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 امللخص 
ضدد ) لل–علددرلدروددسي ل ددءلدلتدسلدريو دد سلءلاددن لدري دد)ان ل ددي ن )ل در دد لهددت الدرتسد ددىلارددرلدر  ددس ل

وليدد لدردد،ليسكليد يدد) ل60يجيدديع ن ليجييعددىلدر )رددىل  ددي وليدر دد)ي ن كلي لييددالعنيددىلدرتسد ددىليدد لدر
دد)كليل12ل-6ييدد ل سدي ددالرعيدد)سه ليدد)لاددن ل لولضدد ) ل ددي ك30ول دد كل 30دري دد)ان ل ددي ن )ل   دد لولع)ي 

ييداليد ل ليجييعىلدريق)سيى:ليللدخ ن)سه لي ليتس ىلدليللرل  ليض ) لدر ي لاايه)كلي ) ظىلدرقلنيانى
يقند) لدر  دس لعلدرلدرندتلل-دالخ اد)سدالدريو دنىلدي ندى:كلي  لد د ختد لولي لدر،ليسليد ي) لدر )ي ن 30 

يقنددددد) لدري ددددد ي لدالا  ددددد)تثليدالج يددددد)عءليدررقددددد) ءكلييقنددددد) ل ددددد )يويستلانينددددد لد  دددددتدسلكليلدريوضدددددلى
لللطودد)للدر دديسرلدرسدا ددىودرخ)ي  دردد،ل)سلرنددسلدرلوظددءوكليدخ ادد)سلدر سينددفل دخ ادد)سل سعددءليل ددلسلردد،ل)سلد

 راد)الدرندتلييهد)سرلدل د)ا كليدري )هدىلدرخ دانىكليدرس د ل دءلدريددس رل-دلجهدفرلدري د ختيىل دء:انييد)ل يرلدال
لدلليد لدر د ليضد ) لدر دي كليدر د)ي ن كل دءلدلتدسلدريو د سلءلليجديتل دسي لادن ياتلرظهدسالدري د)  ل

يدرس دد ل ددءلدريددس ركليدر سينددفكل ددءلد جدد) لدر دد)ي ن لعلددرلرادد)الدرنددتكلييهدد)سرلدل دد)ا كليدري )هددىلدرخ ددانىلل
لدلعلرلرتدس لي لض ) لدر ي لدر،ن له لاتيسه لرعلءلي لدر  .

للل ض ) لدر ي وكلدر )ي ن .ل–دلتدسلدريو  سلءكلدري )ان ل ي ن )ل در  ل :الكلمات المفتاحية
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ا )الصم    
ً
 3معنيضعاف السمع( والسا –األداء النفسحركي لدي املعاقني مسعي

 4د.عفاف حسن عبد العزيز

 جامعة بنها –كلية اآلداب  -مدرس علم النفس اإلكلينيكي )فئات خاصة(

 مقدمة
ر احلداله ي) لا،يثلدال  ن)ج)الدرخ) ىليييه ل دري )ان ل ي ن )ولي يسلده ي) لدر تنتلي ل

رهد)لدرطودلكلل للدرا) رن كلا،لُن تل قتلدر ي لي لرخطسلرييدعلدروقتد لدر  ءلدر دءلنيلد لر لن  دس 
 ) ىلدر ي ل ؤت لتيس دله)ي )ل ءل ن)رلد ي ) كل ن لُ  تلا ت لره ل ديد لد ي د) كلادللايهد)لرلردسل
رهينىلي لرندىل ) دىل خدسثل ادتييه)لُن داحلدرودستل دجن لعد)ر ليد لدر دلي ليدر دياكلعد)ر لُ دس ل ند ل

ليدرخددي ليدد لدلخطدد)سليدد ل ددي)علرثل دديالُن دد س لايدد)لنددسد لريلنلي دد كلعدد)ر ليجهدديللُ  لودد لدرسهاددى
عدد)ر لخدد)رءليدد ل ددسدسرلدر طدد كليدر يدد) لدر ددءلن   دد سه)ليدد لخددهللللدرلليدد)اكلليدد)لر لد ل ددا )ي ل
ي  )رءل نيي)لي  ليو  ل"در ين لدرا نس"لات ل ) ىلدر ي لعلءل ) ىلدرا سل ءلدرييدضد لدر دءل

ل دْينُ لدرا ْ ددنُسولُ،لدسال نهد)ل ددءلدرقدس  لدرلدسن لي،ردد لليد)ل دءلايردد ل  د)رء:ل ْرُيْسن دُ لْيدد   لدر ه  ن )ْ ي د لْايهدُ لُهددي 
لدر1 د  ددسدس: ددْللي ر  ه لْ دددءلدرلهن  ُندديْرُ لدريهه دد)س  لْ ددءلدريهه ددد)ْسلي  دددل  ددْينِ لا ْ دددنِسو در  :لوكل ُندديْرُ لدرلهن  للو61لهددد  ل  

دددْينِ لا ْ دددنِسو در  لدرلهددد  ل   لدريهددد)ْ لْا ه ْيددد   دددْىلُسُ دددهلل لي  لدر ي هلل ْ ل  دددط ْوءلْيددد   وك ي درلهدددُ لن ق ْضدددءل75 ل:ل درلهدددُ لن   
دْينُ لدر ا ْ ددنُسو ر) س: لدر ه لدرلهدد  لُهددي  لْا ه سه لْا  دء  لْيد لُتيْيددْ لال لن ق ُضددي   لن ددت ُعي   دد  ْ ، ل20ْاد)ر    هلي درهددْ،ن   ول   )  

لدر هْينُ لدر ا ْ نُسول ر) س:ل لوليلد،ر لعيدتي)لي د لد ل دا )ي لي  د)رءلد ي د) لاقيرد 56ْا)رلهْ لْايهدُ لُهي 
و هيت:ل دد)ُييد لُنا ْ ددُسي   دد)لل  ي  ددي   لي  لدر ه دد  ْطنُ ي   دد)ُييد لن    دد)لل  لال ل20 ي  دد لُاُطدديْ لُريهه دد)ْ ُل   ُل ليه ددس ج  وكل ي درلهددُ لر خ 

و دري ل:ل دُلُسي   ل     لي دل  ْ دت ر لر   لهُلد   د)س  لر ُلدُ لدر  هدي   لي دلا    ل  ن  ) لي ج   دل  ل ُيي   لدر هدي   لي در ل78     لوك ْا ه دس  ا   
دُؤيال ول د  دسدس:ل لع ي ُ لي    لل )   لُريرد ْ    لي دل  ْ دت ر ل36ي در ُوؤ دت لُلله د)س  دل لر ُلدُ لدر هدي   لي دلا    لر ي    لدرهدْ،ث  وكل ي ُهدي 

و دريؤييي :ل ُلُسي   لو.78ا ْلنهلل ليه)ل    

لدر لندد)ليدد ياُددتيال ) ددىلدر ددي لعلددرلدرا ددسكلي،ردد لرل س نددالدر  ددسن ءلدرددتدخلءلريسدلددفلدر
 ندد لر ليسلددفلدر ددي لنقدد ل ددءلدروددرلدر ددترءكلييسلددفلدرا ددسلنقدد ل ددءلدروددرلدرخلوددءكلليدد)لر ل
جه)فلدر ي لرت لدرجين لن طيسلين ل)يللينيض ل دءلدر دهسل درخد)ي وكلينادترل دءل دي)علدل ديدال
ااددللجهدد)فلدرا ددسلدردد،ثلنل يددللا ددتلدردديالتركل   طددلل ) ددىلدرا ددسل ددءل )رددىلدريددي لريلعيددتلارددهلل ل
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؛لعادتل26-25كل2016كلري)ل ) ىلدر دي ل   يدللا دلللي د يسل  درل دءل )ردىلدريدي ل در د نتكدر ن 
وكليد ع)اددىلدر ددي نىلرهدد)ل ددلرنسللانددسل ددءليس لددىلدرطويرددىلعلددرلدل  دد)الدرل ددىل282كل2012دريجنددتكل

يدرلددددهلل كليدر طدددديسلدري س ددددءكليدللدددد)تنيءكليدر يد ددددللدالج يدددد)عءكليدرج ددددتثكلي  ددددنسلدروفنيريجندددد)ل
عيتلدري د)ان ل دي ن )لريهد لن د)يي ليد لخلدلل دءلدرييديلدر سلدءكليعجدفل دءلدر يظدن لدر  دءلدريسضنىل

نددس اطليدد لدري) نددىلدر  ددسن نىكليدريظنونددىلا)رجهدد)فلدرددتهلنفثكليدرقيا ددىلادد)ل، لدرتدخلنددىكل ندد لنلددي ل
كليهد،دلRajendran & Roy,2011)ي  يال لع لدلتدسلدر سلءكليدر ديدف كليد د قسدسلدرسؤندىليتا هد) 

Houde et al.,  Yeger and Weissman,(2009);-Engelيد)لرلت د لا د لدرتسد د)ا
; Napoli et al., (2015) Melo et al., (2017);Lévesque et al.,(2014);  (2016);

Peñeñory et al.,(2018); Vitkovic et al.,(2016) Yoshinaga-Itano et al., 
)لن )يي لي لخللل دءلدلتدسلدريو د سلن لين يردللهد،دلدر ءلر )سالاررلر لدري )ان ل ي ن لكليل(2017)

درخلدددلل دددء:لي ددد ي لُيددديخو ليددد لدريهددد)سدالدر سلندددىليُ ددد يا)ال دددءلدر وددد)ظلعلدددرلدر ددديدف لدرر)ادددال
يدردتني)ينلءكليُي د ي ليدديخو ليد لدر يجدد لدريلد)يءكليادطسل ددءلرتدسليسد دلليي نددسرلدر سلد)اكليخلددلل

خلدددلل دددءل  ددد نحلدلتدسلدريو ددد سلءكلير ددد)سلا ددد ل دددءلدريهددد)سدالدر سلندددىليدرقدددتسدالدر ي دددنقنىكليل
لل ددددءلرتدسدال سلندددىلر ) دددنىل  يردددلل ددددءدراددد) رن لاردددرل  دددين لخلددددللدلتدسلردددت لدري ددد)ان ل دددي ن )ل

ليردددددلل دددددء:لدلتدسلدريلددددد)يءكليدرفييدددددءدر ي) ددددد ليدر ددددديدف كلييضددددد لدرج ددددد كليرتدسل سلدددددءلاتسدلدددددءلن 
رلجيند لي د ين)الايد)سلدر سلدىكليدر دءل   د ليد نق)عءكلير،دلنيا ءل قنن لدلتسلي لييظيسل )يللعلد

ل.)ا)ر  فسلد تسدلءلدر سلءلي سعىلدلتدسكليدر سلىلدره)ت ىكليدر يج لدريل)يء
 مشكلة الدراسة ومربرات إجرائها:

لر قتنسدال لالهينىللاس ل ءلينتد لدرا  لدر ليءل ي ق)    ظرلد ع)اىلدر ي نىلا لللع) 
لي لرلرس لن )ير لدر )رينى لدر  ى ل ييظيى ل يدرءل5  لدر ي نىك لد ع)اى لي  لدر )ر  ل ل)  لي  %و

ل 466  ليلني ل خرك لل432و لا ليللع) لل34يلني لا)ر  )ك لدر قتنسدالري  ليُ  نس يلني لطوهلل وك
ل 2050  لي  لرلرس ل ن )ير ل 900و لرث ( ل خ   ليلني  ل 1و لرلل لد ع)اىل10و لر خ)رلي  و

لنيل لدر،ن  لدلطو)ل لعتت لر  لدلسا)  له،  ليُ ظهس لا)طسدتلدر ي نىك لن فدنتي  لدر ي  ل )اتث رتي 
(Stepanchenko et al.,2020)ل لين نسل درخطناك ل2014ك لارءلر لدروقتد لدر ي ءل156ك و

%ولي ليجييعلدر ل) ل ءلرثلالتلي ُقتسلي اىلدي  )سلد ع)اىلدر ي نىل10نؤرسلعلرلي)لنقسالي ل 
ل 3ا يدرءل  لرلل لي يدرءل 1000و لدري قتيىك لدرتيل ل خرل ء ل6و لرلل ل خرل ءل1000 و و

لا)ري اىلاررلدريط لدر ساءل هللل يجتلا  )سدالتانقىلي )يلىلع ل ج لي للىل درتيللدري)ينىكلري)
ل قتل  للاررل يدرءلرلرسلي ليلني لطوللي لض ) لدر ي كلي يدرءل دي  )سلد ع)اىلدر ي نىك
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لدر ي 150  لرر لُن )يي لي  لو لدريجنتك ل2012 عات لا  290ك للخس لطاق ) لي رلي س ) نىلوك
ولُنهلل ظلر لي تللد ع)اىلدر ي نىلي للاررل2017 رلجه)فلدريسلفثلرل  ا ىلدر )يىليد   )سكل

ل.و%0.60اي) ل ل%و0.61%ول،ليسكل 0.61 يدرءل 

يعلدددرلدردددسر ليددد ل،رددد لداله يددد) لرددد لن دددظلدرييددديلدرج ددديءليدر سلدددءلردددتثلدري ددد)ان ل دددي ن) لل
يلدر سانددىلدرخ) ددىكليرلدد لدرياددترلدل ) ددءل ددءلا)ه يدد) للانددسليدد لااددللدرادد) رن ل ددءلينددتد لدرطويرددىلر

 سانىلدرطولليييي لن يرلل ءلدري ) ظىلعلرل    كليعلرلرعلرلي  يثلي لدرلو)سركل   ىلدرطودلل
 ليد ل دءل ددي  كليرد،دل  نييدد)لن دسالدرطوددللدري د) ل دي ن )ل كيدد لن د سلا سل) دد لدر ضدلنىكليرليدد لالل

ليدد) ليدد لدريرندسداليدر دد يسلا)ليدد) نو قددتلييعد) ليهن د طن لر لن ددي لدر ديالدردد،ثلن تردد للرد،ر ل كيدد ل
لن د)يي ليد لا د)ا)الدل، لدري لدسسرين   لدري )ان ل دي ن) ليد لدري) ندىلدر سلندىليدرج دينىلايد)لنلدء:ل

يتد يدديدلدر سلددىل  ددرلنق ساددي ليدد لي ددتسلدر ددياكلناددتيدلعلددنه لعددت لدر دديدف لدرج دديءل ددءلا دد ل
سي) لدر ي ءل دءلدر  ديللعلدرلدر  ،ندىلدرسدج دىلوكلينؤرسلدر Marschark,1997,101دلي طىل 

در ددي نىل ددلا) لعلددرليضدد  ل ددءلدروددسد ليعلددرل سلدد)الج ددي كلياددتلن ددت ل طدديسلرددتثلا دد لدل ددسدتل
ددد)لادددلاسديه لدر ددد)ي ن كليني دددءلا ضددده ل در ددد لريضددد)علج دددينىلدرخطدددلكلين دددلخسلييددديه لدر سلدددءلان)  

لارددرلعددت لاتس دد لعلددرل ددي)علدر سلددىللاطسنقددىليينددفركل ددهلللنس دد لاتيندد لعدد لدلس كلياددتلنسجدد ل،ردد 
يسايدد)لر دد يسه لادد)لي لعيددتي)ل اقددرلدرقددتين لعلددرلد  دد)للتد دد لادد)لس كلياللن ي دد لدري دد)ان ل ددي ن) ل

لو.202كل2004ا)رلن)اىلدراتينىلان)  )لالاسديه لدر )ي ن كل ن لن  سلي لالنهلل  ي يتك

 )ي ن ل ءلدلتدسلدريو  سلءلي د)  للي)لرظهسالا  لدرتسد )الدر ءلا)سيالان لدري )ان ل ي ن )ليدر
لي ي)اضددىكل ندد لُيجددتلر لدري دد)ان ل ددي ن )لرتيددرليدد لدر دد)ي ن ل ددءلعددتتلالنددلليدد لدلتدسدالدر سلنددى

 يدرددددا  لر دددد)سلارددددرلريهدددد للن  دددد)اهي ل دددءلدلتدسدالدريو دددد سلنىلا) دددد ري)سلدر دددديدف ا دددلللعدددد) ل
(In:Goodman & Hopper,1992)رءلر لدري د)ان ل دي ن )للي)ل ي لالي )  لا  لدرتسد )الال

للر ي) ددددد لدر سلدددددءكليد تسد لدريلددددد)يءن ددددد)يي ليددددد لخلدددددلل دددددءلدلتسدالدر سلندددددىلدرلادددددس ليدرتانقدددددىليد
يدرفيدد)يركلينسجدد ل،ردد لارددرلعددت ليجدديتل  ونددفل ددي ء؛لرثل سيدد)يه ليدد لدري لييدد)الدر  ددنىليخلددلل

هددد)فلدر  ددداءلجردرجهددد)فلدردددتهلنفثكليا ددد لريدددسد لدل، لدري دددطءلدريفييدددىلدر دددءلادددتل دددؤرسلعلدددرلد
يدرددتهلنفثكلياددتل  دد)ه لديردد)سلدران نددىليدري يرلددىل ددءلدل ددسركليدريج يدد ل ددءلعددت ل ددي نسل ددسرلُيي) دداىل
ر طددددددينسلدلتدسلدر سلددددددءلرددددددتنه كلي قنددددددته لييددددددي ه ليدددددد لدري دددددد)سلىلدريج ي نددددددىلا دددددداالدلخطدددددد)سل

 Dair et al.,2006; Ebrahimi et al ,2017 Gheysen et al ,2008; Rashidi)دري  يلى
et al , 2017; Roozbahani & Veiskarami, 2018 Schwab &  Kontorinis, 2011) 

ليد)لر لدلتدسلدريو دد سلءلي ددنلىلرل  انددسلعدد لدل لدد)سكليدري دد)عسليدريودد)هن لعدد لدردد،دالا ددللل      

https://www.sid.ir/en/journal/SearchPaper.aspx?writer=508433
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هدديلد دد ج)اىليل يظددىلريرنددسليدد)ل دديدسللدد) لتدخلن دد)لريلخ)سجن دد)كليهدديلي ددنلىلل:لددءعدد) كل دد)لتدسلدر سل
لو.للللل2015   كرل يد لليدري )سلىلدريجتدينىليدريسحكليخو لدر ي سليدرقل ل 

ير احلي لدرضسيسثل يينىلا  لدريه)سدالرت لدري )ان ل ي ن )لريييه لي قتيه ل ءلدريج يد للللللل
ر احلنيظسلاردرلدرودستلدر د)تثلادللرنضد)لاردرلدري د) ليد ل ند ل طديسللي  قن ل،يد ه كلل لدريج ي 

يه)سد  لييت ل لنو لي ليج ي  كل  طيسليه)سدالدرطوللدري ) ل ي ن )لُن تلُيؤ س دلعلرلدر ياؤلا)رقدتسرل
وكليدلتدسلدر سلءلهديلدرخطديرل2018درا نسثلي خسي كعلرلييد لىلدر  لن ليداليتي)جل ءلدريج ي ل 

ىلدر  لددن ل لريدد)سلدري دد)طلدر سلددءليدد لديخددسن لندد  ل لدلطودد)للدالي ددج) لتدخددلليظدد) لدليرددرل ددءلعيلندد
دج ي)عءكليد خ)،لدرقسدسداليدال  ج)اىلدريي) اىليدا ل)سلر )رنالجتندترلر دللدري دلهللالي ي)ندىليو د ل
يددد لدلخطددد)سلدري  يلدددىكل هدددءلطسنقدددىلال  ل ددد) لدر ددد)ر ليددد ل يرددد كلينيدددتسجلدلتدسلدر سلدددءل  دددال

 تدخلن كلهي):ل  ل لدر سلىليدر  ل لي لخهللللدر سلىكل ن لنل  الدرطوللي لخهلللل  ل ليوهيين لي
در سلىليد  ق)يه)لفن)ترلي )س  ليخاسد  ليدر  ل لع لطسن لدر سلىل    ل نه)لتد سرلدر  ل ل   ديللجيديدال

لعءرلدددىل دددءلدرييددديلدرج ددديءكليدالج يددد)ييدددي لي لدددي لدر سلدددىلرتدرلر  قنددد لدلهدددتد لدريسجددديركليدري ي
وكللي)لر لا ) ىلدروسرلدريي) اىلرل تسناليدر  ل لرددتدسلدريو د سلءلُن  د ل2015در نتكيداليو )رءل 

رددتنه لدردد  ل لدر سلددءكليدر دديدف كليد تسد لدر  ددءلدر سلددءكليدردديعءلدريلدد)يءكليدرفيدد)يركليريددسلهدد) ل
تسدلدد لرل دد)ر لدرخدد)سجءكليدل  دد)الدريهدد)سدالدلل)تنينددىليدريهدد)سل دالدرضددسيسنىلرل ندد)رللر و)عددللدرطوددلليد 

(Mortazavi et a l. ,2016; Taheri, et  a l. كلي دءلضديسليد)ل دا لنيلد ل دن)رىل(2017,
ل-تسد ىلدر )رنىلعلرلدري يلدر )رء:ي للىلدر

لض ) لدر ي وليدر )ي ن ؟ل–هلل يجتل سي ل ءلدلتدسلدريو  سلءلان لدري )ان ل ي ن ) در  للل
 هدف الدراسة

 جسنان د)ليد ليدتثليجديتل دسي ل دءللدلتدسلدريو د سلءل )رندىل دءلدر  قد ن الديسلهدت لدرتسد دىلدر لللل
 ض ) لدر ي وليدر )ي ن .ل–ان لدري )ان ل ي ن )ل در  ل

 أهمية الدراسة
    تتلرهينىلدرتسد ىلدرسدهيىلعلرلدري يلدر )رء:ل

 -أوًًل: األهمية النظرية:
در ددءلده يددالاتسد ددىلل–ىلرلا) رددىل ددءل ددتيتلدري لييدد)الدري ) ددل–الددىلدرا ددي ليدرتسد دد)الدر سانددىلل-

لدلتدسلدريو  سلءلرتثلدري )ان ل ي ن ).ل
لدلطو)للدري )ان ل ي ن )لُن  اسليؤ سلر ج لدري للىل ءلدريج ي .ي الي تالالفن)ترلل-
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ا: األهمية التطبيقية:
ً
 -ثاني

ردديظنوءلدال دد و)ترليدد لدالخ ادد)سدالدريو ددنىليدلجهددفرلدري دد ختيىل ددءلدرل دد لدريالددسلعدد لدرخلددللدل-
لدر سلءلي،ر لر   ن لدرختيىلدريو نىلعلرلر  لدرقن) لدرييضيعء.

دال  و)ترلي لي )  لدرتسد ىلدرسدهيىل ءلي )عترلدالخ  ) نن لدريو نن ليدرق) ين لعلرلسع)نىلل-
تسدجه)ل ءلاسدي لدر يينىلدر )يلىلليي رل لهنلء.  دري )ان ل ي ن )لا)اله ي) لا)لتدسلدريو  سلءليد 

 راسةم الدمفاهي

 األداء النفسحركي:
هيللللي)لن نسلاررلدري )  لدر سلنىلدرُي اسرلع لدر يلن)الدري س نىكليُ  اسلعد لدر هللادىلادن ل

لوكلي  دي لاردر:لرتدسل  دءل سلدء1182ل،1988 درت دياءكدر يان لدري س دءكليدال د ج)اىلدر سلندىل
ىلي نجددددددددددىلد دددددددددد ج)ا)الي نجددددددددددىلدر ياندددددددددد لدر  ددددددددددءكليرتدسلي س ددددددددددءل سلددددددددددء:لد دددددددددد ج)ا)الي  )ا دددددددددد

 .و2013 ر يتكدل ل)س

در  سندد لد جسد ددء:لهدديلدلتدسلد تسدلددءلدر سلددءلدردد،ثلُن ددي لارددر:ل رولرتدسلن  دد لا ددلي لدر سلددىل
ينيرددللييعدد) ليدد لدلتدسلدردد،ثلن دد)يلل ندد لدرطوددللر لنقلددللاقددتسلد يلدد) ليدد لدر سلددىكلين  دد لاتسجددىل1

راددد)ال،يلدررقدددياكل اولرتدسلن  ددد لع)رندددىليددد لتاددد لدر ي) ددد لد تسدلدددءلدر سلدددءلعلدددرلجهددد)فلانددد) لدر
يُ يرللرييدعلدر لي لدر ءل  لسسلاديو لدرطسنقدىكل ند لن يدللدرطودللالا درللل2ا)ال  ج)ا)الدري لسسر

 ددسعىلييليددىكليُ    ددالتسج دد لعلددرلر دد) لعددتتلدري ددتدالدر ددءلريجفهدد)ل ددءل  ددسرلفيينددىلي نيددىلعلددرل
علرلجه)فلدري )هدىكل تولدلتدسلد تسدلدءل جولدلتدسلد تسدلءلدر سلءلكجه)فلرليييسلريه)سرلدل )ا 

 در سلءلعلرلجه)فلدر  ا ل ءلدريس ر.

ا
ً
 :املعاقون مسعي

للييدد،لدردديالترلريليل  ددال قددتيدلدرقددتسرلعلددرلدر ددي لللندد) لريلجف ندد) ل دديدسللدد) لهدد،دلدروقددتهدد ليدد للللللل
يان  دد كلييدد)للدليددسلدردد،ثلن دد  نللي دد لعلددرلدروددستلدر و)عددلليدر يد ددللدر ددي ءلريلدرلوظددءليدد لراسديدد 

ن طلددالد  ن)جدد)الخ) ددىلرسع)ن دد ليي دد)عت  ل ددءلدرقددتسرلعلددرلدر و)عددللدردديظنوءليدد لان  دد لال دد)رنال

                                                 
1- Static Motor Performance 

2- Repetitive Responses 
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لدتليعاددددتلدرو دددد)حلعاددددتلدرجدددديل؛ل13كل2017طدددد كلل؛16لك2020لعاددددتلدرا) ددددطك    ي) دددداليدددد لظسي دددد 
لوكليرقتلعس لدري خ  ي ل  ينون لره)كليهي)ل در  لددلض ) لدر ي لو.ل1999

تن ددالل ددللرسولاللنيلدديه لدرلددهلل لل70اهدد لدردد،ن لن دد)يي ليدد ل قددتل ددي ءلاددتس ل للينق ددتل-در دد :ل-
ي ه لدرل ىلدرلوظنىلياللدل  )الريل طينسلدريه)سدالدرل ينىلع لطسن ل ) ىلدر ي كلين  )جل  لنيه ل

ينق تلاه لدر،ن لن )يي لي ل قتل دي ءلن دسديحليد)لادن ل رادللل-اررل قين)الخ) ىكليض ) لدر ي :
لولرليددد لاللن دددي لادددتس ه لعلدددرلدل  ددد)الدري لييددد)الدرل يندددىلياخ) دددىلعيدددتلد ددد ختد لتن دددال70يددد ل

 دري نيدد)الدر ددي نىكليي ظيهدد لنيليدد لد دد ن )الدريودد)هن لدر  لنينددىلدري ددييىلر ) دد) لرد ددسدتلدر دد)ي ن 
لو.304كل2014؛لدرقسنطءكل160لل2013؛لدرييدن ىل14كل2017ط كل 

 اإلطار النظري
 :األداء النفسحركي -أوًلً:

ن يددءلدر ي) دد ليدر دد فسلدرخدد)رلاددن لدريظدد)  لدر  ددنىلدر سلنددىلدريخ لوددىكليدردد،ثلندديج لعيدد ل
درتاددىل ددءلضدداطلدر سلددىلريلدر ددسعىل ددءلرتد هدد)لريلهيدد)لي  دد)كلي   يددتلعلددرل يد دد لعضددلءليضددايطل
ُن دد  يءل ندد لعلددرلدر سلدد)الدرفد ددترلرنددسلدريونددتركلين  دد لا)اليقا)ضدد)الدر ضددلنىكليايدديعليدد لدر دد فسل

لو.2006در سلءلني هءلا هيرىلرتدسلدر سلى رايلدرينللكلدرا سث

يندددسثلا ددد لعليددد)سلدرددديو لر لد تسد لدر دددلن لن ياددد لعلدددرليدددتثلد  ددد) لعيلنددد)الد تسد ل
يدال ددد ج)ا)الدر سلندددىلدري)جيدددىلعيهددد)كلير لجينددد لدال ددد ج)ا)الدرييلددد ليهلل ظ هددد)لهدددءل دددءلدريداددد ل

جف دءلي د يتليد ليرندسدالعضدلنىكلييرندسداللد  ج)ا)الاتسدلنىلللل سلندىل   يدتلعلدرل يجند لاتسدلدء
لو.2007اتسدلنىلي  يترلي لدران ىلدرخ)سجنى    ك

يرقتلظهسل ءل )سن ل سلىلدرقن) لدريو ءلعترلدخ ا)سدالرقند) لا د لخ د) رلدال د ج)اىل
در سلنىليرللدر سعىليدر  فسليرنسه)كلي  لدر ي للاردرلعدتتليد لدرقدتسدالدر سلندىل دءلي د)  لدرا دي ل

ل-ا)ر  لنللدر )يلءلرلي )طلدر سلءكلي  يرللي )  له، للدرا ي ل ءلدر يديللدي نىل:لدر ءل ه  
تاىلدر  ل :ليهيلع)يللي  س ل ءلدلعي)للدر ءل  طلال لنو)العضلنىلتانقىكليخ) ىل دن ل -1

لدرقت كلا) ضد) ىلاردرل سلد)الدر د)   يلليجييعىلعضلنىلرلاسلي  يلله، لدرقتسدالدر،سدعكل
 نلي لدريطليالر ل لي ليرلله، لدر لنو)ال سن ىليلتانقى.يره)لرهين ه)ل ن ل

للدد)العددتتليدد لدلطددسد ل ددءليودد لدرياددا دد فسلدلطددسد لدري  ددتتر:ليهدديلدرقددتسرلعلددرل دد فسل سل -2
ير ضددلليق)ن دد لدر ددءل  طلددال دد فسلدرقددتين ل دخ ادد)سلدردد  ل ل ددءلدرتاددىوليدرنددتن ل دخ ادد)سل دد فسل

 درنتن و.
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للن  يدددتلعلدددرلدرسجددد لدر ينندددفثلدرا دددسثدر سلندددىكليلل يجددد لدال ددد ج)اى:ليهددديلعيدددلليددد لدلعيددد)ل -3
 يدر ءل   يلل يننفد ل سن ) لرهلل ج) كلر ل يجن لدر سلى.

 في لدرسج :لنتللعلرلدر سعىلدر ءلن  طن لاه)لدرُي )س لدال  ج)اىلريرنسلي ن . -4
 سعىل سلىلدر،سدع:لينتللعلرلدر سعىلدر ءلنل ءلاهد)لدرُي د)س ل سلدىلرلنظدىكليي يندفرلرلد،سدعل -5

  لر ل ل الدرتاىلتيس دله)ي ).تيل
در  ل ل ءلدري تل:لين يللان) لدرُي )س لا للنو)ال سلنىلي د يسرلا)ري داىلرل  ندسدال دءل دسعىل -6

 يد ج) لهت لريل ءسلي  س ل سلىللي  يسر.
دريهدد)سرلدرنتينددى:لي  دديلل سلدد)الدردد،سدعليدرنددتلدريدد)هسرلدرييجهددىل يجنه دد)لجنددت دل ددءل يدد)يللر ددن)سل -7

 الظسي لدر سعى.لانسرلييع) لي)ل  
يه)سرلدل )ا :ليهرلدرقتسرلعلرلي )رجىلدل ن)سلدرتانقىلي )رجدىل د  ل ل نهد)لدريهد)سركليخ) دىل -8

 يه)سرلدل )ا .
درنت:ليهيلدرقتسرلعلرلا دتدسل سلد)ال ييضد لتانقدىلرلد،سدعليدرندتكل ند ل ل دالل-را)الدر،سدعل -9

كلريددد)لدر ددديىلدل ) دددنىل هدددءليقدددتدسلد رراددد)الدرددد،ثل  دددتسلاددد لهددد، لدرقددديرليدر دددسعىلتيس دلضددد نهلل 
 در سل)ا.ل

 سعىلدرس غليدل دا :لين ديرل دءلا د لدل ند) لا )يدللدريقدسكلير ضدلليق)نن د لدالخ اد)سدالل-10
لو.376ل-ل374كل2011در ءل  طلاليقس دل سن  ) رايل طاك

 عالية األدا  النفسحركي بالجهاز العصبي:

ليسرليا) دسركلا قدلل  دءلي دتتر ولا د س اطللللر طحلدر ديد ل درجلدتكلي دالنىلدر دن ك..د
يهءلييجيترل دءللدللي د للدسيثل دءلدريد ليلدريق)ادللاردرلدر دطحلدر  دءكل دءللدللي د للدسيثل
نيجتليسدلفل سلنىكلا) ض) ىلاررليجيتلد  )الالي)لان لدري ون لدرلسينن لرلتي) لير)راندىلدرخهللند)ل

)لادن لي دوءلدريد ل  د)تس لخهللن)لع انىلا) ضد) ىلاردرلادتسرلهد، لدرخهللند)لعلدرلا يد) لدال  د)الاليد
ل                                                    و.لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل2011

ي   اددسلدرييطقددىلدرسداطددىل ددءلدرق ددسرلدريخنددىلهددءلدري دد يرىلعدد لدر يلندد)الي ي ددنللدري لييدد)ال
ليي)الا)ر سل)الدر ضلنىكلي  لي لدريي)ط لدري سداطىل دءلدرق دسرلدريخندىلدر  نىليدال  ج)اىلره، لدري 

ولهددددءل6كل4يددد لدروددددرلدليددد)يءكليدروددددرلدرجددددتدسثكليدرودددرلدر ددددترءلليدددد)لر لدرييطق دددن لسايددددءل 
دري دد يرىلعدد لر  دد)للدر سلددىكلي جددتسلد  دد)سرلارددرلر لدرق ددسرلدر سلنددىل يجددتلريدد) لدر دد لدريسلددفثل ددءل

ل لي لي  ليىلايد طىلدلع )الدر ءل يجتل ءلرعلرلجفسلي لدرق دسرلدرورلدلي)يءكل )ل ا ليرهلل ل
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در سلنىكلينؤتثلدر ل ل دءلدرق دسرلدر سلندىلريلا د)اىلدر ادللدر ديلءلاردرلدضدطسداليعجدفلرليو) دلل
لدر سلنىليدر  نىكللي)لنؤتثلدر لللدريخءلاررلدفتن)تلدل  )للدريي ل ىلرل ضهللا.

ا دددلللعددد) ل دددءلد ددد قا)للد   ) ددد)الدريخ لودددىللي  سلدددفليظددد)  لدرجهددد)فلدر  ددداءلدريسلدددفث
يساطه)لي  )ليد  تد لدر ل)يللانيه)كليدخ ن)سلدلع )الدر سلنىلدر ءلنيل لي لخهللرهد)لاس د)للدليديدسل
اررلدر ضهللالريلدر تتلرل  يللعلرلدال  ج)اىلدريطلياىكليا)ر )رءلنيل لدرقيللال ليظد)  لدرجهد)فل

ن لددي ليدد لرجهددفرلدرج دد لل3:لدليلليظدد) ل  ددءل سلددءدر  دداءلدريسلددفثل  ددت ليدد لخددهللللليظدد)ين 
دريخ لوددىلارددرلدريدد كلي لدد لدر ددءل خددسجليدد لدريدد لارددرلدلجهددفرلدر سلنددىلعدد لطسندد لجدد،علدريدد ليدر اددلل
در يلءكليدريظ) لدرر)يءليظنوءلن لدي ليد لدرييد)ط لدر دءل  داال ي دنطليد د ر)سرلدريد للهساند) كلي  دتتل

 ددد)سدالدر دددي نىل  دددللاردددرلدرودددرلدر دددترءكليد  ددد)سدالييعندددىلدر دددلي لدريطلدددياكليُنهلل دددظلر لد 
درا سنىل  للاررلدرورلدريؤخسثلريلدرقويثللر لد  )سدالدر سلنىلدر دءل خدسجليد لدرييطقدىلدر سلندىل

لو.63ل62كل2010درييجيترلا)رورلدرجاهءل عاتلدرقيثلك
 -اإلعاقة السمعية: -ثانيًا:
يددد لدرضددد  لدر دددي ءكلن دددسديحلادددن لدرضددد  لعددد لي ددد ين)الي و)ي دددىلل4  ادددسلد ع)ادددىلدر دددي نىللللل

در ددي ءلدرا ددنطليدرضدد  لدر ددي ءلدر ددتنتلجددتد لريلدر ددي كلليدد)لريهدد)للظدد)هسرلالل ق  ددسلعلددرللادد)سل
در دد لل قددطلاددلل ي  ددسلاددن لدلطودد)لليدر ددا)اكلييدد)لنج لهدد)لاير)اددىلاع)اددىليي) نددىلرثلريهدد)ل  ددت ل ددءل

لو.150كل2004ي يتل؛ل134كل2009درخطنالدر تنتثك  يس لىلدرييي
 أسباب اإلعاية السمعية 

  ي لدر يديدللدري دااىلراع)ادىلدر دي نىل ا  د)لل د ليخ لودىكلييد لانيهد)لطان دىلهد، لدر يديدللللللل
ا تلدرينهللتوليييض لد  )اىل ل دءلدل، لل-رري)سلل-يسدرنىلر ليل  اىكليفي ل تي لد  )اىل االل

لدرخ)سجنىليدل، لدري طءليدل، لدرتدخلنىو.

 :5ب الوراثية ) الجينية(األسبا رو
وليديعليد ل200هءلدضدطسدا)الييسيردىليد لر دتلريللدهلللدريدردتن كليادتل د ل  تندتلرلردسليد ل 

در ي لدرجنيءكلياتل لي لهد، لدليديدعلييسيردىليد لراد)سل د)ي ن لريلراد)سلي د)ان ل دي ن )كلليد)لن د)يرل
اىكليردللدلطود)للا  لدلطو)للدر،ثلن )يي لي لعنيالجنينىل خس لي لدضطسدا)ال ي نىلي د) 

                                                 
3- Sensory Motor 

4- Hearing Impairment 

5- genetic causes 
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دد)لي سضدن ل  دد)ا)الل7كليلد،ر لدلطودد)للدري د)ان لا)ر ددوىلدري دقياى6دري د)ان لاي هللفيددىلتدي  رنض 
دل، لدري طءكليدر ءل ؤت لاررل قتد ل ي ءل ي نلءكليدرظسي لدر د نىليردللعدت ل يد د لدر )يدلل

ل50ىلع ل يدرءل وليُ  تلدريسدرىلي  ير225ل–ل224كل2007در تنتثلي خسي ك ل8درسنفن ءل ءلدرت 
%وليددد ل ددد)الالد ع)ادددىلدر دددي نىكل نددد ل ي قدددللاردددنه لا ددد لدر دددو)الدر نيندددىليدر ددد)الالل60ل–

دريسضددنىليدد لخددهللللدرلسيييفييدد)الدر )يلددىلرهدد، لدر ددو)اكل  ضدد  لدرخهللندد)لدر ددي نىلريلدر  ددال
لدر ي ءكلي دفتدتلد  يد)الالظهديسليردللهد، لدر د)الاليد لفيدجلدلاد)سالييد لن يلدي ل لد لدر دو)ا

لو.لل170كلل2004ي يتكلل؛102كل2010ليد  ىليعاتلدر فنفك 
ددد)لدر ددءلنيددد  لعيهدد)لد ع)اددىلدر دددي نىليدد)لنطلددد لعلندد لفيلدددىل ييدد لاددن لدل دددا)الدريسدرنددىلرنض 

 و.225كل1980 عاتلدرس ن ليا )ثكلل10كليفيلىلرعسد ليدسياسج9رعسد ل سن  س
 ي  يل:ل)ب( األسباب البيئية )مكتسبة( 

)ل ءل  سرلدر يللدليررلأسباب أثنا  الحمل - :ليرللا )اىلدل لدر )يللاا  لدرونسي )الخ ي  
يرللدر  اىلدلري)ينىكليدالر ه)الدر  ) ءكليدرجتسثلي ي)يللدل لدر )يللرا  لدر ق)انسكلير ن)ي) لاتل

 و.65كلل2007 عاتلدريد تكل ن ت ل  ي لرل يلليني  لعي لاع)اىل ي نى
 : س العلنه)لا)ري اىلرليرنتليييه)ررلظسي لعيلنىلدريالترليي)لني سج لاأسباب أثنا  الوالدة :  -

ليددددن كلي يدددد) سلدرددددت لاددددن لدلاليدل دردددديالترلدريا  ددددسركلييقددددرلدلل ددددجن لرلجكليلدردددديالترلدري   ددددسر
 و.145كلل2008يدالر ه)الدر  ) ء يي ءلكل

 دد)اىلا)ر ددوسرليرددللا دد)اىلدرطوددللا ددتلدردديالترلاددا  لدليددسد كلرهيهدد)لد أسببباب بعببد الببوالدة :  -
 در قاد)ي ل يدالر ه)الدر  ) ءكليدر ه)الدر ترلدريلونىكليدر يرلدرقسيفنىلريلدر  اىكليدر يرلدر يلنى

   و.27كلل2010
 -(:الخارجية " –الوسطي  –الداخلية  األذن "أسباب ترجع إلصابة ) -

ال لود)لردد، لهيد) لعدتتليد لدليدسد لدرونسي دنىلدر دءلادتل  داأسباب تتصبل بباألذن الداخليبة:  -1
كليدر ه)الدر ترل13يدرال نسن)لدر ضينىل12يدرجتسثليدرال نسن)لدر ا نىل11درتدخلنىليرللدالر ه)الدر  ) ء

 . 16يدليولييفدل15يدر  اىل14دريلونى

                                                 
6- Down syndrome 

7- cleft palates 

8- Rh Incompatibility 

9- Treacher Collin's syndrome 

10- Warenburg Syndrome 

11- smeningitis 
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هيددد) لا ددد لدليدددسد لدر دددءل  دددنالدل، لدري دددطءليردددللأسبببباب تتصبببل بببباألذن الوسبببطي:  -2
ل2007يغلدل، ل درقيد ليدري )نطدىكلت لدرطودللا دسدل ل ددالر ه)الدر  ) ءكليلد،ر لن دلرسلدر دي لرد

لو.528ل–ل527كلل1980؛لعاتلدرس ن لليا )ثل84
  دت ل دءلا د لدر د)الالر ل ودسفلدر دترليد)ترل دي نىكل دك،دلأسباب تتصل بباألذن الخارجيبة :  -3

ل.   و45ك2006لرساله، لدري)ترلرتالاررل تلدرقي)رلدر ي نىل درقسني ركل
وكليدليددسد ل312كلل2014در دديدت ليدر ددتي)ال درقسنطددءكليببة السببمعية: أسببباب رخببر  ل عا -

للدريو ددنىلاددتلنلددي ل قددتد لدرلددهلل لريلدر ددي لعددس ليدد لدلعددسد لدري دد) اىلرو دد) لدرطويرددىلدريالددسر
ددد)ليددد لرعدددسد لدره ددد نسن)كليهيددد) ل قدددتلدرلدددهلل لدريددد)  لعددد ل ليددد)لنيلددد لر لنسجددد ل قدددتد لدرلدددهلل لعسض 

لدرلددهلل ل ددءليادداليالددسلجددت دل  ددلني) ريرندد)سلدليدديسلت دد لرطود)ره لارددرلدرضد يطلدريدرتنددىل يدد لي )يرددىل
لل179كل2004 ي يددددددتكلل17وكليدر خلددددد لدر قلدددددءكليدر قدددددت ل ددددددءلدر ددددد لريلدر دددددنخيخى175كلل2007
   و.180
ل)الد ع)ادددىلدر دددي نىل عادددتلدريد دددتل%وليددد لر دددا25يهدددرل يردددلل ددديدرءل أسبببباب  يبببر معروفبببة : -

 و66لكل2007
هيدد) ل  ددينو)اليخ لوددىلراع)اددىلدر ددي نىل خ لدد لادد)خ هلل لدل دد) ل: 18ةتصببنيف اإلعايببة السببمعي

 در،ثل قي لعلن لدر  ين لكليي لره ل  ينو)الد ع)اىللدر ي نى:
 التصنيف الطبي ل عاية السمعية: -أ

 هدديلنهدد  لا)ر  ددخنرل ا  دد)لرطان ددىلدرخلددللدردد،ثلن ددنالدرجهدد)فلدر ددي ءكلي  ددي لد ع)اددىلدر ددي نىل
 ددءلدل، كلهددلليا ددالد  دد)اىل ددءلدل، لدرخ)سجنددىلر لدري ددطءلر ل ددءلدل، ل  ددالييادد لد  دد)اىل
لدرخ)سجنىليهيلل)ر )رء:

ن ددت لهدد،دلدريدديعليدد لدروقددتد لدر ددي ءل ددءلدلجددفدسلدريي ددلىلرل ددي ل: 19فقببدان السببمع التوصببيلي –
لل)رطالىلريلدريطساىكلريلدر يتد كلريلدرسل)ا.ل

يعلي نجىلعناكلريلا د)اىل دءلدل، لدرتدخلندىكلريلن ت له،دلدري: 20فقدان السمع الحسي عصبي –
لو.511كل1980؛لعاتلدرس ن ليا )ثك301كل2014ل ءلدر  الدر ي ءلدريي للرلي ل درقسنطءك

                                                                                                                 
12- streptococcus 

13- stophlococcus 

14- Mumps 

15- Meosles 

16- Influenza 

17- Presbycusis 

18- classification of hearing loss 

19- conductive herring loss 
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د)ل: 21الفقدان السمعي المختلط –  ءله،دلدرييعلي لدروقتد لدر ي ءلنظهسلدر خرلدري )الرعسدض 
 در ي ءلدر  ءلع اء.ليخ لطىلرلللي لدروقتد لدر ي ءلدر ي نلءكليدروقتد ل

نددس اطلهددد،دلدريددديعليددد لدروقددتد لدر دددي ءلا)رقدددتسدالدريظنوندددىكليادددتسدال: 22فقبببدان السبببمع المركبببز  – 
دد)لا)ضددطسدالدري )رجددىلدر ددي نىلدريسلفنددىل دري )رجددىلرلجهدد)فلدر  دداءلدر ددي ءلدريسلددفثكلين دديءلرنض 

لو.229ل–ل228كل2007در تنتثلي خسي كل؛ل208ل–ل207كل2011 درهللاللي خسي ك
نسلدفلدرو دنيريجني ل دءل  دينوه لراع)ادىلدر دي نىللالتصنيف الفسيولوجي ل عايبة السبمعية: –ب 

ل-علرلتسجىلدروقتد لدر ي ءلرتثلدروستلي  تتاله، لدر  ينو)ا:
 -هي) لي لا) لا  ين لد ع)اىلدر ي نىلاررلرسا لي  ين)الهء:ل-1
ل.تن الل40ل–ل20در ي ءلرتنه لان لل،ييلد ع)اىلدر ي نىلدرا نطىل:لي  سديحلتسجىلدروقتد ل–
ل.تن الل70ل–ل40در ي ءلرتنه لان لل،ييلد ع)اىلدر ي نىلدري ي طىل:لي  سديحلتسجىلدروقتد ل–
ل.تن الل90-ل70 لدر ي ءلرتنه لان ل،ييلد ع)اىلدر ي نىلدر تنترل:لي  سديحلتسجىلدروقتدل–
لتن دددددالل92در دددددي ءلردددددتنه لعددددد للروقدددددتد ،ييلد ع)ادددددىلدر دددددي نىلدر دددددتنترلجدددددتدل:لينفندددددتلانيدددددىلدل–

لو.142ل-ل141كل1998؛لدرسي ) لكل103-ل101ل2014  سن ك
ل25ل–15 دي لعد)تث:ليد لل قدتد  يهيد) ليد لا د لد ع)ادىلدر دي نىلاردرلخيد لي د ين)الهدء:ل-2

لتن ددالل60ل–ل41تد ل ددي لي ي ددط:ليدد لتن ددالكلي قددل40ل–ل26تن دداللي قددتد ل ددي لا ددنطل:ليدد ل
ل35كل2007ل يد)ل دي ل عادتلدريد دتلل96عيند ل:للكلي قدتد ل دي 95ل–ل61ي قتد ل ي ل تنت:ليد ل

لو.36ل–
يهي) لي لا  لد ع)اىلدر ي نىلاررل الي  ين)اليهدءلل)ر د)رءل:ل قدتد ل دي ءلعد)تثلينلدي لل-3

كلي قدتد ل دي ءلخوند لينلدي ل40ل–ل26 قتد ل ي ءلخوند لينلدي ليد لكليلول26دروقتد لراللي ل 
ل90ل-71كلي قتد ل دي ءل د)تليهديليد لل70ل–ل56ي لل قتد ل ي ءلي ي طليهيلل55ل–ل41ي ل

لو.249كلل2003 فن ي كلل91ي قتد ل ي ءل تنتلينلي لدروقتد لرلرسلي ل

  ين لد ع)اىلدر دي نىل ا  د)لرل يدسل -تصنيف اإلعاية السمعية تبع ا لتوييت حدوث اإلعاية: –ج 
ع)اددىل ددي نىلا ددتللعيددتل ددتي لد ع)اددىلارر:اع)اددىل ددي نىلااددلل  لدد لدرل ددى:لرثليدد)لااددلل دد  درر)ررددىكليد 

  لدد لدرل دددى:ليهددد ل لدد لدرو دددىلدر دددءل قدددتالاددتس ه)لدر دددي نىلللهددد)لريلا ضددده)لا ددتلدل  ددد)الدرل دددىل عادددتل
لو.139كل2008؛ليي ءكل290كل2012دريجنتكل

                                                                                                                 
20- Sensorneural hearing loss 

21- Mixed hearing loss 

22- central hearing loss 
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يلد،ر ل  ددي لد ع)اددىلدر ددي نىل  ددالهدد،دلدري ندد)سلارددرل:اع)اددىل ددي نىليالتنددىكلينلددي لرددتثلدرطوددلل
ع)اىل ي نىليل  اىكلين ت لدرضد  لدر دي ءلا دتلدرديالتركل دءلض  ل ي ءليي،لر ظىلدريل التركليد 

هدد، لدر )رددىلناددترلدرطوددللاوقددتد لدرقددتسدالدرل ينددىلدر ددءل لددي لاددتل طدديسالرتندد لا،دلردد ل قددت لردد لخددتي)ال
لو.26كلل1998؛لدرخطناكل111كل2002در فرل لهنلنىلخ) ىل 

 -التصنيف التربو  ل عاية السمعية : -هب
)اله،دلدر  ين لا)رساطلان لتسجىلد  )اىلاوقتد لدر دي ليررسهد)لعلدرل هد لي و دنسلنه  لر  لللللل

درلدهلل ليعلددرلييدديلدرقددتسرلدرلهللينددىليدرل ينددىلرددتثلدرطودلكلييدد)لن س ددالعلددرل،ردد ليدد لد  ن)جدد)ال ساينددىل
ي  لنينىلخ) ىلياسدي ل  لنينىل  ا)عله، لدال  ن)جد)اكل هيد) ليدرهلل ليد لن د)يي ليد لتسجدىلا ديسل

يهيدد) ليدد لن دد)يي ليدد لا دديسل دد)تلريلعيندد كلياددن لهدد) ن لدرطدد) و ن ل يجددتلتسجدد)ال خددسثللا ددنطىك
ل ددىكليي )رج هدد)لدر ساينددىل درقسنطددءي و)ي ددىلدر ددترليدد ل ندد لدروقددتد لدر ددي ءل  ادد)ن لد  ن)ج) هدد)لدرخ)

لل-وكلينينفلدر سايني لان ل   ن لي لدري )ان ل ي ن) لهي)لدر ي ليض ) لدر ي :304كل2014
 ويشمل ثالث فئات هي : الصمم – 1
ولي دددترل دددي نىكليهددد لن  ليدددي ل80ل–ل60  دددىلدر دددي لدر ينددد :ليهدددؤالسل قددد لع ادددىل دددي ه لادددن ل ل-

ادد)رطس لدر  لنينددىلدري ا ددىليدد لدرطوددللدل دد ليدد ل للنددتلخدد)رلعلددرلدرلددهلل ليدر ددتسنالدر ددي ءليعلددرل
لدرل ىل.

رل دي نىكليهد لن  ليدي لادسدسرلولي دت80  ىلدر  لدرللء:ليهؤالسل فنتلتسجىل قتديه لدر ي ءلع ل ل-
لدر و) .

 ضعاف السمع : ثالث فئات تشمل ما يلي:  – 2
لولي دددترل دددي نى30ل–ل20 ل   دددىلضددد  لدر دددي لاتسجدددىلضددد نوى:لي  دددسديحلتسجدددىلضددد  ل دددي هل-

يهدددؤالسلنيلددد لر لن  ليددديدلدرلدددهلل لعددد لطسنددد لدل، كلينيلددد لااقددد)ؤه ل دددءلدرو ددديللدر )تندددىكلا دددسطل
لنىل.جلي ه ل ءلدريق)عتلدلي)ي

ولي دددترل دددي نىكليهدددؤالسلن  ددد)جي لاردددرلسع)ندددىل40ل–ل31  دددىلضددد  لدر دددي لاتسجدددىلي ي دددطىل ل-
لخ) ىكليه ل ءل )جىلارءلرجهفرل ي نىل.ل

ولي ترل دي نىكليهد لن  د)جي لاردرلد د ختد لدري د) لل60ل–ل41  ىلض  لدر ي لاتسجىل تنترل ل-
لو.141كلل2008كللدري نيىلعلرلدر ي ليدر تسنالدر ي ءلدرخ)رلعلرلدرلهلل ل يي ء

 الدراسات السابقة
لEngel-Yeger and Weissman(2009)ننجددسليدنفيدد) "للل-ده يددالتسد ددىل"ايجددلل

ا قنن لدرقتسدالدر سلنىلي  )رنىلدر،دالرت لدلطو)للض ) لدر ي ليدر )ي ن كلي لييالعنيدىلدرتسد دىل
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ل9ل-5ه ليد)لادن ل ولطودهلل ليد لدر د)ي ن كلي سدي دالرعيد)سل26ولطوهلل ليد لضد ) لدر دي كل 22ي ل 
 ييداوكلي  لد د ختد لاط)سندىلدخ اد)سدالر قندن لدرقدتسدالدر سلندىكليدر ديدف لدر سلدءكليرظهدسالدري د)  ل
ر لدلطودد)للضدد ) لدر ددي لن دد)يي ليدد لخلددلليل دديظل ددءلدرقددتسدالدر سلنددىكليدر دديدف لدر سلددءلعدد ل

لراسديه لي لدر )ي ن .

ر قندددن لدلتدسداللGkouvatzi et al.,(2010ي ددد التسد دددىل"جلي ددد) فثلي خدددسي "ل ل
لطدسد لدر ليندىكليدرقدتسرلعلدرلدرتادىدريو  سلنىلرفي لدرسج كليدر  ل ل ءلدر سلىلدرا سنىكلي دسعىلدل

ولطوهلل لي لدري )ان ل ي ن )ليد لدر د كليضد ) لدر دي لي د لد د ختد ل34ي لييالعنيىلدرتسد ىلي ل 
تدسدالدريو دد سلنىلدري ينددىل ددءلر قنددن لدللBruininks-oseretskyدي يس  ددل) لل-يقندد) لاسيييلددف

لدر دددي لر ددد)رحلدر يدددسلدرفييدددءلدللادددسدرتسد دددىكليرظهدددسالدري ددد)  ليجددديتل دددسي لادددن لدر ددد ليضددد ) ل
ليخ) ىل ءلدر  ل لدرا سثلدر سلءكلي سعىلدلطسد لدر لينى.

لLivingstone and McPhillips (2011يده يدالتسد ددىل"رنونيج دد ي لييد)لونلنا "ل ل
لنىليدر يدف لرت لدلطو)للض ) لدر ي ليدر )ي ن كلي لييالعنيدىلدرتسد دىليد لا قنن لدلتدسدالدر سل

وليدد لدلطودد)للدر دد)ي ن كلي دد لد دد ختد لاط)سنددىلدخ ادد)سدال27وليدد لدلطودد)للضدد ) لدر ددي كل 25 
ر قنددن لدلتدسدالدر سلنددىليدر دديدف كلير دد)سالدري دد)  لارددرلر لدلطودد)للضدد ) لدر ددي لرددتنه لخلددلل ددءل

يدر دديدف ليخ) دىل ددءلدتدسدالدر ديدف لدر ددءل  طلدال دد فسل سلدءلا ددسثكلليد)لريهدد للدلتدسدالدر سلندى
ي سضي لرل جفل ءلدلتدسدالدر سلنىكلينتع ل،ر ليظسنىلدر جفلدرتهلنف ليظس دلري)لن د)يي ليد لخلدلل

ل ءلدرجه)فلدرتهلنف لدري  يللع له، لدلتدسدا.

 Cushing et al.,(2008); De  Kegel et    يهد،دليد)لرلت د لدر تندتليد للدرتسد د)الل
al.,(2010) يدر ءل ي)يرالدر هللاىلان ل طيسلدلتدسلدر سلءليتسجىل قتد لدر ي كلير د)سالاردرلر لل

لءل دس اطلاد)ر يدف ليدر ل)يدللدر  دءدلطو)للض ) لدر ي لن )يي لي لخللل ءلدلتدسدالدر سلنىلدر 
 Gheysen etتسد دىل،ر ليندي ل ل،رد لعلدرلي د ي لدر طديسلدريو دءليدالج يد)عءلردطود)لكليلد

al.,(2008); Hartman et al.,(2011)ولطوددهلل لن دد)يي ليدد لضدد  ل36يدر ددءلرجسنددالعلدرل ل
ولطوددهلل ليدد لدر دد)ي ن كلي دد لد دد ختد لاط)سنددىل43ول دديىكل 12ل-4يدد)لاددن ل  سدي ددالرعيدد)سه لدر ددي ل

در سلنددىكلير للدخ اد)سدال قندن لدلتدسدالدر سلندىلردطودد)لكليرظهدسالدري د)  ليجدديتلخلدلل دءلدلتدسدا
دل ا)الدري  يلىلره،دلدرخلللساي)ل سج لاررلي )لللع انىكليتهلنفنىكلي سيد) ل  دءكلي د يا)ال

 ,.Hartman  et alه)س يد) لي خدسي "ل ءلدرل ىكليدر ي)نىلدريوسطىليد لدريدردتن كليرجسندالتسد دىل"
كليرلددتيدلول دديى12ل–ل6ولطوددهلل ليدد لضدد ) لدر ددي ل سدي ددالرعيدد)سه ليدد)لاددن ل 42علددرل ل(2011)
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لريه لن )ييدلي لخللل ءلدلتدسدالدر سلنىليدر يدف .لللللل

دريسدج دىلللVidranski and Farkaš(2015)تسد دىل" نتسدي دلءلي )سلد) "للرلدتالل،ر يل
ولتسد دىلر لضد ) لدر دي ل22درييهجنىلردتدسدالدر سلندىلردطود)للضد ) لدر دي كل ند لر د)سال 

لسلنىليدر يدف لع لراسديه لي لدر )ي ن .نظهسي لي  ين)الييخوضىلي لدلتدسدالدر 

علرل لرنسل قتد ل ) ىللVitkovic et al.,(2016)لي)لرلتالتسد ىل" ن لي ن  لي خسي "لل
وليد ل28وليد لدلطود)للدر د)ي ن كل 50در ي لعلرلدر  ل ل ءلدر يدف كلي لييالعنيدىلدرتسد دىليد ل 

 كليرظهدسالدري د)  لر لدلطود)للولي لض ) لدر ي ليخلدلل دءلدرجهد)فلدردتهلنفل19ض ) لدر ي كل 
در دد)ي ن لن دد ختيي لد  دد)سدالدر ددي نىلرلدد  ل ل ددءليضدد لدرج دد كلانييدد)ل  ضدد)سللهدد، لدرقددتسرلرددت ل

لض ) لدر ي .

ا قندن لدر ديدف ليدري دءلردت لل da Silva et al.,(2012) يده يدالتسد دىل"ينلديلي خدسي "ل
ولطودلليد لدر د)ي ن كلي سدي دال44ولطودللر د ل 44در  ليدر )ي ن كلي لييالعنيىلدرتسد دىليد ل 

يدري ددءلا) دد ختد لل23ول دديىكلي دد لدر قنددن لدر دديدف لا) دد ختد ليقندد) ل نين ددء17ل-7رعيدد)سه ليدد)لاددن ل 
يرظهسالدري )  ليجيتل دسي ل دءلدر ديدف كلي  ندسدال دءلطسنقدىلدري دءلر د)رحللل24در ياناليداليطهلل 
 دلطو)للدر )ي ن .

اردرلدر  قد ليد للود)سرلدلتدسدالMartin et al.,(2012) يهت التسد ىل"ي)س  لي خدسي "لل
ول32در سلنىكليدرتاىلدرا سنىلردطود)لل )ادتثلدر دي لدر  دءلدر  داءكلي لييدالعنيدىلدرتسد دىليد ل 

 ديىوكلي د لد د ختد لل14-4ولي لدر )ي ن كل سدي الرعي)سه ليد)لادن ل 32طوهلل لي ل )اتثلدر ي كل 
ردطو)لكليدخ ا)سلتادىلدرا دسلدردتني)ينلءكلير د)سالدري د)  لاط)سنىلدخ ا)سدالر قنن لدلتدسدالدر سلنىل

اررلر لديخو) لتاىلدرا دسلدردتني)ينلءلندس اطلاوقدتد لدر دي لدر د لع داءكليلد) لي دتللديخود) ل
ل%و.ل65.6%وكليخلللدلتدسدالدر سلنىلي للاررل ل15.6تاىلدرا سلرت ل )اتثلدر ي لي ا  ل 

در ددديدف ل قندددن للهدددت الدردددءلتسد دددىل  et al.,(2014)Melo "ينلددديلي خدددسي "ليرجددسثلل
وليد ل48ولطوهلل كل 96درتني)ينلءلرت لدلطو)لل )اتثلدر ي ليدر )ي ن كلي لييالعنيىلدرتسد ىلي ل 

 ديىوكلي د لل18ل-7ولي لدر )ي ن كلي سدي الرعي)سه لي)لادن ل 48 )اتثلدر ي لدر  ءلدر  اءكل 
 & Baninski – Weilيندلل ل يلديتدللل– قندن لدر ديدف لدردتني)ينلءلا) د ختد لدخ اد)سثلا)اني دلءل

                                                 
23- Tinetti balance and mobility scale 

24- Timed up and go 

https://www.researchgate.net/profile/Renato_Melo4
https://071057ccy-1104-y-https-www-scopus-com.mplbci.ekb.eg/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=48260956100&zone=
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Fukudaكليرظهدددسالدري ددد)  لر لدلطوددد)لل )ادددتثلدر دددي للددد) لردددتنه ل  ندددسدال دددءلدر ددديدف لرلردددسليددد ل
لدر )ي ن لراسديه .

اررلدر  ق لي لدر هللاىلادن للFellinger et al.,(2015)يهت التسد ىل" نلنيجسلي خسي "لل
ولطولل93نيىلدرتسد ىلي ل دلتدسلدر سلءليدر  ىلدريو نىلرت لدلطو)للدري )ان ل ي ن )كلي لييالع

لولتسجدى70،ل)سلرندسلروظدءلرلادسليد ل تن الوكلي  كليي تللل40ي لض ) لدر ي لاللنقللع ل 
كلير دد)سالدري دد)  لارددرلر لدلطودد)للن دد)يي ليدد ل25ي دد ل قنددن لدلتدسلدر سلددءلعدد لطسندد ليقندد) لفندديسا

در يددسلدرفييددءكليي ددلهللالخلددلل ددءلدلتدسدالدر سلنددىكليلدد،ر لدس ادد)طلدر دديدف لدرددتني)ينلءل ددلا )ليدد ل
لدر هللاىلان لدلاسد ليدري لهللالداليو )رنىكلانيي)لاللنيجتلدس ا)طلان لدر يدف لدرر)االيه، لدري لهللا.

ا قنن لدري ءلردت لدلطود)لليدريدسدهقن ل )ادتثلدر دي للMelo(2017)يده يالتسد ىل"ينلي"لل
ولطودهلل ليد ل48 )ادتثلدر دي كل وليد ل48ولطودهلل كل 96در  ءلدر  اءكلي لييالعنيىلدرتسد ىليد ل 

 دديىوكلي دد لد دد ختد ليؤ ددسلدري ددءلدرددتني)ينلءلر  لنددللل18-7در دد)ي ن لي سدي ددالرعيدد)سه ليدد)لاددن ل 
ير )سالدري د)  لاردرلر لدلطود)لل )ادتثلدر دي لن د)يي ليد لرتدسل دءلدري دءلر ديرليد لل26رتدسلدري ءل

لراسديه لدر )ي ن .

 قنن لرتدسلدر يدف لدرر)االهت الدرءللتسد ىللMelo et al.,(2017)"ينليلي خسي "ليرجسثلل
ول96يدرتني)ينلءلرت لدلطو)لليدريسدهقن ل )اتثلدر ي لدر  ءلدر  اءكلي لييالعنيىلدرتسد ىلي ل 

ل18-7ولطودددهلل ليددد لدر ددد)ي ن كلي سدي دددالرعيددد)سه ليددد)لادددن ل 48وليددد ل )ادددتثلدر دددي كل 48طودددهلل كل 
ي قنددن لدر دديدف لل27ندد) لسييانددسج؛ل يسينندد لا)سندد لسييانددسج دديىوكلي دد ل قنددن لدر دديدف لدرر)اددالا) دد ختد ليق

لرليجدديتل  نددسدال ددرلدر دديدف لدرر)ادداكلير دد)سالدري دد)  لاردد28درددتني)ينلءلا) دد ختد ليقندد) لريي سانسجددس
ليدرتني)ينلءلرت ل )اتثلدر ي ليق)سيىلالاسديه لي لدر )ي ن .

 دديدف لردت لدلطودد)للارددرل قندن لدرMelo et al.,(2018) يهدت التسد دىل"ينلدديلي خدسي "لل
وليد ل )ادتثل48ولطودهلل كل 96يدريسدهقن ل )اتثلدر ي لدر  ءلدر  اءكلي لييالعنيىلدرتسد دىليد ل 

 ددديىوكلي ددد ل قندددن لدر ددديدف لل18-7ولطودددهلل ليددد لدر ددد)ي ن كلي سدي دددالرعيددد)سه ليددد)لادددن ل 48در دددي كل 

                                                 
25- Zurich Neuromotor 

26- Dynamic Gait Index 

27- Romberg; Romberg- Barre Fournier 

28- Unterberger 
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 للد) ل ديدفيه لر ديسليد لا)  ختد ليقن) لدر يدف لردطو)لكليرظهسالدري )  لر لدلطو)لل )ادتثلدر دي
لراسديه لدر )ي ن كليخ) ىلدلطو)للدر،ن لع)ييدلي لدالر ه)الدر  ) ءلا تلدريالتر.

ارددرل قنددن لStepanchenko et al.,(2020) ي دد التسد ددىل"  نا)ي  ددنيليلي خددسي ل"لل
ي لييالجيديال طيسلدلتدسلدريو  سلءلرت لدلطو)للدري )ان ل ي ن )ليق)سيىلالاسديه لي لدر )ي ن كل

ولطودهلل ليد ل54ر د وكل ل43ضد ) ل دي كلل51ولطودهلل ليد لضد ) لدر دي ل 94عنيىلدرتسد ىليد ل 
 ددييداوكلي دد لد دد ختد لاط)سنددىلل8ل–ل7در دد)ي ن ليدد لدريس لددىلدالا تد نددىكل سدي ددالرعيدد)سه ليدد)لاددن ل 

 لدر سلدءلدر ي) دل–دخ ا)سدالر قنن لدلتدسلدريو  سلءكليلييىلي لدخ ا)سدال در ي)  لدر سلءلدرر)ادال
در ي)  لدر سلءليدر،دلسرلدر سلنىوكلير )سالدري )  لاردرلر لل– سعىلدلتدسلدريو  سلءلل–درتني)ينلءل

دري د)ان ل دي ن )لن د)يي ليد لخلدلل دءلدلتدسلدريو د سلءلعلدرلجيند لي د ين)الدلتدسدالدريو دد سلنىل
لدري ينىلا)رتسد ى.

 -تعقيب على الدراسات السابقة:
  سضدالدرا) ردىليجييعدىليد للءلُيجدتلر لهيد) لدر تندتليد لدرتسد د)اكايسدج ىلدر سد لدرا رد

لضدددد ) لدر ددددي ول-ن ل ددددي ن )ل در دددد درتسد دددد)الدر دددد)اقىلده يددددالادددد)لتدسلدريو دددد سلءلرددددتثلدري دددد)ا
وكلييد)لندتللعلدرلر ل2020وكلي  درلعد) ل 2009يدر )ي ن ليدر ءل ق ل ءلدريت لدرفييدءليد لعد) ل 

لرىليي)لُنيجالدر ي)نىلاتسد  ه).درتسد )ال ءله،دلدريج)للي)ل فدلل تن
دلتدسدالدر سلنىلدل ) دنىل ييعالدرتسد )ال ءلده ي)يه)لا)لتدسلدريو  سلءكليدر ءل يرلال ءل ل-ل

يدرقدتسدالدر سلنددىلي  )رندىلدردد،داكليدلتدسدالدريو د سلنىلرددفي لدرسجد كليدردد  ل ل دءلدر سلددىلدرا ددسنىل
دلتدسدالدر سلنىليدر يدف لدرر)اداليدردتني)ينلءليدري دءللي سعىلدلطسد لدر لينىكليدرقتسرلعلرلدرتاىكليل

كليلود)سرلدلتدسدالدر سلندىليدرتادىلدرا دسنىكليدر هللادىلادن ل طيسلدلتدسلدر سلدءليتسجدىل قدتد لدر دي 
ضدد ) لل-كلي ييعددالعنيدد)الدرتسد دد)الاددن لدري دد)ان ل ددي ن )ل  دد دلتدسلدر سلددءليدر دد ىلدريو ددنى

 ديىوكلي د لد د ختد لل18ل-4سلدرفيينىلر ني)الدرتسد د)اليد)لادن ل  ي وليدر )ي ن كلي سدي الدلعي)
در تنددتليدد لدالخ ادد)سداليدلجهددفرلدرخ) ددىلا قنددن لدلتدسدالدريو دد سلنىكلي ي ددلالدرتسد دد)الارددرلر ل

لدري )ان ل ي ن )لن )يي لي لخللل ءلدلتدسدالدريو  سلنىليق)سيىلالاسديه لي لدر )ي ن .ل

تنتلعنيىلدرتسد ىكلاتاىلي ل ن لتسجىل قتد لدر ي لريلضاطليجيتلي لهللالييهجنىليرلل  ل-
لا)رلو)سرل لدرخ) ى لدران)ي)ا لُنيضح لر  لا ضه) لدرتسد ىك لعنيى لدخ ن)س للنونى لري لدر،ل)س ي  نس
در نليي سنىلردتيدالدري  ختيىكلير لُنيضحلا ضه)لاجسد  لر ج)سالد  طهللعنىلرل للتلي ل هلليىل

ناءكليا ضه)لر لن  خت ليجييعىلض)اطىلي لدر )ي ن كلدليسلدلتيداليدر  لني)اليدرييا لدر جسل
 در،ثلُنقلللي ل ت ل  ين لدري )  .
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يي لخهللللدر س لدر )ا لنيل لد  قسدسلعتتلي لدرجيديالدر ءلنجاليسدع) ه)ليرخ،ه)ل ءلللللللل
ل-دالع ا)سل ءلدرتسد ىلدر )رنىكليدر ءلنيل لانج)فه)لعلرلدري يلدر )رء:

ل- لدر نل ل ج  لدرتسد ىلفن)تر لي  نسدا لرطان ى لدريهلل يى ليدلجهفر لدالخ ا)سدا لا)ي ق)س ليداله ي)  يىك
ل لد  طهللعنى ل  جساى لدر جسناء لرلييا  لدرجنت لا) عتدت لدلجهفرلل–يداله ي)  ل هلليى لي  در للت

ضاطلدري  نسدالدرتخنلىوكلي،ر لاهت لدري يللاررلتسجىلي لدر  ين لل–در  لني)الل–دري  ختيىل
  )  لدرتسد ى. ني)لن  ل لاي

 فرض الدراسة
ضدد ) لل–دلتدسلدريو دد سلءلاددن لدري دد)ان ل ددي ن )ل در دد لل يجددتل ددسي ل،دالتالرددىلا  دد) نىل ددءل-

 در ي وليدر )ي ن .
   يتلدرتسد ىلدر )رنىلعلءلدرييه لدري دوءلدالس اد)طءلدرُيقد)س كلدرد،ثلنقدي لعلدرللمنهج الدراسة:

للق)سيدددىلرتد هددد لا نيدددىليددد لدر ددد)ي ن  لدر دددي وكلييُلضددد )ل-دي قددد)سلعنيدددىليددد لدري ددد)ان ل دددي ن )ل در ددد 
 يددد)يال لعيدددتن )للريلاجدددسدسلرثلي ددداالدخ نددد)سلهددد،دلدريددديه لن ددديتلاردددرلعدددت ل يددد)يللدري  ندددسدالدري ددد قلىل

  تنلكلريل  ننسلعيتثلره)ل يدسلل) ل،ر لا)رفن)ترلريلا)ريق ) كليرل ل د ل ي)يرهد)ل يد)يال لي دون )لي ق د)ل
كلي ني)لنلدءلعدس ل و دنلءلريلييد)الهد،دلو253لك2001 درقس ءكو نىلريجييعىلي لدالخ ا)سدالدري

لي ني)لنلءلعس ل و نلءلريليي)اله،دلدرييه .كلدرييه 
 عينة الدراسة -أوًلً:

 عينة الخصائص القياسية: -أ
ول د)ي ن لرهدد ل15ول دد كلي 15ولضدد ) ل دي كلي 15وليد لدري دد)ان ل دي ن ) 30 لييداليدد ل للللل

دل ) نىكلرل  ق لي لدرخ ) رلدرقن) نىللتيدالدرتسد ىكليدر للتلي ليو لخ ) رلعنيىلدرتسد ىل
 ددددهلليىلدلجهددددفرلدري دددد ختيىكلي  تنددددتلري ددددالطسنقددددىلر ددددس لدريرنددددسداكليطسنقددددىلدال دددد ج)اىلي هدددد ل

لدر  لني)ا.
 العينة األساسية:  -ب 
ل:المعايون سمعي المجموعة الحالة: -

ييدد ل سدي دداللولضدد ) ل ددي 30در دد كل لوليدد 30وليدد لدردد،ليسليد يدد) ل 60 لييدداليدد ل لللللل
ددد)كليل12ل-6رعيددد)سه ليددد)لادددن ل   ددد لدخ نددد)سه ليددد ليتس دددىلدليدددللرل ددد ليضددد ) لدر دددي لاايهددد)لولع)ي 
ير لنل لرثلي لر دسدتلدر نيدىلن د)يءليد لا د)ا)العضدينىل دءلدردتي) كلريلر دنالي ) ظىلدرقلنيانىكل

ريلا،دلرادال  داالعدهللجلي دن للا يرلتي)رنىل ءلدر )ا كلريلا )ا)ال ءلدرسر ليد ل قدتد لرلديعءك
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 ءلا تد لييا)ال سعنىكلريليي لرتنه لرثلدضطسداليظنوءل ي )للل ءلدرا دسكلريلي د)للل دءل
دلطسد ولريلدضطسدا)اليو دنىكلريلاع)اد)ال خدسثكلريلييد لُرجدس لرهد ل قندن ليو دءلادلتيدالي د)اهىل

دعددتلدلخهللانددىلدر )ليددىليُسيعددرل طاندد للددللدرقيلكللتيدالدرتسد ددىل ددءلرضددي لدر دد ىلر ددهسلدلخنددسر
ل.رلا ي لدريو نىلعيتلدر  )يللي ه 
 مجموعة المقارنة: السامعين :

ولي لدر،ليسليد يد) لدر د)ي ن كل د لدخ ند)سه ليد ليتس دىلريد ل30 ليياله، لدريجييعىلي ل لللللل
نددتلدادد لي)ردد لدالا تد نددىلاايهدد)كلي ) ظددىلدرقلنيانددىكلي يددالدريج)ي ددىليدد لدري دد)ان ل ددي ن )ليدد ل ندد لدر

دريوضددلىل درنييددروليدر يددسكليدري دد ي لدر  لنيددءكليدرجددي كليدردد،ل)سكليردد ل لدد لرددتثلرثليدديه ل دد)سن ل
ع) لءلرا )اىلا)الضطسدا)الدريو نىلريلدر  انىكلريليي لرتنه لرثلدضطسداليظنوءل ي )للل ءل
لدر دددي كلريلدرا ددددسكلريلي دددد)للل دددءلدلطددددسد وكلياللن  دددد)طي لرثلرتينددددىليو دددنىكليرددددن لرددددتنه لرنددددى

ولخ ) رلعنيىل1ا )ا)العضينىلي ل قتد لرليعءلريل يرلتي)رنىل ءلدر )ا كلينيضحلجتيلل 
ل-درتسد ى:

 (1جدول )

 المتوسطات واالنحرافات المعيارية لعينة الدراسة في مختلف المتغيرات الديموجرافية 

 م

 العينة             

 

 المتغيرات    

 الصم

 30ن = 

 ضعاف السمع

 30ن = 

 السامعين

 30= ن 

 ع م ع م ع م

 1.60 9.01 1.62 8.88 1.56 9.04 العمر 1

 1.32 5.20 1.20 3.93 1.20 3.93 المستوى التعليمي 2

المستتتتتتتتتتتتتتتتتوى  3

االقتصتتتتتتتتتتتا   
واالجتمتتتتتتتتا ي 

 والثقافي

 3.08 40.40 3.17 41.13 2.97 40.10 االقتصا  

 1.88 15.87 1.87 15.77 1.63 15.13 االجتما ي

 0.84 8.10 0.77 7.87 0.74 7.78 الثقافي

 3.66 64.37 3.12 64.67 3.01 63.07 الدرجة الكلية

 4.12 102.40 3.12 98.25 2.58 93.05 الذكاء غير اللفظي 4

      

ييسدع)ر لر  قن لدر ل) ؤلان ليجييع)الدرتسد ىلدررهلل لدر  كليض ) لدر ي لكليدر )ي ن كل قدتلللل 
لل29نددسدالدرتنييجسد نددىلا  دد) ن) لا) دد ختد لدخ ادد)سللسي ددل)لليدردد ا)يددالدرا) رددىلاك لدد) ليضدداطلدري  

لولي)ل  لدر ي للارن لي لي )  ل.ل2ينيضحلجتيلل 

                                                 
29- Kruskal-Wallis 
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 متوسط الرتب وييمة مربع "كا" بين الصم وضعاف السمع والسامعين (2جدول )

 م

              

 العينة                    

 المتغيرات

 متوسط الرتب
قيمة 

 مربع كا

 مستوى

 الداللة
 الصم

 30ن = 

 ضعاف السمع

 30ن = 

 السامعين

 30ن = 

 0.869 4.28 46.05 43.50 46.95 العمر 1

 0.942 16.30 60.83 38.23 37.43 المستوى التعليمي 2

المستتتتتتتتتوى االقتصتتتتتتتتا   واالجتمتتتتتتتتا ي  3

 والثقافي 
37.55 51.50 47.45 4.59 0.100 

 0.184 36.09 45.68 32.98 12.85 الذكاء غير اللفظي 4

وكليا)ر د)رءلالل0.05ولر لي  ي لدري يينىلدري  ياىلرلي  ندسدالرلادسليد ل 2ن ضحلي لجتيلل للللل
 يجتل سي لان لعنيىلدرتسد ىلي لدر  ليض ) لدر ي كليدر د)ي ن كلييد)لندتللعلدرل جد)ي لي لد) ؤل

ر  لنيدددءلكلدري ددد ي لعنيدددىلدرتسد دددىل دددءلدري  ندددسدالدرتنييجسد ندددىلدري يرلدددىل دددءل"لدر يدددسكليدري ددد ي لد
لدالا  )تثليدالج ي)عءليدررق) ءكليدر،ل)سلرنسلدرلوظء".

ا:
ً
 أدوات الدراسة وخصائصها القياسية -ثاني
ل-ي  يرللدالخ ا)سدالدريو نىلدري  ختيىلي ق )لر س ناه)ل ءلاجسدسدالدر طان ل:لل   

 و.1996يقن) لدر  س لعلرلدرنتلدريوضلىل عري) كل - أ
لالج يددد)عءكليدررقددد) ءل  ددد و) ليخطددد)اندددتلدري ددد ي لدالا  ددد)تثكليددريق)الدددىلدريات ندددىلر  ت - ب

 و.2016
يقن) ل  )يويستلانين لد  تدسلدرخ)ي  در،ل)سلرنسلدرلوظءول اعتدت/لجد)للسيندتكلي  سندالل-ج

 و.2011ي قين ل سجكل
در سيندددفل دخ اددد)سل سعدددءليل دددلسلرددد،ل)سلدلطوددد)للدر ددديسرلدرسدا دددىولاعدددتدت/ليل دددلسكل  سندددالل-هدددد

لو.2017 نسثكلي قين لدرا
 مقياس التعرف على اليد المفضلة: -1

ولايددتكل ندد ل  اددسلدرايدديتلدروستنددىلعدد ل14نهددت لارددءل  تنددتليدديعلدرنددتلدريوضددلىكلين لددي ليدد ل لللللل
د  ختد لد دتثلدرندتن ل درنييدرلريلدرن دس ولايهد)سرليتادىل دءلرتدسلا د لدلعيد)للدرنتيندىكلريد)لدرايديتل

 للل د)لدرندتن لاديو لدرلود)سرلريلدريهد)سرل دءلرتدسلدلعيد)لكليادتل د لدرفيجنىلل   اسلع لايل)ينىلد  ختد
يل)يددالاددن لل دد لد دد ختد لاعدد)ترلدر طاندد ليررودد)للسييادد)اكريدد)لدررادد)الكل  دد)ال ددت لدال  دد) لدرددتدخلء

 و.1996 عري) كلل0.01كلي،دالتدرىلا  ) نىلعيتلي  ي لدر ت ليدررا)اليس و ى
 اليد المفضلة:الكفا ة القياسية لمقياس التعرف علي  -
 الثبات: -



 

 

 عفاف  حسن عبد العزيز د /

لو245   2021ابريل -الثالثونلمجلد الحاد  و أ111ة المصرية للدراسات النفسية العددلمجلا

ا)يالدرا) رىلا  )الرا)الدريقن) لا)  ختد لطسنقىلاع)ترلدر طان كل ن ل  ل طان لدريقن) لللللل
لعلرل لدر،دلسر لررس لال  ا )ت لل)يلى ليهرل  سر ل ) للفييءلر ايعن ك لن خللهي) ليس ن  ل ستنى اطسنقى

يسرلعلرل ت كللي)ل  ل  )الرا)الدلتدسكلي ليسدع)رليو لدر  لني)اليد جسدسدالدري ا ىل ءلللل
ل  لدر ي للارن لي لي )  ل   ل ل3دريقن) لاي )يللررو)للسييا)الرلللعنيىكلينيضحلجتيلل  ولي)

لاي )يهللالدررا)ا.
 معامالت الثبات لمقياس التعرف على اليد المفضلة (3جدول )

ر لان لي )يهللالرا)اليقن) لدر  س لعلرلدرنتلدريوضلىلا)  ختد لاع)ترللو3ن ضحلي لجتيلل للل
ل لهء للسييا)اك ليررو) لعلرلدر طان  لدرتسد ى لعنيى لرتدس لد  قسدس لعلر لنتل ليه،د ليس و ىك لرا)ا ان 

لدريقن) لللي)لُرعنتلعلنه لدر طان .لل
 مقياس المستوى االيتصاد  واالجتماعي والثقافي: -2
وليوستركلينهت لاردرل  تندتلدري د ي لدالا  د)تثكليدري د ي ل26ن لي لدريقن) لي ل ل:وصف المقياس 

 ءلرلوددستكلي،ردد ل ددءلضدديسلاج)ا دد لعلددرلدريقندد) كلين ضددي لدريقندد) لللددللدالج يدد)عءكليدري دد ي لدررقدد)
وليوددددستركليدرردددد)يء:لرلي دددد ي ل14 ردددهلل وليقدددد)نن ل سعنددددى؛لدليل:لرلي دددد ي لدالا  دددد)تثكلين لدددي ليدددد ل 

ياددتل دد لوليوددستداكل7وليوددستداكليدرر)ردد :لرلي دد ي لدررقدد) ءكلين لددي ليدد ل 5دالج يدد)عءللين لددي ليدد ل 
ياتلل)يدالادن لي د)يهللالدر دت ل  لد  ختد لاع)ترلدر طان كلري)لدررا)الكلخلء  )ال ت لدال  ) لدرتد

لو.2016   و) ليخط)اكلل0.01يدررا)اليس و ىكلي،دالتدرىلا  ) نىلعيتلي  ي 
لالكفا ة القياسية لمقياس المستوى االيتصاد  واالجتماعي والثقافي:  -
 الثبات: -

تد لطسنقىلاع)ترلدر طان كل ن ل  ل طان لدريقن) لا)يالدرا) رىلا  )الرا)الدريقن) لا)  خللللل
لعلرل لدر،دلسر لررس لال  ا )ت لل)يلى ليهرل  سر ل ) للفييءلر ايعن ك لن خللهي) ليس ن  ل ستنى اطسنقى
دلتدسكلي ليسدع)رليو لدر  لني)اليد جسدسدالدري ا ىل ءلللليسرلعلرل ت كللي)ل  ل  )الرا)ال

ل  لدر ي للارن لي لي )  ل   ل ل4كلينيضحلجتيلل دريقن) لاي )يللررو)للسييا)الرلللعنيى ولي)
لاي )يهللالدررا)ا.

 العينة  

 

 طرق الثبات

 15ن =  ضعاف السمع 15ن =  الصم

 

 15ن =  السامعين

إ ا ة 

 التطبيق

ألفا 

 كرونباخ

إ ا ة  ألفا كرونباخ إ ا ة التطبيق

 التطبيق

 ألفا كرونباخ

مقيتتتتتتار التعتتتتتترف  لتتتتتت  اليتتتتتتد 
 المفضلة

0.89 0.75 0.69 0.83 0.74 0.86 
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 معامالت الثبات لمقياس المستوى االيتصاد  واالجتماعي والثقافي (4جدول )
 العينة                            

 طرق الثبات   

 

 15ن =  ضعاف السمع 15ن =  الصم

 

 15ن =  السامعين

 

ألفا  إ ا ة التطبيق كرونباخألفا  إ ا ة التطبيق
 كرونباخ

إ ا ة 
 التطبيق

 كرونباخألفا 

 مقيتتتار المستتتتوى االقتصتتتا  

 0.89 0.79 0.92 0.80 0.90 0.87 والثقافي واالجتما ي

ولر لان لي )يهللالدالس ا)طلرتسج)الدريو ي ن ل ءلدريجييع)الدررهلل ل"ل4ن ضحلي لجتيلل لللل
ل لعلر ليدر )ي ن  لدر ي ك ليض )  ليدررق) ءدر   ليدالج ي)عءك لدالا  )تثك لدري  ي  لليقن) 

لنتللعلرلد  قسدسلدلتدسلعلرل لرا)الُيس و ىكليه،د لان  للسييا)الُ  ت لدر طان كليررو) اطسنق ءلاع)تر
لدريقن) لللي)لُرعنتلدر طان .

 األجهزة المستخدمة -
 :30جهاز ثبات اليد - 1

لري ىلي تينىلاه)لن لي لدرجه)فلي لعلاىلعلرل لللي)أ( وصف الجهاز :    لهس ليراالاه)
   ىلرقيالي تسجىل ءلدال  )عكليعلرلر تلجيديالدرجه)فللنيجتل ل ليراالا لااس لي تينىل  ءل
ن  ختيه)لدريو يرل ءل راناللنت لتدخللدررقياكللي)لنيجتلا)رجه)فلعتدتلن  لي لخهللر ل  )ال

 .لعتتلدلخط)سلعيتي)ل ه فلد اسرلرري)سل  يناه)
خسدجهدد)لا ددسعىلياطسنقددىل دد ن ىلتي لليمببات:)ب( التعل "دريطلدديالييدد لاتخدد)للد اددسرل ددءلدررقدداليد 

لل دد سل  درل ي هدءليد لجيند لدررقدديا"ريد ل ) دىلدررقداكلي دي ل اددترلا)ررقدالدللادسلي  دتسجلاردرلد
در دددايرل يُن دددجللرلي ددد)س لعدددتتلدررقددديالدر دددءلد ددد ط)علر لنج )فهددد)لتي لر لنليددد لدرلددديحلدري دددتيءل

 .(308 2001يدرقس ءك

 
ل

 
 

 ( جهاز ثبات اليد1شكل )

                                                 
30- Groove Type Steadiness 



 

 

 عفاف  حسن عبد العزيز د /

لو247   2021ابريل -الثالثونلمجلد الحاد  و أ111ة المصرية للدراسات النفسية العددلمجلا

 )ج( الكفا ة القياسية لجهاز ثبات اليد:

 صدق :ال -

ا)يدددالدرا) ردددىلاددد)ر  ق ليددد لدر دددت لعلدددرلعنيدددىلدرتسد دددىلدر )رندددىلا) ددد ختد لطسنقدددىلدر دددت للللللل
وليد)ل د لدر ي دللارند ليد لي د)  ل5در ينندفثلريليد)لُن دس لا دت "لدرُيق)سيدىلدرطس ندىكلينيضدحلجدتيلل 

لMann – Whitneyا)  ختد لدخ ا)سلن  ل لا ت لدرجه)فل ني)ل
 (5جدول )

 داللة الفروق بين متوسطي درجات الوايعين في اإلرباعي األعلى واألدنى على جهاز ثبات اليد
 ثبات اليد

 اإلربا   األ ل 

 (6)ن=

 اإلربا   األ ن 

 (6)ن=

 

 
  Z قيمة  

 مستوى الداللة
 متوسط الرتب

 1م  1م  المجمو ات

 0.000 3.609- 8.42 13.18 الصم

 0.000 4.309- 15.07 20.83 ضعاف السمع

 0.000 4.802- 19.37 23.89 السامعين

ولر لانيىلي  ي لدرتالرىلرليجييع)الدررهلل لعلدرلدخ اد)سلراد)الدرندتلرادلل5ن ضحلي لجتيلل لللللل
درقدتسرلعلدرلدر ينندفليدريق)سيدىللوكليه،دلُن دنسلاردرلي ييندىلدالخ اد)سليتالر د لد   د) نىل دء0.05ي ل 

ان لدلطو)لل ءليه)سرلرا)الدرنتللخ) ىكلير لدروسي ل ءلدريجييع)الدررهلل لعلرلدرجهد)فكلر د)رحل
لدريدا ن ل ءلد سا)عرلدلعلرل،ي لي ي طءلدرس الدلعلرل.

)ترلا)يالدرا) رىلا)ر  ق لي لد  قسدسلدلتدسلعلرلجه)فلرا)الدرنتلا)  ختد لطسنقىلاعلالثبات: -
ليهرل  سرل ل ) للفييءلر ايعن ك لن خللهي) ل ستنىليس ن ك ل طان لدرجه)فلاطسنقى در طان ل ن ل  
ل)يلىلال  ا )تلررسلدر،دلسرلعلرلدلتدسكلي ليسدع)رليو لدر  لني)اليد جسدسدالدري ا ىل ءلللليسرل

للسييا)الرلللعنيى لررو) لاي )يل لعلرلدرجه)ف لدلتدس ل  )الد  قسدس ل   للي) لينيضحلعلرل ت ك ك
ل.تد لاع)ترلدر طان ليررو)للسييا)اولي )يهللالد  قسدسلدلتدسلا)  خ6جتيلل 

 

 جهاز ثبات اليدمعامالت استقرار األدا  علي  (6جدول )
            

 العينة                 
 طرق الثبات  

 الصم

 15ن = 

 ضعاف السمع

 15ن = 

 السامعين

 15ن = 

 كرونباخألفا  إ ا ة التطبيق ألفا كرونباخ ا ة التطبيقإ  ألفا كرونباخ إ ا ة التطبيق

 0.88 0.74 0.80 0.61 0.80 0.87 ثبات اليد

      

ولر لان لي )يهللالدالس ا)طلرتسج)الدريو ي ن ل ءلدريجييع)الدررهلل ل"ل6ن ضحلي لجتيلل لللل
ررو)للسييا)الُ  تلدر  ليض ) لدر ي كليدر )ي ن لعلرلجه)فلرا)الدرنتكلاطسنق ءلاع)ترلدر طان كليل

لان لرا)الُيس و ىكليه،دلنتللعلرلد  قسدسلدلتدسلعلرلدرجه)فلللي)لُرعنتلدر طان .



 

ل

 ضعاف السمع ( والسامعين -دا  النفسحركي لد  المعايين سمعيا  ) الصماأل 

 

لو248  1202 ابريل  –الثالثون الحاد  و المجلد   -111 العدد المجلة المصرية للدراسات النفسية 

 : 31جهاز مهارة األصابع -2
لولرقددا100 دد ولاهدد)لعددتتل ل2.5×ل11×11ن لددي ليدد للري ددىلخ ددانىليقدد) ل ل)أ( وصببف الجهبباز :

ل3 د ولاطدسل 3خ داءلطيرد ل ولاضدنال100ع سرلرقيالر قنىليع سرلسر نىكلا) ض) ىلارءليجديتل 
 ينلني سولعلرل لللدل طيديى.ل

"دريطلدديالييدد ليضدد لرلاددسلعددتتلييلدد ليدد لدلعدديدتلتدخددللدررقدديالخددهللللتانق ددن لل)ب( التعليمببات:
)لخهللللعلرلر ) لعتتلدررقيالدر ءلن  ليلؤهلال سعلي)لنيل "كلين جللرلي )س لتسجىل سعىلدلتدس

لو.705كلل2004؛لسان ك311لك2001در ايرليدرقس ءك)درياالدري تتل
ل

 

ل

 ( جهاز مهارة األصابع2شكل )
 -)ج( الكفا ة القياسية لجهاز مهارة األصابع: 

 صدق:الل-لللل
ا)يددالدرا) رددىلادد)ر  ق ليدد لدر ددت لا) دد ختد لطسنقددىلدر ددت لدر يننددف لريليدد)لُن ددس لا ددت "لللللل

 نيدد)لن  لددد لا ددت لدرجهددد)ف وليددد)ل دد لدر ي دددللارندد ليدد لي ددد)  ل7درُيق)سيددىلدرطس نددىكلينيضدددحلجددتيلل 
ل.Mann – Whitneyا)  ختد لدخ ا)سل

داللة الفروق بين متوسطي درجات الوايعين في اإلرباعي األعلى واألدنى على جهاز  (7جدول )
 مهارة األصابع 

 مهارة األصابع

 اإلربا   األ ل 
 (6)ن=

 اإلربا   األ ن 
 (6)ن=

 
 قيمة

 Z 
 مستوى الداللة

 متوسط الرتب

 1م  1م  و اتالمجم

 0.000 4.375- 8.63 12.87 الصم

 0.000 4.718- 9.77 22.37 ضعاف السمع

 0.000 3.602- 14.23 23.01 السامعين

ولر لانيىلي د ي لدرتالردىلرليجييعد)الدردرهلل لعلدرلجهد)فليهد)سرلدل د)ا ل7ن ضحلي لجتيلل للللل
   ددد) نىل دددءلدرقدددتسرلعلدددرلدر يندددفلوكليهددد،دلُن دددنسلاردددرلي ييندددىلدالخ اددد)سليتالر ددد لد0.05رادددلليددد ل 

                                                 
31- Finger Dexterity 



 

 

 عفاف  حسن عبد العزيز د /
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يدريق)سيدددىلادددن لدلطوددد)لل دددءليهددد)سرلدل ددد)ا لكلخ) دددىلير لدرودددسي ل دددءلدريجييعددد)الدردددرهلل لعلدددرل
لدرجه)فكلر )رحلدريدا ن ل ءلد سا)عرلدلعلرل،ي لي ي طءلدرس الدلعلرل.

ختد لطسنق ءلا)يالدرا) رىلا)ر  ق لي لد  قسدسلدلتدسلعلرلجه)فليه)سرلدل )ا لا)  للالثبات: -
ل.سدسلدلتدسولي )يهللالد  ق8اع)ترلدر طان كليررو)للسييا)اكلينيضحلجتيلل 

  مهارة األصابعمعامالت استقرار األدا  على جهاز  (8جدول )
                

 العينة                 

 طرق الثبات 

 الصم

 15ن = 

 ضعاف السمع

 15ن = 

 السامعين

 15ن = 

 ألفا كرونباخ إ ا ة التطبيق ألفا كرونباخ إ ا ة التطبيق كرونباخألفا  إ ا ة التطبيق

 0.77 0.68 0.84 0.75 0.78 0.73 مهارة األصابع

ولر لان لي )يهللالدالس ا)طلرتسج)الدريو ي ن ل ءلدريجييع)الدررهلل ل"ل8ن ضحلي لجتيلل للللل
لاطسنق ء لدل )ا ك ليه)سر لدخ ا)س لعلر ليدر )ي ن "ك ليض ) لدر ي ك ليررو)للدر   لدر طان ك اع)تر

لعلنه ل لُرعنت لللي) لدرجه)ف لعلر لدلتدس لد  قسدس لعلر لنتل ليه،د لُيس و ىك لرا)ا لان  لُ  ت لسييا)ا
لدر طان .

 32جهاز المتاهة الخشبية: -3
لييسدال للل ج)ين ل)أ( وصف الجهاز:  لاه) لرسا ىلعيتد ك لخ انىليراالاه) لع لا)عتر عا)سر

 لديخسلني للرلهت ليرلي )هىلتد س ) لر تهي)ل يرلليقطىلا ضه)لي ل لاللني للرلهت كليدرا 
لدرفي ل لانق) لر  جنل لي )عى لدري )هىك ل ء لرل نس لي تيء ليال  لدريه)نىك ليقطى ل يرل ليدرر)ينى اتدنىك
ل  رلالل لاع )  لييظ)سر لر  جنللدلخط)سك ليعتدت لدري )س لرل نسل ءلدري )هىك درللرلدر،ثلن   سا 

ل.لتدسنس لدري )س لدري )هىلرري)سلد
"لدريطلديالييد لدر دنسل دءلدري )هدىلا دسعىلياطسنقدىل د ن ىكلدري )هدىلعاد)سرلعد لل)ب( التعليمات:

ييددسدالعلددرل ددللل جدد)ين لا ضدده)لني ددللرلهددت كليدرددا  لديخددسلاللني ددللرلهددت لعلندد لر ل
  س لدرقل لدري تيءلتدخله)ل  رل  للريقطىلدريه)ندىليالل  سلد ل  درلراديللرد لرادتركليالل س د لدرقلد ل

ين دددجللرلي ددد)س لدردددفي لدرددد،ثلد ددد  سا لرلي ددديللريقطدددىلدريه)ندددىكليعدددتتللرريددد)سلدر دددنسل دددءلدري )هدددى
لو.647كلل2004؛لسان ك325كل2001در ايرلليدرقس ءك لدلخط)س

 
 
 
 
 

 ( جهاز المتاهة الخشبية3شكل )
                                                 

32- Maze 



 

ل

 ضعاف السمع ( والسامعين -دا  النفسحركي لد  المعايين سمعيا  ) الصماأل 

 

لو250  1202 ابريل  –الثالثون الحاد  و المجلد   -111 العدد المجلة المصرية للدراسات النفسية 

 -)ج( الكفا ة القياسية الختبار المتاهة الخشبية: 
 صدق:الل-

يدد لدر ددت لا) دد ختد لطسنقددىلدر ددت لدر يننددفثكلريليدد)لُن ددس لا ددت "لا)يددالدرا) رددىلادد)ر  ق لللللل
  نيدد)لن  لددد لا ددت لدرجهددد)فوليددد)ل دد لدر ي دددللارندد ليدد لي ددد)  ل7درُيق)سيددىلدرطس نددىكلينيضدددحلجددتيلل 

ل.لMann – Whitneyا)  ختد لدخ ا)سل
از داللة الفروق بين متوسطي درجات الوايعين في اإلرباعي األعلى واألدنى على جه (9جدول )

 المتاهة الخشبية 
 المتاهة الخشبية

 اإلربا   األ ل 
 (6)ن=

 اإلربا   األ ن 
 (6)ن=

 
 قيمة

 Z 
 مستوى الداللة

 متوسط الرتب

 1م  1م  المجمو ات

 0.000 4.617- 8.48 22.90 الصم

 0.000 4.471- 8.10 20.33 ضعاف السمع

 0.000 4.675- 8.16 22.67 السامعين

 

ولر لانيىلي  ي لدرتالرىلرليجييع)الدررهلل لعلرلجهد)فلدري )هدىلدرخ دانىل9تيلل ن ضحلي لجللللل
ولليه،دلُن نسلاررلي يينىلدرجه)فليتالر  لد   ) نىل ءلدرقتسرلعلرلدر يندفليدريق)سيدىل0.05راللي ل 

ل ددءلدريجييعدد)الدرددرهلل لعلددرلدرجهدد)فلاددن لدلطودد)لل ددءليهدد)سرلد تسد لدر سلددءكلخ) ددىلير لدروددسي 
لريدا ن ل ءلد سا)عرلدلعلرل،ي لي ي طءلدرس الدلعلرل.ر )رحلد

ا)يالدرا) رىلا)ر  ق لي لد  قسدسلدلتدسلعلرلجه)فلدري )هىلدرخ انىلا)  ختد لطسنق ءللالثبات: -
لولي )يهللالد  قسدسلدلتدسل.10اع)ترلدر طان كليررو)للسييا)اكلينيضحلجتيلل 

  المتاهة الخشبيةمعامالت استقرار األدا  على جهاز  (10جدول )
     

 العينة              

 طرق الثبات

 الصم

 15ن = 

 ضعاف السمع

 15ن = 

 السامعين

 15ن = 

ألفا  إ ا ة التطبيق ألفا كرونباخ إ ا ة التطبيق ألفا كرونباخ إ ا ة التطبيق

 كرونباخ

 0.86 0.90 0.79 0.83 0.80 0.88 المتاهة الخشبية

ل لللللل لجتيل لي  لر10ن ضح لدريجييع)الو ل ء لدريو ي ن  لرتسج)ا لدالس ا)ط لي )يهللا لان   
لدري )هى لعلرلجه)ف ليدر )ي ن ك ليض ) لدر ي ك لدر طان لدررهلل لدر   لاطسنق ءلاع)تر لدرخ انىك

لُرعنتلعلنه ل لنتللعلرلد  قسدسلدلتدسلعلرلدرجه)فلللي) لرا)الُيس و ىكليه،د لان  للسييا)الُ  ت يررو)
لدر طان .

ل



 

 

 عفاف  حسن عبد العزيز د /
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 -: 33المررة جهاز الرسم في -4
ل للل ي  ن لي ل)أ( وصف الجهاز : لعلنه) ليس ي  لرللهسا)سك ليي لى لخ انى لري لي تينى ا)عتر

ليرعلرلدرق)ع لرنسلدريي للرللهسا)سك لدلريييني  لالل نت لدريجيىيجيى ل يسر ل ي ل لعلنه) ليس   لتر
ي )سلدريجيىليال لي تيءلر  ا لي )سلدريجيىكلي )عىلانق) لرقن) لفي لدلتدسلدري   س ل ءل  ا ل

لي لدراتدنىلرليه)نىكليعتدتلر  جنللدلخط)س.
"لدريطلديالييد ل  اد لي د)سلدريجيدىلعلدرلدرق)عدترلا) د ختد لالد لي دتيءليد لخدهللللل)ب( التعليمات:

دريظددسل ددءلدريددس رلدر ددءل  لدد ل دديسرلدريجيددىكلراددترلدر  ادد ليدد ليقطددىلدراتدنددىليد دد يسل  ددرل  دديتلارددرل
 ل ءليود لدري د)سلرلخلد كلرثليهللي دىلرجيديدالدري د)سلريلدرخدسيجلدريقطىلدر ءلاترالييه)ليالل سج
ين ددجللرلي دد)س لدرددفي لدردد،ثلد دد  سا لرلي دديللريقطددىلدراتدنددىكليعددتتلعيدد لن   ددالعلندد لخطددل"ل

لو.644كل2004؛لسان ك338كل2001يدرقس ءكلردر ايل لدلخط)س

 

 

ل

 

 

 )ج( الكفا ة القياسية لجهاز الرسم في المررة: 

 الصدق: -ل
يددالدرا) رددىلادد)ر  ق ليدد لدر ددت لا) دد ختد لطسنقددىلدر ددت لدر يننددف لريليدد)لُن ددس لا ددت "لا)للللل

 نيدد)لن  لدد لا ددت لدرجهدد)فلوليدد)ل دد لدر ي ددللارندد ليدد لي دد)  ل11درُيق)سيددىلدرطس نددىكلينيضددحلجددتيلل 
ل.لMann – Whitneyا)  ختد لدخ ا)سل

 

                                                 
33- Mirror Tracer 

 (  جهاز الرسم في المررة 4شكل )



 

ل

 ضعاف السمع ( والسامعين -دا  النفسحركي لد  المعايين سمعيا  ) الصماأل 

 

لو252  1202 ابريل  –الثالثون الحاد  و المجلد   -111 العدد المجلة المصرية للدراسات النفسية 

األعلى واألدنى على جهاز داللة الفروق بين متوسطي درجات الوايعين في اإلرباعي  (11جدول )
 الرسم في المررة 

 الرسم في المرآة

 اإلربا   األ ل 

 (6)ن=

 اإلربا   األ ن 

 (6)ن=

 

 قيمة
 Z 

 مستوى الداللة
 متوسط الرتب

 1م  1م  المجمو ات

 0.000 4.280- 17.64 23.01 الصم

 0.000 4.675- 10.13 22.37 ضعاف السمع

 0.000 4.280- 17.64 23.01 السامعين

ولر لانيددىلي دد ي لدرتالرددىلرليجييعدد)الدرددرهلل لعلددرلجهدد)فلدرس دد ل ددءل11ن ضددحليدد لجددتيلل للللل
وكليهدد،دلُن ددنسلاردرلي يينددىلدرجهدد)فليتالر د لد   دد) نىل ددءلدرقدتسرلعلددرلدر ينددفل0.05دريدس رلراددلليد ل 

لدرلدرجهد)فكليدريق)سيىلان لدلطو)لل ءلدر  ل لدر سلءكلخ) ىلير لدروسي ل دءلدريجييعد)الدردرهلل لع
لر )رحلدريدا ن ل ءلد سا)عرلدلعلرل،ي لي ي طءلدرس الدلعلرل.

ا)يالدرا) رىلا)ر  ق لي لد  قسدسلدلتدسلعلرلجه)فلدرس  ل ءلدريس رلا)  ختد لطسنق ءللالثبات: -
لولي )يهللالد  قسدسلدلتدس.12اع)ترلدر طان كليررو)للسييا)اكلينيضحلجتيلل 

 الرسم في المررةاألدا  على جهاز  معامالت استقرار (12جدول )
 

 العينة               

 طرق الثبات

 الصم

 15ن = 

 ضعاف السمع

 15ن = 

 السامعين

 15ن = 

 ألفا كرونباخ إ ا ة التطبيق ألفا كرونباخ إ ا ة التطبيق ألفا كرونباخ إ ا ة التطبيق

 0.90 0.97 0.86 0.95 0.92 0.98 الرسم في المرآة

ولر لان لي )يهللالدالس ا)طلرتسج)الدريو ي ن ل ءلدريجييع)الدررهلل ل12جتيلل ن ضحلي للللل
ليررو)ل لدر طان ك لاع)تر لاطسنق ء لدريس رك ل ء لدرس   لجه)ف لعلر ليدر )ي ن ك ليض ) لدر ي ك در  
لُرعنتل لنتللعلرلد  قسدسلرتدسلعنيىلدرتسد ىلعلرلدرجه)فلللي) لسييا)الُ  تلان لرا)الُيس و ىكليه،د

لطان .علنه لدر 
 -اختبار الترميز: - 5

لراللي ل )أ( وصف االختبار:  لري لرعي)سه  لا تدهي) ل ييداكليدلخس ل8ن لي لي ل يس ن ك و
لرلرسلي ل  لا)ل ل)للدرهيت نىل8ري لرعي)سه  لدرطوللاي  لدرسييفلدريق سيى ل نهي) لينقي  ل ييداك و

لسيف للل لدرطول لينس   لدرسييفك ليو )ح لا)  ختد  لدلسا)  لري لدر يتي للدرا نطى لري لدر لل  ء
 درُيط)ا كلي،ر لخهللللياالي تتل.

 ي دنس دلاردرليو د)حلدرسيديفولل؟ل"الل"ل )ن لدر ي)تن ل ريلدريسا د)الولدري ق ديىلتث)ب( التعليمات: 
ال ظلر لللليد تلييه)ل ءلدر  ىلدروق)ينىلعتتكلي ءلدر  ىلدر   )ينىلعهلليىكليلللعتتلي ي) لعهلليدىل

ريليسا دد)الولرددرلدرييددي،جلوليددرهلل ل ندد ل ددي)تن ل  ي ددنس دلاترياددالاددرلهيدد)لهلليددىلدر ددتتلدر دد)يءلرندسلع
 نه)لرسا) لرل لدرلءل   ه)لي) نه) لعهللي)اكلري)لع)يف ل  طل ءلللليد تليد لدر دي)تن كلدرو)ضدنىل
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تثل لي نسد لاررلدريسا )الدر ا ىلدر ولرلي لدرييي،جلولدر هلليىلدرلءل ي ءلي لدرسا لدريل ديال ياد ل
وليع ) للت ل2ف للت ليضحل،ر لا)  )سرلاررلدريو )حكلر لاررلدرييي،جلا) هلل :لهي)ليرهلل ل  لي نسد لول

 د)ي طلهيدد)لدر هلليددىلتثل يدضد ) لدر هلليددىولف لدرلددءلي يديللهيدد)ل يدد) ل ي دنسُدلارددرلدريو دد)حوليا ددتلر ل
يطلديالل يدلدررهللرىليسا )الدليررلاللترياالريالاق لليللدرا)اءكل ك،دلر لنوهد لدريو ديرليد)لهدي

يي كل )عت ل دءلدريسا د)الدلخدس ل  درل ودس ليد لدريسا د)الدر دا ىلدر دءلن لدي لييهد)لدرييدي،جكلا دتل
ضدلل،ر لادل:لتريادالرادترلهيد)ليريدهلللرلادسلعدتتلييلد ليد لدريسا د)اليد لرندسليد)ل  دناليالليد دتلر 

لو.2017كلنهللل درا نسثكلر   للر تلري)لرايللر لري)لا 
ل

 -بار الترميز:)ج( الكفا ة القياسية الخت 
لدلالصدق: -للل لدخ ا)س ل ت  لي  لا)ر  ق  لدرا) رى لدر )رنىا)يا لدرتسد ى لعنيى لعلر للر سينف

ا)  ختد ل ت لدالس ا)طلاي  لخ)سجءكلي،ر لي لخهللللان) لي )يهللالدالس ا)طلاني ليان لدخ ا)سل
لدر سينف.لولي)ل  لدر ي للارن لي لي )  ل ني)لن  ل لا ت لدخ ا)سل13در وسركليُنيضحلجتيلل 

 

 معامالت االرتباط بمحك خارجي الختبار الترميز (13جدول )
 اختبار الشفرة المحك الخارجي   

 العينة                   

 أ اة الدراسة

 الصم

 15ن = 

 ضعاف السمع

 15ن = 

 السامعين

 15ن = 

لللللل **0.78 **0.89 **0.61 اختبار الترميز

ل للل لجتيل لي  لي 13ن ضح لان  لر  لو لدخ ا)س ل لان لدر سينف)يهللالدس ا)ط ليهء لدر وسرك ليدخ ا)س ك
لي )يهللال ت ليس و ىل.

ا)يالدرا) رىلا)ر  ق لي لرا)الدخ ا)سلدر سينفلا)  ختد لطسنق ءلاع)ترلدر طان كليررو)للالثبات: - 
لولي )يهللالد  قسدسلدلتدس.14لسييا)الينيضحلجتيلل 

 

 الترميزتبار معامالت استقرار األدا  علي اخ ( 14جدول )
 

 العينة              
 

 طرق الثبات 

 الصم

 15ن = 

 ضعاف السمع

 15ن = 

 السامعين

 15ن = 

إ ا ة 

 التطبيق

إ ا ة  ألفا كرونباخ

 التطبيق

إ ا ة  ألفا كرونباخ

 التطبيق

 ألفا كرونباخ

لللل 0.67 0.81 0.64 0.75 0.59 0.81 الترميز

الدالس ا)طلرتسج)الدريو ي ن ل ءلدريجييع)الدررهلل لولر لان لي )يهلل14ن ضحلي لجتيلل لللل
لسييا)الُ  تللدر  ليض ) لدر ي كليدر )ي ن كلعلرلدخ ا)سلدر سينفكلاطسنق ءلاع)ترلدر طان كليررو)

ل.الخ ا)سلللي)لرعنتلعلنه لدر طان يه،دلنتللعلرلد  قسدسلرتدسلعنيىلدرتسد ىلعلرلدان لرا)الُيس و ىك
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 انتائج الدراسة ومناقشته
فببرا الدراسببة ويببنص علببى " توجببد فببروق ذات داللببة احصببائية فببي األدا  النفسببحركي بببين  -

 ضعاف السمع( والسامعين". -المعايين سمعي ا )الصم 
يرل  ق لي له،دلدروس كلا)يالدرا) رىلا) د ختد ل  لندللدر اد)ن لدل د)تثلرلودسي لادن لي ي دط)الللل

وليد)ل د لدر ي دللارند ليد ل15ن كلينيضدحلجدتيلل ض ) لدر دي وليدر د)ي ل-دري )ان ل ي ن)ل در  
 ض ) لدر ي وليدر )ي ن ل ءلدلتدسلدريو  سلءلل-ي )  ل   ل لا)روسي لان لدري )ان ل ي ن) ل در  ل

ضعاف السمع( والسامعين -نتائج تحليل التباين للفروق بين المعايين سمعيا  )الصم  (15جدول )
 في األدا  النفسحركي

 

 مجموع المربعات تباينمصدر ال المتغيرات
درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 الداللة قيمة )ف(

 ثبات اليد

 52.044 2 104.089 بين المجمو ات

120.529 0.000 
 0.432 87 37.567  اخل المجمو ات

  89 141.656 التباين الكل 

 مهارة األصابع

 1086.344 2 2172.689 بين المجمو ات

104.572 0.000 
 10.389 87 903.800 المجمو ات  اخل

  89 3076.489 التباين الكل 

 المتاهة الخشبية

 8504.844 2 17009.689 بين المجمو ات

224.348 0.00 
 37.909 87 3298.100  اخل المجمو ات

  89 20307.789 التباين الكل 

 الرسم في المرآة

 42017.244 2 84034.489 بين المجمو ات

159.983 0.00 
 262.636 87 22849.33  اخل المجمو ات

  89 106883.822 التباين الكل 

 الترميز

 66.344 2 132.689 بين المجمو ات

19.263 0.00 
 3.444 87 299.633  اخل المجمو ات

  89 432.322 التباين الكل 

     

 نسدالرلاسلي لانيىل" "لدرجتيرنىللولر لانيىل" "لدري  ياىلرجين لدري 15ن ضحلي لجتيلل     
لراللي ل  لان لدريجييع)ال0.05ير لي )يللدرتالرى لتدرى ل سي لا  ) نى لنتللعلرليجيت ليي) وك

ليدر )ي ن دررهلل ل" لدل )ا كليدري )هىللدر  ليض ) لدر ي ك لرا)الدرنتكلييه)سر ل ءلُي  نسدال" "
لير  تنتلي تسلدخ ليدر سينف"ك ليدرس  ل ءلدريس رك لدروسي لا)يالدرا) رىلاكجسدسلدرخ انىك  هلل له، 

ولي )  لدريق)سي)الدري  تترلان لدريجييع)ال16  لنهلل لا تن) لا)  ختد لدخ ا)سل يلءكلينيضحلجتيل 
لدررهلل ل ءلي  نسدالدرتسد ى.ل
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" الصم وضعاف السمع والسامعيننتائج المقارنات المتعددة بين المجموعات الثالث " (16جدول )

 اسةفي متغيرات الدر 

 المجمو ات المتغيرات

 ( السامعين3) ( ضعاف السمع2) ( الصم1)

 متوسط الفرق
مستوى 
 الداللة

 متوسط الفرق
مستوى 
 الداللة

 متوسط الفرق
مستوى 
 الداللة

 ثبات اليد

*0.933   الصم( 1) - 0.000 2.60* - 0.000 

*1.66   0.000 0.933 ( ضعاف السمع2) - 0.000 

*2.60 السامعين( 3)  0.000 1.66* - 0.000   

مهارة 
 األصابع

*5.83   الصم( 1)  0.000 12.03*  0.000 

*5.83 ( ضعاف السمع2)  0.000   6.20* - 0.000 

*12.03 السامعين( 3)  0.000 6.20*  0.000   

المتاهة 

 الخشبية

*17.46-   الصم( 1)  0.000 -33.66*  0.000 

*17.46 ( ضعاف السمع2)  0.000   -16.20*  0.000 

*33.66 السامعين( 3)  0.000 16.20*  0.000   

الرسم في 

 المرآة

35.06-   الصم( 1)  0.000 -74.80*  0.000 

*39.73-   0.000 35.06 ( ضعاف السمع2)  0.000 

*74.80 السامعين( 3)  0.000 39.73*  0.000   

 الترميز

*1.66   الصم( 1) - 0.000 2.96* - 0.000 

*1.66 ( ضعاف السمع2)  0.000   1.30* - 0.000 

*2.96 السامعين( 3)  0.000 1.30*  0.000   

ل للللل لجتيل لي  لنلء16ن ضح لي) لي  ي ل(1)ل-:لو لانيى لدرنتللر  لي  نسدال"را)ا ل ء لدرتالرى
ر سينف"لرليجييع)الدررهلل ل"در  ليض ) لييه)سرلدل )ا كليدري )هىلدرخ انىكليدرس  ل ءلدريس رلليد

ليدر )ي ن  لدر ي  ليهرلراللي لي  ي ل 0.000ُ  )ي ل " ل سي ل0.05و لُن نسلاررليجيت ليه،د وك
لي يينىل،دالتالرىلا  ) نىلان لدريجييع)الدررهلل .

ل"كلن ضحلي)لنلءل:دريجييعىلدليررل"لدر  ليدر )ي ن عيتلدريق)سيىلان لي ي طلل(2)
لرا لعلر لدلتدس ل ء لدر )ي ن  لد ج)  ل ء ليدر )ي ن  لدر   لان  لدروس  لي ي ط لايقتدسلر  لدرنت )ا

وكليدرس  ل ءل33.66وكليدري )هىلدرخ انىلايقتدسل 12.03وكلي رلييه)سرلدل )ا لايقتدسل 2.60 
لول.2.96وكليدر سينفلايقتدسل 74.80دريس رلايقتدسل 

ل"كلن ضحلي)لنلءل:دريجييعىلدرر)ينىل"لض ) لدر ي ليدر )ي ن يعيتلدريق)سيىلان لي ي طلل(3)
لعلرلرا)الدرنتللر لي ي طلدروس لان لض )  ل ءلدلتدس لدر )ي ن  ل ءلد ج)  ليدر )ي ن  در ي ك

وكليدرس  ل ءل16.20وكليدري )هىلدرخ انىلايقتدسل 6.20ولييه)سرلدل )ا لايقتدسل 1.66ايقتدسل 
ل.لو1.30وكليدر سينفلايقتدسل 39.73 دريس رلايقتدسل

ل"لكلن ضحلي)لنلءل:ي دريجييعىلدرر)ررىل"لدر  ليض ) لدر يعيتلدريق)سيىلان لي ي طلل(4)
ر لي ي طلدروس لان لدر  ليض ) لدر ي ل ءلد ج) لض ) لدر ي ل ءلدلتدسلعلرلرا)الدرنتل



 

ل

 ضعاف السمع ( والسامعين -دا  النفسحركي لد  المعايين سمعيا  ) الصماأل 

 

لو256  1202 ابريل  –الثالثون الحاد  و المجلد   -111 العدد المجلة المصرية للدراسات النفسية 

وكليدرس  ل ءل17.46وكليدري )هىلدرخ انىلايقتدس 5.83وكلييه)سرلدل )ا لايقتدس 0.933ايقتدس 
لول.1.66وكليدر سينفلايقتدسل 35.06دريس رلايقتدسل 

دروسي لان لدريجييع)الدررهلل ل ءلُي  نسدال"را)الدرنتكلييه)سرلدل )ا ليرل  س لعلرلد ج) للللل
)الدررهلل للولي ي ط)الدريجييع17يدري )هىلدرخ انىكليدرس  ل ءلدريس رليدر سينفل"كلينيضحلجتيلل 

ل.ا)  ختد لدخ ا)سل يلر
 وضعاف السمع والسامعين " توسطات المجموعات الثالث "الصم م (17جدول )

 بار توكى باستخدام اخت
 

 الُمتغيرات
 المجمو ات

 متوسط المجمو ات الثالث  د  العينة

 ن
متوسط 
مجمو ة 

 )الصم(

متوسط مجمو ة 

 )ضعاف السمع(

متوسط مجمو ة 

 )السامعين(

 

 ثبات اليد
 - - 3.50 30 الصم( 1)

 - 4.43 - 30 ( ضعاف السمع2)

 6.10 - - 30 السامعين( 3)

مهارة 

 األصابع
 - - 42.33 30 الصم( 1)

 - 48.17 - 30 ( ضعاف السمع2)

 54.37 - - 30 السامعين( 3)

المتاهة 

 الخشبية
 - - 78.63 30 الصم( 1)

 - 61.17 - 30 ( ضعاف السمع2)

 44.97 - - 30 السامعين( 3)

الرسم في 
 المرآة

 - - 178.67 30 الصم( 1)

 - 143.60 - 30 ( ضعاف السمع2)

 103.87 - - 30 السامعين( 3)

 - - 14.80 30 الصم( 1) الترميز

 - 16.47 - 30 ( ضعاف السمع2)

 17.77 - - 30 السامعين( 3)

�                                   
         
      

       

    3.542.3378.63178.6714.8

          4.4348.1761.17143.616.47

        6.154.3744.97103.8717.77
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( التمثيبل البيباني لمتوسبطات المجموعبات البثالث "الصبم، وضبعاف السبمع ، والسبامعين 6شكل )  
 لمتاهة الخشبية ، والرسم في المررة ، والترميز""في ُمتغيرات " ثبات اليد ، ومهارة األصابع ، وا
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لولي)لنلء:ل6ولكلي للل 17ن ضحلي لجتيلل 
* انه كلما ارتفعت ييمة المتوسط في األدا  على المتاهة الخشبية، والرسم في المررة دل ذلك 

  -أدا  حركي أيل والعكس صحيح فيالحظ:
لدرخ انىل-1 ل ءلدلتدسلعلرلدري )هى لدر   ل لي ي طليجييعى لالغ لنيرللرعلرل78.63ات ليهي و

ل ليدرل،د  ليدر )ي ن  لدر ي  لض )  ليجييع ء لع  ل دري ي ط)ا لعلرل44.97كل61.17ال ) و
ل.در يدرء

وكليهيلنيرللرعلرل178.67يي ي طليجييعىلدر  ل ءلدلتدسلعلرلدرس  ل ءلدريس رلاتلالغل ل-2
ليدر )ي  لدر ي  لض )  ليجييع ء لع  ل دري ي ط)ا لال ) ليدرل،د  علرللو103.87ك143.60ن 

لدر يدرء.
* بينما كلما ارتفعت ييمة المتوسط في األدا  على ثبات اليد، ومهارة األصابع والترميز دل ذلك 

 على أدا  حركي أفضل والعكس صحيح فيالحظ:
لالغل ل-1 لات لدر )ي ن ل ءلدلتدسلعلرلرا)الدرنت ليهيلنيرللرعلرل6.10ر لي ي طليجييعى وك

ل.لولعلرلدر يدرءل3.50كلل4.43ل )ل ل) لدر ي ليدر  ليدرل،د لادري ي ط)الع ليجييع ءلض 
وكليهيلنيرللرعلرل54.37ي ي طليجييعىلدر )ي ن ل ءلدلتدسلعلرليه)سرلدل )ا لاتلالغل ل-2

ولعلرلدر يدرءلل42.33كلل48.17دري ي ط)الع ليجييع ءلض ) لدر ي ليدر  ليدرل،د لال )ل 
لدلتدسل-3 ل ء لدر )ي ن  ليجييعى ل ليي ي ط لالغ لات لدر سينف لرعلرل17.77علر لنيرل ليهي وك

لولعلرلدر يدرءلل14.80كلل16.47دري ي ط)الع ليجييع ءلض ) لدر ي ليدر  ليدرل،د لال )ل 

ليللللل لدريو  سلءلعلرل را)الدرنتك ل ا لر لدلتدس لدرخ انىن ضحليي) ليدري )هى لدل )ا ك ليه)سر
ل لد ج)  ل ء لر ضل لل)  ليدر سينفوك لدريس ر ل ء لدري )ان ليدرس   لي  لراسديه  لع  لدر )ي ن  دلطو)ل

لي لخللل ءلدريييليدر  فسلدر سلءلض ) لدر ي وكلينسج ل،ر لاررلريه لن )يي ل- ي ن )ل در  
لخ)ط ىليعجفل ءلدر يظن  لريض)علج ينى لنطيسلرتنه  لدرتهلنفثليي) ليخللل ءلدرجه)ف لدر  ءك
لرتد ه  لعلر ل لا ) لني ل  ليي) لدرتدخلنىك لا)ل،  لا  لليدرقيا ى لرلت   لي) ليه،د دريو  سلءك

,.2016(et al., Houde ;)2017(Ebrahimi et al(;  ,.Lévesque et alدرتسد )ا
(2014); Melo et al.,(2017); Napoli et al.,(2015); Peñeñory et al.,(2018); 
Rashidi et al.,(2017); Vitkovic et al.,(2016);Yoshinaga-Itano et al.,(2018) 

Veiskarami & Roozbahani al.,(2017) لرجسنالل لا  لدرتسد )الدر ء يرظهسالي )  
 قنن لي  ي لدلتدسلدريو  سلءلر لدلطو)للدر  لل)يالرتنه لده يالايدر ءللر  ليدر )ي ن علرلد

ي  ين)الييخوضىليق)سيىلالاسديه لي لدر )ي ن ل ن لر لدلطو)للدر )ي ن كلن  ختيي لد  )سدال
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 ءليض لدرج  للي)لر لدريتخهللالدر ي نىل ل التيس دليهي)ل ءلدري )رجىلدري  لقىلدر ي نىلرل  ل ل
) Gkouvatzi et al., 2010; Martin et al., 2012;  1993; et al.,Butterfieldا)رج  

Melo et al., 2012; Melo et al., 2014; Melo et al., 2017; Melo et al., 2018; 
)Stepanchenko et al.,2020لعلرليلل لرجسنا لدر ء لدرتسد )ا لا   لي )   لرظهسا ،ر 

 قنن لي  ي لدلتدسلدريو  سلءلر لدلطو)للض ) لهت الدرءلض ) لدر ي ليدر )ي ن كليدر ءل
لدر )ي ن  لي  لالاسديه  ليق)سيى لييخوضى لي  ين)ا لرتنه  لل)يا   et al.,(Butterfield در ي 

Da Silva et al., 2012;  ; Cushing et al., 2008; Gheysen et al., 2008;1993
De  Kegel  et al.,2010; Engel-Yeger & Weissman 2009; Farkaš et al., 
2015; Fellinger et al., 2015; Gkouvatzi et al., 2010;Hartman  et al., 2011 
Livingstone & McPhillips 2011; Stepanchenko et al., 2020; Vidranski & 

Melo et al., 2016;)يل،ر لر )سالا  لدرتسد )الدر ءلرجسنالعلرلدر  ليض ) لدر ي كلل
يدر ءلل) لدرهت لييه)ل قنن لي  ي لدلتدسدالدريو  سلنىلر لدلطو)للدر  لل)يالرتنه لي  ين)ال
لرثل ل ي ء؛ ل  ونف ليجيت لعت  لارر ل،ر  لينسج  لدر ي ك لض )  لي  لالاسديه  ليق)سيى ييخوضى

لا) ض لدر  نى لدري ليي)ا لي  لدل، ل سي)يه  لريسد  ليا   لدرتهلنفث لدرجه)ف لخلل لارر ) ى
لدرسدج ىل لعلرلدر  ،نى لني ل ل لا ) لدر  اءليدرتهلنفثليي) ل ؤرسلعلرلدرجه)ف ليدر ءلات دريفييىك
در ي نىكل ا ضه لني ءلاطسنقىليينفرل هلللنس  لاتين لع لدلس لليه لاللن ي ي لدر سلىليساي)ل

ل اقرلراتديه لن  سي لا)لي لعيتي) لدر ءلليه  لاررلدرقنيت لا)لس لا) ض) ى لعلرلد  )للتد    
 et (Butterfield وسضه)لدل سرليدريج ي لي لعت ل ي نسل سرليي) اىلر طينسلدلتدسلدريو  سلء

Stepanchenko et  2015; al.,et al.,2010; Fellinger et Gkouvatzi  1993;al.,
al.,2020) 

 

 صالةةاخل
ان للللي لدر  كليض ) لدر ي ليدر )ي ن كل ءلدلتدسل يجتل سي ل،دالتالرىلا  ) نىل 

لس رليدر سينفكل ءلد ج) لدر )ي ن علرلرا)الدرنتكلييه)سرلدل )ا كليدري )هىلدرخ انىكليدرس  ل ءلدري
لر لض ) لدر ي لر لدر  .

ل

للالتوةيات
ل ء ل ي ن ) لدري )ان  لردطو)ل لدر يينى لاسدي  ل ء تسدج  ليد  لدريو  سلءك لا)لتدس لداله ي) 

لدرييفلليدريتس ىكليد  ) ىل سرلدر تسنالر طينسلدلتدسدالدر سلنىلرتنه .لل



 

 

 عفاف  حسن عبد العزيز د /

لو259   2021ابريل -الثالثونلمجلد الحاد  و أ111ة المصرية للدراسات النفسية العددلمجلا

 املراجع
ل.ليل اىلدليجليلدري سنى.درقتسدالدر قلنىول.ل2011رايل طاكل ؤدتل 

ل.لتدسلرسنالرلطا)عىليلدر يفن .اط)سنىلدخ ا)سدالدرقتسدالدر سلنىو.ل2006رايلدرينلكلي ييتل 
و ىلدريو ددنىلرلدد،ل)سليدرقددتسدالدر سلنددىلاددن لي ددن لد دد ختد لول.لدر دد2013ر يددتكلي ددطوءلر يددتل 

كللندىلديتداكلج)ي دىللس )رىلي)ج  نسل رنسليي ديسروتسد ىليق)سيى.لل–در ق)انسلدريو نىل
لل.عن ل ي 
للدردددترنللدرويدددءليدر و دددنسثلو.4 ط.ليقنددد) ليل دددلسلرددد،ل)سلدلطوددد)لو.ل2017درا ندددسثكلعادددتلدرساندددال 

 دليجليلدري سنى.ترنللدر طان ليدر   نح.يل اىل
و.ل2018 يعجددهلل كلعود) لي يددتلكيي يدتكليديسدلي يددتل ليدءلكدرا ندسثكلعادتلدرسانددالر يدتلااددسدهن 

 )علنىلدر دتخللدر هللجدءلا) د ختد لا د سد نجنىلدرلليدىلدريو ) ندىل دءل ييندىليهد)سدالدروهد ل
لو12 34يجلددىلللنددىلدر سانددىكلج)ي ددىلر دددنيطكلدرقسد ددءلرددت لدلطودد)للدري دد)ان ل دددي ن) كل

ل.609-36
ول.ل )علنىلاسي)ي ليو ل سلدءلر ييندىلا د لدريود)هن لدرسن)ضدنىل2011 )تس كليد لليهاىل ي ) ل ل

للوس ددد)رىلي)ج ددد نس لرندددسليي ددديسرر نيدددىليددد لدلطوددد)للدري ددد)ان ل،هينددد)لدرقددد)الن لرلددد  ل .ل
لج)ي ىلعن ل ي .

ل.ل ل) ليدريي  ادر  تدتلدر ) لرل ل) ليد و.ل2017 لدريسلفثلرل  ا ىلدر )يىليد   )سدرجه)فل
و.لتالالال دددت ليراددد)الدر ددديسرلدر ساندددىليددد ليقنددد) لاددديستيلرلقدددتسدال2007  ددد كلعادددتلدريجندددتل 
لو4 3دريجلدددىلدلستيندددىل دددءلدر لدددي لدر سايندددىكلدر سلندددىل دددءلدران دددىلدر ي)يندددى.لل–د تسدلندددىل

ل.331-49
ر لهندللدريو دء.لر سلنىليدر هللجلدريو ل سلءللل ) ل دءلددو.لدر سانىل2015    كليس لني)ل  ا) 

للل/15http://arabpsynet.com/Documents-1ك ددددددالىلدر لددددددي لدريو ددددددنىلدر سانددددددى
nt.Kinetic Edu & Treatme DocMarcelina  

لين ندددددءكلخيردددددىلكليدريددددد)طيسكلينددددد)ترللكليدرسي ددددد) كل ددددد)سي لكدر تندددددتثكلييدددددركليدرخطنددددداكلجيددددد)ل
و.ل2007يدر ددي)تثكلجينددلكليدرفسنقدد)اكلااددسدهن كليدر يدد)نسركليي ددركليدر ددسيسكلي)تندد)ل 

ل.لتدسلدرولسلرلي سليدر يفن .يقتيىل ءل  لن لدرطلاىل،يثلدر )ج)الدرخ) ى
.لعيد) :لتدسلدرولددسلرلطا)عدىليدري ددسليقتيدىل ددءلد ع)ادىلدر ددي نىو.ل1998يددتل درخطنداكلجيد)للي 
ليدر يفن .
لتدسلدري ياء.ل.ر  لدر سانىلدرخ) ىو.2014درخطناكلجي)لل 

http://arabpsynet.com/Documents/%20DocMarcelina
http://arabpsynet.com/Documents/%20DocMarcelina
http://arabpsynet.com/Documents/DocMarcelinaKinetic%20Edu%20&%20Treatment.
http://arabpsynet.com/Documents/DocMarcelinaKinetic%20Edu%20&%20Treatment.
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للعيدد) ل.دريددتخللارددرلدر سانددىلدرخ) ددىو.2009 لكلجيدد)للي يددتكليدر تنددتثكلييددءل ددا ءدرخطنددا
لتدسلدرولس.

لو.ليؤ  ىلدلهسد لرلطا)عىليدري س.2 ي .ليو .ل،خنسرلعلي لدرول1988درت ياءكللي)لل 
 تدسلدري س ىلدرج)ي نى.ل.عل لدريو لدر جسناءو.ل2004سان كلي يتل  ) ىل 
لو3 لط. نليريجنىلدلطو)للرنسلدر )تنن ل يقتيدىل دءلدر ساندىلدرخ) دىوو.ل1998درسي ) كل )سي ل 

لتدسلدرولسلرلطا)عىليدري سليدر يفن ل.
ل.لع)ر لدرل ا.در تسن لر،يثلدال  ن)ج)الدرخ) ىو.ل2003فن ي كللي)للعاتلدر ينتل 

يقند) لدري د ي لدالا  د)تثليدالج يد)عءلو.ل2016  و) كلي يتلد يتلكليخط)اكلتعد)سلي يدت.ل 
ل.تدسلدرل )الدر تن .يدررق) ء

يل اددىلدليجلدديلل.د ع)اددىلدر ددي نىلترنددللعليددءليعيلددءلرخادد)سليدري خ  ددن و.2016 لهددهلللكدر دد نت
 دري سنى.

ل.لتدسلدرو)سي لرهلل  ري)سدالدررق) نى.ل سانىلدرطوللدري ) و.ل2007 كل ا ءل  لني)
و.ل )علنىلاسي)ي ل سلءلر يينىلدرقتسرلدرل يندىلردت لدلطود)للدري د)ان ل2015 در نتكلس )لااسدهن لعلر

ل.510-445و:24 7يجلىلدرطويرىليدر سانىكلل. ي ن )لفدسعءلدرقيا ىلدالرل سيينى
.لدرقدددد)هسر:لتدسلدرجدددديهسرلرلي ددددسلدر سانددددىلدرخ) ددددىيددددتخللارددددرلو.ل2014 س ددددسن كلدر ددددنتلعاددددتلدرقدددد)ت

ليدر يفن .
تدسلدرقلددد لرلي دددسلل.علددد لدرددديو لدر جسنادددءو.ل2001در دددايركلي يدددتليجنددداكليدرقس دددءكلعادددتلدرو ددد)حل 

 يدر يفن .
ليل اىلدليجليلدري سنى.ل.د ع)اىلدر ي نىليع)تدالدر قل و.2017ط كليج)رل   ءل  نتل 

ل
ول.ل  )رندددىلاسيددد)ي لرخوددد لدر دددلي لدر دددتيديءل1999ي ددد)سكليعادددتلدرو ددد)حكلعدددفرلخلندددلل لعادددتلدرجددديدتك

كلدرهن ددىلدري ددسنىليجلددىلعلدد لدردديو ا) دد ختد لدرل ددالرددت لدلطودد)للدري دد)ان ل ددي ن) ل.ل
ل.113-88وكل50 13رلل )اكل

لد ع)اددىلدر ددي نىل ددنليريجنىلدري دد) ل ددي ن)لطددس لدر يد ددلو.2020 )طيددىلدرفهددسدسل لعاددتلدرا) ددطك
ليل اىلدليجليلدري سنى.ل.در يينىلدرل ينىليدرلهللينى
 دددنليريجنىلدلطوددد)للرندددسلدر ددد)تنن لول.ل1980 لدددن لدر ددد نتل لعادددتلدردددس ن كل   دددءلدر دددنتكليا ددد)ثك

ل.لتدسلدرقل .يد  سد نجن)الدر سانىلدرخ) ى
لى..ليل اىلدليجليلدري سنعل لدريو لدر  اءلدل  ليطس لدر قنن ول.ل2010عاتلدرقيثكل )يءل 
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ليل اىلدليجليلدري سنى.ل.در سانىلدرخ) ىلياسديجه)لدر هللجنى و.2012عاتلدرو )حل  عاتلدريجنتك
.لتدسللد ع)ادددىلدر دددي نىلياسيددد)ي لاعددد)ترلدر لهندددلو.ل2007عادددتلدريد دددتكلي يدددتل   دددءلعادددتلدر دددءل 

لدرل )الدرج)ي ء.
ل  لي يت لا)   لدر فنف لعات لان لي ورلو.1996عري) ك لدروسي لدريظنونى دري ل ءلي )رجىللتسد ى

لدر س ل لطسنقى لا)  ختد  لدريظنوء لدر،ه)  لييسضر لدل ين)س لرت  دري ليي)ا
ليي يسرول.در )ل  ي لياء ل رنس لتل يسد  لدرفا)فن لكس )رى لج)ي ى لديتداك  سعلل-للنى

لايه).
.لدردتدسلدريتخللاررلدر سانىلدرخ) دىلردطود)لل،يثلدر )جد)الدرخ) دىو.ل2002در فركل  نتل  يءل 
لدرتيرنىلرلي سليدر يفن .در لينىل

 ددنليريجنىلدرطوددللدل دد ل اسيدد)ي لد س دد)تلي ددللدري ددلهللاولدر فرددىلو.ل2010در قادد)يثكلر ددهلل ل ل
ل.ليل اىلدليجليلدري سنى.يداليطيدس

يل ادىلداليجلديل ،ترندللدرود) رل.لو5. ط.يقد)نن لدرد،ل)س انيند  - د )يويست و.2011 دسجكل دويال 
ل.دري سنى
ل.لتدسلدرقل لرلي سليدر يفن .  ين لدرا ي ل ءلدر لي لدر ليلنىول.ل2001درقس ءكلعاتلدرو )حل 

،ييلد ع)ادددىلدر دددي نى:ل  دددسنوه ليخ )  ددده لي  لدددنيه للو.ل2014عادددتلدريطلدددالريدددن ل درقسنطءكل
ل.لع)ر لدرل ا.ي لهنله 

لتدسلن) )لدر لينىلرلي سليدر يفن .ل.د ع)اىلدر ي نىو.ل2006درقسني ركلااسدهن لرين ل 
 ددددنليريجنىلدلطودددد)لل،يثلو.ل2007ي ددددطورليدددديسثكليدري )نطددددىكلخلنددددللعاددددتلدرددددس ي ل درقيدددد كل

لتدسلدري نسرلرلي سليدر يفن .ل.يقتيىل ءلدر سانىلدرخ) ىل-دال  ن)ج)الدرخ) ى
تدسلدري ددنسرلل.يقتيددىل دءلدر سانددىلدرخ) دىو.2010ليد  دىكل ن دنسليولددحكليعادتلدر فنددفكلعيدسل ديدفل 

لرلي سليدر يفن .
ل)يددلكليدرفانددسثكل ددسن لعاددتلد كليدرددهللالكل دد) الل)يددلكليدرجهلليددتركل يفنددىلعاددتلد للدرددهللالكلفندد)تل

لليدددتكليدر لدددءكليد دددللريدددن كليدرقاددد)رءي  دددييىليدددليي لي يدددتلجيندددلكليدر دددسي) كليد دددللي 
تدسلدري دددنسرلل.ر ) دددن)الدر ساندددىلدرخ) دددىو.ل2011 ن دددءلر يدددتليدر )ندددتكلني ددد لي يدددت

لرلي سليدر يفن .
ل.لتدسلدرس )ت.د ع)ا)الدر  نىلو.2004ل ي يتكلع)تللعاتلد 

ل.ليل اىلدليجليلدري سنى.عل ليو لد ع)اىو.ل2008يي ركلس )تلعاتلدر فنفل 
س ددد)ته و.ل2013درييدن دددىكل )طيدددىلعادددتلدردددس ن ل  .لتدسل،ييلدال  ن)جددد)الدرخ) دددىلدر  سنددد لاهددد ليد 

لدريي)ه لرلي سليدر يفن .
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Abstract 

The study aimed to identify the differences, in psychomotor performance 

between the hearing impaired (deaf- hard of hearing) and Hearers. The 

sample of the study consisted of two groups (60) males, and hearing 

impaired females (30) deaf, (30) Hearing impaired, whose ages ranged 

between (6-12) years old and were chosen from the Al-Amal School for the 

Deaf and Hard of Hearing in Banha, Qalyubia Governorate, and the control 

group: consisted of (30) male and female Hears; they used The following 

psychological tests:Preferred hand recognition Scale, and the Economic 

Social and Cultural Level Scale, the Stanford-Binet Scale Fifth Edition 

(non-verbal intelligence), and the coding test (Wechsler Intelligence Scale 

for Children, fourth image), while the devices used Groove Type 

Steadiness, Finger Dexterity, Maze, Mirror Tracer and coding, The results 

showed differences between hearing impaired(Deaf – hard of hearing) and 

hearers in the psychomotor performance Where " hearers " are higher than 

"Deaf" and "hard of hearing" are higher than "Deaf". 

Keywords:Psychomotor Performance- Hearing Impaired (Deaf– Hard Of 

Hearing) – Hearers. 

 

 

 


