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بعض المشكالت النفسية المترتبة على التباعد االجتماعي لدى الطالب 
 الصم في ظل جائحة كورونا  

  إعداد 

  منى  فرحات ابراهيم 

 الملخص
� ال�الي لل�ع�ف على ال���الت ال�ف��ة ال���ت�ة على ال��اع
 االج��اعي  �یه
ف ال�
في 4ل جائ�ة 12رونا ل
/ ال.ل�ة ال'& ال�ل�ق�, "�
رسة االمل لل'& وضعاف ال��ع "��اف ة  

:الب م, ال��حلة  ٢٠:ال�ا و:ال�ة م1زع�, 2ال�الي   ٥٠اإلس�اع�ل�ة. ت16ن5 ع��ة ال
راسة م, 
 ، اإلع
اد?ة،    ١٥االب�
ائ�ة  ال��حلة  م,  أدوات    ١٥:الب  ت�Bل5  الBانC1ة.  ال��حلة  م,  :الب 

 
ال
راسة في اس��ارة ب�انات ال.الب اع
اد ال�احBة، ومق�اس ال���الت ال�ف��ة ال���ت�ة على ال��اع

م5 ال�احBة ال��هج ال1صفي ال��ل�لي. Hاس� �االج��اعي ل
/ ال.الب ال'& اع
اد ال�احBة ح�

ائج ال
راسة الى ان ال��اع
 االج��اعي ق
 أث� نف��ا على ال.ل�ة ال'& وت��I له& في  ت1صل5 ن�
الع
ی
 م, ال���الت ال�ف��ة ح�� اح�ل االك�Oاب ال��ت�ة األولى ل
یه& "��I "ع
ه& ع, اق�انه&  
 Qع�ف�د ال�Cال���6رة وغ�� ال�ع�ادة م�ه&، و ISرس�ه& ومعل��ه&. ف� ه� عل�ه& عالمات الغ
وم

Yل1ن أنف�ه&، X2لW ال1�Hل وال�ع1ر "ال�لل والU�S "ال�غ& م, وج1د أف�اد األس�ة ح1له&، �2ا وCع
� ل1ج1د ف�وق دالة اح'ائ�ا في ال���الت ال�ف��ة تعY/ الى م�غ�� ال��حلة ال
راس�ة  �ت1صل ال�

غ��  ووج1د ف�وق داله إح'ائ�ا في ال���الت ال�ف��ة ال���ت�ة على ال��اع
 االج��اعي تعY/ ل��
 ال^�[. 

 ال'&   -) ١٩  –12رونا ( 12ف�
  –ال��اع
 االج��اعي  -ال6ل�ات ال�ف�اح�ة: ال���الت ال�ف��ة  
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Some Psychological Problems caused by social 
Distancing for Deaf Students in Corona Pandemic 

The current research aims to identify the psychological problems resulting 
from social distancing the Corona pandemic among deaf students attached 
to the Al-Amal School for the Deaf and Hard of Hearing in Ismailia 
Governorate. The study sample consisted of 50 male and female students 
distributed as follows: 20 primary school students, 15 Middle stage 
students, and 15 high school students. The study tools were represented in 
the student data form, prepared by the researcher, and the measure of 
psychological problems resulting from social distancing among deaf 
students, prepared by the researcher, where the researcher used the 
descriptive and analytical approach. The results of the study social 
distancing has affected deaf students psychologically and caused them to 
have many psychological problems. Depression ranked first because of 
their distance from their peers, their school and their teachers. They show 
repeated and unusual signs of anger from them, and some are isolated, as 
well as lethargy and feeling bored and distressed despite the presence of 
family members around them. The research also found statistically 
significant differences in psychological problems attributed to the school 
stage variable and the absence of statistically significant differences in 
psychological problems attributed  the gender variable.            

Key words: psychological problems - social distancing - Corona 
(Covid 19) - Deaf Students 
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 المقدمة: 

ن�ه
ه ال�1م  في اآلونة األخ��ة غYت العال& جائ�ة عال��ة هي تف�ي ف��وس 12رونا �2ا 
على م��1/ ال�6ة األرض�ة. لXلW ف�, ال.��عي أن ن�/ تفاعالت م�Hلفة وم�فاوتة ع�
 م1اجهة  
هXه ال^ائ�ة العال��ة و:�ق ال��6ف معها ومع ال��غ��ات األخ�/. إن األغل��ة م�ا إن ل& ن6, 2ل�ا  

ع�ها م, ت�اع
 "القلU وال1Hف ب��I م�Hلفة ت^اه ص���ا ولألخ�C, م, ح1ل�ا وما ت�تI   ن�ع�
 اج��اعي، وعYله نف��ة واج��اع�ة.

?ع��� ال��اع
 االج��اعي واح
ة م, أه& ال��ارسات ال�ي ?����ا الق�ام بها لل1قا?ة م, األم�اض،     
 
وت^�I ان�قال الع
و/ ال�اج�ة ع, الف��وسات، وتقل�ل ال�1اصل ب�, ال�اس وات�اع وسائل ال��اع

لى ال�أقل& وال�6اتف م, أجل إ".اء ان��ار الف��وسات، وiCد?ان االج��اعي ال��Hلفة ?�اع
ان ع
إلى خفQ اإلصا"ة. ففي حالة تف�ي وnاٍء ما فإن ت.��U ت�اع
 اج��اعي مBالي ?ع
 أه& الH.1ات 
ل��اف�ة ان��ار ال��ض وان�قاله ب�, ال�اس. ح�� ت�S, مفه1م ال��اع
 االج��اعي االب�عاد ع,  


 م, ال�1اصل االج��اعي "�افة أش�اله ق
ر اإلم�ان، 2الع�ل  ال�^�عات ال���Cة "��ٍل عا �م، وال

مات العامة، مBل ال�1اصالت العامة وال�قاهي  Hل واالب�عاد ع, أماك, االزدحام وأماك, الYم, ال��

 ).                           ٢٠٢٠وال�.اع& وال��اج� وال�
ارس وما إلى ذلW (فا:�ة م��1د، 
لل��اع
 االج��اعي أث�ا إ?^اب�ًا على جانI ال'�ة ال�
ن�ة في 4ل األزمة. فإنه  وqذا 2ان        

  U�.Cُه اإلج�اءات، وXه 
?أتي أ?Sًا مع "عQ ال�
اع�ات ال�ف��ة ال�ل��ة خ'1صًا إذا :ال أم
ال��اع
 االج��اعي "ال�قاء في ال��Yل والع�ل م�ه، وت^�I 2ل ال��قالت غ�� ال�SورCة، واالب�عاد  

).                                                                                                                            ٢٠٢٠اك, ال�Yدح�ة، وت^�I االج��اع "األص
قاء واألس�ة ق
ر اإلم�ان (ع�ار ح�,،  ع, األم 

?ات ال��اع
 االج��اعي ال�ات^ة ع, ان��في ال'�ة ال�ف��ة لألف�اد   �ار وnاء 12رونال& تiث� ت

الXی, خSع1ا للعYل ال'�ي س1اء في ال����ف�ات أو في ال��اج� ال'��ة أو في ال��ازل، وفي 
االق�'اد وأن�.ة ال��اة العامة فقu، بل ام�
ت ل���ل ال��اة ال�1م�ة لXوt االح��اجات الHاصة 

t
�ي ف�ضها ان��ار الف��وس لل1قا?ة م, الع
و/  على وقع العYلة ال� إلى حالة م����ة م, ال�
 ،
�� ).     ٢٠٢٠(ج1اد ال
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لق
 عاش ذوو االح��اجات الHاصة أصعI أ?ام ح�اته& في هXه الف��ة، ففي ال1ق5 الtX حXر    
األ:�اء ف�ه م, ل�[ األس.ح العامة 2أزرار ال�'اع
 ومقا"Q األب1اب، واالب�عاد ع, األشHاص  

اإلص  I�^ل� 2اف�ة  بهXا  م�افة  االل�Yام  في  االح��اجات صعn1ة  ذو/   
وج 12رونا  "ف��وس  ا"ة 
العال&   مع  لل�1اصل  ال�1اس  
ام ج��ع Hاس� تع��
 على  ال�1م�ة  ح�اته&  تفاص�ل   �ال��Xی� ح�

 (Ritwik, G; Mahua, J; Subhankar,C&Souvik ,D,2020)ال���u به&.

ال�ف��ة لف��وس 12رونا وأ?Sا لل��اع
  ون^
 ان ه�اك الع
ی
 م, األ"�اث ال�ي اه��5 "ال�أث��ات  
الف��وس   تف�ي  ت& عYله& خالل  الXی,  لألشHاص  ال�ف��ة  ال��ائج  في   ��ت� وال�ي  االج��اعي 
وخاصة مع ذو/ االح��اجات الHاصة .ح�� وج
 ال�اح1Bن أن الع
ی
 م, األف�اد ال�عYول�, عان1ا  

، "�ا في ذلW اإلجهاد واألرق م, م��الت ال'�ة العقل�ة على ال�
/ الق'�� وال.C1ل أ?Sاً 

    ٢٠٢٠والقلU واالك�Oاب واإلرهاق العا:في وم, هXه ال
راسات دراسة( ع�ار ح�, ،��؛ ج1اد ال

 Ritwik, G; Mahua, J; Subhankar,C&Souvik ,D,2020; K. Courtenay؛٢٠٢٠،  

and B. Perera,2020;Isai,A;Geraldine,D;Shelen, A; Saabdev, K; 
Saravanan, M,Hee Sio Ching;Pushpa K; Selvajothi ,R; Shasthrika, B& 
Vasudevan, N,2020; Miyako, Tazaki;2020; Vera, C; Peter, D; Jörg, M; 
Dimitris, A; Sue ,B; Maeve, D; Stephan, E; Anna ,S; Johannes ,H& et_al). 

 مشكلة الدراسة: 

االنفعال�ة   وال�الة  العقل�ة  ال'�ة  على  2���ة  تأث��ات  عYلة  في  وال�قاء  االج��اعي   
لل��اع أن 
  Uة "القل
لألشHاص العادی�,، وخاصة ذوt االح��اجات الHاصة. ح�� ال�عاناة م, م�اع� م�Yای

Q  واالك�Oاب ح�� أن ال�قاء في ال��Yل ?ع�ي "ال���ة لل�عQ فق
ان ال
خل، وCع�ي "ال���ة لل�ع 
اآلخ� فق
ان ال�1اصل االج��اعي. ح�� أن فق
ان هXه األم1ر ال�اد?ة لها تأث�� صادم، مBل فق
ان  

  ال�H| لق���ه الXات�ة، وفق
ان ال�افY، وفق
ان ال�ع�ى في ال��اة ال�1م�ة  
 Isai,A;Geraldine,D;Shelen, A; Saabdev, K; Saravanan, M,Hee Sio 
Ching;Pushpa K; Selvajothi ,R; Shasthrika, B& Vasudevan, N)2020             

           

 م, خ.� ال�ع�ض إلى اإلصا"ة   CYل أنه یYقاء في ال���ة للOاء أن م, األثار ال���األ: 
2iی

"األم�اض، ن��^ة ارتفاع ضغu ال
م ومع
الت ض�nات القلI، واإلجهاد واالل�هاب. �2ا أن ال�ع1ر 
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2
 ال��اجع ال.��ة أن القلU والعiالت ال1فاة �2ا ت

 م, معCYی 
Yلة یiث�ان  "ال1ح
ة لف��ات :C1لة ق
  Iاألسال� Qع�اء العال& في الل^1ء ل�على الق1/ العقل�ة وق
 ن^ح ��B2 م, األشHاص في ج��ع أن
ل�Hف�ف ح
ة ال1ح
ة م, خالل إج�اء االت'االت االف��اض�ة ع�� ال��'ات ال��احة مBل ف�[  

�اض�ة م�X ب1ك، وزووم، وس�ایI وغ��ها م, ال��'ات ال�ق��ة، وX2لW ل^أوا لف�6ة ال�1ادt االف�
 تف�ي ف��وس 12رونا وهXا ما أك
ته ع
د م, ال
راسات وم�ها:    

  ، م��1د  ،    ٢٠٢٠،فا:�ة   
��ال ج1اد   ;Ritwik, G; Mahua, J؛٢٠٢٠؛ 

Subhankar,C&Souvik ,D,2020; K. Courtenay and B. Perera,2020; 
Isai,A;Geraldine,D;Shelen, A; Saabdev, K; Saravanan, M,Hee Sio 
Ching;Pushpa K; Selvajothi ,R; Shasthrika, B& Vasudevan, N,2020; 
Miyako, Tazaki;2020; Vera, C; Peter, D; Jörg, M; Dimitris, A; Sue ,B; 

Maeve, D; Stephan, E; Anna ,S; Johannes ,H& et_al). 
ا  ال��اكل   Qع" االج��اعي و4ه1ر   
لل��اع ال�ف�ي  ال�أث��  ال�احBة  ل�ف��ة على  وق
 الح 5 

ال.الب ال'& م, خالل ع�ل ال�احBة "�^ال ال���nة الع�ل�ة داخل م
رسة االمل لل'& وضعاف  

م1ن لغة اإلشارة وهي ت�.لI ال�قارب ل�1ض�ح اإلشارات  H��? &ال��ع "اإلس�اع�ل�ة ن �ا ألنه


ام ال�1اصل ال�'�t ف�ع ارت
اء ال�6Hام لغة ال�فاه واس�
Hوال�عامل وجها ل1جه واس� 
امات وال��اع
أول�اء االم1ر على أوالده& م,   نف��ة، وخ1ف  ال��اكل وال���Bلة في م�اكل  الع
ی
 م,  4ه� 
الXهاب لل�
رسة واالخ�ال{ م�ا أد/ الى ع
م ان� امه& "ال
راسة. لXا فق
 سع5 ال
راسة ال�ال�ة  

1رونا (ك1ف�
 على ال���الت ال�ف��ة ال���ت�ة على ال��اع
 االج��اعي في 4ل جائ�ة 2   لل�ع�ف
 ) ل
/ ال.ل�ة ال'& ال�ل�ق�, "�
رسة االمل لل'& وضعاف ال��ع.                        ١٩ –


ی
 م��لة ال
راسة في األسOلة ال�ال�ة:                            � وم, خالل ما س�U ?��, ت
12رونا ل
/ ال.ل�ة    ال���ت�ة على ال��اع
 االج��اعي في 4ل جائ�ة   ما اه& ال���الت ال�ف��ة   -

 ال'&؟                                                      
ب�غ���    - ال'&  ال.الب   /
ل االج��اعي   
ال��اع على  ال���ت�ة  ال�ف��ة  ال���الت  ت�غ��  هل 

 ال^�[؟ 
ب�غ���    - ال'&  ال.الب   /
ل االج��اعي   
ال��اع على  ال���ت�ة  ال�ف��ة  ال���الت  ت�غ��  هل 

ال
راس�ة؟                                                                                                                  ال��حل ة 
على ال���الت ال�ف��ة ال���ت�ة على ال��اع
 االج��اعي في 4ل  ال�ع�ف    هدف البحث: 
 
 ال�ل�ق�, "�
رسة االمل لل'& وضعاف ال��ع.) ل
/ ال.ل�ة ال'& ١٩- جائ�ة 12رونا (ك1ف�
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 : ت�6, أه��ة ال
راسة في  أهمية البحث 
 األه��ة ال� �Cة:   - 
ال�ع�ف على ال���الت ال�ف��ة ال�ي ی�ع�ض لها ال'& "��I ال��اع
 االج��اعي خالل  - ١

 .
 ف��ة ان��ار ف��وس 12رونا ال���^
تق
?& إ:ار ن �t ل�عل�ي ال'& وqدارة ال�
رسة ل��اعاة نف��ة ال.الب ال'& خالل ال�عامل  - ٢

 معه& داخل ال�
رسة. 
 ل��اع
 االج��اعي. ال�ع�ف على �2ف�ة ال�1اصل مع ال'& خالل ف��ة ا - ٣
 ال�ع�ف على :�ق وقا?ة ال'& م, ف��وس 12رونا.  - ٤

 األه��ة ال�.��ق�ة:   - 
ت1ف�� أداة تع�ل على ح'� ال���الت ال�ف��ة ال���ت�ة على ال��اع
 االج��اعي لل'& في   - 

 4ل جائ�ة 12رونا. 
لل�عل��,  ت1ف�� إ:ار ی1ضح ال���الت ال�ف��ة لل.الب ال'& خالل ف��ة 12رونا وتق
?�ها   - 

 لع�ل إ:ار م�جعي ل��اع
ة ال.الب على تH.ى هXه ال���الت.
 -  

 م, ال���الت ال�ف��ة لل.الب ال'& "��I ال��اع�تق
?& م^�1عه م, ال�1ص�ات به
ف ال

 االج��اعي في 4ل جائ�ة 12رونا. 
 المصطلحات:  

 ال'&:
) "أنه& األ:فال الXی, ل
یه& فق
ان س�عي  ٢٠١٩لق
 ع�فه 2ال م, (على ح�في، جاب� ال�اجي،   

اس�ع�ل    ٧٠م,   ب
ون  او  "اس�ع�ال  االذن وح
ها  ال6الم م, خالل  فه&   Uع�Cو �Bفأك د?���ل 
 س�اعات.  

?���ه&  وتع�فه& ال�احBة اج�ائ�ا "أنه&: ه& ال.الب الXی, ?^
ون صعn1ة في الق
رة على ال��ع وال  

ام ال��اعات �2ع��ات س�ع�ة ح�� ت��اوح درجة الفق
 ال��عي ل
یه& ب�,  H٧٠اس�     .�Bل فأك�د?�� 

 ال���الت ال�ف��ة:  
) "انها م^�1عه م��1عة م, ال�ل�21ات ال��ت�.ة "ال^1انI ال�ف��ة ال�ي  ٢٠٢٠تع�فها امال الفقى (

�ع1ر "ال���ة والغ�1ض وال�اجة ال�ل�ة  تع�U االن�ان ع, ال��اة "'1رة :��ع�ة، وتiد/ "ه الى ال 
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لل�ف��� وال�1ض�ح وم�ها، ال6
ر ال�ف�ي، ال1س1اس القه�t، ال1ح
ة ال�ف��ة، ال�Hاوف االج��اع�ة،  
 الS^�، اض.�ا"ات ال�1م، واض.�ا"ات االكل.  

م1اجهه هXه وتع�فها ال�احBة اج�ائ�ا: "انها م^�1عه م, ال�1اقف ت1اجه ال'& وتع^Y ق
راته& على  
ال�1اقف الSاغ.ة م�ا تiث� عل�ه& م, ال�اح�ة ال�ف��ة واالج��اع�ة وت^عله& غ�� قادرC, على  

.,Cال��6ف مع ال�^��ع وال�1اصل مع االخ�   
 ال��اع
 االج��اعي: 

 م, ال�1اصل ٢٠٢٠تع�فه فا:�ة م��1د (�) "أنه االب�عاد ع, ال�^�عات ال���Cة "��ٍل عام، وال

افة أش�اله ق
ر اإلم�ان، 2الع�ل م, ال��Yل واالب�عاد ع, أماك, االك� ا� واالزدحام  االج��اعي "�

مات العامة. Hوأماك, ال 

 
�وتع�فه ال�احBة اج�ائ�ا "انه: م^�1عه م, اإلج�اءات االح��ازCة ال�ي ت�XHها ال
ولة م, اجل ال
ال.الب "ال�
ارس، ال��اع
  م, ان��ار ف��وس 12رونا وم�ها ارت
اء ال�6امات، تقل�ل أ?ام ح1Sر  

ال�1اصل وجها   م,  لل�قل�ل   
"ع ال�عل�& ع,  
ام Hواس� ال.الب،  ب�,  ال��افات  وزCادة   ،t
ال^�
 ل1جه.

  
) "أنه ف'�لة 2���ة م, الف��وسات ال�ي ق
  WHO٢٠٢٠تع�فه (  ):١٩-ف��وس 12رونا (ك1ف�
هاز ال��ف�ي ال�ي ت��اوح  ت��I ال��ض لل��1ان واإلن�ان ح�� ت��I ل
/ ال��� حاالت ع
و/ ال^

 .
 ح
تها م, نYالت ال��د ال�ائعة إلى األم�اض األش
 ا;طار النظري:  

) في م
ی�ة "ی1ىهان"    ١٩-COVIDف��س 12رونا ال���^
 (  ٢٠١٩لق
 4ه� في نها?ات  
Wuhan    يn1عاص�ة مقا:عة هHubi  وصفه العال&  "األزمة �وتع�ض   Crisisال'���ة ح�

�غ��� غ�� م��U في ف��ة زم��ة ق'��ة، ف
م� اق�'اد الع
ی
 م, ال
ول،  كافة فOات ال�^��عات ل
 �^�وأًث� على أن �ة ال�عا?ة ال'��ة في ج��ع ان�اء العال&، وم�ع ال��قالت وف�ض إج�اءات ال
ال'�ي ال��Yلي ال'ارمة، فأص�ح ال�اس ?ع��1ن حالة م, الق�ع والقلU وال�1ت� ، وال6
ر ال�ف�ي 

 ).  ٢٠٢٠االك�Oاب�ه(امال الفقى ، �2ال أب1 الف�1ح ،  ال��^�
 في األع�اض 
 المشكالت النفسية للصم في ظل جائحة كورونا:  المحور ا=ول:

لق
 ت��I ف��وس 12رونا في اح
اث تأث�� نف�ي اج��اعي عال�ي وال���I في خ1ف 
 ، والtX ?.ل١٩U-COVIDج�اعي واع�اء اق�'اد?ة وخ�ائ� مال�ة وت��I ال1Hف ال^�اعي م,  
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ال��Hلفة،   ال�^��ع  ال�ف��ة ع�� :�قات  ال� اه�  2��� م,  في 4ه1ر ع
د  ف�n1ا 12رونا  عل�ه 
وح
وث ال��B6 م, ال�أث��ات ال�ف��ة ال�ل��ة مBل، ال�1ت�، والقلU، واالك�Oاب، والSغ1{ وال�لل 

 ). ٢٠٢١والU�S أث�اء هXه ال^ائ�ة (ع�
 ال�اص� عام�،  
nال�1ر ��ال�ف��ة  ٢٠١٨^ي، وناه
 سال&(تع�ف ص�اح ع�
 ال1هاب، وس ) ال���الت 

"انها هي ال'عn1ات ال�ي ت1اجه ال.الI ال�ي تiدt إلى ع
م ت1اف� الن�^ام، وال�1افU ال�ف�ي، 
 وع
م ال��Y�2 وال���5 الXه�ي، وتقلI ال�Yاج، واض.�ا"ات ال�1م، وال�ع1ر "االن.1اء. 

ع�ف    
 ,.Alkhamees,A., Alrashed, A., Alzunaydi, Aفق

Almohimeed, S., & Aljohani, M. S. (ال���الت ال�ف��ة "انها: )٢٠٢٠  . 
�قU أه
افه Cع دوافعه و�جة ال�ي ی�ع�ض لها الف�د فال ?��.�ع أن ?���هي ال�1اقف ال

 أو ی�ضي حاجاته ال�ف��ة والف��1ل1ج�ة، ف�iدt "ه الي س1اء ال�1افU وال��6ف مع نف�ه و�O�nه 
ال�ف��ة وم�ها : ضعف ان ذو/   االح��اجات الHاصة ?عان1ن م, ع
د م, ال���الت 

الBقة "ال�ف[ وع
م الB�ات العا:في و1�Cن ذلW إلح�اسه& "اإلعاقة ال�����ة وع
م ام�انه& الق�ام  
 Iال�ع ال�ع1ق�, وX2لW 4ه1ر عالمات  "أق�انه& غ��  اس1ة  ال��Hلفة  االع�ال واالن�.ة  "^��ع 

��ا{ وال�غ��� ال�فاجئ في ال�'�فات واالنفعاالت م, حالة الى اخ�/، ان  واالجهاد ع�
 بXل ال
  ,Cه ال�1اقف واالب�عاد ع, االخ�Xاولة اله�وب م, ه�ذلW یiدt ح��ا الى ضعف الBقة "ال�ف[ وم
وال��ل الى االن.1اء، وج��ع هXه ال�'�فات تقلل م, ال�فاعل العا:في مع م, ?��u به& م, اف�اد  

 ). ٢٠٢٠سل�& ، ه�ام عادل ، فا:�ة األم�� ، وج�اعات ( ع�ار 
ح�� ن^
 ان ال'& ?ع��1ن في عYلة ع, االف�اد العادی�, الXی, ال ?��.�ع1ن فه�ه&، 

ام اله^اء األص�عي. ولهXا  Hبلغه اإلشارة او اس� ��ال ?��.�ع ان ?ع tXال �Bوه& ال�^��ع األك

لC��B6, م�ه& ل�1اقف االح�اج  ال��I ?��ل1ن الى تC16, م^��عات خاصة به& "��I تع�ض ا
ال�ات^ة ع, تفاعله& االج��اعي مع العادی�,. �2ا انه ع�
ما ی�Sج ال.فل االص& و���Cف ان  
اللغة ال�فه�ة مه�ه لع�ل�ة ال�1اصل االج��اعي ی���I ذلW في م��الت اج��اع�ة ع
ی
 م�ها:  


 م, م�ار�2ه وت�فاعله مع االخ�C, وان
ماجه  عYل االص& ع, ال��اة االج��اع�ة ال.��ع�ة "�ا ?
ال�^ار  (:ارق  والعا:في  ال�ف�ي  ون�1ه  االج��اعي  ت1افقه  على   Iال�ل" یiث�  م�ا  "ال�^��ع 

،٢٠١٣ .( 
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وفى خالل ف��ة ان��ار ف��وس 12رونا وفى 4ل ال��اع
 االج��اعي، ق
 ش�ل األ:فال 

?ات 2���ة ل1ال
یه& ال س��ا ع�
ما ?'عI ال1 �ص1ل إلى مق
مي ال�عا?ة  ال�'اب1ن "فق
ان ال��ع ت

اإلعاقة    tذو م�ا"عة  وقلة  ال�
رسة  االج��اعي واالنق.اع ع,   
لل��اع 2ان   �له&. ح� ال��ع�ة 
 ال��ع�ة آثار نف��ة 2���ة عل�ه& وX2لW على وال
یه&. 

Mohammed, A;Ahmad,M;Duaa ,K&Ahmad, M(2020)                 
"أنه& الXی, ل
یه& فق
ان س�عي   ) ال'&٢٠١٩ح�� ?ع�ف على ح�في، جاب� ال�اجي( 

 د?���ل فأك�B م�ا ?ع�U فه& ال6الم .    ٧٠م, 
) ال'�& "أنه ع
م الق
رة على ال��ع 2لً�ا. ق
 ٢٠٢٠وتع�ف م� �ة ال'�ة العال��ة ( 


ث في إح
/ األذن�,  �? 
?�1ن ال'�& خلقً�ا ی1ل
 "ه ال�H| أو م���ً�ا في أt وق5 "الع��، وق
& م, ضعف ال��ع أو انع
امه.أو 2ل��ه�ا لXلW عادة   ما ?عاني ال'ُّ

ال�ف��ة   ال�ف��ة واض.�اب في ال'�ة  الفOة ل�^�1عه م, االم�اض  لق
 تع�ض5 هXه 
ن��^ة الن��ار ف��وس 12رونا وال��اع
 االج��اعي. ت���5 الق�1د ال�ي ف�ضها ال��اع
 االج��اعي  

ء ال�6امات، وع
م ال�الم "األی
t، مBل ال�ع
 ع, األص
قاء، وع
م الXهاب الى ال�
رسة، وارت
ا
وال^ل1س "ال��Yل لف��ات :C1له الى زCادة ال�ع1ر "االك�Oاب وال1ح
ة ال�ف��ة وال�ع1ر "ال1Hف م,  
اإلصا"ة "ال��ض والقلU م, ع
م ع1دة ال
راسة ورؤCة األص
قاء م�ة أخ�/ وال�ع1ر "اإلح�ا{ م,  


?ات وال'عn1ات ال�ي ت1اجهه& اث�اء ن ام ال�ع� ل�& ع, "ع
. ال�
Mohammed,A;Ahmad,M;Duaa,K&Ahmad,M(2020).                                       

 المحور الثاني: التأثير النفسي للتباعد االجتماعي: 

م$# ان�"ار ف �وس ��رونا ال����، سع� العی م� ال�لان ل�ضع شع��ها 
ل�قل ل ف�صه3 في ان�قال العو0،  ت-� ال-�� ال.-ي ال"امل أو ال�*ئي، �إج�اء  

ح A ی$@� إلى ال-�� ال.-ي وال��اع االج��اعي �ال;�:قة ال�ح ة الفعالة ل��5$  
اإلصاLة. ل�J إج�اءات ال��اع االج��اعي CHلف آثارا نف� ة سل� ة ل0 األشCاص  

 ال#ی� NCHع�ن للع*ل ال.-ي. 

االج�  
ال��اع ف��س 12رونا 4ه� م'.لح  والX/ ع�ف�ه م� �ة ون��^ة الن��ار  �اعي 
ال�^��عات لل�فا� على   ال�ي ت�XHها  العال��ة "انه م^�1عه م, االج�اءات االح��ازCة  ال'�ة 
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شعn1ها مBل غلU ال�
ارس وال^امعات، وتقل�ل االح�6اك ب�, ال���، وزCادة ال��افات االج��اع�ة  
ال��� بها،   ال�ع�اد رؤCة  الع�ل أو األماك,  ال���، في أماك,  الهاتف�ة  ب�,  واحالل االت'االت 

م�ل اللقاء وجهًا ل1جه ب�, ال���، وغ��ها م, اإلج�اءات االح��ازCة ال�ي ت6فل ح�ا?ة ال�1ا:��,  
 ).٢٠٢٠داخل 2ل دوله (فا:�ة م��1د ،

) أ?Sا   ,Vera Clemens, Peter Deschamps, Jörg M. Fegertوع�فة 
etal,ا٢٠٢٠ أو م�احة ب�,  ال�فا� على م�افة  انه  ان��ار  )   لل��اع
ة على م�ع  ألشHاص 

  
) وتقل�ل خ.� اإلصا"ة "ه، اب�ع
  ١٩-COVID(  ١٩ال��ض. لل��اع
ة على إ".اء ان��ار 12ف�
م��) على األقل. وCع
 ال�فا� على ال��اع
 ال^�
t أمً�ا مهً�ا،    ١.٨أق
ام (  ٦ع, اآلخ�C, م�افة  

 .ح�ى ل1 ل& ت6, م�SًCا
ال����ة، واالق�'اد وال'�اعة وال�^ارة والYراعة وال�ع��& وال'�ة    أن ال��اة اإلن�ان�ة هي اله
ف م,

ل��ا?ة   العال�ي  فال�1جه  ث&  وم,  واالس��Bارات.  األرnاح  ل^�ى  ال���Cة ال  أجل خ
مة  م,  كلها 
  
أو�2ونا، ?��& ب
وره أه��ة ال� � "�أن ف�6ة ال��اع
    ١٩اإلن�ان�ة م, األوOnة ال�عاص�ة مBل 12ف�


t أ?Sا وم, ث& ان�هج العال& ال��اع
 االج��اعي، والعYل ال^�
t م, أجل االج��اعي، وال^�
ال�قاء على ق�
 ال��اة م, خ.� داه&، ی
م� ال���Cة، وهXا الH.� ال
اه& ال ی�/ "الع�, ال�^�دة، 

 ). ٢٠٢٠و����C "��ل م�1اِل ال ?��ح معه "ال�قارب "ال�ع�ى ال��عارف عل�ه (فا:�ة م��1د ،
�ة ال�^��ع وال ?��هان بها م, أف�اد  Cة ال "أس بها م, ش��اصة ن�Hرات ال
ت��ل فOات ذوt الق
 
أt م^��ع م, ال�^��عات. وqذا ما أضف�ا لهXه ال���ة عامل االزمات الtX ی1اجه ال�^��ع ن^

افة  أن ن��ة هiالء االف�اد ت��ل رق�ا ی��غي ال�1قف ع�
ه ومع�فة أه& ما ت1اجهه هXه الفOة في 2
  Iوج WلXل6ل ف�د ل Uاة، وان.القًا م, ف�6ة ان ال�عا?ة هي ح��عل��ا ال�ع�ف عل م^االت ال

 االثار ال�ف��ة لل��اع
 االج��اعي على فOة ذوt الق
رات الHاصة. 
في ال1ق5 الtX ?عاني ف�ه أص�اب اإلعاقات، في األوقات ال.��ع�ة، م, ال�ه��� وع
م االه��ام،  

تع'ف "العال&، ألقH�" 5اوف 2���ة في نف1س هXه الفOة ال6���ة، في 2ل فإن أزمة 12رونا ال�ي  
أن�اء العال&، و2ان5 م� �ة "ه�1م, رای�[ ووت�" ال�ق1ق�ة ال
ول�ة، ق
 قال5 في تق��C سابU لها،  

 
"، ?��ل مHا:� ل��B6 م, األشHاص  ١٩-إن ف��وس "ك1رونا" ال^
ی
 ، ال���I ل��ض "ك1ف�
، وأن على ال��1مات أن ت�Xل جه1دا إضاف�ة ل��ا?ة حق1قه& في االس�^ا"ة  ذوt اإلعاقة ح1ل العال&

م, س�ان العال& ?ع��1ن مع أح
   ٪١٥لل^ائ�ة،  فإن ه�اك أك�B م, مل�ار شH| تق�C�ا ?�Bل1ن  
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أش�ال اإلعاقة، وت��� ال�� �ة إلى أن هiالء ق
 ?��ل1ن األشHاص األك�� س�ا، أو م, ل
یه&  
ذوو اإلعاقة ال�ي تiث� على ق
رته& ال��ف��ة و2له& وفقا لها مع�ض1ن  حاالت ص��ة مYم�ة، أو  

 
بـ 12ف� الH.��ة  ال�1ت ج�اءه، وn^انI هiالء ه�اك م^�1عة    ١٩- "��ل خاص لإلصا"ة  أو 
أخ�/ م, ال�عاق�, وفقا لل�� �ة م�, ال تع�ضه& اإلعاقة في ح
 ذاتها لH.� اإلصا"ة، ل�6ه& 

ال��  في  ی��Bل  آخ�  خ.�ا  على  ی1اجه1ن  ح'1له&  دون  ت�1ل  ال�ي   Uوالع1ائ  Y�� ،ال�عل1مات

مات االج��اع�ة، وال�عا?ة ال'��ة، واإلدماج االج��اعيHوالتعليموال ،). (Ervis, R, 2020  

  �لق
 اث�ت ازمة 12رونا وال��اع
 االج��اعي على ال�^��ع وخاصة ذوt اإلعاقة ال��ع�ة. ح�
ارت
اء مBل  ال1قائ�ة  ال��ارسات   Qع" واالج��اعات    ف�ض5  االج��اعي،   
وال��اع الق�اع، 

االف��اض�ة والف'1ل ال
راس�ة ل�عال^ة مHاوف الع
و/ وال�ي ق
 ت16ن سل��ة ال�أث�� على ال�1اصل، 
ح�� ان ال�فاعل االج��اعي ض�ورt أ?Sًا ل�.�C1 اللغة واخX ت
اب�� وق�1د ال��اع
 االج��اعي  


رسة وخاصة ذوt اإلعاقة ال��ع�ة. ح�� قل ال�فاعل  فق
 أث� ذلW نف��ا على األ:فال في س, ال�
ب�, األ:فال واص
قائه& وقل ال�1اصل ال^�
t ب��ه& ح�� ان األص
قاء ه& ع�'� هام وحاس&  
في ال�1اصل اللغt1 واالج��اعي وال�ف�ي وت���ة مهارات ال��ادثة مBل أخX ال
ور والفه& ال�ع�ى  


ث. وأ?Sا ل�[ ال����ات واألق�عة ?�^I أ?Sًا اإلشارات االج��اع�ة  ال��Sي وراء 2ل�ات ال��
ال�ق
مة م, خالل تعاب�� ال1جه م�ا یiد/ الى ف�ص أقل ل��ارسة ال��ادثة وال�هارات االج��اع�ة.  
وت��I ذلW في تأث��ات نف��ة على األ:فال وخاصة ذو/ اإلعاقة ال��ع�ة وجعله& اك�B عYلة 

 and Alexander, M (2020)Sara, A. Charney M. Stephen M ,.ووح
ة نف��ة

 الدراسات السابقة:  -
دراسة  ,Isai,A;Geraldine,D;Shelen, A; Saabdev, K; Saravananت��� 

M,Hee Sio- Ching;Pushpa K; Selvajothi ,R; Shasthrika, B& 
Vasudevan, N,2020   ال��ع�ة اإلعاقة   tذو ال.الب  ی1اجها  ال�ي  
?ات �ال� اك��اف  الى 

و�2ف تiث� على ع�ل�ة االت'ال وال�1اصل خالل جائ�ة 12رونا، ت16ن5 ع��ة ال
راسة م, ع��ة  

ام ال��هج ال��ل�لي  ٢٢و  ١٩:الب ?عان1ن م, إعاقات س�ع�ة ت�اوح5 أع�اره& ما ب�,  Hاس� .

, وال�ي اس���ت ح1الي ع�� دقائU ل6ل م�ارك. ا4ه�ت  ح�� ت& إج�اء مقابالت مع ال��ار�2

?ات واجهها ال.الب ضعاف ال��ع وهي: تع.ل أجهYة ال��ع، وتأج�ل  �ال��ائج أن ه�اك أرnعة ت
ال
راسة م�ا ت��I في ال�أث�� على فه& ال
روس، ع
م الق
رة على ال�عامل ال^�
 مع ال�6��1ت�  
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�2ا   أث�اء ال
روس ع�� اإلن��ن5 ل'عn1ة ال�1اصل.  واألجهYة ع�� اإلن��ن5 وال�ع1ر "اإلح�ا{
ك�ف5 ال��ائج ال�ي ت1صل إل�ها أن ال.الب الXی, ?عان1ن م, ضعف ال��ع أص��1ا أك�B عYله  

الn1اء.                                                            أث�اء   ,Cاآلخ� ت^اه  االج��اعي  تفاعله&  مهارات  وفق
وا  وان.1اء 
دراسة  Sara A. Charney, MS, Stephen M. Camarata, andوهدفت 

Alexander Chern, MD(2020)   ة 12رونا على�الى ال�ع�ف على ال�أث�� ال����ل ل^ائ
 Qاث�ت ازمة 12رونا على ال�^��ع وف�ض5 "ع �االت'ال وال�هارات اللغC1ة ع�
 األ:فال. ح�

ق�اع، وال��اع
 االج��اعي، واالج��اعات االف��اض�ة والف'1ل ال��ارسات ال1قائ�ة مBل ارت
اء ال
ب�,   س��ا  وال  ال�1اصل،  على  ال�أث��  سل��ة  ت16ن   
ق وال�ي  الع
و/  مHاوف  ل�عال^ة  ال
راس�ة 
 
ال��اع اللغة واخX ت
اب�� وق�1د   �C1.ا ل�Sً?أ  tال�فاعل االج��اعي ض�ور األ:فال. ح�� ان 

�ت على األ:فال في س, ال�
رسة ح�� قل ال�فاعل ب�, األ:فال  االج��اعي فق
 أث� ذلW نف��ا أث
واص
قائه& وقل ال�1اصل ال^�
t ب��ه& ح�� ان األص
قاء واالق�ان ه& ع�'� هام وحاس& في  
ال�ع�ى   والفه&  ال
ور   Xأخ مBل  ال��ادثة  مهارات  وت���ة  وال�ف�ي  واالج��اعي   t1اللغ ال�1اصل 


ث. وأ?Sا ل��[ ال���ات واألق�عة ?�^I أ?Sًا اإلشارات االج��اع�ة  ال��Sي وراء 2ل�ات ال��
ل��ارسة  أقل  إلى ف�ص   tدiی االج��اعي   
لل��اع یiد/  م�ا  ال1جه  تعاب��  ال�ق
مة م, خالل 

ال��ادثة وال�هارات االج��اع�ة.                                                                                    
 5�        K. Courtenay and B. Perera  ) ٢٠٢٠دراسة : ( ك�ا اوض

 
على ج��ع فOات ال�^��ع وخاصة    ١٩-  االثار وال���الت ال���ت�ة على جائ�ة 12رونا 12ف�
األشHاص ذوt اإلعاقة. ح�� انه& مع�ض1ن "��ل خاص لل��اكل ال^�
?ة والعقل�ة واالج��اع�ة  
  �^�
 اإلعاقات م, فه& ال�عل1مات "'1رة واض�ة أث�اء ال�خالل ف��ة الn1اء. ح�� ?��, أن ت

خ�ال{ والع
و/. وأ?Sا ع
م  ال'�ي "��I االع��اد على مق
مي ال�عا?ة له& ل��ای�ه& م, اال
م�ارسة األن�.ة ال�1م�ة ال�ع�ادة وال��اع
 االج��اعي یiد/ الى اصاب�ه& "ال�1ت� والقلU وال1Hف  
واالك�Oاب واض.�اب ال'�ة ال�ف��ة له& م�ا یiدt إلى زCادة ال�ل�21ات ال'ع�ة، فه& مع�ض1ن  

- وس م, تأث��ات م�ض 12ف�
  لالس�غالل م, ق�ل اآلخ�C,، وم, أب�ز ال��ائج ?^I تعل& ال
ر 
على األشHاص ال�'اب�, "إعاقة. ?^I وج1د م�هاج صارم ?ع�ل على ت���, األشHاص    ١٩

 ذوt اإلعاقة ومق
مي ال�عا?ة له& ل�1اجهة تف�ي األم�اض ال�ع
?ة في ال���ق�ل.                           

-Ritwik, G; Mahua, J; Subhankar, Ch& Souvik ,Y)2020) � 5 دراسةأوض
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ال�أث��ات ال�ف��ة وال���الت ال���ت�ة م, ان��ار ف��س 12رونا على األ:فال "ال�غ&              
م, انه& مع�ض1ن "��ل ض�Oل ل��ض ف��وس 12رونا إال أنه& األك�B ت�Sًرا م, هXا الn1اء ل�ا  

Oًا نف�ً�ا  ?���ه م, اثار نف��ة واج��اع�ة. ق
 ?ف�ض ال�^� ال'�ي في ال��ازل وال�iس�ات ع� 
أك�� م, ال�عاناة ال^�
?ة ال�ي ?���ها الف��وس. م, ال����ل أن یiدt إغالق ال�
رسة، وقلة  
ال��ا{ في اله1اء ال.لU، وال� ام الغXائي ال�اذ وعادات ال�1م ال�n�.Sة، إلى تع.�ل ن�u ال��اة  

�Sوال ال�ف��ة،  "ال1ح
ة  ال�ع1ر   YCYتع إلى   tدiی أن   ,��Cو لأل:فال،  واالك�Oاب، ال�ع�اد   ،U
 
ال1ح� ال.فل  ان  الى  ال
راسة  ن�ائج  ت1صل5   
وق م��1عة.  نف��ة ع'��ة  واالنYعاج، وم اه� 
"األس�ة أك�B ع�ضه لل��اكل ال�ف��ة وال'��ة واالك�Oاب م, األ:فال الXی, ل
یه& اخ1ة، واالناث 


و/ وق
  أك�B م, ال12Xر. �2ا ان األ:فال م, ال�^��عات ال�ه��ة مع�ض1ن "��ل خاص للع
"األ:فال وزواج   األ:فال واالت^ار  الn1اء، مBل ع�الة  لهXا  ال���
ة  ال��Oة   Iالع1اق ?عان1ن م, 
األ:فال واالس�غالل ال^��ي وال1فاة وما إلى ذلW. لXلI^? W ت1ف�� ال��افU األساس�ة، وال�Sان  

��Hلفة م, ال�^��ع.                                                                       االج��اعي، وال�عا?ة ال.��ة، وتقل�ل الف�وق ال�عل���ة ب�, أ:فال ال.�قات ال
 Ibrahim El-Zraigat&  Mubarak Alshammari)   ٢٠٢٠واه��5 دراسة  ( 

ب1صف اآلثار ال�ف��ة واالج��اع�ة ل�ف�ي ف��وس 12رونا على األشHاص ذوt اإلعاقة في دولة 
م�ار2ا. ول��ق�U أه
اف ال
راسة قام ال�احBان ب��اء أداة   ١٥٠
راسة م,  ال5C16. ت16ن5 ع��ة ال

  Uق�ال
راسة ال�ي اش��ل5 على "ع
ی, أح
ه�ا لآلثار ال�ف��ة واآلخ� لآلثار االج��اع�ة. ت& ال�
  
?��I آثاًرا نف��ة واج��اع�ة    ١٩-م, ص�ة وم1ث1ق�ة أداة ال
راسة. أفادت ال��ائج أن م�ض 12ف�

ذوt اإلعاقة، وت�Hلف هXه اآلثار "اخ�الف ن1ع اإلعاقة، الع��. أ?Sًا، ت& اإلبالغ  على األشHاص  
ع, الغال��ة الع �ى م, ال��ار�2, أن الف��وس ت��I في تغ��� روت��ه& االج��اعي ال�1مي، 
م,    
الع
ی أع�ب   ،Wذل إلى  "اإلضافة  االج��اع�ة.  األن�.ة  في  م�ار�2ه&  سلً�ا على  أث�  ك�ا 

خ1فه& م, ان��ار الف��وس ووص�ة العار في حالة اإلصا"ة. وأوص5 ال
راسة  ال��ار�2, ع,  
 "�Sورة تق
?& ال
ع& ال�ف�ي واالج��اعي وال'�ي لألشHاص ذوt اإلعاقة.                                      

  ١٩االثار ال��C1nة لل��اع
 االج��اعي في زم, 12ف�
  )    ٢٠٢٠وا4ه�ت دراسة فا:�ه م��1د (  
ل���^
 (ك1رونا ) ح�� اه��5 ال
راسة ال�ال�ة "اآلثار ال��C1nة لل��اع
 االج��اعي في 4ل جائ�ة  ا

  
و�2ف ?��, لل�^��عات ال��6ف وال�عا?� مع األوOnة وال^1ائح ، وال�
/ الX/ معه   ،  ١٩ك1ف�

ثة ب�اء على ال �وف العال��ة ، وأن ال��B6 م, ال�فاه�& ال�ي 2ان5  س���أ�ن �Cات ومفاه�& م��
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لها تأث��ات سل��ة ، ق
 ت16ن ل�ا تأث��ات إ?^اب�ة �2ا ه1 ال�ال في األزمة ال�6ون�ة ال�عاص�ة �2ا  
االس�� مBل  أخ�/  اج��اع�ة  ،وم
اخل  االج��اعي   
ال��اع ب�,   Yال���� إلى  ال
راسة  عاد  ارتق5 

ال���ار1Cهات   م,  م^�1عة  وضع  إلى  ال
راسة  وان�ه5   . االج��اعي  وال�ه���  االج��اعي 
  Wتل ج�اء  م,  ال��1قعة  االح��االت  م,  وم^�1عة  االج��اعي،   
ال��اع  
"ع ل�ا  ال���ق�ل�ة 

                                                                                .ال���ار1Cهات 
) الى ال�6ف ع, ت1اف� ال���الت ال�ف��ة مBل ال1Hف ٢٠٢١وه
ف5 دراسة ع�
 ال�اص� عام� ( 

 .t�'غ1{ ال�ف��ة وغ��ها في ال�^��ع ال�Sة ال�ف��ة، وال
م, جائ�ة 12رونا، واالك�Oاب، وال1ح
  ٢٠٢ودراسة الف�وق ب�, ال12Xر واالناث في هXه ال���الت ال�ف��ة .ح�� ت& ع�ل م�ح ال�6ت1ن�ل 

  ١٥٠ذ�2ا و  ٦٢عام وت�1ع5 ح�� ال^�[ ف6ان5    ٧١،   ١٣دا ح�� ت�اوح5 أع�اره& ما ب�,  ف� 
  ,�Sام قائ�ة ت�
Hى وت& اس�Bة    ٨ان�راسة الى ن�
م,    ٪٧٤.٦م��الت نف��ة وت1صل5 ن�ائج ال

  ، 2���ة  الى  م�1س.ة  م,  ب
رجة  12رونا  ف��وس  م,  "1Hفه&  اق�وا  شع1ره&    ٪٤٠ال��ار�2, 
  ٪ ٦٠٬٤"Sف1{ ال�ف��ة ب
رجة م�1س.ة الى 2���ة ،  ٪ 1٥٩٬٤س.ة الى 2���ة ،  "االك�Oاب ب
رجة م�

?�ع�ون "اإلح�ا{ ب
رجة م�1س.ة ،  ٪ ٤٥.٣?�ع�ون "ال�لل والU�S ب
رجة م�1س.ة الى 2���ة ،  
% "القلU على اس�ه& مع وج1د   ٨٧.٢% "ال1ح
ة ال�ف��ة ب
رجة م�1س.ة الى 2���ة ،    ٥٢٬٤،  

ل���الت ال�ف��ة ب�, ال12Xر واالناث ماع
ا ال1ح
ة ال�ف��ة ل'الح  ف�وق دالة اح'ائ�ا في 2ل ا
 االناث .                                                                                      

 فروض البحث: 
القلU   –ال1Hف    –ت�Hلف ن��ة ال���الت ال�ف��ة ال���ت�ة على ال��اع
 االج��اعي (االك�Oاب  -1
 ال�Yن) لل.الب ال'& في 4ل جائ�ة 12رونا.   –ال1ح
ة ال�ف��ة   –
ت1ج
 ف�وق ذات داللة إح'ائ�ة ب�, درجات ال.الب ال'& على مق�اس ال���الت ال�ف��ة  - ٢

 .الب ال'& في 4ل جائ�ة 12رونا :�قا تغ�� ال^�[. ال���ت�ة على ال��اع
 االج��اعي لل
ت1ج
 ف�وق ذات داللة إح'ائ�ة ب�, درجات ال.الب ال'& على مق�اس ال���الت ال���ت�ة  - ٣

  على ال��اع
 االج��اعي لل.الب ال'& في 4ل جائ�ة 12رونا :�قا ل��غ�� ال��حلة ال
راس�ة. 
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 إجراءات البحث:  

�احBة على ال��هج ال1صفي ال��ل�لي وذلW ل��اس�ه  : لق
 اع��
ت الاوال: منهج البحث 
� وأه
افه و�C& م, خالله وصف ال اه�ة و:�ح أسOلة ?��, م, خالل ت�ل�لها إ?^اد  �ل.��عة ال�

 تف��� لهXه ال اه�ة و:��ع�ها.
 :  ثانيا: عينة الدراسة

سة االمل  ) :ال�ا و:ال�ه م, ال.الب ال'& "�
ر ٥٠ت16ن5 الع��ة م, (الH'ائ| ال���1م��Cة:  
وnلغ    ) س�ه؛١٦- ٩لل'& وضعاف ال��ع "��اف ة اإلس�اع�ل�ة ح�� ت�اوح5 أع�اره& ما ب�, ( 

,) و1��nسu ذ2اء م�1سu فأعلى    ٢٧) وnان��اف مع�ارt ق
ره (١٤.١م�1سu اع�اره& الYم��ة (
 ب�اءا على س^الت ال�
رسة وال^
ول ال�الي ی1ضح ت1زCع اف�اد الع��ة . 

 اف�اد الع��ة وفقا لل��� وال��حلة ال�راس�ة ) ت
ز�ع ١ج�ول (

 ال�^�1ع ال���ة  الع
د  ال��غ�� 
 50 %60 30 ذ�2 ال^�[ 

 %40 20 انBى 
 50 %40 20 اب�
ائي  ال��حلة ال
راس�ة

 tاد
 %30 15 إع
 t130 15 ثان% 

 
 ثالثا: أداة البحث:  

لل.الب  ال��اع
 االج��اعي  ال���ت�ة على  ال�ف��ة  ال���الت  ال�ال�ة مق�اس  ال
راسة  
م5 Hاس�
ال'& (اع
اد ال�احBة)، وم, اجل اع
اد ال�ق�اس "'1رة دق�قة قام5 ال�احBة "اال:الع على األ:�  

��ها على  ان��ار وnاء 12رونا وتأث "ال���الت ال���ت�ة على    ال� �Cة وال
راسات ال�ا"قة ال�ي اه��5 
 ذو/ االح��اجات الHاصة . 
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ال��انات    ,�Sی� األول  جYئ��,  م,  ت16ن   �ح� االول�ة  ص1رته  في  ال�ق�اس  وضع  ت&   
وق
ال
?�غ�اف�ة وهى : االس& ، الع�� ، ال�1ع ، ال��حلة ال
راس�ة ، ال�الة االج��اع�ة وال^Yء الBاني  

� 2ل "ع
 ?�Bل م��له نف��ة وه&  ی��S, أسOلة ال�ق�اس في ص1رته األول�ة وهى خ�[ ا"عاد ح�
فق�ات ل�'�ح    ٦االك�Oاب ، ال1Hف ، القلU ،  ال1ح
ة ال�ف��ة ، ال�Yن ح�� ت16ن 2ل "ع
 م,  

  – أح�انا    –ا"عاد  وت& تق��& اإلجا"ات الى ( دائ�ا    ٥) فق�ة مق��ه الى  ٣٠ال�ق�اس ع�ارة ع, (
 ) Iرجات "ال��ت�
ولل1ص1ل   ٣٠واقل درجة   ٩٠ة ) ل�'�ح اعلى درج  ١-٢-٣اب
ا ) وتع.ى ال

لل'1رة ال�هائ�ة لل�ق�اس ت& ح�اب الH'ائ| ال���1م��Cة لل�ق�اس م, ح�� ال'
ق والB�ات 
 وذلW م, خالل : 

)  ١٦-٩:الI و:ال�ه ت��اوح أع�اره& ما ب�, (  ٤٠االس�عانة "ع��ه اس�.الع�ة ت16ن5 م,   - ١
 م, ال.الب ال'& ح�� ت& ح�اب ال'
ق لل�ق�اس م, خالل 

ال'
ق ال اه�t: ح�� ت& ع�ض ال�ق�اس على الع��ة االس�.الع�ة لل��قU م, م
/ وض1ح   -
 الع�ارات وم
/ م�اس�ه الع�ارات ل�ا وضع5 لق�اسه ووض1ح ج��ع الع�ارات. 

ال�ق�اس على   - ال�����,: ت& ع�ض  ال���nة    ١٠ص
ق  ال��H''�, في م^ال   ,����ال� م, 
��C1ها ال�ق�اس م, ح�� م
/ م�اس��ها لق�اس الغ�ض  الHاصة وعل& ال�ف[ ل����& الع�ارات ال�ي  ?

م, ال�ق�اس او ع
م ومالءم�ها وق
 اتفU ال�����, على اج�اء "عQ ال�ع
یالت في ال'�اغة 
  Uاالخ� واتف Qع�عادة ص�اغة للqارات و�الع Qة ال�ق�اس    ٪٨٠والغ�ض واضافة "ع�على م�اس

 ل�ا اع
 له. 
 االت�اق ال
اخلي:  -
ال�ق�اس -  U��.ث& ح�اب 2ال م, ٤٠على (  ت& ت ال'& 2ع��ة اس�.الع�ة  ) :الI و:ال�ه م, 


ام معامل Hت���ي ال�ه وت& اس� tX1ر ال�معامالت االرت�ا{ ب�, درجة 2ل ع�ارة وال
رجة ال6ل�ة لل�
ال
اخلي وص
قها في ق�اس ما   ارت�ا{ ب��س1ن وت��, ان ج��ع ال��اور ت���ع "ارتفاع االت�اق 

 م1ضح في ال^
ول ال�الي  وضع5 م, اجله �2ا ه1 
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 ) معامالت ارت#ا& ب��س
ن لع#ارات ال�ق�اس مع ال�رجة ال�ل�ة٢ج�ول (
رق� 
 الع�ارة

معامل  ال�ع�
 االرت�ا�

رق�  ال�ع�
 الع�ارة

معامل 
 االرت�ا�

رق�  ال�ع�
 الع�ارة

معامل 
 االرت�ا�

ال�ع�  1
األول: 

 االك��اب 

 0.643 5 ال��ف  **0.761
** 

ال�ح�ة  
 ال!ف��ة

3 0.961** 

2 0.548 
** 

6 0.678** 4 0.820 
** 

3 0.765 
** 

ال�ع� 
ال#ال": 

 القل$ 

1 0.543 
** 

5 0.625 
** 

4 0.863 
** 

2 0.587 
** 

6 0.492 
** 

5 0.679 
** 

3 6.761 
** 

ال�ع� 
ال�ام':  

 ال*(ن 

1 0.621 
** 

6 0.876** 4 0.546 
** 

2 0.637 
** 

ال�ع�  1
 ال#اني:  

0.564 
** 

5 0.956 
** 

3 0.745 
** 

2 0.678 
** 

6 0.722 
** 

4 0.832 
** 

3 0.598 
** 

ال�ع� 
 ال/ا.ع: 

1 0.781 
** 

5 0.541 
** 

4 0.668 
** 

2 6.764 
** 

6 0.643 
** 

 فأقل  ٠.٠١** دالة ع�
 م��1/ ال
اللة 
ع�ارات ال�ق�اس "ال
رجة ال6ل�ة ودالة ع�
 م��1/ ال
اللة  ی�Sح م, ال^
ول ارت�ا{ 2ل ع�ارة م,   -

فأقل م�ا ی
ل على ص
ق االت�اق ال
اخلي ب�, الع�ارات وال
رجة ال6ل�ة وم�اس��ها لق�اس    ٠.٠١
 ما اع�
ت لق�اسه. 
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) معامالت ا"عاد مق�اس ال���الت ال�ف��ة ال���ت�ة على ال��اع
  ٣ج
ول (
 6ل�ة لل�ق�اس االج��اعي لل.الب ال'& "ال
رجة ال

 معامل االرت#ا& )ال�رجة ال�ل�ة   ال#ع�  م
 ** 0.643 االك-,اب  1
 ** 0.787 ال0
ف  2
 ** 0.561 القل1 3
 ** 0.646 ال
ح�ة ال�ف�2ة  4
 ** 0.787 ال56ن  5


ام :�Cق��, وه�ا   -Hات ال�ق�اس ت& اس��اب ث�� ث�ات ال�ق�اس: ل
ح�اب معامالت الB�ات أل"عاد مق�اس ال���الت ال�ف��ة ال���ت�ة    :�Cقة إعادة الق�اس: ت&  - ١

:ال�ا و:ال�ه    ٤٠على ال��اع
 االج��اعي لل.الب ال'& على ع��ة م, ال.الب ال'& ق1امها  
)  ٢٠ع, :�UC ح�اب معامل االس�ق�ار وذلW م, خالل ت.��U ال�ق�اس م�ت�, "فارق زم�ي (

�Bول ال�الي ی1ضح معامالت ال
 ات:ی1ما وال^
 ) معامالت ال>#ات أل)عاد ال�ق�اس ):��قه إعادة الق�اس٤ج�ول (

 ال�اللة  معامالت االرت#ا&  ا)عاد ال�ق�اس  م
  0.01 0.85 االك-,اب  1
  0.01 0.88 ال0
ف  2
  0.01 0.92 القل1 3
  0.01 0.89 ال
ح�ة ال�ف�2ة  4
  0.01 0.90 ال56ن  5
 0.01 0.91 ال�رجة ال�ل�ة   6

ال^
ول ان ج��ع ق�& ا"عاد ال�ق�اس وال
رجة ال6ل�ة دالة اح'ائ�ا ع�
 م��1/ ال
اللة  ی�Sح م,  
2
 االت�اق ال
اخلي لل�ق�اس.  ٠.٠١iا یXوه 

به
ف مع�فة   قام5 ال�احBة "��اب ث�ات ال�ق�اس ".�Cقة الفا �2ون�اخ :�Cقة الفا �2ون�اخ:   - ٢

ام درجات الB�ات ال�ا"قة وت& ال�'1ل Hم, خالل اس� Wت^ان[ درجات ال�ق�اس، وذل /
م

 على معامالت الB�ات ال�ال�ة:
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 ) معامالت ال>#ات أل)عاد ال�ق�اس )ال�رجة ال�ل�ة ):��قه الفا ?�ون#اخ ٥ج�ول (
 ال�اللة  معامالت االرت#ا&  ا)عاد ال�ق�اس  م
  0.01 0.75 االك-,اب  1
  0.01 0.77 ال0
ف  2
  0.01 0.75 القل1 3
  0.01 0.83 ال
ح�ة ال�ف�2ة  4
  0.01 0.76 ال56ن  5
 0.01 0.85 ال�رجة ال�ل�ة   6

ی�Sح م, ال^
ول ال�ابU ان ج��ع ق�& ا"عاد ال�ق�اس وال
رجة ال6ل�ة ".�Cقة الفا �2ون�اخ دالة 
2
 انها معامالت ارت�ا{ مق�1لة وج�
ة لB�ات ال�ق�اس.   ٠.٠١اح'ائ�ا ع�
 م��1/ ال
اللة  iا یXوه 

 نتائج الدراسة ومناقشتها:
األول الف�ض  ال��اع
 :  ن�ائج  على  ال���ت�ة  ال�ف��ة  ال���الت  ن��ة  ت�Hلف  انه  على  ی�| 

ال�ف��ة    –القلU    –ال1Hف    –االج��اعي (االك�Oاب   ال'& في 4ل    –ال1ح
ة  لل.الب  ال�Yن) 
 tاف ال�ع�ار��
ام ال��1س.ات ال��اب�ة واالنHة الف�ض ت& اس��جائ�ة 12رونا ولل��قU م, ص

��اب�ة واالن��اف ال�ع�ارt وت�ت�I ال���الت وش
تها وفقا وال^
ول ال�الي ی1ضح ال��1س.ات ال
 ل
رجات ال.الب ال'& على ال�ق�اس. 

) ال�-
س:ات ال26اب�ة واالن�6اف ال�ع�ارG وت�ت�F ال�DEالت وش�تها وفقا ل�رجات ال:الب الA@  ٦ج�ول (
 على ال�ق�اس

ال��3س1  اال.عاد م
 ال*�ابي

 االن*/اف 

 ال3ع�ار5  

ال!��ة 
 ال6��3ة 

  7� درجة ال8�ة   ال�/ت

 م/تفعة األولى %99 8.65 66.88 االك��اب -1
 م��س1 ال/ا.عة  %94 5.87 55.87 ال��ف  -2
 م/تفعة ال#ال#ة %96 6.98 60.08 القل$  -3
 م/تفعة ال#ان�ة  %98 7.32 62.01 ال�ح�ة ال!ف��ة   -4
 م��س1 ال�ام�ة  %94 4.45 51.76 ال*(ن  -5
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ی�Sح م, ال^
ول ان ت�ت�I ال���الت ال�ف��ة لل.الب ال'& ال���ت�ة على ال��اع
 االج��اعي  
جاءت على ال��1 ال�الي: االك�Oاب ث& ال1ح
ة ال�ف��ة ث& القلU وCل�ه ال1Hف وأخ��ا ال�Yن وهXا  

�اص�  ی
ل على ان االك�Oاب جاء في مق
مة ال���الت ال�ف��ة وت�فU هXه ال���^ة مع دراسة ع�
 ال
)٢٠٢١،( Ibrahim El-Zraigat&  Mubarak Alshammari(2020) ، 

Isai,A;Geraldine,D;Shelen, A; Saabdev, K; Saravanan, M,Hee Sio 
Ching;Pushpa K; Selvajothi ,R; Shasthrika, B& Vasudevan ) ,٢٠٢٠   �) ، ح�

وال��اع
 االج��اعي    ١٩- ال���الت ال���ت�ة على جائ�ة 12رونا 12ف�
  اث��5 ان ه�ا الع
ی
 م,  
على ج��ع فOات ال�^��ع وخاصة األشHاص ذوt اإلعاقة. ح�� انه& مع�ض1ن "��ل خاص 
ال��اع
 االج��اعي و ع
م  ان   �الn1اء. ح� ف��ة  ال^�
?ة والعقل�ة واالج��اع�ة خالل  لل��اكل 

یiد/ الى اصاب�ه& "ال�1ت� والقلU وال1Hف واالك�Oاب واض.�اب م�ارسة األن�.ة ال�1م�ة ال�ع�ادة  
ال'�ة ال�ف��ة له& م�ا یiدt إلى زCادة ال�ل�21ات ال'ع�ة، فه& مع�ض1ن لالس�غالل م, ق�ل 
ان�ا ی�جع الى ان ال.الب ال'&  ال��ت�ة األولى  ال�احBة ت'
ر االك�Oاب في  اآلخ�C, .وتف�� 


م1ن لغة اإلشارة في ال�عامل  H��?  هه& ح�ى ال�اص ت�Hث مع اش
�فه& دائ�ا في حاجة الى ت
ال�1اصل مع اص
قائه& او   ل& ?��.�ع1ا  "ال��Yل  "قائه&  ف��ة  "ال1ح
ة واالك�Oاب وخالل  ?�ع�ون 
معل��ه& "ال�
رسة فاص��1ا في وح
ة وان�غال االس�ة "األع�اء ال��ات�ة م�ا ت��I له& في اك�Oاب 

ك�Oاب في ال�ق
مة ن��^ة لل��اع
 االج��اعي الtX ?ف�ض عل��ا  وعYلة ووح
ة نف��ة . لXلW جاء اال
  �ال��اع
 والعYلة وأ?Sا ارت
اء ال�6امات ال�ي تلغى تع���ات ال1جه ال�ي ?��اج لها االص& "ق1ة ح�
انه& "�اجة الى رؤCة تع���ات وجه االخ�C, ح�ى ?��.�ع1ن ال�1اصل ال�'�t 2ل هXه الق�1د 

 وت��ى رج1ع ال��اة �2ا 2ان5.جعل�ه& ی
خل1ن في اك�Oاب  
ت1ج
 ف�وق ذات داللة إح'ائ�ة ب�, درجات ال.الب  والGK ی�I على انه ن�ائج الف�ض الPاني: 

ال'& على مق�اس ال���الت ال�ف��ة ال���ت�ة على ال��اع
 االج��اعي لل.الب ال'& في 4ل  
  جائ�ة 12رونا :�قا ل��غ�� ال^�[. 
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ن�6اف ال�ع�ارG ل�رجات ال:الب الA@ على مق�اس ال�DEالت ال�ف�2ة ) ال�-
س:ات ال26اب�ة واال٧ج�ول (
 ال�-�ت#ة على ال-#اع� االج-�اعي لل:الب الA@ في Pل جائ6ة ?
رونا N#قا ل�-غ�� ال���.

 ق��ة ت  ) ٣٠ذ?
ر ( ) ٢٠اناث( اال)عاد  م

 ع م ع م

 *2,73 7.76 25.03 5.32 19.14 االك-,اب  -1

 **2.74 8.98 32.76 6.54 23.36 ال0
ف  -2
 *2.89 9.06 24.65 5,87 19.25 القل1 -3
 **2.75 8.32 21.87 6.87 21.59 ال
ح�ة ال�ف�2ة   -4
 **2.67 8.01 32.8 5.44 21.12 ال56ن   -5

ت1ج
 ف�وق ذات داللة إح'ائ�ة ب�, درجات ال.الب ال'& على مق�اس  ی�Sح م, ال^
ول انه 
ال���الت ال�ف��ة ال���ت�ة على ال��اع
 االج��اعي لل.الب ال'& في 4ل جائ�ة 12رونا :�قا  

 أب1 الف�1ح  ��تغ�� ال^�[ ل'الح االناث، وت�فU هXه ال���^ة مع دراسة: امال الفقى ، م

 )،  ٢٠٢٠)، ع�
 ال�اص� ( ٢٠٢٠(
 -Ritwik, G; Mahua, J; Subhankar, Ch& Souvik ,Y)2020) 

ح�� اث�5 ال
راسات ان اإلناث أك�B ع�ضه لألم�اض ال�ف��ة خالل ف��ة 12رونا م, ال12Xر، 
وت�جع ال�احBة ذلW الى ان االناث خالل ف��ة ت1اج
ه& "ال��Yل ?ق1م1ن "األع�ال ال��Yل�ة وم�اع
ه  

�� م'
ر ال�I وال��ان ل^��ع اف�اد اس�تها فهي ت�اعى اخ1اتها  وال
یه& واخ1ته&. �2ا انه& تع�
  Qع" وفى  ال�ال"[  وغ��ل  :عام  اع
اد  م,  ال6�ار  "�1Oن  وته�&  وال
تها  غ�اب  في  ال'غار 
ال�^��عات ال�ائ�ة ت�ع�ض للYواج ال���� م�ا جعل االناث أك�B ع�ضه لألم�اض ال�ف��ة م,  

                                                      ال12Xر.                               
:AالPض ال�ف�وق ذات داللة إح'ائ�ة ب�, درجات ال.الب  ی�| على انه   ن�ائج الف 
ت1ج

ال'& على مق�اس ال���الت ال���ت�ة على ال��اع
 االج��اعي لل.الب ال'& في 4ل جائ�ة  
 ك1رونا :�قا ل��غ�� ال��حلة ال
راس�ة.
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ال�-
س:ات ال26اب�ة واالن�6اف ال�ع�ارG ل�رجات ال:الب الA@ على مق�اس ال�DEالت ال�ف�2ة ) ٨ج�ول (
 ال�-�ت#ة على ال-#اع� االج-�اعي لل:الب الA@ في Pل جائ6ة ?
رونا N#قا ل�--غ�� ال��حلة ال�راس�ة. 

 ق��ة ت  )١٥ثان
G( ) ١٥إع�ادG ( ) ٢٠اب-�ائي( اال)عاد  م

 ع م ع م ع م
1
- 

 *2,27 7.21 13.76 6.11 12.34 7.87 16.04 االك-,اب 

2
- 

 *2.24 6.02 11.55 5.08 10.76 5.65 13.87 ال0
ف 

3
- 

 **2.76 6.91 12.76 5.96 11.65 6.17 15.78 القل1

4
- 

 *2.87 6.34 12.61 5.32 11.17 6.76 14.98 ال
ح�ة ال�ف�2ة  

5
- 

 **2.65 5.88 11.19 4.98 10.08 5.38 13.65 ال56ن  

ت1ج
 ف�وق ذات داللة إح'ائ�ة ب�, درجات ال.الب ال'& على مق�اس  تSح م, ال^
ول انه  
ال���الت ال�ف��ة ال���ت�ة على ال��اع
 االج��اعي لل.الب ال'& في 4ل جائ�ة 12رونا :�قا  
ل��غ�� ال��حلة ال
راس�ة ل'الح ال��حلة اإلع
اد?ة، ح�� ت�فU هXه ال���^ة مع دراسة: امال الفقى 

)٢٠٢٠.( Sara A. Charney, MS, Stephen M. Camarata, and Alexander 

Chern, MD (2020) ،Ibrahim El-Zraigat&  Mubarak  Alshammari  
). ح
" ت�جع ال�اح�ة ه�ه ال��
�ة الى ان اخ�الف ال��احل الراس
ة ی�د� الى    ٢٠٢٠(

ال�ل7س   اخ�الف في الع�� .فال4فل في ال��حلة االب�ائ
ة أك�� ارت�ا*ا (األس�ة و%�
ل الى
لل�9هة مع   االس�ة. وعم خ�وجه  والف<ح مع  ال@�وج  الى  
ل �A ول�Bه  (ال��9ل  والته  مع 
االس�ة ی�د� الى الJع7ر (االك�Iاب وال9Hن. اما ال4الب في ال��حلة اإلعادAة فهD في ف��ة 
الق�ارات   وات@اذ  االس�ة   Nة ع
O@Jال واس�قالل  وال@�وج  األصقاء  الى  
ل7ن �A ال��اهقة 

Jع�ضه  وال ��أك  Dم�ا جعله  Dأنف<ه االع��اد على  4
ع7ن �>A �ار U (أنهD أص�7Hا  ع7ر 
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لالك�Iاب فهU Dان7ا دائ�ا A@�ج7ن مN اصقائهD یلع�7ن ی�Hاورون وه�ا ال��اع االج��اعي  
أث� عل
هD نف<
ا م�ا جعلهD أك�� ع�ضه لألم�اض ال�ف<
ة. لNB ال4الW في ال��حلة ال�ان7%ة  

ال��9ل ن�
�ة لل���Uة فهD عل اس�عاد م<�\ مN ف��ة اإلعادAة ان  A]7ن م�هل لل�ل7س ( 
ع[ ال4الب الDO في ال��حلة ال�ان7%ة Aق�7ن   ف��ة ال�انW�A 7̀ االل�9ام لل��اك�ة ال�ادة، ̂و
مهN وح�ف م�ل ال��ارة وال@
ا*ة وال�سD والع�ل على ال�7ل، فق اس�غل7ا ه�ه الف��ة إلنهاء  

 اع�لهD ال�Hف
ة.
أد�   الفIات وال�9ام    لق ال��اع االج��اعي على ج�
ع  الى ف�ض  ف
�وس 7Uرونا  ان�Jار 

ال��ازل، ول�b ال�Bامات. م�ا أد� الى انه
ار العالقات االج��اع
ة، وال@7ف مN ال�عامل 
  N
مع االخ�%N، م�ا أد� الى ان�Jار االم�اض ال�ف<
ة ب
N ج�
ع الفIات األ*فال وال��اهق

�ار وذ̀و االح�
اجBوال.dحاف �
 ات ال@اصة، ون<أل هللا ان ت9ول ه�ه الغ�ة fهللا خ
 توصيات البحث:   


 م,  - ١�?^I على ال�اح�B, القاء ال1Sء وااله��ام "إع
اد ال��امج االرشاد?ة والعالج�ة لل
 ال���الت ال�ف��ة ال���ت�ة على ان��ار ف��وس 12رونا ل
/ ذوt االح��اجات الHاصة.

٢ -  �?^I على العامل�, "ال���nة وال�عل�& االه��ام "��اعاة ذوt االح��اجات الHاصة م, ح�
 
�ال���عة في ف��ات االجازات واع
اد ب�امج تعل���ة ع�� االن��ن5 ل��ا"عه ال.الب، لل

 م, ال���الت ال�ف��ة ل
یه&. 
ح1ل �2ف�ة    ?^I ان یه�& االعالم "إع
اد ب�امج ت1عC1ه ألس� ذوt االح��اجات الHاصة - ٣

 ال�عامل مع أ:فاله& في هXه الف��ة. 
 المراجع 


 �2ال أب1 الف�1ح ( -��ال���الت ال�ف��ة ال��ت
ة على جائ�ة  ). ٢٠٢٠امال إب�اه�& الفقى ، م
و'ال
ات  ١٩-Coviedف��وس ,+رونا ال��)# 'الب م$ ع��ة ل#" اس �افي وصفي ���: 

 .٢، ص ص ٧٤ال)امعة ��4�، ال�)لة ال�3+2ة، س+هاج، ع 
). ازمة ,+رونا والعال< الع�3ي، م)لة دراسات ش�ق أوس:�ة، األردن، ٢٠٢٠ج+اد ال��# ( -

 .٨٣، ص ص٩٢، ع ٢٤مج
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مقارنة ال���الِت االج��اع�ِة   ).٢٠١٨ص�اح ع�
 ال1هاب، وس�� ال�1رn^ي، وناه
 سال& (  -
ال�ف��ة وال�ل�21ِة ال�ي ت1اجه ال.ل�َة ذوt صعn1ات ال�عل& في غ�فة صعn1ات ال�عل& والف'ل 

ع  ، ١٤العادt م, وجهة ن � أول�اء األم1ر، ال�^لة األردن�ة في العل1م ال��C1nة، األردن، مج 
 . ٢١٤، ص ص ٤٥٩

) في ١٩-covid) . ال���الت ال�ف��ة ل)ائ�ة ,+رونا (٢٠٢١ع
# ال�اص� ال��# عام�. ( - 
  . ٢، ص ص٨١ال�)�ع ال�C�4، ال�)لة ال�3+2ة، الع#د 

) . واقع م��الت األ:فال ال'&  ٢٠١٩على ع�
 رب ال��ي، جاب� ب, على ال�اجي. ( -
, وجهه ن � ال�عل��, وال1ال
ی,، ال�^لة الع��nة  وضعاف ان��ع في م�حه ما ق�ل ال�
رسة م

 ١١٩، ص ص ٩، ع  ٣لعل1م اإلعاقة وال�1ه�ة، مج  

اع# والقارب، جامعة  ٢٠٢٠ع�ار على ح�$ ( -). نف��ة ال�)�عات في عه# ,+رونا: ق�Gة ال

 . ٧٨، ص ص١٨٢األمانة العامة، الع#د، -ال#ول الع��3ة 
). اه&  ٢٠٢٠فا:�ة الYه�اء ع
نان ع�
 األم�� ( ع�ار سل�& ع�
، ه�ام عادل ه�ا:ه،  -

ال���الت ال�ي ت1اجه ذوt االح��اجات الHاصة وال�ؤCة ال���ق�ل�ة دراسة ن �Cة ت�ل�ل�ة، م^لة  
 . ٥٩، ص ص ٢٨جامعه "ابل للعل1م اإلن�ان�ة، مج 


اع# االج�اعي وآثاره ال�3+2ة في زم$ ,+ف�٢٠٢٠فا'�ة الLه�اء سال< م��+د (  -  ١٩# ). ال
   .٢، ص٧٥ال��)#(ال +رونا)، ال�)لة ال�3+2ة، س+هاج، ع 

). م��الت ال�عاق�$ س�ع�ًا داخل ال�#رسة م$ وجهة نQ�  ٢٠١٣'ارق م��# ال��# ال�)ار ( -
كل�ة ال��3ة  -ال�عل��$ وعالقها ب
عX ال�غ��ات، م)لة ��+ث ال��3ة ال�+ع�ة، جامعة ال��4+رة 

 .٢٩٩،ص ص ١٨ال�+ع�ة، ع 
 ). ال'& وضعاف ال��ع.�٢٠٢٠ �ة ال'�ة العال��ة ( م -
-and-sheets/detail/deafness-room/fact-https://www.who.int/ar/news

loss-earingh 
- Armitage R, Nellums LB (2020) Considering inequalities in the 

school closure response to COVID-19. Lancet Glob Health. https 
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