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 لص امل

الصعوبات التي تواجو الطمبة ذوي اإلعاقة السمعية في تسعى الدراسة الحالية لمتعرف عمى 
نظام التعميم عن بعد في العديد من الجوانب النفسية والتقنية واالجتماعية والتعميمية والمادية. بمغت 

من  54قة العشوائية البسيطة، وقسموا كالتالي طالبا وطالبة( تم اختيارىم بالطري 54عينة الدراسة )
من المرحمة الثانوية. وتمثمت أدوات الدراسة في  54من المرحمة اإلعدادية،  54المرحمة االبتدائية، 

استبيان من اعداد الباحثة لتجميع البيانات من الطمبة ذوي اإلعاقة السمعية لمعام الدراسي 
من خمس ابعاد متمثمة  فقا لممقياس الخماسي حيث تكون، وقد تم تطوير االستبيان و 0202/0205

في: الصعوبات التقنية، الصعوبات االجتماعية، الصعوبات النفسية، الصعوبات التعميمية، الصعوبات 
المادية. واعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي لوصف وتحميل البيانات. وقد توصمت نتائج 

إلعاقة السمعية يجدون العديد من التحديات والصعوبات اثناء نظام التعميم الدراسة الى ان الطمبة ذوي ا
عن بعد، وجاءت الصعوبات المادية في المقدمة والمتمثمة في: ارتفاع سعر االنترنت، عدم القدرة عمى 
شراء أجيزة كمبيوتر حديثة. كما جاءت الصعوبات التعميمية في المرتبة الثانية من عدم ترجمو العديد 

الدروس بمغة اإلشارة، ضعف المعممين في استخدام شبكة االنترنت، وعدم استيعاب المادة جيدا  من
عبر االنترنت. ثم الصعوبات التقنية في المرتبة الثالثة وتمثمت في ضعف شبكة النت، انقطاع النت، 

نزل ثم جاءت صعوبة وصول شبكة النت في المناطق النائية، عدم توافر أجيزة حديثة لمعمل عمييا بالم
الصعوبات االجتماعية من انخفاض المستوى التعميمي لموالدين، زيادة عدد االخوة، ذىاب الوالدين 
لمعمل فال يجدوا من يساعدىم. واخيرا الصعوبات النفسية وىي الشعور باإلحباط والفشل والوحدة 

ئو نظام التعميم عن بعد النفسية. وتوصمت الدراسة الى عددا من التوصيات ومنيا: إعادة تنظيم وتيي
ليتناسب مع الطمبة ذوي اإلعاقة السمعية، ترجمو الدروس عبر االنترنت بمغة اإلشارة، تدريب معممي 
ذوي اإلعاقة السمعية عمى نظام التعميم عن بعد، ارشاد وتوجيو الطالب ذوي اإلعاقة السمعية حول 

 كيفية التعامل عبر شبكة االنترنت.
 ذوي اإلعاقة السمعية. –التعميم عن بعد  –لصعوبات : االكلواث املفتاحيت
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The aim of this study was to identify the difficulties that students with 

hearing disabilities face in the distance education system in many 

psychological, technical, social, educational and material aspects. The 

questionnaire was used to collect data from students with hearing 

impairment in the academic year 2020/2021, as they were chosen by a 

simple random method. The sample of the study was (45 male and female 

students) distributed as follows: 15 from the primary stage, 15 from the 

preparatory stage, and 15 from the secondary stage. The questionnaire was  

developed according to the five-dimensional scale, as it consists of five 

dimensions: Technical difficulties, social difficulties, psychological 

difficulties, educational difficulties, financial difficulties. The study used a 

descriptive analytical approach to describe and analyze the data. The 

results of the study found that students with hearing disabilities find many 

challenges and difficulties during the distance education system, as the 

material difficulties came in the foreground, represented in: the high price 

of the Internet, the inability to purchase modern computers The 

educational difficulties came second from the failure to translate many 

lessons in sign language, the teachers ’weakness in using the Internet, and 

the lack of understanding of the material well via the Internet. The 

technical difficulties came in third place in terms of the weakness of the 

internet network, the interruption of the internet, the difficulty of accessing 

the internet network i.e. remote areas, the unavailability of modern devices 

to work on at home, and then came the social difficulties in terms of the 

lower educational level of the parents, the increase in the number of 

brothers, the parents going to work but not finding Who helps them. And 

finally, psychological difficulties, as feelings of frustration, failure and 

psychological loneliness Therefore, the study presented a number of 

recommendations, including: reorganizing and adapting the distance 

education system to suit students with hearing disabilities, translating 

lessons via the Internet into sign language, training teachers with hearing 

disabilities on the distance education system, and instructing students with 

hearing impairment on how to deal Over the internet. 

Key words: Difficulties - Distance Education - Hearing Impairment. 
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 هقدهت:
مع تفشي فيروس كورونا المستجد تحاول العديد من األنظمة التربوية في العالم التكيف 

من التدابير االستباقية واالحترازية لمنع شيوع ىذه الجائحة، ولذا فقد تم واالسراع نحو اتخاذ مجموعة 
تعميق الدراسة بالمؤسسات التعميمية والبحث عن بديل وابتكار أنماط تعميمية جديدة تخدم المنظومة 

اننا نعيش اليوم عصرا يمتاز  التعميمية بطريقة مبتكرة وذلك بيدف ضمان حق التالميذ في التعمم.
ر السريع واليائل في شتى مناحي الحياة؛ فقد شيدت البشرية تقدما سريعا متناميا في تطور بالتطو 

المعرفة، وتسارع المعمومات، وظيرت مصطمحات تعميمية تدل عمى التقدم التقنيى ومنيا الحاسبات 
االتصال اآللية واالنترنت، والتعميم عن بعد. لذا فقد بدأ الميتمون بالتربية بالبحث عن أفضل وسائل 

 لنقل المعمومات وتبادل اآلراء والخبرات.                                
يعد التعميم عن بعد نمط من أنماط التعميم ُيستخدم فيو وسائل وتقنيات الكترونية في العممية      

دارة التفاعل يم أو بين بيا، ويتصف بانفصال بين المعمم والمتعمم أو بين المتعممين أنفس التعميمية وا 
التعمم، ويكون االنفصال إما بالبعد المكاني خارج مقرات المؤسسة التعميمية أو  المتعممين ومصادر

 فيو أسموبا من أساليب التعميم في إيصال المعمومة لممتعمم، ويتم باستخداملزمن التعمم  بالبعد الوقتي
 أي استخدام التقنية بجميع آليات االتصال الحديثة من حاسب آلي وشبكاتو ووسائطو المتعددة،

العممية  أنواعيا في إيصال المعمومة لممتعمم بأقصر وقت وأقل جيد وأكبر فائدة، وبصورة تمكن من إدارة
من التعميم،  التعميمية وضبطيا وقياس وتقييم أداء المتعممين، كما أن ىناك خصائص ومزايا ليذا النوع

تحسين المستوى العام  والتكمفة، إضافة إلى قدرتو عمىوتبرز أىم المزايا في اختصار الوقت والجيد 
ال تعتمد عمى المكان أو  لمتحصيل الدراسي، ومساعدة المعمم والطالب في توفير بيئة تعميمية جذابة،

 الزمان                                                                   
 Chung, E., Subramaniam,G. &Christ,D.L. (2020).  

لقد اصبحت التربية الخاصة من الموضوعات التي اخذت اىتمامًا كبيرا في ميدان التربية وعمم      
النفس في العصر الحديث لذا فقد ركز التربويين عمى االفراد غير العادين الذين ال تناسبيم البرامج التي 

ن القائمين عمى الميدان التربوي واىتماماتيم مما يتطمب م تقدم لمعاديين وتتالءم مع احتياجاتيم
االىتمام بيذه الفئة وضرورة ان يكون ليم برامج خاصة بيم لذا فأن تالميذ التربية الخاصة في اشد 
الحاجة الى انواع خاصو من التقنيات التربوية لتأىيميم واعادة تدريبيم وتنمية قدرا تيم رغم قصورىا 

 (.                                                 0252اف وبرامج التربية الخاصة )إبراىيم العدرة ، واعتماد تقنيات مناسبة لكل فئة لتحقيق اىد
ومع تعاظم ثورة المعمومات واالنتشار الكبير في استخدام الكمبيوتر وشبكات المعمومات أصبح       

ة لذوي االحتياجات الخاصة من الضروري االستفادة من ىذه الوسائل التكنولوجية في العممية التعميم
لما توفره من خبرات حسية تساعد في تكوين اتجاىات إيجابية والتغمب عمى االنخفاض في القدرة عمى 
التفكير المجرد لممعاقين وتجعل االحتكاك بين الطفل المعاق وبين ما يتعممو احتكاكا مباشرا فعاال والذي 
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اعد في تييئو بيئة التعمم وبالتالي زيادة التحصيل )امال يعد مطمبا تربويا تفرضو طبيعة اإلعاقة مما يس
 (. 0252الصايغ، 

لقد أصبح التعميم اإللكتروني ضرورة ممحة بل امرا واقعا في تعميم الطمبة ذوي اإلعاقة السمعية في 
ظل الثورة التكنولوجية وثورة االتصاالت والمعمومات الحالية. حيث يحقق اىداف تعميمية وتربوية 

تحقيقيا بالنظم العادية التقميدية، ولما يوفره من خدمات مساندة وداعمو لممعاقين سمعيا تعمل يصعب 
عمى التخفيف من أثر اإلعاقة. كما يزيد التعميم اإللكتروني من زيادة دافعية الطالب واثارة جاذبتيم 

ية من التعميم لمتعمم ويوفر ليم حرية اختيار الزمان والمكان. ولكي يستفيد ذوي اإلعاقة السمع
اإللكتروني يجب تزويد معممي التربية الخاصة بكفايات تمكنيم من تفعيل التعميم اإللكتروني لذوي 

 (.             0252اإلعاقة السمعية )حسنين عطا ،
وبالرغم من أىمية التعميم عن بعد والتعميم اإللكتروني لمطمبة ذوي اإلعاقة السمعية اال ان ىناك 

حديات التي واجيت الطالب ذوي اإلعاقة السمعية والتي تمثمت في صعوبات تقنية ومنيا العديد من الت
تعطل أجيزة السمع لدييم، وعدم فيم الدروس بصورة صحيحة لعدم وجود ترجمو بمغو اإلشارة، عدم 
القدرة عمى التعامل الجيد مع الكمبيوتر واألجيزة عبر اإلنترنت. والصعوبات النفسية ومنيا الشعور 
باإلحباط أثناء الدروس عبر اإلنترنت لصعوبة التواصل واالنطواء والعزلة. وصعوبات اجتماعية في عدم 

  القدرة عمى التواصل مع االخرين.                                                                                               
)Isai,A;Geraldine,D;Shelen, A; Saabdev, K; Saravanan, M,Hee Sio  
Ching;Pushpa K; Selvajothi ,R; Shasthrika, B& Vasudevan, N,2020(. 

 هشكلت الدزاست:
تقوم فمسفة تعميم ذوي اإلعاقة السمعية عمى استخدام طريقة المحاكاة وكيفية نطق الكممات   

ج ذلك الى أساليب تتسم بالصبر وتقميد ابجدية األصابع والقراءة باالعتماد عمى حاسة البصر. يحتا
والمثابرة والرغبة في النجاح. وتزامنا مع منظومة التعميم عن بعد لمطالب وخاصة مع الطالب ذوى 
اإلعاقة السمعية فينبغي تدريبيم عمى ميارات االتصال عبر االنترنت مع مراعاة احتياجاتيم التعميمية 

لتكنولوجية وتدريب المعممين والطالب عمى كيفية التعامل والنفسية واالجتماعية وتجييز البنية التحتية ا
مع منظومة التعميم عن بعد لتخطى الصعوبات التي يمكن ان تواجو الطالب خالل ىذه المنظومة 

 (.                0202)إسماعيل المكاوي ،
الباحثة  ومن خالل عمل الباحثة اثناء التربية العممية بمدرسة االمل لمصم وضعاف السمع الحظت

وجود بعض الصعوبات التي تواجو الطالب ذوي اإلعاقة السمعية اثناء نظام التعميم عن بعد. حيث 
النفسية والتقنية واالجتماعية والتعميمية والمادية. ومن خالل مراجعو  تمثمت ىذه الصعوبات في

 الدراسات األدبية والنظرية السابقة ومنيا دراسة كال من:
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 ,Matthew J. Erickson1؛ ايمان الجبر 0252عان ،صفاء الجمعان ، ؛ سناء الجم 0252، 

Karen H. Larwin( 
، عبد العزيز السممي، إسماعيل 0252؛ عمى حنفي، جابر الحاجي ،0252، أسماء الخضير ،

 ،0202المكاوي، 
Isai,A;Geraldine,D;Shelen, A; Saabdev, K; Saravanan, M,Hee 

SioChing;Pushpa K; Selvajothi ,R; Shasthrika, B& Vasudevan, 

N)2020(،Rayyan Rafidi,2020 
مجموعو من التحديات التي تواجو كال من من خالل الدراسات السابقة توصمت الباحثة الى ظيور 

الطالب الصم ضعاف السمع اثناء عمميو التعميم سواء من وجيو نظر الطالب او المعممين او أولياء 
تعطل أجيزة السمع، التأثير عمى فيم الدروس، عدم القدرة عمى التعامل الجيد  األمور والتي تمثمت في:

 مع الكمبيوتر واألجيزة عبر اإلنترنت والشعور باإلحباط أثناء الدروس عبر اإلنترنت لصعوبة التواصل.
                                                                                                       كما أن الطالب أصبحوا أكثر عزلو وانطواء وفقدوا ميارات تفاعميم االجتماعي تجاه اآلخرين.      

التي تواجو  ما اىم الصعوباتومن خالل ما سبق تتمخص مشكمة الدراسة في التساؤل التالي: 
                                                             .الطمبة ذوي اإلعاقة السمعية في نظام التعميم عن بعد

 والتي ينبثق منيا تساؤالت الدراسة:                                                                      
 ؟التي تواجو الطمبة ذوي اإلعاقة السمعية في نظام التعميم عن بعد اىم الصعوبات ما- 5
 ؟و الطمبة ذوي اإلعاقة السمعية في نظام التعميم عن بعدتواجما الصعوبات التقنية التي -0
 ؟تواجو الطمبة ذوي اإلعاقة السمعية في نظام التعميم عن بعدما الصعوبات التعميمية التي -3
 ؟تواجو الطمبة ذوي اإلعاقة السمعية في نظام التعميم عن بعدما الصعوبات االجتماعية التي -4
 ؟جو الطمبة ذوي اإلعاقة السمعية في نظام التعميم عن بعدتواما الصعوبات المادية التي -5
 ؟الطمبة ذوي اإلعاقة السمعية في نظام التعميم عن بعد ما الصعوبات النفسية التي تواجو-2
ىل توجد فروق ذات داللة احصائية بين درجات الطالب ذوي اإلعاقة السمعية عمى استبانة -2

 طبقا لممرحمة الدراسية؟  قة السمعية في نظام التعميم عن بعدالصعوبات التي تواجو الطمبة ذوي اإلعا
ىل توجد فروق ذات داللة احصائية بين درجات الطالب ذوي اإلعاقة السمعية عمى استبانة -8 

طبقا لدرجة  تواجو الطمبة ذوي اإلعاقة السمعية في نظام التعميم عن بعد الصعوبات التي
                 اإلعاقة؟                       

  هدف الدزاست:
الصعوبات التي تواجو الطمبة ذوي اإلعاقة السمعية في نظام التعميم تسعى الدراسة الحالية لمتعرف عمى 

 عن بعد في العديد من الجوانب النفسية والتقنية واالجتماعية والتعميمية والمادية؟
 
 



 د/منى فرحات إبراهيم                              ”دراسة ميدانية“ الصعوبات التي تواجه الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في نظام التعليم عن بعد

 جاهؼت بىزسؼيد –جملت كليت الرتبيت                         533(                                       0202– يىليى) –(  53الؼدد )

 : تكمن أىمية الدراسة الحالية في: أهويت الدزاست
 ت النظسيت:األهوي

الصعوبات التي تواجو الطمبة ذوي اإلعاقة السمعية في نظام  تقديم إطار نظري يسمط الضوء حول-5
 التعميم عن بعد في العديد من الجوانب النفسية والتقنية واالجتماعية والتعميمية والمادية.

بة ذوي اإلعاقة السمعية تزويد المعممين والباحثين بالمعمومات حول أكثر الصعوبات التي تواجو الطم-0
   في نظام التعميم عن بعد.
 األهويت التطبيقيت: 

الصعوبات التي تواجو الطمبة ذوي اإلعاقة السمعية في نظام التعميم عن بعد  توفير معمومات عن-5
والتقنية واالجتماعية والتعميمية والمادية لمجيات الميتمة بتعميم  النفسيةفي العديد من الجوانب 

   عاقة السمعية وتقديم إطار مرجعي ألولياء أمور الطمبة. ذوي اإل
الصعوبات التي تواجو الطمبة ذوي اإلعاقة السمعية في نظام التعميم عن بعد في  تقديم أداة لحصر-0

  العديد من الجوانب النفسية والتقنية واالجتماعية والتعميمية والمادية.
 هصطلحاث الدزاست: 

Difficulties الصعوبات:   
( بانيا مجموعو من المعيقات والمضالت المادية والفنية 0250عرفيا عبد المحسن الغديان )

والتعميمية التي تقمل من او تحول دون استخدام المتعممين او أعضاء ىيئة التدريس لمتعميم اإللكتروني 
 بكفاءة في المواقف التعميمية المختمفة. 

والتحديات التي تواجو الطالب ذوي اإلعاقة السمعية خالل وتعرفيا الباحثة اجرائيا بانيا: العقبات 
الصعوبات التقنية، الصعوبات االجتماعية، الصعوبات النفسية، منظومة التعميم عن بعد والمتمثمة في 
 الصعوبات التعميمية، الصعوبات المادية.

The hearing-impaired ذوي اإلعاقة السمعية:   
Isai,A;Geraldine,D;Shelen, A; Saabdev, K; Saravanan, M,Hee Sio يعرف كال من   
      Ching;Pushpa K; Selvajothi ,R; Shasthrika, B& Vasudevan, N)2020  (  

( ديسيبل فأكثر 22ذوي اإلعاقة السمعية بأنيم الطالب الذين يعانون من فقدان سمعي يصل الى )
من خالل جياز السمع وحده سواء مما يحول من تمكنيم لممعالجة الناجحة لممعمومات المغوية 

 باستخدام الوسائط السمعية او بدونيا ويصنف ذوي اإلعاقة السمعية الى صم وضعاف السمع.
وتعرفيم الباحثة اجرائيا: ىم أولئك الطالب الذين تعوقيم حاسة السمع عن التواصل بصورة جيدة 

 مع االخرين سواء باستخدام السماعة او بدونيا.  
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Distance Education التعميم عن بعد:   
( التعميم عن بعد بأنو التعميم الذي يتميز بعدم التواصل المباشر 0202يعرف محمد رمضان )

الكمى بين الييئة التدريسية والمتعممين، حيث يتم تقديم المادة التعميمية من خالل الشبكة المحمية او 
 تصال.العالمية )االنترنت( من خالل استخدام تقنية التعميم واال 

وتعرفو الباحثة اجرائيا بأنو: نظام تعميمي يعمل عمى التباعد بين المعمم والمتعمم اثناء عممية 
التدريس والتحرر من قيود المكان والزمان والحصول عمى المادة التعميمية في أي وقت وأي مكان، 

 حيث يوفر ىذا النوع من التعميم التباعد االجتماعي في ظل جائحة كورونا. 
 اطاز النظسي: اإل

 احملىز األول: التؼلين ػن بؼد 
ىو نظاٍم رسمٍي لمتعميم والتعّمم، حيث تم إعداد ىذا النظام بشكٍل خاٍص لمعمل عن ُبعد عن       

طريق وسائل االّتصال اإللكترونّية، ويتمّيز ىذا النظام بقدرتو عمى خمق فرص لمتعميم في الحاالت التي 
لتقميدّي؛ وذلك ألّنو أقل تكمفًة وال ُيمكن تقييده بمنطقٍة جغرافّيٍة محددة، كما ُيصعب بيا تنفيذ التعميم ا

أّنو ُيسّيل عممّية التعّمم لمطالب والموظفين الذين يواجيون مشاكل المسافات، واالضطراب في جدول 
        المواعيد ألّنو أكثر مرونًة من ناحية الوقت ويمكن الحصول عميو في أي مكان                

 (.0252)محمد عطية خميس، 
(: بانو نوع من التعميم يتميز بعدم التواصل المباشر الكمى بين 0255ويحدده صالح الشرىان )      

الييئة التدريسية )المشرفين( والمتعممين، حيث يتم تقديم المواد التعميمية من خالل الشبكة المحمية أو 
تقنية التعميم واالتصال، وذلك ضمن إطار العممية التعميمية العالمية )االنترنت( من خالل استخدام 

 التربوية.                                                                                           
( بانو طريقة يتمقى بيا الطالب عموميم باإلفادة من تجييزات 0252ويعرفو عبد الفتاح ادريس )

يث تكون في مدينو أو ربما دولو أخرى ويستفيد الطالب من ىذه التجييزات ويتمقون بعيده عنيم؛ ح
دروسيم باستخدام وسائل االتصاالت المختمفة وقد تشتمل ىذه الوسائل في صورتيا البسيطة عمى 
مواد مطبوعة ترسل بالبريد أو ربما تشتمل في صورتيا المتقدمة عمى محاضرات ترسل بالحاسوب عبر 

 لعنكبوتية العالمية.                                                                الشبكة ا
ان التعمم عن بعد ىو تعميم الطالب الذين قد ال يكونوا دائًما حاضرين جسدًيا في المدرسة حيث 

ر اإلنترنت.  يتواصل الطالب مع المدرسة عبر البريد اإللكتروني، الدورات والمراسالت، ويشمل التعميم عب
ويعرف التعميم عن بعد بعدد من المصطمحات األخرى وىى )التعمم الموزع، التعمم اإللكتروني، التعمم 

 ,Kaplan )عبر اإلنترنت، الفصل الدراسي االفتراضي وما إلى ذلك بشكل مترادف مع التعميم عن بعد .
Andreas M.; Haenlein, Michael (2016)                                          
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؛ محمد خميس، 0250لقد حددت دراسة كال )عبير محمود،  :أنىاع التؼلين ػن بؼد
  Yash Singh & Anju Agarwal( أنواع التعمم كالتالي: 0255؛ صالح الشرىان ،0252،؛0252

Asynchronous Learning :التعميم غير المتزامن 
لمتعمم بالسرعة التي يحددىا، فيو يوفر مرونة أكبر  ىذا النوع من التعميم يعطي فرصة أكبر لمطالب

لمطالب، فالطالب غير ممزم باتباع جدول معين لممحاضرات وتسميم التكميفات والواجبات والمشروعات، 
فالمواد الدراسية توضع عمى منصة غالبًا في شكل مواد سمعية ومرئية يستطيع الطالب سماعيا 

وُيمكن لمطالب التواصل مع الطالب من خالل منصة البرنامج  ومشاىدتيا في الوقت الذي ُيناسبو،
 اإللكترونية.                                                                            

Synchronous Learning التعميم المتزامن:    
حاضرات من خالل ىذا النوع من التعميم يوفر مرونة أقل لمطالب، فالطالب يمتزم بجدول معين لمم

ما ُيسمى بغرف المحادثات اإللكترونية فيذا النوع يوفر تواصاًل أكبر مع الطالب واألساتذة حيث ُيمزم 
الطالب بالتواجد يوميًا عمى منصة البرنامج وتسجيل الحضور لمحصول عمى المواد الدراسية الخاصة 

 ببرنامجو وأي معمومات أخرى. 
Hybrid Learning ط: التعميم المختم  

ىذا النوع ىو مزيج من النوعين السابقين، فقد يختمف النظام من محاضرة ألخرى، حسب ما يتفق 
الطالب وأستاذ المادة، فأحيانًا توجد محاضرات يتطمب حضورىا التسجيل والتواصل في وقت معين، 

ت معين ولكن وأخرى ُيمكن ُمشاىدتيا في الوقت الذي ُيناسب الطالب، وأحيانًا تكون المحاضرات في وق
    التكميفات ُيمكن تسميميا في أي وقت.

 احملىز الثاني: التؼلين ػن بؼد لروي اإلػاقت السوؼيت 
يشتمل مفيوم ذوي اإلعاقة السمعية عمى جميع الفئات التي تحتاج الى رعاية خاصة بسبب        

تراوح ما بين ضعف نقص القدرات السمعية حيث يندرجون في مستويات متفاوتة من الضعف السمعي ت
سمعي بسيط، وضعف سمعي شديد جدا وىي إعاقة الجياز السمعي وتمنعو كميا او جزئيا من أداء 
وظيفتو بصورة طبيعية. ويتطمب إيضاح مفيوم ذوي اإلعاقة السمعية التفريق بين مفيومي الصم 

 (.0202)عبد العزيز السممي، إسماعيل المكاوي،       وضعاف السمع
 :  Deafness الصن-  

( بأنيم ىم االفراد الذين يكون مستوى 0252تعرفيم كال من ايمان الجبر، أسماء الخضير )
( ديسيبل فأكثر، ويسبب ىذا الفقدان لمصم صعوبة في فيم الكالم من خالل 22الفقدان السمعي لدييم )

  االذن وحدىا، سواء باستعمال السماعات الطبية او بدونيا.
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Hard of Hearing   لسوغضؼاف ا- 
(: ىم الذين يتراوح الفقدان السمعي لدييم بين 0252يعرفيم كال من عمى حنفي، جابر الحاجي )

( ديسيبل ويسبب ليم صعوبة وليس إعاقة في فيم الكالم من خالل االذن وحدىا باستعمال 22 – 24)
 او بدون استعمال السماعات الطبية.

لتي تسمح لمفرد بالتفاعل مع االخرين في تعد حاسة السمع من اىم الحواس لإلنسان حيث ىي ا
العديد من المواقف المختمفة. فبدونيا يعيش الفرد في قمق وتوتر ناتج عن عالم خالي من األصوات. 
فتأثير الفقد السمعي ال يقف عمى حد التأثير السيكولوجي بل يصل الى التأثير النفسي عمى ذوي 

فسية: اإلحباط، االكتئاب، القمق، التوتر، والحزن، عدم اإلعاقة السمعية، ومن أبرز ىذه المشاكل الن
 )Rayyan Rafidi, 2020 (.االطمئنان. 

نجد ان الطالب ذوي اإلعاقة السمعية يواجيون صعوبات بالغة وتحديات ىائمة في عمميتي التعميم 
جائحة والتعمم بعد توقف الحياة الدراسية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث فرضت تمك ال

مجموعو من القيود عمى العالم والمتمثمة في الحجر المنزلي، واغالق المدارس والمساجد، وقيود السفر 
وحظر التجمعات العامة. فاتجيت المدارس الى نظام التعميم عن بعد بيدف استمرارية التعميم وتنويع 

طمبة عمى متابعو دروسيم. البدائل الممكنة من اجل مواصمة التحصيل الدراسي، وتشجيع التالميذ وال
)عبد العزيز السممي، وبذلك أصبح التعميم عن بعد ضرورة حتمية لتعميم الطالب ذوي اإلعاقة السمعية 

 (.                          0202إسماعيل المكاوي، 
 يتطمب التعميم عن بعد مراعاة تيسير التعميم لمطالب ذوي اإلعاقة السمعية من حيث توافر لغة     

اإلشارة وترجمة العديد من الدروس والمحاضرات بمغة اإلشارة حيث انيا بدونيا تصبح عممية التعمم 
شبو مستحيمة، وتسجيل المحاضرات بشكل دائم، الترجمة الحرفية واستخدام االبجدية االشارية مع توافر 

ومنصات تعمم  االتصال النصي بين الطالب حتى يمكنيم التواصل مع بعضيم مع توفير بنيو رقمية
 Isai,A;Geraldine,D;Shelen, A; Saabdev, K; Saravanan, M,Hee Sio)متطورة 

Ching;Pushpa K; Selvajothi ,R; Shasthrika, B& Vasudevan, N,2020.( 
ونجد ان ىناك العديد من المعوقات التي تواجو الطالب ذوى اإلعاقة السمعية خالل نظام التعميم 

ة المادية المرتفعة، ضعف تأىيل المعممين وعدم تدريبيم بالميارات الالزمة لمتعامل عن بعد وىى: التكمف
مع الحاسب اآللي وبرامج التواصل عبر االنترنت، ومشكالت فنية وتقنية مع عدم وجود فرق لمدعم 

 الفني، ضعف البنية التحتية الالزمة لتنفيذ نظام التعميم عن بعد.
عن بعد أصبح واقعا، ويحتاج الى العديد من المتطمبات إلنجاح يتضح مما سبق ان نظام التعميم 

النظام ليذه الشريحة من الطالب. وان لممعمم دور اساسي فيجيب تدريبو وتأىيمو بالصورة التي 
تساعده عمى التعامل بشكل سميم مع نظام التعميم عن بعد. كما يجب العمل عمى تذليل العقبات التي 
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ة السمعية خالل تمك المنظومة لكي يحصموا عمى أكبر قدر من التعميم وحتى تواجو الطالب ذوي اإلعاق
 ال يفقدوا في ىذه المنظومة. 

 الدزاساث السابقت:
( والتي اىتمت بالتعرف عمى التحديات التي تواجو الطمبة ذوي 0252دراسة ابراىيم العدرة ) 

دارية والدراسية والبيئة واالجتماعية. االحتياجات الخاصة في الجامعة األردنية في مختمف النواحي اإل
استخدمت الدراسة االستبانة لجمع بيانات الطالب من خالل المقابالت الشخصية عمى عينة من الطالب 

( طالبا وطالبو. ومن خالل استخدام المنيج الوصفي التحميمي توصمت نتائج الدراسة 85البالغ عددىم )
عانون في الجامعة من الصعوبات اإلدارية والمتمثمة في: قمة الى ان الطمبة ذوي االحتياجات الخاصة ي

االرشاد األكاديمي وعدم مالئمة اإلجراءات. وصعوبات دراسية ومتمثمة في: عدم استيعاب المادة 
الدراسية، والمنافسة مع الطالب العاديين. وصعوبات بيئية مثل صعوبة المشاركة في األنشطة، والطرق 

يم. والصعوبات االجتماعية مثل عدم مراعاة ظروفيم من المعممين والنظرة واالرصفة غير متييئة ل
 السمبية ليم من المحيطين بيم.                        

( لتوضح أثر بيئات التعمم اإللكتروني التفاعمي القائمة عمى 0252وجاءت دراسة رباب الباسل. ) 
دى التالميذ الصم وضعاف السمع. حيث منصات التواصل االجتماعي عمى تنمية نواتج التعمم ل
( تمميذا من الصف األول اإلعدادي من 02استخدمت الدراسة المنيج التجريبي، تكونت عينة الدراسة )

مدارس االمل لمصم وضعاف السمع بمحافظو الفيوم. وتوصمت نتائج الدراسة الى ان المعالجة 
ترونية بمغة اإلشارة أفضل من أنماط التعمم العادية، التجريبية األفضل نتيجة الستخدام بيئات التعمم اإللك

             كما ان مستوى التفاعمية أفضل في المجموعة التجريبية.                                                                           
ت التي تواجو ( الى التعرف عمى التحديا0252وىدفت دراسة ايمان الجبر وأسماء الخضير ) 

معممات الطالبات الصم ضعاف السمع في استخدام التقنيات الحديثة. واتبعت الدراسة المنيج الوصفي. 
معممة من معممات الطالبات الصم وضعاف السمع في مدارس الدمج  24وتكونت عينة الدراسة من 

د الباحثتان لجمع البيانات. لممرحمة الثانوية الحكومية بالرياض. واستخدمت الدراسة االستبانة من اعدا
وقد توصمت نتائج الدراسة الى ان أبرز التحديات تمثمت في التحديات المتعمقة بالجانب المالي واإلداري 

 والفني.                                   
( اىم معوقات التعميم الرقمي لدى معممي 0252وأوضحت دراسة صفاء الجمعان، ثناء الجمعان )

عبارة  08الخاصة من وجيو نظرىم. ولتحقيق ىدف الدراسة اعدت الباحثتان مقياس تكون من  التربية
معمما ومعممة. حيث أظيرت النتائج وجود معوقات  22وبعد التحقق من صدقو وثباتو تم تطبيقو عمى 

 في التعميم الرقمي تخص المعمم نفسو والطالب واإلدارة.
تحديات التعميم عن بعد  (0202، إسماعيل المكاوي) :عبد العزيز السمميوحدد أيضا كال من 

لمطالب ذوى اإلعاقة السمعية وسبل مواجيتيا في ظل انتشار الجوائح اإلنسانية )فيروس كورونا 
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المستجد (، وذلك من خالل التعرف عمى مميزات ومتطمبات التعميم عن بعد لمطالب ذوى اإلعاقة 
صل معيم .واستخدم البحث المنيج الوصفي التحميمي السمعية ، وكذا التعرف عمييم وطرق التوا

( من معممي ذوى اإلعاقة السمعية بمدارس الدمج والتربية الخاصة  225،واستبانة طبقت عمى )
بمصر والسعودية .حيث توصل البحث الى مجموعو من التحديات التي تواجو الطالب ذوى اإلعاقة 

بمعممي اإلعاقة السمعية ،ومنيا ما يتعمق بمدارس  السمعية في التعميم عن بعد ومنيا : ما يتعمق
الدمج والتربية الخاصة .كما توصل البحث لمجموعو من الحمول لمواجيو تمك التحديات من وجيو نظر 
معممي اإلعاقة السمعية بمصر والسعودية .كما توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير بمد العمل 

حضر (لصمح -تربية خاصة (،ومكان اإلقامة )ريف -ة )دمجالسعودية (ونوع المدرس –)مصر 
 المعممين بالسعودية ،ومدارس التربية الخاصة ،والمعممين من الريف .                                

 بينما كشفت دراسة كال من:
Isai,A;Geraldine,D;Shelen, A; Saabdev, K; Saravanan, M,Hee Sio 
Ching;Pushpa K; Selvajothi ,R; Shasthrika, B& Vasudevan, N,2020 
التحديات التي يواجيا الطالب ذوي اإلعاقة السمعية وكيف تؤثر عمى عممية االتصال والتعميم 
خالل جائحة كورونا، تكونت عينة الدراسة من عشرة طالب يعانون من إعاقات سمعية تراوحت 

يث تم إجراء مقابالت مع المشاركين والتي . استخدام المنيج التحميمي ح00و 52أعمارىم ما بين 
استمرت حوالي عشر دقائق لكل مشارك. اظيرت النتائج أن ىناك أربعة تحديات واجييا الطالب ضعاف 

الدراسة مما تسبب في التأثير عمى فيم الدروس، عدم القدرة  السمع وىي: تعطل أجيزة السمع، وتأجيل
ة عبر اإلنترنت والشعور باإلحباط أثناء الدروس عبر اإلنترنت عمى التعامل الجيد مع الكمبيوتر واألجيز 

كما كشفت النتائج التي توصل إلييا أن الطالب الذين يعانون من ضعف السمع  لصعوبة التواصل.
أصبحوا أكثر عزلو وانطواء وفقدوا ميارات تفاعميم االجتماعي تجاه اآلخرين أثناء 

                                                                 الوباء.                              
( اىم المعوقات التي يواجيا معممي اإلعاقة السمعية في تدريس 0205وأوضحت دراسة نايف التويم ) 

التربية اإلسالمية الكترونيا لطمبة مدارس التعميم العام بمكة المكرمة. حيث تكونت عينة الدراسة من 
ما ومعممة، واستخدمت الدراسة استبانة المعوقات التي يواجيا معممي اإلعاقة السمعية في ( معم22)

تدريس التربية اإلسالمية الكترونيا لطمبة مدارس التعميم العام بمكة المكرمة من اعدادا الباحث. اظيرت 
لتي تتعمق بالمعمم ثم نتائج الدراسة بان المعوقات اإلدارية حصمت عمى المرتبة األولى. يمييا المعوقات ا

الطالب وأخيرا المعوقات التعميمية. بينما ال توجد فروق في تقديرات عينة الدراسة تعزى الى متغير 
الجنس وعدد الدورات وسنوات الخبرة والمؤىل العممي ماعدا المعوقات التي تتعمق بالمعمم فكانت لصمح 

 من حصل عمى دورات تدريبية.   
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 إجساءاث البحث: 

: منيج البحث: لقد اعتمدت الباحثة في الدراسة الحالية عمى المنيج الوصفي التحميمي وذلك اوال
 لمناسبتو لطبيعة البحث وأىدافو. 

 عينة الدراسة:  ثانيا:
( طالبا وطالبو من الطالب ذوى اإلعاقة السمعية بمدرسة االمل 54تكونت عينة الدراسة من ) -

وبمغ  ( سنو؛52-8لمصم وضعاف السمع بمحافظة اإلسماعيمية حيث تراوحت أعمارىم ما بين )
بدرجة ذكاء متوسطة فأعمى ( 2202قدره )( وبانحراف معياري 52.5متوسط اعمارىم الزمنية )

 ي يوضح توزيع افراد العينة. بناءا عمى سجالت المدرسة والجدول التال
 ( توزيع افراد العينة وفقا والمرحمة الدراسية ودرجة االعاقة5جدول )

 المجموع النسبة  العدد   المتغير  

 54 %55.4 02 الصم درجة االعاقة 

 %5.55 04 ضعاف السمع

المرحمة 
 الدراسية

 54 %3.33 54 ابتدائي

 %22.5 54 إعدادي 

 %3.33 54 ثانوي

 أداة البحث:  ثالثا:
الدراسة الحالة استبان الصعوبات التي تواجو الطالب ذوى اإلعاقة الباحثة في لقد استخدمت 

السمعية في نظام التعميم عن بعد )اعداد الباحثة(، ومن اجل اعداد المقياس بصورة دقيقة قامت 
قة منيا دراسة )سناء الجمعان ،صفاء الباحثة باالطالع عمى االدبيات، واألطر النظرية، والدراسات الساب

، عبد 0252؛ عمى حنفي، جابر الحاجي ،0252؛ ايمان الجبر، أسماء الخضير ، 0252الجمعان ، 
،                                                        0202المكاوى،العزيز السممي، إسماعيل 

Matthew J. Erickson1, Karen H. Larwin,2016  )تي اىتمت بالصعوبات التي تواجو ال
 الطالب ذوي اإلعاقة في نظام التعميم من وجو نظر الطالب والمعممين واولياء األمور.

وقد تم وضع االستبيان في صورتو االولية حيث تكون من جزئيين األول يتضمن البيانات  االولية 
في صورتو األولية فقرات االستبيان يتضمن وىى : االسم ، العمر  ، المرحمة الدراسية والجزء الثاني 

خمسة ابعاد ) الصعوبات التقنية ، الصعوبات التعميمية ، الصعوبات االجتماعية ، الصعوبات  من
( فقرة 04فقرات ليصيح المقياس عبارة عن ) 4المادية ، الصعوبات النفسية ( حيث تكون كل بعد من 

ابدا ( ولموصول لمصورة  -نادرا –أحيانا -غالبا – مقسمو ويتم اإلجابة وفقا لممقياس الخماسي ) دائما
النيائية لممقياس تم حساب الخصائص السيكومترية لممقياس من حيث الصدق والثبات وذلك من 

 خالل : 
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( من 52-8تتراوح أعمارىم ما بين )طالبا وطالبو  22االستعانة بعينو تقنين تكونت من  -5
 دق لممقياس من خالل حساب الصتم  ، السمعيةالطالب ذوي اإلعاقة 

من المحكمين المتخصصين في مجال  52صدق المحكمين: تم عرض االستبيان عمى  -
التربية الخاصة وعمم النفس لتحكيم العبارات التي يحتوييا االستبيان من حيث مدى مناسبتيا 
لقياس الغرض من المقياس او عدم ومالءمتيا وقد اتفق المحكمين عمى اجراء بعض 

عادة صياغة لمبعض االخر وتم التعديالت ف ي الصياغة والغرض واضافة بعض العبارات وا 
 %(.84االبقاء عمى العبارات التي حصمت عمى نسبة اتفاق) 

  صدق االتساق الداخمي -
( طالبا وطالبو من الصم وضعاف السمع كعينة استطالعية 22تم تطبيق االستبيان عمى )

ثم حساب كال من معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكمية لممحور الذي تنتمي اليو 
وتم استخدام معامل ارتباط بيرسون وتبين ان جميع االبعاد تتمتع بارتفاع االتساق الداخمي 

 في قياس ما وضعت من اجمو كما ىو موضح في الجدول التالي:وصدقيا 
 ( معامالت االرتباط بيرسون لعبارات المقياس مع الدرجة الكمية0جدول )

رقم  البعد
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم  البعد
 العبارة

معامل 
 االرتباط

رقم  البعد
 العبارة

معامل 
 االرتباط

البعد 
األول: 

الصعوبات 
 التقنية

البعد  **2.245 5
الثاني: 

الصعوبات 
 التعميمية 

5 2.480 
** 

البعد 
الثالث: 

صعوبات 
 اجتماعية 

5 2.225** 

0 2.225 
** 

0 2.450 
** 

0 2.242 
** 

2 2.280 
** 

2 2.258 
** 

2 2.208 
** 

5 2.245** 5 2.422** 5 2.252** 

4 2.250 
** 

4 2.220 
** 

4 2.208 
** 

البعد 
الرابع: 
ات الصعوب
 المادية

5 2.248 
** 

البعد 
الخامس: 
الصعوبات 
 النفسية 

5 2.424 
** 

 

0 2.202** 0 2.285** 

2 2.255 
** 

2 2.224 
** 

5 2.228 
** 

5 2.282 
** 

4 2.225** 4 2.455** 

        2.25** دالة عند مستوى الداللة 
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جة الكمية ودالة عند مستوى الداللة فقرات المقياس بالدر  يتضح من الجدول السابق ارتباط كل -
فأقل مما يدل عمى صدق االتساق الداخمي بين العبارات والدرجة الكمية ومناسبتيا لقياس  2.25

 ما اعتدت لقياسو.
( معامالت ابعاد مقياس المشكالت النفسية المترتبة عمى التباعد االجتماعي لمطالب الصم 2جدول )

 بالدرجة الكمية لممقياس
 معامل االرتباط بالدرجة الكمية  لبعد ا م
 ** 2.222 الصعوبات التقنية  5
 ** 2.282 الصعوبات التعميمية  0
 ** 2.425 الصعوبات االجتماعية  2
 ** 2.222 الصعوبات المادية  5
 ** 2.222 الصعوبات النفسية  4

 ثبات المقياس: لحساب ثبات المقياس تم استخدام طريقتين وىما  -
إعادة القياس: تم حساب معامالت الثبات ألبعاد مقياس المشكالت النفسية المترتبة عمى  طريقة -5

وطالبو عن طريق  طالبا 52التباعد االجتماعي لمطالب الصم عمى عينة من الطالب الصم قواميا 
( يوم والجدول 02حساب معامل االستقرار وذلك من خالل تطبيق المقياس مرتين بفارق زمني )

 وضح معامالت الثبات:التالي ي
 ( معامالت الثبات ألبعاد المقياس بطريقو إعادة القياس5جدول )

 الداللة معامالت االرتباط ابعاد المقياس م
 2.25 2.82 الصعوبات التقنية 5
 2.25 2.22 الصعوبات التعميمية 0
 2.25 2.82 الصعوبات االجتماعية 2
 2.25 2.20 الصعوبات المادية 5
 2.25 2.24 النفسية الصعوبات 4
 2.25 2.22 الدرجة الكمية 2

يتضح من الجدول السابق ان جميع قيم ابعاد المقياس والدرجة الكمية دالة احصائيا عند مستوى 
 وىذا يؤكد االتساق الداخمي لممقياس. 2.25الداللة 

ف معرفة مدى طريقة الفا كرونباخ: قامت الباحثة بحساب ثبات المقياس بطريقة الفا كرونباخ بيد -0
تجانس درجات االستبيان، وذلك من خالل استخدام درجات الثبات السابقة وتم الحصول عمى 

 معامالت الثبات التالية:
 ( معامالت الثبات ألبعاد المقياس بالدرجة الكمية بطريقو الفا كرونباخ4جدول )
 الداللة االرتباط معامالت ابعاد المقياس  م
  2.25 2.85 الصعوبات التقنية  5
  2.25 2.85 الصعوبات التعميمية  0
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  2.25 2.22 الصعوبات االجتماعية  2
  2.25 2.82 الصعوبات المادية  5
  2.25 2.22 الصعوبات النفسية  4
 2.25 2.84 الدرجة الكمية           2

مية دالة يتضح من الجدول السابق ان جميع قيم معامالت الثبات ألبعاد االستبيان والدرجة الك
 ، وىذا يؤكد انيا معامالت ارتباط مقبولة وجيدة لثبات المقياس.  2.25احصائيا عند مستوى الداللة 

 نتائج الدزاست وهناقشتها: سىف يتن ػسضها حسب تساؤالث الدزاست 
 ما أىم الصعوبات التي تواجو الطالب ذوى اإلعاقة السمعية في التعميم عن بعد  السؤال األول:
عمى ىذا التساؤل تم استخدام المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، واالىمية النسبية  ولإلجابة

 والجدول التالي يوضح النتائج.
( المتوسطات واالنحراف المعياري الىم الصعوبات التي يواجيا الطالب ذوى اإلعاقة السمعية 2جدول )

 في التعميم عن بعد
المتوسط  االبعاد

 الحسابي 
االنحراف 

 معياري ال
األىمية 
 النسبية 

 درجة الموافقة

 دائما  2 2.25 2.55 البعد األول: الصعوبات التقنية 
 دائما  0 2.24 2255 البعد الثاني: الصعوبات التعميمية 

 غالبا  5 2.42 0.82 البعد الثالث: الصعوبات االجتماعية 
 دائما  5 2.54 2.52 البعد الرابع: الصعوبات المادية 

 غالبا  4 2.48 0.82 د الخامس: الصعوبات النفسية البع
يتضح من الجدول السابق ان ترتيب االبعاد من حيث المتوسط الحسابي ودرجة الموافقة من قبل 
الطالب ذوي اإلعاقة السمعية جاءت كالتالي: في المرتبة األولى المشكالت المادية بمتوسط حسابي 

ا. ثم جاءت الصعوبات التعميمية في المرتبة الثانية بمتوسط بدرجة دائم 2.54وانحراف معياري  2.52
بدرجة دائما. وقد احتمت المرتبة الثالثة في الصوبات التي تواجو  2.24وانحراف معياري  2.55

 2.55الطالب ذوي اإلعاقة السمعية في نظام التعميم عن بعد الصعوبات التقنية بمتوسط حسابي 
ما، ثم جاءت الصعوبات االجتماعية في المرتبة الرابعة بمتوسط بدرجة دائ 2.25وانحراف معياري 

بدرجة غالبا وأخيرا جاءت الصعوبات النفسية في المرتبة  2.42وانحراف معياري  0.82حسابي 
ا يعنى ان الصعوبات 5وبدرجة غالبا، وىذ 2.48وانحراف معياري  0.82الخامسة بمتوسط حسابي 

ن حيث: ارتفاع تكمفة االنترنت، وعدم القدرة عمى شراء أجيزة المادية جاءت في المرتبة األولى م
؛ ايمان 0252سناء الجمعان، صفاء الجمعان ، وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة كال من:كمبيوتر حديثة.

، عبد العزيز السممى، إسماعيل  0252؛ عمى حنفي، جابر الحاجي ،0252الجبر، أسماء الخضير ،
                                                               0202المكاوي، 
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Isai,A;Geraldine,D;Shelen, A; Saabdev, K; Saravanan, M,Hee 

SioChing;Pushpa K; Selvajothi ,R; Shasthrika, B& Vasudevan, N)2020 
،Rayyan Rafidi,2020 

لمعوقات التي تواجو كال من حيث اشارت ىذه الدراسات الى ان معظم الصعوبات او المشكالت او ا
استيعاب المادة الدراسية، والمنافسة  الطالب ذوي اإلعاقة السمعية ومعممييم يمكن حصرىا في: عدم

مع الطالب العاديين. وصعوبات بيئية مثل صعوبة المشاركة في األنشطة. والصعوبات االجتماعية مثل 
تعطل أجيزة السمع، التأثير من المحيطين بيم و عدم مراعاة ظروفيم من المعممين والنظرة السمبية ليم 

عمى فيم الدروس، عدم القدرة عمى التعامل الجيد مع الكمبيوتر واألجيزة عبر اإلنترنت والشعور 
كما أن الطالب الذين أصبحوا أكثر عزلو  باإلحباط أثناء الدروس عبر اإلنترنت لصعوبة التواصل.

عي تجاه اآلخرين. وترجع الباحثة ىذه النتيجة الى ارتفاع وانطواء وفقدوا ميارات تفاعميم االجتما
تكاليف الحياة المادية ومنيا زيادة تكمفة االنترنت، وارتفاع أسعار األجيزة الحديثة كما تمثل لغة اإلشارة 
عائقا كبيرا اثناء تعمم الطالب مما يجعميم يجدون صعوبة في التعمم باستخدام االنترنت نظرا لتقطع 

 عدم وصول اإلشارة بشكل سميم. اإلشارة و 
 .تواجو الطمبة ذوي اإلعاقة السمعية في نظام التعميم عن بعدما الصعوبات التقنية : السؤال الثاني

ولإلجابة عمى ىذا التساؤل تم استخدام المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، واالىمية النسبية 
 والجدول التالي يوضح النتائج.

ات واالنحراف المعياري الىم الصعوبات التقنية التي يواجيا الطالب ذوى اإلعاقة ( المتوسط2جدول )
 السمعية في التعميم عن بعد

المتوسط  فقرات البعد األول: الصعوبات التقنية 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

األىمية 
 النسبية 

 درجة الموافقة

 دائما  5 5.52 0.42 شبكة االنترنت ضعيفة في معظم األحيان-5
 دائما  2 5.25 0.20 ينقطع النت بشكل متكرر اثناء الدرس-0
 دائما  0 5.55 0.02 احتاج الى كمبيوتر حديث يساعدني في الدراسة-2
 غالبا  5 5.24 5.22 فيديوىات الدروس غير واضحة ومتقطعة -5
احتاج الى فني متخصص في الكمبيوتر لمعالجو المشكالت -4

 التقنية 
 غالبا  4 5.05 5.45

يتضح من الجدول السابق من خالل إجابات الطالب عمى بعد الصعوبات التقنية التي يواجييا 
الطالب ذوي اإلعاقة السمعية في التعميم عن بعد ، ومن خالل حساب المتوسطات واالنحراف المعياري 

ة كمبيوتر حديثة نجد ان  ابرز الصعوبات التقنية تتمركز في ضعف شبكة االنترنت ،الحاجة الى أجيز 
وبانحراف معياري  0.20، 0.02،  0.42،و انقطاع النت المستمر حيث بمغ المتوسط الحسابي  

.بينما تنخفض الصعوبات في تقطع الفيديوىات التعميمية اثناء الدراسة  5.25، 5.55، 5.52
يديوىات والحاجة الى فنى متخصص في الكمبيوتر ،وقد يعود ذلك قدرة الطالب عمى البحث عبر ف
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اليوتيوب حول كيفية حل مشاكل الكمبيوتر والتعامل معيا وتحميل الفيديوىات التعميمية لمشاىده مرة 
 ,Isai,A;Geraldine,D;Shelen, A; Saabdevأخرى .وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة كال من: 

K; Saravanan, M,Hee SioChing;Pushpa K; Selvajothi ,R; Shasthrika, B& 

Vasudevan, N)2020 ،Rayyan Rafidi,2020 
تعطل أجيزة السمع لمطالب مما يؤثر عمى فيم الدروس، عدم وترجع الباحثة ىذه النتيجة الى 

القدرة عمى التعامل الجيد مع الكمبيوتر واألجيزة عبر اإلنترنت، وشعور الطالب باإلحباط أثناء الدروس 
ود متخصصين إلصالح اعطال االنترنت وأجيزة عبر اإلنترنت لصعوبة التواصل مع االخرين وعدم وج

 الحاسوب . 
تواجو الطمبة ذوي اإلعاقة السمعية في نظام التعميم عن ما الصعوبات التعميمية : ثالثالسؤال ال

 .بعد
ولإلجابة عمى ىذا التساؤل تم استخدام المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، واالىمية النسبية 

 لنتائج.والجدول التالي يوضح ا
( المتوسطات واالنحراف المعياري الىم الصعوبات التعميمية التي يواجيا الطالب ذوى اإلعاقة 2جدول )

 السمعية في التعميم عن بعد
المتوسط  : الصعوبات التعميمية ثانىفقرات البعد ال

 الحسابي 
االنحراف 
 المعياري 

األىمية 
 النسبية 

درجة 
 الموافقة

 دائما  0 5.02 0.42 ئق اثناء التعميم عن بعدتمثل لغة اإلشارة عا-2
 دائما  5 5.08 0.22 معظم الدورات والمحاضرات غير مترجمة بمغة اإلشارة  -2
أجد صعوبة في تفيم الدروس والمحاضرات بصورة صحيحة -8

 باألنترنت 
 غالبا 5 5.02 5.24

 دائما  2 5.24 5.20 عدم مراعاة المعممون لمفروق الفردية اثناء الشرح 2
 غالبا  4 5.22 5.54 التعميم عن بعد يحتاج الى مجيود كبير اثناء التعمم  -52

يتضح من الجدول السابق من خالل إجابات الطالب عمى بعد الصعوبات التعميمية التي يواجييا 
 الطالب ذوي اإلعاقة السمعية في التعميم عن بعد ، ومن خالل حساب المتوسطات واالنحراف المعياري

معظم الدورات والمحاضرات غير مترجمة بمغة اإلشارة  نجد ان  ابرز الصعوبات التعميمية تتمركز في أن 
، عدم مراعاة المعممون لمفروق الفردية اثناء الشرح ،  ،وتمثل لغة اإلشارة عائق اثناء التعميم عن بعد

بعد يحتاج الى مجيود  التعميم عنصعوبة في تفيم الدروس والمحاضرات بصورة صحيحة باألنترنت، 
 5.54، 5.54،  5.24، 5.20، 0.42،  0.22كبير اثناء التعمم .حيث بمغ المتوسط الحسابي  

. وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة كال من  5.22،  5.02، 5.24، 5.02، 5.08وبانحراف معياري 
 ،0202عبد العزيز السممي، إسماعيل المكاوي،

الباحثة ان ذلك بسبب عدم وجود كوادر تعميمية متخصصة  ( وترى0252دراسة رباب الباسل. )و 
ومدى أىمية استخدم لغة اإلشارة اثناء التعميم اإللكتروني. وعدم ترجمو الدورات الدروس بمغة إشارة 
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مما يؤثر عمى تعمميم لذا يجب االىتمام باإلشارة الى الصعوبات التعميمية التي تواجو الطالب ذوي 
 اإلعاقة السمعية.

تواجو الطمبة ذوي اإلعاقة السمعية في نظام التعميم عن ما الصعوبات االجتماعية : سابغال الالسؤ
 .بعد

ولإلجابة عمى ىذا التساؤل تم استخدام المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، واالىمية 
 النسبية والجدول التالي يوضح النتائج.

صعوبات االجتماعية التي يواجيا الطالب ذوى ( المتوسطات واالنحراف المعياري الىم ال52جدول )
 اإلعاقة السمعية في التعميم عن بعد

المتوسط  : الصعوبات االجتماعية  ثالثفقرات البعد ال
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

األىمية 
 النسبية 

درجة 
 الموافقة

 دائما  0 5.24 5.52 احتاج الى مساعدة أسرتي اثناء التعميم عن بعد -55
خروج والدي لمعمل يجعمني أجد صعوبات كثيرة اثناء التعميم عن – 50
 بعد 

 دائما  2 2.42 5.02

 غالبا 5 2.40 5.28 أجد صعوبة في التركيز اثناء التعميم عن بعد بسبب أخواتي  -52
 دائما  5 5.22 5.25 احتاج مساعدة والدي لترجمو بعض الدورات والدروس باإلشارة -55
 غالبا  4 2.42 5.28 مع زمالئي اثناء التعميم عن بعد  يصعب التواصل-54

يتضح من الجدول السابق من خالل إجابات الطالب عمى بعد الصعوبات االجتماعية التي يواجيا 
الطالب ذوي اإلعاقة السمعية في التعميم عن بعد، ومن خالل حساب المتوسطات واالنحراف المعياري 

ة تتمركز في الحاجة لمساعدة الوالدين اثناء التعميم عن بعد لترجمو نجد ان أبرز الصعوبات االجتماعي
خروج الوالدين لمعمل يتسبب في صعوبات كثيرة اثناء التعميم عن بعض الدورات والدروس باإلشارة، 

، 5.25، 5.25، صعوبة التواصل مع الزمالء اثناء التعميم عن بعد. حيث بمغ المتوسط الحساب يبعد
.وتتفق ىذه النتيجة 2.42 2240 2.42، 5.24، 5.22، وبانحراف معياري 5.28، 5.28، 5.02

الباحثة ان ذلك يعود الى عدم وجود خطة  0202عبد العزيز السممي، إسماعيل المكاوي، مع دراسة 
 لألنشطة واأللعاب اثناء التعميم عن بعد لمترويح عن الطمبة والتواصل مع زمالئيم.

 .تواجو الطمبة ذوي اإلعاقة السمعية في نظام التعميم عن بعدلمادية ما الصعوبات ا: اه السؤال اخل
ولإلجابة عمى ىذا التساؤل تم استخدام المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، واالىمية النسبية 

 والجدول التالي يوضح النتائج.
لطالب ذوى اإلعاقة ( المتوسطات واالنحراف المعياري الىم الصعوبات المادية التي يواجيا ا8جدول )

 السمعية في التعميم عن بعد
المتوسط  : الصعوبات المادية  رابعفقرات البعد ال

 الحسابي 
االنحراف 
 المعياري 

األىمية 
 النسبية 

درجة 
 الموافقة

 دائما  5 5.44 2.22 التكمفة المادية لألنترنت كبيرة -52
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 دائما  0 5.58 2.20 احتاج الى شحن باقة النت عدة مرات في الشير -52
 دائما  5 5.45 0.45 احتاج الى شراء أجيزة حديثة مثل الياتف المحمول وكمبيوتر وطابعو -58
 دائما  4 5.55 0.42 بعض الدروس التعميمية والدورات تحتاج الى اشتراكات شيرية -52
 دائما  2 5.42 0.82 عند تعطل األجيزة تحتاج الى صيانة بتكمفو مادية كبيرة -02

يتضح من الجدول السابق ومن خالل إجابات الطالب عمى بعد الصعوبات المادية التي يواجيا 
الطالب ذوي اإلعاقة السمعية في التعميم عن بعد، ومن خالل حساب المتوسطات واالنحراف المعياري 

ن باقة النت الى شح التكمفة المادية لألنترنت كبيرة، الحاجةنجد ان أبرز الصعوبات المادية تتمركز في 
عدة مرات في الشير الحاجة الى شراء أجيزة حديثة مثل الياتف المحمول وكمبيوتر وطابعو، وان 

، 2.22بعض الدروس التعميمية والدورات تحتاج الى اشتراكات شيرية. حيث بمغ المتوسط الحسابي 
احتمت ، وقد 5.55، 5.45، 5.42، 5.58، 5.44وبانحراف معياري 0.42، 0.45، 0.82، 2.20

الصعوبة المادية المركز األول، وترى الباحثة ان ذلك بسبب شعور الطالب بالتكمفة المادية العالية 
الستخدام االنترنت وشعور الطالب بالحرج من اسرىم عن طمب الفموس لشحن باقة النت عدة مرات. 

ءت التحديات حيث جا 0252ايمان الجبر، أسماء الخضير ،وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة كال من 
 المادية واإلدارية في المرتبة األولى لدييم سواء لممعممين او الطالب.

تواجو الطمبة ذوي اإلعاقة السمعية في نظام التعميم عن ما الصعوبات النفسية : السؤال السادس
 .بعد

سبية ولإلجابة عمى ىذا التساؤل تم استخدام المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، واالىمية الن
 والجدول التالي يوضح النتائج.

( المتوسطات واالنحراف المعياري الىم الصعوبات النفسية التي يواجيا الطالب ذوى اإلعاقة 55جدول )
 السمعية في التعميم عن بعد

المتوسط  : الصعوبات النفسية   خامسفقرات البعد ال
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

األىمية 
 النسبية 

 قةدرجة المواف

 غالبا 2 5.24 5.08 اشعر بالوحدة اثناء التعميم عن بعد لعدم وجود أصدقائي معي  -05

 غالبا 5 5.42 5.24 أشعر بالممل اثناء التعميم عن بعد بسبب عدم التفاعل – 00

 غالبا 0 5.40 5.25 اشعر باإلكتاب بسبب العزلة والتباعد  -02
 غالبا 4 2.22 5.05 اجمس في غرفتي بمفردي فترات طويمو  -05
 غالبا  5 2.42 5.04 اشعر باإلحباط عندما اريد ابدا رأى وال أستطيع اثناء التعميم عن بعد  -04

يتضح من الجدول السابق من خالل إجابات الطالب عمى بعد الصعوبات النفسية التي يواجيا 
طات واالنحراف المعياري الطالب ذوي اإلعاقة السمعية في التعميم عن بعد، ومن خالل حساب المتوس

 بالممل اثناء التعميم عن بعد بسبب عدم التفاعل، الشعورنجد ان أبرز الصعوبات النفسية تتمركز في 
  باإلكتاب بسبب العزلة والتباعد، الشعور بالوحدة اثناء التعميم عن بعد لعدم وجود االصدقاء ، الشعور

ستطيع اثناء التعميم عن بعد  ، الجموس لفترات طويمة في واإلصابة باإلحباط عندما يريد ابدا الرأي وال ي
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وبانحراف  5.05،  5.04،  5.08،  5.25،  5.24الغرفة وحيدا وبمغت المتوسطات الحسابية 
. وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة كال من:  2.22،  2.24،  5.24،  5.40،  5.42معياري 

Isai,A;Geraldine,D;Shelen, A; Saabdev, K; Saravanan, M,Hee SioChing;Pushpa 

K; Selvajothi ,R; Shasthrika, B& Vasudevan, N)2020 ،Rayyan Rafidi,2020  من
أن الطالب الذين أصبحوا أكثر عزلو وانطواء وفقدوا ميارات تفاعميم االجتماعي تجاه  حيث

ة ىم يجمسون بمفردىم اآلخرين.وترجع الباحثة ىذه النتيجة الن التعميم عن بعد يجعل الطالب في عزل
في غرفتيم من اجل التركيز في السماع الى الدروس مما يجعميم بمعزل عن اسرىم . كما ال يرون 
اصدقائيم وجيا لوجو مما يجعميم ال يستطيعون التواصل اجتماعيا مما يتسبب ليم في العزلة 

يجعميم عرضة لمتنمر  االجتماعية. كما ان انشغال الوالدين بالعمل وتركيم لوحده عبر االنترنت
 االلكترونى مما يتسبب ليم بمشاكل نفسية عديدة.

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات الطالب ذوي اإلعاقة السمعية عمى  السؤال السابغ:
طبقا لممرحمة  الصعوبات التي تواجو الطمبة ذوي اإلعاقة السمعية في نظام التعميم عن بعداستبانة 
 الدراسية.

( مح حساب Independent Samples Testجابة عمى ىذا التساؤل تم استخدام اختبار )ولإل
 المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، والجدول التالي يوضح النتائج.

الصعوبات التي تواجو بين درجات الطالب ذوي اإلعاقة السمعية عمى استبان ( الفروق 50جدول )
 طبقا لممرحمة الدراسية نظام التعميم عن بعدالطمبة ذوي اإلعاقة السمعية في 

المرحمة  االبعاد 
 الدراسية

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

الداللة  قيمو ف 
 اإلحصائية 

 2.42 2.42 2.52 0.42 االبتدائي البعد األول: الصعوبات التقنية 

 2.52 0.08 اإلعدادي 
 2.82 0.22 الثانوي 

 2.22 2.28 2.42 0.22 االبتدائي لصعوبات التعميمية البعد الثاني: ا

 2.44 0.22 اإلعدادي 
 2.42 5.28 الثانوي 

 2.25 5.25 2.48 5.82 االبتدائي البعد الثالث: الصعوبات االجتماعية 
 2.20 0.55 اإلعدادي 
 2.45 5.82 الثانوي 

 2.85 2.02 2.42 5.82 االبتدائي البعد الرابع: الصعوبات المادية 
 2.42 5.84 اإلعدادي 
 2.44 5.82 الثانوي 

  2.24 2.50 2.20 0.22 االبتدائي البعد الخامس: الصعوبات النفسية 
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 2.24 0.55 اإلعدادي 
 2.25 0.25 الثانوي 

 2.20 2.28 2.52 0.28 االبتدائي المجموع 
 2.52 0.55 اإلعدادي 
 2.52 0.20 الثانوي

بين درجات  2.24يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
الصعوبات التي تواجو الطمبة ذوي اإلعاقة السمعية في الطالب ذوي اإلعاقة السمعية عمى استبان 

الب في كافة طبقا لممرحمة الدراسية. وترجع الباحثة ىذه النتيجة الى ان جميع الط نظام التعميم عن بعد
المراحل يشعرون بنفس الصعوبات حيث ان لغة اإلشارة ىي العائق األساسي والمشترك بينيم، فجميع 
المراحل دائما بحاجة الى مساعدة المحيطين بيم وبحاجة الى ترجمة الدروس بمغة اإلشارة. وجميعيم 

تكمفتو المادية. لذلك فيم يشعرون بالممل والضيق من عدم رؤية اصدقائيم زمن انقطاع النت وارتفاع 
متشابيين في جميع الصعوبات وال توجد بينيم فروق. وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة إبراىيم العدرة 

( والتي أشار فييا الى عدم وجود فروق في الصعوبات التي يواجيا الطالب ذوي اإلعاقة ترجع 0252)
التعميمية وارجعيا الى زيادة صعوبة  الى المستوى الدراسي، ولكن اوجد اختالف فقط في الصعوبات
 المواد الدراسية والمناىج كمما تقدم الطالب في المراحل الدراسية.  

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات الطالب ذوي اإلعاقة السمعية عمى : السؤال الثاهن
طبقا درجة  م عن بعدالصعوبات التي تواجو الطمبة ذوي اإلعاقة السمعية في نظام التعمياستبانة 
 االعاقة.

( مح حساب Independent Samples Testولإلجابة عمى ىذا التساؤل تم استخدام اختبار )
 المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، والجدول التالي يوضح النتائج.

 الصعوبات التي تواجوبين درجات الطالب ذوي اإلعاقة السمعية عمى استبان ( الفروق 52جدول )
 طبقا درجة اإلعاقة الطمبة ذوي اإلعاقة السمعية في نظام التعميم عن بعد

المرحمة  االبعاد 
 الدراسية

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

الداللة  قيمو ف 
 اإلحصائية 

 2.25 2.22 2.42 0.22 صم البعد األول: الصعوبات التقنية 

 2.42 0.22 ضعاف سمع  
 5.25 2.25 2.25 5.82 صم عوبات التعميمية البعد الثاني: الص

 2.42 5.84 ضعاف سمع  
 2.24 2.54 2.20 0.28 صم البعد الثالث: الصعوبات االجتماعية 

 2.22 0.52 ضعاف سمع  
 2.25 2.58 2.25 0.50 صم البعد الرابع: الصعوبات المادية 

 2.20 5.82 ضعاف سمع  
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  2.80 2.02 2.22 5.85 صم نفسية البعد الخامس: الصعوبات ال
 2.42 5.82 ضعاف سمع  

 2.25 2.22 2.54 0.55 صم المجموع 
 2.58 0.52 ضعاف سمع  

بين درجات  2.24يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
مبة ذوي اإلعاقة السمعية في الصعوبات التي تواجو الطالطالب ذوي اإلعاقة السمعية عمى استبانة 

طبقا درجة االعاقة. وترجع الباحثة ىذه النتيجة الى ان الطالب المعاقين سمعيا  نظام التعميم عن بعد
من صم وضعاف سمع يتعاممون نفس المعاممة من جميع المحيطين بيم اباء ومعممين واالقارب مما 

بقايا سمع ويعتمدون عمى لغة اإلشارة فقط يؤثر عمى الطالب ضعاف السمع ويقتل ما تبقى لدييم من 
( والتي 0252مثل الصم وينسوا ان لدييم بقايا سمعية. وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة إبراىيم العدرة )

أشار فييا الى عدم وجود فروق في الصعوبات التي يواجيا الطالب ذوى اإلعاقة ترجع الى درجة 
( والتي اشارت الى عدم وجود 0252جابر الحاجي )اإلعاقة. وتتفق أيضا مع دراسة عمى حنفي، 

فروق ذات داللة إحصائية لواقع مشكالت الصم وضعاف السمع تعزى لمتغير شدة اإلعاقة. وترجع 
الباحثة النتيجة الى وجود تشابو بين البيئات التعميمية، والظروف االجتماعية، والضغوط النفسية، 

عاف السمع. فيم في مدرسة واحدة ليم نفس المعممين والظروف الطبية التي يتعرض ليا الصم وض
 ونفس المواد الدراسية وأيضا يتمقون نظام التعميم بنفس األسموب فيم تحت نفس الظروف والضغوط.         

 ومن خالل النتائج التي توصمت الييا الباحثة في البحث الحالي يمكن استخالص التوصيات التالية:  
 لبحث الحالي عمى المستوى التطبيقي، وفى البحوث المستقبمية.االستفادة من نتائج ا-
 ضرورة توفير ميزانية مخصصة لمتعميم عن بعد لمساعدة الطالب الصم وضعاف السمع.-
تقميل تكمفة االنترنت واألجيزة الحديثة لمطالب ذوي االحتياجات الخاصة لمساعدتيم اثناء التعميم عن -

 بعد.
 روس بمغو اإلشارة مع جعل الدورات مجانية ليم؟ترجمو جميع الدورات والد-
تدريب الكوادر البشرية التي تعمل معيم خالل منظومة التعميم عن بعد حول كيفية التعامل مع الصم  -

 وضعاف السمع لتحقيق أكبر استفادة. 
 دريب المعممين عمى استخدام التقنيات الحديثة ونظم التعميم الجديدة.-
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 املساجغ

(. التحديات التي تواجو الطمبة ذوي اإلعاقة في الجامعة األردنية دراسة 0522إبراىيم احمد العدرة )-
                                       . 0252:0220صص ، الجامعة األردنية، 52ميدانية. العموم اإلنسانية واالجتماعية، المجمد 

(. اتجاىات أولياء األمور ومعممي التربية الخاصة نحو دور التعميم اإللكتروني     0252امال الصايغ )-
ووسائل التقنيات الحديثة في تحسين المستوى التعميمي وبعض متغيرات المقاومة اإليجابية لألطفال 

  252: 222صصة، المجمد الخامس ، ص ص المعاقين، المجمة التربوية المتخ
(. التحديات التي تواجو معممات 0252ايمان عبد العزيز الجبر، أسماء عبد العزيز الخضير ) -

الطالبات الصم وضعاف السمع في استخدام التقنيات الحديثة بالمرحمة الثانوية، المجمة العربية لعموم 
                             .   525: 525اسع، جميورية مصر العربية، ص ص اإلعاقة والموىبة، المجمد الثالث، العدد الت

(. كفايات التعميم اإللكتروني لمعممي المعاقين سمعيا من وجية 0252حسنين عمى يونس عطا ) -
التعميم اإللكتروني( بالجامعات المصرية والسعودية، المجمة الدولية  –نظر أساتذة )اإلعاقة السمعية 

، ص التربوية والنفسية، المؤسسة العربية لمبحث العممي والتنمية البشرية، العدد السابع لمعموم
  . 055: 582ص
(. أثر استخدام بيئات التعمم اإلليكتروني التفاعمي القائمة عمى 0252رباب محد عبد الحميد الباسل )-

السمع، الجمعية العربية  منصات التواصل االجتماعي عمى تنمية نواتج التعمم لمتالميذ الصم وضعاف
 .  552: 54،ص ص 32لتكنولوجيا التربية، عدد

(. معوقات التعميم الرقمي لدى 0252صفاء عبد الظاىرة الجمعان، سناء عبد الظاىرة الجمعان ) -
، جميورية 2معممي التربية الخاصة من وجيو نظرىم، المجمة العربية لعموم اإلعاقة والموىبة العدد 

  . 525: 552ص  مصر العربية ص
(. التعميم المفتوح والتعميم عن بعد في الوطن العرب نحو التطوير 0255صالح عايد الشرىان )-

واإلبداع المؤتمر الرابع عشر لموزراء المسؤولين عن التعميم العالي والبحث العممي في الوطن العربي                     
https://www.researchgate.net/publication/263657315 

(. تحديات التعميم عن بعد  0202عبد العزيز بن شوق السممي، اسماعيل خالد عمى المكاوي )-
لمطالب ذوي اإلعاقة السمعية وسبل مواجيتيا في ظل الجوائح: فيروس كورونا المستجد أ نموذجا 

COVID-19 228: 044، جميورية مصر العربية، ص ص505، رابطة التربويين العرب، العدد  . 
(. لتعميم اإللكتروني التحديات والصعوبات وسبل التغمب 0250عبد المحسن بن عبد الرزاق الغديان )-

، جميورية مصر العربية، ص  5،العدد 58عمييا دراسات تربوية واجتماعية، جامعو حموان، مجمد 
  545: 502ص
جمة البحوث اإلسالمي، (. التعميم عن بعد وتحديات المستقبل، م0252عبد الفتاح محمود إدريس )-

 . 522:  525، ص ص  55العدد 
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(. مدى رضا طالب التعميم عن بعد بجامعة اإلمام محمد بن 0254بن محمد الرشود )هللا عبد -   
عن اإلرشاد األكاديمي وسبل تطوير من وجيو نظرىم، مجمة البحث العممي في التربية، ص  سعود    

 . 208: 482ص 
(. واقع مشكالت األطفال الصم وضعاف 0252جابر بين عمى الحاجي ) عمى عبد رب النبي حنفي، -

السمع في مرحمة ما قبل المدرسة من وجيو نظر المعممين والوالدين، المجمة العربية لعموم اإلعاقة 
  522.:552والموىبة، المجمد الثالث، العدد التاسع، جميورية مصر العربية، ص ص 

التعميم عن بعد والتفاعل االجتماعي، الدراسات العربية في (. 0250عبير مختار شاكر محمود )-
  . 422:  424التربية وعمم النفس، العدد الرابع والعشرون، جميورية مصر العربية، ص ص 

(. دور التعميم عن بعد في حل اشكاليات وباء كورونا المستجد، 0202محمد جابر محمود رمضان ) -
   5452: 5420رية مصر العربية، ص ص المجمة التربوية جامعو سوىاج، جميو 

(. التعميم عن بعد والتعميم المفتوح، الجمعية المصرية لتكنولوجيا 0252محمد عطية خميس ) -
  025:  042، جميورية مصر العربي ص ص 02التعميم، مجمد 

ربية (. المعوقات التي تواجو معممي اإلعاقة السمعية في تدريس الت0205نايف عبد اهللا التويم ) -
اإلسالمية   الكترونا لطمبة مدارس التعميم العام بمكة المكرمة. مجمة التربية الخاصة والتأىيل، العدد 

   ،525(، جميورية مصر العربية ص ص 52)
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