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تصورات أعضاء هيئة التدريس والطالبات الصم وضعيفات  
 اجلامعات السعوديةالسمع حول معوقات دجمهم يف  

 

 مريم حافظ تركستاني**                                   *وفاء صبار العنزي  

 

 

  

من منظور أعضاء هيئة   السعودية اتجامعال هدفت الدراسة إلى التعرف على أبرز ُمعوقات دمج الطالبات الصم وضعيفات السمع في  _امللخص

التدريس، باإلضافة إلى الكشف عن التحديات التي واجهت الطالبات الصم وضعيفات السمع في مجال الخدمات املساندة. ولتحقيق هذه األهداف  

اَمت ا
َ

من خالل بناء أداة الدراسة، وهي مقابلة، حيث اشتملت على جزأين، هما:   ،القائم على تحليل الظاهرة لباحثتان باستخدام املنهج النوعي، ق

ئلة لة )أسمقدمة تبرز أهمية املقابلة والهدف منها، وتوضيح أخالقيات املقابلة واملدة الزمنية، أما الجزء الثاني فيحتوي على دليل أسئلة املقاب

ديمية متعلقة بأعضاء هيئة التدريس، وأسئلة متعلقة بالطالبات الصم وضعاف السمع(. باإلضافة إلى الرجوع إلى عدد من الوثائق، كالسجالت األكا

يفات  للطالبات، ونماذج من توصيف املقررات، واملذكرات الشخصية. وتوصلت الدراسة إلى عدد من املعوقات املتعلقة بدمج الطالبات الصم وضع

السمع، تم تصنيفها إلى خمس فئات، وهي: معوقات مرتبطة بعضو هيئة التدريس، معوقات مرتبطة بمتطلبات دمج الصم وضعاف السمع،  

ة. معوقات مرتبطة باستراتيجيات التدريس املستخدمة، معوقات مرتبطة بمتطلبات طبيعة املقررات الدراسية، معوقات مرتبطة بمترجم لغة اإلشار 

ت الدراسة إلى مجموعة من التحديات التي واجهت الطالبات الصم وضعيفات السمع في مجال الخدمات املساندة، تم تصنيفها إلى أربع  كما توصل

 فئات، وهي: الخدمات املرتبطة بالعملية التعليمية، الخدمات املرتبطة بالبيئة التعليمية، الخدمات اإلدارية، الخدمات اإلرشادية.

 : التصورات، أعضاء هيئة التدريس، الدمج، املعوقات، الصم، ضعاف السمع. الكلمات املفتاحية
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  حول   السمع وضعيفات الصم والطالبات التدريس هيئة أعضاء تصورات

 الجامعات السعودية في  دمجهم معوقات
 املقدمة . 1

ُيـعد التعليم من أساسيات بناء اإلنسان في كافة املجاالت؛ ملا له من        

إسهام في تحقيق التقدم واإلبداع، وتفخر الدول بعدد الطلبة الحاصلين على 

أعلى الدرجات العلمية من أبنائها في مختلف التخصصات؛ من أجل إعداد 

 [. 1جيل قادر على تحقيق اإلنجازات في املستقبل ]

يقتصر التعليم على فئة معينة، وإنما هو حق لجميع أفراد املجتمع في  وال      

الحصول على فرص تعليمية، طاملا كانت لديهم الرغبة، وتوافرت فيهم القدرة 

 [. 2لتعليم ]الالستفادة من 

كما إن حق تعليم لألفراد الصم وضعاف السمع يجب أال يقتصر على       

ما يتعدى ذلك إلى التعليم العالي في حقهم في التعليم العام فقط، وإن

الجامعات والكليات. حيث أشار قانون التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة 

م على أنه ال يجوز التمييز 2002م، والذي تم تعديله عام 1995والصادر عام 

ضد الطالب ذوي اإلعاقة، وهذا التمييز يشمل عدم إتاحة الفرص التعليمية 

 الب العاديين. لهم كما هي متاحة للط

هذا القانون ويفرض على مؤسسات التعليم العالي تهيئة البيئة التعليمية      

للطالب ذوي اإلعاقة مثل تجهيز األماكن، أو توفير مكبرات الصوت 

[. بناًء على ذلك 3والسماعات، واملترجمين للطلبة الصم وضعاف السمع ]

عت اململكة العربية السعودية على 
ّ
اتفاقية األمم املتحدة لحقوق األفراد وق

ذوي اإلعاقة، التي نصت على حق الوصول كحق أساس ي من حقوق اإلنسان، 

عة باتخاذ إجراءات مناسبة لتسهيل  ِّ
ّ
وتطالب هذه االتفاقية جميع الدول املوق

الوصول لألفراد ذوي اإلعاقة في كافة جوانب الحياة أسوة بغيرهم من األفراد 

 [.4العاديين ]

وفي ضوء هذه القوانين والتشريعات تمكنت اململكة العربية السعودية        

من إتاحة التعليم لجميع أفراد املجتمع؛ لتشمل بعض فئات التربية الخاصة، 

وتعتبر فئة الصم وضعاف السمع من الفئات التي حظيت باالهتمام، وكانت 

( بشأن 1422/ 14/5( وتاريخ 9173/ب/7البداية بموافقة املقام السامي رقم)

 
ً
إتاحة الفرصة إلكمال دراستهم الجامعية في اململكة العربية السعودية طبقا

[. وبناء عليه يتيح النظام التعليمي للطلبة 5الستعداداتهم وميولهم وقدراتهم ]

الصم وضعاف السمع، ممن تسمح لهم قدراتهم، واستعداداتهم الخاصة 

تي تناسب هذه االستعدادات، ومن مواصلة تعليمهم الجامعي في املجاالت ال

 [. 6بينها التربية الفنية، واالقتصاد املنزلي، وكذلك الحاسب اآللي ]

وعلى الرغم من تنوع تجارب برامج التعليم العالي للصم وضعاف السمع في       

جامعات اململكة العربية السعودية، إال أن هناك معوقات تواجه تعليم 

ي السعودية، حيث كشفت دراسة الشمسان الطلبة الصم وضعاف السمع ف

[ عن نقص في األجهزة واألدوات املساعدة؛ مما ترتب عليه عدد من 1]

املشكالت األكاديمية حالت دون استمرار برنامج تعليم الطالبات الصم في 

[ إلى 7كلية التربية بجامعة األميرة نورة. كما أشارت دراسة الريس والخريجي ] 

ف السمع يواجهون عقبات في الحصول على الدرجة أن الطالب الصم وضعا

الجامعية؛ وذلك لوجود صعوبات متعددة، من أهمها الصعوبات اإلدارية، 

لت في عدم تدريب الجهاز اإلداري داخل 
ّ
 التي تمث

 املؤسسة التعليمية على العمل مع الطالب الصم وضعاف السمع.

طالب الصم وضعاف ٪ من ال75الجدير بالذكر أن هناك ما يصل إلى      

السمع يفشلون في إكمال الدراسة الجامعية؛ وذلك بسبب الصعوبات التي 

يواجهونها. وهذه الصعوبات تتنوع من صعوبات نفسية؛ نتيجة للفصل بين 

الطلبة الصم وضعاف السمع والطلبة السامعين، وصعوبات أخرى في 

تقنية، أو الحصول على املساعدات املناسبة سواء كانت في صورة أجهزة 

 [.3تدريبات، أو استشارات من متخصصين في التعامل مع ضعاف السمع ]

ومن هنا تسعى الدراسة الحالية إلى رصد أبرز املعوقات التربوية التي      

واجهت أعضاء هيئة التدريس في عملية تدريس للطالبات الصم وضعاف 

تي واجهت السمع في إحدى جامعات في شمال اململكة وكذلك التحديات ال

 الطالبات الصم وضعيفات السمع في مجال الخدمات املساندة. 

 . مشكلة الدراسة 2

يتميز الطلبة الصم وضعاف السمع بقدرات تؤهلهم لالندماج في العملية      

التعليمية مع أقرانهم السامعين، مما يتحتم االهتمام بدمجهم في مراحل 

الثانوية، وذلك بإتاحة الفرصة تعليم املختلفة وعدم االقتصار على املرحلة 

 الستعداداتهم وميولهم وقدراتهم العلمية 
ً
لهم إلكمال دراستهم الجامعية طبقا

[. نتيجة 8مع توفير الخدمات املساندة الضرورية لتسهيل العملية التعليمية ]

لذلك نجد أن القبول أصبح متزايد في مؤسسات التعليم العالي وإتاحة 

 [. 9يمهم الجامعي ]الفرصة لهم إلكمال تعل

، بتخصيص عشر مقاعد 1426وقد بدأ التحاق الطالبات الصم عام      

[. كما التحقت الطالبات الصم وضعيفات 7للطالبات في مدينه الرياض ]

في شمال اململكة، حيث تم فتح باب القبول للطالبات جامعة حائل السمع في 

هـ، وكان عدد 1431الصم وضعيفات السمع بقسم التربية الخاصة عام 

( طالبة من الصم وضعيفات السمع، حيث 20الطالبات الالتي تم قبولهن )

تم قبولهن دون تنظيم مسبق، ودون وضع أي شروط خاصة بالقبول، حيث 

 لم تكن عملية القبول مدروسة بشكل كامل من جميع جوانبها. 

 من أهمية التعليم العالي للصم وضعيفات السمع، وضر      
ً
ورة تهيئة وانطالقا

[. تأتي هذه الدراسة لرصد 1البيئة الجامعية، وتوفير خدمات مساندة لهم ] 

 الجامعاتأهم املعوقات التي تواجه تعليم الصم وضعيفات السمع في 

السعودية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، والطالبات الصم وضعيفات 

 السمع.

 أسئلة الدراسة  .أ

الجامعات ما أبرز معوقات دمج الطالبات الصم وضعيفات السمع في  -1

 من منظور أعضاء هيئة التدريس؟  السعودية

ما التحديات التي واجهت الطالبات الصم وضعيفات السمع في مجال  -2

 من منظور الطالبات أنفسهن؟ الجامعات السعوديةالخدمات املساندة في 
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 أهداف الدراسة  .ب

 الدراسة الحالية إلى:تهدف 

الجامعات التعرف على معوقات دمج الطالبات الصم وضعيفات السمع في  -

 من منظور أعضاء هيئة التدريس.  السعودية

الكشف عن التحديات التي واجهت الطالبات الصم وضعيفات السمع في  -

 من منظورهن. الجامعات السعوديةمجال الخدمات املساندة في 

 ج. أهمية الدراسة: 

الدراسة مع االهتمام الحالي بالتعليم العالي للصم وضعاف  تتواكب هذه -

 .2030السمع، لفتح مجاالت مختلفة لتعليمهم كما يتوافق مع رؤية اململكة 

توجيه أنظار املسؤولين وأصحاب القرار إلى تذليل العقبات التي تواجه دمج  -

م الصم وضعيفات السمع، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للطالبات الص

 وضعاف السمع.

قد تسهم في تطوير برامج أعداد أعضاء هيئة التدريس وتوجيه االهتمام  -

 نحوهم من خالل تقديم الدورات والبرامج التدريبية.

 الدراسة  حدودد. 

تم تطبيق هذه الدراسة على عينة أعضاء هيئة التدريس الحدود البشرية: 

اململكة العربية السعودية، باإلضافة إلى  أحدى جامعات بكلية التربية في 

الطالبات الصم وضعيفات السمع الالتي قيد الدراسة والالتي تخرجن من 

 اململكة العربية السعودية. اتحدى جامعإكلية التربية من 

-1439تم إجراء الدراسة في الفصل الدراس ي األول لعام الحدود الزمانية: 

 هـ. 1440

 اململكة العربية السعودية. إحدى جامعاتة: كلية التربية الحدود املكاني

 ه. مصطلحات الدراسة

 يعتمد البحث الحالي على عدة مصطلحات هي:

 التصورات:  -1

 بأنها: 10يعرفها منس ي ]
ً
عرف إجرائيا

ُ
". وت

ً
 مجمال

ً
[ بأنها: "إدراك األمور إدراكا

طالبات الصم مستوى إدراكات وقناعات أعضاء هيئة التدريس، وال

وضعيفات السمع لتأثير معوقات الدمج على أداء الطالبات الصم وضعيفات 

السمع، وسير العملية التعليمية ومدى توفر الخدمات املساندة كما يتضح 

 ذلك أثناء املقابلة الشخصية معهن.

 أعضاء هيئة التدريس: -2 

ئة التدريس [ أعضاء هيئة التدريس بأنهم" أعضاء هي11وُيعرف القحطاني ] 

على مرتبة أستاذ وأستاذ مشارك وأستاذ مساعد ومن في حكمهم من 

 محاضرين ومعيدين املوجودون في مؤسسات التعليم العالي" 

 على أنهم: أعضاء هيئة  
ً
وتعرف الباحثتان أعضاء هيئة التدريس إجرائيا

التدريس على مرتبة أستاذ وأستاذ مشارك وأستاذ مساعد ومن في حكمهم من 

محاضرين ومعيدين لآلتي قمن بتدريس الطالبات الصم وضعيفات السمع في 

 .السعودية الجامعاتاملرحلة الجامعية في 

 مج: الد -3

[ الدمج بأنه:" مجموعة من اإلجراءات واملمارسات 12يعرف زيدان ومطر ]

ـــد م ــزي ــي ت ــــالت ــة الفـــــن فرصــ ـــرد للمشاركـــ ــــوى فـــــ ة القصــ  اة الثقافية ـــي الحيـ

 واالجتماعية".

 بأنه: تلّقي الطالبات الصم وضعيفات السمع  
ً
وتعرف الباحثتان إجرائيا

املحاضرات العلمية مع الطالبات السامعات داخل القاعات الدراسية في ظل 

تهيئة البيئة الجامعية من خالل توفير الخدمات الالزمة لذلك والخدمات 

 املساندة.

 املعوقات: -4

قات بأنها:" مجموعة من العوامل التي [ املعو 7يعرف الريس والخريجي ]       

يؤدي وجودها إلى التأثير السلبي على التعليم، مما يحد، أو يقلل من فاعليته، 

 أو كفاءته".

 على أنها: ما يواجه أعضاء هيئة      
ً
وتعرف الباحثتان املعوقات إجرائيا

تدريس، والطالبات الصم وضعيفات السمع في البيئة الجامعية من معوقات 

تبطة بالعملية التدريسية، أو بالخدمات املساندة، والتي تحول دون نجاح مر 

 عملية الدمج في التعليم العالي للصم وضعاف السمع.

 الصم:  -5

هم األشخاص الذين يعانون من عجز سمعي حيث يصل فقدان السمع      

( ديسبيل فأكثر؛ مما يحول دون اعتماد الشخص على حاسة 70عندهم إلى )

 [. 13في فهم الكالم، سواء باستخدام املعينات السمعية، أو بدونها ]السمع 

 ضعاف السمع:  -6

( 35-65هم األشخاص الذين يتراوح الفقدان السمعي لديهم بين )      

ديسبيل، ويسّبب لهم صعوبة في فهم الكالم من خالل األذن وحدها، سواء 

 [. 13باستخدام معينات سمعية، أو بدونها ]

 اإلطار النظري والدراسات السابقة .3

يعتبر دمج الطلبة الصم وضعاف السمع في مؤسسات التعليم العالي في       

 بالغ األهمية؛ حيث أنهم ينظرون إلى التعليم العالي على أنه 
ً
وقتنا الحاضر أمرا

فرصة تمكنهم من الحصول على مؤهل جامعي يتوافق مع رغباتهم، وقدراتهم، 

 ليكونوا مثل الطلبة العاديين ]وهذا يشير إلى 
ً
 قويا

ً
 داخليا

ً
[. 14أن لديهم دافعا

كما أن النظرة نحو تعليم الصم وضعاف السمع قد تغيرت من االقتصار على 

التعليم املنهي إلى حق تلك الفئة في االلتحاق بالتعليم العالي مثل أقرانهم 

الصم  [؛ ويرجع ذلك الحق إلى ضرورة مواصلة األشخاص15السامعين ]

( من قانون إعادة 504وضعاف السمع تعليمهم العالي، حيث أشار البند )

( إلى إلزام IDEA، وقانون األمريكيين ذوي اإلعاقة )1973التأهيل لعام 

 [. 16الجامعات والكليات بتوفير حق التعليم ما بعد الثانوي لذوي اإلعاقة ]

التعليم العام، أصبح دمج األفراد الصم وضعاف السمع في مدارس        

 في السياسة التعليمية، وخطوة ناجحة تمهد إلعدادهم 
ً
 أساسيا

ً
عنصرا

[. وينص قانون تعليم األفراد ذوي اإلعاقة العام 17للعمل في املجتمع ] 

1970IDEA The Individuals with Disabilities Education  وهو القانون

ة، وأنه ينبغي على كل  الذي يكفل الحق في تعليم جميع األطفال ذوي اإلعاق

طفل أن يحصل في البداية على تعليم في الفصول العامة، ويجب على املدارس 

 [.  18أن تسمح بدمج الطالب ذوي اإلعاقة في فصولها ]

وقد اهتمت اململكة العربية السعودية بتعليم األفراد ذوي اإلعاقة من      

يؤكده ما تضمنه  خالل تطبيق سياسة الدمج في املدارس الحكومية والذي

هـ إلى ضرورة 1437-1436الدليل التنظيمي للتربية الخاصة الصادر سنة 

تشكيل بناء مؤسس ي يلبي احتياجات الطالب من خدمات التربية الخاصة، مع 
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ضرورة املساهمة في تنظيم الخدمات املقدمة للطالب ذوي اإلعاقة وتنمية 

 [. 19ة ]قدراتهم وتحقيق احتياجاتهم التعليمية والتربوي

[ إلى أن التوجهات الحديثة في تربية وتعليم األفراد 20وقد أشار حنفي ]     

الصم وضعاف السمع تتفق على أن هؤالء األفراد لديهم قدرات وإمكانات ال 

تقل عن األفراد السامعين، بشرط توافر بيئة تعليمية تسهم في تحقيق 

مع. والجدير بالذكر أن األهداف املرجوة من تربية وتعليم الصم وضعاف الس

دمج الطلبة الصم وضعاف السمع لم يقتصر على مرحلة التعليم العام، إنما 

تخطى ذلك ليتيح للطلبة الصم وضعاف السمع ممن تسمح لهم قدراتهم 

 [. 5فرصة االلتحاق بالتعليم العالي ]

[ إلى أن مؤسسات التعليم العالي تقبل 21وأكدت منظمة اليونسكو ]     

ذوي اإلعاقة دون تمييز بسبب العرق، أو الدين، أو اللغة، وفي الوقت  الطالب

نفسه يجوز تمييزهم؛ لكي يتمكنوا من املساواة مع زمالئهم؛ وهذا يتفق مع 

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان. كما أشار التقرير الصادر عن جامعة أوتاوا 

[22 
ً
، وأكثر [ إلى أنه يجب على الجامعات وضع سياسات أكثر شموال

مة للطالب الصم خاصة في بداية التحاق  ديناميكية تتعلق بالخدمات املقدَّ

الب بالجامعة، وبذل املزيد من الجهد لتحقيق الوصول والتكامل 
ُ
هؤالء الط

 التام للطالب الصم.

 من املبررات التي تؤكد على حق الطلبة الصم 16ويذكر كامل ]      
ً
[ مجموعة

 العالي، وهي: وضعاف السمع في التعليم

أن التعليم العالي يعدُّ فرصة لألفراد الصم وضعاف السمع حتى يكونوا  -

 بما يمكنهم من الدفاع عن حقوق أقرانهم بفعالية أكثر، وإقناع 
ً
مؤهلين علميا

 املسؤولين بتلبية احتياجات األفراد الصم، وأسرهم.

في الحصول  أن التعليم العالي يتيح لألفراد الصم وضعاف السمع الفرص -

 على مهٍن أفضل؛ مما يترتب عليه تحسين األوضاع االقتصادية لهم.

أن التعليم العالي يساهم بشكل إيجابي في اندماج األفراد الصم وضعاف  -

 السمع في املجتمع من خالل تفاعلهم مع أقرانهم السامعين.

إن الطلبة الصم وضعاف السمع لهم خصائص مختلفة، واحتياجات       

يمية متباينة البد أن تسعى الجامعات إلى تلبيتها، وذلك من منطلق أن كل تعل

شخص له الحق في التعليم، والحصول على فرص تعليمية أسوة بأقرانهم 

السامعين، والسعي للتغلب على التحديات واملعوقات التي تواجههم في 

 [.24التعليم العالي ] 

 لتأهيل الطالب الصم وضعاف 25وفي هذا الصدد قدم الريس ]      
ً
[ مقترحا

السمع للتعليم العالي، حيث يعتمد على عدة ركائز أساسية تهتم بتهيئة 

الطلبة الصم وضعاف السمع للتعليم العالي، وتهيئة البيئة الجامعية، على 

 النحو التالي:

وضعاف السمع في  تصميم اختبارات لغوية تقيس مهارات الطلبة الصم -

 القراءة، والكتابة، وتحديد املستوى الفعلي لقدرات الطالب اللغوية.

ضرورة إلحاق الطلبة الصم وضعاف السمع بالسنة التحضرية يتم من  -

 خاللها تطوير قدراتهم.

تعريف الطلبة الصم وضعاف السمع بالجامعة، والخدمات التي تقدمها  -

 لهم.

 اإلشارة على الترجمة العلمية األكاديمية. إعداد وتدريب مترجمي لغة -

[ التي هدفت إلى التحقق من تصورات 26وقد كشفت دراسة روبالكابا ]      

أعضاء هيئة التدريس في عدد من الكليات والجامعات في والية كاليفورنيا ملدة 

( سنوات حول التعليم الجامعي للطلبة الصم وضعاف السمع عن 4)

لقدرات وإمكانيات الطلبة الصم وضعاف السمع، وأنه التصورات اإليجابية 

 يجب اتباع أسلوب التعليم النشط كطريقة جيدة لتوصيل املنهج لهم.

[ إلى االهتمام بإقامة الدورات 7كما أوصت دراسة الريس والخريجي ]     

التدريبة، وورش العمل التي ترفع من مستوى عضو هيئة التدريس من ناحية 

تربية الصم وضعاف السمع، وكيفية التواصل معهم من تربوية في مجال 

[ إلى أن أعضاء هيئة 1خالل معرفة احتياجاتهم. كما اشارت الشمسان ] 

التدريس بالجامعة افادوا بعدم الحصول على دورات تدريبة في التعامل مع 

 ضعاف السمع.

 با      
ً
لغ ويعد توفير الخدمات املساندة في مؤسسات التعليم العالي أمرا

األهمية؛ لكون هذه الخدمات داعمة ومساندة للطلبة الصم وضعاف السمع 

[. ومن هذا املنطلق أوصت دراسة الوابلي والعمران 53في مسيرتهم األكاديمية ]

[ أن تقوم الجامعات بدورها على إتاحة الفرصة للطلبة ذوي اإلعاقة في 28]

خدمات مساندة، االلتحاق بالتعليم العالي دون تمييز، وإيجاد مراكز 

وتسهيالت مبنية على رؤية علمية واضحة؛ لدعم ونجاح الطلبة ذوي اإلعاقة 

 في مسيرتهم األكاديمية الجامعية.

[ على الدور البارز للخدمات املساندة 29كما أكدت دراسة ساوندرس ]     

املقدمة من الجامعات في إتمام الطلبة الصم للدراسة الجامعية مع مراعاة 

قدان السمعي عند تقديمها؛ مما يحقق الرضا عن مستوى درجة الف

 الخدمات املقدمة، وهذا بدوره يساهم في زيادة ثقة الطلبة الصم بأنفسهم.

 جراءات الطريقة واإل  .4

 منهج الدراسة  .أ

 Qualitive Researchاستخدمت الباحثتان املنهج النوعي )     
ً
(، تحديدا

(، وُيعرف قنديلجي Phenomenology) الظاهرةالقائم على تحليل املنهج 

 في 30والسامرائي ]
ً
[ هذا املنهج بأنه: "طريقة لوصف األشياء املوجودة فعال

، Phenomena eventsالعالم الذي نعيش فيه. والظاهرة قد تكون األحداث 

. Concepts، أو املفاهيم Experiences، أو التجارب Situations أو املواقف

بظواهر عدة، والتي نحن على دراية بها، ولكن ليست مفهومة  فنحن محاطون 

 بشكل متكامل ومتعمق".

: إجراءات اختيار العينة: 
ً
 ثانيا

اعتمدت الباحثتان على أسلوب العينة القصدية ملناسبتها ملشكلة      

اململكة العربية  معاتى جاإحدالدراسة، وأهدافها، حيث تم اختيار 

بل ال باحثتان بناء على عدة املعايير وهي أنه تم دمج الطالبات السعودية من قِّ

الصم وضعاف السمع في كلية التربية، باإلضافة إلى وجود أعضاء هيئة 

التدريس سبق لهن تدريس الطالبات الصم وضعاف السمع، كذلك وجود 

. أما طالب
ً
تكونوا من مجموعتين فقد فراد العينة أة صماء قيد الدراسة حاليا

الطالبات الصم وضعاف السمع(، حيث تم اختيار -ئة التدريس)أعضاء هي

إحدى أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في قسم التربية الخاصة في 

من حملة املاجستير( باإلضافة إلى   2 من حملة الدكتوراة، 3اململكة )جامعات 

من 3خمس أعضاء من األقسام األخرى من حملة الدكتوراة واملاجستير )

من حملة املاجستير(، وتم مراعاة أن يكون املؤهل العلمي  2 الدكتوراة، حملة
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ألعضاء هيئة التدريس )ماجستير فما فوق(، أن يكون أعضاء هيئة التدريس 

 ممن قمن بتدريس الطالبات الصم وضعاف السمع.

كذلك شملت عينة الدراسة ثالث طالبات من الصم وضعاف السمع        

ه، حيث تم دمجهم في 1434رجن من الجامعة عام ه الالتي تخ1431دفعة

قاعة خاصة للصم وضعاف السمع داخل الجامعة، باإلضافة إلى طالبة 

 
ً
ه، حيث تم دمجها في القاعة مع الطالبات 1440 صماء قيد الدراسة حاليا

السامعات، وتم التأكد أن لدى جميع املشاركات الرغبة في الدراسة، وذلك 

 من قبل الباحثتان.من خالل استطالع أولي 

 دور الباحثتان:

 القائم على تحليل الظاهرةالباحثتان من خالل املنهج  سعت      

(Phenomenology إلى وصف وتحليل املعنى الذي يعطيه املشاركون )

للخبرات التي عاشوها نحو دمج الطالبات الصم وضعاف السمع في إحدى 

عمقة والتفاعل املباشر معهم جامعات شمال اململكة باستخدام املقابلة املت

 والرجوع إلى عدد من الوثائق.

: أدوات الدراسة:
ً
 ثالثا

اعتمدت الباحثتان على املقابلة املتعمقة وجها لوجه ومراجعة الوثائق       

 لغرض تدعيم البيانات التي تم جمعها من خالل املقابلة.

بل الباحثتان تناولت فيها املعوقات دمج   تم تصميم أداة املقابلة من قِّ

من منظور أعضاء هيئة  الجامعاتالطالبات الصم وضعاف السمع في 

 التدريس والطالبات الصم وضعاف السمع.

ولتحقيق أهداف الدراسة تم بناء برتوكول املقابلة شبه املنظمة وذلك        

ى ألطر النظرية والدراسات السابقة املتعلقة بدمج بعد إطالع الباحثتان عل

 الطلبة الصم وضعاف السمع في التعليم العالي بشكل عام.

مجموعة من املحكمين، عرضت الباحثتان الصورة األولية للمقابلة على       

اَمَت 
َ
أحد أعضاء هيئة الباحثتان بتطبيق برتوكول املقابلة على  كما ق

ثتان أسئلة املقابلة بهدف اإلجابة على أسئلة استخدمت الباحو  التدريس.

 الدارسة، كما أوضحت للمشاركات أهمية اإلجابة بكل بصدق.

وحرصت الباحثتان على جمع الوثائق كالسجالت األكاديمية بلغ عددها        

(، واملذكرات الشخصية إلحدى الطالبات ضعاف السمع، ووثيقة الثانوية 4)

 العامة إلحدى الطالبات الص
ً
طالبات من ال م، تم الحصول عليها جميعا

( من 2لكتروني، كذلك تم الحصول على عدد )أنفسهن عن طريق البريد اإل

لكتروني، بحيث تكون ررات الدراسية عن طريق البريد اإلتوصيفات املق

 مكمله وداعمة ملا تم جمعه من بيانات خالل املقابلة.

 آلية تحليل البيانات: 

 يمكن تحديد خطوات تحليل البيانات فيما يلي:

  عملت       
ً
على مستندات وورد  الباحثتان على تنظيم بيانات املقابلة كتابيا

(Microsoft Word اَمَتا بوضع ملف خاص لكل مشاركة بحيث يحتوي
َ
(، وق

العامود  على البيانات مكتوبة باإلضافة إلى جدول يحتوي على عامودين،

يز من بيانات املقابلة. األول: الترميز، والعامود الثاني الشواهد على الترم

اَمَت 
َ
الباحثتان بمراجعة الدراسات السابقة واألطر النظرية وخرجت  وق

بمجموعة من الرموز ثم بحثت عما يعبر عن هذه الرموز في بيانات املقابالت، 

اَمَتا بإعادة Open Codingثم استخدمت الباحثتان الترميز املفتوح )
َ
( حيث ق

قراءة بيانات املقابلة والبحث مرة أخرى عن رموز جديدة، وبعد التدقيق في 

البيانات توصلت الباحثتان إلى مجموعة من الرموز ذات معنى للدراسة. بعد 

ذلك اعادت قراءة البيانات على فترات متباعدة، وتدوين املالحظات لزيادة 

 جديد في البيانات. ش يءاكتشاف 

اَمَت الباحثتان ثم        
َ
بعمل مقارنات واكتشاف العالقة بين مجموعة من ق

البيانات، وحددت األنماط التي تكونت من الترميزين املفتوح واملغلق، ثم ضم 

اَمَتا بتصنيفها إلى فئات.
َ
 جميع الرموز وعمل مقارنة بينهم في جدول بعد ذلك ق

واألنماط انتقلت الباحثتان إلى مستوى أعلى من  بعد تكون الفئات      

التجريد لصياغة تلك األنماط على شكل نتائج وهو ما يسمى بالتصنيف 

( وبذلك عملتا الباحثتان على صياغة تلك Selective Codingاالنتقالي )

 األنماط واألنساق، على شكل نتائج للدراسة.

اَمَت الباحللتحقق من نتائج الدراسة       
َ
بإعادة قراءة البيانات مرة ثتان ق

أخرى والرجوع إلى األدبيات والدراسات السابقة للتحقق من البيانات التي تم 

التوصل إليها، كما تأكدت أثناء عمليات الترميز من عدم وجود تناقضات في 

 البيانات األساسية.

 املوثوقية 

لنوعي أنه في ظل يقصد باملوثوقية في البحث النوعي، هو إثبات الباحث ا      

املرونة والذاتية التي يعمل بها إال أن النتائج التي توصل له في بحثه ذات قيمة، 

 في مجال البحث العلمي، وأنها ليست مجرد 
ً
عد إضافة جديدة وإثراء علميا

ُ
وت

[. ولضمان 27انطباعات عابرة لشخص مهتم بظاهرة اجتماعية محددة ]

ن املشاركات في الدراسة الحالية، موثوقية املعلومات التي تم جمعها م

 اعتمدت الباحثتان على تحقيق املعايير التالية:

[ إلى املصداقية في البحث 31(: ويشير كريسويل ]Credibilityاملصداقية )

 
ً
النوعي إلى تحقق الباحث من سالمة النتائج من خالل إجراءات معينة. بنا

سة مع الواقع باتباع على ذلك حرصت الباحثتان على تطابق نتائج الدرا

 الطرق التالية:

تم اختيار أعضاء هيئة تدريس لديهم خبرة في تدريس الطالبات الصم  -

باإلضافة الى الطالبات الخريجات من  إحدى الجامعاتوضعاف السمع من 

.
ً
 الصم وضعاف السمع أو املقيدات في الدراسة حاليا

ن يكن صريحات الحرص على أمانة املشاركات، من خالل تشجيعهن على أ -

 أثناء املقابلة.

استخدام وسائل أخرى في جمع البيانات كالسجالت األكاديمية وتوصيف  -

 املقررات.

التحقق من صحة البيانات عبر عملية إعادة االستماع للتسجيالت وإرسالها  -

 لتأكيد صحتها.
ً
 للعينة مجددا

 الدراسة.تم تعيين شخصين من املتخصصين في البحث النوعي لكي يراجع  -

 (: Dependabilityاالعتمادية )

 ي البحث الكمي ـــي مقابل مصطلح الثبات فــيستخدم هذا املصطلح ف      

والذي يعني أنه لو أعيد تطبيق االختبار في نفس الظروف سيحقق نتائج 

[ إلى أن الثبات في البحث النوعي يعني أن 31[. ويشير كريسويل ]27متشابهة ]

األسلوب الذي اتبعه الباحث متسق مع ما قام به باحثون آخرون في دراسات 

ة البحث أخرى. ولتحقيق ذلك حرصت الباحثتان على االطالع على منهجي

النوعي وخطواته وحضور دورات وحلقات نقاش وكذلك دورات تدريبه في 

البحث النوعي، ولتعزيز ذلك حرصت الباحثتان على الكتابة التفصيلية 
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جراءاتها، وطريقتها، وتحليلها، وذلك إقة فيما يتعلق بتصميم الدراسة، و الدقي

 حليل البيانات.من بداية أخذ املوافقة على التطبيق، حتى االنتهاء من ت

 (:Transferabilityاالنتقالية )

[ االنتقالية بأنها: قابلية نقل النتائج أو 32يصف كال من نوبل وسميث ]      

تطبيقها في مواقع أخرى أو إمكانية تطبيقها في سياقات أخرى. ويشير 

[ إلى أن البحث النوعي يتميز بتفريد البحث في حالة محددة في 31كريسويل ]

حدد مما يجعل البيانات واملوضوعات من تلك الحالة محددة أيضا، سياق م

فالخصوصية سمه من سمات البحث النوعي وليس التعميم. كما يشير العبد 

[ على أن االنتقالية في البحث النوعي تعني أن نتائج البحث قد 27الكريم ]

 تكون مفيدة في حاالت مشابهة. ومن أجل زيادة إمكانية االنتقال، حرصت

.
ً
 الباحثتان على تقديم وصف تفصيلي إلجراءات للعينة ولإلجراءات معا

كما اتخذت الباحثتان اإلجراءات التالية لحماية حقوق املشاركات مصدر      

املعلومات في هذه الدراسة من خالل توضيح أهداف الدراسة للمشاركات 

 حتى يكن على معرفة بها، الحصول على املوافقة الخطية ل
ً
لمشاركة في شفويا

الدراسة، تم الحصول على موافقة لجنة أخالقيات البحث العلمي في كليات 

الدراسات اإلنسانية في جامعة امللك سعود، الحصول على موافقة وكالة 

 جامعةال الدراسات العليا والبحث العلي على تطبيق األداة وجمع البيانات في 

لدراسة، حيث تم استخدام ، لم يتم ذكر أسماء املشاركات في اعينة الدراسة

املسمى الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس بينما تم استخدام أسماء مستعارة 

للطالبات الصم وضعاف السمع وذلك للحفاظ على سرية وحماية املشاركات 

 من املخاطر السلبية املحتملة.

 نتائج ومناقشتها. ال5

السؤال األول: ما أبرز معوقات دمج الطالبات الصم وضعيفات السمع في 

 من منظور أعضاء هيئة التدريس؟  الجامعات السعودية

اَمَت الباحثتان 
َ
بتحليل إجابات املشاركين عن السؤال األول ومناقشتها. ق

وتبين بعد طرح السؤال على أعضاء هيئة التدريس، ان هناك اتفاق بين 

 من املعوقات التي أدت إلى وجود اعضاء هيئة التدريس 
ً
على وجود عددا

صعوبات في تدريسهن لطالبات الصم وضعيفات السمع في املرحلة الجامعية، 

 وبيناها على النحو التالي:

 معوقات مرتبطة بعضو هيئة التدريس: (1)

بعد تحليل املقابالت والبيانات ظهر في هذا املوضوع الرئيس خمس       

فرعية، وهي: )عدم وجود فهم واضح حول كيفية تعليم الصم موضوعات 

وضعاف السمع، عدم الرضا عن األداء أثناء املحاضرة، عدم إملام عضو هيئة 

التدريس بلغة اإلشارة، تباين توقعات أعضاء هيئة التدريس حول قدرات 

الطالبات الصم وضعاف السمع، عدم تعاون أعضاء هيئة التدريس ومن في 

 تم التوصل لها من خالل عملية تحليل املقابالت، وهي كما يلي:حكمهن(، و 

 عدم وجود فهم واضح حول كيفية تعليم الصم وضعاف السمع: 1-1

أشار معظم أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهن من غير املتخصصات         

من األقسام األخرى إلى عدم وجود فهم واضح لكيفية تعليم الصم 

يتضح أن معظم أعضاء هيئة التدريس أثناء تدريسهن  وضعيفات السمع؛ إذ

لم يكن لديهن خبرة سابقة في تدريس الطالبات الصم وضعيفات السمع، 

وعدم املعرفة بأساليب التدريس املالئمة للصم وضعيفات السمع، مما يؤثر 

 على التحصيل األكاديمي للطالبات الصم وضعيفات السمع، وتوضح 
ً
حتما

ثلة عن أن أعضاء هيئة التدريس بمختلف التخصصات النصوص التالية أم

 كان لديهن ضعف في الخبرة بتدريس الطالبات الصم وضعيفات السمع:

"أغلب األعضاء أول مرة يدرسون الطالبات، وليسوا متخصصين باإلعاقة  

 السمعية أو لغة اإلشارة" )أستاذ مشارك تربية خاصة(.

كن لدي خبرة في تدريس الطالبات "مررت بتجربة غربية، فبالنسبة لي لم ي 

الصم، وليس لدي علم أن عندي طالبة صماء، بصراحة معاناة بالنسبة لي" 

)محاضر توجيه وإرشاد تربوي(. أن عدم وجود الخبرة السابقة كان له األثر 

السلبي على أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهن من غير املتخصصات من 

ر له أثر لدى أعضاء هيئة التدريس ومن في األقسام املختلفة، بينما لم يظه 

حكمهن من املتخصصات في قسم التربية الخاصة، وتعزو الباحثتان ذلك إلى  

كون أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهن من املتخصصات لديهن اطالع 

على االستراتيجيات التدريسية، وسبق لهن أن قمن بتدريس مقررات في 

 اإلعاقة السمعية.

 ضا عن األداء أثناء املحاضرة:عدم الر  1-2

أشار أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهن من غير املتخصصات من 

األقسام األخرى إلى عدم الرضا عن األداء التدريس ي لهن مع الطالبات الصم 

 وضعيفات السمع، كما توضح النصوص التالية:

يؤثر  "..... شعرت في بعض األحيان أني قصرت من هذه الناحية، وهذا سوف 

على عضو هيئة التدريس من ناحية الرضا وما يعطي كل ش يء ما عنده". 

 )أستاذ مساعد عقيدة ومذاهب معاصرة(.

"فالنسبة لي كانت معاناة، فوجود الطالبة داخل القاعة الدراسية غير 

، تضيع وقت ال أكثر وال أقل، هذا اللي أنا أشوفه" 
ً
مستفيدة منه نهائيا

 وإرشاد تربوي(.)محاضر توجيه 

 عدم إملام عضو هيئة التدريس بلغة اإلشارة: 1-3

أشارت معظم أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهن إلى أن أبرز املشكالت     

التي واجهتهن أثناء تدريس الطالبات الصم وضعيفات السمع هو عدم إملامهن 

والتفاعل بلغة اإلشارة، مما يحد من قدرتهن على إيصال املعلومة للطالبات 

معهن أثناء املحاضرة، وتظهر حاجة أعضاء هيئة التدريس ملعرفة لغة 

اإلشارة؛ نتيجة لعدم وجود مترجمة لغة إشارة أثناء املحاضرة، وذلك كما 

 أفادت املشاركات في النصوص التالية:

أنا غير متقنة للغة اإلشارة وهذا حرج كبير،...تطوير أعضاء هيئة التدريس " 

 ألقل ملمات ولو بش يء بسيط من لغة اإلشارة" )محاضر تربية ى اــليكن عل

 خاصة(.

 أن يكون هناك طالبة صماء وعضو هيئة التدريس ليس لديها  
ً
"صعب جدا

أبجديات التعامل مع الصم، فهذه مشكلة كبيرة حتى إنني تكلمت مع رئيسة 

ل للطالبة ليس املقصود املحاضرة؛ ألنها ممكن تكون  القسم عن كيف أصِّ

عروضة وأنزلها على البالك بورد والطالبة تحصل عليها، لكن أنا أقصد كيف م

 أتواصل مع الطالبة" )أستاذ مساعد علم نفس(. 

كما أن عندم فهم عضو هيئة التدريس للطلبة الصم وضعاف السمع يؤثر 

على املستوى التحصيل األكاديمي للطالبات الصم وضعيفات السمع، وقد  

ن الجامعة وعدم إكمالهن لتعليمهن الجامعي، كما يؤدي ذلك إلى تسربهن م

 يتضح ذلك في النصوص التالية:
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دقيقة،... وفي  15"الطالبة الصماء في بداية املحاضرة تكون مستوعبة خالل  

 بعض األحيان تستأذن وتطلع من املحاضرة بحيث تخبرني زميلتها التي 

 يه وإرشاد تربوي(.تجلس بجانبها أن الطالبة تريد االستئذان" )محاضر توج

تباين توقعات أعضاء هيئة التدريس حول قدرات الطالبات الصم  1-4

 وضعاف السمع:

أشار عدد من أعضاء هيئة التدريس في قسم التربية الخاصة ومن في حكمهن  

من غير املتخصصات في اإلعاقة السمعية إلى تدني قدرات الطالبات الصم 

وإعدادهن للتعليم الجامعي،  وضعيفات السمع؛ نتيجة لعدم تأهيلهن

 ويتضح ذلك من خالل النصوص التالية:

"ليس مستوى طالبة جامعية؛ ألنه كان من املفروض يمروا بسنة تأهيلية  

وتحضيرية قبل التخصص؛ ألن مستوياتهم فيها ضعف كبير" )أستاذ مشارك 

 تربية خاصة(.

قرر تلخيص "قدرات الطالبات كنت أشوفها ضعيفة، فبرغم أنني بلخص امل 

، يعني الفصل أعمله ب 
ً
ورقات،....والجامعة عندنا ما كان  10أو  5كبير جدا

عندها إعداد جيد للطالبات،... فالطالبات ما كانوا مؤهالت للدراسة 

" )أستاذ مساعد إعاقة فكرية(.
ً
 الجامعية فاملستوى كان ضعيفا

ن في حكمهن وفي املقابل وجدت الباحثتان أن جميع أعضاء هيئة التدريس وم

من األقسام األخرى لديهن توقعات مرتفعة حول قدرات الطالبات الصم 

وضعيفات السمع رغم عدم إعدادهن وتأهيلهن للتعليم العالي، لدرجة أنها 

قد تكون مساوية للعاديات أو أفضل منهن، ويتضح للباحثتين من خالل 

قدرات إجراء املقابالت ما يتضمنه حديثهن من توقعات إيجابية نحو 

الطالبات الصم وضعيفات السمع، كما ذكرت املشاركات في النصوص 

 التالية:

"لديهم إمكانيات لو اشتغلنا عليها راح نطلع منهم أشياء ممتازة؛ ألن فيهم  

 ما تدمر في أشياء ال طائل من ورائها " )أستاذ مساعد 
ً
طاقات كامنة بدال

 عقيدة ومذاهب معاصرة(.

"بالنسبة لقدرات الطالبة الصماء من خالل تدريس ي لهذه الفئة ما شاء هللا  

ختبار أفضل من الطالبة العادية في القدرات مستوى إجابتهن على ورقة اال 

 العقلية، والتحصيل الدراس ي ممتاز " )محاضر توجيه وإرشاد تربوي(.

 عدم التعاون بين أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهن: 1-5

أشار معظم أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهن من غير املتخصصات      

ن بينهن وبين ذوي الخبرة في مجال من األقسام األخرى إلى عدم وجود تعاو 

التربية الخاصة فيما يتعلق بطرق التدريس، وتقييم الطالبات الصم 

وضعيفات السمع، واالستفادة منهن في التعرف على طرق تساعد على إيصال 

املعلومة للطالبات الصم وضعيفات السمع، فمن خالل إجراء املقابالت 

ريس من األقسام األخرى إلى معرفة اتضح للباحثتين حاجة أعضاء هيئة التد

أساليب التدريس والطرق التي يمكن استخدامها في إيصال املعلومة 

 للطالبات، ويتضح ذلك في النصوص التالية: 

"يعني أنا ملا جيت أسأل عن كيف أوصل للطالبة املعلومة قالوا خططي  

للطالبة، أعطيها أشياء بسيطة، ما فيه أحد متخصص بهذا الش يء، بحيث 

يساعد الذي حوله في إيصال املعلومة للطالب" )محاضر توجيه وإرشاد 

 تربوي(. 

لهم، ممكن "بالنسبة لي، فأنا ليس لدي خلفية بالطرق التدريسية املالئمة  

زميالتي في قسم التربية الخاصة هم عندهم إمكانيات التعامل مع الصم 

 وتدريسهم" )أستاذ مساعد عقيدة ومذاهب معاصرة(.

وبرجوع الباحثتان إلى نماذج من توصيف املقررات اتضح أن أعضاء هيئة  

التدريس ومن في حكمهن من غير املتخصصات يعتمدن على أسلوب اإللقاء 

دون التنويع في استراتيجيات التدريس أو استخدام التقنية، بينما  واملحاضرة

يظهر لدى بعض أعضاء هيئة التدريس املتخصصات إدخال التكنولوجيا في 

التعليم؛ لذا من الضروري أن يعزز التعاون بين أعضاء هيئة التدريس من 

شورة خالل اللقاءات، واالجتماعات األكاديمية، وتبادل الخبرات، وتقديم امل

 التي تهدف لرفع من مستوى تعليم الصم وضعاف السمع.

 معوقات مرتبطة بمتطلبات دمج الصم وضعيفات السمع: -2

بعد تحليل النتائج اتضح وجود معوقات مرتبطة بمتطلبات دمج الصم  

( موضوعات فرعية، وهي: 4وضعيفات السمع، حيث يضم هذا املوضوع )

ضعاف السمع لتعليم العالي، عدم )عدم إعداد وتأهيل الطالبات الصم و 

التوافق بين قدرات ومهارات الطالبات الصم وضعيفات السمع وبين 

التخصصات املتاحة لهن، عدم إبالغ عضو هيئة التدريس بوجود طالبات 

صم وضعاف السمع داخل القاعة الدراسية، عدم توفر الدورات التدريبية في 

لها من خالل عملية تحليل  مجال تعليم الصم وضعاف السمع( تم التوصل

 املقابالت، وهي كما يلي:

 عدم إعداد وتأهيل الطالبات الصم وضعيفات السمع للتعليم العالي:  2-1

توصلت الدراسة إلى أنه من أهم املعوقات التي واجهت أعضاء هيئة التدريس  

ومن في حكمهن، هو عدم إعداد وتأهيل الطالبات الصم وضعيفات السمع 

الي، مما يجعلهن يواجهن صعوبات في التعامل مع املفاهيم للتعليم الع

 النظرية، وذلك كما ذكرت املشاركات في النصوص التالية:

"بعد تخرج الطالبة من الثانوية العامة معظم املفاهيم املجردة ش يء مبهم، أو  

صعب ملا يدرسون في مجال التربية الخاصة، فالدراسة عندنا دراسة نظرية 

يم مجردة،...الزم التحضير للطالبات وتجهيزهم وتأهيلهم ومعظم املفاه

 للدخول في التعليم الجامعي " )أستاذ مشارك تربية خاصة(.

"أتوقع لو كان قبل ما يدخلون في املقررات التخصصية كان هناك سنة  

 ون هناك تأثير إيجابي" )أستاذ ــان راح يكـــهم كـــدراتــل لق ــــ ا تأهيــيهـيأخذون ف

 عد تكنولوجيا تعليم(.مسا

"يستدعي تأهيلهم من األول، يعني ما نركز على الخلل اللي عند عضو هيئة  

 الزم أبدأ معهم وناس متخصصة يقومون بذلك" )أستاذ 
ً
التدريس، هم أيضا

 مساعد العقيدة واملذاهب املعاصرة(. 

ويتبين اتفاق جميع أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهن بمختلف  

على أن عدم وجود برامج تأهيلية سواء في املرحلة الثانوية أو التخصصات 

قبل االلتحاق في املرحلة الجامعية للطالبات الصم وضعيفات السمع، كان له 

األثر السلبي على مستوى الطالبات الصم وضعيفات السمع في الجانب 

 اللغوي.  

مع عدم التوافق بين قدرات ومهارات الطالبات الصم وضعيفات الس 2-2

 وبين التخصصات املتاحة لهن:

كما أظهرت نتائج هذه الدراسة اتفاق معظم أعضاء هيئة التدريس ومن في  

حكمهن على عدم التوافق بين قدرات ومهارات الطالبات الصم وضعيفات 
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السمع، وبين التخصصات املتاحة لهن، وهذا ما أكد عليه املشاركات في 

 النصوص التالية:

تارون بناًء على قدراتهم العقلية طاملا أن الطالبة مجتهدة "فاملفروض أنهم يخ 

 بعد االنتهاء من السنة التحضيرية ال تجبر الطالبة على 
ً
ومعدلها عاٍل، فمثال

قسم محدد.،.. أعتقد أن التخصصات اللي فيها حاسب آلي واستخدامه 

 كهندسة الحاسب اآللي " )محاضر تربية خاصة(.

مكن لو كانت تتجه لألقسام العملية كالفنية، أو "أرى أن الطالبة الصماء م 

االقتصاد بيكون أفضل لها؛ ألن عندها مهارات عالية" )محاضر سنة وعلوم 

 حديث(. 

" الطالبات نستقبلهم كتعليم جامعي، لكن ليس من الضرورة أن الطالبة  

توجه إلى قسم نظري؛ ألن األقسام النظرية واملفاهيم تعمل مشكلة على 

ولذا نقول: توجيه الطالبات الصم وضعيفات السمع لألقسام الطالبة، 

 العملية بيكون أفضل" )أستاذ مشارك تربية خاصة(.

ويتضح اتفاق معظم أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهن على محدودية  

التخصصات املتاحة للطالبات الصم وضعيفات السمع، والتي تقتصر على 

قط في قسم التربية الخاصة، التخصصات النظرية، حيث تم قبولهن ف

 عليهن، كما 
ً
واحتوائه على العديد من املفاهيم املجردة والتي تشكل عبئا

أكدت جميع أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهن على مالءمة التخصصات 

العملية أكثر من التخصصات النظرية؛ نتيجة ضعف الطالبات في فهم 

 واستيعاب املفاهيم النظرية.

عضو هيئة التدريس بوجود طالبات صم وضعيفات السمع  عدم إبالغ 2-3

 داخل القاعة الدراسية:

 في عدم إبالغ عضو هيئة  
ً
كما توصلت النتائج إلى أن الخلل يظهر أيضا

التدريس ومن في حكمهن من األقسام االخرى بوجود طالبات صم وضعيفات 

استياء السمع داخل القاعة الدراسية، ومن خالل إجراء املقابالت يتضح 

ن من إعداد 
َّ
األعضاء من عدم إبالغهن بوجود فئات خاصة حتى يتمك

أنفسهن لذلك، أو تكليف شخص لديه الخبرة في تدريس الطالبات الصم 

 وضعاف السمع، كما توضح النصوص التالية ذلك:

"فأنا تفاجأت أن سجل في الشعبة طالبات ذوات قدرات خاصة، فكانت  

أنهم طالبات عاديات وراح أبدأ على طول  مفاجأة ألني دخلت على أساس

الشرح مثل كل محاضرة، فلما دخلت عليهم تفاجأت خاصة " )أستاذ مساعد 

 العقيدة واملذاهب املعاصرة(. 

" اكتشفت وجود الطالبة أثناء الحضور والغياب، وبعد محاضرتين تستوعب  

ذلك الطالبة إن عندها محاضرات وتحضر ثم اكتشفت أنها صماء،...وعرفت 

بعد كذا محاضرة؛ ألني ملا أحّضرها ما فيه أحد يرد، بعد ذلك عرفت أن 

عندي طالبة صماء من خالل أختها التي بلغتني" )محاضر توجيه وإرشاد 

 تربوي(. 

 إلحدى الطالبات الصم التي تم  
ً
 مؤملا

ً
كما تذكر إحدى املشاركات موقفا

يس بدمجها، دمجها مع الطالبات السامعات دون علم عضو هيئة التدر 

 فتقول: 

"فيه وحدة من الطالبات الصم تم طردها من قبل أستاذة أخرى وهي ال  

تعرف أن الطالبة عندها إعاقة سمعية، وأحرجتها أمام زميالتها وجاءت 

 للقسم منهارة تبكي، ملاذا أنا أتعرض لها األسلوب"؟!

وتولد هذه املواقف اثار نفسية على الطالبات الصم وضعيفات السمع، مما  

يترتب علية تدني التحصيل األكاديمي لهن، وقد تكون أحدى العوامل املؤدية 

 إلى االنسحاب من التعليم الجامعي.

 عدم توفر الدورات التدريبية في مجال تعليم الصم وضعاف السمع: 2-4

ه من املعوقات املرتبطة بمتطلبات دمج الطالبات كما توصلت النتائج إلى أن

الصم وضعيفات السمع هو عدم توفر الدورات التدريبية الشاملة في مجال 

تعليم الصم وضعاف السمع، مما جعل هناك فجوة بين عضو هيئة التدريس 

من غير املتخصصات، والطالبات الصم وضعيفات السمع، واملتمثلة في عدم 

التدريس املالئمة التي تساعد في إيصال املعلومة، وطرق معرفة استراتيجيات 

 التعامل معهن، وذلك كما ذكرت املشاركات في النصوص التالية:

"يا ليت لو كان عندنا دورات متعلقة بالصم وضعيفات السمع، أنا أول  

 دورات متنوعة، لغة 
ً

واحدة بروح؛ ألني حابة أعرف حاجة زي كذا، مثال

)أستاذ مساعد عقيدة واملذاهب  ل؛ ألن الدين املعاملة"اإلشارة، طرق التعام

 معاصرة(. 

أن عدم توفير دورات تدريبية فيما يتعلق باستراتيجيات تدريس الصم  

 أمام تطوير مستوى 
ً
وضعيفات السمع، وطرق التواصل معهن، تمثل عائقا

كفاءة أعضاء هيئة التدريس، وتحسين الخبرات، واملهارات، واملعارف لديهن 

 يما يتعلق بتعليم الصم وضعيفات السمع.ف

"ومن املفترض طاملا أن هناك دمًجا لطالبات الصم أن يكون هناك دورات  

تدريبية في كيف نتعامل مع الصم، وكيف نوصل املعلومة سواء داخل القاعة 

أو خارج القاعة، فأنا عن نفس ي لم آخذ دورة تدريبية" )أستاذ مساعد علم 

 نفس(.

دورات تنمي لدي مهارات التعامل مع هذه الفئة. وأنه طاملا "محتاجة إلى  

هناك دمج للطالبات الصم وضعيفات السمع")أستاذ مساعد تكنلوجيا 

التعليم(. يتضح من هذه النصوص أهمية توفر دورات تدريبيه في مجال 

تعليم الصم وضعاف السمع، بحيث تعمل على رفع كفاءه عضو هيئة 

 على التعامل مع الصم وضعاف السمع.التدريس بشكل يجعله قادر 
ً
 ا

 معوقات مرتبطة باستراتيجيات التدريس املستخدمة: (2)

 ( من 3د تحليل محتوى املوضوعات ظهر في هذا املوضوع الرئيس )ــوبع       

املوضوعات الفرعية، هي: )االعتماد على طرق التدريس التقليدية، عدم 

في تعليم الصم وضعاف السمع،  استخدام عضو هيئة التدريس التكنولوجيا

قلة إتاحة الفرصة الطالبات الصم وضعاف السمع في املشاركة(، وتم 

 التوصل لها من خالل عملية التحليل، وهي كما يلي:

 االعتماد على طرق التدريس التقليدية: 3-1

توصلت نتائج الدراسة إلى اعتماد أعضاء هيئة التدريس على الطرق  

 التقليدية في تدريس 
ً
 كبيرا

ً
الطالبات الصم وضعيفات السمع، مما يمثل عائقا

 أمامهن في إيصال املعلومة، كما يتضح ذلك من خالل النصوص التالية:

"حتى استراتيجيات التدريس ما كان عندي ذاك الوعي فيها؛ ألنها أول سنة  

تدريس، فكنت أستخدم معهم أسلوب املحاضرة حتى بدون نقاش معهم " 

 تعليم(. )محاضر صعوبات

"لم يكن هناك تنويع في استراتيجيات التدريس املالئمة للطالبة، فمسيرتي  

املهنية كاملة موجهة للطالبات السامعات، يعني ما عندي فئات مثل كذا" 

 )محاضر توجيه وإرشاد تربوي(.
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"بالنسبة الستراتيجيات التدريس لم تكن لدي اطالع أو تنويع؛ ألني مثل ما  

وجود هؤالء الطالبات في شعبتي مفاجأة بالنسبة لي، فأنا  قلت من قبل كان 

ليس لدي خلفية بالطرق التدريسية املالئمة لهم" )أستاذ مساعد العقيدة 

 واملذاهب املعاصرة(.

ونجد أن اعتماد أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهن على الطرق التقليدية  

قيات للمعلومة في تدريس الطالبات الصم وضعيفات السمع؛ يجعلهن متل

فقط. وذلك لعدم سعي أعضاء هيئة التدريس إلى البحث عن أساليب تدريس 

تراعي احتياجات الطالبات الصم وضعيفات السمع باإلضافة إلى عدم توفير 

 الدورات التدريبة لهن.

عدم استخدام عضو هيئة التدريس التكنولوجيا في تعليم الصم  3-2

 وضعيفات السمع:

راسة عدم استخدام عضو هيئة التدريس للتقنيات وتظهر نتائج الد 

التعليمية في تعليم الصم وضعيفات السمع، نتيجة عدم تهيئة البيئة 

التعليمية، من خالل توفير أجهزة العرض في القاعات الدراسية، يتضح ذلك 

 في النصوص التالية:

"استخدام وسائل العرض داخل املحاضرة كان بحدود القدرات،...وكانت  

سف البيئة التعليمية فيها بعض جوانب القصور، فنحن محتاجون بعض لأل 

 وتكنلوجيا وبأدوات وأجهزة تكون 
ً
القاعات التدريسية التي تكون مهيئة تقنيا

 مهيئة" )أستاذ مشارك تربية خاصة(. 

"هناك عروض بوربوينت لدى للمقرر، لكن لم أعدلها بالصور لتناسب الصم  

ة غير مهيئة بأجهزة بروجكتر" )أستاذ مساعد وضعيفات السمع؛ كون القاع

 تكنولوجيا تعليم(.

ومما ال شك فيه أن ادخال التكنولوجيا في تعليم الطلبة الصم وضعاف  

السمع له دور بارز في تحقيق أهداف العملية التعليمية والتغلب على 

املشكالت التي قد تواجههم وتسهيل وصول املعلومة لهم. ولتحقيق ذلك البد 

 مع.من عدم تهيئة البيئة التعليمية بشكل كامل للطلبة الصم وضعاف الس

 قلة إتاحة الفرصة لطالبات الصم وضعيفات السمع في املشاركة: 3-3

 قلة إتاحة الفرصة للطالبات الصم وضعيفات  
ً
وُتظهر نتائج الدراسة أيضا

السمع في املشاركة أثناء املحاضرة، نتيجة عدم اإلملام بطرق التواصل مع 

في الطالبات الصم وضعيفات السمع، كما ذكرت نصف املشاركات ذلك 

 النصوص التالية:

 ضعيفة، ممكن مشاركات  
ً
"مشاركات الطالبات داخل القاعة كانت أيضا

 كتابية فقط، بشفهي ال ما كنت أسالهم" )أستاذ مساعد إعاقة فكرية(.

"ونجد أن الطالبة الصماء جالسة بدون أي مشاركة داخل الصف" )أستاذ  

 مساعد علم نفس(.

 على إعطاء الطالبة فرصة باملشاركة؛ ألني لم أستطع  
ً
"لم أحرص نهائيا

 إيصال املعلومة، فكيف بخليها تشارك" )محاضر توجيه وإرشاد تربوي(.

ن لديهن حرص على يتنين أن أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهن لم يك 

إتاحة الفرصة للطالبات الصم وضعيفات السمع للمشاركة أثناء املحاضرة؛ 

 من إتاحة 
ً
بل يتم إعطاء الوقت للمترجمة؛ لتقوم بدورها في الترجمة بدال

 ما تقتصر املشاركات 
ً
الفرصة للطالبات باملشاركة، باإلضافة إلى أنُه غالبا

يقة الشفوية؛ مما يجعل الطالبة داخل القاعة الدراسية لديهن على الطر 

 الصماء أو ضعيفة السمع غير قادرة على املشاركة مع الزميالت السامعات.

 ( معوقات مرتبطة بمتطلبات طبيعة املقررات الدراسية:4)

( موضوعات فرعية، وهي: )صعوبة محتوى 3ويضم هذا املوضوع الرئيس )  

قدرات الطالبات الصم املقرر، عدم تكييف توصيف املقرر بما يتناسب مع 

وضعاف السمع، االعتماد على املهارة الكتابية( تم التوصل لها من خالل 

 عملية تحليل املقابالت، وهي كما يلي:

 صعوبة محتوى املقرر: 4-1

توصلت نتائج الدراسة إلى صعوبة محتوى املقررات الدراسية بالنسبة  

ن عضو هيئة لقدرات الطالبات الصم وضعيفات السمع؛ مما يتطلب م

 للطالبات، يتضح ذلك في النصوص 
ً
التدريس تلخيص املقرر ليصبح مالئما

 التالية:

"بأخذ املنهج وأعمله له عميلة تلخيص، حتى بعد عملية التلخيص كانوا  

الطالبات يعانين إلى حد ما من املنهج، كبير عليهم" )أستاذ مساعد إعاقة 

 فكرية(.

 هنا اإلشكالية، وفيها كم "مقرر النظام السياس ي باإلسالم  
ً
مادة نظرية تماما

مهول من املعلومات، فمن الصعب نقول معلومة ونترك معلومة مع وجود 

 مشكلة زمان ومشكلة توقيت ً" )أستاذ مساعد العقيدة واملذاهب املعاصرة(.

 يصعب توصيله حتى  
ً
 مكثفا

ً
 نظريا

ً
"مقرر علم النفس التربوي يعتبر مقررا

ما توصل املعلومة بسالسة، فما بالك بالطالبة الصماء في للطالبة العادية 

ظل عدم وجود مترجمة لغة اإلشارة" )محاضر توجيه وإرشاد تربوي(. ويتضح 

من هذه النصوص صعوبة محتوى املقررات الدراسية، وعدم مالءمتها 

لقدرات الطالبات الصم وضعاف السمع؛ مما يزيد من املعوقات التي تواجه 

دريس في عملية تدريس الطالبات؛ ذلك ألن إيصال املحتوى عضو هيئة الت

بأكمله يحتاج إلى وقت مضاعف مقارنة بالطالبات السامعات؛ وقد يتطلب 

من أعضاء هيئة التدريس املتخصصات تلخيص محتوى املقرر ليتناسب مع 

قدرات الطالبات. أما غير املتخصصات فيواجهن صعوبات تجاه املحتوى، مع 

 مناسبة املحتوى وصعوبته على الطالبات. إدراكهن بعدم

عدم تكييف توصيف املقرر بما يتناسب مع قدرات الطالبات الصم 4-2

 وضعيفات السمع:

 إلى عدم تكييف توصيف املقرر بما يتالءم مع  
ً
توصلت نتائج الدراسة أيضا

قدرات الطالبات الصم وضعيفات السمع، حيث يتم إعطاؤه للطالبات الصم 

 مع بشكل كامل، يتضح ذلك من خالل النصوص التالية:وضعيفات الس

"توصيف املقرر ال يتم تعديله أو تكييفه، فالطالبات الصم وضعيفات  

 السمع يأخذونها كاملة كما وردت بالتوصيف" )أستاذ مشارك تربية خاصة(.

"أبرز التحديات التي واجهتني أثناء تدريس ي اختيار املوضوعات في مفردات  

نت الصعوبة في تحديد أيها هو األهم فاملهم بهذه املوضوعات" املقرر، فكا

 )أستاذ مساعد تكنولوجيا تعليم(.

أن أبرز ما يواجه أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهن هو عدم وجود  

تعديالت على توصيف املقرر، بحيث تكون مخصصة للطالبات الصم 

س على تحديد وضعيفات السمع بشكل رسمي، وعدم قدرة عضو هيئة التدري

 لترابط املحتوى؛ لذا تعطى 
ً
املوضوعات املناسبة واألخرى غير املناسبة؛ نظرا

. كما ذكر إحدى املشاركات:
ً
 الطالبة التوصيف كامال
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"ما كان فيه ش يء رسمي بخصوص التوصيف، إنما عضو هيئة التدريس  

يشوف الش يء السهل ويعطيهم، والصعب يتم استبعاده" )محاضر صعوبات 

 (.تعلم

وبعد تحليل الباحثتان ملحتوى عدد من نماذج التوصيف للمقررات، سواء  

من داخل قسم التربية الخاصة أو من األقسام األخرى كقسم الثقافة 

اإلسالمية، اتضح احتواؤها على كم هائل من املفردات واملفاهيم النظرية، 

لى  حيث تحوي التوصيفات على عدد من املوضوعات التي قد يصل عددها إ

(، ويصعب إيصالها للطالبات، كما لم يكن هناك أي مالحظات 12( أو )11)

تتعلق بمراعاة الطالبات ذوات اإلعاقة؛ لذا يجد أعضاء هيئة التدريس من في 

حكمهن صعوبة في القدرة على إيصال جميع مفردات التوصيف للطالبات 

مل الصم وضعيفات السمع في مؤسسات التعليم العالي، مما يستدعي ع

 تكييف لها لتتالءم مع قدرات الطالبات الصم وضعيفات السمع.

 االعتماد على املهارة الكتابية: 4-3

كما أظهرت نتائج هذه الدراسة أن أبرز ما يواجه عضو هيئة التدريس هو        

االعتماد على املهارة الكتابية في تقييم الطالبات الصم وضعيفات السمع، وما 

من ضعف في مستوى اإلجابات، باإلضافة إلى ضعف  تتضمنه هذا الطريقة

 القدرة على الكتابة لديهن، يتضح ذلك في النصوص التالية:

"التكاليف كنت بطلبها بيكون االعتماد على الكتابة ما كان فيها نوع من  

التواصل؛ ألني لو طلبت منهم حاجة تفاعلية وأنا ال أعرف لغة اإلشارة وكنت 

 
ً
 فكنت اعتمدت على الكتابة،...أغلب اختباراتي بحس أنها تأخذ مجهودا

ً
 ووقتا

كانت كتابية، كنت أفكر أعمل اختبارات شفهية بس لم أعملها؛ ألنني ال أفهم 

 ماذا تقول للمترجم" )أستاذ مساعد إعاقة فكرية(.

 ي مهارات ــدرات الطالبات الصم فــ ي قـــن خالل املقابالت تدن ــكما يضح م 

مرتبط بأثر سلبي في اإلعاقة السمعية على الجانب اللغوي،  القراءة والكتابة،

وعدم تنمية مهارات القراءة والكتابة للطالبات الصم وضعاف السمع في 

 املراحل الدراسية، كما ذكرت إحدى املشاركات:

"أساليب التقييم كانت كتابية نفس الطالبات العاديات، ولكن خطوطهم  

أصححها، ممكن لو كان التقييم شفهًيا مع كانت صعبة، وأعاني ملا أقرأها و 

لغة اإلشارة كانوا قادرين على التعبير أكثر من الكتابة، وتكون درجتهم أفضل" 

 )محاضر صعوبات تعلم(.

  
ً
مستوى القراءة والكتابة ضعيف لألسف خاصة للصم، أما ضعيفات  "طبعا

دي طالبة السمع ما كانوا ضعيفات بدرجة كبيرة، بالنسبة لالختبارات كان عن

ضعيفة وصلت للنهائيات، قابلتها في املستوى النهائي كانت ضعيفة، وكنت 

أشرح لها األسئلة باإلشارة في املكتب، بعدين آخذها للمحاضرة وأعطيها 

 نفس اختبار الطالبات العاديات" )أستاذ مساعد تربية 
ً
االمتحان، طبعا

 خاصة(.

 في توصيف املقرر، أنا ما "أما بالنسبة ألساليب التقييم فكانت محددة ت 
ً
ماما

أقدر أغيرها، فهو معمول للطلبة العاديين" )أستاذ مساعد تكنلوجيا 

 التعليم(. 

 املو على أنه في االختبارات نختبر الجزئية اللي أخذنها  
ً
"واالختبارات أيضا

 كاملة" )أستاذ مساعد العقيدة واملذاهب املعاصرة(.

يتبين مما سبق اعتماد عضو هيئة التدريس في تقييم الطالبات الصم  

وضعيفات السمع سواء في االختبارات التحريرية أو املتطلبات البحثية على 

املهارة الكتابية، حيث ترى البعض أنها وسيلة تقييم مالئمة لقدرات الطالبات 

على املهارة الصم وضعيفات السمع، بينما ترى البعض اآلخر أن االعتماد 

الكتابية يحد من قدرة الطالبات الصم وضعاف السمع على اإلجابة بشكل  

 كامل، باإلضافة إلى ضعف مهارات القراءة والكتابة لديهن.

 ( معوقات مرتبطة بمترجم لغة اإلشارة:5)

( من املوضوعات الفرعية، هي: )عدم توفر 3يظهر في هذا املوضوع الرئيس ) 

مترجمات لغة اإلشارة، نقص عدد مترجمات لغة اإلشارة، مدى كفاءة مترجم 

 لغة اإلشارة( تم التوصل لها من خالل عملية التحليل، وهي كما يلي:

 عدم توفر مترجمات لغة اإلشارة:5-1

سة إلى أن من أهم املعوقات التي واجهت أعضاء حيث توصلت نتائج الدرا     

، كما 
ً
هيئة التدريس ومن في حكمهن هو عدم توفر مترجمة لغة اإلشارة حاليا

 يتضح من خالل النصوص التالية: 

"لم يكن هناك مترجم لغة إشارة طيلة الفصل الدراس ي، ولو كان هناك  

ت املحاضرة الستطاع إيصال املعلومة للطالبة بشكل جيد، خاصة أن وق

ساعتان، لو املترجم وصل للطالبة نصف املعلومات أقلها نوصل للطالبة 

" )محاضر توجيه وإرشاد تربوي(.
ً
 شيئا

"غياب مترجمة لغة اإلشارة، وهذا كان له دور كبير في عدم وصول املعلومات  

 إلى الطالبة الصماء باملستوى املطلوب"")أستاذ مساعد علم نفس(.

ن املقابالت يتضح ان غياب الخدمات املساند للطالبات كما يتضح م      

 على 
ً
الصم وضعاف السمع واهمها وجود مترجم لغة اإلشارة ينعكس سلبا

 مستوى تحصيل الطالبات ومدى وصول املعلومة لهن. كما أفادت إحدى 

 املشاركات:

"املفروض أن الجامعة تتخذ خطوه كبيرة في مجال الخدمات املساندة  

 نس
ً
 إلى  57بة اإلعاقة السمعية، يعني نتكلم عن ما بين خصوصا

ً
  60ألفا

ً
ألفا

سنة، نسبة ما هي  60أصم موجود هذه النسبة من عمر امليالد إلى عمر 

ببسيطة، هؤالء يحتاجون للتعليم الجامعي...، البد من وجود خدمات 

 في التعليم " )محاضر تربية خاصة(. 
ً
 مساندة؛ ألن لهم حقا

 مترجمات لغة اإلشارة:نقص عدد  2- 5 

أشار أعضاء هيئة التدريس في قسم التربية الخاصة أنه حتى مع توفر       

مترجمات لغة اإلشارة كانت أعدادهن قليلة، كما يتضح من خالل النصوص 

 التالية:

"وكان من املفروض أن يتوفر عدد كاٍف من مترجمي لغة اإلشارة، ولكن  

مترجمي لغة اإلشارة" )أستاذ مشارك  لألسف ما كان عندنا عدد كاٍف من

 تربية خاصة(.

 "...ما كان عندنا أساتذة لغة اإلشارة" )أستاذ مساعد إعاقة فكرية(. 

أن القصور في عدد ُمترجمي اإلشارة سوف يترتب عليه  فيه ومما ال شك      

العديد من املشكالت االكاديمية سوف يواجهها عضو هيئة التدريس من 

 بات الصم وضعاف السمع من ناحية أخرى.ناحية، والطال

 مدى كفاءة مترجم لغة اإلشارة: 5-3 

كما توصلت نتائج الدراسة إلى أن من املعوقات التي واجهت أعضاء هيئة       

التدريس في قسم التربية الخاصة، عدم كفاءة مترجم لغة اإلشارة، مما يؤثر 

سمع، يتضح ذلك من على مدى وصول املعلومة للطالبات الصم وضعيفات ال

خالل: "كانت املترجمة تعاني؛ ألنها لم تكن بمستوى الكفاءة املطلوبة، كانت 
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املعلومة، فكانت ينقصها الكفاءة التي تسهل توصيل املعلومة للطالبة بشكل 

 سريع" )أستاذ مشارك تربية خاصة(.

أعطي مترجمة لغة اإلشارة فرصة للترجمة هذا يفقدني " أنا ملا  

 أن األستاذة تكون متخصصة 
ً
التركيز،....كنت حاسة أنه أسهل بكثير جدا

ومعها لغة اإلشارة من أني أتكلم ومعي مترجمة لغة اإلشارة"،... أوصل معنى 

معين، فاملترجم ما عرف كيف يوصله بلغة اإلشارة" )أستاذ مساعد إعاقة 

يتضح من النصوص السابقة أن املترجمات لم يكن متفرغات فكرية(. 

للترجمة، واعتماد البعض على التواصل الشفهي مع الطالبات، مما يقلل من 

مستوى ثقة عضو هيئة التدريس بمترجم لغة اإلشارة؛ لذا هناك ضرورة 

لتوفير عدد كاٍف من املترجمات املؤهالت بحيث يسهل إيصال املحتوى العلمي 

 ت في القاعات الدراسية.للطالبا

السؤال الثاني: ما التحديات التي واجهت الطالبات الصم وضعيفات السمع 

من منظور الطالبات  الجامعات السعوديةفي مجال الخدمات املساندة في 

 أنفسهن؟

اَمَت الباحثتان       
َ
بتحليل بيانات املقابالت وتصنيفها، باستخدام طريقة ق

 
ً
إلجابات املشاركات، والرجوع إلى السجالت تحليل املوضوعات وفقا

األكاديمية واملذكرات الشخصية للطالبات، وتوصلت الباحثتان إلى أربع 

موضوعات رئيسة للتحديات التي واجهت الطالبات الصم وضعيفات السمع، 

وهي: )الخدمات املرتبطة بالعملية التعليمية، الخدمات املرتبطة البيئة 

دارية، الخدمات اإلرشادية(، وتفرع من كل موضوع التعليمية، الخدمات اإل 

(، وسيتم 4رئيس مجموعة من املوضوعات، كما تتضح في جدول رقم )

 عرضها فيما يلي:

 الخدمات مرتبطة بالعملية التعليمية: (1)

( موضوعات فرعية، وهي: )عدم توفر 5يضم هذا املوضوع الرئيس )      

غة اإلشارة، عدم السماح باالستعانة مترجمة لغة إشارة، عدم كفاءة مترجم ل

بمدون داخل القاعة، عدم استخدام التقنيات التعليمية من قٍبل عضو 

هيئة التدريس، صعوبة املقررات الدراسية، قلة إتاحة فرص املشاركة داخل 

 القاعة( تم التوصل لها من خالل عملية تحليل املقابالت، وهي كما يلي:

 رة:عدم توفر مترجمة لغة إشا 1-1

أشارت الطالبة الصماء )ندى( التي تم دمجها مع الطالبات السامعات إلى        

أن أهم املشكالت التي تواجهها هو عدم توفر مترجمة لغة إشارة، كما ذكرت 

 في النص التالي:

"كذلك من أصعب املشاكل التي واجهتني عدم توفير مترجمة لغة إشارة،  

عدم اهتمام الدكتوراة وتوضيح األشياء  أحتاج مترجمة لغة إشارة ضروري،..

الضرورية وتنبيه زميالتي غير الصم لتقديم املساعدة فيما أحتاج من شرح 

 األشياء التي ال أفهمها". 

        
ً
ويتضح من النص السابق أن عدم توفر مترجمة لغة إشارة يشكل عائقا

 أمام الطالبة الصماء في إيصال املادة العلمية، وعدم 
ً
القدرة على فهم كبيرا

 بتوفير 
ً
املحاضرات؛ وتعزو الباحثتان ذلك إلى أن الجامعة؛ إذ لـم تولِّ اهتماما

مترجمة لغة إشارة في ظل دمج الطالبة الصماء مع الطالبات السامعات في 

القاعة الدراسية، مما يؤثر بشكل سلبي على مستوى الطالبة. كما اكدت 

اثناء املقابالت على أهمية وجود  جميع أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهن

عدد كافِّ من مترجمات لغة اإلشارة لنجاح العملية التعليمة والتغلب على 

 املشكالت التي قد تواجه الطالبات الصم وضعيفات السمع.

 عدم كفاءة مترجمة لغة اإلشارة: 1-2

وعلقت الطالبات الصم وضعاف السمع الالتي تم دمجهن بقاعة خاصة        

داخل الجامعة على عدم كفاءة مترجمة لغة اإلشارة، مما يؤدي إلى صعوبة 

 فهم املحتوى املقدم، كما أشارت في النصوص التالي:

"مترجمة لغة اإلشارة السعودية واضحة أفضل من مترجمة لغة اإلشارة  

 لم إشارة قليل" )غيداء(.الخارجية؛ ألنها تتك

"مترجمة لغة اإلشارة السعودية توصل املعلومة استخدام لغة إشارة  

 واضحة، أما مترجمة لغة اإلشارة الخارجية ما تفهم" )نفال(.

"مترجمة لغة اإلشارة تتكلم أكثر واإلشارة ضعيفة، أنا أحتاج إشارة مع  

 النطق" )فاتن(.

ر جميع الطالبات ا        لصم وضعاف السمع الالتي تخرجن من حيث عبَّ

الجامعة منذ مدة من الجامعة عن عدم كفاءة مترجمة لغة اإلشارة في نقل  

املحتوى العلمي؛ مما كان له األثر على املستوى التحصيلي لهن، كذلك يظهر 

اعتماد إحدى مترجمات لغة اإلشارة على التواصل الشفهي؛ األمر الذي 

 في وصول املعلو 
ً
مة للطالبات؛ نتيجة الختالف مخارج الحروف يشكل عائقا

 واللهجات حيث كانت من إحدى الدول العربية.

 عدم السماح باالستعانة بمدون داخل القاعة: 1-3

 اح لهن بإدخال ـــدم السمـــ ى عـــاف السمع إلـــات الصم وضعـــارت الطالبــأش 

 التالية:مدون داخل القاعة الدراسية، كما يتضح في النصوص 

""ال يسمح، وأنا بالتأكيد أحتاج لذلك، ما أقدر أشوف كالم الدكتورة وأكتب  

 صعب" )غيداء(.

"ال يسمح عضو هيئة التدريس باالستعانة بمدون داخل القاعة، فالكتابة  

 عندي بدرجة متوسطة، ما كان فيه أحد يساعدني" )فاتن(. 

لتي واجهت الطالبات يتضح من العرض السابق، أن من التحديات ا       

ن داخل القاعة  الصم وضعيفات السمع هي عدم السماح وجود مدّوِّ

الدراسية، حيث تعاني الطالبات الصم وضعيفات السمع من ضعف في 

املهارات الكتابية؛ نتيجة الفقدان السمعي الذي يؤثر على الجانب اللغوي 

بالدخول مع لديهن. وترى الباحثتان ان السبب وراء عدم السماح للمدون 

الطالبات الصم وضعاف السمع للقاعة الدراسة هو نتيجة لعدم وجود مركز 

 الخدمات املساندة في الجامعة.

 عدم استخدام عضو هيئة التدريس التقنيات التعليمية: 1-4

أشارت جميع الطالبات الصم وضعاف السمع إلى عدم استخدام معظم        

لتقنية التعليمية التي تسهم في إيصال أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهن ل

 املعلومة، كما جاء ذلك في النصوص التالية:

"أعرف أن الدكتورات ال يستطيعون إيصال املعلومة، وكذلك يصعب عليهن  

فهم لغتي، ولكن أحتاج منهن االجتهاد في إيصال املعلومة بأي شكل مثل 

وانخفاض البروجكتر، وعدم تهميش ي؛ ألن ذلك يسبب تدني مستواي 

 درجاتي")ندى(.

يتبن من النصوص السابقة، اتفاق جميع الطالبات الصم وضعيفات        

السمع على أن عدم استخدام عضو هيئة التدريس التقنيات التعليمية تعتبر 

من أبرز املشكالت التعليمية والتي واجهت الطالبات في مسيرتهن التعليمية، 
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لك لتنويع تلقي املعلومة وإيصالها حيث تظهر الحاجة لذلك بشكل جلي؛ وذ

 فهم 
ً
بأكثر من طريقة؛ مما يؤدي إلى ترسيخها في ذهن الطالبات، وأيضا

 املعلومة بأكثر من طريقة

 صعوبة محتوى املقررات الدراسية: 1-5

أشارت جميع املشاركات إلى أن أبرز املشكالت التي واجهتهن خالل الدراسة       

ملقررات الدراسية، كما يتضح ذلك في الجامعية هو صعوبة محتوى ا

 النصوص التالية:

"عدم تحميلي ما هو فوق طاقتي في املنهج، ومقارنتي بزميالتي غير الصم،  

 ويفترض تخصيص جزئيات تتناسب مع قدراتي")ندى(.

يتضح من العرض السابق اتفاق جميع املشاركات الصم وضعيفات        

لدراسية دون ظهور فروق تبًعا الختالف السمع على صعوبة محتوى املقررات ا

شدة اإلعاقة، حيث يتضح عدم مراعاة أعضاء هيئة التدريس لقدرات 

 للطالبات 
ً
الطالبات الصم وضعيفات السمع، حيث يتم إعطاء املقرر كامال

 الصم وضعيفات السمع.

 قلة إتاحة فرص املشاركة داخل القاعة: 1-6

لسمع إلى أن من العوامل املؤثرة في أشارت الطالبات الصم وضعيفات ا      

العملية التعليمة كانت عدم إتاحة الفرصة لهن في املشاركة أثناء املحاضرات، 

 كما يتضح ذلك في النصوص التالية:

 " الدكتورة ما تعرف لغة اإلشارة ما تسمح باملشاركة" )غيدا(.

 عادة " إذا خلصت األستاذة شرح تسأل على الطالبات تبون ش يء أو تبون إ

 شرح" )نفال(.

"وضروري جًدا عدم إهمالي وتهميش ي؛ ألن االهتمام بي ينعكس على فهمي 

 للمادة وتحصيلي فيها" )ندى(.

يتضح من العرض السابق أنه كان هناك قلة في إتاحة فرص املشاركة       

داخل القاعة الدراسية، وعدم االهتمام بوجود الطالبات الصم داخل 

القاعة؛ وذلك لعدم وجود مترجمة لغة إشارة، مما يؤثر على مستوى تفاعل 

الطالبة أثناء املحاضرة، وتعزو الباحثتان تجنب أعضاء هيئة التدريس 

كة الطالبات الصم وضعيفات السمع لعدم إملامهن بطرق التواصل التي مشار 

تمكنهن من فهم الطالبات والتفاعل معهن أثناء املحاضرات، وهذا األمر 

أكدت عليه أيًضا أعضاء هيئة التدريس من عدم إتاحة الفرصة للطالبات 

الصم وضعيفات السمع في املشاركة أثناء املحاضرة؛ وذلك لعدم املعرفة 

 بطرق التواصل معهن.

 عدم توفير أجهزة العرض دخل القاعات الدراسية: 2-1

أشارت جميع الطالبات الصم وضعاف السمع إلى أن أبرز املشكالت        

املرتبطة بالبيئة التعليمية هو عدم توفير أجهزة العرض دخل القاعات 

 الدراسية، كما يتضح ذلك في النصوص التالية:

"أحتاج شرح املحاضرة في ببروجكتر؛ لكي يسهل علّي الفهم واإلعادة  

 وحفظها")ندى(.

 ة عرض حتى الدكتورة ما تجيب البتوب في القاعة" )فاتن(."ال يوجد أجهز  

وتشير النصوص السابقة إلى أن من التحديات التي واجهت الطالبات الصم  

وضعيفات السمع، عدم توفير أجهزة العرض دخل القاعات الدراسية، مما 

يحد من قدرة أعضاء هيئة التدريس على استخدم التقنيات التعليمية، 

دة من إمكانيات التقنيات التعليمية في تدعيم توصيل املعلومة وعدم االستفا

 للطالبات الصم وضعيفات السمع.

 عدم توفر أجهزة إشارات ضوئية داخل القاعات الدراسية: 2-1

أكدت جميع الطالبات الصم وضعاف السمع على عدم وجود أجهز        

 تالية:إشارات ضوئية لإلنذار وغيره، كما يتضح ذلك في النصوص ال

 "ال يوجد إشارات ضوئية لإلنذار وأكيد الصم يحتاجون لها")فاتن(. 

 " ال توجد إشارات ضوئية في القاعات مع البنات غير الصم")ندى(. 

يتبين من العرض السابق اتفاق جميع الطالبات الصم وضعيفات السمع  

 على عدم توفر أجهزة إشارات ضوئية تعمل في حال اإلنذار داخل القاعات 

 الدراسية.

 وجود مشتتات داخل القاعة الدراسية: 2-3

أشارت الطالبات الصم وضعاف السمع إلى وجود مشتتات داخل القاعة       

 على العملية التعليمية، كما يظهر في النصوص 
ً
الدراسية تؤثر على سلبا

 التالية:

اعات "املساحة وسط؛ ألن أصوات البنات ما تخليني أركز مع الدكتورة،...في ق 

 عدد البنات كثير ما ألقى مكان والدكتورة تجلسني عندها".) ندى(.

"أصوات البنات برا القاعة تسبب إزعاًجا للصم، ونغلق الباب؛ لكي ما  

 يزعجنا الصوت" ) نفال(.

يتضح من العرض السابق أن من التحديات التي واجهت الطالبات الصم      

قاعة الدراسية، تتمثل في وضعيفات السمع هي وجود مشتتات داخل ال

األصوات العالية للطالبات السامعات، حيث تعاني املشاركة )ندى( التي تم 

 بشكل كامل مع الطالبات السامعات من ازدحام وضوضاء، 
ً
دمجها حاليا

 داخل القاعة الدراسية، بينما أفادت 
ً
وعدم توفر مقعد للجلوس أحيانا

في قاعة دراسية خاصة بهن  1431 املشاركات األخريات الالتي تم دمجهن عام

من وجود الضوضاء خارج القاعة الدراسية، وتعزو الباحثتان ذلك إلى قرب 

القاعة املخصصة لطالبات الصم وضعيفات من كافتيريا الجامعة، حيث 

يكون هناك تجمعات للطالبات السامعات، وارتفاع األصوات، في ظل عدم 

 وجود عوازل للصوت في القاعة الدراسية.

 الحاجة إلى توفير الخدمات النفسية: 2-4

أشارت الطالبات الصم إلى أن من أهم املشكالت التي تواجههن داخل       

 الجامعة هو عدم توفير الخدمات النفسية، كما يتضح في النصوص التالية:

 أحتاج أخصائية نفسية في الجامعة، وأهم سبب ما فيه مترجمة، وال  
ً
"أحيانا

 ، وال طريقة االختبارات" )ندى(.أفهم املحاضرات

 أحتاج أخصائية نفسية في الجامعة، السبب فيه مشاكل في البيت"  
ً
"أحيانا

 )غيدا(.

ا في إدراك الحاجة إلى الخدمات       
ً
يتبين من العرض السابق أن هناك اختالف

رت املشاركات ذوات  النفسية داخل الجامعة تبًعا لشدة اإلعاقة، حيث عبَّ

الضعف السمعي الشديد إلى الحاجة إلى وجود خدمات نفسية في الجامعة، 

ت الصم وتتمثل في وجود أخصائية نفسية قادرة على التعامل مع الطالبا

بينما لم تعبر الطالبات ضعاف السمع عن حاجتهن للخدمات النفسية، حيث 

 أفادت املشاركة فاتن ضعيفة السمع:

 "أنا ال أحتاج أخصائية نفسية الحمد هلل". 
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وبرجوع الباحثتان إلى السجل األكاديمي اتضح تحقيقها للنجاح في جميع        

من املقررات وعدم الرسوب في  املقررات، وحصلت على تقدير ممتاز في عدد

أي مقرر، وتعزو الباحثتان ذلك بحسب خبرتهما التدريسية إلى ما تتمتع به 

التي  الطالبة من دافعية عالية نحو التعلم وتحقيق النجاح رغم التحديات

 تواجهها أثناء مسيرتها التعليمية.

رت املشاركة )نفال( زارعة القوقعة عن عدم حاجته        ا لألخصائية كما عبَّ

 
ً
النفسية داخل الجامعة، وتعزو الباحثتان ذلك إلى أن الطالبة تلقت اهتماما

 من األسرة منذ مرحلة الطفولة، حيث تم زراعة القوقعة لها في وقت 
ً
بالغا

مبكر منذ اكتشاف الفقدان السمعي، بعد ذلك تلقت التأهيل الالزم لنجاح 

مما ساعدها على تحسن النمو  العملية، وتوفير بيئة لغوية تحفيزية لها،

 اللغوي لديها، واعتمادها على التواصل الشفهي بالدرجة األولى. 

 ( الخدمات اإلدارية:3)

ويضم هذا املوضوع الرئيس اثنين من املوضوعات الفرعية، وهي: )عدم       

ل موظفات الجامعة، صعوبة  تنفيذ إجراءات الحذف واإلضافة من قبِّ

اخل الجامعة( تم التوصل لها من خالل عملية تحليل التعامل مع املوظفات د

 املقابالت، وهي كما يلي:

ل موظفات الجامعة: 3-1  عدم تنفيذ إجراءات الحذف واإلضافة من قبِّ

أشارت الطالبات الصم وضعاف السمع إلى عدم تنفيذ إجراءات الحذف       

ل موظفات الجامعة وتأخر املعامالت الخاصة بهن، كما  واإلضافة من قبِّ

 يتضح ذلك في النصوص التالية:

"أجد مساعدة من املرشدة الطالبية وليس من القبول والتسجيل عشان  

 الحذف واإلضافة" )نفال(. 

ة تعمل لي حذف وإضافة وليس من القبول والتسجيل، أول "املرشدة الطالبي 

 مرة رحت ما يفهمون ما فيه مترجمة" )فاتن(.

"ما كان فيه سهولة، أذكر تأخروا علينا ملا قبلونا، وتعديل الجدول املرشدة في  

 القسم" )غيداء(.

يتبين من هذه النصوص السابقة أن من التحديات التي واجهت الطالبات        

ل  الصم وضعيفات السمع هي عدم تنفيذ إجراءات الحذف واإلضافة من قبِّ

موظفات الجامعة طوال مدة الدراسة في الجامعة، باإلضافة إلى التأخر في 

 إجراءات القبول. 

 صعوبة التعامل مع املوظفات داخل الجامعة:  3-2

رت الطالبات الصم وضعاف السمع أن من أبرز املشكالت التي واجهت       هن عبَّ

هي عدم تعاون موظفات الجامعة معهن، وعدم املعرفة بطرق التعامل معهن، 

 كما يتضح ذلك في النصوص التالية:

"ال ما فيه تعاون، بس فيه بالكافتيريا موظفة أختها صماء كانت تفهم زميالتي  

 الصم")نفال(.

"نعم، بس كان فيه صعوبة مررة لين يفهمون ما فيه مترجمة لغة إشارة"  

 اء(.)غيد

يتضح من العرض السابق أن من التحديات التي واجهت الطالبات الصم        

وضعيفات السمع هي صعوبة التعامل مع موظفات الجامعة، وعدم تعاون 

املوظفات مع الطالبات.. وتعزو الباحثتان هذه النتيجة إلى عدم وجود 

الصم مترجمة لغة إشارة، وانعدام التدريب املتعلق بطرق التعامل مع 

وضعاف السمع داخل الجامعة، مما قد يؤدي إلى اتجاهات سلبية نحوهن 

 وعدم التعاون معهن.

 ( الخدمات اإلرشادية:4)

يضم هذا املوضوع الرئيس اثنين من املوضوعات الفرعية، وهي: )انعدام       

مصادر املعلومات املناسبة لطالبات الصم وضعاف السمع، عدم مالئمة 

ات لطالبات الصم وضعاف السمع( تم التوصل لها من خالل املكتبة الحتياج

 عملية تحليل املقابالت، وهي كما يلي:

 انعدام مصادر املعلومات املناسبة للطالبات الصم وضعيفات السمع: 4-1

أشارت الطالبات ضعيفات السمع إلى عدم توفر مصادر املعلومات املناسبة،  

 نصوص التالي:أو نشاطات مالئمة لهن، كما يتضح من ال

"ال يوجد مصادر معلومات عن خدمات الصم وال أحد يسألنا الصم وش  

 يبون" )نفال(.

 "ال ما فيه اجتماع أو نشاط نروح مع البنات السامعات" )فاتن(. 

يتضح من النصوص السابقة، أن من التحديات التي واجهت الطالبات        

ضعيفات السمع هي عدم توفر مصادر معلومات تالئم احتياجاتهن، وعدم 

وجود أنشطة مع الطالبات السامعات، مما يدل على رغبة الطالبات الصم 

 وضعيفات السمع باملشاركة في األنشطة الالمنهجية.

في الرغبة في املشاركة في األنشطة الالمنهجية بين كما يظهر اختالف        

الطالبات الصم وضعاف السمع تبًعا لشدة اإلعاقة، إذ يظهر رغبة الطالبتين 

ضعيفتي السمع )نفال( و)فاتن( باملشاركة في األنشطة االجتماعية والثقافية 

 داخل الجامعة. وتفسر الباحثتان من خالل خبرتهما أن املشاركتين كانتا على

عالقة دائمة بالطالبات السامعات داخل الجامعة، مما يجعلهن يتطلعن إلى 

 وجود أنشطة تسمح لهن باملشاركة مثل أقرانهن السامعات.

عدم توافق املكتبة الجامعية مع احتياجات الطالبات الصم وضعيفات 4-2

 السمع:

بة أشارت جميع الطالبات الصم وضعيفات السمع إلى عدم توافق املكت       

الجامعية مع احتياجات الطالبات الصم وضعيفات السمع، كما يتضح ذلك 

 في النصوص التالية:

 "ما فيه فايدة، جيتها مرة ما فيه مترجمة" )غيدا(. 

 "نعم ذهبت زيارة املكتبة معه أستاذة وما فيه فايدة" )فاتن(. 

ياجات يتضح من العرض السابق، عدم مالءمة املكتبة الجامعية مع احت       

الطالبات الصم وضعيفات السمع، حيث لم تستفد الطالبات الصم 

وضعاف السمع االستفادة من املكتبة الجامعية؛ نتيجة لعدم وجود موظفات 

 مؤهالت للتعامل معهن.

 مناقشة النتائج:

سعت الدراسة الحالية إلى التعرف على معوقات دمج الطالبات الصم      

السعودية من منظور أعضاء هيئة التدريس.  الجامعاتوضعيفات السمع في 

ويمكننا استنتاج أن هناك مجموعة من املعوقات التي أدت إلى وجود 

صعوبات في تدريس أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهن للطالبات الصم 

وضعيفات السمع في املرحلة الجامعية، وهذه النتيجة تتفق مع دراسة 

[ اللتان تناولتا تجارب دمج 7يجي ] [، ودراسة الريس والخر 1الشمسان ]

الطلبة الصم وضعاف السمع في التعليم العالي، وتوصلتا إلى وجود مشكالت 
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عديدة تتعلق بالجوانب األكاديمية، واإلدارية، واالجتماعية داخل الجامعة، 

 على الطلبة الصم وضعاف السمع. 
ً
 والتي تؤثر سلبا

من أعضاء هيئة التدريس ومن في وأظهرت النتائج أن منسوبي الجامعة       

حكمهن يشعرون بعدم الرضا حول أدائهن داخل املحاضرات العلمية؛ وذلك 

نتيجة لحداثة التجربة في تدريس الصم وضعيفات السمع، وعدم وجود مركز 

م خدمات املشورة لهن فيما يتعلق بطرق التواصل مع  خدمات مساندة يقّدِّ

أن عضو هيئة التدريس غير قادرة على  الطالبات، ونتيجة لتلك العوامل نجد 

إيصال املعلومة للطالبات الصم وضعيفات السمع، مما يؤثر عليهن بشكل 

[. 34[ ودراسة محمد ]33سلبي، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة جونسون ]

وتبين من الدراسة الحالية أن عدم إملام أعضاء هيئة التدريس ومن في 

 
ً
أمامهن في التواصل مع الطالبات الصم حكمهن بلغة اإلشارة شكل عائقا

وضعيفات السمع، وعدم القدرة على إيصال املعلومة، مما يؤكد على أهمية 

معرفة عضو هيئة التدريس بلغة اإلشارة وطرق التواصل األخرى مع الصم 

 [.35وضعيفات السمع. وتتفق هذه النتيجة مع ما أشارت إليه دراسة دوملان ]

استجابات أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهن من كما أظهرت بعض       

[ حيال اتجاهاتهن حول 36] غير املتخصصات عدم التوافق مع دراسة عمر

قدرات الطالبات الصم وضعيفات السمع والتوقعات اإليجابية نحوهن؛ 

تعزو الباحثتان هذه النتيجة إلى أن أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهن من 

ديهن انطباعات سلبية نحو قدرات الطالبات الصم غير املتخصصات ليس ل 

وضعيفات السمع، كذلك كان التركيز على االنضباط في حضور املحاضرات، 

[ أن توقعات أعضاء هيئة التدريس تكون مرتفعة حول  1وتؤكد الشمسان ]

قدرات الطالبات الصم وضعيفات السمع؛ وذلك لعدم وجود توقعات 

وضعيفات السمع وإنما يعتمدون على  مسبقة عن قدرات الطالبات الصم

 مستواهن الدراس ي داخل القاعة.

كشفت نتائج الدراسة الحالية عدم وجود تعاون بين أعضاء هيئة       

التدريس ومن في حكمهن، حيث يظهر لدى أعضاء هيئة التدريس من غير 

املتخصصات عدم معرفتهن بأساليب التدريس وطرق التقييم املناسبة 

لصم وضعيفات السمع،. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من للطالبات ا

[. االمر الذي يؤكد على أهمية التعاون في 37خير الدين، دالي، وفوجيت ]

العملية التعليمية من أهم املهارات التي ينبغي أن يتحلى بها أعضاء هيئة 

 التدريس؛ ملا له من الفوائد في تعليم الصم وضعاف السمع إلى أن محدودية

العمل الجماعي بين املعلمين أثار مخاوف لديهم بشأن محتوى البرامج املقدمة 

لذوي اإلعاقة؛ لذا يتعين على معلمي الصم وضعاف السمع القيام بأدوار 

 تعاونية في برامج الدمج. 

كما أظهرت نتائج الدراسة الحالية اتفاق جميع أعضاء هيئة التدريس       

ات على أن عدم وجود برامج تأهيلية ومن في حكمهن بمختلف التخصص

سواء في املرحلة الثانوية أو قبل االلتحاق في املرحلة الجامعية للطالبات 

الصم وضعيفات السمع، كان له األثر السلبي على مستوى الطالبات الصم 

وضعيفات السمع في الجانب اللغوي، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الريس 

[. لذلك هناك الحاجة 39[، الريس والزهراني ] 38[، الخزامي ]7والخريجي ] 

الكبيرة إلى إعداد الطالبات الصم وضعيفات السمع للتعليم الجامعي من 

خالل التخطيط الجيد، واتخاذ التدابير الالزمة لدمج الطالبات الصم 

وضعيفات السمع، والتي أهمها إيجاد برامج تأهيلية تعمل إعداد الطالبات 

 قبل التحاقهن في التخصصات األكاديمية. الصم وضعيفات السمع

ولخصت استجابات املشاركات من أعضاء هيئة التدريس إلى تدني قدرات        

الطالبات الصم في مهارات القراءة والكتابة. ويتفق هذه النتيجة مع دراسة 

[. لذلك نجد أنه 42[، ودراسة الزهراني ]41[، ودراسة الريس ]40بريسويل ] 

 إلى املرحلة الجامعية تظل حتى مع تقدم 
ً
الطلبة في الفصول الدراسية وصوال

مشكلة ضعف مستوى املهارات املعرفية واللغوية مستمرة. باإلضافة إلى ما تم 

ز على  ِّ
ّ
 من عدم وجود سنة تأهيلية للطالبات الصم ترك

ً
اإلشارة إلية مسبقا

 على امل
ً
ستوى التحصيلي تنمية مهارات القراءة والكتابة لديهن؛ مما يؤثر حتما

 لديهن.

وأكدت نتائج الدراسة الحالية اتفاق جميع أعضاء هيئة التدريس ومن في       

حكهن على محدودية التخصصات املتاحة للطالبات الصم وضعيفات 

[، دراسة الريس 1السمع. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الشمسان ]

يئة التدريس ومن في [. وربما يعود ذلك إلى عدم قدرة أعضاء ه7والخريجي ]

حكمهن على إيصال املفاهيم النظرية املجردة للطالبات الصم وضعيفات 

السمع؛ وذلك لعدم توفر دورات تدريبية تؤهلهن، باإلضافة إلى الضعف الذي 

تعاني منه الطالبات، في مهارات القراءة والكتابة؛ مما جعلهن يرين أن 

يفات السمع أكثر من التخصصات العملية تناسب الطالبات الصم وضع

 غيرها.

 التدريسكما كشفت نتائج الدراسة الحالية إلى أن عدم إبالغ عضو هيئة   

بوجود طالبات صم وضعيفات السمع مسجالت في املقرر قد يوقع أعضاء 

هيئة التدريس في مواقف غير مرضية؛ ألنهن غير مؤهالت لتعليم الصم 

[. وترى الباحثتان 33دراسة جونسن ]وضعيفات السمع. وتفق ذلك مع نتائج 

أنه من الضروري أن يكون هناك تهيئة ألعضاء هيئة التدريس مع إعطاء 

إرشادات لكيفية التعامل مع الصم وضعاف السمع واحتياجاتهم مما يسهم 

 نجاح العملية التدريسية وتعديل ما يلزم في طرق التدريس.

أهمية أن يكون دور عضو هيئة وقد أظهرت نتائج الدراسة الحالية على       

 في نجاح سير العملية التعليمية للطلبة الصم وضعاف السمع 
ً
التدريس فعاال

في القاعة الدراسية؛ فيتطلب ذلك توفير دورات تدريبية لهن حتى يتمكن من 

التعامل الجيد مع الطالبات الصم وضعيفات السمع، وتفق هذه النتيجة مع 

 [. 42زهراني ][، ودراسة ال17دراسة كونر ]

كما كشفت نتائج الدراسة الحالية إلى عدم استخدام عضو هيئة        

التدريس التقنية في تعليم الصم وضعيفات السمع؛ مما يجعلهن يواجهن 

 [، 7لك مع دراسة الريس والخريجي ]مشكالت في نقل املحتوى العلمي. ويتفق ذ

تخدام أعضاء هيئة [. كما تفسر الباحثتان سبب عدم اس43دراسة كيغاتو ]

التدريس التقنيات التعليمية في تدريسهن للطالبات الصم وضعاف السمع، 

بعدم وعيهن بأهمية إدخال التقنية في تعليم الصم وضعيفات السمع، ومدى 

[ في دراسته إلى  44قدرتها على تسهيل توصيل املعلومة، حيث أشار آل حاوي ]

ملتمثلة في ضعف الوعي بأهمية وجود معوقات تواجه أعضاء هيئة التدريس وا

 تقنية املعلومات واالتصال في تدريس الصم.

كما توصلت نتائج الدراسة إلى صعوبة محتوى املقررات الدراسية بالنسبة    

لقدرات الطالبات الصم وضعيفات السمع، وهذا يتفق مع دراسة الخزامي 

عوقات التي [. االمر الذي يزيد من امل45[، ودراسة الريدي والشيمي ]38]
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تواجه عضو هيئة التدريس في عملية تدريس الطالبات؛ ذلك ألن إيصال 

املحتوى بأكمله يحتاج إلى وقت مضاعف مقارنة بالطالبات السامعات؛ وقد  

يتطلب من أعضاء هيئة التدريس املتخصصات تلخيص محتوى املقرر 

تجاه ليتناسب مع قدرات الطالبات. أما غير املتخصصات فيواجهن صعوبات 

املحتوى، مع إدراكهن بعدم مناسبة املحتوى وصعوبته على الطالبات. ويتفق 

[ في أن الطلبة الصم وضعاف 33ذلك مع ما أشارت إليه دراسة جونسون ]

السمع يحتاجون للتعامل بطريقة أبطأ من الطلبة السامعين. وتشير دراسة 

املرتبطة بتقدم [ إلى مجموعة من العوامل 46كل لي، وهمير، سكوب، وباملر ]

صمم خصيًصا، بما في ذلك 
ُ
الطالب األكاديمي في املناهج، وهي: التعليم امل

التعديالت على املمارسات التعليمية ومواد املنهج، باإلضافة إلى املتغيرات 

املتعلقة بالطالب واملعلم التي ُيفترض أنها مرتبطة بالوصول للمنهج والتقُدم 

 املوقفة أثناء التدريس.األكاديمي، العوامل البيئية و 

أكدت نتائج الدراسة الحالية إلى أن من أهم املعوقات التي واجهت أعضاء       

هيئة التدريس ومن في حكمهن هو عدم توفر مترجمة لغة اإلشارة، وتتفق 

[. أن عدم وجود 7[، والريس والخريجي ] 3هذه النتيجة مع دراسة بوتين ]

ب عليه مش ى ـــكالت عديدة، منها: عدم القدرة علمترجمة لغة إشارة ترتَّ

ــال، وعــــإيص ـــدم قـــ  درة أعضاء هيئة التدريس على التواصل والتعامل  ـ

 بشكل صحيح مع الطلبة الصم وضعاف السمع.

كما لخصت استجابات عدًدا من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهن في       

بعدم كفاءة املترجمة،  قسم التربية الخاصة انهن يواجهن معوقات تتمثل

وضعف قدراتها في نقل محتوى املحاضرات للطالبات الصم وضعيفات 

السمع، حيث إن املترجمات لم يكن متفرغات للترجمة، واعتماد البعض على 

[  26التواصل الشفهي مع الطالبات، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة روبالكابا ]

لغة اإلشارة الحلقة األساسية [. ويعتبر مترجم 7ودراسة الريس والخريجي ] 

واملهمة والضرورية للتواصل بين الصم وضعاف السمع وبين العاديين؛ فهو 

الذي ينقل ما يدور حولهم من معلومات وأفكار ومشاعر، وينقل أفكارهم 

ومشاعرهم لألشخاص العاديين، وقد صدرت قوانين وتشريعات تنادي 

وضعاف السمع في بيئة خالية  بضرورة تعليم ذوي اإلعاقة، ومن بينهم الصم

، مثل قانون التأهيل املنهي رقم 
ً
 1973عام  33/89من الحواجز واألقل تقييدا

في الواليات املتحدة األمريكية بضرورة توفير مترجمي لغة إشارة للصم في 

 [.47املدارس العادية ومؤسسات التعليم العالي ] 

تي واجهت الطالبات كما سعت الدراسة عن الكشف عن التحديات ال      

السعودية  الجامعاتالصم وضعيفات السمع في مجال الخدمات املساندة في 

من منظورهن. ويمكننا استنتاج أن هناك مجموعة من التحديات التي 

واجهت الطالبات الصم وضعاف السمع في مجال الخدمات املساندة، والتي 

لنتيجة مع دراسة تمثلت في عدم توفر مترجمات لغة إشارة. تتفق هذه ا

[. كما يتفق ذلك مع ما أشار إليه أعضاء 26[، ودراسة روبالكابا ]47كيغاتو ]

هيئة التدريس ومن في حكمهن إلى أن من أهم املعوقات التي واجهتهن أثناء 

تدريس هو عدم توفر مترجمة لغة اإلشارة، وعدم املعرفة بأساليب تدريس 

رد في قانون التمييز ضد األشخاص الصم وضعاف السمع. وهذا ينافي مع ما و 

م على أنه ال 2002م، والذي تم تعديله عام 1995ذوي اإلعاقة والصادر عام 

يجوز التمييز ضد الطالب ذوي اإلعاقة، ويفرض على مؤسسات التعليم 

العالي تهيئة البيئة التعليمية للطالب ذوي اإلعاقة مثل توفير مترجمين للطلبة 

 [. 33الصم وضعاف السمع ]

ر جميع الطالبات الصم وضعاف السمع الالتي تخرجن من        كما عبَّ

الجامعة منذ مدة من الجامعة عن عدم كفاءة مترجمة لغة اإلشارة في نقل  

املحتوى العلمي؛ مما كان له األثر على املستوى التحصيلي لهن، كذلك يظهر 

الشفهي. كما يؤكد ذلك ما اعتماد إحدى مترجمات لغة اإلشارة على التواصل 

أشارت إلية أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهن من عدم كفاءة مترجمة 

لغة اإلشارة، وضعف قدراتها في نقل محتوى املحاضرات للطالبات الصم 

[، 48وضعيفات السمع. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الريس والعمري ]

 [. 42ودراسة الزهراني ]

دراسة الحالية عن اتفاق جميع الطالبات الصم كما كشفت نتائج ال     

وضعيفات السمع على أن عدم استخدام عضو هيئة التدريس التقنيات 

التعليمية تعتبر من أبرز املشكالت التعليمية والتي واجهت الطالبات في 

[، كما أنه 44مسيرتهن التعليمية، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة آل حاوي ]

 لم يظهر فروق في الحا
ً
جة إلى استخدام التقنيات التعليمية في التدريس تبعا

الختالف شدة اإلعاقة، وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إلية دراسة سالم 

[ إلى أن درجة اإلعاقة ال تؤثر على استخدام التقنيات التعليمية في 49]

 تدريس الطلبة الصم وضعاف السمع.

ة اإلعاقة السمعية ليس لها تأثير وتفسر الباحثتان هذه النتيجة بأن درج     

على استخدام التقنيات للطلبة الصم وضعاف السمع، حيث إن التقنيات 

التعليمية تتيح للطالبات الصم وضعاف السمع سهولة الوصول للمعلومة، 

بل أعضاء هيئة  كما يساعد على تجاوز ضعف الكفاءة التدريسية من قِّ

يز التقنيات التعليمية بعنصر التدريس ومن في حكمهن، باإلضافة إلى تم

اإلثارة والتشوق والتحفيز للتعلم، خاصة أنهن يعتمدن على حاسة البصر 

[ على أهمية 52أكثر من باقي الحواس األخرى. ويؤكد هيوتي والطحان ]

استخدام الحاسب في تعليم الصم وضعاف السمع، فهم بحاجة إلى التركيز 

 ية التعليمية.على حاسة اإلبصار بشكل أساس ي في العمل

كما تكشف نتائج الدراسة الحالية عن اتفاق جميع املشاركات الصم       

وضعيفات السمع على صعوبة محتوى املقررات الدراسية دون ظهور فروق 

تبًعا الختالف شدة اإلعاقة، حيث يتضح عدم مراعاة أعضاء هيئة التدريس 

 لقدرات الطالبات الصم وضعيفات السمع، حيث يتم إعطا
ً
ء املقرر كامال

للطالبات الصم وضعيفات السمع. وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه 

[، ويتفق ذلك مع ما ذكره أعضاء هيئة التدريس ومن في 1دراسة الشمسان ]

حكمهن من أن أبرز املعوقات التي واجهتهن أثناء تدريس الطالبات الصم 

فه، كذلك عدم وضعاف السمع كانت صعوبة محتوى املقرر وعدم تكيي

مالءمته خصائص وقدرات الطالبات الصم وضعاف السمع، وتعزو 

الباحثتان ذلك إلى عده أسباب، ولعل أهمها هو غياب دور مركز الخدمات 

م خدمات إرشادية ألعضاء هيئة التدريس لتسهيل عملية  املساندة الذي يقّدِّ

 تدريس الطالبات. 

املعوقات املرتبطة بالعملية وأظهرت نتائج الدراسة الحالية ان من      

التعليمة هو قلة في إتاحة فرص املشاركة داخل القاعة الدراسية، وعدم 

االهتمام بوجودها كطالبة صماء داخل القاعة؛ وذلك لعدم وجود مترجمة 

لغة إشارة، مما يؤثر على مستوى تفاعل الطالبة أثناء املحاضرة، وتعزو 
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مشاركة الطالبات الصم وضعيفات الباحثتان تجنب أعضاء هيئة التدريس 

السمع لعدم إملامهن بطرق التواصل التي تمكنهن من فهم الطالبات والتفاعل 

معهن أثناء املحاضرات، وهذا األمر أكدت عليه أيًضا أعضاء هيئة التدريس 

من عدم إتاحة الفرصة للطالبات الصم وضعيفات السمع في املشاركة أثناء 

 رفة بطرق التواصل املحاضرة؛ وذلك لعدم املع

 [. 33معهن. تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة جونسون ]

كما كشفت الدراسة الحالية عن وجود معوقات مرتبطة بالبيئة التعليمية       

واجهت الطالبات الصم وضعاف السمع وتمثلت في عدم توفير أجهزة العرض 

[، ودراسة 50راسة محمد ]دخل القاعات الدراسية، وتتفق هذه النتيجة مع د

[. ولقد أكدت أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهن من أن عدم 43كيغاتو ]

توفير أجهزة العرض دخل القاعات الدراسية يحد من قدرتهن على استخدم 

التقنيات التعليمية، وعدم االستفادة من إمكانيات التقنيات التعليمية في 

 وضعيفات السمع. تدعيم توصيل املعلومة للطالبات الصم 

كما كشفت الدراسة الحالية عن اتفاق جميع الطالبات الصم وضعيفات      

السمع على عدم توفر أجهزة إشارات ضوئية تعمل في حال اإلنذار داخل  

[ وتعزو 7القاعات الدراسية. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الريس والخريجي ] 

فير املتطلبات الالزمة للدمج الباحثتان ذلك إلى عدم التهيئة الكاملة وتو 

لضمان نجاحه، حيث تعتبر اإلشارات الضوئية مفيدة في تنبيه الطلبة الصم 

وضعاف السمع في حاالت اإلنذار. كما لم يكن هناك مركز للخدمات املساندة 

للطالبات الصم وضعيفات السمع في الجامعة، يعمل على توفير األجهزة التي 

ات الصم وضعيفات السمع كوجود اإلشارات تتناسب مع احتياجات الطالب

 الضوئية لحالة اإلنذار.

كما أظهرت نتائج الدراسة الحالية أن من التحديات التي واجهت الطالبات      

الصم وضعيفات السمع هي وجود مشتتات داخل القاعة الدراسية، تتمثل في 

سة األصوات العالية للطالبات السامعات، وتتفق هذه النتيجة مع درا

[. وترى الباحثتان أن 45[، ودراسة الريدي والشيمي ]51سليمان والببالوي ]

من متطلبات األساسية لنجاح دمج الصم وضعاف السمع هو توفير البيئة 

املكانية املناسبة، وتكون خالية من املشتتات التي قد توثر على التحصيل 

 األكاديمي.

ا في إدراك الحاجة إلى  كما توصلت نتائج الدراسة الحالية إلى ا     
ً
ختالف

رت املشاركات  الخدمات النفسية داخل الجامعة تبًعا لشدة اإلعاقة، حيث عبَّ

ذوات الضعف السمعي الشديد إلى الحاجة إلى وجود خدمات نفسية في 

الجامعة، وتتمثل في وجود أخصائية نفسية قادرة على التعامل مع الطالبات 

توصلت إليه دراستا كّلٍ من حنفي والعايدي الصم. وتتفق هذه النتيجة مع ما 

[. وتعزو الباحثتان هذه النتيجة إلى وجود مشكالت 1[ والشمسان ]53]

مرتبطة في العملية التعليمية؛ نتيجة غياب مترجمة لغة اإلشارة، وما يترتب 

عليه من عدم فهم املحاضرات وطريقة االختبار، ومشكالت اجتماعية تؤثر 

يمي للطالبات الصم. بينما لم يظهر لدى الطالبات على التحصيل األكاد

ضعاف السمع حاجة للخدمات النفسية. ويعود ذلك للدافعية العالية نحو 

 التعليم الجامعي واالهتمام من الناحية االسرية وتوفير بيئة لغوية تحفيزيه.

كما كشفت الدراسة الحالية عدم تنفيذ إجراءات الحذف واإلضافة      

ل موظفات الجامعة وصعوبة التعامل للطالبات ال صم وضعاف السمع من قبِّ

[. 43مع املوظفات داخل الجامعة، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كيغاتو ]

[ وأشارت إليه حقوق اإلنسان، حيث 21وهذا يتنافى مع ما ذكرته اليونيسكو ] 

تقبل الدول الطالب في مؤسسات التعليم العالي دون تمييز بسبب العرق، أو 

الدين، أو اللغة، وفي الوقت نفسه يجوز تمييز الطالب ذوي اإلعاقة؛ لكي 

م  يتمكنوا من املساواة مع زمالئهم. وتؤكد أن أغلبية الجامعات في الدول ُتقّدِّ

الب. عملية التدريب تشتمل على 
ُ
 ملوظفيها الذين يتعاملون مع هؤالء الط

ً
تدريبا

 دة.تخصيص موظفين معينين للتعامل مع إعاقة ُمحد

كما توصلت نتائج الدراسة الحالية إلى اختالف في الرغبة في املشاركة في       

األنشطة الالمنهجية بين الطالبات الصم وضعاف السمع تبًعا لشدة اإلعاقة، 

إذ يظهر رغبة الطالبتين ضعيفتي السمع باملشاركة في األنشطة االجتماعية 

مع ما أشارت إلية الشمسان  والثقافية داخل الجامعة. وتتفق هذه النتيجة

[. وترى الباحثتان الطالبات ضعاف السمع لديهن عالقة دائمة بالطالبات 1]

السامعات داخل الجامعة، مما يجعلهن يتطلعن إلى وجود أنشطة تسمح لهن 

 باملشاركة مثل أقرانهن السامعات.

كما توصلت نتائج الدراسة الحالية إلى عدم مالءمة املكتبة الجامعية مع        

احتياجات الطالبات الصم وضعيفات السمع، حيث لم تستفد الطالبات 

الصم وضعاف السمع االستفادة من املكتبة الجامعية؛ نتيجة لعدم وجود 

موظفات مؤهالت للتعامل معهن. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة حنفي 

 [. 53يدي ] والعا

وترى الباحثتان أنه من الضروري تهيئة املكتبة الجامعية؛ بحيث تكون       

مناسبة الحتياجات الطالبات الصم وضعيفات السمع، باإلضافة إلى تدريب 

املوظفات وتوفير مترجمة لغة إشارة وتعريف الطالبات على الخدمات التي 

املزايا في مجال التكنولوجيا لتيسير تقدمها املكتبة، وتوفير استخدام أحدث 

وصول الطالبات الصم وضعاف السمع إلى اإلنترنت بشكل كامل مع باإلضافة 

إلى تدريب الطالبات الصم وضعيفات السمع على مهارات بحث العلمي عبر 

االنترنيت، وذلك لضمان وصول الطلبة الصم وضعاف السمع للمكتبة 

 واالستفادة منها.

 التوصيات .6

بعد التعرف على واقع دمج الطالبات الصم وضعاف في إحدى جامعات       

شمال اململكة العربية السعودية، ومعرفة أهم املعوقات التي واجهت أعضاء 

هيئة التدريس في العملية التدريسية والكشف عن اهم التحديات التي 

واجهت الطالبات الصم وضعاف السمع في مجال الخدمات املساندة، 

 إلى النتائج الدراسة تضع الباحثتان مجموعة من التوصيات بهدف واستنا
ً
دا

زيادة االهتمام وتحسين مستوى التعليم الجامعي للطلبة الصم وضعاف 

 السمع، وأبرز التوصيات واملقترحات، هي:

ضرورة تأهيل الطالبات الصم وضعيفات السمع قبل االلتحاق بالجامعة  .1

 لطالبات الصم وضعيفات السمع.من خالل إيجاد سنة التأهيلية ل

 مراعاة حقوق الطالبات الصم وضعيفات السمع في التعليم العالي.  .2

العمل على توفير الخدمات املساندة لطالبات الصم وضعيفات السمع في  .3

 التعليم العالي. 

4.  
ً
 ومهنيا

ً
 ضرورة توفير مترجمات لغة إشارة مؤهالت أكاديميا

الجامعية بما يتناسب مع احتياجات الطالبات الصم وتهيئة البيئة  .5

 وضعيفات.
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إقامة ورش عمل ودورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس واملوظفات داخل  .6

الجامعة حول كيفية التعامل وتقديم الخدمات الداعمة للطالبات الصم 

 وضعاف السمع.

 

 املراجع 

 أ. املراجع العربية 

ت برنامج تعليم الطالبات الصم في كلية (. مشكال 2013[ الشمسان، عهود )1]

التربية لالقتصاد املنزلي والتربية الفنية في جامعة األميرة نورة بنت عبد 

الرحمن. رسالة ماجستير منشورة. جامعة نايف العربية للعلوم 

 األمنية، الرياض.

( رؤية جامعة اإلسكندرية حول إمكانية اإلفادة 2010[ سليمان، سعيد )2]

حق التعليم الجامعي  -التعليم املفتوح في تحقيق مبدأ من صيغة 

 . 11-63(.84)27 املتميز للجميع. مجلة التربية املعاصرة،

(. القوانين والتشريعات في التربية 1439[ العثمان، إبراهيم وآخرون. )4]

 الخاصة. الرياض: دار الزهراء للنشر والتوزيع.

ميذ الصم وضعاف السمع. ( تربية وتعليم التال 2005[ التركي، يوسف )5]

 الرياض: مكتبة امللك فهد الوطنية. 

(. سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة 2006[ القريطي، عبد املطلب. )6]

 وتربيتهم. مصر: دار الفكر العربي. 

( واقع ومعوقات برامج التعليم 2010[ الريس، طارق والخريجي، منال )7]

بمدينة الرياض. مجلة كلية العالي للطالب الصم وضعاف السمع 

 . 683-619(.34)4عين الشمس مصر،-التربية

( االتجاه نحو الصمم وقدرات الُصم وفلسفة 2010[ حنفي، علي )8] 

التواصل معهم وعالقتهم بالرضا عن املهنة ملعلميهم. مجلة كلية 

 .80-11(.4)16التربية،

طالب الصم (. معوقات التعليم العالي لل2017[ عبد الرحمن، سعيد. )9]

الحلول والتوصيات املقترحة. مجلة -وضعاف السمع: التشخيص

 . 241-258(.34)3تكنولوجيا التربية،

( دور كليات التربية في تحقيق جودة املعلم، 2005[ منس ي، محمود )10]

 .2005أبريل، 14/ 13املؤتمر العلمي، جامعة جنوب الوادي

التقنيات الحاسوبية في برامج ( واقع استخدام 2013[ القحطاني، سعد )11]

معاهد اللغة العربية بالجامعات السعودية. مجلة جامعة امللك  

 .34-25.13سعود،

( سيكولوجية ذوي اإلعاقة 2010[ زيدان، سحر ومطر، عبدالفتاح )12]

 السمعية تربيتهم. الرياض: دار الناشر الدولي. 

اصل للمعوقين ( طرق التو 2011[ حنفي، علي والسعدون، عبد الوهاب )15]

 سمعيا دليل الوالدين واملعلمين واملهتمين. الرياض: دار الزهراء.

 إطار فلسفي 2009[ كامل، راض ي. )16]
ً
(. التعليم الجامعي للمعوقين سمعيا

 وخبرات عاملية. الجيزة: الدار العاملية للنشر والتوزيع. 

صال ( اإلعاقة السمعية التدخل املبكر واالت2012[ موس ى، نعمات )17]

الفعال لذوي االحتياجات الخاصة. الدمام: فهرسة مكتبة امللك فهد 

 الوطنية أثناء النشر.

(. الدليل التنظيمي للتربية الخاصة. 1437-1436[ وزارة التعليم، ) 18]

اإلصدار األول. اململكة العربية السعودية: مشروع امللك عبد هللا بن 

 عبد العزيز لتطوير التعليم العام.

 (. االعاقة السمعية. لرياض: دار الزهراء.2012في، علي ) [ حن19]

(. تعليم الصم في القرن الواحد والعشرين )طارق 2015[ نايس، شيتز )20]

 الريس، املترجم(. الرياض: مكتبة امللك فهد الوطنية.

( تأهيل املعاقين. عمان: دار املسيرة للنشر 2009[ هالل، أسماء )24] 

 والتوزيع. 

( تأهيل الطالب الصم وضعاف السمع للتعليم 2008طارق ) [ الريس،25]

 العالي: ملاذا؟ وكيف؟. ورقة مقدمة إلى املؤتمر الدولي السادس.

(. البحث النوعي في التربية. الرياض: النشر 2012) العبد الكريم، راشد. [27]

 العلمي واملطابع. 

ت املساندة ( طبيعة الخدما2018الوابلي، عبدهللا و العمران، ندى ) [28]

والتسهيالت املقدمة ذوات اإلعاقة بجامعة امللك سعود ومعوقاتها من 

 . 26-1(.22)6 وجهة نظرهن. مجلة التربية الخاصة والتأهيل،

(. البحث العلمي الكمي 2009[ قنديلجي، عامر والسامرائي، إيمان )30]

 والنوعي. عمان: دار اليازوري.

املزجية )عبد -الكيفية-مية( تصميم البحوث الك2018جون، ك ) [31]

 املحسن القحطاني، املترجم(. الكويت: دار املسيلة.

(. تجارب التعليم العالي للصم بين 10، مارس، 2017األحمد، محمد )  [34]

-http://www.alالنجاح والفشل. جريدة الجزير. استرجعت من 

jazirah.com/2017/20170310/rj2.htm 

التعليم العالي لدى األشخاص فاقدي  (. صعوبات2008[ عمر، سهير. )36]

السمع ومتطلبات مواجهتها، أوراق عمل الندوة العلمية الثامنة لالتحاد 

العربي للهيئات العاملة مع الصم "تطوير التعليم وتأهيل لألشخاص 

الصم وضعاف السمع، ضمن محور التعليم العالي للصم 

 إبريل.  30:28ومتطلباتة:

حلول ومقترحات من -(. صعوبات وتحديات 2008[ الخزامى، أسماء. )38]

واقع رؤية تطبيقية لتجربة التحاق الطالبات الصم بكلية مكة املكرمة، 

أوراق عمل الندوة العاملية الثامنة لالتحاد العربي للهيئات العاملة مع 

الصم "تطوير التعليم والتأهيل لألشخاص الصم وضعاف السمع"، 

 إبريل.  28:30 تطلباته:ضمن محور التعليم العالي للصم وم

(. البرامج االنتقالية ودورها في 2014[ الريس، طارق والزهراني، مرزوق. )39]

 تربية الطالب الصم وضعاف السمع. الرياض: دار الناشر الدولي.

(. فاعلية برنامج السنة التأهيلية في تنمية 2014[ الريس، طارق. )41]

لسمع بجامعة امللك القدرات اللغوية لدى الطالب الصم وضعاف ا

 . 25-1(.25)2جامعة بنها،-سعود. كلية التربية

( استقصاء آراء األكاديميين نحو حقوق الطالب 2015[ الزهراني، علي)42]

الصم وضعاف السمع والخدمات املقدمة لهم في برامج التعليم العالي 

 . 333-22(.1)38بجامعة امللك سعود. املجلة الدولية لألبحاث التربوية،

(: واقع استخدام أعضاء هيئة التدريس والهيئة 2015[ آل حاوي، محمد ) 44]

املساندة لتقنية املعلومات واالتصال في برامج التعليم العالي للصم  



 

39 

  37وضعاف السمع بجامعة امللك سعود. مجلة رسالة الخليج العربي، 

(139.)75-96. 

معاصرة في التربية ( قضايا 2015الشيمي، رضوى )[ الريدي، هويدا، و 45]

 الخاصة. الرياض: دار الناشر الدولي.

( الخصائص التي يجب توافرها في مترجمي لغة 2010[ مسعود، وائل )47]

االشارة كما يراها الصم وآخرون من ذوي العالقة. الجمعية السعودية 

 . 164-147.34للعلوم التربوية والتأهيل والنفسية،

( الكفايات الالزمة ملترجمي 2014لهادي )[ الريس، طارق، العمري، عبد ا48]

لغة اإلشارة من وجهة نظر الصم واملترجمين في اململكة العربية 

 .324-279(.28)11السعودية. املجلة التربوية، 

(. األسس النظرية واألطر النظرية في تكييف املناهج 2016[ السالم، م. )49]

ام. مجلة التربية الصم وضعاف السمع للوصول إلى املنهج التعليم الع

 .211-175(.13)4الخاصة والتأهيل،

( فعالية برنامج تدريبي بمساعدة الكمبيوتر في 2007[ محمد، عادل )50]

تنمية بعض املفاهيم الخلقية لألطفال الصم. مجلة كلية التربية 

 . 1-32(.55بالزقازيق، )

. ( 2007[ سليمان، عبدالرحمن والببالوي، إيهاب )51]
ً
املعاقون سمعيا

 الرياض: دار الزهراء.

( بناء برنامج محوسب وقياس 2006[ هيوتي، إيمان والطحان، محمد )52]

أثره على تعلم القراءة لألطفال املعاقين سمعيا في مرحلة رياض 

االطفال بكل من الطريقة الكلية والشفوية. رسالة ماجستير منشورة. 

 جامعة عمان العربية، األردن.

( الخدمات املساندة املقدمة للطالب 2016نفي، علي والعايدي، غادة )[ ح53]

الصم وضعاف السمع ودورها في جودة الحياة األكاديمية في برامج 

التعليم العالي بمدينة الرياض. مجلة التربية الخاصة 

 . 41-1(.14)5والتأهيل،
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THE PERCEPTIONS OF FACULTY MEMBERS 

AND DEAF AND HARD - OF  - HEARING 

STUDENTS ABOUT THE OBSTACLES TO 

THEIR INCLUSION IN A SAUDI UNIVERSITY 
 

WAFA SABBAR ALANAZI             MARYAM HAFIZ TURKESTANI 

                     King Saud University                            Hail University 

 

ABSTRACT_ This study aims to explore the most known obstacles of inclusion deaf female and hard of 

hearing students at one of universities at the Kingdom, according to teaching staff members. Moreover, it 

shows the challenges facing deaf and hard of hearing female students in the field of supporting services. 

To achieve these objectives, the researcher depended on qualitative methodology, in particular the 

phenomenal one. According to the study tool which is interview, it has two parts; introduction showing 

importance of interview and its objectives to determine the ethics of interview and duration, whereas the 

second part is consisting of proof of the questions of interview (questions related to teaching staff 

members and questions related to deaf and hard of hearing students). In addition to referring for some 

documents like academic transcripts of students, forms of courses’ descriptions, and personal notes, the 

study show too many obstacles related to inclusion of deaf and hard of hearing students, which are 

categorized to five levels, which are; obstacles related to teaching staff members, obstacles related to 

requirements of inclusion of deaf and hard of hearing students, obstacles of teaching strategies used, 

obstacles related to requirements of nature of school courses, and obstacles related to translator of signal 

language. Moreover, the study provides a group of challenges facing deaf and hard of hearing students in 

the field of supportive services, which are categorized into four levels, which are; services related to 

educational process, services related to educational environment, services related to administrative 

services, and guiding services. 

KEYWORDS: perceptions, faculty members, integration, disabled, deaf, hearing impaired. 

 

 

 

 

 

 

 

 


