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 برنامج تدريبي في تنمية مهارات االستماع ومفهوم أثر
  بصرياًقين ولدى الطلبة المع الذات األكاديمي
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  ملخصال

قين وتصميم برنامج  تدريبي في مهارات االستماع للطلبة المع إلى هذه الدراسة تهدف
 ومفهوم الذات ،في تحسين مهارات االستماعبرنامج هذا ال أثر وقياس ،بصرياً

 بصرياً المعوقين وطالبة من الطلبة طالباً 38 وتكونت العينة من. األكاديمي لديهم
لى ع عشوائية توزيعهم بطريقةتم  ن، والذي بن أم مكتومعبد اهللافي مدرسة الملتحقين 
 .مفحوصاً 21من تألفت الضابطة و  مفحوصا17ًمن  تألفتو التجريبية ؛المجموعتين

 ستماع لقياس مهارات االستماعمقياس مهارات االتم إعداد وألغراض الدراسة 

                                                
 األستاذ المساعد في التربية الخاصة  *
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ات األكاديمي لقياس مفهوم  مقياس مفهوم الذانالباحثاستخدم و ،المستهدفة في البرنامج
 حيث ،الذات األكاديمي،ولقد تمتعت هذه المقاييس بالصدق ومعامالت الثبات المقبولة

 كما استخدم برنامج تدريبي ،تم استخدام هذه المقاييس كإجراءات قياس قبلي وبعدي
وبعد . حصة 35 بواقع  ثالثة شهور تقريباًه استغرق تطبيقعلى مهارات االستماع،

كافة في متغيرات الدراسة ، تم إجراء القياس البعدي لاء من تطبيق البرنامجاالنته
جل تحليل نتائج الدراسة استخدم تحليل أومن  . الضابطة والتجريبية؛لمجموعتينا

وتوصلت الدراسة إلى وجود داللة إحصائية لصالح . (ANCOVA)التباين المشترك 
  . ومفهوم الذات األكاديمياعستم مهارات االيالمجموعة التجريبية على مقياس
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   :الخلفية النظرية للدراسة
وتعقيداتها المختلفة  ،الحياةبشكل فعال مع متطلبات  بصرياً المعوقينالطلبة  يتطلب تكيف

 قد إذ . مثل هذه التحدياتلمواجهةالالزمة  واالستراتيجيات، لعديد من المهاراتا تعلم
 ؛تبقيةالتي تتضمن الرؤية الم :حواسالتدريب على تنمية الهذه المهارات تتضمن 

  والتنقل،لتدريب على مهارات التعرفاو. (Barraga, 1986) والشم ؛واللمس ؛السمعو
(Welsh & Blash, 1994, Jacobson, 1997) ،بريلطريقةومهارات القراءة والكتابة ب  

اد ـواإلرش،  (Kim, 2003)ةاعيـ واالجتم،عاليةـارات االنفـ، والمه)1988هورتون،(
 والتدريب على استخدام التكنولوجيا في مجاالت الحياة المختلفة .(Inana, 1981)المهني

(Elaine, 2003; Ashcroft, 1984, 108;Bobbie & Azar, 2003)..  ولكن المتتبع لميدان
ة في البرامج ندرو واضحاً  هناك قصوراًيالحظ أنفي الوطن العربي اإلعاقة البصرية 

هذه  على بصرياً المعوقين تدريب إلىات المساندة التي تهدف  والخدم،يةالتدريب
مسؤولية مما يضع على عاتق المتخصصين في مجال اإلعاقة البصرية  المهارات،

إجراء المزيد من الدراسات  والخدمات المقدمة من خالل ،إعادة النظر في البرامج
 إذ؛ ارات االستماعه مالتي من أهمها التدريب على، التي تتناول تحسين تلك المهارات

ن أ ببصرياً المعوقيند معظم المختصين في تعليم األفراد ااعتقالرغم من نه على إ
 في البرامج التدريبية اً واضحاً إال هناك نقصاالستماع هو األهم في مجال تعليمهم

ويمكن عزو  .Brothers, 1971; Cobb,1977) (مهاراتهذه ال على همالمصممة لتدريب
 إلى افتراض بصرياًقين ولبرامج التدريبية في مجال مهارات االستماع للمعالنقص في ا

 أن إالّ، ن على تطوير هذه المهارات آلياًوبعض المهنيين العاملين معهم  بأنهم قادر
 ال يعوضون القدرات بصرياً المعوقينهذا االفتراض تم دحضه لوجود أدلة تثبت أن 

حاجة في  كانوا لذا ؛ تدريبال بتلقائياًمعية منها  السوالسيمابالقدرات األخرى البصرية 
 ألهمية ونظراً. (Hallahan& Kauffman, 2003) لتدريب على مهارات االستماع اى لإ

مهارات  تطوير (Westby &Costlow,1991)اقترح ويبستي وكوستلو هذه المهارات 
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 تنفيذ عبر، ص بشكل خابصرياً المعوقينوبشكل عام االستماع لفئات التربية الخاصة 
 على مستويات اللغة بشكل كامل بحيث يتضمن هذا التدريب تطوير تدريبيةبرامج 

 ،والتراكيب، وتطوير المعاني ،قدرات الطلبة في توظيف اللغة في الحياة اليومية
 ، واالستماع، تظهر من خالل الكالميالت، وراء المعرفية  والقدرات ما،والقواعد
الذي قدم (Bischoff,1979)  دعم هذا التوجه من قبل بيشوفوقد  . والكتابة،والقراءة

  على مهارات االستماع التي تتضمنبصرياً المعوقين لتدريب اتمسوغمجموعة من ال
 ونعتمد الذين يبصرياً المعوقينكبير في عملية تعليم األطفال ال هابالغة وتأثيرال تهاأهمي

حصول على  لل إليه يحتاجونينذ والجهد الل، الوقتلتقليلعلى مهارات االستماع 
 ،األشرطة، عن طريق استخدام أو المواد المكبرة، المعلومات بطريقة بريل

بشكل كبير في مختلف نشاطات حياتهم تؤثر أن هذه المهارات  كما .واالسطوانات
عملية  يعد االستماع  وعلى هذا.وتدخل في تطوير خبراتهم المختلفة .ومواقفها المختلفة

وتواصل  المعرفة،لحصول على ا ائلوس من أهم دالذي يععلم الكالم أساسية في ت
 كبيرةال االستماع اتمهارباإلضافة إلى أهمية  .الخارجي مع العالم بصرياً المعوقين

 .Heinze, 1986; Trief, 1998) (ةواالجتماعية، واالقتصادي ،المجاالت الشخصية في
ستمرة تحول اللغة المنطوقة إلى معاني مديناميكية  عملية بأنهويمكن تعريف االستماع 

 ، على أنها عميلة ترتبط بأربعة نشاطات هي اإلحساسهمكما يعرفها بعض. في الدماغ
 10 أن االستماع يتكون على األقل من آخرونويرى  .، واالستجابةوالتفسير والتقييم

مثير  واالستجابة لل،وتحديد المعنى، والفهم،  هي السمع والتفسيرإدراكيةعناصر 
 واالنتباه الهادف للمثير ،والتذكر ، وتلقي المثير الصوتي بشكل اختياري،الصوتي
واستخدام الخبرات السابقة كفلتر للمعلومات التي  ،ت المقدمة وتحليل المعلومايالصوت

 الذي  Hearingويميز بعض الباحثين بين السمع   (Hirsch ,1986)يتم الحصول عليها
 الذي يعني عملية معقدة بشكل  Listeningاالستماع و ،سمعيعني الحاسة البسيطة لل

،  والتنظيم، واالنتباه، الكثيرين مهارة تتطلب االستقبالد لدى الذي يع،كبر من السمعأ
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كما . (Barr, et al, 2002 )يم الرسائل القادمة من البيئة المحيطةووتق، والفهم، والتفسير
 عملية طبيعية يتم من خاللها بأنه  Hearing السمع (Price, 1991)يعرف برايس 

مهارة متعلمة تتطلب    Listenengاستقبال المثيرات السمعية، بينما يعد االستماع 
يمكن تفسير عملية كما . يم من خالل التطبيق المكثفووالتق ، والتحليل،التركيز

أن الطلبة يعالجون على افتراض  ة معالجة المعلوماتاالستماع على أساس نظري
ى لإحاجة  ا كانوا في ، لذويسترجعونها بطريقة نشطة،  ويخزنونها،علومات السمعيةالم

تتضمن  و.تعلم كيفية تطوير مهارات معالجة المعلومات السمعية بطريقة منظمة
 ، السمعية والذاكرة،التمييز السمعيProcessing)  (Auditoryالمعالجة السمعية 
كد كاتز وقد أ ،(National Center For Learnin Disabilities,2004)والتسلسل السمعي 

قد يكون  في مهارات االستماع اً الذين لديهم ضعفأن  (Katz & Cohen , 1985)كوهن و
أساليب مجموعة من ولذلك يقترح  ،اب في المعالجة السمعية المركزيةاضطرلديهم 

ل مهارات وتحلي، الذاكرةقوة وزيادة ،  التدريب على التمييز السمعي تتضمنعالج ال
 الكالم دنه يعإوبالتالي ف الضوضاء،نمية القدرة على الحديث في مواقف  وت،االستماع
وتشير برجا . على االستماعياً تدريبإجراء(Barraga, 1986) عملية االستماع  إلى أن
واالستجابة إلى أصوات  ،واالنتباه لألصوات ،الوعي :هيعدة  خطوات تتضمن
واالستماع  ، وتفسيرها،وتحديدهاالكلمات، ف وتعر والتمييز السمعي، ،محددة

والمعالجة  معي، من اإلدراك الساً مستوى مرتفعديعالذي االختياري للتعليمات اللفظية 
 اإلدراكيى النهائي للنمو  المستودجل التعلم يعأمن واالستماع  ،واإلصغاء ،السمعية
 ،الظروف البيتية المناسبة :همة المؤثرة في بيئة االستماعممن العوامل الو. السمعي

التشتت و ،مدى مناسبة المواد لمستوى الطالبو ،توفير الفرص للتعبير عن النفسو
 ن هناك إ : إلى ما سبق، يمكن القول واستناداً.(Brothers, 1971)السمعي والبصري 
  الجيد التحصيل األكاديميتتضمن تحقيق الستماع الفعال لفوائد مجموعة من ال

(Barr, et al, 2002) التشتت ، وعدم رة على التركيز واالنتباه للمعلمزيادة القدو



  لدى الطلبة المعوقين بصرياً فهوم الذات األكاديميأثر برنامج تدريبي في تنمية مهارات االستماع وم

 220 

 الفهم الخاطئ عنالمشاكل التي تنتج  وتجنب ،وزيادة القدرة على التذكروالسرحان 
المستمع  ؛االهتمام المتبادل بين كال الطرفين، والناتج عن عدم االستماع الجيد

 لكل ةالفرصوإتاحة  ،ألفراد المتحدثينزيادة الود والمحبة بين اوبالتالي . والمتحدث
لوصول إلى حل المشكالت على أساس التفاهم ا ثم ،يعبر عن رأيه بشكل منتظملفرد 

 االستماع تشجعأن مهارات  كما .همبين العالقات واالحترام وتعزيز  ،بين األفراد
  .)2004زيتون، أبو (اآلخرين على المشاركة وإبداء الرأي 

  :هيعدة ن برامج التدريب على االستماع تتكون من عناصر ويظهر أدب الموضوع أ

، هاوالتمييز بينة، البيئفي ألصوات لالوعي  وتشمل  لالستماعمكونات االستعداد:  أوالً
فهم لها، باإلضافة إلى والتفسير الوظيفي  ،لفظ األصوات البيئية و اتجاههاوتحديد
التركيز والربط و، األساسي لالنتباهوالمستوى ، ات األساسية التي يتم استقبالهاالمفرد

والوعي للمعلومات االنفعالية التي يتم ، والذاكرة السمعية، بين الصوت ومعناه
والقدرة على متابعة التعليمات اللفظية  ،لحصول عليها من األصوات المتنوعةا

 .البسيطة

، وتطوير التمييز الدقيق بين أصوات الحروف: التدريب على المكونات التالية: ثانياً
المفردات، واإلغالق السمعي، واستخدام المحتوى، واالستماع إلى أهداف محددة 

 ينامع د، وتحدياالستنتاجات المنطقيةو .تتضمن تحديد الفكرة الرئيسية، والتحليل الناقد
 ويمكن استخدام المواد المسجلة .التعليمات ومهارات الذاكرة السمعيةوفهم ، اتالكلم

 ومهارات ، وتذكر التسلسل، وتذكرهاتفاصيلالاء الحقائق وويتضمن ذلك استدع
 ق ولتحقي(Heinze, 1986).واالختيار ،شرات التنسيق واالستماع وإدراك مؤ،التنظيم
 ات مهار بتعليمبصرياً المعوقين  معلمي)Bischoff, 1979( بيشوف أوصى، ماسبق

  .أسلوب فعالبوتدريبية متنوعة  ،استخدام برامج تعليميةمن خالل االستماع 
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 فاألدب السابق ال يتناول هذا الجانب من مفهوم األكاديمي أما فيما يتعلق بمفهوم الذات
 حيث ينصب التركيز بصرياً المعوقينمع  من الدراسة والبحث كاف الذات العام بقدر 

أن ترى  العديد من األبحاث فإنوضمن هذا اإلطار ،  فقطعلى مفهوم الذات العام
 بالصعوبات التي أثرلدى األطفال ذوي الحاجات الخاصة يتلعام امفهوم الذات 
ون بالكيفية التي يقدم أثركما يت نهم يتلقون الدعم من اآلخرين،إحقيقة في اليواجهونها، و

ما أ، (Allodi , 2000)فيها الدعم، وبالكيفية التي يفسر فيها األطفال العاديين هذا الدعم 
 أن إلى.(Amezcua, et al. ,. 2001) ميزكوا وآخرونأار أش فقد بصرياًقين وبالنسبة للمع

قل على مقياس مفهوم الذات مقارنة أضعاف البصر حصلوا على درجات من الطلبة 
 األكاديمي الذات لمفهوم بالنسبة أما . هذا بالنسبة لمفهوم الذات العامبالطلبة المبصرين

ويمكن تعريف . ونادرةومات الموجودة حوله شحيحة  فالمعلبصرياً المعوقينلدى 
يم إدراكات الفرد لقدراته األكاديمية، ويشمل ومفهوم الذات األكاديمي بأنه وصف لتق

ته، يالتي ترتبط بإدراكات الفرد حول كفاعتقدات العامة حول احترام الذات ذلك الم
ن مفهوم الذات األكاديمي بناء متعدد األبعاد إ وبهذا المعنى ف.وقدراته األكاديمية

أداء ويقصد بالمقارنة الخارجية مقارنة  ن إجراء مقارنات خارجية وداخلية،يتضم
أداء كما يقصد بالمقارنة الداخلية مقارنة  األكاديمي بأداء زمالئهم في الصف،الطلبة 

 مجاالت األداء األخرى معالطلبة األكاديمي الخاص في إحدى المجاالت 
)McCoach&Siegle,2002(  الباحثين أن  نمو وتطور هذا المفهوم ، لذا يؤكد العديد من

 دور الوسيط في مساعدتهم على يؤدي ألنه قد بصرياًقين و بالنسبة للمعمهم جداً
ن إ إذوتطوير المهارات األكاديمية المناسبة،  التكيف مع متطلبات البيئة المدرسية،

مهارات مفهوم الذات األكاديمي اإليجابي يمكن أن يدعم النمو، ويساعد على إتقان ال
 مفهوم الذات األكاديمي السلبي انفعاالت سلبية تمنع األفراد يسببالمتنوعة في حين 
وهكذا يمكن الجزم بأن المدرسة تسهم ، )(Russel & Ouvier, 2002من تحقيق أهدافهم 

   والجو، في تكوين صورة الطفل عن ذاته، فالخبرات المدرسيةاً كبيراًماسهإ
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 من العناصر األساسية التي تسهم في تشكيل مفهوم الذات ونظام المعاملة، ،المدرسي
يتضمن معرفة ن مفهوم الذات  إ:، يمكن القولسبق على ما بناء و).1999يحيى، (

 والوعي الشخصي بالقدرات التي يملكها، وهذا يعني أن هناك بناء ،الفرد بنفسه
  ومفهوم الذات، لوجود عالقات متسقة بين التحصيل، يدعم الجانب األكاديمياًمركزي

(Deborah , et  al  ,2003 ). دعم هذا االفتراض نظرية هارتر لقد و(Harter ,1978) في 
 أبعاد متعددة متغيرة ذاتأن الكفاءة المدركة  إلىر يشتالتي  والدافعية، ،الكفاءة المدركة

 ، بمدى إتقان الشخص للمهمات في األبعاد المعرفيةأثرفمفهوم الذات الداخلي يت
ومدى التطور الذي يحدث نتيجة ذلك في السلوك األكاديمي،  ، والجسمية،جتماعيةواال

مهمات  إلى إتقان انوهكذا فان تطوير الفرد للمهارات وتعلمه مهارات جديدة يؤدي
ة في الجانب األكاديمي قد يؤدي إلى يالكفابن الشعور إ وبالتالي ف.وخبرات جديدة

ن أرة متعمقة يمكن االفتراض بظالطلبة وبنتطوير مفهوم ذات أكاديمي مرتفع لدى 
الذات  إلى تطوير مفهوم ان وتعليمهم مهارات جديدة سيؤدي،تطوير مهارات األفراد

ن التدريب على أ ويفترض الباحثان في هذه الدراسة  (Deborah, et al, 2003).لديهم
 معوقينالمهارات االستماع سيؤدي إلى تحسين مفهوم الذات األكاديمي لدى الطلبة 

  . تنمية مفهوم الذات األكاديمي إلىوبالتالي ، ألنه قد يؤدي إلى زيادة التحصيلبصرياً

  :مشكلة الدراسة  وأسئلتها
تنمية مهارات االستماع من برامج التدريب على تنمية الحواس يعد التدريب على 

السمع ية وتبرز أهمية هذه المهارات من خالل النظر إلى أهم ،بصرياًقين وبالنسبة للمع
. ، وفي اكتساب مهارات اللغةوالتواصل مع اآلخرين ،التعلمالتعليم وفي عمليتي 

المعوقين تدريب غير المرضي ل الواقع الحالي وتبرز مشكلة الدراسة الحالية من
 ، بشكل عامالوطن العربياالستماع الالزمة لهم على مستوى على مهارات بصرياً 

 االستماعفي مهارات لهؤالء الطلبة تدريبية تصميم برامج ، واألردن بشكل خاص
علية هذه البرامج في ا العديد من الدراسات األجنبية فولقد أبرز .حاجة ملحة ومهمة
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 مثل غياب لهؤسف ايلكن م ، في المجاالت المختلفةبصرياً المعوقينتنمية أداء الطلبة 
ارات االستماع  مه جبرام من هناك العديدن أهذه البرامج على مستوى األردن، مع 

باإلضافة إلى وجود العشرات من مواقع  ،في البلدان األجنبية بصرياً المعوقينللطلبة 
  .اإلنترنت باللغة اإلنجليزية التي تبرز أهمية تلك المهارات لهذه الفئة من الطلبة

  :أسئلة الدراسة
  :األسئلة التالية ناإلجابة عتحديد على وجه ال  الدراسةحاولت هذه

ة  البرنامج التدريبي في تنمية مهارات االستماع لدى الطلبأثرما  :األولالسؤال 
  ؟بصرياً المعوقين

 البرنامج التدريبي في تنمية مهارات االستماع على مفهوم الذات أثرما  :السؤال الثاني
  ؟بصرياً المعوقينديمي لدى الطلبة األكا

  :أهداف الدراسة
تدريبي في مهارات االستماع في تحسين   برنامجأثر ةعرفم إلى هذه الدراسة تهدف

 فيومدى تأثير ذلك البرنامج  ،بصرياً المعوقينالطلبة عينة من هذه المهارات  لدى 
  .مفهوم الذات األكاديمي لديهم

  : ومبرراتهاالدراسةأهمية 
مهارات االستماع من   تعدإذ بصرياًتتسم حاسة السمع بأهمية بالغة بالنسبة للمعوق 

على تطوير  تساعد هانأل ذلك، بصرياً المعوق للطالب رورية جداًالمهارات الض
 .عليته الذاتية، وتحسين أدائه المدرسي في مجاالت التواصل، والتحصيل األكاديمياف

،  للنجاحاالستماع المناسبةفي مهارات هؤالء الطلبة لدى  اً يظهر واضحاًضعفلكن 
في لذلك فهم  . الفعال مع اآلخرينل، والتواصناسبتحقيق التحصيل األكاديمي المفي و
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وتحسين  ،لى تطوير مهارات االستماع لديهمبعض البرامج التي تعمل عى لإحاجة 
  :وتظهر أهمية الدراسة من خالل ما يلي .دهمعنمفهوم الذات 

 الباحثان أي جدلم ي  واألردنية،، واألبحاث العربية،على مستوى الدراسات: أوالً
ومدى تأثيرها في  ،بصرياً المعوقيناالستماع للطلبة لى  التدريب عدراسة في مجال

على -ن الدراسات التي أجريت ضمن هذا المجال إ  إذمفهوم الذات األكاديمي،
  . ولم تتناول هذه المتغيرات، العاديين فقط الطلبة أجريت على-ندرتها

علم مع ال حاولت الدراسة الحالية تطوير برنامج تدريبي في مهارات االستماع،: ثانياً
 ال توجد برامج تدريبية في مهارات االستماع على -نيلم الباحثود ع حدفي -أنه 

موجهة للبرامج  النتقاداتباإلضافة إلى اال.  في األردنبصرياً المعوقينمستوى الطلبة 
 التدريب الالئق في العديد من مجاالت بصرياًقين وللمعال توفر والتي ، التربوية الحالية
   . هم يلإلنسبة المهارات با

 المعوقينحاولت الدراسة الحالية تطوير أداة لقياس مهارات االستماع لدى الطلبة : ثالثاً
 نظراًخاصة بهذه الفئة في األردن، ال أدوات قياس مهارات االستماع لغياب ،بصرياً

  .ا الجانب تستهدف الطلبة العاديينن معظم أدوات القياس في هذأل

  :مبررات الدراسة
 ،االجتماعية و، كبيرة في المجاالت الشخصيةأهميةهارة االستماع ذات  مدتع

 وتأثير كبير في عملية تعليم ، أهمية بالغةذات مهارات االستماع كما تعد، واالقتصادية
ات سوغ، وعلى وجه التحديد يمكن تحديد م وفي القرارات التي يتخذونها،األطفال

  :على النحو اآلتيالدراسة  
  واالسطوانات، األشرطةعلى المعلومات باستخدامالمعوقين بصرياً  يعد حصول -1

بشكل  بطريقة بريل أو المواد المكبرة، لذلك يتم االعتماد يهاالحصول علأسهل من 
ض افتر االمما يعزز ، في الوصول للمعلوماتعلى مهارات االستماعكبير 
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ن مفهوم الذات  إلى تحسي بدوره يؤديالذين التحصيل األكاديمي لديهم، يحسبت
  .أهمية الدراسةوهذا يرفع من األكاديمي 

قين و للمع جداًةمهم فيها حاسة السمع وتطويرها بما ،تنمية الحواستعد برامج  -2
 كما . ومواقفها المختلفة، لدخولها بشكل كبير في مختلف نشاطات حياتهمبصرياً

  . أنها تعد من الخدمات المساندة المهمة لهم
 في تطوير ها وتدخل، على حاسة السمع بشكل كبيربصرياً قينالمعواعتماد  -3

  .، يجعل من المهم جدا التدريب على مهارات االستماعخبراتهم المختلفة
وبشكل خاص في تعلم في معظم مستويات النمو المختلفة، يعد االستماع مهما  -4

   .والكالماللغة 
  :تعريف مصطلحات الدراسة

 وضعاف البصر ،نوالدراسة الحالية هم الطلبة المكفوففي : بصرياً نوالمعوقالطلبة 
   .ن بمدرسة عبد اهللا بن أم مكتوم التابعة لوزارة التربية والتعليم في األردنوالملتحق

 واالنتباه ،هي مجموعة من المهارات التي تتضمن الوعي: مهارات االستماع
عرف على الكلمات والت والتمييز السمعي، واالستجابة إلى أصوات محددة، لألصوات،

وتحديدها وتفسيرها، واالستماع االختياري للتعليمات اللفظية وغيرها من مهارات 
بالدرجة التي يحصل عليها الطالب على  في هذه الدراسة إجرائياًاالستماع وتقاس 

 في هذه الدراسة بالدرجة التي يحصل عليها  وتقاس إجرائياً.مقياس مهارات االستماع
  .س مهارات االستماعالطالب على مقيا

 ،تهي ولكفا،نظرة الفرد لقدراته األكاديمية، واحترامه لذاته :مفهوم الذات األكاديمي
 في هذه الدراسة بالدرجة التي ، ويقاس إجرائياً)2004، نأبو زيتو( وقدراته األكاديمية

  .على مقياس مفهوم الذات األكاديمييحصل عليها الطالب 
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  :الدراسةمحددات 
   :تبدو على النحو اآلتي محددات الحاليةللدراسة 

اهللا بن أم مكتوم األساسية   الدراسة على مدرسة واحدة هي مدرسة عبداراقتص -1
والمؤسسات التي تقدم  ،دارسالمهذا النوع من الخاصة بالمكفوفين، وذلك لندرة 

ى مستو التي يغطيها  في األردن عل مستوى الفئة العمريةبصرياًقين والخدمات للمع
ها المدرسة فبوص هذه المدرسة ت اختيروقدين، يالصفين األول والثاني األساس

كما ،  في األردنبصرياًقين بالمعوالخاصة األساسية الوحيدة ضمن المرحلة العمرية 
لفئات لبما فيها مهارات االستماع من متطلبات المنهاج فيها تنمية الحواس أن 

  . لة هذه المرحالعمرية الصغيرة التي تضمها

 ،تتحدد إمكانية تعميم نتائج هذه الدراسة تبعاً لنوعية الخصائص الديموغرافية -2
الملتحقين بالمدرسة  بصرياً المعوقينالنفسية الخاصة باألطفال و ،واالجتماعية
  .ها وخصائصوتبعاً لنوعية أدوات الدراسة المستخدمة. بصرياً المعوقينالخاصة ب

  :الدراسات السابقة
 البرامج التدريبية أثرف على وقووالبحوث التي حاولت ال من الدراسات قليلال أجري

 في مهارات االستماع أو االستيعاب السمعي في تنمية هذه المهارات بحد ذاتها لدى
 يلي افيمفي تحسين مفهوم الذات األكاديمي لديهم، وها أثر، وبصرياً المعوقينالطلبة 

  :عرض لبعض هذه الدراسات

 هدفتا إلى نبدراستين تجريبيتي  (Edmonds  & Pring,2006)برينجدموندز وإقامت 
مقارنة مع األطفال العاديين في القدرة على بال بصرياً المعوقينتعرف قدرات األطفال 

 لنصوصهذه الاالستماع  وتكوين االستنتاجات من خالل ،لنصوصل  السمعيستيعاباال
 بصرياً اًقومع) 17( منهم مفحوصاً) 34(وتكونت العينة في التجربتين من . وقراءتها
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 على اًحسب مهارة االستماع اعتمادب تم توزيع الطلبة عشوائياًو، اً عاديطفالً) 17(و
 ،وقد تعرض هؤالء الطلبة للقراءة المطبوعة. مدى أدائهم في مهارات استيعاب القراءة

ا  كما استمعوا إلى سلسلة من القصص القصيرة تاله،طة بريلاسأو القراءة بو
 واستدالالت ،االستماع إلى سلسلة من األسئلة التي تطلب منهم تكوين استنتاجات

 ، أسئلة االستيعاب التي تطرح حول النصوص المسموعةن اإلجابة عأو ،محددة
 والعاديين كانوا قادرين بصرياً المعوقينوأشارت النتائج إلى أن األطفال . ءةوقرموال

 استفادوا من خالل تنمية بصرياً المعوقينطفال على تكوين االستنتاجات، كما أن األ
 األسئلة الحرفية المباشرة التي كانت تطرح عليهم بعد عنقدرتهم على اإلجابة 

  .العروض السمعية مما يدعم فاعلية التدريب على مهارات االستماع

 (Tuncer & Altunay , 2006) تانسر والطانيومن الدراسات األخرى في هذا المجال دراسة
 ، األخبارفاعلية التلخيص القائم على استراتيجية إعادةمدى ف على وقوهدفت إلى اللتي ا
 على االستيعاب (Summarization-Based Cumulative Retelling  Strategy)و روايتها أ

 طلبة أتراك أربعةوتكونت عينة الدراسة من . بصرياً المعوقينالسمعي لدى الطلبة 
نهوا تعليمهم االبتدائي في مدرسة  أ بعد أن بإحدى الكلياتملتحقينو ،بصرياًقين ومع

ما المراحل الدراسية األخرى فقد تلقوها في مدارس أ، بصرياً المعوقينخاصة ب
 الذي أطلق عليه تصميم ، تصاميم المنحى الفرديأحدواستخدم في الدراسة . العاديين

 . (An Adapted Multiple Investigation Design)البحث المتعدد المكيف عبر المفحوصين
 التدريس المستخدمة من خالل استراتيجية التلخيص توأشارت النتائج إلى أن إجراءا

كما أشارت ، أدت إلى تنمية مهارات االستيعاب السمعي لدى المفحوصين األربعة
قام و .نتائج المتابعة بعد شهر إلى أن تأثير التدريب بقي بشكل فعال لدى المفحوصين

 بدراسة لمقارنة تحصيل الطلبة الذين لديهم (Cook & Welch ,1979) شكوك وول
من خالل المقارنة ة إلى الطلبة ذوي صعوبات التعلم  وبصري باإلضاف،ضعف سمعي
 الطلبة الذين لديهم ضعف في مهارات االستماع وعددهم م مجموعات هبين  ثالث
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 وتكونت ،طلبة) 9(ددهم  وع،والطلبة الذين لديهم ضعف في المهارات البصرية) 34(
  وقدطالب ليس لديهم خلل وظيفي محدد في المعالجة،) 10(المجموعة األخيرة من 

 عشوائي هي المجموعة األولى على نحون إلى ثالث مجموعات ووزع المفحوص
 ، والمجموعة الثانية تلقت التدريب على القراءة.وتلقت التدريب على المعالجة السمعية

وتلقت كل .  والمجموعة الثالثة تلقت التدريب على القراءة فقط.والمعالجة البصرية
 بينما ساعة تدريبية خالل ما يزيد على عشرين أسبوعاً) 40(مجموعة التدريب لمدة 

وأشارت النتائج إلى  .ائية في مجال القراءةثرإلتلقت المجموعة الثالثة بعض األنشطة ا
 في تحسين مهارات االستماع أخفقواة أن الطلبة الذين تدربوا على المعالجة السمعي

ن التدريب على أ وأوصت الدراسة ب.ينيراألخمقارنة بالطلبة في المجموعتين 
قام كل من و . وتنميتهاقدرة الطلبة على المعالجةالمعالجة أساسي في تطوير 

 بدراسة هدفت إلى تعرف قدرة (Bancroft & Bendinelli ,1981)بانكرفوت وبينديلي 
) 13(وتكونت العينة من . و االستيعاب السمعيأ ، على االستماعبصرياً المعوقين

 .وتكونت أداة الدراسة من اختبار لمهارات االستماع.  من طلبة الكلياتبصرياً قاًومع
 قدرة هؤالء الطلبة على االستيعاب السمعي تم تعريضهم إلى ثالثة أنواع من ةعرفمول

 والكالم ،وتضمنت هذه األنواع الكالم الطبيعي  استيعابهم السمعي،ة مدىعرفمالكالم ل
وأشارت النتائج إلى وجود داللة في األداء في الكالم .  والكالم المضغوط،المسرع

 واقترحت النتائج .والمضغوط والكالم ،المسرع مقارنة في استيعاب الكالم الطبيعي
وظائف معالجة تسريع و ،ن أنظمة اإلحساس واإلدراك لدى اإلنسان قادرة على تنميةأب

 والنظام العصبي يعمالن بشكل متكامل في معالجة ،ن الدماغأ وبينت ب،المعلومات
  .المعلومات التي يتعرض لها اإلنسان

ابق المكتوب مراجعة األدب الس بدراسة هدفت إلى (Daugherty,1974)قام دورتي كما 
تي أجزاء من حواشي المراجع ال 106 عرضاست، حيث حول مهارات االستماع

، ومن تناولت المجاالت واألدوات التعليمية المتطورة المرتبطة بمهارات االستماع
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 ن مؤسسةعالتقرير السنوي الذي يصدر مصادر المعلومات التي استعرضها 

American Printing House For Blinds ضرورة تصميم أداة لقياس المهارات الذي أكد
لمواد التعليمية وا ،الكتب األساسية مهارات االستماع من خالل وتطوير ،السمعية

يؤدي إلى مما  في الصفوف المختلفة بصرياً المعوقينللطلبة المقدمة العلمية واألديبة 
 مجاالت مهمة ةمؤسسة إلى ثالثهذه الكما أشارت  .زيادة القدرة على تعلم هذه المواد

 يرتطوو عيةمواد الدراسة السم و،تصميم الكتب: ضرورية لتطوير النظام السمعي هي
 دراسة تومن بين الدراسات التي استعرض .التعليم باستخدام مهارات االستماع

حول كيفية استخدام التسجيالت بشكل فعال مع المكفوفين، قام   (Carter, 1962)كارتير
وأشارت النتائج  بتطوير كتيب للمواد المسجلة للمكفوفين على شريط كاسيت،الباحث 

 قاموا بتفضيل المواد المسجلة على شريط كاسيت على اً طالب366من % 93ن أإلى 
  .غيرها

 دراسة هدفت إلى عالج اضطراب المعالجة السمعية  (Katz,2002)أجرت كاتزكما 
المركزي لدى الطلبة المصابين بهذا االضطراب من خالل التدريب على مهارات 

 وتضمن .ضطرابطفالً من الذين يعانون هذا اال) 20(وتكونت العينة من . االستماع
.  أثناء الضوضاء في واالستماع، وشروطه المختلفة،التدريب مهارات االستماع

وأشارت النتائج إلى أن التدريب على مهارات االستماع أدى إلى تحسين مهارات 
  .التواصل

 دراسة هدفت إلى تقييم برنامج مصمم لتدريس  ( Abelleira ,1983)أجرى ابيليرا
بة في الصف األول االبتدائي في مدرسة تقدم الخدمات للطلبة مهارات االستماع للطل

 المباشر  المعلمتدريسكان حيث يعتمد هذا البرنامج على  والسود األمري،سباناإل
وبالتحديد هدفت هذه الدراسة إلى تقديم التدريب السمعي للطلبة . لمهارات االستماع

وتكون  .مشاركاً) 38(من وتكونت العينة . لزيادة فعاليتهم في مهارات الترميز
تم التدريب عليها لمدة التي  عناصر تضمنت فسيولوجية االستماع )5(البرنامج من 
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 التدريب عليه لمدة أسبوعين، وقواعد االستماع الذي تمعلم الصوت على أسبوع، و
ومهارات الترميز وتم   لمدة أسبوع،الألفراد وأعضاء المجموعة وتم التدريب عليه

تم التدريب  و كجزء من برنامج لتدريس القراءة،اً أسبوع)32(ا لمدة التدريب عليه
 وتحديد الفكرة ، واالستماع للتسلسل، واالستماع للتفاصيل،على التعليمات اللفظية

وأشارت نتائج الدراسة إلى تطور مهارات .  أسابيع4 وتحديد المزاج لمدة ،الرئيسية
  .هارات االستماعفي مابي وحدوث تطور إيججميعهم، الترميز لدى الطلبة 

 أثر دراسة تاولن أي دراسة تانفلم يرصد الباحث بالنسبة لمفهوم الذات األكاديمي أما
ن إ، وعلى أي حال، فالتدريب على مهارات االستماع في تنمية مفهوم الذات األكاديمي

 نأ كما ، لم يبحث بشكل كاٍفبصرياً المعوقينمفهوم الذات لدى البالغين والشباب من 
 متناقضة في نتائجها فبعضها بصرياً المعوقيناألبحاث التي تناولت مفهوم الذات لدى 

 المراهقين المدموجين في بصرياً المعوقينأشار إلى وجود مفهوم ذات ضعيف لدى 
بينما أشارت بعض الدراسات األخرى إلى عدم وجود مثل هذا ،المدارس العامة 

 ومن الدراسات التي أجريت في هذا المجال  . (Martinez & Sewell , 1996)الضعف 
لمقارنة بين مفهوم الذات لدى الطلبة ى الإهدفت التي  (Gish ,2002) جيشدراسة

الواليات  دراسة أجريت في مناطق مختلفة في 14 والمبصرين في بصرياً المعوقين
ل صورة تناولت هذه الدراسات التعريفات المتعلقة بمفهوم الذات مثو ةمريكيالمتحدة األ

 ومفهوم الذات كما تناولت هذه ، وتقدير الذات، وتقييم الذات، وإدراك الذات،الذات
اس تنس لمفهوم الذات الدراسة المقاييس التي استخدمت لقياس مفهوم الذات ومقي

 تهاريس لمفهوم الذات لألطفال، وأشارت الدراسات التي تم-ومقياس بيرس
 بصرياً المعوقينات لدى اللة بين مفهوم الذنه ال توجد فروق ذات دإلى أمراجعتها 
  إلى دراسة هدفت (Martinez & Sewell , 1996)أجرى مارتينز وسويلو .والعاديين

وتكونت العينة من .  والمبصرين في مفهوم الذاتبصرياً المعوقينلمقارنة بين الطلبة ا
في الدراسة  جميعهمن ووكان المشارك).  مبصرا19ًو، بصرياً اًقو مع19 ( طالبا38ً
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وأشارت نتائج .  واستخدم مقياس تنس لمفهوم الذات.من الملتحقين في بيئة دامجة
 والعاديين ،بصرياً المعوقينالدراسة إلى عدم وجود فروق سلبية في مفهوم الذات لدى 

  .في معظم مخرجات الحياة اليومية
أدب ى  واالطالع عل، واستعراضها،ومن خالل تحليل نتائج الدراسات السابقة

شارت إلى الموضوع المرتبط بمهارات االستماع تبين أن نتائج الدراسات السابقة أ
 االستماع في تطوير هذه المهارات بحد ذاتها، أما مهارات للتدريب على أثروجود 

بالنسبة لمفهوم الذات األكاديمي فهناك حاجة للمزيد من الدراسات في هذا الجانب، لذا 
  .   المفهومائج الدراسة الحالية بمعلومات مهمة حول هذا من المؤمل أن تزودنا نت
  :الطريقة واإلجراءات

  :الدراسةتصميم 
 )Quasi Experimental Design( المنهج شبه التجريبيستخدم في هذه الدراسة ا

مجموعتين من حيث تم اختيار  غير المتكافئة، تصميم المجموعة الضابطة باستخدام
 .، واألخرى المجموعة الضابطةحداهما المجموعة التجريبية إبصرياً المعوقينطلبة ال

 مبينما ل ،االستماع المجموعة التجريبية للتدريب على برنامج لمهارات ت خضعولقد
ن لالختبارات القبلية اوقد خضعت المجموعت لذلك،خضع المجموعة الضابطة ت

  :وفيما يلي تحديد متغيرات الدراسة. والبعدية
   .برنامج مهارات االستماع:المتغير المستقل -1
 وعلى ،درجات المفحوصين على مقياس مهارات االستماع : المتغيرات التابعة-2

  .مقياس مفهوم الذات األكاديمي
  :أفراد الدراسة

 الملتحقين في مدرسة عبد بصرياً المعوقين من الطلبة  مفحوصا38ًرك في الدراسة اش
 األول ؛ من مستوى الصفينبصرياً قينالمعو بن أم مكتوم األساسية الخاصة، باهللا
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 وهي المدرسة الحكومية الوحيدة المخصصة لهذه المرحلة العمرية .والثاني األساسين
ولقد تمت هذه الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  في األردن،

 هذه المدرسة ألنها المدرسة األساسية الوحيدة ضمن هذه تختيراو .م2006/2007
لى عتوزيع المشاركين بطريقة عشوائية مرحلة العمرية في األردن، وتم ال

  طالبا17ًيث تألفت المجموعة التجريبية من  والضابطة ح، التجريبية؛المجموعتين
ويوضح الجدول رقم  . طالباً وطالبة21أما المجموعة الضابطة فتألفت من  .وطالبة

  ).الضابطة والتجريبية(المجموعة حسب الصف وبتوزيع المشاركين في الدراسة ) 1(

  )1(الجدول رقم 

   والصف) الضابطة والتجريبية(توزيع عينة الدراسة  حسب المجموعة 
             الصف 

  
 المجموعة 

 الثاني األول

 9 8 17 التجريبية
 12 9 21 الضابطة
 21 17 38 المجموع

   :والتجريبيةتكافؤ المجموعتين الضابطة 

قيق التكافؤ بين المجموعتين الضابطة والتجريبية تم اتخاذ للتأكد من مدى تح
  : اإلجراءات التالية

 )Quasi Experimental Design( المنهج شبه التجريبيالدراسة في هذه  استخدم - أ
 تعذر على الباحثين ألنهغير المتكافئة،  تصميم المجموعة الضابطة باستخدام

قين ود مدرسة أساسية واحدة للمعووجل نظراًالتعيين العشوائي من المدارس 
ومع .  العمرية في األردن، وهي التي تمت فيها الدراسةةهذه الفئم ضت بصرياً

  . التجريبية والضابطة؛تين للمجموعاًعشوائي المفحوصين تعيينذلك تم 
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 (ANCOVA)  من الناحية اإلحصائية، تم استخدام أسلوب تحليل التباين المشترك-ب
ات األداء على االختبار البعدي للمجموعتين الضابطة للمقارنة بين متوسط

يستخدم هذا اإلجراء لضبط المتغيرات الدخيلة كوسيلة لزيادة والتجريبية، حيث 
قوة اختبار الداللة، حيث يقوم هذا اإلجراء بتعديل الدرجات البعدية في ضوء 

رن بين الدرجات الدرجات القبلية لتالفي تأثير الفروق المبدئية بين المتغيرات، ويقا
التكافؤ بين المجموعتين للمتغير الضابط ثم تحقيق المعدلة، وبعبارة أخرى يتم 

ق لضبط مهددات ئاكما أن هذا اإلجراء يعد من بين أهم ثالث طر. يقارن بينهما
، والتعيين )المطابقة(  المزاوجةلىإالصدق الداخلي والخارجي للدراسة باإلضافة 

  . األصليسة العشوائي من مجتمع الدرا

  :أدوات الدراسة
  :المقاييس التالية انستخدم الباحثا

  :مقياس مهارات االستماع: أوالً

  :التالية المراحلوفق مقياس مهارات االستماع تم إعداد غراض الدراسة الحالية أل

تعريف مهارات االستماع تعريفا إجرائيا باالستناد إلى تحليل األدب السابق في : أوالً
 Katz & Cohen, 1985)  وكاتز وكوهن(Barraga, 1986)لذي تضمن برجا الموضوع وا

د مهارات االستماع يحدتم تحيث  (Hirsch,1986) وهيرتش (Heinze,1986) وهينز (
التركيز على المثيرات و وتمييزه،تحديد مصدر الصوت  و،االنتباه السمعي :التالية

القدرة على التعرف إلى و ،يالتذكر السمعواألصوات  دمجو ،السمعية ذات األهمية
 ،الترابط السمعي و،االستقبال السمعي و.الحلقات المفقودة في الكلمات والجمل

  .، واللغة اللفظية التعبيرية واالستيعاب السمعي،اإلدراكو
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فقرة عرضت ) 26( صياغة فقرات المقياس ليتكون في صورته األولية من تلذلك تم
 ومدى مناسبتها ،اسية لتحديد مدى وضوح اللغةعلى مجموعة من معلمي المرحلة األس

وبناء على المالحظات التي تم  .األساسيينللطلبة في مستوى الصفين األول والثاني 
المعنى ذات  الكلمات لوتبسيطها، واستبدا ، إعادة صياغة الفقراتتالحصول عليها تم

لقياس  استشارة بعض المختصين في اتوتم . المعنىواضحة غيربكلمات الواضح 
 مثل هذا النوع من المقاييس في سلم اإلجابة الذي يمكن استخدامه بخصوص

على استخدام سلم اإلجابة الذي تكون من بعد ذلك تم االتفاق ليالمخصصة لهذه الفئات 
  .، أحياناً، نادراً، أبداًدائماً

مختصين من أساتذة الجامعة ) 5(عرض االختبار على لجنة تحكيم تضمنت و :ثانياً
) 5(وعلم النفس التربوي، و ، وجامعة آل البيت في اإلرشاد والتربية الخاصة،ردنيةاأل
حاصلين على درجة ال بصرياًقين المعومعلمي من  3 منهم بصرياًقين ولمعا معلمي من

 فيما يخص ومقترحاتهم حول فقرات المقياس ،ف على مالحظاتهموقولل الدكتوراه،
، ومدى انتماء مة الفقرات للطلبة المستهدفينءمالومدى   اللغوية،ةصياغالمة ءمدى مال

وبناء على المالحظات التي تم الحصول عليها .  وتمثيلها للبعد الذي تقيسههذه الفقرات
  . إعادة صياغة الفقرات وتبسيطهاتتم

  : فقرة توزعت على األبعاد التالية26تكون المقياس في صورته النهائية، من  :ثالثاً

    .2و1 وتكون من الفقرات :السمعياالنتباه -1

   .4و3وتكون من الفقرات  :هتحديد والصوتمصدر  تمييز -2

   .6وتكون من الفقرة : التركيز على المثيرات السمعية ذات األهمية-3

  .10و9وتكون من الفقرات : دمج األصوات-4

  .25و20و 19و 11 وتكون من الفقرات :السمعيالتذكر -5
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وتكون من الفقرات : قات المفقودة في الكلمات والجملالقدرة على التعرف إلى الحل-6
  .8و7

       .15و13و 12وتكون من الفقرات : االستقبال السمعي-7

 .5 وتكون من الفقرة :السمعيالترابط -8

 21و 18و 17و 16و 15و 14 وتكون من الفقرات : واالستيعاب السمعي،اإلدراك-9
  .24و 23و 22و

  .26و23و18تكون من الفقرات و: اللغة اللفظية التعبيرية-10

  :طريقة التصحيح وتفسير النتائج

  .1 = أبدا2ً=، نادرا3ً=أحياناً، 4= دائماً:الموجباألوزان في حالة الفقرات ذات االتجاه 

صدق المحتوى حيث تم : استخرجت دالالت الصدق بطريقتين هما  :صـدق المقياس
 إلى تحليل األدب واستناداً ددة، على خطوات إجرائية محبناء هذا االختبار اعتماداً

 على صدق  هذه اإلجراءات دليالًان الباحثدع، وقد  ومحتوى المقاييس المتوفرة،السابق
  .المحتوى

مة ءعرض االختبار على لجنة من المحكمين، للحكم على مدى مالو: صدق المحكمين
ى تمثيلها  ومد،، ومناسبة عددهاا ومدى وضوح لغته،الفئة المستهدفةفقراته لمستوى 

 يتجرأ بمالحظات المحكمين وخذلقياس، وقد تم األلالتي وضعت االستماع لمهارات 
  .التعديالت المطلوبة

 وعندما): كرونباخ الفا( الداخليقاستخرج ثبات المقياس بطريقة االتسا: ثبات المقياس
دراسة وبذلك تكون أداة ال). 0.82(كان ) كرونباخ الفا(الداخلي للمقياس سب االتساق ح

  . الدراسة الحالية في وقابلة للتطبيق ، وثابتة،صادقة
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 يطبق االختبار بشكل فردي من معلم مدرب يقوم بمالحظة :المقياستعليمات تطبيق 
   .الفقرات ويجيب على ،السلوك السمعي للطلبة المكفوفين

  :مقياس مفهوم الذات األكاديمي :ثانياً
 ،)2004 (نكاديمي الذي طوره أبو زيتوالباحثان مقياس مفهوم الذات األاستخدم 

لكفايته، ته األكاديمية، واحترامه لذاته والذي يهدف إلى قياس نظرة الفرد لقدراو
ويتم حساب   فقرة،20ويتكون المقياس في صورته النهائية  من  .وقدراته األكاديمية

إلجابة ودرجة واحدة ل درجات مفهوم الذات األكاديمي بإعطاء درجتين لإلجابة بنعم،
لدنيا على هذا والدرجة ا درجة،) 40(بحيث تكون الدرجة القصوى للمقياس  بال،

  .درجة )20(المقياس 

وصمم هذا المقياس ليناسب الفئات العمرية الصغيرة في الصفوف من األول األساسي 
وحتى الثالث األساسي، ومع ذلك يمكن استخدامه مع طلبة الصف الخامس األساسي 

عدة  تجريبه مرات  المقياس في مرحلة إعدادوقد جرىن، والمحكمكما أفاد بذلك 
  .  لهذه الفئات العمريةمتها ءومالللتأكد من سالمة اللغة 

 ،بصرياً المعوقالطالب  قابلةويطبق االختبار بشكل فردي من معلم مدرب يقوم بم
ن مدى لتأكد مللطالب هذا ايقرأ له الفقرات مع تقديم توضيحات لفظية إضافية لبحيث 

   .الفقراتيجيب على ، ثم فهمه لما هو مطلوب

  :وقد استخرجت دالالت الصدق بطريقتين هما

 على خطوات محددة باالستناد إلى  تم بناء هذا االختبار اعتماداًإذصدق المحتوى  -1
 على فرة، وقد عدت هذه اإلجراءات دليالًا والمقاييس المتو،تحليل األدب السابق

بعد بناء االختبار ف: رج الصدق بطريقة صدق المحكمينستخ وا.صدق المحتوى
الفئة  فقراته على لجنة من المحكمين، للحكم على مدى مالءمتها لمستوى ترضع
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 ومدى تمثيلها  بنود االختبار، ومدى وضوح لغة االختبار، ومناسبة عدد،المستهدفة
ت المحكمين  بمالحظاخذ وقد تم األ،ي وضعت لقياسهذلمفهوم الذات األكاديمي ال
  .وإجراء التعديالت المطلوبة

التي تقوم على طريقة اإلعادة : أما بالنسبة لثبات المقياس فقد استخرج بطريقتين هما
 من غير عينة الدراسة، وبعد مرور  طالبا15ًتطبيق االختبار على عينة مكونة من 

 اإلعادة بلغ معامل الثبات بطريقةف، نفسها تطبيقه على المجموعة ُأعيدأسبوعين 
أما الطريقة الثانية التي استخدمت لحساب الثبات فكانت عن طريق االتساق  ).0.86(

وبذلك ) 0.72(كان ) كرونباخ الفا(الداخلي للمقياس  حساب االتساق وعندالداخلي 
  .غايات الدراسة الحالية وفق  وقابلة للتطبيق ، وثابتة،تكون أداة الدراسة صادقة

  :برنامج التدريب على مهارات االستماع :ريبيالبرنامج التد: ثالثاً
يتضمن برنامج التدريب على مهارات االستماع المستخدم في الدراسة الحالية التدريب 

  :همان يين رئيسء ويتكون هذا البرنامج من جزاالستماع،على بعض مهارات 

 ين رئيسين هما الجزء األول وهو مقدمة مختصرةقسمويتكون من : دليل المعلم -1
تتضمن معلومات أساسية تتضمن أهمية مهارات االستماع وأهداف البرنامج المتوقعة، 

ول عن تنفيذ البرنامج، وطريقة ؤومحتويات برنامج التدريب والفئة المستهدفة، والمس
  .العرض والتدريس والمدة الزمنية المتوقعة للبرنامج وبرنامج التعزيز المقترح 

 وتتألف من التدريب على مهارات االستماع ،ة التدريبيةأما الجزء الثاني فيتضمن الماد
 ،تحديد مصدر الصوتو ،نتباه السمعي التي تضم االتحليل المثيرات السمعية :التالية

 التركيز على المثيرات السمعية ذات األهمية وتجاهل المثيرات السمعية التي ليس لهاو
 :التي تضممعلومات السمعية تنظيم التضمن البرنامج التدريب على وعالقة بالموقف 
القدرة على التعرف إلى الحلقات المفقودة و ،التذكر السمعي و،دمج األصوات

، باإلضافة إلى التدريب على كاألحرف الناقصة في الكلمات والجمل المسموعة
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االستيعاب و ،الترابط السمعي و،االستقبال السمعي  التي تضم استيعاب اللغة الرمزية
 الرئيس الثاني من البرنامج فهو  كراسة أعمال الطالب التي تمثل ءزأما الج.السمعي

 مجموعة من األنشطة التدريبية التي صممت  متضمناً.الشق التنفيذي من البرنامج
  . لغايات هذا البرنامج

  :إجراءات تطبيق البرنامج
 لامإجراء الدراسة من إدارة المدرسة تم التعب  الخاصة بعد الحصول على الموافقة-

 عن ولةؤالمس والمعلمة ، أفراد الدراسة عن قرب بالتنسيق مع مرشدة المدرسةمع
 توزيع الطلبة الملتحقين في الصفين األول والثاني ثم جرىالتدريب الحسي، 

 دربَت التجريبية والضابطة، ثم ،ى المجموعتينعلاألساسيين بطريقة عشوائية 
  .ة على تطبيق البرنامجمعلمة المكلفة بالتدريب الحسي في المدرسال

التطبيق القبلي لمقياسي المهارات الدراسية،ومقياس باإلشراف على  قام الباحثان -
  .مفهوم الذات األكاديمي على المجموعتين التجريبية والضابطة

بتطبيق برنامج مهارات المكلفة بالتدريب الحسي في المدرسة  ةمعلمالقامت  -
 في الفصل الدراسي الباحثين، تحت إشراف لى المجموعة التجريبيةاالستماع ع

  :حصة وفقاً للتعليمات التالية) 35(بواقع  .2006/2007الثاني من العام الدراسي 
 ،ثم االنتقال بشكل منظم ، وأهميته،عن تعريف االستماع إطار نظري االبتداء بتقديم - أ

  . األخرى في البرنامجحصصال إلى ومتسلسل 
على مستوى أداء الطفل وباالعتماد   بشكل متسلسل تطبيق نشاطات البرنامج-ب

  .وقدراته 
  .أسبوعياًحصص  تقديم الحصص بمعدل ثالث -ج
  .استخدمت المعلمة أسلوب التدريس المباشر في تنفيذ البرنامج-د
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التطبيق البعدي باإلشراف على  بعد االنتهاء من تطبيق البرنامج قام الباحثان -
ياس مفهوم الذات األكاديمي على المجموعتين ومق ،مهارات االستماعلمقياسي 

  .التجريبية والضابطة 

  . التحليالت اإلحصائية المناسبةجرت وأخيراً  -

  :اإلحصائيةالمعالجة 
 ، المتوسطات الحسابية المعدلة للمجموعتين استُخرجتلإلجابة عن أسئلة الدراسة،

. مفهوم الذات األكاديمي و،التجريبية والضابطة لألداء على مقاييس مهارات االستماع
 التباين المشترك  أسلوب تحليل استُخدموللتأكد من مدى داللة الفروق إحصائيا،

(ANCOVA) للمقارنة بين متوسطات األداء على االختبار البعدي للمجموعتين 
   .(SPSS)الضابطة والتجريبية وباستخدام برنامج 

 : لنتائجا
 ،المعوقين يبي في مهارات االستماع للطلبة تصميم برنامج تدرإلىهدفت هذه الدراسة 

لديهم   ومفهوم الذات األكاديمي، هذا البرنامج في تحسين مهارات االستماعأثروقياس 
  :التاليةاألسئلة عن  اإلجابة عبر

 بـصرياً  البرنامج التدريبي في تنمية مهارات االستماع للطلبة المعـوقين  أثر ما -1

   مكتوم؟أم بن عبد اهللا في مدرسة األساسيين  والثانياألول الملتحقين في الصفين

 األكاديمي مفهوم الذات فيتنمية مهارات االستماع ل البرنامج التدريبي أثرما  -2

  ؟بصرياً للطلبة المعوقين

لمتوسطات المعدلة لألداء على االختيـار    استُخرجت ا  األولسؤال  ال عن   ولإلجابة
 على االختبار القبلي األداءروق في الف أخذبعد ) قياس مهارات االستماع(البعدي 

   .يبين ذلك ) 2 ( رقمبعين االعتبار والجدول
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 )2(الجدول 

على  والضابطة  المجموعتين التجريبيةأفراد ألداءالمتوسطات البعدية المعدلة 
  .مقياس مهارات االستماع

  المتوسطات المعدلة المجموعة
  98.7647 التجريبية
 91.6190 الضابطة

) 98.7647 ( بلغالمتوسط المعدل للمجموعة التجريبية أن) 2(لجدول رقم ويتضح من ا
 هناك أن إلىوهذا يشير ) 91.6190(الضابطة   للمجموعة لدىبينما بلغ هذا المتوسط

 كـان هـذا     إذا ولمعرفة مـا     .والضابطة  المجموعتين التجريبية  أداء بين    ظاهرياً اًفرق
 بـاين المـشترك  تحليل الت  استُخدم )0.5 = ∝ ( عند مستوى إحصائيةالفرق ذا داللة 

)ANCOVA( على االختبار البعدي لألداء )الفـروق  أخذبعد ) االستماع قياس مهارات 
  .يبين ذلك  )3(ل و على االختبار القبلي بعين االعتبار والجداألداءفي 

  )3(الجدول رقم 

ن على   للفرق بين متوسط المجموعتي)ANCOVA(التباين المشترك   تحليلنتائج
   مهارات االستماعمقياساالختبار البعدي على 

درجات   مصدر التباين
  الحرية

مجموع 
  المربعات

متوسط مجموع 
  المربعات

مستوى   ف
  الداللة

  االختبار القبلي 
  التباين المشترك

1  1872.332  1872.332  146.381  0.000  

  0.000  33.849  432.958  432.958  1  المجموعات
      12.791  447.679  35  الخطأ
        969,2752  37  الكلي

  )0.000 = ∝(  دالة إحصائياً عند مستوى الداللة* 

كان له ) االستماع برنامج مهارات( المعالجة أسلوبأن اله أع) 3(يتضح من الجدول 
 فقد كانت ،التجريبية  على مقدار التحسن الناتج لدى المجموعةإحصائية ذو داللة أثر
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 أنوهذا يعني  ،)0.000=∝( عند مستوى إحصائيةلة ي ذات دال ،)33.000(قيمة ف 
 المجموعة أفراد  في تنمية مهارات االستماع لدىأثربرنامج مهارات االستماع كان له 

 الطلبة أداء  وهذا ما تؤكده الفروقات الواضحة بين متوسطات.ملحوظالتجريبية بشكل 
 المتوسط إذ بلغ، يةالتجريب لصالح المجموعة، ي المجموعتين التجريبية والضابطةف

 المجموعة الضابطة أداءمتوسط  بلغبينما ، )98.7647(الحسابي للمجموعة التجريبية 
   ).2(الجدول   فيإليهاكما هو واضح من المتوسطات المشار ) 91.6190(

 على االختبار البعدي لألداء  المتوسطات المعدلةاستُخرجت عن السؤال الثاني ولإلجابة
لي ـ على االختبار القباألداء  بعين االعتبارخذاألبعد ) األكاديمي قياس مفهوم الذات(

   .يبين ذلك) 4(والجدول 

 )4(الجدول 

على مقياس  والضابطة  المجموعتين التجريبيةأفرادداء ألالمتوسطات البعدية المعدلة 
  .مهارات االستماع 

  المتوسطات المعدلة المجموعة
  16.4706 التجريبية
 14.3333 الضابطة

 
بلغ التجريبية   المتوسط المعدل للمجموعةأن) 4(الجدول رقم ويتضح من 

وهذا  ).14.3333( المجموعة الضابطة  لدى أفرادمتوسطال بلغ ا، بينم)16.4706(
 إذاولمعرفة ما . ن المجموعتين التجريبية والضابطة بيظاهرياً  هنالك فرقاًأن إلىيشير 
التباين المشترك تحليل  استُخدم) 0.5 =∝(هذا الفرق ذا داللة عند مستوى  كان

(ANCOVA) أخذبعد  )األكاديميمقياس مفهوم الذات ( على االختبار البعدي لألداء 
   .ذلك  يبين) 5(رقم   على االختبار القبلي بعين االعتبار والجدولاألداء الفروق في
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  )5(الجدول رقم 

توسط المجموعتين على   للفرق بين م)ANCOVA(التباين المشترك نتائج تحليل 
   .األكاديميمقياس مفهوم الذات االختبار البعدي على 

درجات  مصدر التباين
 الحرية

مجموع  متوسط مجموع المربعات
 المربعات

مستوى  ف
 الداللة

 0.026 5.423 28.564 28.564 1 االختبار القبلي
 0.001 12.793 67.377 67.377 1 المجموعات

   5.267 184.338 35 الخطأ
    280.279 37 الكلي

   .)0.01 =∝(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة *

كان له ) برنامج مهارات االستماع(  المعالجةسلوبُأن أ أعاله) 5(يتضح من الجدول 
 فقد كانت ،التجريبيةالمجموعة   على مقدار التحسن الناتج لدىإحصائية ذو داللة أثر

 أنوهذا يعني  )0.05(  عند مستوىائيةإحصوهي ذات داللة ) 12.793(قيمة ف 
 أفراد لدى األكاديمي  الذات).4( في تنمية أثرمهارات االستماع كان له ج برنام

بين متوسطات  ةحالمجموعة التجريبية بشكل ملحوظ وهذا ما تؤكده الفروقات الواض
ث التجريبية حي لصالح المجموعة،  التجريبية والضابطةتين؛ الطلبة في المجموعأداء

 أداء بينما كان متوسط) 16.4706(كان المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية 
  فيإليهاكما هو واضح من المتوسطات المشار  )14ر3333( المجموعة الضابطة

   ) .4(الجدول 

 :النتائج مناقشة

برنامج تدريبي في تحسين مهارات االستماع لدى  أثر معرفةإلى هذه الدراسة سعت 
 وفيما يلي . لديهماألكاديميتحسين مفهوم الذات   ذلك فيأثر و،بصرياًين الطلبة المعوق

  .مناقشة نتائج الدراسة
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  :األولمناقشة نتائج السؤال 

 البرنامج التدريبي المقترح في تحسين أثر الذي يدور حول، األولفيما يتعلق بالسؤال 
 والثاني األولين الملتحقين في الصف بصرياًمهارات االستماع لدى الطلبة المعوقين 

ن أ تبين من خالل تحليل النتائج .للمكفوفين  مكتومأمبن اهللا   في مدرسة عبداألساسيين
في مهارات االستماع بين ) 0ر05=∝  (مستوى   عندإحصائيةهناك فروقا ذات داللة 

الطلبة في وتلقوا تدريبا على مهارات االستماع  ممن، الطلبة في المجموعة التجريبية
لصالح المجموعة على مهارات االستماع  لتدريباا لقويت  لمممنة الضابطة المجموع
سهم أ برنامج مهارات االستماع المطبق في هذه الدراسة أنيعني  وهذا، التجريبية

مهارات االستماع لدى المجموعة التجريبية من الطلبة المعوقين  بشكل كبير في تحسين
 . في المجموعة الضابطةبصرياًلمعوقين من الطلبة ا مقارنة مع رفاقهمبال بصرياً

مادة تدريبية وجود  الشمولية التي تضمنت تهبطريق ويمكن تفسير فعالية البرنامج
 دافعية الطلبة مسؤولة عن استثارةالتي قد تكون   المتنوعةاألنشطة من ةمتكامل

ق  قد يكون البرنامج المطبوعلى هذا. على تعلمها هم يقبلون وجعلبصرياًالمعوقين 
 أنويمكن  . والعمل باستقاللية،على المبادرة  وشجعهم،سهم في رفع معنويات الطلبةأ

الذي كان ذلك األسلوب المستخدم في العرض  لألسلوب أيضاًتعود فاعلية البرنامج 
 والتأكد من مدى فهم ،والتكرار ، وتوضيح التعليمات اللفظية،يركز على جذب االنتباه

الجو  ساد الذي  التعاونأنكما . المناسبة وتزويدهم بالتغذية الراجعة ،الطلبة للمادة التدريبية
 إشعارهم و،هاوتفهم،  الطلبةتعزيز مشاعر عملية التدريب التي تضمنت في أثناءالصفي 
من األمور التي  وبأهمية الخبرات التي يتدربون عليها ،تهم على القيام بالنشاطاتابقدر

 مع البرنامج من واتجاوب الذين الطلبة أولئكلدى  ستماع تحسين مهارات االساعدت على
وقد اختلفت  .مواقف الحياة المختلفة إلىخالل نقل وتطبيق المواقف التي تم تدريبهم عليها 

في حين  ) .(Cook & Welch , 1979 لش ودراسة كوك و   الدراسة مع نتائجههذ نتائج
ودراسة  (Edmands & Pring, 2006) نتائج دراسة كل من ادموندز وبرينج اتفقت مع
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ونتائج دراسة كل من بانكرفوت  (Thuncher & Altunay, 2006) والطاني تانسر
مج التدريب برا نجاح إلى أشاروا الذين  ( Bancrofd & Bendinell , 1981) وبينديلي

كما اتفقت نتائج هذه  . بصرياً لدى المعوقين ماعستاال في تنمية مهاراتعلى االستماع 
 التدريب على أن نتائجها أكدتالتي  ( Katz,2002) كاتز مع نتائج دراسةالدراسة 

 مهارات دع يمكن وعلى هذا .صلاتحسين مهارات التو إلى أدىمهارات االستماع 
بحيث يتم ، بصرياً المعوقين أداء في تطوير المهمة االستماع من االستراتيجيات
توى المواد الدراسية مما قد يعزز ومن خالل مح ،المختلفةتوظيفها في جوانب حياتهم 

  .الحياة  ويساعدهم على التكيف مع متطلبات،الطلبة

  :الثانيمناقشة نتائج السؤال 

مهارات  البرنامج التدريبي المقترح في تنمية أثروفيما يتعلق بالسؤال الثاني، المتعلق ب
ت نتائج بين. بصرياً المعوقين على مفهوم الذات األكاديمي لدى الطلبة االستماع

في ) 0ر05=∝(الدراسة الحالية أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 على الذين تلقوا تدريباًح الطلبة في المجموعة التجريبية مفهوم الذات األكاديمي لصال

مقارنة مع بال مهارات االستماع من خالل البرنامج التدريبي في مهارات االستماع
وهذا يعني أن .  لم يتعرضوا للبرنامج التدريبيممنة الضابطة الطلبة في المجموع

سهم في تحسين مفهوم الذات أ المطبق في هذه الدراسة مهارات االستماعبرنامج 
مقارنة مع رفاقهم بال بصرياً المعوقيناألكاديمي لدى المجموعة التجريبية من الطلبة 

  . في المجموعة الضابطةبصرياً المعوقينمن الطلبة 

ذلك األسلوب الذي لية البرنامج لألسلوب المستخدم في العرض عمكن أن تعود فاوي
 وإشعارهم بقدرتهم ، وتفهم مشاعرهم، في بناء جو من األلفة تضمن تعزيز الطلبةأسهم

ومن العوامل  . تطوير عناصر مفهوم الذات لديهمفيعلى التعلم مما قد يكون ساعد 
 بصرياً المعوقينوم الذات األكاديمي لدى  في تحسين مفهيتوقع أنها أسهمتالتي 
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وقد يعود ذلك أيضا للتفاعل اإليجابي الذي أبداه . الجيدة بين المعلمة والطلبةالعالقة 
 وأدى إلى سهم في زيادة ثقتهم بأنفسهم،أالطلبة مع أنشطة البرنامج، مما قد يكون 

ات األكاديمي يرتبط وقد يعود  تفسير ذلك إلى أن مفهوم الذ .ةيزيادة شعورهم بالكفا
ومن المحتمل أن التحسن في مفهوم الذات نتج عن . بشكل إيجابي بالتحصيل األكاديمي
يمكن أن يكون البرنامج ساعد و، بصرياً المعوقينكونه من الحاجات الهامة للطلبة 

 تنظيم في بصرياً المعوقين تقوية قدرات هؤالء األطفال علىبشكل إجرائي ومهم 
تهم على مواجهة التحديات في البيئة المدرسية  وبالتالي تحسن ادة قدرهم، وزيااتسلوك

  .  مفهوم الذات األكاديمي وتطوره 

  :التوصـيات
  :الخاصة في هذه الدراسة كما يلييمكن تقديم توصيات الباحثين 

 التشجيع على إجراء دراسة تتضمن تدريب المعلمين على البرنامج وتوظيفه في -1
  .طلبتهم تحصيل في هذا التدريب أثررفة  ومعطلبتهم،تدريب 

 التشجيع على إجراء المزيد من الدراسات المستقبلية في مجال تدريب الطلبة -2
ناول ت على مهارات االستماع بحيث تتناول متغيرات جديدة لم تبصرياً المعوقين

 .في الدراسة الحالية

جال تدريب الطلبة ذوي  التشجيع على إجراء المزيد من الدراسات المستقبلية في م-3
 ،الحاجات الخاصة األخرى على مهارات االستماع مثل الطلبة المضطربين انفعالياً

  . وغيرها من هذه الفئات، إعاقة عقلية بسيطةالمعوقين و،وذوي صعوبات التعلم

 من بصرياً المعوقين وتدريبهم على تعليم مهارات االستماع للطلبة ،تأهيل المعلمين -4
 وورش عمل متخصصة تتضمن التدريب على ، ودورات، برامجخالل إعداد

  .بصرياً المعوقين وكيفية تعليمها للطلبة ،مهارات االستماع
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ستماع جزءا من البرامج  على مهارات االبصرياً المعوقينجعل تدريب الطلبة  -5
بحيث يتم اتخاذ اإلجراءات والتدابير الالزمة لضمان   لهؤالء الطلبة التعليمي
  .  ذلكتحقيق

 في مهارات االستماع في مرحلة بصرياً المعوقينتصميم برامج تدريبية للطلبة  -6
  .المنهاج وتدريسها من خالل ، والتدريب عليها،مبكرة من المرحلة األساسية
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