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واقع الخدمات المساندة للتالميذ المعوقين سمعياً وأسرهم والرضا عنها في 
  ضوء بعض المتغيرات من وجهة نظر المعلمين واآلباء    

   [*]على عبدرب النبى حنفى/                                             الدكتور 
  :الدافع إلى الدراسة، أهميتها ،هدفها

تربية الخاصة خالل العقدين الماضيين، يتضح له مدي التطـور فـي     إن المتأمل في مجال ال    
)  ضـعاف الـسمع    –الـصم   ( فلسفة رعاية ذوي االحتياجات الخاصة عامة، وذوي اإلعاقة السمعية        

خاصة، بدءاً من اإلرشاد الجيني وفحوص ما قبل الزواج واألهمية القـصوى لالكتـشاف والتعـرف                
ات المجتمع المحلي في إطار فريق عمـل تعـاوني بهـدف            المبكر والدور المحوري لألسرة ومؤسس    

 -التأهيل الشامل للمعوق سمعياً والحد من اآلثار السلبية لفقدان حاسة السمع بأنواعه ودرجاته المختلفة               
  عن ممارسة األنشطة اليومية بمختلف مظاهرها وحرمانه من االستفادة من المـصادر              -إلي  حد ما   

   0نالمجتمعية ألقرانه السامعي
لذلك ال تقتصر آثار فقد السمع علي مشكلة التواصل اللغوي واستخدام طرق التواصل غيـر               

 Totalأو بمعني أدق التواصل الكلي ) إلخ000تهجي أصبعي، لغة اإلشارة، تواصل لفظى ( اللفظي 

Communication              ولكن إعاقة السمع تلقي بظاللها علي جميع جوانب النمو لدي األصم أو ضعيف ،
: مع، مما يجعلنا أمام فرد يعاني من مشكالت مصاحبة لفقدانه السمع فـي عـدة جوانـب منهـا                    الس

التخاطب ومدي حاجته إلي برنامج تأهيلي تخاطبي، التوافق النفسي ومدي حاجته إلي تقديم خـدمات               
المساندة األمر الذى يؤكد مدى الحاجة إلى التركيز على التعليم والخدمات المكملة أو             . ألخ  ... إرشادية

أسـلوب  لة ودور المعلمين ومسؤولياتهم المهنية فى تربية ذوى اإلعاقة لتسهيل تبنى التربية الدامجة باعتبارها               
  )47- 45:  2005طلعت منصور، (. حياة تتنامى معه جودة الحياة فى المدرسة واألسرة والمجتمع

لمساندة لألطفـال والـشباب     لذلك، اهتمت القوانين الفيدرالية بالخدمات التربوية والخدمات ا       
 Theقانون التربية لجميع األطفـال المعـوقين   )" 1975(ذوي اإلعاقة، وأحد هذه القوانين هو قانون 

                                                 
   0 جامعة الملك سعود- كلية التربية -  قسم التربية الخاصة - أستاذ مشارك  [*]
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Education of All Handicapped children ACT(EHA)   أو ما يطلق علية القـانون العـام 
(P.L. 94- 142)ة أن التربية الخاصة والخدمات ذات العالق"  والذي نص عليRelated services 

، ومنذ ذلك التشريع قد تم تـوفير الـدعم لمـساعدة            "يجب أن تكون متاحة لطفل المدرسة ذو اإلعاقة       
الوكاالت التعليمية المحلية لدعم التربية الخاصة والخدمات ذات العالقة للطفـل المعـوق لمواجهـة               

مريكي آخـر وهـو مـا يعـرف     قد تم إعادة صياغة قانون أ   ) 1990(احتياجاته التربوية ، وفي عام      
 Individuals with Disabilities Educationبــقانون التربيـة  لألفـراد ذوي اإلعاقـات     

ACT(IDEA) أو ما يطلق علية  IDEA,1997  والذي يؤكد علي ضرورة أن يحصل كل األطفـال
 Free appropriate puplic educationالمعوقين علي تعليم مجاني فـي المـدارس الحكوميـة    

(FAPE)              يتضمن تصميم برامج تربوية خاصة وخدمات مساندة تلبي احتياجاتهم الخاصة وتهيئـتهم  
  (Downing,2004:198)(Nichcy,2001:2). لحياة معيشية مستقلة قدر اإلمكان 

أن العديد من الطـالب ذوي اإلعاقـة يحتـاجون    ) Smith)2007 :51 لهذا، يري سميث 
التربية الخاصة، وبالرغم من تأكيـد قـانون التربيـة الخاصـة            خدمات مساندة إضافية لالستفادة من      

خدمة مساندة ، إال أن الباحثين اختلفوا فيما بينهم فى أهمية تلك الخدمات             ) 12(والقوانين الفيدرالية على  
  .حسب نوع اإلعاقة ، واحتياج الطفل لها 

يري الباحث أنـه إذا   للمعوقين سمعياً، support services وفيما يتعلق بالخدمات المساندة 
كانت قوانين التربية الخاصة أكدت علي أهمية تقديم خدمات مساندة للطالب مثل الخدمات الـسمعية،               

 -الخدمات اإلرشادية، التعرف والتشخيص المبكر، خدمات الصحة المدرسية، وإرشاد وتدريب اآلبـاء  
هذه الخدمات يعد أكثر أهمية للصم أو       لالستفادة من البرامج التربوية الخاصة المقدمة لهم ، فإن تقديم           

علي أهمية الخدمات   ) Zaidman-Zait,) 2007 زيت - حيث أكدت دراسة  زيد مان        0ضعاف السمع 
وأسرته بهدف مساعدتهم علي تقبـل وفهـم        )  ضعيف السمع  -األصم( المساندة للطفل المعوق سمعياً     

أن تقدم تلك الخدمات المساندة فـى       التشخيص والتغلب على الضغوط المرتبطة بإعاقة الطفل، ويفضل         
) 19: 2002(مرحلة باكرة عقب اكتشاف اإلعاقة، وهذا يتطلب على حد تعبيـر طلعـت منـصور                

التعرف المبكر علي األطفال الصم منذ سنوات الطفولة ، وبيئة أسرية ومدرسية واعية، فـضالً عـن                 
ذلك مع ما أكدته دراسة ماكلسن  ويتفق 0مهام أو مسئوليات االختصاصين من األطباء واالختصاصين  
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علي حاجة اآلباء إلي الخدمات المساندة في وقت مبكر ) Mikkelsen et.al,) 2001 :118  وآخرون
عقب تشخيص إعاقة الطفل، وذلك بواسطة أخصائيين ذوي كفاءة يتـوافر فـيهم األمانـة والثقـة و                  

: 2005(يرى عبد المطلب القريطي     ، و )منشورات عن إعاقة الطفل   ( االستماع الجيد لآلباء، معلومات   
أن تقديم خدمات مساندة لذوي اإلعاقة حسب االحتياج سواء احتياجات مؤقتة أو دائمة تعد              ) 35 -33

بمثابة تسهيالت وبرامج ومواد وأجهزة وأساليب رعايـة صـحية، وتربويـة، ونفـسية، وتأهيليـة،                
م واستعداداتهم وتمكينهم من ممارسة حيـاة       إلخ لتلبية احتياجات ذوي اإلعاقة وتنمية طاقاته      000وثقافية

   0اجتماعية والمشاركة حسب إمكاناتهم كمواطنين صالحين في مجتمعهم 
في ضوء ما سبق، يتضح مدي أهمية الخدمات المساندة للمعوق سمعياً وأسرته ، وذلك للحد               

مج التعليميـة   من آثار الفقدان السمعى علي جوانب شخصية المعوق وتأهيله بحيث يستفيد من البـرا             
الخاصة المقدمة له ، فضالً عن االستفادة من مصادر الحياة المجتمعية مثل أقرانه الـسامعين، كمـا                 
تستفيد أسرته منها فى التغلب علي ما تعانيه من ضغوط وتبصيرها بالخدمات ذات العالقـة بإعاقـة                 

   0الطفل ومساعدته علي تقبل اإلعاقة والتغلب عليها
  : أهمية الدراسة

ضح أهمية الدراسة من خالل العديد من الدراسات وأدبيات التربية الخاصة التى تؤكـد أن               تت
األطفال المعوقين سمعياً وأسرهم يحتاجون لمدي واسع من البرامج التربوية الخاصة والخـدمات ذات              
العالقة بها، حيث أن إعاقة الطفل يترتب عليها العديد من المشكالت بشكل يتطلـب تقـديم خـدمات                  

ساندة لتأهيل تلك الفئة وتحسين نواتج الفرد ومشاركته في الحياة اليومية، في المدرسة وفي المجتمع               م
 0المحلي، وتعزيز دور األسرة في برنامج الطفل، وبناء شراكة بين األسرة والمؤسـسات المجتمعيـة              

(Everlyn,2000)(Sheila,1992)(Steven,2002)(Eldik,2004) (Szarkouski,2006)  )ــد  اهللا عب
، ويدعم ذلك ضرورة تقديم الخدمات )2002طلعت منصور،  ) (2005فاروق صادق،)(1996الوابلي،

المساندة للصم أو ضعاف السمع من خالل برنامج تربوى فردى قائم على تضافر جهود فريق العمـل              
حديـد  متعدد التخصصات لتحديد االحتياجات الفردية لكل تلميذ على حدة من الخدمات المـساندة ، وت              

متى وكيف ومن اإلخصائى ذو العالقة بالخدمة لدعم وتعزيز العملية التعليمية فى مجال تربية وتعلـيم                
  .المعوقين سمعياً 
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  : هدف الدراسة
تهدف الدراسة الحالية الى محاولة التعرف علي الخدمات المساندة التي يحتاجهـا المعـوق              

لك الخدمات، والرضا عنها من وجهة نظـر        وأسرته ومدي توافر ت   )  ضعيف السمع  -األصم( سمعياً  
المعلمين واآلباء ، وهل تختلف الخدمات المساندة المقدمة للتلميذ وأسرته باختالف بعض المتغيـرات              

 ضـعف   -صـمم (، ونوع اإلعاقة    ) عاماً فأكثر 13 عاماً ،    12-6(المرتبطة بالتلميذ مثل عمر التلميذ      
معهد تربية خاصـة، برنـامج      ( ،والبيئة التربوية   )دةبسيطة، متوسطة، شدي  (، ودرجة اإلعاقة    )  سمع
، وأخيراً التعرف علي مستوي الرضا عن الخدمات المساندة للتلميذ المعوق سمعياً وأسرته مـن    ) دمج

وجهة نظر المعلمين واآلباء ، وبالتالي إلقاء الضوء علي واقع تطبيق تلك الخدمات ووضع توصـيات                 
وتعزيز تربية المعوقين سمعياً في معاهـد وبـرامج الـدمج بالمدرسـة            لتفعيلها واالستفادة منها لدعم     

    0العادية
  : تحديد مشكلة الدراسة

أن أعداداً كثيرة من األطفال ذوي االحتياجات الخاصـة         ) 29 :2002(يرى طلعت منصور  
إلي عامة، والمعوقين سمعياً خاصة ال تتاح لهم الخدمات النفسية والتربوية في سن مبكر، ويرجع ذلك                

) إنكار اإلعاقـة  ( عدم تشخيص أو سوء تشخيص حاالت هؤالء األطفال، أو رفض الوالدين التشخيص           
أمالً في تحسن حالة االبن مستقبالً، أو قصور المعلومات لدي الوالدين عن الخدمات والبرامج المتاحة               

ل في تعـرٌٍٍُِِف حـاالت      لألبناء، أو نقص مهارات الوالدين والمعلمين والقائمين علي تقديم الرعاية للطف          
   0هؤالء األطفال

 يـري أن المقارنـة      -أي فئة الصم وضعاف الـسمع     -وفي ضوء اهتمام الباحث بتلك الفئة     
المبدئية لواقع رعاية ذوي االحتياجات الخاصة في البالد العربية بمثيلها في بـالد العـالم المتقدمـة                 

ا عاماً عن مدي انخفاض العنايـة بالفئـات         كالواليات المتحدة األمريكية بصفة خاصة يعطينا انطباع      
الخاصة في مجتمعاتنا، وبنظرة واقعية أكثر نالحظ قصوراً واضحاً فيما يقدم لهم من برامج خاصـة                
مدعومة بخدمات مساندة تلبي احتياجات المعوق سمعياً وأسرته تسهم فى دعم وتعزيز تربية وتعلـيم               

  .  المعوقين سمعياً 
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 الحالية الكشف عن واقع الخدمات المساندة والدعم للتلميـذ المعـوق   وبالتالي تحاول الدراسة 
سمعياً وأسرته من حيث الحاجة اليها ومدى توافرها ، باإلضافة الى مستوى الرضا عنها في ضـوء                 

   -:بعض المتغيرات من وجهة نظر المعلمين واآلباء ، وذلك من خالل اإلجابة عن التساؤالت اآلتية
ت المساندة التي يحتاجها التلميذ المعوق سمعياًَ وأسرته من وجهة نظر المعلمين             ماهى أكثر الخدما   -1

  واآلباء؟ 
 هل توجد اختالفات بين استجابات المعلمين واآلباء حول الحاجة إلى الخدمات المـساندة للتلميـذ                -2

  المعوق سمعياً وأسرته ؟ 
 توافر الخدمات المـساندة للتلميـذ         هل توجد اختالفات فى استجابات المعلمين واآلباء حول مدى          -3

  المعوق سمعياً وأسرته ؟
 هل توجد اختالفات ذات داللة إحصائية في الحاجة إلى الخدمات المساندة للتلميذ المعوق سـمعياً                -4

عمر التلميذ ، نوع اإلعاقة ، درجـة اإلعاقـة ، البيئـة             (وأسرته باختالف بعض المتغيرات     
  المعلمين ؟من وجهة نظر اآلباء و) التربوية

 هل توجد اختالفات ذات داللة إحصائية في مدى توافر الخدمات المساندة للتلميذ المعوق سـمعياً                -5
عمر التلميذ ، نوع اإلعاقة ، درجـة اإلعاقـة ، البيئـة             (وأسرته باختالف بعض المتغيرات     

  من وجهة نظر والمعلمين اآلباء ؟) التربوية
ئية بين  المعلمين واآلباء فى مستوى الرضا عن الخـدمات            هل توجد اختالفات ذات داللة إحصا      -6

  المساندة التي يحتاجها التلميذ المعوق سمعياً وأسرته  ؟
 هل توجد اختالفات ذات داللة إحصائية في مستوى الرضا عن الخدمات المساندة المقدمة للتلميـذ                -7

اإلعاقة ، درجة اإلعاقة،    عمر التلميذ، نوع    (المعوق سمعياً وأسرته باختالف بعض المتغيرات       
  ؟)310=ن(من وجهة نظر عينة الدراسة الكلية ) البيئة التربوية
  :مصطلحات الدراسة

  :  الخدمات المساندة -1
: مهنيين ذو عالقـة بهـا مثـل       /هي الخدمات غير التربوية التي تقدم بواسطة اختصاصيين         

أو الخدمات المجتمعية ،    . تماعية للمعوق   االج/الخدمات الطبية والصحة المدرسية ،والتأهيلية والنفسية       
التواصلية لألسرة ، وغير ذلك من خدمات يـري فريـق الخطـة             /واإلرشادية والمعرفية والتأهيلية    
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ضرورتها لدعم العملية     Individualized   Education Plan Team  (IEPT)  التربوية الفردية
 لالستفادة والمشاركة فى جميع البرامج التعليمية وغير        التعليمية والتربوية للتلميذ ، ودعم دور األسرة      

  . التعليمية المقدمة لهم وألطفالهم 
  :  الرضا عن الخدمات-2

حاله شعورية تتضمن إدراكاً ووعياً لنوعية الخدمات المساندة التى يحتاجها التلميذ المعـوق             
واالستفادة منها لما فيها مصلحة التلميذ      سمعياً وأسرته تقبالً واقتناعاً ناتجاً عن إمكانية الحصول عليها          

  .المعوق وأسرته 
  :  المعوقين سمعياً -3

هى تلك الفئة التى تعانى من قصور في السمع بشكل يحد من القدرة على التواصل الـسمعي       
 اللفظي، ويستخدم هذا المصطلح لتمييز أي فرد يعاني من فقدان السمع، وهذا يتـضح مـن خـالل       –

  .ف السمعمفهوم األصم وضعي
 بدرجـة ال تـسمح لـه        – ديـسيبل    70 أكثر من    –هو الشخص الذي يعاني من فقد سمعي        : األصم

باالستجابة الطبيعية لألغراض التعليمية واالجتماعية في البيئة السمعية إال باستخدام طرق التواصـل             
  ).التهجي اإلصبعي، لغة اإلشارة، قراءة الشفاه، التواصل الكلي(

لشخص الذي يعاني عجزاً أو نقصاً في حاسـة الـسمع بدرجـة ال تـسمح لـه                  هو ا : ضعيف السمع 
  ).معين سمعي(باالستجابة الطبيعية لألغراض التعليمية واالجتماعية، إال باستخدام وسائل معينة 

  :اإلطار النظري
سوف يتناول الباحث في سياق عرضة لإلطار النظري المفـاهيم ذات العالقـة بالدراسـة               

 مفهوم الخدمات المساندة وأهميتها وأنواعها ، ومحاور تقديم الخدمات المساندة للطفل           الحالية، من حيث  
المعوق وأسرته ، مع التركيز على أن الخدمات المساندة تركز بشكل واضح على االحتياجات التربوية               

الخدمات   / للتلميذ لالستفادة من البرامج التربوية الخاصة المقدمة لة، ويفضل أن يتم تقديم تلك الخدمة             
   -:وبيان ذلك فيما يلي. بشكل فردى لتلبية احتياجات كل تلميذ على حده 
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  : مفهوم الخدمات المساندة : أوالً 
تعتبر الخدمات المساندة إحدي اآلليات التي تعبر عن فلسفة ومفهوم الخـدمات ذات العالقـة     

 عام بأنهـا نمـط مـن        الخدمات بوجه ) 19-15: 2005(بالتربية الخاصة ، ويعرف فاروق صادق       
مصادر أو استراتيجيات موجودة    : المساندات وهي مصادر أو استراتيجيات، وقد تكون المساندة طبيعة        

وهي ليست جزًء من البيئة الطبيعة للفرد، ولكنها تقـدم عـن            : فعالً، أو مساندة معتمدة علي الخدمة       
 ، وهنا يمكن القول أن هناك بعـض         االختصاصيين المؤهلين لتقديم هذة المساندات،    / طريق المهنيين   

 ، Related Servicesالمصطلحات تشترك مع مفهوم الخدمات المساندة مثل الخدمات ذات العالقـة  
 والتي حـاول  Allied services والخدمات المشتركةAlternative servicesوالخدمات اإلضافية 

نة أكد علي أنها مصطلحات تعبر عن       توضيح الفرق بينها إال أ    ) 195 -194: 1996(عبد اهللا الوابلي    
نفس المضمون والغاية التي تسعي لها فلسفة الخدمات ذات العالقة بالتربية الخاصة، وأضاف طالمـا               
أنه ال يوجد فروق جوهرية بين هذه المصطلحات من حيث المدلول اللغوي والوظيفي والفلسفي فـإن                

تلك الخدمات الضرورية التي يمكن من      " ا بأنها   األولوية تعطي لمفهوم الخدمات المساندة، والتي عرفه      
خالل معطياتها أن تساعد الطفل علي االستفادة من البرامج التعليمية الخاصة، حيث تشمل علي الخدمة             
الصحية المدرسية، والخدمة النفسية، وخدمات اإلرشاد المدرسي، والخدمة االجتماعية، وخدمة عـالج   

   0"بيعي باإلضافة إلي خدمة العالج الوظيفياللغة والكالم، وخدمة العالج الط
 لقانون تربية األفراد ذوي اإلعاقات The Final Regulationsوتعرف التشريعات النهائية 

 The Individuals with Disabilities ACT(IDEA)الخدمات المـساندة بأنهـا   )  1997( لعام
ى المالئمة لمساعدة الطفل ذي اإلعاقـة       خدمات التنقل والتطوير والتصحيح والخدمات المساندة األخر      

الخدمات ذات  )  Heward)2006 ، وحدد هيوارد     (Nichcy,2001:2)لالستفادة من التربية الخاصة     
العالقة بأنها الخدمات المساندة والتصحيحية والتطورية المطلوبة للطفل المعوق لالستفادة من التربيـة             

لعالج اللغوي والكالمي، الخدمات النفسية والـسمعية،       الخاصة وتشمل خدمات االنتقال الخاصة، علم ا      
العالج التأهيلي والبدني، وخدمات الصحة المدرسية والخدمات اإلرشادية والطبيـة ألهـداف التقيـيم              

ويعرف سميث  0والتشخيص،واإلرشاد والتأهيل وخدمات العمل االجتماعي والتدريب واإلرشاد الوالدي       
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Smith) 2007 :51  ( ندة بأنها خدمات التربية الخاصة من مـدي واسـع لألنظمـة            الخدمات المسا
   0والقوانين واألختصاصين

          في ضوء ما سبق، يعرف الباحث الخدمات المساندة بأنها هي الخدمات غير التربوية التـي               
تقدم بواسطة اختصاصيين مهنيين ذو عالقة مثل الخدمات الطبية والـصحة المدرسـية ،والتأهيليـة               

التواصـلية  /أو الخدمات المجتمعية ، واإلرشادية والمعرفية والتأهيلية        . االجتماعية للمعوق   /ة  والنفسي
 Individualized   Education  لألسرة ، وغير ذلك من خدمات يري فريق الخطة التربوية الفردية

Plan Team  (IEPT)     األسـرة  ضرورتها لدعم العملية التعليمية والتربوية للتلميذ ، ودعـم دور 
  . لالستفادة والمشاركة فى جميع البرامج التعليمية وغير التعليمية المقدمة لهم وألطفالهم 

 من التلميذ المرشح لالستفادة من الخدمات المساندة ؟ وكيف يصبح التلميـذ             000وهنا نتسأل 
الحكـم علـي     قبل   IDEA,97مرشحاً لالستفادة من الخدمات المساندة ؟، يمكن القول أنه تبعاً لقانون            

  : التلميذ بأنه مرشح من عدمه ، يجب أن يحصل التلميذ علي تقييم فردي وشامل لتحديد
   IDEA,97 0 كما حددها قانون) إعاقة( ما إذا كان للتلميذ أو التلميذه صعوبة-1
   0التلميذه الى تربية خاصة وخدمات مساندة/  ما إذا كان بسبب هذه اإلعاقة، يحتاج التلميذ-2

قانون أن يتم تقييم الطفل في جميع المجاالت المرتبطة باإلعاقة المتوقعة، وهذا يتضمن تقيـيم               ويقر ال 
الصحة،النظر، السمع، الحالة االجتماعية، واالنفعالية، الذكاء العام، األداء األكـاديمي،       : الطفل من حيث    
وات واستراتجيات  وذلك باستخدام أد0 ،و القدرات الحركيةCommunicative levedمستوي االتصال 

  (Nichcy  ,2001: 3- 4  ) 0متنوعة من التقييم لتحديد أهلية الطفل للخدمات المساندة 
وبالتالي، يعد الطفل مرشحاً للخدمات المساندة، إذا أظهر التقييم أن الطفل لديه إعاقة، وبسبب              

   0هذه اإلعاقة فإنه يحتاج إلي تربية خاصة وخدمات مساندة
  :  المساندة  أهميتها ومبررات تقديمها الخدمات: ثانياً 

      لقد كانت الخدمات المساندة محور اهتمام قوانين التربيـة الخاصـة، حيـث أنـه فـي عـام                                
 بصفة شرعية، والذي أحدث تغيرات جوهرية       (P.L.142-94)142 -94أجاز القانون العام     )1975(

ـ   Education for allة لجميـع األطفـال المعـوقين   في مجال التربية الخاصة وأطلق علية التربي

Handicpped0 قد تم إعادة صياغة هذا القانون أكثر من مره بشكل أكـد اهتمـام               ) 1975(  ومنذ
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 0المجتمع بمعاملة اآلباء للمعوقين كمواطنين لهم نفس الحقوق واالمتيازات مثـل أقـرانهم الـسامعين        
(Heward,2006:19)      أن الهـدف مـن     ) 243: 2007(اهيم أبونيـان     وفي هذا الصدد ، يؤكد إبر

القوانين والتشريعات في مجال التربية الخاصة هو ضمان التعليم المالئم لذوي اإلعاقة الحتياجات كل              
تلميذ في األوساط التي تضمن أكبر قدر ممكن من نموه في جميع جوانب النمو، والبدائل التربوية التي                 

ناء علي ما تقتضيه احتياجاته الفردية، فالتلميذ هو الذى يجـب أن            تقدم من خاللها الخدمة لكل تلميذ ب      
  0يحدد المكان الذي تقدم فية الخدمة الخاصة لة وأسلوب تقديميها

وهكذا، يتضح أن قوانين التربية الخاصة تعد بمثابة الدرع الواقي لضمان حصول كل معوق              
ياجاته، خدمات مساندة لالستفادة من  البرامج       علي حقوقة، ومنها البيئة التعليمية المالئمة إلعاقته واحت       

 ،وآميرالـز  ) Kaka et.al,) 2005 :203يؤكـد كيكـا وآخـرون     . التعليمية الخاصة المقدمه له 

Amarilis)1999 (               ًعلى أن الخدمات المساندة ذات فائدة كبيرة في نجاح الطـالب الـصم أكاديميـا
التغلب عما يعانوه الـصم وضـعاف الـسمع مـن           وتسهيل دمجهم اجتماعياً في المدرسة العادية ، و       

أن من مبررات االهتمام بالخدمات المساندة للـصم        ) Steven) 2002مشكالت ، لذلك يوضح ستيفن      
وضعاف السمع، هو تزايد عدد الطالب الصم وضعاف السمع في مؤسسات التعليم العام التي تتبنـي                

 حيث يواجه -لدمج تلك الفئة في مجتمع العاديين     وذلك بفضل الجهود المجتمعية المبذولة       -فلسفة الدمج 
هؤالء الطالب تحديات ومشاكل بسبب الفروق الثقافية واللغوية، وكذلك المتطلبات واألعباء اإلداريـة             

  0للخدمات
أن التحدي الذي يواجه فريق العمل ) Barlara ) 1998 :388وفي هذا الصدد ، ذكر بارالرا
السمع هو الحاجة إلي برامج وخدمات ومناهج خاصة لضمان         المدرسي مع الطالب الصم أو ضعاف       

التفاعل االجتماعي والتقدم األكاديمي عند تقديم تعليم مالئم لخصائصهم واحتياجاتهم ، وقد ذكر إفرلن              
Everlyn) 2000 :39 (   أن العديد من الدراسات مثـل دراسـةHecinovic and chirstensen  
 أوضحت حاجة األفراد ذوي الحاجات الخاصة Cohen et .al. (1999)  Powell,et al و(1989)

وأسرهم إلي الخدمات المساندة، والحاجة إلي تطوير برامج لتلبية احتياجات الدمج وتـشجيع المعـوق               
 عموماً ، يـري فـاروق       0علي االستقاللية وإرشاد األسر لدورهم اإليجابي في برنامج الطفل المعوق         

سي لتقديم المساندات هو تحـسين نـواتج الفـرد والمرتبطـة       أن الغرض األسا  ) 16: 2005(صادق  
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باستقالليته، عالقاته، ومساهماته، ومشاركته في الحياة اليومية، في المدرسـة، والمجتمـع المحلـي،              
   0وتوافقه الكلي

في ضوء ما سبق تتعاظم أهمية الخدمات المساندة للتلميذ وأسرته عندما تحدد بواسطة فريق              
ة الفردية فى ضوء احتياجات التلميذ وذلك للحد من التأثيرات السالبة الناجمة عـن             عمل الخطة التربوي  

فقد السمع، وتحسين نواتج األصم أو ضعيف السمع بشكل يسهل من اندماجه مع أقرانه السامعين فـي                 
مناشط الحياة اليومية وتزداد تلك األهمية مع زيادة أعدادهم الصم وضعاف الـسمع والتوجـه نحـو                 

، وكلما زادت شدة اإلعاقة ذادت الحاجة لخدمات أكثر         ) الدمج الشامل   ( م في الفصول العادية     اندماجه
   0تخصيصاً

  : أنواع الخدمات المساندة : ثالثاً 
تتضمن الخـدمات المـساندة كمـا جـاءت فـي قـانون تربيـة األفـراد ذو اإلعاقـات                    

[IDEA,97,section300.24(a)]    للغـة والكـالم والخـدمات      خـدمات ا  :  أثنتا عشر خدمة كالتالي
) الترفيهـي ( السمعية، والخدمات النفـسية، والعـالج البـدني التـأهيلي، والعالجـي اإلسـتجمامي             

recreation           والتعرف والتشخيص المبكر لإلعاقات عند الطفل، الخدمات اإلرشادية وتتضمن إعادة ،
التشخيص والتقييم، خدمات   التأهيل اإلرشادي، وخدمات التوجه والحركة، والخدمات الطبية ألغراض         

الصحة المدرسية، وخدمات العمل االجتماعي في المدارس، واإلرشاد والتـدريب لآلبـاء، وأخيـراً              
 Downing Heward,2006:22-23)  (  Kaka (2004,199)،(Nichcy,2001: 3)خدمات النقل 

et.al,2005:205)  (   ( Smith ,2007:52-53)    
نة من األفضل عرض بعض الخدمات ، مع مراعاة أنـه           في ضوء ما سبق، يري الباحث أ      

ليس كل تلميذ لدية إعاقة يحتاج جميع الخدمات السابقة، ويمكن أن يحتاج التلميذ خـدمات نمائيـة أو                  
تصحيحية أو داعمة إذا كان ذلك مطلوباً لمساعدة ذوي اإلعاقة لالستفادة من التربية الخاصة، ويجـب                

  0مؤهلين وذوى عالقة بإعاقة الطفل) مهنيين(سطة أخصائيين أن تقدم هذه الخدمة مجاناً بوا
   -:وفيما يلي عرض لبعض الخدمات المساندة

   : Health Services الخدمات الطبية -1
تقدم هذة الخدمات بواسطة طبيب لتحديد الجانب الطبي المرتبط باإلعاقة التـي تـنجم عـن                

لك تقدم الخدمات الطبية لغـرض التـشخيص أو         حاجة الطفل للتربية الخاصة والخدمات المساندة، لذ      
  0 (Downing, 2004:199)(Nichcy, 2001:11) 0التقييم 
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مضمون الخدمات الطبية تحت عنوان إستراتيجية ) 21-20: 2002(ويتناول طلعت منصور 
التـاريخ الطبـي،   :  لألطفال الصم والتي تتمثل في جـانبين  Medical Assessmentالتقييم الطبي
جسمي، ويتضمن التاريخ الطبي معلومات نوعية مرتبطة بالطفل والتاريخ الطبـي للعائلـة      والفحص ال 

والظروف االجتماعية واألسرية وغير ذلك من معلومات ذات عالقة بالوضع الطبـي للطفـل يمكـن             
االستفادة منها في خطة رعاية الطفل، وتساعد االختصاصي في تحديد العمر الذي حدث فيـه الفقـد                 

  . ع الفقدان السمع ودرجتةالسمعي ونو
ويري الباحث أن ما أشار إلية طلعت منصور في تأكيده علي التقييم الطبي يعد بمثابة خـط                 
الدفاع األول أو األساس القاعدي لحماية المعاق سمعياً من اآلثار السالبة لإلعاقة، وتـصميم برنـامج                

لحالة، والبيئة األسـرية ودرجـة       لغوي للطفل في مرحلة باكرة في ضوء التاريخ المرضي ل          -تأهيلي
 التأهيلي أو بمعني أدق فريـق العمـل         -التربوي-الفقد السمعي ونمطها، واقتراح الفريق التشخيصي     

 البيئة التربوية المالئمة والخدمات المـساندة       IEPمتعدد التخصصات أو فريق الخطة التربوية الفردية        
   0ذات العالقة

   : Audiology services الخدمات السمعية -2
يشخص اضـطرابات الـسمع     ) Audiologistأخصائي سمعي (يقدم هذه الخدمات طبيب  

وقياسها وتقويمها، ويساعد في تأهيل الصم وضعاف السمع عن طريق تحديـد المعينـات الـسمعية                
،وبلعب أخصائي السمع عدة أدوار منها التأهيلي ، التربـوي ،    ) 25: 2002طلعت منصور، ( المالئمة
تحديد األطفال الذين لديهم :  وتتضمن الخدمات السمعية ما يلي0 (Owens et.al,2000:191)الطبي 

فقد سمعي،ومدي وطبيعة الفقد السمعي، متضمناً ذلك اإلحالة إلي االختصاصيين في مجـال التأهيـل               
 السمع ،   تأهيل اللغة، التدريب السمعي، قراءة الشفاه، تقييم      : السمعي،وتقديم األنشطة التأهيلية المالئمة   

عالج الكالم، وبرامج عالجية للوقاية من فقد السمع ،وإرشاد وتوجيه الطفل ، وتحديد احتياجات الطفل               
 )   (Nichcy , 2001:10   ) 0للمعينات السمعية الفرديـة والجماعيـة وتقيـيم المعـين الـسمعي     

Downing,2004:197)   
 الخدمات في مرحلة باكرة ، حيث       ومما يزيد من فعالية الخدمات السمعية، يجب أن تقدم تلك         

علي أن التدخل المبكر يتيح لكل من الطفـل المعـوق سـمعياً    )  Amarilis  ) 1999 أكد  آميرالز 
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وأسرته التأثير االيجابي في مجال التحصيل القرائي والقدرات الكالمية قبل عمر ستة شهور للطفـل ،              
كل يسهم في مساعدتهم علي تطـوير مهـارات         وأن تعلم الصم لغة اإلشارة خالل الطفولة المبكرة بش        

التواصل وتعليم القراءة والكتابة وتحقيق مستويات قريبة من أقرانهم السامعين في الصف الدراسـي،              
   0ومساعدة أسر المعوقين سمعياً في إشباع وفهم حاجات أطفالهم

 حيـث   وبعد، يري الباحث أن الخدمات السمعية للصم وضعاف السمع ذات أهمية بالغة من            
تشخيص درجة الفقد السمعي، نوعه، المعين السمعي المالئم وإمكانية زراعة القوقعـة مـن عدمـه،                
والبرنامج التأهيلي المالئم للطفل،خاصة إذا تم اكتشاف اإلعاقة في مرحلة باكرة، حيـث أن اسـتفادة                

م وضـعاف   المعوق من تلك الخدمات في تلك المرحلة سوف يسهم في تنمية مهارات اللغة عند الـص               
 كاستثارة للبيئة التي تعيش فيهـا   -علي األقل –السمع، واالستفادة مما لدي الصم من بقايا سمعية تسهم          

   0بدالً من اعتماده فقط علي حاسة البصر في التواصل مع اآلخرين
  Speech- Language Pathology services خدمات عالج الكالم واللغة -3

بواسطة أخصائي متخصص في اللغـة والكـالم، والتـي          تقدم خدمات عالج الكالم واللغة      
تتضمن التعرف  ،التشخيص، اإلحالة، والتدخل وذلك لمساعدة الطالب ذوي مشكالت الكالم أواللغـة              

 ، وتتضمن خدمات عالج الكالم و اللغـة  (Downing,2004: 201)لالستفادة من التربية الخاصة  
من حيث  التشخيص والتقييم ، وإجراءات اإلحالة إلـي          التعرف علي الطفل ذو إعاقات الكالم واللغة        

االختصاصيين عنـد الـضرورة لتأهيـل إعاقـة الكـالم واللغـة ، وتقـديم الخـدمات التأهيليـة                                  
  (Heward,2006: 23) 0المالئمة

فـي أن   )  Hickson et.al ) 2005 :203ويتفق الباحث مع رأي هيكـسون وآخـرون   
 المقدمة للصم وضعاف السمع بواسطة أخصائي اللغة والكالم أو ما يطلق عليـة              خدمات الكالم واللغة  

حسب درجة  –أخصائي اضطرابات التواصل أو التخاطب ال تلبي احتياجاتهم لذلك يشيع بين هذه الفئة              
 اضطرابات التواصل المتعددة سواء المتعلقة باضطرابات الصوت أو النطق أو الطالقة فـي              -اإلعاقة

 وبالرغم من أن اإلعاقة     0ة لدي ضعاف السمع مما يؤثر في تحصيلهم في المواد الدراسية          الكالم خاص 
 Speechالسمعية تعتبر من أكثر إعاقات التواصل انتشارا، لم يقدم المهتمين بعلم أمـراض الكـالم   

pathologistً0 إال قليل من الخدمات للمعوقين سمعيا   
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  Psychological services (PS) الخدمات النفسية -4
 Eligible تقدم الخدمات النفسية عندما يكون من الضروري مـساعدة الطالـب المرشـح    

studentذو اإلعاقة لالستفادة من التربية الخاصة  (Nichcy  ,2001: 14)     وتتضمن الخـدمات ،
 االختبارات النفسية والتعليمية وإجـراءات تقييميـه أخـري          Administeringإدارة  : النفسية ما يلي  

وتفسير نتائج التقييم وجمع وتفسير المعلومات عن سلوك الطفل المرتبطة بـالتعليم ، والتـشاور مـع                 
األعضاء اآلخرين المشاركين في البرامج الدراسية لتلبية االحتياجات التربوية للطفـل كمـا حـددتها               

فسية التي تتـضمن    االختبارات النفسية، المقابالت، وتقييم السلوك و تخطيط وتنظيم برامج الخدمات الن          
اإلرشاد النفسي للطالب واآلباء والمساعدة في تطوير استراتيجيات تدخل الـدعم الـسلوك اإليجـابي               

02005: 208)0( Kika et.al, (Downing,2004:200)   
ويري الباحث أن تطوير استراتيجيات تدخل لدعم السلوك اإليجابي يتطلب من فريق الخطة             

وكيات السلبية التي تعوق تعليم الطالـب، والقـضايا المرتبطـة بـالمنهج         التربوية الفردية معرفة السل   
المدرسي والتي قد تكون احد أسباب هذه السلوك، مع ضرورة تبنـي اسـتراتيجيات دعـم الـسلوك                  
اإليجابي بهدف تطوير أسلوب حياة للطالب وتغير العالقات االجتماعية،وزيادة االندماج في المدرسـة             

   0أو المجتمع
   Counseling Servicesمات اإلرشادية  الخد-5

يقصد بالخدمات اإلرشادية تقديم خدمات التوجيه واإلرشاد والتدريب لذوى اإلعاقة وأسرهم ،        
ــة لإلرشــاد المدرســي  ــة األمريكي ــاً للجمعي  The American School Counselorوطبق

Association,1999        قـضايا المرتبطـة     تركز الخدمات اإلرشادية علي احتياجات واهتمامـات وال
     (Downing,2004: 197- 198)  (Nichcy ,2001:11 ) 0بالمراحـل المختلفـة لنمـو الطالـب    

   (Maag&Katsiyannis,1996: 96)وتتضمن الخدمات اإلرشادية إرشاد اآلباء وتدريبهم وتأهيلهم 
يل دورهم فـي    ، حيث تعتبر خدمات إرشاد وتدريب اآلباء خدمات مساندة مهمة تساعد اآلباء في تفع             

حياة الطفل  ، باإلضافة إلي دعم اآلباء في فهم احتياجات طفلهم، وتزويد اآلباء بمعلومات عن تطور                 
، ومساعدتهم في إعداد لقاءات الخطة التربوية الفردية لكي يصبح اآلباء           (Heward,2006:22)الطفل  

عندما يكون من الضروري  ، و(Smith,2007: 52)أكثر مشاركة في برنامج التربية الخاصة للطفل 
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، فـإن   Educational Programمساعدة الطالب المعوق  المرشح لالستفادة من البرنامج التربوي 
مساعدة اآلبـاء فـي فهـم االحتياجـات الخاصـة           :  إرشاد وتدريب اآلباء يمكن أن يتضمن ما يلي       

باء علي اكتساب المهـارات     لطفلهم،وإمداد اآلباء بمعلومات عن نمو طفلهم، باإلضافة الى مساعدة اآل         
الضرورية التي تسمح لهم بدعم البرنامج التربوي الفردي لطفلهم أو خطة الخدمة األسـرية الفرديـة                

Individualized Family Service Plan (IFSP) 0 (Downing,2004: 199)   وقـد لخـص ،
حتياجـات  الدور اإلرشادي كخدمة داعمة فى مجـال تربيـة ذوى اال          ) 47: 2005(طلعت منصور   

أن اإلرشاد ال يتضمن إقناع اآلخرين بما ينبغى أن يفعلونه ، ولكن يسمح لهم ويساعدهم بأن                "الخاصة  
  . يكتشفوا ألنفسهم ما هى أنسب الحلول المالئمة لهم 

ويري الباحث أن إرشاد وتدريب آباء الصم وضعاف السمع يسهم في تحسين التواصل مـع               
ن والمدرسة بشكل يسهم فى التخفيف من الضغوط النفسية التـي           طفلهم وبناء شراكة مع االختصاصيي    

   0يعانوا منها
   Occupational therapy services (OTS) خدمات العالج التأهيلي -6

تقدم هذه الخدمات بواسطة أخصائي عالج تأهيلي مؤهل يوجة األنشطة التـي تـساعد فـي             
 (Smith,2007:52) 0لعـضلي  والـضبط ا  Self-helpkillsتحسين مهـارات مـساعدة الـذات    

(Downing,2004:199)       تحـسين تطـوير أو إعـادة       :  ، وتتضمن خدمات العالج التأهيلي ما يلي
الوظيفة المفقودة أو التي حدث بها فقد خالل المرض أو الجراحة،  وتحسين قدرة الطفل علي القيـام                  

من حدوث إعاقة أو فقد للوظيفية من       بالمهام الوظيفية باستقاللية إذا تعرض لإلعاقة أو الفقد، والوقاية          
 PHYSICAL  وتعتبر خدمات العـالج الطبيعـي   (Nichcy ,2001;11) 0خالل التدخل المبكر

Therapy Services(PTS)    ،أحد أنواع العالج التأهيلى وهي خدمات مرتبطـة بقـوة العـضالت 
 وتحاول هذه الخـدمات  ،(Nichcy  ,2001: 14) 0الحركة، و تنظيم حركة الطفل في البيئة التعليمية

 ،  ويمكـن     (0التعامل مع اإلعاقات الوظيفية والمشكالت الحركية من خالل أساليب غير طبية متنوعة           
أن تقوم خدمات العالج الطبيعي بدور الوقاية من حدوث إعاقة أو قصور وظيفي أو تغير في الوظيفة                 

  Smith,2007: 52)(ري البدنية أو الصحية التي قد تنتج عن جراحة أو مرض أو أسباب أخ
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وبالتالى ، يستطيع أخصائى العالج الطبيعى تدريب األصم أو ضعيف السمع علـى قـراءة               
تعبيرات الوجه وإخراج األصوات بطريقة صحيحة عن طريق التنفس من خالل تدريبات فتح الفـم ،                

..  اللـسان    تدريبات اللسان ، تقوية عضالت الجسم الخاصة بالكالم مثل عضالت الوجه ، الفكـين ،              
    0الخ
 Assistive Technology)المـساعدة ( األجهزة التكنولوجية والخـدمات المـساندة   -7

Devices and Services   
 أي An assistive Technology Services يقصد بالخدمة التكنولوجية المساعدة 

دم خدمة تستخدم في زيادة أو تحسين القدرة الوظيفية للطفـل المعـوق، ويمكـن أن تـستخ                
التكنولوجيا المساندة للعناية بالذات، معالجة المعلومات الحسية، التواصل، الحركـة ، وعلـي             

لألجهـزة التكنولوجيـا المـساندة      /فريق الخطة الفردية تحديد احتياجات المعوقين للخـدمات         
وإدراجها ضمن خطة الطالب دون تكلفة اآلباء، بشرط تحمل اآلباء فقدان أو سرقة أو سـوء                

   (Downing,2004)(Derer et.al. 1996:63- 65)0 تلك األجهزةاستخدام
أن قـانون التربيـة     ) 188 -186: 2005(وقد ذكر أحمـد عبيـدات، يوسـف عبيـدات           

 طالب بتقديم التكنولوجيا المساعدة لكل الطالب الذين لديهم بـرامج تربويـة             (IDEA,1997)الخاصة
زويد المعوق بإمكانية الحـصول علـي التربيـة          حيث أن التكنولوجيا المساعدة مهمة لت      (IEP)فردية  

العامة،وإزالة العقبات البصرية والسمعية والحركية المرتبطة باإلعاقة، فضالً عن تحسين جودة الحياة            
في ميدان تأهيل األشـخاص       وبالتالي، فمن الواضح أن ما تزخر به التكنولوجيا المساعدة         0لتلك الفئة 

تيـسيرات فعالـة السـتراتيجيات التـدخل التربـوي والنفـسي                       الصم من تقدم يهيئ سـنداً قويـاً و        
  ) 30: 2002طلعت منصور، (0واالجتماعي

وبالتالى إن تفعيل التكنولوجيا المساعدة عامة والحاسوب خاصة في مجال تربية وتعليم الصم             
، حيث أنهـم    وضعاف السمع يتالءم مع طبيعة فقد السمع لدي تلك الفئة واعتمادهم علي حاسة البصر             

حققوا الكثير من النجاحات في استخدامهم برامج الحاسوب الكتابية للتعبيرعن أنفسهم ، ممـا جعلهـم                
قادرين علي التفاعل مع اآلخرين، خاصة في مجال تربية وتعليم الصم وضعاف السمع فمـن خاللـه                 
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 التكنولوجيـا فـي     يستطيع الصم قراءة ما يسمعه اآلخرين، وعلي المعلم مساعدتهم في استخدام تلـك            
   0اكتشاف وإدراك ما لدي الفئة من قدرات والعمل علي توظيفها بما يخدم مستقبلهم المهني

   School Health Services(SHS) خدمات الصحة المدرسية-8
تقدم خدمات الصحة المدرسية بواسطة ممرض مؤهل أو شخص مؤهل ومدرب ، وغالباً ما              

 ، التنظيف المـستمر  Special feedingsالتغذية الخاصة : يتتضمن خدمات الصحة المدرسية ما يل
Clean intermittent catheterization الشفط ، Suctioning،   توزيع األدوية وإعطائها،التخطيط

لسالمة الطفل في المدرسة، التأكد من وجود العناية الالزمة في المدرسة لمنع اإلصابة، التعامل مـع                
 ،و توصيل التعليم ومهارات التدريب لكل مـن يتعامـل مـع    Chronic diseaseاألمراض المزمنة 

: Rarpport) 1996 ، ويؤكد راربورت  (Nichcy,2001: 17) 0الطالب في المدرسة والطالب ذاتة
علي أهمية خدمات الصحة المدرسية للمعوقين، حيث يصعب علي بعض األطفال والمعـوقين             ) 539

ة، وقد تتضمن هذه الخدمات التغذيـة وإدارة اإلجـراءات          قضاء يوم في المدرسة بدون رعاية صحي      
 Caseالصحية، واستخدام األجهزة الـصحية لتعـويض قلـة أو فقـد أداء الجـسم وإدارة الحالـة       

management0  
 Transportation services Mobility and خدمات النقل والتنقل  -9

بية وتعلـيم المعـوقين سـمعياً       تحظى خدمة النقل والتنقل كخدمة مساندة أهمية فى مجال تر         
لضمان انتظامهم فى العملية التعليمية واالستفادة من األنشطة الصفية والالصفية  وتتضمن خدمة النقل              

التنقل من وإلي المدرسة وبين المدارس ، والتنقل في وحول مباني المدرسة للتلميذ وألسرته              : والتنقل  
 Specialized equipment ، ومعـدات خاصـة   لحضور اإلجتماعات الخاصة بالبرنامج التربوى

 0إذا تطلب تقـديم نقـل خـاص للطالـب المعـوق           ) أتوبيسات خاصة أو مكيفه ، مصاعد كهربائية      (
(Heward,2006;23)   

ومما يؤكد، أهمية خدمة النقل والتنقل ، إذا قرر فريق الخطة التربوية الفردية حاجة الطالب               
ربية الخاصة، يجب أن يذكر ذلك في خطة الطالـب، وأن تـوفر   المعوق لهذه الخدمة لالستفادة من الت  

   (NICHCY,2001: 19)للطالب علي أنها خدمة مساندة بدون أي تكلفة للطالب أو والديه 
وبعد عرض تلك الخدمات ، يرى الباحث أن هناك خدمات أخرى ذات أهمية كبيرة للمعوقين             

 حيث أكـدت القـوانين   Interpreter for the Deafخدمات الترجمة لألصم  سمعياً أسرهم ، ومنها 
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، فقـد توصـل مارشـارك     )2007طارق الـريس ،  (0حق األصم في وجود مترجم لغة اإلشارة   
إلي أن أداء الطالب الصم أعلي إذا أقترن التدريس من خالل ) Marschark et.al.) 2006وآخرون 

كذلك خدمات العمل الجمـاعي     0سامعيننص مصحوب بترجمة لغة اإلشارة، بالمقارنة بأداء أقرانهم ال        
Social work services والتى تساعد الطالب في االستفادة من البرنامج التعليمي وتمكين الطفل من 

 ، Downing,2004: 201)(Nichcy,2001:18). التعلم بأكبر فعالية ممكنة في برنامجه التعليمـي 
 والتى تعتبر بمثابـة خـدمات نمائيـة أو    Artistic/ Cultural programsوالبرامج الثقافية الفنية 

والتى تسهم فى استثارة وتنمية     ) الخدمات الفنية، الموسيقي، العالج بالرقص    : تصحيحية أو داعمة مثل   
البقايا السمعية، وزيادة مدي التركيز واالنتباه، وتحسين مستوي التميز السمعي من خـالل التـدريب               

تميز األصوات واإليقاعات ، فضالً عن قيمة الغناء الجماعي         المتواصل والمنتظم علي سماع األلحان و     
في تنمية بعض المهارات االجتماعية، كالمشاركة والنظام والتعاون، بل قد يسهم في تحـسين النطـق                

خـدمات   ، و ) 335 -334: 2005عبد المطلـب القريطـي ،     (0وعالج بعض عيوبه لضعاف السمع    
مساعدة الطالب ذوي اإلعاقة في تطوير اهتمامـاتهم،   بهدف Recreation services (RS)الترفية 

 ) 2006وزارة التربية والتعليم،(ومهاراتهم التي توجههم إلي استخدام وقت الفراغ لديهم 

  : محاور تقييم تقديم الخدمات المساندة المقدمة للتلميذ المعوق سمعياً وأسرته : رابعاً 
أربع محاور لتقييم الخـدمات  ) Mikkelsen et al )  2001 :118حدد ماكلسن وآخرون 

استجابة االختصاصيين ألسئلة األسرة ، المـساعدة القائمـة علـي احتياجـات             : المقدمة من المدرسة  
  .الطفل،كفاءة األسرة كعضو في الفريق ، وتعاون االختصاصيين 

وعند مناقشة المحاور السابقة، وخاصة فيما يتعلق باستجابة االختصاصين ألسـرة الطفـل             
أن المعلمين األكثر خبرة لهم دور في ) Kika et al  )02005 :207وق، قد ذكر كيكا وآخرون المع

حل مشاكل الطالب الصم وأكثر قدرة علي التشاور مع اآلباء في أي قرارات خاصة بطفلهم، فـضالً                 
 Mikkelsen et) لذلك أكدت دراسة 00عن دورهم في فاعلية دمج الطالب الصم في المدارس العادية

al 2001: 118)   على أهمية تقديم الخدمات المساندة بعد تشخيص اإلعاقة في وقت مبكـر وتوطيـد 
    0التعاون بين المرشدين واألسرة
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وفيما يتعلق بالمساعدة القائمة علي احتياجات الطفل، يري الباحـث أن احتياجـات التلميـذ               
ن السمعي المالئـم لدرجـة الفقـد        المعوق سمعياً عديدة بداية من اكتشاف اإلعاقة حتى اقتراح المعي         

 Luckner andالسمعي والبرنامج التربوي ، وفي هذا الصدد، أكـدت دراسـة لـوكنر وجـدوين     

Goodwin)   2005 (              إلى أن األولوية األولى فى حاجات تربية وتعليم الصم هو تبـصير المـدراء
إلي ) Richard et al ) 2006بالخدمات المالئمة للصم وضعاف السمع ، وتوصل ريتشارد وآخرون 

  Oral/aural educationالـسمعية  / أن سياسة تعليم الصم فى الصين تقوم علي التربيـة الـشفهية  
   . Rehabilitation Hearingوإعادة التأهيل السمعي 

ولتدعيم احتياجات الطفل كأحد أولويات التربية الخاصة، يتمثل دور االختصاصيين في كيفية            
مـن  ) Barbara) 389:1998معياً في تلبية احتياجاته والتي أكدها باربارا        مساعدة الطفل المعوق س   

خالل ضرورة االهتمام ببيئة االستماع حيث تعد بيئة االستماع أساس نجاح العديد من الطالب الـصم                
أو ضعاف السمع في بيئة الدمج،والبيئة المادية والتعديالت المالئمة مـن حيـث اإلضـاءة، ترتيـب                 

أوعلي شـكل   (ئل التعليمية، جلوس الطالب في وضع يسمح لهم برؤية بعضهم البعض            المقاعد، الوسا 
، يسهل عملية التواصل داخل الفصل ، واستخدام اسـتراتيجيات تـدريس فعالـة مثـل                )شبة دائري 

المجموعات المصغرة، تقليل الواجب المنزلي، التواصل بطريقة واضحة، تعديل لغة االختبارات ولغة            
 وتزويد المدارس العامة بالمعينات البصرية لتسهيل عمل المعلمين مع الطالب الصم            الكتاب المدرسي، 

Kika et al 2005:207) . (  مع مراعاة أهمية استخدام بدائل تربوية عند عدم فهم الطالب، وتجنب
  0استخدام مصطلح ناجح أو راسب ألنهما ال يقدمان تغذية راجعة للطالب والوالدين

كفاءة األسرة كعضو في الفريق، أعتبر الكثير من االختصاصيين واآلبـاء           وفيما يتعلق بدور    
 فـي خبـرات اآلبـاء فـي تلقـي           - أو ظـروف أخـري     –مدي تأثير طريقة تنظـيم الخـدمات        

-61 : 2005(، وللتغلب على ذلك يرى طلعت منصور  ) . (Mikkelsen et ,al 2001:116الخدمة
واآلباء توجهاً دينامياً يعتمد على توظيف مصادر القوة        يجب أن يأخذ التعاون بين االختصاصيين       ) 62

المشتركة بينهم ، بحيث يكون الباب مفتوحاً أمام اآلباء واألمهات الختيار ما يناسبهم من أدوار ومـن                 
  . مستوى المشاركة
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علـي  ) Steven ) 2002وأخيراً، فيما يتعلق بتعاون االختصاصيين أكدت دراسة سـتيفن          
عمل متعدد التخصصات الستمرار تقديم الخدمات المساندة للصم وضعاف الـسمع،           أهمية تقبل فريق ال   

ويظهر التقبل عندما يتعلم العاملون في المؤسسات كيفية أستخدمها  وإرشاد الطالب واألسر ألهميـة               
   0تلك الخدمات

  : الدراسات السابقة 
 ضعيف  -أصم( سمعياً  إن إعاقة فقد السمع تلقي بآثارها السالبة على كل من الطفل المعوق             

وأسرته عامة ووالدية بصفة خاصة، وللتغلب علي تلك اآلثار فإن هناك حاجة لمزاوجة التربية              ) السمع
الخاصة بمفهوم الخدمات المساندة لزيادة استفادة الطفل المعوق من التربية الخاصة، فقد حاولت دراسة          

 الطفل األصم بعـد زراعـة   وصف خصائص والدي) zaidman – zait  ) 2007 زيت –زيدمان 
، أكدت النتائج وجود مصادر عديـدة       )  أب 13 أم  و     15( القوقعة ، فمن خالل المقابالت الوالدية ل        

األسر التـى بهـا     ( تؤثر فى خبرات التوافق الوالدية ومنها دعم المهنيين ، مجموعات الدعم األسرى             
من ) 2006 (Szarkouskiقد توصلت     و.  ، أصدقاء األسرة ، خدمات التدخل المبكر        ) طفل معوق   

من آباء األطفال الصم الى عدة قضايا مشتركة أهمها         ) 10(خالل دراسة استطالعية علي عينة قوامها       
أن بعض اآلباء واجهوا صعوبات في تربية األطفال الصم، والبعض األخر وجد فوائد وطرق إيجابية،               

 آبـاء مكـافحين       -آباء ايجابيين  ب   :فئات التالية وبصفة عامة يقع آباء األطفال الصم في واحده من ال         
 آباء ليسوا إيجابيين ، وتتأثر هذه األنواع بخصائص الوالدية ، ومدي تـوفير خـدمات التربيـة                  -ج

   0الخاصة في المجتمع المحلي، وجودة خدمات التدخل المقدمة لطفلهم األصم
قييم الحاجات الهامة فـى  ت) Luckner and Goodwin ) 2005وحاول لوكنر وجودوين        

من المهنيين واآلباء والمدراء ، وأشـارت       ) 331(مجال تربية وتعلم الصم من خالل تحليل استجابات         
النتائج الى أن األولوية األولى فى الحاجات هو تفهم المدراء للخدمات المـساندة المالئمـة للـصم ،                  

  .األولوية الثالثة تدريس استراتجيات القراءة واألولوية الثانية هو كيفية العمل ضمن نظام التربية ، و
تقييم الخدمات المـساندة المقدمـة   ) Kika et al) 2005كذلك هدفت دراسة كيكا وآخرون 

اسـتبيانات  ) 4(، وذلك من خالل إعداد      Cyprusلألطفال الصم في المدارس الثانوية العامة بقبرص        
ومــديري ) 367( ومعلمــيهم )61=ن(وآبــائهم ) 69=ن(طبقــت علــي جميــع األطفــال الــصم 
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، وتوصلت إلي اإلدراك االيجابي للمشاركين ألهمية الخدمات المـساندة ورضـاهم            )24=ن(مدارسهم
   0عنها وأهميتها في ضوء تطبيق الدمج في المدرسة العادية

) Hickson et.al ) 2005وألهمية خدمات عالج الكالم واللغة، حاول هيكسون وآخـرون  
الم واللغة واالختصاصين  العاملين مع الصم البالغين،وتوصلت الـى التأكيـد     تحليل خدمات عالج الك   

على أن  التدخالت الطبية التي بها يقوم المهتمين تعطي تفاؤالً للصم البالغين في تواصلهم مع أقرانهم                 
فـي  السامعين، ، وأهمية اتخاذ التدابير الالزمة لرعاية قضايا السمع للصم البالغين خاصة عند التقدم               

   0العمر وتشجيع بيئة التواصل للصم مع أقرانهم البالغين
بالتعرف على مدى حاجة الصم لخـدمات التربيـة   ) Eldik ) 2004واهتمت دراسة إلدك 

القلـق ،   ( الخاصة للتغلب على مشاكل اإلعاقة ، وتوصلت إلى أن انتشار مـشاكل الـصم النفـسية                 
 الوالدين ،   –عانى من تدنى فى مستوى التواصل الطفل        فى األسر التى ت   ) االكتئاب ، مشاكل اجتماعية     

  . وتزداد تلك المشاكل إلى التقدم فى العمر 
إلى وجود عدة متغيرات تؤثر علي تطوير الخدمات        )  Steven) 2002وقد توصلت ستيفن    

 المساندة مثل المتطلبات القانونية، والتغيرات االجتماعية، ومجتمع الصم، ومصادر الـدعم المتاحـة،            
والشراكة بين المؤسسات المجتمعية، إضافة إلي الدعم المؤسسي الذي يعد أساس تقديم الخدمات للصم              

   0وضعاف السمع
وإذا كانت كفاءة األسرة في فريق العمل أحد محاور تقييم تقديم الخدمات المـساندة لطفلهـم                

لك من خالل دراسة التأكد من ذ) Mikkelsen et,al.) 2001 المعوق سمعياً حاول ماكلسن وآخرون
مسحية للخدمات المساندة في الدنمارك والمقدمة لعينة من اآلباء ممن لديهم أطفـال صـم وضـعاف                 
السمع،  وتوصلت الدراسة إلي إيجابية اآلباء عن الخدمات المساندة المقدمة لطفلهم بصفة عامة، وأن               

% 22ة مـن المهنيـين ، و      منهم تلقوا المـساعد   % 33من اآلباء تلقوا المعلومات الضرورية و     % 38
لم يتلقوا أي خدمات مساندة كذلك أوضحت       % 30اعتمدوا علي أنفسهم في التعامل  مع أزمة الطفل، و         

الزوجة ، أخصائي النطق والكـالم، المعلـم، اآلبـاء          : نتائج الدراسة أن من أهم مصادر دعم اآلباء         
 األخصائيين النفسين ، الصم     اآلخرين ألطفال صم وضعاف سمع، األقارب، األصدقاء، الممرضات ،        

  0البالغين، األخصائي االجتماعي، المرشد الطبي
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) Aguayo &Goady) 2001  وألهمية الخدمات التأهيلية ، كشفت دراسة آجيو وكـودى  
 ،  hearing aidprovisionمن الصم إلى أن التدخالت الطبية مثـل اختبـار    ) 8(من خالل مقابلة 

 اعتمدت بشكل كبير على خدمات إعادة التأهيل للـصم ،   cochlear implantionوزراعة القوقعة  
وأنه يمكن التغلب على اآلثار النفسية واالجتماعية لإلعاقة من خالل االهتمـام بالخـدمات الـسمعية                

  .واإلرشاد الفردى والجماعى 
  Roseوما يؤكد حاجة األسرة للخدمات المساندة لمساعدة طفلها ، توصـلت دراسـة روز   

إلى تأثير الخلفية األسرية والتربوية على الهوية االجتماعية للصم ، وأن األسر التى يتـوافر               ) 2000(
  .لها الدعم األسرى تسهم فى تعزيز الهوية الذاتية واالجتماعية ألطفالهم الصم 

عن حاجة الصم وضعاف السمع إلـى       ) Amarilis) 1999       وقد كشفت نتائج  دراسة آميرالز       
  .طبية والتأهيلية لما يعانوه من مشاكل خاصة فى مجال التواصل الخدمات ال

ويري الباحث أن رضا اآلباء عن الخدمات المساندة المقدمة لهم ولطفلهم، مرتبطة بمـدي إدراكهـم                
إلي وجـود فـروق     ) Genbe) 1998لنوعية تلك الخدمات ومدي توفرها، فقد توصلت دراسة جنبى          

وتوقعاتهم عن الخـدمات  ) إدراكهم للنتائج( تجابات الرضا الوالدي ذات داللة إحصائية بين مستوي اس 
المقدمة لطفلهم، فاآلباء الذين لم يدفعوا ثمن خدمات تربية خاصة لطفلهم كانوا أكثر رضـا بالمقارنـة      
باآلباء الذين يدفعون ثمن الخدمة، وأن اآلباء الذين لديهم انطباعاً جيداً عن فريق العمل المدرسي أكثر                

عن الخدمات المقدمة لطفلهم، وأن اآلباء الذين لديهم طفل ذو إعاقة بسيطة أو معتدلة أكثر رضا                رضا  
عن خدمات التربية الخاصة بالمقارنة باآلباء الذين لديهم طفل ذو إعاقة شديدة، وأن اآلباء الذين دفعوا                

دفعوا ثمن خـدمات    ثمن خدمات العالج الوظيفي أو التأهيلي أكثر رضا عن برنامج طفلهم من الذين              
   0تعديل السلوك أو النطق

إلي أن الخـدمات المـساندة      ) 1996(وفي دراسة عربية ، توصلت دراسة عبد اهللا الوابلي          
خدمة عالج اللغة والكالم، الخـدمات النفـسية،        : المتوفرة في معاهد التربية الفكرية بالترتيب كما يلي       
ة، الخدمة االجتماعية، العالج الـوظيفي وأخيـراً        خدمات اإلرشاد المدرسي، الخدمة الصحية المدرسي     

العالج الطبيعي، وأكدت استجابات العاملين أهمية هذه الخدمات بأهدافها ووظائفها المختلفـة، وفيمـا              
يتعلق بالخدمات المساندة األكثر أهمية في دعم احتياجات الطالب المتخلفين عقليـاً جـاءت النتـائج                

درسية، خدمة الصحة المدرسية، عالج اللغة والكالم، الخدمة اإلرشـادية  الخدمة النفسية الم  : بالترتيب  
  0المدرسية
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تقييم مستوى الخدمات المـساندة المقدمـة       ) Sheila) 1992وأخيراً ، حاولت دراسة شيال      
 ،  وتوصلت الدراسة إلـي  Ontario universityللطالب الصم وضعاف السمع فى جامعة أونتاريو 

 تطور سياسة تعتبر دليل لتقديم الخدمات المـساندة، وأن الخـدمات المـساندة              أن جامعة أونتاريو ال   
المقدمة غير كافية وغير مالئمة، وأن بيئة الجامعة غير مشجعة وال ترحب بوجودهم نتيجـة افتقـار                 

   0الوعي المجتمعي بالصم
  :   بعد عرض الدراسات السابقة يتضح مايلى 

إلى الخدمات المساندة للتغلب على اآلثـار الـسلبية لفقـدان           حاجة التالميذ الصم وضعاف السمع       -  
  .حاسة السمع ، وتزداد الحاجة إليها مع زيادة درجة اإلعاقة والمرحلة العمرية 

 تعد الخدمات الطبية والتأهيلية وعالج الكالم واللغة ، ومجموعات الدعم األسرى من أكثر الخدمات               -
  .انتشاراً 

  لتلميذ وأسرتة فى تعزيز الهوية الذاتية واالجتماعية للصم وضعاف السمع  تسهم الخدمات المساندة ل-
 أن مستوى الرضا عن الخدمات المساندة يتوقف على نوع الخدمة ومدى الحاجه اليها وهـل هـى                  -

  .مجانية أم ال 

  :عينة الدراسة 
األصم ،  ( سمعياً   معلم وولي أمر التلميذ المعوق    ) 310(تكونت عينة الدراسة في صورتها النهائية من        

معلم متخصص في تربية وتعلـيم المعـوقين   ) 180: (،تم تقسمهم الى مجموعتين هما )ضعيف السمع 
مـن آبـاء    ) 130(سمعياً ويعملون في مهنة التدريس لتلك الفئة ولديهم خبرات في التعامل معهـم، و             

  .التالميذ المعوقين سمعياً
  :ةاستخدم الباحث األدوات التالي: أدوات الدراسة

 )إعداد الباحث:  (استمارة جمع البيانات األولية-1
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وقد تضمنت تلك االستمارة معلومات عن والدي التلميذ المعوق سمعياً وطفلهم من حيث عمر   
، والبيئـة التربويـة   )بسيطة، متوسطة ، شديدة(ودرجتها ) ضعف سمع-صمم(التلميذ، ونوع اإلعاقة      

  . باإلضافة إلى معلومات عن معلمي التلميذ المعوق سمعياً ،)معهد ، برنامج دمج(التى تقدم الخدمة 
  :قام الباحث بإعداد القائمة كمتطلب للدراسة الحالية من خالل ما يلي:  قائمة الخدمات المساندة-1
 .االطالع على اإلطار النظري والدراسات السابقة-أ

 .IDEA,1997 االطالع على قانون التربية الخاصة -ب

 األدوات ذات العالقة التي استخدمت في الدراسات األجنبية مثل دراسة  هيكـسون               االستفادة من  -ج
، ماكلـسن  )2005 (et al.,  Kika، وكيكا وآخـرون )  Hickson et, al) 2005وآخرون 
أورالنس وآخـرون      -،  ميدو)1998 (Genbe، جنبى )Mikelsen et, al) 2001وآخرون 

Meado-Orlans et, al) 1997 (للة الوابلي ، و عبدا)فى أعداد الصورة األولية ) 1996 ،
  .لقائمة الخدمات المساندة

 بقـسم   * عرض الصورة األولية لقائمة الخدمات المساندة على مجموعة من أعضاء هيئة التدريس            –د  
التربية الخاصة والتأهيل الطبي تخصص إعاقة سمعية بجامعة الملك سـعود، معلمـي الـصم               

التعرف على مالئمة الخدمة للمحور وأجراء التعديالت المالئمة ،         وضعاف السمع، وذلك بهدف     
وقد اخذ الباحث بالتعديالت المطلوبة وخاصة فيما يتعلق بدمج بعض الخدمات المساندة الفرعية             

 .ضمن خدمات أساسية لكل محور

  : قام الباحث بتحديد محورين للقائمة هما-هـ 

  
  :ق سمعياً ، وتتضمن أربع خدمات أساسية وهى كما يلىخدمات مساندة للتلميذ المعو: المحور األول

  ) .11،8،1( خدمات الصحة المدرسية وتتضمن ثالث خدمات فرعية-1
                                                 

علي الزهراني /طارق الريس ، والدكتور/إبراهيم أبو نيان ، والدكتور/زيدان السرطاوي ،والدكتور عبداللة الوابلى ، والدكتور/ شكر خاص للدكتور*
خيرية عبدالجواد بكلية العلوم الطبية التطبيقية جامعة /عالء عبدالسالم والدكتورة/يضاً الدكتوربقسم التربية الخاصة كلية التربية جامعة الملك سعود ، وأ

أخصائي السمع بمركز السمع والكالم بالرياض، والدكتور أحمد المهدى ، والدكتور سيد أبو هاشم ، والدكتوره -أسامة عبدالرؤوف/والدكتور. الملك سعود
  . جامعة الملك سعود منال عبد الخالق بقسم علم النفس
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  ).7،3،2(الطبية  وتتضمن ثالث خدمات فرعية / الخدمات الصحية-2
  ).12،10،4،13( الخدمات التأهيلية وتتضمن أربع خدمات فرعية -3

  ).9،6،5(وتتضمن ثالث خدمات فرعية االجتماعية /  الخدمات النفسية-4
خدمات مساندة ألسرة التلميذ سـمعياً، وتتـضمن أربـع خـدمات أساسـية هـى                             : المحور الثاني 

  :كما يلى
  ).9،3،1(دمات المجتمعية وتتضمن ثالث خدمات فرعية  الخ-1
  ). 12،7،2( الخدمات اإلرشادية وتتضمن ثالث خدمات فرعية -2
  ). 11،6،5،4( الخدمات المعرفية وتتضمن أربع خدمات فرعية -3
 ).13،10،8(التواصلية وتتضمن ثالث خدمات فرعية /  الخدمات التأهيلية-4

  :صدق وثبات القائمة
 معلـم   46(معلم وولي أمر تلميذ معوق سمعياً       ) 72( القائمة على عينة مكونة من       تم تطبيق   

  :وفيما يلي بيان بالطرق التي اتبعها الباحث).   أب26و
من السادة المحكمين في    ) 10(تم عرض القائمة في صورتها األولية على عدد         :  صدق المحكمين  -1

)  علم نفس  3 سمع ونطق وتأهيل ،      3عية،   إعاقة سم  2 تربية خاصة ،     5(مجال التربية الخاصة    
وذلك للحكم على مدى مالئمة الخدمة للمحور في ضوء قوانين التربيـة الخاصـة وخـصائص                
واحتياجات المعوقين سمعياً وأسرهم ، وقام الباحث بإجراء التعديالت الالزمة مع بيـان مـسمى               

  .الخدمة والخدمة التي يقدمها االختصاصي  ومضمونها
  : تم التحقق من االتساق الداخلي للقائمة باستخدام :  الداخلي لقائمة الخدمات المساندة   االتساق- 2
الخدمات المـساندة للتلميـذ     (معامالت ارتباط الخدمات الفرعية بالخدمات األساسية للمحور األول         ) أ(

  : ، وجاءت قيم معامالت االرتباط للمحور األول علي النحو التالي ) المعوق سمعياً
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الخدمات المساندة ألسـرة    (معامالت ارتباط الخدمات الفرعية بالخدمات األساسية للمحور الثاني         ) ب(
  وجاءت قيم معامالت االرتباط للمحور الثاني علي النحو التالي) التلميذ المعوق سمعياً 

 معامالت ارتباط الخدمات الفرعية بالخدمات األساسية للمحور الثاني لقائمة ) 2( جدول 
  الخدمات المساندة وداللتها اإلحصائية

  مدى توفر الخدمات  الحاجة إلى الخدمات

/ النفسية  التأهيلية  الطبية/ الصحية  الصحة المدرسية  الصحة المدرسية
  االجتماعية

الصحة   الصحة المدرسية
  المدرسية

/ النفسية  التأهيلية  الطبية/ الصحية
  االجتماعية

  /يةالصح        **0.482  الطبية / الصحية
  الطبية

0.408**        

      **0.408  **0.454  التأهيلية      **0.377  **0.611  التأهيلية
  /النفسية    **0.560  **0.526  **0.562  االجتماعية/ النفسية 

  االجتماعية
0.485**  0.367**  0.623**    

 
أن جميع قيم معامالت ارتباط الخـدمات الفرعيـة بالخـدمات           ) 2(يتضح من الجدول رقم     

 وجميعها دالة إحـصائياً     0) 0.883 ،   0.561( للمحور الثاني التي تنتمي إلية محصورة بين         األساسية
مما يؤكد تمتع جميع خدمات هذا المحور بدرجة مرتفعة من االتـساق الـداخلي              ) 0.01(عند مستوي   

عـوق  الخدمات المساندة للتلميـذ الم    (معامالت االرتباط البينية للخدمات األساسية للمحور األول        )  ج(
  : ، وجاءت قيم معامالت االرتباط علي النحو التالي )  سمعياً

  معامالت االرتباط البينية للخدمات األساسية للمحور األول) 3(جدول رقم 
  مدى توفر الخدمات  الحاجة إلى الخدمات

الصحة   
  المدرسية

/ الصحية
  الطبية

/ النفسية  التأهيلية
  االجتماعية

/ الصحية  الصحة المدرسية  
  يةالطب

/ النفسية  التأهيلية
  االجتماعية

الصحة 
  المدرسية

          الصحة المدرسية        

/ الصحية
  الطبية 

  /الصحية        **0.482
  الطبية

0.408**        

      **0.408  **0.454  التأهيلية      **0.377  **0.611  التأهيلية
/ النفسية 

  االجتماعية
  /النفسية    **0.560  **0.526  **0.562

  االجتماعية
0.485**  0.367**  0.623**    

  )0.01(دال عند مستوي ** 
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أن جميع قيم معامالت االرتباط البينيـة للخـدمات األساسـية           ) 3( يتضح من الجدول رقم     
ممـا  ) 0.01( وجميعها دالة إحصائياً عند مستوي 0) 0.623 ، 0.367(للمحور األول محصورة بين     

  0ة مرتفعة من االتساق الداخلي يؤكد تمتع جميع الخدمات األساسية للمحور األول بدرج
الخدمات المساندة ألسرة التلميذ المعوق     (معامالت االرتباط البينية للخدمات األساسية للمحورالثانى       ) د(

  : ، وجاءت قيم معامالت االرتباط علي النحو التالي )  سمعياً  
  يمعامالت االرتباط البينية للخدمات األساسية للمحور الثان) 4( جدول رقم 
  مدى توفر الخدمات  الحاجة إلى الخدمات

التأهيلية   المعرفية  اإلرشادية  المجتمعية  
  التواصلية/

 التأهيلية   المعرفية   اإلرشادية  المجتمعية  
  التواصلية/

          المجتمعية          المجتمعية
        **0.357  اإلرشادية        **0.709  اإلرشادية
      **0.635  **0.648  المعرفية      **0.642  **0.575  المعرفية 
التأهيلية 

  التواصلية/
0.637**  0.729**  0.746*

*  
/ التأهيلية  

  التواصلية
0.485**  0.666**  0.648*

*  
  

أن جميع قيم معامالت االرتباط البينيـة للخـدمات األساسـية           ) 4(يتضح من الجدول رقم     
مما ) 0.01(ستوي   وجميعها دالة إحصائياً عند م     0) 0.746 ،   0.357(للمحور الثانى محصورة بين     

  0يؤكد تمتع جميع الخدمات األساسية للمحور الثاني بدرجة مرتفعة من االتساق الداخلي 
الثبات ، وتم التحقق منة باستخدام معامل ألفا كرونباخ لكل محور على حـدة لقائمـة                ) 3( 

  :  الخدمات المساندة ، وجاءت النتائج علي النحو التالي 
  لقائمة باستخدام معامل الفا كرونباخمعامالت تبات ا  )5( جدول 

الخدمات المساندة للتلميذ المعوق : المحور األول
  سمعياً

  الخدمات المساندة ألسرة التلميذ المعوق سمعياً: المحور الثاني

  مدى توفر الخدمات  الحاجة إلى الخدمات  مدى توفر الخدمات  الحاجة إلى الخدمات
0.846  0.775  0.891  0.846  
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أن جميع قيم معامالت ثبات قائمة الخدمات المساندة في المحور          ) 5(لجدول رقم   يتضح من ا  
، ومـن جميـع     )0.891 ،   0.775(األول والثاني مرتفعة ، حيث انحصرت قيم معامـل ألفـا بـين              

  اإلجراءات السابقة تأكد للباحث تمتع القائمة بدرجة مرتفعة من الصدق والثبات 
  :طريقة تصحيح القائمة

خدمة مساندة للتلميذ المعوق سمعياً وأسـرته ،        ) 26(ائمة في صورتها النهائية من      تتكون الق   
  :تم تقسيمهم إلى محورين هما ما يلي

خدمة مساندة متضمنة فى    ) 13(الخدمات المساندة للتلميذ المعوق سمعياً ، ويتكون من         : المحور األول 
الخـدمات  .الطبية / الخدمات الصحية. خدمات الصحة المدرسية  : أربع خدمات أساسية  

  ) 1ملحق(االجتماعية / الخدمات النفسية.التأهيلية 
خدمـة مـساندة    ) 13(الخدمات المساندة ألسرة التلميذ المعوق سمعياً ،ويتكون مـن ً         : المحور الثاني 

الخدمات .الخدمات اإلرشادية   .الخدمات المجتمعية   : متضمنة فى أربع خدمات أساسية    
  )1ملحق .( التواصلية / ةالخدمات التأهيلي.المعرفية 

المعلم اإلجابة عن الخدمات الـسابقة  /وفيما يتعلق بكيفية التطبيق ، يطلب من ولي أمر التلميذ   
 مدى توفر الخدمة المساندة التـي       -ب.  األسرة لهذه الخدمة  / مدى احتياج التلميذ   -أ: من حيث ما يلي   
 ).األسرة/لميذالت( مستوى الرضا عن كل محور -ج. األسرة/يتلقاها التلميذ

ويتم تحديد طريقة االستجابة على القائمة بحيث إذا كان التلميذ أو األسرة في حاجـة إليهـا                 
،  وبالنسبة لتحديد مدى توفر الخدمة التي يتلقاها التلميذ أو           ) صفر(، ال   )1(نعم  : بإحدى االستجابات   

، يتلقـى بعـض     )1(لى اإلطالق ال يتلقى أية خدمة ع    : أسرته فيتم اإلجابة من خالل ثالث استجابات        
، وبالنسبة لمستوى الرضا عن الخدمة المقدمـة        ) 3(، يتلقى خدمة كافية     )2(الخدمة ولكنها غير كافية   

، راضى بدرجـة    )3(راضى بدرجة كبيرة  : للتلميذ أو أسرته، فيتم اإلجابة من خالل ثالث استجابات          
 ).1(، غير راضى )2(متوسطة
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  :األساليب اإلحصائية
ء التحليل اإلحصائي للبيانات باستخدام الحزمـة اإلحـصائية للعلـوم االجتماعيـة             تم إجرا 

Statistical Package for social sciences (SPSS) والتي شملت العمليات اإلحصائية التاليـة  :
 0،وتحليل التباين أحادى االتجاه، واختبار شيفيه)ت(المتوسطات الحسابية ، واختبار 

  :تهانتائج الدراسة ومناقش
  :يمكن عرض نتائج الدراسة ومناقشتها من خالل مايلى

ماهي أكثر الخدمات المساندة التي يحتاجها التلميذ المعوق        :  لإلجابة على التساؤل األول ونصه       -1
، باستخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات     سمعياًَ وأسرته من وجهة نظر المعلمين واآلباء؟        

ة لكل خدمة فرعية وكذلك الخدمات األساسية التي يحتاجهـا التلميـذ            المعيارية للخدمات المساند  
  : المعوق سمعياً وأسرته ، وقد جاءت النتائج علي النحو التالي 
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  : مايلى ) 6(يتضح من جدول 
  أن الخدمات المساندة األكثر حاجة للتلميذ المعوق سمعياً من وجهة نظر المعلمين واآلبـاء هـي                  -أ

، وهي التي تتضمن  التشخيص والتعرف المبكـر علـي           ) 12،  7،  6،  4،  3،  2(الخدمات رقم 
اإلعاقة ومعرفة التاريخ الطبي للطفل وتدريبات نطق لتنمية الثروة اللغوية ، واالهتمام بالتدريب             
السمعي وعمل الخطط العالجية التدريبية الالزمة ، وتقييم السمع واللغة لتحديـد درجـة الفقـد                

الستفادة من المعين الـسمعي واإلرشـاد الـسمعي المالئـم، وتطبيـق             السمعي وقالب األذن ل   
االختبارات لمعرفة نقاط القوة والضعف وإعداد البرامج العالجية النفسية والـسلوكية المالئمـة             

 حيث زادت متوسطات الـدرجات    0للتالميذ إلعدادهم إعداداً جيداً في ضوء قدراتهم وإمكاناتهم         
لآلباء ، وتندرج هـذه الخـدمات       ) 0.796(ستجابات المعلمين،و   بالنسبة ال ) 0.861(عليها عن   

لآلباء، ) 2.607(للمعلمين، و ) 3.050(الطبية بمتوسط   / بصورة كبيرة ضمن الخدمات الصحية    
  .لآلباء) 2.577(للمعلمين،و) 2.983(والخدمات التأهيلية بمتوسط 

مين واآلباء أنهـا أقـل      أن الخدمات المساندة التي يري المعل     ) 6( في حين يتضح من جدول      
والتـى تتـضمن تـدريبات لتقويـة     ) 11، 10، 9، 1(أهمية للتلميذ المعوق سمعياً هي الخدمات رقم      

عضالت الجسم الخاصة بالكالم مثل الفكين، اللسان، عضالت الوجه، إخـراج األصـوات بطريقـة               
 الطفل وتفهم مـشكالت،     ، تغذية، تقديم اإلسعافات األولية، وتقويم سلوك      )عالج باالسترخاء ( صحيحة  

لآلباء ، وتنـدرج هـذه      ) 0.796(للمعلمين،  ) 0.861(حيث انخفضت متوسطات الدرجات عليها عن       
لآلباء، والخـدمات   ) 1.807(للمعلمين، و ) 2.294(الخدمات ضمن خدمات الصحة المدرسية بمتوسط       

  .لآلباء) 2.138(للمعلمين، و ) 2.355(االجتماعية بمتوسط / النفسية
أن الخدمات المساندة األكثر حاجة ) 6(ما يتعلق بالخدمات المساندة لألسرة ، يتضح من جدول           وفي -ب

) 10،  9،  3،8( ألسرة التلميذ المعوق سمعياً من وجهة نظر المعلمين واآلباء هي الخدمات رقم             
من وجهـة نظـر اآلبـاء،       ) 1(من وجهه نظر للمعلمين ورقم      )13(،باإلضافة الى الخدمة رقم     

عامة يغلب على هذه الخدمات الجانب التأهيلي والمجتمعي المالئـم لتفعيـل دورهـا،              وبصفه  
وتتمثل تلك الخدمات في حاجة األسرة إلي التدريب والتاهيل السمعي لطفلهم، والتعـرف علـي               

األقارب، األصدقاء، أباء أطفال معوقين، وكـذلك الـدعم         : مجموعات الدعم االجتماعي لألسرة   
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ومعلومات عن طرق التواصـل     "   والهيئات والمؤسسات التي تخدم األسرة     الجمعيات" المجتمعي
إلـخ  000تدريب سمعي، تدريبات نطق ، لغة اإلشارة التواصـل الكلـي          "  غير اللفظي  -اللفظي

 حيـث   0ومدي حاجة األسرة إلي معلومات عن القياس السمعي والمعين السمعي المالئم لطفلهم           
) 0.738(بالنسبة الستجابات المعلمين،    ) 0.906(ات  زادت متوسطات الدرجات علي هذه الخدم     

التواصـلية بمتوسـط    / بالنسبة لآلباء، وتندرج كثير من هذه الخدمات ضمن الخدمات التاهيلية         
للمعلمـين،  ) 3.191(لآلباء ، والخدمات المجتمعيـة بمتوسـط        ) 2.612(للمعلمين،  ) 3.489(
  . لآلباء، ) 2.577(و

الخدمات المساندة التي يري المعلمين واآلباء أنهـا أقـل          أن  ) 6(في حين يتضح من جدول      
والتى تتـضمن خـدمات     ) 11،  6،  4،  2(أهمية ألسرة التلميذ المعوق سمعياً تتمثل في الخدمات رقم          

اإلرشاد والتدريب الفردي والجماعي للطفل واألسرة، ومعلومات عن حقوق األسرة، معلومـات عـن              
) 0.738(للمعلمـين و  ) 0.906(طات الدرجات عليها عـن      إلخ حيث انخفضت متوس   000الطفل ونموة 

للمعلمـين،  ) 2.555(وتندرج كثيراً من هذه الخدمات ضمن الخدمات اإلرشادية بمتوسـط           . لآلباء،  
  . لآلباء) 2.339(للمعلمين، و) 2.765(لآلباء ، وكذلك الخدمات المعرفية بمتوسط ) 1.885(

توجد اختالفات بين استجابات المعلمين واآلباء حـول         هل :لإلجابة على التساؤل الثانى ونصه       -2
 ،  قد جـاءت      )ت( ؟ باستخدام اختبار     وأسرته الحاجة إلى الخدمات المساندة للتلميذ المعوق سمعياً      

   -:النتائج على النحو التالى
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وداللتها اإلحصائية للفروق في استجابات المعلمين واآلباء حول الحاجة الى ) ت(قيمة ) 7( جدول 
  .الخدمات المساندة للتلميذ المعوق سمعياً وأسرته

االنحراف   المتوسط  المجموعات  الخدمات المساندةً 
  المعياري

) ت(قيمة 
  وداللتها

خدمات الصحة   0.8235  2.294  180  المعلمين
  1.0425  1.807  130  اآلبـاء  المدرسية

4.589**  

/ الخدمات الصحية  0.6970  2.683  180  لمعلمينا
  0.7457  2.577  130  اآلبـاء  الطبية

1.288  

  0.9423  3.150  180  المعلمين
  الخدمات التأهيلية

  1.1513  2.608  130  اآلبـاء
4.552**  

  0.8628  2.356  180  المعلمين

للتلميذ للمعوق ) أ(
  سمعيا

/  الخدمات النفسية
  0.9625  2.139  130  اآلبـاء  االجتماعية 

2.082*  

  0.3508  2.765  180  المعلمين
  الخدمات المجتمعية

  0.9027  2.339  130  اآلبـاء
5.209**  

  0.7186  2.556  180  المعلمين
  الخدمات اإلرشادية

  1.0088  1.885  130  اآلبـاء
6.840**  

  0.9245  3.488  180  المعلمين
  الخدمات المعرفية

  1.4065  2.600  130  اآلبـاء
6.708**  

  0.5327  2.800  180  المعلمين

ألسرة التلميذ )ب(
  لمعوق سمعياًا

الخدمات 
  0.8828  2.377  130  اآلبـاء  التواصلية/التأهيلية

5.244**  

  )0.01(دالة عند مستوى )**0.05(دالة عند مستوى * 
  :مايلى ) 7(يتضح من جدول 

  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المعلمين واآلباء في استجاباتهم حول كل من               -أ
االجتماعية للتلميذ المعوق سمعياً    /الصحة المدرسية، والتأهيلية، والنفسية     : الحاجة إلي الخدمات    

   0الطبية ، وذلك لصالح المعلمين/ باستثناء الخدمات الصحية 
 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المعلمين واآلباء فـي اسـتجاباتهم حـول                 -ب

  . المساندة ألسرة التلميذ المعوق سمعياً ، وذلك لصالح المعلمينالحاجة إلي جميع الخدمات 
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هل توجد اختالفات فى استجابات المعلمين واآلباء حـول         :   لإلجابة على التساؤل الثالث ونصه      -3
قـد   ،   )ت( ؟ باستخدام اختبـار      مدى توافر الخدمات المساندة للتلميذ المعوق سمعياً وأسرته       

   -:تاليجاءت النتائج على النحو ال
  وداللتها اإلحصائية للفروق في استجابات المعلمين واآلباء) ت(قيمة  ) 8(جدول 

  . حول مدى توافر الخدمات المساندة للتلميذ المعوق سمعياً وأسرته
االنحراف   المتوسط  المجموعات  الخدمات المساندة 

  المعياري
) ت(قيمة 

  وداللتها

خدمات الصحة   1.2000  5.417  180  المعلمين
  1.2255  5.423  130  اآلبـاء  مدرسيةال

0.046  

/ الخدمات الصحية  1.4127  6.355  180  المعلمين
  1.1934  6.046  130  اآلبـاء  الطبية

2.028*  

  1.4393  7.467  180  المعلمين
  الخدمات التأهيلية

  1.5530  7.262  130  اآلبـاء
1.198  

  1.4653  5.822  180  المعلمين

للتلميذ ) أ(
  المعوق سمعيا

/ الخدمات النفسية
  1.3272  5.923  130  اآلبـاء  الجتماعية ا

0.622  

  1.2765  6.062  180  المعلمين
  الخدمات المجتمعية

  1.3338  6.615  130  اآلبـاء
4.079**  

  1.0888  5.1000  180  المعلمين
  الخدمات اإلرشادية

  1.2251  5.162  130  اآلبـاء
0.466  

  1.5855  7.000  180  المعلمين
  الخدمات المعرفية

  1.3946  7.092  130  اآلبـاء
0.532  

  1.3553  5.389  180  المعلمين

ألسرة ) ب(
التلميذ المعوق 

  سمعياً

الخدمات التأهيلية 
  1.2388  5.215  130  اآلبـاء  التواصلية/

1.153  

  

  : مايلى ) 8(يتضح من جدول 
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 درجات المعلمين واآلباء في استجاباتهم حـول         عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط        -أ
 -الطبية ، وذلك لصالح المعلمين    / باستثناء الخدمات الصحية  -مدي توافر جميع الخدمات المساندة    

  للتلميذ المعوق سمعياً 
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المعلمين واآلباء في استجاباتهم حول               -ب  

 باستثناء الخدمات المجتمعيـة وذلـك       - المساندة ألسرة التلميذ المعوق سمعياً     مدي توافر الخدمات  
  0 من وجهة نظر المعلمين واآلباء -لصالح المعلمين

توجد اختالفات ذات داللة إحصائية في الحاجـة إلـى          هل  : لإلجابة على التساؤل الرابع ونصه       -4
عمر التلميـذ ، نـوع      (ف بعض المتغيرات    الخدمات المساندة للتلميذ المعوق سمعياً وأسرته باختال      

، باستخدام اختبار   من وجهة نظر المعلمين واآلباء ؟     ) إعاقة التلميذ ، درجة اإلعاقة ، البيئة التربوية       
  :، قد جاءت النتائج على النحو التالى )ت(
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   عمر التلميذ-)أ(
عوق سمعياً في وداللتها للفروق بين المستويات العمرية للتلميذ الم) ت(قيمة ) 9(جدول 

  .الحاجة الى الخدمات المساندة للتلميذ المعوق سمعياً وأسرته

مستوى العمر   الخدمات المساندة
  الزمني

االنحراف   المتوسط  ن
  المعياري

) ت(قيمة 
  وداللتها

خدمات الـصحة     0.9027  2.174  195   عاما6-12ً
  المدرسية

  1.0160  1.948  115   فأكثر- 13

2.036*  

الخدمات الصحية    0.6914  2.703  195   عاما6-12ً
  الطبية/

  0.7530  2.530  115   فأكثر- 13

2.048*  

  التأهيلية  1.0811  3.036  195   عاما6-12ً

  1.0202  2.730  115   فأكثر- 13

2.453**  

  0.9297  2.241  195   عاما6-12ً

  للتلميذ المعوق سمعيا) أ(

الخدمات النفـسية   
  االجتماعية /

  0.8803  2.304  115   فأكثر- 13

0.591  

الخدمات   0.6779  2.697  195   عاما6-12ً
  0.8051  2.395  115   فأكثر- 13  المجتمعية

3.530**  

الخدمات   0.8336  2.400  195   عاما6-12ً
  1.0025  2.061  115   فأكثر- 13  اإلرشادية

3.206**  

  1.2464  3.154  195  عاماً 6-12
  الخدمات المعرفية

  1.2056  3.052  115   فأكثر- 13

0.702  

  0.6883  2.687  195   عاما6-12ً

ألسرة التلميذ المعوق ) ب(
  سمعياً

الخدمات 
  0.7877  2.513  115   فأكثر- 13  التواصلية/لتأهيلية

2.038*  
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  :مايلى ) 9(يتضح من جدول 
 في الحاجة إلـي      وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات عمر التلميذ المعوق سمعياً             -أ

 مـن   -االجتماعية  /  باستثناء الخدمات النفسية   -جميع الخدمات المساندة للتلميذ المعوق سمعياً     
   0عاماً) 12 -6(وجهة نظر المعلمين واآلباء، وذلك لصالح المرحلة العمرية 

ات  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات عمر التلميذ في الحاجة إلي جميع الخدم               -ب
 من وجهة نظر المعلمين واآلباء وذلك لصالح        – باستثناء الخدمات المعرفية     -المساندة لألسرة 

  .عاماً ) 12 -6(المرحلة العمرية 
  ) أصم ، ضعيف سمع( نوع إعاقة التلميذ -)ب(

وداللتها للفروق بين نوع إعاقة التلميذ المعوق سمعياً في الحاجة ) ت(قيمة ) 10(جدول 
  مساندة للتلميذ المعوق سمعياً وأسرتهالى الخدمات ال

  وداللتها) ت(قيمة   االنحراف المعياري  المتوسط  ن  نوع إعاقة التلميذ  الخدمات المساندة 
ــصحة   0.9187  2.195  205  أصم ــدمات الـ خـ

  0.9837  1.886  105  ضعيف السمع  المدرسية
2.739**  

ــصحية    0.7975  2.585  205  أصم ــدمات ال الخ
  0.5194  2.743  105  ضعيف السمع  الطبية/

1.833  

  الخدمات التأهيلية  1.1070  2.990  205  أصم
  0.9776  2.791  105  ضعيف السمع

1.563  

  0.8955  2.409  205  أصم

للتلميذ ) أ( 
  المعوق سمعيا

  االجتماعية /النفسية 
  0.8768  1.981  105  ضعيف السمع

4.018**  

  0.8094  2.733  205  أصم
  ات المجتمعيةالخدم

  0.559  2.509  105  ضعيف السمع
2.535**  

  0.8546  2.395  205  أصم
  الخدمات اإلرشادية

  0.9798  2.038  105  ضعيف السمع
3.310**  

  1.1338  3.268  205  أصم
  الخدمات المعرفية

  1.3572  2.819  105  ضعيف السمع
3.084**  

  0.7222  2.654  205  أصم

ألسرة ) ب(
التلميذ المعوق 

  سمعياً

الخدمات 
  0.7458  2.562  105  ضعيف السمع  تواصليةال/التأهيلية

1.047  
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  :مايلى ) 10( يتضح من جدول 
  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات نوع إعاقة التلميذ المعوق سمعياً في الحاجة                 -أ

 واآلباء، وذلك   االجتماعية من وجهة نظر المعلمين    / الصحة المدرسية، والنفسية  : إلي الخدمات   
  .الطبية والتأهيلية/ لصالح التلميذ األصم، في حين ال توجد فروق في الخدمات الصحية 

 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات نوع إعاقة التلميذ في الحاجة إلـي جميـع                  -ب
ـ     /  باستثناء الخدمات التأهيلية   –الخدمات المساندة ألسرة التلميذ      ة نظـر   التواصـلية مـن وجه

  . وذلك لصالح التلميذ األصم-المعلمين واآلباء
  )برنامج دمج-معهد( البيئة التربوية للتلميذ -)ج(

وداللتها للفروق بين البيئة التربوية للتلميذ المعوق سمعياً في ) ت(قيمة  ) 11(جدول 
  الحاجة الى الخدمات المساندة للتلميذ المعوق سمعياً وأسرته

االنحراف   المتوسط  ن  ئة التربويةالبي  الخدمات المساندة
  المعياري

) ت(قيمة 
  وداللتها

خـــدمات الـــصحة   0.8964  2.235  136  معهد
  0.9793  1.977  174  برنامج دمج  المدرسية

2.391**  

ــصحية    0.8425  2.537  136  معهد ــدمات ال الخ
  0.5948  2.718  174  برنامج دمج  الطبية/

2.223*  

  لخدمات التأهيليةا  1.0207  3.052  136  معهد
  1.0951  2.822  174  برنامج دمج

1.887  

  0.9497  2.324  136  معهد

للتلميذ ) أ(
  المعوق سمعيا

ــسية  ــدمات النف / الخ
  0.8791  2.218  174  برنامج دمج  االجتماعية

1.009  

  0.7985  2.548  136  معهد
  الخدمات المجتمعية

  0.6935  2.615  174  دمجبرنامج 
0.786  

  0.9326  2.316  136  معهد
  الخدمات اإلرشادية

  0.8991  2.242  174  برنامج دمج
0.715  

  1.2100  3.199  136  معهد
  الخدمات المعرفية

  1.2459  3.052  174  برنامج دمج
1.043  

  0.6430  2.713  136  معهد

ألسرة ) ب(
التلميذ المعوق 

  سمعياً

الخدمات 
  0.7866  2.552  174  برنامج دمج  التواصلية/التأهيلية

1.941*  
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  :مايلى ) 11(يتضح من جدول 
 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات البيئة التربوية للتلميذ المعوق سـمعياً فـي                 -أ

الطبية وذلك لصالح بيئـة المعهـد فـي     / الصحة المدرسية، والصحية  : الحاجة إلي الخدمات    
 باسـتثناء الخـدمات     -الطبية  / لصحيةخدمات الصحة المدرسية، وبيئة الدمج في الخدمات ا       

  . من وجهة نظر المعلمين واآلباء -االجتماعية / التأهيلية والنفسية 
  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات البيئة التربوية للتلميذ المعوق سـمعياً                 -ب

 -التواصـلية / يليـة    باستثناء الخدمات التأه   -في الحاجة إلي الخدمات المساندة ألسرة التلميذ      
  .   وذلك لصالح بيئة المعهد من وجهة نظر المعلمين واآلباء

  )بسيطة، متوسطة، شديدة( درجة إعاقة التلميذ -)د(
نتائج تحليل التباين أحادي االتجاه للفروق بين درجات إعاقة التلميذ فى الحاجة  ) 12(  جدول رقم 

  .وأسرتهإلى الخدمات المساندة للتلميذ المعوق سمعياً 
درجات   مجموع المربعات  مصدر التباين  الخدمات المساندة 

  الحرية
متوسط 
  المربعات

) ف( قيمة
  وداللتها

خـــدمات الـــصحة   4.867  2  9.734  بين المجموعات
  المدرسية

  0.879  307  269.737  داخل المجموعات
5.539**  

ــصحية    0.423  2  0.847  اتبين المجموع ــدمات ال الخ
  الطبية/

  0.517  307  158.689  داخل المجموعات
0.819  

  الخدمات التأهيلية  3.486  2  6.972  بين المجموعات
  1.124  307  345.170  داخل المجموعات

3.100*  

  2.391  2  4.782  بين المجموعات

للتلميذ المعوق ) أ(
  سمعيا

ــسية  ــدمات النف / الخ
  االجتماعية

  0.819  307  251.528  داخل المجموعات
2.918*  

  0.455  2  0.909  بين المجموعات
  الخدمات المجتمعية

  0.549  307  168.068  داخل المجموعات
0.828  

  1.226  2  2.453  بين المجموعات
  الخدمات اإلرشادية

  0.831  307  255.241  داخل المجموعات
1.475  

  2.160  2  4.319  بين المجموعات
  الخدمات المعرفية

  1.510  307  463.500  داخل المجموعات
1.431  

  0.195  2  0.390  بين المجموعات

ألسرة التلميذ ) ب(
  المعوق سمعياً

الخدمات 
  0.536  307  164.452  داخل المجموعات  التواصلية/التأهيلية

0.364  
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  : ما يلي) 12(يتضح من جدول 

جة إلـي    وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات إعاقة التلميذ المعوق سمعياً في الحا              -أ
االجتماعية للتلميذ  / الصحة المدرسية ، التأهيلية، النفسية    : الخدمات المساندة، وذلك في الخدمات      

 من وجهة نظـر المعلمـين واآلبـاء،         -الطبية  /  باستثناء الخدمات الصحية     -المعوق سمعياً   
 وللتعرف علي اتجاه الفروق، تم استخدام اختبار شيفية، واتـضح وجـود فـروق ذات داللـة                

) 1.590=م) (22=ن(بين متوسط درجات إعاقة التلميذ البـسيطة      ) 0.05(إحصائية عند مستوي    
في الحاجة إلي خدمات الصحة المدرسية، وذلك لـصالح ذوي  ) 2.219=م) (187=ن(والشديدة  

/ اإلعاقة الشديدة ، في حين ال توجد فروق في الحاجـة إلـي الخـدمات التأهيليـة، والنفـسية                  
  .ذ المعوق سمعياً االجتماعية للتلمي

فـي  ) بسيطة، متوسطة، شديدة  (  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات إعاقة التلميذ            -ب
  . الحاجة إلي الخدمات المساندة لألسرة من وجهة نظر المعلمين واآلباء

توجد اختالفات ذات داللة إحصائية في مدى تـوافر          هل: لإلجابة على التساؤل الخامس ونصه       -5
عمـر التلميـذ ،     (لخدمات المساندة للتلميذ المعوق سمعياً وأسرته باختالف بعض المتغيرات          ا

 من وجهة نظـر المعلمـين واآلبـاء ؟        ) نوع إعاقة التلميذ ، درجة اإلعاقة ، البيئة التربوية        
  :، قد جاءت النتائج على النحو التالى )ت(باستخدام اختبار 
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  :  عمر التلميذ المعوق سمعياً -)أ(
وداللتها للفروق بين المستويات العمرية للتلميذ المعوق سمعياً في ) ت(قيمة ) 13(جدول 

  .مدى توافر الخدمات المساندة للتلميذ المعوق سمعياً وأسرته

مستوى العمر   الخدمات المساندة 
  الزمني

االنحراف   المتوسط  ن
  المعياري

) ت(قيمة 
  وداللتها

صحة خــدمات الــ  1.2216  5.421  195   عاما12ً- 6
  المدرسية

  1.1920  5.417  115   فأكثر- 13
0.022  

  
الخدمات الصحية     1.2964  6.559  195   عاما12ً- 6

  الطبية/
  1.1986  5.991  115   فأكثر- 13

6.057**  

  الخدمات التأهيلية  1.5511  7.497  195   عاما12ً- 6
  1.3610  7.183  115   فأكثر- 13

1.805  

  1.4567  5.959  195   عاما12ً- 6

للتلميذ ) أ(
  المعوق سمعيا

الخدمات النفـسية   
  االجتماعية /

  1.3110  5.704  115   فأكثر- 13
1.542  

  1.2859  6.600  195   عاما12ً- 6
  الخدمات المجتمعية

  1.3597  6.104  115   فأكثر- 13
3.209**  

  1.1697  5.169  195   عاما12ً- 6
  الخدمات اإلرشادية

  1.1069  5.052  115   فأكثر- 13
0.868  

  1.5866  7.056  195   عاما12ً- 6
  الخدمات المعرفية

  1.3669  7.008  115   فأكثر- 13
0.269  

  1.3294  5.359  195   عاما12ً- 6

ألسرة ) ب(
التلميذ المعوق 

  سمعياً

الخدمات 
  1.2745  5.244  115   فأكثر- 13  التواصلية/التأهيلية

0.750  
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  :ى مايل) 13(يتضح من جدول 

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات التلميذ المعوق سمعياً وفقاً لمتغير العمر                -أ
-الطبيـة   /  باستثناء الخدمات الصحية   -الزمني في مدي توافر جميع الخدمات المساندة للتلميذ       

  .عاماً من وجهة نظر المعلمين اآلباء ) 12 -6(وذلك لصالح المرحلة العمرية 
م وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات عمر التلميذ في مدي توافر الخـدمات                 عد -ب

 باستثناء الخدمات المجتمعية وذلـك لـصالح المرحلـة          -المساندة ألسرة التلميذ المعوق سمعياً    
  . من وجهة نظر المعلمين واآلباء–عاماً ) 12 – 6(العمرية      

  ) ف سمعأصم ، ضعي( نوع إعاقة التلميذ -)ب(
وداللتها للفروق بين نوع إعاقة التلميذ المعوق سمعياً في مدى توافر ) ت(قيمة ) 14(جدول 

  . الخدمات المساندة للتلميذ المعوق سمعياً وأسرته
  وداللتها) ت(قيمة   المعيارياالنحراف   المتوسط  ن  نوع إعاقة التلميذ  الخدمات المساندة

ــص   1.1801  5.376  205  أصم ــدمات ال حة خ   1.2643  5.505  105  ضعيف السمع  المدرسية
0.890  

  1.2556  5.981  105  ضعيف السمع  الطبية/الخــدمات الــصحية   1.3553  6.351  205  أصم
 2.333*  

  الخدمات التأهيلية  1.5452  7.473  205  أصم
  1.93616  7.2000  105  ضعيف السمع

1.532  

  1.4732  6.078  205  أصم

  المعوق سمعياللتلميذ ) أ(

ــسية ــدمات النف   1.1683  5.447  105  ضعيف السمع  االجتماعية / الخ
3.813**  

  1.2012  6.257  105  ضعيف السمع  الخدمات المجتمعية  1.3919  6.497  205  أصم
1.506  

  1.2556  5.219  105  ضعيف السمع  الخدمات اإلرشادية  1.0863  5.078  205  أصم
1.025  

  1.6390  7.076  105  ضعيف السمع  الخدمات المعرفية  1.4381  7.019  205  أصم
0.313  

  1.3778  5.361  205  أصم

  سمعياًالتلميذ المعوق ألسرة ) ب(

  1.1624  5.229  105  ضعيف السمع  التواصلية/التأهيليةالخدمات 
0.843  



  
  
  
  

  واقع الخدمات المساندة للتالميذ سمعياً وأسرهم والرضا عنها فى ضوء بعض المتغيرات من وجهة نظر العلماء واآلباء

  

  

-228-

  : مايلى ) 14(يتضح من جدول 

: عاقة التلميذ في مدي توافر الخدمات       وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات نوع إ           -أ
االجتماعية وذلك لصالح التلميذ األصم من وجهة نظر المعلمين واآلباء          / الطبية، النفسية / الصحية

  .، في حين ال توجد فروق في الخدمات الصحة المدرسية و الخدمات التأهيلية 
التلميذ فـي مـدي تـوافر     عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات نوع إعاقة             -ب

  .الخدمات المساندة ألسرة التلميذ المعوق سمعياً من وجهة نظر المعلمين واآلباء 
  )برنامج دمج-معهد( البيئة التربوية للتلميذ -)ج(

وداللتها للفروق بين البيئة التربوية للتلميذ المعوق سمعياً في مـدى           ) ت(قيمة   ) 15(جدول  
  .  ميذ المعوق وأسرتهتوافر الخدمات المساندة للتل

  وداللتها) ت(قيمة   االنحراف المعياري  المتوسط  ن  البيئة التربوية  الخدمات المساندة
ــصحة    1.226  5.404  136  معهد ــدمات ال خ

  1.198  5.431  174  برنامج دمج  المدرسية
0.192  

الخــدمات الــصحية   1.3574  6.345  136  معهد
  1.3080  6.132  174  برنامج دمج  الطبية/

1.402  

  التأهيلية  1.4295  7.471  136  معهد
  1.5343  7.310  174  برنامج دمج

0.770  

  1.3900  6.037  136  معهد

للتلميذ ) أ(
  المعوق سمعيا

/ الخــدمات النفــسية
  1.4107  5.729  174  برنامج دمج  االجتماعية

1.913*  

  الخدمات المجتمعية  1.4062  6.412  136  معهد
  1.2776  6.419  174  برنامج دمج

0.051  

  الخدمات اإلرشادية  1.1314  4.963  136  معهد
  1.1452  5.253  174  برنامج دمج

2.221**  

  الخدمات المعرفية  1.5208  6.794  136  معهد
  1.4719  7.229  174  برنامج دمج

2.549**  

  1.3415  5.272  136  معهد

ألسرة ) ب(
التلميذ المعوق 

  سمعياً

الخدمات 
  1.2849  5.351  174  برنامج دمج  التواصلية/التأهيلية

0.524  
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  :مايلى ) 15(يتضح من جدول 

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات البيئة التربوية للتلميذ في مـدي تـوافر                  -أ
 مـن   -االجتماعية وذلك لصالح بيئة المعهـد     / باستثناء الخدمات النفسية     -الخدمات المساندة   

  0 المعلمين واآلباءوجهة نظر
 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات البيئة التربوية للتلميذ فـي مـدي تـوافر                  -ب

الخدمات اإلرشادية والمعرفية، وذلك لصالح بيئة الدمج، في حين ال توجد فروق في الخدمات              
  . التواصلية من وجهة المعلمين واآلباء/ المجتمعية والتأهيلية 

  )بسيطة، متوسطة، شديدة(إعاقة التلميذ  درجة -)د(
نتائج تحليل التباين أحادي االتجاه للفروق بين درجات إعاقة التلميذ فى مدى توافر              ) 16( جدول رقم   

  . الخدمات المساندة للتلميذ المعوق وأسرته
مجموع   مصدر التباين  الخدمات المساندة

  المربعات
درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

) ف(قيمة 
  اللتهاود

ــصحة    2.863  2  5.725  بين المجموعات ــدمات ال خ
  1.452  307  445.759  داخل المجموعات  المدرسية

1.972  

الخــدمات الــصحية   4.747  2  9.494  بين المجموعات
  1.755  307  538.699  داخل المجموعات  الطبية/

2.705  

  الخدمات التأهيلية  8.669  2  17.339  بين المجموعات
  2.175  307  667.745  داخل المجموعات

3.986*  

  14.223  2  28.447  بين المجموعات

  للتلميذ المعوق سمعياً) أ(

/ الخــدمات النفــسية
  1.902  307  583.863  داخل المجموعات  االجتماعية

7.479**  

  الخدمات المجتمعية  6.310  2  12.620  بين المجموعات
  1.748  307  536.700  خل المجموعاتدا

3.609*  

  الخدمات اإلرشادية  1.265  2  2.530  بين المجموعات
  1.315  307  403.564  داخل المجموعات

0.962  

  الخدمات المعرفية  0.358  2  0.716  بين المجموعات
  2.283  307  700.819  داخل المجموعات

0.157  

  1.602  2  3.203  بين المجموعات

ألسرة التلميذ المعـوق    ) ب(
  سمعياً

الخدمات 
  1.713  307  525.816  داخل المجموعات  التواصلية/التأهيلية

0.935  
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  :مايلى ) 16(يتضح من جدول 

:  وجود فروق  ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات إعاقة التلميذ في مـدي تـوافر الخـدمات             -أ
االجتماعية للتلميذ المعوق سمعياً ، في حين ال توجد فـروق فـي خـدمات           / التأهيلية، والنفسية 

  .الطبية من وجهة نظر المعلمين واآلباء/ صحة المدرسية، الصحيةال

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات إعاقة التلميذ في مدي توافر الخدمات                -ب
باستثناء الخـدمات المجتمعيـة ألسـرة التلميـذ         -التواصلية  / اإلرشادية، المعرفية، التأهيلية  : 

  .مين واآلباء من وجهة نظر المعل-المعوق

  : وللتعرف علي اتجاه الفروق، تم استخدام اختبار شيفية، وجاءت النتائج كما يلي

المتوسـطة  : بين متوسـط درجـات إعاقـة التلميـذ        ) 0.05( وجود فروق ذات داللة عند مستوي      -أ
في مدي توافر الخدمات التأهيلية، وذلك ) 7.584=م)(178=ن(والشديدة ) 7.109=م) (110=ن(

 وجود فروق ذات داللة بين متوسـط درجـات إعاقـة التلميـذ               0ي اإلعاقة الشديدة  لصالح ذو 
في مـدي تـوافر الخـدمات       ) 6.124=م)(178=ن(والشديدة  ) 5.491=م)(100=ن(المتوسطة

  .النفسية االجتماعية وذلك لصالح ذوي اإلعاقة الشديدة

) 6.263=م) (22=ن(يطة وجود فروق ذات داللة بين متوسط درجات التلميذ ذوي اإلعاقة البـس            -ب
في مدي توافر الخدمات المجتمعية ألسرة التلميذ المعوق وذلك         ) 6.984=م)(178=ن(والشديدة  

   0لصالح ذوي اإلعاقة الشديدة

هل توجد اختالفات ذات داللة إحصائية بين  المعلمـين          :   لإلجابة على التساؤل السادس ونصه        -6
 اندة التي يحتاجها التلميذ المعوق سمعياً وأسرته      واآلباء فى مستوى الرضا عن الخدمات المس      

  :، قد جاءت النتائج على النحو التالى ) 2كا(؟  باستخدام 
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للفروق بين المعلمين واآلباء في مستوى الرضا عن الخدمات المساندة ) 2كا(قيمة ) 17( جدول 
  التي يحتاجها التلميذ المعوق سمعياً وأسرته

  المجموعة  الخدمات المساندة  مستوى الرضا

راضى بدرجة   راضى بدرجة كبيرة
  متوسطة

غير 
  راضى

  2قيمة كا

للتلميذ المعوق ) أ(  57  114  9  180=المعلمين
  20  68  42  130=اآلباء  سمعياً 

43.834**  

  ألسرة التلميذ) ب(  87  85  8  180= المعلمين 

  32  74  24  130= اآلباء 

43.99**  

  :مايلى) 17( بالرجوع إلى جدول 

 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المعلمين واآلباء في مستوى الرضا عن الخدمات المـساندة                -أ
كان األكثر شيوعاً من    ) راضى بدرجة متوسط  (للتلميذ المعوق سمعياً ، حيث أن مستوى الرضا         

  . وجهة نظر كل من المعلمين واآلباء

ء في مستوي الرضا عن الخدمات تحتاجهـا         وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المعلمين واآلبا        -ب
) راضـى بدرجـة متوسـطة     (لصالح المعلمين و  ) غير راضى ( أسرة التلميذ، فالنسبة لمستوي     

  . لآلباء

هل توجد اختالفات ذات داللة إحصائية في مستوى الرضا         :  لإلجابة على التساؤل السابع ونصه       -7
عمر (اً وأسرته باختالف بعض المتغيرات      عن الخدمات المساندة المقدمة للتلميذ المعوق سمعي      

 من وجهة نظر المعلمين واآلباء؟) التلميذ، نوع إعاقة التلميذ ، درجة اإلعاقة ، البيئة التربوية        
  :، قد جاءت النتائج على النحو التالى ) 2كا(باستخدام 

  

  :  عمر التلميذ المعوق سمعياً -)أ(
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ين مستويات عمر التلميذ في مستوى الرضا عن وداللتها للفروق ب) 2كا(قيمة   ) 18( جدول 
  الخدمات المساندة من وجهة نظر المعلمين واآلباء

  

    عمر التلميذ

   سنة فأكثر13   سنة12-6  مستوى الرضا  الخدمات المساندة

  2قيمة كا

  16  35  راضى بدرجة كبيرة

  60  222  راضى بدرجة متوسطة

   للتلميذ المعوق سمعياً-)أ(

  33  44   راضىغير

8.012*  

  12  28  راضى بدرجة كبيرة

  57  102  راضى بدرجة متوسطة

 ألسرة التلميذ المعوق -)ب(
  سمعياً

  46  65  غير راضى

4.771  

  :يتضح مايلى ) 18(بالرجوع إلي جدول 

 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مستوي الرضا عن الخدمات المقدمة للتلميذ المعوق سـمعياً                -أ
ير عمر التلميذ المعوق سمعياً ، وكانت الفروق في جميع مستويات الرضـا لـصالح               وفقاً لمتغ 

  . عاماً) 12 -6(المرحلة العمرية من 

 عدم وجود فروق في مستوي الرضا عن الخدمات المقدمة ألسرة التلميذ المعوق سـمعياً وفقـاً                 -ب
  .لمتغير عمر التلميذ من وجهة نظر المعلمين واآلباء
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  ) ضعيف السمع-أصم(قة التلميذ  نوع إعا-)ب(

للفروق بين نوع إعاقة التلميذ في مستوى الرضا عن الخدمات المساندة ) 2كا(قيمة   ) 19( جدول 
  من وجهة نظر المعلمين واآلباء

  نوع إعاقة التلميذ
  ضعيف السمع  أصم  مستوى الرضا  الخدمات المساندة

  2قيمة كا

  12  39  بدرجة كبيرةراضى 

  66  116  راضى بدرجة متوسطة

  

   للتلميذ المعوق سمعياً-)أ (

  27  50  غير راضى

2.949  

  13  27  راضى بدرجة كبيرة

  58  101  راضى بدرجة متوسطة

  

 ألسرة التلميذ المعوق -)ب(
  سمعياً

  34  77  غير راضى

1.036  

  :مايلى) 19(يتضح من 

لميذ المعوق سمعياً وفقاً لمتغير نوع       عدم وجود فروق في مستوي الرضا عن الخدمات المساندة للت          -أ
  .إعاقة التلميذ من وجهة نظر المعلمين واآلباء

 عدم وجود فروق في مستوي الرضا عن الخدمات المساندة ألسرة للتلميذ المعوق سـمعياً وفقـاً                 -ب
  .لمتغير نوع إعاقة التلميذ من وجهة نظر المعلمين واآلباء
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  :  درجة إعاقة التلميذ -)ج(
للفروق بين درجة اإلعاقة  في مستوى الرضا عن الخدمات المساندة من ) 2كا(قيمة   ) 21 ( جدول

  وجهة نظر المعلمين واآلباء

    درجة إعاقة التلميذ
  شديدة  متوسطة  بسيطة  مستوى الرضا

  2قيمة كا

  36  15  -  راضى بدرجة كبيرة

  109  64  9  راضى بدرجة متوسطة

  التلميذ

  33  31  13  غير راضى

20.806**  

  29  10  1  راضى بدرجة كبيرة

  65  58  6  راضى بدرجة متوسطة

  األسرة

  54  42  15  غير راضى

14.784**  

  : ما يلى) 20( يتضح من جدول 

 وجود فروق في مستوي الرضا عن الخدمات المساندة وفقاً لمتغير درجة اإلعاقة ،وذلـك لـصالح     -أ
  .لرضا من وجهة نظر المعلمين واآلباءدرجة اإلعاقة الشديدة في جميع مستويات ا

 وجود فروق في مستوي الرضا من الخدمات المقدمة ألسرة التلميذ وفقاً لمتغير درجة اإلعاقـة،                -ب
وذلك في جميع مستويات الرضا ، وذلك لصالح ذوي اإلعاقة الشديدة مـن وجهـة نظـر المعلمـين                   

   0واآلباء
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   البيئة التربوية-)د(

للفروق بين البيئة التربوية للتلميذ في مستوى الرضا عن الخدمات المساندة ) 2كا(قيمة  ) 21( جدول 
  من وجهة نظر المعلمين واآلباء

    البيئة التربوية

  برنامج دمج  معهد تربية خاصة  مستوى الرضا  الخدمات المساندة

  2قيمة كا

  25  26  راضى بدرجة كبيرة

  97  85  درجة متوسطةراضى ب

  للتلميذ المعوق سمعياً)أ(

  55  22  غير راضى

15.733** 

  25  15  راضى بدرجة كبيرة

  82  77  راضى بدرجة متوسطة

ألسرة التلميذ ) ب(
  المعوق سمعياً

  68  43  غير راضى

14.041*  

  :مايلى) 21( يتضح من جدول 

ـ              -أ ة وذلـك    وجود فروق في مستوي الرضا عن الخدمات المساندة للتلميذ وفقاً لمتغير البيئة التربوي
، في حين لصالح برنامج     )راضى بدرجة كبيرة  ( لصالح بيئة معهد التربية الخاصة في مستوي        

  . من وجهة نظر المعلمين واآلباء)  غير راضى-راضى بدرجة متوسطة( الدمج في مستوي 

 وجود فروق في مستوي الرضا عن الخدمات المساندة المقدمة ألسرة المعوق سمعياً وفقاً لمتغير               -ب
بيئة التربوية علي جميع مستويات الرضا لصالح بيئة برنامج الدمج من وجهة نظر المعلمـين               ال

  .واآلباء
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  :مناقشة نتائج الدراسة
  :يتضح مايلى )  6(بالرجوع الى جدول   :مناقشة نتائج التساؤل األول 

لمين واآلباء ، هـي     أن الخدمات المساندة األكثر حاجة للتلميذ المعوق سمعياً من وجهة نظر المع           ) أ  ( 
التشخيص والتعرف المبكر علي اإلعاقة ومعرفة التاريخ الطبي للطفل، وتدريبات نطق لتنميـة             
الثروة اللغوية ، وعمل الخطط العالجية التدريبية الالزمة، وتقييم السمع واللغة لتحديـد درجـة               

 المالئـم، وتطبيـق    الفقد السمعي وقالب األذن لالستفادة من المعين السمعي واإلرشاد الـسمعي          
االختبارات لمعرفة نقاط القوة والضعف وإعداد البرامج العالجية النفسية والـسلوكية المالئمـة             

 وتندرج هذه الخـدمات بـصورة       0للتالميذ إلعدادهم إعداداً جيداً في ضوء قدراتهم وإمكاناتهم         
  . الطبية والخدمات التأهيلية / كبيرة ضمن الخدمات الصحية

ي هذه النتائج يتضح له أن التشخيص والتعرف المبكر علـي اإلعاقـة وتقيـيم               إن المتأمل ف  
السمع واللغة وتدريبات النطق من أهم الخدمات المساندة،حيث تتفق هذه النتائج مـع نتـائج دراسـة                 

 -Meadow أورالنس وآخرون–ومع ما أكد عليه ميدو )   Zeidman-Zait) 2007زيت -زيدمان

Orlans et al. ) 1997 (طلعت منصور و)وعلي عبد ) 111: 2001(وعبد الرحمن سليمان ) 2002
من أن قوانين التربية الخاصة تركز علي أهمية التـشخيص والتـدخل            ) 136 -135: 2003(النبي  

المبكر، واكتشاف فقد السمع في مرحلة مبكرة، حيث أن عدم تقديم هذه الخدمات في مرحلـة مبكـرة                  
لة حرمان بدالً من استغالل الطفرة الهائلة التي تتميـز بهـا هـذه              يعني القول بأن هذه المرحلة مرح     

عبد العزيز الشخص،   (  فضالً عن أهمية تدريبات النطق لتنمية الثروة اللغوية للمعوق سمعاً            0المرحلة
   0وذلك من خالل البرامج اإلرشادية والتدريبية حسب نوع االضطراب الذي يعاني منة الطفل) 1997

من أن التـشخيص  ) Northern& Downs) 2002د علية نورثين ودونز ويدعم ذلك ما أك
والتعرف المبكر يسهم تحسين أداء الطفل اللغوي والكالمي والتربوي ، وفيما يتعلق بإعـداد الخطـط                

 Hagedornوهيجـدون  ) Mason et.al) 2004العالجية أكدت نتائج دراسات ما سيون وآخـرون  
ية الفردية في مساعدة التلميذ في التغلب علي آثار اإلعاقة وزيادة           علي أهمية البرامج التربو    ) 2004(

الثقة بالنفس والتغلب علي المشاكل المرتبطة بالدمج وإشباع االحتياجات  األكاديمية للتالميـذ وتنميـة               
  0المهارات اللغوية
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ـ                وق في حين أن الخدمات المساندة التي يري المعلمون واآلباء أنها أقل أهمية للتلميـذ المع
سمعياً تتمثل في تدريبات لتقوية عضالت الجسم الخاصة بالكالم مثل الفكين، اللسان، عضالت الوجه،              

، تغذية، تقديم اإلسعافات األولية، وتقويم سلوك    )عالج باالسترخاء ( إخراج األصوات بطريقة صحيحة     
ـ         / دمات النفـسية الطفل وتفهم مشكالته، وتندرج هذه الخدمات ضمن خدمات الصحة المدرسية ، والخ

يرى الباحث أنه بالرغم من أهميتها إال أن هذه الخدمات تعد من وجهة نظـر المعلمـين                 0االجتماعية  
حيث أن اإلعاقة دائماً تكون أكثـر ارتباطـاً         . واآلباء أقل أهمية بالمقارنة بالخدمات الطبية والتأهيلية      

  .وق فيما بعدبالجانب الطبي والتأهيلي والذي يتوقف عليه بناء شخصية المع
أن الخدمات المساندة األكثر احتياجاً ألسرة التلميذ المعوق سمعياً من وجهة نظر المعلمين واآلباء              ) ب(

هي الحاجات التي يغلب عليها الجانب التأهيلي والمجتمعي المالئم لتفعيل دورها، وتتمثل تلـك              
التعرف علـي مجموعـات     الخدمات في حاجة األسرة إلي التدريب والتأهيل السمعي لطفلهم، و         

" وكذلك الدعم المجتمعـي   ) األقارب، األصدقاء، آباء ألطفال معوقين    ( الدعم االجتماعي لألسرة  
 -ومعلومات عن طرق التواصـل اللفظـي  "  الجمعيات والهيئات والمؤسسات التي تخدم األسرة    

دي حاجة  إلخ، وم 000تدريب سمعي، تدريبات نطق ، لغة اإلشارة التواصل الكلي        " غير اللفظي 
 وتنـدرج هـذه     0األسرة إلي معلومات عن القياس السمعي والمعين السمعي المالئـم لطفلهـم           

   0التواصلية ، والخدمات المجتمعية / الخدمات بصورة كبيرة ضمن الخدمات التأهيلية
والتي أكدت  ) Desselle) 1994وتتفق نتائج هذا التساؤل مع نتائج دراسات كل من ديسيل           

سرة المعوق سمعياً لتعلم طرق التواصل لتسهيل تفاعلها مع طفلها وتعزيز قنـوات             علي مدي حاجة أ   
التفاعل االجتماعي، حيث أن مشكلة التواصل تعد من أهم الصعوبات التي تواجه آباء األطفال الصم ،                

والتي أكدت علي أن دعم األسرة للطفل يتأثر بمدي تـوافر           ) Szarkouski) 2006ومع نتائج دراسة    
 وتعـاظم دور مؤسـسات المجتمـع المحلـي          0التربية الخاصة في المجتمع المحلي وجودتها     خدمات  

 0ومجموعات الدعم األسري والمجتمعي في تبصير اآلباء بالخيارات التربوية  المالئمة لمشكلة الطفل            
(Northern& Douns,2002)   

/ تأهيليـة وبصفة عامة ، يري الباحث أن احتياج أسرة الطفـل المعـوق إلـي الخـدمات ال         
التواصلية والخدمات المجتمعية هدفها في األساس هو إشباع حاجات الطفل، حيث أن حاجات الطفـل               
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التواصلية هي حجر الزاوية في تربية      / تشبع من خالل إشباع حاجات األسرة، وأن الخدمات التأهيلية          
هـارات اللغويـة للطفـل،     وتعليم المعوقين سمعياً، وذلك للدور الذي يلعبه تأهيل السمع في تطوير الم           

وكلما تم تقديم هذه الخدمات بواسطة اختصاصيين كلما كانت إجراءات التأهيل أفضل وآثارها أكثـر               
  0إيجابية علي الطفل وأسرتة

في حين أن الخدمات المساندة التي يري المعلمون واآلباء أنها أقل أهميـة ألسـرة التلميـذ                 
 الفردي والجماعي للطفل واألسرة، معلومات عن حقـوق         المعوق سمعياً تتمثل في اإلرشاد والتدريب     

األسرة، معلومات عن الطفل ونموه ، وتندرج كثير من هذه الخدمات ضمن الخـدمات اإلرشـادية ،                 
   0والخدمات المعرفية 

ويرى الباحث أنه بالرغم من أهمية الخدمات اإلرشادية وتقـديم بـرامج إرشـادية لآلبـاء                
هم في إمداد اآلباء بمعلومات عن حقوق األسرة، وأماكن الخدمة، وإعاقـة            والخدمات المعرفية التي تس   

إلخ إال أن حاجة األسرة إلى خدمات ذات عالقة بتأهيل طفلهم وطـرق التواصـل معـه                 .... الطفل  
ومجموعات الدعم من اآلباء والمهنيين تعد هي حجر الزاوية وإشباع تلك الخدمات قد يشبع احتياجات               

  .الضغوط التي يعانيهااألسرة ويخفف من 
  :يتضح ما يلي ) 7(بالرجوع الى جدول : مناقشة نتائج التساؤل الثانى 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المعلمين واآلباء في استجاباتهم حول كـل               ) أ  ( 
عـوق  االجتماعية للتلميـذ الم   /الصحة المدرسية، التأهيلية، والنفسية   : من الحاجة إلي الخدمات     

(  وذلك يرجع إلي إدراك المعلمين لحاجة التلميذ المعوق سمعياً           0سمعياً، وذلك لصالح المعلمين   
، ويتفق  )تغذية، وسيلة تنقل، إسعافات أولية    (إلي خدمات الصحة المدرسية   )  ضعيف السمع  -أصم

علي أهمية الحاجة إلي خدمات الصحة المدرسية ) Rapport)1996 ذلك مع ما أكده رابورت 
 وكـذلك بالنـسبة     0ث يصعب علي التلميذ المعوق قضاء اليوم الدراسي بدون رعاية صحية          حي

حيث أن التلميذ في حاجة إلي تلك الخدمات        ) تدريب سمعي، تدريبات نطق   ( للخدمات التأهيلية   
من وجهة نظر المعلمين، فهذه الخدمات تسهم في تنمية الثروة اللغوية للتلميذ وأهمية توفير بيئة               

االجتماعية، بالرغم مـن إدراك اآلبـاء أن أطفـالهم          / له، وفيما يتعلق بالخدمات النفسية    سمعية  
يعانون من مشاكل نفسية واجتماعية، إال أن المعلمين أكثر إدراكاً لتلك المشكالت ومدي الحاجة              
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االجتماعية لمساعدة الطفل علي تحقيق التوافق الشخـصي واالجتمـاعي،          /إلي الخدمات النفسية  
  . الخطة التربوية الفردية في ضوء مستوي اآلداء الحالي للتلميذ وتطبيق

وفيما يتعلق بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المعلمين واآلباء في              
التشخيص المبكر، تقيـيم الـسمع، اإلرشـاد        ( الطبية/ استجاباتهم حول الحاجة إلي الخدمات الصحة       

ك المعلمين واآلباء لحاجة التلميذ إلي هذه الخدمات في وقـت مبكـر،             ، يرجع ذلك إلي إدرا    ) السمعي
حيث أن التشخيص المبكر للفقد السمعي يعتبر أمراً هاماً الرتباطه باكتساب للغة، فقد أثبتت الدراسات               
أن األطفال المعاقين سمعياً استطاعوا من خالل التقييم السمعي المبكر واستعمال المعين الـسمعي أن               

، وهذا ما   )2003إبراهيم الزريقات ،    ( بسلوك المناغاة بشكل قريب من اكتساب اللغة الطبيعي         يقوموا  
للتأكيد علي أن الخدمات الطبية تعد بمثابة خـط الـدفاع األول لحمايـة              ) 2002(دفع طلعت منصور    

   0المعاق سمعياً من اآلثار السالبة لإلعاقة
رجات المعلمين واآلباء فـي اسـتجاباتهم حـول         وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط د       ) ب(

الحاجة إلي جميع الخدمات المساندة ألسرة التلميذ المعوق، وذلك لصالح المعلمين، هذا يؤكد أن              
المعلمين أكثر إدراكاً بمدي حاجة األسر إلي خدمات مساندة لها عالقة بإعاقة طفلهم، فالمعلمين              

اإلعاقة السمعية وخصائص التلميذ المعـوق سـمعياً        بحكم الخبرة والتأهيل التربوي والمعرفة ب     
 ,Kika)واحتياجاته  أكثر قدرة علي فهم وتحديد الخدمات المالئمة ألسرة الطفل المعوق سمعياً، 

et. al., 2005:207)     علـي عبـد   ( ، حيث أن تلك األسرة تعـاني مـن الـضغوط النفـسية
الخدمات المجتمعيـة والمتمثلـة فـي       األمر الذي يؤكد أنها في أشد الحاجة إلي         ) 2007النبي،

، وخدمات إرشادية للتغلب    "األقارب، األصدقاء، آباء أطفال المعوقين    " مجموعات الدعم األسري  
علي ما تعانيه من ضغوط، ومعلومات عن إعاقة الطفل وأماكن تقديم الخدمة له خاصـة فيمـا                 

 مـع   0رجة الفقـد الـسمعي    يتعلق بالمعين السمعي المالئم لطفلهم وطرق التواصل المالئمة لد        
مراعاة أن اآلباء يدركون أهمية تلك الخدمات ولكن ليس لديهم وعي بها ودورها فـي تأهيـل                 

  .طفلهم، األمر الذي يتطلب توعية اآلباء بتلك الخدمات
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  :يتضح ما يلي) 8(بالرجوع الى جدول : مناقشة نتائج التساؤل الثالث 
 بين متوسط درجات المعلمين واآلباء في استجاباتهم حول         عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية     ) أ  ( 

 -الطبية، وذلك لصالح المعلمين   / باستثناء الخدمات الصحية  -مدي توافر جميع الخدمات المساندة    
للتلميذ المعوق سمعياً، تؤكد هذة النتيجة أن كثيراً من الخدمات المساندة متوافرة من وجهة نظر               

( الـصحية   /  بوجود فروق في مـدي تـوافر الخـدمات الطبيـة           المعلمين واآلباء،وفيما يتعلق  
) التشخيص والتعرف المبكر، تصميم قالب ألذن الطفل، تقييم السمع واللغة، اإلرشـاد الـسمعي             

الطبية للتلميذ المعوق   /لصالح المعلمين، قد يرجع ذلك إلي إدراك المعلمين بأن الخدمات الصحية          
شاف المبكر وكلها خدمات ذات أهمية للتلميذ المعوق سـمعياًُ          سمعياً أكثر ارتباطاً بالتدخل واالكت    

وأن اآلباء ليس لديهم وعي بان إعاقة طفلهم تتطلب اختصاصي سمع وليس طبيب عـام، هـذا                 
اإلدراك الخاطئ لمعظم اآلباء ساهم في تأخير اكتشاف اإلعاقة، ويتفق ذلك مع ما ذكـره عبـد                 

ر االكتشاف والتدخل المبكر وعدم وعي اآلباء       من أن تأخي  ) 48 -46: 2005(المطلب القريطي 
بأسس التعرف المبكر يسهم في حرمان الطفل من خدمات التدخل المبكر ومضاعفة مـشكالت              

 ويتفق ذلك مع نتـائج  0اإلعاقة ، وبالتالي عدم استفادة التلميذ المعوق سمعياً من التربية الخاصة    
 من التأكيد علـي اآلثـار   Meadow- Orlans et.al,1997 أورالنس وآخرون -دراسة ميدو

اإليجابية للتشخيص المبكر والتدخل الشامل في التطور المعرفي واالجتماعي للطفل األصـم أو             
 األصـم   –ضعيف السمع، وتعزيز الكفاءة التواصلية واالجتماعية وتدعيم شبكات تفاعل الطفل           

  0اإليجابي

ت المعلمين واآلباء في استجاباتهم حول      عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجا        ) ب(
 وذلك  - باستثناء الخدمات المجتمعية   -مدي توافر الخدمات المساندة ألسرة التلميذ المعوق سمعياً       

 تؤكد هذه النتيجة وجود اتفاق بين المعلمين واآلباء في أهمية توافر الخدمات             00لصالح المعلمين 
هها من ضغوط واالستفادة مما لدي طفلهم من قدرات    المساندة ألسرة التلميذ للتغلب علي ما يواج      

 Northern and)و) 2002(وإمكانات، وهـذا يتفـق مـع مـا ذكـره طلعـت منـصور        

Douns,2002)              في أهمية تقديم الخدمات المساندة ألسـرة المعـوق لمـساعدتها علـي فهـم 
وجود فروق فـي    وفيما يتعلق ب  . التشخيص وتقبل اإلعاقة والتوافق مع احتياجات الطفل وإعاقته       
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الخدمات المجتمعية لصالح المعلمين، قد يرجع ذلك إلي عدم وعـي اآلبـاء بـدور األقـارب                 
واألصدقاء وأسر المعوقين في دعمهم نفسياً أو أن وجود الطفل المعوق يعزل األسرة اجتماعيـاً                             

ألهل واألقارب ويجعلها تفضل أن تقتصر عالقاتها على أضيق الحدود تفاديـاً لنظـرات              عن ا 
كذلك عدم الوعي بمراكز تقديم الخدمة لطفلهم، األمر الذي يؤكد          . الشفقة والعطف من اآلخرين     

  .دور اإلعالم في توعية األسر بتلك الخدمات لالستفادة منها 
  :يتضح ما يلي  ) 12 ، 11 ،10 ،9(  الى جدول بالرجوع: مناقشة نتائج التساؤل الرابع 

  :مايلى ) 9(يتضح من جدول ،  عمر التلميذ المعوق سمعياً-1
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات عمر التلميذ المعوق سمعياً في الحاجة إلي               ) أ  ( 

 الطبيـة، التأهيليـة     /الصحة المدرسية، الصحية  : جميع الخدمات المساندة للتلميذ المعوق سمعياً     
من وجهة نظر المعلمين واآلباء وذلك لصالح المرحلـة         -االجتماعية  / باستثناء الخدمات النفسية  

 كشفت نتائج هذا الفرض أن التلميذ المعوق سمعياً في المرحلة العمرية     0عاماً) 12 -6(العمرية  
ورعاية صـحية أثنـاء     األصغر سناً في حاجة إلي جميع الخدمات المساندة من وجبات تغذية ،             

اليوم الدراسي، وتدريب سمعي وتدريبات النطق، حيث أن تلك المرحلة تعد بداية التحاق التلميذ              
بالمدرسة، وبالتالي تقديم هذه الخدمات في البيئة المدرسية يسهم في استفادة التلميذ من التربيـة               

فـضل أن تكـون فـي       ، فالتلميذ في حاجة إلي تلك الخدمات بل وي        (Nichcy,2001)الخاصة  
، حيث أثبتت الدراسات أن الغالبية العظمي من التالميذ الذين          )ما قبل المدرسة    ( مراحل باكرة   

يعانون من إعاقة سمعية يمتلكون بقايا سمعية، وأنه مع التـدريب الـسمعي والنطقـي وتقـديم                 
الزريقـات،  إبـراهيم   ( اإلسعافات األولية، يمكنهم من أن يتصرفوا كالسامعين إلي حد كبيـر            

  (Smith,2007)) 2003علي عبد النبي ،) (2003
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات عمر التلميذ في الحاجة إلي جميع الخدمات               ) ب(

عاماً ،  ) 12 -6( وذلك لصالح المرحلة العمرية      - باستثناء الخدمات المعرفية     -المساندة لألسرة 
 الطفل المعوق سمعياً إلي خـدمات التربيـة الخاصـة فـي             تؤكد هذه النتيجة مدي حاجة أسرة     

 حيث أن العديد من األسر      - ويفضل أن تكون منذ اكتشاف اإلعاقة      -المراحل العمرية الصغرى  
قد ال يتوافر لديها الوعي باإلعاقة وأسبابها وخصائص المعوق  سمعياً وطرق التواصل معـه،               
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) 1998( العزيز الشخص وزيدان السرطاوى      وأن عدم تقديم خدمات لألسرة علي حد تعبير عبد        
  0قد يعرضها لسلسة من الضغوط النفسية التي تنعكس بالسلب على أداء أطفالها فيما بعد

  :ما يلي ) 10( ، يتضح من جدول  )أصم ضعف سمع (  نوع إعاقة التلميذ – 2
ـ            ) أ  (  وق سـمعياً فـي     وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات نوع إعاقة التلميذ المع

االجتماعية من وجهـة نظـر المعلمـين        /الصحة المدرسية، والنفسية  : الحاجة إلي الخدمات    
الطبيـة  /واآلباء، وذلك لصالح التلميذ األصم، في حين ال توجد فروق في الخدمات الـصحية             

والتأهيلية، ويمكن تفسير ذلك إلي أدراك المعلمين بأن التلميذ األصم في حاجة إلـي خـدمات                
صحة المدرسية خاصة اإلسعافات األولية وإجراءات األمن والسالمة، فغالباً ما يترتب علي            ال

صمم التلميذ مشاكل في السمع تؤدي إلي حدوث اضطرابات سمعية سواء في األذن الخارجية              
، وغير ذلك مـن     )اضطرابات القوقعة ( ، األذن الداخلية  )تشوهات صوان األذن، االلتهابات   ( 

 الطنين وأعراضه المتعددة والتي قد تكون عرضاً رئيسياً لحاالت االكتئاب           االضطرابات مثل 
/ ، وفيما يتعلق بحاجة التلميذ األصم إلي الخدمات النفـسية (Smith,2007) أو القلق الشديد 

االجتماعية بدرجة أكبر من التلميذ ضعيف السمع، يرجع ذلك أنه كلما زادت درجة اإلعاقـة               
عاقة وما يصاحب ذلك من مشكالت، فالصم أكثر معاناة من المشكالت           زادت اآلثار السالبة لإل   

، ويرجع عدم (Eldik, et. al., 2004)إلخ 00االجتماعية، التحصيل الدراسي، سلوك عدواني
الطبية والتأهيلية إلي أن الصم وضعاف السمع في حاجـة          / وجود فروق في الخدمات الصحية    

د السمعي وما يتطلب ذلك من خدمات تأهيلية مالئمـة          إلي االكتشاف المبكر لتحديد درجة الفق     
   0لالستفادة مما لديهم من بقايا سمعية وتطوير مهارات اللغة والتواصل

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات نوع إعاقة التلميذ في الحاجة إلـي جميـع                 ) ب(
 وذلك لصالح التلميـذ     -التواصلية/ ة باستثناء الخدمات التأهيلي   –الخدمات المساندة ألسرة التلميذ     

األصم، وهذا يؤكد حاجة أسرة التلميذ األصم إلي الخـدمات المـساندة سـواء المجتمعيـة أو                 
  اإلرشادية أو المعرفية بالمقارنة بأسرة ضعيف السمع، وذلك يتفق مع نتائج دراسة لندا وروبرت
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Linda &Robert) 1996 (لب علي فشل أطفالهم فـي  إلي حاجة أسرة المعوق إلي خدمات للتغ
تحقيق توقعاتهم، وما يتمتع به أطفالهم من انخفاض أدائهم األكاديمي، ومشاكل نمائيـة مـصاحبة               

  0لإلعاقة
وهذا يؤكد أن فئة ضعاف السمع ال تحصل على الخدمات المساندة مثل أقرانهم ذوى اإلعاقة               

 بـسبب اسـتخدامهم الطريقـة       الشديدة، وهذا يفسر الصعوبات األكاديمية لدى ضعاف السمع ولـيس         
  . الشفهية

  :ما يلي ) 11( يتضح من جدول ،) برنامج دمج –معهد (  البيئة التربوية للتلميذ – 3
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات البيئة التربوية للتلميذ المعوق سمعياً فـي               ) أ  ( 

من وجهة نظر المعلمـين واآلبـاء       الطبية  / الصحة المدرسية، والصحية  : الحاجة إلي الخدمات    
/ وذلك لصالح بيئة المعهد في خدمات الصحة المدرسية، وبيئة الدمج فـي الخـدمات الـصحية         

الطبية، وذلك يرجع إلي أن بيئة المعهد يتم التدريس فيها للصم فقط، وحيث أن الـصم ينتـشر                  
 لإلصابات ومـشاكل    بينهم كثير من المشكالت مثل السلوك العدواني واالندفاعية وأكثر عرضة         

إلخ كل ذلك جعلهم في حاجة إلي تقديم اإلسعافات األوليـة وإجـراءات األمـن               000في األذن 
والسالمة داخل المعهد للحد من تلك المشاكل، وفيما يتعلق بان التلميذ في بيئة الدمج في حاجـة                 

 المعاق سمعياً   الطبية، يري الباحث أن ذلك قد يرجع إلي أن دمج التلميذ          / إلي الخدمات الصحية  
لغوي مع أقرانه الـسامعين ممـا       / في فصول ملحقة بالمدرسة العادية، يتطلب تفاعل اجتماعي       

يؤكد حاجة التلميذ المعوق سمعياً في برامج الدمج إلي االهتمام بالمعين السمعي المالئم وإرشاد              
 للتفاعل اللفظي إلـي     سمعي الستثارة اللغة اللفظية واالستفادة مما لديهم من بقايا سمعية تؤهلهم          

وفيما يتعلق بعدم وجـود فـروق فـي الخـدمات التأهيليـة والخـدمات               .حد ما مع السامعين   
االجتماعية قد يرجع ذلك إلي أهمية تقديم هذه الخدمات للتلميذ بغض النظر عن البيئـة               /النفسية
  . التربوية

تربوية للتلميذ في الحاجة إلي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات البيئة ال        ) ب  ( 
التواصلية وذلك لصالح بيئـة     /  باستثناء الخدمات التأهيلية     -الخدمات المساندة ألسرة التلميذ   

 وذلك قد يرجع إلي إدراك المعلمين واآلباء بأن التلميذ المعوق سمعياً سواء يتلقـي               -المعهد
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 في حاجة إلي كثيراً من الخـدمات        العملية التعليمية في المعهد أو برنامج الدمج، فإن األسرة        
في تأكيد المعلمين علي أهمية     ) 1996(المساندة، وهذا يتفق مع نتائج دراسة عبد اهللا الوابلي        

  . الخدمات المساندة وما تتضمنه من أهداف ووظائف لمصلحة المعوق وأسرته 
  : يلى ما) 12(يتضح من جدول ، ) شديدة – متوسطة –بسيطة (  درجة إعاقة التلميذ – 4
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات إعاقة التلميذ المعوق سمعياً في الحاجة إلي               ) أ  ( 

االجتماعيـة  /الصحة المدرسية ، التأهيليـة، النفـسية      : الخدمات المساندة، وذلك في الخدمات      
حصائية عند  ، وجود فروق ذات داللة إ     اختبار شيفية للتلميذ المعوق سمعياً ، وقد كشفت نتائج        

والـشديدة  ) 1.590=م(بين متوسـط درجـات إعاقـة التلميـذ البـسيطة            ) 0.05(مستوي  
في الحاجة إلي خدمات الصحة المدرسية، وذلك لصالح ذوي اإلعاقة الشديدة، في            )2.219=م(

تؤكد هذه النتائج   .االجتماعية  / حين ال توجد فروق في الحاجة إلي الخدمات التأهيلية، والنفسية         
لميذ ذوي اإلعاقة الشديدة في حاجة إلي خدمات الصحة المدرسية حيث أن الفقد السمعي              أن الت 

الشديد يصاحبه مشكالت صحية وتعليمية للتلميذ والتي تعد بمثابة عائق أمام التلميذ لالسـتفادة              
من التربية الخاصة، ويتفق ذلك مع نتائج العديد من الدراسات منها دراسة أندرسون وآخرون              

Anderson et al) 2000 (و)،والتي أكدت علـي أن ذوي اإلعاقـة   ) 2002على عبد النبي
الشديدة يعانون من العديد من المشكالت،وبالتالي فهم في حاجة إلي الخدمات المساندة عامـة              

و فيما يتعلق بعدم وجود فروق فـي الخـدمات التأهيليـة            0وخدمات الصحة المدرسية خاصة   
د ذلك حاجة ذوي اإلعاقة البسيطة والشديدة إلي تلك الخـدمات           االجتماعية، قد يؤك  / والنفسية  

  0والتي تسهم في توافقهم النفسي واالجتماعي وتسهيل اندماجهم في الحياة االجتماعية
في ) بسيطة، متوسطة، شديدة  ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات إعاقة التلميذ           ) ب  ( 

 التلميذ المعوق سمعياً، وذلك يرجع إلي إدراك المعلمـين          الحاجة إلي الخدمات المساندة ألسرة    
بأن وجود طفل معوق سمعياً ذو إعاقة بسيطة أو متوسطة أو شـديدة             ) عينة الدراسة ( واآلباء  

فإنة يترك آثار سالبة علي جميع أعضاء األسرة،  وبالتالي فاألسرة في حاجة إلـي خـدمات                 
ة ومدى أهمية معرفة الجهـات ذات العالقـة         تساعدها لمواجهة احتياجات كل درجات اإلعاق     
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بخدمة الطفل والبيئة التربوية المالئمة لدرجة الفقد السمعي، وبرامج إرشادية للتخفيـف ممـا              
  . تعانيه األسرة من ضغوط أو دورات تدريبية علي طرق التواصل

  :يتضح مايلى  ) 16 ، 15، 14، 13(بالرجوع الى جدول :مناقشة نتائج التساؤل الخامس 
  :مايلى ) 13(يتضح من جدول    عمر التلميذ المعوق سمعياً،– 1
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات التلميذ المعوق سمعياً وفقـاً لمتغيـر                ) أ  ( 

/  باستثناء الخـدمات الـصحية     -العمر الزمني في مدي توافر جميع الخدمات المساندة للتلميذ        
.  من وجهة نظر المعلمين واآلبـاء      -عاماً   ) 12 – 6(  العمرية   الطبية وذلك لصالح المرحلة   

يرى الباحـث أن ذلـك قـد يرجـع إلـى أن خـدمات الـصحة المدرسـية، التأهيليـة،و                     
االجتماعية متوافرة إلي حد ما، وإدراك المعلمين واآلباء أن هذه الخـدمات يجـب أن               /النفسية

الخدمات مساندة له في كـل مرحلـة        تقدم للتلميذ في أي مستوي عمري، يجب أن تكون هذه           
الطبية، وذلـك لـصالح المرحلـة       / عمرية، وفيما يتعلق بوجود فروق في الخدمات الصحية       

عاماً، وهي المرحلة األصغر سناً، هذا يؤكد أنه كلما تـم تقـديم الخـدمات               ) 12-6(العمرية
في مرحلة بـاكرة    ) التشخيص المبكر، تقييم السمع واللغة، واإلرشاد السمعي      ( الطبية/ الصحية

كلما كانت أكثر فائدة في مجال التحصيل القرائي والقدرات الكالمية بشكل يسهم في تطـوير               
 0اللغة ومهارات التواصل وتحقيق مستويات قريبة من أقرانهم السامعين في الصف الدراسـي            

(Smith,2007) 
 مدي توافر الخـدمات  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات عمر التلميذ في  ) ب(

 باستثناء الخدمات المجتمعية وذلك لـصالح المرحلـة         -المساندة ألسرة التلميذ المعوق سمعياً    
 من وجهة نظر المعلمين واآلباء، وهـذا يؤكـد إدراك المعلمـين             –عاماً  ) 12 – 6(العمرية  

 -6(احل العمرية   التواصلية متوافرة للمر  / واآلباء أن الخدمات اإلرشادية والمعرفية والتأهيلية     
، ولكن الخدمات المجتمعية متوافرة للتلميذ في المرحلة العمرية         ) عاماً فأكثر  13(عاماً،و  ) 12

حيث أن أسرة التلميذ فى المراحل األولى تكون فى أشد الحاجة إلى تـوافر              0عاماً  ) 12 -6(
  . معلومات عن الجهات والمؤسسات ذات العالقة بإعاقة طفلها

  :ما يلي) 14(يتضح من جدول  ،) ضعيف السمع –أصم (لتلميذ  نوع إعاقة ا– 2
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:  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات نوع إعاقة التلميذ في مدي توافر الخـدمات                -أ
االجتماعية وذلك لصالح التلميذ األصم، في حين ال توجد فروق في           / الطبية، والنفسية / الصحية

مات التأهيلية من وجهة نظر المعلمين واآلباء،  ويمكن تفسير          الخدمات الصحة المدرسية و الخد    
االجتماعية المتوفرة للصم أكثر توافراً من      / الطبية، والنفسية / هذه النتائج بأن الخدمات الصحية    

وجهة نظر المعلمين واآلباء بما هو متوافر لضعاف السمع حيث أن إعاقة الصمم أكثر وضوحاً               
 إلي ارتباط إعاقة الصمم بالخدمات علي أنها إعاقة، حيث تبدو           من ضعف السمع وذلك قد يرجع     

االتجاهات نحو ضعاف السمع علي أنهم أقرب إلي السامعين وأنة من األفـضل أن الخـدمات                
الصحية والنفسية واالجتماعية توافر للصم أكثر من ضعاف السمع، حيث أن الصم يعانون مـن               

ة لكثير من الخدمات المساندة لالستفادة من التربيـة         المشاكل بدرجة أكبر، وبالتالي فهم في حاج      
  . الخاصة

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات نوع إعاقة التلميذ فـي مـدي تـوافر                -ب
الخدمات المساندة ألسرة التلميذ المعوق سمعياً، قد يرجع ذلك إلى اتفاق المعلمين واآلبـاء بـأن            

أصم أو ضعيف السمع بأنه يجب توافر خـدمات مـساندة سـواء    األسرة التي لديها طفل سواء    
مجتمعية أو إرشادية أو معوقين أو تأهيلية تسهم في مساعدة األسرة على كيفية التعـايش مـع                 

  .اإلعاقة وتعزيز دور طفلها في المجتمع
  : مايلى) 15(، يتضح من جدول ) برنامج دمج–معهد  ( البيئة التعليمية للتلميذ-3
د فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات البيئة التربوية للتلميذ في مـدي تـوافر                 عدم وجو  -أ

 من وجهة   -االجتماعية وذلك لصالح بيئة المعهد    / باستثناء الخدمات النفسية     -الخدمات المساندة   
نظر المعلمين واآلباء، ويرى الباحث أن ذلك قد يرجع إلي إدراك المعلمين واآلباء بأن التلميـذ                

معوق سمعياً سواء كان يتلقي العملية التعليمية في بيئة المعهد أو الدمج يجب توافر الخـدمات                ال
المساندة له لالستفادة من التربية الخاصة والتغلب علي اآلثار الناجمة عن اإلعاقة، وفيما يتعلق              

ليمية، فالـصم   االجتماعية في بيئة المعهد والتي يتلقي الصم فيها العملية التع         / بالخدمات النفسية 
في ضوء ما يعانون منه من درجة إعاقة شديدة وما يصاحبها من مشكالت نفسية واجتماعيـة                 
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وتربوية في حاجة إلي توافر برامج إرشادية عالجية وخطط تربوية فردية للتغلب علـي تلـك                
   0المشكالت

 مـدى تـوافر      وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات البيئة التربوية للتلميذ فـي             -ب
الخدمات اإلرشادية والمعرفية لألسرة  وذلك لصالح بيئة الدمج، في حين ال توجد فـروق فـي                 

تشير تلك النتائج إلي أنه نظراً لحداثة تجربة        .التواصلية لألسرة   / الخدمات المجتمعية والتأهيلية    
يجابية بالنسبة للطفـل    الدمج فأسرة الطفل المعوق سمعياًُ في حاجة إلي التوعية بالدمج وآثاره اإل           

ومعلومات عن مميزات وعيوب التحاق طفلهم بمعهد تربية خاصة، وأهمية تـوافر الخـدمات              
  .  التواصلية لها/المجتمعية والتأهيلية

واختبـار  ) 16(كشفت نتائج جـدول     ،  ) شديدة   – متوسطة   –بسيطة  (  درجة إعاقة التلميذ     -4
  :شيفيه عما يلى 

في مـدي تـوافر   )  الشديدة-المتوسطة (ين متوسط درجات إعاقة التلميذ   وجود فروق ذات داللة ب     -أ
 أيضاً وجود فروق ذات داللـة بـين         0الخدمات التأهيلية، وذلك لصالح ذوي اإلعاقة الشديدة      

فـي مـدي تـوافر الخـدمات        )  الـشديدة  -المتوسـطة ( متوسط درجات إعاقـة التلميـذ       
تؤكد هذه النتائج إلي إدراك المعلمـين       . ديدةاالجتماعية، وذلك لصالح ذوي إعاقة الش     /النفسية

االجتماعية أكثر أهمية لذوي اإلعاقة الشديدة، حيـث        / واآلباء بان الخدمات التأهيلية، والنفسية    
أنه كلما زادت درجة اإلعاقة يجب توافر الخدمات المساندة بشكل اكبر للتغلب علي مضاعفات           

وإبـراهيم   ) Eldik, et, al.,) 2004ن اإلعاقة، ويتفق ذلك نتائج دراسـة إلـداك وآخـرو   
من أن ذوى الفقدان السمعى الشديد ال تتطـور         ) 2002(وعلي عبد النبي    ) 2003(الزريقات  

لديهم اللغة والكالم بشكل تلقائى ، ومن خالل إجراءات التدخل المبكر والمعين السمعى المالئم              
ات المتحركة فقط ، وهذا يشير      وبرامج تربوية خاصة يكونوا قادرين على التمييز بين األصو        

  .إلى أهمية توفير الخدمات المساندة لذوى اإلعاقة الشديدة
  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات التلميذ ذوي اإلعاقة البسيطة والشديدة في                -ب

  يؤكد0مدي توافر الخدمات المجتمعية ألسرة التلميذ المعوق وذلك لصالح ذوي اإلعاقة الشديدة
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ذلك أهمية معرفة أسرة ذوي اإلعاقة الشديدة بالمؤسسات والجمعيات والمراكز ذات العالقـة             
  .بإعاقة طفلها للحصول على الخدمات التأهيلية واإلرشادية التي تقدمها تلك المؤسسات

  :يتضح ما يلى) 17(  بالرجوع إلى جدول : مناقشة نتائج  التساؤل السادس 
ائية بين المعلمين واآلباء في مستوى الرضا عن الخدمات المـساندة            وجود فروق ذات داللة إحص     -أ

كان األكثـر   ) راضى بدرجة متوسط  (المقدمة للتلميذ المعوق سمعياً ، حيث أن مستوى الرضا          
وتؤكد هذه النتيجة وجود أتفاق بين المعلمـين        . شيوعاً من وجهة نظر كل من المعلمين واآلباء       

ات مساندة للتلميذ يحظي بدرجة متوسطة من الرضا، وهذا يعد          واآلباء علي أن ما يقدم من خدم      
مؤشراً علي وجود خدمات تقدم ولكنها ال تحظي بالرضا العام مع الوضع في االعتبار أن مـا                 
يقدم للتلميذ المعوق سمعياً من خدمات مساندة في البيئة السعودية هي خدمات مجانية، وهذا يتفق               

في أن اآلباء الذين لم يدفعوا ثمناً لخدمات التربية         ) Genbe) 1998إلى حد ما مع نتائج دراسة       
الخاصة كانوا أكثر رضا بالمقارنة باآلباء الذين يدفعون ثمن الخدمة، وفيما يتعلق بدور المعلمين              

علي أن المعلمين يعدون من أهـم  ) Mikkelsen et.al) 2001أكدت دراسة ماكلسن وآخرون 
   0مات المساندة لطفلهم المعوق سمعياًمصادر دعم اآلباء في تقديم الخد

 وجود فروق في مستوي الرضا عن الخدمات التي تحتاجها أسرة التلميذ بين المعلمين واآلبـاء،                -ب
لصالح اآلبـاء،   ) راضى بدرجة متوسطة    ( لصالح المعلمين و  ) غير راضى ( فبالنسبة لمستوي   

جانب المعلمين، ألنة بالرغم مـن      كان األكثر تكراراً من     ) غير راضى ( وهذا يؤكد أن مستوي     
أن هذه الخدمات  نتاجها األسرة، إال أن معلمي المعوقين سمعياً أكثر خبرة باحتياجات الطفـل                
واألسرة ، وغير راضين عما يقدم من خدمات في ضوء حجم مشكلة التلميذ وأسرته، وهذا يتفق             

 Kika كاكي وآخرون ودراسة) Mikkelsen et al) 2001مع نتائج دراسة ماكلسن وآخرون 

et al, ) 2005 ( من أن المعلمون أكثر قدرة علي تحديد باحتياجات المعوق وأسرته وأكثر قدرة
  .علي بناء عالقات شراكة هدفها تلبية احتياجات المعوق وأسرته
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  :مناقشة نتائج التساؤل السابع 
  :يتضح مايلى ) 21 ،19،20 ،18(بالرجوع إلي جدول 

 :مايلى ) 18(يتضح من جدول لمعوق سمعياً ،  عمر التلميذ ا– 1

  وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوي الرضا عن الخدمات المقدمة للتلميذ المعوق سـمعياً                 -أ
وفقاً لمتغير عمر التلميذ المعوق سمعياً، وكانت الفروق في جميع مـستويات الرضـا لـصالح                

ون واآلباء أكثر إدراكا لما يقدم للتلميـذ مـن          عاماً، وبالتالي فالمعلم  ) 12 -6(التلميذ في عمر    
أو أن هـذه    )المتوسـطة ( خدمات مساندة في تلك المرحلة العمرية بالمقارنة بالمرحلة اإلعدادية        

المرحلة هي األولي بتقديم الخدمات المساندة للتلميذ وأن االهتمام بهذه المرحلـة يعـد أسـاس                
  .المراحل الالحقة

الرضا عن الخدمات المقدمة ألسرة التلميذ وفقاً لمتغير عمر التلميذ،        عدم وجود فروق في مستوي       -ب
 بغض النظر عن عمرة     -وهذا يشير إلي إدراك المعلمين واآلباء بأن أسرة التلميذ المعوق سمعياً          

   0 في حاجة الي استمرارية الخدمات المساندة في جميع مراحل نمو الطفل-الزمني

  : مايلى) 19( يتضح من  ،)عيف سمع  ض–أصم (  نوع إعاقة التلميذ – 2
عدم وجود فروق في مستوي الرضا عن الخدمات المساندة للتلميذ المعوق سمعياً وفقاً لمتغير نـوع                -أ

إعاقة التلميذ، وقد يرجع ذلك إلي إدراك المعلمين واآلباء بأن الصم وضعاف السمع وما يعـانوه                
الـصحة  : وبالتالي يجـب تقـديم خـدمات      من مشكالت في أشد الحاجة إلي الخدمات المساندة،         

االجتماعية سواء كان التلميـذ أصـم أو ضـعيف          / الطبية، التأهيلية، النفسية  / المدرسية، الصحية 
   0السمع

 عدم وجود فروق في مستوي الرضا عن الخدمات المساندة ألسرة التلميذ وفقاً لمتغير نوع إعاقة                -ب
ن أصم أو ضعيف السمع يجب تقديم الخدمات المساندة         التلميذ، وهذا يشير إلي أن التلميذ سواء كا       

علي أن جودة تقديم الخدمات ألسرة التلميذ المعوق ) Steven  )2002ألسرته، حيث أكد ستيفن 
سمعياً تقوم علي أساس تطوير الخدمات المساندة والشراكة بين المؤسسات المجتمعية إضافة إلـي              

   0خدمات للصم وضعاف السمعالدعم المؤسسي الذي يعد أساساً لتقديم ال
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  : مايلى) 20( يتضح من جدول ، ) شديدة – متوسطة –بسيطة (  درجة إعاقة التلميذ -3
 وجود فروق في مستوي الرضا عن الخدمات المساندة وفقاً لمتغير درجة اإلعاقة، وذلـك لـصالح     -أ

باء، وهـذا يؤكـد     درجة اإلعاقة الشديدة في جميع مستويات الرضا من وجهة نظر المعلمين واآل           
إدراك المعلمين واآلباء بأن ذوي اإلعاقة الشديدة هم الفئة التي يجب أن يتوجه إليها االهتمام لمـا                 

   0تعانيه من مشاكل بالمقارنة بذوي اإلعاقة البسيطة أو المتوسطة
  وجود فروق في مستوي الرضا من الخدمات المقدمة ألسرة التلميذ وفقاً لمتغير درجة اإلعاقـة،               -ب

وذلك في جميع مستويات الرضا لصالح ذوي اإلعاقة الشديدة والمتوسطة من وجهة نظر المعلمين              
  0واآلباء 

  :مايلى) 21(  يتضح من جدول ،) برنامج دمج –معهد تربية خاصة (  البيئة التربوية – 4
ويـة وذلـك     وجود فروق في مستوي الرضا عن الخدمات المساندة للتلميذ وفقاً لمتغير البيئة الترب             -أ

في حين لـصالح برنـامج      ) راضى بدرجة كبيرة  ( لصالح بيئة معهد التربية الخاصة في مستوي        
 يرى الباحث أن ذلك قد يرجع إلـى         0) غير راضى  -راضى بدرجة متوسطة  ( الدمج في مستوي    

 بالرغم من نجاحها، كما أثبتت دراسة ناصـر         –حداثة تجربة الدمج في المملكة العربية السعودية        
التطلعات العالية لدى المعلمين واآلباء لما يقدم ألطفالهم من خدمات          –) 2006(وسى وآخرون   الم

  .قد ال ترقى لما هو مقدم بالفعل فى بيئة الصف المدرسى
 وجود فروق في مستوي الرضا عن الخدمات المساندة المقدمة ألسرة المعوق سمعياً وفقاً لمتغير               -ب

ت الرضا لصالح بيئة برنامج الدمج، هذا يؤكد أن اتجاه الـدمج            البيئة التربوية علي جميع مستويا    
هو األكثر قبوالً وإدراك المعلمين واآلباء بأن وجود التلميذ المعوق سمعياً في المدرسة العادية بعد               

 -، وهذا يتفق مع ما ذكـره إريكـس        )المعاهد( أفضل خدمة إلزالة الوصمة المرتبطة ببيئة الفرد      
من أن تـسهيل الـدمج أو العكـس يـرتبط     ) Eriks-Brophy et.al) 2006بروفى وآخرون 

   0وبناء شراكة إيجابية بين الطرفين، باستجابات المعلمين واآلباء
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  :مجمل نتائج الدراسة الحالية
  :توصلت الدراسة الحالية الى العديد من النتائج أهمها مايلى 

ر علي اإلعاقة ومعرفة التاريخ الطبي      التشخيص والتعرف المبك  (الطبية  /  تعتبر الخدمات الصحية   -1
للطفل، تصميم قالب ألذن الطفل لالستفادة من المعين السمعى ، تقييم السمع واللغة لتحديد درجـة                

تدريب سـمعي ووصـف   (، والخدمات التأهيلية   ) الفقد السمعي ،واإلرشاد السمعي المالئم للطفل       
وية وعمل الخطط العالجية التدريبية الالزمـة،       السماعة المناسبة، تدريبات نطق لتنمية الثروة اللغ      

من أكثر الخدمات المساندة احتياجاً للتلميذ المعوق سمعياً        ) إعداد التالميذ لمهنة تتالءم مع قدراتهم       
، )تشخيص الحالـة، تخطـيط الـسمع      ( الطبية  التأهيلية    / ، وهذا يؤكد أهمية الخدمات الصحية       

وصف المعين السمعي، تحديـد القـدرة       (ضعيف السمع   /لألصم  وكتابة البرنامج التأهيلى المالئم     
،والدور التخاطبي ودور أخصائي التخاطب في تنمية الثروة اللغوية من خـالل المعـين              ) اللغوية

السمعي مع التأكيد علي دور تعبيرات الوجه، قراءة الشفاه، لغة اإلشارة،   تواصل كلي ،والعالج                
يعي في تدريب التلميذ علي قراءة تعبيرات الوجـه وإخـراج    الطبيعي ودور أخصائي العالج الطب    

األصوات بطريقة صحيحة عن طريق التنفس من خالل تدريبات فتح الفم، اللسان، تقوية عضالت              
، ودور األخصائي النفسي فى تطبيـق       ) عضالت الوجه، الفكين، اللسان   ( الجسم الخاصة بالكالم  

بوي المالئـم بالتعـاون مـع فريـق العمـل متعـدد             المقاييس واالختبارات،وتحديد المكان التر   
".                              التخصصات، ويجب أن يتم تقديم هذة الخدمات عقب اكتشاف اإلعاقة االكتشاف والتدخل المبكر

معلومات عن السماعة الطبية و المعين السمعي والتأهيل        (    التواصلية  /  جاءت الخدمات التأهيلية   -2
السمعي للطفل ،  معلومات عن القياس السمعي لطفلهم ومواصفات المعين السمعي ،  معلومات               

تدريب سمعي، تدريبات نطق، لغة اإلشارة، تهجي       :  غير اللفظي    –عن طرق التواصل اللفظي     
مالي للمساعدة في دفع الرسوم واألقساط      /دعم مادي (  مجتمعية  والخدمات ال )  إلخ   00أصبعي  

، مجموعـات   "األقارب، األصدقاء، آباء أطفال معوقين      "، مجموعات الدعم االجتماعي لألسرة      
من أكثر الخدمات   ") الجمعيات والهيئات والمؤسسات التى تخدم األسرة     "الدعم المجتمعي لألسرة    

 وهذا يتفق مع حاجـة التلميـذ إلـي الخـدمات            0 المعوق سمعياًً  المساندة احتياجاُ ألسرة التلميذ   
الطبية، حيث أن اإلطار العام  للخدمات الصحية يجب أن يثمر عن تأهيل ذلك الطفل               / الصحية
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واألسرة معاً لتسهيل عملية التواصل بينهم من خالل  االستفادة من المعين الـسمعي والتأهيـل                
ي طرق التواصل للصم، وهذا يعد أحد الخـدمات التـي           السمعي وتدريبات النطق والتدريب عل    

يجب أن يوفرها المجتمع ألسرة التلميذ فضالً عن الدعم الذي تتلقاه األسـرة مـن الجمعيـات                 
والمؤسسات  ذات العالقة بإعاقة الطفل واألسر األخرى التي لديها طفل معوق والتى قد تلعـب                

انيه من الضغوط النفسية المرتبطة باإلعاقـة       دور الدعم النفسى ألسرة المعوق للتخفيف عما تع       
  . وتبصيرهم باستراتيجيات التغلب عليها

 المعلمين أكثر إدراكاً من أسرة التلميذ المعوق سمعياً بالخدمات ذات العالقة بإعاقة طفلهم المعوق               -3
الجمعيـات،  (وهذا يعطي مؤشر لدور المجتمـع بمؤسـساته         )  ضعيف السمع  -األصم(سمعياً  
ضعيف السمع بالخدمات األكثر احتياجاً للتلميذ حسب       / المختلفة في توعية أسرة األصم    ) الهيئات

  . المرحلة العمرية ودرجة الفقد السمعي
 أن المرحلة العمرية األصغر سناً للتلميذ المعوق سمعياً هي األكثر حاجة إلي الخدمات المـساندة                -4

دة للتلميذ وأسرته في مرحلة باكرة كلما كانت        ،وهذا يؤكد علي أنه كلما تم تقديم الخدمات المسان        
نتائج الخدمات أكثر فائدة للتلميذ من حيث التأهيل اللغوي والنفسي واالجتماعي، وتخفيـف مـا               

  . تعانيه األسرة من ضغوط قد تكون مرتبطة بإعاقة طفلها
 وهـذا يؤكـد      أن التلميذ األصم وأسرته أكثر حاجة للخدمات المساندة بالمقارنة بضعاف الـسمع،            -5

وجود عالقة بين درجة الفقد السمعي واحتياجات التلميذ وأسرته إلي الخدمات المساندة وأهميـة              
  . توافرها بشكل أكبر للتغلب علي آثار اإلعاقة

سواء كان يتلقي العلمية التعليمية في بيئة المعهد        )  ضعيف السمع  -أصم(  أن التلميذ المعوق سمعياً      -6
خدمات المساندة له لالستفادة من التربية الخاصة والتغلب علـي اآلثـار            الدمج يجب توافر ال   / 

الناجمة عن اإلعاقة، مع مراعاة التأكيد علي أهمية توعية األسر بالدمج وآثاره االيجابية بالنسبة              
  . لألصم أو ضعيف السمع

 وهذا يؤكد   هو األكثر شيوعاً بين المعلمين واآلباء،     ) راضى بدرجة متوسطة  (  أن مستوي الرضا     -7
وجود خدمات مساندة للتلميذ واألسرة ولكنها ال تحظي بالرضا العام مما يؤكد علي أهمية توعية               
األسر بتلك الخدمات وآليات الحصول عليها وضرورة التعاون والتنسيق بين المعلمين واآلبـاء             

  . ومقدمى الخدمات المساندة ذات الحاجة لطفلهم  
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  : الحالية بما يلي  وبصفة عامة ، توصي الدراسة
 توعية أسرة التلميذ المعوق سمعياً بالخدمات المساندة ذات العالقة بإعاقة طفلها، وحقوقها التـي               – 1

  .يجب عليها المطالبة بها من المؤسسات المجتمعية
  . توعية األسرة بأهمية االكتشاف والتدخل المبكر واتخاذ إجراءات الوقاية من آثار اإلعاقة– 2
 أو  - أسرة التلميذ المعوق سمعياً على بناء جسور من الثقة والشراكة مع االختـصاصيين                تشجيع – 3

على حد تعبير طلعـت منـصور   Helping relationshipإقامة عالقة قائمة على تقديم العون 
  . مقدمى الخدمات المساندة لطفلهم-) 2005(

ة آليات تقديم الخـدمات المـساندة        عقد دورات تدريبية للمعلمين واآلباء ومقدمى الخدمات لمعرف        -4
  .ومدى حاجة التلميذ اليها 

 قيام اإلدارات التعليمية بمتابعة تحديث بيانات ملفات التالميذ مع بداية كل فـصل دراسـى ودور                 -5
  .فريق العمل فى تحديد أهلية التلميذ وأسرته للخدمة وآلية تفعيلها 

وفريق العمل متعدد التخصصات فى تحديـد أهليـة          التأكيد على أهمية البرنامج التربوى الفردى        -6
التلميذ للخدمات المساندة فى ضوء عملية التقييم لجميع الجوانب التى تحتاج الى دعم من خالل               

  .تلك الخدمات 
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