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 :المستخمص

ألطفال ضعاف السمع، لدى عينة من ا  الصوتيإلى تنمية ميارات الوعي  الحاليىدف البحث 
 استمراروتنمية تمك الميارات لدييم من خالل برنامج قائم عمى االنشطة القصصية ،والتحقق من 

( طفال من األطفال ضعاف السمع كما تم 03الدراسة ، وتكونت عينة الدراسة من ) انتياءالتحسن بعد 
ن األطفال ضعاف السمع ( أطفال من الذكور واإلناث م03اختيار عينة الدراسة األساسية من)

بعض مراكز رعاية  ذوي االحتياجات الخاصة بمحافظة أسيوط وذلك خالل العام ب الممتحقين
ما ولدييم فقد سمع يتروح  ( سنوات،6: 4(، و الذين تتراوح أعمارىم ما بين )0300-0303الدراسي)

لممجموعة  التتبعي – ديالبع – القبميوتم تقيم المشاركين عن طريق القياس  ( ديسيبل،43-02) نبي
 6-0الواحدة وقد استخدمت الباحثة اختبار ميارات الوعي الفونولوجي لألطفال ضعاف السمع  من

من إعداد الباحثة ، و قد أشارت النتائج إلى فاعمية  التدريبيسنوات )إعداد سيام عباس( والبرنامج 
صصية في تنمية ميارات الوعي الصوتي القائم عمى استخدام األنشطة الق التدريبي المستخدمالبرنامج 

، كما اسفرت النتائج عن استمرار التحسن خالل لدى عينة من األطفال ضعاف السمع )عينة البحث( 
            فترة المتابعة شير بعد االنتياء من تطبيق الدراسة والتتبعي الختبار ميارات الوعى الصوتي

 .طفال ضعاف السمعاأل -الوعي الصوتي  – األنشطة القصصية : المفتاحية الكممات  
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Abstract: 

The aim of the current research is to develop the phonemic awareness 
skills of a sample of hearing-impaired children, and to develop those skills 
for them through a program based on narrative activities, and to verify the 
continuity of improvement after the end of the study, and the study sample 
consisted of (30) hearing- impairment children. the basic study sample was 
determined as (10) children, male and female, of children hearing 
impairments in some care centers for people with special needs in Assiut 
Governorate, during the academic year (2020-2021), They are between (4: 
6) years, and they have Hearing loss ranging between (25-40) decibels. 
and the participants were evaluated by means of a tribal - remote - tracking 
measurement on the one-group quasi. The researcher used a test of 
phonological awareness skills for hearing-impaired children from 3-6 years 
(prepared by Siham Abbas). the training program prepared by the 
researcher, and The results indicated the effectiveness of the training 
program based on the use of narrative activities in developing phonemic 
awareness skills for a sample of hearing-impaired children (the research 
sample). The results also resulted in continued improvement during the 
month-long follow-up period. After completing the study application 

Keywords: narrative activities - phonological awareness - hearing impaired 
children 
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 : أواًل:مقدمة

 ايخالل منف، لوا اهلل تعالي يبىالتي و  منزلة لدى اإلنسان الحواسأعمى  حاسة السمع منتعد 
ويتوقف نمو . ايعن الواقع من خالل ووماتمشكل معيو  يستطيع أن يتعرف عمى محيطو الخارجي،

فرص المشاركة فرد ما، حيث تتيح ليوسالمت ايكفاءت عمى غوية، واالجتماعيةموال القدرات المعرفية،
والتواصل  البناءالتفاعل  عمىتساعده  ييف المواقف االجتماعية، فميجابية مع اآلخرين في مختاإل

 .واالجتماعي النفسي االستقرارا المتميز في تحقيق قدرا من رىدو  إلىضافة إ مع محيطو، اإليجابي

ء كانت لغة فكار، وفيم عقول بعضنا البعض، سوالتواصل، ونقل األاالمغة ىي وسيمة و 
ح الطفل بأو لغة تعبيرية من خالل القراءة أو الكتابة أو االستماع أو التحدث، ولكي يص استقباليو

قران سرة واألن يتعمم قواعد وعناصر المغة من خالل التفاعل مع األأعضوا فعاال في المجتمع البد 
ب في المواقف حيث يتعمم الطفل الكفاءة التواصمية وكيفية استخدام المغة بشكل مناس

 (.Brandon et al., 2006)االجتماعية

غوي والمعرفي واألكاديمي لدى مالنمو ال يعتبر ضعف السمع من المعوقات التي تؤدي إلى تأخرو    
ى الجانب المعرفي في جميع مغوية عماكتساب المعرفة ال في وو ما يشكل عائقًا أمامىالطفل، و 
ذه الفئة، مثل يل يةور التقنيات الموجيتطور التكنولوجيا وظ معمنذ الوالدة وحتى المدرسة، و  ،المراحل

ذه الفئة في يو االندماج الكامل لى يمي جديدمج تعيور نيزراعة القوقعة والمعينات السمعية، وظ
)العالج النفسي  المتعددة المدارس النظامية بأقسام خاصة مع توفير كافة شروط المساعدة والرعاية

و  ،المدرسة م فيمارات التعيملتنمية و نشاط أساسي ىنشاط القراءة و : األنشطة م ىوالتربوي(، ومن أ
الذي  ا الوعي الصوتييمىوأ ،اييات التي تضمن نجاحمارات تكامل مجموعة من العميذه المىب متتط

 (.Budouh et al. , 2019) ذه الفئةى لدى وأو لم يتم اكتساب نشاطا ضعيفا يعتبر

مرحمة الطفولة مرحمة ميمة إلكساب المغة وتنمية ميارات الطفل  ومن ىنا ترى الباحثة أن
تعميم أصوات حروف الكالم، باعتبارىا بضرورة  ومنيا ميارات الوعي الصوتي والتي يجب االىتمام
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فمكل لغة أصوات محددة لرموزىا، تتجمع ىذه األصوات لتعطي مقاطع، ثم كممات، ثم  المميزة لمكالم،
 ا.لذا فيي ميارة يجب تدريب األطفال عميي ادة الخام لمكالم،جمل، واألصوات ىي الم

ومشكالت في  غوي،منظام الموينشأ عن الضعف السمعي مشكالت في المستوى الفونولوجي ل
 فيذا القصور ىو  الكالم، فياختالف السرعة بين األطفال والراشدين  حالة في الفونولوجي الوعيدقة 

م يأدائ فيغة ويتضح ذلك ممستويات الباقي ى مغوية ينعكس عماللألصوات  الفونولوجيمستوى الوعى 
ى التعبير مع ميقدرت فيخرين وكذلك من أصوات كالم اآل ودراك ما يسمعونا  م و يف فيالمتمثل  المغوي
 .(Paul, Fogle, 2008, p.49) ميم وحاجاتىومشاعر  وآرائيمم ىعن أفكار  الشفيي

عالية  رتبط بدرجةم الفونولوجيارات الوعي يغة وممى معالجة أصوات المضعف القدرة عو
ويمكن تحديد خمسة مستويات من الصعوبة  بدرجة الضعف السمعي لدى األطفال ضعاف السمع،

مات ميز الكيصعوبة القافية والجناس كتم فياألطفال ضعاف السمع وتتمثل و تواج التيالفونولوجية 
وصعوبة مزج الفونيمات، وصعوبة إنتاج الفونيمات،  المعنى والداللة،في فة موالمخت فظمال فية يالمتشاب

المستويات صعوبة  في ىذهم الفونيمات ، وصعوبة تحميل الفونيمات، وينتج عن الصعوبة ضوصعوبة 
 (.Moeller 2006)إدراك الكالم المسموع

ارات الوعي الصوتي لدى األطفال ضعاف السمع بتوفير يوالبحث الحالي يسعى إلى تنمية م
ف ال ضعاطفارات الوعي الصوتي لدى األيى تنمية ممالقصصية، تعمل ع ن األنشطةمجموعة م

تحدث والتواصل مل اأيضا فرصال طفأليئ ليالجيد، وت لالستماع اك األنشطة فرصميئ تيالسمع، كما ت
 يم.مع أقران

 :الدراسة ثانًيا: مشكمة

وجود  (       (ken, 1996( ودراسة 0304 ،الروسان) قد بينت مجموعة من الدراسات كدراسة
لدى األطفال ضعاف السمع ناتجة عن ضعف قدرة ىؤالء عمى تحديد  الصوتيفي مستوى الوعي  يتدن 

إضافة إلى صعوبة     المنفصمة)الكممات، الفونيمات، المقاطع ( التي يتألف منيا الكالم الوحدات المغوية
الطفل ضعيف  وضعف قدرة   ومتكررةإدراكيم أن الكالم المتصل يمكن تجزئتو إلى وحدات منفصمة 
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أصوات وتمييز  السمع عمى التنغيم وتقسيم الجممة إلى كممات والكممات إلى مقاطع والمقاطع إلى 
وتزداد الصعوبة عند صوات ، إضافًة إلى ضعف قدرتيم عمى مزج األ صوات لتكوين الكمماتاأل

مناسبة ليم حيث إنيم يواجيون ضعفا األطفال ضعاف السمع في حالة عدم تمقى الخدمات العالجية ال
                                     بالمفاىيم المتصمة بالمغة.  

بأصوات  المغوية والمعبتشجيع الطفل عمى قراءة القصص وحل األلغاز  كما اقترح سميث                  
عتماد عمى أنشطة في تعمم طفال بالتحدث عن اىتماماتيم واالالكممات وسجع الكممات وتشجيع األ

واألناشيد ليحقق واستخدام األغاني  والمرح،مد عمى المتعة والمعب تتعالتي   ميارات الوعى الفونولوجي 
                (Smith, 2000, 331-374) .                                   الطفل الفيم الكامل لموعي الصوتي

لدى األطفال ضعاف السمع استنادًا إلى  الصوتيالوعي  وتعددت األساليب التي تعالج ضعف
 .والضعف في مستوى الوعي الفونولوجي السمعيالضعف  تياالرتباط الشديد بين درج

    سئمة التالية:بعد العرض السابق يمكن تحديد المشكمة في األ                                                                                           

ما مدى فاعمية البرنامج التدريبي القائم عمى األنشطة القصصية في تنمية الوعي الصوتي لدى 
 عينو من األطفال ضعاف السمع؟

 كما تتحدد مشكمة الدراسة في التساؤالت التالية:

ي قبل ما الفروق بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية عمى مقياس ميارات الوعي الصوت -
 وبعد البرنامج

ما الفروق بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي لموعي  - 
 الصوتي؟

 :ثالثًا:ىدف الدراسة
نشطة القصصية في إلى الكشف عن فاعمية البرنامج التدريبي القائم عمى األ الحالية الدراسة تىدف

               .               نة من األطفال ضعاف السمعلدى عي الصوتيتنمية ميارات الوعي 
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 :الدراسة رابًعا: بأىمية

 أوال: األىمية النظرية:
تعد الدارسة الحالية إحدى الدراسات العربية يمثل البحث إضافة عممية لممكتبة العربية حيث  -0 

 تنميةفي  النشاط القصصيم ، والتي تناولت استخدا(حسب عمم الباحثة)القميمة أو تكاد تكون نادرة 
 الطمبة ذوي اإلعاقة السمعية.  الصوتي لدى الوعي

أىمية الفئة المستيدفة وىي األطفال ضعاف السمع وىي فئة تتزايد بصورة ممحوظة حيث إن  -0 
 غالبية األطفال في ىذه الفئة تعاني من صعوبات في ميارات الوعي الصوتي.

 األىمية التطبيقية:

توجيو أنظارالقائمين بتعميم وتدريب األطفال ضعاف السمع إلى أىمية البحث في  تساىم نتائج -0
لى أفضل أساليب)النشاط القصصي(التي تنمى الوعي ليؤالء الصوتي  الوعي ميارات األطفال،وا 

 الصوتي لدييم. 

تساىم الدراسة في إفادة اختصاصي الكالم واختصاصي التربية الخاصة في التعرف عمى  -0 
 تنمية الوعي الصوتي لدى ضعاف السمع.كيفية 

إعداد برنامج قائم عمى األنشطة القصصية قد يساىم في تنمية الوعي الصوتي لدى األطفال  -0
 ضعاف السمع.

 الدراسة: خامًسا: مصطمحات

  Phonological  Awareness الصوتي الوعي ميارات

 إدراك عمى الطفل قدرة عنىت( ميارات الوعي الصوتي بأنيا 0300ويعرف محمد والببالوي )
 المقاطع لتكوين بعضيا مع األصوات ىذه بيا تتشكل التي والكيفية المغوية، آلية إخراج األصوات

 والمقاطع مقاطع، إلى والكممات كممات، إلى الجممة وتقسيم عمى التنغيم، وقدرتو والجمل، والكممات،
 .لتكوين الكممات األصوات مزج إلى إضافة أصوات؛ إلى
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 سب معد المقياس يعرف ميارات الوعى الصوتي إجرائيا: ح 

سة في كل ميارة راعينة الد رادالعالمة التي يحصل عمييا األطفال ضعاف السمع من أف بأنيا
     الميارات في مقياس الوعي الصوتي المستخدم في الدراسة. من

                                          وتعرف الباحثة الوعي الصوتي إجرائيا بأنو:

قدرة الطفل عمى إدراك السجع وتقسيم الجممة إلى كممات وتقسيم الكممات إلى مقاطع،  
والمقاطع إلى أصوات، والقدرة عمى تقسيم ودمج وتسمية األصوات لتكوين كممات ودمج المقاطع 

           لتكوين كممات والقدرة عمى دمج الكممات لتكوين جمل.

 النشاط القصصي

 يف القصةتعر 

عبارة عن إجراءات تعممية تعميمية ومنظمة تتمثل في  ( القصة بأنيا0332عرفت السعدى )
العرض السردي الشفوي وتكون مصحوبة بالوسائل والصور المعبرة باإلضافة إلى المثيرات الصوتية 

 .وحركات الجسد والقيام بأنشطة شفوية وكتابية مصاحبة لمقصة

 : التعريف اإلجرائي

وعة األنشطة التعميمية والترفييية المتنوعة المقصودة والمخططة التي تقدم من خالل مجمىي 
مجموعة من القصص المختارة والمناسبة لمستوى نمو األطفال المغوي، يقوم بيا طفل الروضة تحت 

 ي.لتنمية ميارات الوعي الصوت، و الباحثةأإشراف المعممة 

 Hard of hearing children:  السمع ضعاف األطفال

أو بقايا سمع ويمكنيم  لدييم قصور سمعي( األطفال ضعاف السمع بأنيم (Wellingعرف 
المعينات  متعمم الكالم، ومع ذلك فإن حاسة السمع لدييم تؤدى وظائفيا بدرجة ما سواء باستخدا

ن حاسة يحول دون استفادتو م ويعنى ذلك أن المعاق سمعيا يعاني عجزا أو اختالال االسمعية أو بدوني
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 .السمع ألنيا معطمة لديو، ويتعذر عميو أن يستجيب استجابة تدل عمى فيمو الكالم المسموع
(Welling & Ukstins, 2015)              

  التعريف اإلجرائي:

ولكن بدرجة  ،ونطقيابأنيم األطفال الذين لدييم بقايا سمعية وقادرون عمى إدراك األصوات 
 43 – 02من تتراوح فقد السمع لدييم والذين تكون درجة م بالتدريب، تطوير لغتي ويمكنيم ضعيفة،

سنوات ويستطيعون استخدام السماعة الطبية لمعالجة المعمومات  (6 -4)من عمارىم أوح ابل وتتر يديس
 .المغوية

 سادًسا: اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 ضعاف السمع : أوالً 

 تعريف ضعاف السمع    

 تقديمضعاف السمع بأنيم من تنخفض حدة السمع لدييم لدرجة تستدعي ( 0330) سميمانيعرف   
 عالج النطق.                    التزود بمعينات سمعية، أوأو  ،قراءة الكالمأو  ،السمعيكالتدريب  ليم خدمات خاصة

 أساليب التواصل مع ضعاف السمع

ن البقايا السمعية لدى األطفال تعتمد أساليب التواصل مع ضعاف السمع عمى االستفادة م
 واستغالليا في تطوير المغة المفظية لدييم وأىم ىذه األساليب ما يمي: 

: ظيرت ىذه الطريقة في أواخر السبعينات من  Speech trainingالتدريب عمى الكالم   -0
مشكالت أجل تسييل الدمج، وكان سببيا أن أولئك األطفال الذين يعانون من فقدان سمع يواجيون 

غالبًا يسمعون الكالم  يمتتعمق بسمعيم لكممات ينطقون بيا، أو ما يصدر عن اآلخرين من كممات وأن
، 0300، سميمالمنطوق  بشكل مشوه؛ ولذلك يجب أن يتم تعميميم كيفية النطق باألصوات والكالم )

 (.034ص
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ألشخاص المعاقين : وىي طريقة تيدف إلى مساعدة ا Auditory trainingالتدريب السمعي  -0
سمعيًا لالستفادة من القدرات السمعية المتبقية لدييم، وتدريبيم عمى استقبال األصوات ، وذلك 
باستخدام أدوات التضخيم المناسبة لالستفادة من البقايا السمعية لتنمية الميارات االستقبالية والتعبيرية، 

صوات، تمييز األصوات ، معرفة الوعى بتحديد مصدر األ وتؤكد برامج التدريب السمعي عمى
 (. 22 – 24ص ص ، 0333)الخطيب، الحديدي، األصوات

ق عا: ىو استعانة الم Lip readingأو قراءة الشفاه  Speech Readingقراءة الكالم  -0
سمعيًا بحاسة البصر لفيم الكممات عند النظر لوجو المتحدث مباشرة ألن مجموعة تعبيرات الوجو 

إليماءات يمكن أن تضيف شيئًا من المعنى لمكالم الصادر، وكذلك يمكن تعميم وبعض الحركات وا
 (.000ص، 0330المعاقين سمعيًا القراءة والكتابة عن طريق مالحظتيم لحركة الشفاه )سميمان، 

اإلدراك  تنمية ( وىدفت الدراسة إلى0301واتفقت ىذه الدراسة مع دراسة كال من)عبده،
 عمى قائم تدريبي برنامج خالل من االبتدائية المرحمة من السمعية اإلعاقة ذوى التالميذ لدى السمعي

 بالمرحمة االبتدائية، السمعية اإلعاقة ذوى من تالميذ( 6) من البحث عينو وتكونت الوعى الفونولوجي،
(  ديسيبل )03-43 بين ما يتراوح سمع فقد سنوات، ولدييم( 3 -6) بين ما أعمارىم وتتراوح

السمعي،  اإلدراك مقياس تطبيق الواحدة وتم ذا المجموعة التجريبي الباحثة المنيج واستخدمت
فاعمية البرنامج في تنمية اإلدراك  إلى البحث نتائج وتوصمت( الباحثة/إعداد) والبرنامج التدريبي

 السمعي لدى التالميذ ذوى اإلعاقة السمعية.

برنامج التدخل  عرف عمى مدى فاعميةإلى الت وىدفت الدراسة (0301 و دراسة )عبد الغنى، 
فاعمية  نالمبكر لتنمية الوعي الفونولوجي لدى األطفال زارعي القوقعة وأسفرت نتائج الدراسة ع

 .تحسين وتنمية ميارات الوعي الفونولوجي لدى عينة من األطفال زارعي القوقعةالبرنامج في 

عمية برنامج تدريبي في تنمية (ىدفت ىذه الدراسة الى الكشف عن فا0301،عباسو)دراسة  
سنوات، طبق  6-0ميارات الوعى الفونولوجي لدى األطفال ضعاف السمع في المرحمة العمرية من 

طفال (من األطفال ضعاف السمع ، واعتمدت الباحثة المنيج التجريبي  03البحث عمى عينة قواميا)
يبي لتحسين ميارات الوعي مستخدمة أدوات اآلتية )مقياس الوعي الفونولوجي، وبرنامج تدر 
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الفونولوجي( وجميعيا من إعداد الباحثة، توصل البحث إلى فعالية البرنامج التدريبي في تنمية الوعي 
 الفونولوجي لدى عينة من األطفال ضعاف السمع.

 نشطة القصصية:األ ثانياً 

 تعريف األنشطة القصصية

بنائو، التي يتعمم الطفل من  وتعرف القصة بأنيا فن من فنون األدب لو خصائصو وعناصر
خالليا فن الحياة، فيي تساىم في بناء شخصية الطفل، وىي فن يجذب انتباىو ويشد اىتمامو فيجعمو 
يتفاعل مع أحداث القصة، فتتحرك مشاعره وتثار انفعاالتو من بدء األحداث حتى نيايتيا)قناوي، 

 .(063، ص0224

يمكن أن نصل و بما فييم األطفال من ذوي اإلعاقة  األطفال يمكن تعميميم وترى الباحثة أن كل
في تعميميم وتدريبيم إلى أقصى ما تسمح بو قدراتيم، لكن المواد الثقافية واألدبية التي تعد وتقدم ليم 
تحتاج إلى تعديل في طريقة استخداميا لتالئم بعض حاالت اإلعاقة التي تتطمب طرقا مختمفة 

يستمتع عقميًا بالقصة مثمو مثل أي طفل آخر، ويعتبر وقت  لسمعية ا  لطفل ذو اإلعاقةوالالتصال، 
القصة من األوقات المحببة لو.. ويحتاج أن نروي لو القصة نفسيا التي نقرؤىا لزميمو غير المعاق في 

 ولكن بأسموب يوضح معانييا.  ،العقمينفس عمره 

 األنشطة في تنمية الميارات المغوية لضعاف السمعدور 

المقدمة لألطفال ضعاف السمع يجب أن تتناسب مع طبيعة إعاقتيم وميوليم، وتعمل األنشطة 
عمى إشباع حاجاتيم، وتتنوع لتكسبيم خبرات عديدة تساعد عمى تعمميم وتكسبيم خبرات حياتيو تخفف 

 من إعاقتيم وتكسبيم الثقة بالنفس، وتنمي الميارات االجتماعية مثل المشاركة والتعاون واالستقاللية.
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ومن ىذه ضعاف السمع  األطفال ويتضح دور األنشطة في تنمية الميارات المغوية لدى
 األنشطة:

األنشطة  -األنشطة التمثيمية والمسرحية -األنشطة القصصية -األنشطة الفنية -النشاط الموسيقي
 (.0330)الناشف، الرياضية أو الحركية

ىدفت إلى إعداد برنامج قائم عمى لتي ا( 0306 ،مرسىوقد اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة )
األنشطة والتحقق من فعاليتو في تنمية بعض الميارات المغوية لدى األطفال ضعاف السمع. 

( طفاًل وطفمة ممن تتراوح 03واستخدمت الدراسة المنيج شبو التجريبي. وتكونت عينة الدراسة من )
رنامج قائم عمى األنشطة في تنمية بعض فاعمية بإلى وتوصمت الدراسة ،( عاًما00-2أعمارىم من )

 ،الميارات المغوية لدى األطفال ضعاف السمع

إلى التحقق من فعالية األنشطة  والتي ىدفت (0301،عشماوي)دراسةكما اتفقت مع  
ة الموسيقية باستخدام برنامج محوسب في تحسين الوعي الفونيمي والصوتي لدى األطفال ذوي متالزم

 ( سنة 00- 2ن)طفاًل وتراوحت أعمارىم الزمنية م  (12)الدراسة منعينة  وتكونت داون،
 لمذكاء"ستانفورد بينيو  الذكاءمقياس وتمثمت األدوات في  .(70-55) ما بين ذكائيمومعامالت  ،

األنشطة  مقياس الوعي الفونيمي والصوتي لدى أطفال ذوي متالزمة داون، ،" الصورة الخامسة
توصمت نتائج البحث إلى فعالية األنشطة   "عداد الباحثإجميعيا "ج محوسبالموسيقية باستخدام برنام

الموسيقية باستخدام برنامج محوسب في تحسين ميارات الوعي الفونيمي والصوتي لدى عينة 
 ،واستمرار فعالية البرنامج بعد توقفو الدراسة،

شاط القصصي في فاعمية الن عمى تعرفالإلى ت ىدفوالتي  (0301،عسكر)دراسةواتفقت مع  
ولتحقيق ذلك تم  تنمية بعض ميارات العمل التطوعي لدى طفل الروضة وىي ميارات العمل التطوعي

( طفال وطفمة ممن تتراوح 44اختيار مجموعة من القصص طبقت عمى عينة الدراسة المكونة من )
الروضة من  تم استخدام مقياس ميارات العمل التطوعي لدى طفل ،سنوات (6- 2أعمارىم ما بين)

إعداد الباحثة. وانتيى البحث إلى وجود فروق لصالح القياس البعدي مما يدل عمى فاعمية النشاط 
 .القصصي في تنمية ميارات العمل التطوعي لدى طفل الروضة 
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يتضح من خالل عرض الدراسات السابقة الوقوف عمى أىمية الدراسة الحالية مما قد يثري و 
مكانية االستفادة منيا في تفسير النتائج موضوعيا، إضافة إلى اإلش ارة ألىمية ما سبق من دراسات وا 

التي يمكن أن تسفر عنيا نتائج الدراسة الحالية ، إضافة إلى استخداميا في توضيح مشكمة الدراسة 
الدراسات تختمف عن الدراسة الحالية في عدة أمور  بعضواالستفادة منيا في اإلطار النظري إال أن 

األدوات والمنيج والعينة المستيدفة  التي تناولتيا الدراسة الحالية ، فتمك الدراسات تناولت عينة منيا : 
دراسة  تختمف في أعمارىا عن أعمار أطفال العينة الحالية مثل ذوى االعاقة السمعية من األطفال 

ية في تنمية ولكنو يتفق مع ىدف الدراسة الحالية في اىمية استخدم االنشطة القصص (0306)مرسى
، ، مما يدعم أىمية الدراسة الحالية ويبرز مكانتيا بين الوعى الفونولوجي عند االطفال ضعاف السمع

 أمكن االستفادة من تمك الدراسات وغيرىا في النقاط التاليةالدراسات األخرى ، وبالرغم من ذلك فقد 

أىم وأنسب الفنيات التي في الدراسة الحالية من خالل تحديد التدريبي بناء البرنامج  -0
  .تتماشى مع طبيعة عينة الدراسة الحالية

السابقة إلى إثبات فعالية البرامج المستخدمة من خالل  حيث توصمت الدراسات: تفسير النتائج -0
مما  البحثية،مع مختمف العينات وفي معظم البيئات  األنشطة القصصية في تنمية الوعي الفونولوجي

 الحالية.الدراسة يبين أىمية موضوع 

 ثالثًا: الوعى الصوتي 

 :الصوتيمفيوم الوعي 

وصف اإلدراك الفونيمي يلوعي الفونولوجي بأنو الوعي بأية وحدة فونولوجية لمغة، و يعرف ا
بأنو القدرة عمى معرفة أن الكممة مؤلفة من أصوات منفردة، وأن اإلدراك الفونولوجي يعد سمسمة واسعة 

 ,.carson et al فيم ومعالجة األصوات الكالمية مستقمة عن معانييا نموذجياً من القدرات المرتبطة ب
2013).) 

ىو عبارة عن قدرة الطفل عمى التمييز بين صوت الحرف  الصوتي الوعين أوترى الباحثة 
تتكون منيا تمك الكممة ويستطيع دمج  التيصوات ن يدرك عدد األأالكممة ويستطيع  فيالمسموع 
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صوات والمختمفة والقدرة عمى حذف وتبديل األ المتشابيةن يدرك الكممة أكممة جديدة و  المقاطع لتكوين
 .الكممة ىذه في

 : Phonological Awareness Skills الصوتيميارات الوعي  -

ميارات مختمفة، وىي  ثالثفي  الصوتيميارات اإلدراك  ,p.59 (Gillon ,2004)وتحدد 
 عي بالمقطع، والوعي بالوحدة الصوتية الصغرى)الفونيم(. الوعي بالقافية االستياللية، والو 

 فيما يمي:  الصوتيكما يحدد البعض ميارات الوعي 

التي  تقسيم الكممات إلى أصوات وتسمى تجزئة الفونيم وىي تجزئة األصوات أي فصل الفونيمات  -
 م"(.،لـ ،"قـ)تقوم الكممة عن بعضيا،مثال)ما األصوات التي تتكون منيا كممة قمم اإلجابة

 يون(. –فز  -تقسيم الكممات إلى مقاطع )تميـ  -

 ماما(.  –يحب  –تقسيم الجمل إلى كممات )أحمد  -

ويعني نطق الكممة بعد حذف صوت منيا لتعطي معنى  Phonemes deletionحذف الفونيم  -
 جابة )شرب(. جديدًا مثل كممة )شراب( انطقيا بدون صوت الشين اإلجابة )راب( أو حذف األلف اإل

 -ضم الفونيمات ويعني ضم الفونيمات معًا لتكون كممة مثل ما الكممة التي تتكون من أصوات )مـ  -
 ز(؟ الجواب: موز.  –و 

عزل الفونيم )الصوت( ويعني عزل الصوت الذي تبدأ بو الكممة مثل ما الصوت الذي تبدأ بو كممة  -
 كتاب؟ اإلجابة: )ك(. 

ويعني استبدال صوت واحد في الكممة بصوت آخر  Phonemes Substitutionتبديل الفونيم  -
والتعرف عمى الكممة الجديدة مثال: كممة قطة إذا تغير صوت )ق( إلى )ب( ماذا تكون الكممة؟ 

 اإلجابة: )بطة(.

إلى الكممات لتعطي كممات جديدة )شرب( بعد إضافة  Phonemes Additionإضافة الفونيم  -
 (، )عصر( بعد إضافة الياء تصبح )عصير( وىكذا. األلف تصبح )شراب
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 ناب( وىكذا.  –كممات متشابية في النغمة )باب بتيان اإلالسجع أو القدرة عمى  -

األطفال الذين يعانون من فقدان السمع العميق أن  ى(. إل(Colin, et al., 2007 وقد أشار
ت الكالم والمغة المحكية في المتوسط رااكتسابيم لميا كان، )القوقعة( في وقت مبكراوالذين زرعو 

وىناك دراسات حديثة أشارت إلى أن األطفال الصم               متوسط مماثاًل لألطفال الذين لدييم نقص سمع 
بوقت مبكر قد تمكنوا من تطوير وعي صوتي لمكممات       الذين استعانوا بمعينات سمعيةوضعاف السمع 

                القراءة   ة عمىالمنطوقة والتي ترتبط بالقدر 

(التى ىدفت الى أىمية التعرف عمى عالقة Worster et al, 2020وىذا ما يتفق مع دراسة )
القدرة عمى الكالم والوعي الصوتي وقراءة الكممة الواحدة عند األطفال ضعاف السمع واألطفال الصم 

اءة الكممة المفردة والتي توسطت بشكل وأسفرت النتائج عن وجود عالقة قوية بين قراءة الكالم وقر 
 كامل من خالل الوعي الصوتي .

تعميم الوعي و تنمية الميارات السميمة لمقراءة ( ىدفت إلى megan,2016كما أوضحت دراسة)     
السمع وتكونت عينة الدراسة من الذين يعانون من ضعف  لألطفال الصوتي لمرحمة ما قبل المدرسة

اعتمد  برنامج ف السمع الثنائي وقد استخدمت الدراسة المنيج التجريبي و طفال يعانون من ضع 03
التدخل عمى عناصر مستمدة من مجموعة كممات شائعة أظير المشاركون معرفة أكبر بعناصر 

 .التدخلالقائمة عمى القافية بعد  PAالكممات المستخدمة في التدخالت وتحسين األداء عمى ميارات 

 :سمبًعا: فروض الدراسة

( بين متوسطات رتب درجات عينة البحث 3.32توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى ) -0
 .في التطبيق القبمي والبعدي الختبار ميارات الوعى الصوتي لصالح التطبيق البعدي

ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات رتب درجات عينة البحث في التطبيق البعدي  -0
 .وعى الصوتيوالتتبعي الختبار ميارات ال
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 ثامنًا: اإلجراءات المنيجية لمدراسة:

 اواًل: منيج الدراسة:

القياس القبمي ثم ات المجموعة الواحدة ذ التجريبي القائم عمى شبو استخدمت الباحثة المنيج
 استخدام فاعمية حيث يتم من خاللو التعرف عمى" والتتبعي،تطبيق البرنامج ثم القياس البعدي 

 السمع". ضعاف األطفال من عينة الصوتي لدى الوعي ميارات تنمية في األنشطة القصصية

 :لدراسةا عينة :اً لثثا

 العينة االستطالعية:-أ

ضمن مجموعة األطفال ضعاف السمع من مجموعة من األطفال  االستطالعيةعينة التكونت 
 0303م الدراسي خالل العا أسيوطبمحافظة  رعاية وتأىيل ذوي االحتياجات الخاصة بمركزالممتحقين 

 تسنوات، قام( 6 – 4) نالمجموعة ما بي راعمتراوحت أو  أطفال،( 03وكان قواميا ) م، 0300/
الباحثة باالعتماد عمى مقياس ذكاء ستانفورد بنيو العربي )الطبعة الرابعة( باالطالع عمى ممفات 

تراوح  الذكاء. كما( عمى مقياس 033–23ذكائيم ما بين ) نسب تتراوححيث  األطفال في المركز،
 ( ديسيبل.43-02الفقد السمعي لدييم ما بين )

 العينة  األساسية –ب 

 بمركزضمن مجموعة األطفال الممتحقين ضعاف السمع من مجموعة من األطفال  األساسيةعينة التكونت 
قواميا  م ، وكان 0300/ 0303خالل العام الدراسي  اسيوطبمحافظة  رعاية وتأىيل ذوى االحتياجات الخاصة

 من األطفال ضعاف السمع تم اختيار العينة وفق الخطوات التالية :( 03)

 ( 02قامت الباحثة باالطالع عمى ممفات االطفال لمتأكد من ان نسب السمع لدييم تتروح ما بين-
 ( ديسيبل وىي )ضعيف سمع بسيط( واستبعاد غير ذلك.43

 23تيم وكانت نسبة ذكائيم تتروح ما بين )تم االطالع عمى نسب ذكاء األطفال الممحقة في ممفا – 
 ( 23( وقد تم استبعاد من يقل ذكائيم عن )033
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  ثم طبقت الباحثة مقياس الوعي الصوتي وذلك لمتعرف عمى مستوى الوعي الصوتي لدى ىؤالء األطفال
 واختيار األطفال الحاصمين عمى أقل الدرجات عمى مقياس الوعي الصوتي 

 ( سنوات ونسبة 6-4( أطفال من ضعاف السمع تتراوح أعمارىم ما بين )03ساسية )بذلك تكون العينة األ
 (.033 -23ذكائيم تتروح ما بين )

 الدراسة: رابعًا: أدوات

 (.0301سنوات )إعداد سيام عباس،6-4 من لألطفال الفونولوجي الوعي ميارات مقياساواًل: 

 :منيا الصوتي؛ الوعي ميارات لتنمية ممةالمص القصصية األنشطة البرنامج قائم عمى بعض: ثانيا
المغوية واأللعاب واألنشطة  والغناء، الحركة والدراما، وأنشطة المسرح وأنشطة القصة، رواية أنشطة
 .عداد الباحثة(إمن)

سنوات )إعداد سيام 6-4 من لألطفال الفونولوجي الوعي ميارات ىدف المقياس: )مقياس
 (.8108عباس,

-0العمرية من  عند األطفال ضعاف السمع في المرحمة الصوتيت الوعي قياس مياراإلى  ييدف
 سنوات. 6

سنوات )إعداد سيام 6-4 من لألطفال الفونولوجي الوعي ميارات)وصف المقياس :
 (.8108عباس,

 ( أبعاد كما يمي: 6يشتمل المقياس عمى )

 والقصيرة. الطويمة فالحرو  أصوات تمييز -0تمييز أصوات الحروف)معرفة صوت الحرف(.       -0

 تقسيم الكممة إلى مقاطعيا الصوتية. -4المتشابية(.            الكممات تمييز) الكممة تمييز -0

 ()تجميع األصوات المنفردة لتشكيل كممة مزج الفونيمات المكونة لمكممة -2.

 .تقسيم الكممة إلى الفونيمات المكونة ليا -6
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 طريقة التصحيح

، موزعة عمى ستة أبعاد وىي )تمييز أصوات الحروف، تمييز ابند( 13)يتكون االختبار من
 الحروف الطويمة والقصيرة، تمييز الكممة، تقسيم المقطع، تقسيم الكممة إلى مقاطعيا، مزج الفونيم أصوات

  لى فونيمات(إتقسيم الكمم 
ة غير الصحيحة(، وقد اشتمل كل بند من بنود االختبار عمى خيارين ىما) اإلجابة الصحيحة، اإلجاب

الصحيحة، ودرجة الصفر في حال  حيث يتم إعطاء درجة واحدة في حال نجح الطفل في تقديم اإلجابة
 (.3)درجة والدنيا ىي( 13)كانت إجابة الطفل غير صحيحة وبالتالي تكون الدرجة العميا لالختبار

 الخصائص السيكومترية لممقياس: 

 صدق المقياس:

 بيرسون معامل حث األصمي تم حساب صدق المقياس باستخدامحسب معد المقياس في الب
 أعطت قد االرتباط قيم أن لممقياس نجد الكمية الدرجة مع المقياس أبعاد من بعد كل بين العالقة لدراسة
 وىذا لممقياس الكمية والدرجة البعد المقاس بين ارتباط وجود يؤكد وىو3.32من  أصغر داللة مستوى
 ثبات المقياس:   لممقياس. لداخميا االتساق صدق يؤكد

 ثبات اإلعادة:

بالتحقق من ثبات المقياس باستخدام طريقة اإلعادة، حيث طبقت المقياس  معد المقياسقام 
عادة 03العينة االستطالعية المكونة من ) عمى ( أطفال، تم سحبيم من مركز تأىيل اإلعاقة السمعية، وا 

 معامل ( يوم من زمن التطبيق األول، باستخدام02ية بعد )تطبيق المقياس عمى نفس العينة مرة ثان
  من أصغر مستوى الداللة وكانت3.166-3.202  بين تراوحت قد االرتباط قيم أن نجد بيرسون
   اإلعادة. بطريقة ثبات وجود يؤكد وىو3.32

 الصوتي: لممقياس الوعىالصدق 

تم ( طفال و 03ينة استطالعية عددىا )قامت الباحثة فى الباحث الحالى  بتطبيق االختبار عمى ع
 و  فقرةبإيجاد معامل االرتباط بين درجة كل الختبار الوعى الصوتي  الداخميحساب صدق االتساق 
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 بعاد اختبارأبعد من  بين درجة كل االرتباط الوعى الصوتي ومعامل  بعاد اختبارأدرجة كل بعد من 
  0.16  الوعى الصوتي والدرجة الكمية لالختبار.

الوعى  بعاد اختبارأكل بعد من  ودرجة فقرةبين درجة كل  صدق االتساق الداخمي -0
 الصوتي

 الوعى الصوتي بعاد اختبارأودرجة كل بعد من  فقرة( معامل االرتباط بين درجة كل 0جدول )

 معامللل رترابللا 
بلللللية كر للللل   لللللل 

 رلبعكفقرة وكر   
  رلساكس

رقلللللللللل  

 رلعبارة

بلية  معاملل رترابلا 

رة كر لللللل   للللللل فقلللللل

 رلبعلللللكوكر للللل  
  رلخامس

رقللللللللللل  

 رلعبارة
بلية  معاملل رترابلا 

كر لللللل   للللللل فقللللللرة 

  رلرربع رلبعكوكر   

رقللللللللللللللللل  

 رلعبارة

 معامللل رترابللا 
بية كر    ل فقرة 

 رلبعللللكوكر للل  
  رلثالث

رقلللللللل  

رلعبللار

 ة

 معامل رترابا 
بلللية كر للل   لللل 

فقلللللرة وكر للللل  

  رلثاني رلبعك

رقللللللللللللللللل  

 رلعبارة

 معامل رترابا 
بللية كر لل   للل 

رة وكر للللل  فقللللل

  رتول رلبعك

رقلللللللللل  

 رلعبارة

**0.912 1 0.816** 1 0.916** 1 0.731* 1 0.820** 1 **0.913 1 
**0.897 2 *0.694 2 *0.692 2 0.757* 2 0.745* 2 **0.837 2 
*0.744 3 **0.836 3 **0.833 3 0.719* 3 0.732* 3 *0.745 3 
*0.718 4 **0.910 4 **0.912 4 0.739* 4 0.672* 4 *0.711 4 
**0.843 5 **0.898 5 **0.898 5 0.684* 5 0.839** 5 0.915** 5 

0.742* 6 0.820** 6 *0.744 6 **0.830 6 0.840** 6 *0.711 6 
0.918** 7 0.745* 7 0.914** 7 **0.840 7 0.761* 7 0.916** 7 
0.735* 8 0.632* 8 0.684* 8 *0.711 8 0.760* 8 *0.694 8 
0.682* 9 0.652* 9 **0.830 9 0.916** 9 0.686* 9 **0.836 9 
0.716* 10 0.829** 10 **0.840 10 *0.694 10 0.678* 10 **0.912 10 

        0.740* 11 **0.898 11 
        0.818** 12 *0.744 12 
        0.739* 13 *0.718 13 
        0.684* 14 **0.843 14 
        0.717* 15 **0.899 15 
        0.677* 16 **0.767 16 
        0.842** 17 *0.717 17 
        0.840** 18 *0.757 18 
        0.824** 19 *0.708 19 
        0.692* 20 **0.894 20 
        0.699* 21 **0.830 21 
        0.846** 22 **0.840 22 
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 (3.32(                   * دالة عند مستوى )3.30عند مستوى )الة د

 :بين درجة كل بعد من أبعاد االختبار والدرجة الكمية لممقياس صدق االتساق الداخمي (8)
 الوعى الصوتي والدرجة الكمية لممقياس بعاد اختبارأبعد من  االرتباط بين درجة كلمعامل ( 8جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 (3.32(                   * دالة عند مستوى )3.30ند مستوى )عدالة ** 
بين ويتضح من الجدول السابق صدق اختبار الوعى الصوتي حيث أن جميع معامالت االرتباط 

 االرتباط بين درجة كلالوعى الصوتي ومعامالت  بعاد اختبارأكل بعد من  فقرة ودرجةدرجة كل 
أو  (3.30)والدرجة الكمية لالختبار دالة عند مستوى الوعى الصوتي  بعاد اختبارأبعد من 
 ، مما يجعمو أداة صادقة تصمح لمتطبيق بالبحث الحالي.(3.32)مستوى 

 الصدق التمييزي الختبار الوعي الصوتي: -3

تم حساب صدق التمييز لالختبار عن طريق حساب داللة الفروق بين اإلرباعي األعمى 
%( وتم حساب داللة الفروق بين 02% وأقل 02لمقياس )اعمى واإلرباعي األدنى لمدرجات في ا

" باستخدام معادلة مان وتني لداللة  Zاإلرباعي األعمى واألدنى عن طريق حساب اختبار " 
 : الفروق بين رتب متوسطي درجات المجموعتين العميا والدنيا كما بالجدول التالي

        0.730* 23   
        0.671* 24   
        0.703* 25   

   لللل بعلللك بلللية كر للل معامللل رترابلللا 

 ورلك   رل لي  للمقياس

 رلبعك

 تمييز أصوات الحروف *0.716
 تمييز أصوات الصوائت **0.825
 تمييز الكلمة **0.923
تقسييييييل الكلمييييية الييييي  مق    ييييي   *0.659

 الصوتية
 مزج الفونيم ت المكونة للكلمة *0.702

تقسيييل الكلميية للفونيميي ت المكونيية  **0.807

 ل  



 (0143-0182،  2222،إبريل  2، ج 7، ع 4مج )     جمةل علوم ذوى الاحتياخات اخلاصة

 
 

0102 

 

لة لمفرق بين اإلرباعي األعمى ومستوى الدال  Z( متوسط ومجموع الرتب وقيمة 3جدول )
 واألدنى في اختبار الوعي الصوتي

 رلكتل  Z م موع رلراب ماوس  رلراب رلعكك رإلرباعيات

 6 2 3 أدن 
46964 .6.5 

 45 5 3 أعل 

مما يؤكد ارتفاع الصدق التمييزي 3.32دالة عند مستوى  Zويتضح من الجدول السابق أن قيمة 
 باالختبار

 (.0301سنوات )إعداد سيام عباس،6-4 من لألطفال الفونولوجي الوعي ميارات) ثبات المقياس:

 وىي التجزئة النصفية  طرق عدة عمى باالعتماد المقياس ثبات من بالتحقق الباحثة قامت
 التالي: الشكل عمى وذلك كرونباخ ألفا ومعامل

 لممقياس الوعى الصوتي:الثبات 

  SPSS 0.16باستخدام معادلة الفاكرونباخ ببرنامج   ككل وأبعاده تم حساب ثبات االختبار

 ( معامالت الثبات لكل بعد ولالختبار ككل باستخدام الفاكرونباخ4جدول )
 م  مل الثب ت االب  د

 0.77 تمييز أصوات الحروف

 0.75 تمييز أصوات الصوائت

 0.72 تمييز الكلمة

 0.73 تقسيل الكلمة ال  مق      الصوتية

 0.79 يم ت المكونة للكلمةمزج الفون

 0.77 تقسيل الكلمة للفونيم ت المكونة ل  

 0.84 االختب ر ككل
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حيث تراوحت قيم الثبات  الوعي الصوتي بعاد اختبارأويتضح من الجدول السابق ثبات 
. مما يحقق نسبة ثبات مقبولة  0.84ككل بمغ قيمتو  وثبات االختبار 0.79 – 0.72ما بين 

 يجعميا صالحة لمتطبيق بتجربة البحث.ليذه األداة و 

  ثبات اختبار الوعي الصوتي باستخدام طريقة التجزئة النصفية -0

 جتمانمعادلة طريقة التجزئة النصفية بككل وأبعاده باستخدام  تم حساب ثبات االختبار
 وجاءت النتائج كما يمي: SPSS 0.16ببرنامج 

 بطرقة التجزئة النصفيةككل  ( معامالت الثبات لكل بعد ولالختبار5)جدول 
 م  مل الثب ت االب  د
 ..69. تمييز أصوات الحروف

 ..69. تمييز أصوات الصوائت

 67.4. تمييز الكلمة

 6794. تقسيل الكلمة ال  مق      الصوتية

 6734. مزج الفونيم ت المكونة للكلمة

 .677. تقسيل الكلمة للفونيم ت المكونة ل  

 .6.4. االختب ر ككل

حيث تراوحت قيم الثبات  الوعي الصوتي بعاد اختبارأويتضح من الجدول السابق ثبات 
مما يحقق نسبة ثبات مقبولة  .3.14 بمغت قيمتوككل  وثبات االختبار 3.233 –3.330ن ما بي

 ليذه األداة ويجعميا صالحة لمتطبيق بتجربة البحث.

 الصوتي لدى الوعي ميارات تنمية ة فيثانيا: برنامج قائم عمى استخدام األنشطة القصصي 
 السمع)إعداد الباحثة(: ضعاف األطفال من عينة

 قصص ازداد االىتمام بتنمية  ميارات األطفال من خالل النشاط القصصي، و تعتبر
 المشاعر تصوير خالل من ويمتعو الطفل يسعد الذي األدبي التعبير أشكال أىم من واحدة األطفال

 ويرسم المغة، ذلك في ويستخدم اختالفيا، عمى الحياة صور يرسم فن وىو عنيا، اإلنسانية وتعبيره
 عمى يساعد الذي الوجداني التأثير فتحدث المشاعر البشرية، عن تعبر التي والصور األخيمة بيا
 (.03،ص0224الحياة)قناوي،  فن وتعميمو وتثقيفو، ىويتو وتعميق الطفل، شخصية بناء
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 الوعي ميارات تنمية في القصة استخدام عمى برنامج تدريبي قائمومن ىنا برزت فكرة وضع 
 السمع. األطفال ضعاف من عينة لدى الصوتي

 البرنامج التدريبي:
القصة من خالل توظيف األنشطة  ىو عممية منظمة ومخططة تيدف إلى التدريب عمى استخدام 

 من عينة لدى الصوتي الوعي ميارات تنمية تساعد عمى المتنوعة باستخدام مجموعة من الفنيات
 السمع. ضعاف األطفال

  أىداف البرنامج:
 اليدف العام لمبرنامج:

 السمع. ضعاف األطفال من عينة الصوتي لدى الوعي ميارات تنمية ييدف إلى

 لمبرنامج: اإلجرائية األىداف

  ( داخل القصة. تمييز أصوات الحروف ) معرفة صوت الحرف -   

  .  ةلطويمة والقصير االحروف  تمييز أصوات -   
 القصصية.      ( داخل األنشطةالكممات المتشابية )تمييز تمييز الكممة -       

  .تقسيم الكممة إلى مقاطعيا الصوتية -    
 (.  )تجميع األصوات المنفردة لتشكيل كممة مزج الفونيمات المكونة لمكممة -       

  .تقسيم الكممة إلى الفونيمات المكونة ليا -   

 :البرنامج من المستيدفة الفئة 

 واحدة مجموعة من واإلناث الذكور من أطفال (03قواميا)  عينة عمى البرنامج تطبيق تم
 الخاصة االحتياجات ذوي رعاية مراكز بعض في السمع ضعاف األطفال تتبعي( من-بعدي-)قبمي

( 6: 4) بين ما أعمارىم وتتراوح ،(0300-0303)العام الدراسي خالل وذلك أسيوط بمحافظة
 الحالي. البحث في المستخدمة السيكومترية األدوات عمى لدرجاتيم وفقا وذلك ،سنوات
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  : محتوى البرنامج
( 03(جمسة تدريبية وقامت الباحثة بتنظيم محتوى البرنامج، بحيث يتم توزيع)03اشتمل البرنامج عمى)

صت ( دقيقة، وخص63-42مدة الجمسة ) ،( جمسات أسبوعيا0( أسابيع، بواقع)03جمسة عمى) 
نياء  (األخيرة الجمسة03الجمسة رقم ) ثم بعد شير من إنياء البرنامج  (البعدي التقييم)الختامية وا 

 عمل )تقييم تتبعي(.

 البرنامج:مراحل تطبيق 
 الجزء التمييدي)تعارف بين األطفال والباحثة( ويستغرق جمستين وييدف إلى:-0

 أن يشعر الطفل باأللفة واالطمئنان لممدربة -             خمق جو من األلفة بين الطفل والمدربة -

 وضع مجموعة من القواعد والضوابط تحدد سير العمل خالل جمسات البرنامج -

 البحث ألدوات القبمي التطبيق -التعريف بالبرنامج                                 -

 الجزء البنائي-8

الصوتي وذلك  الوعي ميارات تنمية في ةالقص جمسة تيدف جميعيا إلى استخدام 03ويتكون من  
 باستخدام مجموعة من األنشطة القصصية تساعد في تنمية األىداف اإلجرائية.

 الجزء الختامي وييدف إلي-0

 إنياء البرنامج. -

 لألطفال.  الفونولوجي الوعي ميارات اختبار وتطبيق المقياس البعدي لمقياس -

 تعاونيم في البرنامج. وتوزيع ىدايا عمى التالميذ عمى حسن -

 ثم العودة  بعد شير من التقييم البعدي وعمل تقييم تتبعي لقياس مدى نجاح البرنامج.  -
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 :األدوات المستخدمة في البرنامج

بطاقات مصورة لكممات  -بطاقات مصورة مكتوب فييا الحرف المقابل لمصوت المستيدف
 -نجمو-  تم التدريب عميويبكل حرف  قصص -تتضمن الصوت المستيدف في مختمف مواقع الكممة

 بطاقات -مكعبات -خطأ وعالمة صح عالمة عمييا مكتوب بيضاء ورقة -حموى وىدايا -صور -بالونات
ألعاب  - -لمصوت المقابل الحرف عمييا مكتوب مصورة بطاقات -كالمية مقاطع عمييا مكتوب صغيرة

مسرح  -الصمصال -مجسمة حروف– حروف ةلوح-األبجدية لمحروف نموذج - البناء والتركيب )بازل(
 العرائس.

 الفنيات المستخدمة في البرنامج التدريبي: 

 الحث -الراجعة التغذية -التكرار-المفظي التمقين -التربوية األلعاب -والمعنوي المادي التعزيز     
 المنزلي. الواجب -األدوار تبادل -الحث المفظي -النمذجة  -والتمقين

 جمسات البرنامجلمخطط ( 5جدول)

 عنوان الجلسة رقل الجلسة
زمن 
 الجلسة

 الفني ت المستخدمة اهداف الجلسة االنش ة

  دقيقة .6 الت  رف وبن ء األلفة الجلسة االول 
 خلق جو من األلفة بين ال فل والمدربة-4
أن يش ر ال فل ب أللفة واال مئن ن -2

 للمدربة

الت زيز الم نوي, 
 االل  ب التربوية

 ة الث نيةالجلس

الت  رف وبن ء األلفة 
 األولي والتقييل

)الت بيق القبلي( 
لمقي س الوعي 

 الصوتي

 الت بيق القبلي ألدوات البحث  .45-6
الت زيز الم دي 

 والم نوي

الجلسة الث لثة 
 والراب ة

تمييز أصوات 
الحروف)م رفة 

صوت حرف الب ء 
داخل القصة(وصوت 
 حرف الت ء , وال  ء
 قصت  حرف ال  ء

 والت ء

45-6. 

نش   
 قصصي

 
نش   
تمثيل  
 مسرح 

 
 
 

أن يتدرب ال فل عل  ن ق صوت -4
 حرف الب ء بصورة صحيحة

 تحديد موقع حرف الب ء داخل القصة -2
 الت رف عل  صوت حرف الب ء  -3

أن يتدرب ال فل عل  ن ق صوت حرف 
)الت ء وال  ء( بصورة صحيحة وتحديد 
ل  ء موقع حرف ال  ء داخل قصة حرف ا

 التي يسم   6

التلقين اللفظي, 
التكرار, الت زيز 

)الم دي, الم نوي( 
 الواجب المنزلي
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 الجلسة الخ مسة

تمييز أصوات 
الحروف ) م رفة 
صوت حرف الث ء 
والذال والظ ء من 

 خالل قصة لالستم ع(

45-6. 
نش   
 فني

تحديد موقع الحروف الث ء والذال والظ ء -4
 داخل االنش ة القصصية 

أن يتدرب ال فل عل  ن ق صوت -2
 الحروف)الث ء والذال والظ ء(  

الت رف عل  صوت الحروف الث ء  -3
والذال والظ ء وادراك التش به واالختالف 

 بين م 

التلقين اللفظي, 
التكرار, الت زيز 
)الم دي, اللفظي( 
 الواجب المنزلي

 الجلسة الس دسةمن 
 ال  الجلسة الث منة

تمييز أصوات 
ص داخل قص الحروف
, )د,ضحروف

( م رفة ك,ق,س,ص
صوت حرف الدال 

السين  و والض د
الق ف  و والص د
 والك ف(

45-6. 

نش   
 قصصي
نش   
 تمثيلي

أن يتدرب ال فل عل  ن ق صوت -4
السين والص د( و  حرف )الدال والض د

 بصورة صحيحة
الت رف عل  صوت حرف الدال  -2

الق ف والك ف  و والص د السينو والض د
 راك التش به واالختالف بين م واد
السين و تحديد موقع حرفي الدال والض د -3

الق ف والك ف داخل القصة التي  و والص د
 تقرئ   الب حثة عل  اال ف ل6

التلقين اللفظي, 
التكرار, الت زيز 

)الم دي, الم نوي( 
 الواجب المنزلي
 التغذية الراج ة,
 االل  ب التربوية

 الجلسة الت س ةمن 
الجلسة الح دية  ال 

 عشرة

تمييز أصوات 
الحروف ال ويلة 

والقصيرة ) م رفة 
صوت الحرك ت 

 والمدود للحرف االلف
و الف ء و الجيل والح ء 

 (والخ ء

45-6. 

نش   
 قصصي
نش   
-تمثيل 
نش   
 فن 

 أن يتدرب ال فل عل  ن ق حرف االلف-4
وحرف الف ء وحرف الجيل وحرف الح ء 

ثالثة الفتح ( ب لحرك ت الوحرف الخ ء
 والضل والكسر بصورة صحيحة

أن يتدرب ال فل عل  ن ق حرف  -2
وحرف الف ء وحرف الجيل وحرف  االلف

 ب لمدود والتنوين الح ء وحرف الخ ء
ان يتدرب ال فل عل  استخراج  -3

وحرف الحرك ت والمدود لحرف االلف 
الف ء وحرف الجيل وحرف الح ء وحرف 

 من خالل قصة تضل ذلك6 الخ ء

الت زيز)الم دي, 
الم نوي( الحث 
اللفظي, التغذية 

 الراج ة, التكرار,
االل  ب التربوية 
 الواجب المنزلي6

 ةالجلسة الث نية عشر

تمييز أصوات 
الحروف ال ويلة 

والقصيرة ) م رفة 
صوت الحرك ت 
والمدود في ال ين 

 والغين(

45-6. 
نش   

 قصصي

أن يتدرب ال فل عل  ن ق حرفي)ال ين -4
ن( ب لحرك ت الثالثة الفتح والضل والغي

 والكسر بصورة صحيحة
أن يتدرب ال فل عل  ن ق حرف)ال ين  -2

 والغين(  ب لمدود والتنوين6
ان يتدرب ال فل عل  استخراج  --3

الحرك ت والمدود لحرف )ال ين والغين( 
 من خالل قصة تضل ذلك6

الت زيز)الم دي, 
الم نوي( الحث 
اللفظي, التغذية 

التكرار,  الراج ة,
 الواجب المنزلي

الجلسة الث لثة من 
ال  الس دسة ة عشر
 ةعشر

تمييز الكلمة )تمييز 
الكلم ت المتش ب ة 

 والمختلفة(

مدة 
الجلسة 
-45من 
 دقيقة .6

قصصي 
 -فني–

ان يت رف ال فل عل  الكلمت ن اذا ك نت 
 متش ب ت ن او مختلفت ن مثل)سي رة, سي رة(

 )موز, لوز(
الكلم ت المتش ب ة وذلك من استخراج 

 والمختلفة داخل القصة التي تروي   الب حثة

الت زيز)الم دي, 
الم نوي( الحث 
اللفظي, التغذية 

الراج ة, التكرار, 
 الواجب المنزلي

 ةالجلسة الس ب ة عشر
تقسيل الكلمة إل  

 3الصوتية) مق     
 (مق  ع

45-6. 
 قصص 
تمثيل  

ال  ب  –

 فل عل  ن ق المق  ع أن يتدرب ال-4
 الصوتية بصورة صحيحة6

أن يتدرب ال فل عل  ن ق الكلم ت  -2

الت زيز)الم دي, 
الم نوي( التكرار, 
استخدال الك ب ت, 
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 -لغوية
 فن 
 
 
 
 
 

المسموعة مقسمه ال  مق  ع صوتية 
منفصلة عن ب ض   وتكون هذه الكلم ت 
 من داخل القصص التي تروى لال ف ل

ان يتدرب ال فل عل  تجزئة الكلمة ال  -3
وتكون ذلك من خالل انش ة  مق   ن

 تمثيلية ومسرحية

التغذية الراج ة, 
 الواجب المنزلي

 الجلسة ال شرون

ن ق أصوات الحروف 
ال ج ئية من خالل 

الجمل والفقرات)حرف 
الالل, 

الميل,الواو,الي ء,الح ء 
 , ال  ء(

45-6. 
 دقيقة

نش   
-تمثيلي

 قصص 

ان يتدرب ال فل عل  ن ق الحروف 
 جودة في الجمل والقصصالمو

مثل استخراج حرفي )الميل, 
والالل,الواو,الي ء,الح ء, ال  ء( ون ق 

 اصوات  

الت زيز)الم دي, 
الم نوي( الحث 
اللفظي, التغذية 

الراج ة, التكرار, 
الواجب المنزلي, 
, ال  ب التربوية 
 تب دل األدوار

الجلسة الث لثة من 
 ينوال شر

ال  الخ مسة 
 ينوال شر

الفونيم ت مزج 
المكونة للكلمة )تجميع 
األصوات المنفردة 

 لتشكيل كلمة(

45-6. 
 دقيقة

نش   
قصصي 
فني, 
 تمثيلي

ان يتدرب ال فل عل  تركيب اصوات 
الحروف التي سم    منفرده لتكون كلم ت 
ل   م ن  ونأخذ هذه الكلم ت من خالل 

وتأخذ هذه الكلم ت من  نش   قصصي فني6
   الب حثة6داخل القصص التي تروي 

الت زيز)الم دي, 
الم نوي( الحث 
اللفظي, التغذية 

الراج ة, الواجب 
 المنزلي

الجلسة الس دسة من 
 ينوال شر

 ينال  الث منة وال شر

تقسيل الكلمة إل  
 الفونيم ت المكونة ل  

45-6. 
 دقيقة

نش   
 فني

ان يتدرب ال فل عل  تقسيل او تحليل 
يكون الكلمة ال  االصوات المكونة ل   و

 ذلك مصحوب بصورة للكلمة المن وقة6
وتأخذ هذه الكلم ت من داخل القصص التي 

 )يد(, ل( /مثل)دل( )د تروي   الب حثة

 

الت زيز)الم دي, 
الحث   ( الم نوي

اللفظي, استخدال 
التغذية  صور,

الراج ة, التكرار, 
 الواجب المنزلي

 الجلسة الت س ة ومن 
ين ال  الجلسة ال شر
 الثالثين

   ية البرن مجن
 )حفله خت مية(

والجلسة 
 الب دى )التقييلالخت مية

45-6. 
 دقيقة

 
تقول الب حثة بتوزيع حلوى عل  اال ف ل 

 لأل ف لوتقديل أل  ب وب لون ت 
 الت بيق الب دي ألدوات البحثو 

الت زيز)الم دي, 
 الم نوي(

 :لمدراسة اإلحصائية ألساليبا

تي تم الحصول عمييا باستخدام مجموعة من األساليب قامت الباحثة بمعالجة البيانات ال
(، فقد تم استخدام أساليب إحصائية 03اإلحصائية، حيث إن حجم عينة الدراسة من النوع الصغير)ن=

البارامترية لمعالجة البيانات، حيث تعد األنسب لطبيعة متغيرات الدراسة الحالية وحجم العينة والتي تمثمت 
 في  
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 ارتباط سبيرمانمعامل باخ وجتمان لمتجزئة النصفية لمتحقق من ثبات أدوات الدراسة. و معادلة ألفا كرون
"باستخدام معادلة مان وتني لداللة الفروق بين رتب  Zالتمييزي اختبار "  لالتساق الداخمي والصدق

 z امباستخدالفروق لحساب حجم األثر. ومعادلة  يتاإمربع  ومعادلة من الصدق. قلمتحق متوسطي درجات

 عاشرًا: نتائج الدراسة وتفسيرىا:
( 03وحيث أن عينة البحث تكونت من ) SPSS 0.16تم حساب نتائج البحث ببرنامج        

أطفال وتم استخدام المعادالت اإلحصائية الالبرامترية لمتحقق من وجود فروق دالة إحصائيا من 
 الختبار الوعى الصوتي. عديوالبلتطبيق القبمي في ا عينة البحثرتب  عدمو بين متوسطات

 ه:األول وتفسير  الفرض نتائج

توجد فروق دالة إحصائيًا عند " ولمتحقق من صحة الفرض األول والذي ينص عمى 
( بين متوسطات رتب درجات عينة البحث في التطبيق القبمي والبعدي الختبار 3.32مستوى )

 ميارات الوعى الصوتي لصالح التطبيق البعدي"

ختبار الوعى الصوتي قبمي عمى عينة البحث ثم قامت الباحثة بتطبيق تم تطبيق ا
جمسات البرنامج التدريبي القائم عمى استخدام القصة ثم تطبيق اختبار الوعي الصوتي عمى عينة 

متوسطات رتب وحساب    البحث بعديًا وتم حساب حجم األثر من خالل معادلة مربع إيتا  
 والبعدي وجاءت نتائجو كما بالجدول التالي: لتطبيق القبمي ث في ادرجات عينة البح

 01الوعي الصوتي لعينة البحث ن =  البعدي الختبار -التطبيق القبمي ( نتائج 5جدول )

مجموع  عدد الرتب اتجاه الرتب أبعاد اختبار الوعى الصوتي
 الرتب

متوسط 
 حجم األثر مستوى الداللة Zقيمة  الرتب

 55 5.5 01 الموجبة الحروف تمييز أصوات
 دالة عند مستوى 8.830

 ----- ----- ----- السالبة 1.89 (1.10) 
   ---- المتساوية

 55 5.5 01 الموجبة تمييز أصوات الصوائت
 دالة عند مستوى 8.851

 ----- ----- ----- السالبة 1.91 (1.10) 
   ---- المتساوية

 48.51 5.30 8 وجبةالم تمييز الكممة
 دالة عند مستوى 8.434

 8.51 8.51 0 السالبة 1.77 (1.10) 
   0 المتساوية



 (0143-0182،  2222،إبريل  2، ج 7، ع 4مج )     جمةل علوم ذوى الاحتياخات اخلاصة

 
 

0103 

 

( بين 3.30)مستوى حصائيا عند إ ةدال وقد فر و وجيتضح من نتائج الجدول السابق 
ل البعدي في كلصالح التطبيق  والبعديلتطبيق القبمي في ا درجات عينة البحثمتوسطات رتب 

بعد من أبعاد اختبار الوعى الصوتي وفي االختبار ككل مما يدل عمى فاعمية البرنامج التدريبي 
 القائم عمى استخدام القصة في تحسين ميارات الوعى الصوتي لدى األطفال عينة البحث.

(، وحجم األثر  3.23 – 3.33كما تراوحت حجوم األثر ألبعاد االختبار ما بين )
وىى حجوم أثر كبيرة مما يوضح التأثير الكبير لمبرنامج التدريبي القائم عمى  3.12لالختبار ككل 

 استخدام القصة في تحسين ميارات الوعى الصوتي لدى األطفال عينة البحث.

 ويمكن تفسير نتائج الفرض األول في ضوء األسباب التالية:

يبي القائم عمى األنشطة قد تعزو الباحثة وجود تمك الفروق الى جدوى فعالية البرنامج التدر 
القصصية وتأثيره عمى األطفال ضعاف السمع في تنمية الوعي الصوتي. ويرجع تأثير البرنامج 
التدريبي القائم عمى األنشطة القصصية في تنمية الوعي الصوتي لدى عينة من األطفال ضعاف 

باألمان وخمق جو من  السمع الى أن الباحثة استخدمت التعزيز المعنوي والمادي مما أشعر الطفل
األلفة بين الطفل والمدربة مما حقق أىداف البرنامج التدريبي القائم عمى استخدام القصة في 

تعزو الباحثة النتائج التي تم التوصل إلييا  اتحسين الوعي الصوتي لدى األطفال عينة البحث. كم
ألعاب  -نشاط فني –نشاط تمثيمي مسرحي  –إلى تنوع األنشطة المتمثمة في )نشاط قصصي 

تقسيم الكممة غمى مقاطعيا 
 الصوتية

 36 4.5 8 الموجبة

8.565 
 دالة عند مستوى

 ----- ----- ----- السالبة 1.80 (1.10) 

   8 المتساوية

 45 5 9 الموجبة كممةمزج الفونيمات المكونة لم
8.739 

 دالة عند مستوى
 ----- ----- ----- السالبة 1.87 (1.10) 

   0 المتساوية
تقسيم الكممة لمفونيمات المكونة 

 ليا

 45 5 9 الموجبة

 دالة عند مستوى 8.739
 ----- ----- ----- السالبة 1.87 (1.10) 

   0 المتساوية

 55 5.5 01 وجبةالم االختبار ككل
8.819 

 دالة عند مستوى
 ----- ----- ----- السالبة 1.89 (1.10) 

   ----- المتساوية
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لغوية( مما ساعد عمى تنمية ميارة نطق الكممات والمقاطع الصوتية وبالتالي تحسين الوعي 
الصوتي. استخدام بعض األدوات بالبرنامج مثل األلعاب التربوية والمكعبات مما ساعد عمى تقديم 

لتمييز بينيا مما كممات ذات إيقاع واحد وكممات متشابية وكممات مختمفة وساعد األطفال عمى ا
تضمن البرنامج استخدام  حسن الوعي الصوتي لدييم.  كذلك تنوع  االستراتيجيات والفنيات حيث

استراتيجيات مثل لعب األدوار والتكرار والتمقين والواجب المنزلي مما حقق لألطفال الممارسة 
  الفعمية مما حسن الوعي الصوتي. 

عمى القصة عمى التعزيز اإليجابي مثل المعززات  كما اعتماد البرنامج التدريبي القائم
المادية والمعنوية الذي زاد من حدوث السموك ومدتو وشدتو بالتالي حسن الوعي الصوتي بشكل 

 ممحوظ.

كدت عمى  وجود فروق ذات داللة أ( والتي 0306وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة)عباس،
رتب درجات األطفال ضعاف السمع في  ( بين متوسط  α = 0.05إحصائية عند مستوى داللة) 

المجموعة التجريبية ومتوسط رتب درجات األطفال ضعاف السمع في المجموعة الضابطة عمى 
مقياس الوعى الفونولوجي البعدي تعزى لمتغير البرنامج التدريبي، وىو لصالح المتوسط األكبر 

 أي المجموعة التجريبية، وىو يؤكد فاعمية البرنامج.

إلى وجود فروق ذات داللة  تتوصم ( والتي0300نتائج دراسة)ىاللي، وتتفق مع 
إحصائية بين التطبيقين القبمي والبعدي في ميارات الوعي الصوتي والميارات المغوية لصالح 
التطبيق البعدي، كما أسفرت النتائج عن وجود عالقة ارتباطية موجبة بين النمو في ميارات 

 االستقبالية والتعبيرية(.الوعي الصوتي وميارات المغة )

إلى فاعمية استخدام النشاط القصصي في إكساب  (0336 )عبدالحميد،دراسةكما توصمت 
أطفال ما قبل المدرسة السموكيات الصحية، وأوصت أيضا بضرورة تعاون كل من المعممات 

السميمة  وأولياء األمور في تعديل السموكيات غير المرغوبة لدى األطفال، واسكابيم السموكيات
 عن طريق القصص.
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( إلى التعرف عمى القصص 0333،سماعيل و عبد الظاىرإ)دراسةوقد أوضحت 
غير الصحي وتنمية الوعي بو لدى األطفال المعاقين  كالكاريكاتورية وأثرىا في تعديل أنماط السمو 

 سمعيًا، 

يقية باستخدام وىدفت الدراسة إلى التحقق من فعالية األنشطة الموس (0303،عشماوي)دراسة و 
والصوتي لدى األطفال ذوي متالزمة ذاوون  يبرنامج محوسب في تحسين الوعي الفونيم

برنامج محوسب في تحسين الوعي وتوصمت نتائج البحث إلى فعالية األنشطة الموسيقية باستخدام 
 .ذاوون، واستمرار فعالية البرنامج بعد توقفوطفال ذوي متالزمة الفونيمي والصوتي لدى األ

توجد فروق دالة إحصائيًا عند " قبول صحة الفرض األول والذي ينص عمى  وبذلك تم
( بين متوسطات رتب درجات عينة البحث في التطبيق القبمي والبعدي الختبار 3.32مستوى )

 ميارات الوعى الصوتي لصالح التطبيق البعدي"

 نتائج الفرض الثاني وتفسيرىا

 الفرض الثاني:

ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات " فرض الثاني والذي ينص عمى لمتحقق من صحة ال
 رتب درجات عينة البحث في التطبيق البعدي والتتبعي الختبار ميارات الوعى الصوتي"

  بعديطفال عينة البحث بعد شير من التطبيق اللنفس األ الصوتيالوعي  تم إعادة  تطبيق اختبارو 

 01نة البحث ن = يلع الصوتيالوعي  التتبعي الختبار -عدي ( نتائج التطبيق الب6)جدول
 

مجموع  عدد الرتب اتجاه الرتب الصوتي ىاختبار الوعأبعاد 
 الرتب

متوسط 
 الداللة مستوى الداللة Zقيمة  الرتب

 ----- ----- ----- الموجبة تمييز أصوات الحروف
 6 8 3 السالبة غير دالة 1.183 0.738

   7 المتساوية

 4 8 8 الموجبة تمييز أصوات الصوائت
 8 8 0 السالبة غير دالة 1.564 1.577

   7 المتساوية
 0 0 0 السالبة غير دالة 1.307 0 ----- ----- ----- الموجبة تمييز الكممة
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( بين 3.32حصائيا عند مستوى )إمن نتائج الجدول السابق عدم وجود فروق دالة 
في كل بعد  ير )التتبعي(بعد شوالتتبعي  ديالبع عينة البحث في التطبيقدرجات متوسطات رتب 

القائم  مما يدل عمى فاعمية البرنامج التدريبي لاالختبار ككوفي  صوتيال اختبار الوعيمن أبعاد 
 وبقاء أثره. األطفال ضعاف السمعلدى  الصوتي الوعيفي تحسين ميارات  عمى استخدام القصة

 لنحو التالي:ويمكن تفسير ومناقشة نتائج الفرض الثاني عمى ا

تعزو الباحثة بقاء اثر واستمرار فاعمية  البرنامج التدريبي لما بعد فترة المتابعة الى كثرة  
( جمسة  03وتعدد األنشطة والفنيات مع استغراق البرنامج مدة مناسبة حيث تكون البرنامج من) 

دمت بشكل فردي ( قضاىا األطفال في ممارسة أنشطة قصصية وتمثيمية وألعاب ق 01من بينيا) 
وجماعي مما ساعد عمى تعميق ميارات الوعي الصوتي لدييم وبقاء أثرىا بالرغم من انقضاء فترة 
زمنية مدتيا شيركما أن المدة الزمنية لمبرنامج كانت مناسبة ليست بطويمة تسبب الممل والعزوف 

ميتيا من خالل عن أنشطة البرنامج وليست بقصيرة مما يجعل الميارات المراد اكتسابيا وتن
البرنامج سطحية مما أبقى أثرىا بالرغم من انقضاء فترة زمنية مدتيا شير كما تعزو استمرار 

 فاعمية البرنامج التدريبي إلى ثراء وشمولية جمساتو.
حيث  تم استخدام األنشطة التي تعتمد عمى حاسة البصر مثل القصص واأللعاب والتمثيميات  

رات المراد تنمييا من خالل البرنامج وبقائيا في ذىن الطفل ضعيف مما ساعد عمى اكتساب الميا
السمع مما ساعد عمى بقاء أثر البرنامج حتى بعد مرور شير. كما ساىم استخدام استراتيجية 

   9 المتساوية

 ----- ----- ----- الموجبة تقسيم الكممة غمى مقاطعيا الصوتية
 3 0.5 8 السالبة غير دالة 1.057 0.404

   8 المتساوية

 ----- ----- ----- الموجبة مزج الفونيمات المكونة لمكممة
 3 0.51 8 السالبة غير دالة 1.057 0.404

   8 المتساوية

 7.51 8.51 3 الموجبة تقسيم الكممة لمفونيمات المكونة ليا
 8.51 8.51 0 لبةالسا غير دالة 1.307 0

   6 المتساوية

 ----- ----- ----- الموجبة االختبار ككل
 01 8.51 4 السالبة غير دالة 1.16 0.891

   6 المتساوية
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الواجب المنزلي بمساعدة ولى األمر )األم( في تعزيز ما تعممو الطفل أثناء جمسات البرنامج وبقاء 
 أثرىا. 
أسفرت نتائج التطبيق التتبعي ألدوات الدراسة بعد  التي (0306،الدين) دراسةوتتفق مع     

مرور شيرين، عن وجود فرق غير دال إحصائيًا عمى اختبارات الوعي الفونولوجي واختبار 
ميارات في  القراءة، مما يدل عمى استمرار تأثير التدريب تواختبار صعوبااإلدراك السمعي 

 نة الدراسة.الوعي الفونولوجي عمى عي
إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية  تتوصم ( والتي0300كما تتفق مع دراسة)ىاللي،  

بين التطبيقين القبمي والبعدي في ميارات الوعي الصوتي والميارات المغوية لصالح التطبيق 
 البعدي

 ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين" وبذلك تم قبول صحة الفرض الثاني والذي ينص عمى 
متوسطات رتب درجات عينة البحث في التطبيق البعدي والتتبعي الختبار ميارات الوعى 

 الصوتي"

 الدراسة توصيات
 وكيفية ميارات الوعي الصوتي تنمية كيفية عمى لتدريبيم لممعممين واإلخصائيين تدريبية دورات عمل -0

 .األطفال ضعاف السمع مع املوكيفية التععداد الوسائل التعميمية التي تساعد في تنمية الميارات إ
 خالل من وذلكاستخدام القصة في تنمية ميارات الوعي الصوتي  أنشطة تنمية في تسيم مقاييس إعداد -0

 .ليم تقدم التي اليومية األنشطة في دمجيا
 مقترحة بحوث

 التالية: النقاط تتناول المستقبمية الدراسات من مجموعة إجراء يمكن الحالية الدراسة نتائج ضوء في   

 لألطفال ضعاف السمع. المبكر وبرامج إرشادية العالج تقديم طرق حول البحوث من مزيد إجراء -0 

أثر التدريب عمى ميارات الوعي الصوتي في عالج بعض صعوبات تعمم المغة لدى األطفال  -0 
 .ضعاف السمع
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