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 ممخص البحث
ىدف البحث إلى معرفة الصورة الذىنية لدى طمبة جامعة القصيم نحو دراسة الصم 

ورة األكاديمية. سعى الباحث لمعرفة طبيعية الصورة الذىنية لدى ىؤالء الطمبة، وىل تختمف الص
الذىنية باختالف متغير الجنس، ونوع الكمية، ومستوى الدراسة. استخدم الباحث المنيج الوصفي 
القائم عمى وصف آراء طمبة جامعة القصيم نحو دراسة الصم األكاديمية. ُاستخدمت االستبانة 

 عبارة، ترّكزت ىذه العبارات عمى الجانب ٕٔكأداة لجمع المعمومات والبيانات. وشممت عمى 
األكاديمي وموضوعاتو المتفرعة عنو مثل المنيج، الواجبات والتكميفات الدراسية، التفاعل مع 
أستاذ المقرر، معمومات أستاذ المقرر، ميارات القراءة والكتابة، والمغة. شارك في ىذا البحث 

طالبًا وطالبة من كميات مختمفة، واقتصرت عينة البحث عمى الطمبة في مرحمة  ٜٔٛ
يوس. أظيرت النتائج فروقًا ذات داللة إحصائية لصالح الطالبات، وكذلك أظيرت النتائج البكالور 

فروقًا إحصائية لصالح طمبة السنة األولى في الجامعة. وتوصي الدراسة باستثمار ىذه الصورة 
الذىنية اإليجابية لدى الطمبة وسن تشريعات تخدم الصم ودراستيم وتمكنيم من الدمج األكاديمي 

جتماعي، ألن ىذا مما يسيم في تغيير النظرة السمبية والتأخر الدراسي عند الصم في مراحميم واال
 الدراسية.

 الصورة الذىنية، دراسة الصم، الميارات األكاديمية، طمبة جامعة القصيم.كممات مفتاحية: 
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Abstract 
This research aims to explore the mental image of Qassim 

university students towards academic study of the Deaf. The researcher 
identified the nature of this mental image for those students, and to 
ascertained whether or not this image differs according to variables of 
gender, level of study, and type of college where a student belongs to. 
Descriptive approach was used in this study, which is based on 
collecting and describing the opinions of Qassim university students 
towards Deaf academic study. A questionnaire was used in this 
research, it contained 21 items that are divided on academic topics such 
as curriculum, tasks and assignments, interaction with the lecturer, 
reading and writing skills, and language. 891 students participated in 
this research from different colleges of Qassim university. The 
participants were limited to bachelor stage. The results demonstrated 
statistical differences for female students. Also, the data showed 
statistical differences for those who study in the first year. The research 
suggests to invest this positive image amongst Qassim university. It 
demands for legislations that serve the Deaf and contribute in social and 
academic inclusion. This research suggests that these procedures would 
change negative image and academic delay in Deaf study. 
Keywords: mental image, Deaf study, academic skills, Qassim 
university students. 
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 مقدمة
تعد الصورة الذىنية من األمور الميمة التي تؤثر عمى االعتقادات الداخمية وكذلك عمى 
السموكيات التطبيقية. تتشّكل الصورة الذىنية عند أي شخص من عدة عناصر مثل المحيط 
ن المنزلي، أو الحاضنة التعميمية، أو العادات االجتماعية، أو البيئة الثقافية والمجتمعية. ولذا فإ

دراسة ومعرفة الصورة الذىنية ألي مجتمع حول موضوع معين تعدُّ معرفًة لواقع ومستقبل ىذا 
الموضوع. الصورة الذىنية لدى السامعين نحو دراسة الصم األكاديمية متأثرة بأمور ربما منيا 
فقدان حاسة ضرورية )حاسة السمع( والتي ىي مدخل ميم من مداخل المعرفة، أو البيئة 

         عية التي نشأ فييا الطالب، أو الدعم الجامعي، أو الوعي داخل المجتمع. ىدفتاالجتما
      جامعة القصيم نحو دراسة ٔالدراسة الحالية إلى تقّصي ومعرفة الصورة الذىنية لدى طمبة

 الصم األكاديمية.
 مصطمحات البحث

 الصورة الذهنية
يا طمبة جامعة القصيم نحو دراسة التعريف االجرائي لمباحث "ىي الفكرة التي يحمم

مكانية مواصمتيم التعميم الجامعي واندماجيم في المجتمع الجامعي".  الصم في الجامعة وا 
 األصم

ُيعّرف األصم عمى أنو الشخص الذي يعاني من عجز سمعي يعيقو عن المعالجة 
ن استعماليا الناجحة لممعمومات المغوية من خالل السمع باستعمال السماعة الطبية أو بدو 

األصم عمى أنو ذلك الشخص الذي لديو صمم  (WHO, 2020). وتعرف (ٜٕٓٓ)الخطيب، 
 حاد أو صمم كمي.

بغض النظر عن معناىا الطبي أو االجتماعي -إجرائيًا، استخدم الباحث كممة "الصم" 
س لإلشارة إلى أي أصم لديو أي درجة من درجات الفقدان السمعي، حيث أنو لي -أو الثقافي 

من أىداف ىذا البحث الحالي التفريق في مدلوالت المصطمحات المتعمقة بدرجة الفقدان السمعي 
)كالصم أو ضعاف السمع(، أو المعنى المغوي أو الطبي لمصمم. ومن أراد االستزادة حول ىذه 

 المصطمحات فميبحث عنيا في مظانيا وتصنيفاتيا الطبية والتربوية. 

                                                 

 كممة "الطمبة" عمى امتداد البحث تشمل الجنسين )الذكور واإلناث(. ٔ
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 طمبة جامعة القصيم
د بطمبة جامعة القصيم في ىذا البحث ىم الذين يدرسون في مرحمة المقصو 

          البكالوريوس عمى اختالف جنسيم )ذكورًا أو إناثًا(، أو تخصصاتيم األدبية النظرية،
والعممية، والطبية وغيرىا. وسيكون ىذا البحث مقصورًا عمى طمبة البكالوريوس دون طالب 

 الدراسات العميا.

 اديميةالدراسة األك
ىي تمك الدراسة النظامية المنيجية التي تأتي بعد المرحمة الثانوية، ويتخصص فييا 
الطالب أو الطالبة في أي تخصص شاء. ىذه الدراسة تتيحيا الجامعات السعودية لتأىيل كوادر 

 بشرية تخدم المجتمع السعودي، وتساعد عمى تقدمو وتنميتو.

 األدبيات والدراسات السابقة:
الباحث في ىذا السياق جممة من الدراسات السابقة التي تشّكل اإلطار  يستعرض

النظري لموضوع الصورة الذىنية نحو دراسة الصم األكاديمية. يتناول الباحث أدبيات ومتغيرات 
الدراسة في إطار جامع ليوضح أن الصورة الذىنية لمسامعين نحو الصم ليا أثر كبير في نجاح 

يمية لمصم. حيث أن دراسة الصورة الذىنية تعد مؤشرا قويا في العممية أو فشل الدراسة األكاد
 األكاديمية ومواصمة التعميم الجامعي. 

البحث الحالي ركز عمى الصورة الذىنية عند الطمبة السامعين ألنيم ىم الذين يتعاممون 
عة، وفي كل مع الصم مباشرًة داخل القاعات الدراسية وفي المكتبة الجامعية وفي ممرات الجام

أنحاء الجامعة. وليذا يرى الباحث أن تركيز العرض يجب أن يتم عمى عدة محاور رئيسة وىي: 
لماذا نبحث الصورة في أذىان الطمبة، مفيوم الصورة الذىنية بشكل عام، الصورة الذىنية نحو 

وثقافتيم، دراسة األصم، العوامل التي تّشكل الصورة الذىنية، التواصل مع الصم ومعرفة لغتيم 
 التخصصات األكاديمية، خصائص الصم األكاديمية، والصم والمغة. 
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 لماذا نبحث الصورة الذهنية في أذهان الطمبة

ىو محوٌر أساسٌي في العممية التعميمية، والتوجيات  -أو الطالبة-أوال، الطالب 

لتعميمية وأركان والتصورات التي يحمميا في ذىنو من المحتمل أن تؤثر عمى جوانب من العممية ا

منظومة التعمم، إذ أن ما يحمل في األذىان من التصورات غالبا يؤثر عمى الممارسات 

والسموكيات والتطبيقات، فال يمكن لمتطبيق أن يجري بعممية سميمة صحيحة إال أذا صحت الفكرة 

لب ابتداءًا في ذىن الحامل. فمثال، تنعكس التصورات عمى سموك الطا -وخميت من العيوب-

وأساليب تدريسية واعتقاداتو وصداقاتو واجتماعاتو، والتي ليا اتصال وثيق بدراسة الصم. إن 

مفيوم الصورة الذىنية يسمى بالنظرية العضوية في المعرفة إذ يعد بولدنغ من أبرز من أسسوا 

و وأصموا لممفيوم، فيو يرى أن السموك ىو انعكاس لمصورة الذىنية وليس فقط استجابة لمثير أ

 .(ٕٓٔٓ)الجبوري، محفز وبدون فيم الصورة الذىنية لن نستطيع إدراك بعض السموكيات 

ثانيا، يتأثر الصُم بما ُيحمل عنيم من اعتقادات وتصورات، وخاصة في ىذه المراحل 

الحساسة من التعميم، حيث أن ما يغرس في أذىان الطمبة في ىذه المرحمة سيكون لو أثر في 

الصم مثل الوظائف والتجارة والمقاءات االجتماعية وغيرىا. التأثير سيكون  مراحل الحقو من حياة

ممتد نحو الجوانب النفسية لمصم، ومن الصعب جدا ألي شخص أن يعيش أو يدرس مع أقران 

 ال يتقبمونو فكريًا، أو يحممون عنو تصورات فكرية غير صائبة. 

ٌة لمسببات ىذه الصورة وأسباب ثالثا، أنَّ دراسة الصورة الذىنية ىي بالضرورة دراس

نشوؤىا، ومعرفة عناصر تشّكميا، وبالتالي يمكن التأثير والسيطرة من خالل دراسة الصورة 

 الذىنية عمى جذورىا العميقة.
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 مفهوم الصورة الذهنية بشكل عام
من خالل االّطالع عمى أدبيات الصورة الذىنية والدراسات السابقة المتعمقة بيا، وجد 

أن ىناك عناصر متداخمة ومتشابية في مفيوم الصورة الذىنية. فبعض الدراسات تبّين الباحُث 
أن الصورة الذىنية تختمف عن الصورة النمطية، حيث أن بعض الباحثين يرى أن الصورة 
الذىنية تمثل الجانب اإليجابي من أي شيء، بينما الصورة النمطية ترّكز أو تستدعي الجانب 

من احتمالية وجود جوانب إيجابية لمصورة النمطية، إال أنيا سمبية في المقام  السمبي منو. وبالرغم
األول، وىذا الذي يتبادر إلى أذىان البشر غالبًا، فيم قادرون عمى إنتاج صور نمطية سمبية 
أكبر بكثير من الصور اإليجابية إذا ما ُأريد منيم ذلك، لكن الخطورة تكمن في أن الصورة 

ال تحكم عمى األشخاص من خالل ما يتمّيز بو كل شخص وما يحمل من  النمطية السمبية
نما من خالل المجتمع الذي ينتمي إليو ىذا  قدرات عقمية أو جسدية، أو فوارق تميزه عن غيره، وا 
الفرد، فربما ُحكم عمى الشخص الصالح وغير الصالح بأنيما سيئين بسبب ىذه الصورة النمطية 

المعنى إشارة إلى خطورة الصورة النمطية وذلك أنيا تنظر إلى . وفي ىذا (ٜٕٔٓ)سممان، 
األشياء أو األشخاص أو األحداث جممة واحدة، دون أي تفصيل، وىذه نظرة ربما تتنافى 
وتتعارض مع الموضوعية في الحكم عمى األشياء. ىذه األحكام مؤثرة عمى االنطباعات 

ا عنصر آخر من عناصر الخطورة. بمعنى واالتجاىات واألفكار والسموكيات والتطبيقات وىذ
آخر، أن ىذا الحكم ال يكون فقط داخل حاممو أو أن تأثيره محدود، بل ىو ممتد بامتداد تفاعل 

 البشر ومعايشتيم ودراستيم مع بعضيم.

وىناك من يرى أن مفيوم الصورة النمطية متسق مع فكرة األحكام المسبقة بناء عمى تعريف      
ي ايريل ديفيس لألحكام المسبقة الذي يرى بأنيا أفعال رافضة أو سمبية ضد الباحث األلمان

أشخاص أو جماعات، ىذه األفكار تعطي قوالب وصفات سائدة يمكن أن ُتصنف بسبب الجمود 
 .(ٕٓٔٓ)الجبوري، والمواقف االنفعالية حتى لو حصمت تجربة تعارض االنطباعات المسبقة 

يا "أحكام إيديولوجية عامة تطمق عمى مجموعة من وُتعّرف الصورة النمطية عمى أن
الناس والتي يمكن أن تصنف عمى حسب الجنس أو العرق أو الدين أو السن أو أية تصانيف 
أخرى وتعتبر الصفات المميزة لممجتمع الذي ُأطمق عميو الصورة النمطية كأنما توجد بشكٍل 

جاىل االختالفات والتنّوع الذي يمكن أن متساٍو في كل فرد من أفراده فيذه األحكام العامة تت
 . (ٖٚٗ، صفحة ٜٕٔٓ)سممان،  يمّيز أفراد المجتمع الواحد فيما بينيم"



 ذيب بن تريحيب الجبرين المطيري /د      جامعة القصيم الصورة الذهنية لدى طمبة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021يوليو   – السابع العدد  – 33اجمللد  012

 رررر

أما الصورة الذىنية فيعّرفيا قاموس ويبستر بأنيا "التقديم العقمي ألي شيء ال يمكن 
 تقديمو لمحواس بشكل مباشر. أو ىي محاكاة لتجربة حسية ارتبطت بعواطف معينة نحو
              شخصية معينة أو نظام ما أو فمسفة ما أو أي شيء آخر. وىي أيضًا استرجاٌع لما
 اختزنتو الذاكرة أو تخّيل لما أدركتُو حواس الرؤية أو الشّم أو السمع أو الممس أو التذوق"

(Webster, 2017, p. 230). 

رد لتمّثمو لمعالم الخارجي، وحدة معرفية يستخدميا الف"وُتعّرف الصورة الذىنية عمى أنيا 
وقد تبدأ بمجموعة من المالمح تُنتزع من الشيء وُترَتب في الذاكرة طويمة المدى بحيث ُتعِبر عن 
الواقع بقدر االمكان وتصبح أداة الفرد لمتعرف عمى ذلك الشيء لو ُعِرض عميو مجددًا، وكما 

يب المعمومات ويخزنيا في الذاكرة تكون الصورة الذىنية لشخص تكون لحدث، إذ يقوم العقل بترت
. إذن ىذا التعريف تضّمن عناصرًا (ٖ٘، صفحة ٕٔٓٓ)المصري،  "طويمة المدى لحين الحاجة

تشّكل مفيوم الصورة الذىنية. العنصر األول ىو التركيز عمى الجانب المعرفي، والعنصر الثاني 
الصورة الذىنية عمى معرفة أو  ىو ربط ىذه المعرفة بالواقع. العنصر الثالث ىو أنو لم تقتصر

نما امتدت لتشمل األحداث أيضًا. العنصر الرابع أن ىذه المعمومات  توقع األشخاص فقط، وا 
 تبقى في الذاكرة ال يطوييا النسيان، وتستدعى وقت الحاجة لمتعبير عن المعرفة الداخمية. 

ىنية ىي المعنى، أيضًا، يقول الفالسفة العرب واألصوليون والمغويون أن الصورة الذ
ذا نظرت إلى التصور الذىني من ناحية  ولفيم ىذا المعنى ال بد من إدراك العالم الخارجي، وا 
المفيوم والمضمون فإنو يدل عمى أنو "عممية عقمية يقوم بيا الذىن إلدراك المعاني المجردة أو 

ّور الذىني ىو . أما المنطقيون العرب فيرون أن التص(ٖٙٔ، صفحة ٕٓٔٓ)مخموف، تكوينيا" 
. أّكد عمى ىذه (ٕٓٔٓ)مخموف،  مرتبة من مراتب وجود الشيء، تبنى مرتبة عمى أخرى

المراتب الغزالي حين قرر أن الشيء لو أربع مراتب، والمرتبة الثانية من ىذه المراتب ىي ثبوت 
 .(ٕٜٜٔ)طاىر، مثال لو في الذىن 

إطار النظريات اإلدراكية فيقول  ويقدم ستيوارت. أي. سكوت تعريفو لمصورة الذىنية في
الصورة الذىنية )أو أي شيء أخر( تتشكل من مجمل الخصائص التي يدركيا الفرد أو )يتخيميا( 
وىي محتوى لثالثة مظاىر تحميمية، األول واألساس ىو مجموعة الخصائص المعرفية "اإلدراكية" 

يري "العاطفي" متمثاًل بتفضيل أو عدم التي يفيم المرء بيا بطريقة عقالنية. والثاني المكون التأث
تفضيل الشيء المعني. وثالثًا وأخيرًا المكون الحركي "السموكي" الذي يضم مجموعة االستجابات 

 .(ٕٓٔٓ)الجبوري، العممية التي يعتقد المرء أنيا مالئمة لمشيء المدركة صفاتو مسبقًا" 
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 الصورة الذهنية نحو دراسة األصم
جاىات نحو الصم ُدرسْت عمى أكثر من نطاق وفي أكثر من عمى الرغم من أن االت

جية، إال أن الصورة الذىنية في أذىان طمبة الجامعات نحو دراسة الصم األكاديمية لم يتم 
وخاصة في منطقة القصيم والتي تعد من المناطق  -في حدود عمم الباحث-دراستيا بشكل كاف 

ية، والخدمات التعميمية التي تقدم فييا تؤثر بشكل أو المركزية الميمة في المممكة العربية السعود
بآخر عمى المناطق المجاورة. ولذا يمكن القول إن الصورة الذىنية ىي معرفة رأي شخص معين 
حول دراسة األصم وىذا الرأي يرتبط بتوقعاتو حول القدرات العقمية، السمعية، واألكاديمية، 

 والمعرفية التي يتمتع بيا الصم.

الذىنية كما ذكرنا آنفا يمكن أن تأتي عمى ترادف مع مفردات أخرى كالتصور  الصورة
العقمي، أو الفكرة المسبقة، أو االنطباعات، أو االتجاىات. ُعرفت االتجاىات عمى أنيا ىي التي 
يحمميا السامعون نحو الصم واندماجيم في المجتمع ويمكن أن تؤثر عمى قدرات الصم 

ذا كانت  دراكاتيم، وا  ىذه االتجاىات سمبية فإنيا تعتبر من المعوقات التي تحول دون تقدم وا 
 .(Alrayes, 2004)الصم في مجال التعميم والعالقات 

 العوامل التي تشكل الصورة الذهنية
ىناك مجموعة عوامل يمكن أن تؤثر عمى الصم وحياتيم ودراستيم، وتختمف ىذه 

األسرية، أو حدة الفقدان السمعي، أو الدور  العوامل باختالف حالة األصم مثال، أو التنشئة
األساسي التي تقوم بو المدرسة، أو أساليب التدريس المّتبعة. ىذه أمثمة من العوامل المتغيرة 
وغيرىا كثيرة. في ىذه الجزئية من البحث سنتناول عوامل كالتواصل مع الصم ومعرفة لغتيم 

 الصم، والصم والمغة. وثقافتيم، وتأثير التخصصات األكاديمية، وخصائص

 التواصل مع الصم ومعرفة ثقافتهم ولغتهم
كشفت األدبيات السابقة عن بعض العوامل التي ساىمت في تشكيل الصورة الذىنية 
نحو الصم ودراستيم. فمثال أشارت دراسات أن حجم االتصال مع األفراد الصم والتعميم يسيم في 

. وأظيرت (Hoang, LaHousse, Nakaji, & Sadler, 2011 )تشكيل الصورة الذىنية. 
أن االتصال المتكرر والتفاعالت مع  (Cooper, Rose, & Mason, 2003)دراسة 

 .األشخاص الصم ساىمت في تحويل االتجاىات من سمبية إلى إيجابية
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كذلك، المعرفة بثقافة الصم ولغتيم واحتياجات الصم مّكنت من تشكيل صورة ذىنية 
بدراسة االتجاىات حول الصم،  (Nikolaraizi & Makri, 2005) حسنة نحو الصم. قاما

أظيرت نتائج دراستيما أن المسجمين في دورات وتدريبات عن لغة اإلشارة أقدر عمى إظيار 
 توجيات إيجابية من أولئك الذين لم يسجموا في مثل ىذه البرامج.

 التخصصات األكاديمية
األكاديمية تمعب دورا ىامًا في  كشفت نتائج لبعض األبحاث أن بعض التخصصات

 ,Hoang, LaHousse, Nakaji, & Sadler )تغيير االتجاىات والصور الذىنية. فدراسة 
بّينت أن الطالب الدارسين في مجاالت الطب يحممون معارف متقدمة عن ثقافة الصم،  (2011

 ,Schwartz & Armony-Sivan)وكذلك يظيرون اىتمامات لمجتمعات الصم. بينما أجريا 
دراسة ضّمت طالبًا جامعيين من تخصصات مختمفة، شممت: الخدمة االجتماعية،  (2001

القانون، العموم الطبيعية، والعموم االجتماعية، وأظيرت دراستيما أن الطالب المدرجين في 
تخصص الخدمة االجتماعية حمموا أفكارًا ايجابية أكثر من المدرجين في التخصصات األخرى. 

، قارنت ىذه  (Hunt & Hunt, 2000)شف التقصي عن دراسة أجريت بواسطة ومثميا ك
دارة               الدراسة بين اتجاىات الطالب الجامعيين في تخصصين مختمفين ىما التأىيل وا 
األعمال، فبّينت دراسة الباحثين أن الدارسين في حقل التأىيل كشفوا عن ميول إيجابية نحو 

 األشخاص المعاقين. 

 ائص الصم األكاديميةخص
دراسة الصم األكاديمية متأثرة بعوامل مختمفة وىو أمر متوقع إذ أن األذن تعتبر من 
القنوات األساسية لمتعمم واستقبال المعمومات، وىي مدخل أساسي من مداخل المعرفة، فإذا كان 

كون متأثرة ىذا المدخل فيو عطب أو خمل فإن المخرجات، ومن ضمنيا الدراسة األكاديمية، ست
 بيذا الخمل. 
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لكن أمورًا أخرى يمكن اّتباعيا لتعويض النقص األكاديمي، فمثاًل يأتي دور األسرة 
                والبيت ومدى تعاونيم في رفع مستوى األداء األكاديمي. في دراسة أجريت بواسطة 

ز ويرتفع إذا خمصت نتائجيا إلى أن مستوى األصم ربما يتعز  (ٕٛٓٓ)ىاالىان و كوفمان، 
ذا سعت نحو  التزمت األسرة ببعض التوجييات واألمور ومنيا: إذا كانت العائمة فّعالة، وا 
ذا شّجعت ابنيا األصم، وعاممتو  الحصول عمى المعمومات واإلرشادات المتعمقة بالصمم، وا 

 معاممة طبيعية، وكذلك إذا اشتركت العائمة مع مجتمع الصم.  

 الصم والمغة

وثيق بين الصمم والمغة، ذلك أن الفقدان السمعي يؤثر عمى تطور النطق  ىناك ارتباط
والكالم، فإذا حصل فقدان سمعي فإن ىذا يعني فقدان مدخل أساسي من ىذا التطور والنمو 

أن أسوأ شيء يترتب عمى فقدان السمع ىو فقدان النطق والكالم.  (ٜٜ٘ٔ)قنديل، المغوي. يرى 
         عالقة بين التطور المغوي عند المعاق سمعيا وبين حّدةأن ىناك  (ٕٔٓٓ)شقير، وترى 

 اإلعاقة السمعية. 

من االستعراض األدبي أعاله يمكن االستنتاج أن الطالب الذين ليم اتصال مباشر 
وتفاعالت مع مجتمع الصم، أو درسوا في مجال الخدمة االجتماعية أو في تخصص التأىيل، 

باط بخدمة المعاقين والصم أو المجتمع بشكل عام، ىؤالء بمعنى آخر في تخصصات ليا ارت
 أقرَب لتكوين صورة ذىنية إيجابية نحو الصم ودراستيم األكاديمية. 

وفي حدود عمم -بالرغم من الموضوعات المرتبطة بقضايا الصم، إال أن ىناك 
ديدا في ىذه ندرة في الدراسات التي تناولت الصورة الذىنية لدى طمبة الجامعات وتح -الباحث

المنطقة الجغرافية، القصيم. وحتى تاريخ ىذا البحث ال يوجد دراسات استعرضت أثر التخصص 
عمى الصورة الذىنية، وأثر التقدم الدراسي في المستويات الجامعية عمى الصورة المحمولة عند 

 الطالب الجامعي، ومن ىنا جاءت ىذه الفجوة البحثية لتبّين أىمية ىذه الدراسة.
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 كمة البحث وتساؤالتهمش

دراسة الصورة الذىنية يعد من األمور الميمة في المجاالت والميادين التربوية، ولن 
يكتب ألي عممية تعميمية النجاح والتطور ما لم يتم دراسة واكتشاف الصورة الذىنية حول ىذه 

أمر جديد نسبيًا ىو  -وتحديدا في المممكة العربية السعودية-العممية. دراسة األصم في الجامعة 
لم يسمح  -وفي حدود عمم الباحث –عمى الساحة التعميمية والمجتمعية، وحتى كتابة ىذا البحث 

لمصم في السعودية بإكمال الدراسة الجامعية إال في جامعتين فقط، ىما جامعة الممك سعود 
 والجامعة العربية المفتوحة. ومن ىنا تأتي جدية ىذا البحث وأصالتو. 

كمة ىذه الدراسة أيضًا من أن جامعة القصيم جامعة حيوية وتشق طريقيا وتأتي مش
نحو مستقبميا وتطورىا بقوة، وليا اسيامات جميمة في خدمة المجتمع، فكان ىذا الياجس البحثي 
محل اىتمام الباحث حول تمكين الصم من الدراسة األكاديمية في جامعة القصيم والجامعات 

اسة تكون سببًا في اقناع مسؤول أو صانع قرار. سوف تعطي ىذه المحمية، ولعلَّ ىذه الدر 
الدراسة االنطباعات األولية وتساعد في نقل الصور الذىنية لدى الطمبة السامعين لممسؤولين في 

عن مدى تقّبل الطمبة السامعين  -والمسؤولين عن التعميم بشكل عام-جامعة القصيم تحديدًا 
التالي ربما يكون من الممكن وضع برامج إدارية أو دراسية ألقرانيم الصم في الجامعة. وب

 مستقبمية لعموم الطالب والطالبات )السامعين والصم(.

يكمن البحث الحالي في السؤال الرئيس التالي "ما ىي الصورة الذىنية لدى طمبة 
 جامعة القصيم عن دراسة الصم األكاديمية؟" ويتفرع منو األسئمة الفرعية التالية:

 ىي طبيعة الصورة الذىنية عن دراسة األصم لدى طمبة جامعة القصيم؟ما  (ٔ
ىل تختمف الصورة الذىنية عن دراسة األصم باختالف متغير الجنس )ذكور أو إناث(  (ٕ

 لدى طمبة جامعة القصيم؟
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ىل تختمف الصورة الذىنية عن دراسة األصم باختالف متغير مستوى الدراسة لدى طمبة  (ٖ
 جامعة القصيم؟

            ف الصورة الذىنية عن دراسة األصم باختالف متغير مجال الدراسةىل تختم (ٗ
 )تربوي، شرعي، اجتماعي، طبي .... وغيرىا( لدى طمبة جامعة القصيم؟

 هدف البحث
ييدف البحث إلى التعّرف عمى الصورة الذىنية التي يحمميا طمبة جامعة القصيم عن 

لصورة النمطية بعوامل متغيرة مثل جنس الطبة، دراسة الصم في الجامعة، ومدى تأثر ىذه ا
ومجال تخصصاتيم، ومستوياتيم الدراسية. كذلك ييدف البحث إلى تقديم توصيات ومقترحات 
يمكن أن تفيد صناع القرار سواء عمى مستوى جامعة القصيم أو عمى مستوى وزارة التعميم فيما 

جراءات تعود بالنفع عم  ى دراسة الصم في الجامعات السعودية. يقدمونو من خدمات وتسييالت وا 

 أهمية البحث
تكمن أىمية البحث في أنو يعتبر من أول األبحاث التي تناولت ىذه القضية الحساسة 
حول الصورة الذىنية التي تشّكمت عن الصم ومستوياتيم الدراسية ومدى قدرتيم عمى مواصمة 

عن الصورة الذىنية يمكن أن  -الباحثصممو -التعميم الجامعي. كذلك تبّنت الدراسة مقياسًا 
يتخذه الباحثون اآلخرون أداًة لجمع المعمومات المرتبطة بمثل ىذه المواضيع في األبحاث 
المستقبمية. التعرف عمى الصورة النمطية يساعد في عمميات التخطيط، وأيضًا يساعد في دراسة 

 العوامل التي أسيمت في تشكيل نوع ىذه الصورة الذىنية.

 جية البحث وأدواتهمنه

استخدم الباحث المنيج الوصفي القائم عمى توصيف وتقّصي الصورة الذىنية عند طمبة 
جامعة القصيم وسؤاليم عن آراءىم ووجيات نظرىم حول دراسة الصم في الجامعة، وربط ىذه 
اآلراء ووجيات النظر ببعض المتغيرات مثل الجنس، نوع الكمية التي يدرس بيا الطالب أو 

 لطالبة، ومستواه الدراسي.ا
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 صدق المقياس
من زمالء التخصص لمتحقق ما إذا كانت  ٔقام الباحث بإرسال المقياس إلى ثمانية

االستبانة تحتوي عمى أية عبارات غامضة، أو أسئمة غير مناسبة، أو غير مرتبطة. كان 
ر المقياس يحتوي عمى خمسة محاور )المحور االجتماعي، المحور النفسي، المحو 

التعميمي/األكاديمي، المحور المغوي، ومحور األنظمة والقوانين(. وبعد ردود المحكمين تبين أن 
غالبيتيم يرون استبعاد بعض المحاور مثل المحور القانوني ألنو ال يتناسب مع مرحمة الطمبة، 
وألن الطمبة غير قادرين عمى اإلجابة عن موضوعات ال يممكون الخمفية عنيا كيذه. ويرى 

 بعضيم أن يفرد ليا دراسات خاصة. 

ثالثة من المحكمين أيضًا رأوا أن استبعد المحور النفسي والمحور االجتماعي، وذكروا 
أن ىذين المحورين غير مرتبطين بشكل مباشر مع صمب الموضوع )الصورة الذىنية نحو 

تركيز والتعمق في الدراسة األكاديمية(. وليذا السبب، اعتقد الباحث أنو من األفضل أن يتم ال
الجوانب األكاديمية لمبحث فقط، ألنو أكثر صمة بموضوع الدراسة. عّمق المحكمون عمى العبارات 
الغامضة، وكذلك العبارات والبنود التي ال ترتبط مباشرة ببعض المحاور. وكذلك اقترحوا إضافة 

قسمة عمى خمسة عبارة، م ٚ٘أسئمة وبنود لبعض المحاور. المقياس في صورتو األولى كان 
عبارة،  ٕٔمحاور، ثم بعد آراء المحكمين، وبعد الحذف والدمج واإلضافة استقر المقياس عمى 

ىذه العبارات ترّكزت عمى الجانب األكاديمي فقط بموضوعاتو المتفرعة عنو مثل المنيج، 
يارات القراءة الواجبات والتكميفات الدراسية، التفاعل مع أستاذ المقرر، معمومات أستاذ المقرر، م

 والكتابة، والمغة وغيرىا. 

                                                 

انعمري، د. غيثان انعمري، د. فراج انقرني )متخصصىن في  يانشكر نهزمالء د. فاطمت انمهحم، د. عبذ انهاد 1

عثيم مجال انصم(، أ. عبذ هللا انمطيري )باحج أصم ويحمم درجت انماجستير في دراساث انصم(، د. سهيمان ان

)متخصص وعضى عمادة انقبىل وانتسجيم بجامعت انقصيم(. د. نايف انفريح )متخصص في انتربيت انخاصت 

 بجامعت انقصيم(. أ. ابراهيم انعبىش )متخصص في عهم اننفس واألبحاث انكميت(.
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 العينة
طالبًا وطالبة موزعين عمى كميات  ٜٔٛتكّونت عينة البحث في نسختيا النيائية من 

جامعة القصيم )الكميات الشرعية، الكميات التربوية، الكميات اإلدارية، الكميات العربية، الكميات 
الكميات الزراعية، كميات المجتمع، وبرنامج السنة  العممية، الكميات اليندسية، الكميات الصحية،

 التحضيرية(. وفي الجداول التالية وصف لعينة البحث.
 توصيف عينة الدراسة 1جدول 

 النسبة العدد متغيرات الدراسة م

 الجنس ٔ
 %ٛ.ٜٔ ٙٚٔ ذكور
 %ٕ.ٓٛ ٘ٔٚ إناث

ٕ 

 
 
 
 

 نوع الكمية

 %ٕ.ٕٗ ٕٙٔ شرعية
 %ٕ.ٕٛ ٕٔ٘ تربوية
 %ٔ.٘ ٘ٗ ريةإدا

 %ٜ.ٛٔ ٛٙٔ عممية
 %ٗ.ٕ ٕٔ ىندسية
 %ٔٔ ٜٛ صحية
 %ٙ.ٔ ٗٔ زراعية
 %ٖ.ٙ ٙ٘ عربية

 %ٛ.ٓ ٚ كميات المجتمع
 %ٚ.ٔ ٘ٔ السنة التحضيرية

 السنة الدراسية ٖ

 %ٕٔ ٚٓٔ األولى
 %ٕ.ٙٔ ٗٗٔ الثانية
 %ٗ.ٕ٘ ٕٕٙ الثالثة
 %ٜ.ٕٙ ٕٓٗ الرابعة
 %ٙ.ٛ ٚٚ الخامسة
 %ٛ.ٓٔ ٜٙ السادسة

 االتصال بالصم ٗ
 %ٚ.ٙٗ ٙٔٗ نعم
 %ٖ.ٖ٘ ٘ٚٗ ال

وجود أقارب أو  ٘
 أصدقاء صم

 %ٗ.ٚٔ ٘٘ٔ نعم
 %ٙ.ٕٛ ٖٙٚ ال
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 التحقق من الكفاءة السيكومترية:
تم التحقق من الكفاءة السيكومترية من خالل تطبيقة عمى مجموعة مماثمة لمعينة 

 ( فرد، وذلك عمى النحو التالي:ٓٓٔالتي بمغت )األساسية لمدراسة و 

 أوال: صدق األداة
 االتساق الداخمى لممفردات: -1

وذلك من خالل درجات عينة التحقق من الكفاءة السيكومترية بإيجاد معامل ارتباط 
 :( يوضح ذلكٔبين درجات كل مفردة والدرجة الكمية لالستبانة والجدول ) (Pearson)بيرسون 

 (1جدول )

 (100معامالت االرتباط بين درجات كل مفردة والدرجة الكمية لالستبانة )ن = 

 

 (0.05(             * دال عند مستوى داللة )01..00** دال عند مستوى داللة )

 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة

ٔ ٓ.٘ٔٗ** ٕٔ ٓ.ٖٕٗ** 

ٕ ٓ.ٜ٘ٛ** ٖٔ ٓ.ٕٖٔ* 

ٖ ٓ.ٕٙٗ** ٔٗ ٓ.ٕ٘ٔ** 

ٗ ٓ.ٕٔٗ* ٔ٘ ٓ.ٖٜ٘** 

٘ ٓ.ٖٕ٘** ٔٙ ٓ.ٜٖٗ** 

ٙ ٓ.ٕ٘٘** ٔٚ ٓ.ٙٚٔ** 

ٚ ٓ.ٗٚٔ** ٔٛ ٓ.ٕٙٙ** 

ٛ ٓ.ٜ٘ٔ** ٜٔ ٓ.٘ٓٙ** 

ٜ ٓ.٘ٗٔ** ٕٓ ٓ.٘ٔٗ** 

ٔٓ ٓ.ٖٕٙ** ٕٔ ٓ.ٕٕٗ** 

ٔٔ ٓ.٘ٓٛ**   
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أنَّ كل مفردات األداة معامالت ارتباطو موجبة ودالة إحصائيِّا،  (ٔيتضح من جدول )
 ( أي أنَّيا تتمتع بالصدق واالتساق الداخمي.٘ٓ.ٓ، ٔٓ.ٓند مستويين )ع

 المقارنة الطرفية: -2
تم استخدام المقارنة الطرفية لمعرفة قدرة االستبانة عمى التمييز بين األقوياء والضعفاء 
في الصفة التي يقيسيا، وذلك بترتيب درجات عينة التحقق من الكفاءة السيكومترية في الدرجة 

لكمية لممقياس تنازليًا عمى أنيا محك داخمي لصدق المقارنة الطرفية، وتم حساب داللة الفروق ا
( ٕبين متوسطي درجات اإلرباعي األعمى وىو الطرف القوي، واإلرباعي األدنى والجدول )

 يوضح ذلك.

 (2جدول )

 (100صدق المقارنة الطرفية لالستبانة )ن = 

 ٕ٘اإلرباع األعمى ن =  ٕ٘اإلرباع األعمى ن = 
 قيمة ت

مستوى 
 المتوسط الحسابي الداللة

االنحراف 
 المعيارى

 المتوسط الحسابي
االنحراف 
 المعيارى

ٛٚ.ٗٓ ٗ.ٔٔ ٖ٘.ٕٛ ٚ.ٖٗ ٕٓ.ٕٙٗ ٓ.ٓٔ 

( أن الفرق بين الميزانين القوي والضعيف دال إحصائيًا عند ٕيتضح من الجدول )
 ميزاني القوي مما يعني تمتع األداة بصدق تمييزي قوي.( وفى اتجاه المستوى الٔٓ.ٓمستوى )

 ثانيًا: ثبات األداة
 طريقة معامل ألفا ـ كرونباخ:  -2

تعتمد ىذه الطريقة عمى فحص أداء األفراد عمى كل بند من بنود االستبانة عمى حدة، أي 
األخرى، أن الثبات ىنا يتعمق بمدى استقرار استجابات المفحوص عمى المفردات واحدة تمو 

وبقدر شمول االتساق بين ىذه المفردات نحصل عمى تقدير جيد لثبات القائمة، ويتم حساب 
( من خالل معادالت مثل: معادلة 2معامل الثبات بيذه الطريقة من خالل تحميل التباين )ع

 كرونباخ. -رتشاردسون، ومعادلة ألفا -كودر
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كرونباخ مع استبعاد -ة ألفاوقد اعتمد الباحث في حساب معامل الثبات عمى معادل
( معامالت ثبات األداة ٖ، ويوضح جداول )(SPSS)المفردة باستخدام البرنامج اإلحصائي 

 كرونباخ. -باستخدام معادلة ألفا 

 (3جدول )

 كرونباخ لالستبانة -يوضح معامالت ألفا 

 ٖٙٚ.ٓمعامل الفاكرونباخ لألداة قبل االستبعاد= 

 رقم المفردة
معامل 
 نباخالفاكرو 

 رقم المفردة الحالة
معامل 
 الفاكرونباخ

 الحالة

 ال تستبعد ٚ٘ٚ.ٓ ٕٔ ال تستبعد ٕٙٚ.ٓ ٔ
 ال تستبعد ٕٙٚ.ٓ ٖٔ ال تستبعد ٚ٘ٚ.ٓ ٕ
 ال تستبعد ٕ٘ٚ.ٓ ٗٔ ال تستبعد ٛ٘ٚ.ٓ ٖ
 ال تستبعد ٜ٘ٚ.ٓ ٘ٔ ال تستبعد ٖٙٚ.ٓ ٗ
 ال تستبعد ٚ٘ٚ.ٓ ٙٔ ال تستبعد ٓ٘ٚ.ٓ ٘
 ال تستبعد ٖ٘ٚ.ٓ ٚٔ دال تستبع ٜ٘ٚ.ٓ ٙ
 ال تستبعد ٛ٘ٚ.ٓ ٛٔ ال تستبعد ٕٙٚ.ٓ ٚ
 ال تستبعد ٔ٘ٚ.ٓ ٜٔ ال تستبعد ٓٙٚ.ٓ ٛ
 ال تستبعد ٜ٘ٚ.ٓ ٕٓ ال تستبعد ٚ٘ٚ.ٓ ٜ
 ال تستبعد ٘٘ٚ.ٓ ٕٔ ال تستبعد ٕ٘ٚ.ٓ ٓٔ
    ال تستبعد ٘٘ٚ.ٓ ٔٔ

ل عبارة من عباراتو ( أن معامل ألفا لـ كرونباخ في حالة حذف كٖيتضح من الجداول )
أقل من أو يساوي معامل ألفا العام الذي تنتمي إليو العبارة، أي أن تدخل العبارة ال يؤدي إلى 
انخفاض معامل ثبات االستبانة التي تنتمي إلييا العبارة، وأن استبعادىا يؤدي إلى خفض ىذا 

 المعامل، وىذا يدل عمى ثبات جميع عبارات االستبانة.
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 زئة النصفية:طريقة التج -3

عمى عينة التحقق من الكفاءة السيكومترية، وتم تصحيح االستبانة قام الباحث بتطبيق 

القائمة، ثم تجزئتيا إلى قسمين، القسم األول اشتمل عمى المفردات الفردية، والثاني عمى 

المفردات الزوجية، وذلك لكل فرد عمى حدة، وتم حساب معامل االرتباط بطريقة بيرسون 

(Pearson)  بين درجات المفحوصين في المفردات الفردية، والمفردات الزوجية، فكانت قيمة

براون، ومعامل جتمان العامة لمتجزئة النصفية مرتفعة، حيث تدل عمى أنَّ  –ُمعامل سبيرمان 

 (: ٗاألداة تتمتع بدرجة عالية من الثبات، وبيان ذلك في الجدول )

 (4جدول )

 باستخدام التجزئة النصفيةمعامالت ثبات االستبانة 

 ٜٙٚ.ٓ معامل ألفا في الجزء األول

 ٔٔ عدد المفردات في الجزء األول

 ٚٔ٘.ٓ معامل ألفا في الجزء الثاني

 ٔٔ عدد المفردات في الجزء الثاني

 ٜٚٙ.ٓ معامل االرتباط بين الجزئيين

 ٜٓٛ.ٓ سيبرمان ـ براون عند تساوي الطول

 ٜٓٛ.ٓ ي الطولسيرمان براون عند عدم تساو 

 ٗٛٙ.ٓ جتمان
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( أنَّ معامالت ثبات األداة الخاصة بطريقة التجزئة النصفية ٗيتضح من جدول )

سبيرمان ـ براون متقاربة مع مثيمتيا طريقة جتمان، مما يدل عمى أن األداة تتمتع بدرجة عالية 

 من الثبات في قياسيا لمسمة التي وضعت من أجميا.

 الصورة النهائية لألداة

( ٕٔوىكذا، تم التوصل إلى الصورة النيائية لالستبانة، والصالحة لمتطبيق، وتتضمن )

ال أوافق  –ال أوافق  –محايد  –أوافق  –مفردة، كل مفردة تتضمن خمس استجابات )أوافق بشدة 

(، وأقل درجة يحصل عمييا ٔ – ٕ – ٖ – ٗ – ٘مطمقا( عمى أن يكون تقدير الدرجات )

 .(٘ٓٔأعمى درجة ىي )( و ٕٔالمفحوص ىي )

 ومناقشتها نتائج الدراسة وتحميمها

  النتائج المتعمقة بالسؤال األول:

تمثل السؤال األول في العبارة اآلتية "ما ىي طبيعة الصورة الذىنية عن دراسة األصم 

لدى طمبة جامعة القصيم؟" ولإلجابة عمى ىذا التساؤل قام الباحث بحساب النسب المئوية، 

، والمتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري. وقد جاءت النتائج موضحة كما في والتكرارات

 ( أدناه.٘الجدول )
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 (5جدول )
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية عمى مقياس الصورة 

 الذهنية لطمبة جامعة القصيم عن دراسة الصم األكاديمية

رقم 

 العبارة
 العبارات

تكرارات  ال

 والنسب

 درجة االستجابة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
أوافق  الترتيب

 بشدة
 ال أوافق محايد أوافق

ال أوافق 

 مطمقا

1 

يستطيع الطمبة الصم 

أن يكمموا مشوارهم 

التعميمي الجامعي 

بنجاح مثل أقرانهم 

 السامعين.

 5 37 78 295 476 ت

4.34 0.84 2 

: 53.4 33.1 8.8 4.2 0.6 

2 

يستفيد الطمبة 

السامعون من وجود 

زمالءهم الطمبة الصم 

 داخل القاعة الدراسية.

 15 78 226 312 260 ت

3.81 1.00 12 
: 29.2 35.0 25.4 8.8 1.7 

3 

يستطيع الطمبة الصم 

مواكبة األقران السامعين 

في متابعة متطمبات 

المقرر، مثل الواجبات 

 اسية.والتكميفات الدر 

 8 62 108 344 369 ت

4.12 0.93 4 
: 41.4 38.6 12.1 7.0 0.9 

4 

يناسب المقرر المصمم 

مستوى وخصائص 

 الطمبة الصم.

 60 153 186 123 158 ت
3.31 1.14 17 

: 17.7 26.3 32.1 17.2 6.7 

5 

تراعي توصيفات 

المقررات احتياجات 

وخصائص الطمبة 

 الصم.

 81 187 248 209 166 ت
3.21 1.22 18 

: 18.6 23.5 27.8 21.0 9.1 

6 

يستطيع الطمبة الصم 

التفاعل مع أستاذ 

المقرر في أداء 

 المهمات الدراسية.

 14 40 277 317 243 ت
3.82 0.93 11 

: 27.3 35.6 31.1 4.5 1.6 
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رقم 

 العبارة
 العبارات

تكرارات  ال

 والنسب

 درجة االستجابة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
أوافق  الترتيب

 بشدة
 ال أوافق محايد أوافق

ال أوافق 

 مطمقا

7 

يستطيع الطمبة الصم 

االستفادة من معمومات 

 أستاذ المقرر.

 24 45 214 339 269 ت
3.87 0.98 7 

: 30.2 38.0 24.0 5.1 2.7 

8 

يستطيع الطمبة الصم 

مشاركة زمالءهم 

السامعين في التكميفات 

 الدراسية الجماعية.

 22 62 146 346 315 ت

3.97 1.00 6 

: 35.4 38.8 16.4 7.0 2.5 

9 

يحتاج الطمبة الصم إلى 

تقييم خاص يراعي 

 خصائصهم.

 9 27 82 271 502 ت

4.38 0.85 1 
: 56.3 30.4 9.2 3.0 1.0 

10 

يستطيع الطمبة الصم 

أداء االختبارات مثل 

 أقرانهم السامعين.

 16 67 116 291 401 ت
4.11 1.01 5 

: 45.0 32.7 13.0 7.5 1.8 

11 

في التقييم، يراعي 

االستاذ الجامعي الطمبة 

الصم نظرا لفقدانهم 

 السمعي وخصائصهم.

 29 68 202 277 315 ت

3.87 1.07 8 
: 35.4 31.1 22.7 7.6 3.3 

12 

يحتاج الطمبة الصم 

التنوع في وسائل 

التقييم، مثل إعطاء 

وقت أكثر في االختبار 

 أو تسميم الواجب.

 43 107 146 247 348 ت

3.84 1.20 9 
: 39.1 27.7 16.4 12.0 4.8 

13 

يتأخر الطمبة الصم عن 

في  أقرانهم السامعين

جانب التحصيل 

 األكاديمي.

 129 255 296 137 74 ت

2.74 1.13 20 
: 8.3 15.4 33.2 28.6 14.5 
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رقم 

 العبارة
 العبارات

تكرارات  ال

 والنسب

 درجة االستجابة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
أوافق  الترتيب

 بشدة
 ال أوافق محايد أوافق

ال أوافق 

 مطمقا

14 

يؤخر الطمبة الصم سير 

العممية التعميمية 

وانسيابية المحاضرة إذا 

كانوا داخل القاعة 

 الدراسية مع السامعين.

 172 255 264 130 70 ت

2.63 1.17 21 

: 7.9 14.6 29.6 28.6 19.3 

15 

يحتاج الطمبة الصم 

دروس إضافية في المغة 

 العربية.

 68 144 363 196 120 ت
3.17 1.09 19 

: 13.5 22.0 40.7 16.2 7.6 

16 
يتقن الطمبة الصم مهارة 

 القراءة.

 29 87 310 260 205 ت
3.58 1.04 15 

: 23.0 29.2 34.8 9.8 3.3 

17 
يتقن الطمبة الصم مهارة 

 لكتابة.ا

 4 25 168 333 361 ت
4.14 0.85 3 

: 40.5 37.4 18.9 2.8 0.4 

18 

يستطيع الطمبة الصم 

التواصل بأي لغة بشكل 

 سميم.

 17 128 357 198 191 ت

3.46 1.03 16 
: 21.4 22.2 40.1 14.4 1.9 

19 
يحتاج الطمبة الصم إلى 

 التدريب المغوي.

 9 48 311 321 202 ت
3.73 0.90 14 

: 22.7 36.0 34.9 5.4 1.0 

20 
يفهم الطمبة الصم 

 معاني ودالالت الكممات.

 7 46 252 365 221 ت
3.83 0.88 10 

: 24.8 41.0 28.3 5.2 0.8 

21 

يقوم الطمبة الصم 

بكتابة األبحاث العممية 

 بطريقة لغوية صحيحة.

 13 35 312 291 240 ت

3.79 0.93 13 
: 26.9 32.7 35.0 3.9 1.5 

 3.70 المتوسط العام
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 رررر

( أن ىناك تفاوت في الصورة الذىنية لطمبة جامعة القصيم عن ٘يتضح من الجدول )
( وىذه ٖٛ.ٗ – ٖٙ.ٕدراسة الصم األكاديمية، حيث تراوحت متوسطات استجاباتيم ما بين )

طمبة الصم إلى المتوسطات تقع في المستوى المرتفع والمتوسط، حيث جاءت العبارة "يحتاج ال
(، يمي ٖٛ.ٗتقييم خاص يراعي خصائصيم" في الرتبة األولى بمتوسط حسابي بمغت قيمتو )

ذلك جاءت العبارة "يستطيع الطمبة الصم أن يكمموا مشوارىم التعميمي الجامعي بنجاح مثل 
بارة "يتقن (، وفي الرتبة الثالثة جاءت العٖٗ.ٗأقرانيم السامعين" بالرتبة الثانية بمتوسط حسابي )

يتأخر الطمبة (، وجاءت العبارة "ٗٔ.ٗالطمبة الصم ميارة الكتابة" بمتوسط حسابي بمغت قيمتو )
أقرانيم السامعين في جانب التحصيل األكاديمي" بالمرتبة قبل األخيرة بمتوسط حسابي الصم عن 

المحاضرة إذا كانوا (، وجاءت العبارة "يؤخر الطمبة الصم سير العممية التعميمية وانسيابية ٗٚ.ٕ)
(، وىذه القيمة تشير ٖٙ.ٕداخل القاعة الدراسية مع السامعين" بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي )

أن درجات الصورة الذىنية لطمبة جامعة القصيم عن دراسة الصم األكاديمية مرتفعة ومتوسطة 
 في بعض األحيان.

ضايا ىامة من الميم أخذىا يتضح في العبارة التي حصمت عمى الرتبة األولى عدة ق
بالحسبان لضمان عممية النجاح في دراسة الصم األكاديمية. فمثال أن الصم ليسوا كغيرىم من 
الطمبة العاديين في ناحية التقييم. فالتقييم مرتبط بالترقي والتدرج في سمم الدراسة. لذا يحتاج 

مكاناتيم. ىناك تقي يمات مخصصة لمصم تعتمد الصم إلى تقييم خاص بيم يراعي ظروفيم وا 
عمى اختبارات األداء، وال تقتصر عمى االختبارات المفظية، وقد ال تتناسب مع قدرات الصم، أو 

 يخفقون فييا بسبب اعتمادىا عمى النطق والمغة. 

العبارة التي حصمت عمى الرتبة الثانية تضمنت اعتقادًا ميمًا عند الطمبة السامعين وىو 
يعون إكمال دراستيم الجامعية. ويعتقد الباحُث أن ىذا يمّثل تحواًل إيجابيًا إيمانيم أن الصم يستط

في االتجاىات، وىو من األمور المساىمة في نجاح فكرة الوصول الجامعي لمصم، إذ ال يمكن 
ألي فكرة تربوية أو أكاديمية النجاح ما لم تحط باتجاىات ايجابية. ىذه النظرة اإليجابية يمكن 

الجامعة استثمارىا وبناء بعض القرارات عمييا في جوانب البيئة الدراسية والمقررات  لممسؤولين في
 واألساتذة واألنشطة التي تخص الطمبة خارج إطار القاعة الدراسية.
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في المرتبة الثالثة حممت العبارة انطباعات طمبة الجامعة عن الميارات األكاديمية مثل 
( عندما ٕٕٔٓجاءت معاكسة لنتائج دراسة أبو شعيرة ) قدرة الصم عمى الكتابة. ىذه النتائج

كشفت دراستو عن أخطاء الكتابة عند طالب المرحمة االبتدائية والمتوسطة والثانوية في مدينة 
جدة، وكانت ىذه األخطاء تبعا لمتغير المرحمة التعميمية وشدة الفقدان السمعي. ميارة الكتابة 

وال مرتبطة بميارة أكاديمية أخرى وىي القراءة. ثانيا أن ىذه ميمة في الدراسات الجامعية ألنيا أ
الميارة، الكتابة، يقوم عمى اتقانيا تقييمات عدة في المرحمة الجامعية مثل اختبارات منتصف 
الفصل واالختبارات النيائية وكذلك البحوث والتي غالبًا ما ترتبط بالكميات االجتماعية والتربوية 

النظرة التي حمميا طمبة جامعة القصيم نحو ميارة الصم في الكتابة قد تكون واإلنسانية. إذن ىذه 
         نافعة ومفيدة لمصم أنفسيم بزيادة ثقتيم نحو الميارات األكاديمية األساسية التي تحتاجيا 

 الدراسة الجامعية. 

أقرانيم  أما العبارة التي وردت في المرتبة قبل األخيرة تمّثمت في تأخر الطمبة الصم عن
التي  (Traxler, 2000)السامعين في جانب التحصيل األكاديمي. ىذه النتائج تتفق مع دراسة 

أوضحت بشكل عام أن الطمبة الصم يتأخرون عن أقرانيم السامعين. وكذلك دراسة أجريت 
كشفت من خالليا أن الصم يقبعون خمف أقرانيم السامعين ممن ىم  (Allen, 1986)بواسطة 
لعمر ونفس المستوى الدراسي. أيضا كشفت األدبيات السابقة أن مستوى األصم الذي في نفس ا

يتخرج من المرحمة الثانوية يعادل طالب سامع في الصف الرابع االبتدائي في ميارات القراءة 
ىذا التفاوت في الصورة الذىنية في الدراسة الحالية يتفق مع . (ٖٕٔٓ)الصمادي، والكتابة 

والتي تناولت اتجاىات طالب كمية التربية بجامعة  (ٖٕٔٓ)محمد، د في دراسة التفاوت الموجو 
  الممك سعود نحو دمج الصم في التعميم العالي.

 النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني:
"ىل تختمف الصورة الذىنية عن دراسة األصم باختالف ينص السؤال الثاني عمى 

عة القصيم؟ وقد جاءت النتائج موضحة كما في متغير الجنس )ذكور أو إناث( بين طمبة جام
 ( أدناه.ٙالجدول )
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 (6جدول )

 (891الفروق بين الذكور واإلناث )ن = 

( أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الذكور ٙيتبين من الجدول )
 (.ٔٓ.ٓ( وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى داللة )ٖٛٙ.ٕواإلناث، حيث كانت قيمة ت = )

 ( يوضح ذلك:1والشكل )

75

75.5

76

76.5

77

77.5

78

78.5

الذكور  76.22

اإلناث  78.23

1

 
 (1شكل )

 الفروق بين الذكور واإلناث

 ٘ٔٚاإلناث ن =  ٙٚٔالذكور ن = 

 قيمة ت
مستوى 

 الداللة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ٚٙ.ٕٕ ٔٓ.٘ٙ ٚٛ.ٕٖ ٛ.ٗٚ ٕ.ٖٙٛ ٓ.ٓٔ 
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ة الذىنية عن دراسة الصم بين الذكور يتضح مما سبق أن ىناك تباينًا في الصور 
واإلناث، حيث تشير البيانات السابقة أن اإلناث يحممن تصورًا إيجابيًا أكثر من الذكور. وىذه 

حيث وجد أن اإلناث يحممن تصورات  (Mark, 2009)اإلحصاءات تتفق مع ما ذكر في دراسة 
ة ربما بعض الخدمات والتطورات أكثر إيجابية من الذكور نحو دراسة الصم. ويفسر ىذه النتيج

التي حصمت عمييا بعض الجامعات السعودية في مجال تعميم الصم. فمثال، أشارت دراسة 
أن جامعة الممك سعود قدمت خدمات جميمة لتسييل دراسة الصم من ضمنيا  (ٕٓٔٓ)الزىراني، 

مكانياتيم،  وكذلك والتجييزات التقنية. البرامج الدراسية والخدمات األكاديمية التي تناسب قدراتيم وا 
وعمى الرغم من االختالفات في نتائج الدراسة طبقًا لمتغير الجنس فإن ىذا يعد عنصرًا ىامًا في 

 تكوين الصورة الذىنية لدى طمبة جامعة القصيم نحو دراسة الصم األكاديمية.

 النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث:
الذىنية لدى طمبة جامعة القصيم  ينص السؤال الثالث عمى "ىل تختمف الصورة

باختالف متغير مستوى الدراسة لدى طمبة جامعة القصيم؟" ولإلجابة عمى ىذا السؤال قام 
 الباحث بتحميل النتائج، فكانت كالتالي:

 (7جدول )

 (891)ن =  الفروق لدى عينة البحث باختالف متغير مستوى الدراسة

 قيمة ف متوسط المربعات عاتمجموع المرب درجات الحرية مصادر التباين
الداللة 

 اإلحصائية

 النوع

 الخطأ

 المجموع الكمى

٘ 

ٛٛ٘ 

ٜٛٓ 

ٜٔٛٗ.ٜٜٖ 

ٜٙ٘ٓٔ.ٖٚٗ 

ٖٜٚٔٙ.ٕٚٚ 

ٖٚٛ.ٜٜٜ 

ٚٛ.ٖٖ٘ 

ٗ.ٕٛٙ ٓ.ٓٔ 

( وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أفراد البحث ٚيتبّين من الجدول )
(، وىي داّلة إحصائيًا عند ٜٕٙ.ٕٓ= ) ، حيث كانت قيمة )ف(متغير مستوى الدراسةباختالف 

 (.ٔٓ.ٓمستوى داللة )
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من خالل حساب المتوسط متغير مستوى الدراسة ( الفروق في ٛويوّضح الجدول )
 الحسابي وذلك عمى النحو التالي:

 (8جدول )

 (891المتوسط الحسابي باختالف متغير مستوى الدراسة )ن = 

 المتوسطات الحسابية العدد السنة
 ٖٗ.ٔٛ ٛٓٔ ىاألول

 ٘ٗ.ٚٚ ٗٗٔ الثانية
 ٜٗ.ٚٚ ٕٕٙ الثالثة
 ٛٚ.ٙٚ ٕٓٗ الرابعة
 ٚٙ.ٙٚ ٚٚ الخامسة
 ٘ٚ.ٛٚ ٜٙ السادسة

( أنو توجد فروق في متغير مستوى الدراسة وذلك لصالح طالب ٛيتبّين من الجدول )
 السنة األولى.

 ( يؤكد ذلك:2والرسم البياني )
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 (2شكل )
 متغير مستوى الدراسة المتوسط الحسابي باختالف

 النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع:
ينص السؤال الرابع عمى "ىل تختمف الصورة الذىنية لدى طمبة جامعة القصيم 
باختالف متغير مجال الدراسة )تربوي، شرعي، اجتماعي، طبي ... وغيرىا( لدى طمبة جامعة 

 لنتائج، فكانت كالتالي:القصيم؟" ولإلجابة عمى ىذا السؤال قام الباحث بتحميل ا
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 (9جدول )
 (891الفروق لدى عينة البحث باختالف متغير مجال الدراسة )ن = 

 الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط المربعات مجموع المربعات درجات الحرية مصادر التباين

 النوع
 الخطأ

 المجموع الكمى

ٜ 
ٛٛٔ 
ٜٛٓ 

ٛٚٓ.٘٘ٗ 
ٕٚٓ٘ٙ.ٖٔٚ 
ٖٜٚٔٙ.ٕٚٚ 

ٜٙ.ٕٚٛ 
ٛٓ.ٕٓ٘ 

ٔ.ٕٓٛ ٓ.ٕٛٙ 
 غير دالة

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أفراد البحث ٜيتبين من الجدول )
 (، وىي قيمة غير دالة إحصائيًا. ٕٛٓ.ٔ)جال الدراسة حيث كانت قيمة )ف(=باختالف متغير م

 لطالبة:( متوسط الفروق حسب نوع الكمية التي ينتمي إلييا الطالب أو آٔويوّضح الجدول )    
 (10جدول )

 (891المتوسط الحسابي باختالف متغير مجال الدراسة )ن = 

 المتوسطات الحسابية العدد الكمية

 ٜٕ.ٚٚ ٕٔ٘ تربوية
 ٖٜ.ٚٚ ٕٙٔ شرعية
 ٙٗ.ٙٚ ٜٛ صحية
 ٓٛ.ٛٚ ٕٔ ىندسية

 ٓٓ.ٓٛ ٚ كمية المجتمع
 ٘٘.ٜٚ ٙ٘ الكميات العربية

 ٖٜ.ٛٚ ٛٙٔ عممية
 ٗٛ.ٚٚ ٘ٗ إدارية
 ٖ٘.ٗٚ ٗٔ عيةزرا

 ٓٙ.ٙٚ ٘ٔ برنامج السنة التحضيرية

( أنو يوجد تقارب لدى عينة البحث عمى حسب اختالف متغير ٓٔيتبّين من الجدول )
 مجال الدراسة.
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 ( يؤكد ذلك:3والرسم البياني )
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 (3شكل )

 المتوسط الحسابي حسب اختالف متغير مجال الدراسة

ج الدراسة الحالية متوافقة مع نتائج دراسة فيما يتعمق باختالف التخصصات جاءت نتائ
(Brightman, 2013)  والتي أّكدت أنو ال يوجد فروق بين من درسوا تخصصات مرتبطة

بالصم مثل دورات لغة اإلشارة وبين غيرىم. وفي مقابل ىذا، جاءت نتائج الدراسة الحالية عمى 
، حيث  (Schwartz & Armony-Sivan, 2001)عكس النتائج التي وردت في دراسة 

أظيرت نتائج دراستيما أن الطالب المنتمين لمتخصصات االجتماعية واإلنسانية يحممون أفكارًا 
إيجابية عن الصم أكثر من المنتمين لمتخصصات العممية األخرى. أيضًا جاءت نتائج ىذا 

ن والتي أظيرتا أ (ٜٕٓٓ)أبو النور،  (ٕٓٔٓ)الزىراني، الفرض عمى خالف نتائج دراستي 
الطالب المنتمين لمكميات التربوية وخاصة أقسام التربية الخاصة أقدر عمى إظيار توجيات 
إيجابية أكثر من المنتمين لكيات أخرى. ربما يفسر نتيجة ىذا الفرض ىو سماح جامعة القصيم 
لبعض المعاقين بإكمال الدراسة، مثل المكفوفين والمعاقين حركيا، في بعض الكميات األخرى، 

 ا نشأ وعٌي بين أوساط طمبة الجامعة أن الصم بحاجة لمثل ىذه الفرص األكاديمية. فربم
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 محددات البحث والتوصيات
البحث ترّكز في منطقة واحدة )القصيم(، وُأجري في جامعة واحدة )جامعة القصيم(، 

ف ولذا فإن البيانات والمعمومات التي جمعت تظل محدودة في مؤسسة تعميمية واحدة، رغم اختال
التخصصات الدراسية لدى المبحوثين. المحدد اآلخر أن ىذا البحث غمبت فيو عينة الطالبات 
اإلناث عمى عينة الطالب الذكور، وبالتالي فإن ىذا البحث ربما كان متحيزًا من جية الجنس، 

، في إعطاء نتائج أكثر ايجابية لدراسة الصم األكاديمية -لصالح البنات-وربما ساىم ىذا الميل 
 وال بد أن يؤخذ ىذا بعين االعتبار. 

المحدد الثالث ىو أن المشاركين في ىذا البحث يظل عددىم قميل مقارنة بعدد الطمبة 
ألف طالب وطالبة، وليذا فإن العدد الحالي لمدراسة  ٕٚالكمي في جامعة القصيم، والذي يتجاوز 

االعتراف بيذا، ولكنيا من  الحالية ال يعكس شريحة واسعة من مجتمع الجامعة، وال بد من
ىو أن البحث أجري  -نسبياً -الناحية العممية تمثل عينة البحث. والسبب وراء ىذا العدد القميل 

التواصل مع أعداد أكبر من الطالب  -إلى حد ما-في فترة اإلجازة الصيفية، وصعب 
دية، ينبغي أن والطالبات. ولفيم أعمق عن الصورة الذىنية في أوساط طمبة الجامعات السعو 

ُتوِسع األبحاث المستقبمية نطاق أبحاثيا لتشمل عدة جامعات من مناطق مختمفة حول المممكة 
العربية السعودية، وربما تقوم بيذا دراسات وطنية شاممة، أو يشترك مجموعة الزمالء الباحثين 

 من مناطق مختمفة.
مع الصم، والتي قد تؤثر أيضا، ىذه الدراسة لم تفّعل عنصر الخبرة، خبرة االحتكاك 

عمى النتائج وعمى الصورة الذىنية. ىذه الدراسة تبنت سؤاال واحد يمثل عنصر االتصال مع 
الصم. ىذا القيد يعطي إشارة وتنبيو لألبحاث المستقبمية العتماد عنصر الخبرة مع الصم 

تناول العوامل التي والتعّمق فيو. أيضًا، لدراسة أعمق في المستقبل، ينصح الباحُث الباحثيَن ب
شّكمت الصورة الذىنية، وخاصة في مجال الدراسات النوعية التي تعتمد العمق في دراسة 

ألن ىذه العوامل تفتح المجال الستكشاف عناصر وقضايا  (ٜٕٓٓ)الخطيب،  الظواىر،
 ومواضيع أخرى متعمقة بأسباب الصورة الذىنية وأثرىا. 
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 العربية قائمة المراجع

بغداد، العراق: كمية  مفيوم الصورة الذىنية في العالقات العامة.(. ٕٓٔٓوري. )إرادة الجب
 اإلعالم، جامعة بغداد.

(. مستوى الميارات القرائية لدى الطمبة المعاقين سمعيًا في ٖٕٔٓ، ٕٔ ٔأسامة الصمادي. )
المجمة الدولية متعددة التخصصات لمتعميم، المممكة العربية السعودية. 

 .ٛ - ٔصفحات (، الٖٗٓٔ)ٔ

أثر اإلعالنات التجارية التمفازية في تعديل الصورة الذىنية لممرأة (. ٕٔٓٓتغريد المصري. )
 عمان، األردن: رسالة ماجستير، الجامعة األردنية، عمان. األردينة.

عمان، األردن: دار  مقدمة في تعميم الطمبة ذوي الحاجات الخاصة.(. ٜٕٓٓجمال الخطيب. )
 التوزيع.الفكر لمنشر و 

المدينة  المستصفى من عمم األصول )المقدمات المنطقية/ األحكام(.(. ٕٜٜٔحمزة طاىر. )
 المنورة: شركة المدينة المنورة لمطباعة والنشر.

 سيكولوجية األطفال غير العاديين وتعميميم.(. ٕٛٓٓدانيال ىاالىان، و جيمس كوفمان. )
 كر لمطبع والنشر والتوزيع.عمان، األردن: ترجمة عادل عبداهلل، دار الف

 القاىرة: النيضة المصرية. اضطربات المغة والتواصل.(. ٕٔٓٓزينب شقير. )

(. اتجاىات طالب كمية التربية نحو دمج أقرانيم الصم في التعميم ٖٕٔٓ، ٜ ٔسعيد محمد. )
مجمة التربية الخاصة والتأىيل، العالي وعالقتيا ببعض المتغيرات. 

 .ٖٓٔ - ٖٕ٘(، الصفحات ٔ)ٔ

مجمة جامعة دمشق، (. الصورة الذىنية دراسة في تصور المعنى. ٕٓٔٓ، ٛ ٕسمير مخموف. )
 .ٚٚ - ٙ٘، الصفحات ٕ - ٔ
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المؤتمر الدولي الثاني (. سيكولوجية الطفل األصم ومتطمبات إرشاده. ٜٜ٘ٔشاكر قنديل. )
 لمركز اإلرشاد النفسي "اإلرشاد النفسي لذوي الحاجات الخاصة"

 (. عين شمس: جامعة عين شمس.ٕٔ - ٔت )الصفحا

(. اتجاىات طالب كمية التربية بجامعة الممك سعود نحو قدرات ٕٓٔٓ، ٜ ٔعمي الزىراني. )
مجمة كمية الطالب الصم وضعاف السمع في ضوء بعض المتغيرات. 

 .ٖٔ- ٔ، الصفحات التربية، جامعة بني سويف

لميني في التربية الخاصة عمى اتجاىات (. أثر برنامج الدبموم آٜٕٓمحمد أبو النور. )
المؤتمر العممي المعممين نحو دمج الطالب ذوي االحتياجات الخاصة . 
، المجمد الثالث الثاني )حقوق اإلنسان ومناىج الدراسات االجتماعية(.

. مصر: المؤتمر العممي الثاني )حقوق اإلنسان ٖٕٛ - ٕٕٙالصفحات 
 ومناىج الدراسات االجتماعية(.

(. الصورة النمطية وأثرىا في فقدان اليوية الوطنية وسبل ٜٕٔٓ، ٓٔ ٘د سممان. )محم
 - ٖٚٗ، الصفحات مجمة جامعة تكريت لمعموم اإلنسانيةالتخمص منيا. 

ٗٗٙ. 
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