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مات   زتحديات التعليم عن �عد للطالب الصم وضعاف السمع أثناء �

  دة من وج+ة نظر معلم'&م بمدينة ج

  ، يوسف بن 5ذال الذيا2ي1سالم بن متعب الس+ي.-

اسـات العليـا ال@?بو;ـة، جامعـة امللـك عبـد العز;ـز، جـدة،  رقسم ال@?بية اCDاصـة، Aليـة الد
  اململكة العرHية السعودية

 s1411m@hotmail.com :الQ?يد Pلك@?وOي للباحث الرئKس1

 املCaص

اســة إ�ــ� التعــرف ع�ــ� تحــديات التعلــيم  عــن *عــد للطــالب الــصم وضــعاف الــسمع أثنــاء ر  �ــدفت الد
اســـة املـــن34 الوصـــفي التحلي�ـــ. حيـــث  مـــات مـــن وج@ـــة نظـــر معلمـــ>;م بمدينـــة جـــدة ، واتبعـــت الد Aر ز

ئIسية GHمع البيانات لتحقيق أغراض البحث نتTـو مجتمـع . راعتمد الباحثان ع�� OسNبانة Mأداة  َّ

اســة مــن معلXــW الطــالب الــصم وضــعاف الــسمع Vــ َالد َر ِ
معلمــا، ) 152(. مدينــة جــدة والبــالغ عــدد�م ّ

ً

اسة ع��  اسة محايدو . معلما) 117(رحيث اشتملت عينة الد اسة أن أفراد عينة الد نأظ@رت الد َ َر ِر
ّ

hس الطــالب الـــصم وضـــعاف الــسمع عـــن *عـــد، كمـــا  ُحــو التحـــديات الiـــW يواج@@ــا املعلمـــو Vـــ. تـــد ر ن ل
نبيnـت النتــائج أن املــشارMو محايــدو فيمــا يتعلــق ب لالتحـديات الiــW يواج@@ــا الطــالب وأســر�م حــو ن

كــذلك، كــشفت النتـائج أ�ميــة وفــرص اسـتدامة التعلــيم عــن *عـد للطــالب الــصم . التعلـيم عــن *عـد
ق ذات داللـة . وضعاف السمع من وج@ة نظر �ؤالء املعلمrن وأيضا، أظ@رت النتـائج عـدم وجـود فـر

ً

ق ذات إحـــصائية بـــاختالف املؤ�ـــل العلXـــW وســـنوات اz{Hـــyة، بIنمـــا و كـــشفت النتـــائج عـــن وجـــود فـــر
، ) ســــنة45أكzــــy مــــن (داللــــة إحــــصائية بــــاختالف العمــــر لــــصا�H املعلمــــrن أ�ــــ�اب الفئــــة العمر~ــــة 

ات  ة اســتخدام ا�Hاســب ��ــ. لــصا�H املبتــدئrن، وعــدد الــدو ق بــاختالف مــستو م@ــا روكــذلك فــر ر ى و
~�يــة املتعلقــة بــالتعليم عــن *عــد لــصا�H املعلمــrن ا�Hاصــلrن ع�ــ ٌالتد ~�يــة) 15أك�ــy مــن (� ر ة تد ردو . ر

ة وتنظـيم وتنفيـذ عمليـات  اسة بأ�ميـة تأ�يـل املعلمـrن إلدا رأخyrا، V. ضوء �ذه النتائج أوصت الد ر
ً

شــادي ملعلXــW الـصم وضــعاف الــسمع حـو كيفــة اســتخدام  لالتعلـيم عــن *عـد وكــذلك تــوفyr دليـل إ ٍ
ّ ر

 . ھُمنصات التعليم عن *عد ا�}تلفة، �Hداثتھ ومن أجل استدامت

مات :الcلمات املفتاحية A ،َتحديات، التعليم عن *عد، الطالب الصم وضعاف السمع َ ْ ْْ َ زْ
َ ْ

ِ
ْ َّ ّ ُِّ ِِ

َ
ِ ِِ

َّ َ ُّ َ ََّ.  
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Challenges of distance learning for deaf and hard of hearing 
students during crises from their teachers’ perspectives  

in Jeddah city 

Salem Motab Alsuhaimi1, Youssef Hathal Althiabi 

Department of Special Education, Faculty of Educational Graduate 
Studies, King Abdulaziz university, Saudi Arabia. 
1Corresponding author E-mail: s1411m@hotmail.com 

Abstract : 

This study aimed to understand and discuss the challenges of 
distance learening for deaf and hard of hearing students during crises 
from their teachers’ perspectives in Jeddah city. The study adopted the 
descriptive analytical approach, where the researchers relied on the 
questionnaire as a main tool for data collection to achieve the research 
purposes. The study population consisted of (152) teachers of deaf and 
hard of hearing students in Jeddah, where the study sample included 
(117) teachers. The study showed that the study sample members are 
neutral about the challenges faced by teachers in teaching deaf and 
hard of hearing students remotely. The results also showed that the 
participants are neutral regarding the challenges faced by students and 
their families about distance learning. Also, the results revealed the 
importance and opportunities for the sustainability of distance learning 
for deaf and hard of hearing students from the point of view of their 
teachers. Moreover, the results showed that there were no statistically 
significant differences according to the educational qualification and 
years of experience, while the results revealed the presence of 
statistically significant differences according to the age in favor of 
teachers of the age group (older than 45 years), as well as differences 
according to the level of computer skill in favor of beginners, and the 
number of training courses related to distance learning for teachers 
who have obtained (more than 15) training courses. Finally, 
considering these results, the study recommended the importance of 
qualifying teachers to manage, organize and implement distance 
learning processes, as well as providing a guide for teachers of the 
deaf and hard of hearing on how to use the various distance learning 
platforms, for its modernity and for its sustainability. 

Keywords: challenges, distance learning, deaf and hard of hearing 
students, crises. 
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املقدمة .1
ُ

:  

ـــدم  ىشــــ@د العــــالم Vــــ. الــــسنوات Aخrــــyة �غrــــyات وأحــــداثا مختلفــــة، ســــواء ع�ــــ� مــــستو التقـ ً
ٍ

ونــا صــبح التعامــل مــع متطلبــات ا�Hيــاة فلقــد أ. رالتكنولــو�.، أم التغrــyات الiــW صــاحبت جائحــة Mو
اســـة Vــ. مراحـــل التعلــيم العــام واH}ـــاص وكــذلك إجـــراء  ~�يــة والد ات التد رعــن *عــد كحـــضو الــدو ر ر ر ْ ُ

WXبو والتعليyال ال�Gا� .V بحاثAاسات و يالد   .ر

س  ي Vـــــ. مـــــدا ـــا التوقــــف GHميـــــع عمليــــات التعلـــــيم ا�Hــــضو ونــ س Mو رفــــرض انNـــــشار فــــاير ر ر و
ـــم أ ــــيم العــــــام واH}ــــــاص ثـــ قــــــم التعلــ ـــــيم Vــــــ. اململكــــــة العر�يــــــة الــــــسعودية القــــــرار  ة التعلـ ا ت و رصــــــد ر زر

~خ 108342 ل للG4رة والذي ينص ع�� اعتماد التعليم عن *عد من خالل الفصو 20/12/1441ربتا ْ ُ

اســية Vــ. التعلــيم العــام و�علــيم الطــالب ذو ¤عاقــة Mأحــد ا�Hلــو  لOف�yاضــية لTافــة املراحــل الد ي ر
مة  A 2020إبرا�يم، (زملواج@ة.( 

نوألن الطــالب ذو ¤عاقــة يمثلــو شــر~حة كبrــyة مــن ا�Gتمعــات تتــ¦� أ�ميــة ال�yكrــ¥ ع�ــ�  ي َ

ونا V. تحقيق  رالتعليم عن *عد كمحاولة لتجاو ا�Hواجز املTانية والزمانية الWi أحدث¨;ا جائحة Mو ز ْ ُ

ْفيما يتعلق بالطالب الصم وضعاف السمع فـإ»;. نواتج التعلم املتعلقة ª;م َّ ّ َُّ
ِ yـrل كبTنم عتمـدو *ـش

ة  ة وقراءة الشفاة V. تلقي املعلومات حيث �شyr ¤حصائيات الصاد رع�� حاسة البصر ولغة ¤شا ر
ن مليو °}ص من الصم وضعاف السمع 466إ�� وجود قرابة ) 2022(عن منظمة ال®�ة العاملية 

عايـة A°ـ}اص, لحو العالم ) 2022(ي ذو ¤عاقـة رأما Vـ. اململكـة العر�يـة الـسعودية فIـشyr �يئـة 
ْ ألفا من الـصم وضـعاف الـسمع289,355إ�� وجود  َّ ّ َُّ

ِ
Vـ. ضـوء ذلـك قـد يواجـھ معلXـW �ـؤالء الطـالب . ً

hس �Hداثتـــــھ بالnــــــسبة للمعلمـــــrن وكــــــذلك الطــــــالب،  ـــy مــــــن التحـــــديات والــــــصعو�ات Vـــــ. التــــــد رالكثrــ
ة الوســيلة املعتمــدة للتواصــل مــع �ــؤالء الطــ رباإلضــافة إ�ــ� Mــو لغــة ¤شــا لــذلك، املعلمــrن Vــ. . البن

قاململكة العر�ية السعودية مطالبrن بإيجاد طر وأساليب تتالءم مع التوج@ات ا�Hديثة الWi �عتمد 
رع�� منصات التعليم عن *عد واستغالل التطو ال@ائـل Vـ. ظ@ـو تقنيـات حديثـة ومنـصات تفاعليـة  ر ْ ُ

hس  Oعتبـــار مـــا قـــد يحدثـــھ �ــــذا كـــذلك، Aخــــذ *عـــrن ). 2018ســـكينة، (ر�ـــساعد�م Vـــ. عمليـــة التـــد
لالنظــام مــن تفــاوت طبقــي بــrن فئــات ا�Gتمــع، باإلضــافة إ�ــ� املــشاMل املتعلقــة بمــدى تــوفyr ا�Hلــو  ُ

ٍالتقنية الWi تمكن الطالب من Oستفادة *شTل مالئم من التعليم عن *عد  ْ  ). 2020, إبرا�يم(ُ

مشcلة البحث
ُ

 : 

ِإن التعلـيم عـن *عـد للطـالب الـصم وضـ
ّ ُّ ٍَ ْ ات املتاحـة Vـ. العــصر ُ رعاف الــسمع عـد أحـد اH}يـا ُ ْ َّ َ

ة التعلـــيم باململكـــة العر�يـــة  ا رالـــرا�ن، ولـــضمان اســـتمرار عمليـــة التعلـــيم ل@ـــؤالء الطـــالب شـــرعت و ز
ٍالسعودية إ�� حوسبة منا´3 الطالب الصم وضعاف السمع وإدخال@ا V. منظومة التعلم عـن *عـد،  ْ َُ ْ َّ ّ ُّ

ِ
ة التعلـــيم التعليميـــةروتـــوفyr م�ـــyجمrن للغـــة ¤شـــا ا رة عzـــy قنـــوات و وحيـــث أن مـــدى التقبـــل ل@ـــذا . ز

لالنظــام التعليXــW اGHديــد ومالءمتــھ واســتخدامھ *ــشTل فعــال ال يمكــن الوصــو إليــھ إال مــن خــالل 
اسات وأبحاث ميدانية  تن ) 2010دومي والشناق، (رد وو�ذا أيضا ما أكده و

َّ
V. أنھ البد من ) 2014(

ا ْسـات حـو تجر�ـة التعلــيم عـن *عـد للطـالب الـصم وضـعاف الـسمعرإجـراء العديـد مـن الد َّ ّ َُّ ْ
ِ ٍ

ُ حداثــة . ل
ْ�ـذا النظــام Vـ. اململكــة العر�يـة الــسعودية لتعلـيم الطــالب الـصم وضــعاف الـسمع ومــن خـالل خzــyة  َّ ّ َُّ

ِ
ـــام  hس �ــــــؤالء الطــــــالب، مــــــن عـــ ـــ. تــــــد ~خــــــھ، ومواج@تــــــھ لــــــبعض 2013رالباحــــــث الرئIــــــ¶V Wµـــ ر حiــــــ¸ تا

اســة �ــذه املوضــوع التحــديات العمليــة  ت فــضو الباحــث لد رلتطبيــق �ــذا النظــام Mل@ــا عوامــل أثــا لر
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لواستكشاف ما إذا Mان �ناك تحديات قد تواجھ معلWX �ؤالء الطالب V. مدينة جدة حو التعليم 
 . عن *عد

اســـات الـــسابقة املتـــوافرة عامليـــا Vـــ.  مــن �ـــذا املنطلـــق اطلـــع  الباحثـــان ع�ـــ� العديـــد مـــن الد
ً

ر ِ
ّ

ْ عـــن *عـــد للطـــالب الـــصم وضــعاف الـــسمع؛ مثـــل مجــال التعلـــيم َّ ّ َُّ ْ
ِ ٍ

ُ) ، ~ـــداتو ن�اشـــم و اجيـــف 2020ز ر؛ 
ْحــو تجر�ــة التعلــيم عــن *عــد للطــالب الــصم وضــعاف الــسمع؛  )2016؛ Mــاثر~ن، 2019وســوMانتا،  َّ ّ َُّ ْ

ِ ٍ
ُ ل

اسات امل¼�ية الWi ناقشت �ذا املوضوع V. السياق السعودي، وV. مدينة جدة تحديـدا  ة الد ولند
ً

ر ر
M .ـV س الطـالب الـصم وضـعاف الـسمعh ر التعرف ع�ـ� التحـديات الiـW تـصاحب تـد ْان من الضر َّ ّ َُّ

ِ ر ُّ ي و
hس �ـــؤالء  رنظـــام التعلـــيم عـــن *عـــد، وكـــذلك التعـــرف ع�ـــ� التحـــديات الiـــW يواج@@ـــا املعلمـــو Vـــ. تـــد ن ُّ ٍ ْ ُ

الطــــالب، وأخrــــyا، التعــــرف ع�ــــ� التحــــديات الiــــW تواجــــھ الطــــالب وأســــر�م وكــــذلك فــــرص اســــتدامة
ً

 
 .التعليم عن *عد من خالل وج@ة نظر معلم>;م

 :أسئلة البحث

اسة V. السؤال الرئIس التا�.، ولتحقيقمما سبق  َ أ�داف البحث يمكن تحديد مشTلة الد َر ِ
ّ

متبوعا بخمسة أسئلة فرعية كما ي�.
ً

: 

مـات مـن وج@ـة  .1 A ْما تحديات التعليم عن *عد للطالب الصم وضعاف السمع أثناء زُ ْ َّ ّ َُّ ْ
ِ ٍ

نظـر ُ
 معلم>;م بمدينة جدة؟

hس عــن *عــد للطــالب الــصم وضــعاف الــسمع مــن وج@ــة  .2 ْمـا التحــديات الiــW يواج@@ــا التــد َّ ّ َُّ
ِ ر

ُ

  نظر املعلمrن؟

ٍما التحديات الWi يواج@@ا الطالب وأسر�م V. التعليم عن *عد من وج@ة نظر معلم>;م؟ .3 ْ ُ ُ 

ـــد للطــــالب الــــصم وضــــعا .4 ـــتدامة التعلــــيم عــــن *عـ َمــــا فــــرص اسـ ْ
ِ

ّ ُّ ٍُ
ْف الــــسمع مــــن وج@ــــة نظــــر ُ َّ

 معلم>;م؟

~�يـة(مـا تـأثyr متغrـyات  .5 ات التد راملؤ�ـل العلXـW، العمــر، سـنوات اz{Hـyة، الـدو Vـ. تقــدير ) ر
  يمستو مالءمة التعليم من *عد للتالميذ الصم من وج@ة نظر معلم>;م؟

  :تكمن أ�داف البحث V. تحقيق ما ي�. :أ5داف البحث

ٍمعرفــة تحـــديات التعلــيم عـــن *عـــد  -1 ْ ْالiــW تواجـــھ معلXــW الطـــالب الـــصم وضــعاف الـــسمع أثنـــاء ُ َّ ّ َُّ
ِ

مات بمدينة جدة من وج@ة نظر املعلمrن Aْز. 

ٍالتعــرف ع�ــ� التحــديات الiــW يواج@@ــا الطــالب وأســـر�م Vــ. التعلــيم عــن *عــد مــن وج@ــة نظـــر  -2 ْ ُ ُّ

 .معلم>;م

َالتعرف ع�� فرص استدامة التعليم عن *عد للطالب الصم وضعاف ال -3 ْ
ِ

ّ ُّ ٍ
ُ ْسمع من وج@ـة نظـر ُّ َّ

 .معلم>;م

~�يـة(تحديـد مـدى تـأثyr متغrـyات  -4 ات التد راملؤ�ـل العلXــW، العمـر، سـنوات اz{Hـyة، الـدو Vــ. ) ر
 .يتقدير مستو مالءمة التعليم من *عد للتالميذ الصم من وج@ة نظر معلم>;م
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أ5مية البحث
ُ

: 

~ة اململكة العر� ؤتتمثل أ�مية البحث؛ نظر~ا V. أ»;ا ترتبط بر Â  من حيث 2030ية السعودية ُ
ة  ا ة Oســ�yاتيجية الوطنيــة لتعلــيم ذو ¤عاقــة Vــ. و رتركr¥�ــا ع�ــ� البــدائل ال�yبو~ــة ومواكبــة مبــاد زر ي َّ

ســات العامليــة  رالتعلــيم مــن خــالل تطــو~ر اH}ــدمات املقدمــة للطــالب ذو ¤عاقــة وفــق أحــدث املما ي
ْالب وتحديـدا الـصم وضـعاف الـسمعاملتمrـ¥ة، والiـW تـؤثر *ـشTل إيجـاÃي ع�ـ� جـودة ا�Hيـاة للطـ َّ ّ َُّ

ِ
ً

كمـا . 
ْإ»;ــا �ــسلط الــضوء ع�ــ� أ�ميــة التعلــيم عــن *عــد ع�ــ� مــسyrة �علــيم الطــالب الــصم وضــعاف الــسمع  َّ ّ َُّ ْ

ِ ٍ
ُ

اسات العر�ية وا��لية املتعلقة بمـشTلة البحـث ممـا يجعـل مـن  رومناقشة تحدياتھ، وذلك لقلة الد
�ذا البحث مسا�ما V. العلم واملعرف

ً
 .ة وإثراء�ا V. السياق السعودي ع�� وجھ التحديد

 WــXــ. أن نتــائج �ــذا البحــث ســتوفر ملعلV كمــا تتــ¦� أ�ميــة البحــث مــن الناحيــة التطبيقيــة
مة ملواج@ة التحديات الWi يواج@و»;ا V. �عليم الصم  ّالطالب الصم وضعاف السمع املق�yحات الال ُّ ْ َّ ّ زُّ َ

ِ
ْوضــــعاف الـــــسمع Vـــــ. التعلـــــيم عــــن *عـــــ َُ ْ َّ

ـــائج �ــــذا البحـــــث كـــــذلك مق�yحـــــات عمليـــــة ِ ـــتوفر نتــ ٍد، كمـــــا ســ
ٍوتطبيقية ألسر الطالب الصم وضعاف السمع؛ ملساعدÄ;م V. تطبيق نظام التعليم عن *عد ْ َ َُ ْ َّ ّ ُّ

ِ
ُ

. 

 :مفا5يم البحث �ساسية

ٍالتعليم عن �عد .1
ْ ُ: 

ٍعرف التعليم عـن *عـد بأنـھ − ْ ُ تقنيـات املعلومـات ِذلـك التعلـيم املعتمـد Vـ. تقـديم برامجـھ ع�ـ� : َّ
اقھ، (والتعليم ¤لك�yوÆي عyz ¤ن�yنت   ). 2017وز

اسة − َيقصد بالتعليم عن *عد؛ إجرائيا V. �ذه الد ْ َرُ ِ
ّ Â ٍ

ة : ُ ا رذلك النمط التعليWX املتبع من قبل و ز
التعليم الذي يقوم ع�� توظيف منصات التعليم وتكنولوجيا Oتصال بأشTال@ا املتعددة Vـ. 

hس  ْالطالب الصم وضعاف السمعر�عليم وتد َّ ّ َُّ
ِ. 

ْالطالب الصم وضعاف السمع .2 َّ َّ
ِ

ُّ: 

ْ  عـرف الطـالب الـصم وضـعاف الـسمع بـأ»;م − َّ ّ َُّ
ِ Aٍفــراد الـذين عـانو مـن فقـدان سـمÇ. مـا بــrن : َّ

ّ
ٍ ن

ْدـسبل فـأك�y؛ مـا يحـو دو اعتمـاد الفـرد ع�ـ� حاسـة الـسمع Vـ. ف@ـم الكـالم، ســواء ) 30-70( َّ ن ل
ْينات السمعية أو بدو»;ا باستخدام املع َّ) ،�H2018حنفي والصا.( 

 :ًيتحدد البحث ا�Hا�. تبعا ل¼�دود التالية :ُحدود البحث

ـــ� جميــــع معلXــــW الطــــالب الـــــصم : ا�Hــــدود ال�ــــشر~ة واملTانيــــة .1 ّتــــم تطبيــــق �ـــــذا البحــــث ع�ـ ُّ

ْوضعاف السمع V. مدينة جدة َّ َ
ِ. 

اWµÈ تم تطبيق �ذا البحث خالل الفصل : ا�Hدود الزمانية  .2 اWµÈ الثاÆي من العام الد رالد ر
 . �ـ1442-1443

ٍاقتــصر البحــث ا�Hــا�. ع�ــ� التعــرف ع�ــ� تحــديات التعلــيم عــن *عــد : ا�Hـدود املوضــوعية  .3 ْ ُ ُّ

مات، من خالل وج@ة نظر معلم>;م بمدينة جده A ْزللطالب الصم وضعاف السمع أثناء ْ َّ ّ َُّ
ِ. 

  

  



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يوليو، )1(، الجزء ) 195: (العدد

 

 

541 

اسة رPطار النظر للد  :ي

يار النظـــر املـــرتبط بمـــشTلة البحـــث حيـــث تـــم تقـــسيمھ لعـــدد مـــن ينــاقش �ـــذا القـــسم ¤طـــ
ـــاو الرئIـــــسية ذات العالقـــــة باملــــشTلة ~ف الiـــــW . را��ـ ، ـــــستعرض توضــــيح ألبـــــر التعـــــا را��ـــــو Aو ز لر

. زتــصف Aفــراد الــصم وضــعاف الــسمع مــع اســتعراض م@ــم ألبــر خــصائص الــصم وضــعاف الــسمع
ز*عـد فلـسفتھ ومف@ومـھ وأبـر مyzراتـھ، وكـذلك أبـر ربIنما يناقش ا��و الثاÆي موضـوع التعلـيم عـن  ز

مـة لنجـاح واسـتدامة التعلـيم عـن *عـد . معوقاتھ زأخyrا، ستعرض ا��و الثاÆي أ�ـم اH}طـوات الال ر
ً

ونا ع�� �عليم الطالب الصم وضعاف السمع  .رباإلضافة إ�� تأثyr جائحة Mو

لاrsو �و ْالصم وضعاف السمع: ر َّ َّ
ِ

ُّ:  

أوال
ً

ْم وضعاف السمع ُّمف+وم الص:  َّ َّ
ِDeaf and Hard of hearing):(  

 �Hــــل مــــن حنفــــي والـــصاM ْالــــصم وضــــعاف الــــسمع بـــأ»;م) 2018(ُعـــرف َّ ّ َُّ
�ــــم Aفــــراد الــــذين : ِ

ندــسبل فــأك�y؛ مـا يحــو دو اعتمــاد الفـرد ع�ــ� حاســة ) 70-30(نعـانو مــن فقـدان ســمÇ. مــا بـrن  ل
ْالسمع V. ف@م الكالم اÄ;م ع�� تلقي : بأ»;م) 2009(كما عرف@م عبيد . َّ رأولئك Aفراد الذين تتأثر قد

ات الــسمعية لـد×;م، سـواء مـع اســتخدام  ًاملعلومـات اللغو~ـة والتعبrـy عØ;ـا *ــس�ب القـصو Vـ. القـد ْ َّ ر ر
ناملعينات السمعية أو بدو»;ا؛ ما يجعل@م يحتاجو إ�� خدمات ال�yبية اH}اصة ْ َّ.   

ثانيا
ً

  :خصائص الصم وضعاف السمع: 

ْن ت¼}ـــيص أثـــر ¤صـــابة بالـــصمم أو ضـــعف الـــسمع ع�ـــ� جوانـــب النمـــو Vـــ. اH}ـــصائص يمكـــ َّ ّ

  :التالية

  : اCDصائص اللغو;ة): 1

ًيؤثر الصمم وضعف السمع ع�� النمو اللغو للطفل *ـشTل كبrـy؛ مـا يـنعكس سـلبا عليـھ  ْ َّ ّ يُّ ِ
ّ

ادت حدتھ Mان التأثyr أك�y سلب Vً. عملية التواصل بIنھ و�rن أسرتھ، وMلما  يا V. النمو اللغو وعدم ز
ة التواصل *س�ب اللغة؛ ما يجعل الطفل ي¼Gأ إ�� �ÙÆOاب  رامتالك Aصم أو ضعيف السمع مل@ا ْ َّ

ٍوالعـدوان، كمـا إن الــصمم أو ضـعف الــسمع يـؤثر *ــشTل سـلWÚ ع�ـ� نمــو اللغـة لــد×;م؛ *ـس�ب عــدم 
ّ

ٍ
ْ َّ ّ ُّ

اجعھ أو �عز~ز لغو من �خر~ن، باإلضافة إ يوجود �غذية  ّ�� أن اللغة لدى �ؤالء Aفراد من الصم ر ُّ

ات  نـــة بـــاألفراد الـــسامعrن؛ مـــا يـــنعكس ع�ـــ� أداÛ;ـــم Vـــ. اختبـــا روضـــعاف الـــسمع تتـــصف بـــالفقر مقا ر ْ َّ َ
ِ

ات الذMاء Aدائية  نة بأداÛ;م V. اختبا رالذMاء اللفظية مقا يوhعد النمو اللغو  )2008عبد العز~ز، (ر ُ

ْالــــصمم أو ضــــعف الـــسمع و�يØ;مــــا عالقــــة عكــــسية بحيــــث أن �ـــو أك�ــــy مظــــا�ر النمــــو الـــذي يتــــأثر ب َّ ّ ُّ

 .Çــــسم ــــد الـ ادت شـــــدة الفقـ ــــسمع تTـــــو أقـــــل Mلمـــــا  ــــراد الـــــصم وضـــــعاف الـ ْا�Hـــــصيلة اللغو~ـــــة لألفـ َّ ْ َّ ّ زُّ ن َ
ِ

ثالثــة آثــار ســلبية للــصمم وضــعف ) 2008(كمــا حــدد Mــل مــن �اال�ــان وMوفمــان ). 2014املــيالدي، (
.Þ ، يالسمع ع�� النمو اللغو ْ َّ: 

دة فعل سمÇ. من �خر~ن، عندما يصدر   • رال يتلقى الطفل Aصم أو ضعيف السمع أي  ْ َّ

  ٠أي صـوت مـن Aصوات

ْال يتلقى الطفل Aصم أو ضعيف السمع أي �عز~ز لفظي مـن �خــر~ن عنــدما يــصدر أ ي  • َّ

 .صـوت مـن Aصوات
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ْال يتمكن الطفل Aصم أو ضعيف السمع من سماع النماذج الكال • التغذية الراجعة -مية َّ
دود أفعـال - مـو مـن معرفـة نتـائج أو  ر من قبل الكبار لTي يقلد�ا، و�ذا عWâ أ»;م محر ن و

ه  �ا، وقد يTو �و الس�ب V. توقف الطفل عن إصدا ر�خـر~ن نحـو Aصوات الWi يصد نر
 .لألصوات التـي يقوم ª;ا V. مرحلة املناغاة

  :ُاCDصائص املعرفية): 2

ِيؤكــد عبــد ا
ّ

ْأن الــذMاء لــدى الــصم وضــعاف الــسمع ال يتــأثر *ــس�ب الفقــدان ) 2008(لعز~ــز  َّ ّ َُّ
ِ

ات الـذMاء لــد×;م  جـات اختبــا رالـسمÇ.، وإنمــا قـد يTــو *ـس�ب مــشاMل Vـ. الــدماغ، وأن التـدÆي Vــ. د ر ن ْ َّ

ات الذMاء املناسبة ل@م ات ذMاء غyr لفظية أو عدم تكييف اختبا ر*س�ب عدم وجود اختبا V. حrن . ر
ـــن ) 2008(لظـــــا�ر ىيـــــر ا ـــعاف الـــــسمع ال تختلـــــف عـــــن أقـــــرا»;م مــ ــــة للـــــصم وضــ ات العقليـ ْأن القـــــد َّ َ

ِ
َ

ِ ر
ت بحــــوث  جــــة الفقــــد الــــسمÇ. وÆــــسبة الــــذMاء، فقــــد أشــــا ـــrن د ـــة بـ رالــــسامعrن، وأنــــھ ال يوجــــد عالقـ ْر َّ

اسات إ�� أن ذMاء الصم وضعاف السمع ال يختلف عن ذMاء السامعrن ْود َّ ّ َُّ
ِ ) 2009(يوhشyr العمر  .ر

ن� ما وصل إليھ الباحثو V. أن Aفراد الصم وضعاف السمع ال يختلفو عن Aفراد السامعrن V. إ� ْن َّ ّ َُّ
ِ

ْاGHوانب العقلية ولكن قد يجد Aفراد الصم وضعاف السمع صعو�ة V. اGHوانب اللغو~ة بناء ع��  َّ ّ َُّ
ِ

  .مقايIس الذMاء

  :اCDصائص |جتماعية و|نفعالية): 3

ــــد حنفــــــــي  ِيؤكـــ
ّ

ــــل ) 2003( ــــة التواصــــ ـــدما يفتقـــــــر إ�ــــــــ� عمليـــ ـــــم وضــــــــعيف الـــــــسمع عنـــــ ْأن Aصــ َّ

Oجتمـــاä. مـــع �خــــر~ن فـــإن ذلـــك يقــــوده إ�ـــ� عـــدم النــــ¦O 3جتمـــاä. وOعتماديـــة، بIنمــــا لـــم تؤكــــد 
ــــــيم  ــــ� التنظـ ــــــة مباشـــــــرة ع�ـــ ــــسمع يـــــــؤثر بطر~قـ ــــات وAبحـــــــاث ع�ـــــــ� أن الـــــــصمم أو ضـــــــعف الـــ اســـ ْالد َّ ّ ُّ ر

~قــــات بIن. ÂالـــسيTولو�. للمعــــاق ســــمعيا نأن الـــصم وضــــعاف الــــسمع يتجــــا�لو ) 2007(رمـــا أكــــد الز ْ َّ ّ َُّ
ِ

ــــو تـــــصرفاÄ;م *ـــــشTل خـــــاطئ *ـــــس�ب الـــــصعو�ات الiـــــW يواج@و»;ـــــا Vـــــ. ف@ـــــم  نمـــــشاعر �خـــــر~ن و~ف@مـ
�م نNيجــة للمــشكالت اللغو~ــة لــد×;م وقــد عــود ذلــك إ�ــ� التnــشئة Aســر~ة اH}اطئــة وا�Hمايــة  أفTــا

ُ
ر

   .الزائدة

  : ةاCDصائص �Aاديمي): 4

ات  ـــــ. مختلـــــــف املقـــــــر ــــظ؛ Vـ ــــشTل مالحـــ ــــاديWX *ـــ ــــالب Vـــــــ. ا�Gـــــــال MAــ ريتــــــأثر أداء �ـــــــؤالء الطــ ُ ُ

hس  اÄ;م اللغو~ة، وعدم مالئمة طر التـد اسية، وhعود ذلك إ�� تأخر�م V. النمو اللغو وقد رالد ر قر ي
ت العديد مـن البحـوث إ�ـ� أن ل@م، تحـصيل@م يـنخفض عـن تحـصيل الـسامعrن بثالثـة أو  رفقد أشا

Ãعة  اسية رأ   ).Rudnr et all, 2015(رصفوف د

ٍالتعليم عن �عد: راrsو الثاOي
ْ ُ:  

أوال
ً

ْفلسفة التعليم عن �عد ومف+ومھ:  ُ:  

ٍإ�ـــ� أن فلـــسفة التعلـــيم عـــن *عـــد تقـــوم ع�ـــ� إتاحـــة فرصـــة التعلـــيم ) 2019(ـــشyr الـــسماÆي  ْ ُ

ـــافؤ الفــــرص التعليميــــة والوصــــو للطــــالب الــــذين عIــــشو  نل¼Gميــــع، وتحقيــــق مبــــدأ تTـ Vــــ. منــــاطق ل
ٍ*عيـــدة، وكــــذلك الوصــــو للطــــالب ذو ¤عاقــــة، كمــــا أن التعلــــيم عــــن *عــــد قــــد ــــساعد ع�ــــ� تقــــدم  ْ ُ ي ل

ات الفرديـة لTـل طالـب اسـة وفقـا للقـد رالطالب V. الد ر
ً َّ َ نحيـث ظ@ـر التعلـيم عـن *عـد Vـ. »;ايـة القـر . ِ ٍ ْ ُ

بــة واملتعلمــrن، وتــم التاسـع عــشر عــن طر~ــق الــتعلم باملراســلة، مــن خـالل نقــل املــواد املطبوعــة للطل



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يوليو، )1(، الجزء ) 195: (العدد

 

 

543 

التوســع فيـــھ »;ايـــة القــر العـــشر~ن مـــن خــالل اســـتخدام الوســـائط املتعــددة وصـــوال إ�ـــ� اســـتخدام 
ً ن

ا�Hواسب وال@واتف املتنقلة حاليا 
ً

ٍوhعرف التعليم عن *عد بأنھ ذلك التعليم القائم ). 2020زايد، ( ْ ُ َُّ

ــــ. ــــــــت Vــــــ ــــــي عzــــــــــy ¤ن�yنــ ـــيم ¤لك�yوÆــــ ـــــــات والتعلـــــــ ـــات املعلومـــ ــــــــ� تقنيـــــــ ــــــة ع�ــ ـــــھ التعليميــــ  تقــــــــــديم برامجـــــ
اقھ،( ج وفيال�. ). 2017وز وكما عرفھ بوعر بأنھ التعليم الـذي عتمـد ع�ـ� بـدائل إلك�yونيـة ) 2019(َّ

ف الزمانيــة واملTانيــة و�ــسا�م Vــ. نقــل ا��تــو العلXــW للمتعلمــrن بــدو Aخــذ بــالظر ن َّأخrــyا، عرفــھ . ى ً

 WÚئ) 2019(العتيIة إليصال ب~ ات التعلم املIسرة، والWi تتمتع بتصميم تفاع�. ربأنھ الطر~قة OبتTا
ـــات  د املتنوعــــة Vــــ. العديــــد مــــن التقنيـ مــــان عــــن طر~ــــق املــــوا ريتمركــــز حــــو الطالــــب Vــــ. أي مTــــان أو  ز ل

  .الرقمية

ٍمQ?رات وأ5داف التعلم عن �عد: ثانيا
ْ ُ

ِ
ّ:  

ٍيNــيح التعلــيم عــن *عــد الــتعلم م@مـــا اختلــف الوقــت واملTــان، وhــسمح للــذين ال ـــستطي ْ ُ نعو ُ
د  رالــــتعلم *ــــس�ب الوقــــت أو املــــسافة أو *ــــس�ب الــــصعو�ات Aخــــر الفرصــــة للمــــشاركة، ولــــذلك أو ى

�ا ما ي�.) 2020(عفيفي  زمجموعة من املyzرات لألخذ بنظام التعليم عن *عد، ولعل من أبر ٍ ْ ُ:  

تباطــا مباشــرا بفلــسفة التعلــيم املــستمر، لــIس مــن أجــل التعلــيم فقــط وإنمــا مــن  − ًأنــھ مــرتبط ا ً
ر

ات املستجدة M .Vل يومأج رل التنمية أيضا ملواج@ة التحديات واملتطلبات وامل@ا
ً

.  

− yrالكب .Vاكم املعرyع وال�hالسر WXمواكبتھ للتقدم العل. 

−  WÚسل yrس لھ أي تأثIي لÆاTاجز امل�Hت أن اNأثب Wiبحاث الA ناد تطبيقھ ع�� مجموعة منNٍاس
WXع�� ا�}رجات التعليمية أو التحصيل العل.  

ٍوحرصا من القائمrن ع�� العملية التعليمية للطلبة ذو ¤عاقة من خالل التعليم عن *عد  ْ ُ ي ً

إÆـشاء : نفإ»;م سعو إ�� تحقيق مجموعـة مـن �Aـداف وتحقيق@ـا Vـ. بIئـات الـتعلم ا�}تلفـة، ومØ;ـا
س والفـــــصو العاديـــــة،  ـــد ال �غطيـــــھ املـــــدا لالفـــــصو Oف�yاضـــــية؛ لـــــسد الفجـــــوة والـــــنقص الـــــذي قــ رل

Vـــ. ا�Gتمـــع وإعطــــاء مف@ـــوم أوســـع للتعلـــيم املـــستمر و ج وفيال�ــــ. (املـــساعدة Vـــ. Æـــشر التقنيـــة  وبـــوعر
,2019 .(  

ثالثا
ً

ٍمعوقات التعليم عن �عد: 
ْ ُ:  

ٍأنــــھ ع�ــــ� الــــرغم مــــن فاعليــــة التعلــــيم عــــن *عــــد إال أنــــھ ال يخلــــو مــــن ) 2013(رتــــذكر منــــصو  ْ ُ

يل املثــال، محدوديـــة اســتخدامھ نNيجـــة املعوقــات الiــW �عيـــق مــن عمليـــة اســتخدامھ ومØ;ـــا ع�ــ� ســـ�
للتTاليف املبدئية البا�ظة عند شراء Aج@زة املطلو�ة، ومحدودية تأثyr ا�Hـواس اH}مـس Vـ. نظـام 

ْالتعلــيم عــن *عــد الــذي ال يتجــاو Vــ. اســتخدامھ إال حاســة الــسمع والبــصر واللمــس َّ ز ٍ ْ ُ . yــzكــذلك، عت
ِمن أ�م املعوقات حيث إن استخدام نوعيـات معينـة Oستخدام املفرط لyzامج التعليم ¤لك�yوÆي 

ّ

ات الــصو املتحركــة والiــW تز~ــد عــن خمــسة عــشر  رمــن نظــم ا�Hاســب ��ــ. الiــW تتــضمن تــواتر إطــا ر
�ــــاق اGH@ــــاز  ؛ مثـــل إ ا Vــــ. الثانيـــة يــــؤدي إ�ــــ� إصـــابة الفــــرد بالغثيــــان والـــصداع وأعــــراض أخــــر رإطـــا ىر ً

WÚايد . العص ٍ التعليم عن *عد والWi تكمن V. غيـاب القـدوة مجموعة من معوقات) 2020(زوأضاف  ْ ُ

ات لـــدى  روالتــأثر بــاملعلم وكـــذلك محدوديــة �ــذا النـــوع مــن التعلــيم Vـــ. الكــشف عــن املوا�ـــب والقــد
ايــد ع�ــ� أنــھ قــد يــؤدي إ�ــ� الNــسرب الــذي قــد يحــدث أثنــاء العمليــة التعليميــة . الطلبــة زأيــضا، أكــد 

ً

Vــ. حــrن يتطلــب �ــذا النــوع مــن التعلــيم . مــع Aقـرانو~قلـل مــن فــرص بنــاء عالقــات اجتماعيــة قو~ــة 
أخrــyا، . تــوافر الكفايــة املعرفيــة لــدى الطلبــة واملعلمــrن باســتخدامات وســائل التكنولوجيــا ا�Hديثــة

ً
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ن  وير عمyrة وآخر ٍأن من املعوقات لعملية التعليم عن *عد تلك املشاMل الWi تظ@ر أثنـاء ) 2019(ى ْ ُّ
ِ

ات ¤لك�yونيـــ ة وصـــعو�ة تقــو~م الطالـــب وتحقيقـــھ لنـــواتج الــتعلم املوضـــوعة مـــن قبـــل رأداء Oختبــا
املعلـم حيــث قـد يجــد املعلـم صــعو�ة Vـ. وجــود مراقبــة مباشـرة Vــ. سـyr عمليــة Oختبـار باإلضــافة إ�ــ� 

عدم التأكد من مصداقية Aداء 
ُّ

  ).من قام باالختبار الطالب أم °}ص آخر(

ا�عا
ً

مة لنجاح واستدامة : ر ٍالتعليم عن �عدزاCDطوات الال
ْ ُ:  

ع�ـــ� أن �نـــاك مجموعـــة مـــن املرتكـــزات Aساســـية لـــضمان اســـتدامة ) 2020(أكـــدت فتـــوح 
ٍالتعليم عن *عد، تتمثل V. ��ي ْ ُ:  

ٍ أن التعليم عن *عد يحدث عyz وسائل اتصال تقنية بrن طرVـ. العمليـة التعليميـة املتباعـدين  − ْ ُ

مانيا ÂمTانيا و Âز.  

~ةالبد أن تتم العملية الت − سمية ل@ا قيم¨;ا Oعتبا رعليمية من خالل ج@ات   .ر

ٍأن التعليم عن *عد قائم ع�� أساس التعليم الفردي − ْ ُ. 

مة إلتمام العملية التعليمية *شTل ��يح −  .زالبد أن توفر اGH@ة التعليمية البIئة الال

ٍأن التعليم عن *عد �و �عليم مسNند ع�� أع�� معايyr اGHودة والنوعية V. التعل − ْ  .يمُ

 . ىاستخدام أقل كمية ممكنة من ا��تو التعلي�H WXث الطلبة ع�� توليد AفTار −
خامسا
ً

ونا ع�� �عليم الطالب الصم وضعاف السمع:  ْتأث�? جائحة كو َّ َّ
ِ

ُّ  :ر

س Vـــ. جميـــع أنحـــاء العـــالم ع�ـــ� التفكrـــV yـــ. طـــر  ونـــا العديـــد مـــن املـــدا قأجzـــyت جائحـــة Mو ر ر
ـــة بديلـــــة لتلب يــــــة Oحتياجـــــات التعليميــــــة للطـــــالب بمــــــا فـــــ>;م الطــــــالب الــــــصم واســـــ�yاتيجيات �عليميـــ

 yـو أك�ـTـ. العديـد مـن البلـدان وتحو~لـھ ليV نظـام التعلـيم بأكملـھ yـrنوضعاف الـسمع، حيـث تـم �غي
تركrـــ¥ا ع�ـــ� املــــتعلم بـــدال مــــن ال�yكrـــ¥ ع�ـــ� املعلــــم 

ً ً)Gordon 2014 .( ع�ـــ� ســــ�يل املثـــال، اعتمــــدت
ٍة تطبيـــق نظـــام التعلـــيم عـــن *عـــد أثنـــاء اGHائحـــة والـــذي يتـــضمن الواليـــات املتحـــدة Aمر~كيـــة *ـــسرع ْ ُ

ـــا  تقنيــــات مـــــؤتمرات الفيــــديو واملنـــــصات ¤لك�yونيـــــة والتطبيقــــات وقواعـــــد البيانــــات ا�}تلفـــــة، كمــ
س نمـــاذج �علــم اف�yاضـــية مبتكـــرة H}دمــة الطـــالب واملعلمــrن Aمـــر~كيrن أثنـــاء  رأÆــشأت معظـــم املــدا

ونا  ة التعليم (رجائحة Mو ا رو   ).A2020مر~كية ز

س 9بIنمــــا Vــــ. اململكــــة العر�يــــة الــــسعودية تــــم إغــــالق جميــــع املؤســــسات التعليميــــة Vــــ.  ر مـــــا
~rن البقـاء Vـ. املíـ¥ والتحـو إ�ـ� خـدمات التعلـيم 2020 ل، وطلب من جميع الطالب واملعلمrن و¤دا ل ر

ُ

ٍعــن *عــد ْ ة ال�yبيــة والتعلــيم Vــ. اململكــة العر�يــة الــسعودية . ُ ا رحيــث قــدمت و ق*عــض الطــر البديلــة ز
مـــة؛ مثـــل A زلـــدعم التعلـــيم عـــن *عـــد أثنـــاء ٍ ْ س : ُ وقنـــوات عـــrن التعليميـــة لتـــوفyr البـــث املباشـــر للـــدر

سية، واستخدام بوابة املستقبل كمنصة تفاعلية توفر  روÆAشطة التعليمية GHميع املستو~ات املد
د حسب مـستو اسية اف�yاضية، باإلضافة إ�� العديد من املوا رفصو د ر ى الـصف ومجـال املوضـوع ل

)Madhesh, 2021.(  

ي إ�ـ� التعلـيم عـن *عـد يواجـھ وال يـزال يواجـھ  ٍومع ذلك، فإن Oنتقال من التعليم ا�Hـضو ْ ُ ر
تـــوافر التقنيـــات املطلو�ـــة ل@ـــذا الـــشTل مـــن التعلـــيم؛ Mـــأج@زة : *عـــض الـــصعو�ات وا�Hـــواجز، ومØ;ـــا

 ال يمتلك@ا *عض الطالب، عدم وجود اتصال الكمبيوتر وAج@زة اللوحية وال@واتف الذكية الWi قد
 yمر~كيـة ع�ـ� سـ�يل املثـال يوجـد أك�ـA تـصال، ففـي الواليـات املتحـدةO نت أو ضعف سرعةyباإلن�



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يوليو، )1(، الجزء ) 195: (العدد

 

 

545 

ـــن الطــــالب Aمــــر~كيrن لــــIس لــــد×;م أج@ــــزة كمبيــــوتر Vــــ. املíــــ¥ وحــــوا�. 17مــــن  ـــو 18ل٪ مـ ن٪ ال يمتلTـ
و~ـضيف مـد�ش ). Melia et al. 2019( العـر~ض لإمTانيـة الوصـو إ�ـ� ¤ن�yنـت املí¥�ـ. ذي النطـاق

كمــا أن طبيعــة . Âأن *عــض املــواد تتطلــب خzــyات عمليــة يجــب أن يقــوم ª;ــا الطــالب جــسديا) 2021(
ـــال قـــــد تTـــــو واج@ـــــات تكنولوجيـــــا  ـــيم عـــــن *عـــــد، فع�ــــ� ســـــ�يل املثــ ناملــــتعلم �ـــــشTل صـــــعو�ة Vـــــ. التعلــ ٍ ْ ُ

ً بالتعليم عـن *عـد غrـy مناسـبة و�ـشTل تحـديا املعلومات وOتصاالت والyzامج والتطبيقات املرتبطة ٍ ْ ُ

اكيـــة Vـــ. Oســـتخدام لـــذو ¤عاقـــة ا�Hـــسية واGHـــسدية و¤د رصـــعبا  ي أخrـــyا وفيمـــا يتعلـــق بـــالطالب . ً
ً

نأن الطـالب الــصم وضــعاف الــسمع يواج@ــو نفــس ) 2019(الـصم وضــعاف الــسمع يؤكــد مــاك و~ــن  ْ َّ ّ َُّ
ِ

نالطـــالب مــن غrــy ذو ¤عاقــة، كمــا إ»;ــم يواج@ـــو الــصعو�ات واملــشكالت الiــW قــد تواجــھ أقــرا»;م  ي
 yzس ع و*عض ا�Hواجز V. العديد من مستو~ات التعلم عن *عد مثل الطبيعة ال@يTلية ملعظم الدر ٍ ْ ُ

ق¤ن�yنت من حيث ا��تو وAدوات وأساليب العرض ومتطلبات Oتصال وطـر التواصـل ممـا قـد  ى
  .ًيؤثر سلبا ع�� مستو~اÄ;م MAاديمية

اسات السابقةالد
ُ ُ

  :ر

 WÚليTاسة �دفت إ�� التعرف ع�� معوقـات التـعـلـيـم عـن *عد للطالبــات ) 2022(أجرت ال ٍد ْ ُ ُّ ً
ر

لالصم وضعاف السمع مـن وجـ@ـة نظـر معـلـمـاتـ@ن، والتعرف ع�� Oختالفـات حـو معوقات التعلـيـم  ُّ ْ َّ ّ َُّ
ِ

ـــات الـــــصم وضـــــعاف الـــــسمع  ـــد للطالبـــ ْعــــــن *عــ َّ ّ َُّ ْ
ِ ٍ

اســـــة ُ ــــا ملتغrـــــyات الد ــــر معلمـاتــــــ@ن تبعــ َمــــــن وجـ@ــــــة نظــ َر ِ
ّ ً

اســة مــن ). املؤ�ــل، ســنوات اH}بـــرة( َتTونــت عينـة الد َرّ ِ
ّ

ْمعلمــة ببـــرامج الـصم وضـعاف الــسمع ) 105(ِ َّ ّ َُّ
ِ

ــا. فـــــي مدينـــــة الـــــدمام ـــة املـنـ@ـــــج الوصـفـــــي مـــــن خـــــالل أداة OســــNبانة GHمـــــع البيانـــ اسـ َواتبعـــــت الد َر ِ
ت ّ

اســة وجـــود الـعـديـــد مـــن املعوقــات؛ منـ@ـــا مـــا يتعلـــق بخــصائص الــصم  ّوتحليل@ـــا، وأظ@ــرت نتـــائج الد ُّ
ِ
ّ َ َر ِ

ّ

اســـي، باإلضـــافة للمعوقــات والــصعو�ات التـــي  روضـعاف الــسمع، وأخــر تتعلـــق بمفـــردات املـن34 الد ى ْ َّ َ
ِ

ْتواجـھ معلمـات الطــالب الـصم وضـعاف الـسمع، كمــا أظ@ـر َّ ّ َُّ
ق دالــة إحـصـائيـا ِ اسـة وجــود فــر Âت الد و َ َر ِ

ّ

ق دالـة إحصـائيـا �عـز ملتغيـر سنوات اyz{Hة ى�ـعـز ملتغيـر املؤ�ـل، وعـدم وجـود أي فـر Âى   .و

يوأجر Mل من السلWX واملTاو اسة Ä;دف إ�� معرفة تحديات )2020( ٌّى ٍالتعلـيم عـن *عـد  رد ْ ُ

ْللطـــالب ذو ¤عاقــــة الــــسمعية وســــبل موا َّ ــا Vــــ. ظــــل اGHــــوائح، وذلـــك مــــن خــــالل التعــــرف ع�ــــ� ي ُّج@¨;ـ

اسة املـن34 الوصـفي التحلي�ـ.  َمتطلبات وممr¥ات التعليم عن *عد ل@ؤالء الطالب، واستخدمت الد َرْ ِ
ّ

ٍ
ُ

ِمــن خــالل أداة OســNبانة، ع�ــ� عينــة مTونــة مــن 
ْ معلمــا مــن معلXــW ¤عاقــة الــسمعية Vــ. مــصر 391ّ َّ ً

~ب والــسعودية، وأظ@ــرت نتـــائج ال �ـــا عــدم تـــد اســة مجموعــة مـــن التحــديات، والiـــM Wــان مــن أبر رد زر
ً َ َ ِ

ّ

لاملعلمrن ع�ـ� اسـتخدام اGHـداو البـصر~ة، ضـعف Oتـصال باإلن�yنـت، ضـعف اسـتخدام املعلمـrن 
ات للطـالب ذو ¤عاقـة الـسمعية مـع التعلـيم عـن *عـد ٍللفـصو Oف�yاضـية، وعـدم توافـق املقـر ْ ُ ْ َّ ي  .رل

ـــباب، مØ;ـــــالو~مكــــن القـــــو بــــأن �ـــــذه ال ـــدة أسـ اســــة ال يمكـــــن �عمــــيم نتائج@ـــــا؛ وذلــــك لعــ ٍد
َ َر ِ

ِأن عينـــــة : ّ
ّ

~ـــة  Vـــ. اململكــة العر�يـــة الــسعودية وجم@و اســة بالnــسبة �Gتمـــع معلXــW الـــصم وضــعاف الــسمع  رالد ْ َّ ّ َُّ َ
ِ َر ِ

ّ

رمصر العر�ية عد قليال، كما أن الباحثrن اقتصرا ع�� عينة املعلمrن من الذMو ولم �شمل ¤ناث ِ
ّ ً

.  

ن  أي املعلمrن واملعلمات من خالل ) 2020(وكما قام يو�اÆس وآخر اسة Ä;دف إ�� أخذ  ربد ٍر
ونــا،  مـة Mو hـسية مــن خـالل التعلـيم عـن *عــد أثنـاء أ ة املعلمــrن واملعلمـات التد رOسـNبانة حـو قـد ز ر ٍر ْ ُ ل

.V ن املعرفيةrن الطالب، باإلضافة للتعرف ع�� كفاءة املعلمrم و�;Øُّومستو التواصل بي  استخدام ى
ٍالتكنولوجيـــا Vـــ. التعلـــيم عـــن *عـــد ْ اســـة مـــن . ُ َوتTونـــت عينـــة الد َرّ ِ

ّ
 معلمـــا ومعلمـــة بواليـــة Mولونيـــا 165ِ

ً

مـــــة  اســـــة أن املعلمـــــrن واملعلمـــــات لــــد×;م الكفايـــــة املعرفيـــــة الال ــر نتــــائج الد زAملانيــــة، وMـــــان مـــــن أبـــ َر َ ِ
ّ ز



 

زمات للطالب الصم وضعاف السمع أثناء األ بعد عنتحديات التعليم 
 معلميهم بمدينة جدةمن وجهة نظر 

  سالم بن متعب السهيمي/ أ
  يوسف بن هذال الذيابي / د

  

 

 

546 

نيات الiـW يمكـن أن تواجـھ املعلمـو ولكـن البـاحثrن لـم ×;تمـوا برصـد التحـد. الستخدام التكنولوجيا
لأثناء عملية التعليم عن *عد والWi يمكـن مـن خالل@ـا الوصـو إ�ـ� حلـو ذات أثـر Vـ. ميـدان التعلـيم  ل ٍ ْ ُ

ٍعن *عد ْ ُ . 

اجيـــف وســـوMانتا  òـــ� Mـــل مـــن  رو َّ اســـ¨;ما الiـــW �ـــدفت إ�ـــ� معرفـــة التحـــديات ) 2019(و رVـــ. د
ْالرئIــسة لتعلــيم الطــالب الــصم وضــعاف الــسم َّ ّ َُّ

ِ WــXتــم تطبيق@ــا ع�ــ� عينــة مــن معل Wــiِع عــن *عــد، وال
ّ ٍْ

ُ

ْالــــصم وضــــعاف الــــسمع بال@نــــد والبــــالغ عــــدد�م  َّ ّ َُّ
ً معلمــــا مــــن خــــالل اســــتخدام أداة OســــNبانة، 263ِ

اسة أن التحديات الرئIسة لتعليم الطالب الصم وضعاف السمع عن *عد تكمن  ٍوأظ@رت نتائج الد ْ َ َُ ْ َّ ّ ُّ
ِ َر ِ

ّ

ات مـــن قبـــل املؤســـسات التعليميـــة، وعـــدم وجـــود ج@ـــات قانونيـــة تتـــا*ع ســـV yrـــ. ســـوء تنفيـــذ القـــر را
اسة أن إمTانية الوصو إ�� التعليم عن *عد للطالب  ٍالعملية التعليمية عن *عد، كما و�òت الد ٍْ َ ُْ لُ َر ِ

ّ

ة رالـصم وضـعاف الــسمع ال يمكـن أن يتحقــق إال مـن خــالل تـوفM yrافــة املـواد التعليميــة بلغـة ¤شــا ْ َّ ّ َُّ
ِ 

سة وAسر ة التعاو املستمر بrن املد ا��لية، باإلضافة إ�� ضر
ُ

ر نر  .و

اسـتھ الiـW �ـدفت إ�ـ� التعـرف ع�ـ� إمTانيـة إسـ@ام التعلـيم عـن ) 2018(يوس�Ç الزكر  Vُّ. د ر
ّ*عـد Vــ. توســيع قبــو الطلبــة الــصم لاللتحــاق بzـyامج التعلــيم العــا�. Vــ. اGHامعــة العر�يــة املفتوحــة،  ُّ ل ٍ ْ ُ

ِلعينـة مTونـة
 طالبـا وطالبـة 67 مـن ّ

ً ّمـن الـصم Vـ. املرحلـة اGHامعيـة Vـ. اململكـة ) ر ذMـو44 إنـاث، 23(ً ُّ

ضـا فـو  اسـة وجـود  اسة، وأظ@رت نتـائج الد قالعر�ية السعودية، واستخدمت OسNبانة Mأداة للد ر ر َر َ ِ
ّ

ٍاملتوسط من الطلبة الصم عن اH}دمات املقدمة ل@م أثناء عملية التعليم عن *عد ْ ُ ّ ُّ .  

تن و وملعرفة آثار التعلم عyz ¤ن�yنت أجر و اسة نوعية Ä;دف ع�� عينـة مTونـة ) 2014(ى ِد
ّ ً ًَّ ر

ّ طالبا من الصم V. املرحلة اGHامعية بالواليات املتحدة Aمر~كية16من  ُّ اسة ع��  .ً َ وقامت �ذه الد َر ِ
ّ

ات الكتابــة والقــراءة للطـــالب الــصم *ــشTل عـــام وت ّوجــھ التحديــد بتحليــل م@ـــا ُّ رطــو معرفــة القـــراءة ر
اســــة لعـــدد مــــن النتـــائج، ومــــن أ�م@ــــا أن  ِوالكتابـــة باللغــــة ¤نجلr¥يـــة للطــــالب الـــصم، وتوصــــلت الد ِ

َ َّ َّ َر ّ ُّ

ن برضا V. التفاعالت مع التعلـيم عـن *عـد باسـتخدام الكمبيـوتر وتكنولوجيـا  ٍالطالب الصم شعر ْ ُ و ّ ُّ

ٍ¤ن�yنـت، ولكــØ;م الحظـوا أن املعلمــrن يالقــو صـعو�ات  كبrــyة Vـ. التعامــل مــع التقنيـة *ــس�ب نقــص ن
ٍاملعرفـة Vــ. اسـتخدام التعلــيم عــن *عـد ْ ~�يـة للمعلمــrن Vــ. . ُ ات تد ة عمــل دو روأوóــµ¸ الباحـث بــضر رر و

لالتعامل مع التكنولوجيا لضمان حصو الطالب الصم ع�� التعليم والوصو بطر~قة ��يحة ّل ُّ. 

اسات السابقة ِالتعقيب ع�� الد ِ ر اسات السابقة يNبrن أن غالبية من خالل ما تم : ُ رعرضھ من الد
اسات لم تتوسع V. ذكر الصعو�ات والتحديات الWi تواجھ الطالب الصم وضعاف السمع أثناء  ْالد َّ ّ َُّ

ِ ِ ر
ضع ا�Hلو الWi يمكن من خالل@ا مواج@ة تلك التحديات مات، و A لعملية التعليم عن *عد أثناء و ْ زُ ٍ ْ .

اسات ال سابقة الWi تم استعراض@ا من حيث املوضوع الذي تناولتھ، فمØ;ا ركما اختلفت أ�داف الد
، ( قما تطر لبIئة التعليم ¤لك�yوÆـي ~ـداتو ن�اشـم و ق، والـبعض مØ;ـا تطـر ل¼�ـديث عـن آثـار )202ز

ات الطـالب الـصم وضـعاف الـسمع  ْالتعلـيم عـن *عـد ع�ـ� نـواتج الـتعلم وتنميـة م@ـا َّ ّ َُّ ْ
ِ ر ٍ

تـن، (ُ ، )2014وو
ٍ ملرحلــة التعلــيم عــن *عــد Vــ. املرحلــة اGHامعيــة والــبعض مØ;ــا تطــر ْ ُ تــن، ؛ 2018, يالزكــر(ق ) 2014وو

مــات A ن ع�ــ� اســتخدام التكنولوجيــا أثنــاءrة املعلمــ اســات تناولــت قــد ْزكمــا أن �نــاك د ر يو�ــاÆس (. ر
ن،  اســـة مـــع ).2020ووآخـــر َ  وتتفـــق �ـــذه الد َر ِ

ّ) ، ôـــ.، 2020يالـــسلWX واملTـــاو Vـــ. معرفــــة ) 2021و؛ الر
ِاملعو
مـات وسـبل مواج@¨;ـا لــضمان ّ A تحـد مــن تطبيـق التعلـيم عـن *عـد أثنــاء Wـiْقـات والتحـديات ال زُ ٍ ْ ُّ

ٍفـرص اسـتدامة التعلـيم عــن *عـد، بIنمـا ْ اسـة ُ ر يختلــف البحـث ا�Hـا�. مــع د
ُ

تـن، ( يو�ــاÆس ؛ 2014وو
ن،  اســـة ا�Hـــا�. و�ـــو املــــ) 2020ووآخـــر َالـــذين اتبعـــوا منG4يـــات متنوعـــة تختلـــف عـــن مـــن34 الد َر ِ

ن34 ّ
، (الوصفي التحلي�. والذي يتفق مع  ~داتو ن�اشم و   ). 2020ز
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اسـات الـسابقة Vـ. تنـاو *عـض املفـا�يم النظر~ـة وVـ. تـصميم  اسـة ا�Hاليـة مـن الد لواسـتفادت الد ر ر
  .و�ناء Aداة كما استفادت مØ;ا V. تفسyr ومناقشة النتائج

اسةاملن��يةPجراءات . 2   ر للد

اسة َمن�� الد َر ِ
اسة وأ�داف@ا و�ساؤالÄ;ا استخدم  V. ضوء طب:ّ َيعة الد َر ِ

َّاملن34 الوصفي الباحثان ّ َ

مــات مــن  A ْالتحلي�ـ. للتعــرف ع�ــ� تحــديات التعلــيم عــن *عــد للطــالب الــصم وضــعاف الــسمع أثنــاء ْ َ ْ
ِ ِِ َ َ ْ ْ زَ

َ ْ َْ ْ َّ ّ َُّ َُ
ِ ِ ِ ِ ِ

َ
ِ ِِ

َّ َ ُّ َ َّ َّ َ َ

ٍوج@ة نظر معلم>;م بمدينة جدة ِ ِ ِ ِ
َّ

ِ
َ َ ْ

ِ
ُ

ِ
ّ َ ُ

ِ
َ َ َ ْ َ. 

اســـةُمجتمــع َ الد َر ِ
ّ

اســـة مـــن جميــع معلXـــW الطـــالب الــصم وضـــعاف الـــسمع Vـــ. :  َتTـــو مجتمــع الد َر ِ
ّ ن َّ

ة ال�yبية اH}اصة بتعليم جدة) 152(مدينة جدة والبالغ عدد�م  رمعلما وفقا إلفادة إدا
ً

 .  

اســـة َعينــة الد َر ِ
�ـــرت  :ّ اســـة باســـتخدام معادلـــة ر وقـــام الباحثـــان بحـــساب ا�Hـــد AدÆــى لعينـــة الد ر

، و اســـــة ا�Hاليـــــة �ـــــو نماســـــو ـــوء ذلـــــك قـــــام ) 110(رتبـــــrن أن ا�Hـــــد AدÆـــــى لعينـــــة الد معلـــــم، وVـــــ. ضــ
hع@ا عشوائيا ع�� جميع معلWX الطالب الـصم وضـعاف  الباحثان بتصميم OسNبانة إلك�yونيا وتو

ً ً
ز

اســـتجابة وÞـــ. تمثـــل العينـــة الفعليـــة ) 117(الـــسمع Vـــ. مدينـــة جـــدة، وقـــد بلغـــت عـــدد Oســـتجابات 
اسة ا�Hال اسةرللد رية لتمثل مجتمع العينة، واGHدو التا�. يو�ò وصف عينة الد   : ل

  ) 1(لجدو 

اسة   .ريو�ò املعلومات العامة لعينة الد

 ال�سبة التكرار 

 5.1 6 دبلوم ترHية خاصة

;وس  84.6 99 ربcالو

?� 8.5 10 ماجست

اه  1.7 2 ردكتو

 املؤ5ل العل.-

 %100 117 ا�sموع

 34.2 40  سنة24-35

 33.3 39  سنة35-45

 32.5 38  سنة45أكQ? من 
 العمر

 %100 117 ا�sموع

 7.7 9  سنوات1-4

 13.7 16  سنوات5-9

 سنوات اQCD?ة

 30.8 36  سنوات10-14
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 ال�سبة التكرار 

 47.9 56  سنة فأك�?15

 %100 117 ا�sموع

1-6 76 65.0 

7- 12 22 18.8 

13- 15 11 9.4 

 6.8 8 15أك�? من 

ات  رعدد الدو
;�ية املتعلقة  رالتد

  بالتعليم عن �عد

 
 ٪100 117 ا�sموع

اسة َأداة الد َر ِ
ّ :  

اســــة والوصـــــو إ�ــــ� أ�ـــــداف@ا اســــتخدم الباحثـــــان OســــNبانة Mـــــأداة  ـــق أ�ـــــداف الد للتحقيـ ر
hس عـن  رئIسية V. البحث، وMان ال@دف من OسNبانة �و التعرف ع�� التحـديات الiـW تواجـھ التـد ر

وفيمــا ي�ــ. شــرح مفــصل لكيفيــة بنــاء . ف الــسمع مــن وج@ــة نظــر معلمــ>;م*عــد للطــالب الــصم وضــعا
Ä;ا الØ;ائيـــة وكـــذلك شـــرح صـــدق  Ä;ا Aوليـــة ثـــم عـــرض أقـــسام OســـNبانة Vـــ. صـــو رOســـNبانة Vـــ. صـــو ر

  .  OسNبانة وثباÄ;ا
�&ا �ولية-أ   :ر بناء |س�بانة �� صو

 : ِاتبع الباحث اH}طوات التالية لبناء OسNبانة

Oِطال - 
ّ

 .ع ع�� املراجع العلمية الWi �شرح بناء OسNبانة بطر~قة علمية ��يحة

اسات السابقة وأدواÄ;ا املستخدمھ واملرتبطة بمشTلة البحث -  َتحليل الد ر ِ
ّ. 

اء اyz{Hاء واملتخصصrن V. ا�Gال -    .رOستفادة من آ

اســات الـــسابقة املت -  علقـــة رصــمم الباحثـــان فقــرات OســـNبانة مـــن خــالل Oعتمـــاد ع�ـــ� الد
 . بمشTلة البحث

�&ا ال�&ائية-   ب  :ر |س�بانة بصو

دة من ا��كمrن وتوج>;ات املشرف العلWX، تTونت OسNبانة  َّ*عد مراعاة املالحظات الوا
ِ
ّ ِ

ّ
ر

 :  مما ي�.

Vـــ. ¢ـــشتمل ع�ـــ� البيانـــات الديموغرافيـــة للمـــشارك�ن: لا�Dـــزء �و � املؤ�ـــل (، والiـــW تمثلـــت 
z{Hالعمر، سنوات ا ،WXية املتعلقة بالتعليم عن *عدالعل�~ ات التد رyة، عدد الدو   ).ر

  :ر¢شتمل 5ذا ا�Dزء ع�� محاو |س�بانة، و¤� Aالتا£�: ا�Dزء الثاOي �

ُلاrsو �و .1 hس الطالب الصم وضعاف السمع من : ُر رالتحديات الWi يواج@@ا املعلمو V. تد ن
  .فقرة) 11(نخالل التعليم عن *عد، و~تTو من 
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نالتحديات الWi يواج@@ا الطالب وأسر�م من وج@ة نظر املعلمrن، و~تTو من : ُراrsو الثاOي .2
  .فقرة) 11(

فـرص اسـتدامة التعلــيم عـن *عـد للطـالب الــصم وضـعاف الـسمع مـن وج@ــة : ُراrsـو الثالـث .3
  .فقرات) 9(ننظر معلم>;م، و~تTو من 

اäـــ� الباحثـــان Vـــ. Aداة الـــصياغة العلميـــة الـــ®�يحة؛ حiـــ¸ تTـــو مف@و نوقـــد  . مـــة للمـــشاركrنر
 WµـــــÈما{Hـــاس ليكــــرت ا ـــق (كــــذلك، اســــتخدم مقيــ أوافــــق *ـــــشدة، أوافــــق، محايـــــد، ال أوافــــق، ال أوافــ

  ).*شدة

اسة  َصدق أداة الد َر ِ
ّ ُ

ِ)(validity: ن، و�ما تمrاسة بطر~قت َالتحقق من صدق أداة الد َر ِ
ّ ُّ:  

يُّالــصدق الظــا5ر -أ ُ
� مــدى صــدق أداة ُّللتعــرف ع�ــ): face validity(لــألداة ) صــدق اrsكمــ�ن(

اسة V. قياس ما وضعت لقياسھ؛ قام الباحثـان *عرضـھ املـسودة Aو�ـ� ومناقـش¨;ا فيمـا بيØ;مـا،  َالد َر ِ
ّ

ِ*عد ذلك تمت مشارك¨;ا مع عدد من ا��كمـrن 
ّ

Vـ. مجـال ال�yبيـة اH}اصـة، ملعرفـة مـدى مناسـبة ) 6(
اسة، والتحقق من مدى مناسبة الفقرات ل   .رلمحاو الWi تnتWX إل>;ارAداة لتحقيق أ�داف الد

ِصدق |�ساق الداخ�� لألداة
ّ ِ

ّ ُ
Ä;ا الØ;ائيـة قـام ): ّالصدق البنـاي: ( ر*عـد اعتمـاد OسـNبانة Vـ. صـو

معلمـــا مــن معلXـــW الطــالب الـــصم ) 25(الباحثــان بتطبيــق Aداة ع�ـــ� عينــة اســـتطالعية بلــغ عــدد�ا 
ً

 الباحثـان بإدخــال البيانـات ملعاGH¨;ــا وضـعاف الـسمع Vــ. مدينـة جـدة، وÃعــد تجميـع OســNبانات قـام
َّإحصائيا باستخدام برنامج ا�Hزم ¤حـصائية للعلـوم Oجتماعيـة  َّStatistical Package For Social 

Sciencesســوyrتبــاط ب O ن، ومــن ثــم قامــا بحــساب معامــل ؛ ملعرفــة مــدى "Pearson Correlation"ر
ِالصدق الداخ�. لالسNبانة، وذلك عن طر~ق حساب

جة Mل فقرة من فقرات ّ تباط بrن د O معامل ٍ ر ر
جة الTلية للمحـو أو ا�Gـال الـذي تnتXـW إليـھ الفقـرة، وجـاءت النتـائج كمـا يوòـ�@ا  OُسNبانة بالد ر ر

  :لاGHدو التا�.

قم  رجدو    ) 2(ل

جة الcلية للمحو الـذي ت�ت.ـ-  جة Aل فقرة من فقرات |س�بانة بالد تباط ب�ن د رمعامالت | ر ر ٍر ِ
ُ

  ھ الفقرةإلي

ة رقم العبا  ر
معامل 
تباط  ر|

ة رقم العبا  ر
معامل 
تباط  ر|

ة رقم العبا  ر
معامل 
تباط  ر|

التحديات ال°- يواج++ا 
 ناملعلمو

التحديات ال°- يواج++ا 
 الطالب وأسر5م

فرص استدامة التعليم عن 
�عد للطالب الصم وضعاف 

 السمع

1 0.514** 12 0.755** 23 0.627** 

2 0.532** 13 0.523** 24 0.762** 

3 0.786** 14 0.751** 25 0.760** 

4 0.872** 15 0.787** 26 0.800** 
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ة رقم العبا  ر
معامل 
تباط  ر|

ة رقم العبا  ر
معامل 
تباط  ر|

ة رقم العبا  ر
معامل 
تباط  ر|

5 0.716** 16 0.564** 27 0.823** 

6 0.729** 17 0.556** 28 0.565** 

7 0.885** 18 0.534** 29 0.648** 

8 0.738** 19 0.683** 30 0.767** 

9 0.750** 20 0.726** 31 0.751** 

10 0.807** 21 0.472* - - 

11 0.839** 22 0.737** - - 

   فأقل                                           0.05ىدالة عند مستو الداللة *  فأقل      0.01ىدالة عند مستو الداللة ** 

جـــة Mـــل ) 2(لتكـــشف املؤشـــرات ¤حـــصائية املوòـــ�ة باGHـــدو  تبـــاط بـــrن د رعـــن وجـــود ا ر
جـة الTليـة للمحـو الـذي تnتXـW إليـھ الفقـ رفقرة من فقـرات OسـNبانة بالد رة، حيـث يNبـrن أن جميـع ر

تبــــاط موجبـــة ودالــــة عنــــد مـــستو داللــــة  O ىقـــيم ، ممـــا يــــدل ع�ــــ� صـــدق فقــــرات أداة البحــــث 0.01ر
  .وقياس@ا للسمة الWi وضعت لقياس@ا

ثبات �داة
ُ

نباخ واGHدو الباحثان للتحقق من ثبات أداة البحث استخدم  : لمعادلة الفا كر ) 3(و
اسة ريو�ò قيم الثبات ��او الد   .ر

  ) 3(لدو ج

اسة والثبات العام لالس�بانة نباخ rsاو الد َمعامالت ثبات ألفا كر َر ِ
ّ ر و ُ 

 رمحاو |س�بانة
عدد 

 الفقرات
نباخ  والفا كر

لاrsو �و  ر
نالتحديات ال°- يواج++ا املعلمو �� 

´س الطالب الصم وضعاف السمع  رتد
 .من خالل التعليم عن �عد

11 0.919 

 راrsو الثاOي
ل°- يواج++ا الطالب وأسر5م التحديات ا

 .من وج+ة نظر املعلم�ن
11 0.860 

راrsو 
 الثالث

فرص استدامة التعليم عن �عد للطالب 
الصم وضعاف السمع من وج+ة نظر 

 .معلم'&م
9 0.880 

 0.913 31 الثبات العام لالس�بانة
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لتبـrن نتــائج جــدو  ُ
اســة عاليــة؛ حيــث تراو) 3( رأن قــيم الثبــات ��ــاو أداة الد حــت مــا بــrن ر

اسة )0.919  و 0.860( َ، بIنما بلغت قيمة الثبات الك�. ألداة الد َر
ّ
ِ)0.913( yrقيم مرتفعة، �ش .Þو ،

ُ

جة عالية من الثبات، لذلك يمكن أن Æعتمد عل>;ا V. التطبيق امليداÆي  ٍإ�� أن أداة البحث تتمتع بد ٍ ر
اسة َللد َر ِ.  

اسة َإجراءات تطبيق الد َر ِ
ّ ُ

:  

اسـة اH}اصـة بتحـديات التعلـيم قام الباحثان بمج َموعة من اH}طوات لتطبيـق أداة الد َر ِ
ّ

ٍ
مــات مــن وج@ــة نظــر معلمــ>;م بمدينــة جــدة، وÞــ.  A زعــن *عــد للطــالب الــصم وضــعاف الــسمع أثنــاء

  :Mالتا�.

ُلا�Hـصو ع�ـ� خطـاب �ـس@يل م@مـة البحـث مــن قـسم ال�yبيـة اH}اصـة بجامعـة امللـك عبــد  .1
اسةالعز~ز حi¸ يتمكن الباحثان من  َإتمام إجراءات الد َر ِ

ّ. 
 .التأكد من صدق وثبات Aداة .2
اســـة للتحقيـــق ال@ــدف الـــذي صـــممت مـــن أجلـــھ، قـــام  .3 ر*عــد التحقـــق مـــن صـــالحية أداة الد

ابــــط OســـNبانة ع�ـــ� جميــــع معلXـــW الطـــالب الــــصم وضـــعاف الـــسمع Vــــ.  hـــع  رالباحثـــان بتو ز
Âدا) 117(معلــم، وقـــد بلغــت عــدد الـــردود ) 152(مدينــة جــدة والبـــالغ عــدد�م  *عــد ذلـــك، . ر

Âانتقــل الباحثــان ملرحلــة تحليــل البيانــات مــن خــالل معاGHــة البيانــات إحــصائيا مــن خــالل 

 . ، ومن ثم استخراج النتائج وتحليل@ا ومناقش¨;ا)SPSS(برنامج 
َّأســاليب املعا�Dــة Pحـــصائية للبيانــات     الســـتخراج النتــائج ومناقـــش¨;ا اســتخدم الباحثـــان  :ُ

، ومعامـل املتوسـط ا�Hـ تبـاط بyrسـو O نحـراف املعيـار ومعامـلOي وÃنسا نبـاخ(ري ، كمـا )وألفـا كر
اســتخدم تحليــل التبـــاين Aحــادي، واختبــار �ـــي �ــست واختبــار شـــيفيھ، وذلــك باســتخدام ا�Hـــزم 

 . )SPSS(¤حصائية 

اسة. 3   :رنتائج الد

لتحليــل النتــائج املتعلقــة بالــسؤال �و ِ
ّ ُ مــا التحــديات ال°ــ- يواج: ُ

ُ
´س عــن �عــد للطــالب  ر++ــا التــد

ْالصم وضعاف السمع من وج+ة نظر املعلم�ن َّ َّ
ِ

  ؟ُّ

hس الطـالب الـصم وضـعاف الـسمع  رللتعرف ع�� التحديات الWi يواج@@ا املعلمو Vـ. تـد ن ُّ

اسـة ع�ــ�  Vَـ. التعلـيم عـن *عــد؛ قـام الباحثـان بحــساب املتوسـطات ا�Hـسابية الســتجابات عينـة الد َر ِ
ّ

ª وجاءت النتائج ع�� النحو التا�.الفقرات املتعلقة ،  :ر;ذا ا��و

  

  

  

  

  

  



 

زمات للطالب الصم وضعاف السمع أثناء األ بعد عنتحديات التعليم 
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قم  رجدو    )4(ل

hس الطــالب الــصم  اســة ع�ــ� التحــديات الiــW يواج@@ــا املعلمــو Vــ. تــد ر اســتجابات أفــراد عينــة الد نر َ َ ِ
ّ

 وضعاف السمع V. التعليم عن *عد

رقم 
ة  رالعبا

ات  رالعبا
املتوسط 
 اrDسا2ي

|نحراف 
 ياملعيار

ترتKب 
ة  رالعبا

جة  رد
 املوافقة

1 
إملام معل.- الطالب الصم وضعاف السمع 

 باستخدامات التقنية ضعيف
 محايد 11 1.113 2.75

2 
صعوHة التعامل مع الطالب الصم وضعاف السمع �� 
التعليم عن �عد �س�ب تباين واختالف احتياجات Aل 

 طالب
 أوافق 1 1.028 3.65

3 
الصعوHة ال°- يواج++ا معلمو التعليم عن �عد يز;د من 

الطالب الصم وضعاف السمع �� إيصال املفا5يم 
 ا�sردة

 أوافق 2 1.199 3.65

4 
صعوHة استخدام : مثل(أواجھ �عض املشاAل التقنية 

 أثناء عملية التعليم عن �عد) لالفصو |ف@?اضية
 محايد 9 1.241 3.06

5 
«- أثناء عملية 5ناك ضعف �� الدعم الف«- والتق

 التعليم عن �عد
 محايد 7 1.174 3.16

6 
يواجھ معلمو الطالب الصم وضعاف السمع صعوHة �� 

´سية و�Oشطة  رتطبيق �عض |س@?اتيجيات التد
 اrDسية أثناء عملية التعليم عن �عد

 أوافق 3 1.027 3.59

7 
ة الصف أثناء عملية التعليم ع ن ر5ناك صعوHة �� إدا

 �عد
 محايد 8 1.205 3.15

8 
ة الوقت �س�ب قصر وقت اrDصة  ر5ناك صعوHة �� إدا

 أثناء عملية التعليم عن �عد
 محايد 10 1.226 2.88

9 
´سية للمعلم أثناء عملية  ر;ادة امل+ام و�عباء التد ز

 التعليم عن �عد
 محايد 6 1.099 3.29
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رقم 
ة  رالعبا

ات  رالعبا
املتوسط 
 اrDسا2ي

|نحراف 
 ياملعيار

ترتKب 
ة  رالعبا

جة  رد
 املوافقة

10 
 �5داف التعليمية يوجد صعوHة �� تحقيق �عض

اrDسية أو ال°- �عتمد ع�� التغذية الراجعة أثناء عملية 
 التعليم عن �عد

 أوافق 5 1.178 3.46

11 
صعوHة تقييم الطالب الصم وضعاف السمع أثناء 

 عملية التعليم عن �عد
 أوافق 4 1.164 3.48

 محايد 0.784 3.28 راملتوسط اrDسا2ي العام للمحو

�ــــ
ُ

ـــائج املوòــــ�ة باGHــــدو  لشyr النتـ َّ ـــق ) 4(ُ ـــة محايــــدو فيمــــا يتعلـ اسـ نإ�ــــ� أن أفــــراد عينــــة الد َ َر ِ
ّ

hس الطــالب الـصم وضــعاف الــسمع Vــ. التعلــيم عــن *عــد،  ربالتحـديات الiــW يواج@@ــا املعلمــو Vــ. تــد ن
، و�ــذا املتوســـط يقـــع Vـــ. الفئــة الثالثـــة مـــن املقيـــاس املتـــدرج )5 مـــن 3.28(وذلــك بمتوســـط حـــساÃي 

جة محايد)3.40 إ�� 2.61(اWµÈ، والWi ت�yاوح ما بrن اH}م ر، وÞ. الفئة الWi �شyr إ�� د
ُ

كما يNبrن من . 
اسة ع�� الفقرات  جة موافقة أفراد عينة الد َالنتائج املو�òة باGHدو أعاله أن �ناك تفاوتا V. د َر ِر

ّ ً
ل

hس الطالب الصم وضعاف  راملتعلقة بالتحديات الWi يواج@@ا املعلمو V. تد السمع V. التعليم عن ن
، و�ــذه )3.65  إ�ـ� 2.75(ر*عـد ؛ حيـث تراوحـت متوسـطات مــوافق¨;م ع�ـ� فقـرات �ـذا ا��ــو مـا بـrن 

جــة  راملتوسـطات تقـع بــالفئتrن الثانيـة والرا*عـة مــن املقيـاس املتــدرج اH}ماÈـWµ واللتـrن �ــشyrان إ�ـ� د
قم ) محايد، أوافق( اسة، فقد جاءت الفقرة  رع�� أداة الد َر َ ِ

صـعو�ة التعامـل مـع الطـالب " ، وÞـ.)2(ّ
Vـ. املرتبـة " الصم وضعاف السمع V. التعليم عن *عد *ـس�ب تبـاين واخـتالف احتياجـات Mـل طالـب 

قــــم )5 مــــن A)3.65و�ــــ�، بمتوســــط حــــساÃي  ـــن " ، وÞــــ.)3(ر، يل>;ــــا الفقــــرة  ـــن *عــــد يز~ــــد مـ التعلــــيم عـ
بمتوسط " ال املفا�يم ا�Gردةالصعو�ة الWi يواج@@ا معلمو الطالب الصم وضعاف السمع V. إيص

قم )5 من3.65(حساÃي إملام معلWX الطالب الصم وضعاف السمع " ، وÞ.)1(ر، بIنما جاءت الفقرة 
  ).5 من 2.75(باستخدامات التقنية ضعيف V. املرتبة Aخyrة، بمتوسط حساÃي 

ــة بالـــسؤال الثــــاOي ِتحليـــل النتـــائج املتعلقــ
ّ ُ ــا ال: ُ ــ� التحـــديات ال°ــــ- يواج++ـ ــا ¤ــ طــــالب مـ

 وأسر5م �� التعليم عن �عد من وج+ة نظر معلم'&م؟

ُّللتعرف ع�� التحديات الWi يواج@@ا الطالب وأسر�م V. التعليم عن *عد مـن وج@ـة نظـر 

اسـة ع�ـ� فقـرات �ـذا  َمعلم>;م؛ قام الباحثان بحساب املتوسطات ا�Hسابية الستجابات عينة الد َر ِ
ّ

، وجاءت النتائج ع�� النحو التا�.  :را��و
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قم  رجدو    ) 5(ل
اسـة ع�ـ� التحـديات الiــW يواج@@ـا الطـالب وأسـر�م Vـ. التعلـيم عـن *عــد  َاسـتجابات أفـراد عينـة الد َر ِ

ّ

 من وج@ة نظر معلم>;م

رقم 
ة رالعبا

ات  رالعبا
املتوسط 
 اrDسا2ي

|نحراف 
 ياملعيار

ترتKب 
ة  رالعبا

جة    رد
 املوافقة

12 
ــــو أج ـــــــذين يمتلكـــــ ــــــالب الـ ــــــدد الطـــ ــــــة عـــ +ـــــــــزة نقلــ

 محايد 8 1.154 3.20 حاسب آ£�

13 
ة الطـالب الـصم وضـعاف الـسمع ع�ـ�  رعـدم قـد

 محايد 9 1.134 3.15 التعامل مع التقنية

14 

ـــن �عــــــد �ــــــ� �ــــــش�ت  �ــــــسا5م مــــــصادر التعلــــــيم عـــ
الطـــــالب الـــــصم وضـــــعاف الـــــسمع لك�?�&ـــــا مثـــــل 

ــــــ� ( ــــ°-، الواجبـــــــات �ـ ســـ ــــــ�ن، منـــــــصة مد ــــاة عـ رقنـــ
¿� )التمي

 محايد 10 1.219 3.12

15 
يواجـھ الطـالب الــصم وضـعاف الـسمع صــعوHة 

ات اrsوسبة   محايد 6 1.025 3.25 ر�� ف+م |ختبا

16 

لصعوHة اrDصو ع�� استجابة الطـالب الـصم 
وضعاف السمع أثناء التعلـيم عـن �عـد لتحديـد 

 ىمستو أداÀ&م
 محايد 7 1.030 3.21

17 
تا�عـة تطبيـق اCDطـط تواجھ �سر صعوHة �� م

 أوافق 3 0.997 3.50 التعليمية الفردية

18 
 تواجھ �سر صعوHات �� التعامل مع التقنية

 أوافق 4 1.047 3.49

19 
 ?�تواجـــــــھ �عـــــــض �ســـــــر مـــــــشكالت ماديـــــــة لتـــــــوف

 أوافق 2 1.106 3.75 احتياجات أبناÀ&م للتعليم عن �عد

20 
 ضعف شبكة |ن@?نت 

 أوافق 1 1.134 3.87

21 
 ىعدم اقتناع �سر بجدو التعليم عن �عد

 أوافق 5 1.126 3.46

22 

ــــع  ـــن �عـــــد أضــــــعف تواصـــــل �ســــــر مــ التعلـــــيم عـــ
 محايد 11 1.368 2.82 املعلم�ن

 محايد 0.736 3.35 املتوسط اrDسا2ي العام
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لتكــشف املؤشــرات ¤حــصائية املوòــ�ة باGHــدو  اســة محايــدو أ) 5(َّ نن أفــراد عينــة الد َ َر ِ
ّ

فيما يتعلق بالتحديات الWi يواج@@ا الطالب وأسر�م V. التعليم عـن *عـد، وذلـك بمتوسـط حـساÃي 
، و�ــذا املتوسـط يقــع Vـ. الفئــة الثالثـة مــن املقيـاس املتــدرج اH}ماÈـWµ، والiــW ت�ـyاوح مــا )5 مـن 3.35(

، وÞــــ. الفئــــة الiــــW �ــــشyr إ�ــــ� د)3.40 إ�ــــ� 2.61(بــــrن 
ُ

ـــد كمــــا يNبــــrن مــــن النتــــائج املوòــــ�ة . رجــــة محايـ
اســـــة ع�ــــ� الفقـــــرات املتعلقـــــة  جـــــة موافقــــة أفـــــراد عينــــة الد ـــاك تفاوتـــــا Vــــ. د َباGHــــدو أعـــــاله أن �نـ َر ِر

ّ ً
ل

بالتحــــديات الiــــW يواج@@ــــا الطــــالب وأســــر�م Vــــ. التعلــــيم عــــن *عــــد مــــن وج@ــــة نظــــر معلمــــ>;م؛ حيــــث 
، و�ـذه املتوســطات )3.87  إ�ـ� 2.82( بـrن رتراوحـت متوسـطات مـوافق¨;م ع�ـ� فقـرات �ــذا ا��ـو مـا

جـــة  محايـــد، (رتقـــع بـــالفئتrن الثانيـــة والرا*عـــة مـــن املقيـــاس املتـــدرج اH}ماÈـــWµ واللتـــrن �ـــشyrان إ�ـــ� د
قـــم )أوافـــق Vـــ. املرتبـــة Aو�ـــ�، بمتوســـط " ضـــعف شـــبكة Oن�yنـــت" ، وÞـــ.)20(ر، فقـــد جـــاءت الفقـــرة 

قــــم )5 مـــن 3.87(حـــساÃي  تواجـــھ *عــــض Aســـر مــــشكالت ماديـــة لتــــوفyr " ، وÞـــ.)19(ر، يل>;ــــا الفقـــرة 
قم )5 من 3.75(بمتوسط حساÃي " احتياجات أبناÛ;م للتعليم عن *عد ، )22(ر، بIنما جاءت الفقرة 

.Þن" وrسر مع املعلمA ي " التعليم عن *عد أضعف تواصلÃة بمتوسط حساyrخA املرتبة .V)2.82 
  ).5من 

ــة بالــــسؤال ــائج املتعلقــ ِ  تحليــــل النتــ
ّ ُ ــا فــــرص اســــتدامة التعلــــيم عــــن �عــــد :  الثالــــثُ مــ

 للطالب الصم وضعاف السمع من وج+ة نظر معلم'&م؟

ُّللتعـرف ع�ـ� فـرص اسـتدامة التعلـيم عـن *عـد للطـالب الـصم وضـعاف الـسمع مـن وج@ـة 

اســـــة ع�ــــــ�  ـــام الباحثــــــان بحـــــساب املتوســـــطات ا�Hـــــسابية الســــــتجابات عينـــــة الد ـــ>;م؛ قــ َنظـــــر معلمــ َر ِ
ّ

ª وجاءت النتائج ع�� النحو التا�.الفقرات املتعلقة ،   :ر;ذا ا��و

قم  رجدو    )6(ل

اســـة ع�ـــ� فـــرص اســـتدامة التعلـــيم عـــن *عـــد للطـــالب الـــصم وضـــعاف  َ اســـتجابات أفـــراد عينـــة الد َر ِ
ّ

 السمع من وج@ة نظر معلم>;م

  رقم 
ة  رالعبا

ات  رالعبا
املتوسط 
 اrDسا2ي

|نحراف 
 ياملعيار

ترتKب 
ة  رالعبا

جة املوافقة  رد

23 
وضع لوائح تنظيمية الستخدام وتطبيق 

 التعليم عن �عد
 أوافق 9 0.953 3.73

24 
م ألنظمة التعليم  زتوف�? الدعم املادي الال

 عن �عد
 أوافق 7 0.856 4.01

25 
ة وتنظيم عمليات  م إلدا ;ب الال رتوف�? التد ز ر

 التعليم عن �عد
 أوافق 6 0.836 4.01
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  رقم 
ة  رالعبا

ات  رالعبا
املتوسط 
 اrDسا2ي

|نحراف 
 ياملعيار

ترتKب 
ة  رالعبا

جة املوافقة  رد

26 
ىفع مستو  الو�Æ لدى املعلم�ن بأ5مية ر

 التعليم عن �عد
 أوافق 8 1.091 4.00

27 
ىفع مستو الو�Æ لدى �سر بأ5مية  ر

 التعليم عن �عد
 أوافق 5 0.912 4.15

;ادة سرعة |تصال باإلن@?نت 28 ة  زضر  أوافق �شدة 2 0.958 4.30 ور

29 
التحف�¿ من خالل تخفيض أسعار 

 ت �� خدمة Pن@?نت|ش@?اAا
 أوافق �شدة 1 0.843 4.42

ي 30  أوافق �شدة 3 0.662 4.26 رتقو;م عملية التعليم عن �عد �شcل دو

31 
ب اrsلية والدولية  ر|ستفادة من التجا

 فيما من شأنھ تطو;ر التعليم عن �عد
 أوافق �شدة 4 0.865 4.26

 أوافق 0.579 4.13 املتوسط اrDسا2ي العام

لمن خالل استعراض النتائج املو�òة باGHدو  َّ اسة موافقو ) 6(ُ نيNبrن أن أفراد عينة الد َ َر ِ
ّ

ع�ــ� فــرص اســـتدامة التعلــيم عــن *عـــد للطــالب الــصم وضـــعاف الــسمع املقدمــة ل@ـــم Vــ. OســـNبانة، 
س املتـــدرج ، و�ـــذا املتوســط يقــع Vــ. الفئـــة الرا*عــة مــن املقيــا)5 مــن 4.13(وذلــك بمتوســط حــساÃي 

جة أوافق)4.20 إ�� 3.41(اH}ماWµÈ، والWi ت�yاوح ما بrن  ر، وÞ. الفئة الWi �شyr إ�� د
ُ

كما يNبrن من . 
اسة ع�� الفقرات  جة موافقة أفراد عينة الد �ا V. د َالنتائج املو�òة باGHدو أعاله أن �ناك تقا َر ر ِر

ّ ً
ل

 السمع من وج@ـة نظـر معلمـ>;م؛ املتعلقة بفرص استدامة التعليم عن *عد للطالب الصم وضعاف
ـــ� 3.73(رحيـــــث تراوحـــــت متوســـــطات مـــــوافق¨;م ع�ـــــ� فقـــــرات �ـــــذا ا��ـــــو مـــــا بـــــrن  ، و�ـــــذه )4.42  إ�ــ

جة  راملتوسطات تقع بالفئتrن الرا*عة واH}امسة من املقياس املتدرج اH}ماWµÈ واللتrن �شyrان إ�� د
اســة، فقــد جــاءت الفقــرة ) أوافــق، أوافــق *ــشدة( َع�ــ� أداة الد َر ِ

التحفrــ¥ مــن خــالل " ، وÞــ.)29(رقــم ّ
، )5 مــن V)4.42ــ. املرتبــة Aو�ــ� بمتوســط حــساÃي " تخفــيض أســعار Oشــ�yاMات Vــ. خدمــة ¤ن�yنــت 

قــم  ~ــادة ســرعة Oتــصال باإلن�yنــت" ، وÞــ.)28(ريل>;ــا الفقــرة  ة  زضــر  مــن 4.30(بمتوســط حــساÃي " ور
قم )5 " ة السـتخدام وتطبيـق التعلـيم عـن *عـدوضع لوائح تنظيمي" ، وÞ.)23(ر، بIنما جاءت الفقرة 

  ).5 من V)3.73. املرتبة Aخyrة بمتوسط حساÃي 

ِتحليل النتـائج املتعلقـة بالـسؤال الرا�ـع
ّ ُ املؤ�ـل العلXـW، العمـر، سـنوات (مـا تـأثyr متغrـyات  :ُ

~�يــة ات التد راz{Hــyة، الــدو ىVــ. تقــدير مــستو مالءمــة التعلــيم مــن *عــد للتالميــذ الــصم مــن وج@ــة ) ر
 ر معلم>;م؟نظ
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أوال
ً

ق باختالف املؤ5ل العل.-:  ق ذات داللـة إحـصائية : والفر َّللتعرف ع�� ما إذا Mانت �ناك فر ُ ٌ و ُّ

اسة، �عز ملتغyr املؤ�ل العلWX، استخدم الباحثان اختبار تحليل التباين  ىV. استجابات عينة الد
ُ َ َر ِ

ّ

قم ، حيث جاءت النتائج كما يو�ò@ا اA)One-Way ANOVA(GHحادي  ردو   ):7(ل

قم  رجدو    )7(ل

للتعـرف ع�ـ� مـا إذا Mـان �نـاك اخـتالف بـrن وج@ـات نظـر ) ف( نتائج اختبار تحليل التبـاين Aحـادي 
WXاسة باختالف املؤ�ل العل اسة نحو محاو الد َعينة الد ََ رَ ِر ِ

ّ   رّ

اسة َمحاو ومجاالت الد َر ِ
ّ  ا�sموعات ر

  مجموع

 املر2عات

جات  رد
 اrDر;ة

متوسط 
 املر2عات

ة قيم
 ف

 ىمستو الداللة

ب�ن 
 ا�sموعات

2.170 3 0.723 

داخل 
 ا�sموعات

69.105 113 0.612 

1.183  

 

0.320  

 
 غ�? دالة

التحديات ال°- يواج++ا 
´س الطالب  راملعلمو �� تد ن
الصم وضعاف السمع �� 

 التعليم عن �عد

  116 71.275 ا�sموع

ب�ن 
 ا�sموعات

0.203 3 0.068 

داخل 
 ا�sموعات

62.633 113 0.554 

0.122  

 

0.947  

 
 غ�? دالة

التحديات ال°- يواج++ا 
عليم الطالب وأسر5م �� الت

عن �عد من وج+ة نظر 
 معلم'&م

  116 62.837 ا�sموع

ب�ن 
 ا�sموعات

1.696 3 0.565 

داخل 
 ا�sموعات

37.24 113 0.330 

1.716  

 

0.168  

 
 غ�? دالة

فرص استدامة التعليم عن 
�عد للطالب الصم وضعاف 

السمع من وج+ة نظر 
 معلم'&م

  116 38.936 ا�sموع

ل�ـــــشyr النتـــــائج املوòـــــ�ة باGHـــــدو 
ُ

ق ذات داللـــــة إحـــــصائية Vـــــ. )7( َّ، إ�ـــــ� عـــــدم وجـــــود فـــــر
ٍ و

اســة تجـاه  َاسـتجابات أفــراد عينـة الد َر ِ
hس الطــالب الــصم (ّ رالتحــديات الiـW يواج@@ــا املعلمـو Vــ. تـد ن

لتعليم عـن *عـد، التحـديات الiـW يواج@@ـا الطـالب وأسـر�م Vـ. التعلـيم عـن *عـد وضعاف السمع V. ا
من وج@ة نظر معلم>;م، فرص استدامة التعليم عن *عد للطالب الصم وضعاف السمع من وج@ـة 

  .ىباختالف املستو التعليWX) نظر معلم>;م

ثانيـــا
ً

ق بـــاختالف العمـــر:  ق ذا: والفـــر ٌللتعـــرف ع�ـــ� مـــا إذا Mانـــت �نـــاك فـــر و َّت داللـــة إحـــصائية Vــــ. ُّ ُ

اسـة، �عــز ملتغrـy العمــر، اسـتخدم الباحثــان اختبـار تحليــل التبـاين Aحــادي  ىاسـتجابات عينــة الد
ُ َ َر ِ

ّ

)One-Way ANOVA( قم ر، حيث جاءت النتائج كما يو�ò@ا اGHدو    ):8(ل
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قم  رجدو    ) 8(ل

تالف بـrن وج@ـات نظــر للتعـرف ع�ــ� مـا إذا Mـان �نـاك اخــ) ف(نتـائج اختبـار تحليـل التبــاين Aحـادي 
اسة باختالف العمر اسة نحو محاو الد َعينة الد ََ رَ ِر ِ

ّ   رّ

اسة َمحاو ومجاالت الد َر ِ
ّ  ا�sموعات ر

  مجموع

 املر2عات

جات  رد
 اrDر;ة

متوسط 
 املر2عات

قيمة 
 ف

 ىمستو الداللة

�ن ب
 ا�sموعات

3.271 2 1.635 

داخل 
 ا�sموعات

68.005 114 0.597 

2.741  

 

0.069  

 
 غ�? دالة

التحديات ال°- يواج++ا 
´س الطالب  راملعلمو �� تد ن
الصم وضعاف السمع �� 

 التعليم عن �عد

  116 71.275 ا�sموع

ب�ن 
 ا�sموعات

.400 2 0.200 

داخل 
 ا�sموعات

62.437 114 0.548 

0.365  

 

0.695  

 
 غ�? دالة

التحديات ال°- يواج++ا 
الطالب وأسر5م �� التعليم 

عن �عد من وج+ة نظر 
 معلم'&م

  116 62.837 ا�sموع

ب�ن 
 ا�sموعات

3.186 2 1.593 

داخل 
 ا�sموعات

35.750 114 0.314 

5.080  

 

0.008  

 
 *دالة

فرص استدامة التعليم عن 
�عد للطالب الصم وضعاف 

السمع من وج+ة نظر 
 معلم'&م

  116 38.936 ا�sموع

ق ذات داللة )8 (لمن خالل استعراض النتائج املو�òة باGHدو ٍ،  يNبrن عدم وجود فر و
اســـة تجــاه  َإحــصائية Vـــ. اســـتجابات أفـــراد عينـــة الد َر ِ

ّ hس (َّ رالتحـــديات الiـــW يواج@@ـــا املعلمـــو Vـــ. تـــد ن
الطــالب الــصم وضــعاف الــسمع Vــ. التعلــيم عــن *عــد، التحــديات الiــW يواج@@ــا الطــالب وأســر�م Vــ. 

تغrـy العمــر، بIنمـا تكـشف النتــائج عـن وجــود بــاختالف م) التعلـيم عـن *عــد مـن وج@ــة نظـر معلمـ>;م
اســة نحــو  ق ذات داللــة إحــصائية بــrن Vــ. اســتجابات أفــراد عينــة الد رفــر فــرص اســتدامة التعلــيم (و

بـاختالف متغrـy العمـر، ولتحديـد ) عن *عد للطالب الصم وضـعاف الـسمع مـن وج@ـة نظـر معلمـ>;م
ق M .Vل فئة من فئات العمر نحو Oتجاه حو � لصا�H الفر رذا ا��ـو اسـتخدم الباحثـان اختبـار و

  :ل، وجاءت النتائج كما يو�ò@ا اGHدو التا�."شيفيھ"
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قم  رجدو    ) 9(ل

ق M .Vل فئة من فئات العمر" شيفيھ"نتائج اختبار    وللفر

اسة رمحاو الد  ن العمر ر
املتوسط 
 اrDسا2ي

24-35 
 سنة

  سنة35-45
أكQ? من 

  سنة45

   - 4.08 40  سنة24-35

 *-0.397- -  3.96 39  سنة35-45

ـــــــرص اســــــــــتدامة  فـــ
التعلـــــيم عـــــن �عـــــد 

ـــــالب ا ــــــــ ــــــــصم للطـ لــــــ
ــــــعاف الــــــــسمع  وضــ
ــــــر  ــــــــن وج+ـــــــــــة نظـــــ مـــ

 معلم'&م

 45أكQ? من 
 سنة

38 4.35  0.397* - 

ق دالة عند مستو                *  ىفر   .فأقل0.05و

ق ذات داللة إحصائية ) 9(لتكشف املؤشرات ¤حصائية املو�òة باGHدو  وعن وجود فر
اســة نحــو Vــ. اســتجا فــرص اســتدامة التعلــيم عــن *عــد للطــالب الــصم وضــعاف (ربات عينــة الد

بـــاختالف متغrـــy العمـــر، ومـــن خـــالل املتوســـطات ا�Hـــسابية ) الـــسمع مـــن وج@ـــة نظـــر معلمـــ>;م
ق لـصا�H املعلمـrن أ�ـ�اب الفئـة العمر~ـة  واملو�òة باGHدو السابق يNبrن أن الفر أكzـyمن (ل

  ). سنة45

ثالثــا
ً

ق بــاختالف:  ق ذات داللــة :  ســنوات اQCDــ?ةوالفــر ُللتعــرف ع�ــ� مــا إذا Mانــت �نــاك فــر ٌ و ُّ

اســة، �عــز ملتغrــy ســـنوات اz{Hــyة، اســتخدم الباحثــان اختبـــار  ىإحــصائية Vــ. اســتجابات عينـــة الد
ُ َ َر ِ

ّ َّ

قــم )One-Way ANOVA(تحليــل التبــاين Aحــادي  ر، حيــث جــاءت النتــائج كمــا يوòــ�@ا اGHــدو  ل
)10:(  

قم  رجدو    )10(ل

للتعـرف ع�ـ� مـا إذا Mـان �نـاك اخـتالف بـrن وج@ـات نظـر ) ف(اختبار تحليل التبـاين Aحـادي  نتائج 
اسة باختالف سنوات اyz{Hة اسة نحو محاو الد َعينة الد ََ رَ ِر ِ

ّ   رّ

اسة َمحاو ومجاالت الد َر ِ
ّ  ا�sموعات ر

  مجموع

 املر2عات

جات  رد
 اrDر;ة

متوسط 
 املر2عات

قيمة 
 ف

 ىمستو الداللة

ب�ن 
 ا�sموعات

0.591 3 0.197 

داخل 
 ا�sموعات

70.684 113 0.626 

0.315  

 

0.814  

 
 غ�? دالة

يواج++ا التحديات ال°- 
´س الطالب  راملعلمو �� تد ن
الصم وضعاف السمع �� 

 التعليم عن �عد

  116 71.275 ا�sموع
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اسة َمحاو ومجاالت الد َر ِ
ّ  ا�sموعات ر

  مجموع

 املر2عات

جات  رد
 اrDر;ة

متوسط 
 املر2عات

قيمة 
 ف

 ىمستو الداللة

 ب�ن
 ا�sموعات

0.636 3 0.212 

داخل 
 ا�sموعات

62.200 113 0.550 

0.385  

 

0.764  

 
 غ�? دالة

التحديات ال°- يواج++ا 
الطالب وأسر5م �� التعليم 

عن �عد من وج+ة نظر 
 معلم'&م

  116 62.837 ا�sموع

ب�ن 
 ا�sموعات

2.422 3 0.807 

داخل 
 ا�sموعات

36.514 113 0.323 

2.498  

 

0.063  

 
 غ�? دالة

فرص استدامة التعليم عن 
�عد للطالب الصم وضعاف 

السمع من وج+ة نظر 
 معلم'&م

  116 38.936 ا�sموع

ق ذات داللـــــة إحـــــصائية Vـــــ. )10(ليNبـــــrن مـــــن النتـــــائج املوòـــــ�ة باGHـــــدو  َّ، عـــــدم وجـــــود فـــــر
ٍ و

اســة تجـاه  َاسـتجابات أفــراد عينـة الد َر ِ
hس الطــالب الــصم (ّ رالتحــديات الiـW يواج@@ــا املعلمـو Vــ. تـد ن

طـالب وأسـر�م Vـ. التعلـيم عـن *عـد وضعاف السمع V. التعليم عـن *عـد، التحـديات الiـW يواج@@ـا ال
من وج@ة نظر معلم>;م، فرص استدامة التعليم عن *عد للطالب الصم وضعاف السمع من وج@ـة 

  .باختالف سنوات اyz{Hة) نظر معلم>;م

ــا ا�عـ
ً

ــالتعليم عـــن �عـــد: ر ;�يـــة املتعلقـــة بـ ات التد ُعـــدد الـــدو ر ُّللتعـــرف ع�ـــ� مـــا إذا Mانــــت  :ر

ق ذات داللـــة إحـــصائي َّ�نـــاك فـــر ُ ٌ ~�يـــة و ات التد اســـة، �عـــز لعـــدد الـــدو Vـــ. اســـتجابات عينـــة الد رة  رر ى
ُ َ َ ِ

ّ

 One-Way(ٌاملتعلقـــــة بـــــالتعلم عـــــن *عـــــد، اســـــتخدم الباحثـــــان اختبـــــار تحليـــــل التبـــــاين Aحـــــادي 
ANOVA(ذلك �òدو التا�. يوGHل، وا:  
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قم  رجدو    ) 11(ل

خــتالف بـrن وج@ـات نظــر للتعـرف ع�ــ� مـا إذا Mـان �نـاك ا) ف(نتـائج اختبـار تحليـل التبــاين Aحـادي 
~�ية املتعلقة بالتعلم عن *عد ات التد اسة باختالف عدد الدو اسة نحو محاو الد ُعينة الد ر ر رر َر ََ َِ ِ

ّ ّ  

اسة َمحاو ومجاالت الد َر ِ
ّ  ا�sموعات ر

  مجموع

 املر2عات

جات  رد
 اrDر;ة

متوسط 
 املر2عات

قيمة 
 ف

 ىمستو الداللة

ب�ن 
 ا�sموعات

4.458 3 1.486 

داخل 
 ا�sموعات

66.818 113 0.591 

2.513  

 

0.062  

 
 غ�? دالة

التحديات ال°- يواج++ا 
´س ا راملعلمو �� تد لطالب ن

الصم وضعاف السمع �� 
 التعليم عن �عد

  116 71.275 ا�sموع

ب�ن 
 ا�sموعات

8.021 3 2.674 

داخل 
 ا�sموعات

54.815 113 0.485 

5.512  

 

0.001  

 
 *دالة

التحديات ال°- يواج++ا 
الطالب وأسر5م �� التعليم 

عن �عد من وج+ة نظر 
 معلم'&م

  116 62.837 ا�sموع

ب�ن 
 ا�sموعات

4.578 3 1.526 

داخل 
 ا�sموعات

34.358 113 0.304 

5.019  

 

0.003  

 
 *دالة 

فرص استدامة التعليم عن 
�عد للطالب الصم وضعاف 

السمع من وج+ة نظر 
 معلم'&م

  116 38.936 ا�sموع

ـــــدو  ـــائج املوòــــــ�ة باGHــ ل�ــــــشyr النتـــ ٌ
ق ذات داللــــــة إحــــــصائية Vـــــــ. )11( ـــود فـــــــر َّ،  إ�ــــــ� عــــــدم وجـــ

ٍ و
اســة تجـاه  َاسـتجابات أفــراد عينـة الد َر ِ

hس الطــالب الــصم (ّ رالتحــديات الiـW يواج@@ــا املعلمـو Vــ. تـد ن
~�يـة املتعلقـة بـالتعلم ) وضـعاف الـسمع Vـ. التعلـيم عـن *عـد ات التد ربـاختالف عـدد الـدو ٌعـن *عــد، ر

اسـة  ق ذات داللة إحـصائية بـrن Vـ. اسـتجابات أفـراد عينـة الد ربIنما تكشف النتائج عن وجود فر و
التحديات الWi يواج@@ا الطـالب وأسـر�م Vـ. التعلـيم عـن *عـد مـن وج@ـة نظـر معلمـ>;م، فـرص (نحو 

د بـاختالف عــد) اسـتدامة التعلـيم عـن *عـد للطـالب الـصم وضـعاف الـسمع مـن وج@ـة نظـر معلمـ>;م
ق Vــ. Mــل فئــة مــن فئــات عــدد  ~�يــة املتعلقــة بــالتعلم عــن *عــد، ولتحديــد صــا�H الفــر ات التد والــدو ٌ ر ر

~�ية املتعلقة بالتعلم عن *عد ات التد ٌالدو ر ~ن استخدم الباحثان . ر رنحو Oتجاه حو �ذين ا��و ل
  :ل، وجاءت النتائج كما يو�ò@ا اGHدو التا�."شيفيھ"اختبار 
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قم  رجدو    )12(ل

~�ية" شيفيھ"تبار  نتائج اخ ات التد ق M .Vل فئة من فئات الدو رللفر ر   و

اسة رمحاو الد  ر

ات  رعدد الدو
;�ية  رالتد

املتعلقة بالتعلم 
 .ٌعن �عد

 ن
املتوسط 
 اrDسا2ي

 15أك�? من  15 -13 12 -7 1-6

1-6 76 3.22 -    

7- 12 22 2.88  -   

13- 15 11 3.11   - 0.646* 

التحديات ال°- 
يواج++ا الطالب 

وأسر5م �� التعليم 
عن �عد من وج+ة 

 - *-0.646-   3.53 8 15أك�? من  نظر معلم'&م

1-6 76 4.20 -    

7- 12 22 3.89  -  0.639* 

13- 15 11 3.57   - 0.657* 

فرص استدامة 
التعليم عن �عد 
للطالب الصم 

وضعاف السمع من 
 - *-0.657- *-0.639-  4.22 8 15أك�? من  وج+ة نظر معلم'&م

ق دالة عند مستو      *  ىفر   .فأقل0.05و

ـــة إحــــــصائية Vــــــ. ) 12(ليNبــــــrن مــــــن النتــــــائج املوòــــــ�ة باGHــــــدو  ق ذات داللـــ وأن �نــــــاك فــــــر
اســة نحــو  التحــديات الiــW يواج@@ــا الطــالب وأســر�م Vــ. التعلــيم عــن *عــد مــن (راسـتجابات عينــة الد

 الــصم وضــعاف الــسمع مــن وج@ـــة وج@ــة نظــر معلمــ>;م، فــرص اســتدامة التعلــيم عـــن *عــد للطــالب
~�ية املتعلقة بالتعلم عن *عـد، ومـن خـالل املتوسـطات ) نظر معلم>;م ات التد ٌباختالف عدد الدو ر ر

ق لــصا�H املعلمــrن ا�Hاصــلrن ع�ــ�  وا�Hــسابية املوòــ�ة باGHــدو الــسابق يNبــrن أن الفــر أك�ــy مــن (ل
~�ية) 15 ة تد ردو  .ر

4 .?�  :املناقـشـة والتفس

ــائج الــــس ــ� : لؤال �و ومناقــــشتھخالصــــة نتــ ــو �ــ ــ- يواج++ــــا املعلمــ ــا التحــــديات ال°ــ نمــ
´س الطالب الصم وضعاف السمع �� التعليم عن �عد؟  رتد

اسة محايدو حو التحديات الWi يواج@@ا املعلمو  ن أظ@رت النتائج أن أفراد عينة الد ل ن َ َر ِ
ّ

hس الطالب الصم وضعاف السمع V. التعليم عن *عد وتبrن من النتا Vُ. تد زئج أن أبر الفقرات الWi ر
جـة املوافقـة Vـ. �ـذا ا��ـو Þـ. صـعو�ة التعامـل مـع الطـالب الـصم وضـعاف الـسمع  رحصلت ع�ـ� د ر
ـــن  ـــن *عـــــد يز~ــــد مــ ـــب، التعلــــيم عـ Vــــ. التعلــــيم عـــــن *عــــد *ـــــس�ب تبــــاين واخــــتالف احتياجـــــات Mــــل طالــ

ردة، كــذلك الـصعو�ة الiــW يواج@@ــا معلمــو الطــالب الــصم وضـعاف الــسمع Vــ. إيــصال املفــا�يم ا�Gــ
hسية  رقد يواجھ معلمو الطالب الصم وضعاف السمع صعو�ة V. تطبيق *عض Oس�yاتيجيات التد

يوhعـز الباحثـان �ـذه النNيجـة إ�ـ� تبـاين واخـتالف . وÆAشطة ا�Hسية أثناء عملية التعليم عن *عـد
احتياجـــات Mـــل طالــــب فالـــصم وضـــعاف الــــسمع فئـــة غrـــy متجاÆــــسة فTـــل فـــرد مــــØ;م لـــھ خصائــــصھ 
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�}تلفة عن �خر، كما يتأثر أداء الصم وضعاف السمع *شTل سلV WÚ. ا�Gال MAاديM WXالقراءة ا
اÄ;م اللغو~ــة، وعــدم مالئمــة  ، وقــد روالعلــوم والر~اضــيات، وhعــود ذلــك إ�ــ� تــأخر�م Vــ. النمــو اللغــو ي

hس الطـــالب الـــص hس ل@ـــم، ممـــا يحـــد مـــن اســـتخدام املعلمـــrن للـــتعلم عـــن *عـــد Vـــ. تـــد رطـــر التـــد ُر م ق
ة الصف أثنـاء عمليـة التعلـيم عـن *عـد، . وضعاف السمع ركذلك، قد يواجھ املعلمrن صعو�ة V. إدا

كمــا أن �نــاك Æــسبة . وصـعو�ة تقيــيم الطــالب الــصم وضـعاف الــسمع أثنــاء عمليــة التعلــيم عـن *عــد
ــــد مـــــن توظيـــــف *عــــــض  ـــة ممـــــا يحــ ــــعف Vـــــ. ¤ملــــــام باســـــتخدام التقنيــ كبrـــــyة مـــــن املعلمـــــrن لــــــد×;م ضـ

hسية وÆAشطة ا�Hسية أثناء عملية التعليم عن *عد، Aمر الذي قد يؤثر ع�� Oس�yاتيج ريات التد
باإلضافة إ�� وجود *عض املعوقات والتحديات املرتبطة بالطالب . ُاستدامة عملية التعليم عن *عد

ة الطــالب الــصم  روأســر�م والiــW قــد تمثــل عــائق أمــام توظيــف املعلمــrن للتعلــيم عــن *عــد كعــدم قــد ُ

ات ا��وسـبة، وأيـضا، قـد وض عاف السمع ع�� التعامل مع التقنية، وصعو�ة ف@م الطالب لالختبـا
ً

ر
اسة السلWX واملTاو . تواجھ Aسر صعو�ات V. التعامل مع التقنية يتتفق �ذه النNيجة مع نتائج د ر

�ــــا)2020( ~ب املعلمــــrن ع�ــــ�  ز، والiــــW أظ@ــــرت مجموعــــة مــــن التحــــديات والiــــM Wــــان أبر رعــــدم تــــد
ـــية، وعـــــدم توافــــــق اســـــت لخدام اGHـــــداو البـــــصر~ة، ضـــــعف اســــــتخدام املعلمـــــrن للفـــــصو Oف�yاضــ ل

ات للطــالب ذو ¤عاقــة الــسمعية مــع التعلــيم عــن *عــد ياملقــر تــن . ر اســة و وكمــا اتفقــت مــع نتــائج د ر
نوالWi توصلت إ�� أن املعلمrن يالقو صـعو�ات كبrـyة Vـ. التعامـل مـع التقنيـة *ـس�ب نقـص ) 2014(

 .ستخدام التعليم عن *عداملعرفة V. ا

ــاOي ومناقـــشتھ ــائج الـــسؤال الثـ ــا الطـــالب : خالصـــة نتـ مـــا ¤ـــ� التحـــديات ال°ـــ- يواج++ـ
 وأسر5م �� التعليم عن �عد من وج+ة نظر معلم'&م؟

اســـة محايــــدو فيمـــا يتعلـــق بالتحــــديات الiـــW يواج@@ــــا  نبيnـــت النتـــائج أن أفــــراد عينـــة الد َ َر ِ
ّ

جــة الطـالب وأســر�م Vــ. التعلــيم عــن *عــد، وت ربــrن مــن النتــائج أن أبــر الفقــرات الiــW حــصلت ع�ــ� د ز
ضـــعف شـــبكة Oن�yنـــت، تواجـــھ *عـــض Aســـر مـــشكالت ماديـــة لتـــوفyr (راملوافقـــة Vـــ. �ـــذا ا��ـــو Þـــ. 

احتياجـــات أبنـــاÛ;م للتعلـــيم عـــن *عـــد، تواجـــھ Aســـر صـــعو�ة Vـــ. متا*عـــة تطبيـــق اH}طـــط التعليميـــة 
ـــة ـــائج د). الفرديــ ــــع نتــ ياســـــة الـــــسلWX واملTـــــاو حيـــــث تتفـــــق �ـــــذه النNيجـــــة مـ ، والiـــــW أظ@ـــــرت )2020(ر

�ا يضعف Oتصال باإلن�yنت، وhعز الباحثان �ذه النNيجـة  زمجموعة من التحديات والM Wiان أبر
ُإ�ــــ� محدوديــــة اســــتخدام الــــتعلم عــــن *عــــد نNيجــــة للتTــــاليف املبدئيــــة البا�ظــــة عنــــد شــــراء Aج@ــــزة 

�Hواس اH}مس V. نظام التعليم عن *عـد الـذي ضعف شبكة ¤ن�yنت، ومحدودية تأثyr ا, املطلو�ة
زال يتجـــاو Vـــ. اســـتخدامھ إال حاســـة الـــسمع والبـــصر واللمـــس، وOســـتخدام املفـــرط لzـــyامج التعلـــيم 

 .¤لك�yوÆي

ـــن *عــــد يواجــــھ *عـــــض  ـــ� التعلــــيم عـ ي إ�ـ ـــ� أن Oنتقــــال مــــن التعلــــيم ا�Hـــــضو ُباإلضــــافة إ�ـ ر
و�ــة ل@ــذا الــشTل مــن التعلــيم Mــأج@زة الكمبيــوتر تــوافر التقنيــات املطل: الــصعو�ات وا�Hــواجز ومØ;ــا

وAج@زة اللوحية وال@واتف الذكية الWi قد ال يمتلك@ا *عض الطالب، عدم وجود اتـصال باإلن�yنـت 
أن *عـــض املـــواد تتطلـــب ) 2021(و�ــذا يتفـــق مـــع مــا أشـــار إليـــھ مــد�ش . أو ضــعف ســـرعة Oتـــصال

ا أن طبيعـة املـتعلم �ـشTل صـعو�ة Vـ. التعلـيم كمـ. ًخyzات عملية يجب أن يقـوم ª;ـا الطـالب جـسديا
ـــات وOتـــــــصاالت والzـــــــyامج  ـــا املعلومــــ ــــــو واج@ـــــــات تكنولوجيــــ ــــــد فع�ـــــــ� ســـــــ�يل املثـــــــال قـــــــد تTـ ــــن *عـ نعـــ
ــة بــــالتعليم عـــن *عــــد غrـــy مناســــبة و�ـــشTل تحــــديا صـــعبا Vــــ. Oســـتخدام لــــذو  يوالتطبيقـــات املرتبطـ ً ً

اكية أن الطالب الصم ) McKeown, 2019(~ن كما يؤكد ماك و.   ر¤عاقة ا�Hسية واGHسدية و¤د
نوضـــعاف الــــسمع يواج@ــــو نفــــس الــــصعو�ات واملــــشكالت، كمـــا أ»;ــــم يواج@ــــو *عــــض ا�Hــــواجز Vــــ.  ن
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س عyz ¤ن�yنت من حيث  والعديد من مستو~ات التعلم عن *عد مثل الطبيعة ال@يTلية ملعظم الدر
قا��تـــو وAدوات وأســـاليب العـــرض ومتطلبـــات Oتـــصال وطـــر التواصـــل  ممـــا قـــد يـــؤثر ســـلبا ع�ـــ� ى

ً

اســـة الزكـــر . مـــستو~اÄ;م MAاديميـــة يوتتفـــق �ـــذه النNيجـــة مـــع نتـــائج د ، والiـــW كـــشفت عـــن )2018(ر
ضــا فــو املتوســط مــن الطلبــة الــصم عــن اH}ــدمات املقدمــة ل@ــم أثنــاء عمليــة التعلــيم عــن  قوجــود  ر

  .*عد

ــائج الـــــسؤال الثالـــــث ومناقـــــشتھ ــا فـــــرص اســـــتدامة التعلـــــيم عـــــن : خالصــــة نتـــ �عـــــد مــ
 للطالب الصم وضعاف السمع من وج+ة نظر معلم'&م؟

ـــو  ــــ� الفــــــرص املقدمــــــة ل@ــــــم حـــ ـ ـــــة موافقــــــو ع�ـ اسـ ــــشفت النتــــــائج أن أفــــــراد عينــــــة الد لكــ ن َ َر ِ
ّ

 Wـiن مـن النتـائج أن أبـر الفقـرات الrزاستدامة التعليم عن *عد للطالب الصم وضعاف السمع، وتبـ
جــة املوافقــة Vــ. �ــذا ا��ــو Þــ.  رحــصلت ع�ــ� د  مــن خــالل تخفــيض أســعار Oشــ�yاMات Vــ. التحفrــ¥(ر

~ـــادة ســـرعة Oتـــصال باإلن�yنـــت، تقـــو~م عمليـــة التعلـــيم عـــن *عـــد *ــــشTل  ة  زخدمـــة ¤ن�yنـــت، ضـــر ور
ي يوhعـز الباحـث �ـذه النNيجــة إ�ـ� أن التعلـيم عــن *عـد يحـدث عzـy وســائل اتـصال تقنيـة بــrن ). ردو

مانيــا و� طرVـ. العمليــة التعليميــة املتباعــدين مTانيــا و
ً ً

التـا�. البــد مــن تــوفyr خــدمات ان�yنــت *ــسرعة ز
ـــة *ــــشTل . عاليــــة مــــة إلتمــــام العمليــــة التعليميـ ـــة البIئــــة الال زكمــــا أنــــھ البــــد أن تــــوفر اGH@ــــة التعليميـ

ُكمــا عــز الباحثــان �ــذه النNيجــة إ�ــ� أ�ميــة وفوائــد التعلــيم عــن *عــد حيــث يNــيح إمTانيــة . �ــ�يح ُ ي
 .Vأي وقت و .V لالوصو للمعلومات واملعرفة Wـiان من دو أي حواجز، وكذلك التفاعليـة الTنأي م

ىيقــصد ª;ــا التفاعـــل بــrن محتــو املـــادة العلميــة والطـــالب واملعلمــrن والتعامــل مـــع املــادة التعليميـــة، 
غباتــھ، والتTامليــة بــrن Mافــة عناصــره مــن   WــÚــل طالــب و~لM روالفرديــة حيــث أنــھ يتوافــق مــع حاجــات

ن تتفـــق �ـــ. أجــل تحقيـــق �Aـــداف التعليميـــة اســـة يو�ـــاÆس وآخـــر وذه النNيجــة مـــع نتـــائج د ) 2020(ر
مــــة الســــتخدام  زوالiــــW أكــــدت بــــأن املعلمــــrن واملعلمــــات يجــــب أن تTــــو لــــد×;م الكفايــــة املعرفيــــة الال ن

اجيــف وســوMانتا  اسـة  رالتكنولوجيـا، واتفقــت أيـضا مــع نتــائج د ر
ً

والiـW أوòــ�ت أن إمTانيــة ) 2019(
 وضعاف السمع ال يمكن أن يتحقق إال من خالل توفyr لالوصو إ�� التعليم عن *عد للطالب الصم

ســـة  ة التعـــاو املـــستمر بـــrن املد ة ا��ليـــة، باإلضـــافة إ�ـــ� ضـــر رMافـــة املـــواد التعليميـــة بلغـــة ¤شـــا ر نر و
  .وAسر

ق ذات داللة احصائية عند : خالصة نتائج السؤال الرا�ع ومناقشتھ و5ل توجد فر
ن �عد للطـالب الـصم وضـعاف الـسمع �� تحديات التعليم ع) 0.05(ىمستو داللة 

مـات مـن وج+ـة نظـر معلمـ'&م بمدينـة جـدة ¢عـز ملتغ�ـ?ات  ىأثنـاء � املؤ5ـل العل.ـ-، (ز
 ؟)العمر، سنوات اQCD?ة

ق ذات داللـة إحـصائية Vـ.  :فيما يتعلق بمتغ�? املؤ5ل العل.- َّأظ@رت النتائج عدم وجود فر
ٍ و

اســة تجـاه  َاسـتجابات أفــراد عينـة الد َر ِ
hس الطــالب الــصم التحــدي(ّ رات الiـW يواج@@ــا املعلمـو Vــ. تـد ن

وضعاف السمع V. التعليم عـن *عـد، التحـديات الiـW يواج@@ـا الطـالب وأسـر�م Vـ. التعلـيم عـن *عـد 
من وج@ة نظر معلم>;م، فرص استدامة التعليم عن *عد للطالب الصم وضعاف السمع من وج@ـة 

الباحث �ذه النNيجة بـأن الغالبيـة العظXـ¸ مـن ىباختالف املستو التعليWX، و~فسر ) نظر معلم>;م
�ـــة تجـــاه  ~وس ممـــا جعـــل اســـتجاباÄ;م مNـــشاª;ة ومتقا اســـة مـــؤ�ل@م العلXـــW بTـــالو رأفـــراد عينـــة الد رر

مات A زتحديات التعليم عن *عد للطالب الصم وضعاف السمع أثناء. 
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ق ذات داللـة إحـصائي :فيما يتعلق بمتغ�? العمر َّبيnت النتائج عـدم وجـود فـر
ٍ ة Vـ. اسـتجابات و

اســـة تجـــاه  َأفـــراد عينـــة الد َر ِ
hس الطـــالب الـــصم وضـــعاف (ّ رالتحـــديات الiـــW يواج@@ـــا املعلمـــو Vـــ. تـــد ن

السمع V. التعليم عن *عد، التحديات الWi يواج@@ا الطالب وأسر�م V. التعليم عـن *عـد مـن وج@ـة 
ق . باختالف متغyr العمر) نظر معلم>;م ذات داللة إحصائية V. وبIنما كشفت النتائج عن وجود فر

اسة نحو  فرص استدامة التعليم عن *عد للطالب الصم وضعاف السمع من (راستجابات عينة الد
ق لـصا�H املعلمـrن أ�ـ�اب ) وج@ة نظر معلم>;م وباختالف متغyr العمر، وتبrن من النتائج أن الفر

لXــــW الــــصم وضــــعاف يوhعــــز الباحثــــان �ــــذه النNيجــــة إ�ــــ� أن مع).  ســــنة45أكzــــyمن (الفئــــة العمر~ــــة 
ة اسـتخدام ا�Hاسـب  رالسمع أ��اب الفئة العمر~ة املرتفعة يتمتعو بمستو خzـyة عـا�. مـن م@ـا ى ن
تفــاع  ر��ـ. بــصفة عامــة وتوظيــف التقنيــة Vـ. التعلــيم عــن *عــد بــصفة خاصـة، وقــد يرجــع ذلــك إ�ــ� ا ُ

 yالتعلم عن *عد مما جعل@م أك� .V حصلوا عل>;ا Wiية ال�~ ات التد ُعدد الدو ر ة ع�� التغلب ع�� ر رقد
ــW قــــد تــــواج@@م أثنــــاء توظيــــف التعلــــيم عــــن *عــــد، و�التــــا�. �ــــشTل لــــد×;م  ـــات والتحــــديات الiــ ُاملعوقـ

ات إيجابية نحو استدامة التعليم عن *عد للطالب الصم وضعاف السمع ُتصو   .ر

ــا يتعلــــق �ــــسنوات اQCDــــ?ة ق ذات داللــــة إحــــصائية Vــــ.  :فيمــ َّأوòــــ�ت النتــــائج عــــدم وجــــود فــــر
ٍ و

اســة تجـاه اسـتجاب َات أفــراد عينـة الد َر ِ
hس الطــالب الــصم (ّ رالتحــديات الiـW يواج@@ــا املعلمـو Vــ. تـد ن

وضعاف السمع V. التعليم عـن *عـد، التحـديات الiـW يواج@@ـا الطـالب وأسـر�م Vـ. التعلـيم عـن *عـد 
من وج@ة نظر معلم>;م، فرص استدامة التعليم عن *عد للطالب الصم وضعاف السمع من وج@ـة 

تفاع سنوات اyz{Hة بrن ) م>;منظر معل رباختالف سنوات اyz{Hة، وhعز الباحثان �ذه النNيجة إ�� ا ي
اسة بـاختالف سـنوات  اسة مما جعل استجاباÄ;م مNشاª;ة حو محاو الد رأغلبية أفراد عينة الد رر ل

  .اyz{Hة

;�يـــة املتعلقــة بــالتعليم عـــن �عــد ات التد ُفيمــا يتعلــق �عـــدد الــدو
ر بيnـــت النتــائج عـــدم  :ر

اسة تجاه وج ق ذات داللة إحصائية V. استجابات أفراد عينة الد َود فر َر ِ
ّ َّ

ٍ التحديات الiـW يواج@@ـا (و
hس الطــالب الــصم وضــعاف الــسمع Vــ. التعلــيم عــن *عــد راملعلمــو Vــ. تــد ات ) ن ربــاختالف عــدد الــدو

~�يـة املتعلقـة بـالتعلم عـن *عـد ٌالتد ق ذات داللـة إحـصائي. ر ة Vــ. وكمـا أوòــ�ت النتـائج أن �نـاك فـر
اســة نحــو  التحــديات الiــW يواج@@ــا الطــالب وأســر�م Vــ. التعلــيم عــن *عــد مــن (راسـتجابات عينــة الد

وج@ــة نظــر معلمــ>;م، فــرص اســتدامة التعلــيم عـــن *عــد للطــالب الــصم وضــعاف الــسمع مــن وج@ـــة 
~�يــة املتعلقــة بــالتعلم عــن *عــد، وتبــrن مــن النتــائج أن ) نظــر معلمــ>;م ات التد ٌبــاختالف عــدد الــدو ر ر

ـــلrن ع�ــــ� ا ق لــــصا�H املعلمــــrن ا�Hاصـ ~�يــــة) 15أك�ــــy مــــن (ولفــــر ة تد ردو يوقــــد عــــز الباحثــــان �ــــذه . ر
~�ية أك�y لد×;م إملام ومستو معرفة أع�ـ� بـالتعليم  ات تد ىالنNيجة إ�� املعلمrن ا�Hاصلrن ع�� دو ر ر

ُعـن *عـد، و�التــا�. فـأن مــستو التحـديات الiــW تـواج@@م Vــ. توظيـف التعلــيم عـن *عــد أقـل، ك مــا أن ىُ
hس الطـــالب الـــصم وضــــعاف الـــسمع مـــع *عـــد، و�التـــا�. نجـــد أن فــــرص  ُلـــد×;م اســـتعداد أقـــو لتـــد ر ى
 .ôاســتدامة التعلــيم عــن *عــد للطــالب الــصم وضــعاف الــسمع مــن وج@ــة نظــر معلمــ>;م أع�ــ� عــن بــا

~�ية أقل ات تد راملعلمrن �خر~ن ا�Hاصلrن ع�� دو   .ر
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  :التـوصيـات. 5

 :ُث ومناقشتھ وPجابة ع�� �ساؤالتھ، يوÊË- الباحثان باآل�يل�عد الوصو لنتائج 5ذه البح  

ات تأ�يلية ملعلWX الصم وضعاف السمع V. استخدامات منصات التعليم عن  • رتقديم دو
  .ُ*عد ا�}تلفة

 .تقديم الدعم املناسب لتوفyr ¤ن�yنت *سرعة عالية وشراء Aج@زة التقنية •

صم وضــعاف الــسمع لNــ	Gيع@م ع�ــ� اســتخدام مـنح ا�Hــوافز املاديــة واملعنو~ــة ملعلXــW الـ •
 .ُوتوظيف التعليم عن *عد

ة وتنظيم وتنفيذ عمليات التعليم عن *عد • م إلدا ~ب الال رتوفyr التد ز   .ر

ـــة توظيـــــف واســـــتخدام  • ـــعاف الـــــسمع حـــــو كيفــ شـــــادي ملعلXـــــW الـــــصم وضــ لتـــــوفyr دليـــــل إ ٍ
ّ ر

 .ُالتعليم عن *عد

ا • ة عyz قنوات و رتكثيف وجود م�yجمrن بلغة ¤شا  .ة التعليم التعليميةزر

شــــاد�م لكيفيــــة مــــساعدة  • ـــة التعلــــيم عــــن *عــــد وإ رفــــع مــــستو الــــوä. لــــدى Aســــر بأ�ميـ ىر
 .طفل@م Aصم أو ضعيف السمع V. منصات التعليم عن *عد

 .وضع لوائح تنظيمية الستخدام وتطبيق التعليم عن *عد •

ي •  .رتقو~م عملية التعليم عن *عد *شTل دو

ب ا�� •  .لية والدولية فيما من شأنھ تطو~ر التعليم عن *عدرOستفادة من التجا

اسات املستقبلية6.  رقصو البحث ومق@?حات للد
ٌ َ ُ  :ر

ْتحــــديات التعلـــيم عــــن *عـــد للطــــالب الـــصم وضــــعاف الـــسمع أثنــــاء  نـــاقش البحــــث ا�Hـــا�. َّ ّ َُّ ْ
ِ ٍ

ُ ُ

مات من وج@ة نظر معلم>;م بمدينة جدة واقتصر البحث ع�� املعلمrن الذMو فقط، ح Aر ىيث ير ْز
س  رالباحثــان بـــأن �نـــاك الكثrــy مـــن العوائـــق الiـــW قــد تحـــو بIنـــھ و�ـــrن الوصــو للمعلمـــات Vـــ. مـــدا ل ل
لالبنــات، وقــد تTــو �ــذه الــصعو�ات ألســباب ثقافيــة وعمليــة مØ;ــا صــعو�ة الوصــو ملعلمــات الــصم  ن

hــــع OســــNبانة وا�Hــــصو ع�ــــ� اســــتجاباÄ;ن لوضــــعيفات الــــسمع Vــــ. تو كــــذلك، عــــدم وجــــود قواعــــد . ز
Vـ. ضـوء ذلـك، يق�ـyح الباحثـان . لت تخدم الباحثrن V. الوصو لعينة البحث بTل سر وس@ولةبيانا

ن¨;ـا بالتحـديات الiـW تواجــھ  س البنـات ومعرفـة تحـديات املعلمــات ومقا ربـإجراء بحـث مماثـل Vـ. مــدا ر
س البنrن اسات التالية. راملعلمrن V. مدا   :رباإلضافة لذلك، يق�yح الباحثان بإجراء الد

اÈـWµ لـدى الطــالب فاعليـة  • رتوظيـف التقنيـات التعليميـة ا�Hديثـة Vـ. تنميـة التحـصيل الد َّ ْ َّ

  .الصم وضعاف السمع

ُاتجا�ـــات معلXــــW الـــصم وضــــعاف الـــسمع نحــــو اســــتخدام منـــصات التعلــــيم عـــن *عــــد Vــــ.  •

 .التعليم

ـــو توظيـــــف واســـــتخدام  • ـــW الـــــصم وضـــــعاف الــــسمع نحــ مـــــة معلXـ ـــة الال زالكفايــــات التعليميــ
hسُمنصات التعلم عن *  .رعد V. التد
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