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  *ة أمحد حيىيـولـخ.د.أ
   **ود زايد ملكاويـحمم.د
  ***مأمون عاطف املومين. د

                                                                            
א

  
التواصل  ةدف الدراسة إىل دراسة فاعلية برنامج تدرييب حموسب لتعليم مهارات القراءة بطريق

، طفـالَ ) ٦٠(لدراسةوقد بلغ عدد أفراد ا، الكلي والطريقة الشفوية ألطفال الروضة املعوقني مسعياَ
  : وقد مت توزيعهم إىل أربع جمموعات بالطريقة العشوائية وهي كالتايل

  .طفالَ درست وفق طريقة التواصل الكلي احملوسبة) ١٤(عدد أفرادها ) ١(جمموعة جتريبية  -١
  .طفالَ درست وفق الطريقة التقليدية) ١٦(عدد أفرادها ) ١(*جمموعة ضابطة  -٢
  .طفالَ درست وفق الطريقة الشفوية احملوسبة) ١٤(عدد أفرادها ) ٢( جمموعة جتريبية -٣
  .طفالَ درست وفق الطريقة التقليدية) ١٦(عدد أفرادها ) ٢(*جمموعة ضابطة  -٤

يتكـون مـن أربـع ومثـانني فقـرة                :احملور األول: وقد تكونت أداة الدراسة من ثالثة حماور
أحـرف  (يتكون من أربع ومثانني فقرة  :احملور الثاين). د القصريغة العربية مع حركات املأحرف الل(
أحرف اللغـة  (يتكون من أربع ومثانني فقرة  :احملور الثالث). غة العربية مع حركات املد الطويلالل

وقد مت استخراج معامالت الصدق والثبات املناسبة هلذه ، )وايتها هاووسطالكلمة ة يف بداية العربي
  .أشهر ونصف ةعجلسة على مدار أرب) ٩٠(طبيق الربنامج من خالل ومت ت، األداة

صل الكلـي  االيت درست وفق طريقة التو) ١( أشارت  نتائج الدراسة إىل أن اموعة التجريبية
  اليت درست وفق الطريقة ) ١(*احملوسبة كانت أفضل يف تعلم القراءة مقارنةَ باموعة الضابطة 

  
  آلية العلوم التربوية               -الجامعة األردنية  * 

  عمادة خدمة المجتمع   -جامعة القصيم / السعودية ** 
  قسم المناهج وأساليب التدريس -كلية التربية / جامعة اليرموك *** 
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اليت درست وفق الطريقة الشفوية ) ٢(وكذلك أشارت النتائج إىل أن اموعة التجريبية ، التقليدية
اليت درست وفـق الطريقـة   ) ٢(*ل يف تعلم القراءة مقارنة باموعة الضابطة احملوسبة كانت أفض

كما أظهرت النتائج أن طريقة التواصل الكلي احملوسبة كانت أفضل يف تعلم القراءة لدى ، التقليدية
زى ومل يظهر هناك فرق يف تعلم القراءة يع، األطفال املعوقني مسعياَ مقارنةَ بالطريقة الشفوية احملوسبة

  ما بني اموعتني التجريبتني أن هناك تفاعالًإىل وأما النتيجة النهائية فقد أشارت ، إىل متغري اجلنس
، لصاحل اموعتني التجريبيتني) ٢*،١(*لضابطتني والربنامج احملوسب مقارنةَ باموعتني ا، ) ٢، ١(

   ).الطريقة الشفوية، واصل الكليالت طريقة(ة الربنامج احملوسب بالطريقتني وهذا يشري إىل فاعلي
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:א −١
وقد بـذلت  ، واجتماعياَ، تم التربية احلديثة اهتماماً كبرياً يف تنمية الفرد جسمياً، وعقلياً، وانفعالياً

م يكون الـتعل  يولك. جهود كبرية لتطوير املناهج التعليمية، وحتسني طرائق التدريس املتبعة يف املدارس
لذا جيب . فعاالً للطالب البد من استخدام الطرائق العلمية احلديثة، اليت تسهم يف حتسني التعلم وتطويره

أن توجه طرائق التدريس حنو بلوغ األهداف التعليمية بوصفها موجهة للتعلم، وأن تـتالءم واملواقـف   
احلاسوب من أشهر أمناط التعليم  ويعد التعليم بواسطة. التعليمية، وحاجات األطفال، وإمكانام الفردية

حيـث أشـارت   . لذا حظي باهتمام كبري من قبل التربويني، والباحثني يف جمال التربية اخلاصة. الفردي
ويعترب الصـوت  ، الوقائع العلمية تفوق طريقة التعليم بواسطة احلاسوب على غريها من الطرائق األخرى

ال، والبالغني؛ لذلك فإن احلاجـة إىل تعلـم اسـتخدام    والصورة من املثريات اليت جتذب اهتمام األطف
احلاسوب والتعامل معه، أصبح ضرورياً لكل فرد، نظراً إلمكانية االستفادة منه يف مجيع مناحي احليـاة  

  ).٢٠٠٤عيادات، (
ومع ظهور احلاسوب يف التعليم ،ازداد اهتمام املختصني الباحثني يف جمال التربية اخلاصة، بتوظيـف  

  .ب يف تعليم ذوي احلاجات اخلاصةاحلاسو
فاحلاسوب أداة قوية، تعمل على تعزيز اخلربات لدى الطالب، والسماح هلـم حبـل كـثري مـن     

ويعد استخدام احلاسـوب يف تعلـيم ذوي اإلعاقـة    . املشكالت، وخاصة اليت تتعلق بالقراءة والكتابة
خالل تنفيذ استراتيجيات خمتلفة جتعـل   من الطرائق احلديثة، ملا حتققه من أهداف تعليمية، من ةالسمعي

  .املتعلم أكثر قدرة على التفاعل مع املشكالت اليت تواجهه
إذ يعجز الطفل ضعيف السمع عن التواصل تواصالً طبيعياً مع اآلخرين، وهذا العجز يؤثر يف منـوه  

  .تواجهه أثناء تفاعله مع اآلخرين بسبب الضغوط االجتماعية، والنفسية اليت، املعريف
ويعاين الطفل ضعيف السمع صعوبات يف احلصول على املعلومات الضرورية اليت تسـاعده علـى   
التواصل مع اآلخرين، ومتنعه من تطوير كفاياته اللغوية، وخاصة مهاريت القراءة والكتابة، وقد ثبت من 

لى الصـوت،  خالل الدراسات العلمية أن أفضل الوسائل لتحقيق األهداف التعليمية، هي اليت تعتمد ع
ن والبـاحث  قـام ه هذه اخلاصية املتميزة دين احلاسوب لكاا ومل. مي املعلومات تقدمياً مثرياًوالصورة وتقد

  .احلاسوبية، لتحسني أداء القراءة ألطفال الروضة منذ بداية تعلمهم تقاموا بتطبيق االستراتيجيا
وعلى الـرغم مـن   . احلواس املختلفة ويعتمد إدراك اإلنسان لعامله على املعلومات اليت يستقبلها عرب

فحاسة السمع . هذه احلواس لدى املتعلم، فإن حاسة السمع أهم هذه احلواس على اإلطالق  عأمهية مجي
جتعل اإلنسان قادراً على تعلم اللغة ، ومتكن اإلنسان من فهم بيئته، ومعرفة املخاطر املوجـودة فيهـا   

 .)٢٠٠٥؛اخلطيب، ٢٠٠٣، اخلطيب واحلديدي(فتدفعه إىل جتنبها 
  وبعد الوالدة . ويالحظ أن حاسة السمع لدى األطفال، تنمو منذ أن يكون الطفل جنينا قبل الوالدة

  وكلما . ل أن يستجيب لألصوات اليت يسمعها، قبل أن يكون قادراً على النطق اـع الطفـيستطي
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  .)٢٠٠١عبد الواحد ،. (الستماع منت لغتهزادت قدرة الطفل على ا
اآلخرين، وهـذا  بعن االتصال ) إعاقة مسعية شديدة ( حظ أيضا عجز األطفال املعوقني مسعياَ ويال

واللغوي، واالجتماعي، بسبب الضغوط النفسـية، واالجتماعيـة الـيت    ، العجز يؤثر يف منوهم املعريف
قل من املتوسط مما يؤدي إىل تدين حتصيل األطفال املعوقني مسعياً أ. تواجههم أثناء تفاعلهم مع اآلخرين

  ).٢٠٠١، عبد الواحد(م السامعني بثالثة صفوف عن أقرا
:א −٢
يف الواليات األمريكية بدراسة دف إىل حتديد  (Gallaudet College)قامت كلية جالوديت "

٪ ممن هم يف سن العشـرين كـان   ٥فتبني أن ، مستوى التحصيل األكادميي الذي يبلغه الطالب الصم
٪ فقط منهم كـانوا مبسـتوى   ١٠وتبني أن . ءم مبستوى الرابع االبتدائي أو أقل من ذلكمستوى قرا

   ).  ٢٠٠٥، اخلطيب" ( الصف الثامن أو أكثر
ويتأثر أداء األطفال املعوقني مسعياَ تأثراً سلبياً يف التحصيل األكادميي عمومـاَ وبوجـه خـاص يف    

التحصـيل يف   يفالذي يقود بدوره إىل التأثري سـلبياَ   التحصيل القرائي نتيجة تأخر منوهم اللغوي األمر
وقد أفادت دراسات عديدة بأنه كلما زادت املتطلبات اللغوية ومستوى تعقيدها أصبحت قدرة . القراءة

وعـدم مالءمـة   ، فضالً عن مستوى متدن من الدافعية. الطالب املعوقني مسعياَ على التحصيل أضعف
  ).٢٠٠٨، يملكاو(طرائق التدريس املتبعة 

ومن خالل ما ميكن أن يوفره احلاسوب من صوت وصورة بطريقة مشوقة لألطفال العاديني عامـة  
ولذوي احلاجات اخلاصة خاصة يف عملية تعليم القراءة فأنه من املناسب وضع برنامج حاسويب لتعلـيم  

قة مسعية شديدة حسية القراءة بكل من طريقة التواصل الكلي، والطريقة الشفوية، لألطفال املعوقني إعا
  .ملعرفة مدى الفروق بني التعليم اتني الطريقتني. عصبية

  : فلذلك ميكن صياغة مشكلة البحث بالسؤال التايل
ما فاعلية برنامج تدرييب حموسب لتعليم مهارات القراءة بكل من طريقة التواصل الكلي والطريقـة  

  .يدةإعاقة شد الشفوية  ألطفال الروضة املعوقني مسعياً
:א−٣
بني متوسـطات  α)≥  (0.05ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -١-٣

والضابطة يف أداة قياس مهارات القراءة تعـزى إىل الربنـامج   ) ١(عالمات أفراد اموعتني التجريبية 
  .التعليمي احملوسب

بني متوسـطات  α)≥  (0.05اللة ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى د -٢-٣
أداة قياس مهارات القراءة تعـزى إىل الربنـامج    والضابطة يف) ٢(وعتني التجريبية عالمات أفراد ام
  .التعليمي احملوسب

  بني متوسطات  α) ≥ (0.05ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة -٣-٣



 ٢٠١١ –العدد الثالث - المجلد التاسع .... …….  ...................مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس

  
 

 

يف أداة قيـاس  ) ٢(ات عالمات أفراد اموعة التجريبية ومتوسط) ١(عالمات أفراد اموعة التجريبية 
 .مهارات القراءة تعزى إىل الربنامج احملوسب

بني متوسـطات   α) ≥ (0.05ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة -٤-٣
ة قيـاس  يف أدا) ٢(ومتوسطات عالمات أفراد اموعة التجريبية ) ١(عالمات أفراد اموعة التجريبية 

 ).ا، وإناثاًذكور(مهارات القراءة  يعزى إىل اجلنس 
يف أداة قيـاس   α≥ (0.05(ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة   -٥-٣

  .مهارات القراءة يعزى إىل اموعة، والربنامج، والتفاعل بينهما
:א−٤

  : تظهر أمهية البحث احلايل فيما يلي
 .املكتبة العربية اليت تفتقر إىل مثل هذه الدراسات املتخصصة ختصيصاً دقيقاً جداَفضالً عن  -١-٤
يوفر هذا البحث للمعلمني واملعلمات برناجمني حموسبني؛ لتعليم القراءة لألطفال املعـوقني   -٢-٤

  .مسعياَ ميكن االستفادة منهما يف مرحلة رياض األطفال
ويف تصميم الربامج اإلرشادية والتعليمية ، وسبة اخلاصةيفيد هذا البحث يف وضع املناهج احمل -٣-٤

 .اليت تقدم للمعوقني مسعياَ
א−٥ :א
  :يهدف هذا البحث إىل  
بناء برنامج تعليمي حموسب للقراءة لألطفال املعوقني مسعياَ وفق طريقة التواصـل الكلـي،    -١-٥

  . وآخر وفق الطريقة الشفوية
ومها طريقة التواصل الكلي، والطريقة ،  من طرائق تعليم املعوقني مسعياَاملقارنة بني طريقتني -٢-٥

  .الشفوية ملعرفة أيهما أكثر جناحاَ يف تعليم القراءة لدى األطفال املعوقني مسعياَ إعاقة شديدة
أكثر استفادة من الربامج احملوسبة يف تعلم القراءة يف اللغة العربية الذكور  االكشف عن أيهم -٣-٥

 .اإلناثأم 
א−٦ א  :א

  : يعتمد الباحثون يف هذا البحث التعريفات اإلجرائية التالية
  ذين لديهم فقدان مسع هم األطفال ال :א−١−٦
  .الطريقة الكليةاألطفال املعوقني مسعياَ إعاقة شديدة املطبق عليهم الربنامج احملوسب ب)  ١( جتريبية * 
  .األطفال املعوقني مسعياَ إعاقة شديدة الذين مل يطبق عليهم الربنامج احملوسب بالطريقة الكلية) ١(*ضابطة * 
  .األطفال املعوقني مسعياَ إعاقة شديدة املطبق عليهم الربنامج احملوسب بالطريقة الشفوية)  ٢( جتريبية * 
  .إعاقة شديدة الذين مل يطبق عليهم الربنامج احملوسب بالطريقة الشفوية األطفال املعوقني مسعياَ)  ٢( *ضابطة * 
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ة وتعلم القراءة من خالل حاس، للغةويواجهون صعوبات كبرية يف اكتساب ا، )٩٠– ٧١(dBمن 
  .السمع كأقرام الذين ليس لديهم مشكالت مسعية

א−٢−٦ א א اسـتخدام  مجيـع    :א
الشفوية، ولغة اإلشارة، واإلمياءات، والتعبريات الوجهية، واجلسمية، واألجبديـة  (طرائق التواصل املتبعة 

  .يف إكساب األطفال مهارات اللغة والنطق) اإلصبعية
א−٣−٦ א هي الطريقة اليت تعتمـد   :א

  .قايا السمعية وقراءة الكالم يف تعليم األطفال املعوقني مسعياً إعاقة شديدةعلى توظيف الب
والـذين  ، هم األطفال الذين لديهم إعاقة مسعية شديدة حسية عصـبية  :א−٤−٦

وتتراوح أعمارهم ، )٩٠-٧١(dBويقدر الفقد السمعي لديهم ما بني ، يستخدمون املعينات السمعية
  .األردن، ومركز التأهيل اتمعي يف حمافظة اربد، امللتحقني مبدرسة األملو، سنوات) ٨-٦(بني 
א−٥−٦ א الـيت  د الفرد على تعلم اللغة العربية هي املهارات األساسية اليت تساع :א

  .القراءة، )النطق(احملادثة ، تتمثل يف االستماع
א−٧ א  :א
 . تعليم مهارات القراءة بطريقة التواصل الكلي يساعد على رنامج حموسبب -١-٧
وقد قام البـاحثون  . تعليم مهارات القراءة بالطريقة الشفوية برنامج حموسب يساعد على -٢-٧

  .بإعدادمها
 : Research Limitationא−٨

قة شديدة حسية عصبية مقدار الفقـد  يتحدد البحث بأفراد الدراسة من األطفال املعوقني مسعياً إعا
وتتراوح أعمارهم ما بـني  ، والذين يستخدمون املعينات السمعية، )٩٠ –٧١( dBمـالسمعي لديه

: وكذالك بالبعد اجلغرايف ، كما وأا تتحدد باألدوات املستخدمة يف الدراسة احلالية، سنوات) ٨-٦(
ومركز ، م يف مدرسة األمل)٢٠٠٨ –٢٠٠٧(اسي إذ مت إجراء الدراسة خالل الفصل الثاين للعام الدر

  . التأهيل  اتمعي  يف حمافظة اربد
א−٩ :א
١−٩−:

تعد وظيفة السمع اليت تقوم ا األذن من أهم الوظائف للكائن احلي، ويشعر الفرد بقيمـة هـذه   
 درجاـا  ىاإلعاقة السمعية مبسـتو وتؤثر . الوظيفة إذا ما تعطلت حاسة السمع لديه جزئياً ،أو كلياً

ومبا أن مجيع جوانب التحصيل األكادميي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً . اًملحوظ املختلفة على النمو اللغوي، منواً
  والكتابة، واحلساب  ،القراءة(لي للطفل وخاصة يف جمال ، فإا تؤثر يف اجلانب التحصييبالنمو اللغو
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  ). ٢٠٠٨، ملكاوي( ألا تعتمد اعتماداً كلياً على النمو اللغوي وذلك؛ ) اخل ..........والعلوم
א−٢−٩ ): Hearing Impairment(א

تعد اإلعاقة السمعية من  املشكالت امللحوظة اليت تستدعي التدخل املبكر، من اجل العمـل علـى   
اتمعات املتحضرة، والنامية، وخاصـة    وهي منتشرة يف. تقليل اآلثار السلبية اليت تتركها عند املصاب

  ).Hallahan, &kauffuman,2003( لدى األطفال
  :ناك عدة تعريفات لإلعاقة السمعيةوه

إىل أن اإلعاقة السمعية هي تلك املشكالت اليت حتـول دون أن يقـوم   )  ٢٠٠٨، ملكاوي( يشري 
وتتـراوح  . مساع األصوات املختلفـة أو تقلل من قدرة الفرد على ، اجلهاز السمعي عند الفرد بوظائفه

واملتوسطة اليت ينتج عنها ضعف مسعي إىل الدرجـة  ، اإلعاقة السمعية يف شدا من الدرجات البسيطة
  .واليت ينتج  عنها صمم، الشديدة جداَ

هو الشخص الذي يؤثر قصوره السمعي يف قدرته علـى  : فترى املعوق مسعياَ)  ٢٠٠٦، حيىي( أما 
، اللغوية أو التعبري عنها سواء أكان مستفيداً من استعمال املعينات السمعية أم مل يكـن تلقي املعلومات 

  .   وهو حيتاج إىل خدمات خاصة
א−٣−٩ :א

  : إىل أن اإلعاقة السمعية تشمل مصطلحني)  ٢٠٠٨، ؛ ملكاوي٢٠٠٦، حيىي(لقد أشار كل من 
سمع غري وظيفية ألغراض احلياة اليوميـة، األمـر   حيث تكون حاسة ال :)Deafness(الصمم  -

  .الذي حيول دون القدرة على استخدام حاسة السمع لفهم الكالم واكتساب اللغة
حيث تكون حاسة السـمع مل تفقـد وظيفتـها     ):Limited Hearing(الضعف السمعي  -

  .لتطور اللغةأي أا قناة يعتمد عليها .فإن هلا وظيفية  ةبالكامل فبالرغم من أا ضعيف
، مكان اإلصـابة ، درجة الفقدان السمعي وشدته: كما وتصنف اإلعاقة السمعية تبعاً لثالثة معايري

  ).٢٠٠٦؛ حيىي ،٢٠٠٥اخلطيب، (العمر عند اإلصابة 
يؤكد الباحثون أن تصنيف األطفال ذوي اإلعاقة السمعية إىل عدة فئات يعتمد على  :املعيار األول

وهو من يعـاين  ): Slight(فقدان مسـعي بسـيط جداً . من وحدات مسعية مقدار ما يفقده الطفل
). ٥٥– ٤٠( dBفقدان مـا بـني   ): Mild(وفقدان مسعي بسيط ، )٤٠-٢٥( dBفقدان ما بني 

وفقدان ). ٧٠-٥٦(  dBوهو من يعاين فقـدان ما بني ): Moderate(وفقدان سـمعي متوسط 
وفقدان مسعي شديد ، )٩٠- ٧٠( dBان ما بني وهو من يـعاين فقد): Severe(مسـعي شـديد 

، ؛ القريويت٢٠٠٥اخلطيب، (، )٩٠( dBوهو يعاين من فقدان مسع أكثر من ): Profound(جداً 
  )٢٠٠٨، ؛ ملكاوي٢٠٠٦، حيىي، ٢٠٠٦، الدقاق

  إن قدرة الفرد على الكالم واستخدام اللغة بوصفها أداة للتواصل يف مواقف احلياة  :املعيار الثاين
  أي خلل يصـيب اجلهاز السمعي  أنو يترتب على ذلك . جهاز مسعي سليمبتوافر ليومية ال يتم إال ا
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واخللل الذي يصيب اجلهاز السمعي يتخذ أشـكاالَ   ،يـعيق قـدرة الفرد عن التواصـل من شأنه أن
  :من اإلصابة يف السمع هي

      Conductive Hearing Lossالفقدان السمعي التوصيلي 
  Sensory Neural Hearing Lossن السمعي احلس عصيب الفقدا

 Mixed Hearing Loss الفقدان السمعي املختلط أو املركب  
  ). ٢٠٠٦، حيىي(  Central Hearing Lossالفقدان السمعي املركزي 

تصنف اإلعاقة السمعية تبعاً للعمر عند حدوث الضعف السمعي إىل إعاقة مسعية قبل  :املعيار الثالث
اب اللغة وهي اإلعاقة اليت حتدث قبل تطور الكالم واللغة عند الطفل أي خالل السنوات الثالث اكتس

وتسمى إعاقة مسعية كلية، إذا حدثت بعد تطور الكالم واللغة إي إذا حصلت اإلعاقة ، األول من عمره
  .وتسمى إعاقة مسعية جزئية، السمعية بعد السنة الثالثة من مولد الطفل

א−٤−٩ אא  :א
א−١−٤−٩ عـملية تـبادل لألفـكار واملعلومـات وهـي    :(Communication)א

وهناك ثالث طرائـق  ، كذلك عملية نشطة تشتمل على استقبال الرسائل وتفسريها ونقلـها لآلخرين
  : للتواصل مع املعوقني مسعياَ وهي

א −١−١−٤−٩  :א
، ل معاين أوسع من جمرد الرسالة الشـفوية أو اإلشـارية أو املكتوبـة   إن االتصال االجتماعي حيم

وتعىن فهما ملا تعنيـه  ، فاالتصال االجتماعي يتضمن القدرة على التعبري عن املشاعر الداخلية واألفكار
وبعد ذلك ، فعندما يبدأ الطفل يف االتصال بغريه فهو يكتشف نفسه أوالَ، الكلمات أو أشارات اآلخرين

  .ويستخدم مهاراته يف مساعدة نفسه وبعد ذلك مساعدة اآلخرين، فسه لآلخرينينسب ن
معظم األطفال الصم لديهم بقايا مسعية صاحلة لالستخدام السمعي ومساع الكالم الصويت بصـورة  

وألسباب ما ترك هؤالء األطفال أو أمهلوا خـالل  . شبه طبيعية مع استخدام املعينات السمعية املناسبة
مما دفع الكثري منهم استخدام طرائق التواصل غري اللفظية اليت تعتمد على اإلشارة . ولة املبكرةفترة الطف

والطرائق اليت تعتمد على اإلشارة . واإلمياءات ورؤية العني بعيداَ عن استخدام األذن يف عملية االستماع
وهي تشبه قترة مـا  ، احلركيواإلمياءات هي طرائق سهلة األداء وال حتتاج إىل كثري من اجلهد والتآزر 

ولذلك فغياب السمع يف الكالم الصويت يعطي الطفل الفرصة ، قبل حتدث الكالم الصويت للطفل الصغري
فهي األسـهل واألفضـل   ، إىل االستمرار يف استخدام الطرائق اليت يستخدمها يف طفولته األوىل نفسها

  .وقبل تعلم الكالم الصويت واملمكنة لكل طفل فقد القدرة على مساع األصوات مبكراً
فاألطفال الصم قادرون على النمو الرمزي ، ورغم ذلك فإن الصمم نفسه ال يعوق منو اللغة اللفظية

ولكـن تعلـم   ، واستخدامهما معاَ يف مواقف االتصال) اإلشاري(واليدوي ) الصويت(املزدوج الشفهي 
  واللغة غري اللفظية تقتضي سالمة حاسة  ،الكالم الصويت له شروط وأمهها سالمة جهاز السمع والكالم
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  .البصر وأعضاء احلركة كاليدين
ليستمر ا وحيقق ـا  ، من هنا أصبحت اللغة غري اللفظية أسهل أداء للطفل األصم قي ضوء ذلك

وكذلك مـن  ، وخصوصاَ إذا ما دعمت هذه اللغة من قبل اآلباء أو غريهم، كثرياً من حاجاته األساسية
فهناك أطفال من الصم لديهم قدرات لغويـة بشـقيها الصـويت    ، تاحة هلم يف بيئامخالل الفرص امل

  .وهذا يرجع إىل عوامل كثرية قد ساعدت على هذا املستوى من اللغة، واليدوي مستواها عال
مما سبق يصبح التحدث عن طرائق االتصال اليت يستخدمها األفراد املعوقني مسعياَ خصوصاً الصم ذا 

بل جيب أن متتد األمهية إىل كل األفراد السـامعني  ، فال الصم واألفراد السامعني احمليطني مأمهية لألط
وتتضـمن  . باتمع حىت ال يترك هؤالء األطفال يف عزلة اجتماعية يف غياب حتدث لغتهم األساسـية 

 عن ذلـك  وهو ما يعرف بالتدريب السمعي فضالً، الطريقة اللفظية تدريب البقايا السمعية عند الطفل
وأنه من املناسب أن ، وتؤكد ضرورة استخدام املعينات السمعية، فإا تتضمن تعليم الطفل قراءة الكالم

  ).  ٢٠٠٨، ملكاوي( وقراءة الشفاه ، والتدريب السمعي، نوضح املقصود باستخدام املعينات السمعية
א −٢−١−٤−٩ א א א  :א

فالطفل جيب أال يسـتخدم  ، فل للسماعة قدراً كبرياً من العناية واالهتمامتتطلب عملية استخدام الط
وميكن زيادة فترات االسـتخدام  ، ولكن ميكن استخدامها لفترة قصرية من الوقت، السماعة طوال اليوم

 ٢٠٠٨، ملكاوي( تدرجيياً إىل أن يتعلم الطفل كيفية استخدامها واالستفادة منها إىل أقصى حد ممكن 
  ). ٢٠٠٦، ؛ حيىي
א −٣−١−٤−٩  ):Auditory Training(א

وحسنت نطق ، اليت حققت اكتساب املهارات اللغوية، وهي من أقدم طرائق تدريب ضعاف السمع
، وتنميتـها ، واحملافظـة عليهـا  ، وتركز على استغالل بقايا السمع لدى الطفـل . األصوات الكالمية

وتعويد الطفل ، واالنتباه السمعي، األذن على االستماع طريق تدريب نواستثمارها ما أمكن وذلك ع
واإلفادة من املعينات السمعية إلمساع الطفل مـا  ، والتمييز بينهما، والدقيقة، مالحظة األصوات املختلفة

وعالج ، مع تدريبه على تنظيم عملية التنفس، وكذلك ما يصدر عنه من أصوات، يصدر عن اآلخرين
والتـدريب املبكـر عـن طريـق     ، ضعف السمع صالطريقة على تشخي وتعتمد هذه. عيوب النطق

 توخاصة األمهات بعد تلقيهن التدريبا، ومشاركة الوالدين، والتدريب السمعي، متخصصني يف السمع
  . ةالالزم
א −٤−١−٤−٩  ):Lip Reading (א

ملا يقولـه   دف تنشيط فهمهم  أو الصم ،تستخدم طريقة قراءة الشفاه مع األطفال ضعاف السمع
واإلشارات املعينـة  ، ويتحقق ذلك عادة بتوجيه انتباه هؤالء األطفال إىل بعض احلركات. هلم اآلخرون

وحتتاج قراءة الشـفاه إىل  . وبعض حركات الوجه اليت تساعد على فهم الكالم، اليت حتدث على الشفاه
  ، على شفاه املتحدث رتظهأوال ، املشكلة هي أن بعض األصوات اللغوية قليلة الظهور و، واتـأص
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  .وكذلك بعض األصوات اللغوية تظهر حبركات سريعة يصعب أتباعها
  :قراءة الشفاه وهيويشري ساندرز إىل طريقتني من طرائق 

ق مسعيا على جتزئة الكلمة إىل مقـاطع ليميـز   ووفيها يقوم املع :Analytic الطريقة التحليلية -
   .الكلمة كاملة

 الكلماتوهنا يركز املعاق مسعيا على معىن الكلمة ومن مث مييز  : Synthetic الطريقة التركيبية -
  ). ٢٠٠٦، ؛ حيىي ٢٠٠٨، ملكاوي(  املكونة له

التواصل اليدوي هو نظام يعتمد على استخدام رموز  : Manual Methods الطريقة اليدوية -
  :يدوية إليصال املعلومات لآلخرين وتقسم إىل قسمني وهي

א−٥−١−٤−٩ א :Finger Spellingא
هي إشارات حسية مرئية يدوية للحروف اهلجائية بطريقة متفق عليها، ومن السهل تعلم لغة األصابع 

  .حيث ميكن التعبري عن األمساء واألفعال اليت يصعب التعبري عنها بلغة اإلشارة بلغة األصابع
حيث هي منطوقة ومرسومة فإذا جعلت أصابع اإلنسان يف حركات وهي مبا تتميز به اللغة عادة من 

وأوضاع تأخذها معربة عن أجبدية اللغة فهي ال ختتلف الفروق يف مهارات هجاء األصابع عن الفـروق  
اليت نالحظها يف الكتابة اليدوية بني األفراد املختلفني فبعض أشكال الكتابة اليدوية تسهل قراءته يف حني 

  ).٢٠٠٦، ؛ حيىي ٢٠٠٨، ملكاوي(خر يقرأ بصعوبة أن بعضها اآل
א−٦−١−٤−٩ א :Total Communicationא

ويقصد بالتواصل الكلي حق كل طفل أصم أن يتعلم استخدام مجيع أشكال التواصل املمكنة حـىت  
منـاط  ويشتمل أسلوب التواصل الكلي على الصـورة الكاملـة لأل   ،تنمى مهارات اللغة يف سن مبكرة

وهجـاء   وقراءة الشفاه، والكالم، واحلركات التعبريية اليت يقوم ا الطفل نفسه ولغة اإلشارة، ،لغويةلا
       .والقراءة والكتابة األصابع،

وقد ظهرت هذه الطريقـة   ،بكر واملستمر لنظام التواصل يساعد على النمو العقليأن االستخدام امل
  .وطريقة التدريب السمعي ،ن طريقة الشفاهنتيجة االنتقادات اليت وجهت لكل م

ق السابقة معاَ يف االتصال مع الصم وتتضـمن  ائوهي عبارة عن استخدام أكثر من طريقة من الطر
  ). ٢٠٠٦، ؛ حيىي٢٠٠٨، ملكاوي(وتعترب من أكثر طرائق االتصال شيوعاَ ، أيضاَ تنمية البقايا السمعية

استغالل أقصى ما ميكن أن يتوفر لديهم مـن بقايـا   وتقوم طرائق التواصل مع ضعاف السمع على 
  .(Gravel&Ogara,2003)مسعية، واليت ميكن استثمارها يف حتسني القدرة على نطق الكالم 

:א−١٠
א−١−١٠ :אא

   ،النمو تأثراً باالعاقة السمعية رإىل أن النمو اللغوي هو أكثر مظاه )Smith ,2004(يشري مسيث 
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فاإلعاقة السمعية تؤثر سلبياً يف مجيع جوانب النمو اللغوي، وإذا مل يتم تدريب الطفل تـدريباً فعـاالً   
يـه فـان   ومنظماً ومكثفاً، فلن تتطور لدى الشخص املعوق مسعياً مظاهر النمو اللغوي الطبيعيـة، وعل 

يف منو اللغة والقراءة، وتتضح درجة هذا التأخر كلما كانت درجة تأخراً واضحاً  املعوقني مسعياً يعانون
  . اإلعاقة السمعية شديدة

א−٢−١٠ :א
إن اإلعاقة السمعية ال تؤثر يف الذكاء، فاألشخاص املعوقون مسعياً ليس لديهم مشكالت يف نسـبة  

لطالب املعوقني مسعياً يعانون ختلفاً حتصيلياً وخاصة يف أن معظم ا وتشري كثري من الدراسات إىل. الذكاء
القـراءة،  (كما أن الضعف يف مهارة القراءة يؤثر يف التحصيل األكادميي جبميع أشـكاله  . مادة القراءة

كما أن اخنفاض التحصيل األكادميي يعود لعدة أسباب مثل عدم ...) . الكتابة، العلوم، الرياضيات، اخل 
إن . الدراسية، وطرائق التدريس، وتدين مستوى كفاية العاملني، واخنفـاض دافعيتـهم   مالءمة املناهج

املعوقني مسعياً حيتاجون إىل جهود وبرامج تربوية أكثـر تركيـزاً مـن تلـك اخلاصـة بالسـامعني       
  ). ٢٠٠٨، ؛ ملكاوي ٢٠٠٥،اخلطيب(

א−١١ א א :א
ملييت التعلم والتعليم من خالل استخدامه يف العملية التعليمية تتعدد جماالت استخدام احلاسوب يف ع

  :ومن ابرز استخداماته
  Computer Assisted Instructionالتعلم مبساعدة احلاسوب -١-١١
   Computer managed Instruction    التعلم املدار باحلاسوب -٢-١١
  .)٢٠٠٤ادات عي(    Internet in Learningاالنترنت يف التعليم   -٣-١١
א−١٢ א א א א :א

  ، )Micro computer(عدداً من أشكال احلاسوب املصغرة ) ٢٠٠٢(شقالبو ، يذكر الزبيدي
اليت ميكن أن تستخدم يف جماالت التربية اخلاصة، ألغراض تعليمية ، ويذكر عدداً من األهداف الرئيسية 

  :اسوب مع فئات التربية اخلاصة ومنهااملتعلقة باستخدام احل
  .يساعد احلاسوب األطفال على حتقيق األهداف التعليمية  -١-١٢
  .من الوقت يف التعليم للجهات التعليمية ) ٪٤٠-٪٢٠(يوفر احلاسوب ما نسبتة  -٢-١٢
  .يعمل احلاسوب على ختزين املعلومات وتذكرها -٣-١٢
اً إىل الربنامج التعليمي املصمم وفـق نظـام احلاسـوب    استجابة األطفال تلقائياً واجيابي -٤-١٢

  التعليمي 
)Computer Assisted Instruction, CAL.(  

  . يعمل احلاسوب على مساعدة الطالب على التقدم يف أدائه وفق قدراته الفردية -٥-١٢
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  .يقدم احلاسوب مواد إثرائية يف كل برنامج  -٦-١٢
  . تعلميقدم احلاسوب تغذية راجعة للم -٧-١٢
א−١٣ א  :א

وقد ، املختصون الربامج احلاسوبية يف تعليم بعض املواد الدراسية يف مراحل التعليم املختلفة لقد عاجل
  :أطلع الباحثون على عدد من الدراسات اليت تناولت املتغريات اليت يهتم ا البحث احلايل وأمهها

א−١−١٣ א :א
أثر استخدام احلاسوب يف تعلـيم األطفـال ذوي    ةبدراسة دف إىل معرف) ٢٠٠٢(قام القريويت 

) ١٢(وتكونت عينة الدراسـة مـن   . اإلعاقة السمعية ملادة اللغة العربية بدولة اإلمارات العربية املتحدة
طـالب  ) ٦(طالباً وطالبة، ومت تقسيم الطالب إىل جمموعتني جتريبية وضابطة وتكونت كل جمموعة من 

سنة يف حني كان متوسط أعمار اموعـة الضـابطة   ) ٧.٥(متوسط أعمار اموعة التجريبية  وكان
سنة، ومت اختيار ثالث وحدات تعليمية من كتاب اللغة العربية للصف األول االبتدائي، ملعرفـة  ) ٧.٦(

وعة الضابطة فقـد  أثر استخدام احلاسوب يف التعليم  مت تطبيق الربنامج على اموعة التجريبية أما ام
تعلمت بالطريقة التقليدية، وأثبتت نتائج الدراسة أن هناك فروقاً لصاحل اموعة التجريبية على الدرسني 

ربط الكلمات للحصول على مجلة ذات معىن، ربط الكلمات واحلـروف باإلشـارة   (الثامن والتاسع 
  ). املناسبة

برنامج حاسويب يف تعليم األطفال الصم مهارات بدراسة للتعرف إىل فاعلية ) ٢٠٠٢( لي وقامت املل
طالباً وطالبة من الصفني اخلامس ) ٤٨(وقد تكونت عينة الدراسة من . القراءة، والكتابة، للغة اإلجنليزية

طالبـاً  ) ٢٤(والسادس ومت تقسيم الطلبة إىل جمموعتني جتريبية وضابطة وتكونت كل جمموعـة مـن   
وكانت نتائج الدراسة بأن تعليم الطـالب  . سنة) ١٧-١٣(عينة بني وطالبة، وتراوحت أعمار أفراد ال

الصم اللغة اإلجنليزية بواسطة احلاسوب أعطى مردودا تعليمياً أفضل من التعليم بالطريقة التقليديـة ومل  
 .يكن للجنس تأثري على مردود التعليم

قة التواصل الكلـي  دراسة دف إىل بناء برنامج حموسب قائم على طري) ٢٠٠٦( وأجرى أبو راس
إعاقـة  (يف تدريس منهاج اللغة العربية  من طلبة الصف األول األساسي من الطلبة املعـوقني مسعيـا   

يف األردن، ) ٢٠٠٦-٢٠٠٥(واملسجلني يف املدارس احلكومية للعـام الدراسـي   ) وشديدة، متوسطة
، منهم )إعاقة متوسطة وشديدة(طالباً وطالبة من الطلبة املعوقني مسعياً ) ٥٦(وتكونت عينة الدراسة من

من اإلناث، واختار الباحث اموعة التجريبية والضابطة من أربع مدراس يف ) ٢٩(من الذكور و) ٢٧(
وهم الـذين يدرسـون   ، طالباً وطالبة) ٢٨( وتكونت اموعة التجريبية من، عمان والزرقاء والرصيفة

طالباً وطالبة، والـذين يدرسـون بالطريقـة    ) ٢٨(بطريقة احلاسوب، واموعة الضابطة تكونت من 
، التقليدية، وقد استخدم الباحث اختباراً حتصيلياً من إعداده لقيـاس حتصـيل امـوعتني التجريبيـة    

ومل تظهر النتائج فرقا ذا داللة إحصائية بـني عالمـات   . والضابطة قبل البدء بتطبيق الربنامج احملوسب
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وقـد مت تـدريب أفـراد    . الضابطة يف االختبار التحصيلي القبلي طالب اموعة التجريبية واموعة
اموعة التجريبية على مهارات القراءة، والتحليل، والتركيب والتجريد، والكتابة بالطريقة الكلية مـن  
خالل الربنامج احملوسب، ولتحديد فيما إذا كانت هناك فروق دالة إحصائياً بني متوسط حتصيل طلبـة  

ومتوسط حتصيل طلبة اموعة الضابطة تبعاً لطريقة التدريس املتبعـة يف االختبـار   ، ريبيةاموعة التج
وللكشف عن مدى الداللة اإلحصائية لتلـك الفـروق   . البعدي وأظهرت النتائج أن هناك فرقاً ظاهراً

لنتـائج   )Way Analysis of covariance  )ANCOV-3استخدم الباحث حتليل التباين الثالثي
وتبني أن هناك فرقـا ذا  ، )اجلنس، والطريقة ، ودرجة اإلعاقة(بار البعدي وفق متغريات الدراسة االخت

وهذا يدل على اثر الستخدام الربنامج، . داللة إحصائية بني الوسط احلسايب لعالمات طالب اموعتني
نتائج فروقاً دالة إحصائياً ومل تظهر ال. وهذا األثر ملصلحة اموعة التجريبية اليت استخدمت هذا الربنامج

  .بني متوسط حتصيل طلبة اموعة التجريبية تبعاً لدرجة اإلعاقة،وتبعا ملتغريي اجلنس ودرجة اإلعاقة
بدراسة دف إىل معرفة فاعليـة برنـامج حاسـويب    )  ٢٠٠٨( أبو عليم ، وقام كل من ملكاوي

) ٣٠(طفال بلغ عدد أفراد الدراسة ض األلتدريب النطق بالطريقة اللفظية لضعاف السمع يف مرحلة ريا
يتكون من أربع ومثـانني فقـرة   : احملور األول: طفالَ وطفلة وقد تكونت أداة الدراسة من ثالثة حماور

أصوات (يتكون من أربع ومثانني فقرة : احملور الثاين). أصوات احلروف العربية مع حركات املد القصري(
نطق أصـوات  (يتكون من أربع ومثانني فقرة : احملور الثالث). يلاحلروف العربية مع حركات املد الطو

وقد مت استخراج معامالت الصدق ، إعداد الباحثني) األحرف العربية يف بداية الكلمة ووسطها وايتها
  .جلسة على مدار ثالثة أشهر) ٣٦(ومت تطبيق الربنامج خالل ، والثبات املناسبة هلذه األداة
، أن هناك فرقاَ ذا داللة إحصائية بني اموعتني التجريبيـة ) مان وتين(تبار أظهرت نتائج حتليل اخ

وعدم ، لصاحل اموعة التجريبية، على أداة القياس بأبعادها الثالثة) األطفال ضعاف السمع (والضابطة 
القياس يف أداة ، )األطفال ضعاف السمع(وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد اموعة التجريبية 

  .بإبعادها الثالثة  لألطفال ضعاف السمع يعزى إىل متغري اجلنس يف مرحلة رياض األطفال 
فروقاً ذات داللة إحصائية يف القياس القبلي والبعدي ) ويلكوكسون(وكذلك أظهرت نتائج اختبار 

  .لبعديللمجموعة التجريبية يف أداة القياس بإبعادها الثالثة والدرجة الكلية لصاحل القياس ا
א−٢−١٣ א :א

بدراسة دف إىل تقومي فاعلية نظام أعدته املؤسسـة الكويتيـة    ),Al-Atabi ١٩٨٧(قام العتايب 
ويقوم هذا النظام مبساعدة املعوقني مسعياً على ضبط أصـوام  . )Road Game(للتقدم العلمي باسم 

وطبقت الدراسة على عينة مؤلفة من .رسيهم على احلاسوب، وإنتاج أصوات قريبة ومماثلة ألصوات مد
سنة وقسمت العينة ) ١٢-٨( إناث وتراوحت أعمارهم مابني) ٦(ذكور ) ٦( طالباً وطالبة منهم) ١٢(

ومثلـت كـل   ) وضعف مسع –صمم تام (جمموعات ومبستويات خمتلفة من اإلعاقة السمعية ) ٦(إىل 
شهرين ونصف وأثبتت نتائج الدراسـة إمكانيـة    جمموعة جزئية مرحلة تعليمية واستمرت التجربة ملدة
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استخدام النظام وسيلة تدريب تساعد املعوقني مسعيا ومتكنهم من عملية التحكم بأصوام، وقد جنحت 
تلك التجربة وحققت األهداف اليت متثلت يف جعل املعوقني مسعيا حيسون بأصوام ويشعرون بكلمام 

هذا الشعور واإلحساس كان مبثابة التغذية الراجعة حملاولتهم لفـظ  عن طريق التغذية الراجعة البصرية و
  .الكالم والتدريب على ذلك

اليت دف إىل املقارنة بني القدرات ) ١٩٨٩(واملشار إليها يف عبيد ، )١٩٨٢(ويف دراسة جارسون 
واشتمل  التعليمية للطـالب الذين يسـتخدمون احلاسـوب، والطالب الذين يتعلمون بالورقة والقلم،

مفحوصاً منهم ) ٦٠(فقرة لقياس املهارات احلسابية األساسية، وطبقت الدراسة على  ٤٨االختبار على 
. من اإلناث وقد أجري تقييم لالستجابات على املثريات من خالل احلاسوب) ١٨(من الذكور و) ٤٢(

دام احلاسوب يف وأشارت النـتائج إىل أن قدرات الذين يسـتخدمون احلاسوب أفضل، كما أن استخ
االختبارات يساعد على التـقليل من خربات القلق مقارنة باالختبارات اليت تأخـذ شـكالً تقليـدياً    

  . وأشارت إىل اجتاه اجيايب حنو استخدام احلاسوب
اليت دف إىل معرفة مدى تأثري األفالم السـينمائية   )Creaghead, 1995(وأما دراسة كرجييهيد 

والتركيز ، بوصفها برناجماً للتواصل الشفهي لدى األطفال ضعاف السمع) ألولية للطفلاليت متثل اخلربة ا(
على دور الوالدين، واملعلم يف مساعدة األطفال ضعاف السمع يف تنمية خربام األولية مـن خـالل   
هياً مضاهاة التواصل بالشيء املعروض يف الفيلم، ومعرفة األمور اخلاصة بعملية التواصل، سواء أكان شف

 .املوجودة داخل مدرسة لضعاف السمعأم كتابياً يف املدرسة، وقد كانت عينة الدراسة أحد الصفوف 
وقد توصلت الدراسة إىل أن التركيز على التواصل الشفهي يؤدي دوراً مهما يف مسـاعدة األطفـال   

التواصـل، كمـا أن    ضعاف السمع على تنمية اللغة، وأن األفالم السينمائية هلا أمهية يف تسهيل عملية 
  .التركيز على احلديث اليومي والتواصل مع الطفل جتعله أكثر كفاءة يف تنمية اللغة

دراسة دف إىل تقيـيم أثـر فاعليـة الصـور      )Mary et al,2005(وأجرت ماري وآخرون 
ـ  واإلشارات واملواد املطبوعة يف وب القراءة لألطفال ذوي اإلعاقة السمعية وعن طريق استخدام احلاس

بعض القصص عن طريق األقراص املضـغوطة واملدجمـة   . فقد مت حتضري األطفال ذوي اإلعاقة السمعية
مع الصور، أي النص كامل مرفق بالصور والطباعة مـع لغـة    ةبأربع طرائق بالطباعة فقط ، والطباع

الباً من ذوي ط) ٢٨(وقد تكونت عينة الدراسة من. اإلشارة، واألخرية الطباعة مع لغة اإلشارة والصور
وقد مت إحضـار  . سنة من والييت تكساس ولويزيانا) ١٨-٦(اإلعاقة السمعية تتراوح أعمارهم مابني 

هؤالء الطالب من مدارس فيها دمج ومدارس أخرى ليس فيها دمج وقد مت اختيار برامج الدمج مـن  
لـيهم ومل يـتم   ومت إحضار الطالب من املدارس احلكومية وتطبيق برامج مدرسـية ع ) برش(مدارس 
ولقد مت استخدام القصص بوسائل األعالم عن طريق األقراص . اللغة الشفوية يف هذه الدراسة ماستخدا

املضغوطة مثريات وكانت هذه القصص على مستوى الصف الثالث القرائي باستخدام برامج حاسوبية 
املضغوطة بعـدة  وقد مت بشكل خاص عرض القصص عن طريق األقراص . )Word( مثل برنامج الورد
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أشكال وهي الطباعة وقراءة النص مبفرده، وقراءة النص والصور مع بعضهما ،وقراءة النص والفيـديو  
الرقمي بلغة اإلشارة ،والطباعة مع الصورة والفيديو الرقمي ولغة اإلشارة وكانت هذه اخليارات تسمح 

يارات لغـة اإلشـارة اإلجنليزيـة    وقد مت استخدام خ. للمشاركني، املشاركة يف هذه األجزاء األربعة
ومت استخدام التصميم املعـاد لعمليـة قيـاس    .للمشاركني يف الشكل الثالث، والرابع املذكور مسبقاً

السـمعية ومت جتهيـز    اإلعاقـة اموعات ومتت مناقشة املعلومات املرتبطة بنصوص املشاركني لذوي 
عن طريق املشـاركني   ، ومت إكمال القصةوسائل األعالممن خالل خيارات متنوعة وخمتلفة لالقصص 

أشارت نتائج الدراسـة مبقيـاس   . طالباً ٢٥وقد مت مجع املعلومات وحتليلها على  ادقيقوحتليلها حتليالً 
ANOVA)( بينما كانت النتائج بطريقـة  . إىل أن عرض القصص بطريقة النص وحده كانت ضعيفة

توى االستيعاب على القصص املقدمة الطباعة مع النص والصور سريعة الفهم واالستيعاب أما لدى مس
  .الصور فكانت أفضل من القصص املقدمة بواسطة الطباعة والصور ولغة اإلشارة

وسـائل اإلعـالم القرائيـة     صة أثر قصفدف إىل معر) ,٢٠٠٦Jing(وقد أجرى جينج دراسة 
. اه فرص العمل للمعوقني مسعيـاً املشهورين، على موقف األطفال بتايوان جت للمعوقني مسعياً األمريكيني

وقد كانت القصص احملوسبة تضم عدداً من املشاهري مثل األطباء، واجلراحني، واملختصـني، وجنـوم   
ن املوجودة على ابعض املواقع النمطية العالية الدقة يف تايو ااألفالم وآخرون، وأن املعوقني مسعياً مل ينجزو

ممن هم يف الصف اخلامس الصف السابع ومت اختيـار   )٢٤٦(ولقد ضمت الدراسة . جهاز احلاسوب
اموعة اليت تعمل بواسطة احلاسوب أم من جمموعة الـنص  من األطفال بطريقة عشوائية سواء أكانت 

كال اموعتني مت إجراء اختبارات قبلية وبعدية عليهما وكانت هذه االختبـارات  يف و. القرائي العادي
وظيفة ألفراد ذوي اإلعاقـة السـمعية   ) ٢٢(مارة وكانت تضم احتمالية حتمل األسئلة نفسها يف االست

مناسب جداً، : وطلب أراء هؤالء اإلفراد حنو املعوقني مسعياً وكانت تستخدم يف هذه االستمارة عبارات
  .مناسب، دون رأي، غري مناسب، وغري مناسب جداً

مالئمة ألشخاص واجتاهات الطالب وقد أشارت نتائج الدراسات إىل أن الفروق كانت إجيابية حنو 
ويف هـذه  . معوقني مسعياً من خالل االختبار القبلي والبعدي، موعتني احلاسوبية واموعة العاديـة 

العاديني حنو املعوقني مسعياً فقد كان املعوقون مسعياً لديهم املقدرة علـى   سالدراسة تغريت اجتاهات النا
مهمة يف االختبارات القبلية والبعدية وهـذا   اً بني فروقاه حنو املعوقنيلوظيفية، وأن االجتتعبئة الشواغر ا

الرسام ومصصم  :قني مسعيا مثلومة للمعئيعين تغري يف اإلدراك وعدم مالءمة الوظيفة وتغريها لتكون مال
ن ايوومبا خيص الدمج يف تـا   مسعياًاصل كبري، وتناسب املعوقنيإىل تو جأنّ هذه الوظيفة ال حتتا. املواقع

 مسعيـاً،  ني مسعياً وساعدت قصص املشـهورين األمـريكيني املعـوق   حنو املعوقنيإجيابية  جكانت النتائ
  .األشخاص العاديني لفهم محاس املعوقني مسعياً واحترامهم خليارات املهنة

يالحظ من الدراسات السابقة لتعليم األطفال بواسطة برامج حاسوبية، ومقارنتـها مـع التعلـيم    
أن الربامج التعليمية احملوسبة حتقق نتائج تعليمية أفضل ،ولعل ذلك يعود إىل ما يوفره . التقليدية بالطريقة
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أما لدى متغري . احلاسوب من تغذية راجعة للمتعلم ولسهولة استعماله وأنه جاذب لألطفال وحمبب هلم
إلناث، وبعضها أثبتـت  تثبت فروقاً بني الذكور وافبعض الدراسات مل . نتائج خمتلفةاجلنس، فكانت ال

  .فروقاً ذات داللة إحصائية لصاحل أحدامها على األخرى
א−١٤ א א :א

للربنـامج   يتضمن هذا اجلزء وصفاَ ألفراد الدراسة، ولألدوات املستخدمة فيها، كما يتضمن وصفاً
يف مرحلة رياض األطفال،   ةلألطفال املعوقني مسعيا إعاقة شديد) الكلية، والشفوية(احملوسب بالطريقتني 

لتعليم القراءة يف اللغة العربية، فضالً عن تصميم الدراسة، وإجراءات تطبيق الربنامج علـى األطفـال،   
  .واملعاجلة اإلحصائية

א−١−١٤ א :א
حسـية   ستني طفالً من الذكور واإلناث املعوقني مسعياَ إعاقة شديدة) ٦٠(بلغ عدد أفراد الدراسة 

يف ملـف   فـوظ بناء على املخطط السمعي احمل، )٩٠ – ٧١(dB مقدار الفقد السمعي لديهمعصبية 
، سـنوات ) ٨-٦(والذين يستخدمون املعينات السمعية، وتتراوح أعمارهم مـا بـني   ، الطالب الطيب

خالل الفصل الثاين للعـام  . يف مدينة اربد وامللتحقني مبدرسة األمل، ومركز التأهيل اتمعي للمعوقني
ومت توزيع أفراد الدراسة على اموعـات مـن خـالل الطريقـة     ، م ) ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧(الدراسي 
  عدد أفراد الدراسة وفق اجلنس ومكان دراستهم) ١(يوضح اجلدول رقم . العشوائية

  )١( اجلدول رقم
  )املركز واجلنس (توزيع أفراد الدراسة وفق 

 اجلنس          
  اموع  إناث  ذكور  املركز

 ٣٦ ١٦ ٢٠ سة األمل للصممدر

٢٤ ١٣ ١١ مركز التأهيل اتمعي

 ٦٠ ٢٩ ٣١ اموع

  :وقد مت توزيع أفراد الدراسة من خالل الطريقة العشوائية على النحو التايل 
 ٣٠أفراد الدراسة فيها  دوعد، وهي اموعة اليت مت تعليمها بطريقة التواصل الكلي ):١( اموعة

  .مت توزيعهم عشوائياَ) ٢(ثالثون طفالً من الذكور، واإلناث وفق اجلدول رقم 
طفالً من  ٣٠أفراد الدراسة فيها  دهي اموعة اليت مت تعليمها بالطريقة الشفوية وعد ):٢( اموعة

  .مت توزيعهم عشوائياَ) ٣(الذكور، واإلناث وفق اجلدول رقم 
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  )٢(اجلدول رقم 
  )جتريبية ،وضابطة ( والطريقة الكلية ، اسة وفق اجلنستوزيع أفراد الدر

 اجلنس             
  اموع  إناث  ذكور اموعة

 ١٤ ٦ ٨ جتريبية كلية
 ١٦ ٧ ٩ ضابطة كلية

 ٣٠ ١٣ ١٧ اموع
  )٣(اجلدول رقم 

  )جتريبية ،وضابطة( لطريقة الشفوية  وا، توزيع أفراد الدراسة وفق متغري اجلنس
 اجلنس          
  اموع  إناث  ذكور اموعة

 ١٤ ٨ ٦ ةجتريبية شفوي
 ١٦ ٨ ٨ ةضابطة شفوي

 ٣٠ ١٦ ١٤ اموع

א−٢−١٤ א :א
  :ما يلياشتملت أدوات الدراسة على 

א−١−٢−١٤ א :א
الكلمات أداة قياس مهارات قراءة األحرف العربية، مع حركات املد القصري، واملد الطويل، وقراءة  

  .العربية
א−٢−٢−١٤ :א

  :تتكون األداة من ثالثة حماور
  .درجة) ٨٤(والعالمة الكلية ، فقرة) ٨٤(يتكون من  :احملور األول
  .درجة) ٨٤(والعالمة الكلية ، فقرة) ٨٤(يتكون من  :احملور الثاين
  .درجة) ٨٤(والعالمة الكلية ، فقرة) ٨٤(يتكون من  :احملور الثالث

  .درجة) ٢٥٢(تكون الدرجة الكلية لألداة  وبذلك
خمرجاً لألصوات الكالمية العربية املتمثلة يف أصوات احلـروف  ) ٢٨(يتكون احملور األول لألداة من 

إذا مل يقرأ احلرف مع احلركـات، وإذا  ) ٠(أعطي الطفل درجة  دوق، مع حركات املد القصري، العربية
ـ  فوإذا قرأ احلر ،)١(قرأ احلرف حبركة واحدة أعطي درجة  ، وإذا قـرأ  )٢( ةحبركتني أعطي درج

، وبذلك تكون الدرجة القصوى اليت ميكن أن حيصل عليها )٣(الثالث أعطي  درجة  تاحلرف باحلركا
  .درجة) ٨٤(األطفال املعوقون مسعياَ إعاقة شديدة على األداة هي

  كالمية العربية املتمثلة يف أصوات خمرجاً لألصوات ال)  ٢٨( ويتكون احملور الثاين لألداة أداة من  
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إذا مل يقرأ احلرف مع احلركات ) ٠(أعطي الطفل درجة  داحلروف العربية،مع حركات املد الطويل وق
، وإذا قرأ )٢( ةحبركتني أعطي درج ف، وإذا قرأ احلر)١(وإذا قرأ احلرف حبركة واحدة أعطي درجة 

كون الدرجة القصوى اليت ميكن أن حيصل عليها وبذلك ت، )٣(الثالث أعطي درجة  تاحلرف باحلركا
  .درجة) ٨٤(األطفال املعوقون مسعياَ إعاقة شديدة هي 

كلمة تشمل احلرف يف بداية الكلمـة ووسـطها وايتـها    ) ٨٤(ويتكون احملور الثالث لألداة من 
أ كلمـتني  ، وإذا قـر )١(إذا مل يقرأ أية كلمة ، وإذا قرأ كلمة أعطي درجة ) ٠(وأعطي الطفل درجة 

، وبذلك تكون الدرجة القصوى اليت ميكن )٣(، وإذا قرأ ثالث كلمات أعطي درجة )٢( ةأعطي درج
  ). ٨٤(أن حيصل عليها األطفال املعوقون مسعياَ إعاقة شديدة على األداة هي 

א−٣−٢−١٤ :א
  :اليةوذلك لغايات الدراسة احل ،مت استخراج دالالت الصدق والثبات لألداة

:א−١−٣−٢−١٤
من احملكمني  من أسـاتذة التربــية   ) ١٠(مت التوصل إىل داللة الصدق املنطقي بعرض األداة على 

النطقية، ومدرسـي واالختصاصيني يف التدريبات ، وأساتذة تقنيات التعليم، اخلاصـة، وأساتذة املناهج
ت التعديالت الالزمة وصدور األداة بالصورة وبناَء على مالحظات احملكمني مت.  مسعيااألطفال املعوقني

  . النهائية مبا يتناسب مع الدراسة احلالية
:א−٢−٣−٢−١٤

طفالً مـن  ) ٢٠(ختبار على مت استخراج الثبات بطريقة إعادة تطـبيق االخـتبار، إذ مت تطبيق اال
يتصـفون مبواصـفات أفـراد     من غري أفراد الدراسة الذين،  مسعياًَ إعاقة شديدة حسية عصبيةاملعوقني

أنفسهم، وقد بلـغ   لالدراسة، وبعد مرور أسبوعني على التطبيق األول، مت إعادة االختبار على األطفا
، وبذلك تكون أداة الدراسة صادقة وقابلة للتطبيق لغايات )٠.٨٥(معامل الثبات بطريقة إعادة االختبار

  .ةالدراسة احلالي
א−٣−٣−٢−١٤ א :א
  :بطريقة التواصل الكلي)الربنامج احملوسب (مج الدراسة برنا
  : جوصف الربنام -١-٣-٣-٢-١٤

: عنوان البحث، أما الشـرحية الثانيـة  :تتضمن الشرحية األوىل: شرحية) ٢٢٥( يتكون الربنامج من
حتويان على فتحتوي على الفئة املستهدفة، واجلمهور املقدم له الربجمية، أما الشرحيتان الثالثة، والرابعة فت

بعد ذلك تأيت الشرحية اليت حتتـوي  . حتتوي على األهداف: تعليمات تطبيق الربنامج، والشرحية اخلامسة
على مجيع احلروف اهلجائية مرتبة على الشاشة لتبني طريقة نطقها من السهل إىل الصعب، وعند الضغط 

تباط التشعييب إىل الكلمـات  على أي حرف هناك ارتباط تشعييب على احلرف املخصص إذ يرسلنا االر
، والصـورة  اليت حتتوي على احلرف يف أول الكلمة ووسطها وايتها، وكل حرف مدعم بالكلمـة، 
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واألجبدية اإلشارية، واإلشارة الوصفية للكلمة، والنطق السليم هلا، مث ينتقل املعلم إىل الشرحية اليت تليها 
حركات املد الطويل، واحلرف مع إشارته ونطقه حيث حتتوي على احلرف وإشارته ونطقه وصورته مع 

ويف اية كل شرحية زر للرجوع إىل الصفحة الرئيسية، وزر لالنتقال . وصورته مع حركات املد القصري
  .إىل الشرحية السابقة، وهكذا مع مجيع الكلمات واحلروف 

تعزيز فوري وفـق   إذا قرأ الطفل الكلمة قراءة سليمة حصل على: وهناك برنامج لتقييم كل كلمة
تصميم الربجمية، وإذا أجاب إجابة خاطئة تقوم املعلمة بالرجوع إىل الشـرحية وإعادة تدريـسه علـى  

  .الكلمة واحلرف اخلاص به
  :جتعليمات تطبيق الربنام-٢-٣-٣-٢-١٤

  :االختبار مصمم على احلاسوب تقوم املعلمة بتشغيل الربجمية للطفل وذلك من خالل اآليت
الربجمية على برنامج البور بوينت تقوم بالضغط على احلرف الكلمة املراد تدريسها للطفل  تقوم بفتح

مث اإلشـارة  ، عند الضغط على الشرحية تظهر يف البداية الكلمة املراد تدريسها مث تظهر صورة الكلمـة 
) ج احملوسـب الربنـام (رنامج الدراسـة  ب.  الوصفية للكلمة مث أجبدية اإلشارة مث النطق السليم للكلمة

  :ةبالطريقة الشفوي
فتحتـوي  : حتتوي على عنوان البحث أما الشرحية الثانية: الشرحية األوىل) ٢٢٥(يتكون الربنامج من

فتحتويان علـى تعليمـات   : على الفئة املستهدفة، واجلمهور املقدم له الربجمية والشرحية الثالثة، والرابعة
بعد ذلك تأيت الصفحة اليت حتتوي على مجيع . لى األهدافتطبيق الربنامج، والشرحية اخلامسة حتتوي ع

احلروف اهلجائية مرتبة على الشاشة وفقاً لطريقة نطقها من السهل إىل الصعب وعند الضغط علـى أي  
حرف هناك ارتباط تشعييب على احلرف املخصص إذ يرسلنا االرتباط التشعييب إىل الكلمات اليت حتتوي 

ووسطها وايتها وكل حرف مدعم بالكلمة والصورة، والنطق السليم هلـا  على احلرف يف أول الكلمة 
مث ينتقل املعلم إىل الشرحية اليت تليها وهي حتتوي على احلرف، ونطقه، وصورته مـع حركـات املـد    

ويف اية كل شـرحية زر للرجـوع إىل   . الطويل، واحلرف ونطقه، وصورته مع حركات املد القصري
  .وهكذا مع مجيع الكلمات واحلروف، لالنتقال إىل الشرحية السابقة الصفحة الرئيسية، وزر
يم كل كلمة إذا قرأ الطفل الكلمة قراءة سليمة حصل على تعزيز فـوري وفـق   هوهناك برنامج لتف

وإذا أجاب إجابة خاطئة تقوم املعلمة بالرجوع إىل الشرحية وإعادة تدريسه على الكلمة ، تصميم الربجمية
  .هواحلرف اخلاص ب

  :جتعليمات تطبيق الربنام -٣-٣-٣-٢-١٤
  :وذلك من خالل اآليت، االختبار مصمم على احلاسوب؛ تقوم املعلمة بتشغيل الربجمية للطفل

تقوم بفتح الربجمية على برنامج البور بوينت مث تقوم بالضغط على احلرف الكلمة املـراد تدريسـها   
لكلمة املراد تدريسها مث تظهر صورة الكلمة، مث النطق للطفل عند الضغط على الشرحية تظهر يف البداية ا

  .  السليم للكلمة
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  :األهداف اخلاصة للربنامج -٤-٣-٣-٢-١٤
  .تعريف الطفل بكيفية قراءة األحرف العربية مع حركات املد القصري -
  .تعريف الطفل بكيفية قراءة األحرف العربية مع حركات املد الطويل -
  . اءة الكلمات يف اللغة العربية قراءة سليمة وصحيحةتعريف الطفل بكيفية قر -
  :حمتويات الربنامج -٥-٣-٣-٢-١٤

واالقتصادية، والتعليمية، مما يساعدهم  ، تناسب حمتويات الربنامج مع مستويات األطفال االجتماعية
تـوي  حيـث حي . على اكتساب املهارات الالزمة من أجل تعلم القراءة السليمة لكلمات اللغة العربية

وكذلك باحلركـات الطويلـة   ، )الكسرة، الضمة، الفتحة(شرائح خاصة بنطق احلرف حبركاته الثالث 
واهلدف من ذلك يتمثـل يف مسـاع   . وشرائح تركز على نطق بعض الكلمات، )الياء، والواو، األلف(

واإلشـارة الوصـفية   ، وشرائح أخرى تستخدم األجبديـة اإلصـبعية  ، وكذلك قراءة الشفاة، الصوت
  .  للكلمات

وعليه يكون الربنامج احملوسب لألطفال املعوقني مسعياً إعاقة شديدة بطريقة تكاملية لتعلـيم قـراءة   
  .العربية تالكلما
  :جلسات الربنامجعدد  -٦-٣-٣-٢-١٤

دقيقة، بواقع  جلسة يومياً ) ٤٥(جلسة خالل أربعة أشهر ونصف، مدة اجللسة) ٩٠(عدد اجللسات 
 األسبوع، وقد مت تدريب املعلمات على كيفية استخدام الربنامج احملوسب لتعليم أيام يف) ٥(على مدار 

جلسات مدة اجللسة ساعة واحدة فقـط  ) ٤(والطريقة الشفوية بواقع ، القراءة بطريقة التواصل الكلي
( وقد مت تطبيق الربنامج يف الفصل الثـاين للعـام الدراسـي    ، خالل أسبوع قبل البدء بتطبيق الربنامج

 . م)  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧
  :األطفال للتعامل معللمعلمات التعليمات العامة  -٧-٣-٣-٢-١٤
  أن تقيم املعلمة عالقة دافئة بينها وبني األطفال -١-١-٣-٣-٢-١٤
أيـام يف  ) ٥(دقيقة بواقع ) ٤٥(أن تلتزم املعلمة بتدريب األطفال يومياَ  -٢-١-٣-٣-٢-١٤

 .القراءة يف اللغة العربيةاألسبوع  على الربنامج احملوسب لتعليم 
 .أن تستخدم املعلمة  أساليب التعزيز اإلجيابية -٣-١-٣-٣-٢-١٤
 . يف مواقف مشاه يف القراءة هأن يطبق الطفل ما تعلم -٤-١-٣-٣-٢-١٤
 .والتمثيل، ولعب الدور، أن تقدم املعلمة األنشطة الالزمة كالقصص - ٥-١-٣-٣-٢-١٤
  :نيربناجمإجراءات تطبيق ال -٧-٣-٣-٢-١٤

  :اشتملت إجراءات تطبيق الربناجمني على اخلطوات التالية
) ةالكليـة والشـفوي  ( اختبار قبلي ألفراد الدراسـة قبل البدء بتطبيق الربنامج قام الباحثون بإجراء 

اختبار قراءة احلروف مع حركـات  (، وذلك من خالل أداة القياس )التجريبية والضابطة(للمجموعات 
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تبار قراءة احلروف مع حركات املد الطويل واختبار قراءة الكلمـات لـدى األطفـال    املد القصري، اخ
) ١(واإلجابة الصـحيحة  ) ٠(وقد أعطى الباحثون اإلجابة اخلاطئة عالمة . املعوقني مسعياً إعاقة شديدة

 . عالمات) ٣(كون جمموع العالمات الصحيحة عالمة لي
له عالمة وكـذلك اختبـار   ) بِ(له عالمة، وإذا قرأ ) ُب(له عالمة، وكذلك ) ب(فإذا قرأ الطفل 

 .حركات املد الطويل والكلمات
  .درجة) ٨٤(درجة وعلى كل مستوى ) ٢٥٢(الثالثة  عالمة الكلية لالختبار على حماورهعلماُ بان ال
א−١٥ :א

، بكل مـن طريقـة   تعد هذه الدراسة شبه جتريبية، دف إىل بناء برناجمني حموسبنب لتعليم القراءة
  . وقياس أثره يف أطفال الروضة املعوقني مسعياً إعاقة شديدة، والطريقة الشفوية، التواصل الكلي
א−١٦ א :א
א−١−١٦ :א

  ).التواصل الكلي والطريقة الشفوية(وهو طريقة التعليم احملوسب بالربناجمني : الربنامج 
  اء القراءة للمجموعات أد :אא−٢−١٦

  .وهكذا فان تصميم الدراسة احلالية كالتايل
       O            O×O O)       ١(اموعة التجريبية 
       O          O×O O       ) ١(*اموعة التجريبية 
       O  O                           O O   )٢(اموعة الضابطة 
       O  O                            O O) ٢(*اموعة الضابطة 

  .تعين املعاجلة   : xتتضمن القياس أو االختبار القبلي و   O:باعتبار
א−١٧ :א

لإلجابة عن أسئلة الدراسة، مت استخراج املتوسطات احلسابية للمجموعتني التجريبيتني والضـابطتني  
وللتأكد مـن  . اءة لدى األطفال املعوقني مسعياَ إعاقة شديدة،على أداة القياس للكشف عن مستوى القر

للمقارنة بـني   (ANCOVA)مدى داللة الفروق إحصائياَ، مت استخدام أسلوب حتليل التباين املشترك 
املعوقني (عن مستوى القراءة  لألطفال  فمتوسطات األداء يف االختبار البعدي على أداة القياس للكش

  . للمجموعات) مسعياَ إعاقة شديدة 
:א−١٨

  :تكافؤ اموعات
  للقياس مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية  للتحقق من التكافؤ بني اموعات
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 .يوضح ذلك) ٤(رقم ، واجلدول )اً، إناثاًذكور( واجلنس) ضابطة، جتريبية(وفقاً ملتغريي اموعة  القبلي
  )٤(اجلدول رقم 

ات احلسابية واالحنرافات املعيارية الختبار مستوى األداء يف القراءة لدى األطفال املعوقني مسعيا إعاقة شديدة املتوسط
  ًوفق متغريي اموعة واجلنس

  العدد االحنراف املعياري املتوسط احلسايباجلنس اموعة
 14 2.128 14.71ذكور  جتريبية

 16 6.622 19.13إناث
 30 5.452 17.07 اموع

 17 2.917 15.59ذكور  ضابطة
 13 5.076 19.46إناث

 30 4.378 17.27 اموع
 31 2.587 15.19ذكور اموع

 29 5.879 19.28إناث
 60 4.903 17.17 اموع

ولبيان الفروق الدالة إحصائيا بني هذه املتوسطات احلسابية مت استخدام حتليل التباين الثنائي كما هو 
  ).٥(وضح يف اجلدول رقم م

  )٥(اجلدول رقم 
الثنائي الختبار مستوى األداء يف القراءة لدى األطفال املعوقني مسعياً إعاقة شديدة وفقا ملتغريي اموعة حتليل التباين 

  واجلنس والتفاعل بينهما
 ةاإلحصائي الداللة قيمة ف متوسط املربعات درجات احلرية جمموع املربعات  مصدر التباين

 611. 262. 5.434 1 5.434 اموعة
 001. 12.264 254.473 1 254.473  اجلنس
 821. 052. 1.071 1 1.071 اموعة×  اجلنس
   20.749 56 1161.956 اخلطأ
    59 1418.333 اموع

  :اآليت) ٥(يبني اجلدول رقم 
موعة حيث بلغت قيمة ف تعزى إىل أثر ا) ٠.٠٥=  α(ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية  -

  .٠.٦١١وبداللة إحصائية  ٠.٢٦٢
تعزى إىل أثر اجلنس حيـث بلغـت قيمـة ف    ) ٠.٠٥=  α(هناك فروق ذات داللة إحصائية  -

  .، وكانت الفروق لصاحل فئة اإلناث٠.٠٠١وبداللة إحصائية  ١٢.٢٦٤
 اموعة واجلنس تعزى إىل أثر التفاعل بني) ٠.٠٥=  α(ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية  -

  . ، وهذا يدل على تكافؤ اموعات٠.٨٢١وبداللة إحصائية  ٠.٠٥٢حيث بلغت قيمة ف 
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بـني  ) ٠.٠٥ ≤ α(ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة " :الفرضية األوىل
اءة لدى األطفال وأفراد اموعة الضابطة من حيث مستوى األداء يف القر) ١(أفراد اموعة التجريبية 

  .إعاقة شديدة املعوقني مسعياً
للتحقق من صحة هذه الفرضية مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واملتوسطات 
املعدلة ملستوى األداء يف القراءة لدى األطفال املعوقني مسعيا إعاقة شديدة بني أفراد اموعة التجريبيـة  

  ).٦(لضابطة كما يف اجلدول رقم وأفراد اموعة ا) ١(
  )٦(اجلدول رقم 

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واملتوسطات املعدلة ملستوى األداء يف القراءة لدى األطفال املعوقني مسعيا 
  وأفراد اموعة الضابطة) ١(إعاقة شديدة بني أفراد اموعة التجريبية 

 اموعة
 املتوسطالبعديالقبلي

 العدد املعدل
 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب االحنراف املعياري املتوسط احلسايب

 15 58.00 6.808 57.93 6.325 17.00 جتريبية
 15 39.53 6.812 39.60 4.612 17.13 ضابطة
 30 48.77 11.476 48.77 5.439 17.07 اموع

واملتوسطات املعدلة  سطات احلسابية واالحنرافات املعياريةيف املتو ظاهرياً تبايناً) ٦(رقم يبني اجلدول 
) ١(ملستوى األداء يف القراءة لدى األطفال املعوقني مسعيا إعاقة شديدة بني أفراد اموعـة التجريبيـة   

  .وأفراد اموعة الضابطة
ألحادي املصاحب اولبيان داللة الفروق اإلحصائية بني املتوسطات احلسابية مت استخدام حتليل التباين 

  ).٧(جدول رقم 
  )٧(اجلدول رقم 

الثنائي املصاحب ملستوى األداء يف القراءة لدى األطفال املعوقني مسعيا إعاقة شديدة بني أفراد اموعة حتليل التباين 
  .وأفراد اموعة الضابطة) ١(التجريبية 

 اإلحصائية الداللة فقيمة متوسط املربعات درجات احلرية جمموع املربعات  مصدر التباين
 000. 58.429 888.131 1 888.131  املصاحب
 168.281.000 2557.885 1 2557.885  اموعة
   15.200 27 410.402 اخلطأ
    29 3819.367  اموع

تعزى إىل أثر اموعة حيـث  ) ٠.٠٥ ≤ α(فروق ذات داللة إحصائية ) ٧(يتبني من اجلدول رقم 
، وجاءت الفروق لصاحل اموعة التجريبية، مما يشري ٠٠٠وبداللة إحصائية  ١٦٨.٢٨١بلغت قيمة ف 

  .إىل رفض هذه الفرضية
  بني أفراد ) ٠.٠٥ ≤ α(اللة إحصائية عند مستوى الداللة ليس هناك فروق ذات د: "الفرضية الثانية

  لقراءة لدى األطفال وأفراد اموعة الضابطة من حيث مستوى األداء يف ا) ٢(وعة التجريبية ــام
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  .املعوقني مسعيا إعاقة شديدة
للتحقق من صحة هذه الفرضية مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واملتوسطات 
املعدلة ملستوى األداء يف القراءة لدى األطفال املعوقني مسعيا إعاقة شديدة بني أفراد اموعة التجريبيـة  

  ).٨(ة الضابطة كما يف اجلدول رقم وأفراد اموع) ٢(
  )٨(اجلدول رقم 

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واملتوسطات املعدلة ملستوى األداء يف القراءة لدى األطفال املعوقني مسعيا 
  وأفراد اموعة الضابطة) ٢(إعاقة شديدةً بني أفراد اموعة التجريبية 

 اموعة
توسط املالبعديالقبلي

 العدد املعدل
 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب االحنراف املعياري املتوسط احلسايب

 15 47.72 5.680 47.60 4.642 17.13 جتريبية
 15 38.81 5.351 38.93 4.290 17.40 ضابطة
 30 43.27 6.987 43.27 4.394 17.27 اموع

واملتوسـطات املعدلـة    طات احلسابية واالحنرافات املعياريةيف املتوس ظاهرياً تبايناً) ٨(يبني اجلدول 
) ٢(ملستوى األداء يف القراءة لدى األطفال املعوقني مسعيا إعاقة شديدة بني أفراد اموعـة التجريبيـة   

  .وأفراد اموعة الضابطة
ثنائي املصـاحب  الولبيان داللة الفروق اإلحصائية بني املتوسطات احلسابية مت استخدام حتليل التباين 

  ).٩(اجلدول رقم 
  )٩(اجلدول رقم 

الثنائي املصاحب ملستوى األداء يف القراءة لدى األطفال املعوقني مسعيا إعاقة شديدة بني أفراد اموعة حتليل التباين 
  وأفراد اموعة الضابطة) ٢(التجريبية 

 اإلحصائية الداللة  ف قيمة  متوسط املربعات  درجات احلرية جمموع املربعات مصدر التباين

 000. 36.717 491.273 1 491.273  املصاحب
 000. 44.523 595.723 1 595.723  اموعة
   13.380 27 361.260 اخلطأ
    29 1415.867  اموع

تعزى إىل أثر اموعة حيـث  ) ٠.٠٥ ≤ α(فروق ذات داللة إحصائية ) ٩(يتبني من اجلدول رقم 
، وجاءت الفروق لصاحل اموعة التجريبية، ممـا  ٠.٠٠٠بداللة إحصائية و ٤٤.٥٢٣بلغت قيمة ف 

  .يشري إىل رفض هذه الفرضية
  بني ) ٠.٠٥ ≤ α( ة عند مستوى الداللةليس هناك فروق ذات داللة إحصائي: "الفرضية الثالثة

القـراءة لـدى    من حيث مستوى األداء يف) ٢(وأفراد اموعة التجريبية ) ١(أفراد اموعة التجريبية 
  .األطفال املعوقني مسعياً إعاقة شديدة

  للتحقق من صحة هذه الفرضية مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واملتوسطات 
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إعاقة شديدة بني أفراد اموعة التجريبيـة   املعدلة ملستوى األداء يف القراءة لدى األطفال املعوقني مسعياً
)١ (موعة التجريبية وأفراد ا)١٠(كما يف اجلدول ) ٢.(  

  )١٠(اجلدول رقم 
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واملتوسطات املعدلة ملستوى األداء يف القراءة لدى األطفال املعوقني مسعياً 

  )٢(وأفراد اموعة التجريبية ) ١(إعاقة شديدة بني أفراد اموعة التجريبية 

  الطريقة
املتوسط البعديليالقب

العدد املعدل
 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب االحنراف املعياري املتوسط احلسايب

 15 57.99 6.808 57.93 6.325 17.00 الكلية
 15 47.54 5.680 47.60 4.642 17.13 الشفوية
 30 52.77 8.097 52.77 5.452 17.07 اموع

واملتوسـطات   يف املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعياريـة  ظاهرياً تبايناً) ١٠(رقم يبني اجلدول 
إعاقة شديدة بني أفراد اموعة التجريبيـة   املعدلة ملستوى األداء يف القراءة لدى األطفال املعوقني مسعياً

  ).٢(وأفراد اموعة التجريبية ) ١(
الثنائي املصـاحب   استخدام حتليل التباين ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بني املتوسطات احلسابية مت

  ).١١(اجلدول رقم 
  )١١(اجلدول رقم 

إعاقة شديدة بني أفراد اموعة  املصاحب ملستوى األداء يف القراءة لدى األطفال املعوقني مسعياً الثنائي حتليل التباين
  )٢(وأفراد اموعة التجريبية ) ١(التجريبية 

 اإلحصائية الداللة قيمة ف  متوسط املربعات درجات احلرية اتجمموع املربع مصدر التباين
 000. 31.923 596.243 1 596.243  املصاحب
 000. 43.796 817.990 1 817.990  الطريقة
   18.677 27 504.291 اخلطأ
    29 1901.367  اموع

الطريقة حيـث  تعزى إىل أثر ) ٠.٠٥≤α(فروق ذات داللة إحصائية ) ١١(يتبني من اجلدول رقم 
، وجاءت الفروق لصاحل الطريقة الكلية، مما يشـري  ٠.٠٠٠وبداللة إحصائية  ٤٣.٧٩٦بلغت قيمة ف 

  .إىل رفض هذه الفرضية
بـني  ) ٠.٠٥ ≤ α(ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة " :الفرضية الرابعة

من حيث مستوى األداء يف القـراءة لـدى   ) ٢( وأفراد اموعة التجريبية) ١(أفراد اموعة التجريبية 
  )"اً، إناثاًذكور(إعاقة شديدة تعزى إىل اجلنس  األطفال املعوقني مسعياً

للتحقق من صحة هذه الفرضية مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واملتوسطات 
إعاقة شديدة بني أفراد اموعة التجريبيـة   اًاملعدلة ملستوى األداء يف القراءة لدى األطفال املعوقني مسعي

  ).١٢(كما يف اجلدول رقم ) اً، إناثاًذكور(وفق متغري اجلنس ) ٢(وأفراد اموعة التجريبية ) ١(
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  )١٢(اجلدول رقم 
 مسعيا املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واملتوسطات املعدلة ملستوى األداء يف القراءة لدى األطفال املعوقني

  )ذكور، إناث(وفق متغري اجلنس ) ٢(وأفراد اموعة التجريبية ) ١(إعاقة شديدة بني أفراد اموعة التجريبية 

  الطريقة
املتوسط  البعديالقبلي

العدد املعدل
 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب االحنراف املعياري املتوسط احلسايب

 14 52.96 8.840 51.00 2.128 14.71 ذكور
 16 52.60 7.319 54.31 6.622 19.13 إناث

 30 52.78 8.097 52.77 5.452 17.07 اموع
واملتوسـطات   يف املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعياريـة  ظاهرياً تبايناً) ١٢(رقم يبني اجلدول 

بني أفراد اموعة التجريبيـة   إعاقة شديدة املعدلة ملستوى األداء يف القراءة لدى األطفال املعوقني مسعياً
  ).اً، إناثاًذكور(وفق متغري اجلنس ) ٢(وأفراد اموعة التجريبية ) ١(

الثنائي املصـاحب  ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بني املتوسطات احلسابية مت استخدام حتليل التباين 
  ).١٣(اجلدول رقم 

  )١٣(اجلدول رقم 
إعاقة شديدة بني أفراد اموعة  ستوى األداء يف القراءة لدى األطفال املعوقني مسعياًالثنائي املصاحب ملحتليل التباين 

  )اً، إناثاًذكور(وفق متغري اجلنس ) ٢(وأفراد اموعة التجريبية ) ١(التجريبية 

 اإلحصائية الداللة  قيمة ف  متوسط املربعات  درجات احلرية  جمموع املربعات  مصدر التباين

 004. 10.175 497.981 1 497.981  املصاحب
 898. 017. 824. 1 824.  اجلنس
   48.943 27 1321.456 اخلطأ
    29 1901.367  اموع

تعزى إىل أثر اجلنس حيـث  ) ٠.٠٥ ≤ α(فروق ذات داللة إحصائية ) ١٣(اجلدول رقم  ليس يف
  .، مما يشري إىل قبول هذه الفرضية٠.٨٩٨وبداللة إحصائية  ٠.٠١٧بلغت قيمة ف 

) ٠.٠٥ ≤ α(        ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة" :الفرضية اخلامسة
متغريي الطريقة إىل من حيث مستوى األداء يف القراءة لدى األطفال املعوقني مسعياً إعاقة شديدة يعزى 

  .واموعة والتفاعل بينهما
  احلسابية واالحنرافات املعيارية واملتوسطات  للتحقق من صحة هذه الفرضية مت استخراج املتوسطات

  الكلية، (املعدلة ملستوى األداء يف القراءة لدى األطفال املعوقني مسعياً إعاقة شديدة وفق متغريي الطريقة 
  ).١٤(كما يف اجلدول رقم ) جتريبية، ضابطة(، واموعة )الشفوية
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  )١٤(اجلدول رقم 
ت املعيارية واملتوسطات املعدلة ملستوى األداء يف القراءة لدى األطفال املعوقني مسعياً املتوسطات احلسابية واالحنرافا

  )جتريبية، ضابطة(، واموعة )الكلية، الشفوية(إعاقة شديدة وفق متغريي الطريقة 

  اموعة  الطريقة
املتوسط  البعدي القبلي

  العدد  املعدل
 االحنراف املعياري  ط احلسايباملتوس  االحنراف املعياري املتوسط احلسايب

 15  58.00 6.808 57.93 6.325 17.00 جتريبية الكلية
 15 39.59 6.812 39.60 4.612 17.13 ضابطة
 30 48.77 11.476 48.77 5.439 17.07 اموع

 15 47.72 5.680 47.60 4.642 17.13 جتريبية الشفوية
 15 38.81 5.351 38.93 4.290 17.40 ضابطة
 30 43.27 6.987 43.27 4.394 17.27 اموع

 30 52.87 8.097 52.77 5.452 17.07 جتريبية اموع
 30 39.17 6.028 39.27 4.378 17.27 ضابطة
 60 46.02 9.820 46.02 4.903 17.17 اموع
ـ  ظاهرياً تبايناً) ١٤(رقم يبني اجلدول  واملتوسـطات   ةيف املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعياري

املعدلة ملستوى األداء يف القراءة لدى األطفال املعوقني مسعياً إعاقة شديدة بسبب اختالف فئات متغريي 
  ).جتريبية، ضابطة(، واموعة )الكلية، الشفوية(الطريقة 

حب الثنائي املصـا ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بني املتوسطات احلسابية مت استخدام حتليل التباين 
  ).١٥(اجلدول رقم 

  )١٥(اجلدول رقم 
الثنائي املصاحب ألثر الطريقة واموعة والتفاعل بينهما على مستوى األداء يف القراءة لدى األطفال حتليل التباين 

  املعوقني مسعيا إعاقة شديدة
جمموع مصدر التباين

 املربعات
درجات
 اإلحصائية الداللة  قيمة ف  متوسط املربعات احلرية

 000. 97.883 1377.217 1 1377.217)القبلي(صاحب امل
 000. 34.589 486.660 1 486.660  الطريقة
199.92 2812.995 1 2812.995  اموعة

9.000 
 000. 24.231 340.936 1 340.936 اموعة× الطريقة 
   14.070 55 773.849 اخلطأ
    59 5688.983 اموع

  :اآليت) ١٥(يبني اجلدول رقم 
تعزى إىل أثر الطريقة حيث بلغـت قيمـة ف   ) ٠.٠٥=  α(هناك فروق ذات داللة إحصائية   -

  .، وكانت الفروق لصاحل الطريقة الكلية٠.٠٠٠وبداللة إحصائية  ٩٧.٨٨٣
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تعزى إىل أثر اموعة حيث بلغـت قيمـة ف   ) ٠.٠٥=  α(هناك فروق ذات داللة إحصائية   -
  .وكانت الفروق لصاحل اموعة التجريبية، ٠.٠٠٠وبداللة إحصائية  ١٩٩.٩٢٩

تعزى إىل أثر التفاعل بني الطريقـة واموعـة   ) ٠.٠٥=  α(هناك فروق ذات داللة إحصائية   -
، ولبيان الفروق بني متوسـطات الفئـات   ٠.٠٠٠وبداللة إحصائية  ٢٤.٢٣١حيث بلغت قيمة ف 

  ).١(املعدلة مت متثيلها بيانيا كما يف الشكل 
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آلي  شفوي

تجريبية
ضابطة

  
  )١(شكل 

رسم بياين يوضح التفاعل بني الطريقة واموعة يف مستوى األداء يف القراءة لدى األطفال املعوقني مسعياً إعاقة 
 .شديدة

  .تظهر يف الشكل أعاله فروق لصاحل اموعة التجريبية يف الطريقة الشفوية والطريقة الكلية
:א−١٩

اسة احلالية مبعرفة فاعلية برنامج تدرييب حموسب لتعليم مهـارات القـراءة بـالطريقتني    اهتمت الدر
  .التواصل الكلي والطريقة الشفوية ألطفال الروضة املعوقني مسعياً

والطريقة ، لتحقيق ذلك فقد مت تطبيق الربنامج احملوسب لتعليم القراءة بكل من طريقة التواصل الكلي
 – ٢٠٠٧( أشهر ونصف ضمن الفصل الدراسي الثـاين للعـام الدراسـي     الشفوية على مدار أربعة

وقياس أثره يف حتسن القراءة لدى أطفال الروضة املعوقني مسعياً إعاقة شديدة الذين يستخدمون ) ٢٠٠٨
، ومركز التأهيل اتمعي يف حمافظـة اربـد، وقـد    موامللتحقني مبدرسة األمل للص، املعينات السمعية

  .لفحص فرضياا اخلمسصممت الدراسة 
وقد أظهرت نتائج حتليل التباين الثنائي املصاحب فيما يتعلق بالفرضية األوىل أن هناك فروقـا ذات  

األطفال املعوقني مسعياً إعاقة مسعية شديدة اليت طبق علـيهم  ) (١(داللة إحصائية بني اموعة التجريبية 
األطفال املعـوقني مسعيـاً إعاقـة    (واموعة الضابطة  ،)الربنامج احملوسب املعد بطريقة التواصل الكلي
على أداة القياس لصاحل اموعة التجريبية، وهذا يؤكد ) شديدة الذين مل يطبق عليهم الربنامج احملوسب
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أن هناك أثراً للربنامج احملوسب لتعليم القراءة ألطفال الروضة املعوقني مسعياً إعاقة شـديدة يف مرحلـة   
  .بطريقة التواصل الكليرياض األطفال 

وقراءة الشـفاة  ، ألن طريقة التواصل الكلي احملوسبة تستهدف البقايا السمعية املوجودة لدى الفرد
وكذلك مت استهداف حاسية البصر مـن  ، املتمثلة يف القراءة البصرية للكلمات من خالل حركة الشفاة

كما أن الربنـامج احملوسـب مت   ، صبعيةواألجبدية اإل، أجل اكتساب اللغة من خالل اإلشارية الوصفية
تصميمه مبا يتناسب وفق جمموعة من االستراتيجيات منها التعليم املباشر والذي يعين تعـديل تطـوير   

وكذلك استخدام تعدد احلـواس  ، تكييف املهارة وفق ما يتناسب وقدرات املعوقني مسعياَ إعاقة شديدة
سمع والبصر يف الوقت نفسه من أجل حتسني القراءة لـدى  اليت بين عليها الربنامج حيث مت استخدام ال

وكذلك مت استخدام التعزيز املباشر الذي يؤدي بدوره إىل حتقيـق  ، األطفال املعوقني مسعياَ إعاقة شديدة
ونتيجة لذلك ظهرت نتائج بشكل ملحـوظ يف  ، عملية التعلم لدى األطفال املعوقني مسعياَ إعاقة شديدة

وهذا يشري إىل فاعلية الربنـامج احملوسـب   ، طفال بعد انتهاء فترة تطبيق الربنامجتعلم القراءة لدى األ
وهذا ما أشار إليه األدب السابق إىل أن الطريقة هلا تـأثري كـبري يف حتسـني    . بطريقة التواصل الكلي

  .اجلوانب األكادميية سواء أكانت قراءة أم كتابة
،ومـاري  )٢٠٠٢(، واملللـي  )٢٠٠٢(القريويت :وتتفق نتائج هذه الدراسة مع عدد من الدراسات

  .) Mary et al,2005(ن يوآخر
وكذلك أظهرت نتائج حتليل التباين الثنائي املصاحب فيما يتعلق بالفرضية الثانية أن هناك فروقاً ذات 

ـ ) (٢(داللة إحصائية بني اموعة التجريبية  يهم األطفال املعوقني مسعياً إعاقة مسعية شديدة اليت طبق عل
األطفال املعوقني مسعياً إعاقة شديدة الذين (، واموعة الضابطة )الربنامج احملوسب وفق الطريقة الشفوية

  . يف حتسني مستوى القراءة لدى األطفال املعوقني مسعياَ إعاقة شديدة) مل يطبق عليهم الربنامج احملوسب
سمعية املوجودة لدى األطفال املعـوقني  ن الربنامج احملوسب بالطريقة الشفوية يستهدف البقايا الأل

ويعمل على استغالهلا بالشكل األمثل من أجل حتسني االستماع لنطق أحرف اللغة ، مسعياَ إعاقة شديدة
العربية باحلركات القصرية والطويلة من أجل متكني األطفال املعوقني مسعياَ القـراءة يف اللغـة العربيـة    

وذلك مقارنةَ ، وقد حتققت النتيجة املرجوة من الربنامج احملوسب، ةبالشكل الصحيح يف احملصلة النهائي
 الربنامج احملوسب وهذا يشري إىل أمهية، ديةبنتائج اوعة الضابطة اليت تعلمت القراءة وفق الطريقة التقلي

حلـة  بالطريقة الشفوية لتعليم القراءة لدى أطفال الروضة املعوقني مسعياَ إعاقة شـديدة يف مر  وفاعليته
  .رياض األطفال

ولكـوكس   )(Ward,1985 وتتفق نتائج هذه الدراسة مع عدد من الدراسات منها دراسة وورد
  .) Creaghead,1995(وكرجيهيد  )Wilcox Tobin,1994 ( وتوبني

أن هناك فرقا ذا داللـة  إىل الثالثة  ةوأشارت نتائج حتليل التباين الثنائي املصاحب فيما يتعلق بالفرضي
اليت درست وفق الربنـامج احملوسـب بطريقـة    ) ١(لصاحل طريقة التواصل احملوسبة اموعة  إحصائية
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ولرمبا ظهر ، اليت درست وفق الربنامج احملوسب بالطريقة الشفوية) ٢(التواصل الكلي مقارنةَ باموعة 
طفال املعـوقني مسعيـاَ   هذا الفرق يف تعلم القراءة يف اللغة العربية يعود إىل استغالل البقايا السمعية  لأل

ألن الربنامج احملوسب بطريقة التواصل الكلي قائم على التدريب السمعي أي مبعىن . إعاقة مسعية شديدة
 ةوكذلك قراءة الشفاة واليت تعين قراءة األحرف حبركاا القصـري ) التمييز السمعي(حتسني االستماع 

أو اإلشـارة  ، قوم كذلك على اإلشارة األجبديةوي، والطويلة والكلمات من خالل البصر حلركة الشفاة
ويقوم كذلك الربنامج ، أحرف اللغة العربيةاإلصبعية واليت تعين أن كل حركة أصبع ربطت حبرف من 

لدى الربنـامج احملوسـب بالطريقـة     أما. للكلمات) اإلشارة الوصفية(على استخدام اإلشارة اليدوية 
فلذلك كان أثره يف تعليم القراءة لـدى  . وقراءة الشفاة فقط ،الشفوية فهو قائم على التدريب السمعي

األطفال املعوقني مسعياَ إعاقة شديدة أقل مقارنةَ مبستوى تعلم القراءة لدى األطفال املعوقني مسعياَ إعاقة 
من الدراسات السـابقة  وهذه النتيجة تنسجم مع عدد . شديدة بواسطة طريقة التواصل الكلي احملوسبة

ىل أن الطريقة الكلية احملوسبة أفضل من الطريقة الشفوية احملوسبة يف عملية التعلـيم مثـل   ت إاليت أشار
ن الطريقة الكلية احملوسبة تسـتخدم مجيـع   أل )Jing,2006(، وجينج (Mary,2005) دراسة ماري

  .طرائق التواصل مع املعوقني مسعياً 
تباين الثنائي املصاحب أنه ليس هناك فـروق  أما فيما يتعلق بالفرضية الرابعة أظهرت نتائج حتليل ال

األطفـال املعـوقني   (يف تعلم القراءة يف اللغة العربية ) ٢,١(ذات داللة إحصائية بني اموعة التجريبية 
ـ ) مسعياً إعاقة مسعية شديدة الذين طبق عليهم الربنامج احملوسب والطريقـة  ، الكلـي  لبطريقة التواص

نس وقد يعود هذا إىل أن اإلعاقة السمعية الشديدة كان هلا األثر السـليب  الشفوية،  يعزى إىل متغري اجل
وهذا خيالف األدب السابق الـذي أشـار إىل أن   ، نفسه يف تعلم القراءة لدى كل من الذكور واإلناث

  .اإلناث أسرع يف اكتساب اللغة والنطق مقارنةَ بالذكور
فيما يتعلق بالفرضية اخلامسة أن هناك فروقـاً  وكذلك أظهرت نتائج حتليل التباين الثنائي املصاحب 

طبق عليهم ذين األطفال املعوقني مسعياَ إعاقة مسعية شديدة ال(ذات داللة إحصائية بني اموعة التجريبية 
األطفال املعوقني مسعيا إعاقة شديدة الذين مل يطبـق علـيهم   (، و اموعة الضابطة )الربنامج احملوسب
والسـبب يف ذلـك أن   . ى أداة القياس مبحاورها الثالثة لصاحل اموعة التجريبيةعل)الربنامج احملوسب

، التعلم احملوسب يستهدف السمع والبصر بطريقة مشوقة لألطفال املعوقني مسعياَ إعاقة مسعيـة شـديدة  
وكذلك االستغالل املناسب للجهد والوقت الذي ميكن من خالله حتقيق عملية تعلـم القـراءة لـدى    

األطفال املعوقني مسعياَ إعاقة شديدة الـذين مل  ( ل املعوقني مسعياَ مقارنةَ باألطفال املعوقني مسعياَ األطفا
وهذا يعين أن الربامج احملوسبة ، الذين مت تعليمهم وفق الطريقة التقليدية) يطبق عليهم الربنامج احملوسب 

وهذا يتفق مع ما أشارت اليه دراسة أبو ، يديةيف هذه الدراسة من الطريقة التقل هلا فاعلية بشكل أفضل
  ).  ٢٠٠٨( بو عليم ودراسة كل من ملكاوي وأ، ) ٢٠٠٦( رأس 
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:א−٢٠
واالستنتاجات اليت مت التوصل إليها من خالل مناقشة النتائج يقترح الباحثون ، يف ضوء نتائج الدراسة

  :ما يلي
  .سمع يف املواد الدراسية األخرىإجراء مزيد من الدراسات اخلاصة باألطفال ضعاف ال -١-٢٠
العمل على تدريب املعلمني والقائمني على تدريس األطفال ضعاف السمع على استخدام  -٢-٢٠

 .والتربوية لدى األطفال املعوقني مسعياَ، الربامج احملوسبة يف جمال تنمية اجلوانب األكادميية
وذلك لفاعليته ، التعليم األوىلاستخدام الربنامج احملوسب الذي أعده الباحثون يف مراحل  -٢-٢٠

  .وجدواه يف تعليم القراءة لألطفال املعوقني مسعياَ إعاقة شديدة
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  املراجع
א א :א

بناء برنامج حموسب قائم على الطريقة الكلية يف تدريس منـهاج   ).٢٠٠٦( .أبو رأس ،زياد -
رسالة ماجستري غري منشورة جامعة عمـان العربيـة   . اسياللغة العربية من طلبة الصف األول األس

  .للدراسات العليا ،عمان 
  .دار الفكر للطباعة :عمان .مقدمة يف اإلعاقة السمعية .)٢٠٠٥( .مجال ،اخلطيب -
وائـل  دار  :عمـان  .استخدامات التكنولوجيا يف التربية اخلاصـة  . )٢٠٠٥(مجال  ،اخلطيب -
  .للنشر
 .يف التربيـة اخلاصـة  وأساليبه مناهج التدريس  ). ٢٠٠٣(  .يدي، مىناخلطيب، مجال  واحلد -
  .مكتبة الفالح : العني
. استراتيجيات تعليم الطلبة ذوي احلاجات اخلاصة. )٢٠٠٥( .واحلديدي، مىن، مجال ،اخلطيب -
  .دار الفكر للطباعة :عمان
 ديثة لتعليم املعوقني مسعيـاً األساليب التقنية احل .)٢٠٠٢( .الزبيدي، حممد شكر وشقالبو، مجيلة -

حقوق : حبث مقدم  يف الندوة العلمية السابعة لالحتاد العريب للهيئات العاملة يف رعاية الصم. "وتربيتهم
  .الدوحة، ٢٠٠٢ابريل) ٣٠-٢٨(جامعة قطر ، ٢١ألصم يف القرنا

ـ  :عمـان  .اإلعاقة السمعية .) ٢٠٠٣(  .إبراهيم عبد اهللا فرج ،الزريقات - ل للطباعـة  دار وائ
  .والنشر

 .التشـخيص والعـالج   -اضطرابات الكالم واللغة  .)٢٠٠٥(إبراهيم عبد اهللا فرج  ،الزريقات
  .دار الفكر: عمان
اقتراح برنامج تعليمي يوافق االطفال املعوقني مسعياً خالل املرحلـة   ).٢٠٠٣( .إبراهيم عازم، -

دكتوراه غري منشـورة، جامعـة القـديس    رسالة . وهم يف مراكز شرق إمارة الشارقةاملبكرة من من
  . يوسف، بريوت

: العني. اإلعاقة السمعية وبرنامج إعادة التأهيل. )٢٠٠١( .حممد فتحي عبد احلي ،عبد الواحد -
  .دار الكتاب اجلامعي

فعالية برنامج تعليمي لتعليم القراءة منفذ على احلاسوب لطلبة ). ١٩٨٩(ماجدة السيد  ،عبيد -
 :اجلامعة األردنيـة  ،رسالة ماجستري ،يف منطقة عمان الكربى بتدائي للمعوقني مسعياًالصف الثالث اال

  .عمان
  .دار املسرية: عمان. احلاسوب التعليمي وتطبيقاته التربوية). ٢٠٠٤(عيادات، يوسف  -
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اثر استخدام احلاسوب يف تعليم األطفال ذوي اإلعاقة السمعية ملادة  ،)٢٠٠٢(إبراهيم  ،القريويت -
الصـم،   منشورات االحتاد العريب للهيئات العاملة يف رعاية.للغة العربية بدولة اإلمارات العربية املتحدة ا

  .، قطر الدوحة ،نيسان ٣٠-٢٨ ،الندوة العلمية السابعة
مل مع ذوي اإلعاقة دليل الوالدين يف التعا). ٢٠٠٦(. زهرة علي ،القريويت، إبراهيم، والدقاق -

  .يافا للنشر والتوزيع  دار :عمان .السمعية
فعالية برنامج حاسويب يف تعليم األطفال الصم مهارات القـراءة  ).  ٢٠٠٢( .املللي، سوسن -

  .سورية، رسالة ماجستري، جامعة دمشق والكتابة للغة اإلجنليزية،
 ،الوسائل السمعية وطرائق التواصل مع املعـوقني مسعيـاَ  ).  ٢٠٠٨(  .حممود زايد، ملكاوي -
  .دار الزهراء  :الرياض
فاعلية برنامج حاسويب للتـدريب  ). ٢٠٠٨( .إبراهيم حسنيو وأبو عليمملكاوي، حممود زايد  -

جملة جامعة دمشـق للعلـوم   ، ة اللفظية لضعاف السمع يف مرحلة رياض األطفالــالنطقي بالطريق
  .قيد النشر، اجلمهورية العربية السورية، دمشق، التربوية

دار  :عمـان  .بوية لألفراد ذوي احلاجات اخلاصـة الربامج التر). ٢٠٠٦( .خولة أمحد ،حيىي -
  .املسرية للنشر والتوزيع والطباعة
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