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ة ــ حاسوبي للتدريب النطقي بالطريقفاعلية برنامج
  في مرحلة رياض األطفال  ضعاف السمعاللفظية ل

  

  الدكتور
  محمود زايد ملكاوي

  الدكتور  

  إبراهيم حسين أبو عليم

  كلية اللغة العربية والدراسات االجتماعية
  جامعة القصیم

  المملكة العربیة السعودیة
  

  الملخص
 فاعلية برنامج حاسوبي لتدريب النطق بالطريقـة اللفظيـة          فةهدفت الدراسة إلى معر   

 ، وطفلة طفالً) 30(اسة  بلغ عدد أفراد الدر    .لضعاف السمع في مرحلة رياض األطفال     
تكون من أربـع وثمـانين   ي: المحور األول :محاور من ثالث وقد تكونت أداة الدراسة   

تكون من  ي: محور الثاني ال. )مع حركات المد القصير   أصوات الحروف العربية    (  فقرة
المحـور   .)مع حركات المـد الطويـل      أصوات الحروف العربية  (أربع وثمانين فقرة    

 في بداية الكلمـة  األحرف العربية  أصواتنطق(تكون من أربع وثمانين فقرة    ي: الثالث
وقد تم استخراج معامالت الصدق والثبات المناسبة       ، ني إعداد الباحث  )ونهايتهاووسطها  
  . أشهرجلسة على مدار ثالثة) 36(وتم تطبيق البرنامج من خالل ، داةلهذه األ
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ـ     )مان وتني (أظهرت نتائج تحليل اختبار       ذا داللـة إحـصائية بـين        اً  أن هناك فرق
أداة القياس بأبعادهـا    على  ) سمعالاألطفال ضعاف   (والضابطة  ، المجموعتين التجريبية 

 بين أفراد   إحصائية ذات داللة    قو فر  وجود عدمو، لصالح المجموعة التجريبية  ، الثالثة
الثالثـة  بعادهـا   أعلـى أداة القيـاس ب     ، )ضعاف السمع األطفال  (المجموعة التجريبية   

  . رياض األطفال في مرحلة ضعاف السمع يعزى لمتغير الجنسلألطفال 

 فروق ذات داللة إحصائية فـي القيـاس      )كسون  وويلك( وكذلك أظهرت نتائج اختبار     
  والدرجة الكليـة   ،بعادها الثالثة أللمجموعة التجريبية على أداة القياس ب     القبلي والبعدي   

  .لصالح القياس البعدي
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  :المقدمة
وقد بــذلت    تنمية الفرد جسمياً، وعقلياً، وانفعالياً،    بتهتم التربية الحديثة اهتماما كبيراً      

. تبعة في المـدارس جهود كبيرة لتطوير المناهج التعليمية،وتحسين طرائق التدريس الم     
البد لنا من استخدام الطرق العلمية الحديثـة ،التـي       نضمن تعلماً فعاالً للطالب،    يولك

لذا يجب أن توجه طرائق التـدريس نحـو بلـوغ            .تسهم في تحسين التعلم وتطويره    
األهداف التعليمية بوصفها موجهة للتعلم، وأن تتالءم والمواقف التعليميـة، وحاجـات           

  .اناتهم الفرديةاألطفال، وإمك
لذا حظي باهتمام كبير    .  الحاسوب من أشهر أنماط التعليم الفردي      بوساطةويعد التعليم   

وقد أثبتت نتـائج الدراسـات      . من قبل التربويين، والباحثين في مجال التربية الخاصة       
يرهـا مـن الطـرق األخـرى         الحاسوب عن غ   بوساطةالعلمية تفوق طريقة التعليم     

        .)1999أخضر،(
وتبـدو  .  ميدان التربية الخاصة نمواً مطرداً في عدد كبير من الدول العربيـة            دويشه

 والسـيما الـصم،    مظاهر هذا النمو باالهتمام بفئة األطفال ذوي الحاجات الخاصـة،         
ازداد اهتمام المختصين البـاحثين      ،ب في التعليم  ومع ظهور الحاسو  . وضعاف السمع 

. لحاسوب في تعليم ذوي االحتياجـات الخاصـة       في مجال التربية الخاصة، بتوظيف ا     
فالحاسوب أداة فعالة، تعمل على تعزيز الخبرات لدى الطالب، والسماح لهم بحل كثير             

ويعد استخدام الحاسوب في تعليم     . من المشكالت، وخاصة التي تتعلق بالقراءة والكتابة      
ليمية، من خـالل    لما تحققه من أهداف تع      من الطرائق الحديثة،   ةذوي اإلعاقة السمعي  

تنفيذ استراتيجيات مختلفة تجعل المتعلم أكثر قدرة على التفاعل مع المـشكالت التـي              
ن الطفل ضعيف السمع يعجز عن التواصل بشكل طبيعي مع اآلخرين،           أكما   .تواجهه
 أن الطفل ضعيف الـسمع يعـاني   علماً.المعرفي العجز يؤثر على نموه العقلي، و    وهذا

 على المعلومات الضرورية التي تساعده على التواصل مع         من صعوبات في الحصول   
ن أكما  اآلخرين ، وتمنعه من تطوير كفايته اللغوية، وخاصة مهارتي القراءة والكتابة،            
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أفضل الوسائل لتحقيق األهداف التعليمية، هي التي تعتمد على الـصوت، والـصورة             
   .ار الوقـت والجهـد   وب يعمل على اختـص    ألن الحاس  .وتقديم المعلومات بشكل مثير   

  ).1999أخضر،، 2002الزبيدي وشقالبو،(
. تنمو منذ أن يكون الطفل جنينا في بطن أمـه          ويالحظ أن حاسة السمع لدى األطفال،     

وبعد الوالدة يستطيع الطفل أن يستجيب لألصوات التي يسمعها، قبل أن يكون قـادراً              
فلذلك تؤثر اإلعاقة   ، مت لغته وكلما زادت قدرة الطفل على االستماع ن      . على النطق بها  

الخطيـب  . (واالجتماعيـة ، والنفـسية ، السمعية على الجوانب المعرفيـة والتعليميـة      
  ). 2003 والحديدي،

لذلك وجد الباحثان أن من المناسب وضع برنامج حاسوبي لتعليم القراءة مـن خـالل               
 إعاقـة   اً سـمعي  لألطفال المعاقين ، )وقراءة الشفاه ، التدريب السمعي (الطريقة اللفظية   

  .ديسبل) 55-25(أي بمعنى لديهم فقد سمعي مابين، صبي/ وبسيطة حس، اًبسيطة جد
  : مشكلة الدراسة

 قة السمعية  في تعليم األطفال المعاقين بشكل عام واإلعا       ة ألهمية البرامج المحوسب   نظراً
يقـة   من خالل الطر   للتدريب النطقي  اًن أعدا برنامجاً محوسب   فإن الباحثي  ،بشكل خاص 

 مقدار فقـد الـسمع      لألطفال ضعاف السمع  ) الشفاهوقراءة  ، التدريب السمعي (اللفظية  
  .في مرحلة رياض األطفال عصبية/ حسيةديسبل) 55-25(لديهم 

  :وتتلخص مشكلة البحث الحالي في
التدريب (معرفة فاعلية برنامج حاسوبي للتدريب النطقي من خالل الطريقة اللفظية 

ديسبل ) 55- 25(لضعاف السمع  مقدار فقد السمع لديهم ) فاهوقراءة الش، السمعي
  .عصبية في مرحلة رياض األطفال/حسية

  :فرضيات الدراسة
 بـين   )α ≥ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى          :الفرضية األولى 

  ةـومتوسطات أفراد المجموعة الضابط، متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية
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، حركات المـد القـصيرة   (اس البعدي على أداة القياس بأبعادها الفرعية الثالثة         في القي 
  . والدرجة الكلية، )نطق الكلمات، حركات المد الطويلة

 بـين   )α ≥ 0.05(  عند مستوى   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية      :الفرضية الثانية 
س البعدي علـى    وعة التجريبية في القيا    واإلناث في المجم   ، الذكور متوسطات درجات 
، حركات المـد الطويلـة    ، حركات المد القصيرة   ( الثالثة  الفرعية اأداة القياس بأبعاده  

  .والدرجة الكلية، )نطق الكلمات 

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات القيـاس            :الفرضية الثالثة 
حركات (فرعية الثالثة   القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية على أداة القياس بأبعادها ال        

   .والدرجة الكلية، )نطق الكلمات، حركات المد الطويلة، المد القصيرة

  :أهمية البحث
 لألطفال ضـعاف    ي للتدريب النطقي  بوساح الدراسة في بناء برنامج      ةتبرز أهمي  .1

 ).الشفاهوقراءة ، التدريب السمعي(السمع وفق الطريقة اللفظية 

ألطفال ضعاف السمع في    لاولت البرامج المحوسبة    ندرة الدراسات العربية التي تن     .2
 . العربيةفحر األأصواتنطق 

لسمع مقدار الفقـد     حاسوبي للتدريب النطقي لضعاف ا     برنامجالتحقق من فاعلية     .3
  .  في مرحلة رياض األطفالديسبل) 55 – 25(لديهم ما بين 

  :البحثالتعريفات اإلجرائية لمصطلحات 
هو خطة محددة تشمل مجموعة     : لألطفال ضعاف سمع   الحاسوبيالبرنامج التدريبي   

             بالطريقة اللفظيـة    ةوالخبرات المتكاملة المحوسب  ، والمواقف، والتدريبات، من األنشطة 
فـي مرحلـة     لضعاف السمعيتدريب النطقالبهدف ). الشفاهقراءة ، التدريب السمعي (

  .رياض األطفال
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 اً تعني التواصل مع المعاقين سمعي     ):الشفاهاءة  قر، التدريب السمعي (الطريقة اللفظية   
  :بوساطة ويتم ذلك ،من خالل السمع

ويعني االستغالل األمثل للبقايا السمعية الموجودة لدى الفرد من أجل     : التدريب السمعي 
  .تنمية اللغة والنطق لديه

  . الشفاه القراءة البصرية للكلمات من خالل حركة :الشفاهقراءة 

  :السمعاألطفال ضعاف 

 في األذنـين ) عصبي/ حسي (ديسبل ) 55 - 25(فال الذين لديهم فقد سمع ما بين      األط
 الملتحقـين بمركـز األوائـل       ، في المستشفيات الحكومية األردنية    اًتم تشخيصهم طبي  

 والذين يواجهون صعوبة ،لصعوبات التعلم والتدريبات السمعية والنطقية في مدينة اربد    
  . على حاسة السمع اللغة العربية باالعتمادف أحرفي تمييز بعض أصوات

  :حدود الدراسة
 في مرحلة   عصبي  / حسي  ضعاف السمع   على عينة من األطفال    اقتصر البحث الحالي  

يبات السمعية والنطقية   الملتحقين بمركز األوائل لصعوبات التعلم والتدر      رياض األطفال 
  . ربدفي مدينة إ

  : النظرياإلطار

  :ية السمعاإلعاقة: أوالً
 ويـشعر الفـرد     ،تعد وظيفة السمع التي تقوم بها األذن من أهم الوظائف للكائن الحي           

وتـؤثر اإلعاقـة   . أو كليـاً  جزئياً، تعطلت حاسة السمع لديه  مابقيمة هذه الوظيفة إذا   
 وبما أن جميـع     . بشكل ملحوظ  ، درجاتها المختلفة على النمو اللغوي     ىالسمعية بمستو 

نهـا تـؤثر علـى      إف ،يي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالنمو اللغو     جوانب التحصيل األكاديم  
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القـراءة ،والكتابـة، والحـساب      (خاصـة فـي مجـال       بالجانب التحصيلي للطفل و   
  .)1996الروسان ،(  على النمو اللغوياً ألنها تعتمد اعتمادا كلي؛وذلك) الخ ...والعلوم

إلى أن اإلعاقة   ) 2001د،عبد الواح ( عدة تعريفات لإلعاقة السمعية، حيث يشير        وتوجد
 إلى درجة تجعل الكالم المنطوق فيـه        ،حرمان الطفل من حاسة السمع     :السمعية تعني 

وتشمل اإلعاقـة الـسمعية   ،أم بدونها،المعينات السمعية ،سواء أكان باستخدام  اًمضطرب
   . وضعاف السمع، الصماألطفال

 الذي يمنع الفرد مـن      العجز الحسي ب: اإلعاقة السمعية ) Tovan,1995(ويعرف توفان   
  . بأنواعها المختلفةاستقبال األصوات

المشكالت التي تحول دون أن يقوم      : ي أن اإلعاقة السمعية ه    ).2003  ، حنفي (ويؤكد
 أو تقلل من قدرة الفرد علـى سـماع األصـوات            ،الجهاز السمعي عند الفرد بوظائفه    

والمتوسطة التي   ،البسيطة وتتراوح اإلعاقة السمعية في شدتها من الدرجات         ،المختلفة
  .عنها صمم ينتج عنها ضعف سمعي إلى الدرجة الشديدة جدا والتي ينتج

متفاوتة من الضعف السمعي تتـراوح  فيرى أن هناك مستويات      )2005 الخطيب،(أما  
،  وهي مشكالت متنوعة تحدث لدى األطفـال       ، وشديد جداً  ،مابين ضعف سمعي بسيط   

  .  جميعهاث في مراحل النمو عاقة نمائية تحدإوالشباب، وهي 

تعني فقدان السمع سواء أكان بسيطاً، أم   : أن اإلعاقة السمعية  ) 2005الزريقات،(ويرى  
  . ويصنف األفراد المعاقين سمعياً إلى الصم، وضعيفي السمع . شديداً جداً

أن ثقيل السمع )Ysseldyke& Algozzine, 1995 ( يسلديك وألجوزين ى كل منروي كما
 على اكتـساب اللغـة   اًص الذي إذا زود بالمعين السمعي المناسب يكون قادر  لشخا:هو

   . )2006 ملكاوي،(عن طريق السمع 
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الشخص الذي لديه بقايـا سـمعية     بأنه ثقيل السمع )Smith,2004( سميث   بينما يصنف 
 ، والتي تمكنه من خالل استعمال المعينات الـسمعية فهـم حـديث اآلخـرين              ،كافية

   .شفوياًوالتواصل معهم 

ويتضح لنا مما سبق أن نسبة السمع المتبقية لدى الفرد تعد من أهـم العوامـل التـي                
التعريفات السابقة إلـى    يخلص الباحثان من     وهكذا   . السمع اف وضع ،تفصل بين الصم  

 والنطـق   ،هله اكتساب اللغة   الذي لديه بقايا سمعية تؤ     شخصالهو  : أن ضعيف السمع  
التـدريب  ( ستخدمها من خالل الطريقة اللفظية     أم لم ي   ،ةسواء استخدم السماعات الطبي   

   ).الشفاهقراءة ، السمعي

  :هي لثالثة معاييراًاقة السمعية وفقيمكن تصنيف اإلعو

 يحيـى، (وشـدة الفقـدان الـسمعي    ، وموقع اإلصابة، العمر الذي حدثت فيه اإلصابة  
2006(. 

عاقة السمعية إلى مـستويات      تقسيم اإل  يؤيد معظم العاملين في ميدان التربية الخاصة      و
وهي وحدة قياسية تعبر عن      ،)db( لدرجات فقد السمع كما تقاس بوحدات الديسبل         اًوفق

، الـصمادي ، ويالقريـوتي، الـسرطا   . (سمع، وهي كذلك وحدة قياس الـسمع      حدة ال 
1995(.  

فئات يعتمد علـى    تصنيف األطفال ذوي اإلعاقة السمعية إلى عدة        ويؤكد الباحثون أن    
  .يفقده الطفل من وحدات سمعيةر ما مقدا

) 40-25( ما بـين    سمع وهو من يعاني فقدان   ): Slight(بسيط جداً    يفقدان سمع  .1
db)(، حتى في   ذات الصوت المنخفض   صعوبة في سماع الكالم البعيد و      ويواجه 

  .البيئة الهادئة
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 ،)(db) 55– 40(ما بين  ويكون مقدار فقد السمع     ):Mild(بسيط  فـقدان سمعي    .2
  .طالمسافات القريبة فقمن  عامة ةكالم المحادثة بصورالمصاب يفهم و

    مـا بـين  ن سـمع   وهو من يعاني من فقـدا   :)Moderate( متوسط   معين س قداف .3
)56-70(db) (،وهو الذي ال يسمع إال من مسافات قصيرة وبصوت عال .  

 )90-70( ما بين       سمع وهو من يعاني من فقدان     :)Severe(د  دي ش يفقدان سمع  .4
db)(، تعلم الكالم بالوسائل التقليديةللمصاب ال يمكن و.  

 سمع أكثر مـن   وهو من يعاني من فـقدان      ): Profound(  شديد جداً  يعفقدان سم  .5
)90( db)(  من نماذج الصوت الكاملالًالذبذبات بدويدرك  )،2006 يحيى.( 

اقـف الحيـاة     في مو   بوصفها أداة للتواصل   واستخدام اللغة ، إن قدرة الفرد على الكالم    
يب ـ أي خلل يصأنيترتب على ذلك و.  يتم إال في وجود جهاز سمعي سليم      الاليومية  

ـ     ـ ق يقعـ أن ي   شأنه الجهاز السمعي من    ومـن أنـواع     ،لـدرة الفرد علـى التواص
، الفقدان السمعي الحسي العصبي   ، الفقدان السمعي التوصيلي  : السمعحاسة  اإلصابة في   

، 2005الخطيـب ، (الفقدان السمعي المركـزي  و، لمركبالفقدان السمعي المختلط أو ا  
   .)2003 ،زريقاتال

  وهـي  ،ملية تبادل لألفـكار والمعلومات   بارة عن ع  ع :(Communication)التواصلو
هنـاك  و. على استقبال الرسائل وتفسيرها ونقلـها لآلخرين       عملية نشطة تشتمل   كذلك

  :  وهياًثالثة طرق للتواصل مع المعاقين سمعي

ـ      ):الشفاهقراءة  ، التدريب السمعي : (يقة اللفظية الطر اقين  تعني التواصـل مـع المع
  : ويتم ذلك من خالل، من خالل السمعاًسمعي

ويعني االستغالل األمثل للبقايا السمعية الموجودة لدى الفرد من أجل     : التدريب السمعي 
  .تنمية اللغة والنطق لديه
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  .الشفاه خالل حركة  القراءة البصرية للكلمات من:الشفاهقراءة 

 الطريقة اليدوية في االتصال على استخدام اليدين في التعبير          تعتمد و :الطريقة اليدوية 
، وتقسم الطريقة اليدوية إلى اإلشارة الكلية وأبجدية األصـابع        .  من النطق اللفظي   بدالً

  . ما يصطلح على الطريقة اليدوية في االتصال بلغة اإلشارةوغالباً

طرق ال وهي عبارة عن استخدام أكثر من طريقة من   ):الطريقة الكلية  (التواصل الكلي 
وتعتبر مـن   ،  تنمية البقايا السمعية   اً وتتضمن أيض  ، في االتصال مع الصم    اًالسابقة مع 

   .)2006يحيى، ، 2005الخطيب،  (اًأكثر طرق االتصال شيوع

 همفر لدياتوتقوم طرق التواصل مع ضعاف السمع على استغالل أقصى ما يمكن أن ي         و
 يمكن استثمارها فـي تحـسين القـدرة علـى نطـق الكـالم         ، والتي من بقايا سمعية  

(Gravel&Ogara,2003).  

 كالتـأننا إذا أردنا تقليل المش Kent, et al. 1990) ( وآخرونوعلى هذا فقد ذكر كنت
 أن نركز على تعلـيمهم      علينا أوالً ،عاف السمع ـفال ض ـة لدى األط  ـواللغويالقرائية  

 حتى يصل الطفل إلى سن المدرسـة        ر االنتظا ،ألن داخل المنزل  ةالسليموالقراءة  اللغة  
  . ن تتضاعف المشكلة بشكل كبير وملحوظأكفيل ب

 النمو اللغوي على أن (Hallahan& Kauffman, 2003)هالهان وكوفمانأكد كل من و
ثر سلباً على جوانب ، فاإلعاقة السمعية تؤ السمعيةعاقةباإل هو أكثر مظاهر النمو تأثراً

، وإذا لم يتم تدريب الطفل بشكل فعال ومنظم ومكثف، فلن جميعهاالنمو اللغوي 
ن المعاقين إ وعليه فتتطور لدى الشخص المعاق سمعياً مظاهر النمو اللغوي الطبيعية،

 وتتضح درجة هذا التأخر كلما  والقراءة ،سمعياً يعانون من تأخر واضح في نمو اللغة
ونتيجة لإلعاقة السمعية ال يحصل الطفل على  ، اإلعاقة السمعية شديدةكانت درجة

 وال يحصل على ،ة فال يداوم على المناغا،ةفي مرحلة المناغا) تغذية سمعية مناسبة(
بسبب  أو، إما بسبب إعاقته السمعية ،ن أو تدعيم لفظي من الراشدي،إثارة سمعية كافية
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ثارة السمعية نتيجة لتوقعاتهم السلبية عن عزوف المعاقين الراشدين من تقديم اإل
ماذج لغوية مناسبة  مما يحول دون حصول الطفل على ناً، أو كال العاملين مع،الطفل

  .يقوم بتقليدها

يف السمع ذو   ـ فالطفل ضع  ،عيةـ باإلعاقة السم  تأثراًأن النمو اللغوي هو األكثر      وبما  
 وألفاظه ةعالينبرة و  بطيء ذ  م وكال . مشاكل نطقية  ه ويكون لدي  . لغوي محدود  نمخزو
  . حول المحسوستتمركز

اإلعاقة السمعية ال تؤثر على الذكاء، فاألشخاص المعاقون سمعياً ال توجد لديهم أيـة          و
 أن معظم الطالب المعـاقين      ىوتشير كثير من الدراسات إل    . مشكالت في نسبة الذكاء   

ما أن الـضعف فـي      ك. وخاصة في مادة القراءة   ، سمعياً يعانون من ضعف تحصيلي    
القـراءة، الكتابـة،    (جميعهـا   مهارة القراءة يؤثر على التحصيل األكاديمي بأشـكاله         

كما أن انخفاض التحصيل األكاديمي لدى المعوق سمعياً        ...). العلوم،الرياضيات، الخ   
يعود لعدة أسباب مثل عدم مالئمة المناهج الدراسية، وطرائق التدريس، وتدني مستوى       

إن المعاقين سمعياً يحتاجون إلى جهـود وبـرامج         . لين، وانخفاض الدافعية  كفاية العام 
  .)Smith,2004(تركيزاً من تلك الخاصة   بالسامعين تربوية أكثر 

  : الخاصة التربية مجالاستخدام الحاسوب في: اًثاني
تتعدد مجاالت استخدام الحاسوب في عمليتي التعلم والتعليم من خالل اسـتخدامه فـي         

الـتعلم المـدار    ،  التعلم بمساعدة الحاسـوب    :برز استخداماته أ ومن   ، التعليمية العملية
  .)2004 عيادات،(نترنت في التعلم اإل، بالحاسوب

 والتـي   ،)Microcomputer(عددا من أشكال الحاسوب المصغرة      ) Taber(تذكر تابر   و
دا مـن   يمكن أن تستخدم في مجاالت التربية الخاصة، ألغراض تعليمية ، إذ تذكر عد            
  :األهداف الرئيسية المتعلقة باستخدام الحاسوب مع فئات التربية الخاصة ومنها
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ويـوفر مـا نـسبته      ، يساعد الحاسوب األطفال علـى تحقيـق األهـداف التعليميـة          
ويعمل على تخزين المعلومات    ، من الوقت في التعليم للجهات التعليمية     %) 40_20%(

ويقدم مواد إثرائية   . دائه حسب قدراته الفردية   ويساعد الطفل على التقدم في أ     ، وتذكرها
  .)2002،شقالبوالزبيدي و (ويوفر تغذية راجعة للمتعلم، نامجفي كل بر

 فـي تعلـم     اًتعتبر حاسة البصر من أهم القنوات التي يعتمد عليها المعـاقين سـمعي            و
ين  في مـساعدة األطفـال المعـاق       اً مهم اًفلذلك يلعب الحاسوب دور   . والكتابة، القراءة
والتدريب السمعي المتمثل فـي اسـتغالل       ،  في تعلمهم القراءة من خالل البصر      اًسمعي

 كافية لزيادة مهارات األطفـال المعـاقين        اًفلذلك يوفر الحاسوب فرص   ، البقايا السمعية 
 نتيجة إدخال المثيرات البصرية التـي تعمـل        اً مشوق اًويعتبر عنصر ،  الرياضية اًسمعي

ويسمح للطفل بالتعلم   ، واستخدام تعدد الحواس  ، وزيادة تركيزه ، على جذب انتباه الفرد   
  ).2002، شقالبوالزبيدي و (الفردي مستثمرين وقتهم بشكل أفضل

  :الدراسات السابقة
  :هناك مجموعة من الدراسات األجنبية والعربية في هذا المجال ومن بينها

  : الدراسات األجنبية
تراوحت ، اً طالب من المعاقين سمعي دراسة على ستة) (Ward, 1985 أجرى وورد

 ،db)110-100(سنة، وكانت نسبة الخسارة السمعية عندهم )14-13(أعمارهم مابين 
ومن هذه التي تشير لها باستخدام الحاسوب وهدفت الدراسة إلى ربط الكلمات بالمفاهيم 

 اًيدوبع  وقد أجرى الباحث اختباراً قبلياً،الكلمات ما كان حجمه كبيراً وبعضها صغيراً
أشارت النتائج إلى وقد استغرق االختبار عشرين دقيقة لكل مفهوم، و لكل طالب،

  .تحسن أداء الطالب في االختبار البعدي
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 المقارنة  إلىهدفت) 1982(عام أن جارسون قام بدراسة ) 1989(وأشارت عبيد عام 
مـون بالورقـة    بين القدرات التعليمية للطالب الذين يستخدمون الحاسوب، والذين يتعل        

 فقرة لقياس المهارات الحسابية األساسـية، وطبقـت   48والقلم، واشتمل االختبار على    
 وقد أجـري    ،من اإلناث  )18(من الذكور و  ) 42(مفحوصا منهم   ) 60(الدراسة على   

ـ            .عياًلتقييم االستجابات على مثيرات، وأسئلة لقياس القلق والدافعية عند المـعاقين سم
كمـا أن    ،تخدمون الحاسـوب أفـضل    ئج إلى أن قدرات الذين يـس      شارت النـتا أوقد  

استخدام الحاسوب في االختبارات يساعد على التـقليل من خبـرات القلـق مقارنـة              
يجابي نحو اسـتخدام    إ وأشارت إلى وجـود اتجاه      ، تقليدياً باالختبارات التي تأخذ شكالً   

  . الحاسوب

 الكشف  إلى بدراسة هدفتWilcox & Tobin,1994)( وقد قام كل من ولكوكس وتوبين
وقد تكونت عيـنة الدراسة من  ، واألطفال السامعين ، عن األداء اللغوي لضعاف السمع    

ينتمون إلـى     وكانوا   ،هرـشر سنوات وأربع أش   ـط أعمارهم ع  ـمتوس ،طفالً) 11(
ـ    ،صفوف المدارس الخاصة لضعاف السمع      ) 11( كونة مـن    ـ ومجموعة أخرى م

 وقد استخدم الباحـث االختبـارات       ،العاديـين من نفس المدرسة   من األطـفال    طفالً
  :التالية كأداة للدراسة

جمل لدى المفحوصين تتكون الوحدة الواحدة      ) 6( تكرار وحدتين كل وحدة مكونة من       
 :من تركيب الفعل في الزمن المضارع، واللغة السلبية، والنفي تحت ثالثة شروط هي            

  .التكرار دون منبه، استدعاء من الصور، منبه بعدي

وقد أشارت النتائج إلى أن المجموعتين تميالن إلى استخدام تكوينـات نحويـة عـن               
ـ .التكوينات غير النحوية على نحو تقريبي      ن مجموعـة ضـعاف   إ وبالرغم من ذلك ف

ظهروا أالسمع أظهرت بشكل دال انخفاضا في الشكل النحوي الذي تم اختبارهم فيه، و            
ـ   أويميل هذا األداء المنخفض إلى       ل مبسطة،  إلى استبدال أشكا   ميالً  فـي   اًنه يمثل فرق
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ـ  ظهرت المجموعة التجريبية أداء لغوياً    أو الدرجة وليس في النوع،    مقارنـةَ   اً ملحوظ
  .داء المجموعة الضابطةأب

والتي هدفت إلى معرفة مدى تأثير األفالم  )Creaghead, 1995(وأما دراسة كريجيهيد 
تواصل الـشفهي لـدى     لل اً برنامج بوصفها )الخبرة األولية للطفل  التي تمثل   (السينمائية  

 والمعلم في مـساعدة األطفـال       ،والتركيز على دور الوالدين   ، األطفال ضعاف السمع  
ضعاف السمع في تنمية خبراتهم األولية مـن خـالل مـضاهاة التواصـل بالـشيء               

 شـفوياً أم     أكان  سواء ، ومعرفة األمور الخاصة بعملية التواصل     ،المعروض في الفيلم  
 وقد كانت عينة الدراسة أحد الصفوف الموجودة داخـل مدرسـة            ،كتابياً في المدرسة  

يـؤدي  وقد توصلت الدراسة إلى أن التركيز على التواصل الـشفهي           .لضعاف السمع   
وأن األفالم الـسينمائية  ،دوراً مهما في مساعدة األطفال ضعاف السمع على تنمية اللغة       

كما أن  التركيز على الحديث اليومي والتواصـل   ، عملية التواصل  لها أهمية في تسهيل   
 .مع الطفل تجعله أكثر كفاءة في تنمية اللغة

 هدفت إلـى   Matja& Ambroie, 2002 )(وفي دراسة قام بها كل من ماتجا وامبروي 
وأظهـرت  . استخدام الحاسوب في تعليم األطفال ذوي اإلعاقة السمعية مادة الجغرافيا           

 ،وعي الطالب بخصوصية طبيعة الـبالد  أن استخدام الحاسوب ساعد في زيادة      النتائج
باإلضافة إلى تطـوير مهـارات      .  الطرق التقليدية  بوساطةالتي لم يستطيعوا معرفتها     

  . وسرعة مهارة حركة العين واليد،التآزر الحركي الدقيق لدى الطلبة

فقد هدفت إلى معرفـة أثـر    (Debevc & Pelhan, 2004) أما دراسة  ديبيفس وبيلهان 
مقارنة بالطرق التقليدية في تعليم المعاقين سمعياً،              ) الفيديو(فاعلية استخدام التكنولوجيا    

طالب من المعاقين سمعياً من معهد الـصم  فـي منطقـة              ) 100(وتكونت العينة من    
ـ         . سلوفينيا ن أجـل   وقد استخدمت استمارات خاصة بالمعاقين سمعياً كأداة للدراسة م
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معرفة القدرة االستيعابية ألفراد الدراسة، وأشارت النتائج إلى أفضلية استخدام الفيـديو     
  .مقارنة بالطرق التقليدية في تعليم المعاقين سمعياً

 وسـائل اإلعـالم     صهدفت إلى معرفة أثر قـص     ) ,Ming 2006(أجرى مينج دراسة    
 وموقفهم تجاه فـرص     ، سمعياً  المشهورين المعاقين  نالقرائية  المحوسبة عن األمريكيي    

 ممن هم   ،اًطالب) 246 ( من  عينة الدراسة   تكونت العمل للمعاقين سمعياً في تايون، وقد     
 والسابع، وقد استخدمت االسـتمارات كـأداة قيـاس          ، والسادس ،في الصف الخامس  

لمعرفة أثر القصص في تحديد موقف المعاقين سمعياً، وأشارت النتائج إلـى وجـود              
 بين اتجاهات أفراد الدراسة نحو فـرص العمـل للمعـاقين     إحصائيةاللة ذات د فروٍق
أما فيما يخص الـدمج فـي       .  وتعديل المهن كي تصبح مالئمة للمعاقين سمعياً       ،سمعياً

  . إيجابية نحو دمج المعاقين سمعياجتايوان فقد كانت النتائ

  :الدراسات العربية
ية برنامج تعليمي حاسوبي لتنمية     بدراسة هدفت التعرف إلى فاعل    )  1989(قامت عبيد   

اكتساب اللغة، واالستيعاب القرائي في البيئة األردنية، لطلبة الصف الثالث االبتـدائي،            
وطبقت الدراسة على عينة استطالعية من       ..المعوقين سمعياً في منطقة عمان الكبرى     

لملكـة   من مدرسة األمل، ومدرسـة ا      اًطالب  الصف الثالث االبتدائي المعوقين سمعي      
وطالبة من مدرسـة    طالباً   )25(وطالبة، ومنهم   طالباً  ) 54(وتكونت العينة من    . علياء
)  13–9(وطالبة من مدرسة الملكة علياء، تراوحت أعمارهم مابين       طالباً  ) 29(و األمل،

 إلـى مجمـوعتين     اًوقسمت العينـة عـشوائي    ، سنة من ذوي اإلعاقة الجزئية والكلية     
وطالبة تعلموا باسـتخدام البرنـامج الحاسـوبي        طالباً   )28( المجموعة التجريبية من  
  . وطالبة تعلموا بالطريقة التقليدية طالباً ) 26(والمجموعة الضابطة من

 الحاسوب أفضل مقارنة بنتائج الطريقـة       بوساطةوقد أظهرت نتائج الدراسة أن التعلم       
اعل متغير الجنس   وكشفت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لتف        . التقليدية

  .ومستوى اإلعاقة السمعية
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 الحاسـوب فـي تعلـيم        معرفة أثر استخدام    إلى بدراسة هدفت ) 2002(قام القريوتي و
تكونـت  و.  لمادة اللغة العربية بدولة اإلمارات العربية المتحدة اًين سمعياألطفال المعاق 

سنوات وخمـسة  ، وكان متوسط أعمار سبع وطفلةَ، طفالًعينة الدراسة من اثني عشر   
تم اختيار ثالث وحدات تعليمية من كتاب اللغـة العربيـة           . اًأشهر وخمسة عشر يوم   

وتم تطبيق البرنامج   . للصف األول االبتدائي، لمعرفة أثر استخدام الحاسوب في التعليم        
أما المجموعة الضابطة فقد تعلمت وفق الطريقة التقليديـة،         . على المجموعة التجريبية  

الدراسة أن هناك فروقاً واضحة لـصالح المجموعـة التجريبيـة علـى           وأثبتت نتائج   
ربط الكلمات   ربط الكلمات للحصول على جملة ذات معنى،      و(الدرسين الثامن والتاسع    

          . مقارنةَ بالطريقة التقليدية) والحروف باإلشارة المناسبة

في تعليم األطفال   بدراسة للتعرف على فاعلية برنامج حاسوبي       ) 2002(وقامت المللي   
 من ثمانيـة وأربعـين     تكونت العينة .  والكتابة باللغة اإلنجليزية   الصم مهارات القراءة،  

 إلى مجمـوعتين تجريبيـة      هم وتم تقسيم  ،وطالبة من الصفين الخامس والسادس    طالباً  
النتـائج  أشارت  و.  بين ثالث عشرة إلى سبع عشرة سنة       هموضابطة، تراوحت أعمار  

 الحاسوب نتائجهم أفـضل     بوساطةللغة اإلنجليزية   لصم الذين تعلموا ا   أن الطالب ا  إلى  
ولم يكن للجنس أثر فـي تعلـم        ،  الطالب الصم الذين تعلموا وفق الطريقة التقليدية       من

  .والكتابة باللغة االنجليزية بالطريقة المحوسبة، القراءة

 وتربية المعاقين   دراسة حول األساليب التقنية لتعليم    ) 2002(وأجرى الزبيدي وشقالبو    
سمعياً، وخلصت الدراسة إلى أهمية استخدام الحاسوب في عمليـة تعلـيم المعـاقين              
سمعياً، وإلى أهمية تقنية المعلومات بأن تدخل في مناهج الصم كونها تساعدهم علـى              
اكتساب اللغة والتواصل مع المهارات التي يتعلمونها،وأهمية تشخيص اإلعاقة السمعية          

سوب، وعلى استعمال التقنيات التربويـة المتمثلـة بـأجهزة الحاسـوب     باستخدام الحا 
  .  وتأهيلهمالمختلفة في تدريب الطلبة المعاقين سمعياً
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بدراسة حول استخدام نظام حاسوبي تدريبي لتعليم المعـاقين         ): 2002(وقام العجيلي   
عدة ذوي  سمعياً اللغة العربية، ولقد تناول في دراسته أنظمة التعليم الذكي فـي مـسا             

. االحتياجات الخاصة، وخاصة الصم منهم في التعليم فـي مختلـف االختـصاصات            
ثيـل اإلشـارات التـي      وتعرض البحث إلى األسلوب الذي يستخدمه الحاسوب في تم        

 على شكل سلة من الرموز المترابطة والتي تكون مفردة من المفردات          يستخدمها الصم 
وأشارت الدارسة إلـى أن مـساعدة الطلبـة     ،التي يحتاجها األصم في التعامل اليومي     

الصم من خالل نظام المدرب الذكي يفتح أفاقاً جديدة في التعليم ،كما أن النظم تعمـل                
على إزالة الفوارق بين الناس ،وتمكن المعاقين سمعياً من مواكبة التطورات، واللحاق            

  .بأقرانهم العاديين

نامج محوسب قائم على الطريقـة  دراسة هدفت إلى بناء بر    ) 2006(وأجرى أبو رأس    
  فـي المـدارس الحكوميـة للعـام الدراسـي     الكلية في تدريس منهاج اللغة العربيـة    

وطالبـة  طالباً  ن  وتكونت عينة الدراسة من ستة وخمسي     في األردن،   ) 2005-2006(
وقد أستخدم الباحث اختبـارات تحـصيلية كـأداة          من طالب الصف األول االبتدائي،    

  .النتائج إلى أن البرنامج المحوسب أفضل من الطريقة التقليدية للدراسة، وأشارت 

إلى معرفة مدى فاعلية برنامج تدريبي ألمهـات        دراسة هدفت   ب) 2006(وقام ملكاوي   
األطفال المعاقين سمعيا إعاقة متوسطة في مرحلة ما قبل المدرسة في تحـسين نطـق      

، اً وأطفالهن المعاقين سمعي   ،اً أم 30بلغ عدد أفراد الدراسة     . األصوات الكالمية العربية  
) 15(مجموعة تجريبية عـددها     : وقد تم توزيع أفراد الدراسة عشوائياً إلى مجموعتين       

 وطفلها، وقد كانت أعمـار األطفـال        اًأم) 15( وطفلها، ومجموعة ضابطة عددها      اًأم
 تـم   سـنوات، ) 6-4(تتراوح ما بين    ) عصبي/حسي(المعاقين سمعياً إعاقة متوسطة     

وقد قام الباحث بإعداد اختبار تسمية الصور للكشف عن اضطرابات          . يصهم طبياً تشخ
وقد تـم   . ت الكالمية العربية لدى األطفال المعاقين سمعياً إعاقة متوسطة        نطق األصوا 
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استخراج معامالت الصدق والثبات المناسبة لهذه األداة، وتم تطبيق البرنامج التدريبي           
  .جلسة خالل أربعة شهور على أمهات األطفال) 32(الذي يتكون من 

ود فرق ذي داللة إحصائية     وج) ANCOVA(وقد أظهرت نتائج تحليل التباين المشترك       
كما أظهرت نتـائج تحليـل    . بين المجموعة التجريبية والضابطة على االختبار البعدي      

في نطـق األصـوات     ) ذو داللة إحصائية  (التباين المشترك  أنه يوجد تحسن ملحوظ        
وكذلك أظهـرت نتـائج   . الكالمية العربية لدى األطفال المعاقين سمعياً إعاقة متوسطة     

لمشترك وجود فرق ذي داللة إحصائية يعزى لمتغيـر المجموعـة والجـنس            التباين ا 
  . لصالح اإلناثاوالتفاعل بينهم

  :خالصة الدراسات السابقة
 بـرامج  بوسـاطة  اًيالحظ من الدراسات السابقة لتعليم وتدريب األطفال المعاقين سمعي 

 ، البرامج التعليميـة  ن إ  إذ  بالطريقة التقليدية   وتدريبهم ،حاسوبية، ومقارنتها مع تعليمهم   
والتدريبية المحوسبة تحقق نتائج أفضل، ولعل ذلك يعود إلى ما يوفره الحاسوب مـن              

. ومشوق لألطفال ومحبب لهـم    ، وأنه جاذب ،  ولسهولة استعماله  ،تغذية راجعة للمتعلم  
فبعض الدراسات لم تثبـت وجـود       . أما بالنسبة لمتغير الجنس، فكانت النتائج مختلفة      

وبعضها أثبتت وجود فروق ذات داللة إحصائية لـصالح          ذكور واإلناث، فروق بين ال  
 األطفـال  فـي اسـتهداف      هويأتي موقع البحث الحالي في تميز     . داهما على اآلخر  إح

  من أجل تحسين نطق كلمات اللغة العربيـة        األطفالضعاف السمع في مرحلة رياض      
على أهمية التدخل المبكر    ز هذا البحث    وكذلك يرك ،  خالل البرامج الحاسوبية   لديهم من 

 اً المعـاقين سـمعي    األطفـال  استهدفتن جميع الدراسات السابقة     إإذ  . اًللمعاقين سمعي 
أما البحث الحالي فقد اسـتهدف  ،  أي بمعنى في مراحل متأخرة    ،سةالملتحقين في المدر  

   . األطفال ضعاف السمع ضمن مرحلة الطفولة المبكرة
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  :الطريقة واإلجراءات
كمـا يتـضمن     ،االمستخدمة فيه ولألدوات    ألفراد الدراسة،  اً وصف الجزء يتضمن هذا 

لألطفال ) الشفاهوقراءة   التدريب السمعي، ( وصفا للبرنامج المحوسب بالطريقة اللفظية    
 اللغة العربية، باإلضافة    نطق كلمات  في مرحلة رياض األطفال، لتعليم       ضعاف السمع 

      .مج على األطفال، والمعالجة اإلحصائية، وإجراءات تطبيق البرناية البحث منهجإلى

  :أفراد الدراسة
 وطفلة في مرحلة رياض األطفال متوسط أعمارهم        طفالً) 30(بلغ عدد أفراد الدراسة     

 تم تشخيصهم  ،عصبية/  حسية    األطفال ضعاف السمع   من، خمس سنوات وأربع أشهر   
 ،األوائل لصعوبات الـتعلم  الملتحقين بمركز   و،  في المستشفيات الحكومية األردنية    اًطبي

وقد تم توزيع أفراد الدراسـة بطريقـة        . في مدينة اربد  ، والتدريبات السمعية والنطقية  
حيث تـضمنت كـل   ، ومجموعة ضابطة، مجموعة تجريبية، عشوائية إلى مجموعتين  

  .توزيع أفراد الدراسة) 1(ويوضح الجدول رقم ، طفالً) 15(مجموعة 

  )1( جدول رقم

  حسب المجموعة والجنس ) اًاألطفال المعاقين سمعي(دراسة توزيع أفراد ال
  الجنس

  
  المجموعة

  المجموع  إناث  ذكور

  15  5 10  التجريبية
  15  6  9  الضابطة
 30 11 19  المجموع

  :أدوات الدراسة
  :استخدم الباحثان ألغراض الدراسة األدوات التالية
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  :األداة األولى
، ة، والمد الطويلةية مع حركات المد القصير    العرب  اللغة أحرف نطق أصوات أداة قياس   

  .عدادهاإ الكلمات العربية حيث قام الباحثان بنطقو

أصوات أحرف اللغة العربية مـع    (فقرة  ) 84 (: فرعية وهي  مقاييسة   من ثالث  وتتكون
أصـوات أحـرف    (فقرة  ) 84(و، درجة) 84(والعالمة الكلية   ، حركات المد القصيرة  

فقـرة  ) 84(و، درجـة ) 84(والعالمة الكلية   ، )لمد الطويلة اللغة العربية مع حركات ا    
 والعالمة الكلية ،)اونهايتهووسطها أصوات أحرف اللغة العربية في بداية الكلمة     نطق  (
درجـة  ) 0(و، درجة لإلجابة الـصحيحة   ) 1(ويصبح من خالل إعطاء     . درجة) 84(

  ).1(ملحق . رجةد) 252(وبذلك تكون الدرجة الكلية للمقياس ، لإلجابة الخاطئة

  :ثبات األداة وصدقها
  : من خاللقام الباحثان باستخراج دالالت الصدق والثبات للمقياس

تم عرض المقياس بصورته األصلية على عدد من أساتذة التربية           :صدق المحكمين  §
 وتمثيله لجوانـب لفـظ      ،ووضوحه لألطفال ، وذلك للحكم على مدى مناسبته    . الخاصة

وإجـراء  ، وقد تم األخـذ بمالحظـات المحكمـين     ،  جميعها أصوات األحرف العربية  
  . التعديالت المطلوبة

حيث تـم  ، تبارتم حساب معامل الثبات عن طريق إعادة تطبيق االخ     :ثبات االختبار  §
وبسيطة مـن   ، اً إعاقة بسيطة جد   اً من المعاقين سمعي   طفالً) 20 (تطبيق االختبار على  
على التطبيق األول تم إعادة تطبيق المقياس       وبعد مرور أسبوعين    ، غير أفراد الدراسة  

 وبـذلك يكـون   ،)0.86(وقد بلغ معامل الثبات بطريقة اإلعـادة     ،  نفسهم على األفراد 
  . للتطبيق لغايات الدراسة الحالية وقابالًاً وثابتاًالمقياس صادق
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  :األداة الثانية
  : بالطريقة اللفظية )لبرنامج المحوسبا(برنامج الدراسة 

عنـوان البحـث، أمـا     :تتضمن الشريحة األولى    : شريحة  ) 225(برنامج من يتكون ال 
فتحتوي على الفئة المستهدفة، والجمهور المقدم لـه البرمجيـة ،أمـا     : الشريحة الثانية 

: يحة  الخامسة  الشريحة الثالثة، والرابعة تحتوي على تعليمات تطبيق البرنامج، والشر        
حة التي تحتوي على أصـوات الحـروف        بعد ذلك تأتي الشري   . تحتوي على األهداف  

وعند  ، طريقة نطقها من السهل إلى الصعب       مرتبة على الشاشة لتبين     جميعها الهجائية
الضغط على أي حرف هناك ارتباط تشعيبي علـى الحـرف المخـصص إذ يرسـلنا      
االرتباط التشعيبي إلى الكلمات التي تحتوي على الحرف فـي أول الكلمـة ووسـطها         

حرف مدعم بالكلمة، والصورة، والنطق السليم لها، ثم تنتقـل المعلمـة   ونهايتها، وكل  
إلى الشريحة التي تليها حيث تحتوي على الحرف ونطقه وصورته مع حركات المـد              

وفـي نهايـة كـل      .الطويلة   والحرف مع نطقه وصورته مع حركات المد       القصيرة،
شريحة السابقة، وهكذا   شريحة زر للرجوع إلى الصفحة الرئيسية، وزر لالنتقال إلى ال         

  .مع جميع الكلمات والحروف 

 حـصل علـى     اً سليم اًإذا نطق الطفل الكلمة نطق    :  كلمة وهناك برنامج لتقييم نطق كل    
تعزيز فوري حسب تصميم البرمجية، وإذا أجاب إجابة خاطئة تقوم المعلمة بـالرجوع      

   .إلى الشـريحة وإعادة تدريـبه على نطق الكلمة والحرف الخاص بذلك

قام الباحثان بإعداد مجموعة من األنشطة التي تساعد على التعامل مع األطفال من              وقد
  .أجل تحسين لفظ أصوات أحرف اللغة العربية لديهم

 .الحوار والتحدث مع الطفل •

 .قراءة القصص المشوقة للطفل •
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 .استخدام أسلوب الدراما •

 .لعب األدوار مع الطفل •

، والقـصص ، والرسـومات ، البطاقات المصورة استخدام بعض الوسائل التعليمية ك     •
 .والحاسوب، وأشرطة التسجيل

  :األهداف العامة للبرنامج المحوسب
  .اًسليم اًنطق كلمات اللغة العربية نطق من اًن سمعيو أن يتمكن األطفال المعاق-1

 مع أقرانهم العاديين بالشكل الصحيح في الصف اً إدماج األطفال المعاقين سمعي-2
  .العادي

  : األهداف الخاصة للبرنامج المحوسب
  .ة مع حركات المد القصير اللغة العربيةحرفأالطفل أصوات أن ينطق  -1

  .ة مع حركات المد الطويل اللغة العربيةحرفأ أصوات ل الطفأن ينطق -2

  . اً وصحيحاً سليماً نطق الطفل الكلمات في اللغة العربيةأن ينطق -3

تلقى األطفـال التـدريبات      جلسة   )36 ( خالل من البرنامج   تم تنفيذ  :جلسات البرنامج 
وبواقع ثالث جلسات أسبوعياً علـى مـدار        ، الالزمة لنطق أصوات األحرف العربية    

 تم بعـد ذلـك تطبيـق أداة القيـاس         . مدة الجلسة خمسة وأربعين دقيقة    ، ثالثة أشهر 
لقياس مـدى تحـسن لفـظ أصـوات         . ضعاف السمع  على األطفال    بمحاورها الثالثة 

 العربية لديهم من أجل التعرف على مدى فاعلية البرنامج المحوسب التدريبي            األحرف
  .ضعاف السمعالذي طبق على األطفال 
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  :اًالمعاقين سمعيالتعليمات العامة للمعلمات للتعامل مع األطفال 

  .ضعاف السمع بينها وبين األطفال عالقة دافئة أن تقيم المعلمة -1

البرنامج  على   اًثالث جلسات أسبوعي  األطفال  بتدريب  المعلمة  أن تلتزم    -2
 . اللغة العربيةالمحوسب للتدريب النطقي على أصوات أحرف

 . أساليب التعزيز اإليجابية المعلمة ستخدمأن ت -3

   . في مواقف مشابهه في النطقهما تعلمالطفل أن يطبق  -4

 .والتمثيل، ولعب الدور، األنشطة الالزمة كالقصصالمعلمة م دتقأن  -5

  :ق البرنامجإجراءات تطبي
  :اشتملت إجراءات تطبيق البرنامج على الخطوات التالية

أداة القيـاس   قبل البدء بتطبيق البرنامج قام الباحثان بإجراء االختبار القبلي علـى            . 1
فـي  .  ضعاف الـسمع أفراد الدراسة األطفالة مقاييس فرعية على      من ثالث  ةالمكون

اللغة العربيـة علـى أشـرطة     الطفل ألصوات غرفة هادئة ألغراض تسجيل نطق    
وبعد انتهاء التطبيق قام الباحثان بتفريغ األشرطة على نموذج اإلجابة لكل            . تسجيل

واإلجابة الصحيحة  ) 0( الباحثان اإلجابة الخاطئة عالمة      وقد أعطى . طفل على حده  
فإذا نطق الطفل    .عالمات) 3(عالمة بحيث تكون مجموع العالمات الصحيحة       ) 1(
لـه درجـة    ) تِِ(له درجة واحدة، وإذا نطـق       ) تُ(ة واحدة، وكذلك    له درج ) تَ(

 بان العالمة الكلية لألداة     علماً . والكلمات وكذلك اختبار حركات المد الطويل    ، واحدة
  .درجة) 84 (أداة فرعيةدرجة وعلى كل ) 252 (بفروعها الثالثةالقياس 

رنامج الحاسوبي على مـدار      قام الباحثان بتدريب المعلمات اللواتي قمن بتطبيق الب        .2
  . أسبوع بواقع أربع جلسات مدة الجلسة الواحدة ساعة واحدة
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 بالضغط على الحرف Power point ) (تقوم المعلمة بفتح البرمجية على برنامج. 3
وحركات ، فيظهر الحرف مع حركات المد القصير. المخصص المراد تدريبه للطفل

هر الحرف المراد تدريبه في بداية ووسط ومن ثم يظ. المد الطويل وكيفية نطقها
  .ثم تظهر صورة النطق السليم للكلمة الكاملة، الكلمة ونهايتها

قامت المعلمات بتدريب أفراد الدراسة على كيفية لفظ األحرف العربية من خالل            .   4
  .البرنامج التدريبي المحوسب المعد لذلك

.  ضعاف السمع  محوسب على األطفال  بعد االنتهاء من تطبيق البرنامج التدريبي ال      . 5
ة فـروع   من ثالثة المكون  أداة القياس  جراء االختبار البعدي من خالل    إقام الباحثان ب  

). والـضابطة ، ريبيـة المجموعـة التج  (السمع    ضعاف أفراد الدراسة األطفال  على  
   ).2( ملحق رقم 

  :منهج الدراسة
ـ تهدف  و،  التجريبية  شبه الدراسة من الدراسات  تعتبر   ى معرفـة فاعليـة برنـامج       إل

                   .حاسوبي لتدريب النطق بالطريقة اللفظية لضعاف السمع في مرحلة رياض األطفـال           
،  أحدهما المجموعة التجريبيـة    يار مجموعتين من األطفال ضعاف السمع     حيث تم اخت  

المحوسـب علـى    حيث طبـق البرنـامج التـدريبي        ، واألخرى المجموعة الضابطة  
ـ       يطبق بينما لم ،  التجريبية المجموعة  المجموعـة   ى البرنامج التدريبي المحوسـب عل
الل أداة القياس المكونـة مـن ثالثـة          من خ  اً وبعدي اً قبلي اًوقد أجري اختبار  . الضابطة

  اللغة العربيـة    أصوات أحرف   في النطقالخاصة بالكشف عن ضعف      ،مقاييس فرعية 
 عن فاعليـة البرنـامج التـدريبي    وذلك للكشف .  ضعاف السمع   لدى األطفال  وكلماتها

  . المحوسب المطبق عليهم
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  :متغيرات الدراسة
  :المتغير المستقل

برنامج حاسوبي لتدريب النطق بالطريقة اللفظية لضعاف السمع في           وهو :البرنامج   
  .اً سليماً نطق اللغة العربيةنطق كلمات لتعليمهم مرحلة رياض األطفال

 اة القياس المكونة من ثالثة مقاييس فرعيـة       حققة على أد   الدرجات المت  :المتغير التابع 
 . ضعاف السمع اللغة العربية لدى األطفالالخاصة بالكشف عن ضعف نطق كلمات

تم استخراج المتوسطات الحسابية ،  الدراسةلإلجابة عن فرضيات  : المعالجة اإلحصائية 
أداة القيـاس   لـى   لألداء ع ) األطفال ضعاف السمع  (ة  للمجموعتين التجريبية والضابط  

 اللغـة   نطـق كلمـات    الخاصة بالكشف عن ضعف      مقاييس فرعية المكونة من ثالثة    
تـم  ، اًوللتأكد من مدى داللة الفـروق إحـصائي       . ضعاف السمع العربية لدى األطفال    

أداة القيـاس المكونـة   للمقارنة بين متوسطات األداء على   )مان وتني  (اختباراستخدام  
 اللغة العربية لـدى     لخاصة بالكشف عن ضعف نطق كلمات      ا مقاييس فرعية من ثالثة   
  .لفحص الفرضية الثالثة) ويلكوكسن( اختبار  وكذلك.ضعاف السمعاألطفال 
  :النتائج

هدفت الدراسة الحالية إلى إعداد برنامج حاسوبي لتدريب النطق من خـالل الطريقـة           
 ة رياض األطفـال    في مرحل  لضعاف السمع ) الشفاهوقراءة  ، التدريب السمعي (اللفظية  

، عصبي في األذنين االثنتـين    /حسديسبل  ) 55-25 ( السمعي لديهم ما بين    مقدار الفقد 
في حين لم يتم إخضاع المجموعـة       ، إذ تم تعريض المجموعة التجريبية إلى البرنامج      

  . نفسهالضابطة للبرنامج
  :تكافؤ المجموعات

 كما هو مبين في الجـدول       للتحقق من تكافؤ المجموعات تم استخدام اختبار مان وتني        
  ).2(رقم 



 ياض األطفالفاعلية برنامج حاسوبي للتدريب النطقي بالطريقة اللفظية لضعاف السمع في مرحلة ر

 808 

  )2(جدول رقم 

 حسب متغير على أداة القياسالمتوسطات الحسابية ونتائج اختبار مان وتني 
  المجموعة

متوسط   العدد  المجموعة 
 الرتب

المتوسط 
 الحسابي

 مان ويتني
U  

الداللة 
  اإلحصائية

 قراءة الحروف مع 295. 87.500 20.13 17.17 15 تجريبية
   19.07 13.83 15 ضابطة المد القصير قبلي

   19.60  30 المجموع  
 قراءة الحروف مع 661. 102.000 17.47  16.20 15 تجريبية

   17.07 14.80 15 ضابطة المد الطويل قبلي
   17.27  30 المجموع 

 قراءة الكلمات 933. 110.500 11.53 15.63 15 تجريبية
   11.53 15.37 15 ضابطة قبلي
   11.53  30 المجموع 

 803. 106.500 49.13 15.90 15 تجريبية
 PRE   47.67 15.10 15 ضابطة
   48.40  30 المجموع

فـي   )α = 0.05(يتبين من الجدول أعاله عدم وجود فروق ذات داللـة إحـصائية           
  .مما يدل على تكافؤ المجموعات في االختبار القبلي جميعهااألبعاد 

 بـين درجـات   )α = 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية      : "الفرضية األولى 
 بأبعاده  النطقالمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس البعدي الختبار         

والدرجـة  )  الكلمـة  نطقالحركات القصيرة، والحركات الطويلة، و     ( الثالثة الفرعية
  ."الكلية

ر مان وتني بين درجات المجموعـة       للتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبا       
  الفرعيـة  ا   بأبعاده على أداة القياس  التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس البعدي       

والدرجـة الكليـة،    )  الكلمـة  نطـق الحركات القصيرة، والحركات الطويلة، و     (الثالثة
  .يوضح ذلك) 3(والجدول 
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  )3(جدول 

ين درجات المجموعة التجريبية المتوسطات الحسابية ونتائج اختبار مان وتني ب
  الثالثة الفرعيةا بأبعادهعلى أداة القياسوالمجموعة الضابطة في القياس البعدي 

  والدرجة الكلية)  الكلمةنطقالحركات القصيرة، والحركات الطويلة، و(

متوسط   العدد  المجموعة 
  الرتب

المتوسط 
 الحسابي

 مان ويتني
- U 

الداللة 
  اإلحصائية

 ف معقراءة الحرو  000. 001. 27.00 23.00 15 تجريبية
    19.60 8.00 15 ضابطة المد القصير بعدي

   23.30  30 المجموع 
 قراءة الحروف مع 000. 001. 26.20 23.00 15 تجريبية

   18.00 8.00 15 ضابطة المد الطويل بعدي
   22.10  30 المجموع 

 ة الكلماتءقرا 000. 7.500 20.60 22.50 15 تجريبية
   12.47 8.50 15 ضابطة بعدي
   16.53  30 المجموع 

 000. 001. 73.80 23.00 15 تجريبية
 POST   50.07 8.00 15 ضابطة
   61.93  30 المجموع

تعـزى ألثـر   ) α = 0.05(يتبين من الجدول أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية       
  .عدم صحة هذه الفرضية، مما يدل على  جميعها المجموعة في األبعاد

بين متوسـطات   ) α = 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية       : "الفرضية الثانية 
 على أداة القيـاس   درجات الذكور واإلناث بالمجموعة التجريبية في القياس البعدي         

)  الكلمـة نطـق الحركات القصيرة، والحركات الطويلـة، و  ( الثالثة الفرعية ابأبعاده
  ."والدرجة الكلية

للتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار مان وتني بين متوسطات درجـات              
ـ علـى أداة القيـاس   الذكور واإلناث بالمجموعة التجريبية في القياس البعدي          ا بأبعاده
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والدرجـة  )  الكلمـة  نطـق الحركات القصيرة، والحركات الطويلة، و     ( الثالثة الفرعية
  .يوضح ذلك) 4(الكلية، والجدول 

  )4(ل جدو

المتوسطات الحسابية ونتائج اختبار مان وتني بين متوسطات درجات الذكور واإلناث 
  الثالثة الفرعيةا بأبعادهعلى أداة القياسبالمجموعة التجريبية في القياس البعدي 

 والدرجة الكلية)  الكلمةنطقالحركات القصيرة، والحركات الطويلة، و(

متوسط   العدد  الجنس 
 الرتب

المتوسط 
 الحسابي

 مان ويتني
- U 

الداللة 
  اإلحصائية

 قراءة الحروف مع 689. 22.000 26.90 7.70 10 ذكور
   27.20 8.60 5 إناث المد القصير بعدي

   27.00  15 المجموع 
 قراءة الحروف مع 117. 12.500 25.80 6.75 10 ذكور

   27.00 10.50 5 إناث المد الطويل بعدي
   26.20  15 المجموع 

 ة الكلماتءقرا 458. 19.000 20.10 7.40 10 ذكور
    21.60 9.20 5 إناث بعدي
   20.60  15 المجموع 

  390. 18.000 72.80 7.30 10 ذكور
 POST    75.80 9.40 5 إناث

   73.80  15 المجموع

تعـزى  ) α = 0.05(يتبين من الجدول أعاله عدم وجود فروق ذات داللة إحـصائية           
  .، مما يدل على صحة هذه الفرضيةجميعها لجنس في األبعادألثر ا

بين درجة القياس ) α = 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية : "الفرضية الثالثة
ـ  على أداة القياس  القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية       الفرعيـة الثالثـة     ا بأبعاده

  ."درجة الكليةوال)  الكلمةنطقالحركات القصيرة، والحركات الطويلة، و(
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للتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار ويلككسون بين درجة القياس القبلي             
الحركـات  ( الفرعيـة الثالثـة      ا بأبعاده على أداة القياس  والبعدي للمجموعة التجريبية    

يوضـح  ) 5(والدرجة الكلية، والجـدول     )  الكلمة نطقالقصيرة، والحركات الطويلة، و   
  .ذلك

  )5(جدول 

كسون بين درجة القياس القبلي والبعدي ومتوسطات الحسابية ونتائج اختبار ويلكال
الحركات القصيرة، ( الفرعية الثالثة ا بأبعادهعلى أداة القياسللمجموعة التجريبية 

  والدرجة الكلية)  الكلمةنطقوالحركات الطويلة، و

متوسط   العدد    
 الرتب

مجموع 
 الرتب

المتوسط 
 الحسابي

  قيمة
 ز

لة الدال
 اإلحصائية

 001. 3.424- 27.00 00.  00. 0 الرتب السلبية المد القصير بعدي
   20.13 120.00 8.00 15 الرتب االيجابية المد القصير قبلي

      15 المجموع 
 001. 3.419- 26.20 00. 00. 0 الرتب السلبية المد الطويل بعدي
   17.47 120.00  8.00 15 الرتب االيجابية المد الطويل قبلي

      15 المجموع 
 001. 3.432- 20.60 00. 00. 0 الرتب السلبية  ة الكلمات بعديءقرا

    11.53 120.00 8.00 15 الرتب االيجابية قراءة الكلمات قبلي
      15 المجموع 

  001.  3.413- 49.13 00. 00. 0 الرتب السلبية  البعدي ككل
    73.80 120.00 8.00 15 الرتب االيجابية  القبلي ككل

      15 المجموع  

تعـزى ألثـر   ) α = 0.05(يتبين من الجدول أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية       
  .صحة هذه الفرضية، مما يدل على عدم  جميعهادرجة القياس في األبعاد
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  :مناقشة النتائج
 ل  لألطفـا    لتـدريب النطـق    ثر برنامج محوسب  أمعرفة    إلى اهتمت الدراسة الحالية  

 بيق البرنـامج   ذلك فقد تم تط     من لتحقيقلو . في مرحلة رياض األطفال    ضعاف السمع 
 ضعاف الـسمع فـي مرحلـة ريـاض          لالنطق  لألطفا   ،للتدريب النطقي المحوسب  
فـي  ،  الملتحقين بمركز األوائل لصعوبات التعلم والتدريبات السمعية والنطقية     .األطفال

  :تها التاليةوقد صممت الدراسة لفحص فرضيا، ربدإمحافظة 
 ذا داللة إحـصائية  اً أن هناك فرق)مان ويتني (أظهرت نتائج اختبار:  الفرضية األولى 

، طفال المعاقين سمعيا إعاقة بـسيطة جـدا       األ(والضابطة  ، بين المجموعتين التجريبية  
الحركات القـصيرة، والحركـات     (على أداة القياس بأبعادها الفرعية الثالثة        )وبسيطة

 أثر للبرنـامج    وجودوهذا يدعم   ، لصالح المجموعة التجريبية  ، )ق الكلمة الطويلة، ونط 
 في مرحلة    ضعاف السمع  فال لألط  كلمات اللغة العربية    لتعليم نطق   المحوسب التدريبي

  .رياض األطفال
      ),Ming 2006 (دراسـة ميـنج    :وتتفق نتائج هذه الدراسة مع عدد مـن الدراسـات         

ــرونو ــيفس وآخـ ــا ،) Debevc, Pelhan, 2004( ديبـ ــرون                     وماتجيـ  وآخـ
Matja, Ambroie, 2003) (، ودراســة ورد Ward, 1985)(،  ودراســة) ،القريــوتي

محوسبة لتعلـيم   البرامج  ال وهذا يؤكد أهمية   ،)1989 ،عبيد(دراسة  ، و )2002والمللي
 أن إذ .حلة ريـاض األطفـال  في مر ضعاف السمع لألطفال للغة العربية ا نطق كلمات 

  الوظيفيـة  جوانب اللغة كثير من لها تأثير كبير في تحسيناستخدام التكنولوجيا الحديثة 
  .اً كتابتم قراءةَ أم أاً نطقم أاًكان استماعأ سواء ،جميعها

فقد تبين أنه ال يوجد فرق بـين أفـراد المجموعـة    : أما فيما يتعلق بالفرضية الثانية  
كلمـات    نطق في تعلم ، )األطفال رحلة رياض  ضعاف السمع في م    األطفال(التجريبية  

 .يعزى لمتغير الجنس  ،  في مرحلة رياض األطفال    ضعاف السمع اللغة العربية لألطفال    
 فالمحصلة النهائية تشير إلـى      ، مع البرنامج بشكل متساوٍ    مما يعني أن الجنسين تفاعالً    
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 لـدى   لعربيـة رنامج المحوسب العالية في تحسين نطق كلمات اللغـة ا         أثر وفاعلية الب  
 بأن األدب السابق يشير إلـى       اًلمع،  في مرحلة رياض األطفال    األطفال ضعاف السمع  

ولكن يمكن أن يفسر بـأن كـل إعاقـة تبقـي     ،  للغة والنطق  اًن اإلناث أسرع اكتساب   أ
ة من حيث اكتساب نطق كلمات       آثار متساوي  فضعف السمع أبقى  ، محدودية على الفرد  

تكون هذه النتيجة بسبب صغر حجم ولربما ، ذكور واإلناث كل من ال    على اللغة العربية 
حجم   البحث الحالي من محددات  إن إذ   .  الحالي ومحدودية عدد اإلناث فيه     عينة البحث 

  .   فقط فلذلك نستطيع تعميم هذه النتيجة فقط على أفراد البحث الحالي،العينة
 عنـد مـستوى   إحـصائية ال توجد فروق ذات داللة : "الفرضية الثالثةأما ما يتعلق ب   

بين درجة القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية علـى أداة          ) α = 0.05 (الداللة
) الحركات القصيرة، والحركات الطويلة، ونطق الكلمة     (القياس بأبعادها الفرعية الثالثة     

 وجـود فـروق ذات داللـة        )ويلكوكسون(فقد أظهرت نتائج اختبار     . "والدرجة الكلية 
، مما يدل علـى فاعليـة      جميعها  في األبعاد   البعدي  تعزى ألثر درجة القياس    إحصائية

 كلمات اللغة العربية في مرحلة      قالبرنامج الحاسوبي لتعليم األطفال ضعاف السمع نط      
 ، والجهد علـى المـدرب     ، تقليل الوقت  تعمل على  هذه البرامج    إذ أن ، رياض األطفال 

وكذلك جعـل  ، من حاسية من حواس الطفلوإعطاء المدرب القدرة على استخدام أكثر  
  .عملية التدريب للطفل عملية مشوقة

  :المقترحات
خالل مناقشة النتـائج     من   إليهافي ضوء نتائج الدراسة واالستنتاجات التي تم التوصل         

  :ما يلي  الباحثانيقترح
اللغـة   (األكـاديمي والجانـب   ،  االستماع العمل على تصميم برامج حاسوبية تنمي      •

  . لدى األطفال ضعاف السمع )والحساب، العربية
المعلمين والقائمين على تدريس األطفال ضعاف السمع       و ، األسر العمل على تدريب   •

  .باستخدام البرامج الحاسوبيةعلى  النطق السليم 
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