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واقع االلتزام بالقواعد التنظيوية يف هعاهد وبراهج 
 التالهيذ الصن وضعاف السوع يف املرحلة االبتدائية
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واقع االلتزام بالقواعد التنظيوية يف هعاهد وبراهج 
 ة االبتدائيةالتالهيذ الصن وضعاف السوع يف املرحل

_ ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرف عمى واقع االلتزام لممخصا
بالقواعد التنظيمية في معاىد وبرامج التالميذ الصم وضعاف السمع 
في المرحمة االبتدائية خاصة ما يتعمق منيا بـ )التقييم والتشخيص، 

م التربوي البرنامج التربوي الفردي، البرامج االنتقالية والتأىيل، التقوي
والمتابعة(، وذلك باتباع المنيج الوصفي، ولتحقيق الغرض من الدراسة 

( فردًا من العاممين 686استخدمت الباحثة استبانة استجاب ليا )
ناثاً( في معاىد وبرامج التالميذ الصم وضعاف السمع  )ذكورًا وا 
االبتدائية بمدينة الرياض، وقد أظيرت نتائج الدراسة أن االلتزام 

لقواعد التنظيمية في معاىد وبرامج التالميذ الصم وضعاف السمع با
في المرحمة االبتدائية من وجية نظر العاممين جاء بدرجة متوسطة، 

(، كما أظيرت النتائج أن االلتزام 5من  6266بمتوسط حسابي بمغ )
بالقواعد التنظيمية المتعمقة بالتقييم والتشخيص جاءت في المرتبة 

االلتزام، يمييا التقويم التربوي والمتابعة، ثم البرنامج األولى من حيث 
في المرتبة األخيرة البرامج االنتقالية والتأىيل2 كما و  التربوي الفردي،

أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية نحو واقع االلتزام 
بالقواعد التنظيمية المتعمقة بالبرنامج التربوي الفردي لصالح اإلناث، 

نحو واقع االلتزام بالقواعد التنظيمية المتعمقة بالتقييم والتشخيص، و 
البرنامج التربوي الفردي، البرامج االنتقالية والتأىيل، التقويم التربوي 
والمتابعة لصالح أفراد عينة الدراسة مدراء المعاىد/ المدارس، ولعينة 
 الدراسة ذوي الخبرة أقل من خمس سنوات وأكثر من عشر سنوات،
وكذلك ألفراد عينة الدراسة الحاصمين عمى دورات تدريبية، وكذلك نحو 
واقع االلتزام بالقواعد التنظيمية المتعمقة بالتقييم والتشخيص لصالح 
أفراد عينة الدراسة العاممين مع التالميذ الصم، وقد أظيرت النتائج 
أيضًا وجود فروق ذات داللة إحصائية نحو واقع االلتزام بالقواعد 
التنظيمية المتعمقة بالتقييم والتشخيص والبرنامج التربوي الفردي لصالح 
أفراد عينة الدراسة العاممين مع التالميذ الممتحقين في الصفوف األولية 
والعميا، في حين لم تظير فروق ذات داللة إحصائية تعود لمتغير 

 .المكان التربوي
 
 
 
 

 م، ــــج، الصــــرامـبـلاد، ــــاىـــــــعـة، المـــد التنظيميـــواعـ: القالكممات المفتاحية

 .ضعاف السمع
 المقدمة. 1

التعميم اىتمامًا بالغًا في الدول المتقدمة، باعتباره النواة  ييمق     
الحقيقية إلخراج أجيال قادرة عمى تقديم ما ينفع مجتمعيا في 
مختمف المجاالت، فالتعميم يعتبر أحد المعايير التي يتم من 
خالليا التعرف عمى مدى التقدم الذي تحرزه الدولة في مختمف 
ميادينيا، ويكمن تقدم تمك الدول في برامجيا التعميمية بحرصيا 
عمى تقديم الخدمات التربوية والتعميمية لجميع التالميذ بما 

 .يتناسب مع قدراتيم واحتياجاتيم
ى وقد ظير االىتمام باألشخاص ذوي اإلعاقة عمى المستو      

العالمي من خالل صدور العديد من المواثيق العالمية الصادرة 
عن األمم المتحدة ومنظماتيا المتخصصة، والتي كان من أبرزىا 

( عامًا دوليًا لممعاقين، والذي عممت فيو 0980إعالن عام )
 ].0الدول المختمفة عمى تطوير برامجيا في مجال اإلعاقة ]

والحقوق لألشخاص ذوي  ومع صدور المبادئ والتوصيات     
اإلعاقة، التي تضمنتيا المواثيق واإلعالنات الدولية فإن المممكة 
العربية السعودية عممت عمى وضع أىدافيا نحو تربية وتأىيل 
األشخاص ذوي اإلعاقة، وبشكل ينسجم مع ما صدر دوليًا فيما 

[، وفي مجال التعميم فقد وضعت 6يخص ىؤالء األشخاص ]
ة السعودية األشخاص ذوي اإلعاقة موضع المممكة العربي

اىتماميا وعنايتيا، فمنذ أن رسمت سياستيا التعميمية التي 
(، 0971صدرت عن المجنة العميا لسياسة التعميم في عام )

نصت في مبادئيا عمى مبدأ العدل وتكافؤ الفرص التعميمية بين 
المواطنين، الذي بدوره يمزم القائمين عمى تخطيط العممية 

تعميمية بمراعاة الفروق الفردية بين أفراد المجتمع من خالل ال
تييئة الفرصة لمجميع في الحصول عمى التعميم الذي يتناسب 
مع قدراتيم واستعداداتيم، فمم يغفل بذلك األشخاص ذوي 
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اإلعاقة، حيث تشير المادة السادسة والخمسون من سياسة 
التالميذ ذوي التعميم إلى ضرورة التربية الخاصة والعناية ب

 ].6اإلعاقة وتقديم التعميم ليم وفًقا الحتياجاتيم وقدراتيم ]
لمممكة العربية في اولمعمل عمى تنفيذ السياسة التعميمية     

السعودية، وتقديم الخدمات التربوية والتعميمية لألشخاص ذوي 
اإلعاقة، وبشكل يكفل حقيم في الحصول عمى ىذه الخدمات 

بية السعودية نظام رعاية المعوقين في عام أصدرت المممكة العر 
(، الذي تناول في البند الثاني من مادتو الثانية 6110)

المجاالت التعميمية والتربوية، وبشكل ينص عمى تقديميا في 
جميع المراحل بما يتناسب مع قدرات األشخاص ذوي اإلعاقة 

ناىج واحتياجاتيم، وتسييل التحاقيم بيا، مع التقويم المستمر لمم
 ].4] والخدمات المقدمة

ولتأطير وتقنين العمل في مجال التربية الخاصة فقد أعدت      
األسرة الوطنية لمتربية الخاصة القواعَد التنظيمية لمعاىد وبرامج 

[، وتشتمل 5( ]6116التربية الخاصة، التي صدرت في عام )
دد [ عمى أحد عشر بابًا، تم فييا تناول ع6القواعد التنظيمية ]

من اإلجراءات والمفاىيم المتعمقة بمختمف فئات اإلعاقة، ومن 
ضمن تمك الفئات فئة العوق السمعي )الصم وضعاف السمع(، 
التي تم تناوليا في المادة الرابعة، وبشكل يتضمن المفاىيم 

 .واإلجراءات والمستمزمات ذات العالقة بيذه الفئة
لتربوية والتعميمية وقد تم البدء رسميًا بتقديم الخدمات ا     

(، 0964لمتالميذ الصم وضعاف السمع في المممكة في عام )
وذلك من خالل افتتاح معيدين متخصصين، أحدىما لمذكور 

[ إلى أن توالى تقديم الخدمات وفقًا لعدد من 7] واآلخر لإلناث
 .البدائل التربوية

ومما سبق يتضح حرص المممكة العربية السعودية عمى      
الخدمات التربوية والتعميمية لجميع التالميذ ذوي اإلعاقة، تقديم 

وذلك من خالل ما اعتمدتو من أنظمة وقوانين، ومن الجدير 
بالذكر أن ىناك العديد من الدراسات التي تناولت بعض البنود 
الواردة في القواعد التنظيمية لمعاىد وبرامج التربية الخاصة 

ى الكشف عن مدى معرفة [ التي ىدفت إل8كدراسة القحطاني ]

والتزام العاممين بمعاىد وبرامج التربية الفكرية بالقواعد التنظيمية 
[ التي 9المتعمقة بالخطة التربوية الفردية، وكذلك دراسة النيدي ]

ىدفت إلى التعرف عمى مدى تطبيق قواعد وأسس التقييم 
ة والتشخيص الواردة في القواعد التنظيمية لمعاىد وبرامج التربي

 2الخاصة في معاىد وبرامج التربية الفكرية
دراسة مقارنة لتحديد أوجو  [10]  كما أجرى القريني      

التشابو واالختالف بين القانون األمريكي لتعميم األفراد ذوي 
 Individuals With Disabilities Education Actاإلعاقة

(IDEA)، ة وبين القواعد التنظيمية لمعاىد وبرامج التربي
الخاصة وذلك لتقصي المشاكل المتعمقة بتنفيذىا، واألسباب 

 .الكامنة وراءىا
وقد أثبتت نتائج الدراسات السابقة عدم التزام العاممين في       

الميدان التربوي بالعديد من البنود الواردة في القواعد التنظيمية، 
وىذا األمر يحتم دراسة واقع االلتزام في ميدان تربية وتعميم 
التالميذ الصم وضعاف السمع بالقواعد التنظيمية، خاصة وأن 
الدراسات التي تناولت بنودًا واردة في القواعد التنظيمية قد 
توصمت إلى وجود العديد من المعوقات المتعمقة بالتقييم 
والتشخيص والتي من ضمنيا عدم وجود فريق متكامل إلجراء 

وأساليب ال  [ وكذلك استخدام أدوات00التشخيص الدقيق ]
[، ومن البنود 06تتناسب مع التالميذ الصم وضعاف السمع ]

الواردة أيضًا في القواعد التنظيمية والتي تواجو بعض المعوقات 
، وبالبرامج [13,14,15]ما يتعمق بالبرنامج التربوي الفردي 

االنتقالية التي ال يتم التحقق من تضمينيا في البرنامج التربوي 
[ باإلضافة إلى القواعد التنظيمية المتعمقة 06] الفردي لمتمميذ

بالتقويم التربوي والمتابعة والتي يتم من خالليا التعرف عمى 
لمقدمة لمتالميذ الصم مدى نجاح البرامج التربوية والتعميمية ا

 ع2وضعاف السم
 
 
 

ولتحقيق الفائدة المرجوة من الخدمات التربوية والتعميمية       
الصم وضعاف السمع فإنو يقع عمى عاتق  المقدمة لمتالميذ

مقدمي تمك الخدمات االلتزام بما ورد في األنظمة والقوانين أثناء 
 .عمميم مع التالميذ الصم وضعاف السمع
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 مشكمة الدراسة. 2
حرصت المممكة العربية السعودية عمى تطوير سياستيا      

تيا التعميمية لمتالميذ ذوي اإلعاقة، حيث عممت من خالل جيا
المعنية بالتعميم، المتمثمة بالمديرية العامة لمتربية الخاصة التابعة 
لوزارة التربية والتعميم، وبجيود عدد من األكاديميين المختصين 
بمجال التربية الخاصة عمى مراجعة سياسات التعميم الخاص 
األمريكية، لتظير عمى غرارىا القواعد التنظيمية لمعاىد وبرامج 

صة، وذلك لتحديد الحقوق واألنظمة لمتالميذ ذوي التربية الخا
اإلعاقة في المممكة، التي عمى الرغم من صدورىا منذ فترة من 
الزمن إال أن ىناك قصورًا في تنفيذىا بشكل فعال خمق بدوره 
فجوة ما بين ىذه القوانين وتقديم الخدمات، مما أدى إلى إحداث 

التالميذ ذوي نقص في تقديم خدمات التربية الخاصة لبعض 
 ].07] اإلعاقة
ولضمان تنفيذ األنظمة والقوانين المتعمقة بالتعميم الخاص       

بتمبية متطمبات  [18] فقد أوصى كل من يال وشرينر وكاتسيانس
بالتحقق من فيم  (IDEA) قانون تعميم األشخاص ذوي اإلعاقة

المعممين واإلداريين لمضمون القانون، مع التشديد عمى أىمية 
إضافة ، ستخداميم لإلجراءات التعميمية القائمة عمى البحوثا

إلى أنو ينبغي التحقق من معرفة معممي التربية الخاصة لكيفية 
جمع واستخدام البيانات التكوينية لمراقبة تقدم التمميذ، وكذلك 
فيميم لكيفية تطوير البرنامج التربوي الفردي بشكل ىادف وسميم 

 .من الناحية القانونية
[؛ 09[؛ الزىراني ]06ويالحظ من نتائج دراسات حنفي ]      

[ التي تناولت المعوقات التي تواجو معاىد وبرامج 61] ةالسوالم
التربية الخاصة ظيور العديد من المشكالت في الميدان التربوي، 
فمن المعيقات التي تحول دون تطبيق البرنامج التربوي الفردي 

ما يرتبط منيا بفريق العمل  مع التالميذ الصم وضعاف السمع
[؛ 06متعدد التخصصات والذي كشفت عنو دراسة حنفي ]

[، وأما فيما يتعمق بالبرامج االنتقالية 04ودراسة الريس، وحنفي ]
[ إلى ضعف تطبيق البرامج االنتقالية 09فقد توصل الزىراني ]

في معاىد األمل الثانوية لمتالميذ الصم، كما أن البيئة التعميمية 

لمقدمة لمتالميذ الصم وضعاف السمع تتضمن حدوث مشكالت ا
[ إلى وجود 61] ةمختمفة، فقد أشارت نتائج دراسة السوالم

مشكالت، منيا ما يتعمق بالبيئة الصفية كعدم توافر شروط 
العزل وأجيزة التضخيم، إضافة إلى عدم تنسيق أماكن جموس 

سائل منيا بالو التالميذ داخل الصف، أو كذلك ما يتعمق 
 ة2واألنشطة التعميمي

وأما فيما يتعمق بعممية التقويم التربوي فقد توصل قاسم       
[ في تقويمو لمدى فاعمية معاىد التربية الخاصة أن معاىد 60]

األمل لمتالميذ الصم كانت ذات فاعمية متوسطة فيما يتعمق 
 .بالمبنى وأولياء األمور وذات فاعمية قميمة في مجال المنيج

[ التي 9[؛ النيدي ]8كما توصمت دراسات القحطاني ]      
تناولت تطبيق بعض البنود الواردة في القواعد التنظيمية لمعاىد 
وبرامج التربية الخاصة إلى وجود مشكالت، منيا ما يتعمق 
بمعرفة والتزام العاممين بالقواعد التنظيمية لمعاىد وبرامج التربية 

[، ومنيا ما يتعمق 8ية الفردية ]الخاصة المرتبطة بالخطة التربو 
 ].9بتطبيق قواعد وأسس التقييم والتشخيص الواردة فييا ]

ويتضح مما سبق أن ىناك العديد من المشكالت التي      
تحدث في ميدان التربية الخاصة، والتي كان من أبرزىا ما 
يتعمق بالتقييم والتشخيص، والبرنامج التربوي الفردي، والبرامج 

ية والتأىيل، إضافة إلى المشكالت المتعمقة بالتقويم االنتقال
 .التربوي والمتابعة

ومن خالل اطالع الباحثة عمى ما يحدث في ميدان        
تربية وتعميم التمميذات الصم وضعاف السمع فإن عدم االلتزام 
بما ورد في القواعد التنظيمية لمعاىد وبرامج التربية الخاصة 

مشكالت في ميدان تربية وتعميم التمميذات ينتج عنو العديد من ال
الصم وضعاف السمع، والتي ينتج عنيا قصور في تقديم 

 2الخدمات التربوية والتعميمية لين
من ىنا يمكن تحديد مشكمة الدراسة الحالية في التساؤل       

 :الرئيس التالي
ما واقع االلتزام بالقواعد التنظيمية في معاىد وبرامج       
 يذ الصم وضعاف السمع في المرحمة االبتدائية؟التالم
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 أسئمة الدراسة.  أ
في إطار التساؤل الرئيس تحاول الدراسة اإلجابة عن      

 :التساؤالت التالية
ما واقع االلتزام بالقواعد التنظيمية المتعمقة بالتقييم  -0

والتشخيص في معاىد وبرامج التالميذ الصم وضعاف السمع من 
 اممين؟وجية نظر الع

ما واقع االلتزام بالقواعد التنظيمية المتعمقة بالبرنامج التربوي  -6
الفردي في معاىد وبرامج التالميذ الصم وضعاف السمع من 

 وجية نظر العاممين؟
ما واقع االلتزام بالقواعد التنظيمية المتعمقة بالبرامج االنتقالية  -6

السمع من  والتأىيل في معاىد وبرامج التالميذ الصم وضعاف
  وجية نظر العاممين؟

ما واقع االلتزام بالقواعد التنظيمية المتعمقة بالتقويم التربوي  -4
والمتابعة في معاىد وبرامج التالميذ الصم وضعاف السمع من 

  وجية نظر العاممين؟
ىل توجد فروق ذات داللة احصائية بين استجابات العاممين  -5

القواعد التنظيمية لمعاىد وبرامج عمى استبانة )التزام العاممين ب
التربية الخاصة( تعود إلى متغير )الجنس، الوظيفة، سنوات 
الخبرة، الفئة التي يتم العمل معيا، المكان التربوي، الصف 

  الدراسي، وسائل اإللمام بالقواعد التنظيمية(؟
 أهداف الدراسة .ب

 :تيدف ىذه الدراسة إلى التعرف عمى ما يمي
تزام بالقواعد التنظيمية المتعمقة بالتقييم والتشخيص واقع االل -0

في معاىد وبرامج التالميذ الصم وضعاف السمع من وجية نظر 
 .العاممين

واقع االلتزام بالقواعد التنظيمية المتعمقة بالبرنامج التربوي  -6
الفردي في معاىد وبرامج التالميذ الصم وضعاف السمع من 

 .وجية نظر العاممين
االلتزام بالقواعد التنظيمية المتعمقة بالبرامج االنتقالية  واقع -6

والتأىيل في معاىد وبرامج التالميذ الصم وضعاف السمع من 
 .وجية نظر العاممين

 واقع االلتزام بالقواعد التنظيمية المتعمقة بالتقويم التربوي -4
والمتابعة في معاىد وبرامج التالميذ الصم وضعاف السمع من 

 .العاممين وجية نظر
الفروق بين استجابات العاممين عمى استبانة )التزام العاممين  -5

بالقواعد التنظيمية لمعاىد وبرامج التربية الخاصة( والتي قد تعود 
إلى متغير )الجنس، الوظيفة، سنوات الخبرة، الفئة التي يتم 
العمل معيا، المكان التربوي، الصف الدراسي، وسائل اإللمام 

 (2التنظيميةبالقواعد 
 أهمية الدراسة .ج
 :األىمية النظرية -
التي  - عمى حد عمم الباحثة - ندرة البحوث والدراسات -0

تناولت واقع االلتزام بالقواعد التنظيمية في معاىد وبرامج التالميذ 
 .الصم وضعاف السمع

تسميط الضوء عمى واقع التزام معاىد وبرامج التالميذ الصم  -6
طبيق القواعد التنظيمية لمعاىد وبرامج التربية وضعاف السمع بت

 .الخاصة
  :األىمية التطبيقية -
الكشف عن مواطن القصور المتعمقة بالتزام العاممين في  -0

معاىد وبرامج التالميذ الصم وضعاف السمع في تطبيق القواعد 
 .التنظيمية لمعاىد وبرامج التربية الخاصة

عاممين مع التالميذ الصم االسيام في رفع مستوى أداء ال -6
وضعاف السمع في المعاىد والبرامج من خالل االلتزام بما ورد 

 .في ىذه الموائح
تقديم الخدمات لمتالميذ الصم وضعاف السمع بما يضمن  -6

ليم تمبية احتياجاتيم وفق ما ورد في القواعد التنظيمية لمعاىد 
 .وبرامج التربية الخاصة

لتربوي إلدارة معاىد وبرامج التالميذ تطوير عممية التخطيط ا -4
 .الصم وضعاف السمع

 حدود الدراسة. د
الحدود الموضوعية: تقتصر الدراسة الحالية في تعرفيا عمى  -0

 ذ الصمـــج التالميـــواقع االلتزام بالقواعد التنظيمية في معاىد وبرام
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 .وضعاف السمع في المرحمة االبتدائية
بيق ىذه الدراسة في معاىد وبرامج الحدود المكانية: تم تط -6

 .التالميذ الصم وضعاف السمع االبتدائية بمدينة الرياض
الحدود الزمانية: تم تطبيق ىذه الدراسة خالل الفصل  -6

 .0467 -0466الدراسي األول من العام 
الحدود البشرية: تشمل ىذه الدراسة جميع العاممين في  -4

السمع االبتدائية بمدينة  معاىد وبرامج التالميذ الصم وضعاف
 .الرياض

 مصطمحات الدراسة .هـ
 :القواعد التنظيمية

ُتعرف الباحثة القواعد التنظيمية إجرائيًا في ىذه الدراسة       
بأنيا: الئحة تتضمن مجموعة من القواعد واألنظمة والشروط 
المنظمة لمعمل في معاىد وبرامج التالميذ الصم وضعاف 

انة العامة لمتربية الخاصة بوزارة السمع، والصادرة عن األم
 (61162التربية والتعميم بالمممكة العربية السعودية في عام )

 :المعاىد
تعرف المعاىد في القواعد التنظيمية لمعاىد وبرامج التربية      

الخاصة عمى أنيا: " مدارس داخمية أو نيارية تخدم ذوي 
 ].66االحتياجات التربوية الخاصة فقط" ]

معاىد األمل لمتالميذ والتمميذات الصم  يإجرائيًا ى      
 .بالمرحمة االبتدائية في مدينة الرياض

 :البرامج
تعرف القواعد التنظيمية لمعاىد وبرامج التربية الخاصة     

[ برامج التربية الخاصة بأنيا: " برامج ذوي االحتياجات 66]
التربوية الخاصة المقدمة في المدارس العادية أو الممحقة بمعاىد 

 ". برامج التربية الخاصةو 
البرامج المقدمة لمتالميذ الصم وضعاف السمع  إجرائيًا ىي     

في المدارس االبتدائية العادية، من خالل الفصول الخاصة 
 .الممحقة بالمدرسة أو الفصول العادية

 :الصم
 يــــسمعدان ـاألصم بأنو الفرد الذي لديو فق[22]  يعرف موريس  

ق فيم الكالم من خالل ( ديسبل وأكثر، ويعي71سمعي من )
 .األذن وحدىا باستعمال أو بدون استعمال السماعة الطبية

إجرائيًا ىم التالميذ والتمميذات الذين يتمقون تعميميم في      
معاىد وبرامج األمل لمصم والممحقة بالمدارس االبتدائية بمدينة 

 .الرياض
 :ضعاف السمع

د الذي يتراوح ضعيف السمع بأنو الفر  [22] يعرف موريس     
( ديسبل، ويسبب لو صعوبة 69-65الفقدان السمعي لديو بين )

وليس إعاقة في فيم الكالم من خالل األذن وحدىا باستعمال أو 
 .بدون استعمال السماعة الطبية

التالميذ والتمميذات الذين يتمقون تعميميم في  إجرائيًا ىم      
 .برامج ضعاف السمع االبتدائية بمدينة الرياض

 جراءاتالطريقة واإل. 3
 منهج الدراسة.  أ

استخدمت الباحثُة المنيَج الوصفي )التحميمي( الذي يقوم      
عمى دراسة الظاىرة كما توجد في الواقع، والتعبير عنيا إما 
بشكل كّمي، وذلك من خالل توضيح مقدارىا، وحجميا، ودرجة 

الل ارتباطيا مع غيرىا من الظواىر، أو كيفياًّ، وذلك من خ
 ].66وصفيا وتوضيح خصائصيا ]

 مجتمع وعينة الدراسة . ب
 –وكيل  –تكون مجتمع الدراسة من جميع العاممين )مدير      

أخصائي  –معمم تعميم عام  –معمم تربية خاصة )عوق سمعي( 
أخصائي نطق  –أخصائي اجتماعي )مرشد طالبي(  –نفسي 

يذ والتمميذات وكالم( والذين يعممون في معاىد وبرامج التالم
 2الصم وضعاف السمع االبتدائية بمدينة الرياض

وقد ُأرِسمت أداة الدراسة إلى جميع أفراد مجتمع الدراسة،       
( فردًا، 686( فردًا، استجاب منيم )465والذي بمغ مجموعو )

( 0%( من أفراد مجتمع الدراسة، والجدول )89أي: ما يعادل )
 .ينة الدراسةيوضح الخصائص الديموغرافية ألفراد ع
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 1 جدول
 الخصائص الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة

 النسبة التكرارات المستويات المتغير

 الجنس
 5627 609 ذكر
 4127 057 أنثى

 626 01 لم يحدد

 الوظيفة

 629 05 مدير المعيد / المدرسة
 526 61 وكيل المعيد/ المدرسة

 6625 645 معمم تربية خاصة )عوق سمعي(
 0428 57 معمم تعميم عام
 420 06 أخصائي نفسي

 620 06 أخصائي اجتماعي )مرشد طالبي(
 524 60 أخصائي نطق وكالم

 سنوات الخبرة

 826 66 سنوات 5أقل من 
 0627 49 سنوات 01إلى  5من 

 78 610 سنوات 01أكثر من 
 0 4 لم يحدد

 الفئة التي يتم العمل معها

 6625 87 صم
 6625 645 ضعاف سمع

 0627 56 صم وضعاف سمع
 126 0 لم يحدد

 المكان التربوي

 0726 68 معيد صم
 427 08 برنامج دمج صم

 6620 655 برنامج دمج ضعاف سمع
 برنامج دمج صم وضعاف

46 0020 
 سمع

 125 6 لم يحدد

 الصف الدراسي لمفئة التي يتم العمل معها

 6626 041 صفوف أولية
 6125 79 صفوف عميا

 4627 065 صفوف أوليو وعميا
 125 6 لم يحدد

وسائل اإللمام بالقواعد التنظيمية لمعاهد 
 وبرامج التربية الخاصة

 6925 004 دورة تدريبية
 928 68 ورشة عمل

 6826 019 أخرى
 627 66 دورة تدريبية وورشة عمل

 6626 91 ال يوجد
 626 9 لم يحدد

 الدراسة أداة ج.
 إلى بالرجوع اعدادىا تم استبانة في الدراسة أداة تتمثل       
لى [6] الخاصة التربية وبرامج لمعاىد التنظيمية القواعد  وا 
 ينأجز  من االستبانة وتتكون السابقة، والدراسات النظري اإلطار

 عينة ألفراد الديموغرافية بالبيانات خاص: األول الجزء: نرئيسي
 سنوات عدد الوظيفة، جنس،ال: )المتغيرات في والمتمثمة الدراسة،
 الصف التربوي، المكان معيا، العمل يتم التي الفئة الخبرة،
 بالقواعد اإللمام وسائل معيا، التعامل يتم التي لمفئة الدراسي
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: الثاني الجزء أما ،(الخاصة التربية وبرامج لمعاىد التنظيمية
 المتغّيرات عن مضمونيا يعّبر التي محاور، أربعة عن عبارة

 عمى وىي العبارات، من عدد محور كل ويتبع لمدراسة، فرعيةال
 :التالي النحو

 بالقواعد االلتزام واقع عمى التعرف إلى ييدف: األول المحور
 .عبارة( 06) ويتضمن والتشخيص، بالتقييم المتعمقة التنظيمية
 بالقواعد االلتزام واقع عمى التعرف إلى ييدف: الثاني المحور

( 01) ويتضمن الفردي، التربوي بالبرنامج قةالمتعم التنظيمية
 .عبارات
  بالقواعد االلتزام عــواق ىــعم رفــالتع ىــإل دفــيي: ثـــالثال ورــالمح

( 9) ويتضمن والتأىيل، االنتقالية بالبرامج المتعمقة التنظيمية
 .عبارات
 بالقواعد االلتزام واقع عمى التعرف إلى ييدف: الرابع المحور

( 9) ويتضمن والمتابعة، التربوي قويمبالت المتعمقة التنظيمية
 2عبارات
 الترتيب مقياس عمى باالعتماد االستبانةوقد تم تصميم         
 بو ُيمتزم - بو ُيمتزم ال) من يبدأ الذي ،(5 – 0) الخماسي

 - كبيرة بدرجة بو يمتزم - ما حد إلى بو يمتزم -قميمة بدرجة
 الفئات يعتوز  يوضح( 6) والجدول ،(جداًّ  كبيرة بدرجة بو يمتزم
 .الخماسي ليكرت لمقياس البحث أداة في المستخدم التدرج وفق

 2جدول 
 الخماسي ليكرت لمقياس البحث أداة المستخدم التدرج وفق الفئات توزيع

 المدى الوصف
 4260 – 5211 ُيمتزم بو بدرجة كبيرة جًدا
 6240 – 4261 ُيمتزم بو بدرجة كبيرة
 6260 – 6241 ُيمتزم بو إلى حد ما
 0280 – 6261 ُيمتزم بو بدرجة قميمة

 0211 – 0281 ال ُيمتزم بو
 :الصدق -0
 التي الدراسة، أداة ِبناء من االنتياء بعد: الظاىري الصدق -أ

 التالميذ وبرامج معاىد في التنظيمية بالقواعد االلتزام واقع" تتناول
 عمى عرضيا تم ،"االبتدائية المرحمة في السمع وضعاف الصم

 الخاصة، التربية بمجال المتخصصين المحّكمين من( 06)
 ومدى العبارات، وضوح مدى حول بآرائيم لالسترشاد وذلك

 لممحور العبارات مناسبة ومدى ألجمو، ُوِضعت لما مالءمتيا
 يمكن التي واالقتراحات التعديالت وضع مع إليو، تنتمي الذي
 واالقتراحات التالتعدي عمى وِبناءً  االستبانة، تطوير خالليا من

 اتفق التي الالزمة، التعديالت اجراء تم المحّكمون، أبداىا التي
 وحذفِ  العبارات، بعضِ  تعديلِ  من المحكمين، غالبية عمييا

 .النيائية صورتيا في األداة أصبحت حتى أخرى، عبارات
 الظاىري الصدق من التأكد بعد: الداخمي االتساق صدق -ب

 كعينة فرداً ( 61) عمى ميدانياًّ  ياتطبيق تم الدراسة، ألداة
 بيرسون االرتباط معامل استخدام تم ثم ومن استطالعية،
(pearson) عبارة كل درجة بين االرتباط معامالت لحساب 

( 6) رقم والجدول إليو، تنتمي الذي لممحور الكمية والدرجة
 .االرتباط معامالت يوضح

 3 جدول
 (30 = ن: االستطالعية العينة) إليه المنتمية لممحور كميةال بالدرجة البنود ارتباط معامالت

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م المحور
  0 12765** 6 12554** 00 12690** 
 **12767 06 **12861 7 **12816 6 واقع االلتزام بالقواعد التنظيمية المتعمقة بالتقييم والتشخيص 
0  6 12859** 8 12677** 06 12666** 
  4 12457* 9 12858**   
  5 12916** 01 12767**   
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 **12964 9 **12865 5 **12916 0 واقع االلتزام بالقواعد التنظيمية المتعمقة بالبرنامج التربوي الفردي 
6 6 12916** 6 12955** 01 12900** 
 6 12809** 7 12844**   
 4 12940** 8 12755**   
 **12848 7 **12964 4 **12961 0 اقع االلتزام بالقواعد التنظيمية المتعمقة بالبرامج االنتقالية والتأىيلو  
6 6 12888** 5 12849** 8 12946** 
 6 12961** 6 12850** 9 12808** 
 **12890 7 **12866 4 **12709 0 واقع االلتزام بالقواعد التنظيمية المتعمقة بالتقويم التربوي والمتابعة 
4 6 12890** 5 12916** 8 12866** 
 6 12667** 6 12891** 9 12871** 
   121دالة عند مستوى  ** 1215دالة عند مستوى  *

( أن معامالت االرتباط ذات داللة 6يتضح من الجدول )      
إحصائية مما يعني أن االستبانة صادقة في قياس ما ُوِضعت 

 .ألجمو

ق من ثبات االستبانة عن طريق استخراج الثبات: تم التحق -1
معامل ألفا كرونباخ باستخدام برنامج الحزم اإلحصائية الخاص 

( معامالت 4ويوضح الجدول رقم ) SPSS بالعموم االجتماعية
 .ثبات أداة الدراسة

 4جدول 
 (30 = معامالت ثبات ألفا كرونباخ لمحاور الدراسة )العينة االستطالعية: ن

 معامل ثبات ألفا كرونباخ بنودالعدد  المحور
 12966 06 واقع االلتزام بالقواعد التنظيمية المتعمقة بالتقييم والتشخيص 0
 12971 01 واقع االلتزام بالقواعد التنظيمية المتعمقة بالبرنامج التربوي الفردي 6
 12966 9 واقع االلتزام بالقواعد التنظيمية المتعمقة بالبرامج االنتقالية والتأىيل 6
 12946 9 واقع االلتزام بالقواعد التنظيمية المتعمقة بالتقويم التربوي والمتابعة 4

 12971 40 معامل الثبات العام
( أن معامل الثبات لمحاور الدراسة عاٍل، 4يتضح من الجدول )

الثبات العام  (، وبمغ معامل12971 -12966حيث تراوح بين )
يدل عمى أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من  (، وىذا12971)

 .الثبات يمكن االعتماُد عمييا
 األساليب اإلحصائية:  -د

تم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية المناسبة        
 باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية

(Statistical Package for Social Sciences)  والتي يرمز
، حيث استخدمت الباحثة معامل (SPSS) ارًا بالرمزليا اختص

 ارتباط بيرسون، ومعامل ألفاكرونباخ، والمتوسط الحسابي
Meanواالنحراف المعياري ، Standar Deviation واختبار ،

 One - way) ، وتحميل التباين األحادي(t-test) ت

Anova)واختبار شيفيو ، (Scheffe)  
 النتائج ومناقشتها. 4

 ل األول: سؤابال المتعمقة النتائج
ما واقع االلتزام بالقواعد التنظيمية ينص عمى: "والذي       

المتعمقة بالتقييم والتشخيص في معاىد وبرامج التالميذ الصم 
 "وضعاف السمع من وجية نظر العاممين؟

ولإلجابة عمى ىذا السؤال تم حساب التكرارات والنسب        
المئوية، والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات 

دراسة، كما تم ترتيب ىذه الفقرات حسب المتوسط أفراد عينة ال
 :الحسابي لكاًل منيا، وذلك كما يمي
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 5 جدول
 والتشخيص بالتقييم المتعمقة التنظيمية بالقواعد االلتزام واقع نحو الدراسة عينة أفراد إلجابات الحسابية والمتوسطات المئوية والنسب التكرارات 
 
 
 م

المتوسط  قةدرجة المواف 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

ُيمتزم به  العبارة
بدرجة 
كبيرة 
 جًدا

ُيمتزم به 
بدرجة 
 كبيرة

ُيمتزم به 
إلى حد 

 ما

ُيمتزم به 
بدرجة 
 قميمة

ال 
ُيمتزم 

 به

   

يتم استخدام نتائج تشخيص الفقدان السمعي لتحديد  0
مدى أىمية قبول التمميذ األصم/ ضعيف السمع في 

 لمعيد/البرنامج2ا

 0 0218 6287 07 66 85 060 061 ت
% 6627 6629 66 6 424 

يتم استخدام نتائج اختبارات الذكاء لتحديد مدى أىمية  6
قبول التمميذ األصم/ ضعيف السمع في 

 المعيد/البرنامج

 6 0208 6265 65 40 84 067 018 ت
% 68 6629 6028 0126 625 

بنتائج التقييم والتشخيص لمتحقق من يتم االستعانة  6
عدم وجود عوق رئيس آخر يحول دون استفادة 
 التمميذ األصم/ ضعيف السمع من البرنامج التعميمي2

 8 0208 6246 69 56 010 066 77 ت
% 0929 6029 6626 0425 725 

عند قبول التمميذ األصم/ ضعيف السمع يتم الرجوع  4
سنوات وال يزيد  6ل عن لعمره الزمني بحيث ال يق

 سنوات لمقبول في الصف األول االبتدائي2 9عن 

 6 0204 6248 68 41 004 065 78 ت
% 6126 6624 6925 0124 726 

يشترط عند قبول التمميذ األصم/ ضعيف السمع أن  5
يكون قد تم تشخيصو من قبل فريق متعدد 

 التخصصات2

 7 0267 6246 41 48 98 016 94 ت
% 6424 6627 6524 0624 0124 

يتوفر في المعيد/ البرنامج لجنة متعددة التخصصات  6
تحدد مدى أىمية التمميذ األصم/ ضعيف السمع 

 لمقبول بناء عمى نتائج التقييم والتشخيص2

 00 0266 626 56 56 019 015 64 ت
% 0626 6726 6826 0627 0625 

تشخيص التمميذ يتم االستفادة من نتائج تقييم و  7
األصم/ ضعيف السمع لتحديد المكان التربوي 

 المالئم2

 5 0206 625 67 44 014 065 86 ت
% 6026 6624 6629 0024 7 

يتم االستعانة بأسرة التمميذ األصم/ ضعيف السمع  8
 عند إجراء عممية التقييم والتشخيص2

 9 026 6268 66 54 000 017 79 ت
% 6125 6727 6828 04 825 

بناء عمى نتائج التقييم والتشخيص يتم تحديد  9
الميارات الالزمة الحتياجات التالميذ الصم/ ضعاف 
السمع مثل: )التدريب عمى النطق وقراءة الشفاه، 
المعرفة بطرق التواصل حسب احتياج كل حالة، 

 تنمية الميارات المغوية، االستفادة من بقايا السمع(2

 6 0204 6250 67 41 016 064 79 ت
% 6125 6427 6725 0124 7 

تساىم الكوادر التعميمية )معمم تربية خاصة، مساعد  01
معمم، معمم مادة( في المعيد/البرنامج بتقييم 

 وتشخيص التمميذ األصم/ ضعيف السمع2

 01 0268 626 56 46 99 061 70 ت
% 0824 6020 6526 0129 0627 

مساندة )أخصائي نطق وكالم، تساىم الكوادر ال 00
أخصائي نفسي، أخصائي اجتماعي، مرشد طالبي( 
في المعيد/البرنامج بتقييم وتشخيص التمميذ األصم/ 

 ضعيف السمع2

 4 026 6250 66 45 89 060 88 ت
% 6628 6629 6620 0027 826 
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يييئ المعيد/ البرنامج الفصول الدراسية لمتالميذ  06
ما يتناسب مع نتائج التقييم الصم/ضعاف السمع ب

والتشخيص من حيث توافر )عوازل لمصوت، تغطية 
األرضية بمواد تحد من الضوضاء، التكييف 

 والتيوية، اإلضاءة( المالئمة2

 06 0266 6268 016 78 81 77 44 ت
% 0024 0929 6127 6126 6725 

يوفر المعيد/ البرنامج المعينات السمعية الفردية  06
اعية المالئمة بما يتوافق مع نتائج تقييم والجم

 وتشخيص التمميذ األصم/ ضعيف السمع2

 06 026 6206 54 74 94 96 68 ت
% 0726 6429 6424 0926 04 

 6269 المتوسط العام *
  درجات 5 العام المتوسط *
 التنظيمية بالقواعد االلتزام أن( 5) الجدول من يتضح       

 الصم التالميذ وبرامج معاىد في والتشخيص مبالتقيي المتعمقة
 ما حد إلى يتوافر العاممين، نظر وجية من السمع وضعاف
 الفئة في يقع متوسط وىو ،(5 من 6269) بمغ حسابي بمتوسط
 6260) بين ما تتراوح التي الخماسي، المقياس فئات من الثالثة
 ةالتنظيمي بالقواعد التزام وجود إلى يشير مما ،(6241 إلى

 الصم التالميذ وبرامج معاىد في والتشخيص بالتقييم المتعمقة
 النتائج من ويتضح متوسطة، بدرجة االبتدائية السمع وضعاف
 درجات تراوحت حيث العينة، أفراد استجابات في التفاوت السابقة
( ما حد إلى بو ُيمتزم - كبيرة بدرجة بو ُيمتزم) بين االلتزام

 الثانية الفئة بين: أي ،(6268 لىإ 6278) بين تقع وبمتوسطات
 أىم ومن الدراسة، أداة في الخماسي المقياس فئات من والثالثة
 :يمي ما المحور ىذا عبارات

 تشخيص نتائج استخدام يتم: )وىي( 0) رقم العبارة جاءت -
 ضعيف/ األصم التمميذ قبول أىمية مدى لتحديد السمعي الفقدان
 االلتزام حيث من األولى لمرتبةا في( البرنامج/المعيد في السمع
( 6) رقم العبارة يمييا ،(6287) بمغ حسابي بمتوسط كبيرة بدرجة
 أىمية مدى لتحديد الذكاء اختبارات نتائج استخدام يتم: )وىي
 حيث( البرنامج/المعيد في السمع ضعيف/ األصم التمميذ قبول

 وسطبمت كبيرة بدرجة االلتزام حيث من الثانية المرتبة في جاءت
 العبارات ىذه حصول الباحثة وتفسر ،(6265) بمغ حسابي
 ونتائج السمعي، الفقدان تشخيص نتائج باستخدام المتعمقة
 أنيا إلى َيرجع قد ذلك بأن مرتفعة، درجات عمى الذكاء اختبارات

 التابع والتشخيص القياس مركز بيا يقوم التي الميام ضمن من

 ُينظر التي الشروط ضمن نم أنيا كما الخاصة، التربية إلدارة
 السمع، وضعاف الصم التالميذ وبرامج معاىد في لمقبول ليا

 وضعاف الصم التالميذ مع الذكاء اختبارات استخدام وعند
 مالءمتيا من التحقق ينبغي فإنو البرامج/ المعاىد في السمع

 نتائج أكدت حيث السمع، وضعاف الصم التالميذ لخصائص
 المفظية، واالختبارات المقاييس تخداماس أن[ 00] حنفي دراسة
 الصم من الموىوبين التالميذ عمى التعرف مشاكلِ  أكثرِ  من

 .السمع وضعاف
 التمميذ بأسرة االستعانة يتم: )وىي( 8) رقم العبارة جاءت -

 في( والتشخيص التقييم عممية إجراء عند السمع ضعيف/ األصم
 حسابي بمتوسط طةمتوس بدرجة االلتزام حيث من األولى المرتبة

 والصمادي الزريقات دراسة نتيجة مع يتفق ال وىذا ،(6268) بمغ
 اتخاذ في اآلباء مشاركة تدني إلى نتائجيا أشارت التي [12]

 .السمع ضعيف أو األصم بالتمميذ المتعمقة التربوية القرارات
 التعميمية الكوادر تساىم: )وىي( 01) رقم العبارة جاءت -
 في( مادة معمم معمم، مساعد ة،خاص تربية معمم)

( السمع ضعيف/ األصم التمميذ وتشخيص بتقييم البرنامج/المعيد
 بمتوسط متوسطة بدرجة االلتزام حيث من الثانية المرتبة في

 توصمت ما مع تتفق ال النتيجة ىذه أن إال ،(6261) بمغ حسابي
 البتال، الجبار، العبد السرطاوي، الموسى، دراسة نتائج إليو
 بين التعاون أن إلى النتائج أشارت حيث ،[64] الحسينو 

 في قميمة بدرجة يتم المدرسة، ومنسوبي الدمج، برامج منسوبي
 .اإلعاقة ذوي تشخيص

 البرنامج/ المعيد يييئ: )وىي( 06) رقم العبارة جاءت -
 مع يتناسب بما السمع ضعاف/الصم لمتالميذ الدراسية الفصول
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 تغطية لمصوت، عوازل) توافر حيث نم والتشخيص التقييم نتائج
 اإلضاءة والتيوية، التكييف الضوضاء، من تحد بمواد األرضية
 ،(6268) بمغ حسابي بمتوسط األخيرة المرتبة في( المالئمة

 الكافي اإللمام عدم إلى تعود قد النتيجة ىذه أن الباحثة وترى
 فوضعا الصم التالميذ باحتياجات والبرامج المعاىد مديري لدى

 ،[61] السوالمة دراسة نتائج مع النتيجة ىذه تتفق كما السمع،
 الصم لمتالميذ الصفية البيئة مالئمة عدم إلى توصمت التي

 أيضاً  أكدتو ما وىذا الحكومية، المدارس في السمع وضعاف
 أن إلى النتائج أشارت حيث ،[64] وآخرون الموسى دراسة
 تقييميم في السمع ضعاف التالميذ مع العاممين درجات متوسط
 مناسبتيا مدى حيث من والتجييزية، المكانية المستمزمات لواقع
 مع العاممين العينة أفراد ببقية مقارنة أقل كان الدمج، برامج في

 البيئة بين وظيفية َعالقة وجود من الرغم عمى أخرى، فئات
 السموكيات وانخفاض األكاديمية، المشاركة وزيادة المادية،

 جيردنو دراسة ذلك أكدت كما الصم، التالميذ دىل المضطربة
 [25]. وانتيا

 المتعمقة التنظيمية بالقواعد االلتزام واقع ما: الثاني السؤال
 الصم التالميذ وبرامج معاىد في الفردي التربوي بالبرنامج
 ىذا عمى ولإلجابة العاممين؟ نظر وجية من السمع وضعاف
 والمتوسطات المئوية، والنسب التكرارات، حساب تم السؤال

 الدراسة، عينة أفراد الستجابات المعياري، واالنحراف الحسابية،
 منيا، لكل الحسابي المتوسط حسب الفقرات ىذه ترتيب تم كما

 :يمي كما وذلك

 6جدول 
 االلتزام بالقواعد التنظيمية المتعمقة بالبرنامج التربوي الفردي إلجابات أفراد عينة الدراسة نحو واقعالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات 

 
 م

المتوسط  درجة الموافقة العبارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
ُيمتزم به 
بدرجة 
 كبيرة جًدا

ُيمتزم به 
بدرجة 
 كبيرة

ُيمتزم به 
إلى حد 

 ما

ُيمتزم به 
بدرجة 
 قميمة

ال 
ُيمتزم 

 به
لتربوي الفردي في المعيد/ يعد البرنامج ا 0

البرنامج لكل تمميذ أصم/ ضعيف سمع بناء 
 عمى نتائج التقييم والتشخيص2

 4 0267 6266 61 40 98 069 58 ت
% 05 6624 6524 0126 0525 

يعد البرنامج التربوي الفردي في  6
المعيد/البرنامج لمتمميذ األصم/ ضعيف السمع 

 ات2من قبل فريق عمل متعدد التخصص

 9 0268 6299 76 55 019 016 47 ت
% 0626 6627 6826 0426 0827 

يتم إشراك أسرة التمميذ األصم/ ضعيف السمع  6
في بعض مراحل عمل البرنامج التربوي 

 الفردي2

 01 0264 6290 67 70 009 84 46 ت
% 0020 6028 6128 0824 0724 

اجيا يتم تضمين الخدمات التربوية التي يحت 4
التمميذ األصم/ ضعيف السمع في البرنامج 

 التربوي الفردي2

 8 0260 620 54 54 066 015 48 ت
% 0624 6726 6026 04 04 

يتم تضمين الخدمات المساندة التي يحتاجيا  5
التمميذ األصم/ ضعيف السمع في البرنامج 

 التربوي الفردي2

 6 0208 6206 49 56 060 015 48 ت
% 0624 6726 6629 0625 0627 

يتم وضع أىداف تمبي احتياجات التمميذ  6
 األصم/ ضعيف السمع2

 0 026 6269 67 49 96 061 76 ت
% 0827 6627 6429 0627 926 

يتم تحديد المستمزمات التعميمية وغير التعميمية  7
)أدوات، مواد، وسائل222( التي يحتاجيا التمميذ 

ن البرنامج التربوي األصم/ ضعيف السمع ضم

 5 0266 6206 55 54 019 017 59 ت
% 0526 6727 6826 04 0426 
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 الفردي2
يتم تحديد الفترة الزمنية المتوقعة لبداية ونياية  8

الخدمات المقدمة في برنامج التمميذ األصم/ 
 ضعيف السمع2

 6 0266 6264 49 40 066 006 61 ت
% 0525 69 6026 0126 0627 

يتم التنسيق بين أعضاء الفريق لتنفيذ برنامج  9
 التمميذ األصم/ ضعيف السمع2

 7 0267 6206 61 56 015 006 55 ت
% 0426 6926 6726 0627 0525 

يتم متابعة مدى تحقيق التمميذ األصم/ ضعيف  01
السمع لألىداف المحددة في البرنامج التربوي 

 الفردي2

 6 0266 626 48 40 014 066 60 ت
% 0528 6426 6629 0126 0624 

 6206 المتوسط العام *
  درجات 5 العام المتوسط *
 التنظيمية بالقواعد االلتزام أن( 6) الجدول من يتضح      

 التالميذ وبرامج معاىد في الفردي التربوي بالبرنامج المتعمقة
 حد إلى يتوافر العاممين، نظر وجية من السمع وضعاف الصم

 وجود إلى يشير مما ،(5 من 6206) بمغ حسابي بمتوسط ام
 في الفردي التربوي بالبرنامج المتعمقة التنظيمية بالقواعد التزام
 بدرجة االبتدائية السمع وضعاف الصم التالميذ وبرامج معاىد

 أفراد استجابات في اتفاق السابقة النتائج من ويتضح متوسطة،
 حد إلى بو ُيمتزم: في لتزاماال درجات تقع حيث الدراسة، عينة
 في تقع والتي( 6269 إلى 6290) بين متوسطاتيا وتتراوح ما،
 ومن الدراسة، أداة في الخماسي المقياس فئات من الثالثة الفئة
: وىي( 6) رقم العبارة جاءت: يمي ما المحور ىذا عبارات أىم
 ضعيف/ األصم التمميذ احتياجات تمبي أىداف وضع يتم)

 وىذه ،(6269) بمغ حسابي بمتوسط األولى المرتبة في( السمع
 إلى توصمت التي[ 66] الخشرمي دراسة مع تتفق ال النتيجة
 الفردية التربوية البرامج بإعداد المتعمقة المشكالت من عدد وجود
 االفتقاد ضمنيا من والتي الخاصة، التربية ومدارس مراكز في
 .ُوجدت إن مالءمتيا عدم مع المدى قصيرة األىداف إلى
 تحقيق مدى متابعة يتم: )وىي( 01) رقم العبارة جاءت -

 البرنامج في المحددة لألىداف السمع ضعيف/ األصم التمميذ
 بمغ حسابي بمتوسط الثانية المرتبة في( الفردي التربوي

 درجة عمى العبارة ىذه حصول الباحثة وتفسر ،(6261)
 التربية معمم مقاهي الذي الدعم إلى يعود قد ذلك بأن متوسطة،
 .الخدمة وأثناء قبل برامج في الخاصة

 عمى التعرف من الفريق تمّكن التي العمميات من المتابعة وتعد
 من الفريق يالحظ فقد األىداف، تحقيق في التمميذ تقدم مدى

 األىداف تحقيق من يمكنو كافياً  تقدماً  يحرز ال التمميذ أن خالليا
 كما العام، التعميم بيئة في متعثر أنو أو الدراسي، العام نياية في
 أتقن قد التمميذ أن المتابعة، عممية خالل من لمفريق يتضح قد

 ].67] جديدة أىداف إلى ويحتاج األىداف، جميع
 الزمنية الفترة تحديد يتم: )وىي( 8) رقم العبارة جاءت -

 التمميذ برنامج في المقدمة الخدمات ونياية لبداية المتوقعة
 بمغ حسابي بمتوسط الثالثة المرتبة في( السمع ضعيف/ األصم

 التي[ 8] القحطاني دراسة مع تتفق ال النتيجة وىذه ،(6264)
 المتعمقة التنظيمية بالقواعد لاللتزام نسبة أقل أن إلى فييا توّصل

 الزمنية بالفترات بااللتزام تتعمق كانت الفردي، التربوي بالبرنامج
 أفراد أن من الرغم عمى وذلك لبرنامج،ا وتقويم وتطبيق إعداد في

 ونياية لبداية وقت تحديد ينبغي بأنو معرفة لدييم الدراسة، عينة
 .لمتمميذ المقدمة الخدمات

 الفردي التربوي البرنامج يعد: )وىي( 6) رقم العبارة جاءت -
 فريق قبل من السمع ضعيف/ األصم لمتمميذ البرنامج/المعيد في

 حسابي بمتوسط التاسعة المرتبة في( التخصصات متعدد عمل
 درجة عمى العبارة ىذه حصول الباحثة وتفسر ،(6299) بمغ

 الفريق اكتمال عدم مشكمة إلى يرجع قد ذلك بأن منخفضة،
 وضعاف الصم التالميذ وبرامج معاىد في التخصصات متعدد
لى السمع،  - وجد إن - الفريق أعضاء بين التعاون غياب وا 

 .السمع وضعيف األصم التمميذ مصمحة يحقق فيما
 / األصم التمميذ أسرة إشراك يتم: )وىي( 6) رقم العبارة جاءت -
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( الفردي التربوي البرنامج عمل مراحل بعض في السمع ضعيف
 الباحثة وترى ،(6290) بمغ حسابي بمتوسط األخيرة المرتبة في
 بأىمية األسرة وعي عدم إلى تعود قد النتيجة ىذه أن إلى

 من لممشاركة تحفيزىا لعدم نتيجة أو البرنامج، ضمن امشاركتي
 السمع، وضعاف الصم التالميذ وبرامج معاىد في العاممين قبل

 ، [12,13,14,26,28]من كل دراسة النتيجة ىذه مع ويتفق
 البرنامج في األسرة مشاركة ضعف إلى نتائجيا أشارت التي

 أن عمى[ 69] وقراقيش حنفي، دراسة أكدت كما الفردي، التربوي
 اإلعاقة ذوي األطفال أسر بين التعاونية المشاركة

 بالبيئات مقارنة فعالية أكثر الخاصة المراكز في واالختصاصيين

 إلعادة الحاجة عمى يؤكد ىذا أن الباحثان ويرى الحكومية،
 األسرة بين التعاونية المشاركة دور تفعيل في النظر

 .نجاحيا وضوابط واالختصاصيين
 المتعمقة التنظيمية بالقواعد االلتزام واقع ما: لثالثا السؤال
 الصم التالميذ وبرامج معاىد في والتأىيل االنتقالية بالبرامج
 ىذا عمى ولإلجابة العاممين؟ نظر وجية من السمع وضعاف
 والمتوسطات المئوية، والنسب التكرارات، حساب تم السؤال

 الدراسة، عينة فرادأ الستجابات المعياري، واالنحراف الحسابية،
 منيا، لكل الحسابي المتوسط حسب الفقرات ىذه ترتيب تم كما

 :يمي كما وذلك
 7جدول 

 تأهيلإلجابات أفراد عينة الدراسة نحو واقع االلتزام بالقواعد التنظيمية المتعمقة بالبرامج االنتقالية والالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات 
 
 م

 
 العبارة

المتوسط  درجة الموافقة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
ُيمتزم به 
بدرجة 
 كبيرة جًدا

ُيمتزم به 
بدرجة 
 كبيرة

ُيمتزم به 
إلى حد 

 ما

ُيمتزم به 
بدرجة 
 قميمة

ال 
ُيمتزم 

 به
يتم العمل عمى تضمين البرامج االنتقالية ضمن  0

ميذ األصم/ ضعيف البرنامج التربوي الفردي لمتم
 السمع2

 9 0266 6299 67 54 006 006 67 ت
% 926 69 6120 04 0724 

يتم اإلعداد لبرنامج التمميذ األصم/ ضعيف  6
السمع االنتقالي من قبل فريق متعدد 

 التخصصات2

 8 026 6210 66 56 067 017 67 ت
% 926 6727 6629 0627 0620 

نتقالي بناء عمى احتياجات يتم إعداد البرنامج اال 6
التمميذ األصم/ ضعيف السمع )النفسية، 

 واالجتماعية، واألكاديمية(2

 5 0266 620 56 57 000 006 47 ت
% 0626 69 6828 0428 0425 

يوفر البرنامج االنتقالي التييئة المناسبة النتقال  4
التمميذ األصم/ ضعيف السمع من بيئة إلى 

 أخرى2

 7 0266 6215 58 58 061 014 45 ت
% 0027 6629 6020 05 05 

يتم إشراك أسرة التمميذ األصم/ ضعيف السمع  5
 في البرنامج االنتقالي لمتمميذ2

 6 0269 620 66 59 016 016 59 ت
% 0526 6624 6624 0526 0620 

يتم تقديم خدمات التأىيل النفسي التي يحتاجيا  6
سمع من قبل التمميذ األصم/ ضعيف ال

األخصائي النفسي إلى جانب البرامج 
 األكاديمية2

 6 0266 6269 46 46 005 004 66 ت
% 0720 6925 6928 0020 0029 

يتم تقديم خدمات التأىيل االجتماعي التي  7
يحتاجيا التمميذ األصم/ ضعيف السمع من قبل 
األخصائي االجتماعي )المرشد الطالبي( إلى 

 األكاديمية2جانب البرامج 

 4 026 6205 49 56 060 001 51 ت
% 06 6825 6026 0627 0627 

 6 0260 6267 46 56 017 008 66 تتركز برامج التأىيل االجتماعي عمى دمج التمميذ  8
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األصم/ ضعيف السمع في العمل مع التالميذ 
السامعين إلى أقصى حد ممكن وفًقا لقدراتو 

 ومياراتو التكيفية2

% 0626 6126 6727 0425 0129 

يعمل المعيد/ البرنامج عمى تييئة أفراد المجتمع  9
 المدرسي لتقبل التمميذ األصم/ ضعيف السمع2

 0 0264 6260 41 66 95 006 76 ت
% 0827 6120 6426 0620 0124 

 6204 المتوسط العام *
االلتزام بالقواعد التنظيمية  ( أن7يتضح من الجدول )     

المتعمقة بالبرامج االنتقالية والتأىيل في معاىد وبرامج التالميذ 
الصم وضعاف السمع االبتدائية من وجية نظر العاممين، يتوفر 

(، مما يشير إلى 5من  6204إلى حد ما بمتوسط حسابي بمغ )
الية وجود التزام بالقواعد التنظيمية المتعمقة بالبرامج االنتق

والتأىيل في معاىد وبرامج التالميذ الصم وضعاف السمع 
االبتدائية بدرجة متوسطة، ويتضح من النتائج السابقة أن ىناك 
اتفاقًا في استجابات أفراد عينة الدراسة حيث تقع درجات االلتزام 

إلى  6299في: ُيمتزم بو إلى حد ما، وتتراوح متوسطاتيا بين )
ة الثالثة من فئات المقياس الخماسي (، التي تقع في الفئ6260

 :في أداة الدراسة، ومن أىم عبارات ىذا المحور ما يمي
( وىي: )يعمل المعيد/ البرنامج عمى 9جاءت العبارة رقم ) -

تييئة أفراد المجتمع المدرسي لتقبل التمميذ األصم/ ضعيف 
(، ويعد 6260) السمع( في المرتبة األولى بمتوسط حسابي بمغ

مى تييئة أفراد المجتمع المدرسي من أىم متطمبات دمج العمل ع
دراسة حنفي  التالميذ الصم وضعاف السمع، حيث توصمت

متطمبات دمج التالميذ الصم وضعاف  [ إلى أن من أكثر61]
السمع أىميًة من وجية نظر العاممين في مجال تربية وتعميم 

ن، ىي إعداد وتدريب المعممين واإلداريي - الصم والسامعين
وتييئة التالميذ الصم والسامعين لتنفيذ عممية الدمج، كما توصل 
الباحث إلى أن من أكثر متطمبات الدمج توفرًا في المدرسة 
العادية، ىي تفّيم العاممين في المدرسة الحتياجات التالميذ 
عداد وتدريب المعممين واإلداريين  الصم والتوعية بخصائصيم، وا 

 .لتنفيذ عممية الدمج
( وىي: )يتم تقديم خدمات التأىيل 6ءت العبارة رقم )جا -

النفسي التي يحتاجيا التمميذ األصم/ ضعيف السمع من قبل 
األخصائي النفسي إلى جانب البرامج األكاديمية( في المرتبة 

(، وىي من ضمن الخدمات 6269الثانية بمتوسط حسابي بمغ )
م وضعاف المساندة التي تعد األكثر احتياجًا لمتالميذ الص

[، وقد 60السمع، كما أشارت إلى ذلك نتائج دراسة حنفي ]
( وىي: )تركز برامج التأىيل االجتماعي 8جاءت العبارة رقم )

عمى دمج التمميذ األصم/ ضعيف السمع في العمل مع التالميذ 
السامعين إلى أقصى حد ممكن وفًقا لقدراتو ومياراتو التكيفية( 

 (62672حسابي بمغ )في المرتبة الثالثة بمتوسط 
ومن خالل النتائج السابقة، التي توضح حصول العبارات      

المتعمقة بتقديم خدمات التأىيل النفسي واالجتماعي لمتالميذ 
الصم وضعاف السمع عمى درجات مرتفعة، فإن الباحثة ترى أن 
ىذه النتيجة بحاجة لممزيد من الدراسات لمتحقق منيا، خاصة مع 

ئيين النفسيين واالجتماعيين في معاىد وبرامج قمة عدد األخصا
 .التالميذ الصم وضعاف السمع

( وىي: )يتم العمل عمى تضمين البرامج 0جاءت العبارة رقم ) -
االنتقالية ضمن البرنامج التربوي الفردي لمتمميذ األصم/ ضعيف 

(، وتتفق 6299السمع( في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بمغ )
[، التي أشارت نتائجيا إلى 06ع دراسة الفحيمي ]ىذه النتيجة م

أن مديري مدارس الدمج ال يتحققون من تضمين البرامج 
االنتقالية ضمن البرامج التربوية الفردية لمتالميذ ذوي اإلعاقة، 

، التي أكد فييا الباحث [10] كما تتفق كذلك مع دراسة القريني
عاىد وبرامج أنو وعمى الرغم من وصف القواعد التنظيمية لم

التربية الخاصة لخدمات االنتقال، من حيث إجراءاتيا وأنواعيا، 
إال أنيا ال تُقّدم لمتالميذ ذوي اإلعاقة في الواقع، وتفسر الباحثة 
        ىذه النتيجة بأنيا قد تعود إلى أن البرامج االنتقالية ال 
        تزال بحاجة إلى المزيد من البرامج التدريبية المتعمقة 

يذىا، وبآلية عمل الفريق متعدد التخصصات ضمن بإعدادىا وتنف
 .البرامج ىذه
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السؤال الرابع: ما واقع االلتزام بالقواعد التنظيمية المتعمقة بالتقويم 
التربوي والمتابعة في معاىد وبرامج التالميذ الصم وضعاف 
السمع من وجية نظر العاممين؟ لإلجابة عمى ىذا السؤال تم 

المئوية، والمتوسطات الحسابية،  حساب التكرارات، والنسب

واالنحراف المعياري، الستجابات أفراد عينة الدراسة، كما تم 
ترتيب ىذه الفقرات حسب المتوسط الحسابي لكل منيا، وذلك 

 :كما يمي

 8جدول 
 ع االلتزام بالقواعد التنظيمية المتعمقة بالتقويم التربوي والمتابعةإلجابات أفراد عينة الدراسة نحو واقالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات 

 
 م

 
 العبارة

المتوسط  درجة الموافقة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
ُيمتزم به 
بدرجة 
 كبيرة جًدا

ُيمتزم به 
بدرجة 
 كبيرة

ُيمتزم به 
إلى حد 

 ما

ُيمتزم به 
بدرجة 
 قميمة

ال ُيمتزم 
 به

عمى مستوى التمميذ األصم/ يتم التعرف  0
ضعيف السمع من خالل عممية التقويم 

 المستمر2

 0 0210 6290 06 66 67 066 009 ت
% 6128 46 0724 627 620 

يتم تقويم البرنامج التربوي لمتمميذ األصم/  6
ضعيف السمع لمتعرف عمى فعاليتو مرة واحدة 

 عمى األقل كل عام دراسي2

 4 0266 6260 41 58 97 060 69 ت
% 0729 6026 6520 05 0124 

يتم التنسيق مع الجيات التعميمية إلجراء  6
 عممية التقويم لمتمميذ األصم/ضعيف السمع2

 7 0260 6205 46 76 019 014 55 ت
% 0426 6629 6826 0829 0129 

يتم تحديد المشاركين في عممية التقويم كٌل  4
لتربوي الفردي حسب اختصاصو في البرنامج ا
 لمتمميذ األصم/ ضعيف السمع2

 5 0260 6269 46 54 98 061 60 ت
% 0528 6627 6524 04 0020 

يتم استخدام أدوات وأساليب تقويم تتناسب مع  5
الخصائص الحسية المتوفرة لدى التالميذ 

 الصم/ ضعاف السمع2

 6 0206 6266 64 49 001 069 66 ت
% 0626 6624 6825 0627 828 

يتم إجراء االختبارات التقويمية لمتالميذ  6
الصم/ضعاف السمع باستخدام طرق التواصل 

مكانات كل تمميذ2  المختمفة وفًقا لقدرات وا 

 6 0206 6254 66 47 96 040 79 ت
% 6125 6625 6429 0626 527 

يتم إخضاع إجراءات وأساليب التقويم  7
 وتطويرىا2لممراجعة المستمرة لتعديميا 

 8 0266 6200 51 71 014 019 50 ت
% 0626 6826 6629 0820 06 

يتم مناقشة نتائج التقويم التربوي لمتمميذ  8
األصم/ ضعيف السمع من خالل فريق متعدد 

 التخصصات2

 9 0266 6216 59 66 004 001 40 ت
% 0126 6825 6925 0620 0526 

سين مستوى تستخدم نتائج التقويم في تح 9
الخدمات المقدمة لمتمميذ األصم/ ضعيف 

 السمع2

 6 026 6266 40 55 008 018 64 ت
% 0626 68 6126 0426 0126 

 6266 المتوسط العام *
 التنظيمية بالقواعد االلتزام أن( 8) الجدول من يتضح     

 التالميذ وبرامج عاىدم في والمتابعة التربوي بالتقويم المتعمقة
 يتوفر العاممين، نظر وجية من االبتدائية السمع وضعاف الصم
 إلى يشير مما ،(5 من 6266) بمغ حسابي بمتوسط ما حد إلى

 والمتابعة التربوي بالتقويم المتعمقة التنظيمية بالقواعد التزام وجود
 االبتدائية السمع وضعاف الصم التالميذ وبرامج معاىد في

 في التفاوت السابقة النتائج من ويتضح متوسطة، بدرجة
: بين االلتزام درجات تراوحت حيث الدراسة، عينة أفراد استجابات
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 تقع وبمتوسطات ،(ما حد إلى بو ُيمتزم - كبيرة بدرجة بو ُيمتزم)
 فئات من والثالثة الثانية الفئة بين: أي( 6290 إلى 6216) بين

 ىذا عبارات أىم ومن الدراسة، أداة في الخماسي المقياس
 :يمي ما المحور

 التمميذ مستوى عمى التعرف يتم: )وىي( 0) رقم العبارة جاءت -
 في( المستمر التقويم عممية خالل من السمع ضعيف/ األصم
 بمتوسط كبيرة بدرجة االلتزام درجة حيث من األولى المرتبة
 عمى العبارة ىذه حصول الباحثة وتفسر ،(6290) بمغ حسابي

 جزء المستمر التقويم عممية أن إلى يعود ذلك بأن عالية، ةدرج
 البرامج في السمع وضعاف الصم التالميذ تقدم لمعرفة أساسي
 لمتمميذ المستمر التقويم ويعد ليم، مالءمتيا ومدى المقدمة
 التقويم، لعممية المتنوعة البدائل باستخدام السمع وضعيف األصم

 من التعميمية العممية عمى القائمين تمّكن التي األمور من
 الصم التالميذ مستوى حول واضح تصور عمى الحصول
 ريد، جونز، انتيا، دراسة في ذلك ويتضح السمع، وضعاف
 الوضع دراسة من فييا الباحثون تمكَّن التي [32] وكريماير
 من عدد خالل من السمع، وضعاف الصم لمتالميذ األكاديمي

 لموالية، الموحدة التحصيل تباراتاخ في التالميذ كنتائج البدائل
 التي االستبانات خالل من وكذلك المعممين، بتقييم واالستعانة
 تواصل لتقييم الدراسية، الفصول في المعممون يستخدميا
 .التالميذ ومشاركة

  التقويمية االختبارات إجراء يتم: )وىي( 6) رقم العبارة جاءت -
 المختمفة التواصل رقط باستخدام السمع ضعاف/ الصم لمتالميذ

مكانات لقدرات وفًقا  حيث من الثانية المرتبة في( تمميذ كل وا 
 ويتطمب ،(6254) بمغ حسابي بمتوسط كبيرة بدرجة االلتزام
 كل الحتياجات وفقاً  المختمفة التواصل طرق استخدام عمى العمل
 بطرق الكافي اإللمام الميدان في العاممين لدى يكون أن تمميذ،

 وتعود السمع، وضعاف الصم التالميذ مع المختمفة التواصل
 وضعاف الصم التالميذ وتعميم تربية ميدان أن إلى ذلك أىمية

 التواصل طرق استخدام في قصور وجود من يعاني السمع،
 الزىراني دراسة ذلك وتؤكد التالميذ، ىؤالء مع صحيح بشكل

 الصم ذالتالمي معممي أن إلى نتائجيا أشارت التي[ 66] والعنزي
 الخاطئ، بمفيومو الكمي التواصل يطبقون والبرامج، المعاىد في
 .المنطوقة المغة عن اإلشارة لغة استقاللية المعممون يعي ال كما
 وأساليب أدوات استخدام يتم: )وىي( 5) رقم العبارة جاءت -

 التالميذ لدى المتوفرة الحسية الخصائص مع تتناسب تقويم
 االلتزام حيث من األولى المرتبة في( السمع ضعاف/ الصم
 ىذه تتفق وال ،(6266) بمغ حسابي بمتوسط متوسطة بدرجة
 نتائج أشارت حيث ،[64] العمري إليو توصل ما مع النتيجة
 أو المكتوبة المغة عمى يقتصر المنيج في التقويم أن إلى دراستو

 التالميذ تناسب ال التقويم في المتبعة األساليب وأن المنطوقة،
 .لصما

 التربوي البرنامج تقويم يتم: )وىي( 6) رقم العبارة جاءت -
 واحدة مرة فعاليتو عمى لمتعرف السمع ضعيف/ األصم لمتمميذ
 االلتزام حيث من الثانية المرتبة في( دراسي عام كل األقل عمى

 ال النتيجة وىذه ،(6260) بمغ حسابي بمتوسط متوسطة بدرجة
 أقل أن إلى توصل حيث[ 8] نيالقحطا إليو توصل ما مع تتفق

 التربوي بالبرنامج المتعمقة التنظيمية بالقواعد التزاماً  العبارات
 إعداد في المحددة الزمنية الفترات بجميع االلتزام ىي الفردي
 .الفردي التربوي البرنامج وتقويم وتطبيق

 التقويم نتائج مناقشة يتم: )وىي( 8) رقم العبارة جاءت -
 متعدد فريق خالل من السمع ضعيف/ األصم ذلمتممي التربوي

 ،(6216) بمغ حسابي بمتوسط األخيرة المرتبة في( التخصصات
 الخشرمي ؛[00] حنفي) من كل دراسة النتيجة ىذه مع ويتفق

 حيث ،[(68] الحرز ؛[04] وحنفي الريس، ؛[06] حنفي ؛[66]
 العمل بفريق متعمق قصور وجود إلى الدراسات ىذه توصمت
 .التخصصات متعدد

 االلتزام لواقع النتائج من َعْرُضو سبق لما وتمخيصاً       
 وضعاف الصم التالميذ وبرامج لمعاىد التنظيمية بالقواعد
 لكل الحسابية المتوسطات يوضح( 9) الجدول فإن السمع،
 :يمي كما وذلك الدراسة، محاور من محور
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 9 جدول
 االبتدائية المرحمة في السمع وضعاف الصم التالميذ وبرامج معاهد في التنظيمية بالقواعد االلتزام واقع نحو الدراسة عينة أفراد استجابات

 الترتيب االنحراف المعياري الحسابي المتوسط واقع االلتزام 
 0 1289 6269 االلتزام بالقواعد التنظيمية المتعمقة بالتقييم والتشخيص

 6 0217 6206 التربوي الفرديااللتزام بالقواعد التنظيمية المتعمقة بالبرنامج 
 4 0216 6204 االلتزام بالقواعد التنظيمية المتعمقة بالبرامج االنتقالية والتأىيل
 6 1298 6266 االلتزام بالقواعد التنظيمية المتعمقة بالتقويم التربوي والمتابعة

 6266 المتوسط العام
 عينة الستجابات العام المتوسط أن( 9) الجدول من يتضح     

 التالميذ معاىد في التنظيمية بالقواعد االلتزام واقع نحو الدراسة
 بدرجة جاء االبتدائية، المرحمة في السمع وضعاف الصم

 أن إلى يشير مما ،(5 من 6266) بمغ حسابي بمتوسط متوسطة
 وضعاف الصم التالميذ وبرامج معاىد في التنظيمية القواعد
 .ما حد إلى بيا االلتزام يتم البتدائية،ا المرحمة في السمع

 بالتقييم المتعمقة التنظيمية بالقواعد االلتزام جاء وقد     
 بالقواعد االلتزام واقع في األولى، المرتبة في والتشخيص
 في السمع وضعاف الصم التالميذ وبرامج معاىد في التنظيمية
 يمييا ،(5 من 6269) بمغ حسابي بمتوسط االبتدائية المرحمة
 والمتابعة التربوي بالتقويم المتعمقة التنظيمية بالقواعد االلتزام
 االلتزام جاء الثالثة المرتبة وفي ،(5 من 6266) بمتوسط
 بمتوسط الفردي التربوي بالبرنامج المتعمقة التنظيمية بالقواعد
 بالقواعد االلتزام جاء بينما ،(5 من 6206) بمغ حسابي

 الرابعة المرتبة في والتأىيل االنتقالية برامجبال المتعمقة التنظيمية
 االلتزام واقع حيث من ،(5 من 6204) حسابي بمتوسط واألخيرة
 وضعاف الصم التالميذ وبرامج معاىد في التنظيمية بالقواعد
 في النظر أىمية النتائج ىذه وتؤكد االبتدائية، المرحمة في السمع
 يمكن لما التصدي في أىميُتيا َتْكُمنُ  التي االنتقالية، البرامج واقع
 الدراسية، البرامج في تغييرات من اإلعاقة ذوي التالميذ يواجو أن

 الصعوبات اختالف مع واالضطراب، القمق من لدييم ُتحِدثو وما
 ].65] ليم المقدم والدعم الخدمات لطبيعة وفقاً  تواجييم التي

 في يةأساس عناصر ىي السابقة المحاور أن الباحثة وترى     
 وضعاف الصم لمتالميذ المقدمة والتعميمية التربوية البرامج
 التي الدراسات، من المزيد إجراء عمى العمل ينبغي لذا السمع،
 درجات عمى السابقة المحاور حصول أسباب في تبحث

 الصم التالميذ وبرامج معاىد في بيا االلتزام حيث من متوسطة،
 بمستوى لالرتقاء لمناسبةا الحمول إليجاد وذلك السمع، وضعاف

 .الخدمات ىذه
 بين احصائية داللة ذات فروق توجد ىل: الخامس السؤال

 بالقواعد العاممين التزام) استبانة عمى العاممين استجابات
 متغير إلى تعود( الخاصة التربية وبرامج لمعاىد التنظيمية

 معيا، العمل يتم التي الفئة الخبرة، سنوات الوظيفة، الجنس،)
 بالقواعد اإللمام وسائل الدراسي، الصف التربوي، المكان

 ؟(التنظيمية
 كانت إذا ما عمى لمتعرف: الجنس متغير باختالف الفروق: أوالً 

 مجتمع أفراد إجابات في إحصائية داللة ذات فروق ىنالك
-T اختبار استخدام تم الجنس، متغير الختالف طبقاً  الدراسة،

test، الدراسة، عينة أفراد إجابات بين الفروق داللة لتوضيح 
 :الجدول يوضحيا كما النتائج وجاءت

 10 جدول
 طبقاً  الخاصة، التربية وبرامج لمعاهد التنظيمية بالقواعد العاممين التزام واقع حول الدراسة عينة إجابات في لمفروق t-test اختبار نتائج

 الجنس متغير الختالف
 مستوى الداللة قيمة ت درجة الحرية اف المعيارياالنحر  المتوسط العدد الفئة المحور

 1265 02804 674 1286 6246 609 ذكر واقع االلتزام بالقواعد التنظيمية المتعمقة بالتقييم والتشخيص
 1296 6269 057 أنثى

 *12110 42444 674 0206 6296 609 ذكر واقع االلتزام بالقواعد التنظيمية المتعمقة بالبرنامج التربوي الفردي
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 1296 6245 057 أنثى
 12187 02694 674 0217 6219 609 ذكر واقع االلتزام بالقواعد التنظيمية المتعمقة بالبرامج االنتقالية والتأىيل

 1296 6266 057 أنثى
 12000 02808 674 0216 6266 609 ذكر واقع االلتزام بالقواعد التنظيمية المتعمقة بالتقويم التربوي والمتابعة

 1290 6244 057 أنثى
    فأقل 1210 مستوى عند دالة فروق **
 فأقل 1215 مستوى عند دالة فروق* 
 إحصائية داللة ذات فروق وجود( 01) الجدول من يتضح     

 االلتزام واقع نحو الجنس، متغير باختالف( 1015) مستوى عند
 معاىد في الفردي ربويالت بالبرنامج المتعمقة التنظيمية بالقواعد
 العاممين، نظر وجية من السمع، وضعاف الصم التالميذ وبرامج
 مع النتيجة ىذه وتتفق اإلناث، من الدراسة عينة أفراد لصالح
 ذات فروق وجود أظيرت التي ،[04] وحنفي الريس دراسة نتائج
 معوقات إدراك في المعممات لصالح تعود إحصائية داللة

 .بالمعممين مقارنةً  الفردي، التربوي البرنامج
 اإلعداد أن بالضرورة تعني ال النتيجة ىذه أن الباحثة وترى    

 وبرامج معاىد في صحيح بشكل يتم الفردية، التربوية لمبرامج
 دراسة نتائج أشارت حيث السمع، وضعاف الصم التمميذات
 بالبرنامج المتعمقة المشكالت من عدد وجود إلى[ 66] الخشرمي

 تمثمت التي الخاصة، التربية ومدارس مراكز في الفردي يالتربو 
 التربية معممة عمى المسؤولية ووقوع الفريق، دور ضعف في

 لمبرنامج اإلعداد في التشخيص نتائج توظيف وعدم الخاصة،
 عدم مع المدى قصيرة األىداف إلى واالفتقاد الفردي، التربوي

 البرنامج، في األسرة إشراك عدم وكذلك ُوجدت، إن مالءمتيا

 دورات إلى بحاجة األخصائيات أن إلى الباحثة أشارت كما
 .الفردي التربوي البرنامج بتطوير تتعمق تدريبية

 إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم النتائج أظيرت بينما     
 التزام واقع نحو الجنس متغير باختالف( 1015) مستوى عند

 والتشخيص، التقييم: )بـ قةالمتعم التنظيمية بالقواعد العاممين
 يشير مما ،(والمتابعة التربوي التقويم والتأىيل، االنتقالية البرامج

 واقع عمى الدراسة عينة أفراد لدى الجنس متغير تأثير عدم إلى
 الصم التالميذ وبرامج معاىد في التنظيمية بالقواعد االلتزام

 التقييم من كل في المتمثمة االبتدائية المرحمة في السمع وضعاف
 التربوي والتقويم والتأىيل، االنتقالية والبرامج والتشخيص،

 .والمتابعة
 إذا ما عمى لمتعرف: الوظيفة متغير باختالف الفروق: ثانياً 
 عينة أفراد إجابات في إحصائية داللة ذات فروق ىنالك كانت

 بالقواعد االلتزام واقع نحو الوظيفة متغير إلى ُتعزى الدراسة،
 في السمع وضعاف الصم التالميذ وبرامج معاىد في يميةالتنظ

 التباين تحميل" باستخدام الباحثة قامت االبتدائية، المرحمة
 في الفروق داللة لتوضيح (One Way ANOVA)" األحادي
 الوظيفة، متغير الختالف طبقاً  الدراسة، مجتمع أفراد إجابات
 :التالي الجدول يوضحيا كما النتائج وجاءت

 11 جدول
 الوظيفة متغير الختالف طبقاً  الدراسة مجتمع أفراد إجابات في لمفروق( One Way ANOVA" ) األحادي التباين تحميل"  نتائج

مجموع  مصدر المحور
 مربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

الداللة 
 التباين اإلحصائية

قة بالتقييم واقع االلتزام بالقواعد التنظيمية المتعم
 والتشخيص

 *12111 4277 62577 6 60246 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
6842094 679 1275 

  685 6152654 المجموع
واقع االلتزام بالقواعد التنظيمية المتعمقة بالبرنامج التربوي 

 الفردي
 *12167 62664 62566 6 052096 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

4662866 679 02008 

  685 4692169 المجموع
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واقع االلتزام بالقواعد التنظيمية المتعمقة بالبرامج االنتقالية 
 والتأىيل

 *12110 62787 62866 6 662994 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
6862569 679 02106 

  685 4162566 المجموع
بالتقويم التربوي  واقع االلتزام بالقواعد التنظيمية المتعمقة

 والمتابعة
 *12109 62576 62416 6 042406 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

6562906 679 12964 

  685 6682668 المجموع
  (1210) داللة مستوى عند دال **
 (1215) داللة مستوى عند دالة* 
 ،(00) الجدول في الموضحة النتائج خالل من يتضح      

 في فأقل( 1215) مستوى عند إحصائية اللةد ذات فروق وجود
 متغير باختالف العاممين من الدراسة عينة أفراد اتجاىات

 التقييم: )بـ المتعمقة التنظيمية بالقواعد االلتزام واقع نحو الوظيفة،
 والتأىيل، االنتقالية البرامج الفردي، التربوي البرنامج والتشخيص،

 فئتين كل بين الفروق صالح يدولتحد ،(والمتابعة التربوي التقويم
 استخدمت المحور، ىذا نحو االتجاه حول الوظيفة فئات من

 :كالتالي النتائج وجاءت "Scheffe" اختبار الباحثة
 12 جدول

 الوظيفة متغير فئات بين لمفروق " Scheffe " اختبار نتائج
المتوسط  الوظيفة  المحور

 الحسابي 
مدير 

المعهد/ 
 المدرسة

وكيل 
د/ المعه

 المدرسة

معمم تربية 
خاصة )عوق 

 سمعي(

معمم 
تعميم 
 عام

أخصائي 
 نفسي

أخصائي 
اجتماعي 

 )مرشد طالبي(

أخصائي 
 نطق وكالم

واقع االلتزام بالقواعد 
التنظيمية المتعمقة 
 بالتقييم والتشخيص

مدير المعيد / 
 المدرسة

6297 -  * *    

وكيل المعيد/ 
 المدرسة

6279  -      

 معمم تربية
خاصة )عوق 

 سمعي(

6266   -     

    -    6246 معمم تعميم عام
   -     6266 أخصائي نفسي
أخصائي 
اجتماعي 

 )مرشد طالبي(

629      -  

أخصائي نطق 
 وكالم

6275       - 

واقع االلتزام بالقواعد 
التنظيمية المتعمقة 

 بالبرنامج التربوي الفردي

مدير المعيد / 
 المدرسة

6264 -  * *    

وكيل المعيد/ 
 المدرسة

6264  -      

معمم تربية 
خاصة )عوق 

 سمعي(

6214   -     

    -    6269 معمم تعميم عام
   -     6216 أخصائي نفسي
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أخصائي 
اجتماعي 

 )مرشد طالبي(

6275      -  

أخصائي نطق 
 وكالم

6246       - 

واقع االلتزام بالقواعد 
متعمقة التنظيمية ال

بالبرامج االنتقالية 
 والتأىيل

مدير المعيد / 
 المدرسة

6256 -  * *    

وكيل المعيد/ 
 المدرسة

6269  -      

معمم تربية 
خاصة )عوق 

 سمعي(

6298   -     

    -    6266 معمم تعميم عام
   -     6217 أخصائي نفسي
أخصائي 
اجتماعي 

 )مرشد طالبي(

6286      -  

ائي نطق أخص
 وكالم

6260       - 

واقع االلتزام بالقواعد 
التنظيمية المتعمقة 
بالتقويم التربوي 

 والمتابعة

مدير المعيد / 
 المدرسة

6286 -  * *    

وكيل المعيد/ 
 المدرسة

6245  -      

معمم تربية 
خاصة )عوق 

 سمعي(

6266   -     

    -    6268 معمم تعميم عام
   -     6265 أخصائي نفسي
أخصائي 
اجتماعي 

 )مرشد طالبي(

4216      -  

أخصائي نطق 
 وكالم

6256       - 

 إحصائية داللة ذات فروق وجود يتضح( 06) الجدول من     
 من الدراسة عينة أفراد اتجاىات بين فأقل( 1215) مستوى عند

 التقييم: )ـب المتعمقة التنظيمية بالقواعد االلتزام واقع نحو العاممين،
 والتأىيل، االنتقالية البرامج الفردي، التربوي البرنامج والتشخيص،

 من كل بين الوظيفة متغير باختالف( والمتابعة التربوي التقويم
 المدرسة،/المعيد مدير الوظيفة فئة أصحاب الدراسة عينة أفراد
 عوق) خاصة تربية معمم: )الوظيفة فئات أصحاب من وكل

 أصحاب الدراسة عينة أفراد لصالح( عام عميمت ومعمم ،(سمعي
 .المدرسة/ المعيد مدير الوظيفة فئة
 دراسة إليو توصمت ما مع الحاليةِ  الدراسةِ  نتائجُ  وتختمف     

 ال المدارس مديري أن النتائج أظيرت حيث ،[06] الفحيمي
 الذين العام التعميم معممي بإشراك المتعمقة بمياميم يقومون
  وتقويم وتنفيذ إعداد في اإلعاقة ذوي تالميذال مع يعممون
  البرامج تضمين من يتحققون ال أنيم كما ةالفردي ةــالتربوي جــالبرام
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 .اإلعاقة ذوي لمتالميذ الفردية التربوية البرامج في االنتقالية
 الدراسة إلييا توصمت التي النتيجة ىذه أن الباحثة وترى     

 المعاىد لمديري الموّكمة امالمي طبيعة إلى ُتعزى قد الحالية،
 والموائح األنظمة عمى االطالع عمييم تحتم التي والمدارس،

 في تنفيذىا متابعة عمى والعمل العميا، الجيات من الواردة
 إلى يعود قد الميام بيذه قياميم أن كما المدرسة،/المعيد

 بالقواعد المتعمقة التدريبية الدورات بتقديم الحالي االىتمام
 وبرامج معاىد لمديري الخاصة التربية وبرامج لمعاىد ميةالتنظي
 الحالية، الدراسة نتائج أظيرتو ما أيضاً  وىذا الخاصة، التربية
 أفراد لصالح إحصائية داللة ذات فروق وجود أظيرت حيث
 بالقواعد المتعمقة التدريبية الدورات عمى الحاصمين الدراسة عينة

 االلتزام واقع نحو الخاصة، التربية وبرامج لمعاىد التنظيمية

 البرنامج والتشخيص، التقييم: )بـ المتعمقة التنظيمية بالقواعد
 التربوي التقويم والتأىيل، االنتقالية البرامج الفردي، التربوي

 (2والمتابعة
 عمى لمتعرف: الخبرة سنوات عدد متغير باختالف الفروق: ثالثاً 
 أفراد إجابات في يةإحصائ داللة ذات فروق ىنالك كانت إذا ما

 واقع نحو الخبرة سنوات عدد متغير إلى ُتعزى الدراسة، عينة
 الصم التالميذ وبرامج معاىد في التنظيمية بالقواعد االلتزام

     الباحثة قامت االبتدائية، المرحمة في السمع وضعاف
 ،(One Way ANOVA) "األحادي التباين تحميل" باستخدام
 طبقاً  الدراسة، مجتمع أفراد اباتإج في الفروق داللة لتوضيح
 كما النتائج وجاءت الخبرة، سنوات عدد متغير الختالف
 :التالي الجدول يوضحيا

 13 جدول
 الخبرة سنوات عدد متغير الختالف طبقاً  الدراسة مجتمع أفراد إجابات في لمفروق( One Way ANOVA" ) األحادي التباين تحميل"  نتائج

 مصدر المحور
 التباين

درجات  جموع مربعاتم
 الحرية

متوسط 
 المربعات

الداللة  قيمة ف
 اإلحصائية

واقع االلتزام بالقواعد التنظيمية المتعمقة بالتقييم 
 والتشخيص

 62768 52067 6 012674 بين المجموعات
 

12110* 
 12764 679 6892670 داخل المجموعات 

  680 6992645 المجموع
التنظيمية المتعمقة بالبرنامج واقع االلتزام بالقواعد 

 التربوي الفردي
 52609 52765 6 002569 بين المجموعات

 
12116* 
 02015 679 4082664 داخل المجموعات 

  680 4612066 المجموع
واقع االلتزام بالقواعد التنظيمية المتعمقة بالبرامج 

 االنتقالية والتأىيل
 52669 52458 6 012905 بين المجموعات

 
12115* 
 02166 679 6872441 داخل المجموعات 

  680 6982655 المجموع
واقع االلتزام بالقواعد التنظيمية المتعمقة بالتقويم 

 التربوي والمتابعة
 42964 42591 6 92081 بين المجموعات

 
12117* 
 12965 679 6512484 داخل المجموعات 

  680 6592665 المجموع
  (1210) داللة مستوى عند دال **
 (1215) داللة مستوى عند دالة* 

( 06) جدول في الموضحة النتائج خالل من يتضح       
 في فأقل( 1215) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود

 الخبرة سنوات عدد متغير باختالف الدراسة عينة أفراد اتجاىات

 التقييم) :بـ المتعمقة التنظيمية بالقواعد االلتزام واقع نحو
 والتأىيل، االنتقالية البرامج الفردي، التربوي البرنامج والتشخيص،

 فئتين كل بين الفروق صالح ولتحديد ،(والمتابعة التربوي التقويم
 المحور ىذا نحو االتجاه حول الخبرة سنوات عدد فئات من

 :كالتالي النتائج وجاءت ."Scheffe" اختبار الباحثة استخدمت
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 14 جدول
 الخبرة سنوات عدد متغير فئات بين لمفروق" Scheffe" اختبار ئجنتا

المتوسط  عدد سنوات الخبرة  المحور
 الحسابي 

 5أقل من 
 سنوات

 10إلى  5من 
 سنوات

 10أكثر من 
 سنوات

واقع االلتزام بالقواعد التنظيمية المتعمقة بالتقييم 
 والتشخيص

   - 6286 سنوات 5أقل من 
 01إلى  5من 

 سنوات
620 * - * 

 01أكثر من 
 سنوات

6268   - 

واقع االلتزام بالقواعد التنظيمية المتعمقة بالبرنامج 
 التربوي الفردي

   - 6268 سنوات 5أقل من 
 01إلى  5من 

 سنوات
6296 * - * 

 01أكثر من 
 سنوات

6206   - 

واقع االلتزام بالقواعد التنظيمية المتعمقة بالبرامج 
 أىيلاالنتقالية والت

   - 6266 سنوات 5أقل من 
 01إلى  5من 

 سنوات
6294 * - * 

 01أكثر من 
 سنوات

620   - 

واقع االلتزام بالقواعد التنظيمية المتعمقة بالتقويم التربوي 
 والمتابعة

   - 6278 سنوات 5أقل من 
 01إلى  5من 

 سنوات
620 * - * 

 01أكثر من 
 سنوات

626   - 

 إحصائية داللة ذات فروق وجود( 04) الجدول منتضح ي     
 من الدراسة عينة أفراد اتجاىات بين فأقل( 1215) مستوى عند

 التقييم: )بـ المتعمقة التنظيمية بالقواعد االلتزام واقع نحو العاممين،
 والتأىيل، االنتقالية البرامج الفردي، التربوي البرنامج والتشخيص،

 الخبرة سنوات عدد متغير فباختال ،(والمتابعة التربوي التقويم
 إلى 5) من الخبرة فئة أصحابِ  الدراسة عينة أفراد من كل   بين
 الخبرة فئات أصحاب الدراسة عينة أفراد من وكل  ( سنوات 01
 عينة أفراد لصالح ،(سنوات 01 من وأكثر سنوات، 5 من أقل)

 وأكثر سنوات، 5 من أقل) الخبرة سنوات فئة أصحاب الدراسة
 (2نواتس 01 من
 التي ،[8] القحطاني دراسة مع النتيجة ىذه وتختمف      

 نحو الدراسة، عينة أفراد استجابات في فروق وجود عدم أظيرت
 الفردية التربوية بالخطة المتعمقة التنظيمية بالقواعد االلتزام مدى
 ما مع كذلك النتيجة ىذه تختمف كما التدريسية، لمخبرة وفقاً 

 ُتعَزى فروق وجود عدم أكد حيث ،[06] حنفي إليو توصل
 البرنامج تطبيق لمعوقات المعممين إدراك في الخبرة لمتغير
 عدم[ 61] ةالسوالم دراسة نتائج أيضاً  تؤكد كما الفردي، التربوي
 الخبرة سنوات لمتغير تعود المعممين استجابات في فروق وجود
 فوضعا الصم لمطمبة المقدمة التعميمية لمبيئة تقييميم في

 فروق وجود عدمَ  عمى كذلك أكدت التي الدراسات ومن السمع،
 وجود عدمَ  أكدت التي ،[36] النيدي دراسةُ  الخبرة لمتغير تعزى
 إعدادىم نحو المعممين تصورات في الخبرة لمتغير وفقاً  فروق،
 .االنتقال خدمات لتقديم

 برامج في التطور إلى تعود قد النتيجة ىذه أن الباحثة وترى     
 أقل الخبرة ذوي الدراسة عينة أفرادُ  َشِيَدهُ  والذي المعممين، إعداد
 الخبرة ذوي الدراسة عينة أفراد أن حين في سنوات،( 5) من
 .التربوي الميدان في أكبر خبرة لدييم سنوات،( 01) من أكثر
 : معيا العمل يتم التي الفئة متغير باختالف الفروق: رابعاً 
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 داللة ذات فروق نالكى كانت إذا ما عمى لمتعرف      
 الفئة، متغير إلى ُتعزى الدراسة، عينة أفراد إجابات في إحصائية

 في التنظيمية بالقواعد االلتزام واقع نحو معيا التعامل يتم التي
 المرحمة في السمع وضعاف الصم التالميذ وبرامج معاىد

 األحادي التباين تحميل" باستخدام الباحثة قامت االبتدائية،
"(One Way ANOVA)، إجابات في الفروق َداللة لتوضيح 

 يتم التي الفئة متغير اختالف إلى طبقاً  الدراسة، مجتمع أفراد
 :التالي الجدول يوضحيا كما النتائج وجاءت معيا، التعامل

 15 جدول
 معها العمل يتم التي الفئة متغير الختالف طبقاً  الدراسة مجتمع إجابات في لمفروق( One Way ANOVA" ) األحادي التباين تحميل"  نتائج

 الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع مربعات مصدر المحور
 التباين

واقع االلتزام بالقواعد 
التنظيمية المتعمقة 
 بالتقييم والتشخيص

 *12114 5270 42466 6 82876 بين المجموعات
 12777 686 6962786 داخل المجموعات

  684 6152654 المجموع
واقع االلتزام بالقواعد 
التنظيمية المتعمقة 
بالبرنامج التربوي 

 الفردي

 1279 12666 12670 6 12540 بين المجموعات
 02046 686 4672967 داخل المجموعات

  684 4682478 المجموع

واقع االلتزام بالقواعد 
التنظيمية المتعمقة 

رامج االنتقالية بالب
 والتأىيل

 12697 12660 12684 6 12767 بين المجموعات
 02166 686 4152716 داخل المجموعات

  684 416247 المجموع

واقع االلتزام بالقواعد 
التنظيمية المتعمقة 
بالتقويم التربوي 

 والمتابعة

 12616 02586 02507 6 62164 بين المجموعات
 12956 686 6652646 داخل المجموعات

  684 6682676 المجموع

   ( 1210دال عند مستوى داللة ) **
 (1215* دالة عند مستوى داللة )

( عدم 05يتضح من خالل النتائج الموضحة في جدول )      
( فأقل في 1215وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
ف متغير الفئة، اتجاىات أفراد عينة الدراسة من العاممين باختال

التي يتم العمل معيا نحو واقع االلتزام بالقواعد التنظيمية 
المتعمقة بـ: )البرنامج التربوي الفردي، البرامج االنتقالية والتأىيل، 

التقويم التربوي والمتابعة(، بينما يتضح من النتائج وجود فروق 
( فأقل في اتجاىات 1215ذات داللة إحصائية عند مستوى )

د عينة الدراسة باختالف متغير الفئة، التي يتم العمل معيا أفرا
نحو واقع االلتزام بالقواعد التنظيمية المتعمقة بـ: )التقييم 
والتشخيص(، ولتحديد صالح الفروق بين كل فئتين من فئات 
الفئة التي يتم العمل معيا حول االتجاه نحو ىذا المحور 

 :ءت النتائج كالتاليوجا "Scheffe" استخدمت الباحثة اختبار
 16جدول 

 " لمفروق بين فئات متغير الفئة التي يتم العمل معهاScheffeنتائج اختبار "
 صم وضعاف سمع ضعاف سمع صم المتوسط الحسابي  الفئة التي يتم التعامل معها  المحور
 *  - 6268 صم واقع االلتزام بالقواعد التنظيمية المتعمقة بالتقييم والتشخيص

  -  6247 اف سمعضع
 -   6216 صم وضعاف سمع

( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 06يوضح الجدول )     
( فأقل بين اتجاىات أفراد عينة الدراسة من 1215مستوى )

)التقييم  العاممين، نحو واقع االلتزام بالقواعد التنظيمية المتعمقة بـ:
م العمل معيا بين والتشخيص(، باختالف متغير الفئة، التي يت
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كل من أفراد عينة الدراسة العاممين مع فئات الصم، والعاممين 
مع فئات الصم وضعاف السمع لصالِح أفراد عينة الدراسة 
العاممين مع فئة الصم، مما يشير إلى وجود تأثير لمعمل مع 
التالميذ الصم عمى اتجاىات أفراد عينة الدراسة، نحو واقع 

 .تنظيمية المتعمقة بالتقييم والتشخيصااللتزام بالقواعد ال
وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصل إليو الموسى وآخرون      
[، حيث أشارت نتائج دراستيم إلى وجود فروق ذات داللة 64]

إحصائية تعود لصالح العاممين مع التالميذ الصم في تقييميم 
نًة لواقع المستمزمات المكانية، ومدى توفرىا ببرامج الدمج، مقار 

ببقية أفراد عينة الدراسة العاممين مع الفئات األخرى، كما تتفق 
[ في وجود فروق 00أيضًا مع النتائج التي توصل إلييا حنفي ]

ذات داللة إحصائية لصالح المعممين الذين يعممون مع التالميذ 
 .الصم في التعرف عمى التالميذ الموىوبين الصم/ضعاف السمع

ذلك يعود إلى أن معظم العاممين في وترى الباحثة أن       
الميدان مع التالميذ الصم، ىم معممو تربية خاصة، 

متخصصون في مجال العوق السمعي، وىم عادًة َمن يتولى 
القيام بالميام المتعمقة بإجراءات التقييم والتشخيص، وذلك في 
ظل عدم اكتمال الفريق متعدد التخصصات، وىذا ما يتفق مع 

، حيث [12] ج دراسة الزريقات والصماديما أظيرتو نتائ
أظيرت النتائج أن االفتقاد إلى فريق العمل متعدد التخصصات 
في عممية التقييم، ووضع البرامج أحد التحديات التي تواجو تعميم 

 .التالميذ الصم وضعاف السمع
خامسًا: الفروق باختالف متغير المكان التربوي: لمتعرف عمى ما 

وق ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد إذا كانت ىنالك فر 
عينة الدراسة، ُتعزى إلى متغير المكان التربوي نحو واقع االلتزام 
بالقواعد التنظيمية في معاىد وبرامج التالميذ الصم وضعاف 
السمع في المرحمة االبتدائية، قامت الباحثة باستخدام "تحميل 

لة لتوضيح دال (One Way ANOVA) "التباين األحادي
الفروق في إجابات أفراد مجتمع الدراسة طبقًا الختالف متغير 

 :المكان التربوي، وجاءت النتائج كما يوضحيا الجدول التالي
 17 جدول

 لمفروق في إجابات أفراد مجتمع الدراسة طبقًا الختالف متغير المكان التربوي (One Way ANOVA) " نتائج " تحميل التباين األحادي
مجموع  مصدر المحور

 مربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

الداللة 
 التباين اإلحصائية

واقع االلتزام بالقواعد التنظيمية المتعمقة بالتقييم 
 والتشخيص

 12186 62649 02755 6 52664 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
6962445 681 1278 

   686 6102719 المجموع
زام بالقواعد التنظيمية المتعمقة بالبرنامج التربوي واقع االلت

 الفردي
 12174 62666 62666 6 72865 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

468266 681 02067 

   686 4662085 المجموع
واقع االلتزام بالقواعد التنظيمية المتعمقة بالبرامج االنتقالية 

 والتأىيل
 12609 02486 02564 6 42690 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

4112857 681 02155 

   686 4152547 المجموع
واقع االلتزام بالقواعد التنظيمية المتعمقة بالتقويم التربوي 

 والمتابعة
 12618 02564 02456 6 42667 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

6662855 681 12955 

   686 6672666 المجموع
  (1210دال عند مستوى داللة ) **

 (1215* دالة عند مستوى داللة )
(، عدُم 07يتضح من خالل النتائج الموضحة في جدول )     

( فأقل في 1215وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
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اتجاىات أفراد عينة الدراسة من العاممين باختالف متغير المكان 
اعد التنظيمية المتعمقة بـ: )التقييم التربوي، نحو واقع االلتزام بالقو 

والتشخيص، البرنامج التربوي الفردي، البرامج االنتقالية والتأىيل، 
التقويم التربوي والمتابعة(، مما يشير إلى عدم وجود تأثير 
لممكان التربوي عمى اتجاىات أفراد عينة الدراسة نحو واقع 

لتالميذ الصم االلتزام بالقواعد التنظيمية في معاىد وبرامج ا
 .وضعاف السمع

وتفسر الباحثة ذلك بأن القواعد التنظيمية الصادرة موّجية        
لمعمل بيا في معاىد وبرامج التربية الخاصة عمى حد سواء، 
حيث ال تختمف األنظمة التعميمية المتبعة بين معاىد األمل 

 .وبرامج الدمج

ي يتم سادسًا: الفروق باختالف متغير الصف الدراسي لمفئة الت
العمل معيا: لمتعرف عمى ما إذا كانت ىنالك فروق ذات داللة 
إحصائية في إجابات أفراد عينة الدراسة، ُتعزى إلى متغير 
الصف الدراسي لمفئة، التي يتم العمل معيا نحو واقع االلتزام 
بالقواعد التنظيمية في معاىد وبرامج التالميذ الصم وضعاف 

، قامت الباحثة باستخدام "تحميل السمع في المرحمة االبتدائية
لتوضيح داللة  (One Way ANOVA)" التباين األحادي

الفروق في إجابات أفراد مجتمع الدراسة، طبقًا الختالف متغير 
الصف الدراسي لمفئة التي يتم العمل معيا، وجاءت النتائج كما 

 :يوضحيا الجدول التالي

 18 جدول
 لمفئة الدراسي الصف متغير الختالف طبقاً  الدراسة مجتمع أفراد إجابات في لمفروق( One Way ANOVA)"  األحادي التباين تحميل"  نتائج

 معها العمل يتم التي
 الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع مربعات مصدر المحور

 التباين
واقع االلتزام بالقواعد 
التنظيمية المتعمقة 

 والتشخيص بالتقييم

 *12169 62659 62566 6 52060 بين المجموعات
 12787 680 699296 داخل المجموعات

   686 6152150 المجموع
واقع االلتزام بالقواعد 
التنظيمية المتعمقة 
بالبرنامج التربوي 

 الفردي

 *12106 42086 42715 6 9240 بين المجموعات
 02065 680 4682669 داخل المجموعات

   686 468215 المجموع

واقع االلتزام بالقواعد 
التنظيمية المتعمقة 
بالبرامج االنتقالية 

 والتأىيل

 12054 02886 02970 6 62946 بين المجموعات
 02147 680 6982906 داخل المجموعات

   686 4162854 المجموع

واقع االلتزام بالقواعد 
التنظيمية المتعمقة 

تربوي بالتقويم ال
 والمتابعة

 12070 02777 02686 6 62667 بين المجموعات
 12947 680 6612859 داخل المجموعات

   686 6642665 المجموع

   (1210) داللة مستوى عند دال **
 (1215) داللة مستوى عند دالة* 
 عدم ،(08) جدول في الموّضحة النتائج خالل من يتضح      

 في فأقل( 1215) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود
 الدراسي الصف متغير باختالف الدراسة عينة أفراد اتجاىات

 التنظيمية بالقواعد االلتزام واقع نحو معيا العمل يتم التي لمفئة،
 التربوي التقويم والتأىيل، االنتقالية البرامج: )بـ المتعمقة
 داللة ذات فروق وجود إلى النتائج أشارت بينما ،(والمتابعة
 عينة أفراد اتجاىات في فأقل( 1215) مستوى عند إحصائية
 العمل يتم التي لمفئة، الدراسي الصف متغير باختالف الدراسة



 
 

27 

 التقييم: )بـ المتعمقة التنظيمية بالقواعد االلتزام واقع نحو معيا
 الفروق صالح ولتحديد(2 الفردي التربوي البرنامج والتشخيص،

 العمل يتم التي لمفئة الدراسية الصفوف فئات من فئتين كل بين

 اختبار الباحثة استخدمت المحور، ىذا نحو االتجاه حول معيا
"Scheffe" كالتالي النتائج وجاءت: 

 19 جدول
 معها العمل يتم التي لمفئة الدراسي الصف متغير فئات بين لمفروق"  Scheffe"  اختبار نتائج

الصف الدراسي لمفئة  المحور
 يتم التعامل معها التي

 صفوف أوليه وعميا صفوف عميا صفوف أوليه المتوسط الحسابي 

واقع االلتزام بالقواعد 
التنظيمية المتعمقة 
 بالتقييم والتشخيص

 *   - 6267 صفوف أوليو
   -   6266 صفوف عميا

 -     6256 صفوف أوليو وعميا
واقع االلتزام بالقواعد 
التنظيمية المتعمقة 

 رنامج التربوي الفرديبالب

 *   - 6204 صفوف أوليو
   -   6289 صفوف عميا

 -     6260 صفوف أوليو وعميا
 إحصائية داللة ذات فروق وجودَ ( 09) الجدول يوضح      
 من الدراسة عينة أفراد اتجاىات بين فأقل( 1215) مستوى عند

 التقييم: )بـ عمقةالمت التنظيمية بالقواعد االلتزام واقع نحو العاممين،
 الصف متغير باختالف( الفردي التربوي البرنامج والتشخيص،

 عينة أفراد من كل بين معيا العمل يتم التي لمفئة الدراسي
 الصفوف في الممتحقين التالميذ مع يعممون الذين الدراسة
 الممتحقين التالميذ مع يعممون الذين الدراسة عينة وأفراد األولية،

 الذين الدراسة عينة أفراد لصالح والعميا وليةاأل الصفوف في
 .والعميا األولية الصفوف في الممتحقين التالميذ مع يعممون

 التالميذ مع يعممون الذين معظم بأن ذلك الباحثة وتفسر      
 ىم والعميا، األولية الصفوف في الممتحقين السمع وضعاف الصم
 ووكالءُ  مديرو: أي العميا، اإلدارية الوظائف في العاممين من

 إجراءات في أكبر مشاركتيم تكون ما وعادةً  والمدارس، المعاىد
 .الفردي التربوي البرنامج وفي والتشخيص، التقييم
 التنظيمية بالقواعد اإللمام وسائل متغير باختالف الفروق: سابعاً 
 ىنالك كانت إذا ما عمى لمتعرف: الخاصة التربية وبرامج لمعاىد
 ُتعزى الدراسة، عينة أفراد إجابات في إحصائية لةدال ذات فروق
 وبرامج لمعاىد التنظيمية بالقواعد اإللمام وسائل متغير إلى

 معاىد في التنظيمية بالقواعد االلتزام واقع نحو الخاصة، التربية
 االبتدائية، المرحمة في السمع وضعاف الصم التالميذ وبرامج
 One Way)" األحادي ينالتبا تحميل" باستخدام الباحثة قامت

ANOVA)، مجتمع أفراد إجابات في الفروق داللة لتوضيح 
 التنظيمية بالقواعد اإللمام وسائل متغير الختالف طبقاً  الدراسة،
 يوضحيا كما النتائج وجاءت الخاصة، التربية وبرامج لمعاىد
 :التالي الجدول

 20 جدول
 بالقواعد اإللمام وسائل متغير الختالف طبقاً  الدراسة مجتمع أفراد إجابات في لمفروق( One Way ANOVA" ) األحادي التباين تحميل"  نتائج

 الخاصة التربية وبرامج لمعاهد التنظيمية
مجموع  مصدر المحور

 مربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

الداللة 
 التباين اإلحصائية

قة بالتقييم واقع االلتزام بالقواعد التنظيمية المتعم
 والتشخيص

 *12110 42568 62400 4 062646 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
6772860 676 12747 

   676 6902476 المجموع
 *12111 62106 62445 4 65278 بين المجموعاتواقع االلتزام بالقواعد التنظيمية المتعمقة بالبرنامج التربوي 
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داخل  الفردي
 المجموعات

6982864 676 02176 

   676 4642614 المجموع
واقع االلتزام بالقواعد التنظيمية المتعمقة بالبرامج االنتقالية 

 والتأىيل
 *12111 72698 72669 4 692177 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

6652516 676 12986 

   676 694258 المجموع
عمقة بالتقويم التربوي واقع االلتزام بالقواعد التنظيمية المت

 والمتابعة
 *12111 62400 52769 4 662955 بين المجموعات

داخل 
 المجموعات

6662996 676 12895 

   676 6552950 المجموع
  (1210دال عند مستوى داللة ) **

 (1215* دالة عند مستوى داللة )
( وجود 61يتضح من خالل النتائج الموضحة في جدول )    

( فأقل في 1215ذات داللة إحصائية عند مستوى )فروق 
اتجاىات أفراد عينة الدراسة باختالف متغير وسائل اإللمام 
بالقواعد التنظيمية لمعاىد وبرامج التربية الخاصة، نحو واقع 

االلتزام بالقواعد التنظيمية المتعمقة بـ: )التقييم والتشخيص، 
لية والتأىيل، التقويم البرنامج التربوي الفردي، البرامج االنتقا

التربوي والمتابعة(، ولتحديد صالح الفروق بين كل فئتين من 
فئات وسائل اإللمام بالقواعد التنظيمية لمعاىد وبرامج التربية 
الخاصة حول االتجاه نحو ىذا المحور، استخدمت الباحثة 

 :وجاءت النتائج كالتالي "Scheffe" اختبار
 21جدول 

 لمفروق بين فئات متغير وسائل اإللمام بالقواعد التنظيمية لمعاهد وبرامج التربية الخاصة "Scheffe" نتائج اختبار
وسائل اإللمام بالقواعد التنظيمية  المحور

 لمعاهد وبرامج التربية الخاصة
المتوسط 
 الحسابي 

دورة 
 تدريبية

ورشة 
 عمل

ال  أخرى
 يوجد

دورة تدريبية 
 وورشة عمل

التنظيمية المتعمقة  واقع االلتزام بالقواعد
 بالتقييم والتشخيص

  * *  - 6266 دورة تدريبية

    -  6251 ورشة عمل

   -   6264 أخرى

  -    6209 ال يوجد

 -     6261 دورة تدريبية وورشة عمل
واقع االلتزام بالقواعد التنظيمية المتعمقة 

 بالبرنامج التربوي الفردي
  * *  - 6244 دورة تدريبية

    -  6268 ورشة عمل

   -   6291 أخرى

  -    6295 ال يوجد

 -     6259 دورة تدريبية وورشة عمل
واقع االلتزام بالقواعد التنظيمية المتعمقة 

 بالبرامج االنتقالية والتأىيل
  * *  - 6245 دورة تدريبية

    -  6260 ورشة عمل

   -   6286 أخرى

  -    6296 ال يوجد

 -     6256 دورة تدريبية وورشة عمل
  * *  - 6266 دورة تدريبيةواقع االلتزام بالقواعد التنظيمية المتعمقة 
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    -  6244 ورشة عمل بالتقويم التربوي والمتابعة

   -   6215 أخرى

  -    6209 ال يوجد

 -     6265 دورة تدريبية وورشة عمل

 عند إحصائية داللة ذات فروق وجود( 60) الجدول يوضح     
 من الدراسة عينة أفراد اتجاىات بين فأقل( 1215) مستوى

 التقييم: )بـ المتعمقة التنظيمية بالقواعد االلتزام واقع نحو العاممين،
 والتأىيل، االنتقالية البرامج الفردي، التربوي البرنامج والتشخيص،

 بالقواعد اإللمام ائلوس متغير باختالف( والمتابعة التربوي التقويم
 عينة أفراد من كل بين الخاصة التربية وبرامج لمعاىد التنظيمية
 يوجد، وال أخرى، وفئات التدريبية، الدورات فئة أصحابِ  الدراسة
 مما التدريبية، الدورات فئة أصحاب الدراسة عينة أفراد لصالح
 ينةع أفراد اتجاىات عمى التدريبية لمدورات تأثير وجود إلى يشير

 وبرامج معاىد في التنظيمية بالقواعد االلتزام واقع نحو الدراسة،
 .االبتدائية المرحمة في السمع وضعاف الصم التالميذ

 ،[8] القحطاني دراسة نتائج مع النتيجة ىذه وتختمف       
 توّضح عمل ورش وجود عدمَ  أن إلى خالليا من توصل حيث

 والتزام معرفة دون َتُحول التي العوامل أىم من التنظيميَة، القواعدَ 
 التنظيمية، بالقواعد الفكرية التربية وبرامج معاىد في العاممين

 المشكالت، إحدى كانت لممعممات، التدريبية الدورات قمة أن كما
 كما الفردي، التربوي البرنامج أىداف تحقيق تعترض التي

 ].68] الحرز دراسة ذلك إلى توصمت
  قد الحالية، الدراسة أظيرتيا التي النتائج أن الباحثة وترى      
 الميدان، في لمعاممين التدريب مجال في تقدم وجود إلى تعود
 الدراسة عينة أفراد لصالح فروق وجود تفسير يمكن كما

 الوقت أنَّ  إلى يعود قد ذلك بأن تدريبية، دورات عمى الحاصمين
 إلى إضافة ىا،بغير  مقارنةً  أطولُ  التدريبية الدورات تستغرقو الذي
 مجال في المتخصصين من ىم عادةً  الدورات ىذه ُيمقي َمن أن

 أفراد يستخدميا التي األخرى المصادر أن كما الخاصة، التربية
 .الشخصية االجتيادات عمى معظميا في تعتمد العينة،
 في العاممين ِقبل من واألنظمة بالموائح االلتزام ولضمان       
 العمل ينبغي السمع، وضعاف الصم لتالميذا وتعميم تربية ميدان

 احتياجاتيم بتمبية ُتعَنى التي التدريبية، الدورات إقامة عمى
 البرنامج وتنفيذ بإعداد يتعمق ما: االحتياجات تمك ومن المختمفة،
 التي المشكالت، من العديد وجود مع خاصة الفردي، التربوي
 إليو توصمت لما وفقاً  التخصصات، متعدد الفريق بعمل تتعمق
 ؛[9] النيدي ؛[06] حنفي ؛[66] الخشرمي :الدراسات من العديد
 ؛[68] الحرز ؛[64] وآخرون الموسى ؛[04] وحنفي الريس،
 2] 05] محمد
 مع بالعمل يتعمق ما: أيضاً  التدريبية االحتياجات ومن      
 حيث األخرى، اإلعاقات ذوي السمع وضعاف الصم التالميذ
 المعممين رغبة إلى [37] وفاينشتان بسوكو  دراسة نتائج أشارت

 التعرف، إجراءات في التدريب من المزيد عمى الحصول في
 ذوي السمع وضعاف الصم التالميذ مع لمعمل والتدخل، والتقييم،

 من لممزيد حاجة ىناك أن كذلك يتضح كما التعمم، صعوبات
 غير تزال ال التي والتشخيص، التقييم بإجراءات المتعمق التدريب
 اإلجراءات أن كما ،[01] الخاصة التربية خدمات لتقديم كافية

 الصم لمتالميذ مالئمة غير أدوات استخدام فييا يتم المتبعة
 ].06] مدربين غير أفراد ِقبلِ  ومن السمع، وضعاف

 االنتقالية البرامج تطبيق عمى العمل لضعف ونتيجة      
 موتقدي لتخطيط المعممين استعداد عدم إلى إضافة ،[09]

 العالقة ذات الدوراتِ  تقديمُ  ينبغي فإنو ،[66] االنتقالية الخدمات
 الصم لمتالميذ بالنسبة بأىميتيا والتعريف االنتقالية، بالبرامجِ 
 .السمع وضعاف

 . التوصيات6
 القواعد ومراجعة لمناقشة زمنية خطة إيجاد عمى العمل -1

 .الخاصة التربية وبرامج لمعاىد التنظيمية
 الخاصة، التربية وبرامج معاىد في باألنظمة االلتزام متابعة -2

 .ذلك دون تحول التي األسباب عمى والتعرف
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 البيئة تقييم خالليا من يتم ومعتمدة واضحة آلية إيجاد -3
 الستقبال البرنامج/ المعيد جاىزية عمى لمتعرف التعميمية
 .التقييم عممية استمرارية مع السمع، وضعاف الصم التالميذ

 متعدد الفريق عمل تواجو التي المشكالت في البحث -4
 .السمع وضعاف الصم التالميذ وبرامج معاىد في التخصصات

 بأىمية السمع وضعاف الصم التالميذ أمور أولياء توعية -5
 عمى وتحفيزىم لمتمميذ، الفردي التربوي البرنامج في مشاركتيم
 .الفريق ضمن كأعضاء والعمل المشاركة

 في واالجتماعيين النفسيين األخصائيين من أكبر دعد توفير -6
 .السمع وضعاف الصم التالميذ وبرامج معاىد

 مع العاممين العام التعميم لمعممي التدريبية الدورات إقامة -7
 برامج في أدوارىم لتوضيح وذلك السمع، وضعاف الصم التالميذ
 .الدمج

  الصم الميذالت مع المستخدمة والمقاييس االختبارات مراجعة -8
 .لخصائصيم مالءمتيا مدى وتحديد السمع، وضعاف

 التنظيمي بالدليمين لمتعريف التدريبية الدورات إقامة -9
 عمى العمل مع ،(حديثاً  الصادران) الخاصة لمتربية واإلجرائي
 .اإلجرائي الدليل في المرفقة النماذج من االستفادة آلية توضيح

 العمل عمى السمع وضعاف الصم التالميذ معممي تشجيع -10
 إعداد في خبراتيم من واالستفادة العام، التعميم معممي مع

 التالميذ مع العاممة والفنية التعميمية لمكوادر التوعوية البرامج
 .السمع وضعاف الصم

 المقترحة الدراسات
 إجراء الباحثة تقترح الدراسة إلييا توصمت التي النتائج عمى بناء

 :التالية الدراسات
 في والتشخيص القياس لمراكز والمأمول الواقعي الدور -1

 .السمع وضعاف الصم التالميذ وتعميم تربية ميدان
 لمدليمين وفقاً  العمل لتيسير اتباعيا يجب التي اإلجراءات -2

 مدراء نظر وجية من الخاصة لمتربية واإلجرائي التنظيمي
 .المدارس

 في التخصصات متعدد الفريق عمل تواجو التي المشكالت -3
 .السمع وضعاف الصم التالميذ وبرامج معاىد

 التربية معممي نظر وجية من المدرسية اإلدارة تطوير سبل -4
 واإلجرائي التنظيمي لمدليل وفقاً  العمل عمى يساعد بما الخاصة
 2الخاصة لمتربية

 المراجع
 أ. المراجع العربية

لصمادي، القريوتي، يوسف؛ والسرطاوي، عبد العزيز؛ وا [1]
2 اإلمارات المدخل إلى التربية الخاصة(2 6106جميل2 )

 العربية المتحدة: دار القمم2

رعاية وتأىيل المعوقين في (2 0999المغموث، فيد حمد2 ) [2] 
2 الرياض: المممكة العربية السعودية الواقع والطموحات

 مكتبة الممك فيد الوطنية2

 نظام التعميم (2 6106حكيم، عبد الحميد عبد المجيد2 ) [3] 

 2 القاىرة: مكتبة إيتراك2وسياستو      

نظام رعاية المعوقين (2 6110وزارة الشؤون االجتماعية2 ) [4] 
تم استرجاعو في في المممكة العربية السعودية2 

 /http://www.boe.gov.sa:عمى الرابط 6/4/6105

ViewSystemDetails.aspx?lang=ar&SystemI

D=184&VersionID=199 

مسيرة التربية الخاصة في (2 6118الموسى، ناصر عمي2 ) [5]
2 اإلمارات المممكة العربية السعودية من العزل إلى الدمج

 العربية المتحدة: دار القمم2

القواعد التنظيمية لمعاىد وبرامج  (61162وزارة المعارف2 ) [6]
  2 الرياض: األمانة العامة لمتربية الخاصة2التربية الخاصة

(2 إدارة العوق السمعي2 تم استرجاعو 6104وزارة التعميم2 ) [7]
 https://www.moe.go: عمى الرابط 08/6/6105في 

v.sa/Arabic/PublicAgenciesAndDepartments

/BoysEducationAgency/SpecialEducation/D

EPARTMENTS/Pages/haring/Management.

aspx 
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زام (2 مدى معرفة والت6117القحطاني، محمد عمي2 ) [8]
العاممين ببرامج ومعاىد التربية الفكرية بالقواعد التنظيمية 
لمعاىد وبرامج التربية الخاصة2 رسالة ماجستير غير 

 منشورة، كمية التربية، جامعة الممك سعود2 

(2 مدى تطبيق قواعد وأسس 6117النيدي، غالب حمد2 ) [9]
عممية التقييم والتشخيص المنصوص عمييا في القواعد 

مية لمعاىد وبرامج التربية الخاصة في برامج ومعاىد التنظي
التربية الفكرية2 رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية، 

 جامعة الممك سعود2

(2 أسـاليب التـعرف 6100حنفي، عمي عبد رب النبي2 ) [11]
عـمى الـطالب الـموىوبين مـن ذوي اإلعـاقة الســمعـية 

مـجمة  التربية الخاصة2ورعـايتيم في معـاىد وبرامج 
 6602-057، 76، الـدراسات الـتربوية والـنفسية

(2 معوقات تطبيق 6115حنفي، عمي عبد رب النبي2 ) [13]
البرنامج التربوي الفردي مع المعوقين سمعيًا في معاىد 

مجمة األمل لمصم وبرامج الدمج في المدرسة العادية2 
 6142-646، 9، اإلرشاد النفسي

طارق صالح؛ وحنفي، عمي عبد رب النبي2  الريس، [14]
آراء معممي التربية الخاصة حول إعداد البرنامج  (61182)

التربوي الفـردي ومعوقـات تـطبيـقو في بـعـض مـعاىد وبـرامج 
مجمة اإلرشاد الـتربية الخاصة بالـمممـكة الـعربيـة السعودية2 

 6642-080، 66، النفسي

(2 واقع الخطة 26100 )محمد، عبد الصبور منصور [15]
التربوية الفردية وأىم معوقاتيا من وجية نظر آباء ذوي 

، كمية مجمة دراسات تربوية ونفسيةاالحتياجات الخاصة2 
 6602-619(، 0) 70التربية بالزقازيق، 

(2 إدارة بــرامج 6119الفحيمي، عبد اهلل عبد العزيز2 ) [16]
لـعام مـن وجـية نـظر الـتربيـة الـخاصة فـي مـدارس الـتعميم ا

مـديري المـدارس ومشرفي البـرامج ومـشرفي الـتربية 

الـخاصة2 رسـالة مـاجستير غيـر منشورة، كمية الـتربية، 
 جامعة الممك سعود2 

(2 واقع تطبيق البرامج 6106الزىراني، مرزوق عمي2 ) [19]
االنتقالية لمطمبة الصم في المرحمة الثانوية ومعوقاتيا من 

نظر المعممين والمختصين بمعاىد األمل بمدينة وجية 
الرياض2 رسـالة مـاجستير غيـر منشورة، كمية الـتربية، 

 جامعة الممك سعود2 

(2 تقييم البيئة التعميمية 6106، سامر محمد2 )ةالسوالم [20]
مجمة المقدمة لمطمبة الصم وضعاف السمع في مدارسيم2 

 0642-018 (،6) 67، جامعة عين شمس، كمية التربية

(2 تقييم مدى فعالية معاىد 6119قاسم، جمال مثقال2 ) [21]
مجمة دراسات التربية الخاصة بالمممكة العربية السعودية2 

 762-45(، 6) 4، عربية في التربية وعمم النفس

عسكر، عمي؛ وجامع، حسن؛ والفرا، فاروق؛ وىوانة، وليد2  [23]
الثالثة، 2 الطبعة مقدمة في البحث العممي(2 6116)

 الكويت: مكتبة الفالح لمنشر والتوزيع2

الموسى، ناصر عمي؛ والسرطاوي، زيدان أحمد؛ والعبد  [24]
الجبار، عبد العزيز محمد؛ والبتال، زيد محمد؛ والحسين، 

الدراسة الوطنية لتقييم تجربة (2 6118عبد اهلل سعد2 )
المممكة في مجال دمج التالميذ ذوي االحتياجات التربوية 

2 مكتبة الممك فيد الخاصة في مدارس التعميم العام
 الوطنية2

(2 تقويم بناء ومحتوى 6116الخشرمي، سحر أحمد2 ) [26]
البرامج التربوية الفردية لذوي االحتياجات الخاصة في 

مجمة  مراكز ومدارس التربية الخاصة بمدينة الرياض2
 0662-016، 6، العموم التربوية والنفسية

(2 مدى تحقق أىداف البرنامج 6118ريم2 )الحرز، م [28]
التربوي الفردي والصعوبات التي تعترضيا في معاىد 
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وبرامج التربية الفكرية بمدينة الرياض2 رسالة ماجستير 
 غير منشورة، كمية التربية، جامعة الممك سعود2

حنفي، عمي عبد رب النبي؛ وقراقيش، صفاء رفيق2  [29]
بين االختصاصيين وأسر (2 المشاركة التعاونية 6119)

األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في ضوء بعض 
، جامعة عين شمس، مجمة اإلرشاد النفسيالمتغيرات2 

66 ،011-0562 

(2 متطمبات دمج 6118حنفي، عمي عبد رب النبي2 ) [30]
الطالب الصم في المدرسة العادية من وجية نظر العاممين 

ين2 بحث مقدم لمندوة في مجال تربية وتعميم الصم والسامع
الـعممية الثامنة لالتـحاد العـربي لمييئات العاممة مـع الـصم 
)تـطوير التـعميم لألشخـاص الـصم وضعاف السمع( 

-68المنعقدة في مركز الممك فيد الثقافي في الفترة من 
 ابريل2 61

(2 واقع الخدمات 6117حنفي، عمي عبد رب النبي2 ) [31]
معوقين سمعيًا وأسرىم والرضا عنيا في المساندة لمتالميذ ال

ضوء بعض المتغيرات من وجية نظر المعممين واآلباء2 
بحث مقدم لممؤتمر القومي األول لقسم الصحة النفسية 

 يوليو2 06-05والمنعقد في بنيا في الفترة من 

(2 واقع استخدام 6106الزىراني، عمي؛ والعنزي، مبارك2 ) [33]
فـي مـعاىد وبرامج الصم وضعاف المعممين لطرق التواصـل 

مجمة اإلرشاد السمع االبتدائية وعالقتو ببعض المتغيرات2 
 0162- 67، 61، النفسي

(2 مشكالت تطبيق مناىج التعميم 6119العمري، غيثان2 ) [34]
العام في معاىد وبرامج األمل االبتدائية لمصم بمدينة جدة 

ستير غير من وجية نظر المعممين واإلداريين2 رسالة ماج
 منشورة، كمية التربية، جامعة الممك سعود2

(2 6106سميت، توم؛ وىيمتون، أالن؛ ومورديك، نيكي2 ) [35]
العمل مع أسر ذوي االحتياجات الخاصة الشراكة المينية 

2 ترجمة: نايف الزارع، وائل مسعود2 الرياض: واألسرية
 الناشر الدولي لمنشر والتوزيع2 
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CURRENT SITUATION OF REGULATION 

RULES COMMITMENT IN INSTITUTES 

AND PROGRAMS OF DEAF AND HARD OF 

HEARING STUDENTS IN PRIMARY 

SCHOOLS 

ANWAR ALI AL-SALAMAH 

King Saud University 

ABSTRACT_ The present study aimed to identify the Current Situation of Regulation Rules 

Commitment in Institutes and Programs of deaf and hard of hearing Students in Primary Schools, 

Particularly with regard to (assessment and diagnosis, individualized education program (IEP), 

transitional programs and rehabilitation, educational evaluation and follow-up) by following the 

descriptive approach. To achieve the purpose of the study, the researcher used a questionnaire to 

which (386) members of staff (male and female) have responded in to it Institutes and Programs of 

deaf and hard of hearing Students in Primary Schools in Riyadh, The results showed that the 

reality of commitment to regulatory rules in Institutes and Programs of deaf and hard of hearing 

Students in Primary Schools was moderate with a mean reached (3.26 out of 5), The results also 

showed that the commitment to regulatory rules relating to the assessment and diagnosis came in 

the first place In terms of commitment, followed by the educational evaluation and follow-up, then 

the IEP, and in the final place the transition and rehabilitation programs, The results also 

indicated the existence of significant statistical differences toward the reality of compliance with 

regulatory rules relating to IEP to in favor of females, and towards the reality of compliance with 

regulatory rules concerning (assessment and diagnosis, and IEP, and transition and rehabilitation 

programs, and educational evaluation and follow-up) in favor of the study sample holders Position 

category director of the institute / school, and in favor of the study sample holders with an 

experience (less than 5 years, and more than 10 years), As well as to in favor of the study sample 

recipients of the training sessions, as well as, about the reality of commitment toward the reality of 

compliance with regulatory rules relating to the assessment and diagnosis in favor of the sample 

of the study dealing with the deaf students, It is also clear from the results that there are 

significant statistical differences toward the reality of compliance with regulatory rules relating to 

the assessment and diagnosis, and the IEP for the benefit of the study sample of employees with 

the students who enroll in the primary and upper grades, while there is no presence of statistically 

significant differences Returning to the educational place variable. 

KEYWORDS: Regulation Rules- Institutes- Programs- Deaf - Hard of Hearing. 

 


