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 الصعوبات التي تواجه التالميذ المعاقين سمعيًا من وجهة نظر التالميذ والمعممين
 وراء عباس كرماشحم.م. 

 األساسيةة جامعة بابل/ كمية التربي
 الفصل االول

 التعريف بالبحث
 مشكمة البحث: -1-1

 تتمخص مشكمة البحث باالجابة عن السؤال االتي:
 ما الصعوبات التي تواجو التالميذ المعاقين سمعيًا والتي تؤدي الى انخفاض تحصيميم الدراسي(.)

 اهمية البحث والحاجة اليه: -1-2
لسمع فاإلنسان يتمقى معظم الميارات والمعارف من خالل السمع يرتبط التعميم واكتساب المغة بشكل أساسي بحاسة ا

بل أن تقميد األصوات وتعمم الكالم ال يتم إال عن طريق السمع فالطفل األصم ال يستطيع الكالم لعدم قدرتو عمى سماع 
كريم عمى بقية الحواس األصوات. لذا فأن لحاسة السمع األىمية األولى في التعمم وقد ورد تقديم حاسة السمع في القرآن ال

وقال (87، النحل))َوَجَعَل َلُكُم اْلسَّْمـــــــَع َواأَلْبَصاَر َواأَلْفِئَدَة َلَعمَُّكْم َتْشُكُروَن(  -:قال تعالى.في كثير من آيات الذكر الحكيم
َوُىَو الَِّذي َأنَشَأ َلُكُم السَّْمــــَع :)وقال تعالـى (63اإلسراء )ــَك َكاَن َعْنُو َمْسُؤواًل( )ِإنَّ السَّْمــَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأولـئِــــــــ:تعالــــــــــــــــــى

ا َتْشُكـُرونَ  (. ومما يدل عمى أىمية السمع ىو أن حاسة السمع تتكون لدى اإلنسان 87المؤمنون ) (َواأْلَْبَصاَر َواأْلَْفِئَدَة َقِمياًل مَّ
ـو. من في رحم أوالدة بل أن ىناك دراسات تشير إلى وجود ىـذه الحاسة أثناء وجود الجنيويستجيب لألصوات منذ ال

  (46ص ، ىـ 4141، الخطيب)
فالنمو المعرفي واالجتماعي لإلنسان خاصة في سنوات العمر األولى يعتمد عمى السمع حيث يتفاعل مع األصوات 

ـو التواصل مع المحيطين بو. ومن اىم ما تيدف اليو التربية التي يسمعيا ويبدأ في اكتساب ميارات ومعمومات تحقـق ل
الخاصة في المدارس االبتدائية ىو رفع كفاءة التربية والتعميم في المدرسة وتنمية قدرات التالميذ المعاقين سمعيًا ومياراتيم 

وقد ىيأت وزارة التربية كل  .واحدلمسايرتيم مع اقرانيم االسوياء ضمن الفئة العمرية الواحدة وبأبعاد المستوى الدراسي ال
المستمزمات الفنية والمادية والبشرية لتحقيق ىذه االىداف االنسانية السامية. ويشكل التالميذ المعاقين سمعيًا نسبة ال 

تالميذ كل %( من مجموع 47-43يستيان بيا من تالمذة المرحمة االبتدائيـــــــــــــــــــــة ال يمكن اغفاليا فيم يشكمون نسبة )
 (.70: 0222، مدرسة. )الموسوي

تمميذ في اي  422)%( عمى االقل من كل عينة عشوائية تتألف من 02)انيم يشكمـــــــــــون نسبة  (فيذرستون)ويرى 
 .)44ب:ت: ، الفقي). (مدرسة ابتدائية
فيو يكافح عمى ، وطاقاتو( الى ان التمميذ المعاق سمعيًا تقيره مشكالتو النفسية وتستيمك جيده Malueويشير )

جبيتين جزء من طاقتو النفسية والحيوية يتمركز حول مقاومة توتره الداخمي ومشكالتو الشخصية وجزء كبير من طاقتو يتجو 
كما تدفعو الحياة المدرسية بما فييا مطالب اجتماعية ، و ىو جيد يفوق جيد التمميذ السوي، نحو كسب ثقة مدرسيو واقرانو

كوين فكرة انو طفل اقل من غيره مما يترتب عمى ذلك من الوان الضغوط النفسية واالجتماعية وقد تنتج تحت ونفسية الى ت
 (.44: 4172، عبد الرحيم)وطأة ىذه المشاعر مظاىر سموكية غير سميمة.

ذ المعاقين وذلك من اجل معرفة اىم الصعوبات والمشكالت التي يعاني منيا التالمي، فينا تتجمى اىمية البحث الحالي
او ، سمعيًا والتي تؤدي الى انخفاض مستوى تحصيميم الدراسي سواء اكانت عقمية او نفسية او اجتماعية او صحية وغيرىا

 ايجاد الحمول ليذه المشكمة.
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ويؤدي انخفاض التحصيل الدراسي الى التعثر الدراسي مما يؤثر عمى احترام التمميذ لنفسو وشخصيتو ويزعزع ثقتو 
وبذلك يكون مصدرا لمقمق والتوتر فضال عن التأثيرات النفسية االخرى واالنحرافات السموكية كالعدوانية ، تو وقدراتوبامكانيا

والكذب وحتى اعمال الجنوح المختمفة. لذلك فان االعاقة السمعية ال تعتبر مشكمة من مشاكل نظام التعميم فحسب لكنو 
 القضائية.يخص كذلك االنظمة االجتماعية واالقتصادية و 
 -:لذا فإن أىمية ىذا البحث تتمثل فيما يمي

يسيم في الكشف عن الصعوبات التي يعاني منيا التالميذ المعاقين سمعيًا والتي تؤدي انخفاض تحصيميم الدراسي  -4
 اسوة بالتالميذ العاديين.

تأمل الباحثة أن تساعد في تحسين  تزويد العاممين في ميدان اإلعاقة السمعية ببعض األفكار والرؤى التربوية التي -0
 .األداء الفني لمعممية التربوية

 اىمية مجتمع البحث وعينتو والمتمثمة بالتالميذ المعاقين سمعيًا والوقوف عمى اىم المشاكل والصعوبات التي تواجييم. -6
معاقين سمعيًا والتي التعرف عمى اىم الصعوبات التي تواجو التالميذ ال ييدف البحث الحالي الى اهداف البحث: -4-6

 تؤدي الى انخفاض تحصيميم الدراسي.
اقتصر البحث الحالي عمى التالميذ المعاقين سمعيًا ومعمموىم في المدارس المشمولة بالتربية  حدود البحث: -4-1

 .)0244 -0242)لمعام الدراسي ، الخاصة في محافظة بابل
 تحديد المصطمحات: -1-5
 الصعوبة او المشكمة: -1-5-1 
 انيا مشكمة تحتاج الى حل((.، تحد تتطمب بحثا ودراسة حالة)) -4
ديوي( ))حالة شك او ارتباك يعقبيا حيرة وتردد تتطمب عمال او بحثا لمتخمص من ىذه الحالة واستبداليا )يعرفيا  -0

 (.5: 0222، الموسوي)(.(بحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالة شعور باالرتياح والرضا
يتطمب ىذا الموقف ، يتمثل بانخفاض التحصيل الدراسي لمتالميذ المعاقين سمعياً ، موقف صعب)) عريف االجرائي:اما الت -6

 تشخيص االسباب المؤدية اليو والعمل عمى ازالتيا او التخفيف من تأثيرىا عمى التمميذ((.
 (:Hearing Impairment)االعاقة السمعية  -1-5-2
إلى درجة تجعل الكالم المنطوق غير مسموع مع أو بدون المعينة السمعية.  ىي حرمان الشخص من حاسة السمع -

 (.00: 4118، كوجك)
: 0220، السمعي تتراوح بين ضعف سمعي بسيط وضعف سمعي شديد جدًا. )المختار مستويات متفاوتة من الضعف -

08) 
 في السمع بدرجة كبيرة.ىم التالميذ الذي ال يسمعون إطالقًا أو ضعي :التالميذ المعاق سمعياً  -1-5-3

Kukla,2008:45).) 
 اما التعريف االجرائي:

))ىم التالميذ الذين ال يسمعون بصورة طبيعية ويعانون من انخفاض تحصيميم الدراسي عن اقرانيم في الصفوف 
 العادية.((.
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 الفصل الثاني
 ادبيات البحث و الدراسات السابقة

 ادبيات البحث -2-1
 السمع واالعاقة السمعيةتعريف عام بحاسة   -2-1-1

بان اسبغ عميو قدرة عقمية ادراكية تعمل عمى ، اصطفى اهلل سبحانو وتعالى االنسان عن باقي مخموقاتو من الكائنات
فيقوم باستجابات سموكية حركية او ، تحميل المؤثرات الحسية سواء السمعية او البصرية التي تحدث من حولو وفي بيئتوِ 

 وخبراتِو الحياتية لمحفاظ عمى بقائو. كالمية حياليا تتالءم
وقدرة االنسان عمى ادراك المؤثرات الصوتية اي معرفة وفيم دالالتيا تعتمد اعتمادًا كبيرًا عمى سالمة قدرتو الحسية 
السمعية وما يصاحبيا من عمميات دماغية كتحميل الذبذبات الصوتية الى مكوناتيا االولية حتى يتم تميزىا ومطابقتيا 

، التيا المختزنة في ذاكرتو. وسماع االنسان ليذه االصوات ما ىو إال داللة حية عمى ارتباطو ببيئتِو واتصالِو بمحيطوِ بدال
حتى في احمك الظممات فأن قدرتو عمى سماعيا تمنحُو الثقة التي يتوخاىا وتوفر لو االمان الذي يرتجيو. ، واستمرار لوجودهِ 

 (.46: 0224، المختار)
القدرة الحسية ىو االذن باقساميا وعصبيا الثامن الناقل لمنبضات العصبية الناتجة عن تحميل الذبذبات  وجياز ىذه

الصوتية الى المراكز الدماغية التي تعمل عمى ترجمتيا وادراك مدلوالتيا. وتمعب القدرة الحسية السمعية عند االنسان دورًا 
راكِو العقمي عمى العالم الصوتي من حولو والمنبو لو من االخطار التي من فيي النافذة التي يطل منيا إد، ميمًا في حياتوِ 

 (Levine,2008:56الممكن ان تعمل عمى إيذائو والقضاء عمى استمرار بقائو.)
وتكون االعاقة السمعية عمى مستويات متفاوتة من الضعف السمعي يتراوح بين ضعف سمعي بسيط وضعف سمعي 

تؤكد االحصائيات ، دات البعض بأن الضعف السمعي ظاىرة يعاني منيا الكبار في السن فقطشديد جدًا. وخالفًا ألعتقا
عمى ان مشكالت سمعية متنوعة تحدث لدى االطفال والشباب. ولذلك يصف كثيرون االعاقة السمعية بأنيا اعاقة نمائية 

 (.06: 4111، الروسان)بمعنى انيا تحدث في مرحمة النمو.
 -ي نتاج لشدة الضعف في السمع وتفاعمو مع عوامل اخرى اىميا:وشدة االعاقة إنما ى

 العمر عند فقدان السمع. -
 العمر عند اكتشاف الفقدان السمعي ومعالجتو. -
 المدة الزمنية التي استغرقيا حدوث الفقدان السمعي. -
 نوع االضطراب الذي أدى إلى فقدان السمع. -
 فاعمية ادوات تضخيم الصوت. -
 مقدمة.الخدمات التأىيمية ال -
 العوامل االسرية والقدرات التعويضية او التكيفية. -
الشخص االىم ىو الشخص الذي تحول اعاقتو السمعية دون فيمو لمكالم عن طريق حاسة السمع وحدىا سواء  -

او بدونيا. اما الشخص ضعيف السمع فيو الشخص الذي يعاني من صعوبات في السمع. ، باستخدام السماعة الطبية
(Levine,2008:60) 

 اسباب االعاقة السمعية:  -2-1-2
 العوامل الوراثية. -
 التشوىات الخمقية سواء ذلك في طبمة االذن او العظيمات او القوقعة او صيوان االذن. -
 اصابة االم بالعدوى خالل الحمل وخاصة الحصبة االلمانية. -
 االطفال الخداج(.)الوالدة قبل األوان  -
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 رة والتعقيدات التي قد تحدث عممية الوالدة.المضاعفات الناتجة عن بعض الوالدات العس -
 اصابة المولود باليرقان خاصة إذا كان في الساعات االولى بعد الوالدة او في االيام الثالثة االولى. -
 زيادة االفرازات الشمعية في االذن مما يؤدي إلى اغالق القناة السمعية. -
 الحوادث والصفعات والمكمات عمى االذن. -
عض االمراض المعدية مثل التياب الغدة النكافية والتياب االذن الوسطى الحاد والمزمن والتياب اصابة الطفل بب -

 السحايا.
 تناول العقاقير واالدوية. -
 (.Holm,2001: 32التعرض لفترات طويمة لمضجة والضوضاء واالصوات العالية.) -

 االعاقة السمعية(: )انواع ضعف السمع  -2-1-3
 االصابة: يقسم إلى ثالثة اقسام حسب موقع

  :ضعف سمع توصيمي - أ
معظم حاالتو قابمة لمعالج او لعمميات ، أي خمل ناتج في االذن الخارجية او الوسطى يسبب ضعف سمع توصيمي

 جراحية. اما اسبابو فيي:
 تشوه خمقي في الصيوان. -
 اي جسم غريب في قناة االذن الخارجية مثل المادة الصمغية. -
 تشوىات خمقية. -
 الخارجية. التياب قناة االذن -
 ثقب في طبمة االذن. -
 التياب االذن الوسطى. -
 تصمب عظيمات االذن الوسطى. -
 

 :ضعف سمع حسي وعصبي  - ب
ضعف سمع حسي( او في العصب السمعي الثامن وبسبب ضعف سمع )يحدث نتيجة خمل في االذن الداخمية

 فيم الكالم وتمييزه. اما اسبابو فيي:والمريض يواجو مشكمة في ، ىذا النوع من ضعف السمع يكون دائم ال يعالج ،عصبي
 تشوه خمقي. -
 الضجيج واالصوات العالية. -
 بعض انواع االدوية والمضادات الحيوية. -
 التياب فيروسي. -
 الوراثة. -
 كبر السن. -
 صدمة او اذى او ضربة عمى االذن. -

 وىناك انواع اخرى من ضعف السمع وىي:
 ضعف سمع غير عضوي ويكون إما: 

 دف في نفس المريض مثل التعويض المالي.مبالغة لي -    نفسي -
 دماغي ويكون اسبابو: -ضعف سمع مركزي 

   وراثية -
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 حرارة شديدة. -
 االورام السرطانية. -
 ضربة عمى الرأس. -
 بعض االمراض مثل مرض السحايا. -
 :وتوجد انواع حسب العمر عند االصابة باالعاقة السمعية 
 الكالم والمغة عند الطفل.اعاقة سمعية قبل المغة: وىي التي تحدث قبل تطور  -
 اعاقة سمعية بعد المغة: وىي التي تحدث بعد تطور الكالم والمغة. ويمكن ان تكون االعاقة حسب ىذا المعيار: -

 اعاقة سمعية والدية. - أ
 (.04: 4117، عطيو)اعاقة سمعية مكتسبة.  - ب

 :دمج التالميذ المعاقين سمعيًا مع التالميذ العاديين -2-1-4
ىو مفيوم يشير الى تعميم االطفال المعاقين مع اقرانيم العاديين. ويتم تحديد امكانيات ( Mainstreaming) الدمج

دمج التمميذ المعاق سمعيًا مع التالميذ العاديين عمى ضوء دراسة شاممة لحاجاتو الفردية. فالممارسة التربوية السميمة ال 
فأن تعميم بعض التالميذ ، عمى النقيض من ذلك تتضمن بالضرورة دمج جميع التالميذ المعاقين في الصفوف العادية.

المعاقين مع التالميذ العاديين قد يؤثر سمبًا عمى اداء كل من التالميذ المعاقين والتالميذ العاديين. ولعل اىم العوامل التي 
 تحدد نجاح او فشل محاوالت االكاديمي واالداء االجتماعي.

عاقين سمعيًا مع التالميذ ذوي القدرات السمعية العادية يعود بفوائد كبيرة ويعتقد مؤيدو الدمج ان تعميم التالميذ الم
 عمييم من الناحيتين االكاديمية واالجتماعية مقارنة بتعميميم في صفوف خاصة. ومن تمك الفوائد ان التمميذ المعاق سمعياً 

فــأن ، ي عميو في النياية ان يعيش فيوع الناس الذين يتكون منيم المجتمع الذي ينبغعندما تتوفر لو الفرص لمتفاعل م
ـارات التـواصل تصبح اكثر تطورًا وكذلك الميارات االساسية في القرءاة والحساب والمواد الدراسية االخرى. ويعتقد مؤيدو ميـ

رات السمعية الدمج ايضًا ان الميارات االجتماعية لمتالميذ المعاقين سمعيًا تصبح كالميارات االجتماعية لمتالميذ ذوي القد
 العادية.

فالدمج ال يعني تعميم التالميذ المعاقين سمعيًا في الصف العادي طول الوقت او في كل المواد ، وعمى اي حال
وانما في بعض المواد الدراسية فقط اذا كان مستواىم التحصيمي يشبو مستوى التالميذ اآلخرين في غرفة الصف. ، الدراسية

بد من استشارة والدي التمميذ ومعممي التربية الخاصة واالختصاصيين الذين شاركوا في عممية  وحتى تنجح عممية الدمج فال
 (.Kuka,2008:45التقييم. )

 الدراسات السابقة -2-2
افادت البحث من جوانب مختمفة تتعمق بتحديد االىداف ، اعتمدت الباحثة عددا من الدراسات العربية واالجنبية

ذلك االدوات المستخدمة في تمك الدراسات والوسائل االحصائية المعتمدة. وكما موضح وباسموب تحديد مجتمع البحث وك
  -في الجدول االتي:
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 يوضح الدراسات السابقة (4)جدول رقم 
 ت

 العينة الدراسة
 التجاميع التجريبية لمدراسة

 التصميم التجريبي()
المدة 
 الزمنية

 ادوات البحث

تمميذ  445 4115سمين  4
 ةوتمميذ

مجاميع تجريبية ومجاميع 
 ضابطة

مقياس التكيف السموكي ومعادلة  شيرين
 بيرسون واالختبار التائي

تمميذ  452 4118العبيدي  6
 وتمميذة

مجاميع تجريبية ومجاميع 
 ضابطة

فصل 
 دراسي

 تحميل التباين واختبارات الذكاء

 75، اسرة 482 0222الموسوي  1
 اما 75ابا و 

فسية وتحميل مقياس الضغوط الن - -
 التباين المتعدد

5 Doogget 
(1979) 

مجموعة تجريبية  لم تذكر
 ومجموعة ضابطة

اختبارات االتجاىات واالختبار  شيرين
 التائي

3 Dunn 
(1986) 

مجموعة تجريبية  لم تذكر
ومجموعة ضابطة لمصف 

 الرابع والخامس االبتدائي

 تحميل التباين لم تذكر
 االختبار التائي

 :نتائج التي توصمت الييا ىذه الدراساتاما اىم ال
التطور ، الوظائف االستقاللية :وجود عالقة بين االعاقة السمعية وسوء التكيف لميارات الحياة اليومية التي تشمل -4

، التوجو الذاتي، انشاط الميني، االرقام والوقت، والتطور المغوي، النشاط االقتصادي، الحركي والحسي()الجسمي
 ية.تحمل المسؤول

 وجود عالقة بين االعاقة السمعية واالنجاز والتحصيل اي ان ضعف االنجاز والتحصيل يرتبط بعدم القدرة السمع. -0
ان محتوى المواد الدراسية غير مالئم لمعاقين سمعيًا من حيث الطباعة والرسوم وغير مشوق وغير مثير ألنتباه  -6

 التالميذ.
 الفصل الثالث

 منهجية البحث واجراءاته  
 مع البحث:مجت -3-1

تمميذا وتمميذة  (65)والذين بمغ عددىم ، شمل مجتمع البحث التالميذ المعاقين سمعيًا ومعممييم في محافظــــــــــــــــــــة بابل
 (. وكما موضح في الجدول االتي:10)وبذلك بمغ المجتمع الكمــــــي لمبحث  (8ومعممييم والبالغ عددىم )

 (6-4)جدول 
 يوضح مجتمع البحث

 الموقع اسم المدرسة
معمم الصف 

 الخاص
 التالميذ

 المجموع
 اناث ذكور

 1 0 8 6 المركز)الحمة( المضرية
 8 5 0 4 قضاء المحاويل االيثار
 7 1 1 4 قضاء المسيب النيضة
 44 1 8 0 قضاء الياشمية ابو تمام

 10 45 02 8 المجموع
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 :خطوات بناء اداة البحث -3-2
 :اة عمى االسس االتيةقامت عممية بناء االد

اعداد استبيان مفتوح الى معممي الصفوف الخاصة ومدراء المدارس المشمولة بالتربية الخاصة والمشرفين  -6-0-4
الستطالع اراءىم ووجيات ، وبخاصة معممي التالميذ المعاقين سمعيًا( واولياء امورىم)التربويين وتالميذ التربية الخاصة 

 والمشكالت التي تواجو التالميذ المعاقين سمعيًا وتؤدي الى انخفاض تحصيميم الدراسي.نظرىم في اىم الصعوبات 
( 62بعد جمع االستمارات وتوحيد االجوبة حددت الصيغة االولية لمفقرات وبناء فقرات االداة والتي بمغ عددىا) -6-0-0

 الصحي(.، االسري، التعميمي -التربوي، االجتماعي، النفسي)فقرة وتوزيعيا عمى ما يناسبيا من مجاالت 
 الصدق -3-3

ويقصد بو: قدرة المقياس عمى ، من الصفات الميمة التي يجب ان تتصف بيا المقاييس واالختبارات ىي الصدق
 (.676: 0222، قياس ما وضع من اجمو.)الموسوي

بالتربية  ولغرض التعرف عمى صدق فقرات االداة عرضت بصيغتيا االولية عمى مجموعة من المختصين والخبراء
ألستطالع رأييم حول مالئمة وصياغة الفقرات وارتباطيا بالمجاالت ، الخاصة واالرشاد والقياس التربوي وعمم النفس التربوي

( فقرة موزعة 05( الى )62فجاءت مقترحاتيم وتوجيياتيم في اقتصار الفقرات من )، وفيما اذا كانت مناسبة او غير مناسبة
واصبحت بصيغتيا النيائية. وقد ، م في محتواىا مع ما ترمي اليو من اىداف وغايات متواخاةعمى المجاالت بحيث تتالء

 عد ىذا االجراء كصدق محتوى وصدق ظاىري لألداة.
ت الحقيقية التي خمصت من أما بالنسبة لمصدق الذاتي لممقياس والذي يعني صدق الدرجات التجريبية بالنسبة لمدرجا

ة. والتي تصبح ىي المحك الذي ينسب اليو صدق المقياس واالختبار والصمة وثيقة بين الثبات ــاء الصـدفشوائـــب اخطـ
 (.400ب:ت:، فيذرستون)والصدق الذاتي لممقياس او االختبار. 

 الثبات 
يشير الثبات الى اتساق درجات االستجابات عبر سمسمة من القياسات واستقرار نتائج المقياس فيما لو كرر عدة مرات 

(. ولكي يكون المقياس ثابتًا يجب ان تكون فقراتو عمى درجة من الدقة Dooggt,1979: 46االفراد انفسيم. ) عمى
(. ولغرض التحقق من ثبات 415: 4112، واالتقان واالتساق فيما تزودنا بو من بيانات عن الصفة المراد قياسيا. )االمام

ت االداة عمى عينة اختيرت بطريقة عشوائية من التالميذ المعاقين وطبق، االداة استخدم الباحثان طريقة اعادة االختبار
وقد اجري التطبيق بعد اسبوعين من التطبيق لمعينة نفسيا. وقد ، سمعيًا ومعممييم في المدارس المشمولة بالتربية الخاصة

 (.71,2 .(حسب معامل الثبات بتطبيق معادلة بيرسون فوجد ان معامـل الثبات يســــاوي
 االداة تطبيق -3-4

 :استعانت الباحثة في تطبيق االداة بـــــ
 .(8معممو الصفوف الخاصة في المدارس المشمولة بالبحث والبالغ عددىم ) -4
وذلك عن طريق اجراء المقابمة الشخصية معيم لعدم ، تمميذا وتمميذة (65)التالميذ المعاقين سمعيًا والبالغ عددىم  -0

وكانت االجابة عن ، فقامت الباحثة بتسجيل اجاباتيم، بة عن فقرات االستبيانتمكنيم من ادراك واستيعاب كيفية االجا
 اي لكل فقرة بديمين فقط. (ال)او كممة  (كل فقرة في االداة بكممة )نعم

 الوسائل االحصائية المستخدمة في البحث -3-5
 :استخدمت الباحثة الوسائل االحصائية االتية

 (.400: 4112، االمام)معامل الصدق الذاتي  -4
 معادلة ارتباط بيرسون ألستخراج معامل ثبات االداة. -0
 (.417: 4117، عودة)براون لتصحيح معامل الثبات.  –معادلة سبيرمان  -6
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 الفصل الرابع
 عرض النتائج وتفسيرها

يتضمن ىذا الفصل عرض النتائج التي تم التوصل الييا وفقا لمبيانات التي تم جمعيا عن طريق اداة البحث باستخدام 
 ائل االحصائية التي عرضت في الفصل الثالث.الوس

ولقد قامت الباحثة بتحميل النتائج في ضوء ىدف البحث لمتعرف عمى اىم الصعوبات والمشكالت التي تواجو التالميذ 
ا المعاقين سمعيًا والتي تؤدي الى انخفاض تحصيميم الدراسي ولمعرفة ذلك استخدمت النسبة المئوية لفقرات االداة ومجاالتي

 ( يوضح ذلك.4-1الخمسة. والجدول )
 ( يوضح المجاالت والنسب المئوية لكل فقرة4-1جدول )

 النسبة المئوية تسمسل الفقرات المجال

 التعميمي -التربوي 

1 
8 
7 
1 

44 
46 
41 
06 

83,12% 
71,10% 
81,10% 
81,15% 
54,75% 
44,75% 
18,81% 
18,81% 

 االجتماعي

40 
01 
5 
3 

42 

41,71% 
88,83% 
76,88% 
76,36% 
76,36% 

 النفسي

41 
04 
05 
47 
02 
45 
43 
48 

44,75% 
44,75% 
18,81% 
76,36% 
76,36% 
76,36% 
41,56% 
55,10% 

 االسري
0 
4 
6 

76,36% 
41,56% 
55,10% 

 %41,56 00 الصحي
  05 المجموع
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اقين سمعيًا ىي في ( ان اكثر الصعوبات او المشكالت التي يعاني منيا التالميذ المع4-1يتضح من الجدول رقم )
، ثم يمييا المجال االجتماعي فالنفسي فاألسري واخيرا الصحي، التعميمي اذ تشكل اعمى النسب المئوية –المجال التربوي 

 وىذا يعني ان كل مجال من ىذه المجاالت يعد ميما ويشكل صعوبة يعاني منيا التالميذ وبنسب متفاوتة.
 تفسير النتائج

تائج التي توصل الييا البحث ان الصعوبات والمشكالت التي يعاني منيا التالميذ المعاقين سمعيًا لقد بدأ ظاىرًا من الن
تعميمية والتي تؤدي الى انخفاض تحصيميم وبذلك تتفق نتائج البحث الحالي مع نتائج اغمب  –بصورة كبيرة ىي تربوية 

ز والتحصيل يرتبط بمدى تعمق وتصور التمميذ عن من ان ضعف االنجا، الدراسات السابقة التي ذكرت في الفصل الثاني
ومن المالحظ أن التمميذ المعاق سمعيًا الذي تمقى تعميمًا أكاديميًا نجده عاجزًا عن  المدرسة والمعمم ووضعو العام فييا.

لديو كتابة جممة قصيرة بشكل صحيح ونجده كذلك غير قادر عمى التعبير عما يريد. كما أن ميارات التواصل المفظي 
عمى الرغم من ان ذكاء التالميذ المعاقين سمعيًا ليس منخفضًا اال ان تحصيميم الدراسي عمومًا منخفض ، متدنية جداً 

فغالبًا ما يعاني ىؤالء التالميذ من مستويات مختمفة من التأخر الدراسي ، بشكل ممحوظ عن تحصيل التالميذ العاديين
وذلك امر واضح حيث ان االثر االكبر لالعاقة السمعية ىو ذاك المتعمق وبوجو خاص في التحصيل القرائي ، عموماً 

وقد افادت دراسات عديدة بانو كمما ، بالضعف المغوي االمر الذي يقود بدوره الى التأثير سمبيًا عمى التحصيل في القراءة
تحصيل الدراسي اضعف. كما زادت المتطمبات المغوية ومستوى تعقدىا اصبحت قدرة التالميذ المعاقين سمعيًا عمى ال

اظيرت الدراسات في دول العالم المختمفة ان مستوى الدراسي لدى معظم الراشدين المعاقين سمعيًا ال يتعدى تحصيل 
وما ينبغي التنويو لو ان ذلك ال يعني بالضرورة ان المعاقين سمعيًا ال ، التالميذ العاديين في الرابع او الخامس االبتدائي

 يق مستويات أعمى من التحصيل فمعل أسموب او طرق التدريس المستخدمة معيم كانت غير فعالة.يستطيعون تحق
، والتحصيل الدراسي لمتالميذ المعاقين سمعيًا يتأثر بمتغيرات مثل شدة االعاقة والقدرة العقمية والقابمية الشخصية

واخيرًا الوضع االقتصادي واالجتماعي ، عي لموالدينوالوضع السم، والعمر عند حدوث االعاقة، والدعم الذي يقدمو الوالدان
 لألسرة.

كانوا متخمفين بمقدار يتراوح ما  أن األطفال المعاقين سمعياً  كما أشارت الدراسات التي أجريت عن التحصيل الدراسي
 ال المعاقين سمعياً وأن ىذا التخمف كان يزداد مع تقدم العمر األمر الذى يشير إلى أن األطف، بين ثالثة إلى خمسة أعوام

من أقرانيم المعاقين سمعيا -من خالل قياس النسبة التعميمية لدييم  -األكبر سنا كانوا أكثر تخمفا في التحصيل الدراسي 
وقد تم إجراء دراسة مسحية في مدارس المعاقين سمعيا أوضحت أن العمر الزمنى ليؤالء األطفال والذين ىم في ، األقل سنا

وقد ، %38وأن من ىم في سن الخامسة عشرة منيم وصمت النسبة التعميمية لدييم إلى ، %84يساوى  سن الثانية عشرة
فيم معانى الفقرات والكممات والعمميات الحسابية واليجاء. ومن ناحية أخرى  :ظير التخمف في الدراسة لدييم من خالل

، وزمن اإلصابة، ة اإلصابة باإلعاقة السمعيةودرج، ربطت الدراسات بين التحصيل الدراسي وبعض المتغيرات كالذكاء
 .وعدد السنوات التي قضاىا التمميذ بمعاىد الصم

قد تسيم بطريقة مباشرة او غير مباشرة في احداث ظاىرة ، كما اوضحت البحوث والدراسات ان المدرسة بييكميا العام
ت التاخر الدراسي العوامل المرتبطة بالمدرسة ( " ان من مسبباAbraham)ويشير ، التاخر الدراسي بل قد تسببيا احيانا

 (.Class, p: 38)والمتمثمة في عدم كفاية المدرسين والمنيج غير الكفء والمالئم" 
وعمى ضوء النتائج التي توصل الييا البحث واعتمادا عمى االراء التربوية السابقة الذكر نؤكد ان مسؤولية انخفاض 

كثيرا ما يقع عمى عاتق المعمم. وذلك لعدم قدرة ، الذي يؤدي بدوره الى التاخر الدراسيالتحصيل الدراسي في مادة دراسية و 
اسموب عقيم وخاطئ وكونو ال يممك اسموبا تربويا يتعامل ، التمميذ عمى التجاوب معو وألن اسموبو في تناول اساسيات المادة

 ىذا االسموب الذي يجعمو قريبا من تالمذتو.، مع تالمذتو بو
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 الخامس الفصل
 التوصيات و االستنتاجات

 التوصيات -5-1
 في ضوء نتائج البحث توصي الباحثة بما يأتي:

 التوصيات الخاصة بمعممي الصفوف الخاصة عند التعامل مع التالميذ المعاقين سمعيًا: -4
د تجعل قراءة فالتكمم بطريقة مبالغ فييا ق، وليس بصوت مرتفع( ولتكن سرعتك بالكالم متوسطة)التحدث بصوت مسموع  -

 انظر وجيًا لوجو الى التمميذ طالما كان باستطاعتك ذلك.، الكالم أمرًا صعبًا. ولتسيل عميو الكالم
 استخدام المعينات البصرية الى الحد االقصى الممكن بما في ذلك الساليدات والسبورة واالفالم وما الى ذلك. -
 فيم.احصل عمى التغذية الراجعة من الطالب لمتأكد من انو ي -
 وتيجئة االصابع والتواصل اليدوي.، وقراءة الكالم، شجع تطور ميارات التواصل بما فييا الكالم -
وشجعو كذلك عمى طرح االسئمة من خالل توفير جو يخمو ، شجع التمميذ عمى استخدام القدرات السمعية المتبقية لديو -

 يبدو لو عمى انو اسئمة غير مناسبة. من التيديد وال يشعر فيو التمميذ المعاق سمعيًا بالحرج لما قد
دع التمميذ يجمس في المكان الذي يسمح لو باالفادة من المعمومات البصرية والتالميذ االخرين والمعمم. ودعو يغير  -

 مقعده ليتوفر لو ذلك في جميع المواقف.
ة بالتربية الخاصة والمتواجد االىتمام باالرشاد والتوجيو النفسي وذلك بتخصيص مرشدين نفسيين في المدارس المشمول -0

 فييا تالميذ معاقين سمعيًا ليقوموا بدورىم في مساعدة ىذه الفئة من التالميذ.
تعريف المجتمع باالعاقة السمعية من خالل وسائل االعالم وتحسين نظرة المجتمع الى ىذه الفئة من التالميذ فالمجتمع  -6

 يعتبرىم افرادًا معوقين وليس افرادا اسوياء.
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