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 المستخمص:
تيدف الدراسة الحالية إلى التعرف عمى تحديات التعمم القائم عمى المشاريع في تعميم 
الطالبات الصم وضعاف السمع بالمرحمة الثانوية، اتبعت الدراسة المنيج الوصفي وتكونت العينة 

( معممات من برامج الصم وضعاف السمع الممحقة بمدارس التعميم العام الثانوية في 901من )
مدينة الرياض، استخدمت الباحثة أداة االستبانة لجمع البيانات، وأظيرت النتائج أن أفراد العينة 
موافقات عمى تحديات التعمم القائم عمى المشاريع في تعميم الطالبات الصم وضعاف السمع 

الثانوية، وتمثل ُبعد التحديات المتعمقة بمعممات الصم وضعاف السمع في كثرة أعباء  بالمرحمة
التدريس الواقعة عمى المعممة، نقص التدريب في مجال التعمم القائم عمى المشاريع، وكثافة 
المقرر الدراسي، وبرزت التحديات المتعمقة بُبعد الطالبات الصم وضعاف السمع بالمرحمة الثانوية 

صعوبة تطبيق الطالبة الصماء أو ضعيفة السمع خطواِت البحث العممي واستعانتيا في 
باألبحاث الجاىزة، وصعوبة عمميا باستقاللية دون توجيو من المعممة، واعتمادىا عمى األسرة في 

 تنفيذ المشاريع.
( فأقل في 0000وأوضحت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 
ات عينة الدراسة حول تحديات التعمم القائم عمى المشاريع في تعميم الطالبات الصم استجاب

وضعاف السمع بالمرحمة الثانوية باختالف متغير )التخصص، المؤىل العممي، عدد سنوات 
 الخبرة( في العمل مع الطالبات الصم وضعاف السمع.

 الكممات المفتاحية:
 مى المشاريع، الصم، ضعاف السمع، المرحمة الثانوية. التحديات، المعوقات، التعمم القائم ع
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Abstract: 
The current study aimed to identify the challenges of the project-

based learning in educating deaf and hearing-impaired students at the 
secondary stage. The study followed the descriptive approach, while the 
sample consisted of (901) female teachers of the deaf and hearing-
impaired programs attached to public secondary schools in Riyadh. The 
researcher used a questionnaire tool to collect data, and the results 
showed that the sample members agreed on the challenges of the 
project-based learning in teaching deaf and hearing-impaired students 
at the secondary stage. The dimension of the challenges related to 
teachers of deaf and hearing-impaired students is represented in the 
large teaching burdens on the teacher, the lack of training in the field of 
project-based learning, and Curriculum intensity. The challenges related 
to the dimension of deaf and hearing-impaired students in secondary 
school also emerged in the difficulty of the deaf or hearing-impaired 
student applying the steps of scientific research and her use of ready-
made research, the difficulty of her work independently without guidance 
from the teacher, and her dependence on the family in the 
implementation of projects. 
The findings also showed that there were no statistically significant 
differences at the level (0.00) and less in the responses of the study 
sample to the challenges of project-based learning in teaching deaf and 
hearing-impaired female students at the secondary stage according to 
the variable (specialization, qualification, number of years of experience) 
working with deaf and hearing-impaired students. 
Keywords: 
Challenges – obstacles - project-based learning – deaf - hearing-
impaired students - the secondary stage. 
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 المقدمة:
يعد االىتمام بالتعميم رمزًا لنيضة المجتمعات السيما أن المعرفة في عصرنا الحاضر ال 
تقاس بكمية المعمومات لدى الفرد بل في كيفية حصولو عمييا وتمكنو من استخداميا، فالعممية 

تو تمبية التعميمية تسعى إلى تطوير األىداف والغايات بقصد تحسين اتجاىات المتعمم وتنمية ميارا
 لتغيرات المجتمع المتسارعة.

وشيدت وزارة التعميم بالمممكة العربية السعودية تغيرات كبيرة في الفترة األخيرة بيدف 
( التي منيا تحسين مخرجات التعميم باالرتقاء بطرق 0000السعي إلى تحقيق رؤية المممكة )

ية، وتمكينو من اكتساب ميارات التدريس، والتركيز عمى المتعمم بجعمو محور العممية التعميم
 (. 9301القرن الحادي والعشرين )وزارة التعميم، 

ليسيم في (Project Based Learning, PBL) وقد برز التعمم القائم عمى المشاريع
اكتساب الطالب ميارات ىذا القرن؛ فيو أحد مصادر التقييم المستمر لطالبات المرحمة الثانوية 

(،  إذ إنو نموذج 0091ودية في العديد من المواد الدراسية)التركي وباوزير، بالمممكة العربية السع
تعميمي يرتكز عمى الطالب بحيث يطرحون مشكالت يبحثون عن حميا بالبحث وتبادل 

(. ويتنقل الطالب أثناء تنفيذ المشروع من 0092المعمومات واآلراء مع أقرانيم )عبد الفتاح،
          م، ثم التنفيذ والتحميل والتركيب، وفي الختام يكون التقويممرحمة المعرفة إلى مرحمة الفي

0092) et al., Rock.) 

ومع أن التعمم القائم عمى المشاريع يوفر فرًصا كبيرة لمتعمم عند الطالب، إال أن ذلك 
قد يختمف وفق مدى إعطائيم فرصة اختيار المشروع، وخبرة المعممين في التخطيط لو، وقدرتيم 

.  ولذلك أكد كٌل من (0090et al.,  Ravitz(ربط محتوى المنيج بميارات ىذا القرنعمى 
عمى أن عدم امتالك معممي الطالب الصم وضعاف  (Haider& Khan, 0092)حيدر وخان 

السمع الخبرة والتدريب قد يؤدي إلى صعوبة في تنفيذ التعمم القائم عمى المشاريع وعدم نمو 
 الميارات لدى طالبيم.

عقيبًا عمى ما سبق، يتضح لنا ضرورة معرفة التحديات التي تواجو معممات الطالبات وت
الصم وضعاف السمع في المرحمة الثانوية في تنفيذ التعمم القائم عمى المشاريع التي قد تحد من 
اكتساب الميارات لطالباتين، واالستفادة من نتائج ىذه الدراسة في إيجاد الحمول المناسبة 

 يذه التحديات. لمتصدي ل
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 مشكمة الدراسة وأسئمتها:
يرتكز التعمم القائم عمى المشاريع عمى العديد من العناصر التي من ضمنيا تشجيع 
التفاعل بين المعمم والمتعمم، ولذلك فيو يحتاج إلى معمم مدرب يمتمك كفاءة عالية في ربط التعمم 

ديًا كبيرًا يعاني منو كثيٌر من القائم عمى المشاريع بالخبرات العممية، وىو ما يعد تح
 Buck Institute for Education(.  ويؤكد معيد باك التعميمي,Jernigan 0000(المعممين

(PIE, 0009)  أن االنتقال من التعميم التقميدي إلى التعمم القائم عمى المشاريع قد ال يحقق
 الب أثناء تطبيقو.  أىدافو إذا لم يدرب المعممون عمى آلية تنفيذه ومراعاة تنوع الط

   ,.Condliffe   et al)0092 (وعند مراجعة األدبيات التي قام بيا كندلف وزمالؤه 
أوصوا بإجراء المزيد من األبحاث في مناطق مختمفة حول تحديات التعمم القائم عمى المشاريع، 

 إذ ال بد من معرفة العوامل المؤثرة في المدرسة أو المنطقة التي ُنفِّذ بيا.

وتأسيسًا لما سبق، وانطالقًا من خبرة الباحثة وعمميا بالميدان في المرحمة الثانوية فإن 
التعمم القائم عمى المشاريع ينّفذ مع الطالبات الصم وضعاف السمع في السنوات األخيرة وفق 
اجتيادات المعممات دون الرجوع إلى أسس عممية إلجراءات تطبيقو، وىو أحد متطمبات تقييم 

جات النيائية في العديد من المقررات الدراسية، ولذلك ترى الباحثة أىمية إجراء ىذه الدراسة المخر 
لمكشف عن التحديات التي تواجو المعممات، والمساىمة في إيجاد الحمول المناسبة لتفادييا، 

 وعمى ىذا تتجمى مشكمة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:

شاريع في تعميم الطالبات الصم وضعاف ما تحديات التعمم القائم عمى الم
 السمع بالمرحمة الثانوية؟

. ما تحديات التعمم القائم عمى المشاريع المتعمقة بمعممات الطالبات الصم وضعاف السمع 9
 بالمرحمة الثانوية؟

.ما تحديات التعمم القائم عمى المشاريع المتعمقة بالطالبات الصم وضعاف السمع 0
 بالمرحمة الثانوية؟

.ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في التحديات المتعمقة بالتعمم القائم عمى 0
المشاريع في تعميم الطالبات الصم وضعاف السمع بالمرحمة الثانوية تعزى لمتغير 

 )التخصص، المؤىل التعميمي، عدد سنوات الخبرة(؟
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 سعت الدراسة الحالية في تحقيق األىداف التالية:أهداف الدراسة: 
التعرف عمى تحديات التعمم القائم عمى المشاريع المتعمقة بمعممات الطالبات الصم  . 9

 وضعاف السمع بالمرحمة الثانوية.
. التعرف عمى تحديات التعمم القائم عمى المشاريع المتعمقة بالطالبات الصم وضعاف السمع 0

 بالمرحمة الثانوية.

مم القائم عمى المشاريع في تعميم الطالبات في تحديات التع -إن وجدت-. التعرف عمى الفروق 0
الصم وضعاف السمع بالمرحمة الثانوية تعزى لمتغير )التخصص، المؤىل التعميمي، عدد 

 سنوات الخبرة(.

 تأتي أىمية الدراسة في اآلتي:أهمية الدراسة: 
 األهمية النظرية:

تعميم الطالبات الصم  تسيم ىذه الدراسة في معرفة تحديات التعمم القائم عمى المشاريع في -
وضعاف السمع بالمرحمة الثانوية؛ ومحاولة إيجاد الحمول لتنفيذ التعمم القائم عمى المشاريع 

 وفق معاييره.

في إثراء المكتبة العربية، نظرًا لقمة البحوث في التعمم  -بإذن اهلل تعالى-تسيم ىذه الدراسة  -
 القائم عمى المشاريع لمطالب الصم وضعاف السمع.

 همية التطبيقية:األ

تفيد متخذي القرار في وزارة التعميم عمى وضع الخطط واالستراتيجيات لتنفيذ التعمم القائم  -
 عمى المشاريع وربطو بالمناىج الدراسية، والحد من معوقات تنفيذه. 

عداد المعممات لتنفيذ التعمم القائم  - تساىم نتائج ىذه الدراسة في إعادة النظر بأىمية تدريب وا 
 ى المشاريع داخل صفوف الطالبات الصم وضعاف السمع.عم

 طبقت ىذه الدراسة في إطار الحدود اآلتية:حدود الدراسة: 
 ىـ.9330- 9339طبقت الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني  الحدود الزمنية: -9

 طبقت الدراسة عمى معممات الصم وضعاف السمع بالمرحمة الثانوية. الحدود البشرية: -0
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طبقت الدراسة في برامج الصم وضعاف السمع بالمرحمة الثانوية الممحقة  مكانية:الحدود ال -0
 بمدارس التعميم العام في مدينة الرياض.

اقتصرت ىذه الدراسة عمى الكشف عن تحديات التعمم القائم عمى  الحدود الموضوعية: -3
 المشاريع في تعميم الطالبات الصم وضعاف السمع بالمرحمة الثانوية.

 الدراسة: مصطمحات
 المشاريع: عمى القائم التعمم

 المنيج، وليس الطالب حول ويتمحور والعمل، المعرفة بين يدمج تعميمي نموذج ىو
 ثم األساسية، الدراسي المنيج وعناصر المعارف الطالب ويتمقى المعمم، توجيو تحت ويكون
 إلى الوصول في يةالرقم التقنيات من مستفيدين واقعية، مشكالت حل في تعمموه ما يطبقون

 من بل المدرسي الكتاب خالل من تدريسيم يمكن ال والذي واإلبداع، بالمرونة ويتسم المعمومات،
 (.,Markham 0099( الطالب تجارب

 تنفيذ عمى يقوم الثانوية، المرحمة في المتبعة التقييم أساليب أحد بأنو :إجرائياً  ويعّرف
 المعممة إشراف تحت ويكون جماعية، أو فردية ورةبص لممشاريع السمع وضعاف الصم الطالبات

 واحتياجاتين. السمع وضعاف الصم الطالبات ميول ويراعي زمنية، بفترة مقيداً 
 معممة التربية الخاصة: 

( معمم التربية الخاصة بأنو 20، ص 9302عرف الدليل التنظيمي لمتربية الخاصة )
جوانبيا، واالرتقاء بمستواه التربوي والتعميمي  "المعمم الذي يسيم في بناء شخصية الطالب بكافة

 بتوفير بيئة تعميمية وتعممية محفزة".
ويعرف إجرائيًا: بأنيا من ُتسير التعمم القائم عمى المشاريع الذي تقدمو الطالبات الصم 

 وضعاف السمع بالمرحمة الثانوية في مدارس التعميم العام في مدينة الرياض.
 الصم:

( ديسبل أو أكثر، ويسبب ىذا الفقد 20ن يكون مستوى فقدان سمعيم )ىم األفراد الذي
صعوبة في فيم الكالم من خالل األذن وحدىا، سواء باستعمال السماعة الطبية أو دونيا 

Moores, 0001).) 
بأنين الطالبات الالتي يدرسن في المرحمة الثانوية في فصول ممحقة  ويعرف إجرائيًا:

( ديسبل أو أكثر، وتكون لغة اإلشارة ىي 20توى فقدان سمعيم )بمدارس الدمج، ويكون مس
 طريقة التواصل األولى لديين.
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 ضعاف السمع:
 صعوبة ويسبب ديسبل، (21-00) بين سمعٍ  فقدان من يعانون الذين األشخاص ىم

 .,Moorse) 0001( دونيا أو السمعية المعينات باستعمال سواء واحدة، بأذن الكالم فيم في

 وسماع الكالم فيم في مشكالت من يعانين المواتي الطالبات ىن رائيًا:إج ويعرف
 الرياض. بمدينة الثانوية المدارس في السامعات الطالبات مع بالصفوف والممتحقات األصوات،

 اإلطار النظري:
 concept of project based:مفهوم التعمم القائم عمى المشاريع 

learning(PBL) 
مفيوم التعمم القائم عمى المشاريع لعل من أبرزىا تعريف معيد  تنوعت التعريفات حول

الذي عرفو بأنو أحد طرق   Buck Institute for Education (PIE, 0009)باك التعميمي
تدريس الطالب التي تكسبيم المعارف والميارات بالبحث والعمل في موضوع معين، وقد يستغرق 

 ارفيم ومياراتيم في صورة منتج أو عرض تقديمي.فترة زمنية طويمة، ويبرز الطالب فيو مع

وعرفت وزارة التعميم بالمممكة العربية السعودية المشاريع بأنيا "األعمال واألنشطة التي 
يقوم بيا الطالب بتكميف من المعمم، ويختارونيا بأنفسيم وتكون مرتبطة بموضوعات الدراسة، 

داخل المدرسة وخارجيا وفق مدة اإلنجاز  بيدف تحقيق أىداف تعميمية معينة، ويتم إنجازىا
 (.30، ص9303القصيرة أو الممتدة" )الدليل اإلرشادي لتقويم المتعمم، 

 : Aims of PBLأهداف التعمم القائم عمى المشاريع
ييدف التعميم إلى تحقيق المساواة بين الطالب بغض النظر عن مصدر نشأتيم؛ فيم  

(، ولذلك فإن التعمم  ,0091Boss & Larmerبغيرىم )يستحقون فرصًا لمتعمم اليادف أسوة 
القائم عمى المشاريع يساعد الطالب في تعمم المنيج المدرسي ونمو الميارات األخرى 

(Larmer, 0000(وقد أشار امبوسعيدي والبموشي ،)إلى أىداف التعمم القائم عمى 0091 )
 المشاريع تتمثل فيما يمي:

التنوع في المواقف التعميمية، إذ يتساءل الطالب في التعمم القائم زيادة دافعية الطالب؛ وذلك ب -
عمى المشاريع، ويقضون وقتًا في البحث عن اإلجابة عمييا خارج المدرسة العتماده عمى 

 رغباتيم وتساؤالتيم أنفسيم.
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زيادة االستقاللية المعرفية: يصبح الطالب مسؤولين أكثر عن تعمميم دون االعتماد عمى  -
 م كمصدر رئيس ليا، وبذلك يمتمك االستقاللية ويصبح متعممًا في جميع فترات حياتو.المعم

         _ تنويع التقويم: تعطي المشاريع فكرة واضحة عن قدرات الطالب، فبتنفيذ المشاريع
يكتشف المعممون المزيد عن طالبيم، وتتضح قدرات الطالب المختمفة التي ال تنحصر في 

 التحصيل فحسب.
  :standards of PBLيير التعمم القائم عمى المشاريع معا

انتشر التعمم القائم عمى المشاريع في األوساط التعميمية، ولكن ىذا االنتشار قد يسبب 
           الكثير من المشكالت السيما إذا كان ىناك تباينًا في جودة تنفيذه، وقد تأتي المشاريع

(. وأشار كل من  Larmer, 0000ير مدربين )بنتائج عكسية في حال كان المعممين غ
)  0091Boss & Larmer,  ;0000(Thomas,  :إلى مجموعة من المعايير وىي ما يمي 

(: يؤكد ىذا المعيار عمى أن العمل في المشاريع ىو محور المنيج centrality_ المركزية )
 الدراسي، فالطالب يتعممون المفاىيم من تنفيذ المشاريع.

 سؤال القي( ادةquestion driving يركز العمل في المشاريع عمى سؤاٍل أو مشكمٍة تشجع :)
 الطالب عمى البحث واكتساب مفاىيم المنيج.

 ( التحقيق البناءinvestigation constructive يجب أن يثير المشروع التحدي عند )
لى حل الطالب، وينبغي أن يكون لكل مشروع ىدف واضح يمكن تحقيقو؛ وذلك بالتوصل إ

 فالطالب يتعممون بعمق ويفكرون تفكيرًا ناقدًا بتقصي المشكالت الصعبة.  في النياية،
 ( الحكم الذاتيautonomy  وذلك باالستقاللية في تنفيذ التعمم من ناحية الحرية في :)

 اختيار المشروع وتحمل مسؤوليتو.
 (الواقعيةrealismالبد أن يركز المشروع عمى مشكمة أو سؤال وا :) قعي وليس محاكاة

( في Stanley, 0090بحيث يتطمب حاًل قاباًل لمتطبيق في واقع الطالب. وقد أكد ستانمي )
حال افتقاد المشروع السمات التالية: كاختيار الطالب لمشروعو وارتباطو بمشكمة حقيقية، 

 يمكن واستقصاء بناء يقوده الطالب نفسو مع قمة األنشطة المقترحة من قبل المعمم، فإنو ال
 عدُّه تعممًا قائمًا عمى المشاريع.

 :   Conditions Project Selectionشروط اختيار المشاريع 
 يرتبط نجاح التعمم القائم عمى المشاريع بشروط ال بد من مراعاتها عند اختياره وهي:

 _ أن يكون المشروع ذا قيم تربوية متعمقة باحتياجات المتعمم.
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 تنفيذ المشروع، وتييئة مكان التنفيذ المناسب._ توفير المواد الالزمة ل

_ تحديد الوقت المالئم لتنفيذ المشروع مع قيمة المشروع المقدم؛ فالنتائج التي يحصل عمييا 
 الطالب من المشروع ومدى فائدتيا في حياتو ىي التي تحدد لنا مقدار الوقت المناسب.

 كيال يؤثر عمى سير الحصص._ أال يتعارض المشروع المختار مع الجدول المدرسي ل

؛ 0092_ البعد عن اختيار المشاريع المكمفة ماديًا عمى المعمم والطالب )مرعي والحيمة، 
 (. 0009النويصر

 Based Project Learningمراحل التعمم القائم عمى المشاريع       
Stages of: 

مرحمة المعرفة النظرية إلى  ينتقل الطالب عند تـنفيذ التعمم القائم عمى المشاريع من        
 ؛0090؛ عمر، 0009(، وقـد ذكـر )النويصر،0091مـرحـمة الـفيـم ثـم التـنفيذ العمـمي )اليـمـص،

Bender, 0090؛ Boss& Krauss, 0001 ) أربع مراحل رئيسة يمر بيا التعمم القائم عمى
 المشاريع تمثمت في اآلتي:

د ىذه الخطوة أىم مراحل المشروع تع (:Project Selectionاختيار المشروع ) .9
         إذ يتوقف عمييا مدى نجاحو؛ فالمعمم يبدأ بإثارة موضوع لمنقاش بين الطالب عمى ىيئة 

            ( يراعي فييا التشويق والربط بالواقع، أو طرح مشكمة تواجييمAnchorمقدمة )
يد السؤال الرئيس لممشروع داخل المدرسة أو خارجيا، ويكون النقاش مع الطالب بيدف تحد

(Driving The Question( .)Boss& Krauss, 0001 .) 

يضع الطالب أو الطالب في ىذه (: Plan developmentوضع الخطة ) .2
شراف المعمم، وفي ىذه المرحمة تحدد األىداف  المرحمة خطة تنفيذ المشروع بمشاركة وا 

ة، واختيار نوع النشاط الفردي الخاصة لو، وذلك الختيار األنشطة والوسائل المالئم
يمكن تضمين  ومن جية الطالب ذوي اإلعاقة والجماعي المناسب، واألدوار المسندة إلييم.

( لمطالب ذي اإلعاقة في جميع مراحل المشروع لكونو IEPأىداف البرنامج التربوي الفردي )
 .(Uliasz, 0092)يسيم في تعزيز نمو الميارات المطموبة 
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يقوم كل طالب في ىذه المرحمة بتنفيذ  :(Execution Project) تنفيذ المشروع .3
 الميام المطموبة منو وفق ما ورد في الخطة، ويمر التنفيذ بعدة مراحل وىي: 

توفير المصادر لمطالب أمر ضروري، ويظير ذلك أ. مرحمة البحث المبدئي وجمع المعمومات: 
ادر متنوعة، وفي حال تباين من خالل دور المعمم في مساعدتيم في الحصول عمى مص

المصادر المتاحة لمطالب فإنو يمكن تحديدىا ليم ألجل االنتياء من المشروع في الوقت 
 .(Stanley, 0090)المحدد

يستخدم الطالب المسؤولون عن العرض وكتابة المحتوى البرامج المناسبة ب. مرحمة اإلنتاج: 
جتماعًا لحصر النتائج وتفسيرىا، ويكون ذلك لتقديميا، وفي نياية ىذه المرحمة يعقد الفريق ا

 Bender,0090). ؛Railsback, 0000تحت إشراف المعمم)

ُتوّفر المعمومات الناقصة في ىذه المرحمة، ويتأكد المعمم من مشاركة جـ_ مرحمة البحث الثانية: 
جميع الطالب في المشروع، وسيرىم في االتجاه الصحيح نحو اليدف إلعداد المنتج 

 (.Bender, 0090ائي)الني

يعد عرض المنتج النيائي عمى الجميور مرحمة ميمة لمتعمم القائم عمى د_ مرحمة العرض: 
المشاريع، وقد يكون الجميور طالب الصف أو طالب المدرسة، وقد يتسع إلى عرضو إلى 

 (.0093؛ الشييب، ,.0092Condliffe et al؛0009خارج أسوار لممدرسة )النويصر، 

 Evaluation and follow up of the): ابعة المشروعتقويم ومت .4
Project)  

  يتضمن تقويم المشروع الحكم عمى ما سبق من خطوات، إذ تعد عممية التقويم        
           عممية مستمرة مع مرحمتي التخطيط والتنفيذ، وال يعني حصول الطالب عمى 

          ي التحول في تقويم المشاريعدرجات أو تصنيفو في مستويات حسب قدراتو، بل يعن
          من "التقويم التكويني" وىو تقويم التعمم عمى فترات مستمرة طوال مراحل المشروع
إلى "التقويم النيائي" وىو تقويم التعمم لمتأكد من تحقيق جميع الطالب لألىداف المتفق 

 (. Miller,0099؛ ,0091Boss & Larmer( عمييا 
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 The Role of teacher in P): في التعمم القائم عمى المشاريعدور المعمم 
B L) 

          يختمف دور المعمم في كل مرحمة من مراحل المشروع؛ فمن أىم أدواره التخطيط
            لتحديد األىداف والمعارف والميارات المقصودة، والتأكد من توفر التقنيات المناسبة 

عداد استمارات التقويم وتحديد مواعيد عرض المشروع قبل البدء، وجمع المصادر ا            لمناسبة، وا 
( Bender, 0090؛ ،(Boss& Krauss, 0001 وتييئة البيئة التعميمية الجاذبة المحفزة ،

 (.0090لمتعمم )طوالبو والصرايرة، 
 ,Haider& Khanويظير دور معمم الطالب الصم في كونو ميسرًا لعممية التعمم)

         ، وفي حال صعوبة فيم كالم الطالب الصم وضعاف السمع فإن المعمم يعيد (0092
              طرح أسئمة مناقشة المشروع شفييًا أو كتابيًا ليتسنى تواصميم مع أقرانيم السامعين

(Winarno et al., 0091.) 
 The Role ofدور الطالب في التعمم القائم عمى المشاريع:)

Student in P B L): 
         يؤكد التعمم القائم عمى المشاريع عمى دور الطالب فيو مشارك وليس متمقيًّا، 
             ويقوم الطالب أو مجموعة الطالب باختيار المشروع، ووضع خطة سير العمل وتنفيذىا 

 (، وطرح األسئمة وعرض الحمول لقضايا واقعية0009؛ النويصر، 0090)طوالبو والصرايرة، 
 (.0092اليمص،)

 :(Advantages of PBL)مزايا التعمم القائم عمى المشاريع 
يحقق التعمم القائم عمى المشاريع الدمج لمطالب ذوي اإلعاقة بخمق بيئة تعمم تعاونية، 

  ، ويساعد الطالب بالتعبير عن ,Boss & Larmer)0091(ويراعي التمايز في التعميم 
ويقمل من حاجتيم إلى الدعم داخل الصف  (، ,0920Intykbekovأنفسيم بطرق مناسبة)

(Uliasz, 0092) ويحسن ميارة التفكير الناقد لدى الطالب الصم وضعاف السمع عندما .
           (، ويقوي تواصميم Eldiva& Azizah, 0091تكون األنشطة معدلة وفق احتياجاتيم )

             ة بالطرق التقميدية (، وينمي تحصيميم مقارنWinarno et al., 0091مع أقرانيم )
(Adigun, 0000(ويحسن مياراتيم في الكتابة والترجمة ،) (Zakiah, 0091 ويعزز مواكبة ،

عدادىم لاللتحاق بسوق  التغيير االجتماعي بالتشجيع لمنجاح بعد التخرج من المرحمة الثانوية وا 
 . ,Elliott)0000(العمل 
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  :(Challenges to PBL) تحديات التعمم القائم عمى المشاريع
يعد التعمم القائم عمى المشاريع مفيدًا لمطالب وممتعًا لمعممييم وقد ال يكون سياًل،  

(، ويتأثر بمعتقدات المعممين 0009فيو يتطمب تغييرات أساسية في التدريس والتقويم )النويصر، 
ى التنظيم (. وافتقار المشاريع إل  ,0090Tamim & Grant,  ،;0090Bender تجاىو)

 (. 0090والتسمسل يجعل الخبرات التي يحصل عمييا الطالب غير منظمة وسطحية )الحريري، 

وفي مجال الطالب ذوي اإلعاقة يشعر بعض المعممين بالقمق تجاىو في فصول  
          التربية الخاصة، فالمنيج يتمحور حول الطالب ذي اإلعاقة وىو من ينفذه، وقد يؤدي إلى

    وفي مجال الطالب الصم فإن   (.Kilby، 0091متوقعة في خبرات التعمم ) نتائج غير
 الميارات التي يكتسبونيا من التعمم القائم عمى المشاريع تجعل من الصعب تقويميا عمى المعمم

.(Elliott, 0000)  

 التعمم القائم عمى المشاريع في تعميم المممكة العربية السعودية:
ائم عمى المشاريع بشكل رسمي في المدارس الثانوية التي تتبع نظام يطبق التعمم الق     

المقررات، ونظام المقررات عبارة عن ىيكل جديد لمتعميم الثانوي يدرسو جميع الطالب ويتفرع إلى 
(، وفي تمك المسارات يكون التدريس قائًما عمى العمل بمعنى ينتقل 0093مسارات )الشييب، 

التركيز عمى المعارف إلى تزويد الطالب بميارات القرن الحادي  نظام التعميم الثانوي من
 (.9330والعشرين )مسارات المرحمة الثانوية، 

  الدراسات السابقة:
 التعمم القائم عمى المشاريع بعد االطالع عمى األدبيات التربوية المتعمقة بتحديات 

حديات في دول ومدن مختمفة استعرضت الباحثة بعضًا من الدراسات السابقة التي تناولت الت
 :التي يمكن استعراضيا وىي عمى النحو التالي

بدراسة مختمطة ىدفت   (English, 0090)في الواليات المتحدة األمريكية قام انقمش
( 030إلى معرفة دور معتقدات المعممين حول التعمم القائم عمى المشاريع، وشممت العينة )

ابمة، وأظيرت النتائج قمة خبرة المعممين في تنفيذه، وقمة الوقت معممًا، واستخدمت االستبانة والمق
لمتخطيط والتنفيذ، وكثافة المنيج الدراسي، وقمة رغبة البعض في تحمل مسؤولية تعمميم، وأن 

 نتائج الطالب ال تعكس قدراتيم التعميمية الحقيقية.
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ى معوقات ( بدراسة وصفية ىدفت إلى التعرف عم0093وفي الرياض قامت الشييب )
التعمم القائم عمى المشاريع من وجية نظر المعممات والطالبات بالمدارس الثانوية، وفقًا لمتغير 

( طالبة، وطبقت أداة االستبانة، 009( معممة و)29عدد سنوات الخبرة، وتمثمت العينة في )
وتمثمت وأظيرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية وفق متغير عدد سنوات الخبرة، 

 التحديات في كثرة األعباء الواقعة عمى كل من المعممة والطالبة، والضغط الدراسي عمى الطالبة. 

ىدفت إلى  (Hovey & Ferguson, 0093) وفي دراسة وصفية ليوفي وفريغسن
معرفة وجيات نظر المعممين حول استخدام التعمم القائم عمى المشاريع مع الطالب غير 

( معممًا من معممي الطالب الموىوبين 903الستبانة مع عينة مكونة من )العاديين، وطبقت ا
وذوي صعوبات التعمم، وأظيرت النتائج افتقاد معظم المعممين لمفيم الواضح لمنيجية التعمم القائم 

 عمى المشاريع.

دراسة نوعية ىدفت إلى فيم تصورات   (Giri, 0092) وفي النيبال أجرى جيري
( معممًا يحممون مؤىل 90القائم عمى المشاريع، وتكونت العينة من ) المعممين في التعمم

)ماجستير، دكتوراه(، واستخدمت أداتي المالحظة والمقابمة، وأظيرت النتائج أن التحديات التي 
 تواجييم تمثمت في قمة تدريب المعممين، وعدم توفر مصادر المعمومات والتقنيات.

( بحث نوعي ىدف إلى (Haider& Khan, 0092وفي باكستان قام حيدر وخان  
معرفة تصورات معممي الطالب ضعاف السمع في التعمم القائم عمى المشاريع، بمغ عدد 

( من معممي الطالب ضعاف السمع بالمرحمة الثانوية، وطبقت المالحظات 2المشاركين )
أظيرت النتائج أن والمقابالت لمكشف عن التصورات وفقًا لمتغيري )الخبرة، مؤىل تعميم عالي(، و 

بعض معممي الطالب ضعاف السمع ذوي الخبرة القميمة ينفذونو بطريقة خاطئة، وتمثمت 
 التحديات في ضيق الوقت، وعدم استقاللية الطالب ضعيف السمع دون توجيو من المعمم.

( إلى التعرف عمى واقع استخدام التعمم 0092وفي جنين ىدفت دراسة الصيفي وزيود )
المشاريع في المدارس الحكومية من وجية نظر المعممين وفقًا لعدة متغيرات التي من القائم عمى 

ضمنيا متغير) المؤىل العممي، سنوات الخبرة(، واستخدمت المنيج الوصفي التحميمي، وبمغت 
( معممًا ومعممة، وطبقت االستبانة والمقابمة، وتمثمت النتائج في عدم وجود فروق 901العينة )

إحصائية وفقًا لمتغير )المؤىل العممي، سنوات الخبرة(، وأبرز التحديات زيادة األعباء ذات داللة 
لممعممين، وقمة الدورات التدريبية، وعدم تمكن الطالب من تطبيق خطوات البحث العممي 

 واستعانتيم باألبحاث الجاىزة.
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ى ( بدراسة نوعية ىدفت إل ,0092Intykbekovوفي كازاخستان قام إنتكبيكوف )
الكشف عن تصورات معممي المدارس الثانوية حول التعمم القائم عمى المشاريع وتحدياتو، 

           ( معممين، وأجريت معيم المقابالت، وأظيرت النتائج قمة معرفة3وتكونت العينة من )
المعممين بو وعدم وضوح طرق تنفيذه، ووجود مشاكل العمل الجماعي، كعدم تكافؤ توزيع الميام 

 ى الطالب.عم

دراسة وصفية حول  (Basilotta et al.,0092)وفي أسبانيا أجرى باسيموتا وزمالؤه  
آراء المعممين فيما يتعمق بالتعمم القائم عمى المشاريع المدمج بالتقنية، وطبقت االستبانة عمى 

ا أكثر ( معممًا، وأظيرت النتائج أن المعممين الذين يمتمكون خبرة كبيرة كانو 090عينة عددىا )
قدرة عمى تنفيذ المشاريع ومعرفِة خصائصو، وتمثمت التحديات في عدم التأكد من مساعدة 

 الطالب لزميمو ذي الصعوبات التعميمية في تنفيذ الميام.

( دراسة ىدفت إلى الكشف عن مدى Aldabbus,0091وفي البحرين أجرى الدبوس )
يات في تطبيقو، واستخدم تصميم دراسة الحالة، إمكانية تطبيق التعمم القائم عمى المشاريع  والتحد

( معممًا، وكشفت النتائج أن 03وجمعت البيانات عن طريق االستبانة والمقابالت، وبمغت العينة)
أكثر المعممين لم يتمكنوا من تنفيذ التعمم القائم عمى المشاريع بسبب بعض التحديات وىي: 

منفذ من خاللو التعمم القائم عمى المشاريع، صعوبة تحديد الموضوع أو الوحدة في المقرر ال
وصعوبة المتابعة والتقييم، وتمثمت تحديات الطالب في سيطرة بعضيم عمى العمل وعدم السماح 
لزمالئيم في المجموعة بأخذ دور نشط فأدى إلى استياء بقية الطالب، وصعوبة تنفيذ التعمم 

 لدين بتنفيذ المشاريع بداًل من أبنائيم الطالب. القائم عمى المشاريع في بعض المقررات، وقيام الوا

( دراسة مختمطة ىدفت إلى معرفة آثار التعمم Council، 0091وقد أجرى كونسل )
القائم عمى المشاريع في تحفيز الطالب ذوي اإلعاقة من خالل الكشف عن تصوراتيم وتصورات 

( طالبًا من ذوي صعوبات 90ة )معممييم مستخدمًا االستبانة والمقابالت، وقد بمغ عدد العين
التعمم واإلعاقات الصحية، وأجريت المقابالت مع ثالثة من معممي التربية الخاصة، وبرزت 

 التحديات في عدم معرفة الطالب ذوي اإلعاقة ألدوارىم.
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من خالل استعراض الدراسات السابقة نجد أن معظم الدراسات تشابو في اليدف والعينة 
ى واقع استخدام التعمم القائم عمى المشاريع من وجية نظر معممي التعمـيم من ناحية التعرف عم

( التي تناولت معممي Hovey & Ferguson, 0093الـعـام، في حيــن اختــمـــفـــــــت مع دراسة )
( التي تناولت تصورات Council،0091 صعوبات التعمم والموىوبين، واختمفت مع دراسة)

وي صعوبات التعمم واإلعاقات الصحية، في حين نجد أن الدراسات التي المعممين وطالبيم من ذ
( إذ ىدفت إلى Haider& Khan, 0092تناولت معممي ضعاف السمع كانت واحدة فقط )

معرفة تصورات معممي الطالب ضعاف السمع حول أدوارىم في التعمم القائم عمى المشاريع 
تنوعت الدراسات ما بين المنيجية النوعية كما في  والتحديات التي تواجييم، ومن ناحية المنيجية

 دراسة كل من:

) 0092; Haider &Khan, 0092;Giri,   0092Intykbekov, ;0091Aldabbus, ( 
، والمنيجية الوصفية كما في  (Council, 0091; English, 0090)والمنيجية المختمطة 

وىي  ;Hovey & Ferguson, 0093 (Basilotta et al., 0092 ;0093دراسة )الشييب، 
وفي حدود عمم الباحثة ال  ما تتفق مع منيجية الدراسة الحالية لكونيا تتالئم مع أسئمتيا وأىدافيا،

يوجد دراسة تناولت التحديات التي تواجو معممات كل من الطالبات الصم وضعاف السمع حول 
ىذا فإن العينة في الدراسة الحالية التعمم القائم عمى المشاريع في المممكة العربية السعودية وعمى 

ستكون مختمفة ومتنوعة عن الدراسات السابقة التي بدورىا قد تسيم باالرتقاء بتعميم الطالب 
تعد من أوائل الدراسات  -عمى حد عمم الباحثة-الصم وضعاف السمع السيما أن ىذه الدراسة 

 العربية والمحمية في ىذا المجال.

جراءاتها  :منهج الدراسة وا 
استخدمت الباحثة المنيج الوصفي؛ تساؤالتيا لتحقيق أىداف الدراسة واإلجابة عمى     

وىو المنيج الذي يستجوب جميع مفردات مجتمع البحث أو عينة كبيرة منيم، وذلك بيدف 
وصف الظاىرة المدروسة من حيث طبيعتيا ودرجة وجودىا فقط، دون أن يتجاوز ذلك إلى 

(، ويعد من أكثر المناىج مالءمًة لمدراسة 0090اج األسباب )العساف، دراسة العالقة أو استنت
الحالية، العتماده عمى وصف الواقع الحقيقي لمظاىرة ثم تحميل النتائج وبناء االستنتاجات في 

 ضوء الواقع الحالي.
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 مجتمع وعينة الدراسة: 
-9339سي تكون مجتمع الدراسة وفق إحصائية إدارة التعميم بالرياض لمعام الدرا

( معممة من معممات برامج الصم وضعاف السمع الممحقة بمدارس التعميم 930ه من )9330
( 901تكونت العينة من )(، و9330العام بالمرحمة الثانوية في مدينة الرياض )وزارة التعميم، 

 معممة من معممات الطالبات الصم وضعاف السمع بالمرحمة الثانوية.

 لدراسة:وصف العينة حسب متغيرات ا
                 ُحدد عدد من المتغيرات الرئيسية لوصف مفردات الدراسة، وتشمل: 

عدد سنوات الخبرة في العمل مع الطالبات الصم وضعاف  –المؤىل العممي  –)التخصص 
 السمع(، التي ليا مؤشرات داللية عمى نتائج الدراسة، وتفصيل ذلك فيما يمي:

 يع مفردات الدراسة وفق متغير التخصص( توز 1-3جدول رقم )التخصص:  (1

 النسبة ٪ التكرار التخصص

 03.1 02 تربية وتعميم الصم وضعاف السمع
 20.0 10 تعميم عام
 %900 901 المجموع

٪ 20.0( من مفردات الدراسة يمثمن ما نسبتو 10( أن )9- 0يتضح من الجدول رقم )      
٪ من إجمالي مفردات الدراسة 03.1ا نسبتو ( منين يمثمن م02تخصصين تعميم عام، بينما )

 تخصصين تربية وتعميم الصم وضعاف السمع.

( توزيع مفردات الدراسة وفق متغير 2-3جدول رقم )المؤهل العممي:  (2
 المؤهل العممي

 النسبة % التكرار المؤىل العممي

 13.3 10 جامعي
 90.2 92 دراسات عميا
 %900 901 المجموع
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٪ 13.3( من مفردات الدراسة يمثمن ما نسبتو 10( أن )0- 0) يتضح من الجدول رقم
٪ من إجمالي مفردات الدراسة 90.2( منين يمثمن ما نسبتو 92مؤىمين العممي جامعي، بينما )
 مؤىمين العممي دراسات عميا.

 عدد سنوات الخبرة في العمل مع الطالبات الصم وضعاف السمع: (3
وفق متغير عدد سنوات الخبرة في العمل مع  ( توزيع مفردات الدراسة3-3جدول رقم )

 الطالبات الصم وضعاف السمع

 النسبة % التكرار عدد سنوات الخبرة في العمل مع الطالبات الصم وضعاف السمع

 00.1 02 أقل من خمس سنوات

 03.1 01 سنوات 90إلى 0من 

 09.0 03 أكثر من عشر سنوات

 %900 901 المجموع

٪ 03.1( من مفردات الدراسة يمثمن ما نسبتو 01( أن )0- 0يتضح من الجدول رقم )
سنوات، بينما  90إلى 0عدد سنوات خبرتين في العمل مع الطالبات الصم وضعاف السمع من 

٪ من إجمالي مفردات الدراسة عدد سنوات خبرتين في العمل 00.1( منين يمثمن ما نسبتو 02)
( منيم يمثمن ما نسبتو 03وات، و )مع الطالبات الصم وضعاف السمع أقل من خمس سن

٪ من إجمالي مفردات الدراسة عدد سنوات خبرتين في العمل مع الطالبات الصم 09.0
 وضعاف السمع أكثر من عشر سنوات.

بعد االطالع عمى األدبيات، والدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع الدراسة أداة الدراسة: 
راسة وأىدافيا ُبنيت األداة )االستبانة(، وتكونت في الحالية، وفي ضوء معطيات وتساؤالت الد

صورتيا النيائية من قسمين، وفيما يمي عرض ألقساميا وكيفية بنائيا، واإلجراءات المتبعة 
 لمتحقق من صدقيا، وثباتيا:
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، والمتمثمة في: يحتوي عمى البيانات األولية الخاصة بمفردات الدراسة القسم األول:
 عدد سنوات الخبرة في العمل مع الطالبات الصم وضعاف السمع(.–مميالمؤىل الع–)التخصص 

( عبارة بعد تحكيميا، موزعة عمى محورين وىما 00تكونت االستبانة من ) القسم الثاني:
المحور األول: تحديات التعمم القائم عمى المشاريع )الجوانب المتعمقة بالمعممة(، والمحور الثاني: 

 ى المشاريع )الجوانب المتعمقة بالطالبات الصم وضعاف السمع(.تحديات التعمم القائم عم

 اإلجراءات المتبعة لمتحقق من صدق األداة وثباتها:
 صدق أداة الدراسة: (أ 

صدق أداة الدراسة يعني التأكد من أنيا تقيس ما أعدت لو كما يقصد بو شمول االستبانة 
راتيا من ناحية أخرى، بحيث تكون لكل العناصر التي تدخل في التحميل من ناحية، ووضوح عبا

 مفيومة لكل من يستخدميا، وقد قامت الباحثة بالتأكد من صدق أداة الدراسة من خالل:

 الصدق الظاهري ألداة الدراسة )صدق المحكِّمين(: -1
لمتعرف عمى مدى الصدق الظاىري لالستبانة، والتأكد من أنيا تقيس ما وضعت لقياسو، 

ى عدد من المحكمين المختصين في موضوع الدراسة، حيث وصل ُعرضت بصورتيا األولية عم
( محكمين، وقد ُطمب من السادة المحكمين تقييم جودة االستبانة، من 2عدد المحكمين إلى )

حيث قدرتيا عمى قياس ما أعدت لقياسو، والحكم عمى مدى مالءمتيا ألىداف الدراسة، وذلك 
بداء ما يرونو من بتحديد وضوح العبارات، وانتمائيا لممحور،  وأىميتيا، وسالمتيا لغويًا، وا 

تعديل، أو حذف، أو إضافة لمعبارات، وبعد أخذ اآلراء واالطالع عمى المالحظات، أجريت 
 التعديالت الالزمة التي اتفق عمييا غالبية المحكمين، ثم ُأخرجت االستبانة بصورتيا النيائية.

 صدق االتساق الداخمي لألداة: -2
( 00عينة استطالعية مكونة من ) االتساق الداخمي لالستبانة، ُاختيرت لمتحقق من صدق

؛ (Pearson'sCorrelationCoefficient)معامل ارتباط بيرسون  مفردة وعمى بياناتيا ُحسب
 لمتعرف عمى درجة ارتباط كل عبارة من عبارات االستبانة بالدرجة الكمية لممحور.
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 ون لعبارات المحور األول مع الدرجة الكمية لممحور( معامالت ارتباط بيرس4-3الجدول رقم )

 المحور األول
 )تحديات التعمم القائم عمى المشاريع )الجوانب المتعمقة بالمعممة((

 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة

9 0.201** 2 0.293** 
0 0.030** 2 0.220** 
0 0.300* 1 0.212** 
3 0.090** 1 0.200** 
0 0.302* 90 0.032** 

 فأقل  2.25فأقل      * دال عند مستوى الداللة  2.21** دال عند مستوى الداللة  

( أن قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع محورىا 3–0يتضح من الجدول )
أقل؛ مما يشير إلى صدق ( ف0.00( فأقل أو )0.09موجبة، ودالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )

 االتساق الداخمي بين عبارات المحور األول، ومناسبتيا لقياس ما ُأعدت لقياسو. 
 ( معامالت ارتباط بيرسون لعبارات المحور الثاني مع الدرجة الكمية لممحور5-3الجدول رقم )

 المحور الثاني
 ات الصم وضعاف السمع(()تحديات التعمم القائم عمى المشاريع )الجوانب المتعمقة بالطالب

 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة

99 0.220** 92 0.209** 
90 0.312** 91 0.201** 
90 0.220** 91 0.220** 
93 0.200** 00 0.300* 
90 0.201** 09 0.329* 
92 0.300* 00 0.011** 

 فأقل  2.25فأقل      * دال عند مستوى الداللة  2.21** دال عند مستوى الداللة   
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( أن قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع محورىا 0–0يتضح من الجدول )
( فأقل؛ فيشير إلى صدق 0.00( فأقل أو )0.09موجبة، ودالة إحصائيًا عند مستوى الداللة )

 لقياس ما ُأعدت لقياسو. االتساق الداخمي بين عبارات المحور الثاني، ومناسبتيا 
   ثبات أداة الدراسة: (ب 

تم التأكد من ثبات أداة الدراسة باستخدام معامل الثبات ألفاكرونباخ )معادلة ألفا كرونباخ( 
(Cronbach'sAlpha (α)( ويوضح الجدول رقم ،)قيم معامالت الثبات ألفاكرونباخ 2-0 )

 لكل محور من محاور االستبانة.
 مل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة( معا6-3جدول رقم )

ثبات  عدد العبارات االستبانة
 االستبانة

 0.210 90 تحديات التعمم القائم عمى المشاريع )الجوانب المتعمقة بالمعممة(
تحديات التعمم القائم عمى المشاريع )الجوانب المتعمقة بالطالبات الصم 

 0.100 90 وضعاف السمع(

 0.129 00 الثبات العام

(، وىذا يدل 0.129( أن معامل الثبات العام عاٍل إذ بمغ )2-0يتضح من الجدول رقم )
 عمى أن االستبانة تتمتع بدرجة ثبات مرتفعة يمكن االعتماد عمييا في التطبيق الميداني لمدراسة.

بعد التأكد من صدق )االستبانة( وثباتيا، وصالحيتيا لمتطبيق،  إجراءات تطبيق الدراسة:
 طبقتيا الباحثة ميدانيًا باتباع الخطوات التالية: 

 توزيع االستبانة إلكترونيًا. -1

 ( استبانات.  901جمع االستبانات، وقد بمغ عددىا) -2

 أساليب المعالجة اإلحصائية:
لتحقيق أىداف الدراسة، وتحميل البيانات التي ُجمعت، فقد استخدمت العديد من األساليب 

 Statistical Package forاإلحصائية المناسبة باستخدام الحزم اإلحصائية لمعموم االجتماعية 
Social Sciences ( والتي يرمز ليا اختصارًا بالرمزSPSS وبعد ذلك ُحسبت المقاييس .)

 التالية:اإلحصائية 



 أسماء عبد العزيز الخضير أ/         لتعمم القائم عمى المشاريعتحديات ا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2022هايو   -جزء ثاني   -اخلاهس  العدد  – 33اجمللد  44

رررر   

التكرارات، والنسب المئوية؛ لمتعرف عمى خصائص مفردات الدراسة، وتحديد استجاباتيم  -9
 تجاه عبارات المحاور الرئيسة التي تتضمنيا أداة الدراسة.

"؛ وذلك لمتعرف عمى متوسط Weighted Meanالمتوسط الحسابي الموزون )المرجح( " -0
ارات المحاور، وىو يفيد في ترتيب استجابات مفردات الدراسة عمى كل عبارة من عب

 العبارات حسب أعمى متوسط حسابي موزون. 

           "؛ وذلك لمعرفة مدى ارتفاع استجابات مفردات الدراسة Meanالمتوسط الحسابي " -0
عن المحاور الرئيسة أو انخفاضيا، مع العمم بأنو يفيد في ترتيب المحاور حسب أعمى 

 متوسط حسابي.

؛ لمتعرف عمى مدى انحراف استجابات "Standard Deviation"اري االنحراف المعي -3
مفردات الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة، ولكل محور من المحاور الرئيسة 
عن متوسطيا الحسابي، ويالحظ أن االنحراف المعياري يوضح التشتت في استجابات 

راسة، إلى جانب المحاور الرئيسة، فكمما مفردات الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الد
 اقتربت قيمتو من الصفر تركزت االستجابات، وانخفض تشتتيا.

" لمتحقق من الفروق بين Independent Sample T-testاختبار )ت( لعينتين مستقمتين " -0
 اتجاىات عينة الدراسة باختالف متغيراتيم التي تنقسم إلى فئتين.

( لمتحقق من الفروق بين اتجاىات One Way ANOVAادي )اختبار تحميل التباين األح -2
 عينة الدراسة باختالف متغيراتيم التي تنقسم إلى أكثر من فئتين.

 تحميل نتائج الدراسة ومناقشة األسئمة:
ما تحديات التعمم القائم عمى المشاريع المتعمقة بمعممات إجابة السؤال األول:       

 مرحمة الثانوية؟الطالبات الصم وضعاف السمع بال

لمتعرف عمى تحديات التعمم القائم عمى المشاريع المتعمقة بمعممات الطالبات الصم 
وضعاف السمع بالمرحمة الثانوية؛ ُحسبت التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، 

القائم  واالنحرافات المعيارية، والرتب الستجابات مفردات الدراسة عمى عبارات تحديات التعمم
عمى المشاريع المتعمقة بمعممات الطالبات الصم وضعاف السمع بالمرحمة الثانوية، وجاءت 

 النتائج كما يمي:
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( استجابات مفردات الدراسة حول تحديات التعمم القائم عمى المشاريع 1 - 4جدول رقم )
ليًا حسب المتعمقة بمعممات الطالبات الصم وضعاف السمع بالمرحمة الثانوية مرتبة تناز 

 متوسطات الموافقة

 العبارات م
 درجة الموافقة التكرار

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
رتبة الفئة المعياري

ال
موافق  النسبة 

غير  محايد موافق  بشدة
 موافق 

غير 
موافق 
 بشدة

3 
كثرة أعباء التدريس 

الواقعة عمى 
 المعممة

موافق  0.230 3.03 9 0 3 00 20 ك
 9 بشدة

% 23.0 01.3 0.2 9.1 0.1 

0 
نقص التدريب في 
مجال التعمم القائم 
 عمى المشاريع

 - 9 90 30 00 ك
موافق  0.219 3.01

 - 0.1 1.0 39.0 31.2 % 0 بشدة

كثافة المقرر  0
 الدراسي

موافق  0.202 3.03 - 0 1 32 09 ك
 - 0.1 2.0 30.9 32.1 % 0 بشدة

ة قمة الموارد المتاح 90
 لممعممة

 - 3.2 90.1 30.1 00.1 % 3 موافق 0.191 3.90 - 0 90 00 01 ك

9 

قمة المعرفة 
بمنيجية التعميم 
القائم عمى 

المشاريع لدى 
 المعممة

 - 1 90 00 01 ك
 0 موافق 0.101 3.90

% 00.1 32.2 1.0 2.0 - 

2 
قمة مستوى خبرة 
المعممة في تنفيذ 
التعميم القائم عمى 

 مشاريعال

 9 90 2 32 30 ك
 0.1 99.0 2.3 30.0 01.3 % 2 موافق 0.110 3.01

1 

اقتصار تقييم 
الطالبة عمى ميارة 
فيم المحتوى 

ىمال  األكاديمي وا 
 الميارات األخرى

 9 90 90 01 30 ك
 2 موافق 9.030 3.03

% 39.0 03.1 99.0 99.1 0.1 

قمة الوقت  0
 لمتخطيط والتنفيذ

 0.1 2.0 90.1 00.0 02.0 % 1 موافق 0.110 0.12 9 1 90 00 00 ك

صعوبة متابعة  1
 الطالبة وتقويميا

 0.0 1.0 00.0 33.0 00.0 % 1 موافق 9.021 0.21 2 1 00 31 03 ك

2 
صعوبة تحديد 
الموضوع أو 

الوحدة في المقرر 
 التي ينفذ بيا

 2 90 09 32 00 ك
 90 موافق 9.903 0.22

% 00.1 30.0 91.0 1.0 2.3 

 موافق 0.200 3.01 المتوسط العام
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( أن مفردات الدراسة موافقات عمى تحديات التعمم القائم عمى 9-3يتضح في الجدول )
              بمتوسط المشاريع المتعمقة بمعممات الطالبات الصم وضعاف السمع بالمرحمة الثانوية

متوسط يقع في الفئة الرابعة من فئات المقياس الخماسي  (، وىو0.00من  3.01حسابي بمغ )
 (، وىي الفئة التي تشير إلى خيار موافق عمى أداة الدراسة.3.00إلى  0.39)من 

( أن مفردات الدراسة موافقات بشدة عمى ثالثة من 9-3ويتضح من النتائج في الجدول )
البات الصم وضعاف السمع بالمرحمة تحديات التعمم القائم عمى المشاريع المتعمقة بمعممات الط

( التي ُرّتبت تنازليًا حسب موافقة مفردات الدراسة 0، 0، 3تتمثل في العبارات رقم ) الثانوية
 عمييا بشدة، كالتالي:

( وىي:" كثرة أعباء التدريس الواقعة عمى المعممة" بالمرتبة األولى من 3جاءت العبارة رقم ) -1
(، وتتفق ىذه 0من 3.03يا بشدة بمتوسط حسابي بمغ )حيث موافقة مفردات الدراسة عمي

( في كثرة األعباء، وتفسر 0092؛ الصيفي وزيود،0093النتيجة مع نتيجة )الشييب،
الباحثة بأن كثرة أعباء التدريس الواقعة عمى المعممة ال يتيح ليا تنفيذ التعمم القائم عمى 

لمتخطيط والتنفيذ الذي ذكرتو نتيجة  المشاريع حسب مراحمو، وقد يعود السبب إلى قمة الوقت
 .(English,0090)دراسة 

( وىي:" نقص التدريب في مجال التعمم القائم عمى المشاريع" بالمرتبة 0جاءت العبارة رقم ) -2
(، 0من 3.01الثانية من حيث موافقة مفردات الدراسة عمييا بشدة بمتوسط حسابي بمغ ) 

في قمة تدريب المعممين،   ,Giri)0092؛0092،الصيفي وزيود(وىي تتفق مع نتيجة دراسة 
وتفسر ىذه النتيجة أن غياب التدريب يقمل من ميارة المعممات في تنفيذ التعمم القائم عمى 

التي بينت  (Hovey & Ferguson,0093)المشاريع حسب معاييره؛ وىو ما أكدتو دراسة 
 عمى المشاريع. افتقاد معظم المعممين لمفيم الواضح لمنيجية التعمم القائم 

( وىي:" كثافة المقرر الدراسي" بالمرتبة الثالثة من حيث موافقة 0جاءت العبارة رقم ) -3
(، وتتفق ىذه النتيجة مع 0من 3.03مفردات الدراسة عمييا بشدة بمتوسط حسابي بمغ )

            التي بينت أن من أبرز التحديات كثافة المنيج (English, 0090)نتيجة دراسة 
راسي، وتفسر ىذه النتيجة بأن كثافة المقرر الدراسي يجعل المعممات يركزن عمى تغطية الد

المقرر، األمر الذي ال يتيح لين تنفيذ التعمم القائم عمى المشاريع وفق مراحمو فيزيد من 
 مواجيتين لمتحديات. 

 ع ( أن أقل تحديات التعمم القائم عمى المشاري9-3ويتضح من النتائج في الجدول ) 
           تتمثل في العبارات رقم المتعمقة بمعممات الطالبات الصم وضعاف السمع بالمرحمة الثانوية

 ( التي ُرّتبت تنازليًا حسب موافقة مفردات الدراسة عمييا، كالتالي:2، 1،  0)
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         قمة الوقت لمتخطيط والتنفيذ" بالمرتبة الثامنة من حيث  ( وهي:"2جاءت العبارة رقم ) -1
(، وتتفق مع نتيجة 0من 0.12موافقة مفردات الدراسة عمييا بمتوسط حسابي بمغ )

(English, 0090)  التي بينت قمة الوقت لمتخطيط والتنفيذ، وتفسر ىذه النتيجة بأن قمة
الوقت لمتخطيط والتنفيذ يحد المعممات من التخطيط بفعالية لممشاريع وتقديم التغذية الراجعة 

 ت الصم وضعاف السمع وتقويمين باستمرار.لمشاريع الطالبا
           صعوبة متابعة الطالبة وتقويميا " بالمرتبة التاسعة من ( وهي:"8جاءت العبارة رقم ) -2

          ( وتتفق ىذه 0من  0.21حيث موافقة مفردات الدراسة عمييا بمتوسط حسابي بمغ )
ينت صعوبة المتابعة والتقويم ( وىي قد بAldabbus, 0091النتيجة مع نتيجة دراسة )

لممشاريع، وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى كثرة األعباء التدريسية التي ذكرىا 
، وضيق وقت معمم الصم وضعاف السمع (0092؛ الصيفي وزيود،0093)الشييب،

Haider& Khan, 0092) وصعوبة تقويم المعمم لميارات الطالب الصم المكتسبة من .)
(، مما يحد من متابعة المعممة وتقويميا Elliott, 0000مى المشاريع )التعمم القائم ع

لممشاريع ويجعميا تمجأ إلى التقويم النيائي دون التقويم التكويني الذي ُيعدُّ من مراحل 
 المشاريع. 

صعوبة تحديد الموضوع أو الوحدة في المقرر التي ينفذ بيا"  ( وهي:"7جاءت العبارة رقم ) -3
(  0من  0.22ة من حيث موافقة مفردات الدراسة عمييا بمتوسط حسابي بمغ )بالمرتبة العاشر 

( التي بينت أن من التحديات صعوبة تحديد Aldabbus, 0091وتتفق مع نتيجة دراسة )
الموضوع أو الوحدة في المقرر التي ينفذ بو التعمم القائم عمى المشاريع، وتفسر ىذه النتيجة 

عممات المنيجية الواضحة لمتعمم القائم عمى المشاريع التي بأن ذلك يعود إلى افتقاد الم
وقمة معرفة المعممين بو وعدم وضوح  ،(Hovey & Ferguson,0093)ذكرتيا دراسة 

(،  األمر الذي أدى إلى ,0092Intykbekov,  ;0090Englishالتي ذكرىا ) طرق تنفيذه
 .لتنفيذ المشروع المناسبتحدي صعوبة اختيار الموضوع 

ما تحديات التعمم القائم عمى المشاريع المتعمقة بالطالبات الصم ة السؤال الثاني: إجاب -4
 وضعاف السمع بالمرحمة الثانوية؟

لمتعرف عمى تحديات التعمم القائم عمى المشاريع المتعمقة بالطالبات الصم وضعاف 
سابية، واالنحرافات السمع بالمرحمة الثانوية؛ ُحسبت التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات الح

المعيارية، والرتب الستجابات مفردات الدراسة عمى عبارات تحديات التعمم القائم عمى المشاريع 
 المتعمقة بالطالبات الصم وضعاف السمع بالمرحمة الثانوية، وجاءت النتائج كما يمي:



 أسماء عبد العزيز الخضير أ/         لتعمم القائم عمى المشاريعتحديات ا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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شاريع المتعمقة ( استجابات مفردات الدراسة حول تحديات التعمم القائم عمى الم2 -4م جدول رق
 بالطالبات الصم وضعاف السمع بالمرحمة الثانوية مرتبة تنازليًا حسب متوسطات الموافقة

 العبارات م
 درجة الموافقة التكرار

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
رتبة الفئة المعياري

ال
موافق  النسبة 

غير  محايد موافق  بشدة
 موافق 

غير 
موافق 
 بشدة

92 
الطالبة صعوبة تطبيق 

الصماء أو ضعيفة السمع 
لخطوات البحث العممي 
 واستعانتيا باألبحاث الجاىزة

 3 9 90 33 32 ك
 9 موافق 0.133 3.91

% 30.9 30.3 99.1 0.1 0.2 

93 
صعوبة عمل الطالبة 

الصماء أو ضعيفة السمع 
باستقاللية دون توجيو من 

 المعممة

 - 3 90 00 30 ك
 0 موافق 0.210 3.92

% 02.2 32.2 99.1 0.2 - 

00 
اعتماد الطالبة الصماء أو 
ضعيفة السمع عمى األسرة 

 في تنفيذ المشاريع

 - 3 91 30 30 ك
 - 0.2 92.0 01.0 39.0 % 0 موافق 0.102 3.92

99 
صعوبة وصول جميع 

الطالبات الصم وضعاف 
 السمع لمتقنية

 9 0 90 09 01 ك
 0.1 0.1 90.1 32.2 00.1 % 3 موافق 0.100 3.93

92 
كثرة الضغط واألعباء 
الدراسية عمى الطالبة 
 الصماء أو ضعيفة السمع

 0 موافق 0.100 3.02 9 0 91 33 30 ك
% 02.2 30.3 92.3 3.2 0.1 

90 
التكاليف المادية عمى 

الطالبة الصماء أو ضعيفة 
 السمع

 9 1 91 30 39 ك
 0.1 1.0 92.0 02.2 02.2 % 2 موافق 0.119 3.00

00 
نتائج الطالبات الصم 

وضعاف السمع في التعمم 
بالمشاريع ال تعكس قدراتيم 

 التعميمية الحقيقية

 0 2 00 01 01 ك
 2 موافق 0.111 0.12

% 00.1 03.1 09.9 2.3 9.1 

90 
كثرة مشاكل العمل 

الجماعي؛ كعدم تكافؤ توزيع 
الميام عمى الطالبات في 

 وعةالمجم

 9 2 00 00 01 ك
 1 موافق 0.110 0.10

% 02.2 30.1 09.9 0.0 0.1 

90 
انخفاض رغبة الطالبة 

الصماء أو ضعيفة السمع 
 في تحمل مسؤولية تعمميما

 0 2 00 30 00 ك
 9.1 2.3 00.1 01.0 01.3 % 1 موافق 0.121 0.11

91 
صعوبة التأكد من مساعدة 

ا الطالبة السامعة لزميمتي
الصماء أو ضعيفة السمع 

 في تنفيذ الميام

 3 0 09 00 01 ك
 90 موافق 0.110 0.12

% 02.2 30.1 91.0 3.2 0.2 

91 
جيل الطالبة الصماء أو 
ضعيفة السمع بدورىا في 

 المشروع

 3 1 00 33 00 ك
 0.2 2.0 91.0 30.3 00.0 % 99 موافق 9.031 0.12

09 

أو استياء الطالبة الصماء 
ضعيفة السمع من سيطرة 
إحدى الطالبات عمى العمل 
وعدم السماح لمغير بأخذ 

 دور نشط وفعال

 0 1 02 30 02 ك
 90 موافق 0.113 0.21

% 03.1 39.0 00.1 2.0 0.1 

 موافق 0.100 3.00 المتوسط العام



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عمى  ( أن مفردات الدراسة موافقات عمى تحديات التعمم القائم0-3يتضح في الجدول )
  المشاريع المتعمقة بالطالبات الصم وضعاف السمع بالمرحمة الثانوية بمتوسط حسابي بمغ

             (، وىو متوسط يقع في الفئة الرابعة من فئات المقياس الخماسي0.00من  3.00)
(، وىي الفئة التي تشير إلى خيار موافق عمى أداة الدراسة، ويتضح من 3.00إلى  0.39)من 
ئج أن أبرز تحديات التعمم القائم عمى المشاريع المتعمقة بالطالبات الصم وضعاف السمع النتا

( التي ُرّتبت تنازليًا حسب موافقة 00، 93، 92بالمرحمة الثانوية تتمثل في العبارات رقم )
 مفردات الدراسة عمييا، كالتالي:

عيفة السمع لخطوات ( وىي:" صعوبة تطبيق الطالبة الصماء أو ض92جاءت العبارة رقم ) -1
البحث العممي واستعانتيا باألبحاث الجاىزة" بالمرتبة األولى من حيث موافقة مفردات 

( وتتفق ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة 0من  3.91الدراسة عمييا بمتوسط حسابي بمغ )
( التي أوضحت عدم تمكن الطالب من تطبيق خطوات البحث 0092الصيفي وزيود )
يم باألبحاث الجاىزة، وتفسر ىذه النتيجة بسبب الضغط الدراسي عمى العممي واستعانت

             (، وجيل الطالب ذوي اإلعاقة أدوارىم في المشاريع0093الطالبة )الشييب،
(0091 ،Councilأسيم في اعتمادىن عمى األبحاث الجاىزة، وتعزو الباحثة ذلك ،)            

مكاناتيا في إجراء األبحاثإلى عدم ثقة الطالبة الصماء وضعي            فة السمع بقدراتيا وا 
 في المشاريع.

( وىي:" صعوبة عمل الطالبة الصماء أو ضعيفة السمع باستقاللية 93جاءت العبارة رقم ) -2
دون توجيو من المعممة" بالمرتبة الثانية من حيث موافقة مفردات الدراسة عمييا بمتوسط 

 ,Haider& Khanق ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة(، وتتف0من  3.92حسابي بمغ )
( التي بينت أن التحديات تمثمت في عدم استقاللية الطالب ضعيف السمع دون (0092

توجيو من المعمم، وتفسر ىذه النتيجة بأن الطالبة الصماء وضعيفة السمع تعتمد عمى 
إلى نشأة الطالبة (، وتعزو الباحثة ذلك Aldabbus,0091والدييا بتنفيذ المشاريع عنيا)

           الصماء وضعيفة السمع عمى تنفيذ توجييات المعممة منذ الصغر جعميا غير مستقمة
         وتفتقد الثقة في اتخاذ قرارات تجاه اختيار التعمم القائم عمى المشاريع وتنفيذه وفق

 ميوليا واىتماميا.
أو ضعيفة السمع عمى األسرة في ( وىي:" اعتماد الطالبة الصماء 00جاءت العبارة رقم ) -3

تنفيذ المشاريع" بالمرتبة الثالثة من حيث موافقة مفردات الدراسة عمييا بمتوسط حسابي بمغ 
( في قيام Aldabbus, 0091(، وتتفق نتيجة ىذه الدراسة مع نتيجة )0( من 3.92)

مة رغبة البعض في الوالدين بتنفيذ المشاريع بداًل من أبنائيم الطالب، وتفسر ىذه النتيجة بق
(،  وترى الباحثة أن اعتماد الطالبة الصماء أو English, 0090تحمل مسؤولية تعمميم )

ضعيفة السمع عمى األسرة في تنفيذ المشاريع يؤدي إلى تحٍد آخَر، فيو يزيد صعوبة تقويم 
ين المعممات لمتعمم القائم عمى المشاريع، وعمى ىذا فإن درجات الطالبات ال تعكس قدرات

 (.English, 0090التعميمية الحقيقية وىو ما ذكره)



 أسماء عبد العزيز الخضير أ/         لتعمم القائم عمى المشاريعتحديات ا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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             ( أن أقل تحديات التعمم القائم عمى0-3ويتضح من النتائج في الجدول )
المشاريع المتعمقة بالطالبات الصم وضعاف السمع بالمرحمة الثانوية تتمثل في العبارات رقم 

 مفردات الدراسة عمييا، وقد جاءت كالتالي: ( التي ُرّتبت تنازليًا حسب موافقة09، 91، 91)
( وىي:" صعوبة التأكد من مساعدة الطالبة السامعة لزميمتيا الصماء 91جاءت العبارة رقم ) -1

أو ضعيفة السمع في تنفيذ الميام" بالمرتبة العاشرة من حيث موافقة مفردات الدراسة عمييا 
مع نتيجة دراسة باسيموتا  (، وتتفق ىذه النتيجة0من  0.12بمتوسط حسابي بمغ  )

والتي بينت عدم التأكد من مساعدة الطالب لزميمو ذي  (Basilotta et al.,0092)وزمالؤه
الصعوبات التعميمية في تنفيذ الميام، وتفسر ىذه النتيجة بأن صعوبة التأكد من مساعدة 

مشاكل العمل  الطالبة السامعة لزميمتيا الصماء أو ضعيفة السمع في تنفيذ الميام قد يسبب
وترى (،  ,0092Intykbekov)الجماعي كعدم تكافؤ توزيع الميام عمى الطالب الذي ذكره 

الباحثة أن ذلك قد يؤثر عمى سير المعممة لمتعمم القائم عمى المشاريع وتوجييو وتحقيق 
 أىدافو المنشودة فيحد من تنفيذه حسب معاييره ومراحمو. 

الطالبة الصماء أو ضعيفة السمع دورىا في المشروع"  ( وىي:" جيل91جاءت العبارة رقم ) -2
           بالمرتبة الحادية عشرة من حيث موافقة مفردات الدراسة عمييا بمتوسط حسابي بمغ

( التي بينت Council،0091( وتتفق ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة كونسل)0من  0.12)
ة بأن جيل الطالبة الصماء أو جيل الطالب ذوي اإلعاقة أدوارىم، وتفسر ىذه النتيج

ضعيفة السمع دورىا في التعمم القائم عمى المشاريع يقمل من تفاعميا مع أقرانيا ومعممتيا، 
ويعيق تحقيق أىداف المشاريع وسيرىا ونمو ميارات القرن الواحد والعشرين فيزيد من 

 التحديات.
فة السمع من سيطرة إحدى ( وىي:" استياء الطالبة الصماء أو ضعي09جاءت العبارة رقم ) -3

الطالبات عمى العمل وعدم السماح لمغير بأخذ دور نشط وفعال" بالمرتبة الثانية عشرة من 
(، وتتفق ىذه 0من  0.21حيث موافقة مفردات الدراسة عمييا بمتوسط حسابي بمغ ) 

( في سيطرة بعض الطالب عمى العمل وعدم Aldabbus, 0091النتيجة مع دراسة )
مالئيم في المجموعة بأخذ دور نشط أدى إلى استياء بقيتيم، وتفسر ىذه النتيجة السماح لز 

بأن بعض الطالبات قد تمتمك ميارات قيادية أو ترغب في لفت انتباه المعممة إلييا بتولي 
ي الطالبة الصماء وضعيفة السمع زمام األمور في المشاريع، أو عدم ثقة بعض األقران ف

عطائيا دوًرا أقل من و  قدراتيا فيسبب مشاكل العمل الجماعي، كعدم تكافؤ توزيع الميام ا 
أحد مزايا األمر الذي يتعارض مع  (، ,0092Intykbekov)عمى الطالب الذي ذكره 

التعمم القائم عمى المشاريع وىو تحقيق  الدمج  لمطالب ذوي اإلعاقة  من خالل خمق بيئة 
 . ,Boss & Larmer)0091(تعمم تعاونية 
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هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في التحديات المتعمقة بالتعمم لسؤال الثالث: إجابة ا
القائم عمى المشاريع في تعميم الطالبات الصم وضعاف السمع بالمرحمة الثانوية تعزى لمتغير 

 )التخصص، المؤهل التعميمي، عدد سنوات الخبرة(؟
 الفروق باختالف متغير التخصص:  (1

ىنالك فروق ذات داللة إحصائية في استجابات مفردات  لمتعرف عمى ما إذا كانت
 Independent Sampleالدراسة طبقًا إلى اختالف متغير التخصص ُاسُتخدم اختبار " ت: 

T-test  لتوضيح داللة الفروق بين استجابات مفردات الدراسة وجاءت النتائج كما يوضحيا "
 الجدول التالي:
" لمفروق بين  Independent Sample T-testت: ( نتائج اختبار " 3-4الجدول رقم )

 استجابات مفردات الدراسة طبقًا إلى اختالف متغير التخصص

االنحراف  المتوسط العدد التخصص المحور
 التعميق الداللة قيمة ت المعياري

تحديات التعمم القائم 
عمى المشاريع 

)الجوانب المتعمقة 
 بالمعممة(

تربية وتعميم 
الصم وضعاف 

 عالسم
02 3.02 0.223 

غير  0.219 0.022-
 دالة

 0.013 3.90 10 تعميم عام
تحديات التعمم القائم 

عمى المشاريع 
)الجوانب المتعمقة 
بالطالبات الصم 
 وضعاف السمع(

تربية وتعميم 
الصم وضعاف 

 السمع
02 0.10 0.203 

غير  0.931 9.302-
 دالة

 0.019 3.00 10 تعميم عام

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 0-3ائج الموضحة في الجدول )يتضح من النت
( فأقل في اتجاىات مفردات الدراسة حول )تحديات التعمم القائم عمى 0000عند مستوى )

المشاريع )الجوانب المتعمقة بالمعممة(، تحديات التعمم القائم عمى المشاريع )الجوانب المتعمقة 
باختالف متغير التخصص، وتفسر الباحثة ذلك بأن التعمم  بالطالبات الصم وضعاف السمع((

القائم عمى المشاريع حديث في مجال تعميم الطالبات الصم وضعاف السمع وعمى ىذا فإن 
خبرات المعممات باختالف تخصصاتين فيو تتشابو إلى حد كبير السيما بأنين لم يتمقين مقررات 

 حولو في مرحمة اإلعداد الجامعي. 



 أسماء عبد العزيز الخضير أ/         لتعمم القائم عمى المشاريعتحديات ا
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 ختالف متغير المؤهل العممي: الفروق با (2
لمتعرف عمى ما إذا كانت ىنالك فروق ذات داللة إحصائية في استجابات مفردات 

 Independentالدراسة طبقًا إلى اختالف متغير المؤىل العممي ُاسُتخدم اختبار " ت: 
Sample T-test  كما " لتوضيح داللة الفروق بين استجابات مفردات الدراسة، وجاءت النتائج

 يوضحيا الجدول التالي:

" لمفروق بين  Independent Sample T-test( نتائج اختبار " ت: 4-4الجدول رقم )
 استجابات مفردات الدراسة طبقًا إلى اختالف متغير المؤهل العممي

المؤىل  المحور
االنحراف  المتوسط العدد العممي

 التعميق الداللة قيمة ت المعياري

تحديات التعمم 
ئم عمى القا

المشاريع )الجوانب 
 المتعمقة بالمعممة(

 0.012 3.00 10 جامعي
غير  0.012 9.222-

دراسات  دالة
 0.200 3.00 92 عميا

تحديات التعمم 
القائم عمى 

المشاريع )الجوانب 
المتعمقة بالطالبات 
الصم وضعاف 

 السمع(

 0.232 0.11 10 جامعي

غير  0.230 0.001-
دراسات  دالة

 0.000 3.00 92 عميا

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 3-3يتضح من النتائج الموضحة في الجدول )
( فأقل في اتجاىات مفردات الدراسة حول )تحديات التعمم القائم عمى 0000عند مستوى )

المشاريع )الجوانب المتعمقة بالمعممة(، تحديات التعمم القائم عمى المشاريع )الجوانب المتعمقة 
بالطالبات الصم وضعاف السمع(( باختالف متغير المؤىل العممي، وىو ما يتفق مع نتيجة 

بعدم وجود Haider& Khan, 0092; Giri, 0092)  ،0092دراسة كل من )الصيفي وزيود 
فروق ذات داللة إحصائية وفق متغير المؤىل العممي لممعممين، وتفسر الباحثة ذلك بأن 

اد الجامعي والدراسات العميا قد تخمو من التعمم القائم عمى المشاريع، المقررات في مرحمة  اإلعد
 األمر الذي أدى إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية وفق متغير اختالف المؤىل.
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الفروق باختالف متغير عدد سنوات الخبرة في العمل مع الطالبات الصم  (3
 وضعاف السمع: 

ات داللة إحصائية في استجابات مفردات لمتعرف عمى ما إذا كانت ىنالك فروق ذ
الدراسة طبقًا إلى اختالف متغير عدد سنوات الخبرة في العمل مع الطالبات الصم وضعاف 

(؛ لتوضيح داللة الفروق في One Way ANOVAالسمع ُاسُتخدم "تحميل التباين األحادي" )
رة في العمل مع الطالبات استجابات مفردات الدراسة طبقًا إلى اختالف متغير عدد سنوات الخب
 الصم وضعاف السمع، وجاءت النتائج كما يوضحيا الجدول التالي:

( لمفروق في One Way ANOVA( نتائج " تحميل التباين األحادي " )5-4الجدول رقم )
استجابات مفردات الدراسة طبقًا إلى اختالف متغير عدد سنوات الخبرة في العمل مع الطالبات 

 معالصم وضعاف الس

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 مربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 
 اإلحصائية

 التعميق

تحديات التعمم القائم 
عمى المشاريع 

)الجوانب المتعمقة 
 بالمعممة(

 0.012 0 0.010 بين المجموعات

 0.022 902 01.123 داخل المجموعات غير دالة 0.331 0.102

 - 901 01.322 المجموع

تحديات التعمم القائم 
عمى المشاريع 

)الجوانب المتعمقة 
بالطالبات الصم 
 وضعاف السمع(

 0.902 0 0.093 بين المجموعات

 غير دالة 0.220 0.012
داخل 

 المجموعات
39.110 902 0.010 

 - 901 30.910 المجموع

ود فروق ذات داللة إحصائية ( عدم وج0-3يتضح من النتائج الموضحة في الجدول )
( فأقل في اتجاىات مفردات الدراسة حول )تحديات التعمم القائم عمى 0000عند مستوى )

المشاريع )الجوانب المتعمقة بالمعممة(، تحديات التعمم القائم عمى المشاريع )الجوانب المتعمقة 
العمل مع الطالبات  بالطالبات الصم وضعاف السمع(( باختالف متغير عدد سنوات الخبرة في

 الصم وضعاف السمع.



 أسماء عبد العزيز الخضير أ/         لتعمم القائم عمى المشاريعتحديات ا
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           (0092؛ الصيفي وزيود، 0093وتتفق ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة )الشييب،
                 التي بينت عدم وجود فروق باختالف متغير الخبرة، وتختمف مع دراسة كل من

(Haider& Khan, 0092التي أوضحت أن معممي الطالب ضعاف السمع )  ذوي الخبرة
التي أظيرت المعممين  (Basilotta et al., 0092)القميمة فقط ينفذونو بطريقة خاطئة، ودراسة 

الذين يمتمكون خبرة كبيرة كانوا أكثر قدرة عمى تنفيذ المشاريع، وتعزو الباحثة سبب عدم وجود 
أحد أساليب التقويم  فروق ذات داللة وفق متغير الخبرة إلى أن التعمم القائم عمى المشاريع ُيعدّ 

الحديثة بالمرحمة الثانوية وخبرات المعممات السابقة تكونت وفق األساليب التقميدية، وعمى ىذا 
 فإن خبراتين في المشاريع متشابية إلى حد كبير.
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في ضوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسة، فإن الباحثة توصيات الدراسة: 
 توصي بما يمي:

 باء التدريس الواقعة عمى معممات الطالبات الصم وضعاف السمع الحث عمى تقميل أع
 بالمرحمة الثانوية.

 .تدريب معممات الصم وضعاف السمع في مجال التعمم القائم عمى المشاريع 
  العمل عمى تكييف المقرر الدراسي ليتسنى لمطالبات الصم وضعاف السمع بالمرحمة الثانوية

 .تنفيذ التعمم القائم عمى المشاريع
 .العمل عمى تمكين الطالبة الصماء أو ضعيفة السمع من تطبيق خطوات البحث العممي 
  العمل عمى تعزيز استقاللية عمل الطالبة الصماء أو ضعيفة السمع دون توجيو مستمر من

 المعممة.
 مقترحات لمدراسات المستقبمية:

 مى المشاريع في تعميم إجراء أبحاث نوعية حول العوامل التي تزيد تحديات التعمم القائم ع
 الطالبات الصم وضعاف السمع بالمرحمة الثانوية.

  إجراء دراسات مستقبمية حول سبل الحد من تحديات التعمم القائم عمى المشاريع في تعميم
 الطالبات الصم وضعاف السمع بالمرحمة الثانوية.



 أسماء عبد العزيز الخضير أ/         لتعمم القائم عمى المشاريعتحديات ا
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