فعاليت التعلين العالجً باستخدام التعلين
املباشر يف تنويت ههاراث القراءة لألطفال
ضعاف السوع

أ /حمود حمود القناوي عبد الرمحن
باحث هاجستري بكليت الرتبيت– جاهعت بىرسعيد

إشراف

أ.د /.عادل عبد اهلل ذلند
أشتاذ الرتبية اخلاصة  -نلية الرتبية  -دامعة السقازيل

د /مايفيل على رضواٌ
مدرس الرتبية اخلاصة بهلية الرتبية  -دامعة بورشعيد
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امللخص

ىدف البحث إلى إمكانية التحقق من مدي فعالية التعميم العالجى باستخدام التعميم المباشر في

تنمية ميارات القراءة لألطفال ضعاف السمع  ،وتكونت عينة البحث من ( )41طفالً ضعاف سمع

(ذكور واناث) المقيدين بمدرسة األمل لمصم وضعاف السمع بمحافظة بورسعيد ،التابعة إلدارة التربية

الخاصة وتتراوح أعمارىم من ( )41-9سنوات  ،كما يعانون من فقد سمعى قدره ( )05-05ديسيبل

ومعامل ذكائيم يتراوح ما بين ( )450-95ولدييم صعوبات قرائية تتمثل فى ( التعرف عمى الحروف –

التعرف عمى الكممات – الطالقة في القراءة -الفيم القراءة)  ،والتى سجمت أقل الدرجات عمى قائمة
الميارات القرائية لدى التمميذ ضعيف السمع ،وقسمت عينة الدراسة إلى مجموعتين األولى تجريبية

تكونت من ( )3ذكور )1( -إناث ،والمجموعة الثانية ضابطة تكونت من ( )3ذكور ( )1إناث واستخدم

البحث األدوات التالية :استمارة بيانات خاصة بالطفل (إعداد :الباحث) وقائمة الميارات القرائية لدى

التمميذ ضعيف السمع والتى تم تقنينيا عمى عينة استطالعية من األطفال ضعاف السمع قواميا ()35

طفالً وطفمة بمدرستى األمل لمصم وضعاف السمع بمحافظتى (االسماعيمية ،والعريش بشمال سيناء)

(إعداد :الباحث)  ،باإلضافة إلى البرنامج التعميمى العالجى (إعداد :الباحث) وأسفرت النتائج عن:
وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى ( ،)5,50بين متوسطى رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية
والمجموعة الضابطة عمى أبعاد قائمة الميارات القرائية لدى األطفال ضعاف السمع لصالح المجموعة

التجريبية بعد تطبيق البرنامج العالجى  ،كما توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى ( ، )5,50بين
متوسطي رتب درجات أفراد

المجموعة التجريبية في القياسين القبمى والبعدى عمى أبعاد قائمة

الميارات القرائية لدى األطفال ضعاف السمع لصالح القياس البعدي  ،مع عدم وجود فروق دالة

إحصائيا بين متوسطى رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسين القبمى والتتبعي عمى أبعاد

قائمة الميارات القرائية لدى األطفال ضعاف السمع ؛ مما يعني عدم وجود اختالف بين افراد المجموعة

التجريبية في القياسين البعدى والتتبعي في الميارات القرائية .

الكممات المفتاحية:
 – 4فعالية

 – 2البرنامج التعميم العالجى .
 – 3التعميم المباشر .

 – 4ميارات القراءة

 – 0األطفال ضعاف السمع
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Abstract
The study aims to Developing reading Skills in Children with Hard of
Hearing on direct teaching using Instruction. The study sample consists
(14) Hard of Hearing children (male and female) from the hope school for
deaf and hearing impaired in port Said governorate that belongs to the
special education directorate .
The children ages are between (9 – 12) years. And they suffer from
hearing loss (50-70) decibel .The study sample divided into two groups. the
experimental group which consists of ( 3 male – 4 female ) and the second
group which is considered the adjusted group that consists of ( 3 male – 4
female ).
The study used the following tools: The data form for the child
(prepared by the researcher) and the reading Skills list for the Hard
Hearing pupil (prepared by the researcher). And the Remedial Instruction
program (prepared by the researcher).
The search results as follows: There are statistically significant
differences at the level (0.05) among the average degree ranks the
members of the experimental group l and adjusted group on the reading
Skills list for the Hard of Hearing pupils in the side of the experimental
group after applying the program. There are also statistically significant
differences at the level (0.05) among the degree ranks of the members of
the experimental group in the before and after measurements on the
degree of the reading Skills list for the Hard of Hearing children in the
side of the after measurement with no statistically significant differences at
the level ( 0.05 ) among the degree level for the members of the
experiential group in the measurements before and after the research on
the degree of the reading Skills list for the Hard of Hearing pupil. And
that means there were no deference between the members of the
experimental group in the measurement before the research and the
iterative measurement on the reading Skills.

Key words:
Effectiveness, Remedial Instruction Program, Direct Instruction,
Reading Skills , Hard of Hearing Children.
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مكدمة :
تعد حاسة السمع ىى أساس تكوين الشخصية اإلنسانية ،حيث من خالليا يتمكن اإلنسان من

تعمم المغة ،والتى يستخدميا فى التواصل والتفاعل مع بيئتو االجتماعية التى يعيش فييا ،كما ينظم

أفكاره وينقميا إلى اآلخرين بسيولة فتتسع دائرة اتصالو معيم ،ومن ثم تنمو لديو العديد من الجوانب

العقمية واالنفعالية واالجتماعية.

وبفقد ىذه الحاسة يشعر الفرد بوجود حاجز التخاطب بينو وبين اآلخرين والذى يحول دون

االتصال البشرى ودون التفاعل الثقافى والحضارى (مجدى عزيز  ،1553 ،ص.) 131

حيث أكدت نتائج العديد من الدراسات عمى أن األطفال ذوى اإلعاقة السمعية يختمفون فى نموىم

المعرفى عن األطفال السامعين ،كما أن لدييم صعوبات بالغة فى التواصل االجتماعى مع اآلخرين

نتيجة لعدم فيم اآلخرين ليم و لمغتيم الخاصة بيم ) ( Spencer, 1993, Pp. 275 -183

فى حين أشارت األدبيات المتعمقة بعالقة الفقدان السمعى بالتأثيرات االنفعالية واالجتماعية

والحاجات التربوية إلى أن ضعف السمع يؤثر عمى الكالم واالستيعاب وليا تأثيرات اجتماعية وانفعالية

تتطمب برامج تربوية خاصة لتحقيق حاجات الطفل المصاب بضعف السمع()Hughes,1998,P112

ولمقراءة مكانة خاصة في حياة التمميذ  ،فيي تمثل أىم الوسائل لديو في التفاعل داخل المدرسة

وخارجيا حيث تعتبر وسيمتو الرئيسية في الدرس والتحصيل في جميع المواد الدراسية  ،كما أنيا

مفتاحو األساسي لمنجاح فييا  ،واذا لم يتعمم التالميذ القراءة تعمماً جيداً  ،فإن طريقيم مسدود إلى كل
مادة دراسية تقدم ليم في سنوات الدراسة (ىانى الجمل  ، 1553 ،ص . ) 19

وعمى الرغم من أىمية القراءة لمتالميذ ضعاف السمع فإن ىؤالء التالميذ لدييم ضعف في ميارات

القراءة وأرجعت الدراسات ىذا الضعف إلى عناصر البرامج التي تقدم ليم من ميارات وأىداف ومحتوى

اع ىذه البرامج خصائص ىؤالء
وطرق تدريس ووسائل تعميمية وأنشطة وأساليب تقويم  ،حيث لم تر ِ
التالميذ وطبيعتيم وقدراتيم ولم ِ
اع األسس التي
تمب رغباتيم واحتياجاتيم وتنمي مياراتيم  ،كما لم تر ِ
ينبغي أن تبنى في ضوئيا تمك البرامج ( لبنى مطر ، 1551 ،ص . )05

وتمثل استراتيجية التعميم المباشر مدخل ىام جداً فى تعميم القراءة  ،واكساب المفردات المغوية لدى

التالميذ ضعاف السمع  ،حيث تشتمل برامجيا عمى عناصر التطوير المينى التى تساعد المعمم فى
تحقيق أقصى قدر ممكن من اتقان عممية تعميم القراءة واكساب مياراتيا لمتالميذ ابتداء من الوعى

الفونيمى والتعرف عمى الكممات ووصوالً إلى الفيم القرائى والطالقة المغوية (

. ) al,2007, p.12

Fletcher,et

كذلك ويتضح أن أى برنامج تعميمى لممعاقين سمعيا يجب أن يتحرى الدقة فى التعرف عمى

طبيعة اإلعاقة السمعية  ،وما أن كانت ىناك قدرات سمعية – ميما كانت ضعيفة – يمكن اإلعتماد
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عمييا كذلك ويجب اإلعتماد عمى المثيرات البصرية أو الممس أو النشاط الحركى فى تصميم البرنامج

التعميمى ( تيانى عثمان . ) 50 ، 1555 ،

ويمخص الباحث أن ميارة القراءة واحدة من الميارات األكاديمية األساسية  ،وتمعب حاسة السمع

دو ارً ىاماً فى اكتسابيا  ،ويعتبر التعميم المباشر أسموباً داعماً لمتدريب عمى ميارات القراءة لألطفال
ضعاف السمع حيث يتم اإلستفادة من البقايا السمعية الموجودة لدييم  ،وسوف يتصدى البحث الحالي

إلى تمك المشكمة من خالل اإلجابة عمى التساؤل الرئيس التالى " ما مدى فعالية برنامج التعميم

العالجى باستخدام التعميم المباشر في تنمية ميارات القراءة لألطفال ضعاف السمع ؟

وييدرج حتتُ التصاؤالت الفرعية التالية :
 - 4ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى رتب درجات أفراد المجموعتين (تجريبية/
ضابطة) عمى أبعاد قائمة الميارات القرائية لدى األطفال ضعاف السمع بعد تطبيق البرنامج

التعميمى العالجى؟

 - 1ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية عمى
أبعاد قائمة قائمة الميارات القرائية لدى األطفال ضعاف السمع قبل وبعد تطبيق البرنامج

التعميمى العالجى ؟.

 - 3ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية عمى
أبعاد قائمة الميارات القرائية لدى األطفال ضعاف السمع بعد تطبيق البرنامج

العالجى وبعد شيرين من انتياء التطبيق "المتابعة " ؟ .

التعميمى

ٍدف البخح :
يسعي البحث الحالي الي إمكانية التحقق من مدي فعالية برنامج التعميم العالجى باستخدام

التعميم المباشر في تنميو ميارات القراءه لدي األطفال ضعاف السمع .

أٍنية البخح :
تتضح أىمية الدراسة الحالية فى النقاط التالية -:

-1

تطبيق البرنامج التعميمى العالجى عمى أطفال ضعاف سمع آخرين فى حالة التأكد من فعاليتو فى

-2

ندرة الدراسات العربية واألجنبية ( فى حدود إطالعات الباحث ) فى ميدان تدريب األطفال ضعاف

-3

تعد المرحمة العمرية من (  )41-9سنوات من أىم المراحل العمرية فى حياة األطفال وخاصة

نتائج البحث الحالي.

السمع عمى تنمية الميارات القرائية باستخدام استيراتيجية التعميم المياشر.

ضعاف السمع  ،حيث تُبنى خالليا شخصيتيم المستقبمية  ،والتى تحدد أسموبيم فى التفاعل مع
مجتمعاتيم.
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اإلطار اليظرى :
احملور األول  :التعليه العالدى
يعد التعميم العالجى نمط من التعميم يعالج أوجو القصور التى يعانى منيا التالميذ فى مجاالت

أكاديمية عديدة مثل صعوبات القراءة  ،والتيجى  ،والكتابة  ،ويجب األخذ فى االعتبار عند عالج أوجو
القصور لدى التالميذ استخدام أساليب تعميمية معينة تتناسب مع ىذا القصور  ،باالضافة إلى تطبيق

برامج فردية لتمبية احتياجات كل تمميذ  ،وتوفير مواد عينية ممموسة أثناء العممية التعميمية  ،وتوفير

جو من الحب واأللفة بين المعمم والتالميذ يتضمن شعور التالميذ بتعاطف المعمم معيم ورغبتو فى

مساعدتيم ) . (Scruggs & Mastropieri,2006,p.25

ويعرف ىاالىان وآخرون (  ) Hallahan et. al, 2005التعميم العالجى بأنو " ذلك النمط من

التعميم الذى يتم إعداده فى سبيل التوصل إلى تصحيح أو عالج ألوجو القصور فى الميارات األساسية

التى يعانى منيا التالميذ أو فى أى منيا( عادل عبد اهلل  ، 1559 ،ص . ) 343

ويعرفو رينولدز وجانزين ) ) Reynolds & Janzen 2007 , p.1713بأنو " ذلك النمط من

التدخل اآلكاديمى الفعال الذى يقدم لمتصدى لممشكالت التى يعانى منيا التالميذ ذوى االحتياجات

الخاصة بشكل عام  ،وذوى صعوبات التعمم بشكل خاص  ،وغالباً ما تكون ىذه الصعوبات حادة أو
مستمرة  ،ويقدم ىذا النمط من التدخل اخصائيين أو خبراء متخصصين " .

ويعرف ينجر )  ( Unger , 2007 , p.935برامج التعميم العالجى بأنيا " مجموعة من

المساعدات اإلضافية التى تقدم أثناء فترة الراحة خالل اليوم الدراسى أو فى فترات ما بعد إنتياء اليوم

الدراسى  ،وذلك الستكمال دور البرامج التعميمية االلزامية عن طريق استخدام اساليب تعميمية غير

تقميدية لمحد من أوجو القصور التى يعانى منيا التالميذ فى المجاالت اآلكاديمية المختمفة " .

ويعرف الباحث التعميم العالجى بأنو " تدخل تدريسى يعتمد عمى عدد من األنشطة التى صممت

عمى أساس التشخيص الفردى لمتالميذ  ،وتقدم ىذه األنشطة وفقاً لمصعوبة التى أبداىا كل تمميذ أثناء
التشخيص  ،وتقدم ىذه األنشطة من خالل طرق تدريس خاصة كطريقة العروض التقديمية عمى
الحاسب اآللى  ،وطريقة الممارسة التعميمية  ،وطريقة األلعاب التعميمية.

خصائص التعليه العالدى :
 – 4أنو عممية مستمرة ال تتوقف عند مرحمة معينة باعتبار أن حالة ذوى الحاجات الخاصة ليست
حالة عارضة تنتيى بمجرد تفوقو فى التعميم .

 – 1أنيا عممية مرنة  ،قابمة لمتغيير والتعديل من حيث األىداف التى ييتم بتحقيقيا أو من حيث
مستوى الخدمات أو الوسائل أو الطرق المستخدمة وفقاً لتغير حالة المعاق .
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 – 3أنيا عممية ترتبط بعمميات تقويم شامل تعتمد عمى عمميات تشخيص مصاحبة ليا عبر جميع
المراحل التى يمر بيا المعاق .

 – 1ترتبط بحاجات المعاقين من خالل التعرف عمييا بشكل مستمر  ،مع ضرورة تغيير البرامج
المستخدمة وفقاً ليذه الحاجات .

 – 0يقوم بتنفيذ برامج التعمم العالجى مجموعة من المتخصصين النفسائيين والتربويين واألطباء
والمتخصصين فى الرعاية االجتماعية وأسر ذوى الحاجات الخاصة .
( منير خميل  ،وأمل الدوه  ، 1545 ،ص ص . )44 - 45

احملور الجاىى  :التعليه املباشر
يرى أنصار التعميم المباشر أنو اسموب منظم لمغاية ؛ ألنو يساعد فى اكتساب التالميذ الميارات

األساسية  ،ويوفر المزيد من جيد المعمم  ،كما يمكن تطبيقو فى حاالت خاصة مثل تنمية الميارات

المختمفة لدى ذوى االحتياجات الخاصة ). (Snowman et. Al., 2012, p.449

ويعرف الرسون وكيوبر )  ( Larson & Keiper , 2013, p.128التعميم المباشر بأتو "

مصطمح يرادف مصطمح التدريس الواضح أو الصريح  ،ويقوم عمى تعميم المعمومات لمتالميذ واكسابيم

الميارات بطريقة مباشرة وواضحة خطوة بخطوة تحت اشراف وتوجيو المعمم " .

ويعرفو كنامو وآخرون ) ( Cennamo et.al.,2012, p.500بأنو "مجموعة متنوعة من

الطرق أو الوسائل التعميمية التى تستخدم بغرض تعميم المحتوى المطموب ،وتوفير الممارسة لضمان

اتقان ىذا المحتوى".

ويعرفو الباحث بأنو " نموذج تعميمى يسير وفق اجراءات محددة تتضمن تقسيم الميمة إلى

مجموعة من الخطوات  ،مع تقديم النمذجة الفعالة لكل خطوة  ،واتاحة الفرصة أمام التالميذ لمممارسة

الموجيو  ،ويتضمن التقييم المستمر ألداءات التالميذ مع توفير التعزيز الفورى لإلجابات الصحيحة

والتغذية الراجعة لإلجابات الخاطئة  ،واعادة التعمم إذا لزم األمر  ،حتى يصل التالميذ إلى مرحمة

الممارسة المستقمة " .

احملور الجالح  :مَارات الكراءة
تعد ميارة القراءة واحدة من الميارات األكاديمية األساسية  ،وتشترك فى آدائيا حواس وقدرات

متعددة كالقدرة عمى اإلدراك  ،والتعرف  ،والنطق  ،والفيم  ،والنقد  ،وتمعب حاسة السمع دو ارً ىاماً فى

اكتسابيا  ،حيث أن ميارة القراءة تُبنى باألساس عمى النطق والكالم والتى عادة ما يكتسبيا من خالل
تفاعمو مع أفراد المجتمع عن طريق حاسة السمع  ،ووجود أى من الضعف السمعى ينعكس سمباً عمى
سرعة تعمم القراءة .
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يعرف عادل عبد اهلل (  ، 1552ص  ) 15ميارات القراءة بأنيا " ميارة تحميل حروف الكممة

ميارة التعرف عمى الكممة  ،طالقة وتمقائية القراءة  ،الفيم القرائى " .

كما يوضح رشدى طعيمو  ،ومحمد عالء الدين (  ، 1552ص  ) 155أىم ميارات القراءة "

نطق األصوات نطقاً صحيحاً  ،التمييز بين األصوات المتشابيو  ،تنغيم الصوت بطريقة مقبولة ،الوقوف

الجيد عند مواطن الكممة " .

ويعرف الباحث ميارات القراءة في البحث الحالي " ىى مدى قدرة األطفال ضعاف السمع عمى

التعرف عمى الحروف اليجائية  ،والتعرف عمى الكممات ومقاطعيا  ،والطالقة فى قرائتيا  ،وفيما
قرائياً ".

تصخيص الضعف الكرائى
تشير نصرة عبد المجيد (  ، 1550ص  )11أن ىناك عالمات مصاحبة لمضعف القرائى

بعضيا يختص بالجانب العصبى الحركى مثل عدم القدرة عمى معرفة التوجييات  ،وعدم تمييز اليمن

من اليسار  ،كما أن ىناك مؤشرات نفسية كاالندفاعية  ،وفرط النشاط  ،ومؤشرات تتعمق بالمغة بصفة

عامة يعانى منيا ىؤالء األطفال من عدم القدرة عمى التركيز واالسترجاع  ،وفى جانب القراءة الصامتو

تعترض ىؤالء صعوبة شديدة فى عممية الفيم وخصوصاً فى المحتوى  ،أما الصعوبة األكثر شدة

ووضوحاً فى جانب القراءة الجيرية حين يكون األطفال ضعاف جداً فى ىذا الجانب  ،وما يتبع ذلك من
أنواع عديدة من األخطاء مثل اإلضافة  ،واإلبدال  ،والحذف  ،والتكرار  ،ىذا يؤكد ضرورة أن يؤخذ فى

االعتبار جانبى القراءة الصامتو والجيرية معاً عند تشخيص الضعف القرائى .
خصائص مَارات الكراءة
يمكن إبراز خصائص ميارات القراءة فيما يمى - :

 – 4تحتاج ميارات القراءة إلى ممارسة وتدريب لكى تنمو وتتكون .

 – 1تنمو ميارات القراءة بصورة تراكمية  ،حيث تعد فى المراحل السابقة أساساً لمنمو فى المراحل
الالحقة

 – 3ال تقف ميارات القراءة عند حد اإلدراك والفيم  ،بل تتطمب تفاعل القارئ مع النص والتفكير فيو
ككائن حى .

 – 1تتكون ميارات القراءة من عمميتين إحداىما خارجية ظاىرة من خالل القراءة واخراج األصوات
والعممية الثانية داخمية مستترة تركز عمى فيم المقروء بمستوياتو المختمفة .

 – 0القراءة عممية بنائية نشطة ومستمرة توجييا أىداف محددة  ،فالقارئ يعتمد عمى خبراتو السابقة
فى فيم النص  ،واستيعابو ونقده  ،كما أنو يتوقف عمى طبيعة النص المقروء .
( محمد حمدان  ، 1552 ،ص . )445
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األىصطة التى تصاعد على حتصني مَارات الكراءة
 - 4التمييز بين األشكال والصور التى تتجو جية اليمين  ،وتمك التى تتجو جية اليسار .
 - 1التمييز بين الجزء األعمى  ،والجزء األسفل فى الصور والرسومات .
 - 3التمييز بين األشكال والصور المتشابية  ،والمختمفة .

 - 1تدريب التمميذ عمى تحريك عينو من اليمين إلى اليسار من خالل التوصيل بين الصور واألشكال.
 - 0الربط بين الصورة والكممة من خالل التعرف عمى الحرف األول لمكممة .
 - 2التمييز بين الكممات المتشابية فى حروف معينة

( السيد عمى  ، 1545 ،ص ص . )110 - 111

ويمخص الباحث إن تعرف األطفال ضعاف السمع عمى الحروف اليجائية المتشابو منيا والمختمف

والتعرف عمى الكممات ومقاطعيا  ،وتدريب أعين األطفال عمى القراءة من اليمين إلى اليسار  ،وتدريب
األطفال ضعاف السمع عمى القراءة بطالقة من خالل القراءة الجمعية الجيرية وفيم محتوى النص

القرائى تساعد عمى تحسين ميارات القراءة .
احملور الرابع  :الطفل ضعيف الصنع

يعد الفقد السمعى من أخطر أنواع الفقدان الحسى الذى يمكن أن يتعرض لو الفرد  ،لما يتمتع بو

السمع من أىمية كبيرة فى تشكيل مفاىيمنا وعالمنا اإلدراكى ولما ليذه الحاسة من تأثير بالغ عمى

النمو الشخصى واإلجتماعى .

يعرف موريس (  )Moores ,1996 , P. 213الطفل ضعيف السمع بأنو" ذلك الطفل الذى

يتراوح الفقد السمعى لديو بين ( )29 – 30ديسيبل ويسبب لو صعوبة وليس إعاقة فى فيم الكالم من

خالل األذن وحدىا أو بدون استعمال السماعة الطبية ".

ويعرف عادل عبد اهلل (  ، 1551ص  ) 400األطفال ضعاف السمع بأنيم " األفراد الذين يعانون

من قصور فى حاسة السمع يتراوح من درجتو بين (  ) 10إلى أقل من (  ) 05ديسيبل وىو األمر
الذى ال يعوق قدراتيم من الناحية الوظيفية عمى اكتساب المعمومات المغوية عن طريق أذنيم بشكل

مباشر  ،أو باستخدام المعينات الالزمة  ،حيث يكون لدى ىؤالء األطفال بقايا سمع تجعل حاسة السمع

تؤدى وظيفتيا بدرجة ما  ،وذلك استناداً عمى مصدر الصوت الذى يجب أن يكون فى حدود قدراتيم

السمعية " .

حيث تعتبر اإلعاقة السمعية إعاقة لغوية بالدرجة األولى وذلك بسبب التأثير الواضح عمى اكتساب

المغة فاألطفال ذوو الفقدان السمعى فرصيم محدودة فى السماع من مصادر صوتية متنوعة حتى مع

أكثر المعينات السمعية  ،ويتعمم المعاقين سمعياً بشكل أفضل إذا ما تضمن الموقف مثيرات حسية
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متعددة كاألصوات واأللوان والروائح واألنماط المختمفة والحركة  ،والمعاق سمعياً لديو القابمية لمتعمم

والتفكير التجريدى مالم تصاحب إعاقتو بتمف دماغى ( عادل عبداهلل محمد  ،1551 ،ص.)151

ويعتمد التحصيل الدراسى لدى األفراد المعوقين سمعياً بدرجة كبيرة عمى عاممين ميمين ىما :

درجة الفقد فى القدرة السمعية والبقايا المغوية  ،ووجود الخبرات المتصمة بالبيئة واألشياء المحيطة

بيؤالء المعوقين  ،فإذا تواجد المعوقون فى بيئة لغوية غنية بالمفردات المفظية فإنيم عادة ما ينجحون
فى جوانب كثيرة من التحصيل األكاديمى.(Cole, M., & Cole , S ., 1997, P. 400) .

ويعرف الباحث األطفال ضعاف السمع بأنيم " ىم الذين لدييم صعوبة فى القدرة السمعية بدرجة

ما  ،ويمكنيم اإلستجابة لمكالم المسموع إذا وقع فى حدود قدرتيم السمعية باستخدام المعينات السمعية

أو بدونيا ويحتاجون فى تعميميم إلى تقديم خدمات التربية خاصة " .

تعكيب على اإلطار اليظرى :
يتضح لمباحث أن األطفال ضعاف السمع يعانون العديد من الصعوبات اآلكاديمية  ،وخاصة تعمم

ميارات القراءة نتيجة لفقدىم جزء من حاسة السمع ،كما أن صعوبات القراءة تؤثر بشكل سمبى عمييم

كما ينعكس عمى مجتمعيم ،لذلك فيم يحتاجون إلى برامج تدريبية وغيرىا من المساعدات ممن حوليم

وىذا ما دفع الباحث لتقديم برنامجو التعميمى العالجى فى بحثو الحالي لتنمية ميارات القراءة لألطفال

ضعاف السمع ،معتمدا عمى استراتيجية التعميم المبشر والتى يرى الباحث مالئمتيا لعينة بحثو ،حيث
أن ىؤالء األطفال يعانون من نقص فى الحصيمة المغوية ،ونقص فى الخبرات ،كما تستحث الطفل

السمبى لكى يتعمم ،وال تحتاج إلى وقت طويل خاصة أن األطفال ضعاف السمع يعانون من الممل

ويحتاجون إلى تنوع األنشطة ،والتى تتوفر فى تنوع فنيات ذلك البرنامج التدريبى .

دراشات شابكة:
لما كان البحث الحالي ييدف إلى التحقق من مدى فعالية استخدام التعميم العالجى باستخدام

التعميم المباشر في تنمية ميارات القراءة لألطفال ضعاف السمع  ،لذا سوف يعرض الباحث بعض

الدراسات العربية واألجنبية التى تتصل بموضوع البحث  ،حيث قام بتصنيف ىذه الدراسات إلى محورين

تختص أوليا  :بالبحوث والدراسات التى تناولت تنمية ميارات القراءة لألطفال ضعاف السمع  ،بينما
تختص الثانية  :بالدراسات التى تناولت تعميم وتنمية ميارات األطفال ضعاف السمع بمساعدة التعميم

المباشر .

وسوف يتناول الباحث ىذه الدراسات عمى أساس البعد الزمنى من األقدم إلى األحدث ،من خالل

توضيح اليدف منيا والعينة التى طبق عمييا  ،واألدوات التى تم استخداميا  ،لالستفادة من النتائج

التى توصمت إلييا وما اقترحتو من توصيات ،فى صياغة فروض الدراسة الحالية كما يمى-:
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أوال  :دراشات تياولت تينية مَارات الكراءة لألطفال ضعاف الصنع .
دراسة ىاريس  ،ومورينو )  ) Harris & Moreno, 2006ىدفت إلى مقارنة األطفال ضعاف

السمع الضعاف فى قدرة القراءة مع األطفال ضعاف السمع الجيدين فى قدرة القراءة وقد تألفت عينة

الدراسة من ( )45طفالً من المرحمة اإلبتدائية وتراوحت أعمارىم ما بين ( ) 5 – 0سنوات وكميم
يممكون فقد سمعى ( )00ديسيبل عمى األقل  ،وتكونت أدوات الدراسة :اختبارات الفيم القرائى  ،اختبار

التيجى اختبار وضوح الكالم  ،اختبار قراءة الكالم  ،وقد توصمت نتائج الدراسة إلى أن األطفال جيدى
القراءة حصموا عمى درجات أعمى فى اختبار الفيم القرائى والتيجى وتوضيح المقاطع فى التيجى كذلك
أنتجوا أخطاء لفظيو أقل من األطفال ضعيفى القراءة .

كما ىدفت دراسة سالفاتور دراسة ( ) Salvatore, 2008إلى التحقق من شدة الفقد السمعى

وميارات الوعى الصوتى  ،والعمر الزمنى كمنبئات لنجاح القراءة لدى األطفال ضعاف السمع وتكونت

عينة الدراسة من (  ) 40طفالً تتراوح أعمارىم ما بين (  ) 41 – 45عاماً موزعين كالتالى طفل

(  ) 4لديو فقد سمعى متوسط يتراوح ما بين (  ) 00 – 14ديسيبل  ،وتسعة (  ) 9أطفال لدييم فقد
سمعى شديد يتراوح ما بين (  ) 05 – 02ديسيبل  ،وخمسة (  ) 0أطفال لدييم فقد سمعى خفيف

يتراوح ما بين ( )15 – 15ديسيبل  ،وطفل (  ) 4لديو فقد سمعى شديد يتراوح ما بين( ) 95 – 04

ديسيبل  ،وطفل (  ) 4لديو سمع عادى  ،وكانت أدوات الدراسة ىى  :اختبار المعالجة السمعية

اختبار القراءة الشفوية  ،وأظيرت نتائج الدراسة إلى أن شدة الفقد السمعى ال تؤثر عمى نجاح تعمم
القراءة لدى االطفال فى عمر المدرسة .

وفى دراسة فراس سميم (  ) 1541ىدفت إلى إمكانية التحقق من مدي فاعمية برنامج لغوى فى

تنمية االستيعاب السمعى وأثره عمى تحسين الميارات القرائية لدى األطفال ضاف السمع فى المرحمة

اإلبتدائية فى مدينة جدة  ،وتكونت عينة الدراسة من (  ) 11طفالً من األطفال ضعاف السمع من
مدرسة مروان بن عبد الممك من الصف األول والثانى  ،ويتراوح مقدار الضعف السمعى لدييم ما بين

(  ) 05 : 30ديسيبل  ،وتكونت أدوات الدراسة من مقياس الميارات اإلستيعاب السمعى ومقياس
الميارات القرائية و البرنامج التدريبى المقترح إعداد الباحث  ،وأسفرت نتائج الدراسة عمى وجود فروق
دالة أحصائيا فى ميارات السمعى بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة وذلك لصالح المجموعة

التجريبية  ،وجود فروق دالة أحصائيا فى التحصيل الدراسى ( ميارات القراءة ) بين أفراد المجموعتين
التجريبية والضابطة وذلك لصالح المجموعة التجريبية .

كما ىدفت دراسة رشا حسين (  ) 1541إلى التعرف عمى مدى فعالية برنامج تدريبى فى تنمية

الميارات القرائية وأثره فى تحسين مفيوم الذات اآلكاديمى لدى المراىقين ضعاف السمع  ،وتكونت
عينة الدراسة من (  ) 42تمميذاً من المراىقين ضعاف السمع  ،مقسمة إلى مجموعتين  :المجموعة

العدد الجاىي والعصروٌ – يوىيو  2017و

996

دللة نلية الرتبية – دامعة بورشعيد

التجريبية وعددىم (  ) 5تالميذ ضعاف سمع من الجنسين (  3إناث  0 ،ذكور )  ،المجموعة

الضابطة وعددىم (  ) 5تالميذ ضعاف سمع من الجنسين (  3إناث  0 ،ذكور )  ،وتتراوح نسبة

الفقد السمعى لدييم من (  ) 05 – 05ديسيبل حيث تكونت أدوات الدراسة من  :استمارة جمع بيانات
أولية عن األطفال ضعاف السمع  ،اختبار ذكاء غير لفظى لمصم وضعاف السمع  ،مقياس المستوى

االجتماعى االقتصادى الثقافى لألسرة المصرية  ،مقياس الميارات القرائية  ،مقياس مفيوم الذات

اآلكاديمى  ،وقد أظيرت نتائج الدراسة  :وجود فروق ذات داللة احصائياً بين متوسط رتب درجات أفراد

المجموعتين التجريبة والضابطة فى القياس البعدى عمى مقياس الميارات القرائية لصالح أفراد
المجموعة التجريبية  ،وجود فروق ذات داللة احصائياً بين متوسط رتب درجات أفراد المجموعتين
التجريبة والضابطة فى القياس البعدى عمى مقياس مفيوم الذات لصالح أفراد المجموعة التجريبية .

ثاىيــا  :دراشات تياولت تعليه وتينية مَارات األطفال ضعاف الصنع باشخداو التعليه املباشر.
وأجرى أدمز  ،وكارنين ) ) Admas&Carnin 2003سبعة عشر دراسة طبقت عمى حوالى

ثمثمائة ( ) 355تمميذ بيدف بحث فعالية برامج التعميم المباشر فى تعميم القراءة  ،وأشارت أىم نتائج

ىذه الدراسات إلى الفعالية المرتفعة لبرامج التعميم المباشر لمتالميذ ضعاف السمع  ،حيث وصمت نسبة

الفعالية إلى (  ، ) . ,93وبالتالى أكدت ىذه الدراسات عمى أن برامج التعميم المباشر تعد عنصر
أساسى فى تعميم القراءة لمتالميذ ضعاف السمع ) . ( Fletcher et.al.,2007,pp.132-133

كما أجرى فينج وآخرون )( Fung , et al. , 2005ىدفت إلى معرفة أثر برنامج قائم عمى

تعميم القراءة بأسموب التعميم المباشر مع الطمبة الصم وضعاف السمع وقد اشتممت عينة الدراسةعمى

( )15طفل أصم وضعيف سمع ،مقسمو إلى ( )41طفل أصم )41( ،طفل ضعيف سمع من مرحمة
الروضة والمدرسة اإلبتدائية فى ىونج كونج وقد قورن ىذا األسموب باألسموب المألوف الذى يتبعو
المعممين فى تعميم القراءة لألطفال ،وقد اشارت نتائج الدراسة بعد ثمان أسابيع من التطبيق إلى تأثير

البرنامج القرائى فى اكتساب المفردات وتحسين القدرات القرائية.

دراسة صباح حمدان ( )1550والتى ىدفت إلى التعرف عمى مدى فاعية برنامج تعميمى قائم

عمى التعميم المباشر فى تحسين ميارات القراءة والكتابة لدى ضعاف السمع  ،وتكونت عينة الدراسة

من ( )15طفالً تتراوح أعمارىم من ( )45 – 5سنوات  ،وتراوحت درجة الضعف السمعى من

( )15 – 10ديسيبل حيث تم تقسيميم بالتساوى إلى مجموعتين  ،المجموعة التجريبية ( )45طفالً
والمجموعة الضابطة ( )45طفالً  ،و قد استخدمت الباحثة االدوات التالية استمارة جمع البيانات

االولية الخاصة بالطفل ( اعداد الباحثة)  ،مقياس تنمية ميارات القراءة والكتابة (اعداد الباحثة)
البرنامج التعميمى لتنمية ميارات لمقراءة والكتابة باستخدام فنيات التعميم المباشر (اعداد الباحثة)
وأسفرت نتائج الدراسة عمى أنو توجد فروق ذات داللة احصائية بين التقييم القبمى والتقييم البعدى
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لممجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج  ،توجد فروق ذات داللة احصائية بين المجموعة التجريبية و

المجموعة الضابطة بعد تطبيق البرنامج  ،ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين المجموعة التجريبية
و المجموعة الضابطة قبل التعرض لمبرنامج  ،حيث ان مستوى الداللة اكبر من ( )5,50و ىى غير

دالة .

وميهً صياغة فروض البخح احلالية ننا يلى-:
 -4توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية
والمجموعة الضابطة عمى أبعاد قائمة الميارات القرائية لدى األطفال ضعاف السمع لصالح

المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج التعميمى العالجى .

 -1توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية فى
القياس القبمى والبعدى عمى أبعاد قائمة الميارات القرائية لدى األطفال ضعاف السمع لصالح
القياس البعدى بعد تطبيق البرنامج التعميمى العالجى .

- 3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية بعد
تطبيق البرنامج التعميمى العالجى وبعد شيرين من انتياء التطبيق عمى أبعاد قائمة الميارات

القرائية لدى األطفال ضعاف السمع .

حدود البخح  :تتخدد حدود الدراشة احلالية فينا يلى :
أوال  :امليَج املصتخدو
استخدم الباحث المنيج شبو التجريبى بيدف التحقق من فعالية البرنامج التعميمى العالجى

باستخدام التعميم المباشر فى تنمية ميارات القراءة لألطفال ضعاف السمع .
أ-

المتغير المستقل  :وىو المتغير المراد قياس تأثيره عمى المتغير التابع والمتمثل فى البرنامج

ب-

المتغير التابع  :وىو المتغير المراد قياسو والمتمثل فى ميارات القراءة لدى األطفال ضعاف

ت-

المتغيرات الوسيطة  :وىى المتغيرات التى يتم ضبطيا وعزل تأثيرىا بين المتغيرات المستقمة

التعميمى العالجى المقدم لألطفال ضعاف السمع .
السمع .

والمتغيرات التابعة والمتمثمة فى العمر الزمنى (السن) ،العمر العقمى (الذكاء) ،نسبة الفقد

السمعى ،المستوى االجتماعى االقتصادى الثقافى ،ميارات القراءة .

ثاىيا  :عيية البخح:
تكونت من ( )41طفالً ضعيف السمع (ذكور واناث) المقيدين بمدرسة األمل لمصم وضعاف السمع

بمحافظة بورسعيد والذين تتراوح أعمارىم من ( )41-9سنوات ،كما يعانون من فقد سمعى ()05-05
ديسيبل ودرجاتيم عمى اختبار الذكاء ما بين ( )450-95ولدييم مشكمة قرائية تتمثل فى ( التعرف
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عمى الحروف -التعرف عمى الكممات – الطالقة – الفيم القرائى ) ،والتى سجمت أقل الدرجات عمى
قائمة الميارات القرائية لدى األطفال ضعاف السمع .

ثالجاً  :أدوات البخح :
استخدم الباحث األدوات اآلتية :
 - 4أدوات ضبط العينة :

( إعداد الباحث )

أ  -استمارة بيانات خاصة بالطفل

استُخدمت لجمع بيانات عن الطفل وتشمل عمى :اسم الطفل ،النوع ،تاريخ الميالد ،درجة الفقد
السمعى باألذن اليمنى واليسرى ،درجة ذكاء الطفل ،وطرق اتصالو مع المحيطين بو ،وأخي ار بيانات

خاصة عن األسرة وتشمل :مستوى تعميم الوالدين ،والمستوى االجتماعى واالقتصادى لألسرة.
 -1أدوات التحقق من صحة الفروض  :وتتمثل فى :

أ  -قائمة الميارات القرائية لألطفال ضعاف السمع.

وتكر ار لدى التمميذ ضعيف
ا
أعدىا( الباحث) بيدف التعرف عمى أىم الميارات القرائية شيوعا

السمع داخل الفصل أو فى المدرسة عموما ،والتى تم تطبيقيا من خالل معممى التالميذ ضعيف

السمع وتم تحديد أبعاد القائمة بحيث تتناسب مع الفئة العمرية من ( )41- 9عام ،كما تتناسب

مع خصائص اإلعاقة السمعية ،وأن تكون ظاىرة لممعمم حتى يستطيع مالحظتيا بسيولة.

وصف الكائنة:
تكونت القائمة من أربع أبعاد ،بحيث تكون ىذه العبارات مرتبطة بالبعد الذى تنتمى إليو وأن

تكون معبرة عن الميارات القرائية والتى يستطيع المعمم الحكم عمييا بصورة صادقة ،وىذه األبعاد

ىى-:

أ  -التعرف عمى الحروف (  0عبارات ) .
ب  -التعرف عمى الكممات ( 0عبارات) .

ج -الطالقة في القراءة (0عبارات) .
د  -الفيم القرائى (  0عبارات )

تكيني الكائنة
ولكى يتمكن الباحث من تطبيق قائمة الميارات القرائية عمى عينة بحثو فقد قام بحساب صدق

وثبات القائمة الذى تناوليا بحثو الحالي وذلك لمتأكد من كفاءتيا عمى عينة بحثو فى الفئة العمرية من

( )41-9سنوات واتبع فى ذلك الخطوات التالية :
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أوال :الدراشة االشتطالعية
 -1قام بتطبيق دراستو االستطالعية لقائمة الميارات القرائية لألطفال ضعاف السمع عمى عينة
مماثمة لمعينة النيائية فى بحثو الحالي قواميا ( )35طفالً بمدارس األمل لمصم وضعاف السمع

بمحافظات ( اإلسماعيمية  -العريش بشمال سيناء) ،عمى أبعاد ( التعرف عمى الحروف –

التعرف عمى الكممات – الطالقة في القراءة – الفيم القرائى) وذلك لمتعرف عمى وضوح العبارات
ومناسبتيا لألطفال ضعاف السمع ولحساب صدق وثبات القائمة.

ثاىيا :صدم الكائنة Validity

قام الباحث بحساب التجانس الداخمي لقائمة الميارات القرائية لدى األطفال ضعاف السمع  ،عمى

أبعاد ( التعرف عمى الحروف – التعرف عمى الكممات – الطالقة في القراءة – الفيم القرائى) من خالل
حساب معامالت االرتباط بين درجات التالميذ عمى كل مفردة والدرجة الكمية لمبعد الذى تنتمي إليو
وتوصل إلى أن جميع معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة والدرجة الكمية دالة عند مستوي داللة

إحصائية (  ، )5.54مما يدل عمى تمتع القائمة بدرجة صدق عالية.

ثالجا :ثبات الكائنة Reliability

وبمقارنة قيمة معامل الثبات الفا( )αبعد حذف كل مفردة عمى حدة بقيمة الفا( )αالكمية لقائمة

الميارات القرائية لدى األطفال ضعاف السمع  ،كانت قيمة الفا( )αالكمية لمقائمة أكبر من جميع قيم

الفا( )αبعد حذف كل مفردة ،مما يدل عمى توافر شرط الثبات بدرجة مقبولة عمميا فى قائمة الميارات
القرائية لدى األطفال ضعاف السمع .

ب -البرنامج التعميمى العالجى فى تنمية ميارات القراءة لألطفال ضعاف السمع (إعداد الباحث ) .

ييدف البرنامج إلى تنمية ميارات القراءة ألطفال ضعاف السمع الذين تتراوح أعمارىم من ()41-9
سنوات ،وتشمل ( ميارة التعرف عمى الحروف  ،وميارة التعرف عمى الكممات  ،وميارة الطالقة فى

القراءة  ،وميارة الفيم القرائى )  ،وعددىم (  ) 15عبارة .

حتديد الفييات املصتخدمة فى الربىامج :
نظ ار العتماد البرنامج التعميمى العالجى لمبحث الحالي عمى فنيات التعميم العالجى باستخدام

التعميم المباشر والتى تشتمل عمى فنيات ىي  :الحوار والمناقشة -النمذجة  -التعزيز -اإلنصات –
الممارسة التغذية الراجعة -الواجبات المنزلية  ،وقد تم اختيار ىذه الفنيات حيث تتناسب مع طبيعة
األطفال ضعاف السمع في تنمية ميارات القراءة لدييم من ناحية وخصائص ىؤالء األطفال من ناحية

أخرى .
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تحديد األدوات المستخدمة فى البرنامج وتتضمن  :السبورة – أقالم سبورة ممونة  -جياز
الكمبيوتر  ،وجياز عرض المعمومات )  ( Data showلعرض الفديوىات الخاصة بمخارج الحروف

وقراءة الكممات.

ويتكون البرنامج التعميمى العالجى فى الدراسة الحالية من ( )30جمسة ،بواقع ثالثة جمسات فى

اإلسبوع أيام ( األحد – الثالثاء – الخميس) بما فييا خمس جمسات تمييدية  ،وجمستان ختاميتين.

إجراءات تقييم البرنامج :

يتم التقييم عمى ثالث مراحل :

المرحمة األولى  :قبل تطبيق البرنامج التعميمى العالجى  ،وذلك من خالل القياس القبمى الذى
يحدد مستوى ميارات القراءة لدى األطفال ضعاف السمع عمى أبعاد قائمة الميارات

القرائية لدى األطفال ضعاف السمع .

المرحمة الثانية  :من خالل تطبيق القائمة مرة أخرى ( القياس البعدى) ،ومقارنتو بالقياس القبمى
لمتأكد من وجود تنمية لمميارات القرائية لمعينة التجريبية.

المرحمة الثالثة  :القياس التتبعى تم تقييم استمرار فعالية البرنامج التعميمى العالجى من خالل
تطبيق القياس التتبعى بعد شيرين من انتياء البرنامج.

األشاليب اإلحصائية
أ -لحساب تجانس العينة :تم استخدام المتوسط الحسابى واالنحراف المعيارى لمكشف عن الفروق
بين العينة .

ب -لتقنين قائمة الميارات القرائية لألطفال ضعاف السمع  :تم استخدام أسموب الفا كرونباخ.
ت -لمتحقق من صحة الفروض :تم استخدام األساليب اإلحصائية الالبارامترية التالية :

 اختبار مان ويتني : Mann-Whitneyلمكشف عن الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة. اختبار ويمكوكسون ) : Wilcoxon (Wلمكشف عن الفروق بين القياس القبمى والبعدىلممجموعة التجريبية ،وكذلك القياس البعدى والتتبعى لنفس المجموعة.

ىتائج البخح وتفصريٍا
 -اختبار صحة الفرض األول :

ينص الفرض األول عمى أنو "توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى رتب درجات أفراد

المجموعة التجريبية  ،والمجموعة الضابطة عمى أبعاد قائمة الميارات القرائية لألطفال ضعاف السمع
لصالح المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج التعميمى العالجى ".

والختبار صحة ىذا الفرض تم استخدام اختبار مان ويتنيMann-Whitney

لمعرفة داللة

الفروق بين متوسطى المجموعات الصغيرة المستقمة ،وكانت النتائج كما يوضحيا الجدول التالي:
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جدول ()4

يوضح داللة الفروق بين متوسطى رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة
عمى أبعاد قائمة الميارات القرائية لألطفال ضعاف السمع

م

المتغــيرات

التجريبية(ن= )0

الضابطة(ن= )0

متوسط

مجموع

متوسط

مجموع

الرتب

الرتب

الرتب

الرتب

U

Z

الداللة

4

التعرف عمى الحروف

44.55

00.55

1.55

15.55

5.55

3.24-

دال

1

التعرف عمى الكممات

45.32

01.05

1.21

31.05

1.05

1.03-

دال

3

الطالقة في القراءة

9.52

29.55

0.41

32.55

5.55

1.15-

دال

1

الفيم القرائى

45.55

05.55

0.55

30.55

0.55

1.21-

دال

المجموع الكمي

45.93

02.05

1.55

15.55

5.05

3.44-

5.50

عند
عند

5.50
5.50

عند
عند

5.50
دال

5.50

عند

يتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى ( ،)5,50بين متوسطى رتب

درجات أفراد المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة عمى أبعاد قائمة الميارات القرائية لصالح

المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج التعميمى العالجى  ،مما يعني وجود اختالف بين افراد
المجموعة التجريبية عن افراد المجموعة الضابطة بعد تطبيق البرنامج التدريبى في الميارات القرائية

( التعرف عمى الكممات – التعرف عمى الحروف – الطالقة في القراءة – الفيم القرائى ).

تفصري ىتائج الفرض األول :
أظيرت نتائج ىذا الفرض وجود فروق بين القياسين القبمى والبعدى لممجموعة التجريبية عمى

أبعاد قائمة الميارات القرائية ( التعرف عمى الكممات – التعرف عمى الحروف – الطالقة في القراءة –

الفيم الق ارئى ) والدرجة الكمية  ،حيث يتضح من الجدول السابق أن قيمة ( )Zكانت جميعيا دالة عند
 5.50لصالح القياس البعدى.

ويمكن تفسير تمك النتائج بأن تطبيق البرنامج التعميمى العالجى عمى أطفال المجموعة التجريبية

أدى إلى تنمية الميارات القرائية لألطفال ضعاف السمع من سن (  ) 41 – 9عام  ،والمتمثمة فى

( التعرف عمى الكممات – التعرف عمى الحروف – الطالقة في القراءة – الفيم القرائى ) .
ويتفق ىذا مع ما توصمت إليو نتائج دراسة (

ىاريس  ،ومورينو ،

& Harris

 Moreno,2006؛ سالفاتور  Salvatore, 2008 ،؛ فراس سميم  )1541 ،فى تنمية ميارات

العدد الجاىي والعصروٌ – يوىيو  2017و

1002

دللة نلية الرتبية – دامعة بورشعيد

القراءة لألطفال ضعاف السمع  .حيث أكدت الدراسات عمى أن أىمية استخدام البرامج التعميمية

العالجية المختمفة في تعميم القراءة ومياراتيا .

ويؤكد ذلك عمى أن البرنامج التعميمى العالجى المستخدم فى البحث الحالى قد أثبت فعاليتو في

تنمية الميارات القرائية لدى األطفال ضعاف السمع  ،مما ساعدىم عمى تحقيق قدر مناسب من القراءة
بطالقة  ،وما لو من تأثيرات إيجابية عمى اإلندماج فى مجتمعيم بشكل يقرب إلى السواء.

اختبار صخة الفرض الجاىى
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية فى القياس

القبمى والبعدى عمى أبعاد قائمة الميارات القرائية لصالح القياس البعدى بعد تطبيق البرنامج التعميمى

العالجى  .ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم استخدام اختبار ويمكوكسون) Wilcoxon (Wلحساب
الفروق بين متوسطى رتب درجات المجموعات الصغيرة المرتبطة  ،وداللتيا اإلحصائية  .وكانت النتائج
كما يوضحيا الجدول التالي:

جدول ()1

يوضح حساب الفروق بين متوسطى رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية فى القياسين
القبمى والبعدى عمى أبعاد قائمة الميارات القرائية لدى األطفال ضعاف السمع

م

المتغــيرات

4

التعرف

الحروف

الرتب الموجبة

1

التعرف عمى الكممات

الرتب السالبة

5

الرتب الموجبة

0

3.05

3

الطالقة في القراءة

الرتب السالبة

5

5.55

5.55

الرتب الموجبة

0

1.55

15.55

1

الفيم القرائى

الرتب السالبة

5

5.55

5.55

الرتب الموجبة

0

3.05

14.55

الرتب السالبة

5

5.55

5.55

الرتب الموجبة

0

1.55

15.55

الدرجة الكمية

نوع الرتب
عمى الرتب السالبة

عدد

Z

الرتب

متوسط
الرتب

مجموع

5.55

5.55

5.55

0

1.55

15.55

5.55

5.55
14.55

الرتب

1.211.331.131.10

الداللة
دال

5.50
دال

5.50
دال

5.50
دال

5.50
دال

1.35-

عند
عند
عند
عند
عند

5.50

يتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى ( ، )5,50بين متوسطى رتب

درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسين القبمى والبعدى عمى أبعاد قائمة الميارات القرائية لدى

األطفال ضعاف السمع لصالح القياس البعدى ،مما يعني وجود اختالف بين افراد المجموعة التجريبية

قبل وبعد تطبيق البرنامج التعميمى العالجى في الميارات القرائية ( التعرف عمى الكممات – التعرف عمى

الحروف – الطالقة في القراءة – الفيم القرائى ).
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تفصري ىتائج الفرض الجاىى :
أظيرت نتائج ىذا الفرض وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى رتب درجات أفراد

المجموعة التجريبية فى القياس القبمى والبعدى عمى قائمة الميارات القرائية لدى األطفال ضعاف

السمع فى أبعاد ( التعرف عمى الكممات – التعرف عمى الحروف – الطالقة في القراءة – الفيم

القرائى ) والدرجة الكمية ،حيث يتضح من الجدول السابق أن قيمة ( )Zكانت جميعيا دالة عند 5.50

لصالح القياس البعدى.

ويمكن تفسير تمك النتائج بأن تطبيق البرنامج التعميمى العالجى  ،بفنياتو المختمفة يحقق أعظم

األثر فى النتائج المرجوة من البرامج االتعميم العالجى باستخدام فنيات التعميم المباشر المقدمة لألطفال

ضعاف السمع  ،حيث يتناسب مع طبيعة اإلعاقة السمعية من ناحية وخصائص األطفال ضعاف السمع

من ناحية أخرى وخاصة فى الفئة العمرية من ( ) 41- 9سنوات ( عينة البحث الحالى) والتى تتشكل

خالليا شخصيتيم المستقبمية.

كما أن استخدام فنيات مثل ( المالحظة  ،واالنصات  ،الممارسة  ،النمذجة  ،والتعزيز  ،التكرار

التغذية الراجعة  ،والواجب المنزلى  ،ساىم في تحسين ميارات القراءة لدى األطفال ضعاف السمع ) .
وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت إلية دراسة (صباح حمدان  1550 ،؛ آدمز  ،وكارين

 Admas&Carnin,2003؛ فينج وآخرون . ) Fung , et al. , 2005 ،

ويرى الباحث أن األطفال ضعاف السمع بحاجة إلى العديد من البرامج التى تستخدم التعميم

العالجى باستخدام التعميم المباشر بفنياتو المختمفة  ،حيث تتناسب ىذه الفنيات مع األطفال ضعاف

السمع  ،وذلك بيدف تنمية مياراتيم القرائية  ،وخاصة فى المرحمة العمرية من (  ) 41 – 9سنوات

والتى تعد من أىم المراحل العمرية فى حياتيم.

اختبار صخة الفرض الجالح :
ينص الفرض الثالث عمى أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى رتب درجات أفراد

المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج وبعد شيرين من انتياء التطبيق عمى أبعاد قائمة مقياس

الميارات القرائية .

ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم استخدام اختبار ويمكوكسون ) Wilcoxon (Wلحساب

الفروق بين متوسطى رتب درجات المجموعات الصغيرة المرتبطة ،وداللتيا اإلحصائية ،وكانت النتائج
كما يوضحيا الجدول التالي:
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جدول ()3

يوضح حساب الفروق بين متوسطى رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسين
البعدى والتتبعى عمى أبعاد قائمة الميارات القرائية لدى األطفال ضعاف السمع

م

المتغــيرات

4

التعرف عمى الحروف

1

التعرف عمى الكممات

3

الطالقة في القراءة

1

الفيم القرائى

الدرجة الكمية

متوسط

مجموع

نوع الرتب

عدد

الرتب

الرتب

الرتب السالبة

5.55

5.55

5.55

الرتب الموجبة

1

4.05

3.55

التساوي

0

الرتب

الرتب السالبة

5.55

5.55

5.55

الرتب الموجبة

3

1.55

2.55

التساوي

1

الرتب السالبة

5.55

5.55

5.55

الرتب الموجبة

1

1.05

45.55

التساوي

3

الرتب السالبة

1

3.43

41.05

الرتب الموجبة

4

1.05

1.05

التساوي

1

الرتب السالبة

1

3.05

41.55

الرتب الموجبة

4

4.55

4.55

التساوى

1

Z

4.14-

4.23-

4.00

4.14-

4.00-

الداللة

غير دال

غير دال

غير دال

غير دال

غير دال

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى ( ، )5,50بين متوسطى

رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسين القبمى والتتبعى عمى أبعاد قائمة الميارات القرائية

لدى األطفال ضعاف السمع مما يعني عدم وجود اختالف بين افراد المجموعة التجريبية في القياسين

البعدى والتتبعى في الميارات القرائية .

مما يدل عمى استمرار الثبات النسبى فى نتائج القياسين البعدى والتتبعى عمى أبعاد قائمة

الميارات القرائية لدى األطفال ضعاف السمع بعد مرور شيرين من إنتياء تطبيق البرنامج .

ويمكن تفسير ذلك وفقا ألن البرنامج التعميمى العالجى فى البحث الحالى ،ركز عمى التنوع فى

األنشطة المقدمة لألطفال ضعاف السمع  ،والتى تعمل أيضا عمى الترابط بين التعمم والممارسة  ،وعدم

شعورىم بالممل  ،مع الحرص عمى تدعيميم بالوسائل المختمفة كالصور وأفالم الفيديو والرسومات
والنصوص القرائية كوسائل مساعدة عمى فيم المعمومات المقدمة وتذكرىا ،واالىتمام أيضا بتعزيزىم
من أجل دفعيم عمى االستمرار فى البرنامج وأداء ما يطمب منيم ،مع التأكيد عمى ممارسة التمارين

المنزلية  ،وىذا بدوره يؤدى إلى تنمية الميارات القرائية لدييم.
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وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو دراسة(ىاريس  ،ومورينو Harris & ،

 Moreno,2006؛ سالفاتور  Salvatore, 2008 ،؛ فراس سميم  1541 ،؛ صباح حمدان ،

 1550؛ آدمز  ،وكارين  Admas&Carnin,2003؛ فينج وآخرون )Fung , et al. 2005 ،
والتي أشارت جميعيا إلى عدم وجود ذات داللة إحصائية بين متوسطى رتب درجات أفراد المجموعة
التجريبية عمى مقياس الميارات القرائية في القياس البعدى والتتبعى .

ثاىيا  :توصيات البخح
 ضرورة إجراء المزيد من الدراسات والبحوث العربية فى مجال صعوبات التعميم اآلكاديمى لدىلألطفال ضعاف السمع.

 تصميم برامج تعميمية عالجية باستخدام استراتيجيات مختمفة تعمل عمى تنمية ميارات القراءةفى جميع األعمار.

 االىتمام بتوفير الوسائل المرئية والسمعية الحديثة المناسبة ليؤالء األطفال لتعميميم المياراتاآلكاديمية المختمفة .

 العمل عمى توفير مختمف المقاييس لمتعرف عمى جميع خصائص األطفال المعاقين سمعيا،ومن ثم وضع الخطط المناسبة لتنمية الميارات اآلكاديمية .

الدراشات والبخوخ املكرتحة
 فعالية برنامج إرشادى أسرى فى تنمية ميارات القراءة لألطفال ضعاف السمع .-

فعالية التعميم العالجى بمساعدة الكمبيوتر فى الحد من صعوبات القراءة لألطفال ضعاف

السمع.

 الميارات القرائية لدى األبناء ضعاف السمع آلباء ضعاف سمع وآباء عاديى السمع :دراسةمقارنة.
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