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الكويت من واقع الخدمات التعليمية المقدمة للطالب ذوى اإلعاقة السمعية بجامعة 
   وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

The Reality of Educational Services Provided For students 
with Hearing Disabilities at Kuwait University from Point 

of View of Faculty .  
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  البحثملخص 

ذوى  واقع الخدمات التعليمية المقدمة للطالب التعرف على هدفت هذه الدراسة إلى
 فى التدريس، والكشف عن الفروق هيئة أعضاء نظر وجهة جامعة الكويت منباإلعاقة السمعية 

 نظر وجهة جامعة الكويت منبذوى اإلعاقة السمعية  واقع الخدمات التعليمية المقدمة للطالب
ً  هيئة أعضاء  النوع (ذكر / أنثى)، كما هدفت الدراسة إلى الكشف عن الفروق لمتغير التدريس تبعا

 نظر وجهة جامعة الكويت منبذوى اإلعاقة السمعية  واقع الخدمات التعليمية المقدمة للطالب فى
ً  هيئة أعضاء عينة وطبقت هذه الدراسة على  تخصص (علمى / أدبى).ال لمتغير التدريس تبعا

) ٢٦) عضًوا من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت تم تقسيمهم بواقع (٥٦تكونت من (
استبيان واقع  واستخدمت الباحثة) أنثى. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفى. ٣٠ذكًرا و (

  الخدمات التعليمية المقدمة لطالب الجامعة ذوى اإلعاقة السمعية. 
ذوى اإلعاقة   أن مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطالب وكشفت نتائج الدراسة عن

التدريس متوسط، وعدم وجود فروق دالة   هيئة أعضاء نظر وجهة جامعة الكويت منبالسمعية 
 جامعة الكويت منبذوى اإلعاقة السمعية  ت التعليمية المقدمة للطالبواقع الخدما إحصائيًا فى

النوع (ذكر/ أنثى)، وأخيًرا عدم وجود فروق دالة  لمتغير التدريس تبعاً  هيئة أعضاء نظر وجهة
 جامعة الكويت منبذوى اإلعاقة السمعية  واقع الخدمات التعليمية المقدمة للطالب إحصائيًا فى

عقد ب  هذه الدراسة  توأوص  التخصص (علمى/ أدبى. لمتغير التدريس تبعاً  ةهيئ أعضاء نظر وجهة
دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس لتدريبهم على كيفية التعامل مع الطالب ذوى اإلعاقة  

تخصيص مرشد طالبى ، وإنشاء مراكز للمعلومات والخدمات التعليمية داخل الجامعة، والسمعية
توفير مالعب وأماكن ، واإلجراءات األكاديمية الخاصة بالطالب ذوى اإلعاقة السمعيةإلنهاء 

تنمية أعضاء هيئة التدريس لمهارات التفاعل ، وترفيهية خاصة بالطالب ذوى اإلعاقة السمعية
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تزويد قاعات المحاضرات بالعديد من الوسائل ، واالجتماعى لدى الطالب ذوى اإلعاقة السمعية
 تخصيص أقسام مجهزة للطلبة ذوى اإلعاقة السمعية.، ولمختلفةالتعليمية ا

 - الب الجامعة ذوى اإلعاقة السمعيةط -  الخدمات التعليمية-:الكلمات المفتاحية
 التدريس. هيئة أعضاء

Abstract: - 
 

This study aimed at Identifying the reality of educational services 
provided to students with Hearing Disabilities at Kuwait University from 
the View Point of faculty members, discovering the differences in the re-
ality of educational services provided to students with Hearing Disabilities 
at Kuwait University from Point of View of faculty members according to 
sex variable (male/ female), discovering the differences in the reality of 
educational services provided to students with Hearing Disabilities at Ku-
wait University from Point of View of faculty members according to spe-
cialization variable (scientific / literature). This study applied on a sample 
consists of (56) faculty members at Kuwait University, were divided into 
(26) Males, and (30) females. This study was based on the Descriptive 
method and researcher used questionnaire of the reality of educational ser-
vices provided to students with Hearing Disabilities Prepared by Re-
searcher. 

 The Results of the study indicated that the level of educational ser-
vices provided to students with Hearing Disabilities at Kuwait University 
from Point of View of faculty members is moderate, There are no statisti-
cally significant differences at the level of (0.05) in the reality of educa-
tional services provided to students with Hearing Disabilities at Kuwait 
University from View of Point of faculty members according to sex vari-
able (male/ female), There are no statistically significant differences at the 
level of (0.05) in the reality of educational services provided to students 
with Hearing Disabilities at Kuwait University from Point of View of fac-
ulty members according to specialization variable (scientific / literature).  
The study recommended training courses for faculty members to train 
them on how to deal with students with hearing disabilities, establish in-
formation centers and educational services within the university, and as-
sign a student guide to end academic procedures for students with hearing 
disabilities. And the provision of playgrounds and recreational places for 



 مجلة كلية التربية النوعية للدراسات التربوية والنوعية ٢٠١٩ أغسطس) ٩د (العد
 

  

 
١٦٦  

 
  

students with hearing disabilities, the development of the social interaction 
skills of students with hearing disabilities by faculty members, the provi-
sion of lecture halls with various educational aids, and specialize sections 
equipped for students with hearing disabilities. 
Key words: - Educational Services -  Students with hearing disabilities   - 
Faculty Members.  

  - مقدمة:
ــكالت من الـجامعـية الـعدـيد والمرحـلة الـثانوـية المرحـلة في الطلـبة من الكثير يواـجه  المشــ
والشـخصـي  االجتماعي، بالجانب المتعلقة المشـكالت منها المراحل، تلك في تبرز التي والعقبات

ــكالت وهذه .وغيرها والمهني واألكاديمي، ــدة النوع حيث من تختلف قد المشـ  باختالف والشـ
 (Kelly, 2006, P2) .واالقتصادية اإلجتماعية والحالة والخبرات الحياتية، والجنس، العمر،

ـــكل الـطاـلب بـها يمر التي التعليمـية المراـحل أهم من الـجامعـية المرحـلة كـما تـعد  ـعام، بشــ
 جميع وتنمية شـخصـيته بناء على تعمل حيث .خاص بشـكل الخاصـةاالحتياجات  ذوي والطالب

 ســليمان، وســعاد (منذر الضــامنواإلجتماعية والنفســية.  واالنفعالية والعقلية الجســمية جوانبه
 )١٦٩، ص٢٠٠٧

بحكم  اإلنـسان يملكها التي األـساـسية اإلنـسان حقوق أحد التعليمية الفرص تكافؤ مبدأ كذلك يعد
ــانيته، وكيفًا،   كًما العاديين األفراد إعداد في أهميتها لها التربوية والخدمات التعليم كان وإذا إنس

ليكونوا   وتؤهلهم لتمكنهم الخاصــة، االحتياجات ذوي للطلبة إلحاًحا أكثر وتصــبح أهميتها فتزداد
ســياســة  تبني إلى الدول من العديد عهدت لذلك بمجتمعهم، االنخراط على قادرين منتجين أفرادًا
جاًما أكثر باعتباره الدمج ان وحقوق ومبادئ ، انـس اوي اإلنـس (بتول  .للجميع والتعليم الفرص وتـس

 )٢٥٩، ص٢٠١٥غانم، 
ــاـئل التعليمـية للطالب ذوى  وتلتزم حكوـمة الكوـيت بتـقديم الـخدـمات التعليمـية والتربوـية والوســ

ــعوبات التعلم، على ق ــة ولفئتي بطيئي التعلم وص ــاواة مع اآلخرين في االحتياجات الخاص دم المس
ــيرية الالزمة،  ــال واللغة والترتيبات التيســ ــة من االتصــ التعليم، مع مراعاة االحتياجات الخاصــ
ة  ادـي ا الحوافز الـم اءتهم ومنحـه ــصـــــة لهم، ورفع كـف ة المتخصــ ة والمهنـي وتوفير الكوادر التربوـي

الفعـالـة والمطلوبـة لـدمج  والمعنويـة. كمـا تتخـذ الحكومـة كـافـة الترتيبـات اإلداريـة والتنظيميـة
األـشخاص ذوي اإلعاقة وـصعوبات التعلم وبطيئي التعلم في مراحل التعليم المختلفة ـضمن مناهج 
تعليمية وتأهيلية بما يتناسب مع قدراتهم الحسية والبدنية والعقلية مما يؤهلهم لالندماج في المجتمع 

  )٤١ص، ٢٠١٥(التقرير األول لدولة الكويت، والعمل واإلنتاج. 
  

    - :الدراسةمشكلة 
ــتوى أدائهم عن أقرانهم من الفئة  ــكالت فى التعلم، حيث ينخفض مسـ يواجه بعض الطلبة مشـ
العمرية فى التحصـيل الدراـسى، ويكون إنجازهم أقل مما يتوقعه المعلمون منهم، وقد يتعثر بعض 
 هؤالء الطلبة فى االنتقال إلى الـصفوف العليا والنجاح، فيعيدون الـسنة الدراـسية وغالباً ما يتركون

المدرـسة، علماً بأن قدراتهم العقلية قد تكون فى حدود المتوـسط أو فوق المتوـسط ومع ذلك يعانون  
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ــلوكية  ــكلة بعض الظواهر واألعراض السـ ــعوبة التعلم ومن المرجح أن ترافق هذه المشـ من صـ
ن واالنفعالية كاالتكالية واإلزعاج واالنـسحابية والنـشاط الزائد وـسرعة الغـضب والفكرة الدونية ع

ــير الزيات ( ــميه توماس بالعجز ١٩٩٦الذات وتدنى الثقة بالنفس وقد تؤدى كما يشــ ) إلى ما يســ
وهو االعتقاد الذى يشكل عند المتعلم بأن الفشل   Learning Helplessnessالمتعلم أو المكتسب 

د، ويترـتب على  ذل الجـه ا تكرر الفشـــــل على الرغم من ـب اد كلـم ذا االعتـق ه. ينمو ـه ال يمكن تجنـب
ــبح االتـجاـهات اـلذاتـية نحو األداء العقلى والكـفاءة ت ــل تـناقص الجـهد. كـما تصــ كرار خبرات الفشــ

 )١٣ص :٢٠٠٢(غسان الصالح، سلبية. وينخفض على إثره تقدير الذات. 
 اإلعاقة الـسمعيةوعن نتائج بعض الدراـسات التى تناولت واقع الخدمات المقدمة للطالب ذوى 

ــة   أكدت ــم )  ٢٠٠٧( حنفى  علىنتائج دراســ ــاندة للطالب األصــ عن أهمية توافر الخدمات المســ
  وضعيف السمع أيًا كان يتلقى العملية التعليمية.

ة إبراهيم فت نتائج دراـس  يعانون الجامعة في ذوى اإلعاقة ) أن الطلبة٢٠١٦العدرة ( كما كـش
 بيئية توصــعوبا دراســية، وصــعوبات التســجيل، إجراءات في اإلدارية الصــعوبات من العديد

 لهم، المهيأة غير واألرصــفة والطرق الجامعية والحفالت األنشــطة في وصــعوبة المشــاركة
  .اجتماعية وصعوبات
  -األسئلة اآلتية: الدراسة الحالية في مشكلة تحديد يُمكن سبقومما 

 من الكويت ذوى اإلعاقة السمعية بجامعة واقع الخدمات التعليمية المقدمة للطالب ما -١س
  التدريس؟ هيئة أعضاء نظر وجهة

ً  فروق توجد هل -٢س ذوى اإلعاقة   واقع الخدمات التعليمية المقدمة للطالب في دالة إحصائيا
   النوع (ذكر / أنثى)؟ لمتغير التدريس تبعاً  هيئة أعضاء نظر وجهة من الكويت السمعية بجامعة

ً  فروق توجد هل -٣س ذوى اإلعاقة   التعليمية المقدمة للطالبواقع الخدمات  في دالة إحصائيا
التخصص (علمى /  لمتغير التدريس تبعاً  هيئة أعضاء نظر وجهة من الكويت السمعية بجامعة

   أدبى)؟

  
     -:الدراسةأهداف 

ذوى اإلعاقة السمعية   واقع الخدمات التعليمية المقدمة للطالب  التعرف على -١
  التدريس.  هيئة أعضاء نظر وجهة من الكويت  بجامعة

ذوى اإلعاقة   واقع الخدمات التعليمية المقدمة للطالب  فى الكشف عن الفروق -٢
النوع   لمتغير التدريس تبعاً  هيئة أعضاء نظر وجهة من الكويت  السمعية بجامعة

   (ذكر / أنثى).
ذوى اإلعاقة   واقع الخدمات التعليمية المقدمة للطالب  فى الكشف عن الفروق -٣

ً  هيئة أعضاء نظر وجهة من الكويت  السمعية بجامعة التخصص  لمتغير التدريس تبعا

   (علمى / أدبى).
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 - :الدراسةأهمية 
 -:النظرية للدراسة األهمية

ــادة المعنيين بوزارة التعليم العالى بدولة الكويت بواقع الخدمات  - ١ ــاعد على لفت نظر السـ تسـ
  الكويت. بجامعةذوى اإلعاقة السمعية  التعليمية المقدمة للطالب

 تساهم فى طرح العديد من الموضوعات البحثية الجديدة والمرتبطة بمتغيراته. - ٢
ذوى  تـساعد أعضـاء هيئة التدريس على تطوير وتحـسين الخدمات التعليمية المقدمة للطالب - ٣

 الكويت. اإلعاقة السمعية بجامعة
 

  -:التطبيقية للدراسة األهمية
ة المقـدمـة للطالبتغيير اتجـاهـات بعض أفراد المجتم - ١ ذوى  ع عن واقع الخـدمـات التعليمـي

 الكويت. اإلعاقة السمعية بجامعة
 توفير المعلومات للمسـؤولين عن التعليم العالي في اتخاذ القرارات الخاصـة بشـأن الطالب - ٢

 الكويت. ذوى اإلعاقة السمعية بجامعة
ــمعية توفير المعلومات عن طالب الجامعة ذوى للطالب - ٣ ــوف  ذوى اإلعاقة السـ وبالتالي سـ

 تساعد هذه المعلومات في إعداد برامج تربوية متخصصة تقدم لهذه الفئة.
ــادة الـباحثين فى مراكز البحوث والتعليم الـعالى فى الكوـيت عن واقع  - ٤ تزوـيد المعلوـمات للســ

 الكويت. ذوى اإلعاقة السمعية بجامعة الخدمات التعليمية المقدمة للطالب
 

  -:الدراسةمصطلحات 
 :-الطالب ذوى اإلعاقة السمعية - ١

يعانون من ضـعف سـمعى شـديد يفقدهم القدرة على التواصـل السـمعى مع الطالب الذين    هم
 اآلخرين. 

 :-التدريس هيئة عضو - ٢
اتذة من الجامعي التدريس مجال في يعمل من هو كل اتذة، واألـس اتذة األـس اركين، واألـس  المـش

  . العلمي والبحث التدريس في المهنية واجباتهم أهم تتمثل المساعدين الذين
  الكويت: ذوى اإلعاقة السمعية بجامعة الخدمات التعليمية المقدمة للطالب - ٣

ــاء  ــد بها ما توفره الجامعة من خدمات لهذه الفئة من الطالب من حيث مدى وعي أعضـ يقصـ
ــهم وـكذـلك الـخدـمات  ــائصــ ــة ـبالمقررات  هيـئة الـتدريس بهؤالء الطالب وخصــ التعليمـية الـخاصــ

  الدراسية وطرق تدريسها، باإلضافة إلى مدى مناسبة البيئة التعليمية لهم من حيث التجهيزات.
  

  - اإلطار النظري والدراسات السابقة:
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   -أوالً: ذوى اإلعاقة السمعية: 
السـمع تؤدى األوضـاع األسـرية والتعليمية واألسـباب المتعددة والمختلفة ودرجة ونوع فقدان  

إلى تعدد األفراد ضــعاف الســمع، ويعانى الطالب المعاقين ســمعيًا من مشــكالت كثيرة مثل النمو 
 االجتماعى والفكرى، والكالم واللغة، واإلنجاز التعليمى.

بأنهم الطالب  (Hasselbring& Glaser, 2000: P111) يعرفها هاـسيلبرينج وجالـسير
ــمع اـلذي يتـعارض مع ديهم فـقدان الســ ة من خالل  اـلذين ـل ـقدرتهم على مـعالـجة المعلوـمات اللغوـي

   القنوات السمعية مع أو بدون التضخيم.
 أو بخلل الـسمع حاـسة إـصابة بأنها اإلعاقة الـسمعية )٣٣: ص٢٠٠٠ ،(ماجدة عبيدوعرفت 

 فهي .اللغوي التبادل من والمتكرر المتـصل الدفق ـسماع عن والعجز الـسمع القدرة علي لفقد تلف
ة من الفرد حرمان نتيجة تكون قد معية فقد أو الوالدة، منذ الـسمع حاـس  الكالم تعلم قبل القدرة الـس
  الكالم. تعلم بعد أو

ــور من تـعانى التى الفـئة ـبأنـها تـلك )١٩٠ص : ٢٠٠٧حنفى،  (علىكـما يعرفـها   في قصــ
 أي لتمييز المصطلح هذا ويـستخدم اللفظي، – الـسمعي التواـصل على القدرة من يحد بـشكل الـسمع

 .السمع وضعيف األصم مفهوم خالل من يتضح وهذا السمع، فقدان من يعاني فرد
 :ال بدرجة – ديسيبل ٧٠ من أكثر – سمعي فقد من يعاني الذي الشخص هو األصم 
 باستخدام إال السمعية البيئة في واالجتماعية التعليمية لألغراض الطبيعية له باالستجابة تسمح
 الكلي).  التواصل الشفاه، قراءة اإلشارة، لغة اإلصبعي، (التهجيالتواصل  طرق
 تسمح ال بدرجة السمع حاسة في نقًصا أو عجًزا يعاني الذي الشخص هو السمع: ضعيف 

 سمعي). (معين معينة وسائل باستخدام إال واالجتماعية، التعليمية لألغراض الطبيعية له باالستجابة
ــب (آمنةوتعرفها  ــمعي بأنها فقدان )٥٨ص :٢٠١٣ ،غاصـ ــكل يؤثر سـ  على ملحوظ بشـ

 .العادية التربوية األساليب خالل وللتعلم من اآلخرين مع للتواصل السمع حاسة استخدام
أن المعاقين ـسمعيًا يعانون من المـشكالت التى تؤثر   )١٣٨ص : ٢٠٠٢(على حنفى، ويـشير 

ــوى من ـناحـية، وتعوق عملـية اـندـماجهم مع المحي طين بهم من جـهة أخرى، نتيـجةً فى نموهم الســ
لفقر مهاراتهم اللغوية عن التواصــل بفعالية؛ باإلضــافة إلى ما تفرضــه اإلعاقة الســمعية من آثار 
ــبها عبر  ــالبة على القدرات العقلية؛ فهى تحد من قدرات الفرد العقلية لنقص خبراته التى اكتسـ سـ

 هم تحت مفهوم االحتراق النفسى.حاسة السمع مما ينعكس بالسلب على عالقاتهم أو تضع معلمي
هم الطالب الذين يعانون من ضـعف سـمعى شـديد بأنالباحثة المعاقين سـمعيًا  تعرفمما سـبق 

  يفقدهم القدرة على التواصل السمعى مع اآلخرين.
 

  
  

 - :سمعًيا المعاقين خصائص
ــائص؛ نظًرا  ــهم البعض فى بعض الخصــ ــمعية عن بعضــ يختلف الطالب ذوى اإلعاقة الســ
ــدة اإلعاقة الســـمعية، وهناك مجموعة من الخصـــائص المشـــتركة لهؤالء الطالب  الختالف وشـ

ً  أمراً  اللغة تطور يعتبر :اللغوية الخصــــائص المعاقين ســـمعياً، وهى:  لألطفال بالنســـبة هاما
المناســب   النمو إلى الوصـول بهدف أمكن ما لغتهم تطوير األطفال إلى ويحتاج سـمعياً، المعاقين
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 المراحل في ذلك يظهر ســـوف للطفل النمو اللغوي في تأخير وأي  )٢٠٠١ صـــديق، (محمد
ً  المـعاقون األطـفال ويـتأثر العمر، من المـتأخرة ــمعـيا  ومتى ونوـعه، المبكر بـمدى الـتدرـيب ســ

 األـسري الدعم وفقدان واالنفعالية والبـصرية، الذكائية والعوامل الـصوتية، المـضخمات اـستخدمت
ــخــــيــــص، عــــنــــد والــــعــــمــــر والــــثــــقــــافــــي،  الــــتــــدخــــل وخــــدمــــات الــــتشـــــ

  . (Silvestre,Ramspott&Pareto,2007)المبكر
  -المعاقين سمعيًا، ما يلى: ) أن من خصائص١٥٠ص  :  ٢٠٠٩وأشارت (أسماء سراج الدين،  

بدراسة  اهتم الباحثونالشخصية والنضج والتكيف االجتماعى لدى المعوقين سمعيًا:  - ١
المعوقين سمعيًا واستعداداتهم العقلية واللغوية والشخصية والتحصيلية األكاديمية، خصائص  

وحظى جانب الشخصية بنصيب وافر من دراساتهم، وقد أسفرت النتائج على أن أطفال الصم  
الذين يتعلمون بالطريقة الشفوية كانوا أكثر توافقًا اجتماعيًا من أقرانهم الذين يستخدمون 

وأن األطفال الصم الذين ينتمون إلى أسر ليس بها أطفال صم آخرون، كانوا   طريقة اإلشارة،
 أقل توافقًا من نظرائهم الذين توجد فى أسرهم حاالت صمم أخرى. 

كشفت نتائج البحوث المبكرة التى استخدمت اختبارات ذكاء شفوية أو  الخصائص العقلية: - ٢
شفوية أو لفظية ثم وجود فروق   لفظية عدة خصائص للمعاق منها استخدام اختبارات ذكاء

والعاديين، وقد رأى بعض الباحثين مثل هذه االختبارات غير  بين الصم فى مستوى الذكاء 
مالئمة لقياس ذكاء الصمم وأن معدل ذكائهم وإن كان ينخفض عن معدل العاديين فإن أدائهم 

توى عاليًا من يتحسن ويصل إلى المستوى العادى على الجزء العملى والذى ال يستلزم مس
  المهارات اللغوية.

يتأثر أداء األطفال المعوقين سمعيًا بشكل سلبى فى مجاالت التحصيل  التحصيل األكاديمى: - ٣
األكاديمى، كالقراءة والعلوم والحساب نتيجة تأخر نموهم اللغوى وتواضع مقدراتهم اللغوية، 
إضافة إلى تدنى مستوى دافعيتهم وعدم مالئمة طرق التدريس المتبعة، ويبدو ذلك واضًحا 

 التحصيل القرائى خاصة.  فى االنخفاض الملحوظ فى معدل
المعاقين ـسمعيًا الخـصائص االجتماعية، فالمعاقين ـسمعًيا   مما ـسبق ترى الباحثة أن من خـصائص

ــطة التعلم والتعلم التعاونى. ــل االجتماعى، وأنشـ ــاركون فى التواصـ ــيف  قد ال يشـ كما تضـ
وبة فى الباحثة أن من خصـائص المعاشـقين سـمعيًا صـعوبة اتباع التوجيهات اللفظية، وصـع

يعانون من التأخر اللغوى،   التعبير الشفهى، وبعض الصعوبات في المهارات االجتماعية، و
  ولديهم صعوبة فى التعبير.

  
  - السمعية: اإلعاقة انتشار نسبة

معية اإلعاقةتتعدد األسـباب المؤدية النتشـار  باب وراثية نتيجة لزواج الـس ، فقد تكون تلك األـس
نتيجة لمـشكالت حدثت لألم أثناء فترة الحمل كتناول أدوية دون إـشراف طبى األقارب، وقد تكون 

  وغيرها من المشكالت.
 ضـعف المدارس لديهم طالب من )٪٥( حوالى أن إلى الغربية الدول في الدراسـات أشـارت

 يمكن الذي السـمعي بالنسـبة للضـعف أما اإلعاقة، مسـتوى يصـل ال الضـعف هذا أن إال سـمعي
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بحوالى  الصـمم انتشـار نسـبة وتقدر )٪٠٫٥( انتشـاره بحوالى نسـبة فتقدر سـمعية إعاقة اعتباره
 معلومات يقدم أن أحد يســتطيع ال النامية الدول في باإلعاقة الســمعية يتعلق فيما أما )،٪٠٫٧٥(

 أن إلى التقارير البعض أشــارت فقد النامية، الدول في ســمعيا المعاقين أعداد األطفال عن دقيقة
) ٪١٠إلى ( تصـل وقد بل  )٪٥( عن تزيد قد المختلفة بمسـتوياتها السـمعية اإلعاقة نسـبة حدوث

  )٣٩-٣٥، ص ص١٩٩٨الخطيب،  (جمالالنامية  الدول بعض في
أما في الدول العربية فإنه ال توجد إحصـــاءات دقيقة وشـــاملة عن انتشـــار اإلعاقة الســـمعية، 

ــاءات في ــمعية لم تطرح  وتجاهل هذه اإلحصـ ــكلة اإلعاقة السـ معظم هذه الدول يدل على أن مشـ
ــاس من التخطيط الجيد لها لمواجهتها.   ــتحق التعامل معها على أسـ ــية اجتماعية تسـ ــها كقضـ نفسـ

  ).٢٠٠١(عبد الواحد، مواجهة بشكل علمي، وإنما تواجه اآلن بأسلوب جزئي 
الســــمعية كبير فى الدول العربية وفى دولة مما تقدم ترى الباحثة أن نســــبة انتشــــار اإلعاقة  

) طالبًا جامعياً للعام الماـضى بواقع ٢٢الكويت تراوح عدد طالب الجامعة ذوى اإلعاقة الـسمعية (
اإلعاقة الســـمعية ) طالبًا من طالب ١٨و ( اإلعاقة الســـمعية الصـــم والبكمطالب من طالب  )٤(

  .ضعف السمع
  

   -:اإلعاقة السمعية لطالب الجامعة ذوى  ثانياً: الخدمات التعليمية المقدمة
يعد التعليم حق من حقوق اإلنسـان وأسـاس فى بناء شـخصـية الفرد، فقوة أى مجتمع تكمن فى 
ــأن األفراد وهو ما يؤدى إلى تقدم المجتمع  نوعية التعليم المقدم ألبنائها، فالتعليم هو الذى يرفع شـ

منذ صــــغرهم والتحاقهم  اإلعاقة الســــمعيةيم ذوى بأســــره، وفى اآلونة األخيرة بدأ االهتمام بتعل
يرة التقدم التى يحققها أقرانهم العاديين من التعليم،  ات التعليمية المختلفة، كى يواكبوا مـس ـس بالمؤـس

 سيعود بالنفع على المجتمع بأسره. اإلعاقة السمعيةلذلك فإن تقديم خدمات تعليمية للطالب ذوى 
 في متأخًرا بدأ العالى التعليم مؤســســات في الخاصــة اجاتاالحتي ذوى بتعليم االهتمام وإن

 تقدم التي الخدمات فإن العام، التعليم مؤسـسـات فى كما كبير بدعم يحظ ولم العالم من دول كثير
اـجات من للطالب الي التعليم في الـخاصـــــة ذوي االحتـي ت الـع اني ـمازاـل  النقص من كثيًرا تـع

 وـضع إلى أدى مما اإلنـسانية. أو واإلدارية الخدمات المادية في ـسواء الجودة وـضعف والقـصور
ــة االحتياجات ذوي أمام الحواجز ــرب وأدى إلى تعليمهم إلكمال الخاصـ  ممن منهم بعض تسـ

 .)١٧٩، ص٢٠١٦الدعيجى،  المحمدى وشذى (عفافالعالي  بالتعليم التحق
دم لهم في  اـجات الـخاصـــــة التي تـق ة ذوي االحتـي ة للطلـب دـمات التعليمـي ــين الـخ اً لتحســ وتحقيـق
مؤـسـسات التعليم الجامعي من أجل تحقيق االـستفادة القـصوى من قدراتهم وطاقاتهم لخدمة أنفـسهم  
ة المالئمـة لهم، والقـادرة على توفير  ة التعليمـي ومجتمعـاتهم، فـإن ينبغي العمـل على تكييف البيـئ

عديد من الفرص التعليمية لدي هؤالء الطالب، وهذا بالطبع يضــع مســئوليات كبيرة وجمة على ال
ــات التعليم العالي والجامعات لتفعيل الدور  ــسـ ــرعين والمنفذين في مؤسـ عاتق المخططين والمشـ
المنوط بها، ورغم ذلك إن بيئات ومؤســســات التعليم العالي ال زالت قاصــرة اإلمكانات، وتختلف 

ي اســـتعداداتها وإمكاناتها الســـتيعاب هذه الفئات من الطلبة ذوي االحتياجات الخاصـــة، كثيرا ف
ة من القبول  أة لتمكين هؤالء الطلـب ة غير المهـي ا المختلـف ات بمرافقـه فتوـجد بعض الـجامـعات والكلـي
ــروط القبول، وال من حيث توفير البيئات   ــة، ال من حيث اللوائح والنظم والقوانين وشـ في الدراسـ
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(أســامة معاجيني وآخرون، اســبة والكوادر البشــرية المؤهلة أو األجهزة والتقنيات المســاندة. المن
٢٠٠٩(  

ــار   الســـمعية اإلعاقة لذوي المقدمة الخدمات أفضـــل أن )٢٠٠١الواحد،  (محمد عبدوأشـ
 والمادية البـشرية الموارد فأكثر، وتوفير ـسنتين عمر من الـسمع وـضعاف الـصم األطفال اـستقبال

التأهيل،  ٕواعادة والعالج التـشخيص في المتقدمة الطرق واـستخدام والنمو، التطور إلى تؤدي التي
 ليســـاعدوا الســـمع وخبراء االســـاتذة وتوفير والمناســـبة، الالزمة والمختبرات البرامج وتقديم

ً  واـستخدام فعال بـشكل العالج كبيرة، وتقديم بدرجة مـستواهم لرفع الصـم األطفال اليب طرقا  وأـس
ً  وتوفير الصـــم، لخدمة جديدة ً  تعليما  للغة وتوفير معلمين طالب، كل منه يســـتفيد فعاالً  لفظيا

ــارة ــم، لتعليم وخبرة وموهبة مهارة ذوي اإلش ــالحة ومنظمة آمنة بيئة وتوفير الص  لعملية وص
 بالمجتمع، والمهنين والحرفين والوالدين والمعالجين المعلمين بين وإيجاد تواـصل والتعليم، التعلم

 أى مشكالت  لديه ومن الطالب لصالح إيجابية تغييرات وتحقيق
ايز، وأشــــار اـجات أن )٢٠١٠ (الـف ة االحتـي ة ـلذوي التربوـي اـق ة اإلـع ــمعـي ل الســ  في تتمـث
 الســـمعية اإلعاقة ذوي الطفل بها يمر التي التعليمية كانت الخبرات فكلما التعليمية االحتياجات

 تحقيقها في يرغب التي بأهداف الطفل الصـلة وثيق ملموس معنى لها أصـبح الواقعية إلى أقرب
ــباعها، إلى يتوق التي والرغبات ــية االجتماعية الجوانب في والتأهيلية إشـ ــخصـ والبدنية  والشـ

 وتطويرها بالكالم الخاصـــة المهارات تنمية في خاصـــة تدريبية واحتياجات واالقتصـــادية،
 )٦، ص٢٠١٥الحراصية،  الظفري ورقية (فى سعيد .اللغة واستخدام

ــاندة الخدمات أن على Kaka et.al (2005, P203) وآخرون كيكاكذلك أكد   ذات المسـ
ــم الطالب نجاح في كبيرة فائدة ــهيل الص ــة في اجتماعيًا دمجهم أكاديميًا وتس  ، العادية المدرس

  .من مشكالت السمع وضعاف الصم يعانوه عما والتغلب
معية ذوي يتضـح مما تقدم أن االهتمام بتعليم الطالب متأخًرا فى  فى الجامعات بدأ اإلعاقة الـس

ة ـما قـبل التعليم الـجامعى فى المرحلتين  ــب فى مرحـل معظم اـلدول، حـيث ـكان االهتـمام بهم ينصــ
ـــية والـثانوية، لذلك كان من المهم االهتمام بتقديم خدمات تعل ــاســ يمية لتلك الفئة فى المرحلة األســ

اًء على ذـلك نـجد أـنه من الطبيعى أن تختلف الـخدـمات المـقدـمة للطالب ذوى ذوي  الـجامعـية، وبـن
 فى المرحلة الثانوية وفى المرحلة الجامعية.   اإلعاقة السمعية

  

 -: اإلعاقة السمعية لذوى الخدمات تقديم مبررات
ــمعيةيعد  ــتحقون من الجميع أن  الطالب ذوى اإلعاقة الس فئة مهمة يجب االعتناء بها، فهم يس

 يدعمهم ويقف بجوارهم كى يتغلبوا على إعاقتهم، ومن ثم يعود ذلك على المجتمع بأسره.
 على جميعها تركز ولكنها اإلعاقة، نوع باختالف تختلف اإلعاقة لذوي المقدمة والخدمات

 والوســائل المتنوعة التعليمية األســاليب اســتخدام خالل من الفروق الفردية مراعاة ضــرورة
 لكي الخبرات في والتنوع االمكانيات والقدرات، بحســب الواجبات تعيين في والتنوع المناســبة،
ً  المعاقين تدريس فعند والعقلي. الزمني عمرهم مع تتناســب الشــفاه  على التركيز يكون ســمعيا

ــمعية) المعينات (باســتخدام الصــوتي والتكبير النطق في والوضــوح  ووســائل واإلشــارة الس
 )٢٠٠٥(قحطان الظاهر، والكتابة.  مكثف بشكل اإليضاح
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 وضــعاف للصــم المســاندة بالخدمات االهتمام مبررات منأن   Steven  (2002)وأوضــح
 فلـسفة تتبني التي العام التعليم مؤـسـسات في الـسمع وـضعاف الـصم الطالب عدد تزايد هو الـسمع،
 يواجه حيث -العاديين مجتمع في الفئة تلك لدمج المبذولة المجتمعية الجهود بفضــل وذلك -الدمج
 واألعباء المتطلبات وكذلك واللغوية، الثقافية الفروق بســبب ومشــاكل تحديات الطالب هؤالء

  . للخدمات اإلدارية
 -فيما يلى: اإلعاقة السمعيةمما تقدم ترى الباحثة أن مبررات تقديم الخدمات للطالب ذوى 

  إدماج هذه الفئات فى المجتمع وجعلهم جزء ال يتجزء ال يتجزأ من المجتمع. - ١
 تنمية الثقة بأنفسهم وأنهم مصدر اهتمام ممن حولهم ومن المجتمع بأسره. - ٢
 ديين.هذه الفئات كذويهم العاتلبية احتياجات  - ٣
 تهيئتهم لسوق العمل واالندماج مع اآلخرين. - ٤

  

 -:اإلعاقة السمعيةدور معلم التربية الخاصة فى تعليم الطالب ذووى 
يعد المعلم بصــفة عامة محور العملية التعليمية وأســاســها والذى تنصــب عليه معظم األعباء، 
ــة فالطالب  ــح لطالبه، كما أنه يعد بمثابة األب لطالبه فى المدرس ــر والناص ــد والميس فهو المرش
يقضــون وقتًا طويالً معه عن ذلك الوقت الذى يقضــونه مع آبائهم، لذلك يقع عليه مســئولية كبيرة  

تعليم طالبه، أما معلم التربية الخاصـــة فيقع على كاهله مســـئولية كبيرة جدًا فى تعليم الطالب  فى
  ، لما لهذه الفئة من طبيعة خاصة تختلف عن طبيعة أقرانهم العاديين.اإلعاقة السمعيةذوى 

أن دور معلم المرحلة الثانوية  (Harte etal., 2015, P23)ويرى كل من هارتى وآخرون  
ــتاذ الجامعى فى أدوارهم تجاه الطالب ذوى يختلف ع ــعور اإلعاقةن دور األسـ ــبب شـ ، وهذا يسـ

دول اآلتى بعض  ــح الـج ا يلى يوضــ ا، وفيـم ا كبيًرا بين أدوار كليهـم اك فرقـً أن هـن اء األمور ـب أولـي
  .اإلعاقةاالختالفات والفروق بين دور معلم المرحلة الثانوية وأستاذ الجامعة تجاه الطالب ذوى 

) بعض االختالفات والفروق بين دور معلم المرحلة الثانوية وأستاذ الجامعة ١جدول (
.اإلعاقةتجاه الطالب ذوى   

 األستاذ الجامعى معلم المرحلة الثانوية 

متابعة الواجبات المنزلية: هل يؤديها الطالب؟  
هل فهمها؟ مع إعطاء فرص إضافية للطالب  

 .إلنجاز المهمةاإلعاقة ذوى 

يفترض األستاذ أن الطالب قام بالواجبات  
مع إعطاء فرصة ضئيلة  .المنزلية وفهمها

 .إلنجاز المهمة

يمكن للمعلمين قراءة الكتاب المدرسي في  
 .فهم الموادالصف والتحقق من  

يتم قراءة الكتاب المدرسى خارج الصف ومن 
المتوقع أن يحضر الطالب أسئلة أو أفكار حول  

 .القراءات

يمكن للمعلمين وغيرهم من الموظفين تقديم 
التدريس الشخصى للطالب الذين يحتاجون 

 .إلى مزيد من الدعم

ال يقوم األساتذة بإعادة ما يشرحونه فى  
ويتم الحصول على التدريس   .المحاضرات

الشخصى من قبل الطالب الذي يبحث عنها من 
 .خالل المصادر الموجودة بالكلية
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يتواصل المعلمون مع اآلباء للحديث يومًيا في 
 .األنشطة الصفية، والحضور واألداء ألبنائهم

قد يتم  .ال يتم التواصل بين اآلباء واألساتذة
 .احتساب الحضور أو ال يحسب

يعتمد المعلمون فى أساليب وممارسات  
التدريس على أهداف للتأكد من أن الطالب  

 .فرصة كبيرة للفهم والنجاح

في   األساتذة متخصصون في مجال دراستهم.
كثير من األحيان األساتذة غير مدربون جيدًا 
على أساليب التدريس فهم متواجدون داخل  

 .لتقديم المحتوى والمواد الجامعة
يعمل المعلمون مع الطالب وأولياء األمور إذا  

كان العمل مفقودًا إذا لم يحضر الطالب  
 .بالمدرسة

يتوقع األساتذة من الطالب إيجاد طريقة 
للحصول على المالحظات والواجبات من 

 .زميل له إذا لم يحضر الطالب للجامعة

رسائل تذكير يقوم المعلمون بإرسال رسائل / 
 .بشكل متكرر بمواعيد االختبارات

يقوم األساتذة بنشر مواعيد االختبارات في  
المنهج أو تقديم إعالنات موجزة في الصف أو  

 من خالل بوابة التعلم عبر اإلنترنت.
يمكن االتصال بالمعلمين من خالل الهاتف 
والبريد اإللكتروني وخيارات الويب. ويتاح 

أولياء األمور والطلبة   للمعلمين التحدث مع
من خالل المؤمترات أو اجتماعات المعلمين. 

ويتواجد مدرسون أيًضا في المدرسة من 
 االثنين إلى الجمعة على جدول زمني ثابت.

األساتذة لديهم ساعات عمل محدودة والتى 
يجعل الطالب يرجع إلى المنهج الدراسي دون  
التواصل معهم. وفي كثير من األحيان جداول  

ألستاذ تختلف من يوم آلخر من أسبوع إلى  ا
 أسبوع. 

 (Harte etal., 2015, P23) 
ـــتاذ  ــابق أن دور معلم المرحـلة الـثانوـية يختلف كلـيةً عن دور األســ ــح من الـجدول الســ يتضــ

 .الجامعى وربما يرجع ذلك إلى طبيعة كل مرحلة عن األخرى
ــة ـكل من  ـــفت نـتائج دراســ أن طالب الـجامـعة ذوى اإلـعاـقة  (Lang et al., 1993)وكشــ

السـمعية يقدرون المعلمين الذين لديهم دراية بمحتوى المقرر والذين يسـتخدمون المواد البصـرية، 
ــون على فهم  ــرون بخطى جيدة ، ويحرصـ ــح، ويحاضـ ــكل واضـ ويبلغون التوقعات والمهام بشـ

  رة.الطالب، وتحدي تفكير الطالب، والتأكيد على أهمية المعلومات في المحاض
ا في مجـاالت   ت تطوًرا ملحوظـً ة وحقـق دول العربـي ت من أغنى اـل وعلى الرغم من أن الكوـي
ــكنية، فإن الكويت لم تقدم برامج كافية وال خدمات  ــحية والرعاية الســ مختلفة مثل الخدمات الصــ

  (Arrouiah, 2009) تعليمية متكاملة كافية تلبي احتياجات معظم األفراد الكويتيين المعاقين.
أن إعداد المعلمين  ,.P6)   (Al-Hilawani etal ,2008ويشير كل من الحيالوانى وآخران

ــط  اإلعاقاتطالب ذوى للتلبـية االحتـياجات المعـقدة ل ــرق األوســ ـــية ملحة داخل منطقة الشــ قضــ
ية. وتتطلب إدارة االختبار،  وأفريقيا. عدد قليل من المهنيين على اـستعداد إلدارة االختبارات النفـس

رج والتفســير التدريب والخبرة لتحديد نتائج األداء. وعلى الرغم من أن معظم المعلمين على والتد
اســـتعداد لإلدارة أو تعلم إدارة الذكاء الجماعي واختبارات التحصـــيل، والتدريب واســـعة النطاق 
ير نتائج االختبار هذه أمر ضـروري. وفي الوقت الحاضـر، األفراد الذين  على كيفية تـسجيل وتفـس

ديهم تدريب قليل أو معدوم يديرون اختبارات مختارة لم يتم قياـسها بـشكل ـصحيح لمنطقة الـشرق ل
  األوسط فى الخليج العربي. 
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ــافة إلى ذلك، وفقًا لوزارة التربية والتعليم ( ــة فى ٢٠٠٩باإلضــ ) تقدم وزارة التربية الخاصــ
لسـمع والمعاقين بصـريًا الكويت خدمات تعليمية فقط للطالب الذين يعانون من الصـمم وضـعاف ا

  والمعوقين جسديا واألطفال الصغار المصابين بالتوحد (مستوى رياض األطفال). 
من  اإلعاقة السـمعيةوفيما يلى سـتتناول الباحثة لواقع الخدمات التعليمية المقدمة للطالب ذوى 

يئة المدرســـية ، والباإلعاقة الســـمعيةحيث الكفايات الالزمة للمعلمين للتعامل مع الطالب ذووى 
  التعليمية. والوسائل التدريس، واألنشطة واالستراتيجيات التعليمية وطرائق

 
   -:اإلعاقة السمعيةالكفايات الالزمة لمعلمى الطالب ذووى   -١

تعد الكفايات من المصــطلحات الحديثة والتى تعنى القدرة على إنجاز المهمة فى وقت قصــير 
ــرـفات المعلمين فى العملـية التعليمـية،  ا أنـها المـهارات التى تظهر فى أفـعال وتصــ ودون جـهد كـم
ــو هيئة  ــى للعملية التعليمية، فكان البد من أن يتمتع عضــ ــاســ وحيث أن المعلم هو المحور األســ

ــئولـية فى تعلم  الـتدريس بمجموـعة من المـهارات والمـعارف والـقدرات التى تمكـنه من تحـمل المســ
  .  اإلعاقة السمعيةالطالب ذوى 

 الخبرات، جميع في تتمثل التدريس في أن الكفاية )٤٨٢، ص٢٠٠٤قطامى،  (نايفةتذكر 
 خالل مهنية وتـصرفات أنماط في وتظهر المعلم، ـسلوك على تنعكس التي والمعارف والمهارات

 التعليمى. الموقف عناصر جميع مع تفاعله من المعلم، الذي يمارسه الدور
ــعـب تحقيق  (Aldabas,2015, P1163)فى حين يرى الـدابـاس  أنـه قـد يكون من الصــ

رها في بيئة تعلم جماعية. وينبغي إدخال التكنولوجيا المسـاعدة وإتاحتها   الكفايات التعليمية عند نـش
علمين. وهناك أيضــــا حاجة إلى تكييف التكنولوجيا المســــاعدة لجعلها قابلة للتطبيق في لجميع الم

ــهولة عندما ال يتم  ــاملة، نظًرا إلى أن التعلم في مثل هذه البيئة ال يمكن بلوغه بســ بيئة تعليمية شــ
  نشر جوانب التكنولوجيا بشكل مناسب.

 (Johnson, Sharpe& Stodden, 2000, P87) ويذكر جونســون وشــارب وســتودن
ةأن معلمى الطالب ذوى  اـق دريس  اإلـع ة التقييم والـت ارات حول كيفـي اجون إلى معلوـمات ومـه يحـت

. ومن الـضرورى تحـسين إعداد المعلمين ما قبل الخدمة ومـستويات التعليم المـستمر،  لذوى اإلعاقة
  وتشجيع نماذج التعليم التشاركى، واستراتيجيات أخرى لمعالجة هذه القضية. 

 

 -البيئة الجامعية:  -٢
ا تـجاه تعليم الطالب ذوى  ة دوًرا ـهامـً ة الـجامعـي ة اإلـعاـقةتلـعب البيـئ ــمعـي ، حـيث أنـها هى الســ

 اإلـعاـقةاإلـطار اـلذى تتم فـيه عملـية التعلم والتى الـبد أن تكون مهـيأة على أكـمل وـجه للطالب ذوى 
 .السمعية

 ال فهي وتكيفيات تعديالت اءإجر تتطلب التعليمية البيئة ) أن٢٠٠٨(راضـى الوقفي، يشـير 
 في التنوع يقابل بـشكل وتتفاوت فالتعديالت تتنوع فحـسب، ومعلم ـصفية غرفة إيجاد على تقتـصر

ــة الحاجات  البيئة التعليمية مفهوم تتطور اإلعاقة ذوي من الطلبة فهم ازياد ومع للطلبة. الخاص
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ــفية االجتماعية االتجاهات وتغير  على قادرين منتجين مواطنين ليكونوا لتربيتهم الداعية والفلس
  الحياة.  متطلبات في مواجهة ذواتهم على االعتماد

الفيزيقية  البيئة تنظيم عملية وتعد التعلم، عملية فيه تتم الذي اإلطار الفيزيقية البيئة وتشــكل
فهم  إلى تحتاج بل كبيًرا، جهدًا ذلك يتطلب وال المعلم، يتقنها أن يجب التي المهمات من الصــفية

جزء  كل من االـستفادة يمكن بحيث التخطيط، مهارة إلى باإلضـافة واحتياجاتهم، المتعلمين طبيعة
التعليمية  والوسـائل والتجهيزات واألثاث األدوات وتوزيع ازدحام، دون الصـف غرفة أجزاء من
بطريقة  نشــاطاتهم فيؤدون والتالميذ المعلم حركة يســهل وبما األنشــطة، طبيعة مع يتناســب بما

  )٥١، ص٢٠١١المفتوحة،  القدس جامعة (فاعلة منشوراتتعاونية 
مما تقدم ترى الباحثة أن البيئة الجامعية البد أن يتوفر بها مجموعة من الصـفات والخصـائص 

كى يتمكنوا من إتمام عملية تعليمهم الجامعى  الســمعية  اإلعاقةالتى تجعلها مناســبة للطالب ذوى 
  -وهذه الصفات هى:

  اإلعاقة البد أن يتوافر بقاعات الدراسة الوسائل التعليمية التى تناسب الطالب ذوى  - ١
  .السمعية

 بالمكتبة وتزويده بالكتب التى تناسبهم السمعية اإلعاقةتخصيص قسم للطلبة ذوى  - ٢
 . السمعية اإلعاقةخاصة بالطالب ذوى البد من توافر مالعب وأماكن ترفيهية  - ٣
  اإلعاقةالمحاضرات للطلبة ذوى  البد من توافر أماكن قريبة من المحاضر داخل غرفة - ٤

 .السمعية
 اإلعاقةضرورة وجود مرشد أكاديمى إلنهاء اإلجراءات اإلدارية الخاصة بالطالب ذوى   - ٥

 داخل الجامعة.  السمعية

 

 - األنشطة التعليمية: - ٣
ــبة لطبيعة الطالب من أهم الطرق التى  ــطة التعليمية المناســ يعد اختيار األنشــ

  تساعد على تحسين ورفع كفاءة التعلم داخل المنظومة التعليمية. 
 المعاقين في للطلبة التعليمية والوسـائل األنشـطة اسـتخدام أهمية إيجاز ويمكن

الوهاب،   عبد القادر وعبدمحمد  وفاطمة (الـسعيد ـسعيد -أهمها: من األهداف بعض تحقيق
  )١٤١-١٣٩، ص ص٢٠٠٦

التي  العملية والتجارب اللوحات خالل من وذلك االنتباه، وتشتت النسيان ظاهرة على التغلب - ١
 .المعلومة تثبيت على تساعد

 من وذلك واليدوية، والحركية العملية المهارات مثل لديهم، المهارات قصور على التغلب - ٢
 .وغيرها والزخرفة والرسم األجهزة خالل استخدام

مجتمعهم،  ومشكالت مشكالتهم مع التعامل على تساعدهم التي العلمية المهارات بعض تنمية - ٣
 .واالستنتاج والمقارنة الربط مثل:
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 .وتعبير وكتابة وقراءة استماع من اللغوية والمهارات التواصل مهارات تنمية - ٤
 .االنتباه وجذب والتشويق، اإلثارة تحقيق - ٥
إجراء   خالل  من الغامضة األشياء عن التساؤل على ومساعدتهم االستطالع حب إشباع - ٦

 .الفيديو واستخدام مثالً، التعليمية الميدانية الرحالت
البيئية  والظروف اإلعاقة، نوع نتيجة المعاقين بين تزداد التي الفردية الفروق مقابلة - ٧

 .له المناسب والنشاط الوسيلة المعاق اختيار خالل من واألسرية
 الســمعية  اإلعاقةيتضــح مما تقدم أن اختيار األنشــطة التعليمية المناســبة لطبيعة الطالب ذوى 

فاألنشــطة التعليمية يتم من خاللها تحقيق   الســمعية  اإلعاقةمهمة جداً فى عملية تعلم الطالب ذوى  
ــطة األهداف المرجوة من العملية التعليمية، لذلك من المهم أ ــو هيئة التدريس األنشـ ن يختار عضـ

   -التعليمية بعناية ودقة فيجب أن:

  . اإلعاقاتالتعليمية مع طبيعة الطالب ذوى  والوسائل التعليمية تتالءم األنشطة -١

 .اإلعاقاتالتعليمية الفروق الفردية بين الطالب ذوى  تراعى الوسائل -٢

 المحتوى الدراسى.   من فهم  اإلعاقاتتمكن الوسيلة التعليمية الطالب ذوى  -٣

 .اإلعاقاتتنمى الوسيلة التعليمية القدرات والمهارات لدى الطالب ذوى  -٤

 مع أقرانهم العاديين. اإلعاقاتالتعليمية الصلة والروابط بين  الطالب ذوى  تقوى األنشطة -٥

 .اإلعاقاتتقوى الوسيلة التعليمية المالحظة لدى الطالب ذوى  -٦

 الحياتية وخبراتهم المدرسية. اإلعاقاتالتعليمية بين خبرات الطالب ذوى  تربط األنشطة -٧

الحياتية وخبراتهم  اإلعاقاتتنمى الوسيلة التعليمية مهارات التفكير العليا لدى الطالب ذوى  -٨
 المدرسية. 

الحياتية وخبراتهم  اإلعاقاتالتعليمية حاجات الطالب ذوى  والوسائل التعليمية تشبع األنشطة -٩
 المدرسية.  

 

 - االستراتيجيات التدريسية: - ٤
ــاء هيئة التدريس ذات أهمية كبيرة فى  ــية من قبل أعضـ ــتراتيجيات التدريسـ يعد اختيار االسـ

ســتراتيجية التدريســية ، حيث أن االختيار الصــحيح لال الســمعية  اإلعاقةعملية تعلم الطالب ذوى 
للعملية  اإلعاقة السـمعيةيؤدى إلى تحقيق أهداف عملية التعلم، وبالتالى رغبة وحب الطالب ذوى 

التعليمية، كما أنه من الصـعب اختيار اـستراتيجية تدريس واحدة يعتمد عليها عضـو هيئة التدريس 
ــية تالئ ــتراتيجيات تدريســ م طبيعة الطالب العاديين فى عملية التدريس، لذلك يجب أن يختار اســ

  .اإلعاقة السمعيةوذوى 
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ــة ة الـخاصــ أـنه ينبغى على المعلمين  ,P89) (NCSE ,2010 ـيذكر المجلس الوطني للتربـي
ـــية وـقاـعات  ــول اـلدراســ ــتراتيجـيات الـتدريس. داـخل الفصــ ــتـخدام مجموـعة متنوـعة من اســ اســ

. ومن أمثلة اإلعاقةب ذوي  المحاضرات، تم تحديد استراتيجيات تدريس معينة مفيدة الدماج الطال
االســتراتيجيات التدريســية اســتراتيجية التعلم التعاوني، واســتراتيجية حل المشــكالت التشــاركية، 
ويجب أن تكون طريقة تقديم التدريس في الفصــــل الدراســــي الســــائد مرنة بما فيه الكفاية لتلبية 

  المتطلبات المتنوعة لجميع الطالب.
عددًا من  ,P7) (National Center on Educational Outcomes, 2005واقترح 

  -:اإلعاقاتاالستراتيجيات المعممة التى البد من مراعاتها أثناء التدريس للطالب ذوى 
كن على دراية بأن الطالب ذوى اإلعاقة ال يرغبون في معاملتهم بطريقة خاصة ومحددة حيث  - ١

اآلخرين وتسبب لهم بعض من أشكال االهتمام التي قد  أن القيام بذلك قد يحدد إعاقتهم للطالب 
  .ال تستطيع التعامل معها

 أن يكون موقفك وردود أفعالك واحدة مع الطالب ذوى اإلعاقة والطالب العاديين. - ٢
أن تستغرق عملية التعلم وقتًا طويًال ألن  الطالب ذوى اإلعاقة يحتاجون لفترات طويلة من  

يحتاجون إلى تكرار المعلومات عدة مرات  مهارة معينة، كما الوقت إلتقان مفهوم أو تعلم
  .وتعزيزها في نواح كثيرة

ومع ذلك فمن   الحرص من الوقوع في فخ التركيز على نقاط ضعف الطالب ذوى اإلعاقة. - ٣
المهم جدًا أن تكون على علم بذلك وأن تسعي لتحديد نقاط القوة الفردية لكل طالب في الفصول  

  .بكالدراسية الخاصة 
مساعدة الطالب على فهم أن الدرجات والتقييم والتقويم تستند إلى أهداف محددة وفقًا لإلمكانات  - ٤

  .وينبغي أال يقترن التقييم بالقيود المفروضة على الطالب بل على توقعاتهم الفردية.
توفير فرص كبيرة للطالب على التعلم من من جميع القدرات لديهم. وتنظيم مجموعة متنوعة   - ٥

أنشطة التعلم التي يتم فيها تعزيز المناخ االجتماعي للفصل الدراسي، ومن المهم أن يشعر  من
  .الجميع بأنهم يساهماهمون فى تلك األنشطة

مثل، ال تفترض أن الطالب الذى  .ال تضع افتراضات غير مالئمة بناء على حالة الطالب -٦
طالب من ذوى صعوبات التعلم ال تفترض أن   يجلس على كرسي متحرك هو طالب غير سعيد.

كما ال تفترض أن األطفال ذوي اإلعاقة معوقين في جميع  .ليس موهوبًا في الفنون البصرية
  .المجاالت

  

  -:الدراسة إجراءات
نظراً لطبيعة الدراسة الحالية فلقد ارتأت الباحثة أن تعتمد على المنهج  -منهج الدراسة: - ١

البحث والتقصي حول الظواهر التعليمية أو النفسية كما الوصفي حيث يستهدف هذا المنهج 
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ً وتشخيصها وتحليلها وتفسيرها بهدف اكتشاف  ً دقيقا هي قائمة فى الحاضر ووصفها وصفا
 العالقات بين عناصرها أو بينها وبين الظواهر األخرى.

  

  -حدود الدراسة: - ٢
 التعليم لوزارة التابعة الكويت جامعة طبقت هذه الدراســــة فى كليات :المكانية الحدود -

 -العلوم الحيـاتيـة -العلوم االجتمـاعيـة -اآلداب -العـالي بـالكويـت وهم (العلوم اإلداريـة
 الهندسة). -العلوم -الحقوق -الشريعة -التربية

ــى األول من العام الجامعى   :الحدود الزمنية -  ــل الدراسـ ــة خالل الفصـ طبقت هذه الدراسـ
)٢٠١٧/٢٠١٨.( 

ــر الحدود -  ــة على عينة مكونة من ( :يةالبش ــاء هيئة  ٥٦طبقت الدراس ــو من أعض ) عض
 الكويت. جامعة التدريس بكليات

 

    -عينة الدراسة: - ٣
  -العينة االستطالعية: - ١

تهدف العينة االســتطالعية إلى التأكد من الخصــائص الســيكومترية ألدوات  
هيئة تدريس ) عضــو  ٣٠الثبات)، تكونت العينة االســتطالعية من (  -الدراســة (الصــدق

    بجامعة الكويت.
  -العينة األساسية: - ٢

ــية من ( ــاسـ ــو هيئة تدريس بجامعة الكويت،  ٥٦تكونت العينة األسـ ) عضـ
  يوضح الجدول اآلتى وصف العينة األساسية للدراسة.

  
 )٥٦(ن= وصف العينة األساسية للدراسة) ٢جدول (

  المتغيرات
  فئات

  المتغير

  اإلحصاءات

  المئوية %النسبة   العدد 

 النوع

 46.43 ٢٦  ذكر
 53.57 ٣٠  أنثى

 ١٠٠ ٥٦  المجموع

 التخصص 
 39.29 ٢٢  علمى
 60.71 ٣٤  أدبى

 ١٠٠ ٥٦  المجموع

  -أدوات الدراسة: - ٤
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 -استبيان واقع الخدمات التعليمية المقدمة لطالب الجامعة ذوى اإلعاقة السمعية: -أ
 (إعداد/ الباحثة).   

 -الهدف من االستبيان: ) ١( 
يهدف هذا االســـتبيان إلى قياس واقع الخدمات التعليمية المقدمة لطالب الجامعة ذوى اإلعاقة 

  السمعية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.
 

 -االستبيان:وصف  ) ٢( 
لبناء هذا االســتبيان إطلعت الباحثة على العديد من الدراســات والبحوث العربية واألجنبية  
ــمعـية مـثل   ــوع الـخدـمات التعليمـية المـقدـمة لطالب الـجامـعة ذوى اإلـعاـقة الســ التى تـناوـلت موضــ

 & Parhoon, Hassanzadeh, parhoon)) ودراسـة  ٢٠٠٧دراسـة عبد هللا الشـمرى (
Movallali, 2014)  ودراســة(Whipple & VanWeelden, 2012)  ودراســة وســام

ــور ( ة على المقــاييس  كمــا اطلعــت البــاحثــ ) ٢٠١٥)  ودراســـــة بتول غــانم (٢٠١٢المنصــ
واالســــتبيانات التى تم اســــتخدامها فى هذه الدراســــات لقياس الخدمات التعليمية المقدمة لطالب 

 الجامعة ذوى اإلعاقة السمعية. 
ويوـضح الجدول اآلتى عدد مفردات الُمخـصـصة لكل بعد من أبعاد اـستبيان واقع الخدمات 

  ية فى صورته األولية.التعليمية المقدمة لطالب الجامعة ذوى اإلعاقة السمع
) عدد مفردات الُمخصصة لكل بعد من أبعاد استبيان واقع الخدمات التعليمية ٣جدول (

  المقدمة لطالب الجامعة ذوى اإلعاقة السمعية فى صورته األولية

  األبعاد
  عدد المفردات
  قبل التحكيم

  ٧  اإلعاقة السمعية.  الطالب ذوى التعامل مع كفايات

  ٦  الجامعية. البيئة تنظيم

  ٦  التدريس. االستراتيجيات التعليمية وطرائق

  ٦  التعليمية. والوسائل األنشطة

  ٢٥  المجموع الكلى

 -صدق االستبيان: ) ٣( 
قامت الباحثة بحـساب ـصدق استبيان واقع الخدمات التعليمية المقدمة لطالب الجامعة ذوى 

ــتخدام  ــمعية باس ــدقاإلعاقة الس ــي  ص ــدق المحتوي لالوش  Lawshe Contentالمحكمين وص
Validity Ratio (CVR)  ٩٢٫٥٧١(بلغت نسبة اتفاق المحكمين حيث٪ .(  

بة صـدق المحتوى  ى بلغ متوـسط (CVR)وعن نـس بة صـدق ٠٫٨٥١( هالالوـش ) وهي نـس
    .مقبولة
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 -ثبات االستبيان: ) ٤( 
قامت الباحثة بحســـاب ثبات اســـتبيان واقع الخدمات التعليمية المقدمة لطالب الجامعة 

معامل ثبات  ، حيث بلغ إعادة التطبيقو ألفا كرونباخ تىذوى اإلعاقة الســمعية باســتخدام طريق
 معامل ثبات إعادة التطبيق لالستبيان ككلفى حين بلغ   )٠٫٧٩٣( الستبيان ككلل فا كرونباخأل
)٠٫٨٥١(**.  

  
  -ومناقشتها وتفسيرها: الدراسةنتائج 

ة النتائج فى ضـوء   ير ومناقـش ئلة الدراـسة وتفـس يتناول هذا الجزء اختبار اإلجابة عن أـس
ــابقة،   ــات السـ هذا الجزء بتوصـــيات الدراســـة والبحوث    ختتم الباحثةتواإلطار النظرى والدراسـ

ــائية للعلوم  ــائى للبيانات حزمة البرامج اإلحص ــتخدمت الباحثة فى التحليل اإلحص المقترحة. واس
  -):SPSS 20ة (االجتماعي

 -اإلجابة عن السؤال األول: - ١
ذوى اإلعاقة السمعية   " ما واقع الخدمات التعليمية المقدمة للطالبينص على 

  التدريس؟" هيئة أعضاء نظر وجهة بجامعة الكويت من
ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بحساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الوزني 

ذوى اإلعاقة السمعية بجامعة الكويت  الموافقة لواقع الخدمات التعليمية المقدمة للطالبوتقدير  
   -التدريس، والنتائج يوضحها الجدول اآلتى: هيئة أعضاء نظر وجهة من

) التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الوزنى وتقدير واقع الخدمات ٤جدول (
 نظر وجهة اإلعاقة السمعية بجامعة الكويت منذوى  التعليمية المقدمة للطالب

  )٥٦التدريس (ن= هيئة أعضاء

 المفردات م

  االستجابات

ى
زن
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ط ا
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    -اإلعاقة السمعية: الطالب ذوى التعامل مع البعد األول: كفايات

١ 

 مع التعامل أستطيع
 المشكالت التى يواجهها
الطالب ذوى اإلعاقة  
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٢ 

أمتلك القدر الكاف من  
الصبر والتحمل عند تقديم 

ذوى  المعلومات للطلبة
  اإلعاقة السمعية.
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أحترم آراء وأفكار الطالب  
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اإليجابية  التعزيزات أقدم

اإلعاقة السمعية  للطلبة ذوى
  داخل غرفة المحاضرات. 
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اإلعاقة   أحفز الطالب ذوى

السمعية على تطوير 
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35 62
.5

 
18 32

.1
 

3 5.
4

فر 
ص

فر 
ص

فر 
ص

فر 
ص

 
4.

6 

ق
واف

م
دة 

بش
  

٦  
أقدم النصيحة واإلرشاد  

اإلعاقة السمعية  للطلبة ذوى
  متى احتاجوها.

25 44
.6

 
28 50

.0
 

فر
ص

فر 
ص

فر 
ص

فر 
ص
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4

 4.
3 

ق
واف

م
دة 

بش
  

٧  
أوظف الوسائل التعليمية بما 
يتالءم مع طبيعة الطالب 

  اإلعاقة السمعية. ذوى

27 48
.2

 
24 42

.9
 

5 8.
9

فر 
ص

فر 
ص

فر 
ص

فر 
ص

 
4.

4 

ق
واف

م
دة 

بش
  

  -الجامعية: البيئة البعد الثانى: تنظيم

١ 

يتوافر بقاعات الدراسة  
الوسائل التعليمية التى 
تناسب الطالب ذوى 

  اإلعاقة السمعية.

10 17
.9

 
20 35

.7
 

8 14
.3

 

12 21
.4

 

6 10
.7

 
3.

3 

يد
حا

م
  



 مجلة كلية التربية النوعية للدراسات التربوية والنوعية ٢٠١٩ أغسطس) ٩د (العد
 

  

 
١٨٣  

 
  

 المفردات م

  االستجابات
ى

زن
لو

ط ا
وس

مت
ال

 

قة
واف

لم
ر ا

دي
تق

  

موا
  فق

  بشدة
  معارض  محايد  موافق

  معارض
  بشدة

 %  ك %  ك  % ك % ك%  ك

٢ 

توجد طرق وممرات 
خاصة كى يسير بها 
الطالب ذوى اإلعاقة  

  السمعية.

5 8.
9

 
20 35

.7
 

12 21
.4

 

10 17
.9

 

9 16
.1

 
3.

0 

يد
حا

م
  

٣  
يوجد قسم مخصص للطلبة  

ذوى اإلعاقة السمعية 
  بالمكتبة.

6 10
.7

 
4 7.
1

 
29 51

.8
 

8 14
.3

 

9 16
.1

 
2.

8 

يد
حا

م
  

٤  
يوجد دورات مياه تتالءم 

مع احتياجات الطالب ذوى 
  اإلعاقة السمعية.

9 16
.1

 
12 21

.4
 

15 26
.8

 

13 23
.2

 

7 12
.5

 
3.

1 

يد
حا

م
  

٥  
يتوافر مالعب وأماكن 

ترفيهية خاصة بالطالب 
  ذوى اإلعاقة السمعية.

7 12
.5

 
12 21

.4
 

7 12
.5

 

21 37
.5

 

9 16
.1

 
2.

6 

يد
حا

م
  

٦  

يوجد مرشد أكاديمى إلنهاء 
اإلجراءات األكاديمية  
الخاصة بالطالب ذوى 

  اإلعاقة السمعية.

9 16
.1

 
14 25

.0
 

20 35
.7

 

4 7.
1

 

9 16
.1

 
3.

2 

يد
حا

م
  

  -التدريس: البعد الثالث: االستراتيجيات التعليمية وطرائق

١ 

 يتم اختيار طرق التدريس
المناسبة لتحقيق األهداف 

التعليمية للطلبة ذوى 
  اإلعاقة السمعية.

9 16
.1

 
30 53

.6
 

6 10
.7

 

8 14
.3

 

3 5.
4

 3.
6 

ق
واف

م
  

٢ 
تراعى طرق التدريس 

الفروق الفردية بين الطالب 
  ذوى اإلعاقة السمعية.

11 19
.6

 
25 44

.6
 

20 35
.7

 

فر
ص

فر 
ص

فر 
ص

فر 
ص

 
3.

9 

ق
واف

م
  



 مجلة كلية التربية النوعية للدراسات التربوية والنوعية ٢٠١٩ أغسطس) ٩د (العد
 

  

 
١٨٤  

 
  

 المفردات م

  االستجابات
ى

زن
لو

ط ا
وس

مت
ال

 

قة
واف

لم
ر ا

دي
تق

  

موا
  فق

  بشدة
  معارض  محايد  موافق

  معارض
  بشدة

 %  ك %  ك  % ك % ك%  ك

٣  

تساعد طرق التدريس 
الطالب ذوى اإلعاقة  

السمعية على فهم المحتوى 
  الدراسى . 

9 16
.1

 
18 32

.1
 

13 23
.2

 

9 16
.1

 

7 12
.5

 
3.

2 

يد
حا

م
  

٤  

تساعد طرق التدريس 
الطالب ذوى اإلعاقة  

السمعية علي التعلم مثل 
برامج الكمبيوتر القارئة 
وبرامج تحويل الصور 
لرموز برايل، واآلالت 

  الحاسبة الناطقة. 

11 19
.6

 
15 26

.8
 

27 48
.2

 

فر
ص

فر 
ص

 

3 5.
4

 3.
6 

ق
واف

م
  

٥  

تعتمد طرق تدريس على 
التعلم التعاونى لتنمية 

مهارات التفاعل االجتماعى 
لدى الطالب ذوى اإلعاقة  

  السمعية.

16 28
.6

 
16 28

.6
 

20 35
.7

 

4 7.
1

فر 
ص

فر 
ص

 
3.

8 

ق
واف

م
  

٦  

تستهدف طرق التدريس 
أنشطة تدريسية ذات أهداف  
واضحة لدى الطالب ذوى  

  اإلعاقة السمعية.

5 8.
9

 
29 51

.8
 

17 30
.4

 

2 3.
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4

 3.
6 

ق
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م
  

  -التعليمية: والوسائل البعد الرابع: األنشطة

١  

 التعليمية تتالءم األنشطة
التعليمية مع  والوسائل

طبيعة الطالب ذوى اإلعاقة 
  السمعية.

5 8.
9

 
25 44

.6
 

22 39
.3

 

4 7.
1

فر 
ص

فر 
ص
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 مجلة كلية التربية النوعية للدراسات التربوية والنوعية ٢٠١٩ أغسطس) ٩د (العد
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 المفردات م

  االستجابات
ى

زن
لو

ط ا
وس

مت
ال

 

قة
واف

لم
ر ا

دي
تق

  

موا
  فق

  بشدة
  معارض  محايد  موافق

  معارض
  بشدة

 %  ك %  ك  % ك % ك%  ك

٢  
تعليمية  يتم تصميم أنشطة

ترفيهية للطلبة ذوى اإلعاقة  
  السمعية.

2 3.
6

 
25 44

.6
 

18 32
.1

 

11 19
.6

 

فر
ص

فر 
ص

 
3.

1 

يد
حا

م
  

٣  
التعليمية  تراعى الوسائل

الفروق الفردية بين الطالب 
  ذوى اإلعاقة السمعية.

8 14
.3

 
15 26

.8
 

20 35
.7

 

11 19
.6

 

2 3.
6

 3.
3 

يد
حا

م
  

٤  

تمكن الوسيلة التعليمية 
الطالب ذوى اإلعاقة  

السمعية من فهم المحتوى 
  الدراسى. 

16 28
.6

 
23 41

.1
 

13 23
.2

 

4 7.
1

فر 
ص

فر 
ص

 
3.

9 

ق
واف

م
  

٥  

تنمى الوسيلة التعليمية 
القدرات والمهارات لدى  

الطالب ذوى اإلعاقة  
  السمعية.

6 10
.7

 
24 42

.9
 

18 32
.1

 

8 14
.3

 

فر
ص

فر 
ص

 
3.

5 

ق
واف

م
  

٦  

التعليمية بين  تربط األنشطة
خبرات الطالب ذوى 

اإلعاقة السمعية الحياتية 
  وخبراتهم.

16 28
.6

 
22 39

.3
 

18 32
.1

 

فر
ص

فر 
ص

فر 
ص

فر 
ص
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ق
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م
  

  
  -يتضح من الجدول السابق أن:

 اإلعاقة السمعية  الطالب ذوى التعامل مع البعد األول: كفايات: - 
  اإلعاقة السمعية على تطوير أنفسهم أنفسهم) الرتبة األولى   احتلت مفردة (أحفز الطالب ذوى

المشكالت التى  مع التعامل (أستطيع) فى حين احتلت مفردة ٤٫٦بقيمة متوسط وزنى (
) الرتبة األخيرة فى هذا البعد بقيمة متوسط وزنى اإلعاقة السمعية الطالب ذوى يواجهها

)٣٫٦.( 



 مجلة كلية التربية النوعية للدراسات التربوية والنوعية ٢٠١٩ أغسطس) ٩د (العد
 

  

 
١٨٦  

 
  

وتختلف هذه النتيجة مع بعض نتائج الدراسات والبحوث السابقة مثل دراسة  
(Ysseldyke, Lehr, & Bulygo, 2008) الب والتى كشفت نتائج دراستها عن أن الط

 فى الغالب هم بعيدون عن األنظار وال يوفر لهم الخدمات التعليمية الخاصة.  اإلعاقة  ذوى 
وتُرجع الباحثة هذه النتيجة إلى إيمان أعضاء هيئة التدريس بقيمة التعليم 

على التطوير  اإلعاقة السمعيةوأهميته فيعكسون ذلك طالبهم ويشجعونهم وبخاصة ذوى 
هم أيًضا بأن تقدم مجتمعهم ورقيه إنما يعتمد بالدرجة األولى على  المستمر ألنفسهم، وإيمان

على تطوير أنفسهم،   اإلعاقة السمعيةأبنائه خاصةً الجامعيين وبالتالى يحفزون الطالب ذوى  
وأن عضو هيئة التدريس يهتم فقط بالمشكالت الدراسية (األكاديمية) التى يواجهها ذوى 

الت األخرى التى يتعرضون لها ومن ثم فهو ال يستطيع وال يهتم بالمشك اإلعاقة السمعية
التعامل مع مشكالتهم كما يجب أن يكون، كما أنه بدأ مؤخًرا االهتمام بالتربية الخاصة ونتج  
عن ذلك عدم تقديم التدريبات الكافية ألعضاء هيئة التدريس للتعامل معهم؛ ونظًرا لتعدد 

لصفية وغيرهم مما يفقد عضو هيئة التدريس داخل الغرف ا  اإلعاقة السمعيةالطالب ذوى 
  امتالك مهارات التواصل للتعامل معهم. 

  الجامعية: البيئة : تنظيمالثانىالبعد - 
 ) يتوافر بقاعات الدراسة الوسائل التعليمية التى تناسب الطالب ذوى احتلت مفردة

احتلت مفردة ) فى حين ٣٫٣) الرتبة األولى بقيمة متوسط وزنى (اإلعاقة السمعية
) الرتبة األخيرة يتوافر مالعب وأماكن ترفيهية خاصة بالطالب ذوى اإلعاقة السمعية(

 ).٢٫٦فى هذا البعد بقيمة متوسط وزنى (
وتختلف هذه النتيجة مع بعض نتائج الدراسات والبحوث السابقة مثل دراسة 

(Ysseldyke, Lehr, & Bulygo, 2008)  أن الطالب  والتى كشفت نتائج دراستها عن
فى الغالب هم بعيدون عن األنظار وال يوفر لهم الخدمات التعليمية الخاصة.  اإلعاقة ذوى 

) والتى كشفت نتائج دراستها عن أن هناك بعض الخدمات ٢٠١٥ودراسة مروة الراجحية (
التي تنقصهم داخل الجامعة ويرغبون بتوفرها مثل: توفير المادة العلمية مطبوعة بلغة برايل 

الوقت المناسب، توفير طابعة برايل بجودة أعلى، وتوفير مصادر ورقية وإلكترونية مناسبة في  
  في مكتبة الجامعة.

وتُرجع الباحثة هذه النتيجة إلى اهتمام الجامعة بتوفير كافة الخدمات والتسهيالت 
 اإلعاقة، وبالتالى تخصص أماكن للسيارات الخاصة بهم، كما أن ذوى اإلعاقةللطالب ذوى 

من الصعب عليهم الوصول إلى أماكن سياراتهم بسهولة وهذا سيترتب عليه أنهم لن  السمعية
ينتظموا فى المحاضرات مثل زمالئهم لذلك تم تخصيص أماكن لدخول السيارات لتفادى تلك 

اإلعاقة  المشكلة، وفيما يختص بمفردة "يتوافر مالعب وأماكن ترفيهية خاصة بالطالب ذوى 
احتلت الرتبة األخيرة فى بعد تنظيم البيئة الجامعية، وتعزو الباحثة هذه النتيجة   " التى  السمعية

إلى قلة اإلمكانات المادية فى الجامعة حيث أن توفير مالعب وأماكن ترفيهية خاصة بالطالب 
يتطلب أمواال كثيرة؛ ألن المالعب تتطلب تجهيزات خاصة بالطالب  اإلعاقة السمعيةذوى 

 عب العادية وهذه التجهيزات مكلفة وباهظة الثمن ال تستطيع الجامعة تحملها.مختلفة عن المال
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١٨٧  

 
  

  التدريس: : االستراتيجيات التعليمية وطرائقالثالثالبعد- 
 ) تراعى طرق التدريس الفروق الفردية بين الطالب ذوى اإلعاقة احتلت مفردة

تساعد طرق احتلت مفردة () فى حين  ٣٫٩) الرتبة األولى بقيمة متوسط وزنى (السمعية
) الرتبة األخيرة فى التدريس الطالب ذوى اإلعاقة السمعية على فهم المحتوى الدراسى

 ).٣٫٢هذا البعد بقيمة متوسط وزنى (
وتختلف هذه النتيجة مع بعض نتائج الدراسات والبحوث السابقة مثل دراسة 

والتى كشفت  (Ysseldyke, Lehr& Bulygo, 2008)يسيلديكى واليهر وبيليجو دراسة 
فى الغالب هم بعيدون عن األنظار وال يوفر لهم اإلعاقة نتائج دراستها عن أن الطالب ذوى 

) والتى كشفت نتائج ٢٠١٥الخدمات التعليمية الخاصة، كما تختلف مع دراسة بتول غانم (
رتبة دراستها عن أن مفردة "طرق التدريس المستخدمة تالئم الطلبة المعاقين" احتلت الم

 األخيرة فى بعد اإلستراتيجيات التعليمية وطرائق التدريس.
وتُرجع الباحثة هذه النتيجة إلى إيمان أعضاء هيئة التدريس بقيمة ومدى التعليم 

، كذلك إيمانهم بأن التعليم حق مشروع للجميع وبذلك يبذلون قصارى  اإلعاقة السمعيةلذوى 
المختلفة والتى تناسب وتراعى الفروق الفردية جهدهم فى التنوع فى استخدام طرق التدريس 

، فى حين ترجع الباحثة سبب أن المفردة " تساعد  ذوى اإلعاقة السمعية وأقرانهم العاديينبين  
على فهم المحتوى الدراسى" احتلت المرتبة  اإلعاقة السمعيةطرق التدريس الطالب ذوى 

وتختلف عن الطالب العاديين، كما   األخيرة ويرجع ذلك إلى أن قدرات هؤالء الطالب ضعيفة
أنهم ال يجدون االهتمام الكافى من قبل أعضاء هيئة التدريس، فهم يحتاجون مقررات خاصة 
بهم تختلف عن المقررات المقدمة للطلبة العاديين وتناسبهم وتساعدهم على فهم المحتوى 

  الدراسى. 
 

  التعليمية:  والوسائل : األنشطةالرابعالبعد - 
  التعليمية بين خبرات الطالب ذوى اإلعاقة السمعية  تربط األنشطةمفردة (احتلت

يتم ) فى حين احتلت مفردة (٤) الرتبة األولى بقيمة متوسط وزنى (الحياتية وخبراتهم
) الرتبة األخيرة فى هذا تعليمية ترفيهية للطلبة ذوى اإلعاقة السمعية تصميم أنشطة

 ).٣٫١البعد بقيمة متوسط وزنى (
فق هذه النتيجة مع نتائج العديد من الدراسات والبحوث السابقة مثل دراسة  وتت

 هذه تواجه التى الصعوبات ) والتى كشفت نتائج دراستها عن أن٢٠٠٧الشمرى ( عبدهللا
 بالطالب الخاصة التعليمية فى استخدام الوسائل المعلمين كفاءة ضعف فى تتمثل المراكز

التعلم، ودراسة ويببلى وفان   مصادر بأهمية مركز وعى ال وعدم  الخاصة، االحتياجات ذوى
والتى كشفت نتائج دراستها عن أن معلمى   (Whipple& VanWeelden, 2012)وييلدين  

الموسيقى وجدوا أن الوسائل البصرية ستكون األكثر أهمية عند التدريس في مختلف 
عند قيادة األنشطة المختلفة  مجموعات الفرق، كما أن الخدمات التعليمية هى األكثر أهمية

 لتدريس المفاهيم في الموسيقى العامة.
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وتختلف هذه النتيجة مع بعض نتائج الدراسات والبحوث السابقة مثل دراسة 
والتى كشفت  (Ysseldyke, Lehr& Bulygo, 2008)يسيلديكى واليهر وبيليجو دراسة 

بعيدون عن األنظار وال يوفر لهم فى الغالب هم اإلعاقة نتائج دراستها عن أن الطالب ذوى 
) والتى كشفت نتائج ٢٠١٥الخدمات التعليمية الخاصة، كما تختلف مع دراسة بتول غانم (

دراستها عن أن مفردة "إشباع الوسائل التعليمية حاجاتهم للتعلم ويوجد أنشطة تتفق وميول 
  وقدرات الطلبة المعاقين" احتلت المرتبة األخيرة.

يفضلون  اإلعاقة السمعيةذه النتيجة إلى أن الطالب ذوى وتُرجع الباحثة ه
ويميلون إلى الصور واستخدام األجهزة والوسائل المختلفة فى تعلمهم عن الشرح والتلقين، 
فالوسيلة التعليمية تقدم المحتوى بصورة مبسطة ومفهومة مما يجعلهم يفهمون المحتوى 

يندمجون مع  اإلعاقة السمعيةعل الطالب ذوى سريعًا، كما أن األنشطة التعليمية المختلفة تج
أقرانهم العاديين ويتعاونون معهم فى تنفيذ تلك األنشطة وبالتالى تقوى الروابط والصالت 
بينهم. فى حين احتلت مفردة (تراعى الوسائل التعليمية الفروق الفردية بين الطالب ذوى  

لتعدد الفئات الخاصة داخل غرفة   ) الرتبة األخيرة فى هذا البعد؛ نظًرااإلعاقة السمعية
المحاضرات فقد تناسب الوسيلة التعليمية فئة منهم وال تناسب باقى الفئات، كذلك ضعف كفاءة 

  أعضاء هيئة التدريس فى استخدام الوسائل التعليمية.
 -اختبار الفرض الثاني: - ٢

ذوى  التعليمية المقدمة للطالبواقع الخدمات   فى " هل توجد فروق دالة إحصائياً ينص على  
ً  هيئة أعضاء نظر وجهة اإلعاقة السمعية بجامعة الكويت من النوع (ذكر /  لمتغير التدريس تبعا

 أنثى)؟"
للمجموعات المستقلة لحساب   t_Testولإلجابة عن هذا السؤال استخدمت الباحثة اختبار "ت"  

ذوى اإلعاقة السمعية بجامعة الكويت  واقع الخدمات التعليمية المقدمة للطالب داللة الفروق فى 
  النوع (ذكر / أنثى). لمتغير التدريس تبعاً  هيئة أعضاء نظر وجهة من

واقع الخدمات  ويوضح الجدول اآلتي نتائج اختبار "ت" لداللة لحساب داللة الفروق فى
 هيئة أعضاء نظر وجهة ذوى اإلعاقة السمعية بجامعة الكويت من التعليمية المقدمة للطالب

 ً   النوع (ذكر / أنثى). لمتغير التدريس تبعا
 واقع الخدمات التعليمية المقدمة للطالب لداللة الفروق فى ) نتائج اختبار "ت" ٥جدول (

ً التدريس  هيئة أعضاء نظر وجهة ذوى اإلعاقة السمعية بجامعة الكويت من  لمتغير تبعا
  )٥٦(ن= النوع (ذكر / أنثى)

  المتغيرات

  مجموعة الذكور
  )٢٦(ن=

  مجموعة اإلناث
  )٣٠(ن=

  داللة الفروق 

  ع  م  ع  م
قيمة 
  (ت)

  مستوى 
  الداللة 

الطالب  التعامل مع كفايات
  ذوى اإلعاقة السمعية.

29.27 2.89 29.97 2.87 .904 
غير 
  دالة 
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 242. 6.28 18.33 6.41 17.92  الجامعية. البيئة تنظيم
غير 
  دالة 

االستراتيجيات التعليمية 
  التدريس. وطرائق

21.35 4.40 21.77 4.38 .358 
غير 
  دالة 

 005. 4.31 21.53 4.08 21.54  التعليمية. والوسائل األنشطة
غير 
  دالة 

 446. 12.85 91.60 12.61 90.08  المجموع الكلى
غير 
  دالة 

  
  
  
  

  -يتضح من الجدول السابق أنه:
o ) الطالب  التعامل مع فى كفايات  )٠٫٠٥ال توجد فروق دالة إحصـــائياً عند مســـتوى داللة

 لمتغير التدريس تبعاً  هيئة أعضــاء نظر وجهة اإلعاقة الســمعية بجامعة الكويت من ذوى
 النوع (ذكر / أنثى).

o  ــتوى داللة ــائياً عند مس لطالب لالجامعية  البيئة فى تنظيم  )٠٫٠٥(ال توجد فروق دالة إحص
 لمتغير التدريس تبعاً  هيئة أعضــاء نظر وجهة اإلعاقة الســمعية بجامعة الكويت من ذوى

 النوع (ذكر / أنثى).
o ) ــتوى دالـلة ــائـياً عـند مســ ــتراتيجـيات التعليمـية    )٠٫٠٥ال توـجد فروق داـلة إحصــ فى االســ

 وجهة عاقة السـمعية بجامعة الكويت مناإل الطالب ذوىالمسـتخدمة مع التدريس  وطرائق
ً  هيئة أعضاء نظر  النوع (ذكر / أنثى). لمتغير التدريس تبعا

o ) التعليمية   والوســائل فى األنشــطة )٠٫٠٥ال توجد فروق دالة إحصــائياً عند مســتوى داللة
 هيئة أعضـاء نظر وجهة اإلعاقة السـمعية بجامعة الكويت من الطالب ذوى معالمسـتخدمة  

 ً  النوع (ذكر / أنثى). لمتغير التدريس تبعا
o ) واقع الخدمات المجموع الكلى لفى   )٠٫٠٥ال توجد فروق دالة إحصـائياً عند مسـتوى داللة

ــمعية بجامعة الكويت من التعليمية المقدمة للطالب ــاء نظر وجهة ذوى اإلعاقة السـ  أعضـ
 النوع (ذكر / أنثى). لمتغير التدريس تبعاً  هيئة

لنتيجة مع نتائج العديد من الدراسات والبحوث السابقة مثل دراسة  وتتفق هذه ا
 الخاصة التربية خدمات ) والتى كشفت نتائج دراستها عن أن واقع٢٠١٢وسام المنصور (

 جميع فى متوسطة بدرجة جاء المعلمين نظر وجهة التعلم من صعوبات ذوى المقدمة للطلبة
 إحصائياً  وعدم وجود فروق دالة التعلم، مصادر بعد منخفضاً فى كان حين فى القائمة أبعاد

 المعلمين نظر وجهة من التعلم صعوبات ذوى المقدمة للطلبة الخاصة التربية خدمات واقع فى
) والتى كشفت ٢٠١٥كذلك تتفق مع دراسة فخرى دويكات ( ،)أنثى (ذكر/ النوع لمتغير تبعاً 

نتائج دراستها عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديم الخدمات التعليمية المقدمة  
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للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة تعزى لمتغير الجامعة التي يعملون فيها وكذلك التوجد فروق 
 . تعزى الى متغير الجنس   ذات داللة احصائية

في حين تختلف هذه النتيجة مع بعض نتائج الدراسات والبحوث السابقة مثل 
 تقييم مستوى في فروق ) والتى كشفت نتائج دراستها عن وجود٢٠١٤( السالم دراسة ناديا

ً  المعاقين الخاصة للطلبة التربية مراكز تقدمها التي للخدمات المعلمين  الكويت دولة في سمعيا
 ذكور.ال لصالح للجنس تعزى

وتُرجع الباحثة هذه النتيجة إلى إيمان أعضاء هيئة التدريس باختالف جنسهم أن  
، وأن الديانات السماوية نادت اإلعاقة السمعيةالخدمات التعليمية هى أبسط حقوق ذوى 

بضرورة المساواة بين جميع البشر وبالتالى البد من مساواتهم فى الخدمات التعليمية المقدمة 
جزًءا ال يتجزأ من النظام التعليمى فى  اإلعاقة السمعيةيين، كما أن الطلبة ذوى للطالب العاد

أى جامعة من الجامعات، لذلك يسعى أعضاء هيئة التدريس (ذكر/أنثى) بتقديم الخدمات 
  التعليمية لهم.

  
  

 -اختبار الفرض الثالث: - ٣
ذوى  التعليمية المقدمة للطالبواقع الخدمات   فى " هل توجد فروق دالة إحصائياً ينص على  

التخصص  لمتغير التدريس تبعاً  هيئة أعضاء نظر وجهة اإلعاقة السمعية بجامعة الكويت من
 (علمى / أدبى)؟"

للمجموعات المستقلة لحساب   t_Testولإلجابة عن هذا السؤال استخدمت الباحثة اختبار "ت"  
ذوى اإلعاقة السمعية بجامعة الكويت  لطالبواقع الخدمات التعليمية المقدمة ل داللة الفروق فى 

  التخصص (علمى / أدبى). لمتغير التدريس تبعاً  هيئة أعضاء نظر وجهة من
واقع الخدمات  ويوضح الجدول اآلتي نتائج اختبار "ت" لداللة لحساب داللة الفروق فى

 هيئة أعضاء نظر وجهة ذوى اإلعاقة السمعية بجامعة الكويت من التعليمية المقدمة للطالب
 ً   التخصص (علمى / أدبى).  لمتغير التدريس تبعا

واقع الخدمات التعليمية المقدمة  لداللة الفروق فى ) نتائج اختبار "ت" ٦جدول (
التدريس  هيئة أعضاء نظر وجهة ذوى اإلعاقة السمعية بجامعة الكويت من للطالب

 ً   )٥٦=التخصص (علمى / أدبى) (ن لمتغير تبعا
  
  

  المتغيرات

  التخصص العلمى 
  )٢٢(ن=

  التخصص األدبى 
  )٣٤(ن=

  داللة الفروق 

  ع  م  ع  م
قيمة 
  (ت)

  مستوى 
  الداللة 
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الطالب  التعامل مع كفايات
  ذوى اإلعاقة السمعية.

29.09 3.05 30.00 2.74 .079 
غير 
  دالة 

 658. 6.68 18.18 5.76 18.09  الجامعية. البيئة تنظيم
غير 
  دالة 

االستراتيجيات التعليمية 
  التدريس. وطرائق

20.73 3.61 22.12 4.74 1.690 
غير 
  دالة 

 692. 4.28 21.68 4.09 21.32  التعليمية. والوسائل األنشطة
غير 
  دالة 

 1.284 13.49 91.97 11.32 89.23  المجموع الكلى
غير 
  دالة 

  -يتضح من الجدول السابق أنه:
o   الطالب  التعامل مع فى كفايات  )٠٫٠٥إحصـــائياً عند مســـتوى داللة (ال توجد فروق دالة

 لمتغير التدريس تبعاً  هيئة أعضــاء نظر وجهة اإلعاقة الســمعية بجامعة الكويت من ذوى
 التخصص (علمى / أدبى).

o ) ــتوى داللة ــائياً عند مس لطالب لالجامعية  البيئة فى تنظيم  )٠٫٠٥ال توجد فروق دالة إحص
 لمتغير التدريس تبعاً  هيئة أعضــاء نظر وجهة ســمعية بجامعة الكويت مناإلعاقة ال ذوى

 التخصص (علمى / أدبى).
o ) ــتوى دالـلة ــائـياً عـند مســ ــتراتيجـيات التعليمـية    )٠٫٠٥ال توـجد فروق داـلة إحصــ فى االســ

 وجهة اإلعاقة السـمعية بجامعة الكويت من الطالب ذوىالمسـتخدمة مع التدريس  وطرائق
ً ا هيئة أعضاء نظر  التخصص (علمى / أدبى). لمتغير لتدريس تبعا

o ) التعليمية   والوســائل فى األنشــطة )٠٫٠٥ال توجد فروق دالة إحصــائياً عند مســتوى داللة
 هيئة أعضـاء نظر وجهة اإلعاقة السـمعية بجامعة الكويت من الطالب ذوى معالمسـتخدمة  

 ً  التخصص (علمى / أدبى). لمتغير التدريس تبعا
o  واقع الخدمات المجموع الكلى لفى   )٠٫٠٥فروق دالة إحصـائياً عند مسـتوى داللة (ال توجد

ــمعية بجامعة الكويت من التعليمية المقدمة للطالب ــاء نظر وجهة ذوى اإلعاقة السـ  أعضـ
 التخصص (علمى / أدبى). لمتغير التدريس تبعاً  هيئة

باختالف تخصصاتهم يؤمنون بأن وتُرجع الباحثة هذه النتيجة إلى أن جميع أعضاء هيئة التدريس 
التعليم حق للجميع بصرف النظر عن كونهم ذوى فئات خاصة أم ال، كما أنهم يتفقون على أن  

مهمة جدًا بالنسبة لهؤالء الطالب   اإلعاقة السمعيةالخدمات التعليمية المقدمة لطالب الجامعة ذوى  
  وأنها إحدى حقوقهم عليهم.

 

  -:الدراسةتوصيات 
  مراكز للمعلومات والخدمات التعليمية داخل الجامعة.إنشاء  - ١
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اإلعاقة  تخصيص مرشد طالبى إلنهاء اإلجراءات األكاديمية الخاصة بالطالب ذوى  - ٢
  .السمعية

  .اإلعاقة السمعيةتوفير مالعب وأماكن ترفيهية خاصة بالطالب ذوى  - ٣
  .اإلعاقة السمعية  تنمية أعضاء هيئة التدريس لمهارات التفاعل االجتماعى لدى الطالب ذوى - ٤
  تزويد قاعات المحاضرات بالعديد من الوسائل التعليمية المختلفة. - ٥
  .اإلعاقة السمعيةتخصيص أقسام مجهزة للطلبة ذوى  - ٦
  

  -:الدراسة مقترحات
  .اإلعاقة السمعيةدراسة مستوى توافر كفايات أعضاء هيئة التدريس للطالب ذوى  - ١
 .اإلعاقة السمعيةتقييم الخدمات التعليمية والتربوية المقدمة للطالب ذوى  - ٢
دراسة اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطالب ذوى  - ٣

  فى جامعة الكويت. اإلعاقة السمعية
 فى جامعة الكويت. اإلعاقة السمعيةدراسة واقع المشكالت التى تواجه الطالب ذوى  - ٤
عن الخدمات التعليمية المقدمة لهم بجامعة  اإلعاقة السمعيةدراسة مدى رضا الطالب ذوى  - ٥

 الكويت.
  
  

 المراجـع
 األردنية الجامعة في اإلعاقة ذوي الطلبة تواجه التي ). التحديات٢٠١٦العدرة ( إبراهيم - 

- ٢٠١٣ص، ص  ٥ملحق   )،٤٣( مج ،واالجتماعية اإلنسانية العلوم دراساتميدانية.   دراسة
٢٠٣٢ . 

). ٢٠٠٩أسامة معاجيني وعوض الثبيتي وفاطمة الخريجي ومحمد القدومي ومحمد هويدي. ( - 
واقع الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس 

 ٠. مجلس التعاون  لدول الخليج العربية، األمانة العامةالتعاون الخليج العربية
 . عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع.المعاقين تأهيل).  ٢٠٠٩ن. (أسماء سراج الدي - 
 العلمي المؤتمرالموهوبين.  من الخاصة االحتياجات ذوي ). فئات٢٠١٣غاصب. ( آمنة - 

 التربوي اإلصالح ومؤشرات التميز: معايير - والمتفوقين الموهوبين لرعاية  العاشر العربي
)،  ٢األردن، ج ( – للموهوبين والمتفوقين العربي المجلس - والمتفوقين الموهوبين ورعاية
  . ٧٩-٥٥ص ص

 االحتياجات ذوي من للطالبة المقدمة التربوية الخدمات ). واقع٢٠١٥غانم. ( مصلح بتول - 
 مجلةالعاملين.  نظر وجهة من جنين مدينة في األساسية المدارس الحكومية في  الخاصة
 . ٢٩٢-٢٥٧ص  ص )،١( ١٩، اإلنسانية) العلوم (سلسلةاألقصى  جامعة
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 مدير نائب مكتب / الكويت لجامعة الوطني التقرير). ٢٠١٥التقرير األول لدولة الكويت. ( - 
 للتخطيط. الجامعة

 الصفا.  . األردن: دار السمعية اإلعاقة في مقدمة ).١٩٩٨الخطيب. ( جمال - 
  . عمان: جهينة للنشر والتوزيع.الخاصةأساسيات التربية ). ٢٠٠٨راضي الوقفي. ( - 
). أنماط معالجة المعلومات لذوي صعوبات تعلم مادة ٢٠٠٥سليمان عبد الواحد يوسف. ( - 

العلوم فى إطار نموذج التخصص الوظيفي للنصفيين الكرويين بالمخ لتالميذ المرحلة 
  ويس.جامعة قناة الس -. كلية التربية باإلسماعيليةرسالة ماجستيراإلعدادية. 

 ذوي للطالب التعلم مصادر مراكز تقدمها التي الخدمات ). واقع ٢٠٠٧عبد هللا الشمرى. ( - 
 التي والصعوبات السعودية العربية المملكة في االساسية في المرحلة  الخاصة االحتياجات

 جامعة اليرموك. -، كلية التربيةرسالة ماجستيرتواجهها. 
). واقع الخدمات المساندة للتالميذ المعاقين سمعيًا وأسرهم والرضا عنها ٢٠٠٧على حنفى ( - 

التربية فى ضوء بعض المتغيرات من وجهة نظر المعلمين واآلباء. المؤتمر العلمى األول: 
  ). ١، مج (٢٠٠٧) يوليو ١٦-١٥، كلية التربية، جامعة بنها، (الخاصة بين الواقع والمأمول

). األسباب التى تعزى إليها صعوبات التعلم (دراسة ميدانية على  ٢٠٠٢ح. (غسان الصال  - 
  . ٥٥-١١)، ص ص١( ١٩، مجلة جامعة دمشقعينة من طلبة مدارس مدينة دمشق). 

واقع الخدمات المقدمة للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة في  ). ٢٠١٦( دويكاتفخري  - 
مجلة جامعة  . الهيئتين التدريسية واالداريةالجامعات الفلسطينية من وجهة نظر أعضاء 

 . ٢٥٢-٢٢٣)، ص ص١٦(١٤، القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية
 .للنشر وائل دار عمان: .الخاصة التربية إلى مدخل  ).٢٠٠٥( الظاهر. قحطان - 
 .األردن .عمان .صفاء ). دارالسمعية (اإلعاقة بأعينهم السامعون).  ٢٠٠٠عبيد ( السيد ماجدة - 
ً  المعاق الطفل ). سيكولوجية٢٠٠١( صديق. محمد -   اآلخرين.  مع تواصله وأساليب سمعيا

 . ٢٥ -٦، ص ص ٥٧ ع ،النفس علم مجلة
 الكتاب دار العين: .التأهيل إعادة وبرنامج السمعية اإلعاقة). ٢٠٠١( الواحد محمد عبد - 

  .الجامعي
المقدمة لذوي اإلعاقة البصرية في جامعة السلطان  ودة الخدمات  ). ج٢٠١٥. (مروة الراجحية - 

 جودة "لإلعاقة الخليجية للجمعية عشر الخامس . الملتقىقابوس من وجهة نظر متلقي الخدمة
)  ٢٠١٥مارس  ٢ابريل إلى  ٣١فى الفترة من (" اإلعاقة ذوي  لألشخاص المقدمة الخدمات

  قطر.  دولة – الدوحة مدينة
). الحاجات اإلرشادية لطلبة جامعة السلطان قابوس ٢٠٠٧منذر الضامن وسعاد سليمان. ( - 

 . ١٧٨-١٦١)، ص ص٤(٨، مجلة العلوم التربوية والنفسيةوعالقتها ببعض المتغيرات. 
قضايا ومشكالت الفئات ذوي االحتياجات الخاصة ).  ٢٠٠٢المؤتمر العلمي السنوي الثالث. ( - 

. رؤى مستقبلية. القاهرة: المركز القومي للبحوث التربوية للتنمية  .في التعليم قبل الجامعي
 مايو). ١٤ -١٢في الفترة من ( 
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 للطلبة المقدمة الخاصة التربية مراكز خدمات واقع قيم ).٢٠١٤السالم. (  الكريم عبد ناديا - 
 /http://www. Gulfkids. com.الكويت دولة في سمعياً  المعاقين

vb/showthread.php? t=11557. 
 .األردن والتوزيع، للنشر الفكر دار عمان: .الفعال التدريس مهارات).  ٢٠٠٤قطامى. ( نايفة - 
). تقييم واقع خدمات التربية الخاصة المقدمة للطلبة ذوى صعوبات ٢٠١٢وسام المنصور. ( - 

جامعة عمان   -التربوية والنفسية، كلية العلوم  رسالة ماجستيرالتعلم من وجهة نظر المعلمين.  
      العربية.
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