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 اإلھداء

 
 ج 

 

 اإلهداء
 :أهدي هذه الدراسة

ـ  دراسة ال ه طاليب وأصدقائي منهم ، فهذ     للصم وضعاف السمع بكافة أطيافهم وأخص       ،صهمخت

والتعايش مع حاضرهم مبا يستحقونه يعينهم على جتاوز عوقهم، قدم هلم ماوهم األحق بأن ي. 

 .بعد أن تقدم هلم العلوم واملعارف بالشكل املأمول) يوما ما (ةكامل دراسة اله هذواؤيقرآمل أن 

تمني واملربني واملعلمني للصم وضعاف الـسمع،    ذوي العوق وخاصة من امله      مع  لكل من يعمل  

دراسة اله يف إمتام هذاالذين كانوا سند، اوالذين يشكلون ركنيف تربية الصم وضعاف السمعا مهم . 

ستفدت من حبوثهم   االذين   (التقنيات التربوية  وعلم لكل الباحثني يف جماالت التربية وذوي العوق      

 . يسريا من املعرفةا ولو شيئًدراسة اله يف هذندو والذين قد جي)ودراسام ومؤلفاته

فلـهم   ، حبـق اوكانوا عون ،جناز هذه الدراسةإ من حقوقها ألجل ات جزًء إىل عائليت اليت اقتطع 

 .خالص الشكر والعرفان

 

 .أهدي هذا العمل 

 الباحث



  والتقدیرالشكر

 
 د 

 

 تقديرالشكر وال
يشكر، جل جالله يسر يل دراسيت  وإله إال هو يف األوىل واآلخرة ، خري من حيمد له احلمد ريب ال

 .فله الفضل والثناء، ومن دون توفيقه ال يصل املرء ملراده وأمدين بعونه،
إحسان بن حممد بن عثمان كنسارة أستاذ تكنولوجيا التعليم / كل الشكر أزجيه ألستاذي الدكتور    بداية  

ترفعه روحـه    ، متمكناٍ استاذًوأالً   فاض ا كان معلم  فقد،  دراسة ال  هذه واملشرف على  واالتصال التربوي 
 أدعو اهللا بـأن ميـد   ، دائما بروحه املتعاونة ودعمه املستمركرمينأ ، وتسمو به طباعه الراقية   ،املتواضعة

 .بعمره ويبارك بعمله
العمريي من قسم املناهج     والدكتور فهد بن علي    إبراهيم عامل،  :شكري الوافر واملمنون للدكتور   

ملكا العلـم واملعرفـة    ،ن ناقشا الرسالة ونقحاهايبية جامعة أم القرى اللذ وطرق التدريس يف كلية التر    
 .وسعة الصدر فساعداين أن أتالىف اخلطأ وأتدارك الزلل

قـدمت هـذا     الـيت ) قسم املناهج وطرق التدريس    (أشكر جامعة أم القرى وممثلها كلية التربية      
احت لطلبة العلم الوصول ملبتغاهم فيـشكرون      الربنامج يف املكان الذي يتيسر الوصول إليه، يف بادرة أت         

 .أجزل الشكر
قمـة يف  أربعة فصول دراسية كانوا فيها  الشكر يصل ألعضاء هيئة التدريس الذين تعاملت معهم  

 .استفدنا من خربام وجتارم ،التعامل والعلم واملعرفة
صدقاء ومعـارف   ، من أساتذة كرام ومن أ     هأتوجه بالشكر لكل الذين ساعدوين يف دراسيت هذ       

 . سواء باللقاءات املباشرة أو عرب وسائل التواصل فقد أمدوين بالكثري من الفائدة
حيث كانوا  ،ه الدراسة واملدونة أمساؤهم ذ ةاء الذين قاموا بتحكيم االستبان    أشكر األساتذة األعز  

 .املناسبوقدموا خربم يف تغيري وتبديل وإعداد احملتوى بالشكل  متعاونني بدرجة كبرية،
عجـب   ال  وبشكل سريع ومكتمل،   ،قاموا بتعبئة االستبانة   أشكر كل املعلمني واملعلمات الذين    

 ومـشريف   يريوأخص بالشكر مـد     ويأملون بكل خري هلم،    ،وضعاف السمع  الصميعملون مع    وهم
 .يف تسهيل مهمة توزيع االستبانة املعاهد والربامج، ويشكر تعليم القصيم لسرعة إجراءاته

 .األوراقيف قدموه، فهو حمفوظ بالوجدان قبل تسطريه   هؤالء أقدم شكري وامتناين على مالكل

 ...الباحث



 الدراسة مستخلص

 
 ه 

 

 مستخلص الدراسة
املشكالت اليت تواجه معلمي معاهد وبرامج الصم وضعاف السمع يف اسـتخدام التقنيـات              

 .التعليمية يف مدينة بريدة من وجهة نظر املعلمني
لى املشكالت اليت تواجه معلمي معاهد وبرامج الـصم وضـعاف    دف الدراسة إىل التعرف ع  

 مث تتفـرع  ،كهدف رئيس  السمع يف استخدام التقنيات التعليمة يف مدينة بريدة من وجهة نظر املعلمني           
ودرجة العـوق   ،األكادميي والتخصص العلمي واملؤهل جنس املستجيبأربعة أسئلة حول أثر متغريات   

الباحث األسلوب الوصـفي      هذه األسئلة استخدم   نت، وملعرفة اإلجابة ع    يف هذه املشكال   الطلبةلدى  
 اإلدارية والفنية   املشكالت ومت تصميم استبانة تكونت من أربعة حماور تتعلق ب         ،املسحي جلمع املعلومات  

ر  املتعلقة باخلطة واملقـر    شكالتوامل ،لبة املتعلقة بالط  شكالتوامل  املتعلقة باملعلم،  ملشكالتوا واملالية،
، مت توزيع األداة على مجيـع معلمـي         )ظاهريا وداخليا  (أداة الدراسة  الدراسي، ومت التأكد من صدق    

-١٤٣٤خالل الفصل الدراسي الثاين للعام الدراسي        ،مدينة بريدة يف    الصم وضعاف السمع   ومعلمات
 ،منـها  اسـتبانة  ٩٢استرجاع    مت ٩٤والبالغ عددهم    )وهم جمتمع الدراسة   (جلميع املراحل  ه١٤٣٥

 :وأسفرت نتائج الدراسة عن التايل
قلة  بالترتيب هي  أعلى أربع استجابات   احملور األول املتعلق باألمور املالية واإلدارية والفنية كانت       

، ونـدرة الـربامج واملواقـع      نترنـت إلتقنيات، وعدم وجود شبكة     وصعوبة نقل ا   امليزانية املخصصة، 
احملور املخصص للمعلـم، قلـة الـدورات         اف السمع، ويف  لكترونية اليت يستفيد منها الصم وضع     اإل

 جـاءت   لبـة ويف حمور الط   وضعف تأهيل املعلم يف استخدام التقنيات،      وقلة احلوافز املقدمة،   التدريبية،
  احلد األدىن من االحتياج، مث البيئة اخلارجية اليت الطلبةتوفر لل ال االستجابات مقدمة أن التقنيات احلالية

دون وجود معلـم، مث احتيـاج        تخدام التقنيات، مث صعوبة فهم الطالب عرب الوسائط       تشجع على اس  
 ويف حمور اخلطة واملقرر الدراسي جاء اختيارات العينة       . الطالب ملترجم تلقائي لفهم املواد عرب الوسائط      

 فقـرة أن    مث ،مسعيايوجد خطط حالية تدمج التقنية بتعليم املعوقني         ال: التالية حسب الترتيب   للعبارات
 أمهية استخدام التقنيات، وبعدها كثافة املادة العلمية، مث عدم كفاية حـصص             اخلطة الدراسية مل تراعِ   

 .مادة احلاسب اآليل
فلم تظهر أي ) بةودرجة عوق الطل ،العلميواملؤهل  ، والتخصص،جنس املستجيب  (أما املتغريات 

 .فروق ذات داللة بني عينة الدراسة يف حتديد املشكالت
العمل على توفري التقنيات التعليمية اخلاصة للـصم وضـعاف الـسمع،            : الدراسة من توصيات 

ضـرورة  و ضرورة تدريب معلمي الصم وضعاف السمع على استخدام التقنيات التعليمية اخلاصـة،           و
ضرورة تفعيل دور غرف املـصادر،       وجود اختصاصي تقنيات تعليمية خاصة يف كل معهد وبرنامج،        

 . مصادر تعلم يف كل معهد وبرنامج وإنشاء مركز
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Abstract 
The Problems facing the teachers of Deaf and Hearing Impairment 

Institutions in Using Educational Technologies in Buraydh City as Perceived by 
Teachers. 

The purpose of this study is to investigate the problems facing the teachers 
of deaf and hearing impairment institutions in using educational technologies in 
Buraydh city as perceived by teachers as a main objective while there are four 
questions about the effects of gender, academic qualifications, major and severity 
of disability among students on those problems. The study adopted the survey 
approach to collect data and design a questionnaire consisted of four domains 
related to the administrative, technical, and financial difficulties, teacher, student 
as well as plan and school curriculum difficulties. The researcher calculated 
internal and external validity then administrated the questionnaire on all male and 
female teachers of deaf students and hearing impairment students in Buraydh city 
in the second semester of the schooling year ١٤٣٤H/١٤٣٥H for all stages. The 
sample represented the population which totaled (٩٤) individuals while the 
researcher retrieved (٩٢)  questionnaires. The findings of the study were as 
follows: 

The first domain related to the financial, administrative and technical 
aspects: the four highest responses were the shortage of designated budgets, the 
difficulty in moving technologies, the lack of internet network and the scarce of 
programs and sites that can benefit students. The second domain related to 
teacher contained the following problems, the shortage in training, the shortage 
of incentives, and the weakness of teachers’ ability to use technologies. Student 
domain showed that the current technologies don’t provide student with the 
minimum level of his needs, technologies don’t encourage students to use them, 
the difficulty in working with programs in the absence of teachers and students 
need a special interpreter while working through those media. In the plan and 
curriculum domain it was clear that the problems are, there are no plans merging 
deaf teaching with technology, there is no consideration for technology use, the 
intensity of the content, and the shortage in computer classes for students. 

With regard to the variables (gender, major, academic qualification and 
disability severity) the findings showed that there were no significant statistical 
differences between the samples’ responses about the problems they face. 

The study recommended the need of providing special educational 
technologies for those students as well as training teachers to use those 
technologies. Moreover, the need of appointing a specialist in those types of 
technologies in each institution and program and activating the role of resources 
room and establishing a specialized learning center in each institution and 
program 



  الموضوعاتقائمة

 
 ز 
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 ج  اإلهداء

 د  تقديرالشكر وال

 ه  باللغة العربية مستخلص الدراسة

 و  ة اإلجنليزي باللغةمستخلص الدراسة

 ز  قائمة املوضوعات

 ك  قائمة اجلداول

 ١ :مدخل الدراسة: الفصل األول

 ٢ املقدمة: ١-١

 ٣ مشكلة الدراسة: ٢-١

 ٤ الدراسةأسئلة : ٣-١

 ٥ الدراسةأهداف : ٤-١

 ٥ الدراسةأمهية : ٥-١

 ٥ حدود الدراسة: ٦-١

 ٦  الدراسةمصطلحات: ٧-١

 ٩ :أدبیات الدراسة: الفصل الثاني

 ١٠ :إلطار النظريا: ١-٢

 ١٠ :اإلعاقة السمعية: املبحث األول: ١-١-٢

 ١٠ الصم وضعاف السمعمدخل للتعريف بفئة :١-١-١-٢

 ١١  يف اتمع وضعاف السمعنسبة وأعداد الصم ٢-١-١-٢



 الموضوعات قائمة

 
 ح 

 

 الصفحة املوضوع

 ١٢ أسباب العوق السمعي: ٣-١-١-٢

 ١٣ عالمات ظاهرة  ملن يعاين من مشاكل مسعية: ٤-١-١-٢

 ١٣ ي يف اجلانبني العقلي والتحصيلالصم وضعاف السمعخصائص : ٥-١-١-٢

 ١٥  مع اآلخرين وضعاف السمعطرق تواصل الصم: ٦-١-١-٢

 ١٦ : وضعاف السمعتعليم الصم: املبحث الثاين: ٢-١-٢

 ١٦  وضعاف السمعحملة تارخيية عن تعليم الصم: ١-٢-١-٢

 ١٨  السعوديةةتعليم الصم وضعاف السمع يف اململكة العربي: ٢-٢-١-٢

 ٢٠  وضعاف السمعخيارات تعليم الصم: ٣-٢-١-٢

 ٢١  وضعاف السمعمناهج الصماخلطة الدراسية و: ٤-٢-١-٢

 ٢٢ التعليمية واألدوات الالزمة املستخدمة مع املعوقني مسعيااألجهزة : ٥-٢-١-٢

 ٢٢ م وضعاف السمعمعلمو الص: ٦-٢-١-٢

 ٢٥ :تقنيات التعليم احلديثة: املبحث الثالث: ٣-١-٢

 ٢٥  املفهوم:١-٣-١-٢

 ٢٦ التطور التارخيي لتقنيات التعليم: ٢-٣-١-٢

 ٣٠ تعليميةدواعي استخدام التقنيات ال: ٣-٣-١-٢

 ٣٠ التعليم ووفوائد استخدام التقنيات يف جمال التربية أمهية: ٤-٣-١-٢

 ٣٢ معوقات ومشكالت استخدام  تقنيات التعليم: ٥-٣-١-٢

 ٣٤ )ذوي العوق( تقنيات التعليم للفئات اخلاصة :٦-٣-١-٢

 ٣٦ الصم وضعاف السمعتقنيات التعليم لفئة : ٧-٣-١-٢

 ٣٦ الصم وضعاف السمعاستراتيجيات استخدام التقنيات التعليمية مع : ٨-٣-١-٢

 ٣٧ فوائد احلاسب اآليل للصم وضعاف السمع: ٩-٣-١-٢
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 الصفحة املوضوع

 ٣٨ الصم وضعاف السمعاستخدامات التقنية احلديثة  مع : ١٠-٣-١-٢

 ٤٠ :الصم وضعاف السمعالتقنية مع  التعليق على استخدامات: ١١-٣-١-٢

واقع استخدام التقنيات التعليمية يف تعليم الصم وضعاف السمع يف : ١٢-٣-١-٢
 ةالسعودياململكة العربية 

٤٠ 

 ٤٣  الصم وضعاف السمعالطلبة تقنيات التعليم مع معوقات استخدام : ١٣-٣-١-٢

 ٤٤ :الدراسات السابقة: ٢-٢

 ٤٤ عرض الدراسات السابقة: ١-٢-٢

 ٥٤ سات السابقة التعقيب على الدرا:٢-٢-٢

 ٥٥ استفادة الدراسة احلالية من الدراسات السابقة :٣-٢-٢

 ٥٥ هذه الدراسة مقارنة بالدراسات السابقةمييز  ما :٤-٢-٢

 ٥٦ :المنھجیة وإجراءات الدراسة: الفصل الثالث

 ٥٧ منهج الدراسة: ١-٣

 ٥٧ جمتمع الدراسة: ٢-٣

 ٥٧ وصف خصائص املشاركني يف الدراسة: ٣-٣

 ٦١ أداة الدراسة: ٤-٣

 ٦٣ :صدق أداة الدراسة: ٥-٣

 ٦٣ )آراء احملكمني(الظاهري  لصدقا: ١-٥-٣

 ٦٣ االستبانة  لفقراتصدق االتساق الداخلي: ٢-٥-٣

 ٦٥ ثبات أداة الدراسة: ٦-٣

 ٦٦ األساليب اإلحصائية املستخدمة: ٧-٣
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 ٦٨ النتائج املتعلقة بالسؤال الرئيس: ١-٤

 ٧٩ النتائج املتعلقة بالسؤال األول: ٢-٤

 ٨١ النتائج املتعلقة بالسؤال الثاين: ٣-٤

 ٨٣ النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث: ٤-٤
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 قائمة اجلداول
 فحةصال املوضوع الرقم
 ٥٧  جنس املستجيب الدراسة من حيث وصف املشاركني يف ١
 ٥٨  املؤهل العلمي  لدرجةاتبع وصف املشاركني يف الدراسة ٢
 ٥٨   لنوع املؤهل العلمياتبع يف الدراسةوصف املشاركني  ٣
 ٥٩  مسعياملعوقني ا لتأهيلهم لتدريس اتبع وصف املشاركني يف الدراسة  ٤
 ٥٩ وم الذين يدرسلبةللط درجة العوق السمعي لاتبع وصف املشاركني يف الدراسة ٥
 ٦٠  لمرحلة التدريسية لاتبع ني يف الدراسةركاملشاوصف  ٦
 ٦٠   للتأهيل التدرييب يف جمال تقنيات التعليماتبع الدراسة وصف املشاركني يف ٧
٨ لتأهيلهم التدرييب يف جمال تربية وتعليم املعوقني اوصف املشاركني يف الدراسة تبع 

  مسعيا
٦١ 

 الذي  للمحور مع اموع الكلي     فقرةمعامالت ارتباط بريسون بني درجة كل        ٩
 )٣٠=ن (تنتمي له

٦٣ 

 لالستبانة االستبانة والدرجة الكلية حماور من حمورمعامالت ارتباط بريسون لكل  ١٠
 )٣٠=ن(

٦٥ 

 ٦٥ )٣٠=ن ()االستبانة ( أداة الدراسةجماالت )اخألفا كرونب (معامل ثبات ١١
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات حمور اجلوانب املالية والفنيـة           ١٢

 )٩٢=ن (واإلدارية
٦٨ 

 طة باملعلم املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات حمور اجلوانب املرتب        ١٣
 )٩٢=ن(

٧١ 

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات حمـور اجلوانـب املرتبطـة            ١٤
 )٩٢=ن ()مسعيااملعوق  ( وضعيف السمع،بالطالب األصم

٧٤ 

تبطة باخلطة  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات حمور اجلوانب املر        ١٥
 )٩٢=ن (سيراواملقرر الد

٧٦ 

 علـى حتديـد     جنس املستجيب للعينات املستقلة ألثر متغري     ) ت (نتائج اختبار  ١٦
 وبـرامج الـصم     معلمي ومعلمات معاهد  املشكالت والصعوبات اليت تواجه     

 وضعاف السمع يف استخدام الوسائل التعليمة يف مدينة بريدة

٧٩ 



 الجداول قائمة

 
 ل 

 

 فحةصال املوضوع الرقم
علـى حتديـد     ألثر متغري املؤهل الدراسـي     نتائج حتليل التباين أحادى االجتاه     ١٧

 وبـرامج الـصم     معلمي ومعلمات معاهد  املشكالت والصعوبات اليت تواجه     
 وضعاف السمع يف استخدام الوسائل التعليمة يف مدينة بريدة

٨١ 

على حتديد املـشكالت     ألثر متغري التخصص   الجتاهنتائج حتليل التباين أحادى ا     ١٨
 وبرامج الصم وضعاف السمع     معلمي ومعلمات معاهد  والصعوبات اليت تواجه    

 يف استخدام الوسائل التعليمة يف مدينة بريدة

٨٣ 

علـى   ألثر متغري درجة العوق لدى املتعلمني      نتائج حتليل التباين أحادى االجتاه     ١٩
 وبرامج الصم   معلمي ومعلمات معاهد  د املشكالت والصعوبات اليت تواجه      حتدي

 وضعاف السمع يف استخدام الوسائل التعليمة يف مدينة بريدة

٨٥ 
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 ٢ 

 :المقدمة: ١-١

 هو علم العصر، وأبرز أوجه عصر النهضة العلميـة     )Technology (علم التقنيات أو التقنية   إن  
 ا كـبري  العبت التقنية دور  قد  و والصناعية، فالتقنية تدخل حياتنا يف كل أوجهها وجماالا ودون حتديد،         

بل ومنذ زمن الثورة الصناعية الكربى يف القرن الثامن عشر والذي تعترب             فقط،رنا احلاضر   ليس يف عص  
كتشف احد مثاره، حيث اختصر اإلنسان املسافات، وسهل احلركة، وسرع التنقالت وأالتقنيات احلديثة 

 .واستفاد منها يف كافة ااالت، ومنها ااالت التربوية والتعليمية أسرار األرض،

وسهلت   من أساليب التدريس،   افطورت كثري   كل جماالت التربية والتعليم،    أسهمت يف لتقنيات  فا
كثري  ستطاع التربويون تسخري  او  يف عملية التعليم،   ا الطالب شريكً  جعلتو أساليب الشرح والتوضيح،  

 )والفيـديو   التلفزيـون  :مثالً (من املبتكرات التقنية لصاحل الفصل الدراسي عندما استفادوا واستثمروا        
حىت أضحت هذه املبتكرات جماال لكـثٍري مـن األطروحـات       - نترنتإلا- الشبكة العنكبوتية    اوأخري

 سواء يف املـدارس أو اجلامعـات        ، لعمليات التعلم  احكر  خاصة تعد  كما أن هناك تقنياتٍ   ، والبحوث
 .واملعاهد

فما تـصورنا لطلبـة      جا باهرا، نجد هناك نتا  ف مع الطلبة العاديني      تستخدم املختلفة التقنيات إن
أو وجود نقص ما يف تلقيهم املعلومة        ،حيتاجون لتقنيات التعليم بشكل أكرب، بسبب فقد أحد حواسهم        

تبينت األمهية الكربى الستخدام تقنيـات    فلقد ، ذوي العوق التربية اخلاصةطلبة إم ،أو التفاعل معها  
ـ  االتعايش مع العوق دراسي    أنه ميكن على  أكيد  تالومت   التعليم مع ذوي العوق بكافة شرائحهم،      ا وعلمي 
 .  لو مت استثمار مبتكرات التقنية،بقدر كبري داخل قاعات الصف الدراسي

اليت حتتاج لوسائل مـساعدة وأجهـزة     من ضمن فئات ذوي العوق     الصم وضعاف السمع   وفئة
 الكربى الـيت أحـدثها العـوق        سد الفجوة   لتتمكن من  ؛وحتتاج لتقنيات العصر وخمترعاته    تعويضية،
  .السمعي

يفتقدمها الصم وضعاف السمع     واللتان  السمع والنطق،  االتعلم يرتكز على أركان منها حاست     إن  
 .ن تعتربان حاالت خاصة تستوجب طرق تدريس خاصةا احلالتتاوكل بشكل كلي أو جزئي،

 مسعيالتعليم املعوقني   اآليل   ولقد بدأ االهتمام ذا اجلانب منذ زمن طويل، حيث أدخل احلاسب            
 يف الوقت    التقنية أن استخدام  إال   ،)٢٠٠٩الفرماوي   (أوائل السبعينات يف الواليات املتحدة األمريكية،     

آخر عن تعليم الصم وضعاف السمع، اللهم إال من جهود فرديـة أو خطـط               ب بعيدة بشكل أو     احلايل
 .مثالً ية يف اخلطة الدراستقليدية تفرض مادة احلاسب اآليل
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 ٣ 

ويتضح هذا من خالل جهد الصم أنفـسهم يف مواقـع            ،التقنية للصم أوسع من ذلك      إن فائدة 
 التركـي  وقـد ذكـر    ،ون إليها لالستزادة مبعلومة أو فائـدة      ؤ حيث يلج  ، أو مواقع البث   ،التواصل

لك التقنيات احلديثة مع الصم وضعاف السمع تقوم بدور احملفز واملسلي، وهي كذ            أن) ٢٠٠٥،٢١٧(
 . من مستقبل الصماومتثل جزًء تنمي مهارات التعلم،

الصم وضعاف  مشكالت استخدام التقنيات التعليمية مع تتناول يت الذه الدراسة  ه تكان ومن هنا 
 ومن مث قـراءة بعـض       ، معرفة الواقع من خالل العمل والتجربة وقبلها التخصص        تبعد أن مت   ،السمع

  .بشكل خاصوضعاف السمع وللصم عام، وقني بشكل البحوث اليت ناقشت هذا املوضوع للمع

 :مشكلة الدراسة: ٢-١
كان البد لذوي   و ، ظاهرة يف كافة ااالت ومنها جمال التعليم       دإن التوجه العام حنو التقنيات يع     

لكن  العوق ومنهم الصم وضعاف السمع أن حيظوا بفرصة االستفادة من املنتجات واملبتكرات احلديثة،            
 عن الوصول حنو نقطة مرضية مـن اسـتخدام          ا جد ال تعليم الصم وضعاف السمع بعيد     لألسف مازا 

 .يف اهتمام مسئوليه خططه ومناهجه، أو  سواء يف،التقنيات

للصم وضعاف الـسمع     نتيجة تدريسه  وكان لتخصص الباحث اجلامعي دور يف ذلك، وكذلك       
 ظاهرة يف كافة ااالت ومنها      د يع تخدامها واس التقنياتب هتماماال بكافة مراحلهم وأعمارهم، ومبا أن    

 سـواء يف    الصم وضعاف السمع حنو استخدام احلاسب اآليل مثالً       ميل   وقد رأى الباحث     ،جمال التعليم 
فتولد تفكري حول الدور املؤمل للتقنيات يف حيـاة          املواد املقررة هلم، أو خارج مدارسهم ومعاهدهم،      

كثافـة   بـشكل أكثـر    مدروسة حنو استخدام تقنيات التعليم     وضع برامج علمية وخطط    هؤالء لو مت  
 وكفاءة، 

 مت ذكرها يف كـثري مـن        -إن استخدام التقنيات لفئة الصم وضعاف السمع جيلب فوائد عديدة         
 :من وجهة نظر الباحث ميكن تدوينها يف النقاط التالية خاصة   ولكن هناك مزايا-املراجع

قد ال تكون املعلومات كافية أو  (دمي املعلوماتيعوض عدم كفاءة املقرر الدراسي يف تق -١
 ).ناقصة

اليت تأيت مبعلومات ) اليوتيوب مثالً (يتفادى ضعف وصول املعلومة من خالل بعض التقنيات -٢
 .مشاة ملا يقدم هلم يف املعهد أو املدرسة

 . عادة داخل الصف الدراسيمسعيااملعوقون  يبعد امللل الذي يشعر به -٣

 بوقت الطلبة استخدام وسائل مضمونة لتوصيل املعلومة وبشكل يفهمه مجيع يساعد املعلم يف -٤
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 .واحد

٥- ايتمكن األصم وضعيف السمع من الرجوع للموضوع املراد فهمه يف البيت حيث ال تتوفر غالب 
 .فرص ألن حيظى بتدريس فردي من قبل األهل

 من خالل مزاياه الكثريةمن التعليم املربمج بشكل فعال   الصم وضعاف السمعالطلبةيستفيد  -٦
وهذه املزايا تناسب طبيعتهم وقدرام وجتعلهم أكثر  التدرج،والتغذية الراجعة، والتكرار،: مثل

 . خاصة يف املواد العلمية كالرياضياتتفاعالً

       حىت قبل دراسة مرحلة املاجستري     اومن خالل املعطيات السابقة كان اإلحساس باملشكلة حاضر . 
ومت وضع خيارات عديدة لعنوان      الذي أبدى تفهمه وتعاونه   على الرسالة   ستاذ املشرف   األ أيدهوهذا ما   
 وبرامج الصم وضعاف    معلمي ومعلمات معاهد  املشكالت اليت تواجه    : استقر العنوان على   و الدراسة،

 يتركـز حتديـد   حيث  ،"السمع يف استخدام التقنيات التعليمية يف مدينة بريدة من وجهة نظر املعلمني        
  وبرامج الصم وضعاف السمع يف استخدام  معلمي ومعلمات معاهد  تواجه   شكلة يف وجود مشكالت   امل

 .مسعيااملعوقني  طلبة، وتعيقهم من االستفادة منها واستثمار فوائدها مبا تعود فائدته للتقنيات التعليم

 :الدراسةأسئلة : ٣-١

  :السؤال الرئيس

عاهـد وبـرامج الـصم وضـعاف الـسمع يف            م  ومعلمـات  ما املشكالت اليت تواجـه معلمـي      
 ؟ من وجهة نظر املعلمني يف مدينة بريدةتقنيات التعليماستخدام 

 :اآلتية األسئلة الفرعية ن السؤال الرئيسع ويتفرع 

 معاهد وبرامج الصم وضعاف السمع يف  ومعلماتهل ختتلف املشكالت اليت تواجه معلمي -١
 ؟جنس املستجيب الختالف ابعاستخدام تقنيات التعليم يف مدينة بريدة ت

 معاهد وبرامج الصم وضعاف السمع يف  ومعلماتهل ختتلف املشكالت اليت تواجه معلمي -٢
الختالف املؤهل الدراسي؟ااستخدام تقنيات التعليم يف مدينة بريدة تبع  

 معاهد وبرامج الصم وضعاف السمع يف  ومعلماتهل ختتلف املشكالت اليت تواجه معلمي -٣
 ؟ العلمي الختالف التخصصاقنيات التعليم يف مدينة بريدة تبعاستخدام ت

معاهد وبرامج الصم وضعاف السمع يف ومعلمات هل ختتلف املشكالت اليت تواجه معلمي  -٤
؟الطلبة لدرجة العوق لدى ااستخدام تقنيات التعليم يف مدينة بريدة تبع 
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 :الدراسةأهداف : ٤-١

 وبرامج الصم وضعاف السمع يف مي ومعلمات معاهدمعلاملشكالت اليت تواجه التعرف على  -
 . يف مدينة بريدةتقنيات التعليماستخدام 

 وبرامج معلمي ومعلمات معاهد على حتديد املشكالت اليت تواجه جنس املستجيبمعرفة أثر متغري  -
 . يف مدينة بريدةتقنيات التعليمالصم وضعاف السمع يف استخدام 

 وبرامج معلمي ومعلمات معاهد على حتديد املشكالت اليت تواجه يالعلممعرفة أثر متغري املؤهل  -
 . يف مدينة بريدةتقنيات التعليمالصم وضعاف السمع يف استخدام 

 معلمي ومعلمات معاهدعلى حتديد املشكالت اليت تواجه  األكادميي معرفة أثر متغري التخصص -
 .ينة بريدة يف مدتقنيات التعليموبرامج الصم وضعاف السمع يف استخدام 

معلمي ومعلمات معرفة أثر متغري درجة العوق لدى املتعلمني على حتديد املشكالت اليت تواجه  -
 من وجهة نظر  يف مدينة بريدةتقنيات التعليم وبرامج الصم وضعاف السمع يف استخدام معاهد

 .املعلمني 

 :الدراسةأهمية : ٥-١

 . وضعاف السمعيات مع فئة الصمالوقوف على أمهية استخدام التقنتسهم الدراسة يف  -

 معرفة املشكالت اليت تواجه استخدامات التقنيات التعليمية يف تدريس الصمتساعد الدراسة على  -
 .وضعاف السمع

 .جيابيةإ وحتقيق مردود تعليمي أكثر ، لتاليف أثر العوق؛تطوير أداء املعلمني يف تسخري التقنية -

 .يف نفس اال  واملهتمني،لباحثني وا،املشرف التربوي تفيد نتائج الدراسة -

 :حدود الدراسة: ٦-١

 :حدود الدراسة كما يلي وضعت

وبرامج الصم وضعاف السمع يف  ومعلمات معاهد اقتصرت الدراسة على معلمي: احلدود املكانية -
 .مدينة بريدة

 وبرامج معاهد)  بنات،بنني (تقتصر الدراسة على املشكالت اليت تواجه معلمي: احلدود املوضوعية -
 يف استخدام التقنيات  للمراحل التحضريية واالبتدائية واملتوسطة والثانويةعالصم وضعاف السم
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 .التعليمية

 .ه١٤٣٥ـ١٤٣٤  من العام الدراسي الدراسة خالل الفصل الثاين أداةتطبيق مت: احلدود الزمنية -

 .استخدمت الدراسة املنهج الوصفي املسحي: احلدود املنهجية -

خدم يف الدراسة معامل االرتباط لبريسون لتقنني أداة الدراسة، ومعامل است: صائيةاحلدوداإلح -
، وحتليل التباين نباخ لتحليل البيانات، املتوسطات احلسابية املوزونة واالحنرافات املعياريةألفاكرو

  .أحادي االجتاه

 :   الدراسةمصطلحات: ٧-١
 : تقنيات التعليم

 :أن تكنولوجيا التعليم هي )١١١،م٢٠١٣(عطار وكنسارة  ذكر

 .) وتقومي وحتسني العملية التربويةاألسلوب والنظام الشامل الذي يساعد على تنظيم (

 .أو مبتكر مصنوع يستخدم يف عمليات التعليم كل منتج:بـتعرف إجرائيا 

  :التربية اخلاصة
 مستوى تدريس خيطط على «:بـ )١٠، م ٢٠٠٥ ( كما ورد يف اخلطيب    )٢٠٠٢(هيوارد   عرفها

فردي، وينفذ بطريقة منتظمة، وقيم بعناية ملساعدة ذوي احلاجات اخلاصة على حتقيق أقصى مدى ممكن    
 .»من الكفاءة الشخصية يف البيئات احلالية واملستقبلية

 :وتعرف إجرائيا بأا
بب  العـاديني بـس    الطلبة الذين حيتاجون رعاية خمتلفة عن       طلبةيقدم لل   منط من التربية والتعليم   

 .اختالف مهارام وقدرام عن العاديني

 :تقنيات التربية اخلاصة
 :بأا) ٢٠٠٩(الفرماوي  عرفها

 أو مصنوع وفقًا للطلب دف زيادة الكفاءة        ،أي مادة أو قطعة، أو نظام منتج، أو شيء معدل         «
 .)١مرجع إلكتروين( »العلمية والوظيفية لذوي االحتياجات اخلاصة
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  :تعرف إجرائيا بأا
 أو مت اأو مبتكر مصنوع يستخدم يف عمليات تعليم ذوي العوق، سواء كـان مبتكـر              كل منتج 

 .تعديله أو تطويره 

  :معاهد األمل
مؤسسات تقدم الربامج التربويـة     «:  بأا )٢٠٠٢(سيسامل   نقال عن  )٨،٢٠٠٦ (أخضرها  تعرف

ايـة الـصحية     إىل جانـب الرع    ،بناتوالتأهيلية والثقافية للتالميذ الصم وضعاف السمع من البنني وال        
 .» اإليواء واليوم الدراسي العادي، وتسري على نظام جيمع بنيواالجتماعية والنفسية

 :تعرف إجرائيا بـأا
ميكن تلقي تعلـيمهم يف املـدارس     الصم ممن الطلبةأماكن تربوية وتعليمية حكومية يدرس ا ال   

 .رحلة التحضريية حىت اية املرحلة الثانويةوهي مراحل تبدأ من امل،  بسبب عوقهم؛العامة

 :برامج دمج الصم
 :تعرف إجرائيا بأا

 ، السمع أو الصم حسب احلاجة     و ضعيف طلبةيدرس ا ال   ،مدارس التعليم العام  فصول ملحقة يف    
 .لتأثري عوقهم على قدرام التحصيلية  تعليمهم تبعاطلبةها الفيويتلقى 

  :مسعيااملعوق 
 .باألصم وضعيف السمع:ئيايعرف إجرا

 :الصمم
 أن حاسة السمع غري وظيفية ألغراض احلياة        « : فإن الصمم يعين   )٢٤ ، ٢٠٠٥ (حبسب اخلطيب 

 .»سمع لفهم الكالم واكتساب اللغة األمر الذي حيول دون القدرة على استخدام حاسة ال؛اليومية

 .عن أداء وظائفها الطبيعية تعطل حاسة السمع :يعرف إجرائيا بـ

  :األصم
 رئيسالشخص الذي يتم تطور مهارات التواصل لديه بشكل      «: بأنه )٢٠٠،٥٦ (عرفه الزريقات 
 .»من خالل اال املرئي
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  :ويعرف إجرائيا بأنه
 .تعمل لديه حاسة السمع بالشكل الطبيعي الشخص الذي ال

  :ضعاف السمع
 لدرجة أـم    ، مسع ضعيف  الذين لديهم  «:بأم )٥٢ ، ٢٠٠٥(عبد الرمحن والببالوي    يعرفهم  

حيتاجون يف تعلمهم إىل ترتيبات خاصة، أو تسهيالت ليست ضرورية يف كل املواقف التعليميـة الـيت          
 .»ا من اللغة والكالم الطبيعيصيدتستخدم لألطفال الصم، كما أن لديهم ر

 :التعريف اإلجرائي
 وكـسب   ،ع اآلخرين التواصل م  متكنهم من  هم األشخاص الذين يعانون من درجة عوق مسعي       

 .ثروة لغوية بدرجة أقل من العاديني

 : احلاسب اآليل 
لكتروين ميكن برجمته ليقوم مبعاجلة البيانـات       إجهاز  هو  «): ٢٠٠٩،٥ (ةحسب عطار وكنسار  

 الستخالص املعلومات املفيـدة     ؛املنطقية  وإجراء العمليات احلسابية واملقارنات    ،وختزينها واسترجاعها 
  .»منها

 :رائيا بأنهويعرف إج
من حيث الكتابة والتخـزين واسـترجاع       ،بشكل أسرع  جهاز قادر على التعامل مع املعلومات     

 .املعلومات، والقيام بالعمليات احلسابية وبناء التصاميم
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 الفصل الثاني 
  أدبيات الدراسة

 .اإلطار النظري:١-٢

 :اإلعاقة السمعية: املبحث األول: ١-١-٢

 :عليم الصمت: املبحث الثاين: ٢-١-٢

 :تقنيات التعليم احلديثة: املبحث الثالث: ٣-١-٢

 :الدراسات السابقة: ٢-٢

 .عرض الدراسات السابقة: ١-٢-٢

 . التعقيب على الدراسات السابقة:٢-٢-٢

 .استفادة الدراسة احلالية من الدراسات السابقة :٣-٢-٢

 .هذه الدراسة مقارنة بالدراسات السابقةمييز   ما:٤-٢-٢
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 اإلطار النظري :١-٢

 :اإلعاقة السمعية: المبحث األول: ١-١-٢

 :الصم وضعاف السمعمدخل للتعريف بفئة :١-١-١-٢

 جهاز السمع على أداء مهماته الطبيعية بالشكل        ةقدر حالة من عدم  :الصمم وضعف السمع هو    
 عملية السماع  السمع خمتلفة، وكلها تؤثر يفِدالذي جيعل الفرد يستفيد منه بشكل كامل، ودرجات فقْ        
مما جيعلنا حنكم مبدى تأثر حالة الفرد سـواء   ؛واليت بدورها تؤثر يف عملية النطق والتواصل مع اآلخرين     

 التعلم  علىمع نفسه أو بعالقاته مع احمليطني، واألهم لدينا هنا هو األثر الكبري الذي خيلفه يف جمال قدرته
 .والتعليم

 وأخرى تربوية ،ولكنـها     ، وأخرى نفسية  ، طبية ات تعريف : كثرية منها  اتوللعوق السمعي تعريف  
 العامة أو اليت هي اتوهنا نذكر بعضا من التعريف    ،  إمجاال تشري ملستوى مسع أقل من األشخاص العاديني       

 .دراسةأقرب ال ال

: هـو  )١٦٣ ، ٢٠٠٤ (املوايف وراضـي    كما ورد يف   ن الطفل األصم   أ )٢٠١٠ (ةدورمنيذكر  
 ونتيجة لـذلك فهـو مل   ،د قدرته السمعية يف السنوات الثالث األوىل من عمره      ذلك الطفل الذي فق   «

 .» هذا الطفل مصطلح األصم األبكمىيستطع اكتساب اللغة ويطلق عل

الذين فقدوا حاسة السمع ،     « :الصم بأم ) ٢٠١٢ (حسب السبيعي ) ٨٦،٢٠٠٩(الليثي   عرفه
ليب تعليمية للصم ، متكنهم من االستيعاب دون        أو من كان مسعهم ناقصا لدرجة أم حيتاجون إىل أسا         

 .»خماطبة كاملة

 فهي  ،ومعروف أن درجة فقدان السمع ليست متساوية عند األشخاص املصابني بالعوق السمعي           
وللصمم تصنيفات متعددة حسب السن الذي حدثت فيـه   ،  ديسبل) ٩٠ حىت فوق    ٢٧ (تتراوح مابني 

هم لدينا هو حسب درجة الفقدان السمعي الذي مبوجبـه    وامل اإلصابة، وحسب طبيعة العوق السمعي،    
 : واملكان التربوي املالئم له فهناك،معرفة اخلدمات اليت حيتاجها يتم

-(.ديسبل  )٤٠ -٢٧ (ا فقدان مسعي بسيط جد decibel(. 

 .)decibel (ديسبل) ٥٥-٤١ ( فقدان مسعي بسيط-

 .)decibel (.ديسبل )٧٠-٥٦ ( فقدان مسعي متوسط-

 .)decibel (.ديسبل) ٩٠ -٧١ ( فقدان مسعي شديد-
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 .)decibel (.ديسبل)  فما فوق-٩٠ (عميق  فقدان مسعي-

ذلك الفرد  « :فقد عرف األصم بأنه   ) ٢٠١٢ ( السبيعي املشار له يف   )Moore. (مورو أما
 وهـم   ميتلك القدرة على االعتماد على حاسة السمع وحدها يف عملية معاجلة املعلومـات،             الذي ال 

 .»مرتبطون يف العادة بالثقافة واهلوية اخلاصة بالصم

الشخص الذي تكون لديه حاسة السمع      « :ضعيف السمع بأنه  ) ١٨٩,٢٠٠٧ (يعرف الدمهشي 
ضعيفة، ولكنها وظيفية ألغراض احلياة االعتيادية، سواء باملعينات السمعية أم بدوا، ويستطيع الشخص 

لسامع أكثر مما ثريات السمعية األخرى، وهلذا فهو يشبه الشخص اضعيف السمع االستجابة للكالم، وامل 
 .»يشبه الشخص األصم

 :السمع العادي والصمم وضعيف السمع فقد فرق بني) ٢٠٠٦(شحرور   أما

 :فئة السمع العادي
         مع، ومع ذلك يبقى الفرد قادرم على السعلى التخاطـب مـع   اخيتلف الناس العاديون يف قدر 

ه دون صعوبة، ويستطيع القيام بالوظائف واألدوار العادية اليت حتتاج إىل السمع دومنـا              الناس من حول  
 .مساعدة

  :فئة الصمم
   مع شديدفال يتمكن الفرد من فهم الكالم، كما يتأثر النطق بدرجة ملحوظـة،             ايكون فقد الس 

يع الفرد معها مساع    وهو حباجة إىل تأهيل وتدريب خاصني، ويف احلاالت الشديدة من الصمم ال يستط            
  .األصوات مهما ارتفعت شدا

  :فئة ضعف السمع
وتقع هذه الفئة بني الفئتني السابقتني، وتكون القدرة على السمع ضعيفة، فيواجه الفرد صـعوبة               

 لكنه يستطيع النطق والتخاطب بشكل يتوقف على شدة ضعف السمع           ،واضحة يف مساع وفهم الكالم    
 .)٢مرجع إلكتروين(  ضمن هذه الفئة إىل تدريب وتأهيل خاصني وحيتاج األفراد،لديه

 : في المجتمع وضعاف السمعنسبة وأعداد الصم ٢-١-١-٢
 فمثالًض املصادر وجد إحصاءات أكيدة ذا الشأن، وميكن أن نستقي أرقاما من خالل بعت ال -

زيد مع كبار  وت،٪٢-١ أن نسبة الصم يف اتمع السعودي تصل مابني )٢٠١٣الريس (يذكر
 بوزارة التربية حسب إحصائية اعدد الطالب الذكور الذين يتلقون تعليمهم رمسيو ،٪٥السن لتصل 

 .طالبا) ٤٦٦٢ (هو) ٢٠١٢ (العام
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يوجد رقم تقرييب لعدد اإلناث والذكور بعدد يتجاوز ) الدراسةمكان  (يف منطقة القصيم -
 وال شك يزداد الرقم دون تسجيل رمسي م، ممن يتلقون تعليمهامن املسجلني رمسي) ٥٠٠(الـ

 .)٢٠١٣ العوق السمعي اخلريية بربيدة تقرير مجعية(

أنه يوجد عشرة من كل ألف طفل يف أمريكا لديهم  )٢٣٩. ٢٠١١(ميسون عودة  ذكرت -
من كل ألف طفل  )٥-٣(صعوبة يف السمع، منهم واحد لكل ألف لديه صعوبة مسع ملحوظ ،و

من جممل سكان أمريكا لديهم ضعف يف  )٪٣ ( لطيف، مع العلم أنلديه صعوبة مسع بسيط إىل
 .السمع

- اوعامليألن الصمم ليس درجة واحدة ميكن ؛)٪١٠ -٣ (تكون النسبة متراوحة بني  ماا دائم 
يدرجون ضمن املعوقني  كما أنه كلما زادت األعمار ارتفعت نسبة العوق السمعي ممن ال حتديدها،

 عددهم قدرتفإن منظمة الصحة العاملية حسب آخر إحصاء ) ٢٠٠٥(نويب لمقال لوحسب ،مسعيا
  .امليون) ١٥٠(ـب

 :أسباب العوق السمعي: ٣-١-١-٢

  حبيث ،بأن هناك اختالفات يف أسباب العوق السمعي      ) ٢٠١٠ (ذكر موقع منظمة الصحة العاملية    
وهناك عامل   الدة وما بعد الوالدة،   ميكن إمجاهلا مبجموعة من األسباب اليت حتدث قبل الوالدة وأثناء الو          

يـؤدي  أي أن أحد الوالدين أو كالمها مصاب بعوق مسعي ما، مما  مهم ومشاهد وهو السبب الوراثي،    
 ا مكتـسب  ان هناك صـمم   إ :أن نقول كذلك   وميكننا ،حللول احتمالية إصابة املولود بنوع من الصمم      

اوصمما خلقي.  

هذه األسباب قد تؤدي لوجود حالة من العوق يف اجلهـاز           ية فإن   مل وحسب منظمة الصحة العا   
  :السمعي منها

 ةالوالدة املبتسر. 

 ظروف متنع الطفل أثناء الوالدة من استنشاق كمية كافية من األكسجني. 

 والزهري وغري ذلك،إصابة املرأة أثناء احلمل ببعض العدوى، مثل احلمرياء . 

 أكثر من جمموعة م« :استخدام األدوية السامة لألذن مثل املضاد احليوي  دواًء،١٣٠ن األدوية تضم 
  . أثناء احلمل بطرق غري سليمة»)جنتاميسني(

 اإلصابة بالريقان، الذي ميكنه إحلاق ضرر بالعصب السمعي لدى الوليد. 
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 والعداوى املزمنـة    ، والنكاف ، واحلصبة ،وميكن أن تؤدي األمراض املعدية، مثل التهاب السحايا       
 يف  ا يف مرحلة الطفولة، وقد حيدث ذلك أيـض        األذن إىل اإلصابة بضعف السمع، خصوص     اليت تصيب ا  

   من مراحل العم           امراحل الحقة، وميكن أيض مبـا يف    ر أن يؤدي استخدام األدوية السامة لألذن يف أي ،
 ميكن أن  كما، واألدوية املضادة للمالريا، إىل إحلاق أضرار باألذن الباطنة       ،ذلك بعض املضادات احليوية   

 . تتسبب اإلصابات اليت حتدث يف الرأس أو األذن يف اإلصابة بضعف السمع

اإلصابة بضعف السمع   بوميكن أن تتسبب الكتل الشمعية أو األجسام الغريبة اليت تسد قناة األذن             
يف أي من مراحل العمر، وميكن أن يؤدي التعرض للصخب املفرط، مبا يف ذلـك اسـتخدام اآلالت                  

 أو غري ذلك من أشـكال الـصخب، مثـل دوي         ،خبة يف العمل أو التعرض للموسيقى الصاخبة      الصا
األسلحة أو االنفجارات، إىل إحلاق أضرار باألذن الباطنة وإضعاف القدرة السمعية، ومـع التقـدم يف        

 ممالسن، قد يؤدي التعرض املتواصل للصخب وغريه من العوامل إىل اإلصابة بضعف السمع أو الـص               
 ) ٣مرجع إلكتروين( .) ٢٠١٠موقع منظمة الصحة العاملية (

 :عالمات ظاهرة  لمن يعاني من مشاكل سمعية :٤-١-١-٢

 قد يكتـشف  و  بعض العالمات الظاهرية على الشخص الذي يعاين مشكلة يف السماع،          يالحظ
قد تكون  ، ف مااملظاهر اليت تدل على وجود مشكلة        ا من هذه  كثري من اآلباء واألمهات واملعلمني بعض     

 : وميكن إمجال بعض املظاهر يف، أو حلالة أخرى،متعلقة جبهازه السمعي

وانسحاب من كثري من األلعاب اليت  ضعف دراسي ، وتأخر يف املواد اليت حتتاج للسماع والنطق،
 وقوة الصوت كاإلذاعة    ،اليت تركز على البالغة والفصاحة     وترك املناشط  تعتمد على الكالم أو اللفظ،    

مد الرأس أو تقريب اجلسم ملصدر الصوت، وبعض األطفال يقوم حبك            اومن العالمات أيض   املدرسية،
يالحظ كذلك الصوت املنخفض، وحماولة استخدام جسمه لإلشارة، وأهم مظهر هو ضـعف              أذنيه،

ك عـرب   لوعلى العموم هذه مظاهر عامة وميكن التأكد من ذ         استجابته لألصوات خاصة عند مناداته،    
 ولكـن   ،ص جهاز السمع من قبل األخصائيني الذين ال يكتفون بإعطاء درجة للفقدان الـسمعي             فح

 .هي املعينات السمعية املناسبة ،وما التعليمية و العالجيةبتوضيح اخليارات

  في الجانبين العقليالصم وضعاف السمعخصائص  :٥-١-١-٢
 :يوالتحصيل

ات متيز الصم عن العاديني، ففقدان الـسمع  هناك خصائص ومس فإن  لطبيعة العوق السمعي وأثره     
 واملعـريف  ،وضعف القدرة اللغوية البد أن يؤثر على شخصية الفرد يف جماالت النمو اللغوي والعقلـي          

 وقد  ، النمو االنفعايل  ا وأخري ، واالجتماعي واجلسمي والصحي وجانب التحصيل الدراسي      ،والشخصي



 أدبیات الدراسة : الفصل الثاني

 ١٤ 

التعـرض هلـذين     متحيث   ،)التحصيلية (لعقلية والدراسية  أكثر باجلوانب ا   ة متعلق دراسة ال  هذه كونت
 :اجلانبني

 :يف اجلانب العقلي
م عاديون يف هذا اجلانب حبكم أن عوقهم يف جهاز السمع ولـيس      ما ادائميصنف الصم على أ

وقد يكون مرد ذلك احلكـم   قل ذكاء من العاديني،   أأم  إىل  آخر  بجبانب آخر، ولكن ينظر بشكل أو       
ولكـن   ،االستقبال والتعبري يف جمال اللغة      أو مهارات ترتبط جبانب    ،ن خالل مسعهم أو نطقهم    عليهم م 

  :وهي) ٢٠٠٥،١٧٩(عبد الرمحن والببالوي ثالث قضايا يف هذا اجلانب حسب  هناك

 مما يؤدي إلخفاق الصم يف ؛وجود مقاييس ذكاء موحدة بني العاديني وذوي العوق السمعي -١
 .يوالتعبري األداء اللفظي

 .تعليمات االختبارات املراد تطبيقها النظر بطرق توصيل -٢

حيث حتض الدراسات  حصائية لالختبارات من حيث الصدق والثبات،بإهناك جوانب تتعلق  -٣
 .مقاييس خاصة للصم أمهية وجود على

مـن حيـث     دراسة بني جمموعتني من الطالبات الصم والعاديات      ) ٢٠٠٠ (صديق وقد أجرت 
 أن  إىلخلصت النتائج و  والذاكرة قصرية املدى والتفكري التجريدي،     ،اللفظي واالنتباه الفروق يف الذكاء    

الطالبات العاديات تفوقن من خالل الفروق ذات الداللة اإلحـصائية يف جمـاالت االنتبـاه واإلدراك                
 . والتفكري التجريدي،والذاكرة قصرية املدى

 أخفقت عـشرات الدراسـات     « ):١٠٨ ، ٢٠٠٥ (اخلطيب يورد  عن هذا اجلانب   اوليس بعيد
 . » سيكولوجية خاصةمسعياالعلمية يف تقدمي أدلة على أن لألشخاص املعوقني 

 :يالتحصيل الدراس

  يعترب التحصيل الدراسي عالمة فارقة بني الطالب العادي والطالب الذي يعاين من عوق مسعـي،  
حيـث   عن اخلطط املقدمة للعاديني،   فنجد أا ختتلف     صم،لويالحظ ذلك من خالل اخلطة الدراسية ل      

كما أن آلية االختبارات املقدمة      ،)مثالً (إعفاء الصم من مواد مثل األدب والبالغة       يربز ضعف اللغة يف   
 .هلم تتميز مبراعاة عوقهم 

أن هناك رؤية من قبل املتخصصني الباحثني       إىل  ) ٢٠٠٥،١٩٦(عبد الرمحن والببالوي    أشار  وقد  
 )١٩٩٦( مـورز  لكن، باملشكلة اللغوية لديهم   د الصم وضعاف السمع مرتبط    عن أن الضعف الدراسي  
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 لديهم  توجد  هم أشخاص ال   مسعياأن األشخاص املعاقني    إىل  أشار  ) ٢٠٠٣،١٨٢(الزريقات   كما ذكر 
توجد أدلة تؤكد أن تطورهم املعـريف        كما أنه ال   ، فال توجد حمددات لقدرام املعرفية،     عيوب ذكائية 
  . أقل من األشخاص السامعنيوالذكائي هو

تعليم الكالم للصم مهمة صعبة     « :أن) ٢٠١٢ ( السبيعي  عن نقالً) Smith, (مسيث يذكر
عالية لفترات زمنية طويلة، باإلضافة إىل التعليم املنظماتتطلب جهود «.  

        ت ىل صعوبة فهم باقي املقـررا     إ اولعل صعوبة تعليم الكالم للصم وضعاف السمع تعطي مؤشر
 .فهم اللغة وإجراء حوار مع املعلمخاصة ما يعتمد على  الدراسية،

 : مع اآلخرين وضعاف السمعطرق تواصل الصم :٦-١-١-٢

آلتـا   وكيف ومهـا    فقدان السمع ومن مث النطق يصعب مهمة الفرد يف التواصل مع اآلخرين،           
 عدةترام أو اآلخرين بطرق     ومع ذلك يستطيع الصم أن يتواصلوا مع أ        التواصل الرئيسة عند اإلنسان،   

الصم وضعاف   ومن طرق تواصل،آخربأهداف التواصل بشكل أو  حتقق  ولكنها   ،تكون متكاملة  قد ال 
 :السمع

 :لغة اإلشارة
، أو التواصل اليدوي، وهي عبارة عن استخدام أعضاء اجلـسم        شارياإل وتسمى أيضا التواصل    

 ،مؤيـدون  وهلذه الطريقة أنـصار    سالة للشخص املقابل،  إليصال ر  ؛املختلفة وتعابري الوجه واإلمياءات   
 لدرجة أنه مت منعها يف بدايات تعليم الصم بشكل رمسي، ولكنها تبقى الوسـيلة               ،معارضونوآخرون  

قـوانني    بل وجتعـل هلـا     ، مما جعل املنظمات العاملية واإلقليمية تعترف ا       ؛األبرز واحملببة ألكثر الصم   
 .والقواميس الكتب اخلاصة ا  من اإلشارات، ومت إعداد كثري من وتسعى لتوحيد كثٍري،وأنظمة

بالعموميات عند أول  أن الصم مهما اختلفت مشارم يستطيعون التفاهم       ا هذه الطريقة  ومن مزاي 
إجياد تواصل حمكـي     تعينهم بقايا السمع يف    مواجهة أو لقاء، وتستخدم هذه الطريقة مع الصم ممن ال         

 ، والقيود، والتعاقب، والتزامن، التصريف:خصائص للغة اإلشارة منها) ٢٠٠٦ (يويورد العصيل . مالئم
 .)٣٨٢ ( الرمزي،والتطابق

يف ضوء غياب اللغة  أن لغة اإلشارة متثل لغة تواصل للصم ) ٢٠٠٤ (يذكر حنفي والسعدون  كما  
 آرائهـم  والتعـبري عـن   اللفظية، ويرى الصم أن هذه اللغة هي وسيلتهم األساسية حلل مـشكالم،     

ومما يزيد مـن كفاءـا       ،ااخلربات الالزمة لتلبية معظم احتياجام تقريب      وأفكارهم الذاتية، واكتساب  
 ) .٧٥( ارتباطها بطرق التواصل األخرى
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 . تقبل الصم هلا وسرعة تعلمها، وقد تستخدم من قبل العاديني يف مواقف خمتلفة أيضاومن مزاياها

وهي حباجة ملواجهة واضحة بني املرسـل        لل من استخدام اللغة،    أا تق  يقةمن عيوب هذه الطر   و
مع التذكري أن درجة العلمية     واملتلقي، كما أن عدم توحيد اإلشارة قد يصعب فهم بعض املصطلحات،            

 .فيها ليست كما يف الطريقة الشفهية

 :الطريقة الشفهية
  علميـة مـن التواصـل      وهي أداة تواصل أكثر   ،  التدريب السمعي  أو وقد تسمى قراءة الشفاه   

 منهم من    قلةٌ ،أنصار فهي تعتمد على خمارج احلروف والقدرة على النطق، وهذه الطريقة هلا           شاري،إلا
 وطريقة نطقه ينقطع التواصل ،اختالف الشخص املقابل بلغته وثقافته أنه مبجردإىل  ويعود السبب ؛الصم

من الصم من يستخدمها بشكل تلقائي مـع        كما أا حتتاج للتدريب، مع العلم أن هناك         ، بشكل كبري 
 بسبب قدراته اخلاصة وسرعة مالحظته وتركيزه، وهي أكثر فائدة للـصم يف             ؛استخدامه للغة اإلشارة  

املتحدث من خالل متابعة حركـة الـشفاه وخمـارج           خاصة يف فهم   جانب االختالط مع اآلخرين،   
لكون بقايا مسع تؤهلـهم للتواصـل       ممن مي  ،يكثر استخدام هذه الطريقة مع ضعاف السمع       احلروف،

 . الشفهي الفعال

االفتراض األساسي لألسلوب السمعي الشفهي هو أن كل        «: أن) ٢٠٠٣،٨٢ (الزريقات يذكر
 .»ة ملمارسة التواصل بواسطة الكالمطفل جيب أن يعطى الفرص

 :التواصل الكلي
ها يف وقت واحـد،     وغري  وكتابة ،وهي استخدام مجيع طرق التواصل من إشارات وقراءة شفاه        

فهي تتيح هلـم   ،الصم وضعاف السمعهم توتعترب هذه الطريقة من أفضل ما يستخدمه املعلمون مع طلب        
 ، وميكن إيصال املعلومة بالشكل الذي يراه املعلم دون التزام بطريقة معينـة،      زوله التواصل بدون حواج   

 بـل هـي     ،طا حمددا خيضع لقـوانني    هي ليست من  ف اآلن داخل املدارس،     ااألكثر تواجد  وهي الطريقة 
 .اصل مع الصم ألجل إيصال املعلومةاستخدام تلقائي ألي وسيلة تو

 :تعليم الصم: المبحث الثاني: ٢-١-٢

 : وضعاف السمعلمحة تاريخية عن تعليم الصم: ١-٢-١-٢

هم مر تعليم الصم بعدة مراحل تبعا للظروف وتغري املعتقدات ،كما أن احلضارات املختلفة عاملت             
 من فئة املرفوضني كانوا -مثال –فالصم  ونظرته للنفس البشرية  انطالقا من فلسفة اتمع؛بشكل متباين
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 .واتمعات للتخلص منهم وهم ممن سعت بعض األنظمة ،يف احلضارات القدمية

 ممـا   ؛أن الرومان واإلغريق يعتربون هذه الفئة عالة على اتمـع         « :)٢٠١٠،٩ (يوضح حنفي 
  .» بغريهم من األطفال ذوي العاهاتةالتخلص منهم أسويستلزم 

 وهـم  ،مـن اهللا ) ملعـونني  (نعتربو وي،كان الصم يف العصور القدمية منبوذين من اتمع      وقد
من السعي وراء املعرفة، ولكن بعد أن انتشرت الكثري ) أرسطو ( وقد منعهم،حمرمون من حقوقهم املدنية

 وبدأه يف ،والتوصل للغة معينة للتفاهم معهم ظهر التعليم الشفوي للصم        من اآلراء حول ضرورة التعليم      
 أو ا سواء أكان شـفوي ،وبسرعة انتشر تعليم الصم) إدنربة (يف) توماس بريدوود ()١٧٦٠ (حدود عام 

توماس غالوديت ( حيث بدأ السيد، يف أحناء أوربا كافة، وامتد تعليم الصم من فرنسا إىل أمريكا         ايدوي (
 وكان هدفهم تعليم األطفال ،بأول مدرسة للصم ومبعلمني للصم وباستعمال لغة اإلشارة      )١٨١٧ (عام

 .الصم

 مت فيها تبين الطرق الشفوية      ،حول تعلم الصم  ) يطالياإ –ميالنو   (عقد مؤمتر يف   )١٨٨٠ (يف عام 
 يستطيعون الكـالم،    لتعليم الصم وتعزيزها، ومت التخلي عن لغة اإلشارة وإدانة املعلمني الصم الذين ال            

 حـسب  وميكن إمجال مراحل تطور عملية تعليم الصم       ،وقد استمر هذا األمر حىت القرن التاسع عشر       
 :التاليةراحل املب) ٢٠٠٥،٣٨٥(عبد الرمحن والببالوي 

 :الرفض والعزل مرحلة:أوال

 شكل عام، واملعوقني ب، من األفكار اخلاطئة عن الصم بشكل خاصهي تابعة ملرحلة شيوع كثريٍ  و
 -) أرسطو ( جماالت التعليم والتأهيل والتدريب، بل وتذكر أدبيات الفيلسوفيف منأى عن وكان الصم   

 ألنه غري قادر على الـسماع  ؛جدوى من تعليمه  أنه يرى أن الطفل األصم األبكم ال  -اكما ذكر سابقً  
 . للتعلمولكنه يف جانب آخر يؤكد أن األعمى أكثر تأهيالً والكالم،

 : مرحلة الرعاية واخلدمة املنظمة:اثاني
حمملة بنفحات الـدعوة    لتعاليم األديان السماوية اليت جاءتاتباعا يعتقد أن هذه املرحلة جاءت     

 ،رؤى لكثري من علماء النفس والتربية نسفت أساطري املاضي للرمحة والتعاطف، وكذلك يعتقد أن هناك  
 أواخر القرن التاسع عشر يف الدول األوربية   يف ا ذلك جلي  يف زمن التدوين وتناقل املعرفة، ويظهر      خاصة

ومبا أن جمال االهتمام بالصم جمال جديد كانت هذه اخلدمات مقدمـة             والواليات املتحدة األمريكية،  
 ،ما لبث أن تطور الوضع إلجياد برامج تعليمية هلمو حيث يوفر السكن واألكل وامللبس،       ،بشكل إيوائي 

 .  لكنها ظلت يف أماكن معزولة،خدمات كثرية) كسائر املعوقني( وقد قدمت للصم هنا
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 :مرحلة التأهيل والعالج : ثالثا
  مثل حماوالت الطبيب،نه كان هناك حماوالت لتعليمهمأكر من عصور ظالمية للصم إال ذ رغم ما

 .  لتعليمهم الكتابة والنطقهالذي بذل جهد )١٥٤٠) (بيترو كاستر (يطايلإلا

هـي أول   تعترب   )١٥٥٥) (دي ليبون  (سباينألا حماولة أن) ٢٠٠٥(ن والببالوي   عبد الرمح ذكر  
 وكان ذلك مبدينة    ،حماولة لتعليم الصم بطرق شفهية، إال أن القرن الثامن عشر شهد أوىل مدارس الصم             

 .)٣٨٧( وأمريكا ،جنلتراإ و،ملانياأ مث انتقلت الفكرة إىل ،باريس

 وكانـت  ،وضعاف الـسمع  الصمت البحوث املقدمة حول    فشهد بدايا  القرن التاسع عشر   أما 
  . هلذه البحوثايف الواليات املتحدة األمريكية ميدان) مدرسة بنسلفانيا(

ليس من نتائجه فقط فك      ،ا كبري اوجد اهتمام  سبق جند أن تعليم الصم      ما اضومن خالل استعر  
 وتـسخري   ،م والتأهيـل والتـدريب    يف جانب التعلي    ولكن بفتح جماالت كبرية هلم     ،العزلة عن الصم  

ـ  امنرب) جالوديت ( العوق، ومتثل جامعة   هةملساعدم على مواج   املخترعات والتقنيات  للـصم  ا مهم 
 . فهي خاصة م كأول جامعة يف العامل تعمل مبثل هذه اخلصوصية،وضعاف السمع

 ةتعليم الصم وضعاف السمع في المملكة العربي: ٢-٢-١-٢
 :السعودية

 إال يف عـام   العربيـة الـسعودية       يف اململكـة   للصم وضعاف السمع  هناك تعليم رمسي     يكن   مل
بـوزارة   (عندما افتتحت إدارة التعليم اخلـاص       وذلك ،)١٩٩٩،١٢٩ (ىكما ذكر املوس  ) ه١٣٨٤(

ن للصم  وهناك معلم   أحدمها للبنني واآلخر للبنات، ومل يكن      ،معهدين للصم يف مدينة الرياض    ) املعارف
 بتدريب بعض املعلمني للعمل مع الصم،     ) ه١٣٨٨ ( فكان أن قامت اليونسكو يف عام      من املتخصصني 

، باإلضافة لوجود عدد مـن  )موسبق ذلك ابتعاث عدد من املعلمني لربيطانيا لتعلم كيفية تدريس الص        (
  .املعلمني العرب

ليج للدراسة   ومن بعض دول اخل    ، قدموا من مناطق اململكة    ا طالب ٢٧معهد البنني باستقبال     بدأ و
   فيه، وكان هناك سكن سكن معهد البنات قبل التحاقهم      سن الدراسة يف   نضم األطفال حتت  ا، و  داخلي

 مل يكن هناك لغة إشارة قوية يف ذلك ؛ بالتدريب على لغة الشفاه حيث اهتمام كان هناك ومبعهد البنني،   
النمط، ومع التطور الـذي حـصل يف        بنفس   بعد ذلك تواىل افتتاح املعاهد يف مناطق اململكة        الوقت،

قيام الدراسات والبحوث حول كيفية  وبعد تدريس الصم ومع توجهات جديدة حنو تأهيلهم وتدريبهم،
فـضل  أتقـدمي عمليـة      التغريات اليت حتاول   تربية وتعليم الصم وضعاف السمع حصلت جمموعة من       

 : ومن ذلكمسعياللمعوقني 
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 والذي خيرج معلمني ،تربية اخلاصة جبامعة امللك سعودمت افتتاح قسم ال) ه١٤٠٥ (يف عام -
 وكان من ضمن املسارات مسار الصم الذي خيرج محلة البكالوريوس ،بالتربية اخلاصة نيمتخصص

 . ويعترب هذا القسم األول من نوعه يف العامل العريب،يف تدريس الصم
 لتقوم بعمليات صناعة ؛)ه١٤٠٨ (مبعاهد األمل يف العام افتتحت مراكز السمع والكالم امللحقة -

 وإجراء تدريبات التخاطب، وقد تغريت مسمياا بالتوايل لتصبح ،القوالب وصيانة السماعات
 مع توسع يف ، امركز) ٢٥) (ه١٤٣٤ ( ويبلغ عددها يف عام،مراكز خدمات التربية اخلاصة

 .خدماا لتشمل كافة أنواع العوق
 مبدرسة ابتدائية مبدينة ا وكان ملحقً،ج لضعاف السمعمت افتتاح أول برنام) ه١٤٠٩ (يف عام -

 .الرياض

 .وذلك مبدينة الرياض ،الفصول املسائية للصم مت افتتاح) ه١٤١٠ (يف عام -

 للرئاسة العامة لتعليم البنات، وبلغ عددها) التربية اخلاصة (مت نقل تعليم البنات) ه١٤١٤ (ويف عام -
 .)املعارف ( للبنني يف وزارة١٥ و، معاهد للبنات٩

يف فصول   ضعاف السمعطلبة والذي خيدم ال،مت إدراج برنامج املعلم املتجول) ه١٤١٧ (يف عام -
 .التعليم العام

حتت  و،الصم يف جامعة امللك سعود مت قبول أول دفعة من الطالب والطالبات) ه١٤٢٩ (يف عام -
 الطالب يف ظل ضعف مستويات وتعترب خطوة جريئة ،شروط معينة مع ختصصات حمدودة

  .املتخرجني من املرحلة الثانوية يف جوانب اللغة واستخداماا

قامت بعض الكليات التقنية ومعاهد االتصاالت بقبول خرجيي  ،)ه١٤٢٥ (قبلها أي يف عامو -
 . والتحق ا عدد كبري من الصم يف بعض مساراا،) بنني (من الصم )الدبلو (الثانوية

) الذكور ( عدد الطالب الصم   فإن ،)ه١٤٣٤بنني   ربية والتعليم إحصائية لوزارة الت   (خرآوحسب  
بلـغ  قد  ) ١٤٣٣-١٤٣٢ (يف مدارس ومعاهد وزارة التربية باململكة العربية السعودية للعام الدراسي         

 .نيمعلم) ١٣٠٧ (يعمل معهم  ،فصالً) ١٠١٥ (وعدد الفصول ، طالبا)٤٦٦٢(

 وعدد  ،  فصالً )١٦٧ (الفصول  وعدد ، بات طال )١٦٠٦ (فقد بلغ عدد الطالبات   ) اإلناث (أما
  .معلمة) ٨٣٠ (وبعدد ، معهدا)١٦ (املعاهد
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 : وضعاف السمعخيارات تعليم الصم: ٣-٢-١-٢

فإن تأثريه علـى    ،  )فهو يبدأ بالبسيط وينتهي بالعميق     ( مبا أن العوق السمعي ليس درجة واحدة      
الصم اخليارات التعليمية املقدمة له، فقد مر  مةالفرد خيتلف يف كثري من اجلوانب، ومن هذه اجلوانب امله

وميكـن أن    مث اإلدماج بأشـكاله،    ، مث مرحلة اإليواء   ، مبراحل تعليمية ابتدأت بالعزل    وضعاف السمع 
 كما يف الوقت احلايل نصنف اخليارات التعليمية حسب املكان يف وزارة التربية باململكة العربية السعودية     

 : يلي

 :املعاهد: أوال
بكافة تصنيفام، وكانت املعاهد تـضم كـل     للصم وضعاف السمع  هي أول أشكال التعليم      و
السمع، وأول معهد للصم مت تأسيسه كـان        يف  الدراسة مع العاديني بسبب مشاكل       يستطيع طالب ال 

 للطالب املغتربني، ومت التوقف عن إنشاء املعاهد        ا داخلي اوكان حيوي سكن   ،)ه١٣٨٤ (مبدينة الرياض 
بقيت للصم ممن يصنفون بشديدي العوق السمعي، مع بقاء خدماا، ومن مزاياها أن كل طالا من                و

الصم وكل منسوبيها من املتخصصني أو ممن حصلوا على دورات يف جمال العوق السمعي، واملعاهـد                
، نويبعدد حمدود من الطالب، وتشمل مراحل االبتدائية واملتوسط والثا وعبارة عن فصول خاصة للصم 

 وينتقد البعض هذه املعاهد بأا تكـرس حالـة العزلـة       ،وال تتوفر هذه املعاهد يف كل مناطق اململكة       
 . وتؤصل ألثر العوق

 : فصول ضعاف السمع:ثانيا
مع جتاوز    وتضم الطالب ضعاف السمع    ،وهي برامج ملحقة مبدارس التعليم العام مبراحله الثالث       

 من مبـدأ الـدمج   ام توفر معاهد، وكانت هذه الفكرة انطالقًبقبول الصم شديدي العوق يف حال عد      
  مع معلمني متخصـصني االكثري من املنظمات، ويف هذه الفصول يكون عدد الطالب حمدود  الذي تبنته 

  .ويكونون مشاركني للعاديني يف كل شيء ماعدا وقت تلقي احلصص الدراسية ،)حسب املفروض(

، وتفوق العـاديني  -حسب الواقع - الصم مبكان مع معلميهم عزل:وهلذه الطريقة انتقادات منها 
 يف  نيكونو أن أعضاء اإلدارة واملرشد وبقية الكادر التعليمي          إىل على الصم يف كثري من املناشط، إضافة      

 زد على ذلك أن الفصول غري خمصصة ، وغري قادرين على التواصل مع الصم،تخصصنيامل العادة من غري
ما يذكر املؤيدون التعريف بالصم وإشعارهم بأم مثل اآلخرين، طبق هذا اخليـار   ومن املزايا ك   ،للصم

 .) ه١٤١٠ (اململكة عاميف ألول مرة 
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 :الدمج مع الفصول العادية:  ثالثا
 ضعيف  يلتحق الطالب  املتجول، حيث برنامج املعلم    و ، املعلم املستشار  جعليه برنام يطلق   وهي ما 

الطالب البد أن تكون لديه بقايا مسع قادرة علـى         وهذا يف الفصل ذاته،    مع طالب التعليم العام    السمع
ولديهم   بشكل طبيعي، وبالعادة هؤالء يستخدمون معينات مسعية       الطالب اآلخرين  و التفاعل مع املعلم  

مع التركيز أن يعامل بشكل     مناسبة    جلوسهم ويراعي أن تكون أماكن    استعداد عقلي وصحي ونفسي،   
) ه١٤٢٠ (الذي مت استحداثه يف عـام      املعلم املستشار  ويوجد برنامج  يز على عوقه،  تلقائي دون الترك  

برنامج املعلم   (وكذلك عملية تعلمهم،  ويسعى لتسهيل   مثل هؤالء الطالب ويقدر حاجام     يتابعالذي  
غـري   ال يستطيع تقدميه املعلـم     والذي يقدم للطالب ما   ) ه١٤١٧ (استحدث يف عام   الذي) املتجول

 يكون الطالب هو مـن      اوهذان اخلياران مها أفضل خيار ملن يعاين من عوق مسعي، ودائم           ،املتخصص
 . ا ميلكه من قدراتمبيقرر هذا اخليار 

 : غرفة املصادر:رابعا
 ممـن   ،لذوي العوق السمعي   ختصيص غرفة  وهو عبارة عن   ،)ه١٤١٨ (افتتح هذا الربنامج عام   

متخصص يف العـوق     عند احلاجة مع وجود معلم     الطالبيدرسون مع الطالب العاديني، وحيول إليها       
ويهدف للسعي على التغلـب      هلذه الغرفة منظم،   ويكون دخول الطالب   أو اختصاصي مسع،   السمعي

 . على مشاكلهم األكادميية، واملساعدة يف عملية تقوميهم

 : وضعاف السمعمناهج الصمالخطة الدراسية و: ٤-٢-١-٢

 عن طبيعـة أهـداف   افينبغي أال ختتلف كثري   مناهج الطالب الصم،  إذا حتدثنا عن طبيعة أهداف      
 باستثناء اختالف طبيعة املـتعلم،     ألن مصادر اشتقاق األهداف تكاد تكون واحدة،       مناهج السامعني، 

 . )٢٠١٢ (السبيعي .جيب مراعاته عند صياغة أهداف مناهج الطالب الصم وضعاف السمع وهو ما

  العاديني، طلبةذات املراحل الدراسية لل    ململكة العربية السعودية  يدرس الصم وضعاف السمع يف ا     
ولكن خططهم الدراسية تتمتع باختالف يناسب عوقهم السمعي، حيث حتذف بعض املقررات وتضاف 

 املرحلة االبتدائية مادة تدريبات النطق، طلبةيدرس الً أخرى حسب ما حتتاجه حالة العوق السمعي، فمث      
ملقرر احلاسب اآليل، مع      املتوسطة مادة املهنية، ويتكون ثلث مواد املرحلة الثانوية         املرحلة طلبةويدرس  

ـ  ا شهادة املرحلة الثانوية دبلوم    د وتع ، البالغة والنصوص  :استبعاد مواد مثل   م بعـدها     ا فنيوبإمكـا ،
  السمع مـا ميارس الصم وضعاف، )إذا تسىن هلم ذلك (اجلامعة  أو حىت،االلتحاق ببعض كليات التقنية 

وملعلميهم  ، التعليم العام، وهلم احلق باإلرشاد     طلبةأنشطة خمتلفة مشاة ألنشطة      تتيحه هلم املدرسة من   
 وجتهيزات خاصة مـن حيـث بعـض االحتياطـات            مبانٍ وللصم وضعاف السمع  جهات إشرافية،   
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وضعاف سة الصم بسبب درا ؛ميكن مشاهدا على الواقع  قد ال  ولكن والتسهيالت اليت تناسب العوق،   
 . غري مهيأة لتناسب عوقهم، أو دراستهم بربامج الدمج يف مدارس عاديةمبباٍنالسمع 

أنه عند صياغة أهداف مناهج الـصم وضـعاف        ) ١٢٥-١٩٩٩،١٢٤ (اللقاين والقرشي  يذكر
أا تركز على عالج اآلثار واملشكالت النفسية واالجتماعية واملعرفية اليت نتجت عـن              السمع نلحظ 

ن يف  و الـسامع  طلبـة  الـصم وال   طلبةمينع أن يشترك كل من ال      ولكن هذا ال   ود اإلعاقة السمعية،  وج
ن يكتسب القيم والعادات   أاألهداف املتعلقة بإعداد مواطن صاحل يكون على وعي مبشكالت جمتمعه، و          

ـ     و وغريها من األهداف اليت ميكن الوص      ،والتقاليد االجتماعية املقبولة   ن وجـود   ل إليها بغض النظر ع
 .اإلعاقة السمعية

 التعليمية واألدوات الالزمة المستخدمة معاألجهزة : ٥-٢-١-٢
 :سمعياالمعوقين 

جمموعة من الوسائل التعليمية والتجهيزات اليت تزودها وزارة التربية ) ١٤٠ ،٢٠٠٨ (ذكر املوسى
 :مسعياملعاهد وبرامج املعوقني 

 .ا من لديهم بقايا قدرات مسعيةاليت يستخدمه األجهزة السمعية اجلماعية -

 .النظام املغناطيسي الدائري لتضخيم الصوت داخل الفصل -

وجهاز التدريب على نطق احلروف  ، الشاشات التلفزيونية:أجهزة تدريب وتصحيح النطق مثل -
 .املتشاة يف أصواا وخمارجها

 .لسمعية الفردية وهي أنواع متعددةاملعينات ا -

 .وضغط األذن الوسطى   لقياس السمع؛ الثابت منها واملتحرك،اعهاأجهزة قياس السمع بأنو -

 . وتعابري الوجه،واللسان املرآة العاكسة حلركات الشفاه، -

  . وأجهزة الفيديو ، وأجهزة عرض الصور واألفالم التعليمية،الوسائل التعليمية كالفانوس السحري -

 :معلمو الصم وضعاف السمع: ٦-٢-١-٢

 مهما يف عملية تعليمهم ، فهو احللقة األهم اليت يتواصـل           اف السمع ركن  ميثل معلم الصم وضعا   
 .يف حيام بسبب ندرة من يستطيع التواصل معهم بشكل إجيايب الصم معها

جتربـة   (فمن خالل ، مةقدرات خاصة وأخرى متعلّ   إىل  ومعلوم أن التواصل مع هذه الفئة حيتاج        
أن ميلك قدرات معينة حىت يؤدي دوره بالشكل الذي         فإن معلم الصم وضعاف السمع جيب        ،)الباحث



 أدبیات الدراسة : الفصل الثاني

 ٢٣ 

 هلذه  االتدريب أو احلصول على مؤهل ليصبح املرء معلم         للطالب، فال تكفي عملية    كربىيضمن فائدة   
 :الفئة، فحسب رأي الباحث هناك أطر عامة جيب أن يلم ا معلم الصم

وحىت  مية واالجتماعية والنفسية،معرفة نفسية األصم وطرق تفكريه، وأثر العوق على قدراته العل -١
وإزالة الشعور باليأس من  جتنب امللل يف عملية التعليم، احلركية واجلسمية، فعن طريق ذلك ميكن

 .طلبةالفهم عند بعض ال

املعلم قدرات كبرية ومؤهالت  كلّمتفإن  أن ميلك آلية مقبولة للتواصل مع الصم مبختلف الطرق، -٢
هم وضعاف السمع مبوجبه مواد يغين عن تواصل بناء يفهم الصم ال عالية وأداء وظيفي مرتفع

 . وعاملهم احمليط،الدراسية

مع فهم دقيق   وتغيري بيئة الصف بشكل مستمر،،والتنوع يف طرق الشرح القدرة على اإلبداع -٣
 . ودرجة الذكاء،لكيفية فهم حمتوى املادة حسب درجة الفقدان السمعي

وكذلك ختطيط   ملف الطالب النفسي والصحي وحالته االجتماعية،ايراجع دائم املعلم الناجح -٤
 .يعاد كل فترة، فبموجب ذلك ميكن معرفة قدرات الطالب وحاجاته السمع الذي جيب أن

األطفال املعـوقني    جمموعة كبرية من الكفايات التعليمية الالزمة ملعلمي      ) ٢٠٠٥ ( اخلطيب ذكر
، )الالصفية ( الربنامج التربوي، وتنظيم النشاطات الالمنهجية     تقييمميتلك مهارة    أنه البد أن     :منها مسعيا

حول العمل مع    ومساعدة الطفل على تطوير مفهوم إجيايب عن نفسه، ومعرفة التشريعات واملسئوليات          
 .)١٦٨ (واستخدام التدريس الفردي ،والقدرة على التعامل مع األسرة،مسعيااملعوقني 

الصم أداؤها على معلم وظيفيةٌمسئوليات  : 
وليات اليت جيب على معلـم الـصم   ؤبعضا من املس) ، Hear and Spea (أورد موقع

 : أنهومنها وضعاف السمع حتملها

  . وأولياء األمور املدرسةيعمل كحلقة وصل بني العاملني يف  -

 . خطة الربنامج التربوي الفرديى عن أي تعديالت متت عللآلخرينيتابع ويوضح  -

أخصائي النطق و مع فريق دعم الطالب األصم واملكون من مدرس الفصل، تمرارباسجيتمع  -
 . على املنهج الدراسياملستقبلية   الطالب والتغيرياتاحتياجاتملناقشة  ، ومساعد املدرسواللغة

وعند توقف عملها يقوم  ، الصم وضعاف السمعطلبة للالسمعيةحيرص على عمل املعينات  -
 . أو بإبالغ األهايل،تاسمعيباالتصال بأخصائي ال
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 لضمان مساع الطالب ؛ بالذبذباتاإلرسال أجهزة استخدام عن كيفية لآلخرين اإلرشاداتيقدم  -
 .املدرسة ومجيع مرافق ،يف الفصل

 طلبة للاملناسبة السمعية البيئة ويقترح على توفري تعديالت توفر ، يف الفصلاإلزعاجيقدر مستوى  -
 .الصم وضعاف السمع

 . للصمالتعليميةلفصل على تقدمي النموذج الناجح لألساليب حيرص يف ا -

 .واالجتماعية العاطفيةيوفر الدعم ملشاكل الطالب  -

 للطالب يف الفصل كالتدريب على السمع، مهارات واملقدمة ،التعليميةيقيم الكثري من اخلدمات  -
 .غريهالدعم األكادميي ووتطوير املفردات، و، القراءةوتطوير النطق، والتواصل، 

 .يعمل مع أولياء األمور وفريق العمل على وضع الربنامج التربوي الفردي للطالب -

 . العادينيوالطلبة الصم الطلبة بني االجتماعيةيقدم الدعم املبدئي يف تبين املشاركات  -

 احتياجاتيساعد أولياء األمور يف احلصول على املوارد واملعلومات اليت تزيد من تثقيفهم عن  -
 ) ٤مرجع إلكتروين( .وضعاف السمع لصم االطلبة

ومعلمو الصم وضعاف السمع يف معاهد وبرامج وزارة التربية باململكة العربية السعودية يتباينون             
 :كما يليميكن توضيح ذلك ،ويف مؤهالم وختصصام العلمية والدراسية 

وهؤالء من  ،خالل احلصول على درجة البكالوريوسمن املعلمون املتخصصون بتعليم الصم  -١
بسبب عدم حصوهلم على مؤهل علمي  املفترض أن يعملوا يف املرحلتني التحضريية واالبتدائية؛

 .لتدريس املواد يف املرحلتني املتوسطة والثانوية

استنادا  وهؤالء من املفترض أن يعملوا يف املرحلتني املتوسطة والثانوية دبلوم ما بعد اجلامعة، -٢
 . يف تدريس مواد معينةملؤهلهم اجلامعي املتخصص

 ولكن دون ختصص بتعليم الصم، ،)جامعي أو دبلوم متوسط أو ثانوي (اتربويالً ممن حيملون مؤه -٣
 مواد ووهؤالء من املفترض أن يكونوا معلمني للمرحلتني املتوسطة والثانوية، ويستثىن منهم معلم

 .الثالث والتربية الفنية الذين يدرسون يف املراحل ،التربية الرياضية

ومن مث هم غري متخصصني بتعليم الصم وضعاف السمع، وهم أقل  ،اتربويالً حيملون مؤه ممن ال -٤
 يكونوا معلمني للمرحلتني التحضريية الّ ومن املفترض أ،الفئات وعددهم يف تناقص كبري

 .واالبتدائية
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ن إى املراحل، حـىت      يف عملية توزيع هؤالء املعلمني عل      امشاهدالً  وحقيقة الوضع أن هناك تداخ    
ـ     للتربية اخلاصة وليس يف تدريس الصم،      اعامالً  هناك من حيمل مؤه    معلـم   (وهناك حاالت أخرى ل

 ولكنه يف احلقيقة يعمل معهـم       ، يف التربية اخلاصة غري تعليم الصم      افقد حيمل املعلم ختصص    ،)الضرورة
امعلم.  

 :تقنيات التعليم الحديثة: المبحث الثالث: ٣-١-٢

 : المفهوم:١-٣-١-٢
مبعـىن  ) Techne (كلمة إغريقية قدمية مشتقة من كلمتني مهـا       ) Technology (كلمة تقنية 

تـصبح وظيفتـها أكثـر     حبيث ،ومعناها دراسة، فهي تعين تنظيم املهارة الفنية    ) Iogos(مهارة فنية و  
ساسية اليت اشـتقت    تتضمن العناصر األ   ، وحبيث ميكن االستفادة منها يف مواقف جديدة قد ال         اوضوح

 .منها هذه املهارة

ا وهي  هوتباين شرح مفهوم   ،اامن املصطلحات اليت كثرت تعريف     تقنيات التعليم ح  ويعترب مصطل 
 وال حتدد بعبارات معينـة، فـالتعريف        ،يثبت هلا تعريف   ككثري من املفاهيم يف جمال التربية والتعليم ال       

 .خيضع للمعرف ورؤيته وختصصه

تباينت حوله املعاين، بـل التبـست        مصطلح تقنيات التعليم  « :نأ) ٢٠٠٨،١٣ (يذكر يوسف 
 اإليـضاح، ووسـائل   ،  كمصطلحات الوسائل التعليميـة    ،وتداخلت معه مصطلحات أخرى عديدة    

ن تلك املصطلحات تستخدم كمترادفات ملصطلح      إ «: ، ويضيف » والوسائط التعليمية  ،والوسائل املعينة 
  .» اختالف داللتها ومعانيهاعلى الرغم من ،تقنيات التعليم

 :ترتبط مبفهوم تقنيات التعليم اليت ميكن أن وميكن هنا إيراد جمموعة من التعاريف 

اليت عـن    ،لتعلملأدوات صناعية مثريات    « :الوسائل التعليمية بأا  ) ٢٠٠٥،٣٤(مندور    يعرف
ث االتصال املباشر أو غـري       نتيجة حلدو  ؛طريقها يتم التعلم الفعال يف داخل أو خارج الفصل الدراسي         

  .»هلا إلحداث التعلمؤ اخلربات املباشرة وبداتتوفرواليت من خالهلا ،املباشر بني املعلم واملتعلم 

ـ    ) ٢٠١٣،١٠٨ (يعرف تشارلز هربان املشار إليه يف عطار وكنسارة         :أاتقنيات التعلـيم بـ
 حبيث تعمل داخـل    ،يب العمل واإلدارة   وأسال ، واألفكار واآلراء  ،تنظيم متكامل يضم اإلنسان واآللة    «

  .»إطار واحد

ـ     أما مجعية تقنيات التعليم واالتصال األمريكية       النظريـة  « :أافقد عرفت تكنولوجيا التعليم ب
سـالمة   » من أجل الـتعلم    ؛ستخدامها وتقدميها  وتطويرها وا  ،والتطبيق يف تصميم العمليات واملصادر    
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 .)٢٠٠٦،١٦(والدايل 

 واألجهـزة   ،مجيع الطـرق واألدوات   « :تعريفا لتقنيات التعليم فهي    )٢٠٠٦،٨( اجلبايل  يورد
 .» بغرض حتقيق أهداف تعليمية حمددة؛ املستخدمة يف نظام تعليمي،والتنظيمات

ـا ل )٢٠١٠،٣٧(عمر وجادو  فيعرت من هذا التعريف  وقريبتكنولوجيا التعليم واالتصال بأ: 
 لتحقيق األهـداف    ؛بسيطة واملعقدة اليت يستخدمها املعلم واملتعلم     مجيع األدوات واملواد واألجهزة ال    «

 .»التعليمية

يقدم أو يسهم يف تقـدمي مـادة         كل ما « :الوسائل التعليمية بأا   )١٩٩٩،٣١(قنديل   عرفو
وتستخدم كجـزء أساسـي      ، كما تصفها وحتددها األهداف التعليمية     ،تعليمية ضرورية لعملية التعلم   

 .»راءات الدرسمتفاعل مع بقية إج

تكنولوجيا التعليم هي «فإنَّ  )٢٠١٣(موقع ستوب  حسب لتقنيات التعليم تعريف اليونسكو وأما  
 ألهداف حمددة نابعة مـن نتـائج   ا وتقوميها كلها تبع،منحىن نظامي لتصميم العملية التعليمية وتنفيذها  

ية وغري البشرية من أجل إكـساب        واالتصال البشري مستخدمة املوارد البشر     ،األحباث يف جمال التعليم   
 .)٥مرجع إلكتروين( »وصول إىل تعلم أفضل وأكثر فعالية أو ال،التعليم مزيدا من الفعالية

 :التطور التاريخي لتقنيات التعليم: ٢-٣-١-٢

وال يوجد تاريخ بدء ميكن الرجوع إليه ملعرفة بـدايات اسـتخدام             دم العامل، ِق استخدام الوسيلة 
فال ميكننا جتاهل الرسومات اليت تعج ا متاحف العامل،   وسائل التعليم فهي منذ األزل،    كذلك   الوسيلة،

تدوين وتواصل، كذلك تعترب املنقوشات والرسومات واملنحوتـات واـسمات           و فهي وسائل شرح  
ووجودها إىل عصرنا احلاضر يدل علـى قوـا    أو وسائل اتصال ذات معىن، والصور وسائل تعليمية، 

 وقد أورد، التعبريية) الوسائل (ن كثريا من البحوث دف لتفسري وحتليل هذهإحىت  ا وفاعليتها،ومكانته
 ومن مث كان هلا األثر بعد ، اليت سرعت يف تطوير عملية االتصالاملراحلجمموعة من  )٢٠٠١(الشرهان 

 :ذلك يف عملية التعلم والتعليم
 . مواقع دول العامل اموضح) ١٢٤٥ (قام العامل املسلم اإلدريسي برسم خارطة العامل -
  أمساهبتأليف كتاٍب) ١٦٧٠كوفيوس  (دعوات الستخدام الرسوم واخلرائط فقام باوظهر يف أور -

 .) العامل يف صور(
للتعلم عن طريق املالحظة املباشرة لألشياء املادية بدل من  )١٧٧٨ت  جان جاك روسو (دعا -

 .استخدام الكلمات
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يوهان  (وكانت الطباعة ظهرت مع ، مهم يف تطوير وسائل املعرفةكان لطباعة األوراق دور -
 خمترع الطباعة دطور علم الطباعة ويعوقد  .)١٤٦٨ (تويف عام أملاينخمترع  وهو ،)غوتنربغ
 . وف أن الطباعة أيضا طورت علم الرسوم واألشكال التعليمية  ومعر،احلديثة

مما ساعد على زيادة االستفادة     « :أنه حيث أوردا ) ٢٠١٣،٤١(عطار وكنسارة    يدعمه  وهذا ما 
عت فانتشرت املعارف وتوس اختراع جوتنربج آللة الطباعة يف القرن اخلامس عشر امليالدي، من الكتابة،

 .»عرفيةالعلوم وحدثت الثورة امل

 والذي ،كان فتحا يف جمال االتصال )١٨٩٥ (سلكي عامومن مث االتصال الال  االتصال الربقيإن -
 .ر على اجلانب التعليمي بشكل واضحبدوره أثّ

، يف الواليات املتحدة األمريكية حيتوي على شرائح افتتح أول متحف مدرسي )١٩٠٥(يف عام   -
 .ليم اللفظي جمسمات ومناذج كمتمم للتع، أفالم ، صور 

صرح توماس أديسون بإمكانية تدريس أي فرع من فروع املعرفة بواسطة الصور  )١٩١٣ (يف عام -
 .)٢٦-٢٠(املتحركة 

 :تطور مفهوم تقنيات التعليم

 وكان جمال التربية والتعليم يستفيد من التقنيات املخترعة         ،مرت تقنيات التعليم مبراحل متدرجة     
 مث ظهر بعد ذلك إنتاج الوسائل أو التقنيات التعليمية          ، يبدل استخداماا  حبيث يستخدمها أو يعدهلا أو    

 .املستقلة 

 :مر بعدة مراحل فإن تطور استخدام الوسائل التعليمية) ٢٠٠٠ (عبيدسب وحب

 : رحلة األوىلامل-١

  مثل ،كان االعتماد على العمل الفردي، حيث كانت الصناعات اليدوية هي أساس بناء الوسائل            
 .ئط، واللوحات، والرسوم البيانية، واملخطوطات، والعروض العمليةاخلرا

 :رحلة الثانيةامل-٢

اعتمدت على الوسائل اللفظية والسمعية بعد اختراع آالت الطباعة، حيث أمكن نقل اخلـربات              
 .لعدد كبري من الناس بفضل وجود هذه الوسائل، فشاع التعليم وانتشرت املدارس والكتب
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 :ثةرحلة الثالامل-٣

 بسبب الثورة الصناعية يف أواخـر القـرن         ؛اعتمدت فيها الوسائل التعليمية على السمع والبصر      
 فاستخدم الصوت والصورة ، كذلك استخدمت الصور      ،التاسع عشر، حيث اخترع الراديو والتلفزيون     

 .والشرائح

 :املرحلة الرابعة-٤

 ، فبعد استخدام التقنيات احلديثـة يف      الً فاص ا حد دفهو حبق يع   يعترب دخول اإللكترون هنا مهما،    
 وأصبحت اآللة هي املعلـم يف كـثري مـن           ،حماضن التعليم املختلفة، انتشر العلم ومت اختصار الوقت       

 .)٢٠(األوقات، خاصة بعد استخدام احلاسبات اآللية بتعدد استخداماا 

 :لنحو التايلعلى افيصنف مراحل تطور مفهوم التقنيات ) ٢٠١٢(الرمحن  حممد، عبد أما

  :حركة التعليم البصري :أوال

ـ     - أداة    أي :يف هذه املرحلة كان ينظر لتقنيات التعليم على أا         أو  اسواء كانت صورة أو منوذج 
 . تقدم للمتعلم خربة مرئية حمسوسة دف حتقيق األهداف التعليمية-سوامها

حركة التعليم السمعي البصري :اثاني: 
م يف هذه املرحلة من مراحل التطور جمموعة من األدوات واألجهـزة الـيت    اعتربت تقنيات التعلي  

أي أن هـذه املرحلـة    تستخدم لنقل املعرفة واخلربات واألفكار من خالل حاسيت السمع واإلبـصار،     
 إال أن املفاهيم األولية النظرية لكـل مـن مفهـومي    ،أضافت فقط عنصر الصوت إىل املرحلة السابقة  

 . نظم كانت قد ظهرت يف اية هذه املرحلةاالتصال ومفهوم ال

 : مفهوم االتصال:اثالثً
 ، التعليم على أنه عملية ديناميكية     تمرحلة من مراحل تطور مفهوم تقنيا     ينظر ملفهوم االتصال ك   

وأضيف إىل هذا املفهـوم، مفهـوم        يتم التفاعل فيها بني املرسل واملستقبل داخل جمال املعرفة الصفية،         
ذلك أصبح االهتمام بطرق التعليم أكثر من االهتمام باملواد واألجهزة اليت اقتصرت عليها             وب العمليات،

 يف اإلطار النظري    اإذ أضاف مفهوم االتصال تغيري     ؛)حركة التعليم السمعي والبصري    (ةاملرحلة السابق 
ركيـز علـى العمليـة    من التركيز على األشياء املوجودة يف اال، صار التالً فبد ال تقنيات التعليم، 

 بعض املواد  مأ كان املعلم، أسواء   الكاملة اليت يتم عن طريقها توصيل املعلومات من املصدر أي املرسل،          
  . )املتعل (إىل املستقبل واألجهزة،
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 مفهوم النظم : رابعا
 . لتحقيق هدف مـشترك    اجمموعة من املكونات املرتبة واملنظمة اليت تعمل مع       : النظام عبارة عن  

وأن املواد التعليمية هي مكونـات   ظر هذا املفهوم ال تقنيات التعليم على أنه نظام تعليمي متكامل،   ين
 .  أو مواد تعليمية مستقلة، وليست معينات منفصلة،للنظام التعليمي

 عملية تم بكيفية تنظيم املعرفة      : وهي ،وارتبط مفهوم النظم مبصطلح آخر هو عملية حتليل النظم        
 حبيث ميكن تدريسها متسلـسلة  ،بتحليل املهارات املعقدة واألفكار إىل أجزائها ومكوناا   و ،واملهارات

 . متتابعة 

العلوم السلوكية: اخامس:  
   اقدمت األهداف السلوكية مفهوم لتقنيات التعلم ركز على سلوك املتعلم والظروف اليت         ا جديد 

التطور مـن    ت التعليم يف هذه املرحلة من مراحل      حيث حتول النظر ملفهوم تقنيا     حيدث يف ظلها التعلم،   
الً  للتعزيز بد  ،املثريات إىل السلوك املعزز، فهذه املرحلة تؤكد ضرورة استخدام األدوات ملساعدة املعلم           

 . ادر على حتقيق هذا التعزيز بنفسهمن العرض، حيث ينظر إىل املعلم بوضعه احلايل على أنه غري ق

تقنيات التعليماملفهوم احلايل ل: اسادس : 
وقد حددت لـه العديـد مـن        ،  إن مصطلح تقنيات التعليم هو آخر املراحل التطورية السابقة        

كذلك مـن املختـصني     ،  التعريفات من اجلمعيات واملؤسسات التربوية والندوات واملؤمترات يف اال        
 ربويـة األمريكيـة  إال أن مجعيـة االتـصاالت والتكنولوجيـا الت   ، وكان لكل منهم إسهامه ،  بامليدان

)AECT(  ،       حددت مفهوم تقنيات التعليم يف تعريفها األخري عام) ا )١٩٩٤النظرية والتطبيق يف   «: بأ
مرجـع  ( »تصميم العمليات واملصادر وتطويرها واستخدامها وإدارا وتقوميها مـن أجـل الـتعلم            

 . )٦إلكتروين

 :لذوي العوق تطور استخدام التقنيات
 :تاريخ التقنيات املساعدة للمعوقني لثالث مراحل) ٢٠١٠(الببالوي وأمحد  قسم

 :التأسيسيةاملرحلة 

 التكيـف مـع    حملاولة ؛حيث االستخدام التلقائي ألدوات البيئة وخاماا      )١٩٠٠ (ما قبل عام  
 .احملددات الوظيفية اليت يفرضها العوق
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 :  البناءمرحلة

وهي الفترة اليت بدأ فيها االهتمام بذوي  )١٩٧٢ حىت العام ١٩٠٠ (وهي الفترة اليت متتد من عام 
ورافـق  ،  ووجود مئات اآلالف من حاالت العوق     ،  العوق خاصة بعد احلربني العامليتني األوىل والثانية      

إعـادة   صدر قـانون الً فمث، وإصدار التشريعات اخلاصة باملعوقني، بداية االهتمام بالتربية اخلاصة    ذلك
 . )١٩٢٠ (وكذلك اختراع أول آلة قارئة عام، )١٩٨١ (ة األمريكيةيف الواليات املتحد تأهيل اجلنود

 : التمكنيمرحلة

؛ حيث أُعطي املعوقون كافة حقوقهم القانونيـة      ،  وحىت وقتنا هذا   )١٩٧٣ (واليت متتد من العام   
ويف جانـب  ، قانون التربية جلميع األطفال املعـوقني     )١٩٧٥ (صدر يف العام  الً  فمث،  لتحقيق أحالمهم 

مث انفـرط   )١٩٧٦ (كروزايل للقـراءة   وآلة،  )١٩٧٤ (ات مت استخدام الدائرة التلفزيونية املغلقة     التقني
؛ تزال مستخدمة وبعضها مت تطـويره وترقيتـه        العقد مبجموعة هائلة من املخترعات لذوي العوق ما       

 . )٢٠ ( من ناحية اجلودة والسرعة والدقةليناسب العصر

 :التعليميةدواعي استخدام التقنيات : ٣-٣-١-٢

 : أن من دواعي استخدام التقنيات) ٤٤، ٢٠٠٤(فتح اهللا  ذكر

 . االرتقاء بكفاءة املعلمبرامج ، تضاعف معدل النمو العلمي والتكنولوجي -

. تسارع حركة التقنياتو، مواكبة النظام العاملي اجلديد: ذكر من الدواعيف) ٢٠٠٨(يوسف  أما -
 . )٢٧ (تطوير املنظومة التعليميةو، ت التعليمتفاقم بعض مشكالو، تعاظم دور التقنياتو

 . التقدم السريع للعلوم واملعرفة بكافة نواحي احلياة -

 . طلبةوقبلها تزايد أعداد ال، الضغوط على املؤسسات التعليمية من ناحية اجلودة -

 . وخاصة يف جمال التعليم، اهتمام اتمعات مبا تقدمه التكنولوجيا -

 .  الفردية بني التالميذاالهتمام مبصطلح الفروق -

 وفوائد استخدام التقنيات في مجال التربية أهمية: ٤-٣-١-٢
 :التعليمو

ن فائدة استخدام تقنيات التعليم غري حمصورة بطرف أو جهة من أطراف العمليـة           إ: القولميكننا  
ت التعلـيم  فاتمع ومؤسساته سيستفيد من خمرجـا ، هلا أمهيتها خارج هذه األطراف بل إن ،  التعليمية

من خالل األطراف  وتربز الفوائد، من خالل استخدام القوى البشرية والتقنية الذي سيعتمد على اجلودة 
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 : التالية

  :الطالب: أوال
 . نبه املختلفة املعرفية واملهاريةتساعد على حتقيق التعلم جبوا -

 . وبني الطلبة واملدرسة تزيد إمكانية االتصال بني الطلبة فيما بينهم -

 طلبةلفبدل أن يتكلم املعلم بلسان واحد وطريقة شرح واحدة ل، طلبةراعي الفروق الفردية للت -
 . خمتلفي القدرات أصبح باإلمكان أن يتلقى كل طالب املعلومة مبا يناسب قدراته

بدل األسلوب التقليدي املعتمد على العالقة بني ، ودافعية لتقبل املواد الدراسية، متثل جانبا تشويقيا -
 . )مشوشة (مع استخدام وسيلة) الطالب (واملتلقي )ماملعل (رسلامل

 . يستفيد منها الطالب يف تقييم نفسه دون أن يعلم زمالؤه، تعطي تغذية راجعة -

 يتعامل مع برامج تنتظر منه التفاعل فهو، خاصة يف جانب التعليم الفردي، وليةؤاإلحساس باملس -
 . والتجاوب

 . يريد بواسطة جهده وكل حيصل على ما، قنيات للجميعفهذه الت، اإلحساس باملساواة -

ق أسلوب  الدراسات املقارنة تفوكثري مننتائج من خالل (، تبقي أثر التعلم فترة أطول لدى املتعلم -
 . )استخدام التقنيات على الطرق التقليدية يف بقاء املعلومة لوقت أطول

جتسد ، وتولد احلجة للتعلم، وتزيد االنتباه، يمبناء املفاه: منها جمموعة فوائد) ١٩٩٩ (يذكر قنديل -
 . )٣٣ (التغلب على البعد الزماين واملكاين، تعلم الظواهر اخلطرة، املعاين اردة

وتنمية ، فترى أن الطالب سوف يستفيدون من ناحية توفري اخلربات احلسية) ٢٠٠٠ (عبيدأما  -
 . )٤٨ (وتوسيع جمال احلواس، حب االستطالع

 : علمامل: ثانيا 
،  تقدم أساليب التقييم والتقومي بزمن سريع-مثال -فالتقنيات، تقليل األعباء اإلدارية بالنسبة للمعلم -

 . األكادمييكما ميكن للمعلم بضغطة زر مشاهدة سجل الطالب 

أو تكون ، فال ميكن أن تكون أساليب التقييم موحدة، سهولة وتعدد طرق تقييم تطور الطالب -
، مما يستدعي تغيري أساليب التقييم، كبرية كذلك الفروق الفردية بني الطالبو، صاحلة لكل وقت

 . املخصصة للتقوميالتقنية  اليت توجد بوفرة يف الربامج
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أو ، أو التأخر يف السري خبطة املنهج، خاصة حال كثرة الطالب. االستفادة القصوى من الزمن -
 . بسبب طول املقرر الدراسي

أن : موعة من فوائد الوسائل التعليمية املختلفة اليت ختص املعلم من أمههاجم) ٢٠٠١ ( ذكر الشرهان -
 . )٩٠ (واملقوم للطالب بدل نقل املعرفة وتلقني املعلومات، واملنفذ، طاملعلم يصبح املخطِّ

 :املؤسسات التعليمية: ثالثا
 .لكترونية استخدام األنظمة اإل من خالل) املؤسسة (تقليل حجم العمل يف املدرسة -

 .تتيح إمكانية تطوير املناهج والكتب وأساليب التعليم -

 .استثمار الثورة العلمية لصاحل العملية التعليمية -

 . وإمكانية استرجاعها بسرعة،حفظ املعلومات بشكل أسرع وأدق -

 .قلأحتقيق األهداف التعليمية بوقت وإمكانات  -

 . استخدام الشرائط والربجمياتالتغلب على مشاكل املعلمني يف حال النقص أو الغياب عن طريق -

ربط خمتلف اجلهات التعليمية وخمتلف األقسام املعنية بشبكات موحدة يضمن إدارة أفضل وأكثر  -
 .فاعلية

 :الفئات اخلاصة: رابعا
 الفوائد الكبرية اليت تقدمها التقنيات التعليمية لذوي العوق من خالل آخـر             دراسة ال هعرض هذ ت

تقنيات التعليم   ( من خالل عنوان   ،على الفرد  يت حتاول سد فجوة أثر العوق     االبتكارات واالختراعات ال  
 .) للفئات اخلاصة

 :معوقات ومشكالت استخدام  تقنيات التعليم: ٥-٣-١-٢
       ـال    أو تقلل من فاعليتـها    ،  ة واستثمارها هناك معوقات كثرية قد متنع من االستفادة التقنييف ا 

 . )١٩٩٣ (ذلك حسب العقيليوميكن تقسيم ، التربوي والتعليمي

 :  معوقات تتصل بالوسائل التعليمية-أ
ورداءة ، وسوء نوعية بعض األجهزة،  وعدم سالمة بعضها اآلخر،وارتفاع مثنها، مثل قلة األجهزة

 . التخزين
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 :  معوقات تتصل باملباين املدرسية والفصول-ب
، مما يعوق عملية التـدريس     ؛اعليمي ت اأو مكان ،  قد تكون املدرسة غري مهيأة أصال لتكون مدرسة       

 والتجهيزات ،تتوفر األماكن املناسبة من حيث املساحة ويعقب ذلك عوق عند استخدام التقنية حبيث ال     
 .  ووجود املصاعد املناسبة حلمل األجهزة، والتهوية،الكهربائية

 :  معوقات تتصل بأنظمة الصيانة-ج
حيتـاج   ومعلوم أن األجهزة والتقنيات هي أكثر مـا       ،  ئةوتتعلق بالصيانة الدائمة والصيانة الطار    

أو عدم  ،  وقد يكون العائق هنا هو عدم وجود بند للصيانة عند التعاقد مع الشركة            ،  للصيانة يف املدرسة  
 . توفر قطع الغيار

  :معوقات تتصل باملنهج الدراسي -د
أو أن طول املقـرر     ،  النشاطتكون التقنيات احلديثة من ضمن اهتمامات املنهج وبرامج          الَّمثل أ 

 . يقلل من استخدام التقنيات

 :  معوقات تتصل باملعلم-ه
،  أو مل يدرب عليها    ،أو أنه غري قادر على استخدام التقنيات      ،   تربويا فقد يكون املعلم غري مؤهلٍ    

وقد تكون العلة يف عدم قناعته باسـتخدام التقنيـات          ،  طلبةوالبعض قد حيتج بضيق الوقت أو كثرة ال       
 . ةيالتعليم

 :  معوقات تتصل بالطالب-و
احلساسية من استخدام التقنيات لـبعض  و، )أا ترفيه، أو غري مهمةعلى  (النظرة اخلاطئة للوسيلة 

  .اتمعات أو البيئات

 :  معوقات تتصل بالفنيني-ز
 . عليميةأو عدم جتديد معلومام حول التقنيات الت، أو عدم كفاءة البعض اآلخر، إما لقلة عددهم

 :  معوقات تتصل بالشركات املنتجة أو البائعة-ح
ما لديها من وسـائل      أو ألا حتجم يف توضيح    ،  لعدم متابعتها ملا قامت به من عقود مع املدارس        

ولكن خبالف ذلك شركات احلاسب اليت تقدم أفـضل         ،  هذا بالنسبة للوسائل والتجهيزات   ،  وتقنيات
 . العروض
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 : وكليات إعداد املعلمنيمعوقات تتصل بربامج  -ط
أو وجود فجـوة يف     ،  وميكن متثل ذلك بـعدم مواكبة مقررات الوسائل يف الكليات للمتغريات         

 يف جمال التقنيات من أسـباب املعوقـات        وقد تكون قلة الترمجة   ،  اجلانب العملي عن اجلانب النظري    
)١٣٤ -١١٥( . 

 ):ذوي العوق ( تقنيات التعليم للفئات الخاصة:٦-٣-١-٢
وهلم احلـق الكامـل يف   ،  التعليم العامطلبةفهم امتداد ل، واقعر  تقنيات التعليم للفئات اخلاصة أم    
فهناك عوق يستدعي أجهـزة تعويـضية   ، بل هم أحوج إليها، استخدام هذه التقنيات واالستفادة منها  

عويـضية مثـل   يستخدمون أجهزة ت) مثال (ومعلوم أن املعوقني حركيا، ووسائل مساعدة يف تاليف أثره   
، والصم يستخدمون املعينـات الـسمعية     ،  والكفيف يستخدم العصا  ،  الكراسي املتحركة أو العكازات   

خصوصا وقد ثبت أن التقنيات قـدمت       ،   عامل التقنيات التعليمية   يدخل املعوقون وهكذا فال غرابة أن     
 .  لتاليف أثر العوقحتتاج كل جهد تقين وبشري فما بالك وهذه الفئة،  التعليم العامطلبةالكثري ل

ـ    ) ١٦،  ٢٠٠٩ ( وفوزي حممد  كلٌّ من  وقد عرف  العلم الذي  «تقنيات التعليم للفئات اخلاصة ب
املنهجية وطرق التفكري لتوظيف املصادر البشرية واملـصادر         يعتمد على أسلوب النظم ويتبىن األساليب     

شكالت التعليم أو إثراء املواقف     جل تقدمي منتج يهدف إىل حل م      أوذلك من   ،  املادية واإلبداع اإلنساين  
 . »التعليمية والتدريبية يف جمال تعليم الفئات اخلاصة والتعامل مع مشكالم

كما أن هلا وظائف ذكرها   ،  مراعاا خطط واستراتيجيات البد من    وللتقنيات احلديثة مع املعوقني   
  : ومنها) ٢٠١٢ (فتح اهللا

 . )مجيب أن حتمل حمتوى قي (،استخدام الوسائل التعليمية كآالت تعليمية -

 . )تزويد املعلم مبهارات مل ميتلكها (،استخدام الوسائل التعليمية كمعلمني خصوصيني -

 . )واإلعالنات التوعوية للمجتمع، كامللصقات (،استخدام الوسائل التعليمية كعوامل اجتماعية -

 . )البحوث املتعددة كما دلت (،استخدام الوسائل التعليمية كدوافع إلثارة دافعية الطالب -

 . )تساعد يف حل املشكالت (استخدام الوسائل التعليمية كأدوات عقلية -

 . )٤٦ ()لنقل املعرفة (استخدام الوسائل التعليمية كوسائط متعددة -

 : أن تقنيات التعليم للمعوقني تتميز بأا) ٢٠١٠ (محدأويذكر الببالوي و
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 . الطلبة املعوقنيتعاجل الفروق الفردية اليت تظهر دائما بني  -

 . تفيدهم يف تعلم األمناط السلوكية املرغوب بتعلمها -

 . تفيد يف التغلب على االخنفاض يف القدرة على التفكري ارد -

- اتلعب دوروزيادة دافعيتهمطلبة يف تشويق الا مهم  . 

 . )٤٠ (تساعد على تكرار اخلربات واالحتكاك املباشر مبا يتعلمه -

تنمـي املهـارات     فهـي ،ألمهية الوسائل التعليمية يف التربية اخلاصة   ) ٢٠١٢ (فتح اهللا ويتعرض  
وتنمي الرغبة واالهتمام لتعلم املادة     ،  وتساعد على تذكر املعلومات وإدراكها    ،  التعليمية باخلربة املباشرة  

 وتساعد على تغيري الـسلوك اخلـاطئ  ، مشكلة زيادة عدد الطالب يف الفصل الواحد  وتعاجل،  التعليمية
وتتغلـب علـى    ،  وهي تنمي التجديد والتنويع   ،  وتتغلب على اللفظية وعيوا   ،  واكتساب سلوك سليم  
 . )٤٥ (وينطبق هذا أيضا على الطالب العاديني، احلدود املكانية والزمنية

 : وميكن تلخيص أمهية التقنيات التعليمية لذوي العوق جبانبني 

 : خيص الطالب نفسه جانب -أ
وإضافة التسلية واملرح للعملية    ،  ومشاهدة نتائج العمل  ،  ب الدافعية واالستقاللية   حبيث يولد للطال  

ويشعره بأمهيته وهو يتعامل مع تقنيات حديثة تقوم بتقييم وتقـومي    ،  وينمي لديه تغذية راجعة   ،  التعليمية
 . عمله

 : جانب خيص اجلانب التحصيلي -ب 

وال شـك أن   ،وختزينها، واسترجاع املعلومة ،  تاختصار الوق : فالتقنيات احلديثة تقدم مزايا منها    
ومن فوائد تقنيات التعلـيم أـا   ،  وهم يتعلمون ذاتيا وبوقت أسرع  ،التعليم املربمج له أمهيته للمعوقني    

 . وكذلك تنمي مهارات التفكري العلمي، حتسن نوعية التعليم وتزيد من كفاءته

 : يات التعليمية مع ذوي العوقومن اجلوانب اليت جيب مراعاا عند استخدام التقن

 . تراعي املستوى الثقايف والعلمي للطالبأن  -

 . أن تكون سهلة االستخدام -

 . أن تتسم باجلاذبية واإلثارة -
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 . التغيريأن تتسم باملرونة والقابلية للتعديل و -

 . أن تتميز بعنصر السالمة واألمان -

إجراء ) هذه املادة  (األمم املتحدة الصادرة من    ٢٠٠٧اتفاقية حقوق األشخاص ذوي العوق       تورد
أو تعزيز البحوث والتطوير للتكنولوجيا اجلديدة وتعزيز توفريها واستعماهلا مبا يف ذلك تكنولوجيـات              

والتكنولوجيا املعينة املالئمة لألشخاص    ،  والوسائل واألجهزة املساعدة على التنقل    ،  املعلومات واالتصال 
 . ) ت. ب(القحطاين  تكنولوجيات املتاحة بأسعار معقولةمع إبالء األولوية لل، ذوي اإلعاقة

 :الصم وضعاف السمعتقنيات التعليم لفئة : ٧-٣-١-٢
ومن نتاج التكنولوجيا   بكافة تصنيفام بنصيب وافر من االختراعاتالصم وضعاف السمعحيظى 

وأخرى تقـوم   ،  تقوم بقياس مسعهم   أجهزة ومنذ زمن طويل   فقد قدمت هلم  ،  اليت حتاكي طبيعة عوقهم   
  استخدمت أجهزة احلاسب اآليل يف تقدمي فنونٍ  اوأخري،  املعني السمعي  مبساعدم على السماع بواسطة   

 . من الربامج والتصاميم اليت أبدع فيها الصم وضعاف السمع

أول استخدام للحاسوب يف جمـال      «: أنيف موقع تكنولوجيا التعليم      )٢٠٠٩(الفرماوي    يذكر
مرجع ( »من قبل املكتب التربوي األمريكي     )١٩٧٠ (يم لذوي اإلعاقة السمعية كان سنة     التربية والتعل 

 . )٧إلكتروين

ن هذه املبتكـرات   أ إال،  انقطاع تواصلهم مع اآلخرين   :  حتديد مشكلة الصم الكربى بأا     ناميكنو
) الفيـديو  (احملمول واملدعوم خباصية   كما أن أجهزة اهلاتف   ،  عوضت وبشكل كبري أثر هذا االنقطاع     

، عامة الناس خر األخبار اليت يتناقلها     آطالع على   واال،  سهلت عليهم التواصل مع أقرام ومع اآلخرين      
) اليوتيوب (وعرب موقع ،  وا مواقع خاصة م   ؤفهو اال األرحب للصم الذين أنش     ) نترنتإلا (وأما عامل 

من حسابات  ) تويتر(و) الفيس بوك  (توال ختلو صفحا  ،  جتد العشرات من الربامج العلمية والثقافية هلم      
العلمية والبحوث الـيت     وقد كان هناك العديد من الرسائل     ،  الصم وضعاف السمع  لفئة   خاصة وعامة 

 . مع ذوي العوق السمعي) نترنتإلا (تعرضت ملوضوع

 الصماستراتيجيات استخدام التقنيات التعليمية مع : ٨-٣-١-٢
 :وضعاف السمع

 اليت تؤخذ باحلسبان عند اسـتخدام تقنيـات   االستراتيجياتعة من   جممو) ٢٠٠٦ (ذكر التركي 
 :  داخل الصف الدراسيمسعياالتعليم واحلاسب اآليل مع املعوقني 

 الستخدام احلاسب اآليل داخل الفصلنطلق الرئيسأن يكون موضوع الدرس هو امل  . 
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 عند استخدام احلاسب اآليلطلبةمالحظة الفروق الفردية بني ال  . 

 عن طريق التدريس الفرديمأ، بشكل جمموعاتأكان  سواء طلبةهتمام بنوعية تقسيم الاال  . 

 عن احلاسب اآليلطلبةأن يعرف املعلم اخلربات السابقة لل  . 

 أثناء استخدام احلاسب اآليل  فعلهطلبةعلى ال أن حيدد املعلم ما . 

 أن يدون املعلم مجيع الوسائل اليت حيتاجها عند تنفيذ األنشطة.  

 أن حيدد املعلم كيفية تقييم هؤالء التالميذ . 

 ٢١٨ (بعد استخدام احلاسب اآليل  فعلهطلبةعلى ال أن حيدد املعلم ما( . 

 :فوائد الحاسب اآللي للصم وضعاف السمع: ٩-٣-١-٢

لَمـا  ، فاحلاسب اآليل قـدم عا يصعب حصرها  فوائد للصم وضعاف السمع      يقدم احلاسب اآليل  
م الولوج آلالف     ، معهم دون متييز، وهيأ هلم برامج حتاكي عوقهم         للصم يتعامل  اجديدوأصبح بإمكا 

املواقع اليت يستخدمها السامعون واالستفادة منها، فهم على كل حال قادرون على جماراة عوقهم عند               
 .احلاسب اآليلاستخدام 

 مسعيـا معوقني   لل احلاسب اآليل فوائد يقدمها   ) يف حبث هلما  ) (٢٠٠٢(شقالنو والزبيدي    وذكر
 :فهو

 .خيزن املعلومة ويسترجعها مبا يناسب حاجة الصم -

 .داءه وبشكل أسرعأل األصم ةعرف ميساعد يف -

 .حيقق األهداف التعليمية بدرجة أوضح من وسائل التواصل األخرى -

ويقدم التغذية الراجعة  من الوقت بدل الشرح،) ٪٤٠ - ٪٢٠ (نسبته  يوفر ماواحلاسب اآليل -
 .لألصم

 :للصم وضعاف السمع) كما أدركها الباحث (احلاسب اآليلن فوائد  وم

وتعويدهم طرق البحث عن املعلومة يف ظل ، وتصحيح عيوب الكتابة لديهم، زيادة ثروم اللغوية
فاجلهاز يتعامـل   ،  وأيضا فاحلاسب اآليل يشعر الصم باملساواة مع السامعني       ،  انقطاعه عن مساعدين له   

 .  النظر لعوقهممعهم حسب قدرام دون
، لكتـروين كالربيـد اإل  ،  أن احلاسب اآليل والتقنيات احلديثة    «: )١٠٦،  ٢٠٠٥ (يذكر التركي 
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والتحدث مع اآلخرين عن طريق شبكة املعلومات تساعد على تنمية مهارات القراءة والكتابـة لـدى           
 . » وربطهم بالعامل احمليط،التالميذ الصم وضعاف السمع

 : السمعالصم وضعافمع  لتقنية الحديثةاستخدامات ا: ١٠-٣-١-٢
،  استفادوا من التطور التقين العام يف مواجهة عوقهم        الصم وضعاف السمع  كما سبق وذكر فإن     

وتزخر مواقع الشبكة العنكبوتية بكثري من إنتاج التقنية ملـا       ،  سواء من ناحية صحية أو تعليمية أو مهنية       
 : ومن ذلك بتكارات من خالل آخر البحوث واالهلم ميكن أن يقدم

 الصم وضعاف السمع  آخر التقنيات مع فئة      تقرير مهم حول استخدام    )٢٠١٣ (يف موقع إصرار  
وهي اجلامعة الوحيدة يف العامل اليت تقـدم الـربامج   ، جالوديت هي جامعة يف واشنطن  « :يقول التقرير 

 . من صعوبة يف السمعيعانون الذين هم  و الصمطلبةاملصممة لل واملخصصة
 أمامهم يف التعلم بـسبب اسـتخدام اجلامعـة القـوي            اكن اضطرابات السمع ال تبقي عائقً     ل

تتعـدد تلـك    ،   داخل وخارج الفصول الدراسية    طلبةيتم استخدام التقنيات التفاعلية لل    ،  للتكنولوجيا
 ٩٠جيدر بنا الذكر بأن أكثر من ،  ومنها استخدام كامريا الويب على برنامج سكايب      ،  التقنيات وتتنوع 

 . ئة من تطبيقات جالوديت تعتمد على استخدام أشكال االتصال عرب اإلنترنتايف امل

ينبغـي أن   ) أجهزة التلفزيون وكامريات الويب وغريهـا        (الفعال  من دور التكنولوجيا   اانطالقًو
ـ              طلبةيكون ال  ، زلـ الصم قادرين على تسجيل أنفسهم من أجل القيام مبشاريع لغة اإلشارة وهم باملن

وتنمية وحتـسني قـدرات     ،   الصم طلبةوم جامعة جالوديت بالعمل على زيادة الثقة بالنفس لدى ال         تقو
 علـى   ا ومـستعد  ان جتعل كل من يتخرج من جامعتها قادر       أىل  إدف جامعة جالوديت    و. االتصال

 ) ٨مرجع إلكتروين(. »مواجهة العامل بأكمله

أطلق أحد املتخصصني يف لغة اإلشارة      « :هذا اخلرب ) ٢٠١٤ (أي يت يب اخلاص بالصم    أورد موقع   
 امن لبنان موقعا اجتماعيمثل، وذلك كبديل عن الشبكات االجتماعية التقليدية،  للصم والبكما خمصص :

وذلك من ، ويهدف هذا املوقع إىل تقدمي خدماته إىل الصم والبكم يف كافة أحناء العامل، بوك وغريه فيس
مبا يتيح هلؤالء مشاركة أفكارهم وتبادل اآلراء       ،  ر والفيديو يف املوقع   خالل تكريس االعتماد على الصو    

واإلنكليزيـة والفرنـسية    ،  العربيـة : يتوفر هذا املوقع بلغات عديدة تـشمل      و ،والتجارب الشخصية 
ولـيس  ، ا يكشف عن نية الشركة استهداف الصم والبكم يف كافة أحناء العامل ذا املوقع     مم ؛سبانيةألوا

إذ تتطلـب   ،  بوك تشبه واجهة املوقع األساسية إىل حد ما واجهة موقع فيس         و ،نطقة العربية فقط يف امل  
ومن مث إضافة األصدقاء اجلدد والبدء بتبادل الرسائل والصور والنصوص ، تسجيل الدخول بصورة مماثلة   

  .)٩مرجع إلكتروين(. »معهم
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 لغـة اإلشـارة   أكترونية تقـر عن قفازات إل« : التقريراأدرج هذ ) ٢٠١٤ (بكرا أون الين ويف  
وهذه القفازات هي قفازات عادية جـدا ولكنـها مـزودة           ،  وتترمجها للغة نصية مكتوبة أو منطوقة     

بترمجة ما ترسله    ويقوم تطبيق برجمي على اهلاتف الذكي أو اجلهاز اللوحي        ،  حبساسات وجمسات حركة  
ن أن يقوم التطبيق بقراءا بـصورة       أو من املمك   مكن املستخدم من قراءا   تهذه اسات إىل نصوص ي    

وبالـذات يف   ،  اجلديد جيعل حياة املستخدمني ومن يتعاملون معهم أكثر سهولة         االختراعهذا  ،  صوتية
 منوذجـا   االختراعويعد هذا   ،  رةحالة تعامل املستخدمني من الصم والبكم مع من ال يتقنون لغة اإلشا           

للترفية والتسلية مثلمـا هـو     اختراع وليس جمرد    ، يف تسهيل حياة البشر اليومية     التكنولوجياستخدام  ال
 ) ١٠مرجع إلكتروين( . »سائد حاليا

ي أخربا حول متكن طالب يعملون لدى شركة        )  ٢٠١٣ (باللغة العربية  وأورد موقع يب يب سي    
 . )سيسي (ت من خالل نظام يدعىم من حتويل اللغة املكتوبة واحملكية إىل لغة اإلشاراإيب 

ويقـوم الربنـامج    ،   وسيساعد هذا النظام الصم والبكم على فهم ما جيري يف االجتماعات بشكل فوري            
ن هـذا النظـام   إ :مإي يب أوتقول شـركة    ،  بتوجيه شخصية رقمية بفعل تعرفه على الكالم احملكي أو املكتوب         

وميكن استخدام هذا الربنامج أيضا لعمـل        ،ل عدم توفرهم  يف حا ) املترمجني (اجلديد سيساعد على حل مشكلة    
 ) ١١مرجع إلكتروين(.  وحىت املكاملات اهلاتفية،ترمجة أوتوماتيكية للربامج التلفزيونية وبرامج الراديو

ويل الكالم املـسموع  هاتف ميكنه حتعن   تقريرأٌورد )، Bnadem Insolite (يف موقع
ليقـوم  ،   ميكن لألصم قراءا والرد عليها من خالل الكتابة على الشاشة اليت تعمل باللمس             ،إىل كتابة 

ويتميز اهلاتف بعدم احلاجة إىل وجود شخص ، اهلاتف بتحويلها إىل صوت مسموع للرد على املتصل به   
 . أكرب وراحة أكثرما مينحه خصوصية  ؛ثالث يقوم بالترمجة بني املتصل واألصم

لنصية فإا لن تكون مفيدة يف احلـصول علـى          اورغم جلوء العديد من الصم خلدمات الرسائل        
 على التعـبري   كربىعن أن اهلاتف مينح األصم قدرةالً  فض،معلومات أو التحدث مع أحد أفراد األسرة   

ـ إال أن العيب الوحيد الذي يعاين منه اهلات       ،  أو حرج  عن النفس دون حدود    يف اف هو أنه يستغرق وقت 
اآلخر  لكن على اجلانب  ،  ا قد يعوق إجراء مكاملات خارجية للتكلفة العالية       مم ،حتويل الكتابة إىل صوت   

  .)١٢مرجع إلكتروين(. فإنه ميكّن األصم من استخدام اجلوال كشخص عادي
ث مهندسـات  قامت ثـال « :التابع ملؤسسة األهرام هذا التقرير   ) ٢٠١٣ (أورد موقع لغة العصر   

مبشروع التخرج والذي يهـدف إىل      ،   جامعة األزهر  – قسم حاسبات ومعلومات     –خرجيات هندسة 
يقوم هذا الربنامج بتحويل اللغة اليت يتحدثها الـصم  ، تقدمي خدمة تكنولوجية مناسبة لفئة الصم والبكم  

امج ميكن وضعه يف والبكم إىل صوت مسموع ميكن من خالله التعامل مع اتمع ببساطة من خالل برن   
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حيث يقـوم بـالتعرف علـى    ،  واملرافق العامة واملقاهي وغريها،األماكن العامة مثل احملالت التجارية    
 واليت يقوم املتحدث باالعتماد عليها بـصورة        ،حركات اجلسم بالكامل مع التركيز على حركات اليد       

 ) ١٣مرجع إلكتروين(. »يديةأساسية يف التعبري عن احتياجاته عن طريق أجهزة الكمبيوتر التقل

 الصم وضعافالتقنية مع  التعليق على استخدامات: ١١-٣-١-٢
  :السمع

ألا ؛ الصم وضعاف السمع لعرض آخر التقنيات املستخدمة مع نترنتجاء اختيار مواقع اإل -
 . تعرض آخر االختراعات واالبتكارات بشكل أكثر حداثة من الكتب واملراجع التقليدية

 واليت مل تذكر هي املعينات الصم وضعاف السمعالتقنية اليت يستخدمها  ختراعاتمن أهم اال -
وأنواع مساعات األذن ، فقده من مسع جهاز يساعد ضعيف السمع تعويض ما وهي، السمعية
وأيضا أجهزة قياس السمع كالغرف الصامتة ) زراعة القوقعة (ألذن البديلةلك اكذ، متعددة
تعترب أهم االختراعات اليت قدمها   قدمية ومازالتواختراعاتجهزة وهي أ ،)االيدومتر (وجهاز

 . علم التقنيات لفئة الصم وضعاف السمع
 أكثر من املتخصصني بتربية الصم يف جمال  الصم وضعاف السمعيبدو أن علماء التقنية خدموا -

م وخاطبت الصم من خالل حاجا، فالتقنية هنا اختصرت الوقت، التواصل ومجع املعلومات
 . الفعلية

ما بسبب الظروف املادية إ، الصم وضعاف السمعتتأخر بالوصول ملدارس  هذه التقنيات دائما ما -
 . أو ترسخ التعليم التقليدي يف أذهام، ولنيؤأو عدم اهتمام من قبل املس، واإلجراءات اإلدارية

 طلبة على أم الصم وضعاف السمع ومل تقدم ،أكثر هذه االختراعات مقدمة للصم بشكل عام -
فكل تقنية تساعد على الفهم ، املدارس ولكن ميكن ببساطة االستفادة منها داخل، مدارس

 . والتواصل وزيادة املعلومات فهي ميكن أن تكون وسيلة تعليمية
مما يسهل عملية  ؛الصم وضعاف السمعاإلسهام العريب واضح يف جمال تطويع التقنية خلدمة  -

 .  فردية دون داعم حقيقياجهودولكنها تظل ، استخدامها
فنحن أمام وقفة ، من تطبيقاا على النت) ٪٩٠ (جامعة جالوديت للصم تستخدم إذا كانت -

 .  يف العامل العريبالصم وضعاف السمعكبرية أمام طريقة تعليم 

 واقع استخدام التقنيات التعليمية في تعليم الصم: ١٢-٣-١-٢
 :ةلسعوديوضعاف السمع في المملكة العربية ا

 واقع اإلطـار العـام      هو ضمن  الصم وضعاف السمع   لعل واقع استخدام التقنيات التعليمية مع       
الصم وضعاف السمع يف اململكـة       ميكن أن يكون هناك فاصل بينهما، ومعلوم أن تعليم         فال ،هملتعليم
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 ويف  ،ت وتقلبات ذلك الوقت وتعليم الصم يشهد تغريا      ومنذ ،)ه١٣٨٤ (يفالعربية السعودية بدأ رمسيا     
 .ا األمر من قرارات مل تدرس جيد ومل خيلُ،ميدانه تطبق كثري من التجارب

سواء يف خططه أو تطبيقاته     ،  كبرية  يف جانب آخر تطورات    الصم وضعاف السمع   وشهد تعليم   
ت  من املشكالاجزًءاملعاهد والربامج اخلاصة م  استخدام التقنيات احلديثة يف      واقعولكن  ،  على األرض 

وتعويض النقص احلاصل يف اسـتيعام      ،  من هذا احلقل يف تطوير قدرام      الصم من االستفادة   اليت متنع 
 . بسبب عوقهم للمقررات الدراسية

حركة توظيف املستحدثات التقنية يف جمال التعلـيم        « :أن )٢٠١٠،٢٣ (محدأ الببالوي و  يذكر
 ،الت أبطأ امليادين استجابة هلذه املستحدثات     ماز بصفة عامة وجمال التربية اخلاصة على وجه اخلصوص       

 .»مقارنة بامليادين األخرى

الصم وضعاف  واضح يف خمرجات     أثرت بشكل  إن تعليم الصم يشهد كغريه معوقات ومشاكل      
 :ومن تلك املشاكل  العلمية بشكل واضحالسمع

يث يقدم هلم ح، املعدة للتعليموجود خلط كبري بني ضعاف السمع والصم يف كثري من األماكن  -
 إال أنه جيب إدراك أن ، موضوعية هلذا الواقعوإن كان هناك أسباب، ونفس اخلدمات، نفس احملتوى

 . املتضرر هو الطالب نفسه

تناسب فئة الصم  وإقرار مقررات دراسية ال عدم الثبات على خطط دراسية للمراحل الدراسية، -
 .وقدرام التحصيلية

 أو ، املتباينةطلبة أو طبيعة ال، سواء يف اختيار املكان،غري مدروسإحالل بعض برامج الدمج بشكل  -
 .)٢٠٠٧(التوجيري  .مستوى املعلمني غري املؤهلني

ويرجع هذا لطبيعة أقسام التربية  ،) بكالوريوس-دبلوم (املعلمني املتخصصني وجود حالة من ضعف -
دم ختصص كثري من أعضاء هيئة  وع،حتوى مستوى اجلودة املناسبة اخلاصة ببعض اجلامعات اليت ال
 .)٢٠١١ (التركي .التدريس يف جمال التربية اخلاصة

 ، مع أا من ركائز تعليم ذوي العوق السمعي،عدم إعطاء تدريبات التخاطب االهتمام الالزم -
 . أو يف عدم تأهيلهم،ويتضح هذا من خلو بعض الربامج من مدريب النطق

 ويتمثل ،ستخدام التقنيات من ضمن هذه املشكالت افإنومن خالل استعراض بعض املشاكل 
 : ذلك يف
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 .عدم تدريب املعلمني على استخدام التقنيات أو عدم اإللزام باستخدامها  -

مع الصم وضعاف بشكل مهين وتعليمي  يوجد خطط واضحة الستخدام التقنيات التعليمية ال -
 .السمع

 ،للصم واستخداماا عرض تقنيات التعلمخلو خطط أقسام التربية اخلاصة باجلامعات من مواد تست -
 .وغري نافذ إال بشكل عارض

الصم   وصيانتها يف معاهد وبرامج،ل عن التقنيات التعليميةؤوعدم وجود غرف خاصة ومس -
 .) قد يوجد غرف الوسائل التعليمية التقليدية اليت قد تستعمل مع العاديني (،وضعاف السمع

قات يف استخدام تكنولوجيا التعليم يف األردن والـبالد         بعضا من املعو  ) ٢٠٠٨(ملكاوي   يذكر
تقنيات التعليم واعتبارها تضييعا للوقت واجلهـد، وعـدم      موقف املعلم السليب من    :حيث ذكر  العربية

وضوح مفهوم تكنولوجيا التعليم لدى نسبة كبرية من املعلمني واإلداريني القائمني على املـدارس، وأن     
 وهذا يلزم املعلم الستخدام الطرق التقليديـة        ،قياس احلفظ واالستظهار   مد على االختبارات احلالية تعت  

ما ضعف اإلمكانات املادية والبشرية فهو أمر حاضر بقوة ويقلل من استخدام تكنولوجيـا              أو للشرح،
 .)١٤٨ (التعليم

 جمموعة من املعوقات اليت تواجه استخدام تكنولوجيـا املعـوقني         )  ٢٠١٠ (العاطي  وذكر عبد 
 :ومنها

 .عدم توفر دورات تدريبية أثناء اخلدمة يف جمال استخدام الوسائل يف التعليم -

 .عدم التأهيل بشكل كاف الستخدام الوسيلة التعليمية خالل سنوات الدراسة وفترة اإلعداد -

ضعف إملام معلمي ذوي االحتياجات اخلاصة بقواعد استخدام الوسائل التعليمية، وبالتايل يقلل من  -
 . ام املعلمني هلا، وهي نتيجة طبيعية لضعف اإلعداد، وعدم توفر الدورات أثناء اخلدمةاستخد

 .عدم جدوى الوسائل التعليمية يف تعليمهمباعتقاد معلمي ذوي االحتياجات اخلاصة  -

 .سوء استخدام التالميذ من ذوي االحتياجات اخلاصة لألجهزة عند استخدامهم هلا وحدهم -

دنية لدى التالميذ من ذوي االحتياجات اخلاصة واليت حتد من قدرم وجود مشكالت حسية أو ب -
 .على استخدام الوسيلة التعليمية

عدم رغبة التالميذ يف استخدام الوسائل التعليمية، ومن مث جيب البحث عن األسباب املؤدية إىل  -
 .عزوف التالميذ عن استخدام الوسائل التعليمية
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 .بواسطة األجهزة التكنولوجيةينسى التالميذ بسرعة ما تعلموه  -

 سواء أكان ، بسبب قصورهم اإلدراكي؛يواجه التالميذ صعوبة يف كيفية استخدام الوسائل التعليمية -
هذا اإلدراك عقلياا كان أم حسي. 

 .عدم وجود فين لتشغيل وصيانة األجهزة التعليمية باملدرسة أو املعهد -

 .الربنامج/  املعهد تعليمية كافية يفائلوسو عدم توافر أجهزِة -

 .خلو الكتب الدراسية من التوجيهات اليت تؤكد ضرورة استخدام الوسائل التعليمية -

 .صعوبة نقل بعض األجهزة التكنولوجية إىل الفصول الدراسية -

- بد الفصول الدراسية عن مركز التعلم باملدرسة أو املعهدع. 

 .توى التالميذ بفئام املختلفةعدم توفر برجميات الكمبيوتر التعليمية املالئمة ملس -

- يئة الفصول الدراسية فني ا الستخدام الوسائل التعليمية، سواء أكان ذلك من حيث املساحة أم عدم
 .التوصيالت الكهربائية

 املدرسة يوضح ما هو متوفر من األجهزة والوسائل التعليمية  أوتيب إرشادي باملعهدعدم وجود كُ -
 .وكيفية استخدامها

 .جودة كثري من األجهزة التعليمية، أو أا غري صاحلة لالستعمالعدم  -

 . املعهد أوعدم وجود مركز ملصادر التعلم باملدرسة -

 مما يؤدي إىل الفوضى ؛انعدام التنسيق بني املدرسني الستخدام األجهزة التكنولوجية املتوفرة -
 .واالرجتالية

 االحتياجات اخلاصة بضرورة استخدام  املعهد على معلمي ذوي أوعدم تأكيد إدارة املدرسة -
 .التكنولوجيا يف التدريس

 . وأنه غري كاف الستخدام الوسيلة التعليمية،ضيق وقت احلصة -

  الصمطلبة تقنيات التعليم مع المعوقات استخدام : ١٣-٣-١-٢
 :وضعاف السمع

 تعـرض  ىخر واأل ،انب فئة الصم  جب هناك دراسات أكدت هذا الواقع وناقشته، بعضها خمتص         
لواقع ومعوقات استخدام تقنيات     الدراسات اليت تعرضت   ومن ، العاديني وذوي العوق الفكري    طلبةلل
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 :التعليم لفئة الصم وضعاف السمع

فقد ذكرت جمموعة من املعوقات اليت ، حول استخدام التقنيات مع الصم) ٢٠٠٥ (الشيحةدراسة  -
عدم ، شكل كبري ومن هذه املعوقاتحتول دون استخدام التقنيات مع الصم أو حتد من ذلك ب

وندرة برامج تدريب ، وعدم وجود مراكز للتقنيات التعليمية، وجود الدعم الفين لتقنيات التعليم
، وعدم وجود اختصاصيات تقنية تعليم، وندرة اإلمداد مبا يستجد من تقنيات تعليمية، املعلمات

 . وصعوبة نقل األجهزة للفصول

اقع استخدام احلاسب اآليل ومعوقاته يف معاهد وبرامج األمل حول و) ٢٠٠٦ (أخضر دراسة -
 حتد من استخدام احلاسب اآليل مع ذوي العوق وقد ذكرت أن هناك معوقاٍت، للمرحلة االبتدائية

وقلة توفر ، وضعف تأهيل املعلم وتدريبه على احلاسوب، وأمهها قلة املخصصات املالية، السمعي
بالشكل  هناك معوقات مالية وإدارية متنع استخدام احلاسوب ،األجهزة يف الربامج واملعاهد

 . املطلوب

 فقد ذكر أنه ال، مسعيامعلمي املعوقني  حول استخدام برامج كمبيوتر مع) ٢٠١٠ (الزقار دراسة -
مث  ،توجد حبوث اهتمت بتنمية مهارات استخدام تكنولوجيا التعليم ملعلم ذوي االحتياجات اخلاصة

مدارس الصم ومدارس  وأمهية جتهيز، منها عمل برامج كمبيوترية تقدم للمعلموضع توصيات من ض
 . الدمج بالوسائل التعليمية التكنولوجية

 :الدراسات السابقة: ٢-٢

 :عرض الدراسات السابقة: ١-٢-٢
ومبا أن هذا البحث    ، غري املعوقني    طلبةعدد كبري من الدراسات اليت تتناول تقنيات التعليم لل         هناك

البد من حتديد الدراسات اليت تناولت تقنيـات          كان  وضعاف السمع   بالتقنيات التعليمية للصم   خمتص
ت اليت اختصت بالـصم وضـعاف       الدراساو ، بشكل عام   ذوي العوق  طلبةالو العاديني   طلبة لل التعلم
 سببه اشتراك الطلبة الـصم وضـعاف    العام، والتعرض للدراسات اليت طبقت يف مدارس التعليم   السمع

 العاديني يف واقع استخدام املدرسة للتقنيات التعليمية، وأما الدراسات أقراممع  يف برامج الدمج    لسمع  ا
وضع مقارنة بني اسـتخدام  اليت تعرضت لواقع استخدام املعوقني من غري الصم وضعاف السمع فمرده         

 .التقنيات التعليمية من ذوي العوق
أن لغة اإلشارة  أكد فيها، وهي دراسة وصفيةلصم ل) , Goldenberg (جولد نربج دراسة •

الطفل  وأكد جولد نربج أنه يف حال استخدام، قدراته وحمدودية هي سبب عزلة الطفل األصم
أن يطبع الطالب : وكان للباحث اقتراحات منها، للحاسب اآليل فإن تعقيدات اللغة ستقل لديه
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الباحث كذلك يف دراسته  وأكد،  اآليلتصحيح النصوص كتابته ويتم تصحيح األخطاء من خالل
 له أمهية يف اكتساب اللغة من خالل اموعة الكبرية من األلعاب اليت يقدمها أن احلاسب اآليل

اليت هدفت إىل التعرف على أثر استخدام بعض وسائط التعليم البصرية يف ) ١٩٨٨ (نصر دراسة •
على   وأثر ذلكمسعياساسي مبدارس املعوقني تدريس العلوم لتالميذ الصف السابع من التعليم األ

 األوىل كانت من العينة، كانت هناك عينتان ضابطة وجتريبية. التحصيل الدراسي واالجتاهات العلمية
 وتلميذة من اتلميذً) ١١ (بينما كانت العينة الثانية،  وتلميذة من تالميذ الصف السابعاتلميذً) ١٢(

أكدت نتائج ، التجرييب هو املطبق وكان املنهج) يت أسوان وقنايف حمافظ (من الصم الصف السابع
جيايب يف التحصيل العلمي لتالميذ الصف السابع مبدارس إالدراسة أن استخدام تقنيات التعليم له أثر 

ومن ، مسعيا اهتمام املعوقني  واستخدام الوسائط البصرية يف تدريس الوحدة أدى إىل زيادة،هذه الفئة
معاجلات تدريسية تقنية حديثة يف  توظيف: دم الباحث جمموعة من التوصيات منهاخالل ذلك ق

كذلك ، لوجود جمردات كثرية  بسبب اخنفاض مستواهم يف مادة العلوممسعياتعليم التالميذ املعوقني 
وتدعيم ،  على استخدام الوسائل اليت تناسب املقررات الدراسيةمسعياأوصى بتدريب معلمي املعوقني 

 . باألجهزة احلديثة وبالفنيني املتخصصني معاهد ومدارس األمل
 مشكالت التعليم مبدارس األمل وضعاف السمع باحللقة هدفت إىل دراسة) ١٩٩٠ (زاهر دراسة •

 ومعلمة من امعلم) ٥٢ (وزعت على كانت أداة الدراسة استبانة،  من التعليم األساسياألوىل
،  يف استخدام الوسائل التعليميةان هناك قصورأ : لنتائج منهاوخلصت نتائج الدراسة مدارس األمل

وأكد الباحث أن من أسباب اخنفاض مستوى الطالب العلمي ، وبقى استعمال تلك الوسائل تقليديا
وكان من ضمن التوصيات توفري ، هو عدم التنوع يف استخدام طرق التدريس والتجهيزات الالزمة

 . الوسائل التعليمية الالزمة
هدفت للتعرف على فاعلية استخدام ) , Schery and O,Connor (شريي وكونور دراسة •

مشلت  ،احلاسب اآليل واعتماد املدارس عليه يف تعليم اللغة لألطفال الذين يعانون من عوق شديد
،  لديهم عوق شديداتلميذًً) ٥٢ (وكانت عينة الدراسة وسلجنأالدراسة مخسا من املدارس يف لوس 

ضابطة  وكان هناك جمموعتان، جلسة تدريب فردية) ١٦ (بواقع أسابيع) ١٠ ( تطبيق الربنامج ملدةمت
فروقا ذات داللة إحصائية  أظهرت النتائج، ثر استخدام احلاسب اآليل يف التعليمأوجتريبية ملعرفة 

 على ا وعقليا احلاسب اآليل يساعد األطفال املعوقني جسديأنوتبني ، لصاحل اموعة التجريبية
 . التعلم

التعرف على فعالية احلاسب يف تدريس الرياضيات : إىلهدفت  قام بدراسة) ١٩٩٤ (سليمان دراسة •
 استخدم الباحث جمموعتنيوقد ، وأثر ذلك يف حتصيلهم واجتاهام حنو الرياضيات، للطالب الصم

ومت إجراء ، الثاين جبمهورية مصر وطالبة من طالب الصف اطالب) ٢٤ (بعينة بلغت) ضابطة وجتريبية(
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استخدم ) الضابطة(مت استخدام احلاسب معها و) التجريبية(، اختبارين حتصيليني قبلي وبعدي
توضح فعالية استخدام احلاسب اآليل يف تنمية التحصيل يف  ومت اخلروج بنتائج، األسلوب التقليدي

نتيجة استخدام احلاسب ، لرياضياتحنو مادة ا وحتسن اجتاهام، الرياضيات لدى الطالب الصم
 . اآليل

التعرف على مدى فاعلية استخدام الشبكات : هدفت إىل)  ،Yodelman (دراسة يوديلمان •
 الذي جيمع بني تقنية احلاسب مع كتابة مسعيا للتالميذ املعاقني CAN'املدعمة باحلاسب اآليل 

وكانت ، شات التلفاز املوصلة جبهاز احلاسبوطباعة املالحظات املنطوقة من قبل املعلم على شا
سنة ) ١٩-١٧ (تتراوح أعمارهم مابني)  من اإلناث٤ (و) من الذكور٦ (طالب) ١٠ (العينة من

يف دعم الصم وتقبلهم  هذه التقنية ساعدت تضح بعد الدراسة أناو، من تالميذ املرحلة الثانوية
وعززت ، وقلل من املعلومات املفقودة، قبل الصموساهم أيضا يف تقليل الكالم املفقود من ، للدراسة

 وحصل الطالب على التغذية الراجعة بشكل أكرب، هذه التقنية القدرة على املناقشة واملشاركة
 . وبشكل فوري

ملعرفة وجهة نظر مديرات املدارس األهلية واحلكومية مبدن مكة وهدفت ) ١٩٩٨ (دراسة فاروق •
استخدم ، توفر واستخدام وسائل التقنية احلديثة يف املدارس الثانويةيف مدى  ،واملدينة وحمافظة جدة

كما مت إعداد استقصاء جلمع املعلومات املطلوبة وتوصلت ، نهج الوصفي التحليلي يف الدراسةامل
 : للنتائج التاليةالدراسة 

وجود ، ينة املنورةتوفر بعض الوسائل التقنية احلديثة يف املدارس احلكومية واألهلية مبدينيت جدة واملد -
للحاجة إىل التدريب والتأهيل املستمر ابعض القصور يف استخدام الوسائل التقنية احلديثة نظر 

وجود بعض التباين بني آراء مديرات املدارس احلكومية واملدارس ، املواكب لتطور تلك التقنيات
ام حنو إجيابيات استخدام وجود توجه ع، األهلية حيال الصعوبات املؤثرة على استخدام التقنيات

 من قبل مديرات املدارس احلكومية واألهلية مبدينيت جدة اإلداريوسائل التقنية احلديثة يف العمل 
 . واملدينة املنورة

للتعرف على مدى استخدام معلمي املرحلة االبتدائية لتقنية هدفت )  ،Pillai (بيالي دراسة •
 ميثلون نيمعلم) ١١٠ (تكونت الدراسة من، يف اآلسكا تعليمتعليم الصم وضعاف السمع يف جمال ال

وقد مشلت بنود االستبانة مدى ، واستخدم الباحث األسلوب الوصفي جلمع البيانات، مدرسة) ٤٢(
وكانت األسئلة تدور ، ويف تعليم الصم، ومدى تعليم التقنية يف التربية اخلاصة، تعليم تقنية احلاسب

وقد ، لتقليدي والتدريس باستخدام التقنيات الذي يقوم به املعلمونحول الفروق بني التدريس ا
 ،قف أمام استخدام التقنية يف مدارس الصم وضعاف السمعي ا عائق١٧ًخلصت الدراسة أن هناك 
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واحتياج ،  وقلة الربامج التعليمية املرتبطة باملنهج الدراسي،ومن أهم هذه العوائق قلة توفر األجهزة
  . على استخدام احلاسب والتقنيةاملعلمني للتدريب

تشجيع املعلمني على استخدام التقنية وتدريب املعلمني على استخدام : من توصيات الدراسة
 . وتأمني برامج تعليمية مالئمة للمناهج الدراسية، أجهزة احلاسب والتقنية

براجمه وملحقاته  بيان مدى توفر أجهزة احلاسوب وإىلهدفت هذه الدراسة ) ٢٠٠٠ (اهلدلق دراسة  •
ومقارنة ، ومدى مالءمتها ألعداد التالميذ، يف مدارس التعليم العام بدولة اإلمارات العربية املتحدة

وتكونت عينة ، والنسب املثلى لالستخدام الفاعل للحاسوب يف التعليم، ذلك بالنسب العاملية
 بدولة اإلمارات العربية وثانوية، )متوسطة (وإعدادية، الدراسة من ست وستني مدرسة ابتدائية

ومت حتليل البيانات باستخدام التكرارات والنسب ، ٢٠٠١-٢٠٠٠خالل العام الدراسي ، املتحدة
 . املئوية

 احلاسوب يف مدارس التعليم العام إدخال على الرغم من حداثة ه نتائج الدراسة بأنأشارت 
براجمه وملحقاته املتوفرة باملدارس مقنعة ن أجهزة احلاسوب وإف، بدولة دولة اإلمارات العربية املتحدة

 أن إىل والربامج وامللحقات األجهزة زيادة إىلن املدارس يف حاجة ماسة إومع ذلك ف،  حد ماإىل
 املستوى املقبول الستخدامات احلاسوب الفاعلة يف إىل)  أعداد الطالبإىلنسب احلواسيب  (تصل

  .)٥: ١ (وهو حاسوب لكل مخسة تالميذ، التعليم

 حلداثة دخول خدمة اإلنترنت يف دولة اإلمارات العربية انه نظرأ إىل،  نتائج الدراسةأشارتكما 
ن هذا يربر قلة عدد املدارس إف، وحداثة دخوهلا يف املدارس بشكل خاص، املتحدة بشكل عام

سة  مان هناك حاجةًإومع ذلك ف، نترنتها حواسيب موصلة باإلفيوالغرف التعليمية اليت يتوفر 
 هناك أنكما ، بال استثناء  مجيع املدارس بدولة اإلمارات العربية املتحدةإىللتوصيل خدمة اإلنترنت 

 هو موجود عليه يف الدول عما الغرف التعليمية بنسبة ال تقل إىل توصيل خدمة اإلنترنت إىلحاجة 
نترنت إللتعليمية املوصلة بانسبة الغرف ا فيها واليت بلغت، مثل الواليات املتحدة األمريكية، املتقدمة

   .م١٩٩٨ يف عام ٪٥١ إىل
حول دمج احلواسيب والتقنيات التعليمية يف برامج إعداد )  , Robenson ( روبنسوندراسة •

 استخدم الباحث استبانتنيوقد ، ا معلمني لفئة الصم وضعاف السمعواملعلمني الذين يتخرجون ليكون
،  برامج إعداد معلمي الصم وضعاف السمعيري واألخرى ملد،لكلية تعليم الصم مها وجهتاحدإ

 برامج املعلمني يف الواليات يريمن مد) ١٠٠ ( من الكلية واطالب) ٢٣٣ (وكانت العينة عبارة عن
أن استخدام التقنية من خالل احلاسب يقلل من امللل والروتني ب ةداللالعن  وأسفرت النتائج، املتحدة

  .كما أنه يعمل على توفري بيئة أفضل، ويزيد من اإلنتاج، وقتأثناء التدريس ويوفر ال
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 ،نقص الوقت لإلعداد:  االستفادة من تقنيات التعليم هنا فتمثلت بـ منأما العوائق اليت متنع
توصيات ومن ، وتطوير االستراتيجيات التعليمية اجلديدة اليت تدمج التقنية يف مناهجهم الدراسية

ن ضمن مناهج برامج إعداد املعلم وتدريبه على كيفية استخدامها يف فصول جعل التقنية م: الدراسة
 . نت يف تعليم اللغة للتالميذ الصم وضعاف السمعنتروإعداد برامج عن كيفية استخدام اإل، الصم

هدفت الدراسة حبسب الباحث إىل إكساب الطالب بعض املهارات  :)٢٠٠٠ (الباسط عبددراسة  •
وعي التكنولوجي  وتنمية ال، وتزويد الطالب بقدر مناسب من الثقافة التكنولوجية احلديثة،البحثية

االهتمام بتطوير مناهج : أما توصياته بعد استخراج نتائج الدراسة فهي، لديهم حدود البحث
تدريب إعداد القائمني واملهتمني بتعليم اجلغرافيا على ، اجلغرافيا بصفة عامة وأساليب تدريسها

تقومي استفادة ، تخدام التطبيقات احلديثة لتكنولوجيا املعلومات يف تدريس املوضوعات اجلغرافيةاس
 . نترنتاملعلمني والطالب من استخدام شبكة اإل

 فاعلية برنامج مقترح يف تنمية بعض مهارات تصميم التعليم هدفت ملعرفة :)٢٠٠٢ (دراسة سرايا •
يف هذا البحث تتحدد املشكلة يف تدين مستوى أداء و ،مملعلمي الفئات اخلاصة يف ضوء احتياجا

وإعداد  ا حتصيلياوتشمل إجراءات البحث اختبار، معلمي الفئات اخلاصة ملهارات تصميم التعلم
وبور سعيد للمرحلة ، ومشال سيناء،  ومعلمة مبحافظات الشرقيةامعلم) ١١٢ (مع عدد، بطاقة األداء

راسة التفكري املستقبلي يف إنشاء شعبة تكنولوجيا التعليم جبميع كليات ومن توصيات الد، االبتدائية
وضرورة مشاركة خرباء التكنولوجيا يف ختطيط وتصميم وتنفيذ الربامج ، التربية كشعبة عامة

 . التدريبية
لكشف عن واقع استخدام الوسائل التعليمية من قبل اإىل  هدفت الدراسةقد ) ٢٠٠٣(طالب  دراسة •

توفر هذه  من حيث، معاهد التربية الفكرية باململكة العربية السعودية ادة التربية الفنية يفمعلمي م
  عينة البحثتكان، ومدى حاجة املعلمني للدورات التدريبية يف جمال الوسائل التعليمية، الوسائل

)٦٣ (و امعلم)اسة خاصة بالدرةوصمم استبان، واستخدم الباحث األسلوب الوصفي ،امشرفً) ١١ ،
وقدم  ،عدة افتقار معاهد التربية الفكرية للوسائل التعليمية اليت تعود لعوامل: وكان من نتائج الدراسة
يصال إذات القدرة العالية على  استخدام الوسائل احلديثة التركيز على: الباحث توصيات منها

 . ستخدام الوسائلال؛ يف املعاهد ويئة أماكن خاصة، املعلومة
، التعرف على املهن املالئمة لتشغيل الصم: هدفت هذه الدراسة لـ :)٢٠٠٤ (اجلبار عبدالدراسة  •

والتعرف على أثر متغريات نوع املدرسة واملرحلة الدراسية على اجتاهات معلمي الصم وطالم حنو 
 وكانت العينة هي مجيع، استخدم الباحث األسلوب الوصفي التحليليو ،املهن املالئمة لتشغيل الصم

وبرامج الصم مبدينة ، ومعهد الصم بغرب الرياض، معلمي وطالب معهد الصم بشرق الرياض
حسب -وتظهر أمهية هذه الدراسة ، اطالب) ٣٢١ ( وامعلم) ١٠١ (والبالغ عددهم، الرياض
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ن النتائج قد تساعد يف تدريب الصم أ كما -حسب علم الباحث- اطرق سابقًأا مل ت -الباحث
االهتمام بشكل أكرب باملهن األكثر حداثة بوختم الباحث توصياته ، لوظيفة بشكل مقنععلى القيام با

 . وهندسة احلاسب يف صفوف متقدمة للطالب، كربامج احلاسب اآليل، واليت تستخدم التقنية
للتقنيات  هدفت الدراسة ملعرفة مدى استخدام معلمات معهد األمل للصم :)٢٠٠٥ (الشيحةدراسة  •

على مدى حاجة هؤالء املعلمات إىل احلصول على تدريب يف جمال التقنيات  التعرفو ،التعليمية
 ،ومعرفة املعوقات اليت قد حتول دون استخدام تقنيات التعليم بالنسبة هلؤالء املعلمات. التعليمية

 استخدمت الباحثة األسلوب، معاهد األمل بالرياض ميثلن مجيع معلمة) ١٨٩ ( عينة الدراسةبلغتو
خرجت نتائج الدراسة بتوضيح أن التقنيات  وقد، ستبانة املكتوبة كأداة مجع معلوماتالوا، وصفيال

، والرسوم التوضيحية البسيطة، السبورات البيضاء: التعليمية اليت تستخدم من قبل املعلمات هي
التقنيات بالرجوع  وأظهرت نتائج الدراسة وجود فرق بني املعلمات يف استخدام، والبطاقات
وبينت الدراسة أن املعلمات حباجة إىل دورات تدريبية يف جمال استخدام التقنيات ، للتخصص

ومن املعوقات اليت متنع استخدام التقنيات التعليمية عدم وجود الدعم الفين لتجهيز ، التعليمية
، لتعليموندرة برامج التدريب املقدم للمعلمات يف جمال تقنيات ا، التقنيات التعليمية داخل الفصول

وعدم وجود اختصاصي فين ، وصعوبة نقل األجهزة للفصول، وعدم وجود متابعة من قبل اإلدارات
 . للصم تقين

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على واقع استخدام احلاسب اآليل  :)٢٠٠٦ ( دراسة أخضر •
وجهة نظر املشرفني ومعوقاته يف مناهج معاهد وبرامج األمل للمرحلة االبتدائية مبدينة الرياض من 

وبني برامج الدمج من ، كما هدفت إىل الكشف عن الفروق بني معاهد األمل من جهة، واملعلمني
وعن الفروق بني مناهج التعليم ، جهة أخرى يف استخدام احلاسب اآليل كوسيلة تعليمية يف التدريس

هة أخرى يف مدى من ج) مناهج العوق السمعي (وبني مناهج التربية اخلاصة، العام من جهة
 ،استخدمت الباحثة املنهج الوصفي املسحي، استخدام احلاسب اآليل كوسيلة تعليمية يف التدريس

ومشلت  ،واألخرى للمعلمني، وصممت أداة الدراسة اليت تكونت من استبانتني إحدامها للمشرفني
 والبالغ عددهم، لالدراسة مجيع أفراد جمتمعها من املشرفني واملشرفات على معاهد وبرامج األم

والبالغ ، ومن معلمي ومعلمات معاهد وبرامج األمل االبتدائية بالرياض،  ومشرفةامشرفً) ٤٢(
 : يلي وتبني من نتائج الدراسة ما، ميثلون اتمع الكلي للدراسة، ة ومعلمامعلم) ٥٦٤ (عددهم

ملشرفات يف طبيعة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني آراء عينة الدراسة املشرفني وا
 ،جنس املستجيب (املعوقات اليت حتول دون استخدام احلاسب اآليل تعزى إىل متغريات الدراسة

يف حني أظهرت الدراسة وجود فروق تعزى إىل متغري  ،)والبيئة التعليمية ،واخلربة ،واملؤهل التعليمي
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ود فروق بني آراء كما أظهرت نتائج الدراسة وج ،التخصص لصاحل أصحاب التخصصات العامة
 ، حيث كانت املعوقات اإلدارية واملالية،املشرفني فيما يتعلق مبحور املعوقات عينة الدراسة املعلمني

أما املعوقات البيئية فكانت لصاحل  ،وكذلك املعوقات املرتبطة بالتلميذ لصاحل املشرفني التربويني
 . واملشرف، ات املرتبطة باملعلميف حني مل تظهر الدراسة وجود فروق يف املعوق ،املعلمني

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املعاهد والربامج يف استخدام كما أظهرت نتائج الدراسة 
 وذلك لصاحل برنامج ،احلاسب اآليل كوسيلة تعليمية يف التدريس من وجهة نظر املعلمني واملعلمات

ضعف ، قلة املخصصات املالية:  اآليلمن أهم املعوقات اليت حتد من استخدام احلاسب ،دمج الصم
زيادة العبء التدريسي ، صعوبة نقل أجهزة احلاسب اآليل، يف استخدام احلاسب اآليل تأهيل املعلمني

 . على املعلم

وتوفري ، العمل على توفري أجهزة احلاسب اآليل للصم وضعاف السمع: من توصيات الدراسة
 . إلثراء املقررات الدراسية؛ توفري األدوات واألجهزةوضع ميزانية خاصة لو، املعامل اخلاصة ا

 التربية الفكرية للتقنيات يهدفت الدراسة لتحديد معوقات استخدام معلم) ت، ب (دراسة هوساوي •
استخدم الباحث ، وحماولة التوصل حللول حلل هذه املعوقات، االتعليمية يف تدريس املتخلفني عقلي

واستخدم االستبانة كأداة جلمع ،  للتربية الفكريةامعلم) ١٢٨ (ه مناألسلوب الوصفي وتكونت عينت
العمل على توفري التقنيات التعليمية اخلاصة : وأوصى الباحث بعد ظهور نتائج دراسته بـ، املعلومات

، وتدريب معلمي التربية الفكرية على استخدام احلاسب اآليل، يف مجيع معاهد وبرامج التربية الفكرية
 . غرفة املصادروتفعيل 

لكتروين مبدارس البيان إلوهدفت الدراسة لتقومي جتربة التعلم ا) ٢٠٠٦ (الكرمي العبددراسة أجرا  •
 تاملنهج الوصفي وكان واستخدمت الباحثة، النموذجية للبنات جبدة باملرحلتني املتوسطة والثانوية

وبينت النتائج ، لكتروينإلم اطالبة يدرسن بطريقة التعل) ١٦٢( ومعلمة) ٤١(العينة شاملة لـ
عن الطريقة  لكترونيةإلووجود فروق بسيطة لصاحل الطريقة ا، لكتروينإلاستفادة الطالبات من التعلم ا

يواجهن صعوبة يف تطبيق طريقة التعلم  كما أن املعلمات ال، التقليدية يف التعلم لدى الطالبات
 . جناز الفروضإلبات جبهاز احلاسب عن انشغال الطا: منها، وكان هناك سلبيات، لكتروينإلا

 واقع استخدام الوسائل التعليمية والتقنيات احلديثة يف تدريس هدفت ملعرفة) ٢٠٠٧ ( قاديدراسة •
جنليزية ومديرات املدارس مبكة إلجنليزية يف املرحلة املتوسطة من وجهة نظر مشرفات اللغة اإلاللغة ا
مشرفة ) ٩٦ (صفي جبمع املعلومات من خالل استبانة لعدداستخدمت الباحثة األسلوب الو، املكرمة
عدم توفر : جنليزية هوإليف تدريس اللغة ا أكدت الباحثة أن أهم معوقات استخدام التقنيات، ومعلمة

وخرجت التوصيات بأمهية عقد دورات تدريبية ، ألجهزة والوسائل التعليمة باملدرسةاصيانة لفنية 
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 . وأمهية تشجيع املعلمات على استخدام التقنيات،  للمعلماتحول استخدام تقنيات التعليم
 واقع التقنيات املعاصرة يف تدريس الرياضيات هدفت الدراسة إىل معرفة) ٢٠٠٨ (الذبياين دراسة •

 امعلم) ٦٧ (تكون جمتمع الدراسة من،  من وجهة نظر املعلمني مبحافظة ينبعباملرحلة املتوسطة
وأظهرت نتائج ، ستبانة جلمع املعلوماتواستخدمت اال، م عينة البحثللرياضيات مبحافظة ينبع ه

وأن هناك صعوبات حتول دون استخدام ،  يف توافر التقنيات ودرجة استخدامهاااخنفاض الدراسة
مل يكن للمؤهل التعليمي للمعلم دور يف إجياد فروق ذات داللة يف حال اختلف املؤهل ، التقنيات

توفري التقنيات : من التوصيات املقدمة، ت اخلربة أو احلصول على دوراتو لعدد سنواأالتعليمي 
 . وإجراء دراسات لتحديد حاجات املعلمني من التقنيات التعليمية، احلديثة

مستوي وعي معلمي الصم وضعاف السمع : ىهدفت الدراسة إىل التعرف عل) ٢٠٠٩ (دراسة حنفي •
وما دور ، ا يف تعليم طالم من الصم وضعاف السمع استخدامهم هلىبالتكنولوجيا املساندة ومد

وهل توجد فروق بني  ،البيئة املدرسية يف توظيف معلمي الصم وضعاف السمع للتكنولوجيا املساندة
معلمي الصم وضعاف السمع يف األداء على قائمة واقع استخدام التكنولوجيا املساندة حسب 

/ صم (ومنط اإلعاقة اليت يعمل معها، واملؤهل التعليمي، )برنامج/ معهد (متغريات البيئة التربوية
 ؟ واخلربة، )ضعاف مسع

 : وقد توصلت الدراسة إىل العديد من النتائج أمهها ما يلي

 . ن معلمي الطالب الصم وضعاف السمع لديهم معرفة متوسطة بالتكنولوجيا املساندةأ -

 املساندة إىل حـد مـا يف        ن معلمي الطالب الصم وضعاف السمع يستخدمون التكنولوجيا       أ -
 . العملية التعليمية

ن البيئة املدرسية ممثلة يف إدارة املعهد أو املدرسة تشجع معلمي الصم وضعاف السمع علـى                أ -
 . استخدام التكنولوجيا املساندة مع طالم

ن برنامج اإلعداد األكادميي ملعلمي الطالب الصم وضعاف السمع ال يزودهم مبعلومات عن             أ  -
 .  وتوظيفها يف العملية التعليمية لطالم، والتدريب عليها،لوجيا املساندةالتكنو

ـ            أ -  معلومـات عـن     ىن معلمي الطالب الصم وضعاف السمع قد حصلوا أثناء اخلدمـة عل
 .  حد ما مع طالمالتكنولوجيا املساندة والتدريب عليها وتوظيفها يف العملية التعليمية إىل

ـ         ن الدوافع الشخصية ومواقع     أ -  ىاإلنترنت من أكثر مصادر معلمي الصم وضعاف السمع عل
مث ، املدرسة/ مث إدارة املعهد، معرفة بالتكنولوجيا املساندة وتوظيفها يف العملية التعليمية لطالم      
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 .  دورات تدريبية أثناء اخلدمةاوأخري،  قبل اخلدمةاألكادمييبرنامج اإلعداد 
 إىل التعرف على واقع استخدام التقنيات التعليمية ومعينات هدفت الدراسة) ٢٠٠٩ (الودعاين دراسة •

التدريس املعملي يف تدريس الرياضيات باملرحلة االبتدائية يف مدينة جازان وفق متغريي اخلربة 
استخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي من خالل استبانة مت تطبيقها على جمتمع ، والتدريب

سنوات  ،ين مستوى توافر التقنيات التعليمية واملعينات األخرىتد: ومن نتائج الدراسة، الدراسة
 وجود،  مل توجد فروق ذات داللة يف اإلجابات،اخلربة والدورات اليت حصل عليها املعلمون

 . للرياضيات كما وردت يف أداة الدراسة معوقات حتد من التدريس املعملي
فت الدراسة لفحص العالقة بني هد) ، Agar- Jacobsen ( جاكوبرت– دراسة أجار  •

مت ،  ومقارنة ذلك بأقرام من غري الصم،تفضيالت أمناط التعلم للطالب الصم وضعاف السمع
ستخدم او، وأعتمد الباحث املنهج الوصفي، بالتساوي  قسموا موعتنياطالب) ٩٠ (اختيار عينة من

يفضل الطالب الصم :  أنهائج الدراسةومن نت، أسئلة ١٠٤إحصائية خمزون أمناط التعلم اليت تتضمن 
 علياجناز إميكن للطالب الصم حتقيق مستويات و، فيما يتعلق بأمناط التعلم الطرق البصرية واحلسية

 . عند تدريسهم باستخدام املواد اللمسية والبصرية واملواد احلركية البصرية
 لكفايات التكنولوجية التعليميةإعداد قائمة با: هدف الدراسة الرئيسي هو) ٢٠١٠ (دراسة باخذلق •

كانت عينة ، مبكة املكرمة لعرض وإنتاج الوسائط املتعددة لدى معلمات األحياء للمرحلة الثانوية
واستخدمت الباحثة استبانة تقيس توافر الكفايات ، معلمة أحياء باملرحلة الثانوية) ١١٧ (الدراسة

، لية يف عرض الوسائط املتعددة لدى املعلماتتوافر كفايات عا وأسفرت النتائج عن، لدى املعلمات
 . مع توفر كفايات بدرجة متوسطة إلنتاج الوسائط املتعددة لدى نفس املعلمات

 ،هدفت الدراسة ملعرفة أفضل الوسائل التعليمية التكنولوجية لفئة الصم) ٢٠١٠ (الزقار دراسة •
حتسني اجتاهات املعلمني و، ليم للصمتكنولوجيا التع كذلك تنمية مهارات معلمي الصم يف استخدامو

واملنهج شبه التجرييب ، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي، حنو استخدام الوسائل التكنولوجية
بتوضيح األمهية الكربى   الدراسةخلصتو،  الصم يف احملافظات اليمنيةيوكانت العينة من معلم

  التجريبيتني يف التطبيق البعدي على ذات داللة إحصائية للمجموعتني فروق ووجود،للربناجمني
وعقد ، ا وعملياوإعداد معلميها علمي، أوصت بضرورة االهتمام ذه الفئةو، اموعة الضابطة

  .دورات هلم يف جمال تكنولوجيا التعليم احلديثة
 فاعلية برنامج تدخل مبكر باستخدام احلاسوب يفهدفت الدراسة ملعرفة ) ٢٠١٠ (الغامدي دراسة •

 وتعديل ،تنمية بعض مفاهيم قبل األكادميية يف الرياضيات لدى األطفال ذوي اإلعاقة العقلية
الدور الذي يلعبه احلاسب يف تعليم ذوي  وتكمن أمهية الدراسة احلالية من خالل، سلوكهم التكيفي

ية يف قبل األكادمي استخدام احلاسوب لتنمية بعض املفاهيم ما  أمهيةلكوكذ، اإلعاقة العقلية
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جتريبية ) ١٠ (منهمالً طف) ٢٠ (وقد تكونت الدراسة من عينة من، الرياضيات للمعوقني عقليا
 ،اختبار رسم الرجل وبعض املقاييس النفسية: مثل، واستخدم الباحث أدوات، ضابطة) ١٠(و

فروض الباحث حول وجود  وأسفرت الدراسة عن صحة، وبرنامج حاسويب لتنمية بعض املفاهيم
وأوصت الدراسة بتجهيز معاهد التربية الفكرية ، لصاحل اموعة التجريبية ت داللة إحصائيةفروق ذا

 . مبزيد من أجهزة احلاسب وضرورة االهتمام بالتعليم الفردي
 على أغراض استخدام معلمي ومعلمات معاهد لتعرفلهدفت الدراسة ) ٢٠١٠ (الطاللدراسة  •

لتعرف على جماالت استفادة معلمي ومعلمات معاهد وبرامج وا، وبرامج التربية الفكرية لإلنترنت
وقد كان للدراسة أمهية من باب أا ، نترنت يف التخطيط والتنفيذ والتقوميالتربية الفكرية من اإل

وكذلك فهي تعني ، نترنت وفائدته يف جمال التربية الفكريةإلكانت دراسة فريدة بوقتها حول ا
وأوصت ، نترنت يف جمال العوق الفكريإلالواقع الفعلي الستخدام امتخذي القرار يف التعرف على 

وضرورة وجود ، نترنتإل بضرورة تدريب معلمي ومعلمات التربية الفكرية على استخدام االدراسة
 بإعداد وتطوير مواقع على  أيضاوأوصت الدراسة، نترنت يف كل معهدإلفنيني متخصصني يف ا

  .نترنت يف جمال العوق الفكريإلا
مشكالت تدريس اللغة العربية يف معاهد  للكشف عنوهدفت ) ٢٠١٢ (السبيعي ا دراسة قامت •

وتذكر ، وبرامج األمل املتوسطة من وجهة نظر املعلمني وعالقتها ببعض املتغريات مبدينة الرياض
الذين وكذلك املعلمني ، الباحثة أن أمهية دراستها تأيت من خالل استفادة الطالب الصم من البحث

األسلوب  استخدمت الباحثةوقد ، وكذلك سيستفيد من البحث خرباء املناهج، يريدون تطوير األداء
معلمي ومعلمات اللغة العربية مبعاهد وبرامج الصم  على باناتاستووزعت  ،الوصفي املسحي

  . والذين هم جمتمع وعينة البحث، ومعلمةامعلم) ٣٣ ( وعددهم،وضعاف السمع مبدينة الرياض

أشارت نتائج الدراسة إىل أن :  الفقرة التاليةالدراسة احلالية هيولعل نتائج الدراسة اليت تفيد 
كرب مشكالت تدريس اللغة العربية يف برامج الدمج املتعلقة بالتقنيات التعليمية متثلت يف ضعف أ

التعليمية جلميع توفري التقنيات : ومن ضمن توصيات الدراسة، توافر هذه التقنيات يف برامج الدمج
 . املعاهد والربامج اليت تتناسب مع العملية التعليمية

اقع توافر تقنيات التعليم يف املدارس الثانوية على والتعرف هدفت الدراسة إىل ) ٢٠١٣ (دراسة الفيفي •
تعليم معرفة واقع استخدام معلمي القرآن الكرمي باملرحلة الثانوية لتقنيات الو، دينة الرياضكومية مبحلا

اليت يواجهها معلمو القرآن الكرمي عند استخدامهم لتقنيات  التعرف إىل املعوقاتو، أثناء تدريسهم
 املنهج الوصفي استخدم الباحث، هذه النتائجات مبنية على رحلتوصل إىل توصيات كمقتوا، التعليم

 . استبانة) ٢٥٠ (بلغ عدد االستبانات املوزعة على املعلمنيو ،املسحي



 أدبیات الدراسة : الفصل الثاني

 ٥٤ 

ضرورة استخدام مع ،  بالقرآن الكرميخاصةضرورة تزويد املدارس بتقنيات الباحث بأوصى  
 بأمهية منياحلث على توعية املعلو، تحفيز املعلمني على استخدامهاوأوصى كذلك ب، هذه التقنيات

 م الشرعيةو التخفيف من األعباء امللقاة على عاتق معلم العلمعاستخدام تقنيات التعليم 
، لكتروينالدراسة ملعرفة أهم مشكالت استخدام تقنيات التعليم اإل ودف) ٢٠١٣ (رييالغفدراسة  •

استخدم ، من منظور التربية اإلسالميةلكتروين وتقدمي معاجلة ملشكالت استخدام تقنيات التعليم اإل
 . معلما) ٢٧٩ (عينة الباحث هي، وصمم استبانة جلمع املعلومات، الباحث األسلوب الوصفي

وندرة املتخصصني ، لكتروينقصور املناهج مبا يتوافق مع استخدام التعلم اإل: ائج الدراسةومن نت
وأوصت الدراسة ، وقلة جتهيزات قاعات الدرس مبا يلزم من أجهزة، يف صيانة وبرجمة تقنيات التعليم

 .تقنيات التعليموتطوير املناهج مبا يتوافق مع ، لكتروينتأسيس بنية حتتية الستخدام تقنيات التعليم اإلب

 : التعقيب على الدراسات السابقة:٢-٢-٢

من خالل مراجعة واستعراض الدراسات السابقة حول استخدامات التقنيات يف التربية والتعلـيم           
بأنهنه ميكن القولإفئة الصم ف  يف جمال التربية اخلاصة وبالتحديداوخصوص : 

املقدمة لذوي احلاجات  البحوث والدراسات  يف جمالبفارق زمين كبريتقدمت الدراسات الغربية  -
 . مما أمثر عن جتاوز كثري من اخلطوات اليت مل نصل إليها بعد؛عن نظرياا العربية اخلاصة

- ا حوت كثريمن النتائج املعتربةارغم أن البحوث يف العامل العريب جاءت متأخرة إال أ . 

 ويرجع هذا لكثرة عددهم ،خلف العقليكانت خمصصة لذوي الت أكثر البحوث األجنبية والعربية -
 .مقارنة بغريهم

نتائج الدراسات   ،وأحملتمسعياركزت أكثر البحوث على أمهية تدريب العاملني مع املعوقني  -
 .العربية بعدم جدية اجلهات املعينة مبسألة التقنيات اليت تقدم للصم ومعلميهم

تتعلق  ه للطالب واملعلم إذا كانت الدراسة المل اجلانب التقين وأمهيت )بشكلها العا (الدراسات -
 .جبانب تقنيات التعليم ، ولو مت ذكرها تذكر من خالل توصية أو جانب غري معترب 

- اغالبية البحوث كانت تركز على استخدامات احلاسب اآليل باعتباره أكثر التقنيات استخدام 
اوأثرا وبروز. 

 واليت لو طبقت نتائجها العلمية من الدراسات اهناك كثرينرى أن طالع واال من خالل البحث -
  . يف العامل العريبوتوصياا لكان هلا أكرب األثر يف تعليم الصم وضعاف السمع
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 ، مدارسيري ومد،طلبة جبانب تنوع عينة البحث من  البعض منهاالدراسات السابقة متيز -
متيزت باختالف  احدة، كذلك مما جيعل الرؤى خمتلفة ولكنها تصف حالة و؛ ومشرفني،ومعلمني

 ، وهناك املنهج شبه التجرييب، فهناك املنهج الوصفي املعتمد على االستبانة،طرق مجع املعلومات
 .وهناك املالحظة واملقابلة 

تأكد وجود مشكلة كبرية يف أنه : من خالل مراجعة الدراسات السابقةمن الفوائد املهمة  -
 عاف السمع يف اململكة العربية السعودية والعامل العريب،استخدام تقنيات التعليم لفئة الصم وض

 .واقع استخدامها احلايليف  اليت انطلقت من خالل متعن دراسة ال هذهيدعم فكرة وهذا ما

 :استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة :٣-٢-٢
 :وقد استفادت هذه الدراسة من الدراسات السابقة

 . تقنيات التعليم عند الصم وضعاف السمعواقع استخدامعلى طالع اال -

 .هذه الدراساتنتائج معرفة املشكالت اليت خرجت ا  -

من رغم على التشابه املشكالت اليت تواجه استخدام تقنيات التعليم للصم وضعاف السمع  -
 .اختالف اتمعات اليت أجريت فيها هذه الدراسات 

 :ت السابقةهذه الدراسة مقارنة بالدراسايميز  ما :٤-٢-٢
 حسب علم - مبجال التربية والتعليم مبنطقة القصيم لفئة الصم وضعاف السمعة علميدراسةأول  -

 .-الباحث

 .) ثانوي، متوسط ، ابتدائي،حتضريي (شمل مجيع املراحل التعليميةت -

 .) ومعلمات_ معلمني  (من اجلنسني دراسة الاملشاركون يف -

 . حتديد وسيلة حمددة الستخدام التقنيات بشكل عام دوناتعرضه -
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 :منهج الدراسة: ١-٣
 أهم والبيانات املراد احلصول عليها ملعرفة، اواألهداف اليت تسعى إليه، انطالقًا من طبيعة الدراسة 

م الوسـائل   تواجه معلمي ومعلمات معاهد وبرامج الصم وضعاف السمع يف اسـتخدا        اليتاملشكالت  
فقـد اسـتخدمت    ،  على التساؤالت اليت سعت الدراسة لإلجابة عنها       ًءوبنا،  التعليمية يف مدينة بريدة   

ويـسهم يف   ،  كما توجد يف الواقع   ،   الذي يعتمد على دراسة الظاهرة      الوصفي املسحي  الدراسة املنهج 
ومن مث تطبيـق    ،  ريها عن طريق مجع املعلومات وحتليلها وتفس      ادقيقًا ويوضح خصائصه   وصفها وصفًا 

 ومن خصائص هذا املنهج أنه ال يقف عند حد مجع املعلومات املتعلقة بظاهرة تربوية          ،هاِءضو النتائج يف 
 وإمنا يعمـد إىل الوصـول إىل      ،   وتبويبها وتنظيمها من أجل استقصاء جوانب الظاهرة املختلفة        ،معينة

، وتفسريها، أو املشكلة التعليمية، رة التربويةاستنتاجات تسهم يف فهم الواقع من خالل حتليل تلك الظاه
وتسهم يف  ،  الظاهرة ومن مث التوصل إىل تعميمات ذات مغزى تزيد ا الدراسة رصيد املعرفة عن تلك             

  .تطوير الواقع وحتسينه

 : مجتمع الدراسة: ٢-٣

ـ  جمتمع الدراسة من مجيع معلمي ومعلمات معاهد وبرامج الصم وضعاف السمع           يتكون ة مبدين
 .  ومعلمةا معلم٩٤وعددهم ، بريدة

 وكان عدد االستبانات املـستردة    ،  واملعلمات  استبانة على املعلمني   ٩٤وقد قام الباحث بتوزيع     
، ستبانة دون تقدمي سبب   من املعلمني عن تسليم اال    ) ٢ (لفوخت،  استبانة من املعلمني واملعلمات   ) ٩٢(

 .  ومعلمةامعلم )٩٢ ( الدراسة مناملشاركون يف ونتكّ وبالتايل

  :وصف خصائص المشاركين في الدراسة: ٣-٣

 :تبعا جلنس املستجيب الدراسةاملشاركني يف وصف ) ١ (جدول رقم

 ٪ النسبة املئوية العدد حسب
 ٪٥٧ ٥٢ ذكر
 ٪٤٣ ٤٠ أنثى

 ٪١٠٠,٠ ٩٢ اموع

  بينمـا  ،علمني الدراسة من امل   املشاركني يف من  ) ٪٥٧ ( ما نسبته  أنيتضح  ) ١ ( رقم من اجلدول 
 .  الدراسة من املعلماتاملشاركني يفمن ) ٪٤٣(
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 وعلى هذا تكون نسبة املعلمني أعلى من نسبة ، من الطالباتا أكثر عددطلبةومعلوم أن نسبة ال
  . إضافة أن عدد برامج الذكور أكثر من اإلناث،كأمر طبيعي املعلمات

 :رجة املؤهل العلمي لدااملشاركني يف الدراسة تبعوصف ) ٢ (جدول رقم

 ٪النسبة املئوية العدد املؤهل العلمي
 ٪١,١ ١ دبلوم ثانوي

 ٪٣,٣ ٣ دبلوم متوسط
 ٪٥٩,٨ ٥٥ ) بكالوريوس (جامعي

 ٪٣٥,٩ ٣٣ دبلوم عايل

 ٪١٠٠,٠ ٩٢ اموع

ن على مؤهـل    واصلحمن املعلمني واملعلمات    ) ٪١,١ (يتضح أن ما نسبته   ) ٢ (رقممن اجلدول   
 املشاركني يفمن ) ٪٥٩,٨ (، بينما على مؤهل دبلوم متوسط حاصلون،  ) ٪٣,٣ ( ، بينما  دبلوم ثانوي 

 )٪٣٥,٩(و ،- الدراسة املشاركني يف  منألغلب   وهي النسبة ا   -ن على مؤهل جامعي   والدراسة حاصل 
 . ون على دبلوم عاٍلحاصل

  املعلمـني ال إن ختتلف مؤهالت املعلمني بسبب وجود برامج الدمج يف مدارس التعليم العام حيث          
 .ليست واحدة متشاا، وزيادة فإن طرق تأهيل املعلمنيالً حيملون مؤه

  : لنوع املؤهل العلميااملشاركني تبعوصف ) ٣ (جدول رقم

 ٪النسبة املئوية العدد نوع املؤهل
 ٪٩٦,٧ ٨٩ تربوي

 ٪٣,٣ ٣ غري تربوي

 ٪١٠٠,٠ ٩٢ اموع

تخصص ال الدراسة من املشاركني يفمن ) ٪٩٧ ( نسبتهضح للباحث أن مايت) ٣ (رقممن اجلدول 
عـن عـدم    الً   وجود أي معلم غري تربوي فض      إنو،  التربويتخصص غري   المن   )٪٣ (تربوي، بينما ال

ونسبة غري التربويني هنا مقبولة ،  ميثل مشكلة يف عملية تربيتهم وتعليمهم   مسعياختصصه بتدريس املعوقني    
 . السمع يف مدارس التعليم العاميف ظل وجود برامج للصم وضعاف
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 :مسعيا لتأهيلهم لتدريس املعوقني ااملشاركني يف الدراسة تبعوصف ) ٤ (جدول رقم

 ٪النسبة املئوية العدد مسعيالتدريس املعاقني الً حيمل مؤه

 ٪٧٥,٠ ٦٩ مسعيابتدريس املعوقني الً أمحل مؤه

 ٪٢٠,٧ ١٩ مسعيابتدريس املعوقني الً أمحل مؤه ال

 ٪٤,٣ ٤ أخرى

 ٪١٠٠,٠ ٩٢ اموع

 الدراسة املشاركني يف منمن املعلمني واملعلمات  )٪٧٥ (يتضح أن ما نسبته) ٤ (رقممن اجلدول 
أخرى ) ٪٤(،  مسعياال حيملون مؤهال لتدريس املعوقني      ) ٪٢١(،  مسعيالتدريس املعوقني   الً  حيملون مؤه 

ـ   ومن مث مت  ، ريس املعوقني بشكل عام    مؤهل لتد  حصول املعلم على   تعين) أخرى (كلمة،  ا تعيينه معلم 
فهو حيمل مؤهال خيتلف عن غريه من حيث تعرضه للصم وضعاف السمع دون      ،  للصم وضعاف السمع  

 . التخصص تعمق يف

 : لدرجة العوق السمعي للطلبة الذين يدرسومااملشاركني يف الدراسة تبعوصف ) ٥ (جدول رقم

 ٪النسبة املئوية العدد يدرجة العوق السمع
 ٪٢٩,٣ ٢٧ صم

 ٪١٧,٤ ١٦ ضعاف السمع

 ٪٥٣,٣ ٤٩ صم وضعاف السمع
 ٪١٠٠ ٩٢ اموع

من  )٪٤. ١٧ (بينما،   صم طلبةيدرسون ل ) ٪٣. ٢٩ (يتضح أن ما نسبته   ) ٥ ( رقم من اجلدول 
ومعلوم  . صم وضعاف السمعطلبةيدرسون ل )٪٣. ٥٣(، املعلمني واملعلمات يدرسون لضعاف السمع    

مـن املـشاركني   ) ٤. ١٧ (أن مما يفسر؛  الصم وضعاف السمعطلبةأن هناك تداخال يف املعاهد بني ال 
 . يدرس الصم وضعاف السمع بوقت واحد
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  : للمرحلة التدريسيةااملشاركني تبعوصف ) ٦ (جدول رقم

 ٪النسبة املئوية العدد املرحلة التدريسية
 ٪٦,٥ ٦ حتضريي

 ٪٤٣,٥ ٤٠ ابتدائي

 ٪٢٨,٣ ٢٦ متوسط

 ٪٢١,٧ ٢٠ ثانوي

 ٪١٠٠,٠ ٩٢ اموع

) ٥. ٤٣(،  يدرسون للمرحلـة التحـضريية    ) ٪٥. ٦ (يتضح أن ما نسبته   ) ٦ (رقممن اجلدول   
يدرسون للمرحلـة   ) ٪٧. ٢١(،  يدرسون للمرحلة املتوسطة  ) ٪٣. ٢٨(،  يدرسون للمرحلة االبتدائية  

طول املرحلة مقارنـة ببقيـة     االبتدائية هم األكثرية بسبب املعلمني يف املرحلة   ويتضح أن عدد  ، الثانوية
 .  وعدد املعلمنيطلبةوهكذا يف بقية املراحل األخرى فهناك تناسب بني عدد ال، املراحل

 :التدرييب يف جمال تقنيات التعليم لتأهيلهم ا تبع يف الدراسةوصف املشاركني) ٧ (جدول رقم

 ٪النسبة املئوية العدد عدد الدورات يف جمال تقنيات التعليم
 ٪٢٧,٢ ٢٥ صفر

 ٪٣٥,٩ ٣٣  دورات٣أقل من 

 ٪٣٧,٠ ٣٤  دورات فأكثر٣

 ٪١٠٠,٠ ٩٢ اموع

مل حيصلوا على أي دورات يف جمال تقنيات        ) ٪٢. ٢٧ (يتضح أن ما نسبته   ) ٧ (من اجلدول رقم  
  دورات ٣على  حصلوا   )٪٣٧(،  دورات) ٣ ( حصلوا على عدد دورات أقل من     ) ٪٩. ٣٥(،  التعليم
 جمانية تقام يف مراكز التدريب ومعلوم أن هناك دوراٍت، نسبة احلاصلني على دورات تعترب مقبولة، فأكثر

 ؟ والسؤال حول الذين مل حيصلوا على أي دورة، التابعة للوزارة يف تقنيات التعليم وبشكل مستمر
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 :مسعياتربية وتعليم املعوقني  لتأهيلهم التدرييب يف جمال ااملشاركني تبعوصف ) ٨ (جدول رقم

 ٪النسبة املئوية العدد مسعياعدد الدورات يف جمال تربية وتعليم املعوقني 
 ٪٩,٨ ٩ صفر

 ٪٣٨,٠ ٣٥  دورات٣أقل من 

 ٪٥٢,٢ ٤٨  دورات فأكثر٣

 ٪١٠٠ ٩٢ اموع

 جمـال   مل حيصلوا على أي دورات يف     ) ٪٨. ٩ (يتضح أن ما نسبته   ) ٨(رقم  من اجلدول السابق    
) ٪٢. ٥٢(،  دورات) ٣ (حصلوا على عدد دورات أقـل مـن       ) ٪٣٨(،  مسعياتربية وتعليم املعوقني    
وبعضها قد يكون ،  اهتمام املعلمني بالدورات التدريبيةالنتيجة تظهر، دورات) ٣ (حصلوا على أكثر من

كزيادة نقاطمع الصم وضعاف الس معالعمل  حيصل على دورات قبل التقدم لطلبهموبعض، اإلزامي  . 

 :أداة الدراسة: ٤-٣

 : ةخطوات إعداد أداة الدراس
مـن خـالل    و،   منها الدراسة  تويف ضوء التساؤالت اليت انطلق    ،   لطبيعة مشكلة الدراسة   انظر

 واليت تنوعت بني املراجع والدراسات ،  الدراسةذهالقراءات املتعددة حول اخللفية النظرية اليت هلا عالقة
مت االطالع على العديد من األدوات املستخدمة واليت أفادت         ،  تعددة اليت تتعلق ذا املوضوع    العلمية امل 

إضافة إىل ما لدى الباحث مـن       ،  وعباراا وحماورها ) االستبانة (بصورة كبرية يف تكوين أداة الدراسة     
سعى إىل حتقيق األهـداف   واليت ت  وقام الباحث ببناء أداة الدراسة    ،  التربية والتعليم خربة ميدانية يف جمال     

 : التالية

 تواجه معلمي ومعلمات معاهد وبرامج الصم  على أهم املشكالت والصعوبات اليتالتعرف -١
 .  التعليمية يف مدينة بريدةالتقنياتوضعاف السمع يف استخدام 

 تواجه معلمي  على حتديد املشكالت والصعوبات اليتجنس املستجيبالتعرف على أثر متغري  -٢
 . التعليمية يف مدينة بريدةالتقنيات معاهد وبرامج الصم وضعاف السمع يف استخدام ومعلمات 

تواجه معلمي  اليت التعرف على أثر متغري املؤهل الدراسي على حتديد املشكالت والصعوبات -٣
 . التعليمية يف مدينة بريدةالتقنيات ومعلمات معاهد وبرامج الصم وضعاف السمع يف استخدام 
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تواجه معلمي ومعلمات  اليت ثر متغري التخصص على حتديد املشكالت والصعوباتالتعرف على أ -٤
 . التعليمية يف مدينة بريدةالتقنيات معاهد وبرامج الصم وضعاف السمع يف استخدام 

تواجه معلمي  اليت التعرف على أثر متغري درجة العوق السمعي على حتديد املشكالت والصعوبات -٥
 . التعليمية يف مدينة بريدةالتقنيات م وضعاف السمع يف استخدام ومعلمات معاهد وبرامج الص

يف صورا   عد أن متت االستفادة من القراءات املتعددة والدراسات املختلفة تكونت أداة الدراسة           ب
 : وقد مت تصميمها يف قسمني رئيسني مها، النهائية

 : األول اجلزء
، املؤهل العلمـي  ،  جنس املستجيب : مل على توتش:  الدراسة لمشاركني يف املعلومات األساسية ل  

عدد الدورات يف جمـال تربيـة       ،  عدد الدورات يف جمال تقنيات التعليم     ،  املرحلة التدريسية ،  التخصص
 . مسعياوتعليم املعوقني 

 : اجلزء الثاين
وتتكون االستبانة من أربعة ،  الصم وضعاف السمعطلبةخيص مشكالت استخدام تقنيات التعليم ل

 : ر هيحماو

 . فقرة) ١٣ (مل علىويشت،  املالية والفنية واإلداريةاملشكالت: احملور األول

 . فقرة) ١١ (ويشتمل على،  املرتبطة باملعلماملشكالت: احملور الثاين

 . فقرة) ١٢ (ويشتمل على، مسعيا ني املعوقةمشكالت مرتبطة بالطلب: احملور الثالث

 . فقرات) ١٠ (ويشتمل على، باخلطة واملقرر الدراسياملرتبطة املشكالت : احملور الرابع

 املـشاركني يف آراء لتحديـد  ؛ اخلماسـي ولتحقيق هدف االستبانة مت استخدام مقياس ليكرت        
بعني  الصم وضعاف السمع     طلبةيف مشكالت استخدام تقنيات التعليم ل      الدراسة من املعلمني واملعلمات   

غـري  – حمايـد  –  موافق-موافق بشدة (: كما يلي ،   الدراسة أن تدرج املقياس املستخدم يف    و،  االعتبار
: لإلجابة) ٤(،  موافق بشدة : لإلجابة) ٥ (حيث مت إعطاء الدرجات التالية    ،  )غري موافق بشدة   -موافق
 . غري موافق بشدة: لإلجابة) ١(، غري موافق: لإلجابة) ٢(، حمايد: لإلجابة) ٣(، موافق
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 :صدق أداة الدراسة: ٥-٣
 :اليت أعدها الباحث من خالل األسلوبني التاليني ق أداة الدراسةمت حساب صد

 ):آراء المحكمين (الظاهري الصدق: ١-٥-٣

 الـصدق   علـى  ت الدراسة وقد اعتمد ،  يعد الصدق الظاهري من األساسيات يف أداة الدراسة       
راء بعـض    بإج ى أوص يتوال  األولية على املشرف على الدراسة     ابصيغته ةمت عرض االستبان  ، و الظاهري

مث قام بعرضها على جمموعة من احملكمـني مـن ذوي االختـصاص    ، التعديالت على فقرات االستبانة 
وحذف وتعديل ، وذلك للحكم على درجة وضوح العبارات ومتثيلها للهدف الذي وضعت له      ،  واخلربة

 ة اتفـاق   نـسب  ت الدراسة دوقد اعتم ،  ما يرونه يسهم يف وصول االستبانة إىل الشكل األمثل للتطبيق         
راء احملكمني حول مـدى مناسـبة       آ على   وبناًء ، لقبول العبارة  اراء احملكمني معيار  آفأكثر من   ) ٪٨٥(

، الفقـرات لبعض   لتوجيهام ومقترحام مت تعديل الصياغة اللغوية        اووفقً،   ألهداف الدراسة  االستبانة
) ٤٦ (يف صورا النهائية مكونة من    أصبحت االستبانة    وبعد إجراء التعديالت اليت أشار إليها احملكمون      

 .  الصم وضعاف السمعللطلبة أهم مشكالت استخدام تقنيات التعليم لتحديد فقرة

 :االستبانة  لفقراتصدق االتساق الداخلي: ٢-٥-٣

 والدرجـة   فقرةللتأكد من صدق االتساق الداخلي مت حساب معامل االرتباط بريسون بني كل             
 افرد) ٣٠ ( استطالعية مكونة من   دراسة يفليه، وذلك بعد تطبيق االستبانة       الذي تنتمي إ   للمحورالكلية  

 فقـرة  ويعرب صدق االتساق الداخلي عن درجة كـل          . الدراسة جمتمعخارج   من أفراد جمتمع الدراسة   
 وكذلك ارتباط كل بعد من أبعاد االستبانة بالدرجـة الكليـة لالسـتبانة،              ،للمحورباموع الكلي   

  : توضح نتائج معامالت االرتباطةاآلتيواجلداول 

 للمحـور مع اموع الكلـي   فقرةمعامالت ارتباط بريسون بني درجة كل      ) ٩ ( رقم جدول
  :)٣٠=ن (الذي تنتمي له

 احملور األول
 املالية املشكالت (

 ) والفنية واإلدارية

 احملور الثاين
 املرتبطة املشكالت (

  )باملعل

 احملور الثالث
مشكالت مرتبطة  (

 ) مسعيابالطالب املعوق 

 احملور الرابع
 املرتبطة ملشكالتا (

 ) باخلطة واملقرر الدراسي
رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

٠,٣٥ ١ ٠,٥٣ ١ ٠,٥٤ ١ ٠,٦٢ ١ 
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 احملور األول
 املالية املشكالت (

 ) والفنية واإلدارية

 احملور الثاين
 املرتبطة املشكالت (

  )باملعل

 احملور الثالث
مشكالت مرتبطة  (

 ) مسعيابالطالب املعوق 

 احملور الرابع
 املرتبطة ملشكالتا (

 ) باخلطة واملقرر الدراسي
رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

٠,٤٧ ٢ ٠,٥٨ ٢ ٠,٥١ ٢ ٠,٣٤ ٢ 
٠,٦٢ ٣ ٠,٧٣ ٣ ٠,٦٣ ٣ ٠,٣٢ ٣ 
٠,٥٣ ٤ ٠,٧٣ ٤ ٠,٥٤ ٤ ٠,٣٤ ٤ 
٠,٦٠ ٥ ٠,٦٧ ٥ ٠,٤٢ ٥ ٠,٦٦ ٥ 
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٠,٧١ ٩ ٠,٦٨ ٩ ٠,٤٤ ٩ ٠,٧٥ ٩ 
٠,٦٥ ١٠ ٠,٥٧ ١٠ ٠,٥٢ ١٠ ٠,٦٢ ١٠ 
٠,٦٤ ١١ ٠,٣٣ ١١ ٠,٦٥ ١١   
٠,٦٧ ١٢   ٠,٦٠ ١٢   
٠,٦٦ ١٣       

 )٠,٠٥= α (داللةالمعامل االرتباط له داللة إحصائية عند مستوى *

 )٠,٠١= α (داللةالمعامل االرتباط له داللة إحصائية عند مستوى 

للمحـور   مع اموع الكلي فقرةأن قيم معامالت ارتباط بني درجة كل ) ٩ (يتضح من اجلدول 
الثاين جـاءت  للمحور ، وبالنسبة للمحور األول) ٠,٧٨ –٠,٣٢ ( حمصورة بنيالذي تنتمي له جاءت   

 ، وحمصورة ما بني   للمحور الثالث ) ٠,٧٤ – ٠,٣٥ (وحمصورة ما بني  ،  )٠,٦٣-٠,٣٣ (حمصورة بني 
يشري مما  ؛)٠,٠١ = α (داللة اتيوذات داللة إحصائية عند مستو وهي قيم مرتفعة، )٠,٧٩ -٠,٦٠(

 حمور كل   فقرات مما يشري إىل اتساق      ؛إليه الذي تنتمي    باحملور االستبانة   فقراتمن   فقرة كل ارتباط   إىل
  . االستبانةحماورمن 
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 االستبانة والدرجة الكليـة     حماور من   حمورمعامالت ارتباط بريسون لكل     ) ١٠ ( رقم جدول
  :)٣٠=ن (لالستبانة

 معامل االرتباط الفقراتعدد  احملور
 ٠,٦٠ ١٣ واإلدارية املالية والفنية املشكالت

 ٠,٦٩ ١١  املرتبطة باملعلماملشكالت
 ٠,٧٤ ١٢ مسعيارتبطة بالطالب املعوق املشكالت امل

 ٠,٧٨ ١٠  املرتبطة باخلطة واملقرر الدراسياملشكالت

٠,٠١ عند ادال إحصائي 

تبانة  االسحماور من حمورأن قيم معامالت ارتباط بريسون بني درجة كل  ) ١٠ (يتضح من اجلدول  
تـشري إىل     قيم يوه،  )٠,٧٨ -٠,٦٠ (تراوحت بني ) ٠,٠١ (والدرجة الكلية هلا عند مستوى داللة     

 حمـاور  من الصدق بني فقـرات       جيدة مما يعكس درجة     ؛والدرجة الكلية حماور االستبانة   االتساق بني   
 .االستبانة

 :ثبات أداة الدراسة: ٦-٣
جاءت قيمة معامالت الثبات علـى      ) Cronbach Alpha) (ألفا كرونباخ  (باستخدام معامل 

 :النحو التايل

  :)٣٠=ن) (االستبانة ( أداة الدراسةحملاور) ألفا كرونباخ (معامل ثبات) ١١ ( رقمجدول

  ألفا كرونباخ–معامل الثبات  الفقراتعدد  احملور
 ٠،٨٣ ١٣  املالية والفنية واإلدارية املشكالت

 ٠،٦٧ ١١  املرتبطة باملعلماملشكالت
 ٠،٨٧ ١٢ مسعيامشكالت مرتبطة بالطالب املعوق 

 ٠،٨١ ١٠  املرتبطة باخلطة واملقرر الدراسياملشكالت
 ٠،٨٨ ٤٦ لالستبانةالثبات الكلي 

تراوحت قيم معامالت   ثابتة  أن قيم معامالت الثبات مجيعها قيم حيث        ) ١١ (يتضح من اجلدول  
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،وتشري هـذه  ) ٠,٨٨ (كان معامل الثبات الكلي   و ،)٠,٨٣ -٠,٦٧ (ستبانة بني جماالت اال الثبات يف   
القيم العالية من معامالت الثبات إىل صالحية االستبانة للتطبيق وإمكانية االعتماد على نتائجها والوثوق            

 .ا

 االستطالعية إىل احلاسوب وباستخدام برنامج       الدراسة ات املستردة من  االستبانمت إدخال بيانات    
SPSSصدق والثبات، حيث تأكد الباحث من صدق وثبات االستبانة مت حساب معامالت ال. 

إىل احلاسوب وباستخدام برنامج     الدراسةاملشاركني ب ات املستردة من    االستبان إدخال بيانات    مث 
SPSSا  مت احلصول على نتائج الدراسةواإلجابة على تساؤال. 

 :األساليب اإلحصائية المستخدمة: ٧-٣
، ومعامل ألفا   رتباط لبريسون معامل اال : خدامه لتقنني أداة الدراسة، مثل    باإلضافة إىل ما سبق است    

كرونباخ لقياس الثبات، فإنه مت استخدام األساليب اإلحصائية التالية لتحليل البيانات اليت مت مجعها من                
  :ملشاركنيفراد ااألواقع تطبيق االستبانة على 

واالحنرافات املعيارية لوصف  احلسابية املوزونة،، واملتوسطات النسب املئوية،املتوسطات احلسابية -١
 .املشاركني بالدراسة

 .) أنوفا ( االجتاهيحتليل التباين أحاد -٢



 

 ٦٧ 

 الفصل الرابع
 تفسير النتائج ومناقشتها

 .النتائج املتعلقة بالسؤال الرئيس: ١-٤

 . النتائج املتعلقة بالسؤال األول: ٢-٤

 .النتائج املتعلقة بالسؤال الثاين: ٣-٤

 .النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث: ٤-٤

 .النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع: ٥-٤
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 :مقدمة

فـراد  األ امليدانية، وذلك من خالل عرض اسـتجابات         دراسةيتناول هذا الفصل حتليل نتائج ال     
ي  باستخدام مفاهيم اإلحصاء الوصف    ا ومعاجلتها إحصائي  دراسة على تساؤالت ال   دراسة ال املشاركني يف 

 .إىل النتائج وحتليلها وتفسريهاالً  وصو،وأساليبه اإلحصائية

 :النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيس: ١-٤

 وبرامج الصم وضعاف الـسمع يف اسـتخدام   معلمي ومعلمات معاهدتواجه  اليت ما املشكالت 
 من وجهة نظر املعلمني؟ تقنيات التعليم يف مدينة بريدة

فقرات كل حمور من حماور     ل املتوسطات احلسابية     الدراسة على  اعتمدت هذا السؤال    نلإلجابة ع 
 : توضح نتائج املتوسطات احلسابية لفقرات كل حمور اآلتيةاالستبانة واجلداول

 املاليـة   املشكالت املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات حمور     ) ١٢ (جدول رقم 
 :تنازلياة ب مرتوالفنية واإلدارية

املتوسط  الفقرات م
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الترتيب 
 التنازيل

درجة وجود 
 املشكلة

 قلة امليزانية املخصصة للتقنيات التعليمية ١
 .مسعيالفئة املعوقني 

١ ٠,٩٠ ٤,٢١ اكبرية جد 

صعوبة نقل تقنيات التعليم بني القاعات  ١٣
 .مسعيااملخصصة للمعوقني 

 كبرية ٢ ٠,٨٨ ٤,١٦

د شبكة إنترنت داخل القاعات عدم وجو ٦
 كبرية ٣ ١,١٥ ٤,١٢ .مسعياالدراسية للمعوقني 

ندرة الربامج واملواقع اإللكترونية اليت  ١٢
 .مسعيا املعوقون طلبةيستفيد منها ال

 كبرية ٤ ٠,٩٠ ٤,١١

عدم توافر جهاز حاسب لكل طالب من  ٧
 كبرية ٥ ١,١٣ ٤,١٠ .مسعيااملعوقني 

٣ 
يئة اإلدارية بتعليم ذوي عدم ختصص اهل

العوق يقلل من فاعلية دورها يف 
 .مسعيااستخدام تقنيات التعليم للمعوقني 

 كبرية ٦ ٠,٩٥ ٤,٠٤
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املتوسط  الفقرات م
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الترتيب 
 التنازيل

درجة وجود 
 املشكلة

تفي بالغرض  التقنيات احلالية املتوفرة ال ٩
 .مسعيالتدريس املعوقني 

 كبرية ٧ ١,٠٦ ٤,٠١

التقنيات التعليمية املخصصة  عدم توفر ٨
 . املدرسة يفمسعياللمعوقني 

 كبرية ٨ ١,٠٥ ٣,٩٩

١٠ 
ضعف حالة الصيانة ألجهزة وشبكات 
احلاسب والتقنيات التعليمية املخصصة 

 .مسعياللمعوقني 
 كبرية ٩ ٠,٩٠ ٣,٩٨

٥ 
استخدام تقنيات التعليم  يقل اهتمام

 يف برامج دمج الصم يف مسعياللمعوقني 
 .مدارس التعليم العام

 كبرية ١٠ ١,٠١ ٣,٨٩

٤ 
 دور اإلشراف التربوي مع املعلم ضعف

 طلبةيف عملية استخدام تقنيات التعليم لل
 .مسعيااملعوقني 

 كبرية ١١ ١,٠٣ ٣,٨٢

عدم توفر قاعات خمصصة الستخدام  ١١
 كبرية ١٢ ١,١١ ٣,٨٠ .مسعياالتقنيات التعليمية للمعوقني 

٢ 
قلة احلوافز املقدمة من قبل إدارة املدرسة 

 التعليم مع املعوقني ستخدام تقنياتال
 .مسعيا

 كبرية ١٣ ١,٠٤ ٣,٧٤

املتوسط العام حملور اجلوانب املالية والفنية 
 واإلدارية

 كبرية ٠,٥٧ ٣,٩٩

 املالية والفنيـة    املشكالت  حمور فقراتل  احلسابية توسطاتاملأن  ) ١٢ (تضح من اجلدول السابق   ي
وفـق املقيـاس    )٪٨٤,٢٠- ٪٧٤,٨٠( أي ما نـسبته ) ٤,٢١ -٣,٧٤ (تراوحت ما بني   واإلدارية

حيث بلغ املتوسط العام حملور اجلوانب املالية والفنية         ،دده الباحث يف الدراسة امليدانية    اخلماسي الذي ح  
ووفقا للمحك الذي حدده الباحث يف الفصل الثالث فـإن درجـة             ،٪٧٩,٨ بنسبة   ٣,٩٩ واإلدارية

مدينـة    يفمسعيا املعاقني طلبةمن وجهة نظر معلمي ال   ةوجود مشكلة يف اجلوانب املالية والفنية واإلداري      
 الدراسة علـى    املشاركني يف  ارتفاع استجابات    اكما اتضح أيض   ،بريدة كانت موجودة بدرجة كبرية    
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 يف فصل اإلجراءات وكانت أعلى ثالث اسـتجابات         ا للمحك املوضوع مسبقً   افقرات هذا احملور وفقً   
 :ى النحو التايل الدراسة علاملشاركني يفألفراد 

يف املركـز  . مسعيـا لفئة املعوقني  قلة امليزانية املخصصة للتقنيات التعليمية   )١ (جاءت الفقرة رقم  
  .جداودرجة وجود كبرية  )٪٨٤,٢٠ (وبنسبة) ٤,٢١ (=األول مبتوسط 

وتعزى ، ) ٢٠١٢ (السبيعيو) ٢٠٠٦ (أخضرو) ٢٠٠٥ ( وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الشيحة 
، إضـافة إىل أن     اف السمع ال حتظى مبيزانيـة خمصـصة       دمج ضع   من برامج  ا أن كثري   إىل النتيجةهذه  

 .استخدام تقنيات التعليم ليس من أولويات إدارة املدارس أو مشريف الربامج

ـ  )١٣ (وجاءت الفقرة رقم   صعوبة نقل تقنيات التعليم بني القاعـات املخصـصة         (واخلاصة ب
  طالـب  متفقة مع دراسة   ،)٪٨٣,٢٠ (وبنسبة )٤,١٦ (=ركز الثاين مبتوسط     يف امل  .)مسعياللمعوقني  

  .)٢٠٠٦ (أخضرو) ٢٠٠٥ (الشيحةو) ٢٠٠٣(

 من املباين اليت يدرس ا الصم وضعاف السمع مل تصمم بالطريقة اليت             ا إىل أن كثري   يعزى ذلك و
 .برامج الدمج حيث االهتمام م أقل تناسبهم، أو أم يف

عدم وجود شبكة إنترنت داخل القاعات (ـواخلاصة ب )٦ (لثالث جاءت الفقرة رقم ويف املركز ا  
وتشابه هـذه   . ودرجة وجود كبرية   ٪٨٢,٤٠ وبنسبة) ٤,١٢ (=مبتوسط  ) مسعياالدراسية للمعوقني   

 )٪٦ (نت يف دراسته متثـل  نترحيث أن نسبة الغرف املتصلة باإل      ،)٢٠٠٠ (نتيجة دراسة اهلدلق   النتيجة
، وغـريه  )ماملـود (ـ يف ظل سهولة إجياد شبكة إنترنت وبعدة طرق ك         ا مستغرب اثل هذا أمر  ومي، فقط

 حمصورة باتصال سلكي داخل املعامـل املخصـصة   نترنت النتيجة أن استخدام شبكات اإلتعزى هذه و
  .للحاسب اآليل

 السـتخدام   قلة احلوافز املقدمة من قبل إدارة املدرسة      (ـواخلاصة ب  )٢ (بينما جاءت الفقرة رقم   
ودرجة وجود  ) ٪٧٤,٨٠ (وبنسبة) ٣,٧٤ (يف املركز الرابع مبتوسط   ) مسعياتقنيات التعليم مع املعوقني     

أو عدم معرفة مدير املدرسـة العاديـة بأمهيـة           ،الًكبرية ، ويرجع السبب إىل عدم توفر التقنيات أص        
ابقتها اليت تتعرض لقلة امليزانية     استخدام التقنيات للصم وضعاف السمع، ولعل ارتباط هذه الفقرة مع س          

اليت تعزى لوضع عام يف معاهد وبرامج تـدريس   إنترنت يؤكد وجود هذه املشكلة  وعدم وجود شبكة  
 .الصم وضعاف السمع
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 املرتبطة  املشكالتاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات حمور       ) ١٣ (جدول رقم 
 :تنازليامرتبة باملعلم 

املتوسط  الفقرات م
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الترتيب 
 التنازيل

درجة وجود 
 املشكلة

٩ 

عدم حصول معلم املعوقني 
 على دورات يف مسعيا

استخدام تقنيات التعليم 
يف عملية اللصم يؤثر سلب 

 .طلبتهاستخدامها مع 

 كبرية ١ ٠,٨٨ ٤,١٤

١١ 
قلة احلوافز املقدمة ملعلم 

م ستخدا المسعيااملعوقني 
 . تقنيات التعليم

 كبرية ٢ ٠,٩٩ ٣,٨٨

١ 
 ضعف تأهيل املعلم يف 

استخدام التقنيات التعليمية 
 .مسعياللمعوقني 

 كبرية ٣ ٠,٩٦ ٣,٧٥

٢ 

ضعف إملام املعلم 
باملستحدث يف استخدام 

للمعوقني  التقنيات التعليمية
 .مسعيا

 كبرية ٤ ٠,٩٩ ٣,٦٥

كثرة األعباء واملهام املوكلة  ٣
 .مسعيام املعوقني ملعل

 كبرية ٥ ١,١٠ ٣,٤٨

٧ 

عدم ختصص املعلم بتعليم 
ذوي العوق السمعي يقلل 
من دوره جتاه استخدام 

 .تقنيات التعليم جتاههم

 متوسطة ٦ ١,٢٥ ٣,٣٨

٤ 
ضعف التعاون بني إدارة 

املدرسة واملعلم يف استخدام 
 املعوقني طلبةتقنيات التعليم لل

 سطةمتو ٧ ١,٠٤ ٣,٣٥
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املتوسط  الفقرات م
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الترتيب 
 التنازيل

درجة وجود 
 املشكلة

 .مسعيا

١٠ 

كثرة أعداد التالميذ يف 
ن املعلم من الفصل ال ميكّ

استخدام تقنيات التعليم 
 املعوقني طلبةبفاعلية مع ال

 .مسعيا

 متوسطة ٨ ١,٣٣ ٣,٣٠

٥ 
 مسعيايعترب معلم املعوقني 

التدريس باستخدام تقنيات 
  . ا إضافياالتعليم عبئً

 متوسطة ٩ ١,١٦ ٢,٨٧

٨ 

ت حيد استخدام التقنيا
 مسعيا املعوقني طلبةالتعليمة لل

من اإلبداع واالبتكار لدى 
 .املعلم

 متوسطة ١٠ ١,١٩ ٢,٥٤

٦ 

 استخدام تقنيات التعليم
 يقلل من مسعيا املعوقني طلبةلل

على ضبط إدارة  قدرة املعلم
 .الصف

 متوسطة ١١ ١,٠١ ٢,٢٤

املتوسط العام حملور اجلوانب املرتبطة 
 باملعلم

 وسطةمت ٠,٥٢ ٣,٣٢

 تراوحت ما بني    املرتبطة باملعلم  املشكالتأن متوسطات فقرات    ) ١٣ (تضح من اجلدول السابق   ي
 الدراسـة   اتبعتهوفق املقياس اخلماسي الذي      )٪٨٢,٨٣- ٪٤٤,٧٨ (أي ما نسبته  ) ٤,١٤ -٢,٢٤(

 بنـسبة ) ٣,٣٢ ( =مسعيـا حيث بلغ املتوسط العام حملور اجلوانب املرتبطة بالطالب املعـوق            ،امليدانية
ووفقا للمحك الذي حدده الباحث يف الفصل الثالث فإن درجـة وجـود مـشكلة يف        ،  )٪٦٦,٤٠(

مدينة بريـدة كانـت       الصم وضعاف السمع يف    طلبةاجلوانب املرتبطة باملعلم من وجهة نظر معلمي ال       
ى فقرات   الدراسة عل  املشاركني يف  ارتفاع استجابات أفراد     اكما اتضح أيض  . موجودة بدرجة متوسطة  

ألفـراد  ل وكانت أعلى ثالث استجابات ، يف فصل اإلجراءات   اهذا احملور وفق للمحك املوضوع مسبقً     
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  : الدراسة على النحو التايلاملشاركني يف

قلة حصول معلم الصم وضعاف السمع على دورات يف استخدام تقنيات  ()٩ (جاءت الفقرة رقم
   وبنـسبة  )٤,١٤ (=يف املركز األول مبتوسط     ) هطلبتا مع    يف عملية استخدامه   االتعليم للصم يؤثر سلب 

  بـيالي  :يجة نتائج عدة دراسات، مثل دراسـات      وتوافق هذه النت  ،  ودرجة وجود كبرية  ) ٪٨٢,٨٣(
 ،)٢٠١٢ (الــسبيعيو ،)٢٠٠٦ (أخــضرو ،)٢٠٠٥ (الــشيحةو ،)٢٠٠٣ (طالــبو ،)١٩٩٩(
 ذا اجلانب يؤيد وجود هذه املشكلة ولعل إمجاع كثري من نتائج الدراسات حول ه،)ت،بهوساوي (و

إضافة ألمهية احلصول على دورات يف هذا اجلانب، ، اليت ختص معلمي ومعلمات الصم وضعاف السمع     
 .املعلمة متأخرا يف احلصول على دورات كهذه/ وقد يكون املعلم

خدام ستة ملعلم الصم وضعاف السمع القلة احلوافز املقدم(ـواخلاصة ب )١١ (وجاءت الفقرة رقم 
ودرجة وجود هذه املشكلة     ،)٪٧٧,٦١ (وبنسبة ،)٣,٨٨ (=يف املركز الثاين مبتوسط      )متقنيات التعلي 

يوجد  حيث ال ) ٢٠٠١ (وتتشابه نتائج هذه النتيجة مع دراسة يوسف      ،  من وجهة نظر املعلمني كبرية    
مهية اسـتخدام   املدارس أليريلعدم إدراك كثري من املشرفني ومد  ذلك، ويعزيتشجيع من جهة العمل 

وختتلف نتائج هذه الدراسة مع نتـائج      ،  التقنيات، إضافة لعدم وجود حوافز بيد املدير لظروف املدرسة        
حيث أظهرت النتائج وجود حوافز مقدمة ملعلم ومعلمة الصم وضعاف السمع           ) ٢٠٠٦ (دراسة أخضر 

 .يف استخدام تقنيات التعليم

ضعف تأهيل املعلـم يف اسـتخدام       (ـواخلاصة ب  )١ (املركز الثالث جاءت الفقرة رقم     بينما يف 
 ويعـزى ،  ودرجة وجود كبرية  ) ٪٧٥ (وبنسبة) ٣,٧٥ (=مبتوسط  ) مسعياالتقنيات التعليمية للمعوقني    

تقدم علم التقنيات بشكل نظـري دون ممارسـة          )مودبلو بكالوريوس (ذلك أن أقسام التربية اخلاصة    
 .وممارسته واهتمامه ويبقى إجناز املعلم رهني موهبته ،عملية

 يقلل من   مسعيا املعوقني   طلبةلل استخدام تقنيات التعليم  (ـواخلاصة ب ) ٦ (بينما جاءت الفقرة رقم   
ودرجة  ،)٪٤٤,٧٨ (وبنسبة ،)٢,٢٤ (يف املركز األخري مبتوسط   ،)على ضبط إدارة الصف    قدرة املعلم 

يف الصف الدراسي   ن التحكم م    وضعاف السمع ميك   وهذه النتيجة تدلل على أن الصم     ،  وجود ضعيفة 
 .للطالب ، إضافة إىل أن التقنيات توفر مادة مسلية وعلمية بوقت واحدهو معتقد ببساطة خبالف ما

 كثرة األعباء واملهام املوكلة ملعلم :واخلاصة بـ) ٣ ( واملالحظ يف هذا احملور هو جميء الفقرة رقم
 وهذا خبالف دراسـة الـشيحة  ، )٦٩,٥٧ (وبنسبة )٣،٤٨ (يف املركز اخلامس مبتوسط    مسعيااملعوقني  

 وهذا يعزى لقلة عـدد احلـصص        ،كـأول املعوقات ) زيادة العبء التدريسي   (حيث جاء ) ٢٠٠٥(
 .حصة) ١٨ (معدل نصاب املعلم واملعلمة ال يزيد عن نإ، حيث مقارنة بالتعليم العام
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 املرتبطة  املشكالتفقرات حمور   املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ل    ) ١٤ (جدول رقم 
 :تنازليامرتبة ) مسعيااملعوق  (الصم وضعاف السمع بالطلبة

املتوسط  الفقرات م
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الترتيب 
 التنازيل

درجة 
وجود 
 املشكلة

 طلبةتوفر لل التقنيات التعليمية املتوفرة احلالية ال ١٠
 .الحتياجاألدىن من ا حلد ا مسعيااملعوقني 

 كبرية ١ ١,٠٥ ٣,٧٦

١١ 
 مسعيا املعوقني طلبةالبيئة اخلارجية لألغلبية من ال

غري مشجعة الستخدام تقنيات التعلم بشكل 
 .مناسب

 كبرية ٢ ١,٠٩ ٣,٧٢

 ملا يقدم له عرب مسعياصعوبة فهم الطالب املعوق  ٣
 .الوسائط دون مساعدة املعلم

 كبرية ٣ ١,٠٩ ٣,٦٧

ملترجم تلقائي لفهم  مسعياب املعوق حيتاج الطال ٧
 .املادة من خالل وسائط تقنيات التعليم 

 كبرية ٤ ١,٠٧ ٣,٦٠

٩ 
 املعوقني طلبةتفاوت الفقدان السمعي بني ال

 حيول دون استخدام التقنيات التعليمية مسعيا
 .بشكل فعال

 كبرية ٥ ١,١٢ ٣,٥٤

تقنيات التعليم ال تساعد يف فهم اردات  ١٢
  .مسعياالب املعوق للط

 متوسطة ٦ ١,٢٧ ٣,٣٨

 حيول بينه وبني مسعياتشتت الطالب املعوق  ٢
 متوسطة ٧ ١,١٣ ٣,١١ .استخدام تقنيات التعليم بشكل مناسب

 ال متكنه من مسعياقدرات وطبيعة الطالب املعوق  ٨
 .استخدام تقنيات التعليم بالشكل املناسب

 متوسطة ٨ ١,٢١ ٣,٠٤

) الًمث ( يستخدم احلاسبمسعيا املعوق الطالب ٦
 .ألغراض خارج نطاق الدرس

 متوسطة ٩ ٠,٩٦ ٢,٩٥

استخدام التقنيات يقلل من احلوار بني املعلم  ٤
 متوسطة ١٠ ١,١١ ٢,٨٣ .مسعياوالطالب املعوق 

 وسطةمت ١١ ١,٠٩ ٢,٧٦ائدة استخدام  بفمسعياعدم قناعة الطالب املعوق  ١
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املتوسط  الفقرات م
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الترتيب 
 التنازيل

درجة 
وجود 
 املشكلة

 .التقنيات التعليمية

 عند عرض مسعياقلة اهتمام الطالب املعوق  ٥
 .الدرس عليه باستخدام تقنيات التعليم

 ضعيفة ١٢ ١,٠٨ ٢,٥٥

املتوسط العام حملور اجلوانب املرتبطة بالطالب املعوق 
 مسعيا

 متوسطة ٠,٧١ ٣,٢٤

 بالطالـب   املرتبطةاملشكالت  فقرات  ل  احلسابية توسطاتاملأن  ) ١٤ (تضح من اجلدول السابق   ي
وفق املقيـاس    )٪٧٥,٢٢- ٪٥١,٠٩ (أي ما نسبته   ،)٣,٧٦ -٢,٥٥ ( تراوحت ما بني   مسعيااملعوق  

حيث بلغ املتوسط العام حملور اجلوانـب املرتبطـة          ،دده الباحث يف الدراسة امليدانية    اخلماسي الذي ح  
لباحث يف الفـصل  ،ووفقا للمحك الذي حدده ا     )٪٦٤,٨٠ (بنسبة )٣,٢٥ (= مسعيابالطالب املعوق   

 طلبة من وجهة نظر معلمي المسعياالثالث فإن درجة وجود مشكلة يف اجلوانب املرتبطة بالطالب املعوق          
 ارتفـاع اسـتجابات     ا كما اتضح أيض   ،مدينة بريدة كانت موجودة بدرجة متوسطة       يف مسعيااملعاقني  

 يف فصل اإلجراءات وكانت اوضوع مسبقً للمحك املا الدراسة على فقرات هذا احملور وفقًاملشاركني يف
 : الدراسة على النحو التايلاملشاركني يفألفراد لأعلى ثالث استجابات 

 حلـد  ا مسعيـا  املعوقني طلبةتوفر لل  التقنيات التعليمية املتوفرة احلالية ال    ) (١٠ (جاءت الفقرة رقم  
ودرجة وجود هـذه    ) ٪٧٥,٢٢ (وبنسبة )٣,٧٦ (= يف املركز األول مبتوسط      .)األدىن من االحتياج  

 والودعـاين ) ٢٠٠٦ ( العتـييب :وهذه النتيجة مشاة لنتيجة دراسـات  ،  املشكلة كانت بدرجة كبرية   
تعزى هذه  ، و  توصلت لقلة توفر التقنيات التعليمية البصرية والسمعية       اليت) ٢٠١٢ (والسبيعي) ٢٠٠٨(

دون ختصيص جانب للـصم  امل بطرق تقليدية النتيجة إىل أن أغلب املعاهد والربامج تكتفي بتجهيز املع 
، فقد يكون معمل احلاسب مشترك بني الصم والعاديني، وال يتوفر استخدام الشاشات             وضعاف السمع 

 .الكبرية ومواقع اإلنترنت والربوجكتر وغريه

 غـري  مسعيـا  املعوقني طلبةالبيئة اخلارجية لألغلبية من ال:  واخلاصة بـ)١١ (وجاءت الفقرة رقم 
 وبنـسبة ) ٣,٧٢ (= يف املركـز الثـاين مبتوسـط         ،شجعة الستخدام تقنيات التعلم بشكل مناسب     م
 وتوافق هذه النتيجـة نتيجـة       شكلة من وجهة نظر املعلمني كبرية،     ودرجة وجود هذه امل   ) ٪٧٤,٣٥(

األمية اإللكترونية ألولياء األمور تعيـق مـن اسـتخدام         « :حيث ذكر بأن   ،)٢٠١٣ (دراسة الغفريي 
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بأس به من األسر قد ال تـستطيع أن تـوفر     ال اومعلوم أن عدد  ،  »لمني لتقنيات التعليم اإللكتروين   املتع
و وجود بيئة غري مهتمة     ، أ الً، إضافة لكرب عمر الوالدين مث     ألبنائها بسبب الظروف املادية    تقنيات التعليم 

 .بالتقنيات

 ملا  مسعياعوبة فهم الطالب املعوق     ص(ـواخلاصة ب  )٣ (املركز الثالث جاءت الفقرة رقم      بينما يف 
ودرجـة وجـود   ) ٪٧٣,٤٨ (وبنسبة )٣,٦٧ (=مبتوسط  )ميقدم له عرب الوسائط دون مساعدة املعل   

وهذه النتيجة هي يف استخدامات التقنية يف التعليم وليس خارجه كما هو معلوم، حيث يبقـى                ،  كبرية
 احملتوى من خالل أساليب التواصل العاديـة،         وحتديد ، مبعلمه يف حتديد أهداف الدرس     االطالب مرتبطً 

 .وهذا ال يشمل كل املقررات الدراسية

 عند عرض الـدرس عليـه   مسعياقلة اهتمام الطالب املعوق (ـواخلاصة ب) ٥ ( بينما جاءت الفقرة رقم   
ودرجـة وجـود     )٪٥١,٠٩ (وبنسبة )٢,٥٥ (يف املركز األخري مبتوسط    ،)مباستخدام تقنيات التعلي  

 حنو استخدام التقنيات داخل وخارج املدرسة من قبـل           كبريٍ  وهذه النتيجة متوقعة يف ظل ميلٍ      ،ضعيفة
 .الصم وضعاف السمع

 الطلبـة  يف قدرة    ا واضح اواملالحظ عند مراجعة الدراسات السابقة خبصوص هذا احملور جند فرقً         
التواصل ووجـود هـذه     على استخدام التقنيات لصاحل هذه الدراسة؛ بسبب انتشار أجهزة االتصال و          

 الشيحة  ففي دراسة  ، يف السنوات األخرية   مسعيا والطالبات املعوقني    طلبةالتقنيات بشكل أو بآخر مع ال     
نالت موافقة من أفـراد     ) عبارة عدم قدرة الطالبات على التعامل مع بعض التقنيات         (جند أن ) ٢٠٠٥(

 . خبالف نتيجة هذه الدراسةالدراسة

 املرتبطة  املشكالتطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات حمور       املتوس) ١٥ (جدول رقم 
  :تنازليا مرتبة باخلطة واملقرر الدراسي

املتوسط  الفقرات م
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الترتيب 
 التنازيل

درجة وجود 
 املشكلة

خطط حالية تدمج  يوجد ال ٤
 كبرية ١ ٠,٨٩ ٤,٠٠ .مسعياالتقنية بتعليم املعوقني 

١ 
 املعوقني طلبةلل اخلطة الدراسية

 أمهية استخدام  مل تراِعمسعيا
 .التقنيات التعليمية

 كبرية ٢ ٠,٨٥ ٣,٩٠
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املتوسط  الفقرات م
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الترتيب 
 التنازيل

درجة وجود 
 املشكلة

٥ 
 أمام اكثافة املادة العلمية متثل عائقً

استخدام التقنيات التعليمية 
 .مسعيا املعوقني طلبةلل

 كبرية ٣ ١,٢٤ ٣,٧٩

٢ 
عدد حصص احلاسب اآليل يف 

 املعوقني طلبةراسية للاخلطة الد
 . غري كافيةمسعيا

 كبرية ٤ ١,١٢ ٣,٧٥

٩ 
اختالف طبيعة املواد الدراسية 

 يزيد من صعوبة مسعياللمعوقني 
 .استخدام تقنيات التعليم

 متوسطة ٥ ١,١٦ ٣,١٨

٣ 
ملقررات املعوقني  اخلطة الدراسية

حتوي مقررات احلاسب   المسعيا
 .اآليل

 متوسطة ٦ ١,٣٦ ٣,١٤

٦ 
 يصعب مسعيامقررات املعوقني 

تدريسها باستخدام تقنيات 
 .التعليم

 متوسطة ٧ ١,٢٣ ٣,٠٩

٨ 
يستغرق استخدام التقنيات 

طلبة أطول مع الاالتعليمية وقت 
 .مسعيااملعوقني 

 متوسطة ٨ ١,١٩ ٢,٩٩

١٠ 

التدريس التقليدي للمقرر 
 مسعيا نيللطلبة املعوق الدراسي

تقنيات  ستخدامأكثر إنتاجية من ا
 .التعليم

 ضعيفة ٩ ١,٠٦ ٢,٤٠

٧ 
سلبيات استخدام التقنيات أكثر 

 املعوقني طلبةمع ال جيابياتهإمن 
 ..مسعيا

 ضعيفة ١٠ ١,٠٤ ٢,٢٧

 متوسطة ٠,٦٧ ٣,٢٥املتوسط العام حملور اجلوانب املرتبطة 
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املتوسط  الفقرات م
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

الترتيب 
 التنازيل

درجة وجود 
 املشكلة

 مسعيابالطالب املعوق 

  املرتبطة بتقنيـات التعلـيم      املشكالت فقراتاحلسابية ل توسطات  املأن  ) ١٥ (تضح من اجلدول  ي
حيث  )٪٨٠- ٪٤٥,٤٣ (أي ما نسبته   ،)٤ -٢,٢٧ (تراوحت ما بني   للطلبة الصم وضعاف السمع   

 للطلبة الصم وضـعاف الـسمع      املرتبطة باستخدام تقنيات التعليم      املشكالتبلغ املتوسط العام حملور     
ث يف الفصل الثالث فإن درجة وجود مشكلة ووفقا للمحك الذي حدده الباح ،)٪٦٧ (بنسبة) ٣,٢٥(

  الطلبة الصم وضعاف السمع من وجهة نظر معلمي طلبةيف اجلوانب املرتبطة باستخدام تقنيات التعليم لل      
 ارتفـاع اسـتجابات     ا كما اتضح أيض   ، يف مدينة بريدة كانت موجودة بدرجة متوسطة       مسعيااملعاقني  

 وكانت ، يف فصل اإلجراءات   ا للمحك املوضوع مسبقً   اور وفقً الدراسة على فقرات هذا احمل    ب املشاركني
 :للمشاركني على النحو اآليتأعلى ثالث استجابات 

يف املركز األول ) مسعيا التقنية بتعليم املعوقني  خطط حالية تدمج   يوجد ال ()٤ (جاءت الفقرة رقم  
  روبنـسون  دراسـة  نتيجة    وتشابه هذه النتيجة   ،ودرجة وجود كبرية   )٪٨٠ (وبنسبة) ٤ (=مبتوسط  

) Robenson, (  الوقت لإلعـداد وتطـوير االسـتراتيجيات    يف   نقص هناك« :هحيث ذكر أن
 أن غالبية املعلمـني يـأملون       ذلك ىويعز ،»التعليمية اجلديدة اليت تدمج التقنية يف مناهجهم الدراسية       

ة وأقل سرعة، ولعل اختيار املعلمني      أقل إجيابي   فهو بنظرهم  ، الصم طلبةبالتقليل من التدريس التقليدي لل    
هلذه الفقرة باملرتبة األوىل داللة على وجود إدراك كبري حنو أمهية استخدام التقنيات التعليمية مع الـصم        

 .وضعاف السمع

 مل تراع أمهية استخدام مسعيا املعوقني طلبةلل اخلطة الدراسية(ـواخلاصة ب) ١ (وجاءت الفقرة رقم
ودرجة وجـود هـذه     ) ٪٧٨,٠٤ (وبنسبة )٣,٩٠ (=يف املركز الثاين مبتوسط     ،  )ةالتقنيات التعليمي 

اليت جاءت باملركز األول،    املشكلة من وجهة نظر املعلمني كبرية، وهذه النتيجة مرتبطة جبواب الفقرة            
املقدمة للصم  راسية  الد رجع هذه النتيجة إىل عدم رضا عام بني املعلمني على اخلطط          كما أنه ميكن أن ت    

 .وضعاف السمع

 أمـام   اكثافة املادة العلمية متثل عائقً    (ـواخلاصة ب  )٥ (املركز الثالث جاءت الفقرة رقم     بينما يف 
ودرجـة   )٪٧٥,٨٧ (وبنسبة )٣,٧٩ (= مبتوسط   ،)مسعيا املعوقني   طلبةاستخدام التقنيات التعليمية لل   

اليت أوضحت أن كثافة املادة     ) ٢٠٠٨ (الكرمي العبد ، وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة      وجود كبرية 
 ارتفاع درجة الوجود هنا بسبب إحالل مواد التعليم         ويعزى،  العلمية تعيق استخدام التعليم اإللكتروين    
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، حيث زادت املادة العلمية خبالف اخلطة السابقة اليت كانـت       لعام بشكل كبري للصم وضعاف السمع     ا
 .تقلل من كثافة احملتوى

 طلبةمع ال  سلبيات استخدام التقنيات أكثر من إجيابياته     (ـواخلاصة ب ) ٧ (قمبينما جاءت الفقرة ر   
 .ودرجة وجود ضعيفة )٪٤٥,٤٣ (وبنسبة ،)٢,٢٧ (يف املركز األخري مبتوسط، )مسعيااملعوقني 

 حول استخدام التقنيات بشكل عام، مة إلجابات املشاركني يف الدراسةئه النتيجة جاءت موا   وهذ
 .بإجيابياته الكثرية مع الصم وضعاف السمع التقنيات ال تقارنفسلبيات استخدام 

 :النتائج المتعلقة بالسؤال األول: ٢-٤
 وبرامج الصم وضـعاف الـسمع يف        معلمي ومعلمات معاهد  هل ختتلف املشكالت اليت تواجه      

؟جنس املستجيب الختالف ااستخدام تقنيات التعليم يف مدينة بريدة تبع 

للعينات املستقلة لتحديد هل يـؤثر      ) ت (ال قام الباحث باستخدام اختبار     هذا السؤ  نلإلجابة ع 
 معاهـد وبـرامج الـصم        ومعلمات تواجه معلمي  اليت    على حتديد املشكالت   جنس املستجيب متغري  

) ت ( واجلدول التايل يوضح نتائج اختبـار ،وضعاف السمع يف استخدام تقنيات التعليم يف مدينة بريدة      
 .للعينات املستقلة

 على حتديد   جنس املستجيب للعينات املستقلة ألثر متغري     ) ت (نتائج اختبار ) ١٦ (جدول رقم 
معاهد وبرامج الصم وضعاف السمع يف استخدام التقنيات        ومعلمات  تواجه معلمي    اليت   املشكالت

 :التعليمية يف مدينة بريدة

 احملور
جنس 

 املستجيب
حجم 

 املشاركني
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ارياملعي

قيمة ت 
 احملسوبة

قيمة الداللة 
 اإلحصائية

 املشكالت ٥٤٨١٥. ٣,٩٨٠٨ ٥٢ ذكر
املالية 
والفنية 
 واإلدارية

 

 ٦١٧٥٤. ٤,٠١٩٢ ٤٠ أنثى
-٠,٧٥ ٠,٣١ 

 املشكالت ٥٠٦٩٧. ٣,٣٨١١ ٥٢ ذكر
املرتبطة 
 ٥٤٩٠٢. ٣,٢٥٤٥ ٤٠ أنثى باملعلم

٠,٢٥ ١,١٤ 
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 احملور
جنس 

 املستجيب
حجم 

 املشاركني
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 ارياملعي

قيمة ت 
 احملسوبة

قيمة الداللة 
 اإلحصائية

 

 املشكالت ٧٢٨٤٩. ٣,١٣٩٤ ٥٢ ذكر
املرتبطة 
بالطالب 
 املعوق
 مسعيا
 

 ٦٦١٣٠. ٣,٣٧٧١ ٤٠ أنثى
-٠,١١ ١,٦٠ 

 املشكالت ٦٤٣٩٧. ٣,٣٤٨١ ٥٢ ذكر
املرتبطة 
باخلطة 
واملقرر 
 الدراسي

 ٧٠٦٣٨. ٣,١٢٧٥ ٤٠ أنثى
٠,١٢ ١,٥٦ 

 إمجايل ٤٥٢٣٠. ٣,٤٦٢٣ ٥٢ ذكر
 ةاالستبان
 

 ٤٣١٦٣. ٣,٤٤٤٦ ٤٠ أنثى
٠,٨٥ ٠,١٩ 

الدراسة على  املشاركني يف   يتضح أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني          ) ١٦ (من اجلدول 
معاهد وبـرامج   ومعلمات  تواجه معلمي    اليت    يف درجة حتديد املشكالت    جنس املستجيب أساس متغري   

ـ    وذلك جلميـع     ، يف مدينة بريدة   تقنيات التعليم استخدام  الصم وضعاف السمع يف       ،ةحمـاور الدراس
 ال يـؤثر علـى اجتاهـات        جنس املستجيب  متغري   أن إىل وهذا يشري     لألداة، الكليوكذلك اموع   

تقنيات تواجههم يف استخدام     اليت    الدراسة من املعلمني واملعلمات على حتديد املشكالت       املشاركني يف 
 .يف مدارس الصم وضعاف السمعالتعليم 

يف مدارس الصم وضعاف     التعليم   تقنياتاملعوقات املرتبطة باستخدام    إىل أن    وتعزى هذه النتيجة  
افـة  ، كمـا أن ثق املـدارس ه  هي معوقات تواجه املعلمني واملعلمات على حد سواء يف هذ إمناالسمع  

إضافة إىل توحد املقررات الدراسية، وقبل ذلك توحد خطط مسارات          ،التقنيات موجودة لدى اجلنسني   
 .التخصص اجلامعي

 ،)٢٠٠٠ (عبـد الواحـد    وختتلف مع دراسيت   ،)٢٠٠٦ (أخضروتتفق هذه النتائج مع دراسة      
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 .جتاهات حنو احلاسب لصاحل املعلمني حنو االا فروقًاأظهرتلتني ال )٢٠٠٣ (اهلدلقو

 :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ٣-٤
 وبرامج الصم وضـعاف الـسمع يف        معلمي ومعلمات معاهد  هل ختتلف املشكالت اليت تواجه      

  الختالف املؤهل الدراسي؟اة يف مدينة بريدة تبعاستخدام التقنيات التعليمي

لتحديد هل يؤثر متغري   هذا السؤال قام الباحث باستخدام حتليل التباين أحادى االجتاه    نلإلجابة ع 
 وبرامج الـصم  معلمي ومعلمات معاهدتواجه  اليت على حتديد املشكالت والصعوبات   املؤهل الدراسي 

 واجلدول التايل يوضح نتـائج حتليـل        ، التعليمية يف مدينة بريدة    وضعاف السمع يف استخدام التقنيات    
  :التباين أحادى االجتاه

علـى حتديـد     العلميألثر متغري املؤهل     نتائج حتليل التباين أحادى االجتاه    ) ١٧ (جدول رقم 
التقنيات   وبرامج الصم وضعاف السمع يف استخدام      معلمي ومعلمات معاهد  تواجه   اليت   املشكالت

 :مية يف مدينة بريدةالتعلي

 مصدر التغري احملور
جمموع 
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

قيمة ف 
 احملسوبة

قيمة 
 الداللة

بني 
 اموعات

٠,٢٣٦ ٣ ٠,٧٠٧ 

داخل 
 اموعات

٠,٣٣٥ ٨٨ ٢٩,٥٢٣ 

 املشكالت
املالية والفنية 

 واإلدارية
  ٩١ ٣٠,٢٣ اإلمجايل 

٠,٧٠٣ 
 
 

٠,٥٥٣ 
 
 

بني 
 اموعات

٠,٠٨٥ ٣ ٠,٢٥٦ 

داخل 
 اموعات

٠,٢٨٤ ٨٨ ٢٤,٩٧ 

 التاملشك
املرتبطة 
 باملعلم
  ٩١ ٢٥,٢٢٦ اإلمجايل 

٠,٣٠١ 
 
 

٠,٨٢٥ 
 
 

بني 
 اموعات

٠,٢٣٧ ٣ ٠,٧١ 
 املشكالت
املرتبطة 
بالطالب 

 ٠,٥٠٨ ٨٨ ٤٤,٦٨٨داخل 

٠,٤٦٦ 
 
 

٠,٧٠٧ 
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 مصدر التغري احملور
جمموع 
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

قيمة ف 
 احملسوبة

قيمة 
 الداللة

 مسعيااملعوق  اموعات
  ٩١ ٤٥,٣٩٨ اإلمجايل 

بني 
 اموعات

٠,١٨٧ ٣ ٠,٥٦ 

داخل 
 اموعات

٠,٤٦٨ ٨٨ ٤١,١٤٩ 

 املشكالت
املرتبطة 
باخلطة 
واملقرر 
  ٩١ ٤١,٧١ اإلمجايل الدراسي

٠,٣٩٩ 
 
 

٠,٧٥٤ 
 
 

بني 
 اموعات

٠,٠٢٣ ٣ ٠,٠٦٨ 

داخل 
 اموعات

٠,٢ ٨٨ ١٧,٦٣٩ 

 إمجايل
 ةاالستبان
 

  ٩١ ١٧,٧٠٦ مجايلاإل

٠,١١٣ 
 
 

٠,٩٥٢ 
 
 

 الدراسة  املشاركني يف يتضح أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني          ) ١٧ ( رقم من اجلدول 
 معاهد وبرامج    ومعلمات يف درجة حتديد املشكالت اليت تواجه معلمي       العلميعلى أساس متغري املؤهل     
 ،األداة وذلـك جلميـع حمـاور    ، يف مدينة بريدة   التقنيات التعليمية استخدام  الصم وضعاف السمع يف     

املشاركني ال يؤثر على اجتاهات       العلمي املؤهل متغري   أن إىلوهذا يشري     لألداة، وكذلك اموع الكلي  
 التقنيات التعليمية  تواجههم يف استخدام     اليت الدراسة من املعلمني واملعلمات على حتديد املشكالت         يف

نتيجة إىل أن درجة تأهيل املعلمني وبرنامج إعـدادهم      هذه ال   وتعزى ،يف مدارس الصم وضعاف السمع    
تؤكد على أمهية استخدام التقنيات التعليمية يف تربية الصم وضعاف           متشابه والذي ال خيلو من مقررات     

 التعليمية احلديثة تالسمع، األمر الذي يدعو إىل أمهية تدريب املعلمني أثناء اخلدمة وأمهية تدريس التقنيا        
وهذا يعد أحدث التوجهـات     ، كمتطلب ملسار الصم وضعاف السمع     وضعاف السمع يف جمال الصم    

 ،)٢٠١٠ (باحذلقو ،)٢٠٠٦ ( أخضر: وتتفق هذه النتيجة مع دراسات،العاملية يف جمال الفئات اخلاصة
حيث يوجد فروق ) ت.ب (وختتلف مع دراسة هوساوي ،)٢٠١٠ (العبد الكرميو ،)٢٠١٠ (والذبياين
 . يعزى للمؤهل العلمياللة إحصائيةذات د
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 :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: ٤-٤
 وبرامج الصم وضـعاف الـسمع يف        معلمي ومعلمات معاهد  هل ختتلف املشكالت اليت تواجه      

؟ األكادميي الختالف التخصصااستخدام التقنيات التعليمية يف مدينة بريدة تبع 

لتحديد هل يؤثر متغري   االجتاهي التباين أحاد هذا السؤال قام الباحث باستخدام حتليل    نلإلجابة ع 
 معاهد وبرامج الصم وضعاف      ومعلمات على حتديد املشكالت اليت تواجه معلمي       األكادميي التخصص

 ي واجلدول التايل يوضح نتائج حتليل التباين أحاد       ،السمع يف استخدام التقنيات التعليمية يف مدينة بريدة       
 ):نوفاأ (االجتاه

علـى حتديـد    ألثر مـتغري التخـصص   االجتاهأحادي نتائج حتليل التباين ) ١٨ (جدول رقم 
 وبرامج الـصم وضـعاف الـسمع يف    معلمي ومعلمات معاهد  املشكالت والصعوبات اليت تواجه     

 :استخدام التقنيات التعليمية يف مدينة بريدة

 مصدر التغري احملور
جمموع 
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

قيمة ف 
 سوبةاحمل

قيمة 
 الداللة

بني 
 اموعات

٠,٣٢٤ ٢,٠٠٠ ٠,٦٤٩ 

داخل 
 اموعات

٠,٣٣٢ ٨٩,٠٠٠ ٢٩,٥٨١ 

 املشكالت
املالية والفنية 

 واإلدارية
  ٩١,٠٠٠ ٣٠,٢٣٠ اإلمجايل 

٠,٣٨١ ٠,٩٧٦ 

بني 
 اموعات

٠,٠٢٠ ٢,٠٠٠ ٠,٠٤١ 

داخل 
 اموعات

٠,٢٨٣ ٨٩,٠٠٠ ٢٥,١٨٥ 

 املشكالت
املرتبطة 
 باملعلم
  ٩١,٠٠٠ ٢٥,٢٢٦ اإلمجايل 

٠,٩٣١ ٠,٠٧٢ 

بني 
 اموعات

٠,٤٢٠ ٢,٠٠٠ ٠,٨٤٠ 
 املشكالت
املرتبطة 
بالطالب 

 مسعيااملعوق 
داخل 

 اموعات
٠,٥٠١ ٨٩,٠٠٠ ٤٤,٥٥٨ 

٠,٤٣٦ ٠,٨٣٩ 
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 مصدر التغري احملور
جمموع 
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

قيمة ف 
 سوبةاحمل

قيمة 
 الداللة

  ٩١,٠٠٠ ٤٥,٣٩٨ اإلمجايل 
بني 

 عاتامو
٠,٠٤٠ ٢,٠٠٠ ٠,٠٨١ 

داخل 
 اموعات

٠,٤٦٨ ٨٩,٠٠٠ ٤١,٦٢٩ 

 املشكالت
املرتبطة 
باخلطة 
واملقرر 
  ٩١,٠٠٠ ٤١,٧١٠ اإلمجايل الدراسي

٠,٩١٧ ٠,٠٨٦ 

بني 
 اموعات

٠,٠٣٠ ٢,٠٠٠ ٠,٠٦٠ 

داخل 
 اموعات

٠,١٩٨ ٨٩,٠٠٠ ١٧,٦٤٧ 

 إمجايل
 االستبانة

 
  ٩١,٠٠٠ ١٧,٧٠٦ اإلمجايل

٠,٨٦٠ ٠,١٥١ 

املشاركني يف الدراسة    أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني          يتضح) ١٨ ( رقم  من اجلدول 
 معاهـد   ومعلمات يف درجة حتديد املشكالت اليت تواجه معلمي األكادمييعلى أساس متغري التخصص     

 ،األداة وذلك جلميع حماور ،يف مدينة بريدةالتقنيات التعليمية استخدام وبرامج الصم وضعاف السمع يف 
ال يؤثر علـى اجتاهـات        األكادميي التخصص متغري   أن إىل وهذا يشري    لألداة،الكلي  وكذلك اموع   

التقنيات  تواجههم يف استخدام اليت الدراسة من املعلمني واملعلمات على حتديد املشكالت        املشاركني يف 
 .يف مدارس الصم وضعاف السمعالتعليمية 

ال خيلو  ) هم العلمي مهما اختلف ختصص   (سةهذه النتيجة إىل أن املعلمني املشاركني بالدرا       وتعزى
أمهية استخدام التقنيات التعليمية يف تربية وتعليم الصم  تؤكد على تأهيلهم وإعدادهم من مقررات برامج

 توضعاف السمع، األمر الذي يدعو إىل أمهية تدريب املعلمني أثناء اخلدمة وأمهيـة تـدريس التقنيـا     
 للطلبة والدارسني املؤهلني لتدريس الصم وضعاف الـسمع، كمـا أن   امسعيالتعليمية احلديثة للمعوقني    

 .حاجة املعلم للتقنيات التعليمية ال حيدده ختصصه بقدر ما حتدده مادته واحتياجه هو هلذه التقنيات

املـشاركني  حيث ال فروق بني اجتاهـات        ،)٢٠٠٠ (وتتفق هذه النتائج مع دراسة عبد الواحد      
 .)٢٠٠٦أخضر  (، وكذلك تتفق مع دراسة األكادمييص يف متغري التخصبالدراسة
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 ٨٥ 

حيث أظهرت النتـائج وجـود       ،)٢٠٠٥ (الشيحة وختتلف نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة      
 .  األكادمييعزى ملتغري التخصصتفروق 

 :النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع: ٥-٤
صم وضـعاف الـسمع يف       وبرامج ال  معلمي ومعلمات معاهد  هل ختتلف املشكالت اليت تواجه      

  املتعلمني؟طلبةاستخدام التقنيات التعليمية يف مدينة بريدة تبعا لدرجة العوق لدى ال

لتحديد هل يؤثر متغري  االجتاهأحادي  هذا السؤال قام الباحث باستخدام حتليل التباين     نلإلجابة ع 
 وبـرامج الـصم     معاهدمعلمي ومعلمات   على حتديد املشكالت اليت تواجه       الطلبةدرجة العوق لدى    

 واجلدول التايل يوضح نتـائج حتليـل        ،وضعاف السمع يف استخدام التقنيات التعليمية يف مدينة بريدة        
 .) أنوفا (االجتاهأحادي التباين 

 ألثر متغري درجة العوق لدى املـتعلمني       االجتاهأحادي  نتائج حتليل التباين    ) ١٩ (جدول رقم 
 وبرامج الـصم وضـعاف الـسمع يف         لمي ومعلمات معاهد  مععلى حتديد املشكالت اليت تواجه      

 :استخدام التقنيات التعليمية يف مدينة بريدة

 مصدر التغري احملور
جمموع 
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

قيمة ف 
 احملسوبة

قيمة 
 الداللة

بني 
 اموعات

٠,٠٦ ٢,٠٠ ٠,١١ 

داخل 
 اموعات

٠,٣٤ ٨٩,٠٠ ٣٠,١٢ 

املشكالت 
املالية والفنية 

 واإلدارية
  ٩١,٠٠ ٣٠,٢٣ اإلمجايل 

٠,١٦ 
 

٠,٨٥ 
 

بني 
 اموعات

٠,٠٢ ٢,٠٠ ٠,٠٣ 

داخل 
 اموعات

٠,٢٨ ٨٩,٠٠ ٢٥,١٩ 

 املشكالت
املرتبطة 
 باملعلم
  ٩١,٠٠ ٢٥,٢٣ اإلمجايل 

٠,٠٦ 
 

٠,٩٥ 
 

 املشكالت
املرتبطة 

بني 
 اموعات

١,٣٧ ٠,٦٨ ٢,٠٠ ١,٣٥ 
 

٠,٢٦ 
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 مصدر التغري احملور
جمموع 
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

قيمة ف 
 احملسوبة

قيمة 
 الداللة

داخل 
 اموعات

٠,٤٩ ٨٩,٠٠ ٤٤,٠٤ 
بالطالب 

 مسعيااملعوق 
  ٩١,٠٠ ٤٥,٤٠ اإلمجايل 

بني 
 اموعات

١,٠١ ٢,٠٠ ٢,٠٢ 

داخل 
 اموعات

٠,٤٥ ٨٩,٠٠ ٣٩,٦٩ 

 املشكالت
املرتبطة 
باخلطة 
واملقرر 
  ٩١,٠٠ ٤١,٧١ اإلمجايل الدراسي

٢,٢٧ 
 

٠,١١ 
 

بني 
موعاتا 

٠,٠٧ ٢,٠٠ ٠,١٣ 

داخل 
 اموعات

٠,٢٠ ٨٩,٠٠ ١٧,٥٧ 

 إمجايل
 االستبانة

 
  ٩١,٠٠ ١٧,٧١ اإلمجايل

٠,٧١ ٠,٣٤ 

 الدراسة  املشاركني يف يتضح أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني          ) ١٩ (رقممن اجلدول    
 ومعلمـات  يف درجة حتديد املشكالت اليت تواجه معلمـي       الطلبةعلى أساس متغري درجة العوق لدى       

 وذلك جلميع حماور ،يف مدينة بريدةالتقنيات التعليمية استخدام معاهد وبرامج الصم وضعاف السمع يف   
ال يؤثر علـى     الطلبةدرجة العوق لدى     متغري   أن إىل وهذا يشري    ألداة، وكذلك اموع الكلي ل    ،داةاأل

 تواجههم يف استخدام اليتملشكالت  الدراسة من املعلمني واملعلمات على حتديد ا   املشاركني يف اجتاهات  
رتبطـة  املعوقـات   هذه امل وهذا يؤكد على وجود،يف مدارس الصم وضعاف السمع التقنيات التعليمية   

 .الصم وضعاف السمع بصرف النظر عن درجة اإلعاقةباستخدام التقنيات التعليمية يف تدريس التالميذ 

ارج نطاق التربيـة والتعلـيم، والـصم         أن التقنيات ضرورة للجميع داخل وخ       إىل يعزى ذلك و
 فاألصم وضعيف السمع يستخدمها اآلن بشكل إجيايب دون النظر   ،وضعاف السمع حباجة هلذه التقنيات    

 كيفيـة  يفإعادة النظر هؤالء التالميذ، و   إدراك القائمني على رعاية      إىل يدعو   الذياألمر  لدرجة عوقه،   
  .الصم وضعاف السمع دون النظر يف درجة العوقبية وتعليم  جمال تريف احلديثة التقنياتاالستفادة من 
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 الفصل اخلامس

 الخاتمة

 .نتائج الدراسة ملخص: ١-٥

 .توصيات الدراسة: ٢-٥

 .مقترحات الدراسة: ٣-٥
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بعـض   يتناول الباحث يف هذا الفصل أبرز النتائج اليت توصلت إليها الدراسة احلالية، مث تقـدمي              
 .التوصيات واملقترحات

 :نتائج الدراسة ملخص: ١-٥

  :النتائج املتعلقة بالسؤال الرئيس

 وبرامج الصم وضعاف السمع يف اسـتخدام        معلمي ومعلمات معاهد  تواجه   اليت   ما املشكالت  
 من وجهة نظر املعلمني؟ التقنيات التعليمية يف مدينة بريدة

عاهد وبرامج الـصم   م ومعلماتقد توصلت الدراسة إىل عدد من املشكالت اليت تواجه معلمي     ل
  :وضعاف السمع يف استخدام تقنيات التعليم يف مدينة بريدة من أمهها

 .مسعيالفئة املعوقني  قلة امليزانية املخصصة للتقنيات التعليمية -١

 .مسعياصعوبة نقل تقنيات التعليم بني القاعات املخصصة للمعوقني  -٢

  .مسعياقني عدم وجود شبكة إنترنت داخل القاعات الدراسية للمعو -٣

 يف ا على دورات يف استخدام تقنيات التعليم للصم يؤثر سلبمسعياقلة عدم حصول معلم املعوقني  -٤
 . هطلبتعملية استخدامها مع 

  . الستخدام تقنيات التعليممسعياقلة احلوافز املقدمة ملعلم املعوقني  -٥

  .مسعياضعف تأهيل املعلم يف استخدام التقنيات التعليمية للمعوقني  -٦

 . احلد األدىن من االحتياجمسعيا املعوقني للطلبةتعليمية املتوفرة احلالية ال توفر التقنيات ال -٧

 غري مشجعة الستخدام تقنيات التعلم بشكل مسعيا املعوقني الطلبةالبيئة اخلارجية لألغلبية من  -٨
 .مناسب

 . ني واملعلماتئط دون مساعدة املعلم عرب الوسام ملا يقدم هلمسعيا ني املعوقالطلبةصعوبة فهم  -٩

  .مسعياال يوجد خطط حالية تدمج التقنية بتعليم املعوقني  -١٠

  . أمهية استخدام التقنيات التعليمية مل تراِعمسعيااملعوقني للطلبة  اخلطة الدراسية -١١

 .مسعيا املعوقني للطلبة أمام استخدام التقنيات التعليمية اكثافة املادة العلمية متثل عائقً -١٢
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 :النتائج املتعلقة بالسؤال األول

 وبرامج الصم وضـعاف الـسمع يف        معلمي ومعلمات معاهد  هل ختتلف املشكالت اليت تواجه      
؟جنس املستجيب الختالف ااستخدام التقنيات التعليمية يف مدينة بريدة تبع 

 الدراسة  شاركني يف املقد توصلت نتائج الدراسة إىل أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني              ل
معلمي ومعلمات   يف درجة حتديد املشكالت والصعوبات اليت تواجه         جنس املستجيب على أساس متغري    

 وذلك جلميع حماور ،يف مدينة بريدةالتقنيات التعليمية استخدام  وبرامج الصم وضعاف السمع يف   معاهد
 ال يـؤثر علـى   جنس املستجيب متغري أن إىل وهذا يشري   ،ة وكذلك اموع الكلي لالستبان    ،االستبانة
 تواجههم اليت الدراسة من املعلمني واملعلمات على حتديد املشكالت والصعوبات املشاركني يف اجتاهات  

 . يف مدارس الصم وضعاف السمعالتقنيات التعليمية يف استخدام 

 : لنتائج املتعلقة بالسؤال الثاينا

 وبرامج الصم وضـعاف الـسمع يف        مات معاهد معلمي ومعل هل ختتلف املشكالت اليت تواجه      
؟ الختالف املؤهل الدراسيااستخدام التقنيات التعليمية يف مدينة بريدة تبع 

 الدراسة  املشاركني يف قد توصلت نتائج الدراسة إىل أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني              ل
معلمي ومعلمات  بات اليت تواجه    يف درجة حتديد املشكالت والصعو     على أساس متغري املؤهل الدراسي    

 وذلك جلميع حماور ،يف مدينة بريدةالتقنيات التعليمية استخدام  وبرامج الصم وضعاف السمع يف   معاهد
ال يـؤثر علـى      املؤهل الدراسي  متغري   أن إىل وهذا يشري    ،ة وكذلك اموع الكلي لالستبان    ،االستبانة

 الـيت لمني واملعلمات على حتديد املشكالت والصعوبات        الدراسة من املع   املشاركني يف  أفراداجتاهات  
 .يف مدارس الصم وضعاف السمعالتقنيات التعليمية تواجههم يف استخدام 

 : لنتائج املتعلقة بالسؤال الثالثا

 وبرامج الصم وضـعاف الـسمع يف        معلمي ومعلمات معاهد  هل ختتلف املشكالت اليت تواجه      
 ؟ الختالف التخصصاينة بريدة تبعاستخدام التقنيات التعليمية يف مد

 الدراسة  املشاركني يف فروق ذات داللة إحصائية بني      أنه ال توجد    قد توصلت نتائج الدراسة إىل      ل
 معلمي ومعلمات معاهد تواجه اليتيف درجة حتديد املشكالت والصعوبات     على أساس متغري التخصص   

 وذلك جلميـع حمـاور      ، يف مدينة بريدة   ميةالتقنيات التعلي استخدام  وبرامج الصم وضعاف السمع يف      
ال يؤثر على اجتاهات    التخصص   متغري   أن إىلوهذا يشري    ، ة وكذلك اموع الكلي لالستبان    ،االستبانة

 تواجههم يف   اليت الدراسة من املعلمني واملعلمات على حتديد املشكالت والصعوبات          املشاركني يف  أفراد
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  .ارس الصم وضعاف السمع يف مدالتقنيات التعليميةاستخدام 

 : لرابعالنتائج املتعلقة بالسؤال ا

 وبرامج الصم وضـعاف الـسمع يف        معلمي ومعلمات معاهد  هل ختتلف املشكالت اليت تواجه      
؟ الختالف درجة العوق لدى املتعلمنيااستخدام التقنيات التعليمية يف مدينة بريدة تبع 

 الدراسة  املشاركني يف روق ذات داللة إحصائية بني       توجد ف   أنه ال  قد توصلت نتائج الدراسة إىل    ل
معلمي تواجه   اليت   يف درجة حتديد املشكالت والصعوبات     على أساس متغري درجة العوق لدى املتعلمني      

وذلـك   ، يف مدينة بريدةالتقنيات التعليميةاستخدام  وبرامج الصم وضعاف السمع يف  ومعلمات معاهد 
درجة العوق لـدى     متغري   أن إىل وهذا يشري    ،ةموع الكلي لالستبان   وكذلك ا  االستبانةجلميع حماور   

 الدراسة من املعلمني واملعلمات على حتديد املشكالت املشاركني يف أفرادال يؤثر على اجتاهات  املتعلمني
 . يف مدارس الصم وضعاف السمعالتقنيات التعليميةتواجههم يف استخدام  اليت والصعوبات

 :سةتوصيات الدرا: ٢-٥

 :إدراج التوصيات اآلتيةميكن يف ضوء ما توصلت إليه الدراسة  

د وبرامج الصم وضعاف السمع واملخصصة الستخدام توفري امليزانيات املالية الكافية ملعاه -١
 .واالهتمام بصيانتها ويئة الظروف املالئمة الستخدامها ، التقنيات التعليمية

، مع ت التعليم ملعلمي ومعلمات الصم وضعاف السمع تقدمي الدورات التدريبية اخلاصة بتقنيا -٢
 .تقدمي احلوافز التشجيعية هلم

وتوفري التقنيات ، نشر الوعي حول أمهية استخدام تقنيات التعليم بني الطلبة الصم وأهاليهم -٣
 .مكانالتعليمية هلم قدر اإل

مع ، السمع عداد خطط دراسية تم باستخدام التقنيات التعليمية للطلبة الصم وضعاف إ -٤
 .نشطة املختلفةواأل، التركيز على استخدامها يف عرض وشرح املواد الدراسية

 :مقترحات الدراسة: ٣-٥

من خالل نتائج الدراسة واإلطالع على الدراسات السابقة ومن خالل واقع استخدام 
 :التقنيات التعليمية للطلبة الصم وضعاف السمع ميكن اقتراح جمموعة من الدراسات
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 . يف املرحلة االبتدائية باستخدام تقنيات التعليممسعيا حول مقرر مقترح للمعوقني ةدراس -١

 .يف املرحلة االبتدائية دراسة حول استخدام تقنيات التعليم يف تدريس الصم وضعاف السمع -٢

 يف استخدام احلاسب اآليل يف املرحلة مسعيا املعوقون طلبةدراسة تتعرض للعقبات اليت يواجهها ال -٣
 .لثانويةا



 

 
٩٢ 

 املصادر واملراجعقائمة 

 .قائمة املراجع واملصادر العربية

 .قائمة املراجع األجنبية

 .قائمة املراجع اإللكترونية



  والمراجع المصادر قائمة

 
٩٣ 

 :قائمة المراجع والمصادر العربية

مل للمرحلة أليل ومعوقاته يف معاهد وبرامج اآلواقع استخدام احلاسب ا) ٢٠٠٦ (أروى، خضرأ -
  .الرياض ،كلية التربية جامعة امللك سعود ، ماجستريرسالة ،االبتدائية

الكفايات التكنولوجية التعليمية الالزمة لعرض وإنتاج الوسائط املتعددة ) ٢٠١٠ (رؤى، باخذلق -
جامعة  ،كلية التربية ،رسالة ماجستري ،لدى معلمات األحياء باملرحلة الثانوية مبدينة مكة املكرمة

  .مكة املكرمة ،أم القرى
 ،التقنيات التعليمية املساعدة لذوي االحتياجات اخلاصة) ٢٠١٠ (ياسر، محدأ وإيهاب، الببالوي -

  .١ط ،دار الزهراء
 ،مناهج واستراتيجيات تدريس ذوي االحتياجات اخلاصة) ٢٠١٢( ،وآخرون إيهاب، الببالوي -

  .٢ط 

 .١ط ،وضعاف السمع تربية وتعليم التالميذ الصم) ٢٠٠٥ (يوسف، التركي -
أقسام التربية اخلاصة بني عشوائية التخطيط وإمهال  ،)١/٢٠١١ /٢٣اجلمعة (يوسف، التركي -

  .١٥٥٥١العدد  ،صفحة الرأي ،جريدة الرياض ،أعضاء هيئة التدريس

 ،جريدة اجلزيرة ،؟عن أي جناح نتحدث دمج الصم) ٢٣/٧/٢٠٠٧( ،رمحنال عبد، لتوجيريا -
  .١٢٧١٥العدد  ،صفحة الرأي

  .١ط ،دار أسامة ،وسائل التعليميةال) ٢٠٠٦( ،محزة، اجلبايل -

  .)٢٠١٣( ،إحصائية اجلمعية ،مجعية العوق السمعي اخلريية بربيدة -

  .)٢٠٠١ (لوائح رعاية وتأهيل املعوقني ،مجعية املعوقني باملنطقة الشرقية -

 .١ط ،الرياض ،دار النشر الدويل ،الوسائل السمعية يف التربية اخلاصة ،)٢٠١٠( ،عايدة، حسني -
 .١ط ،الرياض ،دار الزهراء ،مسعيااملعاقون ) ٢٠٠٥ (إيهاب، الببالوي ورمحنال عبد ،احلمد -
حبث  ، كما يدركها معلمو املرحلة االبتدائيةمسعيامشكالت املعاقني  ،)٢٠٠٨( ،علي، حنفي -

  . امللك سعودامعةج ،كلية التربية ،قسم التربية اخلاصة ،علمي
للتكنولوجيا املساندة يف تعليم الطالب الصم وضعاف استخدام املعلمني ) ٢٠٠٩ (علي، حنفي -

مللتقى التاسع للجمعية ا ،حبث علمي ، ضوء بعض املتغرياتدراسة حتليلية تقوميية يف: السمع
  .قطر، الدوحة ،)٢٠٠٩ (اخلليجية لإلعاقة
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 ،الرياض ،الزهراء ،مسعياطرق التواصل للمعوقني ) ٢٠١٠ (الوهاب عبد، السعدون ،علي، حنفي -
  .١ط 

  .١ط ،عمان ،دار وائل ،استخدامات التكنولوجيا يف التربية اخلاصة) ٢٠٠٥ (مجال، اخلطيب -

  .٢ط ،عمان ،دار الفكر ، السمعيةاإلعاقةمقدمة يف ) ٢٠٠٥ (مجال، اخلطيب -

  .األردن، عمان، دار الفكر، دليل الطلبة والعاملني يف التربية اخلاصة ،)٢٠٠٧ (حممد، الدمهشي -

واقع التقنيات املعاصرة يف تدريس الرياضيات باملرحلة املتوسطة من ) ٢٠٠٨ (ابدع، الذبياين -
  . املكرمةمكة ،جامعة أم القرى ،كلية التربية، رسالة ماجستري، وجهة نظر املعلمني

  .رسالة اجلامعة ،مقابلة ،) ،٢٠١٣ أكتوبر ١٣ (طارق، الريس -

 من ل وضعاف السمع باحللقة األوىلبعض مشكالت التعليم مبدارس األم) ١٩٩٠ (حممد، زاهر -
جامعة ) ١٩٩٠أغسطس ( ،حبث مقدم يف املؤمتر السنوي الثالث للطفل املصري ،التعليم األساسي

  .مجهورية مصر العربية ،القاهرة ،عني مشس

 .١ط ،عمان ،دار وائل ،عاقة السمعيةاإل) ٢٠٠٣ (إبراهيم، الزريقات -

ترين على تنمية مهارات تكنولوجيا التعليم لدى معلمي أثر برناجمني كمبيو) ٢٠١٠ (أمني، الزقار -
 ،معهد الدراسات التربوية ،رسالة دكتوراه ، واجتاهام حنو استخدامها يف اليمنمسعيااملعوقني 

  .جامعة القاهرة

مشكالت تدريس اللغة العربية يف معاهد وبرامج األمل من وجهة نظر ) ٢٠١٢( ،مها، السبيعي -
جامعة  ،كلية العلوم االجتماعية ،رسالة ماجستري، عض املتغريات مبدينة الرياضاملعلمني يف ضوء ب

  .الرياض ،اإلمام حممد بن سعود

فاعلية برنامج مقترح يف تنمية بعض مهارات تصميم التعليم ملعلمي ) ٢٠٠٢( ،عادل، سرايا -
 يف ضوء مفهوم مناهج التعليم (املؤمتر العلمي الرابع عشر) الفئات اخلاصة يف ضوء احتياجاته

  .م٢٠٠٢ يوليو ٢٥ -٢٤الد األول ، اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس) األداء

 ،دار اخلرجيي ،مدخل إىل تكنولوجيا التعليم) ٢٠٠٦ (سعد، والدايل، احلافظ عبد، سالمة -
  .٣ط ،الرياض

ثر ذلك أصم واستخدام الكمبيوتر يف تدريس الرياضيات للتالميذ ال) ١٩٩٤ (رمضان، سليمان
كلية  ،قسم املناهج وطرق التدريس ،رسالة دكتوراه ،يف حتصيلهم واجتاهام حنو الرياضيات
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  .جامعة املنوفية ،ةالتربي

 ،الة الطبية العربية ،عنه الصمم عند األطفال والكشف املبكر ،)٢٠٠٦( ،غسان، شحرور -
  .١٦٤العدد

  .٢ط ،ليممستجدات تكنولوجيا التع) ٢٠٠١ (مجال، الشرهان -

 ،مسعيااألساليب التقنية احلديثة لتعليم وتربية املعاقني ) ٢٠٠٢( ،حممود، الزبيدي و مجيلة،شقالنو -
 ،الدوحة ،ورقة عمل مقدمة للندوة العلمية السابعة لالحتاد العريب للهيئات العاملة يف رعاية الصم

  .م٢٠٠٢ ، أبريل٣٠-٢٨

خدام التقنيات التعليمية يف معاهد األمل للصم مبدينة دراسة تقوميية الست) ٢٠٠٥ (سارة، الشيحة -
 ،جامعة امللك سعود ،كلية التربية ،قسم التربية اخلاصة ،رسالة ماجستري غري منشورة ،الرياض
  .الرياض

 دراسة ١٥-١٣األداء املعريف لفاقدات السمع والعاديات يف الفئة العمرية ) ٢٠٠٠ (لينا ،صديق -
 .٣جملد) التربية اخلاصة بني الواقع واملأمول (املؤمتر العلمي األول ،بنهاجلامعة  حبث مقدم ،مقارنة

 التربية الفنية مبعاهد التربية الفكرية يف تدريسواقع الوسائل التعليمية يف ) ٢٠٠٣ (عادل، طالب -
  .الرياض ،جامعة امللك سعود ،كلية التربية ،لة ماجستريرسا ،اململكة العربية السعودية

واقع استخدامات معلمي ومعلمات معاهد وبرامج التربية الفكرية ) ٢٠١٠ (جنوى، الطالل -
كلية  ،رسالة ماجستري ،نت ومدى استفادم منه يف تطوير كفايتهم املهنية مبدينة الرياضرنتلإل

  .الرياض ،جامعة امللك سعود ،التربية

فعالية استخدام تكنولوجيا املعلومات يف تدريس اجلغرافيا على ) ٢٠٠٠ (حسني، الباسط بدع -
كلية  ،رسالة ماجستري ،تنمية بعض املهارات البحثية والتحصيل لدى طالب الصف األول الثانوي

  .مجهورية مصر العربية ،جامعة جنوب الوادي ،التربية بقنا

اهات معلمي الصم وطالم حنو املهن اخلاصة بالصم اجت) ٢٠٠٤ (العزيز عبد، اجلبار العبد -
 .الرياض ،جامعة امللك سعود ،كلية التربية ،حبث علمي ،وعالقتها ببعض املتغريات الدميوغرافية

  .١دار الزهراء بالرياض،ط ،املعاقون مسعيا) ٢٠٠٥(يهاب إ سليمان والببالوي، ،عبدالرمحن -

جملة  ،لذوي االحتياجات اخلاصة لوجيا التعليميةالتكنو ،)١٢/٧/٢٠١٠( ،حسن، عبد العاطي -
  .١٨٤العدد  ،املعرفة
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واقع استخدام التعليم اإللكتروين يف مدارس اململكة األهلية مبدينة ) ٢٠٠٨ (مشاعل، العبد الكرمي -
  .الرياض ،جامعة امللك سعود ،كلية التربية ،رسالة ماجستري ،الرياض

 مبدارس البيان النموذجية اإللكتروينميية لتجربة التعلم دراسة تقو ،)٢٠٠٦ (مها ،الكرمي العبد -
  .الرياض ،جامعة امللك سعود ،كلية التربية ،للبنات جبدة

اجتاهات معلمي الصم حنو استخدام الكمبيوتر يف تعليم الطالب ) ٢٠٠٠ (حممد، عبد الواحد -
التعليم التأهيل  عاصرة يفحبث مقدم يف ندوة االجتاهات امل ،الصم بدولة اإلمارات العربية املتحدة

  .م٢٠٠٠فرباير ) ٣-١ (مسعيااملكين للمعوقني 

 .١ط ،دار صفاء ،الوسائل التعليمية يف التربية اخلاصة) ٢٠٠٠ (ماجدة، عبيد -

أهم املشكالت اليت تواجه معلم الصفوف العليا يف مقرر القراءة مبدارس ) ٢٠٠٦( ،صاحل، العتييب -
كلية  ،رسالة ماجستري ،اض من وجهة نظر املعلمني واملشرفني التربوينيالدمج االبتدائية مبدينة الري

  .الرياض ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،العلوم االجتماعية

  .١ط ،علم اللغة النفسي ،)٢٠٠٦ (العزيز عبد، العصيلي -

 ،ب بالرياضمكتبة دار القلم والكتا ،تقنيات التعليم واالتصال ،)١٩٩٤ (العزيز عبد، العقيلي -
  .١ط

  .٥ط ،وسائل االتصال التعليمية والتكنولوجيا احلديثة) ٢٠١٣ (إحسان، كنسارةاهللا و عبد، عطار -

 .١ط ،مكتبة الرشد ،تكنولوجيا التعليم واالتصال ،)٢٠١٠( ،إيهاب، جادو وأمحد، عمر -

ة واحلكومية مدى توفر واستخدام وسائل التقنية احلديثة يف املدارس الثانوي) ١٩٩٨ (فدوى، عمر -
العدد التاسع  ،مكتب التربية العريب لدول اخلليج ،رسالة اخلليج العريب ،من وجهة نظر املديرات

  .)١٩٩٨( ،السنة التاسعة عشرة ،والستون

املساعدة لذوي االحتياجات اخلاصة يف  اخلدمات املساندة والوسائل) ٢٠١٣ (ميسون، عودة -
 .١ط ،رياضلا ،دار الزهراء ،ضوء التطلعات احلديثة

فاعلية برنامج تدخل مبكر باستخدام احلاسوب يف تنمية بعض : )٢٠١٠ (عبد اهللا، لغامديا -
 ،مفاهيم قبل األكادميية يف الرياضيات لدى األطفال ذوي اإلعاقة العقلية وتعديل سلوكهم التكيفي

  .جامعة عني مشس ،كلية التربية ،رسالة ماجستري

 من وجهة نظر معلمي اإللكتروينتخدام تقنيات التعليم مشكالت اس) ٢٠١٣( ،وقيت، الغفريي -
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 ،كلية التربية ،رسالة دكتوراه ،املرحلة الثانوية مبكة املكرمة ومعاجلتها من منظور التربية اإلسالمية
  .مكة املكرمة ،جامعة أم القرى

 ، العامليةشركة الرشد ،استخدام تكنولوجيا التعليم يف التربية اخلاصة) ٢٠١٢( ،مندور، فتح اهللا -
  .١ط

  .٢ط ،الرياض ،مكتبة الرشد، وسائل وتقنيات التعليم )٢٠٠٤ (مندور، فتح اهللا -

ن الكرمي باملرحلة الثانوية آواقع استخدام تقنيات التعليم يف تدريس القر) ٢٠١٣ (عيسى، الفيفي -
 اإلمام جامعة ،كلية العلوم االجتماعية ،رسالة ماجستري ،يف مدينة الرياض ومعوقات استخدامها

  .الرياض ،حممد بن سعود

واقع استخدام الوسائل التعليمية والتقنيات احلديثة يف تدريس اللغة ) ٢٠٠٧ (إميان، قادي -
جنليزية ومديرات املدارس مبكة إلجنليزية يف املرحلة املتوسطة من وجهة نظر مشرفات اللغة اإلا

  .مكة املكرمة ،جامعة أم القرى ،كلية التربية ،رسالة ماجستري ،املكرمة

  .)األمم املتحدة (عاقةاتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإل)  ت،ب (سعيد، القحطاين -

  .٢ط ،الرياض ،دار النشر الدويل ،الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم) ١٩٩٩( ،يس، قنديل -

 .١ط ،احلاسوب وبرجميات الوسائط) ٢٠٠٩( ،اهللا عبد، عطار ،إحسان، كنسارة -

 ،عامل الكتب ، التخطيط والبناء والتنفيذ،مناهج الصم) ١٩٩٩( ،أمري ،القرشيو أمحد، اللقاين -
  .١ط ،القاهرة

 ،عامل الكتب ،تقنيات تعليم ذوي االحتياجات اخلاصة) ٢٠٠٩( ،إميان، فوزي وفارعة، حممد -
  .١ط ،القاهرة

 ،رشدمكتبة ال ،مقدمة يف التربية اخلاصة ،وآخرون) ٢٠١٠( ،أمحد، محزة ومندورة، حممود -
  .١ط  ،الرياض

  .١ط ،دار الزهراء بالرياض ،الوسائل السمعية) ٢٠٠٨( ،حممود، كاويلم -

 .١ط ،مسرية التربية اخلاصة) ١٩٩٩ (ناصر، املوسى -

أثر استخدام بعض وسائط التعليم البصرية يف تدريس العلوم لتالميذ الصف ) ١٩٨٨( ،أمحد، نصر -
 وأثر ذلك على التحصيل الدراسي مسعيادارس املعوقني السابع من احللقة األوىل للتعليم األساسي مب
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  .)٣١٩ -٢٨٧ص ( ،جامعة أسيوط ،جملة كلية التربية بأسوان، حبث علمي ،واالجتاهات العلمية

 كما امعوقات استخدام التقنيات التعليمية يف تدريس املتخلفني عقلي) ت ،ب (علي، هوساوي -
مجهورية  ،جامعة بنها ،كلية التربية ،حبث علمي ،الرياضيدركها معلمو التربية الفكرية مبدينة 

  .مصر العربية

مدى معرفة معلمي ومعلمات العلوم بدولة الكويت مبهارات ) ٢٠٠٣( ،عبد اهللا، اهلدلق -
 ،جملة جامعة امللك سعود، حبث علمي ،احلاسوب وبرجمياته وكثافة استخدامهم هلا يف التدريس

  .)٢ (اسات اإلسالميةالعلوم التربوية والدر ،١٥جملد

املتوفرة ، مدى كفاية ومالءمة أجهزة احلاسوب وبراجمه وملحقاته) ٢٠٠٠( ،عبد اهللا، اهلدلق -
دراسات يف املناهج ، حبث علمي ،للتالميذ، مبدارس التعليم العام بدولة اإلمارات العربية املتحدة

 ،م٢٠٠٠ديسمرب  ،٦٧العدد  ،اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس ،وطرق التدريس
  .٩٠-٧١ص

واقع استخدام التقنيات التعليمية ومعينات التدريب املعملي يف تدريس ) ٢٠٠٩ (ماجد، الودعاين -
جامعة  ،كلية التربية ،قسم املناهج وطرق التدريس، رسالة ماجستري ،الرياضيات باملرحلة االبتدائية

  .مكة املكرمة ،أم القرى

 .ه١٤٣٢/١٤٣٣ئية إدارة التربية اخلاصة بالوزارة إحصا ،وزارة التربية والتعليم -

احلاجات التدريبية ملعلمي برجميات احلاسب اآليل ملعلمات التربية اخلاصة ) ٢٠٠١ (أماين، يوسف -
  .جامعة امللك سعود ،كلية التربية ،رسالة ماجستري ،يف مدينة الرياض

 ،الرياض ،مكتبة الرشد ،عليممن الوسائل التعليمية إىل تكنولوجيا الت) ٢٠٠٨( ،ماهر، يوسف -
 .٣ط

 .١ط ،جدة ،دار حافظ ،التعليم املربمج) ٢٠٠٩ (حممد، يوسف -
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- Agar- Jacobsen,. () .Asudy Of The Learning Styles Of Middle And High 

School Deaf And Nondeaf Students In Public Education , A dissertation for 
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  والمراجع المصادر قائمة

 
١٠٠ 

 :قائمة المراجع اإللكترونية
١- http://kenanaonline.com/users/elfaramawy/posts/  - 

  . مساء٧,٤٠ الساعة )١٥/٢/٢٠١٤ (

٢- http://www.elazayem.com/a.htm  

  . صباحا١١،١٥ الساعة ه٣/١٤٣٥/ ١٤

٣- http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs/ar/ 

  .صباحا ١١،٢٢ الساعة ه١٤/٢/١٤٣٥

٤- http://www.hearandspeak.org/index.php?id =.....   

 . صباحا١١,٤٥الساعة  م١٢/١٢/٢٠١٣

٥- ، http://forum.stop.com/.html 

 . صباحا١١,١٠الساعة  م١٢/١٢/٢٠١٣

٦- http://www.iu.edu.sa/administrations/Educational/Teacher/Pages/Tec
hnology.aspx  

 .ا صباح١٢,٥٥الساعة  م٢٠١٣ /١٥/١٢

٧- http://kenanaonline.com/users/elfaramawy/posts/. 

 .ساء م٢,٥٦الساعة  م٤/٠١/٢٠١٤

٨- http://essrar.com/videos/posts / 

 .ء مسا٤,١٥الساعة  م١١/٣/٢٠١٤

٩- http://www.itp.net/arabic/  

 . مساًء٤,٥٥الساعة  م٤/٤/٢٠١٤

١٠- http://bokraonline.com////technology-helps-deaf-and-
dumb-to-translate-sign-language/ 



  والمراجع المصادر قائمة

 
١٠١ 

 . صباحا١,١٣ م١٥/٣/٢٠١٤

١١- http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/sci_tech/newsid_/.st
m 
 . مساء٥,٢٠الساعة  م١٨/٤/٢٠١٤

١٢- http://b-insolite.blogspot.com///blog-post_.htm 
 . مساء٥,٢٠الساعة  م١٨/٢/٢٠١٤

١٣- http://loghatalasr.ahram.org.eg/NewsContent/// 

 .مساء ٧,٢٢ الساعة م١١/١/٢٠١٤



 

 
١٠٢ 

 املالحق

 االستبانة يف نسختها األولية. 
 أمساء احملكمني ألداة الدراسة. 
 النهائيةيف نسختهاانة االستب . 
 ليم مبنطقة ع القرى املوجه إىل إدارة التربية والتمخطاب كلية التربية جبامعة أ

 .القصيم
 بطلب   مبنطقة القصيم للمعلمنياخلطاب املوجه من إدارة التربية والتعليم

 .اإلجابة عن االستبانة
 



  المالحق

 ١٠٣ 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
  ...... :سعادة

 اهللا وبركاتهالسالم عليكم ورمحة 
ـ    معلمي املشكالت اليت تواجه  (:ضمن متطلبات مرحلة املاجستري يقوم الباحث بدراسة معنونة ب

 وبرامج الصم وضعاف السمع يف استخدام التقنيات التعليمية يف مدينة بريدة من وجهة ومعلمات معاهد
 . ) نظر املعلمني
 :ودف الدراسة إىل، قرى مبكة املكرمةجامعة أم ال املناهج والوسائل بكلية التربية،من قسم 

الـصم   معلمي الصم وضعاف السمع للتقنيات التعليمية يف تـدريس         مشاكل استخدام  حتديد -
 .وضعاف السمع واملتغريات املرتبطة بتلك املتغريات

حماولة إجياد حلول للمشاكل اليت متنع معلمي الصم وضعاف السمع من اسـتخدام التقنيـات                -
 .ية التدريسالتعليمية يف عمل

) استبانة (بتصميم أداة للدراسة عبارة عن     حتقيق اهلدف من الدراسة قام الباحث      ومن أجل 
 .بعد توزيعها عليهم، )عينة الدراسة (ملعرفة وجهات نظر معلمي الصم

 وجانـب   ،اجلوانب الفنية واملالية واإلدارية   (ـ حماور تتعلق ب   ةأربع حتوي االستبانة  وسوف
 )  وجانب اخلطة الدراسية واملقرر الدراسي،لطالب األصم وجانب ا،معلم الصم

 غـري   ، غري موافق  ،حمايد ، موافق ،موافق بشدة  ( وسوف يستخدم الباحث مقياسا مخاسيا    
  .)موافق بشدة

رحيية املتوقعة يف حتكيم هـذه      عليه يأمل الباحث كثريا بأن جيد عندكم التعاون األمثل واأل          
 خصوصا وأنتم من أهل االختصاص واملعرفة، شـاكرا لكـم           ،ستبانة، مستفيدا من خربتكم   اال

 .استجابتكم 
 واهللا حيفظكم ويسدد خطاكم

 ) الباحث (
 العزيز التوجيري رمحن عبدال عبد

٠٥٠٥١٧١٥٣٢ 
Aaft@hotmail.com                                                                         



  المالحق

 ١٠٤ 

 معلومات أولية
  )اختياري( املعلمة / ملعلم      أسم ا

  
 (          )أنثى  (          )ذكر    اجلنس ١
  

دبلوم 
 )ثانوي(

 دكتوراه ماجستري دبلوم عال جامعي دبلوم متوسط

(           (         ) (          ) (          ) املؤهل العلمي  أ٢
( 

(          ) (          ) 

 ب٢ هل غير تربويالمؤ المؤهل تربوي
(           ) (              ) 

  

المؤهل خاص بتعليم 
 المعوقين سمعيا

المؤهل غير خاص بتأهيل 
 المعوقين سمعيا

٣ 

(             ) (              ) 
 

درجة العوق السمعي  ٤ صم وضعاف سمع ضعاف سمع صم
         )(   (          ) (          ) .للطالب الذين تدرسهم

 
  ٤أكثر من  ٤ ٣ ٢ ١

٦ 
 

عدد الدورات التي حصلت عليها 
  .في مجال تقنيات التعليم

(      ) 
 

(        ) 
 

 
(    ) 

 
(     ) 

 
  )   ( 

 

عدد الدورات التي حصلت عليها في مجال  ٧ ٤أكثر من  ٤ ٣ ٢ ١
 .تربية وتعليم الصم وضعاف السمع

)   (  ) (     ) (  ) (    ) (      



  المالحق

 ١٠٥ 

الجوانب المالية ( مشكالت استخدام تقنيات التعليم للطالب الصم وضعاف السمع :المحور األول 
 )والفنية واإلدارية

 العبارة  م العبارة  العبارة

مناس
 بة

غري 
 مناسبة 

تنتمي 
 للمحور

التنتمي 
 للمحور

 
 التغيري أو التبديل املقترح

 التعليمية  قلة امليزانية املخصصة للتقنيات ١
 .لفئة الصم

     

 
٢ 

عدم تقدمي إدارة املدرسة حوافز مناسبة 
 .إلستخدام تقنيات التعليم مع الصم

     

عدم ختصص اهليئة اإلدارية بتعليم ذوي  ٣
العوق يقلل من فاعلية دورها يف استخدام 

 تقنيات التعليم للصم

     

يقل اهتمام  استخدام تقنيات التعليم  ٤
رامج دمج الصم يف املدارس للصم يف ب

 .العاية

     

عدم وجود شبكة انترنت داخل القاعات  ٥
 .الدراسية للصم 

     

عدم توافر جهاز حاسب لكل طالب  من  ٦
 .الطالب الصم

     

عدم توفر بعض أو كل التقنيات التعليمية  ٧
 .املخصصة للصم يف املدرسة

     

بالغرض التقنيات احلالية املتوفرة التفي  ٨
 .لتدريس الصم

     

ضعف حالة الصيانة ألجهزة وشبكات  ٩
احلاسب والتقنيات التعليمية املخصصة 

 .للصم

     

عدم توفر قاعات خمصصة الستخدام  ١٠
 .التقنيات التعليمية للصم

     

ندرة الربامج واملواقع االلكترونية اليت  ١١
 .يستفيد منها الطالب الصم

     

تقنيات التعليم بني القاعات صعوبة نقل  ١٢
 .املخصصة للصم

     

 :مشاكل مالية أو إدارية أو فنية أخرى تود ذكرها 
١- 
٢- 
٣- 



  المالحق

 ١٠٦ 

مشكالت استخدام تقنيات التعليم للطالب الصم وضعاف السمع :  المحور الثاني 
 .)الجوانب المرتبطة بالمعلم(

 العبارة   العبارة العبارة
غ  مناسبة

 مناسبة
تنتمي 
 للمحور

التنتمي 
 للمحور

 التغيري أو التبديل املقترح

 ضعف تأهيل املعلم يف استخدام التقنيات  ١
 .التعليمية للصم

     

ضعف إملام املعلم باملستحدث يف استخدام  ٢
 .التقنيات التعليمية  للصم

     

      .كثرة األعباء واملهام املوكلة ملعلم الصم ٣
ملدرسة واملعلم يف ضعف التعاون بني إدارة ا ٤

 .استخدام تقنيات التعليم للطالب الصم
     

يعترب معلم الصم التدريس باستخدام تقنيات  ٥
 . التعليم عبئا إضافيا 

     

استخدام تقنيات التعليم  للطالب الصم  ٦
يقلل من قدرة املعلم  على ضبط إدارة 

 .الصف

     

عدم ختصص املعلم بتعليم الصم يقلل من  ٧
 .ره جتاه استخدام تقنيات التعليم جتاههمدو

     

حيد استخدام التقنيات التعليمة للطالب  ٨
 .الصم من اإلبداع واالبتكار لدى املعلم 

     

عدم حصول معلم الصم على دورات يف  ٩
استخدام تقنيات التعليم للصم يؤثر سلباً 

 .يف عملية استخدامها مع طالبه

     

١
٠ 

ميذ يف الفصل ال ميكن كثرة أعداد التال
املعلم من استخدام تقنيات التعليم بفاعلية 

 .مع الطالب الصم

     

١
١ 

عدم وجود حوافز ملعلم الصم إلستخدام 
 .تقنيات التعليم  للطالب الصم

     

١
٢ 

ضعف دور اإلشراف التربوي مع املعلم يف 
 .عملية استخدام تقنيات التعليم للصم

     

 :لم  تود ذكرهامشاكل مرتبطة باملع
١- 
٢- 
٣- 
 



  المالحق

 ١٠٧ 

الجوانب ( مشكالت استخدام تقنيات التعليم للطالب الصم وضعاف السمع : المحور الثالث
 )المرتبطة بالطالب

 العبارة  م العبارة العبارة
غ  مناسبة

 مناسبة
تنتمي 
 للمحور

التنتمي 
 للمحور

 التغيري أو التبديل املقترح

 استخدام عدم قناعة الطالب األصم بفائدة ١
 .التقنيات التعليمية 

     

تشتت الطالب األصم حيول بينه وبني استخدام  ٢
 .تقنيات التعليم بشكل مناسب

     

صعوبة فهم الطالب األصم ملا يقدم له عرب  ٣
 .الوسائط دون مساعدة املعلم

     

استخدام التقنيات يقلل من احلوار بني املعلم  ٤
 .والطالب األصم

     

ة اهتمام الطالب األصم عند عرض الدرس قل ٥
 .عليه باستخدام تقنيات التعليم

     

) مثال(الطالب األصم يستخدم احلاسب ٦
 .ألغراض خارج نطاق الدرس

     

حيتاج الطالب األصم  ملترجم تلقائي لفهم  ٧
 .املادة من خالل وسائط تقنيات التعليم 

     

ه من قدرات وطبيعة الطالب األصم المتكن ٨
 .استخدام تقنيات التعليم بالشكل املناسب

     

تفاوت الفقدان السمعي بني الطالب الصم  ٩
يعوق استخدام التقنيات التعليمية بشكل 

 .فاعل

     

التقنيات التعليمية املتوفرة احلالية التوفر  ١٠
 .للطالب الصم احلد األدىن من االحتياج

     

 املدرسة حتول بيئة أكثر الطالب الصم خارج ١١
دون استخدامهم للتقنيات التعليمية بشكل 

 .مناسب

     

تقنيات التعليم التؤمن فهم اردات للطالب   ١٢
 .األصم كما يوفرها التدريس التقليدي

     

 :مشاكل أخرى مرتبطة بالطالب تود ذكرها
١- 
٢- 
٣- 



  المالحق

 ١٠٨ 

الجوانب ( وضعاف السمعمشكالت استخدام تقنيات التعليم للطالب الصم :  الرابع المحور
 )المرتبطة بالخطة والمقرر الدراسي

 العبارة  م العبارة العبارة
 غ  مناسبة

 مناسبة
تنتمي 
 للمحور

التنتمي 
 للمحور

 التغيري والتبديل املقترح

اخلطة الدراسية  للمقررات الدراسية مل  ١
 .تراعي أمهية استخدام التقنيات التعليمية 

     

سب اآليل يف اخلطة عدد حصص احلا ٢
 .الدراسية للصم غري كافية

     

اخلطة الدراسية  ملقررات الصم الحتوي  ٣
 مقررات احلاسب اآليل

     

اليوجد  خطط حالية تدمج التقنية بتعليم  ٤
 .الصم

     

كثافة املادة العلمية متثل عائقا أمام  ٥
 .استخدام التقنيات التعليمية

     

 تدريسها باستخدام مقررات الصم يصعب ٦
 تقنيات التعليم

     

سلبيات استخدام التقنيات أكثر من  ٧
 .اجيابياته  مع الطلبة الصم

     

يستغرق استخدام التقنيات التعليمية وقتاً  ٨
 .أطول مع الطالب الصم

     

زمن احلصة ال يكفى الستخدام التقنيات  ٩
 التعليمية مع الطالب الصم

     

يعة املواد الدراسية  للصم اختالف طب ١٠
 يصعب استخدام تقنيات التعليم

     

عدم وجود تقنيات تعليمية مناسبة حملتوى  ١١
 .املقرر الدراسي للصم

     

التدريس التقليدي للمقرر الدراسي   ١٢
للطلبة الصم أكثر إنتاجية من استخدام  

 .تقنيات التعليم

     

 : والمقرر الدراسي تود ذكرهامشاكل أخرى مرتبطة بالخطة الدراسية
١- 
٢- 
٣- 
 
 



  المالحق

 ١٠٩ 

 :دراسةاحملكمني ألداة ال أمساء األساتذة
 م االسم العمل/ الرتبة األكادميية 

 ١  حسناهللا عبدإبراهيم حممد / د أستاذ طرق التدريس املشارك جبامعة شقراء

أستاذ املناهج وطرق التدريس املشارك جبامعة امللك 
 العزيز عبد

 ٢ صادق األهدلمساء زين أ /د

 ٣ احلميد أشرف عبد/ د أستاذ التربية اخلاصة املشارك جبامعة القصيم

 ٤ الرؤوف حممد بدوي عبد/ د أستاذ أصول التربية املشارك جبامعة شقراء

 ٤  أخضراهللا عبدأروى علي / د ) بنات (مدير عام التربية اخلاصة بوزارة التربية
 ٥ أمري عبد الصمد على سعود/د عة القصيمأستاذ التربية اخلاصة املساعد جبام

 ٦ الطيب حممد زكي/ د أستاذ التربية اخلاصة املساعد جبامعة القصيم
 ٧ محد احلنفيأمجال الدين حممد /د أستاذ التربية اخلاصة املساعد جبامعة القصيم
 ٨ سحر القطاوي/ د أستاذ التربية اخلاصة املساعد جبامعة القصيم

 ١٠ د عبري طوسون اصة املساعد جبامعة القصيمأستاذ التربية اخل
 ١١ حممد يوسف حممد/ د أستاذ التربية اخلاصة املساعد جبامعة القصيم
 ١٢ نائلة حسونة/ د  أستاذ التربية اخلاصة املساعد جبامعة القصيم

مشرف العوق السمعي / ماجستري تقنيات التعليم
 بوزارة التربية

 ١٣  القبايناهللا عبدسعود / أ 



  المالحق

 ١١٠ 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 .وفقه اهللا/....................................................... املعلمة-عزيزي املعلم 

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
املشكالت الـيت تواجـه معلمـي       : يسرين أن أعرض أمامك هذه االستبانة واليت تتعلق بدراسة        

اف السمع يف استخدام التقنيات التعليمية يف مدينة بريدة من وجهة ومعلمات معاهد وبرامج الصم وضع
 .املعلمني

وهي أداة البحث املقدم استكماال ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري من قـسم املنـاهج               
 وتقنيات التعليم بكلية التربية جبامعة أم القرى،

 حماور  ٤هذه االستبانة اليت تتكون من       نوألمهية رأيك كمعلم لفئة املعوقني مسعيا آمل اإلجابة ع        
. جانـب الطالـب األصـم   _٣. جانب معلم الصم  _٢. الفنية واملالية واإلدارية  _١ (:تتعلق باجلوانب 

 ).واملقرر الدراسي جانب اخلطة_٤
حتوي هذه احملاور جمموعة من العبارات، حبيث تتفضل باختيار العبارة املناسبة لك مـن خـالل                

 .كما يف النموذج التايل(/) ضع العالمة املقاييس املطروحة بو

 غري موافق بشدة غري موافق حمايد موافق موافق بشدة
  /   

   ا (مصطلحمـن   مكانوا من الصم أ   أ الفئة اليت تدرسها سواء      يعينالوارد يف االستبانة    ) املعوقني مسعي
 .علومات األوليةوسوف يتم معرفة الفئة اليت تدرسها من خالل امل. همايكلمن ضعاف السمع أو 

 .أشكرك وأقدر تعاونك وأمثن استقطاع جزء من وقتك لصاحل هذه الدراسة
 الباحث                                                          

 العزيز بن فهيد التوجيري الرمحن بن عبد                                      عبد
                                               ٠٥٠٥١٧١٥٣٢ 

                                             Aaft@hotmail.com 
Aaft@gmail.com  



  المالحق

 ١١١ 

 :معلومات أولية
 :يمما يل يناسبك أمام ما )/ (الرجاء وضع إشارة

  ) اختياري (املعلمة/ سم املعلم ا 

 

  )         (أنثى  )        (ذكر اجلنس ١

 

 دكتوراه ماجستري دبلوم عال جامعي دبلوم متوسط ) ثانوي (دبلوم
 املؤهل العلمي  أ٢

)        (  )        (  )       (  )       (  )         (  )        (  

 

  غري تربوياملؤهل املؤهل تربوي
 ب٢

)          (  )             (  

 
أمحل مؤهال بتدريس املعوقني 

 مسعيا
 ) ددحتفضال  (أخرى مسعياال أمحل مؤهال بتدريس املعوقني 

٣ 
)            (  )             (   

 

 ٤ صم وضعاف مسع ضعاف مسع صم
! 

درجة العوق السمعي 
  )    (  )   (  )    ( .للطالب الذين تدرسهم

 
حدد لو كان هناك أكثر من  ثانوي متوسط ابتدائي  حتضريي

 ب٤ مرحلة

املرحلة الدراسية اليت 
 تدرسها

)   (  )   (         )   (        )   (                   

  ٣أكثر من  ٣أقل من  ٠
٦ 

 

 
 .عدد الدورات اليت حصلت عليها يف جمال تقنيات التعليم

)    (  )     (  )     (  

 
  ٣أكثر من  ٣أقل من  ٠

٧ 
 

عدد الدورات اليت حصلت عليها يف جمال تربية وتعليم املعوقني 
 .مسعيا

)       (  )      (  )        (  



  المالحق

 ١١٢ 

 :مشكالت استخدام تقنيات التعليم للطالب الصم وضعاف السمع -١

 :احملور األول
 م ) داريةاجلوانب املالية والفنية واإل (

 العبارة

موافق 
 بشدة

 حمايد موافق
غري 
 موافق

 غري موافق بشدة

١ 
لفئة املعوقني  قلة امليزانية املخصصة للتقنيات التعليمية

 .مسعيا
 

 
    

 
٢ 

ستخدام  املقدمة من قبل إدارة املدرسة القلة احلوافز
 .مسعياتقنيات التعليم مع املعوقني 

     

٣ 
ئة اإلدارية بتعليم ذوي العوق يقلل من عدم ختصص اهلي

 .مسعيافاعلية دورها يف استخدام تقنيات التعليم للمعوقني 
     

٤ 
ضعف دور اإلشراف التربوي مع املعلم يف عملية 

 .مسعيااستخدام تقنيات التعليم للطالب املعوقني 
     

٥ 
 يف مسعيااستخدام تقنيات التعليم للمعوقني  يقل اهتمام

 .رامج دمج الصم يف مدارس التعليم العامب
     

٦ 
 داخل القاعات الدراسية إنترنتعدم وجود شبكة 

       .مسعياللمعوقني 

      .عوقني مسعياعدم توافر جهاز حاسب لكل طالب من امل ٧

٨ 
 يف مسعياالتقنيات التعليمية املخصصة للمعوقني  عدم توفر

 .املدرسة
     

٩ 
تفي بالغرض لتدريس املعوقني  احلالية املتوفرة الالتقنيات 

 .مسعيا
     

١٠ 
ضعف حالة الصيانة ألجهزة وشبكات احلاسب والتقنيات 

 .مسعياالتعليمية املخصصة للمعوقني 
     

١١ 
عدم توفر قاعات خمصصة الستخدام التقنيات التعليمية 

 .مسعياللمعوقني 
     

١٢ 
ة اليت يستفيد منها لكترونياإلندرة الربامج واملواقع 

 .مسعياالطالب املعوقون 
     

١٣ 
صعوبة نقل تقنيات التعليم بني القاعات املخصصة 

 .مسعياللمعوقني 
     

 :مشاكل مالية أو إدارية أو فنية أخرى تود ذكرها

١  

٢  

٣  



  المالحق

 ١١٣ 

  :مشكالت استخدام تقنيات التعليم للطالب الصم وضعاف السمع -٢

 :ر الثايناحملو
 م  )اجلوانب املرتبطة باملعل (

 العبارة

موافق 
 بشدة

 غري موافق بشدة غري موافق حمايد موافق

١ 
 ضعف تأهيل املعلم يف استخدام التقنيات التعليمية 

 .مسعياللمعوقني 
     

٢ 
ضعف إملام املعلم باملستحدث يف استخدام التقنيات 

 .مسعياللمعوقني  التعليمية
     

      .مسعياكثرة األعباء واملهام املوكلة ملعلم املعوقني  ٣

٤ 
ضعف التعاون بني إدارة املدرسة واملعلم يف استخدام 

 .مسعياتقنيات التعليم للطالب املعوقني 
     

٥ 
 التدريس باستخدام تقنيات مسعيايعترب معلم املعوقني 

االتعليم عبئا إضافي .      

٦ 
 يقلل مسعياللطالب املعوقني  قنيات التعليماستخدام ت

 .على ضبط إدارة الصف من قدرة املعلم
     

٧ 
عدم ختصص املعلم بتعليم ذوي العوق السمعي يقلل 

      .من دوره جتاه استخدام تقنيات التعليم جتاههم

٨ 
 مسعياحيد استخدام التقنيات التعليمة للطالب املعوقني 

 .ر لدى املعلم من اإلبداع واالبتكا
     

٩ 
 على دورات يف مسعياعدم حصول معلم املعوقني 

يف عملية ااستخدام تقنيات التعليم للصم يؤثر سلب 
 .استخدامها مع طالبه

     

١٠ 
كثرة أعداد التالميذ يف الفصل ال ميكن املعلم من 

استخدام تقنيات التعليم بفاعلية مع الطالب املعوقني 
 .مسعيا

     

١١ 
ستخدام  المسعيا املقدمة ملعلم املعوقني قلة احلوافز

 . تقنيات التعليم
     

 :تود ذكرها مشاكل مرتبطة باملعلم

١  

٢  



  المالحق

 ١١٤ 

 :مشكالت استخدام تقنيات التعليم للطالب الصم وضعاف السمع -٣

 :احملور الثالث
 م مسعيامشكالت مرتبطة بالطالب املعوق 

 العبارة

موافق 
 بشدة

 غري موافق بشدة  موافقغري حمايد موافق

١ 
ائدة استخدام  بفمسعياعدم قناعة الطالب املعوق 

 .التقنيات التعليمية
     

٢ 
 حيول بينه وبني استخدام مسعياتشتت الطالب املعوق 

 .تقنيات التعليم بشكل مناسب
     

٣ 
 ملا يقدم له عرب مسعياصعوبة فهم الطالب املعوق 

 .دون مساعدة املعلمالوسائط 
     

٤ 
استخدام التقنيات يقلل من احلوار بني املعلم والطالب 

 .مسعيااملعوق 
     

٥ 
 عند عرض الدرس مسعياقلة اهتمام الطالب املعوق 

 .عليه باستخدام تقنيات التعليم
     

٦ 
ألغراض ) مثال ( يستخدم احلاسبمسعياالطالب املعوق 

      .خارج نطاق الدرس

٧ 
دة ملترجم تلقائي لفهم املا مسعياحيتاج الطالب املعوق 

 .من خالل وسائط تقنيات التعليم
     

٨ 
متكنه من   المسعياقدرات وطبيعة الطالب املعوق 

      .استخدام تقنيات التعليم بالشكل املناسب

٩ 
 مسعياتفاوت الفقدان السمعي بني الطالب املعوقني 

 .م التقنيات التعليمية بشكل فاعلحيول دون استخدا
     

١٠ 
توفر للطالب  التقنيات التعليمية املتوفرة احلالية ال

 حلد ا مسعيااملعوقني 
 .األدىن من االحتياج 

     

١١ 
 غري مسعياالبيئة اخلارجية لألغلبية من الطالب املعوقني 

 .مشجعة الستخدام تقنيات التعلم بشكل مناسب
     

١٢  
تساعد يف فهم اردات للطالب  ات التعليم التقني

       .مسعيااملعوق 

 :مشاكل أخرى مرتبطة بالطالب تود ذكرها
١  

٢  



  المالحق

 ١١٥ 

 :مشكالت استخدام تقنيات التعليم للطالب الصم وضعاف السمع -٤

 :احملور الرابع
 م اجلوانب املرتبطة باخلطة واملقرر الدراسي

 العبارة

موافق 
 بشدة

 فقغري موا حمايد موافق
غري موافق 

 بشدة

١ 
مهية  أ مل تراِعمسعياللطالب املعوقني  اخلطة الدراسية

 .استخدام التقنيات التعليمية
     

٢ 
عدد حصص احلاسب اآليل يف اخلطة الدراسية للطالب 

 . غري كافيةمسعيااملعوقني 
     

٣ 
مقررات حتوي   المسعياملقررات املعوقني  اخلطة الدراسية

 .احلاسب اآليل
     

      .مسعياخطط حالية تدمج التقنية بتعليم املعوقني  يوجد ال ٤

٥ 
كثافة املادة العلمية متثل عائقا أمام استخدام التقنيات 

      .مسعياالتعليمية للطالب املعوقني 

٦ 
 يصعب تدريسها باستخدام مسعيامقررات املعوقني 

 .تقنيات التعليم
     

٧ 
مع الطالب  جيابياتهإسلبيات استخدام التقنيات أكثر من 

      .مسعيااملعوقني 

٨ 
أطول مع ايستغرق استخدام التقنيات التعليمية وقت 

 .مسعياالطالب املعوقني 
     

٩ 
 يزيد من مسعيااختالف طبيعة املواد الدراسية للمعوقني 

 .صعوبة استخدام تقنيات التعليم
     

١٠ 
للطلبة املعوقون  التدريس التقليدي للمقرر الدراسي

 .تقنيات التعليم  أكثر إنتاجية من استخداممسعيا
     

 :مشاكل أخرى مرتبطة باخلطة واملقرر الدراسي تود ذكرها
١  

٢  

٣  

 
  



  المالحق

 ١١٦ 

 



  المالحق

 ١١٧ 

 


