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الحاليةة إلةى تصةميم برنةامه تة تيلط تخةاطبط وقيةاس مةدى فاعليتةه فةط  هدفت الدراسةة   

ة. وقةةد أتسةةتخدم لتحذيةة  ذلةة  تحسةةين التواصةةل اللفدةةط لةةدى ايطفةةال ذول اإلعاقةةة السةةمعي

المنهه التجريبط، حيث تكونةت عينةة الدراسةة مةن مجمةوعتين مةن ايطفةال ذول اإلعاقةة 

  بواقةة  20السةةمعية زارعةةط الذوقعةةة ةمجموعةةة تجريبيةةة ومجموعةةة  ةةابطة  عةةددتم ة

  سةنوات ونسةبه ذكةاي فةط 6:4  أطفال فط كل مجموعة، تتراوح أعمةارتم مةا بةين ة10ة

 . وللتحذ  من فروض الدراسة استخدمت ايساليب 105-85ط ذكاي من ةمدى فئة متوس

اإلحصائية وتط اختبار مرب  كال واختبار ويلكوكسن واختبارةت . وقد توصلت النتةائه 

إلى فاعلية البرنامه الت تيلط التخةاطبط  فةط تحسةين التواصةل اللفدةى لةدى ايطفةال ذول 

د فروقًةا ذات داللةةة إحصةائية بةين درجةةات اإلعاقةة السةمعية ، حيةث أدهةةرت النتةائه وجةو

المجموعةةة التجريبيةةة فةةط الذيةةاس الذبلةةط ودرجاتهةةا فةةط الذيةةاس البعةةدى أى بعةةد تطبيةة  

البرنةةامه وذلةة  فةةط اتجةةا  الذيةةاس البعةةدى. كمةةا توصةةلت إلةةى وجةةود فةةرو  ذات داللةةة 

 إحصةةائية بةةين درجةةات مجمةةوعتط الدراسةةة ةالتجريبيةةة وال ةةابطة  فةةط الذيةةاس البعةةدل،

 وذل  فط اتجا  المجموعة التجريبية.

البرنامه الت تيلط التخاطبط _ التواصل اللفدى  _ ايطفال ذوى : الكلمات المفتاحية
 اإلعاقة السمعية زارعى الذوقعة.
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Abstract 

Speech rehabitation Program in proving verbal 

communication and psychological adjustment of a 

sample of Hearing Disability children. 
Researcher: Abdelateef Ali Mohamed Abdelateef 

   This study aims to design a Speech rehabitation Program and to 

measure its effectiveness in proving verbal communication and 

psychological adjustment of a sample of Hearing Disability 

children. The experimental method is used to achieve study purpose, 

applied on a sample of (20) cochlear implanted children divided into 

two groups (10) children as the control group and (10) as the 

experimental group, aged (4-6) year old . 

   Given the study hypotheses, the researcher used the statistical 

methods, Chi Square Test, T. Test and Wilcoxcon Test. Results 

demonstrate the efficacy of the prepared program, indicating 

significant statistical differences in pre/post measurement after 

application of the program, in favor of the post measurement. There 

are also significant statistical differences between the control and 

the experimental group regarding the post-measurement, in favor of 

the experimental group. 

Key Words: 

    verbal communication – Hearing Disability children - A Speech 
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 مقدمة:

الطفولة المبكرة،  يتعد التواصل اللفدط من أتم المهارات التط يتم إكتسابها فط مرحلة   

فالذدرة على فهم اللغة وتكوين حصيلة لغوية والتعبير والتواصل اللغول االجتماعط 

بشكل وا ح وسليم من المعايير ايساسية والمهمة فط بداية عملية التعلم وإكتساب 

الخبرات الحياتيه والنمو المعرفط واالنفعالط واالجتماعط والتكيف السليم للطفل م  

وبناياً علية فإن أتمية  . 2014،7لحياة االجتماعيةة ليلى أحمد كرم الدين،متطلبات ا

ن فط االستذبال الصوتط، وفهم وتفسير الكالم المسموع كما أن لها أتمية  حاسة السم  تكمت

كبرى فط توفير التواصل بين ايفراد فط المجتم . فإذا ما حدث خلاًل أو إ طرابًا فط 

من المشكالت التط بدورتا تؤثر على الطفل وايتسرة وعلى  حاسة السم  نته عنه العديد

رأس تذ  المشكالت المشاكل اللغوية ت خر نمو اللغة مما يؤثر على النمو المعرفط 

والذدرة السليمة لإلتصال باآلخرين مما يسبب المشاكل التعليمية والنفسية واالجتماعيةة 

   .2005،128قحطان أحمد الداتر،
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ة السمعية التط تصيب ايطفال، تؤدل إلى إعاقة اإلندماج االجتماعط أل أن اإلعاق   

لديهم ما يعي  عملية التواصل بصورة سليمة ومستمرة، إلى أن وجدت لهذ  اإلصابة حالً 

يفتح مجاالً وقناة للتواصل النفسط واالجتماعط وتى تذنية تجم  بين الجراحة والـت تيل 

يستخدم لنذل المعلومات   1ةز متعدد االلكتروداتتسمى بزراعة الذوقعة  تتمثل فط جها

الصوتية إلى ايذن الداخلية والعصب السمعط، تذ  التذنية تساعد فط الحد من العزلة 

والصمت تل  التط تميز ايطفال  عيفط السم ، وتمكنهم من اإلحساس بالصوت والكالم 

  .معط ثم الدماغوإدراكه ومن ثم الذدرة على توصيل تذا اإلحساس إلى العصب الس

 مشكلة البحث: 

تتعد اإلعاقة السمعية من المشاكل الهامة حيث يت ح أثرتا على كل المجتمعات على    

حد سواي، وخاصة المجتمعات النامية مما يعد خسارة بشرية ومادية للمجتم ، ولذد نالت 

ال الذين يعتمد تذ  المشكلة إتتماًما بالغًا لدى الكثير من المجتمعات، إلرتباطها بايطف

عليهم المجتم  فط بنائه وتطوَر ت وخاصة أن نسبة اإلعاقة السمعية كبيرة، حيث 

من سكان العالم  %5تعانط نسبة تتجاوز إلى أن    2019 2ةتشيرةمندمة الصحة العالمية

 34مليوناً من البالغين و 432من فذدان السم  المسبب للعجزة –مليون شخص  466 –

 900سيتعانط أكثر من  2050ال . وتشير التذديرات إلى أنهت بحلول عام مليوناً من ايطف

من فذدان السم . ويعيش أغلب تؤالي  -أو واحد من كل عشرة أشخاص  -مليون شخص 

ايشخاص فط البلدان المنخف ة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل. ويتمكن لألشخاص 

تخدام أجهزة المساعدة على السم ، مثل الذين يعانون من فذدان السم  أن يستفيدوا من إس

ً من  المعينات السمعية وأجهزة اإلستماع المساعدة وزرع الذوقعة. وقد يستفيدون أي ا

المعالجة المذومة للنط  والت تيل ايتذتنط وسائر الخدمات ذات الصلة. بالرغم من ذل  فإن 

                                                 

وةررش لررتد ووررو دا  جررءاا الواية رره ل زرر ة ةلاورره الو   رره ا رر اإللكتررداتا أ د ررو ات ارر   اأ (1)
                                            (2017الكتدات )س ا ه بسي اش ، 22تاائد اثبته تايد الو   ه ووت   

                                             WWW.Who.intلمءيو ان التف صيد ااظد  (2)

http://www.who.int/
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حتياجات العالمية، وأقل   من اإل%10اإلنتاج العالمط لمعينات السم  يلبط فذط أقل من ة

ل اإلفتذار إلى خدمات موايمة المعينات %3من ة   من إحتياجات البلدان النامية. ويشك ِّ

ً عذبات فط العديد من السياقات المنخف ة  السمعية وصيانتها ونذص البطاريات أي ا

  الدخل. وقد نب  إتتمام الباحث باختيار فئة ايطفال زارعط الذوقعة من خالل اإلحتكا

بهم فط مجال العمل وإدرا  مدل ما يعانونه وذويهم من صعوبات سواي فيما يتعل  

بالصمم الذل يعانون منه والذل يؤدل إلط العديد من المشكالت النفسية واالجتماعية. 

وعدم جدول إستخدام سماعات ايذن كمعين سمعط وما يسببه ذل  من إحباط وألم للطفل 

سرة فط النهاية إلط إجراي عملية زرع الذوقعة ورغم التذدم وأسرته .ايمر الذل يدف  باي

التذنط الذل طرأ علط أجهزة الزرع الذوقعط إال أن ايمر تتداخل فيه العديد من العوامل 

مثل دقة الفحوصات التط تجرل قبل العملية وكفاية وخبرة طبيب الجراحة ودقة وكفاية 

السمعيات بعد إجراي العملية، تذا باإل افة عمليات البرمجة للجهاز التط يذوم بها طبيب 

إلط تكلفتها الباتدة. وبعد كل تذ  المعاناة تبدأ رحلة الت تيل السمعط التخاطبط والتط ال 

تذل أتمية عن العملية ذاتها إذ تعتبر ميالداً جديداً بالنسبة للطفل وأمالً فط قدرتهت علط 

ه الح  فط اللعب والتواصل والتعليم التعامل م  المجتم  والتفاعل معه كطفل طبيعط ل

ومن تنا شعر الباحث بالمسؤولية الجسيمة حيال تؤالي ايطفال لمساعدتهم فط أحد أكثر 

ومن تنا تحاول تذ  الدراسة إيجاد وسيلة تساعد على تنمية المجاالت تحدياً بالنسبة لهم، 

ل  من خالل طرح اللغة لألطفال زارعط الذوقعة بإستخدام برنامه ت تيلى تخاطبط وذ

 تساؤل رئيسط تنبث  منه تساؤالت فرعيه تو ح كالتالط: 

التساؤل الرئيس:    

ما مدى فاعلية برنامه ت تيلى تخاطبى فى تحسين التواصل اللفدى لدى عينة من ايطفال 

 ذوى اإلعاقة السمعية زارعى الذوقعة؟

 تنبث  منه عدة تساؤالت فرعيه مو حة كالتالى:
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تلف الذياس البعدى لتحسين التواصل اللفدى لدى المجموعةة التجريبيةة إلى أى مدى يخ-1

 عن الذياس الذبلى لدى نفس المجموعة ؟ 

إلى أى مدى يختلف الذياس البعدى لتحسين التواصل اللفدى لدى المجموعة التجريبية  -2

 عن الذياس البعدى لدى المجموعة ال ابطة ؟

 أهداف البحث: 

إلى قياس مدى فاعلية برنامه ت تيلى تخاطبى إعداد الباحةث فةى  تهدف الدراسة الحالية   

 تحسين التواصل اللفدى لدى عينة من ايطفال ذوى اإلعاقة السمعية زارعى الذوقعة. 

 أهمية البحث: 

 األهمية النظرية:-أ

التعرف على ما تم إجراي  من بحةوث ودراسةات عةن التواصةل اللفدةى وإ ةطراباته  -1

اإلعاقة السمعية زارعى الذوقعةة مةن أجةل تحديةد مجةال اإلتتمةام الةذى لدى ايطفال ذوى 

 ينبغى على الباحثين إجراي البحوث فيه.

نتةةائه الدراسةةة قةةد تطةةرح أسةةئلة تةةدف  البةةاحثين إلةةى عمةةل بحةةوث تفيةةد ايطفةةال ذوى  -2

 اإلعاقة السمعية زارعى الذوقعة.

 األهمية التطبيقية:-ب

ثم التحذ  من فاعليتة على ايطفال ذوى اإلعاقة السةمعية تذديم برنامه ت تيل تخاطبى     

زارعى الذوقعة فى تحسين التواصةل اللفدةى كمةاً وكيفةاً ا كمةاً: يذصةد بهةا الباحةث زيةادة 

الحصيلة اللغوية عند الطفل، وكيفاً: يذصد بها الباحث تصحيح النط  ومخارج ايصةوات 

لةديهم ويمكةن تطبيذةة علةى حةاالت عند الطفةلا والحةد مةن مدةاتر اإل ةطرابات اللغويةة 

مماثلةةة، ويسةةاعد الوالةةدين والمهنيةةين وبشةةكل خةةاص أخصةةائين التخاطةةب فةةى التعامةةل مةة  

 ايطفال ذوى اإلعاقة السمعية.

 اإلطار النظري:

 سوف يتناول البحث بعض المفاتيم المرتبطة بمو وع البحث علط الوجه التالط:
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 اوالً: التأهيل التخاطبي:

ب نه إنشاي بناي لغوى متكامل، وإعادة ت تيل كالً من الصةوت  تأهيل التخاطبىالويتعرف    

والكالم، حيث يتعامل الت تيل التخاطبى م  المشكالت المتعلذة بكل من االستيعاب السمعى 

  .Luppi et al.,2010التركيب اللغوى ة –النط   –المفردات  –الطالقة اللغوية  –

  الت تيةل التخةاطبى تةو تحسةين قةدرة Marangolo et al ,2010 وطبذةاً لتعريةف ة   

ايطفةةال علةةى الكةةالم والتخاطةةب وبالتةةالى تحسةةين قةةدرتهم علةةى التواصةةل مةة  اآلخةةرين، 

وكذل  الت تيل التخةاطبى تةو ذلة  الت تيةل الةذى يتعامةل مة  المصةابين بة مراض الصةوت 

 والكالم واللغة .

 Speech Rehabitation Program: البرنامج التأهيلى التخاطبى

ويعرف برنامه الت تيل التخاطبى فى تذ  الدراسةة علةى أنةه برنةامه يت ةمن تةدريبات    

لتنميةةة اإلنتبةةا  السةةمعى واللغةةة والتواصةةل لةةدى الطفةةل ويةةدعم قتدرتةةه اللغويةةة لتعبيةةر عةةن 

 احتياجاته وانفعاالته ويساعد  على التفاتم والتعامل م  أفراد مجتمعة

 verbal communication:  ثانياً: التواصل اللفظى

يعةةةرف التواصةةةل اللفدةةةىا مختلةةةف الطةةةر  المسةةةتخدمة فةةةى تبةةةادل ايفكةةةار واآلراي    

والمعتذدات بين ايفراد من خالل ايساليب الشةائعة مثةل الكةالم الشةفهى، واللغةة المكتوبةة 

  .  98:  2010واإلشارات واإليماياتةعبد العزيز الشخص، 

تبادل اللغة المنطوقةة بةين ” جرائياً فى تذ  الدراسة على انه ويعرف التواصل اللفدى إ   

أطةةراف االتصةةال للوصةةول إلةةى فهةةم مشةةتر  للمعنةةى المذصةةود والةةذى يةةتم  التعبيةةر عنةةه 

بايلفةةةاد، ومةةةن المجةةةاالت التةةةى يدهةةةر فيهةةةا االتصةةةال اللفدةةةى والحةةةوارات والنذاشةةةات، 

ال اللفدةةى فع ةةاالً ال بةةد  مةةن والتعلةةيم، واإلعةةالم المرئةةى والمسةةموع، وحتةةى يكةةون اإلتصةة

امتال  أطةراف االتصةال لمهةارات االتصةال اللفدةى، مثةل صةياغة ايفكةار والتفكيةر بمةا 

ستذوله قبل التحد ث، واسةتخدام أسةماي وألذةاب مناسةبة، والحةرص علةى اإلتةزان فةى نبةرة 

 الصوت، ونط  مخارج الحروف. 
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 النمو اللغوى ألطفال اإلعاقة السمعية:   

ً كامالً عما إن ال    ً تعوي ا معينات السمعية ال يمكنها أن تعوض الطفل المعا  سمعيا

يعانيه من قصور أو عجز، إذ أن اإلشارة السمعية التى يتلذاتا الطفل عن طري  تل  

المعينات تدل محدودة، كذل  فإن إدرا  اللغة عن طري  حاسة البصر تختلف عن 

ختالف المدركات اللغوية لدل ايطفال إدراكها من خالل حاسة السم ، مما يؤدى إل

ً عن تل  المدركات لدل ايطفال العاديين ةعصام حمدل الصفدى  المعاقين سمعيا

 ، وتنا  مجموعة من الخصائص تميز اللغة لدى أطفال ال عف 117: 116، 2003،

 السمعى نو حها كالتالى:

دات وتفوتات يستخدم ايطفال العاديين اإليمايات واإلشارات المصحوبة بتلف -1

مستخدمين أنماطاً متناغمة ومنسذة لتتحول فط نهاية المرحلة ايولط من حياتهم لتصبح 

حصيلتهم اللغوية عبارة عن كلمات م لوفة ولكن تذا التسلسل أو اإلنتاج فط النمو اللغول 

ً فهم يستخدمون اإليمايات  ال يحدث بالنسبة لصغار ايطفال من المعوقين سمعيا

 طريذة للتواصل م  اآلخرين.واإلشارات ك

إن ايطفال  عاف السم  عاجزين عن إدرا  الجوانب التنغيمية والتعبيرية وتط أول  -2

المهارات التط يكتسبها ايطفال ايسوياي للغة مما يعد فارقاً بينهم وبين اآلخرين من أقرانهم 

 لتفاعل معها .العاديين من حيث البيئة اللغوية التط يكتسبون مهارات اللغة من خالل ا

عدم توفير عنصر التذليد فط ايطفال  عاف السم  التط يكتسبها ايطفال العاديين  -3

من الكبار والراشدين عن طري  حاسة السم  فال يستطيعون إكتساب مهارات الكتابة 

 بمهارة اللغة بالتذليد بسبب وجود تذ  اإلعاقة .

طفال  عاف السم ةمحمد محمود نمو الثروة اللفدية ببطي ويتطلب جهداً كبيراً لأل -4

إيمان خيرو  ؛2014سمير فنط ، ؛ 2003؛عصام حمدل الصفدل ،2006النحاس،

   .2018مايسة فايز فكرل، ؛2015حسين،
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فنجد نمو التراكيب اإلعرابية لديهم يسير فى نفس المراحل والتسلسالت التى يمر بها    

تدريباً مكثفاً ينمط من حصيلتهم ايطفال العاديين ولكن بشكل بطئ ولذل  يحتاجون إلط 

  .Marc, 2001:72اللغويةة

 ثالثاً: األطفال ذوى اإلعاقة السمعية وزراعة القوقعة: 

تعرف زراعة الذوقعة ب نها جهاز إلكترونط مصمم إللتذاط ايصوات وفهم الكالم    

 أو المحيط   بايشخاص الذين يعانون من فذد السم  الحسط العصبط سواي كانوا أطفاالً 

بالغين، و عف السم  لدل تؤالي ايشخاص عادة ما يكون شديد إلط شديد جداً أو 

  .187: 2017عمي  الدرجة ةسامية بسيونط،

 مكونات جهاز زراعة القوقعة واألطفال ذوى اإلعاقة السمعية :

يتكون جهاز زراعة الذوقعة من جزآين أساسين، جزي داخلى ثابت وجزي خارجى    

خير يتكون من مكروفون، أسال  وعلبة صغيرة تذوم بمعالجة اإلشارات، متحر  تذا اي

أما الجزي الداخلط فيتم تثبيتة أثناي العملية الجراحية ويتكون تذا الجزي الغير مرئى من 

جهاز إستذبال داخلط فط العدم الصدغط وقطب كهربائى ملفوف داخل 

  . Dawson, et al 2002 : 789-801الذوقعةة

 وى اإلعاقة السمعية وفؤائد زراعة القوقعة:األطفال ذ

إن زراعة الذوقعة تعد من أتم اإلنجازات العلمية فط مجال اإلعاقة السمعية، حيث    

يستفيد الطفل من زراعة الذوقعة بغض الندر عن عمر ، لكن بالنسبة لألطفال الذين 

من الذين يتلذون  يتلذون زراعة الذوقعة فط سن مبكرة يكون النجاح مرجحاً بشكل أكبر،

  Valencia,2008 : 67-73زراعة الذوقعة فط عمر أكبر ة

 األطفال ذوى اإلعاقة السمعية زارعي القوقعة :  -

يذصد الباحث بايطفال زارعط الذوقعة تم ايطفال الذين تم زراعة الذوقعة لهم    

اقدل بواسطة جهاز سمعط ذو تذنية عإلية يعوض وديفة قوقعة ايتذن فط ايطفال ف

السم ، ويحسن تذا الجهاز الذدرات التخاطبية لهؤالي ايطفال ويجعلهم يدركون 
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ايحداث المحيطة بهم، كما يتيح لهم إمكانية سماع ايصوات ويحسن قدرة اإلتصال 

 والتخاطب لألطفال المصابين بفذدان السم  .

 الدراسات السابقة:

امه ت تيل تخاطبى لألطفال   بعنوان افاعلية برن2014دراسة ةتند محمد سعد، -

  سنوات باستخدام مسرح العرائس ا تدفت إلى معرفة أثر 5-3 عاف السم  من ة

برنامه ت تيل تخاطبى لألطفال ال عف السمعى باستخدام مسرح العرائس لزيادة 

  طفل وطفلة من  عاف 30المهارات اللغوية لديهم، وتكونت عينة الدراسة من خمسينة

  سنوات، واعتمدت الدراسة على ايدوات 5 - 3أعمارتم بينةالسم  ممن تراوحت 

التالية: استمار  جمي  بيانات عن الحالة االجتماعية واالقتصادية لألسرة، واختبار  اللغة، 

وبرنامه ت تيل تخاطبى اإعداد الباحثةا؛ وأسفرت النتائه عن: وجود فرو  ذات داللة 

لسمعية بالمجموعة التجريبية ودرجات إحصائية بين درجات ايطفال ذوى اإلعاقة ا

ايطفال بالمجموعة ال ابطة فى الدرجة الكلية إلختبار اللغة فى الذياس البعدى لصالح 

 أطفال المجموعة التجريبية، مما يدل على فاعلية البرنامه اللغوى المستخدم.

لغة الشفوية   بعنوان اأتمية الزرع الذوقعى فى تنمية مهارة ال 2014ودراسة ةسمير فنى، -

عند الطفل ايصما إذ تدفت الدراسة إلى معرفة مدى تنمية اللغة الشفوية لدى ايصم بعد 

استفادته من عملية الزرع الذوقعى حيث خلصت النتائه إلى أنه بف ل جهاز الزرع الذوقعى 

 يتمكن الطفل المصاب بإعاقة سمعية عميذة االندماج فط العالم الصوتى شريطة أن يتعلم ربط

 المعلومات الحسية بما لها من معنى و استعمالها فط العالقات االجتماعية.

  بعنوان فاعلية برنامه تدريبى سمعى 2015واشارت دراسة ةإيمان خيرو حسين، -

لفدى فى إكتساب اللغة لدى ايطفال زارعى الذوقعة فى مرحلة الطفولة المبكرة، تدفت 

اب اللغة لدى ايطفال زارعى الذوقعة بالتدريب الى التحذ  من فاعلية البرنامه فى إكتس

  طفل وطفلة 12السمعى اللفدى، واستخدمت المنهه التجريبى وتكونت العينة منة

  سنوات بمدينة دمش  وتوصلت النتائه الى 6-2 عاف سم  زارعى الذوقعة منة
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ى فاعلية البرنامه المستخدم والذى ات ح من خالل نتائه ايطفال زارعى الذوقعة ف

اإلختبار الذبلى واالختبار البعدى، ومدى تحسن أدائهم فى اإلختبار البعدى مما يدل على 

 اكسابهم اللغة.

:تدفت الدراسة الى التحذ  من نمو اللغة اإلستذبالية Scarabello  2020دراسة ة  -

  طفالً من 30والتعبيرية بعد استخدام الذوقعة اإللكترونية. شملت عينة الدراسة منة

   72 – 36طفال مستخدمى الذوقعة اإللكترونية تراوحت أعمارتم الزمنية ما بين ة اي

  The ABFWالجزي ب  –شهراً. وايدوات استخدمت الدراسة اختبار المفردات 

Child Language Test-Part B – Vocabulary  ،لتذييم اللغة التعبيرية

لتذييم  The Peabody picture vocabulary testواختبار المفردات المصورة 

اللغة االستذبالية. وادهرت النتائه وجود تحسن فى ايداي وذل  فى اللغة اإلستذبالية 

والتعبيرية والذى يرتبط بطول مدة استخدام الذوقعة اإللكترونية، وصغر سن الطفل عند 

 زراعة الذوقعة.

لسمعى : تدفت الدراسة إلى تذييم ت ثير الت تيل اShaofeng  2019دراسة ة -

والتخاطبى لدى ايطفال مستخدمى الذوقعة اإللكترونية ةنيروتون . و مت عينة 

  طفالً من ايطفال مستخدمى الذوقعة اإللكترونية، وتم تذسيمهم إلى ثالثة 98الدراسة ة

 – 4سنوات ، والمجموعة الثانيةة  3مجموعات وفذاً للعمر الزمنى، المجموعة ايولىة 

سنه ، وتم متابعة ايداي السمعى واللغوى لمدة عام 16 – 8ثالثةة سنه ، والمجموعة ال 7

بعد إجراي جراحة زراعة الذوقعة. ايدوات استخدمت الدراسة مذياس التكامل السمعى 

 Meaningful Auditory Integration Scaleلتذييم اإلدرا  السمعى

Questionnaire (MAISوفئات ايداي السمعى وتذييم و وح الكالم ،  

Categories of Auditory Performance and Speech Intelligibility 

Rating  وأدهرت النتائه وجود تحسن كبير فى اإلدرا  السمعى وو وح الكالم فى

جمي  الفئات العمرية، وأنه كلما كانت الزراعة فى وقت مبكر من عمر الطفل كانت 
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السمعى واللغوى م  طول فترة  النتائه أف ل، وبصفة عامة كان تنا  تحسن فى ايداي

 الت تيل السمعى والتخاطبى.  

 تعقيب عام على الدراسات السابقة:

 ات ح من خالل الدراسات السابذة ما يلط:

ندرة الدراسات التط تناولت الت تيل السمعط التخاطبط لدل ايطفال ذوى االعاقة  -1

 السمعية زارعط الذوقعة .

 معط التخاطبط إال أن معدم تذ  الدرسات أجنبية .رغم اتتمام الدراسات بالت تيل الس -2

 أتمية الت تيل السمعط كمدخل أساسط ورئيسط الكتساب اللغة فيما بعد . -3

تشير معدم الدراسات إلط  رورة الت تيل السمعط التخاطبط يطفال ذوى االعاقة  -4

 Kubo et al   ؛ةSvirsky et al,2000السمعية زارعط الذوقعة كدراسة ة

  .Zhang et al ,2011  ؛ة20086,

 رورة زراعة قوقعة ايذن مبكراً لكط يتحذ  مستول عالط فط أداي وفهم الكالم  -5

 &Rhoadesوأن ذل  مهم لتنمية مهارات اإلدا  السمعط كدراساتة

Chisholm,2000؛ة  Zhang et al ,2011؛ة  Chen et al ,2016.  

فدية لتنمية المهارات أكدت دراسات علط  رورة استخدام الطريذة السمعية الل -6

 Limbاإلدراكية واللغوية يطفال ذوى االعاقة السمعية زارعط الذوقعة كدراسة ة

et al, 2010؛ة  Schramm et al,2010؛ة  Rhoades & 

Chisholm,2000.  

 رورة تنمية المهارات السمعية فط عمر مبكر حيث أن الت خر فى عملية زراعة  -7

سمعط يؤثران علط عمل الذاكرة السمعية مما يؤثر الذوقعة وطول فترات الحرمان ال

 Chen et  ؛ةWatson et al ,2007سلبياً علط تطور اللغة الشفهية كدراسات ة

al ,2016 .  

 



 عبد اللطيف على محمد

 2022 (األولءز  )اجل واالربعون السادسالعدد            (303                (جامعة عني مشس -جملة كلية الرتبية

 فروض الدراسة : 

توجد فرو  دالة إحصائيًا بين متوسطط رتب درجات الذياس البعدل لتحسين  .1

ت الذياس الذبلط لدل نفس التواصل اللفدى لدل المجموعة التجريبية وبين درجا

 المجموعة . 

تنا  فرو  دالة إحصائيًا بين درجات الذياس البعدل لتحسين التواصل اللفدى  .2

 لدى المجموعة التجريبية والمجموعة ال ابطة .

 منهج الدراسة وإجراءاتها : 

 المنهج:  

غير استخدام المنهه التجريبط بالدراسة الحإلية والتط تهتم بالتعرف علط أثر مت

مستذل توةبرنامه الت تيلى التخاطبط ، علط متغير تاب  توةتحسين التواصل اللفدى  

لدى عينة من ايطفال ذوى اإلعاقة السمعية زارعط الذوقعة ويتحذ  ذل  من خالل 

 تطبي  البرنامه الت تيلط التخاطبط علط المجموعة التجريبية.

 العينة: 

  طفالً وطفلة فط مرحلة الطفولة المبكرة من 20ةتتكون عينة الدراسة الكلية من         

  سنوات وتم من ايطفال ذوى  اإلعاقة السمعية الشديدة إلط الشديدة جدا أو 6-4ة

العمي  والذين تم زراعة قوقعة ايذن لهم ويتم تذسيمهم إلط مجموعة تجريبية وآخرل 

  ابطة والتذسيم عشوائياً طبذياً منتدماً.

: تتكون من عشرة طفالً وطفلة من ايطفال ذوى االعاقة المجموعة التجريبية  -

 السمعية زارعط الذوقعة. 

ذوى االعاقة  المجموعة ال ابطة :تتكون من عشرة طفالً وطفلة من ايطفال -

 السمعية  زارعط الذوقعة.    

 االجراءات الختيار العينة : 

 رعط الذوقعة.جمي  أطفال عينتط الدراسة من ايطفال ذوى االعاقة السمعية زا -
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أن يكون أطفال العينة ولدو ب عف سمعط أو اكتسبوا ال عف السمعط خالل السنة  -

 ايولط من العمر .

أن تتراوح درجة ال عف السمعط ما بين ال عف السمعط الشديد إلط الشديد جداً أو  -

 دسيبل ف كثر  . 70عمي ة

 اي.  أل فئة متوسط الذك 110-85أن تتراوح نسبة الذكاي ما بين ة  -

  سنوات .6-4أن تتراوح اعمارتم ما بين ة -

 أن تت من العينتن أطفاالً من الجنسين ذكوراً وإناثاً. -

ً من حيث السن والنوع والمستوى اإلقتصادل  - اآل يوجد فرو  دالة إحصائيا

 االجتماعط بين مجموعتط الدراسة .  

 يذتصر المجال الجغرافط لعينة الدراسة على محافدة الذاتر  .   -

لتحذي  التجانس بين عاة أن تكون عينة الدراسة فط مستوى لغة واحد مرا -

 المجموعتين وتكافؤتما فط نمو اللغة قبل تطبي  البرنامه على المجموعة التجريبية .

مراجعة السجالت الخاصة بكل طفل وتسجيل بياناتة ايساسية، والدروف الخاصة  -

تفيد الباحث أثناي تطبي  البرنامه به، وذل  بهدف اإللمام بكافة المعلومات التط قد 

 المذترح .

 خصائص عينة الدراسة:

 وتو ح الجداول التالية خصائص عينة الدراسة.
 (لحساب داللة الفروق بين مجموعتين الدراسة علي متغير السن1جدول)

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية الفئة العمرية بالشهور

36 - 44 

45 – 53 

54 – 62 

63 – 71 

2 

4 

3 

1 

1 

5 

3 

1 

 10 10 المجموع الكلى

 3غير دالة إحصائيًا عند د.ح =  2,1 2قيمة كا
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يت ح من الجدول الساب  غياب الفةرو  ذات الداللةة اإلحصةائية بةين أفةراد العينةة فةط    

المجمةةةوعتين التجريبيةةةة وال ةةةابطة علةةةط متغيةةةر السةةةن حيةةةث كانةةةت قيمةةةة مربةةة  كةةةاى 

، مما يؤكةد تجةانس 3من الذيمة الجدولية وذل  عند د.ح=   وتى أقل 1.2المستخرجة= ة

 المجموعتين وتكافؤتما فط السن.

 ( لحساب داللة الفروق بين مجموعتين الدراسة علي متغير نسبة الذكاء2جدول)

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية نسبة الذكاء 

85 – 90  

91 – 95  

96 – 100  

101 - 105 

3 

4 

2 

1 

5 

2 

1 

2 

 10 10 المجموع الكلى

 3غير دالة إحصائيًا عند د.ح =  3,4 2قيمة كا

يت ح من الجدول الساب  غياب الفرو  ذات الداللة اإلحصةائية بةين أفةراد العينةة فةط     

المجموعتين التجريبية وال ةابطة علةى متغيةر نسةبة الةذكاي حيةث كانةت قيمةة مربة  كةاى 

مما يؤكةد تجةانس  ،3لجدولية وذل  عند د.ح=   وتى أقل من الذيمة ا4.3المستخرجة= ة

 المجموعتين وتكافؤتما فط نسبة الذكاي.

( لحساب داللة الفروق بين مجموعتين لدراسة علي متغير المستوى اإلجتماعي 3جدول)
 اإلقتصادي لألسرة

المستوى اإلجتماعي اإلقتصادي 
 لألسرة

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

49 – 51  

52 – 54 

55 – 57  

58 – 60  

3 

3 

3 

1 

2 

4 

2 

2 

 10 10 المجموع الكلى

 3غير دالة إحصائيًا عند د.ح =  1.75 2قيمة كا
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يت ح من الجدول الساب  غياب الفةرو  ذات الداللةة اإلحصةائية بةين أفةراد العينةة فةط    

 المسةةتوى اإلجتمةةاعط اإلقتصةةادل لألسةةرة المجمةةوعتين التجريبيةةة وال ةةابطة علةةى متغيةةر

  وتةى أقةل مةن الذيمةة الجدوليةة وذلة  1.75حيث كانت قيمة مرب  كاى المستخرجة = ة

 لألسرة. لاإلقتصاد طمما يؤكد تكافؤ المجموعتين فط المستوى االجتماع ،3عند د.ح=

( لحساب قيمة )ت( بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة على 4جدول )

 رنامجإختبار نمو وظائف اللغة قبل تطبيق الب

اإلنحراف  المتوسط العدد مجموعةالمقارنة
 المعيارى

 مستوى الداللة (3) قيمة)ت(

 غير دالة عند -,37   59,2     18     10   المجموعةالتجريبية

  ,01مستوى      17,3            5,18       10   المجموعةالضابطة

فةط المجموعةةة التجريبيةةة، يت ةح مةةن الجةدول السةةبا  أن الفةةر  بةين درجةةات ايطفةةال    

ودرجات أطفال المجموعة ال ابطة فط الذياس الذبلةط لجمية  بنةود نمةو ودةائف اللغةة لةم 

تكن ذات داللة إحصائية حيث كانت قيمة ةت  المستخرجة أقةل مةن قيمةة ةت  الجدوليةة، 

أل أن نتائجنةةا تشةةير إلةةط أن المجمةةوعتين يتشةةابهان فةةط مسةةتول نمةةو اللغةةة قبةةل تطبيةة  

 امه.البرن

ومما سب  وبمراجعة الجداول السابذة يت ح وجود تجانس بين مجموعتط الدراسة مةن    

ايطفال ذوى اإلعاقة السمعية زارعط الذوقعة كمجموعةة تجريبيةة وأخةرى  ةابطة علةى 

متغيرات السن، ونسبة الذكاي، والمستوى االجتمةاعط اإلقتصةادل لألتسةرة، ومسةتوى نمةو 

ل تغيةةر فةةط تحسةةن فةةى التواصةةل اللفدةةى يدهةةر لةةدى العينةةة اللغةةة ممةةا يطمةةئن إلةةى أن أ

 التجريبية أثناي الذياس البعدى، تو تغير ناته عن البرنامه الذل طب . 

                                                 
( المسررتجدجه تالرره  ات تبررد ق مرره )(، 9،ااارر د تلجرره ال ديرره )( 01.0ونررو اسررت   ) 25,3ال وال رره  ) (ق مرره  (3ة

 .( ال وال ه ان ق مه )دكبد ك ات  إذاإ ص ئً   
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تتحدد تذ  الدراسة بما يمكن التوصل إليه من نتائه على أساس حجم وخصةائص العينةة   

حصةةائية ويمكةةن التةةط إسةةتتخدمت فةةط تةةذ  الدراسةةة وايدوات السةةيكولوجية وايسةةاليب اإل

 إجمال تذ  الحدود فط النذاط التالية:

  جلسةةة 69  شةةهور متتاليةةة مةةن خةةالل ة6مةةدة تطبيةة  البرنةةامه ة الحةةدود الزمنيةةة: -1

  30/11/2021إلةى  1/6/2021  مرات أسبوعيًا فط الفتةرة مةن ة3موزعه على ة

 دقيذة. 30ومدة الجلسة 

نة المسةتخدمة والتةط تتمثةل فةط تتحدد نتائه الدراسة على حجم العي الحدود البشرية: -2

  مجموعةة 10  مجموعةة تجريبيةة وعةدد ة10  طفالً وطفلة مذسمة إلةى عةدد ة20ة

   سنوات.6-4 ابطة. وتتراوح أعمارتم ما بين ة

مركةةز رعايةةة ذوى اإلحتياجةةات الخاصةةة بكليةةة الدراسةةات العليةةا  الحةةدود المكانيةةة: -3

 للطفولة جامعة عين شمس.

 حدود األدوات: -4

 تسجيل البيانات االوليه ومالحدة استجابة ايطفالة إعداد الباحث  .استمارة  -

  بهدف  2015اختبار نمو ودائف اللغة إعداد : ة نهلة عبد العزيز الرفاعط ، -

 التعرف على مستوى نمو اللغة لدى أفراد مجموعتط الدراسة قبل وبعد البرنامه .

عبد الموجود عبد مذياس ستانفورد بينية للذكاي الصورة الخامسة إعدادة -

   لتحديد نسبة الذكاي والتجانس بينهم.2017السمي ،

مذياس تذدير المستوى االجتماعط االقتصادل لألسرة: إعداد ةعبد العزيز الشخص  -

  بهدف تحديد المستول االقتصادل واالجتماعط الفراد العينه وتحذي  2013،

 التجانس بينهم. 

 ملفات ايطفال لتو يح درجة ال عف السمعط. االستعانة بمذياس السم  بالكمبيوتر من -

البرنامه الت تيلط التخاطبطة إعداد الباحث   لتحسين التواصل اللفدى لدل عينة من  -

ايطفال ذوى اإلعاقة السمعية زارعط الذوقعة ،والذل يت ح فط زيادة عدد 
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ين المفردات والكلمات سواي التط ينطذها أو يعبرعن فهمه لها عند سماعها أل تحس

 قدرتهم على التواصل اللفدى.

*إختبار نمو وظةائف اللغةة لةدي األطفةال والصةورة المعدلةةو )إعةداد: نهلةة عبةد العزيةز 

 (.2015رفاعي، 

وقد أسـتخدم بهدف التعرف على مستوى نمو اللغة لدى أفراد مجموعتط الدراسة، ايمر    

م  عينة الدراسة، حيث أن  الذل يمكن الباحث من تحديد مدى فاعلية البرنامه المسـتخدم

تـذا المذياس يذيس مستوى النمو اللغول لدل ايطفال، ويت من إختبار نمو ودائف اللغة 

  صورة ملونة التط تعتبر ايداة ايساسية للمذياس مذسمة حسب ايعمار إلى 229عدد ة

ستة أجزاي إ افة إلى جزي ساب  يحتوى على المجموعات الم مونية كلها، كل جزي 

مثل عمر معين ويحتوى على عدد البنود التط يتم السؤال عنها فط تذا العمر فذط، وقد تم ي

ترتيب البنود على حسب الصعوبة من أسهل إلط أصعب، وكراسة التعليمات والتصحيح 

مو ح بها طريذة إلذاي البنود م  كل طفل حسب عمر ، وطريذة التصحيح والحساب 

وية والعمر اللغول للطفل بالتحديد، وكراسة اإلجابات تتستخدم لمعرفة قدرات الطفل اللغ

مو ح بها جداول تطبي  اإلختبار لكل طفل حسب البنود الموازية لعمر الطفل ويتم و   

  بنداً تم 47الدرجات فيها حسب إستجابات الطفل، كما يشتمل اإلختبار المعدل علط ة

 وص على فهم اللغة والتعبير عنها.تجزئتها بعد التعديل تبعا لألعمار، لتذيس قـدرة المفح

 تقرير اختبار نمو وظائف اللغة

Name: 

Date  : 

Percentage 

1 2 3 
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         Score of Test items:                                                                                                     

1) Imitation ………………………………....... 

2) Auditory memory Span………………. 

3) Receptive Language……………………. 

4) Expressive Language……………………. 

5) Semantics…………………………………… 

6) Pragmatics………………………………….. 

7) Prosody……………………………………… 

8) Phonology…………………………………... 

-Receptive  language age  

-Expressive  language age 

- Semantics  age 

- Pragmatics age 

- Prosody  age 

-Total  language age 

Clinical psychologist 

تط التى تتمثل فط الخصائص السيكومترية من حساب  الشروط السيكومترية لألداة:

 الصد  والثبات.

 أوالً: حساب الصدق:

وقد قام الباحث بحساب الصد  الختبارنمو ودائف اللغة بطريذة صد  التمييز بين    

 المجموعات المتباينة
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تط ايطفال ذوى اإلعاقة حسب الباحث صد  التمييز بين المجموعات المتباينة بين عين

السمعية زارعط الذوقعة وايطفال العاديين ، ويو ح الجدول التالط النتائه التى تم 

 التوصيل إليها :

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيم ةت  وداللتها بين عينتط ايطفال ذوى  (5جدول)

 نموودائف اللغة لألطفالاإلعاقة السمعية زراعط الذوقعة وايطفال العاديين على اختبار 

مجموعة 
 المقارنة

اإلنحراف  المتوسط العدد
 المعيارى

مستوى   قيمة )ت(
 الداللة

األطفال ذوى 
اإلعاقة السمعية 
 زارعي  القوقعة

 دالة عند 714,34 2,788     50,767       20    

  ,01مستوى     2,813         75,867         20     األطفال العاديين

ً بين متوسطات درجات     أشارت نتائه الجدول الساب  إلى وجود فرو  دالة إحصائيا

عينتط ايطفال ذوى اإلعاقة السمعية زارعط الذوقعة وايطفال العاديين علط اختبار 

نموودائف اللغة لألطفال وذل  فط اتجا  ايطفال العاديين،مما يؤكد علط قدرة االختبار 

 المتباينة. على التمييز بين المجموعات

 ثانياً: حساب الثبات:

 لذد استخدم الباحث طريذة التجزئة النصفية لثبات االختبار وبحساب معامل الفا.   

:تم تجزئة االختبار إلط نصفين م  تذدير الدرجات للنصف الفردى التجزئة النصفية -

وتذدير الدرجات للنصف الزوجط ، ثم قام الباحث بحساب معامل االرتباط بينهما 

 براون  لحساب ثبات االختبار كله. -باستخدام معادلة تصحيح طول المذياس ةسبيرمان

 معامل الثبات باستخدام طريذة التجزئة النصفية وبحساب معامل الفا (6جدول)

معامل ثبات التجزئة  معامل ألفا الذيم
النصفية بعد تصحيح 

 طول المذياس

 0,876 0,869 اللغة
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ب  إلط معامالت الثبات وبرغم اختالف طريذتى  حسابهم إال أشارت نتائه الجدول السا 

 أنهم جميعاً كانوا مرتفعين،مما يشير إلى تمت  المذياس بثبات مذبول. 

ومما سب  يت ح  إن إختبار نمو ودائف اللغة لدل ايطفال المستخدم فط دراستنا    

به الباحث لتحديد العمر الحالية، يمكن من قياس كل الجوانب اللغوية، ومن ثم فذد إستعان 

اللغول لدل ايطفال ذوى اإلعاقة السمعية زارعط الذوقعة قبل وبعد البرنامه، حيث 

يتواف  م  التعريف المستخدم فط الدراسة لمصطلح اللغة، ومن ثم قدرتة علط تذييم مدل 

 فاعلية البرنامه المذترح للداسة الحالية. 

 يتضمن البرنامج التأهيلي التخاطبي : 

دريبات تخاطبيه لزيادة المفردات اللغوية لدل ايطفال،وزيادة طول الجملة وتحسين ت -

السيا  اللغول،وتنمية قدرة الطفل على سرد أحداث قصة قصيرة،وتصحيح النط  

 بشكل غير مباشر.   

 كما يت من تدريبات لتنمية االنتبا  السمعط . -

 لكيفية متابعة الطفل فط المنزل.عالو  على إرشادات لألما أومن يذوم برعاية الطفل ا  -

( بجلسات البرنامج التأهيلى التخاطب لتحسين التواصل اللفظى لدى عينة من 7جدول)

 (دقيذة  30على أن زمن الجلسة ةاألطفال  ذوى اإلعاقة السمعية )

الفنيات  األدوات المستخدمة هدف الجلسة عنوان الجلسة الجلسة
 المستخدمة

جلسة تمهيدية  1
 األمور. ألولياء

أن يتعرف أولياء األمور على -
طبيعة البرنامج وأهميتة،أهدافة ، 

 نظامة .
إعطاء اإلرشادات لكيفية التعامل -

 مع أطفالهم فى المنزل.

 أوراق،
 أقالم.

الشرح والحوار 
 والمناقشة.

جلسة تمهيدية  2
 للطفل.

 أن يتعارف المدرب والطفل .  تدريب على اإلنتباه للصوت  .ال التدريب على اإلنتباه للصوت  . التدريب على اإلنتباه للصوت  . 
 أن يتعارف المدرب والطفل .  أن يتعارف المدرب والطفل. -
 التدريب على اإلنتباه للصوت  . .  التدريب على اإلنتباه للصوت التدريب على اإلنتباه للصوت  . التدريب على اإلنتباه للصوت  . التدريب على اإلنتباه للصوت  . التدريب على االنتباه الصوتى. -

 –بعض اللعب: )جرس 
 -عروسه -قطة -عربية -كره

 –العاب موسيقية كالزمارة 
الشخشيخة(، بازل قطعة 

 حيوانات(.-واحدة)مواصالت

 -التقليد-النمذجة
 التعزيز.

اإلنتباه للصوت  3،4
وتعرف الطفل على 

األشياء أو 
األشخاص 
بإستخدام 

أن يفرق الطفل بين وجود صوت -
 يتعرف الطفل على األشياء أو األشخاص بإستخدام كلمة مفرده. أو عدم وجود صوت

األشياء أو  الطفل علىيتعرف  -
 يتعرف الطفل على األشياء أو األشخاص بإستخدام كلمة مفرده. األشخاص بإستخدام كلمة مفرده.

مجسمات مختلفة مثال)العاب 
 –ية كالزمارة موسيق

-التليفون -الشخشيخة
بطة  -كره-أصوات حيوانات

بازل أجزاء –قطار  –

 -التقليد-النمذجة
 التعزيز
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الفنيات  األدوات المستخدمة هدف الجلسة عنوان الجلسة الجلسة
 المستخدمة

 كلمةمفرده
لمة )إستخدام ك

 واحدة(.

 الجسم( مرآة.

البحث عن مصدر  5،6
الصوت أو تحديد 

مكانة، مع إستجابة 
 الطفل ألمر بسيط.

يبحث الطفل عن مصدر أن -
 .الصوت ويحدد مكانة

يعطى الطفل أو يورى الشيئ -
 يطلب منه.عندما 

بازل للفواكة  -مجسمات 
والخضروات المختلفة العاب 

 –موسيقية كالزمارة 
 -الباب-التليفون-الشخليلة
 المنبه. -األجراس

 -التقليد-المحاكاة
 التعزيز.

اإلستجابة للصوت  7،8
والتعرف على 
 أجزاء الجسم.

أن يعطى الطفل إستجابة عندما -
 يسمع صوت.

جزاء ( أ3يشير الطفل إلى ثالثة)-
 من جسمه.

 

العاب مختلفة لها أعضاء 
 –واضحة مثل العروسة 

صور موضحة  –بازل 
ألجزاء الجسم، ألعاب لها 

–المنبه –أصوات كالتليفون 
العاب موسيقية تصدر صوت 

 أصوات حيونات.-كالطبلة 

 -محاكاه-النمذجة
 التعزيز.

يستجيب الطفل  9،10
للمناداة بإسمه، 

يتعرف الطفل على 
ء افراد إسمه وأسما

 عائلته.

يقول الطفل إسمه أو إسم الدلع -
عندما يطلب منه وأسماء أفراد 

 عائلته.

قصة قصيرة بها اسم الطفل 
أغنية بها أسم الطفل، مرآة 

، صور للطفل وأفراد 
 عائلته.

 -المحاكاة 
 التعزيز.

اإلستجابة الشرطية  11،12
للصوت، والقدرة 

على التعرف 
 والتسمية.

بفعل شئ ما  أن يستجيب الطفل-
 ،بعد سماع صوت

أشخاص  5أن يسمى الطفل -
آخرين من العائلة باإلضافة إلى 
الحيوانات األليفة الموجودة فى 

 المنزل.

لعب تصدر صوت مثل طبلة 
وعلبة ومكعبات وكراسة بها 
صور لإلفراد األسرة الخاصة 

بالطفل، مجسم لحيونات 
 أليفة: قطة، كلب، أرنب.

 -التعزيز –التقليد 
 مذجة.الن

13 
،14 

الطفل يصدر 
الصوت بنفسه، 

 تسمية األشياء.

أن يصدر الطفل صوت بنفسة -
 .مثل الخبط على الطبلة

 .أن يتعرف ويسمى أربعة العاب-

ألعاب تصدر صوت طبلة، 
قطار، لعب مختلفة للطفل  

 –عربية  –بطة –مثال)كرة 
 عروسة(.

 -التقليد–النمذجة 
 التعزيز.

15 
،16 

يستخدم الطفل 
ته فى المناداة، صو

تقليد أصوات 
الحيوانات ووسائل 

 المواصالت.

أن يستخدم الطفل صوتة فى  -
 . المناداة

أن يصدر الطفل أصوات حيوانات -
أو يستعمل أصوات الحيوانات 

كأسماء للحيوانات مثل الكلب: هو 
 هو، قطار: توت توت...

 -حيوانات مختلفه مجسمه
صور للحيونات ووسائل 

زل خشبى با -المواصالت 
للحيونات ووسائل 

 -مجسم :عربية -المواصالت
 عجلة. -طائرة -قطار

المحاكاه  -التقليد
لعب  -التعزيز –

 الدور.

17 
،18 

التمييز السمعى 
لألصوات)الصوت 

العالى والصوت 
المنخفض(،كيفية 

السؤال عن أى 
 شئ.

أن يميز الطفل بين صوتين هل -
هم نفس الصوت أم مختلفين 

 .فقط بإستخدام السمع
أن يسأل الطفل عن بعض الطعام -

المألوف عندما يراه مثل لبن، 
 بسكويت، حلوى.

صوره خروف كبيرة 
وصورة خروف صغيره، 
وصور لألطعمة  أو علب 

الطعام الفارغة )البسكويت 
،العصير ، اللبن ، كارتونة  

 البيض......(

لعب  -النمذجة 
 التعزيز. -الدور 
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19 
،20 

التمييز بين الصوت 
متقطع والصوت ال

المتصل، تعلم النفى 
 واإلثبات.

أن يميز بالسمع فقط بين الصوت -
المستمر والصوت المتقطع بأن 

 يختار الصورة الصحيحة.
أن يجيب الطفل عن أسئلة ب )  -

 نعم أو ال ( بإجابة مثبتة أو منفية.

صورة لشئ مستمر كعربة 
قطار متصلة ببعضها 

وصورة لشئ متقطع عربة 
لعدة عربيات ،  قطار متقطعة

ومجسمات للعب مختلفة 
 للطفل  مثالً وكرةو.

 -النمذجة 
 التعزيز.

جلسة تواصل   21
ومتابعة ألولياء 

 األمور.

أن يتواصل أولياء األمور مع -
 أن يتواصل أولياء األمور مع المدرب ومتابعة تنفيذ البرنامج. المدرب ومتابعة تنفيذ البرنامج.

وسائل  -أقالم –أوراق 
 ح.إيضا

الحوار والمناقشة 
 وتبادل األسئلة.

22 
،23 

التمييز بين الصوت 
ذو الحدة 

العاليةوصوت 
تخينو وذو الحدة 
المنخفضة وصوت 
رفيعو، بأستخدام 

جملة من إسم 
 وفعل.

أن يميز الطفل بالسمع فقط بين -
 الصوت التخين والصوت الرفيع.

أن يربط الطفل االسم والفعل في -
ماما جات  مقطع من كلمتين مثل )

.) 

صوره رجل و صورة أمرآة، 
صور مثالً وكلب يأكل 

كتب  –بازل  -عضمة و 
 مصورة بسيطة .

 –النمذجة 
لعب  -المحاكاه

 الدور.

24 
،25 

التمييز السمعى 
ألصوات اآلآلت 

الموسيقية 
المختلفة، ربط 
كلمتين للتعبير عن 

 الملكيه.

أن يميز الطفل بالسمع فقط بين -
سيقية أصوات اآلآلت المو

 المختلفة.
أن يربط الطفل  كلمتين ليعبر عن -

 الملكية مثل ) عربية بابا (.

بعض من اآلآلت الموسيقية 
و طبلة ، مزمار ، 

إكسليفون، شخليلة...و،  
 –بنطلون  –حذاء  -فستان 
 –معلقة  –طبق 

 عربية.....و.

 التقليد. -النمذجة 

26 
،27 

التمييز بين 
األصوات البيئية، 

وات وتسمية أص
 مألوفة من البيئة.

ن يميز بالسمع فقط وبدون أ-
النظر و بين األشياء المحيطة فى 

 -قطر -بطة -قطة -البيئة مثل كلب
 -عربية–عصفورة  -طيارة

 شخص ينادى إسمة.   
أن يسمي الطفل أصوات مألوفة -

من البيئة عند سماعها مثل 
 -كلب -تليفون -صوت) القطة

 خروف (

فالشة أو سى دى مسجل 
عليه أصوت الحيوانات 

وبعض األشياء الموجوده 
 –من حولنا  صوت )مكنسة 

خالط ....(.  أو يُقليد 
المدرب بعض األصوات 

 المحيطه.

التقليد  –النمذجة 
 المحاكاه. -

28 
،29 

التميز بين أصوات 
الكالم، فهم صيغة 

 الجمع.

ن يميز الطفل بين أصوات الكالم أ-
المختلفة مثال وصوت عربية 

ف )ويييييييوا( وعربية إسعا
عادية )بيب( أو يميز بين صوت 
حيوانان  كلب )هوهو(، قطة )ميو 

 ميو(... و.
أن يعطى الطفل أكثر من شئ -

واحد إلظهار فهمه لصيغة الجمع 
 -معالق-كور -مثل ) مكعبات

 كراسى (. -شوك

عربية إسعاف او –عربية 
صور لهم ،وصور توضح 

مكعبات،  -والمفرد والجمع و
ستخدام األشياء أو ا

 -المحيطة...مثل ) كور 
 -كراسى -شوك -معالق

 أطباق ...وغيرها.

التقليد  –النمذجة 
 -السؤال–

 التعزيز.

30 
،31 

التميز بين 
األصوات 
( ، a - eالمتحركة)

رفع أصابعه للتعبير 
 عن عمره.

أن يتعرف الطفل على االصوات -
المتحركة وينتبه لها عند 

 سماعها.
أصابعه ليقول  أن يرفع الطفل-

 ويعبر عن عمره.

كروت توضح الصوت 
(، والطفل a - eالمتحرك )

 نفسة.

التقليد  -النمذجة 
 التعزيز. -
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32 
،33 

التميز بين 
(، o - sاألصوات )

تعرف الطفل على 
 بنتو. -جنسهوولد 

أن يتعرف الطفل على االصوات -
(o - s.وينتبه لها عند سماعها ) 
يخبر الطفل عن الجنس أن - 

 بنت  -عندما يسأل)ولد 

 - oكروت توضح الصوت )
s بازل لصورة ولد وآخر ،)

 لصورة بنت.

المحاكاه  –التقليد 
 التعزيز. -

34 
،35 

التميز بين 
 - shاألصوات )

m فهم أمرين ،)
 متقاربين.

أن يتعرف الطفل على االصوات -
(sh - m وينتبه لها عند )

 سماعها.
أن ينفذ الطفل سلسلة من أمرين -
تقاربين )خذ الكرسى وضعه عند م

 الترابيزة(.

 shكروت توضح الصوت )
- m كرة  –(، كرسى– 

 كوباية عصير...

 التقليد. -النمذجة 

36 
،37 

التميز بين 
األصوات الستة ) 
sh – m- a –e 

– o -s إستخدام ،)
 الفعل المضارع.

االنتباه للصوت أوالتعرف على -
 الصوت.

أن يستعمل الطفل الفعل -
 ارع بطريقة صحيحة.المض

 

كروت توضح األصوت 
 s- sh – m -a- eالستة)

- o صور ألفعال مختلفة ،)
 –يلعب  –مثالًو ولد يأكل 

يلبس..وأو بنت  -يشرب 
 تلبس. -تشرب -تلعب -تأكل

 المحاكاه. -التقليد 

38 
،39 

التميز التلقائى 
لألصوات، 

وإستعمال صيغة 
 الجمع.

اإلنتباه للصوت وربطه بمصدره -
التميز بين األصوات البيئية و

المختلفة تلقائياً بدون مساعدة من 
 المدرب.

 يستعمل الطفل صيغة الجمع.أ-

صور ألصوات بيئية مثل: 
 –طيارة  -عصفور -كلب
طبله.. ،كتب  -تليفون  -قطار

مصوره أوكروت صور 
موضحاً بها صور لشئ 

واحد وصورة أخرى لعدد 
 كثير من ذلك الشئ

التقليد  –النمذجة 
 التعزيز. -

جلسة تواصل  40
ومتابعة ألولياء 

 األمور.

أن يتواصل أولياء األمور مع -
 المدرب ومتابعة تنفيذ البرنامج.

وسائل  –أقالم  –أوراق 
 إيضاح.

الحوار والمناقشة 
 وتبادل األسئلة.

41 
،42 

تنمية التغذية 
السمعية المرتدة، 

إستخدام الفعل 
 الماضى.

ية أن ننمى لدى الطفل التغذ-
السمعية المرتدة لتنمية السواكن 
 والمتحركات واإلطار اللحنى للغة.

أن يستعمل الطفل بعض األفعال -
 -عمل -الماضية  مثل ) ذهب

 لعب(.
 

صور ألشياء تصدر أصوات 
مثل الحيونات وسائل 

المواصالت...،أغانى أطفال، 
وصور ألفعال مختلفة فى 

 –الماضى  مثالًو ولد أكل
بنت لبس.أو –شرب –لعب

 أكلت شربت. -لبست

التقليد  –النمذجة 
 -الممارسة  –

 التعزيز.

43 
،44 

التحكم فى اللعب 
الصوتى، إستخدام 
ضمير الملكية)أنا 

 بتاعتى(. –

التحكم فى حدة وشدة صوتهُ من -
 خالل التقليد أو التكرار.

أن يستخدم الطفل ضمير الملكيه) -
 بتاعتى(  بدالً من اسمه. -أنا 

صورة  أغانى أطفال،
 -مرآه -فوتوغرافية للطفل
 بعض ألعاب الطفل.

 –الممارسة 
 التعزيز. -التقليد 

45 
،46 

اللعب الصوتى 
للطفل ، اإلجابه عن 

أسئلة مبدؤة 
 )بمن؟(.

أن يشترك الطفل بصوته فى -
 ألعاب.

أن يجيب الطفل أسئلة )من؟( -
 باسم.

كتب مصورة أو كروت 
منديل  –كره  –مصورة 

 قماش.

 –النموذج 
 -والمحاكاه 

 التعزيز.

47 
،48 

تنمية السواكن 
والمتحركات، 

إستعمال التعريف 
والنكره.) األسماء 

 المعرفة والنكرة(

اأن يستخدم الطفل رنين فمى -
سليم لكل من المتحركات 

 والسواكن. 
اأن يستعمل الطفل )أل( التعريف -

مثل )الكره ( أو النكرة مثل )كره( 
 فى الحديث.

 -نبأر–مجسم لعربية 
 -قطر..، وكروت مصوره

أشياء محيطة، فى البيت، 
 فى الشارع.

التقليد  –النموذج 
 -والمحاكاه –

 الممارسة.
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49 
،50 

التمييز بين 
المتحركات 
 - /aالمختلفةو /

/i/ - /o ،و/
التصنيف إلى 

 مجموعات.

أن يميز الطفل بين المتحركات -
 . /وa /- /i /- /oو /المختلفة 

 ت.التصنيف إلى مجموعا 

كروت مصورة ترمز 
لألصوات، وكروت مصورة 

للعب  –للحيوانات –للطعام 
الطفل أو بازل لمجموعات 

 مختلفة.

التقليد  –النموذج 
 -والمحاكاه  –

 التعزيز.

51 
،52 

التمييز بين 
المتحركات 
 - /eالمختلفةو /

/u/ - /a و/
إستعمال صيغ 
 الجمع الشائعه.

أن يميز الطفل بين المتحركات -
 . /وe /- /u /- /aو /فة المختل

أن يستعمل الطفل بعض صيغ -
 –الجمع الشائعة مثل )معالق 

 كور(.

كروت مصورة ترمز 
لألصوات، وكروت مصورة 
 توضح صيغ الجمع الشائعة.

التقليد  –النموذج 
 -التعزيز  –

 الممارسة.

53 
،54 

التمييز بين 
المتحركات 

المختلفة و إستعمال 
الطفل النفى ب 

 )ال(.

يميز بين المتحركات المختلفة  أن-
 من خالل ساكن متحرك ساكن.

يستعمل الطفل النفى ب )ال(  أن-
 ال أعرف(. -مثل ) الأريد

قائمة بكلمات تميز بين 
المتحركات من خالل ساكن 

متحرك ساكن مثل: فول /فيل                             
نور / نيل  بوت/ نول  بيت / 

بير......وممكن أستخدام 
ور توضح الكلمات ص

لألطفال األصغر سناًو.وقصة 
 مصورة.

 -الممارسة 
 التعزيز. -التقليد 

55 
،56 

التمييز بين كلمات 
بها متحرك طويل 
ومتحرك قصير، 
 -التعرف على)قليل

 كثير(.

أن يميز بين كلمات بها متحرك -
طويل ومتحرك قصير مثل: عيش 

 / عش.
يستطيع الطفل اإلشارة إلى -

 (.كثير  -)قليل
 

كروت مصورة توضح مثالً 
قليل و،  –األقل  –واألكثر 

قائمة بكلمات تميز بين 
متحرك طويل ومتحرك 

قصير مثل :عيش/عش فول/ 
فل                                                 

ديب / دب ريش / رش 
وممكن إستخدام صور 

توضح الكلمات لألطفال 
 األصغر سناًو.

التقليد  –النموذج 
 -الممارسه –

 العزيز.

57 
،58 

التمييز بين 
السواكن المختلفة 
فى النوع ومكان 
النطق والمجهور 

أو المهموسة، 
ويحكى قصة 

 بسيطة مصوره.

( 5لى إ 3أن يضع الطفل من) -
أجزاء متسلسلة معاً من قصة 

 ويقولها.
أن يميز بين السواكن المختلفة -

فى النوع ومكان النطق والمجهور 
 أو المهموس.

 

قصصاً ذات أحداث مصورة 
بالتتابع) على هيئة كروت 

 منفصلة (،
قائمة بكلمات تميز بين 

السواكن المختلفة فى النوع 
ومكان النطق والمجهور أو 

المهموس مثل:  فول / نور                              
فأر / سأر فاس / كاس زير 

             / بير ريش / شيش                                    
نمر / تمر    موس/ موز.. 

ممكن أستخدام صور توضح 
الكلمات لألطفال األصغر 

 سناًو.

 –النموذج 
 –المحاكاه 

 -الممارسه
 التعزيز.
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59 
،60 

التعرف السمعى، 
واإلطار اللحنى ) 

التحكم فى 
 الصوت(.

أن يستطيع الطفل بالسمع فقط -
أن يشاور أو يكرر شفوياً الكلمة 

 .المقدمة له
أن يتحكم الطفل بإرتفاع صوته -

 أثناء الحديث.
 

قصص مصورة مثيرة 
 وجذابة للطفل،

قائمة لكلمات أحادية المقطع 
وثنائية المقطع مثل : ديك  

أرنب  بنت  مركب عين 
 قوطة                                                   

قردشوكة قطر     شنطة 
                                                                       كلب جزمة                      
ممكن أستخدام صور توضح 

الكلمات لألطفال األصغر 
 سناًو.

التقليد  –النموذج 
-لعب الدور  -

 التعزيز.

61 
،62 

التعرف السمعى 
لكلمات أُحادية 

وثنائية وثالثية 
المقطع ، ويقول 

 الطفل عنوانه.

-الطفل بالسمع فقط أن يستطيع -
أن يشاور أو يكرر شفوياً الكلمة 
 المقدمة له المختلفة فى المقطع.

 أن يقول الطفل عنوانه.

صورة لمنزل، قائمة لكلمات 
أحادية المقطع وثنائية 

المقطع وثالثية المقطع مثل: 
ديك أرنب معلقة  بنت مركب 

      عصفورة عين   قوطة                                      
زرافة  قرد   شوكة كوباية  

قطر شنطة  شنطة                                           
بنطلون كلب جزمة فراولة 

..وممكن استخدام صور 
توضح الكلمات لألطفال 

 األصغر سناًو.

التقليد  –النموذج 
 -الممارسة  –

 التعزيز.
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  قالم. –أوراق 

 األسإليب االحصائية تشمل علي : 

 ا .Chisquar testاختبار مرب  كال ا  -1

 ا .Wilcoxon testاختبار ويلكوكسون ا  -2

 و    T. Testإختبار ةت ا -3

 عرض نتائج البحث ومناقشتها:

 الفرض األول:
 الفرض ايول من فروض الدراسة على:ينص 

وتوجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي رتب درجات القياس البعدي لتحسين التواصل 

 اللفظى لدي المجموعة التجريبية وبين درجات القياس القبلي لدي نفس المجموعةو.
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سةةب إختبةةار اويلكوكسةةنا لداللةةة الفةةرو  بةةين  وللتحذةة  مةةن صةةد  تةةذا الفةةرض حت

 .ت المترابطة اغير المستذلةاالمجموعا

 (الفرق بين متوسط رتب درجات المجموعة8جدول )

 التجريبية فط الذياس الذبلط والبعدل على إختبار نمو ودائف اللغة 

 ن
القياس 
 القبلي

القياس 
 البعدى

 الفروق
الفروق 
دون 
 إشارة

ترتيب 
 الفروق

ترتيب 
الفروق 
 بإشارات

 (Z) قيمة

1 20 50 -30 30 5 -5 

1T= صفر 

2T =55 

Z= صفر 
 دالة عند
 مستوى

  0.05ة

2 20 48 -28 28 3 -3 

3 19 53 -34 34 9 -9 

4 20 47 -27 27 2 -2 

5 22 45 -23 23 1 -1 

6 18 54 -36 36 10 -10 

7 17 47 -30 30 5 -5 

8 12 42 -30 30 5 -5 

9 15 46 -31 31 5,7 -5,7 

10 17 48 -31 31 5,7 -5,7 

  إلط وجود فر  دال إحصائيًا بين درجات التطبي  الذبلط والبعدل 8نتائه الجدول ةتشير 

  المسةتخرجة Zعلط إختبار نمو ودائف اللغة لصالح التطبي  البعدل حيةث كانةت قيمةة ة

 الجدولية. Z  (4)أقل من قيمة ة

يتبةةين مةةن النتةةائه المو ةةحة فةةط الجةةدول السةةاب  علةةى إختبةةار اويلكوكسةةنا وجةةود 

ذات داللة إحصائية بين درجات المجموعة التجريبية فةط الذيةاس الذبلةط ودرجاتهةا فرو  

فةةط الذيةةاس البعةةدى حيةةث أدهةةرت النتةةائه تحسةةن فةةط مسةةتوى نمةةو اللغةةة لةةدل المجموعةةة 

التجريبية بعةد تطبية  البرنةامه علةيهم ممةا يؤكةد لنةا فاعليةة البرنةامه التة تيلط التخةاطبط، 

                                                 
كًنة  ققةم مةي قيمةة  صذا( المسةتررجة دالةة صائةًايً  Z( وتعتبر قيمةة )05.0عند مستوى ) 8الجدولية=  Zقيمة ( 4ة

(Zبًي ً  = مجموع الرتب األقم. Z= مجموع الرتب السًلبة،2T= مجموع الرتب الموجبة،1T( الجدولية، علم 
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ئف اللغةةة وتةةط: اللغةةة اإلسةةتذبالية، واللغةةة التعبيريةةة، وذلةة  علةةى بنةةود إختبةةار نمةةو ودةةا

وم مون اللغة، وأت ح حدوث تحسن فط التطبي  البعدل، حيةث زادت درجةات ايفةراد 

على بنود اإلختبار بشكل ملموس، مما جعل الفر  بين الذياسين الذبلط والبعةدل فةر  دال 

لبرنةةامه التةة تيلط التخةةاطبط إحصةةائيًا، وذلةة  فةةط إتجةةا  الذيةةاس البعةةدل، أل بعةةد تطبيةة  ا

المذتةةرح علةةى المجموعةةة التجريبيةةة، ممةةا يشةةير إلةةى أن التةةدخل بالبرنةةامه فةةط دراسةةتنا 

الراتنة، وف  خطوات تنفيذ ، وتعليماته، وأدواته، له فاعلية فط تنميةة اللغةة لةدل ايطفةال 

لبرنةامه ذوى اإلعاقة السمعية زارعط الذوقعة، وتو يدل أيً ا علط مةدل تناسة  أنشةطة ا

وتكامله ومناسبتها لألطفال، كما ساعدت طر  العرض بإستخدام برنامه الت تيل السمعط 

وجلسةةات التخاطةةب التةةط إسةةتخدمها الباحةةث، فةةط تنميةةة اللغةةة عنةةد ايطفةةال ذوى اإلعاقةةة 

السةةمعية زارعةةط الذوقعةةة. وترجةة  تةةذ  النتةةائه إلةةط الفنيةةات المسةةتخدمة مثةةل التعزيةةز 

شةةاطر، برافةةو، الحلةةول  والةةذل كةةان بمثابةةة حةةافز يتبةة  السةةلو  اإليجةةابط ةالتصةةفي ، 

 المرغوب، مما يؤدل إلط زيادة معدل حدوثة. 

كذل  كان إلسةتخدام أسةلوب اإلنتبةا  دور تةام وفعةال بإعطةاي الطفةل بعةض ايوامةر 

وتنفيذتا فط الجلسات وكذل  إستخدام أسلوب التكرار وذل  للسلو  المراد تعلمه وإكسابه 

للكلمةةات والمذةةاط  التةةط يةةتم التةةدريب عليهةةا فةةط جلسةةة الت تيةةل التخةةاطبط وتؤكةةد للطفةةل و

 علةةى أن  Unterstein ,2010:28 ؛ 2018؛ مايسةةة فةةايز ،2014ةسةةمير فنةةط ،

أسلوب التكرار تو أكثر ايساليب إستخداماً فط التدريب التوكيدل وتو يةؤدل إلةط تكةرار 

 سلو  معين وتثبيته وتدعيمه.

  2013  النتائه عامة فةط  ةوي مةا أشةارت إليةه ةلينةا بةن صةدي ،وأمكن تفسير تذ

ذوى اإلعاقةةةة السةةةمعية  زارعةةةط الذوقعةةةة يحتةةةاجون إلةةةى بيئةةةات غنيةةةة  إلةةةط أن ايطفةةةال

 بالخبرات الطبيعية والنماذج اللغوية المختلفة أكثر مما يحتاجها ايطفال العاديون.

فةط تعلةم المهةارات اللغويةة فهةو وانطالقاً من ندرية بياجيه فإن الطفل له دور فعةال 

يتعلم المفةردات اللغويةة كةط يعبةر عمةا تعلمةه نتيجةة تفاعلةة مة  البيئةة، ولهةذا قةام الباحةث 
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بو   عدد متنوع من ايدوات فط شكل مجسةمات وصةور وإسةتخدام ايدوات الموسةيذية 

لةى بشكل منتدم فط البرنامه مة  ايطفةال ذوى اإلعاقةة السةمعية سةاعدت تةذ  الطريذةة ع

تحذ  ايتداف التط خطط لهةا فةط البرنةامه التة تيلط التخةاطبط مثةل إسةتجابة الطفةل عنةد 

سةةماع اسةةمة والتمييةةز السةةمعط بةةين ايصةةوات والكلمةةات متعةةددة المذةةاط  وتنفيةةذ ايومةةر. 

وكانةةت مرحلةةة التمييةةز السةةمعط تةةط البدايةةة وايسةةاس فةةط عمليةةة بنةةاي البرنةةامه التةة تيلط 

جو مةن ايلفةة بةين الباحةث والطفةل وشةعور  بالثذةة بةالنفس، وتتفة  التخاطبط وكذل  بناي 

 Dawson ,et؛  Rhoades &Chisholm,2000 نتائه تذا الفرض م  دراسة ة

al ,2002  التةةى أكةةدت علةةط دعةةم المةةدخل السةةمعط واللفدةةط  2018؛وفةةاي يوسةةف  ،

 كطريذة إتصال حيوية لألطفال زارعط الذوقعة. 

  والتةط أكةدت أن Limb ,et al ,2010رض مة  دراسةة ةكما أتفذت نتائه تذا الفة

نشاط الذشةرة السةمعية يكةون أكبةر وأف ةل فةط معالجةة اللغةة وأن التطةور السةمعط ونمةو 

 المهارات السمعية يبدأ منذ زراعة قوقعة ايتذن.

؛ Webb,2003؛2010كمةةةا أتفذةةةت النتةةةائه مةةة  دراسةةةة ةجمةةةال إبةةةراتيم حسةةةن ،

Schramm , et al ,2010اكةدت أن التةدريب السةمعط وتميةز المذةاط  لةه    التةط

 فاعلية تامة فط اإلدرا  السمعط وإعتبار  مدخل تام فط تعلم اللغة.     

 ؛Hickson , et al . , 2009وتتفة  الدراسةة الحاليةة مة  مةا ورد فةط دراسةة ة

Unterstein ,2010 ؛Lee , et al ,2009 والتةط أسةفرت نتائجهةا عةن وجةود  

ئياً بعةةد تطبيةة  البرنةةامه وبةةين درجةةات نفةةس المجموعةةة بعةةد التطبيةة  فةةرو  دالةةة إحصةةا

؛  2018مايسةةةة فةةةايز ، ؛2014سةةةمير فنةةةط ،لصةةةالح المجموعةةةة التجريبيةةةة، ودراسةةةة ة

Svirsky et al, 2000 والتط أكةدت فاعليةة البرنةامه المسةتخدم فةط تنميةة المهةارات  

  فةط 2015مةان خيةرو حسةين،إيالسمعية واللغة لدل ايطفال زارعط الذوقعةة، ودراسةة ة

أن تعدد أساليب التعلم وتنوع المثيةرات التةط تخاطةب حةواس الطفةل المختلفةة، تةؤدى إلةى 

جذب إنتباته وتوجهه نحو الشطي المطلوب تعلمةه وتسةهم بشةكل فعةال فةط تسةهيل التعلةيم 
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وتحسةةين الةةتعلم، وأن الةةتعلم يةةزداد كلمةةا أزداد عةةدد المثيةةرات، إذا كانةةت تةةذ  المثيةةرات 

 Dawson,etمترابطة معًا ويكمل كل منها ايخر، كما تتفة  تةذ  النتيجةة مة  دراسةة ة

al,2002  ؛ Chen, et al, 2016  ؛Richter ,et al,2002 والتط خلصت إلةى  

أن ايطفال زارعط الذوقعة كانوا على قةدر مةن الكفةاية اللغويةة، وأن أداي المجموعةة فةط 

بشكل ملحود فى العامين ايولين من التدريب بالطريذة اللغة التعبيرية واإلستذبالية تطور 

السةمعية اللفديةةة وبنةاي علةةط ذلة  نجةةد أن إخ ةةاع ايطفةال زارعةةط الذوقعةة إلةةط برنةةامه 

 ت تيلط تخاطبط له أتمية فط تنمية مهاراتهم اإلدراكية واللغوية. 

بط فةط ومما أسهم بصورة جوترية فط فاعلية وتعميم أثةر البرنةامه التة تيلط التخةاط

تحسين التواصل اللفدى لدى أطفال المجموعةة التجريبيةة تذةديم مجموعةة مةن اإلرشةادات 

يمهات ايطفال تدفت إلى تعديل السلوكيات الكالميةة وأسةاليب المعاملةة السةلبية التةط قةد 

يمارسةةنها أثنةةاي تفةةاعلهن مةة  ايطفةةال لتكةةون أكثةةر إيجابيةةة فتسةةتثير ايطفةةال وتعمةةل علةةى 

المفردات اللغوية لديهم، مما كان له أثر فعال فط تنمية اللغةة لةدل ايطفةال تنمية وأكساب 

 & Kluwinذوى اإلعاقةةة السةةمعية زارعةةط الذوقعةةة، ويتفةة  ذلةة  مةة  نتةةائه دراسةةة ة

Stewart, 2000 ؛Zhang ,et al ,2011  والتةط أثبتةت فاعليةة التةدخل المتكامةل  

 ج التخاطبى.اتنفيذ اآلباي للبرنامه المنزلط، وجلسات العال

  والتةط Schorr, et al ,2008كذل  الحال تتف  الدراسة الحالية م  نتةائه دراسةة ة   

ذوى اإلعاقةة السةمعية   أثبتت فاعليةة برنةامه لتنميةة مهةارات اللغةة والكةالم  لةدل ايطفةال

  والتةط أثبتةت فاعليةة برنةامه Miyamoto, et al,2003زارعط الذوقعةة ، ودراسةة ة

لتنمية المهارات اللغوية من خالل جلسات تخاطبية فط تنمية وتحسين ايداي ت تيلط لغول 

 اللغول لدى ايطفال ذوى اإلعاقة السمعية  زارعط الذوقعة.

ويترج  الباحث أيً ا فاعلية البرنامه الت تيلط التخاطبط فةط الدراسةة الحاليةة ودورة 

مجموعةةة التجريبيةةة إلةةى اإليجةةابط والفعةةال فةةط تحسةةين التواصةةل اللفدةةى لةةدى أطفةةال ال

مراعاتها لألتسةس النفسةية واالجتماعيةة والتربويةة مثةل تذبةل ايطفةال، ومراعةات الفةرو  
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الفردية بينهم، وتنوع التدريبات التخاطبية ومناسةبتها لهةم، وتةوفير الوقةت المناسةب لتنفيةذ 

 البرنامه اإلرشادل التنمول. 

 الفرض الثاني: 

 اسة علط:ينص الفرض الثانط من فروض الدر

وهنةةاك فةةرق دال إحصةةائيًا بةةين درجةةات القيةةاس البعةةدي لتحسةةين التواصةةل اللفظةةى لةةدى 

 المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطةو. 

وللتحذةةة  مةةةن صةةةد  تةةةذا الفةةةرض تةةةم إسةةةتخدام إختبةةةار اتا لداللةةةة الفةةةرو  بةةةين 

  . 9المجموعات غير المترابطة االمستذلةا ويشير لذل  الجدول ة

 اب قيمة )ت( بين درجات المجموعة التجريبية(حس9جدول )
 والمجموعة الضابطة في القياس البعدي على اختبار نمو وظائف اللغة 

اإلنحراف  المتوسط العدد مجموعةالمقارنة
 المعيارى

مستوى   قيمة )ت(
 الداللة

 دالة عند 69,17 41,3     48       10    المجموعةالتجريبية

  ,01مستوى       9,1          25         10     المجموعةالضابطة

تشةةير بيانةةات الجةةدول السةةاب  إلةةط وجةةود فةةر  دال إحصةةائيًا بةةين المجموعةةة ال ةةابطة    

والمجموعةةةة التجريبيةةةة علةةةط إختبةةةار نمةةةو ودةةةائف اللغةةةة بعةةةد تطبيةةة  البرنةةةامه لصةةةالح 

 الجدولية. (5) المجموعة التجريبية حيث أن قيمة ةت  المستخرجة أكبر من قيمة ةت 

تبين من الجدول الساب  حدوث تذةدم ملحةود للمجموعةة التجريبيةة فةط مسةتوى نمةو 

اللغة بعد تعر ها للبرنامه عنه لدى المجموعة ال ةابطة، وتةذا مةا يؤكةد تحذة  الفةرض 

الخاص بالفرو  بين الذياس البعةدل لتنميةة اللغةة لةدل المجموعةة التجريبيةة وبةين الذيةاس 

ال ةةابطة بعةةد تطبيةة  البرنةةامه لصةةالح المجموعةةة التجريبيةةة، البعةةدل لةةدل المجموعةةة 

فالتحسن الملحود فةط مسةتول نمةو اللغةة لةدى المجموعةة التجريبيةة كةان نتيجةة للبرنةامه  

التخاطبط الذائم علةى ت تيةل الطفةل سةمعياً وتخاطبيةاً لتحسةين التواصةل اللفدةى وتةو يةدل 

تعتمةةد علةةط الصةةورة والصةةوت  أي ةةا علةةط مةةدى مناسةةبة وتكامةةل أنشةةطة البرنةةامه التةةط
                                                 

( المستررجة دالة  وتعتبر قيمة )(، 9،وامًم درجة الارية )( 010.عند مستوى ) 3.25الجدولية=  ) (قيمة ( 5ة

 .( الجدولية مي قيمة )قكبر ًن  ك صذاصائًايً  
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والحركةةة بإسةةتخدام صةةور ومجسةةمات كةة دوات فعالةةة سةةاعدت بةةل وجةةذبت ايطفةةال ذوى 

اإلعاقةةة السةةةمعية زارعةةةط الذوقعةةة، فذةةةد تعةةةرض أطفةةال المجموعةةةة التجريبيةةةة لجلسةةةات 

البرنامه وأنشطته المختلفة، بينما لم تتعرض أطفةال المجموعةة الدابطةة، ويتفة  ذلة  مة  

  والتةط أشةارت إلةى أن 2018؛مايسةة فةايز، Zhang ,et al ,2011ت ةنتةائه دراسةا

النمو اللغول لألطفال زارعةط الذوقعةة وتحسةن مهةارتهم اللغويةة قةد تذةدم إلةى أنةه لةم يعةد 

تنةةا  إخةةتالف كبيةةراً بيةةنهم وبةةين أقةةرانهم العةةاديين وذلةة  بعةةد تةةدريبهم بإسةةتخدام برنةةامه 

 الت تيل التخاطبى.

 ؛Richter ,et al ,2002رض مةة  مةةا أكةةدت عليةةه ةوتتفةة  نتةةائه تةةذا الفةة

Renee&Merv,2010ذوى اإلعاقةةةة السةةةمعية زارع الذوقعةةةة     بةةة ن ت تيةةةل الطفةةةل

بالطريذةةة السةةمعية اللفديةةة يةةؤدل بةةه إلةةى تزويةةد  بالمعلومةةات اللغويةةة اللفديةةة مةةن خةةالل 

دريب السةمعط حاسة السم  فتزداد مفرداته اللغوية وينمو لديه التواصةل مة  اآلخةرين فالتة

يراعط أن لكل طفل خبرة سمعية وقدرة لغوية تعتمد على عمر  الزمنط والذةدرة السةمعية 

 لديه .  

  إلةط أن Spencer ,et al, 2005كما اتفذت نتائه تذا الفةرض مة  مةا أشةار إليةة ة   

التةةدريب السةةمعط التخةةاطبط فةةط تطبيةة  وإدارة التكنولوجيةةا واإلسةةتراتيجيات وايسةةاليب 

الطفل المعا  سمعياً من تعلم اإلستماع وفهم اللغةة المنطوقةة مةن أجةل الذيةام بعمليةة يمكن 

 االتصال عبر الكالم.

  فط دراسة Richter ,et al ,2002كما تتف  نتائه تذا الفرض م  ما أكدت عليه ة   

حيةةث وجةةد أن أداي المجموعةةة التجريبيةةة فةةط اللغةةة اإلسةةتذبالية والتعبيريةةة  تطةةور بشةةكل 

 د من خالل التدريب بالطريذة السمعية التخاطبية.ملحو

وقد يرج  نجاح البرنامه تنوع اينشةطة وايدوات المسةتخدمة وإلةط إسةتخدام التةدريب    

السةةمعط المكثةةف مةة  ايطفةةال والتةةدريب سةةمعياً فةةط بدايةةة الجلسةةات، إعتمةةاداً علةةى حاسةةة 

أكةةةةدت عةةةةدد مةةةةن  السةةةةم  كمةةةةدخل للتةةةةدريب علةةةةى اللغةةةةة وإكتسةةةةابها فيمةةةةا بعةةةةد والتةةةةط
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 ,Sahil & Belgin؛ Dillon et al ,2011؛  2018الدراساتةمايسةةة فةةايز،

  جةةدوى إسةةتخدام تلةة  الطريذةةة Inekevan & Koopmans , 2004؛ 2011,

السمعية كمخل ت تيلط لدى ايطفال ذوى اإلعاقة السمعية زارعط الذوقعة وذل  للت كد من 

التةط تعةد مرحلةة تامةة جةداً قبةل بدايةة تعلةم وصول ايصوات وتردداتها المختلفة للطفل و

 الطفل اللغة.

  على أتمية التدريب السمعط فةط تنميةة 2005كما يؤكد ةعبد المطلب أمين الذريطط ،   

 ذوى اإلعاقة السمعية  زارعط الذوقعة. مهارات التواصل السمعط اللفدط لألطفال

اإلسةتماع إلةط مةن حولةه، ثةم  ويت ح مما سب  أن الطفل يبدأ إتصاله باللغة عن طري    

يبدأ فط النط  التدريبط لما يسم ، ومعنط تذا أن اإلستماع ساب  على التحدث، وال يمكن 

للطفل أن يتحدث قبل أن يسم  ويدر  معنى وداللةة تلة  ايصةوات ويفسةرتا وبةذل  فةإن 

ذوى  فالاإلستماع شرطاً أساسياً للنمو اللغول،حيث نجد أن ايداي االدراكط السمعط لألط

اإلعاقة السمعية  زارعط الذوقعةة يتطةور بطريذةة إيجابيةة فةط ايعمةار المبكةرة بإسةتخدام 

 طريذة التدريب السمعط اللفدط.

ومما زاد من ثراي البرنامه إستخدام فنيات فط الجلسة مثل:التذليد، والتعزيز، والنمذجة    

أثنةاي الجلسةة والتركيةز، ويشةير  بإستخدام المدعمات اللفديةة أو الماديةة فةط زيةادة اإلنتبةا 

 إلةةى أن طريذةةة التذليةةد للكلمةةات والجمةةل والتراكيةةب Christiansen ,et al,2002ة

اللغويةةة والمواقةةف التةةط يرغةةب المةةدرب تعليمهةةا وإكسةةابها للطفةةل إنمةةا تةةط طريذةةة مهمةةه 

ونتائجهةةا تشةةير إلةةط تحسةةن فةةورل فةةط اإلسةةتجابات للحصةةيلة اللغويةةة واإلسةةتذبالية لةةدى 

فل، وال تتوقةف تةذ  الطريذةة عنةد محة  معةين، بةل يسةتمر الطفةل فةط توسة  مهاراتةه الط

 التذليدية علط أبعاد البرنامه.

كذل  كان إلستخدام فنية أداي الدور أثنةاي جلسةات البرنةامه دور تةام وفعةال فةط إثةراي    

محتةةوى البرنةةامه حيةةث إسةةتخدم الباحةةث أسةةلوب لعةةب الةةدور مةةن خةةالل الغنةةاي والنشةةاط 

موسيذط وبعض اينشطة اللغوية وتو من طر  السيكودراما الهامة وأحد أساليب الةتعلم ال
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اإلجتمةةاعط والتةةط تسةةاعد الطفةةل فةةط إكتسةةاب وإتذةةان المهةةارة المةةراد تعلمهاةعبةةد السةةتار 

  .245، 1993إبراتيم وآخرون ،

دراسةتنا وبناي علط مةا تذةدم يمكةن الذةول أن البرنةامه التة تيلط التخةاطبط  المطبة  فةط    

أسهم بصورة جوترية فط تحسين التواصل اللفدةى لةدى المجموعةة التجريبيةة التةط طبة  

عليهةةا البرنةةامه، وذلةة  مذارنةةة بالمجموعةةة ال ةةابطة والتةةط لةةم تدهةةر تذةةدًما ملحةةود فةةط 

الذياس البعةدل، وتةذ  النتيجةة منطذيةة حيةث أن المجموعةة ال ةابطة لةم تتعةرض إلةى أل 

ن التواصةةل اللفدةةى خةةالل الفتةةرة الزمنيةةة التةةط إسةةتغرقتها برنةةامه تةةدريبط خةةاص بتحسةةي

الدراسة وبالتالط لم يدهر لديهم أل تغير دال فط نمو اللغة، أل أن ما سب  وتوقعنةا  لةدى 

 مجموعتط الدراسة الحالية قد تحذ . 

 الخالصة:

وفط  وي ما تم ذكر  من نتائه فروض الدراسة أمكن للباحةث الخةروج بندةرة شةاملة    

مة وتط  أنه عن طري  عملية الت تيل التخاطبى يستطي  معدم ايطفال اإلصغاي إلط وعا

ايصوات منذ والدتهم وتم يتعلمون الكالم من خالل تذليةد ايصةوات التةط يسةمعونها مةن 

حةةولهم، ومةةن خةةالل تذليةةد أصةةوات والةةديهم وايشةةخاص الةةذين يعتنةةون بهةةم. لكةةن تةةذا ال 

يولةةد كثيةةر مةةن ايطفةةال مصةةابين بالصةةم أو بفذةةدان  ينطبةة  علةةط ايطفةةال جمةةيعهم. حيةةث

السم  بدرجات مختلفة. كما أن تنا  نسبة أكبر مةن ايطفةال تفذةد السةم  فةط مرحلةة مةن 

الطفولة وقد يحتاج كثير من تؤالي ايطفال إلط تعلم الكالم واللغة على نحو مختلف وتذا 

وإسةةتخدام المعةةين السةةمعط يعنةةط أنةةه مةةن المهةةم إكتشةةاف الصةةم أو فذةةدان السةةم  مبكةةراً 

 المناسب لحالة الطفل أو إجراي زراعة الذوقعة .

إال أنة يجب ايخذ فط اإلعتبار أن عملية زراعة الذوقعة ليس تط الحل النهائط إلعةادة    

قةةدرة الطفةةل علةةط السةةم  حيةةث أن التةةدريبات السةةمعية واللفديةةة تةةط أتةةم شةةئ فةةط ت تيةةل 

زارعط الذوقعة أو ايطفال التط تستخدم السةماعات  ايطفال  عاف السم  سواي ايطفال

العادية وتو عبارة عن تعليم الطفل كيف يسم  وأن يفهم ماذا يسم  وبالتةالط يةتعلم الكةالم 
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الن السم  تو المدخل الرئيسط لتعلم اللغة وللحد مةن تة خر عمليةة تنميةة اللغةة اإلسةتذبالية 

ا تةط إال بدايةة لطرية  ولةيس تةدف نهةائط والتعبيرية. لذل  فإن عملية زراعةة الذوقعةة مة

وال تكتمةةل اإلسةةتفادة منهةةا بةةدون و ةة  برنةةامه تةة تيلط تخةةاطبط مناسةةب للطفةةل لمسةةاعدة 

ايطفال على اندماجهم وتطورتم فط التواصل والمهارات االجتماعيةة، حيةث أن ايطفةال 

تطةورتم  بحاجه إلى المساعدة والتشجي  علةى اإلنةدماج فةط اإلسةتماع والكةالم فةط مجمةل

االجتمةةاعط والوصةةول للتةة قلم الجيةةد والمتكامةةل للطفةةل ذو اإلعاقةةة السةةعية يسةةتخدم الةةذى 

 الذوقعة والتحدث والتفاعل بنجاح م  اآلخرين فط المنزل والمدرسة وفط المجتم  والعلم.

لذا تنا   رورة وحاجة ماسة لجلسات الت تيل التخةاطبط بةين طةرفين لتحذية  أقصةى    

الفردل على حد سواي بإعتبار اإلسةتماع والتواصةل اللفدةط تةو النمةوذج قدر من التطور 

ايولةةط لتطبيةة  الت تيةةل التخةةاطبى، ولمسةةاعدة ايطفةةال علةةط مراقبةةة أصةةواتهم وأصةةوات 

 اآلخرين من أجل تعزيز وو وح لغتهم فط الحديث .

نجةاح كما نجد  أن تنا  عدة متطلبةات لنجةاح برنةامه التة تيلى التخةاطبى حيةث يعتمةد    

برنامه الت تيلى التخاطبى على تةوافر البيئةة السةمعية المتاحةة وطريذةة إسةتخدام البرنةامه 

 العالجط ومشاركة ايتل.

وتعةةزز دةةروف اإلسةةتماع عةةن طريةة  الجلةةوس بجانةةب الطفةةل اجهةةة ايذن ايف ةةل،    

م التحدث من مسافة قريبة إلى الذوقعة االلكترونية المزروعة، والتحدث بشكل طبيعط عةد

الصراخ أو الهمس، وتذليل الصوت أو ال جيه الموجود فط الخلفية كالمكيف والتلفةاز .. 

وغيرة ، وإستعمال أنمةاط كالميةة غنيةة بعناصةر التنغةيم واإليذةاع والتعبيةر مثةال: صةوت 

حةةزين، صةةوت فةةرح، صةةوت غا ةةب .... وغيةةرةا وإسةةتخدام أسةةلوب اإلبةةراز السةةمعط 

ذيةة الجملةة عةن طرية  لفدهةا بصةوت أعلةى أو بنغمةة تمييز الكلمات غير المفهومة عةن ب

مختلفة. وبالعمل كفري  يذوم أخصةائط التخاطةب والوالةدان بت سةيس ايتةداف التةط يجةب 

تحذيذها فط المنزل، وايتةداف لألطفةال ايصةغر سةناً تت ةمن اللعةب بالمجسةمات وعمةل 

سةةةناً فتت ةةةمن سةةةرد اينشةةةطة المنزليةةةة اليوميةةةة، أمةةةا ايتةةةداف بالنسةةةبة لألطفةةةال ايكبةةةر 
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الذصص وتطور مهارات الكالم واإلستماع بوجود ال جيه أو تعلم موا ةي  ذات عالقةة 

بالمنهه الدراسط، كل تذ  ايتداف والتط تعتمد علةى المرحلةة التطوريةة للطفةل، والعمةر 

السمعط، والمهارات السمعية يتم إستهدافها مةن خةالل اللعةب وايعمةال الروتينيةة اليوميةة 

طة الموجهة وايناشيد. ونجد أن مشاركة ايتةل عامةل مهةم جةداً حيةث نبنةط فلسةفة واينش

الت تيل التخاطبط على وجهة الندر الذائلة ب ن ايطفال يتعلمون الكالم بشكل أسهل عندما 

يشاركون ب نشطة ذات معنط وفةط جةو طبيعةط ومةريح ومة  أشةخاص يرتةاحون لهةم األ 

        فط المنزل م  الوالدينا.         

لعةةل مةةن أبةةرز النتةةائه التةةط أسةةفرت عنةةه دراسةةتنا تةةذ  أن ايطفةةال ذوى اإلعاقةةة 

السمعية زارعط الذوقعة يمكن تعليمهم إذا تةوافرت لهةم الطةر  وايدوات المناسةبة والتةط 

تحفز حواسهم السمعية والبصرية والحركية والشمية واللمسية م  المستوى العذلط لةديهم، 

قةد يةؤدى الت تيل التخاطبط لذادرين على تدريسها، كما أن إستخدام وتوافر المتخصصين ا

إلط تحسين اإلنتبا  والتمييز السةمعط وزيةادة الحصةيلة اللغويةة لةديهم، ومةن ثةم فذةد أفةادت 

الدراسة فط الت كيد على فاعلية إسةتخدام الت تيةل  التخةاطبط فةط تحسةين التواصةل اللفدةى 

 الذوقعة. لألطفال ذوى اإلعاقة السمعية زارعط
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ل زارعط  : فاعلية برنامه ت تيل سمعط تخاطبط لألطفا2018مايسة فايز فكرل حمادة .13

 ، جامعة عين شمس ، كلية الدراسات العليا للطفولة.  رسالة دكتوراه الذوقعة،

، الذاترة سيكولوجية التخاطب لذوي االحتياجات الخاصة : 2006محمد محمود النحاسة .14

 :مكتبة االنجلو المصرية.

، جامعة عين شمس، كلية اختبار نمو وظائف اللغة :2015نهله عبدالعزيز الرفاعط ة .15

 ب.الط

 : فاعلية برنامه ت تيلى تخاطبى لألطفال  عاف السم  2014تند محمد سعد محمد ة .16

  سنوات، باستخدام مسرح العرائس، رسالة ماجستير، جامعة عين شمس، كلية 5-3منة

 الدراسات العليا للطفولة.

 : فاعلية برنامه لتنمية الوعط الفونولوجط لتحسين 2018وفاي يوسف أحمد صاد ة .17

،  رسالة دكتوراه للذراية لدل عينة من ايطفال الرو ة الصم زارعط الذوقعة، االستعداد

 جامعة عين شمس، كلية الدراسات العليا للطفولة.
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