
 العليا الدراسات عمادة

  القدس جامعة
  

  

  

  

مقدمة للطلبة الصم في مدارس الضفة الغربية التقييم البرامج التربوية 

  2010 - 2009من وجهة نظر المعلمين وأولياء األمور 

  

  
 

  لبرغوثي احسن أحمد  حاتم

  

  

  ماجستير رسالة
 
  

  

  فلسطين – القدس
 

 هـ 1431 –م  2010 



 المقدمة للطلبة الصم في مدارس الضفة الغربية من وجهة نظر تقييم البرامج التربوية

  2009 - 2010المعلمين وأولياء األمور 

  

  

  :إعداد الطالب

  حسن أحمد البرغوثي حاتم

  

 فرعي خدمة اجتماعية من جامعة النجاح الوطنية/ بكالوريوس علم اجتماع 

  )نابلس ( 

  

  تيسير عبداهللا: إشراف األستاذ الدكتور

  

  

 الرسالة استكماالً لمتطلبات درجة الماجستير في اإلرشاد النفسي والتربوي قدمت هذه

  جامعة القدس/ عمادة الدراسات العليا 

  

   هـ 1431 –م  2010



  عمادة الدراسات العليا
  جامعة القدس

  برنامج اإلرشاد النفسي والتربوي 
  

  

  جازة الرسالةإ

  دارس الضفة الغربيةتقييم البرامج التربوية المقدمة للطلبة الصم في م

  2009 - 2010 من وجهة نظر المعلمين وأولياء األمور 

  

  حسن أحمد البرغوثي حاتم: اسم الطالب

  20714377: الرقم الجامعي

  األستاذ الدكتور تيسير عبداهللا: المشرف

  

  :ناقشة المدرجة أسماؤهم وتواقيعهم من لجنة الم15/01/2011نوقشت هذه الرسالة وأجيزت بتاريخ 

        اهللا تيسير عبد. د.أ: ئيس لجنة المناقشة ر -1

          سهير الصباح: د:  ممتحناً داخلياً  -2

          عبد عساف: د : ممتحناً خارجياً  -3

  

  

  فلسطين  –القدس 

 هـ1431 –م  2010 



  

  اإلهـــــــــــداء

  

  إلى والدي األعزاء أطال اهللا في عمرهما وأنعم عليهما بالصحة

  

  أبنائي الغواليإلى زوجتي الغالية و

  

  أخواتي مصدر اعتزازي وتقديريوأخوتي  إلى

  

  إلى جمعية الهالل األحمر الفلسطيني إدارة وعاملين

  

  إلى كل المؤسسات والعاملين والمهتمين في مجال التربية الخاصة

  

  

  

  



 
 

أ 

  

  

  

  إقــرار

تيجة أبحاثي أقر أنا مقدم هذه الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير، وأنها ن

الخاصة ، باستثناء ما تمت اإلشارة له حيثما ورد ، وأن هذه الرسالة أو الجزء منها لم يقدم لنيل أي 

 .درجة عليا ألي جامعة أو معهد 

  

  

  

  :التوقيع

  لبرغوثياحاتم 

  15/01/2011 :التاريخ
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  الشكـر والتقديـر

ضع ، أتقدم بجزيل الشكر  بعد الحمد هللا الذي  وفقني في إنجاز هذا البحث المتوا  

، الذي تكرم بإشرافه على )تيسير عبد اهللا(لدكتور الفاضل ا  لألستاذ وعظيم االمتنان

هذه الرسالة، وعلى ما بذله من جهد ومتابعة ورعاية واهتمام طيلة فترة إعداد هذه 

  .ه كبير األثر في إنجاز الرسالة الرسالة ، فكان لتوجيهات

 كامل الطاقم وأعضاء الهيئة التدريسية  في جامعة القدس على كما وأتقدم بالشكر إلى  

  . عون ومساعدة طيلة فترة دراستي ما قدموه من

     سهير الصباح ةكما وأتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى أعضاء اللجنة المناقشة الدكتور  

  . على مشاركتهم في نقاش هذه الرسالة  عبد عسافوالدكتور

رس تعليم الصم في الضفة الغربية إدارة وعاملين، كذلك أهالي كما أشكر كافة مدا 

الطلبة الصم على مساعدتهم وتعاونهم في تقديم المعلومات والبيانات الالزمة إلنجاز 

  .هذه الرسالة

 وأخيرا شكر خاص إلى زوجتي وأبنائي، على صبرهم وتقديرهم لما أحاط بظروف  

  .دراستي، حتى إعداد هذه الرسالة

  الباحث

  حاتم البرغوثي 
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تقييم البرامج التربوية المقدمة للطلبة الصم في مدارس الضفة الغربية من وجهة 

   2009 - 2010 نظر المعلمين وأولياء األمور

  :الملخص

تقييم البرامج التربوية المقدمة للطلبة الصم في مدارس الضفة الغربية من وجهة  هدفت الدراسة إلى

العمر، سنوات (، إضافة إلى معرفة تباين أثر متغيرات الدراسة نظر المعلمين وأولياء األمور

  .، على متوسطات التقييم لديهم)سكنالخبرة، الدخل الشهري، المؤهل العلمي، الجنس، ومكان ال

معلمة من معلمات مدارس الصم في الضفة الغربية، خالل الفصل ) 94(تكونت عينة الدراسة من 

، حيث تم اختيار العينة بالطريقة الطبقية )2010-2009(يالدراسي الثاني من العام الدراس

  .ةً/معلماً) 138(من مجتمع الدراسة البالغ %) 68(العشوائية، ومثلت العينة 

وتكونت عينة الدراسة الخاصة بأولياء أمور الطلبة الملتحقين بمدارس الصم في الضفة الغربية 

من مجتمع %) 20(قية العشوائية، ومثلت العينةأب وأم، وتم اختيار العينة بالطريقة الطب) 108(من

  .أسرة) 530(الدراسة البالغ 

حيث بلغ  وتوصلت الدراسة إلى أن درجة التقييم لدى معلمي مدارس الصم كانت متوسطة

 ، وأظهرت النتائج أيضا عدم وجود فروق ذات داللة )3.13( المتوسط الحسابي على الدرجة الكلية

، )ر، سنوات الخبرة ، المؤهل العلمي العم( المعلمين تعزى لمتغيرات   قييم إحصائية في درجة ت

في حين أنها أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة التقييم تعزى لمتغير الدخل 

الشهري على جميع األبعاد وكذلك على الدرجة الكلية، وأن هذه الفروق كانت بين المعلمين الذين 

)   شيقل 2000أكثر من ( ، والمعلمين الذين معدل دخلهم  )  شيقل2000ن أقل م( معدل دخلهم 

  ) . شيقل2000أكثر من (لصالح المعلمين الذين معدل دخلهم 
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وأظهرت نتائج الدراسة أيضا أن درجة التقييم لدى أولياء أمور الطلبة الصم  كانت مرتفعة، حيث  

شارت أيضاَ إلى عدم وجود فروق ذات داللة ، وأ)3.62(بلغ المتوسط الحسابي على الدرجة الكلية

العمر، الجنس ، الدخل الشهري ، (إحصائية في درجة تقييم أولياء أمور الطلبة تعزى لمتغيرات 

، في حين أنها أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة التقييم تعزى )مكان السكن 

ى الدرجة الكلية ، وأن هذه الفروق كانت بين لمتغير المؤهل العلمي على جميع األبعاد وكذلك عل

دبلوم ( و أولياء األمور الذين مؤهلهم العلمي) ثانوي فما دون ( أولياء األمور الذين مؤهلهم العلمي 

  ).ثانوي فما دون (هلهم العلمي لصالح أولياء األمور الذين مؤ) فأعلى 

  :توصيات من قبل الباحث ومن أهمهابناء على نتائج الدراسة ومناقشتها تم اقتراح عدد من ال

حاملي شهادة بكالوريوس فأعلى في الدورات التدريبية  ضرورة زيادة إشراك معلمي الصم

الخاصة بتعليم الصم قبل وأثناء الخدمة، لتحقيق التطور في كفاءاتهم التعليمية، والتحاقهم بالكليات 

سابهم مهارات أكثر في أساليب التدريس التربوية إلكمال التدريب العملي والدراسة النظرية، وإك

 .المناسبة للصم

ضرورة تدريب أولياء أمور الطلبة الصم، على الطرق واألساليب المستخدمة في تعليم أبنائهم، 

 .لتفعيل دورهم وإشراكهم في عملية التقييم، وزيادة قدرتهم على رؤية وقياس المخرجات التربوية
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Evaluating Educational Programs, which are presented to Deaf 

Students in West Bank Schools from the point view of  

The Teachers and Parents 2009-2010 
 

Abstract 

This study aimed to evaluate the educational programs presented to the 
deaf students in the West Bank schools from the point view of teachers and 
students' parents. In addition, it aimed to know the effects of the study 
variables (age, years of experience, monthly income), on the means of the 
programs. 

 
The study sample consisted of 94 women teachers teaching at the deaf 

schools in the West Bank during the second semester of the scholastic year 
2009-2010. The sample was chosen by the random class way. It represents 
(68%) of the study population, which consists of 138 teachers. 

 
The study sample of the parents enrolling the deaf schools in the West 

Bank consists of 108 father and mother. It was chosen by the random class 
method, it represents (20%) of the study population, which consists of 530 
parents. 
 

The study reveals that the evaluation of the educational program of the 
deaf was medium (3.13). Also, it showed no significance differences in the 
evaluation of teachers attributed to study variables (age, experience and 
qualifications). However, it showed a significant difference attributed to the 
average of the monthly income between teachers whose salary is less than 
NIS 2000 and teachers whose salary is more than NIS 2000 in the favor of the 
teachers whose salary is more than NIS 2000. 

From the other side, the study showed that the parent’s evaluation of 
the educational program of the deaf was high (3.62). While, there was no 
significant differences due to (age, gender, monthly income and the place of 
the residence), there was a significant difference in the degree of the 
evaluation due to qualification on all the dimensions as well as on the total 
degree. These variables were among the parents who’s their qualification was 
secondary certificate or less and parents who’s their qualification is diploma 
or higher in the favor of secondary or less. 

 
Based on the results of the study and the discussion, a number of 

recommendations were suggested by the researchers as follow:- 
 



 
 

و 

1. It is necessary to involve the teachers of the deaf (whose their 
qualifications are Bachelor or higher) in training courses before and during 
the work on how to teach deaf people. This will achieve the development 
in their teaching competence through improving their knowledge and their 
skills. 

 
2. It is necessary to train parents of the deaf students on the common methods 

and techniques used for teaching their sons to activate their role in 
evaluating the educational program and increasing their abilities to see and 
assess the educational outputs.              
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  الفصل األول

  مشكلة الدراسة وأهميتها

  :مقدمة الدراسة 1.1

للطالب ووضعه في تعتبر عملية تعليم األطفال المعاقين سمعياً، عملية معقدة لما تتطلبه من تقييم          

، إضافة إلى )السمعية والبصرية(البرنامج المناسب، وتزويده بأفضل الوسائل واألساليب التعليمية 

توفير المنهاج المالئم والمعينات السمعية المناسبة، ويترتب على عملية التقييم تزويد صانعي القرار 

ج التقييم اإلدراكي العقلي، ونتائج بالمعلومات حول أسلوب التواصل األكثر مالئمة للطالب، ونتائ

، من تربويين وأولياء األمور على ترجمة هذه النتائج ريص السمعي مما يساعد أصحاب القراالتشخ

  .(Eccarius, 1997) إلى احتياجات، ومن ثم وضعها كأهداف تربوية

كثر البرامج أهمية    وتشير المعايير التي يضعها التربويون للبرامج المقدمة للطلبة الصم، إلى أن أ

وتأثيراً في حياة الطالب األصم، هي تلك التي تقدم خبرات حقيقية وثيقة الصلة بحياة الطالب 

 ليوم واحد أو لمرة واحدة، إنما اًأن تعليم األصم ال يعتبر نشاط اليومية خارج المدرسة، إضافة إلى

ت التي يتعلمها الطالب وإعادة وتطبيق، مع ضرورة اختيار الموضوعات والمهارا هو ممارسة

  .Jacoby, 2000) ( األصم بعناية، حتى تخدم احتياجاته الحالية والمستقبلية

أن البرامج التربوية التي تقدم للصم، يجب   ),Hafner-Packer 1990( هافنر وباكر   ويرى

ة أن تكون شاملة لكافة الموضوعات، والمواد الدراسية التي يحتويها البرنامج المقدم للطلب

برنامج التدخل المبكر، (السامعين، إضافة إلى البرامج الداعمة التي تمثل خيارات متعددة  تشمل

، برنامج التدريب النطقي، برنامج التهيئة المهنية، برنامج التأهيل المهني،  السمعيبرنامج التدريب

ة المقدمة  البرامج التربويهافنر وباكر ويلخص ).وكذلك دورات خاصة باللغة االشارية للصم

،  المعرفية، والجسمية، ومهارات االتصالالجوانب اإلدراكية(للصم، بأنها تلك البرامج التي تراعي
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 وهذه البرامج ال بد وأن تقدم من قبل معلمين مؤهلين للعمل مع االجتماعي، والجانب العاطفي

    .الطلبة المعاقين سمعياً

 ي تعليم األطفال الصم وثقيلي السمع، ومنأن هناك أهدافاً عديدة ف) 2003(   ويبين زريقات

،  التواصل والكالم المفهوم، وتحقيقأهمها تحقيق مهارات لغوية كافية، وتحقيق صحة نفسية

  .وتحقيق التواصل السهل مع األقران

بأن المناهج الموجودة حالياً في مدارس الصم، قد فشلت في  )  ,1987Bunch( بنشبينما تعتقد

لبة الصم، وفي تحقيق توقعاتهم، ويعود ذلك إلى عدة عوامل أهمها أن التركيز تلبية احتياجات الط

، إضافة إلى أن معظم الخبراء في تصميم المناهج، هم من  على اللغة، وعلى التحصيل اللغوييتم

  .خارج وسط التربية الخاصة 

اتهم االجتماعية  من المعوقين، الذين تؤثر إعاقتهم على حي هم األفراد الصمى الباحث أن    وير

 نوع خاص من ، ولذلك فهم يحتاجون إلى انعزالهم عن المجتمعتأثيراً كبيراً، وقد تؤدي إلى

لتمتع بكثير من مظاهر البهجة الموجودة حولهم، خاصةً  ا من، حيث أن عالمهم قاسٍ وخاٍلالتربية

يكون الفرد األصم ، و بالغربة والعزلةالمظاهر ذات الصبغة الصوتية، مما يدفعهم إلى اإلحساس

غير قادر على السؤال والتقصي، لذا عليه أن يبذل جهداً مستمراً ومضاعفاً، ليحقق أشياء، يحققها 

ونظراً للتزايد المطرد في اعداد الصم والمسؤوليات الكبيرة التي يلقيها  . العاديون بسهولةاألطفال

 من الضروري توافر البرامج سواء األسرة أو المؤسسة التربوية، أصبح من حوله، األصم على

 بين مجتمع واالستراتيجيات الحديثة والمخططة والمنظمة للتربية الخاصة، والتي تقوم على الوصل

، وهي تربية تعمل على توفير مكان ومكانة لألصم، سواء في المدرسة أو العاديين ومجتمع الصم

  .في المجتمع، كأعضاء فاعلين في التنمية المجتمعية 
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ازداد االهتمام بذوي وفي السنوات األخيرة ت تطور  قد العملية التربويةرى الباحث أنكما ي   

االحتياجات الخاصة، وتطورت العديد من البرامج الهادفة إلى تحقيق المتطلبات التعليمية والنفسية 

  اإلسنادالفت، وقد تباينت هذه الخدمات من حيث نوعيتها، وكميتها، نظراً إلخلهمواالجتماعية 

   وتعتبر اإلعاقة السمعية من ضمن الفئات التي طالها التطوير التربوي، ،المادي واالجتماعي لها

 وحظيت بالرعاية واالهتمام، وأعدت لها برامج خاصة لتلبية احتياجاتهم، والتخفيف من اآلثار

ا التطوير قد الناتجة عن طبيعة اإلعاقة، ورغم أن هذ) النفسية واالجتماعية واالنفعالية والتربوية (

شمل الوسائل واألساليب التعليمية المستخدمة، وكذلك الكوادر العاملة معهم، إال انه لم يتم إجراء 

  .أي تقييم لتلك البرامج التي تقدم للطلبة المعاقين سمعياً في مدارسهم الخاصة 

  

  :مشكلة الدراسة 2.1

ام، وميدان تعليم الطلبة المعاقين يشهد ميدان تعليم الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة بشكل ع    

سمعياً بشكل خاص، تطوراً وإهتماماً متنامياً ومتزايداً على الصعيدين الرسمي واألهلي، وبالرغم 

من التطور الكمي الذي شهدته البرامج التربوية المقدمة للمعاقين سمعياً، إال أنه من المالحظ غياب 

عن عملية التخطيط والتطوير، مما يجعل عملية التأكد  وانفصالهعنصر تقييم فعالية تلك البرامج، 

من تحقيق البرامج للمخرجات المطلوبة عرضة لالجتهادات والتفسيرات التي ربما ال تساعد على 

لتلك   الواسع والنجاح الكمياالنتشارتطوير الخدمات والبرامج المقدمة لهذه الفئة، وعلى الرغم من 

نقلة نوعية لتحقيق جودتها، ولتقوم بدورها بشكل فعال في تأهيل البرامج ، إال أنها تحتاج إلى 

ما زالت في المراحل   الفلسطينيةمؤسساتنا وبما أن  المعاقين سمعياً في مختلف المجاالت،

ينقصها الكثير من و ، والتكنولوجيا المساعدةلصممستوى الخدمات المقدمة ل  من حيثاألساسية

متها لالحتياجات، ء، وعدم تقييم البرامج التربوية لفحص مدى مالحيث ندرة تطبيق األبحاث العلمية
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باإلضافة إلى محدودية الدعم المادي وضعف دور األسرة في العملية التربوية ونقص في الكوادر 

  من هنا ،الفنية المتخصصة

  الوقت الحاضرفيعملية تقييم تلك البرامج تصبح أكثر أهمية تأتي مشكلة هذه الدراسة، حيث أن 

من حيث مدى مناسبتها وفعاليتها ومالءمتها الحتياجات الطلبة  للتعرف على فاعلية تلك البرامج،

  .المعاقين سمعياً

  

  :أسئلة الدراسة 3.1

  :السؤال الرئيس للدراسة 

  ؟ما درجة تقييم البرامج التربوية المقدمة للطلبة الصم في مدارس الضفة الغربية

  :اسة األسئلة الفرعية التاليةوقد انبثق عن السؤال الرئيس للدر

ما درجة تقييم البرامج التربوية المقدمة للطلبة الصم في مدارس الضفة الغربية من وجهة نظر  -1

  ؟ين والمعلماتالمعلم

 هل توجد فروق ذات داللة احصائية في درجة تقييم البرامج التربوية المقدمة للطلبة للصم في -2

، وسنوات رالعم( تعزى لمتغيرات والمعلمات ر المعلمينمدارس الضفة الغربية من وجهة نظ

  ؟)العلمي، والمؤهل الخبرة، والدخل الشهري

غربية من وجهة نظر ما درجة تقييم البرامج التربوية المقدمة للطلبة الصم في مدارس الضفة ال 3-

  ؟أولياء أمورهم

ية المقدمة للطلبة للصم في هل توجد فروق ذات داللة احصائية في درجة تقييم البرامج التربو -4

، والجنس، والدخل العمر(مدارس الضفة الغربية من وجهة نظر أولياء أمورهم تعزى لمتغيرات 

  ؟) ، والمؤهل العلميالشهري، ومكان السكن
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  :فرضيات الدراسة  4.1

في درجة  )α ≤  0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  :الفرضية األولى

 للبرامج التربوية المقدمة للطلبة للصم في مدارس الضفة الغربية تعزى والمعلمات ييم المعلمينتق

  .لمتغير العمر

في درجة ) α ≤  0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  :الفرضية الثانية

رس الضفة الغربية تعزى  للبرامج التربوية المقدمة للطلبة للصم في مداوالمعلمات تقييم المعلمين

  .لمتغير سنوات الخبرة

في درجة ) α ≤  0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  :الفرضية الثالثة

 للبرامج التربوية المقدمة للطلبة الصم في مدارس الضفة الغربية تعزى والمعلمات تقييم المعلمين

  .لمتغير الدخل الشهري

في درجة ) α ≤  0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  :الفرضية الرابعة

 للبرامج التربوية المقدمة للطلبة الصم في مدارس الضفة الغربية تعزى والمعلمات تقييم المعلمين

  .لمتغير المؤهل العلمي

في درجة ) α ≤  0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الخامسة

تقييم أولياء األمور للبرامج التربوية المقدمة ألبنائهم الصم في مدارس الضفة الغربية تعزى لمتغير 

  .العمر

في ) α ≤  0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية السادسة

م في مدارس الضفة الغربية تعزى درجة تقييم أولياء األمور للبرامج التربوية المقدمة ألبنائهم الص

  .لمتغير الجنس
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في درجة ) α ≤  0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية السابعة

تقييم أولياء األمور للبرامج التربوية المقدمة ألبنائهم الصم في مدارس الضفة الغربية تعزى لمتغير 

  .الدخل الشهري

في درجة ) α ≤  0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال: الفرضية الثامنة

تقييم أولياء األمور للبرامج التربوية المقدمة ألبنائهم الصم في مدارس الضفة الغربية تعزى لمتغير 

  .مكان السكن

رجة في د) α ≤  0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية التاسعة

تقييم أولياء األمور للبرامج التربوية المقدمة ألبنائهم الصم في مدارس الضفة الغربية تعزى لمتغير 

  .المؤهل العلمي

  

  :أهمية الدراسة 5.1

تتمثل أهمية هذه الدراسة في كونها األولى في حدود علم الباحث، التي ستوفر بيانات عن تقييم    

مدارس المعاقين سمعياً بالضفة الغربية، وذلك من وجهة نظر البرامج التربوية المقدمة للصم في 

  ). وأولياء األموروالمعلمات، المعلمون( مشاركين في العملية التربوية وهمال

ختلف أبعاد تلك البرامج، إلفادة األطراف مقييماً شامالً ِلويتوقع من هذه الدراسة أيضا أن تقدم تَ   

البرامج التربوية بشكل  ة المستقبلية وفي تحسين وتطوير السياسات التربويالمشاركة في رسم

  :تفيد من نتائج هذه الدراسة كل منل أن يسؤم، ويلتربويةيتناسب مع األهداف ا

  .المعلمون العاملون في مجال تعليم الصم* 

  .القائمون على تدريب المعلمين قبل وأثناء العمل مع الصم* 

  .الطلبة الصم أنفسهم * 



 
 

8

  .ور الطلبة حيث لمشاركتهم دور هام في نجاح العملية التربويةأولياء أم* 

  .مدارس التربية الخاصة القائمة على تعليم وتأهيل الطلبة الصم* 

  

  :أهداف الدراسة 6.1

  :تهدف هذه الدراسة إلى   

 تقييم البرامج التربوية المقدمة للطلبة المعاقين سمعياً، وذلك من وجهة نظر المعلمين -1

  .مور وأولياء األتوالمعلما

  وبيان أثر للبرامج التربوية المقدمة للطلبة الصموالمعلمات  درجة تقييم المعلمينةعرفم -2

 . على عملية التقييم، والمؤهل العلمي الدخل الشهريمتغيرات العمر، سنوات الخبرة،

 متغيرات يان أثر وب درجة تقييم أولياء األمور للبرامج التربوية المقدمة ألبنائهم الصمةعرفم -3

  .على عملية التقييم ، والمؤهل العلميسكن، مكان ال الدخل الشهريالعمر، الجنس،

  

  :الدراسةمحددات  7.1

  :تقتصر الدراسة الحالية على المحددات التالية

، وعينة من أولياء  والمعلمات هذه الدراسة على عينة من المعلمينتقتصرا: يالمحدد البشر

  .األمور

 العام ي فيها الدراسة وهيتجرا الفترة الزمنية التي  في نتائج هذه الدراسةتتحدد: نيالمحدد الزم

  ).2010-2009(الدراسي

  ).الضفة الغربية(المدارس العاملة في مجال تعليم الصم : المحدد المكاني

  .أي المفاهيم والمصطلحات الواردة في هذه الدراسة: محدد مفاهيمي
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  :  اآلتيةوتحددت هذه الدراسة باألدوات

  ).2007يوسف،(إستبانة تقييم البرامج التربوية المقدمة للطلبة الصم 

  

  :التعريفات المفاهيمية واالجرائية 8.1

هي عبارة عن حالة من عدم قدرة الفرد على تلبية احتياجات أداء دوره الطبيعي في : اإلعاقة

وذلك نتيجة اإلصابة أو العجز الحياة، والمرتبطة بعمره وجنسه وخصائصه االجتماعية والثقافية، 

  ).1998، سليمان (في أداء الوظائف الفسيولوجية أو السيكولوجية

هو العملية التي يمكن من خاللها معرفة النجاح أو الفشل في تحقيق أهداف : التقييم التربوي

     . المنشودةالبرنامج أو المنهاج على جوانب الضعف أو القوة، حتى يمكن تحقيق األهداف

(National Association for the Education of Young  Children,1990)  
نه استجابة المعلمين وأولياء األمور المشاركين في أوفي هذه الدراسة تم تعريف التقييم، على   

  . على إستبيان الدراسةالدراسة

) التعليمية( ة وهي مجموعة المقررات الدراسية المقررة في المؤسسات التربوي:البرامج التربوية

 وفي هذه الدراسة تم تعريف البرامج التربوية على أنها جميع البنود ،المتخصصة في تعليم الصم

  . الدراسةالتي تتألف منها أداة

 هو الطالب الذي ال يستخدم حاسة السمع أداة للتواصل اليومي، ):المعاق سمعياً(األصم الطالب

  .) Moores, 1996( امهاباستخدام المعينات السمعية أو بدون استخد

تعريف الطالب األصم، على أنه الطالب األصم الملتحق بمدارس التربية تم وفي هذه الدراسة    

  . فيها الدراسةتالخاصة التي جر
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، التي تعددة المصاحبة للمناهج المدرسيةوهي أي من الخيارات الم: )الداعمة(البرامج البديلة 

،  برنامج التدريب النطقي،البرنامج المهني( ياجات الخاصة مثلتوفرها المدرسة للطلبة ذوي االحت

أو أي ) ، برنامج التدريب على لغة اإلشارة، برنامج تدريب أولياء األموربرنامج التدريب السمعي

  Bunch, 1987). ( برنامج عالجي تعليمي مكثف يقدم للطالب

ؤهلين لتعليم الطالب المعاقين سمعياً  الم والمعلمات وهم في هذه الدراسة جميع المعلمين:المعلمون

  .والذين يعملون في المدارس المتخصصة في تعليم الصم

الطلبة الصم الملتحقون بمدارس التربية ) آباء، أمهات (   عينة الدراسةوهم أفراد: أولياء األمور

  .الخاصة المتخصصة في تعليم الصم
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  الفصل الثاني

  السابقةاإلطار النظري والدراسات 

  

  

  عاقة السمعية اال1.2

   الدراسات السابقة2.2

   تعقيب عام على الدراسات السابقة3.2
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  ـنظريـار الطاإل 1.2

  :مقدمة

تُشَكل والدة طفل أصم فاجعة لدى عائلته، حيث ينتج عنها مجموعة عوامل نفسية وعاطفية    

ذات أهمية ، خاصة في عصرنا الحاضر الذي تكثر فيه طرق التبادل بين الناس،  لغوية وفكريةو

، وقد يترتب على وجود إعاقة ما صعوبة في عملية االندماج والذي يعتبر أساس المجتمع الحديث

 األصم المهني واالجتماعي للفرد المصاب في المجتمع الذي يعيش فيه، بحيث يصبح الفرد

، لذلك يمكننا القول بأن ظاهرة الصمم لدى كثير من الحاالت بقيت باً عن مجتمعهشخصاً غري

مجهولة لفترة زمنية طويلة، ولم يكتشف الكثير من أسرارها العلمية والميدانية، إال خالل العقود 

  .)2001 عبيد ،( األربعة األخيرة من القرن الماضي

 كاألسوياء في مختلف جوانب الحياة المساهمة لمعوقين سمعياًلنه يمكن أولقد اتضح تماماً    

خدمات التربوية والنفسية االجتماعية واالقتصادية، إذا ما عولجوا عالجاً طبياً سليماً وقدمت لهم ال

 المختلفة، التي تساعده على فسيولوجية، ويرجع ذلك إلى أن للطفل األصم أجهزته الالالزمة

، كما أن له ستقبال المختلفة عدا حاسة السمعفله أجهزة اال، السمعيةاكتساب اللغة فيما عدا القدرة 

 يساعده على )نطق جهاز(لبشري ممثلة في المراكز المختلفة، وله جهاز كالميإمكانيات العقل ا

الشخصية  ، ولعل هذه المكونات المختلفة في تكاملها تكون دعامات األصوات اللغويةإصدار

ة أن هذا التكامل تعوزه عمليات اان العادي مع مراع، كما يحدث لإلنسماألص البشرية للطفل

التعويض المختلفة، وأن هذا الجهد التعويضي ال يصل في حقيقة األمر بهذا الزخم إلى مستويات 
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، فهناك الفروق الفردية المختلفة من هذه المكونات  العادي عند جميع األطفال الصماإلنسان

 والتدريب والتعليم فروقاً مختلفة في عمليات التوجيهالبشرية لدى هؤالء األطفال كما أن هناك 

  .والرعاية

 الصم بعيدة كل  بالطلبةخطأ النظام الذي ينادي بوضع مناهج خاصة وفي الوقت الذي ثبت فيه 

 أهداف التربية يجب أن تكون الطلبة السامعين، لذاالتي تعتمد عليها مناهج البعد عن األسس 

، وأن تتفق إلى حد ما مع ألطفال السامعينل أهداف التربية  هي نفسالخاصة باألطفال الصم

دخال بعض التعديالت  وال التعليمية وخطط ومناهج الدراسةفي المراحلعاديين مدارس األطفال ا

، مع األخذ بعين االعتبار درجة فقدان السمع،  السمعيةالضرورية التي تجعلها مالئمة لإلعاقة

 ذلك في التنظيم المدرسي ى، ويراعالفروق الفردية بين الصمتماعية ووالخصائص النفسية واالج

  .)2001 عبيد ، (جهزة التعويضية والخدمات األخرىوطرق التدريس والمعينات التعليمية واأل

  

  :نشأة وتطور تربية وتعليم الصم وضعاف السمع 1.1.2

ن الصم وخاصة من ولد    كانت الحالة العامة للصم في العصور القديمة سيئة للغاية، اعتقاداً بأ

، اعتقاداً بأن الكالم هو ويعدون من طبقة البلهاء، فكانوا يعاملون التعليممنهم أصماً ال يجدي معهم 

  .الوسيلة الوحيدة للتعليم والتعلم

، بل ظماً ثابتة لمعاملتهم نُلم يكن هناكع إلى العصور المختلفة وما كان متبعاً مع األصم ورجبالو  

، فقد قامت بمصر واليونان والرومان في ى الروح السائدة في البالد وقتئذتتوقف علكانت المعاملة 

  .)2003سليمان، (  فردية لتعليم ذوي اليسر من الصمالعصور القديمة محاوالت

   وكان حظ الصم في الشرقين األوسط واألدنى أحسن بكثير من حظ الصم األوروبيين، فقد كانت 

 إصابته بالصمم  السادس قبل الميالد تحرم سب أو لعن األصم، ألنالديانة الموسوية في القرن
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وأوجبت عونهم ) بوذا(ية بالهند والصين الصم ضمن أبناء، كما جعلت الديانة البوذحدثت بإرادة اهللا

  ). بوذا(باً ألبيهمرقَومساعدتهم تَ

ى الرحمة والشفقة    وقد ارتبطت التربية في العصور الوسطى بالديانات السماوية التي تدعو إل

، وأن الصم من بين هذه الطوائف  فكل ميسر لما خلق له،خذ بيد الضعيف والمسكين والمحتاجواأل

  .لعطف بعد ظهور الديانات السماويةالتي لقيت الرحمة وا

، كان المعوقون سمعياً أول وروبية وما تالها من عصور حديثة   وفي عصر النهضة األ

، وتمثل ذلك في لهم الخدمات التربوية والتأهيليةلخاصة الذين قدمت األشخاص ذوي االحتياجات ا

، وفي القرن السادس 1578 عام Leanمدرسة الصم التي أسسها راهب إسباني يدعى دي اليون 

، وفي تلك الحقبة  تظهر في أنحاء مختلفة من أوروباعشر بدأت المدارس والمؤسسات الخاصة

معروفين أو رجاالً دفعهم العامل الديني لمساعدة هؤالء الزمنية كان معلمو الصم رجال دين 

 البكم على اكتساب المفاهيم الدينية واألخالقية، _األفراد وكانت غايتهم األساسية مساعدة الصم 

، ولذلك كان المعلمون يحتفظون بسر المهنة ات تقدم ألبناء األسر الغنية فقطوكانت الخدم

  ).2003سليمان، (ألنفسهم

ثم انتقلت ) باريس(، وكان ذلك بمدينة شر إنشاء أولى مدارس تعليم الصمالقرن التاسع عوشهد     

الحركة ، أي أن تعليم الصم بدأ في نفس الوقت الذي بدأت فيه  وإنجلترا وأمريكاهذه الفكرة إلى ألمانيا

الطبقة لى راً عوقصم، إذ إن التعليم قبل منتصف القرن الثامن عشر كان التعليمية العامة بأوروبا

  القس، ويرجع الفضل في تحقيق مبدأ إعطاء الصم حق التعليم العام إلىالخاصة دون الطبقة العامة

، ولم  بالمعهد األهلي للصم بباريسالذي أنشأ أولى مدارس الصم بباريس والتي تسمى اآلن) دي لبيه(

، متاحاً للجميع دون تفرقة دخولها ، بل كانراً على الطبقة الخاصةوقصميكن التعليم بهذه المدرسة 
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له السنوي للصرف ، كما خصص معظم دخ من حياته في هذا الميدان الجزء األكبر)دي لبيه(وقضى 

  . للصم، ويعتبر في نظر قادة التربية في هذا الميدان  المربي األولعلى هذه المدرسة

اماً خاصاً بتعليم األصم    وقد نالت مدرسته شهرة كبيرة وزارها الملوك واألمراء، وكان يهتم اهتم

، وقد حولت هذه المدرسة الخاصة  عليها، ويرد باإلشارةل بطريقة مالحظة الشفاه وحركاتهاما يقا

، ولذلك أصبحت هذه المدرسة أول مدرسة حكومية لتعليم الصم في  م1791إلى مدرسة حكومية سنة 

  .)2003سليمان، ( العالم

المدرسة األولى كانت تركز  ،رستان فكريتان في تعليم الصم مد وقد سادت أوروبا في تلك الفترة   

، أما المدرسة الثانية فكانت تؤكد  )De Leppe( على استخدام لغة اإلشارة وتبناها الفرنسي دي لبيه 

، وكان من دعاة هذه المدرسة األلماني  الشفهية والكالم في تعليم الصمعلى ضرورة استخدام الطريقة

  . Thomas Braidwood  والبريطاني توماس بريدود Samuel Heinkeصمويل هينكي 

 وذلك على 1817وفي الواليات المتحدة األمريكية أنشئت المؤسسة األمريكية للصم والبكم عام     

 وفي القرن التاسع عشر تواصلت الجهود إلنشاء ،Thomas Gallaudetيد توماس جالوديت 

، وفي النصف الثاني من القرن التاسع طاع الحكوميوالقمدارس ومؤسسات يديرها القطاع الخاص 

لغة ( عشر أصبح التركيز في تربية المعوقين سمعياً، على تعليم الكالم، وقراءة الشفاه واللغة اليدوية 

  ).اإلشارة وتهجئة األصابع 

وفي القرن العشرين أصبح بإمكان الصم، وضعاف السمع الدراسة في صفوف خاصة في    

، كذلك أنشئت مدارس للصم وضعاف  إلى الدراسة في المؤسسات الخاصةية، إضافةالمدارس العاد

  .السمع في مختلف أرجاء المعمورة بما في ذلك الدول العربية

، وكان من نتاج ذلك إنشاء العالموهكذا توالت جهود الخبراء والمتخصصين في جميع أنحاء    

 .)2003سليمان، ( صم وضعاف السمعمدارس ومؤسسات تعليمية وجامعات متخصصة لتعليم ال
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  :مفهوم اإلعاقة السمعية2.1.2 

منذ (لك الطفل الذي حرم من حاسة السمعيعرف الطفل األصم من الناحية الطبية، بأنه ذ   

، أو هو سمع مع أو بدون المعينات السمعيةإلى درجة تجعل الكالم المنطوق مستحيل ال) والدته

 تعلم الكالم أو الذي فقدها بمجرد أن تعلم الكالم، لدرجة أن آثار الذي فقد القدرة السمعية قبل

، أو أصيب سمعه في حضانته أو طفولته المبكرة، بحيث ال يستطيع النطق  فقدت بسرعةالتعلم

  .الل السمععن طريق المحاكاة من خ

ومع أن الطفل يمكنه أن يدرك ضربات الطبل ويستجيب بصرخة، أو ينظر إلى طائرة تمر    

فوق رأسه، إال أنه من الناحية النفسية والتربوية واالجتماعية يعتبر أصماً إذا لم يستطع فهم 

وهناك خلط كبير بين األطفال الصم وضعاف السمع نتيجة . الكالم، أو يسمع إلى حد ضئيل جداً

  .)2002حالوة، (  التصنيفاالختالف في التخصص الذي ينتمي إليه واضع

السمع على أنه ذلك الطفل الذي أصيب بالصمم بعد أن تعلم الكالم، لضعيف  ظرفالبعض ين   

، دراً على سماع اللهجات أو الحديث، بالرغم من أنه قد ال يكون قاحصيلة لغوية وتكونت لديه 

حيث يقال أن هذا الطفل عادي، على خالف الطفل األصم فطرياً الذي لم يحصل على الكالم 

هة النظر الفسيولوجية ذا التصنيف نظر للعملية االتصالية من وجبشكل طبيعي نسبياً، ويبدو أن ه

ووقت ، بينما يزداد الموقف تعقيداً إذا ما نظرنا إليها من زاوية درجات فقدان السمع والتعليمية

، وفي هذه الحالة سنجد مصطلحات مثل األصم واألبكم، واألصم الصامت، وشبه ظهور الصمم

، وفي الواقع أن هذه المصطلحات تكون ذات  وغيرهازئياً،األصم، وشبه الصامت، واألصم ج

، بينما ستكون مضللة في ة النظر الفسيولوجية  والتعليميةقيمة، أيضاً عندما ننظر إليها من وجه

  .)2002حالوة، ( الجوانب األخرى
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  :تعريف الصمم3.1.2 

  ).هب سمعهذ( صمماً أي : يعرف الصمم لغوياً بالمعجم الوسيط، المعجم الوجيز   

  :ينما في العلوم النفسية واالجتماعية والطبية فهناك العديد من التعريفات منهاب   

، وإذا كان هناك صوات في حدود المدى العادي للسمعالقدرة المحدودة على سماع األ:  هوالصمم

  .)1979، دسوقي( دي فهذا يعني صمم التردد المرتفعصمم للذبذبات العالية فقط في الكالم العا

ا تمنع أو تعوق الوظيفة نقص أو تعويق حاسة السمع بصورة واضحة لدرجة أنه: هوالصمم 

  .)1987ألشول، ا (، بحث ال تكون حاسة السمع الوسيلة األساسية في تعلم الكالم واللغةالسمعية

فأكثر، وال ينتفع % 50إصابة الفرد بعاهة سمعية، تصل نسبة فقدان السمع فيها إلى :  هوالصمم

  . )1977، يبدو(  ألصم بحاسة السمع في حياته العاديةا

الصمم بأنه عدم قدرة حاسة السمع على )  Kirk 1993 ,( الواردة في )Gollagher( وعرف

    .أداء وظيفتها العادية في الحياة

 على استخدام حاسة السمع نهائياً في الحياة عدم القدرةبأنه ) 1983(  وغريبعرفه فهميبينما   

  .ةاليومي

، أو مع على أداء وظيفتها منذ الميالدبأنه عدم قدرة حاسة الس ) 1985( كما عرفته  حسانين    

، أو ضعف القدرة على السمع لدرجة تعوق القدرة على فهم )قبل سنتين (  بداية تعلم اللغة في

  .مال أو بدون استعمال وسيلة سمعية، باستعالحديث من خالل أذن واحدة

 من األصم)  (Hallahan and Kauffman, 1991  هالهان  وكوفمانعرف كل من كما   

ال  ، أيصوتي معينمستوى  هو الشخص الذي ال يستطيع السمع عند: الناحية الجسمية بأنه

  . ديسبل90السمع عند   يستطيع
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  :أسباب اإلعاقة السمعية4.1.2 

منها ما هو قبل الوالدة ومنها تنقسم أسباب اإلعاقة السمعية إلى أسباب وراثية وأخرى مكتسبة،    

  .وما هو بعد الوالدة

  :أسباب اإلعاقة قبل الوالدة -أوال 

 قابل  غيرمع بدرجة حادة ويكون، يتضمن فقدان الس الصمم الوراثي أسباب وراثية تؤدي إلى-1

  . )1988، عبد الرحيم و بشاي( للعالج 

اإلصابة بالزهري، الحصبة : (مثل الفيروسات أثناء فترة الحمل  إصابة األم الحامل ببعض-2

  .)1986، حسين و محمد( لجنين داخل الرحم ، وكذلك التهاب أغشية دماغ ااأللمانية

ن من بينها اإلعاقة  تناول األم الحامل لبعض العقاقير قد يؤدي الى حدوث إعاقة ما للجني-3

، )Streptomycin – Kanomycin- Neomycin(:استخدام هذه العقاقير ومنها السمعية جراء

، ة خاليا القوقعة في األذن بالتلف، قد تسبب إصاب )Mgcin( ك عقاقير أخرى من مجموعةوهنا

مديث الوالدة ، وقد تؤثر أيضاً على الطفل حل األم بهوهذه العقاقير تؤثر على الجنين أثناء ح

  . )1988،  بشايعبد الرحيم و(وكذلك الشخص الراشد 

الوالدة، الوالدة قبل إصابة مخ الطفل بنزيف أثناء : لية الوالدة ومنها تحدث أثناء عم أسباب قد-4

، باالضافة الى خاليا مخ الطفل المولود، نقص األوكسجين أثناء الوالدة يؤدي الى تلف في الميعاد

  . )1986حسين و محمد،  (إهمال الطبيب لألم أثناء الوالدة

  :الوالدة أسباب ما بعد -ثانياً 

الضمور  الطفل بالحصبة أو الحمى الشوكية التي تصيب العصب السمعي بااللتهاب وإصابة -1      

  . )1991يونس  و حنوره ،  ( مما يؤدي الى فقدان السمع

  :ذن وتؤدي الى إعاقة سمعية ومنهاهناك بعض األمراض قد  تصيب األ -2      



 
 

19

ادةً ببطء على شكل ضعف في عويعتبر هذا المرض مرضاً مزمناً حيث يظهر : تيبس العظيمات *     

  .)1986 محمد،حسين و (العمر، ويزداد تدريجياً حتى يظهر بشكٍل واضح في منتصف السمع

ذن الوسطى حيث يؤدي هذا المرض الى حدوث ثقب باأل: ذن الوسطى اإللتهاب الصديدي باأل*     

قوبة وتلتهب ذن وتبقى مث، ومع تكرار هذا المرض تتآكل طبلة األويخرج من خلفها الصديد

، وبهذا تفقد الموجات الصوتية جزءاً كبيراً من وضوحها نتيجة اختفاء الجهاز الموصل العظيمات

  . )1991يونس و حنوره، ( لها 

  

  :أنواع فقدان السمع 5.1.2 

  :لسمع على أساس العمر عند اإلصابةفقدان ا: أوالً

وذلك ر الذي حصل فيه فقدان السمع، لقد جاء اهتمام العلماء بتقسيم أنواع السمع على أساس العم

 حيث كلما كان فقدان السمع مبكراً ،) Language Delay( فقدان السمع بالتأخر اللغوي الرتباط

  :كالتاليتنقص إمكانية التطور اللغوي للطفل، وبناء عليه يمكن تقسيم أنواع فقدان السمع 

  .ون صماًوهم األطفال المولود ): Congenitally Deaf(  صمم خلقي -1

 وهم األطفال الذين أصابهم الصمم بعد وقت ): Adventitiously Deaf(  صمم عارض -2

  .والدتهممن 

 وهم األطفال الذين يحدث لهم الصمم ): Trilingual Deafness(  صمم قبل التطور اللغوي -3

  .لديهمفي مرحلة مبكرة من أعمارهم وذلك قبل تطور اللغة 

 وهو الصمم الذي يحدث في أي ): Postingual deafness( غوي  صمم بعد التطور الل-4

 (Hallahan andالفردمرحلة من مراحل العمر وذلك بعد حدوث التطور اللغوي لدى 

Kauffman, 1991(.  
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  :الخلل الذي يصيب الجهاز السمعي فقدان السمع على أساس :ثانياً 

االً خذ أشكأ، وهذا الخلل يجهاز السمعيأثر في حالة إصابة الإن قدرة الفرد على التواصل تت   

  :مختلفة منها

وهذا النوع من فقدان السمع، :  )Conduction Hearing Loss(  فقدان السمع التوصيلي -1

الطبلة، السندان، الركاب، ( :يحدث عندما تكون اإلصابة في األجزاء الموصلة للسمع مثل

 ية إلى األذن الداخلية وبالتالي ال تصل إلى، وفي هذه الحالة، ال تصل الموجات الصوت)المطرقة

  .الدماغ

بب وهو يحدث بس ): Sensor Ineurel Hearing loss(  فقدان السمع الحسي أو العصبي -2

، وهذه اإلصابة  العصب السمعي الموصل إلى الدماغ، أو فيعيب أو  إصابة األذن الداخلية

 ال ، وبالتاليخليةاعها إلى األذن الداتؤدي إلى عدم وصول الموجات الصوتية مهما بلغ ارتف

  . بواسطة المركز العصبي في الدماغ، ومن ثم ال يتم تفسيرهاتترجم إلى نبضات عصبية سمعية

وهذا االضطراب هو عبارة عن خليط :  )Mixed Hearing Loss(  فقدان السمع المركب -3

  .لي وفقدان السمع الحسي أو العصبيبين أعراض فقدان السمع التوصي

وفي هذا النوع من :  )Control Auditory Disorder( االضطراب السمعي المركزي  -4

، ومع ذلك فان ابة لكثير من االختبارات السمعيةاإلصابة في السمع يكون بمقدور الطفل االستج

عبد الرحيم  و ( هذه المؤثرات السمعية أو تفسيرهاالمركز السمعي في الدماغ ال يستطيع تمييز 

  . )1988، بشاي
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  :بناء ووظيفة الجهاز السمعي6.1.2 

 هي تحويل اإلشارات الصوتية الخارجية المنبعثة من اإلنسان،وظيفة الجهاز السمعي عند    

  :من إلى خبرات مفهومة وذات معانٍ محدودة وهذا الجهاز السمعي يتكون البيئة،مصادر 

  :الخارجية األذن -1

) External Auditory Canal(والقناة السمعية )  pimma( وهي تتكون من صيوان األذن   

 تقوية الصوت وتركيزه: لوظيفة األساسية لصيوان األذن هي، واالتي تنتهي بطبلة األذن

، كما انه يوجه الموجات الصوتية تجاه الطبلة والمساعدة على تحديد مصدر الصوت

)Tympanic Membrane ( القناة السمعية في األذن ، وتقوم مما يجعلها تهتز لهذه الموجات

  .موجات الصوتية من الناحية األخرىالخارجية بحماية الطبلة من ناحية وتكبير ال

  : األذن الوسطى-2

(   ويصل اليها الهواء عن طريق قناة، من حيز من الجهة اليسرى الطرفيةوهي تتكون  

وي األذن الوسطى ، وتحتالتي توصل الى تجويف الفم واألنف)  Eustachian Tube، ستاكيوس

 Stopes، والركاب Incus والسندان Malleusعلى ثالث عظيمات صغيرة هي المطرقة 

Footplate االذن الوسطى حزمة ليفية داخل حيزوتتصل هذه العظيمات ببعضها بواسطة ا ،

، وتتصل من الناحية األخرى بالسندان ثم مة المطرقة بطبلة األذن من ناحيةحيث تتصل عظي

وعندما تهتز طبلة األذن تحت تأثير الموجات الصوتية، التي تقع عليها، تهتز تبعاً لذلك بالركاب، 

العظيمات الموجودة في األذن الوسطى، ثم تنتقل الموجات الصوتية من خالل الركاب الى نافذة 

 ( األذن الداخلية التي تنقل الموجات الصوتية الى األذن الداخلية عن طريق نافذة األذن الداخلية

  .)1985، نشواتي
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كون الجزء االعلى من وترتبط األذن الوسطى بمؤخرة األنف والزور عن طريق أنبوبة ت   

حيث تتسبب حركة . وحيدة المباشرة للهواء من الخارج، وتعتبر هذه الفتحة الجهاز التنفس

 مما يسمح ،عند طرفها من اسفل، في فتح القناة السمعية  أثناء المضغ، والبلع، والتثاؤبالعضالت

، وهذه  كال جانبي طبلة األذنللهواء الخارجي بالدخول في األذن لجعل ضغط الهواء متساوٍ في

  .ذبذباتللستجابة األذن الطبيعية العملية تعد ضرورية ال

  : األذن الداخلية-3

، حيث تنتهي الياف العصب السمعي وتقع األذن الداخلية في وهي تضم طرفي عضو السماع   

، والجزء  وتكون أرضية لتجويف المخ مباشرةد الى الداخل من الجمجمة الخارجية،منطقة تمت

األوسط معروف باسم المدخل المسقوف الذي له فتحة، بعيداً عن األذن الوسطى، بواسطة نافذة 

وعند اإلستجابة لألمواج . ية بالوسطى حيث ينتقل جهاز السمعبيضاوية توصل األذن الداخل

، تكون هناك حركة موجية في لة األذن بواسطة السلسلة العظميةن طريق طبالصوتية المنقولة ع

وينتقل التذبذب السائل الى داخل قوقعة األذن حيث . لداخلية تنساب عند الممر المسقوفاألذن ا

ويحدث احساس السمع عندما تثار هذه األلياف . عصبية كل منها يلتصق بقاعدة خليةتقع األلياف ال

ذن حركة ضغط الصوت، التي تنصرف كامواج صوتية متحركة في سائل األالعصبية نتيجة ل

  .الداخلية

ولعل التفاعل الوظيفي بين األجزاء الثالثة السابقة، والتي تمثل الجهاز السمعي الطرفي، يعتبر    

راك وتكامل البواعث دناقصاً إلحداث وظيفة اإلحساس السمعي حيث تنقصه المعرفة واال

يطلق عليه ، لسمعي يقع في مركز الجهاز العصبيعتمد على جزء من الجهاز االمسموعة والتي ت

  .الجهاز السمعي المركزي
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فاحساس السمع يحدث عندما يسري المؤثر السمعي من خالل األذن الخارجية والوسطى وينتقل 

، عبده  وحالوة( ة العصب في المخآلياً داخل الدافع العصبي من خالل العصب الثامن الى وصل

2001(.  

  

  :طرق قياس وتشخيص اإلعاقة السمعية7.1.2 

 حيث تقسم تلك األساليب،يمكن قياس وتشخيص القدرة السمعية من خالل عدد من الطرق أو    

  :هماالطرق أو األساليب إلى مجموعتين 

  :األولىالمجموعة 

الطفل باسمه  ومنها طريقة مناداة السمعية،وهي تمثل الطرق التقليدية في قياس وتشخيص القدرة 

)Whisper Test (، الساعة  وطريقة سماع دقات) Watch Test( .  

  

  :المجموعة الثانية 

 وغالباً ما يقوم بإجراء تلك السمعية،وهي تمثل الطرق العلمية الحديثة في قياس وتشخيص القدرة 

  Audiologistالطرق أخصائي في قياس وتشخيص القدرة السمعية ويطلق عليه مصطلح 

  :وهي 

، وفي هذه الطريقة يحدد  )Bure-Tone Audiometry( طريقة القياس السمعي الدقيق 

، والتي تمثل عدد  )Hertz(أخصائي السمع درجة عتبة القدرة السمعية بوحدات تسمى هيرتز

، وبوحدات أخرى تعبر عن شدة الصوت تسمى ديسبل ذبذبات الصوتية في كل وحدة زمنيةال

)Decible, dB(السمعية للفرد بوضع سماعات األذن، على ألخصائي بقياس القدرة ، حيث يقوم ا

، ويعرض على المفحوص أصوات ذات ذبذبات تتراوح ما أذني المفحوص، ولكل أذن على حدة



 
 

24

، وعلى سبل وحدة دي110 وحدة هيرتز وذات شدة تتراوح ما بين صفر إلى 8,000-125بين 

ص لألصوات ذات الذبذبات والشدة سماع المفحو/ ضوء ذلك يقرر الفاحص مدى النقاط 

  .)1999، الروسان(المتدرجة 

  

  :طرق الوقاية من اإلعاقة السمعية8.1.2 

، في الحد من حاالت اإلعاقة  أحرز في العقود القليلة الماضيةلقد أسهم التقدم الطبي الذي   

المعدية  فقد تطورت أساليب العالج الطبي لألمراض. اب غير جينيةالسمعية التي تعزى ألسب

، واالضطرابات األخرى ) األذن الوسطى، التهاب السحايا، التهابالحصبة األلمانية:(مثل

  . )1990، القريوتي( عدم توافق العامل الريزيسي وغيره المرتبطة باإلعاقة السمعية مثل 

ومن ناحية أخرى يمكن الحد من الصمم الناجم عن الضجيج من خالل الكشف عن األشخاص    

ويمكن .  المزعجة، وذلك من أجل تجنيبهم مصدر اإلثارة السمعيةديهم قابلية لتطور اإلعاقةالذين ل

تحقيق ذلك من خالل إجراء اختبارات سمعية على جميع األشخاص الذين سيلتحقون ببيئة عمل 

، وفي ظروف العمل هذه يمكن  اختبارهم دورياًديسبل وإعادة) 90(تزيد شدة الصوت فيه عن 

، أو استخدام المواد العازلة للصوت،  كان ذلك ممكناًت على األدوات واألجهزة إذاإجراء تعديال

كذلك يمكن الحد من اإلعاقة السمعية بالحد من زواج . تغطية األذنين بأدوات واقية خاصةأو 

األقارب، حيث أن تركيز الجينات المتنحية لدى األفراد الذين ينحدرون من جماعات تتزاوج فيما 

  .ن احتماالت حدوث اإلعاقة السمعيةيد مبينها يز
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  : مستويات هيوتنفذ إجراءات الوقاية على ثالث

ويهدف إلى الحيلولة دون حدوث ضعف سمعي لدى األطفال ) الوقاية األولية: (المستوى األول

سين مستوى رعاية األمهات الحوامل، وتحسين مستوى الرعاية وذلك من خالل التطعيم، وتح

، اية من األخطار والحوادث البيئية، واإلرشاد الجيني، والوقاية من نقص األكسجينوق، واللألطفال

  .جم عن عدم توافق العامل الريزيسيوالتحسس النا

 أي الكشف عن الضعف والتدخل المبكر الذي من شأنه أن) الكشف المبكر: (المستوى الثاني

لمستوى اتخاذ اإلجراءات الطبية ، وتتضمن الوقاية على هذا ايحول دون تطور الضعف إلى عجز

  .رعاية الطبية والجراحية المالئمةالكفيلة بالتعويض عن الضعف وال

 حتى ال يتطور العجز، ويهدف إلى منع حدوث المضاعفات المحتملة لحالة :الثالثالمستوى 

 ات،االتجاه وتعديل الخاصة، ويتحقق ذلك من خالل اإلرشاد والتأهيل والتربية إعاقة،العجز إلى 

  . )2004 الحديدي،الخطيب و  ( السمعية والمعينات النطقي،والعالج 

  

  :أثر اإلعاقة السمعية على جوانب النمو المختلفة9.1.2 

  :اللغوي النمو -1

جميع جوانب ، حيث تؤثر اإلعاقة على ر تأثراً باإلعاقة السمعيةيعتبر النمو اللغوي أكثر المظاه

  :النمو اللغوي التالية

  .، خاصة لدى األطفال الصم على التخاطب اللفظي أو إنعدامهاقدرة  ضعف ال-

  .صعوبة فهم اللغة اللفظية لآلخرين  -

  .  ضعف عام في اللغة اإلستقبالية، وخاصة في األستماع-
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حنفي،  (، القراءة الجهريةلكتابة، اي اللغة التعبيرية، وخاصةً في المحادثة  ضعف عام ف-

2003(. 

  : النمو المعرفي-2

  عنمعظم الدراسات تؤكد أن مستوى ذكاء األفراد المعاقين سمعياً كمجموعة ال يختلف   

اقة ، ومع ذلك فهناك جدٌل مستمر حول موضوع أثر اإلعمستوى ذكاء األشخاص العاديين

، رفي ال يعتمد بالضرورة على اللغة، فالبعض يعتبر أن النمو المعالسمعية على النمو المعرفي

والبعض . دها الضعيفة لدى المعوقين سمعياًلى أن المفاهيم المتصلة باللغة هي وحويؤكد هؤالء ع

، وبما أن اللغة هي عرفي يعتمد بشكل أساسي على اللغةاآلخر من الباحثين يرى أن النمو الم

األكثر ضعفاً بين مظاهر النمو المختلفة لدى المعوقين سمعياً فإن النمو المعرفي بالضرورة 

  . )1997، طيبالخ ( سيتأثر

  

  :والحركي النمو الجسمي -3

إن مشكالت التواصل التي يعاني منها المعوقون تفرض حواجز ومعيقات كبيرة أمامهم    

بديلة ، وإذا لم يتم تزويد المعوق سمعياً بوسائل وطرق تفاعل معهاالكتشاف البيئة المحيطة بهم وال

باإلضافة إلى أن اإلعاقة . د على النمو الحركي ما تفرض قيو، فإن اإلعاقة السمعية غالباًللتواصل

وكه مما يؤثر على وضعه في السمعية تحرم الفرد من الحصول على التغذية الراجعة عن سل

  . )1989  وعالء الدين،كفاني ( ، وعلى حركات جسمية خاطئةالفراغ

  : االجتماعي واالنفعالي النمو-4

خص األصم إلى القدرة على التواصل إلى عدم النضج ، وافتقار الشتقود أنماط التنشئة األسرية   

أما من حيث الخصائص النفسية واالنفعالية فلم تؤكد الدراسات واألبحاث . االجتماعي واالعتمادية
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 السيكولوجي للطفل المعاق على حقيقة أن اإلعاقة السمعية قد تؤثر بشكل مباشر على التنظيم

سات ذات العالقة تعاني من مشاكل منهجية عديدة تجعل ، والسبب في ذلك هو أن تلك الدراسمعياً

  .)2003، حنفي( إمكانية الخروج باستنتاجات قاطعة أمراً صعباً

  

  :السلوك العدواني لدى المعاقين سمعيا10.1.2ً 

  :يعاني الشخص األصم من أمرين أساسيين هما

دور حوله في العالم ت صم جوانب كثيرة من األحداث التي حيث تحجب عن األ:السمعيةاإلعاقة  •

  .الخارجي

، على أنها تناصبه العداءله  مواقف واستجابات البيئة من حوحيث يدرك األصم: البيئة المحيطة •

، الغانم(  ، أو إهمالخاصة من شفقة، أو قسوة معاملة  تعامله، أو توفر له الظروف المالئمةوال

1990(. 

بة في السلوك العدواني لديه، وازدياد هذه  تزداد الرغاألصم،وعندما تزداد درجة اإلحباط لدى 

عبد (  اإلحباطالرغبة يعني توجيه جزء من طاقته النفسية نحو السلوك العدواني ضد مصدر 

  . )1983، الغفار

 تعود األصم،أن مشكلة عدم الشعور باألمن التي تنتاب الشخص  ) 1964 حمزة،( ويرى  

 فهناك الكثير من المشكالت السلوكية حياته،في إلى طبيعة المواقف التي يتعرض لها  باألساس 

  . )1987،الدماطي ( له هي ناتجة عن عدم تقبل اآلخرين األصم،التي يعاني منها 
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  : الشخصية العامة للمعاق سمعياالخصائص  11.1.2

، فقد أكدت  العامة للتالميذ المعاقين سمعياً، عن خصائص أقرانهم السامعينتختلف  الخصائص   

  :همهاأ الكثير من تلك الخصائص من اساتالدر

  . )Wymand, 1994 (الميل إلى الوحدة، وانخفاض تقدير الذات، واالعتمادية -1

 Stinson, et (اإليذاء والرغبة في اآلخرين، وعدم التكيف مع واالنسحاب، االنطواء،الميل إلى   -2

al., 1996( . 

ين، وهذا يجعلهم يشعرون بالعزلة صعوبة في إقامة عالقات اجتماعية مع أقرانهم العادي  -3

 ).Greenlery & Kusche, 1991 ( بهم ويشكلون جماعات خاصة االجتماعية،

    عجز في تحمل المسؤولية، وعدم االتزان االنفعالي، والسرقة، والسلوك العدواني تجاه اآلخرين  -4

 . )1995، قنديل(   

 مناسبة األساليب التدريسية واألنشطة ، وعدمللغوي نتيجة قلة المثيرات الحسيةبطء في النمو ا -5

 .) Eldk,  1994( التعليمية لظروف اإلعاقة السمعية

 وذلك بسبب تأخر ،) والحساب العلوم، القراءة،في ( تأخر في التحصيل األكاديمي وخاصة  -6

 . )2001،القريطي ( التدريسمة طرق ءالنمو اللغوي وعدم مال

            البعض الموضوعات الدراسية مع بعضها سرعة النسيان، وعدم قدرة األصم على ربط -7

 . )1991محمد و محمد، ( 

 . )1992، الشخص( لحركة مقارنةً بأقرانهم السامعين ارتفاع مستوى النشاط وا-8

يعتبر المعاقون سمعياً أكثر شعوراً بالوحدة، مقارنةً بالمعاقين بصرياً والمعاقين عقلياً، ويعود  -9

م لآلخرين كذلك صعوبة فهم اآلخرين لهم في نطاق األسرة والمدرسة ذلك إلى صعوبة فهمه

 . )1999 ،هللا و عبد ا،الدردير(  والمجتمع
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   )1991مخلوف، . ( التكتل في تجمعات شبه معزولة اجتماعياً وذلك بسبب االنطوائية -10

 في شخص مشكلة لمعاق سمعياً بأنه الحاضر الغائب، غارق في النسيان، فهو أكثر منوصف اي  

، فاإلعاقة ي هذا الوصف، وال غرابة ف، وهو في أمس الحاجة للفهم، وبحاجة للمساعدة والرعايةواحد

               السمعية أكثر تأثيراً من اإلعاقة البصرية ألنها تحول دون مشاركة الفرد في المجتمع والتفاعل معه

  . )1995قنديل، ( 

 : الشخصية التالية لألصمإلى الخصائص ) 2001 (تطرق سليمانوقد 

 ولذلك فهو غير ناضج المجتمع،الطفل األصم يميل بسبب إعاقته السمعية إلى االنسحاب من  -1

 .كافيةاجتماعيا بدرجة 

إن استجابات الطفل األصم الختبارات الذكاء التي تتفق مع نوع إعاقته، ال تختلف عن استجابات  -2

 .الطفل العادي 

 الرغبة في السرقة، العدوان، :مثلمشكالت خاصة بالسلوك األطفال الصم كمجموعة لديهم  -3

 .األذى والكيد لآلخرين وإيقاع التنكيل،

نى أن مطالبهم يجب أن تشبع ، بمعبا إلى اإلشباع المباشر لحاجاتهماألطفال الصم يميلون غال -4

 .بسرعة

 . في قدرتهم على تحمل المسؤوليةاألطفال الصم يظهرون عجزاً واضحاً -5

ر بصورة واضحة لدى الفتيات الصم، وأكثر هذه المخاوف ظهوراً هو الخوف من المخاوف تظه -6

 .المستقبل

، كاملين من ناحية النضج االجتماعيللنضج االجتماعي أن الصم غير ) فاينالند ( أثبت اختبار -7

، الن التفاعل الذي يتم بين الفرد وأفراد المجتمع سبب عجزهم عن التفاعل مع المجتمعوذلك ب

  . يؤدي حتماً إلى نضجهم اجتماعياًاآلخرين
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  :االتجاهات العامة نحو الصم12.1.2 

  :األسرة اتجاهات :أوالً

لدى ) خاصة الوالدين( مرور األسرة ،)1995( في الشناوي وآخر الواردة)Rosen )1955 حدد   

حتى ألول مرة ومعرفتهم بوجود إعاقة سمعية لدى طفلهما بخمسة مراحل بدءاً من وعيهم بالمشكلة 

حث عن السبب، ، البالوعي بالمشكلة، التعرف على المشكلة: تقبل الطفل المعاق، وهذه المراحل هي

  .البحث عن العالج، وآخرها تقبل المشكلة

  : ومشاعر وردود أفعال مختلفة منهاولألسرة اتجاهات

لذاتية  ومقاومته ااألصم،ردود أفعال سلبية بسبب عدم قدرة األسرة على فهم احتياجات الطفل  -1

 وعجزه مقبولة، وعدم رغبته في تنمية قدراته على تحمل اإلحباط بطريقة االستقاللي،للسلوك 

 . )1995، قنديل ( اللفظيعن التواصل 

 .وأخطائه بسبب عدم تمكن الطفل من الدفاع عن سلوكه الزائد،القلق والخوف  -2

 .طفل األصمبأسباب أخرى لتصرفات ال، واإلتيان حالة من اإلنكار ورفض التشخيص -3

 .حزن وبكاء بسبب إعاقة الطفل -4

 . )1995 مرسي، ( شأنه والتقليل من ونبذه، إليه، واإلساءة أحياناً،عدم تقبل الطفل  -5

عامل ، بينما تكل الحماية البدنية لحاجات الطفليرى بعض الباحثين أن استجابات األم قد تأخذ ش -6

 .)Cleveland, 1980(  األب يكون على شكل االنسحاب

، مما يساهم بطريقة ال شعورية في اط زائد في الحب والدالل، وتدخل مفرط في شؤون الطفلإفر -7

 .بالداللمحو شخصية الطفل وإفسادها 

               األصم وأحياناً ضعف عالقة األم بابنها األخوة، وتنافر بين زوجية،توتر وخالفات  -8

 . )1982، عبد الرحيم( 



 
 

31

 .اء المطالب الخاصة بالطفل المعاقعب، بسبب أالتعرض لضغوط نفسية  -9

 يلوم الوالدين أنفسهما وأحياناً ،المعالج كطبيب الوالدة أو الطبيب اآلخرينإسقاط اللوم على  -10

  .لوكهم هو المسؤول عن إعاقة الطفلحياتهم أو س باعتبار أن شيء في

اعية واألماكن العامة  ومن المناسبات االجتمواألقارب، االنسحاب من االختالط مع األصدقاء -11

  . )1995، الشناوي  وآخر ( المعاقخجالً من نظرات اآلخرين لطفلهم 

 االجتماعية،أن أسرة الطفل المعوق تعاني من ضعف الزيارات  ) Singhi et al., ) 1990وقد ذكر

  .الفراغ وصعوبة في االستمتاع بوقت شديدة،وضغوط مالية 

، حيث تترك اإلعاقة أثراً واضحاً على قلق، واالكتئاب، والعصابيةيز سلوك الوالدين أحياناً بال يتم-12

  .ها بنوع من الصدمة وعدم االرتياحأسرة المعوق خاصة األم التي تتلقى إعاقة طفل

  

  :اتجاهات الطالب والمعلمين: ثانياً

، أن نهات الطلبة الفرنسيين واألمركييفي دراسة قام بها على اتجا) Cown, El & Cown  )1964وجد   

  . مقارنة بالطالب األمريكيينالطلبة الفرنسيين هم أكثر تقبالً للصم

 من رفض وعدم مساعدة أشار في نفس السياق إلى أن األصم يعاني ) Nickoloff  ) 1962لكن        

 .المعلمين له

ضهم ، ورفةعدادية والثانوية تتميز بالسلبيأن اتجاهات مدراء المدارس اإل) Davis) 1980وذكر          

 .دمج الصم في المدارس العادية

ألخصائيين على اتجاهات عينة من مدراء المدارس والمعلمين وا) 1986(بينما في دراسة الشخص 

ألخصائيين النفسيين واالجتماعيين إيجابي المعلمين وا المدراء وتجاهاالنفسيين واالجتماعيين، تبين أن 

  .نحو المعوق سمعياً
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  :و الصم اتجاهات المجتمع نح

، ويتعاملون معه بالعطف والشفقة اد المجتمع نحو الصم أكثر تضخماًتعتبر اتجاهات أفر   

، حيث يترتب على ش والنبذ واالنقباض أحياناً أخرى، وباالندهالمصحوبين باألسى والحسرة أحياناًا

، كراهية موجهه النفس، كراهية  سمعياً تظهر على شكل إحباط شديدذلك آثار نفسية سيئة لدى المعاق

  .)1990 جميل،(  ، والخجل من مواجهة الناسالحياة، االكتئاب من للسامعين، الشعور بالنقص

  

  :فلسفة الرعاية التربوية للمعاقين سمعيا13.1.2 

ً  بتزايد االالييتميز العصر الح    ، هتمام بقضايا المعاقين بصفة عامة، ومن بينهم المعاقين سمعيا

عديل وتحسين ظروف ، والدراسات لتثير من الندوات، والمؤتمرات، والبحوثعقدت من اجلهم الكو

، كما )الحق في التعليم ( م ومن بينها ، وصدرت كذلك في مختلف الدول تشريعات تكفل حقوقهحياتهم

كان لظهور المتغيرات والمبادئ والفلسفات المميزة للعصر الحديث أثر كبير في زيادة العناية بهم 

  :ن إيجازها فيما يلي والتي يمك

 والوسائل التكنولوجية المساعدة في العملية التعليمية التي تساعد ،الحديثةظهور الطرق التربوية 

 وإزالة اآلثار النفسية المختلفة، وطرق التواصل الكالم، الصم تعليم الطلبةالمعلم على أداء دوره في 

 .اإلعاقةالناتجة عن 

، عصر الحديث زيادة الوعي اإلنسانيإن من أهم خصائص ال: تهاحترام اإلنسان كقيمة في حد ذا

، المسلمات التربوية، وبناء على ذلك ظهرت أهم المعوقين في التعليموتغير االتجاهات نحو حق 

، كما ال فرق في ذلك بين السوي والمعوق، و في الحصول على التربية والتعليمكل طفل وأهمها حق

 .)2003، عبد الغفار ( ماثلة في جوهرها بالنسبة لجميع األطفالأن أغراض التربية وأهدافها مت
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حيث  تنادي التربية الحديثة كما تنادي الفلسفات االجتماعية : ديمقراطية التعليم وتكافؤ الفرص

التربوية التي تساعده ، بحق كل فرد في االنتفاع من الخدمات سية التي تعيشها المجتمعات اليوموالسيا

، ومن ثم بدأ االهتمام جلياً في العناية إلى أقصى مدى تؤهله له إمكانياتهوصول ، والعلى النمو

طفل المعوق مواطن وإنسان له فال. المعوقين حتى تهيأ لهم حياة أفضل، ومستوى معيشة مناسبب

وللطفل المعوق على الدولة حقوق مثل .  شأنه في ذلك شأن المواطن العادي، وعليه واجباتحقوق

 . )1994، عبد الجواد(  الديمقراطيتماماً في ظل المجتمع الطفل السوي 

ال شك أن المجتمع هو الوعاء األساسي الذي تستنبت فيه : المناخ االجتماعي لمشكلة اإلعاقة السمعية

، كما أن التربية هي وسيلة المجتمع في ترجمة نفسه في تطبيع االجتماعي للمعاقين سمعياًبذور ال

أن ننظر إليه منعزالً ، فال يمكن ر الذي تدور حوله التربية اإلنسان هو المحوسلوك أفراده، وإذا كان

والتربية هي الوسيلة الوحيدة واألكيدة التي .  في مجتمع، فاإلنسان ال يعيش وال ينمو إالعن المجتمع

 يمكن أن تحول هذه المخلوق اآلدمي من مجرد فرد عاجز إلى إنسان يشعر باالنتماء إلى المجتمع وله

 وفي نظريات االجتماعية،ولعل ما أحدثته التطورات السريعة في الفلسفات .  وآمالهفيه اتجاهاته

 بحيث أصبح من الضروري أن نفهم المستمرة، وفي المجاالت التكنولوجية فيما يشبه الثورة التعليم،

              السمعية متعدد األبعاد ة اإلعاقة  فالمناخ االجتماعي لمشكل.والمجتمعاإلطار الديناميكي المتغير للتربية 

  .)2003، عبد الغفار( 

 

  :أهداف البرامج التربوية المقدمة للصم14.1.2 

تدريب المعوقين سمعياً على النطق والكالم لتحسين درجة اإلعاقة السمعية وتكوين ثروة من  -1

 .التراكيب اللغوية كوسيلة اتصال بالمجتمع
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طرق االتصال المختلفة مع المجتمع الذي يعيشون فيه مما يساعدهم تدريب المعوقين سمعياً على  -2

 .معهعلى تكيفهم 

 . أم اجتماعية، أم نفسية،التقليل من اآلثار المترتبة على اإلعاقة السمعية سواء كانت آثاراً عقلية -3

 .تعزيز السلوكيات التي تعين المعوقين سمعياً على أن يكونوا مواطنين صالحين -4

 سمعياً بالمعارف التي تعينهم على التعرف على بيئتهم، وما يوجد فيها من ظواهر تزويد المعوقين -5

 .طبيعية مختلفة

التدريب المهني للمعوقين سمعياً، حتى يمكنهم االعتماد على أنفسهم في الحصول على مقومات  -6

 .نتاجمعيشتهم، بدالً من أن يكونوا عالة على المجتمع، وحتى يصبحوا عناصر فعالة في عملية اإل

ر والتقدم التكنولوجي في االرتقاء بالتدريبات المهنية للتالميذ كي يستطيعوا مالحقة التطو -7

 .الصناعة

يحفزهم لتنمية مقدراتهم خلق إحساس لدى المعوقين سمعيا بأن لهم قيمة بين أفراد مجتمعهم مما 

  . )2001، القريطى(   واستغاللها في االرتقاء بأنفسهم،وتطويرها

  

  :لعالقة بين درجة الفقدان السمعي والحاجات التربوية للمعاقين سمعياًا15.1.2 

شدة أو ( في مجال التربية والتعليم تختلف االحتياجات األساسية لألصم باختالف مستوى اإلعاقة   

ديسبل فما دون  ) 50( تصل شدة الفقدان السمعي لديه إلى، فالطفل الذي )درجة الفقدان السمعي

، أما في حالة معليمه في مدارس التعليم العام كلما اقترب من المستوى الطبيعي للسيستطيع تلقي تع

سماعات طبية مناسبة زيادة درجة الفقدان السمعي يصبح الطفل بحاجة إلى تدريب سمعي ونطقي و

، وعندما تزداد شدة الفقدان السمعي عن ويحتاج أيضا تعديالت تربوية خاصة، لدرجة إعاقته

 ديسبل كثيراً تُصبح هناك حاجة إلى استخدام أجهزة التضخيم الصوتي وإلى  )50(  مستوى 
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، وعندما تصل درجة ات األساسية في القراءة والكتابةالتدريب على مهارات التواصل والمهار

ديسبل يصبح االعتماد على األساليب اليدوية وعلى حاسة السمع في  ) 90(  الفقدان السمعي إلى

(  ن تحقيقه معهم، وتبقى إمكانية تطوير اللغة المنطوقة لديهم هدفاً يمكاًوريتعليم الصم أمراً ضر

Smith, 2004( . 

انه عند تحديد أسلوب التعليم األمثل للطالب األصم يجب Moores ) ( 1996 ويرى مورس    

صنيف الت، ويتم لبقايا السمعية لدى الطالب األصمأن نؤخذ بعين االعتبار درجة الفقدان السمعي أو ا

  :وفقاً للمستويات التالية

  

  :dB  )54 – 45( من المستوى األول  

 بحاجة إلى معينات نال يحتاج هؤالء األطفال إلى صفوف أو مدارس خاصة، لكنهم قد يكونو

  .سمعية وتدريب نطقي

  :dB ) 69 -55( من المستوى الثاني 

 سمعي، نطقي وتدريب يحتاج هؤالء األطفال إلى صفوف خاصة، كما أنهم بحاجة إلى تدريب

  .اللغةومساعدة في 

  :dB ) 89 -70(  منالمستوى الثالث 

،  باإلضافة إلى التدريب النطقيخاصة، مدارس أوويحتاج أطفال هذا المستوى إلى صفوف    

  .التعليم وبحاجة أيضاً إلى مساعدة في اللغة، وتدريب على السمعي،والتدريب 

  : فأكثرdB  )90( من المستوى الرابع 

 النطقي، والتدريب السمعي، باإلضافة إلى التدريب خاصة،ويحتاج هؤالء األطفال إلى مدارس    

  .التعليم ومساعدة في اللغوي،والتدريب 
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 هل :حيثوهناك جدل قائم بين التربويين حول البرامج والمناهج المصممة للطلبة الصم، من 

م أن هناك ا؟ عليم الطالب السامعينستخدمة في ت نفس البرامج والمناهج الماألنسب استخدام

 المناهج لتتناسب ؟ أم هل يتوجب على التربويين تعديلية تفرضها طبيعة اإلعاقة السمعيةخصوص

  .مع الطلبة الصم

وإذا تم االتفاق على توحيد البرامج والمناهج لكافة الطلبة يصبح من الضروري جداً مراعاة 

  :االحتياجاترز تلك  ومن أبالصم،االحتياجات الخاصة بالطلبة 

  .توفير أسلوب تعليم خاص باللغة

  .الموضوعاتأساليب خاصة لتعليم مختلف 

  .مستمر والتدريب السمعي بشكل النطقي،التدريب 

  .في التعليم) لغة اإلشارة(استخدام األسلوب اليدوي 

  .) Bunch, 1987 ( الخاصةتوفير المواد والوسائل التعليمية 

  

  :ة للمعاقين سمعياالبرامج التربوي16.1.2

  :ةالبرامج السمعية والنطقية والشفهي :أوالً

وتهدف هذه البرامج إلى تطوير قدرات الطفل النطقية، وذلك من خالل تعليمه مخارج الحروف،    

والتحكم بشدة الصوت، ومستوى الرنين، باالعتماد على البقايا السمعية الموجودة لدى األطفال 

في تطوير ) قراءة الكالم(، و تساهم طريقة قراءة الشفاه السمعيةمات واستخدام المعينات والمضخ

  .واصل بين األصم وأقرانه السامعينالت

وال حتى اإلشارات ، دام لغة اإلشارة وأبجدية األصابعويرفض أنصار هذه الطريقة استخ   

أن طرق ، حيث يعتقدون أن طريقتهم تساعد السامعين على التواصل مع الصم، خاصةً الطبيعية
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، وتكمن صعوبة هذه الطريقة في يصعب على السامعين تعلمها) لغة اإلشارة( التواصل اليدوية

  . ) (Kirk et al., 2003ت حركات متشابهة على وجه المتكلموجود أحرف وكلمات ذا

 القراءة، أهمها زيادة القدرة على كثيرة،ويشتمل استخدام التدريب السمعي الشفوي على فوائد    

 وهذا يعطيه فرصة اختيار نوع األفراد،ين الطفل من التواصل المباشر مع عدد كبير من وتمك

 .)Geers & Moog, 1988 (يعيشها وطريقة الحياة التي له، والمهنة المناسبة يريده،التعليم الذي 

، إال أن هناك محددات على استخدامه،  الستخدام التدريب السمعي الشفويورغم كل هذه الفوائد   

، وهناك سؤال يطرح نفسه حول مدى ل الصم االستفادة من هذا األسلوبفليس بمقدور جميع األطفا

، في الوقت الذي قد يوجد قايا السمعية وتوظيفها في التعلمقدرة األطفال الصم على االستفادة من الب

طبيق ومن المشكالت في ت. توظيف قدراتهم السمعية في التعلمفيه طالب سامعون ال يستطيعون 

، اضطرابات لغوية لدى األطفال الصمهذا األسلوب أيضا وجود نقص في القدرة على االنتباه، و

  . )Patrick, 1997 (  ة ضرورية للتعلم بالطريقة الشفويوالتي تعتبر

  

  ):لغة اإلشارة ( البرامج التي تعتمد على التواصل اليدوي  :ثانياً

 التواصل اليدوي، حيث يعبر األصم عن أفكاره وتعتمد هذه البرامج على ما يسمى بنظام   

، فاإلشارات اليدوية هي أشكال ليدوية بدالً من استخدامه الكالمباستخدام الحركات اليدوية وغير ا

، ومتفق على معناها خالل التواصل بين األفراد المعاقين  محددةمعانٍورموز وحركات ذات 

، بينما اإلشارات غير اليدوية هي من اللغة المنطوقةل سمعيا، وفي األنشطة التعليمية المختلفة بد

أما نظام تهجئة . )العينين، الحاجبين، الخدين، الشفتين، اللسان، والكتفين( غة الجسد وتستخدم فيها ل

شارة وتشكيل معين بأصابع اليد حيث يتم تركيب األحرف للحصول إاألصابع  يأخذ فيه الحرف 

  .)Ysseldyke and Algozzine, 1995(  جملعلى كلمات أو
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ارة في الستينات من القرن  أول قاموس للغة اإلشWilliam Stokoeوقد نشر وليام ستوك    

، وقد ساهمت أبحاثه في نشر لغة اإلشارة في تعليم األفراد المعاقين سمعيا حتى أصبحت الماضي

كل كلي و  من الطالب الصم بش%87( ، الخاصة بالصم تستخدم لغة اإلشارةمعظم المدارس 

وأصحاب هذا االتجاه يعتبرون أن تعليم الصم باستخدام . )من المعاقين إعاقة سمعية شديدة% 75

، وذلك ألن القدرات السمعية وفعالالطريقة الشفوية ال يساعد األصم على التواصل بشكل كاف 

  .يلة جدالألطفال الصم محدودة وبالتالي فان إمكانية االستفادة من الطريقة الشفوية تبقى قل

  :يبرامج التواصل الكل: ثالثاً 

االتصال الشفوي، لغة اإلشارة، القراءة والكتابة، التدريب  ( وتستخدم هذه البرامج كافة الوسائل   

، حيث يسمح للطفل التواصل بأي طريقة تؤدي إلى الوصول للمعنى أو )السمعي، والتدريب النطقي 

تخدام م فلسفة هذه البرامج على حق الطالب األصم في اس، وتقووبة بشكل سهل وفعالالمعلومة المطل

جاه في هذا االت أي وسيلة أو طريقة للتواصل، مجتمعة أو منفردة حسب الموقف، وعندما تم تطوير

، كان الهدف منه الحد من الخالف بين االتجاه الذي يتبنى لغة اإلشارة الستينات من القرن الماضي

 .الشفويةواالتجاه الذي يتبنى الطريقة 

  :ومن ايجابيات هذه البرامج ما يلي

 .لهنها تساعد الطفل األصم على التواصل من خالل النمط المناسب أ -1

 .للتواصلنها تفتح كل الطرق الممكنة أ -2

 . مدى التواصل الكالمي ومدى وضوحهزيادة -3

 .رة الدافعية وزيادة مدى االهتماماستثا -4

 .دى البراعة اليدويةتحسين م -5

 .ر السلوكية غير المقبولةتقلل من المظاه -6
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، حيث ة الشفوية ومن يتبنى لغة اإلشارةوتعتبر هذه الطريقة حلقة الوصل بين من يتبنى الطريق 

لمساعدة ، وهي تتميز بالمرونة وعدم إهمال أي وسيلة تخدمت منذ سبعينيات القرن الماضياس

 .ين في التواصل مع الصمراد السامع، باإلضافة إلى أنها تزيد تفاعل األفاألصم على التواصل

، منها احتمالية عدم تطبيقها  محددات على استخدام هذه الطريقةورغم كل هذه الفوائد إال أن هناك

، فإذا  على استخدام طرق التواصل األخرىبشكل صحيح، وذلك عندما يكون هناك خلل في القدرة

، كما أنه قد  في التواصلسيؤدي ذلك إلى مشكالتكان هناك ضعف في لغة اإلشارة أو في النطق 

  .)Smith, 2004 (تؤدي إلى تشتت الطالب 

  :ة ثنائية الثقاف–برامج ثنائية اللغة  :رابعاً

لمعاقين ل) اللغة األم(ويكتسب لغة اإلشارة  أن الشخص األصم يتلقى ثقافة مجتمع الصمأي    

لغة األساسية السائدة في لوفي نفس الوقت يتلقى ثقافة المجتمع الذي يعيش فيه ويكتسب ا ،سمعياً

، حيث يعتقد البعض ضرورة أن يتعلم الطفل األصم النظام اإلشاري كمدخل ثم يتعلم اللغة مجتمعه

لغة ثانية كلما كان عمر األصم ) تعلم (  ويصعب تلقيالتي يتحدث بها أفراد مجتمعه كلغة ثانية 

اللغة المنطوقة كلما بدأ ذلك مبكراً ، بينما تزداد قدرة الطفل على استعمال أقرب إلى الرشدأكبر و

)Kirk et al., 2003(.  

وتركز البرامج التي تتبنى هذه الطريقة على العمل مع األسرة لمساعدتها في التعرف على    

 ويختلف هذا األسلوب عن باقي .األصمالحاجات اللغوية واالجتماعية والتربوية الخاصة بالطفل 

باعتبارهما ) ع السائدةلغة المجتم+ لغة اإلشارة (نه يحترم لغتين تعليم الصم في أ) برامج(أساليب 

، أوضح وأسرع بالنسبة لألفراد الصم، ولكن يتم تعلم لغة اإلشارة أوالً ألن تعلمها أسهل ومتساويتين

اج ، ويسهل أيضا اندمعلم لغة المجتمع السائدةوتعلم لغة اإلشارة كلغة أولى يسهل ويساعد في ت

  . الصم وثقافتهماألصم في مجتمع
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ذي ، واللقدرة على تعلم القراءة والكتابة، مما يعزز اذه الطريقة النمو المعرفي المبكرومن فوائد ه   

هما ، كما تساعد هذه الطريقة على تطوير مهارات لغتين مستقلتين بدوره يحسن التحصيل األكاديمي

نفسية لألصم، من خالل تحسين مفهوم ، وتؤثر ايجابيا على الحالة الاللغة المنطوقة ولغة اإلشارة

  .الذات والثقة بالنفس

ها قلة الدراسات حول هذه ورغم فوائد هذه الطريقة إال أن هناك محددات على استخدامها أهم   

، كما على استخدامها ما زالت غير مؤكدة، وبالتالي فإن نتائج التحصيل األكاديمي المترتبة الطريقة

، باإلضافة إلى قلة يم الصم تركز على الطريقة الكليةعلمين في تعلأن معظم برامج  إعداد الم

 . )Sharon and Keith, 1997( المعلمين الذين يتقنون لغة اإلشارة بطالقة كلغة أولى

مل لتعليم جميع الطلبة الصم، فلكل طريق وأخيراً ال يوجد هناك طريقة واحدة صحيحة بالكا    

، حيث يعتمد اختيار سب فرد ما قد ال تناسب فرداً آخرتنا، والطريقة التي أنصار ومعارضون

، كذلك على أثر اإلعاقة السمعية على مجاالت ناسبة على الخصائص الفردية لألصمالطريقة الم

، وطبيعة حالة بناها األصم أو أسرته أو المدرسةاألداء المختلفة، باإلضافة إلى الفلسفة التي قد يت

  . أفراداً من مجتمع الصم أم الالسمع عند الوالدين وكونهما

  

  :الصعوبات التي تواجه الطفل األصم عند دخوله المدرسة17.1.2 

عندما يلتحق الطفل األصم بمدرسة تواجهه صعوبات كثيرة تضايقه وتجعله ينفر من المدرسة    

 عن ه سيبتعد، وخاصة أنهذه الحالة بأن يهيأ نفسياً لذلك والواجب أن تراعى .بهافي أول عهده 

  : كما يرى عبد الرحيم، بال تاريخومن تلك الصعوبات. أسرته فترة من الوقت
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خلو ذهنه من الخبرات التي يحظى بها الطفل العادي عن اسمه وأسماء والديه وإخوته وأقاربه،  -1

وأسماء األشياء التي يستعملها، وأسماء األدوات ومحتويات الفصل التي تبدو له غريبة غير 

 .مأمونة

ين السمع المفقود والبصر الموجود، فالصور التي يراها ال معنى لها، وليس لديه آزر بعدم الت -2

 .ف أين يضعها من المحسوسات األخرى، وال يعرتفسير لها

معيشته في عالم من السكون يجعله ال يتصور وجود عالم تكون األصوات عناصر هامة في  -3

 .تكوينه وضرورية للتعامل معه

ه عند المتكلمين وأسبابها، بل وقصوره عن فهم حركات الطبيعة التي عدم فهمه لحركات الشفا -4

 .تعبر عنها بأصوات مألوفة وحركات ظاهرة لدى ذوي السمع السليم

خوفه من اآلخرين ألنه ال يفهمهم، وال يفهمونه، وعدم قدرته على التجاوب معهم واالشتراك  -5

 .اإليجابي في نشاطهم

انه من المالحظات الكالمية واألغاني الموحية واألصوات افتقاد التعاطف الوجداني بسبب حرم -6

 .، مما يجعل حياته جافة ومتوترة وخالية من الهزات االنفعاليةاالحنون والموسيق

، وعدم القائم على ارتباط السمع بالبصرصعوبة التعلم لديه بسبب طبيعة التعليم اإلنساني  -7

 . المعاني التي هي مادة التعليمرباكتسابه القدرة اللفظية التي توفر المجهود وتق

وبحياته العملية اقتصار خبرته على المحسوسات الجزئية المرتبطة ببعض حواسه السليمة  -8

 .اليومية الصامتة

نقص القدرة على إدراك الرموز والمعاني الكلية مثل خانات األعداد والنسبة المئوية ألنها ليس  -9

 .ا مكان في حياته الحسية والذهنيةله



 
 

42

 شعوره بالنقص إذ ال يسعه مجاراة إخوته في نشاطهم ومرحهم واستبعادهم له من بعض -10

  .النقصألعابهم دون أن يدرك سبب هذا 

 له لتقبل التعليم بما يقدمه له من معلومات حسية يومية ئولذلك يجب أن يكون البيت هو المهي

  .)، بال تاريخ لرحيمعبد ا ( تكلفوخبرات يمارسها مع أفراد األسرة دون قصد أو 

  

  :دور أولياء األمور في العملية التربوية18.1.2 

م لواقع أبنائهم تلعب مشاركة أولياء األمور في العملية التربوية دورا بارزاً وهاماً جداً في معرفته   

المعلمون ضعف ، ويؤكد أثير في حياتهم اليومية، باإلضافة إلى قدرتهم على التالمعاقين سمعياً

ويعود ضعف . صم وعدم متابعتهم لهم في المدرسة، وقلة اهتمامهم بأبنائهم اللي الطلبةتواصل أها

  :لياء األمور إلى األسباب التاليةالتواصل بين المعلمين وأو

 .علمين باهتمام إلى أولياء األمورعدم إصغاء الم -1

 .ألمور تجاه المتخصصين في المدرسةالخبرة السلبية التي يحملها أولياء ا -2

 .عاقة السمعية على أولياء األموري المعلمين بأثر اإلعدم وع -3

 .لتزامات المدرسة تجاه أبنائهمعدم ثقة أولياء األمور بإ -4

 التربوية وصالح الطلبة عدم استغالل نقاط القوة الموجودة لدى أولياء األمور لصالح العملية -5

  . ) Davis, 1980 (الصم

، االجتماعات الدوريةياء األمور عندما يشاركون في ويمكن تغيير تلك األفكار السلبية لدى أول   

كما يمكنهم أن يكونوا  ،المعلمين في مساعدة أبنائهم الصموعندما يشعرون بالرغبة القوية لدى 

، المجتمع المحليشركاء في العملية التربوية ويساهموا في نقل المعرفة والمهارة من المدرسة إلى 
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، وأولياء األمور لهم جتماعي واألكاديمي ألبنائهم الصمالصحي واالويمكنهم أيضا أن يتابعوا التقدم 

  )Mckay & Dinkmeyer, 1980 (.حفيز أبنائهم في حياتهم المدرسيةدور كبير في دعم وت

كذلك هناك دور هام ألولياء األمور في عملية الكشف والتشخيص وجمع البيانات والمعلومات    

، وحتى تتم )الخالتعليمية، الصحية، واالجتماعية ( جوانب عن تطور أبنائهم الصم في مختلف ال

ك االستفادة من أولياء األمور في مختلف مراحل العملية التربوية يجب على المعلمين واإلدارة إشرا

 كل فرد على دوره في مساعدة ، وتعزيزإعطاء االهتمام لهم، واألهالي في االجتماعات الدورية

، باإلضافة إلى مساعدتهم في تحقيق طموحات  وأخذها على محمل الجدبمالحظاتهم، واالهتمام ابنه

، وكذلك ضافي للقاءات الفردية مع األهالي، وتخصيص وقت إداف أكثر واقعية مع أبنائهم الصموأه

م تزويدهم بمعلومات مكتوبة أو مرئية لمساعدتهم في إيجاد وسائل أكثر سهولة  وواقعية في تعلي

، باإلضافة إلى مراعاة ظروفهم وارتباطاتهم العملية واالجتماعية اصل معهمأبنائهم الصم وفي التو

  . )Luetke-Stahlman & Luckner, 1991 (دعوتهم لحضور االجتماعات الدوريةعند 

  

  :إعداد المدرس الخاص بالمعاقين سمعيا19.1.2ً 

 البد وان يكفل ،بناء والتقدم، ومهنة التعليم في مجتمع يريد ال المعلم مفتاح كل عملية تعليميةيعتبر   

نها المهنة التي تقع في يدها أمانة بناء أ خاصة ،لها من االعتبار االجتماعي ما يضمن نجاح مسارها

. للمعاقين سمعياً لذا يجب إعادة النظر جذرياً في سياسة إعداد المعلم الخاص ،أجيال المستقبل

ناسب وظروف إعاقته وما ينشأ عنها من ، تت التعاملفالطفل األصم يحتاج إلى طريقة خاصة في

مظاهر وصفات أساسية مكونة لشخصية ذلك الطفل، وعلى ذلك يجب أن يكون المدرس الذي 

،  بالحب اإلنساني لألطفاليتعامل مع الطفل األصم ذا خصائص ومواصفات معينة تبدأ من اقتناعه
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في هذا المجال ليتمكن من مسايرة وأن يكون له ملكة اإلقبال والتثقيف الذاتي والقراءات المركزة 

  .واألبحاث المتقدمة في هذا المجالالتطور 

  :وبالتالي يجب على المدرس عند تعامله مع األطفال الصم مراعاة األمور التالية

إدراكه أن الطفل األصم ال ينقصه سوى تعطل حاسة السمع، وهنا يمكن تقديم المعلومات لديه  -1

التركيز على حاسة البصر وباقي الحواس  وتشجيعه على بصورة محسوسة مشوقة لتعليمه ب

 . الحسيةالنطق ومدلوالت األشياء

من يتعامل أن يعطي للطفل الشعور باألمان والثقة بالنفس وأن له شخصية مقبولة من قبل  -2

 .معهم

 من حيث بطء التعلم والقدرة على التحصيل ،ة الفروق الفردية بين المعاقين سمعياًآمراع -3

 .تغير أسلوب تدريبات النطق في اختالف ظروف وإمكانيات كل تلميذ على حدهوبالتالي 

اشر ألي خطأ يصدر من الطفل  دون إنزال عقاب مب، وقوة التحكم،تصحيح األخطاء بالصبر -4

 .األصم

مدرس ، والحلقات الدراسية المتخصصة إلعداد ال على الدورات التدريبيةوال يمكن االعتماد     

بطبيعة الصم وأسلوب ، بل يجب أن يكون المدرس على دراية  فئات الصمالمتخصص في تعليم

، والحصول على معلومات كافية عن لغة اإلشارات الخاصة بالصم ال لكي يستخدمها التعامل معهم

، بل لتكون معيناً له في النجاح إلى الوصول إلى اتصال ح الدروس والتلقين لتالميذه الصمفي شر

   .يذه وليستعين بها عند الحاجة إلى توضيح نقطة يصعب شرحها بصورة أخرىمباشر بينه وبين تالم

 إلعداد المدرس وال يكفي االعتماد على الحلقات الدراسية والدورات التدريبية المتخصصة               

استخدام  ، فجميعها دورات نظرية إن كانت عملية، فهي في نطاقالمتخصص في تعليم الصم

  ، ولكن لكي نضمن لمدارس الصم مدرسين ذوي كفاءة عالية، لديهم القدرة علىالسمعية األجهزة
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مع الصم واالتصال بهم اتصاال تاماً فإنه يجب التنبيه إلى أهمية معايشة المدرس لفئة الصم لفترة 

اً على من ستة شهور إلى عام كامل، يمكن اعتبارها فترة تدريبية للمدرس لتأهيله ليصبح قادر

، وننوه هنا إلى أن الهدف من هذه المعايشة ليست لتعلم المدرس لغة والتعامل معهمتعليم الصم 

إشارات الصم فقط بل التعرف أيضاً على اإلعاقة النفسية لألصم من خالل وسائل اإليضاح 

  .التقليدية

،  المعلومات وتعليم األصم بسهولةوبهذه الطريقة يصبح المدرس قادراً علماً وعمالً على توصيل

 ويشعر األصم في مدرسته بأنه يعيش وسط مجتمع يحترم شخصيته وقدراته مما يضمن بل

  . )2001سليمان،  ( النفسيةلألصم تعليماً سليماً وحياة اجتماعية خالية من اإلعاقات 

  

  :الوسائل واألدوات واإلمكانات المتاحة داخل الصف20.1.2 

، لذلك لتعلم المقصود داخل نطاق المدرسةات ايمثل الصف الدراسي البيئة التي تحدث فيها عملي    

ت التعلم يجب تجهيزه وتنظيمه بما يالئم احتياجات الصم لتيسير حدوث التحصيل الدراسي وعمليا

  :ضرورة تحقيق الشروط التالية) 1981(ويقترح بركات . المستهدفة

رؤية وجه لطلبة اتساع مساحة الصفوف الدراسية بما يسمح بتنظيم المقاعد بشكل يتيح ل -1

 .، وإشاراته ، وإيماءاته بوضوح وسهولةالمعلم، وحركاته

 . عشر طالباًيأن ال يتعدى عدد الطلبة في الصف عشرة أو اثن -2

، بعيداً عن الضوضاء الخارجية التي قع الصفوف الدراسية في مكان هادئأن يكون مو -3

 .ةلذين يستخدمون معينات سمعي، ال سيما الطلبة ا الصوت بوضوحتعوق سماع
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، بحيث يسهل على الطلبة رؤية وجه المعلم ومالحظة  تكون اإلضاءة داخل الصفوف كافية أن-4

، ويفضل أن يكون مصدر اإلضاءة موجهاً على  شفتيه أثناء الكالمتفاصيله وتعبيراته وحركات

 .لى وجهه مما يعيق رؤية الطلبة لهالمعلم وليس من خلفه ليتجنب حدوث ظالل ع

لجميع الطلبة رؤية المعلم ، حتى يتسنى نظيم المقاعد على هيئة حذوة حصانت يفضل أن يكون -5

 .بسهولة

         التدريس مثل أن يتوفر في الصفوف الدراسية مجموعة الوسائل التعليمية الالزمة لعملية -6

، وأن تكون ...)المعينات البصرية، والخرائط، والمجسمات، والصور، واألشكال التوضيحية( 

 .في مجموعات، ومنظمة بطريقة تسهل عملية الرجوع إليها واستخدامها عند اللزوممصنفة 

 تجهيز غرف التدريب النطقي بمجموعة من المرايا الطولية التي تعلق على الحائط، ومرايا -7

فردية مثبتة أمام الطفل لمساعدته على مالحظة حركات الشفاه ومخارج الحروف أثناء عملية 

 .التدريب

الصوت الفردية والجماعية ، كالسماعات ومقويات لصفوف الدراسية باألجهزة السمعية اتجهيز -8

  .الالزمة

  

  :دور األنشطة في تعليم الصم21.1.2 

المدرسية مجموعة البرامج التي تخططها المدرسة بشكل متكامل مع البرنامج  يقصد باألنشطة    

، سواء  بحيث يحقق أهدافاً تربوية معينة،يةيمي والذي يقبل عليه الطلبة بشوق، ورغبة تلقائالتعل

ارتبطت هذه األهداف بتعليم المواد الدراسية أو اكتساب خبرة جديدة أو مهارة معينة أو تكوين اتجاه 

 من عناصر المنهج التعليمي تعتبر األنشطة عنصراً أساسياً. علمي أو عملي داخل الصف أو خارجه

،  تفوق ما للمواد الدراسية األخرىلها من قيمة تربوية قد، وتمثل المحور الرئيسي فيه لما للصم
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 مقية، وتنمية مهارات االتصال لديه، وتنشيط حواسهم المتبرها الفعال في تنمية استعداداتهمنظرا لدو

  .)1981، بركات(

  :أهم وظائف األنشطة في مجال تربية وتعليم الصم وهي) 1999(وقد أوضح أللقاني و القرشي 

 .وافق الشخصي والمدرسي واالجتماعي  تحقيق الت-

 .ساعدتهم على تحقيق التعلم الذاتي، ومزيادة دافعية التعلم لدى الصم  -

 وفي عالج ،صم من خالل تحقيق الذات وتقديرها  المساهمة في الحفاظ على الصحة النفسية لأل-

 .بعض المشاكل السلوكية كاالنسحاب، والخجل، والخوف من مواجهة اآلخرين

قدرات الكامنة لدى الصم وتنميتها، خاصة ، والكشف عن ال بعض المهارات اليدويةمية تن-

 .القدرات اإلبداعية

 .بط الطالب األصم بالبيئة من حوله، ورة المباشرة الالزمة لحدوث التعلم  توفير الخبرات الحسي-

قرار، الثقة ، اتخاذ الةتنمية مهارات االتصال المختلفة، واالتجاهات السلوكية السليمة، كالمبادأ  -

 .نظمة والقوانين، واحترام األبالنفس، االستقاللية، تحمل المسؤولية، المشاركة، التعاون

 .  تنمية مقدرة األصم على المالحظة والمقارنة والدقة في أداء العمل واحترام العمل اليدوي -

ل الدراسة أكثر جاذبية ، وجعاسة الروتينية داخل الصف المدرسي األصم من قيود الدر تحرير-

 .اً مما يقلل شعوره بالضيق والمللوتشويق

كمهارة الربط والمقارنة واالستنتاج، وتحديد مصادر ، األصم المهارات المعرفية للطالب  تنمية-

 .المعرفة واستخالص المعلومات منها

  .فسهملصداقة والود بين المعلم والطلبة، وبين الطلبة أن توفير جو تسوده ا-
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  :واقع التربية الخاصة للمعاقين سمعيا في الضفة الغربية22.1.2 

مثل حوالي ، إذ تعاقات انتشاراً في الضفة الغربيةتعتبر اإلعاقة السمعية من أكثر أنواع اإل    

 ، وفي كثير من األحيان ترتبط اإلعاقة السمعية مع اإلعاقة النطقية التي من مجموع اإلعاقات11%

، نجد أن حوالي رقام مطلقة، وإن شئنا ترجمة هذه النسبة إلى أ من مجموع اإلعاقة%9ي تمثل حوال

، هذا على كالميةشخص من سكان الضفة الغربية يعانون من الصمم وإضطرابات نطقية ) 9000(

 من %1,8عاقة تقارب نسمة وأن نسبة اإل 1.873,476إعتبار أن عدد سكان الضفة الغربية يقارب 

  .)1998ركزية الوطنية للتأهيل، اللجنة الم( نمجموع السكا

عية لم يكن ، إال أن االهتمام باإلعاقة السمم هذه النسبة وضخامة هذه األعدادبالرغم من حج    

، قد يكون أهمها الوعي وعدم توقع حدوث تطور معين بالمستوى المطلوب، ويعود ذلك لعدة أسباب

باإلضافة إلى أن االهتمام . والثقافي بشكل عامر الوضع الصحي ، وتأخ اإلعاقاتفي وضع ذوي

، ويعاني ويواجه يات لمجتمع يصارع الداء واألعداءبذوي االحتياجات الخاصة لم يكن ضمن األولو

ولذلك حظي بعض . الكثير من النكبات والصراعات السياسية والوطنية واالقتصادية والصحية

ل العربية قي تعليمهم في مدارس الصم في الدواألشخاص الصم من أبناء األسر الميسورة بفرص تل

  ).، ومصر األردن، سوريا، لبنان ( .المجاورة مثل

، وهي فتتاح أول مدرسة للصم في فلسطينم حين تم ا1971وقد استمر هذا الوضع حتى عام    

م تم إفتتاح مدرسة المرابطات 1974، وفي سنة في مدينة بيت لحم) ح بولس السادسإفت(مدرسة 

م تم إفتتاح مدرسة الحنان 1975بعة لجمعية المرابطات الخيرية في مدينة قلقيلية، وفي سنة التا

وى  لم يكن في الضفة الغربية س1985وحتى سنة . ة في مدينة جنينالتابعة لجمعية جنين الخيري

  .)1998ركزية الوطنية للتأهيل، اللجنة الم( ثالثة مدارس للصم سالفة الذكر
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 مدرسة تربية خاصة موزعة جغرافيا على مختلف ةي الضفة الغربية إحدى عشرويوجد حالياً ف   

المحافظات، وتعنى بتعليم الصم وتلبية احتياجاتهم التربوية الخاصة، وبعد أن كان تعليم الصم 

 التعليم الثانوي في بعض متد في السنوات األخيرة ليصل لمرحلةإمقتصراً على المرحلة االبتدائية 

، ويقوم على تعليم  التربية والتعليم في تعليم الصمبع المدارس المناهج العامة لوزارة، وتتالمدارس

تلك المناهج للطلبة الصم معلمات يحملن شهادات مختلفة اكتسبن خبراتهن من خالل سنوات التعليم 

للصم، ومن خالل المشاركة في العديد من الدورات المحلية واإلقليمية في المجال ذاته، وتتبنى 

، الذي يركز على استخدام كافة )الشامل(معظم المدارس في تعليمها للصم برنامج اإلتصال التام 

الوسائل المتوفرة إليصال المعلومات والمفاهيم اإلدراكية للطفل األصم، باالعتماد على البقايا 

  .بما في ذلك لغة اإلشارةالسمعية والحواس األخرى 

سطيني يعيشون في األرياف، إال أن معظم الخدمات من المجتمع الفل% 63وبالرغم من أن 

، باإلضافة إلى ية في الضفة الغربيةالمتخصصة لتأهيل المعاقين سمعياً تتركز في المدن الرئيس

المنظمات غير (تركز معظم تلك الخدمات في مدن رام اهللا وبيت لحم ، ويساهم القطاع األهلي 

ما ، علاع الخاص العشرة بالمئة المتبقيةما يغطي القط، بينمن هذه الخدمات% 90بحوالي ) وميةالحك

بترخيص من وزارة التربية والتعليم التي تساهم في تغطية رواتب بأن تلك المدارس تمارس عملها 

  . )1998، ركزية الوطنية للتأهيلاللجنة الم(  عدد من معلمات الصم

  

  

  

  

  



 
 

50

     الدراسات السابقة 2.2

قة بالتربية الخاصة، إلى أهمية عملية التقييم في العملية التربوية نحو لقد أشارت الدراسات المتعل   

 لما للتقييم من فوائد جوانبها،األفضل، وقد تعددت الدراسات التي قيمت البرامج التربوية بمختلف 

، ويتضمن هذا الجزء من الفصل الثاني عرضاً األفضلمتعددة في تحسين وتطوير التعليم نحو 

ت السابقة ذات الصلة بالدراسة الحالية، والتي تم التوصل إليها من خالل مراجعة ومناقشة للدراسا

الدوريات وملخصات الرسائل والمصادر المعلوماتية المختلفة، ونظراً لقلة الدراسات التي تناولت 

لت تقييم البرامج التربوية المقدمة للطلبة الصم، فقد لجأ الباحث إلى الرجوع إلى الدراسات التي تناو

موضوعات تقييم البرامج التعليمية المقدمة لفئات التربية الخاصة األخرى، وبالرغم من أن هذه 

الدراسات لم تُدرج تحت مسميات تقييم البرامج التربوية المقدمة للصم، إال أن أهدافها تمثلت في 

إتخاذ التدابير تقييم الواقع الراهن لهذه البرامج بهدف تحديد جوانب القصور وتمكين القائمين من 

 وفيما يلي عرض لمجموعة دراسات الالزمة لتصويب وتحسين نوعية ما يقدم من خدمات وبرامج،

تقييم البرامج   ودراسات أخرى تناولتسمعياً،تناولت جوانب محددة للبرامج التعليمية للمعاقين 

  . التعليمية المقدمة لفئات التربية الخاصة األخرى

  

  :يةالدراسات العرب 1.2.2

إلى بناء مقياس لمؤشرات ضبط الجودة في البرامج التربوية  ) 2010( لعايد   هدفت دراسة ا

المقدمة لألفراد ذوي اإلعاقات المتعددة، وتحديد درجة انطباقها على مراكز التربية الخاصة في 

 من مراكز مركزاً) 29(المملكة العربية السعودية، وقد تكونت عينة الدراسة من الكوادر العاملة في 

األفراد ذوي اإلعاقات المتعددة التابعة لوزارة التربية والتعليم، التي تقدم خدماتها لألفراد الذكور 
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ذوي اإلعاقات المتعددة، وقد مثلت مختلف مدن ومناطق المملكة العربية السعودية وتنوعت البرامج 

  ).برنامج، معهد، مراكز، مدارس دمج ( وتمثلت في       

ارت النتائج إلى أن هناك مؤشرات لبعدين من أبعاد ضبط الجودة انطبقت بدرجة مرتفعة   وقد أش

، ومؤشرات بعد البرنامج التربوي الفردي  )0.80( التدريس بمتوسط/استراتيجيات التعليم:وهي

في حين أشارت نتائج أبعاد المؤشرات المتبقية وعددها إثنا عشر بعداً انطبقت ).  0.77( بمتوسط  

، حسب المعيار المعتمد في هذه الدراسة، )0.63(ة متوسطة حيث بلغ متوسط درجات التقييم بدرج

األنشطة التعليمية / مؤشرات بعد المنهاج المرجعي، ومؤشرات بعد استراتيجيات التعليم:وهي

، )0.73( لكل منها، ومؤشرات بعد متابعة التقدم في التعلم وتقييمه بمتوسط ) 0.74(بمتوسط 

، ومؤشرات بعد الكوادر العاملة في البرنامج  )0.72( بعد التقييم والتشخيص بمتوسط ومؤشرات 

، ومؤشرات بعد إدارة البرنامج ومؤشرات بعد الدمج والتعليم في برنامج الدمج  )0.68( بمتوسط 

، ومؤشرات بعد ) 0.59( لكل منها، ومؤشرات بعد الخدمات المساندة بمتوسط  ) 0.61(بمتوسط 

،  )0.54( ، ومؤشرات بعد الخدمات الطبية والصحية بمتوسط  )0.55( برنامج بمتوسط تقييم ال

، ومؤشرات بعد البيئة التعليمية  )0.53(ومؤشرات بعد الخدمات االنتقالية والمهنية بمتوسط 

وهي أقل  ) 0.50( ، ومؤشرات بعد مشاركة األسرة ودعمها وتمكينها بمتوسط  )0.51( بمتوسط  

  .طباقاًالمؤشرات ان

  

 دراسة هدفت إلى بناء مقياس للمؤشرات النوعية لبرامج الطلبة ذوي  )2009( الحسن   وأجرى 

صعوبات التعلم وتحديد درجة انطباقها على البرامج التربوية التي تقدم لهؤالء الطلبة في األردن، 

التابعة لوزارة برنامج من غرف المصادر الملحقة في المدارس )  433( وتكونت عينة الدراسة من 

التربية والتعليم ومدارس التعليم الخاص، ولقد تم بناء مقياس المؤشرات النوعية لبرامج ذوي 
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) 174(مؤشراً رئيسياً و ) 18(أبعاد رئيسية تحتوي على ) 7(صعوبات التعلم، وتكون المقياس من 

 المؤشرات النوعية قد مؤشراً فرعياً، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن هناك ثالثة أبعاد من أبعاد

، ومؤشرات بعد )0.59(البيئة التي ينفذ فيها البرنامج بمتوسط :انطبقت بدرجة متوسطة وهي

، ومؤشرات بعد أجراءات التعرف والتشخيص )0.40(استراتيجيات التعليم وانشطة التعلم بمتوسط 

ت النوعية كانت درجة ، في حين أشارت النتائج إلى أربعة أبعاد من أبعاد المؤشرا)0.38(بمتوسط 

، ومؤشر بعد العاملون )0.28(مؤشرات بعد أدارة وتنظيم البرامج بمتوسط : انطباقها متدنية وهي

، وكانت أقل )0.13(، ومؤشر بعد عالقة البرنامج مع األسرة بمتوسط )0.24(في البرامج بمتوسط 

  ).0.8(ان المتوسط أبعاد المؤشرات انطباقاً هي مؤشرات بعد تقييم فاعلية البرامج إذ ك

  

 إلى التعرف على فاعلية البرامج التربوية المقدمة للمعوقين سمعياً  )2009( البلوي   هدفت دراسة 

في الصفوف الخاصة في المدارس العادية، والكشف عما إذا كان للتخصص والخبرة عالقة بفاعلية 

 المدارس العادية، والتعرف على البرامج التربوية المقدمة للمعوقين سمعياً في الصفوف الخاصة في

مدى تحقيق أهداف البرامج التربوية المقدمة للمعوقين سمعياً في الصفوف الخاصة في المدارس 

وشمل مجتمع الدراسة جميع العاملين المتواجدين في المدارس العادية التي يتواجد فيها         . العادية

ي مدينة تبوك في المملكة العربية السعودية، حيث للطلبة ذوي اإلعاقة السمعية ف) برامج األمل ( 

) 42(وقد طبقت هذه الدراسة على جميع معلمي التربية الخاصة وعددهم . مدارس) 4(بلغ عددها 

معلماً عادياً تم إختيارهم بطريقة عشوائية من أربعة مدارس، وبذلك بلغ ) 28(معلماً، باالضافة إلى 

علماً، وأعد الباحث أداة الدراسة اعتماداً على الدراسات والمراجع م) 70(العدد الكلي ألفراد الدراسة 

  :ذات الصلة ، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية
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    كانت الدرجة الكلية لفاعلية البرامج المقدمة للطلبة المعاقين سمعياً في الصفوف الخاصة الملحقة 

  .ه الدراسةبالمدارس العادية متوسطة حسب المعيار المعتمد لهذ

   حصل بعد البيئة الصفية على أعلى متوسط حسابي لدرجة فاعلية البرامج المقدمة للطلبة المعاقين 

سمعياً، تاله بعد األساليب والوسائل التعليمية، ثم بعد الخدمات الداعمة، وأخيراً بعد المناهج 

  .الدراسية

ي درجة فاعلية البرامج التربوية المقدمة    أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة أحصائية ف

للطلبة المعوقين سمعياً في الصفوف الخاصة بالمدارس العادية في مدينة تبوك من وجهة نظر 

  .المعلمين تعزى لمتغيرالخبرة

   أظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة أحصائية في درجة فاعلية البرامج التربوية المقدمة 

 في الصفوف الخاصة بالمدارس العادية في مدينة تبوك من وجهة نظر للطلبة المعوقين سمعياً

  .المعلمين تعزى لمتغيرتخصص المعلم، في بعد األساليب والوسائل التعليمية

  

 دراسة هدفت إلى التعرف على الصعوبات التي تواجه البرامج  )2009( التيماني    وأجرى 

الخاصة في المدارس العادية، وكذلك التعرف على التربوية المقدمة للمعوقين سمعياً في الصفوف 

طبيعة الصعوبات التي تواجه عملية دمج الطلبة الصم، من وجهة نظر معلمي التربية الخاصة، 

ومديري المدارس في منطقة تبوك التعليمية، وعالقتها بمتغيرات طبيعة العمل، والخبرة، والدرجة 

  :الية وقد أسفرت الدراسة عن النتائج الت. العلمية

   جاء بعد الصعوبات المرتبطة بالمدرسة بدرجة مرتفعة من وجهة نظر اإلداريين، بوسط حسابي 

، أما بالنسبة للصعوبات المرتبطة ببعد الطالب المعوقين سمعياً وأولياء أمورهم، فقد كانت )3.70(

، )3.50(حسابي النتائج بدرجة مرتفعة لدى اإلداريين في أربع فقرات، أعالها من حيث الوسط ال
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أما المعلمون فقد عبروا أن بعد الصعوبات المرتبطة بالمنهج المدرسي هو أهم األبعاد، بوسط 

  ).3.78(حسابي 

   كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة أحصائية للصعوبات التي تواجه تجربة 

ما أشارت أيضاً إلى عدم وجود ، ك)اإلداريون والمعلمون ( الدمج بشكل عام تعزى لطبيعة العمل 

  .فروق ذات داللة إحصائية في تقدير الصعوبات تعزى لمتغير الخبرة، ومتغير المؤهل العلمي

  

 إلى استقصاء فاعلية برنامج تدريبي في تحسين إستراتيجيات  )2009( سوالمة    وهدفت دراسة 

سنة، ولإلجابة ) 14-9( مرية من التواصل لدى الطلبة المعاقين سمعياً في األردن في المرحلة الع

طالب ) 40(على أسئلة الدراسة طبق الباحث التصميم شبه التجريبي على عينة قصدية مكونة من 

وطالبة من المعاقين سمعياً في مراكز تأهيل مجتمعي جرش التابع لوكالة الغوث، مقسمين إلى 

 8 ذكور، و10(طالبا وطالبة ) 18(شعبتين تم تحديد احداهما عشوائيا مجموعة تجريبية وتتكون من 

، وقد توصلت ) إناث14 ذكور، و 8(طالبا وطالبة ) 22(واألخرى ضابطة مكونة من ) إناث

  :الدراسة إلى النتائج التالية

   وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طلبة المجموعة التجريبية وطلبة 

  .لتسهيل واإلصالح تعزى للبرنامج التدريبيالمجموعة الضابطة على مقياس إستراتيجيات ا

  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طلبة المجموعة التجريبية وطلبة 

المجموعة الضابطة على مقياس إستراتيجيات التسهيل واإلصالح تعزى للتفاعل بين متغيري الجنس 

  .والبرنامج التدريبي

ة بين متوسطات درجات طلبة المجموعة التجريبية وطلبة   وجود فروق ذات داللة إحصائي

المجموعة الضابطة على مقياس إستراتيجيات التسهيل واإلصالح تعزى للتفاعل بين متغيري درجة 
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اإلعاقة السمعية والبرنامج التدريبي، في حين لم تظهر فروق دالة إحصائيا بالنسبة إلستراتيجية 

  .االهتمام والحضور

ت داللة إحصائية بين متوسطات درجات طلبة المجموعة التجريبية وطلبة   وجود فروق ذا

المجموعة الضابطة على مقياس إستراتيجيات التسهيل واإلصالح تعزى للتفاعل بين متغيري درجة 

اإلعاقة السمعية والبرنامج التدريبي، في حين لم تظهر فروق دالة إحصائيا بالنسبة إلستراتيجتي 

  .ير المحددةاإلصالح المحددة وغ

  

 دراسة هدفت إلى التعرف على مستوى فاعلية برامج التدخل  )2008( القحطاني    وأجرى 

المبكر لألطفال المعاقين سمعياً في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظر مديرات 

طفال المعاقين ومعلمات المراكز، والروضات الحكومية والخاصة، باإلضافة إلى أولياء أمور األ

وكذلك التعرف على مشكالت ومعوقات برامج التدخل المبكر، وقد تكونت عينة الدراسة من . سمعياً

مفحوصا في ) 128(مفحوصا في المراكز والروضات الحكومية، و) 159(مفحوصا، منهم ) 287(

) 81(مديرة، و) 31(المراكز والروضات الخاصة، وتوزعت عينة الدراسة على ثالث فئات وهم 

  :وقد أشارت نتائج الدراسة إلى ما يلى. ولي أمر) 175(معلمة، و

  مستوى فاعلية برامج التدخل المبكر كدرجة كلية في جميع األبعاد كانت مرتفعة، وذلك من وجهة 

نظر المديرات والمعلمات وأولياء األمور، حيث شكل بعد التقييم والتشخيص المرتبة األولى، في 

  .ألسرة المرتبة األخيرةحين شكل بعد دور ا

   مستوى فاعلية برامج التدخل المبكر من وجهة نظر المديرات والمعلمات في جميع األبعاد كانت 

مرتفعة، حيث شكل بعد التقييم والتشخيص المرتبة األولى، في حين جاء بعد االدارة في المرتبة 

  .ظر المديرات والمعلماتاألخيرة، باستثناء بعد دور األسرة شكل مستوى متوسط من وجهة ن
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في جميع     مستوى فاعلية برامج التدخل المبكر من وجهة نظر أولياء األمور كانت مرتفعة

حيث شكل بعد التقييم والتشخيص المرتبة األولى، في حين شكل بعد دور األسرة المرتبة  األبعاد،

  .األخيرة

يبي في إستراتيجيات التواصل  دراسة هدفت إلى تصميم برنامج تدر )2007( خليل    وأجرت 

واستقصاء فاعلية عينة من الطلبة الصم وضعاف السمع في معهد الصم في مدينة دمشق، حيث 

طالبا من الصف السابع والثامن، وعالقته بمتغير درجة اإلعاقة ) 29(تكونت عينة الدراسة من 

وقد قامت الباحثة بتقييم . لالسمعية، واستخدام السماعة الطبية، والعمر، والمستوى التعليمي لأله

التعامل مع إستراتيجيات التواصل الالتكيفية، وإستراتيجية :استعمال ثالث من اإلستراتيجيات وهي

  :ضبط البيئة، وإستراتيجيات استخدام اإلشارات البصرية، حيث أشارت نتاج الدراسة إلى

عة الضابطة لصالح    وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية والمجمو

  .المجموعة التجريبية تعزى للبرنامج

فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيرات درجة اإلعاقة السمعية، استخدام السماعة     عدم وجود

  .الطبية، العمر، والمؤهل األكاديمي لألهل

 

يا ، في سور إلى تقييم البرامج التربوية للطلبة المعاقين سمعياً )2007(يوسف هدفت دراسة و    

أسرة،  230 معلماً ومعلمةً، و 95، حيث تكونت عينة الدراسة من من وجهة نظر المعلمين واآلباء

انخفاض ، وأشارت النتائج إلى  في سوريافي المعاهد الحكومية التابعة لوزارة الشؤون والعمل

كان مرتفعاً  بينما ،)1.42( على الدرجة الكلية لكافة األبعاد حيث بلغمين تقييم المعلمتوسط درجة

) 1.71(حيث بلغ متوسط درجة التقييم  ،على البعد الفلسفي والقانوني، وبعد المعلمين، والبعد المهني

تقييمهم منخفضاً على بعد المنهاج، وبعد اآلباء، وبعد  وجاء، حسب المعيار المعتمد لهذه الدراسة
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حسب ) 1.13( بلغ متوسط درجة التقييم ، حيثوبعد األدوات والوسائل التعليمية، البيئة التعليمية

رات ولم تظهر فروق دالة إحصائياً بين تقييم المعلمين، تبعاً لمتغي المعيار المعتمد لهذه الدراسة،

  سنوات الخبرة والمؤهل العلمي

أولياء األمور على الدرجة الكلية لكافة األبعاد  تقييم انخفاض متوسط درجةأشارت النتائج إلى  كذلك

 تبعاً لمتغيرات الجنس، لم تظهر فروق دالة إحصائياً بين تقييم اآلباء،و ،)1.30( المتوسط حيث بلغ

  .والتأهيل األكاديمي، والدخل االقتصادي، والحالة السمعية

  

 فاعلية منهاج معدل لمنهاج اللغة العربية، باستخدام طريقة التواصل  )2005( القضاة ودرست     

، حيث تكونت عينة في الصفين األول والثاني األساسيطلبة الصمم الكلي في التحصيل اللغوي لل

ة الدراسة إلى ، وتم تقسيم عينن إعاقة سمعية شديدة وشديدة جداًة يعانون م/ طالب36الدراسة من 

 حصتين يومياً ، والثانية تجريبية طُبق معها البرنامج بمعدلمجموعتين بالتساوي، األولى ضابطة

، وقد أظهرت نتائج  بعدييث تم إخضاع الطلبة إلى اختبار قبلي واختبار، حعلى مدار شهر ونصف

صائياً لصالح المجموعة التجريبية، بغض النظر عن الجنس والصف، الدراسة وجود فروق دالة إح

  .مما يؤكد فاعلية البرنامج

  

تعبير الكتابي، والتحصيل الدراسي، ومفهوم  تطوير مهارات ال )2005( حسونة ودرست    

دريبي مقترح ، من خالل برنامج تم في المرحلة المتوسطة في األردن، لدى الطلبة الصلذاتا

، حيث تكونت عينة ة الصم في محافظات الزرقاء وعمان، على عينة من الطلبلتطوير هذه المهارات

، وقد استخدمت  مجموعتين تجريبية وضابطةة موزعين بالتساوي على/ طالبا48ًالدراسة من 

 إلى ، مقياس مفهوم الذات األكاديمي، باإلضافةاختبار التعبير الكتابي( وات هي الثة أدالباحثة ث
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، وقد توصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائياً لصالح المجموعة )البرنامج المقترح 

  . الذاتالتجريبية في مهارات التعبير الكتابي ومفهوم

  

امج تدريبي ألمهات األطفال الصم بدرجة  دراسة حول فعالية برن )2005( ملكاوي وأجرى 

، وقد أجرى دراسته ين نطق األصوات الكالمية العربيةمتوسطة في مرحلة ما قبل المدرسة في تحس

  أما15ً( ، وقسمت عينة الدراسة إلى مجموعتين بالتساوي ا مع أطفالهن أم30على عينة مكونة من 

، حيث تراوحت أعمار األطفال بين  )موعة ضابطة  وطفلها مج أما15ً، و وطفلها مجموعة تجريبية

، وقام الباحث بتطبيق البرنامج التدريبي على أمهات األطفال  سنوات وإعاقتهم حس عصبية)6 - 4(

، بينت نتائج اء التحليل جلسة على مدار أربعة شهور، وبعد تطبيق االختبار البعدي إجر32بمعدل 

في نطق األصوات الكالمية ، ح المجموعة التجريبيةصائياً لصالالدراسة وجود فروق دالة إح

غير التفاعل بين الجنس ، ولمتروق تعزى إلى الجنس لصالح اإلناث، كما تبين وجود فالعربية

  .والمجموعة

  

البرامج التربوية المقدمة للطلبة الصم في األردن، من   إلى تقويم )2004(نحاس وهدفت دراسة    

، وقد بة، وتقديم نموذج مقترح لتطويرهاين، وأولياء األمور، والطل، والمعلميرينالمد وجهة نظر

 من 35ةً من الصف التاسع وحتى الثاني عشر، و/ طالبا35ًةً، و/مديراً 20تكونت عينة الدراسة من 

واستخدمت أداة المقابلة واالستبيان التي تناولت فيها تلك البرامج من أربع . أولياء أمور الطلبة الصم

وقد . والبيئة الصفية والخدمات الداعمةسية، وهي المناهج واألساليب والوسائل التعليمية نواحي أسا

أظهرت نتائجها عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين تقييم المدراء والمعلمين على األبعاد األربعة 

لمتغير ، وعدم وجود فروق دالة إحصائياً بين تقييم المدراء والمعلمين بالنسبة ويةللبرامج الترب
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الجنس والمؤهل العلمي، وظهور فروق دالة إحصائياً على متغير الخبرة التدريسية على بعدي 

وقد جاء تقييم المعلمين منخفضاً على الدرجة الكلية لكافة األبعاد حيث بلغ المنهاج والبيئة الصفية، 

المقابالت على وقد أكدت . حسب المعيار المعتمد في هذه الدراسة) 2.28(متوسط درجة التقييم 

أهمية استخدام أساليب التعزيز من قبل المعلمين، وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات حول 

  .ضرورة رفع كفايات المعلمين في مجال استخدام لغة اإلشارة وأساليب التدريس الخاصة للصم

  

بمرحلتي  على عينة من األطفال الذكور واإلناث الصم  )2000(خليل وأوضحت نتائج دراسة    

هة بحسب شيوعها  من وججاءت مرتبة الطفولة الوسطى والمتأخرة، أن المشكالت السلوكية لديهم 

االندفاعية وعدم التروي، سلوك عدم الثقة في اآلخرين، : نظر معلميهم على النحو التالي

االضطرابات االنفعالية، سلوك التمرد والعصيان، السلوك المضاد للمجتمع، السلوك المدمر 

 في كل من السلوك كما أوضحت وجود فروق دالة إحصائياً بين البنين والبنات الصم. والعنيف

، وكذلك م الثقة في اآلخرين لصالح البنين، وسلوك عدالمدمر والعنيف، والسلوك المضاد للمجتمع

سلوكية الفي كافة المشكالت )  عاماً 11-15(والعليا )  عاماً 7-11 (      بين الفئات العمرية الدنيا

  .زداد تفاقماً بتقدم العمر الزمني، وهو ما يوحى بأن هذه المشكالت تلصالح ذوي األعمار العليا

  

) االحتياجات الخاصةذوي ( التي هدفت إلى فحص مواقف المنتفعين )2000(سعيد وفي دراسة    

مع مراكز قتهم  من القضايا المرتبطة  بعال، فيما يتعلق بعددووجهات نظرهم، وسلوكهم، وتوصياتهم

ة تقييمية من وجهة نظر المنتفعين، فقد توصل التأهيل في الضفة الغربية وقطاع غزة، كدراس

  :الباحث في دراسته إلى
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، أو أصبحوا معاقين خالل السنة حتياجات الخاصة قد ولدوا بإعاقة من ذوي اال%56 حوالي -

  . اإلعاقةاألولى من حياتهم بغض النظر عن أسباب

  .المبحوثين أفادوا بعدم وجود برنامج أو خطة عمل محددة يتم إتباعها من 61% -

  . من المبحوثين لم يتم استشارتهم في نوع البرنامج أوخطة التأهيل70% -

  .ت، كان من أكثر الشكاوي البارزة ترك العائلة وعدم تزويدها بمعلوما-

لم تتابعهم ولم تسأل عن  من المبحوثين الذين غادروا المراكز، أفادوا أن المراكز 66% -

  .أوضاعهم بعد تركهم للمراكز

  . من المبحوثين الذين غادروا المراكز، أفادوا أن المراكز سألت عنهم في مناسبات قليلة14% -

  . من المبحوثين الذين غادروا المراكز، أفادوا أن المراكز سألت عنهم بالصدفة14% -

  .دوا أنهم عادوا للمراكز للمعالجةأفا% 5.8 -

     

لى  طفالً يعانون من إعاقة سمعية، حيث خضعوا إ180 دراسته على  )1999( بركات وأجرى    

 ال ، وأنهمألطفال يمكن التعامل معهم بسهولة، وقد اشار إلى أن هؤالء ابرنامج تربية مبكرة

 ، كما أن المخزون اللغويكما أنهم يتقبلون معلميهم بسهولة، يشعرون بخوف من دخول المدرسة

لديهم ومعرفتهم باألصوات الكالمية المحيطة أفضل من األطفال الذين يلتحقون بالمدرسة في وقت 

  .جتماعي وتدني التحصيل األكاديميمتأخر، والذين واجهوا مشاكل في التكيف اال

وتكونت العينة من  .وقد تم استخدام أسلوب المقابلة في جمع البيانات، وتم تسجيلها من قبل الباحث

ي تلك  ، وبلغ عدد العاملين فمركزاً ) 11( مراكز التأهيل المجتمعي في األردن وعددها جميع 

كما كانت صفوف التربية الخاصة لإلعاقة السمعية موزعة في المراكز كلها . فرداً  )88( ز  المراك
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ير وكانت خدمات التأهيل المساندة للصم في تلك المراكز تشمل العالج النطقي، وفحص السمع، وتوف

  .وفحص األجهزة والمعينات السمعية للطلبة الصم

بينت نتائج الدراسة أن معظم مراكز التأهيل المجتمعي تقدم خدماتها بمستوى جيد، إال أن هذه    

الخدمات تفتقر إلى الفاعلية التي يفترض وجودها من خالل العناصر األساسية للبرنامج، كما بينت 

  .المقدمة على مستوى المجتمع المحليالدراسة عدم وجود تخطيط للخدمات 

 بدراسة حول فاعلية مراكز التربية الخاصة في األردن، حيث تكونت  )1994(دردريان وقامت    

 ، العقلية والسمعية، لإلعاقات مركزاً من مراكز التربية الخاصةعينة الدراسة من ثالثة عشر

  . وثالثين معلماً وستة مديراً ومائة13، وضمت الدراسة والبصرية والحركية

 : التالية اشتمل على األبعاد،بية الخاصةوقد تم تطوير مقياس لقياس مستوى فاعلية مراكز التر   

 ، وخصائص المركز، والمنهاج، وما يدور في غرفة الصف، ومشاركة األهالي والمعلمين،اإلدارة

  .والجو التربوي

، ولكن مستوى الفاعلية اختلف بين لةجميع مراكز التربية الخاصة فاعوقد أظهرت النتائج أن 

 المراكز، إذ كانت مراكز اإلعاقة الحركية أكثرها فاعلية على معظم األبعاد تليها مراكز اإلعاقة

  .البصرية

  

 دراسة حول العالقة بين معلمي وآباء األطفال الصم الملتحقين  )1992( السرطاوي وقد أجرى    

من آباء وأمهات ) 200(   شملت الدراسةوجهة نظر اآلباء،بمراكز التربية الخاصة في األردن من 

.  سنة4-16األطفال الصم الملتحقين في مراكز اإلعاقة السمعية ممن تراوحت أعمارهم ما بين 

أظهرت نتائج الدراسة أن األهل يدركون العالقة بشكل أفضل عندما يتعلق األمر بأبنائهم، كما 
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االقتصادي والمستوى األكاديمي لرأي اآلباء بالعالقة بينهم أظهرت الدراسة بأنه ال أثر للمستوى 

  .وبين المعلمين على األبعاد كلها

  

، وارتفاع لتكيفي عن انخفاض مستوى السلوك ا )1992( الشخص وكشفت نتائج دراسة     

عوقين ، وأن األطفال الممعياً بالنسبة ألقرانهم العاديينمستوى النشاط الزائد لدى األطفال المعوقين س

سمعياً الذين يخضعون ألسلوب الرعاية التعليمية الخارجية يتميزون بارتفاع مستوى سلوكهم التكيفي 

  .رعاية واإلقامة في مؤسسات داخليةأكثر من أقرانهم الذين يخضعون ألسلوب ال

 الكفايات التعليمية لمعلمي األطفال المعوقين سمعياً في  )1991( الحديدي وتناولت دراسة    

 وهدفت هذه الدراسة إلى تحديد الكفايات التعليمية المهمة ،ألردن وعالقتها ببعض المتغيراتا

، كما هدفت إلى تحديد العالقة بين تقدير المعلمين ألهمية تلك  المعوقين سمعياًلمعلمي األطفال

  .خبرة التدريسية والمؤهل التعليميالكفايات، وكل من متغيري ال

، م التعليم وتنظيمه، وتصميتقييم الطفل المعوق سمعياً: االت متعددة هي شملت الكفايات مجوقد   

 والخصائص الشخصية ، الطفل وتوجيههوأساليب تدريس األطفال المعوقين سمعياً وإرشاد أسرة

  .للمعلم

وبينت نتائج الدراسة أن تقييم األطفال المعوقين سمعياً هو المجال الذي تصدر قائمة اهتمامات    

، فإرشاد األسرة، كما  التدريس ثم أساليب،ليه مجال الخصائص الشخصية للمعلم، يدراسة الأفراد

، وعلى مجال اإلرشاد حيث أولى المعلمون  التدريسكان للمؤهل العلمي أثر على أهمية أساليب

  .ين الذين يحملون الثانوية العامةالذين يحملون الدبلوم أهمية اكبر لهذين المجالين من المعلم

أشارت الدراسة إلى المهارات والقدرات التي ينبغي على برامج إعداد معلمي التربية الخاصة كما 

  .للمعوقين سمعياً التركيز عليها
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وافق النفسي لدى المعوقين  دراسة ميدانية حول االستعداد للتعلم والت )1985( كامل وأجرى    

، العقلي عند المعاقين سمعياًجة النمو ، بهدف التعرف على االستعداد للتعلم كمؤشر عام لدرسمعياً

،  المستخدم)  نيبراسكا-هيسكي( كما يظهر في أدائهم على االختبارات الفرعية غير اللفظية لمقياس 

، وتأثيره على أدائهم واعه المختلفة عند هؤالء األطفالوكذلك للتعرف على طبيعة التوافق النفسي بأن

وقد خرج . )الرتب لتقدير سلوك األطفال  (  يقاس بمقياسلالختبارات العملية غير اللفظية، كما

الباحث بملخص مؤداه تحققه من صدق تساؤالته والتي من بينها انه يوجد تفاعل إحصائي دال بين 

 عليه عند ارتفاع العمر ، ويتضح من ذلك أن أفضل أداء نحصلالعمر التعليمي ومتغيرات التوافق

، حيث يتضح أهمية المالحظات السلوكية ي مجاالته المختلفةف، وارتفاع درجات التوافق التعليمي

وتقنينها في الكشف عن أحد أسباب انخفاض األداء العقلي وبالتالي التحصيلي، وأن كل من التوافق 

 التي تؤثر على الذاتي والمنزلي والمدرسي يحتل أهمية خاصة بالنسبة لجوانب اإلعاقة االنفعالية

لبحث يكشف عن وجود بعض األطفال الصم المتفوقين الذين يجب ن ااو. األداء بصفة عامة

  .االهتمام بهم

  

 تحليالً )1981(وحدة البحوث التربوية بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم كما أجرت    

للوثائق الخاصة بالدراسات والبحوث في مجال تقويم البرامج التربوية، حيث تناول الباحثون 

 من مجموع الوثائق قد )78.7 % (أي  منها 26تحليل ثالثاً وثالثين وثيقة، تبين أن بالدراسة وال

 التربوية ومن، مما يشير إلى الدور المتزايد الذي بدأت البحوث  إدارة للبحوثصدر عن مركز أو

  .ه في تطوير العمل التربوي العربي بالتقويم تقومبينها بحوث ودراسات 

هج وما يتعلق بها  التربوية التي تناولتها هذه الوثائق أن مجال المناويتبين من استعراض المجاالت

، والكتب المدرسية والوسائل التعليمية قد نال النصيب األكبر، يليه في األهمية من طرق التدريس
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بينما لم يتناول تقويم عمل المعلم إال وثيقة ) االمتحانات ( مجال القياس والتقويم ألعمال الطالب 

  . مجال النشاط المدرسيذلك الحال بالنسبة إلىواحدة وك

  :كما بين هذا التحليل أن من أهم السمات العامة للتقويم التربوي التي ركز عليها الباحثون   

  .التقويم التربوي ليس جزءاً عضوياً من النظام التعليميإن * 

  .إن األهداف العامة وأهداف المناهج بحاجة إلى وضوح* 

، في حين ألهدافه األساسيةلتقويم الكلية التي تتناول مدى تحقيق النظام التربوي ندرة دراسات ا*  

، العامة والسياسة الرئيسة للتربيةتحتاج التربية العربية إلى مزيد من المراجعة المستمرة لألهداف 

  .عليميد على الجانب الكيفي في الت، والتأك التنمية ومتطلباتهالتحقق مزيداً من االلتحام مع أهداف

كما أن نتائج الدراسة التحليلية آنفة الذكر لمعظم الدراسات التقويمية في الوطن العربي، بينت بأن    

وحدة (   غياب األهداف في كثير منهاوظهرأهداف البرامج التربوية كانت غير واضحة، بل 

  . )1981البحوث التربوية بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 

  

  :الدراسات األجنبية 2.2.2

 دراسة بعنوان دمج الصم وضعاف السمع في )Cheeker et al., 2009(تشيكر إيتالأجرى     

المناطق الريفية، نظرة حول اتجاهات اآلباء والخدمات التعليمية، وكان الهدف من الدراسة هو 

. في أستراليا عن الخدمات الحالية لرأي الوالدين حول فكرة الدمج ومستوى رضاهم إجراء مسح

من اآلباء واألمهات الذين يتلقى أطفالهم الصم خدمات الدمج، وبينت نتائج ) 34(حيث تم مقابلة 

عدم توفر الخدمات التي تلبي احتياجات الطفل :الدراسة أن الصعوبات التي تواجه هذا البرنامج هو

وأن هناك أثراً ذا داللة األصم، وذلك بسبب عدم اهتمام العاملين في تلك المدارس بتوفيرها لهم، 

 .لخبرة المعلم في التعامل معهم بشكل مناسب على صعوبات الدمج
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دراسة بعنوان دمج فاقدي السمع، كأحد أشكال تعليم المعاقين  )Moore, 2008 (مور    وأجرت 

يجابية سمعياً، بينت أن دمج المعاقين سمعياً له آثار إيجابية وسلبية على هؤالء الطلبة ومن النتائج اإل

  :التي توصلت إليها الدراسة

أن استراتيجيات التعليم في صفوف الدمج لها أثر بالغ في زيادة دافعية الطلبة الصم نحو    _ 

  .النجاح

  .زيادة اهتمام المعاقين سمعياً بوسائلهم السمعية وذلك ألهميتها في غرفة الصف   _ 

  .م بأكبر قدر ممكنإستغالل الطلبة ضعاف السمع لبقايا السمع لديه   _ 

أما عن النتائج السلبية فقد وجدت الدراسة دالالت على أن الصعوبات مرتبطة بقلة كفاءة المعلمين 

العاديين في التعامل مع ذوي اإلعاقة السمعية، وعدم إلمامهم بمحتويات المنهاج المناسب لهم، حيث 

  .وجدت اختالفات تعود لمتغير المؤهل العلمي لدى المعلمين

  

 دراسة بعنوان تجربة قبرص في الدمج  )Kika et al., 2008( كيكا وآخرون  وأجرى   

األكاديمي واالجتماعي للطلبة الصم في مدارس التعليم الثانوي، حيث تكونت عينة الدراسة من 

، ومعلميهم )61(طالباً أصماً يترددون على المدرسة الثانوية العامة، وأولياء أمورهم وعددهم) 69(

معلماً وقد وزع الباحثون أربعة إستبانات بهدف ) 34(، ومدرسيهم السابقين وعددهم)367(وعددهم

معرفة تصورات المشاركين في هذه التجربة، وبعد أن تم تحليل البيانات إحصائياً، توصلت الدراسة 

ارد إلى أن غالبية الطلبة الصم قد تم دمجهم بشكل جيد وخاصة دمجهم اجتماعياً، كما أن توافر المو

قد سهل من هذه العملية، وبخاصة األكاديمية منها، إال أنها وجدت دالالت ذات أثر على أن 

  :الصعوبات التي واجهت هذه التجربة تمثلت في التالي

  .عدم توفير برامج التدريب أثناء الخدمة للمعلمين المعنيين في هذه البرامج  _ 
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  .معدم تعديل الصفوف العادية لتصبح مالئمة للص  _ 

 .نقص الخبرة لدى المعلمين حول المعاقين سمعياً  _ 

  

 بعنوان التسهيالت والصعوبات  )Alice et al., 2006( أليك وآخرون    وفي دراسة قام بها 

المرتبطة بدمج األطفال والشباب المعاقين سمعياً في المدارس العادية، حيث ركزت دراستهم على 

المهمين في هذه العملية لنجاحها، حيث تكونت عينة الدراسة أهمية تعزيز الشراكات بين األشخاص 

معلماً ومديراً ضمن هذه ) 30(أب وأم لديهم أطفال صم مدموجون في المدرسة العادية، و) 50(من

المدارس، واستخدم الباحثون أستبانة وزعت عليهم بينت فقراتها التسهيالت والحواجز التي يواجهها 

  :لنتائج إلى هناك عدة صعوبات تواجه الدمج منهابرنامج الدمج، حيث أشارت ا

  .إهمال دراسة العوامل الخارجية والفردية لألطفال والشباب ذوي اإلعاقة السمعية   _ 

  .عدم التحضير المالئم لهم إلدراجهم في الصفوف الموحدة   _ 

  .نجاحهاعدم وجود تعاون وشراكات حقيقية بين المسؤولين بهذه البرامج مما يؤثر على   _ 

 كما وجدت الدراسة أثراً ذا داللة على خبرة المعلمين والعاملين في هذه البرامج على الصعوبات 

 .المرتبطة بدمج وتواصل بين األطفال والشباب الصم والسامعين في المدرسة العادية

  

 هدف إلى وطنيوالتي اشتملت على إجراء مسح  (Stephanie, 2006) ستيفاني في دراسة   

 الذين يعملون مع الطالب الصم وضعاف السمع في أوضاع تربويه يرينالمعلمين والمدمسح 

مدرسه خاصة بتعليم 32  مدرسه وبرنامجاً تربوياً منها 254وقد اشتملت عينة الدراسة على. مختلفة

 برنامج دمج وأشارت النتائج إلى ضرورة 55 برنامجاً تعليمياً في المدارس العامة و 167الصم و 
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كيز على استعمال التعديالت المناسبة في منهاج القراءة والرياضيات والى أهمية التطوير في التر

 .نوعية أدوات التقييم البديلة المستخدمة مع الصم وضعاف السمع

  

 هدفت إلى التي )(Fernandez and Fuentes, 2004 و فنتس فرناندز كل من وفي دراسة   

 بهدف تطوير قانون وسياسات التربية ،سبانياإاقين سمعياً في تقييم برامج التربية والتعليم للمع

، وجدا بأن القانون اإلسباني  القانوني وتحليل القانون الحديث عن طريق مراجعة التاريخ،الخاصة

يتجه نحو إعادة النظر في لغة اإلشارة واستخدام منحى ثنائية اللغة لمختلف المستويات الدراسية 

ب تدني مستوى التحصيل الدراسي للصم الذين تعلموا وفق منحى أحادي حيث كانت المسوغات بسب

، ولهذا أكد القانون الحديث إلى تنظيم جهود المترجمين ة والثقافة طيلة جيلين من الطالباللغ

 .هموا في المدارس ثنائية اللغةومعلمي لغة اإلشارة، إضافة إلى الراشدين الصم، ليسا

  

 التي تضمنت إجراء مسح )Lassasso and Lollis, 2003( لسالساسو و لو كل من وبدراسة  

 مدارس نهارية في الواليات المتحدة تقدم تربية خاصة للصم 3، ومدرسة لإلقامة الداخلية 16على 

عن طريق برامج ثنائية اللغة طبقت أداة المسح التي تضمنت تقييماً حول تطبيقات البرامج والمنهاج 

 2%، وقد أظهرت النتائج أن ة اإلنكليزية وطرق تقييم البرامجم اللغوطرق التواصل، ومدى استخدا

فقط من تلك البرامج تعمل بشكل رسمي وفق خطة سنوية ومواد وإجراءات تناسب أبعاد ثنائية 

 .ين حسب متطلبات البرامج الثنائيةاللغة، وأوصت الدراسة بضرورة االهتمام ببرامج إعداد المعلم

  

 بإجراء دراسة تحليلية لبرامج )Jones and Ewing, 2002( إوينججونز و  كل من وقام   

 تقريراً ذاتياً للمعلمين المشتركين في 46إعداد المعلمين لطالب معاقين سمعياً من خالل تحليل 
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 Council on Education ofبرامج اإلعداد المقدمة من قبل مجلس إرشاد التربية الخاصة بالصم 

the Deaf) CED )  

  ،تلك البرامج ، ودلت النتائج إلى قلة عدد المشاركين في1986المقارنة مع نتائج عام وقد تمت 

والى ضرورة زيادة اشتراك معلمي الطالب الصم وضعاف السمع في المساقات التدريبية لتلك 

 .ير في كفاءاتهم التعليمية الخاصةالبرامج لتحقيق التطو

  

، سبانياإم المشكالت الخاصة بالطالب الصم في إلى تقيي) (Bowen, 2000  بون وهدفت دراسة   

 والتسرب ،وذلك في المناطق الريفية، حيث وجدت أن أبرز المشكالت كانت في الضعف األكاديمي

 إضافة إلى تنوع ، وندرة اإلكمال في التعليم الجامعي، أو التوجه نحو البرامج المهنية،من المدرسة

 واستخدام لغة إشارة مختلفة ما بين المنزل ،ليزية أو االسبانيةالخيارات أمام الطالب في اللغتين اإلنك

والمدرسة، وقد أوصت الدراسة إلى ضرورة لجوء فريق تقييم الطفل إلى القيام بدراسة مفصلة عن 

لغته وشاملة عن ثقافته، والى أهمية إشراك األسرة في عملية التقييم وضرورة تشجيع اآلباء من قبل 

 .اجز التي تعيق تحقيق التواصلالحوالمدرسة إلزالة 

  

 من خالل دراستها بإجراء مقابالت مع الصم في مدارس الدمج، )Lucia, 2000( لوسيا وقامت  

وتسجيل وجهات نظرهم في معلميهم على شريط فيديو، حيث عبر فيه الطلبة عن رأيهم في 

المعلمين، وعن خبراتهم والصعوبات التي يواجهونها، وأساليب التدريس المتبعة معهم من قبل 

بير اللغوي، وأهمية استخدام لغة اإلشارة من قبل المعلمين، باإلضافة إلى الصعوبات في التع

من معلمي مدارس الدمج في البرازيل، ) 1000(المعلمين، وتم عرض شريط الفيديو على نحو 
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وبعد مشاهدتهم شريط الفيديو طُلب منهم تعبئة استمارة لتقييم الشريط، والتعبير عن وجهة نظرهم 

  :د خلص الباحث إلىمدارس الدمج، وقفي استخدام لغة اإلشارة في 

  . الصم في مدارس الدمجةبلخبرة الطدور هام في معرفة ) شريط الفيديو(  كان للفيلم -

  . على أهمية مساعدتهم للطلبة الصم أكد المعلمون-

 .اعدة الطلبة الصم في مدارس الدمج أكد المعلمون على أهمية إتقان لغة اإلشارة لدعم ومس-

  

 دراسة مسحية تقييميه  ) Bodner and Martin, 1999( رتننر و مادبو كل من وقد أجرى  

 معلم تربية خاصة بالصم في أمريكا، وقد أشارت النتائج لضرورة انتقال هؤالء المعلمين 56على 

: إلى الكليات التربوية إلكمال التدريب العملي والدراسة النظرية نظراً لمجموعة من األسباب، أهمها

 بحث العلمي وثانياً ليكتسبوا فعالية أكبر ومهارات في تدريس األطفالضرورة اكتسابهم لمهارة ال

  .الصم

 

بإجراء دراسة لمعرفة   )Diebold & Waldron, 1998( ديبولد و والدون كل من وقام   

علوم (، وقد تم توزيع أربعة نصوص لمادة ي تعليم مادة العلوم للطلبة الصماألسلوب األفضل ف

عاماً،  ) 22-12( الب يعانون من الصمم التام وتتراوح أعمارهم بين  ط60على ) الصف السادس 

، وخلص الباحث إلى أن النصوص التي تحتوي على ث وزعت النصوص عليهم بشكل عشوائيحي

، حصل فيها الطلبة الصم على درجات أعلى من باقي النصوص ض كلمات باإلنجليزيةصور وبع

 .د صور أقللمات إنجليزية أكثر وعدالتي احتوت على ك
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 معلماً 64 التي ضمت المسحية )Hadadian et al., 1997(  وآخرونهادديان وفي دراسة   

، وجدت بأن المعلمين ال يمتلكون مهارات جيدة في س الطالب الصم في المدارس العامةيقوم بتدري

، وقد غار الصلغة اإلشارة األمريكية وال في األثر الذي يتركه مجتمع الصم على تربية األطفال

أوصت نتائج تلك الدراسة لتدريب المعلمين قبل وأثناء الخدمة على لغة اإلشارة وعلى تعريفهم 

 .بالقضايا الحالية لفلسفة وتطبيقات منهج ثنائية اللغة

  

 بدراسة مسحية بهدف تقييم )Lytle and Rovins, 1997 (اليتل و روفنزم كل من اكما ق   

 80اً في الواليات المتحدة األمريكية وقد أجريت على عينة مكونة من التعليم الخاص بالمعاقين سمعي

وقد بينت . طالب معاقين سمعياً صفاً من صفوف الدمج التي تحتوي على 38صفاً خاصاً للصم و 

النتائج بأن البرامج المقدمة للطالب المعاقين سمعياً تركز على الطرائق واألساليب، على حساب 

وأوصت الدراسة إلى أهمية وجود الكفاءة لدى . ومناسبتها لتلك الفئة الخاصةاهج محتوى تلك المن

معلمي المعاقين سمعيا كما هي عند المعلمين العاديين وبنفس الموضوعات والمواد التعليمية مضافاً 

  .ئص المعاقين سمعياً كفئة خاصةاليها كفاءة في التعامل مع خصا

  

  مراهقاً من الصم تراوحت 53ة على عينة تكونت من  بدراس)(Desselle, 1994 ديسل وقام   

، وذلك بهدف ن من حيث الذكاء ودرجة اإلعاقةعاماً، وهم متجانسو ) 19-13( أعمارهم مابين 

، وتقدير الذات لدى أبنائهم تخدمة من قبل أولياء األمورمعرفة العالقة بين أساليب التواصل المس

  :، وتوصل الباحث إلىالصم

بأساليب التواصل مع أبنائهم الصم، يؤدي ذلك إلى شعورهم معرفة أولياء األمور  كلما زادت -

  .بالقبول
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  .ويمكن التغلب عليها) حاسة السمع (  أن اإلعاقة مجرد تلف في واحدة من الحواس -

وتقدير الذات لدى المراهقين  أكدت نتائج الدراسة على وجود عالقة إيجابية بين أساليب التواصل -

  .الصم

  

 إلى تفسير التغيرات التي )Mortimore et al., 1988( وآخرونمورتي مور وهدفت دراسة   

) القراءة، الكتابة، والرياضيات( على التحصيل الدراسي للطلبة الصم، وذلك في مواد تحصل 

وقد شملت دراسته . ت في اتجاهات الطلبة نحو المدرسة، ومفهوم الذات لديهموكذلك معرفة التغيرا

، وقد مدرسة اختارها بشكل عشوائي) 50 (عاماً من) 11-7( طالباً تراوحت أعمارهم بين )2000(

، وخلص الباحث إلى نتيجة مفادها أن ي تساعد في زيادة فاعلية العمليةناقش الباحث العوامل الت

  :إلىإحراز الطلبة تقدم ملحوظ يعود 

  . المعلمين لسجالت فردية لكل طالب حفظ-

  .الدراسيةبقاً بالخطط  الطلبة مس إعالم-

  .دائم حضور أولياء األمور االجتماعات المدرسية بشكل -

  

 إلى التعرف على أثر برامج التدخل المبكر )Greenberg, 1983 (جرينبرج وهدفت دراسة   

، حيث تكونت نها أسر األطفال المعاقين سمعياً التي تعاني م،على التخفيف من الضغوطات النفسية

، ا كمجموعة ضابطة واألخرى تجريبية، إحداهمن مجموعتين من أسر األطفال الصمعينة الدراسة 

بية على التواصل مع أطفالها وقد توصلت نتائج الدراسة إلى زيادة قدرة األسر في المجموعة التجري

 .، وانخفاض حدة الضغوطات النفسية التي تواجهها األسر مقارنة بالمجموعة الضابطة الصم
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 دراسة هدفت إلى )(Stinon, Lang &Macloed, 1981 ستينون وماسلود ن  كل موأجرى   

، وأهمية تزويد الطالب ت والمفاهيم المقدمة للطلبة الصممعرفة أثر الترجمة اإلشارية على المعلوما

أجرى دراسته على ، حيث ليب والوسائل التعليمية المالئمةاألصم في نظام الدمج التعليمي باألسا

، وتكونت ت لهم المحاضرة باستخدام الفيديوطالباً أصماً قدم) 20(ولى تكونت من ، األمجموعتين

ثم طلب من . هم المحاضرة مترجمة بلغة اإلشارةطالباً أصماً قدمت ل) 16(المجموعة الثانية من 

، وخلص الباحث إلى  مما قدم لهم في المحاضراتأفراد كلتا المجموعتين تسجيل كل ما يتذكرونه

) سجلوا( قد تذكروا ت لهم المحاضرة باستخدام الفيديومجموعة األولى الذين قدمأن طلبة ال

طلبة المجموعة الثانية الذين عرضت عليهم المحاضرة ) وسجلوا (مالحظات أكثر مما تذكروا 

  .شاريةباستخدام اللغة اإل

الية  دراسة للمقارنة بين فع) ,1980Reynold & Booher( رينولد و بوهر  كل من وأجرى   

قد تم تقديم أربعة نماذج ، و)استخدام الصور، والمعلومات المكتوبة (  تعليم الصم هما أسلوبين في

  :كالتالي

  .تم عرض صور فقط:  النموذج األول-

  .صور مع بعض الكلمات المكتوبة:  النموذج الثاني-

  .عرضت المادة مكتوبة فقط:  الثالث النموذج-

  . مكتوبة مع بعض الصورعرضت المادة:  النموذج الرابع-

عبير عما ، وطلب من الطلبة التهوقد تم عرض كل نموذج على مجموعة من الطلبة على حد   

عرض الصور مع بعض ( ت النتائج أن النموذج الثاني وهووقد بين. شاهدوه أو ما عرض عليهم

و النموذج  ه)عرض الصور فقط ( ، وكان النموذج األول كان أفضل نموذج) مات المكتوبة الكل
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، وبالتالي أكدت نتائج الدراسة على أهمية استخدام المعلمين الكتابة والصور األقل وضوحاً للطلبة

 .يح المادة التعليمية للطلبة الصممعا ، لتوض

  

 بدراسة بهدف تقويم برامج ومناهج الصم في الواليات ),Conard 1979 ( كوناردوقام    

، وقد أجرى دراسته على )اإلدراكية واللغوية (  النواحي منالمتحدة وأثرها على مستوى الطلبة 

، ن بالكامليونصف أفراد العينةً أمة وقد بينت نتائج الدراسة أن /طالباً ) 468(  عينة مكونة من 

،  كون قدرات لغوية مناسبة ألعمارهم، وال يمتلخدام اللغة المنطوقةوأن معظمهم ال يستطيعون است

  .اسية في تطوير قدراتهم اإلدراكيةر لغة داخلية تعتبر أسوغير قادرين على تطوي

يمكنهم  ) dB 85( وتوصلت الدراسة إلى أن الطلبة الصم الذين تزيد درجة فقدان السمع لديهم عن 

االستفادة من مختلف البرامج إذا تم التركيز على استخدم لغة اإلشارة أكثر من اللغة المنطوقة ، 

 .اصل لديهم باللغة المنطوقةوذلك بسبب ضعف مهارة التو
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  :سابقةعلى الدراسات الليق تعال 3.2

  : التعليق على الدراسات العربية1.3.2

من خالل استعراض الباحث للدراسات السابقة، يرى من األهمية تناولها والتعقيب عليها من حيث 

   :التالي

  :موضوع الدراسة

حددة في تقييم البرامج التربوية للمعاقين سمعياً، ومنها   عدد من الدراسات السابقة تناولت جوانب م

 ، ودراسة يوسف)2008( ، ودراسة القحطاني)2009( ، ودراسة التيماني)2009( دراسة البلوي

، ودراسة )2004( ، ودراسة نحاس)2005( ، ودراسة حسونة)2005( ، ودراسة القضاة)2007(

تناولت بعض الدراسات الجوانب السلوكية في حين ). 1991(، ودراسة الحديدي)1999( بركات

، ودراسة )2000(ودراسة سعيد ،)2000(والتوافق النفسي لدى المعاقين سمعياً، ومنها دراسة خليل

  ).1985(كامل

  

  : نتائج الدراسة

لتقييم البرامج التربوية للطلبة الصم كانت  اتفقت نتائج عدة دراسات على أن الدرجة الكلية* 

  ).2009(، ودراسة البلوي)2009(، ودراسة الحسن)2010(دراسة العايدمتوسطة، ، ومنها 

لتقييم البرامج التربوية للطلبة الصم كانت  اتفقت نتائج عدة دراسات على أن الدرجة الكلية* 

  ).2007(، ودراسة يوسف)2008(، ودراسة القحطاني)2009(مرتفعة، ومنها دراسة التيماني

دم وجود فروق دالة احصائياً تعزى لمتغير خبرة المعلمين، اتفقت نتائج عدة دراسات على ع* 

في حين توصلت ). 2007(، ودراسة يوسف)2009(، ودراسة التيماني)2009(ومنها دراسة البلوي
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، إلى وجود فروق دالة احصائياً تعزى لمتغير خبرة المعلمين على بعد )2004(دراسة نحاس

  .المنهاج وبعد البيئة الصفية

وجود فروق دالة احصائياً تبعاً  ، على عدم)2004(، ودراسة نحاس)2007( يوسفاتفقت دراسة* 

إلى وجود وجود فروق ) 1991(لمتغير المؤهل العلمي للمعلمين، في حين توصلت دراسة الحديدي

  .المؤهل العلمي للمعلمين دالة احصائياً تعزى لمتغير

 على عدم ،)1992(لسرطاوي، ودراسة ا)2007(، ودراسة يوسف)2007(اتفقت دراسة خليل* 

  .وجود فروق دالة احصائياً في تقييم أولياء األمور تبعاً لمتغير المؤهل العلمي

وجود فروق دالة احصائياً  على عدم ،)1992(، ودراسة السرطاوي)2007(اتفقت دراسة يوسف* 

  .في تقييم أولياء األمور تبعاً لمتغير الدخل الشهري

  

  

  :ت األجنبية التعليق على الدراسا2.3.2

  :موضوع الدراسة

هناك عدد من الدراسات تناولت جوانب محددة في تقييم البرامج التربوية ومدى مالءمتها في   

، )Fernandez & Fuentes, 2004(، ودراسة)Stephanie, 2006(تعليم الصم، ومنها دراسة

 ،)Diebold & Waldron, 1998(، ودراسة)Lassasso and Lollis, 2003(ودراسة

، )Mortimore et al., 1988(، ودراسة)Lytle and Rovins, 1997(ودراسة

في ). Reynold & Booher, 1980(، ودراسة)Stinon,Lang, & Macloed, 1981(ودراسة

حين تناولت بعض الدراسات تقييم برامج دمج الطلبة الصم في في مدارس التعليم العام، ومنها 

، )Kika et al., 2008(، ودراسة)Moore, 2008(سة، ودرا)Cheeker et al., 2009(دراسة
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بينما تناولت دراسات أخرى تقييم أداء معلمي الطلبة الصم، ومنها ). Alice et al., 2006(ودراسة

 ,.Hadadian et al(، ودراسة)Bodner and Martin, 1999(، ودراسة)Lucia, 2000(دراسة

1997.(  

  

  :نتائج الدراسة

حيث أنها  إلى الفعالية،) البرامج والمناهج التعليمية(ى افتقار الخدماتأشارت بعض الدراسات إل* 

تركز على الطرق واألساليب على حساب محتوى المنهاج ومدى مناسبته للصم، وإلى عدم وجود 

، )Stephanie, 2006(برامج ومواد وإجراءات، وخطط عمل موحدة، ومنها دراسة

، )Lassasso and Lollis, 2003(سة، ودرا)Fernandez & Fuentes, 2004(ودراسة

  .)Lytle and Rovins, 1997(، ودراسة)Hadadian et al., 1997(ودراسة
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  الفصل الثالث

  الطريقة واإلجراءات

هذا الفصل عرضا لمنهج الدراسة ومجتمعها وعينتها، واألدوات المستخدمة فيها، يتناول    

، والمعالجة جراءات الدراسة، واغيرات الدراسة المستقلة والتابعةوإجراءات الصدق والثبات، ومت

  .  الدراسةاإلحصائية التي استخدمت في تحليل البيانات واستخراج نتائج

  

  :منهج الدراسة 1.3

المعلومات الخاصة بموضوع استخدم الباحث المنهج الوصفي بأحد صوره المسحية للحصول على 

  .مة لطبيعة هذه الدراسةءمناهج مال، وذلك ألنه أكثر الالدراسة

  

  :مجتمع الدراسة 2.3

تكون مجتمع الدراسة من جميع المعلمين، وجميع أولياء أمور الطلبة الصم بالمدارس    

ويقدر عدد الطلبة الصم المسجلين والمنتظمين . المتخصصة بتعليم المعاقين سمعياً في الضفة الغربية

ما عدد ، أطالباً) 684(في المدارس المتخصصة بتعليم المعاقين سمعياً في الضفة الغربية حوالي 

معلماً ومعلمة، في حين بلغ عدد ) 138(المعلمين في تلك المدارس التي شملتها الدراسة فقد بلغ 

 – 2009( ولي أمر، وذلك خالل العام الذي أجريت فيه الدراسة) 530(أولياء أمور الطلبة الصم 

وأولياء توزيع مجتمع الدراسة حسب أعداد المعلمين، والطلبة ) 1.3(، ويوضح الجدول )2010

  .أمورهم
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  .توزيع أفراد المجتمع األصلي حسب المعلمين، وأولياء األمور: 3.1جدول  

  الرقم  المعلمين

  

  العنوان  المدرسة

  إناث  ذكور

  الطلبة  أولياء األمور

  45  39  6  0  طولكرم  مدرسة قاقون  -1

  28  23  8  0  قلقيلية  مدرسة المرابطات  -2

  60  54  8  0  قلقيلية  مدرسة األمل  -3

  60  47  12  0  نابلس  مدرسة الهالل األحمر  -4

  92  67  20  1  رام اهللا  مدرسة االتصال التام  -5

  68  54  10  0  رام اهللا  مدرسة الخيرية اإلسالمية  -6

  54  44  15  0  الخليل  مدرسة األمل الخيرية  -7

  34  26  10  0  / نعيم بني  مدرسة بني نعيم  -8

  145  90  25  0  بيت لحم  مدرسة افتح  -9

مدرسة جمعية الجنوب   -10

  للمعاقين

  40  36  10  0   الخليل/يطا

  58  50  13  0  جنين  مدرسة الحنان  -11

  684  530  137  1  المجموع
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  : عينة الدراسة3.3  

معلمة من معلمات مدارس الصم في الضفة الغربية، خالل الفصل ) 94(  تكونت عينة الدراسة من 

، حيث تم اختيار العينة بالطريقة الطبقية )2010-2009(الدراسي الثاني من العام الدراسي

  .ةً/معلماً) 138( من مجتمع الدراسة البالغ %)68(العشوائية، ومثلت العينة 

  وتكونت عينة الدراسة الخاصة بأولياء أمور الطلبة الملتحقين بمدارس الصم في الضفة الغربية 

 من مجتمع )%20(العشوائية، ومثلت العينةأب وأم، وتم اختيار العينة بالطريقة الطبقية ) 108(من

  .أسرة) 530(الدراسة البالغ 

توزيع أفراد عينة المعلمين حسب العمر، وسنوات الخبرة، والدخل الشهري، ) 2.3(ويبين الجدول 

 توزيع أفراد عينة أولياء األمور حسب العمر، والجنس، )3.3(بينما يبين الجدول .والمؤهل العلمي

  .مكان السكن، والمؤهل العلميوالدخل الشهري، و

العمر، وسنوات الخبرة، والدخل الشهري،  توزيع أفراد عينة المعلمين وفقا لمتغيرات 2.3جدول 

 .والمؤهل العلمي

 مستوياته المتغير
 

 المجموع %النسبة المئوية   التكرار

 العمر 45.7 43  30اقل من 

 54.3 51   30أآثر من 

94 

 سنوات الخبرة 47.9 45  5اقل من 

 52.1 49  5أآثر من 

94 

 الدخل الشهري 52.1 49  2000اقل من 

 47.9 45  2000أآثر من 

94 

 المؤهل العلمي 26.6 25 دبلوم فما دون

 73.4 69 بكالوريوس فأعلى

94 
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العمر، والجنس، والدخل الشهري،  توزيع أفراد عينة أولياء أمور الطلبة وفقا لمتغيرات 3.3جدول 

  .مكان السكن، والمؤهل العلميو

 المجموع %النسبة المئوية   التكرار مستوياته المتغير

 العمر 60.2 65  40اقل من 

 39.8 43   40أكثر من 

108 

 الجنس 53.7 58 ذكور

 46.3 50 إناث

108 

 الدخل الشهري 61.1 66  2000اقل من 

 36.1 39  2000أكثر من 

105 

 مكان السكن 38.9 42 مدينة

 53.7 58 قرية

100 

 المؤهل العلمي 74.1 80  ثانوي فما دون

 25.9 28  دبلوم فأعلى

108 

  

  

  :أداة الدراسة 4.3

بعد إطالع الباحث على عدد من الدراسات السابقة واألدوات المستخدمة وعلى األدب التربوي    

لبرامج التربوية المقدمة للطلبة ، ومن أجل التعرف إلى تقييم اوأهدافهاالمتعلق بموضوع الدراسة 

الصم في المدارس المتخصصة بتعليم المعاقين سمعياً في الضفة الغربية من وجهة نظر المعلمين 

 في )2007، يوسف ( استخدمتهما الباحثة أداتي الدراسة اللتينالباحث استخدموأولياء األمور، 

ي سوريا حكومية المتخصصة بتعليم الصم فدراستها لتقييم الخدمات التربوية المقدمة في المعاهد ال
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، وهاتين األداتين طورتهما الباحثة عن أداة التقييم المتبعة في مجلس تربية لكل من المعلمين واآلباء

   .األطفال الصم في الواليات المتحدة

  :وقد تكونت األداتين في صورتهما النهائية من

  

 :نبالمعلمياألداة الخاصة 1.4.3  

من جزأين، حيث تضمن الجزء األول بيانات أولية عن المعلمين في المدارس تكونت األداة 

بينما تضمن الجزء الثاني الفقرات التي تقيس . المتخصصة بتعليم المعاقين سمعياً في الضفة الغربية

تقييم البرامج التربوية المقدمة للطلبة الصم في المدارس المتخصصة بتعليم المعاقين سمعياً في 

فقرة وزعت على ستة ) 58(معلمين، حيث بلغ عدد هذه الفقراتغربية من وجهة نظر الالضفة ال

  :لتالي امجاالت رئيسة على النحو

  . فقرات أداة الدراسة على محاورها الرئيسية توزيع4.3جدول 

  الفقرات  البعد  الرقم

 8 - 1من رقم  الفلسفي والقانوني  .1

 18 - 9من رقم  البيئة المدرسية  .2

 27 - 19من رقم  دوات والوسائل التعليميةاأل  .3

 40 - 28من رقم  المعلمين  .4

 52 - 41من رقم  المنهاج  .5

 58 - 53من رقم  المهني وخدمة المجتمع  .6
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، وقد بنيت الفقرات )Likert Scale(وقد تم تصميم األداة على أساس مقياس ليكرت الخماسي 

  : للفقراتلية التاباالتجاه اإليجابي وأعطيت األوزان

 .خمس درجات: بدرجة كبيرة جدا .1

 .أربع درجات: بدرجة كبيره .2

 .ثالث درجات: بدرجة متوسطة .3

 .درجتين: بدرجة قليلة .4

 .درجة واحدة: غير موافق .5

  

وللتعرف إلى تقديرات أفراد العينة وتحديد درجة تقييم البرامج التربوية المقدمة للطلبة الصم في    

لمعاقين سمعياً في الضفة الغربية من وجهة نظر المعلمين وأولياء المدارس المتخصصة بتعليم ا

  :األمور، وفق قيمة المتوسط الحسابي تم اعتماد المقياس التالي

  

 ).5 -3.50(إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي للدرجة الكلية تتراوح من : درجة مرتفعة .1

 ).3.49 -2.50(إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي محصورة بين: درجة متوسطة .2

 ).2.49-1(إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي تتراوح بين : درجة منخفضة .3
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 :صدق األداة 5.3

  : صدق األداة الخاصة بالمعلمين1.5.3

  أساتذة الجامعاتمحكماً من) 12( وذلك بعرض االستبانة على ،استخدم الباحث صدق المحكمين   

 التأكد من مناسبة االستبانة لما أعدت من بهدف) 3( االختصاص كما هو ظاهر في ملحق رقم يذو

  .أجله، وسالمة صياغة الفقرات، وانتماء كل منها للمجال الذي وضعت فيه

  وعلى ضوء مالحظات المحكمين تم حذف بعض الفقرات وتعديل صياغة فقرات أخرى، ومن 

افق، غير موافق، موافق بشدة، مو(أبرز التعديالت التغيير في تدرج التقديرات لالستبانة حيث كان 

موافق بدرجة  موافق بدرجة كبيرة جداً،(، وبعد التغيير أصبح التدرج في التقديرات )غير موافق أبداً

  ).موافق بدرجة قليلة، غير موافق موافق بدرجة متوسطة، كبيرة،

  :  ومن بين التعديالت التي اتفق عليها معظم المحكمين

، وأصبحت بعد )وات الخبرة، والمؤهل العلمي سن( تعديل المتغيرات المستقلة حيث كانت  •

 ).سنوات الخبرة، المؤهل العلمي، العمر، والدخل الشهري ( التعديل  

داخل الصفوف، وذلك لعدم ) FM( حذف فقرة تستخدم المدرسة أنظمة الذبذبات المعدلة  •

 .مناسبتها

لتحليل االحصائي حذف فقرة يتوفر في المدرسة مترجم اشارة، وذلك نظراً لعدم صالحيتها ل •

 .وفق سلم التقديرات المعتمد في أداة الدراسة

حذف فقرة تمارس المدرسة اجراءات االحالة للطلبة الصم ووضعهم في المكان المناسب، وذلك  •

 .نظراً لعدم وضوح معناها

 .سم قاموس االشارة العربية الموحدة، بقاموس االشارة الفلسطينيااستبدال  •
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ف الواحد عدد مناسب من الطلبة الصم يمكن المعلم من مراعآة تعديل فقرة يوجد في الص •

مساحة الصف الواحد تناسب عدد الطلبة : الحاجات التعليمية الخاصة، وقد أصبحت بعد التعديل

  .الصم الموجودين فيه

 كما تم التأكد من صدق األداة في الدراسة الحالية بحساب مصفوفة ارتباط فقرات األداة مع    

والتي بينت أن جميع قيم ) 5.3(لكلية ألداة الدراسة، وذلك كما هو واضح في جدول الدرجة ا

معامالت االرتباط للفقرات مع الدرجة الكلية لألداة دالة إحصائياً، مما يشير إلى االتساق الداخلي 

ء لفقرات األداة وأنها تشترك معاً في قياس تقييم البرامج التربوية المقدمة للطلبة الصم، في ضو

  .اإلطار النظري الذي بنيت األداة على أساسه
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لمصفوفة ارتباط فقرات ) Pearson Correlation( نتائج معامل االرتباط بيرسون 5.3جدول 
  .تقييم البرامج التربوية مع الدرجة الكلية ألداة الدراسة

  
الداللة   قيمة ر  الفقرات

  اإلحصائية

  ةالداللة اإلحصائي  قيمة ر  الفقرات

1.  0.674** 0.001 30  0.541** 0.001 
2.  0.564** 0.001  31  0.810** 0.001  

3.  0.373** 0.001  32  0.391** 0.001  
4.  0.577** 0.001  33  0.472** 0.001  
5.  0.655** 0.001  34  0.584** 0.001  
6.  0.748** 0.001  35  0.812** 0.001  

7.  0.612** 0.001 36  0.457** 0.001 
8.  0.712** 0.001  37  0.392** 0.001  
9.  0.651** 0.001  38 0.610** 0.001  

10.  0.699** 0.001  39 0.603** 0.001  

11.  0.576** 0.001  40 0.678** 0.001  
12.  0.685** 0.001  41 0.644** 0.001  
13.  0.632** 0.001  42 0.744** 0.001  
14.  0.726** 0.001  43 0.720** 0.001  

15.  0.501** 0.001  44 0.646** 0.001  
16.  0.387** 0.001  45 0.607** 0.001  
17.  0.312** 0.001  46 0.650* 0.001  
18.  0.590** 0.001  47 0.402** 0.001  

19.  0.466** 0.001  48 0.393** 0.001  
20.  0.531** 0.001  49 0.425** 0.001  
21.  0.578** 0.001  50 0.263* 0.001  

22.  0.762** 0.001  51 0.604** 0.001  
23.  0.380** 0.001  52 0.348* 0.001  
24.  0.704** 0.001  53 0.305** 0.001  
25.  0.708** 0.001 54 0.685** 0.001 

26.  0.773** 0.001  55 0.279** 0.001  
27.  0.581** 0.001  56 0.435* 0.001  
28.  0.677** 0.001  57 0.370** 0.001  
29.  0.617** 0.001  58 0.628** 0.001  
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قرات مع الدرجة الكلية  أن جميع قيم ارتباط الف5.3 تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق   

لألداة دالة إحصائياً، مما يشير إلى االتساق الداخلي لفقرات األداة وأنها تشترك معاً في قياس تقييم 

البرامج التربوية المقدمة للطلبة الصم في المدارس المتخصصة بتعليم المعاقين سمعياً في الضفة 

  .الغربية من وجهة نظر المعلمين

  

 : ثبات األداة6.3

  :األداة الخاصة بالمعلمينثبات   1.6.3

). Cronbach Alpha) (كرونباخ ألفا(بات األداة استخدم الباحث اختبارمن أجل التأكد من ث   

يبين نتائج اختبار معامل الثبات بطريقتي كرونباخ ألفا على محاور االستبانة ) 6.3(والجدول 

  :المختلفة

ت بطريقة كرونباخ ألفا على أبعاد الدراسة والدرجة يبين نتائج اختبار معامل الثبا. 6.3جدول 

  .الكلية

 كرونباخ ألفا  البعد  الرقم

 0.87 الفلسفي والقانوني  .1

 0.84 البيئة المدرسية  .2

 0.82 األدوات والوسائل التعليمية  .3

 0.87 المعلمين  .4

 0.80 المنهاج  .5

 0.73 المهني وخدمة المجتمع  .6

  0.95  الدرجة الكلية
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أن قيمة معامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا لمحاور األداة المختلفة  )6.3(يتضح من الجدول   

خاصة إذا ما نظرنا إلى قيمة ألفا على . عالية ثبات درجةوهي ) 0.87(و) 0.73(تراوحت بين 

  ).0.95(الدرجة الكلية لألداة والتي كشفت عن درجة عالية جداً من الثبات حيث بلغت 

  

  : بأولياء األموراألداة الخاصة بأولياء األمور2.4.3  

تكونت األداة من جزأين، حيث تضمن الجزء األول بيانات أولية عن أولياء أمور الطلبة المعاقين    

بينما تضمن الجزء الثاني الفقرات التي تقيس تقييم البرامج التربوية . سمعياً في الضفة الغربية

 المتخصصة بتعليم المعاقين سمعياً في الضفة الغربية من وجهة المقدمة للطلبة الصم في المدارس

فقرات، وقد تم تصميم األداة على أساس مقياس ) 9(األمور، حيث بلغ عدد هذه الفقراتنظر أولياء 

، وقد بنيت الفقرات باالتجاه اإليجابي وأعطيت األوزان للفقرات )Likert Scale(ليكرت الخماسي 

  :كما هو آت

 .خمس درجات:  جدابدرجة كبيرة .1

 .أربع درجات: ةبدرجة كبير .2

 .ثالث درجات: بدرجة متوسطة .3

 .درجتين: بدرجة قليلة .4

  .درجة واحدة: غير موافق .5

وللتعرف إلى تقديرات أفراد العينة وتحديد درجة تقييم البرامج التربوية المقدمة للطلبة الصم في 

بية من وجهة نظر أولياء األمور، وفق المدارس المتخصصة بتعليم المعاقين سمعياً في الضفة الغر

  :قيمة المتوسط الحسابي تم اعتماد المقياس التالي

 ).5 -3.50(إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي للدرجة الكلية تتراوح من :  درجة مرتفعة-1
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 ).3.49 -2.50( إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي محصورة بين:  درجة متوسطة-2

  ).2.49-1(ا كانت قيمة المتوسط الحسابي تتراوح بين إذ: درجة منخفضة -3    

  

  :صدق االداة الخاصة بأولياء األمور2.5.3 

  أساتذة الجامعاتمحكماً من) 12(وذلك بعرض االستبانة على، استخدم الباحث صدق المحكمين   

من بهدف التأكد من مناسبة االستبانة لما أعدت ) 3(ملحق رقم االختصاص كما هو ظاهر في يذو

  .أجله، وسالمة صياغة الفقرات وانتماء كل منها للمجال الذي وضعت فيه

   وعلى ضوء مالحظات المحكمين تم حذف بعض الفقرات وتعديل صياغة فقرات أخرى، ومن 

موافق بشدة، موافق، غير موافق، (أبرز التعديالت التغيير في تدرج التقديرات لالستبانة حيث كان 

موافق بدرجة  موافق بدرجة كبيرة جداً،(د التغيير أصبح التدرج في التقديرات ، وبع)غير موافق أبداً

  ).موافق بدرجة قليلة، غير موافق موافق بدرجة متوسطة، كبيرة،

  :  ومن بين التعديالت التي اتفق عليها معظم المحكمين

، والدخل الجنس، الحالة السمعية، المؤهل األكاديمي( تعديل المتغيرات المستقلة حيث كانت  •

  ).الجنس، المؤهل العلمي، الدخل الشهري، العمر، السكن( ، وأصبحت بعد التعديل )االقتصادي 

حذف فقرة تنسق المدرسة االتصال بين اآلباء وعناصر الفريق متعدد التخصصات، وذلك كون  •

 .الفقرة غير وآضحة وتحتمل أكثر من تفسير

 .بقاموس االشارة الفلسطينياستبدال إسم قاموس االشارة العربية الموحدة،  •
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تعديل فقرة تعقد المدرسة ندوات لآلباء حول موضوعات الوقاية والتدخل المبكر وأسباب  •

االعاقة السمعية، وقد أصبحت بعد التعديل تعقد المدرسة ندوات لآلباء حول موضوعات ذات 

  .عالقة باالعاقة السمعية

لية بحساب مصفوفة ارتباط فقرات األداة مع  كما تم التأكد من صدق األداة في الدراسة الحا  

والتي بينت أن جميع قيم ). 7.3(دولالدرجة الكلية ألداة الدراسة، وذلك كما هو واضح في ج

معامالت االرتباط للفقرات مع الدرجة الكلية لألداة دالة إحصائياً، مما يشير إلى االتساق الداخلي 

قييم البرامج التربوية المقدمة للطلبة الصم، في ضوء لفقرات األداة وأنها تشترك معاً في قياس ت

  .اإلطار النظري الذي بنيت األداة على أساسه

لمصفوفة ارتباط فقرات ) Pearson Correlation( نتائج معامل االرتباط بيرسون 7.3جدول 

  .تقييم البرامج التربوية مع الدرجة الكلية ألداة الدراسة

  ئيةالداللة اإلحصا  قيمة ر  الفقرات

1.  0.476** 0.001  

2.  0.588** 0.001  

3.  0.751** 0.001  

4.  0.532** 0.001  

5.  0.684** 0.001  

6.  0.752** 0.001  

7.  0.729** 0.001  

8.  0.580** 0.001  

9.  0.762** 0.001  

    

ة  أن جميع قيم ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلي7.3 تشير المعطيات الواردة في الجدول السابق 

لألداة دالة إحصائياً، مما يشير إلى االتساق الداخلي لفقرات األداة وأنها تشترك معاً في قياس تقييم 
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البرامج التربوية المقدمة للطلبة الصم في المدارس المتخصصة بتعليم المعاقين سمعياً في الضفة 

  .الغربية من وجهة نظر أولياء األمور

  :األمور الخاصة بأولياء ثبات األداة2.6.3  

تم التحقق من ثبات األداة بفحص االتساق الداخلي لفقرات األداة بحساب معامل كرونباخ 

 وبذلك تتمتع )82,0(على عينة الدراسة الكلية حيث بلغت قيمة الثبات )  Cronbach Alpha(ألفا

  .األداة بدرجة عالية من الثبات

  

  : إجراءات تطبيق الدراسة7.3

  :في تطبيق إجراءات الدراسة الحاليةتم إتباع الخطوات اآلتية 

مخاطبة المدارس المتخصصة بتعليم المعاقين سمعياً في الضفة الغربية األهلية والخاصة، من  .1

 .اجل حصر مجتمع الدراسة المكون من المعلمين وأولياء أمور الطلبة الصم

 .قام الباحث باختيار عينة عشوائية من مجتمع الدراسة .2

المدارس المتخصصة بتعليم  يريات أداة الدراسة توجه الباحث إلى مدبعد التأكد من صدق وثب .3

 .، بهدف توزيع االستبيانات على أفراد العينةالمعاقين سمعياً في الضفة الغربية 

قام الباحث بجمع االستبيانات التي تم الحصول عليها من قبل أفراد عينة الدراسة، للتأكد من  .4

  .صالحيتها

 .استبانة) 202(ستوفية لشروط االستجابة والبالغ عددها تم فرز اإلستبانات الم .5

 .تم إعطاء االستبانات الصالحه أرقاما متسلسله وإعدادها إلدخالها للحاسوب .6

لتحليل ) Spss(قام الباحث بتفريغ اإلستبانات بوساطة الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  .7

 .البيانات واستخراج النتائج
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  : متغيرات الدراسة8.3

  :المتغيرات المستقلة 1.8.3

  :المتغيرات التي تتعلق بالمعلمين

  ). سنة 30 سنة، أكثر من 30أقل من ( وله مستويان: العمر

  ). سنوات 5 سنوات، أكثر من 5أقل من ( ولها مستويان: الخبرة

  ). شيقل 2000 شيقل، أكثر من 2000أقل من ( وله مستويان: الدخل الشهري

  ).دبلوم فما دون، بكالوريوس فأعلى( يانوله مستو: المؤهل العلمي

  

  :المتغيرات التي تتعلق باألسر

  ). سنة 40 سنة ، اكثر من 40أقل من ( وله مستويان: العمر

  ).ذكر، أنثى( وله مستويان: الجنس

  ). شيقل 2000 شيقل، أكثر من 2000أقل من ( وله مستويان: الدخل الشهري

  ).مدينة، قرية ( وله مستويان: السكن

  ).ثانوي فما دون، دبلوم فأعلى ( وله مستويان: لمؤهل العلميا

  

على كل من األبعاد  ). درجة تقييم البرامج التربوية المقدمة للطلبة الصم (:ة التابعاتالمتغير 2.8.3

  :التالية

المهني  المنهاج، المعلمين، األدوات والوسائل التعليمية، البيئة المدرسية،   الفلسفي والقانوني،

  .دمة المجتمعوخ
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  :المعالجة اإلحصائية 9.3

تمت المعالجة اإلحصائية الالزمة للبيانات باستخراج األعداد والنسب المئوية والمتوسطات   

الحسابية واالنحرافات المعيارية والتكرارات، وقد فحصت فرضيات الدراسة عند مستوى 

، )Cronbach Alpha(، ومعامل كرونباخ ألفاT-test)ت(م اختبارباستخدا، ) ≥ 0.05(الداللة

وذلك باستخدام الحاسوب وباستخدام برنامج ) Pearson Correlation(ومعامل االرتباط بيرسون

  ).SPSS(الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

  

  

   ل المتعلقة بالسؤال األونتائج ال1.4

  

   المتعلقة بالسؤال الثانينتائجال 2.4  

  

   المتعلقة بالسؤال الثالثنتائج ال3.4

   

    المتعلقة بالسؤال الرابعنتائج ال4.4
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

يتضمن هذا الفصل عرضاً كامالً ومفصالً لنتائج الدراسة، وذلك لإلجابة عن تساؤالت الدراسة 

  .ضياتها ومناقشتهاوالتحقق من صحة فر

  

  :السؤال األولب  النتائج المتعلقة1.4

ما درجة تقييم البرامج التربوية المقدمة للطلبة الصم في مدارس الضفة الغربية من وجهة نظر 

  المعلمين؟

لإلجابة عن سؤال الدراسة األول استخرجت المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية     

لتربوية المقدمة للطلبة الصم في مدارس الضفة الغربية من وجهة نظر لدرجة تقييم البرامج ا

  ).1.4(المعلمين على مجاالت التقييم المختلفة والدرجة الكلية، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم

تقييم البرامج التربوية المقدمة للطلبة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل: 1.4جدول 

  .اد األداة المختلفة مرتبة حسب أهميتهاالصم  على أبع

المتوسط  العدد لبعدا

الحسابي

االنحراف 

المعياري

 الدرجة

 متوسطة 0.78 3.49 94 الفلسفي والقانوني
 متوسطة 0.70 3.37 94 المعلمين

 متوسطة 0.79 3.29 94 المهني وخدمة المجتمع
 متوسطة 0.79 3.02 94 البيئة المدرسية

 متوسطة 0.64 2.87 94 المنهاج
 متوسطة 0.90 2.78 94األدوات والوسائل التعليمية

 متوسطة 0.64 3.13 94  الدرجة الكلية
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أن درجة تقييم البرامج التربوية المقدمة للطلبة الصم في مدارس الضفة ) 1.4(يتضح من الجدول

لدرجة على  كانت متوسطة ، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذه ا الغربية من وجهة نظر المعلمين

كما تبين أن أهم أبعاد التقييم لدى ). 0.64(مع انحراف معياري ) 3.13(الدرجة الكلية لإلستبانة 

مع انحراف ) 3.49(الطلبة كان البعد الفلسفي والقانوني، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذا البعد 

 المعلمين بمتوسط معبرا عن درجة متوسطة، بينما جاء في المرتبة الثانية بعد) 0.78(معياري 

معبرا عن درجة متوسطة أيضا، وجاء بعد ) 0.70(مع انحراف معياري ) 3.37(حسابي قدره 

، معبرا أيضا عن )2.78(األدوات والوسائل التعليمية في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي قدره

  .درجة متوسطة

  

  

  :لسؤال الثانيبا  المتعلقةنتائجال 2.4

  :لىنتائج الفرضية األو 1.2.4

 في متوسطات تقييم البرامج )α ≤ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى

التربوية المقدمة للطلبة الصم في مدارس الضفة الغربية من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير 

  .العمر

  .)2.4(، كما هو واضح في الجدول رقم )t-test(للتحقق من الفرضية األولى استخدم اختبار ت 
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للفروق في المتوسطات الحسابية الكلية لدرجة تقييم البرامج ) t-test(نتائج اختبار ت : 2.4جدول 

  . على الدرجة الكلية وباقي األبعاد األخرىالتربوية المقدمة للطلبة الصم  تبعا لمتغير العمر

  

المتوسط  العدد العمر البعد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة

جة در

 الحرية

مستوى 

 الداللة

الفلسفي والقانوني 0.60 3.39 43  30اقل من 

 0.90 3.58 51   30أكثر من 

-1.173 92 0.244 

 البيئة المدرسية 92 0.835- 0.74 2.95 43  30اقل من 

     0.83 3.08 51   30أكثر من 

0.406 

األدوات والوسائل  0.83 2.70 43  30اقل من 

 0.96 2.84 51   30أكثر من  التعليمية

-0.766 92 0.445 

 المعلمين 0.59 3.39 43  30اقل من 

 0.78 3.36 51   30أكثر من 

0.161 92 0.873 

 المنهاج 0.57 2.94 43  30اقل من 

 0.69 2.82 51   30أكثر من 

0.940 92 0.350 

المهني وخدمة  0.72 3.34 43  30اقل من 

 0.85 3.26 51   30أكثر من  المجتمع

0.462 92 0.646 

الدرجة الكلية  92 0.248- 0.53 3.11 43  30اقل من 

   30أآثر من   للتقييم
51 3.14 0.72     

0.804 
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  في  ) α ≤ 0.05( فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى انه ال توجد) 2.4(يتبين من الجدول 

لطلبة الصم في مدارس الضفة الغربية من وجهة نظر متوسطات تقييم البرامج التربوية المقدمة ل

المعلمين تعزى لمتغير العمر، فقد كان المتوسط الحسابي على الدرجة الكلية لدى المعلمين الذين 

بينما بلغ المتوسط الحسابي لدى المعلمين الذين أعمارهم أكثر ) 3.11( سنة 30أعمارهم اقل من 

، وذلك )0.804(عند مستوى الداللة ) -0.248(المحسوبة ) ت(، كما تبين أن قيمة )3.14( سنة 30

 لعدم وجود فروق في الدرجة الكلية وباقي األبعاد األخرى وتبعاً. كما هو واضح في الجدول السابق

  .للتقييم فقد تم قبول الفرضية الصفرية األولى

  

  :نتائج الفرضية الثانية 2.2.4

 في متوسطات تقييم البرامج  )α ≤ 0.05(وىال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المست

التربوية المقدمة للطلبة الصم في مدارس الضفة الغربية من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير 

  .سنوات الخبرة

  ).3.4(، كما هو واضح في الجدول رقم )t-test(للتحقق من الفرضية الثانية استخدم اختبار ت 

 للفروق في المتوسطات الحسابية الكلية لدرجة تقييم البرامج )t-test(نتائج اختبار ت : 3.4جدول 

  . على الدرجة الكلية وباقي األبعاد األخرىالتربوية المقدمة للطلبة الصم تبعا لمتغير سنوات الخبرة
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للفروق في المتوسطات الحسابية الكلية لدرجة تقييم البرامج ) t-test(نتائج اختبار ت : 3.4جدول 

  . على الدرجة الكلية وباقي األبعاد األخرىلمقدمة للطلبة الصم تبعا لمتغير سنوات الخبرةالتربوية ا

المتوسط  العدد سنوات الخبرة البعد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 الفلسفي والقانوني 0.68 3.30 45  5اقل من 

 0.83 3.67 49   5أكثر من 

-2.373 92 0.020* 

 البيئة المدرسية 92 1.349- 0.74 2.91 45  5اقل من 

     0.82 3.13 49   5أكثر من 

0.181 

األدوات والوسائل  0.91 2.64 45  5اقل من 

 0.89 2.90 49   5أكثر من  التعليمية

-1.408 92 0.162 

 المعلمين 0.61 3.34 45  5اقل من 

 0.77 3.40 49   5ن أكثر م

-0.398 92 0.691 

 المنهاج 0.59 2.90 45  5اقل من 

 0.69 2.85 49   5أكثر من 

0.427 92 0.670 

البعد المهني وخدمة  0.77 3.28 45  5اقل من 

 0.82 3.31 49   5أكثر من  المجتمع

-0.168 92 0.867 

الدرجة الكلية  92 1.016- 0.57 3.06 45  5اقل من 

     0.69 3.19 49   5أكثر من   للتقييم

0.312 

  

 وجود فروق في البعد الفلسفي والقانوني تبعا لمتغير سنوات الخبرة لصالح )3.4(يتبين من الجدول 

 فروق ذات داللة  انه ال توجد، في حين تبين) سنوات5أكثر من (المعلمين الذين سنوات خبرتهم 

لبرامج التربوية المقدمة للطلبة الصم في في متوسطات تقييم ا ) α ≤ 0.05(إحصائية عند المستوى 
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مدارس الضفة الغربية من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير سنوات الخبرة، سواء على الدرجة 

الكلية للتقييم أو باقي أبعاد التقييم األخرى، فقد كان المتوسط الحسابي على الدرجة الكلية لدى 

  ين مالمعل

، بينما بلغ المتوسط الحسابي لدى المعلمين الذين )3.06) (ت سنوا5اقل من (لذين سنوات خبرتهم ا

عند ) 1.016-(المحسوبة ) ت(، كما تبين أن قيمة )3.19) ( سنوات5أكثر (سنوات خبرتهم 

 لعدم وجود فروق في وتبعاً. ، وذلك كما هو واضح في الجدول السابق)0.312(مستوى الداللة 

  .قييم فقد تم قبول الفرضية الصفرية الثانيةالدرجة الكلية وباقي األبعاد األخرى للت

  

  

  :نتائج الفرضية الثالثة 3.2.4

 في متوسطات تقييم البرامج )  α ≤ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى

التربوية المقدمة للطلبة الصم في مدارس الضفة الغربية من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير 

  .معدل الدخل الشهري

  

  ).4.4(، كما هو واضح في الجدول رقم )t-test(للتحقق من الفرضية الثالثة استخدم اختبار ت 
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للفروق في المتوسطات الحسابية الكلية لدرجة تقييم البرامج ) t-test(نتائج اختبار ت : 4.4جدول 

لكلية وباقي األبعاد  على الدرجة االتربوية المقدمة للطلبة الصم ، تبعا لمتغير معدل الدخل الشهري

  .األخرى

  

المتوسط  العدد الدخل الشهري البعد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

 الفلسفي والقانوني 0.74 3.21 49  2000اقل من 
 0.72 3.80 45 2000  منأكثر

-3.895 92 0.001*
* 

 البيئة المدرسية 92 4.242- 0.63 2.72 49  2000اقل من 
   0.81 3.35 45 2000أكثر من 

0.001*
* 

ل األدوات والوسائ 0.81 2.46 49  2000اقل من 
 0.87 3.13 45 2000أكثر من  التعليمية

-3.836 92 0.001*
* 

 المعلمين 0.73 3.17 49  2000اقل من 
 0.60 3.59 45 2000أكثر من 

-2.976 92 0.004*
* 

 المنهاج 0.64 2.66 49  2000اقل من 
 0.55 3.11 45 2000أكثر من 

-3.597 92 0.001*
* 

المهني وخدمة  0.78 3.09 49  2000اقل من 
 0.75 3.52 45 2000أكثر من  المجتمع

-2.732 92 0.008*
* 

الدرجة الكلية 
  للتقييم

  2000اقل من 
49 2.87 0.58 -4.344 92 

     0.58 3.40 45 2000أكثر من  

0.001*
* 

في متوسطات ) α ≤ 0.05( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى )4.4(يتبين من الجدول 

تقييم البرامج التربوية المقدمة للطلبة الصم في مدارس الضفة الغربية من وجهة نظر المعلمين 

التقييم األخرى، حيث  على الدرجة الكلية للتقييم وباقي أبعاد معدل الدخل الشهريتعزى لمتغير 

، حيث بلغ المتوسط ) شيكل2000أكثر من (كانت الفروق لصالح المعلمين الذين مستوى دخلهم 

، بينما )2.87) ( شيكل2000اقل من (الحسابي على الدرجة الكلية لدى المعلمين الذين معدل دخلهم 

، كما تبين )3.40) (يكل ش2000أكثر من (بلغ المتوسط الحسابي لدى المعلمين الذين معدل دخلهم 
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، وذلك كما هو واضح في الجدول )0.001(عند مستوى الداللة ) -4.344(المحسوبة ) ت(أن قيمة 

وتبعا لوجود فروق في الدرجة الكلية وباقي األبعاد األخرى للتقييم فقد تم رفض الفرضية . السابق

  .الصفرية الثالثة

  

  :نتائج الفرضية الرابعة 4.2.4

 في متوسطات تقييم البرامج )  α ≤ 0.05( ذات داللة إحصائية عند المستوىال توجد فروق 

التربوية المقدمة للطلبة الصم في مدارس الضفة الغربية من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير 

  .المؤهل العلمي
  ).5.4(، كما هو واضح في الجدول رقم )t-test(للتحقق من الفرضية الرابعة استخدم اختبار ت 

للفروق في المتوسطات الحسابية الكلية لدرجة تقييم البرامج ) t-test(نتائج اختبار ت : 5.4ل جدو
  . على الدرجة الكلية وباقي األبعاد األخرىالتربوية المقدمة للطلبة الصم تبعا لمتغير المؤهل العلمي

  
المتوسط  العدد المؤهل العلمي البعد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ت  قيمة

وبةالمحس  

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

  والقانونيالفلسفي 0.75 3.88 25 دبلوم فما دون

 بكالوريوس فأعلى
69 3.36 0.75 

2.947 92 0.004** 

 البيئة المدرسية 92 2.185 0.80 3.31 25 دبلوم فما دون
     0.76 2.92 69 بكالوريوس فأعلى

0.031* 

األدوات والوسائل  0.99 2.91 25 ما دوندبلوم ف
 0.87 2.73 69 بكالوريوس فأعلى التعليمية

0.818 92 0.415 

 المعلمين 0.71 3.49 25 دبلوم فما دون
 0.69 3.33 69 بكالوريوس فأعلى

0.982 92 0.329 

 المنهاج 0.72 3.01 25 دبلوم فما دون
 0.61 2.83 69 بكالوريوس فأعلى

1.213 92 0.228 

 مجتمعالمهني وخدمة ال 0.70 3.40 25 دبلوم فما دون

 0.82 3.26 69 بكالوريوس فأعلى

0.734 92 0.465 

  الدرجة الكلية للتقييم 92 1.721 0.67 3.31 25 دبلوم فما دون

 بكالوريوس فأعلى
69 3.06 0.61     

0.089 
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درسية تبعا لمتغير  وجود فروق في البعد الفلسفي والقانوني وبعد البيئة الم)5.4(يتبين من الجدول 

  انه ال توجد، في حين تبين)دبلوم فما دون(ية مالمؤهل العلمي لصالح المعلمين الذين مؤهالتهم العل

في متوسطات تقييم البرامج التربوية المقدمة ) α ≤ 0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى

 سواء المؤهل العلميزى لمتغير للطلبة الصم في مدارس الضفة الغربية من وجهة نظر المعلمين تع

على الدرجة الكلية للتقييم أو باقي أبعاد التقييم األخرى، فقد كان المتوسط الحسابي على الدرجة 

بينما بلغ المتوسط الحسابي لدى ) 3.31) (دبلوم فما دون(الكلية لدى المعلين الذين مؤهالتهم 

) 1.721(المحسوبة ) ت( كما تبين أن قيمة ،)3.06) (بكالوريوس فأعلى(المعلمين الذين مؤهالتهم 

 لعدم وجود فروق في وتبعاً. ، وذلك كما هو واضح في الجدول السابق)0.089(عند مستوى الداللة 

  .الدرجة الكلية للتقييم فقد تم قبول الفرضية الصفرية الرابعة

 

  :السؤال الثالثب  المتعلقةنتائجال 3.4

ة للطلبة الصم في مدارس الضفة الغربية من وجهة نظر ما درجة تقييم البرامج التربوية المقدم

  أولياء أمورهم؟

لإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث استخرجت المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لدرجة 

تقييم البرامج التربوية المقدمة للطلبة الصم في مدارس الضفة الغربية من وجهة نظر أولياء األمور 

  ).6.4(كلية، وذلك كما هو واضح في الجدول رقمعلى الدرجة ال
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تقييم البرامج التربوية المقدمة للطلبة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل: 6.4جدول 

  .الصم من وجهة نظر أولياء أمورهم

  

المتوسط  العدد البعد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الدرجة

 مرتفعة 0.79 3.62 108  تقييم البرامج التربوية

  

أن درجة تقييم البرامج التربوية المقدمة للطلبة الصم في مدارس الضفة ) 6.4(يتضح من الجدول

كانت مرتفعة، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذه الدرجة على أولياء األمور الغربية من وجهة نظر 

  ).0.79(مع انحراف معياري ) 3.62(الدرجة الكلية لإلستبانة 

  

  :لسؤال الرابعبا لمتعلقة انتائجال 4.4

  :نتائج الفرضية الخامسة 1.4.4

في متوسطات تقييم البرامج  )α ≤ 0.05 (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى

تعزى  التربوية المقدمة للطلبة الصم في مدارس الضفة الغربية من وجهة نظر أولياء أمورهم

  .لمتغير العمر

  ).7.4(، كما هو واضح في الجدول رقم )t-test(ستخدم اختبار ت للتحقق من الفرضية الخامسة ا
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 للفروق في المتوسطات الحسابية الكلية لدرجة تقييم البرامج )t-test(نتائج اختبار ت : 7.4جدول 

  . على الدرجة الكلية لألداةالتربوية المقدمة للطلبة الصم تبعا لمتغير العمر

المتوسط  العدد العمر البعد

يالحساب  

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

البرامج  تقييم 0.82 3.64 65  سنة40اقل من 

 0.76 3.58 43   سنة40أكثر من  التربوية

0.380 106 0.705 

  

في ) α ≤ 0.05( فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى انه ال توجد )7.4(يتبين من الجدول 

قييم البرامج التربوية المقدمة للطلبة الصم في مدارس الضفة الغربية من وجهة نظر متوسطات ت

، فقد كان المتوسط الحسابي على الدرجة الكلية لدى أولياء العمرأولياء أمورهم تعزى لمتغير 

بينما بلغ المتوسط الحسابي لدى أولياء األمور الذين ) 3.64( سنة 40األمور الذين أعمارهم اقل من 

عند مستوى الداللة ) 0.380(المحسوبة ) ت( كما تبين أن قيمة ،)3.58( سنة 40عمارهم أكثر من أ

 لعدم وجود فروق في الدرجة الكلية وتبعاً. ، وذلك كما هو واضح في الجدول السابق)0.705(

 .للتقييم فقد تم قبول الفرضية الصفرية الرابعة

  

  :نتائج الفرضية السادسة 2.4.4

 في متوسطات تقييم البرامج  )α ≤ 0.05(  ذات داللة إحصائية عند المستوىال توجد فروق

تعزى  التربوية المقدمة للطلبة الصم في مدارس الضفة الغربية من وجهة نظر أولياء أمورهم

  .لمتغير الجنس

  ).8.4(كما هو واضح في الجدول رقم ، )t-test(للتحقق من الفرضية السادسة استخدم اختبار ت 
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للفروق في المتوسطات الحسابية الكلية لدرجة تقييم البرامج ) t-test(نتائج اختبار ت: 8.4جدول 

  . على الدرجة الكلية لألداةالتربوية المقدمة للطلبة الصم تبعا لمتغير الجنس

  

المتوسط العدد الجنس البعد

الحسابي

االنحراف 

المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

يم البرامج تقي 0.74 3.57 58 ذكر

 0.84 3.67 50  أنثى التربوية

-0.617 106 0.539 

  

في ) α ≤ 0.05( فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى انه ال توجد )8.4(يتبين من الجدول 

 المقدمة للطلبة الصم في مدارس الضفة الغربية من وجهة نظر ،متوسطات تقييم البرامج التربوية

، )3.57(، فقد كان المتوسط الحسابي على الدرجة الكلية للذكور الجنسأمورهم تعزى لمتغير أولياء 

عند ) -0.617(المحسوبة ) ت(، كما تبين أن قيمة )3.67(بينما بلغ المتوسط الحسابي لإلناث 

 لعدم وجود فروق في وتبعاً. ، وذلك كما هو واضح في الجدول السابق)0.539(مستوى الداللة 

  . الكلية للتقييم فقد تم قبول الفرضية الصفرية السادسةالدرجة

  

  :نتائج الفرضية السابعة 3.4.4

 في متوسطات تقييم البرامج  )α ≤ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى

تعزى  التربوية المقدمة للطلبة الصم في مدارس الضفة الغربية من وجهة نظر أولياء أمورهم

  .الشهريل الدخل لمتغير معد

  ).9.4(، كما هو واضح في الجدول رقم )t-test(للتحقق من الفرضية السابعة استخدم اختبار ت 
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للفروق في المتوسطات الحسابية الكلية لدرجة تقييم البرامج ) t-test(نتائج اختبار ت : 9.4جدول 

  .لدرجة الكلية لألداة على االتربوية المقدمة للطلبة الصم تبعا لمتغير معدل الدخل الشهري

المتوسط  العدد الدخل الشهري البعد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

تقييم البرامج  0.78 3.64 66  شيكل2000اقل من 

 0.81 3.52 39  شيكل2000أكثر من  التربوية

0.734 103 0.464 

  

في ) α ≤ 0.05( فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ال توجدانه  )9.4(يتبين من الجدول 

متوسطات تقييم البرامج التربوية المقدمة للطلبة الصم في مدارس الضفة الغربية من وجهة نظر 

، فقد كان المتوسط الحسابي على الدرجة الكلية معدل الدخل الشهريأولياء أمورهم تعزى لمتغير 

بينما بلغ المتوسط الحسابي ) 3.64) ( شيكل2000اقل من (دخلهم ألولياء األمور الذين معدل 

) ت(، كما تبين أن قيمة )3.52) ( شيكل2000أكثر من (ألولياء األمور الذين معدل دخلهم 

 وتبعاً. ، وذلك كما هو واضح في الجدول السابق)0.464(عند مستوى الداللة ) 0.734(المحسوبة 

  . للتقييم فقد تم قبول الفرضية الصفرية السابعةلعدم وجود فروق في الدرجة الكلية

  

  :نتائج الفرضية الثامنة 4.4.4

 في متوسطات تقييم البرامج )α ≤ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى

تعزى  التربوية المقدمة للطلبة الصم في مدارس الضفة الغربية من وجهة نظر أولياء أمورهم

  .لمتغير مكان السكن

  ).10.4(، كما هو واضح في الجدول رقم )t-test(للتحقق من الفرضية الثامنة استخدم اختبار ت 
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للفروق في المتوسطات الحسابية الكلية لدرجة تقييم البرامج ) t-test(نتائج اختبار ت : 10.4جدول 

  .لألداة على الدرجة الكلية  تبعا لمتغير مكان السكنالصم،التربوية المقدمة للطلبة 

المتوسط  العدد مكان السكن البعد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

تقييم البرامج  0.92 3.47 42 مدينة

 0.70 3.67 58 قرية التربوية

-1.265 98 0.209 

  

 في )α ≤ 0.05( فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى انه ال توجد )10.4(يتبين من الجدول 

متوسطات تقييم البرامج التربوية المقدمة للطلبة الصم في مدارس الضفة الغربية من وجهة نظر 

، فقد كان المتوسط الحسابي على الدرجة الكلية ألولياء مكان السكنأولياء أمورهم تعزى لمتغير 

اء األمور الذين يقيمون بينما بلغ المتوسط الحسابي ألولي) 3.47(األمور الذين يقيمون في المدينة 

 ،)0.209(عند مستوى الداللة ) -1.265(المحسوبة ) ت(، كما تبين أن قيمة )3.67(في القرية 

 لعدم وجود فروق في الدرجة الكلية للتقييم فقد تم وتبعاً. وذلك كما هو واضح في الجدول السابق

  .قبول الفرضية الصفرية الثامنة

  

  :نتائج الفرضية التاسعة 5.4.4

 في متوسطات تقييم البرامج  )α ≤ 0.05( د فروق ذات داللة إحصائية عند المستوىال توج

تعزى  التربوية المقدمة للطلبة الصم في مدارس الضفة الغربية من وجهة نظر أولياء أمورهم

  .لمتغير المؤهل العلمي

  ).11.4 (، كما هو واضح في الجدول رقم)t-test(للتحقق من الفرضية التاسعة استخدم اختبار ت 
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للفروق في المتوسطات الحسابية الكلية لدرجة تقييم البرامج ) t-test(نتائج اختبار ت : 11.4جدول 

  . على الدرجة الكلية لألداةالتربوية المقدمة للطلبة الصم تبعا لمتغير المؤهل العلمي

المتوسط  العدد المؤهل العلمي البعد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة ت 

ةالمحسوب  

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

تقييم البرامج  0.78 3.71 80  ثانوي فما دون

 0.78 3.36 28  دبلوم فأعلى التربوية

1.989 106 0.049* 

  

 في )α ≤ 0.05( فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى وجود) 11.4(يتبين من الجدول 

في مدارس الضفة الغربية من وجهة نظر متوسطات تقييم البرامج التربوية المقدمة للطلبة الصم 

، حيث كانت الفروق لصالح أولياء األمور الذين المؤهل العلميأولياء أمورهم تعزى لمتغير 

مؤهالتهم العلمية ثانوي فما دون، فقد بلغ المتوسط الحسابي على الدرجة الكلية ألولياء األمور الذين 

ألولياء األمور الذين مؤهالتهم  بلغ المتوسط الحسابي بينما) 3.71(مؤهالتهم العلمية ثانوي فما دون 

عند مستوى الداللة ) 1.989(المحسوبة ) ت(، كما تبين أن قيمة )3.36(العلمية دبلوم فأعلى

وتبعا لوجود فروق في الدرجة الكلية للتقييم فقد . ، وذلك كما هو واضح في الجدول السابق)0.049(

  .تم رفض الفرضية الصفرية التاسعة
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصيات

  :المقدمة 1.5

يتناول هذا الفصل مناقشة نتائج دراسة تقييم البرامج التربوية المقدمة للطلبة الصم في مدارس 

الضفة الغربية، وتفسير هذه النتائج وفقاً ألسئلتها وفرضياتها، ثم عرضاً للتوصيات ومقترحات 

  .الدراسة

  

  :النتائجناقشة  م2.5

  :السؤال األول مناقشة النتائج المتعلقة ب1.2.5

ما درجة تقييم البرامج التربوية المقدمة للطلبة الصم في مدارس الضفة الغربية من وجهة نظر 

  المعلمين؟

أن الدرجة الكلية لتقييم البرامج التربوية المقدمة للطلبة الصم في مدارس  )1.4(تبين من الجدول

جاءت بدرجة متوسطة، حيث بلغ المتوسط الحسابي للتقييم  بية من وجهة نظر المعلمينالضفة الغر

البعد الفلسفي (كما تبين أن أعلى درجات التقييم لدى المعلمين تمثل في ). 3.13(على الدرجة الكلية 

) علمينبعد الم(، وفي المرتبة الثانية جاء )3.49(، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذا البعد )والقانوني

بمتوسط ) البعد المهني وخدمة المجتمع(وفي المرتبة الثالثة جاء  ،)3.37(بمتوسط حسابي قدره 

بمتوسط حسابي ) بعد البيئة المدرسية ( ، وفي المرتبة الرابعة جاء) 3.29(حسابي قدره 

، وفي المرتبة )2.87(بمتوسط حسابي قدره ) بعد المنهاج ( ، وفي الخامسة جاء )3.02(قدره
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، وجميعها جاءت )2.78(بمتوسط حسابي قدره ) بعد األدوات والوسائل التعليمية ( ألخيرة جاء ا

  .معبرة عن درجة متوسطة

، ودراسة )2009(، ودراسة الحسن)2010(  واتفقت بذلك هذه النتيجة مع دراسة العايد

لبرامج ل ، حول درجة التقيم المتوسطة)Lytle and Rovins, 1997( ، ودراسة)2009(البلوي

، وفي التركيز على طرق التعليم على حساب محتوى المنهاج وجهة نظر المعلمين  منالتربوية

التي أثبتت أن محتوى ) 2004(ومدى مناسبته لخصائص المتعلمين، بينما اختلفت مع دراسة نحاس

  .المنهاج مناسب لتعليم الطلبة المعاقين سمعياً

اللتان أشارتا إلى انخفاض ) 2004(دراسة نحاس، و)2007(   واختلفت كذلك مع دراسة يوسف

  .درجة تقييم المعلمين للبرامج التربوية على الدرجة الكلية لكافة األبعاد

، وسعيها للعمل وفق ضوح فلسفة التعليم في كل المدارسويعزو الباحث هذه النتيجة إلى و   

ضافة إلى اهتمام مدارس الصم ، هذا باإلوالنظريات العلمية في تربية الصمالقوانين والتشريعات 

 بعناصر البرنامج ذات العالقةبتدريب المعلمين وتزويدهم بكل اإلمكانيات والخبرات المهنية 

، ويبدو فة وإجراءات ومتطلبات تعليم الصم، مما يجعلهم على درجة جيدة من المعرفة بفلسالتربوي

قل على األبعاد ، بينما كانت درجة رضاهم أتقييم المعلمين أكثر إيجابية للبعد األول والثاني والثالث 

، مما يشير إلى عدم كفاية )ل التعليمية ، وبعد األدوات والوسائبعد المنهاج(  األخرى وخاصةً

، ومن جانب آخر الصعوبة بمتطلبات تعليم الصم هذا من جانباألدوات والوسائل التعليمية مقارنةً 

  . في تعليم الطلبة الصمم المستخدمالمتمثلة في منهاج التعليم العا
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  :الفرضية األولى  مناقشة نتائج2.2.5

في متوسطات تقييم البرامج ) α ≤ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

التربوية المقدمة للطلبة الصم في مدارس الضفة الغربية من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير 

  .العمر

في درجة  )α ≤ 0.05(روق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ف عدم وجودأظهرت النتائج

المعلمين  البرامج التربوية المقدمة للطلبة الصم في مدارس الضفة الغربية من وجهة نظر تقييم

  تعزى

لمتغير العمر على الدرجة الكلية للتقييم وباقي األبعاد األخرى للتقييم، حيث بلغ المتوسط الحسابي 

بينما بلغ المتوسط  ،)3.11( سنة 30لكلية لدى المعلمين الذين أعمارهم اقل من على الدرجة ا

  ).3.14( سنة 30الحسابي على الدرجة الكلية لدى المعلمين الذين أعمارهم أكثر 

 العمرية ذوي الفئات من أكانوا سواء والمعلمات المعلمين أن الباحث رأي حسب ذلك تفسير    ويمكن

 الضغوط من حيث الصعوبات نفس ويواجهون تقريبا الظروف نفس عيشوني الكبيرة أم الصغيرة

 بين فرق ال سواء على حد فهم والسياسية الصعبة، والنفسية واالجتماعية االقتصادية والظروف المهنية

 قوانين تحكمه موظف وكبير، كل منهم صغير بين تفرق ال العمل ظروف ألن وصغيرهم كبيرهم

 وقد يرجع السبب في ذلك .واحدة واحدة، مطالبهم وطموحاتهم حدة، آمالهموا واحدة، همومهم وأنظمة

أيضا إلى عدم وجود أثر للعمر في درجة التقييم، حيث أن القدرة على التقييم قد ترجع في األصل 

  .إلى مهارات خاصة وقدرات خاصة يمتلكها المعلم، والتي يختلف فيها األفراد عن بعضهما البعض
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  :نتائج الفرضية الثانية  مناقشة3.2.5

 في متوسطات تقييم البرامج  )α ≤ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى

التربوية المقدمة للطلبة الصم في مدارس الضفة الغربية من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير 

  .سنوات الخبرة

ني تبعا لمتغير سنوات الخبرة لصالح  وجود فروق في البعد الفلسفي والقانو)3.4(إتضح من الجدول 

 فروق ذات داللة دو عدم وج، في حين تبين) سنوات5أكثر من (المعلمين الذين سنوات خبرتهم 

في متوسطات تقييم البرامج التربوية المقدمة للطلبة الصم في  ) α ≤ 0.05(إحصائية عند المستوى 

ير سنوات الخبرة، سواء على الدرجة مدارس الضفة الغربية من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغ

الكلية للتقييم أو باقي أبعاد التقييم األخرى، فقد بلغ المتوسط الحسابي على الدرجة الكلية لدى 

 بينما بلغ المتوسط الحسابي على ،)3.06) ( سنوات5اقل من (المعلمين الذين سنوات خبرتهم 

 لعدم وجود وتبعاً). 3.19) ( سنوات5ثرمن أك(الدرجة الكلية لدى المعلمين الذين سنوات خبرتهم 

  .فروق في الدرجة الكلية للتقييم فقد تم قبول الفرضية الصفرية الثانية

، ودراسة )2009(، ودراسة التيماني)2009(  وبذلك اتفقت هذه النتيجة مع دراسة البلوي

 نظر من وجهة في متوسطات تقييم البرامج التربوية  فروقدو عدم وجحول ،)2007(يوسف

( ، ودراسة )Cheeker et al., 2009(  واختلفت مع دراسةالمعلمين تعزى لمتغير سنوات الخبرة

Alice et al., 2006(ودراسة نحاس ،)حيث كانت سنوات الخبرة ذات تأثير على التقييم ) 2004

  .من قبل المعلمين

لمتغير سنوات الخبرة وجود فروق في البعد الفلسفي والقانوني تبعا ويعزو الباحث السبب في    

 الى أن عامل الخبرة في مثل هذا البعد ،) سنوات5أكثر من (لصالح المعلمين الذين سنوات خبرتهم 

ذو أهمية بالغة، حيث يتمكن المعلم من خالل خبرته في العمل من التعرف على الجوانب القانونية، 
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ات يكتسبها المعلم من خالل والفلسفية من خالل عمله المباشر مع الصم، بحيث أن هذه المهار

الممارسة، والتي ال تتم إال من خالل العمل لسنوات طويلة،  لذا يرى الباحث أن هذا البعد ال يمكن 

  .أن يكون المعلم قد تلقاه أثناء تأهيله الجامعي، وإنما اكتسبه من خالل عمله مع الصم

سطات تقييم البرامج التربوية  فروق ذات داللة إحصائية في متودو عدم وج   أما عن السبب في

المقدمة للطلبة الصم في مدارس الضفة الغربية من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير سنوات 

فإن ذلك قد يعود حسب رأي الخبرة، سواء على الدرجة الكلية للتقييم أو باقي أبعاد التقييم األخرى، 

 اإلرشادية والزيارات الجدد والمعلمات نللمعلمي المؤسسات تعقدها التي التهيئة  دورات إلىالباحث

 علىز المسؤولين في هذه المؤسسات وتركيد، الجد للمعلمين والمسئولين المديرين قبل من المتكررة

 مع المتبادلة والزيارات واإلرشادية اإلشرافية والزيارات االهتمام من بمزيد وإحاطتهم الجدد المعلمين

جود فروق تبعا لسنوات الخبرة قد يعود إلى الخبرة الفعلية يرى الباحث أن عدم وو كما زمالئهم،

 الخاصة بها، وقدرات المختصين بمثل ةبالنسبة للعمل في برامج معينة دون غيرها، ومدة الممارس

هذه البرامج، وبالتالي فإن ذلك ال يتعلق بسنوات العمل داخل هذه المؤسسات، وإنما العمل في مثل 

  .هذه البرامج

  

  :نتائج الفرضية الثالثة شةمناق 4.2.5

 البرامجتقييم   في متوسطات )α ≤ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

التربوية المقدمة للطلبة الصم في مدارس الضفة الغربية من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير 

  .معدل الدخل الشهري

في  ) α ≤ 0.05(ية عند المستوى  وجود فروق ذات داللة إحصائ)4.4(إتضح من الجدول 

متوسطات تقييم البرامج التربوية المقدمة للطلبة الصم في مدارس الضفة الغربية من وجهة نظر 
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،  تقييم وباقي أبعاد التقييم األخر على الدرجة الكلية للمعدل الدخل الشهريالمعلمين تعزى لمتغير 

، فقد بلغ المتوسط ) شيكل2000أكثر من (وكانت الفروق لصالح المعلمين الذين مستوى دخلهم 

 بينما ،)2.87) ( شيكل2000اقل من (الحسابي على الدرجة الكلية لدى المعلمين الذين معدل دخلهم 

)  شيكل2000أكثر من (بلغ المتوسط الحسابي على الدرجة الكلية لدى المعلمين الذين معدل دخلهم 

الثة على الدرجة الكلية وباقي أبعاد التقييم مما دعى إلى رفض الفرضية الصفرية الث). 3.40(

   .األخرى

،  الدخل الشهري المرتفع، المرتبط بالمعلمين ذويإلى الرضا الوظيفيويعزو الباحث هذه النتيجة   

علم في جميع جوانب الم) عطاء ( حيث يعتبر الرضا الوظيفي من أبرز العوامل التي تؤثر في أداء 

 ويرى الباحث أن تعليم الصم يتطلب جهوداً. ه للخدمات والبرامج التربويةقييم، وعلى تحياته المهنية

، لحاجات الفرد انية اإلشباع الذي تحققه الوظيفة، وأن عدم الرضا الوظيفي يضعف إمكمضاعفة

مشاعر وجدانية إيجابية تجاه ، بينما إشباع العمل لتلك الحاجات يوِلد لدى الفرد يةالمادية والمعنو

، أو موجهه نحو وجهه نحو المحصلة النهائية للعملد تكون تلك المشاعر اإليجابية م، وقعمله

وسواء . تجاه بيئة العمل، أو ا أو طبيعة العمل أو محتواه، كالرضا عن الراتبجوانب محددة منه ،

، ومن األمور المسلم بها أن  سوف يمس جوانب معينة لدى المعلمكان الرضا الوظيفي كلياً أم جزئياً

السيما في مجال ، رتياح بهذا العملنجاح العمل أياً كان نوعه يتطلب تحقيق درجة عالية من اإل

ق مستويات مرتفعة ، وتؤكد بعض الدراسات أن العاملين األكثر رضا يميلون لتحقيالتربية والتعليم

  .من االنتاجية
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  :نتائج الفرضية الرابعة مناقشة 5.2.5

 في متوسطات تقييم البرامج  )α ≤ 0.05( ئية عند المستوىال توجد فروق ذات داللة إحصا

التربوية المقدمة للطلبة الصم في مدارس الضفة الغربية من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير 

  .المؤهل العلمي

 وجود فروق في البعد الفلسفي والقانوني وبعد البيئة المدرسية تبعا لمتغير )6.4(يتضح من الجدول 

  انه ال توجد، في حين تبين)دبلوم فما دون(ي لصالح المعلمين الذين مؤهالتهم العلمية المؤهل العلم

في متوسطات تقييم البرامج التربوية المقدمة  ) α ≤ 0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

  سواءالمؤهل العلميللطلبة الصم في مدارس الضفة الغربية من وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير 

على الدرجة الكلية للتقييم أو باقي أبعاد التقييم األخرى، فقد كان المتوسط الحسابي على الدرجة 

بينما بلغ المتوسط الحسابي لدى ) 3.31) (دبلوم فما دون(ين الذين مؤهالتهم مالكلية لدى المعل

درجة الكلية  وتبعا لعدم وجود فروق في ال.)3.06) (بكالوريوس فأعلى(المعلمين الذين مؤهالتهم 

  .للتقييم فقد تم قبول الفرضية الصفرية الرابعة

، حول عدم وجود )2004(، ودراسة نحاس)2007(  واتفقت بذلك هذه النتيجة مع دراسة يوسف

 ،المؤهل العلميمن وجهة نظر المعلمين تعزى لمتغير  في متوسطات تقييم البرامج التربوية فروق

  ).1991(دراسة الحديدي، و)Moore, 2008( واختلفت مع دراسة

ويعزو الباحث عدم وجود أثر للمؤهل العلمي للمعلمين على تقييم البرامج التربوية للصم، رغم   

معلماً، وعدد  ) 25( الفارق في أعداد المعلمين حيث بلغ عدد المعلمين الحاصلين على دبلوم فأقل 

أن المعلمين ذوو الدرجة العلمية معلماً، إلى  ) 69( المعلمين الحاصلين على بكالوريوس فأكثر 

 من حيث سنوات الخبرة في حسب اعتقاد الباحث دماألقل رغم قلة عددهم، إال أنهم هم المعلمون األق

، حيث كانت المدارس في السابق تقبل المعلمين من حملة الثانوية العامة والدبلوم، وتقدم لهم  العمل
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هم للبرامج مجال، مما أثر على متوسطات درجة تقييمالتدريب الالزم مما أكسبهم خبرة واسعة في ال

، مع ظهور فارق لصالحهم على البعد الفلسفي والقانوني وبعد البيئة التربوية بشكل ايجابي

ومن المالحظ أن هذه . ، مقارنة بالمعلمين من ذوي المؤهل العلمي بكالوريوس فأعلىلمدرسيةا

لطلبة الصم وضعاف السمع التي وردت في معايير النتيجة ال تتماشى مع مواصفات إعداد معلمي ا

مجلس األطفال غير العاديين من حيث شروط ممارسة مهنة التعليم للمعاقين في حصول المعلم على 

زمة للدخول في الدرجة الجامعية األولى كحد أدنى بتخصصات محددة تتضمن خبرات ومساقات ال

  .بية على األقل قبل البدء بالخدمةة تدريساع) 25(، مع ضرورة الدخول في الممارسة العملية

  

  :السؤال الثانيالنتائج المتعلقة ب  مناقشة6.2.5

ما درجة تقييم البرامج التربوية المقدمة للطلبة الصم في مدارس الضفة الغربية من وجهة نظر 

  أولياء أمورهم؟

مج التربوية المقدمة للطلبة  للبرا أولياء األموركشفت النتائج أن درجة تقييم) 7.4(بالنظر إلى الجدول

الصم في مدارس الضفة الغربية كانت مرتفعة، حيث بلغ المتوسط الحسابي على الدرجة الكلية 

  .)3.62(لإلستبانة 

، )Bowen, 2000(، ودراسة)2008(، ودراسة القحطاني)2009(  واتفقت بذلك مع دراسة التيماني

 للبرامج  أولياء األمور تقييممتوسطات تفاعأثبتت ار ، التي)Bonder and Sass, 1999( ودراسة

، وأشارت إلى أهمية مشاركة األسر في عملية التقييم، وفي زيادة التربوية المقدمة للطلبة الصم

  .مستوى التحصيل ألبنائهم

 أولياء  تقييممتوسطات أثبتت انخفاض التي ،)2007(يوسف   بينما اختلفت هذه النتيجة مع دراسة

  .لتربوية المقدمة للطلبة الصم للبرامج ااألمور
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، خصائيين والمعلمين داخل المدارسويعزو الباحث هذه النتيجة إلى توفير خدمة التنسيق مع األ   

ن خالل تقديم  معهم م) الدوري(  وتركيز المعلمين على زيادة التواصل واعتماد التواصل الشهري

 التي تحدث داخل المدارس في النشاطات، وتشجيع المشاركة األسرية الفعالة تقارير عن أبنائهم

 ، واالعتماد على الندوات والمحاضرات بهدف زيادة وعي أولياء األمور، وتدريبهم علىوخارجها

متابعة ، وطرق وأساليب التعليم لتمكينهم وزيادة قدرتهم على أساليب التواصل مع أطفالهم الصم

  .تدريس أبنائهم في المنازل

  

  :رضية الخامسةنتائج الف  مناقشة7.2.5

 في متوسطات تقييم البرامج  )α ≤ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

تعزى  التربوية المقدمة للطلبة الصم في مدارس الضفة الغربية من وجهة نظر أولياء أمورهم

  .لمتغير العمر

في ) α ≤ 0.05( فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى عدم وجود )8.4(إتضح من الجدول 

متوسطات تقييم البرامج التربوية المقدمة للطلبة الصم في مدارس الضفة الغربية من وجهة نظر 

، فقد كان المتوسط الحسابي على الدرجة الكلية لدى أولياء العمرأولياء أمورهم تعزى لمتغير 

دى أولياء األمور ، بينما بلغ المتوسط الحسابي ل)3.64( سنة 40األمور الذين أعمارهم اقل من 

، ونظراً لعدم وجود فروق في الدرجة الكلية للتقييم فقد تم )3.58( سنة 40الذين أعمارهم أكثر من 

  .قبول الفرضية الصفرية الخامسة

 تقييمفي متوسطات  فروق عدم وجود ، حول)2007(واتفقت بذلك هذه النتيجة مع دراسة خليل

  .العمرتغير تعزى لم لبرامج التربويةل  األمورأولياء
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تعليمي ألولياء أمور الطلبة تدني المستوى ال: ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى عدة عوامل منها   

، من عينة الدراسة )  %75( ، حيث شكلت نسبة األهالي الحاصلين على ثانوية عامة فأقل الصم

اسة، وقد كشفت من عينة الدر )  %25( بينما بلغت نسبة األهالي الحاصلين على دبلوم فأعلى 

الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائياً في تقييم أولياء األمور للبرامج التربوية تبعاً لمتغير 

  .، لصالح اآلباء الحاصلين على ثانوية عامة فأقل لهمالمستوى التعليمي

ني ظراً لتدوبناء على ذلك لم يؤثر متغير العمر في تقييم أولياء األمور للبرامج التربوية، ن  

،  مستوى توقعاتهم من أبنائهم الصم، والذي يؤدي بدوره الى انخفاضالمستوى التعليمي لهم

رجات البرامج باإلضافة إلى عدم قدرتهم على رؤية وقياس المخرجات التربوية للبرامج مقارنةً بمخ

  .التربوية النموذجية

  

  :نتائج الفرضية السادسة  مناقشة8.2.5

 في متوسطات تقييم البرامج  )α ≤ 0.05(صائية عند المستوى ال توجد فروق ذات داللة إح

تعزى  التربوية المقدمة للطلبة الصم في مدارس الضفة الغربية من وجهة نظر أولياء أمورهم

  .لمتغير الجنس

في ) α ≤ 0.05( فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى انه ال توجد )9.4(يتبين من الجدول 

 التربوية المقدمة للطلبة الصم في مدارس الضفة الغربية من وجهة نظر متوسطات تقييم البرامج

 ،)3.57(، فقد كان المتوسط الحسابي على الدرجة الكلية للذكور الجنسأولياء أمورهم تعزى لمتغير 

، ونظراً لعدم وجود فروق في الدرجة الكلية للتقييم، فقد )3.67(بينما بلغ المتوسط الحسابي لإلناث 

  .الفرضية الصفرية السادسةتم قبول 
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  األمورأولياء تقييمفي متوسطات  فروق عدم وجود حول ).2007(  وبذلك اتفقت مع دراسة يوسف

  .الجنس تعزى لمتغير لبرامج التربويةل

، ربما يعود إلى التعاون ف تقييم اآلباء عن تقييم األمهاتويرى الباحث أن السبب في عدم اختال  

، من خالل ترددهم على مدارس الصم وتواصلهم مع  متابعة شؤون أبنائهم الطرفين فيالقائم بين

 لمناقشة مختلف القضايا المتعلقة بأبنائهم الصم، وإلى معرفة اآلباء بنوعية يرينالمعلمين والمد

مها الخدمات وسعيهم إلى تحسينها، باإلضافة إلى مشاركتهم في معظم النشاطات والمناسبات التي تقي

، مما يجعلهم مطلعين على مختلف عناصر البرامج التربوية المستخدمة  ألبنائهم الصمالمدارس دعماً

  .مفي تعليم الطلبة للص

  

  :نتائج الفرضية السابعة  مناقشة9.2.5

 في متوسطات تقييم البرامج  )α ≤ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى

تعزى  لضفة الغربية من وجهة نظر أولياء أمورهمالتربوية المقدمة للطلبة الصم في مدارس ا

  .لمتغير معدل الدخل الشهري

في ) α ≤ 0.05( فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى عدم وجود )10.4(إتضح من جدول 

متوسطات تقييم البرامج التربوية المقدمة للطلبة الصم في مدارس الضفة الغربية من وجهة نظر 

، فقد بلغ المتوسط الحسابي على الدرجة الكلية معدل الدخل الشهريغير أولياء أمورهم تعزى لمت

 بينما بلغ المتوسط الحسابي ،)3.64) ( شيقل2000اقل من (ألولياء األمور الذين معدل دخلهم 

 ونظراً لعدم وجود فروق في .)3.52) ( شيقل2000أكثر من (ألولياء األمور الذين معدل دخلهم 

  . فقد تم قبول الفرضية الصفرية السابعةالدرجة الكلية للتقييم
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 فروق عدم وجود حول ،)1992(، ودراسة السرطاوي)2007(  واتفقت بذلك مع دراسة يوسف

  .الدخل الشهري تعزى لمتغير لبرامج التربويةل  األمورأولياء تقييم في ذات داللة إحصائية

ية إلى دعم أكبر من قبل ويرى الباحث في هذه النتيجة كمؤشرعلى حاجة المدارس التعليم  

، ألنه ربما حتى الدخل االقتصادي المرتفع ال يلبي التكاليف ة والمجتمع المحلييلمؤسسات الحكوما

، أو أنه حتى لو توفرت المعينات السمعية الطبية التربية الخاصة بالمعاقين سمعياًالعالية لخدمات 

لبة ضمن بيئة غير معدة لتناسب استخدام ، فإن وجود هؤالء الطالخاصة ألبناء ذوي الدخل المرتفع

ة واحدة حتى ، وتبقى النتيجنه ال جدوى منهااألجهزة السمعية من حيث العزل الصوتي والهدوء فإ

  .مع تحسن مستوى الدخل

  

  :نتائج الفرضية الثامنة  مناقشة10.2.5

لبرامج  في متوسطات تقييم ا )α ≤ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى

تعزى  التربوية المقدمة للطلبة الصم في مدارس الضفة الغربية من وجهة نظر أولياء أمورهم

  .لمتغير مكان السكن

في ) α ≤ 0.05( فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى عدم وجود )11.4(إتضح من الجدول 

لغربية من وجهة نظر متوسطات تقييم البرامج التربوية المقدمة للطلبة الصم في مدارس الضفة ا

، فقد بلغ المتوسط الحسابي على الدرجة الكلية ألولياء مكان السكنأولياء أمورهم تعزى لمتغير 

بينما بلغ المتوسط الحسابي ألولياء األمور الذين يسكنون ) 3.47(األمور الذين يسكنون في المدينة 

للتقييم فقد تم قبول الفرضية  ونظراً لعدم وجود فروق في الدرجة الكلية ،)3.67(في القرية 

  .الصفرية الثامنة
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ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى زيادة معدل اهتمام األهالي بشكل عام بشؤون وقضايا أبنائهم    

، ففي الوقت الذي كان يشكل فيه طلبة ، بغض النظر عن مكان سكناهمالمعاقين في السنوات األخيرة

، وكان معظم األطفال المعاقين ز التأهيل في العقود الماضيةمراكسكان المدن أغلبية من بين طلبة 

، وذلك بسبب نظرة سكان س التعليم العام، وبعضهم في مدارسكان القرى في بيوتهم بدون تعليممن 

فقد تغيرت هذه النظرة وتلك . بمراكز التربية الخاصةالقرى السلبية تجاه مسألة التحاق أبنائهم 

يهم وازدادت قناعتهم بأهمية التحاق أبنائهم بتلك المراكز، نظراً لطبيعة اإلتجاهات بشكل إيجابي لد

، مما ساهم دمها بشكل مباشر للطلبة المعاقينالبرامج التي تتبناها مراكز التأهيل والخدمات التي تق

، وبذلك ازدادت نسبة الطلبة أبناء القرى جتماعية والنفسية واألكاديميةفي تحسين ظروفهم اإل

تطلبات ن بمراكز التربية الخاصة وأصبحوا يشكلون أغلبية على الرغم من ارتفاع مالملتحقي

وغيرها من المتفرقات، ونتيجة ) ، وأدوات مساعدة  ومواصالترسوم،( وتكاليف عملية التأهيل من

، ورهم كشركاء في العملية التربويةالهتمام مراكز التربية الخاصة بتدريب األهالي لتفعيل د

، فقد أصبح أهالي الطلبة على اختالف ناسبات الخاصة بأبنائهم المعاقين الكثير من الموإشراكهم في

  .قدم للطلبة الصم من برامج وخدماتمكان سكنهم على علم ودراية بكل ما ي

  

  :نتائج الفرضية التاسعة  مناقشة11.2.5

 البرامج  في متوسطات تقييم )α ≤ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى

تعزى  التربوية المقدمة للطلبة الصم في مدارس الضفة الغربية من وجهة نظر أولياء أمورهم

  .لمتغير المؤهل العلمي

في  ) α ≤ 0.05( فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى وجود) 2.41(يتضح من الجدول 

 الغربية من وجهة نظر متوسطات تقييم البرامج التربوية المقدمة للطلبة الصم في مدارس الضفة



 
 

124

، حيث كانت الفروق لصالح أولياء األمور الذين المؤهل العلميأولياء أمورهم تعزى لمتغير 

مؤهالتهم العلمية ثانوي فما دون، فقد بلغ المتوسط الحسابي على الدرجة الكلية ألولياء األمور الذين 

الحسابي ألولياء األمور الذين  بينما بلغ المتوسط ،)3.71(مؤهالتهم العلمية ثانوي فما دون 

، ونظراً لوجود فروق في الدرجة الكلية للتقييم فقد تم رفض )3.36(مؤهالتهم العلمية دبلوم فأعلى

  .الفرضية الصفرية التاسعة

، )2007(، ودراسة يوسف)1992(ودراسة السرطاوي ،)2007(  واختلفت بذلك مع دراسة خليل

  .ستجابات اآلباء على اختالف مستويات تأهيلهم األكاديميالتي أشارت إلى عدم وجود فروق بين ا

من بين أولياء األمور % 74.1 األول أن ما نسبة : هماسببينويعزو الباحث هذه النتيجة إلى    

، بينما بلغت نسبة )ثانوية عامة فما دون ( ية كانت الذين شاركوا في هذه الدراسة مؤهالتهم العلم

 ونظراً للفارق الشاسع في ،)25.9(  مؤهل علمي دبلوم فأعلى أولياء األمورالحاصلين على

أثر ذلك على على درجة تقييم أولياء األمور للبرامج التربوية تبعاً بين الفئتين، فقد  )النسبة(العدد

 وهم األكثر لمتغير المؤهل العلمي ولصالح أولياء األمور الذين مؤهالتهم العلمية ثانوي فما دون

  .ولياء األمورعدداً في عينة أ

ائهم الصم أما السبب الثاني فقد يعود إلى تفاوت قدرة أولياء األمور في تقييم البرامج المقدمة ألبن  

، حيث يعتقد الباحث أن أولياء األمور الحاصلين على مؤهل علمي من حيث النوع والمضمون

هم الصم من حيث اصة بأبنائلديهم قدرة أعلى في تقييم تفاصيل البرامج التربوية الخ) دبلوم فأعلى(

، وبالتالي وتواصلهم، وطبيعة مشاركتهم ذلك نظراً إلطالعهم وسعة معرفتهم، والمحتوى والمضمون

بينما قد تختلف نظرة ودرجة تقييم أولياء . يد إيجابيات وسلبيات تلك البرامجهم أكثر قدرة على تحد

نظراً لتدني مستوى معرفتهم بمكونات ، )ثانوية عامة فأقل (  مؤهل علمي األمور الحاصلين على
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ى كافة متطلبات عملية تلك البرامج وبالتالي عدم قدرتم على مقارنتها بالبرامج النموذجية التي تراع

  .، او نظراً ألرتباط تقييمهم بمستوى تحصيل أبنائهم فقطتعليم الصم
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  : التوصيات12.2.5

حث إلى مجموعة من التوصيات ، خلص الباحالية من نتائجت إليه الدراسة الفي ضوء ما توصل

  :أهمها

يوصي الباحث بضرورة زيادة اشراك معلمي الصم حاملي شهادة بكالوريوس فأعلى في  -1

الدورات التدريبية الخاصة بتعليم الصم قبل وأثناء الخدمة، لتحقيق التطور في كفاءاتهم 

ل التدريب العملي والدراسة النظرية، وإكسابهم التعليمية، والتحاقهم بالكليات التربوية إلكما

 .مهارات أكثر في أساليب التدريس المناسبة الصم

استعمال التعديالت المناسبة في المنهاج المستخدم  يوصي الباحث معلمي الصم بضرورة -2

 والتركيز على استخدام الوسائل واألساليب التعليمية المناسبة في تعليمهم، واستخدام التكنولوجيا

المرئية المساعدة لتوضيح المادة التعليمية، وضرورة تطوير أدوات التقييم المستخدمة مع 

 .الصم

يوصي الباحث القائمين على ادارة مدارس الصم بضرورة العمل على رفع رواتب المعلمين  -3

 شيقل، نظراً لما يتطلبه تعليم الصم من جهود مضاعفة، ولتحقيق 2000الذين تقل رواتبهم عن 

 .ات مرتفعة من اإلنتاجيةمستوي

يوصي الباحث مدارس الصم بضرورة تدريب أولياء أمور الطلبة الصم، على الطرق  -4

واألساليب المستخدمة في تعليم أبنائهم، لتفعيل دورهم وإشراكهم في عملية التقييم، وزيادة 

 .قدرتهم على رؤية وقياس المخرجات التربوية للبرامج
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  : المقترحات 13.2.5

م الصم  ووزارة التربية ، من قبل مدارس تعليج تقييم المعلمين وأولياء األموربنتائضرورة األخذ  -1

، من أجل النهوض بواقع البرامج التربوية المقدمة للصم، والعمل على تطوير التعليم والتعليم

 .بشكل يساعد على تحقيق األهداف التربوية العامة

 تنظيمو  تطويرربية والتعليم بضرورة مدارس الصم ووزارة الت القائمين علىيوصي الباحث -2

 هم، وتدريبهم على أحدث الطرق العلمية،رفع كفاءات طرق إعداد معلمي الصم، بما يضمن

واطالعهم على كافة المستجدات في مجال تدريس الصم، وإتقانهم التام للغة اإلشارة، وذلك حتى 

 . يتمكنوا من القيام بدورهم التربوي على أكمل وجه

ث بضرورة زيادة دعم مدارس الصم، والعمل على تطوير المراحل الدراسية فيها يوصي الباح -3

 .حتى الصف الثاني عشر

لعمل على برمجة المناهج ازيادة االهتمام بتقديم برامج تتناسب مع قدرات الطلبة الصم، و -4

ين  عن طريق الحاسوب، كونه يتميز باالثارة والتشويق والتحفيز على التعلم للصم الذالمدرسية

 .يعتمدون ويركزون على حاسة البصر أكثر من باقي الحواس

خذ متغير الجنس بالنسبة للمعلمين، عندما تكون أإجراء المزيد من الدراسات المستقبلية والتي ت -5

 .أعداد المعلمين الذكور أكثر لمعرفة أثر جنس المعلم على تقييم البرامج التربوية

نفسهم في تقييم  المدارس والطلبة الصم أيريوإشراك مدإجراء المزيد من الدراسات المستقبلية  -6

  .البرامج التربوية
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  عجـــــالمرا

  

  .قائمة المراجع العربية •

  .قائمة المراجع األجنبية •
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  :المراجع العربية

  . القاهرة،، مكتبة االنجلو المصرية موسوعة التربية الخاصة : )1987.( األشول، عادل

  . بيروت، مكتبة لبنان،معجم مصطلحات العلوم االجتماعية : )1977.( بدوي، أحمد

 ، الشركة المتحدة للطباعة،الفكر التربوي في رعاية الطفل األصم:  )1978.( بركات، لطفي

  .القاهرة

  .الرياض:  دار المريخ،تربية المعوقين في العالم العربي :)1981.( بركات، لطفي

ل األصم في التربية المبكرة، المؤتمر الثامن لالتحاد العربي حقوق الطف : )1999.( بركات، محمد

  . الشارقة،ة الشارقة جامع،للهيئات العاملة في رعاية الصم

فاعلية برامج الصفوف الخاصة الملحقة بالمدارس العادية للطلبة ذوي   ):2009.( البلوي، حسين

الجامعة  ،)غير منشورة(اجستير رسالة م ،االعاقة السمعية بمدينة تبوك من وجهة نظر المعلمين

   .، عمان، األردناألردنية

صعوبات دمج الطلبة الصم من وجهة نظر اإلداريين والمعلمين في  ): 2009.( التيماني، صالح

   .، عمان، األردنالجامعة األردنية ،)غير منشورة(رسالة ماجستير  ،منطقة تبوك التعليمية

 المؤتمر الخامس ،عوق سمعياً من اإلعاقة النفسية والبدنيةحماية الطفل الم : )1990.( جميل، سامي

  .للطفل المعوق

 الكفايات التعليمية الالزمة لمعلمي األطفال المعوقين سمعياً في األردن : )1991( .الحديدي، منى

  .57-77 ،)1 (،7 ،سلسلة العلوم اإلنسانية جامعة اليرموكوعالقتها ببعض المتغيرات، 

الخصائص السيكولوجية الفسيولوجية وعالقتها باالستعداد للتعلم لدى  : )1985.( حسانين، عواطف

  . جامعة أسيوط، كلية التربية،)غير منشورة(رسالة دكتوراه ، المعوقين سمعيا
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أثر برنامج تدريبي مقترح في تطوير مهارات التعبير الكتابي ومفهوم  : )2005.( حسونة، نائله

، )غير منشورة(رسالة دكتوراه ، رحلة األساسية الوسطى في األردنالذات لدى التالميذ الصم في الم

  . األردن، عمان،عة عمان العربية جام

المؤشرات النوعية لبرامج الطلبة ذوي صعوبات التعلم ودرجة انطباقها  ): 2009.( الحسن، محمد

 األردنية،عة جاملا، )غير منشورة(رسالة دكتوراه  ،على البرامج التربوية لهؤالء الطلبة في األردن

  . األردن،عمان

 حسين، محمد.( 1986 ): سيكولوجية غير العاديين وتربيتهم، دار الفكر الجامعي، األسكندرية.

  .   مصر، المكتب العلمي للنشر،الرعاية االجتماعية للطفل األصم : )2002.( حالوة، محمد

  . القاهرة،لمعارف دار ا،سيكولوجية المرضى وذوي العاهات : )1964.( حمزة، مختار

حنفي، عبد النبي.( 2003 ): مدخل إلى اإلعاقة السمعية، ط 1، سلسلة إصدار أكاديمية التربية 

.ض الريا،الخاصة  

، ط التدخل المبكر التربية الخاصة في الطفولة المبكرة :) 2004( .الخطيب، جمال و الحديدي، منى

  . عمان، األردن،، دار الفكر2

  . عمان، األردن،،  دار الفكر1، ط اإلعاقة السمعية :) 1997( .الخطيب، جمال

ثر استخدام مجموعة من األساليب اإلرشادية على تعديل بعض جوانب أ : )2000.( خليل، جمال

 كلية ،)ةغير منشور( دكتوراهرسالة، السلوك المشكل لدى األطفال الصم في مرحلة التعليم األساسي

  . جامعة المنصورة،التربية

فاعلية برنامج مقترح في تطوير استراتيجيات التواصل لدى عينة من   ):2007.( خليل، روال

، )غير منشورة ( ، رسالة ماجستيرالطلبة الصم وضعاف السمع في معهد الصم في مدينة دمشق

  .جامعة دمشق، سوريا



 
 

131

رسالة ، مستوى فاعلية مراكز التربية الخاصة في األردن : )1994( . اني اواديس،دردريان

  .، عمان، األردنالجامعة األردنية) غير منشورة(جستير ما

 الشعور بالوحدة النفسية لدى األطفال المعوقين، : )1999( . عبد المنعم و عبد اهللا، جابرالدردير،

  .9-58،)3(، 23 ،جامعة عين شمس ،مجلة كلية التربيةوعالقته ببعض العوامل النفسية، 

 دار ،رتقائي للطفل والمراهق دروس في علم النفس اإلالنمو التربوي : )1979( . كمال،دسوقي

  . القاهرة،النهضة العربية

 ندوة المعوقين ،الخصائص الفكرية والنفسية واالجتماعية للصم : )1987( .فارالدماطي، عبد الغ

  .الرياض:  جامعة الملك سعودبين الواقع وتطلعات المستقبل،

 ،،  دار الفكر1 ط ،والتشخيص في التربية الخاصةأساليب القياس  : )1999. ( الروسان، فاروق

  . األردنعمان،

  . األردن، عمان،، دار وائل للنشر1 ط ،اإلعاقة السمعية :)2003(. إبراهيم،زريقات

العالقة بين معلمي وآباء األطفال الصم الملتحقين بمراكز  : )1992( . عادل عبد الرزاق،سرطاوي

الجامعة   ،)غير منشورة( رسالة ماجستير،نظر اآلباءالتربية الخاصة في األردن من وجهة 

   . عمان، األردن،دنيةاألر

نحو تطوير العالقة بين ذوي االحتياجات الخاصة ومراكز التأهيل في الضفة  :)2000( . نادر،سعيد

 برنامج دراسات ، جامعة بير زيت،دراسة تقييميه من وجهة نظر المنتفعين ،الغربية وقطاع غزة

   .التنمية

، )المفهوم والفئات(،سيكولوجية ذوي الفئات الخاصة الجزء األول: )1998( . عبد الرحمن،سليمان

  . القاهرة،مكتبة زهراء الشرق
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الخصائص (سيكولوجية ذوي الحاجات الخاصة الجزء الثالث، : )2001( . عبد الرحمن،سليمان

  . القاهرة،، زهراء الشرق1ط  ،)والسمات

 دراسة مقارنة لتعليم الصم بالمرحلة الجامعية في كل من الواليات :)2003(. محمد جوده،سليمان

، 9 ،مجلة مستقبل التربية العربية.  وإمكانية اإلفادة منها في مصر،المتحدة األمريكية وانجلترا

28)(، 185-187.  

فاعلية برنامج تدريبي في تحسين إستراتيجيات التواصل لدى الطلبة  ):2009.(سوالمه، سامر

  . األردن، عماناألردنية،عة جامال، )غير منشورة(رسالة دكتوراه ، ين سمعيا في األردنالمعاق

، دراسة التجاهات بعض العاملين في مجال التعليم نحو المعاقين :)1986(.الشخص، عبد العزيز

  . القاهرة، عالم الكتبدراسة تربوية،

النشاط الزائد لدى عينة من  دراسة لكل من السلوك ألتكيفي و: )1992( .الشخص، عبد العزيز

األطفال المعوقين سمعياً وعالقتها بأسلوب رعاية هؤالء األطفال، بحوث المؤتمر السنوي الخامس 

  .1022-1046، 1992 . القاهرة، جامعة عين شمس مركز دراسات الطفولة،،للطفل المصري

، لحاجات الخاصةإرشاد والدي األطفال ذوي ا : )1995( .الشناوي، محمد و النويجري، محمد

  . )2(مؤتمر اإلرشاد النفسي الثاني، ج 

مؤشرات ضبط الجودة في البرامج التربوية المقدمة لألفراد ذوي  ): 2010.( العايد، مساعد

رسالة  ،اإلعاقات المتعددة ودرجة انطباقها على مراكز التربية الخاصة في المملكة العربية السعودية

  . األردن، عماناألردنية، عةجامال، )غير منشورة(دكتوراه 

دراسة مقارنة لبعض مشكالت إدارة التربية الخاصة في جمهورية  : )1994(. مختار،عبد الجواد

 جامعة ، كلية التربية،)غير منشورة(رسالة دكتوراه  ،واليات المتحدة األمريكية والسويدالمصر و

  .عين شمس
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  . القاهرة، دار غريب،ال المعاقينتنمية األطف :)بال تاريخ ( . عبد المجيد،عبد الرحيم

سيكولوجية األطفال غير العاديين واستراتيجيات  : )1988(. بشاي، فتحي و حليم،عبد الرحيم

  . الكويت،، مكتبة دار القلم2ط ،التربية الخاصة

دار ، قضايا ومشكالت في سيكولوجية اإلعاقة ورعاية المعوقين : )1982( . فتحي،عبد الرحيم

  . الكويت،القلم

 ،، دار الفجر1، ط الرعاية التربوية للصم والبكم وضعاف السمع : )2003(. أحالم،عبد الغفار

  .القاهرة

  . القاهرة، مكتبة النهضة المصرية،مقدمة في الصحة النفسية : )1983(. عبد السالم،عبد الغفار

تب الجامعي  المك،رعاية المعاقين سمعيا وحركيا : )2001 (. محمد، و حالوة بدر الدين،عبده

  . اإلسكندرية،الحديث

 ،، دار الصفاء1ط ،مناهج وأساليب تدريس ذوي االحتياجات الخاصة : )2001(. ماجدة،عبيد

  . األردن،عمان

أساسيات البحث العلمي في التربية والعلوم  :1992)(. فتحي حسن، أحمد سليمان و ملكاوي،عوده

  .ربد إ،، مكتبة الكتاني2ط  ،االنسانية

 االتجاهات العامة إزاء األطفال المعوقين وتغيرها في العالم العربي، : )1990( .عبد اهللالغانم،  

  . 1991،106،  الهيئة العامة لالستعالمات،)44( العدد ،مجلة النيل

المكتب الجامعي  ،السلوك االجتماعي للمعوقين : )1983( ، سيد أحمد، و غريب محمد،فهمي

  . اإلسكندرية،الحديث

  . القاهرة،تبة مصر مك،سيكولوجية األطفال غير العاديين : )1965( .ى مصطف،فهمي
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 ،مكتبة مصر ،مجاالت علم النفس سيكولوجية األطفال غير العاديين : )1980( .فهمي، مصطفى

  .القاهرة

فاعلية برنامج التدخل المبكر لألطفال المعاقين سمعياً في مدينة  ): 2008.( القحطاني، حنان

 ، عماناألردنية،عة جامال، )غير منشورة(ماجستيررسالة  ، العربية السعوديةالرياض بالمملكة

  .األردن

، دار الفكر 3، ط سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة وتربيتهم : )2001( .القريطي، عبد المطلب

  . القاهرة،العربي

 جامعة ،ربية المتحدةات الع العين، اإلمار،اإلعاقة بين الوقاية والتأهيل : )1990( .القريوتي، يوسف

  .اإلمارات العربية المتحدة

 فاعلية منهاج معدل في اللغة العربية باستخدام طريقة التواصل الكلي في : )2005( .القضاة، غدير

، )غير منشورة(رسالة ماجستير، التحصيل اللغوي للطلبة الصم في الصفين األول والثاني األساسيين

  .دن األر، عمانجامعة عمان العربية ،

 المؤتمر الدولي الثاني لمركز ،سيكولوجية الطفل األصم ومتطلبات أرشاده : )1995( . شاكر،قنديل

 كانون ، المعاقون– اإلرشاد النفسي لألطفال ذوي الحاجات الخاصة الموهوبين .اإلرشاد النفسي

  . القاهرة، جامعة عين شمس،ثاني

 دراسة ،توافق النفسي لدى المعوقين سمعياًاالستعداد للتعلم وال : )1985( . عبد الوهاب،كامل

  .22-1،  جامعة طنطا، كلية التربية،ميدانية

 دار النهضة  ،2ج  ،معجم علم النفس والطب النفسي : )1989( . جابر و عالء الدين،كفاني

  . القاهرة،العربية
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يل في فلسطين، نحو سياسات واستراتيجيات التأه): 1998.(اللجنة المركزية الوطنية للتأهيل، القدس

  .ديسمبر/ كانون األول17و16وقائع ورشة العمل الوطنية،

 ، عالم الكتب، والبناء والتنفيذالصم التخطيطمناهج  :)1999(.اللقاني، أحمد و القرشى، أمير

  .القاهرة

 استخدام المدخل العلمي المبني على االكتشاف في تدريس : )1991( . حنفي، جمال و محمد،محمد

الجمعية المصرية للمناهج وطرق  ،تالميذ الصف الثامن االبتدائي للمعوقين سمعياالرياضيات ل

: 1991 ،آب ، رؤى مستقبلية للمناهج في الوطن العربي، المؤتمر العلمي الثالث،التدريس

  .اإلسكندرية

: المعرفة الجامعية دار،الرعاية االجتماعية وخدمات المعوقين:  )1991( .إقبال، مخلوف

  .اإلسكندرية

المؤتمر الثاني  ،التأصيل اإلسالمي لإلرشاد النفسي آلباء المتخلفين عقلياً :) 1995( . كمال،مرسي

  . عين شمس،لمركز اإلرشاد النفسي

فاعلية برنامج تدريبي ألمهات األطفال المعاقين سمعيا إعاقة متوسطة  : )2005( . محمود،ملكاوي

رسالة  ،وات الكالمية العربية لدى أطفالهنفي مرحلة ما قبل المدرسة في تحسين إنتاج األص

  .، األردن عمان، العربية جامعة عمان،)غير منشورة(دكتوراه

تقييم البرامج التربوية للطلبة الصم في األردن من وجهة نظر  : )2004( .نحاس، أمل جورج

غير (توراه رسالة دك .المديرين والمعلمين وأولياء األمور والطلبة وتقديم نموذج مقترح لتطويرها

  . األردن، عمان، جامعة عمان العربية،)منشورة

  . بيروت،، مؤسسة الرسالة2ط  ،علم النفس التربوي : )1985( . عبد المجيد،نشواتي
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 تقويم البرامج التربوية :)1981 (.وحدة البحوث التربوية بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

  .120 – 132، )1،2 (،للبحوث التربويةالمجلة العربية  ،في الوطن العربي

 ،تقييم البرامج التربوية المقدمة للطلبة المعاقين سمعيا في سوريا :)2007(. نينا خير الدين،يوسف

  .، سورياجامعة دمشق ،)غير منشورة(رسالة ماجستير .من وجهة نظر المعلمين واآلباء

يونس، أحمد  و مصري حنوره.( 1991 ): رعاية الطفل المعوق صحيا  ونفسيا واجتماعيا،  دار 

.ة القاهر،الفكر العربي  
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  إستبانة المعلمين ) 1( ملحق رقم 

 

 .ة/ة المحترم/حضرة المختص
  :تحية طيبة وبعد 

 
مدارس   تقييم البرامج التربوية المقدمة للطلبة الصم في" الباحث بإجراء دراسة بعنوان يقوم  

وذلك استكماالً لنيل ، لياء األمور والطلبة الصم أنفسهمالضفة الغربية من وجهة نظر المعلمين وأو
 المجال،  لذا ونظراً لما تتمتعون به من خبرة في هذا،درجة الماجستير في اإلرشاد النفسي والتربوي

يرجى التكرم باإلجابة على اإلستبانة المرفقة، لما إلجاباتكم الدقيقة من قيمة في تقييم عناصر 
حيث أن . البرامج التربوية المقدمة للطلبة الصم وفي محاولة التطوير المستمر لتلك البرامج

 بأن المعلومات امعل. اإلستبانة المرفقة تقيس ستة أبعاد للبرامج التربوية المقدمة للطلبة الصم
  .وسيحافظ على سريتها، المقدمة من قبلكم لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط

  

  شاكرا لكم حسن تعاونكم
  حاتم البرغوثي: الباحث 

  

  

  

  

  :عامة/بيانات أولية: القسم األول

  .الرجاء وضع دائرة حول رمز اإلجابة التي تنطبق عليك

  سنة          30أكثر من . 2           سنة 30أقل من . 1:      العمـر
       سنوات5 أكثر من .2 سنوات       5أقل من . 1:  سنوات الخبرة
    شيقل2000 أكثر من .2ل    ق شي2000اقل من . 1 :الدخل الشهري
             بكالوريوس فأعلى.2            دبلوم فما دون.1: المؤهل العلمي
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  .ييم البرامج التربوية الخاصة باألطفال الصمإستبانة تق: القسم الثاني

  :أمام اإلجابة التي يتم اختيارها من البدائل الخمسة التالية) ×(الرجاء وضع إشارة 
  

غير 
  موافق

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
كبيرة 
  جداً

 الرقم الفقرة

  -1  .تتبنى المدرسة فلسفة واضحة في تعليم الصم     

ي تحديد معايير تتبع المدرسة سياسة واضحة ف     
  .قبول الطلبة الصم

2-  

ن قبل فريق يتم قبول الطفل بناء على تقييم م     
  .العمل متعدد التخصصات

3-  

تتاح الفرصة للمعلمين لمعرفة سمات وخصائص      
  ).التعليمية والعقلية والنفسية( الطلبة الصم

4-  

اضحة لكل العاملين في ل واألهداف العامة للعم     
  .المدرسة

5-  

ة التي تتناول تربية تطبق المدرسة النظريات العلمي     
  .وتعليم الصم

6-  

 التي تطبق المدرسة التشريعات القانونية المحلية     
  .تتعلق بتربية وتعليم  الصم

7-  

تقدم المدرسة ممارسات فعلية في مجال تطوير      
 حقل تربية وتعليم المعرفة والبحث العلمي في

  .الصم
8-  

مساحة قاعات المدرسة مناسبة لممارسة األنشطة      
  .الالمنهجية

9- 

 -10 .تتوفر في الصفوف التعليمية التهوية المناسبة     

 -11 .تنظف الصفوف يومياً     

 -12 .تتم صيانة األدوات المدرسية باستمرار     

ليمية كافية تتضمن المدرسة مكتبة وسائل تع     
 .الستخدامها في عملية التعليم

13- 
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تستجيب اإلدارة لكل شكوى من المعلمين تخص      
 -14 .بيئة التعليم

يتم مراعاة حاجات الطلبة التعليمية الخاصة عند      
 -15 .توزيعهم في أماكن الجلوس في الصف

 -16 .يتوفر العزل الصوتي في الصفوف التعليمية     

ع الطلبة إلى صم وضعاف سمع في الصفوف يوز     
 -17  .اعتماداً على درجات الفقدان السمعي

مساحة الصف الواحد تتناسب مع عدد الطلبة      
 -18  .الموجودين فيه

يوجد في المدرسة أجهزة خاصة إلجراء      
 -19  .الفحوصات السمعية للطلبة

ة تتوفر لكل طالب سماعة طبية مناسبة لقياس درج     
 .الفقدان السمعي عنده

20- 

.تتوفر في المدرسة خدمة صيانة السماعات الطبية      21- 

يتلقى المعلمون تدريباً كافياً على كيفية استخدام      
 -22 .السماعة الطبية

يستخدم المعلمون قاموس اإلشارة الفلسطيني في      
 .تواصلهم مع الطلبة الصم

23- 

ختبر للحاسوب مجهز يوجد في المدرسة م     
 .بالبرامج المتخصصة للتعليم الفردي للطلبة الصم

24- 

يستخدم مختبر الحاسوب من قبل المعلمين في      
 .تعليم الدروس وتنفيذها

25- 

تتضمن مكتبة المدرسة كتباً علمية متخصصة في      
 .تربية وتعليم الصم

26- 

    
 

لتشجيع يتضمن البرنامج المدرسي حصصاً مكتبيةً    
 .الطلبة على المطالعة

27- 

يقدم المعلمون اقتراحات لآلباء عند وجود مشكلة      
 .تعليمية تتعلق بالطلبة الصم

28- 

تقدم المدرسة خبرات تدريبية للمعلمين حول إعداد       29- 
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 .خطط تعديل السلوك للطلبة
يمتلك المعلمون مهارة كتابة الخطط التربوية      

 الفردية
30- 

تُقدم للمعلمين دورات حديثة في طرق وأساليب      
 .تعليم الصم

31- 

اإلستشارة للمعلمين ) المترجمون اإلشاريون(يقدم      
 -32 .في لغة اإلشارة

يساهم المعلمون في تصميم المنهاج الخاص      
 -33 .بالطلبة الصم

عليمية تعتمد على  تايستخدم المعلمون طرق     
 -34  .رياألسلوب البص

حول طرق تعقد المدرسة للمعلمين دورات تدريبية      
 .وأساليب التواصل مع الصم

35- 

يلتزم المعلمون بإنهاء المهمات التعليمية في الوقت      
 .المحدد

36- 

يوزع الوقت في الحصة الدراسية بما يتناسب مع      
 .األهداف التعليمية

37- 

 استخدام مهارات يدرب المعلمون طالبهم على     
 .الكالم في المجاالت األكاديمية

38- 

يشجع المعلمون الطالب الصم على تطوير      
 .مهارات القراءة والكتابة في اللغة العربية

39- 

يستخدم المعلمون أنشطة توضيحية مناسبة لطبيعة      
 .كل مادة تعليمية

40- 

ة لكل طالب من قبل تصمم خطة تربوية فردي     
 .لمي المدرسةمع

41- 

تراجع وتعدل أهداف البرنامج التعليمي بشكل      
  .مستمر

42- 

 -43 .يتضمن البرنامج التعليمي تعليم مهارات الحياة     

يراعي البرنامج التعليمي الفروق الفردية بين       44- 
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 .الطلبة
يقيم الطلبة بشكل دوري للتعرف على مدى      

معارف الضرورية في اكتسابهم للمهارات وال
 .المنهاج

45- 

 -46 المنهاج المستخدم  عناصرهناك خطط سنوية لتقييم     

يواجه المعلمون صعوبة في تعليم المنهاج      
 -47 .المستخدم في المدرسة

تطبق المدرسة منهاجاً خاصاً في تعليم الصم معد      
 -48 .من قبل المدرسة

 عن المنهاج العام تطبق المدرسة صورة معدلة     
 -49 .لوزارة التربية والتعليم

يعدل المعلمون منهاج وزارة التربية والتعليم دون      
  .اختصار للمعلومات

 
50- 

المنهاج النشاطات الالمنهجية للطلبة  يتضمن     
  .الصم

51-  

تشتمل خطط المنهاج على أهداف مهنية لمرحلة ما      
 .بعد المدرسة للطلبة الصم

52- 

يشارك العاملون في المدرسة في األنشطة المهنية      
التي تنظمها النقابات المهنية الخاصة بتعليم الطلبة 

 .الصم
53- 

يتعاون العاملون واإلداريون في المدرسة ويساعد      
 .بعضهم بعضاً

54- 

تقبل إدارة المدرسة جميع المساعدات المادية التي      
 .تدعم التعليم وتطوره

55- 

تحرص المدرسة على التعاون  مع مؤسسات      
المجتمع المحلي في تقديم الدعم المادي والمعنوي 

 .للعاملين فيها
56- 

تتم دعوة المؤسسات المجتمعية إلى المشاركة في       57- 
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 .النشاطات التي تجريها المدرسة باستمرار

صلة تشارك المدرسة في الندوات المحلية ذات ال     
 -58 .تربية الخاصة وتعليم الصمبال
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  إستبانة أولياء األمور)  2( ملحق رقم 

  .أولياء أمور الطلبة الصم المحترمين: حضرة
 :تحية طيبة وبعد

مدارس   تقييم البرامج التربوية المقدمة للطلبة الصم في"يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان 

وذلك استكماالً لنيل ، "لمعلمين وأولياء األمور والطلبة الصم أنفسهمالضفة الغربية من وجهة نظر ا
 لذا يرجى التكرم باإلجابة على فقرات االستبانة ،درجة الماجستير في اإلرشاد النفسي والتربوي

 اعلم. المرفقة، لما إلجاباتكم الدقيقة من قيمة في تقييم عناصر البرامج التربوية المقدمة للطلبة الصم
معلومات المقدمة من قبلكم لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط، وسيحافظ على بأن ال
  .سريتها

  
  

  شاكرا لكم حسن تعاونكم
  حاتم البرغوثي: الباحث

  

  

  :عامة/بيانات أولية: القسم األول

  .الرجاء وضع دائرة حول رمز اإلجابة التي تنطبق عليك

     ة      سن40 أكثر من. 2 سنة         40أقل من . 1:      العمـــر
 أنثى. 2                    ذكر.  1:      الجنــس

  شيقل 2000 أكثر من. 2ل     ق شي2000اقل من . 1 : الدخل الشهري
  قرية                        . 2مدينة                     . 1        :مكان السكن

     فأعلىدبلوم . 2            فما دونثانوي. 1:  المؤهل العلمي
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  .استبانة تقييم البرامج التربوية الخاصة باآلباء: القسم الثاني

  :أمام اإلجابة التي يتم اختيارها من البدائل الخمسة التالية) ×(الرجاء وضع إشارة 

غير 
  موافق

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
كبيرة 
  جداً

 الرقم الفقرة

م المدرسة بتزويد اآلباء بتقارير عن أداء تقو     
 .أبنائهم في نهاية كل فصل

1-  

تدرب المدرسة األسر على إشارات القاموس      
 .اإلشاري الفلسطيني المعتمد في المدرسة

2-  

تقدم المدرسة لألهل خدمة استشارية متخصصة      
 .في طرق وأساليب التواصل الخاصة بالصم

3-  

ة خدمة األسرة البديلة في حال غياب توفر المدرس     
 .األبوين ألسباب طارئة

4-  

تقوم المدرسة بإطالع اآلباء على الجديد من      
 .الحقوق والتشريعات الخاصة بالصم

5-  

يتم تشجيع اآلباء على التواصل مع المرشدين      
  .لمناقشة المستقبل األكاديمي للطلبة

6-  

واصل مع المرشدين يتم تشجيع اآلباء على الت     
 .لمناقشة المستقبل المهني للطلبة

7-  

تتم دعوة اآلباء للمشاركة في النشاطات التي      
  -8 .تجرى داخل المدرسة وخارجها

تعقد المدرسة ندوات لآلباء حول موضوعات ذات      
 -9 .عالقة باإلعاقة السمعية
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  قائمة بأسماء المحكمين ) 3( ملحق رقم 

  

  مكان العمل  سماال  الرقم

  جامعة القدس  أحمد فهيم جبر. د.أ  -1

  جامعة القدس  محسن عدس. د  -2

  جامعة القدس  عفيف زيدان. د  -3

  جامعة القدس  سمير شقير. د  -4

  جامعة القدس  سهير الصباح. د  -5

  جامعة القدس  نبيل عبد الهادي. د  -6

  سلفيت/ جامعة القدس المفتوحة  أحمد الزير. د  -7

  سلفيت/ جامعة القدس المفتوحة   خالد القرواني. د  -8

  سلفيت/ جامعة القدس المفتوحة   نافز أيوب. د  -9

  أريحا/ جامعة القدس المفتوحة   باسم شلش. د  -10

  أريحا/ جامعة القدس المفتوحة   راتب أبو رحمة. د  -11

  جمعية الهالل األحمر الفلسطيني  فتحي فليفل. د  -12
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  فهرس الجداول

 الرقم عنوان الجدول صفحةال
جدول توزيع أفراد المجتمع األصلي حسب المعلمين، وأولياء  79

 .األمور
1.3 

العمر، وسنوات جدول توزيع أفراد عينة المعلمين وفقا لمتغيرات  80
.الخبرة، والدخل الشهري، والمؤهل العلمي  

2.3 

العمر، ات جدول توزيع أفراد عينة أولياء أمور الطلبة وفقا لمتغير 81
.والجنس، والدخل الشهري، ومكان السكن، والمؤهل العلمي  

3.3 

 4.3 . فقرات أداة الدراسة على محاورها الرئيسيةجدول توزيع 82

) Pearson correlation(جدول نتائج معامل االرتباط بيرسون  86
لمصفوفة ارتباط فقرات تقييم البرامج التربوية مع الدرجة الكلية 

 .اسةألداة الدر

5.3 

جدول نتائج اختبار معامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا على أبعاد  87
.الدراسة والدرجة الكلية  

6.3 

) Pearson correlation(جدول  نتائج معامل االرتباط بيرسون  90
لمصفوفة ارتباط فقرات تقييم البرامج التربوية مع الدرجة الكلية 

 .ألداة الدراسة

7.3 

تقييم البرامج سطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجدول المتو 95
التربوية المقدمة للطلبة الصم على أبعاد األداة المختلفة مرتبة حسب 

 .أهميتها

1.4 

للفروق في المتوسطات الحسابية ) t-test(نتائج اختبار ت جدول  97
غير الكلية لدرجة تقييم البرامج التربوية المقدمة للطلبة الصم تبعا لمت

  . على الدرجة الكلية وباقي األبعاد األخرىالعمر

2.4 

للفروق في المتوسطات الحسابية ) t-test(نتائج اختبار ت جدول  99
الكلية لدرجة تقييم البرامج التربوية المقدمة للطلبة الصم تبعا لمتغير 

 . على الدرجة الكلية وباقي األبعاد األخرىسنوات الخبرة

3.4 

للفروق في المتوسطات الحسابية ) t-test(ج اختبار ت نتائجدول  101
الكلية لدرجة تقييم البرامج التربوية المقدمة للطلبة الصم تبعا لمتغير 

 . على الدرجة الكلية وباقي األبعاد األخرىمعدل الدخل الشهري

4.4 
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للفروق في المتوسطات الحسابية ) t-test(نتائج اختبار ت جدول   102
 تقييم البرامج التربوية المقدمة للطلبة الصم تبعا لمتغير الكلية لدرجة

 . على الدرجة الكلية وباقي األبعاد األخرىالمؤهل العلمي

5.4 

تقييم البرامج جدول المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل  104
  .التربوية المقدمة للطلبة الصم من وجهة نظر أولياء أمورهم

6.4  

للفروق في المتوسطات الحسابية ) t-test( اختبار ت نتائججدول  105
الكلية لدرجة تقييم البرامج التربوية المقدمة للطلبة الصم تبعا لمتغير 

 . على الدرجة الكلية لألداةالعمر

7.4 

للفروق في المتوسطات الحسابية ) t-test(نتائج اختبار ت جدول  106
دمة للطلبة الصم تبعا لمتغير الكلية لدرجة تقييم البرامج التربوية المق

 . على الدرجة الكلية لألداةالجنس

8.4 

للفروق في المتوسطات الحسابية ) t-test(نتائج اختبار ت جدول  107
الكلية لدرجة تقييم البرامج التربوية المقدمة للطلبة الصم تبعا لمتغير 

 . على الدرجة الكلية لألداةمعدل الدخل الشهري

9.4 

للفروق في المتوسطات الحسابية ) t-test(تائج اختبار ت نجدول  108
الكلية لدرجة تقييم البرامج التربوية المقدمة للطلبة الصم تبعا لمتغير 

 . على الدرجة الكلية لألداةمكان السكن

10.4 

للفروق في المتوسطات الحسابية ) t-test(نتائج اختبار ت جدول  109
ربوية المقدمة للطلبة الصم تبعا لمتغير الكلية لدرجة تقييم البرامج الت

 . على الدرجة الكلية لألداةالمؤهل العلمي

11.4 
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  فهرس المالحق

  

  الصفحة  الملحق  رقم الملحق

  144  استبانة المعلمين  -1

  150  استبانة أولياء األمور  -2

  152  قائمة أسماء المحكمين  -3
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