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 مهازات حتسني يف التباديل التدزيس اسرتاتيجية أثس
 السمعية اإلعاقة ذوي التالمير لدى القسائي الفهم

ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى أثر التدريس  _الممخص
تحسيف ميارات الفيـ القرائي لدل التبلميذ ذكم اإلعاقة التبادلي في 

( تبلميذ، تـ اختيارىـ 7السمعية حيث تككنت عينة الدراسة مف )
بطريقة قصدية بمدينة الطائؼ كذلؾ في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ 

ـ حيث تـ تقسيـ التبلميذ إلى مجمكعتيف تجريبية  2016ـ / 2015
ئية. كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ إعداد ( بطريقة عشكا3( كضابطة )4)

دليؿ قائـ عمى استراتيجية التدريس التبادلي كما تـ اعداد اختبار لقياس 
ميارات الفيـ القرائي )المستكل الحرفي، المستكل االستنتاجي(، كقد 

بعدية. أظيرت  -طبؽ االختبار عمى تبلميذ المجمكعتيف بطريقة قبمية 
د فركؽ ذات داللة احصائية عند نتائج اختبار ماف كيتني كجك 

المستكل الحرفي كالمستكل االستنتاجي لصالح المجمكعة التجريبية 
كالتي تمقت التدريس باستخداـ استراتيجية التدريس التبادلي. كبناءن عمى 
ما تكصمت إلية الدراسة مف نتائج تـ تقديـ مجمكعة مف التكصيات 

نيا كتدريب المعمميف عمى كىي االىتماـ بميارات الفيـ القرائي كتحسي
استخداـ استراتيجية التدريس التبادلي كاالستفادة مف دليؿ المعمـ الذم 
أعده الباحث كا جراء دراسات مماثمة في مكاد مختمفة كباستخداـ 

 .استراتيجيات متنكعة
 .التدريس التبادلي ،الفيـ القرائي ،: اإلعاقة السمعيةالكممات المفتاحية

 
 
 
 
 
 

 المقدمة. 1
يتميز العصر الحالي بالتقدـ كالتكسع المعرفي في جميع      

المجاالت، كقد تجاكبت البحكث التربكية كالنفسية مع ىذا التطكر 
فبدأت تنظر إلى المتعمـ عمى أنو محكر العممية التعميمية بدالن 
مف المادة الدراسية؛ فأصبح اىتماميا منصبان عمى احتياجاتو 

و التي تحقؽ تمؾ االحتياجات النمائية مف جية، كعمى إمكانات
مف جية أخرل، كأيقنت في الكقت ذاتو أف كؿ فرد يمتمؾ ما 
يتميز بو عف غيره، كأنو مف الممكف استكشاؼ قدراتو ليصؿ بيا 
إلى مراحؿ متقدمة مف التعمـ، كمف ىذا المنطمؽ ظيرت 
مصطمحات جديدة في الميداف التربكم، كحمت أخرل محؿ 

تربكية كنفسية كتغيرت، فتحكؿ  القديمة، كتطكرت مفاىيـ
االىتماـ مف السعي إلى تكفير مكاف لكؿ متعمـ في المدرسة إلى 
السعي إلى تحقيؽ كؿ متعمـ األىداؼ التعميمية بالسرعة التي 
تناسبو كفي المدة التي تكفيو، كتراجع مفيـك إكساب المتعمـ 
المعمكمات أماـ مفيـك اكتساب المتعمـ ميارات البحث عف 

نتاجيا، كالتحـ مفيـك الفركؽ الفردية مع المعم كمة كتكظيفيا كا 
مفيـك الحقكؽ الفردية، كانتقؿ اىتماـ التعميـ بتككيف ركح 
المنافسة إلى تككيف ركح التعاكف ككاكب ذلؾ كمو التحكؿ مف 
البحث عف أفضؿ طريقة لمتدريس إلى البحث عف االستراتيجية 

 ].1المناسبة لحدكث التعمـ ]
االىتماـ بالتربية الخاصة أحد المؤشرات عمى تقدـ كيعد       

كتطكر المجتمعات، إذ يمكف قياس تقدـ أم مجتمع بما يقدمو 
مف برامج كخدمات لذكم االحتياجات الخاصة، لتحقيؽ الحد 
األدنى الممكف مف الكفاية الشخصية كاالجتماعية كالنجاح 

 ].2األكاديمي ]
مياديف التربية كعمـ النفس كتمتد جذكر التربية الخاصة إلى      

كعمـ االجتماع كالقانكف كالطب، كُتعرؼ بأنيا مجمكعة مف 
البرامج التربكية الخاصة التي تقدـ لؤلفراد غير العادييف 
لمساعدتيـ عمى التكيؼ كالكصكؿ بيـ إلى أقصى ما يمكنيـ 
الكصكؿ إليو، كتمثؿ التربية الخاصة الجانب التطبيقي لعمـ نفس 

العادييف، حيث تشمؿ عمى فئات األفراد المكىكبيف  األطفاؿ غير
كاألفراد الذيف يعانكف مف إعاقات حسية )سمعية، كبصرية(، 
عاقة عقمية، كاضطرابات سمككية، كلغكية، كصعكبات تعمـ،  كا 

 ].3كاإلعاقة الجسمية كالصحية، باإلضافة إلى التكحد ]
نيا تبايف كتصؼ أدبيات التربية الخاصة اإلعاقة السمعية بأ     

في مستكيات السمع تتراكح بيف الضعؼ البسيط فالشديد جدان، 
كتصيب ىذه اإلعاقة الفرد خبلؿ مراحؿ نمكه المختمفة، كتحرمو 

 مف سماع الكبلـ المنطكؽ مع أك بدكف استخداـ المعينات 
 ].4السمعية، كتشمؿ االفراد ضعاؼ السمع كالصـ ]

المعمكمات الي يستقبميا كيعتمد إدراؾ اإلنساف لعالمة عمى      
عبر الحكاس المختمفة كبخاصة حاسة السمع، كحدكث أم خمؿ 
في ىذه الحاسة ينجـ عنو صعكبات عديدة كمتنكعة؛ ألف السمع 
يمعب دكران رئيسان في نمك اإلنساف فيك الذم يجعؿ اإلنساف قادران 
عمى تعمـ المغة كىك حجر الزاكية بالنسبة لتطكر السمكؾ 

لتطكر األكاديمي كغالبان ما يعاني التبلميذ ذكم االجتماعي كا
اإلعاقة السمعية مف تأخر في التحصيؿ األكاديمي بشكؿ عاـ 
كفي التحصيؿ القرائي بشكؿ خاص حيث أف األثر االكبر لمفقد 
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السمعي ىك ذاؾ المتعمؽ بالضعؼ المغكم األمر الذم بدكرة 
 ].5يقكد إلى التأثير سمبان عمى التحصيؿ في القراءة ]

كيحظى تدريس القراءة باىتماـ المؤسسات التربكية؛ كذلؾ      
لما لمقراءة مف أىمية في حياة الفرد كالمجتمع، فيي مف أبرز 
كسائؿ االتصاؿ البشرم، كما أنيا فف لغكم رئيس ذك كظائؼ 

 ].6معرفية كنفسية كاجتماعية ]
مب كاليدؼ األسمى مف القراءة ىك الفيـ القرائي كالذم يتط      

تفاعؿ القارئ مع النص تفاعبلن تككف محصمتو بناء المعنى، 
حيث يقـك القارئ بإضافة معنى عمى النص المقركء بما يتفؽ 
كطبيعة المعمكمات الكاردة في النص مف جية كالخمفية المعرفية 

[ 7لمقارئ كخبرتو بالخصائص األسمكبية لمكاتب مف جية أخرل ]
السمعية بحاجة إلى كال شؾ أف التبلميذ ذكم اإلعاقة 

استراتيجيات تعميمية خاصة؛ لُتمكنيـ مف تحسيف ميارات الفيـ 
القرائي، حيث ُتعد االستراتيجية التي يستخدميا المعمـ مف 
العكامؿ الحاسمة كاليامة في مساعدة التبلميذ عمى اكتساب 

 .الميارات بطريقة سميمة
أحد  (Reciprocal Teaching) كيعد التدريس التبادلي     

االستراتيجيات التدريسية الحديثة عمى الساحة التربكية كاتجاىان 
تربكيان معاصران يقـك عمى تصميـ مكاقؼ تعميمية في صكرة 

 ].8مجمكعات تعاكنية متفاعمة فيما بينيا كبيف المعمـ ]
كيقـك التدريس التبادلي عمى فكرة أف التفاعؿ االجتماعي     

ّعاؿ في عممية التعميـ كالتعمـ؛ أثناء الحكار الصفي لو تأثير ف
حيث يعتمد عمى التعاكف كالمشاركة بيف المتعمميف كاإلدارة 
الجيدة لممناقشات الصفية اعتمادان عمى أربع استراتيجيات فرعية 

، (Questioning) ، كالتساؤؿ(Predicting) كىي التنبؤ
 [9] (Summarizing) ، كالتمخيص(Clarifying) كالتكضيح
التبلميذ ىذه االستراتيجيات األربع تحت إشراؼ المعمـ كيمارس 

كمتابعتو، بحيث يقكمكف بتكقع ما سيرد في النص، كالتساؤؿ عف 
مضمكف النص، كتكضيح الجكانب الغامضة في النص، كأخيران 
تمخيص النص. كىي سيمة التطبيؽ كتتضمف تعممان تعاكنيان مبنيان 

بدكرىـ في العممية  عمى الحكار كالنقاش، حيث يشعر التبلميذ
التعميمية، كما تشجعيـ عمى التفكير أثناء القراءة كتجعؿ تعمميـ 

 ].10ذا معنى، كتمكنيـ مف مراقبة الفيـ القرائي كالتحكـ بو ]
 مشكمة الدراسة. 2

ييدؼ تدريس القراءة إلى تمكيف التبلميذ مف فيـ النصكص     
[. كالفيـ القرائي ىك العمكد 6] القرائية كتحميميا كالحكـ عمييا

الفقرم لكسب المعرفة مف خبلؿ الكتب المدرسية كغيرىا مف 
مصادر العمـ، ما دامت القراءة ىي الكسيمة المستخدمة لذلؾ، 
كما أف الضعؼ في ميارات الفيـ القرائي يؤثر عمى األداء 
األكاديمي ليس في مادة القراءة فحسب بؿ في جميع المكاد التي 

إلى قراءة، لذلؾ يجب االىتماـ بالفيـ القرائي عمى جميع تحتاج 
مستكياتو، كيجب أف يككف التمميذ قادران عمى اإلجابة عمى 

 ].11األسئمة التي تحاكي أنكاع الفيـ القرائي المختمفة ]
كقد الحظ الباحث كجكد ضعؼ في ميارات الفيـ القرائي      

ة استخداـ لدل التبلميذ ذكم اإلعاقة السمعية ككذلؾ قم
االستراتيجيات التي مف شأنيا تحسيف ميارات الفيـ القرائي، كال 
شؾ بأف ىذه الفئة بحاجة إلى استخداـ استراتيجيات تعميمية 
خاصة لُتمكنيـ مف التغمب عمى الصعكبات األكاديمية التي 
يعانكف منيا، كيشير األدب كالدراسات السابقة إلى أثر 

 .في تحسيف ميارات الفيـ القرائي استراتيجية التدريس التبادلي
 أسئمة الدراسة .أ
ىؿ يختمؼ أداء التبلميذ ذكم اإلعاقة السمعية عمى القياس . 1

 البعدم لميارات الفيـ القرائي )عند المستكل الحرفي( باختبلؼ 
 استراتيجية التدريس )تدريس تبادلي، تدريس اعتيادم(؟

معية عمى القياس ىؿ يختمؼ أداء التبلميذ ذكم اإلعاقة الس. 2
البعدم لميارات الفيـ القرائي )عند المستكل االستنتاجي( 
 باختبلؼ استراتيجية التدريس )تدريس تبادلي، تدريس اعتيادم(؟

 فرضيات الدراسة .ب
 ≤ α) 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل). 1

القياس بيف درجات تبلميذ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة عمى 
البعدم لميارات الفيـ القرائي )عند المستكل الحرفي( تعزل 

 (.تدريس اعتيادم –الستراتيجية التدريس )تدريس تبادلي 
 ≤ α) 0.05مستكل)ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند . 2

درجات تبلميذ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة عمى القياس بيف 
ند المستكل االستنتاجي( تعزل البعدم لميارات الفيـ القرائي)ع

 (.تدريس اعتيادم –الستراتيجية التدريس )تدريس تبادلي
 أهمية الدراسة .ج
تنبع أىمية ىذه الدراسة مف حاجة الميداف التربكم في مجاؿ     

التربية الخاصة إلى التطكير كالتنكيع في األساليب كالطرؽ 
كاالستراتيجيات، بيدؼ استخداميا في الكاقع العممي بما ينعكس 
إيجابان عمى تمكيف التبلميذ ذكم اإلعاقة السمعية مف تحسيف 

 ك ػػـ نحػػػر لمعظميػؿ العائؽ األكبميارات الفيـ القرائي، كالتي تشك
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 :التعمـ كزيادة التحصيؿ كتتمثؿ األىمية في جانبيف ىما
 :أكالن: األىمية النظرية

ُتسيـ ىذه الدراسة بمشيئة اهلل في فتح المجاؿ أماـ الباحثيف  -
إلجراء المزيد مف الدراسات عمى التبلميذ ذكم اإلعاقة السمعية 

 .في مكاد دراسية مختمفة
ُتسيـ ىذه الدراسة بمشيئة اهلل في فتح المجاؿ أماـ الباحثيف  -

إلجراء المزيد مف الدراسات عمى التبلميذ ذكم اإلعاقة السمعية 
 .باستخداـ استراتيجية متنكعة

تعد ىذه الدراسة مف الدراسات البكر التي تناكلت أثر  -
 استراتيجية التدريس التبادلي في تحسيف ميارات الفيـ القرائي 

 .لدل التبلميذ ذكم اإلعاقة السمعية
 :ثانيان: األىمية التطبيقية

 .تقديـ اختبار لقياس ميارات الفيـ القرائي -
تقديـ دليؿ لممعمـ الستخداـ التدريس التبادلي مع التبلميذ ذكم  -

 .اإلعاقة السمعية
اإلسياـ في عبلج الضعؼ في ميارات الفيـ القرائي لدل  -

 .السمعيةالتبلميذ ذكم اإلعاقة 
 أهداف الدراسة .د
التعرؼ عمى أثر استراتيجية التدريس التبادلي في تحسيف  -1

ميارات الفيـ القرائي لدل التبلميذ ذكم اإلعاقة السمعية عند 
 .المستكل الحرفي

التعرؼ عمى أثر استراتيجية التدريس التبادلي في تحسيف  -2
السمعية عند ميارات الفيـ القرائي لدل التبلميذ ذكم اإلعاقة 

 .المستكل االستنتاجي
 حدود الدراسة .ه
الحدكد المكضكعية: اقتصرت ىذه الدراسة عمى تطبيؽ  -1

-التدريس التبادلي عمى خمس نصكص قرائية مف منيج لغتي 
لمصفيف الثالث كالرابع االبتدائي، كاختبار لقياس  - كتاب الطالب

كالمستكل ميارات الفيـ القرائي عند المستكل الحرفي 
 .االستنتاجي

الحدكد البشرية: اقتصر تطبيؽ ىذه الدراسة عمى عينة مف  -2
كالذيف يعانكف  -ضعاؼ السمع  –التبلميذ ذكم اإلعاقة السمعية 

 .مف ضعؼ في ميارات الفيـ القرائي
الحدكد الزمانية كالمكانية: اقتصر تطبيؽ ىذه الدراسة عمى  -3

ؿ الدراسي الثاني لمعاـ مجتمع كعينة الدراسة كذلؾ في الفص
 .ق( بمدينة الطائؼ1436/1437)

 مصطمحات الدراسة .و
 Hearing impediment اإلعاقة السمعية

جميع  –الناحية اإلجرائية  –ىي مصطمح عاـ تندرج تحتو مف " 
الفئات التي تحتاج إلى برامج كخدمات التربية الخاصة بسبب 

 كجكد نقص في القدرات السمعية كالتصنيفات الرئيسية ليذه 
 :الفئات ىي

 70أ( األصـ: كىك الفرد الذم يعاني مف نقص سمعي يبدأ ب )
لسمعية، فأكثر بعد استخداـ ديسبؿ بعد استخداـ المعينات ا

المعينات السمعية، مما يحكؿ دكف اعتماده عمى حاسة السمع 
 .في فيـ الكبلـ

ب( ضعيؼ السمع: ىك الشخص الذم يعاني مف فقداف سمعي )
ديسبؿ بعد استخداـ المعينات السمعية، مما  69ك 35يتراكح بيف 

ط " يكاجو صعكبة في فيـ الكبلـ باالعتماد عمى حاسة السمع فق
[12.[ 

 (Reading Comprehension)  الفيـ القرائي
[ الفيـ القرائي بأنيا "عممية ربط خبرة 13عرؼ عبدالبارم ]     

القارئ بالرمز المكتكب، كيشمؿ ىذا الربط إيجاد المعنى مف 
خبلؿ السياؽ، كاختيار المعنى المناسب، كتنظيـ األفكار 

يما بعد في األنشطة المقركءة، كتذكر ىذه األفكار كاستخداميا ف
 .الحاضرة كالمستقبمة
 (Reciprocal Teaching)  التدريس التبادلي

[ بأنيا " تنظيـ لممناقشة يحتكم عمى 14عرفتيا أكزكس ]     
أربع استراتيجيات كىي التنبؤ كالتساؤؿ كالتكضيح كالتمخيص 
يستخدميا المتعمـ لممساعدة عمى فيـ المقركء ككؿ استراتيجية 

 ."ميمان في فيـ المكضكع المقركء ككؿ تمعب دكرا
  طار النظرياإل. 3

 Hearing impediment  اإلعاقة السمعية
تعتبر اإلعاقة السمعية مف اإلعاقات األقؿ حدكثان مقارنتان      

مع غيرىا مف اإلعاقات اال أنيا ذات أثر كبير عمى الفرد 
المصاب بيا كأسرتو كالمحيطيف بو حيث تغيب ىذه اإلعاقة 

[ كال يمكننا كصؼ 15حاسة السمع كىي مف أىـ الحكاس ]
كف معرفة اإلعاقة السمعية كفيما دكف معرفة آلية السمع، كد

[ 16] الظاىر [. كيشير5تشريح الجياز السمعي كفسيكلكجيتو ]
 :إلى أف األذف تتككف مف ثبلثة أقساـ كىي

 :كتتككف مف (The Outer Ear) أكالن: األذف الداخمية
 الغضركفي  ىك الجزء الخارجي الظاىر (Auricle) الصيكاف -أ
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القناة السمعية يفتو استقباؿ المكجات الصكتية، كتكجيييا عبر ظك 
 .كالتي تنتيي بغشاء رقيؽ يسمى الطبمة

 (External Auditory Canal) القناة السمعية الخارجية -ب
كيكجد بيا مادة الصمبلخ المككف مف مادة دىنية تفرز شحفان 
دىنيا ذات إفرازات طرية تمنع التشقؽ كالجفاؼ لغشاء الطبمة 

سمعي  كاذا ازدادت كمية الصمبلخ فيي تؤدم إلى ضعؼ
 .مؤقت

كىك  (Eardrum) أك (Tympanic membrane) الطبمة -ج
غشاء رقيؽ جمدم مف الظاىر كمخاطي مف الداخؿ يسد النياية 

 .الداخمية لمجرل السمع كيفصمو عف األذف الكسطى
كتتككف مف ثبلث   (The Middle Ear):ثانيان: األذف الكسطى

 :عظيمات ىي
احدل العظيمات الثبلث حيث ينطمر  (Malleus) المطرقة -أ

جزء منو في طبمة األذف، أما الجزء اآلخر فيتصؿ بالسنداف مف 
 .الرأس

أحد العظيمات الثبلث التي تشترؾ في  (Incus) السنداف -ب
آلية السمع فيصؿ مف جانب بالمطرقة كمف جانب آخر 

 .بالركاب
أحد العظيمات الثبلث التي تشترؾ في  (Stapes) الركاب -ج

نقؿ الذبذبات الصكتية مف االذف النافذة البيضاكية، كتتصؿ 
قاعدة عظمة الركاب بالنافذة البيضاكية، كتكجد عضمة بيضاكية 
صغيرة متصمة بعظمة الركاب تنقبض بطريقة اتكماتيكية عندما 
تزداد شدة الصكت عف قكة تحمؿ االذف الداخمية فتصؿ االذف 

كؽ استاكيكس كظيفتيا الكسطى بالبمعـك عف طريؽ قناة تسمى ب
ايجاد التعادؿ بيف الضغط الخارجي كالضغط الداخمي الكاقع 

 .عمى طبمة االذف
كتتككف مف ثبلثة  (The Enner Ear) ثالثان: األذف الداخمية

 :أجزاء ىي
كىك الذم يكصؿ ما بيف القكقعة  (Vistibule) الدىميز -أ

 .الجسـ في الفراغالحمزكنية كالقنكات اليبللية ككظيفتو ىك تكازف 
كىك الجزء الخارجي مف األذف  (Cochlea) القكقعة -ب

الداخمية سميت بيذا االسـ؛ ألنيا تشبو مف حيث الشكؿ غطاء 
الحمزكف الذم يشكؿ دكرتيف كنصؼ مممكء بالسائؿ الغني 
، كلمقكقعة فتحتاف ىما النافذة البيضاكية  بالبكتاسيـك كالصكديـك

ييا العصب السمعي المتككف مف ألياؼ كالنافذة الدائرية كيكجد ف
 ز العميا في ػػػالسمعي إلى المراك  الحساس  نقؿ  ميمتيا  عصبية

 .غالدما
كىي  (Samicircular Canals) القنكات شبو اليبللية -ج

عبارة عف عقد ثبلثة ذات تركيب عظمي نصؼ دائرم يتخمميا 
كؿ مف سائؿ كظيفتيا المحافظة عمى التكازف كتتصؿ ىذه العقد ب

القكقعة كالدىميز كأم قصكر فييا يكدم إلى الدكار كالدكخة 
 .كالقصكر السمعي

كعندما تيتز األجساـ يصدر عنيا مكجات صكتية تنتشر       
إلى الخارج بكؿ االتجاىات عمى شكؿ ترددات )حركات إلى 
األماـ كالخمؼ( كيعرؼ عدد الترددات التي يكلدىا الصكت في 

كيستخدـ مصطمح  (Frequency) ذبذبةالثانية الكاحدة بال
لئلشارة إلى مقدار التردد في الثانية الكاحدة  (Hertz) ىيترز

كاألصكات التي نسمعيا عادتان تصؿ إلى األذف عبر اليكاء 
كيمكف أف ينقؿ الصكت عبر السكائؿ كاألجساـ الصمبة أيضان، 

فيي تقاس بكحدة  (Intensity) أما بالنسبة لشدة الصكت
كيسمى الصكت الذم يستطيع اإلنساف  (Decibel) الديسبؿ

 سماعة بصعكبة بالصكت مف مستكل العتبة السمعية
(Thershold Sound)  كتحدث عممية السمع عندما ترتطـ

لى  الذبذبات الصكتي بغشاء الطبمة فيك يتحرؾ إلى األماـ كا 
الخمؼ كعندما تتحرؾ الطبمة تتحرؾ المطرقة المتصمة بيا كىذه 

دكرىا تؤدم إلى اىتزاز السنداف فالركاب كيغطي العظيمة ب
الطرؼ الداخمي مف الركاب النافذة البيضاكية كعندما يتحرؾ فيك 
يؤدم إلى تمكجات في السائؿ المكجكد في القكقعة كعندما 
يتحرؾ السائؿ في القكقعة فيك يؤدم إلى انحناء الخبليا الشعرية 

تنشيط النيايات  المكجكدة في عضك ككرتي كذلؾ يقكد بدكرة إلى
العصبية التي تقـك بأرساؿ سياالت أك إشعارات عصبية عبر 
العصب السمعي إم الدماغ )الفص الصدغي( لتتـ معالجة 

 ].5] المعمكمات السمعية كتفسيرىا
كتصنؼ اإلعاقة السمعية عدة تصنيفات كمف أكثر تمؾ       

عمر التصنيفات انتشاران ىي تمؾ التصنيفات التي تعتمد عمى ال
الزمني عند حدكث االصابة، ككذلؾ مقدار الخسارة السمعية 

 ].17كمكاف اإلصابة كفي ما يمي شرح لكؿ تصنيؼ ]
أكالن: تصميـ اإلعاقة السمعية تبعان لمعمر الزمني الذم حدثت فيو 

 .اإلعاقة
 :كىنا يمكف التمييز بيف نكعيف مف اإلعاقة السمعية كىي      

       الصمـ الكالدم أك الصمـ قبؿ تعمـ المغة كىذه الفئة  -أ
 اب المغة ػػػػؿ اكتسػػمف المعاقيف سمعيان فقدت قدرتيا عمى السمع قب
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 .المنطكقة أك قبؿ سف الثالثة
الصمـ بعد تعمـ المغة كىذه الفئة فقدت قدرتيا السمعية  -ب

 .بشكؿ جزئي أك كمي بعد اكتساب المغة المنطكقة
 :ثانيان: تصنيؼ اإلعاقة السمعية تبعان لمقدار الخسارة السمعية

كيعتمد ىذا التصنيؼ عمى درجة فقداف السمع أك الخسارة 
  :السمعية مقاسة بالديسبؿ كتنقسـ إلى

 mild Hearing Impaired اإلعاقة السمعية البسيطة -أ
ديسبؿ  39-20كتبمغ الخسارة السمعية عند ىذه الفئة ما بيف 

و التمميذ في ىذه الفئة صعكبات في السمع، كلكنو يستطيع كيكاج
التعمـ في المدرسة العادية مع بعض الصعكبات التي يمكف 

 .التغمب عمييا باستخداـ معينات سمعية
 Moderately Hearing)  اإلعاقة السمعية المتكسطة -ب

impaired) كتبمغ الخسارة السمعية عند ىذه الفئة ما بيف  
كيكاجو التبلميذ في ىذه الفئة صعكبات كبيرة ديسبؿ  40-69

 .في فيـ الكبلـ
 Severely Hearing اإلعاقة السمعية الشديدة -ج

Impaired  كيكاجو  89-70كتبمغ الخسارة السمعية ما بيف
التبلميذ في ىذه الفئة صعكبات كبير في النطؽ كالكبلـ ككذلؾ 

 .صعكبة في االستفادة مف المعينات السمعية
 :التصنيؼ عمى أساس مكاف اإلصابة ثالثان:
كيعتمد ىذا التصنيؼ عمى تحديد الجزء المصاب مف     

السمعي المسؤكؿ عف اإلعاقة السمعية كتنقسـ تبعان لذلؾ  الجياز
 :اقساـ ةإلى أربع

 (Conductive Hearing Loss) فقداف السمع التكصيمي -أ
كتحدث ىذه اإلصابة نتيجة لخمؿ في األذف الخارجية أك 
الكسطى، مما يؤدم إلى عدـ كصكؿ المكجات الصكتية إلى 
األذف الداخمية كيجد المصاب بيذه الحالة صعكبة في سماع 
األصكات المنخفضة كال يتجاكز الفقداف السمعي في ىذه الحالة 

 .ديسبؿ 60
 فقداف السمع الحس عصبي -ب

 (Sensorineural Hearing Loss) كتحدث اإلعاقة السمعية
في ىذه الحالة بسبب خمؿ في األذف الداخمية أك العصب 
السمعي، كنتيجة لذلؾ تحدث مشكمة في تحكيؿ المكجات 
الكيربائية داخؿ القكقعة، أك قد تحدث مشكمة في العصب 

 .السمعي كلذلؾ ال يتـ نقؿ المكجات الكيربائية إلى الدماغ
 كتحدث  (Mixed Hearing Loss) طػػسمع المختمداف الػفق -ج

ىذه اإلعاقة نتيجة إلصابة األذف الخارجية أك الداخمية أك األذف 
الكسطى كالعصب السمعي، كنتيجة لذلؾ يحدث خمؿ في الجياز 

 .السمعي بأكممو
كتحدث  (Hearing Loss Central) فقداف السمع المركزم -د

تكصيؿ السياالت العصبية ىذه اإلعاقة نتيجة لخمؿ يحكؿ دكف 
مف جذع الدماغ إلى القشرة السمعية المكجكدة في الفص 
الصدغي في الدماغ كذلؾ نتيجة تمؼ دماغي ك أكراـ أك عكامؿ 

 ].17كالدية مكتسبة. ]
كمف المعركؼ أف التدخؿ المبكر يمعب دكران حيكيان كبارزا       

فة عامة في منع أك التقميؿ مف اآلثار السمبية لئلعاقات بص
كلئلعاقة السمعية بصفة خاصة، كلذلؾ يقع عمى كاىؿ أكلياء 
األمكر كالمعمميف في المدارس كاجب الكشؼ عف اإلعاقة 
السمعية لدل التمميذ، كمف أجؿ ذلؾ كضع األخصائيكف عددان 
مف المؤشرات كالمظاىر السمككية التي تشير إلى كجكد أك 

المثاؿ ادارة الرأس  احتماؿ حدكث إعاقة سمعية كمنيا عمى سبيؿ
أحرار كظيكر افرازات صديدية مف األذف عند األصغاء لمكبلـ، 

في الصيكاف، ككذلؾ التشتت كاالرتباؾ عند حدكث أصكات 
جانبية، كالميؿ لمحديث بصكت مرتفع، كالحرص عمى االقتراب 
مف مصدر الصكت كرفع صكت التمفاز كالمذياع بشكؿ مزعج 

 ].18] لآلخريف
التبلميذ ذكم اإلعاقة السمعية مف انخفاض في  كيعاني      

مستكل التحصيؿ الدراسي مقارنو بالتبلميذ العادييف عمى الرغـ 
مف عدـ انخفاض نسبة ذكائيـ كما أف القراءة ىي األكثر تأثران 
بيذه اإلعاقة خاصة مع غياب استخداـ اساليب التدريس الحديثة 

[4.[ 
  (Reading Comprehension) الفيـ القرائي

عممية نشطة تتطمب التفاعؿ المقصكد كاليادؼ بيف  ككى      
القارئ كالنص القرائي، كعند محاكلة فيـ مكاد محددة فالقراء 
يحاكلكف التكفيؽ بيف المعمكمات الكاردة في المادة المطبكعة 
كالخبرة السابقة، حتى يتـ استنتاج معمكمات كمعارؼ جديدة 

ؿ الفيـ القرائي عمى التفكير، تستخرج مف خبلؿ القراءة، كيشتم
كما أف الخبرة السابقة كاالىتمامات تؤثر في الفيـ ككمما استطاع 
القارئ أف يدمج المعمكمات الحديثة مع المعمكمات التي لديو فإنو 

 ].19سكؼ يحصؿ عمى خبرات كمعمكمات فريدة ]
كييدؼ الفيـ القرائي إلى فيـ المعنى أك الفكرة أك الداللة       
الرسالة التي يقصد الكاتب إيصاليا كيتـ ذلؾ مف خبلؿ أك 
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عممية عقمية ذىنية نشطة، يتداخؿ كيتفاعؿ فييا عكامؿ لغكية، 
دراكية ] [. كيعتمد الفيـ القرائي عمى اإلدراؾ 20كمعرفية، كا 

العقمي أكثر مف اعتماده عمى اإلدراؾ الحسي؛ فعمى الرغـ مف 
مكتكبة إال أنو يتطمب أنو يبدأ بإدراؾ حسي لرمكز الكممات ال

[ كما يعتمد الفيـ 21التركيز كاالنتباه كتحميؿ العناصر كتركيبيا ]
 :القرائي عمى ثبلثة مككنات أساسية كىي

فيـ المفردات: حيث يجب عمى القارئ استيعاب مفردات  -1
النص كاستخبلص معانييا كتفسيرىا، استنادان إلى خمفيتو 

 .المعرفية
فيـ الجممة: حيث يسعى القارئ إلى فيـ الجممة كعبلقتيا  -2

 بالجممة التي سبقتيا، كالمعرفة التي يمتمكيا القارئ في ىذا 
 .المجاؿ بقكاعد النحك تزيد مف قدرتو عمى استيعاب الجممة

فيـ الفقرة: الفقرة عبارة عف مجمكعة مف الجمؿ تترتب مع  -3
في ىذا المستكل أف  بعضيا لتعطي فكرة رئيسية، كعمى القارئ

يفيـ الجمؿ كيدرؾ تنظيميا كترتيبيا كالعبلقات التي بينيا حتى 
 ].22يتمكف مف استيعاب النص ]

كيتضمف الفيـ القرائي عددان مف المستكيات، تتبع تسمسبلن      
ىرميان، حيث يعتمد الفيـ في المستكيات العميا عمى نجاح القارئ 

تمؼ الباحثكف في تصنيؼ في فيـ المستكيات الدنيا، كقد اخ
الفيـ القرائي مف حيث عدد مستكياتو كمسمياتيا، كمياراتيا، إال 
أنو يمكف مبلحظة تشابو كبير بيف ىذه التصنيفات كالميارات 

 ].23المتضمنة في مستكياتيا المختمفة ]
كاليدؼ مف تحديد مستكيات الفيـ القرائي ىك تسييؿ ميمة      

يس القراءة، كفي استخداـ المعمـ في إعداد أىداؼ تدر 
استراتيجيات التدريس التي تساعد عمى تنمية قدرة التبلميذ فيـ 
المادة المقركءة كتحديد نكع الخبرات التي ينبغي أف يقدميا المعمـ 
لتحسيف قدرات التبلميذ عمى الفيـ كما كتساعد في صياغة 
 األسئمة بطريقة سميمة تتناسب مع النتائج التي يرغب المعمـ في

[ كيعاني بعض التبلميذ ذكم اإلعاقة 23] الحصكؿ عمييا
السمعية مف مشكبلٍت في ميارات الفيـ القرائي تتمثؿ في عدـ 
القدرة عمى تحديد األفكار األساسية في النص، كعدـ القدرة عمى 
تحديد تسمسؿ األحداث كاألفكار، كصعكبة في فيـ المعاني 

تاج كالتنبؤ كتككيف الكاردة في النص كعدـ القدرة عمى االستن
اآلراء حكؿ النص القرائي كبالتالي عدـ القدرة عمى اإلجابة عف 

 .أسئمة محددة
 كسبب الضعؼ في ميارات الفيـ القرائي يقع جزء كبير منو      

عمى المعمـ مف خبلؿ االستراتيجية التي يتبعيا في تنفيذ المكاقؼ 
ميذ عمى النطؽ التعميمية، فإذا كاف تركيز المعمـ عمى تدرب التم

الصحيح لما يراه مف رمكز مكتكبة، كال يركز عمى فيـ ما تحممو 
ىذه الرمكز مف معاف في أغمب األحياف، فإف ذلؾ سيؤدم حتمان 
إلى تراكـ الضعؼ ليمتد إلى كؿ مياديف المعرفة مما يؤدم 
لى عدـ نمك   بالتالي إلى صعكبات في ميارات الفيـ القرائي، كا 

 ].24لدل التمميذ ]الخبرات أك عمقيا 
كيركز التشخيص النكعي لصعكبات الفيـ القرائي عمى      

استبعاد الحاالت التي تعاني مف مشكبلت في فؾ الرمكز حيث 
يحتاج التمميذ أكالن إلى ميارة فؾ الرمكز؛ حتى يتـ تصنيفو بأنو 

كيعتمد قياس  [25يعاني مف صعكبات في الفيـ القرائي ]
عمى قياس قدرات التبلميذ في فيـ ما قامكا ميارات الفيـ القرائي 

بقراءتو، إذ يكجد أعداد كبيرة مف التبلميذ يستطيعكف القراءة كفؾ 
الرمكز الظاىرة، إال أنيـ ال يستطيعكف فيـ ما قامكا بقراءتو كمف 
الميـ عند القياس التعرؼ عمى بعض القدرات الخاصة عند 

ي ذلؾ كتركيز االنتباه التبلميذ كاالستعداد لمقراءة، كبذؿ الجيد ف
عمى النص، كتتعدد أساليب قياس ميارات الفيـ القرائي كمف 
أىميا: تقديـ أسئمة لمتبلميذ حكؿ ما قامكا بقراءتو، كطبيعة 
األسئمة تككف اختياران مف متعدد أك التكممة الجمؿ، حيث تحتكم 
األسئمة عمى عناصر كخصائص النص مثؿ ذكر التفاصيؿ أك 

كرة الرئيسية أك إصدار أحكاـ، كما يمكف القياس التسمسؿ أك الف
 ].26بالطريقة الشفكية ]

 National)2000كقد حددت الجمعية الكطنية لمقراءة )      

Reading Panel  عددان مف االستراتيجيات األساسية لتدريب ،
كتطكير ميارات الفيـ القرائي معتمدة عمى أسس عممية ثابتة 

ـ التعاكني، كالسؤاؿ كالجكاب كبناء كىي: مراقبة الفيـ كالتعم
القصة كالتمخيص، كما أف تدريب التبلميذ ذكم االحتياجات 
الخاصة يتطمب نكعان مختمفان مف التدريب غير الشكؿ التقميدم 
الذم يحتاجو المتعمـ العادم، كىـ يحتاجكف إلى مناىج خاصة 

 ].27تتضمف استراتيجيات مختمفة ]
 Reciprocal Teaching) : التبادلياستراتيجية التدريس 

Strategy) 
ركز عمماء النفس التربكم عمى أىمية تكظيؼ اإلنساف      

الستراتيجياتو المعرفية بغية الفيـ كالمعرفة، كما نادكا أيضا 
بضركرة كعيو لما يكظفو مف استراتيجيات كالتحكـ بيا كتكجيييا 

حكـ، الكجية الصحيحة، كىذه العمميات مف الكعي، كالت
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 كالضبط، كالتكجيو، عرفت باسـ استراتيجيات ما كراء المعرفة
(Metacognitive Strategies)  كىي كعي المتعمـ بالعمميات

العقمية التي يكظفيا في معالجتو لميمة ما كضبطيا كالتحكـ 
بيا، كتمعب ما كراء المعرفة دكران ميما في التفكير اإلنساني كحؿ 

أنيا تساعد عمى إنجاز األىداؼ المشكبلت بصكرة أفضؿ، كما 
 ].28كتحسيف عمميات التعمـ ]

كالتعمـ عممية اجتماعية تحدث في ثنايا التفاعؿ المتبادؿ       
بيف األشخاص الذيف يعيشكف في بيئة تعاكنية تنفتح العناصر 
البشرية فييا عمى بعضيا البعض بيدؼ بناء معارؼ كمفاىيـ 

ر مف ككنيا نشاطان فرديان يقـك مشتركة ألف العممية التعميمية أكب
بو التمميذ كحسب؛ فالتفاعبلت االجتماعية كاأللفة التي تتـ بيف 
التمميذ كالمعمـ كبيف التبلميذ أنفسيـ عناصر أساسية في إحداث 
عممية التعمـ، كقد نشأت استراتيجية التدريس التبادلي في األصؿ 

ف خبلؿ حكار كأسمكب لتعميـ القراءة كالتي ترل أف التعمـ يتـ م
اجتماعي بيف المعمـ كالتمميذ كبيف التبلميذ أنفسيـ؛ حيث 
يتبادلكف أدكار القيادة في إدارة الحكار حكؿ المكاد الدراسية 

[29.[ 
كقد تـ تطكير استراتيجية التدريس التبادلي عمى يد      

 Palincsar & Brown العالمتاف األمريكيتاف بالينسكار كبراكف
بتطبيؽ ىذه االستراتيجية عمى التبلميذ بيدؼ  كقامتا 1984عاـ 

[ كتعد ىذه االستراتيجية بديبلن عف 30زيادة الفيـ القرائي ]
التدريس المباشر الذم يقـك عمى إعطاء المعمكمات لممتعمميف 
مباشرة مف المعمـ، حيث يتـ في التدريس التبادلي تقسيـ التبلميذ 

اش فيما بينيـ، إلى مجمكعات صغيرة كيقكمكف بالحكار كالنق
 ].31كيقـك المعمـ بالتشجيع كالمساندة المنظمة ]

كيتـ تعمـ استراتيجية التدريس التبادلي كتطبيقيا كنشاطات       
مكممة لبعضيا البعض، كالتي يمكف استخداميا بمركنة باالعتماد 
عمى حاجات القارئ كمتطمبات النص بدال مف العممية التي تقاد 

تككف فييا مشاركة التمميذ مفتقدة لمتعزيز،  مف قبؿ المعمـ كالتي
[ كيقـك التدريس التبادلي 32كيسيؿ فييا تشتت انتباه التبلميذ ]

  (Predicting)عمى أربع استراتيجيات فرعية ىي: التنبؤ
 (Clarifying) كالتكضيح (Questioning) كالتساؤؿ
حيث يقـك المعمـ أكال بأداء ىذه  (Summarizing) كالتمخيص

تراتيجيات الفرعية كنمكذج أماـ التبلميذ ثـ تنتقؿ المسئكلية االس
تدريجيان إلى التبلميذ لبلعتماد عمى أنفسيـ، كيشارؾ جميع 
التبلميذ في األنشطة المتعمقة باالستراتيجيات الفرعية، كالتي 

تككف عمى شكؿ نقاش تبادلي يساعد عمى بناء المعنى لمنص 
الستراتيجيات الفرعية لمتدريس [. كيتـ التدريب عمى ا30المقركء ]

التبادلي كتطبيقيا كنشاطات مكممة لبعضيا بعضان، كالتي يمكف 
استخداميا بمركنة باالعتماد عمى حاجات القارئ كمتطمبات 
النص، بدالن مف العممية التي تقاد مف قبؿ المعمـ كالتي تككف 
مشاركة التبلميذ فييا مفتقدة لمتعزيز، كمف السيؿ فييا تشتيت 

[ كيمكف تكضيح االستراتيجيات الفرعية التي 33نتباه التبلميذ ]ا
 :تتضمنيا استراتيجية التدريس التبادلي كالتالي

كيقصد بو أف يتكقع التمميذ ما سيتضمنو   (Predicting):التنبؤ
النص مف معمكمات كأفكار، كىذا يتأتى بعد مسح النص، 

ة، كما يحتكيو كاالطبلع عمى العنكاف الرئيس، كالعناكيف الفرعي
مف أشكاؿ كرسـك كتكضيحات، مستفيدا مف خبراتو السابقة حكؿ 

[. كيساعد التنبؤ التبلميذ في كضع ىدؼ لمقراءة 10المكضكع ]
كفي مراقبة الفيـ القرائي كيسمح ليـ بالتفاعؿ األكبر مع النص 

[34.[ 
كيقصد بو قياـ التبلميذ بطرح أسئمة  (Questioning): التساؤؿ

بعض حكؿ النص المقركء، كأىـ األفكار الكاردة فيو لبعضيـ ال
كمحاكلة اإلجابة عنيا، كذلؾ يساعد التبلميذ عمى تحميؿ المادة 
المقركءة كتعميؽ فيـ المقركء، كاكتساب ميارة صياغة األسئمة 
ذات المستكيات العميا مف التفكير، ككذلؾ تنمية ميارة المكازنة 

[ كعندما يكلد القارئ 35] بيف المعمكمات الميمة كغير الميمة
أسئمة حكؿ ما يقرأ؛ فإنو بذلؾ يحدد درجة أىمية المعمكمات 
المتضمنة بالنص، كصبلحيتيا أف تككف محكر تساؤالت، كما 
أنو يكتسب ميارة صياغة األسئمة ذات المستكيات العميا مف 
التفكير، كما يساعد عمى تحميؿ المادة المقركءة كتنمية ميارات 

 ].36المعمكمات الميمة كغير الميمة ]التمييز بيف 
 كفيو يتنبو التبلميذ إلى ما يمكف أف  (Clarifying): التكضيح

يجعؿ المادة صعبة الفيـ ككجكد فكرة غامضة، أك مفاىيـ غير 
مألكفة، أك صكر لـ يعتد عمييا، أك مفردات مبيمة، كىذا يحفزىـ 

يسعفو مخزكنو عمى استخداـ العمميات العقمية العميا، كحيف ال 
المعرفي يسأؿ معممو، كيحاكر زمبلءه، كربما استعاف بمرجع 

[. كيساعد التكضيح التبلميذ عمى مراقبة الفيـ 10] خارجي
كعمى تحديد المشكبلت التي يكاجيكنيا في فيـ أجزاء النص أك 

 ].37في استخراج الكممات الصعبة ]
ما كيقصد بو تعبير التبلميذ ع (Summarizing): التمخيص

فيمكه بأسمكبيـ الشخصي، ككمماتيـ الخاصة؛ ليصمكا إلى لب 
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[. 10المكضكع بعد تجريده مف الزكائد كاإلضافات كالتكرار ]
كيتيح التمخيص الفرصة أماـ القارئ لتحديد األفكار الرئيسة في 
النص المقركء، كأيضان إحداث تكامؿ بيف المعمكمات الميمة في 

دراؾ ال  ].37عبلقة بينيا ]النص مف خبلؿ تنظيـ كا 
تقاف       كليس اليدؼ الرئيس مف التدريس التبادلي ىك تعميـ كا 

االستراتيجيات الفرعية األربع؛ كلكف تستخدـ ىذه االستراتيجيات 
كأدكات لتدريس التبلميذ كيفية البحث عف المعنى كمراقبة ما يتـ 

 ].26تعممو لمكصكؿ إلى فيـ أعمؽ لمنص المقركء ]
[ مجمكعة مف الخطكات الميمة 38] مكفمف كألفكتعدد مك      

التي يجب أف يقـك بيا المعمـ مع التبلميذ عند استخداـ 
 :استراتيجية التدريس التبادلي كىي

أ. يقـك المعمـ في البداية بشرح االستراتيجيات األربع كنمذجتيا  
 .عمميان أماـ التبلميذ

ستراتيجيات ب. يقـك المعمـ بتدريب التبلميذ عمى ممارسة اال 
 .األربع كالتأكد مف استيعابيـ كقدرتيـ عمى ممارستيا

 -يقـك المعمـ بتكزيع األدكار عمى أفراد المجكعة )القائد  ج. 
 (.الُممخص –الُمكضح  –الُمتسائؿ  –الُمتنبئ 

تكزيع النص المطمكب قراءتو بحيث يؤدم كؿ فرد في  د. 
 .المجمكعة ميمتو المطمكبة منو

التبادلي داخؿ المجمكعات حكؿ النص المقركء  ق. بدء الحكار 
بحيث يدير القائد الحكار كيقـك كؿ تمميذ بالمجمكعة بعرض ما 

 .تكصؿ إليو حسب الميمة المككمة إليو
يقـك المعمـ بمتابعة المجمكعة كما يدكر فييا مف حكار مع  ك. 

 .تقديـ الدعـ كالمساندة إذا احتاج التبلميذ لذلؾ
 .بعرض ما تكصمت إليو حكؿ النص المقركء ز. تقـك المجمكعة 

[ إلى أنو يجب عمى المعمميف كالتبلميذ عند 14كتشير أكزكس ] 
استخداـ استراتيجية التدريس التبادلي مراعاة ثبلثة أمكر لتحسيف 

 :األداء، كلمتغمب عمى المعكقات التي قد يكاجيكنيا كىي
عدة كيقصد بو مسا (Scaffolding) أ. المساندة أك الدعـ 

التمميذ في االنتقاؿ إلى مستكل معرفي أفضؿ، كعادة ما يكفر 
المعمـ ىذه المساعدة، كلعؿ نمذجة المعمـ لبلستراتيجيات الفرعية 
األربعة كالتدخؿ في الكقت المناسب ىي المساندة كالدعـ 

 .األفضؿ الذم يمكف أف يتمقاه التمميذ
صكت التفكر ب (Thinking Aloud) ب. التفكير بصكت عاؿ   

عاؿ  يعد فرصة جيدة لرفع مستكل التحصيؿ لدل التبلميذ 
بد  فالتدريس التبادلي استراتيجية قائمة عمى النقاش كالحكار كال

أف يتـ التفكير بصكت عاؿ  عند االستراتيجيات الفرعية مما يتيح 
 .لمتبلميذ فيـ النص بشكؿ أكبر

ؼ يعد تكظي (Cooperative Learning) ج. التعمـ التعاكني 
التعمـ التعاكني استراتيجية ذات فاعمية، إذ يتصدل أحد التبلميذ 
لمتنبؤ، كيقـك الثاني بطرح األسئمة، كيقـك الثالث بالتكضيح في 
حيف يقـك الرابع بالتمخيص كىكذا يتناقش كيتحاكر التبلميذ 

 .متعاكنيف فيما بينيـ
 الدراسات السابقة. 4

[ إلى بياف أىمية تعزيز 30كبراكف ] ىدفت دراسة بالنسكار     
الفيـ كأنشطة مراقبة الفيـ باستخداـ التدريس التبادلي لدل 
عينتيف مف تبلميذ الصؼ السابع الذيف يكاجيكف ضعفان ضمف 
بيئة الصؼ، كالتبلميذ ذكم صعكبات القراءة الممتحقيف بغرؼ 

( تمميذان 24المصادر، حيث تككنت عينة الدراسة األكلى مف )
ميذة مكزعيف في أربع مجمكعات: استخدمت المجمكعة كتم

األكلى التدريس التبادلي، في حيف استخدمت المجمكعة الثانية 
طريقة تحديد المعمكمات، بينما استخدمت المجمكعة الثالثة 
اختبارات التقييـ اليكمي فقط دكف تدخؿ، كاستخدمت المجمكعة 

كنت عينة الدراسة الرابعة االختبارات التمييدية داخؿ الصؼ، كتك
( تمميذان كتمميذة مكزعيف في أربع مجمكعات 21الثانية مف )

( مف التبلميذ كالمجمكعة 7حيث ضمت المجمكعة األكلى )
( مف 4( مف التبلميذ كالمجمكعة الرابعة )5الثانية كالثالثة )

التبلميذ كتـ تدريس مجمكعتيف باستخداـ التدريس التبادلي 
ريقة االعتيادية. أظيرت النتائج أف كمجمكعتيف باستخداـ الط

التبلميذ الذيف استخدمكا التدريس التبادلي كانكا أكثر تفاعبلن مع 
النص كأظيركا تحسنان كبيران في نكعية الممخصات، كاألسئمة التي 
طرحكىا، كارتفاعان في تحصيميـ عمى اختبار ميارات الفيـ 

 .بالطرؽ األخرلالقرائي، مقارنة بالتبلميذ الذيف تمقكا التدريس 
[ دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى فاعمية 39] كأجرل ليدرر     

( تمميذان كتمميذة مف 128التدريس التبادلي لدل عينة مككنة مف )
الصفكؼ الرابع كالخامس كالسادس، كتـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف 
مجمكعة ضابطة استخدمت التدريس االعتيادم كمجمكعة 

التبادلي. أظيرت النتائج تحسنان في  تجريبية استخدمت التدريس
أداء المجمكعة التجريبية في ميارات الفيـ القرائي مقارنة 

 .بالمجمكعة الضابطة
[ فقد ىدفت إلى التعرؼ عمى أثر 40أما دراسة تاكاال ]     

التدريس التبادلي في تحسيف ميارات الفيـ القرائي في التعميـ 
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( تمميذان مف 25سة مف )العاـ كالخاص؛ حيث تككنت عينة الدرا
( تبلميذ ممف 10الصفيف الرابع كالسادس مف التعميـ العاـ ك)

يعانكف مف صعكبات تعمـ في فمندا، كقد كظفت الباحثة خطكات 
( 15التدريس التبادلي مدة خمسة أسابيع درس فييا التبلميذ )

نص قرائي، ثـ قامت الباحثة بتطبيؽ اختبار بعدم يقيس 
ائي. أظيرت النتائج تحسف أداء التبلميذ في ميارات الفيـ القر 

اختبار الفيـ القرائي بفضؿ التدريس التبادلي، ككذلؾ ردكد فعؿ 
إيجابية في المقاببلت التي تـ إجراؤىا مع التبلميذ كالمعمميف؛ 

 .حيث كاف يسرىـ استخداـ التدريس التبادلي
[ دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى أثر 41كما أجرل تكد ]      
تدريس التبادلي في تحسيف الفيـ القرائي كالحصيمة المغكية لدل ال

تبلميذ الصؼ الرابع، كقد طبقت الدراسة عمى أربعة تبلميذ مف 
ذكم التحصيؿ المنخفض، حيث تمقكا التدريب باستخداـ 
استراتيجية التدريس التبادلي لمدة ستة أسابيع، أظيرت نتائج 

الحصيمة المغكية لدل ثبلثة الدراسة تحسف ميارات الفيـ القرائي ك 
 .تبلميذ في حيف أف لـ يحدث تغيير لدل التمميذ الرابع

[ إلى التعرؼ عمى أثر برنامج 42كىدفت دراسة عيسى ]     
تدريبي باستخداـ التدريس التبادلي لدل التبلميذ ذكم صعكبات 

( تمميذان مف ذكم 69الفيـ القرائي، كتككنت عينة الدراسة مف )
ـ القرائي مف مستكل الصؼ الخامس في مدينة صعكبات الفي

أسيكط، كتـ تقسيـ التبلميذ إلى مجمكعة ضابطة تككنت مف 
( تمميذان، كقاـ 40( تمميذان كمجمكعة تجريبية تككنت مف )29)

الباحث بإعداد اختبار لقياس ميارات الفيـ القرائي. أظيرت 
النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لصالح المجمكعة 

 .لتجريبية التي درست باستخداـ التدريس التبادليا
[ ىدفت إلى بناء برنامج تدريبي 42أما دراسة بني خالد ]     

باستخداـ التدريس التبادلي كاستقصاء أثره في تحسيف الفيـ 
( تمميذان كتمميذة مف 60القرائي، حيث تككنت عينة الدراسة مف )

كزيعيـ بشكؿ الصؼ الرابع األساسي في األردف، حيث تـ ت
متساكم عمى مجمكعتيف تجريبية كضابطة، كقد درست 
المجمكعة التجريبية كالمككنة مف شعبتيف كاحدة لمذككر كاألخرل 
لئلناث باستخداـ التدريس التبادلي، كدرست المجمكعة الضابطة 
كالمككنة مف شعبتيف كاحدة لمذككر كاألخرل لئلناث بالطريقة 

اء اختبار في ميارات الفيـ القرائي. االعتيادية، كقاـ الباحث ببن
أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى اختبار 
الفيـ القرائي لصالح المجمكعة التجريبية التي درست باستخداـ 

التدريس التبادلي، كأشارت النتائج إلى عدـ كجكد فركؽ ذات 
داللة إحصائية تعزل لمتغير الجنس أك التفاعؿ بيف الجنس 

 .ريقة التدريسكط
[ دراسة ىدفت إلى تحسيف 43كأجرل تشك كانج كأحمد ]     

ميارات الفيـ القرائي لدل تبلميذ الصؼ السادس باستخداـ 
( 68التدريس التبادلي في ماليزيا، كتككنت عينة الدراسة مف )

تمميذان كتمميذة ممف يعانكف مف صعكبات تعمـ كزعكا في أربع 
كمجمكعتيف تجريبية، كتـ إعداد مجمكعات، مجمكعتيف ضابطة 

( دركس في القراءة. 9اختبار لمفيـ القرائي، كبرنامج مككف مف )
أظيرت النتائج تحسنان في أداء التبلميذ في اإلجابة عف المياـ، 

 .كارتفاعان في استخداـ الكممات الدالة عمى التدريس التبادلي
فاعمية  [ بدراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى44كقاـ الخكالدة ]     

برنامج تعميمي قائـ عمى استراتيجية التدريس التبادلي لتحسيف 
ميارات الفيـ القرائي لدل التمميذات ذكات صعكبات التعمـ 
 بالمرحمة األساسية في األردف، حيث تككنت عينة الدراسة مف

( تمميذة تـ تكزيعيف بالتساكم في مجمكعتيف تجريبيك 30)
ـ استخداـ ثبلثة نصكص كضابطة كلتحقيؽ أىدؼ الدراسة ت

قرائية مف محتكل المناىج الدراسية في الصفكؼ الثالث كالرابع 
كالخامس األساسي كذلؾ لمتأكد مف مدل امتبلؾ ميارات القراءة 
الصحيحة، كاختبار ميارات الفيـ القرائي كالبرنامج التعميمي 
القائـ عمى استراتيجية التدريس التبادلي لتحسيف ميارات الفيـ 

ائي. أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف القر 
متكسط عبلمات أفراد المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في 
ميارات الفيـ القرائي عمى االختبار البعدم تعزل لمبرنامج 
التعميمي، كلصالح المجمكعة التجريبية كأيضا عدـ كجكد فركؽ 

لمجمكعة ذات داللة إحصائية بيف متكسط عبلمات أفراد ا
التجريبية في ميارات الفيـ القرائي عمى االختبار البعدم في 
الصفكؼ الثالث كالرابع كالخامس تعزل لمتغير الصؼ الدراسي، 
كما أشارت النتائج إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية 
بيف متكسطات عبلمات تمميذات المجمكعة التجريبية في ميارات 

البعدم كعبلمتيـ عمى اختبار المتابعة  الفيـ القرائي في االختبار
 .تعزل لمتغيرم البرنامج التعميمي كالصؼ الدراسي

[ إلى مقارنة فاعمية 45] كما ىدفت دراسة العبدالبلت     
التدريس المباشر كالتدريس التبادلي في تحسيف ميارات الفيـ 

( تمميذان كتمميذة مف 30القرائي حيث تككنت عينة الدراسة مف )
الصؼ الخامس ممف تـ تشخيصيـ بأنيـ يعانكف مف صعكبات 



         
 

305 

التعمـ في القراءة كممتحقيف بغرؼ المصادر في األردف، كتـ 
اكم إلى ثبلث مجمكعات، حيث درست المجمكعة تكزيعيـ بالتس

التجريبية األكلى باستخداـ التدريس المباشر، كالمجمكعة 
التجريبية الثانية باستخداـ التدريس التبادلي، كالمجمكعة الثالثة 
)المجمكعة الضابطة( درست بالطريقة االعتيادية، كقاـ الباحث 

ي كاألخر بعدم بإعداد اختباريف في الفيـ القرائي أحدىما قبم
لقياس مستكل التحسف في ميارات الفيـ القرائي. أظيرت النتائج 
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عمى االختبار البعدم بيف 
المجمكعة التجريبية األكلى، التي درست باستخداـ التدريس 
المباشر كالمجمكعة التجريبية الثانية التي درست باستخداـ 

مكعة الضابطة التي درست بالطريقة التدريس التبادلي، كالمج
االعتيادية لصالح المجمكعة التجريبية الثانية التي درست 
باستخداـ التدريس التبادلي، مما يشير إلى أف التدريس التبادلي 
كاف أكثر فاعمية في تحسيف ميارات الفيـ القرائي مف التدريس 

 .المباشر كالطريقة االعتيادية
[ بدراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى 3] كما قامت الحكارم      

أثر التدريس التبادلي في تحسيف ميارات الفيـ القرائي حيث 
( تمميذان كتمميذة تـ تكزيعيـ 60) تككنت عينة الدراسة مف

بالتساكم في مجمكعتيف تجريبو كضابطة، كمتكسط اعمارىـ 
( سنة، كقامت الباحثة بإعداد اختبار لمفيـ القرائي 9.6)

ؽ القبمي كالبعدم كالمتابعة، كتـ تصميـ سجؿ ألغراض التطبي
( جممة ألغراض متابعة استخداـ 12متابعة لمطمبة مككف مف )

الجمؿ الدالة عمى التدريس التبادلي طكاؿ مدة الدراسة. أظيرت 
النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل إلى استخداـ 

صائية التدريس التبادلي في حيف ال تكجد فركؽ ذات داللة إح
تعزل لمتغير الجنس، أك التفاعؿ بيف طريقة التدريس كالجنس 
عمى القياس البعدم، كما أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ ذات 
داللة إحصائية بيف االختبار البعدم كاختبار المتابعة لممجمكعة 

 .التجريبية
  التعقيب عمى الدراسات السابقة

جنبية كالتي استخدمت بعد استعراض الدراسات العربية كاأل      
استراتيجية التدريس التبادلي في تحسيف ميارات الفيـ القرائي 

 :يمكف استنتاج ما يمي
تحسف أداء التبلميذ في ميارات الفيـ القرائي نتيجة استخداـ  أ. 

[؛ تكد 39[؛ ليدرر ]30التبادلي )بالنسكار كبراكف ] التدريس

[؛ بني 42عيسى ][؛ 43[؛ تشك كانج كأحمد ]40] ؛ تاكاال[41]
 ]).3] [؛ الحكارم45؛ العبدالبلت ][44الدة ]؛ الخك [42خالد ]

[ عدـ كجكد فركؽ ذات 44أظيرت نتائج دراسة الخكالدة ] ب. 
داللة إحصائية تعزل لمتغير الصؼ الدراسي، كلكنو لـ يقس أثر 
استراتيجية التدريس التبادلي باختبلؼ متغير الجنس)ذكر، أنثى( 

[ كأظيرت 3] ؛ الحكارم[42في )بني خالد ] الذم تـ قياسوك 
نتائجيا عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل لمتغير 

 .الجنس
عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف االختبار البعدم  ج. 

 ]).3] ؛ الحكارم[44] كاختبار المتابعة )الخكالدة
ك كانج س التبادلي )تشارتفاع استخدـ الجمؿ الدالة عمى التدري د. 

 ]).3] ؛ الحكارم[43كأحمد ]
كتتشابو الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في التعرؼ عمى 
أثر التدريس التبادلي في تحسيف ميارات الفيـ القرائي بينما 
تتميز ىذه الدراسة بككنيا مف الدراسات البكر التي استخدمت 

 .التدريس التبادلي مع التبلميذ ذكم اإلعاقة السمعية
 الطريقة واالجراءات. 5

  مجتمع الدراسة .أ 
تككف مجتمع الدراسة مف جميع التبلميذ المعاقيف سمعينا      

الممتحقيف بالمدارس التابعة لكزارة التعميـ، بمدينة الطائؼ كالبالغ 
( مدارس، كذلؾ في 10( تمميذان كالمتكاجدكف في )122عددىـ )

 .ق1436/1437الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ 
 عينة الدراسة .ب
( تبلميذ ممف تتراكح 7تككنت عينة الدراسة النيائية مف ) 

( سنة، مف التبلميذ ضعاؼ السمع، كقد 13إلى  9أعمارىـ مف )
 Purposive Sample تـ اختيارىـ بأسمكب العينة القصدية

 :بناءن عمى معايير االنتقاء التالية
 .كجكد برنامج لضعاؼ السمع بالمدرسة أ. 
 .كجكد معمميف متخصصيف في اإلعاقة السمعية ب. 
لـ يتمقى التبلميذ أم تدريب مسبؽ باستخداـ استراتيجية  ج. 

 .التدريس التبادلي
 %50ال تتجاكز نتائج التبلميذ في االختبار القبمي عف  د. 

بعد ذلؾ تـ تكزيع التبلميذ في مجمكعتيف: ضابطة كتجريبية  
 :كضح تكزيع العينة( ي1بطريقة عشكائية كالجدكؿ رقـ )
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 1جدول 
 توزيع عينة الدراسة

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
4 3 

 أدوات الدراسة .ج
 :تـ في ىذه الدراسة استخداـ األدكات التالية

 .أكالن: قائمة ميارات الفيـ القرائي
القائمة: ىدفت القائمة إلى تحديد ميارات الفيـ اليدؼ مف 

القرائي المناسبة لمتبلميذ ذكم اإلعاقة السمعية تمييدان 
الستخداميا في إعداد اختبار الفيـ القرائي كتحسينيا بكاسطة 

 .استراتيجية التدريس التبادلي
صدؽ قائمة ميارات الفيـ القرائي: لمتحقؽ مف صدؽ قائمة 

ي تـ االعتماد عمى صدؽ المحتكل حيث تـ ميارات الفيـ القرائ
عرض القائمة بصكرتيا األكلية عمى مجمكعة مف المتخصصيف 
في التربية الخاصة كالمغة العربية كالمناىج كطرؽ التدريس، 
كطمب منيـ إبداء الرأم مف حيث مدل مناسبة الميارات لمتبلميذ 
 ذكم اإلعاقة السمعية، كمدل انتماء الميارة لممستكل الذم
صنفت فيو، كما طمب منيـ إضافة أك حذؼ أك تعديؿ ما يركنو 

 .مف ميارات
قائمة ميارات الفيـ القرائي في الصكرة النيائية: بعد إجراء 
التعديبلت تـ التكصؿ إلى قائمة ميارات الفيـ القرائي النيائية، 
حيث اشتمؿ المستكل الحرفي عمى أربع ميارات كىي تحديد 

مسياؽ كتحديد مضاد الكممة ك التعرؼ معنى الكممة المناسب ل
عمى الفكرة الرئيسية لمنص كالتعرؼ عمى التسمسؿ المنطقي 
لؤلحداث بينما اشتمؿ المستكل االستنتاجي عمى ثبلث ميارات 
كىي التعرؼ عمى غرض الكاتب مف النص كالربط بيف السبب 

 .كالنتيجة ك تفسير المشاعر
 .ثانيان: اختبار ميارات الفيـ القرائي

اليدؼ مف االختبار: ييدؼ االختبار إلى قياس ميارات الفيـ 
 .القرائي المستيدؼ تحسينيا

محتكل االختبار: تككف مف خمس فقرات مختمفة المكضكعات؛  
كما تـ كضع اسئمة عمى كؿ فقرة كذلؾ باالعتماد عمى األسئمة 
 المكضكعية ممثبلن في أحد أنكاعيا، كىك االختيار مف متعدد

(Multiple Choice)  حيث تـ كضع مقدمة لمسؤاؿ كاربع
بدائؿ يختار منيا التمميذ بديبلن كاحدان كيقيس مستكييف مف 
مستكيات الفيـ القرائي كىما المستكل الحرفي كالمستكل 

 .االستنتاجي
صدؽ االختبار: تـ االعتماد عمى صدؽ المحتكل حيث تـ 
عرض االختبار بصكرتو األكلية عمى مجمكعة مف 

في التربية الخاصة كالمغة العربية كالمناىج كطرؽ  المتخصصيف
التدريس كطمب منيـ إبداء الرأم مف حيث مدل مناسبة السؤاؿ 
لمميارة التي يقيسيا، كمدل كضكح الصياغة المغكية، كما طمب 
منيـ إبداء الرأم حكؿ أم مبلحظات أك مقترحات يركنيا، كفي 

 .ضكء اراء المحكميف تـ تعديؿ االختبار
عادة ثبات  االختبار: تـ التحقؽ مف الثبات بطريقة االختبار كا 

عادة تطبيقو (test-retest) االختبار ؛ كذلؾ بتطبيؽ االختبار كا 
بعد أسبكعيف عمى مجمكعة مف خارج عينة الدراسة مكّكنة مف 

( تمميذان، كمف ثـ تـ حساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف 15)
اب معامؿ الثبات بطريقة تقديراتيـ في المرتيف، كما تـ أيضان حس

( يبيف 2االتساؽ الداخمي حسب معادلة كركنباخ ألفا، كالجدكؿ )
معامؿ االتساؽ الداخمي كفؽ معادلة كركنباخ ألفا كثبات اإلعادة 
لممجاالت كاألداة ككؿ، كاعتبرت ىذه القيـ مبلئمة لغايات ىذه 

 .الدراسة
 2 جدول

 االتساق الداخمي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة لممستويين الحرفي واالستنتاجيمعامل 
 ثبات اإلعادة االتساق الداخمي المستوى
 0.87 0.86 الحرفي

 0.94 0.85 االستنتاجي
 مف التحقؽ بعد: النيائية الصكرة في القرائي الفيـ اختبار     
 ألدائو المناسب الزمف مف كالتأكد كثباتو، االختبار صدؽ

 مف مككنان  النيائية صكرتو في االختبار أصبح التعميمات ككضكح

 تكفر عدـ لمراعاة كذلؾ المكضكعات؛ مختمفة فقرات خمس
 لقياس سؤاالن ( 14) عمى االختبار اشتمؿ كما السابقة، المعرفة

  في أسئمة( 8) منيا ارة،ػمي ؿػػك ىػػعم فػػسؤالي عػػبكاق اراتػػمي( 7)
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 .االستنتاجي المستكل في أسئمة( 6)ك الحرفي المستكل
 :التبادلي التدريس عمى القائـ الدليؿ: ثانيان 
 :مف التبادلي التدريس عمى القائـ الدليؿ تككف      
 الخطكات مف مجمكعة عمى الدليؿ احتكل: المعمـ دليؿ

شارة التطبيؽ في المعمـ لمساعدة كلذلؾ كاالجراءات؛  ىذه كا 
 شرح مع لمتطبيؽ مراحؿ ثبلث إلى كاإلجراءات الخطكات
 في األكلى المرحمة تمثمت حيث بالتفصيؿ، مرحمة كؿ خطكات

 بينما التبادلي، لمتدريس الفرعية لبلستراتيجيات المعمـ شرح
 مف التبادلي التدريس عمى التدريب في الثانية المرحمة تمثمت
 كاالخيرة الثالثة المرحمة ككانت التبلميذ مع المعمـ تطبيؽ خبلؿ
 .التبادلي لمتدريس أنفسيـ التبلميذ تطبيؽ

 منيج مف قرائية نصكص( 5) اختيار تـ: القرائية النصكص 
 مسألة فييا ركعي حيث كالرابع، الثالث لمصفيف الجميمة لغتي
 .التدرج

 كؿ عمى تقييمية عمؿ كرقة كضع تـ: التقييمية العمؿ أكراؽ 
 متعدد مف االختيار نكع مف أسئمة( 7) مف مككنة قرائي نص
 التبلميذ فيـ قياس بيدؼ كذلؾ ميارة؛ كؿ عمى سؤاؿ بكاقع

 .التدريس عممية في التقدـ مدل كمعرفة لمنص،
 ؼػػالتعري دؼػػػػبي اتػػػالبطاق ذهػػػػى دادػػػإع ـػػػت: ةػػريفيػػالتع اتػػػالبطاق

 كؿ أماـ تكضع ثػػبحي ذػػالتممي بيا يقـك سكؼ التي بالميمة 
 .بيا يقـك سكؼ التي بالميمة لمتعريؼ بطاقة تمميذ
 ما تدكيف بيدؼ األكراؽ ىذه إعداد تـ: الميمات عمؿ أكراؽ

 .إليو المككمة الميمة خبلؿ مف تمميذ كؿ إليو يتكصؿ
 الدراسة متغيرات د

 تدريس تبادلي، تدريس) التدريس استراتيجية: المستقؿ المتغير
 التبلميذ لدل القرائي الفيـ ميارات: التابع المتغير (.اعتيادم

 .السمعية اإلعاقة ذكم
 الدراسة وتصميم منهج -ه
 Quasi التجريبي شبو المنيج استخداـ الدراسة ىذه في تـ      

Experimental Design، االختيار عمى الباحث اعتمد حيث 
 المجمكعتيف تصميـ استخداـ تـ كما العشكائي، كالتكزيع القصدم

 Non Equivalent Control-Groupالمتكافئتيف غير

Design الضابطة المجمكعتيف عمى طبؽ قبمي باختبار 
 لممعالجة التجريبية المجمكعة تبلميذ خضع ذلؾ بعد كالتجريبية،
 يخضع لـ حيف في( التبادلي التدريس استراتيجية) باستخداـ
 إعادة تـ ثـ االستراتيجية، لنفس الضابطة المجمكعة تبلميذ
 الضابطة المجمكعتيف عمى بعدم كقياس االختبار تطبيؽ

 .الدراسة تصميـ يكضح( 3) كالجدكؿ كالتجريبية،
 3 جدول

 لمدراسة التجريبي التصميم
القياس البعدي  التدريس التبادلي القياس القبمي المجموعة  
 O1 X O2 التجريبية
 O1 - O2 الضابطة

 نتائج. ال6
 .أكالن: النتائج المتعمقة بالفرضية األكلى

نصت فرضية الدراسة األكلى عمى "ال تكجد فركؽ ذات        
بيف درجات تبلميذ  ≤ α) 0.05داللة إحصائية عند مستكل )

المجمكعتيف التجريبية كالضابطة عمى القياس البعدم لميارات 
الفيـ القرائي )عند المستكل الحرفي( تعزل الستراتيجية التدريس 

 (.تدريس اعتيادم –تبادلي)تدريس 
 تـ اختبار   Mann-Whitneyكتني-كباستخداـ اختبار ماف    

فركؽ ذات داللة الذم يفترض عدـ كجكد  (Ho) الفرض العدمي
إحصائية بيف درجات تبلميذ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة 
عمى القياس البعدم لميارات الفيـ القرائي )عند المستكل 

 (Ha) الحرفي( تعزل الستراتيجية التدريس، مقابؿ الفرض البديؿ
الذم يفترض كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف درجات 

ة كالضابطة عمى القياس البعدم تبلميذ المجمكعتيف التجريبي
لميارات الفيـ القرائي )عند المستكل الحرفي( تعزل الستراتيجية 

 .( يبيف نتيجة االختبار4التدريس، كالجدكؿ )
 4جدول 

 نتائج اختبار مان ويتني لمفروق بين المجموعتين عمى القياس البعدي )عند المستوى الحرفي(
 القيمة االحتمالية احصائية االختبار مجموع الرتب متوسط الرتب العدد المجموعة
 22.00 5.50 4 التجريبية

0.000 0.032 
 6.00 2.00 3 الضابطة
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( أف متكسط رتب درجات تبلميذ 4يبلحظ مف الجدكؿ )     
البعدم لميارات الفيـ القرائي المجمكعة التجريبية في القياس 
(، بينما بمغ متكسط رتب 5,5عند المستكل الحرفي تساكم )

درجات تبلميذ المجمكعة الضابطة في القياس البعدم لميارات 
(، كلمتحقؽ مف مدل 2,0الفيـ القرائي عند المستكل الحرفي )

كجكد فركؽ بيف درجات تبلميذ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة 
( كالقيمة 0,0كتني تساكم ) -ائية اختبار مافكانت احص
%، كبالتالي 5( كىي أقؿ مف مستكل داللة 0,032االحتمالية )

نرفض الفرض العدمي كنقبؿ الفرض البديؿ القائؿ بكجكد فركؽ 
ذات داللة إحصائية بيف درجات تبلميذ المجمكعتيف التجريبية 

)عند  كالضابطة عمى القياس البعدم لميارات الفيـ القرائي
 .المستكل الحرفي( لصالح المجمكعة التجريبية

 .ثانيان: النتائج المتعمقة بالفرضية الثانية

نصت فرضية الدراسة الثانية عمى " ال تكجد فركؽ ذات داللة 
بيف درجات تبلميذ   ≤ α) 0.05)إحصائية عند مستكل 

المجمكعتيف التجريبية كالضابطة عمى القياس البعدم لميارات 
الفيـ القرائي )عند المستكل االستنتاجي( تعزل الستراتيجية 

 (.تدريس اعتيادم – تبادليالتدريس )تدريس 
تـ اختبار   Mann-Whitneyكتني-كباستخداـ اختبار ماف 

الذم يفترض عدـ كجكد فركؽ ذات داللة  (Ho) ض العدميالفر 
إحصائية بيف درجات تبلميذ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة 
عمى القياس البعدم لميارات الفيـ القرائي )عند المستكل 
 االستنتاجي( تعزل الستراتيجية التدريس، مقابؿ الفرض البديؿ

(Ha) ة بيف الذم يفترض كجكد فركؽ ذات داللة إحصائي
درجات تبلميذ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة عمى القياس 
البعدم لميارات الفيـ القرائي )عند المستكل االستنتاجي( تعزل 

.( يبيف نتيجة االختبار5الستراتيجية التدريس، كالجدكؿ )
 5 جدول

 االستنتاجي(نتائج اختبار مان ويتني لمفروق بين المجموعتين عمى القياس البعدي )عند المستوى 
 القيمة االحتمالية احصائية االختبار مجموع الرتب متوسط الرتب العدد المجموعة
 21.50 5.38 4 التجريبية

0.500 0.048 
 6.50 2.17 3 الضابطة

يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ أف متكسط رتب درجات تبلميذ      
القياس البعدم لميارات الفيـ القرائي المجمكعة التجريبية في 

(، بينما بمغ متكسط 5,38عند المستكل االستنتاجي تساكم )
رتب درجات تبلميذ المجمكعة الضابطة في القياس البعدم 

(، 2,17لميارات الفيـ القرائي عند المستكل االستنتاجي )
كلمتحقؽ مف مدل كجكد فركؽ بيف درجات تبلميذ المجمكعتيف 

كتني تساكم  -كالضابطة كانت احصائية اختبار مافالتجريبية 
( كىي أقؿ مف مستكل داللة 0,048( كالقيمة االحتمالية )0,5)
%، كبالتالي نرفض الفرض العدمي كنقبؿ الفرض البديؿ 5

القائؿ بكجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف درجات تبلميذ 
رات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة عمى القياس البعدم لميا

الفيـ القرائي )عند المستكل االستنتاجي( لصالح المجمكعة 
 .التجريبية

 مناقشة النتائج. 7
أظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة احصائية       

عند المستكييف الحرفي كاالستنتاجي كلذلؾ لصالح استراتيجية 
التدريس التبادلي كيعزك الباحث ذلؾ إلى الحكار المتبادؿ بيف 

لتبلميذ كالمعمـ مف جية، كبيف التبلميذ أنفسيـ مف جية أخرل ا
باإلضافة إلى التشكيؽ كالمركنة كالتفكير التي تتيحيا ىذه 
االستراتيجية كما يعزل ىذا التحسف أيضان إلى تكفر فرصان لمتعمـ 
مف خبلؿ: تكزيع األدكار )المتنبئ / المتسائؿ / المكضح / 

لذم أدل إلى تطكير قدرة الممخص( كتكضيح مياـ كؿ عضك كا
التبلميذ عمى قيادة أنفسيـ في اكتساب ميارات الفيـ القرائي 
االستنتاجي بشكؿ مستقؿ، باإلضافة الى تكضيح المياـ المككمة 
إلى كؿ تمميذ، كتحديد الكممات المفتاحية الخاصة بيـ أدل إلى 
زيادة قدرة التبلميذ عمى تفسير ما كرد في النصكص القرائية، 

ثـ الكصكؿ إلى االستنتاجات الصحيحة بشكؿ كاضح، كمف 
[ 30] كتتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع دراسة بالنسكار كبراكف

كالتي أظيرت أف التبلميذ الذيف درسكا باستخداـ التدريس 
التبادلي كانكا أكثر تفاعبل مع النص، كأظيركا تحسنان في نكعية 
الممخصات كاألسئمة المطركحة، كارتفع تحصيميـ عمى اختبار 
الفيـ القرائي الحرفي، مقارنة بالتبلميذ الذيف درسكا بالطريقة 

[ التي 39تائج مع نتائج دراسة ليدرر ]االعتيادية. كما تتفؽ الن
أشارت لفاعمية استراتيجية التدريس التبادلي في تحسف أداء 
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المجمكعة التجريبية في ميارات الفيـ القرائي في الدراسات 
االجتماعية، حيث شمؿ ىذا التحسف جميع تبلميذ المجمكعة 
 التجريبية مقارنة في المجمكعة الضابطة. كما كتتفؽ النتائج مع

[ كالتي أظيرت نتائجيا تحسنان في أداء التبلميذ 40] دراسة تاكاال
في اختبار الفيـ القرائي بفضؿ التدريس التبادلي، ككذلؾ ردكد 
فعؿ إيجابية في المقاببلت التي تـ إجراؤىا مع التبلميذ 
كالمعمميف حيث كاف يسرىـ استخداـ التدريس التبادلي. ككذلؾ 

[ التي أظيرت نتائجيا 43مد ]تتفؽ مع دراسة تشك كانج كأح
تحسنان في أداء التبلميذ في اإلجابة عف المياـ، كارتفاعان في 
استخداـ الكممات الدالة عمى التدريس التبادلي. كما تتفؽ أيضا 

[ التي أشارت إلى أف التدريس التبادلي 45مع دراسة العبدالبلت ]
تدريس كاف أكثر فاعمية في تحسيف ميارات الفيـ القرائي مف ال

 .المباشر كالطريقة االعتيادية
 التوصيات. 8

في ضكء النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة يمكف تقديـ       
 :مجمكعة مف التكصيات كىي

االىتماـ بميارات الفيـ القرائي، كاالنطبلؽ مف الميارات التي . 1
تكصمت إلييا الدراسة الحالية عند تدريس التبلميذ ذكم اإلعاقة 

 .السمعية
عقد دكرات تدريبية لمعممي اإلعاقة السمعية عمى كيفية . 2

 .استخداـ استراتيجية التدريس التبادلي
االستعانة بدليؿ المعمـ الذم أعده الباحث عند استخداـ . 3

 .استراتيجية التدريس التبادلي مع التبلميذ ذكم اإلعاقة السمعية
استراتيجية التدريس إجراء المزيد مف الدراسات حكؿ استخداـ . 4

 .الصـ –التبادلي مع التبلميذ ذكم اإلعاقة السمعية 
إجراء دراسات مماثمة لمدراسة الحالية باستخداـ استراتيجيات . 5
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THE EFFECT OF RECIPROCAL TEACHING 

STRATEGY IN IMPROVING READING 

COMPREHENSION SKILL AMONG PUPILS 

WITH HEARING IMPEDIMENT 

AHMAD B. ALZAHRANY 

Saudi Arabia 

ABSTRACT_ This current study aims to recognize the effectiveness of reciprocal teaching in 

improving reading comprehension skills among pupils with Hearing impediment. Study sample 

contains (7) pupils, they were chosen intentionally in Taif city during the second academic term 

of: 2015-2016AG. They are divided into two groups: experimental group (4) and trial control 

group (3) randomly. To achieve study targets, a training program was prepared by using 

reciprocal teaching strategy and a test was prepared to measure reading comprehension skills 

(literal level, inferential level). They are applied on pupils of the two groups, before and after. 

Results of Mann-Whitney test showed that there is a difference with a statistically significant 

between average scores of pupils of the two groups in the literal level, the inferential level to the 

experimental group which received training by using reciprocal teaching strategy. Based on the 

results of the study, many recommendations have been provided: to take care of reading 

comprehension skills, improve them, train the teachers on applying reciprocal teaching strategy, 

get benefit from teacher's guide which was prepared by the researcher and conduct similar studies 

in different subjects with different strategies. 

KEY WORDS: Hearing impediment, Reading Comprehension, Reciprocal Teaching. 

 

 

 


