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:  مقدمة الدراسة

 تحظى بأهمٌة بالؽة من الدول التًٌعتبر مٌدان التربٌة الخاصة من المٌادٌن المهمة 
 بدأ فٌها االهتمام بهذا المٌدان التًوتعتبر مصر من الدول . المتقدمة والدول النامٌة على السواء

. منذ السنوات األخٌرة من القرن العشرٌن، سواء بالموهوبٌن أو المعاقٌن

وتفرض اإلعاقة السمعٌة حاجزاً من العزلة عن اآلخرٌن والتً من شأنها أن تولد إحباطاً 
وشعوراً بالنقص وعدم األمن مما ٌدفعه إلى السخط على المجتمع وعلى اآلخرٌن فً صورة 

  .(199:  1996حنفً، ). عدوان أو عدم المشاركة االجتماعٌة

وتعتبر ظاهرة اإلعاقة السمعٌة، بمثابة مشكلة حقٌقٌة، تعانً منها المجتمعات اإلنسانٌة، 
سواء أكانت متقدمة أم نامٌة، ومن ثم تعتبر تلك اإلعاقة من القٌود التً ّتُحد كثٌراً من انطالق 

وأٌضاً . الطفل لممارسة األنشطة المختلفة مع أقرانه، وخاصة إذا كانت تلك اإلعاقة بدرجة كبٌرة
تقلل من قدرته على ممارسة الوظابؾ واألدوار التً تعتبر مكونات أساسٌة فً الحٌاة الٌومٌة، 

.  القدرة على االعتناء بالنفس، ومزاولة العالقات االجتماعٌة واألنشطة االقتصادٌة:  مثل

اإلعاقة السمعٌة من أشد أنواع اإلعاقة تأثٌرا على المعوق، لما تسبب عن هذه كما تعد 
 عن أخٌه اإلنسان نتٌجة وجود حاجز التخاطب، فاللؽة تعتبر الوسٌلة اإلعاقة من عزل اإلنسان

األولى التصال البشر فً حٌاتهم الٌومٌة وفى نقل الثقافة والحضارة عبر المكان والزمان ووسٌلة 
التخاطب اللؽوي هً التعبٌر واالستقبال، فالتعبٌر وسٌلته جهاز الكالم والسمع فً نفس الوقت، 

.  (59، 2002شقٌر، ) واالستقبال وسٌلته جهاز السمع

 تأثٌراتها على الطفل، إذ أنها تحرمه من إبداء اآلراء فًومن ثم فاإلعاقة السمعٌة خطٌرة 
وتقؾ حابالً دون اكتساب خبرات علمٌة  – الصممخاصة مع إعاقة – والتفاعل مع العادٌٌن 

.  وعملٌة دٌنامٌة

 التعامل مع فًكما ُتعد درجة تقبل المجتمع للمعاقٌن، من أكثر معاٌٌر التحضر واإلنسانٌة 
 فً كٌانات الدساتٌر فًالبشر، وجوهر هذه الفكرة أن حقوق اإلنسان أصبحت معروفة ومستقرة 

إلى إقرار هذه الحقوق – وال تزال – معظم الدول، وقد ترتب على ذلك أن سعت الدول 
 نفوس الناس، لٌقوم التعامل بٌن الجمٌع على أساس المودة و الرحمة والتقدٌر، فًواستقرارها 

.  (1، 2003حسن، )  أحسن األحوالفًولٌس على أساس النبذ أو العطؾ، 

 اإلعاقة بعناٌة ودعم ؼٌر محدود من قبل حكومة المملكة العربٌة وولقد حظً ذو
السعودٌة، األمر الذي جعلها تتبوأ مكانا متمٌزا بٌن دول العالم العربً فً مجال التربٌة الخاصة، 
حٌث شمل هذا االهتمام جمٌع شؤونهم الحٌاتٌة اإلضافة لتلبٌة جمٌع متطلباتهم كمواطنٌن مؤثرٌن 

فً مجتمعهم، وقد شهدت السنوات الماضٌة توسعاً كبٌراً فً هذا المجال مما أثر إٌجابٌاً على 
 من منطلق العمل بمبادئ الشرٌعـة اإلسالمٌة التً تؤكد على حقـوق  هذه الفبةتطوٌــر كل ما ٌخدم

برز مظاهر هذا االهتمام تمثل فً وضع الكثٌر من األنظمة واللوابح التً أولعل  ذوي اإلعاقة،
  بٌن أفراد المجتمعوالمساواةتحقٌق العدالة من باب  كفرد فً المجتمع تعطً المعاق حقه الكامل

.  (هـ1419الموسى، )

كما حظً المجال التعلٌمً لذوي اإلعاقة بشكل عام ومجال تربٌة وتعلٌم الصم بشكل 
خاص باهتمام واسع من قبل حكومة المملكة العربٌة السعودٌة و اشتملت لوابح وأنظمة التعلٌم على 

أول البحة  (وزارة المعارؾ سابقاً )هـ صدرت عن 1392فقرات خاصة بتعلٌم الصم، ففً عام 
لنظام معاهد األمل للصم، وقد تضمنت تفصٌالً لنظام الدراسة بهذه المعاهد وتحدٌد وظٌفتها 

ونوعٌات الطالب التً تستقبلها ومراحل الدراسة وما ٌتعلق بالخطط الدراسٌة والمناهج وشروط 
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قبول الــطالب واالختبارات والتقوٌـم وما ٌتصل بالجهاز اإلداري العامل فً المعاهد ودور هذه 
المعاهد فً توفٌر اإلقامة والكسوة والمعٌشة واللوازم المدرسٌة بالمجان إلى جانب توفٌر 

وزارة )، (مركز المعلومــات اإلحصابً– التعلٌم الخاص )المصروؾ الشخصً وأجور االنتقال 
.  (هـ1406المعارؾ، 

واستمر اهتمام المملكة العربٌة السعودٌة بتعلٌم الصم لمرحلة ما بعد الثانوٌة العامة، حٌث 
هـ حول السماح للصم بإكمال 4/5/1423 وتارٌخ 9173/ب/7صدر األمر السامً الكرٌم رقم 

 و نتج عنة قبول الطالب 1425/1426تعلٌمهم العالً الفصل الدراسً أألول من العام الجامعً 
الصم بكلٌة االتصاالت والمعلومات التً تتبع للمؤسسة العامة للتعلٌم الفنً والتدرٌب المهنً 

. بالرٌاض وذلك عن طرٌق برنامج التطبٌقات المكتبٌة

وانطالقاً من هذه االهتمامات المستمرة بتربٌة وتعلٌم الصم بدأ من التعلٌم األساسً 
، وقٌام المملكة بالتوقٌع على اتفاقٌة حقوق ذوي اإلعاقة (الحدٌث نوعا ما)ومروراً بالتعلٌم العالً 

م، وعطفا على ما ورد 2008ٌولٌو من العام 24والبرتوكول االختٌاري والمصادقة علٌة بتارٌخ 

استشعر الباحث أهمٌة التعرؾ على اتجاهات الصم كونهم المعنٌٌن بهذه العملٌة التعلٌمٌة نحو 
التعلٌم العالً، و تسلٌط الضوء على هذه المرحلة تحدٌداً كونها تعتبر مرحلة مهمة من حٌاة الصم 

.  ومستقبلهم

:  مشكلة الدراسة

 العدٌد من األعراض االنفعالٌة التً ٌتعرض لها إلىٌرجع اضطراب المعالجة السمعٌة 
الطفل والتً منها عدم نضجه من الناحٌة االنفعالٌة مما ٌجعله ال ٌعتمد على نفسه وال ٌستطٌع 

تحمل المسؤولٌة، وان ٌكون خجوال جدا مما ٌبعده عن كافة أوجه النشاط الصفٌة وؼٌر الصفٌة 
(. 73، 2006كامل، )التً ٌقوم بها زمالؤه 

والفرد الذي ٌعانً من اضطرابات فً معالجة المعلومات السمعٌة ٌصبح أقل كفاءة فً 
ولقد . توظٌفه لهذه المعلومات واالستفادة منها وٌتأثر تجهٌزه ومعالجته لها فً مختلؾ المواقؾ

 التحدث، وقوة فًوجد أن الذٌن ٌعانون من ضعؾ الفهم عموماً ال ٌمتلكون الدقة والطالقة 
المعالجة الصوتٌة، أنهم ال ٌقرءون بطالقة، وٌكون تركٌزهم على دقة الكلمة أكثر من مالحظتهم 

، Khamis ،2009) المهارات ما وراء المعرفة فًواهتمامهم بالفهم، وعموماً ٌكون لدٌهم ضعؾ 

32)  .

بدأت مرحله التعلٌم األساسً للصم فً المملكة العربٌة السعودٌة بشكل رسمً عام 
هـ، 1425هـ، ومنذ ذلك الوقت لم تتاح لهم فرصة االلتحاق بالتعلٌم العالً إال فً عام 1384

ونظرا لحداثة هذا الموضوع فً المملكة العربٌة السعودٌة ٌرى الباحث أن هناك عدم وضوح 
بشكل كافً حول مدى استعداد الصم لالنتقال إلى هذه المرحلة المهمة من حٌاتهم، ومن هنا تبرز 

:  مشكلة الدراسة الحالٌة فً التساؤل الربٌسً التالً

اتجاهات الطالب الصم فً الصؾ الثالث الثانوي نحو التعلٌم العالً فً مدٌنة طبٌعة ما 
.  الرٌاض؟

:  أسئلة الدراسة

 ما مدى مالءمة التعلٌم الثانوي للطالب الصم إلكمال الدراسة فً مؤسسات التعلٌم العالً؟  -1

ما هً خلفٌة الصم عن التعلٌم العالً وأهمٌته لهم من وجه نظرهم؟  -2

ما هً العقبات التً قد تواجه الطالب الصم فً التعلٌم العالً من وجهه نظرهم؟  -3
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( المكان التعلٌمً للطالب والحالة السمعٌة، والمستوى التعلٌمً للوالدٌن)ما تأثٌر متؽٌرات  -4
اتجاهات الطالب الصم نحو التعلٌم العالً تعود لمتؽٌرات؟ فً 

:   أهداف الدراسة

 اتجاهات الطالب الصم فً الصؾ الثالث الثانوي نحو تحدٌد طبٌعةتهدؾ الدراسة إلى 
: ، وذلك من خاللالتعلٌم العالً فً مدٌنة الرٌاض

 . الكشؾ عن مدى مالءمة تعلٌمهم الثانوي إلكمالهم للدراسة فً مؤسسات التعلٌم العالً -1

 . خلفٌة الصم عن التعلٌم العالً وأهمٌته لهم من وجه نظرهم -2

 . الكشؾ عن العقبات التً قد تواجه الصم فً التعلٌم العالً من وجهه نظرهم -3

التعرؾ عما إذا كان هنالك فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن اتجاهات الطالب الصم تعزى  -4
لمتؽٌرات للمكان التعلٌمً للطالب ووقت حدوث الصمم للطالب، والحالة السمعٌة للوالدٌن، 

. والمستوى التعلٌمً للوالدٌن

:   أهمٌة الدراسة

:-  التالٌةالنقاط ي ؾٌمكن التعبٌر عن أهمٌة الدراسة 

:  األهمٌة النظرٌة-  أوال

فً - تكتسب هذه الدراسة أهمٌتها النظرٌة كونها من الدراسات القلٌلة فً الوطن العربً  .1

التً تناولت اتجاهات الطالب الصم نحو التعلٌم العالً، وخصوصا ما – حدود علم الباحث 
.  ارتبط منها بالمملكة العربٌة السعودٌة

ٌتوقع من هذا البحث أن ٌساهم فً معرفة االتجاهات التً ٌحملها المتعلمٌن الصم نحو  .2
. التعلٌم العالً ووضع التصورات الالزمة لتحسٌنها وتطوٌرها

:   األهمٌة التطبٌقٌة_ ثانٌا

إن النتابج المتوقعة من هذه الدراسة سٌكون لها أثر جٌد فً توفٌر الكثٌر من المعلومات التً  .1
تساعد المختصٌن والباحثٌن لمعرفة احتٌاجات وتوجهات الصم نحو التعلٌم العالً، وبـالتالً 

.  تهٌبة المناخ المناسب لهم لتحقٌق طموحهم وأهدافهم الخاصة

تعرٌؾ الصم بحقوقهم العامة والتعلٌمٌة وزٌادة تحصٌلهم العلمً والدراسً بما ٌكفل لهم  .2

. مستقبل وظٌفً ومهنً واجتماعً واقتصادي مناسب

:  حدود الدراسة

 معاهد وبرامج الدمج فً مدٌنة الرٌاض: الحدود المكانٌة  .

 ًهـ1431/ هـ 1430الفصل الدراسً الثانً من العام الدراسً : ةالحدود الزمان  .

 تم تطبٌق هذه الدراسة على الطالب الصم الذكور الذٌن ٌدرسون فً الصؾ : الحدود البشرٌة
.  الثالث الثانوي

:   الدراسةمفاهٌم

أو ما ٌعادلها وتقدمه –  ٌقصد به كل أنوع التعلٌم الذي ٌلً المرحلة الثانوٌة :التعلٌم العالً- 1

 (.1416الداود، )مراكز التدرٌب المهنً والمعاهد العلٌا والكلٌات الجامعٌة  
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هو المؤسسة التعلٌمٌة التً ٌلتحق بها الطالب الصم، :  التعرٌؾ اإلجرابً للتعلٌم العالً
.  سواء الحكومٌة أو األهلٌة التً تلً المرحلة الثانوٌة للحصول على درجة الدبلوم أو البكالورٌوس

على أنه الفرد الذي ٌعانً من عجز  (Moores ،2001)  ٌعرؾ مورس األصم :األصم- 2

تحول دون اعتماد على حاسة السمع فً فهم الكالم  ( دٌسبل فأكثر70فقدان )سمعً إلى درجة 
. سواء باستخدام المعٌنات السمعٌة أو بدونها

على انه هو الفرد الذي تحول إعاقته دون قٌامة بالمعالجة المتتالٌة : وكذلك ٌعرؾ األصم- 
.  للمعلومات اللؽوٌة عن طرٌق السمع سواء استخدم فً ذلك المعٌنات السمعٌة أو لم ٌستخدمها

هم طالب الصؾ الثالث الثانوي الصم الذٌن ٌتلقون تعلٌمهم فً :  التعرٌؾ اإلجرابً للصم
.  هـ1430المعاهد وبرامج الدمج فً مدٌنة الرٌاض للعام الدراسً 

مت عن طرٌق Allport))  عرفها :االتجاهات- 3 ،  بأنها حالة استعداد عقلً أو عصبً ُنظِّ

الخبرات الشخصٌة تعمل على توجٌه استجابات الفرد لكل تلك األشٌاء والمواقؾ التً تتعلق بهذا 
.  االستعداد

 استعدادات عقلٌة لدى الطالب الصم إلصدار استجابة هً: التعرٌؾ اإلجرابً لالتجاهات
 باإلٌجاب أو السلب فً ضوء ما لدٌهم من استعدادات التعلٌم العالً فً مدٌنة الرٌاضمعٌنة نحو 

الدرجة التً ٌحصل علٌها الطالب الصم فً مقٌاس االتجاهات نحو وخبرات حٌاتٌة، وتقاس ب
.  التعلٌم العالً الذي أعده الباحث

: الدراسات السابقة

بدراسة المهارات البراجماتٌة لألطفـال َذوى الَصَمم  Jeanes; et.al.( 2000)اهتمت دراسة  .1

العمٌق، وقد هدفت الدراسـة إلى اختبار قُدرة الطالب عادى السمع ومجموعتٌن من الطالب 
َذوى الَصَمم العمٌق لتوظٌؾ مجموعة من المهارات البراجماتٌة الالزمة لتفاعل مؤثر وجهـاً 
لوجـه، حٌث انحصرت المهارات البراجماتٌة التـً تم بحثها لدى األطفـال الُصـم فـً قدرتهم 

لطلب التوضٌح من المرسل وقـدرتهم علـى االستجابة بشكل مالبم لمثل هذه الطلبات وقـدرتهم 
العامة الستخدام استراتٌجٌات مالبمة عندما ٌتوقؾ التواصل ألنه بدون هـذه المهـارات ال 

طفل  (60)ٌمكنهم التواصل بفعالٌة فـً حالة التفاعل وجهاً لوجـه، وتكونت عٌنة الدراسة من 
 40و ( مجموعة السامعٌن)طفل من األطفال عادًٌ السمع  (20):  موزعٌن على النحو التالً

( 20)طفل من األطفال َذوى الَصَمم العمٌق مقسمٌن على مجموعتٌن مجموعة مكونة من 
، (المجموعة الشفهٌة)طفل من َذوى الَصَمم العمٌق حٌث استخـدمت التواصل الشفهـً 

طفل من َذوى الَصَمم العمٌق واستخدمت التواصل المتزامن بلؽة  (20)ومجموعة مكـونة من 
طفل من  (20)وفى كل مجموعة مكونة من  (مجموعة اإلشارة)اإلشـارة اإلنجلٌزٌة مع الكالم 

سنة، 11 سنوات، وثالثة أزواج بعمر 8َذوى الَصَمم العمٌق ٌوجد بها ثالثة أزواج بعمر 
 دٌسٌبل فـً أحسـن 90سنة، وقـد بلؽـت درجـة الَفقـد السمعـً أكثر من 17وزوجان بعمر 

، واستخدمت الدراسة نموذج ( هرتز2.1، 0.5متوسط الترددات الصوتٌة أكثر من )األذنٌن 
( 1971)تجرٌبً معٌاري مرجعـً للتواصل وقـد استخدمه سابقاً فٌشبن وأوسبورن 

( 1981)وروبنسون  (1983)وروبرتس وباتٌرسون  (1967)وجلوكسبرج وكراوس 
وآخرون، كما استخـدمت الدراسـة سلسلة مكونة من خمسة مهام لكـً ٌظهـر للعٌان تفاعل 

التواصـل بٌن األزواج والمشاركٌن، كل التفاعالت ُصورت بالفٌدٌو، نتابـج التفاعالت حللت 
لمعرفة درجة الدقـة فـً طلـب التوضٌح وأنماط االستجابـة لتلك الطلبات ومدى مالبمـة تلك 
االستجـابات، ولمزٌد من الثقة َتـم تكوٌد تفاعـالت األزواج الُصـم بدقـة بالؽـة حٌث ُسجلت 

هجـاء إصبعـً باإلضافـة إلـى / إٌمـاءة / علـى شٌت ُصِمَم لتسجٌل كل ما قٌـل من إشـارة 
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أشـارت نتابـج الدراسـة إلـى أن األطفـال َذوى .  وحـركة الرأسةمالحظـة التعبٌرات الوجهً
الَصـَمم العمٌق لدٌهم صعوبة فـً استخـدام السلوكٌات البراجماتٌة المالبمة عند طلـب 

.  التوضٌـح وعند االستجابة لهـذه الطلبات وعند توقؾ التواصل

بدراسة القدرة اللؽوٌة ونظرٌة نمو العقل لدى  Lyn Jackson( 2001)واهتمت دراسة  .2

األطفال الُصم، وقد هدفت الدراسة إلى فحص العالقة بٌن أداء نظرٌة العقل واللؽة االستقبالٌة 
من خالل دراسة أداء نظرٌة العقل لدى أربع مجموعات من األطفال الُصم بالمقارنة مع 

طفل أََصم  (51)األطفال عادًٌ السمع فً مرحلة ما قبل المدرسة، وتكونت عٌنة الدراسة من 
من َذوى الَفقد السمعً العمٌق والحاد من مدارس الُصم ووحدات اإلعاقة السمعٌة الموجودة 

 من األطفال 2)طفل أَصم آلباء ُصم ٌستخدموا لؽة اإلشارة  (11)بإنجلترا ووالٌة وٌلز، منهم 
( 12)و  (10.10 – 5.2 أطفال من اإلناث، ومتوسط أعمارهم ٌتراوح ما بٌن 9الذكور، 

طفل من الُصم الذٌن ٌستخدموا لؽة اإلشارة ؼٌر المحلٌة وقد تم استبعاد أحدهم نظراً إلخفاقه 
 أطفال من 4 أطفال من اإلناث، 7) طفل 11فً التفاعل مع لؽة اإلشارة البرٌطانٌة تاركاً 

طفل  (14)و  (8.3 – 4.10، وتتراوح أعمارهم ما بٌن 6.6الذكور، وبلػ متوسط أعمارهم 
 أطفال من الذكور، وبلػ متوسط أعمارهم 6 أطفال من اإلناث، 8)من وحدة اإلعاقة السمعٌة 

واستخدموا التواصل المتزامن من لؽة  (12.11 – 5.9، وتتراوح أعمارهم ما بٌن 9.2
 من 4)طفل أَصم ٌستخدموا اللؽة الشفهٌة  (14)اإلشـارة البرٌطانٌة واللؽة اإلنجلٌزٌة، و 

، وتتراوح أعمارهم ما بٌن 7.6 أطفال من الذكور، وبلػ متوسط أعمارهم 10األطفال اإلناث، 
من وحدة اإلعاقة السمعٌة حٌث ٌستخدموا اللؽة اإلنجلٌزٌة كطرٌقة مفضلة  (11.1 – 4.11

كل من األطفال الُصم آلباء ٌستخدموا لؽة اإلشارة واألطفال . بالدرجة األولى فً التواصل
الُصم الذٌن ٌستخدموا لؽة اإلشارة ؼٌر المحلٌة استخدموا لؽة اإلشارة البرٌطانٌة كطرٌقة 

 دٌسٌبل أو أكثر 90مفضلة بالدرجة األولى فً التواصل، وبلؽت درجة الفُقدان السمعً حوالً 
فً أحسن األذنٌن بالنسبة لألطفال الُصم آلباء ٌستخدموا لؽة اإلشارة واألطفال الُصم الذٌن 

كما أشارت نتابج الدراسة إلى تأخر النمو اللؽوي لدى  ٌستخدموا لؽة اإلشارة ؼٌر المحلٌة
 . مجموعات األطفال الُصم

استهدفت تلك الدراسة، التعرؾ على مدى تأثٌر :  Rupp ،A. Mary"(2002)"دراسة  .3

 بدوره إلى فقدان السمع ي ٌؤدوالذي، "Otitis Media"إصابة الطفل بالتهاب األذن الوسطى 

ولتحقٌق ذلك الهدؾ، تكونت عٌنة الدراسة . الدراسًعلى قدرة الطفل على التحصٌل – لدٌه 
 سمعًمن أطفال المرحلة اإلعدادٌة، المصابٌن بفقدان ( كمجموعة تجرٌبٌة)طفالً  (21)من 

طفالً من العادٌٌن فً نفس المرحلة التعلٌمٌة، وقد تمكن تحٌٌد بعض  (21)، توصٌلً
المتؽٌرات على أفراد العٌنتٌن التجرٌبٌة والضابطة، مثل العمر والجنس والدٌانة باإلضافة إلى 

"  تطبٌق دراستها أسلوبفً، وقد استخدمت الباحثة واالجتماعً االقتصاديالمستوى 
وطبقته على ملفات أفراد . "Pair-Matching Technique"المزاوجة بٌن الموضوعات 

ن عن تقدم أفراد العٌنتٌن، ي تحوى درجات االختبار الدورٌة ومالحظات المعلموالتًالعٌنتٌن 
ومن خالل تحلٌل ملؾ كل طالب من العٌنة التجرٌبٌة والضابطة، توصلت الباحثة إلى بعض 

 معظم فً درجات االختبارات التحصٌلٌة فًاالنخفاض الملحوظ :  النتابج كان من أهمها
 السمع مقارنة بأقرانهم من العادٌٌن، عالوة على االنخفاض فاقديالمواد الدراسٌة لدى األطفال 

.  اللؽوي نموهم فًالكبٌر 

 على الطالب الصم وضعاؾ السمع فً جامعة كارنٌجً Liversidge (2003)أجرٌت دراسة  .4

، واستخدمت هذه الدراسة أسلوب دراسة Carnegie Research Universityلألبحاث 

الحالة، حٌث تم جمع المعلومات عن طرٌق االستبانةات والمقابالت خالل ثالثة فصول 
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دراسٌة، وأظهرت النتابج بأن الطالب الصم وضعاؾ السمع الذٌن ٌندمجون فً الكلٌات 
والجامعات، ٌواجهون عقبات فً الحصول على درجات جامعٌة، وذلك لصعوبات متعددة من 

صعوبات أكادٌمٌة واجتماعٌة باإلضافة إلى تجربة ؼٌر مرضٌة بالنسبة لحٌاة : ضمنها
الجامعة، وأن من أهم األمور التً تعزز الرؼبة عند هؤالء الطالب بالبقاء كانت توفٌر نظام 

توفٌر مترجمً لؽة اإلشارة واألشخاص : داعم من مكتب الخدمات المساندة بالجامعة، مثل
 .م(2009الخرجً )، Note takersالذٌن ٌأخذون المالحظات 

استهدفت تلك الدراسة توفٌر المهارات التربوٌة :  (م2003)"Cassim ،Fawzia"دراسة  .5

 المعرفًوالعلمٌة لألسر البدٌلة للمراهقٌن الصم وارتبط ذلك بدراسة خصابص النمو 
 ٌعانى منها التً للمراهقٌن الصم، وأٌضاً التعرؾ على المشكالت واالجتماعً واالنفعالً

 مرحلة المراهقة باإلضافة إلى مدى تأثٌر فًالمعاقون سمعٌاً بسبب الصمم الشدٌد، خاصة 
 على سلوكٌات الفرد األصم، ولتحقٌق تلك األهداؾ، قامت الباحثة االجتماعًالمناخ األسرى 

بفحص األدبٌات الخاصة بخصابص نمو الطفل األصم، ثم صممت استبٌاناً وطبقته على 
المراهقٌن الصم بمدارس اإلٌواء، التابعة لبٌوت الشباب، وذلك بؽرض التعرؾ على الحاجات 

 تتالءم مع طبٌعة اإلعاقة ـ، ومدى تحقق تلك الحاجات والتً– التربوٌة الخاصة بهم 
 فً ساعدت والتًوإشباعها، داخل مدارس اإلٌواء، وقد أسفرت الدراسة عن بعض النتابج، 

وضع تصورات عامة عن طبٌعة وخصابص المراهقٌن الصم، وتصورات مقترحة لكٌفٌة 
. تنمٌة مهاراتهم التعلٌمٌة والحٌاتٌة

دراسة فً اثنتان من مؤسسات التعلٌم العالً للطالب  (Richardson et. al 2004 )أجرى  .6

وركزت هذه الدراسة على طرق الدراسة . الصم والسامعٌن حٌث ٌدرسون فٌها نفس المواد
التً ٌستخدمها الطالب الصم وضعاؾ السمع وتصوراتهم األكادٌمٌة فً التعلٌم العالً، 

وأوضحت نتابج الدراسة أن لدى الطالب الصم قدرة توازي تقرٌبا قدرة الطالب السامعٌن 
لفهم المواد الدراسٌة، وهذا ما اتضح من خالل تقٌٌمهم االٌجابً للبرنامج مثلهم مثل أقرانهم 

الخرجً، ).السامعٌن، مع مراعاة تفضٌل الطالب الصم للتواصل من خالل لؽة اإلشارة
.  (م2009

التركٌب النصً لدى الطالب الُصم  Alamargot ،Denis; et.al( 2007)وتناولت دراسة  .7

دور الذاكرة العاملة، وقد هدفت الدراسة إلى مقارنة :  والعادٌٌن سمعٌاً بالمدارس المتوسطة
أداء التركٌب النصً لدى الطالب الُصـم والعادٌٌن سمعٌاً، ودراسة العالقات بٌن هذه األداءات 

طالب من الطالب الُصم و  (15)التركٌبٌة وقدرات الذاكرة العاملة، وتكونت عٌنة الدراسة من 
طالب من الطالب العادٌٌن سمعٌاً حٌث أُخذوا من أربع مدارس متوسطة، الطالب الُصم  (15)

وتم االستعانة بمترجم لؽة )استخدموا لؽة اإلشارة حٌث كانت االتجاه السابد فً المدرسة 
 FSLكما أنهم أخذوا دروس خاصة فً لؽة اإلشارة الفرنسٌة  (اإلشارة لمساعدة مدرسٌهم

وكانوا ٌعانون من َفقد سمعً شدٌد وحاد ولم ٌتعلموا اللؽة، وللتأكد من درجة الَصَمم تم 
االستعانة بالتخطٌط السمعً الموجود فً ملفاتهم الطبٌة َوقٌِس عجزهم السمعً بالترددات 

 هرتز، متوسط الَفقد السمعً فً أفضل أُذن لهذه 4000، 2000، 1000، 500، 250
 هرتز كان 205 دٌسٌبل، الَفقد السمعً فٌما عدا التردد 102.29الترددات الخمسة كان 

من الطالب الُصم كان لدٌهم َصَمم حاد، ودرجة الَفقد السمعً كانت  (3 ) دٌسٌبل، و102.45
من الطالب الُصم كانوا َذوى َفقد سمعً  (12) دٌسٌبل فً أفضل أذن بٌنما 88، 81، 78

 دٌسٌبل فً أفضل أذن، كل الطالب الُصم مارسوا 94عمٌق ودرجة الَفقد السمعً أكثر من 
لؽة اإلشارة الفرنسٌة بشكل ٌومً واتخذوها كأسلوب تقلٌدي فً التواصل، وال أحد من 

الطالب الُصم حضروا بالفصول الشفهٌة أو حتى مرت بالتدرٌب الشفهً، ومتوسط العمر 
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 سنة، كل 17 – 11.5 سنة، وتتراوح أعمارهم ما بٌن 13.79بالنسبة للعٌنة المختارة كان 
مع طالب عادي السمع على أساس ثالث  (بشكل زوجً)المشاركون الُصم تجمعوا أزواجاً 

متوسط الدرجات العام الممنوحة لهم من قَِبل معلمهم، هذه  (جـ)العمر  (ب)الجنس  (أ)معاٌٌر 
أفراد )الدرجة كانت مبنٌة على أساس القراءة بفهم وأداء كتابة النص فً الفصل، المشاركون 

قاموا بالكتابة مرتان وبمهام الذاكرة العاملة الثالثة بالنسبة لمهام الكتابة فقد تضمنت  (العٌنة
 (أفراد العٌنة)اختبار الكتابة بشكل ألً وإنتاج نص وصفى، وبالنسبة لمهام الكتابة المشاركون 

ُطلَِب منهم كتابة الحروؾ األبجدٌة مرتان فـً فترة دقٌقة واحدة وُنفذت هذه المهمة بأربعة 
وشرطان ٌتعلقان بحالة  (سرعة عادٌة مقابل أقصى سرعة)شروط هما شرطان السرعة 

أما مهمة إنتاج النص فقد ُطلِب من المشاركون  (أحرؾ صؽٌرة مقابل أحرؾ كبٌرة)الحرؾ 
من  (صدٌق)كتابة نص فً شكل خطاب ٌصؾ حجرة نومهم كً ٌتمكن القارئ  (أفراد العٌنة)

والتً تبٌن وتظهر كل األثاث والممتلكات  (نظرة شاملة أو عامة)رسم صورة عنها 
الشخصٌة، وقبل مهمة الكتابة ولكً ٌتٌسر المحتوى اإلنشابً ُطلِب من المشاركون رسم 

تخطٌط لحجرة نومهم كمرجع لتسجٌل محتوى النص وعندما أنهوا تخطٌطهم جمعها منهم 
المجرب حتى ال ٌشار إلٌها أثناء كتابة المهمة، وقد طلب من المشاركٌن أن ٌراعوا الوقت 

بالنسبة للرسم ومهمة إنتاج النص عند البدء أو عند االنتهاء،  (الوقت المحدد والمضبوط)
– اإلنتاج اللفظً )وبالنسبة لمهام الذاكرة العاملة فقد تضمنت ثالثة أنواع من الذاكرة العاملة 

، واستخدمت (والقدرة على اإلدراك البصري المكانً– القدرة على نطق الكلمات واأللفاظ 
ونسخة معدلة  (1986)دانٌمان وجرٌن / الدراسة نسخة معدلة من اختبار قٌاس النطق إعداد 

 كما Conrd's Short-Term Memory Taskمن مهمة الذاكرة قصٌرة األجل لكونراد 

 Wechsler Memory Scaleاستخدمت الدراسة نسخة معدلة من مقٌاس وٌكسلر للذاكرة 

أشارت نتابج الدراسة إلى أن تأدٌة الطالب الُصم كانت هزٌلة بشكل حاد من ناحٌة .  (1987)
الطالقة اللؽوٌة والتهجبة اللفظٌة، وأن كتاباتهم وقدراتهم على سماع األصوات ونطق الكلمات 

هزٌلة بشكل حاد وملحوظ، كما أشارت نتابج الدراسة إلى ضعؾ القدرة البصرٌة المكانٌة 
.  للُصم عند مقارنتهم باألطفال العادٌٌن سمعٌاً 

استهدفت الدراسة الكشؾ عن اضطراب المعالجة السمعٌة  (Iliadou et al. ،2007)دراسة  .8

أطفال لم  (6)طفل منهم  (46)وطبقت الدراسة على . عند األطفال ذوي صعوبات التعلم
طفل تم تقسٌمهم لمجموعتٌن طبق علٌهم اختبارات السمع للتأكد من  (40)ٌكملوا االختبارات، 

مستوى السمع الطبٌعً، وبطارٌة اختبارات المعالجة السمعٌة، وكذلك طبق علٌهم بطارٌة 
وخلصت . ، واختبارات اللؽةWISC – IIIاختبارات صعوبات التعلم مثل اختبار وكسلر 

شخصوا بأن لدٌهم  ( طفل40 من 22حوالً )من األطفال  % 55أن :- الدراسة إلى ما ٌلً
طفاًل على تكنٌك عالجً مناسب طبقا  (22)اضطرابات المعالجة السمعٌة، وتم تدرٌب 

الضطرابات المعالجة السمعٌة الموجودة لدٌه ومن هذه االستراتٌجٌات المستخدمة 
استراتٌجٌات تحسٌن اإلشارة السمعٌة، والتدرٌب السمعً النوعً، واالستراتٌجٌات ما وراء 

وأسفرت النتابج عن فعالٌة التدرٌب الراهن فً تحسٌن . واللؽوٌة (التربوٌة)المعرفة والتعلٌمٌة 
. فً المهارات السمعٌة ومهارات القراءة

حاولت الدراسة تقصً اضطرابات المعالجة السمعٌة عند  (Veuillet et al. ،2007)دراسة  .9

وطبقت . األطفال ذوي صعوبات التعلم وتأثٌر التدرٌب البصري السمعً فً تلك االضطرابات
على  (80)سنة ونسبة ذكابهم فوق  (12 -9)طفال تراوحت أعمارهم من  (18)الدراسة على 

 7مقٌاس وكسلر، والذٌن تم توزٌعهم لمجموعة تجرٌبٌة خاضعة للبرنامج التدرٌبً وعددها 
، وطبق علٌهم البرنامج ( إناث5 ذكور، 4) إناث ومجموعة ضابطة لم ٌتم تدرٌبها 2ذكور، 
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 baأسابٌع وتضمنت جلسات البرنامج تقدٌم مقاطع صوتٌة مثل  (5)التدرٌبً لمدة تصل 

. لٌختار اإلجابة الصحٌحة (ba ،pa)وتظهر للطفل على شاشة الكمبٌوتر مقطعٌن هما 

فً القدرة على القراءة عند بعض األطفال  (0.01)وجود تحسن دال : - وخلصت الدراسة إلى
ذوي العسر القرابً نتٌجة التدرٌب السمعً البصري حٌث أن بعض مٌكانٌزمات جهاز 

المعالجة السمعٌة تكون ضعٌفة عند األطفال ذوي العسر القرابً وأن هذا التدرٌب ٌقلل من 
القصور حٌث ٌساعد التدرٌب السمعً البصري الطفل على تصنٌؾ التمثٌالت الفونٌمٌة، 

.  وتحسٌن المضاهاة بٌن اسم الحرؾ وصوت الحرؾ مما ٌسهل معالجة الكلمة المكتوبة

حاولت الدراسة وصؾ البروفٌالت السلوكٌة  (Miller & Wagstaff ،2011)دراسة  .10

المتعلقة باضطرابً المعالجة السمعٌة واضطراب القصور اللؽوي النوعً لدى األطفال فً 
من األطفال الذي بلػ متوسط أعمارهم  (64)واشتملت عٌنة الدراسة على . سن المدرسة

من األطفال المصابٌن  (35)إحداهما مكونة من : عاًما، موزعٌن على مجموعتٌن (10.1)
من األطفال الذٌن ٌتلقون الخدمات  (29)باضطراب المعالجة السمعٌة، واألخرى قوامها 

من المقاٌٌس لسلوكٌة  (18)وقد أكمل هؤالء المشاركون . العالجٌة الضطرابات اللؽة والكالم
ومن خالل . للؽة المنطوقة، والمعالجة السمعٌة، والذاكرة القرابٌة، والسرعة الحركٌة

ؼٌر مصاب /االستجابات على المقاٌٌس المذكورة سلفـًا، أمكن تصنٌؾ أفراد العٌنة إلى مصاب
 تال. ؼٌر مصاب باضطراب القصور اللؽوي النوعً/باضطراب المعالجة السمعٌة، ومصاب

وأوضحت النتابج وجود فروق . ذلك إجراء المقارنات بٌن هذه المجموعات المذكورة سلفـًا
ا فً الطالقة القرابٌة بٌن مجموعتً األطفال المصابٌن وؼٌر المصابٌن  ًٌ دالة إحصاب

باضطراب المعالجة السمعٌة، ووجود فروق دالة إحصابٌـًا فً التكرارات ؼٌر اللفظٌة، 
والذاكرة العاملة المكانٌة، واثنٌن من اختبارات المعالجة السمعٌة لدى األطفال الذي تم 

. تصنٌفهم باإلصابة أو عدم اإلصابة باضطراب القصور اللؽوي النوعً

هدفت الدراسة إلى تقصً فعالٌة اثنٌن من التدخالت  (Sharma et al. ،2012)دراسة  .11

العالجٌة القابمة على أنشطة اإلدراك السمعً، والتمٌٌز السمعً، والوعً الفونولوجً فً 
لدى األطفال  (المعالجة السمعٌة– األداء اللؽوي – القراءة )تحسٌن بعض المخرجات اللؽوٌة 
وفً هذا الصدد، حاولت الدراسة المقارنة بٌن فعالٌة . ذوي اضطرب المعالجة السمعٌة

وكان المشاركون فً الدراسة . فً التدخل أم ال (FM)استدماج أجهزة السمع باستخدام نظام 

إلى  (7)من األطفال ذوي اضطراب المعالجة السمعٌة ممن تراوحت أعمار هؤالء من  (55)
مجموعة  (1: وتم توزٌع هؤالء األطفال إلى ثالث مجموعات على النحو التالً. عام (13)

مجموعة  (2، (FM)التدخل القابم على استدماج أجهزة اإلنصات الشخصً باستخدام نظام 

( 3، (FM)التدخل القابم على عدم استدماج أجهزة اإلنصات الشخصً باستخدام نظام 

أسابٌع بواقع جلسة أسبوعٌة لمدة ساعة مع المعالج  (6)واستؽرق التدخل . مجموعة ضابطة
. أسبوعٌـًا (2-1)فً العٌادة، باإلضافة إلى الجلسات المنزلٌة على المشاركة الوالدٌة لمدة 

وأشارت النتابج إلى فعالٌة المدخلٌن المستخدمٌن فً الدراسة فً تحسٌن العدٌد من المخرجات 
المستهدفة، بٌنما كانت فعالٌة التدخل القابم على استدماج أجهزة اإلنصات الشخصً باستخدام 

ولم ٌكن للذكاء ؼٌر اللفظً، وشدة اضطراب المعالجة . أكثر مقارنة باألول (FM)نظام 

.   ذو داللة فً التأثٌر على المخرجاترالسمعٌة أث

حاولت الدراسة تقصً فعالٌة التدرٌب السمعً فً تحسٌن  (Loo et al. ،2016)دراسة  .12

وكانت عٌنة . مهارات اإلدراك السمعً فً البٌبات الصاخبة ومهارات االستماع الوظٌفٌة
من األطفال المصابٌن باضطراب المعالجة السمعٌة ممن تراوحت  (39)الدراسة مكونة من 

وتم توزٌع أفراد العٌنة إلى مجموعتٌن إحداهما تجرٌبٌة . عامـًا (11)إلى  (7)أعمارهم ما بٌن 
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وقد انخرط أفراد المجموعة التجرٌبٌة فً البرنامج . (19= ن)واألخرى ضابطة  (20)
التدخل القابم على التدرٌب السمعً باستخدام الحاسوب فً المنزل بالتزامن مع العالج التقلٌدي 

لالضطراب فً المدرسة واستؽرق ذلك لمدة ثالثة أشهر، بٌنما استمر أفراد المجموعة 
وكانت أدوات . الضابطة فً تلقً العالج التقلٌدي الضطراب المعالجة السمعٌة فً المدرسة

أربعة مقاٌٌس فرعٌة لقٌاس اإلدراك الصوتً فً البٌبات الصاخبة،  (1: القٌاس ممثلة فٌما ٌلً
استمارة التقٌٌم اإلكلٌنٌكً ألساسٌات  (3، (نسخة المعلم)مقٌاس األداء السمعً لألطفال  (2

وأسفرت النتابج عن تحسن أداء المجموعة (. نسخة الوالدٌن)بروفٌالت اللؽة البرجماتٌة  (اللؽة
(. 1.7)إلى  (0.76)التجرٌبٌة على جمٌع المقاٌٌس سالفة الذكر بحٌث تراوح حجم األثر من 

وارتبط التحسن باألداء الكالمً فً البٌبات الصاخبة باألداء السمعً لدى أفراد المجموعة 
أشهر عن  (3)وأخًٌران أسفرت نتابج القٌاس التتبعً بعد مرور . التجرٌبٌة فقط أٌضـًا

. استمرار التحسن فً األداء السمعً

استهدفت الدراسة تحدٌد فعالٌة بعض  (Osisanya & Adewunmi ،2017)دراسة  .13

التدخالت العالجٌة القابمة على التدرٌب على اإلصؽاء الثنابً، أو االستراتٌجٌات التعوٌضٌة، 
واشتملت عٌنة الدراسة على . أو التدخل متعدد المحاور فً عالج اضطراب المعالجة السمعٌة

عامـًا من المصابٌن باضطراب  (11)إلى  (7)من الطالب فً الفبة العمرٌة من  (80)
وتم توزٌع هؤالء المشاركٌن فً الدراسة على ثالث مجموعات على النحو . المعالجة السمعٌة

مجموعة التدخل القابم  (2مجموعة التدخل القابم على استراتٌجة تدخلٌة منفردة،  (1: التالً
واستؽرق التدخل العالجٌة فً جمٌع . مجموعة ضابطة (3على عدة استراتٌجٌات تدخلٌة، 

. دقٌقة فً الجلسة بواقع ثالث جلسات أسبوعٌة (45)أسابٌع بمعدل  (10)المجموعات 
واستهدفت تلك التدخالت تحسٌن القدرة االستماعٌة فً الضوضاء، واإلدراك السمعً سواء 

وأسفرت النتابج عن زٌادة فعالٌة التدخل القابم على التعدد . فً البٌبتٌن المدرسٌة والمنزلٌة
. مقارنة باآلخر

حاولت الدراسة تقصً العالقة بٌن اختبارات  (Brenneman et al. ،2017)دراسة  .14

وانطوت . اضطراب المعالجة السمعٌة المركزي وبعض مقاٌٌس القدرات اللؽوٌة واإلدراكٌة
من األطفال ذوي اضطراب المعالجة السمعٌة المركزي والذٌن تم  (34)عٌنة الدراسة على 

األطفال الذٌن  (27)تكونت من : المجموعة األولى: تقسٌمهم إلى مجموعتٌن على التالً
حصلوا على درجات متوسطة ومرتفعة على اختبار التقٌٌم اإلكلٌنٌكً ألساسٌات اللؽة 

: ودرجات دون المتوسط أو مرتفعة على مقٌاس وكسلر لذكاء األطفال، المجموعة الثانٌة
من األطفال الذٌن كانت درجاتهم دون المستوى على االختبارٌن المذكورٌن  (7)اشتملت على 

وأجري القٌاس على أفراد العٌنة باستخدام بطارٌة قٌاس للمعالجة السمعٌة ممثلة فً . سلفـًا
اختبار االستماع الثنابً، اختبار أنماط التردد، واختبار الجمل المتنافسة، : األدوات التالٌة

وأشارت النتابج . واختبار التقٌٌم اإلكلٌنٌكً ألساسٌات اللؽة، واختبار وكسلر لذكاء األطفال
إلى وجود عالقة بٌن الدرجات على اختباري أنماط التردد واالستماع الثنابً والدرجة الكلٌة 

من التباٌن فً اضطراب المعالجة السمعٌة  (%20)وأمكن عزو . الختبار معامل الذكاء
وكان معامل االرتباط بٌن القدرتٌن اللؽوٌة . المركزٌة إلى القدرات اللؽوٌة واإلدراكٌة

واإلدراكٌة أعلى مقارنة بمعامل االرتباط الخاص بالعالقة بٌن اضطراب المعالجة السمعٌة 
. المركزي واختباري التقٌٌم اإلكلٌنٌكً ألساسٌات اللؽة واختبار وكسلر لذكاء األطفال
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: اإلطار المفاهٌمً للدراسة

: اإلعاقة السمعٌةمفهوم 

 من أكثر المفاهٌم التً ٌكتنفها Hearing Impairmentٌعد مفهوم اإلعاقة السمعٌة 

 Hard of Hearing وضعؾ السمع Deafnessصعوبة حٌث ٌختلط كل من تعرٌؾ الصمم 

وٌعد التحدٌد الدقٌق لهذان المصطلحان من أكثر المشكالت التً تواجه العاملٌن فً مجال اإلعاقة 
. (8، 2004السٌد، ) السمعٌة، ولذلك ٌسعً الكثٌر من علماء النفس لوضع الحدود الفاصلة بٌنهما

تلك " اإلعاقة السمعٌة بأنها  (138:  1995)ٌُعرؾ ٌوسؾ القرٌوتـى وآخـرون 
المشكالت التً تحول دون أن ٌقوم الجهاز السمعً عند الفرد بوظابفه، أو تقلل من قدرة الفرد 

على سماع األصوات المختلفة، وتتراوح اإلعاقة السمعٌة فً شدتها من الدرجات البسٌطة 
".  والمتوسطة التً ٌنتج عنها ضعؾ سمعً إلى الدرجات الشدٌدة جداً والتً ٌنتج عنها َصَمم 

حرمان الطفل من حاسة السمع إلى درجة تجعل الكالم " ُتعرؾ اإلعاقة السمعٌة بأنها كما 
المنطوق ثقٌل السمع مع استخدام معٌنات سمعٌة أو بدونها، وعلى ذلك ٌكون المعوق سمعٌاً هو 

ذلك الشخص الذي ٌعانى من ضعؾ فً درجة السمع، تختلؾ شدته من شخص آلخر، حٌث 
(  12:  1995سلطان، )". تتدرج لتصل عند بعض األشخاص إلى الَصَمم الكامل 

فٌذكـر تعرٌفاً وظٌفٌاً لإلعاقة السمعٌة ٌعتمـد علـى مدى تأثٌـر  (27:  2000)أما القمش 
انحرافاً – أي اإلعاقة السمعٌة – الفقدان السمعـً علـى إدراك وفهم الكلمات المنطوقة باعتبارهـا 

.  فً السمع ٌحد من القدرة على التواصل السمعً اللفظً

ٌُعرؾ عبد الواحد  الحالة التً ٌعانى منها الفرد " اإلعاقة السمعٌة بأنها  (31:  2001)َو
نتٌجة قصور سمعً جزبً أو كلى ناجم عن أسباب وراثٌة أو َخلقٌة أو بٌبٌة وٌترتب علٌه آثار 

".  اجتماعٌة أو نفسٌة أو االثنٌن معاً 

ٌُعرؾ العـزة  تبـاٌن فـً مستوٌات السمع التــً " اإلعاقـة السمعٌة بأنها  (21:  2001)َو
تتراوح بٌن الضعؾ البسٌط فالشـدٌد جـداً تصٌب اإلنسـان خـالل مراحـل نمـوه المختلفة وهـى 

إعاقـة تحـرم الفـرد من سمـاع الكـالم المنطوق مـع أو بدون استخـدام المعٌنات السمعٌة وتشمل 
".   األفراد ضعٌفً السمع واألطفال الُصم 

ٌُعرؾ أحمد محمد الزعبى  حالة عجز عن " اإلعاقة السمعٌة بأنها  (151:  2003)َو
السمع بشكل سلٌم، بسبب خلل أصاب الجهاز السمعً، بحٌث ال تمكن الفرد من فهم الكالم أو 

" األصوات إال بمساعدة آخرٌن أو أجهزة سمعٌة معٌنة 

 : تصنٌفات اإلعاقة السمعٌة

 : ٌمكن تصنٌؾ اإلعاقة السمعٌة استناداً إلى أربعة معاٌٌر هً

َوبِناًء على هذا المعٌار ٌمكننا أن نجد نوعٌن من : الفترة الزمنٌة التً حدثت فٌها اإلعاقة السمعٌة- أ
 : اإلعاقة السمعٌة ُهَما

وهى تلك اإلعاقـة التـً تبدأ قبـل الوالدة منذ التكوٌن بحٌث ٌولد : اإلعاقة السمعٌة الَخلقٌة- 1
الطفـل وهو معـوق سمعٌاً وال تتاح له فرصة التعرض لخبرات لؽوٌة أو لخبرة األصوات 

.  المختلفة فً البٌبة

وهذا النوع من اإلعاقة ٌحدث بعد الوالدة بسبب مرض أو حادث : اإلعاقة السمعٌة الَعَرضٌة- 2

وهو ٌختلؾ عن الحالة السابقة حٌث ٌكون الطفل قد خبر األصوات وتعلم الكالم مما ٌجعل 
(  155:  2003الزعبى، ). إمكانٌاته واحتٌاجاته فً مجال التعلم مختلفة
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وحسب هذا المعٌار ٌمكن تصنٌؾ اإلعاقة السمعٌة إلى : الُعمر الذي حدثت فٌه اإلعاقة السمعٌة- ب
:  نوعٌن أساسٌٌن

  Prelingual Deafnessَصَمم ما قبل تعلم اللؽة - 1

وٌطلق هذا التصنٌؾ على تلك الفبة من المعاقٌن سمعٌاً الذٌن فقدوا قدرتهم السمعٌة قبل 
. اكتساب اللؽة، أي قبل سن الثالثة وتتمٌز هذه الفبة بعدم قدرتها على الكالم ألنها لم تسمع اللؽة

(  188:  2002موسى، )

وهذا ٌترك أثاراً سلبٌة على نمو الطفل اللؽوي ألنه ٌفقد كثٌـراً من المثٌــرات السمعٌة مما 
: 2000عبٌد، ). ٌؤدى إلى محدودٌة خبراته وقلة تنوعها وٌكون ؼٌر قادر علـى تعلم الكالم واللؽة

172  )

إما بطرٌقـة الشفاه أو بقراءة )ولذلك فـإن هـذا الطفـل ٌحتـاج إلـى أن ٌتعلم اللؽـة بصـرٌاً 
، وتتطلب قـراءة الشفاه معرفـة اللؽـة المنطوقة وذلك أمر بالػ الصعوبة بالنسبة (المادة المكتوبة

للصؽار فً السن الن القـدرة علـى القـراءة والكتابة تتطلب قدراً معٌناً من النمو العقلً، ونتٌجـة 
لؽة )لذلك فإن األطفـال الذٌن ٌعانون من َصَمم قبـل لؽوى ٌستخدمون أسالٌب التواصـل الٌدوٌة 

(  27:  1998الخطٌب، .  )(اإلشارة وأبجدٌة األصابع

  Postlingual Deafnessَصَمم ما بعد تعلم اللؽة - 2

هو ذلك النوع من الَصَمم الذي ٌحـدث بعـد أن تكـون المهـارات اللؽوٌـة والكالمٌـة قـد 
َمم فجـأة أو تدرٌجٌـاً علـى مدى فتـرة زمنٌـة  ََ ٌَحـدث هـذا الصـَ تطـورت لـدى الطفـل، وقـد 

ٌُعـرؾ بالَصَمم المكتسب، وقـد ٌحـدث فـً مرحلة الطفولـة بعـد اكتسـاب الطفـل للؽـة أي  طوٌلة َو
فقـد الفـرد جانباً  ٌَ ٌَحـدث فـً أي مـرحلة عمـرٌة الحقـة، وقـد  بعـد الخامسـة من عمـره، كما قـد 

كبٌـراً من كالمه الذي ٌكون قـد اكتسبه سابقاً وذلك بسبب قـدرته علـى سماع كالمه هـذا وهو 
األمـر الذي ٌفرض علٌه تعلـم قـراءة الشفاه إلـى جـانب لؽـة اإلشارة حٌث تعتمد قـراءة الشفاه 

:  2004عبد هللا، ). علـى مدى معرفـة الفـرد بالمفـردات اللؽوٌة مما قد ٌساعده فـً اإلبقاء علٌها

151  )

 : موقع اإلعاقة السمعٌة- جـ

:  ٌمكن تصنٌؾ اإلعاقة السمعٌة استناداً إلى موقع اإلصابة بها إلى ما ٌلً

 وتنتـج عن خـلل فـً األذن الخارجٌـة Conductive Hearing Lossإعاقة سمعٌة توصٌلٌة - 1

ٌَحـول دون وصـول الموجــات الصوتٌـة بشكـل طبٌعـً إلـى  أو األذن الوسطــى علــى نحـو 
ٌَجـد الُمصـاب صعوبة فـً سماع األصـوات  األذن الداخلٌــة رؼـم سالمــة األذن الداخلٌـة، وعلٌـه 
المنخفضـة، بٌنما ٌواجـه صعوبـة أقـل فـً سماع األصــوات المرتفعـة، لذلك ال ٌتجــاوز الفقــدان 

، وفـى هـذه الحالــة ال تكون المشكلـة فـً تفسٌـر األصـوات (db( )60)السمعـً الناتـج عن 

وتحلٌلهـا، وإنما فـً إٌصالهـا إلـى األذن الداخلٌـة ومناطق السمع العلٌـا التـً ٌمكنهـا تحلٌـل 
(  436:  2003إبراهٌم، ). وتفسٌـر األصـوات

 وتنتج عن خلل فً األذن Sensor Neural Hearing Lossعصبٌة – إعاقة سمعٌة حس - 2

الداخلٌة فقط، ومن َثم فإن اإلعاقة تكمن فً عدم وصول الموجات الصوتٌة إلى المخ، وبالتالً عدم 
(  17:  2005عبد العزٌز، ). ترجمتها، وتدخل حاالت فقد السمع الشدٌدة تحت هذا النوع
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  وهذا النوع من االضطرابات السمعٌة Mixed Hearing Lossاإلعاقة السمعٌة المختلطة - 3

عصبً، بذلك تكون – ٌحدث فٌه تداخل بٌن أعراض فقدان السمع التوصٌلً وفقدان السمع الحس 
(  24:  2002أبو الخٌر، )حالة فقد السمع عبارة عن خلٌط من النوعٌن السابقٌن 

 وتحدث فً حالة وجود خلل ٌحول دون Central Hearing Lossاإلعاقة السمعٌة المركزٌة - 4

تحوٌل الصوت من جذع الدماغ إلى المنطقة السمعٌة فً الدماغ أو عندما ٌصاب الجزء المسبول 
(  190:  2002موسى، ). عن السمع فً الدماغ

وٌعود سبب هذه اإلصابة إلى األورام والجلطات الدماؼٌة أو إلى عوامل والدٌة أو 
(  141:  1995القرٌوتى وآخرون، ). مكتسبة

 فـً تصنٌفهم لإلعاقـة السمعٌة علـى درجـة الفسٌولوجًٌركـز علماء : - شدة اإلعاقة السمعٌة- د
الفقدان السمعـً عند الفرد والتـً ٌمكـن قٌاسها بالمقاٌٌس السمعٌة لتحدٌـد عتبة السمـع التـــً 

ٌستقبل المفحوص عندها الصـوت، وٌستخـدم لهـذا الؽرض ما ٌسمـى بالوحـدات الصوتٌة دٌسٌبل 
Decibels والهٌـرتز Hertz ٌُسَتَدل  أو تـرددات الصـوت لقٌـاس مدى حساسٌة األذن للصـوت َو

من عـدد الوحـدات الصوتٌـة علـى مدى ارتفـاع الصـوت أو انخفاضه، فكلما زاد عـدد هـذه 
(  159:  2003الزعبى، ). الوحـدات كان الصوت عالٌاً والعكس صحٌح

: -  وٌمكن تصنٌؾ اإلعاقة السمعٌة حسب شدة الفُقدان السمعً إلى ما ٌلً

 ٌتراوح الفُقدان السمعً فً اإلعاقة السمعٌة البسٌطة جداً Slightاإلعاقة السمعٌة البسٌطة جداً - 1

دٌسٌبل، والشخص الذي لدٌه إعاقة سمعٌة من هذا المستوى قد ٌواجه صعوبة  [ 40 – 25 ]بٌن 
فً سمع الكالم الخافت أو الكالم عن ُبعد أو تمٌٌز بعض األصوات، وعلى أي حال ال ٌواجه هذا 
الشخص صعوبات تذكر فً المدرسة العادٌة ولكنه قد ٌحتاج إلى ظروؾ إضاءة وجلوس خاصة 

.  فً ؼرؾ الصؾ، وقد ٌستفٌد من المعٌنات السمعٌة ومن البرامج العالجٌة لتصحٌح النطق

 41 ] ٌتراوح الفُقدان السمعً فً اإلعاقة السمعٌة البسٌطة بٌن Mildاإلعاقة السمعٌة البسٌطة - 2

دٌسٌبل، وٌستطٌع الشخص الذي لدٌه هذا المستوى من الفُقدان السمعً أن ٌفهم كالم  [ 55– 
من % 50أمتار ولكن وجهاً لوجه، وقد ٌفوت الطالب حوالً  [5 – 3]المحادثة عن بعد من 

المناقشة الصفٌة إذا كانت األصـوات خـافتة أو عن ُبعـد، وقـد ٌحـدث لدٌه بعض االنحـرافات فـً 
اللفظ والكـالم، وٌجـب إحـالة هـذا الشخص إلـى التربٌـة الخاصـة ألنـه قـد ٌحتاج إلـى االلتحـاق 

.  بصؾ خـاص مكٌؾ، وقـد تكـون المعٌنات السمعٌة ذات فـابدة

 ٌتراوح الفُقـدان السمعـً فـً اإلعاقة السمعٌة Moderateاإلعاقة السمعٌة المتوسطة - 3

دٌسٌبل، وال ٌستطٌع هـذا الشخص فهم المحـادثة إال إذا كانت بصـوت  [70 – 56]المتوسطة بٌن 
عال، وٌواجـه صعوبات كبٌرة فـً المناقشات الصفٌة الجماعٌة، وقـد ٌعانـى هـذا الشخص من 

اضطـرابات كالمٌة ولؽوٌة وقـد تكـون ذخٌرته اللفظٌة محـدودة، إن هـذا الشخص ٌحتاج لاللتحاق 
.   بصؾ خـاص لمساعدته فـً اكتساب المهـارات الكـالمٌة واللؽوٌة وٌحتاج إلـى معٌنات سمعٌة

 ٌتراوح الفُقدان السمعً فـً اإلعاقـة السمعٌة الشدٌدة بٌن Severeاإلعاقة السمعٌة الشدٌدة - 4

دٌسٌبل، وٌعانـى هـذا الشخص من صعوبات بالؽـة حٌث أنه ال ٌستطٌع أن ٌسمع  [90 – 71]
حتى األصوات العالٌة، ولذلك فهو ٌعانـى من اضطـرابات شدٌدة فـً الكـالم واللؽـة، وإذا حـدث 
هـذا الفُقـدان السمعً منذ السنة األولـى من العمر فإن الطفل لن تتطور لدٌه القدرة اللؽوٌة تلقابٌاً، 

وهذا الشخص قـد ٌحتاج إلـى االلتحاق بمدرسـة خاصـة للمعوقٌن سمعٌاً لٌحصل على عدة 
.  تدرٌبات فـً النطق والسمع وقراءة الشفاه، كذلك فهو بحاجـة إلى سماعة طبٌة
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 مستوى الفُقـدان السمعـً فـً اإلعاقـة Profound [الحادة]اإلعاقة السمعٌة الشدٌدة جداً - 5

دٌسٌبل، هـذا المستوى من الضعؾ السمعـً ٌشكل إعاقـة  [90]السمعٌة الشدٌدة جـداً ٌزٌد عن 
شدٌدة، حٌث أن الشخص ال ٌستطٌع أن ٌسمع سوى بعض األصـوات العالٌة، إنه ٌعتمد علـى 

البصـر أكثر من حـاسة السمع، وٌكون لدٌه ضعفاً واضحـاً فـً الكـالم واللؽـة، قـد ٌحتاج إلـى 
دوام كامل فـً مدرسـة للمعوقٌن سمعٌاً بحٌث تكـون مزودة بالوسابل الخـاصة، وتستخـدم أسالٌب 

. خـاصة لتطوٌر الكـالم واللؽـة، وتوظٌؾ طـرق التواصـل الٌدوي والتدرٌب السمعـً
(Hallahan & Kaufman ،1991 ،PP. 143 – 148)  

:  تعرٌف ضعف السمع

، إن األطفال ضعاؾ السمع هم أولبك الذٌن لدٌهم (2001)ٌذكر عبد المطلب القرٌطً 
قصور سمعً أو بقاٌا سمع، ومع ذلك فإن حاسة السمع لدٌهم تؤدي وظابفها بدرجة ما، وٌمكنهم 

(. 2010النوبً )تعلم الكالم واللؽة سواء باستخدام المعٌنات السمعٌة أو بدونها، 

:   تعرٌف الصم

 دٌسبل فـأكثر، بعد استـخدامهم 70هم األفـراد الذٌن ٌعانون من فقدان سمعً ٌبدأ بـ 
وزارة التربٌة )المعٌنات السمـعٌة مما ٌحول دون اعتمادهم على حاسـة السمع فً فهم الكالم 

.  (هـ1422والتعلٌم، 

 دٌسبل مما 70 األفراد الذٌن ٌعانون من عجز سمعً ٌزٌد عن أولبككما ٌقصد بهم 
وال ٌمكن . ٌجعلهم ؼٌر قادرٌن من الناحٌة الوظٌفٌة علً مباشرة الكالم وفهم اللؽة المنطوقة

لهؤالء األفراد حتى مع استخدام للمعٌنات السمعٌة المختلفة أن ٌكتسبوا المعلومات اللؽوٌة، أو 
ٌقوموا بتطوٌر تلك المهارات الخاصة بالكالم واللؽة عن طرٌق حاسة السمع، وهو األمر الذي 

وقد ٌكون هذا الصمم . ٌجعلهم فً حاجة إلى تعلم أسالٌب بدٌلة للتواصل ال تتطلب السمع أو اللؽة
 أي Adventitious أي ٌولد الفرد كذلك، كما قد ٌكون مكتسباً أو عارضاً Congenitalخلقٌا 

ٌكون قد حدث فً أي وقت بعد الوالدة سواء قبل أو بعد تعلم الطفل اللؽة أي بعد الخامسة من 
 . (137، 2001القرٌطً، ) عمره وذلك ألي سبب من األسباب

ا األصم وٌعرؾ ًٌ فهم  وٌعٌق دٌسبل وأكثر  )70)من  سمعً فقدان لدٌه الذي  الفرد:بأنه تربو

. الطبٌة السماعــة استعمـال بدون باستعمال أو وحدها، األذن خالل من الكالم

 دٌسبل (69-35)بٌن  لدٌه السمعً الفقدان ٌتراوح  الفرد الذي:فهو السمع ضعٌؾ أما
 استعمال بدون باستعمال أو وحدها، األذن خالل الكالم من فهم فً إعاقة ولٌس صعوبة له وٌسبب

  .Moores) .2001)الطبٌة  السماعة

ٌنظر إلى ضعاؾ السمع على أنهم أولبك األفراد الذٌن ٌعانون من قصور فً حاسة كما 
 دٌسٌبل وهو األمر الذي ال ٌعوق قدرتهم من 70 إلى أقل من 25السمع ٌتراوح فً درجته بٌن 

الناحٌة الوظٌفٌة علً اكتساب المعلومات اللؽوٌة المختلفة سواء عن طرٌق آذانهم بشكل مباشر، أو 
عن طرٌق استخدام المعٌنات السمعٌة الالزمة حٌث ٌكون لدي هؤالء األفراد بقاٌا سمع تجعل 

حاسة السمع من جانبهم تؤدي وظٌفتها بدرجة ما وذلك استناداً علً مصدر الصوت الذي ٌجب أن 
.  (155، 2004محمد، )ٌكون فً حدود قدرتهم السمعٌة 

 :تشخٌص اإلعاقة السمعٌة

ن اكتشاؾ الصمم وتشخٌصه من األمور المعقدة جدا، حٌث أنه ٌتعلق عادة بأطفال صؽار إ
ال ٌستطٌعون الكالم أو التفاهم، وبالرؼم من ذلك ٌستحسن التبكٌر فً اكتشاؾ وتقدٌر مدى فقدان 
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السمع حتى ٌمكن تقدٌر احتٌاجات الطفل التعلٌمٌة فً وقت مبكر، وبالتالً رسم حٌاته المستقبلٌة، 
عدم التجاوب مع  (1): وفً حالة الطفل المعاق سمعٌا منذ الوالدة ٌمكن اكتشافه من خالل

إخفاق  (4. )اإلخفاق فً الكالم فً السن العادي (3. )عدم قدرته على تفهم الكالم (2). األصوات
إجراء الفحوص والتحالٌل الطبٌة الالزمة  (5). الطفل فً فحص حواسه أو العملٌات العقلٌة األولٌة

كما ٌمكن االستعانة ببعض . والرسوم الكهربٌة للسمع والمخ وكذلك أجهزة النطق والكالم
 :(40، 2001باظة، )االختبارات التً تساعد على التشخٌص المبكر لفقدان السمع منها 

.  اختبارات تشخٌص جمٌع خصابص نمو الطفل وعالقته باآلخرٌن -أ 

.  اختبارات تشخٌص خاصة بالمهارات والقدرات اللؽوٌة -ب 

.  اختبارات التشخٌص لعٌوب النطق والكالم والصوت -ج 

 & Daniel )وعند تشخٌص اإلعاقة السمعٌة ٌنبؽً أوال األخذ فً االعتبار عاملٌن هامٌن
Elena Plante ،1993 ،171) :

.  مدى ارتباط اإلعاقة بالعوامل العضوٌة ومدى قابلٌتها للعالج:  أولهما

اكتساب اإلعاقة بعد الوالدة، ومدى إمكانٌة تأهٌل الطفل للتكٌؾ مع اإلعاقة ومحاولة :  ثانٌهما
.  مساعدته والخدمات التً ٌمكن تقدٌمها للطفل

وٌتم فً سبٌل ذلك . وٌعتبر فحص السمع بمثابة وظٌفة لتقٌٌم األداء الوظٌفً السمعً للفرد
استخدام عدد من المقاٌٌس حتى ٌمكننا التعرؾ علً مدي وجود أي خطأ ٌتعلق بالسمع فً األذن 

وتستخدم مثل هذه المقاٌٌس فً األساس كوسٌلة تصفٌة ٌمكن علً أثرها اإلقرار بإمكانٌة . الداخلٌة
 , Hain )استخدام اختبارات أخرى أكثر تقدما كالرنٌن المؽناطٌسً علً سبٌل المثال أم ال

Timothy C, 2002) .

وٌختلؾ أسلوب القٌاس السمعً المتبع باختالؾ عمر الطفل ودرجة الدقة المطلوبة فً 
القٌاس واألؼراض المتوخاة من ورابه، فمثال ٌتم استقصاء حالة الطفل الرضٌع السمعٌة عن 

كالهمس، صوت الشخشٌخة، منبه )طرٌق إصدار أصوات بدرجات شدة مختلفة من جمٌع الجهات 
( 30-15)وٌمكن فحص سمع األطفال من سن . ومالحظة مدي استجابته لها (الخ.. ... الساعة

شهراً عن طرٌق وضع السماعات الموصلة لألصوات علً آذانهم، ومن ثم قٌاس عتبة السمع 
ونظراً ألن األطفال فً مثل هذا العمر ال ٌعرفون معنً أو أهمٌة التشخٌص السمعً فقد . لدٌهم

، 2003إبراهٌم، )ٌصعب الحصول علً تعاونهم أو التوصل ألً تصنٌؾ دقٌق الستجاباتهم 
 شهراً لٌس مبكراً بالقدر الكافً، 18أن تشخٌص الفقد السمعً بعد وقد أكدت دراسات . (442

 أشهر حصلوا علً درجات اعلً من األطفال 6واألطفال الذٌن تم تشخٌص فقدهم السمعً قبل 
. .(Itano, Y, 1998.380) شهراً 18الذٌن تم تشخٌصهم للفقد السمعً بعد عمر 

ولٌس من الؽرٌب استدعاء مختلؾ األخصابٌٌن لحضور هذه االختبارات فمنهم أخصابٌو 
النطق والكالم وعلماء النفس واألعصاب وؼٌرهم، وذلك بؽٌة الحصول علً أفكار ومالحظات 

مفٌدة فً التشخٌص، فتؽٌر صوت الطفل، أو رد الفعل عند حدوث أصوات أو أوامر مفاجبة، وما 
قد ٌتفوه به الطفل من تؽٌرات منفردة تقلٌداً لؽٌره، وترنمه بلحن ما مع أنه لم ٌتحدث بكلمة واحدة 

فً حٌاته، وسلوكه العام أو قدراته العقلٌة، وكل هذا ربما ٌوفر أو ٌهٌا عالمات وظواهر علً 
التشخٌص الصحٌح، فمثال ربما ظهر عند فحص العقل أن هناك خلال فً أعصاب المخ لم ٌكن 

وفً النهاٌة تجمع مالحظات المختصٌن فً الحاالت المشكوك فٌها وتفحص وتمحص . متوقعا

. (Itano, Y, 1998.380 )حتى ٌمكن الوصول إلى التشخٌص الصحٌح
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 أهمٌة دور األسرة فً التشخٌص، حٌث ٌمكنها اكتشاؾ الصمم فً حالة إخفاق ىلعونؤكد 
الطفل فً الكالم فً السن العادي له، وعدم قدرته على تفهم كالم اآلخرٌن وانعدام تجاوبه وتمٌزه 

لألصوات وتنفس الطفل من الفم، وعدم معرفته للجهة التً ٌصدر منها الصوت رؼم سماعه له 
وقد عكست  .(31، 2004السٌد، )وبذل مجهود خاص فً االنتباه ومٌل الرأس جهة واحدة 

دراسات أهمٌة قٌاس الحاجات والقدرات لألطفال الصم وضعاؾ السمع والنشاط والمشاركة من 
جانب اآلباء فً تدرٌب ومساندة هؤالء األطفال، حٌث أظهرت الدراسة أن مصدر مشكلة الطفل 
هو الطفل نفسه أو بٌبته أو أسرته أكثر من التفاعل داخل الفصل الدراسً، والبد من إقامة عالقة 

. (Bennett, A, 1998, 4988 )قابمة علً التدعٌم اإلٌجابً

: (1999الروسان، )وهناك صعوبتان فً أسالٌب القٌاس والتشخٌص لفاقدي السمع وهً 

  ًصعوبة تحدٌد القدرة السمعٌة وخاصة لدي األطفال وبالتالً صعوبة إعداد المخطط السمع
والذبذبات ممثلة بوحدات  (DB)والذي ٌمثل توزٌعا لشدة الصوت فمثال بوحدات الدٌسٌبل 

 (. HZ)هٌرتز 

 صعوبة فهم كلمات االختبار وخاصة من قبل األمٌٌن واألطفال أثناء تطبٌق االختبار . 

(: 41، 40، 2001باظة، )وهذا باإلضافة إلى صعوبات أخري مثل 

  صعوبة التواصل سواء اللفظً أو اإلرشادي حٌث الطفل لم ٌدرس وٌتمرس علً اإلشارات
ولذلك ٌعتبر الطفل األصم من أسرة معوقة سمعٌا أسهل فً تشخٌصه من الطفل األصم . بعد

عن صعوبات التشخٌص والعالج لدي األطفال الصم  وقد لخص الدراسات. ألسرة عادٌة
مشكالت الطفل األصم فً اللؽة والكالم والتواصل وٌري أن الوظٌفة التربوٌة والنفسٌة 

 واالجتماعٌة ٌتم عرقلتها وكبتها عن أداء الدور المنوط بها فً حٌاة الطفل األصم
(Wynado, D. 1993. 4034). 

  تداخل جوانب العجز فأحٌانا ٌوجد فقد للبصر واضطراب انفعالً أو السلوك االنسحابً أو
.  مما ٌقلل من استعداد الطفل للتواصل هذا باإلضافة إلى فقد السمع. الفوبٌا

  تم إعداد المقاٌٌس واالختبارات لتصلح للعادٌٌن أصال وٌتم تقنٌنها وتعدٌلها كً تصلح لهم
 .وبالتالً تصبح هناك صعوبة فً ترجمة الكلمات إلى إشارة. وهذا ؼٌر كافً

  االتجاه السلبً من جانب اآلباء أو البٌبة من حول الطفل ولذلك ٌعتبر المدخل البٌبً لدراسة
 . التدخل المبكر هو الشابع حالٌا

  ٌرتبط مع فقدان السمع أو الصمم فقدان اللؽة والتعبٌر اللؽوي وٌترتب علً ذلك اضطراب
التواصل إما قبل تعلم الكالم والتفاهم أو بعد تعلمهم الكالم ففً الحالة األولً ٌعتبر التشخٌص 

 . أصعب منه فً الحالة الثانٌة

كما ٌمكن استخدام طرق متعددة لقٌاس السمع منها الطرق التقدٌرٌة والطرق القٌاسٌة 
اختبار الهمس، واختبار الساعة الدقاقة، :  باستخدام األجهزة السمعٌة، ومن أهم الطرق التقدٌرٌة

واختبار الكالم بالصوت العادي، إال أنها ؼٌر دقٌقة، أما القٌاس الذي ٌعتمد على األجهزة السمعٌة 
كاألودٌومٌتر فهً أكثر دقة، حٌث ٌعطً الجهاز رسما بٌانٌا لكل أذن على حدة للفرد المراد قٌاس 

، 2002علً، )قدرته السمعٌة وذلك من خالل سماعة للذبذبات الصوتٌة المختلفة واستجابته لها 
23  .)
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  :أهم الخصائص الممٌزة لألفراد الصم

األفراد الصم ٌمثلون فٌما بٌنهم مجموعة ؼٌر متجانسة حٌث أن لكل منهم خصابصه التً 
تمٌزه وذلك اعتمادا علً عدد من العوامل و مثل هذه العوامل تعمل علً التأثٌر فً تلك 

الخصابص الممٌزة لهؤالء األفراد كً تجعل منهم فبة فرٌدة ومتمٌزة، وبالتالً ٌمكننا أن نعرض 
(: 125، 1998الخطٌب، )لمثل هذه الخصابص كما ٌلً 

، 2003شقٌر،  )(62، 2003باظة،  )(205، 204، 2004بهجان، ) الخصائص اللغوٌة:  أوالًال 
( 200، 2004محمد،  )(108

هناك العدٌد من الخصابص اللؽوٌة التً تمٌز هؤالء األفراد كفبة عن ؼٌرهم سواء من األفراد 
: العادٌٌن أو من فبات اإلعاقة األخرى من أهمها ما ٌلً

.  ٠ظٙش رٕبلعبً ٚاظؾبً ث١ٓ ٌغخ االعزمجبي ٌٚغخ اٌزؼج١ش -

.  ٠غزخذَ رشو١جبد ٌغ٠ٛخ غ١ش ِٕبعجخ -

.  ٌذ٠ٗ صؼٛثبد فٟ اٌزؼج١ش ػٓ ا٤فىبس، ٠ٚؼطٟ اعزغبثبد ٌفظ١خ غ١ش ِٕبعجخ -

ٌذ٠ٗ صؼٛثبد ػٕذ رفغ١ش ػٛاًِ االرصبي غ١ش اٌٍفظ١خ ِضً رؼج١شاد اٌغغُ أٚ رؼج١شاد  -

.  اٌٛعٗ

.  ٠ٚزغُ ثأٔٗ ال ٠ؼٟ ؽبعبد إٌّصذ– ٌذ٠خ ّٔػ ؽذ٠ش ِزّشوض ؽٛي اٌزاد  -

ال ٠غزط١غ اٌزشو١ض فٟ ِٛظٛع ِب ٌفزشح ص١ِٕخ غ٠ٍٛخ، ٠ٚغذ صؼٛثخ ػٕذِب ٠شغت فٟ  -

.  خشNاالٔزمبي ِٓ ِٛظٛع ئٌٝ 

.  ال ٠فُٙ اٌزؼج١شاد اٌّزفك ػ١ٍٙب، ٌٚذ٠ٗ رخ١شح ِؾذٚدح ِٓ اٌىٍّبد ثبٌّمبسٔخ ثضِالئٗ -

.  ٌذ٠ٗ صؼٛثخ فٟ رشر١ت اٌىٍّبد، ٚفٟ رشو١جبد اٌٍغ٠ٛخ اٌّشوجخ -

ثػء إٌّٛ اٌٍغٛٞ ٔز١غخ لٍخ اٌّض١شاد اٌؾغ١خ، ٚػذَ ِٕبعجخ ا٤عب١ٌت اٌزذس٠غ١خ ٚا٤ٔشطخ  -

.  اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌظشٚف ا٦ػبلخ اٌغّؼ١خ

٠ؼذ اٌغبٔت اٌٍغٛٞ ِٓ أوضش عٛأت إٌّٛ رأص١شا ثب٦ػبلخ اٌغّؼ١خ ؽ١ش أْ اٌّؼبق عّؼ١ب  -

٠ؼبٔٝ ِٓ فمذ االرصبي اٌٍغٛٞ، ٌٚزٌه فبْ اٌّؼبق عّؼ١ب ٠ؼبٔٝ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّشىالد اٌزى١ف١خ 

. ؽ١ش إٌمص فٟ لذسارٗ اٌٍغ٠ٛخ، ٚصؼٛثخ اٌزؼج١ش ػٓ ٔفغٗ، ٚصؼٛثخ فّٙٗ ٣ٌخش٠ٓ

٠زشرت ػٍٟ ا٦ػبلخ اٌغّؼ١خ ػذَ اعزطبػخ اٌطفً اٌّشبسوخ ا٠٦غبث١خ فٟ ػ١ٍّخ اوزغبة اٌٍغخ  -

اٌٍفظ١خ ِّب ٠إصش ػٍٟ ّٖٔٛ اٌّؼشفٟ ٚاٌؼمٍٟ ٠ٚؼٛق ػ١ٍّخ رؼٍّٗ ٚاوزغبة اٌخجشاد 

.  ٚاٌّٙبساد اٌالصِخ العزضّبس ِب لذ ٠زّزغ ثٗ ِٓ اعزؼذاداد ٚلذساد

ػذَ لذسح اٌفشد اٌّؼبق عّؼ١ب ػٍٟ االعزّبع ٌٍغخ ا٢خش٠ٓ، ٚػذَ ؽصٌٛٗ ػٍٟ رغز٠خ عّؼ١خ  -

ساعؼخ، ٚػذَ ؽصٌٛٗ ػٍٟ رؼض٠ض ٌغٛٞ وبف ِٓ ا٢خش٠ٓ، وً رٌه ٠إدٞ ئٌٝ ؽذٚس 

.  لصٛس فٟ إٌّٛ اٌٍغٛٞ

٠ؾزبط ا٤صُ ئٌٝ رذس٠ت ِٕظُ ِٚىضف وٟ رزطٛس ِظب٘ش إٌّٛ اٌٍغٛٞ اٌطج١ؼ١خ ٌذ٠ٗ ؽزٝ ال  -

.  ٠صجؼ أثىُ

.  ٌغزُٙ ١ٌغذ صش٠خ أٚ غ١ٕخ وبٌٍغخ ا٢خش٠ٓ أٞ اٌؼبد١٠ٓ -

.  ِفشد ارُٙ اٌٍغ٠ٛخ ِؾذٚدح ثذسعخ وج١شح عذاً  -
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.  ػبدح رزّشوض ِفشد ارُٙ ؽٛي اٌٍّّٛط دْٚ اٌّغشد -

اٌغًّ اٌزٟ رصذس ػُٕٙ رؼزجش ألصش ٚ ألً رؼم١ذاً ل١بعبً ثّب ٠صذس ػٓ اٌؼبد١٠ٓ فٟ ٔفظ  -

.  ػّشُ٘ اٌضِٕٟ

.  ٠جذٚ والُِٙ ثط١ئب ٚٔجشرٗ غ١ش ػبد٠خ -

.  ٠خٍطْٛ ث١ٓ اٌىض١ش ِٓ اٌمٛاػذ اٌٍغ٠ٛخ ؽزٝ اٌجغ١ػ ِٕٙب -

.  ٠ؼبْٔٛ صؼٛثبد عّخ فٟ إٌطك ٠ٚؾزفْٛ ٔٙب٠بد اٌىٍّبد -

.  ٠غذْٚ صؼٛثخ فٟ ٔطك رٍه اٌىٍّبد اٌزٟ ٠ض٠ذ ػذد ِمبغغ وً ِٕٙب ػٓ اص١ٕٓ -

( 254، 236، 2002ِٛعٝ،  )(205، 204، 2004ثٙغبْ، ) الخصثئص المعرفنة:   ثانثًا 

.  ٠ؼزّذ ػٍٟ ػٛاًِ اٌزؼض٠ض اٌجصش٠خ -

.  ٠ظٙش عٍٛوبً ٚأداًء غبِعبً، ٠إدٞ ئٌٝ رؾص١ً ِٕخفط -

.  ٌذ٠ٗ ِٙبساد فُٙ ئٔمشائٟ ألً ِٓ ِغزٛٞ اٌصف -

.  ٠زؾشن ثصؼٛثخ ِٓ اٌّؾغٛط ئٌٝ اٌٍّّٛط -

.  ال ٠شغت فٟ اٌجؾش ػٓ ِغبػذح ئرا دػذ اٌعشٚسح ئ١ٌٙب -

.  ال ٠زجغ اٌزٛع١ٙبد ٚاٌزؼ١ٍّبد اٌّىزٛثخ ٚال اٌّؼٍِٛبد اٌّززبثؼخ -

.  ٠ؾزبط ئٌٝ رىشاس ِغزّش، ٚرٛظ١ؼ ِغزّش ٌٍزؼ١ٍّبد ٚاٌّؾزٛٞ -

.  ٌذ٠ٗ ِؼٍِٛبد ػبِخ ػٓ اٌؼبٌُ ٌٚىٓ ِؾذٚدح -

.  اٌٍغخ اٌّىزٛثخ ٌذ٠ٗ ظؼ١فخ، ٌٚذ٠ٗ ِشىالد فٟ اٌٍغخ اٌشف٠ٛخ -

.  ٠غزّش فٟ اعزخذاَ اٌىٍّبد اٌجغ١طخ فٟ اٌىزبثخ -

 . ال رٛعذ فشٚق ث١ُٕٙ، ٚث١ٓ اٌزال١ِز اٌؼبد١٠ٓ فٟ ٔفظ اٌّشؽٍخ اٌغ١ٕخ فٟ اٌزوبء -

( 1992اٌشخص،  )(1997ثخ١ذ، ) الخصثئص الجسمنة والحركنة:   ثللثًا 

.  ا١ًٌّ ئٌٝ االسرفبع فٟ ِغزٜٛ إٌشبغ ثبٌٕغجخ ٤لشأٗ اٌؼبد١٠ٓ -

رّضً ِشىالد اٌزٛاصً اٌزٟ ٠ؼبٟٔ ِٕٙب ا٤صُ ػٛائك وج١شح أِبِٗ فٟ عج١ً اوزشبف اٌج١ئخ  -

.  اٌّؾ١طخ ٚاٌزفبػً ِؼٙب

.  ٠ؾزبط ا٤صُ ئٌٝ رؼٍُ اعزشار١غ١بد ثذ٠ٍخ ٌٍزٛاصً ؽزٝ ٠زطٛس ّٖٔٛ اٌؾشوٟ -

.  رزطٛس ٌذٞ ثؼط ا٤فشاد اٌصُ أٚظبع عغ١ّخ خبغئخ -

.  ٠زأخش ُّٔٛ٘ اٌؾشوٟ ل١بعبً ثألشأُٙ اٌؼبد١٠ٓ -

٠ّشٟ ثؼعُٙ ثطش٠مخ ١ِّضح فال ٠شفغ لذِٗ ػٓ ا٤سض، ٚلذ ٠شعغ رٌه ئٌٝ ػذَ لذسرٗ ػٍٟ  -

.  عّبع اٌؾشوخ، ٚسثّب ٌشؼٛسُ٘ ثب٤ِٓ ػٕذِب رجمٟ اٌمذِبْ ػٍٟ ارصبي دائُ ثب٤سض

ال ٠زّزغ اٌّؼٛلْٛ عّؼ١ب ثب١ٌٍبلخ اٌجذ١ٔخ ل١بعبً ثألشأُٙ اٌؼبد١٠ٓ ؽ١ش ٠زؾشوْٛ ل١ٍالً،  -

 . ٠ٚخصصْٛ ِؼظُ ٚلزُٙ ٌٍزٛاصً ِغ ا٢خش٠ٓ
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ِؾّذ،  )(907، 1991ِؾّذ، ِٚؾّذ، ) الخصثئص المرتبطة اثلتحصنل األكثديمي:   ااعثًا 

2004 ،203 ،204 )

.  عشػخ إٌغ١بْ، ٚػذَ اٌمذسح ػٍٝ سثػ اٌّٛظٛػبد اٌذساع١خ ِغ ثؼعٙب اٌجؼط -

ٔز١غخ رأخش ُّٔٛ٘ اٌٍغٛٞ ٚػذَ ِالئّخ غشق اٌزذس٠ظ اٌّزجؼخ ٠زأخش رؾص١ٍُٙ ا٤وبد٠ّٟ  -

.  ثصفخ خبصخ فٟ اٌمشاءح ٚاٌؼٍَٛ ٚاٌؾغبة

٠ٕخفط ِغزٛٞ رؾص١ٍُٙ ثشىً ٍِؾٛظ ػٓ ِغزٛٞ رؾص١ً ألشأُٙ اٌؼبد١٠ٓ ػٍٟ اٌشغُ  -

.  ِٓ ػذَ اخزالف ِغز٠ٛبد روبئُٙ

.  ٠ؼذ اٌزؾص١ً اٌمشائٝ ِٓ عبٔجُٙ ٘ٛ ا٤وضش أخفبظب ٚرٌه ٔظشا ٌمصٛسُ٘ اٌٍغٛٞ -

اٌزؾص١ً اٌمشائٝ ٥ٌغفبي اٌصُ ِٓ آثبء صُ ٠ىْٛ أػٍٟ ِٓ ِض١ٍٗ ٤لشأُٙ اٌصُ ُِٕ آثبء  -

.  ػبد١٠ٓ

وٍّب صادد اٌّزطٍجبد اٌٍغ٠ٛخ ِٚغزٛٞ رؼم١ذ٘ب أصجؾذ لذسح اٌطالة اٌّؼٛل١ٓ عّؼ١بً ػٍٟ  -

.  اٌزؾص١ً أظؼف

٠شعغ أخفبض ِغزٛٞ رؾص١ٍُٙ ا٤وبد٠ّٟ فٟ اٌّغبالد اٌّخزٍفخ ئٌٝ رأخش ُّٔٛ٘ اٌٍغٛٞ،  -

.  ٚأخفبض لذسارُٙ اٌٍغ٠ٛخ، ٚرذٟٔ ِغزٛٞ دافؼ١زُٙ، ٚػذَ ِالءِخ غشق اٌزذس٠ظ اٌّزجؼخ

رف١ذ ٔزبئظ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌذساعبد ثأْ ِغزٛٞ اٌزؾص١ً ا٤وبد٠ّٟ ٌذٞ اٌشاشذ٠ٓ اٌصُ ال ٠زؼذٜ  -

ِغزٛٞ رؾص١ً اٌطالة اٌؼبد١٠ٓ فٟ اٌصف اٌشاثغ أٚ اٌخبِظ االثزذائٟ، فٟ ؽ١ٓ رش١ش ٔزبئظ 

دساعبد أخشٞ ئٌٝ رؾص١ٍُٙ ثضالس أٚ أسثؼخ صفٛف دساع١خ ػٓ ألشأُٙ اٌؼبد١٠ٓ فٟ ٔفظ 

.  ػّشُ٘ اٌضِٕٟ

 . رضداد اٌّشبوً ٚاٌصؼٛثبد اٌزٟ ٠ٛاعٙٙب اٌصُ ِغ ص٠بدح شذح ا٦ػبلخ اٌغّؼ١خ -

( 205، 2004محمد،  )(109، 108، 2002شقٌر، ) الخصائص االجتماعٌة:  خامساًال 

صؼٛثخ ئلبِخ ػاللبد اعزّبػ١خ ِغ ألشأُٙ اٌؼبد١٠ٓ، ٌٚزا فُٙ ٠شؼشْٚ ثبٌؼضٌخ االعزّبػ١خ،  -

.  ٠ٚىْٛٔٛ ف١ّب ث١ُٕٙ عّبػبد خبصخ ثُٙ

.  اٌزىزً فٟ رغّؼبد شجٗ ِؼضٌٚخ اعزّبػ١ب ٔز١غخ ٌالٔطٛائ١خ -

ػبدح ِب ٠ٛاعٗ ا٤صُ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّٛالف فٟ اٌؾ١بح رؼٛصٖ ف١ٙب ٚع١ٍخ اٌزخبغت ِغ أفشاد  -

اٌّغزّغ، ف١مف ػبعضا، وّب ٠مف ِزؾذص١ٗ أ٠عب ػبعض٠ٓ ٠ٚجذأ شؼٛس ا٦ؽجبغ، ٚلذ ٠زٌٛذ ػٓ 

.  ٘زا ا٦ؽجبغ االرغب٘بد اٌؼذٚا١ٔخ

.  ١ًِ ئٌٝ اٌؼضٌخ ػٓ اٌّغزّغ اٌؼبدٞ ثغجت ر١ّض ا٤صُ ثبٌزشىه فٟ اٌّغزّغ -

.  ػذَ اٌخعٛع ٌٍمٛاػذ ٚا٤ٚاِش اٌصبدسح ِٓ اٌغٍطخ -

.  عٛء اٌزٛافك اٌشخصٟ ٚاالعزّبػٟ -

.  شؼٛس ثبٌمٍك ٚاالظطشاثبد فٟ ػاللبرٗ ثب٢خش٠ٓ -

.  ٠ظٙش ا٤صُ ػغض ٚاظؾب فٟ رؾًّ اٌّغئ١ٌٛخ -

٠إدٞ اٌمصٛس فٟ لذسح اٌّؼبل١ٓ عّؼ١بً ػٍٟ اٌزٛاصً االعزّبػٟ ِغ ا٢خش٠ٓ، ٚوزٌه أّٔبغ  -

.  رٕشئزُٙ االعزّبػ١خ ئٌٝ االػزّبد٠خ ٚػذَ إٌعظ االعزّبػٟ ِٓ عبٔجُٙ

.  ٠مً أداء اٌّؼٛل١ٓ عّؼ١بً ػٍٟ ِمب١٠ظ إٌعظ االعزّبػٟ ل١بعبً ثألشأُٙ اٌؼبد١٠ٓ -
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٠جذْٚ لذساً وج١شاً ِٓ اٌزفبػً ِغ ألشأُٙ اٌّؼٛل١ٓ عّؼ١بً ٚرٌه ثشىً ٠فٛق ِب ٠ؾذس ث١ٓ  -

فئبد ا٦ػبلخ ا٤خشٜ، ٚ٘ٛ ِب ٠ؼٕٝ اٌزؼصت ِٓ عبٔجُٙ ٌفئخ اٌّؼٛل١ٓ عّؼ١بً ؽزٝ ٠ؾصٍٛا 

.  ػٍٟ اٌمجٛي ِٓ ا٢خش٠ٓ

.  ٠ؼذْٚ ألً ِؼشفخ ثمٛاػذ اٌغٍٛن إٌّبعت -

.  ٠ؼبْٔٛ ِٓ لصٛس ٚاظؼ فٟ اٌّٙبساد االعزّبػ١خ -

٠ؼزجشْٚ أوضش ١ِال ئٌٝ اٌؼضٌخ ل١بعبً ثب٤فشاد اٌؼبد١٠ٓ ؽ١ش ٠جذْٚ فٟ وض١ش ِٓ ا٤ؽ١بْ  -

.  ِٕؼض١ٌٓ ػٓ ا٢خش٠ٓ

وزٌه فأُٙ ٠ؼذْٚ أوضش شؼٛساً ثبٌٛؽذح إٌفغ١خ ل١بعبً ثألشأُٙ اٌّؼٛل١ٓ ِٓ فئبد ا٦ػبلخ  -

.  اٌّخزٍفخ ا٤خشٜ

.  ٠ؼزجشْٚ ألً رؾّالً ٌٍّغئ١ٌٛخ -

 . ػٕذ ِمبسٔزُٙ ثألشأُٙ اٌؼبد١٠ٓ فأُٙ ٠ؼذْٚ ألً رؾم١مب ٌٍزٛافك االعزّبػٟ -

ِؾّذ،  )(109، 108، 2002شم١ش،  )(1201، 1995لٕذ٠ً، ) الخصثئص االافعثلنة:  دثددثًا 

2004 ،206 ،207 )

.  ا١ًٌّ ئٌٝ االٔطٛاء ٚاالٔغؾبة، ٚػذَ اٌزى١ف ِغ ا٢خش٠ٓ ٚاٌشغجخ فٟ ا٠٦زاء -

اٌؼغض ػٓ رؾًّ اٌّغئ١ٌٛخ، ٚػذَ االرضاْ االٔفؼبٌٟ، ٚاٌغٍٛن اٌؼذٚأٟ رغبٖ ا٢خش٠ٓ  -

.  ٚاٌغشلخ

ؽ١ٓ ٠صبة ا٤صُ ثب٦ؽجبغ ِٓ رؼشظٗ ٌٍؼذ٠ذ ِٓ اٌّٛالف اٌزٟ ٠ظٙش ػغضٖ ف١ٙب ػٓ  -

اٌزغبٚة ٚاٌزٛاصً، فبٔٗ لذ ٠ٍغأ ئٌٝ اعزخذاَ اٌؼٕف فٕغذ صٛسح اٌؼذٚا١ٔخ ِشرجطخ ثؾبالد 

.  اٌصُّ

لذ ٠ٍغب ا٤صُ ئٌٝ اٌزؼ٠ٛط ػٓ ِٛالفٗ ا٦ؽجبغ١خ ثبال٘زّبَ ثبٌّظٙش ٚاٌٍّجظ ٚاال٘زّبَ  -

ثبٌٕٛاؽٟ اٌجذ١ٔخ، وّب أْ ثؼعُٙ لذ ٠ٍغأ ئٌٝ االٔؾشاف، ٚاٌجؼط ٠شرىت اٌغشائُ اٌغٕغ١خ أٚ 

.  اٌغشلخ رؾم١مب الٔزصبس ٠خشط ثؼط اؽجبغبرٗ

.  وض١شاً ِب ٠زغبً٘ اٌّؼٛل١ٓ عّؼ١بً ِشبػش ا٢خش٠ٓ -

ػبدح ِب ٠غ١ئْٛ فُٙ رصشفبد ا٢خش٠ٓ، ٚثبٌزبٌٟ ٠جبدسْٚ ثبٌؼذٚا١ٔخ ؽ١ش رؼزجش اٌؼذٚا١ٔخ  -

.  ٚاٌغٍٛن اٌؼذٚأٟ ػبِخ ِٓ اٌغّبد ا١ٌّّضح ٌُٙ

.  ٠ظٙشْٚ دسعخ ػب١ٌخ ِٓ اٌزّشوض ؽٛي اٌزاد -

.  ٠زغُ ِفُِٙٛٙ ٌزٚارُٙ ثؼذَ اٌذلخ، ٚغبٌجبً ِب ٠ىْٛ ِجبٌغب ف١ٗ -

اٌّؼٛل١ٓ عّؼ١بً اٌٍّزؾمْٛ ثّإعغبد ٌٍصُ أٚ اٌز٠ٓ ٠ؼبٟٔ آثبؤُ٘ ِٓ ا٦ػبلخ اٌغّؼ١خ ٠ىْٛ  -

ِفُِٙٛٙ ٌزٚارُٙ أفعً ِٓ غ١شُ٘ ِٓ اٌّؼبل١ٓ عّؼ١بً عٛاء ِٓ غ١ش اٌٍّزؾم١ٓ ثّإعغبد 

.  اٌصُ أٚ اٌز٠ٓ ٠ٕؾذسْٚ ِٓ آثبء ػبد١٠ٓ

ٌذ٠ُٙ سغجخ فٟ ا٦شجبع اٌّجبشش ٌؾبعزُٙ، ٠ٚفزمذْٚ اٌمذسح ػٍٟ ئسعبء ِضً ٘زا ا٦شجبع ِٓ  -

.  عبٔجُٙ

.  ٠زغّْٛ ثمٍخ سغجبرُٙ ٚا٘زّبِبرُٙ فٟ اٌؾ١بح، ٚعٍج١زُٙ -

. ٠ؼذ والً ِٓ اٌزصٍت، ٚاٌغّٛد، ٚػذَ اٌضجبد االٔفؼبٌٟ ِٓ اٌغّبد ا٤عبع١خ ا١ٌّّضح ٌُٙ -
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.  ٠جذْٚ لذساً غ١ش ل١ًٍ ِٓ االٔذفبػ١خ، ٚاٌزٙٛس، ٚػذَ اٌمذسح ػٍٟ ظجػ إٌفظ -

ػبدح ِب ٠زشىىْٛ فٟ ا٢خش٠ٓ ٚخبصخ اٌؼبد١٠ٓ، ٚرىبد رٕؼذَ صمزُٙ ف١ُٙ، ثً ٚصمزُٙ فٟ  -

.  أٔفغُٙ أ٠عبً 

 . ٠ؼزجشْٚ أوضش ئرػبٔبً ٣ٌخش٠ٓ، ٚأوضش رأصشاً ثُٙ -

( 371، 2003ِؾّذ،  )(10، 2002شم١ش، ) الخصثئص النفسنة:  دثاعثًا 

 االػزّبد٠خ Poor Self Sleen، ٚاٌزمذ٠ش إٌّخفط ٌٍزاد Lonelinessاٌٛؽذح  -

Dependency  .

رظٙش اٌّخبٚف ثصٛسح ٚاظؾخ ٌذٜ اٌجٕبد اٌصُ ٚأوضش ٘زٖ اٌّخبٚف ظٙٛسا ٟ٘ اٌخٛف  -

.  ِٓ اٌّغزمجً

.  أْ ا٤غفبي اٌصُ ١ّ٠ٍْٛ غبٌجب ئٌٝ ا٦شجبع اٌّجبشش ٌؾبعبرُٙ -

.   ٠زؼشض ا٤صُ فٟ أغٍت ا٤ؽ١بْ ٌٕٛثبد ِٓ االوزئبة -

.  شؼٛس ثبٌمٍك ٚاالظطشاثبد فٟ ػاللبرٗ ثب٢خش٠ٓ -

.  ر١ّض اعزغبثبرٗ ثبٌؼصبث١خ ٚاٌزٛرش -

 . أخفبض ِغزٜٛ اٌطّٛػ ٌذ٠ُٙ -

( 371، 2003ِؾّذ، ) الخصثئص الجسمنة:   ثانثًا 

.  ٠ؼبْٔٛ ِٓ ئصبثبد ا٤رْ اٌّزىشسح -

.  لذ ٠غزخذِْٛ عّبػبد ٥ٌرْ -

.  دائّٛ اٌؾشوخ فٟ أسعبء اٌفصً ؽزٝ ٠مزشثْٛ ِٓ ِصذس اٌصٛد -

 . ٠جذْٚ ػذَ اٌزٛاصْ اٌغغّٟ فٟ ثؼط ا٤ٔشطخ -

(  207، 2004ِؾّذ، ) خصثئص االدتمثع:  تثدعثًا 

.  ٠غذْٚ صؼٛثخ فٟ اٌزغ١ٙض ٚاٌزٕبٚي اٌشفٛٞ ٌٍّؼٍِٛبد -

.  ٠غذْٚ صؼٛثخ وج١شح فٟ االعزّبع ٚرٌه فٟ رٍه اٌّٛالف اٌزٟ رزعّٓ اٌعٛظبء -

٠غذْٚ صؼٛثخ فٟ االعزّبع ئٌٝ ِٓ ٠زؾذس ئ١ٌُٙ وٍّب صادد اٌّغبفخ ث١ٕٗ ٚث١ُٕٙ ػٓ ِزش  -

.  ٚاؽذ أٚ ئرا ٌُ ٠ىٓ ٚالفبً فٟ ِٛاعٙزُٙ

.  لذ ٠فعٍْٛ االعزّبع ثأرْ ٚاؽذح -

٠جذْٚ غ١ش لبدس٠ٓ ػٍٟ اوزشبف ٚئدسان ثؼط عٛأت اٌؾذ٠ش وجؼط اٌؾشٚف اٌغبوٕخ  -

 . ا٤وضش رىشاساً ِضً ؽشٚف اٌغ١ٓ ٚاٌزبء ٚاٌضبء

:  تجربة المملكة العربٌة السعودٌة للتعلٌم العالً للصم

حرصت المملكة العربٌة السعودٌة على إتاحة الفرصة للصم الستكمال دراستهم فً 
مرحلة ما بعد الثانوي، وسبب هذا الحرص السعً لتحقٌق مجموعة أهداؾ أساسٌة ٌمكن ذكرها 

:   فً النقاط التالٌة
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تحقٌقا لما أشار إلٌه مشروع المٌثاق العربً لحقوق المعاقٌن سمعٌا والصادر من االتحاد  .1
العربً للهٌبات العاملة فً رعاٌة الصم، وفً المادة الخامسة منه تحدٌدا إلى إن للمعاق 

سمعٌا الحق فً الحصول على مختلؾ المعلومات الجدٌدة، وعلى التربٌة المستمرة التً 
تكفل له التعلٌم المستمر، وعلى الثقافة المتجددة وعلى االطالع على األنباء الجارٌة، 

وعلى االستفادة من وسابل النشر، واإلعالم، هذا ما ٌثبت حقه فً مواصله التعلٌم العالً 
 . أٌضا

فتح مجال التعلٌم العالً للصم فحقهم فً التعلٌم ال ٌقتصر على التعلٌم المدرسً فقط، بل  .2

 . ٌتعداه إلى التعلٌم العالً وهذا حق من ابسط حقوقهم

التعلٌم العالً ٌتٌح للصم فرص الحصول على مهن أفضل ووظابؾ أعلى لتحسٌن  .3
مستواهم االقتصادي واالجتماعً، وبالتالً ٌقل اعتمادهم على اآلخرٌن كما ٌعطى لهم 

 . فرص الحصول على الوظابؾ القٌادٌة أسوة باإلعاقة البصرٌة والجسدٌة

تزاٌد أعداد الصم الملتحقٌن بالمدارس والمعاهد الخاصة والدفعات الكبٌرة التً لم تحصل  .4

 . على عمل وبقابهم بالمنازل دون تمرٌن لخبراتهم مما قد ٌسبب آثار سلبٌة علٌهم

التطور السرٌع فً مجاالت االتصال والحاسبات وااللكترونٌات واللسانٌات مما ٌجعل  .5
 .  مع بقٌة أفراد المجتمعتعلٌمهم وتواصلهم أسهل

 . االستفادة من الكوادر البشرٌة من الصم بما ٌتناسب مع قدراتهم لتنمٌة الموارد البشرٌة .6

تمكٌن الصم من تعلم القراءة والكتابة لتكون هً األساس حتى ٌتعلموا أمور دٌنهم وٌلموا  .7
 .  وتتوسع خبراتهم ومهارات تعلمهم األكادٌمًبها وٌستطٌعوا تثقٌؾ أنفسهم بعد ذلك

التعلٌم العالً ٌشكل لهم قوة ضاؼطة مؤهلة للدفاع عن حقوقهم فً مختلؾ جوانب الحٌاة  .8
. (م2005اخضر، ). بفاعلٌة وإقناع

هـ، حٌث تم التحاق الطالبات 1425وكانت البداٌة الفعلٌة للتعلٌم العالً للصم فً عام 
.  الصم بكلٌة االقتصاد المنزلً والتربٌة الفنٌة بالرٌاض

هـ الفصل الدراسً األول تم افتتاح قسم التقنٌة الخاصة 1425/1426وفً نفس العام 
للطالب الصم إلكمال دراستهم الجامعٌة بكلٌة االتصاالت والمعلومات بالرٌاض والتً تتبع 
المؤسسة العامة للتعلٌم الفنً والتدرٌب المهنً وذلك عن طرٌق برنامج التطبٌقات المكتبٌة 

هـ 4/5/1423 وتارٌخ 9173/ب/7للمعاقٌن سمعٌاً وكان ذلك تنفٌذا لألمر السامً الكرٌم رقم 
.  بإتاحة الفرصة للطالب الصم إلكمال دراستهم الجامعٌة

هـ وبعد توفر الكوادر والجهات المانحة بدأ افتتاح القبول فً الجامعة 1425وفً عام 
العربٌة المفتوحة فً المقر الربٌس فً الرٌاض وٌمنح البرنامج درجة البكالورٌوس فً التعلٌم 

االبتدابً للصم، وقبل االلتحاق بالبرنامج ٌعقد للطالب والطالبات اختبار تحدٌد مستوى بناًء على 
نتٌجة االختبار، وٌتم توزٌع الطالب والطالبات بعد ذلك على الدورات اللؽوٌة أي اللؽة العربٌة 

. المبتدبة أو المتقدمة، وعند االجتٌاز ٌبدأ الدراسة بساعات البرنامج مع التركٌز على اللؽة العربٌة
هـ 1427وفً عام . هـ تم افتتاح قسم التقنٌة الخاصة للصم فً كلٌة التقنٌة بحابل1426وفً عام 

. (م2005اخضر، ). كما تم افتتاح قسم التقنٌة الخاصة للصم فً كلٌة التقنٌة ببرٌده
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: فروض الدراسة

: بعد عرض اإلطار النظري والدراسات السابقة ٌمكن صٌاؼة الفروض التالٌة للدراسة

 المجموعة من ذوي برنامج دمج والمجموعة ي داللة إحصابٌة بٌن متوسطوال ٌوجد فرق ذ .1
  فً طبٌعة اتجاهات الطالب الصم نحو التعلٌم العالًذوي معهد خاص

 (منذ الوالدة) مجموعة ذوي الصم الخلقً ي داللة إحصابٌة بٌن متوسطوال ٌوجد فرق ذ .2
 فً طبٌعة اتجاهات الطالب الصم نحو التعلٌم (بعد الوالدة)ومجموعة ذوي الصم المكتسب 

 .العالً

  مجموعة اآلباء السامعٌن ومجموعة اآلباء الصمي داللة إحصابٌة بٌن متوسطوال ٌوجد فرق ذ .3
 .فً طبٌعة اتجاهات الطالب الصم نحو التعلٌم العالً

 فً طبٌعة اتجاهات ال ٌوجد فروق ذات داللة إحصابٌة لتأثٌر متؽٌر المستوى التعلٌمً لألب .4
 .الطالب الصم نحو التعلٌم العالً

 فً طبٌعة اتجاهات ألمل داللة إحصابٌة لتأثٌر متؽٌر المستوى التعلٌمً وال ٌوجد فرق ذ .5
 .الطالب الصم نحو التعلٌم العالً

:  الدراسة وإجراءاتهاٌةمنهج

:   أوالًال منهج الدراسة

 كونها اتجاهات الطالب الصم طبٌعة الدراسة على المنهج الوصفً، لتحدٌد ه هذاعتمدت
 الباحث على الصم من طالب الصؾ الثالث اي وزعهت الةٌجابٌة أو سلبٌة، من خالل االستبانإ

. الثانوي بالمعاهد أو برامج الدمج

:  ثانٌاًال مجتمع الدراسة

جمٌع الطالب الصم الذكور الذٌن ٌدرسون فً الصؾ الثالث الثانوي، سواء الملتحقٌن 
.  بمعاهد الصم الخاصة أو بمدارس الدمج فً مدٌنه الرٌاض

:  ثالثاًال عٌنة الدراسة

 الرٌاض، فً كالً ة أصم فً مدٌناً  طالب(38)تشمل جمٌع أفراد مجتمع الدراسة وعددهم 
 استبانة منها، وثانوٌة (15) استبانة وتم استعادة (20)من ثانوٌة موسى بن نصٌر حٌث تم توزٌع 

 استبٌانات منها، وطالب المعهد الثانوي للصم (7) وتم استعادة ات استبان(8)المهدي تم توزٌع 
.   استبانات(10) وتم استعادة ةاستبان( 11)وزع علٌهم 

توزٌع االستبانات وتصنٌفها وفق تطبٌقها ٌوضح  (1)الجدول ٌوضح 

عدد االستبانات المؤسسة التعلٌمـــٌة  
الموزعة  

عدد االستبانةات 
المستعادة 

نسبة 
% االستجابة

% 75 15    20   ثانوٌة موسى بنت نصٌر 

% 87.5 7     8    ثانوٌة المهدي  

% 91 10     11    المعهد الثانوي للصم 
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توزٌع العٌنة حسب المكان التعلٌمً  (2)جدول رقم 

النسبة العدد  المكان التعلٌمً 

 %75 24 برنامج دمج

 %25 8 معهد خاص

 % 100 32المجموع 

توزٌع العٌنة حسب وقت حدوث الصمم  (3)جدول رقم 

النسبة العدد  وقت حدوث الصمم 

  %75 24 (خلقً)منذ الوالدة 

 %25 8 (مكتسب)بعد الوالدة 

 % 100 32المجموع 

توزٌع العٌنة حسب الحالة السمعٌـة لألب  (4)جدول رقم 

النسبة العدد  الحالة السمعٌـة لألب 

 %90.63 29 سامع

 %9.38 3 أصم

 % 100 32المجموع 

توزٌع العٌنة حسب الحالة السمعٌـة لألم  (5)جدول رقم 

النسبة العدد  الحالة السمعٌـة لألم 

 %100 32 سامع

 % 100 32المجموع 

توزٌع العٌنة حسب الحالة السمعٌـة لألم  (6)جدول رقم 

النسبة العدد  الحالة السمعٌـة لألم  

 %100 100 سامعة

 % 100 32المجموع 

توزٌع العٌنة حسب المستوى التعلٌمً لألب  (7)جدول رقم 

النسبة العدد  المستوى التعلٌمً لألب 

 %43.75 14 أمً

 %15.63 5 ابتدابً

 %18.75 6 كفاءة
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 %18.75 6 ثانوي

 %3.13 1 أعلى من الثانوي

 % 100 32المجموع 

توزٌع العٌنة حسب المستوى التعلٌمً لألم  (8)جدول رقم 

النسبة العدد  المستوى التعلٌمً لألم 

 %46.88 15 أمٌة

 %31.25 10 ابتدابً

 %3.13 1 كفاءة

 %15.63 5 ثانوي

 %3.13 1 أعلى من الثانوي

 % 100 32المجموع 

:  رابعاًال أداة الدراسة

 اتجاهات الطالب الصم نحو التعلٌم العالً تشمل بهدؾ تحدٌد طبٌعة ةعد الباحث استبانأ
. وفقا لمقٌاس لٌكارت الثالثً (أوافق، أوافق لحد ما، ال أوافق)اإلجابة علٌها ثالث درجات هً 

 عبارة لكل األبعاد موزعة بالتساوي على األبعاد 30وكانت عدد عباراتها فً صورتها األولٌة 
 . الثالثة

:   قام الباحث بما ٌلًةولبناء االستبان

.     االطالع على اإلطار النظري والدراسات السابقة- 1

.  ةإعداد فقرات االستبان- 2

.   األولٌةا على المحكمٌن بصورتهةعرض االستبان- 3

.  عمل المالحظات التً اقرها المحكمون- 4

:  واشتملت أداة الدراسة فً صورتها النهابٌة على ما ٌأتً

للطالب  (اختٌاري)البٌانات األولٌة عن الطالب الصم الذكور، وكانت هذه البٌانات اسم الطالب- أ
والمكان التعلٌمً، وقت حدوث الصمم، الحالة السمعٌـة لألب، الحالة . الذي ٌفضل ذكر أسمة

.  السمعٌة لالم، المستوى التعلٌمً لألب، المستوى التعلٌمً لألم

:    تتكون منةأبعاد االستبان

عشر )مة إعدادهم الثانوي للدراسة فً مؤسسات التعلٌم العالً، وعدد عباراته ءمال: البعد األول
.  (عبارات

.  (عشر عبارات)خلفٌة الصم عن التعلٌم العالً وأهمٌته لهم، وعدد عباراته : البعد الثانً

ونها، وعدد هالعقبات فً مرحلة التعلٌم العالً التً ٌعتقد الصم إنهم سوؾ ٌواج: البعد الثالث
.  (عشر عبارات)عباراته 

توزٌع االستبانة على عٌنة الدراسة - 5
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:  صدق أداة الدراسة

:   (صدق المحكمٌن) Face Validityالصدق الظاهري - أ

( 9)تم عرض االستبانة فً صورتها األولٌة على مجموعة من المحكمٌن بلػ عددهم 
( 8)جامعه الملك سعود، استجاب منهم – كلٌة التربٌة - محكماً من المختصٌن فً التربٌة الخاصة
: محكماً وذلك بهدؾ التعرؾ على ما ٌلً

 .مدى وضوح العبارات .1

 .مدى ارتباط العبارة للمحور .2

 .إضافة ما ٌرونه مناسب لم ٌرد فً االستبانة .3

 .حذؾ ما ٌرونه ؼٌر مناسب مما ورد فً االستبانة .4

 كحد أدنى لالتفاق بٌن المحكمٌن كمعٌار للحكم على صالحٌة (%80)وقد تم تحدٌد نسبة 
العبارة، وبعد جمع آراء المحكمٌن، اتضح أن معظم المحكمٌن وافقوا على صالحٌة العبارات 

: وانتمابها إلى مجاالت الدراسة، وفً ضوء نتابج أراء المحكمٌن تم اآلتً

 من المحكمٌن على مناسبتها وأنها تقٌس ما % 80قبول العبارات التً اتفق على األقل
 .وضعت لقٌاسه فً كل مجال من مجاالت الدراسة

  عبارات *من المحكمٌن على أنها مكررة مع % 20استبعاد العبارات التً اتفق على األقل
 .أخرى أو ؼٌر واضحة، أو ال تنتمً للمجال

 إضافة عبارات لبعض المجاالت .

: مكونة من جزأٌن. ومن ثم أصبحت االستبانة فً صورتها النهابٌة جاهزة للتطبٌق

االسم :تكون من مجموعة من البٌانات األولٌة عن الطالب الصم وتتضمن ما ٌلً: الجــزء األول
و المكان التعلٌمً، وقت حدوث الصمم، الحالة السمعٌـة لألب، الحالة السمعٌة  (اختٌاري)

.  لالم، المستوى التعلٌمً لألب، المستوى التعلٌمً لألم

. تضمن عبارات االستبانة: الجــزء الثانً

: ثــالثة أبعــــاد هً

مالءمة إعداد الطالب الصم فً مرحلة التعلٌم الثانوي للدراسة فً مؤسسات :  البعد األول
.  التعلٌم العالً

. خلفٌة الصم عن التعلٌم العالً وأهمٌته لهم:  البعد الثانً

.  تواجههمالعقبات فً مرحلة التعلٌم العالً التً ٌعتقد الصم أنها سوؾ: البعد الثالث

أمام أحد خٌارات المقٌاس التً تتفق مع  ()بوضع عالمة االستجابة ٌطلب من الطالب 
. (أوافق، أوافق لحد ما، ال أوافق)رأٌه وهً

:  Internal consistently Validityصدق االتساق الداخلً- ب

لحساب الصدق الداخلً لالستبانة تم حساب معامل االرتباط بٌن الدرجة لكل عبارة فً كل 
ُبعد من أبعاد االستبانة والمجموع الكلً لهذا الُبعد، وأٌضاً بٌن الدرجة الكلٌة لكل ُبعد وإجمالً 

( 0.05)و (0.01)االستبانة، حٌث اتضح أن قٌم معامالت االرتباط معظمها عند مستوى داللة 
والقلٌل من العبارات ال ٌوجد عندها مستوى داللة ولكن ألهمٌتها فقد من وجهة نظر المحكمٌن 
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والباحث فقد أبقى علٌها، وٌدل ذلك كله على اتساق مقبول لعبارات االستبانة كما ٌتضح من 
: الجداول التالٌة

مالءمة إعداد الطالب الصم :  قٌم معامالت ارتباط كل عبارة من عبارات البعد األول( 9)جدول 
فً مرحلة التعلٌم الثانوي للدراسة فً مؤسسات التعلٌم العالً وإجمالً الُبعد 

 م 
رقم العبارة 

فً االستبانة 
     معامل 
االرتباط 

مستوى 
الداللة 

م 
رقم العبارة فً 

االستبانة 
معامل 

االرتباط 
مستوى الداللة 

1   1 0.12      0.49 6  16 0.69 0.01 

2  4 0.73 0.01 7  19 0.32 0.08 

3  7 0.27 0.14 8  22 0.28 0.13 

4  10 0.57 0.01 9  25 0.15 0.41 

5  13 0.32 0.07 10  28 0.42 0.05 

خلفٌة الصم عن التعلٌم : قٌم معامالت ارتباط كل عبارة من عبارات البعد الثانً( 10)جدول 
العالً وأهمٌته لهم وإجمالً الُبعد 

م 
 رقم العبارة 

فً االستبانة    
معامل 
االرتباط 

مستوى 
الداللة 

م 
 رقم العبارة 

 فً االستبانة  

معامل 
االرتباط 

مستوى الداللة 

1    2 0.70 0.01 6 17 0.40 0.05 

2    5 0.14 0.46 7    20 0.10 0.61 

3   8 0.11 0.56 8    23 0.68 0.01 

4   11 0.47 0.01 9    26 0.20 0.29 

5   14 0.49 0.01 10    29  0.07 0.71 

العقبات فً مرحلة التعلٌم : قٌم معامالت ارتباط كل عبارة من عبارات البعد الثالث( 11)جدول 
 سوؾ تواجههم وإجمالً الُبعد أنهاالعالً التً ٌعتقد الصم 

م 
 رقم العبارة فً 
االستبانة    

معامل 
االرتباط 

مستوى 
الداللة 

م 
 رقم العبارة 

فً االستبانة    
معامل 
االرتباط 

مستوى الداللة 

1 3 0.59 0.01 6   18 0.23 0.21 

2 6 0.53 0.01 7   21 0.65 0.01 

3 9 0.73 0.01 8   24 0.42 0.05 

4 12 0.25 0.18 9   27 0.37 0.05 

5 15 0.45 0.05 10   30 0.54 0.01 
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قٌم معامالت ارتباط كل ُبعد واالحتٌاجات والمعوقات وإجمالً االستبانة ( 12)جدول 

مستوى الداللة معامل االرتباط البند 

مالءمة إعداد الطالب الصم فً مرحلة التعلٌم :  البعد األول
الثانوي للدراسة فً مؤسسات التعلٌم العالً                         

0.75 0.01 

 0.01 0.84خلفٌة الصم عن التعلٌم العالً وأهمٌته لهم : البعد الثانً

العقبات فً مرحلة التعلٌم العالً التً ٌعتقد : البعد الثالث
الصم إنها سوؾ تواجههم 

0.92 0.01 

:  Reliabilityثبات االستبانة 

ٌقصد بثبات االستبانة أن ٌعطً النتابج نفسها تقرٌباً لو تكرر تطبٌقها أكثر من مرة على 
نفس األشخاص فً ظروؾ مماثلة ولحساب ثبات االستبانة تم استخدام معامل الفا كرونباخ 

Cronback Alpha وهو معامل ثبات مقبول  (0.75) وقد تبٌن أن معامل ثبات إجمالً االستبانة

وٌرجع ذلك إلى قلة عبارات االستبانة وقلة أعداد أفراد العٌنة ولكن فً المجمل ٌتضح ثبات 
. االستبانة بشكل عام

:  نتائج الدراسة ومناقشتها

ما مدى مالءمة التعلٌم الثانوي للطالب الصم إلكمال الدراسة فً مؤسسات : جواب السؤال األول
التعلٌم العالً؟  

ٌبٌن التكرارات والنسب المبوٌة واالنحراؾ المعٌاري والمتوسط الحسابً والترتٌب ( 13 )جدول
مالءمة إعداد الطالب الصم فً مرحلة التعلٌم الثانوي : لكل عبارة من عبارات الُبعد األول

للدراسة فً مؤسسات التعلٌم العالً 

العبارة م 

درجة انتماء كل فقرة للمجال 

ؾ 
را

ح
الن

ا

ي 
ر
عٌا

لم
ا

ط 
س
تو

لم
ا

ب 
تٌ
ر
الت ال أوافق أوافق لحد ما أوافق 

% ك % ك % ك 

1 
شعر إننً اكتسبت العدٌد أ  

من المهارات والمعلومات 
.  العامة فً المرحلة الثانوٌة

30 93.75 2 6.25 0 0 0.25 2.94 1 

2 

 التهٌبة النفسٌة من 
المحٌطٌن بً فً المرحلة 

الثانوٌة سوؾ تساعدنً 
. لتجاوز ها بنجاح

29 90.63 2 6.25 1 3.13 0.42 2.88 2 

3 

  خرجت بالكثٌر من 
التجارب الناجحة لالعتماد 

على نفسً فً حل 
المشكالت التً تواجهنً 

. خالل المرحلة الثانوٌة

21 65.63 7 21.88 4 12.5 0.72 2.53 6 

 المناهج الدراسٌة فً  4
المرحلة الثانوٌة ال تؤهلنً 

10 31.25 15 46.88 7 21.88 0.73 2.09 9 
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للنجاح فً مؤسسات التعلٌم 
. العالً

5 

 حصٌلتً األكادٌمٌة د تع
فً المرحلة الثانوٌة نقطه 

انطالق لً نحو التعلٌم 
. العالً

17 53.13 14 43.75 1 3.13 0.57 2.5 7 

6 
 األنشطة الالصفٌة لها دور 
مهم فً نجاحً فً المرحلة 

. الثانوٌة
21 65.63 10 31.25 1 3.13 0.55 2.63 5 

7 
 المجهود الذي أبذلة فً 
الثانوٌة العامة ٌؤهلنً 
. لاللتحاق بالتعلٌم العالً

28 87.5 4 12.5 0 0 0.34 2.88 2 

8 

 ساهم تدرٌب  النطق فً 
المراحل الدراسٌة السابقة 

فً إكمالً لدراستً بنجاح 
بؽض النظر عن طرٌقه 

. التواصل معً

7 21.88 17 53.13 8 25 0.70 1.97 10 

9 

 طرق التدرٌس فً 
المرحلة الثانوٌة أتاحت لً 

المشاركة الفعالة أثناء 
. عرض الدروس

14 43.75 15 46.88 3 9.38 0.65 2.34 8 

10 
سبب نجاحً فً مراحل 

التعلٌم السابقة وجودي بٌن 
.  زمالبً الطالب الصم

27 84.38 2 6.25 3 9.38 0.62 2.75 4 

مالءمة إعداد الطالب : من الجدول السابق نجد أن جمٌع متوسطات عبارات الُبعد األول
( 2.94، 1.97)الصم فً مرحلة التعلٌم الثانوي للدراسة فً مؤسسات التعلٌم العالً تنحصر بٌن 

وجمٌع هذه المتوسطات تقع فً مدى الدرجتٌن 

، أي أن أفراد العٌنة من الطالب إما موافقون على هذا الُبعد أو (أوافق)و (أوافق لحد ما) 
: موافقون إلى حد ما علٌها، ونجد أن أكثر العبارات موافقة من أفراد العٌنة مرتبة تنازلٌاً هً

 (شعر إننً اكتسبت العدٌد من المهارات والمعلومات العامة فً المرحلة الثانوٌةأ)  ًجاءت ف
وفسر الباحث هذه النتٌجة بأن عٌنة هذه الدراسة .(2.94)المرتبة األولى بمتوسط حسابً 

.  كانوا راضٌن عن ما ٌقدم لهم فً المرحلة الثانوٌة من معلومات ومهارات

  التهٌبة النفسٌة من المحٌطٌن بً فً المرحلة الثانوٌة سوؾ تساعدنً ")جاءت العبارتان
 ("المجهود الذي أبذلة فً الثانوٌة العامة ٌؤهلنً لاللتحاق بالتعلٌم العالً"، "لتجاوز ها بنجاح

وٌفسر الباحث ذلك بسبب االهتمام الذي ٌجده .(2.88)فً نفس المرتبة الثانٌة بمتوسط حسابً 
 . الصم من أسرهم وتؽٌٌر النظرة نحو الصم بشكل عام

  (سبب نجاحً فً مراحل التعلٌم السابقة وجودي بٌن زمالبً الطالب الصم)  ًجاءت ف
وٌفسر الباحث ذلك بأن الصم لدٌهم قناعة بأنهم .(2.75)المرتبة الرابعة بمتوسط حسابً 
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مجتمع الصم لدٌهم ثقافتهم وبٌبتهم الخاصة، فمن الطبٌعً بأن ٌكون اإلنسان منتج بشكل جٌد 
.  فً حالة وجودة بٌن من ٌمٌل لهم وٌبادلونه نفس الشعور

 (األنشطة الالصفٌة لها دور مهم فً نجاحً فً المرحلة الثانوٌة)  جاءت فً المرتبة الخامسة
(. 2.63)بمتوسط حسابً 

 ( ًخرجت بالكثٌر من التجارب الناجحة لالعتماد على نفسً فً حل المشكالت التً تواجهن
وهذا حسب .(2.53)جاءت فً المرتبة السادسة بمتوسط حسابً  (خالل المرحلة الثانوٌة

تفسٌر الباحث بأن الصم كل ما تقدموا فً الحصٌلة التعلٌمٌة كان لدٌهم اعتماد على أنفسهم 
.  كبر مثل السامعٌنأبشكل 

  (حصٌلتً األكادٌمٌة فً المرحلة الثانوٌة نقطه انطالق لً نحو التعلٌم العالًدتع .)  ًجاءت ف
وٌفسر الباحث ذلك بأن الصم باإلضافة إلى المهارات .(2.5)المرتبة السابعة بمتوسط حسابً 

والقدرات الموجودة عندهم لدٌهم طموح الستكمال دراستهم فً مؤسسات التعلٌم العالً وهذا 
 لمعرفة الطموح األكادٌمً Evans ،Charlotte ،(1998)متوافق مع الدراسة التً أجراها 

لدى الطالب الصم من خالل التعرؾ على االستعداد الدراسً لعٌنة الدراسة وكانت ابرز 
النتابج أن األطفال الصم اظهروا قدرة عالٌة على الطموح الشخصً واألكادٌمً باالستعداد 

.  التحصٌلً للمعرفة واللؽة

 (طرق التدرٌس فً المرحلة الثانوٌة أتاحت لً المشاركة الفعالة أثناء عرض الدروس)  جاءت
وهذا حسب تفسٌر الباحث ٌدل على تفاعل طالب .(2.34)فً المرتبة الثامنة بمتوسط حسابً 

.  الصؾ الثانوٌة الصم كانوا مشاركٌن بشكل فعال مع المعلمٌن أثناء شرح الدروس

، أي أن أفراد (أوافق)ونالحظ أن المتوسطات الحسابٌة للعبارات السابقة تقع فً الدرجة 
. العٌنة من الطالب ٌوافقون على العبارات السابقة

: بٌنما نجد أن أقل عبارتٌن موافقة فً هذا الُبعد حسب المتوسط الحسابً هما

 ( ساهم تدرٌب النطق فً المراحل الدراسٌة السابقة فً إكمالً لدراستً بنجاح بؽض النظر
 (.1.97)فً المرتبة العاشرة واألخٌرة بمتوسط حسابً  (عن طرٌقه التواصل معً

 (ًالمناهج الدراسٌة فً المرحلة الثانوٌة ال تؤهلنً للنجاح فً مؤسسات التعلٌم العال)  ًف
 (.2.09)المرتبة التاسعة بمتوسط حسابً 

المناهج الدراسٌة فً المرحلة الثانوٌة ال تؤهلنً ")ومن الجدول السابق نجد أن العبارتٌن 
خرجت بالكثٌر من التجارب الناجحة لالعتماد على نفسً "، "للنجاح فً مؤسسات التعلٌم العالً

مالءمة : أكثر تشتتاَ لعبارات الُبعد األول ("فً حل المشكالت التً تواجهنً خالل المرحلة الثانوٌة
إعداد الطالب الصم فً مرحلة التعلٌم الثانوي للدراسة فً مؤسسات التعلٌم العالً حٌث كان 

اشعر إننً اكتسبت العدٌد من )، بٌنما جاءت العبارة (0.72، 0.73)االنحراؾ المعٌاري لهما 
أقل تشتتاً حٌث كان االنحراؾ المعٌاري لهما  (المهارات والمعلومات العامة فً المرحلة الثانوٌة

وٌمكن القول بأن لدى الطالب الصم الذٌن ٌدرسون فً الصؾ الثالث الثانوي ثقة . (0.25)
بمهاراتهم ومعلوماتهم بعد االنتهاء من التعلٌم األساسً، وهذا العامل من ابرز العوامل التً اتفقت 

علٌها عٌنة الدراسة حول مالءمة تعلٌمهم الثانوي، وأكدوا بأنهم حصولهم على الدعم النفسً 
الكافً من قبل المحٌطٌن بهم، وثقتهم بجهدهم حول قدرتهم على االلتحاق بالتعلٌم العالً، ساعدهم 
على تجاور هذه المرحلة بنجاح، كما اعزوا الفضل بعد هللا فً تخطً هذه المرحلة إلى وجودهم 

كما كان لألنشطة الالصقة وطرق التدرٌس دور بارز . بٌن اقرأنهم الصم فً التعلٌم الثانوي
اجتٌازهم للمرحلة الثانوٌة، وإنهم من خالل تعلٌمهم الثانوي لدٌهم القدرة على حل المشكالت التً 
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تواجههم، باإلضافة إلى أن الحصٌلة األكادٌمٌة لدٌهم تعتبر نقطة انطالق نحو التعلٌم العالً، و من 
.  وجه نظر أفراد عٌنة الدراسة أن طرق التدرٌس فً المرحلة الثانوٌة مناسبة لهم

ما هً خلفٌة الصم عن التعلٌم العالً وأهمٌته لهم من وجه نظرهم؟ : جواب السؤال الثانً

التكرارات والنسب المبوٌة واالنحراؾ المعٌاري والمتوسط الحسابً والترتٌب ( 14)ٌبٌن الجدول 
خلفٌة الصم عن التعلٌم العالً وأهمٌته لهم : لكل عبارة من عبارات الُبعد الثانً

العبارة م 

درجة انتماء كل فقرة للمجال 

ؾ 
را

ح
الن

ا

ي 
ر
عٌا

لم
ا

ط 
س
تو

لم
ا

ب 
تٌ
ر
الت ال أوافق أوافق لحد ما أوافق 

% ك % ك % ك 

1 
تسمح األنظمة والقوانٌن لً 
كأصم استكمال دراستً فً 

مرحلة ما بعد الثانوي 
23 71.88 7 21.88 2 6.25 0.60 2.66 4 

2 

 استكمال دراستً فً 
مؤسسات التعلٌم العالً 
ٌؤهلنً للحصول على 

. وظٌفة مناسبة

31 96.88 1 3.13 0 0 0.18 2.97 1 

3 

نظرة المحٌطون بً بعد 
حصولً على شهادة التعلٌم 
العالً سوؾ تكون أفضل 

منها باالكتفاء بالشهادة 
. الثانوٌة

29 90.63 3 9.38 0 0 0.30 2.91 2 

4 

لٌس لدي خلفٌة عن التحاق 
الصم بالتعلٌم العالً فً 

المملكة العربٌة السعودٌة من 
. قبل

13 40.63 12 37.5 7 21.88 0.78 2.19 7 

5 

فً اعتقادي أن التعلٌم العالً 
للسامعٌن فقط، أما الصم 
فٌجب االكتفاء بتعلٌمهم 

. األساسً

4 12.5 11 34.38 17 53.13 0.71 1.59 10 

6 
 حصولً على شهادة التعلٌم 

العالً تؽٌر النظرة السلبٌة 
. للمجتمع نحو الصم

28 87.5 2 6.25 2 6.25 0.54 2.81 3 

7 

اعتقد أن مؤسسات التعلٌم 
العالً سوؾ تتٌح لنا كصم 
التخصصات المناسبة التً 

تساعدنا لبناء مستقبلنا 
. كمواطنٌن فعالٌن

14 43.75 14 43.75 4 12.5 0.69 2.31 6 

8 
اعتقد أن برامج التعلٌم العالً 

. للطالب للصم مناسبة لهم
2 6.25 23 71.88 7 21.88 0.52 1.84 8 
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9 
من المناسب للطالب الصم 

أن ٌكونوا فً قاعات خاصة 
. بهم فً برامج التعلٌم العالً

22 68.75 3 9.38 7 21.88 0.84 2.47 5 

10 

زودنً اإلعالم بالمعلومات 
الالزمة عن مؤسسات التعلٌم 
العالً التً تتٌح للصم إكمال 

.  دراستهم

9 28.13 2 6.25 21 65.63 0.91 1.63 9 

خلفٌة الصم عن التعلٌم : من الجدول السابق نجد أن جمٌع متوسطات عبارات الُبعد الثانً
وٌعنً ذلك اختالؾ آراء أفراد العٌنة حول  (2.97، 1.59)العالً وأهمٌته لهم تنحصر بٌن 

، (ال أوافق، أوافق لحد ما، أوافق)عبارات هذا الُبعد حٌث تباٌنت بٌن الثالث الدرجات الموافقة 
خلفٌة الصم عن التعلٌم العالً وأهمٌته لهم موافقة حسب : ونجد أن أكثر عبارات الُبعد الثانً

: المتوسط الحسابً كالتالً

 (استكمال دراستً فً مؤسسات التعلٌم العالً ٌؤهلنً للحصول على وظٌفة مناسبة)  ًف
وفسر الباحث أن التطلع للحصول على وظٌفة  (.2.97)المرتبة األولى بمتوسط حسابً 

بعد المرحلة الجامعٌة ٌكون بسب أن عابدها المادي جٌد وهذا موافق لنتٌجة الدراسة التً 
   لمعرفة السلوك المهنً لدى الصم لدى طالب Iwundu Charles (1994)أجراها 

المدرسة الثانوٌة فً نٌجٌرٌا وكان من ابرز نتابجها أن اتجاهات الطالب الصم نحو العمل 
.  اٌجابٌة، وان العابد المادي فً اختٌارهم للمهن الوظٌفٌة مهم

 ( نظرة المحٌطون بً بعد حصولً على شهادة التعلٌم العالً سوؾ تكون أفضل منها
(. 2.91)فً المرتبة الثانٌة بمتوسط حسابً  (باالكتفاء بالشهادة الثانوٌة

 (حصولً على شهادة التعلٌم العالً تؽٌر النظرة السلبٌة للمجتمع نحو الصم)  ًجاءت ف
(. 2.81)المرتبة الثالثة بمتوسط حسابً 

 (تسمح األنظمة والقوانٌن لً كأصم استكمال دراستً فً مرحلة ما بعد الثانوي)  جاءت
وٌفسر الباحث ذلك بأن الطالب الصم فً .(2.66)فً المرتبة الرابعة بمتوسط حسابً 

هذه المرحلة لدٌهم معرفة بحقوقهم التً ٌجب أن ٌكون من حقهم الحصول علٌها من 
.  أنظمة وؼٌره

 (ًمن المناسب للطالب الصم أن ٌكونوا فً قاعات خاصة بهم فً برامج التعلٌم العال) 
وٌمكن تفسٌر ذلك بطموح الصم بأن .(2.47)جاءت فً المرتبة الخامسة بمتوسط حسابً 

.  ٌكون طرٌقة التدرٌس لهم بلؽة اإلشارة وان ٌكون ذلك مباشرة من عضو هٌبة التدرٌس

، أي أن أفراد (أوافق)ونالحظ أن المتوسطات الحسابٌة للعبارات السابقة تقع فً الدرجة 
. العٌنة من الطالب الصم ٌوافقون على العبارات السابقة

: بٌنما نجد أن أقل عبارات الُبعد الثانً موافقة حسب المتوسط الحسابً كالتالً

 (ًفً اعتقادي أن التعلٌم العالً للسامعٌن فقط، أما الصم فٌجب االكتفاء بتعلٌمهم األساس) 
 (.1.597)فً المرتبة العاشرة واألخٌرة بمتوسط حسابً 

 ( زودنً اإلعالم بالمعلومات الالزمة عن مؤسسات التعلٌم العالً التً تتٌح للصم إكمال
 (.1.63)فً المرتبة التاسعة بمتوسط حسابً  (دراستهم

، أي أن (ال أوافق)ونالحظ أن المتوسطات الحسابٌة للعبارات السابقة تقع فً الدرجة 
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. أفراد العٌنة من الطالب الصم ال ٌوافقون على العبارات السابقة

زودنً اإلعالم بالمعلومات الالزمة عن مؤسسات )ومن الجدول السابق نجد أن العبارة 
خلفٌة الصم عن : أكثر تشتتاَ لعبارات الُبعد الثانً (التعلٌم العالً التً تتٌح للصم إكمال دراستهم

، بٌنما جاءت العبارة (0.91)التعلٌم العالً وأهمٌته لهم حٌث كان االنحراؾ المعٌاري لها 
أقل تشتتاً  (استكمال دراستً فً مؤسسات التعلٌم العالً ٌؤهلنً للحصول على وظٌفة مناسبة)

(. 0.18)حٌث كان االنحراؾ المعٌاري لها 

ومن خالل النتابج السابقة حول خلفٌة الصم عن التعلٌم العالً وأهمٌته لهم من وجه 
نظرهم تم التوصل إلى إن ابرز اهتمامات الصم الستكمال تعلٌمهم الجامعً هو الحصول على 
وظٌفة مناسبة لهم فً المستقبل، وكذلك لتؽٌٌر نظرة مجتمع السامعٌن نحو الصم، وتؽٌٌر هذه 
النظرة السلبٌة، كما كان لدٌهم معرفة مسبقة بأن األنظمة تسمح لهم باستكمال تعلٌمهم العالً، 

 . وٌفضلون بعد االلتحاق بالتعلٌم العالً أن ٌتلقون تعلٌمهم فً قاعات خاصة بهم

ما هً العقبات التً قد تواجه الطالب الصم فً التعلٌم العالً من وجهه : جواب السؤال الثالث

نظرهم؟ 

ٌبٌن التكرارات والنسب المبوٌة واالنحراؾ المعٌاري والمتوسط الحسابً والترتٌب ( 15)جدول 
العقبات فً مرحلة التعلٌم العالً التً ٌعتقد الصم أنها سوؾ : لكل عبارة من عبارات الُبعد الثالث

تواجههم 

العبارة م 

درجة انتماء كل فقرة للمجال 

ؾ 
را

ح
الن

ا

ي 
ر
عٌا

لم
ا

ط 
س
تو

لم
ا

ب 
تٌ
ر
الت ال أوافق أوافق لحد ما أوافق 

% ك % ك % ك 

1 
التحاقً بالتعلٌم العالً ٌسبب 

. لً ضؽوط نفسٌة
21 

65.6
3 

5 
15.6

3 
6 

18.7
5 

0.80 2.47 2 

2 
لن توفر لنا كصم وسابل 

مساعدة فً مؤسسات التعلٌم 
.  العالً

13 
40.6

3 
17 

53.1
3 

2 6.25 0.60 2.34 6 

3 

 لدي تخوؾ من عدم قدرة 
أعضاء هٌبة التدرٌس فً 

مؤسسات التعلٌم العالً من 
معرفة طرق التواصل معً 

.  كأصم

23 
71.8

8 
6 

18.7
5 

3 9.38 0.66 2.63 1 

4 
طبٌعٌة إعاقتً بالصمم تمثل 
صعوبة بالؽة إلكمالً التعلٌم 

. العالً
12 37.5 17 

53.1
3 

3 9.38 0.63 2.28 7 

5 

 دراستً فً المراحل 
الدراسٌة السابقة ال تمكننً 
من إتاحة فرص النجاح فً 

.  التعلٌم العالً

16 50 14 
43.7

5 
2 6.25 0.62 2.44 3 

 وجودي بٌن الطالب  6
السامعٌن فً مؤسسات 

11 34.313 40.68 25 0.78 2.09 10 
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التعلٌم العالً ٌقلل من فرص 
نجاحً بسب عدم قدرتً 
. على التفوق علٌهم دراسٌا

8 3 

7 
 اشعر بأن اتجاهات الطالب 

السامعٌن لً فً مؤسسات 
. التعلٌم العالً سلبٌة

11 
34.3

8 
15 

46.8
8 

6 
18.7

5 
0.72 2.16 8 

8 

 أسالٌب التقوٌم فً التعلٌم 
العالً تضع الطالب األصم 

موضع مقارنه بالطالب 
. السامع

7 
21.8

8 
22 

68.7
5 

3 9.38 0.55 2.13 9 

9 
 اعتقد أن محتوى مقررات 

التعلٌم العالً ال تراعً 
. إعاقتً كأصم

19 
59.3

8 
8 25 5 

15.6
3 

0.76 2.44 3 

10 

طرق التدرٌس فً التعلٌم 
العالً ال تتٌح لً كطالب 
أصم المشاركة الفعالة فً 

.  الموقؾ التدرٌسً

16 50 13 
40.6

3 
3 9.38 0.67 2.41 5 

العقبات فً مرحلة : من الجدول السابق نجد أن جمٌع متوسطات عبارات الُبعد الثالث
وجمٌع هذه  (2.63، 2.09)التعلٌم العالً التً ٌعتقد الصم أنها سوؾ تواجههم تنحصر بٌن 

، أي أن أفراد العٌنة من الطالب الصم (أوافق لحد ما، أوافق)المتوسطات تقع فً مدى الدرجتٌن 
ٌوافقون على بعض عبارات هذا البعد وٌوافقون لحد ما على البعض اآلخر، ونجد أن أكثر 

العقبات فً مرحلة التعلٌم العالً التً ٌعتقد الصم أنها سوؾ تواجههم موافقة : عبارات الُبعد الثالث
: حسب المتوسط الحسابً كالتالً

 ( لدي تخوؾ من عدم قدرة أعضاء هٌبة التدرٌس فً مؤسسات التعلٌم العالً من معرفة
وٌفسر .(2.63)جاءت فً المرتبة األولى بمتوسط حسابً  (طرق التواصل معً كأصم

 الباحث طرق التواصل التً ٌقصدها الصم تحدٌداً لؽة اإلشارة وٌتفق هذا مع دراسة كل
.                                                     المتحدة بالمملكة فرجٌنٌا التعلٌم فً قسم من بحث فرٌق:من

(Virginia Department of Education ،1993)أشد أن أوضحتا التً (2008 ) وعمر 
  .المؤهلٌن اإلشارة لؽة مترجمً توفٌر عدم هً العالً مشكالت التعلٌم

 (التحاقً بالتعلٌم العالً ٌسبب لً ضؽوط نفسٌة)  ًجاءت فً المرتبة الثانٌة بمتوسط حساب
وٌنظر الباحث لتفسٌر هذه الضؽوط النفسٌة لدى الطالب الصم فً مؤسسات . (2.47)

التعلٌم العالً من نظرة مجتمع السامعٌن لهم والخوؾ من اإلخفاق فً التكٌؾ مع الجو 
.  الدراسً العام

 دراستً فً المراحل الدراسٌة السابقة ال تمكننً من إتاحة فرص النجاح ")جاءت العبارتان
فً  ("اعتقد أن محتوى مقررات التعلٌم العالً ال تراعً إعاقتً كأصم"، "فً التعلٌم العالً

فسر الباحث العبارة الخاصة بتخوؾ الصم .    (2.44)نفس المرتبة الثالثة بمتوسط حسابً 
من عدم مناسبة مقررات التعلٌم العالً لهم بعدم معرفة الصم مسبقا بما سٌقدم لهم خالل 

دراستهم فً مؤسسات التعلٌم العالً، ومن الحلول المقترحة لتجاوز هذه العقبة بتوفر 
 . اإلرشاد األكادٌمً للصم فً التعلٌم العالً
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 ( طرق التدرٌس فً التعلٌم العالً ال تتٌح لً كطالب أصم المشاركة الفعالة فً الموقؾ
 (.2.41)فً المرتبة الخامسة بمتوسط حسابً  (التدرٌسً

 (ًلن توفر لنا كصم وسابل مساعدة فً مؤسسات التعلٌم العال)  جاءت فً المرتبة السادسة
، Liversidgeوٌتفق هذا مع الدراسة التً أجراها ولٌفرسٌدج . (2.34)بمتوسط حسابً 

 وأن بعض الجامعات، داخل المساندة الخدمات مكتب  أهمٌة وجودإلىحٌث أشارت  ((2003
 نظام توفٌر كان الكلٌات والجامعات فً الطالب الصم بالبقاء رؼبة تعزز التً األمور أهم من

 .ؼرفة المصادر على ٌحتوي والذي بالجامعة، المساندة الخدمات مكتب داعم من

، أي أن أفراد (أوافق)ونالحظ أن المتوسطات الحسابٌة للعبارات السابقة تقع فً الدرجة 
. العٌنة من الطالب الصم ٌوافقون على العبارات السابقة

: بٌنما نجد أن أقل عبارات الُبعد الثالث موافقة حسب المتوسط الحسابً كالتالً

 ( وجودي بٌن الطالب السامعٌن فً مؤسسات التعلٌم العالً ٌقلل من فرص نجاحً بسب
جاءت فً المرتبة العاشرة واألخٌرة بمتوسط  (عدم قدرتً على التفوق علٌهم دراسٌا

 (.2.09)حسابً 

 (أسالٌب التقوٌم فً التعلٌم العالً تضع الطالب األصم موضع مقارنه بالطالب السامع) 
 (.2.13)جاءت فً المرتبة التاسعة بمتوسط حسابً 

 (شعر بأن اتجاهات الطالب السامعٌن لً فً مؤسسات التعلٌم العالً سلبٌةأ)  ًجاءت ف
 (.2.16)المرتبة الثامنة بمتوسط حسابً 

 (ًطبٌعٌة إعاقتً بالصمم تمثل صعوبة بالؽة إلكمالً التعلٌم العال)  جاءت فً المرتبة
 (.2.28)السابعة بمتوسط حسابً 

أكثر  (التحاقً بالتعلٌم العالً ٌسبب لً ضؽوط نفسٌة)ومن الجدول السابق نجد أن العبارة 
، بٌنما جاءت العبارة (0.80)تشتتاَ لعبارات الُبعد الثالث حٌث كان االنحراؾ المعٌاري لها 

أقل تشتتاً  (أسالٌب التقوٌم فً التعلٌم العالً تضع الطالب األصم موضع مقارنه بالطالب السامع)
(. 0.55)حٌث كان االنحراؾ المعٌاري لهما 

وبعد االطالع على الجدول السابق ٌتم التوصل إلى إن الصم ٌعتقدون أن العقبات التً قد 
تواجههم فً التعلٌم العالً من وجهه تتمحور حول تخوفهم من عدم معرفة أعضاء هٌبة التدرٌس 

وشعورهم بالضؽوط النفسٌة من االلتحاق . فً مؤسسات التعلٌم العالً بطرق التواصل معهم
وٌعتقدون . كما كانوا متخوفٌن من الدراسة فً مؤسسات التعلٌم العالً بعدم النجاح. بالتعلٌم العالً

ولدٌهم تخوؾ من طرق التدرٌس . أن محتوى مقررات التعلٌم العالً ال تراعً إعاقتهم بالصمم
التً سوؾ تتبع معهم فً التعلٌم العالً، وانه لن توفر لهم وسابل تعلٌمٌة مساعدة فً مؤسسات 

.  التعلٌم العالً

المكان التعلٌمً للطالب، ووقت حدوث الصمم، والحالة )  ما تأثٌر متغٌرات:السؤال الرابع
اتجاهات الطالب الصم نحو التعلٌم العالً تعود فً  (السمعٌة، والمستوى التعلٌمً للوالدٌن

 لمتغٌرات؟
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 (برنامج دمج، معهد خاص) لدراسة تأثٌر متؽٌر المكان التعلٌمً T testاختبار ت ( 16)جدول 

على أبعاد االستبانة 

الُبعد م 
المكان 
التعلٌمً 

المتوسط العدد 
االنحراؾ 
المعٌاري 

درجة 
الحرٌة 

قٌمة ت 
وداللتها 

1 

مالءمة :  الُبعد األول
إعداد الطالب الصم 

فً مرحلة التعلٌم 
الثانوي للدراسة فً 

 مؤسسات التعلٌم العالً            

 برنامج دمج
24 25.25 2.21 

30 1.17 

 معهد خاص
8 26.25 1.67 

2 
خلفٌة : الُبعد الثانً

الصم عن التعلٌم 
 العالً وأهمٌته لهم

 برنامج دمج
24 23.42 2.00 30 0.22 

 1.39 23.25 8 معهد خاص

3 

العقبات : الُبعد الثالث
فً مرحلة التعلٌم 

العالً التً ٌعتقد الصم 
 انها سوؾ تواجههم

 برنامج دمج
24 23.21 3.59 

30 0.5 

 1.89 23.88 8 معهد خاص

 المجموعة ي داللة إحصابٌة بٌن متوسطومن الجدول السابق ٌتضح أنه ال ٌوجد فرق ذ

 داللة إحصابٌة ومن ذوي برنامج دمج والمجموعة ذوي معهد خاص، أي أنه ال ٌوجد فرق ذ
. ُتعزى إلى اختالؾ المكان التعلٌمً

 

، بعد (خلقً)منذ الوالدة ) لدراسة تأثٌر متؽٌر وقت حدوث الصمم T testاختبار ت ( 17)جدول 

على أبعاد االستبانة  ((مكتسب)الوالدة 

الُبعد م 
وقت حدوث 

الصمم 
المتوسط العدد 

االنحراؾ 
المعٌاري 

درجة 
الحرٌة 

قٌمة ت 
وداللتها 

1 

مالءمة :  الُبعد األول
إعداد الطالب الصم 

فً مرحلة التعلٌم 
الثانوي للدراسة فً 

مؤسسات التعلٌم 
 العالً            

 2.26 25.63 24 (خلقً)منذ الوالدة 

30 0.57 
بعد الوالدة 

 (مكتسب)
8 25.13 1.64 

2 
خلفٌة : الُبعد الثانً

الصم عن التعلٌم 
 العالً وأهمٌته لهم

 2.07 23.25 24 (خلقً)منذ الوالدة 

30 0.66 
بعد الوالدة 

 (مكتسب)
8 23.75 0.89 

3 

العقبات : الُبعد الثالث
فً مرحلة التعلٌم 
العالً التً ٌعتقد 
الصم انها سوؾ 

 3.59 23.13 24 (خلقً)منذ الوالدة 

30 0.75 
بعد الوالدة 

 (مكتسب)
8 24.13 1.73 
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الُبعد م 
وقت حدوث 

الصمم 
المتوسط العدد 

االنحراؾ 
المعٌاري 

درجة 
الحرٌة 

قٌمة ت 
وداللتها 

 تواجههم

 مجموعة يمن الجدول السابق ٌتضح أنه ال ٌوجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسط
، أي أنه ال ٌوجد (بعد الوالدة)ومجموعة ذوي الصم المكتسب  (منذ الوالدة)ذوي الصم الخلقً 

.  داللة إحصابٌة ُتعزى إلى اختالؾ وقت حدوث الصمموفرق ذ

على أبعاد (سامع، أصم)الحالة السمعٌـة لألب  متؽٌر  لدراسة تأثٌرT testاختبار ت ( 18)جدول 

االستبانة 

الُبعد م 
الحالة السمعٌـة 

لألب 
المتوسط العدد 

االنحراؾ 
المعٌاري 

درجة 
الحرٌة 

قٌمة ت 
وداللتها 

1 

مالءمة :  الُبعد األول
إعداد الطالب الصم 

فً مرحلة التعلٌم 
الثانوي للدراسة فً 

مؤسسات التعلٌم 
 العالً            

 2.15 25.55 29 سامع

30 0.43 

 2.00 25.00 3 أصم

2 
خلفٌة : الُبعد الثانً

الصم عن التعلٌم 
 العالً وأهمٌته لهم

 1.59 23.21 29 سامع
30 0.85 

 3.61 25.00 3 أصم

3 

العقبات : الُبعد الثالث
فً مرحلة التعلٌم 
العالً التً ٌعتقد 
الصم أنها سوؾ 

 تواجههم

 3.11 23.17 29 سامع

30 1.11 

 4.51 25.33 3 أصم

 مجموعة ي داللة إحصابٌة بٌن متوسطومن الجدول السابق ٌتضح أنه ال ٌوجد فرق ذ
اآلباء السامعٌن ومجموعة اآلباء الصم، أي أنه ال ٌوجد فروق ذات داللة إحصابٌة ُتعزى إلى 

. اختالؾ الحالة السمعٌـة لألب

نتابج تحلٌل التباٌن أحادي االتجاه لدراسة الفروق ألبعاد االستبانة ٌرجع إلى متؽٌر ( 19)جدول 
المستوى التعلٌمً لألب 

م 
مصدر التباٌن المحور 

مجموع 
المربعات 

درجات 
الحرٌة 

متوسط 
المربعات 

قٌمة ؾ 
وداللتها 

1 

مالءمة :  الُبعد األول
إعداد الطالب الصم 

فً مرحلة التعلٌم 
الثانوي للدراسة فً 

مؤسسات التعلٌم 
 العالً            

 1.91 4 7.6بٌن المجموعات 

0.40 
 4.83 27 130.4داخل المجموعات 
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م 
مصدر التباٌن المحور 

مجموع 
المربعات 

درجات 
الحرٌة 

متوسط 
المربعات 

قٌمة ؾ 
وداللتها 

2 
خلفٌة : الُبعد الثانً

الصم عن التعلٌم 
 العالً وأهمٌته لهم

 6.78 4 27.1بٌن المجموعات 
2.33 

 2.90 27 78.4داخل المجموعات 

3 

العقبات : الُبعد الثالث
فً مرحلة التعلٌم 

العالً التً ٌعتقد الصم 
 أنها سوؾ تواجههم

 22.21 4 88.8بٌن المجموعات 

2.56 
 8.69 27 234.7داخل المجموعات 

من الجدول السابق ٌتبٌن أنه ال ٌوجد فروق ذات داللة إحصابٌة لتأثٌر متؽٌر المستوى 
التعلٌمً لألب على أبعاد ومحاور االستبانة، أي أنه ال ٌوجد تأثٌر لمتؽٌر المستوى التعلٌمً لألب 

 على محاور وأبعاد االستبانة 

نتابج تحلٌل التباٌن أحادي االتجاه لدراسة الفروق ألبعاد االستبانة ٌرجع إلى متؽٌر المستوى ( 20)
التعلٌمً األم 

م 
مصدر التباٌن المحور 

مجموع 
المربعات 

درجات 
الحرٌة 

متوسط 
المربعات 

قٌمة ؾ 
وداللتها 

1 

مالءمة :  الُبعد األول
إعداد الطالب الصم 

فً مرحلة التعلٌم 
الثانوي للدراسة فً 

مؤسسات التعلٌم 
 العالً            

 2.94 4 11.8بٌن المجموعات 

0.63 
 4.68 27 126.2داخل المجموعات 

2 
خلفٌة : الُبعد الثانً

الصم عن التعلٌم 
 العالً وأهمٌته لهم

 6.54 4 26.2بٌن المجموعات 
2.23 

 2.94 27 79.3داخل المجموعات 

3 

العقبات : الُبعد الثالث
فً مرحلة التعلٌم 

العالً التً ٌعتقد الصم 
 أنها سوؾ تواجههم

 14.98 4 59.9بٌن المجموعات 

1.53 
 9.76 27 263.6داخل المجموعات 

 داللة إحصابٌة لتأثٌر متؽٌر المستوى ومن الجدول السابق ٌتبٌن أنه ال ٌوجد فرق ذ
ألم على أبعاد ومحاور االستبانة، أي أنه ال ٌوجد تأثٌر لمتؽٌر المستوى التعلٌمً لألم لالتعلٌمً 

. على محاور وأبعاد االستبانة

أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن أفراد مجتمع الدراسة تعزى إلى اختالؾ 
اتجاهات الطالب الصم نحو التعلٌم العالً تعود لمتؽٌرات المكان التعلٌمً للطالب، ووقت حدوث 

. الصمم، والحالة السمعٌة، والمستوى التعلٌمً للوالدٌن

: توصٌات الدراسة ومقترحاتها

 دور إرشاد الصم بجمٌع أنواعه، وخاصة اإلرشـاد األكادٌمً فً مؤسسات التعلٌم تفعٌل -1

 . العالً لٌتمكن الصم من إٌجاد حـل لجمٌع المشاكل التً تواجههم فً هذه المؤسسات
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أن ٌكون لدى أعضاء هٌبة التدرٌس فً مؤسسـات التعلٌم العـالً التً ٌلتحق بها الصم  -2
 . خلفٌة كاملة عن طرق التواصل معهم لضمان توصٌـل المعلومة بشكل صحٌح

 توفٌر جمٌع متطلبات العملٌة التعلٌمة للصم فً مؤسسات التعلٌم العالً من مقررات  -3
 . دراسٌة مناسبة للصم وخدمات مساندة

إزالـة النظرة السلبٌة لدى مجتمع الطالب السامعٌن فً مؤسسات التعلٌم العـالً نحو الصم  -4
حتى ال ٌكون هناك ضؽوط نفسٌة على الصم بسبب نظرة المحٌطٌن بهم، وٌكون ذلك بعقد 

. دورات تعرٌفٌة بالصم وخصابصهم
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