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املعرقني مسعيًر يف  لبةقدى اقط ئيةاهراا  اقراامستوى امل
 اململكة اقعابية اقسعودية

الصمادي يوسف أسامة  
  الخاصة التربية قسم -التربية كمية 
اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة  

 القرائية الميارات مستوى عمى التعرف إلى الدراسة ىذه ىدفت_الممخص
 السمعية اإلعاقة بمدارس الممتحقين سمعياً  المعاقين الطمبة من عينة لدى
 طالباً  53 من الدراسة عينة تكونت حيث. السعودية العربية المممكة في

 يقيس اختبار بناء تم البحث وألغراض. السمعية االعاقة ذوي من وطالبة
 .الدنيا االبتدائية لمصفوف( القرائي واالستيعاب التعرف) القرائية الميارات

 الصم، الطمبة لدى القراءة مستوى انخفاض الى النتائج أشارت وقد      
 تعزى القرائية الميارات مستوى في إحصائية داللة ذات فروق ىناك وأن

 يستخدمون الذين الطمبة أداء أن كما اإلناث، ولصالح الجنس لمتغير
 المعينات يستخدمون ال الذين الطمبة أداء من أكثر السمعية المعينات
  .االختبار في السمعية
 .السمعية اإلعاقة القراءة، ميارات خاصة، تربية: المفتاحية الكممات

 المقدمة. 1
ميارات القراءة واحدة من الميارات األساسية المكونة لمبعد      

المعرفي بالنسبة لمفرد وطريقة رئيسة لموصول الى المعرفة الحقًا، 
[ المستوى الثالث في السمم 1] وتمثل ميارة القراءة كما تشير ليرنر

اليرمي لتطور النمو المغوي والذي يضم خمس مستويات ىي: 
ابة، والمغة المنطوقة المغة االستقبالية، المغة التعبيرية، القراءة، الكت

[ ميارات القراءة عمى النحو 2وقد حدد ماكمونغمن ] والمكتوبة،
الكممة، وميارات  التالي: ميارات االستعداد القرائي، وميارات تمييز

القراءة االستيعابية، والميارات التطبيقية لمقراءة. وُتعد الكفاءة في 
وية من العناصر األصوات والقواعد اإلمالئية والكتابية والمغ

، وأي ضعف في ىذه األساسية الالزمة في اكتساب ميارات القراءة
  [3].ميارة القراءة اكتسابالعناصر يؤثر سمبًا في عممية 

وتتأثر القدرة عمى تعمم ميارة القراءة بعدد من المتغيرات أىميا      
العمر الزمني، والعمر العقمي، وأسموب التعميم وسالمة األجيزة 
الحسية، والخبرة السابقة، حيث يستطيع الطفل أن يقرأ الصور في 
سن الثالثة، وأن يقرأ الكممة المطبوعة في سن الخامسة، كما يمكن 

ات العقمية الطبيعية توظيف خبراتو السابقة في ربط لمطفل ذو القدر 
الدالئل السمعية لمكممة مع الدالئل البصرية ليا عند تعممو لمقراءة 

 ].3وتمييزه بين الكممات المقروءة فيما بعد ]
ويقصد بالقراءة عممية الحصول عمى المعنى من المطبوع من      

أيضًا عممية عقمية [، وىي 4خالل استخدام القارئ المغة بأكمميا ]
تشمل تفسير الرموز التي يتمقاىا القارئ عن طريق عينيو، وتتطمب 

 ].5ىذه الرموز فيم المعاني، والربط بين الخبرات الشخصية ]
تعد مرحمة االستعداد لمقراءة الدعامة األساسية إلكساب الطفل      

ميارات القراءة، كما أنيا مؤشر عمى مستوى الطفل من الناحية 
معرفية، وىذه المرحمة عادًة تكون خالل سنوات ما قبل المدرسة ال

وربما تمتد إلى السنة األولى في تعميمو الرسمي، وفي بعض 
األحيان تمتد إلى السنة الثانية، وذلك ألن ميارة القراءة تحتاج إلى 
نمو عقمي وجسمي وخبرات ومعارف كافية تؤىل الطفل لموصول 

القراءة تمر ببعض المراحل التي إلييا. وىذا يعني أن عممية 
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يستطيع الطفل عن طريقيا فيم الصفحة المقروءة، ومعرفة المعنى، 
كما تحتاج إلى تدريب العينين عمى تتبع الكممات من اليمين إلى 
اليسار في تناسق معين، وسرعة متزنة، حتى يتمكن الطفل من 

 ،المرسومة التي تنقل إليو المعنى التعرف عمى صور الكممات
وتعتبر حاسة السمع أولى الحواس التي تنشأ لدى الطفل قبل 
والدتو، وىي من أىم الحواس التي تربط الطفل بعالمو الخارجي 
المحيط فعن طريقيا يستمع الطفل إلى أصوات األشياء من حولو 
وكذلك أصوات أفراد أسرتو، والمحيطين بو فتنمو تدريجيًا ىذه 

يز الصحيح بين األصوات الحاسة حتى تصبح قادرة عمى التمي
المختمفة ودرجاتيا واتساقيا، مما قد يؤثر عمى تعممو الحروف 

 ].6] والكممات الحقا
والطفل ضعيف السمع يجد صعوبة في ربط األصوات      

المسموعة بالكممات التي يراىا، كما يجد صعوبة في تعمم التيجئة 
أساسيات  الصحيحة وفي متابعة الدروس الشفوية وفي التمييز بين

الصوت وعناصره أو ربط كالمو بما يسمع من نطق اآلخرين. 
ومن الشروط األساسية لمنمو المغوي لدى الطفل االستماع، وىو 
نشاط ذىني وليس أذنيًا فقط، حيث يتم عن طريقو معالجة 
األصوات المستقبمية وتحويميا إلى كممات، وجمل، حتى يتمكن 

ت وىذا يعني أن ىذه العممية السامع من إعطاء معنى ليذه األصوا
تحتاج إلى مزيد من المران والتدريب، وبذل الجيد لتنميتيا 

والمعاق سمعيًا ال  اماًل أساسيًا في عممية التواصل.باعتبارىا ع
يستطيع الكالم وبالتالي ال يستطيع القراءة والكتابة بالطريقة التي 

االستماع يتكمم ويقرأ ويكتب بيا غيره من السامعين، فمن خالل 
يكتسب الطفل ثروتو المفظية عن طريق ربط الصوت والصورة، 

 ].6والصورة والحركة، والصوت واألداء ]
يبدأ االلتقاء بين القراءة، والمغة الشفيية في مجاالت المعرفة      

وعممياتيا في مرحمة تٌعرف الكممة. ومن أجل الوصول الى معنى 
الكممة نجد ىناك طريقتين في القراءة: االولى غير مباشرة باستخدام 
التمثيل الصوتي، والثانية مباشرة باستخدام التمثيل المفظي. والقراءة 

لصوتية تشبو التعرف إلى الكالم في أن تعرف الكممة يتم بالطريقة ا
من خالل تمثيالتيا المفظية، ولنجاح الطريقة الصوتية في القراءة، 
يتوجب عمى القارئ أن يكون عمى وعي تام بالبناء المفظي لمكممات 

 وبخاصة المعرفة بأن الكممات تتكون من وحدات صوتية منفصمة
[7.[ 

تيعاب فالمغة المكتوبة والشفيية تتكون من أما في عممية االس     
وحدات خطابية أطول كالجمل والمحادثات والفقرات والنصوص. 
ولفيم ىذه األنواع من وحدات مستوى الخطاب المغوي يعتمد 
المستمعون والقراء عمى معرفتيم السابقة المخزنة حول المغة 

والقيام والعالم. كما أن القدرات التفكيرية كتحديد أوجو الشبو، 
باالستنتاجات والعمميات الذىنية المصاحبة كضبط عممية 
االستيعاب تمعب كميا دورًا ميمًا في استيعاب المغة المكتوبة 

 ].7] والمنطوقة
وبذلك فإن العالقة القائمة بين االستيعاب القرائي وميارات      

تعرف الكممة واضحة وقوية، حيث أشار ستانوفتش وكوننجيام 
أن األطفال من الصف األول وحتى السادس تراوحت  [ 8] وفيمن

 0.50الستيعاب القرائي بين االرتباطات بين سرعة تُعرف الكممة وا
والعالقة بينيما واضحة حتى في المراحل المبكرة من  .0.80و

القراءة، مما يدل عمى أن االرتباط بين سرعة تعرف الكممة والخبرة 
طًا عرضيًا. وفي دراسة ليسجولد القرائية لدى القراء الجيدين إرتبا

[ فإن تزايد السرعة في تعرف الكممة يقود إلى تحسن في 9ورزنك ]
[ أن التدريب 10االستيعاب القرائي. كما وجد لوفت ورانزبي وبارن ]

عمى ميارات االستيعاب المغوي الشفاىي والكتابي لم يحسن األداء 
 .القرائي
عامة األساسية إلكساب الطفل تعد مرحمة االستعداد لمقراءة الد     

ميارات القراءة، كما أنيا مؤشر عمى مستوى الطفل من الناحية 
المعرفية، وىذه المرحمة عادًة تكون خالل سنوات ما قبل المدرسة 
وربما تمتد إلى السنة األولى في تعميمو الرسمي، وفي بعض 

اج إلى األحيان تمتد إلى السنة الثانية، وذلك ألن ميارة القراءة تحت
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نمو عقمي وجسمي وخبرات ومعارف كافية تؤىل الطفل لموصول 
الييا. وىذا يعني أن عممية القراءة تمر ببعض المراحل التي 
يستطيع الطفل عن طريقيا فيم الصفحة المقروءة، ومعرفة المعنى 
الذي يريد أن ينقمو الكاتب. كما تحتاج إلى تدريب العينين عمى 

إلى اليسار في تناسق معين، وسرعة تتبع الكممات من اليمين 
متزنة، حتى يتمكن الطفل من التعرف عمى صور الكممات 

 ].6] المرسومة التي تنقل إليو المعنى
إن األطفال السامعين في عمر أربع وخمس سنوات يميزون      

الفرق في الحرف )الفونيم( الواحد في الكممات. أما أطفال ما قبل 
كبر عندما يتعين عمييم أن يقرروا فيما المدرسة يحرزون نجاحًا أ

إذا كانت سمسمة من األصوات تتفق مع القواعد الصوتية لمغة أم 
ال، وأطفال أربع سنوات من العمر مدركون بما يتفق وما ال يتفق 

 ].6] مع قواعد أصوات المغة
يتأثر مستوى التحصيل لممعاقين سمعيًا في القراءة والكتابة،      

[ 11عمى النمو المغوي لمفرد، حيث أشار فيرث ]بسبب اعتمادىا 
الى أن نسبة قميمة من الصم قادرة عمى القراءة االستيعابية في 
مستوى ما بعد المرحمة الثانوية، ىذا وقد أجرى رايت ستون وزمالئو 

تمميذا من ضعاف  5307[ مسحًا لمستويات القراءة لحوالي 14]
صف القراءة ليذه  السمع، حيث أشارت النتائج إلى أن متوسط

العينة ىو في مستوى الصف الثالث اإلبتدائي فقط، كما أشارت 
[ لطالب من ضعاف السمع 14دراسة قام بيا وليامز وفيرنر ]

% فقط وصل مستوى 5عام، إلى أن نسبة  26متوسط أعمارىم 
 ].14صف القراءة إلى مستوى الصف الخامس االبتدائي ]

ى أن مقدار التأخر في [ ال15أشار بول وكويجمي ]      
، وأن ىذا سنوات لممعاقين سمعياً  5 - 3ح بين التحصيل قد يتراو 

التأخر يتناسب طرديًا مع العمر، ويظير ذلك في فيم معاني 
الفقرات والكممات )الفيم القرائي(، كما أشار إلى أن معدل النمو في 
التحصيل القرائي لدى المعاقين سمعيًا يبمغ ثمث معدلو لدى 

 .السامعين

كما أجرت كمية كالوديت لمصم دراسات حول التحصيل      
الدراسي لمطالب المعاقين سمعيًا وأشارت النتائج إلى أن المعاقين 
سمعيًا يعانون من تأخر في اكتساب ميارات القراءة حتى الصف 

 – 0.2الرابع، ويتراوح معدل النمو في التحصيل القرائي ما بين )
 18 – 16صف لكل عام دراسي، وفي عمر ( عمى مستوى ال0.3

عام يتراوح معدل النمو في التعبير القرائي عمى مستوى الصف 
 ].16] حسب اختبار ستانفورد 3.2 – 2.9الدراسي ما بين 

 . مشكمة الدراسة2
 :مشكمة الدراسة وأسئمتيا

يعاني الطمبة ذوي االعاقة السمعية من مشكالت في القراءة      
البرامج التربوية المقدمة ليم ولتحسين التعمم وبناء تقمل من فعالية 

برامج تربوية مناسبة ليذه الفئة وجاءت فكرة الدراسة الحالية لمعرفة 
مستوى الميارات القرائية لدى الطمبة المعاقين سمعيًا في مدارس 
الصم في المممكة العربية السعودية، ومعرفة مستوى ميارات القراءة 

سمعيًا من خالل معرفة أثر عدد من  لدى الطمبة المعاقين
المتغيرات كالمستوى الدراسي، والجنس، واستخدام المعينات 
السمعية، عمى القراءة وتتمثل مشكمة الدراسة، من خالل اإلجابة 

 :عن االسئمة التالية
( لدى الطمبة ارات القراءة )التعرف واالستيعابما مستوى مي -

يا في المممكة ألساسية الدنالمعاقين سمعيًا في صفوف المرحمة ا
 العربية السعودية؟

 α = 0.05 ىل توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة -
بين متوسط تحصيل الطمبة المعاقين سمعيًا عمى اختبار ميارات 
القراءة )التعرف واالستيعاب( وذلك وفقًا الختالف المستوى 

 الدراسي؟
 نبي α = 0.05 مستوىىل توجد فروق دالة إحصائيًا عند  -

متوسط تحصيل الطمبة المعاقين سمعيًا عمى اختبار ميارات القراءة 
 )التعرف واالستيعاب( وذلك وفقًا الختالف الجنس؟
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 α = 0.05 ىل توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة -
بين متوسط تحصيل الطمبة المعاقين سمعيًا عمى اختبار ميارات 

ستيعاب( وذلك وفقًا الختالف استخدام القراءة )التعرف واال
 المعينات السمعية؟

 أهمية الدراسةأ. 
 : تكمن أىمية الدراسة الحالية في التالي

تأتي أىمية ىذه الدراسة من أىمية الموضوع الذي تطرحو،      
من خالل التعرف عمى مستوى الميارات القرائية لدى الطمبة 

أىمية الدراسة تكمن في أن المعاقين سمعيًا، وبناء عمى ذلك فان 
الدراسة الحالية تقدم تغذية راجعة الى الميتمين بموضوع القراءة 

 .عند الصم، بيدف تنمية االىتمامات القرائية لدييم
 أهداف الدراسةب. 
تيدف الدراسة الحالية إلى التعرف الى مستوى ميارات القراءة      

الجمل( لدى ) ستيعاب( واالمن خالل التعرف )األحرف والكممات
الطمبة المعاقين سمعيًا في الصفوف المرحمة األساسية الدنيا في 
المممكة العربية السعودية، ويمكن أن نجمل أىداف الدراسة فيما 

 : يمي
وبشكل أكثر وضوحًا تيدف الدراسة الحالية إلى تحقيق األىداف 

 :التالية
 مى األحرفالتعرف عتعرف إلى مستوى ميارات القراءة )ال -

الجمل( عند الطمبة المعاقين سمعيًا في والكممات( واالستيعاب )
 .الصفوف المرحمة األساسية الدنيا في المممكة العربية السعودية

ة المعاقين التعرف إلى الفروق في ميارات القراءة لدى الطمب -
والمستوى الدراسي واستخدام المعين  سمعيًا باختالف الجنس

 .السمعي
 جرائيةالتعريفات اإلج. 

اإلعاقة السمعية: يندرج تحت االعاقة السمعية األصم وضعيف 
 : السمع

 غويةىو الشخص الذي ال يستطيع معالجة المعمومات الم األصم:

، سواء استخدم أم لم يستخدم من خالل استخدام حاسة السمع 
 .السماعة الطبية
ىو الشخص الذي يمتمك بقايا سمعية مناسبة  :ضعيف السمع

من خالليا أن يعالج المعمومات سمعيًا باستخدام السماعة ويستطيع 
 .الطبية
تفكير توجيو الكممة المطبوعة. والقدرة القرائية المعرفة بيذه  :القراءة

 .الطريقة ترتبط باستيعاب النصوص
 ،ىذه الدراسة أداء الطالب القرائييقصد بالميارة في  الميارة:

ء اختبار القراءة مصمم لفئة ويقاس بالدرجة الجزئية والكمية عمى أدا
 .اإلعاقة السمعية

 حدود الدراسةد. 
 .الحدود المكانية: تطبيق الدراسة عمى مدارس اإلعاقة السمعية

الفصل الدراسي  الحدود الزمانية: تطبيق الدراسة خالل منتصف
 .م2012/2013الثاني 

ميارات  ولت ىذه الدراسة القاء الضوء عمىالحدود الموضوعية: حا
القراءة لدى الطمبة المعاقين سمعيًا في مدارس األمل لمصم في جدة 
في المممكة العربية السعودية تبعًا لممتغيرات التالية )الجنس، 

( من خالل استبانة تم الدراسي، استخدام المعين السمعي المستوى
 .إعدادىا

في الحدود البشرية: اقتصرت الدراسة عمى الطالب المعاقين سمعيًا 
 . معاىد األمل لمصم

 
 

 الدراسات السابقة. االطار النظري و 3
أجريت العديد من الدراسات حول ميارات القراءة لدى الصم وسوف 

 .يتم عرض بعض الدراسات ذات العالقة بموضوع الدراسة
[ إلى التعرف إلى مظاىر 17ىدفت دراسة صديق ]     

المشكالت القرائية لدى ضعيفات السمع في الصفوف الثالث 
األولى من المرحمة االبتدائية بمدارس الدمج بجدة. أشارت نتائج 
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الدراسة في مظاىر الصعوبات القرائية لدى ضعيفات السمع في 
ت األساسية الصف األول والثاني والثالث االبتدائي في العمميا

)اإلدراك السمعي، التمييز السمعي، المزج السمعي،  لمقراءة ىي:
الذاكرة السمعية، تكوين المفاىيم الصوتية، االنتباه االنتقالي، تحميل 
الكممات، وميارات االستيعاب الحرفي(، والتي ظيرت عمى مستوى 
الحروف والكممات والجمل، كما أشارت النتائج الى وجود فروق 

حصائيًا في مظاىر الصعوبات القرائية بين ضعيفات السمع دالة إ
في الصف الثاني االبتدائي وضعيفات السمع في الصف الثالث 
االبتدائي، حيث ظير مستوى الصعوبات القرائية أعمى لدى 
طالبات الصف الثاني، كما أظيرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق 

بين ضعيفات السمع  دالة احصائيًا في مظاىر الصعوبات القرائية
 .في الصف األول والصف الثاني والصف الثالث االبتدائي

[ ببناء نموذج لتوظيف بعض أدوات 18وقامت السيد ]      
اإلنترنت في تنمية التحصيل والقدرة القرائية لدى التالميذ الصم، 

عمى  التحصيمي ومقياس القراءة الصامتةوقد تم استخدام االختبار 
ميذ وتمميذة. أشارت النتائج إلى وجود فروق دالة تم 13عينة من 

إحصائيًا بين متوسط درجات االختبار التحصيمي واختبار القراءة 
  .الصامتة القبمي والبعدي لصالح االختبار البعدي

العالقة بين الدافعية  [19ودرس كل من بارلوت ووليماز ]     
 اقة السمعيةنيا الجنس ودرجة االعلمقراءة وعدد من المتغيرات م

ووجد ان الدافعية افضل عند االناث الصم من الذكور وان القراءة 
 .افضل عن السامعين من الصم من حيث الكم والنوع

 الذين قدرة الصم Harris, Terlektsi [20] ودرس     
 – 12في سن  ات السمعية عمى التيجئة والقراءةيستخدمون المعين 
الصم ووجد ان ىنا فرق في سنة في فصول الدمج ومدارس  16 

القدرة عمى التيجئة والقراءة لصالح االطفال الذين يستخدمون 
 . المعينات السمعية

[ إلى التعرف عمى ميارات القراءة 21وىدفت دراسة عبادات ]     
عند الطمبة ذوي اإلعاقة السمعية الممتحقين بمراكز التربية 

في دولة اإلمارات  الخاصة، والطمبة المدمجين في التعميم العام
العربية المتحدة. وأشارت النتائج الى وجود فروق في ميارات 
القراءة بين الطمبة الممتحقين بمراكز التربية الخاصة والطمبة 
المدمجين في التعميم العام ولصالح الطمبة الممتحقين في المراكز 

 .الخاصة
صامتة [ إلى تقويم ميارات القراءة ال22وىدفت دراسة ثابت ]     

لدى عينة من الطالب ضعاف السمع مقارنة بالطمبة العاديين، 
وأظيرت النتائج وجود فروق في درجات الميارة القرائية المختمفة 
بين ضعاف السمع والعاديين. كذلك أظيرت النتائج أن طول مدة 
الدراسة يؤدي إلى التقدم في مستوى غالبية الميارات القرائية التي 

 .ينة ضعاف السمعتم تقويميا لدى ع
تيدف الى معرفة  [23في دراسة قام بيا سالفيني وآخرون ]     
. درس الباحثون ة عند التالميذ الصم وضعاف السمعالقراء

اصما من مدارس الصم طفال  130العمميات المعرفية القرائية عند 
. قام الباحثون بتقييم قدرة الطالب عمى سرعة ومدارس الدمج

وقد توصمت الدراسة الى وجود فرق في سرعة  القراءة وفيم النص
القراءة وفيم النص بين الطالب الصم وضعاف السمع لصالح 

 .الطالب في مدارس الدمج
لى ىدفت ا [24] وفي دراسة قام بيا ساركوسكا وآخرون     

بين الطمبة الصم وضعاف السمع  معرفة نماذج القراءة المختمفة
صم،  9طالبا ) 40لدراسة من والطمبة السامعين، وتكونت عينة ا

( في بولندا قارنت الدراسة بين سامعين 10ضعيف سمع،  21
نماذج القراءة عند الطمبة الصم وضعاف السمع والطالب السامعين 
وذلك من خالل تقييم حركة العين والتقاط النص. وقد أشارت 
الدراسة الى ان الصم يمتقطون النص بطريقة تختمف عن السامعين 

 . لسمعوضعاف ا
حول  [25قامت بيا بارليوت ووليامز وىيثر ] دراسة أخرى     

الدافعية لمقراءة وكمية القراءة واستيعاب القراءة عند الصم ىدفت 
الدراسة الى قياس العالقة بين المتغيرات التي تؤثر عمى الدافعية 
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لمقراءة وكمية القراءة واالستيعاب لمصم والسامعين الكبار اظيرت 
الى الصف الرابع في % من الصم يصمون فقط 50ان  الدراسات
الدافعية لمقراءة وكمية  ، السؤال ىنا كيف يؤثر مستوى[26القراءة ]
 30في ىذه الدراسة تم تقييم  ،الكبارومستوى القراءة لمصم  القراءة

اصما وقد وجدت الدراسة ان الدافعية لمقراءة أعمى  24سامعا و
ن مستوى القراءة عندىم اقل من بشكل دال احصائيا بالرغم من ا

السامعين والصم في الصف السادس ولم تجد الدراسة فرق بين 
. وقد وجدت الدراسة ان كمية القراءة افضل مؤشر مقدار القراءة

عمى االستيعاب القرائي لمصم وان الدافعية الذاتية افضل مؤشر 
  عمى كمية القراءة عند الصم

عمى أثر  [ الى التعرف27] وىدفت دراسة بان جانغ وفنغ     
برنامج طريقة القراءة بالحوار لدى االطفال الصم وضعاف السمع 

معاق سمعيًا قسموا  28في ىونج كونج. وتم تطبيق الدراسة عمى 
رية والثانية بالطريقة مجموعات االولى تدرس بالطريقة الحوا 3الى 

والثالثة لم يجر عمييا أي معالجة. طبق عمى أفراد  التقميدية
 –بطريقة قبمية  ختبارًا قائم عمى ميارات القراءةالمجموعات الثالثة ا

بعدية. أشارت النتائج إلى وجود فروق إحصائية لصالح المجموعة 
  .التي تعممت القراءة بطريقة الحوار

بيدف  [28] اجريت من قبل سانتياغو و فرناندزفي دراسة      
ناري ، في جزر كى مستوى القراءة لدى الطمبة الصمالتعرف عم

طالبا من الطمبة الصم الذي  93 االسبانية وتكونت العينة من
 9يعانون من صمم كمي قبل اكتساب المغة وتراوحت اعمارىم بين 

وتم تقييم  2002/2003سنة في السنة الدراسية  20 الى
الى أن متوسط اعمار الطالب  االستيعاب القرائي وأشارت النتائج

القراءة عندىم في  مستوىسنة في القراءة لكن متوسط  13 الصم
 .سنوات 7عمر 

 :التعميق عمى الدراسات
يتضح من الدراسات السابقة أن ىنالك تنوعًا في متغيرات      

الدراسة والعينات التي تناولت ميارات القراءة لممعاقين سمعيًا 

بين ، منيا ما كان عمى شكل مقارنة وتختمف من دراسة الخرى
 & Pan- Chung Fung الصم وضعاف السمع مثل دراسة

Others وأخرى بين المعاقين سمعيًا والسامعين مثل دراسة  
Szarkowska, A. & Others ودراسةSantiago, & 

Fernandes, وأخرى بين الصفوف واألعمار مثل ، Santiago, 

& Fernandes   ،وأخرى بين المعاقين سمعيًا ودراسة ثابت
والسامعين من ناحية العزل أو دمجيم مثل دراسة عبادات 

، ودراسات  ,Slavni, Tadi, Kari, Risti, Medenicaودراسة
 & .Parault, Susan, J  أخرى تناولت الدافعية في القراءة

Williams, Heather, m.  ودراسات تناولت الطريقة التي ،
 -Pan السمع في القراءة مثل دراسةتناسب الصم وضعاف 

Chung Fung   وزمالئو، و دراسة السيد، ودراسات أخرى تناولت
  .الصعوبات التي يواجييا الصم وضعاف السمع كدراسة صديق

ية والدراسة الحالية ىدفت الى معرفة مستوى الميارات القرائ     
 لدى الطمبة المعاقين سمعيًا في صفوف )التعرف واالستيعاب(

المرحمة االبتدائية الدنيا لمدارس المممكة العربية السعودية، من 
فقرة تم  29خالل اختبار القراءة صمم ليذه الدراسة ويتكون من 
 . بناء ىذا االختبار من خالل الرجوع الى منياج القراءة

 . الطريقة واالجراءات4
 ةالدراس منهجأ. 

عمى المنيج  بناء عمى مشكمة الدراسة فان ىذه الدراسة تعتمد
  .الوصفي المسحي

 وعينتهامجتمع الدراسة ب. 
تكون أفراد الدراسة من الطمبة المعاقين سمعيًا الممتحقين      

لسعودية لمعام بمدارس المعاقين سمعيًا، في المممكة العربية ا
 53، أما عينة الدراسة فقد تكونت من 1433/1434الدراسي 

عية في مدارس الصم في مدينة طالبًا وطالبة من ذوي االعاقة السم
( 20( من الذكور و)33) ي المممكة العربية السعودية منيمجدة ف

 ( وفي الصف الثاني30الصف االول )طالبة، وقد بمغ عدد طمبة 
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 .( طالبًا وطالبة، وفيما يمي الخصائص الديموغرافية لمعينة23) 
 1جدول 

 ، واستخدام المعينات السمعيةوالنسب المئوية حسب متغيرات الجنس، والصف الدراسية والتكرارات عينة الدراس
 المتغير التكرار النسبة المئوية

  ذكر 33 62.3
 أنثى 20 37.7 الجنس

 المجموع 53 100.0
  االول 30 56.6

 الثاني 23 43.4 الصف الدراسي
 المجموع 53 100
 السمعيةاستخدام المعينات  نعم 43 81.1

 ال 10 18.9 
 المجموع 53 100.0

 العينة أفراد من% 62 حوالي أن السابق الجدول من ويتضح     
% 38 حوالي وأن الذكور من كانوا سمعياً  المعاقين الطمبة من

 من العينة أفراد من% 57 حوالي وأن االناث، من كانوا منيم
 حوالي وأن االول الصف طالب من كانوا سمعياً  المعاقين الطمبة

 من% 81 حوالي وأن الثاني، الصف طالب من كانوا منيم% 43
 المعينات يستخدمون كانوا سمعياً  المعاقين الطمبة من العينة أفراد

 .يستخدمونيا ال كانوا منيم% 19 حوالي وأن السمعية
 الدراسة ج. أدوات

 التعرف) القراءة ميارات ليقيس وصمم القراءة اختبار بناء تم     
( 29) من ويتكون متعدد من اختيار نوع من وىو ،(واالستيعاب

 واالستيعاب فقرة 11 من ويتكون التعرف بعدين عمى موزعة فقرة
 إلى الرجوع خالل من االختبار بناء تم بحيث فقرة 17 من ويتكون
 .االبتدائي لمتعميم الدنيا الدراسية الصفوف في القراءة منياج

 الدراسة أداة بناء خطوات
 سمعياً  المعاقين لدى واالستيعاب التعرف القراءة ميارات تحديد  -

 .السابقة واألبحاث والدراسات التربوي األدب بمراجعة وذلك
 الدراسية الصفوف في القراءة مادة منياج من المقاييس صياغة -

 األدب عمى االطالع بعد االبتدائي لمتعميم( والثاني األول) الدنيا
 لذوي القراءة ميارات تناولت التي والبحوث لمدراسات التربوي

 .السمعية اإلعاقة
 الخبرة ذوي المحكمين من مجموعة عمى األداة عرض -

 قياسيا ومدى العبارات مناسبة مدى عمى لمحكم واالختصاص،
 .القراءة لميارات
 :المقياس وصف
 التعرف بعدين عمى موزعة فقرة 29 من المقياس تكون     

 شكل عمى فقرة، 17 من ويتكون واالستيعاب فقرة 12 من ويتكون
 تأخذ بحيث صحيحة، واحدة( بدائل ثالث) متعدد من اختيار
 وبذلك صفر، الخاطئة واالجابة واحدة، درجة الصحيحة االجابة
 .درجة 29 القصوى الدرجة تكون
 األداة صدقد. 

 عرض خالل من المنطقي الصدق داللة من التحقق جرى     
 اعضاء من مجموعة عمى سؤااًل، 29 عددىا والبالغ األداة أسئمة
 من االردنية والجامعات السعودية الجامعات في التدريس ىيئة

 ومعممي المناىج وأساتذة الخاصة، التربية في المختصين المحكمين
 مالحظاتيم إبداء الييم طمب وقد السمع، وضعاف الصم الطمبة
 التعرف بعدي مع األداة فقرات انسجام مدى حول وآرائيم

 السمع وضعاف الصم لمطمبة االختبار لغة ومناسبة واالستيعاب،
 التي والمالحظات الفقرات، وعدد الدنيا، االبتدائية المرحمة في
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 المحكمين مالحظات عمى وبناءً  لألداة، ضرورية يرونيا
 النيائية بالصورة األداة وصدور الالزمة التعديالت تمت ومقترحاتيم

 .الحالية الدراسة يتناسب بما
 األداة ثباته. 

 خالل من الثبات معامل حسب األداة ثبات من ولمتحقق     
  الثبات معامل بمغ المعادلة إجراء وبعد ألفا كرونباخ معادلة

 . البحث ألغراض مقبولة ثبات قيمة وىي( 87.2)
 . النتائج5

 وفق الدراسة أسئمة عن اإلجابة الدراسة من الجزء ىذا يتناول

 :ترتيبيا 
( واالستيعاب التعرف) القراءة ميارات مستوى ما: األول السؤال

 في الدنيا األساسية المرحمة صفوف في سمعياً  المعاقين الطمبة لدى
 السعودية؟ العربية المممكة

 الحسابية المتوسطات استخراج تم السؤال ىذا عن لإلجابة 
 واالنحرافات المقياس فقرات من فقرة كل عمى الدراسة أفراد لتقديرات
 والجدول الكمية، والدرجة واالستيعاب التعرف اختبار عمى المعيارية

 .ذلك يوضح أدناه

 2 جدول
 الكمية والدرجة واالستيعاب التعرف اختبار عمى المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي عدد األفراد الفقراتعدد  االختبار التحصيمي
 1.67150 9.2264 53 12 التعرف

 3.64459 9.2075 53 17 االستيعاب
 4.88526 18.4340 53 29 المجموع

 التعرف اختبار عمى األداء متوسط أن 2 الجدول من يتضح     
 متوسط وكذلك منخفض االستيعاب عمى االداء متوسط وأن مرتفع،
 .القراءة اختبار عمى الكمي االداء
 داللة مستوى عند إحصائياً  دالة فروق توجد ىل: الثاني السؤال

 α = 0.05 عمى سمعياً  المعاقين الطمبة تحصيل متوسط بين 
  الختالف وفقاً  وذلك( واالستيعاب التعرف) القراءة ميارات اختبار

 الدراسي؟ المستوى
 لمعينات ت اختبار الباحث استخدم السؤال ىذا عمى لإلجابة 

 بين لمفروق (t- test for independent samples) المستقمة
 الدراسي الصف الختالف وفقاً  االختبار عمى التحصيل متوسطي
 :التالي الجدول في والموضح

 3 جدول
 الدراسي الصف الختالف وفقاً  االختبار عمى التحصيل متوسطي بين لمفروق المستقمة لمعينات ت اختبار

 االختبار
 التحصيمي

 الصف
 الدراسي

 عدد
 األفراد

 االنحراف المتوسط الحسابي
 المعياري

 قيمة
 ت

 درجات 
 الحرية

 مستوى
 الداللة

 التعرف
 

 0.97 51 0.034 1.76 9.23 30 األول
 1.59 9.22 23 الثاني

 0.70 51  0.394- 4.07 9.03 30 األول االستيعاب
 3.07 9.43 23 الثاني

 الدرجة 
 الكمية لالختبار

 0.77 51 0.294 - 5.50 18.27 30 األول
 4.05 18.65 23 الثاني



2122013 

 

1303 
 

 ت الختبار الداللة مستوى قيم أن السابق الجدول من ويتضح     
 أكبر كانت لالختبار الكمية والدرجة واالستيعاب التعرف من ولكل
 متوسطات بين احصائياً  دالة فروق توجد ال بالتالي( 0.05) من

 أنو بمعنى. الدراسي الصف الختالف وفقاً  الطالب استجابات
 التعرف من ولكل الصفين كال في الطالب أداء اعتبار يمكن

 فروق توجد وال متساوياً  كان لالختبار، الكمية والدرجة واالستيعاب
 مرحمة في المجموعتين افراد ان يعني وىذا. بينيم إحصائياً  دالة

 . بينيم فرق ال وليذا االكتساب

 داللة مستوى عند احصائياً  دالة فروق توجد ىل: الثالث السؤال
 α= 0.05عمى سمعياً  المعاقين الطمبة تحصيل متوسط بين 

 الختالف وفقاً  وذلك( واالستيعاب التعرف) القراءة ميارات اختبار
 الجنس؟

 لمعينات ت اختبار الباحث استخدم السؤال ىذا عمى لإلجابة     
 المستقمة (t- test for independent samples) المستقمة
 الختالف وفقاً  االختبار عمى التحصيل متوسطي بين لمفروق
 :التالي الجدول في والموضح الجنس

 4 جدول
 الجنس الختالف وفقاً  االختبار عمى التحصيل متوسطي بين لمفروق المستقمة لمعينات ت اختبار

 االختبار
 التحصيمي

 عدد الجنس
 األفراد

 االنحراف المتوسط الحسابي
 المعياري

 قيمة
 ت

 درجات 
 الحرية

 مستوى
 الداللة

 التعرف
 

 0.001 51 3.44 - 1.69 8.67 33 ذكور
 1.18 10.15 20 إناث 

 0.002 51 3.18 - 3.67 8.06 33 ذكور االستيعاب
 2.77 11.10 20 إناث 

 الدرجة 
 الكمية لالختبار

 0.0001 51 3.96 - 4.89 16.73 33 ذكور
 3.41 21.25 20 إناث 

 ت الختبار الداللة مستوى قيم أن السابق الجدول من ويتضح     
 أقل كانت لالختبار الكمية والدرجة واالستيعاب التعرف من ولكل
 متوسطات بين إحصائياً  دالة فروق توجد بالتالي( 0.05) من

  .االناث ولصالح الجنس الختالف وفقاً  الطالب استجابات
 

    داللة مستوى عند احصائياً  دالة فروق توجد ىل: الرابع السؤال
α= 0.05 عمى سمعياً  المعاقين الطمبة تحصيل متوسط بين 

 الختالف وفقاً  وذلك( واالستيعاب التعرف) القراءة ميارات اختبار
 السمعية؟ المعينات استخدام

 لمعينات ت اختبار الباحث استخدم السؤال ىذا عمى لإلجابة 
 بين لمفروق (t- test for independent samples) المستقمة
 السمعية المعينات الختالف وفقاً  االختبار عمى التحصيل متوسطي
 :التالي الجدول في والموضح

 5 جدول
 السمعية المعينات الختالف وفقاً  االختبار عمى التحصيل متوسطي بين لمفروق المستقمة لمعينات ت اختبار

 االختبار
 التحصيمي

 استخدام
 المعينات

 عدد
 األفراد

 االنحراف المتوسط الحسابي
 المعياري

 قيمة
 ت

 درجات 
 الحرية

 مستوى
 الداللة

 التعرف
 

 0.016 51 2.48 1.37 9.49 43 نعم
 2.38 8.10 10 ال

 0.011 51 2.65 3.17 9.81 43 نعم االستيعاب
 4.53 6.60 10 ال
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 الدرجة 
 الكمية لالختبار

 0.006 51 2.86 4.06 19.30 43 نعم
 6.48 14.70 10 ال

ويتضح من الجدول السابق أن قيم مستوى الداللة الختبار ت      
ولكل من التعرف واالستيعاب والدرجة الكمية لالختبار كانت أقل 

( بالتالي توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات 0.05) من
استجابات الطالب وفقًا الختالف استخدام المعينات السمعية 

 ولصالح من يستخدميا.
بمعنى أنو كان تحصيل الطمبة الذين يستخدمون المعينات      

السمعية أكثر من تحصيل الطمبة الذين ال يستخدمون المعينات 
السمعية وبشكل دال إحصائي ولكل من التعرف واالستيعاب 
والدرجة الكمية الختبار التحصيل. وىذا يشير الى اىمية استخدام 

السمع وضرورة تأكيد  المعينات السمعية لدى تعميم الطالب ضعاف
 المعممين عمى استخداميا والتأكد من وضعيا في حالة التشغيل.

 مناقشة النتائج. 6
من خالل االطالع عمى الجداول في نتائج الدراسة الحالية      

يمحظ أن مستوى ميارات القراءة )التعرف واالستيعاب( لدى الطمبة 
ول وىو ما مستوى المعاقين سمعيًا كما يوضحيا نتيجة السؤال اال

ميارات القراءة )التعرف واالستيعاب( لدى الطمبة المعاقين سمعيًا 
 في صفوف المرحمة األساسية الدنيا في المممكة العربية السعودية؟

ىو أن متوسط األداء عمى اختبار التعرف مرتفع كما يوضح      
( من أن متوسط االداء عمى اختبار االستيعاب 2) ذلك في الجدول

خفض وكذلك متوسط االداء الكمي عمى اختبار القراءة. وىذا من
يتفق مع معظم االدب النظري حول القراءة عند المعاقين سمعيًا 

 كماراءة عموما عند الصم: والذي يشير الى انخفاض مستوى الق
  .[14] عند

وىذا يتفق مع الدراسات التي قام بيا كل من ستانوفتش      
[ والتي تشير 10[ وبارن ]9ورزنك ] ليسجولد [8] وكوننجيام وفيمن

 الى قدرة الطالب عمى اتقان ميارة التعرف في سن ابكر من اتقان
 ميارة االستيعاب. 

أما بالنسبة لمسؤال الثاني: ىل توجد فروق دالة إحصائيًا عند 
بين متوسط تحصيل الطمبة المعاقين  α = 0.05مستوى داللة 

سمعيًا عمى اختبار ميارات القراءة )التعرف واالستيعاب( وذلك وفقًا 
 الختالف المستوى الدراسي؟

( عدم وجود  فروق دالة احصائيًا بين 3) حظ من الجدولفيال     
متوسطات استجابات الطالب وفقًا الختالف الصف الدراسي، 

داء الطالب في كال الصفين ولكل من بمعنى أنو يمكن اعتبار أ
، كان متساويًا وال توجد ستيعاب والدرجة الكمية لالختبارالتعرف واال

فروق دالة إحصائيًا بينيم. وىذا يعني ان افراد المجموعتين في 
مرحمة االكتساب وليذا ال فرق بينيم وقد أيد ذلك من الدراسات 

ساب القراءة تمتد [ في ان مرحمة اكت6116التي قام بيا كل من ]
 الى ما بعد الصف الثاني. 

وفيما يتعمق باإلجابة عمى السؤال الثالث: ىل توجد فروق      
بين متوسط تحصيل  α = 0.05دالة احصائيًا عند مستوى داللة 

الطمبة المعاقين سمعيًا عمى اختبار ميارات القراءة )التعرف 
ضحو الجدول ختالف الجنس؟ كما يو واالستيعاب( وذلك وفقًا ال

( بوجود فروق بين متوسطات استجابات الطالب وفقًا الختالف 4)
الجنس ولصالح اإلناث. وىذا يتفق مع ما يشير اليو األدب التربوي 

 ذه الميارة ويؤيد ذلك دراسةمن تفوق اإلناث عمى الذكور في ى
ووليامز( من ان التحصيل عند اإلناث ذوي االعاقة  بارولت)

السمعية افضل منو عند الذكور ويرجع ذلك الى ارتفاع الدافعية 
[ بمعنى أنو كان تحصيل الطمبة الذكور أقل من 19عندىم ]

تحصيل اإلناث وبشكل دال إحصائيًا ولكل من التعرف واالستيعاب 
 والدرجة الكمية الختبار التحصيل. 

 :يتعمق باإلجابة عن السؤال الرابع( في ما 5في الجدول ) أما     
بين  α = 0.05ىل توجد فروق دالة احصائيًا عند مستوى داللة  

متوسط تحصيل الطمبة المعاقين سمعيًا عمى اختبار ميارات القراءة 
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)التعرف واالستيعاب( وذلك وفقًا الختالف استخدام المعينات 
 السمعية؟

وق بين متوسطات استجابات الطالب وفقًا ويتضح بوجود فر      
الختالف استخدام المعينات السمعية ولصالح من يستخدميا. أي 
أن تحصيل الطمبة الذين يستخدمون المعينات السمعية أكثر من 
تحصيل الطمبة الذين ال يستخدمون المعينات السمعية وبشكل دال 

مى عاب والدرجة الكمية عإحصائي ولكل من التعرف واالستي
عية لدى وىذا يشير الى اىمية استخدام المعينات السم .االختبار

وضرورة تأكيد المعممين عمى  تعميم الطالب ضعاف السمع
وىذا يتفق مع  التأكد من وضعيا في حالة التشغيلاستخداميا و 

  .[20دراسة ]
 التوصيات. 7

اعتمادًا عمى ما سبق فإن الباحث يوصي بما يمي: دراسة      
 :لمعاقين سمعيًا بدراسات أخرى مثلميارات القراءة لدى اعالقة 

معية وبعض المتغيرات عمى أثر التفاعل بين استخدام المعينات الس
 في اختبار ميارات القراءة لدى التالميذ المعاقين سمعيًا. التحصيل
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THE LEVEL OF READING SKILLS 

AMONG DEAF STUDENTS IN 

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 

Osama y. al-smadi. 

Faculty of Education -Dep. of special Education 

Imam Muhammad Ibn saud Islamic university 

Abstract_ This study aims to identify the level of literacy skills in a sample of 

hearing impaired students enrolled in the schools for hearing disabilities in 

the Kingdom of Saudi Arabia. The study sample consisted of 53 male and 

female students with hearing disabilities. The test measures the level of 

literacy skills (recognition and reading comprehension) for lower primary 

grades. The results indicated a low level of reading skills among these  

students. 

     More over these results indicated the preserve of significant  statistically & 

differences between male and female students in favor  of females. and the 

performance of students who use hearing aids more than  the performance of 

students who do not use hearing aids in testing.  

Keywords: Hearing Impairment, Reading Skills. 

 
 

 


