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ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 

ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

�صعوبات التعليم العايل لدى الأ�صخا�ص فاقدي 

ال�صمع ومتطلبات مواجهتها

اإعداد : �ص���هري عبد احلف���يظ عم�������ر

ال�����������������رب�����������������ي�����������������ة  يف  م����������������اج���������������������������������ض����������������ت����������������ر 

ملخ�س : 

ق�سايا  وت�سغل   ، وحقوقهم  الإعاقة  ذوي  بالأ�سخا�س  والعاملي  العربي  الهتمام  يتنامى 

التعليم حيزا كبريا من هذا الهتمام ، وت�ستهدف الدرا�سة احلالية التعرف على خ�سائ�س 

الأ�سخا�س فاقدي ال�سمع الذين التحقوا بالتعليم العايل ، وكذلك التعرف على امل�سكالت 

 ، العايل  التعليم  يف  بكفاءة  ال�سمع  فاقدي  ا�ستمرار  تعوق  اأو  التحاق  من  حتد  قد  التي 

الذين   )19  = ن   ( ال�سمع  فاقدي  الأ�سخا�س  من  جمموعة  من  الدرا�سة  عينة  وتكونت 

التحقوا اأو اأكملوا تعليمهم العايل ، وجمموعة من املهتمني بهم من الأكادميني يف جمال 

علم النف�س والرتبية اخلا�سة اأو مديري اجلمعيات الأهلية العاملة يف جمال ال�سم ) ن = 

10( ، وبتطبيق ا�ستبيان �سعوبات التعليم العايل لدى الأ�سخا�س فاقدي ال�سمع ، وبعد 

حتليل البيانات با�ستخدام الإح�ساء الو�سفي ) املتو�سط ، التكرارات ، الن�سب املئوية ( 

وح�ساب دللة الفروق بني الن�سب املئوية مبعادلة )z ذ ( . اأ�سارت النتائج اإىل اأن الن�سبة 

الأكرب ممن التحقوا بالتعليم العايل قد در�سوا مناهج التعليم العام يف مرحلة التعليم قبل 

اإدراكات عينة الدرا�سة  العايل ، واأن جمالت م�سكالت التعليم العايل متنوعة ، ووفق 

فاإن املجالت املتعلقة بالجتاهات ال�سلبية ملجتمع اجلامعة وتدنى توقعات الأ�ساتذة هي اأ�سد 

هذه امل�سكالت ثم امل�سكالت املرتبطة بالت�رشيعات ، وق�سور خدمات امل�ساندة وبخا�سة 

عدم توفري مرتجم اإ�سارة ، كما بينت النتائج عدم وجود فروق جوهرية بني الأ�سخا�س 

فاقدي ال�سمع واملهتمني بهم يف اإدراك �سدة �سعوبات التعليم العايل .

حتديد  ذلك  يلي   ، واأهدافها  الدرا�سة  م�سكلة  ثم   ، مقدمة  يف  الدرا�سة  عر�س  وياتي 
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التعليم  تناول  الذي  العربي والغربي  البحثي  النظري والرتاث  امل�سطلحات ، ثم الإطار 

العايل لفاقدي ال�سمع ، يلي ذلك و�سفا ملنهج الدرا�سة والعينة والأدوات ثم الإجراءات ، 

ثم النتائج وتف�سريها ومناق�ستها على �سوء الإطار النظري ونتائج الدرا�سات ال�سابقة ، ثم 

اخلامتة فقائمة املراجع العربية والأجنبية ومالحق الدرا�سة . 

ــــــــــــــــــــــــــــ

تعرتف الباحثة بالف�سل وتعرب عن المتنان العميق لالأ�ستاذ الدكتور م�سطفى حممد كامل اأ�ستاذ علم النف�س برتبية طنطا 

مل�سورته العلمية ودعمه املتوا�سل وعطائه امل�ستمر ، كما ت�سكر عينة الدرا�سة من فاقدي ال�سمع ومن الأ�ساتذة املهتمني يف 

ملحق )1( ، والذين اأ�سهموا جميعا بتعاونهم يف اإجناز هذا البحث ، جزى اهلل اجلميع خريا .
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ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 

ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

مقدمة :   

 )  2005(   World Health Organization العاملية  ال�سحة  منظمة  تقرير  ي�سري    

278 مليون �سخ�س حول العامل يعانون فقدا �سمعيا ترتاوح �سدته بني املتو�سط  اأن  اإىل 

والعميق يف اإحدى اأو كلتا الأذنني ، واأن 80% من هوؤلء يعي�سون يف الدول ذات الدخل 

 American  املنخف�س اأو املتو�سط . ويو�سح الحتاد الأمريكي للغة والكالم وال�سمع

الأمريكيني  عدد  اأن   )  2004  (  Speech-Language-Hearing Association
امل�سابني بفقد �سمعي قد ت�ساعف خالل الثالثني عاما املا�سية ، وذلك اعتمادا على نتائج 

الإح�ساء الفيدرايل التي تو�سح اأن عدد فاقدي ال�سمع ممن تبلغ اأعمارهم ثالث �سنوات 

فاأكرث قد بلغ 13.2 مليون يف عام 1971 ، وو�سل اإىل 14.2 مليون عام 1977 ، ثم اإىل 

20.3 مليون عام 1991 ، وزاد العدد اإىل 24.2 مليون عام 1993 ، كما قدر اأي�سا بـ 28.6 

مليون يف عام 2000 .

   ول تتوافر اإح�ساءات دقيقة حول حجم م�سكلة الفقد ال�سمعي يف العامل العربي ، وقد 

يكون هذا راجعا - يف تقدير الباحثة - اإىل عوامل ثقافية واجتماعية تدفع بع�س الأ�رش 

اإىل اإخفاء اأطفالها املعاقني ، اأو اإىل ق�سور يف اهتمام املوؤ�س�سات العاملة يف املجال يف 

التعرف الدقيق على حجم م�سكلة الفقد ال�سمعي يف املجتمع على الرغم من اأهمية هذا 

الأمر كاأ�سا�س لكل الربامج الإر�سادية : النف�سية والطبية والتعليمية التي تقدم لهذه الفئة من 

الأ�سخا�س ذوي الإعاقة ، وقد ذكرت كا�سف وحممد )2008 ، �س37 (» اأنه من ال�سعب 

التحديد الدقيق لعدد الأطفال ال�سم يف اأي جمتمع من املجتمعات لأن مدار�س ال�سم قد 

يلتحق بها الأطفال �سعاف ال�سمع ، وقد ليلتحقون بها ، وقد ت�ستمل على كل الأطفال 

باملدر�سة  ال�سمع قد يلتحقون  اأن الأطفال ال�سم و�سعاف  يف مرحلة ماقبل املدر�سة كما 

العادية «.  ولقد اأتيحت للباحثة اإح�ساءات لبع�س البلدان العربية ؛ ففي اململكة العربية 

ال�سعـودية ك�سفت نتائج درا�سة ال�سـيخ واآخـرون et al.  Al-Shaikh ) 2002 ( على 

عينة ع�سوائية حجمها 9540 طفال من اأربع مناطق خمتلفة اأن ن�سبة انت�سار الإعاقة ال�سمعية 

هي 13% من جمموع ال�سكان ، وقد بينت نتائج التعداد العام لل�سكان الذي نفذه اجلهاز 

املركزي لالإح�ساء الفل�سطيني لعام 1997 اأن ن�سبة انت�سـار الإعاقـة يف املجتمع الفل�سطيني 
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بلغت 1.8 % من جممل ال�سكان ، وجاءت الإعاقـة ال�سمعية والنطقية يف املرتبة الرابعة 

بن�سبة 6.4% من جمموع الإعاقات.

    اأما يف م�رش فال يوجد ح�رش دقيق لعدد الأ�سخا�س فاقدي ال�سمع ، وذلك خللو بيانات 

التف�سيلية  والبيانات  الأ�سئلة  من   - �سنوات  ع�رش  كل  يجري  الذي   - ال�سكاين  التعداد 

عن حالت الإعاقة ب�سفة عامة ، اإل اأن ورقة �سيا�سة احلزب الوطني الدميقراطي يف م�رش 

)2005 ( اأ�سارت اإىل اأن تقديرات منظمة اليوني�سيف عام 1993م التنبوؤية باإجمايل عدد 

الأطفال املعاقني يف م�رش عام 2006 م ، تقرتب من 2.5 مليون طفل بن�سبة3.4 % من 

اإجمايل عدد ال�سكان يف ال�رشيحة العمرية من 6-16 �سنة ، وميثل الفقد ال�سمعي بدرجاته 

ن�سبة ترتاوح بني 0.4-0.6 % من اإجمايل عدد الأطفال يف املجتمع كما اأو�سحت تلك 

ذوى  لالأطفال  امل�رشية  التعليم  و  الرتبية  وزارة  خدمات  تغطيها  التي  الن�سبة  اأن  الورقة 

وزارة  اإح�سائيات  ووفق   ، الفعلية  الحتياجات  من   %4 تتجاوز  ل  اخلا�سة  الحتياجات 

الرتبية و التعليم امل�رشية )2005( بلغ عدد الطالب و الطالبات من ال�سم و �سعاف ال�سمع 

 14689 ثانوية(   ، ،اإعدادية  )ابتدائية  الثالث  باملراحل  اخلا�سة  الرتبية  مبدار�س  امللتحقني 

طالب وطالبة وذلك يف العام الدرا�سي 2005 – 2006 م .

    

م�صكلة الدرا�صة : 

  يتنامى الهتمام العربي بالأ�سخا�س ذوي الإعاقة ، وت�سعى الدول واملجتمعات اإىل اإزالة 

احلواجز بينهم وبني غري املعاقني ؛ فنحيا العقد العربي لذوي الحتياجات اخلا�سة )2004-

2013 ( ال�سادر عن جامعة الدول العربية ، كما �سدقت معظم الدول العربية على التفاقية 

الدولية ال�ساملة حلقوق املعاقني وكرامتهم ال�سادرة عن الأمم املتحدة )2007(. 

ال�سم  فالزال  وعامليا  عربيا  الإعاقة  ذوي  بالأ�سخا�س  املتزايد  الهتمام  من  الرغم  وعلى 

بتعليمهم  يتعلق  ما  املثال  �سبيل  على  ومنها   ، امل�سكالت  من  العديد  يعانون  العرب 

وتدريبهم؛ فقد اأ�سار �سمريين )2003 ( اإىل اأن تعليم ال�سم يف معظم اأقطار الدول العربية 

يقت�رش على مرحلة الإعدادية والتعليم املهني كحد اأعلى با�ستثناء قليل من الدول العربية 
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ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 

ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

التي اأخذت على عاتقها تطوير مناهجها والتقدم مب�ستوى التح�سيل العلمي لفئة ال�سم ، 

وتن�س املادة 24 من التفاقية الدولية ال�ساملة حلقوق املعاقني وكرامتهم ال�سادرة عن الأمم 

املتحدة )2007 ( على اأنه » ت�سلم الدول بحق املعوقني يف التعليم واإعمال هذا احلق دون 

اأ�سا�س تكافوؤ الفر�س تكفل الدول الأطراف نظاما تعليميا جامعا على جميع  متييز وعلى 

امل�ستويات وتعلما مدى احلياة كما ين�س البند اخلام�س من نف�س املادة على » كفالة الدول 

الكبار  وتعليم  املهني  والتدريب  العايل  التعليم  املعوقني على  اإمكانية ح�سول  الأطراف 

والتعليم مدى احلياة دون متييز وعلى قدم امل�ساواة مع الآخرين .«

  وقد اأ�سار فايد )2004 ( اإىل اأن ال�سم الرا�سدين اأو من اأكملوا الدرا�سة الثانوية اأو الفنية 

هوؤلء  اإكمال  اإمكانية  هي  امل�سكالت  هذه  واأول   ، عديدة  وعقبات  م�سكالت  يواجهون 

بع�س  بها يف  املعمول  والقوانني  اللوائح  �سوء  عدمه يف  من  اجلامعية  لدرا�ستهم  ال�سم 

ال�سم  اإكمال  ملو�سوع  اأو جتاهلها  اأو حتفظها  والقوانني  اللوائح  تلك  ومعار�سة   ، الدول 

حول  اخلاطئة  املفاهيم  من  العديد  اإىل   )2004( كا�سف  اأ�سارت  كما  اجلامعي  تعليمهم 

ال�سم مثل اأنهم اأقل ذكاء من الذين ي�سمعون ، واأقل اإبداعاً واأقل طموحاً واأقل ا�ستعداداً 

للدرا�سة الأكادميية ، و قد �ساعت هذه املعتقدات واآمن بها جمتمع العاديني وكذلك الكثري 

بالأداء  تتميز  التي  للمهن  اإل  ي�سلح  ل  الأ�سم  باأن  العتقاد  مماعزز   ، ال�سم  الأفراد  من 

اليدوى ويبتعد عن املهن التي تتطلب قدرات عقلية واأكادميية .

  واأكد على نف�س املعنى فايد ) 2004 ( فاأ�سار اإىل بع�س املغالطات الرتبوية التي يعتمد 

املغالطات يف �سيكولوجـية  اأن من هذه  التعليم اجلامعي لل�سم ؛ فذكر  عليها فى جتاهل 

القراءة و  اإعـاقـة القدرات املعرفية واأن الأخطاء يف  اأن الإعـاقة يف الكالم تعـنى  ال�سـم 

الكتابة لدى ال�سم و �سعاف ال�سمع تنعك�س على ذكائهم ، مما ينعك�س بالتـايل على قلة 

الفـر�س التعليمية املتاحة اأمامهم واأمام ارتقائهم يف التعليم اجلامعي .

  واأ�سارت عمر ) 2004( يف عر�س حالة اأ�رشة بها اثنان من فاقدي ال�سمع اإىل عدد من 

وتتزايد   ، العام  بالتعليم  التحاقهم  عند  واأ�رشهم  ال�سمع  فاقدو  يعانيها  التى  امل�سكالت 

امل�سكالت خا�سة مايتعلق بالت�رشيعات عند اللتحاق باجلامعة .

اللتحاق  يف  بع�سهم  جنح  فلقد  م�سكالت  من  ال�سمع  فاقدو  يواجهه  مما  الرغم  وعلى    
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اثنتان من فاقدي  املثال  تنتظم على �سبيل  به ؛ حيث  العايل بل واإكماله والتميز  بالتعليم 

ال�سمع �سمن املبدعات للتدري�س باملعهد العايل للفنون التطبيقية مب�رش .

من كل ما �سبق ميكن �سياغة م�سكلة الدرا�سة يف الت�ساوؤلت التالية :

1- ما خ�سائ�س الأ�سخا�س فاقدي ال�سمع الذين التحقوا اأو اأكملوا تعليمهم العايل ؟

2- ما اأهم �سعوبات التعليم العايل كما يدركها الأ�سخا�س فاقدو ال�سمع ممن التحقوا اأو 

اأكملوا التعليم العايل   يف م�رش ؟

3- ما اأهم �سعوبات التعليم العايل كما يدركها املهتمون بالأ�سخا�س فاقدي ال�سمع ؟

امل�سكالت  جمالت  فى  بهم  واملهتمني  ال�سمع  فاقدى  اإدراك  فى  فروق  توجد  -هل   4

املتعلقة بفر�س التعليم  العاىل لهم ؟

اأهداف الدرا�صة : 

تتحدد اأهداف الدرا�سة فيما يلي :

1- التعرف على خ�سائ�س الأ�سخا�س فاقدي ال�سمع الذين التحقوا اأو اأكملوا تعليمهـم 

العايل من حيث ) اجلن�س ، ت�سنيف فقد ال�سمع ، نوعية التعليم قبل العايل ، امل�ستوى 

الجتماعي لالأ�رشة ( .

2- التعرف على اأهم �سعوبات التعليم العايل كما يدركها الأ�سخا�س فاقدو ال�سمع ممن 

التحقوا اأو اأكملوا التعليم العايل يف م�رش.

3- التعرف على اأهم �سعوبات التعليم العايل كما يدركها املهتمون بالأ�سخا�س فاقدي ال�سمع .

4- التعرف على اأهم املجالت املتعلقة مب�سكالت التعليم العايل كما تدركها عينة الدرا�سة 

من فاقدي ال�سمع واملهتمني بهم والفروق بينهم فى هذه املجالت . 

حتديد امل�صطلحات : 

فاقدو ال�سمع ، ال�سم ، �سعاف ال�سمع 

 hearing of hard و�سعف ال�سمع deafness ت�ستخدم البحوث التي تناولت ال�سمم  
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ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 

ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

 ، impairment hearing عددا من امل�سطلحات التي تبدو مرتادفة كالإعاقة ال�سمعية

 )1998(-Pat Hughes ولقد اأ�سارت بات هيودجز ، loss hearing والفقد ال�سمعي

اإىل رف�س املنظمات والهيئات العاملية العاملة يف جمتمع ال�سم مل�سطلح الإعاقة ال�سمعية، 

اأ�سبوع الأ�سم العربي  كما رفع ال�سم العرب �سعار ) لي�س معاقا من ل ي�سمع ( خالل 

جمال  يف  العاملة  الهيئات  �سنوية لحتاد  منا�سبة  وهو   ، م   2006 عام  والثالثني  الواحد 

ال�سم العرب .

يف  وميكن   ، ال�سمع  ق�سور  اأو  �سعف  على  للدللة  ال�سمعي  الفقد  م�سطلح  وي�ستخدم 

على  بينها  للتمييز  امل�ستخدم  املحك  ويتوقف   ، الفئات  من  عدد  اإىل  الت�سنيف  اإطاره 

التوجه املهني الذي ينتمي اإليه الباحثون ، وقد اأ�سار بع�س الباحثني املهتمني بدرا�سة الفقد 

 ،1999 ،Knight & Swanwick ال�سمعي ) مثل : اخلطيب ، 1997 ، نايت و�سوانويك

حنفي وال�سعدون ، 2004 ( اإىل اأن الفقد ال�سمعي ميكن ت�سنيفه وفقا لثالثة معايري هي : 

العمر عند الإ�سابة ، مو�سع الإ�سابة ، �سدة الإ�سابة .

  وقد ذكر القريطي )2001 ، �س113 ( اأن » الإعاقة ال�سمعية اأو الق�سور ال�سمعي م�سطلح 

عام يغطي مدى وا�سعا من درجات فقد ال�سمع يرتاوح بني ال�سمم اأو الفقد العميق الذي 

يعوق عملية تعلم الكالم واللغة ، والفقد اخلفيف الذي ل يعوق ا�ستخدام الأذن يف فهم 

اأن الفقد ال�سمعي   )49 1423هـ ،  احلديث وتعلم الكالم واللغة » . كما ذكر �سليمان ( 

هو �سعف يف القدرة على ال�سمع ، وقد يرتاوح بني فقد ب�سيط اإىل انعدام تـــام للقدرة 

ال�سمعية ) ال�سمم ( ، واأن ال�سمم deafness هو الغياب اجلزئي اأو الكلي ، اأو الفقد 

الكامل حلا�سة ال�سمع ، اأو احلالة التي تكون معها حا�سة ال�سمع مفقودة اأو قا�رشة بدرجة 

ال�سمع حالة من  بينما يعترب �سعف  للفرد ،  العادي  ال�سمعي  مفرطة بحيث تعوق الأداء 

انخفا�س حدة ال�سمع لدرجة قد ت�ستدعي خدمات خا�سة كالتدريب ال�سمعي ، اأو قراءة 

اأو التزويد مبعني �سمعي .   ، therapy  speech اأو عالج النطق  اأو ال�سفاه (  الكالم ) 

 hard و�سعاف ال�سمع ، deaf ويف اإطار هذا املفهوم ميكن التمييز بني فئتني هما ال�سم

hearing of وت�ستخدم الدرا�سة احلالية م�سطلح فاقدي ال�سمع للدللة على الأ�سخا�س 
اإطاره  الذين يعانون ق�سورا �سمعيا على اختالف �سدته واأ�سبابه وموا�سعه ، وميكن يف 
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التمييز بني فئتني : 

اأ( الأ�سخا�ص ال�سم : الذين يعانون فقدا �سمعيا �سديدا اأو عميقا اأو تاما ، وي�ستخدمون لغة 

الإ�سارة كطريقة للتوا�سل ، ولي�ستخدمون �سماعات اأذن طبية ، وتلقوا تعليمهم يف 

مدار�س الرتبية اخلا�سة التابعة لوزارة الرتبية والتعليم امل�رشية .

ال�سمعي  الفقد  درجات  من  درجة  اأى  يعانون  الذين   : ال�سمع  �سعاف  الأ�سخا�ص  ب( 

تاأهيلية مكنتهم من ا�ستخدام اللغة املنطوقة و قراءة ال�سفاه ،  واأتيحت لهم خدمات 

وي�ستخدمون معينات �سمعية ، وتلقوا تعليمهم يف اأى مرحلة يف املدار�س العامة اإىل 

جوار ال�سامعني . 

اأما �سعوبات التعليم العايل : فت�سري اإىل امل�سكالت التى قد حتد من التحاق اأو تعوق ا�ستمرار 

العايل  التعليم  العايل ، وتعرف �سعوبات  التعليم  ال�سمع بكفاءة يف  الأ�سخا�س فاقدي 

اإجرائيا يف الدرا�سة احلالية بالدرجات التي تعك�س اإدراك عينة الدرا�سة ل�سدة امل�سكالت 

التى تت�سمنها فقرات »ا�ستبيان �سعوبات التعليم العايل » امل�ستخدم يف الدرا�سة .

الثانوي  التعليم  مرحلة  تعقب  التى  التعليميـة  املرحلة  اإىل   : العايل  التعليم  مرحلة  وت�سري 

باختالف اأق�سامه ) عام فني ( والتى ترتاوح مدتها بني عامني اإىل خم�سة اأعوام .

الإطار النظري :  

   �سهدت ال�سنوات الأخرية اهتماما دوليا وعربيا ببحث ق�سايا تعليم ال�سم ومنها تعليمهم 

 .S.U the العايل ، فقد اهتم م�رشوع مكتب الرتبية اخلا�سة الأمريكي وخدمات التاأهيل

مع  بالتعاون   Services  Rehabilitative  and  Education  Special  of  Office
امل�سح  من  امل�ستمدة  البيانات  بتحليل   University  Gallaudet جالوديت  جامعة 

للمركز القومي لالإح�ساء الرتبوي لتحديد معلومات عن   Survey  Annual ال�سنوي 

ال�سم و�سعاف ال�سمع الذين ينتقلون من املدر�سة الثانوية اإىل التعليم اجلامعي، وقد ر�سد 

اآلني Allen )1994 ( نتائج هذا التحليل فاأ�سار اإىل تباين هوؤلء الطالب يف مدى درجة 

type خربات  ونوع  و مدى   ، الإ�سافية  الإعاقات  ، وم�ستوى  ال�سمعي  الفقد   degree
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ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 

ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

املرحلة الثانوية ، وقد اأ�سارت نتائج التحليل اإىل اأن الن�سبة الأكرب من الطالب امللتحقني 

امللتحقني هم من  الأكرب من  الن�سبة  ، وكانت  ال�سمع  العايل كانت من �سعاف  بالتعليم 

ال�سامعني،  الطالب  تخدم  برامج  من  مكت�سبة  تعليمية  خربات  ميلكون  الذين  الطالب 

كما   ، كبرية  لي�ست  تعليمية خا�سة  برامج  من  املتخرجني  ال�سم  الطالب  اأعداد  اأن  واإىل 

يظهره  الذي  الأكادميي  ال�ستعداد  من  املنخف�سة  امل�ستويات  التحليل  هذا  نتائج  اأظهرت 

الغالبية العظمى من الطالب ال�سم الذين يرتكون املدر�سة الثانوية ، فعلى حني يلتحق 

بالتعليم بعد الثانوي ثلثا الطالب الذين اأكملوا املرحلة الثانوية من ذوي الفقد ال�سمعي 

ال�سديد اإىل العميق اإل اأن واحدا من كل اأربعة من هوؤلء الطالب ي�ستطيع القراءة عند 

م�ستوى ال�سف اخلام�س وما فوقه ، ولقد اأو�سح هذا الباحث اأن امتداد فر�س التعليم ما 

اأمام الطالب ال�سم مل ي�ساحبه تطورات وحت�سينات �رشورية يف  الثانوي واإتاحتها  بعد 

الإعداد الأكادميي بامل�ستويات البتدائية والثانوية للطالب ال�سم .

اأما روبنز Robbins )1996( فقد اهتم بت�سجيل مالحظاته كاأ�سم حول خرباته يف درا�سة 

علوم احلا�سب ، وذلك من خالل بحث ومتابعة قيمة ح�سول ال�سم مثله  على دورات 

نتائجه على  اعتمد يف  وقد   ، ال�سامعني  اإىل جوار  تعليم عايل  احلا�سب يف  تدريبية يف 

حقيقة كونه اأ�سم تلقى دورات تدربيبة يف احلا�سب يف جامعة جالوديت ، وكذلك على 

بت�سجيل خرباته  regular ، وقد اهتم  النمطي  العايل  التعليم  ال�سامعني يف  دورات مع 

 Robbins روبنز  واأ�سار   ، العايل   التعليم  النوع من  امل�سكالت يف دورات هذا  حول 

تلك  يقدمون  الذين  اجلامعة  داخل  العمل  فريق  من  العظمى  الغالبية  اأن  اإىل   )1996(

خمتربات  اأن  كما   ، ال�سم  الطالب  تعليم  كيفية  عن  وا�سح  فهم  لديهم  لي�س  الدورات 

احلا�سب الآيل مت ت�سميمها دون النظر لحتياجات ال�سم ، لذلك فلي�س غريبا من وجهة 

– و�سع احلا�سبات يف مقدمة الف�سل مما يعوق اأي فر�س للروؤية الوا�سحة ، كما  نظره 

اأ�سار اإىل القليل من الوقت املمنوح لإمكانية ت�سجيل مالحظات تتيح الفر�سة للربط بني 

الكتابة والإ�سارات ، واأن معظم الوقت ي�ستغرقه الطالب الأ�سم يف متابعة املعلمني مما ل 

يجعله قادرا على ممار�سة العمل الفعلي على احلا�سب حتى انتهاء ال�رشح ، على عك�س 

الطالب ال�سامعني الذين يقومون بعدد من املهام مثل ال�ستماع ، والكتابة ، وممار�سة العمل 
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على احلا�سب يف نف�س الوقت ، واأ�سـار روبـنز Robbins )1996( اإىل تقديره ملا يقوم به 

مرتجمو لغة الإ�سارة اإل اأنه اأ�ساف اأن الكثريين منهم يفتقدون مهارات الإ�سارة الأ�سا�سية 

املرتبطة مبو�سوعات احلا�سب الآيل ، وكذلك اأكد على �سعوبة تركيز الأ�سم على ترجمة 

الإ�سارات والعنا�رش الب�رشية يف نف�س الوقت .

ولقد اهتم هوبكنز ووالرت ) Walter & Hopkins  )1998 بتقييم احتياجات برامج التعليم 

ما بعد الثانوي اعتمادا على نتائج اأربعة مراكز تقنية مل�ساعدات التعليم العايل لالأ�سخا�س 

من   10.391 اإىل  ا�ستبيانا  اأر�سل  حيث   ، املتحدة  الوليات  يف  ال�سمع  و�سعاف  ال�سم 

املعاهد العالية يف الوليات املتحدة وفروعها امل�سجلة عام 95/ 1996 �سمن نظام بيانات 

 Center National التعليم العاىل امل�سجلة من خالل املركز القومي لالإح�ساء الرتبوي

Statistics Education for ، والتي ت�ستمل على درا�سة عامني اأو اأربعة اأعوام وكذلك 
التعليم  برنامج  عن  معلومات  على  للح�سول  وذلك   ، عامني  من  لأقل  التدريبية  الربامج 

اخلدمات  واأنواع   ، امللتحقني  ال�سمع  ال�سم و�سعاف  الأ�سخا�س  ، وعدد  الثانوي  بعد  ما 

�سمع  و�سعيف  اأ�سم   20.000 نحو  وجود  اإىل  النتائج  اأ�سارت  وقد   ، لهم  املقدمة  احلالية 

600 طالب  اإ�سافة اإىل نحو  اأعوام  مقيدين يف كليات متتد الدرا�سة بها بني عامني واأربعة 

من ال�سم و�سعاف ال�سمع امل�سجلني يف معاهد تقدم درجات علمية اأقل من عامني ، وعلى 

والطالب  ال�سم  للطالب  م�ساندة  العامة خدمات  املعاهد  من  العظمى  الغالبية  تقدم  حني 

اإل اأن معظمها لي�ست خدمات فعلية لهوؤلء الطالب، ووجه الباحثان اإىل  �سعاف ال�سمع 

اأولويات تقدمي امل�ساندة فيما يتعلق بالتدريب training ون�رش املعلومات اخلا�سة بخدمات 

الإدارة وال�سبط وم�سادر خدمات الطالب ال�سم و�سعاف ال�سمع مع �رشورة عدم جتاهلهم 

واإتاحة الفر�سة اأمامهم للنمو املهني واكت�ساب املعلومات اخلا�سة بنمو املهارات الأ�سا�سية ، 

 interaction وعلى حني ميكن تقدمي امل�ساعدة التدريبية والفنية بعدة طرق اإل اأن التفاعل

وامل�ساركة املبا�رشة من خالل املوؤمترات واللقاءات هي الأف�سل . 

املوؤثرة يف  الظروف  al. )1999( و�سف   et  Foster واآخرون  فو�سرت  ا�ستهدفت  كما    

الطالب  اإدراكات  النمطي من خالل  العايل  التعليم  ال�سم يف  الطالب  تعليم وم�ساركة 
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ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 

ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

ال�سم والطالب ال�سامعني للتوا�سل وامل�ساركة الفعالة engagement خالل الدرا�سة ، 

وكذلك من خالل اإدراكات )17( من معلمي ال�سم يف اجلامعة خلرباتهم حول تدري�س 

ال�سم . وتكونت عينة الدرا�سة من الطالب امل�سجلني بربامج الدرا�سة بكليات اإدارة الأعمال 

1997 ، ومنهم   ، 1996 وعلوم الكمبيوتر ، وتكنولوجيا املعلومات يف العام الدرا�سي 

)64( طالبا من ال�سم ، و)30 ( طالبا من ال�سامعني ، ومت جمع البيانات من خالل اإجراءات 

الكمية  الإجراءات  وت�سمنت   ،  qualitative كيفية  واإجراءات   quantitative كمية 

 ،Form Engagement Academic تطبيق ا�ستبيان �سكل امل�ساركة الأكادميية الفعالة

 Communication  Classroom  The الف�سل  داخل  للتوا�سل  “اإيـز”  ومقيا�س 

Scale Ease للح�سول على معلومات حول �سعور الطالب بالنتماء وامل�ساركة الفعالة 
-Semi مقننة  �سبه  مقابلة   17 اإجراء  الكيفية  الإجراءات  وت�سمنت   ، التعلم  عملية  يف 

structured مع معلمي ال�سم يف اجلامعة تناولت اإدراك املعلمني حول اإدماج الطالب 
ال�سم يف الف�سل الدرا�سي ، ال�سرتاتيجيات التي ي�ستخدمونها لتلبية احتياجات املتعلمني 

الفعالة  التوا�سل وامل�ساركة  اإىل  ينظرون  ال�سم  الطالب  اأن  اإىل  النتائج  اأ�سارت   ، ال�سم 

داخل الف�سل بحالة م�سابهة لأقرانهم ال�سامعني ، اإل اأن الطالب ال�سـم يف اأغـلب الأحـيان 

كاأقرانهم   family  university اجلـامـعـة  اأ�سـرة  اأو  اأنهـم جزء من جمتمع  ي�سعـرون  ل 

ال�سامعني ، كما اأ�سارت جمموعة معلمي ال�سم اإىل خدمات امل�ساندة يف اجلامعة كم�سبب 

اأو م�سئول responsible عن جناح اأو ف�سل هوؤلء الطالب .

الدمج  بتنظيم  اهتموا  فقد   )2002(  .al  et  Moorhead واآخرون  مورهيد  اأما   

Integration من خالل بحث نظري حول م�ساندة الطالب ال�سم يف   organizing
جامعة بر�ستول Bristol of University ، واأ�سار الباحثون اإىل اأن م�ساندة الأ�سخا�س 

يف  وتف�سرياتها  والإر�سادات  القومية  اخلطط  على  تعتمد  ال�سم  فيهم  مبن  الإعاقة  ذوي 

ال�سرتاتيجيات واملمار�سات اجلامعية ، واأن منوذج امل�ساندة يعتمد يف النظرة اإىل ال�سعوبة 

disability على املدخل الإداري administrative اأكرث من املدخل الجتماعي ، مما 
اأكرث من   needs احتياجات  لديهـم  اأن  يعاملون على  الإعاقة  الأ�سخا�س ذوي  اأن  يعني 

كـونها حقوقا rights واأن حتديد هذه الحتياجات يتم من وجهة نظر الأ�سخا�س الذين 
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ل يعانون ق�سورا ، كما اأ�سار هوؤلء الباحثون اإىل �رشورة الهتمام مب�سادر املعلومات من 

ال�سـم  يتوقعها  التي  امل�سـاندة  تاأثريه اجلوهري على نوع  لذلك  ال�سم لأن  اإدراك  خالل 

وخرباتـهم عن الحـتواء inclusion وامل�سـاركة participation لتمكينهم من تنظيم 

خرباتهم التعليمية بطرق ترتقي بهم ليكونوا اأكرث ا�ستقاللية وم�ساواة بال�سامعني ، كما نبه 

ال�سخ�س  لقدرة  الكبري  الفرق  ي�سنع  الذي  والدعم هو  امل�ساندة  نظام  اأن  اإىل  الباحثون 

الأ�سم على امل�ساركة يف التعليم العايل .

الأكادميى  بالدمج  اأطروحتها  يف   )2003  (  Liversidge ليفر�سدج   اهتمت  ولقد    

اجلامعة  يف  ال�سمع  و�سعاف  ال�سم  للطالب  والجتماعي   academic  Integration
من خالل درا�سة احلالة النوعية للخربات الأكادميية والجتماعية لع�رشة طالب من ال�سم 

 disabled الق�سور  ذوي  الطالب  خدمات  مكتب  ي�ساندهم  الذين  ال�سمع  و�سعاف 

services student يف اجلامعة ، وبا�ستخدام طرق درا�سة احلالة study case امل�ستملة 
على مقابالت متعمقة قدمت الدرا�سة و�سفا خلربات عينة الدرا�سة ، واأ�سارت النتائج اإىل 

اأن العوامل التي �ساعدت ال�سم و�سعاف ال�سمع على اللتحاق وال�ستمرار يف الكليات 

املوجودة هي اخلربة ال�سابقة ، النماذج التي يقتدي بها ال�سم اأو �سعاف ال�سمع ، التوا�سل 

واملهارات الجتماعية ، امل�ساركة يف الأن�سطة الالمنهجية ، تنمية املهارات الدرا�سية واأنظمة 

الدعم ، العوامل ال�سخ�سية مثل الدافعية واملرونة ، اجتاهات الأقران ، تعاون املحا�رشين 

 language sign ودعمهم ، توافر خدمات امل�ساندة اجلامعية مثل مرتجمي لغة الإ�سارة

interpreters   كما اهتم ريت�سارد�سن واآخرون Richardson  .al et )2004( بدرا�سة 
ال�سمع  فاقدي  الطالب  لدى   engagement  academic الفعالة  الأكادميية  امل�ساركة 

education من خالل مقارنتهم بالطالب ال�سامعني ،   distance التعليم عن بعد  يف 

وتكونت عينة الدرا�سة من 445 طالبا من امل�سجلني يف برنامج اأو اأكرث من برامج التعليم 

فاقدي  اأنف�سهم  اعتربوا  267 ممن  ، منهم   1998 املفتوحة بربيطانيا عام  باجلامعة  بعد  عن 

 ، دميوجرافية  بيانات  جمع  وبعد   ، درا�ستهم  خالل  اإ�سافية  م�ساندة  ي�ستوجب  مما  �سمع 

وبيانات عن اخلربة الأكادميية ، والقدرة ال�سمعية ، وا�ستخدام لغة الإ�سارة ، و ا�ستخدام 
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امل�ساندة التقنية والب�رشية يف اجلامعة ، مت تطبيق ا�ستبيان �سكل امل�ساركة الأكادميية الفعالة 

للتفاعل  وال�سلوكية  النفعالية  النواحي  لتقييم   Form  Engagement  Academic
على  عبارة   36 على  الإجابة  ت�سمن  والذي  وال�سامعني  ال�سم  الطالب  لدى  الأكادميي 

مقيا�س من 6 درجات ثم �سوؤال مفتوح عن مميزات وعيوب التعليم عن بعد ، وقد اأظهرت 

النتائج ح�سول الطالب فاقدي ال�سمع على درجات اأقل من ال�سامعني على بعد التوا�سل 

اأ�ساروا  ال�سمع  فاقدي  الطالب  بع�س  اأن  اإل   ، الآخرين  الطالب  مع   effective الفعال 

اإىل اأن التوا�سل خالل التعليم عن بعد اأ�سهل من التوا�سل خالل املحا�رشات التقليدية 

والجتماعية  املادية   isolation العزلة  من  الرغم  على  اأنه  واأو�سحوا   ،  traditional
للتعليم عن بعد اإل اأنهم كانوا قادرين على مواجهة م�سكالت التوا�سل وامل�ساركة التي 

حتدث خالل التعليم التقليدي ، كما ح�سل الطالب فاقدو ال�سمع على درجات اأعلى من 

ال�سامعني على البعد اخلا�س بالدافعية للتعلم ، وح�سل الطالب ال�سم على درجات اأقل 

على البعد اخلا�س بالتعلم من الطالب الآخرين اإل اأنهم ح�سلوا على درجات اأعلى فيما 

يتعلق بال�ستقالل وال�سبط ، وب�سفة عامة اأ�سار الباحثون اإىل اأن تاأثري الفقد ال�سمعي على 

امل�ساركة الأكادميية الفعالة للطالب يف التعليم عن بعد كان طفيفا slight ن�سبيا .

   اأما يف الرتاث البحثي العربي فقد اهتمت النحا�س ) 1999 ( بحقوق الأ�سم يف التعليم 

العايل خالل املوؤمتر الثامن لالإحتاد العربى للهيئات العاملة فـى رعـاية ال�ســــم ، و نظمت 

جملة املنال ال�سادرة عن مدينة ال�سارقة للخدمات الإن�سانية )2004 ( بالتعاون مع جمعيات 

العربي بني  الوطن  ال�سمع يف  لفاقدي  التعليم اجلامعي  بعنوان  اأهلية م�رشية ندوة علمية 

الواقع واملاأمول ومب�ساركة جمتمعية وتخ�س�سية واأو�سى امل�ساركون باإعادة النظر يف نظم 

قبول فاقدي ال�سمع بالتعليم اجلامعي �سمن اآلية عادلة ت�سهل لهم اللتحاق بكليات الفنون 

التطبيقية والفنون اجلميلة واحلا�سب الآيل وبع�س اأق�سام الرتبية النوعية والرتبية الريا�سية ، 

وكل كلية يثبت بع�سهم قدرته على التميز يف درا�ستها م�ستقبال دون التقيد ب�رشط املجموع 

وبتقدمي  املحا�رشات  تدوين  عن  تعوقهم  اإعاقة  لديهم  ومن  الإب�سار  فقد  بحالت  اأ�سوة 

لها ودعمهم  الالزمة  الدرا�سية واخلدمات  ال�سمع يف حياتهم  لفاقدي  الالزمة  الت�سهيالت 

بنظم اإر�ساد ت�سهل لكل منهم تفوق حت�سيلي ينا�سب ا�ستعداداتهم وقدراتهم .
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كخطوة  اجلامعي  قبل  التعليم  يف  �سمعيا  املعاقني  دمج   )  2004  ( كا�سف  ناق�ست  وقد    

للتعليم اجلامعي ، واأ�سارت اإىل اأن حتقيق دمج ناجح لالأ�سم يتطلب جهودا خا�سة مثل 

ر�سد ميزانية خا�سة باملدر�سة لغرفة امل�سادر واملعينات ال�سمعية وغري ذلك لت�سهيل عملية 

التعليم ، وتاأهيل املعلم لتعليم ال�سم ، و توفر املعلومات واخلربة الكافية لدى امل�رشفني 

على غرفة امل�سادر وعلى نظام الدمج ، واأن تتوافر اخلدمات التكميلية و الو�سائل التعليمية 

والو�سائط املعينة مثل مكربات ال�سوت واأجهزة العر�س التي يحتاجها الطالب ل�ستقبال 

التعليم املقدم لهم مع ات�سام املناهج باملرونة لكى تتنا�سب مع قدرات الأ�سم واحتياجاته ، 

اإ�سافة اإىل تقدمي اأن�سطة املناهج الإ�سافية التي من املمكن اأن ي�سارك فيها الطالب ال�سم .

اآلياته ومربراته فا�ستعر�س     كما اهتم فايد )2004 ( بالتعليم اجلامعي لل�سم من حيث 

اأثارها النف�سية، كما  اإكمالهم لتعليمهم و  امل�سكالت الرتبوية لل�سم الكبار املرتبطة بعدم 

ناق�س املغالطات الرتبوية التى يعتمد عليها جتاهل التعليم اجلامعى لل�سم واأو�سى ببع�س 

الآليات التى توؤدى اإىل حت�سني التعليم العايل لل�سم مثل حت�سني نوعية تعلـيم ال�سـم من 

خالل ا�ستخـدام لغـة الإ�سـارة باعتبارها لغـة التدريـ�س يف مدار�س ال�سم ، والعـمل مع 

العلـمية والفنيـة وتواكب  امل�سطـلحات  ت�سـمل  الإ�سـارة حتى  لغـة  لتطـوير  الكبار  ال�سـم 

الكمبيوتر  ا�ستخدام  وكذلك   ، العامة  احلياة  يف  التعليم  تكنولوجيا  يف  ال�رشيع  التطور 

اللتحاق  لت�سهيل  بال�سم  خا�سة  تعليمات  واإيجاد   ، املدار�س  يف  وا�سع  نطاق  وعلى 

الأنظمة  با�ستخـدام  وال�سماح  الإ�سارة  لغة  توفري مرتجم   ، املختلفة  املعاهد  و  باجلامعات 

ال�سمعـية املخـتلفة داخـل قـاعـات الدرا�سة يف الكليات و املعاهد العليا ، كما اأو�سى هذا 

الباحث بت�سجيع الطالب ال�سم من خالل توفري منح درا�سية لهم ، ليكونوا مناذج اإيجابية 

لغريهم من الطالب .

لتعليم  بعد كمدخل جديد  التعلم عن  بعد  بالتعليم عن  اهتم  اأما عواد )2004 ( فقد     

الطالب ال�سم باجلامعة ، وذكر اأنه ب�سبب املرونة العالية واإتاحة التعليم عن بعد يف جميع 

اأنحاء العامل فاإنه قد يكون البديل املالئم لتقدمي حلول للعديد من امل�سكالت الرتبوية التي 

يعاين منها ال�سم .
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   وا�ستعر�ست عمر )2004 ( بع�س امل�سكالت التي واجهت اأ�رشتها التي ت�سم ابنني من 

فاقدي ال�سمع عند التحاق الإبن الأكرب بالتعليم العايل ، والتي كان اأهمها _ من وجهة 

ال�سامعني ، وعدم  اأقرانهم  تن�سيق درجات  باجلامعات �سمن  ال�سم  التحاق  الباحثة  نظر 

وجود اأى ن�سو�س يف قرارات املجل�س الأعلى للجامعات فى م�رش تتعلق بفاقدي ال�سمع 

على الرغم من ذكره للمكفوفني واملعاقني حركيا .

اأ ( التعرف على واقع الت�رشيعات والقوانني التي تناولت   2007   وقد ا�ستهدفت عمر ) 

حق فاقدي ال�سمع يف التعليم عامة والتعليم اجلامعي خا�سة ، واآلية اللتحاق بهذا النوع 

من التعليم يف م�رش ، وذلك من خالل ا�ستعرا�س ن�سو�س الت�رشيعات والقوانني امل�رشية 

و�سيغة العقد العربي لذوي الحتياجات اخلا�سة )2004-2013 ( ال�سادر عن جامعة الدول 

 )2007( وكرامتهم  املعاقني  حلقوق  ال�ساملة  الدولية  التفاقية  ومواد  ون�سو�س   ، العربية 

واأ�سارت   ، باجلامعة  امللتحقني  ال�سمع  فاقدي  من  لثنني  احلالة  درا�سة  خالل  من  وكذلك 

النتائج اإىل تاأكيد الن�سو�س واملباديء على حق التعليم وتكافوؤ الفر�س اإل اأن الواقع الفعلي 

ي�سري اإىل قلة الفر�س املتاحة اأمام فاقدي ال�سمع للح�سول على حقهم يف التعليم العايل . 

من  ينطلق  العايل  التعليم  بق�سية  يتعلق  فيما  العربي  البحثي  الرتاث  اأن  الباحثة  وترى    

مناق�سات نظرية يف معظمها  حول احلق يف هذا النوع من التعليم ) النحا�س ، 1999، عمر 

2007 ( ومربراته ) فايد ، 2004 ( واآليات اللتحاق به )كا�سف ، 2004، فايد، 2004 ( 

واأن مناق�سة م�سكالت و�سعوبات التعليم العايل انطلقت من حالت فردية )عمر، 2004 ( 

ومل تتناولها _ يف حدود علم الباحثة _ الدرا�سات العربية ، بينما تناول الرتاث البحثي 

الغربي خ�سائ�س امللتحقني بالتعليم العايل )اآلني Allen ، 1994( ، وتقييم احتياجات 

برامج التعليم مابعد الثانوي )هوبكنز ووالرت Walter & Hopkins ، 1998 ، برانت 

واآخرون al et Brant. ، 2007 ( وو�سف الظروف املوؤثرة يف تعليم وم�ساركة الطالب 

ال�سم يف التعليم العايل ) فو�سرت واآخرون al et Foster. ، 1999( و امل�ساركة الأكادميية 

 ،)2004 ،Richardson  .al et الفعالة لل�سم يف التعليم العايل ) ريت�سارد�سن واآخرون

وكذلك اخلربات الأكادميية والجتماعية لل�سم يف اجلامعة من خالل اخلربة ال�سخ�سية ) 

)2003 ، Liversidge  1996 ( اأو درا�سة احلالة ) ليفر�سدج ، Robbins روبنز
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منهج الدرا�صة : 

 يتحدد منهج الدرا�سة وفق طبيعة امل�سكلة املراد بحثها ، والهدف من درا�ستها، وت�ستهدف 

الدرا�سة احلالية التعرف على خ�سائ�س الأ�سخا�س فاقدي ال�سمع الذين التحقوا او اأكملوا 

تعليمهم العايل وكذلك التعرف على �سعوبات التعليم العايل لفاقدي ال�سمع كما يدركها 

الباحثة  ت�ستخدم  الدرا�سة  اأهداف  ولتحقيق   ، بهم  واملهتمون  ال�سمع  فاقدو  الأ�سخا�س 

اأبعد  اإىل ماهو  اإمنا مي�سي  البيانات وتبويبها ،  املنهج الو�سفي الذي ليقت�رش على جمع 

من ذلك بحيث يت�سمن قدرا من التف�سري لتلك البيانات ، وقد اتبعت الباحثة يف جمع 

البيانات اأ�سلوب » املقابلة ال�سخ�سية املقننة » interview structured  التي اأجرتها مع 

عينة الأ�سخا�س فاقدي ال�سمع امل�ساركني يف الدرا�سة .

عينة الدرا�صة : 

  تكونت عينة الدرا�سة من )19 ( �سخ�سا من فاقدي ال�سمع من الذين التحقوا اأو اأكملوا 

التعليم العايل قبل عام 2002 ، و) 10( اأ�سخا�س من املهتمني بفاقدي ال�سمع وق�ساياهم 

من الأكادميني احلا�سلني على درجات املاج�ستري اأو الدكتوراة يف جمال علم النف�س والرتبية 

اخلا�سة ) ن = 8 ( ، اأو من مديري اجلمعيات الأهلية العاملني يف جمال رعاية ال�سم لأكرث 

2 ( ، ومت ت�سنيف الأ�سخا�س فاقدي ال�سمع اإىل جمموعتني ؛  من ع�رش �سنوات ) ن= 

الذين يعانون  6 ( وهم الأ�سخا�س  ال�سم ) ن=  املجموعة الأوىل جمموعة الأ�سخا�س 

 ، للتوا�سل  كطريقة  الإ�سارة  لغة  وي�ستخدمون   ، تاما  اأو  عميقا  اأو  �سديدا  �سمعيا  فقدا 

التابعة  اخلا�سة  الرتبية  تعليمهم يف مدار�س  وتلقوا   ، اأذن طبية  �سماعات  ولي�ستخدمون 

ال�سـمع  �سعاف  الأ�سخا�س  فهم  الثانية  املجموعة  اأما   ، امل�رشية  والتعليم  الرتبية  لوزارة 

)ن - 13( وهم الأ�سخا�س الذين يعانون اأى درجة من درجات الفقد ال�سمعي واأتيحت 

ال�سفاه، وي�ستخدمون  املنطوقة وقراءة  اللغة  ا�ستخدام  تاأهيلية مكنتهم من  لهم خدمات 

معينات �سمعية ، وتلقوا تعليمهم يف اأى مرحلة يف املدار�س العامة اإىل جوار ال�سامعني .
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اأدوات الدرا�صة : 

 اأول : ا�ستمارة جلمع بيانات دميوجرافية : اإعداد الباحثة 

  اأعدت الباحثة هذه ال�ستمارة جلمع بيانات عن ال�سخ�س فاقد ال�سمع تت�سمن : عمره، 

وجن�سه ، ودرجة فقده ال�سمعي ، و لغة التوا�سل التي يف�سل ا�ستخدامها ، وا�ستخدامه 

الأمل  مدار�س   ( العايل  التعليم  ماقبل  مرحلة  التعليم يف  نوع   ، من عدمه  �سمعيا  معينا 

احلكومية لل�سم و�سعاف ال�سمع ، مدار�س حكومية فنية ، مدار�س حكومية عامة ( ، عدد 

التعليم  اأربع ، خم�س ( ، ونوع نفقات الدرا�سة يف  �سنوات الدرا�سـة العالية ) �سنتان، 

العايل ) خا�سة مب�رشوفات ، حكومية ( واآلية اللتحاق بالتعليم العايل ) عن طريق مكتب 

التخرج يف حال  بعد قوم�سيون طبي ( ، و�سنة  ا�ستثناء خا�س   ، ال�سامعني  التن�سيق مع 

يتحدد من خالل  لالأ�سـرة كما  امل�سـتوى الجتماعي  بيانات عن  ت�سـمنت  ، كما  التخرج 

م�سـتوى تعليم ومهـنة الوالدين ) منخف�س ، متو�سط ، مرتفع ( .

ثانيا ا�ستبيان �سعوبات التعليم العايل لدى الأ�سخا�س فاقدي ال�سمع : اإعداد الباحثة 

مل�سكالت  املفحو�سني  اإدراك  م�ستوى  تعك�س  عبارة   20 النهائية من  ويتكون يف �سورته 

التعليم العايل ، وذلك يف �ستة جمالت ، ويت�سمن كل جمال عددا من العبارات يقوم 

لي�ست   ( ليكرت  نوع  من  ثالثي  مقيا�س  خالل  من  �سعوبتها  درجة  بتحديد  املفحو�س 

م�سكلة – م�سكلة متو�سطة – م�سكلة كبرية ( .ومت اإعداده وفق اخلطوات التالية : 

العايل  التعليم  ق�سية  تناولت  التي  والنظرية  الإمبرييقية  الدرا�سات  بع�س  مراجعة   -1

واآخرون  ريت�سارد�سن   ،  2003  ،  Liversidge ليفر�سدج    ،  2002  ،  Lang )لجن 

al et Richardson. ، 2004 ، فايد ، 2004 ( ويف �سوء تلك املراجعة اأمكن حتديد: 
مفهوم �سعوبات التعليم العايل الذي ي�سري اإىل« امل�سكالت التي قد حتد من فر�س 

التحاق اأو ا�ستمرار الأ�سخا�س ال�سم اأو �سعاف ال�سمع بكفاءة يف التعليم العايل »، 

كما اأمكن حتديد جمالت هذه امل�سكالت وهي م�سكالت تتعلق باآثار الفقد ال�سمعي 

على ال�سخ�س فاقد ال�سمع، م�سكالت ت�رشيعية ، م�سكالت تتعلق باخلدمات امل�ساندة 

، م�سكالت تتعلق باجتاهات وتوقعات جمتمع اجلامعة ، م�سكالت مادية ، م�سكالت 

تتعلق بتعاون الزمالء .
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2- �سياغة مفردات ال�ستبيان اعتمادا على م�سدرين : 

 اأ- الإطالع على بع�س املقايي�س مثل ) ليفر�سدج Liversidge ، 2003 ، برانت واآخرون 

 ) 2007 ، .al et Brant
�سوؤال  على  بهم  واملهتمني  ال�سمع  فاقدي  من  عدد  ا�ستجابات  من  امل�ستمدة  البيانات  ب- 

مفتوح  قامت الباحثة ب�سياغته وهو : ما امل�سكالت التي قد حتد من فر�س الأ�سخا�س 

فاقدي ال�سمع يف اللتحاق بالتعليم العايل اأو ال�ستمرار فيه ؟  ولقد ا�ستفادت الباحثة 

�سياغة  ومتت   ، ال�ستبيان  لعبارات  اأ�سا�سا  و�سكلت   ، بت�سنيفها  قامت  و  الإجابات  من 

للم�سكالت  �ست جمالت  تغطي  عبارة(   23  ( املبدئية  �سورتها  ال�ستبيان يف  عبارات 

مع مراعاة �سهولة ال�سياغة وو�سوح املعنى ، وجتنب املفردات الطويلة ، والكلمات التي 

حتتوي على عموميات 

فئات  ثالث  لت�سم  الجتاهات  قيا�س  يف  ليكرت  بطريقة  الإجابة  مدرج  حتديد  مت   -3

لال�ستجابة ) لي�ست م�سكلة ، م�سكلة متو�سطة ، م�سكلة كبرية ( مع اإعطاء درجة واحدة 

لأقل تدريج وزيادتها لت�سـل اإىل ثالث درجات لأعالها .

متثيل  مدى  حول  الراأي  لإبداء  وذلك  املحكمني  من  عدد  على  ال�ستبيان  عر�س  مت   -4

خال�سة  ومتثلت   ، واملعنى  ال�سياغة  وو�سوح   ، منه  للهدف  ال�ستبيان  حمتوى 

مالحظات ومقرتحات هوؤلء املحكمني يف : _ تعديل �سياغة بع�س العبارات مثل » 

ارتفاع كلفة امل�رشوفات املادية للتعليم« عدلت اإىل ارتفاع  كلفة الأعباء املادية للتعليم 

على الأ�رش مقارنة بال�سامعني ، واإيجاز العبارات املطولة .

- ف�سل بع�س العبارات املركبة اإىل عبارتني مثل : » ق�سور الهتمام بتوفري مرتجم اإ�سارة 

لل�سم اأو مف�رش ل�سعاف ال�سمع » . 

- اإ�سافة مفردات لبع�س العبارات لتكـون اأكرث حتديدا للمعنى مثـل : » ق�سور الهتمام 

بتوفري » بدل من » عدم وجود » ، حذف بع�س العبارات التي تت�سمن نف�س املعنى .

وقد مت ا�ستيفاء هذه املالحظات ، وحذفت ثالث عبارات ، ومت الإبقاء على العبارات التي 

اتفق 90% من املحكمني على انتمائها لال�ستبيان ، وبذلك تكونت ال�سورة النهائية ل�ستبيان 
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ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 

ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

 : 20 عبارة تغطي �ستة جمالت  �سعوبات التعليم العايل لالأ�سخا�س فاقدي ال�سمع من 

م�سكالت تتعلق باآثار الفقد ال�سمعي على ال�سخ�س فاقد ال�سمع ) من 1-8(، م�سكالت 

ت�رشيعية ) 9-10 ( ، م�سكالت تتعلق باخلدمات امل�ساندة )11-16 ( ، م�سكالت تتعلق 

19 ( ، م�سكالت  17-18 (، م�سكالت مادية )  باجتاهات وتوقعات جمتمع الأ�ساتذة ) 

تتعلق بتعاون الزمالء )20( .

 اإجراءات الدرا�صة : 

   مت حتديد عينة الدرا�سة من الأ�سخا�س فاقدي ال�سمع ) ن = 19 منهم 6 من ال�سم و13 

 ، 2002م  عام  قبل  العايل  التعليم  اأكملوا  اأو  التحقوا  الذين  من   ) ال�سمع  �سعاف  من 

ومن املهتمني بفاقدي ال�سمع من الأكادميني ومديري اجلمعيات الأهلية العاملني يف جمال 

ق�سايا ال�سم لأكرث من ع�رش �سنوات ، وبعد اإعداد الأدوات مت تطبيقها من خالل املقابلة 

املقننة بالن�سبة لفاقدي ال�سمع وذلك يف جمعية اأ�سداء لرعاية املعاقني �سمعيا بال�سكندرية 

، وعلى اأحد املقاهي بالقاهرة مع جمموعة ال�سم وذلك لعدم �سماح اإدارة املعهد العايل 

 MSN امللتحق به الطالب باإجراء املقابلة داخل املعهد ، ومن خالل �سبكة الإنرتنت وبرنامج

املحرتفني  من  الأول  ؛  الإ�سارة  لغة  مرتجمي  من  باثنني  ال�ستعانة  مع  الآخر  البع�س  مع 

والثانية زميلة لل�سم يف اأحد املعاهد العليا تنتمي اإىل اأ�رشة �سماء وذلك عند اإجراء املقابلة 

عنه  التعبري  منهم  مطلوب  هو  ملا  فهمهم  دقة  اإىل  لالإطمئنان  وذلك   ، ال�سم  الطالب  مع 

ا�ستجابة لفقرات ال�ستبيان ، اأما عينة املهتمني فقد متت ال�ستجابة على فقرات ال�ستبيان 

عن طريق الربيد اللكرتوين ، ومت حتليل البيانات من خالل الإح�ساء الو�سفي ) املتو�سط 

، التكرارات ، الن�سب املئوية ( ، كما متت ح�سابة دللة الفروق بني الن�سب املئوية امل�ستقلة 

من خالل معادلة Z ( ، ذ ( حيث ذكر ال�رشبيني )1995 ، �س 154 ( اأن  

حيث اأ1 = الن�سبة الأوىل ، اأ2= الن�سبة الثانية ، ن1= عدد اأفراد املجموعة الأوىل ، ن2= عدد اأفراد املجموعة الثانية .

)اأ1 * ن1( + )اأ2 * ن2(        اأ1  +  اأ2

ن1 + ن2

، ق =ذ = 

اأ

ن1

اأ

ن2
ق )1-ق( )                  (+
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النتائج : تف�صريها ومناق�صتها 

يلتحقون  الذين  ال�سمع  فاقدي  الأ�سخا�س  خ�سائ�س  على  التعرف  الدرا�سة  ا�ستهدفت 

بالتعليم العايل ، ويو�سح اجلدول رقم )1( الإح�ساء الو�سفي خل�سائ�س عينة الدرا�سة 

من فاقدي ال�سمع .

جدول رقم )1( الإح�ساء الو�سفي خل�سائ�ص عينة الدرا�سة من فاقدي ال�سمع

املتغريات

الأ�سخا�ص

املجموعات

�سعاف ال�سمعال�سم

%ن%ن

جن�س الطفل

6100754ذكر

646ــاأنثى

تعليم ماقبل الثانوي

ــ6100الأمل للرتبية اخلا�سة

1292ــمدار�س عامة مع ال�سامعني

18ــمدار�س فنية مع ال�سامعني

اآلية اللتحاق بالتعليم 

العايل

61001292مثل ال�سامعني

ا�ستثناء خا�س

ـ

18ـ

عدد �سنوات الدرا�سة 

اجلامعية

2610018

1184ــ4

18ــ5

تكلفة التعليم العايل

6100862خا�س مب�رشوفات

538ــحكومي

امل�ستوى الجتماعي 

لالأ�رشة

23318منخف�س

23318متو�سط

2331194مرتفع
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ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 

ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

ومن اجلدول يت�سح مايلي : 

اإىل  بت�سنيفهم  الباحثة  قامت  �سخ�سا   )  19( ال�سمع  فاقدي  من  الدرا�سة  عينة  بلغت   -

جمموعتني الأوىل من ال�سم ) ن = 6 ( ، والثانية من �سعاف ال�سمع ) ن =13 ( ، 

ومل يعتمد الت�سنيف على درجة الفقد ال�سمعي كما يحدده مقيا�س فقد ال�سمع طبيا بل 

ال�سخ�س يف مرحلة  تلقاه  التعليم والتاأهيل الذي  بالدرجة الأوىل على طبيعة  اعتمد 

ماقبل التعليم اجلامعي وعلى ماميلكه فاقد ال�سمع من خمزون لغوي منطوق و قدرته 

على توظيفه ، حيث ترى الباحثة اأن متغريدرجة فقد ال�سمع من وجهة النظر الطبية قد 

ليكون له اأهمية طبيعة التعليم وخدماته الذي يتلقاه ال�سخ�س فاقد ال�سمع يف مرحلة 

للباحثة الإطالع على مقايي�س ال�سمع  اأنه مل يتح  التعليم اجلامعي فعلى الرغم  ماقبل 

الطبية جلميع اأفراد العينة اإل اأنه توجد ن�سبة كبرية ممن �سنفتهم الدرا�سة �سعاف �سمع 

الباحثة  كفاقدي �سمع  اأنف�سهم وكما لحظت  الطبي كما قرروا  املدخل  ممن ي�سنفهم 

�سديد اإىل عميق ومنهم اثنني من اأبناء الباحثة .

لل�سم  الأمل  مدار�س  تعليمهم يف  تلقوا  الذين  الذكور  ال�سم هم من  الأفراد   - جميع 

و�سعاف ال�سمع التابعة لإدارة الرتبية اخلا�سة بوزارة الرتبية والتعليم امل�رشية ، وجميعهم 

 ، عامان  به  الدرا�سة  ومدة  مب�رشوفات  خا�س  واحد  �سناعي  فني  معهد  يف  ينتظمون 

وكان التحاقهم بهذا املعهد من خالل مكتب تن�سيق القبول باجلامعات يف تن�سيق واحد 

الثانوية  املدار�س  ال�سامعني من احلا�سلني على دبلوم  اأقرانهم  لدرجاتهم مع درجات 

الفنية ال�سناعية ، واأنهم ينتمون اإىل اأ�رش ذات م�ستويات اجتماعية متباينة ، ومن خالل 

وتعليمهم  ال�سم  لفئة  امل�ساندة  ال�سخ�سيات  اإحدى  اأن  للباحثة  ات�سح  املقننة  املقابلة 

غري  م�ساندة  خدمات  توفري  من  تتمكن  حتى  املعهد  بهذا  باللتحاق  ن�سحتهم  العايل 

متاحة من خالل املعهد  وذلك بالتعاون مع اإحدى اجلمعيات الأهلية .

تعليمهم  تلقوا  جميعهم  و   ،  %54 ن�سبة  الذكور  فيمثل  ال�سمع  �سعاف  جمموعة  اأما     

يف مدار�س عامة اإىل جانب ال�سامعني لكن الن�سبة الأكرب )92% ( قد در�ست مناهج 

الثانوية العامة ، كما در�ست الن�سبة الأكرب )84%( يف كليات متتد فرتة الدرا�سة بها اإىل 

اأربع �سنوات ، كما در�س8% يف معهد عايل مدة الدرا�سة به �سنتان ، ودر�س 8% يف 
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معهد عايل مدة الدرا�سة به )5( �سنوات .

- التحق )92%( من الأ�سخا�س �سعاف ال�سمع بالتعليم العايل وفق مات�سمح به درجاتهم 

اأقرانهم ال�سامعني ، بينما التحق )8%( وفق  التى ح�سلوا عليها يف تن�سيق واحد مع 

ا�ستثناء خا�س ت�سمح به قرارات املجل�س الأعلى للجامعات امل�رشية يف اأعوام )1992 

2006 ( حيث �سمح املجل�س يف تلك القرارات بقبول الطالب املكفوفني   ، 1994 ،

اإل مبعاونة الآخرين ويكون  اأو تدوين املحا�رشات  اإعاقة متنعهم من احلركة  واملعوقني 

ذلك بناء على تقرير مركزي مبعرفة جلنة طبية ت�سكل من ال�سادة الأطباء اأع�ساء املجل�س 

الأعلى للجامعات  بكليات الآداب ودار العلوم واحلقوق والأل�سن والتجارة ب�رشط 

ح�سولهم على 50%على القل من املجموع الكلى يف الثانوية العامة .

التحاق  لآلية  مي�رشة  ظاهرها  يف  تبدو  التي  القرارات  هذه  وجود  من  الرغم  على  و 

الأ�سخا�س ذوي الإعاقة عامة باجلامعات اإل اأن ن�سبة فاقدي ال�سمع امل�ستفيدين منها بلغت 

)8% ( فقط ، ورمبا يرجع ذلك يف راأي الباحثة اإىل اأن القرارات املختلفة وتعديالتها مل 

تن�س �رشاحة على فئة ال�سم اأو فاقدي ال�سمع لكن بع�س فاقدي ال�سمع جنح يف ال�ستفادة 

من هذا الن�س بعد ن�سالهم و اأ�رشهم ليعتربهم منفذو ال�سيا�سات ممن لديهم ق�سور يعوقهم 

عن تدوين املحا�رشات اإل مبعاونة الآخرين ، ويظل قبولهم يف الكليات املتاحة بن�س تلك 

القرارات مرهونا بروؤية منفذو ال�سيا�سات ، كما ترى الباحثة اأن قرارات املجل�س الأعلى 

للجامعات امل�رشية يف هذا ال�سدد مل تن�سف فاقدي ال�سمع من خالل جتاهل الن�س بداية 

لفاقدي ال�سمع كفئة  حمددة با�سمها  ميكنها ال�ستفادة من هذه القرارات ، ثم بتحديدها 

كليات بعينها هي الآداب ، احلقوق ، دار العلوم ، الأل�سن ، التجارة ، والتي قد لتنا�سب 

طبيعة الدرا�سة بها ما يرتكه الفقد ال�سمعي من تاأثريات على النمو اللغوي ، ويكاد ذلك 

التحديد يخلو من كليات اأثبت فاقدو ال�سمع قدرتهم يف الدرا�سة بها كالفنون التطبيقية 

اأو اجلميلة اأو علوم احلا�سب ، وقد يوؤدي ذلك الواقع اإىل ال�سعور باأن فئة فاقدي ال�سمع 

وخ�سائ�سها مل تكن يف ذهن وا�سعي القرارات اأو من قاموا بتعديلها ، ورمبا يعك�س اأي�سا 

اجتاها �سلبيا نحو فاقدي ال�سمع .
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ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 

ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

  فيما يخ�س تكلفة التعليم العايل فاإن )62 % ( من �سعاف ال�سمع انتظموا يف تعليم عايل 

خا�س مب�رشوفات بينما التحق )38% ( بتعليم حكومي �سبه جماين ، وترى الباحثة اأن اآلية 

ال�سامعني ليرتك فر�سا  بالتعليم العايل وفق تن�سيق درجاتهم مع  التحاق فاقدي ال�سمع 

لفاقدي ال�سمع  يف ظل متغريات وم�سكالت يعانيها نظام الثانوية العامة يف م�رشويف ظل 

التعليم العايل  اإل من خالل  باملجل�س الأعلى للجامعات  القرارات اخلا�سة  جتاهلهم من 

اخلا�س مب�رشوفات .

اإىل  تنتمي   ) الن�سبةالأكرب )%94  فاإن  ال�سمع  امل�ستوى الجتماعي لأ�رش �سعاف  اأما عن 

اأ�رش ذات م�ستوى اجتماعي مرتفع ، )8% ( لأ�رش ذات م�ستوى اجتماعي متو�سط بينما 

)8% ( ينتمون اإىل اأ�رش ذات م�ستوى اجتماعي منخف�س ، وميكن تف�سري ارتفاع امل�ستوى 

الجتماعي لأ�رش �سعاف ال�سمع امللتحقني بالتعليم العايل باإدراك ووعي هذه الأ�رشلأهمية 

التعليم ودوره يف حتقيق م�ستقبل اأف�سل لأبنائهم ، ورمبا تخففا من �سعور بالو�سمة التي 

قد تنال بع�س الأ�رشذات امل�ستوى الجتماعي املرتفع حني ليتعلم اأبناوؤها تعليما عاليا وقد 

التعرف على بع�س الظروف اخلا�سة بحالة  املقننة  املقابلة  اإجراء  للباحثة من خالل  اأتيح 

تنتمى اإىل اأ�رشة ذات م�ستوى اجتماعي منخف�س ، حيث اأن الأب يعمل ببيع اخل�رشوات 

لكنه ينتمي اإىل اأ�رشة من جنوب م�رش وابنه �سعيف ال�سمع هو الأخ الذكر الوحيد ل�سبع 

من الإناث ، وترى الباحثة اأن املوروثات الثقافية والإميان بدور واأهمية الذكر يف حياة تلك 

الأ�رشة دفع الأب اإىل البحث عن كل ال�سبل واأنواع التعليم والتاأهيل التي ت�سل بولده 

اإىل اأف�سل املمكنات من وجهة نظره من خالل اإحلاقه بالتعليم العايل .

يدركها  كما  العايل  التعليم  م�سكالت  اأو  التعرف على �سعوبات  اأي�سا  الدرا�سة  ا�ستهدفت 

الأ�سخا�س ال�سم والأ�سخا�س �سعاف ال�سمع ، وللتعرف على اأهم تلك امل�سكالت قامت 

فقرات  من  فقرة  كل  على  ال�سمع  و�سعاف  ال�سم  ا�ستجابات  تكرارات  بح�ساب  الباحثة 

ا�ستبيان �سعوبات التعليم العايل ، ثم الن�سب املئوية لهذه التكرارات ، ثم ح�ساب متو�سط 

اإدراك �سدة كل فقرة علما باأن اأعلى درجة ل�سدة الفقرة =3 ، ويو�سح جدول )2( املتو�سطات 

والن�سب املئوية ل�سدة اإدراك ال�سم و�سعاف ال�سمع مل�سكالت التعليم العايل .
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جدول )2( املتو�سطات والن�سب املئوية لإدراكات ال�سم و�سعاف ال�سمع ل�سدة 

م�سكالت التعليم العايل 

امل�سكالت

�سعاف ال�سمع ن=13ال�سم ن=6
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2.817831.55446ق�سور اإجادة فاقد ال�سمع للقراءة والكتابة

1.73334331.54654ق�سور اإجادة فاقد ال�سمع للمهارات احل�سابية

1.56617171.8383824ق�سور اإجادة فاقد ال�سمع ال�سمع للغة الإ�سارة

2.367331.738548ق�سور اإجادة فاقد ال�سمع ال�سمع لقراءة ال�سفاه

�سعف قدرة فاقد ال�سمع على التفاعل مع الزمالء 

ال�سامعني

2.367332.2164638

2.21750331.538548�سعف م�ساركة فاقد ال�سمع يف الأن�سطة اجلامعية 

التعليم  يف  جناحه  ب�سعوبة  ال�سمع  فاقد  اعتقاد 

العايل

2.51717662.3232354

2.5171766246846ق�سور قدرة فاقد ال�سمع يف التعبري عن نف�سه

الأمل  مدار�س  خرجي  ال�سمع  فاقدي  التحاق 

درجات  تن�سيق  نف�س  �سمن  العايل  بالتعليم 

اأقرانهم ال�سامعني 

31002.8892

الثانوية  على  احلا�سلني  ال�سمع  فاقدي  التحاق 

اأقرانهم  درجات  تن�سيق  نف�س  �سمن  العامة 

ال�سامعني

2.283172.2233047

لرتجمة  اإ�سارة  مرتجم  بتوفري  الهتمام  ق�سور 

املحا�رشات

31001.7542323

ق�سور الهتمام بتوفري مف�رش ملعاونة فاقد ال�سمع 

على التوا�سل مع الآخرين

2.367332.484646
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ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 

ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

امل�سكالت
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امل�ساندة  لتقدمي  اأ�سخا�س  بتوفري  ق�سور الهتمام 

) مر�سد اأكادميي – اأخ�سائي نف�سي – اأخ�سائي 

اجتماعي (

31002.583062

مل�ساعدة  التكنولوجيا  بتوفري  الهتمام  ق�سور 

اأجهزة  اأو  كمبيوتر   ( الدرا�سة  اأثناء  ال�سمع  فاقد 

تكبري�سوت يف غرفة الدرا�سة (

2.733671.9383131

مب�سطة عن  بتوفري مواد مكتوبة  الهتمام  ق�سور 

املقررات الدرا�سية

2.183172.2233146

ق�سور الهتمام بتوفري اإر�سادات مكتوبة عن كل 

مادة وتعليمات الأ�ساتذة عن الختبارات 

2.733672.5152362

ق�سور تفهم الأ�ساتذة لالحتياجات اخلا�سة لفاقد 

ال�سمع 

31002.5151570

31002.781577تدين توقعات الأ�ساتذة نحو قدرات فاقد ال�سمع 

الأ�رش  على  للتعليم  املادية  الأعباء  كلفة  ارتفاع 

مقارنة بال�سامعني

2.333672.4231562

31002.7304624�سعف تعاون الزمالء مع فاقد ال�سمع 

ومن اجلدول يت�سح مايلي : 

- اأ�سار ال�سم اإىل امل�سكالت املتعلقة بق�سور تفهم الأ�ساتذة وتدين توقعاتهم ، و�سعف 

امل�ساندة  لتقدمي  واأ�سخا�س   ، اإ�سارة  بتوفري مرتجم  ، وق�سور الهتمام  الزمالء  تعاون 

والتحاق خرجي مدار�س الأمل بالتعليم العايل �سمن نف�س تن�سيق ال�سامعني على اأنها 

اأكرب امل�سكالت حيث اأدرك 100% من ال�سم تلك امل�سكالت كم�سكالت كبرية تعوق 

التحاق اأو ا�ستمرارال�سم يف التعليم العايل ، وتليها امل�سكالت املتعلقة بق�سور اإجادة 

فاقد ال�سمع للقراءة والكتابة حيث اأدرك83% من ال�سم تلك امل�سكلة كم�سكلة كبرية، 
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الإ�سارة  للغة  ال�سمع  فاقد  اإجادة  بق�سور  املتعلقة  تلك  امل�سكالت هى  اأقل  بينما كانت 

حيث اأ�سار 66% من ال�سم اإليها على اأنها لي�ست م�سكلة .

- اأ�سار �سعاف ال�سمع اإىل اأن اأكرب امل�سكالت اأمام فاقدي ال�سمع لاللتحاق بالتعليم العايل 

، هي التحاق خرجي مدار�س الأمل بالتعليم العايل �سمن نف�س تن�سيق ال�سامعني حيث 

اأ�سار 92% من العينة اإىل اأن هذه م�سكلة كبرية ، وعلى الرغم من اأن �سعاف ال�سمع 

يف هذه الدرا�سة  لي�سو من خريجي مدار�س الأمل اإل اأنهم ف�رشوا ا�ستجابتهم خالل 

املقابلة املقننة  بعدم وجود زمالء لهم من خريجي مدار�س الأمل يف اجلامعة وقد يعزز 

ذلك التف�سري من وجهة نظر الباحثة  اأن جميع اأفراد العينة من خريجي مدار�س الأمل 

هم من امللتحقني مبعهد عايل متتد الدرا�سة به اإىل عامني فقط .

املتعلقة بتدين توقعات الأ�ساتذة  ال�سمع امل�سكالت  الن�سبة الأكرب من �سعاف  اأدركت   -

امل�ساندة  لتقدمي  اأ�سخا�س  توفري  وق�سور   ،  )  %70  ( تفهمهم  ق�سور  اأو   ،  )  %77(

بينما   ، اأنها م�سكالت كبرية  62%( على  اإر�سادات مكتوبـة )  )62%(، وق�سـورتوفري 

اأ   ،  ) والكتابة )%54  القراءة  اإجادة  بق�سور  املتعلقة  امل�سكالت  الأكرب  الن�سبة  اأدركت 

وق�سور الهتمام بتوفري مرتجم اإ�سارة ) 54%( على اأنها لي�ست م�سكلة.

   وميكن تف�سري الختالف الوا�سح بني ال�سم و�سعاف ال�سمع يف اإدراك م�سكلة الق�سور 

يف اإجادة القراءة والكتابة كاإحدى ال�سعوبات اأمام التعليم العايل لفاقدي ال�سمع بالنظر 

تالميذ  يدر�س  الثانوية حيث  قبل  املرحلة  تعليم يف  من  ال�سمع  فاقد  تلقاه  ما  اإىل خلفية 

الأمل” مقررات تعليمية مب�سطة بدرجة كبرية عما يدر�سه ال�سامعون ، وقد عرب  “مدار�س 
كم�سكلة  والكتابة  القراءة  اإجادة  يف  الق�سور  اإدراك  عن  الأمل  مدار�س  خريجو  ال�سم  

كبرية اأمام التعليم العايل ) م=2.8 ( ، ويتفق ذلك مع ما اأ�سار اإليه ال�سخ�س )2004 ( 

�سم عن النجاح يف تعليمه وتوا�سله ، 
ً
من اأن التعليم واملناهج الدرا�سية احلالية تعيق الأ

كما يتفق مع نتائج عمر )2007 ب ( عن وجود ق�سور- بدرجات متفاوتة – يف بع�س 

مدار�س  باإحدى  البتدائي  الرابع  بال�سف  ال�سمع  فاقدي  التالميذ  لدى  القراءة  مهارات 

الأمل لل�سم و�سعاف ال�سمع كما �سجلت هذه الباحثة اأن جميع التالميذ مل يتمكنوا من 
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ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 

ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

الإجابة على الختبار امل�ستخدم يف الدرا�سة اإل بعد قراءة معلمة الف�سل جلميع مفردات 

الختبار اإ�ساريا ، وهو ما يعك�س ق�سورا وا�سحا يف مهارات القراءة لدى جميع التالميذ 

والكتابة  القراءة  اإجادة  للق�سور يف  ال�سمع  اإدراك �سعاف  تف�سري  املنطق ميكن  وبنف�س   ،

على اأنه لي�س م�سكلة حيث تلقى هوؤلء تعليما عاما مثل ال�سامعني متاما ، ويعزز ذلك اأي�سا 

ما ذكره مارتن اأوبراين معلم ال�سم يف مدر�سة مريلند لل�سم يف اأمريكا يف حما�رشت 

ال�سم زاد من  العام للطالب  التعليم  اأن تدري�س مناهج  بالريا�س من  اأوبراين )2007 ( 

م�ستوى التعليم لديهم والذي يوا�سل 85% منهم تقريبا تعليمهم اجلامعي 

العايل  التعليم  ل�سدة م�سكالت  املهتمني  اإدراك  التعرف على  الدرا�سة  ا�ستهدفت  - كما 

لتكرارات  املئوية  والن�سب  املتو�سطات   )3( رقم  جدول  ويو�سح   ، ال�سمع  لفاقدي 

ا�ستجابات املهتمني على فقرات ا�ستبيان �سعوبات التعليم لدى فاقدي ال�سمع .

جدول رقم )3( املتو�سطات والن�سب املئوية لتكرارات ا�ستجابات املهتمني على 

على فقرات ا�ستبيان �سعوبات التعليم لدى فاقدي ال�سمع
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2.64060ق�سور اإجادة فاقد ال�سمع للقراءة والكتابة

2.82080ق�سور اإجادة فاقد ال�سمع للمهارات احل�سابية

2.64060ق�سور اإجادة فاقد ال�سمع ال�سمع للغة الإ�سارة

2.7101080ق�سور اإجادة فاقد ال�سمع ال�سمع لقراءة ال�سفاه

2.4104050�سعف قدرة فاقد ال�سمع على التفاعل مع الزمالء ال�سامعني

2.55050�سعف م�ساركة فاقد ال�سمع يف الأن�سطة اجلامعية 

2.5201070اعتقاد فاقد ال�سمع ب�سعوبة جناحه يف التعليم العايل

2.64060ق�سور قدرة فاقد ال�سمع يف التعبري عن نف�سه
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امل�سكالت
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العايل  بالتعليم  الأمل  ال�سمع خرجي مدار�س  فاقدي  التحاق 

�سمن نف�س تن�سيق درجات اأقرانهم ال�سامعني 

2.73070

�سمن  العامة  الثانوية  على  احلا�سلني  ال�سمع  فاقدي  التحاق 

نف�س تن�سيق درجات اأقرانهم ال�سامعني

2.91090

2.73070ق�سور الهتمام بتوفري مرتجم اإ�سارة لرتجمة املحا�رشات

ق�سور الهتمام بتوفري مف�رش ملعاونة فاقد ال�سمع على التوا�سل 

مع الآخرين

2.73070

مر�سد   ( امل�ساندة  لتقدمي  اأ�سخا�س  بتوفري  الهتمام  ق�سور 

اأكادميي – اأخ�سائي نف�سي – اأخ�سائي اجتماعي (

2.82080

ق�سور الهتمام بتوفري التكنولوجيا مل�ساعدة فاقد ال�سمع اأثناء 

الدرا�سة ) كمبيوتر اأو اأجهزة تكبري�سوت يف غرفة الدرا�سة (

2.55050

املقررات  عن  مب�سطة  مكتوبة  مواد  بتوفري  الهتمام  ق�سور 

الدرا�سية

2.82080

ق�سور الهتمام بتوفري اإر�سادات مكتوبة عن كل مادة وتعليمات 

الأ�ساتذة عن الختبارات 

2.91090

3100ق�سور تفهم الأ�ساتذة لالحتياجات اخلا�سة لفاقد ال�سمع 

2.73070تدين توقعات الأ�ساتذة نحو قدرات فاقد ال�سمع 

مقارنة  الأ�رش  على  للتعليم  املادية  الأعباء  كلفة  ارتفاع 

بال�سامعني

2.64060

2.82080�سعف تعاون الزمالء مع فاقد ال�سمع 

ومن اجلدول يت�سح مايلي : 

- اأدرك املهتمون جميع امل�سكالت كما ت�سمنها ال�ستبيان كم�سكالت تقرتب يف �سدتها 
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ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 

ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

من الكبرية كما يبدو من زيادة متو�سط اإدراك كل م�سكلة عن درجتني من ثالث درجات 

كلية ، ولقد اأ�سار 100% من املهتمني اإىل ق�سور تفهم الأ�ساتذة لالحتياجات اخلا�سة 

اإر�سادات  بتوفري  تلي ذلك م�سكالت ق�سور الهتمام   ، ال�سمع كم�سكلة كبرية  لفاقد 

نف�س  العامة �سمن  الثانوية  ال�سمع احلا�سلني على  فاقدي  التحاق   ،  ) مكتوبة )%90 

جمالت  اإىل  تنتمي  امل�سكالت  وهذه   ،  )  %90( ال�سامعني  اأقرانهم  درجات  تن�سيق 

مما   ، الت�رشيعية  واملجالت   ، امل�ساندة  وخدمات   ، اجلامعة  جمتمع  كاجتاهات  متنوعة 

ال�سمع مما يتطلب الكثري من  بالتعليم العايل لفاقدي  يعك�س تعقد امل�سكالت املرتبطة 

التعاون بني خمتلف اجلهات ملواجهة هذه امل�سكالت .

- ا�ستهدفت الدرا�سة اأي�سا التعرف على جمالت م�سكالت التعليم العايل كما يدركها 

قامت  املجالت  تلك  اأهم  على  وللتعرف  بهم  واملهتمون   ، ال�سمع  فاقدو  الأ�سخا�س 

بهم  واملهتمني  ال�سمع  فاقدي  ا�ستجابات  لتكرارات  املئوية  الن�سب  بح�ساب  الباحثة 

ويو�سح   ، العايل  التعليم  �سعوبات  ا�ستبيان  حددها  كما  امل�سكالت  جمالت  على 

جدول )4( الن�سب املئوية لتكرارات ا�ستجابات عينة الدرا�سة على جمالت ا�ستبيان 

�سعوبات التعليم العايل لدى الأ�سخا�س فاقدي ال�سمع . 

جدول ) 4 ( يو�سح الن�سب املئوية لتكرارات ا�ستجابات عينة الدرا�سة على جمالت 

ا�ستبيان �سعوبات التعليم العايل لدى الأ�سخا�ص فاقدي ال�سمع 
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29393253164تاأثريات الفقد ال�سمعي 

1123662080الت�رشيعات 

1732512773خدمات امل�ساندة 
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                      الفئة 
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810821585الجتاهات ال�سلبية وتدين التوقعات

2611634060الأعباء املادية 

2132472080تعاون الزمالء 

ومن اجلدول يت�سح مايلي : 

اأن جمالت امل�سكالت املتعلقة بالجتاهات ال�سلبية عن فاقدي  اأفراد العينة على  - اتفق 

بالتعليم  ال�سمع  التحاق وا�ستمرار فاقدي  اأ�سد مايعوق  التوقعات هي  ال�سمع وتدين 

العايل ، حيث اأ�سار )82% ( من فاقدي ال�سمع ، )85% ( من املهتمني اإىل م�سكالت 

ذلك املجال كم�سكالت كبرية ، وتتفق هذه النتيجة مع مااأ�سار اإليه كل من ) كا�سف ، 

2004 ، فايد ، 2004 ( حول املغالطات والأفكار اخلاطئة ال�سائدة حول فاقدي ال�سمع 

، وهنا ت�سري الباحثة اإىل مارواه اأحد اأفراد العينة حمبطا بداية التحاقه بدرا�سة الفنون 

 ، معني  بت�سميم  الأ�ساتذة طالبه  اأحد  كلف  ذلك حني   ، العايل  التعليم  التطبيقية يف 

اإدراك  وفق  وم�ستنكرا  منده�سا  اأ�ستاذه  �ساأله  ت�سميمه  ال�سمع  فاقد  عليه  عر�س  وحني 

الطالب من نفذ هذا العمل ؟! وحني اأجابه باأنه نف�سه هو الذي �سممه ونفذه كلفه بتنفيذ 

اإجراء  اأخذ يناق�س الطالب يف كيفية  الثانية  اآخرللتاأكد من �سدقه ، ويف املرة  ت�سميم 

الت�سميم والربنامج امل�ستخدم و...، ومع اأنه بدا مقتنعا بقدرة تلميذه فاقد ال�سمع اإل 

اأنه كلفه بت�سميم ثالث اجتهد الطالب ليثبت اأنه منفذه من خالل و�سع �سورته داخل 

لفاقد  الرغم من منحه  تلميذه ، وعلى  الأ�ستاذ حينها من قدرة  ليتقني  نف�سه  الت�سميم 

قدرته  ليثبت  ت�سميمات  ثالث  لتنفيذ  ا�سطر  الطالب  هذا  اأن  اإل  ممتازا  تقديرا  ال�سمع 

لأ�ستاذه ويح�سل على هذا التقدير.
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اجلامعي  وتعليمهم  عامة  ق�ساياهم  ال�سمع يف  فاقدو  مايعانيه  الباحثة خطورة  وت�ست�سعر    

خا�سة ، فالزالت الجتاهات ال�سلبية نحو فاقدي ال�سمع وفق نتائج الدرا�سة متثل م�سكلة 

 ، ال�سمع  لفاقدي  العايل  التعليم  اأمام  كربى  كعقبة  �سدتها  على  الدرا�سة  عينة  اتفقت 

وتبدو مواجهة هذه امل�سكلة م�سوؤولية جماعية لتقع على عاتق فاقدي ال�سمع وحدهم 

والذين ينا�سلون لإثبات قدراتهم بل ت�ستوجب اهتماما خا�سا من املوؤ�س�سات الرتبوية 

الجتاهات من  لتعديل  ال�سم  العاملة يف جمال  والهيئات  البحثية والإعالمية  واملراكز 

خالل ت�سحيح املفاهيم واملغالطات ال�سائدة حول فاقدي ال�سمع وخ�سائ�سهم واإجنازاتهم 

واحتياجاتهم ومتطلبات مواجهتها يف اإطار النظرة احلديثة لهذه الحتياجات باعتبارها 

حقوقا يتوجب احل�سول عليها ، وتتفق الباحثة مع مااأ�سار اإليه اأبو حجر )2004( من 

لديهم  كاأ�سخا�س  الطبيعية  مكانتهم  واإعطائهم  ال�سم  اإىل  النظرة  تغيري  اإىل  بحاجة  اأننا 

التلقى والفهم والبداع بل هم فقط فى  الواقع عن  احتياجات خا�سة ل تعوقهم فى 

حاجة اإىل اأن ن�سل واإياهم اإىل لغة احلوار وو�سيلة نقل املعلومة .

  وترى الباحثة اأن بداية مواجهة �سعوبات التعليم العايل لدى فاقدي ال�سمع تنطلق من 

وجودها   حال  الت�رشيعات   تطبيق  تعوق  قد  ال�سلبية  فالجتاهات  ؛  الجتاهات  تعديل 

كما قد تعوق تفعيل خدمات امل�ساندة عند توفريها على اأن يتم ذلك من خالل برامج 

وو�سائل غري تقليدية .

 ، ال�سمع  فاقدي  من   ) اأدرك )%66  الت�رشيعات  املتعلقة مبجال  بامل�سكات  يتعلق  فيما   -

)80% ( من املهتمني م�سكالت جمال الت�رشيعات كم�سكالت كبرية ، ويعزز ذلك واقع 

قرارات املجل�س الأعلى للجامعات امل�رشية ، ويتفق مع ما اأ�سارت اإليه عمر )2004 ، 

2007 اأ ( .

- فيما يتعلق بامل�سكالت املتعلقة مبجال ق�سور خدمات امل�ساندة يرى )73% ( من املهتمني، 

اأ�سار  ما  مع  النتيجة  هذه  وتتفق   ، كبرية  م�سكالت  اأنها  ال�سمع  فاقدي  من   )  %51(

الطالب  اأن  &Treubig )2000( من   Bourgeois بورجوا�س وتريبج  اإليه كل من 

اأو ي�ستفيدون من خدمات امل�ساندة املتاحة يف  ذوي الإعاقة ال�سمعية الذين ليجدون 

اجلامعات يكون معدل ف�سلهم يف تلك اجلامعات 71% ، واأن الطالب فاقدي ال�سمع 
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الذين التحقوا بالتعليم العايل وف�سلوا يف اإمتامه قد عربوا عن �سعورهم بالعزلة ، وعدم 

معرفتهم بكيفية احل�سول على خدمات امل�ساندة ال�رشورية لتحقيق النجاح . 

- اأما فيما يتعلق بتعاون الزمالء وتاأثريات الفقد ال�سمعي فعلى الرغم مما قد يبدو من فروق 

بني ن�سبتي جمموعتي فاقدي ال�سمع واملهتمني اإل اأنه بح�ساب ) Z ذ ( للفروق بني الن�سب 

اإىل  النتائج  اأ�سارت  املجالني  واملهتمني يف هذين  ال�سمع  فاقدي  لكل من  امل�ستقلة  املئوية 

عدم وجود فروق جوهرية بني فاقدي ال�سمع واملهتمني ، ورمبا يرجع ذلك اإىل �سغر حجم 

عينة الدرا�سة واعتماد ح�ساب ) ق ( يف املعادلة امل�ستخدمة على حجم العينة .

- اأما فيما يتعلق بتعاون الزمالء فقد اأ�سار )80% ( من املهتمني اإىل �سعف تعاون الزمالء 

كم�سكلة كبرية ، بينما اأ�سار )47% ( من فاقدي ال�سمع اإليها كم�سكلة كبرية ، وقد بني 

اأحد اأفراد العينة للباحثة وجود فروق بني الزمالء يف دعمهم لفاقدي ال�سمع ، حيث 

قليل من هوؤلء  اأو م�ساعدتهم لكن  الكثريين من زمالئهم يف دعمهم  اإىل رغبة  اأ�سار 

الزمالء ال�سامعني هم القادرين فعليا على التوا�سل معهم واإفادتهم .

خامتة 

  عك�ست نتائج الدرا�سة يف جمملها اأن نوعية اخلربات التعليمية املقدمة اإىل الأ�سخا�س 

 ، العايل  تعليمهم  موا�سلة  على  ال�سمع  فاقدي  قدرة  يف  كبري  تاأثري  لها  ال�سمع  فاقدي 

متنوعة  ال�سمع  لفاقدي  العايل  بالتعليم  املتعلقة  ال�سعوبات  جمالت  اأن  اأو�سحت  كما 

ومتداخلة .

اإطار  وترى الباحثة اأن الجتاهات ال�سلبية وتدنى التوقعات من جمتمع اجلامعة ياأتي يف 

اجتاهات جمتمعية �ساملة ، واأنه قد اآن الأوان يف ظل الهتمام الر�سمي وال�سعبي بالأ�سخا�س 

الت�رشيعات  بتعديل  واملبادرة   ، الجتاهات  لتعديل  ال�سمع   فاقدي  ومنهم  الإعاقة  ذوي 

من  امل�ساندة  اخلدمات  وتفعيل  توفري  وكذلك  الفر�س  تكافوؤ  لتحقيق  منها  القائم  وتفعيل 

اأجل ح�سول فاقدي ال�سمع على حقوقهم يف التعليم وبخا�سة العايل منه �سمن منظومة 

كاملة لالرتقاء بواقعهم ، كما ينبغي النظر يف اخلربات الأكادميية املقدمة لفاقدي ال�سمع 

وبخا�سة يف برامج الرتبية اخلا�سة مبعاهد اأو مدار�س ال�سم و�سعاف ال�سمع .
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 وختاما فعلى الرغم من �سغر حجم عينة الدرا�سة الذي يحد من تعميم ماو�سلت اإليه من 

نتائج اإل اأنه ميكن ال�سرت�ساد بنتائج هذه الدرا�سة كا�ستك�ساف للواقع الذي يظل بحاجة اإىل 

جهد موؤ�س�سي متكامل ملزيد من الدرا�سات املنظمة والوا�سعة لتقييم واقع التعليم العايل 

لفاقدي ال�سمع والتعرف على م�سكالته واحتياجاته ،  و�سبل مواجهة تلك الحتياجات 

يف الوطن العربي .
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ملحق )1(

اأ�سماء ال�سادة املهتمني بالأ�سخا�س فاقدي ال�سمع الذين تف�سلوا م�سكورين بالإجابة على 

ا�ستبيان �سعوبات التعليم العايل لدى الأ�سخا�س فاقدي ال�سمع 

الأ�ستاذ الدكتور / ابراهيم زهريي )اأ�ستاذ الرتبية اخلا�سة ، كلية الرتبية ، جامعة حلوان(

جامعة   ، الرتبية  كلية   ، اخلا�سة  الرتبية  )اأ�ستاذ  كا�سف  فوؤاد  اإميان   / الدكتورة  الأ�ستاذة 

الزقازيق(

الدكتور / جمال عطية فايد )اأ�ستاذ علم النف�س امل�ساعد ، كلية الرتبية ، جامعة املن�سورة(

جامعة   ، باأ�سوان  الرتبية  كلية   ،  ، ال�سمعية  الإعاقة  يف  )ماج�ستري  كامل  عديل  را�سي  الأ�ستاذ/ 

جنوب الوادي(

الأ�ستاذ �سامي �سعيد )مدير عام جمعية اأ�سداء لرعاية املعاقني �سمعيا ، الإ�سكندرية( 

الأ�ستاذ / �سعيد عبد الرحمن حممد )ماج�ستري يف الإعاقة ال�سمعية(

الأ�ستاذة /  �سهام حممود عامر )رئي�س جمل�س اإدارة جمعية الأمل لل�سم و�سعاف ال�سمع ، املحلة 

الكربى(

الأ�ستاذ الدكتور / عادل عبد اهلل حممد )اأ�ستاذ الرتبية اخلا�سة ، ورئي�س ق�سم ال�سحة النف�سية ، 

كلية الرتبية ، جامعة الزقازيق(

الدكتور/ عبد الرحمن �سماحة )مدر�س ال�سحة النف�سية ، كلية الرتبية ، جامعة بنها(

الدكتورة / فوقية را�سي )اأ�ستاذ ال�سحة النف�سية امل�ساعد ، كلية الرتبية ، جامعة املن�سورة (
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) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

ملحق رقم )2(

ا�ستبيان �سعوبات التعليم العايل لدى الأ�سخا�ص فاقد ال�سمع

 ) ن�سخة الأ�سخا�ص فاقدي ال�سمع ( 

عزيزي / فاقد ال�سمع 

عزيزتي / فاقدة ال�سمع 

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

تقوم الباحثة بدرا�سة �سعوبات التعليم العايل لدى الأ�سخا�س فاقدي ال�سمع ومتطلبات مواجهتها ، 

وفيما يلي بع�س امل�سكالت التي قد حتد من فر�س التحاق اأو ا�ستمرار الأ�سخا�س فاقدي ال�سمع بكفاءة 

تعليمهم  اأكملوا  اأو  يدر�سون  الذين  ال�سمع  فاقدي  الأ�سخا�س  اأحد  وباعتبارك   .. العايل  التعليم  يف 

العايل ، رجاء قراءة كل عبارة وبناء على خربتك وقناعاتك ال�سخ�سية ، اآمل حتديد درجة �سعوبتها 

بو�سع اإ�سارة حتت واحد من الختيارات التالية : لي�ست م�سكلة، م�سكلة متو�سطة ، م�سكلة كبرية 

               علما باأن هذه البيانات لت�ستخدم اإل بغر�س البحث العلمي فقط ..

ول�سيادتكم جزيل �سكري وتقديري

الباحثة 
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ق�سور اإجادة فاقد ال�سمع للقراءة والكتابة1

ق�سور اإجادة فاقد ال�سمع للمهارات احل�سابية2

ق�سور اإجادة فاقد ال�سمع للغة الإ�سارة3

ق�سور اإجادة فاقد ال�سمع لقراءة ال�سفاه4

�سعف قدرة فاقد ال�سمع على التفاعل مع الزمالءال�سامعني5

�سعف م�ساركة فاقد ال�سمع يف الأن�سطة اجلامعية 6



54

امل�سكالتم

ة 
ل

ك
�س

م
ت 

�س
ي
ل

ة
ط

�س
و

ت
م

ة 
ل

ك
�س

م

ة 
ري

ب
ك

ة 
ل

ك
�س

م

اعتقاد فاقد ال�سمع ب�سعوبة جناحه يف التعليم العايل7

ق�سور قدرة فاقد ال�سمع يف التعبري عن نف�سه8

9

العايل  بالتعليم  الأمل  مدار�س  خرجي  ال�سمع  فاقدي  التحاق 

�سمن نف�س تن�سيق درجات اأقرانهم ال�سامعني

10

التحاق فاقدي ال�سمع احلا�سلني على الثانوية العامة اأو الثانوية 

الفنية �سمن نف�س تن�سيق درجات اأقرانهم ال�سامعني

ق�سور الهتمام بتوفري مرتجم اإ�سارة لرتجمة املحا�رشات11

12

ق�سور الهتمام بتوفري مف�رش ملعاونة فاقد ال�سمع على التوا�سل 

مع الآخرين

13

ق�سور الهتمام بتوفري اأ�سخا�س لتقدمي امل�ساندة ) مر�سد اأكادميي 

– اأخ�سائي نف�سي – اأخ�سائي اجتماعي (

14

اأثناء  ال�سمع  فاقد  مل�ساعدة  التكنولوجيا  بتوفري  ق�سور الهتمام 

الدرا�سة ) كمبيوتر اأو اأجهزة تكبري�سوت يف غرفة الدرا�سة (

ق�سور الهتمام بتوفري مواد مكتوبة مب�سطة عن املقررات الدرا�سية15

16

ق�سور الهتمام بتوفري اإر�سادات مكتوبة عن كل مادة وتعليمات 

الأ�ساتذة عن الختبارات 

ق�سور تفهم الأ�ساتذة لالحتياجات اخلا�سة لفاقد ال�سمع 17

تدين توقعات الأ�ساتذة نحو قدرات فاقد ال�سمع 18

ارتفاع كلفة الأعباء املادية للتعليم على الأ�رش مقارنة بال�سامعني19

�سعف تعاون الزمالء مع فاقد ال�سمع 20
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) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

ملحق رقم )3(

ا�ستبيان �سعوبات التعليم العايل لدى الأ�سخا�ص فاقد ال�سمع

 ) ن�سخة املهتمني ( 

الأ�ستاذ الفا�سل

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

ال�سمع ومتطلبات مواجهتها  فاقدي  الأ�سخا�س  لدى  العايل  التعليم  بدرا�سة �سعوبات  الباحثة  تقوم 

، وفيما يلي بع�س امل�سكالت التي قد حتد من فر�س التحاق اأو ا�ستمرار الأ�سخا�س ال�سم اأو �سعاف 

ال�سمع بكفاءة يف التعليم العايل .. وباعتبارك اأحد املهتمني بالأ�سخا�س فاقدي ال�سمع ، رجاء قراءة 

كل عبارة وبناء على خربتك وقناعاتك ال�سخ�سية ، اآمل حتديد درجة �سعوبتها بو�سع اإ�سارة حتت واحد 

من الختيارات التالية : لي�ست م�سكلة، م�سكلة متو�سطة ، م�سكلة كبرية

                     علما باأن هذه البيانات لت�ستخدم اإل بغر�س البحث العلمي فقط ..

ول�سيادتكم جزيل �سكري وتقديري

الباحثة       




