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استهدفت هذه الدراسة تعّرف وجهات نظر معلمي الطلبة ذوي  :ملخص
طلبة في المدارس العادية ضمن اإلعاقة السمعية نحو عملية تعليم هؤالء ال

مسار الدمج الشامل في األردن، إضافة إلى تحديد الفروق في وجهات النظر 
تبعًا لمتغير نوع المدرسة ومستوى الصف ومكان التدريس والمؤهل 
. العلمي، وإدراكات المعلم للنجاح في رعاية الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية

طلبة ذوي اإلعاقة السمعية من الصف وقد تكونت عينة الدراسة من معلمي ال
. معلمًا) 105(الثاني األساسي وحتى المرحلة الثانوية والبالغ عددهم

. فقرة) 48(ولتحقيق أهداف الدراسة طورت الباحثتان استبانة تكونت من 
وأظهرت النتائج أن وجهات النظر كانت إيجابية على ثماني فقرات ومحايدة 

كما أشارت النتائج إلى وجود . ثالث فقراتعلى سبع وثالثين وسلبية على 
تبعًا لمتغير نوع المدرسة ) α=0.05(فروق دالة إحصائيا عند مستوى 

لصالح المدارس الخاصة، ولمتغير مكان التدريس لصالح المدارس العادية، 
ولمتغير المرحلة الدراسية لصالح معلمي المرحلة األساسية، ولمتغير 

لح المعلمين الحاصلين على مؤهالت علمية المؤهل العلمي للمعلمين لصا
ولم تظهر النتائج فروقًا دالة . أخرى ال ترتبط بتخصص التربية الخاصة

أحصائيًا تبعًا لمتغير ادراكات المعلمين للنجاح في رعاية الطلبة ذوي اإلعاقة 
المعلمين، اإلعاقة السمعية، نظر وجهات : الكلمات المفتاحية. (السمعية

 ).ية، الدمجالمدارس العاد
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Abstract: This study aimed at identifying the teachers' 
perspective toward mainstreaming students with Hearing 
Impairment (HI) in regular schools in Jordan. In addition to 
determining the possible differences according to school 
type, grade level, placement, specialization, and teachers' 
perception of success in taking care of HI students. To 
achieve the objective of the study, the researchers developed 
a questionnaire that consisted of 48 items. The study sample 
consisted of 105 teachers who teach HI students from Grade 
Two up to the secondary stage. The results revealed that 
teachers' perspective of mainstreaming were positive on 
eight items, neutral on thirty-seven items, and negative on 
three items. Moreover, the results showed significant 
differences at (α=>.05) due to school type in favor of private 
schools, placement in favor of regular schools, grade level in 
favor of elementary level, and specialization in favor of other 
specializations which are unrelated to special education. In 
the other hand, the result showed no significant differences 
due to teachers' perceptives toward their success in care of 
HI students. (Keywords: Teachers' perspectives, Hearing 
Impairment, Mainstreaming, Regular schools). 
 

:ةــالمقدم  

إن التحاق الطلبة ذوي الحاجات الخاصة بالمدرسة العادية 
يوفر لهم ُفرَص تعلم متساوية مع أقرانهم العاديين، تساعدهم على 

فتعليم الطلبة ذوي الحاجات الخاصة في . النمو االجتماعي واألكاديمي
المدارس العادية حق ضمنته التشريعات الخاصة لذوي االحتياجات 

وبالمقابل ال . (Angelides and Aravi, 2007)ليًا وعالمياالخاصة مح
تستطيع التشريعات والقوانين ضمان تطوير المعلمين لتوجهات 

 .ووجهات نظر ايجابية نحو الدمج

 ,Mcleskey and Waldron)(  ويرى مكليسكي ووالدرون 
 أنه عندما يواجه الطلبة ذوو الحاجة الخاصة صعوبات، فإن 2002

ًة ما يركزون بالدرجة األولى على النواحي األكاديمية، معلميهم عاد
 الطالب تعلمه في المدرسة، وقلما يلتفتون إلى عوعلى ما ال يستطي

وما تتضمنه من وجهات نظر  دراسة البيئة االجتماعية االنفعالية
 والمؤثــرة الحاسمةنحو هؤالء الطلبة، التي ًتعد من العوامل  وتوجهات

 الحاجات الخاصة أو فشلهم ومنهم ذوو اإلعاقة في نجاح الطلبة ذوي
 .  السمعية في الصف العادي

على قياس نوعين من وجهات  (Taylor, 1988)يؤكد تايلور 
وجهات نظر نحو الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية : نظر المعلمين

وفيما يتعلق بوجهات النظر نحو . ووجهات نظر نحو عملية الدمج
ية فإن األبحاث التربوية ركزت على تحديد الطلبة ذوي اإلعاقة السمع

. الفروق في وجهات نظر المعلمين تبعًا لنوع اإلعاقة وطبيعتها وشدتها
ومن ناحية أخرى فقد تركز األبحاث التربوية أيضا على دراسة وجهات 
نظر المعلم نحو برامج الدمج ككل أو نحو أجراء بعض هذه البرامج 

امج وتحقيقها لألهداف المأمولة من بهدف تقييم مدى فعالية هذه البر
 .تطويرها

تّعد عملية التعرف على وجهات نظر المعلمين وتصوراتهم 
نحو الدمج وما يثير قلقهم حول تعليم الطلبة ذوي الحاجات الخاصة 

 احـــا في نجـــــًا، ّألن للمعلم دورًا حاسمــــــفي المدارس العادية أمرًا مهم
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. حاجات الخاصة في الصف العاديإدماج األطفال ذوي ال
وبالتالي فإن المعلم يّعد المحفز األكثر تأثيرًا في التفاعل االجتماعي 

 .(Wood, 2002)واإلنجاز لدى هؤالء الطلبة داخل غرفة الصف

 العديد من أن أيضًا (Wood, 2002)وقد أكد وود 
الباحثين حاولوا دراسة وجهات نظر المعلمين وآرائهم نحو الدمج 

كما . اء أكانوا معلمي الصف العادي، أم معلّمي التربية الخاصةسو
حاولوا دراسة خبرات المعلمين وما يثير قلقهم حول قدرتهم على 
تنفيذ مثل هذه البرامج، ووجدوا أن المعلمين يمتلكون خبرات 
ووجهات نظر وردود فعل متباينة نحو الدمج، تعتمد بدرجة أساسية 

 للتعامل مع هؤالء الطلبة ضمن ةت الالزمعلى مدى امتالكهم للكفايا
 . في غرفة الصفةالصف العادي، وتوافر الدعم والتسهيالت الالزم

 ;Houck, 1992)وقد أشار عدد من الدراسات العالمية مثل 
Lobosco and Newman, 1992; Monaham, Miller and 
Cronic, 1997; Phillips, Allred, Brulle and Shank, 1990; 
Schumm and Vaughn, 1992; Siegel, 1992; Thompson, 

1992; Thompson, White and Morgan, 1982) إلى أن لدى 
المعلمين ردود أفعال ووجهات نظر تتسم بالتعقيد واالختالف نحو 
دمج الطلبة ذوي الحاجات الخاصة، ومنهم ذوو اإلعاقة السمعية في 

 وجهات نظر سلبية المدارس العادية؛ فمنهم من أشار إلى أن هناك
لدى المعلمين نحو الدمج يعود سببها في كثير من األحيان إلى 
ضعف معرفة وخبرة المعلمين في عملية دمج الطلبة ذوي الحاجات 

 ;Houck, 1992) الخاصة في المدارس العادية ضمن مسار الدمج
Lobosco and Newman, 1992; Phillips, Allred, Brulle 
and Shank, 1990; Siegel, 1992; Stenson and Lang,  

، ومنهم من أشار إلى أن المعلمين يشعرون بأنهم غير (1994
مؤهلين للتعامل مع ذوي الحاجات الخاصة في الصفوف العادية 
(Monaham, Miller and Cronic, 1997; Schumm and 
Vaughn, 1992; Thompson, 1992; Thompson, White and 

Morgan, 1982) .نويل واينزوأضاف  (Nowell and Innes, 
أن من العوامل التي ساهمت في تكوين وجهات النظر   (1997

نقص المعرفة لدى المعلم بطبيعة الصعوبات التي يعاني : السلبية هي
منها هؤالء الطلبة، وضعف الخبرة في التعامل مع هؤالء الطلبة، 

ًا ما يعزى وغالب. وغياب التدريب على تدريس هذه الفئات من الطلبة
ذلك إلى عدم وجود التدريب في مجال التربية الخاصة وكيفية 
التعامل المالئم مع الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية، واختالف قدراتهم 
في التعامل مع حاجات هذه الفئة من الطلبة في المدارس العادية 

(Ivey and Reinke, 2002) . وارتبطت وجهات النظر السلبية أيضا
 ,Weiss and Lloyd)أخرى ومنها دراسة ويس ولويد في دراسات 

 التعلمية ت بحجم الصف الكبير وصعوبة تصميم التكيفا(2002
 .المالئمة وتنفيذها

 في هذا المجال إلى أن المعلمين (Wood, 2002)وأشار وود
في المراحل األولى من الدمج غالبًا ما يمتلكون وجهات نظر غير 

ي اإلعاقة السمعية، ومرّد ذلك أن إيجابية نحو تدريس الطلبة ذو
لديهم شعورًا بعدم التهيئة للعمل، وقد يعبرون عن خوفهم من حاجة 

مثل هؤالء الطلبة لوقت وجهد أكبر مقارنة بأقرانهم العاديين، 
وإضافة قلق حول طبيعة دورهم ومسؤولياتهم الجديدة كزيادة 

علمي أوراق العمل واألعباء الموكلة لهم، وحدوث نزاعات مع م
التربية الخاصة ومقدمي الخدمات المساندة، وتخوفهم من عدم 

وبعد خوض التجربة فإنه صار . تحقيق توقعات أولياء أمور الطلبة
لدى الكثير من المعلمين تصور أكثر وضوحًا لدورهم في عملية 
تعلم وتعليم الطلبة ذوي الحاجات الخاصة إضافة إلى زيادة قابليتهم 

 .قدمي الخدمة لهؤالء الطلبةللتعاون مع مختلف م

وبناء على ما سبق، فإنه يالحظ أن وجهات نظر المعلمين 
اإليجابية نحو دمج الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية ترتبط بدرجة كبيرة 
بمدى ثقتهم بالكفايات التعليمية التي يمتلكونها، وإدراكهم ألنفسهم 

زمة لتلبية كنموذج إيجابي لجميع الطلبة، وامتالكهم المهارات الال
حاجات الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية والطلبة السامعين، ومدى 

 ,Sari)تعاونهم مع الزمالء الداعمين والمقدمين للخدمات المساندة 
2007; Stanovich, 1999) . ومن العوامل المؤثرة بدرجة عالية

على وجهات نظر المعلمين نحو دمج الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية 
عادية مدى فعالية البرنامج التربوي المقدم لتلك الفئة في المدارس ال

من الطلبة، وتقبل أقرانهم لهم في الصف العادي، وتطور مجتمع 
المدرسة وتهيئته الستقبال هؤالء الطلبة، وتوافر دعم اإلدارة 
المدرسية واألسرة، فضًال عن توافر خدمات الدعم الالزمة للطلبة 

 ;Austin, 2001)لتدريب المالئم ومعلميهم وحصول المعلمين على ا
Hunt, Hirose-Hatae, Doering, Karasoff, and Goetz, 
2000; Mcleskey and Waldron, 2002; Praisner, 2003; 

Roll-Pettersson, 2001) 
 وتبرز أهمية تعّرف وجهات نظر المعلمين نحو دمج الطلبة 

ى ذوي اإلعاقة السمعية على مستوى غرفة الصف، وعلى مستو
فعلى مستوى غرفة الصف أظهرت نتائج األبحاث كما . المدرسة ككل

 أن وجهات نظر المعلمين واتجاهاتهم (Wood, 1993)أكد وود 
تؤثر في عملية التدريس من خالل تأثيرها على توقعاتهم من طلبتهم 

وبالتالي فإن وجهات النظر . وردود أفعالهم نحو أداء هؤالء الطلبة
 األكاديمي للطلبة وفي وكات تؤثر في األداءهذه والتوقعات والسل

فوجهات نظر المعلمين السلبية نحو . هم نحو ذاتهموجهات نظر
الطلبة ذوي الحاجات الخاصة يمكن أن تؤثر سلبًا على عملية دمج 

أما فيما يتعلق بوجهات النظر على مستوى . الطلبة في غرف الصف
ساعد في الحكم المدرسة ككل، فإن تعّرف وجهات نظر المعلمين ي

على فعالية برنامج الدمج وعلى تحسين اإلجراءات المتبعة في عملية 
 . الدمج

ويشير عدد من الباحثين ومنهم مكليسكي والدرون وسو 
 Mcleskey, Waldron, So, Swansan and)وسوانسن ولفالند 

Loveland, 2001)ووالدرن ومكليسكي وباكشينو ،(Waldron, 
Mcleskey and Pacchiano, 1999) إلى أن المعلمين واإلداريين 

يميلون عادًة إلى الموافقة على مبدأ التحاق الطلبة ذوي اإلعاقة 
السمعية في المدارس العادية، ولكن يرتبط دعمهم لعملية الدمج 
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بالدرجة األولى بما يترتب على هذا الدمج من مسؤوليات وتكيفات 
 .قليلة نسبيًا

لخاصة لذوي اإلعاقة السمعية ويؤكد معلمو مدارس التربية ا
أهمية التعاون والتشارك مع معلمي المدارس العادية التي يوجد فيها 
الطلبة ذوو اإلعاقة السمعية لغايات إثراء خبرة التعلم لمعلمي الصف 

؛ وقد عبر عدد من الباحثين )2005الخطيب والحديدي، (العادي
 ,Cook, Semmel and Gerber)ومنهم كوك وسيمل وجيربر 

 Downing, Eichinger and) وداونينج وايكنجر وويليامز (1999
Williams, 1997)وفهم  عن قلق معلمي مدارس التربية الخاصة وخ

 أكثر سلبية مقارنة بمعلمي المدارس من الدمج، وأبدوا وجهات نظر
العادية من حيث تخوفهم من فقدان الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية 

مة لهم، التي توفرها مدارس الصم، للخدمات المحددة والمالئ
 .وكذلك أبدوا تخوفًا من فقدانهم ألعمالهم

 إلى أن (Nowell and Innes, 1997)ويشير ناويل واينز 
دمج األطفال ذوي اإلعاقة السمعية يتطلب توفير عدد من الكوادر 
البشرية والخدمات في الصف العادي، لتلبية احتياجات األطفال ذوي 

 مترجمي لغة اإلشارة، ة، وهذه الخدمات قد تشملاإلعاقة السمعي
ووسائل تعليمية ومستشارين، ومساعدين ألخذ المالحظات، 

 . مساعدة يستخدمها المعلم

يالحظ مما سبق، أن التحاق الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في 
وبالتالي . الصف العادي يؤدي إلى زيادة أعباء المعلم داخل الصف

لمعلمين ُيعد قضية هامة لتزويد المعلمين فإن تقييم وجهات نظر ا
بالتدريب، وتقدير احتياجاتهم التدريبية، وتوفير الخدمات الداعمة 

وتشير الدراسات . لتطوير قدرتهم على مواجهة التحديات بنجاح
 ودراسة مين وفرجسون ووالن (Knoff, 1985)ومنها دراسة كنوف 

(Meyen, Vergason and Whelan, 1993) حاجة إلى  أن هناك
إجراء تقييم مستمر لوجهات نظر المعلمين واتجاهاتهم نحو الدمج 
متضمنة سؤالهم عن آرائهم حول مدى نجاحهم أو فشلهم في تزويد 

 في زيادة فرص التعلم مالطلبة بمحتوى منهاج مالئم، واسهاماته
المالئم للطلبة الذي تم دمجهم، وانضباط الطلبة، وجهود الفريق، 

 .ييموإجراءات التق

وبالتالي فإن تعّرف وجهات نظر المعلمين وتقييمها يمكن أن 
يساعد في تحديد خصائص المعلم واإلجراءات المتبعة في تنفيذ 
برامج الدمج، بحيث يساعد ذلك على تحسين تصميم البرامج 
وتنفيذها، واإلجراءات اليومية، وخدمات الدعم المتاحة، وتدريب 

وتوفير الخدمات الداعمة لتطوير المعلمين قبل الخدمة وأثناءها 
وتساعد . (Taylor, 1988) مدارسهم على مواجهة التحديات بنجاح

المراجعة والتقييم المستمر للتغيرات التي قد تطرأ على وجهات نظر 
المعلمين في تقييم فعالية الخبرات واإلجراءات المتبعة في التخطيط 

يب المعلمين، كما والتنفيذ لبرامج الدمج في المدارس، وبرامج تدر
 . تساعد أيضًا في تحديد مدى التقدم في برامج الدمج

 

  :مشكلة الدراسة وأسئلتها

في ضوء خلفية الدراسة والدراسات السابقة، نجد أن عملية 
تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية تقع على عاتق المعلمين الذين 

 وتطوير يعّدون المفتاح األساسي لنجاح عملية التعليم في الصف
وبناء . المخرجات التربوية المرتبطة بالطلبة ذوي اإلعاقة السمعية

على ذلك، فإن وجهات نظرهم ومدى تقبلهم لتعليم هؤالء الطلبة 
تلعب دورًا جوهريًا وأساسيًا في إنجاح برنامج الدمج وتحسين 
العالقات االيجابية مع األفراد ذوي اإلعاقة السمعية، وبالتالي تسهيل 

ة دمجهم في المدرسة وفي المجتمع اإلنساني ككل، وفي نجاح إمكاني
غير أن المؤشرات في الميدان . التغيير والتطور التربوي عمومًا

التربوي ال تفصح عن مستوى مقبول من اتجاهات ووجهات نظر 
المعلمين العاملين مع هؤالء الطلبة، وهذا يتعارض مع التوجهات 

ذوي الحاجات الخاصة ومنهم العالمية التي تنادي بحق الطلبة 
أصحاب اإلعاقة السمعية في العيش ضمن مجتمعهم وتنادي بدمجهم 

 . في المدرسة العادية والمجتمع

إال أنه يالحظ حاليًا وجود تباين في وجهات نظر المعلمين 
نحو دمج الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في المدارس العادية، وقد 

لبة ذوي اإلعاقة السمعية في يعزى ذلك إلى أن عملية تعليم الط
المدارس العادية تكتنفها العديد من التحديات والصعوبات نتيجة 
لطبيعة الحالة التي يعانون منها، والتي ترتبط بدرجة جوهرية 
بقدرتهم على التواصل اللغوي مع أقرانهم السامعين 

، مما قد يؤثر سلبًا على )2005الخطيب، والحديدي، (والمعلمين
. لمين في التواصل مع هؤالء الطلبة داخل غرفة الصفقدرة المع

ويّعد ذلك من وجهة نظر الباحثتين مؤشرًا يستحق الدراسة، حيث 
ال تتوافر دراسات تبحث في وجهات نظر المعلمين العاملين مع 
الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية نحو الدمج، بالرغم مما قد يترتب على 

وبما أن . ايتهم لهؤالء الطلبةذلك من تأثير كبير على أدائهم ورع
وجهات نظر المعلمين واتجاهاتهم تّعد من العوامل الرئيسية التي 
تحدد طريقة استجابتهم للمثيرات البيئية من حولهم وتأثيرهم 
كأشخاص في البيئة المدرسية حولهم، فإن معرفتنا ووعينا بآرائهم 

لتنبؤ ووجهات نظرهم نحو عملية الدمج المطبقة قد يمكننا من ا
وعليه . بكيفية تعاملهم مع الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في الصف

فإن توفير كوادر تتقبل العمل مع الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في 
المدارس المختلفة في مختلف المراحل الدراسية تّعد مسؤولية 

 .كبيرة

وبناء على ما تقدم، فإن مشكلة الدراسة تتمثل في اإلحساس 
 معرفة واضحة بوجهات نظر المعلمين نحو الدمج بأنه ال توجد

  والتعليمبالرغم من التوجه العالمي والسعي المتواصل لوزارة التربية
لتطبيق عملية الدمج ضمن المدارس العادية، ومن هنا هدفت 
الدراسة الحالية إلى استقصاء وجهات نظر معلمي الطلبة ذوي 

في المدرسة العادية، اإلعاقة السمعية لعملية دمج هؤالء الطلبة 
ومعرفة أثر عدد من المتغيرات في تشكيل وجهات نظرهم حول 
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الدمج بهدف إضافة أفكار جديدة وتطوير توجه إيجابي نحو الدمج، 
 : وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية

ما هي وجهات نظر معلمي الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية نحو  .1
 ة في المدرسة العادية؟دمج الطلبة ذوي اإلعاقة السمعي

هل تختلف وجهات نظر معلمي الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية  .2
 ؟)أساسي، ثانوي(نحو الدمج باختالف الصف الدراسي 

هل تختلف وجهات نظر معلمي الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية  .3
 ؟)خاصة، حكومية( نحو الدمج باختالف نوع المدرسة 

اإلعاقة السمعية هل تختلف وجهات نظر معلمي الطلبة ذوي  .4
مدارس التربية الخاصة، (نحو الدمج باختالف مكان التدريس 

 ؟)مدارس عادية

هل تختلف وجهات نظر معلمي الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية  .5
دبلوم متوسط، (نحو الدمج باختالف تخصص المعلم 

بكالوريوس تربية خاصة، دراسات عليا في التربية الخاصة، 
 ؟ )تخصصات أخرى

 وجهات نظر معلمي الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية هل تختلف .6
 رعاية  فينحو الدمج باختالف مستوى إدراك المعلم للنجاح

 الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية؟

 أهمية الدراسة

تنبع أهمية الدراسة من أهمية فهم وجهات نظر المعلمين 
الذين يخدمون الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية والعوامل التي تؤثر في 

حيث تّعد من . ي وجهات نظرهم سواء أكانت إيجابية أم سلبيةتبّن
القضايا الهامة لتطوير عملية التوجه نحو إلحاق الطلبة ذوي اإلعاقة 
السمعية في الصف العادي، فعدم تقدير وجهات النظر هذه أو فهمها 
بالشكل المالئم والصحيح ربما يؤثر سلبًا على نجاح عملية التعلم 

  . العاديوالتعليم في الصف

ما يؤكد أهمية الدراسة الحالية، من الناحية النظرية ولعل 
  تفردها بدراسة وجهات نظر معلمي- في حدود علم الباحثتين-هو

الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في المدارس العادية وفي مدارس الصم 
تجاه دمج هؤالء الطلبة في المدارس العادية وعالقتها بعدد من 

 مستوى الصف، ونوع المدرسة، ومكان التدريس، :المتغيرات منها
للمعلم، ودرجة إدراك المعلم للنجاح في التعامل مع  والمؤهل العلمي

الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية وأثر ذلك في وجهات نظر المعلم نحو 
 . دمج الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية

كما تكمن أهمية الدراسة الحالية في تحديد الخبرات 
المهارات الالزمة التي يمكن أن تؤثر في وجهات نظر والمعارف و

المعلمين نحو الدمج، وبيان مدى توافقها مع نواتج األدب التربوي 
نظريًا وتجريبيًا، وتعرف الممارسات الخاطئة ضمن عملية دمج 
الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية، ومحاولة مساعدتهم في معالجتها 

تحقيق نتاجات تعلم وتعليم وتعديلها في ضوء ما هو متوقع، بهدف 
مرغوبة لهذه الفئة من الطلبة، مما قد يلقي الضوء مستقبًال على 

عوامل أخرى يمكن أن تلعب دورًا في تطوير وجهات نظر وتوجهات 
 .ايجابية لدي المعلمين نحو الدمج

وتنبع أهمية الدراسية الحالية من الناحية العملية أيضا من أن  
جاهاتهم من العوامل األساسية التي تؤثر وجهات نظر المعلمين وات

بطريقة مباشرة على نوعية العملية التربوية وأداء المؤسسات 
التربوية ونجاحها في التعامل مع الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية، 
والمفتاح األساسي لتقبل المعلمين للتغير والتعديل الالزم اجراؤه في 

عاقة السمعية ورعايتهم غرف الصف لغايات استقبال الطلبة ذوي اإل
وتقبلهم للبرامج التدريبية الالزمة لتطوير قدراتهم على التعامل مع 
الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في غرفة الصف، وعلى إجراء التكيفات 
المالئمة على المناهج وأساليب التدريس والتقييم بما يتالءم 

مين وعليه، فإن لوجهات نظر المعل. والحاجات الفردية للطلبة
االيجابية نحو دمج الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في المدارس 
العادية دورًا مهمًا في التخطيط لبرامج تربوية تسهم في الوصول إلى 
المدرسة الفعالة وما تتضمنه من تطوير المناهج والبرامج التربوية 
وتكييفها بما يتالءم وحاجات هؤالء الطلبة في الصف، وبالتالي فإن 

ه الدراسة قد تسهم في مساعدة المؤسسات التربوية في نتائج هذ
 .رعاية الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في المدارس العادية وتعليمهم

إضافة إلى ما سبق فإن أهمية الدراسة الحالية يمكن أن 
نتلمسها في كونها جزءًا من عملية تقويم برنامج الدمج المطبقة في 

ذه الدراسة تسعى لفحص فعالية مدارس وزارة التربية والتعليم، فه
ايجابية لدى المعلمين العاملين مع  وتطوير وجهات نظر جالبرنام

الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية سواء في المدارس العادية أو مدارس 
الصم، بوصفها برامج تربوية متكاملة تسعى للوصول بالطالب ذي 
 اإلعاقة السمعية للكفاية الشخصية وتحمل المسؤولية وصوًال

لالندماج في مجتمعهم المدرسي واإلنساني، حيث من المتوقع أن 
تؤثر وجهات النظر االيجابية في تطوير البرامج وإنجاح عملية تعلم 

 .وتعليم الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في المدرسة العادية

كذلك تنبع أهمية الدراسة من طبيعة عينتها ومجتمعها، إذ إن 
التي تناولت وجهات نظر المعلمين نحو غالبية الدراسات السابقة 

تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في الصفوف العادية، قد بحثت 
عمومًا وجهات نظر المعلمين الذين يدرسون في المدارس العادية 
والذين لم يجربوا، عادة، عملية رعاية وتعليم هذه الفئة من الطلبة 

ّعد الدراسة الحالية من حسب األصول التربوية المتبعة، لذلك ربما ت
الدراسات القليلة التي تبحث في هذا الموضوع، وتدرس وجهات 
نظر المعلمين نحو دمج الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في المدارس 
العادية الذين اختبروا عملية تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية 
سواء في المدارس العادية أو المدارس الخاصة بذوي اإلعاقة 

 . معيةالس

كما تكتسب هذه الدراسة أهميتها من محاولتها بناء إطار 
نظري وتوضيحه لعملية دمج الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في 
المدارس العادية ووجهات نظر المعلمين نحو هذه العملية، خصوصًا 
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 عدوا أن عملية )2005(أن بعض الباحثين كالخطيب والحديدي 
ثر األمور صعوبة نتيجة لطبيعة دمج هذه الفئة من الطلبة من أك

اإلعاقة، وبالتالي فإن عملية تعليم ورعاية هؤالء الطلبة في الصفوف 
العادية لها خصوصيتها ومتطلباتها التي قد تختلف نوعًا ما عن 

 .غيرها من فئات التربية الخاصة

 :التعاريفات اإلجرائية

يقصد بها معتقدات : وجهات نظر المعلمين نحو الدمج -
ين وأفكارهم تجاه تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية المعلم

في المدارس العادية، وقد تم التعبير عنها من خالل الدرجة 
 . الكلية ألفراد العينة على أداة الدراسة

مستوى إدراك المعلم للنجاح في رعاية الطلبة ذوي  -
 يقصد بها مدى اعتقاد المعلمين لقدرتهم :اإلعاقة السمعية
التعامل مع الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في ونجاحهم في 

الصف، وقدرتهم على توفير التعليم المالئم الذي يلبي 
حاجاتهم الفردية، وتم التعبير عنها إجرائيا من خالل درجات 

 درجة إدراك المعلم إلىالمعلمين على الفقرة التي تشير 
لنجاحه في رعاية الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في غرفة 

، )3(حيث استحقت استجابة بدرجة عالية الدرجة الصف، 
، واستحقت االستجابة )2( وبدرجة متوسطة استحقت الدرجة

 ).1( بدرجة بسيطة الدرجة

 الدراسات السابقة

هناك العديد من التساؤالت التي يمكن طرحها فيما يتعلق 
بوجهات نظر المعلمين نحو الدمج، فقد بحثت العديد من الدراسات 

معرفية واالنفعالية لدى المعلم وأثرها في اإلجراءات العوامل ال
العالجية المتخذة من ِقَبِلهم، وثمة دراسات أخرى بحثت في تأثير 

. عوامل أخرى كحجم الصف، وخدمات الدعم المتاحة، وبنية الصف
وثمة متغيرات أخرى ذات عالقة بخصائص المعلم تمت دراستها مثل 

 .   مج، ومستوى الصف الذي يدّرسهالجنس، والمعرفة باإلعاقة أو الد

 Lampropoulou)وفي دراسة قام بها المبروبوال وبدليدو 
and Padeliadu, 1997)وجهات نظر واتجاهات  هدفت إلى مقارنة 

المعلمين نحو ذوي الحاجات الخاصة ودمجهم في المدارس العادية، 
 .معلمُا يعملون في ثالثة أماكن التحاق) 290(تكونت العينة من 

وأظهرت النتائج أن وجهات نظر المعلمين تعتمد على مكان 
وقد اظهر معلمو الطلبة الصم بشكل خاص وجهات نظر . االلتحاق

إيجابية أكثر نحو األفراد ذوي اإلعاقات مقارنة بمجموعات المعلمين 
وأشارت . األخرى، لكن وجهات نظرهم نحو الدمج كانت أكثر سلبية

علمي المدارس العادية ومدارس التربية النتائج إلى أن وجهات نظر م
الخاصة نحو الدمج ال ترتبط طرديًا بوجهات نظرهم نحو األفراد 
ذوي اإلعاقات، وأشارت إلى أن المتوسط العام الستجابات المعلمين 
يعبر عن قبول مجموعة المعلمين لعملية الدمج، وأن وجهات نظر 

الف خبرتهم في تعليم المعلمين نحو الدمج تختلف اختالفًا داًال باخت
 .األطفال ذوي اإلعاقة السمعية

 ,Fisher)وقد أظهرت دراسة قام بها فيشر وفري وثاوزند 
Frey and Thousand, 2003) أن معلمي المدارس العادية الثانوية 

مدربون بشكل محدد على مواضيع أكاديمية متخصصة، األمر الذي 
إلعاقة السمعية قد يؤثر في قدرتهم على مراعاة الطلبة ذوي ا
كما أشارت . وتكييف المحتوى ليتالءم وحاجات هؤالء الطلبة

 ,Cole and Mcleskey)الدراسة التي قام بها كول ومكليسكي
 إلى أن معلمي المدارس األساسية يميلون إلى تكوين وجهات (1997

 ممن يدرسون في منظر أكثر إيجابية نحو الدمج مقارنة بنظرائه
وكذلك أظهرت دراسة قام بها . ثانويةالعادية الالمدارس 

 أن مديري المدارس يميلون إلى دعم (Praisner, 2003)برسنر
الدمج للطلبة الذين يظهرون مهارات أكاديمية وسلوكية مالئمة 

 . للصف العادي

- وكذلك أظهرت الدراسة التي قام بها مكليسكي وزمالؤه
(Mcleskey et al., 2001)صفوف الدمج  المعلمين العاملين فين أ 
راؤهم أكثر إيجابية نحو الدمج مقارنة يميلون إلى أن تكون آ

بالمعلمين الذين يدرسون هؤالء الطلبة في مدارس التربية الخاصة 
 .المعزولة

 ,Keith and Rossوهدفت دراسة قام بها كيث وروس 
 إلى توضيح العالقة بين وجهات نظر معلمي الصفوف )(1998

اح عملية دمج الطالب ذوي الحاجات العادية نحو الدمج ونج
الخاصة ومنهم أصحاب اإلعاقة السمعية، وقد تبين أن لدى هؤالء 

وقد ارتبطت . المعلمين وجهات نظر إيجابية، بشكل عام نحو الدمج
المعرفة باإلعاقة والخبرة بوجهات نظر أكثر إيجابية، باإلضافة إلى 

س الطلبة ذوي مدى امتالك المعلمين للكفايات الالزمة في تدري
وقد أشار العديد من المعلمين إلى حاجتهم . اإلعاقة السمعية

للتدريب والمعرفة والمهارة لتسهيل دمج هذه الفئة من الطلبة، فضًال 
عن وجود أخصائيي اللغة ومفسري لغة اإلشارة لتسهيل عملية 

 Soodak, Podell, and) وقد وجد سوداك وبودل وليمان .الدمج
Lehman, 1998)  أن وجهات نظر المعلمين للدمج واستجابتهم

اإليجابية له ترتبط بمدى امتالكهم مهارات التدريس الفعال وخبراتهم 
التدريسية للطلبة ذوي الحاجات الخاصة، ومدى استخدامهم 
وممارستهم للتعليم الفعال، وإدراكاتهم للصعوبات التي يواجهها 

ين وحجم غرفة هؤالء الطلبة، والتعاون مع المعلمين المساند
 .الصف

 ,Cheuk and Hatch)واستهدفت دراسة شيوك وهاتش 
 التعرف إلى وجهات نظر ثمانية معلمين نحو دمج األطفال (2007

ذوي الصعوبات ومنهم األطفال ذوو اإلعاقة السمعية في مرحلة 
رياض األطفال، وقد أظهرت النتائج أن وجهات نظر المعلمين ركزت 

وير النواحي االجتماعية لألطفال ذوي على فائدة الدمج في تط
كما أكدت الدراسة على ضرورة تهيئة المعلمين الستقبال . الصعوبات
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هؤالء الطلبة في صفوفهم العادية من خالل توفير تدريب منظم لهم 
يسهم في تكوين وجهات نظر إيجابية لديهم نحو تعليم األطفال 

 .ذوي الصعوبات في صفوفهم العادية

 ,Hadjikakou)كو وبيترايدو وستاياللنو وقام هادجيكا
Petridou and Stylianou, 2008) بإجراء دراسة هدفت إلى تعّرف 

وجهات نظر معلمي الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية وأولياء أمورهم 
والطلبة أنفسهم في المدارس العادية ومدارس التربية الخاصة، نحو 

 توجههم نحو تعلم هؤالء الطلبة في المدارس العادية وكذلك
استخدام التواصل الشفوي السمعي، ووجهات نظرهم نحو الدمج 

طالبًا ذوي ) 69(األكاديمي واالجتماعي، تكونت عينة الدراسة من 
أسرة، ) 61(إعاقة سمعية في المرحلة الثانوية، بلغ عدد أسرهم 

وقد . مدير مدرسة) 34(معلمًا و) 367( مثلها بلغ عدد معلميهم 
أن مهارات التواصل الشفوي السمعي لدى الطلبة أظهرت النتائج 

ذوي اإلعاقة السمعية ترتبط بشكل إيجابي مع وجهات نظر المعلمين 
اإليجابية نحو الدمج األكاديمي واالجتماعي، وأن نجاح الدمج 
األكاديمي يرتبط بمدى توافر عدد من المصادر من أبرزها تدريب 

عليم األقران لتدريب المعلمين أثناء الخدمة واستخدام أسلوب ت
هؤالء الطلبة على المهارات األكاديمية واالجتماعية الالزمة، وتكييف 

 . الصف العادي

يتضح مما سبق أن الدراسات السابقة حاولت دراسة العوامل 
المؤثرة في وجهات نظر المعلمين نحو الدمج كمتغير الجنس، 

غيرها من والعمر، ودرجة التعليم، وسنوات الخبرة في التدريس، و
 Keith and Ross, 1998; Lampropoulou and) المتغيرات

Padeliadu, 1997)  مع استنتاجات قليلة، تحّدد بوضوح العوامل
المؤثرة في قبول المعلمين لعملية دمج األطفال ذوي الحاجات 
الخاصة، إضافة إلى أن الدراسات السابقة المهتمة بدراسة تأثير 

 المعلمين أظهرت نتائج إيجابية برامج الدمج على وجهات نظر
 . وأخرى سلبية

 مجتمع الدراسة وعينتها

تّكون مجتمع الدراسة من جميع المعلمين الذين يدرسون 
الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في مدارس وزارة التربية والتعليم 
العادية ومدارس الصم من الصف الثاني األساسي وحتى المرحلة 

 في المملكة األردنية 2007/2008الثانوية للعام الدراسي 
الهاشمية، وتم تحديد مجتمع الدراسة من خالل كشوفات تم 
الحصول عليها من قبل وزارة التربية والتعليم تبين أن هناك تسع 
مدارس للصم يتم فيها تدريس الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية، وبلغ 

معلمًا ) 150(عدد المعلمين الذين يعملون في هذه المدارس 
لمة، كما تبين من خالل الكشوفات أن هناك أربعين مدرسة ومع

عادية يتوفر فيها صفوف خاصة وغرف مصادر تخدم الطلبة ذوي 
اإلعاقة السمعية، وتبين أن عدد المعلمين الذين يخدمون في هذه 

وبناء عليه، فإن مجتمع الدراسة . معلمًا ومعلمة) 80(الصفوف 
طالبًا ) 863( حوالي معلمًا ومعلمة يخدمون) 230(تكون من 

وطالبة ذوي إعاقة سمعية، موزعين على إحدى وثالثين مديرية 
وزارة التربية والتعليم، ( للتربية والتعليم في محافظات األردن

2008.( 

قائمة : ؛ فقد تم الحصول على قائمتينعينة الدراسةأما 
تتضمن أسماء المعلمين الذين يعملون بمدارس الصم، تم إعطاء 

 معلم ومعلمة ضمن هذه القائمة ومن ثّم تم اختيار وعن رقم لكل
معلمًا ومعلمة، أي ما نسبته ) 75(طريق جدول األرقام العشوائية 

من مجتمع الدراسة الموجودين في مدارس الصم في %) 50(
أما عن الطريقة العشوائية التي استخدمت الختيار أفراد . المملكة

 يخدمون في الصفوف الخاصة العينة من المعلمين والمعلمات الذين
في المدارس العادية، وحيث أنه لم يتوفر للباحثتين قائمة بأسماء 
هؤالء المعلمين والمعلمات؛ فقد تم استخدام الطريقة العشوائية 
العنقودية، حيث تم اختيار عشرين مدرسة بصورة عشوائية، وقد 

معلمًا ومعلمة ممن يعملون في ) 30(احتوت هذه المدارس على 
الصفوف الخاصة في هذه المدارس، وهذا يشكل ما نسبته 

معلمًا من مجتمع الدراسة الموجودين في المدارس %) 37.5(
) 105(وهكذا بلغ العدد النهائي ألفراد العينة . العادية في المملكة

معلمين ومعلمات للطلبة ذوي اإلعاقة السمعية موزعين على مختلف 
 األساسي وحتى نهاية المرحلة المستويات الصفية من الصف الثاني

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب ) 1(ويبين الجدول رقم. الثانوية
نوع المدرسة والصف ومكان التدريس، المؤهل العلمي، وإدراك 

 .المعلم لنجاحه في رعاية الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية

 ينة الدراسة حسب متغيرات الدراسةتوزيع أفراد ع): 1(الجدول 
             الفئة     

 
المتغير ومستوياته                      

 النسبة التكرار

 نوع المدرسة %26.7 28 مدرسة خاصة

 %73.3 77 مدرسة حكومية
 %43.8 46 أساسي

 %50.5 53 ثانوي

 مستوى الصف

 %5.7 6 لم يحدد
 مكان التدريس %71.4 75 مدارس للصم

 %28.6 30 مدارس عادية
دبلوم متوسط في 

 التربية الخاصة
31 29.5% 

 %28.6 30 تربية خاصة. بكا
دراسات عليا في 

 التربية الخاصة
14 13.3% 

 لمؤهل العلميا

 %28.6 30 تخصصات أخرى
 %30.5 32 درجة بسيطة

 %43.8 46 درجة متوسطة

إدراك المعلم 
للنجاح في رعاية 
الطلبة ذوي 

 اإلعاقة السمعية
 %25.7 27 درجة عالية
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 أداة الدراسة

لتحقيق أهداف الدراسة، قامت الباحثتان بإعداد استبانة 
ضمت مجموعة من السمات والرؤى التي تعبر عن وجهات نظر 
المعلمين لعملية دمج الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في المدارس 

 :العادية، وذلك وفقًا للخطوات التالية

تمت : ي والتجريبيمراجعة األدب النظر: الخطوة األولى -
 ,Houck)مراجعة األدب التربوي والدراسات السابقة منها 

1992; Lobosco and Newman, 1992; Monaham, 
Miller and Cronic, 1997; Phillips, Allred, Brulle 
and Shank, 1990; Nowell and Innes, 1997; 
Schumm and Vaughn, 1992; Siegel, 1992; 
Thompson, 1992; Thompson, White and Morgan, 

1982; Wood, 2002;)  المتعلقة بوجهات نظر المعلمين
وتصوراتهم لعملية دمج الطلبة ذوي الحاجات الخاصة وذوي 
اإلعاقة السمعية بشكل خاص في الصفوف العادية، وبناًء على 

بحيث اشتملت كل فقرة (ذلك تم تحديد الفقرات وصياغتها 
 المعلمين لعملية دمج الطلبة على واحدة من وجهات نظر

ذوي اإلعاقة السمعية ضمن المدرسة العادية والواردة في 
وقد صممت الفقرات وفقًا لمقياس ). األدب النظري والتجريبي

 الخماسي، وطلب من أفراد العينة (Likert Scale)ليكرت 
أوافق بشدة، (تحديد درجة الموافقة التي تراوحت بين 

، وتكونت )وافق، وال أوافق بشدةوأوافق، ومحايد، وال أ
 . فقرة) 50(األداة في صورتها األولية من 

 تم :التوصل لمؤشرات أولية عن الفقرات: الخطوة الثانية -
عرض األداة بصورتها األولية، للتحقق من صدق المقياس عن 
طريق الصدق الظاهري، على ستة من المحكمين في مجال 

الجامعة األردنية، (الية االختصاص في الجامعات األردنية الت
وعلى عشرة ) جامعة البلقاء التطبيقية، الجامعة الهاشمية

معلمين من مدارس عادية ومدارس الصم، بهدف الوقوف على 
أرائهم حول األداة ومدى تحقيقها لألهداف المتوخاة منها، 

. ومدى دقة الفقرات، ووضوح صياغتها، ودرجة تمثيلها لألداة
لمجتمعة لدى الباحثين تم حذف وفي ضوء المالحظات ا

فقرتين، إلجماع المحكمين على عدم مالءمتهما أو كونهما ال 
تمثالن وجهات نظر المعلمين لعملية تعلم وتعليم الطلبة ذوي 
اإلعاقة السمعية في الصفوف العادية، أو ألنه كان هنالك 

وبذلك أصبحت األداة بصورتها . صعوبة في مقروئية الفقرة
 . فقرة) 48(نة من النهائية مكو

 تصحيح األداة

في ضوء سلم اإلجابة عن فقرات األداة، وبما أن مقياس سلم 
) 3(، وبحيث تشكل القيمة )5-1(االستجابة خماسي يتدرج من 

منتصف هذا المقياس، فقد تم اعتبار متوسط الدرجات الذي 
تقريبًا كمنطقة تمثل الدرجة المتوسطة ) 3.49-2.5(يتراوح من 

ياس، وهكذا تم تحديد فئتين أقل من هذه الفئة وفئتين على المق
 :أعلى من هذه الفئة، على النحو التالي

 .درجة، تمثل وجهات نظر إيجابية جدًا) 5-4.01 (-أ

 .درجات تمثل وجهات نظر إيجابية) 4-3.5 (-ب

 . درجة تمثل وجهات نظر محايدة) 3.49-2.5 (-ج

 .يةدرجة تمثل وجهات نظر سلب) 2.49-1.75 (-د

 .درجة تمثل وجهات نظر سلبية جدًا) 1.74-1 (-هـ

 :التوصل للخصائص السيكومترية لألداة: الخطوة الثالثة -
تم التوصل إلى مؤشرات صدق األداة وثباتها باستخدام 

 :الخطوات التالية

 تم االكتفاء بداللة الصدق المنطقي، :أوال مؤشرات صدق األداة
اس من خالل اإلجراءات  من صدق المقيت الباحثتانكما تحقق

المشار إليها في الخطوتين األولى والثانية والمتمثلة في شمول 
وجهات نظر المعلمين (األداة وفقراتها منطقة السلوك المقاس 

لعمليتي تعلم وتعليم الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في الصفوف 
، ومن خالل ما توصلت إليه الباحثتان من مؤشرات حول )العادية
حول مالءمة ) أعضاء هيئة التدريس والمعلمين(لمحكمين أراء ا

 .األداة وفقراتها عندما وضعت لقياسه

للتوصل إلى مؤشرات ثبات األداة، : مؤشرات ثبات األداة: ثانيًا
 :باإلجراءات التالية

معلم ومعلمة ) 100(جرى تطبيق األداة على عينة مؤلفة من  -
بين معلمي المدارس العادية تم اختيارهم عشوائيًا من 

ومدارس الصم من غير المشمولين ضمن عينة الدراسة، حيث 
جرى بناًء على بيانات هذه العينة حساب معامل الثبات 
لالتساق الداخلي بداللة إحصائيات الفقرة باستخدام معادلة 

، وهي قيمة مقبولة )95.8(كرونباخ ألفا، إذ بلغ معامل الثبات 
 .(Tuckman, 1994)ألغراض الدراسة

استخدام طريقة إعادة االختبار، حيث جرى تطبيق األداة ألول  -
معلم ومعلمة في ) 100(مرة على عينة استطالعية مؤلفة من 

، وبعد أسبوعين من ذلك التاريخ أعيد تطبيق 4/2/2007
االستبانة على العينة نفسها، وحسب معامل االرتباط بين 

 ).0.88( التطبيقين فبلغ

 الباحثتان ما تحقق للمقياس بصورته النهائية من وقد عّدت
 ,Tuckman)دالالت صدق وثبات كافيا ألغراض الدراسة الحالية

1994). 

 نتائج الدراسة

لإلجابة عن السؤال األول، تم تحديد وجهات نظر معلمي 
الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية لعملية دمج هؤالء الطلبة في الصفوف 
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ات األداة، باستخراج المتوسطات الحسابية العادية لكل فقرة من فقر
واالنحرافات المعيارية لوجهات نظر أفراد عينة الدراسة لعملية دمج 
الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في الصفوف العادية، ويبين الجدول 

أبرز النتائج التي تم التوصل إليها فيما يتعلق بوجهات نظر ) 2(رقم
تعليم هؤالء تعلم و لعملية معلمي الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية

 . الطلبة في الصف العادي

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لوجهات نظر معلمي الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية لعملية تعليم هؤالء الطلبة في ): 2(جدول ال
 الصف العادي للفقرات مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية 

رقم  الرتبة
 الفقرة

 ع م فقرةال

 0.917 3.85 .ُيقدم الدمج لألطفال نموذجًا مصغرًا عن المجتمع الديموقراطي 36 1
 1.087 3.72 .يؤثر االنتباه الزائد المطلوب للطالب ذي اإلعاقة السمعية على الطلبة اآلخرين سلبيًا 3 2
 0.983 3.69 .يسمح الدمج بتطوير عالقات صداقة بين ذوي اإلعاقة السمعية والعاديين 32 3
 1.042 3.68 .يؤثر وضع األطفال ذوي اإلعاقة السمعية في الصفوف العادية على البرنامج الدراسي ككل 24 4
 1.379 3.65 . على بناء استقالليتهم االجتماعيةاإلعاقة السمعيةيحث دمج الطلبة ذوي  4 5
 1.171 3.62 يرسخ الدمج األمن االجتماعي بين أفراد لمجتمع 28 6
  0.865 3.56  نموذجًا سيئاًً للطلبة اآلخريناإلعاقة السمعيةُيعد سلوك الطالب ذي  38 7
  1.144 3.52 .ُيعّلم الدمج مهارات التعاون بين أفراد المجتمع 23 8
  1.177 3.49 .يساعد الدمج الطلبة على زيادة التقبل للتنوع بينهم 19 9

  1.037 3.45 . التعليم المبني على التعاون بدًال من التنافسيسهم الدمج في تطوير قدرة المعلم على 45 10
  1.337 3.45 .يتيح الدمج الفرص لتفهم اآلخر 15 10
  1.301 3.44 .يساعد الدمج المعلمين على تقدير الفروق الفردية 35 11
  1.124 3.41 .يصعب الحفاظ على النظام في الصف الذي يحتوى على طالب ذي حاجة خاصة 31 12
من الضروري إشراك أولياء أمور الطلبة ذوي الحاجات الخاصة في عملية تعليمهم في المدارس  26 13

 .العادية
3.24 1.197  

يطور الدمج مهارات المعلم على التعامل مع التحديات والصعوبات التي تواجه الطالب ذي  41 14
 .اإلعاقة السمعية

3.2 1.196  

  1.35 3.12 .اإلعاقة السمعيةادر لألطفال ذوي أوصي باستخدام غرف المص 21 15
  1.23 3.12 .اإلعاقة السمعيةيطور الدمج مهارات التعاطف مع الطلبة ذوي  22 15
  1.046 3.1 .يؤكد الدمج على فردية الطالب 47 16
  1.170 3.07 .ُيقدم الدمج لألطفال نموذجًا مصغرًا عن المجتمع الديموقراطي 46 17
 اآلخرين عندما يوضع في صف ةيعزله اجتماعيا عن الطلب اإلعاقة السمعيةلطالب ذي وضع ا 12 17

 .خاص
3.07 1.265  

في الصف العادي من التمييز االجتماعي  اإلعاقة السمعيةيحرر االلتحاق الطالب ذي  20 18
 .واالقتصادي

3.06 1.25  

  1.24 3.04 .يدعم الدمج القيمة االجتماعية للمساواة 16 19
  1.21 3.05 .يطور الدمج مهارات المعلم على العمل كعضو في فريق 48 20
  1.122 3.01 يفيد دمج الطلبة ذوي الحاجات الخاصة الطلبة العاديين 44 21
  1.096 3.01 .للدمج تأثيرات سلبية على الطلبة العاديين 11 21
  1.162 2.93 . ومعلمي التربية الخاصةيؤدي الدمج لتطوير عالقات إيجابية بين المعلمين العاديين 5 22
  1.03 2.91 يطور الدمج الوعي لدى المعلمين بأهمية التعليم الفردي المباشر 43 23
  1.178 2.91 .على زيادة رضاهم عن أنفسهم اإلعاقة السمعيةيساعد برنامج دمج األطفال ذوي  39 23
  1.219 2.89 . ذي الحاجة الخاصةللدمج تأثير سلبي على التطور االنفعالي للطالب 25 24
االلتحاق الطالب ذي الحاجة الخاصة في الصف العادي يساعد المعلم على إدراك مواطن القوة  42 25

 .لدى الطلبة ذوي القدرات المتباينة
2.88 1.25  

  1.276 2.79 .يسهم الدمج في احترام الحقوق المدنية لجميع األفراد 8 26
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رقم  الرتبة
 الفقرة

 ع م فقرةال

بالخدمات التعليمية على نحو كاٍف، لذا ال  اإلعاقة السمعيةص الطالب ذي يزود الصف الخا 37 27
 .حاجة للدمج

 

2.78 1.21  

  1.005 2.76 .اإلعاقة السمعيةيوفر الدمج بيئة مثيرة لنمو وتعلم الطلبة ذوي  14 28
  1.26 2.75 .اإلعاقة السمعيةال يمتلك المعلمين القدرة على تعليم األطفال ذوي  13 29
  1.22 2.72 .بنفس الفرص المتاحة للطلبة العاديين في الصف العادي اإلعاقة السمعيةيزود الطلبة ذوي  10 30
  1.120 2.68 .المهارات األكاديمية الالزمة للتعلم في الصف العادي اإلعاقة السمعيةال يتقن الطفل ذو  17 31
  1.25 2.68 .يشجع الدمج المدارس على تقدير التنوع 7 32
  1.182 2.67 . التربية الخاصةمعلمبشكل أفضل من قبل  اإلعاقة السمعيةينفذ تعليم الطلبة ذوي  40 33
  1.088 2.67 .أحساسا باالنتماء إلى المجتمع غير المتجانس اإلعاقة السمعيةيطور الدمج للطلبة ذوي  6 34
  0.963 2.63 .اإلعاقة السمعيةللطلبة ذوي ُتعد األنشطة الصفية التي تنفذ مع الطلبة العاديين مناسبة  1 35
 1.098 2.59 .والعاديين اإلعاقة السمعيةيزيد برنامج الدمج من الهوة االجتماعية بين ذوي  27 36
 0.950 2.55 .الفرص لألداء في الصف العادي اإلعاقة السمعيةُيعطي الطالب ذو  2 37
 0.866 2.54 .التطور األكاديمي له في الصف على  ذي إعاقة سمعيةيشجع وجود طفل 9 38
 1.118 2.53 .اإلعاقة السمعيةأوصى باستخدام الصف الخاص للطلبة ذوي  33 39
 0.941 2.53 .تلبي المدرسة العادية رغبات ذوي الحاجات الخاصة وميولهم 29 39
 0.885 2.42 .اديمن وجوده في صف الع اإلعاقة السمعيةُيعتبر الصف الخاص أكثر فعالية للطفل ذي  34 40
في الصف الخاص مشاركته في األنشطة كالرياضة  اإلعاقة السمعيةيقيد وجود الطالب ذي  30 41

 .المتاحة للطلبة في الصف العادي
2.35 0.990 

 0.998 2.34 . مع أقرانه العاديينذي اإلعاقة السمعيةال يتكيف الطالب  18 42

 ياالنحراف المعيار= ع المتوسط الحسابي؛=م
 

أن وجهات نظر معلمي الطلبة ) 2(يتضح من الجدول 
ذوي اإلعاقة السمعية لعملية دمج هؤالء الطلبة في الصفوف 

) إيجابية(و) إيجابية جدًا(العادية قد وزعت بين وجهات نظر 
 :، وقد رتبت على النحو اآلتي)سلبية جدًا(و) سلبية(و) محايدة(و

ًا مصغرًا عن ُيقدم الدمج لألطفال نموذج(حصلت الفقرة  -
على أعلى متوسط حسابي مقداره ) المجتمع الديموقراطي

وتمثل وجهات ) 0.917(وبانحراف معياري مقداره ) 3.85(
نظر إيجابية، وكانت وجهات نظر أفراد عينة الدراسة إيجابية 

، 38، 28، 4، 24، 32، 3، 36( على ثماني فقرات هي
على هذه على التوالي، إذ تراوح المتوسط الحسابي ) 23

وباالنحراف المعياري تراوح بين ) 3.85-3.50(الفقرات بين 
أما الفقرات التي حصلت على متوسطات ). 1.38 -0.86(

فقرة، وكانت قيمتها ) 37(حسابية محايدة فقد بلغ عددها 
وبانحراف معياري تراوح بين ) 3.49-2.53(تتراوح ما بين

عينة ، وهذا يبين أن وجهات نظر أفراد )1.38 -0.86(
الدراسة محايدة نحو الدمج على هذه الفقرات، مما يضع 

 .هذه الفقرات بالمرتبة الثانية لالولويات

 

  

 

بلغ عدد الفقرات التي حصلت على متوسطات حسابية متدنية  -
لوجهات نظر معلمي أفراد عينة الدراسة لعملية دمج ذوي 
اإلعاقة السمعية في الصفوف العادية ثالث فقرات، وكانت 

راف معياري وبانح) 2.42 -2.35( بينمتها تتراوح ما قي
، وهذا يبين وجهات نظر سلبية )0.99 -0.88(تراوح بين 

لعملية دمج هؤالء الطلبة في الصفوف العادية على هذه 
الفقرات، مما يضع هذه الفقرات بالمرتبة األخيرة لوجهات 

 . نظر المعلمين أفراد عينة الدراسة

تم استخراج المتوسطات ، )6، 5 ،4، 3، 2(لإلجابة عن األسئلة 
الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة الدراسة على 

المعلمين لعملية دمج الطلبة ذوي اإلعاقة نظر أداة وجهات 
 .ذلك) 3(السمعية في الصفوف العادية، وتبين نتائج الجدول رقم
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المعيارية بداللة المتوسطات الحسابية واالنحرافات ): 3(الجدول 
سلم اإلجابة لوجهات نظر أفراد عينة الدراسة لعملية دمج الطلبة 

 ذوي اإلعاقة السمعية في المدارس العادية تبعًا متغيرات الدراسة
 ع م مستويات المتغير/ المتغير

 نوع المدرسة 0.334 3.41 خاص

 0.457 2.87 حكومي

 مكان التدريس 0.477 2.85 مدارس الصم

 0.326 3.42 رس عادية مدا

 المرحلة الدراسية 0.327 3.05 المرحلة األساسية

 0.532 2.88 المرحلة الثانوية

 0.39 2.76 دبلوم متوسط تربية خاصة

 0.382 2.99 تربية خاصة. بكا

 0.665 3.02 دراسات عليا 

 المؤهل العلمي

 0.448 3.3 تخصصات أخرى

 0.517 3.11 بسيطة

 0.514 2.97 متوسطة

 ادراكات المعلم للنجاح

 0.402 2.98 عالية

 االنحراف المعياري:     عمتوسط الحسابي    ال: م

عند استخراج المتوسطات الحسابية للدرجات الكلية 
ألفراد عينة الدراسة على مقياس وجهات نظر المعلمين نحو الدمج 

، نالحظ وحسب ما هو موضح في تبعًا لمتغير نوع المدرسة
أن قيمة متوسط الدرجات الكلية ألفراد عينة الدراسة ) 3( الجدول

الذين يخدمون الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في المدارس الخاصة 
، وأن قيمة الدرجات الكلية ألفراد عينة )3.41(نحو الدمج يبلغ

الدراسة الذين يخدمون الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في المدارس 
، ومن الواضح أن متوسط )2.87(الحكومية نحو الدمج يبلغ 

الدرجات الكلية للعاملين في المدارس الخاصة نحو الدمج أكبر من 
 .متوسط الدرجات الكلية للعاملين في المدارس الحكومية

 أما بالنسبة لمتغير مكان التدريس فيتضح من الجدول 
أعاله أن قيمة متوسط الدرجات الكلية ألفراد عينة الدراسة في 

 نظام الدمج نحو الدمج كانت محايدة إذ نية ضمالمدارس العاد
، بالمقابل بلغ متوسط الدرجات الكلية ألفراد عينة )3.42(بلغت 

حيث تمثل درجة ) 2.85(الدراسة في مدارس الصم نحو الدمج 
ومن الواضح أن متوسط الدرجات الكلية . وجهات نظر محايدة

دمج، أكبر من للمعلمين العاملين في المدارس العادية ضمن نظام ال
 .متوسط الدرجات الكلية لدى المعلمين العاملين في مدارس الصم

وعند استخراج المتوسطات الحسابية للدرجات الكلية 
ألفراد عينة الدراسة على مقياس وجهات نظر المعلمين نحو دمج 
الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في المدارس العادية تبعًا لمتغير 

أن ) 3( وكما هو موضح في جدول رقمالمرحلة الدراسية، وجد 

قيمة متوسط الدرجات الكلية لوجهات نظر أفراد عينة الدراسة 
ضمن مرحلة التعليم األساسية نحو عملية دمج الطلبة ذوي اإلعاقة 

حيث تمثل وجهات نظر ) 3.05(السمعية في المدارس العادية بلغت
راد عينة محايدة، وان قيمة متوسط الدرجات الكلية لوجهات نظر أف

الدراسة الذين يدرسون الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في المرحلة 
حيث تمثل وجهات نظر محايدة نحو دمج ) 2.88(الثانوية بلغت

ومن الواضح أن . الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في المدارس العادية
متوسط الدرجات الكلية للمعلمين الذين يدرسون الطلبة ذوي 

المرحلة األساسية، أكبر من متوسط الدرجات اإلعاقة السمعية في 
الكلية لدى المعلمين الذين يدرسون الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية 

 .في مرحلة التعليم الثانوي
ولفحص المتوسطات الحسابية للدرجات الكلية ألفراد 
العينة على مقياس وجهات النظر نحو الدمج تبعًا لمتغير المؤهل 

راج المتوسطات الحسابية للدرجات العلمي للمعلمين، تم استخ
الكلية ألفراد عينة الدراسة على مقياس وجهات النظر نحو الدمج 

 كما يبين -تبعًا لمتغير المؤهل العلمي للمعلمين، وقد وجد 
 أن قيمة متوسط الدرجات الكلية لوجهات نظر -)3(الجدول رقم

 أفراد عينة الدراسة الذين يحملون درجة الدبلوم المتوسط في
التربية الخاصة نحو عملية دمج الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في 

، أي أنها حصلت على أقل متوسط )2.76(المدارس العادية بلغت 
وبلغت قيمة . حسابي على األداة، وهي تمثل وجهات نظر محايدة

متوسط الدرجات الكلية ألفراد عينة الدراسة من ذوي التخصصات 
حو عملية دمج الطلبة ذوي اإلعاقة األخرى غير التربية الخاصة ن

، حيث تمثل أعلى متوسط )3.3(السمعية في المدارس العادية 
 .أيضًاحسابي على األداة، وهي تمثل وجهات نظر محايدة 

 للنجاح في نأما فيما يتعلق بمتغير ادراكات المعلمي
التعامل مع الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية، فقد أشارت النتائج 

ذاته أن وجهات نظر أفراد عينة ) 3(جدول رقم الموضحة في ال
الدراسة نحو عملية دمج هؤالء الطلبة في المدارس العادية حصلت 
على أعلى متوسط حسابي الستجابة المعلمين عليها، إذ بلغت 

، مما يشير إلى وجهات نظر محايدة لعملية دمج الطلبة )3.11(
 يبين الجدول وكذلك. ذوي اإلعاقة السمعية في المدارس العادية

نفسه أن وجهات نظر أفراد عينة الدراسة كانت محايدة، للمعلمين 
الذين يدركون أن درجة نجاحهم في التعامل مع هؤالء الطلبة ذوي 

، إذ بلغ المتوسط الحسابي ةاإلعاقة السمعية متوسطة أو عالي
 .على التوالي) 2.98، 2.97(لالستجابة عليها 

 متغيرات الدراسة ومن أجل فحص أثر كل متغير من
مستوى الصف، ونوع المدرسة، ومكان التدريس، والمؤهل : اآلتية

العلمي للمعلم، وإدراك المعلم للنجاح في رعاية الطلبة ذوي 
اإلعاقة السمعية، على وجهات نظر أفراد عينة الدراسة لعملية دمج 
الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في المدارس العادية في الفقرات 

 المقاسة بأداة الدراسة لمعرفة فيما إذا كانت دالة إحصائيًا المختلفة
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أم ال، من أجل ذلك جرى استخراج نتائج تحليل التباين األحادي 
(One-Way ANOVA) 4(، كما يتضح في الجدول .( 

 نتائج تحليل التباين األحادي ألثر متغير مستوى ):4(الجدول 
ل العلمي للمعلم؛ الصف؛ ونوع المدرسة؛ ومكان التدريس؛ والمؤه

وإدراك المعلم للنجاح في رعاية مع الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية، 
 . على وجهات نظر أفراد عينة الدراسة

مجموع  مصدر التباين المتغير
مربعات 
 االنحرافات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 ف

 الداللة

نوع  5.877 1 5.877 بين المجموعات
 0.184 103 18.96 داخل المجموعات المدرسة

31.925 0.000* 

مكان  6.924 1 6.924 بين المجموعات
 0.174 103 17.913 داخل المجموعات التدريس

39.813 0.000* 

المرحلة  2.423 2 4.846 بين المجموعات
 0.196 102 19.99 داخل المجموعات الدراسية

12.364 0.000* 

التحصيل  1.477 3 4.431 بين المجموعات
 0.202 101 20.406 داخل المجموعات العلمي

7.310 0.000* 

ادراكات  0.222 2 0.444 بين المجموعات
المعلم 
 للنجاح

 0.239 102 24.393 داخل المجموعات
0.929 0.398 

 )α=0.01(دالة إحصائية على مستوى * 

أن وجهات نظر المعلمين نحو ) 4(يتضح من الجدول 
وي اإلعاقة السمعية في المدارس العادية، قد عملية دمج الطلبة ذ

تأثرت بدرجة دالة إحصائيا بمتغير نوع المدرسة على مستوى 
وبالرجوع لجدول المتوسطات الحسابية ). 0.01(داللة أقل من 

يالحظ أن متوسط الدرجات الكلية ألفراد عينة الدراسة ) 3(رقم 
اإلعاقة الملتحقين في المدارس الخاصة نحو دمج الطلبة ذوي 

السمعية في المدارس العادية أكبر من متوسط الدرجات الكلية لدى 
 .المعلمين أفراد العينة الملتحقين في المدارس الحكومية

وجود أثر ذي داللة إحصائية ) 4(كما يالحظ من الجدول 
على ) 0.01(لمتغير مكان التدريس على مستوى داللة أقل من 

حو دمج الطلبة ذوي اإلعاقة وجهات نظر أفراد عّينة الدراسة ن
حيث يالحظ أن األفراد في عينة . السمعية في المدارس العادية ككل

 ذوي اإلعاقة السمعية في المدارس ةالدراسة الذين يدرسون الطلب
العادية لديهم وجهات نظر إيجابية لعملية دمج الطلبة ذوي اإلعاقة 

ظر أفراد السمعية في المدارس العادية بدرجة أكبر من وجهات ن
عينة الدراسة الذين يدرسون الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في 

 .مدارس الصم

وجود أثر ذي داللة إحصائية لمتغير ) 4(ويبين الجدول 
على وجهات ) 0.01(المرحلة الدراسية على مستوى داللة أقل من 

نظر أفراد عينة الدراسة لعملية دمج الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية 
وبالرجوع إلى جدول المتوسطات . العادية ككلفي المدارس 
يالحظ أن قيمة متوسط الدرجات الكلية ألفراد ) 3( الحسابية رقم

 ذوي اإلعاقة السمعية في ةفي عينة الدراسة الذين يدرسون الطلب
المرحلة األساسية أكبر من متوسط الدرجات الكلية لدى أفراد عينة 

اقة السمعية في المرحلة الدراسة الذين يدرسون الطلبة ذوي اإلع
 .الثانوية

أيضًا أن وجهات نظر أفراد عينة ) 4(جدول الويوضح 
الدراسة نحو عملية دمج الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في المدارس 
العادية، قد تأثرت بدرجة دالة إحصائيا بمتغير المؤهل العلمي 

وكذلك ). 0.01(ألفراد عينة الدراسة على مستوى داللة أقل من 
تضح من الجدول نفسه أنه ال يوجد أثر دال إحصائيًا لمتغير ي

 .إدراكات المعلم للنجاح في رعاية الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية

وللوقوف على اتجاهات القيم الدالة تبعًا لمتغير المؤهل 
العلمي ألفراد عينة الدراسة جرى استخراج نتائج دونت س 

(Dunnett'C)ة، لعدم تحقق افتراض  للمقارنات البعدية الثنائي
 . يوضح هذه النتائج) 5(تجانس التباين في البيانات، والجدول 

 ألثر متغير (Dunnett'C)نتائج اختبار دونت س ): 5(الجدول 
المؤهل العلمي على وجهات نظر أفراد عينة الدراسة لعملية دمج 

 . الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية
دبلوم متوسط  م المؤهل العلمي

 صةتربية خا
تخصصات 

 اخرى
   2.76 دبلوم متوسط تربية خاصة

 *0.3136-  2.99 تربية خاصة. بكا
   3.02 دراسات عليا

  *0.5370- 3.3 تخصصات أخرى

 المتوسط الحسابي: م       )α=0.01(ذو داللة إحصائية على مستوى * 

وجود أثر ذي داللة إحصائية عند ) 5(جدول الأظهر 
لمتغير المؤهل العلمي على وجهات ) 0.01(مستوى داللة أقل من 

نظر أفراد عينة الدراسة لعملية دمج الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية 
في المدارس العادية المتضمنة في أداة الدراسة، ويالحظ من 
الجدول نفسه أن متوسط الدرجات الكلية ألفراد في عينة الدراسة 

كبر من الحاصلين على تخصصات أخرى غير التربية الخاصة أ
متوسط الدرجات الكلية لدى أفراد عينة الدراسة الحاصلين على 
درجة البكالوريوس في التربية الخاصة والمعلمين الحاصلين على 

 . دبلوم متوسط في التربية الخاصة

 مناقشة النتائج

هدفت هذه الدراسة إلى تعّرف على وجهات نظر معلمي 
الء الطلبة في المدارس الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية لعملية دمج هؤ

نوع : العادية وعالقة ذلك بعدد من المتغيرات ذات العالقة
المدرسة، ومكان التدريس، والمرحلة الدراسية، والتحصيل العلمي، 

. وإدراكات المعلمين للنجاح في رعاية الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية
بشكل عام، وبناًء على النتائج يمكن وصف وجهات نظر المعلمين 

حو برنامج دمج الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية بالمحايدة واإليجابية ن
على وجهات نظر محايدة ) 37(نوعًا ما لحصول معظم الفقرات 

على ) 3(فقرات على وجهات نظر ايجابية، و) 8(للمعلمين، و
ويمكن تفسير ذلك بأن عملية دمج الطلبة . وجهات نظر سلبية
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ص هي عملية صعبة ومليئة ذوي اإلعاقة السمعية على وجه الخصو
بالتحديات، وان وجهات نظر المعلمين تتسم باالختالف والتباين، 
وذلك لظروف اإلعاقة وطبيعتها بحيث أن هناك حاجة إلى وجود 
الكثير من التسهيالت كالدعم الفني والمادي والمعنوي لضمان 
نجاح عملية الدمج، وهذا يتفق مع دراسة كل من مونهام 

 ودراسة شويم (Monaham, et al., 1997)وآخرون
 ودراسة (Schumm and Vaughn, 1992)وفوجن

 ودراسة ثومبسون وآخرون (Thompson, 1992)ثومبسون
(Thompson, et al., 1982) التي بينت أن ردود فعل ووجهات 

 والتنوع نتيجة لنقص فنظر المعلمين نحو الدمج تتسم باالختال
 هؤالء الطلبة، واختالف قدراتهم التدريب الالزم لكيفية التعامل مع

 .في التعامل مع حاجات هذه الفئة من الطلبة في المدارس العادية

وأشارت النتائج أيضًا إلى متوسط الدرجات الكلية ألفراد 
عينة الدراسة العاملين في المدارس الخاصة على مقياس وجهات 
نظر المعلمين نحو دمج الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية أكبر من 
متوسط الدرجات الكلية لدى المعلمين العاملين في المدارس 

ويمكن عزو ذلك إلى توافر اإلمكانات والخدمات بدرجة . الحكومية
أفضل وأغنى في المدارس الخاصة التي قد تسهل تطبيق عملية 
دمج الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في المدارس وتفعيلها، مما قد 

لمي هذه المدارس نحو الدمج سينعكس إيجابا على وجهات نظر مع
وفعاليته في تقديم الخدمات التربوية للطلبة ذوي اإلعاقة السمعية 

كما -ففي المدارس الحكومية . مقارنة بمعلمي المدارس الحكومية
 يعتمد نجاح عملية الدمج بالدرجة -أكد المعلمون عينة الدراسة

لديه األولى على المعلم المدرب بدرجة غير كافية وال تتوافر 
المعينات والتجهيزات الكافية والالزمة لتفعيل عملية تعليم الطلبة 

 .ذوي اإلعاقة السمعية ضمن نظام الدمج في المدارس العادية

وفيما يتعلق بمكان التدريس فقد أظهرت النتائج أن 
متوسط الدرجات الكلية ألفراد عينة الدراسة العاملين في المدارس 

 نحو دمج الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية العادية التي اختبرت الدمج
في المدارس أكبر من متوسط الدرجات الكلية لدى أفراد عينة 

ويمكن تفسير ذلك . الدراسة المعلمين العاملين في مدارس الصم
بأن معلمي الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في المدارس العادية قد 

 العادية، اختبروا عمليًا عملية دمج هؤالء الطلبة ضمن المدرسة
واتيحت لهم الفرصة لإلطالع على واقع هذه التجربة والفوائد التي 
قد تعود على الطالب ذي اإلعاقة السمعية مقارنة بمعلمي مدارس 
الصم الذين لم يختبروا عمليًا عملية دمج هؤالء الطلبة، ويتفق 

 ,.Mcleskey et al) هذا مع نتائج دراسة مكليسكي وآخرين
 أن المعلمين العاملين في صفوف الدمج ، التي أكدت(2001

يميلون إلى أن تكون آراؤهم أكثر ايجابية نحو الدمج مقارنة 
 .بمعلمي مدارس التربية الخاصة

وأظهرت النتائج أيضا أن متوسط الدرجات الكلية ألفراد 
عينة الدراسة العاملين في مرحلة التعليم األساسية نحو عملية دمج 

معية في المدارس العادية أكبر من متوسط الطلبة ذوي اإلعاقة الس
الدرجات الكلية لدى أفراد عينة الدراسة العاملين مع الطلبة ذوي 

ويمكن أن يعود ذلك إلى أن . اإلعاقة السمعية في المرحلة الثانوية
المناهج تزداد غنى بالمفردات اللغوية كلما تقدم هؤالء الطلبة في 

هذه المناهج صعوبًة، مما قد المرحلة الدراسية، وبالتالي تزداد 
ينعكس على إمكانية وقدرة المعلم في توصيل المعلومات للطلبة 
ذوي اإلعاقة السمعية كلما زادت المرحلة الدراسية، وهذا ما أكدت 

 التي أشارت (Fisher et al., 2003)عليه دراسة وفيشر وآخرون 
 إلى أن معلمي المدارس الثانوية عمومًا متخصصون في مواضيع

أكاديمية محددة األمر الذي قد يؤثر في قدرتهم على تكييف 
. أساليب التدريس والمناهج بما يتالءم وحاجات هؤالء الطلبة

 Cole and)وكذلك تتفق مع نتائج دراسة كول ومكليسكي 
Mcleskey, 1997) التي أكدت أن معلمي المدارس األساسية 

ة نحو الدمج يميلون إلى تكوين وجهات نظر وأراء أكثر ايجابي
 . مقارنة بمعلمي المدرسة الثانوية

بينت النتائج أيضًا أن المتوسطات الحسابية للدرجات 
الكلية ألفراد عينة الدراسة ذوي التخصصات األخرى غير التربية 

اللغة العربية، اللغة اإلنجليزية، الرياضيات، (الخاصة من مثل 
ه دمج الطلبة في ضوء مقياس وجهات نظر المعلمين تجا) والعلوم

ذوي اإلعاقة السمعية، أعلى من متوسط الدرجات الكلية للمعلمين 
أفراد عينة الدراسة الذين يحملون درجة البكالوريوس أو الدبلوم 

ويمكن تفسير ذلك بأنه قد يكون . المتوسط في التربية الخاصة
لدى المعلمين من تخصصات أخرى الرغبة الفعلية في التعامل مع 

اإلعاقة السمعية بما أنهم اختاروا طبيعة عملهم، وقد الطلبة ذوي 
انعكس هذا على وجهات نظرهم وتقبلهم لفكرة تعليم الطلبة ذوي 
اإلعاقة السمعية في المدرسة العادية، أما فيما يتعلق بالمعلمين 
حملة تخصص التربية الخاصة، فقد يعود انخفاض وجهات نظرهم 

ن فقدان الطلبة ذوي إلى أنهم قد يشعرون بالقلق والخوف م
اإلعاقة السمعية للخدمات المالئمة لهم التي توفرها مدارس الصم، 

 (Cook et al., 1999)ويتفق هذا مع دراسة كل من كوك وآخرون
 أكدت ي الت(Downing et al., 1997)ودراسة داونينج وآخرون 

أن قلق معلمي مدارس التربية الخاصة مقارنة بمعلمي المدارس 
 عملية الدمج عائد إلى الخشية من فقدان الطلبة ذوي العادية من

اإلعاقة السمعية للخدمات المحددة والمالئمة لهم التي يتم توفيرها 
 . في مدارس الصم

 
في ضوء أسئلة الدراسة ونتائجها توصلت : تطبيقات تربوية

 :الباحثتان إلى التطبيقات التربوية التالية
ائج هذه الدراسة عند مراعاة وزارة التربية والتعليم لنت -1

التخطيط لتطوير عملية دمج الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في 
 .المدارس العادية

تنظيم دورات تأهيل لمعلمي الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية  -2
بهدف تحسين اتجاهاتهم ووجهات نظرهم نحو الدمج وهذا 
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ما أشارت إليه نتائج الدراسة، مما قد يؤثر إيجابا على 
لقي التدريب المالئم لتطوير قدرتهم على تكييف دافعيتهم لت

المناهج وتبني استراتيجيات تعلم وتعليم تراعي الفروق 
 . الفردية بين جميع المتعلمين

توفير التسهيالت المادية المعنوية داخل نظام المدارس  -3
والغرف الصفية لتالئم حاجات الطلبة الفردية لضمان نجاح 

. ومية بشكل محددعملية الدمج ضمن المدارس الحك
واالستفادة من بعض التجارب الناجحة في المدارس الخاصة 

 .في مجال دمج الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية
تضمين مناهج تخصصات التربية الخاصة تدريبات خاصة  -4

وأنشطة تهدف إلى تهيئة المعلمين للتعامل مع الطلبة ذوي 
هات إضافة إلى تحسين وج. اإلعاقة السمعية في غرفة الصف

نظر واتجاهات المعلمين نحو دمج األطفال في المدارس 
 .العادية

تضمين الخطط الدراسية لتأهيل المعلمين في الجامعات مواد  -5
متخصصة تهدف إلى تأهيل المعلمين وتطوير كفاياتهم 
لرعاية األطفال ذوي الحاجات الخاصة عمومًا ومنهم أصحاب 

 . اإلعاقة السمعية بشكل محدد في الصف العادي

مراعاة الفروق الفردية عند بناء المناهج والبرامج التعليمية 
لمختلف المراحل التعليمية، وتضمين دليل المعلم إرشادات للمعلم 
لكيفية تقديم وعرض المنهاج للطلبة ذوي اإلعاقة السمعية 
والتكييفات الالزم إجراءها واألدوات والتسهيالت الالزم إجراؤها 

ليم هؤالء الطلبة في المدرسة وبالتالي لتسهيل عملية تعلم وتع
 .زيادة تقبل المعلمين لهم
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