
 

 التعلیم العالي والبحث العلميوزارة 

  -جیجل  –جامعة محمد الصدیق بن یحیى 

 كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

  قسم علم النفس

 
:الموضــــــــوع  

 

 

 

 

 

 

 مذكرة مكملة لنیل شهادة لیسانس في علم النفس التربوي

علم النفس التربوي :تخصص  

  :الدكتورةتحت إشراف                             : الطالبتانإعداد   

  بكیري نجیبة        بولنوار إبتسام                            –   

  عیون سمیرة –   

  2020-2019السنة الجامعیة 

التفاعـــل الصـــفي وعالقتــه بالتحصیـــل    
الدراسي لدى الطفـل المعاق سمعیا   

 من وجهة نظر المعلمین



 

http://www.google.dz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=UJQswSnAKwh_nM&tbnid=2OCYG49AGzjVgM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.top3rab.mrsaal.com/showthread.php?t=2440&ei=QWl4U6n8PMHwPIb4gIgE&bvm=bv.66917471,d.d2k&psig=AFQjCNHJbJG8twfGVGzd4-SKeOiBnoQkpw&ust=1400486583447202


 

 

 

 

 

 

 

 

 ال تدعني أصاب بالغرور إذا نجحت اللهم

 وال باليأس إذا فشلت

 لخطوة األولى  ا وذكرني دائما أن الفشل هو

 التي تسبق النجاح

 اللهم علمني أن التسامح هو أعلى مراتب  

 القوة و أن حب االنتق ام هو أول مظاهر الضعف  

 يا رب إذا جردتني من نعمة الصحة

 اإليمان وإذا جردتني من المالف اترك لي نعمة  

 ف الترك لي األمل وإذا أسأت إلى الناس  

 ف أعطني شجاعة االعتذار وإذا أساء الناس إلي

 ف أعطني مقدرة الصبر

 رب إذا نسيتك ف ال تنساني   يا

 آمين



   ل  ـــــــال لكـــب أن تقـــها و يجــب أن ال نتجاهلــة يجـــكلم

 رــة شكــــي كلمـها أال و هــمن يستحق 

 لـى عز وجــــل إلى المولـــالجزي رــــد والشكـــدؤها بالحمـــب 

 وةــــالق ناــــة وألهمـــا الشجاعــالذي أعطان  

 .الشدائد داع و علمنا الصبر عندــر و اإلبــالتفكي  على 

  الدكتورةنتقدم بفـائق االحترام و التقدير إلى  

 بكيري نجيبة

 هاو توجيهات  هابخل علينا بإرشاداتتلم    التي

  .علينا  النا طول فترة إشرافه 

 إلى كل من مد يد العون من قريب أو من بعيد

  

 

                     



                                                                   الفهــــرس
 

 البسملة  

 الدعاء 

  التشكرات 

 اإلھداءات 

  فھرس الموضوعات 

 أ، ب، ج، د........................................................................................مقدمة 

  اإلطار المفاھیمي للدراسة :الفصل األول
  

 05...........................................................................................إشكالیة الدراسة -1

  08.........................................................................................فرضیات الدراسة -2

  08............................................................................................أھداف الدراسة -3

  09.............................................................................................أھمیة الدراسة -4

 09...................................................................................أسباب اختیار الدراسة .-5

  10......................................................................................مصطلحات الدراسة -6

  11..........................................................................................الدراسات السابقة -7

  14....................................................................................التعلیق على الدراسات -8

  التفاعل الصفي :الفصل الثاني

  17..........................................................................................................تمھید

  18 ....................................................................................ماھیة التفاعل الصفي -1

  18.....................................................................................أنواع التفاعل الصفي -2

  20.....................................................................................التفاعل الصفيأنماط  -3

  25.....................................................................................أھمیة التفاعل الصفي -4

  27....................................................................................أھداف التفاعل الصفي -5

  28..................................................................................ائف التفاعل الصفي وظ -6

  29.......................................................................النظریات المفسرة للتفاعل الصفي -7



                                                                   الفهــــرس
 

  33.....................................................................العوامل المؤثرة في التفاعل الصفي -8

  37...........................................................................أسالیب تحسین التفاعل الصفي -9

  39....................................................................و التفاعل الصفيتصال مھارات اال - 10

  41.................................................................................معیقات التفاعل الصفي - 11

  45................................................................................................خالصة الفصل

  التحصیل الدراسي :الفصل الثالث

  47..........................................................................................................تمھید

  48.................................................................................صیل الدراسيماھیة التح -1

  50................................................................................مبادئ التحصیل الدراسي  -2

  55................................................................................. أنواع التحصیل الدراسي -3

  57................................................................................أھداف التحصیل الدراسي -4

  57.................................................................................أھمیة التحصیل الدراسي -5

  58.............................................................العوامل التي تؤثر على التحصیل الدراسي -6

  60................................................................................شروط التحصیل الدراسي -7

  61..................................................................النظریات المفسرة للتحصیل الدراسي  -8

  63..................................................................................قیاس التحصیل الدراسي -9

  65.......................................................................عالج ضعف التحصیل الدراسي - 10

  66................................................................................تقویم التحصیل الدراسي - 11

  67.............................................................................معیقات التحصیل الدراسي - 12

  69................................................................................................خالصة الفصل



                                                                   الفهــــرس
 

  اإلعاقة السمعیة :الفصل الرابع

  71..........................................................................................................تمھید

  72.................................................................................تعریف اإلعاقة السمعیة  -1

  73....................................................................................أنواع اإلعاقة السمعیة -2

  80...................................................................................أسباب اإلعاقة السمعیة -3

  83..............................................................................نسبة انتشار اإلعاقة السمعیة-4

  84................................................................................خصائص المعاقین سمعیا -5

  91................................................................................تصنیفات اإلعاقة السمعیة -6

  101...............................................................................تشخیص اإلعاقة السمعیة -7

  102...................................................المشكالت التي تواجھ المعوقین سمعیا واحتیاجاتھم -8

  104............................................قبل المعوقین سمعیا مھارات التواصل الواجب إتقانھا من -9

  108..............................الصعوبات التي یواجھھا الطفل المعوق سمعیا عند التحاقھ بالمدرسة- 10

  109....................................................إرشادات عامة للتعامل مع الطفل المعوق سمعیا - 11

  109...........................................................................الوقایة من اإلعاقة السمعیة - 12

  111..............................................................................................خالصة الفصل

 113...............................................................................................خاتمة 

 114..................................................................................نصائح وتوصیات 

 116......................................................................................قائمة المراجع  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أ 
 

  :مقدمــــة

القطاعات التي شاهدت تطورا كبیرا وذلك من خالل انتقال التركیز من  أهمیعتبر قطاع التربیة من    

إلى المتعلم وقد أدى هذا إحداث تغیرات كبیرة في دور ووظائف  جمیع  األساسیةالمحتوى باعتباره الغایة 

المؤسسات التي تستخدمها التربیة لتنفیذ أهدافها بدءا من  المدرسة، المعلم ، المناهج،األدوات و األسالیب 

إلى  التعلیمیة، التربویة المختلفة ولكي تحقق التربیة أهدافها في بناء المجتمعات و تطویرها فهي تحتاج

ل الصفي داخل الحجرة الدراسیة معلم ناجح  الذي یعد من العوامل الهامة و المؤثرة في إثارة عملیة التفاع

  .لك من خالل األسالیب التي یتبعها لتقدیم المادة الدراسیة و الطرق المناسبةوذ

وبین التالمیذ  ولهذا فالتفاعل الصفي هو تواصل وتفاعل دائم و متبادل بین المعلم و التالمیذ      

اإللقاء أنفسهم، فهو أساس العملیة التعلیمیة التي تتم عن طریق شبكة من االتصاالت و التبادل الرمزي و 

اخل الصف، فعملیة التعلم تحتاج إلى حدوث تفاعل بین المعلم و التالمیذ، وبین و التلقي و الحوار د

برزها المشاركة من قبل التالمیذ، و اهتمامهم التالمیذ نفسهم، وهناك عدة مؤشرات تدل على حدوثها من أ

  .بممارسة واجباتهم و المبادرة إلى حلها و المنافسة بینهم

دورا هاما في  االنفعالیةفي العملیة التعلیمیة، و تلعب خصائصه المعرفیة و فالمعلم عنصر أساسیا    

مة التي تأثر بشكل أو بآخر في خالت التربویة الهاافعالیة هذه العملیة، ألن الخصائص تشكل أحد المد

  .للمعلم ألتحصیليالناتج 

في األوساط التربویة  استخداما ویعتبر التحصیل الدراسي من الدوائر العلمیة و العملیة األكثر     

عن  األخیرالتعلیمیة فهو یعكس بالتأكید األهمیة التي یحتاجها نشاط التالمیذ داخل القسم، ویحدث هذا 

عة من الخصائص منها ما یتعلق بقدرات المتعلم وطرق التدریس و كفاءات المعلم، طریق تكامل مجمو 

فالتحصیل یشیر إلى المكتسبات التي تحصل علیها التلمیذ خالل العام الدراسي وهذه المكتسبات تسمح 
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للتلمیذ بتنمیة قدراته و استعداداته و بذلك یستطیع أن یرتقي بشخصیته، كما تساعده على تحقیق بعض 

  .طموحاته في الحیاة

وركزنا في هذا الموضوع حول التفاعل الذي یجري داخل القسم بین األستاذ و المتعلمین من خالل      

شبكة من االتصاالت و التبادل الرمزي بما فیها من إلقاء و تلقي و حوار داخل القسم، مما یولد صعوبة 

و من بینهم اإلعاقة السمعیة، مما  اإلعاقات التعامل مع األطفال الغیر عادیین الذین یعانون من بعض

  .یؤثر على تحصیلهم الدراسي

السمعیة سواء أن كانت جزئیة أم كلیة تحجب الطفل عن المشاركة االیجابیة  اإلعاقةو الواقع أن دوي     

  الكالم تعتمد في بدایة نموها على قدرة الطفل  اكتسابالفعلیة مع من حوله وما حوله ذلك أن عملیات 

اتیا أو مرحلة المناغات أو في مرحلة متقدمة عن ذلك، وبناءا على ذلك فإن على التقلید سواء كان ذ

عملیة  باعتبارهحرمان الطفل من حاسة السمع یحرمه وبالتالي من الخبرات الالزمة في عملیة بناء الكالم 

  .دینامكیة 

یعبر عن أفكاره و رغباته و میوله، حیث مع من حوله وبواسطتها  اإلنسانغة هي الوسیلة لتفاعل للفا   

اللغة وتكوینها وتلعب دورا هاما في  اكتسابتظهر اللغة كوظیفة إنسانیة ممیزة، وتأثر حاسة السمع في 

وعدم استطاعة الطفل المشاركة االیجابیة في عملیة اكتساب اللغة . اكتساب اللغة و الكالم و التواصل

العقلي و المعرفي و یعوق عملیة تعلمه واكتسابه الخبرات الالزمة  الذي یؤثر على نموه األمراللفظیة 

العادیین بل وقد  األفرادالستثمار ما قد یتمتع به من استعدادات و قدرات عقلیة، ربما ال یختلف فیها 

  .یتوفك علیهم

اخل السمعیة تعیق النمو االجتماعي للطفل حیث تحد من مشاركاته و تفاعالته خاصة د فاإلعاقة     

لما یتسبب من . أثارا على الفرد خاصة في عملیة التعلم اإلعاقاتلهذا تعد من أشد  و. سيدر مالصف ال
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یث یعتبر هذا األخیر من ي بوجه الخصوص، حعن اآلخرین و هذا ما یعرقل تفاعلهم الصف األصمعزلة 

  .المهمة التي ینبغي أن یحرص علیها المعلم األمور

صیل وضوع التفاعل الصفي وعالقته بالتحومن خالل ما سبق سنحاول أن نتناول في هذه الدراسة م    

  .و التطرق إلى أهم العوامل و الصعوبات التي یواجهها المعاق سمعیا. الدراسي لذا الطفل المعاق سمعیا

أربعة فصول وقد وزعت التي تشمل ومن هنا انطلقت دراستنا التي تناولناها من خالل خطة البحث و     

  :ى النحو التاليعل

  :الذي یتضمن: الجانب النظري

تطرقنا إلى فرضیات الدراسة و أهداف الدراسة و أهمیة  اإلشكالیة ثموالذي خصص لطرح  :الفصل األول

  .و أخیرا الدراسات السابقة للدراسة اختیارناأسباب  و  الدراسة و تحدید المصطلحات إجرائیا

فقد تناولنا فیه التفاعل الصفي تعریفه و أنواعه و أنماطه ثم أهمیته و أهدافه و ووظائفه  : الفصل الثاني

و النظریات المفسرة له ثم العوامل المؤثرة فیه وبعدها أسالیب تحسینه ومهارات االتصال و التفاعل 

  .الصفي و أخیرا معیقاته

و أنواعه و أهدافه أهمیته و العوامل المؤثرة  مبادئههیة التحصیل الدراسي، وتناولنا فیه ما :الفصل الثالث 

فیه و أیضا تطرقنا إلى شروطه و النظریات المفسرة له و قیاسه ثم عالج ضعف التحصیل الدراسي ثم 

  .تقویمه و أخیرا معیقاته

 السمعیة، أنواعها و اإلعاقةالسمعیة و ذلك بالتطرق إلى تعریف  اإلعاقةفتناولنا فیه  :الفصل الرابع

أسبابها ونسبة انتشارها ثم خصائصها و تصنیفها و تشخیصها وبعدها المشكالت التي تواجه المعوقین 
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رات التواصل و الصعوبات التي یواجهونها خاصة عند التحاقهم بالمدرسة ثم اسمعیا و احتیاجاتهم و مه

  .عیةمن اإلعاقة السمالوقایة  وأخیراعامة للتعامل مع الطفل المعاق سمعیا  إرشادات

  :لم نستطع انجاز الجانب المیداني بسبب الصعوبات التالیة :الجانب المیداني

  .رفض المؤسسة استقبالنا في ظل انتشار فیروس كورونا - 1

   . الحجر الصحي و الذي كان مشكل في الذهاب الى المؤسسة بسبب عدم توفر النقل - 2

  .في مواقع التواصل اإلجتماعي صعوبة التواصل مع الموظفین أي عدم الرد على رسائلنا - 3
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:الدراسة ةـــإشكالی -1  

تمثل عملیة التعلیم عملیة تواصل و تفاعل دائم و متبادل بین المعلم و المتعلم و بین المتعلمین          

أنفسهم، و نظرا ألهمیة التفاعل الصفي في عملیة التعلیم فقد احتل هذا الموضوع مركزا مهما في مجاالت 

 خصائص نوعیة فریدة وذلك باختالفمدرسي یمتاز بوي حیث نجد كل صف الدراسة و البحث الترب

في  أهمیةالمتعلمین و المادة الدراسیة و الشروط التعلیمیة ، و مصطلح التفاعل الصفي دو  المعلمین و

الغیر العادین لتشكیل حصة صفیة  أوسلوك التعلیمي لدى كل من المعلمین و المتعلمین العادین التشكیل 

و الملل و هدا أكید یكون مرتبط بطریقة التدریس التي یقوم بها المعلم الستثارة  یدة عن الروتینبع نموذجیة

  .اف المرجوةهداجل تحقیق األ دافعیة التالمیذ نحو التعلم بشكل أفضل و من

و المتعلمین عما العملیة التعلیمیة و  األستاذویعتبر هذا التفاعل الذي یجري داخل القسم بین        

و تلقي و حوار  إلقاءم من خالل شبكة من االتصاالت و التبادل الرمزي بما فیه من التعلمیة، حیث تت

  .الغیر العادیین األطفالداخل القسم مما یولد صعوبة التعامل مع 

و ركزنا في هذه الدراسة حول التفاعل اللفظي الذي یمثل جوهر االتصال بین المعلم و تالمیذه،حیث      

لتالمیذ الغیر العادین الذین یعانون من بعض ل ال نستطیع تطبیقها على افاعنمط ونوعیة هذا الت أن

سلبا على تحصیلهم الدراسي الذي یعتبر من العناصر  السمعیة مما یعرقل اإلعاقةو من بینهم  اإلعاقات

الهامة في العملیة التعلیمیة فهو یحدد مدى نجاح المتعلم و تفوقه و فشله و رسوبه في المادة الدراسیة و 

  .التقویم المستمر من طرف المعلمین أوذلك عن طریق االختبارات 

فرق بین معاق و صحیح،  یتعلم ال أنفي لكل طفل الحق  أنومن البدیهي في عالم التربیة        

التعلیم  أيالدین ال یستطیعون الدراسة في برامج التعلیم العام  األفرادفالتربیة الخاصة هي تربیة و تعلیم 

طرق التعلیم، أي لدیها مجموعة من الخدمات المنظمة  أوالوسائل  أوالعادي دون تعدیالت في المنهج 
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ه لكي ینمو، سلیما یؤدي إلى تحقیق الغیر عادي لتوفیر ظروف مناسبة لالطفل  إلىالهادفة التي تقدم 

ذاته عن طریق تحقیق إمكانیته و تنمیتها إلى أقصى مستوى لیستطیع أن یصل إلیه  و أن یدرك ما لدیه 

 إعدادهممستوى و  أفضل إلىمن قدرات و یتقبلها في جو یسوده الحب و اإلحساس بغرض الوصول 

كان هدا العجز  عاة ظروف العجز لدى الفرد خاصة إذاالندماج في المجتمع و مراللحیاة العامة و ا

من بین تلك الحواس و هي التي تجعل  األهمیةمن حیث  األولىبفقدان حاسة السمع التي تمثل المرتبة 

  .المدرسيداخل الصف  أقرانهقادر على تعلم اللغة و تمكنه من التفاعل مع  اإلنسان

السمع واحدة من أهم و ابرز الحواس الخمس التي یتمتع بها اإلنسان و تبرز أهمیتها كما تعد حاسة     

كونها عنصر أساسي یعتمد علیه في حیاته في كل ما یؤدیه و یمارسه، فمن خالل السمع یتعلم  في

تم اإلنسان النطق و الكالم، و كذا المهارات اللغویة و مهارات االتصال و التواصل مع اآلخرین و التي ت

إحدى (هاته األخیرة وكأنها بمثابة سماعة الهاتف وهذا ما أشارت له نظریة التواتر. طریق األذنعن 

تفترض أن األذن تعمل سماعة التي ) Rothe fird" (فورد رود" نظریات السمع التي أعدت من طرف

إشارة في ) آالفعشرة (ضمن تواتر قدر بعشرة آالف دورة في الثانیة یحملها العصب السمعي ) فونالتل(

الثانیة ینقلها إلى الدماغ و بناء علیه فالحدة تكون متوقفة على تواتر اإلثارة العصبیة التي تصل إلى 

  .الدماغ أما الشدة فیعتمد توترها على عدد األلیاف العصبیة المستثارة

نظریات السمع في نظریة المكان و التي تدخل كذلك ضمن ) helemhitlts(ویشیر العالم هلموهولتر  -

تكون متناغمة بطریقة خاصة مع تواتر اهتزاز محدد، و  أن كل جزء من األجزاء الغشاء القاعدي لألذن

یحتل موضوع اإلعاقة السمعیة دورا كبیرا في أوساط المجتمعات فهي في مفهومها تقوم أساسا على كونها 

أو یقلل من قدراته على سماع  في السمع یحد من قیام الجهاز السمعي عند الفرد بوظائفه انحراف

  .األصوات مما یجعل الكالم المنطوق غیر مفهوم
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ولهذا تعد اإلعاقة السمعیة من أشد اإلعاقات أثرا على الفرد خاصة في عملیة التعلم لما یتسبب في       

 عزلة األصم على اآلخرین، وهذا ما یؤثر على تفاعلهم الصفي بوجه الخصوص، حیث یعتبر هذا األخیر

لمعاقین سمعیا و ا األطفالمن أكثر األمور المهمة التي ینبغي علیها المعلم من اجل االتصال بین 

  .المعلمین ومراعاة ظروف العجز علیهمو 

إلرتأینا أن ندرس  عن هذا الموضوع یعد أمر بالغ األهمیة یستحق الدراسة و البحث و على ضوئه      

لتحصیل الدراسي لذا الطفل المعاق سمعیا و من خالل ذلك یمكن العالقة بین التفاعل الصفي و عالقته با

  :صیاغة التساؤل التالي و الذي یحدد مشكلة الدراسة

  ؟بین التفاعل الصفي و التحصیل الدراسي لذا الطفل المعاق سمعیا ارتباطیهعالقة هل توجد  -

  :و یندرج تحت التساؤل أسئلة فرعیة هي كاألتي

بمستوى التحصیل الدراسي لذا الطفل المعاق  ارتباطیهة اإلشارة له عالقة هل التفاعل الصفي بلغ -

  سمعیا؟

بمستوى التحصیل الدراسي لذا الطفل المعاق  ارتباطیهله عالقة صبعي اعل الصفي بالهجاء األهل التف -

  یا؟سمع
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  :الدراسةفرضیات  -2

  :الفرضیة األساسیة التالیة في المشكلة تفترضطرحها  التي تم األسئلةعن  فاإلجابة        

  :الفرضیة العامة

  توجد عالقة ارتباطیه بین التفاعل الصفي و التحصیل الدراسي لدى الطفل المعاق سمعیا؟

  :الفرضیات الجزئیة

  .التفاعل الصفي بلغة اإلشارة له عالقة ارتباطیه بمستوى التحصیل الدراسي لدى الطفل المعلق سمعیا -

بالهجاء األصبعي له عالقة ارتباطیه بمستوى التحصیل الدراسي لدى الطفل المعاق التفاعل الصفي  -

  .سمعیا

  : أهداف الدراسة -3

إن وراء كل دراسة أو بحث علمي أهداف یعمل الباحث على تحقیقها وذلك بتقصي الحقائق        

دراستنا هذه نسعى ووضع التساؤالت حتى یتمكن من إبراز الظاهرة و إزالة الغموض، ونحن من خالل 

  :لتحقیق األهداف التالیة

  .الكشف عن طبیعة العالقة بین التفاعل الصفي و التحصیل الدراسي لدى الطفل المعاق سمعیا -

الكشف عن طبیعة العالقة بین التفاعل الصفي بلغة اإلشارة و مستوى التحصیل الدراسي لألطفال  -

  .المعاقین سمعیا
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ین التفاعل الصفي بالهجاء األصبعي و مستوى التحصیل الدراسي الكشف عن طبیعة العالقة ب -

  .لألطفال المعاقین سمعیا

  .محاولة الوصول إلى معرفة نقاط الضعف و القوة لدى األطفال المعاقین سمعیا -

  .المساهمة في إزاحة المخاوف وتدلیل الصعوبات التي یواجهها الطفل المعاق سمعیا -

  :الدراسةأهمیة  -4

تتجلى لنا أهمیة بحثنا هذا في كونه یسلط الضوء على فئة المعاقین سمعیا ویحاول الكشف عن     

العالقة اإلرتباطیة بین التفاعل الصفي و التحصیل الدراسي لدى األطفال الذین یعانون من اإلعاقة 

  .السمعیة

لدى األطفال المعاقین  الصفي و التحصیل الدراسيتعد هذه الدراسة ضمن إطار االهتمام بالتفاعل  -

  .سمعیا

  .تقدم هذه الدراسة معلومات عن فئة المعاقین سمعیا -

  .محاولة الوصول إلى نقاط الضعف و القوة لدى األطفال المعاقین سمعیا -

  .المساهمة في إزاحة المخاوف و تدلیل الصعوبات التي یواجهها المعاق سمعیا -

  :أسباب اختیارنا هذه الدراسة -5

  .اخترنا موضوع هذه الدراسة ألسباب عدة انبثقت كلها من دوافع ذاتیة و أخرى موضوعیةلقد    

  :الدوافع الذاتیة
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نقصد بها رغبتنا القویة في دراسة هذا الموضوع، هذه الرغبة التي تحفزنا دائما على االستمرار رغم        

یدفع صاحبه إلى ارتكاب األخطاء یكفي إذ أن التحمس الزائد غیر الناضج الصعوبات و لكن هذا ال 

  .وعلى هذا األساس ارتبط دافعنا الذاتي باستعداداتنا الموضوعیة في اطار هذا التخصص

  :الدوافع الموضوعیة

تتمثل في قلة الدراسات التطبیقیة خاصة داخل المركز الخاص بالمعاقین سمعیا وكذلك بدافع اثراء     

المعاق سمعیا و الكشف عن طبیعة العالقة بین التفاعل  هذا المجال بالبحث و التعمق في شخصیة

  .الصفي و التحصیل الدراسي لدیه و توعیة المجتمع و تحسیسه بهذه الفئة

  :الدراسة مصطلحات -6

التواصل اللفظي  هو مجموعة التصرفات و السلوكات الناتجة عن نمط اإلرسال أو :التفاعل الصفي -    

تالمیذه و یشمل أیضا الوسائل التواصلیة في المجال و الزمان، یهدف إلى أو غیر اللفظي بین المعلم و 

مصطفى ( .تحقیق أهداف تعلیمیة منها تبادل الخبرات و المعارف و التجارب و التأثیر في سلوك المتلقي

  ).273،ص2011الحرباوي،

ساعد المتعلم المعلومات و المهارات العلمیة و التي ت  هو عملیة اكتساب: التحصیل الدراسي -  

ویتم قیاس التحصیل الدراسي باستخدام عدة وسائل ومنها  أخرى، إلىعلى النجاح و االنتقال من مرحلة 

  ).45،ص1986جابر عبد الحمید جابر،(.مالحظات المعلم، االختبارات التحصیلیة وغیرها

. بعد الحس بها إلى إدراك االهتزازات الصوتیة هو مجموعة من الوظائف توصل بالتالي: السمع - 

فاالهتزازات الصوتیة تولدها األجسام او اآلالت الصوتیة او الحنجرة، و تنتقل تلك االهتزازات إلى األذن 

وبعدها إلى الطرق ) المطرقة و السندان و العظم الركابي( الخارجیة وطبلة األذن و عظام السمع الثالث 
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تلك االهتزازات و بالسمع وهناك یتم إدراك العصبیة السمعیة حیث تصل إلى القشرة المخیة الخاصة 

  .التعرف على الشيء الذي یراد بها

اإلعاقة السمعیة تعني انحرافا في السمع یحد من القدرة على التواصل  :تعریف اإلعاقة السمعیة - 

السمعي اللفظي، كما تشیر إلى مستویات متفاوتة من الضعف السمعي تتراوح مابین ضعف سمعي بسیط 

  .ي شدید جداوضعف سمع

الطفل األصم بأنه الطفل الذي حرم من ) 1982،112هدى محمد قناوي، ( تعرف : تعریف الصم

إلى درجة تجعل الكالم المنطوق مستحیل السمع مع أو بدون المعینات ) مند والدته(حاسة السمع 

تعلم الكالم لدرجة أن  السمعیة، أو هو الذي فقد القدرة السمعیة قبل تعلم الكالم، أو الذي فقدها بمجرد أن

 ).49، 48، 47،ص2013أسامة فاروق مصطفى، السید كامل الشرییني، (  آثار التعلم فقدت بسرعة

  :الدراسات السابقة-7

إن الدراسات السابقة تعتبر سجال حافال بالمعلومات، التي یمكن من خاللها رصد الظواهر وموقعها     

من التراث، وكان هدفها من عرض هذه الدراسات السابقة استنباط الفروق، و موقع الدراسة عرض هذه 

جموعة من الدراسات الدراسات السابقة وتحدید بیان االتفاق واالختالف بینهما، وفیما یلي سنستعرض م

  :حاولنا تقسیمها إلى

  :الدراسات التي تناولت التفاعل الصفي - أ

تحلیل التفاعل الصفي في مراحل "بدراسة تحت عنوان  1991قام طالل بن حسین الحاري سنة  -1

التعلیم العام في ضوء أدلة فالندرز للتفاعل اللفظي في المملكة العربیة السعودیة، واعتمد على عینة 
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) الثانوي–المتوسط  -االبتدائي(معلما من معلمي الریاضیات في مراحل التعلیم العام  45ونت من تك

  ، والمنهج الوصفي االرتباطي، و"التحلیلي و الوصفي" والمنهج الذي اعتمده في هذه الدراسة هو المنهج 

تخدم الباحث بطاقة واس، اإلحصائيالدراسة التي اعتمدها هي المالحظة المباشرة، و التحلیل  وأدوات

، بقصد )السلوك التدریسي من خالل رصد ما یصدر من الكالم عن المتعلم( فالندرز بهدف رصد 

) %71.5(نسبة حدیث المعلم بلغت : مراجعة المعلم ألسلوبه وضبطه، وقد توصل إلى النتائج التالیة

، 1988قطامي یوسف، () %13.8(ونسبة الصمت و الفوضى بلغت  )%14.7(ونسبة حدیث الطلبة بلغت 

  .)20ص

التفاعل اللفظي داخل حجرة الدراسة، و عالقتها باتجاهات : "بالكویت حول 1988دراسة القرشي سنة  - 2

معلما و معلمة بالمرحلة االبتدائیة نصفهم من الذكور و اآلخر  36وتكون العینة من " المعلم نحو الطلبة

  إلى الصف الرابع األولتربیة الدراسیة من الصف ، یقومون بتدریس اللغة العربیة و الاإلناثمن 

ستمارة و المقابلة و من أدوات الدراسة التي اعتمدها اوقد اعتمد على المنهج التحلیلي والوصفي و      

الداللة  مساويعند  إحصائیةوجود فروق ذات داللة : النتائج التالیة إلىو قد توصل  اإلحصائيالتحلیل 

ین ذوي االتجاهات الموجبة نحو الطلبة، ومجموعة من المعلمین ذوي عند مجموعة المعلم 0.05

  االتجاهات السلبیة نحو الطلبة في الفئة الخاصة، بأسئلة المعلم لصالح المعلمین ذوي االتجاهات الموجبة 

  .)26، ص2006عیاصرة علي، (

هیئة التدریس في  أعضاءالتفاعل التربوي بین : "بدمشق حول 1993سنة " علي وطفة"دراسة  - 3

على المنهج الوصفي،  اعتمدطالب و طالبة استطلع فیها رأیهم،  245، وقد اعتمد على عینة "الجامعة

و المقابلة، وقد توصل إلى النتائج أن كال من جامعتي دمشق  الستمارةومن أدوات الدراسة التي استخدمها 
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أن العالقات الدیمقراطیة المتوازنة بین المدرسین في وتیرة التفاعل التربوي و  انخفاضو الكویت تعانیان من 

 األبویةیستطیع المدرس الجامعي في كلتا الجامعتین أن یتحرر من الصورة  و الطالب مفقودة، حسب أنه

  .)114، ص2005االسمر منى الحسن، (التقلیدیة 

  :الدراسات التي تناولت التحصیل الدراسي -ب

المعلم و التحصیل الدراسي : بوالیتي سطیف و مسیلة حول 1999/2000دراسة سباع صلیحة سنة  -1

 دة منتظمة طبقیة، ضمن كل األساتذةللطور الثالث، اعتمدت على عینة مقصو  األساسیةلتالمیذ المدرسة 

االستمارة و  ااستخدمتهأستاذ اعتمد على المنهج المقارن ومن أدوات الدراسة التي  35السنة التاسعة أي 

أن المواصفات الجدیدة : النتائج التالیة إلىالمقابلة و المالحظة بالمشاركة وقد توصلت الباحثة صلیحة 

التي یتصف بها المعلم، تؤثر ایجابیا في تحصیل تالمیذه، وان دور المعلم یمكن أن یتسع لیشمل تحقیق 

ؤدي حتما إلى مستوى مرتفع من التحصیل ملموسة، و أیضا تفاعل المعلم مع تالمیذه یأهداف تربویة 

  .)40، ص1988قطامي یوسف، (الدراسي 

الظروف المؤثرة في التحصیل : "بوالیة سكیكدة التي تناولت بعض 1995سنة  حمید شة دراسة نبیل -2

مؤسسات تربویة عینة خاصة  3، اعتمد على عینتین من "الدراسي للتالمیذ و األداء البداغوجي لألساتذة

من مجموع أساتذة كل مؤسسة، وعینة خاصة بالتالمیذ و مجموع العینة  %50لمین  وحجم العینة بالمع

و المنهج الذي اعتمد علیه هو المنهج الوصفي،  من مجموع تالمیذ السنة التاسعة في كل مؤسسة 15%

: إلیها، ومن نتائج الدراسة التي توصل ..مارةومن أدوات الدراسة التي اعتمدها المالحظة ، المقارنة واالست

التي تلعب دورا المحفز على التحصیل الدراسي الجید  العواملجملة من الظروف و  إلىتوصلت الدراسة 

إلى بعض الظروف األخرى التي تعرقل التلمیذ على التحصیل الدراسي الجید، و تتمثل  إضافةللتالمیذ 

روسه في البیت ، قبل أن تتراكم علیه، حیث تجعله مستعدا الظروف المحفزة في مذاكرة التلمیذ لد
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لالختبارات الفجائیة، أما بالنسبة للظروف المعرقلة للتالمیذ، فتمثل التالمیذ داخل الفصول الدراسیة، 

  .)30، ص1993منصوري عبد الحق، (طرائق التدریس ومعاملة المعلم، وغیرها من الظروف 

على  وأثرهقلق االمتحان "بجمهوریة الیمن تناولت  1998ش سنة دراسة عبد العزیز سیهوب تاوح - 3

طالب و طالبة من  180، حیث شملت عینة الدراسة "التحصیل الدراسي لذا طالب المرحلة الثانویة

تم تطبیقه  أنالشعب العلمیة و األدبیة في الصف الثالث ثانوي، طبق علیه مقیاس قلق االمتحان بعد 

خدت في عین االعتبار متغیر الجنس والتخصص مجموعة، أ 12إلى تقسیم العینة على البیئة الیمنیة ثم 

 أدوات، ومن اإلحصائيو ثالث مستویات لقلق االمتحان ومرتفع ومتوسط ومنخفض اعتمد على المنهج 

بین  إحصائیةالدراسة التي استخدمها المالحظة و المقابلة و من نتائج الدراسة توجد فروق ذات داللة 

و بین متوسط درجة الطالب ذوي قلق  أدبيذوي قلق االمتحان المرتفع علمي  رجات الطلبةمتوسط د

في التحصیل الدراسي لصالح طالب وطالبات ذوي قلق االمتحان  أدبياالمتحان منخفض، علمي 

 .)30، ص1993منصوري عبد الحق، (المنخفض 

  :التعلیق على الدراسات السابقة -8

 :التفاعل الصفيالتعلیق على دراسات 

نالحظ من خالل الدراسات المذكورة أن كل باحث ربط متغیر التفاعل الصفي  بمتغیر آخر،          

  ربطه بتحلیل التفاعل الصفي في مراحل التعلیم العام، أما الباحث  1991فالباحث بن حسین الحاري 

فة فربطه بالتفاعل التربوي بین ربطه بعالقته باتجاهات المعلم نحو الطلبة، أما علي وط1988القرشي 

أعضاء هیئة التدریس في الجامعة، أما بخصوص عدد العینة فاختلف هو اآلخر فاألول اعتمد على عینة 

وبخصوص المنهج المتبع فقد  245أما الثالث فتكونت من  36أما الثاني فتكونت من  45مكونة من 
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لتحلیلي الوصفي أما الدراسة الثالثة فاعتمد على اعتمدوا في الدراستین األولى و الثانیة على المنهج ا

  .المنهج الوصفي

  :التعلیق على دراسات التحصیل الدراسي

بالتحصیل  اهتمت 1999/2000نالحظ من خالل الدراسات المذكورة دراسة سباع صلیحة         

اهتم بالظروف المؤثرة في  1995حمید شة  الدراسي للتالمیذ المدرسة األساسیة للطور الثالث أما نبیل

 1998التحصیل الدراسي للتالمیذ و األداء البیداغوجي لألستاذ أما دراسة عبد العزیز سیهوب الواحش 

اهتم بقلق االمتحان وأثاره على التحصیل الدراسي لدى طالب المرحلة الثانویة أما من حیث المنهج األول 

  .المنهج الوصفي و الثالث المنهج اإلحصائياعتمد المنهج المقارن و الثاني 

 

  



 

 

 

 

 
 التفاعل الصفي :الفصل الثاني

 تمهيد

 ماهية التفاعل الصفي  -1

 أنواع التفاعل الصفي -2

 أنماط التفاعل الصفي -3

 أهمية التفاعل الصفي -4

 أهداف التفاعل الصفي -5

 وظائف التفاعل الصفي  -6

 النظريات المفسرة للتفاعل الصفي -7

 العوامل المؤثرة في التفاعل الصفي -8

 أساليب تحسين التفاعل الصفي -9

 مهارات االتصال و التفاعل الصفي -11

 معيقات التفاعل الصفي -11

 خالصة الفصل
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 تمهیـــد

ه ــر فیـــات وتغیـــه االتجاهــلور فیـــه اآلراء، وتتبـي فیــقـوي تلتـــاء تربــة فضـــة الصفیـــت الغرفــأصبح          

في ـل الصـالتفاعح ـصبـث أحیا، ـا حیویـار تفاعلیـل صـا بـا نمطیـد تقلیدیـاء لم یعـ، هذا الفضاتــالسلوكی

ـي و التفاعلـارة الجــن إثـن مـــذي یتمكـز هو الــح والمتمیــم الناجـــذلك فالمعلـة ولــة صفیــل غرفـة لكـز ة ممیـسم

ارت ـدة، ولهذا صـة جیـه بطریقــن من إدارة صفــن من ذلك إال إذا تمكــن یتمكـة، ولـة الصفیـــل الغرفداخــ

ر ــة من المعاییـر جملــي توفــج وعلى هذا ینبغــي الناتـل الصفــة للتفاعـة هي المؤدیــة الناجحـاإلدارة الصفی

ل ـي داخـو تفاعلـارة جــن من إثـى یتمكة وحتــة محكمــه بطریقــن من إدارة صفــم حتى یتمكــفي المعل

   .فــالص
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  Class room Interactionفي  ـالصل ـالتفاع ماهیة -1
  

ة ـال سلوكیـــف مـن أفعــل الصــــري داخـیجـ ه مـاـفي بأنــل الصــرف التفاعــعـ :وانيـــب الكســحســ«              

 ة وـف مـن منافســود الصــل وهو ما یســم أفضـق تعلـم لتحقیـة المتعلـادة فاعلیـدف زیـة بهـر لفظیـة أو غیـلفظی

   »ةـة حقیقیـم بدافعیـفي التعل استمرارة على ـدة الطلبـة لمساعـة هادفـادل أراء بطریقـتب وار، وـح

ل ـه تفاعــة بأنــوم التربیــات علــم المصطلحــكمـا جـاء فـي معجـ :اـداغوجیـیي بـل الصفــف التفاعــتعری        

ادرة ـادل، ومبـــاط متبـــوم علــى نشـــها یقـــة بكاملـــرد وجماعـــة أو بــین فـــالجماعــ أفـــرادادل بــین ـم، تبـــل القســـداخــ

  ).20العربي فرحاتي، د س، ص (هم ـهم وردود أفعالـهم وأفعالـتدخالتو راد ـاألف

  : فيــل الصــواع التفاعـأن -2

  یمكن تصنیف التفاعل الصفي إلى قسمین التفاعل الصفي اللفظي والتفاعل الصفي الغیر لفظي       

 ظيـفي اللفـل الصـالتفاع :  

ـــویك        ـــون عـــن طریــ رة ـط بنبــــات مرتبــــق الكلمــــوق عـــن طریــــالمنطـــ لوجـــه و اـر وجهــــث المباشــــق الحدیـــــ

ز ـشـكرا رمـة ـكلمـ أنت ویعنـي هـذا ـرا أو أحسنــة شكــال كلمــالم، مثــر الكــذلـك عـن تقدیـ دث وـوت المتحــالص

رق ـه الطـــكــل هاتـ دها دالالت وـه كلهــا عنــه وبطئــوت وانخفاضـه وسرعتـــاع الصـــفارتفـ  يءـرة أو شـــل فكــیمثـ

  .)143 -142، ص 2006محمد عربیات، ( ةـرد الداخلیـة الفـحالر عن ـتعب

ـــر العالـیشیــو        ـــاط المعلـأن نشـــبــ) Bellack(م ـ ـــم فــي غرفـ ف إلــى ـة تصنـــات لفظیـــف هــي نشاطـــة الصـــ

  .فيـالم عاطـة وكـادة العلمیـوى المـق بمحتـالم یتعلـوي، كـالم تربـك: اط هيـة أنمـثالث
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ة لهـم و ـل المعرفــلوك و توصیــادة الســه وقیــوتوجیـم ـة للتعلــالطلبـ امـاهتمـارة ـاط إلثــهـذه األنمـم ـدم المعلـخـیست

ه ـع طلبتـــم مـــها المعلـــة التــي یتبادلـــوال المتتابعــــــالم و األقـر إلــى الكـــف یشیـــة الصـــي غرفـــي فـــل اللفظـــالتفاعــ

ط ـات ترتبــاءات واستجابــات و إیمــال و تلمیحــأفعـالم مـن ـب هـذا الكــدرس، ما یصاحـة الـهم في غرفـا بینـفیم

   ).171، ص 2004طارق عبد الحمید البدري، (ة ـة التعلیمیـبالعلمی

  

 ظيـاللف رـفي الغیـل الصـالتفاع :  

ا ــاهري وغالبــنى الظــت المعــفي تحــق مخـى أعمـل معنـــظي فیحمــر اللفـفي الغیـــل الصــأما التفاع  

ـوب ـــا ألسلـــوي استخدامــا ذكیـل النكــات فهـي تحتــاشـر مثــر مبــظي الغیــــل اللفـمعانـي التفاعـ ـلـا یحصـم

   .)351ص  ،2003رمزي فتحي هارون،(  غیــر مبــاشرــل ـتفاع

  المثال  السلوك الغیر لفظي

  االقتراب
یقتـرب المعلــم مــن  أخــرىیقتـرب المعلــم مـن الطالــب الغیـر منتبــه، فــي حالـة 

  .الطالب أخر و یضع یده على كتف أحد الطلبة

  التواصل بالعینین
ینظــر المعلــم إلــى أعــین الطالــب حینمــا یتحــدث مــع طالــب قــد توقــف عــن 

  .  أداء واجبه أو العمل على المهمة

  التحرك الجسمي
ان یـدیر المعلـم جسـمه لكـي یوجهـه ویقــف أمـام الطالـب وال یأتیـه مـن جنبــه 

  .وراء ظهره ، أو من

  التغیرات الوجهیة

جهـه حینمـا یالحـظ مقاطعـة، وحینمـا یالقـي سـلوكا سـاخرا  یقطب المعلم  و

من قبل الطلبة ویبتسـم ابتسـامة موافقـة للجهـود الـذي یبدلـه طالـب لمسـاعدة 

  .زمیله
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  .یرفع المعلم یده لیلوح للطالب الذي یقاطعه أن یتوقف عن المقاطعة  التلمیحات بأعضاء الجسم

  تغیرات الصوت
یغیر المعلم نبرة صوته، وحدة الصـوت، یرفـع صـوته حینمـا یریـد أن یظهـر 

  . تركیزه لذلك، والعكس حماسه واندماجه بالفكرة
  

    ).249، ص 2001، قطامي، یوسف قطامي(  

  :فيـل الصـاط التفاعـأنم -3

إن االتصال بین المعلم و الطالب في الموفق التعلیمـي یشـكل األسـاس فـي العملیـة التعلیمیـة، إن           

  : عملیة االتصال تكون بینهما إحدى الطریقتین هما

  .االتصال اللفظي ویكون عن طریق الكالم والحدیث -أ

مشـمات اللوحـة وغیرهمـا أمـا فـي فظي ویكـون عـن طریـق اإلشـارات وحركـات األیـدي و لاالتصال غیر ال -ب

مجــال التفاعــل الصــفي فهــو یقــوم عمــل االتصــال اللفظــي بــین المعلــم  والطالــب وتمكــن العلمــاء مــن وضــع 

نبیـــل عبـــد الهـــادي و (: یمكـــن تلخیصـــها علـــى النحـــو التـــالي) الصـــفي(للتفاعـــل اللفظـــي  األنمـــاطمجموعــة مـــن 

  .)65، ص 2013ون، ر خآ

  : اديــط األحــالنم -3-1  

ـــال و فیـــه یقـــوم              ـــم بإرسـ ـــود قولـــه علــى الطـــالب دون أن یستقبـــل مــنهم أي إجابـــة المعل و ، مــا یـ

  یتصـف هـذا 

   :النمــط بمــا یلــي  

  .إنه أقل أنماط التفاعل الصفي من حیث الفاعلیة -
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  .إن موقف الطالب في هذا النمط یتصف بالسلبیة المطلقة -

  .في هذا النمط إیجابیاإن موقف المعلم  -

  .إن هذا النمط یمثل األسلوب التقلیدي للتدریس -

  .إن حصیلة التعلم التي تتم في هذا النمط عند الطالب تتركز حول الحقائق و المعارف -

  :ویمكن توضیح هذا النمط األحادي على الشكل التالي

  

                   

               

   

       

یعود السهم إلى  أنالسهم إلى الطالب دون  باتجاهویالحظ في هذا الشكل  أن التفاعل موجه من المعلم 

  .)66-65، ص 2013، آخروننبیل عبد الهادي و (المعلم 

   :النمــط الثنــائي -3-2  

  : إلیه من الطالب ویتمیز هذا النمط باألمور التالیة استجاباتالمعلم بورود وفیه یسمح           

  .عند الطالبقاله  مدى ما إلىیتعرف المعلم  -

  .م ینقل للطالب على النحو المطلوبیسود عند المعلم شعور بأن جمیع ما قاله ل -

مـــمعل  
بــطال  

بــطال  

بـطال  

 

بــطال  
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  .إنه أكثر فاعلیة من النمط األحادي  -

  .الفائدة التي حققها الطالباكتشاف مدى فیه یسأل المعلم أسئلة تساعده في  -

  .إن حصیلة التعلم في هذا النمط تتركز على حقائق المعارف -

  .رط باالتصال بین طالب و آخال یسمح في هذا النم -

  . االتصالإن المعلم في هذا النمط هو محور  -

ى الشكل تدعیم سلوك المعلم التدریسي ویمكن تمثیل هذا النمط علوسائل  الطالب تعد استجاباتإن  -

  :التالي

 

  

 

 

 

 

.)66، ص 2013نبیل عبد الهادي و آخرون، ( السهم من الطالب إلى المعلمالحظ  رجوع   

:النمــط الثالثي -3-3  

 هذا النمط بماوفیه یسمح المعلم بأن یجري اتصال بین محدود من طالب الصف الواحد ویتصف         

:یلي  

مـــمعل  
بــطال  

بــطال  

بـطال  

 

بــطال  
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.یسمح فیه بتبادل الخبرات واآلراء بین عناصر الموقف -  

.یكون المعلم فیه مصدرا وحیدا للتعلم ال -  

.یتیح للطالب فرص تعبیر عن النفس والتدریب على كیفیة عرض وجهات النظر للطالب -  

  :ویمكن تمثیل هذا النمط على النحو التالي

 

  

 

 

 

 

 

     

).67، 66، ص 2013نبیل عبد الهادي و آخرون، ( الحظ اتجاهات أسهم  الشكل  

:االتجاهاتالنمــط المتعدد  -3-4  

فیه تتسع فرص االتصال بین المعلم والطالب وبین الطالب أنفسهم وتعدد اتجاهاته ویتمیز هذا  و       

:النمط باألمور التالیة  

.بتبادل الخیرات بین المعلم والطالباتساع فرص التفاعل  -  

.یسمح لكل طالب بنقل أفكاره وخیراته لآلخرین -  

 معلـــم

 طـــالب

 طـــالب

 طـــالب
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.إنه أفضل األنماط المعروفة في التفاعل الصفي -  

:ویمكن تمثیل هذا النمط على النحو التالي  

 

 

 

 

    

 

 

 

 ).68، 67، ص 2013نبیل عبد الهادي و آخرون، (الحظ اتجاهات أسهم التفاعل 

  

  : مما تقدم یالحظ أن أنماط التفاعل تتمیز باألمور التالیة

  .تالحظ على حق الطالب في التعبیر عن أنفسهم أثناء الحصة -

  .تسمح للطالب بالتعبیر عن آرائهم بحریة -

  .ت التعلیمیةتساعد على اكتساب  الطالب للمهارا -

 معلم

 طالب طالب

 طالب طالب
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  .التعلیمیة األهدافإنها وسائل لتحقیق  -

  :أنماط التفاعل أثناء التطبیق المعلم لها ما یليعلى  ویؤخذ

النمط الذي یساعده في إنهاء المادة التعلیمیة لطالب في المادة المقررة تماشیا  استخدامیمیل المعلم إلى  -

  .السلطات التعلیمیةمع رغبة 

 أثناءیحشى المعلم من عدم قدرته في إدارة نمط أو أنماط تفاعل متطورة بحجة انتشار الفوضى  -

نبیل عبد الهادي و (الحصة، أن الكالم الذي یدور حول المادة التعلیمیة وتحقیق األهداف ال یعد بند الفوضى 

 ).68، ص 2013آخرون، 

  :أهمیـــه التفاعــل الصــفي -4

عملیة التفاعل الصفي و لدیه االهتمام في هذا الموضوع، یجده من الموضوعات إن المتتبع في      

المهمة، خاصة في تشكیل البنیة المعرفیة لدى التلمیذ، وعلى أیة حال فإن التفاعل الصفي یعد ذو أهمیة 

  في العملیة التربویة، لما یشكله

الخاصة بالدرس، كما یؤدي إلى األهداف التعلیمیة من ممارسات و أفعال من قبل المعلمین لتحقیق 

  اكتساب المتعلمین

  .أنماط ثقافیة و اجتماعیة مختلفة تجعلهم أكثر قدرة على التركیز والتحلیل

كما أن للجو االجتماعي الذي ینتج عن التفاعل الصفي أهمیته لكونه یؤثر على دافعیة الطالب للتعلم  -

له بعنوان تحلیل التفاعل اللفظي في دروس اللغة بدراسة " نشوان" نحو األفضل، وتأكید على ذلك أشار
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یكونون األكثر قدرة على التعلم  جابيیونفسي وإ  اجتماعيالعربیة بأن التالمیذ الدین یتعلمون في جو 

  .بشكل أفضل

لبحث في هذا المجال في كونه یؤدي إلى مساعدة المعلمین على تحسین أسالیبهم في ألهمیة ا أنكما  -

التدریس، حیث ذلك في ضوء معاییر خاصة لتعزیز السلوك المرغوب فیه، ممثال ذلك بتدریب المعلمین 

واستشارة االنتباه لدى التالمیذ من جانب آخر، كما تكمن أهمیة على كیفیة ضبط الصف هذا من جانب، 

ة الصفیة أكثر تأثیرا على سلوك الطلبة ، بحیث یسهم تفاعل الصفي في جعل حدیث المعلم في الحصال

بأن یجعلهم قادرین على التفكیر المنطقي كاالستقراء، و االستنباط ، باإلضافة لذلك یصبح الطلبة أكثر 

     .داخل غرفة الصفقدرة على التعبیر عن أفكارهم و آرائهم أثناء عملیة الحوار والنقاش التي تجري 

تأكیدا على ما سبق أن أهمیة التفاعل الصفي الجید تؤدي في المحصلة النهائیة إلى تحقیق األهداف  -

المخطط لها بسهولة، مما یؤثر ذلك على العملیة التعلیمیة مما یجعلها أكثر متعة لدى التلمیذ،كما تصبح 

الفات مع المعلم، كما أن المعلم یصبح قادرا على اتجاهاته نحو المعلم أكثر إیجابیة حیث یبتعد عن الخ

، ص 2013نبیل عبد الهادي و آخرون، (ضبط الصف دون اللجوء إلى التهدید و الوعید، بل بكل سهولة ویسر 

62(. 

  .أهمیة التفاعل الصفي بالنقاط التفصیلیة مع ضرب األمثلة المتعلقة بذلكوعلى آیة حال یمكن إنجاز 

ممثال ذلك بإمداده  ،الجید ذو أهمیة في تطویر طرق التدریس لدى المعلمین یعد التفاعل الصفي -

 بمعلومات حول كل 

  .من سلوكه التدریسي  داخل الصف
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و  یزید من حیویة التالمیذ في المواقف التعلیمیة، إذ یكون ذلك عن طریق تحریرهم من حالة الصمت -

  .ة وتبادل وجهات النظر، ممثال ذلك بالمناقشالسكون إلى حالة النشاط الفعال

التالمیذ على بناء اتجاهات ایجابیة نحو المعلم والحصة الصفیة، التفاعل الصفي یمكن أن یساعد  -

حیث یؤدي ذلك إلى تنمیة مهارات االستمتاع و الحوار و المناقشة كما یؤدي ذلك إلى بناء الثقة بین 

 :الطلبة و المعلم و الموضح في الشكل التالي

  

  

 

   

                                      

                                            للطالب األمن  یؤدي ذلك إلى بناء الثقة كما یوفر
 .االستقرار والعدالة والدیمقراطیة و

  

بأن النشاطات التي یقوم بها  class interactionتشیر بعض الدراسات في مجال التفاعل الصفي  -

نبیل عبد ( م، ویؤدي إلى زیادة تحصیلهم بشكل أفضلـاب الطلبة وفهمهـداخل غرفة الدرس تؤدي إلى استیع

 .)63، ص 2013الهادي و آخرون، 

  : أهداف التفاعــل الصــفي -5

  : في تحقیق أهداف وهي كالتالي إسهاماتللتفاعل الصفي         

 المعلم

Teachers 

 الطلبة

students 
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خبراتهم ونمو  تواصل وتبادل األفكار بین المعلم والمتعلمین وبین المتعلمین أنفسهم مما یساعد في زیادة -

  . قدراتهم العقلیة

  .تهیئة المناخ االجتماعي و االنفعالي المناسب لحدوث التعلم الفعال -

  الضبط الذاتي لدى المتعلمینینمي مهارات  -

  .ینمي القیم والمهارات االجتماعیة لدى المتعلمین باإلضافة إلى تنمیة  الجوانب االنفعالیة  -

، شاكر عقلة المحامید، عماد عبد الرحیم الزغول( تنمیة قدرات المتعلمین على التعبیر عن أفكارهم وآرائهم  -

  )33،ص2006

  :وظائف التفاعــل الصــفي - 6 

  :یؤدي التفاعل الصفي إذا ما أحسن تنظیمه الوظائف التالیة           

  اســتثارة اهتمــام المتعلمــین بمــا یجــري مــن الموقــف مــن حیــث، الشــكل ،و المضــمون والكشــف عــن مــدى

  .حباطاتاستعدادهم لتعلمه دون إعاقات و ا مدى وتحدیداحتیاجهم ألهداف الموقف ومضامینه،

 نحــوى األهــداف المرصــودة  ألــوان النشــاط المدرســي وتوجیــه خطــأ المتعلمــین تحقیــق المشــاركة الفعالــة فــي

شباعه جو تواصلي سلیم من الناحیتین المادیة و النفسیة   .وإ

 تعزیــز الــتعلم وأنمــاط الســلوك المرغــوب فیهــا، ومســاعدة الطلبــة علــى االحتفــاظ بــه و نقلــه، و توظیفــه فــي 

مدرسـة، وتنمیــة ومـواقفهم نحـوى المعلمـین و الـتعلم و ال تجاهـات الطلبـةمواقـف أخـرى بثقـة و حریـة تحسـینه ا

  جابیة بین جمیع عناصر العملیة التربویةعالقات إنسانیة و اجتماعیة ای

  ـــتعلم و توجیـــه خطـــاه نحـــوى تلبیـــة شـــباعه، وحفـــظ النظـــام و  احتیاجـــاتتقـــویم ال االنضـــباط، و المـــتعلم وإ

 ).292، ص 2002حمود الحیلة، محمد م ( تجاه المرغوب فیهتعدیل السلوك الصفي في اال
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  :النظریات المفسرة للتفاعل الصفي -7

علــم الــنفس التربــوي و نــذكر أهــم النظریــات  ثمــة نظریــات عــدة مفســرة للتفاعــل كموضــوع عــام مــن مواضــیع
  :المفسرة له ومنها

 :نظریة التحلیل النفسي -7-1

تفســر نظریــة التحلیــل النفســي الســلوك داخــل القســم، أو العالقــات الوجدانیــة و هــو مفهــوم یتجلــى فــي        

اكتشــاف الشــخص لســمات المشــتركة بینــه وبــین الشــخص اآلخــر، فالتلمیــذ یتفاعــل مــع المــدرس كلمــا أحــس 

و رفـع مسـتواه و بـدالك بسمات مشتركة بینه وبین المعلم، وكلما تمكن المعلم بذلك من تعزیز طمـوح التلمیـذ 

ن یرصــد أ) Reedl (ل بــین الجهــاز النفســي لــدى الجماعــة، ومــن هــذا المنطلــق اســتطاع ریــدال یحــدث تماثــ

الــــذي " الشــــخص المركــــزي"طبیعــــة العالقــــات الوجدانیــــة داخــــل القســــم بــــین المــــدرس و التالمیــــذ علــــى فكــــرة 

التلمیــذ، وحــدد للشــخص المركــزي یســتقطب وجدانــه أفــراد الجماعــة ســواء تمثــل ذلــك فــي شــخص المــدرس أو 

  : التاليدة أنماط أوردها محمد آیت موح كسمات في ع

 حترام مـــح الصـــرامة و العمـــل، ویتمتعـــون بــــاو ینطبـــق علـــى نمــــط المدرســـین ذوي مال: بـــويالعامـــل األ

 .على لتالمیذهمتالمیذ وتجاوبهم معهم، یمثلون األنا األال

 العربـــي فرحـــاتي، د س، ( علـــى المـــدرس المثیـــر إلعجـــاب التالمیـــذ و تقمـــص شخصـــیته ینبطـــق و :القائـــد

 .)22ص

 على المـدرس الموهـوم باالنضـباط و النظـام العـالي، ویسـتخدم میـوالت التالمیـذ و رغبـاتهم فـي  :المستبد

 .إشباع میوالته السادیة، وتقل بین التالمیذ في ضوء تسیره

 ل منـــه الشـــخص الـــذي یجعـــ وضـــوع حـــب وصـــیل التالمیـــذالمدرســـین م وینطبـــق علـــى :موضـــوع الحـــب

 .ة القسمالمركزي بالنسبة لجماع
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 و ینطبـــق علـــى المـــدرس ذوي الســـادیة المرنـــة فالتالمیـــذ ال یمیلـــون إلیـــه و لكـــنهم  :موضـــوع العدوانیـــة

 .یحافظون على عالقات الصداقة بینه وبینهم لتماشي العقوبات

 مكبوتـــة شـــباع حاجــاتهم التاحــه الفرصـــة لآلخــرین إلو ینطبـــق علــى التالمیـــذ الــذین یعملـــون إل :المــنظم

شــباعا جماعیــا لرغبــة بالــذنب، فهــم أشــخاص مركــزین فهــم یحققــون إحســاس كتهیئــة فــرص  الغــش بــدون اإل

م اللــذة، ففــي ضــوء هــذه المواصــفات للشــخص المركــزي یتحــدد نمــط التفاعــل و العالقــات الوجدانیــة فــي القســ

  .)33العربي فرحاتي، د س، ص( حسب نظریة التحلیل النفسيأو سلطویا الدراسي، فقد یكون تعاونیا،

  : السلوكیة النظریة -7-2

أن ســلوك الفــرد مؤشــرا أي )  jolia.watson(لواطســن " الحــدث النفســي هــو الســلوك "تعــد مقولــة         

للمدرسـة السـلوكیة فـي تفسـیرها للتفاعـل الصـفي، وال یكفـي على حالته النفسیة الداخلیة، بمثابـة االتجـاه العـام 

اللـذین یركـزان علـى بعـد ثالـث یتعلـق بالحالـة " تولمـان" "كهـال"عند بعض السلوكیین لفهم الظـاهرة السـلوكیة، 

ســتجابي الــذي یقــوم علــى حتمیــة االســتجابة عنــد و كــذلك أن االشــتراط اإل النفســیة للفــرد لحــدوث االســتجابة

فـــي أن ) Skinner(جرائـــي عنـــد ســـكنر عنـــد واطســـون یختلـــف عـــن االشـــتراط اإلمـــا هـــي حـــدوث المشـــیر ك

ینــتج  ریة، ویمكــن أن تحــدث دون مثیــل و عــن طواعیــة و الــتعلم الفعــال هــو مــااالســتجابة عنــده لیســت قصــ

  .تبارهعن إدارة الفرد الذاتیة و اخ

في ضوء هذا المفهوم العـام للسـلوك حـاول السـلوكیون تفسـیر جمیـع مـا یجـري فـي القسـم مـن سـلوكات       

وعلیـه فالتفاعـل ) االنطفـاء –تعمیم االسـتجابة  -التعزیز(و تفاعالت بین المعلم و التالمیذ بناء على مبادئ 

ول علـى نمـط ایجـابي مـن بین التالمیذ و المعلم إنمـا یفسـر فـي ضـوء تنظـیم مثیـرات الوسـط التعلیمـي للحصـ

كالنجـاح ي و تعزیـز السـلوك بنتائجـه، و تبـادل الـرأ الحـوار األسـالیبالتفاعالت داخل القسم، فاعتماد المعلـم 
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تجاهـات التالمیـذ اإلیجابیـة نحـوى الدراسـة علـم بالرضـا، یفسـر اى التالمیذ و المو ما یترك ذلك من شعور لد

   ).34اتي، د س، صالعربي فرح(.و مشاركتهم الواسعة في الدرس

  :)(gestaltالنظریة الجیشطالتیة  -7-3

فإن السلوكات التي تصدر داخل القسم من المعلم أو التلمیذ ال یمكن تفسیرها أو ) lewin( حسب      

كسلوكات  منفصلة أو منعزلة و إنما هي حصیلة مجموعة من العوامل المتداخلة كالمكان و الزمان فهمها 

السیكولوجیة، الفیزیولوجیة واتجاهاته نحو المعلم و المادة الدراسیة وجماعة التالمیذ، وحالة الطفل 

  .والظروف الفیزیقیة والخلفیة األسریة

موعة من المفاهیم بها في فهم التفاعل یراه الجیشطالتیون حدد لوین مج وبناء على هذه القاعدة وما     

  :الصفي منها

مجموعة الرغبات و المیوالت التي تتفاعل داخل جماعة ما إیجابیا في ویعني بها :  la forceالقوة  -

  .حالة التكامل بین رغبات الفرد و الجماعة

العربـي ( السـیكولوجیة كحالـة تعـب وعـدم التفاعـلالشـخص لحالتـه  إدراكویعني بـه :  la positionالموقع  -

  .)35،36د س،ص فرحاتي،

  

  :النظریة التفاعلیة البنائیة -7-4

حـدهما خـاص و األخـر عـام، ویؤكـد الكثیـرون علـى هـذا البنائیـة التفاعلیـة للـتعلم علـى أنـه ذو بعـدین أ تنظـر

  الرأي ومنهم 
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Buchworth yore –stok – burry – appleton asko ن المتعلمـین وغیـرهم ووفقـا لهـذا الـرأي فـإ

یزیقــي مــن حــولهم ومــع غیــرهم الفعنــدما یكونــون قــادرین علــى التفاعــل مــع العــالم ) یتعلمــون(یبنــون معــرفتهم 

  .من األفراد ویمثل هذا الملمح العام لهذا النموذج

وعنــدما ) الخــاص(أمـا المعنــى فیبقـى عنــدما یتأمــل المتعلمـون فــي تفـاعالتهم وهــذا مــا یمثـل الملمــح الـذاتي   

ن ذلــك یتــیح لهــم ربــط األفكــار القدیمــة بخبــرتهم الجدیــدة ومــن یتــوفر للمتعلمــین الوقــت للتفاعــل و التأمــل فــإ

النقـدي سمات البنائیة التفاعلیة أنهـا تتطلـب مـن المتعلمـین أن یكتسـبو القـدرة علـى بنـاء التركیبـات و التفكیـر 

  .و التبریر و التدعیم و الدعم وخلق التفاعل بین القدیم و الجدید إضافة إلى المهارة في تطبیق المعرفة

مـــا المعلـــم فهـــي تتطلـــب منـــه أن یتعـــرف أوال علـــى مـــا یعرفـــه المتعلمـــون بالفعـــل ومـــا هـــم فـــي حاجـــة إلـــى أ  

  معرفته، فیكون هو

في الموقف التعلیمي، كما یتحدى أفكارهم،أما المعرفة المتعلم و أفكاره المبدئیة عن مرشد للمتعلمین 
حسن (.معرفة عن طریق مختلف األنشطةالموضوع فتمثل نقطة البدایة وبناء علیها یقوم المعلم بعرس ال

 ).54،56،ص2003كمال زیتون ،
  

  :النظریة البراغماتیة -7-5

سارعت المقاربة البراغماتیة لنقد ومواجهة الطرق التربویـة القدیمـة باعتبارهـا غیـر مفیـدة وغیـر ناجحـة        

أ  -م -علـى الفكـر التربـوي فـي الـودید مالمح المجتمع مستقبال فقد كان لها أثارها العمیقة حلتكوین النشأ وت

" حملـت النظریـة البراغماتیـة العدیـد مـن المبـادئ و المفـاهیم، وكـان فقط بل في شرق وغـرب الـبالد، هـدا وقـد

بیــر العملیــة التجریبیــة حیــث لفلســفة التربویــة القائمــة علــى التغمــن أهــم روادهــا و ممــثال لتلــك ا "جــون دیــوي

و المجتمع باعتبار النظم التربویة التقلیدیـة لـم تعـد صـالحة لمسـتجدات دعى إلى ضرورة الربط بین المدرسة 

العصـــر، وتعزیـــز حركـــة التغیـــر و التطـــور االجتمـــاعي مـــن خـــالل خلـــق المواقـــف االجتماعیـــة الحیـــة داخـــل 
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ف مـن ورائهــا بدراسـة علمیـة تجریبیـة هـدالبـرامج التعلیمیـة الواقعیـة حیـث " دیـوي "حجـرات الدراسـة وقـد تبنـى 

العدیــد مــن الكتب،كــان أولهــا كتــاب المدرســة و  "دیــوي ّ" إلطــار المرجعــي للتفاعــل الصــفي وقــد كتــبتحدیــد ا

لتربیــة  و الدیمقراطیــة بــین ا "دیــوي"أن المدرســة هــي المجتمــع وكــذلك ربــط  "دیــوي"و الــذي خلــص  المجتمــع،

اشـئ علـى سـرعة المـواد هي أن تنشأ النمن خالل مؤلفه الدیمقراطیة و التربیة و الذي یوضح فیه أن التربیة 

ن تفـرض علیـه قیـودا وال ینبغـي أ. ه و معتقداتـه وقیمتـهختیـار أفكـار أن یكـون حـرا البین بأته، فالمتعلم ینبغي 

ماتیـــة لـــى العملیـــة الجدیـــدة و علـــى هـــذا األســـاس ســـعت البرغممـــثال فـــي تقالیـــد قدیمـــة مهمـــا كانـــت أثارهـــا ع

حســن كمــال زیتـــون .(للمتعلمــین علــى التعـــاون و التــأثر و التــأثیرلتوضــیح صــورة المــدرة فهــي تـــدریب و تكــوین 

  ).57،ص2003،

  :العوامل المؤثرة في التفاعل الصفي -8

  :ر منهاالصفي بعدة عوامل نذك حتما یتأثر الموقف التعلیمي الذي تجري فیه عملیة التفاعل     

  :البنیة الصفیة -8-1

و أفــراد یتفــاعلون و یتأســس  را ألنهــا تقــوم علــى هــدف تبــاین جماعــة عــن أخــرى فــي أســس بنیانهــا نظــ     

طار من القواعد و اللوائح وتأثر بنیة الصف في عملیة التفاعل الصفي ونـذكر ممـا یتعلـق ببنیـة نظامه في إ

  :الصف

 كتظــاظ القســم أو فئــة عــدد تالمیــذه ممــا یــنعكس علــى بــه ا ویقصــد: حجــم الصــف و عــدد التالمیــذ

و تجـدر اإلشـارة أن كفایــة المعلـم و إعـداده البیـداغوجي هـي المحـك فــي إدارة  العملیـة التعلیمیـة التعلمیـة

 .الصف رغم كون القسم مكتظا
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 إذ یجــب علــى المعلــم توظیـف البیــداغوجیا الخارجیــة كــون التالمیــذ  :تكوینــه النفســي و االجتمــاعي

 .نفعالیةاالجتماعیة و الناحیة االیتسمون بالفروق الفردیة وكذا التباین من حیث الخلفیات 

 یشــیر مصــطلح دینامیكیــات الجماعــة إلــى مجموعــة مــن العالقــات و  :دینامكیــة الجماعــة الصــفیة

 الشروط

عــة و أفرادهــا فیحققــون مــن خاللهــا و االجتماعیــة المتفاعلــة والتــي تــؤثر فــي ســلوك الجما البیداغوجیـة

داراكـا مشـتركا لكثیـر مـن القضـایا فهـو یقــوم علـى المشـاعر و العواطـف و یتـأثر بالثقافـة و العـادات و القــیم ا

بأنهــا بحــث فــي عملیــات التفاعــل داخــل الجماعــات " رونالــد لــویس"الســائدة بــین أفــراد الجماعــة، وقــد عرفهــا 

فــي تكــوین أدائهــا و  ة التــي تــؤثرو التــأثر فیهــا أي أنهــا العالقــات الخاصــالصــغیرة و العوامــل ذات التــأثیر 

  .دینامكیة الجماعة سلوكها و تتخذ

ـــم قواعـــد و أســـس التفـــاعالت و المعـــاییر التـــي تســـتخدمها  تعطـــي دینامكیـــة الجماعـــة المدرســـیة المعل

و كـذا معرفـة كیفیـة بعـض جـو مـن التوافـق و التكیـف جماعة الصف في التأثیر و الضـغط لمسـایرة القواعـد 

بعــــض ســـواء بــــین المــــدرس و التالمیــــذ أنفســــهم، إضــــافة إلـــى إمكانیــــة قیــــاس و تشــــخیص التفاعــــل بعــــرض 

، 2011أحمـــد یخلـــف،.(تصـــال و بالتـــالي إمكانیـــة تحدیـــد خریطـــة العالقـــاتاألســـالیب و یـــتم كشـــف قنـــوات اال

   ).98 -97ص

  :لدراسيالبنیة التعلیمیة للصف ا -8-2

هـذه البیئـة مـن ة النفسـیة للـتعلم، و تتكـون حفعـال فـي عملیـة الـتعلم نفسـها و فـي الصـ رو تقوم بـدو          

عـد و الجـدران و األلـوان و التجهیـزات و الوسـائل التعلیمیـة الدروریـة و طریقـة الجلـوس شق مادي یشمل المق

نفعالیـــا و إیجابیـــا و فاعلیـــة یهـــئ مزاجـــا ال المثـــال یو التهویـــة و اإلضـــاءة الجیدة،فضـــوء الشـــمس علـــى ســـب

وتخلــق مزاجــا  كبیــرة، و یــؤمن فــي الغــرف الظــروف الالزمــة ألي نــوع مــن أنــواع النشــاط،) حیویــة(بیولوجیــة 



التفـاعل الصفي                                 الفصل الثاني                                                     
 

35 
 

جتمـاعي وینطـوي علـى مـدى تقبـل المتعلمـین بعضـهم بعضـا وتقـبلهم یبا في نفـوس التالمیـذ، وشـق نفسـي اط

  .تعامل معهم للمتعلم و مدى تقبل المعلم لهم وطرق ال

  :خصائص المعلم -8-3

خصـائص المعلمـین مــن حیـث خبــرة هـؤالء المعلمـین وكفایــة أدائهـم ومســتوى  ختالف یتـأثر التفاعـل بــا      

و قــیمهم و دافعیــتهم للعمــل وحســن قیــادتهم لجماعــة الصــف و ضــبطها ومهمــا حاولنــا تكــوینهم و اتجاهــاتهم 

أن نعدد مـن سـمات المعلمـین مـثلهم فـي ذلـك مثـل غیـرهم مـن فئـات النـاس فـإن العدیـد مـن معلمـي المدرسـة 

ا فیهـا الجزائریة الیوم یفتقـرون إلـى الخصـائص األساسـیة التـي تـؤهلهم إلـى أداء أدوارهـم التعلیمیـة التربویـة بمـ

  .صفي مع تفاوت المستوى بین األطوار الثالثةمن أنشطة و تفاعل 

ویرجــع ذلــك إلــى االفتقــار أساســا إلــى تقلــیص مــدة التكــوین عمومــا و إلــى األســالیب المتبعــة فــي عملیــة     

توظیف هؤالء المعلمین و السـیما فـي السـنوات الماضـیة حتـى بدایـة الثمانینـات اسـتجابة للطلـب االجتمـاعي 

طیر باإلضــافة إلــى ضــعف ریــة تعــاني عجــزا كبیــرا مــن حیــث التــأالتعلــیم، حیــث كانــت المدرســة الجزائ علــى

 و التــــي یعتقــــد الكثیــــر مــــن المعلمــــین و.....) نــــدوات، ورشــــات، ملتقیــــات ( مردودیــــة التجمعــــات التكوینیــــة 

ـــم تحقـــق أهـــد ـــم تكـــن  أثنـــاء الخدمـــةافها المرجـــوة و أن عملیـــة التكـــوین أو التـــدریب المشـــرفین علیهـــا أنهـــا ل ل

شــمول فـي النظــرة و ف إلـى الترقیــة اإلداریـة، تفتقـد الفــي أغلـب األحیــان إنهـا تغطیـة تهــد فـة،منتظمـة وال هاد

  .اف المبادئ العامة للسیاسة التربویة الجدیدة و إصالح التعلیم األساسيالوضوح في األهد

ن أي عامـل آخـر بنجـاح الطالـب فـي غرفـة وهناك من یرى أن مفهوم الذات لـدى المعلـم یـرتبط أكثـر مـ     

التركیــز  ونحـو اآلخــرین أكثـر أهمیــة فـي أســالیب التـدریس التــي یجـري المعلــم نحـو ذاتــه  اتجـاهالصـف،و أن 

  .علیها عادة
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  :طرائق التدریس -8-4

طرائـــق التـــدریس هـــي جـــزء مـــن األنشـــطة التعلیمیـــة إذ یجـــري مـــن خاللهـــا نقـــل المـــادة العلمیـــة              

لمحتـــوى المنـــاهج إلـــى المتعلمـــین، وتتعـــدى طرائـــق التـــدریس بتعـــدد محـــور ارتكـــاز كـــل منـــه، فهنـــاك طرائـــق 

  .عامحورها المعلم، وهناك طرائق محورها المتعلم، وثالثة محورها المعلم و المتعلم م

بالرغم من أنه ال یمكن االدعاء بأن هناك طریقة تدریس من هـذه الطرائـق هـي األفضـل و األصـح،         

فكـــل منهـــا یصـــلح لموقـــف تعلیمـــي معـــین، وبنوعیـــة معینـــة مـــن الطلبـــة، و علـــى المعلـــم أن یختـــار مـــن هـــذه 

ع الحاصـــل فـــي تنـــو الطرائـــق مـــا یناســـب الموقـــف التعلیمـــي، وطبیعـــة المتعلمـــین و اإلمكانـــات المتاحـــة، و ال

تها یفتقـــد فـــي معظمـــه إلـــى الخصـــائص المنهجیـــة ى معلمـــي المدرســـة الجزائریـــة وأســـاتذطرائـــق التـــدریس لـــد

للمـــدرس، علمـــا أن اتیـــة و الخبـــرة المهنیـــة و المســـتوى األكـــادیمي لتربویـــة، و تطغـــى علیـــه الخصـــائص الذا

لیمي الواحد، وبقر مـا یسـتخدم المعلـم عتماد على أكثر من طریقة تدریس خالل الموقف التعالمعلم یمكنه اال

طرائـق تـدریس متنوعـة وفعالـة ومناسـبة لخصـائص المتعلمـین المحققـة ألهـداف التعلیمیـة و التربویـة بقـدر ال 

  ).22،23، 21، 20، 19، ص2004،الدینجابر نصر.(یزید مستوى التفاعل الصفي االیجابي داخل الصف

  :المادة الدراسیة -8-5

، إذ نــرى میــل بعــض الطــالب وزیــادة لطبیعــة المــادة الدراســیة دور فــي تحدیــد مســتوى التفاعــل الصــفي      

سـیة المقدمـة خاصـة إلـى الكثافـة فـي المـواد الدراضـافة معینة أكثر منه لمـواد أخـرى، باإل هتمامهم نحو موادا

یـنعكس علـى مسـتوى التحصـیل  الـذييء بتـدائي للمدرسـة الجزائریـة فـي الوقـت الحـالي الشـعلـى المسـتوى اال

  .عندهم، ومن ثمة على تفاعلهم الصفي
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  :اصة بالمتعلمعوامل خ-8-6

  :وتتمثل في     

 آراء المتعلمین عن سلوك المعلم ومدى عدالته في التعامل معهم. 

 ختالف جنس المعلم عن المتعلمینا. 

 105،ص2009تعوینات علي،(.مستوى ذكاء المتعلمین وقدرتهم التحصیلیة.( 

: أسالیب تحسین التفاعل الصفي -9  

:من جهة المعلم لكي تتم عملیة التفاعل الصفي یجب على المعلم القیام بما یلي           

.مخاطبة التالمیذ بأسمائهم مع مراعات الدقة في ذلك -  

.ستخدام العبارات اللفظیة في مخاطبة الطلبةا -  

.و آرائهم الستجابات التالمیذ و أسئلتهمستماع الواعي اال -  

.تقبل مشاعر التالمیذ و إیضاحها دون إحراجهم سواء كانت هذه المشاعر إیجابیة أو سلبیة -  

.تقبل أفكار الطلبة الجیدة بإبرازها و تبنیها أو تطویرها أو البناء علیها -  

.باستخدام أسالیب التعزیز المختلفة تقبل سلوك التالمیذ و مبادراتهم الناجحة  -  

.إستخدام األسئلة التي تستثیر التفكیر المتمایز المرتبطة بأهداف الدرس ومحتواه اإلكثار من -  

   ویفرز مشاركة التالمیذإعطاء التعلیمات و التوجیهات بالقدر الكافي الذي یسهم في توضیح األهداف  -

  .)294،295،ص2002محمد محمود الحیلة، (  

  .آرائهم ستخدام النقد البناء في توجیه سلوك التالمیذ وا -

،ص 1998حسن منسي، (  ستجابةالوقت الكافي لإلصغاء و االالتصرف بمدح و ارتیاح و إعطاء التالمیذ  -

99.(  
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  .قتراحاتمتنوعة كطرح األسئلة و تقدیم اال إتاحة الفرص لقیام التالمیذ بمبادرات -

.ستجابات متعددة ألسئلة المعلم الواسعة وتنویعهاالسعي للحصول على ا -  

:أیضا عدة متطلبات یجب توفرها لخلق جو من التفاعل الصفي اإلیجابي هي وهناك  

: الجو الفیزیقي و الطبیعي و الصحي -9-1  

و تعني به طبیعة غرفة الصف و الجو العام فیها من حیث البناء و األثاث و التصمیم، لیجد          

ة لعملیة التعلم و التعلیم، فتكون مساحته فیه التالمیذ ما یریحهم نفسیا، و تتوفر له التسهیالت الضروری

ها و تمنحهم حریة الحركة و أثاثها مریح ال تخلق له مشاكل أو أیة إعاقة حیث ــمناسبة لعدد التالمیذ فی

نقیة من التقلبات الجویة كالحرارة و المطر و الثلج و البرد، قد روعي فیها اإلضاءة الكافیة و یستخدمه، 

  .زمةالالن مكان إلى آخر عند الحاجة، و تتوفر فیها الوسائل التعلیمیة المناسبة و التهویة لسیر الحركة م

  :و یمكن للمعلم أن یساهم في إیجاد المناخ التربوي المناسب في الصف بعدة أمور منها

الطلبة أنفسهم في إیجاد المناخ المناسب فیقومون هم بترتیب المقاعد بشكل مریح، وتنظیف  اشتراك -

  .الغرفة و تهویتها و إضاءتها و إصالح ما یقدرون علیه

االهتمام بالمظهر العام للغرفة و إعادة  تنظیمها و ترتیبها من جدید على فترات متباعدة أو متقاربة  -

  .الصفي یبعد عن التالمیذ الملل یظهر ان هناك تغیر في الجو 

و من هنا یمكن القول بان طبیعة الجو و تنظیم حجرة الدراسة لها اثر بالغ في إحداث نوع من النشاط     

بین المعلم و التالمیذ و تخلق جو من التنافس االیجابي المفید في حین ان عدم مالئمة الجو و عدم توفر 

و النظام یبعث في نفوس التالمیذ الملل و الضجر و الهروب من  الظروف المناسبة كالهدوء و النظافة

  .الحصة، و الغیاب من المدرسة
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و  إرشادات أو إعالناتیهمهم فیها من  لعرض ما أنیقةمرتبة و  اإلعالناتكما یمكنهم من توفیر لوحة 

  .الخزائن الستخدامها أوبرامج عمل یقومون به و توفیر الرفوف  أوتوجیهات 

  :النفسي الجو -9-2

علینا أن نتولى توفیر جو نفسي للتلمیذ و عنایة فائقة لما لهذا الجو من اثر فاعل على عمل المعلم و     

، فالجو النفسي المریح للتلمیذ یساعده على تكوین األخرى األجواءالتلمیذ على حد سواء یفوق غیره من 

  .ذاته وال ینفصل عنها

و عن نفسه، واثقا بها نوفر للتلمیذ جوا یكون فیه راضیا عنه  إنعلینا  إذوصلته بها بشكل مباشر     

بعیدا عن كل ما یثیر في نفسه التوتر أو الصراع الداخلي، ویتم هذا بإشباع دوافع الفرد المختلفة بصورة 

  .ترضي الفرد و المجتمع في آن واحد

  : الجو االجتماعي -9-3

جو نفسي داخل الصف، بل هما متالزمان و  إشاعةعن  أهمیةخلق اجتماعي مناسب ال یقل  إن       

تلمیذا، لذا  أومعلما  أكانمن یتعامل معه سواء  إلىمتكامالن یوفران للتلمیذ جو یبعث في نفسه االرتیاح 

من الضروري ان یساعد المعلم تلمیذه في عقد صالت اجتماعیة حسنة وقویة فیما بینهم تجد فیهم  أصبح

  ).36،37،38ص ،1999محمد عبد الرحیم عدس، ( . ن السیطرة و العدوانالرغبة و التعاون بعیدا ع

  :مهارات االتصال و التفاعل الصفي - 10

للتفاعل الصفي المتمثل في أنماط التواصل بین أطراف العملیة التعلیمیة التعلمیة دور هام و مؤثر في     

  .أداء الطالب ألتحصیلي وفي أنماط سلوكهم
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الصف و العامل على تولید فهو واسطة التعلیم و التعلم، وسبیل تطور روح الفریق بین جماعة     

المعلم عالقات یسودها التفاهم بین  إلنشاءالمدرسة و نظامها و هو الطریق  إلى باالنتماءالشعور 

خلیل، احمد محمد الحاج ( والطالب أنفسهم ومن أهم عوامل التفاعل الصفي و التواصل الفعال الطالب،

  ).255،ص 2008الكحلوت،

  :وتوجد أربع مهارات لحدوث التفاعل داخل الصف وهي

  :مهارات اإلصغاء للتالمیذ - 1- 10

  .االهتمام و تشجیع التلمیذ على االستمرار إلظهاراستخدام لغة الجسم  -

  .بالنظر عند مخاطبة التلمیذ االتصال -

  .باالستماع إلیه ضهار اهتمامكه إلحدیث إثناءمواجهة الطالب  -

   .اإلیماء بالرأس -

  :فكار التالمیذتقبل مشاعر و أ -10-2 

و هي القدرة على االستجابة للطالب بتعاطف وهذه المهارة تظهر ألنك تقبل وجهة نظر الطالب           

  .و تأخد وجهة نظره و مشاعره بعین االعتبار، ولدیك رغبة في توضیحها و بحثها

  :سئلةاألمهارة طرح  - 3- 10

وتعني القدرة على طرح عدد كبیر من األسئلة الواضحة المحددة في زمن مناسب و ینبغي على           

  :المعلم مراعاة ما یلي
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  .عادة صیاغة طرح السؤال على الجمیع ثم اختیار الطالب المجیبأن یكون السؤال واضحا لتجنب إ -

  .في حدود الحاجة إلیها تجنب األسئلة الموحیة باإلجابة اال -

  .ختیار الطالب المجیبالتفكیر في السؤال المطروح قبل ا إعطاء التالمیذ الوقت الكافي في -

  ).تذكر، تطبیق، تقویم(سئلة السایرة و المتنوعة استخدام األ -

  .حترام أسئلة التالمیذ وعدم رفضهاا -

  :التشجیع و التعزیز - 4- 10

ناء و التشجیع التي یستخدمها المعلم و التي تثیر حماس التلمیذ و و یتضمن ذلك عبارات الث      

  .)82، ص2008یحي محمد نبهان، (.تشجعه على االستمرار في المشاركة

  :معیقات التفاعل الصفي -11

یحتاج التفاعل بین المعلم و المتعلمین في الفصل الدراسي إلى وضوح الرسائل المتابدلة بین      

تحول دون تحقیق اتصال فعال و الطرفین، و یتطلب ذلك أن تكون البیئة الصفیة خالیة من العوائق التي 

  )25، ص2007، امل سویدان( :مثلة هذه العوائق ما یليمن أ

أقواله مما یسبب انصراف المتعلم وتشتت  في نقل :اللغة اللفظیةاعتماد المعلم على  - 1- 11

 .انتباهه نظرا للعلل الذي یصیبه
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وذلك بسبب تناول المعلم لبعض المفاهیم و الظواهر على مستوى : الخلط في المدلول  - 2- 11

االتصال خبرته الخاصة، و لذلك البد من التنویع في الخبرات و مراعاة مستوى المتعلمین في عملیة 

  .التعلیمي

یسبب ضعف في اهتمامه بالرسالة و لذلك استخدام  مما :لدى المتعلمین نقص دافعیة - 3- 11

  .على تقلیل هذه المشكلةالمواد و الوسائل كعوامل مثیرة تساعد 

سوء التهویة، ورداءة  ضاءة الضعیفة وفالمقعد الغیر المریحة و اإل: الظروف الفیزیقیة - 4- 11

الشمي نادر ( عداد الكبیرة التي یكتظ بها الفصل الدراسي، تعد عائقا في حدوث االتصال الفعالالصوت و اإل

  )37،ص2008سعید،

فمن عوائق التفاعل الصفي في الفصل الدراسي شرود  :شرود الذهن و أحالم الیقظة - 5- 11

نواع األفكار و تضر بأمتعلم إلى تیار الفهم و تبادل ذهن المتعلم، فأحالم الیقظة تحول دون جذب ال

  )21،ص2007جابر عبد الحمید جابر، .(النشاط التعلیمي الذي خطط له المعلم بعنایة من قبل

  

ثناء تفاعله قد یوجه المعلم أ :معیقات تفاعل المعلم مع تالمیذه في الفصل الدراسي - 6- 11

  :ذكر منها ما یليمع تالمیذه مجموعة من العراقیل التي تجعل العالقة بینهما صعبة للغایة ون

  .كثرة عدد التالمیذ في الفصل الدراسي مما یصعب علیه تأدیة عمله كما یجب -

  .كتب مدرسیة معینة على المعلم حیان فرض في بعض األ -

 .الجهد في اختیار البدائل في طرق التدریس و التعلم -

  .التربویة األهداف، و عدم وضوح االلتزام بأسالیب معینة لتقویم تحصیل التالمیذ -
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  .المدرسیة اإلدارةالنظام المدرسي الجامد وكذلك نوع  -

  ).374منسي محمود،د س، ص(.رونة في اختیار المحتوى الدراسي للمقرراتمعدم ال -

  :ومن هنا یمكن تصنیف ثالث أنواع من العقبات التي تحد من فعالیة التفاعل الصفي وهي كما یلي

مؤثرات بیئیة متعلقة بالمسافة، الضوضاء، التداخل الذي یعني وهي عبارة عن : العقبات المادیة 

 .دخول متحدث آخر مما یحول دون تحقیق االتصال ألغراضه

التي تتصل بالنواحي النفسیة و االجتماعیة للفرد و القائمة على مدى حكمه  :صیةالعقبات الشخ 

 .وحالته النفسیة و العاطفیة األشیاءالصائب على 

 إلىل الكلمات مما یؤدي لعقبات نظرا إلى استخدام الرموز داخفتبدو هذه ا :ةالعقبات التعبیری 

االختالفات في الشخصیة بین  إلىالعدید من المعاني، وهذا یرجع  إلىقد تؤدي  أنهاتفاوت المعنى، أي 

 .)20، ص2007سعید جاسم األسدي، (. و الخلفیة الثقافیةو الخبرة  األفراد

  :مرغوب فیها ألنها تعیق عملیة التفاعل الصفي و نذكر منهاو هناك أیضا أنماط غیر 

 استخدام عبارات التهدید و الوعید. 

 إهمال أسئلة التالمیذ و استفساراتهم و عدم سماعها. 

 فرض المعلم آراءه ومشاعره على التالمیذ. 

 التشجیع و اإلثابة  في غیر مواضعها ودونما استحقاقها. 
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  قبل المعلم،دون إتاحة الفرص لتالمیذ للكالماحتكار الموقف التعلیمي من. 

  128-127، ص2008جرادات و آخرون،  عزة(  آلرائهمالنقد الجارح لتالمیذ سواء بالنسبة لسلوكهم أو.( 
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  :خالصة الفصل

  :من خالل ما تم التطرق إله في هذا الفصل استخلصنا النتائج التالیة    

 ا، ـما معـز علیهـارت ترتكـده بل صـم وحـز على المعلـد ترتكـن لم تعـت الراهـة في الوقـة التربویـأن العملی

وأصبحت الغرفة الصفیة مكان تلتقي فیه اآلراء و التوجیهات و تقل فیه السلوكات أو تغییر كل ما یقوم 

 التربویة، هذا التفاعل الذي یتمیز األهدافعلى التفاعل بین المعلم و المتعلم، حتى یتم تحقیق 

هي تلك التي تعود بالمنفعة على الطالب، إذ أنه یمكنه من  أبرزهالعل  أهدافباالستمراریة و الذي یحقق 

داخل الصف، و یمكنه من التواصل الجید مع غیره من االندماج و المشاركة الفعالة بین المعلم و الزمالء 

 .الطالب 

  لة اتصالیة إلى طالبه متضمنة القیم فالمعلم أثناء تفاعله مع طالبه فانه یتمكن من إیصال رسا

اإلنسانیة و القیم القابلة للتعلم، إلى جانب الوظیفة االجتماعیة التي من خاللها یقوم المعلم بنقل الخبرات 

  .و المعلومات بهدف إثراء السلوك
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 تمهید

تعد العملیة التعلیمیة للتحصیل الدراسي ركیزة مهمة من الركائز التي تقوم بها هذه العملیة، حیث        

من علم النفس التربوي، و علم اجتماع تربوي، لدلك العدید من الدراسات بمختلف فروعها  إلیهتطرقت 

وجب االهتمام بالمتعلمین و بنوعیة أدائهم، وهذا لكونهم محور العملیة التعلیمیة، فاالهتمام بالمتعلم یمكن 

تحدید الظروف المحیطة به و التي یمكن أن تؤثر على تحصیله للمواد و تظهر نتائجها أثناء االختبارات 

  . یقیم ما حصله الطالب من معارف في المواد الدراسیة في صفه الدراسي بحیث أن المعلم
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  :التحصیل الدراسي ماهیة-1

  :المفهوم اللغوي    

و ثبت و ذهب ما سواه، یكون في ما بقى  شيءجاء في لسان العرب حصل الحاصل من كل          

، الشيءو التحصیل تمیز ما یحصل،تحصل  یحصل حصوال، الشيءو نحوها حصل  األعمالالحساب و 

  .تجمع و ثبت

حصل یحصل، حصوال محصوال، بمعنى حدث ووقع و ثبت وبقي : كما جاء في معجم الرائد       

 .سواه، ووجب ونال، حصل یحصل حصال ناله وذهب ما

ل على كما جاء أیضا في القاموس الجدید للطالب كلمة التحصیل بمعنى االكتساب، و هو الحصو       

  .attqinnentوبلغة االنجلیزیة   acquisitionالمعارف و المهارات، ومعناه بلغة الفرنسیة 

أدركه المرء من العلوم و المعارف و الخبرات و المهارات ونالها و  ن فالتحصیل في اللغة یعني ماإذ     

  .ثبت و بقي في ذهنه

حضیت باالهتمام الكبیر  التيالتحصیل الدراسي له جملة من المفاهیم  :المفهوم االصطالحي

التربویة و التعلیمیة، وفي  األنظمةمند بدایة التربیة وعلم النفس وحتى اآلن، وذلك في كل 

  .میدان علم النفس التعلیميمختلف التخصصات و المیادین وخاصة 

  : یلي أهم تلك التعریفات نذكر ما وعلى العموم فهناك عدة تعریفات للتحصیل الدراسي ومن
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الكفاءة في العمل الدراسي، یقیم من قبل  أو األداءمستوى معین محدد من : 1968عرفه شابلن 

  .كلیهما أو المقننة عن طریق االختبارات آوالمعلمین، 

التلمیذ من خالل برنامج مدرسي  المعرفة التي یحصل علیها: 1973تعریف روبر الفون 

  .الوسط و العمل المدرسي قصد تكیفه مع

یسترجعه الفرد من المعلومات الخاصة بالمادة المدروسة خالل  مدى ما :1973تعریف أمینة كاظم 

على اختبار  أداؤهیستنبطه من حقائق، كما ینعكس  العام الدراسي و ما یدركه بین هذه المعلومات و ما

  .تقدیرا كمیا ءاألداموضوع في هذه المادة وفقا لقواعد معینة بحیث نقدر 

مستوى األداء في سلسلة من االختبارات المقننة التي عادة ما تكون  :1975تعریف جیمس دریفر 

  .تربویة

  .انجاز أو كفاءة في األداء في مهارة أو معرفة ما: 1981 إبراهیمتعریف عبد الخالق 

  .اخر السنةمجموع الدرجات التي علیها التلمیذ في امتحانات : 2002تعریف مایسة النیال 

  :إجرائیا

هو المجموع العام لدرجات التلمیذ في جمیع المواد الدراسیة التي حصل علیها في  :التحصیل الدراسي

  .ة سواء كانت هذه االختبارات شفویة أو تحریریة أو كلیهما معااختبارات معینة معدة من قبل األساتذ
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  :مبادئ التحصیل الدراسي -2

یقوم التحصیل الدراسي على مجموعة من المبادئ التي تعتبر بمثابة أسس و قواعد عامة یسیر علیها      

تخصصاتهم أثناء أدائهم ألعمالهم التربویة و البیداغوجیة، و ذلك من اجل الزیادة  مختلفالمربون على 

و النبوغ و االمتیاز، و من  و تحقیق التفوق االنضباطللتالمیذ، ومساعدتهم على  األكادیميفي التحصیل 

  :هذه المبادئ

  : الجزاء -2-1 

أكدت النظریات اإلرتباطیة و السلوكیة أهمیة مبدأ و دور الجزاء في التعلم و على قدرته على استثارة      

یتفق في المیدان  األكلدافعیة المتعلم و توجیه نشاطاته، و هو یتخذ شكلین إما الثواب و غما العقاب، و 

  .علیها اإلقبالالتربوي و النفسي أهمیة الجزاء و خاصة الثواب منه في دفع التالمیذ نحو الدراسة و 

نشاط معین یعمل على تولید ذلك النشاط، فالتلمیذ  أيوهذا یعني أن الثواب الناتج عن النجاح في      

اكتساب  أو داءلمحببة إلى النفس كالنجاح في األا یقبل على التعلم إذا ما ارتبط ذلك بالخبرات السارة و

و تشجیعه، و في هذا یكون تحصیله الدراسي جیدا، و العكس صحیح، ولهذا المطلوب من  األستاذتقدیر 

استغالل كل المناسبات المحددة لتعزیز التالمیذ في كل مرة یظهرون فیها تحسنا عن الخط  األستاذ

على التعلم و سعادة بما یخبرون،  إقباالسبات التي یظهر فیها التالمیذ القاعدي الذي بدأو فیه، تلك المنا

وزیادة الوقت المستغرق في العمل على  ألسئلة إجاباتفي األنشطة، والبحث عن  اإلسهامومبادرة في 

المهمة و العمل إلكمال الواجبات و المهمات المطلوبة منهم، وزیادة تعاملهم مع زمالئهم وتفضیل البقاء 

  .في المؤسسة التعلیمیة و بهذا یزداد التعلم و یتحسن النشاط ویتحقق التحصیل الدراسي المرغوب
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الدافعیة عموما حالة داخلیة لدى الفرد تستثیر سلوكه و تعمل على استمراره و توجیهه  :الدافعیة -2-2

الدافعیة للتعلم فتختلف باختالف وجهات النظر،فمن وجهة النظر السلوكیة  أمانحو تحقیق هدف معین، 

و تعمل على استمراره و توجیهه نحو  أدائهالخارجیة لدى المتعلم تجرك سلوكه و  أوفهي الحالة الداخلیة 

  .غایة محددة معینة  أوتحقیق هدف 

من وجهة نظر المعرفیة فهي حالة داخلیة تحرك أفكار و معارف المتعلم وبناه المعرفیة ووعیه و  و      

  .انتباهه وتلح علیه لمواصلة أو استمرار األداء للوصول إلى حالة توازن معرفیة معینة

تعریفات یمكن القول أن الدافعیة تشیر إلى المبادأة و المثابرة و الرغبة في االنجاز و ومن هده ال     

النجاح و تحمل المسؤولیة و الوصول إلى حالة التوازن، وهده كلها تعتبر بمثابة محفزات لتحصیل الجید، 

على استغالل  ومن ثم فإنها تلعب دورا كبیرا و الشك خاصة في المجال التعلیمي، فهي تساعد المتعلم

  .نواتج تساعده على تحقیق ذاته إیداع إلىلتحقیق التعلم األمثل، ومن ثم  أقصى إمكانه و طاقته و قدراته

 التالمیذو من هده یرى الباحث انم بدا الدافعیة هذا في ید المربي القدیر یكون القوة الهائلة في دفع      

الطالب للنشاط ، و في توجیه ذلك النشاط وضمان استمراره حتى یتحقق الهدف المنشود ، على انه  أو

   في استخدام الجزاء  أفرط فإذاالقوة المحفزة على التعلم قد تكون سالحا ذو جدین ،  أنمن  التحذیرینبغي 

في تكوین المیل الحقیقي  ثاراآل أخفقتالتعلیمیة المثابة ، ا لم یحسن اختیار المواقف و الخبرات و إذ

تصبح عملیة التعلم وسیلة لغایة  وعندئذللخبرة المتعلمة ، و قصد التالمیذ النشاط للحصول على الجزاء، 

  .تكون تافهة وخارجة عن طبیعة عملیة التعلم كثیرا ما

ثارة اهتمامات وذلك بالعمل على است المبدأو لهذا على القائمین على العملیة التعلیمیة توظیف هذا      

التالمیذ و استغاللها و توجیهها، و تشجیعهم على االنجاز و األداء، وتدریبهم على صیاغة أهدافهم 
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بأنفسهم ، وذلك كله من اجل الوصول بهم إلى التحصیل االیجابي البناء الهادف الذي یمكنهم من تحقیق 

  .أهدافهم ودواتهم و توازنهم و سعادتهم

، عملیة بناء متكامل، متناسق، شيء أيتكون  أنالحداثة هي في األصل، وقبل  :الحداثة -2-3

عجلة التقدم نابعة من  أنصرح االجتهاد العقلي للصرف، انطالقا من موقف فكري ال ترتد فیه، خالصته ل

كل جیل قد خلقو للتكیف مع ظروف مختلفة، في  أبناء أنحركة التاریخ التي ال یمكن توقیفها، و 

فكریة، وابتكار  إلیةبالتالي مجبرون على اصطناع  أنهم، و أجدادهمو  آباؤهم،عن تلك التي عرفها جوهرها

 أنحلول نوعیة للمشكالت التي تعترض سبیلهم في كل مناحي حیاتهم النظریة و العملیة، و التي ال بد 

  .ي زمانهم الذي كانف األجدادو  اآلباء إلیهااهتدى  أوتكون مختلفة بالضرورة عن تلك التي اصطنعها 

الروتین و التكرار و االستكانة للكسل الفكري و استمرار الموروث  أنوانطالقا من هذا یمكن القول       

لدى التالمیذ مما یؤدي  اإلبداعو التشبث بالقدیم و غیرها من السلوكات تقضي على روح االكتشاف و 

إلى تدني مستواهم التحصیلي، و لهذا فالمطلوب من المربي و تطبیقا لهذا المبدأ إخضاع تالمیذه بهم 

و الخبرات الجدیدة و المهارات التقنیة العالیة، حتى یجد الواحد منهم نفسه  األنشطةباستمرار للمسائل و 

ده على تحقیق التحصیل جهد الفكري و المحاوالت الجادة الواعیة التي تساعمضطرا لبذل المزید من ال

  :الدراسي الجید، بشرط األخذ في االعتبار جملة الخصائص التالیة

 االنفتاح على الخبرات و المهارات الجدیدة. 

 الحركیة و النشاط في اكتساب الحقائق و المعلومات. 

 التهیؤ الفكري و التوجه نحو الحاضر و المستقبل. 

 ردیة و المجتمعیةالتهیؤ العقلي للتخطیط في مجال الحیاة الف. 

 اإلحساس بالمشكالت القائمة. 
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 الطموح إلى تحقیق مستویات عالیة من التعلیم و التكوین. 

الكل یعلم أن العملیة التعلیمیة تعتبر من العملیات االجتماعیة التي تتم في بیئة : الواقعیة -2-4

طبیعیة و اجتماعیة، لذلك یفترض أن یوفر داخل حجرة الدراسة كل الظروف المالئمة، وأن تكون المواد و 

هم االجتماعیة، یئتمرتبطة بحیاتهم، وبما یدور حولهم في بو الخبرات الدراسیة التي تقدم للتالمیذ  األنشطة

بهذا المبدأ من أجل تسهیل عملیة التعلم، و الوصول بالتالمیذ إلى التحصیل الجید یتطلب  ولذا فإن األخذ

تحدید و مراعاة مختلف الظروف البیئة المادیة و التربویة المساعدة على تشجیع إمكانات و فرص ظهور 

لظروف و منها العمل على سیادة جو التعاون و دافعیة التحصیل لدى التالمیذ، إذ أن هذه ا سلوك زیادة 

وسائل و  الحب و الدیمقراطیة و تقدیم التعزیزات اآلتیة في لحظة إظهارهم الستجابات صحیحة، و توفیر

یضاح مناسبة  وغیرها تعتبر بمثابة أدلة و منبهات و مثیرات إلظهار وتحقیق التحصیل الدراسي أدوات إ

  .المرغوب

العملیة التعلیمیة الكفاءة و الجهد و العمل الدائم الجاد من قبل هیئة التدریس لب تتط: الفعالیة - 5- 2 

ب التقویم و ت التعلیمیة وتقدیمها أو في أسالیسواء في استراتجیات و أسالیب التدریس أو في إعداد الخبرا

  غیرها، ألن كل مدرس منهم یعتبر وسیطا تربویا مهما یتفاعل معه التالمیذ أطول ساعات یومهم 

التغییرات و التعدیالت التي ال یستطیع أحد غیره، لذا فإن األخذ بهذا  إحداث بإمكانهالدراسي، لذلك فهو 

ومسهال و مثیرا لدافعیة التعلم عند یتطلب من المدرس أن یكون فاعال و نشطا و مخططا و منظما  المبدأ

  :یلي في االعتبار ما األخذمن خالل اهتمامه و تركیزه و تأكیده على ضرورة تالمیذه، وذلك 

 الكشف عن استعدادات تالمیذه لتعلم و اكتساب كل خبرة یرید تقدیمها لهم. 
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  منها المراد تحقیقها مع التالمیذ وتقدیمها في وقتها  اإلجرائیةالتعلیمیة و الخاصة  األهدافتحدید

 .المناسب

 اعتماد أسالیب واستراتیجیات التدریس الفعالة. 

  و استراتیجیات التدریس الفعالة أسالیباعتماد. 

 توظیف إستراتجیة التغذیة الراجعة. 

  أكثر حیویة و استخدام الوسائل التعلیمیة و التعلمیة  التي تجعل الجو داخل حجرة الدراسة

 .فاعلیة

 مما یؤدي إلى  ذلك إتاحة الفرص الكافیة لكل تلمیذ للمشاركة وتبادل الرأي و قبول النقد وغیر

 .)178-177، 1999نایفة قطامي، (تجنب الفشل و تحقیق النجاح 

و منه فإن الفعالیة أو الكفاءة التي یظهرها المدرس لتالمیذه تجعلهم وال شك ینظرون إلیه الصورة 

، و الرمز الواجب االقتداء به، مما یؤدي بهم إلى الدراسة الجادة لبلوغ لمثلى، و الضمیر الحيا

  .المستوى التحصیلي المطلوب تحقیقه

على  اإلقبالإن الرغبة و المیل یولدان في نفس كل تلمیذ وال شك االهتمام بالتعلم و : االهتمام -2-6

الدراسة و المدرسة معا، و یخلقان فیه النشاط و الفاعلیة، فیقبل على تعلم ما یمیل إلیه، و یبذل فیه 

ولهذا . الكثیر من الجهد برغبة و تشوق، الشيء الذي یساعده على تذلیل الصعوبات التي تصادفه

  :فالمطلوب من المدرس بالخصوص في هذا المبدأ العمل على

  اسة، الذي یجد التلمیذ في رحابه ما یشبع حاجاته و تحقیق رغباتهتهیئة جو حجرة الدر. 

 االهتمام بالفروق الفردیة بین التالمیذ. 

 تشجیع تالمیذه على اعتماد المجهود الذاتي باعتباره هو اآلخر مبدأ هام من مبادئ التعلم بالعمل. 
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  أشد إصرار على انجاز اعتماد الترغیب مع تالمیذه، ألنه یقوي حوافزهم و یجعل الواحد منهم

 .وتحقیقه هدفه

به ألنه كلما زاد اهتمام التلمیذ بنشاط دراسي أو خبرة  فإن مبدأ االهتمام هذا ضروري األخذ ومنه

  .ما زاد تحصیله الدراسي و العكس

 األحیاناكتساب التلمیذ للسلوكات المختلفة یتأسس في كثیر من من المؤكد أن تعلم و  :ریبالتد -2-7

یربط هذا  إنالنشاط المتنوعة، شریطة  أوجهو المهارات و  األسالیبعلى كثرة التدریب العملي على 

التدریب بحاجات التالمیذ و قدراتهم و میولهم و مصادر اهتماماتهم و نواحي نشاطهم، وان یتنوع بین 

 األهدافمعلومات و تحقیق الشفوي و الكتابي، الن كثرة التدریب في الوقت المناسب یعتبر بمثابة تثبیت ال

الهامة التي من خلق روح المناقشة و تطویر و  األسالیبیمكن اعتباره من  المبدأالمسطرة، ومن ثم فان 

تنمیة القدرات الخاصة التي تساعد على تنمیة الرصید المعرف و العلمي للتلمیذ و تحسین تحصیله 

  .الدراسي

مفترقة تؤدي دورا هاما في عملیة التحصیل  أممجتمعة  أكانتنجد المبادئ السالفة الذكر سواء  وهكذا

إلى زیادة الثقة حل المشكالت مما یؤدي  أوالدراسي الجید سواء من حیث كسب الحقائق و المعلومات 

  .بالنفس و تجنب الخوف من الفشل

  :أنواع التحصیل الدراسي -3

  :التحصیل الدراسي الجید -3-1

وز األداء ألتحصیلي للفرد للمستوى المتوقع في ضوء قدراته و استعداداته یعبر في تجاوهو سلوك        

الخاصة، آي أن الفرد المفرط في التحصیل یستطیع أن یحقق مستویات تحصیله و مدرسته تتجاوز 
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ك الفل(بشكل غیر متوقع، وفي دراسة  متوسطات أداء أقرانه من نفس العمر العقلي، و یجتازهم

المعلومات، أي یجعلها إلى مختصر  ثبوتتحصیل ألنه الشخص الذي یستطیع حول ال 1994،)والكوكب

منظم یسهل علیه تذكره، وهو الشخص الذي لدیه دوافع لتنظیم عمله وربط باستمرار في بین المعلومات 

  .)88،89، ص1998محمد رضا البغدادي، ( فهو الشخص الكفء

  :التحصیل الدراسي المتوسط -3-2

 التلمیذ أنیعني  أيالضعیف و بین التحصیل الجید  أوحیث یقع بین التحصیل الدراسي المتدني         

ن یلتزم المستوى الجید إذا وجد التي خططها له المعلم، ویمكن للتلمیذ أ األهدافمن  50%قد یحقق 

  ).94قندیل، د س، ص( .اهتماما من قبل مدرسة في المدرسة أو أسرته

   :التحصیليالتأخیر  -3-3

ویعرف بالتحصیل الضعیف و هو ظاهرة تعبر عن ظهور فجوة أو عدم التوافق في األداء بین          

هو متوقع من التلمیذ و بین ما ینجزه فعال من التحصیل الدراسي، فالتلمیذ الذي یتأخر تحصیله بشكل  ما

من ذلك و یمكن  أفضلیكون  أن إلىالتي تؤهله  واضح على الرغم من اإلمكانیة العقلیة و استعداداته

  : بإجراء العملیة التالیة achiement quotientحساب نسبة التحصیل 

100x  )نسبة التحصیل)= العمر الزمني/العمر الزمني.  

  و یركز هذا المفهوم على جانبین

األول على المستوى األداء و الكفاءة الثاني على طریقة التقویم التي یقوم بها هي عادة عملیة غیر       

  ).   94قندیل، د س، ص( .مقنعة ونخضع لمشكلة الذاتیة أو عن طریق اختبارات
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  : اف التحصیل الدراسيأهد -4

التحصیل الدراسي عملیة یقاس من خاللها مستوى الطالب و مدى تقلب للمادة العلمیة، وقدرته  أن       

، ویتم ذلك عن طریق االختبارات و االمتحانات و المالحظة على التذكر و االسترجاع عند الضرورة

، كما انه المستمرة من األستاذ للطالب فهدف التحصیل الدراسي هو تحقیق إیصال المعلومات إلى الطالب

  )24،ص1995صالح، أبوفیصل ( :یعطي مؤشرا لترتیب الطلبة، ویتمثل كذلك في

  .معرفة قدرة الطالب و اكتشاف مواهبه، و علیه یتم تشجیع المتفوقین منهم -

ي هو مربي الذمعرفة مواطن الضعف لدى الطلبة من الناحیة التربویة و النفسیة حیث یتمكن المعلم  -

  دته ومحاولة توجیههمن مساع شيءقبل كل 

  .)47،ص1979محمد العربي ولد خلیفة ، (  األهمیةمستوى دراسي و ترتیبها حسب  المواد لكل إعداد -

  : أهمیة التحصیل الدراسي -5

التحصیل الدراسي من الظواهر التي شغلت فكرة الكثیر من  إلى أن لقد أشار مصطفى فهیم       

النفس التعلیمي بصفة خاصة، لما له من أهمیة في حیاة الطالب و التربویین عامة و المتخصصین بعلم 

أهمیة متزایدة من قبل أهل  لمین ویضیف أن التحصیل الدراسي یحضىما یحیطون بهم من أباء ومع

الصلة بالنظام التعلیمي ألنه أحد معاییر المهمة التي تقیم تعلیم التلمیذ و الطالب في مستویات التعلیمیة 

  .المختلفة

یهتم علماء النفس التربوي بدراسة موضوع التحصیل الدراسي من جوانب متعددة فمنهم من یسعى       

إلى توضیح العالقة بین التحصیل الدراسي ومقومات الشخصیة و العوامل المعرفیة، ومنهم من یبحث عن 
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ذ، ومنهم من یدرس العوامل البیئیة المدرسیة والغیر المدرسیة المؤثرة على التحصیل الدراسي لتالمی

  .التفاعل و التداخل بین العوامل البیئیة و العوامل الوراثیة لتحدید ما یظهره الفرد من تحصیل دراسي

 ألبنائهممؤثر للتطور و الرقي الدراسي و المعرفي  باعتبارهفیهتمون بالتحصیل الدراسي  األولیاءأما      

  .آخر دراسي و تقدمهم في صف

مصطفى فهیم، (التحصیل الدراسي و ذلك العتباره سبیال لتحقیق الذات و تقدیره و یهتم الطالب ب    

  .)60،61،ص1976

  : العوامل التي تؤثر على  التحصیل الدراسي -6

  :إلى أن هناك عدة عوامل تؤثر على التحصیل هي) 14-17، 1985آمنة عبد اهللا تركي (تشیر      

  :االستعدادات العقلیة 6-1

الخبرات المتعلقة مع مستوى نضج التالمیذ في كل مرحلة، ولذلك تهتم  اتساعویقصد بها مدى        

المدرسة الحدیثة بأن تتفق الخبرات المراد تعلمها مع مستوى النضج و االستعداد العقلي عند التالمیذ مع 

  .سي لهم في مراحل التعلم المختلفةالتحصیل الدرا

  :ره باألمن له اثر ایجابي على التحصیلتكامل شخصیة المتعلم و شعو  -6-2

حیث أن الفرد إذا مر به من الظروف البیئیة ما جعله یشعر بعدم األمن، وفقدان الثقة بالنفس، فإن      

  .هذا ینعكس على تحصیله، و یقلل من قدرته على المثابرة و التركیز

  :الدافعیة -6-3

الدراسي، فإذا كان التلمیذ لدیه الدافع للتعلم فإن  فهي عامل مؤثر و مهم في التعلیم و التحصیل      

  .ذلك یؤثر بشكل إیجابي على مستوى تحصیله، و العكس صحیح
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  :هم و مستوى تحصیلهم الدراسيأبنائاتجاهات الوالدین نحوى  -6-4

قد بینت إحدى الدراسات التي أجریت على بعض األطفال أن هناك عالقة سالبة بین درجات أفراد       

التسلط، اإلهمال، الحمایة، الزائدة، : اآلتیةالعینة في التحصیل الدراسي وبین درجات أبائهم في األبعاد 

  .األلم النفسي، التدلیل إثارة

  :دور المعلم في التأثیر على تحصیل التالمیذ  -6-5

منه، فالمعلم  إفادتهحیث یقوم المعلم بدور كبیر في مقدار إفادة المتعلم من هذا الموقف أو عدم       

باحتكاكه مع الطالب یقوم في الیوم الدراسي الواحد باتخاذ قرارات متعددة توجه تعامالته معه، وتحدد نوع 

الحیاة التي یحیاها الطالب في المدرسة، لذلك نرى المعلم الكفء هو الذي یكون قادرا على فهم و إدراك 

  .هطبیعة الطالب و العوامل التي تمیزه و تؤثر فی

  :الجو المدرسي العام -6-6

العوامل المؤثرة في  أهمإلى أن الجو المدرسي من )  45-50،  1983صفاء األسعر، (تشیر      

، ویقصد به العالقات االجتماعیة بین أفراد المجتمع سواء كانت عالقة الناظر بالمعلمین الموقف التعلیمي

  .ضهم ببعضأو عالقة المعلم بتالمیذه، أو عالقة التالمیذ بع

  :النوع -6-7

أن هناك بعض الخصائص و السمات یحرز فیها الذكور ) 57-38، 1995فتحي الزیات، (ویؤكد       

تفوقا نسبیا على اإلناث مثل القدرة العددیة، القدرة الریاضیة، و الحساب، وهناك بعض السمات أو 

القدرة اللغویة و المیل األدبي و المیل الخصائص التي تحرز فیها اإلناث تفوقا نسبیا على الذكور مثل 

  .للخدمة االجتماعیة



التحصيل الدراسي                                                                               الفصل الثالث    
 

60 
 

  :الطبقة االجتماعیة -6-8

المفاهیم و التحصیل  باكتسابوتشیر بعض الدراسات إلى وجود فروق جوهریة في المهارات المتعلقة     

ات من على عین األولىالدراسي بین ذوي المستوى االجتماعي، واالقتصادي المنخفض لصالح المجموعة 

  ).49-48، ص 2012حسناء فاروق الذیب، (). الثامن، الحادي عشر الخامس،(الصفوف الدراسیة 

  :شروط التحصیل الدراسي الجید -7

 أثبتت مما ال شك فیه أن عامل الذكاء شرطا أساسا في عملیة التحصیل الدراسي فقد  :الذكاء

الذكاء و التحصیل الدراسي حیث أنه العدید من الدراسات العالقات االرتباطیة الموجبة بین 

 .یلعب دورا مهما في عملیة التفوق التحصیلي أو التحصیل المدرسي

 أكدت العدید من الدراسات و األبحاث العالقة الطردیة بین الدافعیة في التحصیل : الدافع

ل حیث تقدم لنی" بركان"الدراسي و من هذه الدراسات التي أجریت في هذا المجال ما قام به 

الدافعیة في التحصیل "و التي كانت دراسة بعنوان " فوردهام"درجة دكتورة من جامعة 

و التي خرج منها بأهمیة الدافعیة في ارتفاع مستوى " األكادیمي و أثارها على النجاح

 .التحصیل 

 إن لتكرار فوائد غیر خافیة في ترسیخ حفظ المادة العلمیة مما یؤدي إلى تحسین : التكرار

 .المادة العلمیة إتقانو  األداء

 طرین و من طرف المأ إن التعلیم القائم على أساس اإلرشاد و التوجیه: اإلرشاد و التوجیه

المختصین یعمل على رفع المستوى التحصیلي للطالب إذ عن طریق التوجیه و اإلرشاد یتعلم 

 .الطالب األسالیب الصحیحة مند البدایة
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 إن الذي یقوم على النشاط الذاتي یجعل الطالب فعاال في عملیة البحث و : النشاط الذاتي

االطالع و اكتشاف الحقائق العلمیة بنفسه و ال شك أن هذا یساعد في ترسیخ المعلومات و 

استذكارها كما من أهم فوائد النشاط الذاتي زیادة الثقة بالنفس و االعتماد على الفكر و تدبیر 

و المناقشة ونقذ البناء وهذا من شأنه أن یولد روح المبادرة و تحمل و التحلیل  األمورفي 

وائل عبد ( .االستقالل من مبادئ التربیة الحدیثة مبدأالمسؤولیة و كذا االستقالل حیث یعتبر 

 .)177الرحمان الشعراوي أحمد، د س، ص

  :النظریات المفسرة التحصیل الدراسي-8

  :فسرة للتفوق الدراسي و التحصیل الدراسي عامة منهاهناك العدید من النظریات الم       

  :النظریة الفزیولوجیة-8-1

الكظر و تعد من الغدد الصماء و تتكون  أوكلیتین وفوق كل واحدة غدة تسمى بالكظریة  إنسانلكل    

 ).110، ص1990مدحت صالح، (.و بنائیامن قشرة و مخ و هما تختلفان وظیفیا 

و تقوم القشرة بإفراز عدد من الهرمونات، و الهرمونات تنبهان الجنسیة فیفرز هرمون أنتروجین و 

الذي له دور فعال في الحاالت االنفعالیة بصفة  األدرینالینالنخاع فیفرز هرمون  أماالبروجیستیرول 

مما تتعدد بالعوامل  أكثرهذه النظریة یهتمون بالقدرات العقلیة تتعدد بالعوامل الوراثیة  أصحابخاصة، و 

العوامل البیئیة  أكثر مما تتعدددراسة هرشود للقدرات العقلیة تتعدد بالعوامل الوراثیة  أنالبیئیة، حیث 

  .یتنبأ بالنشاط العقلي عن عملیة إمداد الذهن بالطاقة العمیل أنمما تتعدد بالنخاع یمكن  أكثردراسة 
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ات الفائقة، حلت التحصیل الدراسي و التفوق لدیهم نشاط ویرى أنصارها أن األذكیاء و أصحاب القدر 

عام  "ماجنوس"و  "بریجمان"عقلي نخاعي أدرینالي أكثر من العادیین و یؤكد هذه الحقیقة كل من دراسات 

   .المنخفضمن ذوي التحصیل  أكثر األدرینالینفي التحصیل و عاقبته بإفراز  اإلفراطلبحث عملیة  1976

  :الوراثیةالنظریة  -8-2

من مستوى القدرة العقلیة  إلیهاتعتمد على الدالئل التي تشیر أن التكوین العقلي للفرد سواء نظر        

مما تتعدد بالعوامل البیئیة دراسة  أكثرمن ضوء عدد من القدرات العقلیة تتعدد بالعوامل الوراثیة  أمالعامة 

و هذه  %5إلى  %50یمتد من  إذمستوى الذكاء  الوراثة في تحدید أكثرفي  أثبتت، حیث 1954هرشود 

و بینت فیه اثر الوراثة في تحدید  1928د كبیر نتائج البحث الذي قام به في سنة ح إلىالنتیجة تؤكد 

مستوى القدرات العقلیة للفرد وكان یعتمد أصحاب هذه النظریة في التأكید من صحة أرائهم على دراسة 

المتناظرة و التوائم الغیر متناظرة و اإلسقاط و غیر ذلك من االحتماالت و العالقات القائمة بین التوائم 

  .المختلفة للقرابة و مدى اقترابه أو ابتعاده عن الخصائص الوراثیة لإلفراد

  :النظریة البیئیة -8-3

وهي تقوم على أساس أن تعرقل في التحصیل الدراسي یتأثر بالبیئة أكثر من الوراثة بمعنى هذه      

عوامل یمكنها أن تساعد على التفوق بمعنى أن العوامل البیئیة كل ما یحط بالبقعة الطبوغرافیة المحددة ال

التي یعیش فیها التلمیذ و المسیرة بوحدة ثقافتها و تراثها و نوع سكانها و مظاهرها االقتصادیة و 

  .)361، 360، ص1981محمد زیدان حمدان، ( االجتماعیة 

علمیة و تربویة سلبیة و  أثارو كثیر من الدراسات المؤیدة لهذا االتجاه الذي یرى بان البیئة لها      

روح "في كتابه الشهیر "منكسرة "و كذلك  "هولن"و  "نیومان"ایجابیة و من الدراسات على ذلك دراسة 
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االجتماعیة على الفرد حتى انه بالغ في هذا الكتاب في تركیزه عند اثر البیئة الطبیعیة و  إذ"القوانین 

و في شؤون الشرائح و القوانین و التقالید و العادات  األممو  األفراد اختالفجعلها السبب الرئیسي في 

إلى مثل هدا ذهب ابن خلدون و اعتبر البیئة بصفة عامة في دعامة هامة لمختلف الظواهر الفردیة و 

احمد (  ة أو اجتماعیة إال جعلها مدینة لهذه البیئةالجماعیة و حتى انه لم یفاخر أي ظاهرة فردی

  .)57،ص1959الوافي،

  :النظریة التكاملیة -8-4

  :و نفسر هذه النظریة التفوق الدراسي كما یلي     

  .ظاهرة التفوق تخضع لبعض العملیات و األنشطة الفیزیولوجیة إن -

  .قدر من الذكاء و الدافعیة إلىیحتاج المتفوق في التحصیل الدراسي  -

  .المدرسیة أو األسریةتوفر الظروف البیئیة المناسبة سواء  -

الفروق الفردیة في التفوق  إیجادفي  اإلحصائیة األسالیباالستعانة بالمقاییس النسبیة و  -

  ).144،ص1990مدحت صالح،(.ألتحصیلي

  :قیاس التحصیل الدراسي -9

یهتم رجال التربیة و غیرهم من المعنیین بالتعلیم و بالتحصیل الدراسي اهتماما كبیرا نظرا ألهمیته في      

  .حیاة الفرد،لما یترتب على نتائجه من قرارات تربویة حاسمة
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وسائل تقویم التحصیل  أهمیراد بها قیاس التحصیل الدراسي من وتعتبر االختبارات التحصیلیة التي      

في مجموعة من المقررات الدراسیة، وهي  أواسي و تحدید مستوى التحصیلي للطلبة في مقرر معین الدر 

  .قدیمة قدم المعرف و العلوم المختلفة، حیث ارتبطت دوما بالتعلیم و بمعرفة نتائجها

 بنفسه، وذلك األستاذتحصیلیة یعدها  باختباراتالتحصیل الدراسي یقاس في المدرسة  أنومعلوم       

مطالب  ألنه، أستاذ إلى أستاذمن  أوقسم،  إلىالخاصة المباشرة للتعلیم من قسم  األهدافنظرا الختالف 

  .ال أمكان تالمیذه قد اتقنو المفاهیم والخبرات والمهارات التي قدمت لهم في حجز الدراسة  إذابمعرفة ما 

  : عدة أنواع ومنها الشفویة و الموضوعیة و المقالیة و هي كاألتيو لالختبارات التحصیلیة 

 لى متابعة م عملیة مستمرة، تدفع المتعلمین إحیث تساعد على جعل التقوی: االختبارات الشفویة

دروسهم، وتعطي المعلم فرص تعرفه على نواحي القوة و الضعف لدى المتعلمین، وقدرة كل منهم 

ا یستفاد من االختبارات التحصیلیة الشفویة، في مجال الدراسات على فهم الموضوع، وغالبا م

اللغویة حیث تكون مثل هذه االختبارات، من انسب الوسائل للتعرف على النطق و التعبیر لقدرة 

 .المتعلمین

 و تتألف من األسئلة تتطلب إجابة مستفیضة یشغل فیها المعلم بالبحث و  :االختبارات المقالیة

ناقشة و التحصیل و االستغالل ویذكر الحقائق و المبادئ التي درسها خالل العام الموازنة و الم

 .الماضي، وتتأثر هذه االختبارات بذاتیة المصحح، مما یفقدها موضوعیتها

 وسمیت بالموضوعیة ألن تصحیحها ال یتأثر بالعوامل الذاتیة : االختبارات الموضوعیة

إال إجابة واحدة صحیحة، ویرفق عادة بكل اختبار للمصحح وال یحتمل كل سؤال من األسئلة 

 .طریقة التصحیح تسمى دلیل التصحیح
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  :وقد نشر هدا النوع من االختبارات في أمریكا ولها أشكال منها

 یستهدف تنمیة قدرة الطالب على القراءة النافدة و التمیز وهي من : اختبار الصواب و الخطأ

 .أسهل االختبارات الموضوعیة

  من حیث تذكر إجابات متعددة لكل سؤال حیث یختار الطالب  :االختیار من متعدداختبار

 إجابة واحدة صحیحة، ویضع علیها عالمة او رقم وهذا النوع من أصعب االختبارات الموضوعیة

 .)76،77،ص2010یامنة عبد القادر إسماعیلي، ( 

  :عالج ضعف التحصیل الدراسي -10 

یجب على الطالب أو التلمیذ التركیز أثناء شرح المعلم : ةاضر االنتباه في الحصة أو المح 

في الحصة ألنه بذلك سیطور مستوى تحصیله الدراسي، فعلیه أن یتجنب التشتت و التركیز فقط 

على ما یحدث داخل الصف، بحیث یقوم العدید من المعلمین بإعطاء تلمیحات حول النقاط التي 

یجب على التلمیذان یقوم بطرح األسئلة الخاصة في حال یریدون تضمینها في اختباراتهم، كما 

 .وجود نقطة تحتاج إلى التوضیح

تتسم الجلسات الدراسیة أحیانا باإلرهاق بحیث یصعب على التلمیذ  :اخد وقت لالستراحة 

دقیقة لكل جلسة دراسیة، ومن ثم یقم بتخصیص من  45التركیز، ولذلك فإن علیه أن یخصص 

، بحیث یمكن أن یقوم بالتمارین الریاضیة أو المشي، أو مشاهدة لالستراحةدقائق وقتا ) 05-10(

 .فیدیو تحفیزي

وأن یقوم بالمهام یفضل بأن یكون التلمیذ على تواصل مع معلمه، :التواصل مع المعلمین 

وأن یطلب منهم توضیح الواجبات المدرسیة  مسبقا في حال اضطر إلى عدم حضور الحصة،
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فهمها، و ینطبق األمر كذلك على المواد الدراسیة، كما یمكنه مناقشة  التي یواجه صعوبة في

 .توقعاته من هذه المادة أو مشاركة مخاوفه تجاه مادة معینة

تؤثر الفوضى بكافة أشكالها على قدرة اإلنسان على العمل بكفاءة، : إتقان مهارة التنظیم 

لمیذ و ذلك عند الرغبة في تطویر ولذلك یعد التنظیم من المهارات التي یجب أن یكتسبها الت

 .مستوى تحصیله الدراسي

یعد ضعف مهارة الكتابة من أحد األسباب الشائعة التي تؤدي إلى : تطویر مهارة الكتابة 

خالل حصول ضعف التحصیل الدراسي عند التلمیذ، بحیث یمكن تطویر هذه المهارات من 

رحب، وتطبیقه لإلرشادات الموجهة الراجعة وتقبله للنقد بصدر یة الطالب على التغذ

 ).https :mawdoo 3.com(.إلیه

  :تقویم التحصیل الدراسي - 11

لتصبح أداة صالحة  االمتحاناتانتشر القیاس العقلي حتى امتدت فكرته الرئیسیة إلى تطویر    

ال للقیاس الموضوعي، فظهرت االختبارات التحصیلیة التي تعتمد في بنائها على تحدید األعم

العقلي أهمیة التقویم المدرسي  تحصیلیة لكل مادة من المواد الدراسیة، وظهر من انتشار القیاسل

،حیث یعتبر التقویم من األهداف العامة التي یسعى المعلم لتحقیقها بتقویمه لطالبه، هادفا من 

وتتبع هذا ذلك دراسة العوامل المختلفة التي تؤدي إلى نموها نموا مضطردا في الخبرة التعلیمیة، 

إلى أن القیاس و التقویم یستخدمان في ) 1998،19،57جاد اهللا أبو المكارم، ( النمو، و أشار

اكتشاف استعدادات الطالب، وقدراتهم الخاصة، وصفاتهم المزاجیة و الشخصیة، ومشكالتهم التي 

  .یمكن أن تؤثر على التحصیل
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التربوي، حیث یرمي التقویم هنا غلى تقدیر ویعتبر تقویم المعلم لطالبه أهم موضوعات التقویم 

 األثر الذي تحدثه عملیة التربیة على الطالب في مادة معینة، ولقد كان تقویم التحصیل یعتمد

قیاسه على اختبار من عمل المعلم، أما اآلن فإن التقویم ال یقتصر على ناحیة التحصیل فقط، 

نما عملیة التقویم تتناول الجوانب المختلفة م ن شخصیة الطالب سواء كانت عقلیة أو اجتماعیة وإ

  .أو انفعالیة أو صحیة إلى غیر ذلك من مجاالت الحیاة للطالب

یتعلق بالقدرات ة تؤثر في تحصیل التالمیذ منها ما سبق یتضح أنه توجد عوامل عدید ومن كل ما

یحدثه في نفوس  الذي واألثرالعقلیة، والناحیة المزاجیة، وقد یرتبط التحصیل بدور المعلم، 

 بالمدرسةالتي تعقد  باالمتحاناتالطالب، و كذلك جو المدرسة، ولقد ارتبط تقویم التحصیل 

وتوجد عوامل و طرق مناسبة تساعد الطالب على زیادة تحصیلهم في المواد الدراسیة منها التعلم 

حسناء ( د هذه الطرق، والتي یعد التقویم الذاتي أحو الطرق التدریسیة الحدیثة األسالیبعن طریق 

  .)49،50،ص2012فاروق الدیب،

  :معیقات التحصیل الدراسي - 12

الوضع الصحي الجسدي الذي یتأثر بسبب مرض أصاب الطفل و ألحق به أثار سلبیة و      

السبب المباشر في ضعف التحصیل،  األسرةتدني تحصیله الدراسي، وتكون  أو تأخرهأدى إلى 

بعین  خذتوى االنجاز دون األرفع مس إلىبسبب ضغطها على االبن لیبدل جهده، خاصة 

  .نتیجة عكسیة لدیه إلىاالعتبار قدراته العقلیة و میوله الشخصي مما یؤدي 

حصیل تعاني منها و تؤثر على ت أو األسرةالظروف االجتماعیة و المادیة التي تمر بها  وأیضا

ضعفهم الطالب، بحیث یبدأ بالتسرب أو التغیب عن المدرسة لكي یساعد أهله لتحسین 

 .ادي، أو یوفر المصروف الذي یأخذهاالقتص
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وقد یكون المنهاج المتبع و النظام التعلیمي و األسالیب أو المعلم و شخصیته و إعداده وقدراته و 

ع الطالب بسبب تدني تحصیل الطالب األسلوب التدریسي الذي یستعمله و طریقة تعامله م

  .الدراسي

الظروف السیاسیة و األسباب األمنیة تلعب دور في تدني التحصیل الدراسي بسبب الخوف و 

  السیاسة التي تمر  األوضاعالقلق و التوتر الذي یمر بها الطالب وعدم االستقرار النفسي نتیجة 

حتى  األساسیةالتي تعتبر من الحاجات  باألمن اإلحساسعدم  إلىبها المنطقة والتي تؤدي 

  .مستوى ممكن بأفضلیستطیع الطالب انجاز ما یطلب منه 

الوقت و عدم االهتمام  إضاعةیستهان به في  المختلفة التي تلعب دورا ال اإلعالموسائل 

یقضي الوقت الطویل في مشاهدة البرامج التي یتعلم منها العنف و سوء  ألنهبالتحصیل الدراسي، 

  .نب الهامة في حیاتهالجوا إهمالو  أنواعهاخلق و االنحرافات على ال

عالقات الطالب مع الطالب اآلخرین التي تؤدي إلى ترك المدرسة، كذلك بالنسبة على عالقته 

مع المعلمین القائمة على العنف و القسوة و العقاب والذي یؤدي إلى ترك المدرسة بصورة دائمة 

لمعلمین فیما بینهم إذا كانت سلبیة فان الطالب هم الذین یدفعون أو متقطعة و أیضا عالقة ا

  .)70،71،ص1976مصطفى فهیم، (  الثمن
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  :خالصة الفصل

  :تم التطرق إلیه في هدا الفصل استخلصنا النتائج التالیة من خالل ما       

التحصیل الدراسي حضي بأهمیة كبیرة من قبل العلماء و المفكرین في مختلف المجاالت، متناولین هذا 

  .تفسیراتهم لبعض النظریات، التي ركزت على التحصیل الدراسي و النظام التعلیمي األخیر

المختلفة التي تؤثر بصورة والتحصیل الدراسي كغیره من المجاالت فهو مرهون بجملة من العوامل  -

مباشرة في التلمیذ، تحصیله كاالستعدادات العقلیة و یقصد بها مدى اتساع الخبرات المتعلقة مع مستوى 

فالمدرسة هي مؤسسة اجتماعیة رسمیة تلعب دورا بارزا نضج التالمیذ و عوامل مدرسیة فكما هو معروف 

لمعارف و الخبرات والمهارات و القیم التي یحتاجها في عملیة النشأة االجتماعیة، حیث تعمل على نقل ا

الفرد لفهم بنیته الطبیعیة و االجتماعیة و التعامل معها بنجاح، إذن فالتحصیل الدراسي له مجموعة من 

  .العوامل و المراحل
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دــتمهي      

لقد تغير وعبر العصور الوعي االجتماعي لماهية اإلعاقة السمعية و أصبح ينظر إلى الشخص          

على انه ليس شخصا منحرفا وال عاجزا، الن الطفل المعاق سمعيا فرد من أفراد المجتمع  المصاب به

 .شأنه شأن األفراد العادين فله الحق في العيش وفي أن يثبت وجوده ويحقق ذاته وان يدمج في المجتمع

مواقفهم االجتماعية  أو،و العقلية، المزاجية  الفيزيائيةفالمعاقون هم أولئك الذين يتعرضون نتيجة لحالتهم 

 .نقاط ضعف مقارنة باألسوياء إي إعاقاتاضطرابات تكون لديهم  إلى

الذين يعيشون  األفراد ألغلبيةالذي يعرف على انه معدل القدرات و الفرص و الحظوظ  األخيرهذا       

 .في نفس المجتمع

اإلعاقة، األنواع واألسباب ا الفصل أهم جوانب اإلعاقة السمعية و تصنيفات نعرض في هذ سوف       

 .و الخصائص اإلعاقة، فهذا يلم بالموضوع اإلعاقة السمعية على عدة مستويات
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 :تعريف اإلعاقة السمعية -1

السمعية انحرافا في السمع يحد من القدرة على التواصل السمعي اللفظي، كما تشير  اإلعاقة           

 .إلى مستويات متفاوتة من الضعف السمعي تتراوح مابين ضعف سمعي بسيط وضعف سمعي شديد جدا

 :و لإلعاقة السمعية عدة تعريفات نذكر منها

سمعية على أنها مصطلح يشير اإلعاقة ال (:1111)تعريف كل من أحمد أللقاني، وأمير القرشي

وجود عجز في القدرة السمعية بسبب وجود مشكلة في مكان ما في الجهاز السمعي، فقد تحدث هذه  إلى

في العصب السمعي الموصل للمخ، و الفقدان السمعي قد  أوالداخلية، في األذن الخارجية أو األذن 

 .يطلق عليها الصممق و التي حالة من العم أقصى إلىتراوح مداه من الحالة المعتدلة ي

اإلعاقة السمعية بأنها حرمان الطفل من حاسة السمع إلى درجة (: 2002)تعريف ماجدة السيد

تجعل الكالم المنطوق ثقيل السمع مع أو بدون استخدام المعينات السمعية و تشمل اإلعاقة السمعية 

  .األطفال الصم و ضعاف السمع

درجة من الفقدان السمعي و التي تصنف  آونوع  أي أنهاعلى (: 2011) الزريقات إبراهيمتعريف  

 .شديد جدا أوبسيط ، متوسط ، شديد ، ضمن 

انحراف في السمع يحد من قيام  أنهااإلعاقة السمعية على (: 2002)القريوتي إبراهيمتعريف 

مما يجعل الكالم المنطوق  األصواتالجهاز السمعي عند الفرد بوظائفه لو يقلل من قدرته على سماع 

 .غير مفهوم لديه
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اإلعاقة السمعية على أنها مدى تأثير الفقدان السمعي على إدراك و (: 2012)تعريف جمال الخطيب

 .فهم اللغة المنطوقة

و و من حرم حاسة السمع مند والدته أأن الشخص المعوق سمعيا بأنه ه (:1191)تعريف عبد العزيز

درجة تجعله حتى مع استعمال المعينات السمعية غير قادر على سماع الكالم  إلىتعلمه الكالم قبل 

 .التواصل أساليبغيرها من  أولغة الشفاه  أو اإلشارة الستخدام مضطرالمنطوق، و 

ومما سبق يمكن تعريف اإلعاقة السمعية بأنها تشير إلى درجة الفقدان السمعي الذي يتراوح من الفئة 

اسامة فاروق ) جدا، ويشتمل على األطفال الصم واألطفال ضعاف السمعالبسيطة إلى الشديدة 

 .(74،74،ص2102مصطفى،

 :أنواع اإلعاقة السمعية -2

 :يندرج تحت هذا العنوان األنواع التالية      

شذوذ في جهاز توصيل  أو طأخ أيهي التي تحدث نتيجة : السمعية التوصيلية اإلعاقة -2-1

 .الوسطى بعظيماتها الثالث األذنة و األذن الخارجية و الطبليشتمل الذبذبات الصوتية الذي 

 :هي األسباب التي ينتج عنها عدم وصول ذبذبة الصوت إلى األذن الداخلية و أهمها: أسبابه

  انسداد قناة السمع الخارجية، مثل وجود جسم غريب أو صمالخ محشور أو دمل أو التهاب

 .إلى حالته الطبيعية بإزالة سبب االنسدادفطري في قناة السمع ممكن أن يعود 

  ثقب في طبلة األذن نتيجة اإلصابة أو نتيجة اللتهاب صديدي حاد باألذن الوسطى و هنا

 .يتحسن السمع إذا التأم الثقب أو بإجراء عملية لترقيع الطبلة
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 ت انسداد في قناة استاكيوس، كما يحدث في بعض الحاالت تضخم لحمية سقف الحلق و النزال

البردية و األنفلونزا أو عند الصعود أو الهبوط الفجائي في الطيران، هذه الحاالت تشفى بزوال 

 .األسباب

  االلتهاب الصديدي الحاد لألذن الوسطى و هذا إذا عولج في وقته فان قوة السمع تعود إلى

 .طبيعتها

  الألذن الوسطى و الصمم في هذه الحالة يكون دائمالتهاب الصديدي المزمن. 

  االوتوسكلورسotoxleroses  مفصل تصلب عظيمات السمع، وينتج هذا المرض من تصلب

 .ألذن الداخليةعظمة الركاب عند اتصالها با

 :أعراضها

  صاحب هذه اإلعاقة يتكلم بصوت منخفض نسبيا وضعيف و السبب هو أنه يسمع نفسه بواسطة

لإلزعاج الذي يدور حوله و يكون العظم يسبب ضعف سمعه عن طريق الهواء فهو غير مدرك 

 .(04-01-01،ص2112عصام حمدي الصفدي،) سببا في إعاقة اآلخرين عن السمع

  تمييز الكالم غير متأثرة و متضرر بسبب عدم إصابة األذن الداخلية و العصب، ويحتاج تمييز

 .الكالم لرفع حدة الصوت

 شخاص في الجو المزعج يتكلمون يسمع في الضوضاء أكثر من الجو الهادئ و السبب هو أن األ

، بينما الشخص المصاب يكون غير واع لهذا اإلزعاجبصوت عال من اجل تغطية نسبة 

 .اإلزعاج

  يشكو من أصوات مزعجة قد تكون في أذن واحدة أو االثنين أو في الرأس و خاصة عندما تكون

 .تينينوس tinnitusمن النوع المنخفض و تسمى هذه 
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 في معظم األحيان يوجد فجوة أو فراغ بين الفحص العظمي و الفحص الهوائي . 

 :العالج

في  اإلهمالنالحظ انه في حالة  أنهذا النوع من الصمم يمكن عالجه طبيا و جراحيا و يجب         

صمم عصبي  إلىالوسطى تؤدي  األذنو خصوصا التهابات  األسبابطلب العالج مبكرا فإن معظم هذه 

 .لى المخأو إ الداخلية األذننتيجة انتشارها في 

 :كيف نمنع حدوث هذا النوع من الصمم   

 ذا أصيبو بالتهابات األذن الوسطى و االهتمام بنظافة األذن و طلب العناية التامة باألطفال إ

 .العالج و اإلصرار عليه

 بشهادات التطعيم تطعيم األطفال في شهورهم األولى حسب التعليمات الموجودة. 

  استشارة الطبيب في حالة اإلصابة بأي مرض أو صمم و في حالة وجود أي شكوى من األذن و

 .إذا تأخر الطفل عن النطق أكثر من سنة

  عالج األطفال الذين يعانون من التهابات األنف و الجيوب األنفية أو اللوزتين حتى ال تنتشر هذه

 .األمراض إلى األذن

هي التي تحدث نتيجة أي خطأ أو تلف أو شذوذ في جهاز : السمعية العصبية اإلعاقة -2-2

اإلدراك أو الجسم الذي يشمل عضو السمع في األذن الداخلية في القوقعة الحلزونية و عصب السمع 

 .(04،ص2112عصام حمدي الصفدي،) ومركز السمع بالمخ
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 :أسبابه

الداخلية أو عصب السمع آو العصب السمعي  ينشأ الصمم العصبي عن أي مرض يصيب األذن       

 :آو مركز السمع في المخ و هناك أسباب عديدة أهمها

 وهذا الصمم يحدث مند الوالدة نتيجة لعامل وراثي أو تلف القوقعة  :الصمم العصبي الخلقي

لتناولها  بعض  أو األلمانيةالحلزونية أثناء نمو الجنين في الرحم بسبب إصابة األم بالحصبة 

 . الوالدة أثناءالختناق الطفل  أو األدوية

 ينتج عن هذه الحمى تلف عصب السمع و يحدث  :الصمم العصبي نتيجة الحمى الشوكية

 .الصمم فجائيا أثناء أو بعد الحمى مباشرة

 يحدث نتيجة بعض الحميات التي تصيب األطفال مثل الحصبة  :الصمم العصبي التسممي

مثل السلسالت من  األدويةو بتعاطي بعض رمزية و األنفلونزا و الدفتيريا أاأللمانية و الحمى الق

 .الخ.....ستربتبومبيسين و الكينيين و نيوماسيناال

  هذا النوع من الصمم قد يكون خلقيا أي أن العدوى  :الصمم العصبي نتيجة مرض الزهري

ن العدوى قد اكتسبها أمرحلة الجنين، و قد يكون مكتسبا أي قد أخدها الطفل من أمه أثناء 

 .الشخص في أي مرحلة من مراحل عمره

 تدهور العصب بسبب كبر السن. 

 مرض تصلب الرعاب االوتوسكليروسس. 

 اختالف العامل الرايزيسي بين دم األم ودم األب. 
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 :أعراضها

 يتكلم بصوت عالي و السبب يعود إلى إننا نسمع أنفسنا عن طريق العظم و الشخص  المريض

 .المصاب ال يوجد لديه أذن داخلية سليمة

 صعوبة تمييز الكالم. 

  تكون الذبذبات المنخفضة غير متأثرة بالمقارنة مع الذبذبات العالية أي انه يسمع الذبذبات

 .المنخفضة أكثر من العالية

  األجواءالمزعجة بل العكس يسمع في  األجواءيكون المريض ال يسمع في  اإلعاقةفي هذه 

 .الهادئة

 عصام ) في معظم األحيان يشكو من أصوات مزعجة ذو ذبذبات عالية مثل أجراس األبواب وغيرها

 .(04،01،ص2112حمدي الصفدي،

 :كيف نمنع حدوث الصمم

  نعتني بالطفل و استشارة الطبيب مبكرا قبل حدوث  أنفي حالة اإلصابة باألمراض المذكورة يجب

 .مضاعفات

  استشارة الطبيب المختص بدون  لألطفال أوسواء للسيدة الحامل  األدويةعدم تناول. 

  في حالة الوالدة العسرة يجب نقل األم إلى المستشفى و العناية بها وإسعافها و إسعاف الطفل في

 .الوقت المناسب

 السيدة الحامل لصحتها أثناء فترة الحمل و زيارة الطبيب في مواعيد منتظمة و االهتمام  مراعاة

 .بالتغذية و عدم تعرضها لإلرهاق الشديد و خصوصا في الشهور الثالث األولى من الحمل
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 :العالج

ال يوجد عالج للصمم العصبي حتى اآلن و كل ما قيل وما يقال في هذا الصدد فهو من قبل       

 .لتجارب التي ال يمكننا االعتماد عليهاا

عصب، كما هو الحال في  أو أذنتغيير العصب زرع  أو األذنوربما تمكن في المستقبل تغيير في     

اختراع الجهاز الكتروني صغير عبارة  إلىمثل الكلية والقلب، و قد توصل العلماء  األخرى  األعضاءزرع 

و توصيلها  األصواتحيث يقوم باستقبال  األذنا وزعه في  معدنية دقيقة جدا يمكن وضعه أسالكعن 

 .للعصب السمعي

ولكن مازال هذا الجهاز تحت التجربة و التطوير حيث ثبت انه الضرر منه ومن ثم يمكن تعميمه      

 .في المستقبل

الداخلية و الوسطى وهو عبارة  األذنفي  اإلعاقةتحدث هذه : السمعية المختلطة اإلعاقة -2-3

عن ضعف سمع مشترك يحوي ضعف السمع التوصيلي و ضعف السمع العصبي نتيجة لوجود خلل في 

 .أجزاء األذن الثالث

 :األعراض

 يكون هناك خلل في األذن الداخلية و الوسطى. 

 أحيانا تبدأ بإعاقة سمعية توصيلية و تمتد إلى مختلطة. 

  عماد ) التهابات في األذن الوسطىفي بعض األحيان تبدأ بإعاقة سمعية عصبية ثم تحدث هناك

 .(21-01،ص2112حمدي الصفدي،
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 :العالج

 .حسب نوع اإلعاقة كما في التوصيلية و العصبية     

 :اإلعاقة السمعية المركزية -2-4

سرطان  إلىخلل بين عنق المخ و القشرة الدماغية، و السبب في ذلك قد يرجع  أليتحدث نتيجة        

و كل الشرايين  األعراضتصلب اللويحي يكون للمرض نفس  أوالتهابات في غشاء المخ  أوفي الدماغ 

من يصاب  األحيانالمرتبطة في الدماغ تتصلب بالتدريج و بالتالي فإن الدم يتصلب في الدماغ و اغلب 

 أكثرر واالستيقاظ كان الخط اإلغماءمابين طالت المدة  وإذا، بإغماءيصابون  آوبهذين المرضين يموتون 

خطر على  أكثريكون  الضغطعلى الدماغ و كلما زادا  ضغطوزاد التصلب للشرايين، و السرطان يعمل 

 .الدماغ

 :العالج

 .هؤالء لديهم أذن داخلية سليمة و يمكن التدخل بإجراء عملية أو استخدام سماعة    

تكون هنا األعضاء سليمة و تحدث نتيجة لمشاكل بيتية : اإلعاقة السمعية غير العضوية -2-1

 .سنة 21-02سنة  00-1عاطفية، مدرسية و تكون في األعمار التالية 

 :العالج

 سمعه عن طريق الهواء و العظم سليم أنمن  التأكد. 

 ظهر ضعف شديد عن طريق الهواء أو العظم فيجب فحص الكالم و إعطاء الكالم إذا. 
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  ،2112عصام حمدي الصفدي ،) التحقق من سبب المشكلة يتم عن طريق معرفة السببمعالجة نفسية 

 .(21،20ص 

 :أسباب اإلعاقة السمعية -3

أن مسببات القصور السمعي كثيرة و متعددة من بينها ما يتعلق بالجوانب الوراثية  دمحم التويجري يرى      

الوالدة المبكرة أو الوالدة ) و الجوانب الخلقية، باإلضافة إلى مشكالت الوالدة ونقص النمو عند الوالدة 

 (.المبتسرة

البئية قبل الوالدة العوامل يضا أن من بين العوامل المسببة للصمم أ 2004عادل عبد هللا كما يرى       

طيها بعض العقاقير و الكحوليات، أو بعد الوالدة مراض، و تعاو التي منها إصابة األم الحامل ببعض األ

صابة الطفل ببعض األمراض، وتعاطيها بعض العقاقير و الكحوليات، أو بعد الوالدة كإصابة الطفل كإ

 .شديدةببعض األمراض، أو تعرضه للحوادث أو الضوضاء ال

 :وفي ضوء ذلك تنقسم أسباب اإلعاقة السمعية إلى ثالث فئات رئيسية على النحو التالي      

 :عوامل قبل الوالدة -3-1

تتضمن هذه العوامل ما يمكن أن يحدث قبل أن يولد الطفل ولكنه مع ذلك يترك أثرا سلبيا عليه بعد      

 :الوالدة، ومن بين هذه العوامل

 :الوراثيةاألسباب  -أ

ويساعد عليها بالدرجة األولى الزواج من األقارب و خصوصا العائالت التي ينتشر بها الصم، و     

 .تظهر على الطفل بعد الوالدة مباشرة أو في أي سن من سن  العمر حتى سن الثالثين أو األربعين
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دان الشديد يكون نتيجة من أسباب فقدان السمع من الفقدان البسيط إلى الفق %11كما أن حوالي     

ألسباب وراثية،و يكون الصم في هذه الحالة حادا و غير قابل للعالج حيث تكون تلك الحاالت مزدوجة 

وهذه الحاالت تحدث نتيجة االنتقال . أي تصيب األذنين و تتضمن عيوبا حسية عصبية في الوقت نفسه

أو العصب السمعي و  لخاليا السمعيةالمرض من الوالدين إلى الجنين عن طريق الوراثة مثل ضعف ا

 .التكوين الخاطئ في عظام األذن الوسطى

التي تصيب األم الحامل و أخطرها الحصبة األلمانية و الفيروسات األخرى، و الحميات  الحميات -ب

 .غير المعروفة

أو قد يتعارض . إصابة األم ببعض األمراض المعدية كالزهري، مما قد يؤدي إلى حدوث صمم خلقي -ج

  RHجابي و الـيللجنين إ RHفي دم األم و الطفل مما يسبب الصمم، و خاصة عندما يكون  RHعامل 

 .لألم سلبي

فل ببعض التشوهات  قد تتناول األم بعض العقاقير الضارة في أثناء فترة الحمل تسبب إصابة الط -د

 . التكوينية

 :عوامل أثناء الوالدة -3-2

و ترجع هذه العوامل إلى ظروف الوالدة و ما يترتب عليها بالنسبة للمولود، ومنها الوالدات العسرة       

تلف الخاليا السمعية و  عليها مما يترتب أو الطويلة حيث قد يتعرض معها الجنين لنقص األكسجين

باإلعاقة السمعية، و الوالدات المبكرة قبل اكتمال قضاء الجنين سبعة أشهر على األقل في رحم إصابته 

لديه، مما قد يترتب  أمه مما يعرضه لإلصابة ببعض األمراض نتيجة عدم اكتمال نموه و نقص المناعة

 .عاقة مزدوجةدة مولود معوق سمعيا وقد تكون اإلعليه وال
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 :عوامل بعد الوالدة -3-3

وتتمثل في كل ما يمكن أن يتعرض له الطفل بعد مولده، و خالل طفولته و مراهقته و رشده من      

عوامل و متغيرات متباينة تؤثر سلبا على جهازه السمعي، بشكل معين و بدرجة معينة،مما يترتب عليه 

 .(10-11راضي عدلي كامل، ص)فقد السمع سواء كان ذلك كليا أو جزئيا 

الحميات الفيروسية التي تصيب الطفل كالحصيلة، التهابات الغدة النكفية، : هذه العوامل ومن بين      

كااللتهاب السحائي، و التيفود، الحميات غير معروفة  كروبية يوبعض الفيروسات النادرة، الحميات الم

 .لألسباب، وتناول عقاقير ضارة بالسمع

 :ويمكن تقسيم أسباب الصمم إلى نوعين رئيسيين هما

  ينتج عنها الصمم الخلقي ومنهاالعوامل التي: 

 .عوامل وراثية -

 .اإلصابة بالزهري  -

 .التهاب أغشية المخ في أثناء الحمل للجنين -

 .عملية الوالدة أثناءفي  اإلصاباتالجروح و  -

 .في دم الطفل األكسجيننقص  -

 .أثناء الحملتؤثر على الجنين في  أدوية األمتعاطي  -

  التي ينتج عنها صمم مكتسباألسباب: 

 :مثل وتتمثل هذه األسباب في اإلصابة باإلمراض المعدية في مرحلة الطفولة،

 .الحمى القرمزية -
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 .االلتهاب السحائي -

 .و الحوادث األذنفي الجراحية المضاعفات بعد العمليات  -

يجعل مرور يتكون مند مولد الطفل أو نتيجة للمرض مما  األذنتكون سائال خلف طبلة  -

 .األصوات صعبا

 .إصابة الطفل بالحصبة أو نزلة بردية شديدة و التهاب باللوزتين و اللحمية -

يد حتى وهذا مرض يظهر ببطء على شكل ضعف في السمع و يتزا)تيبس العظيمات السمعية  -

 (.يظهر بوضوح في منتصف العمر

اللتهاب ويفقد القدرة على إصابة الطفل بالحمى الشوكية التي تصيب العصب السمعي با -

 .السمع

 .إصابة المخ بالتهاب فيروسي أو التهاب أغشية المخ-

 .الضوضاء -

 (.12،ص2111راضي عدلي كامل، ) .الشيخوخة -

 :نسبة انتشار اإلعاقة السمعية -4

كون أساليب التقييم غير أن الدراسات المسحية التي أجريت تعاني من مشكالت عديدة تتمثل في     

دقيقة أو غير كافية و في كون العينات غير ممثلة و في االفتقار إلى معايير ثابتة لتحديد مستوى الفقدان 

 .السمعي

من طالب المدارس لديهم ضعف سمعي  %1حوالي  أن إلىالدراسات في الدول الغربية  أشارتفقد      

 إعاقةبالنسبة للضعف السمعي الذي يمكن اعتباره  أما، اإلعاقةن هذا الضعف ال يصل مستوى إال أ

فيما يتعلق  أما،  %1.41وتقدر نسبة انتشار الصمم بحوالي  %1.1سمعية فتقدر نسبة انتشاره بحوالي 
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المعاقين  األطفال إعدادن يقدم معلومات دقيقة عن ع احد أيستطي السمعية في الدول النامية ال باإلعاقة

السمعية بمستوياتها  اإلعاقةنسبة حدوث  أن إلىالبعض التقارير  أشارتفقد  سمعيا في الدول النامية،

-21،ص0114جمال الخطيب،) في بعض الدول النامية %01 إلىبل وقد تصل  %1المختلفة قد تزيد عن 

21). 

 :خصائص المعاقين سمعيا -1

من الدراسات التي بأنه على الرغم من وجود العديد ( jessen-beatie 1990)جينس وباتي يرى      

تناولت جوانب النمو النفسي و المعرفي و اللغوي للمعوقين سمعيا،إال أن نتائج البحوث كانت غير ثابتة 

وغير حاسمة، وذلك بسبب الفروق في طرق التناول بين الدراسات و التعقيدات الخاصة بتقييم النمو و 

 .طبيعة اإلعاقة السمعية

 األشخاصالمعوقين سمعيا،فهؤالء  األشخاصنفسه على جميع  التأثير السمعية ليس لها اإلعاقة أنكما 

فئة متجانسة و لكل شخص خصائص فريدة، فتأثيرات اإلعاقة السمعية تختلف باختالف عدة يمثلون  ال

نوع اإلعاقة السمعية، عمر الشخص عند حدوث اإلعاقة ، القدرات السمعية المتبقية و : عوامل منها

جمال الخطيب، ) للوالدين ، سبب اإلعاقة ، الفئة االجتماعية االقتصادية وغير ذلك كيفية الوضع السمعي

 .(47، ص0114

 : lingnal characteristics الخصائص اللغوية -1-1

تطوير لغتهم ما  إلى األطفالالمعاقين سمعيا، و يحتاج  لألطفالهاما بالنسبة  أمرايعتبر تطور اللغة    

في النمو اللغوي للطفل سوف يظهر ذلك في  تأخير وأيالنمو المناسب  إلىالوصول  بهدف أمكن

المعاقون سمعيا بمدى التدريب المبكر و نوعه، ومتى  األطفالمن العمر ، و يتأثر  المتأخرةالمراحل 
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و  األسري استخدمت المضخمات الصوتية، و العوامل الذكائية و االنفعالية و البصرية، و فقدان الدعم 

 .(01،ص2102،2107، رنا عبد الحميد صالح) ند التشخيص، وخدمات التدخل المبكروالعمر ع الثقافي ،

إلى وجود ثالثة أثار سلبية لإلعاقة ( (hallhan. Kauffman. 1981هالهان و كوفمانوقد أشار 

 :السمعية على النمو اللغوي، و بخاصة لدى األفراد الذين يولدون صما وهي

عندما يصدر صوتا من  األصمللطفل  اآلخرينرد فعل سمعي من قبل  أيعدم وصول  

 .األصوات

ماجدة  عبيد) األصمصوت يصدر عن الطفل  ألي اآلخرينتعزيز لفظي من  أيال يوجد  

 .(202،ص2111،السيد

لسماع النماذج الكالمية من قبل الكبار كي يكررها و يقلدها وهذه  إمكانيةليس لدى الطفل األصم  

بان ابرز مظاهر  (2009)حسن ولد مشكالت لغوية مختلفة لدى المعاق سمعيا، فقد ذكرت اآلثار

حول الملموس و صعوبة فهم  ألفاظهانمو اللغوي تكمن في مسألة الثروة اللغوية وتمركز  التأخر

و الضمائر  اإلشارةالكلمات الوظيفية كأسماء  إدراكالتعبيرات االصطالحية و المجردة وصعوبة 

متعددة المعني وظرف الزمان وظرف المكان فضال عن صعوبة فهم الجمل التي  و الكلمات

 أن أي. الجمل ذات التراكيب المتعددة أومبنية للمجهول، أوتحتوي على تعبيرات استفهامية 

بالنسبة للغة التعبيرية فقد ذكر  أماسمعيا يعانون من صعوبة في فهم اللغة االستقبالية  المعاقين

rachel 2008) ) يلفظون  إال أنهممن سالمة جهاز النطق عند المعاقين سمعيا  بالرغمانه و

، فيكون أصواتهمالكالم بطريقة غير صحيحة، فهم يجدون صعوبة في تكييف حجم  أصوات

ونهايتها ضعيفا، ولديه صعوبة في اكتساب بدايات الكلمات  إيقاعهالصوت على وتيرة واحدة، 

كالم ضعيف السمع يتسم بعدم  أن( 0141فهمي،) يرى  ماومشكالت في عدم تشديد الكلمات،ك
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النضوج وعدم القدرة على التحكم بالفترة الزمنية بين الكلمة و الكلمة التي تليها، بمعنى انه يقضي 

وقتا أطول في نطق كلمة واحدة في حين أن الكلمة التالية قد يسرع في نطقها، كما يمكن أن 

 .(21،ص2107،2102رنا عبد الحميد صالح،) يكون هناك تداخل بين بعض األصوات

 social and psychological characteالخصائص النفسية و االجتماعية  -1-2

ristics : 

. ما هو مجرد وهماالدعاء بوجود سيكولوجية خاصة للمعوقين سمعيا إن إن( 0111)يشير الخطيب       

إنسان إلى أخر فالعوامل المحددة للبناء السمعية تختلف اختالفا جوهريا من  اإلعاقة وهذا ال يعني أن

أن ظهور المشكالت النفسية و  (moores 2011)موريس و يذكر . النفسي للشخص عديدة ومتنوعة

وخاصة  إلعاقتهمفي بيئتهم التوافقية لدى المعوقين سمعيا يكون نتيجة لكيفية تقبل اآلخرين المحيطين بهم 

تعرضهم لمواقف تتسم  إلىالخصائص النفسية للمعوقين سمعيا ترجع  أنحيث تبين الدراسات . دينالوال

و التعبير عن هذا  باإلشفاقتتسم  أو، و السخرية  اإلهمالالشعور بالنقص، و  إثارةبالقسوة و التفرقة و 

 .أمامهم اإلشفاق

يشعر  في الطفولة ال األصم أن إلى( richard-orethan 1980)ورثان و ريتشاردأويشير      

ذلك  إلى عدم سماعه صوت أمه وترانيمها خالل فترة عنايتها به ويرجع  مومة و عطفها الدافئ،بحنان األ

 لهم، بسبب اآلخريننتيجة لعدم فهم  اإلحباطالصم يعانون من  األطفال أنويضيف . و هو في حضانتها

ما، في حين أننا ال  شيءطفل العادي مثال سبب رفض حيث إننا نشرح لل( اللغة)افتقادهم وسيلة التواصل 

 سبب معاقبته أويفهم سبب الرفض  الألنه  باإلحباطيجيب بالرفض فيشعر  أنسوى  لألصمنفعل شيئا 

السمعية تحد كثيرا من عالم خبرات الفرد و تحرمه من بعض المصادر التي  فاإلعاقة. (14،ص2112حنفي،)
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الشعور ه جامدا و يواجه الكثير من مواقف يجعل سلوك أنيكون من خاللها شخصيته، وهذا من شأنه 

 .(17،ص2117قوشم،) ، ويعيش في فراغ صامت مما يؤثر على توافقه النفسياألمنبعدم 

السيكولوجي  راهقين سمعيا يتسمون بانخفاض البرفايلمو ال األطفالان  (walsh.1989)ولش وتؤكد    

من  %01ان حوالي  مايكليستفقد وجد (  walsh.1989 p31-27)للشخصية مقارنة بالعادين 

كما ( 71،ص2112الخطيبي، )طفال العادين ن الناحية االجتماعية مقارنة باألالمعاقين  اقل نجاحا م

، 2110ن، القريطي وآخرو  )قامة عالقات صداقة وال من األقران ويجدون صعوبة في إانهم اقل قب

 (.201ص

مواقف التفاعل ضمن فرد  إلىلذلك فهم يتجنبون مواقف التفاعل االجتماعي في مجموعة و يميلون       

لكنهم يبدون قدرا كبيرا من التفاعل االجتماعي مع (.012، 2110، آخرون القريوتي و )فردين  أوواحد 

عبد )األخرى  اإلعاقاتالمعوقين سمعيا، وذلك بشكل يفوق ما يحدث بين فئات  أقرانهم

فهم اقل معرفة بقواعد السلوك المناسب، و يعانون من قصور واضح في (.220،ص0111الرحيم،

 أكثرالمحيطين بهم، و يصبحون  األفرادالمهارات االجتماعية مما يجعلهم يميلون للوحدة و العزلة عن 

 .(murray 2004 p69)اعتمادية فيشعرون بتناقض بتقدير الذات

ويتسم المعاقين سمعيا بالتصلب و الجمود و عدم الثبات االنفعالي و التمركز حول الذات وضعف      

اليقظة وهم اقل شعور بالحرية و االنتماء و االندفاعية و  وأحالمالنشاط العقلي و الشعور بالنقص 

ع مستوى النشاط المباشر لحاجاتهم، و ارتفا اإلشباع إلىالتهور،وعدم القدرة على ضبط النفس، و الميل 

 باآلخرينالمعاقين سمعيا يتصفون بالشك  أن( 2000)عبيد وتذكر . (204،ص2111القريطي، ) الزائد 

و التشتت وعدم االنتباه و الشعور  اآلخرينو الهدوء والغيرة من  اآلخرينوالشعور بالقلق وعدم مشاركة 

أن  ( sloman 1993سلومان )يذكر وأيضا،(204،ص2111عبيد،) المهمات  أداءفي  التأخربالتعاسة و 
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رنا عبد الحميد ) المعاقين سمعيا غير ناضجين و انطوائيين، وأنهم أكثر خوفا و قلقا و شكوى 

 .(20،21،ص2107،2102صالح،

 :physical characteristicsالخصائص الجسمية و الحركية  -1-3

المعاقين سمعيا باهتمام كبير من قبل الباحثين في ميدان الطفولة او  األطفاللم يحظ النمو الجسمي لدى 

هناك ارتباط بين البناء الجسمي و التوافق مثل النمط الجسمي  أنالتربية الخاصة لكن البعض يعتقد 

المعروف باسم الجلدي قد يرتبط بعدم االرتياح و الشعور بالقلق، و  النمط الجسمي المعروف باسم 

مشكالت التواصل التي  أنحال االفتراض هو  أيةط بالميول العدوانية و الصرامة، وعلى العظمي يرتب

تضع حواجز و عوائق كبيرة أمامهم الكتشاف البيئة و التفاعل معها،وإذا لم يزود يعانيها المعاقون سمعيا 

لذا .نمو الجسميالمعوق سمعيا باستراتيجيات بديلة للتواصل فان اإلعاقة السمعية قد تفرض قيودا على ال

فاألشخاص المعوقين سمعيا ال يتمتعون باللياقة البدنية مقارنة مع األشخاص العاديين ويعاني المعاقين 

سمعيا من اضطراب في التآزر الحركي وتبلغ نسبة األطفال المصابين بضعف التآزر الحركي نحو 

 .من مجموعة أطفال هذه الفئة21%

العكس من اتساق التآزر الحركي ويمكن وصفه بأنه سلوك بر على يعت :باضطراب التآزر الحركيونعني 

التآزر الحركي لدى الشخص ما بقدرته على  يتم وفقا لحركات منظمة و مخططة، كما يمكن وصف

دون  إحداثهاو التنسيق بينها بسرعة و يسر وعلى توجيه حركات و حفظها و تكرار  أطرافهالسيطرة على 

المشي و كذلك الوظائف الحركية الدقيقة كالقدرة على  أو أسفلو  أعلى إلىصعوبة و القفز و ثني الجذع 

 .األصابع  وتحريك الفكين مع حركات النطق و الكالم بأطرافالصغيرة  األشياءبالقلم و التقاط  اإلمساك
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العادي و الذين يعانون من المعاقين سمعيا ذوي الذكاء  لألطفالوهذا من الصعوبة بالنسبة     

 استخدام البقايا السمعية استخداما فعاال ومثمرا أوالكالم في قراءة الشفاه  يتعلموا أن تآزرهمفي  اضطرابات

 .(227،221،ص2112عصام حمدي الصفدي، )

 :الخصائص العقلية المعرفية -1-4

هي المظهر األكثر ضعفا بين يرى البعض أن النمو المعرفي يعتمد على اللغة، و حيث أن اللغة     

مظاهر النمو المختلفة لدى ذوي اإلعاقة السمعية فإن النمو المعرفي سيتأثر سلبيا بالضرورة نتيجة نقص 

 . التفاعل مع المثيرات الحاسية المحيطة

عرفي ال يعتمد على اللغة بالضرورة، ومن ثم فان المفاهيم المتصلة النمو الم أنآخر بينما يرى فريق     

 األشخاصالسمعية وفي حالة وجود اختالف بينهم و  اإلعاقةباللغة هي وحدها الضعيفة لدى ذوي 

عدم توافر طرق تعليم فعالة، وعدم تزويدهم  إلىعلى اختبارات الذكاء فغن ذلك يعزي  األداءالعاديين في 

 .اسبةالمن باإلثارة

كما يشير العديد من الباحثين إلى عدم وجود عالقة بين اإلعاقة السمعية و الذكاء، وال سيما عند    

بعد ( vernen 1969)، فقد استنتج فيرنون performance testsاستخدام اختبارات ذكاء غير لفظية

ينخفض عن ن كان مراجعته عددا من الدراسات التي أجريت حول ذكاء ذوي اإلعاقة السمعية أنه و إ

معدل ذكاء العاديين، فإن أدائهم يتحسن و يصل إلى المستوى العادي على الجزء العملي من اختبار 

 .يستلزم قدرا عاليا من المهارات اللغوية والذي ال( wisc) األطفاللذكاء  وكسلر

أن نتائج البحوث التي استخدمت فيها اختبارات ذكاء عملية ( 1191)مختار حمزة ويذكر      

performance  مستوى  أن إلى، او غير لفظية قد تضاربت بشان ذكاء الصم، حيث انتهى بعضها
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بنتنر )خمس عشرة نقطة كبحوث  إلىذكاء الصم يقل عن مستوى ذكاء العاديين بحوالي عشر 

عدم وجود فروق في الذكاء بين الصم و العاديين  إلى األخروغيرهم وانتهى بعضها ( وليون  ،وباترسون 

 .وغيرهم (كولنر، ودريفر، وسبرنجر، وجود إنف)لمبحوث 

وأكد بعض الباحثين أن اإلصابة بالصمم ال تؤدي إلى ضعف عقلي كما ال تؤثر بالضرورة على     

جوانب النمو العقلي المعرفي، وان غالبية الصم يمتلكون قدرات عقلية قد تفوق عاديو السمع وال سيما فيما 

يئي و العالم الخارجي يتعلق باالنتباه و اإلدراك و التذكر البصري، ذلك أن معظم اتصاالتهم بمحيطهم الب

مؤسسة على االستطالع البصري و اللمسي، كما تركز الطرق التي يتواصلون بها ويتعلمون عن طريقها 

 .على استخدام حاسة األبصار كوسيط

من األطفال و الشباب من ذوي اإلعاقة  0111وقد كشفت نتائج دراسة أجريت بجامعة جالوديت علي    

مما يؤكد انه ال يقل عن متوسط اقرأنهم   01124م أن متوسط ذكائهم بلغ السمعية كان معظمهم من الص

 .العاديين

ومجمل القول أن مستوى ذكاء المعوقين سمعيا ال يختلف غالبا عن مستوى ذكاء العادين، وكذلك   

غير لفظية حيث يحصلون  أدائيةذكاء  مقاييسمقدرتهم على التفكير المجرد،وال سيما في حالة استخدام 

العقلي لدى  األداءما قد يالحظ من قصور في  إنعلى درجات متقاربة مع درجات عاديو السمع، و 

حرمانهم  إلىالمناسبة، وعدم استخدام طرق تدريس فعالة معهم، و  باإلثارةيعزى لعدم تزويدهم  إنماالصم 

 .(11،ص2107عبد المطلب امين القريطي، ) اسة السمعالعاديين عن طريق ح أقرانهممن الخبرات التي يتمتع بها 
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 :التحصيل األكاديمي -1-1

ضعيفا و يتناسب  األكاديميتحصيلهم  يأتيلذلك  اإلعاقةبهذه  تأثر األكثرتحصيلهم القرائي هو    

مع ازدياد المتطلبات اللغوية و مستوى تعقيدها و  هذه الفئة طرديا أطفاللدى  األكاديميضعف التحصيل 

 .(044،ص2102فاطمة عبد الرحيم النوايسية،) .التدريس أساليببازدياد عدم فاعلية  طين بلةيزداد ال

المتوسط العام لمستوى القراءة للتالميذ الصم الثالث االبتدائي،  أننتائج بعض الدراسات  أوضحتوقد   

سن السادسة عشر منهم لم تتجاوز أكثر من مستوى الصف الخامس من بلغوا وأن المهارات القرائية ل

التحصيل األكاديمي لدى  مستوى  أنكما ( 2114قلة، أبوحسن مصطفى عبد المعطي و السيد )االبتدائي 

معظم الراشدين الصم ال يتعدى مستوى التحصيل األكاديمي في التحصيل الرابع أو الخامس االبتدائي 

 .(11،ص2107عبد المطلب أمين القريطي، )  عالعاديو السم

 :تصنيفات اإلعاقة السمعية -2

لعل من أهمها وجهتي النظر الفسيولوجية و السمعية من وجهات نظر متعددة  اإلعاقةتم تصنيف     

فوجهة النظر الفسيولوجية تقوم على أساس كمي . التربوية، وهما وجهتان مكملتان لبعضهما البعض

quantitative تتحدد فيه درجة الفقدان السمعي بوحدات صوتية معينة تسمى الديسيبل 

decibel(db) أما التصنيف التربوي فيقوم على أساس وظيفي يعني بالنظر إلى درجات فقدان السمع من،

حيث مدى تأثيرها على فهم الكالم، واستعدادات الطفل لتعلم اللغة والكالم، ومدى ما يترتب على ذلك من 

 .ت تربوية خاصةاحتياجا
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 :التصنيف الطبي -2-1

ساس التشخيص الطبي، و تبعا لطبيعة الخلل الذي قد يصيب الجهاز تصنف أنواع الصمم على أ    

 :السمعي في الفئات التالية

  صمم توصيليconductive hearing loss  : أويحدث هذا النوع عندما تعوق اضطرابات قناة 

 أوالسندان  أوالوسطى كالمطرقة  باألذنالموصلة للسمع  األجزاء إصابة أوالخارجية،  األذنطبلة 

 األذنالقوقعة في  إلىالذبذبات الصوتية التي يحملها الهواء  أوالركاب عملية نقل الموجات 

و اإلصابات  ضظراباتولها إلى المخ، ومن أمثلة هذه اإل، ومن ثم عدم وص((flavo 2005الداخلية

حدوث ثقب في طبلة األذن، ووجود التهابات صديدية أو غير صديدية و أورام في األذن الوسطى أو 

تسبب عظيماتها، و التشوه البالغ لصيوان األذن الغضروفي أو إذا كان صغيرا أكثر من الالزم، 

جميع هذه االضطرابات بكثافة في قناة األذن الخارجية و ( الصماخ)وتكذيب المادة الشمعية الذهنية 

تعوق مسار الصوت في القناة السمعية وعادة ما يكون القصور السمعي الناتج عن الصمم التوصيلي 

وحدة صوتية إال في حاالت  71بسيطا أو متوسط ، حيث ال يفقد المريض في الغالب أكثر من 

لالزمة إلزالة الرشح ويمكن عالج هذا النوع من الصمم عن طريق بعض اإلجراءات الجراحية ا.نادرة

خلف طبلة األذن، أو لترقيع هذه الطبلة، أو استبدال عظيمة الركاب، وعن طريق عالج التهابات 

كما تفيد .األذن الوسطى باستخدام بعض المضادات الحيوية المناسبة تحت إشراف طبيب متخصص

ترتب على فقد السمع المعينات السمعية كالسماعات المبكرة في عالج هذا النوع من الصمم، وال ي

عبد ) التوصيلي عدم وضوح الصوت، ولكنه يؤثر على درجة ارتفاع الصوت الذي يتم االستمتاع إليه

 .(21،ص2117المطلب امين القريطي،
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 صمم حسي عصبي sensorineural hearing loss   : تنتج هذه اإلعاقة عن خلل يصيب

الواقعة بين األذن الداخلية ومنطقة عنق المخ، مع وجود أذن وسطى و  األذن الداخلية أو النطقة

خارجية سليمتين في هذا النوع من ضعف السمع تكون المشكلة في عملية تحليل و تفسير األصوات 

 .و ليس في توصيلها

كما و تحدث اإلعاقة السمعية الحسية عصبية من أي اضطراب أو تلف في األذن الداخلية أو في      

، أو العصب السمعي الموصل إلى المخ مما يستحيل معه وصول الموجات الصوتية مهما بلغت شدتها

يصبح واضحا حتى في  وهذا النوع ال يمكن عالجه طبيا أو جراحيا، بل إن الصوت ال.وصولها محرفة

 .حالة تضخمه، ولذلك فالمعينات السمعية ذات فائدة محدودة

  صمم مركزيcentral hearing loss:  السمعية مركزية في حالة وجود خلل  اإلعاقةتكون

أو اضطراب يحول دون وصول الصوت من الممرات السمعية في جدع الدماغ أو المركز السمعية 

في الدماغ، و غالبا ما يعاني األفراد الذين لديهم هذا النوع من اإلعاقة السمعية من اضطرابات 

وفي هذا النوع من اإلعاقة  تكون المعالجات الطبية و . على الضعف السمعي عصبية خطيرة تطفى

 .المعينات السمعية ذات فائدة محدودة

 صمم مختلط mixed hearing loss  : بين فقد السمع  اإلعاقةويجمع هذا الشكل من

ص حيث تكون اإلعاقة السمعية مختلطة هذا كان الشخ الحس العصبي، اإلعاقةالتوصيلي و بين 

يعاني من إعاقة توصيلية و إعاقة حس عصبية في الوقت نفسه، و في هذه الحالة قد يكون هنا فجوة 

كبيرة بين التوصيل الهوائي و التوصيل العظمي للموجات الصوتية، و قد تكون السماعات الطبية 

 .(00،02،ص2111نهاد صالح العديلي، ) مفيدة لهؤالء األشخاص
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 :التصنيف الفسيولوجي -2-2

السمعية على درجة الفقدان السمعي لدى الفرد و التي يمكن  لإلعاقةيركز الفسيولوجيين في تصنيفهم      

المقاييس السمعية لتحديد عتبة السمع التي يستقبل المفحوص عندها  أوالموضوعية،  باألساليبقياسها 

يسمى بالوحدات  ون ماالسمعية، ويستخدم اإلعاقةودرجة وعلى ضوء ذلك يمكن تحديد نوعية . الصوت

الهيرتز و  audiomètreاالديوميتر التي تقاس بجهاز قياس السمع الكهربائي  décibelsالصوتية 

harts ويستدل من عدد الوحدات الصوتية على . للصوت األذنترددات الصوت لقياس مدى حساسية  أو

انخفاضه، فكلما زاد عدد هذه الوحدات كان الصوت عاليا و قويا و العكس  أومدى ارتفاع الصوت 

 -hallahan 2002)  هالهان و كوفمانكال من  أوردههذه التصنيفات ما  أمثلةصحيح، ومن 

kauffman)كما يلي: 

  فقدان سمعي خفيفshight : ديسيبل  71و 24درجته بين تتراوحdb،  و يواجه أفراد هذه

الفئة صعوبة في تمييز بعض األصوات و سماع الكالم الخافت، و الصادر من بعد أال انه يمكنهم 

 . تعلم اللغة و الكالم بالطريقة العادية مع استخدام المعينات السمعية

  فقدان سمعي بسيط أو معتدلmild  : ديسيبل  11و 70تتراوح شدته بينdb ويمكن ألفراد ،

أمتار وجها لوجه، ومع أنهم يعانون بعض الصعوبات في  1-2لفئة فهم كالم المحادثة من بعد هذه ا

سماع الكالم و متابعة ما يدور حولهم من أحاديث عادية، إال أنهم يمكنهم االعتماد على أدائهم في 

يح بعض فهم الكالم وتعلم مع استخدام المعينات السمعية، و االستفادة من البرامج العالجية لتصح

 .عيوب النطق و الكالم

  فقدان سمعي متوسطmoderate : ديسيبل  41و  11تتراوح درجته بينdb أفراد، ويعاني 

في تعلم اللغة بدون معينات سمعية، و هم  أدائهمهذه الفئة من صعوبات اكبر في االعتماد على 
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االلتحاق بفصل خاص لمساعدتهم على اكتساب المهارات الكالمية و اللغوية، و عادة  إلىيحتاجون 

اللغة و الكالم، و محدودية  اضطراباتيجدون صعوبة في المناقشة الجماعية وقد يعانون من  ما

 .الحصيلة اللفظية

  فقدان سمعي شديدsever : ديسيبل  11و40تتراوح درجته بينdbهذه الفئة  ألفراديمكن  ، وال

شديدة  اضطراباتالعالية، و العادية و تميزها ولو من مسافة قريبة كما يعانون من  األصواتسماع 

االلتحاق ببرنامج  إلىفي اللغة و الكالم، و يعدون صما من وجهة النظر التعليمية، ومن ثم يحتاجون 

 إلىءة الشفاه، كما يحتاجون السمعية لتلتقي تدريبات نطقية و سمعية، وتعلم قرا اإلعاقةخاص بذوي 

 .سماعات طبية

  فقدان سمعي حاد أو عميقprofomded : ديسيبل  11وتزيد شدته عنdb،  و يعتمد

أفراده هذه الفئة على حاسة اإلبصار أكثر من حاسة السمع في فهم الكالم،وهم يعانون من ضعف 

وال يمكنهم فهم الكالم و تعلم اللغة باالعتماد على أدائهم حتى مع استخدام . شديد في الكالم واللغة

التواصل اليدوي المعينات السمعية، ويحتاجون إلى فصول أو مدارس خاصة بالصم، وتوظيف طرق 

 .(24،21،ص2107عبد المطلب امين القريطي ، ) و قراءة الشفاه و التدريب السمعي المستمر المكثف

 :التصنيف التربوي  -2-3

يهتم هذا التصنيف بالربط بين درجة الفقدان السمعي و أثرها على فهم و تفسير الكالم و تميزه في     

كالمية و اللغوية لدى الطفل، و ما يترتب على ذلك من الظروف العادية، و على نمو المهارات ال

ويصنف التربويون اإلعاقة السمعية إلى فئتين هما األصم و ثقيل . احتياجات تربوية و تعليمية خاصة

  :السمع، و فيما يلي ذلك التصنيف
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  يمكنه من الناحية  ديسيبل فأكثر ال 41ويقصد به الفرد الذي يعاني من عجز سمعي : األصم

علية في مواقف الحياة ة ، وبالتالي يعجز عن التعامل بفاالوظيفية من مباشرة الكالم وفهم اللغة اللفظي

االجتماعية، حتى مع استخدام معينات سمعية مكبرة للصوت، حيث ال يمكنه اكتساب المعلومات 

 إلىتعليمه تطوير المهارات الخاصة بالكالم و اللغة عن طريق حاسة السمع، و يحتاج  أواللغوية 

 .ةتقنيات ذات طبيعة خاص

 21وهو الفرد الذي يعاني من صعوبات أو قصور في حاسة السمع يتراوح مابين  :ثقيل السمع 

ويمكنه االستفادة من المعلومات المنقولة في صورة لغة منطوقة، وذلك  ديسيبل ، 41وأقل من 

باستخدام المعينات السمعية المناسبة لحالة السمع المتبقي لديه، ومعظم أفراد هذه الفئة بإمكانهم 

 .(02،ص2111نهاد صالح العديلي،) استيعاب المناهج التعليمية المصممة لألطفال العاديين
 

ثين للتصنيف المتضمن في جدول لفئات فقدان السمع، مصحوبة بتأثير وقد عرض بعض الباح

درجة الفقدان السمعي على فهم اللغة و الكالم، واحتياجات و البرامج التربوية و التعليمية الالزمة لكل 

 :فئة
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 أثر درجة الفقدان على فهم الكالم فئات فقدان السمع

 و اللغة

و البرامج التعليمية          الحاجات

 المطلوبة

فقدان سمعي 

 slightخفيف 

 40و  29)مابين 

 (ديسيبل 

يحتمل مواجهة الطفل صعوبات ضعف  -

في السمع، وعدم سماع الكالم الخافت أو 

 .مصدر بعيد

يحتمل مواجهة الطفل صعوبات في  -

تمييز بعض األصوات و في فهم 

 . الموضوعات األدبية اللغوية

 إدارةيجب عرض الحالة على  -

 .المدرسة

بإمكان الطفل االستفادة من  -

السماعة كلما اقترب فقدان السمع من 

 .ديسيبل 71

، بالمفردات ، و الجلوس العناية  -

في الصفوف األمامية داخل الفصل 

 .العادي، و أن تتكون اإلضاءة كافية

يحتمل أن يحتاج الطفل إلى  -

لشفاه و سماعه طبية،وتعلم قراءة ا

إلى تدريبات فردية على الكالم و 

 عالج عيوبه

فقدان سمعي 

معتدل أو بسيط 

mild ( 41مابين 

 (.ديسيبل 11و

يمكن للطفل فهم المحادثة الكالمية من  -

أقدام في حالة مواجهته  1-2مسافة 

 .المتحدث

مما يدور من  %11ربما يفقد الطفل  -

الحاجة إلى العرض على أخصائي  -

التربية الخاصة لوضع الخطة التربوية 

 .الالزمة للطفل

الحاجة إلى استخدام المعينات  -
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كانت  إذانقاش داخل الفصل الدراسي 

لم يكن في  وإذااألصوات منخفضة ، 

 .مواجهة المتحدث

يحتمل أن يعاني الطفل من صعوبات  -

 .و ضعف في نطق بعض الكلمات

و التدريب على استخدامها  السمعية

 .بطريقة صحيحة

الحاجة إلى الجلوس في مكان  -

مالئم من الفصل الدراسي و يفضل 

وضعه في فصل خاص بالمعوقين 

سمعيا خصوصا إذا كان صغير 

 .السن

الحاجة إلى العناية بالثروة اللغوية  -

 .والقراءة

و  الحاجة إلى تعلم قراءة الشفاه، -

، و توضيح المشاركة في المناقشات

 .عيوب النقل

فقدان سمعي  

متوسط 

moderate 

و  12) مابين 

 (ديسيبل 90

تكون  أنالمحادثات و المناقشات يجب  -

 .بصوت مرتفع حتى يمكن للطفل فهمها

يواجه الطفل صعوبات في فهم  -

بصوت عال، و كانت  إذا إالالمحادثات 

 .المشاركة في المناقشات الجماعية

يعاني الطفل من اضطرابات أو عيوب  -

 .في النطق و الكالم

 أخصائيالعرض على  إلىالحاجة  -

 إلىالتربية الخاصة، و الخضوع 

 .ية خاصةبرنامج ترب

المكوث في فصل  إلىالحاجة  -

المساعدة عن طريق غرفة  أوخاص 

 .المصادر

مساعدة خاصة و  إلىالحاجة  -
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سيكون لديه قصور في استخدام اللغة،  -

مما يؤدي إلى عدم فهمها و استيعابها 

 .بدرجة كافية

حصيلة الطفل من المفردات اللغوية  -

 .تكون محدودة جدا

قد يمكن للطفل سماع األصوات العالية  -

 .من مسافة قدم واحدة من األذن

يحتمل أن يميز بين األصوات المختلفة  -

 .في البيئة

يعاني من عيوب شديدة في النطق و  -

 .قصور في الكالم و اللغة قابل للتفاهم

 .يعني من عجز لغوي و كالمي -

يعتمد على حاسة البصر أكثر من  -

 .حاسة السمع

تدريبات على تعلم المهارات اللغوية 

 .كالمفردات و القراءة و قواعد اللغة

سماعة و تدريب  إلىالحاجة  -

 .سمعي

تعلم قراءة الشفاه و  إلىالحاجة  -

المية و مراقبة المناقشات الك

 .تصحيح الخطاء علىمساعدته 

تركيز االنتباه في  إلىالحاجة  -

المواقف السمعية و البصرية طوال 

 .الوقت

رعاية خاصة و متابعة  إلىالحاجة  -

برنامج خاص للصم طوال )تربوية 

 (.الوقت

التركيز على االهتمام  إلىالحاجة  -

بالمهارات اللغوية و نمو المفاهيم و 

 .الكالم قراءة الشفاه و

التدريب السمعي المستمر و  -

خدمات شاملة و عون  إلىالحاجة 

 .جماعي
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استخدام السماعات و  إلىالحاجة  -

التدريب على قراءة الشفاه و التدريب 

السمعي الفردي و الجماعي و 

التواصل الكلي ووضعه في الفصول 

العادية بعض الوقت كلما كان ذلك 

 .مفيد النمو

فقدان سمعي حاد 

او عصبي 

extreme 

profound  (

ديسيبل  11

 (فاكثر

يشعر الطفل ببعض  أنيحتمل  -

العالية، لكنه يشعر بالذبذبات  األصوات

من شعوره بالنغمات و  أكثرالصوتية 

 .النبرات الصوتية

يعتمد الطفل على الحاسة البصرية في  -

 .باآلخريناالتصال 

ي يعاني الطفل من عيوب واضحة ف -

و ربما النطق و الكالم قابلة للتفاهم، 

 .عجز لغوي و كالمي تام

يعتمد الطفل على حاسة البصر أكثر  -

 .من اعتماده على حاسة السمع

الحاجة إلى برنامج للصم و فصول  -

خاصة طوال الوقت مع التركيز على 

 .المهارات اللغوية

الحاجة إلى التدريب على قراءة  -

 .الكلي الشفاه، و التواصل

التقييم المستمر للحاجات المتعلقة  -

 .باالتصال الشفهي و اليدوي 

التدريب السمعي المستمر فرديا و  -

 .جماعيا

السماح بالبقاء في الفصول العادية  -

لفترات قصيرة مع توخي الدقة و 

 .الحذر في ذلك

 

 .(27-22-22-20،ص2107عبد المطلب امين القريطي، ) 
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 :السمعيةعاقة تشخيص اإل -9

 :هناك العديد من الطرائق المستخدمة في قياس و تشخيص اإلعاقة السمعية نذكر منها     

 :الطرائق التقليدية -9-1

تعتبر غير دقيقة في قياس و تشخيص القدرة السمعية من الطرق التقليدية في قياس و تشخيص 

 :اإلعاقة السمعية لدينا

 داة الطفل باسمه بصوت منخفض للتأكد من سالمة في هذه الطريقة نقوم بمنا :طريقة الهمس

 .الجهاز السمعي للطفل

 في هذه الطريقة نطلب من الطفل أن ينصت لسماع دقات الساعة، فإن قام  :طريقة دقات السمع

ذا لم يستطيع سماع دقت الساعة فإن ذلك مؤشر على وجود يعيا و إبسماعها كان وضعه طب

 .(010،ص2111سامي دمحم ملحم،) خلل في حاسة السمع لدى الطفل

 :الطرق العلمية الحديثة -9-2

غالبا يقوم بإجراء تلك الطرق أخصائي في قياس و تشخيص القدرة السمعية و يطلق عليه         

 :ومن تلك الطرق audiolsgiste مصطلح

 في هذه الطريقة يحدد أخصائي السمع درجة القدرة السمعية للفرد  :طريقة القياس السمعي الدقيق

و التي تمثل الذبذبات الصوتية في كل وحدة زمنية، بوحدات أخرى تعبر هيرتز بوحدات تسمى 

ائي بقياس القدرة السمعية للفرد بوضع ـيقوم األخص تسمى الديسيبل ، دة الصوت ـعن ش

وات ذات ـوص أصـرض على المفحـدة، ويعـعلى وحل أذن ـوص كـت على أذني المفحـالسماعا

ديسيبل،  وحدة  001إلى  1راوح من ـدة هرتز، ذات شدة تتـوح 021 -411 راوح من ـات تتـذبذب
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)  من خالل ذلك يقرر الفاحص مدى التقاط المفحوص لألصوات ذات الذبذبات والشدة المتدرجة

 .(014، ص2102فاروق الروسان، 

 في هذه الطريقة يعرض الفاحص أمام المفحوص أصوات ذات  :و فهمه طريقة استقبال الكالم

شدة متدرجة و يطلب منه أن يعبر عن مدى سماعه و فهمه لألصوات المعروضة عليه و منها 

، ويتم الفحص السمعي ألطفال الرضع باالعتماد على القياس السمعي ألطفال الصغار

العالية بشكل ال إرادي أو عن طريق إصدار المنعكسات األولية إذ يالحظ استجابتهم ألصوات 

، 2102مصطفى نوري القمش، ) .أصوات بدرجات مختلفة من جميع الجهات و مالحظة استجاباتهم لها

 (.020ص

 :احتياجاتهماجه المعوقين سمعيا و المشكالت التي تو  -9  

هناك احتياجات و  أنالصم و  أوضاعمما الشك فيه بان هناك الكثير من الغموض يكتنف       

 :و منها خرمن األسئلة تطرح بين الحين و اآل مشاكل كثيرة تواجههم و الكثير

   و جودهم و االنخراط في العمل؟ إثباتهل استطاع الصم تحقيق ذاتهم و 

  حقهم في التعليم؟ وقضون وقت فراغهم، هل  أخدكيف ي 

الرجل و خصوصا في مجتمعاتنا  باألصممقارنة  نسبة للمرأة الصماء فهي األقل حظابال أما       

 :كثيرة منها أسئلةيدور حولها  إذالشرقية المحافظة 

  هل تستطيع إنجاب األطفال؟ 

 هل تستطيع أن تكون زوجة ناجحة؟ 

 هل تستطيع تربية األطفال و أن تكون أم؟ 
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 هل من الممكن أن تقوم بواجباتها و تتحمل مسؤوليات األسرة؟ 

 :سئلة تلتف حولها ولكن لم نسأل أنفسنا السؤال األهم وهوو الكثير من األ

  معطاءة منتجة فاعلة  امرأة ماذا قدمنا لها حتى تستطيع أن تكون زوجة صالحة و أم ناجحة و

جيل واع  إفرازوهل الخدمات المقدمة لهذه الفئة تستطيع  لألجيالفي بناء المجتمع و مربية 

 مدرك؟

ن نحدد و بدقة وضعهم و حاجاتهم، ولكن و فانه من الصعوبة أما بالنسبة للصم و حاجاتهم و حقوقهم أ

بصفة عامة فان ذوي الحاجات الخاصة تلتف حولهم قيود نفسية و اجتماعية و جسمية و بسبب هذه 

 :القيود تنشأ حاجات إلى جانب الحاجات المشتركة مع الفرد العادي تتمثل في

 النوم،و الرعاية الصحية و الوقاية من  إلىالطعام، الحاجة  إلىالحاجة : الجسمي حاجات النمو

 .الحوادث

 المحبة والحنان، الحاجة  إلىالحرية و االستقالل، الحاجة  إلىالحاجة : حاجات النمو االنفعالي

 .النفسي األمن إلى

 الحاجة إلى االنتماء و الوالء، الحاجة إلى تعلم النماذج  :حاجات النمو االجتماعي و الروحي

 .السلوكية المرغوبة، الحاجة إلى اللعب، الحاجة إلى التدين

 حاجة الفرد إلى االستطالع و االستكشاف، حاجته إلى التفكير العلمي :حاجات النمو العقلي. 

يدفعه إلى الشفقة على نفسه وندب وهناك من الصمم من تراه منطويا ال يحب التعامل مع اآلخرين وهذا 

حظه مما يؤدي إلى كره من حوله و غيرته من اآلخرين الذين يستعطون آن يفعلوا ماال يستطيع هو فعله 

 أنفيزداد حقده و كرهه للمجتمع وتتسم تصرفاته و سلوكه مع اآلخرين بالحدة و التحدي، على اعتبار 
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خدو حظهم لب عند الصم الكبار و الذين لم يأمط بالغاعن حالته و يلحظ هذا الن المسئولالمجتمع هو 

 .(11،11،ص2102فؤاد عيده الجوالده،) التربوي و النفسي المناسب التأهيلمن التعليم و 

 :مهارات التواصل الواجب إتقانها من قبل المعوقين سمعيا -1

الواجب على المعوق سمعيا إتقانها لكي يتمكن من التفاعل  التواصلهنالك العديد من مهارات          

 :من التدخالت التأهيلية و التربوية المعدة له، وفيما يلي شرح موجز لكل من هذه المهارة

 :auditory training skill مهارة التدرب السمعي -1-1

أو الحروف الهجائية لدى ويقصد بها تنمية مهارة االستماع و التمييز بين األصوات أو الكلمات      

األفراد المعاقين سمعيا باستخدام الطرق و الدالئل المناسبة، وخاصة الدالئل البصرية و المعينات السمعية 

 :التي تساعد في إنجاح هذه الطريقة التي تهدف إلى ثالثة أهداف هي

 .تنمية وعي الطفل األصم لألصوات -   

 .تنمية مهارة التمييز الصوتي لدى الطفل و خاصة بين األصوات العامة غير الدقيقة -   

 .تنمية مهارة التمييز الصوتي لدى الطفل و خاصة بين األصوات المتباينة الدقيقة -   

وهنا تزداد الحاجة إلى التدريب السمعي وكلما قلت درجة اإلعاقة السمعية لذلك يتم التركيز على هذه     

 .طريقة لألفراد ذوي اإلعاقة السمعية البسيطة و المتوسطة بشكل أساسيال

 :ولكي تكون برامج التدريب السمعي فعالة فال بد من توافر مجموعة من العوامل أهمها   

 االستعانة بشكل أساسي بحاستي اللمس و البصر. 

 أن تعتمد على القدرات السمعية المتبقية للطفل. 
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  بعد كشف اإلعاقة السمعية لدى الطفلالبدء بالتدريب مباشرة. 

 : oral communicationمهارة التواصل اللفظي -1-2

تؤكد هذه المهارة على المظاهر اللفظية في البيئة وتتخذ من الكالم الطريقة األساسية لعملية       

أكثر قدرة على  التواصل و تتضمن هذه الطريقة تعليم األفراد المعوقين سمعيا استخدام الكالم مما يجعلهم

فهم الكالم من خالل اإليماءات و الدالالت من حركة شفاه المتكلم، و ال يتم التواصل اللفظي بطريقة 

 .فعالة إال من خالل استثمار البقايا السمعية و باستخدام التدريب السمعي وقراءة الشفاه و الكالم

هذه الطريقة في التواصل تمكن الفرد المعوق سمعيا من التواصل مع أقرانه السامعين على العكس  إن   

 .من لغة اإلشارة التي تسهم في عزله

 /lip reading skillاءة الكالملغة قر / مهارة قراءة الشفاه و لغة الشفاه -1-3

speech reading skill : 

تتضمن هذه المهارة تدريب و تعليم األفراد المعوقين سمعيا على مالحظة حركات الشفاه ومخارج       

األصوات، باإلضافة إلى تدريب البقايا السمعية وذلك من أجل فهم الكالم، وبمعنى آخر تعتبر هذه 

 :وهي الطريقة أو المهارة هي تفسير بصري للتواصل الكالمي وهناك طريقتان لهذه المهارة

 وفيها يركز المعاق سمعيا على كل حركة من حركات شفتي المتكلم ثم ينظمها : الطريقة التحليلية

 .معا لتشكل المعنى المقصود

 وفيها يركز المعاق سمعيا على معنى الكالم أكثر من تركيزه على حركة  : الطريقة التركيبية

 .شفتي المتكلم لكل مقطع من مقاطع الكالم



اإلعاقة السمعية                                                 الفصل الرابع                        
 

106 
 

تجدر اإلشارة إليه أنه ال يوجد أفضلية لطريقة على أخرى إنما نجاح أي طريقة يعتمد على عدد  مما 

 :من األمور أهمها

 .مدى فهم الفرد المعوق سمعيا للمثيرات البصرية المصاحبة للكالم -  

 .مدى سرعة المتحدث - 

 .مدى ألفة موضوع الحديث للفرد المعوق سمعيا - 

 .للفرد المعوق سمعيا مدى مواجهة المتحدث - 

 .القدرة العقلية للفرد المعوق سمعيا - 

 /sign language skillالتواصل اليدوي /  األصابعو  اإلشارةمهارة لغة  -1-4

manual communication: 

تعرف لغة اإلشارة على أنها نظام حسي بصري يدوي يقوم على أساس الربط بين الربط بين اإلشارة    

 .إلى لغة الشارة الكلية و األبجدية اإلشارية أو األبجدية األصابع والمعنى، وتقسم

الصم،  األفرادمحددة متعارف عليها في مجتمع  إشارة استخداميتم :   sign languageاإلشارة الكلية  

 باستخدام يد واحدة أو كلتا اليدين، و تكتسب اإلشارة أهميتها بعد شيوع استعمالها، و ربما يتم توثيقها من

 .قبل المختصين في تربية المعوقين سمعيا و استخدامها في التعليم على مستوى واسع

 :األسس التي تبنى عليها لغة اإلشارة

 زمن اإلشارة. 
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 تشكيل اإلشارة حركة اليدين. 

 مكتن التقاء اليدين بأجزاء الجسم. 

 مدى سرعة اإلشارة و تحريكهل. 

 تعبيرات الوجه وحركة الجسم. 

فتشمل استخدام اليد لتمثيل الحروف الهجائية المختلفة و  :   finger spelling أبجدية األصابع   

ذلك بإعطاء كل حرف شكال معينا وهذه الطريقة تستخدم مع األفراد المعوقين سمعيا المتعلمين، و الذين 

 .إشارة معينة عرفونه يستطيعون القراءة و لكتابة، و تستخدم كطريقة مساندة مع األفراد الذين ال ي

 :total communication skillمهارة التواصل الكلي -1-1

تالقي هذه الطريقة قبوال كبيرا من قبل المختصين والعاملين مع األفراد المعوقين سمعيا كما أنها تالقي    

قبوال واسعا من قبل األفراد المعوقين أنفسهم، ويعني التواصل الكلي استخدام أنواع متعددة من طرائق 

استخدام كل من المهارات التالية  التواصل من أجل مساعدة األفراد الصم على التعبير و الفهم، وتتضمن

 :مع بعضها البعض

 الكالم. 

 لغة اإلشارة. 

 (.40،42،42،47ص،2102فؤاد عيد الجوالده،).قراءة الشفاه 
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 بالمدرسة   التحاقهالتي يواجهها الطفل المعوق سمعيا عند  الصعوبات -10

صعوبات كثيرة تؤديه وتضايقه، وتجعله ينفر من  بالمدرسة تجابهه األصمعندما يلتحق الطفل       

المدرسة في أول عهده بها، و الواجب أن تراعي هذه الحالة بان يهيأ نفسيا لذلك، و خاصة انه سيبتعد 

 :عن أسرته فترة من الوقت، ومن تلك الصعوبات

 الطفل العادي عن اسمه و أسماء والديه و أخوته  خلو ذهنه من الخبرات التي يحظى بها

وأسماء األشياء التي يستعملها وأسماء األدوات و محتويات الفصل التي تبدو له  و أقاربه،

 .غريبة غير مألوفة

 وليس ، فالصور التي يراها ال معنى لهازر بين السمع المفقود و البصر الموجودعدم التآ ،

 .األخرى يضعها من المحسوسات  لها، وال يعرف أين لديه تفسير

  معيشته في عالم من السكون تجعله ال يتصور وجود عالم تكون األصوات عناصر هامة

 .في تكوينه وضرورية للتعامل معه

  معهم و خوفه من اآلخرين ألنه ال يفهمهم،وال يفهمونه، وعدم قدرته على التجاوب

 .االشتراك االيجابي في نشاطهم

 حسوسات الجزئية المرتبطة ببعض حواسه السليمة و بحياته اقتصار خبرته على الم

 .العملية اليومية الصامتة

 داد و النسبة المئوية نقص القدرة على إدراك الرموز و المعاني الكلية مثل خانات األع

 .هنيةس لها مكان في حياته الحسية و الذألنها لي
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 :إرشادات عامة للتعامل مع الطفل المعوق سمعيا -11

  التأكد من أن الطفل المعوق سمعيا ينظر إلى وجهه المتكلم و يستمع إليه جيدا و التحدث معه

 .عن قرب

 التكلم أمامه بطريقة واضحة و مفهومة وليس بصوت مرتفع. 

  تخصيص ساعة يوميا على األقل للعب على األقل مع الطفل المعوق سمعيا و التحدث معه عن

 و بدون مقاطعته من أحد أي شيء يحبه و يهتم به

 وير لغته وعدم إجباره على الكالممساعدة الطفل المعوق سمعيا على تط. 

  عدم وجود مؤثرات صوتية كالتلفزيون و الموسيقى و الضجيج عند التحدث مع الطفل المعاق

 .سمعيا

 قراءة الكتب التي يحبها الطفل المعاق سمعيا و التي تكون مليئة بالصور المفيدة. 

 ت دائمة لتعليم الطفل المعوق سمعيا كلمات جديدة وفي مواقف طبيعيةمحاوال. 

 استغالل البقايا السمعية لديه مهما كانت قليلة. 

 استخدام الحديث وجها لوجه قدر اإلمكان. 

 فؤاد عيده ) شجع الطفل األصم على القيام باألنشطة المستقبلية وعلمه المهارات االجتماعية

 .(002-000-001،ص2102الجوالده،

 :الوقاية من اإلعاقة السمعية -12

اإلعاقة السمعية تمثل تحديدا النمو اللغة الطبيعي عند األطفال و لذلك فإن التشخيص المبكر و       

 تباع القاعدة الذهنية ما هو أفضل من التدخل المبكر هو إالتدخل المبكلر يؤدي إلى أفضل النتائج، ولكن 
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جراءات المنظمة تهدف إلى الحيلولة دون حدوث الوقاية هي جملة من اإلو " العالجالوقاية خير من "

سباب فان كانت الوقاية تعتمد على معرفة األالعصف  إلى عجز أو تطور العجز إلى إعاقة دائمة، ولما 

ك فالمعرفة العلمية الجديدة مرة لتحديد أسبابه، عالوة على ذلجراء بحوث مستالوقاية من الصمم تتطلب إ

رجم فورا إلى إجراءات وقائية فثمة عوائق متنوعة قد تحول دون تنفيذ هذه االجراءات و هذه بعض تت ال

  (040، ص2102فاطمة عبد الرحيم النوايسة، ): عاقةي يمكن أن تساعد في تجنب حدوث اإلاألمثلة الت

 الوالدةخطار التي تصيب االم و المولود أثناء طبي على عمليات الوالدة لتجنب األشراف الاإل. 

 212، ص2107سليمان عبد الواحد ابراهيم، )ن الداخلية ابات األذهمال عالج  أمراض االلتهعدم اإل-

212).  

 الطبية للمقبلين على الزواج للكشف على عامل  جراء التحاليلإ(RH) وعدم تناول الحامل ،

 .لألدوية و العقاقير و المهدئات أثناء فترة الحمل

  عاطف عبد هللا يحياوي، سمير ممدوح، د س، ص )العمل على استغالل البقايا السمعية باستخدام المعينات

14-14). 

 عاقة السمعية من جانب الوالدين يؤدي إلى ألسرة و ذلك ألن تأخير معالجة اإلالتدخل المبكر ل

ق مصطفى، كامل أسامة فارو )نقص في معدل االنجاز التراكمي حتى ضمن مجال واحد من األداء 

 . (217، ص2102الشربيني،

 لمانيةة، و الغدة التكيفية و الحصبة األاالهتمام بالطعون الثالثة ضد الحصب. 

  2107عبد القادر الشريف و زمالئه، )التوسع في انجاز المراكز الطبية المتخصصة بوحدات السمع ،

 .(011ص
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 :خالصة الفصل

السمع له أثار في عاداته السلوكية وعدم تناسق حركاته و رمان الطفل من حاسة من المعروف أن ح   

 .مدى تحكم إصداره لألصوات، ومن هنا تتولد عنه عدة مشكالت التي قد تعقد مسار حياته العادية

ينسجم فيه نفسيا و اجتماعيا المحيط الذي  النعداموغالبا ما يعيش الطفل المعاق سمعيا نفسية صعبة     

افتقاره أدلة االتصال اللغوي التي تساعد على فهم الطفل لمحيطه و تجاوزه مع مختلف المثيرات و  نتيجة

بالتالي ال يمكن إيصال أفكاره و التعبير عن مشاعره ما قد يؤثر على توازنه النفسي أثناء مراحل نموه، 

ذاته و بشعوره حيث يتعرض لمشاكل و صعوبات االتصال مع محيطه و بالتالي يعرف بتمركزه حول 

 . بعدم الطمأنينة و القلق و العدوان

 تؤثر سلبا على صورة الذات فيبدو الشخص مختلفا بالنسبة لغيره من العادين الدين ال اإلعاقةكما نجد 

المدرسي  اإلدماجو داللتها، و بالتالي نجد من أهم األهداف  اإلعاقةمعنى  األحيانيفهمون في اغلب 

فرص اكبر للمعاق سمعيا حتى يبرز قدراته المعرفية و التواصلية و  إعطاءا هو لألطفال المعاقين سمعي

  .يحقق ذاته في مجتمع السالمين

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  :خاتمة

من خالل دراستنا هذه التي تناولت موضوع التفاعل الصفي وعالقته بالتحصیل الدراسي لدى الطفل      

لمدى توفر البیئة الصفیة المالئمة لحدوثه، فالتفاعل بین  تبدأالمعاق سمعیا، فالتفاعل الصفي تعدد فعالیته 

و حالها من تأثیر نفسي تربوي  لنجاحهاأطراف العملیة التعلیمیة، ونقصد بها المعلم و التلمیذ أمر منهم 

عن  األولوتحصیلي للتالمیذ و توطید في العالقة بین التلمیذ و المعلم ، ویعتبر هذا األخیر المسؤول 

 ألسالیبرة الصف من خالل اعتماده شاركة بینه وبین تالمیذه،داخل حجیوفر فرص الم األستاذفتوفیرها، 

 األطفالمما یولد صعوبة التعامل مع  اآلراءالتدریس یفتح فیها المجال للتالمیذ للنقاش و التحاور و تبادل 

طفل عن المشاركة السمعیة التي تحجب لل كاإلعاقة اإلعاقاتالغیر العادیین الذین یعانون من بعض 

االیجابیة الفعلیة مع من حوله ، فحرمان الطفل من حاسة السمع یحرمه بالتالي من الخبرات الالزمة في 

، وبواسطتها یعبر عن اآلخرینمع  اإلنسانالكالم، الن اللغة هي الوسیلة لتفاعل  إنتاجعملیة بناء و 

  على الفرد و خاصة في عملیة التعلم أثرا عاقاتاإلالسمعیة من اشد  اإلعاقةو رغباته، ولهذا تعد  أفكاره

و علیه فقد  مما یتسبب من عزلة األصم على من حوله وهذا ما یعرقل تفاعلهم الصفي بوجه الخصوص ،

جاء هذا الحث كتكملة للبحوث التي أجریت في هذا المجال و إن كانت قلیلة، وفي األخیر یمكن القول 

أن التفاعل الصفي عملیة ضروریة لتحقیق األهداف التطبیقیة المسطرة في مختلف األطوار و الفئات 

تنمیة وتحسین اكتساب اللغة و المصابة لید المساعدة كفئة المصبین باإلعاقة السمعیة وذلك من خالل 

إثراء الرصید اللغوي قدر اإلمكان، و التعلیم المتواصل مما یسهل و یرفع المستوى اللغوي و التحصیل 

  .الدراسي لدیهم

و لهذا نرجو أن تكون هذه الدراسة قد لمست ولو جانبا من حقیقة المشكل المطروح حتى تكون مرجعا    

  .الباحثین إلیه من یلینا من الطلبة دیعو 



 

 

 

 

 

 

 

 نصائح و توصيات
:وقد فضلنا أن نختم بحثنا هذا ببعض النصائح والتوصيات         

 سم هللا في كل خطوة تخطيها نحو النجاح بخطوات واسعة وأكيدة  .  
   متواضعا ومخلصا ومتحمسا ومتف ائال على الدوامكن.  
 يجب أن تكون دائما في حسن المظهر.  
   تتعلم ، تتطور وتتقدم إلى األمامكن دائم التواصل مع غيرك حتى.  
 يكفي أن تبذل أكثر جهد ووقت.  
 حكمتك ورزانة عق لك وحسن تصرفك يجعلك في قمة النجاح.  
   ابتسم ، ابتسم ، ابتسم اجعل االبتسامة صفة دائمة لك وعنوان لشخصك الكريم، ومرآة

ح والحب  لنفسك الطيبة وانعكاسا لطيبة أخالقك والرضا الداخلي والتف اؤل والطمو 
  .والسعادة التي تنبع من نفس زكية وخلق كريم
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:قائمة المراجع  

الكتب: أوال   

،دار المسيرة للنشر و 1، اإلعاقة السمعية ،ط3112أسامة فاروق مصطفى، الشرييني كامل، .1
 .التوزيع و الطباعة،عمان 

، اإلشراف التربوي،دط ، دار الثقافة عمان 3112سدي سعيد باسم، مروان عبد المجيد إبراهيم،ألا .3
 .األردن
، أثر التوجيه المدرسي على التحصيل الدراسي في المرحلة الثانوية،دط، دار 3111دمحم، برو .2

 .األمل للطباعة و النشر و التوزيع
،األهداف و االختبارات في المناهج و طرق التدريس،دط، دار الفكر 1991البغدادي دمحم رضا، .4

 .العربي ، القاهرة
سط المدرسي،دط، المعهد الوطني لتكوين ،التواصل و التفاعل في الو 3119تاعوينات علي، .5

 .مستخدمي التربية وتحسين مستواهم، الجزائر
 .، مهارات التدريس،د ط ، دار النهضة العربية، القاهرة1916جابر عبد الحميد جابر، .6
 .، دار الصفاء للنشر و التوزيع،االردن3، التدريس الفعال ،ط3111جرادات عزت،وآخرون، .2
 .، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان األردن1،اإلعاقة السمعية،ط3113الجوالده فؤاد عبده، .1
 .،مؤسسة الرسالة1، الوسائل التعليمية و تطبيقاتها ،ط1911حمدان دمحم زيدان، .9

،دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع 1، اإلعاقة السمعية،ط3112حمدي الصفدي عصام، .11
 .نعمان
 .،دار المسيرة للنشر و التوزيع،عمان1س الصفي،ط،مهارات التدري3113الحيلة دمحم محمود، .11
 .، دار الفكر،عمان األردن3،مقدمة في اإلعاقة السمعية،ط1993الخطيب جمال ،  .13
، التقويم الذاتي و أثره على دافعية التالميذ نحو التعلم و مستوى 3112الديب حسناء فاروق،  .12

 .ع، اإلسكندرية، مؤسسة حورس الدولية للنشر و التوزي1تحصيلهم الدراسي، ط
، 1، التعليم الجماعي للمعوقين سمعيا إطار فلسفي وخبرات عالمية، ط3111راضي عدلي كامل، .14

 .الدار العالمية للنشر والتوزيع
 .،اإلدارة الصفية،دط، دار وائل، عمان3112رمزي فتحي هارون، .15
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 .رة،عمان،دار المسي3، سيكولوجية التدريس الصفي،ط3116الزغول عماد عبد الرحيم، شاكر ، .16
 .، عالم الكتب،القاهرة1، التدريس من مفهوم النظرية البنائية،ط3112زيتون حسن كمال،  .12
، الموهوبين ذو اإلعاقة إطاللة على ثنائيات المجتمعات غير 3114سليمان عبد الوحد إبراهيم، .11

 .العادية في المجتمعات العربية، دط، مركز الكتاب، القاهرة
، التقنية في التعليم مقدمة في أساسيات 3112ل عبد العالي مبارز،سويدان أمل عبد الفتاح، منا .19

 .الطالب و المعلم،دط ، دار الفكر، عمتن األردن
، مقدمة في تقنيات التعليم،دط ،دار الفكر، 3111الشمي نادر سعيد، سامح سعيد إسماعيل، .31

 .عمان األردن
 .دط ،دار الجوهر،القاهرة، مدخل إلى التربية الخاصة،3114عبد القادر الشريف وزمالئه،  .31
،عالم 1،ذو اإلعاقة السمعية تعريفهم وخصائصهم و تعليمهم،ط3114عبد المطلب أمين القريطي، .33

 .الكتب،القاهرة
،دار قنديل للنشر 1،التفاعل الصفي أساسياته تطبيقاته،مهاراته،ط3112عبد الهادي نبيل،وآخرون، .32

 .و التوزيع،عمان
 .بأعينهم،دط، دار الصفا للنشر،عمان األردن ، السامعون 3111عبيد ماجدة السيد، .34
،دار مجد الوي للنشر و 3، اإلدارة الصفية و اإلثارة المنفردة،ط1999عدس دمحم عبد الرحيم،  .35

 .التوزيع، عمان األردن
 .،دار الثقافة، عمان1،إدارة الصفوف و تنظيم بيئة التعليم،ط3116عربيات بشير دمحم، .36
 .،القرارات اإلدارية في اإلدارة التربوية،دط ،الحامد، األردن3116علي،  عياصرة .32
فرحاتي العربي، دس،أنماط التفاعل و عالقات التواصل في جماعة القسم الدراسي و طرق  .31

 .قياسها،دط، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر
 .كر،عمان،دار الف3،إدارة الصفوف السيكولوجية،ط3111قطامي يوسف، قطامي نايفة، .39
 .،سيكولوجية التعلم و التعليم الصفي ، دط، دار الشروق، األردن1911قطامي يوسف، .21
،إدارة الصف وتنظيمه، الشركة العربية 3111دمحم الحاج خليل، الكحلوت أحمد،صابر أبو طالب، .21

 .المتحدة للتسويق و التوريدات،دط، دار الفكر العربي، عمان
 .التوافق الدراسي،دط، دار النهضة ،لبنان، الصحة النفسية و 1991مدحت صالح، .23
 .،دار السيكولوجية اليقظة النشر و التوزيع،دمشق3،الصحة النفسية ،ط1926مصطفى فهيم، .22
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، دار الكندي للنشر و التوزيع 1، دينامكيات الجماعة و التفاعل الصفي، ط1991منسي حسن،  .24
 .، األردن
 .،االرزيطة دار المعرفة الجامعية 1، علم النفس التربوي للمعلمين، ط1999منسي محمود، .25
 .،دار اليازوري العلمية،عمان1، اإلدارة الصفية و االختبارات، ط3111نبهان يحي دمحم،  .26
،دار 1،ذوي االحتياجات الخاصة تعريفهم وإرشادهم ،ط3112النوايسية فاطمة عبد الرحيم، .22

 .المناهج للنشر و التوزيع عمان
، دار حامد للنشر و 3،دس،أصول التربية التارخية ،ط وائل عبد الرحمان و الشعراوي أحمد .21

 .التوزيع،عمان
،البازوري 3، أنماط التفكير ومستويات التحصيل الدراسي،ط3111يامنة عبد القادر إسماعلي، .29

 .العلمية للنشر و التوزيع،عمان
زم يحياوي عاطف عبد هللا، سمير ممدوح ، دس، النمو اللغوي لذى المعوقين سمعيا،دط، دار زم .41

 .للنشر و التوزيع

:المعاجم: ثانيا  

 .،دار النهضة العربية،بيروت1قنديل شاكر،دس،معجم علم النفس و التحليل النفسي،ط .41

:المذكرات: ثالثا  

،أنماط التفاعل الصفي لمعلمي ومعلمات الرياضيات في 3111الحرباوي مصطفى،وآخرون، .43
الحس العددي، رسالة ماجيسثر غير المرحلة االبتدائية و آثرها في اكتساب تالميذهم مهارات 

 .منشورة،جامعة غزة
،السمات الشخصية لدى المراهقين المعوقين سمعيا في ضوء بعض 3114رنا عبد الحميد صالح، .42

 .المتغيرات، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجيسثر في التربية الخاصة،جامعة دمشق
طروحة دكتوراه معهد علم النفس و ، سلوك المعلم وانجاز المتعلم، أ1992منصوري عبد الحق ،  .44

 .علوم التربية، جامعة وهران
، فاعلية برنامج تدريبي مستند إلى اللعب في تنمية التفكير االبتكاري 3115نهاد صالح الهذيلي، .45

لدى األطفال المعاقين سمعيا في مرحلة ملقبل المدرسة، أطروحة دكتوراه كلية الدراسات العليا الجامعة 
 .االردنية
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:المجاالت: رابعا  

، كفايات هيئة التدريس بجامعة أم القرى من وجهة نظر 3115األسمر منى الحسن، .46
 .،جامعة قطر،مجلة العلوم التربوية،قطر3الطالبات،ط

، واقع التفاعل الصفي داخل المدرسة الجزائرية، مجلة اتحاد الجامعات 3114جابر نصر الدين،  .42
 .،الجزائر1، العدد3العربية للتربية و علم النفس، المجلد

، التحصيل الدراسي و عوائق التنشئة االجتماعية،مجلة الثقافة،وزارة 1929دمحم العربي ولد خليفة،  .41
 .الثقافة و اإلعالم

، التفاعل االجتماعي الصفي كدافع في النشاط الرياضي التربوي من زاوية 3111يخلف أحمد، .49
مخبر المسألة التربوية في الجزائر في ظل التحديات  نفسية اجتماعية بجامعة دمحم خيضرة، مجلة منشورات

 .كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية،الجزائر 2الراهنة العدد 

:المواقع: خامسا  

 https :mawdoo3.com).)عالج ضعف التحصيل الدراسي .51

 

 


