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  وتوفره في برنامج التعليم العالي للطالب الصم مدى أهمية العمل الجماعي 
 وضعاف السمع بجامعة الملك سعود من وجهة نظر العاملين 

 داد ـإع                           

 (*) ب ــ وهيـــان الـــن سليمـب ادلــع

 ص ــــــــملخ

عناصددا اسامدداعد   ددت   م اهددا  دد   عاددم   ددا اس ددا  ي     أهميددم هددت ه هددلد است الددم اسدد   ددت   
ببا ا ج است  يم اس اسد س طالب اسصم  ض اف اسسدم  جاا  دم اسم دع لد مم   دم الدتلتاه اسمدناج اسمصد د  
استح ي دددد    دددمع  اتمددد  است الدددم  ددد  عميددد  اس دددا  ي  ببا دددا ج است  ددديم اس ددداسد س طدددالب اسصدددم  ضددد اف  

 (  ام   مص ه است الم اس  اسنتائج استاسيم: 66غ عتمهم ) اسسم  جاا  م اسم ع ل مم  اسباس 
اس مددا اسامدداعد  دد   عادم   ددا اس ددا  ي   ددد با دا ج است  دديم اس دداسد س طددالب اسصددم عناصدا أع  ▪

 :  ا بم    حيث االهميم عاءت  ض اف اسسم  جاا  م اسم ع ل مم
 .  عمم اسثقم اسمتبامسم بي  اس ا  ي   د اسبا ا ج -1
 . جاال تماء    قبا اس ا  ي   د اسبا ا ج أي اع اساماعم   ما  كأ اا  ام  احت  عمم اسش م   -2

 . اساغبم  د اس ما اساماعد بي  اس ا  ي   د اسبا ا ج  -3

 .  قالم اسمااه  االم ا  بي  اس ا  ي   د اسبا ا ج  -4
أع  ددما ا اس مددا اسامددداعد  دد   عادددم   ددا اس دددا  ي   ددد با دددا ج است  دديم اس ددداسد س طددالب اسصدددم  ▪

 : عاءت  ا بم ض اف اسسم  جاا  م اسم ع ل مم  
 . اسمااه  االم ا  بي  اس ا  ي   د اسبا ا ج  هناك  قالم  د -1
 . يتم ا اسش م  جاال تماء    قبا اس ا  ي   د اسبا ا ج أي اع اساماعم   ما  كأ اا  ام  احت  -2
 .  تم ا اساغبم  د اس ما اساماعد بي  اس ا  ي   د اسبا ا ج  -3
 .  تم ا عناصا  خصائص اس ما اساماعد بي  اس ا  ي   د اسبا ا ج  -4

 اعد  سمتييداات كما أ ه ال  معت  ا ق ذات مالسم  د  ت  أهميم اس ما اسامداعد ا   م اهدا  
 . )اسانس،  اسمانم،  اسمستم  است  يمد  اسلباة( 

 - األهميم –است  يم اس اسد س طالب اسصم  ض اف اسسم   -اس ما اساماعد  : المفتاحية الكلمات 
 استم ا

 
 الــريــــاض  -جــامعــــة الملــك سعــــود  )*(
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Abstract 

This study aimed at the importance of the elements of the collective and 

the extent of its availability from the point of view of employees of the Higher 

Education Program for Deaf and Hard of Hearing Students at King Saud 

University. The study reached the following results: 

▪ The elements of collective action from the point of view of employees in the 

program of higher education for deaf and hard of hearing students at King 

Saud University ranked in terms of importance: 

1- The existence of mutual trust between the employees of the 

program. 

2- Having a sense of belonging by the employees of the program ie 

that the group acts as one individual. 

3- The desire to work together among the staff of the program. 

4- Sharing tasks and roles among the staff of the program. 

▪ The availability of teamwork from the point of view of workers in the 

program of higher education for deaf and hard of hearing students at King 

Saud University ranked: 

1- There is a sharing of tasks and roles among program personnel. 

2- There is a sense of belonging by the workers in the program, that 

is, the group acts as one individual. 

3- There is a desire to work together among the staff of the program. 

4- Elements and characteristics of teamwork are available among the 

program employees. 

There are no significant differences in the importance or availability of 

teamwork due to gender, occupation, educational level and experience. 

Keywords: Teamwork- Collaboration - Higher Education for Deaf and Hearing 

Impaired Students - Importance - Availability 
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   :ـةـــــدمـــــمقـ

جاألشدددلاو ذ ي اقعاقدددم  حقدددمقام،  صدددت ت اس تيدددت  ددد   االهتمددداه اس اودددد  اسمح دددد زايدددت 
اقشددا ة  ددد ا  اقيددم حقددمق ذ ي  قددت  ددم  اسقددما ي  استددد  ددنص ع دد  ع س ددا شددلص اسحدد   ددد است  دديم

ع دد   اسدد   منددي  األشددلاو ذ ي اقعاقددم  دد  اسحصددمم ع دد  است  دديم اسماددا د 2006اقعاقددم عدداه 
 ( 2007.قته اسمسا اة    اآلخاي   د اسماتم ات استد ي يشمع  ياا؛ ) نتب األ م اسمتحتة

اسد  است  دديم   صدا اسثددا   دد اسمم  ددم اس اويدم اسسد مميم  ددد اس است  دديم  دم اقشدا ة  ددد ليالدم      
  دت يبام ع د  اسمادا ات ،   ند  است سدم   د  ا نا يا ادا بت  ديم ذ ي االعاقدم  اسلاو بل ي االعاقم اس

س مصددمم باددم اسد  أ تددا  سددتم  يما دد  قددت ا ام   كمددا ياددب ، اسالئقدم جاسملددائا اسمنالددبم  ددد    دديمام
،   حقد  أهتا ده    هدلا است  ديماع  تد  اساادات اسملتصدم خطدم  ت  لدم س نادمف جندا  دا   د   دا 

 . ( 1416كما  ت  الئحم  ن م لياد .) ثيقم ليالم است  يم. 
   دديم الدتطاعه اسمم  دم اس اويددم اسسد مميم  دد  تدداة ي نيدم  عيددزة أع  ندام اسسدب   ددد  ادام   

 ادام    نادا    يم   أهيا اسطالب اسصم  ض اف اسسم   د عتم    اسماداالت   ناا ذ ي االعاقم
 ييددداال   حم دددال خدددالم اسسدددنمات اسماضددديم اذ كا ددده اسبتايدددم م اس ددداسد. حيدددث شدددات هدددلا اسمادددام است  دددي

ددد( جشدددأع ا احدددم اس اصدددم 1422/ 5/ 14(   دددا ي  ) 9173/ب/ 7جمما قددم اسمقددداه اسسدددا د اس دددايم  قدددم )  هد
س طالب اسصم  ض اف اسسم ؛ قكمدام م الدتام اساا  يدم  دد اسمم  دم اس اويدم اسسد مميم خاصدم  دد 

س طددالب اسصددم    ددم ا تتدداا بدداا ج است  دديم اس دداسد استقنيددم قبقددا اللددت تامهم   يددمسام  قددت ا ام.  اس  يددات
 دد عا  دم اسم دع لد مم   ض اف اسسم    ناا با ا ج است  يم اس اسد س طالب اسصم  ضد اف اسسدم 

جشدنا  اضد  ي تمت اسنااا  دد أي با دا ج ع د  است دا ع بدي  ا داامد   دت   مييد  األم ا    س سد اا   
   اال ا اسلي يساعت  د  حقي  اسنااا سالا اس ما

س نده سديس لداا  جداسغ األهميدم  دد عداسم اسيدمه أ دا است دا ع    اس ما اساماعد     اسم  مه اع   
 ددد  عدددتة  اس مدددا اسامددداعد  ددد  ددد  اسمادددم استاكيدددز ع ددد   دددا ي نيددده هدددلا اسمصدددط    واستددداسد  مائمدددال 

  شددددا كم  اسمقدددده يحددددتمها  سددددتم    ددددي   دددد  اسمشددددا كم سددددتميات  سددددتثما م عددددات  لت  ددددم  دددد  اسم
Scott; Wesse Desmond,2016) ) . سددت اف  ددد هددلد است الددم اساما ددب اسملت  ددم س  مددا  

اساماعد  د با ا ج است  يم اس اسد س صم  ض اف اسسدم  س مقدمف ع د  ا ااهدات اس دا  ي  جاسبا دا ج 
اسن ددداي  االمبيدددات استدددد  نا سددده  حدددمم أهميتددده   دددت   دددم ا عناصدددا  ددد  خدددالم الدددت ااف االقدددا 

 اسماام  د استاويم اسلاصم. 
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 ة:ــــــدراســـة الــــمشكل

جاا  دددم اسم دددع لددد مم ع ددد   يؤكدددت با دددا ج است  ددديم اس ددداسد س طدددالب اسصدددم  ضددد اف اسسدددم 
  اسمسدددؤ سيم االعتماعيدددم   زيدددز اساميدددم   است دددا ع  اس مدددا اسامددداعد  اممعددده  ددد  اسقددديم اسمتمث دددم  دددد

است ددا ع  اس مددا اسامدداعد بددي  اس ددا  ي    مددا يا ددا ( 1436)استقايددا اسسددنمي. اس تاسددم    ددا ؤ اس دداو 
 .  اهتاف اسبا ا ج ستحقي  ضا  ة

اس دا  ي   دد استاويدم اسلاصدم  است  ديم   اع غياب اس ما اساماعد بي  Jodi (2006 )   أشا 
 ايئددم بيئددم اس مددا اسامدداعد استددد  سددتمعب  احددت  دد  استحددتيات األكثددا  ددتا ال ساددؤالء اسم  مددي   اس دداه

 اممعدم  د  اس قبدات استدد (اع هنداك 2006 ياع )  أبمكما ذكا  بينام  وي  أقاا ام  د است  يم اس اه. 
مدا عدته  عدمم اقدا  عا  عته  ضما األم ا  سألعتداء  ناا  ؤمي اس  عته  ااا اس ما اساماعد 

ضددد ك   ددا ك استلصصدددات اسملت  ددم اثنددداء اس مددا اسامددداعد    عدددته  قيدديم اس مدددا اسامدداعد    اضدد 
االحتدااق  استديا اسن سدد اال دا اسدلي يدؤمي اسد    قا  م ج ض اسمؤلسات استاوميم س  ما اساماعد

       اسلي ينتج       يك ا اام خا ج  لصصا ام  ييامة ع   اعبائام . 
(ع ددد   عدددمم ج دددض اسم مقدددات  دددد بددداا ج است  ددديم 2010عدددد )  اكدددتت م الدددم اسدددايس  اسلا 

ع دد  لددتؤثا خددالم اس مددا  اسم مقددات عددمم ج ددض  اس دداسد س طددالب اسصددم  ضدد اف اسسددم  . واستدداسد
 سدددتم  اق اددداي اسدددلي يطمددد  اسيددده اسبا دددا ج اال دددا اسدددلي يسدددت زه اس مدددا اسامددداعد  ددد  قبدددا أعتددداء 

أع يندمع جمثاجدم بيده خبداة   اع يدم ع ميدم  دد    دد اسبا ا ج ستحقي   ؤيم   لداسم اسبا دا ج اسمتمث دم
،  ادددام    ددديم   دددت يب   أهيدددا األشدددلاو اسصدددم  ضددد اف اسسدددم   اس دددا  ي    ادددم،  ذ ي اس القدددم

اقق يمدد  اسددت سد  سدت زه اس مدا اسامدداعد بدي  اعتداءد جشددنا     إقا دم شدااكات  د  اسماتمدد  اسمح دد
 ساؤم اسائيسد: صياغم  شن م است الم جاستيمن    اض   واستاسد

ما اهمية العمل الجمااا و دمااوف هااي بر  ااو لبعاااما اللع اايال العااالو ل ةاا   ال ااال  جامعااة    
 الم ك سعيد من دجهة عظب العام ين  يه؟

 ة:ــــــــدراســـة الـــــأسئل

 ا  ت  أهميدم اس مدا اسامداعد  د   عادم   دا اس دا  ي   دد با دا ج است  ديم اس داسد س طدالب  -1
 . ض اف اسسم  جاا  م اسم ع ل مم؟اسصم 

 دد   عادم   ددا اس دا  ي   ددد با دا ج است  دديم اس داسد س طددالب   دا  ددت   دم ا اس مددا اسامداعد -2
  .اسصم  ض اف اسسم  جاا  م اسم ع ل مم
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هددددا  معددددت  ددددا ق  ددددد  عاددددات   ددددا اس ددددا  ي   ددددد با ددددا ج است  دددديم اس دددداسد س طددددالب اسصددددم  -3
األهميدددم  اعددد  سمتييددداات )اسادددنس اسماندددم   دددد  دددت   ضددد اف اسسدددم  جاا  دددم اسم دددع لددد مم

 . اسمستم  است  يمد  اسلباة( 

هددددا  معددددت  ددددا ق  ددددد  عاددددات   ددددا اس ددددا  ي   ددددد با ددددا ج است  دددديم اس دددداسد س طددددالب اسصددددم  -4
 دددد  دددت  استدددم ا  اعددد  سمتييددداات )اسادددنس اسماندددم   ضددد اف اسسدددم  جاا  دددم اسم دددع لددد مم

 . اسمستم  است  يمد  اسلباة( 

 ة:ــــــدراســـداف الــــأه

است اف ع    ت  أهميم اس ما اساماعد     عام   ا اس ا  ي   د با دا ج است  ديم اس داسد  -1
  .س طالب اسصم  ض اف اسسم  جاا  م اسم ع ل مم

    عادم   دا اس دا  ي   دد با دا ج است  ديم اس داسد  است اف ع    ت   م ا اس ما اساماعد -2
  .س طالب اسصم  ض اف اسسم  جاا  م اسم ع ل مم

است دداف ع دد   دداذا كدداع هندداك  ددا ق  ددد  عاددات   ددا اس ددا  ي   ددد با ددا ج است  دديم اس دداسد  -3
 دددد  دددت  األهميدددم  اعددد  سمتييددداات  س طدددالب اسصدددم  ضددد اف اسسدددم  جاا  دددم اسم دددع لددد مم

 .)اسانس اسمانم  اسمستم  است  يمد  اسلباة( 

ت  دديم اس دداسد است دداف ع دد   دداذا كدداع هندداك  ددا ق  ددد  عاددات   ددا اس ددا  ي   ددد با ددا ج اس -4
 ددددد  ددددت  استدددم ا  اعدددد  سمتييدددداات  س طدددالب اسصددددم  ضدددد اف اسسدددم  جاا  ددددم اسم ددددع لددد مم

 .)اسانس اسمانم  اسمستم  است  يمد  اسلباة( 

 ة :ــــدراســـة الـــــــأهمي

 ةــــــــريــــة النظ ــــاألهميأ( 

عتيدتة  دد  ادام اسبحدث اس  مدد  يمدا يت  د   دد اس مدا اسامدداعد  اضدا م  تبدا هدلد است الدم    
 ااع ددددم     ددددد بدددداا ج است  دددديم اس دددداسد س طدددالب  اسطاسبددددات اسصددددم  ضدددد اف اسسددددم   االم ا  اسملت  دددم

 .  اسصام ة اسمت  قم جاس ما اساماعد  د  اام استاويم س بحمث
 ددم يا عناصددا اس مددا اسامدداعد  ددد بيئددات است  دديم اس دداسد    أهميددم  قددتيم اقددا    دداي عدد  
 س طالب اسصم  ض اف اسسم   
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 ةــــــة التطبيقيـــاألهميب( 

 اس مدا ع د   لتلتاه  اا ات  التاا يايات اس ما اساماعد بي  ا اام اسبا ا جاسمقمف ع   ا
أهتا دده  اس مددا   دد     اسبا ددا ج لدداسم  تددم يا اسبيئددم استددد  سددام  ددد  حقيدد  طبيقددات اس مددا اسامدداعد س

 االلددااه  ددد قيدداا  ؤشدداات اس مددا اسام ددد  ددد اسبيئددات اسملت  ددم   قددتيم  مصدديات  اساؤيددم س با ددا ج
 .  ح مم    شأ اا اسمساعتة  د  طميا اس ما اساماعد  است ا ع 

 ة :ــــدراســـدود الــــح

 ت  يم اس اسد س صم  ض اف اسسم    تينم اساياف عا  م اسم ع ل مم با ا ج اس :  الحدود المكانية
 1438-1437اس صا اسثا د    اس اه اساا  د  :  الحدود الزمانية
: عمي  اس ا  ي   د با ا ج اسطدالب اسصدم  ضد اف اسسدم  جاا  دم اسم دع لد مم  الحدود البشرية

  ام.  66 عتمهم 

 ة:ـــدراســـات الـــمصطلح

 ي:ــــاعـــــل الجمـــــالعم

س ت اعددا اسمباشدا بددي  قدا ي  ع دد  األقدا ينم دداع  ت دا ئي   يشددتاكاع ا اميدا  ددد  هدم ألد مب 
 Friend &cook.1996)صن  اسقاا  أثناء عم اما  د صن  قاا   شتاك .) 

 الم اسمسداعتة  است دا ع، اال صدام،  د  خد  اسماداه  ي اف اعاائيال جا ه اشتااك اال اام  دد أماء   
 سمحتمة.  استنسي  جشنا  اعا ستحقي  األهتاف ا

 برنامج التعليم العالي للصم:

جاا  دددم اسم دددع لددد مم يمدددن  م عدددم اسبنددداسم يما س طدددالب  هدددم با دددا ج أكددداميمد ج دددت اسثدددا مي  
 . اسصم  ض اف اسسم  

 ين :ـــــاملـــــالع

اسددلي  يقددت مع خددت ات   يقصددت باددم  ددد هددلد است الددم عميدد  اال دداام اسمددم  ي   ددد اسبا ددا ج
   سديي االخصدائيي  اسن اسمتاعمدمع  اكاميميم ا  اما يدم  هدم )اسمت لدمع س طالب اسصم لماء خت ات 

 اقما يي (. 
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 ة:ــــابقــات الســدراســري والــار النظــاالط

يسددددت اف االقددددا  اسن دددداي اهددددم اسم دددداهيم اسن ايددددم اسما بطددددم جممضددددم  است الددددم  دددد  خددددالم 
 ندددا م است  ددديم اس ددداسد س طدددالب اسصدددم  ضددد اف اسسدددم   اسمحدددم  اسثدددا د حدددمم اس مدددا  األ م حدددم ي  

 اساماعد  د باا ج است  يم اس اسد س طالب اسصم  ض اف اسسم  . 

 وضعاف السمع : التعليم العالي للطالب الصم األول املحور 

دد( 1422/ 5/ 14(   ددا ي  ) 9173/ب/ 7كا دده اسبتايددم جمما قددم اسمقدداه اسسددا د اس ددايم  قددم )  هد
جشأع ا احم اس اصدم س طدالب اسصدم  ضد اف اسسدم ؛ قكمدام م الدتام اساا  يدم  دد اسمم  دم اس اويدم 

   دم  دت  جداب   د  هدلا اسقداا اماسس مميم خاصم  د اس  يات استقنيم قبقدا اللدت تامهم   يدمسام  قدت ا 
  ناددا با ددا ج است  دديم اس دداسد س طددالب  اسقبددمم س طددالب اسصددم  ضدد اف اسسددم   ددد اس تيددت  دد  اسبدداا ج

طدالب وداساغم  د  أهميدم است  ديم اس داسد س  دد عا  دم اسم دع لد مم     اسطاسبات اسصم  ضد اف اسسدم 
س تي ددددب ع دددد   قمددددما عا  ددددم اسم ددددع لدددد مم  ددددد  ألدددديس با ددددا ج  ددددأهي د  صددددم  ضدددد اف اسسددددم ، اس

:است  يم(  د  ا  اقيدم حقدمق األشدلاو ذ ي اقعاقدم 24اسص موات  اسم مقات اسساجقم،   ن يلال س مامة) 
(،  استددد  ددنص ع دد  ا   ددا اسددت م األقددااف ا نا يددم حصددمم األشددلاو ذ ي اقعاقددم ع دد  2007) 

ع  مييدددز  ع ددد  قدددته است  ددديم اس ددداسد اس ددداه  استدددت يب اسماندددد،     ددديم اس بدددا   است  ددديم  دددت  اسحيددداة م  
اسمسدددا اة  ددد  وخددداي    حقيقدددال سادددلد اسيايدددم    دددا سدددت م األقدددااف  دددم يا استا يبدددات اسبشدددايم اسم قمسدددم 
سألشدلاو ذ ي اقعاقددما . اال أع  حميددا هددلا اسطمدما اسدد   اقدد  يتط ددب است داف ع دد  كي يددم استي ددب 

م،  قدددت   دددمع اسسدددنم اسصدددم  ضددد اف اسسدددم  اس يميدددم قبدددا استحددداقام جاساا  ددد  اسطدددالب ع ددد   شدددنالت
استأهي يم اس الج األ ثدا قبدا استحداق اسطاسدب جاسسدنم استحتديايم جشداا االلدت امة  د  اسبداا ج اس اسميدم 
 ثا با ا ج عا  م عاسمميه حيث ال يتما ا  د اس اسم اس اود با ا ج  اضد  اسم داسم  س د   دا يتدما ا 

هددلا  دا  سدد   عا  دم اسم ددع لد مم اسدد     هدم عادمم  اميددم بدت ع االلددتنام اسد    سدد م  اضدحم اسم داسم
ست  دديم  أليسدده جحيددث   ددمع عا  ددم اسم ددع لدد مم جمثاجددم بيدده خبدداة س ددت م اس اويددم  ددد اسمنطقددم  ددد ا

 اس اسد س صم  ض اف اسسم . 
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 ج:ـــــامـــــبرنـــــة الـــــرؤي

ضددد اف استميدددز  اسايدددامة اسمح يدددم  اقق يميدددم  دددد    ددديم   أهيدددا   دددت يب األشدددلاو اسصدددم         
  اسسم   اس ا  ي    ام  ذ ي اس القم  د اسماتم .  

 ج:ــــــــامــــبرنــــة الــــالــــرس

أع ينددددمع اسبا ددددا ج جمثاجددددم بيدددده خبدددداة   اع يددددم ع ميددددم  ددددد  اددددام    دددديم   ددددت يب   أهيددددا      
 إقا دددم شدددااكات  ددد  اسماتمددد  ، األشدددلاو اسصدددم  ضددد اف اسسدددم   اس دددا  ي    ادددم،  ذ ي اس القدددم

 اقق يمد  است سد.     داسمح

 ج:ــامــبرنـا الــوم عليهــي يقـم التـالقي

 است ا ع  اس ما اساماعد.   -2  اق قاع.   -1
 اسمسؤ سيم االعتماعيم.   -4   زيز اساميم.   -3
  اس تاسم    ا ؤ اس او .  -5

 ج:ـــــــامـــــــبرنـــــــداف الـــــــأه

   ياتف اسبا ا ج اس   ا ي د:      
 ض اف اسسم .    اسماا ات اس يميم سألشلاو اسصم نميم  ▪
 اعتام كمام  جشايم قام ة ع   استاعمم     إس  سيم اقشا ة جاحتاا يم عاسيم.  ▪
اعتام كمام  جشايم قام ة ع    قدتيم اسلدت ات اسمسدا تة اسمالئمدم سألشدلاو اسصدم  ضد اف  ▪

 اسسم . 

است ا ددا  دد  األشددلاو اسصددم  ضدد اف اما يددي ( قددام ة ع دد   -اعددتام كددمام  جشددايم ) انيددي  ▪
 اسسم . 

 ددت يب   أهيدددا اس دددا  ي   ددد  األشدددلاو اسصدددم  ضدد اف اسسدددم  أثنددداء اسلت دددم   ددد  أحدددتث  ▪
 استمعاات اس  ميم  د اسماام. 

 ن ددديم  ادددام استاعمدددم ب يدددم اقشدددا ة،  ددد  حيدددث اعتمدددام أه يدددم اسمتددداعمي  )اصدددتا   خصدددم  ▪
  زا سم  انم استاعمم     إس  سيم اقشا ة(. 
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قيدددداه جاسمشددددا ي   است الددددات اسمقنيددددم اسمت  قددددم بت  دددديم   ددددت يب   أهيددددا األشددددلاو اسصددددم اس ▪
  ض اف اسسم   اس ا  ي    ام. 

 است ا ع    اسااات اقق يميم  است سيم اسماتمم جاألشلاو اسصم  ض اف اسسم .  ▪

أع ينددمع اسبا ددا ج  اع يددم ع ميددم  التشددا يم  تلصصددم  ددد  اددام اس مددا  دد  األشددلاو  ▪
 اف اسسم   ذ ي اس القم  د اسماتم . اسصم  ض 

 معيددم اسماتمددد  جاألشدددلاو اسصدددم  ضدد اف اسسدددم   قدددت ا ام،  خصائصدددام،  احتياعدددا ام،  ▪
 (. 1436)استقايا اسسنمي.   كي يم است ا ا   ام. 

 ياددب االهتمدداه  ددد است  دديم اس دداسد س طددالب اسصددم  ضدد اف اسسددم    اددت  اقشددا ة اسدد  ا دده   
اقداا ام اسسدا  ي  حيدث  صده   سد م اسبيئدات األقدا  قييدتاو  د  قدا مع   استأكيت ع د  م دج اسطدالب  د 
( ع دد   ضدد  اسطددالب ذ ي اقعاقددات  ددد اسبيئددم اسطبي يددم قددت  IDEA   دديم األ دداام ذ ي اقعاقددات ) 

اق ناع حيث يأخل هلا اسطاسب  نا ه عنباو اس  عندب  د  أقاا ده اسدلي  سديس سدتيام اعاقدات  د   دم يا 
 (.  (Rothestein , Johnson, 2014 هاسلت ات اسمنالبم س

 ذ ي     اسطاسب ستمني  اسمنالبم  اسلت ات است مي يم اسمساعتات  م يا ياب ذسع ع    وناء

 . McGovern, 2015) )  اس اميم اس صمم  د  اضيم  تائج  حقي     اقعاقم

 البيئة الجامعية للطالب الصم وضعاف السمع:

اسبيئددم اساا  يددم س طددالب اسصددم  ضدد اف اسسددم   دد  خددالم اع  ايئددم  ( 2008)  أشددا  اسددايس
  اممعم    األلاسيب  ثا: 

   يددا م    ااكددز ذ ي االحتياعددات استاوميددم اسلاصددم جاساا  ددات  قيا اددا بددت  ها  دد   احيددم  -1
 اال شام االكاميمد . 

 ايئددددم أعتدددداء هيئددددم استددددت يس اسددددلي  لدددديقم مع جاستددددت يس لددددماء  ددددد اسسددددنم استحتدددديايم أ   -2
االما يددي   دد  خددالم استددت يب ع دد  قدداق استددت يس اسحتيثددم  ددد    ددم اس يددم اس اويددم اسلاصددم   

  م يك استقنيات اسحتيثم  د  ت يس اسطالب اسصم.    س طالب اسصم
 اسمنتبم(.  )شؤ ع اسطالب   ت يب ج ض اسمم  ي  ع   قاق استماصا    اسصم -3
 . م يا اسملائا است  يميم  األعازة  استقنيات است  يميم س طالب  اسطاسبات اسصم  -4
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( FM دم يا األعادزة اسم يندم اسسدم يم اس اميددم س طدالب  اسطاسبدات اسصدم  اساماعيدم كاادداي )  -5
  د قاعم اسمحاضاات. 

 دددم يا اس تدددب  اسمدددلكاات اسلاصدددم جاسمحاضددداات  ددد  قبدددا أعتددداء هيئدددم استدددت يس س طدددالب  -6
  اسطاسبات اسصم بتايم كا  صا م الد. 

 ضد  خطدم  تتدم  ا دت اج اسطدالب اسصدم  دد األ شدطم اسثقا يدم  االعتماعيدم ع د   سددتم   -7
 اساا  م. 

  م يا اسلت ات اسمسا تة  واا ج اال تقام. -8 -8

  خددددددالم عم يددددددم استماصددددددا  ددددددد اسقاعددددددات  دددددد  اسطددددددالب اسصددددددم ا  اسم  مددددددي  اسصددددددم أشددددددا  
 (Harry.2015 ) سمامم سال صام    اال اام اسصم لماء كا م    مدي  ا   ت  مدي   د  ع   اسقماعت ا

 أكثا   اسيم:  خالم أ و  اقتااحات س تماصا جشنا
 .شلص  احت  قا يتحتث  د  قه  احت -1
  خطما اساؤيم اسم تمحم بي  اسمشا كي .  -2
أ  اسمتدداعمي  ستحتيددت  /   األ دداام DHH استن دديم  استددأ د  ددد أخددل  ددد اسمناقشددات س سددماا -3

  .تاكيز ع    ئيس عتيت اس
جداء   يداة اسمحامثدات س سدماا م ر دأخا   سديا ا)اسمقده اسمتداعمي   حتداج اسد    اسادم   قددا  -4

 (. Harry.2015)  اس اله( 

 العمل الجماعي في برامج التعليم العالي للطالب الصم وضعاف السمع  املحور الثاني:

اال دداام ستحقيدد  هددتف  محددت يددتم  دد  خددالم اسثقددم يؤكددت   اددمه اس مددا اسامدداعد ع دد  اشددتااك      
اسمتبامسم  استماصا اقياابد  قت  دم   ايدا اس مدا اسامداعد ج دتة   اي دات  نادا ا ده ألد مب س ت اعدا 
اسمباشا بي  قا ي  ع د  األقدا ينم داع  ت دا ئي   يشدتاكاع ا اميدا  دد صدن  اسقداا  أثنداء عم امدا  دد 

 . Friend & Cook. 1996)صن  قاا   شتاك ) 
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 : االثار والفوائد اإليجابية للعمل الجماعي في ميدان التربية الخاصة

جحيدث ال ينددمع ماخدا  خدا ج اس صدمم است الديم  اسمت ا  دم ت  يميدماساسحصدمم ع د  اسلدت ات  ▪
 قدددددتيم  اع أي   مدددددد استاويدددددم اسلاصدددددم   قدددددت د اسلدددددت ات اسمسدددددا تة  هنددددداك ا  صددددداال بدددددي 
 اساماعد.  ا ج    اس ما اسلت ات اسمت ا  م 

 اق اداي االكداميمدال  حقد    است دا ع  دد استدت يس حيث اع اس مدا اسامداعد عممة استت يس ▪
 . اال سحاب   اوا ل اف   س    سام  د  حسب

   دددد  خددددالم اس مددددا اسامدددداعد االعتماعيددددم اقياابيددددم اع است دددداعالتحيددددث  اقياابيددددم حقيدددد   ▪
  ا ا االق ام ل تاء . 

أهميدددم اال لدددااا  دددد است دددا ع  اسمشدددا كم  دددد استدددت يس بدددي   يؤكدددت مدددا اقعاقدددم  ذ ي ا دددت اج  ▪
 .  ( Kinsella; Gala 2016 ست زيز است ج  د اسمتا ا.)  س ا  ي عمي  ا

 Moran, Kristen; Bodenhorn, Nancy   (2015قداه بادا كدا  د  )   م الدم   كمدا ا ده  دد  
بتتائيدددم  دددد   قددددت د اسااددددمم است ا  يدددم سماشددددتي اسمددددتا ا اال  حددددص اسم دددداهيم  اسلبددداات  ددددد بادددتف

شددا ك عشدداة   ت مقددم ع دد   دداح تي  حيددث  قاب ددم  دد  خددالم اسلددت ات اسصددحيم اسن سدديم اسماتم يددم
 اعتبدددا ا است دددا ع  لدددي م   اسدددم سزيدددامة اسلدددت ات اسمقت دددم س طدددالب  ألددداهمج  اشدددا ات اسنتدددائ  شدددا كي 

 ع  اس مائدددت  ددد   دددد است دددا ع  االستدددزاه جاست دددا لدددتم  مضدددمعات  دددد ذسدددع هدددد: است اعدددا  اكدددت  ع ددد 
  .است ا ع،  نم ات است ا ع اس  ام،  اسحماعز أ اه است ا ع،  استييياات اسالي م س ت ا ع 

 اسمما لدات بت الدم جيداف استحقد  حدمم Morgan  Jennifer  (2016 ) كمدا قداه كدا  د  
اسنتدائج ع د    دد است  ديم اسلداو  اس داه  اكدتت  د استت يس بي  اسم  مدي  است ا ع اس  ام  اسمشا كم  

است دا ع  اسمشدا كم  دد استدت يس ع د   حدم   دام،  سدام  دد  حسدي   لاعدات اسدت  م ساميد  اسطددالب 
 دد عم يدات اسدت ج   مائت است دا ع  اس مدا اسامداعد  د اسمتا ا.  ما يؤكت ع    كلسع   زيز است ج

  استيييا.  
ا ا اس ا دم  دد األ مع   د جحث يت ا است ا ع بي     مد است  ديم اس داه  اسلداو  دد اسمدت   

 اشددددا ات اسنتدددددائج أع  اقحاسدددددم  استقيدددديم  استلطدددديا   ن يدددددل  ااحددددا اسبا ددددا ج است  يمددددددخددددالم  ااحددددا 
اسم  مددددي  يت ددددا  مع ع دددد   سددددتم   ددددنل ض قددددمام اسمااحددددا اسملت  ددددم س با ددددا ج است  يمددددد اسلدددداو 



   مدى أهمية العمل الجماعي وتوفره في برنامج التعليم العالي للطالب الصم بــوهيــان الــــن سليمـادل  بـــع

 

 

172 

أعدتام كبيدداة  دد       مددي كمددا أع است دا ع  قيددت ج ما ددا  لت  دم  ناددا: عددبء اس مدا اس بيددا س م  س طاسدب
 ;Al-Natour; Al-Zboon قددددص اسددددمعد جأهميددددم است ددددا ع    اسطدددالب  ددددد اس صددددمم است الدددديم

Alkhamra) 2015  ) . 
   مدددا  ددد     مدددد استاويدددم اسلاصدددم   طبددديقام سم ددداييا  25 ما لدددات    دددد م الدددم س حدددص 

 سمت لدددم  اسمت لدددم يزيدددت اشدددا ات اسنتدددائج اسددد  اع است دددا ع بدددي  ا است سدددم س ت دددا ع أثنددداء    ددديم اسطدددالب
شما است ا ع اسمباشا اسدتعمات،   حامثدات  قت  اسنتائج االعتماعيم  األكاميميم س طالب ذ ي اقعاقم

 ,Latunde; Louque االعتماعددات،   بددامم اسم  م ددات  شددما است ددا ع غيددا اسمباشددا استددت يب

2011)  ). 

 اعي:ــــل الجمــــاح العمــــر نج ــاصـــعن

 اممعددم  دد  اسشددا ا استددد   تبددا عناصددا سنادداا اس مددا اسامدداعد  ددد  اددام استاويددم هندداك  
 اسلاصم: 

ــ تح -1  :  دوارد األــ ديــ

 ذسددع بندداء ع ددد   ددا يتط بددده اسممقددك  سددديس بندداء ع دد   لصدددص اس تددم  ددد  استاكيددز ع ددد   
اع يندددمع اسدددت    اضددد   ددد  حيدددث اسماددداه  اسمسدددؤسيات  عدددته االكت ددداء  ددد    اممعدددم  ددد  اس ناصدددا

اال تمداء س دت    د  حيدث    سمسميات اس ا م جحيث يتم ايتاا است   ستدماع عدممة اس مدا اسامداعدجا
عدددته اسحددداو ع ددد     يدددك اسملدددتص جأعمدددام سيسددده  دددد  طددداق عم ددده  ع مددده  ا  ددده يشددد ا ج دددته 

 استمق ات اسمبنيم ع   است   جحيث   مع  اق يم   نطقيدم اذا يادب االهتمداه   األلالداال تماء ست  د 
 .   مع هناك  مق ات خاقئم  سام  د عته اس اع يم   اح م استلطيا حت  الا س  

 وضع اطار عمل واضح:   -2

هينددا  نا دده  كيددك  ددتم اما ة ذسددع  دد  خددالمجحيددث يحددمي ع دد  هينددا عمددا  خطددم ي دد     
االلتشددا ة  اس مددا اسامدداعد جحيددث يسدداعت  ددد ايتدداا اسمسددؤ سيات  دد  اس  ددم ا دده هندداك هينددا  حددتم 

 سامي  اس ا ف. صاس  
اذ ي تبا عته  م ا اسمقده  د  اس مائد   دد اس مدا اسامداعد  س د  يادب  : كانااا ان دالمااا زمااا ال 

اع ال يحمم ذسع اس  عته اس ما اساماعد جحيث ينمع هناك  ا  م  د اسات سم جحيدث يندمع اس مدا 
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اسملت  دم  دد اس مددا  اسامداعد ضدم  اسيدمه است الدد  كمدا يادب اع يتدم ا اسمنداع اسمداي  س قيداه جماداه
 اساماعد بي  عناصا اس اي  جحيث ينمع اسمناع  اي   و يت ع  استمضاء .  

 اإلدارة :  -3

 جحيث  تم اقما ة ج اع يم م ع اع  ؤثا ع   حاعات اسطالب .  

ــ التقيي-4  م :ـــ

 خالم: جحيث يتم  مثي   اع يم اس ما اساماعد    خالم  قيم  تائااا  اس مائت  د ذسع    
 قييم اس ما    خالم استاكيدز ع د  قبي دم اس مدا ال ع د   دت  ا قداع اس مدا صداحب اسدت    ▪

 كلسع  قييم اسمض  اسلي يتم  يه است     ت  لامسم ذسع .  سم  م ات كاع ع يه ا قا اا 

 شا كم اسامي     خالم  ايئم اسادم اس داه ساميد  األقدااف  د  اساغبدم  دد اسمشدا كم حيدث  ▪
اقشدددامة جاسناددداا  اسمشدددا كات اس اع دددم  سدددام  دددد  اددداا اس مدددا اسامددداعد اذ اع  شدددا كم اع 

 اسامي   د بتايم اس ما يسام  د  غبم اسامي   د اسمشا كم   ااا اس ما اساماعد . 

كا دده  ال   ددمع  مق ددات  اسقبددمم جحيددث يددم  قبددا اسطددالب استمق ددات عدد   تددائج اسطددالب  امددا ▪
 .  باسغ باا

ــ االع -5  :  دادــــ

    خالم باا ج : 
عددتام قبددا اسلت ددم جحيددث   دددمع هندداك بدداا ج  حددمي ع ددد   اددا ات استماصددا  حددا اسلدددالف ا 

 اس مدددا اسامددداعد  ال يقتصدددا ذسدددع ع ددد     مدددد استاويدددم اسلاصدددم بدددا يشدددما    مدددد است  ددديم اس ددداه 
 (. 2006ابم ياع. ) . غياهم  م  يقت ما خت م س تاويم اسلاصم 

اسدد    زيدز استماصدا  است دا ع بدي  ع ددم  سد   اتيدت اسدتعمةم الددم هدت ه ا دد عا دب اخدا   د 
اسددددن س  اسطددددب اسمت لددددد  ددددد ضددددمء  مددددمذج  ت ددددتم استلصصددددات، جحيددددث يتلطدددد  ع مدددداء اسددددن س 

استمصدددديات  اسمت لدددديمع  أقبدددداء األلدددداة  غيدددداهم  دددد  اسمانيددددي  اسصددددحيي  اسحددددت م استأميبيددددم   صددددك
اشدا ات اسنتدائج اسد    دا ع اسطبيدب يمند   قباءاسمت  قم جاستماصا  است ا ع األ ثا، س  ماء اسن س  األ

 ;.Ritzema )  . أع  ددؤمي اسدد   حسددينات كبيدداة  ددد اسنتددائج سأللددا  األق ددام ذ ي اقعاقددم استنمميددم

Sladeczek. Karagiannakis.2014 .) 
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اساادمم   دد م الدم يدتم  حدص اسم داهيم  اسلبداات  دد ( .Moran, Nancy  (2015  ذكدا
اسمددتا ا االبتتائيدم  دد   قدت د اسلدت ات اسصددحيم اسن سديم اسماتم يددم حيدث شددا ك است ا  يدم سماشدتي 

عشددداة  شدددا كي   دددد  قددداب تي   ت مقدددم مسددده اسنتدددائج اسددد  ا ادددم اعتبدددا ا است دددا ع  لدددي م   اسدددم سزيدددامة 
 دددد است دددا ع  اسلدددت ات اسمقت دددم س طدددالب  ألددداهم  ودددايت لدددتم  مضدددمعات  دددد ذسدددع هدددد: است اعدددا

اس مائدت  دد  است دا ع،  نم ددات است ددا ع اس  دام،  اسحددماعز أ داه است ددا ع،  استيييدداات  االستدزاه جاست ددا ع   
 اسالي م س ت ا ع.  

 ددددد  است ددددا ع اس  ددددام  اسمشددددا كم   اسمما لددددات  ددددد م الددددم س تحقدددد  حددددمم كمددددا  مدددده اقشددددا ة 
.  قدت  دم جم امه اس تاسدم االعتماعيدم س دت ج   د است  يم اسلاو  اس اه  عالقته استت يس بي  اسم  مي 

اع  اسنتددائج ع دد  ألعتدداء هيئددم استددت يس، حيددث اكددتت عمدد  اسبيا ددات  دد  خددالم اسمقددابالت  اسمسدد 
 اسمشددا كم  ددد استددت يس ع دد   حددم   ددام  سددام  ددد  حسددي   لاعددات اسددت  م ساميدد   اس مددا اسامدداعد

 دددد   مائدددت است دددا ع  اس مدددا اسامددداعد  دددد اسمدددتا ا.  مدددا يؤكدددت ع ددد  اسطدددالب  كدددلسع   زيدددز اسدددت ج
  ( .Morgan . 2016 عم يات است ج  استيييا ) 

 ا شداء شدااكات عبدا اقسداهج Ball State University  دد خدت ات اقعاقدم   نتدب  قداه 
 قدددت أ ادددات األجحددداث  مائدددت است دددا ع اسمما لدددي   اس مدددا اسامددداعد  است دددا ع  اساا  دددم ست زيدددز   اسيدددم

 أعتدداء هيئددم استددت يس  قددت ه اقتااحددات سلددت ات اقعاقددم اسدد    زيددز اسشددااكات  دد  أعتدداء هيئددم 
 ;Scott; Wesseاال تقدددام اسسددد س اسددد  اس  يدددم س طدددالب  ددد  ذ ي اقعاقدددم.  ستدددماعاستدددت يس 

Desmond,2016) ) . 

  اددم اسددت   اسددلي ي  بدده  اف ج تدداا اسددب ضست دد  ذات اس القددم ددد   سدداا، بددتأت اسااددات   
حيدث اشدا ات اسد    سال تقام س صدم  ضد اف اسسدم  اسطدالب  دد  اليدم   سدااباا ج كا شلص  د 

 ا دده   يددتا  ددد  سدداعتة اسصددم  ضدد اف اسسددم  ا تقددام اسط بددم جشددنا  كدداع  ال يددزام قميددا است ددا ع  اع
  استدت يب اسادا  د اال دا اسدلي يدتم ع د  أكثا   اسيم    اسمت لم اس   ناع اس مدا أ   دد است  ديم أ

 ,Johnson .  2016)  اس ددا  ي أهميددم اس مددا اسامدداعد  ددد بدداا ج ذ ي اقعاقددم  دد  قبددا عميدد  

Theresa; Serrano, ohn  .) 
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؟ا  ال يددزام هددلا اسسددؤام  اسصددم    دديم اكيددك ياددب  يييددا (Annarino, 2016) كمددا ذكددا 
 ددد اسمادداالت  ا ادداي اع دد   ضدد اف اسسددم  اع ينددمع سددتياماسصددم  حيددث كددا  نددا يايددت اسطددالب  اددم

اال ا اسلي يؤكت ع   اسمانيدي ، اآلجداء  األ داام     حمسام األكاميميم  اسمشا كم اس ا  م  د اسماتم 
 اسصم،  اسطالب ياب استاكيز ع    بتأي  ألاليي : 

 ياب أع ينمع استيييا ع    طاق اسمن م م.  -1
 اس ا  ي  . است ا ع هم االلاا  يما بي   -2

 هلا اال ا يؤكت أهميم   اع يم اس ما اساماعد  د  حقي  اسنااا االكاميمد س طدالب اسصدم    
  د عمي  اسمااالت . 

 دددد  دددؤ ما   اسادددم اسقتدددايا اسحاعدددم  دددد    ددديم اسصدددم: اال تقدددام  ددد  است  ددديم اسثدددا مي اسددد     
استدد  است دا ع  د  أعدا  صد حم اسطدالب ضدا  ة  م استأكيت ع د  خيا ات  ا ج ت اسثا مي  د   ساا، 

  عددت  ايدد   دد  خمسددم    مددي   دد   اشددنط    سدداا  ددد  اممعددات صدديياة  تحددتث  دد    قددت  تحقدد 
 جشددنا   ددا  د،  حققدده هددلد اسماممعددم اسصدديياة األخددا  حددمم  ددا كددا ما ي   ددمع  اسماليدداتأ دداام  دد  

 ايدد   حيدث كداع هنداك   دا ع  ، 2015  دد  طدم  لداي   تقدته است دا ع   استدد كدا ما جحاعدم اسد  ييدامة
كدددا ثالثدددم أشددداا  يتدددم اس ايددد   مث دددي  عددد  شددد بم استأهيدددا اسماندددد،  اكدددز  ددد  أعدددا  ياتمددد  اسدددلي

 اشددنط  اسمانيددم س صددم،  خددت ات  استيييددا  ددد اال تقددام اسلددت ات،   ت لددم  اشددنط  س صددم  اكاميميددم
 ;Bube; Carrothers )   اشددددنط  اسحسددددديم،   اكدددددز اسط مسدددددم س صدددددمم   قدددددتاع اسسدددددم . 

Johnson.2016  .) 
 دم يا   دد  د  خدالم اس مدا اسامداعد  دد  ينيسدم ا جشدنا عدام  اسمدت اء  د  عا دب اخدا قداه 

حيدث كا ده كدا  كاسدم   مدا  اس او است  يميم  خدت ات استم يدك سألشدلاو اسصدم  ضد اف اسسدم 
 مدا أم    است دا ع جحاعدم اسد       ا   اسمقه حتم اسقدامة اسماداالت استدد كا ده جشنا  امي،  س  

اس مدددا   دددا اسددد  عالقدددات أكثدددا عمقدددا   امدددا أكبدددا سألهدددتاف،   حسددد  اال صدددام،  إيادددام اس القدددات 
اسمشدتاكم  مدا يشديا اسد  أهميدم اس مدا اسامداعد بددي  اسمكداالت اسملت  دم اسدلي يسدام  دد  ادم   محيددت 

  ( (Knopf; Mary. 2016 األهتاف  اال صام اس  ام بيناا   حتيدت اس القدات اسمشدتاكم  يمدا بينادا. 
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عنت ا قت ه  يا ة است  يم األ اينيدم  مميدا ق شداء أ و دم بداا ج س صدم  دد  ؤلسدات  كما ا ه 
 1996 ا ج ت است  يم اسثا مي  د عمي  أ حاء اسبالم.،  حمم استاكيدز  د  استمميدا اال حدامي  دد عداه 

اسادا  د استدد  لدته اسطددالب   د  خدت ات  باشداة س طدالب ستقددتيم اسمسداعتة استقنيدم سمؤلسدات است  دديم
شدددبنم  اسددد اقق يميدددم األ وددد   اتم دددم  اسبددداا ج  دددد اسدددلي  ي دددا مع  ددد  اسصدددمم أ  ضددد ك  دددد اسسدددم 

اينددا  دد  أ و ددم اس ييددا  حيددث 2011اسبدداا ج است  يميددم  ددا ج ددت اسثددا مي،  قددت  ددم  أليسدداا  ددد عدداه 
م  د  م  ات استمميدا اسسداجقم يبندد ع د  استدا ي  اسيندد  لدم م قميد   ااكدز اق يميدم سماكدز  قندد  احدت

 (. (Kolvitz, 2016  ثالثم بينما ي نس  د اسمقه ذا ه  ممذعا عتيتا س ماكز  قند. 
ع دددد  أع  ايدددد  اسبا ددددا ج  2004أل دددداام ذ ي اقعاقددددم ستحسددددي  است  دددديم س دددداه اقددددا مع   أشددددا 
 يادب لبداة(  تدأسك  د  أعتداء  د  ذ ي استلصصدات اسملت  دم،  األم ا ،  اس (IEPاستاومي اس دامي 

هدددلد اسنتدددائج  ؤكدددت     ددد  ذ ي اقعاقدددم  أع   مدددا   دددا ستن يدددل اسلدددت ات است  يميدددم  اسمت  قدددم س طدددالب
اس او سالبت ا    ما لات أعتداء  ايد  با دا ج است  ديم اس دامي ستحسدي  اسلدت ات اسمقت دم س طدالب 

 .  ( (Hartmann, 2016ذ ي االحتياعات اسلاصم 
  األم ا  اسمسدؤ سيات حدمم  اسم تمدتة استمصديات  اممعدم  د  داع هنداك  ذسدع اسد  بإلضدا م

 استاويدم     دم  اس داله اس يدم  أخصدائد اسسدم   د  أخصدائد اس دا  ي   د  اال داام اسصدم بادا يقدمه استدد

 أهميدم حيدث اكدتت ع د  اسشد اد استماصدا  ادا ات  نميدم  دد  د  خدالم اس مدا اسامداعد اسلاصدم

 عمدا  ايد  ضدم  ي م دما أع س دد يسدتطي ما اسمتلصصدي  الءهدؤ  كدا بدي   اس مدا اسامداعد  است دا ع 

  ضدد اف اسصددم األق ددام اسشدد اد سددت  استماصددا  اددا ات  ينمددد يطددم  اع يسددتطي   تاددا س

 (. 2008)اسزهاا د. . اسسم 

 ة:ــــــدراســـراءات الـــــــإج

 ة:  ــــــــــــدراســــــج الــــــمنه

اس مدا  س ت داف ع د   دت  أهميدم  األهتاف استد  س   اس   حقيقاا د ضمء قبي م است الم    
 ددد با ددا ج است  دديم اس دداسد س طددالب اسصددم  ضدد اف اسسددم  جاا  ددم اسم ددع لددد مم،  اسامدداعد   ددم اد

 وندداء ع دد   سدداؤالت است الددم اعتمددت اسباحددث اسمددناج اسمصدد د استح ي ددد سم اساددم  شددن م هددلد است الددم 
( ع ددد  307ه: 2006  دداال سمالئمتددده سطبي دددم اسمشدددن م،  اسدددلي ي تمددت كمدددا يدددلكا )عبيدددتات  وخدددا ع  

تم بمصددد اا  صددد ال مقيقدددال   اضدددحال،  ي بدددا عنادددا كي يدددال أ  كميدددال،  ددداست بيا اس ي دددد م الدددم اس ددداهاة  ياددد 
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است بيا اس مد ي طد  ص ال  قميدال  د  خدالم  مضدي   قدتا   يصك اس اهاة  يمض  خصائصاا، أ ا
 هلد اس اهاة أ  حاماا  م عات ا  باقاا    اس ماها اسملت  م. 

 ة:ـــــــدراســــع الــــمجتم

يتمثددا  اتمدد  است الددم اسحاسيددم  دد  عميدد  اس ددا  ي   ددد با ددا ج است  دديم اس دداسد س طددالب اسصددم 
ه(،  قدددت ب دددغ حادددم 1439-ه1438 ضددد اف اسسدددم  جاا  دددم اسم دددع لددد مم،  دددد اس ددداه است الدددد ) 

  ام.  60  اتم  است الم

 ة:ـــــدراســـــة الــــــعين

با دا ج است  ديم اس دداسد س طدالب اسصددم ( عا دا  دد  اس دا  ي   ددد 46  م ده عيندم است الددم  د  ) 
  ض اف اسسم  جاا  م اسم ع ل مم. 

 وصف خصائص عينة الدراسة:

أع أع    سدبم أل داام عيندم است الدم   ميي  أ اام عينم است الم   قال سمتييا اسانس    يتت 
 (. %28.3(، ي يام اسلكم  بنسبم ) %71.7كا ه سإل اث بنسبم ) 

 ميي  أ اام عينم است الدم   قدال سمتييدا اسماندم غاسبيدم اس دا  ي   دد با دا ج است  ديم     يتت 
(، ي ديام  تاعمدما %47.7اس اسد س طالب اسصم  ض اف اسسم  جاا  م اسم ع ل مم اما يدي  بنسدبم ) 

(،  األخصددائيي  اسن سدديي  %17.4(، ثددم أعتدداء هيئددم استددت يس بنسددبم ) %30.4سيددم اقشددا ة بنسددبم ) 
 (. %4.35) بنسبم 

اس ا  ي   دد با دا ج   اع    م ميي  أ اام عينم است الم   قال سمتييا  ستم  است  يم كما اع 
است  يم اس اسد س طالب اسصم  ض اف اسسم  جاا  م اسم ع ل مم حاصد ي  ع د  م عدم اسبنداسم يما 

ع ددد   (، ثدددم اسحاصددد ي %26.1(، ي ددديام اسحاصددد ي  ع ددد  م عدددم اسماعسدددتيا بنسدددبم ) %67.4بنسدددبم ) 
 (. %2.2(،   احت  قا    عينم است الم حاصا ع   مكتم اد بنسبم ) %4.3مب مه بنسبم ) 

أع أكثددا اس دددا  ي   ددد با دددا ج است  دديم اس دداسد س طدددالب اسصددم  ضددد اف اسسددم  جاا  دددم كمددا  
 5(، ي ديام  د  لدنمات خبدا ام أكثدا  د  %45.7لنمات بنسبم )  5 – 1اسم ع ل مم لنمات خبا ام 

لددددنمات بنسدددددبم  10(، ثدددددم  دددد  لددددنمات خبددددا ام أكثدددددا  دددد  %32.6مات بنسددددبم ) لددددن 10 -لددددنمات 
 (21.7% .) 
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   ة:ـــــــــدراســــــأداة ال

التلته االلتبا م كأماة سام  اسبيا ات، بنداء ع د  أهدتاف است الدم  ألدئ تاا   نااادا  قبي دم 
اسحاسيدم،  أل ادا أ تدا  مضمعاا،    اال الخدتالف  اتمد  است الدم   نمعده،    داال سمالئمتادا س ت الدم 

 اسطاق  د عم  اسبيا ات    عينم است الم.  
  م  صميم االلتبا م ج دت  ااع دم سإلقدا  اسن داي  است الدات اسسداجقم   مصديات اسمدؤ ماات، 

  اسنت ات اسمح يم  اس اويم،    م ه  د صم  اا اسناائيم    عزأي  هما: 

 ت  دددد  جددددداسمتيياات اسمسددددتق م،  استددددد  تتددددم  اسمتييدددداات ذات اس القدددددم  :البياعاااااال ا دلياااااة -1
جاسبيا ددددات اسشلصدددديم  اسم ي يددددم س ينددددم است الددددم،   شددددتما ع دددد  )اساددددنس، اسمانددددم،  سددددتم  

 است  يم، لنمات اسلباة(. 

  ددت  أهميددم يقدديس األ م  م دده  دد  ج ددتي   (  قدداة14 شددما االلددتبا م )   قاابال اتسااالباعة   -2
 د با ا ج است  يم اس اسد س طالب اسصدم  ضد اف اسسدم    م ادسثا د  ت   ا اس ما اساماعد

 جاا  م اسم ع ل مم     عام   ا اس ا  ي . 

 ة:ــــــــــدراســـــدق أداة الــــــص

(،  س تحقد   دد  Validityاع أحدت األلدس اس  ميدم ستقندي  اسمقيدداا،  دما ا خاصديم اسصدتق ) 
   ع   اسنحم اآل د:  صتق أماة است الم  م التلتاه قايقتي

 ( لألداة:External Validityالصدق الظاهري )أ( 

س ت ددداف ع ددد   دددت  صدددتق أماة است الددددم  دددد قيددداا  دددا  ضدددد ه سقيالددده  دددم عاضددداا ع دددد   
س ت داف  ذ ي اسلبداة  االختصداو  دد اساا  دات حنمدي   د   10 عدتمهم   اممعدم  د  اسمحنمدي 

 ددا  اضددا م دد  حيددث  ضددما اس بددا ات  ا  باقاددا جدداسمحم   حددلف ا   األماة ع دد  ا ائاددم حددمم صددتق 
 . يا  ه  نالبال 

 ي:ـ داخلـ اق الــ دق االتسـ صب( 

ج ت استأكت    اسصتق اس اهاي ألماة است الم  م  طبيقاا  يتا يال ثم  دم حسداب   ا دا ا  بداا 
اسددلي  نتمددد اسيددده،  بيالددمع بددي  است عددم س ددا عبدددا ة  نتمددد س ددا  حددم   است عددم اس  يدددم ساددلا اسمحددم 

(  مددا 0.01 معبدم  ماسدم احصددائيال عندت  سدتمي استالسدم )   أ ادات اسنتدائج أع قديم   ددا الت اال  بداا
 يشيا اس  صتق اال ساق استاخ د. 
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 ة:ـــــدراســـــات أداة الـــــثب

 ( Cronbach's Alpha (α)سقيداا  دت  ثبدات أماة است الدم  دم الدتلتاه )  امسدم أس دا كا  بدا ( ) 
(  هددددلا يددددتم ع دددد  أع 0.89س تأكددددت  دددد  ثبددددات أماة است الددددم،   بددددي  أع   ا ددددا اسثبددددات اس دددداه ب ددددغ ) 

 االلتبا م  تمت  بت عم ثبات  ا   م يمن  االعتمام ع ياا  د استطبي  اسميتا د س ت الم. 

  ة:ــــدراســق أداة الــاءات تطبيرــإج 

قبقدده أماة است الددم ج ددت ا مدداه خطددمات بنائاددا   قنيناددا  استأكددت  دد  صددتقاا  ثبا اددا؛  إخااعاددا 
 د صم  اا اسناائيم،  الت مام اقعااءات اسن ا يدم ستطبيقادا،  و دت اعتمدام أماة است الدم  دد صدم  اا 

 : اآلهيةاسناائيم، ا ب ه اسلطمات 
 االلتبا م ع   عينم اسبحث.  ميي   -1

  تاج م عم يم عم  االلتبا ات.  -2

 ( يمه  قايبال. 15التياقه عم يم  ميي   عم  اسبيا ات )  -3

 ( التبا م47عم  االلتبا ات،  قت عام )  -4

  ايددغ اعاجددات أ دداام است الددم   دد   قيدداا سينددات اسلمالددد  ددد قاعددتة اسبيا ددات  ددد با دددا ج  -5
 (. SPSS)  اسحزه اقحصائيم س   مه االعتماعيم

 التلااج اسنتائج   حاي اا   ناقشتاا   ض  استمصيات  اسمقتاحات.  -6

 ا:ــاقشتهـة ومنــدراسـج الـائــرض نتــع

 تمهيد:

ياددتف هددلا اساددزء اسدد  عدداف  تددائج است الددم ج ددت  ح يددا بيا ا اددا احصددائيال   يمددا ي ددد عدداف 
 است الم .  ألئ مس نتائج حسب  ا يب 

السؤال األول "ما مدى أهمية العمل الجماعي من وجهة نظر العاملين فــي  اجابة أوال:
 ؟" السمع بجامعة الملك سعودبرنامج التعليم العالي للطالب الصم وضعاف 

 سإلعاجدددم عددد  هدددلا اسسدددؤام  دددم الدددتلتاه است ددداا ات  اسنسدددب اسمئميدددم  اسمتملدددطات اسحسدددابيم  
 يمض  ذسع   ( 1 اال حاا ات اسم يا يم  اسات م  قم ) 
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 (1جدول )
 التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 مرتبة تنازلياً حسب المتوسط الحسابي لعبارات مدى أهمية العمل الجماعي

 رقم 
 العبارة

 ارةـــــــــــــالعب
 ةــــــــوافقــــــــة المــــــــدرج التكرار

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
 النسبة

موافق 
 وبشدة 

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

اساغبدددددم  دددددد   ددددد  اسمادددددم 1
اس مددددددا اسامدددددداعد بدددددددي  

 اس ا  ي   د اسبا ا ج

 0 0 0 9 37 ك

4.80 0.401 3 
% 80.4 19.6 0 0 0 

 دد  اسمادددم  قالدددم اسماددداه  2
 االم ا  بدددددددي  اس دددددددا  ي  

  د اسبا ا ج

 0 0 1 7 38 ك

4.80 0.453 4 
% 82.6 15.2 2.2 0 0 

 دددد  اسماددددم  عددددمم اسثقددددم  3
اسمتبامسددددم بدددددي  اس دددددا  ي  

  د اسبا ا ج

 0 0 0 6 40 ك

4.87 0.341 1 
% 87.0 13.0 0 0 0 

   اسمام  عددمم اسشدد م   4
جاال تمددددددددددداء  ددددددددددد  قبدددددددددددا 
اس دددددا  ي   ددددددد اسبا ددددددا ج 
أي اع اساماعددددددم   مددددددا 

  كأ اا  ام  احت

 0 0 1 6 39 ك

4.83 0.437 2 
% 84.8 13.0 2.2 0 0 

 عدددمم هدددتف   ددد  اسمادددم 5
اسمشددددددددتاك بددددددددي  عميدددددددد  

 اس ا  ي   د اسبا ا ج

 0 0 1 10 35 ك

4.74 0.491 6 
% 76.1 21.7 2.2 0 0 

استقالدددم  دددد    ددد  اسمادددم 6
 سددددددددددددددؤ سيم اسمشددددددددددددددا كم 

  صن  اسقاا 

 0 0 0 15 31 ك

4.67 0.474 7 
% 67.4 32.6 0 0 0 

أ   أهميدددددددددددددددددم اس مدددددددددددددددددا  7
اسامددداعد بدددي  اس دددا  ي  

  د اسبا ا ج

 0 0 1 8 37 ك

4.78 0.467 5 
% 80.4 17.4 2.2 0 0 

 0.321 4.79 اماااااااااااااااااااااط العااااااااااااااااااااايساااااااالمل

ألهميدددم اس مدددا أع اسمتملدددا اسحسدددابد اس ددداه  ( اسسددداب   دددا ي دددد: 1 يتبدددي   ددد  اسادددت م  قدددم ) 

اساماعد     عام   ا اس ا  ي   د با ا ج است  ديم اس داسد س طدالب اسصدم  ضد اف اسسدم  جاا  دم 
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(،  هددلا يددتم ع دد  أع أ دداام اس ينددم  ما قددمع جشددتة ع دد  أهميددم اس مددا 5 دد   4.79اسم ددع لدد مم ب ددغ ) 

 اساماعد  د با ا ج است  يم اس اسد س طالب اسصم  ض اف اسسم . 

أهميدم اس مدا اسامداعد  د   عادم   دا  د  ما قم أ اام عيندم است الدم ع د  أع هناك  اا س 

حيدددث اس دددا  ي   دددد با دددا ج است  ددديم اس ددداسد س طدددالب اسصدددم  ضددد اف اسسدددم  جاا  دددم اسم دددع لددد مم، 

 (،  هد  تملطات  شيا اس  ) ما   جشتة(. 4.87اس   4.67 اا حه  تملطات  ما قتام  ا بي  ) 

اسامدداعد  دد   عاددم   دددا اس ددا  ي   ددد با ددا ج است  دديم اس دداسد س طدددالب اس مددا عناصددا أع 

 :  ا بم    حيث االهميم عاءت اسصم  ض اف اسسم  جاا  م اسم ع ل مم

 (. 5    4.87 عمم اسثقم اسمتبامسم بي  اس ا  ي   د اسبا ا ج جمتملا حسابد قت د )  -1

اسبا ددا ج أي اع اساماعددم   مددا  كأ اددا  دددام  عددمم اسشدد م  جاال تمدداء  دد  قبددا اس ددا  ي   ددد  -2

 (. 5    4.83 احت جمتملا حسابد قت د ) 

 (. 5    4.80اساغبم  د اس ما اساماعد بي  اس ا  ي   د اسبا ا ج جمتملا حسابد قت د )  -3

 (. 5    4.80 قالم اسمااه  االم ا  بي  اس ا  ي   د اسبا ا ج جمتملا حسابد قت د )  -4

 (. 5    4.78بي  اس ا  ي   د اسبا ا ج جمتملا حسابد قت د )  أ   أهميم اس ما اساماعد -5

 عدددمم هدددتف اسمشدددتاك بدددي  عميددد  اس دددا  ي   دددد اسبا دددا ج جمتملدددا حسدددابد قدددت د   ددد  اسمادددم -6

 (4.74    5 .) 

 (. 5    4.67استقالم  د  سؤ سيم اسمشا كم  صن  اسقاا  جمتملا حسابد قت د )      اسمام  -7

  تاج دم لديا  ايادابد اال تمداء بدي  اس دا  ي   امدم س قيداه بدت     يا  اسباحث اع  عمم اسثقدم

بددي  اس ددا  ي  اال ددا اسددلي ليسددام  األم ا اس مددا جشددنا لدد س اذا اع  عددمم اسثقددم لدديؤمي اسدد   قالددم 

 است ددا ع بددي  اس ددا  ي   كمددا اع اس مددا اسامدداعد  ددد  حقيدد  است ددا ع س مصددمم اسدد  اساددتف اسمشددتاك
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 ددد  اسلدددت ات اسمتنمعددددم  ع ددد   اممعددددم  ددد  خدددالم حصددددمم اسطدددالب اياابيددددملددديحق   تدددائج اكثدددا 

  ستماع ا تقام اسطالب اسصم  ض اف اسسم  خالم اسمااحا اسملت  م جشنا ل س م ع عقبات . 

   حتيتها  اال تماء    اس ا  ي .  األم ا  ضما  أهميم    ( 2006 هلا يؤكت  ا ذكاد أبم  ياع ) 

 يؤكدت ع د   امه اس ما اسامداعد  أع Friend  cook  ((1996 كما يت   ذسع     ا ذكاد 

  اشتااك اال اام ستحقي  هتف  محت يتم    خالم اسثقم اسمتبامسم

اسدلي يؤكدت ع د   بدتأي   اسصدم    يم اكيك ياب  يييا (Annarino, 2016) اكت ذسعكما  

االلدداا  يمددا بدددي  ( است ددا ع هددم 2( ياددب أع ينددمع استيييددا ع دد   طددداق اسمن م ددم. ) 1ألالدديي : ) 

 اس ا  ي  . 

 هلا اال ا يؤكت أهميم   اع يم اس ما اساماعد  د  حقي  اسنااا االكاميمد س طدالب اسصدم    

  د عمي  اسمااالت . 

 حددص اسااددمم است ا  يددم سماشددتي اسمددتا ا االبتتائيددم  دد   قددت د   ددم كمددا ا اددا  ما دد  م الددم 

اسددد  ا ادددم اعتبدددا ا است دددا ع  لدددي م   اسدددم سزيدددامة اسلدددت ات اسصدددحيم اسن سددديم اسماتم يدددم مسددده اسنتدددائج 

 .  ( .Moran, Nancy  (2015 اسلت ات اسمقت م س طالب

 األجحدداثجداع  Ball State University  ددد خدت ات اقعاقدم   نتددب    ت د   د  م الدم 

اسمما لددي   أعتدداء هيئددم استددت يس  قددت ه اقتااحددات سلددت ات اقعاقددم اسدد  بددي    مائددت است ددا ع اكدتت 

اال تقدددام اسسدد س اسدد  اس  يدددم س طددالب  ددد  ذ ي  ستددماعز اسشددااكات  ددد  أعتدداء هيئددم استدددت يس   زيدد 

 . ( (Scott; Wesse; Desmond,2016اقعاقم. 

السؤال الثاني "ما مدى توافر العمل الجماعي من وجهة نظر العاملين فــي  ثانياً: اجابة
 ك سعود ؟" برنامج التعليم العالي للطالب الصم وضعاف السمع بجامعة المل

 (2جدول )

 التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 مرتبة تنازلياً حسب المتوسط الحسابي لعبارات مدى توافر العمل الجماعي
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رقم 
 العبارة

 العبارة
 درجة الموافقة التكرار

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب
 النسبة

موافق 
 وبشدة 

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

1 

 تددددددم ا اساغبددددددم  ددددددد اس مددددددا 
اسامدداعد بدددي  اس ددا  ي   دددد 

 اسبا ا ج

 1 1 8 18 18 ك

4.11 0.924 3 
% 39.1 39.1 17.4 2.2 2.2 

2 

اسماددددددداه  هندددددداك  قالدددددددم  دددددددد
 االم ا  بدددددي  اس دددددا  ي   دددددد 

 اسبا ا ج

 1 2 4 18 21 ك

4.22 0.941 1 
% 45.7 39.1 8.7 4.3 2.2 

3 
 تددددم ا اسثقدددددم اسمتبامسدددددم بدددددي  

 اس ا  ي   د اسبا ا ج
 2 2 5 18 19 ك

4.09 1.050 5 
% 41.3 39.1 10.9 4.3 4.3 

4 

يتددم ا اسشدد م  جاال تمدداء  دد  
قبددددا اس ددددا  ي   ددددد اسبا ددددا ج 
أي اع اساماعددددددددددددددم   مددددددددددددددا 

  كأ اا  ام  احت

 2 1 6 17 20 ك

4.13 1.024 2 
% 43.5 37.0 13.0 2.2 4.3 

5 
هنددددداك هدددددتف  شدددددتاك بدددددي  
 عمي  اس ا  ي   د اسبا ا ج

 2 1 6 22 15 ك
4.02 0.977 6 

% 32.6 47.8 13.0 2.2 4.3 

6 

هندددداك  قالددددم  ددددد  سددددؤ سيم 
اسمشددا كم  صددن  اسقدداا  بددي  

 اس ا  ي   د اسبا ا ج

 2 2 6 22 14 ك

3.96 1.010 7 
% 30.4 47.8 13.0 4.4 4.4 

7 

 تدددم ا عناصدددا  خصدددائص 
اس مددددددددددددا اسامدددددددددددداعد بددددددددددددي  

 اس ا  ي   د اسبا ا ج

 2 1 4 23 16 ك

4.09 0.962 4 
% 34.8 50.0 8.7 2.2 4.3 

 0.849 4.09 المليسط العام

 
 ( اسساب   ا ي د: 2 يتبي     اسات م  قم ) 

  دددا اس دددا  ي   دددد با دددا ج أع اسمتملددا اسحسدددابد اس ددداه ستدددما ا اس مدددا اسامددداعد  ددد   عادددم 
(،  هددلا يددتم 5 دد   4.09است  دديم اس دداسد س طددالب اسصددم  ضدد اف اسسددم  جاا  ددم اسم ددع لدد مم ب ددغ ) 

ع دد  أع أ دداام اس ينددم  ما قددمع ع دد   ددما ا اس مددا اسامدداعد  ددد با ددا ج است  دديم اس دداسد س طددالب اسصددم 
  ض اف اسسم . 



   مدى أهمية العمل الجماعي وتوفره في برنامج التعليم العالي للطالب الصم بــوهيــان الــــن سليمـادل  بـــع

 

 

184 

 دددما ا اس مدددا اسامددداعد  ددد   عادددم   دددا  أع هنددداك   دددا ت  دددد  ما قدددم أ ددداام عيندددم است الدددم ع ددد   
حيددث  اا حدده  اس ددا  ي   ددد با ددا ج است  دديم اس دداسد س طددالب اسصددم  ضدد اف اسسددم  جاا  ددم اسم ددع لدد مم،  

  ما  (.    (،  هد  تملطات  شيا اس  ) ما   جشتة 4.22اس   3.96 تملطات  ما قتام  ا بي  ) 
است  ديم اس داسد س طدالب اسصدم  أع  ما ا اس ما اساماعد     عام   دا اس دا  ي   دد با دا ج

 : عاءت  ا بم  ض اف اسسم  جاا  م اسم ع ل مم
 اسمادددددداه  االم ا  بددددددي  اس ددددددا  ي   ددددددد اسبا ددددددا ج جمتملددددددا حسددددددابد قددددددت د  هندددددداك  قالددددددم  ددددددد -1

 (4.22    5 .) 
يتددم ا اسشدد م  جاال تمدداء  دد  قبددا اس ددا  ي   ددد اسبا ددا ج أي اع اساماعددم   مددا  كأ اددا  ددام  -2

 (. 5    4.13حسابد قت د )  احت جمتملا 
  تدددددم ا اساغبدددددم  دددددد اس مدددددا اسامددددداعد بدددددي  اس دددددا  ي   دددددد اسبا دددددا ج جمتملدددددا حسدددددابد قدددددت د  -3

 (4.11    5 .) 
 تم ا عناصا  خصائص اس مدا اسامداعد بدي  اس دا  ي   دد اسبا دا ج جمتملدا حسدابد قدت د  -4

 (4.09    5 .) 
 (. 5    4.09ابد قت د )  تم ا اسثقم اسمتبامسم بي  اس ا  ي   د اسبا ا ج جمتملا حس -5
 (. 5    4.02هناك هتف  شتاك بي  عمي  اس ا  ي   د اسبا ا ج جمتملا حسابد قت د )  -6
هناك  قالم  د  سؤ سيم اسمشا كم  صن  اسقاا  بدي  اس دا  ي   دد اسبا دا ج جمتملدا حسدابد  -7

 (. 5    3.96قت د ) 

 اسماددداه بدددي   األم ا  قالدددم   يدددا  اسباحدددث اع  ندددم  استلصصدددات  كثددداة اس دددا  ي  لددداهم  دددد
كمددا اع خبدداات اس ددا  ي   ددد اسصددم  ضدد اف اسسددم   دد  خددالم استلصددص ا  اس مددا   اددم  اس ددا  ي 

كمددددا اع  ددددم ا عناصددددا اس مددددا  كمتدددداعمي  ا  اخصددددائيي  لدددداهم  ددددد اال تمدددداء س  مددددا  ددددد اسبا ددددا ج
منددداع  مددده  ايئتددده اسامددداعد  ومدددا جسدددبب  ايئدددم اسمنددداع  اسز ددداع اذ يح ددد  با دددا ج است  ددديم اس ددداسد ج

ياددب اع يتددم ا اسمندداع اسمدداي  س قيدداه جمادداه  ا دده ( 2006س  ددا  ي   هددلا يت دد   دد   دد  ذكدداد ابم يدداع) 
 . اسملت  م  د اس ما اساماعد بي  عناصا اس اي  جحيث ينمع اسمناع  اي   و يت ع  استمضاء

ام ذ ي ( قدا مع أل ددا (Hartmann, 2016 كمدا اع  دم ا اس مدا اسامدداعد يت د   د   ددا ذكداد
أعتدداء  دد  ذ ي استلصصددات اسملت  ددم،    اع اسبا ددا ج اس ددامي 2004اقعاقددم ستحسددي  است  دديم س دداه 
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 د  ذ ي اقعاقددم   يادب أع   مددا   دا ستن يدل اسلددت ات است  يميدم  اسمت  قدم س طددالب  األم ا ،  اسلبداة
 ستحسي  اسلت ات اسمقت م س طالب ذ ي االحتياعات اسلاصم  

 Bube  Carrothers كما  م ا هلد اس ناصا استد  ؤكت اس ما اسامداعد  ت د   د  م الدم

(2016)Johnson ممث ددددي  عدددد  شدددد بم استأهيددددا س  عمددددا عمدددداعد حيددددث كدددداع هندددداك   ددددا ع  أيتددددا
 اشددنط   م اسلددت ات،   ت لددم  اشددنط  س صددم  اكاميميددماسمانددد،  اكددز  دد  أعددا استيييددا  ددد اال تقددا

 .اسمانيم س صم،  خت ات  اشنط  اسحسيم،   اكز اسط مسم س صمم   قتاع اسسم 
. استدد (  ( Al-Natour; Al-Zboon; Alkhamra  2015اال ا ادا  لت دك  د  م الدم 

 دددا ج است  يمدددد أع اسم  مدددي  يت دددا  مع ع ددد   سدددتم   دددنل ض قدددمام اسمااحدددا اسملت  دددم س با  اشدددا ت
 . اسلاو س طاسب

السؤال الثالث " هل توجد فروق فــي وجهــات نظــر العــاملين فــي برنــامج  اجابة ثالثاً:
التعليم العالي للطالب الصم وضــعاف الســمع بجامعــة الملــك ســعود فــي مــدى 

 األهمية ترجع لمتغيرات )الجنس، والمهنة، والمستوى التعليمي والخبرة(؟" 

 ف متغير الجنسأوالً: الفروق باختال
 (3جدول رقم )

 " Independent Sample T-testنتائج اختبار " ت: 

 للفروق في متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة طبقاً إلى اختالف متغير الجنس

 الداللة قيمة ت االنحراف المتوسط العدد الجنس اورـــــــــالمح

 أهمية العمل الجما و  
 0.380 4.76 13 ذكا

-0.361 0.720 
 0.301 4.80 33 أ ث 

 (  أقا0.05*  ا ق ماسم عنت  ستم  استالسم اقحصائيم )
 عدددمم  دددا ق ذات مالسدددم احصدددائيم عندددت  سدددتم  استالسدددم (: عدددته 3يتتددد   ددد  اسادددت م  قدددم ) 

(  أقددا  ددد اعاجددات أ دداام عينددم است الددم حددمم )أهميددم اس مددا اسامدداعد( جدداختالف 0.05اقحصددائيم ) 
  تييا اسانس. 

 ثانياً: الفروق باختالف متغير المهنة:

 (4جدول رقم )

 (  One Way ANOVAنتائج " تحليل التباين األحادي " ) 

 للفروق في إجابات أفراد عينة الدراسة طبقاً إلى اختالف متغير المهنة



   مدى أهمية العمل الجماعي وتوفره في برنامج التعليم العالي للطالب الصم بــوهيــان الــــن سليمـادل  بـــع

 

 

186 

 مصدر التباين اورـــــــــالمح
مجموع 
 مربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 

 اإلحصائية

 أهمية العمل الجما و  
 0.177 3 0.530 بي  اسماممعات

 0.097 42 4.113 ماخا اسماممعات 0.161 1.803
  45 4.643 اسمامم 

 عدددمم  دددا ق ذات مالسدددم احصدددائيم عندددت  سدددتم  استالسدددم (: عدددته 4يتتددد   ددد  اسادددت م  قدددم ) 
اعاجددات أ دداام عينددم است الددم حددمم )أهميددم اس مددا اسامدداعد( جدداختالف (  أقددا  ددد 0.05اقحصددائيم ) 
  تييا اسمانم. 

 ثالثاً: الفروق باختالف متغير المستوى التعليمي:
 (5الجدول رقم )

 (  One Way ANOVAنتائج " تحليل التباين األحادي " ) 

 تعليميللفروق في إجابات أفراد عينة الدراسة طبقاً إلى اختالف متغير المستوى ال

 مصدر التباين اورــــــــــالمح
مجموع 
 مربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 

 اإلحصائية

أهميااااااااااااااة العماااااااااااااال 
 الجما و  

 0.110 2 0.220 بي  اسماممعات
 0.103 43 4.423 ماخا اسماممعات 0.353 1.067

  45 4.643 اسمامم 
 عدددمم  دددا ق ذات مالسدددم احصدددائيم عندددت  سدددتم  استالسدددم (: عدددته 5يتتددد   ددد  اسادددت م  قدددم ) 

(  أقددا  ددد اعاجددات أ دداام عينددم است الددم حددمم )أهميددم اس مددا اسامدداعد( جدداختالف 0.05اقحصددائيم ) 
  تييا اسمستم  است  يمد. 

 رابعاً: الفروق باختالف متغير سنوات الخبرة:
 (6جدول رقم )
 (  One Way ANOVAنتائج " تحليل التباين األحادي " ) 

 للفروق في إجابات أفراد عينة الدراسة طبقاً إلى اختالف متغير سنوات الخبرة

مجموع  مصدر التباين اورــــــــــالمح
 مربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
الداللة  قيمة ف المربعات

 اإلحصائية

 أهمية العمل الجما و  
 0.040 2 0.081 بي  اسماممعات

 0.106 43 4.562 ماخا اسماممعات 0.686 0.381
  45 4.643 اسمامم 
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 عدددمم  دددا ق ذات مالسدددم احصدددائيم عندددت  سدددتم  استالسدددم (: عدددته 6يتتددد   ددد  اسادددت م  قدددم ) 
)أهميددم اس مددا اسامدداعد( جدداختالف (  أقددا  ددد اعاجددات أ دداام عينددم است الددم حددمم 0.05اقحصددائيم ) 

 ييا لنمات اسلباة.  ت

السؤال الرابع " هل توجد فروق في وجهات نظــر العــاملين فــي برنــامج  رابعاً: اجابة
فــي مــدى  التعليم العالي للطالب الصم وضــعاف الســمع بجامعــة الملــك ســعود

 التوفر ترجع لمتغيرات )الجنس، والمهنة والمستوى التعليمي والخبرة(؟" 

 أوالً: الفروق باختالف متغير الجنس
 (7جدول رقم )

 " Independent Sample T-test: نتائج اختبار " ت

 للفروق في متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة طبقاً إلى اختالف متغير الجنس

 الداللة قيمة ت االنحراف المتوسط العدد الجنس اورــــــــــالمح

 أهمية العمل الجما و  
 1.008 3.87 13 ذكا

-1.099 0.278 
 0.779 4.17 33 أ ث 

 (  أقا0.05ماسم عنت  ستم  استالسم اقحصائيم )*  ا ق 
 عدددمم  دددا ق ذات مالسدددم احصدددائيم عندددت  سدددتم  استالسدددم (: عدددته 7يتتددد   ددد  اسادددت م  قدددم ) 

(  أقددا  ددد اعاجددات أ دداام عينددم است الددم حددمم ) ددما ا اس مددا اسامدداعد( جدداختالف 0.05اقحصددائيم ) 
  تييا اسانس. 

 ثانياً: الفروق باختالف متغير المهنة:
 (8ول رقم )جد

 ( One Way ANOVAنتائج " تحليل التباين األحادي " ) 

 للفروق في إجابات أفراد عينة الدراسة طبقاً إلى اختالف متغير المهنة

 مصدر التباين اورــــــــــالمح
مجموع 
 مربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 

 اإلحصائية

 هيا ب العمل الجما و  
 0.400 3 1.199 بي  اسماممعات

 0.745 42 31.269 ماخا اسماممعات 0.660 0.537
  45 32.469 اسمامم 
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 عدددمم  دددا ق ذات مالسدددم احصدددائيم عندددت  سدددتم  استالسدددم (: عدددته 8يتتددد   ددد  اسادددت م  قدددم ) 
) ددما ا اس مددا اسامدداعد( جدداختالف (  أقددا  ددد اعاجددات أ دداام عينددم است الددم حددمم 0.05اقحصددائيم ) 
  تييا اسمانم. 

 ثالثاً: الفروق باختالف متغير المستوى التعليمي:
 (9جدول رقم )
 (  One Way ANOVAنتائج " تحليل التباين األحادي " ) 

 للفروق في إجابات أفراد عينة الدراسة طبقاً إلى اختالف متغير المستوى التعليمي

 مصدر التباين اورــــــــــالمح
مجموع 
 مربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 

 اإلحصائية

 هيا ب العمل الجما و  
 0.676 2 1.352 بي  اسماممعات

 0.724 43 31.116 ماخا اسماممعات 0.401 0.934
  45 32.469 اسمامم 

احصدددائيم عندددت  سدددتم  استالسدددم  عدددمم  دددا ق ذات مالسدددم (: عدددته 9يتتددد   ددد  اسادددت م  قدددم ) 
(  أقددا  ددد اعاجددات أ دداام عينددم است الددم حددمم ) ددما ا اس مددا اسامدداعد( جدداختالف 0.05اقحصددائيم ) 

  تييا اسمستم  است  يمد. 

 رابعاً: الفروق باختالف متغير سنوات الخبرة:
 (10جدول رقم )
 ( One Way ANOVAنتائج " تحليل التباين األحادي " ) 

 ات أفراد عينة الدراسة طبقاً إلى اختالف متغير سنوات الخبرةللفروق في إجاب

 مصدر التباين المحاور
مجموع 
 مربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 

 اإلحصائية

 هيا ب العمل الجما و  
 0.774 2 1.549 بي  اسماممعات

 0.719 43 30.920 ماخا اسماممعات 0.350 1.077
  45 32.469 اسمامم 

 عددمم  ددا ق ذات مالسددم احصددائيم عنددت  سددتم  استالسددم (: عددته 10يتتدد   دد  اساددت م  قددم ) 
(  أقددا  ددد اعاجددات أ دداام عينددم است الددم حددمم ) ددما ا اس مددا اسامدداعد( جدداختالف 0.05اقحصددائيم ) 

  تييا لنمات اسلباة. 
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 التوصيات بناًء على النتائج:

بددداا ج است  ددديم اس ددداسد س طدددالب اسصدددم  ضددد اف اسسدددم     يدددا اس مدددا اسامددداعد  دددد ضدددا  ة  ▪
 دتم  د  خدالم  ايد   اقعاقدم  داا الع خت دم ذ ي  اقعاقدم اسباا ج استد  قدته خدت ات سدل ي 

 .   هلا اس اي  ياب اع ي ما   ال ستحقي  هتف  محت سمص حم اسطاسب

س مقدددمف ع ددد  ابددداي   ددداها اسلت دددم  دددت يب اس دددا  ي  ع ددد   ادددا ات اس مدددا اسامددداعد اثنددداء  ▪
   نتام.  اياابيماس ما اساماعد   طمياها  ما يا ا بيئم اس ما 

  اس ما ع    وا اس القات بي  اس ا  ي    األهتاف حتيت األم ا    ميي  اسمااه بناءل ع    ▪

   ددددم يا اس ناصددددا  اسبدددداا ج استددددد  قددددته خددددت ات سددددل ي االعاقددددم قيدددديم اس مددددا اسامدددداعد  ددددد  ▪
 .  سهاسالي م 

 اعااء اسبحمث  است الات استد  ناقش اس ما اساماعد  د  يتاع استاويم اسلاصم.  ▪

 عـــــــراجــــــالم

 أواًل: المـــراجـــع العـــربيـــــة:

  قددم  اسم دداهيم  اسلصددائص  اسم مقددات.  ( االلتشددا ة  اس مددا اسامدداعد: 2006)  ابددااهيم ابم يدداع  ▪
 اسقاهاة   استال  ا عايم   أهيا ذ ي االحتياعات اسلاصما. عما  قت م س مؤ ما اس اود 

  نتب األ م اسمتحتة.  -2007-ا  اقيم حقمق ذ ي اقعاقم  ▪
سبا دددا ج است  ددديم اس ددداسد س طدددالب اسصدددم  ضددد اف اسسدددم  جاا  دددم اسم دددع لددد مم  استقايدددا اسسدددنمي  ▪

 اساياف.  ( 1436) 
  ددديم اس ددداسد س طدددالب اسصدددم  اقددد     مقدددات بددداا ج است ( 1429 ندددام )   سلاعددددا قدددا ق؛  سدددايس ا ▪

 عا  ددددم عددددي  شددددمس   شددددم .  ا ددددم ك يددددم استاويددددمجحددددث  ن  ضدددد اف اسسددددم  جمتينددددم اسايدددداف. 
4 (34 )619-683  . 

اسمدددؤ ما اسدددت سد   كيدددك؟.   أهيدددا اسطددالب اسصدددم س ت  ددديم اس ددداسد .سمدداذا؟ ( 2008قدددا ق)  اسددايس  ▪
 اساياف.   اهيا ذ ي االحتياعات اسلاصم.  اسساما. 

 اسسدم   ضدد اف اسصدم سألق دام اسشدد ا  س ت  ديم اسحتيثدم استمعاددات ( 2008ع دد)  اسزهاا دد  ▪

ع يادا .  قدم عمدا  قت دم  دد  دؤ ما استاويدم اسلاصدم  يسدتنت استد   استطبيقدات اسمبدام،،  اسم داهيم، 
 جاا  م بناا. 
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▪ Bube, Sue Ann; Carrothers, Carol; Johnson, Cinda) 2016(Transition 

through Teamwork: Professionals Address Student Access.Odyssey: 

New Directions in Deaf Education, v17 p14-17 . 

▪ David Harry Smith & Jean F. Andrews  ) 2015(.Deaf and hard of hearing 
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▪ Friend,M.,&Cook, L. (1996). Interactions. Collaboration skills for 
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▪ Jodi D. Katsafanas, ) 2006(The Roles and Responsibilities of Special 

Education Teachers..Theses of Doctor of Education .University of 

Pittsburgh. 
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▪ Morgan, J. L. (2016). Reshaping the Role of a Special Educator into a 

Collaborative Learning Specialist. International Journal of Whole 

Schooling, 12(1), 40-60. 
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