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 المستخمص:

ي قػػػائـ عمػػػي النظريػػػة برنػػػامد تػػػدريبحػػػث الحػػػالي إلػػػي التحقػػػؽ مػػػف مػػػدى  اعميػػػة بىػػػدؼ ال
ضػػػػعاؼ السػػػػم   ومػػػػدى  التالميػػػػذيريػػػػة لػػػػدى بالية والتعبميػػػػارات المالػػػػة االسػػػػتقالسػػػػموكية لتحسػػػػيف 

ية ب( مجموعة تجري6( تمميذ ضعيؼ سم  )21حث مف )بارية ىذه الفاعمية؛ وتكونت عينة الاستمر 
إنػاث( 3ذكػور  3التسػاوي )بكفػر اليػي   وتػـ تقسػيميـ بطة مػف مدرسػة المػؿ ب( مجموعة ضا6و)

ؿ  وتتػراوح أعمػارىـ ب( ديسػ66-04يف )بػة  قػداف السػم  لػدييـ مػا بلكؿ مجموعة  ممػف تتػراوح نسػ
(؛ 49666( عاًما وانحػراؼ معيػاري قػدره )249621متوسط عمري قدره )ب( 21-6يف )بالزمنية ما 
واقػػ   ػػالث بي  ب( جمسػػة  ػػي مػػدى زمنػػي يػػيريف و ػػالث اسػػا33ي عمػػي )برنػػامد التػػدريبوايػػتمؿ ال

حػػث عمػػي مقيػػاس المسػػتوي االجتمػػاعي االقتصػػادي ال قػػا ي بجمسػػات اسػػبوعًيا؛ وايػػتممت أدوات ال
 مقيػػاس سػػتانفورد بينيػػو لمػػذكاء الصػػورة الخامسػػة"  1426  باء خطػػا"إعػػداد/ محمػػد سػػعفاف  دعػػ

يرية مف إعداد/ بالية والتعب"  مقياس ميارات المالة االستق1422و النيؿ وآخروف  ب"تقنيف/ محمود أ
ي؛ وأسػػفرت بػػو التجريبحػػث المػػنيد يػػباح ػػة؛ واسػػتخدـ البي مػػف إعػػداد/ البرنػػامد التػػدريباح ػػة  البال

التالميػذ  يريػة لػدىبالية والتعبي  ػي تحسػيف ميػارات المالػة االسػتقبرنػامد التػدريبالالنتائد عف  عاليػة 
 ضعاؼ السم .

 ضعاؼ السم . –يريةبالية والتعبميارات المالة االستق الكممات المفتاحية:
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Abstract: 

The aim of the current research is to verify the effectiveness of a 

training program based on behavioral theory to Improve the receptive and 
expressive Language skills of hearing- Impaired Student, and the extent of 

the continuity of this effectiveness; The research sample consisted of (12) 

hearing- impaired boys and girls (6) experimental groups, (6) control 

groups from Al-Amal School in Kafr El- Sheikh, and they divided equally 

(3male, 3female) for each group, Whose hearing loss ranges between (40-

69) decibels Their chronological age ranges between (9-12) with an 

averages age of (10,917) years and a standard deviation of (0,996); The 

training program included (33) sessions over a two- month period and 

three weeks, three sessions per week; The research tools included socio- 

economic and cultural level scale “Prepared by/ Muhammed Saafan, Duaa 

Khattab, 2016”, Stanford Binet intelligence Scale, fifth picture “Taqnin/ 

Mahmoud Abu Al-Nil et al., 2011”,  receptive and expressive Language 

skills Scale prepared by the researcher, and the training program prepared 

by the researcher; and the research used the quasi- experimental approach; 

The results resulted in the effectiveness of the training program in 

improving the receptive and expressive language skills of hearing 

impaired student. 

 Keyword: The Receptive and Expressive Language Skills- The Hard Of 

Hearing. 
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 حث:بأواًل: مقدمة ال
 كار وبالتالي القدرة عمى وؿ عف استقباؿ المعمومات والئاسي المسسلاذف العضو عد الت

نتػػاج الوحػػدات الطفػػؿ ضػػعيؼ السػػم  صػػعوبة  ػػي  دولػػذلؾ يجػػ  الكػػالـ والحػػديث إنتػػاج اسػػتقباؿ وات
و عمػػى وبالتػػالي تضػػعؼ قدرتػػ  وضػػوحبعمػػى سػػماع الكػػالـ المنطػػوؽ  المالويػة؛ حيػػث تضػػعؼ قدرتػػو

تضعؼ قدرتو عمى التعبير المفظػي السػميـ عػف  وعمي وبناءً   خريفصوات الصادرة عف اآلتمييز ال
 .صعوبة  ي دمد ما يسمعو م  ما يقـو بو و تظير لدي  حاجاتو

ونظرًا لكوف المالة ىي وسيمة الفرد الساسية لالتصاؿ والتفاعؿ م  اآلخريف   يؤدى  قدانيا 
مف جمي  الجوانب  حيث يؤدى ضعؼ السم  إلى قصور  ي الداء إلى خمؿ  ي توازف الفرد 

الكاديمي  وضعؼ الجوانب السموكية  وبالتالي الحاجة إلى المساعدة التعميمية والتدريبية  كما 
وجد أف ضعاؼ السم  لدييـ قصور  ي القدرات المعر ية والعقمية مقارنة بأقرانيـ العادييف  

 .(Calderon, et al, 2016)وسرعة المعالجة لممعمومات  وخاصة  ي: الذاكرة  االنتباه 

كما اف حدوث ضعؼ السم  يقمؿ مف قدرة الطفؿ عمى إدراؾ أصوات الكالـ المختمفة التي 
تعد أساس لفيـ المالة الطبيعية وتردد الكالـ والصعوبة  ي التمييز بيف أصوات الكالـ 

(Crawford, 2007, 16)تبنى بيكؿ استراتيجي بعض ؛ نجد أف ضعيؼ السم  يجب أف ي
اآلليات التعويضية السمعية والمالوية؛ وتتضمف ىذه اآلليات القائمة عمى المالة التوقعات الداللية 
والمعجمية حوؿ الكممات المقدمة  ي السياؽ لتسييؿ إدراؾ الكالـ  ي بيئة صاخبة  وم  ذلؾ  

مؿء الفراغات" لألصوات غير  إف الطفاؿ أ ناء تعمميـ لمالة ما يفتقروف إلى القدرة عمى "
ذلؾ يكوف مف المسموعة  عمى عكس البالاليف الذيف يتمتعوف بطالقة لالوية طبيعية  عالوة عمى 

م ؿ البيئة الصاخبة أو الصدى  الصعب عمى الطفاؿ  يـ الكالـ  ي ظؿ ظروؼ استماع مختمفة
(American Academy of Audiology, 2013). 

أف اإلعاقػة السػػمعية  Martin (2007,421)وآخػروف  و ػي ىػذا الخصػوؤ يؤكػػد مػارتف
( وذلػػػؾ بسػػػبب غيػػػاب ةتػػػؤ ر بيػػػكؿ سػػػمبي عمػػػي كػػػؿ جوانػػػب الطفػػػؿ المالويػػػة )االسػػػتقبالية والتعبيريػػػ

التالذية السمعية الراجعة عند صدور الصوات  وعدـ الحصوؿ عمػي رد  عػؿ أو تعزيػز لنطقػو مػف 
 اآلخريف.

إلػػى تقيػػيـ المالػػة  تدراسػػة ىػػد  Ritchter, et al. (2002)خػػروف آتيػػير و ريجػػري أوقػػد 
عينػػػة  توقػػػد تكونػػػ  عاقػػػة سػػػمعية بسػػػيطةإالية عنػػػد الطفػػػاؿ الػػػذيف يعػػػانوف مػػػف بالتعبيريػػػة واالسػػػتق
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سػفرت نتػائد الدراسػة عػف أوقػد   سػنوات( 24-6)رىـ مػف اعمػأ اوحػتتمميػذ تر ( 246)الدراسة مف 
عاقػػة عمػػى عمػػر الطفػػؿ عنػػد اإل قيف سػػمعياً تعتمػػد جػػودة المالػػة التعبيريػػة لػػدى الطفػػاؿ المعػػا :التػػالي

لػػىو   وعمػػى مػػدى تمقيػػو بػػرامد عالجيػػة ذات عالقػػة حصػػائية  ػػي مسػػتوى إوجػػود  ػػروؽ ذات داللػػة  ات
 .ك ر مف غيرىـ مف التالميذأ ي مرحمة مبكرة  المالة التعبيرية لصالح الطفاؿ المعاقيف سمعياً 

 المالػة رتبػاط ميػاراتا إلػي Hay-McCutcheon, et al., (2008, 375)كمػا ييػير 

 عمػى ممػا يؤكػد اإللكترونيػة القوقعػة زارعػي الطفاؿ لدى االستقبالية المالة ميارات باكتساب التعبيرية

 الطفاؿ.  ىؤالء لدى المالة ميارات لتنمية التدخؿ أىمية

 ر المالػػة نتيجػة حػػدوث ضػػرر تػػأكػػؿ ذلػؾ  ػػي سػػياؽ تأكيػد الدراسػػات والبحػػوث عمػى ويػأتي 
عبػػدالمطمب ؛ Silvestre, et al. (2007)دراسػػةأيػػارت حيػػث  اإلنسػػاف؛سػػة السػػم  لػػدى ابح

صػوات المتعػددة بػيف ال يػزيمتالعمى  ضعيؼ السم إلى وجود ضعؼ  ي قدرة ( 1444)القريطي 
تقػػؿ الحصػػيمة   و وبالتػػالي يفقػػد القػػدرة عمػػى التواصػػؿ والتحػػدث مػػ  مػػف حولػػ  ات المختمفػػةيمػػاءواإل

ح يػػا الحػػػالي باح ػػة  ػػي ب. و ػػػي ىػػذا االطػػار تحػػاوؿ الالكممػػاتنطػػؽ   ػػي يايسػػتخدم التػػيالمالويػػة 
الية بي قػػائـ عمػػي النظريػػة السػػموكية لتحسػػيف ميػػارات المالػػة االسػػتقبرنػػامد تػػدريبالتحقػػؽ مػػف  اعميػػة 

 يرية لدى التالميذ ضعاؼ السم .بوالتع

 حث:بثانًيا: مشكمة ال
يػػذ ضػػعاؼ السػػم   ػػي ات التػػي يوجييػػا التالمبحػػث الحػػالي مػػف الصػػعو ب قػػت ميػػكمة البان

ضعاؼ السم   ي النقاط لىـ الميكالت المالوية أجماؿ إيمكف التواصؿ المالوي م  اآلخريف  حيث 
 :التالية
يمػػوف الكػػالـ فيػػدركوف ويو تقبمونيا سػػيػػارات الصػػوتية التػػي ييجػػدوف صػػعوبة  ػػي تفسػػير اإل -

 قصود.بصورة مختمفة عف المعنى الحقيقي الم

 (.التمفظ)طؽ كية النيكانيصعوبة  ي م يجدوف -

 .العادي  السم يمف المتحد يف ذو أبطأ بمعدؿ  ذوي ضعؼ السم يتحدث  -

 .مف المعدؿ الطبيعي أبطأبيكؿ  عندىـتطور المفردات ت -

 .أو ذو نالمة مفردة وتيرية رتيب عالية  صوت بطبقة صوتيـ المك يزيتم -
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يػػة كػػذلؾ ظمفحػػواؿ  ػػي اسػػتجاباتيـ القػػؿ مػػف ظػػروؼ الزمػػاف والمكػػاف والأعػػدد وف يسػػتخدم -
 . عاؿ المساعدةالو الضمائر 

 :سؤاليف رئيسيفميكمة  ي محاولة اإلجابة عمي الوعمي ىذا الساس يمكف بمورة 
  الية بالمالػة االسػتق ي تحسيف ميػارات قائـ عمى النظرية السموكية ما  اعمية برنامد تدريبي

 ضعاؼ السم ؟التالميذ لدى يرية بوالتع
 المالػة  ػي تحسػيف ميػارات قػائـ عمػي النظريػة السػموكية ي  اعمية برنامد تػدريب ىؿ تستمر

 ضعاؼ السم ؟التالميذ لدى  يريةبالية والتعباالستق
 الحالي إلى: حثيدؼ البي حث:بثالثًا: أهداف ال

 ػي تحسػيف ميػارات قػائـ عمػي النظريػة السػموكية التحقؽ مف مدى  اعمية برنامد تػدريبي  -2
 .ضعاؼ السم ميذ التاللدى يرية بالية والتعبالمالة االستق

 يما أحد ػو  قائـ عمى النظرية السموكية التحقؽ مف مدى استمرارية  اعمية برنامد تدريبي -1
 .ضعاؼ السم التالميذ لدى يرية بالية والتعبالمالة االستقمف تحسيف لميارات 

 :الىمية النظرية -أ حث:برابًعا: أهمية ال
ؤ ر عمػػي يػػرنػػامد بالسػػم   حيػػث أف الحػػث أىميػػة  ػػي النمػػو النفسػػي واالجتمػػاعي لضػػعيؼ بلم -2

ميارات المالة االستقبالية والتعبيرية مما يساعد عمي استخداـ المالة  ي التعبير عػف احتياجاتػو 
 ومياعره ويكوف قادرًا عمي التكيؼ م  اآلخريف.

تناوليا لمرحمة الطفولة  وىي مرحمة ميمة  ي حيػاة الفػرد حيػث يػتـ  ييػا الكيػؼ المبكػر عػف  -1
 التالي مف السيؿ التدخؿ لحصرىا.ميكالتو وب

 :ُقُحثاالهمُح انتط -ب
يعد إ راء لممكتبة التربوية ومجاؿ ذوي االحتياجات الخاصة مف إعػداد مقيػاس لتقػدير ميػارات  -3

 المالة االستقبالية والتعبيرية لدي التالميذ ضعاؼ السم .
ة ماسػة وممحػػة لفئػػة ضػعاؼ السػػم  أصػبحت حاجػػ ةإف الحاجػة إلػي م ػػؿ ىػذه البػػرامد التدريبيػ -0

 نظرًا لمعاناة ىذه الفئة مف انخفاض ميارات المالة االستقبالية والتعبيرية لدييـ. 
 حث:بخامًسا: مصطمحات ال

 :يريةبوالتع ميارات المالة االستقبالية ( أ)
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عر ػت الباح ػة ميػػارات المالػة االسػػتقبالية إجرائًيػا: بأنيػا القػػدرة عمػي اسػػتقباؿ الرسػائؿ المالويػػة 
رات المالػػة التعبيريػػة: بأنيػػا القػػدرة عمػػي اسػػتقباؿ المعمومػػات السػػمعية والتعبيػػر عػػف واسػػتيعابيا. وميػػا

 ال كار باستخداـ اللفاظ المنطوقة.

 : ضعاؼ السم )ب(  

ىـ ال ػراد الػذيف يعػانوف مػف قصػور  ػي حاسػة : عر ت الباح ة ضعاؼ السم  إجرائيًا بأنيـ
( ديسػػبؿ  66-04راوح  ػي درجتػو مػا بػيف )السػم  يعوقيػا عػف أداء وظيفتيػا بيػكؿ  عػاؿ والػػذى يتػ

يـ بقايػػا سػػمعية تمكػػنيـ مػػف االسػػتجابة لمكػػالـ المسػػموع إذا وقػػ   ػػي حػػدود قػػدرتيـ السػػمعية  يولػػد
 ويمكنيـ  يـ وتعمـ المالة والكالـ باستخداـ المعينات السمعية أو بدونيا.

 قة:بحث والدراسات السابسادًسا: اإلطار النظري لم
  الية:بالستقميارات المالة ا)أ( 

استقباؿ الرسائؿ المالوية مف قنػوات الحػس  عمي م ؿ  ي قدرة الدماغتإف المالة االستقبالية ت
ويعتمد الدماغ ىنا عمى مخزوف الذاكرة مف الرموز المالوية التي تعبػر   المتنوعة  ـ تحميميا و يميا

لػػى غيػػر ذلػػؾ ومػػف  ػػـ الػػربط بػػيف الكممػػات المسػػموعة ومػػا تعبػػر عنػػو مػػف  عػػف اليػػياء والمفػػاىيـ وات
 (.166  1420أيياء وخبرات )سعيد الالزالي  

االسػتقبالية بأنيػا " المالػة  Vanhoudta (2008, 37)و ػي نفػس السػياؽ قػد عػرؼ  انػدوتا 
 نطقيا". عبارة عف قدرة الفرد عمى سماع المالة و يميا وتنفيذىا دوف

 وتنمى ميارة االستماع لألطفاؿ ضعاؼ السم  عف طريؽ:
السػػػػمعي لألطفػػػػاؿ: وذلػػػػؾ لمتمييػػػػز بػػػػيف الصػػػػوات أو الكممػػػػات باسػػػػتخداـ الوسػػػػائؿ  التػػػػدريب -2

البصرية أو السمعية بيدؼ توعية الطفػؿ ضػعيؼ السػم  بالصػوات وتنميػة ميػارة التمييػز بػيف 
 الصوات العامة والدقيقة.

طفػػؿ كممػػة تنميػػة اإلدراؾ: وذلػػؾ لف اإلدراؾ ىػػو مركػػز القػػدرات المعر يػػة؛  مػػ اًل عنػػد تعمػػيـ ال -1
 زىرة البد أف يرى الزىرة ويسم  اسميا وييـ رائحتيا.

التعػػرؼ عمػػى الصػػوات: وذلػػؾ عػػف طريػػؽ عػػرض نمػػاذج صػػوتية متنوعػػة التػػرددات الصػػوتية  -3
ويرحيا بأسمائيا وما تحد و مف صػوت  واسػتخداميا  ػي تمػريف عممػي بػأف يقػـو الطفػؿ بعمػؿ 

 ختفاء الصوت.عند سماعو الصوت  ويتوقؼ عف ذلؾ العمؿ بعد ا
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تحديد مصادر الصػوات أو مكانيػا: واسػتمرارًا لمميػارة السػابقة بعػد اكتسػاب القػدرة عمػى وجػود  -0
الصػػػوت مػػػف عدمػػػو يمكػػػف أف يبػػػدأ الطفػػػاؿ  ػػػي تحديػػػد مصػػػدر الصػػػوات مػػػف حيػػػث االتجػػػاه 

 (.23-21  1443والمكاف )ليمى كـر الديف  

% لػدى الطفػػاؿ 24% إلػػى 3الػػة مػف والجػدير بالػذكر أف معػػدؿ انتيػار اضػػطراب  يػـ الم
)أديػػب النوايسػػة  إيمػػاف  2: 3 ػػي سػػف المدرسػػة االبتدائيػػة ويزيػػد عػػدد الػػذكور عػػف اإلنػػاث بنسػػبة 

 (.63  1423القطاونة  

 :يريةبميارات المالة التع( ب)

قدرة الطفؿ عمى استخداـ المالة بطريقة دقيقة ومترابطة  أنيابيرية بعر ت ميارات المالة التع
 .(Law, et al., 2017, 43)منطقيًا 

( أف المالة التعبيرية ىي قدرة الطفاؿ ضػعاؼ السػم  عمػى 8  1426ويرى جماؿ حسف )
إرساؿ المعمومات وال كار لآلخريف بعدة طرؽ سواء لالة منطوقة أو إيارات أو إيماءات وتعبيػرات 

 الوجو.

وميػػػػاعره  وكػػػػؿ نيػػػػاط أو تػػػػدريب يعطػػػػي الطفػػػػؿ الحريػػػػة الكاممػػػػة  ػػػػي التعبيػػػػر عػػػػف نفسػػػػو
وحاجاتو وأ كاره يساعد عمى تنميػة ىػذه الميػارة  وىنػاؾ بعػض النيػطة التػي تنمػى ميػارة التحػدث 

 منيا:

 رواية قصة مصورة متتالية مف جانب الطفؿ. -2

أنيػػطة التم يػػؿ التػػي تسػػاعده عمػػى التنفػػيس عػػف الػػنفس ومعالجػػة اضػػطرابات التحػػدث أو  -1
 عرض  يمـ بدوف صوت بحيث يكوف قصة.

 .عرض وتحدثألمالوية م ؿ لعاب اال -3

  1443  ليمى كـر الديف)ناييد وذلؾ م  التصحيح المتتاب  لكممات متيابيات الالناء وال -0
23.) 

( أف معػػػػػػػدؿ انتيػػػػػػػار 020  1421وقػػػػػػػد أوضػػػػػػػح حسػػػػػػػف عبػػػػػػػدالمعطي  وىػػػػػػػدى قنػػػػػػػاوي )
% بػػػػيف كػػػػؿ الطفػػػػاؿ  ػػػػي سػػػػف المدرسػػػػة  وييػػػػي  ىػػػػذا 24-3اضػػػػطرابات المالػػػػة التعبيريػػػػة بػػػػيف 

أضػػػعاؼ البنػػػات وتتػػػراوح نسػػػبة انتيػػػار المالػػػة التعبيريػػػة بػػػيف  3-1يف الوالد بمعػػػدؿ االضػػػطراب بػػػ
 سنوات. 2-0% وتك ر حاالتو  ى سف 12-14اضطرابات الكالـ بيف الطفاؿ بيف 
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 المهارات المغوية لدي ضعاف السمع:

يعتبػػر السػػم  مػػف أك ػػر المتاليػػرات التػػي تػػؤ ر عمػػى عمميػػة الكػػالـ  كممػػا زادت درجػػة الفقػػد 
لسػػػمعي كممػػػػا زادت الميػػػػكمة عمقػػػػًا  ويحتػػػػاج الطفػػػػاؿ إلػػػػى بػػػػرامد تػػػػدريب خاصػػػػة ووقػػػػت طويػػػػؿ ا

لموصوؿ إلى مراحؿ أولية مف تعمـ المالة التعبيريػة أمػا الطفػؿ الػذي لديػو بقايػا سػمعية وتسػتالؿ ىػذه 
 البقايا وتست مر أ ناء التدريب يمكف أف تتطور لديو المالة بصورة يبو طبيعية ويمارس حياتو بيكؿ

 (.86  1424طبيعي )أحمد نبوى  

إلػى بحػث أ ػر التػدريب  Bow, et al., (2004)و ػى ذلػؾ اسػتيد ت دراسػة بػاو وآخػروف 
المالوي والتدريب عمى الصوات الكالمية  يمػا يخػؤ درجػات اإلدراؾ المالػوي والتقيػيـ النحػوي لػدى 

( طفػػاًل 14سػة مػف )الطفػاؿ الصػـ والػذيف يعػػانوف مػف صػعوبة  ػػي السػم   وقػد تكونػت عينػػة الدرا
مف الطفاؿ الصـ وضعاؼ السم   وقد أيارت نتائد الدراسة إلى أف ىناؾ تحسف واضح بعد كؿ 
نػػػوع مػػػف التػػػدريبات السػػػابقة  ػػػي درجػػػات اإلدراؾ المالػػػوي والداء النحػػػوي لكػػػؿ مػػػف الطفػػػاؿ الصػػػـ 

 وضعاؼ السم .

المعر يػػة  إلػػى انخفػػاض الميػػارات Calderon, et al., (2016)كمػػا توصػػمت دراسػػة 
والمالوية لأل ػراد الػذيف يعػانوف مػف ضػعؼ يػديد  ػي السػم  مقارنػة مػ  اليػخاؤ العػادييف  حيػث 
كاف أداء ال راد الذيف يعػانوف مػف ضػعؼ السػم  أك ػر سػوًءا مػف العػادييف عمػى الكممػات المكتوبػة 

 والمقروءة واختبارات الكممات غير المضالوطة بالوقت.

إلػى معر ػة درجػة إدراؾ  Hickason, et al., (2009)وىػد ت دراسػة ىيسػكوف وآخػروف 
الكالـ وتقدـ النمو المالوي لدى الطفاؿ ضعاؼ السم   وتكونت عينة الدراسة مػف مجمػوعتيف مػف 
أطفػػاؿ السػػم   ػػي مرحمػػة مػػا قبػػؿ المدرسػػة  وقػػد توصػػمت نتػػائد الدراسػػة إلػػى أف ىنػػاؾ تحسػػف  ػػي 

يبيـ عمػى الصػوات الحيػة  ولػيس عػف طريػؽ إدراؾ الكالـ عند الطفاؿ ضعاؼ السػم  نتيجػة تػدر 
سػػماعيـ لألصػػوات المسػػجمة  وبصػػفة عامػػة حػػدث تحسػػف  ػػي المجمػػوعتيف التػػي تسػػم  الصػػوات 
الحيػػػة والخػػػرى التػػػي تسػػػم  الصػػػوات المسػػػجمة بالنسػػػبة لمفيػػػـ السػػػمعي  والتعبيػػػر المالػػػوي  والمالػػػة 

  ككؿ.

عاممػػة السػػمعية ومعر ػػة أ رىػػا ( تحسػػيف الػػذاكرة ال1426كمػػا اسػػتيد ت دراسػػة سػػارة نػػاجى )
عمػػى الحصػػيمة المالويػػة لػػدى الطفػػاؿ زارعػػي القوقعػػة باسػػتخداـ برنػػامد تػػدريبي لمػػذاكرة العاممػػة وقػػد 
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-6مف الطفاؿ زارعػي القوقعػة وتتػراوح أعمػارىـ الزمنيػة مػا بػيف ) 24ايتممت عينة الدراسة عمى 
سػػػتخدـ  ػػي تحسػػيف الػػذاكرة العاممػػػة ( سػػنوات  وتوصػػمت نتػػائد الدراسػػػة إلػػى  اعميػػة البرنػػامد الم8

  السمعية والحصيمة المالوية لدى الطفاؿ زارعي القوقعة.

( دراسػػػة اسػػتيد ت التحقػػػؽ مػػػف  عاليػػة برنػػػامد تػػػأىيمي 1412وقػػد أجػػػرى أبػػوبكر عػػػزازي )
تخاطبي لتنمية ميارات التواصؿ المالوي المفظي وأ ره  ي الحد مف بعض الميكالت السموكية لػدى 

( أطفػػاؿ حػػدي ي زراعػػة القوقعػػة  وتتػػراوح 24ي القوقعػػة  وتكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف )الطفػػاؿ زارعػػ
( سػػػنوات  وأسػػػفرت نتػػػائد الدراسػػػة عػػػف  عاليػػػة البرنػػػامد التػػػأىيمي 6-0أعمػػػارىـ الزمنيػػػة مػػػا بػػػيف )

لتنمية ميارات التواصؿ المالوي  ي الحد مف بعض الميكالت السػموكية  ممػا ييػير إلػى  يالتخاطب
 لدييـ. والتدريب السمعي والكالمي لألطفاؿ زارعي القوقعة وأىمية ذلؾ عمى تنمية المالةؿ ضرورة التأىي

 ضعؼ السم :)ج( 

بأنػو غيػاب أو قصػور  ػي ضػعؼ السػم   Kirk, et al. (2009, 7)عػرؼ كيػرؾ وآخػروف 
القػػدرة عمػػى السػػم  سػػواء باسػػتخداـ  أو بػػدوف اسػػتخداـ معينػػات سػػمعية  يػػؤدى ىػػذا القصػػور إلػػى 

أداء المياـ التي تتطمب حدة  ي السم   وصػعوبة  ػي التواصػؿ المفظػي  وصػعوبة  ػي  ضعؼ  ي
  يـ المعمومات المسموعة  وىى مصطمح عريض ييمؿ الطفاؿ الصـ وضعاؼ السم .

( أف ضػػػعاؼ 22  1442ذكػػػر إييػػػاب البػػػبالوي  أيػػػرؼ عبدالحميػػػد )يئػػػة المصػػػرية ب ػػػي الو 
يػػـ يحتػػاجوف  ػػي تعمػػيميـ إلػػى ترتيبػػات خاصػػة أو يـ سػػم  ضػػعيؼ لدرجػػة أنيالسػػم  "ىػػـ الػػذيف لػػد

يـ رصػيدًا يتسييالت ضرورية  ػي كػؿ المواقػؼ التعميميػة التػي تسػتخدـ لألطفػاؿ الصػـ  كمػا أف لػد
 مف المالة والكالـ الطبيعي".

مػػ  مػػف أتواصػػؿ؟ سػػؤاؿ يػػراود كػػؿ ضػػعيؼ سػػم   ىػػؿ يتواصػػؿ مػػ  مجتمػػ  السػػامعيف الػػذي 
تواصػػػػؿ مػػػػ  مجتمػػػػ  المعػػػػاقيف سػػػػمعيًا  يمالػػػػي بقايػػػػا قدراتػػػػو يجػػػػد صػػػػعوبة  ػػػػي التفاعػػػػؿ معيػػػػـ؟ أـ ي

ولف حياة كؿ إنساف عبارة عف سمسمة مف االتصاالت التي تقـو بينو وبيف مف ييػاركيـ  السمعية؟
 ػػػي الحيػػػاة االجتماعيػػػة   حيػػػرة ضػػػعيؼ السػػػم  تجعمػػػو  ػػػي أمػػػس الحاجػػػة إلػػػى طػػػرؽ مختمفػػػة مػػػف 

اعره والتفاعؿ والتواصؿ م  اآلخػريف مػف السػوياء التواصؿ تتيح لو  رصة التعبير عف أ كاره ومي
السامعيف لداء دوره  ي المجتم  وتجاه نفسو أيًضا  كما يؤخذ بعيف االعتبار درجة ضعؼ السم  

 .وكيفية ر   كفاءة التواصؿ لدى ضعاؼ السم  لقصى درجة ممكنة
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 حث:بسابًعا: فروض ال
البحػػػوث السػػػابقة التػػػي استعرضػػػتيا  ػػي ضػػػوء اإلطػػػار النظػػػري ومػػػا أسػػػفرت عنػػػو الدراسػػػات و 

 الباح ة  يمكف صياغة الفروض التالية وىى:

ـــرض ا و  : توجػػػد  ػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف متوسػػػطي رتػػػب درجػػػات أ ػػػراد المجموعػػػة الف
الية بمقيػػػاس ميػػػارات المالػػػة االسػػػتق ػػػي القيػػػاس البعػػػدي عمػػػى  بطةالتجريبيػػػة وأ ػػػراد المجموعػػػة الضػػػا

 المجموعة التجريبية.  ي اتجاهضعاؼ السم   التالميذلدى  يريةبوالتع

ب درجػػات أ ػػراد المجموعػػة رتػػ : ال توجػػد  ػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطيلثــانيالفــرض ا
لػػػدى يريػػػة بالية والتعبمقيػػػاس ميػػػارات المالػػػة االسػػػتقعمػػػى  يالبعػػػدي والتتبعػػػ يفالتجريبيػػػة  ػػػي القياسػػػ

 ضعاؼ السم . التالميذ

جراء  اته: ثامًنا: منهج البحث وا 
يػػدؼ بحػػث أ ػػر يالحػػالي بمتطمبػػات المػػنيد يػػبو التجريبػػي  حيػػث  حػػثبالفػػي ي حػػث:بمػػنيد ال )أ(

ميػػارات  ػػي )المتاليػر التػػاب ( وىػو  يمتاليػر يػبو تجريبػػي )المتاليػر المسػػتقؿ( وىػو البرنػػامد التػدريب
وعتيف ؛ وكػػاف التصػػميـ التجريبػػي يعتمػػد عمػػى تقسػػيـ العينػػة إلػػى مجمػػيريػػةبالية والتعبالمالػػة االسػػتق

إحػػػداىما تجريبيػػػة والخػػػرى ضػػػابطة  وبعػػػد مكا أتيمػػػا تػػػـ تعػػػريض المجموعػػػة التجريبيػػػة لمبرنػػػامد 
والبعػػدي لػػدى المجموعػػة التجريبيػػة  وتػػـ تتبػػ  أ ػػر  ي  وتمػػت المقارنػػة بػػيف القياسػػيف القبمػػيالتػػدريب

 .البرنامد عمى المجموعة التجريبية مف خالؿ الفروؽ بيف القياسيف البعدي والتتبعي

ينمػػػا ايػػػتممت العينػػػة ب( تمميػػػذ  12حػػػث االسػػػتطالعية مػػػف )بتكونػػػت عينػػػة ال حػػػث:بعينػػػة ال( ب)
(  وتػػػـ اختيػػػار تالميػػػذ 21عاد الحػػػاالت المتطر ػػػة  ػػػي متاليػػػرات التكػػػا ؤ عمػػػي )بعػػػد اسػػػتبالنيائيػػػة 

كفػػر اليػػي ( مػػف خػػالؿ ممفػػات التالميػػذ  ػػي بمػػف مدرسػػة االمػػؿ  طةبيػػة والضػػابالمجمػػوعتيف )التجري
( عاًمػػػا  21-6يف )بػػػلمحصػػػوؿ عمػػػي تػػػواري  المػػػيالد الصػػػحيحة وتراوحػػػت أعمػػػارىـ مػػػا المدرسػػػة 

(  وتػػػػـ تقسػػػػيميـ إلػػػػي مجمػػػػوعتيف 49666(  وانحػػػػراؼ معيػػػػاري )249621متوسػػػػط عمػػػػري قػػػػدره )ب
يف أ راد المجموعتيف  ي كؿ مف درجة  قد ب( تالميذ  وقد تـ التكا ؤ 6متساويتيف  قواـ كؿ منيما )

معامػػػؿ الػػػذكاء عػػػف طريػػػؽ مقيػػػاس  بي ومعامػػػؿ الػػػذكاء )وقػػػد اسػػػتخدـ حسػػػاالسػػػم  والعمػػػر الزمنػػػ
(  مقيػػاس المسػػتوي 1422ينيػػو " الصػػورة الخامسػػة" تقنػػيف: مجمػػود او النيػػؿ وآخػػروف ب -سػػتانفورد
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(   ػػي تحديػػد عينػػة 1426  باالجتمػػاعي االقتصػػادي ال قػػا ي )إعػػداد: محمػػد سػػعفاف  دعػػاء خطػػا
الية ب)ميػارات المالػة االسػتق حػثبف أ راد المجمػوعتيف  ػي متاليػر اليبحث الحالية  كما تـ التكا ؤ بال

 ( يوضح ذلؾ:  1  2يرية(  والجدوؿ )بوالتع

 (2جدوؿ )

 المتاليرات الوسيطةالدراسة  ي ي التكا ؤ بيف مجموعت

 ن انمجمىعح انمتغُزاخ
انمتىسظ 

 انحساتٍ

االوحزاف 

 انمعُارٌ

متىسظ 

 انزتة

مجمىع 

 انزتة
u z 

مستىي 

 انذالنح

انعمز 

 انزمىٍ

 58,22 8,55 3,31 32,85 8 انتجزَثُح
31,2 2,381 

2,951 

 62,22 8,81 2,89 33,22 8 انضاتطح غُز دانح

 معامم انذكاء
 51,22 8,31 4,38 91,81 8 انتجزَثُح

38,2 2,547 
2,838 

 63,22 8,85 3,19 98,22 8 انضاتطح غُز دانح

درجح انفقذ 

 انسمعٍ

 63,22 8,85 4,31 77,72 8 انتجزَثُح
38,2 2,548 

2,838 

 51,22 8,31 3,96 77,31 8 انضاتطح غُز دانح

انمستىٌ 

االجتماعٍ 

االقتصادٌ 

 انثقافٍ

 58,22 8,55 4,56 78,55 8 انتجزَثُح

31,2 2,386 
2,951 

 62,72 8,81 4,21 78,72 8 انضاتطح غُز دانح

 (1جدوؿ )
 يريةبالية والتعبالمالة االستقميارات الدراسة  ي  يالتكا ؤ بيف مجموعت

 ن انمجمىعح األتعاد
انمتىسظ 

 انحساتٍ

االوحزاف 

 انمعُارٌ

متىسظ 

 انزتة

مجمىع 

 انزتة
u z 

مستىي 

 انذالنح

ح 
هغ

 ان
خ

را
ها

م

ُح
ثان

تق
س

ال
ا

 

 انجزء )أ(
 57.22 7.85 2.84 6.81 8 انتجزَثُح

36.2 2.884 
2.789 

 65.22 1.31 2.89 7.22 8 انضاتطح غُز دانح

 انجزء )ب(
 62.72 8.17 3.43 1.81 8 انتجزَثُح

38.7 2.469 2.838 

 51.72 8.47 3.27 1.72 8 انضاتطح غُز دانح

انذرجح انكهُح 

 نهثعذ األول

 51.72 8.47 3.43 34.55 8 انتجزَثُح
38.7 2.469 

2.838 

 62.72 8.17 3.44 34.72 8 انضاتطح غُز دانح

ح 
هغ

 ان
خ

را
ها

م

ا
َح

ز
ثُ

تع
ن

 

 انجزء )أ(
 58.22 8.55 4.83 36.22 8 انتجزَثُح

31.2 2.383 
2.951 

 62.22 8.81 4.54 36.31 8 انضاتطح غُز دانح

 انجزء )ب(
 53.72 7.47 3.58 9.72 8 انتجزَثُح

32.7 3.447 
2.462 

 68.72 1.17 3.58 32.72 8 انضاتطح غُز دانح

انذرجح انكهُح 

 نهثعذ انثاوٍ

 55.22 7.72 5.24 45.72 8 نتجزَثُحا
34.2 2.913 

2.596 

 67.22 1.72 4.15 46.81 8 انضاتطح غُز دانح

 انذرجح انكهُح نهمقُاس
 53.72 7.47 5.39 57.85 8 انتجزَثُح

32.7 3.421 
2.462 

 68.72 1.17 5.76 51.31 8 انضاتطح غُز دانح

لػػة إحصػػائيًا بػػيف متوسػػطي رتػػب درجػػات ( عػػدـ وجػػود  ػػروؽ دا1  2يتضػػح مػػف الجػػدوؿ )
حػث )العمػػر الزمنػي  معامػػؿ الػذكاء  درجػػة بات الأ ػراد المجمػػوعتيف التجريبيػة والضػػابطة  ػي متاليػػر 
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يريػػػة( بالية والتعبالفقػػػد السػػػمعي  المسػػػتوي االجتمػػػاعي االقتصػػػادي ال قػػػا ي  ميػػػارات المالػػػة االسػػػتق
 حث.بيف المجموعتيف  ي متاليرات البالتالي يوجد تكا ؤ بو 

 حث:بأدوات ال)ج( 

 مقياس المستوى االجتماعي االقتصادي والثقافي لألسرة:( 1)

 (1426)إعداد/محمد سعفاف  دعاء خطاب  
يتكػػوف المقيػػاس مػػف مقػػاييس  رعيػػة  ال ػػة )االقتصػػادي واالجتمػػاعي وال قػػا ي(   وصــف المقيــاس:

تم ػؿ وجػود الظػاىرة بمقػدار وكؿ مقياس  رعي لو عدة عبارات  وكؿ عبارة ليػا بػدائؿ )اسػتجابات( 
معيف  وتبدأ بوجودىا كاماًل وتنتيى بوجودىا بدرجة ضعيفة أو عدـ وجودىا  وىػذا يتوقػؼ بػالطب  

 عمى طبيعة الظاىرة المقاسة.
قد تـ تقنيف المقيػاس عمػى عينػة مػف المػراىقيف والرايػديف وقػد بمػ  حجميػا  ثبات وصدق المقياس:

يػػػاس طريقػػػة االتسػػػاؽ الػػػداخمي  و ػػػي حسػػػاب ال بػػػات اسػػػتخدـ واسػػػتخدـ  ػػػي تقنػػػيف المق (  ػػػرداً 24)
كرونبػاخ والتجزئػة النصػفية وكانػت النتػائد بالنسػبة لالتسػاؽ الػداخمي تنحصػػر بػيف أقػؿ -طريقة الفا

مػػا عػػدا حالػػة واحػػدة  (4942وكانػػت جميػػ  القػػيـ دالػػة إحصػػائيًا عنػػد مسػػتوى ) ؛درجػػة وأعمػػى درجػػة
 (.4942كانت دالة عند مستوى )

 (1422و النيؿ وآخروف  ب)تقنيف/ محمود أينيه لمذكاء:    ب -ياس ستانفورد( مق2)

ــاس:   االسػػتدالؿ ي: االسػػتدالؿ التحميمػػيييػػدؼ إلػػى قيػػاس خمسػػة عوامػػؿ أساسػػية ىػػ هــدف المقي
المكانيػػة  الػػذاكرة العاممػػة  والمعمومػػات  ويتػػوزع كػػؿ عامػػؿ مػػف ىػػذه  -الكمػػي  المعالجػػة البصػػرية 

 والمجاؿ غير المفظي.  يلمجاؿ المفظالعوامؿ عمى مجاليف: ا

بينيو الصورة الخاصة مػف عيػرة  –تتكوف الصورة الخامسة مف مقياس ستانفورد وصف المقياس: 
( بحيػث يحتػوى كػؿ مجػاؿ عمػى يوغير لفظ ياختبارات  رعية  موزعة عمى مجاليف رئيسييف )لفظ

ختبػارات المصػالرة متفاوتػة خمسة اختبارات  رعية  ويتكػوف كػؿ اختبػار  رعػى مػف مجموعػة مػف اال
الصعوبة )تبدأ مف السيؿ إلى الصعب(  ويتكوف كؿ واحد مػف االختبػارات المصػالرة بػدورىا مػف 

(  قػرات أو ميػاـ ذات مسػتوى صػعوبة متقػارب  وىػى الفقػرات أو الميػاـ 6( إلػى )3مجموعة مػف )
 يتـ اختبار المفحوؤ  ييا بيكؿ مباير. يأو الميكالت الت
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 ومترية لمقياس الذكاء:الكفاءة السيك

تػػـ حسػػاب ال بػػات لالختبػػارات الفرعيػػة المختمفػػة بطريقتػػي إعػػادة التطبيػػؽ والتجزئػػة ثبــات المقيــاس: 
النصفية المحسوبة بمعادلة ألفا كرونباخ  وتيير النتػائد إلػى أف المقيػاس يتسػـ ب بػات مرتفػ  سػواء 

 .ريتياردسوف -ة كودرعف طريؽ إعادة االختبار أو التجزئة النصفية باستخداـ معادل
الولى ىي صدؽ التمييػز العمػرى حيػث تػـ قيػاس مػف قػدرة طريقتيف ب بتـ الحسا: صدق المقياس

االختبارات الفرعية المختمفة عمى التمييز بيف المجموعات العمرية المختمفة وكانت الفروؽ جميعيا 
مقيػاس بالدرجػة الكميػة حسػاب معامػؿ ارتبػاط نسػب ذكػاء ال ي(  وال انية ىػ4942دالة عند مستوى )

 إلى ارتفاع مستوى صدؽ المقياس. حيث أيارت  لمصورة الرابعة
 اح ة(ب)إعداد/ ال    يرية:بالية والتعبمقياس مهارات المغة االستق (3)

ييػدؼ ىػذا المقيػاس إلػى تحديػد مسػتوي ميػارات المالػة االسػتقبالية والتعبيريػة  :المقيـاسالهدف من 
 لدى التالميذ ضعاؼ السم .

ـــاس:  ( بنػػػدًا مػػػوزع عمػػػى بعػػػديف أساسػػػييف )ميػػػارات المالػػػة 02يتكػػػوف المقيػػػاس مػػػف )وصـــف المقي
 االستقبالية  ميارات المالة التعبيرية( كاآلتي:

  االستقبالية المالة ميارات: الوؿ البعد

بنػػدًا  (11) ويتضػػمف  واسػػتيعابيا المالويػػة الرسػػائؿ اسػػتقباؿ عمػػى القػػدرة" بأنيػػا جرائيػػاً إ تعػػرؼ
 .صور بو( ب) والجزء  صور بدوف( )أ الجزء يفأجز  ىعمموزع 

 :يمي امك اسمقيال ىذا تضمنيا التي اليةباالستق المالة ميارات تمخيؤ ويمكف
 .سيطةبال التعميمات الطفؿ يذتنف -
 .المختمفة المالبس وقط  المألو ة اليياء عمى الطفؿ تعرؼ -
 . المن  لكممات الطفؿ  يـ -
 . والوقت المكاف عمى الةالد كمماتلم الطفؿ ـ ي -
 . صور خالؿ مف أحداث عمى الطفؿ تعرؼ -
 . والتفضيؿ الوصؼ لكممات الطفؿ  يـ -
 . نيةضمال لممجموعات الطفؿ ـ ي -
 . وصفيا خالؿ مف عمييا والتعرؼ يياءال اـدخستال الطفؿ  يـ -
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  التعبيرية المالة ميارات: يال ان البعد
 باسػتخداـ  كػارال بير عف والتع السمعية المعمومات استقباؿ عمى رةدالق" أنياب إجرائيا تعرؼ      
و بػ( ب) جػزءال  صػور بػدوف( أ) الجػزء بندًا موزع عمى جػزأيف:( 1۳) ويتضمف  "نطوقةمال اللفاظ
 .صور

 : ىيم كما المقياس ىذا تضمنيا التي التعبيرية المالة اراتمي تمخيؤ ويمكف
 . مألو ةال يياءال تسمية عمى الطفؿ قدرة -
 .بسيطة لجمؿ الطفؿ اـدتخاس -
 . ـاالستفيا ةالصي إجابة عمى الطفؿ قدرة -
 . يومية أحداث عف التعبير عمى الطفؿ قدرة -
 عة ضمنية.مجمو  لكؿ اليياء تسمية عمى الطفؿ قدرة -
 .يؿضالتفعف  عبيرالت عمى الطفؿ قدرة -
 .صحيح بيكؿ مةمج تكرار عمى الطفؿ قدرة -

 لممقياس:  ةكومتريالكفاءة السي
 :صدؽ المقياس)أ( 

عػػرض المقيػػاس  ػػي صػػورتيا االوليػػة بصػػدؽ المحكمػػيف وذلػػؾ  بصػػدؽ المحكمػػيف: لقػػد تػػـ حسػػا -
( محكمػًا مػف أسػاتذة الصػحة النفسػية 24يريػة عمػي )بالية والتعبم  تعريؼ الميػارات المالويػة االسػتق

 التي لـ تمؽ اتفاؽ. دعض البنو  ةية الخاصة  ولقد حذ ت الباح بوعمـ النفس والتر 

ـ مقيػاس ااسػتخدتػـ تـ اختبار صػدؽ ىػذه الداة بصػدؽ المحػؾ  حيػث صدؽ المحؾ الخارجي:  -
 (  حيػػػث كػػػاف معامػػػؿ االرتبػػػاط بػػػيف المقياسػػػيف1414  أسػػػامة النبػػػراوي)إعػػػداد:  الميػػػارات المالويػػػة

كمػا أنػو  وىػذا يػدؿ عمػى صػدؽ المقيػاس الحػالي (  4.42) مستوى داللة داؿ عند ( وىو4.632)
ضػعاؼ  يريػة لػدي التالميػذبالية والتعبمبرر عمى قياـ الباح ة بإعػداد مقيػاس الميػارات المالػة االسػتق

 السم .
تػػػـ حسػػػاب معػػػامالت االرتبػػػاط طريقػػػة االتسػػػاؽ الػػػداخمي لألبعػػػاد الساسػػػية مػػػ  الدرجػػػة الكميػػػة:  -

يريػػػػة بالية والتعبسػػػػتقبػػػػيف أبعػػػػاد مقيػػػاس ميػػػػارات المالػػػػة اال (Pearson)باسػػػتخداـ ممعامػػػػؿ بيرسػػػػوف 
  ببعضيا البعض مف ناحية  وارتباط كؿ بعد بالدرجة الكمية مف ناحية أخرى.

 (3جدوؿ )  
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 (12مصفو ة ارتباطات مقياس ميارات المالة االستقبالية والتعبيرية )ف = 
 انكهُح انثاوٍ األول أتعاد انمقُاس و

   - انهغح االستقثانُح 3

  - **2.846 انهغح انتعثُزَح 4

 - **2.897 **2.158 انذرجح انكهُح

( مما يدؿ عمى 4.42( أفَّ جمي  معامالت االرتباط دالة عند مستوى )3يتضح مف جدوؿ )
 باالتساؽ الداخمي.يرية بالية والتعباالستق مقياس ميارات المالةتمت  

 
 : بات المقياس)ب( 

َـّ ذلػػؾ بحسػػاب  بػػات طريقػػة إعػػادة التطبيػػؽ:  - مػػف يريػػة بالية والتعبمالػػة االسػػتقمقيػػاس ميػػارات التػػ
خػػالؿ إعػػادة تطبيػػؽ المقيػػاس بفاصػػؿ زمنػػي قػػدره أسػػبوعيف  وذلػػؾ عمػػى عينػػة التحقػػؽ مػػف الكفػػاءة 
السػػػػيكومترية  وتػػػػـ اسػػػػتخراج معػػػػامالت االرتبػػػػاط بػػػػيف درجػػػػات أطفػػػػاؿ عينػػػػة الكفػػػػاءة السػػػػيكومترية 

      (:0الجدوؿ ) ي  وبياف ذلؾ  (Pearson)باستخداـ معامؿ بيرسوف 
 (0جدوؿ )

 يريةبالية والتعبال بات بطريقة إعادة التطبيؽ  ي مقياس ميارات المالة االستق
 أتعاد انمقُاس و

معامم االرتثاط تُه انتطثُقُه األول 

 وانثاوً

مستىي 

 انذالنح

 2.23 2.176 انهغح االستقثانُح 3

 2.23 2.843 انهغح انتعثُزَح 4

 2.23 2.184 انذرجح انكهُح

( وجػػػود عالقػػػة ارتباطيػػػة دالػػػة إحصػػػائينا بػػػيف التطبيقػػػيف الوؿ 0يتضػػػح مػػػف خػػػالؿ جػػػدوؿ )
والدرجػػة الكميػػة  ممػػا يػػدؿ عمػػى  بػػات  يريػػةبالية والتعبمقيػػاس ميػػارات المالػػة االسػػتقوال ػػاني لبعػػاد 

 ومضعت مف أجميا.  ي  ويؤكد ذلؾ صالحيتيا لقياس السمة التالمقياس

َـّ حسػػاب معامػػػؿ ال بػػات لمقيػػػاس خ: طزَقةةح معامةةةم أنفةةةا   كزووثةةةا - الية بميػػارات المالػػػة االسػػػتقتػػػ
  ويتمتػ  بدرجػة مقبولػةكرونباخ لبعاد المقياس وكانت كؿ القػيـ  –باستخداـ معامؿ ألفا  يريةبوالتع

 :(2)الجدوؿ  يعالية مف ال بات  وبياف ذلؾ  

 (7جذول )

 كزووثاخ –تاستخذاو معامم أنفا  ُزَحثانُح وانتعثمهاراخ انهغح االستقمعامالخ ثثاخ مقُاس 

 كزووثاخ –معامم أنفا  أتعاد انمقُاس و

 2.154 انهغح االستقثانُح 3

 2.186 انهغح انتعثُزَح 4

 2.863 انذرجح انكهُح
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( أفَّ معػػامالت ال بػػات مرتفعػػة  ممػػا يعطػػى مؤيػػرنا جيػػًدا ل بػػات 2يتضػػح مػػف خػػالؿ جػػدوؿ )
 المقياس  وبناء عميو يمكف العمؿ بو.

عمػى  يريػةبالية والتعبمقياس ميارات المالػة االسػتققامت الباح ة بتطبيؽ طريقة التجزئة النصفية:  -
مػػف ضػػعاؼ السػػم   وتػػـ  تمميػػذ( 12ايػػتممت عمػػى ) يعينػػة التحقػػؽ مػػف الكفػػاءة السػػيكومترية التػػ

مػى  ـ تجزئتو إلى قسميف  القسـ الوؿ ايتمؿ عمى المفردات الفردية  وال انى ع  تصحيح المقياس
عمػػػى حػػػدة  وتػػػـ حسػػػاب معامػػػؿ االرتبػػػاط بطريقػػػة بيرسػػػوف  تمميػػػذالمفػػػردات الزوجيػػػة  وذلػػػؾ لكػػػؿ 

(Pearson)  بػػػيف درجػػػات المفحوصػػػيف  ػػػي المفػػػردات الفرديػػػة  والمفػػػردات الزوجيػػػة   كانػػػت قيمػػػة
   .براوف  ومعامؿ جتماف العامة لمتجزئة النصفية مرتفعة –ممعامؿ سبيرماف 
 (6جدوؿ )   

 يرية بطريقة التجزئة النصفيةبالية والتعببات مقياس ميارات المالة االستقممعامالت  
 جتمان سثُزمان   تزاون أتعاد انمقُاس و

 2.885 2.119 انهغح االستقثانُح 3

 2.188 2.959 انهغح انتعثُزَح 4

 2.184 2.972 انذرجح انكهُح

يريػػػػة بالية والتعبسػػػػتقمقيػػػػاس ميػػػػارات المالػػػػة اال( أفَّ معػػػػامالت  بػػػػات 6يتضػػػػح مػػػػف جػػػػدوؿ )
تتمت  بدرجة عالية مف ال بػات  ػي قياسػيا المقياس مما يدؿ عمى أف   الخاصة بكؿ بعد مف أبعاده

 .يريةبالية والتعبلميارات المالة االستق
 الصورة النهائية لممقياس وتفسير درجاته:

 يػتـ حيػث المالػة   يػـ ىعمػ التمميػذ قػدرة يـيتق ىو المطموب(: االستقبالية المالة ميارات) الوؿ البعد
 باإليػػارة ـيقػػو  مػػف ىػػو التمميػػذ ولكػػف  صػػورة أو كممػػة أي إلػػى اإليػػارة يػػتـ وال  تمميػػذال بسػػؤاؿ البػػدء
 واحد عمى  قط حصؿي الصحيحة التمميذ إجابة عند؛ و ابةجاإل عند المطموبة الصورة أو الكممة إلى

ذا درجة ( ۱)  . درجة( ۰) صفر عمى صؿيح يكؿ بأي يستجيب لـ أو صحيح بيكؿ جيبي لـ وات

 مػف التمميػذ قػدرة تقػدير  ػي الفػاحؤ عمػى ىنػا التقيػيـ يعتمػد(: التعبيريػة المالة ميارات) ال اني البعد
 قدرتػػو عنػػد درجػػة عمػػى التمميػػذ يحصػػؿ حيػػث نطقػػو  سػػالمة ومػػدى والتعبيػػر االسػػتجابة عمػػى وعدمػػ
  قػط يحصػؿ السػؤاؿ عمػى حةالصػحي التمميػذ إجابػة عنػد؛ و نطقو لسالمة أخرى ودرجة التعبير عمى
ذا  درجة( 2) واحد عمى صػفر  عمػى يحصػؿ يػكؿ بػأي يسػتجيب لػـ أو صػحيح بيكؿ يجيب لـ وات
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ذا درجػة ( 2) واحػد عمى يحصؿ والوضوح بالسالمة نطقو تمت  إذا  ـ. درجة( 4)  كػالـ يكػف لػـ وات
 . درجة( 4) رفص عمى يحصؿ النطؽ  ي سميـ التمميذ

 ىػو مجموعيػا ويكػوف م سال ضعيؼ التمميذ عمييا يحصؿ لتيا الدرجات تجم  النياية و ي
يريػػػة بالية والتعباالسػػػتق المالػػػة ميػػػارات مقيػػػاس درجػػػات وتتػػػراوح كمػػػو  المقيػػػاس عمػػػى التمميػػػذ درجػػػة

 : بيف ما السم  ضعاؼ لمتالميذ

 ويػػػلد السػػػم  ضػػػعيؼ التمميػػػذ أف وتعنػػػى المقيػػػاس  عمػػػى الػػػدرجات أقػػػؿ وىػػػي(  11 صػػػفر) -
 تطبيػػؽ  ػػي االسػػتمرار عػػف التوقػػؼ يػػتـ وأحيانػػاً   جػػداً  ضػػعيفةيريػػة بالية وتعبتقاسػػ لالويػػة ميػػارات

 يػػػتـ وىنػػػا المتكػػػررة  الخاطئػػػة جابػػػاتاإل أو بعػػػادال أحػػػد  ػػػي الػػػدرجات النخفػػػاض نظػػػراً  قيػػػاسمال
 والنطػؽ الحػروؼ مخػارج  ي يـيلد تكوفالميكمة قد  لف الدرجات  ىذه عمى الحاصميف استبعاد

 .مرتفعةـ وكال نطؽ اضطرابات يـيلد أي

-(13  02 )السػػم ضػػعيؼ  التمميػػذ أف تعنػػىو  المقيػػاس  عمػػى المتوسػػطة الػػدرجات تم ػػؿ وىػػي 
 حتػػاجتو  منخفضػػة ولكنيػػا اراتيػػم ويػػلد إنػػو أي متوسػػطة يريػػة بالية وتعباسػػتق لالويػػة ميػػارات ويػػلد

  ح نا.ب  ي المعنية ئةفال تعتبر الدرجات ىذه عمى والحاصميف تحسيف  إلى

- (06  68 )ويػلد السػم  ضػعيؼ التمميػذ أف نػيعوت  المقياس عمى الدرجات أعمى تم ؿ وىي 
 مػػا وىػػذا بالعػػادييف  مقارنػػة ولػػيس تػػوفئب مقارنػػة وذلػػؾ مرتفعػػةيريػػة بالية وتعباسػػتق لالويػػة ميػػارات

الية باالسػػتق المالػػة ميػػارات مػػف الدرجػػة ىػػذه إلػػى عينػػةالب الوصػػوؿ ووىػػ اليحػػالح نػػا ب ليػػوإ صػػبوي
 .يريةبوالتع

 يرية: بالية والتعبي لتحسين مهارات المغة االستقبرنامج التدريب( ال4) 
 اح ة(ب)إعداد/ ال                 

يريػػة مػػف خػػالؿ بالية والتعباالسػػتق اليػػدؼ العػػاـ والػػرئيس لمبرنػػامد ىػػو تحسػػيف ميػػارات المالػػة
الجمؿ وذلؾ مػف خػالؿ تدريب أ راد العينة عمى اكتساب الميارات المالوية ونطؽ الكممات والرقاـ و 

 التركيز عمى سماع الم يرات السمعية وتكرار نطقيا مرة أخرى.

يتم ؿ المحتوى  ي مجموعة الخبرات التي تيمؿ المعارؼ والميارات التي تقدـ الطفؿ ويق  و 
عمييا االختيػار والتػي يػتـ تنظيميػا و ػؽ نسػؽ معػيف ويجػدر بالباح ػة ىنػا أف تيػير إلػى أف اختيػار 
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امد وتنظيمػػػو  قػػػد راع  يػػػو التسمسػػػؿ والتكامػػػؿ  ػػػي إعطػػػاء الخبػػػرات  أي أف الخبػػػرات محتػػػوى البرنػػػ
 الالحقة تحدث تطورًا لمخبرات السابقة. 

تبنت الباح ة النظرية السموكية  ي إعدادىا لمجمسات وقد استفادت الباح ة مف النظرية عند و 
لنمذجػػػة  التكرار)الممارسػػػة(  ي  ابالمحاضػػػرة  التعزيػػػز االيجػػػا يػػػات م ػػػؿ:ناسػػػتخداميا لعػػػدد مػػػف الف

 المنزلي. بالدور  التالذية الراجعة  الواج بالتيكيؿ  التسمسؿ  لع

ت اسػػػبوعًيا  زمػػػف الجمسػػػة ا( جمسػػػ3( جمسػػػة بواقػػػ  )33ايػػػتمؿ البرنػػػامد التػػػدريبي عمػػػى )و 
  باإلضػػا ة إلػػى ًيا( دقيقػة  وقػػد اسػػتالرؽ تنفيػذ البرنػػامد أحػػد عيػر أسػػبوع04-34الواحػدة مػػا بػػيف )

 المتابعة بعد مرور ييريف مف انتياء الجمسات التدريبية.  جمسة

 خطوات البحث:تاسًعا: 
 .حثببيات التي تناولت متاليرات العمؿ مسح لمدراسات والبحوث السابقة والد -2
بالية اسػػػػتعراض التػػػػراث النظػػػػري والبح ػػػػي  ػػػػي مجػػػػاؿ ضػػػػعاؼ السػػػػم  وميػػػػارات المالػػػػة االسػػػػتق -1

 .والتعبيرية
  البرنػػػػامد بالية والتعبيريػػػػةمقيػػػػاس ميػػػػارات المالػػػػة االسػػػػتقتم مػػػػة  ػػػػي )إعػػػػداد أدوات الدراسػػػػة الم -3

 التدريبي(.
 .التأكد مف صدؽ و بات الدوات المستخدمة -0
 عمي أ راد العينة عبر المراحؿ التالية: حثبلبتطبيؽ أدوات ا -0

 .بالية والتعبيريةمقياس ميارات المالة االستقعمي  حثبالقياس القبمي لعينة ال -
 .بيةالمجموعة التجريؿ وذلؾ عبر تطبيؽ البرنامد التدريبي عمي مرحمة التدخ -
 .بالية والتعبيريةمقياس ميارات المالة االستقعمي  حثبالقياس البعدي لعينة ال -
 .بالية والتعبيريةمقياس ميارات المالة االستقعمي  بيةلممجموعة التجريالقياس التتبعي  -

 ساليب اإلحصائية المناسبة.المعالجة اإلحصائية لمبيانات باستخداـ ال -2
 استخالؤ وعرض النتائد ومناقيتيا وتفسيرىا. -6
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 عاشًرا: ا ساليب اإلحصائية المستخدمة:
تػػػـ إجػػػراء المعالجػػػة اإلحصػػػائية لمبيانػػػات التػػػي تػػػـ الحصػػػوؿ عمييػػػا بالسػػػاليب اإلحصػػػائية 

 التالية: 
 .اإلحصاء الوصفي المتم ؿ  ي المتوسطات واالنحرا ات المعيارية 

 ختبار "ويمكوكسوف" إليارات الرتب لمدرجات المرتبطة  لحساب الفرؽ بيف متوسطي رتب ا
 أزواج الدرجات المرتبطة. 

 ويتني لحساب الفرؽ بيف متوسطي رتب الدرجات المستقمة. -اختبار ماف 

 حث ومناقشتها:بالحادي عشر: نتائج ال
إحصائية بيف متوسػطي  ةدالل ينؤ الفرض عمى أنو: "توجد  روؽ ذات: نتائد الفرض الوؿ( 2)

مقيػػاس ميػػارات رتػػب درجػػات المجموعػػة التجريبيػػة والمجموعػػة الضػػابطة  ػػي القيػػاس البعػػدي عمػػى 
والختبػار صػحة ىػذا الفػرض تػـ اسػتخداـ ؛ لصػالح المجموعػة التجريبيػة" بالية والتعبيريةالمالة االستق

نتائد كما يوضحيا الجدوؿ التالي:اختبار "ماف ويتني" لمعينات المتساوية غير المرتبطة  وكانت ال
  

 (1جذول )  

 فٍ انقُاس انثعذٌ  دالنح انفزوق تُه متىسطٍ رتة درجاخ انمجمىعتُه

 ن انمجمىعح األتعاد
انمتىسظ 

 انحساتٍ

االوحزاف 

 انمعُارٌ

متىسظ 

 انزتة

مجمىع 

 انزتة
z انذالنح 

ح 
هغ

 ان
خ

را
ها

م

ُح
ثان

تق
س

ال
ا

 

 انجزء )أ(
 71.22 9.72 2.77 8.72 8 انتجزَثُح

4.972 2.23 
 43.22 5.72 2.17 7.31 8 انضاتطح

 انجزء )ب(
 71.22 9.72 3.27 34.72 8 انتجزَثُح

4.967 2.23 
 43.22 5.72 2.98 1.85 8 انضاتطح

انذرجح انكهُح 

 نهثعذ األول

 71.22 9.72 3.48 43.22 8 انتجزَثُح
4.938 2.23 

 43.22 5.72 2.89 35.22 8 انضاتطح

َح
ز

ثُ
تع

 ان
غح

انه
خ 

را
ها

م
 

 انجزء )أ(
 71.22 9.72 3.19 47.22 8 انتجزَثُح

4.881 2.23 
 43.22 5.72 4.51 36.22 8 انضاتطح

 انجزء )ب(
 71.22 9.72 3.43 37.55 8 انتجزَثُح

4.938 2.23 
 43.22 5.72 2.98 32.85 8 انضاتطح

انذرجح انكهُح 

 نهثعذ انثاوٍ

 71.22 9.72 4.88 62.55 8 انتجزَثُح
4.881 2.23 

 43.22 5.72 4.68 46.85 8 انضاتطح

 انذرجح انكهُح نهمقُاس
 71.22 9.72 5.66 83.55 8 انتجزَثُح

4.935 2.23 
 43.22 5.72 4.13 51.85 8 انضاتطح
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( بػػيف 4.42( وجػػود  ػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوي داللػػة )1يتضػػح مػػف الجػػدوؿ )
المجموعػػػة لصػػػالح  المقيػػػاسالبعػػػدي عمػػػي  القيػػػاسدرجػػػات أ ػػػراد المجمػػػوعتيف  ػػػي متوسػػػطي رتػػػب 

 الموجو.  التجريبية  وذلؾ يتـ قبوؿ الفرض

ميػػػارات المالػػػة لمبرنػػػامد  ػػػي نمػػػو  رغيػػػر المبايػػػ اإليجػػػابيتػػػدؿ ىػػػذه النتيجػػػة عمػػػي التػػػأ ير 
ضػعاؼ السػم    تالميػذلاإلي معر ة أ رىا عمػي  الذي ىدؼ البرنامد التدريبيبالية والتعبيرية االستق

 بالنظر إلي متوسػطات درجػات المجموعػة التجريبيػة ومتوسػطات درجػات المجموعػة الضػابطة  ػي 
القيػػػاس البعػػػدي نجػػػد أف متوسػػػطات درجػػػات المجموعػػػة التجريبيػػػة أعمػػػي مػػػف متوسػػػطات درجػػػات 

ميػػارات  الية بلمميػػارات المالويػػة )ميػػارات المالػػة االسػػتق الساسػػية البعػػادالمجموعػػة الضػػابطة  ػػي 
المجموعػػة التجريبيػػة الػػذيف تعرضػػوا  تالميػػذوذلػػؾ يتفػػوؽ  لممقيػػاس والدرجػػة الكميػػة  يريػػة(بالمالػػة التع

ممػػا  بالية والتعبيريػػةميػػارات المالػػة االسػػتقالمجموعػػة الضػػابطة  ػػي تالميػػذ لمبرنػػامد التػػدريبي عمػػي 
  وذلػػػؾ مػػػف يالتػػػدريب دمنتيجػػػة تعرضػػػيـ لمبرنػػابالية والتعبيريػػػة ميػػػاراتيـ المالويػػػة االسػػتقيعنػػي نمػػػو 

خالؿ توا ر مجموعة مف العناصر  ي البرنامد حيث اإلجراءات واالستراتيجيات والفنيات وأساليب 
الفنيػػػة  النيػػػطةوالخبػػػرات التػػػي تمقاىػػػا أ ػػػراد المجموعػػػة التجريبيػػػة  باإلضػػػا ة إلػػػي  كػػػرار المفظػػػيالت

مجموعػػػػة التجريبيػػػػة لجمسػػػػات والتدريبيػػػػة والتمييديػػػػة التػػػػي حا ظػػػػت عمػػػػي اسػػػػتمرار حضػػػػور أ ػػػػراد ال
البرنػػامد التػػدريبي  كمػػا نجػػد أنػػو لػػـ يظيػػر لػػدى أ ػػراد المجموعػػة الضػػابطة  ػػي القيػػاس البعػػدي أي 

  وىػػو مػػا كػػاف متوقػػ  حيػػث لػػـ يتمقػػى أ ػػراد ىػػذه بالية والتعبيريػػةميػػاراتيـ المالويػػة االسػػتقتحسػػف  ػػي 
ذا يؤكػد ال ػر اإليجػابي لمبرنػامد المجموعة أي تدريب أ نػاء تطبيػؽ جمسػات البرنػامد التػدريبي  وىػ

  راد المجموعة التجريبية.لبالية والتعبيرية ميارات المالة االستقالتدريبي عمى 

ال توجػػػػد  ػػػػروؽ ذات داللػػػػو إحصػػػػائية بػػػػيف يػػػػنؤ الفػػػػرض عمػػػػى أنػػػػو: ": نتػػػػائد الفػػػػرض ال ػػػػاني( 1)
مقيػػػاس عمػػػى  متوسػػػطي رتػػػب درجػػػات أ ػػػراد المجموعػػػة التجريبيػػػة  ػػػي القياسػػػيف البعػػػدي والتتبعػػػي

والختبػار صػحة ىػذا الفػرض تػـ اسػتخداـ اختبػار ويمكوكسػوف ؛ "بالية والتعبيريػةميارات المالة االستق
 لمعينات المرتبطة والمتساوية  ويتضح ذلؾ  ي الجدوؿ التالي:

 (9جذول )                                              
 نتجزَثُح فٍ انقُاسُه انثعذٌ وانتتثعٍ دالنح انفزوق تُه متىسطٍ رتة درجاخ انمجمىعح ا

 انقُاس ن األتعاد
انمتىسظ 

 انحساتٍ

االوحزاف 

 انمعُارٌ
 انعذد اإلشاراخ

 متىسظ

 انزتة

مجمىع 

 انزتة
 انذالنح zقُمح 

ها
م

را خ  هغ
ان

ج  ال
ا س تق تان َح

 

 2.819 2.636 8.22 4.22 5 - 2.77 8.72 انثعذٌ 8انجزء 
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 انقُاس ن األتعاد
انمتىسظ 

 انحساتٍ

االوحزاف 

 انمعُارٌ
 انعذد اإلشاراخ

 متىسظ

 انزتة

مجمىع 

 انزتة
 انذالنح zقُمح 

 )أ(
 3.43 8.81 انتتثعٍ 8

+ 

= 

4 

3 

 غُز دانح 9.22 6.72

انجزء 

 )ب(

 - 3.27 34.72 انثعذٌ 8

+ 

= 

5 

5 

2 

5.22 

6.22 

9.22 

34.22 2.555 
2.159 

 3.51 34.81 انتتثعٍ 8 غُز دانح

انذرجح 

انكهُح 

نهثعذ 

 األول

 3.48 43.22 انثعذٌ 8
- 

+ 

= 

3 

5 

4 

4.72 

4.72 

4.72 

1.72 
3.222 

2.531 

 3.25 43.55 انتتثعٍ 8 غُز دانح

َح
ز

ثُ
تع

 ان
غح

انه
خ 

را
ها

م
 

انجزء 

 )أ(

 - 3.19 47.22 انثعذٌ 8

+ 

= 

5 

5 

2 

6.22 

5.22 

34.22 

9.22 2.555 
2.159 

 7.81 45.31 انتتثعٍ 8 غُز دانح

انجزء 

 )ب(

 - 3.43 37.55 انثعذٌ 8

+ 

= 

5 

5 

2 

4.72 

6.72 

1.72 

35.72 2.869 
2.738 

 4.78 37.81 انتتثعٍ 8 غُز دانح

انذرجح 

انكهُح 

نهثعذ 

 انثاوٍ

 4.88 62.55 انثعذٌ 8
- 

+ 

= 

5 

5 

2 

5.55 

5.81 

32.22 

33.22 
2.328 

2.937 

 1.15 58.85 انتتثعٍ 8 غُز دانح

انذرجح انكهُح 

 نهمقُاس

 - 5.66 83.55 انثعذٌ 8

+ 

= 

5 

5 

2 

5.31 

5.85 

9.72 

33.72 2.432 
2.855 

 1.69 82.31 انتتثعٍ 8 غُز دانح

( أنو ال توجد  روؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متوسػطي رتػب درجػات 6يتضح مف الجدوؿ )
أي أنػػو يوجػػد تقػػارب بػػيف المقيػػاس  أ ػػراد المجموعػػة التجريبيػػة  ػػي القياسػػيف البعػػدي والتتبعػػي  ػػي 

يػػتـ قبػػوؿ متوسػػطي رتػػب درجػػات أ ػػراد المجموعػػة التجريبيػػة  ػػي القياسػػيف البعػػدي والتتبعػػي  وذلػػؾ 
 الفرض الصفري.

بالية عمػػي ميػػارات المالػػة االسػػتق دلمبرنػػام يال ػػر اإليجػػابوتػػدؿ ىػػذه النتيجػػة عمػػي اسػػتمرارية 
لػدي أ ػراد المجموعػػة التجريبيػة حتػي بعػػد نيايػة البرنػامد بفتػػرة زمنيػة )يػيريف(   بػػالنظر  والتعبيريػة

الميػارات عدي والتتبعػي عمػي أبعػاد إلي متوسطي درجات أ راد المجموعة التجريبية  ي القياسيف الب
نجػد أف الفػروؽ  لممقيػاسوالدرجة الكمية  يرية(بالية  ميارات المالة التعبالمالوية )ميارات المالة االستق

عمػػي ميػػارات المالػػة  دلمبرنػػام يال ػػر اإليجػػاببينيمػػا غيػػر دالػػة  وىػػذا يعنػػي التأكػػد مػػف اسػػتمرارية 
 الىػػػداؼلمتابعػػػة  وبػػػذلؾ يكػػػوف قػػػد حقػػػؽ البرنػػػامد أحػػػد إلػػػي مػػػا بعػػػد  تػػػرة ا بالية والتعبيريػػػةاالسػػػتق

الرئيسػػية لػػو  حيػػث أف اليػػدؼ مػػف إجػػراء م ػػؿ تمػػؾ البػػرامد لػػيس مػػا يطػػرأ مػػف تاليػػرات مؤقتػػة  ػػي 
المختمفة  ـ ال تمبث أف تنطفئ وكأف ييئًا لـ يكف  بؿ أف المطمػوب  ػي  والمالوية الجوانب المعر ية

بعد توقؼ الفنيات والتػدريبات والخبػرات التػي كػاف يتمقاىػا  م ؿ ىذه البرامد ىو أف يظؿ أ رىا حتي
 ػي إجػراء  الساسيةال راد أ ناء جمسات البرنامد وحتي بعد انتياء صمة الباح ة بيـ   مف المور 
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م ؿ تمؾ البرامد ىو التأكد مف استمرار  اعميتيػا مػ  أ ػراد المجموعػة التجريبيػة بعػد توقػؼ جمسػات 
الذي يجعمنا ن ؽ أف أ راد المجموعة التجريبية قد استخدموا جمي  الساليب  تطبيؽ البرنامد  المر

والفنيات المختمفة التي تعمموىا  ي مواقؼ حيػاتيـ  المػر الػذي يعطينػا مبػررًا لمحاولػة تطبيػؽ تمػؾ 
البػػرامد عمػػي أكبػػر قػػدر ممكػػف مػػف الطفػػاؿ والمػػراىقيف السػػيما ضػػعاؼ السػػم  مػػنيـ  وعمػػي وجػػو 

 .بالية والتعبيريةمياراتيـ المالوية االستقيعانوف مف انخفاض  التحديد الذيف

 مناقشة النتائج:

لمفػػػروض مجتمعػػػة معػػػًا وذلػػػؾ لمحكػػػـ عمػػػي مػػػدي  عاليػػػة  بالنسػػػبةتػػػـ مناقيػػػة نتػػػائد الدراسػػػة 
التػػدريبي بصػػورة عامػػة  ػػي تحقيػػؽ اليػػدؼ الػػذي ٌأعػػد مػػف أجمػػو ومػػدي تػػأ يره  ػػي تحسػػيف البرنػػامد 

لػدي أ ػراد المجموعػة التجريبيػة  ومػف  ػـ اسػتمرار أ ػر التحسػف  يريػةبلية والتعابميارات المالػة االسػتق
بما ييير إلي  اعمية البرنامد عمػي المػدي البعيػد  وأف ىػذه  يريةبالية والتعبميارات المالة االستق ي 

النتػػائد ال ترجػػ  إلػػي الصػػد ة حيػػث أف مجمػػوعتي الدراسػػة )التجريبيػػة والضػػابطة( متكا ئتػػاف قبػػؿ 
البرنػػػػامد  ػػػػي )النػػػػػوع والوضػػػػ  الدراسػػػػي والعمػػػػر الزمنػػػػػي والػػػػذكاء والمسػػػػتوي االجتمػػػػػاعي تطبيػػػػؽ 

( كمػػا تػػـ تفصػػيؿ االسػػتقبالية والتعبيريػػة االقتصػػادي وال قػػا ي ودرجػػة الفقػػد السػػمعي وميػػارات المالػػة
ي  ذلؾ سابقًا  وبذلؾ ترج  ىذه النتائد إلي تأ ير البرنامد بمكوناتو وتحديد أىداؼ البرنامد التدريب

واختيار محتوي مالئـ و نيات وأنيطة ووسائؿ وأدوات تقويـ  تمؾ العناصر تتناسب م  خصػائؤ 
 ضعاؼ السم  وحاجاتيـ المعر ية والمالوية. لتالميذ ا

قػػػد يرجػػػ  ىػػػذا التحسػػػف إلػػػي قيػػػاـ البرنػػػامد عمػػػي التػػػدريب الفػػػردي الػػػذي يراعػػػي القػػػدرات و 
إلػي أعمػي مسػتوي  ػي كػؿ ميمػة عمػي  الخاصة بكؿ طفؿ  حيػث يتػدرب الطفػؿ مػف أبسػط مسػتوي

مكاناتػػو بيػػكؿ ذاتػػي  باإلضػػا ة إلػػي تقػػديـ معػػززات متنوعػػة وتالذيػػة راجعػػة مسػػتمرة  حسػػب قدراتػػو وات
بعد كؿ محاولػة  ممػا يحفػز الطفػؿ عمػي االسػتمرار  ػي الداء عمػي الميػاـ التدريبيػة وعػدـ اليػعور 

كماؿ الجمسة حتي النياية وتحقيؽ اليدؼ مف الج  مسة.بالممؿ  وات

 The السػموكي كما أف البحػث الحػالي تنػاوؿ المػدخؿ التػدريبي القػائـ عمػي المػدخؿ الكمػي

“top-down” approach ضعاؼ السم    تالميذة  ي حالة الوىو مف المداخؿ الفاعمة والمناسب
اسػػػتخداـ البػػػرامد التربويػػػة الخاصػػػة لتػػػدريب االنتبػػػاه السػػػمعي  الػػػذاكرة  المالػػػة  والوظػػػائؼ كػػػذلؾ و 

عمػي التػدخالت التدريبيػة لتحفيػز القػدرات العقميػة العميػا )لالػة  ذاكػرة  انتبػاه(  وىػو مػا ر ية  واالعتماد المع
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بعػػد حصػػوليـ عمػػي  يػػنعكس عمػػييـ  ػػي تحسػػف القػػدرات المالويػػة والمعر يػػة والعقميػػة والتحصػػيؿ االكػػاديمي
 .(Sampayo-Vargas, etal.,2013)جمسات التدريب السمعي 

 .Talebi, etalئد تتفػػػؽ مػػػ  نتػػػائد العديػػػد مػػػف الدراسػػػات م ػػػؿ ىػػػذه النتػػػاقػػػد جػػػاءت و 

(2015); Tawik, etal. (2015); Loo, etal. (2016); Oraky, etal. (2017); 

Brasil& Schochat (2018); Tuz, etal. (2021); . 

 ما يمي:بحث يمكف التوصية ب ي ضوء نتائد ال حث:بالثاني عشر: توصيات ال

يػكؿ صػاـر  إذ أف ىػذا السػموؾ يػؤدي إلػي بار الطفػؿ عمػي التصػحيح بػعػدـ إجبإرياد السػر  -
صػػراره عمػػي الخطػػأ   عنػػد سػػماع الطفػػؿ ينطػػؽ كالمػػًا مػػا   بطريقػػة خاطئػػة يجػػبعنػػاد الطفػػؿ وات

ي  أو بنطقيػػػػا الصػػػػحيح دوف تػػػػو بعمػػػػي أ ػػػػراد السػػػػرة أف يعيػػػػدوا عمػػػػي مسػػػػام  الطفػػػػؿ الكممػػػػة 
 الضالط عميو.

ريػادية وتدريبيػةتأىيميػة و صائييف عمى كيفية إعػداد بػرامد الخالمعمميف والموجييف و  تدريب  -   ات
 ات المعر ية والمالوية لدى التالميذ ضعاؼ السم .بعمي االضطرا بوالتي تتصدي لمتالم

سواء كانت رياضية إتاحة الفرصة لمتالميذ ضعاؼ السم  لممارسة النيطة واليوايات المختمفة  -
 التمميذ. إيجابي عمي أو تعميمية أو تر ييية لما ليا مف تأ ير

 حوث المقترحة:بالثالث عشر: ال
التالميػػػذ  ىلػػػد الميػػػارات المالويػػػةلتنميػػػة  التػػػدريب عمػػػى نظريػػػة الػػػذكاءات المتعػػػددة اعميػػػة  -

 .ضعاؼ السم 

الية بي الكترونػػػي قػػائـ عمػػي المػػػدخؿ القصصػػي لتنميػػة ميػػػارات المالػػة االسػػػتقبرنػػامد تػػدريب -
 يرية لدى التالميذ ضعاؼ السم .بوالتع

عض العمميػات بدراسة تحميمية لمميارات المالوية لدى المراىقيف ضعاؼ السم  وأ رىا عمي  -
 المعر ية الخرى.

 قائمة المراجع: 
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(. برنػػامد تػػأىيمي تخػػاطبي لتنميػة ميػػارات التواصػػؿ المالػػوي 1412أبػو بكػػر عبػػد الػػرحيـ عػزازي ) -
رسػػػالة زارعػػػي القوقعػػػة. المفظػػػي وأ ػػػره  ػػػي الحػػػد مػػػف بعػػػض الميػػػكالت السػػػموكية لػػػدى الطفػػػاؿ 

   كمية عمـو ذوي االحتياجات الخاصة  جامعة بني سويؼ.دكتوراه

زراعػػػة القوقعػػػة اإللكترونيػػػة لألطفػػػاؿ الصػػػـ: الػػػدليؿ العممػػػي لآلبػػػاء  (.1424أحمػػػد نبػػػوي عبػػػده ) -
 . عماف: دار الفكر.والمعمميف

. عمػػاف: 1. طلمعر ػػي لمطفػػؿالنمػػو المالػػوي وا(. 1423أديػػب عبػػدان النوايسػػة  إيمػػاف القطاونػػة ) -
 مكتبة المجتم  العربي لمنير والتوزي .

(.  اعميػػة برنػػامد قػػائـ عمػػى أنيػػطة المفػػظ المػػنالـ لتنميػػة الميػػارات 1414أسػػامة عػػادؿ النبػػراوي ) -
  كميػػػة التربيػػػة لمطفولػػػة المبكػػػرة  جامعػػػة رسػػػالة دكتػػػوراهالمالويػػػة لػػػدى الطفػػػاؿ ضػػػعاؼ السػػػم . 

 القاىرة.

اإلريػػػاد النفسػػػي المدرسػػػي: (. 1442زيػػػز البػػػبالوي  أيػػػرؼ محمػػػد عبػػػد الحميػػػد )ييػػػاب عبػػػد العإ -
 . القاىرة: دار الكتاب الحديث.استراتيجية عمؿ الخصائي النفسي المدرسي

(.  اعميػػة برنػػامد لمتػػدخؿ المبكػػر  ػػي تنميػػة الػػوعي الفونولػػوجي وأ ػػره 1426جمػػاؿ محمػػد حسػػف ) -
  كميػػة التربيػػة  رسػػالة دكتػػوراهطفػػاؿ ضػػعاؼ السػػم .  ػػي تحسػػيف مسػػتوى المالػػة التعبيريػػة لػػدى ال

 جامعة بني سويؼ. 
. القػاىرة: دار قبػاء عمػـ نفػس النمػو(. 1421حسف مصطفى عبػد المعطػي  ىػدى محمػد قنػاوي ) -

 لمطباعة والنير.

(.  عاليػػػة برنػػػامد تػػػدريبي لمػػػذاكرة العاممػػػة السػػػمعية لزيػػػادة الحصػػػيمة 1426سػػػارة نػػػاجي محمػػػود ) -
 كمية التربية  جامعة الزقازيؽ. رسالة ماجستير ي الطفاؿ زارعي القوقعة. المالوية لد

. عمػاف: دار 1. طاضطرابات النطؽ والكالـ  التيخيؤ والعالج(. 1420سعيد كماؿ العزالي ) -
 المسيرة لمنير والتوزي .

 .2. طسػػػيكولوجية ذوي االحتياجػػػات الخاصػػػة وتػػػربيتيـ (.1444عبػػػد المطمػػػب أمػػػيف القريطػػػي ) -
 القاىرة: دار الفكر العربي.
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  المجمػػس مجمػػة الخطػػوةنموىػػا السػػميـ وتنميتيػػا.  -(. لالػػة أبنائنػػا 1443ليمػػى أحمػػد كػػـر الػػديف ) -
   يوليو  القاىرة.14العربي لمطفولة والتنمية  ع

. كميػة التربيػة: مقياس المسػتوى االجتمػاعي ال قػا ي(. 1426محمد أحمد سعفاف  دعاء خطاب ) -
 زيؽ.جامعة الزقا

بينيػػو  -مقيػػاس  سػػتانفورد(. 1422محمػػود أبػػو النيػػؿ  محمػػد طػػو  عبػػد الموجػػود عبػػد السػػمي  ) -
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