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 ميقدمة:
اإلعاقة السمعية مصطلح عام يغطى مدى واسعا من درجات فقدان السمع يرتاوح بني الصمم أو 
الفقدان الشديد للسمع الذي يعوق عملية تعلم الكالم واللغة، والفقدان اخلفيف الذي ال يعوق 

 (231: 1002طى  يلقر لب ااستخدام األذن يف فهم احلديث وتعلم الكالم واللغة )عبد املط

وملا حلاسة السمع من أمهية كربي، فإن أي خلل يصيبها قد ينتج عنه مشكالت متنوعة يف النمو 
اللغوي، واملعريف، واالنفعايل، واالجتماعي، مما يؤثر بدوره يف معاانة ضعاف السمع من النبذ واإلمهال من 

ية اليت يتصفون به، والفتقارهم إىل مهارات السلوك املعلمني ومن إقراهنم العاديني بسبب املظاهر السلوك
االجتماعي، ويؤدى عدم التقبل هذا إىل آاثر سلبية ليس على مستوى الذات فقط بل ميتد إىل أدائهم 

 (2: 1002األكادميي. )عبد العزيز الشخص، السيد يس التهامي، 

 ضعاف السمع:

عية من خالل معينات مسعية خاةة ويعرف ضعيف السمع أبنه ذلك الشخص الذي لديه بقااي مس
 جتعله قادر على متييز املعلومات اللغوية.

( هم أولئك األفراد الذين يعانون ضعفا مسعيا، إال أن القدرة 2221ويعرفه )مجال اخلطيب 
السمعية املتبقية لديهم متكنهم من اكتساب املعلومات اللغوية ابستخدام السماعات الطبية أو بدوهنا. 

 (00 – 22: 1022يد خليفة، سربناس ربيع )وليد الس
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وأقل من  30وهم األفراد الذين يعانون من ةعوابت أو قصور يف حاسة السمع يرتاوح ما بني )
الوظيفية يف اكتساب املعلومات اللغوية ابستخدام حية الناديسيبل( لكن ال يعوق فاعليتها من  10

 (.3:  2291املعينات السمعية )عبد الغفار عبد احلكيم الدماطي 

 مشكلة الدراسة:

يعاين الطفل ضعيف السمع من تدين مستوى التحصيل الدراسي وخاةة يف املهارات احلسابية 
تكرر داخل الصف الدراسي، وقد ارجع واخنفاض يف مستوى مفهوم الذات لديه الناتج عن الفشل امل

الباحث ذلك إىل عدم مالئمة طرق التدريس املناسبة مع قدرات هؤالء التالميذ، واستخدم الباحث 
 إسرتاتيجية تعليم األقران يف تنمية بعض املهارات احلسابية ومفهوم الذات لدى هؤالء التالميذ.

مدى فاعلية إسرتاتيجية تعليم األقران يف وتتلخص مشكلة البحث احلايل يف السؤال اآليت: ما 
 تنمية التحصيل الدراسي ومفهوم الذات لدي التالميذ ضعاف السمع؟

 التعريف اإلجرائي ملشكلة الدراسة:

 تتلخص مشكلة الدراسة يف التساؤالت اآلتية:

هل توجد فروق دالة إحصائيا بني متوسطي رتب درجات مفهوم الذات لدي أفراد اجملموعة  -2
 .البعديلصاحل القياس  البعدييبية بني القياسني القبلي و التجر 

بني متوسطي رتب درجات أفراد اجملموعتني )التجريبية  اهل توجد فروق دالة إحصائي   -1
 لصاحل اجملموعة التجريبية. البعديوالضابطة( يف مستوى مفهوم الذات يف القياس 

الذات لدي أفراد اجملموعة  هل توجد فروق دالة إحصائيا بني متوسطي رتب درجات مفهوم -3
 والتتبعي( على مقياس مفهوم الذات. البعديالتجريبية بني القياسني )

هل توجد فروق دالة إحصائيا بني متوسطات درجات االختبار التحصيلي يف املهارات  -2
 .البعديلصاحل القياس  البعدياحلسابية لدي أفراد اجملموعة التجريبية بني القياسني القبلي و 

جد فروق دالة إحصائيا بني متوسطي رتب درجات أفراد اجملموعتني )التجريبية هل تو  -0
لصاحل اجملموعة  البعديوالضابطة( يف مستوى االختبار التحصيلي يف املهارات احلسابية يف القياس 

 التجريبية.
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هل توجد فروق دالة إحصائيا بني متوسطي رتب درجات أفراد اجملموعة التجريبية يف  -9
 والتتبعي( على االختبار التحصيلي يف املهارات احلسابية لبعدياالقياسني 

 أهداف الدراسة:
 تنمية مفهوم الذات لدى التالميذ ضعاف السمع. -2

إعداد برانمج تدرييب قائم على إسرتاتيجية تعليم األقران لتنمية بعض املهارات احلسابية  -1
 ومفهوم الذات لدى التالميذ ضعاف السمع.

 أهمية الدراسة:

يه النظر إىل االسرتاتيجيات "التدريسية احلديثة على التعلم النشط واليت أثبتت الدراسات توج -2
فاعليتها يف تنمية جوانب عديدة لدى ذوي االحتياجات اخلاةة بصفة عامة وذوي اإلعاقة السمعية 

 بصفة خاةة منها اجلوانب األكادميية واالجتماعية والنفسية.

يس ابألقران يف تنمية املهارات احلسابية ومفهوم الذات ميكن تقدم منوذجا إلسرتاتيجية التدر  -1
االسرتشاد به من قبل املعلمون والرتبويون يف تعاملهم مع ذوي اإلعاقة السمعية داخل الصفوف 

 الدراسية.

إعداد مقياس مقنن لقياس مفهوم الذات لدي التالميذ ضعاف السمع يف مرحلة التعليم  -3
 األساسي.

 اسة:اإلطار النظري للدر

 ضعاف السمع 

األفراد ضعاف السمع هم أولئك الذين يعانون من اخنفاض حدة السمع لدرجة قد تستدعى 
خدمات خاةة كالتدريب السمعي أو قراءة الكالم أو عالج النطق أو التزويد مبعني مسعي، وميكن 

ف واإلجراءات املناسبة هلؤالء األفراد أن ميارسوا حياهتم وتعليمهم بصورة عادية إذا ما توافرت هلم الظرو 
 طبقا حلدة مسعهم.

 (10. ةـ 1002)عبد العزيز الشخص والسيد يس التهامي 
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 التعلم مبساعدة األقران 

( أن طريقة التعلم ابألقران هي إحدى الطرق اليت تقوم على 2291يرى )حممد زايد محدان، 
ملتفاعلة للتدريس املعاةر، وعرفها تفاعل التالميذ مع بعضهم البعض ومع املعلم وأمساها الطرق النشطة ا

أبهنا "قيام أفراد التالميذ بتعليم بعضها بعضا حتت إشراف وتوجيه املعلم، وقد يكون القرين املعلم من 
 أو مستوى مدرسي. انفس العمر أو الفصل للتلميذ أو اجملموعة أو يعلوها عمر  

 (22، ةـ 1000)عبد اللطيف حسني فرج 
 :مفهوم الذات 

ات هو تكوين معريف منظم ومتعلم للمدركات الشعورية والتصورات والتقييمات اخلاةة مفهوم الذ
ابلذات يبلوره الفرد ويعتربه تعريفا نفسيا لذاته، ويتكون مفهوم الذات من أفكار الفرد الذاتية املنسقة 

اةر املدركات واحملددة األبعاد عن العناةر املختلفة ليكنونته الداخلية أو اخلارجية، وتشمل هذه العن
والتصورات اليت حتدد خصائص الذات كما تظهر إجرائيا يف وةف الفرد لذاته كما يتصورها هو )مفهوم 
الذات املدرك(، واملدركات والتصورات اليت حتدد الصورة اليت يعتقد أن اآلخرين يف اجملتمع يتصوروهنا 

فهوم الذات االجتماعي(، واملدركات واليت يتمثلها الفرد من خال التفاعل االجتماعي مع اآلخرين )م
والتصورات اليت حتدد الصورة املثالية للشخص الذي يود أن يكون )مفهوم الذات املثايل(. )حامد عبد 

 (92، ةـ 1000السالم زهران 
( وميثل مفهوم افرتاضي يتضمن مجيع اآلراء واألفكار واملشاعر 2221ويعرفه )إبراهيم يعقوب 

ا الفرد عن نفسه وتعرب عن خصائص جسمية وعقلية وشخصية واجتماعية واالجتاهات اليت يكوهن
ويشتمل أيضا على معتقدات الفرد وقناعاته وقيمه وخرباته السابقة وطموحاته املستقبلية )وليد السيد 

 (11:  1022خليفة، سربناس ربيع 

 أبعاد مهوو  الذات

ثالثة مستوايت ميثل تدرجا هرميا ( مفهوم الفرد عن ذاته إىل 2293وتقسم )سعدية حممد هبادر 
يرتكز على قاعدة عريضة تتضمن أكثر مفاهيم الذات خصوةية وتندرج لينبثق عنها ملفاهيم األكثر 
اتساعا للذات واألقل خصوةية لتتدرج مرة اثنية إىل أن تصل إىل قمة هذا التدرج اهلرمي واليت توضح 

 (90:  1022ربيع مفهوم الفرد عن ذاته )وليد السيد خليفة، سربناس 
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 وميكن وضع أبعاد أخرى تتمثل يف: 
: ويقصد هبا القدرة البدنية اليت يتمتع هبا الطفل من خالل ممارسة األنشطة القدرة البدنية -2

 الرايضية املختلفة.

: وتعىن مدى تقبل الفرد جلسمه وذلك من خالل املقارنة ابآلخرين وفكرة صورة اجلسم -1
 اآلخرين عنه

 : ويقصد هبا القدرة على تكوين الصداقات والعالقات مع األقران.الءالعالقة مع الزم -3

 : ويقصد هبا حتديد طبيعة العالقة مع الوالدينالعالقة مع الوالدين -2

: ويقصد هبا قدرة الطفل يف املواد الدراسية املختلفة ية األكادميية املختلفةساملواد الدرا -0
 ومدى استمتاعه هبا وحبه هلا.

: وهو عبارة عن جمموع درجات األبعاد السابقة )وليد السيد فهوم الذاتالدرجة الكلية مل -9
 (92:  1022خليفة، سربناس ربيع 

 مهوو  الذات واإلعاقة السمعية:
ويعتمد مفهوم الذات إىل حد كبري على املشاعر واالجتاهات اليت يدركها اآلخرون حنو الشخص 

ون أمهية قصوى يف حياته خاةة اآلابء سواء أكان عادى السمع أو معوق السمع خاةة من ميثل
واألمهات واألخوة واألخوات واألقران واملعلمني، لذلك أكدت معظم الدراسات على اخنفاض مفهوم 

(، كايب 2222)Pauline  الذات لدى املعاقني مسعيا عند مقارنته ابلعاديني مثل دراسة بولني  
Kappy (2221( ،)2222 ،)kulwin ( 1002بريسمان)pressman  ( 1001، كريستني )

Kirsten   وآخرون، كما أن أفكار املعاقني مسعيا عن ذواهتم تتأثر بدرجة فقدان السمع لديهم أي كلما
كانت اإلعاقة شديدة اخنفض مفهومها لذواهتم كما يعانون من الشعور ابلنقص وعدم اإلحساس بقيمة 

ويتأثر مفهوم  Anna( 1002اان )الذات واستخدام احليل الدفاعية كما أشارت إىل ذلك دراسة 
الذات لدى املعاق حبالته ونتيجة لفقدانه حاسة من حواسه أو طرفا أو نتيجة لوجود تشوه يف مفهوم 
اجلسم الذي يعد بعدا من أبعاد مفهوم الذات وكذلك أتثري االجتاهات االجتماعية اليت تصبغها الشفقة 

 (93:  2290لذاته )حامد عبد السالم زهران واليت يكون هلا أتثري سيء أو مشوه على مفهومه 
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كلما منت مفاهيم اللغة لدى املعاقني مسعيا كلما منت املفاهيم اليت من خالهلا تنمي   -وعلى هذا
 على ذلك يصبح مفهوم الذات أكثر متايز وكفاءة لديه. ااخلربات مع تقدير العمر الزمين والعقلي وبناء  

ألكادميي ينعكس سلبيا على مفهومهم لذواهتم واتزاهنم كما أن إدراك ضعاف السمع لضعفهم ا
االنفعايل الذي حتما تؤدى إىل عدم الرضا عن الذات ويدفعهم إىل مزيد من العزلة واإلحساس ابلفشل 
من خالل مظاهر اإلحباط احمليطة هبم مما يعكس أاثر ذلك على شخصية ضعيف السمع وتعامله مع 

دور هام من خالل توفري مناخ تربوي مالئم لضعاف السمع يف حل اآلخرين، ويلعب التعلم التعاوين 
املشكالت املتعلقة ابألداء األكادميي والسمات الشخصية، كما يعدل من االجتاهات وامليول واملهارات 

 االجتماعية والدافعية للتعلم والقيادة.
 (31، ةـ 1022)وليد السيد خليفة وسربناس ربيع وهدان 

 دراسات سابيقة:

 ( بعنوان:2102ة )محادة حممد سعيد بديوي الزايت، دراس -2

علم مبساعدة األقران يف حتسني مستوى التواةل اللفظي لدي األطفال ت"فعالية إسرتاتيجية ال
 ضعاف السمع"

هتدف الدراسة احلالية إىل التعرف على اثر إسرتاتيجية تعليم األقران يف حتسني التواةل اللفظي  -
 ألطفال ضعاف السمع.والتفاعل االجتماعي لدي ا

( أطفال من ضعاف السمع مت تقسيمهم إىل 20تكونت عينة الدراسة من جمموعة قوامها ) -
( ممن 0) ا( أطفال وجمموعة من األقران طبيعي السمع قوامه0جتريبية وضابطة عدد كل منها ) جمموعتني

 ( سنوات.9 – 9ترتاوح أعمارهم بني )

ساليب اإلحصائية املناسبة حلساب ثبات وةدق أدوات استخدم الباحث يف الدراسة احلالية األ -
 الدراسة واختبار ةحة الفروض:

 ويتين حلساب الفرق بني متوسطي رتب الدرجات املستقلة. –ن ااختبار م 

  اختبار ويلكوكسون إلشارات الرتب الدرجات املرتبطة حلساب الفرق بني متوسطي رتب أزواج
 الدرجات املرتبطة.

 ثنائي لرتب األزواج املرتبطة ملعرفة حجم أتثري الربانمجمعامل االرتباط ال 
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  معامل االرتباط الثنائي للرتب ملعرفة حجم أتثري الربانمج )أو قوة العالقة بني املتغريين املستقل
 والتابع(.

وأوضحت النتائج أن إلسرتاتيجية تعليم األقران أثر فعال يف تنمية التواةل اللفظي والتفاعل  -
 التالميذ ضعاف السمع االجتماعي لدي

 ( بعنوان:2101دراسة )ابب عادل سيد عبد القادر ) -1

"فاعلية برانمج تدريبيي لتنمية بعض املهارات احلياتية للمراهقات الصم وآثره على تنمية مفهوم 
 الذات لديهن"

الذات للفتاة مفهوم واملستقبلية وتنمية احلالية هدف الدراسة: تنمية بعض املهارات احلياتية  -
 الصماء يف مرحلة املراهقة.

( مراهقات ةم كأقران متعلمني يف 9( مراهقات ةم كأقران معلمني و )9تكونت العينة من ) -
 ( سنة22 – 29األعمار من )

واستخدمت الدراسة األدوات التالية: مقياس املستوى االجتماعي واالقتصادي ومقياس  -
الذات للمراهقة الصماء، واستبيان لتحديد  ستانفورد بينيه للذكاء الصورة الرابعة ومقياس مفهوم

احلاجات احلالية واملستقبلية للمراهقة الصماء، مقياس تقدير املهارات العملية واختبار حتصيلي والربانمج 
 التدرييب.

وأوضحنت النتائج فاعلية برانمج تعليم األقران يف تنمية بعض املهارات احلياتية واالجتماعية  -
 راهقات الصمومفهوم الذات لدي امل

 ( بعنوان:2112دراسة )شريفة رشاد عبد اللطيف حممد،  -3

 "االجتاه حنو التعلم الذايت وبعض متغريات الشخصية لدى الصم"
يهدف هذا البحث إىل حماولة التعرف على العالقة بني االجتاه حنو التعلم الذايت وكل من التوافق 

 البا أةما ابملرحلة الثانوية املهنية.( ط90النفسي ومفهوم الذات ووجهة الضبط وذلك لدى )
 وقد اعتمدت الباحثة يف هذه البحث على عدة مقاييس مقننة لقياس متغريات البحث وهي:

اختبار الذكاء غري اللفظي، ومقياس املستوى االقتصادي/ االجتماعي لألسرة املصرية، وذلك 
قتصادي، كما استخدمت الباحثة هبدف ضبط جتانس العينة من حيث الذكاء واملستوى االجتماعي واال

 مقياس االجتاه حنو التعلم الذايت للصم، واختبار وجهة الضبط.
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 وقد توصلت الباحثة إىل: -

بني مقياس االجتاه حنو التعلم الذايت للصم وكال من أبعاد  اوجود عالقات موجبة دالة إحصائي  
ماعي ملقياس مفهوم الذات، وبعد مقياس التوافق النفسي للصم والبعدين العقلي األكادميي واالجت

الضبط الداخلي الختبار وجهة الضبط. وكذلك وجود عالقات سالبة دالة إحصائيا بني مقياس االجتاه 
التعلم الذايت للصم وبعد القلق ملقياس مفهوم الذات، وكذلك بعد الضبط اخلارجي الختبار وجهة 

صائيا للتفاعل بني كل من التوافق النفسي الضبط كذلك توةلت الباحثة إىل عدم وجود أتثري دال إح
 ومفهوم الذات ووجهة الضبط على االجتاه حنو التعلم الذايت للصم

 ( بعنوان:2112دراسة )ثروت صربي السعيد حممد،  -2

 "مدى فاعلية التعلم التعاوين يف تنمية الدافع لإلجناز وحتقيق الذات لدي التالميذ الصم"
 هتدف الدراسة احلالية إىل: -

شف عن فاعلية التعلم التعاوين يف تنمية الدافع لإلجناز وحتقيق الذات لدي عينة من التالميذ الك
الصم التعرف على استمرارية فعالية التعلم التعاوين يف تنمية الدافع إلجناز وحتقيق الذات لدى التالميذ 

 الصم )عينة الدراسة( بعد انتهاء تطبيق برانمج الدراسة املستخدم.
عينة الدراسة احلالية من تالميذ مدارس الصم مبدرسة األمل للصم والبكم مبدينة  مت اختيار -

تراوحت  ا( تلميذ  91املنصورة، ومبدرسة األمل للصم والبكم مبدينة طنطا، وتكونت عينة الدراسة من )
(، وقسمت 2.00(، واحنراف معياري )20.01سنة مبتوسط عمر زمين ) 21 – 21أعمارهم بني 

جمموعة ضابطة( مبدرسة األمل للصم والبكم مبدينة طنطا، 0ظ ا( تلميذ  31ع جغرايف إىل )العينة بواق
 مبدرسة األمل للصم والبكم مبدينة املنصورة )جمموعة جتريبية(. ا( تلميذ  30و)

وتلخصت األدوات يف الربانمج التدرييب القائم على التعلم التعاوين ومقياس الدافعية لإلجناز  -
 ت.ومقياس حتقق الذا

 نتائج الدراسة:
توةلت الدراسة إىل فاعلية برانمج التعلم التعاوين يف تنمية الدافع لإلجناز وأبعاده هي )التفوق 

 واالمتياز، املثابرة، التحكم يف البيئة، والدرجة الكلية( وحتقيق الذات لدى التالميذ الصم.
 Keith, Others, 2003, Jeanدراسة )كيث توبينج، جان كامبل وآخرون  -0

Campbell Topping:بعنوان ) 

"تدريس األقران لألعمار املختلفة يف الرايضيات مع تالميذ يف سن السابعة واحلادية عشر: أثره 
 على املفردات الرايضية واحلوار العقالين ومفهوم الذات"
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يف  يتم دراسة أُثر تدريس األقران لألعمار املختلفة ابستخدام األلعاب الرايضية واحلوار الرايضي
سنوات  1هذه الدراسة وأتثريها على كل من األقران املعلمني واألقران املتلقني. العينة كانت يف سن 

 سنة من مدرسة ريفية ةغرية. 22تلميذ يف سن  22تلميذ، و  23وعددهم 
بعد املطابقة والتدريب، استمر الربانمج ملدة مخسة أسابيع مبعدل جلستني يف األسبوع ومدة 

 Me-As-Learner, Scaleيق. قبل وبعد الربانمج، أكمل األقران املعلمون مقياس دق 30اجللسة 

(MALS) ( وطبق املعلمون مقياس املؤشرات السلوكية لتقدير الذاتBIOS لكل من األقران )
املعلمني وامللتقني، وأكمل األقران املعلمني وامللتقني استبياانت حول مشاعرهم واجتاهاهتم جتاه 

د مت تسجيل التفاعل اللفظي بني األقران قبل وبعد الربانمج ومت حتليلها، وشارك األقران الرايضيات. وق
 املعلمون يف مناقشات تغذية راجعة ذاتية أثناء وبعد الربانمج

( و MALSوأوضحت النتائج حصول األقران املعلمون على درجات مرتفعة على مقياسي )
(BIOSمل حيصل األقران املعلمون على زايد ،) ة ملحوظة على االستبياانت لكن األقران امللقون حصلو

على زايدة ملحوظة على تلك االستبياانت، وأظهرت التفاعالت اللفظية زايدات ملحوظة وكبرية يف 
استخدام الكلمات الرايضية واحلوار املنطقي بني الشركاء، وكانت التغذية الراجعة الذاتية لكال األقران 

يف زايدة تقدير الذات لكال  اإجيابية للغاية. أظهر هذا الربانمج جناحا كبري  املعلمني ومعلمي الفصل 
األقران املعلمني واملتعلمني وزايدة يف كمية ونوعية النقاشات التفاعلية حول الرايضيات بني األطفال 

 ابإلضافة إىل زايدة يف التواةل والسلوكيات االجتماعية لألقران.
 وان:( بعن2102دراسة )عطية حممد،  -9

"فاعلية برانمج تدرييب قائم على إسرتاتيجية التعلم مبساعدة األقران يف تصحيح عيوب النطق لدي 
 األطفال ضعاف السمع"

هدفت هذه الدراسة إىل إعداد برانمج تدريب قائم على إسرتاتيجية التعلم ابألقران لألطفال 
 ضعاف السمع وذلك لتصحيح عيوب النطق لديهم.

 اس كفاءة النطق املصور والربانمج التدرييباستخدم الباحث مقي
وكانت  zوتين واختبار ويلكوكسون وقيمة  –ولتحقيق هدف الدراسة مت استخدام اختبار مان 

( أقران معلمني من العاديني يف عمر 0( أقران متعلمني من ذوي ضعاف السمع و )0العينة تتكون من )
 ( عام.21)

 نوانك( بع2112دراسة )عالية على الرفاعي،  -1

 "أثر استخدام التعلم التعاوين يف حتصيل الطلبة الصم يف الرايضيات وتفاعالهتم االجتماعية"
هدفت هذه الدراسة إىل معرفة أثر استخدام التعلم التعاوين يف حتصيل الطلبة الصم يف مادة 

 الرايضيات وتفاعالهتم االجتماعية، مقارنة ابلطريقة التقليدية
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( طالبا وطالبة من 39وقد اختريت عينه الدراسة عشوائيا، وبلغ أفرادها ) )الفردية والتنافسية(.
الطلبة الصم يف الصف الرابع األساسي، ومت توزيع عينة الدراسة عشوائيا إىل جمموعة جتريبية درست 
ابلطريقة التعاونية، وجمموعة ضابطة درست ابلطريقة التقليدية، وقيست املهارات االجتماعية بواسطة 

مهارات اجتماعية من إعداد الباحثة ولفحص فرضيات الدراسة استخدمت الباحثة حتليل التباين  مقياس
 املشرتك

وتتلخص النتائج يف وجود أثر فعال إلسرتاتيجية التعلم التعاوين يف تنمية التحصيل يف الدراسات 
 االجتماعية وزايدة التفاعل االجتماعي لدي التالميذ الصم.

 ( بعنوان:2100وري، عمار يلدا كرومي دراسة )أمحد حممد ن  -9

"أثر استخدم إسرتاتيجية تعليم األقران يف تنمية بعض مهارات القراءة اجلهرية واالحتفاظ هبا لدي 
 تالميذ الرتبية اخلاةة يف مادة القراءة"

هدف البحث احلايل إىل التعرف على أثر استخدام إسرتاتيجية تعليم األقران يف تنمية بعض 
قراءة اجلهرية، واالحتفاظ هبا لدي تالميذ الرتبية اخلاةة يف مادة القراءة ولتحقيق هديف البحث مهارات ال

مت وضع فرضيات ختص تنمية بعض مهارات القراءة اجلهرية وفرضيات أخري ختص االحتفاظ بتلك 
، املهارات، واقتصر البحث على تالميذ الصف الثالث االبتدائي )تربية خاةة(، من كال اجلنسني

استخدم الباحثان التصميم التجرييب الذي يطلق عليه تصميم اجملموعات املتكافئة، تكونت اجملموعة 
( تالميذ وتلميذات كما راعي 2وتلميذة أما اجملموعة الضابطة فتكونت من ) ا( تلميذ  22التجريبية من )

 الباحثان التكافؤ بني اجملموعتني يف عدة متغريات.

لقياس تلك املهارات الثالث، وقد قام الباحثان بعرضها على اخلرباء تطلب البحث وجود أدوات 
والبالغ  t-test)مدي ةالحيتها للتطبيق. وكذلك حبساب الثبات بطريقة إعادة االختبار لعينتني )ملعرفة 

ابستخدام االختبار التائي مستقلتني، وأظهرت نتائج البحث  ا(، متت معاجلة البياانت إحصائي  10.0)
وق دالة إحصائيا لصاحل اجملموعة التجريبية يف تنمية مهارة سرعة القراءة وعدم وجود فروق دالة وجود فر 

إحصائيا بني اجملموعتني )التجريبية والضابطة( يف تنمية مهاريت ةحة القراءة ودقة القراءة وإمنا منت لدي 
حل اجملموعة التجريبية يف اجملموعتني بنفس الدرجة نفسها، أما نتائج اختبار االحتفاظ فقد كانت لصا

 من اجملموعة. امهارات ةحة القراءة ودقة القراءة وسرعة القراءة وكانت اجملموعة التجريبية أكثر احتفاظ  

: "فاعلية ( بعنوانImfadi R. Abu Hola 2112دراسة )مفضي رزق اله أبو هوال،  -2
مية ومعاجلة مفاهيمهم البديلة وحتسني إسرتاتيجية التعلم التعاوين يف اكتساب الطلبة الصم للمفاهيم العل

 ممارساهتم التعليمية يف العلوم"
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 هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على:
فاعلية استخدام إسرتاتيجية التعلم التعاوين يف اكتساب الطلبة الصم للمفاهيم العلمية مقارنة 

البديلة اليت حيملها الطلبة الصم يف مادة ابلطريقة العادية وأثر إسرتاتيجية التعلم التعاوين يف معاجلة املفاهيم 
 العلوم وفاعلية إسرتاتيجية التعلم التعاوين يف تغيري املمارسات التعليمية الصفية بني الطلبة الصم وحتسينها.

وطالبة مت تقسيمهم إىل جمموعتني: جتريبية درست ابإلسرتاتيجية  ا( طالب  10ضمت عينة الدراسة )
لطريقة العادية. وشاركت يف تنفيذ الدراسة معلمتان تطوعتا لتدريس الطلبة التعاونية، وضابطة درست اب

 Teamاملشاركني يف التجربة وهم يف الصف الثاين األساسي، وبنمط التعليم إبسرتاتيجية الفريق )

Teaching  وأظهرت اونوعي   ا(، واستمرت التجربة مثانية أسابيع. ومت مجع بياانت الدراسة وحتليلها   كمي .
نتائج الدراسة تفوق طلبة اجملموعة التجريبية يف مستوى اكتساهبم للمفاهيم العلمية ويفارق ذي داللة 

 ( a = 0.05إحصائية عند مستوى )
مقارنة بطلبة اجملموعة الضابطة. كما أظهر حتليل البياانت النوعية أن أفراد اجملموعة التجريبية قد 

التعلم، واالخنراط يف األنشطة التعاونية املختلفة، واخنفاض أظهروا العديد من السلوكيات كالرغبة يف 
مستوى العنف، والتنافس، وتقبل تصحيح أخطائهم. وأوةت الدراسة إبعادة النظر يف اسرتاتيجيات 

 عرض املفاهيم العلمية، وتكييف األنشطة التعليمية مبا يتناسب وحاجات الطلبة الصم.
 بعنوان: (,2112Harrison, Tina Janetteدراسة )هاريزون، تبدأ جانيت    -20

"تطوير برانمج تدريس األقران لتدريس الكلمات املصورة للطالب الصم يف املرحلة االبتدائية" 
هدفت هذه الدراسة إىل دراسة فعالية برانمج تعليم األقران يف تدريس الكلمات املصورة لطالب املرحلة 

 االبتدائية الصم
و للصم يف هذه الدراسة، ومجيع الطالب لديهم فقدان مسع ( طالب من مدرسة أوهاي9وشارك )

عميق وبدون إعاقات أخري، ومت تدريب املشاركني على تنفيذ نشاط تدريس األقران بواسطة الباحث، 
ومت استخدام منوذج التدريس املتبادل حبيث يسمح لكل طالب أن يكون معلم ومتلقني ومت جتميع 

هناية كل اختبار الكلمات املصورة  قران اليت أهناها املشاركني ويفالبياانت على عدد خطوات تدريس األ
الذي يتم إجراءه كل أسبوع والذي يتم إجراءه كل أسبوعني، وعدد التجارب التعليمية لكل جمموعة على 
الكلمات املصورة وكذلك اختبارات املراجعة، ومشلت املقاييس مجال وقصص قصرية حتتوي على كلمات 

على رضا الطالب فيما خيص برانمج تدريس األقران من  مت تعليمها للطالب أثناء الدراسة، ومت التعرف
 خالل استبيان.
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أظهرت النتائج أن الطالب الصم يستطيعوا تنفيذ برانمج تدريس األقران بفاعلية، وأظهر املشاركني 
القدرة على تعلم الكلمات املصورة اليت مل تكن معروفة هلم مسبقا، تغري االحتفاظ ابلكلمات عند 

. وتراوح نسبة الكلمات املعروفة يف %90.1من الكلمات اليت مت تعلمها إىل  %39.3املشاركني من 
، وتراوحت النتائج الصحيحة على اختبار %21.2إىل  %200للجمل من مستوي  البعدياالختبار 

، بشكل عام، معظم القراء املدربني كان أدائهم أفضل يف %90.2إىل  %02.1القصص القصرية من 
م العام من القراء الغري مدربني، ومع ذلك، فإن كال القراء املدربني وغري املدربني مييلوا إىل املراجعة والتقيي

ما عدا اثنتان من املشاركني، وقال مجيع املشاركني أهنم راضني  اإلحراز اجليد يف هناية االختبار األسبوعي
 عن برانمج تدريس األقران واستمتعوا به.

( ,Romer, Lyle T. And Others 0222 دراسة )رومر، اليل تى وآخرون  -22
 بعنوان:

"أثر التدريب على الكفاية االجتماعية بواسطة األقران على نوعية وتكرار التفاعل االجتماعي بني 
 املكفوفني" –الطالب الصم 

تناولت الدراسة ذات التصميم أحادي املوضوع ثالثة أقران يف سن التعليم االبتدائي الذين كانوا 
مكفوفني بعد  –ارات التفاعل االجتماعي ليعززوا قدرهتم على التفاعل مع ثالثة طالب ةم يتعلمون مه

التدريب، أختار الثالثة طالب أةدقائهم من الطالب الذين علموهم املهارات االجتماعية. وأظهرت 
وعة من النتائج أنه بعد التدريب استخدم الطالب يف سن التعليم الثانوي )الصم املكفوفني( جمموعة متن

سلوكيات التفاعل االجتماعي مع حتسني كبري يف االنتماء وتوكيد الذات والطلب والعرض واالنتباه. 
وأوضحت البياانت املتعلقة ابلتفاعالت اليومية لألقران أن أربعة أقران يف املرحلة الثانوية قد ذادت نسبة 

أقران يف املرحلة الثانوية قد زادت مدة  تكرار تفاعالهتم االجتماعية مع الطالب الصم املكفوفني، وثالثة
تفاعالهتم االجتماعية مع الطالب الصم املكفوفني، وأوضحت املقابلة مع األقران يف املرحلة الثانوية أهنم 
أةبحوا أكثر تساواي يف العالقات وأكثر عمقا يف فهم الطالب الصم املكفوفني والتعرف على الطالب 

 الصم املكفوفني كأةدقاء.
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"اثر إسرتاتيجية تدريس ( بعنوان: Adedeji TELLA 2102سة )اديدجيي تيال درا -21
 األقران والتعليمات الواضحة على املخرجات احلسابية لتالميذ املرحلة االبتدائية"

تناقش الدراسة أثر اسرتاتيجيات تعليم األقران والتعليمات الواضحة وقدرات التالميذ ونوعهم )ذكر 
التعليمية يف الرايضيات، ومت حتليل البياانت ابستخدام حتليل التباين املشرتك،  أو أنثي( على املخرجات

تلميذ يف الصف اخلامس االبتدائي اختريت عشوائيا من مثانية مدارس، وكشفت  210وأتلفت العينة من 
 النتائج عن وجود أتثري ملحوظ على التحصيل يف الرايضيات واالجتاه حنو الرايضيات، ووجد أن قدرات

ملحوظ على التحصيل يف الرايضيات واالجتاه حنو الرايضيات، وهذه  أتثري التالميذ ونوعهم ليس هلم
النتائج توضح األثر الفعال لتطبيق الربانمج على التحصيل واالجتاه حنو الرايضيات ومتد أبساس جترييب 

الواضحة يف دروس ملعلم الفصول االبتدائية الستخدام اسرتاتيجيات تدريس األقران والتعليمات 
 الرايضيات.

 إجراءات الدراسة:

( وليس 220 – 20( تلميذ ضعيف السمع بنسبة ذكائهم من )20: تتكون العينة من )العينة
 لديهم إعاقات أخرى.

 قسم الباحث العينة كاآليت:
 سنة( 21( تالميذ أقران معلمني يف الصف السابع االبتدائي )0) -

 سنوات( 2الرابع االبتدائي ) ( تالميذ أقران معلمني يف الصف0) -

 سنوات( 2( تالميذ أقران معلمني يف الصف الرابع االبتدائي )0) -

 :إجراءات إعداد مقياس مفهوم الذات للتالميذ ضعاف السمع 

قام الباحث إبعداد أداة الدراسة وهو مقياس مفهوم الذات للتالميذ ضعاف السمع وقد مر إعداد 
 و التايل:املقياس بعدة خطوات هي على النح

اإلطالع على األطر النظرية والرتاث السيكولوجي اخلاةة مبفهوم الذات عامة ومفهوم الذات  -2
 لدي املعاقني مسعيا بصفة خاةة.
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قام الباحث إبجراء مسح للبحوث والدراسات العربية واألجنبية اليت تناولت مفهوم الذات  -1
ل إىل عدد من املقاييس اليت استخدمت للمعاقني مسعيا ومن خالل الدراسات استطاع الباحث الوةو 

 أبعاد مفهوم الذات على الوجه التايل:

 مقياس تنسي ملفهوم الذات املرتجم - (أ
 مقياس مفهوم الذات لألطفال إعداد: أ.د/ عادل عزل الدين األشول - (ب
 مقياس مفهوم الذات للصم إعداد: د/ مىن توكل السيد - (ج
 مقياس بريسون املرتجم - (د
 دت يف دراسات نفسيةمقاييس أخرى ور  - (ه

ولقد أفادت هذه املقاييس الباحث يف التعرف على أهم األبعاد الرئيسية اليت يعتمد عليها يف 
 تصميم مقياس مفهوم الذات

مت التحديد اإلجرائي لكل بعد على حدة مث ةياغة جمموعة من العبارات اليت ميكن أن  -3
ات مرتبطة بكل بعد ويف ةورة سهلة وذات يقيسها هذا البعد وراعى الباحث أن تكون ةياغة العبار 

 ةياغة لغوية مفهومة.

 مث قام الباحث ابخلطوات اآلتية  -2

 حتديد اهلدف العام من املقياس يف التعرف على مفهوم الذات لدي التالميذ ضعاف السمع. -

 حتديد أبعاد مقياس مفهوم الذات للتالميذ ضعاف السمع -

 مخسة أبعاد وهي: ويقسم الباحث مفهوم الذات يف املقياس إل
: ويعرفه الباحث أبنه تقييم التلميذ ضعيف السمع لذاته كما يراها هو من البعد األكادميي -2

حيث قدرته على التحصيل األكادميي وأدائه على املواقف  األكادميية مقارنة بزمالئه الذين يؤدون نفس 
 املهام ومشاعره الناجتة عن ذلك التقييم
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الباحث أبنه تقييم التلميذ ضعيف السمع لذاته كما يراها هو  : ويعرفهالبعد االجتماعي -1
من حيث أدائه يف املواقف االجتماعية وقدرته على التفاعل والتواةل الفعال يف املنزل واملدرسة والبيئة 

 احمليطة به، والصورة اليت يعتقد أن اآلخرون يرونه عليها، ومشاعره الناجتة عن ذلك التقييم.

يعرفه الباحث على أنه مدى شعور التلميذ ضعيف السمع ابلقيمة : و البعد األسري -3
 والكفاية واجلدارة وكيفية إدراكه الجتاهات األسرة حنوه بوةفه عضوا يف األسرة.

: ويعرفه الباحث أنه يعرب عن الفكرة اليت كوهنا التلميذ ضعيف السمع عن البعد اجلسمي -2
 جسمه وحالته الصحية ومظهره اخلارجي

: ويعرفه الباحث أبنه إدراك التلميذ ضعيف السمع مبدى قدرته على السيطرة فسالثقة ابلن -0
 على املواقف احلياتية واحرتام الذات والشعور ابإلجيابية والقدرة على الفعل.

تصميم عدد من العبارات اليت تتناسب مع األبعاد واإلجراءات لكل بعد من أبعاد مقياس  -
 االستعانة ببعض عبارات من املقاييس األخرى سابقة الذكر.مفهوم لذات لتالميذ ضعاف السمع مع 

  توزيع عبارات املقياس على األبعاد اخلاصة مبفهوم الذات كما يلي:مت -0

 فقرات( 20البعد األكادميي ) -

 فقرة( 22البعد االجتماعي ) -

 فقرات( 20البعد األسري ) -

 فقرات( 2البعد اجلسمي ) -

 فقرات( 20بعد الثقة ابلنفس ) -

 (2 – 1 – 3: ثالثي )صحيحطريقة الت
 اخلصائص السيكومرتية ملقياس مفهوم الذات للتالميذ ضعاف السمع:

 ثبات املقياس: -2

كرونباخ، طريقة إعادة تطبيق املقياس بفاةل زمين   –حلساب ثبات املقياس مت استخدام طريقة ألفا 
 قدره أسبوعني بني التطبيقني األول والثاين، واجلدول التايل يوضح ذلك.
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 (0دول )ج
 كرونباخ وطريقة إعادة تطبيق املقياس  –قيم معامالت الثبات بطريقة ألفا 

 إعادة التطبيق ألفا كرونباخ األبعاد

 .990 .901 البعد األكادميي

 .920 .903 البعد االجتماعي

 .902 .111 البعد األسري

 .120 .102 البعد اجلسمي

 .000 .021 بعد الثقة ابلنفس

 .990 .909 الدرجة الكلية

 

(، 0.02( أن مجيع قيم معامالت الثبات دالة إحصائيا عند مستوى داللة )2يتضح من اجلدول )
 مما جيعلنا نثق يف ثبات املقياس.

  االتساق الداخليInternal Consistency 

مت إجياد التجانس الداخلي للمقياس عن طريق حساب معامل االرتباط بني درجات كل عبارة من 
قياس والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه. وقام الباحث إبجياد التجانس الداخلي للمقياس عبارات امل

عن طريق حساب معامل االرتباط بني درجات كل عبارة من عبارات املقياس والدرجة الكلية للبعد الذي 
 تنتمي إليه، ويتضح ذلك من اجلدول التايل:
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 (2جدول )
 من مفردات مقياس تقدير الذات والدرجة الكلية هلذا املكونمعامل االرتباط بني كل مفردة 

 الثقة ابلنفس البعد اجلسمي البعد األسري البعد االجتماعي البعد األكادميي
 
 م

معامل ارتباط 
 املفردة ابلبعد

 
 م

معامل ارتباط 
 املفردة ابلبعد

 
 م

معامل ارتباط 
 املفردة ابلبعد

 
 م

معامل ارتباط 
 املفردة ابلبعد

 
 م

امل ارتباط مع
 املفردة ابلبعد

2 0.019** 22 0.931** 11 0.190** 31 0.931** 22 0.031** 

1 0.209** 21 0.093** 13 0.392** 33 0.122** 21 0.302** 

3 0.003** 23 0.013** 12 0.000** 32 0.901** 23 0.932** 

2 0.020** 22 0.102** 10 0.003** 30 0.203** 22 0.193** 

0 0.930** 20 0.319** 19 0.931** 39 0.319** 20 0.993** 

9 0.120** 29 0.310** 11 0.000** 31 0.221** 29 0.120** 

1 0.101** 21 0.202** 19 0.903** 39 0.312** 21 0.993** 

9 0.019** 29 0.910** 12 0.901** 32 0.000** 29 0.122** 

2 0.000** 22 0.122** 30 0.113** 20 0.003** 22 0.093** 

20 0.202** 10 0.931** 32 0.112**   00 0.912** 
  12 0.310**       

 (0.02** معامل االرتباط دال إحصائيا عند مستوى )
مجيع معامالت االرتباط بني درجة كل مفردة ودرجة املقياس  ن( ما يلي: أ1ويتضح من جدول )

(، وهذا يدل على اتساق البناء الداخلي 0.02عند مستوى ) االذي تنتمي إليه تكون دالة إحصائي  
 ملقياس تقدير الذات وثباته املرتفع.

مث قام الباحث إبجياد معامل االرتباط بني درجات األفراد على الدرجة الكلية للبعد والدرجة الكلية 
 للمقياس.

 وفيما يلي عرض ملعامالت االتساق الداخلي ألبعاد املقياس مع الدرجة الكلية.
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 (2جدول )
 معامالت االتساق الداخلي ألبعاد املقياس والدرجة الكلية

 معامل االرتباط األبعاد

 0.992 البعد األكادميي

 0.092 البعد االجتماعي

 0.021 البعد األسري

 0.931 البعد اجلسمي

 0.220 بعد الثقة ابلنفس

 0.120 الدرجة الكلية

 

قيم معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند  ( أن مجيع3يتضح من القيمة اجلدولية يف اجلدول )
 (.0.02مستوى داللة )

 صدق مقياس مفهوم الذات .1
 صدق املفردات 

الذات عن طريق حساب معامالت تقدير مت حساب ةدق مفردات املقاييس الفرعية مقياس 
االرتباط بني درجات كل مفردو ودرجة البعد الذي تنتمي إليه وذلك بعد حذف املفردة من الدرجة 

( هلذه املفردة ويسمي هذا ابلصدق اداخلي   )ميزاان   االكلية هلذا البعد ابعتبار أن بقية املفردات حمك  
 الداخلي.
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 ابلنسبة لصدق مفردات مقياس تقدير الذات وهو موضح ابجلدول التايل:
 (4جدول )

 معامل االرتباط بني كل مفردة من مفردات تقدير الذات والدرجة الكلية هلذا املكون

 الثقة ابلنفس البعد اجلسمي البعد األسري البعد االجتماعي البعد األكادميي

 
 م

معامل ارتباط درجة 
املفردة ابلدرجة 

الكلية للبعد بعد 
حذف املفردة من 

 درجة البعد

 
 م

معامل 
االرتباط 

ابلدرجة الكلية 
للبعد بعد 

 حذف املفردة

 
 م

معامل االرتباط 
ابلدرجة الكلية 

للبعد بعد حذف 
 فردةامل

 
 م

معامل 
االرتباط 

ابلدرجة الكلية 
للبعد بعد 

 حذف املفردة

 
 م

معامل االرتباط 
ابلدرجة الكلية 

للبعد بعد حذف 
 املفردة

2 0.219** 22 0.209** 11 0.093** 31 0.932** 22 0.213** 
1 0.219** 21 0.091** 13 0.013** 33 0.319** 21 0.013** 
3 0.013** 23 0.029** 12 0.109** 32 0.221 ** 23 0.129** 
2 0.931** 22 0.201** 10 0.029** 30 0.933*9 22 0.932** 
0 0.029** 20 0.220** 19 0.902** 39 0.919** 20 0.309** 
9 0.392** 29 0.203** 11 0.932** 31 0.021** 29 0.011** 
1 0.310** 21 0.219** 19 0.312** 39 0.012** 21 0.019** 
9 0.321** 29 0.013** 12 0.300** 32 0.931** 29 0.930** 
2 0.312** 22 0.012*9 30 0.310** 20 0.220** 22 0.999** 
20 0.221** 10 0.039*9 32 0.310**   00 0.932** 
  12 0.091**       

 (0.02** معامل االرتباط دال إحصائيا عند مستوى )

 ( ما يلي:4ويتضح من جدول رقم )
 ت االرتباط ملفردات البعد األول دالة إحصائيا مما يدل على ةدقه الداخلي.مجيع معامال

 مجيع معامالت االرتباط ملفردات البعد الثاين دالة إحصائيا مما يدل على ةدقه الداخلي.

 مما يدل على ةدقه الداخلي. امجيع معامالت االرتباط ملفردات البعد الثالث دالة إحصائي  
 مما يدل على ةدقه الداخلي. املفردات البعد الرابع دالة إحصائي   مجيع معامالت االرتباط
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 مجيع معامالت االرتباط ملفردات البعد اخلامس دالة إحصائيا مما يدل على ةدقه الداخلي.

ومن مث فإن مقياس تقدير الذات ككل يتميز ابلصدق الداخلي. وابلتايل أةبح مقياس تقدير 
 الصورة النهائية. ( مفردة كما يف00الذات مكون من )

 عبارات مقياس مفهوم الذات حسب كل بعد

 تكرهين أسريت بسبب اعاقىت السمعية 9 البعد األكادميي

 1 أان احصل على درجات عالية يف اختبار احلساب 2
أتخذين أسريت معهم عند زايرة اجلريان 

 واألقارب
 زل كباقي أفراد األسرةأشارك يف أعمال املن 9 أشعر أنين أقل من زمالئي يف املدرسة 1
 تشجعين أسريت على النجاح والتفوق 2 أنسي ما أتعلمه بسرعة 3
 أشعر أن أسريت تكره وجودي يف املنزل 20 تلقي واجبايت املدرسية رضا مدرسي عنها 2
 البعد اجلسمي تعلم املهارات احلسابية سهل ابلنسبة يل 0
 شكلي مجيل أان 2 جد نفسي بني الطالب الضعاف يف الفصلأ 9
 أان هزيل ويصيبين املرض ابستمرار 1 تزداد ثقيت يف قدرايت العقلية عند حل املسائل احلسابية 1
 أان رايضي وأمتتع بصحة جيدة 3 أستطيع أن أقوم بعمليات البيع والشراء مثل العاديني 9

2 
ال متثل أعاقيت السمعية أي عائق يف مذاكرة دروسي 

 منظري قبيح 2 جيدا

20 
متنع عن الذهاب إىل املدرسة ألن قدرايت الدراسية غري ا

 مالبسي دائما نظيفة ومنسقة 0 مناسبة هلا

 أان نشيط 9 البعد االجتماعي
 أحافظ على أن تكون رائحيت مجيلة 1 أشعر ابلسعادة عندما أكون مع زمالئي 2
 ري خمتلفا عما أان عليهأمتىن أن أكون مظه 9 عندما تواجهين مشكلة أطلب املساعدة من اآلخرين 1

 2 أحب االشرتاك يف األنشطة املدرسية اجلماعية 3
أشعر أن اآلخرين ينظرون إىل مظهري 

 بسخرية
 بعد الثقة ابلنفس أفضل اجللوس مبفردي معظم الوقت 2
 أستطيع أن أكون شخصا انجحا يف املستقبل 2 ال أحب مساعدة أحد وال أريد من أحد أن يساعدين 0
 أكرر عمل ما فشلت فيه مرات عديدة 1 أن الناس تتابعين بنظراهتم ألين أةمأشعر  9
 أستطيع أن أدخل مسابقات وأفوز هبا 3 يسأل عىن زمالئي إذا تغيبت عن املدرسة 1
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 اعتمد على نفسي يف مذاكرة دروسي 2 أستطيع أن أكون ةداقات جديدة 9
 ندي قويةحاسة البصر ع 0 أخجل من التعامل مع اجلنس اآلخر 2
 أتشاءم من مستقبلي لكوين معاقا مسعيا 9 لدي العديد من األةدقاء 20
 لدي القدرة على القيام بفعل ما أريد 1 أحب اللعب واملرح مع اآلخرين 22

 ميكنين الدفاع عن نفسي إذا واجهين خطر ما 9 البعد األسري
 حيايت أان سعيد يف 2 يلومين والدي ألين غري متعاون داخل املنزل 2
 لدي قدرات ومهارات مثل العاديني 20 أحب والدي 1
   يتوقع مين والدي أشياء فوق طاقيت. 3
   لدي أسرة تساعدين يف حل مشكاليت 2
   أيب يعنفين دائما 0

 الصورة النهائية ملقياس الذات للتالميذ ضعاف السمع

 امطلق   إىل حد ما دائما العبارة م

    يف اختبار احلساب. أحصل على درجات عالية 2

    أشعر ابلسعادة عندما أكون مع زمالئي. 1

    يلومين والدي ألين غري متعاون داخل املنزل. 3

    أان شكلي مجيل. 2

    تعلم املهارات احلسابية سهل ابلنسبة يل. 0

    أحب املرح واللعب مع اآلخرين. 9

    أحب والداي. 1

    ابستمرار. أان هزيل ويصيبين املرض 9

    أان سعيد يف حيايت. 2

    امتنع عن الذهاب إىل املدرسة ألن قدرايت الدراسية غري مناسبة هلا. 20

    عندما تواجهين مشكلة أطلب املساعدة من اآلخرين. 22
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    يتوقع مين والدي أشياء فوق طاقيت. 21

    أان رايضي وأمتتع بصحة جيدة. 23

    عن نفسي إذا واجهين خطر ما.ميكنين الدفاع  22

    أشعر أنين أقل من زمالئي يف املدرسة. 20

    أحب االشرتاك يف األنشطة املدرسية اجلماعية. 29

    أشعر أن أسريت تكره وجودي يف املنزل. 21

    منظري قبيح. 29

    لدي القدرة على القيام بفعل ما أريد. 22

    أنسي ما أتعلمه بسرعة. 10

    أفضل اجللوس مبفردي معظم الوقت. 12

    لدي أسرة تساعدين يف حل مشكاليت. 11

    مالبسي دائما نظيفة ومنسقة. 13

    أتشاءم من مستقبلي لكوين معاقا مسعيا. 12

    تلقي واجبايت املدرسية رضا مدرسي عنها. 10

    ال أحب مساعدة أحد وال أريد من أحد أن يساعدين. 19

    أيب يعنفين دائما. 11

    أان نشيط. 19

    حاسة البصر عندي قوية. 12

    أجد نفسي بني الطالب الضعاف يف الفصل. 30

    أشعر أن الناس تتابعين بنظراهتم ألين أةم. 32
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    تكرهين أسريت بسبب إعاقيت السمعية 31

    أحافظ على أن تكون رائحيت مجيلة 33

    ي يف مذاكرة دروسي.أعتمد على نفس 32

    يت العقلية عند حل املسائل احلسابية.اتزداد ثقيت يف قدر  30

    زمالئي إذا تغيبت عن املدرسة. يسأل عين 39

    أتخذين أسريت معهم عند زايرة اجلريان واألقارب. 31

    أمتين أن يكون مظهري خمتلفا عما أان عليه. 39

    وأفوز هبا.أستطيع أن أدخل مسابقات  32

    أستطيع أن أقوم بعمليات البيع والشراء مثل العاديني. 20

    أستطيع أن أكون ةداقات جديدة. 22

    أشارك يف أعمال املنزل كباقي أفراد األسرة. 21

    أشعر أن اجلميع ينظرون إىل مظهري بسخرية. 23

    أكرر عمل ما فشلت فيه مرات عديدة. 22

    التعامل مع اجلنس اآلخر.أخجل من  20

    تشجعين أسريت على النجاح والتفوق 29

    لدي قدرات ومهارات مثل العاديني. 21

    أستطيع أن أكون شخصا انجحا يف املستقبل. 29

    لدي العديد من األةدقاء. 22

    معية أي عائق يف مذاكرة دروسي جيدا.سال متثل أعاقيت ال 00
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 ئج:تهسري النتا

  :األمهية النظرية للمقياس 

  أتيت األمهية النظرية للمقياس من الوجهة النظرية حيث أهنا أتيت من أمهية التعرف على مستوى
مفهوم الذات لدي التالميذ ضعاف السمع ومدى ارتباطه بعدة متغريات مثل العمر الزمين وشدة اإلعاقة 

ذات جبوانب أخرى، فباإلضافة إىل أتثريه على اجلانب والنوع )ذكر / أنثي( ومدى ارتباط وأتثري مفهوم ال
النفسي للتلميذ املعاق مسعيا فإنه أيضا يؤثر على اجلوانب األكادميية واالجتماعية، فهذا املقياس يساعدان 
يف حتديد العالقة بني مفهوم الذات وتلك اجلوانب واإلسهام يف ختطيط الربامج اإلرشادية للتدخل بناء  

 مقياس.على نتائج لل

   يف تنمية مفهوم  اكما أن املقياس يسهم يف زايدة رةيد املقاييس املتوفرة للتالميذ املعاقني مسعي
الذات هلذه الفئة، كذلك احلاجة إىل مقياس للتعرف على جوانب أبعاد مفهوم الذات اخلاةة بتلك الفئة 

النمائية لتلك الفئة، حيث أتيت أمهية  وهذه املرحلة العمرية اليت يتناوهلا املقياس مبا يتماشي مع اخلصائص
سنة( حيث أهنا تعترب أساس لتطور شخصية املعاق مسعيا  21 – 2املرحلة العمرية اليت يتناوهلا املقياس )

 يف مرحلة املراهقة وتوافقه يف اجلوانب االجتماعية والنفسية واألكادميية.

 :األمهية التطبيقية للمقياس 

مقياس فيما يقدمه من رؤية علمية وتطبيقية يف جمال تدريب وتنمية تتحدد األمهية التطبيقية لل
اجتماعية( وانعكاسها على مفهوم الذات لديه مع  –املعاقني مسعيا ابكتساب بعض املهارات )أكادميية 

 توظيف قدراته يف مرحلة من أهم مراحل النمو، وتتلخص يف اآليت:
 ميية هامة للتلميذ ضعيف السمع واليت أثبتت ارتباط أنشطة الربانمج مبهارات اجتماعية وأكاد

 دراسات وكتاابت عديدة اخنفاض مستواها لدي تلك الفئة.

  يقدم املقياس ةورة واضحة عن طبيعة العالقة بني مفهوم الذات وتنمية اجلوانب االجتماعية
 واألكادميية.

 اجلماعية يف  ةشاركتتوافق أنشطة الربانمج مع طبيعة وخصائص فئة املعاقني مسعيا حيث تسهم امل
األنشطة األكادميية يف تنمية اجلوانب االجتماعية واألكادميية حسب قدرات كل تلميذ ويف جو من األلفة 

 بني التالميذ مما يساعد يف تشجيع التالميذ على االستجابة واملشاركة والتفاعل يف جو خيلو من التهديد.

 ملقاييس النفسية اهلامة للتعرف على أحد اجلوانب إفادة املهتمني واملختصني يف هذا اجملال أبحد ا
 النفسية للمعاقني مسعيا وختطيط الربامج اإلرشادية.
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