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  :ال�ل��

ــــى ال�ــــالي ال��ــــ� یهــــ�ف       ــــات اســــ���ام مع�قــــات مع�فــــة إل ــــ�ر�� تق��  ال�ــــ� ��عهــــ� ال�

 ال��اور في ال�ع�قات ه�ه في اخ�الف ه�اك كان إذا ما ومع�فة زل��� ���ی�ة ال��ع وضعاف

ــــة ــــ� – ال�علــــ� – واالدار�ــــة ال�ال�ــــة ال��انــــ�( ال�ال�  وال�قــــ�ر ال��ــــة – ســــ���اً  ال�عــــاق ال�ال

   ال�عل�ات. ن�� وجهة م� وذل�) ال�راسي

 ع�ــ�( م��ــاس واســ���م ال�عل�مــات ل��ــع ال��ــ�ي ال�صــفي االســل�ب ال�اح�ــان اســ���م      

 معل�ي ج��ع على ت�ز�عه ث� �ع� وم� لل��� كأداة ) 2014 ال������، الع��� ع�� ب� ال�ح��

 م���ـة ب��ـ�ة معل�ـاً ) 90( عـ�ده� بلـغ والـ�� زل�ـ�� م�ی�ـة فـي ال�ـ�ع وضـعاف ال�� ومعل�ات

 ال��اسـ�ة االح�ـائ�ة األسـال�� اسـ���ام و�عـ� م) 2017/2018( ال�راسـي العام خالل )100(

  :اآلت�ة ال��ائج إلى ال�اح�ان ت�صل

 وهــي �ال��ت�ــ� اســ��ا�ات أر�ــع أعلــى كانــ�: واالدار�ــة ال�ال�ــة �ال��انــ� ال��علــ� األول ال��ــ�ر

 ال�ــ� م�هــا ��ــ�ف�� ال�ــي ال���ون�ــة وال��اقــع ال�ــ�امج ونــ�رة ال�ق��ــات نقــل وصــع��ة ال���ان�ــة، قلــة

 ال����ـــة ال�عل���ـــة ال�ق��ـــات الســـ���ام ال����ـــة القاعـــات تـــ�ف� وعـــ�م ال�ـــ�ع، وضـــعاف

 ضــعف وهــي لل�علــ�، ال���ــ� ال��ــ�ر وفــي .ال�علــ�� تق��ــات اســ���ام اه��ــام وقلــة لل�عــ�ق��

 اســ���ام فــي �ال��ــ���ث ال�علــ� إل�ــام وضــعف ال�عل���ــة ال�ق��ــات اســ���ام فــي ال�علــ� تأه�ــل
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 اسـ���ام فـي دورات على ال�عل� ح��ل وع�م لل�عل�، ال�ق�مة ال��اف� وقلة ال�عل���ة، ال�ق��ات

 ال�ـــ�ع وضـــعاف ال�ـــ�  لل�ـــالب ال�علـــ�� تق��ـــات اســـ���ام م�ـــ�ر وفـــي لل�ـــ� ال�علـــ�� تق��ـــات

 تل�هــا ثــ� ال�ــالب، بــ�� ال�ــ�عي الفقــ�ان تفــاوت: ال�ال�ــة ال��ــارات علــى الع��ــة اخ��ــارات جــاءت

 ال�عـ�ق  ال�الـ� اح��ـاج فق�ة وتل�ها ال�عل�� تق��ات اس���ام ال���ج� ال�ع�ق  ال�ال� اح��اج فق�ة

 و�ــ�� ب��ــه ��ــ�ل ســ���اً  ال�عــ�ق  ال�الــ� ت�ــ�� فقــ�ة تــأتي و�عــ�ها ال�ــادة لفهــ� تلقــائي ل��ــ�ج�

 وفـي. االح��ـاج مـ� األدنـى ال�ـ� تـ�ف� ال ال�ال�ـة ال�ق��ـات أ��ـاً  وتل�هـا ال�علـ�� تق��ات اس���ام

 صـــع��ة مـــ� ی��ـــ� ال�ـــ�اد ���عـــة اخـــ�الف مقـــ�م�ها فـــي تـــأتي ال�راســـي وال�قـــ�ر ال��ـــة م�ـــ�ر

 خ�ـ� ی�جـ� ال إنـه ثـ� ،كا��ـة غ�� االلي لل�اس� ال��� ع�د أ��اً  ال�عل�� تق��ات اس���ام

 لـ� ،سـ���اً  ال�عـ�ق�� لل�ـالب ال�راسـ�ة ال��ـة أن ثـ� س���ا ال�ع�ق�� ب�عل�� ال�ق��ة ت�مج حال�ة

  .ال�عل���ة ال�ق��ات اس���ام أه��ة ت�اع

 وال��ـــاهج ال��احـــل ل���ـــع ال�عل���ــة ال�ســـائل اســـ���ام فاعل�ــة ب��ـــادة: ال�راســـة وت�صــي

 تـــ�ر�� فـــي ال�عل���ـــة ال�ق��ــات اســـ���ام مـــ� ت�ــ� ال�ـــي ال�ع�قـــات إزالــة علـــى والع�ـــل ال�راســ�ة

 االخ�الفــــات ل��اجهـــة م���عــــة تعل���ـــة بــــ�امج ت�ـــ��� أ��ــــا ،ال�ـــ�ع وضــــعاف ال�ـــ� م�ـــاهج

 ال�ــ�ع وضــعاف ال�ــ� تالم�ــ� بــ�� ال�ــالم علــى والقــ�رة ال�ــ���ة االعاقــة درجــة فــي ال��جــ�دة

 ال�ق��ــات اســ���ام أه��ــة حــ�ل الــ�عي ون�ــ� بهــ� ال�اصــة ال�اســ���ة ال�عل���ــة ال�ــ�امج واثــ�اء

  .االم�ان ق�ر له� ال�عل���ة ال�ق��ات وت�ف�� وأهال�ه�، ال�� لل�ل�ة ال�عل���ة

  ال�ق�مة:

 م�ل�ـاً  �ع��ـ� ورعـای�ه� ال�اصـة االح��اجات ل�و�  ال�عل���ة �الع�ل�ة االه��ام إن

 ال�فـل حـ� ف�ـ� وال��ل�ـة، ال�ول�ـة ال��اث�ـ� ج��ـع كفل�ـه وحقـاً  وح�ـار�اً  إن�ـان�اً 

 واالج��ا��ـة ال�ـ��ة ال��ـاالت شـ�ى فـي ال�ـ�مات أف�ـل لـه تقـ�م أن ال�عـاق

 م��ـ� قـ�ر أك�ـ� لهـ� ن�قـ� ل�ي ال����ع في دم�ه� على نع�ل وأن وال�عل���ة،

 لهـ� خ�مـة وال�ه��ـة واالنفعال�ـة واالج��ا��ـة ال�ع���ـة ال م�ـان�ه� اسـ���ار مـ�

   .ل����عه� وخ�مة

 تف�ضها ع�ی�ة صع��ات ی�اجه�ن  ال�اصة االح��اجات ذو�  و�الب  

 م� عقل�ة، أم ج���ة أم ح��ة كان� س�اء م�ها �عان�ن  ال�ي اإلعاقة ���عة

 ال�االت م� تع�ان ال�ال��� كل�ا نإ ح�� ال��ع، وضعاف ال�� �الب ه�الء

 ���اج تعل��ه� أن ك�ا ل�عل��ها، خاصة وأسال�� ��ق  ت���ج� ال�ي ال�اصة

  .ال����دة أه�افه ل��ق�� م���عة تعل���ة ووسائل ح�ی�ة، تق��ات إلى
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 وضعاف ال�� تالم�� تعل�� م�ال في ال������ م� الع�ی� ناد�لق� و 

 ال�� تالم�� ���عة مع ت��اس� ال�ي ال�عل�� ب�ق��ات االس�عانة ���ورة ال��ع

 ال��ائ� إح�� ال�عل���ة ال�ق��ات أن على واك�وا واس�ع�اداته�، ال��ع وضعاف

  .ال�الم�� م� ال����ة ه�ه تعل�� عل�ها �ع��� ال�ي وال�عائ�

 �ع��� ال�الم�� م� الف�ة ه�ه ت�ر�� ع�� ال�����ة ال�ق��ات اس���ام إن

 ��اع� فاس���امها ،(Smith, 2001)  ال�عل���ة الع�ل�ة إلن�اح ال�ئ��ي العامل

 وم� ال�الم��، ج��ع و�فه�ه م���ن  و���ل ال�عل�مة ت�ص�ل على ال�عل�

 أ� في تعل�ه ال��اد لل��ض�ع ال�ج�ع م� ال��ع وض��� األص� ی���� خاللها

 م� ال���� ذل�`وغ�� ال�ف، داخل �ه ��ع� ق� ال�� ال�لل ع� و��ع�ه وق�،

  .ال�ق��ات له�ه اس���ام�ا ع�� ن���ها ق� ال�ي الف�ائ�

 :ال��� م��لة

 ذو�  تالم�ـ� ل�عل� ال��ور�ة األم�ر م� �ع� ال�عل���ة ال�ق��ات اس���ام إن

 ال���ان�ة ال��ارات وخالل ال��ع، وضعاف ال�� ف�ة الس��ا ال�اصة االح��اجات

 ال�عل� وأسال�� ��ق  على ال�ق�ف إلى ه�ف� ال�ي ال��ع وضعاف ال�� ل�عاه�

 ه�ـاك أن ت�ـ�� تق��ـات مـ� ف�هـا ��ـ���م مـا ومع�فـة ال�عاهـ� هـ�ه فـي ال���عـة

 فـي ال�ق��ـات هـ�ه علـى االع��ـاد دون  ت�ـ�ل ةم�عـ�د وصـع��ات ك��ـ� ق�ـ�ر

 مـ� الف�ـة هـ�ه تالم�ـ� ��ـ�م مـا ال�عاهـ�، هـ�ه فـي تـ�� ال�ـي ال�عل���ـة الع�ل�ـة

 تعل�هـ� و�ع�ـ� ت��ـ�له� فـي ذلـ� یـ�ث� و�ال�ـالي ،ال�ق��ـات هـ�ه مـ� االسـ�فادة

 .وال�أقل� واالس��عاب الفه� عل�ه� و��ع�

 ال�ـع��ات أو األسـ�اب عـ� ال��ـ� و��ـ�ورة ال��ـ�لة بهـ�ه ال�ع�ر ف��ل�

 فـي ال�ـ�ع وضـعاف ال�ـ� معاهـ� وتالم�ـ� معل�ـي ت�اجـه ال�ـي وال��ـ�الت

 فـي تـ�� ال�ـي ال�عل���ـة الع�ل�ـة في عل�ها واالع��اد ال�عل���ة لل�ق��ات اس���امه�

  .ال�عاه� ه�ه

  :اآلت�ة ال��اؤالت في ال�الي  ال��� م��لة  ت��د و�ال�الي
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  : األول ال��اؤل

 وضـعاف ال�� معه� معل�ي ت�اجه ال�ي ال���الت في اخ�الف ی�ج� هل

  واإلدار�ة ال�ال�ة ال��ان�ة: ال�ال� ال��اور في ال�عل�� تق��ات اس���ام في ال��ع

 م� زل��� م�ی�ة في (ال�راسي وال�ق�ر ال��ة اً س��� ال�عاق ال�ال�  -ال�عل� -

  .ال�عل���) ن�� وجهة

 :ال�اني ال��اؤل

 معل�ـي ت�اجـه ال�ـي ال��ـ�الت فـي  إح�ـائ�ة داللـة ذات فـ�وق  ه�ـاك هـل

 ت�عـاً  زل�ـ�� م�ی�ـة فـي ال�علـ�� تق��ـات اسـ���ام فـي ال�ـ�ع وضـعاف ال�ـ� معاهـ�

 ).اإلعاقة ودرجة ال�راسي وم�هله  ال������ ج�� ( الخ�الف

 :ال��� أه�اف

  :إلى ال�الي ال��� یه�ف

 معل�ـي ت�اجـه ال�ـي ال��ـ�الت فـي اخـ�الف ه�ـاك كـان إذا ما على ال�ع�ف -

 ال��ـاور فـي ال�علـ�� تق��ـات اسـ���ام فـي ال�ـ�ع وضـعاف ال�ـ� معهـ�

 - سـ���اً  ال�عـاق ال�الـ� - ال�علـ� -  واإلدار�ـة ال�ال�ـة ال��ان�: (ال�ال�ة

 ."ال�عل��� ن�� وجهة م� زل��� م�ی�ة في  ال�راسي) وال�ق�ر ال��ة

 ال��ـ�الت فـي  إح�ائ�ة داللة ذات ف�وق  ه�اك كان إذا ما على ال�ع�ف -

 تق��ـات اسـ���ام فـي ال�ـ�ع وضـعاف ال�ـ� معاهـ� معل�ـي ت�اجـه ال�ـي

 ال�راسـي وم�هلـه  ال��ـ���� جـ��(الخـ�الف ت�عـاً  زل�ـ�� م�ی�ة في ال�عل��

 ) .اإلعاقة ودرجة

 :ال��� أه��ة

 ج�ان� م� هام جان� على ال��ء یلقي أنه في أه���ه ال��� ه�ا �����

  ال�ق��ـة اسـ���ام مـ� ت�ـ� ال�ـي ال�ع�قـات علـى ال�عـ�ف وهـي ال�عل���ـة، الع�ل�ـة

 الع��ـات تلـ� ت�ـ�ل و�ال�ـالي ال��ع، وضعاف ال�� تالم�� ت�ر�� في ال�عل���ة

 وت���ـ� ت�سـ�خ ضـ�ورة إلـى تهـ�ف وال�ـي ف�ائـ�ها مـ� ال�الم�ـ� اسـ�فادة دون 
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 م�س�ـات�ا فـي ال�ـ�ع وضـعاف ال�ـ� األ�فـال تـ�ر�� فـي ال�ق��ـات اسـ���ام

  .ال�عل���ة

 مـ� خاصـة أنـ�اع إلـى ال�اجـة أشـ� فـي ال�اصـة ال����ـة تالم�ـ� فـإن لـ�ا

 واع��ـاد ق�ـ�رها رغـ� قـ�راته� وت���ـة تـ�ر��ه� و�عـادة ل�ـأه�له� ال�����ـة ال�ق��ـات

 �ـال��ف�ف�� ال�اصـة ال����ـة و�ـ�امج أهـ�اف ل��ق�ـ� ف�ـة ل�ـل م�اسـ�ة تق��ـات

 )   21: 2006(ع���،  وس���اً  عقل�اً  وال�عاق��

  :ال�راسة م��ل�ات

 وال��ـ���ات وال�ـ�امج واألسـال�� واألجهـ�ة ال�سـائل هـي :ال�علـ�� تق��ـات

 تعل���ة أه�اف ل��ق�� ال��عل��� إلى وت�قلها ال�عل���ة ال�سالة ت��ل ال�ي العل��ة

  .م��دة

 ال����ـة معل�ـ� ��ـ���مها وسـ�لة أو أداة  كـل هـي :ال�اصـة ال����ـة تق��ـات

 ال�اصـة االح��اجـات ذو�  لل�الم�� ال�عل���ة ال�ادة وت�ه�ل ش�ح به�ف ال�اصة

  .1422) ال������ة، الق�اع�(

 ال�ـ�امج تقـ�م م�س�ـات" �أنهـا (2014) ال�ـ�����  ع�فهـا :األمـل معاهـ�

 إلى وال��ات ال���� م� ال��ع وضعاف ال�� لل�الم�� وال�قا��ة وال�أه�ل�ة ال�����ة

 بـ�� ���ـع ن�ـام علـى وت�ـ�� وال�ف�ـ�ة، واالج��ا��ـة، ال�ـ��ة ال�عا�ـة جانـ�

 ."العاد� ال�راسي وال��م اإلی�اء

 حاسـة مـ� االسـ�فادة دون  ��ـ�ل اخـ�الل أو ع�ـ� هـي :ال�ـ���ة اإلعاقـة

 �ال���قـة الـ�عل� أو ال��ـ��ع، ال�ـالم فهـ� علـى تـ�ل ����قـة واالسـ��ا�ة ال�ـ�ع،

 ) 1998:  85العاد�ة(ال����، 

 الـ�� ال�ـ��: �أنـه األصـ� (Moores, 1996) مـ�رس �عـ�ف: األصـ�

 مـ� ال�ـالم فهـ� و�ع�ـ� أك�ـ�، أو د��ـ�ل 70 ل��ـه ال�ـ�عي الفقـ�ان مقـ�ار ��ـ�ن 

  :1996مـ�رس،(  بـ�ونها أو ال���ـة ال�ـ�اعة و�اسـ�ع�ال وحـ�ها، األذن خـالل

(80.  



  
  
  

 التركي دمحم خالد و زیـد بن منصور علي    

 

  )2018دیسمبر ( الثانيالعدد ) 31المجلد (

479 

 :ال����  اإل�ار

 ال�عل�� ع�ل�ة ت���� على ت�اع� ال�سائل أن على ال������� م� الع�ی� أك�

 وال��ـاب الفعـال ال�علـ� أن ال���ـ���� �عـ� اع��� وق� ال��احل، ج��ع في وال�عل�

 وت��ـ� ال��ـ�ة ال�عل���ـة الع�ل�ـة ع�اصـ� أهـ� مـ� ال��ـ� ال�عل��ـي وال�سـ�� ال���

  .)2000: 50ال��رسي( عقل،  وال��هاج وال��عل� ال�عل� على تأث��ها في أه���ها

 :ال�����ة ال�ق��ات اس�ع�ال أه��ة .1

 .ال�ال� اس��ارة -

 .ال�عل�مة ت�س�خ -

 .وال�ع�د ال���ع -

 .سل���ة معل�مات إلى ال����ة ال�عل�مات ت���ل -

 .وال�ال ال�ه� ت�ف�� -

 .وال��عل� ال�عل� ب�� العالقة تق��ة -

 .ال�عل� ع�ل�ة وتأث�� وت����ها ال��اس ت�ت�� على ال��اع�ة -

 .ال�الم�� ل�� اللغ��ة ال��وة ت���ة -

 .ال��عل��� ل�� ال�عل��ي ال�����  ان�فاض معال�ة في م�اه��ها -

 .ال�الم�� أذهان في واضح و���ل ال�عل�مات اس���ار�ة على ال��اع�ة -

 .الف�د�ة الف�وق  االع��ار �ع�� تأخ� ال�س�لة -

 )2006:29 ع���،( ال�الم�� م� م��ای�ة أع�اد تعل�� في ت�اه� -

 مـ� خاصـة أنـ�اع إلـى ال�اجـة أش� في ال�اصة ال����ة تالم�� فإن ل�ا     

 واع��ـاد ق�ـ�رها رغـ� قـ�راته� وت���ـة تـ�ر��ه� و�عـادة ل�ـأه�له� ال�����ـة ال�ق��ـات

 �ـال��ف�ف�� ال�اصـة ال����ـة و�ـ�امج أهـ�اف ل��ق�ـ� ف�ـة ل�ـل م�اسـ�ة تق��ـات

  .)21 :2009ع���، (وس���اً  عقل�اً  وال�عاق��
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 :االب��ائ�ة �ال��حلة ال��ع وضعاف �ال�� ال�اصة ال�عل���ة ال�سائل .2

 مع ت��امل ح�� ال��هج، ع�اص� م� أساس�اً  ع���اً  ال�عل���ة ال�سائل تع�

 إلـى "الق��ـ�تي ی�سـف" أشـار وقـ� الـ�رس، أهـ�اف إلـى ال�صـ�ل أجل م� ال���قة

  :ه�ا م������ في ت�ل�� ال��هج وم����  ال�سائل ب�� العالقة أن

 ال�ـ�هج م��ـ��  ف��ع� ال��هج م����  م� ج�ءاً  ت��ن  ق� ال�عل���ة ال�سائل -

 .وال��ائ� وال�س�م �ال��ر

 ال�ـ�عل� إلـى العل��ـة ال�ـادة م����  نقل في دورها لها ال�عل���ة ال�سائل إن -

:  99(الق��ـ�تي،  ال��ـ�ول وال�هـ� ال�قـ�، تـ�ف�� مـع ووضـ�ح ب��ـا�ة

2001(. 

 ال����ة ل�الم�� ض�ورة فهي العامة ال����ة ل�الم�� مه�ة ال�سائل كان� و�ذا

  .ال��ع وضعاف ال�� ت�ر�� ع�� م�ها ال����ة ال�سائل س��ا ال�اصة

 :ال�����ة ال�ق��ات اس���ام ع�� م�اعاتها ال�اج� ال�����ة الق�اع� .3

 ات�اعهـا ال�اصـة ال����ـة معلـ� علـى ��ـ� ال�ـي العامـة الق�اع� �ع� ه�اك

   :یلي ما الق�اع� ه�ه م� ال�عل���ة، لل�ق��ات اس���امه ع��

 .ال�عل���ة ال�س�لة اس���ام م� اله�ف ت��ی� -

 .ال�رس له�ف ال�س�لة م�اس�ة -

 .اس���امها و�م�ان�ة الف�ل في ال��ان�ة االم�ان�ات ت��اس� أن -

 .ال��اس� ال�ق� في ت����م أن -

 .اس���امها إم�ان�ة م� ال�أك� -

 .لل�عل�� م��الً  ج�ءاً  ال�س�لة ال�عل� اع��ار -

 .ال��عل��� م����  ال�س�لة م�اس�ة -

 مـ� ال�ل��ـ� ی�عل�ـه ومـا ال�سـ�لة ت��ـ��ها ال�ـي ال��انـات صـ�ة مـ� ال�أكـ� -

 .ال�س�لة

 ال�الم�ـ� تعلـ� علـى ال�عل���ـة ال�سـ�لة ألثـ� ال�عل� ل�� ال�ائ�ة ال�ق�ة ت�ف� -

 .وم��له� اه��امه� و�ثارة
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 .)1999: 216(اس�اع�ل،  ال�س�لة مع ال��عل��� ج��ع تفاعل م� ال�أك� -

 ال�عامـل خـالل مـ� ال��اشـ�ة ال��ـ�ة إلى حاجة في ال�الم�� ه�الء ألنو      

 أمـام عائقـاً  ت�ـ�ل ال�ـي اللف��ـة ال�مـ�ز م� ب�الً  ب�ائلها مع أو ،ذاتها األش�اء مع

 علـى ال����ـ� ضـ�ورة إلـى یـ�ع�نا ال�ـ���ة الـ�اك�ة إلـى األصـ� فاف�قـاد ال�ـ�،

 ال��، تعل�� م�ال في ال�عل���ة ال�سائل اس���ام أه��ة وت��ح ال����ة، ذاك�ته

  :اآلتي في ال��ع وضعاف

 .ال�� واه��ام وت���� ان��اه ت����� -

 .ال����� ع��� ل��ف� ن��اً  لل�عل��، دافع��ه� م� ت��� -

 .فه�ها على ��اع� م�ئي ���ل وال�فا��� األف�ار ت�ج�ة على ت�اع� -

 خـالل مـ� األصـ� ت�ا�ـ� ال�عل���ة ال�سائل ألن ن��اً  ال�عل�، ع�ل�ة إث�اء -

 .حاسة م� أك��

 أذهـان إلـى وتق���ـه ال�اقـع نقـل علـى ت�ـاع� ب�یلة، أو ح����ة خ��ات ت�ف� -

 .ال��

 143 :1999)  ال��اني، ( ال�� ب�� الف�وق  م��لة م� ت�� -

 ال�اصة االح��اجات ل�و�  ال��اع�ة ال�عل���ة ال�ق��ات ال�اح��� �ع� ق��

 :ه�ا رئ����� ق���� إلى

 و��ام�ـه اآللـي ال�اسـ� أم�ل�هـا مـ� :االل���ون�ـة ال�عل���ـة ال�ق��ـات

 ال��انات ع�ض وجهاز ال�اس�� وم��ل والف��ی� ال�عل��ي، وال�لف���ن  ال���لفة،

 .واالل���ون�ة ال�ه��ائ�ة األجه�ة م� وغ��ها ال�اس�ة واآللة

 ال��ـاب، ال�ـ��رة، أم�ل�هـا ومـ� :اإلل���ون�ـة غ�ـ� ال�عل���ـة ال�ق��ـات

 أو ال�ه��ائ�ـة غ�ـ� ال�عل���ـة ال�سـائل مـ� وغ��هـا الل�حـات ال���ـ�ات، ال�ـ�ر،

 أو ��ـ��ة إلـى ال�اصـة ال�عل���ـة ال�ق��ـات �ق�ـ� مـ� أ��ـاً  وه�ـاك االل���ون�ـة،

  .ال�عق�� ش�ی�ة معق�ة، م��س�ة، االس���ام، سهلة
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 :ال�ق��ات اس���ام وق�اع� ال�عل��� صفات .4

 ح�ـ� ومـ�  عامة، ��فة ال�عل���ة الع�ل�ة في الفق��  الع��د ال�عل� �ع���

 ال�فء ال�عل� �ع��� ال�اصة االح��اجات ل�و�  ال�عل���ة ال�ق��ات اس���ام ع�ل�ة

 إن�ـاح فـي ال�ئ��ـي العامـل وهـ� إ��اب�ـة ��ـ�رة ال�ق��ـة اس���ام على القادر ه�

 الـ�عل� ب�ق��ـات وخ�ـ�ة مع�فـة أك�ـ� ال�عل�ـ�ن  أصـ�ح و�ل�ـا ال�ق��ـة، ال�سـ�لة دور

 أك�ـ�، ال��اسـ�ة ال�ق��ـات اخ��ـار علـى قـ�رته� صـارت ال��ـاع�ة، وال����ل�ج�ـا

:  98(ال���ـ� وال��یـ��،  .أف�ـل ��ـ�ل اسـ���امها على ل��ادرا ق�رة وازدادت

2003(  

 علـى أهـ�افها ت�ق�ـ� فـي م�اشـ� ��ـ�ل تع��ـ� ال�عل���ـة ال�ق��ـة فـإن لـ�ل�

 كانـ� مه�ـا ال�ـ�و�  ع���ـة ت�ـل ال�سـائل تلـ� فـإن ال�ـاجح ال�علـ� و�ـ�ون  ال�عل�

 ال�ـ� ��لـ� الـ�� هـ�  ال�ـاجح ال�اصـة ال����ـة ف�علـ� حـ�اث�ها أو ت��رهـا درجـة

 وال�الئ�ة ال�اج�ة ال�ق��ة ال�س�لة اخ��ار م� ت���ه ال�ي ال�����ة  وال�هارة ال�ه�ي

 الف�ـل داخـل ال���ـ��  الع�ـل ��ـ�م ��ـا وال����ـة الف�د�ـة تالم�ـ�ه الح��اجـات

 أنـه ح�ـ� ال�ه��ـة، خ��صـ��ه لـه ال�اصـة ال����ـة ومعلـ� وخارجـه، ال�راسـي

 ال�الم�ـ�، ���ـة عـ� ال���لفـة اح��اجاتهـا فـي ت��لـف ال�الم�ـ� مـ� ف�ـة مع ی�عامل

 اسـ���امه أه��ـة ح�ـ� مـ� ال�عل�ـ�� مـ� غ�ـ�ه عـ� ���لـف ال ذلـ� مـع ول��ـه

   :أه�ها وم� ل��ه، وال�هارات ال��و� �ع� وت�ف� لل�ق��ة

 علـى ��فـى ال ح�ـ� ص���ة، ���رة ال�ق��ة ال�س�لة اس���ام على ق�رته -

 .ال�ان� ه�ا في ال�عل� كفاءة ع�م ع� ی��ج ما ال���ع

 ال���قـة �ف�ـل الـ�� فـال�عل� ومف�ـ�ة، فعالـة ك�س�لة ال�ق��ة �أه��ة اق��اعه -

 فـي ال��ـاح ��الفـه ال ال�اصـة االح��اجـات لـ�و�  ال�ـ�ر�� فـي ال�قل���ـة

 ال�ـي ال��ا�ـة هـي ال�سائل تل� �أه��ة ال�ات�ة فق�اع�ه ل�ل� ال�االت، أغل�

 .ال�الم�� ه�الء ف��ل إلى م�ها ی�خل

 ال�علـ� اق��ـاع نإ ح�� ال�عل���ة، ال�ق��ات ن�� إ��اب�ة ت�جهات ���ل أن -

 ���ـل أن ��ـ� ول�ـ� ،ع�لـه أداء فـي ل��احـه كـاف غ�ـ� ال�ق��ات �أه��ة

 .األجه�ة تل� ن�� سل��ة غ�� وت�جهات إ��اب�ة أف�اراً 
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 وت����اتهـا م�ـادرها ح�ـ� مـ� �ال�ق��ـات م�علقـة ع�یـ�ة ���انـ� إل�امـه -

 )2002:  55.( سل��ان، ال����ة وال��انة ال��غ�ل على والق�رة

  :ال�راسات ال�ا�قة

اال�ـــالع علـــى الع�یـــ� مـــ� ال��ـــ�ث وال�راســـات ذات ال�ـــلة  �ـــاح���أتـــ�ح لل

  و���ا یلي ع�ض له�ه ال�راسات: .���ض�ع ال���

) هـــ�ف� إلـــى دراســـة م�ـــ�الت ال�علـــ�� ��ـــ�ارس األمـــل 1990دراســـة زاهـــ� (

�انـ� أداة ال�راسـة اسـ��انة  ،األولـى مـ� ال�علـ�� األساسـيوضعاف ال�ـ�ع �ال�لقـة 

: إن ه�اك ألمل، وت�ل�� ال��ائج في ال�الي) معل� م� م�ارس ا52وزع� على (

، وأكـ� �قـي اسـ���ام تلـ� ال�سـائل تقل�ـ��او  ،ق��رًا في اسـ���ام ال�سـائل ال�عل���ـة

ع فـــي ال�احـــ� أن مـــ� أســـ�اب ان�فـــاض م�ـــ��� ال�ـــالب العل�ـــي هـــ� عـــ�م ال��ـــ� 

تــ�ف�� اســ���ام �ــ�ق ال�ــ�ر�� وال��ه�ــ�ات الالزمــة، و�ــان مــ� ضــ�� ال��صــ�ات 

  .ال�سائل ال�عل���ة الالزمة

) وهـــ�ف� هـــ�ه ال�راســـة إلـــى ال�عـــ�ف  علـــى فعال�ـــة 1994دراســـة ســـل��ان (

وأثـــــ� ذلـــــ� فـــــي ت��ـــــ�له�  ،ال�اســـــ� فـــــي تـــــ�ر�� ال��اضـــــ�ات لل�ـــــالب ال�ـــــ�

 ال�اح� م��ـ�ع��� (ضـا��ة وت�����ـة)وق� اس���م  ،وات�اهاته� ت�� ال��اض�ات

ثــ�  ،�ال�ــًا و�ال�ــة مــ� �ـالب ال�ــف ال�ــاني ���ه�ر�ــة م�ــ� )�24ع��ـة بلغــ� (

ــــــ� اســــــ���ام معهــــــا و  ــــــة) ت ــــــي و�ع��،(ال������ ــــــار�� ت��ــــــ�ل��� ق�ل إجــــــ�اء اخ��

(ال�ــا��ة) اســ���م االســل�ب ال�قل�ــ��، و�عــ� ذلــ� ال�ــ�وج ب��ــائج ت�ضــح فعال�ــة 

في ت���ة ال���ـ�ل فـي ال��اضـ�ات لـ�� ال�ـالب ال�ـ�، اس���ام ال�اس� االلي 

  .ن���ة اس���ام ال�اس� االلي،وت��� ات�اهاته� ن�� مادة ال��اض�ات

) هـ�ف� لل�عـ�ف علـى مـ�� اسـ���ام معل�ـي ال��حلــة 1999دراسـة بـ�ال� (

االب��ائ�ة ل�ق��ة تعل�� ال�� وضعاف ال��ع في م�ال ال�عل�� في األس�ا، ت��ن� 

ــــ�ن (110(ال�راســــة مــــ�  ــــ� ���ل ســــل�ب ، واســــ���م ال�احــــ� األ) م�رســــة42) معل

ال�صــفي ل��ــع ال��انــات، وقــ� شــ�ل� ب�ــ�د االســ��انة مــ�� تعلــ�� تق��ــة ال�اســ�ب، 

وفي تعلــ�� ال�ــ�، و�انــ� األســ�لة تــ�ور ،ومــ�� تعلــ�� ال�ق��ــة فــي ال����ــة ال�اصــة



  
  
  

  زلیتن بمدینة المعلمات نظر وجھة من السمع وضعاف الصم بمعھد التدریس تقنیات استخدام معوقات

 

  : العلوم الشرعیة واإلنسانیةمجلة الجامعة األسمریة
484 

لــ�� �قــ�م �ــه حــ�ل الفــ�وق بــ�� ال�ــ�ر�� ال�قل�ــ�� وال�ــ�ر�� �اســ���ام ال�ق��ــات ا

عائقـًا �قـف أمـام اسـ���ام ال�ق��ـة  )17ال�عل��ن، وقـ� خل�ـ� ال�راسـة أن ه�ـاك (

وقلــة  ،فــي مــ�ارس ال�ــ� وضــعاف ال�ــ�ع، ومــ� أهــ� الع�ائــ� قلــة تــ�ف� األجهــ�ة

الـــ�امج ال�عل���ـــة ال��ت��ــــة �ـــال��هج ال�راســــي، واح��ـــاج ال�عل�ــــ�� لل�ـــ�ر�� علــــى 

  اس���ام ال�اس� وال�ق��ة.

) م� خالل م�اجعة ال�ع��ات ال�ي ت�اجـه 2001اسة وای��� (وت�صل� در 

معل�ــي ال����ــة ال�اصــة فــي ال�ال�ــات ال���ــ�ة االم����ــة، خ��صــًا فــي ال�ــ��ات 

  إلى أنه� ی�اجه�ن ال�ع��ات ال�ال�ة: ، األولى م� ال��ر��

  ع�م الق�رة على نقل ال����ة إلى ال�����. -

  �ات ال�ي س��اجهه�. ع�م اإلع�اد ال��� ل��اجهة ع�د م� ال�ع�  -

  و�ل� ال�ع�نة.  ةال��دد في االس��ار  -

  صع��ة ال��ر�� وع�م ت�اف� ال��ادر الالزمة. -

  ال��قعات العال�ة لل��اح.  -

) ه�ف� ال�راسة ل�ع�فة م�� اس���ام معل�ات معه� 2005دراسة ال���ة (

ى وال�عــ�ف علــى مــ�� حاجــة هــ�الء ال�عل�ــات إلــ ،األمــل لل�ــ� لل�ق��ــات ال�عل���ــة

ومع�فــة ال�ع�قــات ال�ــي قــ�  .ال��ــ�ل علــى تــ�ر�� فــي م�ــال ال�ق��ــات ال�عل���ــة

و�لغ� ع��ة ال�راسـة ، ت��ل دون اس���ام تق��ات ال�عل�� �ال���ة له�الء ال�عل�ات

) معل�ـة ��ــ�ل� ج��ـع معاهــ� األمـل �ال��ــاض، اسـ���م� ال�اح�ــة األســل�ب 189(

�مــات، وقــ� خ�جــ� ن�ــائج ال�راســة ال�����ــة �ــأداة ج�ــع معل ةواالســ��ان ،ال�صــفي

ب��ضــ�ح أن ال�ق��ــات ال�عل���ــة ال�ــي ت�ــ���م مــ� ق�ــل ال�عل�ــات هــي: ال�ــ��رات 

ـــائج ال�راســـة  ال���ـــاء، وال�ســـ�م ال��ضـــ���ة ال��ـــ��ة وال��اقـــات، قـــ� أ�هـــ�ت ن�

وجــــ�د فــــ�ق بــــ�� ال�عل�ــــات فــــي اســــ���ام ال�ق��ــــات �ــــال�ج�ع لل���ــــ�، و���ــــ� 

ة إلـــى دورات ت�ر���ــــة فـــي م�ــــال اســـ���ام ال�ق��ــــات ال�راســـة أن ال�عل�ـــات ��اجــــ

ال�عل���ة، وم� ال�ع�قات ال�ي ت��ع اس���ام ال�ق��ات ال�عل���ـة عـ�م وجـ�د الـ�ع� 

الف�ــي ل��ه�ــ� ال�ق��ــات ال�عل���ــة داخــل الف�ــ�ل، ونــ�رة ال�ــ�ر�� ال�قــ�م لل�عل�ــات 
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��ة نقـــل وعـــ�م وجـــ�د م�ا�عـــة مـــ� ق�ـــل اإلدارات وصـــع ،فـــي م�ـــال تق��ـــات ال�علـــ��

  األجه�ة للف��ل، وع�م وج�د اخ��اصي ف�ي تق�ي لل��. 

) ه�ف� الى ال�ع�ف على ال���الت ال�ي ت�اجه 2014دراسة ال������ (  

معل�ي معاهـ� و�ـ�امج ال�ـ� وضـعاف ال�ـ�ع فـي اسـ���ام ال�ق��ـات ال�عل���ـة فـي 

معل�ـة، ) معل�ـًا و 92م�ی�ة ب���ة م� وجهة ن�ـ� ال�عل�ـ�� و�لغـ� ع��ـة ال�راسـة (

اســــ���م ال�احــــ� األســــل�ب ال�صــــفي ال��ــــ�ي ل���ــــع ال�عل�مــــات، وثــــ� ت�ــــ��� 

اســـ��انة ت��نـــ� مــــ� أر�عـــة م�ــــاور ت�علـــ� �ال��ـــ�الت االدار�ــــة والف��ـــة وال�ال�ــــة 

اســي، وأســف�ت ن�ــائج وال��ــ�الت ال��علقــة �ــال�عل� وال�ل�ــة و�ال��ــة وال�قــ�ر ال�ر 

  تي:ال�راسة ع� اآل

م�ر ال�ال�ــة واالدار�ــة والف��ــة �انــ� أعلــى أر�ـــع ال��ــ�ر األول ال��علــ� �ــاأل

اس��ا�ات �ال��ت�ـ� هـي قلـة ال���ان�ـة ال����ـة، وصـع��ة نقـل ال�ق��ـات، وعـ�م 

ال�ــي ��ــ�ف�� م�هــا ال�ــ�  ةوجــ�د شــ��ة إن��نــ�، ونــ�رة ال�ــ�امج وال��اقــع اإلل���ون�ــ

وضـــعاف ال�ـــ�ع، وفـــي م�ـــ�ر ال���ـــ� لل�علـــ�، قلـــة الـــ�ورات ال��ر���ـــة، وقلـــة 

ال��اف� ال�ق�مة، وضعف تأه�ل ال�عل� في اس���ام ال�ق��ات، وفـي م�ـ�ر ال�ل�ـة 

جــاءت االســ��ا�ات مق�مــة ان ال�ق��ــات ال�ال�ــة ال تــ�ف� لل�ل�ــة ال�ــ� األدنــى مــ� 

االح��ــاج، ثــ� ال���ــة ال�ارجــة ال�ــي ال ت�ــ�ع علــى اســ���ام ال�ق��ــات، ثــ� صــع��ة 

وفـي م�ـ�ر ال��ـة وال�قـ�ر  .ال�سائ� فه� ال�ال� ل���ج� تلقائي لفه� ال��اد ع��

ال�راســي جــاءت اخ��ــارات الع��ــة لل��ــارات ال�ال�ــة ح�ــ� ال��ت�ــ�: ال ی�جــ� خ�ــ� 

حال�ــة تــ�مج ال�ق��ــة ب�علــ�� ال�عــ�ق�� ســ���ًا، ثــ� فقــ�ة أن ال��ــة ال�راســ�ة لــ� تــ�اع 

ح�� مادة ث� ع�م �فا�ة  ،، و�ع�ها ��افة ال�ادة العل��ةتأه��ة اس���ام ال�ق��ا

  .ليال�اس� اآل

أما ال��غ��ات (ج�� ال������، وال���� وال��هل العل�ي ودرجـة إعاقـة  

  ال�ل�ة) فل� ت�ه� أ� ف�وق ذات داللة ب�� ع��ة ال�راسة في ت��ی� ال���الت.

  

ت�اول ه�ا ال��� مع�قات اس���ام تق��ـات ال�ـ�ر�� ��ـ�ل عـام دون ت��یـ� 

ور�ــ�ت أك�ــ� ال��ــ�ث علــى أه��ــة تــ�ر�� العــامل�� مــع ال�عــ�ق��  وســ�لة م�ــ�دة.
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ســــ���ًا وأل��ــــ� �عــــ� ال�راســــات �عــــ�م ج��ــــة ال�هــــات ���ــــألة ال�ق��ــــات لل�ــــ� 

  ومعل��ه� واح��اج ال�عل��� الس���ام ال�اس� وتق��اته.

 :ال��� إج�اءات

  :ال��� م�هج

 ل��علقـةا ال��انـات ب�راسـة یهـ�� الـ�� ال�صـفي ل�ـ�هجن اال�اح�ـا اسـ���م

 ت�ل�لهـا �عـ� ���ـا ���ـ� ال�ـي وال�قـائ� ال�عل�مـات ت���ـع �ق�ـ� ��ـ�ال �����ـع

  .ال���لة ل�ل ومق��حات ب��ص�ات ال��وج ث� وم� وتف���ها

 :ال��� م���ع

 ج��ـع مـ� و���ـ�ن  ح��ـه ل�ـغ� �أك�لـه ال����ـع ب�راسـة �ـانال�اح قـام

 (90) �عـ�ده وال�ـالغ  زل�ـ�� م�ی�ـة فـي ال�ـ�ع وضـعاف ال�ـ� ��عهـ� ال�عل�ات

        .م(2016/2017)  ال�راسي العام خالل (%100) م���ة ب���ةة معل�

  :ال��� أداة

ـــ ســـ���ما ـــ�امج ال�ـــ� ال�اح� ـــاس ال��ـــ�الت ال�ـــي ت�اجـــه معل�ـــي معاهـــ� و� ان م��

وضـعاف ال�ــ�ع فـي اســ���ام ال�ق��ـات ال�عل���ــة فــي م�ی�ـة ب��ــ�ة مـ� وجهــة ن�ــ� 

 :2014) ال������  الع��� ع�� ب� ال�ح�� ع��ال�عل��� (ل

  :األداة ت����

 م� �ل� ك�ا ال���، م���ع على االس���ان ب��ز�ع ال��� أداة  ت���� �ت

 .وأمانة ص�ق ��ل الفق�ات �ع اإلجا�ة ال�عل�ات

 :اإلح�ائ�ة ال�عال�ة

 :م ال�سائل االح�ائ�ة اآلت�ة�اس��ـ�ا �انال�احـ قـام

 .ال�احـ�ة للع��ـة t اخ��ار -

 .م��قل��� لع����� t اخ��ار -

 .اإلجا�ات ب�� الف�وق  ل�اللة كا� م��ع اخ��ار -
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 وال��اق�ة: ��ائـجال

 : األول ال��اؤل

فــــ�وق ذات داللــــة إح�ــــائ�ة بــــ�� ال���ســــ� الف�ضــــي وم��ســــ�  �جــــ�ت هــــل

درجــات اســ��ا�ة ال�عل�ــ�� علــى ال��ــارات ال�ــي ت�ــ�� ال�ع�قــات اإلدار�ــة وال�ال�ــة 

  الس���ام تق��ات ال��ر��؟

 

 ال��ـ�ر ��ـارات إجا�ـات م��سـ� مااسـ��� تـ� ال��ـاؤل هـ�ا عـ� لإلجا�ـة

  ).1( ال��ول ح�� ال��ائج و�ان� ،األول

  

 م��س� إجا�ات ��ارات ال���ر األول (1): ج�ول

 االول ال���ر
 ال��ابي ال���س�

 
 ال��افقة درجة Sig ال�اللة T ���ة S ال���ار�  االن��اف

 م�اف� 0.00 5.27- 0.59 2.48 ال�ال�ة ال��ان�

 

 وهى (0.00) ال��اه�ة ال�ع���ة م����  ���ة أن ی���� ال�اب� ال��ول م�

 إجا�ـات م��سـ� أن أ�0H العـ�م ف�ضـ�ة رفـ� �ع�ي وه�ا (0.05) م� أصغ�

 العـام ال���سـ� ���ـة وألن (3) االف��اضـي ال���سـ� عـ� ت��لـف الع��ـة أفـ�اد

 ت��ـه االسـ���ان فـي ال��ـار��� ج��ـع أن :أ� (2.48) وهـ�  (3)مـ� أصـغ�

  .ال��افقة ن�� آراؤه�

 ال�اصة ال��ارات م� ��ارة كل ����ص ال�راسة ع��ة آراء ات�اه ل�ع�فة

 اإلجا�ـات بـ�� الفـ�وق  ل�اللـة كـا� م��ـع اخ��ـار ال�احـ� اس���م ��ا م��ر ��ل

 ��ارات على لإلجا�ات الف�وق  ل�اللة كا� م��ع اخ��ار ن�ائج ی��� (2) وال��ول

     .األول ال���ر
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  األول ال���ر ��ارات على لإلجا�ات الف�وق  ل�اللة كا� م��ع اخ��ار ن�ائج (2): ج�ول

 ال��ارة

 م�ف�

 ���ة

% 

 %م�ای�  %م�ف�
 غ��

 %م�اف�

 غ��

 م�اف�

 %���ة

  ال�س�

 ال��ابي

 االن��اف

 ال���ار� 

 ���ة

 كا� م��ع

 االح��ال�ة

 ات�اه

 درجة

 ال��افقة

 م�اف� 0.00 1.17 1.94 0 19 6  25 50 األولى

 م�اف� 0.00 0.937 2.08 3 6 14 52 25 ال�ان�ة

 م�اف� 0.00 0.95 2.26 3 3 34 37 23 ال�ال�ة

 م�ای� 0.09 1.056 2.06 0 14 14  35 37 ال�ا�عة

 م�اف� 0.01 1.15 2.36 3 19 14 39 25 ال�ام�ة

 م�اف� 0.02 1.239 2.23 0 29 3 31 37 ال�ادسة

 0.00 1.264 3.14 3 57 11 9 20  ال�ا�عة
 غ��

 م�اف�

 م�ای� 0.11 1.121 2.55 3 19 30 27 21 ال�ام�ة

 م�ای� 0.64 1.087 2.63 0 29 23 31 17 ال�اسعة

 م�اف� 0.03 1.147 2.91 0 46 14 26 14 العاش�ة

 ال�اد�ة

 ع��
 م�اف� 0.02 1.314 2.91 14 26 9 40 11

 ال�ان�ة

 ع��
 م�اف� 0.00 1.067 2.49 3 20 14 49 14

 ال�ال�ة

 ع��
 م�اف� 0.00 1.028 2.53 3 19 17 50 11

  

 : ال�اني ال��اؤل

هــــل ت�جــــ� فــــ�وق ذات داللــــة إح�ــــائ�ة بــــ�� ال���ســــ� الف�ضــــي وم��ســــ� 

درجــــات اســــ��ا�ة ال�عل�ــــ�� علــــى ال��ــــارات ال��ت��ــــة �ــــال�عل� الســــ���ام تق��ــــات 

 ال��ر��. 

 ال��ـ�ر ��ـارات إجا�ـات م��سـ� مااسـ��� تـ� ال��ـاؤل هـ�ا ع� لإلجا�ة   

 ).3( ال��ول ح�� ال��ائج و�ان� ال�اني
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 الثاني المحور عبارات إلجابات الحسابي المتوسط (3): الجدول

 المحور

  الثاني
 الحسابي المتوسط

 االنحراف

  المعیاري
 الموافقة درجة Sig الداللة T قیمة

 موافق 0.00 5.07- 0.48 2.59  المعلم

 

   وهى (0.00) ال��اه�ة ال�ع���ة م����  ���ة أن ی���� ال�اب� ال��ول م�

 م��سـ� نأ أ�0H العـ�م ف�ضـ�ة رفـ� �ع�ـي وهـ�ا (0.05) مـ� أصـغ� 

 ال���سـ� ���ـة وألن (3) االف��اضـي ال���سـ� عـ� ت��لـف الع��ـة أفـ�اد إجا�ـات

 ت��ـه االس���ان في ال��ار��� ج��ع أن أ� (2.59) وه� (3) م� أصغ� العام

 .ال��افقة ن�� آراؤه�

 ال�اصـة ال��ـارات م� ��ارة كل ����ص��� ال ع��ة آراء ات�اه ل�ع�فة

 اإلجا�ـات بـ�� الفـ�وق  ل�اللـة كـا� م��ـع اخ��ـار ال�احـ� اسـ���م م�ـ�ر ��ـل

 ��ارات على لإلجا�ات الف�وق  ل�اللة كا� م��ع اخ��ار ن�ائج ی���  (4)وال��ول

  .ال�اني ال���ر

 ال�اني ال���ر ��ارات على لإلجا�ات الف�وق  ل�اللة كا� م��ع اخ��ار ن�ائج:  (4) ج�ول 

 العبارة

 موفق

 بشدة

% 

 موفق

% 

 محاید

% 

 غیر

 موافق

% 

 غیر

 موافق

 بشدة

% 

  الوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعیاري

 مربع قیمة

 كاي

 االحتمالیة

 درجة

 الموافقة

 موافق 0.00 0.63 1.94 0 3 8 70 19  األولى

 موافق 0.00 0.68 2.00 0 3 14 64 19 الثانیة

 موافق 0.04 1.14 2.71 9 15 26 38 12 الثالثة

 محاید 0.11 1.23 2.80 6 31 17 29 17 الرابعة

 0.02 1.13 3.24 9 41 23 18 9 الخامسة
 غیر

 وافقم

 0.00 1.04 3.54 9 60 17 6 8 السادسة
 غیر

 وافقم

 محاید 0.28 1.43 3.11 17 33 17 11 22  السابعة

 0.00 0.99 3.14 6 33 36 19 6 الثامنة
 غیر

 وافقم

 موافق 0.00 0.65 1.56 0 0 8 39 53 التاسعة

 موافق 0.00 1.21 2.72 3 36 8 36 17 العاشرة

 الحادیة

 عشر
36 53 6 5 0 1.81 0.79 0.00 

 موافق



  
  
  

  زلیتن بمدینة المعلمات نظر وجھة من السمع وضعاف الصم بمعھد التدریس تقنیات استخدام معوقات

 

  : العلوم الشرعیة واإلنسانیةمجلة الجامعة األسمریة
490 

 : ال�ال� ال���ر ح�ل األول  ل��اؤلا 

 وضعاف ال�� معاه� معل�ي ت�اجه ال�ي ال���الت في اخ�الف ه�اك هل

 اً س��� ال�ع�ق  �ال�ال�  ال��ت��ة ال��ان� في ال�عل�� تق��ات اس���ام في ال��ع

  ؟" ال�عل��� ن�� وجهة م� زل��� م�ی�ة في

 ال��ـ�ر ��ـارات إجا�ـات م��سـ� مااسـ��� تـ� ال��ـاؤل هـ�ا عـ� لإلجا�ـة

 ).5(ال��ول ح�� ال��ائج و�ان� ،ال�ال�

 ال�ال� ال���ر ��ارات إلجا�ات ال��ابي ال���س� (5): ال��ول

 ال�ال� ال���ر
 ال���س�

 ال��ابي

 االن��اف

  ال���ار� 
 ال��افقة درجة Sig ال�اللة T ���ة

 ال�ع�ق  ال�ال�

  س���ا
 م�اف� 0.00 3.56- 0.44 2.74

 

  وهى (0.00) ال��اه�ة ال�ع���ة م����  ���ة أن ی���� ال�اب� ال��ول م�

0H الع�م ف�ض�ة رف� �ع�ي وه�ا (0.05) م� أصغ�  إجا�ـات م��سـ� أن أ� 

 العـام ال���سـ� ���ـة وألن (3) االف��اضـي ال���سـ� عـ� ت��لـف الع��ـة أفـ�اد

 آراؤه� ت��ه االس���ان في ال��ار��� ج��ع أن أ� (2.74) وه� (3) م� أصغ�

  .ال��افقة ن��

 ال�اصة ال��ارات م� ��ارة كل ����ص ال�راسة ع��ة آراء ات�اه ل�ع�فة

  اإلجا�ـات بـ�� الفـ�وق  ل�اللـة كـا� م��ـع اخ��ـار ال�احـ� اسـ���م م�ـ�ر ��ـل

  .ذل� ی��� (6) وال��ول
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 ال�ال� ال���ر ��ارات على اإلجا�ات ب�� الف�وق  ل�اللة كا� م��ع اخ��ار ن�ائج (6)  :ال��ول

 ال��ارة
 م�ف�

 ���ة
 م�ای� م�ف�

 غ��

 م�اف�

 غ��

 م�اف�

 ���ة

  ال�س�

 ال��ابي

 االن��اف

 ال���ار� 

 م��ع ���ة

 كا�

 االح��ال�ة

 درجة

 ال��افقة

 0.00 0.89 3.29 0 54 23 20 3 األولى
 غ��

 م�اف�

 م�اف� 0.00 1.06 2.66 3 26 14 49 8 ال�ان�ة

 م�ای� 0.33 1.13 2.53 0 29 15 35 21 ال�ال�ة

 0.00 1.16 3.11 3 52 11 23 11 ال�ا�عة
 غ��

 م�اف�

 م�ای� 0.42 1.08 2.80 0 34 26 26 14 ل�ام�ةا

 0.00 1.02 3.20 6 43 20 28 3 ال�ادسة
 غ��

 م�اف�

 م�اف� 0.00 0.80 2.31 0 9 26 54 11 ال�ا�عة

 م�اف� 0.00 1.04 2.94 8 22 28 39 3 ال�ام�ة

 م�اف� 0.00 0.96 2.33 3 14 8 64 11 ال�اسعة

 م�اف� 0.01 0.89 2.67 0 22 28 44 6 العاش�ة

 ال�اد�ة

 ع��
 م�اف� 0.01 1.09 2.28 6 5 25 39 25

 ال�ان�ة

 ع��
 م�اف� 0.00 0.84 2.61 3 8 42 42 5

  

  : ال�ا�ع ال���ر ح�ل :ألولا ال��اؤل

 وضعاف ال�� معاه� معل�ي ت�اجه ال�ي ال���الت في اخ�الف ه�اك هل

 ال�راسي وال�ق�ر �ال��ة ال��ت��ة ال��ان� في ال�عل�� تق��ات اس���ام في ال��ع

 اس���ام ت� الف�ض�ة ه�ه ع� لإلجا�ة " ال�عل��� ن�� وجهة م� زل��� م�ی�ة في

  (7). ال��ول ح�� ال��ائج و�ان� ال�ا�ع ال���ر ��ارات إجا�ات م��س�
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 ال�ا�ع ال���ر ��ارات إلجا�ات ال��ابي ال���س� (7): ال��ول

 ال��افقة درجة Sig ال�اللة T ���ة  ال���ار�  االن��اف ال��ابي ال���س�  ال�ا�ع ال���ر

 وال�ق�ر ال��ة

   ال�راسي
 م�اف� 0.00 3.11- 0.54 2.72

  

 وهى (0.00) ال��اه�ة ال�ع���ة م����  ���ة أن ی���� ال�اب� ال��ول م�

 إجا�ـات م��سـ� أن أ�0H العـ�م ف�ضـ�ة رفـ� �ع�ي وه�ا (0.05) م� أصغ�

 العـام ال���سـ� ���ـة وألن (3) االف��اضـي ال���سـ� عـ� ت��لـف الع��ـة أفـ�اد

 ن�ـ� ت��ـه االسـ���ان في ال��ار��� ج��ع أن أ� (2.72) وه� (3) م� أصغ�

 .ال��افقة

 ال�اصة ال��ارات م� ��ارة كل ����ص ال�راسة ع��ة آراء ات�اه ل�ع�فة

  اإلجا�ـات بـ�� الفـ�وق  ل�اللـة كـا� م��ـع اخ��ـار�ـان ال�اح اسـ���م م�ـ�ر ��ـل

 .ذل� ی��� (8) وال��ول
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 ال�ا�ع ال���ر ��ارات على لإلجا�ات الف�وق  ل�اللة كا� م��ع اخ��ار ن�ائج (8): ال��ول

 ال��ارة

 م�ف�

 ���ة

% 

 م�ف�

% 

 م�ای�

% 

 غ��

 م�اف�

% 

 غ��

 م�اف�

 ���ة

% 

  ال�س�

 ال��ابي

 االن��اف

 ال���ار� 

 م��ع ���ة

 كا�

 االح��ال�ة

 درجة

 ال��افقة

 م�ای� 0.08 0.95 2.06 0 8 23 36 33 األولى

 م�اف� 0.00 0.96 2.67 0 27 17 50 6 ال�ان�ة

 0.00 1.06 3.14 0 52 23 14 11 ال�ال�ة
 غ��

 م�اف�

 م�اف� 0.03 0.92 2.09 0 9 20 43 28 ال�ا�عة

 م�اف� 0.04 1.21 2.72 3 33 17 28 19 ال�ام�ة

 م�ای� 0.34 1.32 2.83 9 31 19 19 22 ال�ادسة

 0.01 1.16 3.31 11 43 20 17 9 ال�ا�عة
 غ��

 م�اف�

 م�اف� 0.04 1.16 2.56 9 8 33 31 19 ال�ام�ة

 م�اف� 0.00 0.79 2.31 0 11 17 64 8 ال�اسعة

 0.00 1.20 3.51 17 46 20 6 11 العاش�ة
 غ��

 م�اف�

 

 :ال�اني ال��اؤل

 معل�ـي ت�اجـه ال�ـي ال��ـ�الت فـي  إح�ـائ�ة داللـة ذات فـ�وق  ه�ـاك هـل

 ت�عـاً  زل�ـ�� م�ی�ـة فـي ال�علـ�� تق��ـات اسـ���ام فـي ال�ـ�ع وضـعاف ال�ـ� معاهـ�

  ؟اإلعاقة ودرجة ال�راسي وم�هله  ال������ ج�� الخ�الف

 

 ت�اجه يال� ال���الت في  إح�ائ�ة داللة ذات ف�وق  ه�اك هل في ال��� :أوال

 زل��� م�ی�ة في ال�عل�� تق��ات اس���ام في ال��ع وضعاف ال�� معاه� معل�ي

 ال���؟ الخ�الف ت�عا

  .ذل� ی��� (9) ل��ولا
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للف�وق في  ال�ع���ة وم����  t و���ة واإلناث ال���ار�  واالن��اف ال��ابي ال���س� (9) ج�ول

  ال���الت ت�عا ل��غ�� ال��� 

 ال���س� الع�د ال��� ال��ان 
 االن��اف

 ال���ار� 
 t ���ة

 درجة

 ال���ة

Sig. 

 م���� 

 ال�ع���ة

 ال�ال�ة
 0.51 2.66 14 ذ��

1.49 34 0.145 
 0.62 2.37 22 أن�ى

 ال�عل�
 0.44 2.73 14 ذ��

1.35 34 0.19 
 0.50 2.51 22 أن�ى

 ال�ال�
 0.29 2.95 14 ذ��

2.51 34 0.02 
 0.47 2.60 22 أن�ى

 ال��ة
 0.36 2.82 14 ذ��

0.94 34 0.35 
 0.63 2.65 22 أن�ى

  

  :اآلتي ی���� ال�اب� ال��ول م�

 (0.05) مـ� أك�ـ� وهـى (0.145) ال��ـاه�ة ال�ع���ـة م�ـ���  ���ـة أن -

0H العـ�م ف�ضـ�ة ق�ـ�ل �ع�ـي وهـ�ا  م��سـ� بـ�� فـ�وق  ت�جـ� ال أنـه أ� 

 ال�ال�ة �ال��ان� ال��ت�� ال���ر في ال��� إلى تع��  الع��ة أف�اد إجا�ات

 .واإلدار�ة والف��ة

 وهـ�ا (0.05) م� أك�� وهى (0.19) ال��اه�ة ال�ع���ة م����  ���ة نإ -

0H الع�م ف�ض�ة ق��ل �ع�ي  إجا�ـات م��سـ� بـ�� فـ�وق  ت�جـ� ال أنـه أ� 

 .ال�عل� ��ان� ال��ت�� ال���ر في ال��� إلى تع��  الع��ة أف�اد

 (0.05) مـ� صـغ�أ وهـى (0.02) ال��ـاه�ة ال�ع���ـة م�ـ���  ���ـة نإ -

0H العـ�م ف�ضـ�ة رفـ� �ع�ـي وهـ�ا  م��سـ� بـ�� فـ�وق  ت�جـ� أنـه أ� 

 ال�ع�ق  �ال�ال� ال��ت�� ال���ر في ال��� إلى تع��  الع��ة أف�اد إجا�ات

 ًا.س���

 وهـ�ا (0.05) م� أك�� وهى (0.35) ال��اه�ة ال�ع���ة م����  ���ة نإ -

0H الع�م ف�ض�ة ق��ل �ع�ي  إجا�ـات م��سـ� بـ�� فـ�وق  ت�جـ� ال أنـه أ� 
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 وال�قـ�ر �ال��ـة ال�ـ�ت�� ال��ـ�ر فـي ال�ـ�� إلـى تعـ��  ال�ـي الع��ـة أفـ�اد

 .ال�راسي

 ت�اجه ال�ي ال���الت في  إح�ائ�ة داللة ذات ف�وق  ه�اك هل في ال���: ثان�اً 

 زل��� م�ی�ة في ال�عل�� تق��ات اس���ام في ال��ع وضعاف ال�� معاه� معل�ي

  ؟العل�ي ال��هل الخ�الف ت�عا

 

للف�وق في  ال�ع���ة وم����  t ال���ار� و���ة واالن��اف ال��ابي ال���س�:  (10) ج�ول

  ال���الت ت�عًا ل��غ�� ال��هل العل�ي 

 ال���س� الع�د ال��� ال��ان 
 االن��اف

 ال���ار� 
 t ���ة

 درجة

 ال���ة

Sig. 

 م���� 

 ال�ع���ة

 ال�ال�ة
 0.84 2.41 11 ثان�� 

-0.60 32 0.55 
 0.46 2.54 23 جامعي

 ال�عل�
 0.65 2.43 11 ثان�� 

-1.52 32 0.14 
 0.38 2.7 23 جامعي

 ال�ال�
 0.62 2.49 11 ثان�� 

-2.05 12 0.06 
 0.26 2.89 23 جامعي

 ال��ة
 0.78 2.45 11 ثان�� 

-1.50 12 0.159 
 0.37 2.82 23 جامعي

 

  :اآلتي ی���� ال�اب� ال��ول م�

 وهـ�ا (0.05) م� أك�� وهى (0.55) ال��اه�ة ال�ع���ة م����  ���ة نإ -

0H الع�م ف�ض�ة ق��ل �ع�ي  إجا�ـات م��س� ب�� ف�وق  ت�ج� ال أنه: أ� 

 ال�ال�ة �ال��ان� ال��ت�� ال���ر في ال�راسي ال��هل إلى تع��  الع��ة أف�اد

 .واإلدار�ة والف��ة

 وهـ�ا (0.05) م� أك�� وهى (0.14) ال��اه�ة ال�ع���ة م����  ���ة نإ -

0H الع�م ف�ض�ة ق��ل �ع�ي  إجا�ـات م��س� ب�� ف�وق  ت�ج� ال أنه :أ� 

 .ال�عل� ��ان� ال��ت�� ال���ر ال�راسي ال��هل إلى تع��  الع��ة أف�اد

 (0.05) مـ� أصـغ� وهـى (0.06) ال��ـاه�ة ال�ع���ـة م�ـ���  ���ـة نإ -

0H العـ�م ف�ضـ�ة رفـ� �ع�ـي وهـ�ا  م��سـ� بـ�� فـ�وق  ت�جـ� أنـه :أ� 
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 �ال�الـ� ال�ـ�ت�� ال��ـ�ر ال�راسـي ال��هـل إلـى تعـ��  الع��ـة أفـ�اد إجا�ـات

 .س���ا ال�ع�ق 

 (0.05) مـ� أك�ـ� وهـى (0.159) ال��ـاه�ة ال�ع���ـة م�ـ���  ���ـة نإ -

0H العـ�م ف�ضـ�ة ق�ـ�ل �ع�ـي وهـ�ا  م��سـ� بـ�� فـ�وق  ت�جـ� ال أنـه :أ� 

 �ال��ـة ال�ـ�ت�� ال��ـ�ر ال�راسـي ال��هـل إلـى تعـ��  الع��ـة أفـ�اد إجا�ـات

 .ال�راسي وال�ق�ر

 ت�اجه يال� ال���الت في  إح�ائ�ة داللة ذات ف�وق  ه�اك هل في ال��� ًا:ثال�

 زل��� م�ی�ة في ال�عل�� تق��ات اس���ام في ال��ع وضعاف ال�� معاه� معل�ي

 ة؟ال���� اإلعاقة درجة الخ�الف ت�عاً 

 و���ة ال��ع وضعاف  ��ال م� ل�ل ال���ار�  واالن��اف ال��ابي وال���س� الع�د:  (11) ج�ول

t   ال�ع���ة وم���� 

 ال���س� الع�د اإلعاقة درجة ال��ان 
 االن��اف

 ال���ار� 
 t ���ة

 درجة

 ال���ة

Sig. 

 م���� 

 ال�ع���ة

 ال�ال�ة
 0.57 2.47 33 ال��ع وضعاف ص�

-0.56 34 0.58 
 0.88 2.67 3 س�ع ضعاف

 ال�عل�
 0.49 2.61 33 ال��ع وضعاف ص�

0.55 34 0.58 
 0.36 2.44 3 س�ع ضعاف

 ال�ال�
 0.44 2.74 33 ال��ع وضعاف ص�

0.09 34 0.93 
 0.61 2.72 3 س�ع ضعاف

 ال��ة
 0.50 2.75 33 ال��ع وضعاف ص�

1.02 34 0.32 
 1.03 2.41 3 س�ع ضعاف

 

 :اآلتي ی���� ال�اب� ال��ول م�

 وهـ�ا (0.05) م� أك�� وهى (0.58) ال��اه�ة ال�ع���ة م����  ���ة نإ -

0H الع�م ف�ض�ة ق��ل �ع�ي  إجا�ـات م��سـ� بـ�� فـ�وق  ت�جـ� ال أنـه أ� 
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 �ال��ان� ال��ت�� ال���ر في ال����ة اإلعاقة درجة إلى تع��  الع��ة أف�اد

 .واإلدار�ة والف��ة ال�ال�ة

 وهـ�ا (0.05) م� أك�� وهى (0.58) ال��اه�ة ال�ع���ة م����  ���ة نإ -

0H الع�م ف�ض�ة ق��ل �ع�ي  إجا�ـات م��سـ� بـ�� فـ�وق  ت�جـ� ال أنـه أ� 

 ��انـ� ال�ـ�ت�� ال��ـ�ر فـي ال�ـ���ة اإلعاقـة درجـة إلى تع��  الع��ة أف�اد

 .ال�عل�

 وهـ�ا (0.05) م� أك�� وهى (0.93) ال��اه�ة ال�ع���ة م����  ���ة نإ -

0H الع�م ف�ض�ة ق��ل �ع�ي  إجا�ـات م��سـ� بـ�� فـ�وق  ت�جـ� ال أنـه أ� 

 �ال�ال� ال��ت�� ال���ر في ال����ة اإلعاقة درجة إلى تع��  الع��ة أف�اد

 .س���اً  ال�ع�ق 

 وهـ�ا (0.05) م� أك�� وهى (0.32) ال��اه�ة ال�ع���ة م����  ���ة أن -

0H الع�م ف�ض�ة ق��ل �ع�ي  إجا�ـات م��سـ� بـ�� فـ�وق  ت�جـ� ال أنـه أ� 

 �ال��ـة ال�ـ�ت�� ال��ـ�ر فـي ال����ة اإلعاقة درجة إلى تع��  الع��ة أف�اد

 .ال�راسي وال�ق�ر

 :ال��ص�ــــات

 ج��ـع فـي األمـل معاهـ� بـ�امج في ال�عل���ة ال�سائل اس���ام فاعل�ة ز�ادة -

 .ال�راس�ة ال��اهج ول���ع ال�عل�� م�احل

 فـي ال�عل���ـة ال�ق��ـات اسـ���ام مـ� ت�ـ� ال�ـي ال�ع�قـات إزالـة علـى الع�ـل -

 .ال��ع وضعاف ال�� م�اهج ت�ر��

 درجـة فـي ال��جـ�دة االخ�الفـات ل��اجهـة م���عـة تعل���ـة بـ�امج ت�ـ��� -

 .ال��ع وضعاف ال�� ال�الم�� ب�� ال�الم على والق�رة ال����ة اإلعاقة

 ال�راس�ة ال��اهج ل���لف �ال�� ال�اصة ال�اس���ة ال�عل���ة ال��امج إث�اء -

 �ـ�وف علـى لل�غلـ� وألـ�ان و�شـارات وأش�ال رس�م م� ال����ة �ال�سائل

 .�ع��ه ی��  وال ���ع األص� ألن وذل� ل�یه�، ال����ة اإلعاقة
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 وأهـال�ه�، ال�ـ� لل�ل�ة ال�عل���ة ال�ق��ات اس���ام أه��ة ح�ل ال�عي ن�� -

 .اإلم�ان ق�ر له� ال�عل���ة ال�ق��ات وت�ف��

 ال��اجـــع

  ال��اجع الع���ة

 .ال�ق��  م���ة :ال��اض ال�عل�، ت���ل�ج�ا إلى ال�عل���ة ال�سائل (1999) إس�اع�ل، ماه� ی�سف

 في ال��ع وضعاف ال�� و��امج معاه� معل�ي ت�اجه ال�ي ال���الت ،)2014ع�� ال�ح��(،ال������ 

 ال�ـع�د�ة، الع���ـة ال��ل�ـة،ال�عل��� ن�ـ� وجهـة مـ� ب���ة م�ی�ة في ال�عل���ة ال�ق��ات اس���ام

 .الق��  أم جامعة

 .وال��� لل��اعة الف�� دار :ع�ان ال����ة، اإلعاقة في مق�مة (1998) ال����، ج�ال

 :ال��ـاض ال�اصـة، ال����ـة فـي معاصـ�ة ق�ـا�ا (2003) ال���� ج�ـال دمحم وال��یـ�� م�ـى صـ��ي 

 .ال�اصة ال����ة أكاد���ة

�ع� م��الت ال�عل��. ���ارس األمل وضـعاف ال�ـ�ع �ال�لقـة األولـى مـ� ال�علـ��  )1990زاه�، دمحم (

)جامعــة 1990األساســي، ��ــ� مقــ�م فــي ال�ــ�ت�� ال�ــ��� ال�الــ� لل�فــل ال��ــ��، (أغ�ــ��

 .ع�� ال���، القاه�ة، ج�ه�ر�ة م�� الع���ة

 .ال�فاء دار :ع�ان ال�عل���ة، ال�سائل و�ن�اج ت���� (2002) سل��ان، نا��

دراســة تق����ــة الســ���ام ال�ق��ــات ال�عل���ــة فــي معاهــ� األمــل لل�ــ� ���ی�ــة  )2005ال�ــ��ة، ســار� (

ال��اض، رسالة ماج���� غ�� م���رة، ق�� ال����ة ال�اصة، �ل�ة ال����ة، جامعة ال�ل� سع�د، 

 .ال��اض

 :ع�ـان ال�اصـة، االح��اجـات وذو�  للعـادی�� و�ن�اجهـا ال�عل���ـة، ال�سـائل (2011) ع���، ماجـ� ال�ـ��

 .وال��ز�ع لل��� ال�فاء دار

 .وال��ز�ع لل��� ال����ة دار :ع�ان ال�عل�، وتق��ات ال�عل���ة ال�سائل (2006) ع���، إب�ا���

 معل�ـي لـ�� مهااسـ���ا دون  ت�ـ�ل ال�ـي وال�ـع��ات ال�عل���ـة ال�سـائل اسـ���ام (2000) عقل، فـ�از

 لأل��ـاث، ال��ـاح جامعـة م�لـة ج��ـي، م�اف�ـة فـي ال�ان��ـة ال�ـ�ارس فـي اإلن�ل���ـة اللغـة

 .14ع�د :نابل�

 ع�ـل ورقـة ال�عـارف، بـ�زارة سـ���اً  لل�عـ�ق�� ال�ه�ـي وال�أه�ـل ال�علـ�� ،(2000) ال��اني، سع� ع�� هللا

 .ال��اض س���ًا، لل�ع�ق�� ال�ه�ي وال�أه�ل لل�عل�� ال�عاص�ة االت�اهات ل��وة مق�مة
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