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ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 

ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

تنمية بع�ص مهارات الفهم فى القراءة عند 

املعوقني �صمعيًا باملرحلة الثانوية

حنان حممد فيا�ص

م��������در���������ض��������ة ل�������غ�������ة ع�������رب�������ي�������ة مب��������در���������ض��������ة االأم��������������ل 

ل���������ل���������رب���������ي���������ة ال�����������������ض��������م��������ع��������ي��������ة ب�������ال�������ع�������ب�������ا��������ض�������ي�������ة

وحم���������ا����������ض���������ر م�������ن�������ت�������دب مب������ع������ه������د ال����������درا�����������ض����������ات 

ال������ق������اه������رة – ج������ام������ع������ة  ال�������رب�������وي�������ة  وال�������ب�������ح�������وث 

امللخ�س

هدفت هذه الدرا�سة اإىل تنمية بع�س مهارات الفهم يف القراءة عند الطالب ذوي الإعاقة 

ال�سمعية باملرحلة الثانوية، ولتحقيق هذا الهدف اتبعت الباحثة اخلطوات التالية: 

باملرحلة  ال�سمعية  الإعاقة  ذوى  للطالب  الالزمة  القراءة  يف  الفهم  مهارات  حتديد   -

الثانوية.

- حتديد واقع مهارات الفهم فى القراءة لدى الطالب.

- حتديد م�ستويات ومهارات الفهم فى القراءة التي �سيبنى الربنامج لتنميتها.

- حتديد معايري بناء الربنامج املقرتح، وبناء الربنامج.

- التجريب امليدانى للربنامج؛ وقيا�س مدى فعاليته فى تنمية مهارات الفهم فى القراءة 

امل�ستهدفة .

- املعاجلة الإح�سائية، وا�ستخراج النتائج وتف�سريها . 

  وقد تكونت عينة الدرا�سة احلالية من ع�رش طالب من ذوي الإعاقة ال�سمعية ال�سديدة اأو 

العميقة ) ممن ت�سل ن�سبة الفقد ال�سمعي لديهم اإىل dB 71 فاأكرث ( احلادثة قبل اكت�ساب 

وترتاوح  بالعبا�سية،  ال�سمعية  للرتبية  الأمل  مبدر�سة  الثانوي  الأول  بال�سف  وهم  اللغة، 

اأ�سا�سية يف  16- 18 ، وهم من ذوي الذكاء املتو�سط ممن يعتمدون ب�سفة  اأعمارهم بني 

توا�سلهم وتعلمهم على لغة الإ�سارة .
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وقد طبقت الباحثة على اأفراد العينة الأدوات التالية :

	•اختبار الفهم يف القراءة » تطبيقاً قبلياً « )اإعداد الباحثة(.
)اإعــداد  ال�سمعية  الإعــاقــة  ذوي  للطالب  الــقــراءة  يف  الفهم  مهارات  تنمية  	•برنامج 

الباحثة(.

	•اختبار الفهم يف القراءة » تطبيقاً بعدياً «.
  وقد عاجلت الباحثة نتائج تطبيق الأدوات اإح�سائياً با�ستخدام حزمة الربامج الإح�سائية 

Spss ، وقد اأو�سحت النتائج حدوث حت�سن يف م�ستوى الطالب يف مهارات الفهم يف 
يف  التح�سن  م�ستوى  كان  وقد  املقرتح،  الربنامج  تلقي  بعد  الدرا�سة(  )مو�سع  القراءة 

الفهم يف القطعة الق�س�سية اأف�سل منه يف القطعة املقالية، وهذه املهارات هي :

1. حتديد معنى )اأو مدلول( الكلمة اإ�سارياً .   

2. حتديد مرادف الكلمة .   

3. حتديد م�ساد الكلمة لفظياً واإ�سارياً .   

4.حتديد الفكرة العامة للمو�سوع.    

5. حتديد الفكرة الرئي�سة للفقرة .   

6. حتديد التفا�سيل اجلزئية للمقروء.   

7.اإدراك الرتتيب الزماين .   
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ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 

ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (
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 املقدمة :

  متثل اللغة و�سيلة اأ�سا�سية حلفظ احل�سارة الإن�سانية واإثرائها، وهى و�سيلة التوا�سل الأ�سا�سية 

بني بنى الب�رش، وحتتل القراءة من بني مهارات اللغة اأهمية خا�سة؛ اإذ اأنها املهارة اللغوية 

الرئي�سة التى تنقل الثقافة من جيل جليل، ومن مكان ملكان، كما اأنها م�سدر متعة لكثريين 

برغم كل و�سائل التكنولوجيا احلديثة، وهى الأداة الرئي�سة للطالب لتح�سيل كل ما حتويه 

اأهمية، فال  اأكرث مهارات القراءة  املواد الدرا�سية من معارف ويعد الفهم فى القراءة هو 

معنى ول قيمة لأى مادة مقروءة ما مل تكن مفهومة.

  وميثل تعلم اللغة والقراءة لذوى الإعاقة ال�سمعية بالإ�سافة ملا �سبق اأهمية اأكرث اإحلاحاً ؛ 

وذلك لالأ�سباب التالية :

واملحلى؛  العاملى  امل�ستويني  على  قليلة  غري  ن�سبة  ميثلون  ال�سمعية  الإعاقة  ذوى  اأن   -1

فاأكرث  الثالثة  بلغوا  70 مليون مواطن من  الآن حواىل  العامل  اإذ يوجد على م�ستوى 

ن�سبة ذوى الإعاقة  تبلغ  1995: 7(، كما   ، الرتبية والتعليم  بال�سمم )وزارة  م�سابون 

ال�سمعية فى م�رش حواىل 9% من اإجماىل عدد ال�سكان )�سلطان ،�سفاء ،1995: 3 ( 

وهى ن�سبة ل ميكن جتاهلها .

2-اأن النمو اللغوى هو اأكرث مظاهر النمو ت�رشراً بالإعاقة ال�سمعية؛لأن هذه الإعاقة«حالة 

تعيق الت�سال،وبالتايل تعيق تعلم اللغة )فراج،عثمان،1999: 8( 

3-اأن القراءة اأكرث اأهمية لذوى الإعاقة ال�سمعية منها لل�سامعني ؛ اإذ اأنهم يفتقرون بحكم 

اإعاقتهم ملهارتى ال�ستماع والتحدث - بدرجة اأو باأخرى -، 

  ويعتمدون ب�سكل اأ�سا�سى على مهارة القراءة فى الت�سال بعامل ال�سامعني وثقافتهم اإىل 

حد القول باأن الأ�سم«« ي�سمع بالقراءة ، ويتكلم بالكتابة )على 

  واآخرون، 1998: 311(.

4-اأن الفهم فى اللغة ينق�سم لنوعني ) فهم �سماعى – فهم قرائى (، و يفتقر ذوو الإعاقة 

ال�سمعية للفهم ال�سماعى )كنتيجة طبيعية لالإعاقة ( ؛ ومن ثم يعد 

   الفهم فى القراءة الوجه الأ�سا�سى للفهم لديهم.

   ولالأ�سباب ال�سابقة نال تعليم القراءة ، والفهم فى القراءة لذوى الإعاقة ال�سمعية اهتماماً 
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من مالحمه اأن اأ�سبح الفهم فى القراءة عاماًل ذا اأهمية خا�سة        فى الدرا�سات التى 

 :1997،Wilson & Hyde وهايد  )ويل�سون  لل�سم  القرائية  القدرات  تتناول 

333(، كما ن�ست اأهداف تعليم اللغة العربية لهم على اأن يكت�سب الطالب القدرة على 

فهم ما يقراأ من املادة املكتوبة التى يحتاج اإليها فى حياته العامة واخلا�سة ) الإدارة العامة 

للرتبية اخلا�سة، اإدارة الرتبية ال�سمعية ،66:1987(.

 الإح�صا�س بامل�صكلة :

   وبرغم حماولت الهتمام ال�سابقة اإلَّ اأن تعليم القراءة لذوى الإعاقة ال�سمعية يعانى 

القراءة  لتعليم  تعليمية خا�سة  اأبرزها عدم وجود مواد  لعل من  اأوجه ق�سور عديدة  من 

القراءة  يتعلمون  الطالب  هوؤلء  اأن  اإذ  الثانوى؛  الأول  بال�سف  ال�سمعية  الإعاقة  لذوى 

من خالل كتاب القراءة لل�سف الأول الثانوى مبدار�س التعليم الثانوى الفنى ال�سناعى 

والزراعى » نظام ثالث �سنوات «، وبالتاىل فاملادة التعليمية ل تنا�سب خ�سائ�سهم ول تلبى 

احتياجاتهم، والنتيجة هى التدنى ال�سديد لهوؤلء الطالب فى م�ستوى الفهم فى القراءة، 

الثانوية  املرحلة  ال�سمعية فى  الإعاقة  للطالب ذوى  القرائى  امل�ستوى  باأن  القول  اإىل حد 

)ويل�سون  الإبتدائى  الرابع  اأو  الثالث  ال�سف  فى  لل�سامعني  القرائى  للم�ستوى  م�ساوياً 

وهايد Wilson & Hyde،1997: 335(،وقد تاأكدت الباحثة من خالل عملها كمدر�سة 

لغة عربية لفئة ذوى الإعاقة ال�سمعية، ومن خالل ا�ستطالع اآراء املعلمني واخلرباء بامليدان 

من التدنى ال�سديد فى م�ستوى الفهم فى القراءة لديهم، والذى اأرجعه املعلمون واخلرباء 

فى جانب كبري اإىل عدم وجود مواد تعليمية منا�سبة معدة خ�سي�ساً لهوؤلء الطالب ومن 

هنا تبلورت م�سكلة الدرا�سة وظهرت احلاجة لوجود برنامج لتنمية بع�س مهارات الفهم 

فى القراءة للطالب ذوى الإعاقة ال�سمعية ، وهو ما توؤيده اآراء وتو�سيات الباحثني من اأن 

تعليم القراءة لذوى الإعاقة ال�سمعية يجب اأن يتجه اأ�سا�ساً اإىل تنمية الفهم القرائى)جانيت 

لرينر Lerner ،Janet،1998: 919 (، على اأن يتم هذا با�ستخدام ا�سرتاتيجيات، وطرق 

تدري�س منا�سبة خل�سائ�س الطالب،ومن خالل مواد تعليمية معدة لهم خ�سي�ساً)�سلطان، 

�سفاء،138:1995؛دروي�س،1998 : 116 ؛ح�سانني، ابتهاج ،9:1999(
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حتديد امل�صكلة : 

    ُحددت م�سكلة هذه الدرا�سة يف تدنى م�ستوى الطالب ذوى الإعاقة ال�سمعية باملرحلة 

املهارات،  هذه  لتنمية  لربامج  والفتقار   ، القراءة  يف  الفهم  مهارات  معظم  يف  الثانوية 

وميكن الت�سدي لدرا�سة هذه امل�سكلة مبحاولة الإجابة على ال�سوؤال الرئي�س التايل: 

الإعاقة  ذوى  للطالب  القراءة  يف  الفهم  مهارات  بع�س  لتنمية  مقرتح  برنامج  فاعلية  ما 

ال�سمعية باملرحلة الثانوية ؟ 

ويتفرع من هذا ال�سوؤال الرئي�س الأ�سئلة الفرعية التالية : 

1- ما مهارات الفهم يف القراءة الالزمة للطالب ذوى الإعاقة ال�سمعية باملرحلة الثانوية ؟ 

2- ما واقع مهارات الفهم يف القراءة لدى الطالب ذوى الإعاقة ال�سمعية باملرحلة الثانوية؟ 

3– ما معايري بناء برنامج لتنمية بع�س مهارات الفهم فى القراءة لدى هوؤلء الطالب ؟ 

4- ما الربنامج املقرتح لتنمية مهارات الفهم فى القراءة عند الطالب ذوى الإعاقة ال�سمعية؟ 

5 - ما فاعلية ا�ستخدام الربنامج املقرتح ؟ 

حدود الدرا�صة : تقت�صر هذه الدرا�صة على :  

1-طالب ال�سف الأول الثانوي الفني مبدار�س الأمل للرتبية ال�سمعية ؛ لأنه بداية مرحلة 

منتهية ، يخرج بعدها الطالب للحياة العملية فالبد من الطمئنان   

   اإىل قدرتهم على الفهم، واختيار ال�سف الأول باملرحلة يتيح الفر�سة لإكمال الطريق 

على النهج ال�سليم يف ال�سفيني التاليني . 

2-الطالب ذوى الإعاقة ال�سمعية ال�سديدة اأو العميقة احلادثة قبل اكت�ساب اللغة ؛ نظراً 

لأنه كلما زادت �سدة الإعاقة ال�سمعية زادت درجة اإ�ساءة الفهم ، 

   وبالتايل فهم يف حاجة حقيقية لالرتقاء بهم يف هذا ال�ساأن . 

3- مهارات الفهم يف القراءة التي يثبت تدنى م�ستوى الطالب مو�سع الدرا�سة فيها ، 

وحاجتهم اإىل تنميتها.

4- مدار�س الأمل للرتبية ال�سمعية مبحافظة القاهرة ؛ ل�ستمالها على عدد كبري من هذه املدار�س .
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حتديد امل�صطلحات :      

Reading comprehension : الفهم فى القراءة -

  هو عملية عقلية بالغة التعقيد تدور داخل املخ ، ويتمكن بوا�سطتها القارئ من الإحاطة 

مب�سمون املادة املقروءة من معان �رشيحة اأو �سمنية، وي�ستدل عليها وعلى حدوثها ب�سلوك 

القارئ بعد القراءة وب�سكل ميكن قيا�سه، اأو ت�سجيله ، اأو مالحظته . 

Reading comprehension skills : مهارات الفهم فى القراءة -

هي ما يحتاجه القارئ – يف مرحلة ما – من مهارات ) مت�سمنة فى م�ستويات تبداأ من 

املقروء، متكنه  الن�س  تفاعله مع  اأثناء   ) الإبداع  املبا�رش، وتنتهى مب�ستوى  الفهم  م�ستوى 

اأو خفية، وت�ساعده على حتديد موقفه من  الن�س من معان ظاهرة  من الإملام مبا يت�سمنه 

املقروء، وال�ستفادة منه يف اأن�سطة حياته احلا�رشة وامل�ستقبلة اإىل غري ذلك من املهارات كما 

236:1984؛ املوجى، �سهري ،89:1988 ؛ كارول  �سيو�سحها البحث )يون�س واآخرون، 

.

ل�سا�سو Lassaso،Carol ،1993: 440؛ عبيد ،14:1996( 

  Persons with Hearing Impairment :الأ�سخا�ص ذوو الإعاقة ال�سمعية 

  هم اأ�سخا�س يعانون من خلل ف�سيولوجى فى اأداء حا�سة ال�سمع ، لأ�سباب خمتلفة ، 

وعلى درجات متفاونة )تبداأ من الق�سور ال�سمعى اخلفيف اإىل العميق( وقد يحدث فى 

اأعمار متباينة ) قبل ، اأو بعد اكت�ساب اللغة (، وينق�سم الأ�سخا�س ذوو الإعاقة ال�سمعية 

اأ�سا�ساً اإىل ال�سم ، و�سعاف ال�سمع . 

  وتتعلق الدرا�سة احلالية بال�سم ، ويق�سد بهم فى هذه الدرا�سة: من يعانون من اإنحراف 

ويوؤدى  اللغة  اكت�ساب  فى  مبفرده  عليه  العتماد  دون  يحول   ، ال�سمع  حا�سة  فى  �سديد 

لدرجة ما من اإ�ساءة الفهم ، يحتاجون معها خلدمات تعليمية خا�سة ت�ستند اإىل خ�سائ�سهم 

، واحتياجاتهم ، وخ�سائ�س جمتمعهم 

 1995،Harries جمتمع ال�سم ( )مندل وفرينون ،13:1976؛ ال�سخ�س ،25:1994؛هاري�س (

. )442: 2000 ، Alan،Kazdin 10-11؛ اخلطيب ،183:1998؛كازدن اآلن:
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اأهمية الدرا�صة : 

القراءة  فى  الفهم  مبهارات  بقائمة  الدرا�سية  الكتب  وموؤلفى  املناهج  تزويد خمططي   -1

يراعى عند 
ُ
الالزمة للطالب ذوى الإعاقة ال�سمعية بال�سف الأول الثانوى مما يجب اأن 

اإعداد املواد التعليمية املقدمة لهم . 

2- اإمداد املعلمني ببع�س الإجراءات، والفنيات التدري�سية، والأن�سطة، واأ�ساليب التقومي 

القراءة  فى  الفهم  مهارات  تنمية  من  متكنهم  والتي  ال�سمعية،  الإعاقة  لطبيعة  املنا�سبة 

لدى طالبهم. 

3- تقدمي قامو�س اإ�سارى ي�ساعد الطالب على التعلم، وي�ساعد معلميهم على التوا�سل 

معهم . 

4- الإ�سهام فى تنمية مهارات الفهم يف القراءة لدى الطالب ذوى الإعاقة ال�سمعية مما 

ي�ساعد يف حل اأحد م�سكالتهم العوي�سة مع اللغة.

اجلانب النظرى للبحث، وي�صمل:

الدرا�سات ال�سابقة :

مبو�سوع  املرتبطة  والأجنبية  العربية  الدرا�سات  من  العديد  بدرا�سة  الباحثة  قامت  حيث 

البحث؛ وذلك بهدف الإفادة منها فى االدرا�سة احلالية فى كافة مراحلها.

الإطار النظرى للدرا�سة: وقد ت�سمن ما يلى :

اأوًل: خ�سائ�س وحاجات ذوى الإعاقة ال�سمعية والأ�س�س العامة لربامج تعليمهم. 

ثانياً: الفهم فى القراءة لدى الطالب ذوى الإعاقة ال�سمعية باملرحلة الثانوية. 

وتف�سيل القول فى الإطار النظرى للدرا�سة كما يلى

اأوًل:خ�سائ�ص وحاجات ذوى الإعاقة ال�سمعية والأ�س�ص العامة لربامج تعليمهم : 

  ملا كان البحث احلايل يهدف اإىل تنمية بع�س مهارات الفهم يف القراءة لدي الطالب من 

ذوي الإعاقة ال�سمعية ) من فئة ال�سم ( باملرحلة الثانوية ، فاإن ذلك يجب اأن يتم يف �سوء 

معرفتنا بخ�سائ�سهم وحاجاتهم، وذلك كما يلي :
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اخل�سائ�ص واحلاجات اجل�سمية لذوي الإعاقة ال�سمعية :  

ال�سمع من حيث  الأ�سم، وعادي  بني  اختالفات  الباحثني علي عدم وجود  بع�س  اأكد   

)فهمي  احلركي  احل�سي  والنمو  واللون،  الطول،  يف  اجل�سمية  والتغريات  النمو،  معدل 

،6:1989؛ القر�سى ،35:1994(. ولكن اأ�سار اآخرون اإىل وجود خ�سائ�س ج�سمية مميزة 

لل�سم، ومنها : الإ�سابة بتلوث، اأو عدوي الأذن، وانت�سار ال�سكاوي اجل�سدية وال�سعور 

واإ�سدار  التنف�سي،  اجلهاز  يف  حتكماً  اأقل  اأنهم  ثبت  كما  ال�سامعني،  من  اأكرث  بالتعب 

الأ�سوات، فاجلهاز التنف�سي لدي الأ�سم اأقل مرونة منه لدي ال�سامع نتيجة لتعطل حا�سة 

ال�سمع، والتي توؤدي لتعطيل جهاز النطق، وتعرثه ب�سبب عدم ا�ستخدامه 

وماثى  ديــرتــى  :359-364؛   1996  ،  ،.al.et،Danemarkواآخـــــــــرون )دامنـــارك 

.)399-394: 1994،Eldik Van 1990 :12-16 ؛ فان اإلديك،Muthy&Dhairti
ويف �سوء اخل�سائ�ص اجل�سمية ال�سابقة لذوي الإعاقة ال�سمعية ، فاإن حاجاتهم الرتبوية 

ميكن اأن تتمثل فيما يلي : -

التعليمية  بالو�سائل  الب�رش، والهتمام  التلميذ وخا�سة حا�سة  بقية حوا�س  1-الإفادة من 

الب�رشية يف تو�سيح املفاهيم اللغوية املجردة .

فرتات  وق�رش  الكثرية،  باملهام  ال�سمعية  الإعاقة  ذوي  الطالب  علي  الإثقال  عدم   -2

التدريب؛ اإذ اأنهم �رشيعي ال�سعور بالتعب .

3- عدم اإجبار الطالب الأ�سم علي ا�ستخدام جهاز النطق والكالم يف تعلم اللغة خا�سة يف 

املراحل املتاأخرة من النمو؛ نظراً ملا يعانيه الأ�سم من �سعوبات يف اإ�سدار ال�سوت قد تعوق 

تعلمه، وتقبل لغة الإ�سارة، والهجاء الإ�سبعى اإن كان الطالب يف�سل ا�ستخدامهما.

اخل�صائ�س واحلاجات اللغوية لذوي الإعاقة ال�صمعية :

ُحرم ذو الإعاقة ال�سمعية من اإدراك اأ�سوات اللغة املنطوقة – بدرجة اأو باأخرى وفقاً ل�سدة 

الإعاقة لديه- ولكن هذا ل يعنى حرمانه من اللغة مبعناها العام ؛اإذ اأن« معني كلمه لغة 

ل يقت�رش علي اللغة اللفظية وحدها ، بل من املمكن اعتبار كل اأ�سلوب، اأو و�سيلة يعرب 
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ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 

ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

فاإن  عليه  وبناًء   ،)34:1965 )فهمى،   ». اأي�ساً  لغة  معني  انفعال  اأو  فكرة،  عن  الفرد  بها 

الوجه،  وتعبريات  ال�سفاة  وقراءة  الأ�سوات،  وخمارج  الأ�سابع،  واأبجدية  الإ�سارات، 

والإمياءات، وحركات اجل�سم يف تفردها اأو اجتماعها هي لغة، ولكن لغة الإ�سارة خا�سة 

بعامل ال�سم، ول يدركها اأو يعي معانيها �سوي عدد حمدود من غري ال�سم؛ من هنا ظهرت 

القراءة  األ وهي  املجتمع،  اأفراد  وباقي  ال�سم،  بني  املبا�رش  لالت�سال  و�سيلة  اأهمية وجود 

والكتابة )اإمام ،55:2000(.

وبناء عليه فاإن ال�سم يحتاجون يف حياتهم للغتني، لغة غري لفظية )وهي لغة الإ�سارة ( يعي�سون 

اأنهم ثنائي  اأي  اأو مكتوبة تربطهم مبجتمع ال�سامعني ،  بها يف جمتمع ال�سم، ولغة مقروءة، 

اللغة، ومتثل لغة الإ�سارة لغتهم الأويل، ومتثل اللغة املقروءة املكتوبة لغتهم الثانية.

ومبراجعة بع�س الأدبيات والبحوث اأمكن حتديد بع�س اخل�سائ�س للغوية للطالب ذوى 

الإعاقة ال�سمعية فيما يلى :

األفاظهم حول  اللغوية ،و متركز  : �ساآلة الرثوة  اللغوي ، واأبرز مظاهره  النمو  تاأخر   -1

اإدراك  و�سعوبة   ، واملجردة   ، ال�سطالحية  التعبريات  فهم  �سعوبة  و  امللمو�س، 

الكلمات الوظيفية كاأ�سماء الإ�سارة ، وال�سمائر ، والكلمات متعددة املعاين ، وظرفا 

الزمان واملكان، و�سعوبة فهم اجلمل التي حتتوي علي تعبريات منفية، اأوا�ستفهامية،اأو 

تعبريات مبنية للمجهول،اأو اجلمل ذات الرتاكيب املعقدة .

2 - ثنائية اللغة ؛ لغة الإ�سارة )وهى اللغة الأوىل( ت�ستخدم فى جمتمع ال�سم، واللغة 

املقروءة املكتوبة)وهى اللغة الثانية( لربطهم مبجتمع ال�سامعني .

3- عدم التجان�س بني الأفراد ذوى الإعاقة ال�سمعية يف املهارات اللغوية �سواء يف لغة 

الإ�سارة، اأو يف اللغة العربية .

4- مهارات اللغة العربية لديهم تتمثل اأ�سا�سا يف القراءة والكتابة ، اأما ال�ستماع والتحدث 

فاإنهم يفتقرون اإليهما-بدرجة ما- ب�سبب طبيعة اإعاقتهم. 

)عبد الغفار و ال�سيخ ،164:1966؛ مندل و فرينون،1976: 173-174؛ ح�سانني ،    

-2001:190،Chaleff &Ritter،Marian ابتهاج، 27:1999؛ �ساليف وماريان ريرت

.)201
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ويف �سوء اخل�سائ�ص ال�سابقة فاإن احلاجات اللغوية لذوي الإعاقة ال�سمعية قد تتمثل 

فيما يلي :

1- التدري�س املبا�رش لل�سعوبات اللغوية التي يعاين منها ال�سم، والتي توؤثر �سلبياً علي 

قبلي  تدري�س  تقدمي  يف�سل  كما  الوظيفية،  الكلمات  مثل   ، املقروءة  للمادة  فهمهم 

للمفردات اجلديدة للطالب ذوي الإعاقة ال�سمعية.

2- ا�ستخدام جمل ق�سرية ب�سيطة تقل فيها التعقيدات اللغوية بقدر الإمكان .

3- ا�ستخدام لغة الإ�سارة ) باعتبارها اللغة الأويل لل�سم ( كمدخل لتعليم القراءة مبهارتها 

املختلفة ؛ خا�سة واأنه قد ثبت اأن » الفهم يتحقق ب�سورة اأكرب لدي ال�سم عندما يتم 

تت�سمن  اأ�ساليب  خالل  من  اأو   ، مبفردها  الإ�سارات  خالل  من  لهم  املعلومات  تقدمي 

الإ�سارات  من  تخلو  اأ�ساليب  خالل  من  املعلومات  لهم  ُقدمت  لو  مما   ، الإ�سارات 

 .)331 :1993 ،Stewart ستيوارت�(

يتم ذلك من  ال�سم، وقد  الطالب  بني  اللغوية  املهارات  الفردية يف  الفروق  مراعاة   -4

خالل :- 

	•اإعداد مواد ، وبرامج تعليمية مرنة حتتوي علي مو�سوعات ذات م�ستويات خمتلفة من 
ال�سعوبة .

	•ا�ستخدام طرق تعليمية مثل التعلم التعاوين ، وتدري�س الأقران يف تعليم القراءة لذوى 
الإعاقة ال�سمعية بحيث ن�ستفيد من تفوق بع�سهم يف املهارات اللغوية )مقارنه بزمالئه( 

يف م�ساعدة ال�سعاف؛ اإذ ثبت اأن اأ�ساليب التعلم التعاونى والتى يتوىل فيها الطالب 

القيام بدور املعلم فى جمموعات �سغرية �سوف ي�ساعد على تركيز النتباه ، ويعزز 

 .)353 : 1993 ، ،.Kelly، et. al فهم املادة املقروءة)كيلى واآخرون

والتعبريات  املجردة  املفاهيم  لتو�سيح  الب�رشية؛  التعليمية  الو�سائل  ا�ستخدام   -5

ال�سطالحية وهما من �سعوبات القراءة لدى ال�سم .  

6- كتابة املادة العلمية املقدمة للطالب بخط وا�سح ، وبنط كبري؛ حتى ل نرهق حا�سة 

الب�رش لديهم . 
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ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 
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) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

اخل�صائ�س واحلاجات الجتماعية لذوي الإعاقة ال�صمعية:

للعزلة  ومياًل  لالن�سحاب،  نزوعا  اأكرث  ال�سم  الأفراد  اأن  اإىل  الباحثني  من  العديد  اأ�سار 

بالتقبل  �سعوراً  واأكــرث  والجتماعية  ال�سخ�سية  الناحيتني  من  تكيفاً  واأقــل  والنطواء، 

اأنهم يت�سفون بالت�سكك يف املجتمع  الجتماعي املنخف�س لهم من قبل ال�سامعني ، كما 

وعدم اخل�سوع لالأوامر ال�سادرة من ال�سلطة ، وكل ذلك يوؤدى ل�سعوبة فى تعلم القراءة 

ابتهاج   ، ح�سانني  القر�سى،111:1999؛  و  اللقانى  125:1999؛   ، �سليمان   ( لديهم 

،31:1999؛ مطحنة ، ال�سيد ، 34:1994-36( ،واملح�سلة النهائية لذلك اأن ال�سم لديهم 

حاجات اجتماعية للتفاعل، والتوا�سل، والتقبل، والنتماء ل ميكنهم اإ�سباعها - فى اأحيان 

كثرية - من خالل املجتمع الكلي لل�سامعني؛ ومن هنا يكون اللجوء ملجتمع ال�سم يف 

حماولة لإ�سباع هذه احلاجات .

مع  والتفاعل  والتالحم،  التما�سك،  اإىل  مياًل  اأكرث  ال�سم  فاإن  ال�سم  داخل جمتمع  وفى 

ما  مكونني   )258:1998 النبى،  عبد  )حممد، 
 

العاديني لدي  منه  اأكرث  البع�س  بع�سهم 

اللقانى   ( لديهم  لالنتماء  الجتماعي  الأ�سا�س  يقدم  والذي  ال�سم  با�سم جمتمع  يعرف 

و القر�سى،111:1999(؛ ولذلك يوؤكد البع�س علي اأن جمتمع ال�سم ما هو اإلَّ منظومة 

. )403: 1994،Takala،Marjatta ي�سعر ال�سم داخلها بالر�سا التام )مارجاتا تاكال

ويف �سوء ما �سبق فاإن الأ�سم من الناحية الجتماعية يكاد يكون ثنائي ال�سخ�سية اإحداهما 

يعي�س بها يف تفاعله مع جمتمع ال�سامعني، والأخرى يعي�س بها تفاعله مع جمتمع ال�سم؛ 

ولذا فاإن ال�سم بحاجة اإىل تنمية �سخ�سية مزدوجة كاأع�ساء فى جمتمع ال�سم، وكاأع�ساء 

فى املجتمع ككل)حافظ،مر�سى،124:1998(

�سوء  يف  ال�سمعية  الإعاقة  لذوي  الرتبوية  احلاجات  تتحدد  قد  �سبق  ما  �سوء  ويف 

خ�سائ�سهم الجتماعية فيما يلي :- 

1- تعلم القراءة والكتابة من اأهم الحتياجات الجتماعية لل�سم؛ لأنه ي�سهم يف اإخراجهم 

من عزلتهم، ويوجد و�سيلة للتفاعل بينهم وبني جمتمع ال�سامعني

2- احلاجة اإىل امت�سا�س، وت�رشب ثقافة جمتمع ال�سامعني، ويتم هذا من خالل حمتوي 

مو�سوعات القراءة التي تتحدث عن جمتمع ال�سامعني، وثقافته                             
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  وعاداته، وتقاليده، واأمناط ال�سلوك التي يرت�سيها.

3 - احلاجة اإيل ت�سمني ثقافة ال�سم يف املناهج والربامج التعليمية املقدمة لهم؛ من منطلق 

نظرة ال�سم لأنف�سهم باعتبارهم ت�سكياًل لأقلية ثقافية داخل املجتمع 

  الكبري لل�سامعني، مثل: ا�ستخدام لغة لإ�سارة، ودرا�سة بع�س ال�سخ�سيات البارزة التي 

تعد جزءاً من تاريخ ال�سم.

4 -احلاجة اإىل التدريب علي التفاعل الجتماعي ال�سوي، من خالل بع�س اأن�سطة تعليم 

القراءة التي ت�سمل علي تفاعل اجتماعي مثل الن�ساط التمثيلي. 

اخل�صائ�س واحلاجات العقلية – املعرفية لذوي الإعاقة ال�صمعية : 

فى  العام  التوزيع  نف�س  لديهم  ال�سمعية  الإعاقة  ذوى  اأن  على  الباحثني  من  العديد  اأكد 

عبد  ،37:2002؛  اأ�سامة   ، �سامل  القر�سى،81:1999؛  و  اللقانى  كال�سامعني)  الذكاء 

ذوى  لدى  الأكادميى  فالتح�سيل  ذلك  وبرغم   .)15:1999، فراج  العزيز،234:1992؛ 

الإعاقة ال�سمعية ينخف�س وب�سكل ملحوظ جداً عنه لدى ال�سامعني، وخا�سة فى القراءة 

فهم  فى  تاأخر  اأكرب  ويظهر  ،�ـــرشى،13:2001(  �سامل  زيــنــب،34:2000؛  الغنى،  )عبد 

و  الغفار  )عبد  ال�سن  تقدم  مع  التاأخر  ذلك  مقدار  ويــزداد  والكلمات  الفقرات  معانى 

ال�سيخ،166:1966(.

واإذا كان انخفا�س التح�سيل فى القراءة )والفهم خا�سة ( لدى ذوى الإعاقة ال�سمعية ل 

اأرجعه الباحثون لأ�سباب اأخرى مثل: عدم مالءمة املناهج  يعود لنخفا�س الذكاء، فقد 

اللغوى  والق�سور  الطالب،  دافعية  وتدنى  التدري�س،  طرق  فعالية  وعدم  املدر�سية، 

 1994  ،Luckner& McNeill ماكنيل  و  )ليكرن  التوا�سل  ومعوقات  والختبارى، 

             .)15: 1994،Fox 372؛ فوك�س:

كما قد يعود هذا التاأخر اإىل بع�س ال�سعوبات التى يواجهها الطالب ذوو الإعاقة ال�سمعية 

فى بع�س العمليات ذات ال�سلة الوثيقة بعملية التعلم، ومنها: النتباه، والتذكر، وتكوين 

)عبد  النتباه  ا�سطرابات  من  ال�سمعية  الإعاقة  ذوى  الطالب  غالبية  يعانى  اإذ  ؛  املفهوم 



271

ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 

ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

)349:  1993(  ،.Kelly ،et.alواآخرون كيلى  حدد  والتى   )37:1999، ،هالة  العظيم 

مظاهرها فى عدم النتباه، و القابلية للت�ستت، و الندفاعية، والن�ساط الزائد، واأكد حافظ 

كما   ، القراءة  اإىل �سعوبة يف  يوؤدي  اأن  النتباه ميكن  ا�سطرابات  اأن  على   )59:1998(

اأ�سار مو�سلى ورونالد Ronald & Mousely)1998:325( اإىل اأن ال�سلوك الندفاعي 

يرتبط بالقدرات اللغوية املحدودة لدي ال�سم . .

وفيما يخ�س مدي الذاكرة، فقد اأكد بع�س الباحثني على اأن مدي الذاكرة لدي الأفراد ال�سم 

اأق�رش منه لدي اأقرانهم من ال�سامعني �سواء فيما يتعلق بالوحدات اللفظية اأوغري اللفظية. ويلعب 

مدي الذاكرة اأدواراً متعددة وهامة يف القراءة اإذ يوؤدي اإىل دمج معاين الكلمة يف اجلملة،و ي�ساعد 

علي الربط بني اجلمل؛ ولذلك فاإن �سعف قدرة الطالب ال�سم علي الحتفاظ باملعلومات يف 

 1992،،.Epstien،et.al الذاكرة ق�سرية املدى يعوق الفهم القرائي لديهم )ايب�سنت واآخرون

 .)31: 1993،،.Marschark، M.،et.al 345؛ مار�سارك واآخرون:

بنف�س  املفاهيم  يكت�سبون  ال�سم  الطالب  اأن  ات�سح  فقد  املفاهيم  لكت�ساب  وبالن�سبة 

الت�سل�سل، وبنف�س الطريقة التي تتبع مع ال�سامعني، ولكن اكت�ساب املفاهيم يتم يف اأعمار 

زمنية اأكرب،كما يالحظ اأن التالميذ ال�سم يواجهون بع�س ال�سعوبات املتعلقة باكت�ساب 

املفاهيم املتناق�سة، واأنهم يتاأخرون اإىل حد ما يف اكت�ساب املفاهيم املت�سابهة ، واأن قيام 

بع�س  حل  ايل  التو�سل  اأجل  من  بع�سها  مع  املفاهيم  بع�س  دمج  بعملية  ال�سم  الطالب 

امل�سكالت يبدو اأكرث �سعوبة منه لدى ال�سامعني ) اللقانى و القر�سى،109:1999( .

وفى �سوء اخل�سائ�س العقلية – املعرفية ال�سابقة ميكن اأن تتحدد احلاجات الرتبوية لذوي 

الإعاقة ال�سمعية فيما يلي : 

اإعداد وتقدمي مواد تعليمية تتطلب م�ستويات متفاوتة من الذكاء ، بحيث ل تكون   - 1

كلها �سهلة جداً ؛ فتدعم لدي الطالب الإح�سا�س بالنق�س عن اأقرانهم ال�سامعني ، واأّل 

تكون كلها �سعبة ، وتتطلب م�ستويات ذكاء عالية ؛ فتثري اإحباط الطالب .

والتي  والتذكر،  النتباه  ال�سم يف عمليات  الطالب  تواجه  التي  ال�سعوبات  2- مراعاة 

تعوق الفهم من خالل اتباع الإجراءات التالية:

	•زيادة تركيز انتباه الطالب علي املثريات املهمة تبلوينها ، اأو و�سع خطوط حتتها ؛ ولذا 
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�سرياعى فى برنامج الدرا�سة احلالية تلوين الكلمات ، واللغويات اجلديدة ، اأو ال�سعبة 

والتى يعد اكت�ساب الطالب وتعلمهم لها اأحد اأهداف الدر�س . 

التعود  الطالب؛ لأن  انتباه  املاألوفة،جلذب  املثريات واخلربات اجلديدة وغري  	•ا�ستخدام 
على املثريات يجعل الطالب ميلها ، فال تثري اهتمامه ويتجه لغريها، و�سرتاعى الباحثة فى 

اآيات قراآنية، واأحاديث �رشيفة،و  الربنامج احلاىل التنويع فى نوعية املادة املقروءة مثل 

مواد ق�س�سية،و كتابة مقالية وكذلك التنويع فى اأ�سلوب معاجلة حمتوى املادة املقروءة 

، فقد ت�ستخدم ال�سور، اأو الر�سوم الكاريكاتورية، اأو اجلداول ،كما قد تتنوع الأ�سئلة 

التى يقا�س بها مدى فهم الطالب للمواد املقروءة ما بني اأ�سئلة اختيار من متعدد، وتكملة، 

تتنوع  اأن  ميكن  كما  املو�سوعية،  الأ�سئلة  من  وغريها  والتو�سيل  واخلطاأ،  وال�سواب 

كذلك  و   . اإ�سارية  �سفوية  واأ�ساليب   ، كتابية  حتريرية  اأ�ساليب  بني  ما  التقومي  اأ�ساليب 

من املفيد اأن تتنوع طرق واأ�ساليب التدري�س امل�ستخدمة فى نطاق مو�سوع واحد فقد 

ي�ستخدم فى در�س واحد التعلم التعاونى، والتناف�سى،واملناق�سة،والتدري�س املبا�رش . 

اإذ قد يعاين  التدريب؛  التدريب، و توفري فرتات راحة بني مهام  3- عدم طول فرتات 

طويلة،  لفرتة  النتباه  الرتكيز  علي  قدرته  لعدم  نتيجة  امللل  اأو  التعب،  من  الطالب 

وذلك عمال بالقاعدة : التمرين املوزع غالباً ما يكون اأف�سل من التمرين املت�سل .

4- ترتيب املقاعد ب�سكل يقلل الت�ستت الب�رشي ، والحتكاك بني الطالب . 

اأن  الأمر  ا�ستدعي  لو  ال�سم حتي  الطالب  انتباه  ي�ستدعوا  اأن  املدر�سني  5- يجب علي 

ا�سارة �رشية بني  ا�ستخدام  اأو  البدنية مثل مل�س الكتف بخفه،  التلميحات  ي�ستخدموا 

املعلم والطالب .

6- يجب اأن تتناوب الدرو�س بني تلك التي ت�ستلزم انتباهاً اأقل، وتلك الأكرث �سعوبة .

اخل�صائ�س واحلاجات النف�صية /النفعالية لذوي الإعاقة ال�صمعية :

تختلف الآثار النف�سية لالإعاقة تبعاً لعدة عوامل منها �سن الإ�سابة بالإعاقة، وقدر ما يتاح 

)�سادق  الإعاقة  ذى  من  والأخالقى  الإن�سانى  املجتمع  وموقف  تعوي�سي،  و�سائل  من 
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ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

،0002:83(، ويتعر�س ذوو الإعاقة ال�سمعية لظروف لغوية / اجتماعية – كما �سبق - 

ترتك اآثاراً �سلبية علي اجلوانب النف�سية النفعالية يف �سخ�سية الأ�سم ، والتي تتمثل فيما 

يلي : 

ال�سامع؛ لأنه يجابه نف�س احلياة  ا�ستقراراً من زميله  اأقل  ال�سمعية  الطالب ذو الإعاقة   -1

لديه  يتعمق  وبالتايل  ال�سامع  م�سايرة  علي  قادر  غري  يجعله  مما  اأقل،  باإمكانات  ولكن 

الإح�سا�س بالدونية، و�سعف الثقة بالنف�س ،كما اأنه يت�سم بالغرق يف اأحالم اليقظة، 

التعر�س  من  واخلوف  امل�ستقبل،  من  واخلوف  امل�سئولية،  حتمل  علي  القدرة  وعدم 

للخطر وال�ستهزاء من الآخرين )ح�سانني، ابتهاج ،1999: 31-28(.

2-يعاين ال�سم من الغرية، واحلرمان العاطفي. )عبد العظيم ، هالة ،79:1999(.

3-ذوو الإعاقة ال�سمعية اأكرث تعر�ساً من ال�سامعني لنق�س احلما�سة، وامللل ، والكتئاب، 

 ، بينهم  انت�ساراً  اأكرث  الوحدة، واحلزن  اأن م�ساعر  بالعجز والياأ�س . كما  والإح�سا�س 

وتبلغ ن�سبتها بني ذوي الإعاقة ال�سمعية تقريباً �سعف مقدارها بني ال�سامعني )فهمى، 

م�سطفى ،71:1965( .

واجلنوح،  ــعــدوان،  ال مثل  ال�سم  الــطــالب  لــدي  ال�سلوكية  امل�سكالت  انت�سار   -4

،1994 :397( واخلجل، و�رشعة   Van Eldik والن�ساطالزائد )فان اإلديك

مع  تعاملهم  يف  الزائدة  واحل�سا�سية  لالأوامر  المتثال  وعــدم  والعناد،  ال�ستثارة،     

.)15: 1990،  Dharitri & Muthy الآخرين)ديرتى وما�سى

فقد  القرائى،  م�ستواهم  على  �سلبياً  يوؤثر  ما  لل�سم  ال�سابقة  النف�سية  اخل�سائ�س  ومن    

اأ�سار �سكني Schein )2000 :32( اإىل اأن تدنى املعرفة بالقراءة والكتابة لدي ال�سم 

يعود لعدة اأ�سباب منها نق�س الدافعية ، هذا كما اأن الجتاهات ال�سلبية نحو الذات، 

وال�سعور اأو الح�سا�س بالف�سل تعد عوامل انفعالية توؤدى ل�سعوبة تعلم القراءة، ومتثل 

تلك العوامل �سبباً ونتيجة فى اآٍن واحد للف�سل القرائى )مطحنة ،1994: 34– 36(، 

وبالإ�سافة لذلك فاإن الطالب امل�سطربني عاطفياً ل يتقدمون فى القراءة كما ينبغى، 

ويعانون من ال�سعف فيها. )�سامل ، حممد ،70:2002(. 

  وتاأ�سي�سا علي ما �سبق فاإن احلاجات الرتبوية لذوي الإعاقة ال�سمعية يف �سوء خ�سائ�سهم 
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النف�سية- النفعالية قد تتمثل فيما يلي : 

اأن  اعتبار  علي  ؛  القراءة  مو�سوعات  وفى  املدر�سي،  املنهج  ال�سم يف  ثقافة  1-ت�سمني 

زيادة وعي ال�سخ�س بثقافته اخلا�سة يوؤدي اإىل حتقيق قدر اأكرب من تقدير الذات ، مما 

. )331: 1993 ،Stewart ينتقل اإىل حتقيق اإجناز اأكادميي اأعلي )�ستيوارت

2-اإتاحة فر�س النجاح للطالب يف القراءة ؛ وذلك لأنه ثبت اأنه كلما ارتفعت م�ستويات 

)د�سيلليه  الــذات  تقدير  يف  درجاتهم  ارتفعت  كلما  ال�سم  الطالب  لدي  القراءة 

Desselle،1994 :327(، والذى يوؤدى بدوره لنجاح اأكرب فى القراءة، وقد يكون 
ذلك من خالل تقدمي بع�س املهام ال�سهلة والتى يتوقع اأن ينجح الطالب فى اأدائها .

3- اأن تقوم العالقة بني املعلم، وطالبه ال�سم علي اأ�سا�س احلب، والتقبل ؛ نظراً ملعاناة 

ال�سم من احلرمان العاطفي .

الأ�سم عن  اأحجام  وراأيه؛ وذلك لأن  م�ساعره  لإبداء  الأ�سم  للطالب  الفر�سة  4-اإتاحة 

التعبري عن م�ساعره يف املواقف املختلفة، ومع الأ�سخا�س املختلفني من 

  الأ�سباب الرئي�سة لتعر�س الأ�سم للقلق، وال�رشاع وال�سطرابات النف�سية كما اأن قمع 

التعبري عن امل�ساعر يعمل علي زيادة النزعات الع�سبية ؛ مما يوؤثر 

  �سلبياً علي �سري العملية التعليمية .« )على ،كلثوم و جميل ،311:1998(. 

5-اإدخال البهجة يف التعلم با�ستخدام ال�سور اجلميلة، والعبارات، واملواقف الطريفة مبا 

يخفف من وطاأة �سعوره باحلزن، والكتئاب . 

بع�س  تناول  يف  الطالب  لقلوب  حمبب  كن�ساط  التمثيلي  الن�ساط  ا�ستخدام   -  6

مو�سوعات الربنامج؛ ملا له من اأثر اإيجابى فى خف�س ال�سلوك العدوانى لدى 

  ال�سم )املحمدى، 1998(، والذى قد يت�سبب فى �رشف النتباه عن التعلم والفهم.

خف�س  بهدف  اأف�سل(  املادى  )والتعزيز  واملعنوى  املادى  التعزيز  فنيات  ا�ستخدام   -7

فى  ليجتهدوا  الطالب  غرية  وا�ستثارة   )190:1997، )�سليمان  العدوانى  ال�سلوك 

التعلم وحماولة الفهم ليح�سلوا على التعزيز الذى ح�سل عليه زمالوؤهم ممن جنحوا 

فى فهم نقطة ما .
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ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 

ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

اأ�ص�س تعليم ذوى الإعاقة ال�صمعية:

من خالل الدرا�سات ال�سابقة ،ودرا�سة خ�سائ�س ذوي الإعاقة ال�سمعية وحاجاتهم اأمكن 

اخلروج ببع�س اأ�س�س تعليمهم )وال�سم منهم ب�سفة خا�سة(، ومنها على �سبيل املثال: 

	•مرونة وتنوع الربامج التعليمية املقدمة لذوي الإعاقة ال�سمعية؛ ملواجهة الفروق الفردية 
بينهم.

العملية  لت�سهيل  ؛  الب�رشية  وخا�سة   ، احلديثة  التكنولوجية  الو�سائل  	•ا�ستخدام 
التعليمية.

التى  املهنية  باملواد  ال�سمعية  الإعاقة  لذوى  املقدمة  التعليمية  واملناهج  الربامج  	•ربط 
يتخ�س�س بها الطالب؛ حتى تتحقق وظيفيتها لهم. 

ال�سلوك  ومعايري  وقيمه،  ال�سامعني،  جمتمع  ثقافة  نقل  علي  التعليمية  الربامج  	•حر�س 
التى يرت�سيها لذوى لإعاقة ال�سمعية .

ال�سمعية وخا�سة ما يكون  	•ا�ستخدام مداخل واأ�ساليب متنوعة يف تعليم ذوي الإعاقة 
للطالب فيها دوراً اإيجابياً؛ لتعويده حتمل امل�سئولية.

	•ت�سمني ثقافة ال�سم يف املناهج املقدمة لهم،وا�ستخدام لغة الإ�سارة يف تعليمهم باعتبارها 
لغة اأوىل لهم، وجزءاً اأ�سا�سياً من هويتهم.

وظروف  تتنا�سب  ال�سمعية  الإعاقة  ذوي  للطالب  خا�سة  تعليمية  وبرامج  كتب  	•اإعداد 
الإعاقة، وحاجات الطالب يف �ستي املجالت.

من  لبد  الإ�سارة(  لغة  م�ستخدمى  )من  لل�سم  التعليمية  الربامج  حمتوي  �سياغة  	•عند 
مراعاة اإمكانية حتويل اللغة املكتوبة اإىل لغة الإ�سارة؛ بحيث ي�سهل �رشح وتف�سري املحتوي 

للتلميذ الأ�سم، و لكي يتمكن كل من املعلم، واملتعلم من ا�ستخدام الكتاب املدر�سي. 

اأ�ساليب التقومي بحيث ت�سمل جميع النمو املختلفة لدي التالميذ ال�سم  	•تنوع وتكامل 
علي اأن يكون التقومي الإ�ساري جزءاً اأ�سا�سياً منه.
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باملرحلة  ال�صمعية  الإعاقة  ذوى  الطالب  لدى  القراءة  فى  :الفهم  ثانيًا 

الثانوية :

 طبيعة ومفهوم الفهم فى القراءة :

اإن الفهم عملية بالغة التعقيد تت�سمن عوامل وعنا�رش لغوية وح�سية واإدراكية ، كما تت�سمن 

:440(،وقد   1993،Lassaao،Carol ل�سا�سو  )كارول  القراءة  بعملية  القارئ  اهتمام 

عر�ست جانيت لرينر Lerner ، Janet) 1998 :415-418 ( بع�ساً من املفاهيم والأفكار 

املتعلقة بالفهم القرائى والتى تت�سح منها طبيعته ، وهى تتلخ�س فيما يلى: 

1-الفهم عملية معرفية تعتمد على مايك�سبه القارئ للمادة املكتوبة من معانى من خالل 

يواجه  �سوف  بالن�س  املحدودة  املعرفية  واخللفية   ، اخلربة  �ساحب  فالقارئ  خرباته 

�سعوبات �سديدة فى الفهم ، ومن هنا حتر�س الباحثة على اإثراء اخللفية املعرفية لدى 

اأ�سلوب   : مثل  الأ�ساليب  بع�س  با�ستخدام  املقرتح  الربنامج  مو�سوعات  فى  طالبها 

ملخ�سات لغة الإ�سارة.

2- الفهم القرائي عملية لغوية 

  اإذ اأن القدرة علي قراءة الن�س ، وفهمه ل تعتمد فقط على التعرف على احلرف ، ولكن 

تعتمد اأي�ساًعلى املعنى وال�سياق ، وعلى كل مظاهر وجوانب اللغة ، مثل : علم الإمالء 

 ،  Phonologic  ) اللغة  )فونولوجيا  ال�سوتية  التعبريات  درا�سة   ،  orthographic
 ،Semantic واجلانب الدليل ،Syntax والنحو ، Lexical واملعرفة باملفردات املعجمية

 Martion ، Nancy Lواآخرون مار�سن  )نان�سى   Contextual الكالم  و�سياق 

et.al.،،2001 :5( ،ومن هنا حتر�س الباحثة فى برناجمها على تقدمي تدري�س مبا�رش ملا قد 
يطراأ من جوانب لغوية ؛ مبا ي�ساعد الطالب على الفهم .

3- الفهم القرائي عملية تفكري

اإىل  يهدف  وال�ستنتاج  التفكري  من  نوعاً  باعتبارها  القراءة  اإىل  البحوث  بع�س  ت�سري 

الو�سول اإيل املعاين املت�سمنة فى الن�س ؛ اإذ اأن الفرد فى اأثناء القراءة ي�ستخدم املفاهيم ، 

ويطور الفرو�س ويختربها ، ثم يعدل هذه املفاهيم ، وين�سق املعاين ، وهو نف�س ما يحدث 



277

ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 

ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

الباحثة ا�ستخدام بع�س الأ�ساليب  فى عملية التفكري وحل امل�سكالت . ومن هنا تراعى 

التى تنمى التفكري لدى الطالب فى برناجمها املقرتح ، مثل : اأ�سلوب املناق�سة و ا�ستخدام 

الكلمات املتقاطعة . 

4- الفهم القرائي يتطلب تفاعاًل مع الن�ص 

اإن الفهم فى القراءة يتكون من تفاعل ن�سط م�ستمر بني ثالثة عنا�رش، هى : القارئ )مبا له 

من اهتمامات ومعارف توؤثر فيما يريد اأن يقراأ وفى م�ستوى فهمه للمقروء (،و الن�س )من 

ال�سياق  و  فيه(،  املت�سمنة  باملعلومات  القارئ  األفة  لغته ،ومدى  تنظيمه، وو�سوح  حيث 

الذى تتم فيه القراءة ، من حيث موقف القراءة )كاأن يكون موقفاً اختبارياً( والهدف من 

القراءة )ال�ستمتاع،فهم التفا�سيل( .

وهذه العنا�رش والتفاعل بينها مما يوؤثر فى الفهم ؛ ولذا �ستتخذ الباحثة فى برناجمها التدابري 

التالية:

اأ ( تقدمي مو�سوعات يتوقع اأن تكون حمل اهتمام القراء ال�سم ، مثل : مو�سوع مهنتى 

، هيلني كيلر.

ب ( مراعاة و�سوح وب�ساطة الرتاكيب اللغوية امل�ستخدمة فى مو�سوعات الربنامج . 

ج ( مراعاة تنظيم املعلومات الواردة فى الن�س املقروء،مبا ي�ساعد على و�سوح العالقات 

لتعقد طبيعة 
ً
الدللية .ونظرا  ا�ستخدام اخلرائط  بينها، وي�سهل تذكرها وفهمها، مثل 

الفهم فى القرءة فقد تعددت تعريفاته، ومنها : 

باأنه الربط ال�سحيح بني الرمز واملعنى ،  - عرف يون�س واآخرون )1984 :236( الفهم 

واإيجاد املعنى من ال�سياق، واختيار املعنى املنا�سب وتنظيم الأفكار املقروءة، وتذكر 

هذه الأفكار وا�ستخدامها فيما بعد فى الأن�سطة احلا�رشة وامل�ستقبلية . 

- ذكرت مرمي الفا�سى Alffasi، Mariam ) 1998 :311( اأن الفهم القرائي عملية بناء 

املعنى من القطعة. 

- اأ�سارت كارول ل�سا�سو Lassaso ، Carol )1993 :436( اإىل اأن عملية الفهم تعنى 

واأكد علي اأن عملية الفهم حتدث عندما تكون قد متت الإجابة  “ تقلي�س ال�سكوك” . 
على اأ�سئلة القارئ .
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- يرى عبيد )1996 :14( الفهم فى القراءة هو عملية التقاط معنى اللغة املكتوبة وهو 

عملية مركبة و�سديدة التعقيد تت�سمن عمليات عقلية عليا ، ويتدرج فى عمليات بدءاً 

م�ستوى الفهم ال�سطحى املبا�رش ، وانتهاًء مب�ستوى الإبداع .

  ومما �سبق يت�سح اأن توجهات الباحثني يف تعريف الفهم فى القراءة ت�سمل النظر للفهم 

باعتباره : 

- جمموعة من املهارات .       - عملية بناء للمعنى .           - عملية عقلية .          

- عملية اإجابة عن اأ�سئلة القارئ.

م�صتويات الفهم ومهاراته :

البع�س  ق�سم  حيث  القراءة،  فى  الفهم  ومهارات  مل�ستويات  ت�سنيفات  عدة  وجدت     

الفهم فى القراءة طبقاً حلجم الوحدة املقروءة بدءاً من الكلمة حتى املو�سوع مارّا بالعبارة 

والفقرة وال�سفحة، بينما ق�سم البع�س الآخر الفهم فى القراءة طبقّا لنوع الر�سالة العقلية 

وحجمها تلك التى حتملها الرموز املقروءة فقيل فهم الأفكار الرئي�سية ، والأفكار التف�سيلية 

طبقاً  القراءة  فى  الفهم  ثالث  فريق  وق�سم   ، الأفكار  بني  العالقات  واإدراك   ، والبيانات 

الفهم  ال�سلوكية مثل  بنتائجها  املح�سو�سة وامل�ستدل عليها  العقلية غري  العمليات  مل�ستوى 

)رزق 
 

ال�سطحى ، والفهم التف�سريى ، اأو فهم ما بني ال�سطور من اأفكار مل تذكر �رشاحة؟

.
 

)124:1983،

فى  الفهم  وم�ستويات  ملهارات  الباحثون  و�سعها  لقوائم  كثرية  اأمثلة  امليدان  فى  وتوجد 

يون�س  ت�سنيف  )1987(،و  اإح�سان  �سعبان،  :ت�سنيف  املثال  �سبيل  على  منها  القراءة، 

 ،)1996( اهلل  جاب  وت�سنيف   ،)1995( �سلطان،�سفاء  وت�سنيف   ،)1994( واآخرون 

 Bock وت�سنيف عبيد )1996(، و ت�سنيف الكورى)1997(، وت�سنيف بوك وريتا بارجر

 )1998( .Walker & et، al وت�سنيف والكر واآخرون ،)1998( & Barger، Rita
وبفح�س القوائم ال�سابقة وغريها اأمكن اخلروج مبجموعة من املهارات التى تعتقد الباحثة 

فى منا�سبتها للطالب ذوي الإعاقة ال�سمعية باملرحلة الثانوية.
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العوامل املوؤثرة على الفهم فى القراءة لدى الطالب ذوى الإعاقة ال�سمعية باملرحلة 

الثانوية :

  يواجه ذوو الإعاقة ال�سمعية العديد من العوامل التى قد تت�سبب فى تدنى م�ستواهم فى 

الفهم فى القراءة ، وقد حددت الباحثة هذه العوامل )ملراعاتها قدر الإمكان فى برنامج 

الدرا�سة ( فيما يلى :

1- العوامل املتعلقة بالطالب 

الأ�سم  بالطالب  املرتبطة  العوامل  بع�س  حتديد  اأمكن  الدر�سات  من  العديد  مبراجعة 

واملوؤثرة �سلبياً على قدرته على الفهم فى القراءة ) مطحنة، 31،1994؛ يون�س واآخرون 

 1997،Moores مورز  :321؛   1996،  Luetke،et.al واآخرون  لوتك  ،194:1994؛ 

Mathes ، Patricia & Torgesen،1998:325؛  :261؛باتري�سيا ما�س وتورجي�سن 

 ) 8-2: 2001،Hoffman 2000 :32؛هوفمان، Schein سكني�

وفيما يلى بع�سًا من هذه العوامل وما اتخذته الباحثة من تدبري وا�سرتاتيحيات 

ملعاجلتها فى برنامج الدرا�سة احلالية :

الدرا�سة  عينة  اختيار  على  الباحثة  حر�ست  ولذا   ، الطالب  بني  الفردية  الفروق  	•حدة 
بحيث يكون بينها قدراً كبرياً من التجان�س – بقدر المكان – من حيث �سدة الإعاقة ، 

وتوقيت حدوثها ، ، واأ�سلوب التوا�سل اللغوى املف�سل لديهم .

	•�سعوبة ال�ستفادة بفاعلية من الذاكرة ق�سرية املدى، ولذا مت ا�ستخدام بع�س الأن�سطة 
ال�سور   ، التمثيلى  مثل:الن�ساط  التذكر  على  الطالب  ت�ساعد  التى  وال�سرتاتيجيات 

والر�سوم ، املنظمات التخطيطية والبيانية ، وا�سرتاتيجية القراءات املتكررة .

اأن تكون على م�ستوى  الباحثة على  :ولذا حتر�س  التوا�سل  	•�سعف قدرات ومهارات 
التى  التوا�سل  طرق  ت�ستخدم  واأن   ، الطالب  مع  التوا�سل  على  القدرة  من  منا�سب 

يف�سل الطالب التعلم من خاللها ، مبا ي�ساعد فى اإزالة فجوة التوا�سل بينهما.

	•حمدودية املعرفة ال�سابقة،ولذا تراعى الباحثة توفري خلفية معلوماتية عن الن�س مقدماً ، 
واإجراء مناق�سات جماعية عن م�سمون الن�س قبل قراءته
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2- العوامل املتعلقة باملعلم 

اخلدمة  اأثناء  التدريب  برامج  كفاية  عدم  الفعال،  غري  الإعداد  الناق�سة،  املعرفة  ومنها: 

ب�ساأن  للمعلم  املقدمة  التو�سيات  ت�سارب  عال  م�ستوى  ذات  ممار�سات جديدة  لإحداث 

 ،Mathes ، Patricia & Torgesen وتورجي�سن  ما�س  )باتري�سيا  التدري�س  كيفية 

. )329: 1998
بامليدان  العاملني  املدر�سني  غالبية  اأن  بامليدان  عملها  خالل  من  الباحثة  لحظت  وقد     

برامج  لتعد  ذلك  ومع  الطالب،  مع  التوا�سل  طرق  يجيدون  ول   ، متخ�س�سني  غري 

، ومراعاة  الرتبية اخلا�سة  اإليهم فى  العمل  اإ�سناد  قبل  املتخ�س�سني  لتدريب غري  خمتلفة 

لذلك ف�ستحر�س الباحثة فى برناجمها على توفري دليل للمعلم ير�سده اإىل بع�س الطرق، 

وال�سرتاتيجيات الفعالة فى تنمية الفهم فى القراءة لدى الطالب، و توفري قامو�س اإ�سارى 

ملحق بالربنامج ي�ساعد املعلم فى التوا�سل مع طالبه .

3- العوامل املتعلقة مبناهــج القراءة وطبيعة املادة املكتوبة 

   تعد مناهج القراءة املقدمة لل�سم اأحد اأ�سباب تدنى م�ستواهم فى الفهم فى القراءة ؛اإذ 

ال�سمعية  تنا�سب احتياجاتهم، حيث يدر�س الطالب ذوو الإعاقة  اأنها غري معدة لهم ول 

بال�سف الأول الثانوى منهج القراءة املقرر على الطالب ال�سامعني بال�سف الأول الثانوى 

مبدار�س التعليم املهنى الزراعى وال�سناعى. 

  كما اأن طبيعة للغة املكتوبة والتى تعد متثيل ب�رشى لأ�سوات اللغة املنطوقة تعد موؤثراً 

�سلبياً على الفهم لدى ال�سم اإذ اأنهم يفتقرون حلا�سة ال�سمع التى ي�ستطيعون بها اكت�ساب 

ذاتها  وباللغة  املطبوعة،  بالرموز  الألفة  بعدم  ي�سعرون  ثم  ومن   ، املنطوقة  باللغة  اخلربة 

.)153: 1989،Fisher & Lee في�رش وىل(

  وكذلك اأ�سار الباحثون اإىل اأن نوع املادة املقروءة من حيث كونها ق�س�سية اأومقالية يوؤثر 

ال�سم من  اأكرث �سعوبة للطالب  املقالية  الن�سو�س  اأن  اإذ ثبت  لها؛  الطالب  فى مدى فهم 

الن�سو�س الق�س�سية؛ اإذ اأنها تتطلب خلفية معرفية عادة ما يفتقر اإليها هوؤلء الطالب )لوتك 

.)259: 1998،Lerner، Janet 1996 :314 ؛ جانيت لرينر،.Luetke et.al واآخرون
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وفى هذا ال�ساأن قامت الباحثة بتعديل مو�سوعات القراءة املقررة على الطالب مبا يتنا�سب 

تنويع  على  �ستعمل  كما  �سبق  فيما  اإليها  التو�سل  مت  التى  واحتياجاتهم  خ�سائ�سهم  مع 

املو�سوعات املقررة بحيث ت�سمل مو�سوعات مقالية واأخرى ق�س�سية .

4 - العوامل املتعلقة بطرق وا�سرتاتيجيات التدري�ص والو�سائل التعليمية : 

   اأن التعليم املعتاد للقراءة يقدم فر�ساً غري كافية لالإ�سرتاك فى القراءة؛ اإذ يق�سى الطالب 

القرائى  الف�سل  ذوى  الطالب  اأن  حني  فى  �سلبيني  متفرجني  وقتهم  من   %70 حــواىل 

طبيعية  تقدم  م�ستويات  ليحرزوا  ؛  م�ساركة  اأكرث  فيه  يكونون  تعليمى  لوقت  يحتاجون 

.)331: 1998 ، Mathes، Patricia & Torgesen باتري�سيا ما�س و تورجي�سن(

   كما ثبت اأن معظم مداخل تدري�س القراءة لالأطفال ال�سم تعتمد على اأ�ساليب واإجراءات 

اأكرث منا�سبة لالأطفال البارعني فى النظام املنطوق، والنحو، اأى اأن التدري�س فى القراءة 

يعتمد على املجالت التى يواجه ال�سم فيها �سعوبات كبرية وبالتاىل يق�سلون فى الإفادة 

من قدراتهم املعرفية فى تعلم القراءة .)مورز Moores ، 1998 :263(، هذا بالإ�سافة 

.)33: 2000 ، Schein للف�سل فى توظيف التكتولوجيا احلديثة )�سكني

   وفى برنامج الدرا�سة احلالية حر�ست الباحثة على توفري فر�س كافية للطالب لال�سرتاك 

فى اأن�سطة تعليم القراءة، من خالل املناق�سة، وا�سرتاك الطالب فى تعليم وتقييم بع�سهم 

البع�س، وقيام كل طالب باإعداد قامو�س اإ�سارى خا�س به يت�سمن الكلمات اجلديدة التى 

تعلمها من كل در�س من درو�س الربنامج . كما �ستحر�س الباحثة على ا�ستخدام اأ�ساليب 

مثل  املنطوق،  النظام  فى  براعة  تتطلب  ول  ال�سم،  للطالب  منا�سبة  اأكرث  ــراءات  واإج

اأ�سلوب ملخ�سات لغة الإ�سارة، واأ�سلوب التوا�سل الكلى.

- العوامل املرتبطة بال�سعوبات اللغوية 

   يواجه ذوو الإعاقة ال�سمعية العديد من ال�سعوبات اللغوية التى توؤثر �سلبياً على قدرتهم 

على فهم املقروء، والتى يجب اأن تكون حمل عناية من برامج تعليم اللغة لهم، ومن هذه 

ال�سعوبات ما يلى : 

اأ( فقر وحمدودية الرثوة اللغوية : فقد اأ�سار مورز اإىل اأن مفردت القراءة لدى ال�سامعني 

 1997،Moores فى عمر التا�سعة اأعلى منها لدى ال�سم فى عمر اخلام�سة ع�رش )مورز
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املعرفة  (اأن   433:  1998  (Learner ، Janet لرينر  جانيت  واأو�سحت   ،)263:

املحدودة باملفردات اللغوية ميكن اأن تعوق الفهم القرئى ب�سكل خطري. 

ب( جتاهل عالمات النفي، املبني للمجهول، و زمن الفعل: حيث اأن القراء ال�سم يعانون 

الرغم  منفية، على  تراكيب  التي حتتوي على  املكتوبة  اجلمل  معنى  فهم  من �سعوبة 

 Ritter &من اأنهم يفهمون دور هذه الرتاكيب فى التوا�سل )�ساليف وماريان ريرت

Mariam Chaleff،2001 :195(،كما اأنهم يتجاهلون العالمات الدالة على املبنى 
للمجهول وزمن الفعل، اإذ يتعلمون بداية الرتتيب الب�سيط للجملة، ثم يتعاملون مع 

  .) 267: 1997،Moores كل اجلمل من خالله.)مورز

ج( �سعوبة فهم الكلمات الوظيفية: اإن الكفاءة يف معاجلة الكلمات الوظيفية يعد اأمراً هاما 

 ،Kelly للقراءة الفعالة؛ وذلك لأننا نحتاج اليها لربط كلمات املحتوى ببع�سها )كيلى

1993 :289( ، وقد ثبت اأن ذوي الإعاقة ال�سمعية يواجهون �سعوبة يف فهم معاين 

الكلمات الوظيفية اأثناء تعلم القراءة ، ومنها : ال�سمائر، ظرفا الزمان واملكان، حروف 

اجلر والعطف، واأ�سماء الإ�سارة )ح�سانني، ابتهاج ،1999،26–27؛ �ساليف ومريام 

. ) 192 :2001،Chaleff & Ritter،Mariam ريرت

اأ�سئلة  اأن ي�ساأل  اأدوات الإ�ستفهام: فمن ال�سعب على ال�سخ�س الأ�سم  د( �سعوبة فهم 

لالآخرين ، اأو ي�ساألوه هم اأ�سئلة ما؛ اإذ متر به فرتة تعلم اللغة دون اأن يتعر�س لكلمات 

مثل: ماذا، ملاذا، كيف، اأين ؟ ) مندل و فرينون ،173:1996-174(، واإن كان التوا�سل 

الإ�سارى فعال فى م�ساعدتهم على فهم وا�ستخدام كل من الكلمات الوظيفية وكلمات 

 )351 :1994 ،Masako & Mitsuru ال�ستفهام) ما�سكو ومات�سري

هـ( �سعوبة فهم الكلمات متعددة املعاين:اإن املعاين املتعددة للكلمات ذات �سعوبة للطالب 

ال�سم و�سعاف ال�سمع )لوتك واآخرون Luetke et.al.،، 1996 :311(؛ وذلك لأن 

الفي�سل يف حتديد معنى الكلمة ذات املعاين املتعددة هو ال�سياق )عبيد ،10،1995(، 

بالن�سبة  عايل  ا�سرتاتيجي  م�ستوى  يعد  ال�سياقية  املعلومات  ا�ستخدام  اأن  ثبت  وقد 

 .)193: 2001 ،  Chaleff & Ritter للقراء ال�سم )�ساليف وريرت
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 ومن ال�سعوبات اخلا�سة بال�سم فى هذه النقطة اأنهم يجب اأن يحددوا معنى الكلمة حلظة 

قراءتهم لها باختيار املرادف الإ�سارى املعرب عنها، بخالف ال�سامعني الذين ي�ستطيعون 

قراءة الكلمة ب�سوت عايل دون اأن يعك�سوا معني خا�ساً لها ، مثال ذلك :

- املهر هو ولد احل�سان.         - حممد ولد مهذب  

فكلمة »ولد« فى اجلملة الأوىل معناها �سبى، وفى اجلملة الثانية معناها ابن، ولها اإ�سارتان 

خمتلفتان كما هو مو�سح عاليه

ال�سم  اإليها  يفتقر  يتطلب خلفية معرفية  املفاهيم  اإدراك  : لأن  املفاهيم  اإدراك  و( �سعوبة 

 ،.Nancy et.al واآخــرون   ،  Martino مارتينو  اإعاقتهم)نان�سى  لظروف  نظراً  ؛ 

بنف�س  يكت�سبونها  اأنهم  اإل  ال�سم  لدى  املفاهيم  اإدرك  �سعوبة  .وبرغم   )5 :  2001  ،

الت�سل�سل وبنف�س الطريقة التي تتبع مع العاديني ، واإن كان ذلك يتم يف اأعمار زمنية 

اأكرب )عبد الغنى ، زينب ،104:2000( .

ز( �سعوبة فهم اللغة املجازية كالت�سبية والإ�ستعارة والكناية ) اآن مارى اورلندو و�سيلمان 

Orlando ، AnnMarie & Shulman،1989 :15 ( . �سعف املعرفة النحوية ، 
               . )31: 1996، Luetke مبا يوؤثر �سلبياً على الفهم القرائى ) لوتك

.)290: 1993 ،Kelly ح( �سعوبة فهم الرتاكيب اللغوية املعقدة )كيلى

وقد راعت الباحثة هذه ال�سعوبات فى اإجراءات ومالمح الربنامج املقرتح ، وذلك   

كما يلى :

	•الهتمام بالإجراءات، والأن�سطة، واأ�ساليب التدري�س التي تهدف لزيادة الرثوة اللغوية 
لدى ذوي العاقة ال�سمعية ، ومنها :ا�ستخدام خرائط الكلمة ، واإجراء ملء الفراغات، 

 ، ي�سمها  الذي  املحتوى  تناول  قبل  اجلديدة  اللغوية  للمفردات  القبلي  والتدري�س 

وتدريب الطالب على ا�ستخدام القامو�س املرفق بالربنامج ، وتدريب كل طالب على 

لتكرار  بالإ�سافة  له.... وغريها، هذا  بالن�سبة  ال�سعبة  بالكلمات  قامو�س خا�س  و�سع 

ورود الكلمات املراد تعلمها يف جمل مفيدة �سهلة عرب حمتوى الدر�س.
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	•التدري�س املبا�رش للجمل املنفية من خالل عزل، وتكرار م�سطلح النفي.
	•ا�ستخدام تراكيب لغوية ب�سيطة ، وجمل ق�سرية يف �سياغة املحتوى .

اإدراك  ا�سرتاتيجيات  بع�س  وا�ستخدام  وجودها،  وتقنني   ، املفاهيم  كثافة  من  	•التقليل 
املفاهيم ، مثل: ) طريقة الأمثلة والالاأمثلة ( .

فهم  على  الطالب  م�ساعدة  يف  الإ�سارة  لغة  و�سور  الإ�ساري،  التوا�سل  	•ا�ستخدام 
وا�ستخدام كل من الكلمات الوظيفية ، وال�ستفهام .

ا�سرتاتيجيات تنمية مهارات الفهم فى القراءة للطالب ذوى الإعاقة ال�سمعية 

باملرحلة الثانوية: 

الأ�س�س  مبنية على جمموعة من  : روؤية علمية  احلالية  الدرا�سة  بال�سرتاتيجية فى  يق�سد 

واملواد   ، الأهــداف  �سوئها  يف  تتحدد  املادة  وطبيعة   ، املتعلم  بنوعية  املت�سلة  واملبادئ 

التعليمية ، والطرق ، والأن�سطة ، واأ�ساليب التقومي .

 Villaume، Susanوال�سرتاتيجيات ل توجد فى �سناديق اأنيقة )�سوزان فالوم وبروبها

Brobham &،2002: 672( ، ول توجد ا�سرتاتيجية واحدة بعينها ت�سلح لتحقيق جميع 
اأنواع املخرجات املطلوبة؛ ونظراً لأنه ل توجد طريقة اأف�سل من غريها ب�سكل مطلق ، واإمنا 

هناك طرق اأن�سب من غريها لتحقيق خمرجات حمددة يف مواقف وظروف تعليمية معينة 

، وكذلك بالن�سبة ملرحلة منائية معينة )النا�سف، هدى ،1993: 102– 103(؛ ف�ستعر�س 

القراءة  يف  الفهم  مهارات  تنمية  يف  املفيدة  ال�سرتاتيجيات  من  لبع�س  يلي  فيما  الباحثة 

للطالب ذوي الإعاقة ال�سمعية باملرحلة الثانوية .

اأوًل : اأن�سطة وا�سرتاتيجيات تو�سيع املفردات اللغوية  

مبراجعة بع�س الدر�سات والأدبيات ال�سابقة اأمكن حتديد بع�س اأن�سطة وا�سرتاثيجيات تو�سع 

املفردات اللغوية ، ومنها)جاب اهلل ،689:1996 –699 ؛ اإبراهيم واآخرون135:1998؛ 

.)446-443 :1998 ،Learner، Janet جانيت لرينر

تدريبات  القامو�س،  :األعاب  خالل  من  املعانى  متعددة  الكلمات  على  النتباه  تركيز  اأ( 

اإكمال اجلملة، مناق�سات الف�سل.
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ب( اكت�ساف م�سادر املفردات اللغوية، مثل :التليفزيون، الريا�سة، اجلرائد، الإعالنات. 

الخ، وت�سجيع الطالب على الحتفاظ بقوائم للكلمات اجلديدة .

ج( تو�سيع املفردات اللغوية من خالل الت�سنيف حيث يتم تعلم الكلمات اجلديدة ، من 

خالل ربطها بكلمات معروفة مثل كلمة »حيوان« والتى يتم حتليلها 

  لأنواع متعددة مثل: قطة ،فاأر ، كلب ، حمار ، ح�سان، بقرة ......

د( خرائط الكلمات: هي نوع من التنظيم البياين وهي ا�سرتاتيجية ترثى تداعي املعاين، اأو 

اخلواطر املتعلقة بالكلمة ، كما تعمق من اإدراك املفاهيم الهامة. 

   ويتم بناء خريطة الكلمة من خالل الإجابة على ثالثة اأ�سئلة :اأ – ما هذا ؟ ب- ما �سفاته 

ج- ما بع�س الأمثلة ؟ وهى تتخذ اأ�سكاًل متعددة منها :

هـ( اإجراء ملء الفراغات:وهو مبني على فكرة الإغالق فى اجل�ستالت. حيث يتم ال�سعي 

مللء العنا�رش املفقودة يف املادة املقروءة . وخطواته تتمثل فى اختيار   

   قطعة القراءة ، وحذف كل كلمة تا�سعة ، ثم يطلب من الطالب كتابة الكلمات املحذوفة 

الكلمات  فى  تنوعاً  يعطى  للكلمات  لع�سوائى  اأن احلذف  الأ�سلوب  مزايا هذا  ومن 

وميكن  ربط..،  اأدوات  جر،  حروف  ظروف،  �سفات،  اأفعال،  تكون  فقد  املحذوفة 

تعديل هذ الأ�سلوب فيتم حذف الكلمات املرتبطة بدر�س املفردات فقط.

 ، اللغوية  املفردات  من  جمموعة  الطالب  ُيعطى  :حيث  الأ�سياء  ت�سنيف  و  اجلدولة  و( 

وُيطلب منه ت�سنيفها فى جدول حتت امل�سطلح املنا�سب لها، مثل : فراولة 

  جزر، خوخ، ب�سل، فلفل، عنب، كمرثى، بطاط�س، ....ثم ي�سنفها الطالب )خ�رش اأم 

فاكهة(.

الكلمـــــةالكلمة

ما �صفاتها ؟ماهي ؟

ما اأمثلتها ؟

الكلمة يف جملة مفيدة

املرادف

�سورة للكلمة

التعريف يف تعبريك اخلا�ص
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 ز( التو�سيل بني املفهوم وال�سورة:حيث يعطى الطالب �سوراً ) ومنها �سور للغة لإ�سارة(

ومفاهيم ؛ ليقوموا بالتو�سيل بينها .

ح( ا�ستخدام لعب الأدوار:ويق�سد بها الأن�سطة الدرامية واللعب اخلباىل ، ومتثيل الأدوار 

وامل�رشحيات.مثاًل:اإذ مل يعرف الطالب معنى كلمة »اأعان« رمبا 

فيدرك  اأن »يعينوها«،  الطالب  فتطلب من  ت�سطيع  الطاولة فال  ترفع  اأن  املعلمة    حتاول 

الطالب اأن« اأعان« تعنى »�ساعد«.

ط( ا�ستخدام الق�سة فى تدري�س املفاهيم اللغوية .

ى( ا�ستخدام ال�سوابق واللواحق

ك( ا�ستخدام الكلمة وعك�سها للح�سول على نف�س املعنى :مثال ذلك : �سعدكفيف �سعد 

لي�س مب�رش .

القامو�س يت�سمن  اإذ كان  القامو�س فى تعليم املفاهيم واملعانى ، وخا�سة   ل( ا�ستخدام 

�سوراً للغة الإ�سارة.

م( قراءة ال�رشيك: خا�سة واأن ال�سم يتوا�سلون فيما بينهم مبرونة ومتكن اأكرث مما قد يكون 

بينهم وبني اأكفاأ مدر�سيهم من ال�سامعني.

ثانيًا : ا�صتخدام �صور الإ�صارات 

  وهو ي�ساعد الطالب ال�سم يف التعرف على الكلمات املطبوعة غري املاألوفة لهم كتابياً، 

واإن كانت جزءاً من معجمهم الإ�ساري، ويي�رش لهم الفهم ، وي�سهل تطور القرءة والكتابة 

 Wilson & ويزيد من ثقتهم باأنف�سهم ، ويزيد من اهتمامهم بالقراءة.)ويل�سون وهايد ،

.)341-331 :1997،Hyde

ثالثًا : اأ�صلوب ملخ�صات لغة الإ�صارة 

  وهذا الأ�سلوب يفيد فى بناء خلفية معرفية للطالب قبل التعر�س للمادة املقروءة ، مبا 

يي�رش لهم الفهم ، وخطواته:
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اإىل لغة الإ�سارة. الثانية : يقراأ  الأوىل : يلخ�ص املعلم املادة املقروءة ، ثم يرتجمها 

الطالب الن�ص املطبوع من الكتاب . 

الثالثة : يعيد الطالب كل ما ا�ستطاعوا تذكره من ملخ�ص لغة الإ�سارة ،ومن القراءة.

الرابعة:يحاول الطالب ذكر الدر�ص امل�ستفاد من املقروء، وهو لي�ص مذكور �سراحة 

ل فى الن�ص املكتوب،ول فى امللخ�ص الإ�سارى.

تقدمي  مهارات  ميتلكون  ل  ال�سامعني  املدر�سني  غالبية  اأن  الأ�سلوب  هذا  عيوب  ومن    

ملخ�سات لغة الإ�سارة ، وللتغلب على هذه ال�سعوبة ميكن ال�ستعانة بت�سجيالت فيديو 

للغة الإ�سارة، اأو ال�ستعانة بكتب ت�ستمل على ملخ�سات لغة الإ�سارة ، اأو دعوة الرا�سدين 

الدرا�سة ؛ مل�ساعدة املدر�سني فى تقدمي ملخ�سات لغة الإ�سارة  ال�سم للح�سور لف�سول 

.)379: 1994 ، Andrews & Deville اأندروز وديفيل(

رابعًا : ا�صتخدام ال�صور فى تن�صيط الفهم وال�صتنتاج 

وت�سهل  ال�سعاف،  القراء  لدى  املقروء  باملو�سوع  املتعلقة  ال�سابقة  املعلومات  تن�سط  فال�سور 

يعد جزءاً  ما  وهو  للمعلومات،  متخيلة  عقلية  �سور  بتكوين  القراء  اإغراء  من خالل  التعلم 

�رشورياً من العمليات املعرفية مبا يت�سمن التفاعل مع الن�س املكتوب، وتوؤدى ال�سور والر�سوم 

التخطيطية دوراً كبرياً فى ت�سهيل الفهم القرائى ، وا�ستدعاء املفاهيم ، وموقع ال�سورة من الن�س 

ل يقل اأهمية عن مدى مالئمة ال�سورة للمادة العلمية للن�س، و اأف�سل موقع للر�سمة التعليمية 

اأن يتم و�سعها اإىل جانب الن�س ) ولي�س فوقه، ول حتته ، ول اأن تقدم ال�سور جمتمعة يف 

) 106-105: 1998،  Walker& Richards بداية الدر�س(. )والكر وريت�سارد

خام�صًا : ا�صرتاتيجية القراءات املتكررة 

  وتتطلب هذه ال�سرتاتيجية من الطالب اأن يعيدوا قراءة قطعة ق�سرية عدة مرات ، حتى 

يتم الو�سول اإىل م�ستوى مر�سى من الطالقة وقد اأثبتت هذه الطريقة فعاليتها فى كل من 

فك رموز الكلمة ، والتذكر ، والفهم. ومن اعتبارات ا�ستخدام هذه ال�سرتاتيجية :

اأ( جعل ال�سفحات ق�سرية ترتاوح من 50-300 كلمة.
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ب( تنوع املادة املقروءة ) ثقافية –علمية – دينية – اجتماعية...(

ج( ال يكون املقروء فى املرة الأوىل على درجة عالية من ال�سعوبة .

د( قراءة القطعة من ثالث اإىل خم�س مرات.

هـ( عدم النتقال من م�ستوى �سعوبة مل�ستوى اأعلى اإل مع الو�سول ملعدل معقول من 

ال�رشعة والدقة )جلجل، ن�رشة ،1994 :95– 98(

  وتقرتح الباحثة اأن ي�ساف لإجراءات هذه ال�سرتاتيجية ما قد ي�سمى بـ )تقومي الطالب 

يقوم  و  الن�س،  بقراءة  طالب  كل  يقوم  املقروء  الن�س  تدري�س  بعد  البع�س(،  لبع�سهم 

زمالوؤه بو�سع درجة له فى بطاقة يوزعها عليهم املعلم ، وتتكون من ثالث خانات )ا�سم 

الطالب الذى يتم تقييمه، اأخطاوؤه ،الدرجة(، ول يكتب الطالب ا�سمه على البطاقة تاأكيداً 

على املو�سوعية، ثم يجمع املعلم هذه البطاقات وير�سد متو�سط الدرجات التى ح�سل 

عليها كل طالب من خالل جمموع الدرجات التى اأعطاها له زمالوؤه ، ثم يح�سل الطالب 

الأول على جائزة من املعلم )مادية اأو معنوية( ، ومن فوائد هذه الإ�سافة :فعالية وم�ساركة 

وجذب  بالنف�س،  الثقة  من  يزيد  مبا  زمالئهم،  تقدير  م�سئولية  وحتملهم  الطالب،  جميع 

اتنباههم لعملية التعلم، وللكلمات التى يكرث فيها اخلطاأ، واإثارة التناف�س بينهم ودفع امللل 

اأثناء تكرار القراءة ؛ اإذ اأن لكل طالب اأ�سلوبه و�سخ�سيته التى ت�سفى على القراءة روحاً 

خمتلفة اإىل حد ما مبا يحقق درجة ما من املتعة فى التعلم .

�صاد�صًا : الن�صاط التمثيلى 

   وهو ي�سيف املتعة والبهجة للتعلم، و يهيئ الفر�سة لالندماج الجتماعى للطفل اخلجول 

 من الآخرين، و يراعى الفروق الفردية بني 
ً
،و الفر�سة للطفل العدوانى لي�سبح اأكرث تقبال 

الرثوة  ينمى  و  املعلومة،  له  جت�سد  والبطئ  ي�سارك،  واملتو�سط  يبدع،  فاملتفوق  الطالب 

اللغوية.وفى ذلك ما يراعى خ�سائ�س ال�سم كاحلزن، واخلجل، والعدوانية، وزيادة حدة 

الفروق الفردية، و حمدودية الرثوة اللغوية.

املحتوى  يكون  اأن  ال�سم  الطالب  مع  التمثيلى  الن�ساط  ا�ستخدام  عند  مراعاته  ومما يجب     
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التعليمى الذى يتم متثيله قليل التفا�سيل، وغري مت�سعب الأحداث؛ وذلك حتى ي�ستطيع الطالب 

الأ�سم فى �سوء خ�سائ�سه القيام بالعمليات التعليمية املت�سمنة فى هذا الن�ساط، وهى :

اأ( حت�سني ، وتنمية مهارات الت�سال .

ب( ت�سكيل الأفكار ، والتعبري عنها من خالل التمثيل . 

ج( ال�ستدعاء، اأى تذكر الأحداث ، واإعادة ت�سل�سلها . ) القر�سى ،1997: 90- 106 ؛ 

الزنارى، حكمت،58-55:1991(

�صابعًا : ا�صرتاتيجية اإعادة احلكاية

مبرور  ال�سم  الطالب  لدى  اللغوية  والقدرة  القرائى،  الفهم  تنمية  فى  فعالة جداً    وهى 

الق�سة  حكاية  يعيدوا  واأن  املوؤلف،  بدور  يقوموا  اأن  الطالب  من  يطلب  وفيها  الوقت، 

فى كلماتهم اخلا�سة، ويجب اأن تتم بدون اأى مقاطعات اأو ا�ستف�سارات من امل�ستمعني، 

اأ�سلوب  فى  املقروءة  باملعلومات  الحتفاظ  ال�سرتاتيجية  هذه  فى  الطالب  على  ويجب 

مت�سل�سل متتابع، والتمييز بني املعلومات املهمة وغري املهمة، وكذلك التمييز بني التفا�سيل 

واملعلومات العامة، واأن ير�سدوا امل�ستمع لأغرا�س املوؤلف فيما يتعلق بامل�سامني الأ�سا�سية 

للق�سة.)اإريال Ariel،1993: 418؛ لوتك واآخرون Luetke ،et.al. ، 1998 : 339؛ 

) 195 :2001 ،  Chaleff & Ritter،Mariam ساليف وماريان ريرت�

ثامنًا: ا�صتخدام املنظمات التخطيطية / البيانية 

  وهى عبارة عن ا�سرتاتيجيات تدري�سية ت�ستخدم لإعادة تنظيم الن�س املقروء فى �سكل 

ر�سوم بيانية وتخطيطية)حيث ت�ستخدم الأ�سكال الهند�سية كاملربع، واملثلث، وامل�ستطيل، 

مع  عالقات  فى  اجلزئية  التفا�سيل  و�سع  على  واخلطوط(وتقوم  والأ�سهم،  والدائرة، 

خالل  من  الفرعية،وذلك  املفاهيم  مع  ارتباط  فى  الأ�سا�سية  واملفاهيم  الرئي�سة،  الأفكار 

املناق�سة املتبادلة بني املعلم والطالب ملعلومات الن�س املقروء،وخربات الطالب ال�سابقة 

ومن اأمثلتها خريطة الق�سة،وخريطة الأفكار.) اإريال Ariel،1993 : 414 ؛ بوك و ريتا 

بارجر Bock & Barger، Rita ،1998 : 300 ؛ �سليمان ،70:1999(.     



290

تا�صعًا : التدري�س املبا�صر

اأ�سا�س  متثل  التى  املعلومات  لتالميذهم  يوفروا  اأن  املعلمني  املبا�رش من  التعليم  يتطلب    

وقتاً  للطالب  يتيحوا  ثم  تدر�س،  التى  باملهارة  بياناً  يعر�سوا  ثم   ، وخلفيته  املو�سوع 

اأن  الباحثة  به.وترى  ما يقومون  اإجادة  املهارة، ويتلقوا تغذية راجعة عن مدى  ليمار�سوا 

ال�سعوبات  تدري�س  عند  وذلك  الدرا�سة،  مو�سع  للطالب  ملحة  حاجة  املبا�رش  التعليم 

اللغوية التى قد تعوق الفهم لديهم. )جابر ،339:1999(.

عا�صراً : ا�صرتاتيجية الأ�صئلة 

   اإن ا�ستخدام الأ�سئلة هام جداً فى العملية التعليمية اإذ يجذب انتباه الطالب ، ويخترب 

معرفته باملو�سوع ، وي�سخ�س اأوجه ال�سعف لديه متهيداً ملعاجلتها.

)طعيمة ،ومناع ،102:2000؛ عبيد،118:1996(. والأ�سئلة هنا ل يق�سد بها فقط الأ�سئلة 

املوجهة من املعلم للطالب، بل اإن الأ�سئلة ال�سادرة عن الطالب ذات عالقة قوية بالفهم ، 

ف الفهم باأنه عملية تتاأثر بعدد ونوع الأ�سئلة التى لدى القارئ عما يقراأه  اإىل حد اأن ُو�سِ

، واأن الفهم يحدث عندما تتم الإجابة على اأ�سئلة القارئ . واأ�سئلة القارئ ميكن اأن تدور 

حول ال�سكل املطبوع للغة )اأى الكلمات وعالمات الرتقيم( ، اأو ال�رشف)اأى كيفية تركيب 

الكلمات معاً لت�سبح ذات معنى(، اأو التعبريات البالغية واملجازية ، اأو امل�سمون .

    وفى حالة ما اإذا كان لدى القارئ اأ�سئلة كثرية جداً حول املقروء ، فاإن عقبات الفهم 

لديه تتمثل فى افتقاره خللفية معلوماتية كافية حول م�سمون الن�س ، اأما اإذا كانت اأ�سئلة 

القارئ قليلة جداً ، اأو لي�س لديه اأ�سئلة على الإطالق فاإن عقبات الفهم لديه قد تتمثل فى 

�سعوبة فهم اأ�سكال الأ�سئلة ،اأو �سعوبة فهم كلمات ال�ستفهام ،اوالفتقار اإىل الدافع ، اأو 

قيامه بالقراءة ملجرد اأنه ُطِلب منه ذلك .ويجب اأن يحفز املعلم طالبه على توليد اأ�سئلة عن 

املقروء ،والتعبريعن هذه الأ�سئلة،ومن ثم ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات املعاجلة املنا�سبة )مرنو 

 ،osassaL ل�سا�سو  كارول  ؛   8  :  1991،etaK  ،ornuM  &  ornuM مرنو  كات  و 

) 144-534 :3991، loraC
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اأن تكون مو�سوعية، واجلمل فيها     وفى الأ�سئلة امل�ستخدمة مع الطالب ال�سم يراعى 

؛اإذ  الإ�سارى  التقومي  ا�ستخدام  املفيد  من  اأنه  ،كما  الإ�سارة  للغة  ترجمتها  ي�سهل  ق�سرية 

يتنا�سب مع الثنائية اللغوية للطالب ال�سم ، وي�ساعد ب�سكل اأدق من الأ�سئلة التحريرية 

القراء ال�سم.وفى برنامج الدرا�سة  على حتديد املعانى والأفكار التى تكونت فى عقول 

حلاىل متت ال�ستعانة بكل ما �سبق من طرق وا�سرتاتيجيات وفقاً ملقت�سيات املوقف التعليمى 

وا�ستجابات الطالب. 

 اجلانب الإجرائى للدرا�صة: ومت فيه اإجراء ما يلى :

1 – حتديد مهارات الفهم فى القراءة املنا�سبة للطالب ذوى الإعاقة ال�سمعية باملرحلة الثانوية 

وذلك من خالل عر�س القائمة املبدئية ملهارت الفهم فى القراءة )ملحق 2( والتى مت 

اإليها فى اجلانب النظرى للدرا�سة على جمموعة من املحكمني )ملحق3(،  التو�سل 

واإجراء التعديالت الالزمة، وا�ستبعاد املهارات التى نالت من تاأييد املحكمني اأقل من 

80 % فاأ�سبحت القائمة النهائية للمهارات )ملحق4( تت�سمن �ست ع�رشة مهارة تتوزع 

على م�ستويات الفهم املبا�رش، و ال�ستنتاجى، والناقد، والبداعى. 

ال�سمعية  الإعاقة  ذوى  للطالب  املنا�سبة  القراءة  فى  الفهم  مهارات  فى  اختبار  – بناء   2

باملرحلة الثانوية حيث قامت الباحثة ببناء الختبار فى �سورته املبدئية )ملحق5(، ثم 

قامت بعر�سه على جمموعة من املحكمني )ملحق 6(، وبعد اإجراء التعديالت الالزمة  

عليه، اأ�سبح الختبار فى �سورته النهائية )ملحق 7( يتكون من جزاأين هما:

•اجلزء لأول :يتكون من خم�سني مفردة ، اأمام كل مفردة اأربعة بدائل ، ويطلب من الطالب  	
حتديد مرادف كل مفردة من بني البدائل الأربعة ، وتقدمي املدلول الإ�سارى لها.

•اجلزء الثانى :يتكون من قطعتني اإحداهما ق�س�سية )يليها �ستة ع�رش �سوؤال ، لقيا�س  	
�ست ع�رشة مهارة( ، والأخرى مقالية )ويليها اأربعة ع�رش �سوؤال ؛لقيا�س اأربع ع�رشة 

مهارة( والفرق يعود اإىل اأن مهارتى امل�ستوى الإبداعى ترتبطان بطبيعة الن�س 

الق�س�سى ، وهما :اقرتاح نهايات بديلة ملا �سجله الكاتب، واقرتاح نهاية لق�سة مل 

يحدد الكاتب نهاية لها .
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التفا�سيل،  مت�سعبة  ق�سرية، غري  القطع  تكون  اأن  الختبار  بناء  فى  الباحثة  راعت  وقد    

واجلمل ب�سيطة ، والأ�سئلة مو�سوعية .

الأول  بال�سف  طالباً  خم�سني  قوامها  عينة  على  ا�ستطالعياً  الختبار  الباحثة  طبقت  ثم    

الثانوى من ذوى الإعاقة ال�سمعية ؛حل�ساب �سدق الختبار وثباته.

�سدق الختبار : مت التحقق من �سدق الختبار بطريقتني ، وهما :

التعديالت الالزمة  اأ( �سدق املحكمني : وذلك بعر�س الختبار على املحكمني واإجراء 

عليه كما �سبق.

ب( �سدق املقارنة الطرفية: وذلك مبقارنة متو�سطات الإرباعى الأعلى، والإرباعى الأدنى 

على عينة التجربة ال�ستطالعية ) ن = 50 ( وكانت جميع معامالت املقارنة الطرفية 

دالة عند م�ستوى دللة 01، . مما يدل على اأن املقيا�س له القدرة على التمييز بني الأفراد 

ذوى امل�ستوى املرتفع واملنخف�س ، مما يعنى اأن املقيا�س يت�سف بال�سدق فى قيا�سه . 

األفا كرونباخ،  با�ستخدام طريقة  الختبار  ثبات  التحقق من  : وقد مت  الختبار  ثبات  ج( 

معامالت  جميع  وكانت   ، وبــراون  و�سبريمان   ، جومتان  بطريقة  الن�سفية  والتجزئة 

الرتباط دالة اإح�سائياً عند م�ستوى 01،مما يجعلنا نثق فى ثبات الختبار.

3-حتديد مهارات الفهم فى القراءة مو�صع الدرا�صة: وقد اعتمدت الباحثة 

فى ذلك على :

تنمية  اأهمية  100%( على منا�سبة ،و  اأجمع املحكمون )بن�سبة  اآراء املحكمني : حيث  اأ( 

مهارات حتديد معنى ) اأو مدلول ( الكلمة اإ�سارياً ، و حتديد مرادف الكلمة، و حتديد 

الفكرة الرئي�سة للفقرة .

الختبار  تطبيق  مت  حيث   : القراءة  فى  الفهم  ملهارات  الت�سخي�سى  الختبار  نتائج  ب(   

ت�سخي�سياً على عينة قوامها 70 طالب وطالبة بال�سف الأول الثانوى، وقد اأ�سارت النتائج 

اإىل التدنى ال�سديد ملتو�سطات درجات الطالب فى جميع مهارات الفهم املت�سمنة فى 

فى  الطالب  لدرجات  املئوية  الن�سبة  تراوحت  فقد  والثانى،  الأول  بجزاأيه  الختبار 



293

ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 

ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

الفهم  م�ستوى  لأن  ونظراً  ،28%؛  و61   %35،11 بني  الختبار  ت�سمنها  التى  املهارات 

املبا�رش يعد اأ�سا�ساً ل بد منه لتنمية بقية م�ستويات مهارت الفهم ، ونظراأ لأن املهارت التى 

اأجمع املحكمون على �رشورتها للطالب ال�سم مو�سع الدرا�سة تنتمى لهذا امل�ستوى ، 

ف�ستقوم الباحثة فى هذه الدرا�سة بتنمية مهارات م�ستوى الفهم املبا�رش.

4 – حتديد معايري بناء برنامج الدرا�صة 

  من خالل الإطار النظرى للدرا�سة مت و�سع قائمة مبعايري بناء برنامج لتنمية مهارات الفهم 

فى القراءة للطالب ذوى الإعاقة ال�سمعية باملرحلة لثانوية ،ثم قامت الباحثة بعر�سها على 

جمموعة من املحكمني )ملحق 11(، وبعد اإجراء التعديالت الالزمة اأ�سبحت القائمة فى 

�سورتها النهائية )ملحق 12( ت�سمل املعايري اخلا�سة بكل من : الأهذف، املحتوى )من حيث 

اختياره، وتنظيمه(،طرائق واأ�ساليب التدري�س، الأن�سطة والو�سائل التعليمية، و التقومي.

الإعاقة  ذوى  للطالب  القراءة  فى  الفهم  مهارات  تنمية  برنامج  بناء   –  5

ال�صمعية باملرحلة الثانوية

لتنمية  برنامج  بناء  مت  ال�سابقة  اخلطوة  فى  الباحثة  اإليها  تو�سلت  التى  املعايري  �سوء  فى 

ت�سمن  وقد  الدرا�سة  مو�سع  للطالب   ) املبا�رش  امل�ستوى  )فى  القرءة  فى  الفهم  مهارت 

التدري�س،والأن�سطة،  وا�سرتاتيجيات  وطرق  الأهداف،واملحتوى  حتديد  الربنامج  بناء 

والو�سائل التعليمية، واأ�ساليب التقومي، وذلك كما يلى: 

اأوًل : الأهداف : وقد حتددت اأهداف الربنامج فى تنمية املهارت التالية :

1 - حتديد معنى ) اأو مدلول ( الكلمة اإ�سارياً .

2 - حتديد مرادف الكلمة . 

3 - حتديد م�ساد الكلمة لفظياً ، واإ�سارياً .

4 - حتديد الفكرة العامة للمو�سوع .

5 - حتديد الفكرة الرئي�سة للفقرة .

6- حتديد التفا�سيل اجلزئية للمقروء . 
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7- اإدراك الرتتيب الزمانى . 

 ويتطلب حتقيق الأهداف ال�سابقة حتقق اأهداف اأخرى �سابقة عليها، وم�سايرة لها.، وتعد 

لها ، وهى: تنمية الرثوة اللغوية، و عالج بع�س ال�سعوبات اللغوية لل�سم  اأ�سا�ساً لزماً 

كال�سمائر، واأدوات النفى....اإلخ، وبناء خلفية معرفية منا�سبة للطالب عن املجتمع من 

حولهم )اأى جمتمع ال�سم، وجمتمع ال�سامعني(.

ثانيًا املحتوى : 

اأ( من حيث اختيار املحتوى :

•مت اختيار بع�س املو�سوعات املقررة على الطالب من كتاب اللغة العربية لل�سف الأول  	
للمدار�س الثانوية الزراعية وال�سناعية املهنية بعد اإجراء التعديالت الالزمة فى �سوء 

الرتبية  التدخني والإدمان،  الع�رش، ح�سن اخللق،  الربنامج، و هى:الو�سايا  بناء  معايري 

الريا�سية، جوامع الكلم . 

•قامت الباحثة بتاأليف مو�سوعات اإ�سافية تعتقد فى اأهمية تعلم ال�سم لها، وهى: مهنتى،  	
هيلني كيلر.

•اختيار ومعاجلة بع�س ال�سعوبات اللغوية لدى ذوى الإعاقة ال�سمعية ، والتى توؤثر غلى  	
فهمهم للمقروء : وهى : اأزمنة الفعل اأ�سلوب الأمر ، اأ�سلوب النهى،ا�سماء ال�ستفهام، 

العطف،  حروف  للمجهول،  واملبنى  للمعلوم  اجلر،املبنى  الإ�سارة،حروف  ا�سماء 

اأ�سلوب النفى، ال�سمائر املنف�سلة، الأ�سماء املو�سولة.

لبع�س  اإ�سارة   ) • 	874( يت�سمن  )ملحق14(  بالربنامج  ملحق  اإ�سارى  قامو�س  اإعــداد 

الكلمات التى ت�سمنها الربنامج مو�سع الدرا�سة . 

.) • اإعداد دليل للمعلم ي�ساعده فى تنفيذ الربنامج املقرتح )ملحق16	

ب( من حيث تنظيم املحتوى: 

اأهمية عن اختيار املحتوى، و�سوف تنظم الباحثة املحتوى )وفقاً للمعايري    وهو ل يقل 

ال�سابقة ( بحيث تكون بوؤرة تنظيمه املهارات اللغوية امل�ستهدفة وال�سعوبات اللغوية التى 
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) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

تقف فى �سبيل تنمية تلك املهارات، و�سيتخذ تنظيم املحتوى ال�سكل التاىل : 

1 – عر�س القطعة املقروءة ببنط كبري، مع تلوين الكلمات التى يعتقد فى �سعوبتها لدى 

الطالب بلون خمالف .

 ، مرادفها  تو�سيح  مع  ال�سابقة،  اخلطوة  فى  امللونة  الكلمات  يت�سمن  – اإعداد جدول   2

واملدلول الإ�سارى لها .

3 – عر�س جدول يت�سمن الكلمة وم�سادها لفظياً، واإ�سارياً .

4 – �رشح الفكرة العامة، والتفا�سيل اجلزئية للن�س املقروء، وذلك فى الن�سو�س القراآنية 

بالربنامج . 

5 – تقدمي خريطة الكلمة، وخريطة دللية » اأو خريطة ق�سة » للدر�س . 

6– معاجلة بع�س املفاهيم الواردة بالدر�س ، مما ي�سهم فى و�سوحها، وينمى ثروة الطالب 

اللغوية من خاللها . 

7 - معاجلة بع�س ال�سعوبات اللغوية التى يعانى منها الطالب ذوو الإعاقة ال�سمعية باملرحلة 

واملبنى  الأفعال،  اأزمنة   : مثل   ، لها  مناذج  املقروء  الن�س  فى  وردت  والتى   ، الثانوية 

للمجهول، وال�سمائر، واجلمل املنفية.. اإلخ ، وذلك حتت عنوان » تعلم عن العربية «.  

8 - تدريب على ما متت معاجلته من �سعوبات .

9 – اإعطاء الفر�سة للطالب للتعلم الذاتى، وا�ستخدام القامو�س امللحق بالربنامج ، مبا 

 ، اأنف�سهم  تعليم  فى  امل�ساهمة  م�سئولية  حتمل  ويعودهم   ، اللغوية  ثروتهم  من  يزيد 

وذلك من خالل جزء بعنوان » اأنا اأعلم نف�سى « .

10 - مطالبة الطالب باإعداد قامو�س لغوى خا�س به ، من خالل ت�سجيل الكلمات اجلديدة 

التى اكت�سبها من خالل الدر�س ، والتى اأ�سبحت جزءاً من ثروته اللغوية ، وذلك فى 

اجلزء املخ�س�س لذلك فى نهاية كل در�س .

11 – تقدمي جمموعة من الأ�سئلة لتقومي اأداء الطالب فى املهارات امل�ستهدفة . وقد ا�ستعانت 

الباحثة فى كل ما �سبق ب�سور، ور�سوم تو�سيحية ت�ساهم فى تو�سيح املقروء .
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ثالثًا: ا�صرتاتيجية التدري�س :

  ويق�سد با�سرتاتيجية التدري�س فى الدرا�سة احلالية طرق واأ�ساليب التدري�س ، واأن�سطته 

وو�سائله التى متتزج لتكون عدداً من الإجراءات املتبعة فى ت�سل�سل ونظام ) قابل للتعديل( 

ومبا   ، الثانوية  باملرحلة  ال�سمعية  الإعاقة  ذوى  الطالب  وحاجات  خ�سائ�س  مع  يتفق  مبا 

يحقق اأهداف الربنامج املقرتح، وقد �سارت ال�سرتاتيجية املقرتحة فى اخلطوت التالية :

اأ( التهيئة : يق�سد بالتهيئة كل ما يقوله املعلم ، اأو يفعله بق�سد اإعداد الطالب ل�ستقبال 

الدر�س اجلديد . 

ب( اإجراءت التدري�ص : وت�سمل :

- بناء خلفية معرفية منا�سبة عن املو�سوع من خالل تقدمي ملخ�س اإ�سارى له.                 

- عر�س النموذج اللغوى.

- ي�ستخرج املعلم و الطالب اأهم الكلمات ال�سعبة بالدر�س، ويتم التو�سل ملعانيها وفق 

ترتيب ورودها بالدر�س )وذلك بطرق متعددة(.

– يقراأ املعلم الدر�س للطالب مرتجماً اإياه للغة الإ�سارة )مراعياً اعتبارات ا�ستخدام لغة الإ�سارة(.
- ي�ساأل املعلم طالبه فى فكرة الدر�س وتفا�سيله اجلزئية،ويحثهم على الت�ساوؤل فيما غم�س 

عليهم ، حماوًل ربط الدر�س بواقع حياتهم. 

- ي�ستخدم املعلم ا�سرتاتيجية القراءات املتكررة.

باأ�سلوبهم ؛للتاأكد من الفكرة  - يطلب املعلم من بع�س الطالب تلخي�س املقروء اإ�سارياً 

العامة واملعنى الذى تكون فى عقول الطالب .

- يتخري املعلم اأحد التعبريات اأو اجلمل التى تعد جزءاً من ال�سعوبات اللغوية للطالب 

)واملوجودة بالدر�س(، مقدماً لها تدري�ساً مبا�رشاً .

 – فى نهاية كل جل�سة تعليمية يطلب من كل طالب اأن ي�سجل كل الكلمات التى اكت�سبها 

فى تلك اجلل�سة .

ينفذها  اأو   ، للدر�س  املعلم لطالبه خريطة دللية  يقدم  للقراءة  نهاية كل مو�سوع  - فى 

اخلريطة  ا�ستخدم  فى  التدرج  ،ويراعى  الف�سل  حائط  على  تعلق  تعليمية  كو�سيلة 
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) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

الدللية ففى البداية يقدم املعلم اخلريطة مكتملة للطالب ، واإذا اعتادوا عليها يرتك بها 

فراغات يكملها مع الطالب من خالل النقا�س، وميكن اأن يكلف الطالب ) بعد فرتة 

منا�سبة من التدريب( باإكمال اخلرائط كواجب منزىل .

ج( التقومي :للتعرف على جوانب ال�سعف فى مهارات الفهم مو�سع الدرا�سة اأوًل باأول؛ 

لتداركها فى حينها من خالل التقومي امل�ستمر . 

د( العالج الفردى :اإذ قد يت�سح من خالل التقومي اأن بع�س الطالب يعانون من �سعوبات 

خا�سة تتطلب رعاية اإ�سافية ، وقد يكون ذلك من خالل : تقدمي  

 وقت اإ�سافى لهذا الطالب، اأو تكليف الطالب ببع�س الواجبات املنزلية التى يفرت�س اأن 

اأتقنوا ما يعانى  اأو تكليف بع�س الطالب املتميزين ) ممن  ملا لديه من ق�سور،  بها عالجاً 

الطالب من �سعوبة فى فهمه( بالقيام بدور املعلم لزميلهم ) تدري�س الأقران (، مع متنيتهم 

باأ�ساليب التعزيز املحببة اإن جنحوا فى مهمتهم معه.

رابعًا : اأ�صاليب التقومي : 

   و�سوف ت�ستخدم الباحثة اأ�ساليب متنوعة فى التقومي ما بني اأ�ساليب حتريرية ، و�سفوية 

 : مثل  املو�سوعية  الأ�سئلة  فى  التحريرية  التقومي  اأ�ساليب  تتمثل  و�سوف   ،) اإ�سارية  )اأى 

اأ�سئلة الختيار من متعدد، واأ�سئلة التكملة، واأ�سئلة ال�سواب واخلطاأ .....اإلخ . 

  و�ستكون عملية التقومي م�ستخدمة خالل جميع مراحل التدري�س ما بني تقومي تكوينى، ونهائى 

)الأ�سئلة املوجودة فى نهاية كل در�س بالربنامج( ، و�سرتكز الباحثة فى اأ�ساليب التقومي على 

تلك الأ�ساليب التى يكون للطالب دوراً فاعاًل فيها ، و�سيتم اإ�سدار اأحكام التقومي فى �سوء 

الأهداف املن�سودة، وامل�ستوى ال�سابق للطالب، اأى مقارنته بنف�سه ولي�س بغريه من الطالب .

6– التجريب امليدانى للربنامج : وذلك من خالل :

اأ( حتديد الت�سميم التجريبى للدرا�سة: وهو ت�سميم املجموعة الواحدة . 

ب( اختيار عينة الدرا�سة :وقد حتددت فى ع�رش طالب من ذوى الإعاقة ال�سمعية ال�سديدة، 

اأوالعميقة احلادثة قبل اكت�ساب اللغة، وهم من طالب مدر�سة 
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  الأمل للرتبية ال�سمعية بالعبا�سية . 

ج( تطبيق اختبار الفهم فى القراءة قبلياً:بهدف حتديد حقيقة م�ستواهم فى مهارات الفهم 

امل�ستهدفة قبل تنفيذ الربنامج املقرتح.وقد اأ�سارت نتائج التطبيق 

مو�سع  املــهــارت  جميع  فــى  الــدرا�ــســة(  الطالب)عينة  م�ستوى  تدنى  اإىل  القبلى    

الدرا�سة،وذلك كما يت�سح من اجلدولني التاليني:

جدول)1( يو�سح املتو�سطات والن�سب املئوية لدرجات الطالب ذوى الإعاقة 

ال�سمعية فى اجلزء الأول من الختبار القبلى للفهم فى القراءة

املهارة

متو�سط درجات الطالب 

من ) 50  درجة (

الن�سبة املئوية 

لدرجات الطالب

29%114.5 – حتديد مرادف الكلمة .

16.6%28.3 – حتديد معنى ) اأو مدلول( الكلمة اإ�سارياً.

لدرجات  املئوية  الن�سبة 

الطالب فى اجلزء الأول 

من الإختبار : %22.8

جدول رقم )2( يو�سح متو�سطات درجات الطالب عينة الدرا�سة فى مهارات الفهم 

فى القراءة مو�سع الدرا�سة فى الختبار القبلى

م
م�ستويات ومهارات الفهم 

فى القراءة

متو�سط درجات 

الطالب فى 

القطعة الق�س�سية 

من )14درجة(

متو�سط درجات 

الطالب فى 

القطعة املقالية 

من)14درجة(

متو�سط درجات 

الطالب فى مهارات 

الفهم مو�سع الدرا�سة 

من)28درجة(

-1

مدلول  اأو  معنى  حتــديــد 

الكلمة اإ�سارياً .

)%55(1.1 )%60( 1.2)%57.5( 2.3

5. )12.5%( 2. )10%(3. )15%(حتديد مرادف الكلمة .2-

-3

لفظياً  الكلمة  م�ساد  حتديد 

واإ�سارياً .

) %30 ( .6)%15( .3)%22.5( .9
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م
م�ستويات ومهارات الفهم 

فى القراءة

متو�سط درجات 

الطالب فى 

القطعة الق�س�سية 

من )14درجة(

متو�سط درجات 

الطالب فى 

القطعة املقالية 

من)14درجة(

متو�سط درجات 

الطالب فى مهارات 

الفهم مو�سع الدرا�سة 

من)28درجة(

-4

ــعــامــة  حتـــديـــد الـــفـــكـــرة ال

للمو�سوع .

)% 30( .6)%20( .4)%25( 1

-5

الرئي�سة  ــفــكــرة  ال ــد  حتــدي

للفقرة .

)%10( .2)%10( .2)%10( .4

-6

اجلزئية  التفا�سيل  حتديد 

للمقروء .

)%30( .6)%10( .2)%20( .8

4. )10%(40. )20%(اإدراك الرتتيب الزمانى .7-

لدرجات  املــئــويــة  الن�سبة 

الطالب

% 27.1

3.8

14

 % 17.8

2.5

14

 6.3

28

%22.5

د( تطبيق الربنامج : مت التطبيق خالل العام الدرا�سى ) 2003 – 2004 م (، وقد لحظت 

الباحثة اأثناء تطبيق الربنامج ما يلى:

- �سعادة الطالب بوجود كتاب تعليمى خا�س لل�سم يحمل فى ثناياه لغتهم لغة الإ�سارة، 

واإقبالهم ال�سديد على حفظ الكلمات، واملدلول الإ�سارى املعرب عنها« اأكرث من اأى �سئ 

الكلمات  حلفظ  ككتاب  القامو�س  الطالب  بع�س  ا�ستخدم  وقد   .« الربنامج  فى  اآخر 

املعربة عن الإ�سارات التى يريدون معرفة لفظها الكتابى.

- قيام كثري من الطالب بالف�سول الأخرى بطلب ن�سخ من القامو�س امللحق بالربنامج من 

الباحثة اأحياناً، ومن طلبة العينة اأحياناً اأخرى. 

ت�سور  فاق  التعاونى  للتعلم  املتو�سط(  امل�ستوى  ذوى  )وخا�سة  الطالب  حتم�س  اأن   -

الباحثة؛ اإذ اأن بع�س الطالب كانوا ي�ساعدون بع�سهم البع�س بدون تكليف من الباحثة، 

ثم ياأتى الطالب الذى قدم امل�ساعدة، ومعه الطالب الذى تلقى امل�ساعدة ، ويطلب منه 

اأنه جنح فى تعليمه، طالباً رفع درجته لأنه جنح فى تعليم  الباحثة لإثبات  اأمام  القراءة 
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زميله، ورفع درجة زميله لأنه ا�ستجاب للتعلم . 

- اأن الطالب ذوى امل�ستوى املتميز بني زمالئهم كانوا اأميل للتناف�س مع بع�سهم البع�س. 

- اأبدى كثري من املعلمني باملدر�سة اإ�ستح�سانهم للربنامج املقرتح ، وخا�سة من حيث وجود 

لغة الإ�سارة، واخلرائط الدللية التى تلخ�س املقروء، وال�سور املعربة، واأ�سئلة التقومي 

املو�سوعية، والتى يجاب عنها فى نف�س الكتاب.

اأف�سل  الإ�سارية حول املو�سوع  املناق�سات  اأثناء اجلل�سات، وفى  اأداء الطالب فى  اأن   -

بكثري جداً من اأدائهم عند الت�سدى حلل الأ�سئلة ؛ اإذ يدفعهم عدم الثقة بالنف�س “ فى 

“ اإىل الرتدد والإرتباك الذى يفقدهم الرتكيز ويوؤدى اإىل الوقوع فى  قراءة املطبوع 

اخلطاأ “ اأحياناً “ .

منهم  الأ�سدقاء  كان  فقد  بينهم؛  فيما  والإندماج  التوحد  اإىل  مييلون  ال�سم  لأن  نظراً   -

يحاولون م�ساعدة بع�سهم البع�س )وخا�سة فى خطوة القراءات املتكررة ( عند توقف 

اأحدهم اأمام كلمة ما؛ ولأن الباحثة كانت حتت�سب الكلمة خطاأ ملن يتلقاها من زمالئه؛ 

فقد ا�ستاأذن الطالب الباحثة فى م�ساعدة بع�سهم بدون تقدمي الإ�سارة، وا�ستخدموا ما 

ي�سبة لعبة “ عرو�ستى “ مثال ذلك كلمة “ كفيف “ فقد قال الطالب لزميله “ ع�سا 

اأبي�س “ اإ�سارة اإىل اأن املكفوفني عادة ما مي�سكون بع�سا بي�ساء فى طريقهم، وفى كلمة 

مثل” البهائم “ �ساعد الطالب �سديقه بقوله “ ناأخذ منه حلم و لنب، نركب عليه.. “، 

وهو ما اأ�سفى جواً من املتعة، وقرب املفاهيم اإىل اأذهان الطالب. 

هـ( تطبيق اختبار الفهم فى القراءة بعديًا : 

قامت الباحثة بتطبيق اختبار الفهم فى القرءة بعدياً على الطالب عينة الدرا�سة ، ثم قامت 

مبعاجلة البيانات اإح�سائياً ل�ستخرج النتائج ، وحتديد مدى حت�سن فى الطالب فى مهارات 

الفهم امل�ستهدفة بعد تنفيذ الربنامج املقرتح مقارنة مب�ستوهم فى الختبار القبلى.

نتائج الدرا�صة:

   ا�ستخدمت الباحثة الإح�ساء الالبارامرتى لتحليل البيانات؛ وذلك ل�سغر حجم العينة، 
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 ، SPss حيث قامت باإجراء التحليالت الإح�سائية با�ستخدام حزمة الربامج الإح�سائية

Wilcoxon Test ؛ ملعرفة الفروق بني القيا�سني  واعتمدت على اختبار ويلكوك�سون 

“ للك�سب  “ بالك  معادلة  الباحثة  ا�ستخدمت  كما  الدرا�سة،  والبعدى ملجموعة  القبلى 

وترتاوح  الدرا�سة،  مو�سع  املهارات  اكت�ساب  فى  املعدل  الك�سب  ن�سبة  املعدل حل�ساب 

فاأكرث  للك�سب هى ) 2،1(  املقبولة  والن�سبة   ،  )  2 ) �سفر -  بني  املعدل  الك�سب  ن�سبة 

،و�سوف يتم عر�س النتائج من خالل املحاور التالية:

املحور الأول : نتائج خا�سة بالرثوة اللغوية للطالب : 

اأوًل:ح�ساب قيمة » Z” لدللة الفروق بني متو�سطى درجات الطالب فى القيا�سني 

القبلى والبعدى للجزء الأول من الختبار)اخلا�ص بالرثوة اللغوية(

القبلى  القيا�سني  فى  الطالب  درجات  متو�سطى  بني  فروق  وجود  اإىل  النتائج  اأ�سارت    

املدلول  وحتديد  الكلمة  مرادف  مهارتى:حتديد  فى  البعدى  التطبيق  ل�سالح   ، والبعدى 

الإ�سارى للكلمة ، وذلك كما يت�سح فى اجلدول التاىل:

جدول )3( يو�سح قيمة » Z” لدللة الفروق بني متو�سطى درجات الطالب فى 

القيا�سني القبلى والبعدى للرثوة اللغوية للطالب .

املهارة 

اجتاه فروق 

الرتب

ن

متو�سط 

الرتب

جمموع 

الرتب

Z قيمة

م�ستوى 

الدللة)*( 

حتديد مرادف الكلمة 

�سلبى

اإيجابى

حمايد

جمموع

2

8

-

10

3

13.6

-

6

49

197.2-،05

تقدمي املدلول الإ�سارى 

للكلمة 

�سلبى

اإيجابى

حمايد

جمموع

-

10

-

10

-

5.5

-

-

55

807.2 -،01
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املهارة 

اجتاه فروق 

الرتب

ن

متو�سط 

الرتب

جمموع 

الرتب

Z قيمة

م�ستوى 

الدللة)*( 

املجموع الكلى 

�سلبى

اإيجابى

حمايد

جمموع

-

10

-

10

-

5.5

-

-

55

805.2-.01

  وقد يعود ذلك التح�سن لتبنى لغة الإ�سارة كلغة اأوىل لل�سم فى بناء الربنامج، وا�ستخدام 

بع�س اأن�سطة و اأ�ساليب تنمية الرثوة اللغوية .

ثانيًا : ح�صاب ن�صبة الك�صب املعدل للرثوة اللغوية للطالب : 

بالرغم من حدوث حت�سن فى درجات الطالب فى الرثوة اللغوية ل�سالح التطبيق البعدى 

لالختبار ، اإّل اأن م�ستوى ذلك التح�سن مل ي�سل اإىل الن�سبة املقبولة للك�سب املعدل 2،1، 

وذلك كما يت�سح من اجلدول التاىل:

جدول )4(يو�سح ن�سبة الك�سب املعدل للرثوة اللغوية للطالب

املهارةم 

متو�سط درجات 

الطالب فى التطبيق 

القبلى )�ص(

متو�سط درجات 

الطالب فى التطبيق 

البعدى )�ص(

النهاية العظمى 

للمهارة )د(

ن�سبة 

الك�سب 

املعدل

5.149.1750164.0حتديد مرادف الكلمة. 1

3.85.1550317.0حتديد املدلول الإ�سارى للكلمة. 2

8.224.33100243.0املجموع

ورمبا   ، ال�سم  لدى  للغوية  امل�سكالت  اأ�سد  تعد  اللغوية  الرثوة  اأن  اإىل  ذلك  يعود  وقد   

الك�سب  ن�سبة  لتحقيق  كاف  غري  وقتاً  الربنامج(  تطبيق  )فرتة  واحد  درا�سى  عام  يعد 

املعدل املقبولة بها ، وتعترب الباحثة ن�سبة التح�سن التى حدثت اإجنازاً ل باأ�س به، فى �سوء 

اخل�سائ�س اللغوية لل�سم ، وحدة امل�سكلة .
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ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 

ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

املحور الثانى : نتائج خا�سة مبقارنة م�ستوى الطالب فى مهارات الفهم فى القراءة 

فى قطعتى الختبار » الق�س�سية – املقالية »:

 اأوًل:ح�ساب قيمة » Z« لدللة الفروق بني متو�سطى درجات الطالب » عينة الدرا�سة« فى 

القيا�سني القبلى والبعدى ملهارات الفهم فى القراءة فى املجموع الكلى ملهارات الفهم فى 

القراءة فى قطعتى الختبار  الق�س�سية واملقالية:

وقد اأ�سارت النتائج اإىل حدوث حت�سن فى م�ستوى جميع الطالب » عينة الدرا�سة »فى 

الق�س�سية واملقالية »،   « القراءة فى قطعتى الختبار  الفهم فى  الكلى ملهارات  املجموع 

وذلك كما يت�سح من اجلدول التاىل:

جدول )5( يو�سح قيمة » Z« لدللة الفروق بني متو�سطى درجات الطالب” عينة 

الدرا�سة “ فى القيا�سني القبلى والبعدى ملهارات الفهم فى القراءة فى املجموع 

الكلى ملهارات الفهم فى القراءة فى قطعتى الختبار “ الق�س�سية واملقالية “

ناجتاه فروق الرتبقطعتى الختبارم

متو�سط 

الرتب

جمموع 

الرتب

Z قيمة

م�ستوى 

الدللة

�سلبىالقطعة الق�س�سية 1

اإيجابى

حمايد

املجموع

 -

10

 -

10

-

5،5

-

10

-

55

-

809،2-،01

�سلبى القطعة املقالية 2

اإيجابى 

حمايد 

جمموع 

-

10

-

10

-

5،5

-

55810،2-

،01

�سلبى املجموع الكلى 

اإيجابى 

حمايد 

جمموع 

-

10

-

10

-

5،555805،2-

،01

 وقد يعود ما �سبق من حت�سن اإىل اأن الربنامج التعليمى معد خ�سي�ساً لذوى الإعاقة ال�سمعية 

مبا يتنا�سب – بقدر الإمكان – مع خ�سائ�سهم ، واحتياجاتهم. 



304

ثانيًا : ح�ساب ن�سبة الك�سب املعدل فى املجموع الكلى ملهارات الفهم فى القراءة فى 

قطعتى الختبار » الق�س�سية – املقالية » : 

على الرغم من حدوث حت�سن فى املجموع الكلى ملهارات الفهم فى القراءة فى قطعتى 

الختبار » الق�س�سية - املقالية » اإلَّ اأن هذا التح�سن مل ي�سل اإىل ن�سبة الك�سب املعدل 

املقبولة ،كما يت�سح من اجلدول التاىل: 

جدول )6( يو�سح ن�سبة الك�سب املعدل للمجموع الكلى ملهارات الفهم فى القراءة 

فى قطعتى الختبار » الق�س�سية – املقالية » .

قطعتى الختبار م 

مــتــو�ــســط درجـــات 

الطالب فى القيا�س 

القبلى )�س(

مــتــو�ــســط درجـــات 

الطالب فى القيا�س 

البعدى )�س(

ـــة  ـــهـــاي ـــن ال

ــعــظــمــى  ال

للقطعة 

نــ�ــســبــة 

لك�سب  ا

املعدل 

8،32،914،915القطعة الق�س�سية1

5،29،614،697القطعة املقالية2

3،61،1628،802املجموع الكلى

وهو ما يعود اإىل التدنى ال�سديد فى م�ستوى الطالب فى هذه املهارات ، وهو ما ي�سعب 

معه الو�سول لن�سبة الك�سب املعدل املقبولة فى عام درا�سى واحد .

وبالرغم من ذلك فقد حدث حت�سن زاد عن ن�سبة الك�سب املعدل املقبولة فى بع�س املهارات 

فى القطعة الق�س�سية، وهى :

 . • حتديد املدلول الإ�سارى للكلمة ، حيث بلغت ن�سبة الك�سب املعدل 289،1	

 . • حتديد م�ساد الكلمة لفظياً واإ�سارياً ، حيث بلغت ن�سبة الك�سب املعدل457،1	

. • حتديد الفكرة الرئي�سة للفقرة ، حيث بلغت ن�سبة الك�سب املعدل 478،1	

  كما حدث حت�سن زاد اأي�ساً عن ن�سبة الك�سب املعدل املقبولة فى القطعة املقالية فى مهارة 

حتديد املدلول الإ�سارى للكلمة ،حيث بلغت ن�سبة الك�سب املعدل 4،1.

   ويالحظ اأن ن�سبة الك�سب املعدل املقبولة قد حتققت فى املهارات املرتبطة – فى الأغلب- 
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ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 

ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

للغة الإ�سارة فى تعليم ال�سم ،  با�ستخدام لغة الإ�سارة ، مما يوؤكد على الدور الإيجابى 

وتنمية الفهم فى القراءة لديهم .كما يالحظ اأن م�ستوى التح�سن ومعدل الك�سب فى فهم 

اأن فهم  اأف�سل منه فى القطعة املقالية )697،(، مما يدل على  القطعة الق�س�سية )915،( 

الن�سو�س الق�س�سية اأ�سهل من فهم الن�سو�س املقالية لدى الطالب ذوى الإعاقة ال�سمعية 

 Luetke واآخــرون  )لوتك  الدرا�سات  بع�س  نتائج  مع  يتفق  ما  وهو  الثانوية،  باملرحلة 

       .) 259 :1998،Lerner، Janet 1996: 314؛ جانيت لرينر، ،.et.al

املحور الثالث : نتائج خا�سة باختبار الفهم فى القراءة ككل: 

اأوًلح�ساب قيمة« Z” لدللة الفروق بني متو�سطى درجات الطالب”عينة الدرا�سة”فى 

التطبيقني القبلى والبعدى لختبار الفهم فى القراءة 

  اأ�سارت النتائج اإىل حت�سن م�ستوى الطالب فى مهارات الفهم فى القراءة التى ت�سمنها 

الختبار، وذلك كما يت�سح من اجلدول التاىل:

جدول )7(يو�سح قيمة » Z” لدللة الفروق بني متو�سطى درجات الطالب”عينة 

الدرا�سة” فى التطبيقني القبلى والبعدى لختبار الفهم فى القراءة

اختبار الفهم فى القراءة 

فروق  اجتاه 

الرتب 
ن

متو�سط 

الرتب

جمموع 

الرتب 
Z قيمة

م�ستوى 

الدللة 

�سلبى

اإيجابى 

حمايد 

جمموع 

-

 10

 -

10

 -

5.5

 -

55

 -

807.2

،01

ثانيًا : ح�ساب ن�سبة الك�سب املعدل فى اختبار الفهم فى القراءة ككل: 

 على الرغم من حدوث حت�سن يف م�ستوى الطالب يف مهارات الفهم يف القراءة مو�سع 

الختبار ، اإل اأن هذا التح�سن مل ي�سل للم�ستوى املقبول للك�سب، وذلك كما يت�سح من 

جلدول التاىل:
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جدول رقم )8( يو�سح ن�سبة الك�سب املعدل فى اختبار الفهم فى القراءة ككل

اختبار الفهم 

فى القراءة 

متو�سط درجات 

الطالب 

فى التطبيق 

القبلى)�س(

متو�سط درجات 

الطالب فى 

التطبيق البعدى 

)�س( 

النهاية العظمى 

لالختبار 

ن�سبة الك�سب 

املعدل 

1،295،49128،366

درجات  م�ستوى  اأن  اإلَّ   ،)،366( مقبولة  غري  املنجزة  املعدل  الك�سب  ن�سبة  اأن  وبرغم 

التطبيق  اإىل )5،49 ( يف  لالختبار  القبلي  التطبيق  ارتفع من )1،29 ( يف  قد  الطالب 

البعدي لالختبار. وحتى ندرك قيمة التح�سن الذى اأحدثه الربنامج املقرتح ، نذكر ما اأ�سار 

اإليه ويل�سون Wilson )1997: 335( من اأن م�ستويات الفهم لدى الطالب ال�سم تتقدم 

�سنويا مبعدل ك�سب 0،16 ومقارنة بذلك فاإن و�سول معدل الك�سب يف مهارات الفهم يف 

القراءة لدى ال�سم بعد تدري�س برنامج الدرا�سة احلالية اإىل 0،366 يعد اإجنازاً جيداً يفوق 

�سعف ما ذكره ويل�سون كما �سبق.

التو�ضيات: 

1 - العرتاف بالثنائية اللغوية لذوى الإعاقة ال�سمعية ، واإعداد قامو�س اإ�سارى ملحق بكل 

برنامج تعليمى .

واملناهج  الربامج  خمتلف  خالل  من  اللغوية  الــرثوة  تنمية  على  الهتمام  تركيز   –  2

عامة  خطة  و�سع  مع   ، فقط  اللغة  تعليم  ومناهج  برامج  خالل  من  ولي�س  التعليمية 

لعالج ال�سعوبات اللغوية عرب ال�سفوف الدرا�سية منذ املرحلة البتدائية، وحتى نهاية 

املرحلة الثانوية، بحيث يتم عالج ال�سعوبة اللغوية اأكرث من مرة فى اأكرث من �سف 

درا�سى مع مراعاة تقدميها فى كل مرة ب�سكل اأعمق واأو�سع .

3 – ا�ستخدام مو�سوعات ق�سرية، وجمل ب�سيطة الرتكيب فيما يقدم للطالب من برامج 

تعليمية فى جمال اللغة . 
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ال���ن���دوة ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ث��ام��ن��ة ل��احت��اد 

ال�صم رعاية  يف  العاملة  للهيئات  العربي 

وال���ت���اأه���ي���ل  ال���ت���ع���ل���ي���م  ت���ط���وي���ر   (

) ال�صمع  و���ص��ع��اف  ال�����ص��م  ل��اأ���ص��خ��ا���ص 

4 – مراعاة التنويع فى الن�سو�س املقروءة املتعلمة بني الن�سو�س الق�س�سية، والن�سو�س 

املقالية؛ اإذ اأن لكل منهما طبيعته، و�سعوباته اخلا�سة به، كما اأن  

   التنويع يجنب الطالب امللل من اأحدهما،كما قد يعد التنويع بينهما �رشباً من التنويع 

بني ال�سعب وال�سهل؛ فالن�سو�س الق�س�سية اأ�سهل فى فهمها من 

   الن�سو�س املقالية لدى ذوى الإعاقة ال�سمعية. 



308

املراجع

اأوًل : املراجع العربية:

1- اإبراهيم ، اأحمد �سيد و ال�سيخ ، حممد عبد الرءوف ومو�سى، م�سطفى اإ�سماعيل و جربيل ، عثمان 

عبد الرحمن ،« املفاهيم اللغوية الدينية تطورها   

       وتنميتها »، )1998( دبى: دار القلم . 

2- الإدارة العامة للرتبية اخلا�سة، اإدارة الرتبية ال�سمعية ، “ اأهداف مدار�س الأمل واملعوقني �سمعياً” 

)1987(، القاهرة :وزارة الرتبية والتعليم. 

3- اإمام ، يو�سف ها�سم )2000( : » اأ�سواء على احلديث فى رعاية وتاأهيل املعوقني �سمعياً ». الن�رشة 

الدورية ، القاهرة : احتاد هيئات رعاية الفئات اخلا�سة  

       واملعوقني بجمهورية م�رش العربية ، ع )64( ، ال�سنة ال�سابعة ع�رش 62-50 . 

4- اخلطيب، جمال ، » مقدمة فى الإعاقة ال�سمعية« ، )1998( ، القاهرة : دار الفكر للطباعة والن�رش 

والتوزيع . 

5– الزنارى ، حكمت حممود حممد ، » ا�ستخدام الن�ساط التمثيلى فى تدري�س بع�س فروع اللغة 

العربية واأثره على التح�سيل وتنمية املهارات اللغوية 

       لالأطفال من التا�سعة اإىل الثانية ع�رشة »، )1991(، ر�سالة دكتوراة ، معهد الدرا�سات والبحوث 

الرتبوية ، جامعة القاهرة. 

6- ال�سخ�س ، عبد العزيز ال�سيد، »مدخل اإىل �سيكولوجية غري العاديني« ، )1994( ،

7- القر�سى، اأمري اإبراهيم اأحمد ، “ ت�سور مقرتح ملنهج فى الدرا�سات الجتماعية لل�سم فى املرحلة 

الإعدادية املهنية “ ، )1994( ، ر�سالة ماج�ستري ، كلية 

       الرتبية ، جامعة عني �سم�س . 

8- القر�سى ، اأمري اإبراهيم اأحمد ، » ا�ستخدام مدخل م�رشحة املناهج فى الدرا�سات الجتماعية واأثره 

على التح�سيل ومهارات الت�سال والتوافق الجتماعى 

       لدى ال�سم »،)1997(، ر�سالة دكتوراة ، كلية الرتبية ، جامعة طنطا. 

9– الكورى ، عبد اهلل على على ، » فعالية برنامج مقرتح فى تنمية مهارات القراءة الناقدة على الأداء 
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