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اجتاهات معلمي الصم حنو كتابة لغة اإلشارة 
 وفق جمموعة من املتغريات

 *محمد أبو شعيرة

 

 

( 17شازن في الدزاطت مً )هدؿذ الدزاطت الخالُت إلى الخعسؾ على اججاهاث معلمي الصم هدى هخابت لؼت ؤلاشازة، خُث  اإلالخص_

 مً عدد الدٌو جم الخىاصل معهم عبر ؤلاهترهذ، اطخسدم الباخث اإلاىهج الىصـي في الدزاطت. ولخدلُم أهداؾ الدزاطت أعد 
ً

معلما

 إلاخؼيراث )الدولت، الجيع، 14الباخث اطدباهت جيىهذ مً 
ً

 ؿلسة، وجظمىذ أبسش اججاهاث معلمي الصم هدى هخابت لؼت ؤلاشازة جبعا

( وأعلى 3.82= 2اإلاظخىي الخعلُمي(. أشازث هخائج الدزاطت إلى أن الاججاهاث إًجابُت ومسجـعت خُث وان أكل مخىطؽ للـلساث )ؾ

 في 59.64( واإلاخىطؽ على الدزحت اليلُت لالججاهاث = 5مً  4.58= 14 مخىطؽ )ؾ
ً

، هما أظهسث الىخائج وحىد ؿسق داٌ إخصائُا

 حعىد مخؼيراث الدولت ومظخىي الاججاهاث حعىد إلى مخؼير ال
ً

جيع لصالح الروىز. هما أشازث الىخائج إلى عدم وحىد ؿسوق دالت إخصائُا

  .الخعلُم

 .: الاججاهاث، هخابت لؼت ؤلاشازة، اإلاعلمىن، الصم. ؿالسي طاجىن الهلماث اإلافتاحيت
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 مً مجموعت وفق ؤلاشارة لغت لتابت هحو الصم معلمي اججاَاث

 اإلاتغيراث
 اإلاقدمت. 1

حعد اللؼت وطُلت أطاطُت مً وطائل الاجصاٌ التي جمىً الـسد       

 مً ممازطت دوزه الىظُـي والاحخماعي، 
ً
وال ًخأحى للـسد أن ًصبذ عظىا

ت على ازخالؿها   في مجخمعه دون جمىىه مً اإلاهازاث اللؼٍى
ً
 مبدعا

ً
ؿاعال

باعخبازها وطُلت إزطاٌ جترحم أؿيازه، وجبين ما ًجٌى في زاػسه، 

 .ووطُلت اطخلباٌ لـهم ما ًلىله أو ًىخبه آلازسون

علىماث إلى وحعد عملُت الظمع أخد اإلادازل السئِظت لىلل اإلا       

ظخؼُع  دماغ ؤلاوظان، ؿمً زاللها ًىمى علله، وجخيىن شخصِخه، َو

ظس، وإن أي جأزير على خاطت الظمع  أن ًخىاصل مع مجخمعه بظهىلت َو

 على الـسد هما حشير الىثير مً الدزاطاث هدزاطت
ً
 [6]ًىعىع طلبا

Muhaisen ؛ ولهرا ٌعاوي ألاصم مً جدوي مظخىاهم ألاوادًمي زاصت في

ىاحهىن مشىالث في اللؼت الاطخلبالُت  مجاالث اللساءة والىخابت، ٍو

ت ] دي في اللؼت2والخعبيًر  .[. زاصت على اإلاظخىي الخجٍس

لت هخابت لؼت ؤلاشازة       للخؼلب على  Sign Writing (SW) لرا حاءث ػٍس

لتي ًىاحهها ألاؿساد الصم، وهخابت لؼت ؤلاشازة اإلاشاول ألاوادًمُت ا

ل لؼت ؤلاشازة الىصـُت، وحعابير الىحه وإًماءاث الجظم إلى  عملُت جدٍى

ت ًمىً هخابتها وكساءتها  ].3] زمىش بصٍس

 مشهلت الدارست. 2

 في حعلُم        
ً
ألن مىطىع هخابت لؼت ؤلاشازة مً اإلاىاطُع الخدًثت حدا

ًصاٌ في مىطع الازخباز والخلُُم خُث جم جلُُم ألاؿساد الصم، وهى ما 

أزسه في عدد مً اإلاجاالث مثل: أزسه على الخدصُل وأزسه على الخىاصل 

[ حاءث هره الدزاطت لخلُُم اججاهاث اإلاعلمين الرًً ٌظخسدمىن 3]

هخابت لؼت ؤلاشازة. خُث خاولذ الدزاطت ؤلاحابت على الظؤالين 

 :البدثُين الخالُين

 دراستأ. أسئلت ال

 ما هي اججاهاث اإلاعلمين هدى هخابت لؼت ؤلاشازة؟ •

( في 0.05هل جىحد ؿسوق ذاث داللت إخصائُت عىد مظخىي داللت ) •

 إلاخؼيراث الدزاطت 
ً
اججاهاث اإلاعلمين خٌى هخابت لؼت ؤلاشازة جبعا

 )الدولت، الجيع، ومظخىي الخعلُم(؟

  اَميت الدراستب. 

 :جدلُلها مجمىعت مً الجىاهب وهيجبدو أهمُت الدزاطت مً زالٌ 

جلُُم اججاهاث اإلاعلمين إلاىطىع هخابت لؼت ؤلاشازة خُث أن . 1

جؤزس في ألاعماٌ الُىمُت للمعلمين،  -طلبُت ام إًجابُت  –الاججاهاث 

 .مما ًىعىع على أداء الؼالب

هما أن الاججاهاث حظاهم في جددًد الشيل اإلاظخلبلي للمىطىع . 2

سها، ؿاالججاهاث ؤلاًج ابُت طخعمل على دعم هخابت لؼت ؤلاشازة وجؼٍى

والاججاهاث الظلبُت طخعمل على وأد هخابت لؼت ؤلاشازة وجالشيها أو 

 .إطعاؿها

 .هما أن الاججاهاث جؤزس على داؿعُت ؤلاهجاش عىد اإلاعلمين. 3

 اؾ إلى الدزاطاث الخدًثت التي ججسي خٌى هخابت ــت جظــــدزاطـــره الـــوه. 4

ؤلاشازة، ؿهي بالخالي حظاهم في الخأصُل العلمي الخدًث خٌى لؼت 

 .اإلاىطىع

  َدف الدراستج. 

تهدؾ الدزاطت الخالُت إلى مجمىعت مً الىلاغ أهمها معسؿت اججاهاث 

لت هخابت لؼت ؤلاشازة. معسؿت إذا وان هىان ؿسق في  اإلاعلمين هدى ػٍس

 ..اججاهاث اإلاعلمين ٌعصي إلى مخؼيراث الدزاطت

 متغيراث الدراستد. 

اث خُث جم جىشَع الاطدباهت على مجمىعت  • الدولت وله طبعت مظخٍى

ل، الظعىدًت، وىلىمبُا، ؿسوظا،  مً الدٌو عبر ؤلاهترهذ وهي )البراٍش

ىُا  (.أإلااهُا، جىوع، أمٍس

ان )ذهس وأهثى •  (.الجيع: وله مظخٍى

اث )دهخىزاة، ماحظخير،  • اإلاظخىي الخعلُمي وله أزبعت مظخٍى

 (.يالىزٍىض، دبلىمب

 مىهج الدزاطت واداتها

اجبعذ هره الدزاطت اإلاىهج الىصـي مً زالٌ جؼبُم الاطدباهت على 

ألاؿساد اإلاشازهين في الدزاطت، وكد جم جىشَع الاطخبُان على اإلاشازهين 

 https://app.keysurvey.com/voting :مً زالٌ ؤلاهترهذ عبر السابؽ

module/s180/f/761291/173b/ 

 :مصؼلخاث الدزاطت

لؼت ؤلاشازة: أطلىب جىاصل ًدوي ٌظخسدم إشازاث معسوؿت مً  •

يىن لهره ؤلاشازاث  زالٌ شيل الُد وحعبير الىحه واًماءاث الجظم. ٍو

معان مدددة ومخـم على معىاها، زالٌ الخىاصل بين ألاؿساد الصم، 

اتها وفي ألاوشؼت الخعلُمُت اإلاسخلـت بدٌ اللؼت اإلاىؼىكت، ولها مـسد

 ].4الخاصت التي جىاشي اللؼت اإلاىؼىكت ]

هخابت لؼت ؤلاشازة: وحعسؾ في الدزاطت الخالُت على أنها هظام هخابت  •

ت لخلدًم شيل الُد، وخسهتها، والخعبيراث   بصٍس
َ
ٌظخسدم زمىشا

الىحهُت، وإًماءاث الجظم للؼت ؤلاشازة خُث ًىحد حشىُل مسجب 

 ].5بت ]ومدظلظل للسمىش اإلاظخسدمت في الىخا

 هدى  •
ً
 أو إًجابا

ً
عسؾ بأهه اطخعداد مىدظب طلبا الاججاهاث: َو

ألاشخاص أو ألاؿياز التي جسخلف ؿيها وحهاث الىظس خظب كُمتها 

 في الدزاطت الخالُت على 
ً
عسؾ إحسائُا الخللُت والاحخماعُت والعلمُت. َو

أهه الدزحت التي ًدصل عليها اإلاشازوىن في الدزاطت على أداة 

 ].6الدزاطت ِ]

 محدداث الدراستٌ. 

 :جمثلذ مددداث الدزاطت ؿُما ًلي

 مً عدد 
ً
ت: عدد اإلاشازهين وهم طبعت عشس مشازوا اإلاددداث البشٍس

مً الدٌو والرًً أحابىا على أداة الدزاطت التي وشعذ، خُث وان 

ل، الظعىدًت، وىلىمبُا، ؿسوظا،  اإلاشازوىن مً الدٌو الخالُت: البراٍش

ىُا. وكد بلؽ عددهم )أإلااهُا،   17جىوع، أمٍس
ً
 .( مشازوا
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 ؤلاطار الىظري . 3

ال ًسخلف ازىان على أهمُت هخابت اللؼت، وحعلُم الىخابت عادة ما       

ًبدأ في الؼـىلت وإن ازخلـذ هلؼت البداًت بازخالؾ اإلايان والثلاؿت، 

وجخؼىز مع جىىع هماذج الخعلُم التي ًخعسض لها الـسد في اإلادزطت 

وحظخمس في الخؼىز خظب هىع الخعلُم الري ًخللاه وهىعُت زبراث 

[. وجبدأ عملُت حعلُم الىخابت كبل أن ًلخدم 7الخُاة التي ًخعسض لها ]

الؼـل في اإلادزطت وجبلى مساؿلت له في خُاجه العلمُت والعملُت، ولرلً 

ؿمهازة الىخابت مً اإلاهازاث التي جداوز العلل البشسي في الىثير مً 

م، والخرهس، والاطخيباغ، عم لُاجه )والسبؽ، والـهم، والازخباز، والخلٍى

ع الؼـل لخعلم مهازة الىخابت حعد بمثابت حجس  والابخياز( ؿخعٍس

ألاطاض الري جبجى علُه مسخلف الخبراث، ذلً أن حعلُم الؼـل مهازة 

 في جىمُت ؿىسه، عالكاجه الاحخماعُت، وجىاصله 
ً
 مهما

ً
الىخابت جلعب دوزا

[ في دزاطت هدؿذ إلى بُان أهمُت حعلم 9[، وكد أشاز حُمع ]8]

ب عدد مً ألاػـاٌ على  الىخابت على أوشؼت الدماغ مً زالٌ جدٍز

زطم صىزة الخسؾ وشيله، باطخسدام اإلاسوز على مسؼؽ مىلىغ، أو 

زطمه على وزق أبُع. وجىصلذ الدزاطت إلى وحىد وشاغ شائد في زالر 

اٌ الرًً زطمىا الخسوؾ بأًديهم، مىاػم مً الدماغ لدي ألاػـ

ت  )الخلـُف اإلاؼصلي ألاٌظس، والخلـُف الجبهي الظـلي، واللشسة الجداٍز

ت  .الخلـُت(، وأزحعذ الدزاطت هرا اليشاغ الدماغي إلى الىخابت الُدٍو

 :مهازة الىخابت والصمم

جخؼلب عملُت حعلم الىخابت اإلاعسؿت بلىاعد اللؼت واإلاـسداث         

الصسؾ والدالالث اللـظُت، ولرلً ًسخلف ألاػـاٌ الصم عً والىدى و 

ألاػـاٌ الظامعين في مداوالث الىخابت اإلابىسة؛ ؿاألػـاٌ الظامعىن 

ًسهصون على العالكت بين الصىث والىخابت، ؿالشخص الري ٌظمع 

 على إدزان أصىاث الىالم واليلماث التي جؤلـها 
ً
ًجب أن ًيىن كادزا

 على الخمُيز بين ولمتي )باب( هره ألاصىاث؛ وبدون ذل
ً
ً ال ًيىن كادزا

 على معسؿت ؤلاطاؿاث اإلاىزؿىلىحُت 
ً
و)هاب(، هما ًجب أن ًيىن كادزا

ا»)أي الشيلُت الصسؿُت( )مثل  ًُ ىا»ملابل « مش
ُ

، وعلى معسؿت «(َمش

 مثل: )اليلب ػازد اللؼت( ملابل )اليلب ػازدجه 
ً
ا جساهُب الجمل هدٍى

ؼم  melodic intonation ىؼُم اللخجياللؼت(، وعلى معسؿت الخ
ُ
مثل ه

ؼلها مع الظؼؽ 
ُ
)البِذ ألابُع( مع الظؼؽ على )ألابُع( ملابل ه

على )البِذ( بِىما ألاػـاٌ الصم ًمازطىن اطتراجُجُاث حظدىد إلى 

ت لليلماث ؿدظب ولرلً  ؤلاشازة أو ولماث مؼبىعت واإلاظاهس البصٍس

زة الىخابت لعدم امخالههم هجد الؼلبت الصم ٌعاهىن مً طعف في مها

[ والتي هدؿذ 10اللدزة على طماع ألاصىاث؛ ؿـي دزاطت أبى شعيرة ]

إلى الخعسؾ على أزؼاء الىخابت التي ًلع ؿيها الؼالب الصم وطعاؾ 

الظمع في مدًىت حدة الظعىدًت، خُث جىصلذ الدزاطت إلى وحىد 

ىد الؼالب ؿسوق ذاث داللت إخصائُت في مخىطؽ ألاداء على الازخباز ع

 إلاخؼيري اإلاسخلت الخعلُمُت، ودزحت ؤلاعاكت 
ً
الصم وطعاؾ الظمع جبعا

إلى اهسـاض مظخىي  [5111112الظمعُت. ولرلً أشازث الدزاطاث ]

الىخابت الصم باإلالازهت مع أكسانهم الظامعين مً هـع العمس الصمجي، 

عصو طِباٌ ]  :[ ذلً إلى عدة أطباب جخمثل ؿُما ًلي13َو

 بِىما الصم ًخع       
ً
لم ألاػـاٌ الظامعىن هخابت لؼت ٌعسؿىنها مظبلا

[ 
ً
[. وإن ألاػـاٌ الصم خُىما 1ًخعلمىن هخابت لؼت ال ًدزوىنها أطاطا

ًدزلىن اإلادزطت ال ًيىهىا كد اجلىىا لؼتهم ألام وهي لؼت ؤلاشازة. وبالخالي 

[. 2] ؿئن الىخابت باليظبت لهم مظألت أكل أهمُت مً حعلم اللؼت هـظها

وإن ألاػـاٌ الظامعين ًخعاملىن مع الىخابت بأشياٌ مسخلـت ومخىىعت 

أهثر مً الصم مما ٌظاهم بخؼىز الىخابت لدي الظامعين بشيل 

دخاج جؼىز الىخابت إلى معسؿت ألاصىاث وزبؼها بشيل 14مظخمس] [. ٍو

 ].5] الخسؾ واليلمت هرا ًخعرز عىد الصم

 :لؼت ؤلاشازة

عً اللؼت اإلاىؼىكت مً خُث شيلها ومياهتها إذ  جسخلف لؼت ؤلاشازة      

. وعىد اطخسدام 
ً
أهه لم ًخم الاعتراؾ بها ولؼت زطمُت للصم إال مؤزسا

لؼت ؤلاشازة ًجب أن هأزر بعين الاعخباز أن لؼت ؤلاشازة لِظذ عاإلاُت، 

ت  لت جىاصل بصٍس وإن لؼت ؤلاشازة لها كىاعدها الخاصت وهي لِظذ ػٍس

لت الخىا ت باإلشازةؿلؽ مثل ػٍس  Signed English صل اإلاعسوؿت ؤلاهجليًز

والتي حظخسدم بعع ؤلاشازاث مً لؼت ؤلاشازة مع اطخسدام اليلماث 

ت ]  ].15132ؤلاهجليًز

هما أهه مً الخؼأ الشائع الاعخلاد بأن لؼت ؤلاشازة ما هي إال       

 بصىزة عشىائُت إلجاخت 
ً
مجمىعت مـىىت مً إًماءاث ججمعذ معا

ت جىاصل بد ائي، ولىً لؼت ؤلاشازة جؤلف في الخلُلت مىظىماث لؼٍى

زاكُت الترهُب ومصودة بيل الخعلُد الىدىي للؼاث اإلاىؼىكت. ؿمثلما 

جمخلً اللؼاث كىاعد معلدة لصُاػت اليلماث والجمل، ؿئن لؼاث 

ت، ولؼت ؤلاشازة  ؤلاشازة جمخلً كىاعد زاصت في بىاء الجملت ؤلاشاٍز

لم، ؿمجمىعاث الصم في ول بلد لهم لؼت لِظذ مىخدة في ول العا

 مً ؤلاشازاث مسجبؽ بالبِئت 
ً
 هبيرا

ً
ؤلاشازة الخاصت بهم. خُث أن عددا

 ].30131] التي ًىحدون ؿيها

       
ً
وجخصف لؼاث ؤلاشازة، شأنها شأن اللؼاث اإلاىؼىكت، بأن لها أهىاعا

اث: الـىهىلىجي  ت، جخظمً اإلاظخٍى عدًدة مً البيُت اللؼٍى

واإلاىزؿىلىجي والبىائي، ؿـي اإلاظخىي الـىهىلىجي جخألف ؤلاشازاث مً 

 مثلما جخألف اليلماث اإلاىؼىكت مً 
ً
مجمىعت صؼيرة مً اإلايىهاث، جماما

مجمىعت صؼيرة مً الخسوؾ الظاهىت والخسوؾ اإلاخدسهت، وجخظمً 

ميىهاث ؤلاشازاث أشياٌ الُد، واإلاىاطع خٌى الجظم خُث جخم جأدًت 

وخسواث الُدًً والرزاعين، وجىحُه الُدًً )مثل جىحُه زاخت ؤلاشازاث، 

 ].31] الُد هدى ألاعلى أو هدى ألاطـل(

ت حؼير معاوي ؤلاشازاث       ىُت دالاث هدٍى وجمخلً لؼت ؤلاشازة ألامٍس

ت ملاػع صؼيرة  لت مىهجُت. وجخظمً الدالاث في اللؼت ؤلاهيليًز بؼٍس

عاٌ لخدٌ على الـعل اإلااض ي ًمىً أن جظاؾ إلى معظم ألاؿ "-ed" مثل

ت  "walked" جصبذ "walk" ولمت وفي خين جظاؾ في اللؼت ؤلاهيليًز

الدالاث إلى بداًت اليلمت أو نهاًتها، ؿئن ؤلاشازاث في لؼت ؤلاشازة 

، جؤدي إطاؿت 
ً
سها باطخسدام أهماغ مخماًصة. ؿمثال ىُت ًخم جدٍى ألامٍس

 إشازة إلى اطخمساز  rolling movement خسهت الدخسحت
ً
ٍت الـعل، ؿمثال

الـعل "ٌعؼي" عىد إطاؿت هره الخسهت ًخؼير اإلاعجى لُصبذ اإلاعجى 

ظخؼُع مظخسدمى ؤلاشازاث اطخعماٌ أهماغ  (، َو
ً
)عؼاًء مظخمسا

س هرا الـعل، بدُث ٌعجي: "ٌعؼي الجمُع" أو "ٌعؼي ول  مسخلـت لخدٍى

 ].15] ؿسد" أو "ٌعؼي أخدهما آلازس"، إلى حاهب جىىعاث أزسي عدًدة

ىُت العالماث        أما على اإلاظخىي البىائي، ؿخعين لؼت ؤلاشازة ألامٍس

ت بين ؤلاشازاث بؼسائم ػير مىحىدة في اللؼاث اإلاىؼىكت، ؿـي  الىدٍى



637102 

266 

ت ًىؿس جسجِب اليلماث مـخاح الداللت السئِع  cue اللؼت ؤلاهجليًز

م اهخلدث ًىطف"، وإذا  اوعىع للخىظُم البىائي في حملت ما، مثل "مٍس

جسجِب الاطمين اوعىع معجى الجملت، وهرلً ألامس في لؼت ؤلاشازة 

ىُت، ؿئن ًمىً اطخعماٌ مـاجُذ داللت بترجِب اليلماث، ولىىه ال  ألامٍس

 مً ذلً أن 
ً
ًدخاج إلى ذلً؛ إذ ٌظخؼُع مظخسدمى ؤلاشازاث بدال

ٌشيروا إلى مىكع معين في الخيز خُىما ًؤدون إشازة أخد ألاطماء، 

ًسبؼىن جلً اليلمت برلً اإلاىكع، وبعدها ًمىً إلاظخسدم  وهىرا

م( إلى مىكع )ًىطف(  ؤلاشازاث أن ًدسن إشازة )الـعل( مً مىكع )مٍس

م اهخلدث ًىطف" وأن ًدسن إشازة الـعل مً مىكع  لُعجي أن "مٍس

م( لُعجي العىع ] [. هما جدشازن لؼت 12116117)ًىطف( إلى مىكع )مٍس

دًت للؼت، ولىنهما  ؤلاشازة واللؼت اإلاىؼىكت في الخصائص الخجٍس

 في الشيل ألادائي الظاهس؛ ؿاللؼاث اإلاىؼىكت ًخم 
ً
ا جسخلـان حرٍز

شماهُت بمعجى: ازخالؿاث الصىث عبر الصمً؛  -جىهُدها بخؼيراث صىجُت 

 –ال اإلاظمىع  -في خين أن لؼت ؤلاشازة جلىم على حؼير في ألاداء اإلاشاهد 

 ].14] للخعبير عً اإلاـاهُم

 :اهمُت هخابت لؼت ؤلاشازة

[ في دزاطخه أن أهمُت هخابت لؼت ؤلاشازة جظهس 3أشاز أبى شعيرة، ]      

مً زالٌ جللُل اإلاعاوي اإلاـلىدة في الترحمت مً وإلى لؼت ؤلاشازة، 

وحظهُل مخابعت الترحمت بدون الخاحت إلى مخابعت اإلاترحم أو في خين 

 ].18119120] صمػُاب اإلاترحم. وجدظً اليشاغ العللي لل 

  اججاهاث اإلاعلمين هدى هخابت لؼت ؤلاشازة

ال ًىحد دزاطاث اهخمذ باالججاه هدى هخابت  -بدظب علم الباخث  -

لؼت ؤلاشازة خظب اػالع الباخث اإلاىثف واإلاخسصص في اإلاىطىع. إال 

أن هىان بعع ؤلاشازاث إلى الاججاهاث هدى هخابت لؼت ؤلاشازة، ومً 

[ في دزاطت هدؿذ مً زاللها إلى الخعسؾ 21وىهس ]ذلً ما أشازث إلُه 

على كدزة الؼلبت الصم على حعلم هخابت لؼت ؤلاشازة، وكد أشازث 

ع  الىخائج إلى أن الؼالب الصم حعلمىا هخابت لؼت ؤلاشازة بشيل طَس

وواهىا ؿاعلين في الخعلم خُث زهصث الباخثت على أطلىب الخعلم 

الىصٌى إلى جىصُت بظسوزة إدزاٌ الخعاووي، أما هدُجت الدزاطت ؿهي 

هخابت لؼت ؤلاشازة إلى مىاهج حعلُم الصم وأن ًخعلم الؼالب الىخابت 

ت ولؼت ؤلاشازة، خُث جمذ هخابت العدًد مً  باللؼخين ؤلاهجليًز

الىصىص بلؼت ؤلاشازة في جلً الدٌو للخعلُم، وكصص ألاػـاٌ، 

ت، وجم اطخسدامها في ال خعلُم في عدد مً والسواًاث، واللصائد الشعٍس

لُا  ل، والُابان، وحىىب إؿٍس يا وهىدا، وأإلااهُا، والبراٍش اإلادازض في أمٍس

 (Signwriter.org)  وػيرها

بدزاطت هدؿذ إلى بُان اهمُت هخابت لؼت  [22وكام هىج وؿُجً ]      

ؤلاشازة، خُث جىصل الباخثان إلى أن هخابت لؼت ؤلاشازة طُـخذ اإلاجاٌ 

اإلاىؼىكت بشيل أؿظل إذا حعلم لؼت ؤلاشازة بشيل للصم لخعلم اللؼت 

مىً إًجاد وطائل  مظبم، واهه ًمىً إدزالها في اإلاىاهج اإلادزطُت ٍو

 .زاصت بالصم مثل الىخب والصخف وبسامج الخاطىب

جً مي ]       [ خُث أشازث 23124وأهدث على ذلً دزاطت حىهص ٍو

مىاهج حعلُم الصم، الدزاطت إلى طسوزة إدزاٌ هخابت لؼت ؤلاشازة إلى 

ت ولؼت ؤلاشازة  .وأن ًخعلم الؼالب اللساءة والىخابت باللؼخين الاهجليًز

ــا اهخمــــهم         ى جىطُذ آزاز هخابت لؼت ـاث علــــدزاطـــً الـــت مـــىعــمــجــذ مـ

ت الازسي واللساءة والىخابت، ؿـي  ؤلاشازة على اهدظاب اإلاهازاث اللؼٍى

[ والتي هدؿذ مً زاللها إلى الخعسؾ على إمياهُت 25دزاطت مير ]

اطخسدام هخابت لؼت ؤلاشازة في حعلم مهازاث اللساءة في مدزطت 

اطىُىلُخا دي ؿلىؿُلدش للصم في هُيازاحىا، جىصلذ الدزاطت إلى أن 

لت إًجابُت على اهدظاب مهازة اللساءةحعلم هخابت   .لؼت ؤلاشازة ًؤزس بؼٍس

لت 26وفي دزاطت جساشن ووهج ]     [ أوضخذ أن هخابت لؼت ؤلاشازة ػٍس

ػبُعُت للخىاصل واإلادادزت بلؼت ؤلاشازة عىدما ال ًيىن الخىاصل بصسي 

 .مخىؿسي مع الجمهىز 

ق ذاث داللت [ ؿلد جىصلذ إلى وحىد ؿسو 3أما دزاطت أبى شعيرة ]     

بُت واإلاجمىعت الظابؼت لصالح  إخصائُت بين اإلاجمىعت الخجٍس

ً الخابعين وهما الخدصُل  بُت في ألاداء على اإلاخؼيًر اإلاجمىعت الخجٍس

واهدظاب اإلاـسداث. هما جبين وحىد ؿسوق ذاث داللت إخصائُت لخـاعل 

اإلاجمىعت والجيع في اهدظاب اإلاـسداث، وفي النهاًت أوصذ الدزاطت 

لت هخابت لؼت ؤلاشازة على ب د مً الدزاطاث باطخسدام ػٍس ئحساء اإلاٍص

ت أهبر  .عُىاث أوطع وؿئاث عمٍس

[ إلى أن الاججاهاث ؤلاًجابُت هدى هخابت لؼت 2وأشازث وىالص ]     

ؤلاشازة مسجبؼت باللدزة على اهدظاب اللؼت وإظهازها مً زالٌ ؤلاشازة 

لت أؿادث الؼلبت الصم  في جدظين مظخىي حعلُمهم خُث أن هره الؼٍس

وشٍادة زلتهم بأهـظهم، ولرلً أوصذ الدزاطت بظسوزة حعلُم ألاػـاٌ 

الصم هخابت لؼت ؤلاشازة وذلً ألن أطلىب هخابت لؼت ؤلاشازاث مداولت 

لخللُل ٌ الـجىة بيٌن الصم والظامعين في مجاٌ الخدصُل العلمي كدز 

التٌرهيز على أطلىب ؤلاميان، والخعلم مً زالٌ أطلىب لؼت ؤلاشازاث 

زىائُت اللؼت والتي اعخبرث لؼت ؤلاشازة اللؼت ألام للصم وأن اللؼت الثاهُت 

 .هي اللؼت اإلاىؼىكت

( 46[ دزاطت على عُىت مؤلـت مً )27هما أحسي هىزٍا وليرهً ]    

 في الصـين الثالث والظادض الابخدائُين، وذلً إلاعسؿت 
ً
 أصما

ً
جلمُرا

ىُت ومهازاتهم  ػبُعت العالكت بين دزحت إجلانهم للؼت ؤلاشازة ألامٍس

 
ً
الىخابُت، وكد أظهسث هخائج الدزاطت أن الخالمُر الصم ألاهثر إجلاها

س مهازاتهم الىخابُت مً أكسانهم  للؼت ؤلاشازة هم أهثر كدزة على جؼٍى

 للؼت ؤلاشازة
ً
 .ألاكل إجلاها

لؼت ؤلاشازة  [ والتي بين مً زاللها أن هخابت29] أما دزاطت بازجى      

واطخسدام الىظام الىزقي طىؾ ًدظً الخعلم مً زالٌ دمج الصم في 

أماهنهم ومجخمعاتهم، وحعلُم الىباز في الظً مً ألاؿساد الصم الرًً 

لم ًىملىا حعلُمهم مً ألاؿساد الصم، وطىؾ ٌظهل جىاصل الصم مع 

لى [ والتي أشازث إ29اإلاجخمع اإلاخمدن، وهرا ما أهدجه دزاطت طخامف ]

 على جدظً حعلُم 
ً
 واضخا

ً
أن هخابت لؼت ؤلاشازة ًمىً أن جلدم دلُال

ألاؿساد الصم بأطلىب زىائُت اللؼت، هما ًمىً أن جيىن هخابت لؼت 

 في حعلُم اللؼت اإلاىؼىكت ولؼت ]
ً
 حدًدا

ً
 ].18ؤلاشازة أطلىبا

 مً أهمُت هخابت لؼت ؤلاشازة إال أن هىان بعع      
ً
مع ما ذهس طابلا

الخدـظاث على اطخسدام هخابت لؼت ؤلاشازة هاججت مً هلص 

اإلاعلىماث، وعدم إدزان اإلاىطىع وؿهمه بشيل وامل. ومً هره 

الاعتراطاث جخمثل ألازس الظلبي لىخابت لؼت ؤلاشازة على حعلم اللؼت 

 ٌ [ 11] اإلاىؼىكت، هما طترسخ ؿىسة أن مجخمع الصم مجخمع مىعص

 ً ــس مــــكه الىخابت بلؼت ؤلاشازة أهبر بىثُباإلطاؿت إلى الىكذ الري حظخؼس 



                                        

267 

 ].4] اإلاىكذ اإلاظخؼسق في هخابت اللؼت اإلاىؼىكت

 الطريقت وؤلاجراءاث. 4

 مىهج الدراستأ. 

 .اجبعذ الدزاطت اإلاىهج اإلاظحي الىصـي إلاىاطبخه ألػساض الدزاطت

 عيىت الدراستب. 

 شازن في الدزاطت مجمىعت مً ألاؿساد الرًً ًمازطىن جدَزع لؼت 

، خُث جم جىشَع اطدباهت عبر ؤلاهترهذ على  ؤلاشازة مً عدد مً دٌو

 /https://app.keysurvey.com/votingmodule/s180/f :السابؽ الخالي

761291/173b/ 

اطخجابت ًخىشعىن خظب مخؼيراث الدزاطت  17وكد جم الخصٌى على 

 :ًليهما 

 :مخؼير الدولت •

 1جدول 

ا ووسبتها  جوزيع أفراد الدراست حسب متغير الدولت وجنراَر

 الدولت   اليسبت التنرار

ل  23.5 4  البراٍش

 وىلىمبُا 5.9 1

 ؿسوظا 5.9 1

 اإلااهُا 17.6 3

 الظعىدًت 11.8 2

 جىوع 5.9 1

يا 23.5 4  أمٍس

 الىلي 94.1 16

 اإلاـلىد 5.9 1

 الىلي 100.0 17

 إلاىطىع هخابت لؼت ؤلاشازة على مظخىي 
ً
وهره الدٌو ألاهثر اطخسداما

 .العالم. وهخابت لؼت ؤلاشازة حشتهس ؿيها لؼسق مسخلـت

مخؼير الجيع: شازن في الدزاطت أخد عشس مً اإلاعلمين وطذ  •

 ومعلمت هما هى مىضح في الجدٌو  17 معلماث والعدد الىلي
ً
معلما

 :الخالي

 2جدول 

ا ووسبتها  جوزيع أفراد الدراست حسب متغير الجيس وجنراَر

 متغير الجيس التنرار اليسبت

 ذهس 11 64.7

 أهثى 6 35.3

 الىلي 17 100.0

 الىاخُت مً اإلاشازهين مظخىي  جىىع: الخعلُمي اإلاظخىي  مخؼير •

ٌ  في مىضح هى هما الاوادًمُت  :الخالي الجدو

 3 جدول 

ا التعليمي اإلاستوى  متغير حسب الدراست أفراد جوزيع  ووسبتها وجنراَر

 الدرجت العلميت اليسبت التنرار

 دهخىزاة 23.5 4

 ماحظخير 41.2 7

 دبلىم 17.6 3

 بيالىزٍىض 5.9 1

 أزسي  11.8 2

 الىلي 100.0 17

 الدراست أداةج. 

 إحساء وبعد ؿلسة 20 مً الاطخبُان مً ألاولُت الصىزة جيىهذ      

ت واإلاساحعت الالشمت الخعدًالث  مدىمين 10 كبل مً الصخُدت اللؼٍى

 أؿساد على جىشَعها جم اطدباهت شيل على ؿلسة، 14 على الاطخلساز جم

 .ؤلاهترهذ عبر الدزاطت

 ــــوؿل تـــدزاطـــال أداة اثــوزب دقــــص ًــــم دـــأهــالخ مــــج :داةألا  وزباث صدق
ً
  ا

 :الخالُت للخؼىاث

 :اإلادىمين صدق

م اللُاض أطاجرة مً عشسة على الاطدباهت جىشَع جم خُث       والخلٍى

ص اإلالً حامعت في الخاصت والتربُت  أخدهم حدة وحامعت عبدالعٍص

 وجم ؤلاشازة، لؼت هخابت هظام مسترعت Valerie Sutton طاجىن  ؿالسي 

 الخعدًالث إحساء إلى باإلطاؿت وطعها جم التي اإلاالخظاث بجمُع ألازر
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 الصُاػاث في الخعدًل أو الخرؾ خُث مً الـلساث بعع على الالشمت

ت  .اللؼٍى

 مً الخأهد زالٌ مً الصدق خظاب جم  :الدازلي الاحظاق صدق

ٌ  اليلُت والدزحت الـلسة على ألاداء بين الازجباغ معامالث  الخالي والجدو

 :ذلً ًىضح

 4 جدول 

 اإلاحنمين واجفاق الهليت والدرجت الفقرة على الاداء بين الارجباط معامالث

 الفقرة اليسبت

.825** 1 

.731** 2 

.716** 3 

.545* 4 

.895** 5 

.634** 6 

.825** 7 

.697** 8 

.780** 9 

.857** 10 

.901** 11 

.877** 12 

.429 13 

.664** 14 

شير     ٌ  َو  دالت الازجباغ معامالث حمُع أن إلى الظابم الجدو

،
ً
 .الدزاطت ألداة مىاطب صدق وحىد ٌعجي مما إخصائُا

 :ألاداة زباث

 الاحظاق معامالث اطخسساج زالٌ مً ألاداة زباث اطخسساج جم      

 الدازلي الاحظاق للُاض ألـا هسوهبار معامل اطخسدم خُث الدازلي

 الىلي الدازلي الاحظاق معامالث كُمت بلؼذ وكد الـلساث، بين

  0.756 لالزخباز

 . الىتائج5

ٌ  بالظؤاٌ اإلاخعللت الىخائج  :ألاو

ٌ  الظؤاٌ على لإلحابت      ٌ  الظؤاٌ ألاو  اإلاعلمين اججاهاث هي ما: ألاو

 ٌ  ؤلاشازة؟ لؼت هخابت خى

  اإلالُاض على ألاداء مخىطؼاث خظاب جم      
ً
 الدزاطت إلاخؼيراث جبعا

ٌ  في هما اإلاخىطؼاث بين الـسوق ازخبازاث إحساء جم زم ومً  الجدو

 :الخالي

 5 جدول 

 ؤلاشارة لغت لتابت هحو اإلاعلمين الججاَاث اإلاعياريت والاهحرافاث الحسابيت اإلاتوسطاث

  الفقرة اإلاتوسط الاهحراف اإلاعياري 

0.69 4.29 .  1 مظهس هخابت لؼت ؤلاشازة ملبٌى

 2 اطخسدم هخابت لؼت ؤلاشازة في الخىاصل 3.82 1.33

 3 اطخسدم هخابت لؼت ؤلاشازة في الخعلُم. 3.88 1.32

 4 اطخسدم هخابت لؼت ؤلاشازة في الخُاة الُىمُت 3.94 1.34

ادة اإلاـسداث في اللؼت اإلاىؼىكت. 4.24 0.75  5 هخابت لؼت ؤلاشازة حظاعد في ٍش

ادة اإلاـسداث في لؼت ؤلاشازة 4.53 0.62  6 هخابت لؼت ؤلاشازة حظاعد في ٍش

 7 هخابت لؼت ؤلاشازة جدظً مهازاث اللساءة. 4.35 0.86

 8 هخابت لؼت ؤلاشازة جدظً اإلاهازة في لؼت ؤلاشازة. 4.59 0.62

 9 هخابت لؼت ؤلاشازة جدظً مـهىم الراث لدي ألاؿساد الصم 4.35 0.70

ادة الخدصُل الاوادًمي للصم. 4.29 0.77  10 هخابت لؼت ؤلاشازة حظاعد في ٍش

 11 لؼت ؤلاشازة حظاعد جؼبُم الدمج الشامل للصمهخابت  4.29 0.77

س الترحمت بين اللؼت اإلاىؼىكت ولؼت ؤلاشازة 4.35 0.70  12 هخابت لؼت ؤلاشازة حظاعد في جؼٍى

 13 هخابت لؼت ؤلاشازة حعمل على مظاواة لؼت ؤلاشازة باللؼت اإلاىؼىكت. 4.12 1.17

 14 هخابت لؼت ؤلاشازة ممخعت. 4.59 0.62

  الدزحت اليلُت 59.65 8.92
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وحشير هخائج الظؤاٌ ألاٌو إلى مخىطؽ الدزحت اليلُلت لالججاهاث         

( خُث بلؽ الاهدساؾ 70( مً 59.65خٌى هخابت لؼت ؤلاشازة بلؽ )

ومسجـعت (، وفي هرا إشازة إلى أن الاججاهاث إًجابُت 8.92اإلاعُازي )

( وأعلى مخىطؽ للـلسة 3.82خُث وان أكل مخىطؽ للـلساث الثاهُت )

( واإلاخىطؽ على الدزحت اليلُت لالججاهاث 5مً  4.58خُث بلؽ ) 14

عصو الباخث الظبب في 59.65) (، وهره اججاهاث إًجابُت مسجـعت، َو

ة ذلً إلى إًمان اإلاعلمين بـىسة هخابت لؼت ؤلاشازة، وأن هخابت لؼت ؤلاشاز 

كادزة على جمىين الصم مً الخعبير عً خاحاتهم واججاهاتهم، والخعبير 

[، وهرلً ؿهي حظاعد اإلاعلمين 30عً مشاعسهم، وهرا ما أهد علُه ]

ادة  في جدلُم أهداؾ الخعلم التي ًسػبىن بخدلُلها مً زالٌ ٍش

[، وذلً أن الخعلم ًسجبؽ بشيل هبير بمعدٌ 3اإلادصٌى اللؼىي ]

ت اإلاسخلـت] اإلاعاوي اإلاىدظبت [ هما أنها حظاعد في 20في اإلاساخل العمٍس

ادة اإلاـسداث في  ادة اإلاـسداث في اللؼت اإلاىؼىكت هما أنها حظاعد في ٍش ٍش

 في جدظً مهازاث اللساءة وجدظ
ً
 ىم ــهـــــً مـــلؼت ؤلاشازة، وهي جلعب دوزا

الراث لدي ألاؿساد وشٍادة الخدصُل ألاوادًمي للصم، هما أنها حظاعد 

س الترحمت بين اللؼت اإلاىؼىكت ولؼت ؤلاشازة عالوة على أنها  في جؼٍى

جؼبُم الدمج الشامل للصم، وهره الىدُجت جخىاؿم مع دزاطت وىالص 

[ التي أشازث إلى أن الاججاهاث ؤلاًجابُت هدى هخابت لؼت ؤلاشازة 2]

ؼت باللدزة على اهدظاب اللؼت وإظهازها مً زالٌ ؤلاشازة. وهرلً مسجب

[ التي أوضخذ أن هخابت لؼت ؤلاشازة 26جخـم مع دزاطت جساشن ووهج ]

لت ػبُعُت للخىاصل واإلادادزت بلؼت ؤلاشازة عىدما ال ًيىن  ػٍس

 مع الجمهىز 
ً
 .الخىاصل البصسي مخىؿسا

 :الىخائج اإلاخعللت بالظؤاٌ الثاوي

إلحابت على الظؤاٌ الثاوي الري ًىص على: "هل جىحد ؿسوق ذاث ل       

في اججاهاث اإلاعلمين  (α ≤ 0.05) داللت إخصائُت عىد مظخىي داللت

خٌى هخابت لؼت ؤلاشازة جبعا إلاخؼيراث الدزاطت؟" جم خظاب مخىطؼاث 

 إلاخؼيراث الدزاطت، ومً زم جم إحساء ازخبازاث 
ً
ألاداء على اإلالُاض جبعا

 :ين اإلاخىطؼاث هما في الجدٌو الخاليالـسوق ب

 6جدول 

 Kruskal-Wallis Test بىاء على اختبار لورسل والس الدولتمتغير حسب  متوسطاث الرجب

 متوسط الرجب ن الدولت

ل  8.88 4 البراٍش

 4.00 1 وىلىمبُا

 2.50 1 ؿساوع

 7.67 3 اإلااهُا

 11.75 2 الظعىدًت

 15.00 1 جىوع

يا  8.13 4 أمٍس
 16 الكلي

 
 

ٌ  مً ًدبين هىان ؿسق في مخىطؼاث السجب خُث وان  أن الظابم الجدو

ل وأكل مخىطؽ للسجب لصالح ؿسوظا  ،اعلى مخىطؽ للسجب للبراٍش

  دالت الـسوق أن مً وللخأهد
ً
 جم خظاب معامل واي  احساء جم إخصائُا

 7جسبُع للـسق بين مخىطؼاث السجب هما في الجدٌو زكم 

 7 جدول 

 للفرق بين متوسطاث الرجب حسب متغير الدولتChi-Square ماي جربيع  اختبار

 
 الدرجت الهليت

 5.475 واي جسبُع

ت  6 دزحت الخٍس

 484. مظخىي الداللت
 

 

ٌ  زالٌ مً        5.475ان كُمت معامل واي جسبُع =  الظابم الجدو

ت  وهره اللُمت ػير دالة  0.484ومظخىي الداللت  6ودزحت الخٍس

اخصائُا مما ٌعجي عدم وحىد ؿسق في اججاهاث اإلاشازهين خٌى هخابت 

عصو . لؼت الاشازة جبعا إلاخؼير الدولت  ألاؿساد وىن  إلى ذلً الباخث َو

ٌ  حمُع في ؤلاشازة لؼت هخابت ٌظخسدمىن  الرًً  ًأزرون  العالم دو

ب اإلاعلىماث  ؤلاشازة لؼت هخابت مسترعت وهى اإلاصدز، هـع مً والخدٍز

 Center for Sutton Movement  مسهص مً طاجىن  ؿالسي  الباخثت

Writing, Inc 

 
ً
 :الجيع مخؼير: زاهُا

 الخظابُت اإلاخىطؼاث اخدظاب جم الجيع مخؼير أزس إلاعسؿت

ت والاهدساؿاث  مخؼير خظب الدزاطت أداة على اإلاشازهين ألداء اإلاعُاٍز

ٌ  الجيع  .ذلً ًىضح الخالي والجدو

 الجيس متغير حسب اإلاعياريت والاهحرافاث الحسابيت اإلاتوسطاث. 8 جدول 

 الجيس ن عدد ألافراد الخطأ اإلاعياري متوسط  الاهحراف اإلاعياري  اإلاتوسط

 ذهس 11 1.84032 6.10365 64.3636

 أهثى 6 2.62043 6.41872 51.0000

 الىلي 17  100.0 100.0
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ٌ  مً ًدبين          الخظابُت اإلاخىطؼاث هخائج الظابم الجدو

ت، والاهدساؿاث ( 64.3636) للروىز  الخظابي اإلاخىطؽ بلؽ خُث اإلاعُاٍز

 لإلهار الخظابي اإلاخىطؽ وبلؽ( 6.10365) معُازي  وباهدساؾ

 بين الـسوق أن مً وللخأهد ،(6.41872) معُازي  وباهدساؾ( 51.0000)

  دالت اإلاخىطؼاث
ً
 إلاخؼير (T-test) ازخباز اخدظاب جم ال أم إخصائُا

ٌ  الجيع  :ذلً ًىضح الخالي والجدو

 9 جدول 

 الجيس إلاتغير( T-test) اختبار هتائج

 الدرجت الهليت لالججاٍ جباًً الخطأ اإلاعياري  متوسط التباًً مستوى الداللت درجت الحريت ث

4.240 15 .001* 13.36364 3.15192  

ٌ  ًىضح        جباًً بلؽ خُث (T-test) ازخباز هخائج الظابم الجدو

 مظخىي  عىد( 4.240( )ث) كُمت وبلؼذ( 3.15192) اإلاعُازي  الخؼأ

  دالت كُمت وهي*( 001) داللت
ً
سي . الروىز  لصالح إخصائُا  أن الباخث ٍو

 الخماض إلى ٌشير كد ؤلاشازة لؼت بىخابت اإلاهخمين للروىز  اإلاسجـع العدد

 .ؤلاهار مً أهثر ؤلاشازة لؼت هخابت هدى والاهدؿاع

 
ً
 :الخعلُمي اإلاظخىي  مخؼير: زالثا

 اإلاخىطؼاث اخدظاب جم الخعلُمي اإلاظخىي  مخؼير أزس وإلاعسؿت      

ت والاهدساؿاث الخظابُت  الخعلُمي اإلاظخىي  مخؼير خظب اإلاعُاٍز

 ٌ  :ذلً ًىضح الخالي والجدو

 11 جدول 

 Kruskal-Wallis Test بىاء على اختبار لورسل والس متغير مستوى التعليم حسب  متوسطاث الرجب

 متوسط الرجب ن مستوى التعليم

 9.00 4 هتورادك

 8.07 7 ماستر

 13.50 3 دبلوم

 6.50 1 بكالوريوس

 6.75 2 اخرى

  17 الىلي
 

ٌ  ٌشير مخىطؼاث السجب بىاء على   بين ؿسوق وحىد إلى الظابم الجدو

 مً وللخأهد. الخعلُمي اإلاظخىي  مخؼير خظب ازخباز وىزطاٌ والض

  بين مخىطؼاث السجب الـسوق داللت
ً
 فيواي جسبُع  اخدظاب جم إخصائُا

 ٌ  :الخالي الجدو

 11 جدول 

 التعليمي اإلاستوى  متغير حسب الرجب متوسطاث بين للفرق  جربيع ماي اختبار هتائج

 الدرجت الهليت 

 3.293 واي جسبُع

ت  4 دزحت الخٍس

 0.510 مظخىي الداللت

كُمت واي جسبُع للـسق بين ًدبين مً الجدٌو الظابم أن       

ت = 3.293مخىطؼاث السجب =  وان كُمت مظخىي الداللت  4ودزحت الخٍس

عصو الباخث ذلً ألن معظم اإلاعلمين . وهي ػير دالت اخصائُا 0.510 َو

دزلىا مُدان لؼت ؤلاشازة وهخابتها لِع إلاظخىاهم ألاوادًمي وإهما 

 .لسػباث دازلُت

 التوصياث. 6

أهمُت هخابت لؼت ؤلاشازة للؼلبت الصم إلاا لها مً أهمُت هُد على الخأ •

 .في خُاتهم العلمُت والعملُت

معلمي الصم على هخابت لؼت عمل دوزاث مخسصصت في جىمُت مهازاث  •

 .ؤلاشازة وأطالُب اهظابها للؼالب الصم

 .دزاطت خٌى اججاهاث اإلاجخمع وصاوعي اللساز خٌى هخابت لؼت ؤلاشازة •

 .دزاطت ألاطباب الخلُلُت لسؿع مدزس ي الصم هخابت لؼت ؤلاشازة •
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لت هخابت لؼت ؤلاشازة على 2007أبى شعيرة، مدمد. ) [3] ( أزس ػٍس

ت عىد الؼلبت الصم في  الخدصُل ألاوادًمي واإلاـسداث اللؼٍى

مدزطت ألامل للصم في مدًىت عمان زطالت دهخىزاه ػير ميشىزة، 

 الجامعت ألازدهُت، عمان، الازدن.

صل اللؼىي جىمُت مهازاث الخىا -(. بسهامج هىز 2005هيرور، طميرة ) [8]

اض ألاػـاٌ. اللدض: حمعُت لجىت العلىم والثلاؿت  في ٍز

 ؤلاطالمُت/مسهص ؤلاًمان للؼـىلت. 
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TEACHER’S ATTITUDES ABOUT 

SIGNWRITING ACCORDING SOME 

VARIABLES 

MOHAMED ABUSHAIRA 

Associate prof. special education dept. 

Faculty of Education and literature  

University of Tabuk 

ABSTRACT_ The study aimed to investigate teacher’s attitudes about Sign Writing according 

some variables (Country, Sex, and Education level,). Descriptive methodology used, and a 

questionnaire designed and distributed online to achieve study goal, it consists of three parts 

(Cover Letter, Demographic information and (14) Paragraph). 17 participants respond to the 

questionnaire from 7 countries: Brazil, Saudi Arabia, Colombia, Germany, Tunisia, United 

States of America, France. The results showed that teachers attitudes about Sign Writing is 

positive and high, the total score mean= 59.64 with standard deviation = 8.91. It also showed 

that there are significant statistical differences in total score mean according sex favor male, 

but there are no a significant statistical differences in total score mean according to other 

variables. 

KEY WORDS: Attitudes, Deaf, Sign Writing, Teachers, Valerie Sutton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


