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 جمةل علوم 

 ذوى الاحتياخات اخلاصة
واللغة  فاعليةبرانمج تدرييب لتحسني بعض همارات اللغةالاس تقبالية

التعبريية دلى عينةمن الاطفال ضعاف السمع بفصول ادلمج ابملرحةل 

 الابتدائية
رشاف  ا 

 أ .د / عىل س يد عبداجلليل   أ .د / سلامين محمد سلامين                       

     املناجه رئيس قسم و أ س تاذ املناجه و طرق التدريس   و رئيس قسم عمل النفس الرتبوي     أ س تاذ الصحة النفس ية

 خامعة أ س يوط  –ية الرتبية لك                     خامعة بين سويف                –لكية الرتبية .      

 د / وليد فاروق حسن 

 اضطراابت اللغة والتخاطب مدرس

 خامعة بين سويف -لكية علوم ذوي الاحتياخات اخلاصة 

عداد  ا 

 هريمني عطيه منصور حندي

 ابحثة ماحس تري بقسم اضطراابت اللغة و التخاطب
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 :الدراسة مستخلص
 

 قائـ عمى النظرية السموكية برنامج تدريبيتيدؼ الدراسة الحالية إلى التحقؽ مف فاعمية 
ؿ ضعاؼ السمع لتحسيف بعض ميارات المغة االستقبالية والمغة التعبيرية لدي عينة مف االطفا

( طالب، تراوحت أعمارىـ  01بفصوؿ الدمج بالمرحمة االبتدائية، وبمغت عينة الدراسة النيائية ) 
(  كما  32.730سنوات ( و انحراؼ معياري )  7( سنوات بمتوسط  )  8 – 6الزمنية ما بيف ) 

متوسط ذكاء بينيو، ب –( عمى مقياس ستانفورد  011 – 81تراوحت نسب ذكائيـ في المتوسط ) 
( درجة يعانوف مف اضطرابات في فيـ المغة االستقبالية ونطؽ المغة التعبيرية . استخدمت  91) 

الدراسة المنيج شبو التجريبي، واعتمدت الدراسة عمى التصميـ التجريبي ذي المجموعة الواحدة، 
قنيف محمود ابو بينو لمذكاء الصورة الخامسة ت –واشتممت أدوات الدراسة عمى مقياس ستانفورد 

(، ومقياس المغة إعداد أبو حسيبة، واستمارة دراسة الحالة، والبرنامج التدريبي إعداد 3100النيؿ )
( لمدة شيريف، واساس البرنامج ومقياس المغة إعداد ابو حسيبة ، 54الباحثة ومدة كؿ جمسة )

( بيف  1.14)  كشفت نتائج الدراسة عف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
متوسطي رتب نتائج التطبيؽ القبمي والبعدي في ميارات المغة االستقبالية والتعبيرية لدى األطفاؿ 
ضعاؼ السمع بفصوؿ الدمج لصالح التطبيؽ البعدي، بينما ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية 

يرية لدى االطفاؿ ضعاؼ بيف التطبيقيف البعدي والتبعي في ميارات المغة االستقبالية والمغة التعب
 السمع بفصوؿ الدمج )بعد شيريف مف انتياء البرنامج (.

 :  الكممات المفتاحية

االطفاؿ ضعاؼ  -الدمج  فصوؿ -ميارات المغة االستقبالية والمغة التعبيرية  ،برنامج تدريبي
 فصوؿ الدمج. -السمع 
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Abstract: 

The current study aims to verify the effectiveness of a training program 

based on behavioral theory to improve some receptive language skills and 

expressive language among a sample of hearing-impaired children in the 

integration classes at the primary stage, and the final study sample 

amounted to (10) students. Their chronological ages ranged between (6-8) 

years, with an average of (7 years) and a standard deviation of (23.721), 

and their average IQ ranged between (80-100) on the Stanford-Binet 

scale, with an average intelligence of (90) degree with disorders in 

understanding the receptive language and the pronunciation of expressive 

language. The study used the quasi-experimental approach, and the study 

relied on a one-group experimental design, and the study tools included 

the Stanford-Binet Scale of Intelligence, the fifth picture, codification of 

Mahmoud Abu El-Nile (2011). The language scale prepared by Abu 

Hasiba, the case study form, and the training program prepared by the 

researcher, and the duration of each session (45) for a period of two 

months, and the basis of the program and language scale prepared by Abu 

Hasiba. The results of the study revealed statistically significant 

differences at the level of significance (0.05) between the average ranks of 

results The pre and post application in the receptive and expressive 

language skills of the hearing impaired children in the integration classes 

in favor of the post application. While there are no statistically significant 

differences between the post and dependent applications in the receptive 

and expressive language skills of hearing impaired children in the 

integration classes (two months after the end of the program). 

Keywords: Training program, receptive language skills and expressive 

language - integration classes - hearing impaired children - integration 

classes 
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 :اواًل: المقدمة

ة أدا ىيو ، وقةػػػػغة المنطػػػػػػػػػموقات، بالمػػػػػػػػػػػائر المخػػػػػػمؽ اهلل االنساف وميزه عف سػػػػػػػػخ لقػػػػػػد
و وسيمة التواصؿ االجتماعي فيما بينيـ وسيمتيـ وتفردىـ،  ومصدر قوتيـ، لمتواصؿ فيما بينيـ

ية،، و لذا تعد المشكالت المغوية التي قد يتعرض ليا الكتساب الميارات االجتماعية و االكاديم
االنساف مف أكثر المشكالت التي تحوؿ دوف تحقيؽ أىدافو االجتماعية و التعميمية و التحصيمية، 
و مف الفئات التي تعاني مف تمؾ المشكالت الطالب ضعاؼ السمع، ولذا يعد الدمج التعميمي ليـ 

الحكومية بارقو أمؿ ليـ مف أجؿ تجاوز تمؾ المشكمة ولذا  في فصوؿ الطالب العادييف بالمدارس
وجب عمينا التطرؽ لتمؾ المشكمة و ليس ىذا فحسب بؿ كاف مف الضروري التطرؽ إلى النظريات 
العممية التي تفسر اكتساب المغة ومف تمؾ النظريات التي تـ االستناد إلييا في ىذه الدراسة 

النظري لبرنامج الدراسة، والتي تطرقت إلى المغة االستقبالية  النظرية السموكية التي تمثؿ األساس
و التعبيرية باعتبارىما مف الميارات المغوية اليامة والضرورية ليؤالء الطالب و خاصة في 
المرحمة العمرية التي تمثؿ االساس الكتساب ميارات المغة االستقبالية والتعبيرية والتي ىي بمثابة 

لية، و مما يعطى االىمية القصوى لمغة عامة و ميارتي المغة االستقبالية متغيرات الدراسة الحا
  والتعبيرية 
مع، ػػػيستقبميا عبر الحواس ) الس التيإدراؾ االنساف لعالمو مف المعمومات  اعتماد 

ـ عنو ػػػالحواس ينج تمؾاكثر مف  واحدة أو فيخمؿ  إيوالممس( وحدوث  وؽ،تذوال ـ،ػػالش ،رالبص
ىنا عمى عجز حاسة  االىتماـوينصب في حياتو وتعاممو مع المجتمع المحيط بو، بات و ػػػػػصع

 ىامًا فيالف السمع يمعب دورًا ، صعوبات عديدة ود الىػػػػالسػػػػمع عف القياـ بدورىا. فيذا العػػػجز يق
ف يتعرض أأنواع الفقداف الحسى الذى يمكف   أشد مف السمعيداف ػػػػػو لذا يعد الفق، نمو االنساف
و ىي حاسة  واحده مف أىـ الحواس االساسية فيبذلؾ يعانى مف قصور أو خمؿ  ألنو لو االنساف

، والتي تعد بمثابة وسيمة اتصالو بالعالـ اء وتكػػػػويف الشخصيةػبن فيتمعب دورًا ىامًا  التي السمع
رد االولية ػػػػتمثؿ وسيمة الف عامة، والتي غةػػػػػػالم اكتسابـ ػػػػػفعف طريقيا يتالخارجي المحيط بو 

 . مف البيئة المحيطة بو ىـ وسائؿ اكتساب الخبرات و تنميتياأخريف وبفقدىا يفقد تفاعؿ مع اآلػػػػػلم
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 ثانيًا: مشكمة الدراسة: 
الحكومية بالمرحمة  بعض المدارس في اجتماعية كأخصائية عمؿ الباحثةمف خالؿ 

 :االتي الحظت الباحثة بشكؿ مبدئيتخاطب ( و مراكز التربية الخاصة )ال االبتدائية
عامة و أقرانيـ مف التالميذ يذات العمرة  ضعؼ التواصؿ بيف ىؤالء التالميذ والمعمميف -0

 .العمرية و التعميمية
معيف الاستخداـ مف األدوات االساسية و مف وسائؿ االتصاؿ االساسية ليؤالء التالميذ   -3
 سمعي .ال
مقارنة بأقرانيـ و يظير ذلؾ مف خالؿ مستوي  ي لدى ىؤالء التالميذضعؼ المحصوؿ المغو  -2

 .التواصؿ فيما بينيـ
االجتماعية فيما بينيـ و بيف اصدقائيـ و كذلؾ ضعؼ مستوى المشاركة ضعؼ العالقات  -5

 .االجتماعية
يؼ ػػػػػػعؿ ضػػػػػؿ المعػػاؽ سمعيًا بصػػػفة عامة، والطفػػية الطفػػػػاالىتماـ بشخصيعد  ذاػػػلو 

 بذويالعناية ة ػػػمع بصفة خاصػة موضوعًا حيويًا لمغاية. ولذلؾ أخذت المجتمعات المعاصر ػػػػػػػػػالس
. وبذلت الييئات والمنظمات االنسانية معاناتيــ لمتخفيؼ مف ػػػاالعاقة السمػػػعية واألخػػػذ بيدى

 (. 3100،  ةالجوالد ).حةػػػػثر صػػػػػػكأعاقة وتوفير ظروؼ سبيؿ الػحػػػد مف اإل فيجػػيودًا مكثفة 
د يصاب بيا االنساف، حيث ػػػعبة التي قػػػػػػاقات الصػػػػػػف اإلعػاقة السمعية مػػتعد اإلعو 

بالتالي ويصبح  الكثير منيا ال يفيـ المختمفة ولكنو مف المثيرات يشاىد االنساف األصـ عديداً 
عدـ  تمثؿ اإلعػػػػاقةالنفسي، ف باإلحباط يصيبوأف  وىو ما يمكف ،ليا االستجابةغػػير قادرًا عمى 

 قدرة الفرد عمى استخداـ حاسة السمع بشكؿ وظيفي في عممػػػية التعػػػػػػػػمـ  والتوافؽ مع المجتمع.
مع بفصوؿ الدمػػػج ػػػطرؽ الى ضعاؼ السػػػػومف ىذا المنطمؽ كاف مف الضػػػروري الت

 ستقبالية والتعبيرية ( بشكؿ خاص.كؿ عاـ والميارات المغوية ) االػػػبش
التالي ذكرىا في الجزء  الع عمى الدراسات السابقةػػػػاالط إلى ثةػػػػالباح دعىما وىذا 

ستقبالية والتعبيرية ميارات المغة اال فػػػػػيعؼ ػػػػػناؾ ضػػػػاكدت أف ى التي الخاص بيا مف الدراسة
 كشفية.مف الدراسات الة ػػػػػػػذه الدراسػػػػػىتعد  و ،يفػػػػالمدمج ضعاؼ السمع يذػػػػػلدى التالم

ضعاؼ  دى االطفاؿػػػػبير لػػػػػػوالتع االستقباؿيارات ػػػي في مػػػػػناؾ تدنػػػػػمما سبؽ يتضح أف ى
ىػػػػػػذا المنطمػػػػؽ جػػػػػػػاء اىتماميػػػػا بيػػػػذه  ومػػػف .ه الدراسػػػػػػػػػػػػةثة بيػػػذػػػػػػػالباح أدى إلػػػى قيػػػػاـممػػػػا  السػػػمع 
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 تدريبي قائـ عمػى النظريػة السػموكية جػػػػبرنام بو التجريبية في محاولة لمتحقؽ مف فاعميةالدراػسػػػػػة ش
 ،فاؿ ضػػعاؼ السػػمع بفصػػوؿ الػػدمجػػػػػػػػػػلػػػػػػػػدى األط يريةػػػػػػسػػتقبالية والتعبغة االػػػػػػػيارات المػػػػػػلتحسػػيف م
كؿ ػػػػػػػػػػػػػ، والتػػػأثير بشسػػػةتحسػػػيف ميػػػارات المغػػػة االسػػػتقبالية و التعبيريػػػة لػػػدى عينػػػة الدرا فػػػييسػػػاىـ 
، ويتمثػػؿ فػػي السػػؤاؿ الرئيسػػي التػػالي: مػػا مػػدى فاعميػػة قػػدرتيـ عمػػى التفاعػػؿ والتواصػػؿ فػػيإيجػػػػابي 

البرنػػامج التػػدريبي لتحسػػيف بعػػض ميػػارات المغػػة االسػػتقبالية والمغػػة التعػػػػػػبيرية لـطػػػػػػػػفاؿ ضػػػػػػػػػعاؼ 
 ية. السػػمع بفصوؿ الدمج في المرحمة االبتدائ

 :التالية األسئمة منو ويتفرع
فاؿ ػػػػطبيرية لدى األػػػػػػػػػػػتنمية ميارات المغة االستقبالية والمغة التع في التدريبيج ػػػػالبرنام رػػػما أث -0

 ضعاؼ السمع بفصوؿ الدمج ؟ 
دى ػػػػبيرية لػػػػػة التعغة االستقبالية والمغػػػػػػػػػػالم اراتػػػػتنمية مي في التدريبير البرنامج ػػػما أث -3
 .فاؿ ضعاؼ السمع بفصوؿ الدمج بعد انقضاء فترة زمنية مدتيا شيريفػػػػطاأل

 دراسة:ال ثالثًا: ىدف
ىدفت الدراسة الحالية إلى: التحقؽ مف فاعمية البرنامج التدريبي القائـ عمى النظرية السموكية  

طفاؿ ضعاؼ السمع بفصوؿ الدمج بالمرحمة لتحسيف ميارات المغة االستقبالية و التعبيرية لدى األ
 االبتدائية ومدى استمراريتو.

 : دراسةأىمية الرابًعا: 
ستقبالية والتعبيرية، ميارات المغة اال تحسيفية الدراسة الحالية في التركيز عمى ػػػتكمف أىم

ف ػػػػػػم التالميذؤالء ػػػػػػػى يعانيورًا لما ػػػػػػػػونظ ،وؿ الدمجػػػػػلدى عيػػنة مف األطفاؿ ضعاؼ السمع بفص
ستقبالية مي ونقص الميارات المغوية االػػػكادي، واألاالجتماعيؿ ػػػػػمشػػػػكالت تتعػػمؽ بصػػػػػػػحة التواص

 دـ نجاح يالقيو األطفاؿ ذوي االضطراباتػوما ينتػج عنو مف إحباط، وع لدييـ، والتعبيرية السمػػػيمة
كاديمي بصورة خريف، وعدـ القدرة عمى التعمـ األالتواصؿ مع اآلنتيجة لسوء االتصاؿ و ، المغوية
لتنمية  تربػػػػػػػػويؽ تصميـ برنامج ػػوتعد ىذه الدراسة محاولة لتحقيؽ ىذا اليدؼ عف طري ،حةػػػصحي

 ستقبالية والتعبيرية لدى األطفاؿ ضعاؼ السمع بفصوؿ الدمج.الميارات المغوية اال
 ىمية النظرية :اواًل : األ

الدراسة تتعامؿ معيا  التي وات( سن 8 - 6الفترة العمرية ما بيف )  يتتمثؿ أىمية الدراسة ف -0
 .يةػػػػػػالمرحمة االبتدائ ضعاؼ السمع بفصوؿ الدمج طالبالحالية وىـ 
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ة ىذه الفئة بفاعمية مع أقرانيـ دراس الدراسة الحالية في المساىمة في استكماؿية ػأىمتكمف و  -3
 العادييف.

  االبتدائي.التعمػػيـ مف مرحمة ال ىذه في ـ ىذه الفئة تعترضيالػػػػػتي  التػػػػوؿ لممشكػػػػإيجاد حم -2
ستقبالية سيف ميػػػارات المػػػغة االػػتقدمة الدراسة لتح التيالتحقؽ مف مدى فاعمية البرنامج  -5

 .الدمػػج فاؿ ضعاؼ السمع بفصوؿػػػػػػػػػػيرية لدى األطػػػػػوالتعب
  ، واىتماماتوـعف نشاطاتي في التعبير األطفاؿقػػػدرة  تسيـ الدراسة الحالية عمى زيادة -4

 مف خالؿ تحسيف ميارات المغة االستقبالية و التعبيرية لدييـ . المختمفة
 ثانيًا : األىمية التطبيقية : 

 يـ،ػػػػػية والتعمػػػػػػج التربػػػػبرامػ منػػػفذياًل مف القائميف عمى العمػمية التعميمية، و ػػػػتفيد الدراسة ك
معيا واستراتيجيات النيوض بيا ورفع  امؿػػػواساليب التع س،ػػػػب مف وأسػػػوأخصائي التخاط

 كفاءتيما لدى ىؤالء األطفاؿ.
 من الدراسة فيما يمى: المرجوةو تتمثل األىمية التطبيقية 

والوالػػديف  ،والتعميـ، واخصائي التخاطبالتربػية  البرنامج مف قبؿ معمميداـ ػػػػإمكانية استخ -
 راكزػػػػػالتعمـ، والم ع ىػػذه الفئة مف التالميذ المعاقيف سمعيًا في غرؼ مصادرػػػػامؿ مػػػػػػكمنيج لمتع

 ية.ػػػػالعالج
 فاعمية لتنفيذ المنػػيج ساليب تدريبية أكػثرأطرؽ و  الستحداثالبرنامج المجػػػاؿ  يتيػػػح ىذا -

 الدراسي.
 عيًا.ػػػػعاقػػػػػيف سمػػػػػػػدى الطػػالب المػػػػػػػر الدراسػػػػػي لػػػػػػػػػالتأخ فػػػػػد مػػػػالحػػػ ذا البرنامػػػػػػج فيػػػػيسػػػػػػاعد ى -
مف  تعزيز ثػػػقافة الدمػػػػػج ليذه الفئو تفيد ىذه الدراسة بما تقدمو مف برنامج ارشادي، وتدريبي في -

 العامة والخاصة. الطالب في المدارس
رشاديو تعميػػػػػمي، ة بتقديـ نموذج مقترح ػػػػػػتسمح ىذه الدراس -  ةئػػػػػػػىذه الف فية التعامؿ معػػػػػلكي ا 
 الطالب بما يتيح ليـ فرص تعميمية اكبر.    فػػم
 ػػػػػى اآلخػػريف .يكػػػػػوف عبء عم عمى نفسو، وال لالعتمادإعػػػػػػػػداد الطفػػػػؿ المػػػػعاؽ سمػػػػػعيًا  -
 . تووبيئ وإعػػػػػػػػداد الطفػػػػؿ المػػػػعاؽ سمػػػػػعيًا لمتعايش مع مجتمع -

 خامًسا: مصطمحات الدراسة: 
 في المصطمحات األتية:  الدراسةتتمثؿ تعريفات 
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 حقيقيا.ا وتألىدافي الوصوؿ المدرسةتستطيع فييا  التيالدرجة  : ىيأواًل: الفاعمية 
 ( 3116)السويرى،

ياء المستخدمة ػػػػػػػشمفيـو يدؿ عمى مدى صالحية األ ىي: التعريف اإلجرائي لمفاعميةثانيًا: 
ة المباشرة بيف ػػػػػمحصوؿ عمى مخرجات في العالقلمنيا  جوويشار إلييا بالمدخالت واليدؼ المر 

 وع المدخالت غير مكترثيف بكميتيا وبيف المخرجات التي سنحصؿ عمييا.   ػػػػػػن
  البرنامج:لثًا: ثا
، يتـ تصميميا بعناية خطوات مرتبةدة ػػػػػمف ع ( البرنامج ىو مجموعة 3117عرؼ الخطيب. )  
 خطاء. قؿ األأمـ الى إتقػػاف احػػػد الموضوعات بأقؿ وقت و ػػػػود المتعػػػػػقة بحيث تقػػػػػػفائ
 ىػػػػػية عمػػػػػػوات المنظمة المبنػػػػىو مجموعة مف الخط :التدريبيالتعريف اإلجرائي لمبرنامج رابعًا:  
الؿ فترة زمنية ػػػػػػػػػػتقدـ خ التينشطة ويتضمف مجموعة مف الميارات واأل ية،س ومبادئ تعميمػػػػػأس
 . لدييـ تحسيف ميارات المغة االستقبالية والتعبيرية بغرض المستيدفةدد لمفئة ػػػمح

     Receptive Language: ستقباليةالغة املخامسًا: ا
 : و عرفتيا الباحثة إجرائيًا: عمى انيا

مجموع الدرجات التي يحصؿ عمييا الطالب ضعيؼ السمع عند تطبيؽ مقياس الدراسة الحالية 
ألبو حسيبة لمغة والتي تمثؿ حصيمتو المغوية االستقبالية، و يتـ في ضوئيا تحديد مستوى احتياجو 

 لتحسيف ميارات المغة االستقبالية لديو. 
 Expressive  Language تعبيرية :الغة ملابعًا: اس

 :و عرفتيا الباحثة إجرائيًا: عمى انيا
مجموع الدرجات التي يحصؿ عمييا الطالب ضعيؼ السمع عند تطبيؽ مقياس الدراسة الحالية 
البو حسيبة لمغة و التي تمثؿ حصيمتو المغوية التعبيرية، و يتـ في ضوئيا تحديد مستوى احتياجو 

 يف ميارات المغة التعبيرية لديو. لتحس
 ضعاف السمع:تاسعًا: 

( ىػػػػػو ذلؾ الشخص الذى يعاني مف نقػػػػػص في حاسة السمع بدرجة 3101وعرفيا عاطؼ )
تجػػػعمو مػػػف الضػػػػروري االستعانة بأجيزة أو أدوات مساعدة أو معينات سمعية، حتى يتمكف مف 

 فيـ الكالـ المسموع . 
 عريف اإلجرائي لضعاف السمع: التعاشرًا: 
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تعرفو الباحثة إجرائيًا عمى أنو: ىو ذلؾ الطالب الذي يعاني مف قصور أو خمؿ في حاسة السمع 
لديو مما يحوؿ دوف قدرتو عمى التواصؿ بشكؿ فعاؿ مع أقرانو بالمرحمة االبتدائية والذيف تتراوح 

( درجة   011 – 81ذكائيـ ما بيف ) ( سنوات و يبمغ متوسط  8 – 6أعمارىـ الزمنية ما بيف ) 
 . و يترتب عميو ضعؼ حصيمتو المغوية مقارنة بأقرانو في ذات المرحمة العمرية

  :لمدراسة النظري سادًسا:اإلطار
 المحور األول: المــــغة:

 أواًل: تعريف المغة: 
ا و نظاـ مف الرموز الصوتية نستخدمو لنقؿ أفكارنكالمغة (  8: 3102عرؼ الوقفي. )  

مثؿ بو األفكار حوؿ العالـ الذي نعيشو تتمعتقداتنا، واحتياجاتنا، أو ىي ذلؾ النظاـ الرمزي الذي 
مجموعة مف الناس تربطيـ صالت القرابة بيف صالحي لرموز ثقافية يتفؽ عمييا إمف خالؿ نظاـ 

  فيما بينيـ. في المكاف والزماف تسيياًل لعممية التواصؿ والتفاعؿ 
 م اضطرابات المغة :ثانيًا: مفيو 

( اضطرابات المغة بأنيا: وجود ضعؼ في القدرة عمى فيـ  9: 3106تعرؼ عرعار. ) 
او استخداـ الكممات في سياقيا، بشكؿ لفظي أو غير لفظي، وتشمؿ اضطرابات المغة االستخداـ 

حوية غير الغير سميـ لمكممات ومعانييا وعدـ القدرة عمى التعبير عف االفكار، واستخداـ قواعد ن
الئقة ومفردات لغوية قميمة، وعدـ القدرة عمى متابعة التعميمات، فالطفؿ قد يسمع الكممة أو يراىا 

 ولكف ال يستطيع فيـ معناىا وقد يكوف لدية صعوبة في جعؿ االخريف يفيموف ما يقولو.
 Receptive Language )ستقبالية  )المغة اال ثالثًا: 

القدرة عمى استقباؿ بأنيا: Mather & Goldstein,2001 ) عرفيا مازر، و جولدستف )
ماع ػػػػمية االستػػػػػػذه العمػػػػػػػػػػالميارات األساسية لمنجاح في ى، ومف وتحميميا وفيميا ،الرسائؿ المغوية

  ًا.صحيح فيماً يا ػػقؿ إلينا وفيمػػػػػي الرسالة التي تنػػػػػػيتطمب تمقالذي ، و 
 ستقبالية :ميارات المغة االرابعًا: 

غة ػػػػػػبأنيا قدرة الفرد عمى فيـ الم ( 07: 3106يعرؼ كؿ مف مطر، والعايد ) 
دراؾ معنى ما  ،يز بيف ما تسمعوػػوالتم، المسموعة وتحديد المغة المسموعة ومصدرىا  تسمعو،وا 
دراؾ مع المكانيالزمني و  ستقبالية ناىا ومقصدىا والغرض منيا. وتقاس كفاءة المغة االػػػػػوفيميا وا 

االستقبالية، وتدؿ الدرجة المرتفعة عمى  المغةحصؿ عمييا عمى مقياس ي التيلمفرد بالدرجة 
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حيف تدؿ الدرجة المنخفضة عمى مستوى  في مستوى مرتفع مف كفاءة ميارات المغة االستقبالية
 .مرتفع مف اضطراب المغة االستقبالية

 اضطرابات المغة االستقبالية: خامسًا: 
ف يصعب عميو فيمو ػػػػالـ ولكػػػػػؿ سماع الكػػػػالطف (  بقدرة 64: 3100لشريؼ. ) يعرفيا ا

تتمثؿ و  مؿ في جياز السمع فتتكوف لدى الطفؿ لغة ليس ليا معنى يستطيع التعبير عنو.ػػػػػبسبب خ
 ،يـف صعوبة فػػػػاني مػػػػػػذا االضطراب في عجز الطفؿ عف التمييز بيف الكممات، ويعػػػػػػمظاىر ى

تباع التوجييات، وبطء في تعمـ بعض  ر. ػػروؼ الجػػػوح ،انيػػػػػوالمع ،فاتػغة كالصػػػػػػالم مبادئوا 
داًل مف ) ركبة ػػػػػػػػولو ) رتبة ( بػػػػطؽ ) الكاؼ ( / ) تاء ( مثؿ قػػػػػفالطفؿ الذي يستبدؿ الحروؼ فين

بأنو  االستنتاجالكتاب، يمكف  أو كالقمـ األشياء( ، والطفؿ الذي ال يتمكف مف اإلشارة إلى 
 المغة.  استقباؿاني مف صعوبة في ػػػػػػػيع

   Expressive Language المحور الثاني : المغة التعبيرية :
 أواًل : تعرف المغة التعبيرية: 
وية ػػمى إنتاج الرسائؿ المغعدرة الدماغ البشري ػػػػػق ( بأنيا 066: 3118يعرفيا األحمد. ) 

ويتـ ذلؾ عف طريؽ تحديد الرسائؿ المناسبة، ومف ثـ إرساليا  إلتماـ عممية التواصؿ،المناسبة 
فإنيا تمثؿ  باختصارغيرىا، و  ؤولة لتظير في النياية عمى شكؿ كممات، أوػػػػػػػإلى العضالت المس

 .ستخداـ الكالـباد ػػػػػػػػػعمى التعبير عما يري درة الفردػق
مجموعة الميارات  بأنيايرية ػػػغة التعبػػأف الم ( 08: 3101 . )السويريو  ،و يضيؼ أحمد الزؽ

وؿ إلى ػوىنا تكوف الرسالة لفظية .أو تح ،وز لغوية صوتيةػػإلي رم المسئولة عف تحويؿ األفكار
 رموز صورية بصرية و تكوف الرسالة بيذا الشكؿ كتابية. 

 ميارات المغة التعبيرية :ثانيًا: 
عما  درة الفرد عمى التعبيرػػػػػػبأنيا ق ( 08: 3106. ) كؿ مف مطر، والعايد رؼػػعي

اس كفاءة المغة التعبيرية ػػػػػػوتقليا، لكممات واختيار السياؽ المناسب اتحدث عنو وكيفية إخراج ي
ع لقياسو، وتدؿ الدرجة ػػما وضػػػػيرية فيػػػػػياس المغة التعبػػػػييا عمى مقػػػػيحصؿ عم الػتيدرجة ػػػػلمفرد بال

دؿ الدرجة المنخفضة ػػػحيف ت فيبيرية ػػػػػػػمغة التعػػػالمرتفعة عمى مستوى مرتفع مف كفاءة ميارات ال
 .عمى مستوى مرتفع مف اضطراب المغة التعبيرية

 :   التعبيريةاضطرابات المغة ثالثًا: 
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عبير. رة تعتبر مف أىـ أركاف عممية التػػػػػالطفؿ لمكممات مف الذاك استعادةمية ػػػػإف عم
 :لالضطرابات ىماستقبالية تعتبر مطمب سابؽ لتعمـ المغة التعبيرية. ويوجد نمطيف غة االػػػػػفالم

رة ػػػة في الذاكػػػػػوتذكر الكممات بسبب صعوباختيار ىو الطفؿ الذي يجد صعوبة في  النمط االول:
 السمعية.

ستقبالية سميمة رغـ أف لغتو اإلىو الطفؿ الذي يجد صعوبة في بناء جمؿ وتركيبيا  النمط الثاني:
 يحذؼند الحديث نجده ػػػػػػد أعضاء الكالـ، وعػػػػػػمؿ في أحػػػ. وربما يعود السبب في ذلؾ إلى خ

ادر عمى صياغة ػػبعض الكممات مف الجممة كما أنو غير ق يحػػػػػػػػذؼأو  ةبعض االحرؼ مف الكمم
ساس فإف الطفؿ الذي ال يستطيع تسمية ألأفعاؿ وقواعد لغوية ذات مدلوؿ ومعنى. وعمى ىذا ا

: 3100) الشريؼ،  المغة التعبيرية. فيياء بمسمياتيا يندرج ضمف مف يعانوف مف صعوبات ػػػاألش
361 )  

 النظرية السموكية  االساس النظري لمبرنامج القائم عمى: ثالثالمحور ال
ػػػػػرد يتعػػمـ السموؾ السوي ويتعمـ ترتكز ىذه النظرية عمى أف معظـ سموؾ اإلنساف متعمـ، وأف الفػ

السموؾ الغير سوى، واستخداـ الفنيات السػػػػػموكية مثؿ فنية لعب االدوار، واإلرشػػػػاد بالمعب، 
والتعزيز الموجب و النشاط القصصي، والمحاضرة، والمناقشة الجماعػػػػػية مما يساىـ في عػػػػػالج 

 ستقبالية والتعبيرية لدي التالميذ ضعاؼ السمع.اضطرابات الػمػػػػػػػػػػػػغة وخاصة اال
 األساس النظري لمبرنامج التدريبي :

استندت الباحػػػػػثة فػػػػػػي اعداد البرنامػػػػػج عمى أسػػػػػاس نظػػػػري مسػػػػػتمد مػػػػػػػف النظػػػػػػرية 
 السموكػػػػػػػػية 

ػثة عمػػػػى المراحػػػػػؿ العػػػالجية ليذه واعتمدت الباحػػػػ( Van Riper) مدخؿ المثير فاف رايبر 
ممػػا النظرية في تحسػػػػػيف المغة االستقبالية والتعبيرية لدى تالميذ ضعاؼ السمع بفصوؿ الدمػػػج 
 يسػػػػاىـ في عالج اضطرابات المغة وخاصة االستقبالية والتعبيرية لدي التالميذ ضعاؼ السمع .

اليب التدريبية الضطرابات المغة لدي التالميذ ضعاؼ وفيما يمى عرض ألىـ المداخؿ واالس
 السػػػػػمع بفصوؿ الدمج. 

   Van Riper)مدخل المثير: ) فان رابير أواًل: 
  :مد عمىػػػػؽ وىو يعتػػطػػػػطرابات النػػػالج اضػػػػي عػػػيدي فػػػػػاه التقمػػػػىذا االتج يرػػػػػكر رابػػػػػابت
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ائي بالصوت الذي تتوافر فيو ػػػػػػػويبدأ األخص :ريب السمعيالمرحمة االولى: التد ( أ )
الخصائص، ويقوـ بنفسو بنطقيا أماـ الفرد مرارًا وتكرارًا وال يطمب مف الفرد في ىذه المرحمة إف 

يزه عف ػػػػػعزؿ الصوت ويمػػنما عميو فقط أف يا  صوات التي سمعيا مف األخصائي و طؽ تمؾ األػين
 األصوات األخرى. 

طؽ الصوت ػػػى نػػػػػػفؿ عمػػػػػػ: يتـ تدريب الطالمرحمة الثانية : التدريب عمى االستماع الذاتي ( ب) 
 ويحاوؿ إف يميز الصوت الصحيح مف الخطأ . ،الصحيح معزواًل وأف يسمع لنفسو

ديو وعالقتيا ػت لو ػػػػػؽ الصػػػيوب نطػػػػى إدراؾ عػػػفؿ عمػػػػػف تدريب الطػػػػػزنر " أنو ال يمكػػػػويرى " ديت
وات األخرى في البيئة المحيطة بو التي يعيش فييا، أي أف الطفؿ قد ال يدرؾ أف لديو ػػػباألص

 عيوبًا في النطؽ، ولذلؾ يصعب تدريبو عمى التمييز السمعي بيف الصوت الذي ينتجو والصوت
  (3112)الببالوى،  . حيح في البيئة المحيطةػػػػالص
راج ػػػػالج استخػػف العػػػذه المرحمة مػػػػػمف ىػػػػػػػػتتض طق السميم:ـــة: تأسيس النالمرحمة الثالث(  جـ) 

 الصوت المستيدؼ خالؿ عممية تغيير وتصحيح االنتاجات المجربة لمفرد . 
ى نتاجات الصوت المعالج، ػػافظة عمػػػػػػأي المح: المرحمة الرابعة: تثبيت الصوت المستيدف ( د) 

رىا ػػػية الصوت الجديد قبؿ أف يعمـ إلى سياؽ الكالـ التمقائي، ومف الفنيات التي ُيقإذا البد مف تقو 
الكتابة المتزامنة ( حتى يثبت في  –التحدث  –اليمس  –التكرار  –" فاف رابير" ) التطويؿ 

   (3119)سميماف، مستويات صوتية متتالية، أي المقاطع والكممات والعبارات والجمؿ. 

 : الدمــــــجالمحور الرابع
 مفاىيم الدمــــــــــــج أواًل: 

وف مشاركًا فعػػػااًل  في عمػػػمية ػالمعوقػػيف بحيث يك و غيرػػػػوؽ مع أقرانػػػػػػيـ الطالب المعػػػػػتعم
 العاديود معمـ الصؼ ػػػالى ذلؾ فإف صؼ الدمج يتكوف عمى االقؿ مف وج باإلضافةالتعميـ. 

 (c.provost، (2015واحد. صؼ في مبةػػيـ الطػػػػتعم ًا فػػػػيعمالف معيو ومعمـ التربية الخاصة، 
 أنماط الدمـــــج :ثانيًا: 

 ، حيث يمتحؽ الطػػػالباالكاديمييعتبر شكاًل مف اشكاؿ الدمج  :التعميميالدمج (  1) 
مشترؾ  دراسػػػػػيػػػػؼ ص فييف ػػػػوالمعاق ،وياءػػػػػالب االسػػػػػوفػيو يػػػتـ إلحاؽ الط بالمػػدارس العامة،
الؿ ػػػػػػػالجانبيف عممية التعميـ فيو، ويتحقؽ ذلؾ مف خ كال يتمقىموحد، و  أكاديميوتحت برنامػػػج 

مى فترات لشرح ػػػػػػػسػػوياء والمعاقيف عويػػتـ استقباؿ الطػػػالب األ بالمدراس،إنشاء ممحقة الدمج 
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ح يستطيع التواصؿ ػػػناج تنسيقيب وجود كادر وىذا يتطم ،األكاديميأجزاء معينة مف المحتوى 
 .مدارسالمدارس والتنسيؽ معيـ الستقباؿ الطالب بالبيف 
 ، ويمكفالصؼ الدراسي فيويقصد بو دمج المعاقيف مع االسوياء  :االجتماعيالدمج (  2) 
تدريب و ، سوياءواألسمعيًا،  ىذا المجاؿ مف خالؿ إعداد رحالت لممعاقيف فية أداء دورىا مدرسلم

 سمعياً يف ػتفادة مف قدرات المعاقػػػػػاالس، و وياءػػػػسمػػػػع األ فصوؿ المدرسةداخػػػؿ  سمعياً ػػػيف ػػػػػػػالمعاق
المدرسية،  الرحالت فيراكيـ ػػاش، و نشطة المختمفة لقدراتيـاأل فيومشاركتيـ  ،مػػكافاإل قدر
    (3106)عبادة، . ميدانيةزيارة الوال

  :ياػػػػفة منػػػػػواشكاالً مختم، يف صورًا ػػػػمدارس العادي فػػػػػية ػػػػذوى االحتياجات الخاصج لػػػػيتخذ الدم
 أقرانو مفوؽ مػػع ػالطػػػالب المع يقضيوالذى  ػػػػػػيويقصد بو الوقت الكم :الوقتيالدمج (  3) 
يـو ػػمؿ الػػػف مجػػػية مػػػػالزمنترات ػػػػوع الفػػػػالؿ مجمػػػػعنو مف خ ويتـ التعبير يف،ػػبة العاديػػالطم

 يتعمـ فييا الطالب المػػػػعوؽ ويتفاعؿ مع أقرانو غير المعوقيف. التي الدراسػػػي
الخاصة  لتمقى  االجتياحات: ويقصد بو إتاحة الفرص لمطالب ذوي التعميميالدمـــج (  4) 

 االجتياحاتػػػى مشاركة الطمػػػبة ذوي ع الطمبة العادييف الػػى ٌأقصى درجػػػػة ممكنة، ويعنػػػػالتعميـ م
 االنشػػػػػطة األكاديمػػػػية وغػػير االكاديمية. فػػػػيالخاصة 

ة لمتفاعؿ ػػػػالخاص االجتػػياحاتالب ذوي ػػػػػإتاحة الفرص لمط :االجتماعيالدمــــج (  5)  
مساعدة ل األكاديميبالتعميـ  افة الػػػى اىتمامياضباإلالػػمدرسة ي ف ػػع الطمبة العادييف.ػم االجتماعي

 ( 3102)الظاىر، الطمبة عمػى اكتساب الميارات والكفػػػايات االجتػػماعية. 
 

 :اضطرابات المغةالخاصة بدمج ذوي  ثالثًا: االعتبارات
إف ػػػػػج يقضي أف يتعمـ المعاقوف في مدارس نظرائيـ العادييف، فػػػاسموب الدم: و تري الباحثة أن

فيما يا يف بػػػػمطالب يكػػػػونوامع المدرسي لـ ػػػرح عبئًا جديدًا عمى العامميف في المجتػػػػلة تطذه المسأػػػػى
مضى ، وقد ال يكونوا مييئيف الستقباؿ ذلؾ، لذا كاف البد مف اإلعداد الجيد والتييئة الكافية 

ة حتى يكتب ليذه ػػالزمبات الػػػػػلتطبيؽ تجربة الدمج، وأف تتخذ كافة اإلجراءات، وتعقد جميع التدري
 التجربة النجاح، وحتى ال يكوف مصيرىا مصير بعض التجارب التربوية التي نجحت عمى الورؽ

ي ػػػػولكنيا ف أف عممية الدمج ال تتـ بصورة عشوائية دوف تخطيط،و  رض الواقع.أ وفشمت عمى
 في: تتمثؿ التي ر بعض الشروط و ػػػػػي توافػػػإل حاجة
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 اآلمورالتعامؿ مع أولياء  -3         معمـ، إدارة ( بشكؿ صحيح ) مبنى، اختيار المدرسة -0
. 
 التشخيص والقياس لإلعاقة .  -2

 المحور الخامس : ضعاف السمع 
 اإلعاقة السمعية : أواًل: 

تمؾ اإلعاقة التي تمس حاسة السمع بحيث تصبح  ( بأنيا 3106يعرفيا عويقب. ) 
عي التي تصنؼ ػػػػػػقداف السمػػػػوع مف الفػػػػػػنأو ىي  عمى الوجو األمثؿ، ؤدى وظيفتياػػػػطمة ال تػػػػمع
 شديد جدًا (  –شديد  –متوسط  –ف ) بسيط ػػػػػػضم

 التعريف التربوي لإلعاقة السمعية :ثانيًا: 
ر ػدًا وتؤثػديدة جػػشدتيا بيف البسيطة الى الش فػػػػيراوح ػمشكمة تت ( بأنيا 3116يعرفيا القريوني. ) 

 . التربوي لمطالب داءسمبًا عمى األ
 كما صنفيا إلى عدة مستويات و ىي:

والشخص في ىذا التصنيؼ ال  ،ديسبؿ (51 – 34)ضعيؼ سمعي خفيؼ مف:المستوى االول: 
 ولكنو يحتاج الى مساعدة سمعية ونطقية خاصة. ،يتطمب صفًا خاصًا أو مدرسة خاصة

ذا التصنيؼ ػػػػوالشخص في ى، ديسبؿ (44 – 50)ضعيؼ سمعي متوسط  مف: :الثانيالمستوى 
 والمغة . ،والسمع، تاج الى صؼ أو مدرسػػػػػة خاصة كما يحتاج الى مساعدة في النطؽػيح

ىذا  فيديسبؿ والشخص  (71 – 46)ط شديد مف:ػعي متوسػػػضعيؼ سم المستوى الثالث:
 ػػػػية فػػػػػدة خاصػػػػالى مساع تاج ايضاً حػػػة خاصة كما يسى صؼ أو مدر ػػػػتاج الػػػػالتصنيؼ يح

 كاديمي. انب األػػػػػػػػوالج، معػػػوالس ،ؽػػػػػػػػالنط
ديسبؿ والشخص في ىذا التصنيؼ ( 91 – 70)عي شديد مف:ػػػػػػيؼ سمػػضع المستوى الرابع:

  .يحتاج الى صؼ أو مدرسة .خاصة ىذا باإلضافة الى مساعدة نطقية وسمعية ولغوية و تربوية
عمى والشخص في ىذا أديسبؿ فما فأكثر (  90 )ضعيؼ سمعي عميؽ مف:وى الخامس : المست

 ،وسمعية ،تاج الى صؼ أو مدرسة خاصة ىذا باإلضافة الى مساعدة نطقيةػػػالتصنيؼ يح
 .وتربوية ،ولغوية
  االستماع:ثالثًا: 

الستماع الى مفيوـ الكالـ أو االنتباه الى شيء مسموع مثؿ ا( بأنو  3111يعرفو مدكور. ) 
ثـ يبدأ ولد صامتًا ػػػػالمغوي بصفة عامة فاإلنساف ي شرط أساسي لمنموفيو مع: ػػػػػا السػػػأم المتحدث.
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المًا كثيرًا فيحاوؿ ػػػؽ كػػػػفؿ قبؿ النطػػػػويسمع الط ،فكممات بسيطة  ةمناغاالضحؾ ثـ الكاء ثـ البب
 فظ.  ويتعثر أخرى الى أف يتقف التم ،أف يتعمـ فيصيب مرة

  سابًعا: الدراسات السابقة 
 عينة وقد تكونت ،عمى األصوات األساسية في المغة (3114) جيموفىدفت دراسة 

( سنوات في إحدى الواليات االمريكية، واستخدـ  5:  2في عمر )  ( طفالً  03الدراسة مف ) 
ائج الدراسة و كاف مف نتالباحث مقياس الوعي الصوتي لـطفاؿ في مرحمة ما قبؿ المدرسة. 

استثارة الوعي الصوتي عند األطفاؿ باستخداـ التدريب المكثؼ المعتمد عمى الطريقة الصوتية، 
 وأىمية التدخؿ المبكر عند األطفاؿ ضعاؼ السمع.

ادة مف البرامج المقدمة لمطمبة ػػػدى اإلفػػػػػػي مػػػإلى تقص Aimi (2006) ىدفت دراسة 
وية ػػػيارات المغػػػػية المػػػػى تنمػػػؿ عمػػػػفي واشنطوف، والتي تعم الحكوميةالمدارس  ضعاؼ السمع في

تضـ مجموعة  استبانةوالميارات االجتماعية مف وجية نظر المعمميف. حيث قاـ الباحث بإعداد 
ي ػػػػة إلى معممػػػوموجي ،ئةػػػػسئمة تقيس مدى اإلفادة مف الخدمات والبرامج المقدمة لتمؾ الفمف األ
ج الدراسة عمى إجماع المعمميف جميعيـ عمى فاعمية ػػػػعنيا. حيث أظيرت نتائ لإلجابةبة ػػػػػالطم

التواصمية بيف الطمبة ضعاؼ والمغوية  الميارات االجتماعية ىذه البرامج في اإلسياـ في تطوير
 ع والعاد مالس

الية الى المقارنة بيف ميارات المغة االستقب Miyamoto&et.al (2006) ىدفت دراسة 
والتعبيرية لدى األطفاؿ زارعي القوقعة قبؿ عمر سنة باألطفاؿ زارعي القوقعة بعمر ثالث سنوات، 

( طفاًل، واستخدـ مقياس المغة التطويرية لتقييـ ميارات المغة  90وتكونت عينة الدراسة مف ) 
زارعي القوقعة قبؿ االستقبالية والتعبيرية لدى عينة الدراسة، واسفرت النتائج عف أف أداء األطفاؿ 

عمر سنة أفضؿ عمى مقياس المغة االستقبالية والتعبيرية مف األطفاؿ زارعي القوقعة بعد عمر 
 ريف .ػػػػييف، مما يساعد الطمبة في دمجيـ في المجتمع مع اآلخثالث سنوات.

إلى التعرؼ عمى نتائج المغة االستقبالية والتعبػػػػيرية Katherine:( 2008 ىدفت دراسة )
( أطػػػػفاؿ 5لـطفاؿ زارعػػػػػػػػي القوقػػػػعة ذوي متالزمة سػػػػػيرج، و تكونت عيػػػػنة الدراسة مف ) 

واسػػػفرت نتائج الدراسة عف زيادة في ميارات االتصاؿ والتطور في التواصؿ المفظي لدى افراد 
 العينة .
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برنامج تدريبي ىذه الدراسة إلى التحقؽ مف فعالية  ( 3104دراسة السيد. )  يدؼت
لتخفيؼ بعض اضطرابات المغة االستقبالية، اضطرابات المغة التعبيرية، التأخر المغوي( لدى 
األطفاؿ ضعاؼ السمع، ومدى استمرارية تأثيره إلى ما بعد فترة المتابعة، وتكونت عينة الدراسة 

، متوسط عمر ( سنة9: 6( تمميًذا مف ضعاؼ السمع، والذيف تتراوح أعمارىـ ما بيف )05مف )
(، ومف الحاصميف عمى درجات منخفضة عمى 0,05( سنة، وانحراؼ معياري قدره )7,17زمني )

مقياس اضطرابات المغة لـطفاؿ ضعاؼ  :كؿ مف مقياس اضطرابات المغة، واستخداـ الباحث
برنامج تدريبي لخفض اضطرابات المغة لدى األطفاؿ ضعاؼ السمع  ).(السمع )إعداد الباحث

الباحث(. وأوضحت النتائج أنو: يوجد فرؽ دالة إحصائًيا بيف متوسطي رتب درجات  )إعداد
األطفاؿ ضعاؼ السمع في المجموعتيف التجريبية والضابطة عمى مقياس اضطرابات المغة بعد 
تطبيؽ البرنامج وذلؾ في اتجاه المجموعة التجريبية يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا بيف متوسطي رتب 

لقبمي والبعدي لـطفاؿ ضعاؼ السمع في المجموعة التجريبية عمى مقياس درجات القياسيف ا
. ال يوجد فرؽ 2اضطرابات المغة بعد تطبيؽ البرنامج التدريبي وذلؾ في اتجاه القياس البعدي. 

داؿ إحصائًيا بيف متوسطي رتب درجات القياسيف البعدي والمتابعة لـطفاؿ ضعاؼ السمع في 
 .مقياس اضطرابات المغة وذلؾ لصالح المتابعة المجموعة التجريبية عمى

 تدريػػػػػبيج ػػػية برنامػػػػػدى فاعمػػػػػالى التعرؼ عمى م (3106دراسة وحيد عبد البديع) ىدفت 
ي ػػػػفاؿ زارعػػػدى األطػػػػػيرية لػػػػستقبالية والتعبى تنمية الميارات السمعية لتحسيف المػػغة االػػػػعم

( طفػػاًل وطفمة مف ضعاؼ السمع تراوحت أعمارىـ ما 31ت عينة الدراسػػة مف)عة، وتكونػػػػالقوق
ائج ػػػائية بيف نتػػػػة احصػػػروؽ ذات داللػػػػود فػػػػػواسفرت النتائج عف وج ،( سنوات6 -2بيف) 

ارات المغة ػػػػػػمي في البعػػػدي( و  3.51مي والبعدي والذى حصؿ عمى متوسػػػط ) ػالقياسيف القب
( وعػػػػػدـ وجود فروؽ 58.3)  ( بفارؽ متوسط بمغ41.11ى متوسط )ػػػذى حصؿ عمػػػػعبيرية والالت

، ػيف القبػػػػمي والبػعدي في ميارات المغة التعبيرية بيف الذكورسذات داللة احصػائية بيف القيا
 ناث.واإل

لوعي ( إلى التعرؼ عمى فعالية برنامج تدريبي قائـ عمى ا 3108ىدفت دراسة عطا ) 
ونت كالفونولوجي في تنمية الميارات السمعية لدى التالميذ ضعاؼ السمع بالمرحمة االبتدائية، ت

 53( تالميذ بالصؼ األوؿ االبتدائي تراوحت درجات فقدىـ لمسمع ما بيف )8عينة البحث مف )
( 016-011عمى مقياس ستانفورد بنيو ما بيف ) ذكائيـ( ديسبؿ، وتراوحت درجات 43إلى 
( 7 - 6,4(، وتراوحت أعمارىـ الزمنية ما بيف )0.96( وانحراؼ معياري )012.03وسط )بمت
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( تـ تقسيميـ بالتساوي إلى مجموعتيف 1.331( وانحراؼ معياري )6.76سنوات بمتوسط )
متكافئتيف، وطبؽ البحث البرنامج التدريبي وبطارية الميارات السمعية )إعداد الباحث(، وتوصمت 

د فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي رتب درجات المجموعتيف التجريبية النتائج إلى وجو 
مية في القياس البعدي لصالح الكوالضابطة عمى أبعاد بطارية الميارات السمعية والدرجة 

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي رتب درجات  ؾالمجموعة التجريبية، وکذل
مية في القياسيف البعدي كبطارية الميارات السمعية والدرجة الالمجموعة التجريبية عمى أبعاد 

 والتتبعي 
( و التي ىدفت إلى تقييـ المغة االستقبالية و  3109وىدفت دراسة نيفؿ، وآخروف. ) 

( طفؿ تراوحت أعمارىـ  015التعبيرية لدى األطفاؿ صغار السف، وتكونت عينة الدراسة مف ) 
و استخدمت الدراسة مقياس تقييـ المغة لموليف و مقياس فينالند ( سنوات،  2 – 0الزمنية مف ) 

الثاني، و توصمت نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ دالة إحصائيًا في مستوى المغة االستقبالية و 
 التعبيرية لدى األطفاؿ صغار السف لصالح التطبيؽ البعدي لمبرنامج التدريبي الخاص بالدراسة.  

 سابقة:تعقيب عمى الدراسات ال
فػػي ضػػوء مػػا تػػـ عرضػػو مػػف الدراسػػات السػػابقة يمكػػف اظيػػار أوجػػو االسػػتفادة منيػػا عمػػى 

 النحو التالي:
( بيف  1.14اشارت نتائج الفرض االوؿ الى وجود فروؽ دالة احصائية عند مستوى ) 

فاؿ طلتعبيرية لدى األاميارات المغة االستقبالية و  في البعديو  القبميالتطبيؽ  فيافراد المجموعة 
ميارات المغة  فيمما يعنى وجود تحسف  البعديضعاؼ السمع بفصوؿ الدمج لصالح التطبيؽ 

عمى بعض ميارات المغة  التدريبيبرنامج الاالستقبالية والتعبيرية لدى العينة التجريبية بعد تطبيؽ 
 .يفاعمية البرنامج التدريب تاالستقبالية والتعبيرية ومف ثـ تحقق

تحسف ميارات المغة االستقبالية والتعبيرية لما تضمنو مف  فيامج وترجع فاعمية البرن
عمى ميارات المغة االستقبالية والتعبيرية مثؿ قدرة الطفؿ عمى فيـ الجمؿ الطويمة  العمميالتدريب 

يستطيع الطفؿ التي الى بعض الصور الممونة  باإلشارةصوتية المرتبطة ال وامراألمف خالؿ تنفيذ 
اليدؼ المطموب منو خالؿ الجمسة وبعد االنتياء مف الجمسة وتكميؼ الطفؿ  تحقيؽ يامف خالل
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تذكر المعمومة وفيـ اليدؼ المطموب منو و ساعد الطفؿ لعمؿ تغذية راجعة ي مما منزليبواجب 
 .وتحقيؽ اليدؼ المرجو منو

،  رحواالمناقشة و ، المحاكاة، الالتدريب مثؿ التعزيز فيكما أدى تنوع الفنيات المستخدمة 
 .كؿ ىذه الفنيات زادت مف فاعمية البرنامج الذىنيوالعصؼ  ،تبادؿ االدوار، التقميد، االدوار لعب

 اً أدائيا عمى النحو المطموب وأيض فيساىمت  التي األدواروكذلؾ مف خالؿ فنية لعب  التدريبي
مى تنفيذ وحرصيـ ع، والمتابعة لما يدور فيو، اشراؾ االسرة مف خالؿ اطالعيـ عمى البرنامج

 لمبرنامج. اإليجابير ػػػػػػػػػػػػػػػػػثالمنزؿ كؿ ىذا قد ساىـ في زيادة األ فيطموبة منيـ مالمياـ ال

توجو الييـ  التيطفاؿ عمى زيادة قدرتيـ عمى التعبير عف االسئمة كما ساعد البرنامج األ
كماؿ المتناظرات وتسمية االشكاؿ واالسئمة المحيطة  البيئة . وأف  فيبو مف خالؿ اسئمة أيف وا 

يد مف ز ينطقيا ويصححيا لنفسو مما ي التيالجمؿ  فييصحح لنفسو وأف يدرؾ الخطأ الموجود 
 المواقؼ االجتماعية. في ووتوظيؼ كالم االجتماعيقدرتو عمى التواصؿ 

 الطالبوالتواصمية بيف  ،والمغوية ،تطوير الميارات االجتماعية فيساىـ البرنامج لذلؾ 
وىذا ما يتفؽ مع دراسة  ،خريفعمى دمجيـ مع اآل الطالبوالعادييف مما ساعد ضعاؼ السمع 
aimi(2006)   والدراسة الحالية فيما توصمت اليو مف فاعمية تحسيف ميارات المغة االستقبالية

 والتعبيرية.

 كمما زاد أداء الطفؿ والتحدث اً التدخؿ في سف مبكر  كافكمما  واشارت الدراسات السابقة الى أنو 
والتحدث بشكؿ الئؽ  االجتماعي،والتحدث بأسموب مناسب لمسياؽ  ،بطريقة مناسبة لكؿ موقؼ

 مثؿ الفصوؿ الدراسية ومع الوالديف والكبار والصغار وىذا ما يسعى اليو ،يتناسب بكؿ مكاف
 (. 3114ودراسة جيموف ) Miyamoto&et.al(2006)كما اتفقت مع دراسة البرنامج التدريبي. 

ميارات المغة لدييـ حيث  طفاؿ انعكس عمى تحسفتساب الميارات لدى األكما أف اك
عمى ميارات المغة االستقبالية  العمميوتدربوا عمييا مف خالؿ التطبيؽ  ،ُنػػفذت ميارات المغة لدييـ

شكاؿ األو  ،الصفات التي تـ التدريب عمييا تحديد ومف ميارات المغة االستقبالية  ،والتعبيرية
اليـو  فيوالتعرؼ عمى الميف وتحديد ما يحدث  ،وأيضا فيـ ظرؼ المكاف ،سميتيااليندسية وت
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دراؾ مفيوـ الوقت وفيـ الجمؿ الطويمة وتكرارىا  لياللمطفؿ  العادي شكؿ صحيح ونطؽ بونيارًا وا 
 ،ومعرفة ما ال ينتمى لممجموعة الضمنية ،ومعرفة تصنيؼ المجموعات ،الجمؿ بشكؿ صحيح
زاء الجسـ ػػػػػػػجوفيـ االشارة أل ،تدؿ عمى العدد التيعداد االشارة الى األو  ،والتدريب عمى العد

الى  كبرحجاـ مف األوفيـ جمؿ المبنى لممجيوؿ وترتيب األ ،مف خالؿ سرد الجمؿ ةالصعب
مف  سرد ما تـ الحدوث معو الطفؿ خاللو يستطيع و الذي مف لـحداثصغر والترتيب الزمنى األ
 كيا.دراا  حداث وسردىا و أ

كماؿ إ ووعمي ،مف خالؿ طرح اسئمة عمى الطفؿ السمعي التداعيوأيضا تـ التدريب عمى 
الرد عمى االسئمة  فيوىذا ما يساعده  و،تـ طرحيا عمي التييتناسب مع الجممة السابقة  بماالجمؿ 

 ،لمكممات السمعيوالتمييز  السمعي التداعي فيطفاؿ ضعاؼ السمع لدييـ مشكالت األحيث أف 
 فيوتمييز الحرؼ المناسب لمكممة ومساعدتيـ  ،البرنامج لمتدريب عمييـ فيىذا ما تـ وضعو و 

وفيـ  المسموعكالـ الالتركيز الى  فيلمحديث وذلؾ يساعده  واالنتباه ،والتركيز ،العممية التعميمية
مما يساعده عمى  ،شياء وصفا صحيحاً البرنامج يستطيع وصؼ األ ومف خالؿ، سياؽ الحديث

السيد      ميارات المغة وىذا ما يتفؽ مع دراسة فيؼ ما تـ خالؿ يومو الدراسي وذلؾ لتحسنو وص
 (3104 .) 

ىدفت الى  التي( 3106البديع )  وىذا ما يتفؽ مع دراسة عبد ،زيادة حصيمتيـ المغوية وايضاً 
 لتحسيف المغة االستقبالية والتعبيرية لدى ضعاؼ السمع. تنمية الميارات السمعية

الى عدـ وجود فروؽ  الثانيشارت نتائج الفرض أر البرنامج ػػػػػػػأث باستمراريةأما فيما يتعمؽ 
ارات المغة يم فيلممجموعة  والتتبعي القبميرتب نتائج التطبيؽ  يدالة احصائية بيف متوسط

 إليجابيار ػػػػػثاالستقبالية والتعبيرية لدى ضعاؼ السمع بفصوؿ الدمج مما يدؿ عمى استمرارية األ
 لمبرنامج بعد توقفو.

استمرارية فاعمية برنامج التدريب عمى ميارات المغة االستقبالية والتعبيرية  ةعػػػػزو الباحثتو 
 (  3109نيفؿ، وآخروف )  خفض اضطرابات المغة وأيضًا أثػػػػر التدريب مع يتفؽ مع دراسة في
ميارات  فيزيادة  اً وايض ،تبطة بالمغةطفاؿ وتحسيف مياراتيـ المر ىدفت الى تحسف قدرات األ التي
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داء المواقؼ الحياتية مف خالؿ التدريب أ فيوزيادة الثقة  المفظي،التواصؿ  فيوالتطور  ،االتصاؿ
 .   Katherine(2008)يتفؽ مع دراسة  ىذا ماعمى البرنامج و 

 ثامًنا: فروض الدراسة:  
ت عنو مف نتائج توصمت مف خالؿ اطالع الباحثة عمى الدراسات السابقة وما أسفر 

 الباحثة إلى صياغة فروض الدراسة الحالية عمى النحو التالي  ومحاولة التحقؽ مف صحتيا: 
درجات التالميذ ( بيف متوسطي رتب 1.14وجد فروؽ دالة احصائيًا عند مستوى )ت -0

امج التدريبي المشاركيف في ميارات المغة االستقبالية و التعبيرية المحددة قبؿ وبعد تطبيؽ البرن
طفاؿ ضعاؼ السمع في ميارات المغة االستقبالية والتعبيرية لدى األ البعديالتطبيؽ لصالح 

 .البعديبفصوؿ الدمج لصالح التطبيؽ 
درجات التالميذ رتب  ( بيف متوسطي1.14وجد فروؽ دالة احصائيًا عند مستوى )تال  -3

المحددة قبؿ وبعد تطبيؽ البرنامج التدريبي  المشاركيف في ميارات المغة االستقبالية و التعبيرية
طفاؿ ضعاؼ في ميارات المغة االستقبالية والتعبيرية لدى األ البعدي و التتبعيالتطبيؽ لصالح 

 .البعديالسمع بفصوؿ الدمج لصالح التطبيؽ 
 تاسًعا: المنيج و االجراءات : 

 : الدراسة منيج -اواًل 
والقياـ  التجربة، تمد عمى المجموعة الواحدة عند بدءالتجريبي المعشبو  المنيج  باستخداـ

بالقياس القبمي ليذه المجموعة لموقوؼ عمى المستوى الفعمي والحقيقي ليا قبؿ إحداث أي تدخؿ 
سيقارف  انو حيث االيجابية المتغيرات اثر مف تحديد ةالباحث ُيَمكف وىذا لمتغيرات، تعريضيا أو

 القياس البعدي لنفس المجموعة بيف نتائج القياس القبمي و نتائج
 عينة الدراسة :  -ثانياً 

عز الديف عبدالرحيـ تعميـ مدرسة ) مدرسة  طالب مف االستطالعية الدراسة عينة تكونت
ـ (  3130 – 3131، إدارة المنشاه التعميمية ، محافظة سوىاج ( في العاـ الدراسي ) أساسي

البرنامج المعد مف قبمو  بتطبيؽ ةالباحث تتدائية. قاممف المرحمة االبتمميذ ( 331والبالغ عددىـ ) 
كونوا  مقياس التقييـالدرجات عمى  دنى( طالب ممف حصموا عمى أ 01 ) اختيارو مف ثـ تـ 

 اختيار عند التجانس عامؿ مراعاة تدريبي معال عميو البرنامج المجموعة التجريبية لمبحث طبؽ
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(  االجتماعيو  االقتصادي،المستوى  ،الذكاء ،الجنس ،بيف الطالب مف حيث ) العمر فيما العينة
 :ف عينة الدراسةبي البعدية المقارنات القبمية و إمكانية مف لمتأكد وذلؾ
  : الدراسة أدوات -ثانيًا 

 مجموعة مف األدوات خالؿ بحثو و ىي:  ةالباحث استخدمت
 . ( ة) إعداد الباحث يبيالبرنامج التدر   -0
 ( 3102ة. ) بو حسيبألمغة الاضطرابات مقياس  -3

 أواًل : اليدف الرئيس لمبرنامج: 
 التحقؽ مف فاعمية البرنامج التدريبي القائـ عمى النظرية السموكية لتحسيف بعض ميارات

 لمدمجيف بالمرحمة االبتدائية.ا ضعاؼ السمعستقبالية والتعبيرية لدى األطفاؿ المغة اال
  :لمبرنامج الفرعية األىداف

المغة، وما أثر ذلؾ عمى  والتعبير عف سمعيًا عمى فيـ واستقباؿ الضعاؼة األطفاؿ مساعد -0 
 التواصؿ المغوي السميـ في حياتيـ اليومية.

سمع المدمجيف بفصوؿ الدمج بالمرحمة ال ضعاؼزيادة الحصيمة المغوية لدي األطفاؿ  -3
 المغوية المفيومة لدييـ.وذلؾ مف خالؿ زيادة عدد المفردات والجمؿ والتراكيب  االبتدائية،

لـوامر المفظية الموجية إلييـ بالشكؿ  واالستجابة ضعاؼ السمعتحسيف قدرة األطفاؿ  -2
 الصحيح.

ستقبالية والمغة لمميارات التواصمية عمى مستوى المغة اال ضعاؼ السمعإكساب األطفاؿ  -5
 التعبيرية، وتشجيعيـ عمى تطوير المغة لدييـ.

في مجتمعيـ، وتشجيعيـ عمى  ضعاؼ السمعى عممية دمج األطفاؿ عم الحث المستمر -4
 التواصؿ لغويًا مع اآلخريف، مع استثمار القدرات السمعية المتبقية لدييـ .

والنفسية المرتبطة باضطراب المغة االستقبالية  ،واالجتماعية ،خفض المشكالت التواصمية -6
صوؿ الدمج بالمرحمة االبتدائية مع تطوير المدمجيف بف ضعاؼ السمعوالتعبيرية لدى األطفاؿ 

 . الميارات األكاديمية والمعرفية لدى ىؤالء األطفاؿ المعاقيف سمعياً 
 تدريبيالخصائص العامة لمحتوي برنامج 

عند وضع البرنامج منيا  الباحثةاستندت إلييا  التييقوـ البرنامج الحالي عمى بعض األسس  
والتي أوضحت أف لدييـ ضعؼ شديد في وضعاؼ السمع  خصائص األطفاؿ المعاقيف سمعياً 
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كما أف  التعبيرية( والتي تؤدي إلى سوء تواصميـ مع اآلخريف، - الميارات المغوية )االستقبالية
الدراسات التي أجريت عمييـ أكدت مدى احتياج ىذه الفئة لبرامج تدريبية لتحسيف الميارات 

 ،ييـ مف خالؿ تحسيف قدراتيـ عمى التواصؿ مع اآلخريفلد .التعبيرية ( -المغوية )االستقبالية 
ويقوـ البرنامج الحالي عمى أساس مشاركة األطفاؿ المعاقيف سمعيًا في األنشطة والمواقؼ 
المختمفة )المنزؿ، المجتمع، المدرسة( لتحسيف تواصميـ مع بعض وتحسيف مستوى الميارات 

واصؿ المفظي يعزز كثيرًا مف السموكيات والقيـ المغوية عند تعامميـ مع اآلخريف، وذلؾ ألف الت
السموكية، نظرية الإلى  ةمف خالؿ استناد الباحثو  ،ذلؾ التعاوف والمشاركة وغير: المرغوبة مثؿ 
بعرض نماذج إيجابية فييا تواصؿ اجتماعي يتـ تدريب األطفاؿ عمييا لتنمية  الباحثةحيث تقـو 

 رية(.الميارات المغوية )االستقبالية والتعبي
كما تستند األسس النظرية ليذا البرنامج أيضًا عمى النظرية السموكية ، وترتكز النظرية السموكية 
عمى مفاىيـ ومسممات ومبادئ وقوانيف تتعمؽ بالسموؾ وبعممية التعمـ وحؿ المشكالت، ومف 

وأف الفرد  المبادئ األساسية التي ترتكز عمييا النظرية السموكية أف معظـ سموؾ اإلنساف متعمـ،
 غير السوي.و  ،يتعمـ السموؾ السوى

 :  التدريبي ثانيًا : اإلطار اإلجرائي لمبرنامج
 التخطيط العام لمبرنامج:أواًل :

 تحديد الفئة المستيدفة التي وضع من أجميا البرنامج: -1
( أطفاؿ مف المعاقيف سمعيًا مف 01يتـ تنفيذ أنشطة ىذا البرنامج عمى عينة قواميا ) 

 سنوات(  8:6 ) مجيف بفصوؿ الدمج بالمرحمة االبتدائية مف المذيف تتراوح أعمارىـ ما بيفالمد
 ولدييـ ضعؼ واضح في الميارات المغوية.

  األساليب والفنيات المستخدمة في البرنامج: -2
حيث أف اليدؼ مف البرنامج ىو تحسيف مستوى الميارات المغوية لدى األطفاؿ المعاقيف 

عمى استخداـ الفنيات السموكية  ةالباحث تالضعؼ السمعي البسيط، وقد اقتصر سمعيًا مف ذو 
التالية: فنية لعب الدور، فنية عكس الدور، فنية اإلرشاد بالمعب، فنية التعزيز الموجب، النشاط 

 القصصي، فنية المحاضرة والمناقشة الجماعية.
الجمسات المتضمنة في البرنامج  اف فيما يمي موجز ةالباحث تبيف خطة الجمسات اإلرشادية: -3

 التدريبي متضمنًا ذلؾ أىداؼ تمؾ الجمسات والفنيات المستخدمة فييا .
 الحدود اإلجرائية لمبرنامج :  -ثانيًا 
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 الحدود البشرية :  -أ
 تمميذ( 331( والبالغ عددىـ ) 3130 – 3131في العاـ الدراسي ) تـ إجراء الدراسة 

 بتطبيؽ ةالباحث تقامحيث المرحمة االبتدائية. والثاني والثالث ( بالدنيا مف ) االوؿ  بالصفوؼ
 دنى( طالب ممف حصموا عمى أ 01)  اختيارومف ثـ تـ  (، 3102مقياس المغة ألبو حسيبة ) 

 .التقييـ أداءهالدرجات عمى 
عزالديف مدرسة )بمدرسة  طالب مف الفعمية الدراسة عينة اختيارتـ  الحدود المكانية : – ب
 إدارة المنشاه التعميمية ، محافظة سوىاج ( دالرحيـ تعميـ أساسي ،عب
 5حتوي عمى عدد ) تو  ،ينقسـ البرنامج الى مرحمتيف: المرحمة التمييديةالحدود الزمانية:  – جـ
والمرحمة التدريبية  ،لـطفاؿ جمسات (2و) ،ولياء االمورأل جمسة واحدةتمييدية منيـ  جمسات(
 ( جمسة.23فيكوف جممة الجمسات )   ( جمسة لمفئة المستيدفة 38تحتوي عمى عدد ) و 
 مكونات البرنامج و الفنيات المستخدمة فيو :  – د
وأولياء أمور الطالب  ةتتضمف مرحمة التعارؼ بيف الباحث (:ةجمس 1المرحمة التمييدية ) – 1

لمفيـو لو، والتوضيح وطريقة التنفيذ والمدى الزمنى  تدريبيواليدؼ مف البرنامج ال ضعاؼ السمع 
وكيفية التعرؼ عمى المشكمة، وكيفية التعامؿ مع  اوأسبابي ضعاؼ السمع أو اإلعاقة السمعية،

 .ةوالباحث ،والمدرسة ،سرةالمتاح مف قبؿ األُ  التدخؿالطفؿ، وسبؿ 
 :تتضمفخاصة باألطفاؿ ضعاؼ السمع   جمسات (: 3المرحمة التدريبية )  – 2
كؿ جمسة  ارؼ و شرح البرنامج وبعض التدريبات عمى اعضاء النطؽ، وتشتمؿأواًل: التييئة والتع 

األىداؼ  –اليدؼ العاـ لمجمسة  –) تحديد المشاركيف  فيتدريبية عمى خطة إجرائية تتمثؿ 
الطرؽ التدريبية  –الوسائؿ المستخدمة  –األنشطة المستخدمة  –الفنيات المستخدمة  –اإلجرائية 

 .لمنزلي (الواجب ا –التقويـ  –
تحسيف ميارات المغة االستقبالية  جمسات تتضمف جمسة (: 28المرحمة العالجية )  – 3

ضعاؼ السمع، وتـ استخداـ أنشطة  لدي التالميذ والتعبيرية القائمة عمي اختبار المغة البو حسيبة
 . تساىـ في تحسيف ىذه الميارات

 ممخص البرنامج :

سة
جل

 ال
م.

 

 الفنيات المستخدمة الهدف من الجلسة الموضوع
الفترة 
 الزمنية
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الترحٌب بأولٌاء االمور و تعرٌفهم  تمهٌدٌة و شرح البرنامج ال ولٌاء االمور 1
 بالبرنامج

 دقٌقة 45 مناقشة و حوار

 دقٌقة 45 مناقشة و حوار الترحٌب بالتالمٌذ وتعرٌفهم بالبرنامج تمهٌدٌة للتالمٌذ و تهٌئة و تعارف  2

 دقٌقة 45 مناقشة و حوار شرح البرنامج  للتالمٌذ  لألطفال شرح البرنامج   3

 دقٌقة 45 الحوار و التوضٌح تدرٌب االطفال على اعضاء النطق تدرٌب االطفال على اعضاء النطق 4

 دقٌقة 45 مناقشة و حوار إتقان الجمل الطوٌلة و سؤال أٌن فهم الجمل الطوٌلة و سؤال أٌن 5

مناقشة و حوار و  معرفة الصفات و التداعً السمعً سمعًفهم الصفة و التداعً ال 6
 نمذجة

 دقٌقة 45

التعرف على األشكال الهندسٌة  االشكال الهندسٌة وتسمٌتها وصفها 7
 وتسمٌتها وصفها

التكرار و التعزٌز 
 و النمذجة

 دقٌقة 45

معرفة ظرف المكان و المبنً  ظرف المكان و المبنى للمجهول 8
 للمجهول 

ار لعب االدو
 والمحاكاة

 دقٌقة 45

 دقٌقة 45 المحاكاة و التعزٌز التعرف على المهن و أسئلة لماذا المهن و اسئلة لماذا  9

ادراك اللٌل والنهار والمجموعات  11
 الضمنٌة

عصف ذهنً و  إدراك الزمن و المجموعات الضمنٌة
 تقلٌد

 دقٌقة 45

تعلم تعاونً و تعلم  الصفات إجادة الجمل الطوٌلة و  الجمل الطوٌلة و الصفات  11
 االقران و التعزٌز

 دقٌقة 45

التصحٌح المتكرر  نطق الجمل الطوٌلة و إعادتها نطق و تكرار الجمل الطوٌلة  12
 و التعزٌز

 دقٌقة 45

 –تغذٌة راجعة  القدرة على وصف األشٌاء وصفاً دقٌقاً  وصف االشٌاء و المثنى 13
 اٌقاع حركً

 دقٌقة 45

استخدام الفاعل فً الجمل بشكل  لفاعلاستخدام ا 14
 صحٌح

عصف  –العاب 
 ذهنً

 دقٌقة 45

 -التصحٌح المتكرر  إتقان مهارة الفرز والتصنٌف  ال ٌنتمى للمجموعة)المختلف عنها(  15
 نمذجة

 دقٌقة 45

فهم مدلوالت األعداد و وصف  فهم االعداد ووصف المتشابهات 16
 المتشابهات

 -تعزٌز  –المناقشة 
 بالعا

 دقٌقة 45

تسمٌة  –اجزاء الجسم الصعبة  17
 المجموعات الضمنٌة

التعرف على األجزاء الجسم و 
 المجموعات الضمنٌة

لعب  –تقلٌد 
 تعزٌز -االدوار 

 دقٌقة 45

 –حوار و مناقشة  التعرف علً المبنً للمجهول و  المبنى للمجهول  18
 نمذجة 

 دقٌقة 45

رة على الترتٌب من األكبر القد الترتٌب من االكبر لألصغر 19
 لألصغر

 دقٌقة 45 حوار و مناقشة

نمذجة عصف  التمٌٌز بٌن الصفات و الكلمات  الصفة و الكلمة  21
 ذهنً

 دقٌقة 45

التصحٌح المتكرر  القدرة على التجزئة و فهم مدلول العدد  فهم العدد –فهم النصف و الكل  21
 نمذجة 

 دقٌقة 45

فة الخطأ فً الترتٌب الزمنى و معر 22
 الجملة

القدرة على ترتب االحداث ومعرفة 
 الخطأ بالجملة

 دقٌقة 45 سرد قصة –تقلٌد 

حوار ومناقشة،  التعرف على المقاطع الصوتٌة  الصوت االول للكلمة و معناها  23
نمذجة ، تغذٌة 

 راجعة 

 دقٌقة 45

الكلمات الدالة على التحدٌد و الخطأ فً  24
 الجملة 

التقلٌد و االلعاب و  لتحدٌد  و أخطاء الجمل القدرة على ا
 التكرار

 دقٌقة 45

 دقٌقة 45 –لعب جماعً التعرف على المقاطع الصوتٌة صٌغة  –ادراك االصوات بنفس الوزن  25
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 حوار  المتماثلة و صٌغ التفضٌل التفضٌل

-تصحٌح متكرر إدراك مفهوم ٌحتوي و ال ٌحتوي التعبٌر عن فاضً / ملٌان  26
 -زتعزٌ

 دقٌقة 45

-تصحٌح متكرر إجراء عملٌات الحسابٌة األولٌة الزمان )قبل و بعد( –الجمع و الطرح  27
 مناقشة -تعزٌز

 دقٌقة 45

التعرف على الفصول األربعة ، السرد  سرد قصة  –فصول السنة االربعة  28
 القصصً

-تصحٌح متكرر
 حوار  مناقشة

 دقٌقة 45

ع الجمع و خاصة التعرف على أنوا جمع التكسٌر 29
 التكسٌر 

-تصحٌح متكرر
 -تعزٌز

 دقٌقة 45

أن ٌحدد التلمٌذ االسم الموصول و  االسم الموصول و اسم االشارة 31
 أسماء اإلشارة 

-تصحٌح متكرر
 -تعزٌز

 دقٌقة 45

التعرف على القواعد اللغوٌة ) الوزن  الوزن و القافٌة نطقاً  31
 و القافٌة (

 –نمذجة  –تكرار 
 تًتصحٌح ذا

 دقٌقة 45

 –اللعب الجماعً  إدراك ظرف المكان ظرف المكان ) وسط / حوالٌن ( 32
 تعزٌز 

 دقٌقة 45

 أسس اختيار محتويات البرنامج: -د
الضطرابات با المرتبطة تدريبيةالدراسات السابقة المتعمقة بموضوع الدراسة، والبرامج ال -0

 السمعية.
 بتحسيف ميارتي االستقباؿ المرتبطة  تدريبيةيـ البرامج الالدراسات واألبحاث التي اىتمت بتصم -3

 ، ودراسة أثر وفعالية ىذه البرامج.والتعبير لمغة 
 الدراسات التي اىتمت بدراسة أثر طريقة محددة، أو أسموب خاص ضمف البرنامج المقترح. - 2
 مارىـ.الدراسة، وذلؾ باختيار الصور المناسبة ألع عينةمراعاة العمر الزمني ل - 5
 .يـالدراسة واىتماماتيـ وذلؾ باختيار المفردات التي تناسب عينةمراعاة استعداد  - 4
تنويع الوسائؿ التعميمية المستخدمة في تحقيؽ األىداؼ المغوية المرجوة، واختيار الوسائؿ  - 6

 التي 
 .المغوي لدى الطفؿ والتعبير تساعد في تسييؿ االسػػػتقباؿ

 ( 2113د أحمد  أبو حسيبة ) مقياس المغة إعدا –ه 
 مقياس المغة البو حسيبة اسم المقياس المستخدم:

 تشخيص االطفاؿ ذوي التأخر المغوي لوضع خطة عالجية ليـ  اليدف من المقياس : -أ
( 331تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة استطالعية بمغت )  التجريب االستطالعي لممقياس : -جـ 

 مرحمة االبتدائية بمدرسة عزالديف عبدالرحيـ تعميـ أساسي تمميذ و تمميذة مف تالميذ ال
 فقرة  تنقسـ الى عنصريف  022يتكوف مف  وصف المقياس: –د 
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 ( فقرة63االوؿ: مقياس المغة االستقبالية ويحتوى عمى ) 
 ( فقرة70الثاني: مقياس المغة التعبيرية  ويحتوى عمى ) 

  صدق مقياس المغة ألبو حسيبة 
درجة كؿ اختبار  بيف بإيجاد معامؿ االرتباطلمقياس المغة ألبو حسيبة  الداخميساؽ تـ حساب االت

)المغة االستقبالية ، والمغة التعبيرية( ، والدرجة الكمية لالختبار باستخداـ معادلة بيرسوف باستخداـ 
 . SPSS 0.16نامج بر 

 تبار المغة ألبو حسيبةخوالدرجة الكمية ال اختبار( معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ  0 جدوؿ )

 (1.10)دالة عند مستوى 
مغة حيث أف معامالت االرتباط بيف درجة كؿ اختبار ويتضح مف الجدوؿ السابؽ صدؽ مقياس ال

 . (1.10))المغة االستقبالية والمغة التعبيرية( والدرجة الكمية لالختبار دالة عند مستوى 
 لمقياس المغة ألبو حسيبةالثبات 

 بمغتث ػػػػػحي SPSS 0.16ببرنامج  كرو نباخ الفامعادلة باستخداـ  اختبار المغةتـ حساب ثبات 
مما يحقؽ نسبة ثبات مقبولة ليذه األداة ويجعميا  ، 1.79بمعادلة الفا كرو نباخ  الثبات ةقيم

 صالحة لمتطبيؽ بتجربة البحث
 تصحيح المقياس: 

 يوجد ثالثة أنواع من الدرجات الخام 
درجة خاـ كمى ) تعبيري + استقبالي  -درجة خاـ تعبيري    جػ   -درجة خاـ استقبالي    ب  -أ
) 

 درجة الخاـ كالتالي تحتسب ال
درجة واحدة لكؿ بند تـ االجابة عمية اجابة صحيحة  + اضافة درجة واحدة لكؿ بند تحت  -0

 قاعدة االختبار
طرح اجابات الطفؿ الخاطئة مف اخر بند مف بنود سقؼ االختبار + اضافة درجة لكؿ بند  -3

 تحت قاعدة االختبار.

بيف درجة كؿ اختبار  معامؿ االرتباط مستوى الداللة
 والدجة الكمية لالختبار

 االختبار

 المغة االستقبالية **1.803 (1.10) داؿ عند مستوى 
 المغة التعبيرية **1.742 (1.10) داؿ عند مستوى 
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متحف أي نوع مف انواع االستجابات الثالثة ) تمقائية مالحظات: تحتسب درجة البند اذا الحظ الم
 مستحدثة عف طريؽ الوالديف ( –
 تحتسب درجة البند إذا حقؽ الطفؿ شرط اجتياز البند . -2
مف خالؿ الدرجة الخاـ لـنواع الثالثة مف الدرجات نستطيع تقييـ مستوى الطفؿ المغوي بدقة  -5
. 
قياس الدرجة المعيارية لحالة الطفؿ المغوية مقارنو بأقرانو حساب الدرجة المعيارية: مف خالؿ  -5

 مف نفس المرحمة العمرية حيث توجد جداوؿ تبيف الدرجة المعيارية لكؿ مجموعة عمرية 
 درجة  77.4يعتبر الطفؿ متأخر لغويا في حالة حصولو عمى درجة معيارية كمية اقؿ مف  -4
 033.4الى  77.4درجة معيارية كمية مف  يعتبر الطفؿ طبيعي لغويا عند حصولو عمى -6

 درجة.
حساب العمر المغوي المكافئ: مف خالؿ جداوؿ تبيف العمر المغوي المكافئ اعتمادا عمى  -7

 درجات الطفؿ الخاـ في كؿ جزء مف جزئي االختبار االستقبالي والتعبيري والمجموع الكمى ليما 
نقطة الحد الفاصؿ اعتمادا عمى العمر  حساب نقطة الحد الفاصؿ: مف خالؿ جداوؿ تبيف -8

 الزمني لمطفؿ مف كؿ جزء مف جزئي االختبار االستقبالي والتعبيري والمجموع الكمى ليما. 
 ( دقيقة 54 -34سنوات )  8شير حتى  00سنوات و  6حساب زمف لممقياس: مف سف  -9

 عاشرًا: نتائج الدراسة وتفسيرىا:
 التحقق من الفرض األول:االجابة عن السؤال األول و  -أوال 

" ما أثر البرنامج التدريبي القائم عمى النظرية لإلجابة عف السؤاؿ األوؿ والذي ينص عمى 
 السموكية لتحسين ميارات المغة االستقبالية والمغة التعبيرية لدى االطفال ضعاف السمع بفصول

عند مستوى ائيًا الفرض األول ونصو " يوجد فروق دالة احص" ولمتحقؽ مف صحة ؟ الدمج 
في ميارات  المغة االستقبالية والمغة  والبعديلتطبيق القبمي نتائج ارتب  ي( بين متوسط1.15)

 البعدي."الدمج لصالح التطبيق  التعبيرية لدى االطفال ضعاف السمع بفصول
( أطفاؿ 01الحصيمة المغوية ألبو حسيبة عمى عينة البحث والتي تتكوف مف ) تـ تطبيؽ اختبار

قبميًا ثـ قامت الباحثة بتطبيؽ جمسات البرنامج التدريبي ثـ  ( 8-6عانوف مف ضعؼ السمع )ي
الحصيمة المغوية ألبو حسيبة عمى عينة البحث بعديًا، وجاءت نتائجو كما  تطبيؽ اختبار

 بالجدوليف التالييف:
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 ي التطبيق القبمى( أطفال يعانون من ضعف السمع ف11( بيانات عينة تجربة البحث وعددىا )2جدول ) 
 الدرجة   1 الحالة  

 الخام
 الدرجة

 المعٌارٌة
 نقطة الحد المكافئ اللغوي العمر

 الفاصل

 62 - 61 (شهر 51)  سنة 4.2 56 44 االستقبالٌة اللغة 11/3/2121 التقٌٌم تارٌخ

 تارٌخ
 المٌالد

 71 - 68 (شهر 41)  سنة 3.4  46 41 التعبٌرٌة اللغة 11/12/2113

 132 - 131 ( شهر 45) سنة 3.9 54 84 المجموع 7-3-1 لزمنًالعمر ا

 الدرجة   2 الحالة
 الخام

 الدرجة
 المعٌارٌة

 الحد نقطة المكافئ اللغوي العمر
 الفاصل

 49)  سنة 4.1   56 43 االستقبالٌة اللغة 12/3/2121 التقٌٌم تارٌخ
 (شهر

61 - 62 

 تارٌخ
 المٌالد

 71 - 68 (شهر 39)  سنة 3.3 46 39 التعبٌرٌة اللغة 8/12/2113

 132 - 131 (شهر 43)  سنة 3.7 54 82 المجموع 7-3-4 العمر الزمنً

 الدرجة   3 الحالة
 الخام

 الدرجة
 المعٌارٌة

 الحد نقطة المكافئ اللغوي العمر
 الفاصل

 62 - 61 (شهر 49) سنة 4.1 56 43 االستقبالٌة اللغة 12/3/2121 التقٌٌم تارٌخ

 تارٌخ
 دالمٌال

 71 - 68 (شهر 41)  سنة 3.4  46 39 التعبٌرٌة اللغة 9/3/2114

 132 - 131 (شهر 44) سنة 3.8 54 83 المجموع 7-1-3 العمر الزمنً

 الدرجة   4 الحالة
 الخام

 الدرجة
 المعٌارٌة

 الحد نقطة المكافئ اللغوي العمر
 الفاصل

 61- 59 (شهر 44)  نةس 3.8 52 41 االستقبالٌة اللغة 15/3/2121 التقٌٌم تارٌخ

 تارٌخ
 المٌالد

 35)  سنة 2.11 53 36 التعبٌرٌة اللغة 9/2/2115
 (شهر

66 - 68 

 129 - 126 (شهر 39)  سنة 3.3 51 76 المجموع 6-1-6 العمر الزمنً

 الدرجة   5 الطفل اسم
 الخام

 الدرجة
 المعٌارٌة

 الحد نقطة المكافئ اللغوي العمر
 الفاصل

 62 - 61 (شهر 51) سنة 4.2 53 44 االستقبالٌة اللغة 17/3/2121 التقٌٌم تارٌخ

 تارٌخ
 المٌالد

 71 - 69 (شهر 41) سنة 3.5 55 41 التعبٌرٌة اللغة 12/6/2114

 132 - 129 (شهر 45) سنة 3.9 51 85 المجموع 6 -9 – 5 العمر الزمنً

 الدرجة   6 الطفل اسم
 الخام

 الدرجة
 المعٌارٌة

 الحد نقطة ئالمكاف اللغوي العمر
 الفاصل

 61- 59 (شهر 43) سنة 3.7 52 39 االستقبالٌة اللغة 21/3/2121 التقٌٌم تارٌخ

 تارٌخ
 المٌالد

 34)  سنة 2.11  53 35 التعبٌرٌة اللغة 14/2/2115
 (شهر

66 - 68 

 129 - 126 (شهر 38) سنة 3.2 51 74 المجموع  6 -1-6 العمر الزمنً

 الدرجة   7 الطفل اسم
 مالخا

 الدرجة
 المعٌارٌة

 الحد نقطة المكافئ اللغوي العمر
 الفاصل

 62 - 61 (شهر 53) سنة 4.5 56 46 االستقبالٌة اللغة 21/3/2121 التقٌٌم تارٌخ

 تارٌخ
 المٌالد

 71 - 68 (شهر 43)  سنة 3.7 46 42 التعبٌرٌة اللغة 15/12/2113

 132 - 131 (شهر 41) سنة 3.11 54 88 المجموع 7-3-5 العمر الزمنى

 الدرجة   8 الطفل اسم
 الخام

 الدرجة
 المعٌارٌة

 الحد نقطة المكافئ اللغوي العمر
 الفاصل

 62 - 61 (شهر 43) سنة 3.7 53 39 االستقبالٌة اللغة 21/3/2121 التقٌٌم تارٌخ

 71 - 69 (شهر 32) سنة 2.8 55 34 التعبٌرٌة اللغة 21/9/2114 تارٌخ
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 المٌالد
 132 - 129 (شهر 37) سنة 3.1 51 73 المجموع 6-6-1 العمر الزمنً

 62 - 61 (شهر 52) سنة 4.4 56 45 االستقبالٌة اللغة 22/3/2121 التقٌٌم تارٌخ

 الدرجة االستقبالٌة اللغة 9 الطفل اسم
 الخام

 الدرجة
 المعٌارٌة

 62 - 61 المكافئ اللغوي العمر

 تارٌخ
 المٌالد

 71 - 69 (شهر 41) سنة 3.5 46 41 التعبٌرٌة اللغة 19/2/2114

 132 - 129 (شهر 46) سنة 3.11 54 86 المجموع 7-1-3 العمر الزمنى

 الدرجة االستقبالٌة اللغة 11 الطفل اسم
 الخام

 الدرجة
 المعٌارٌة

 الحد نقطة المكافئ اللغوي العمر
 الفاصل

 62 - 61 (شهر 41) سنة 3.11 53 42 االستقبالٌة اللغة 22/3/2121 التقٌٌم تارٌخ

 تارٌخ
 المٌالد

 71 - 69 (شهر 39) سنة 3.3 55 39 التعبٌرٌة اللغة 3/4/2114

 132 - 129 (شهر 43) سنة 3.7 51 81 المجموع 6-11-9 العمر الزمنى

 ( أطفاؿ يعانوف مف ضعؼ السمع في التطبيؽ البعدي 01( بيانات عينة تجربة البحث وعددىا )3جدوؿ ) 

   1 الحالة
الدرجة 

 الخام
لدرجة ا

 المكافئ اللغويالعمر  المعٌارٌة
نقطة الحد 

 الفاصل
11/3/2121 تارٌخ التقٌٌم شهر( 51سنة )  4.2 56 44 اللغة االستقبالٌة   61 - 62  

تارٌخ 
11/12/2113 المٌالد شهر( 41سنة )  3.4  46 41 اللغة التعبٌرٌة   68 - 71  
شهر(  45سنة ) 3.9 54 84 المجموع 7-3-1 الزمنى العمر  131 - 132  

   2 الحالة
الدرجة 

 الخام
الدرجة 

 المكافئ اللغويالعمر  المعٌارٌة
نقطة الحد 

 الفاصل

12/3/2121 تارٌخ التقٌٌم  56 43 اللغة االستقبالٌة 
 49سنة )  4.1  

62 - 61 شهر(  
تارٌخ 
8/12/2113 المٌالد شهر( 39سنة )  3.3 46 39 اللغة التعبٌرٌة   68 - 71  
7-3-4 الزمنى العمر شهر( 43سنة )  3.7 54 82 المجموع   131 - 132  

   3 الحالة
الدرجة 

 الخام
الدرجة 

 المكافئ اللغويالعمر  المعٌارٌة
نقطة الحد 

 الفاصل
12/3/2121 تارٌخ التقٌٌم شهر( 49سنة ) 4.1 56 43 اللغة االستقبالٌة   61 - 62  

تارٌخ 
9/3/2114 المٌالد شهر( 41 سنة ) 3.4  46 39 اللغة التعبٌرٌة   68 - 71  
7-1-3 الزمنى العمر شهر( 44سنة ) 3.8 54 83 المجموع   131 - 132  

   4 الحالة
الدرجة 

 الخام
الدرجة 

 المكافئ اللغويالعمر  المعٌارٌة
نقطة الحد 

 الفاصل
15/3/2121 تارٌخ التقٌٌم شهر( 44سنة )  3.8 52 41 اللغة االستقبالٌة   59 -61  

تارٌخ 
9/2/2115 المٌالد  53 36 اللغة التعبٌرٌة 

 35سنة )  2.11
68 - 66 شهر(  

6-1-6 الزمنى العمر شهر( 39سنة )  3.3 51 76 المجموع   126 - 129  

   5 اسم الطفل
الدرجة 

 الخام
الدرجة 

 المكافئ اللغويالعمر  المعٌارٌة
نقطة الحد 

 الفاصل
17/3/2121 تارٌخ التقٌٌم هر(ش 51سنة ) 4.2 53 44 اللغة االستقبالٌة   61 - 62  

تارٌخ 
12/6/2114 المٌالد شهر( 41سنة ) 3.5 55 41 اللغة التعبٌرٌة   69 - 71  
6 -9 – 5 الزمنى العمر شهر( 45سنة ) 3.9 51 85 المجموع   129 - 132  

نقطة الحد  المكافئ اللغويالعمر الدرجة الدرجة    6 اسم الطفل
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 لدى عينةمن االطفال ضعاف السمع بفصول الدمج بالمرحمة االبتدائية

 

 836 

 الفاصل المعٌارٌة الخام
21/3/2121 تارٌخ التقٌٌم شهر( 43سنة ) 3.7 52 39 اللغة االستقبالٌة   59 -61  

تارٌخ 
14/2/2115 المٌالد  53 35 اللغة التعبٌرٌة 

 34سنة )  2.11 
68 - 66 شهر(  

شهر( 38سنة ) 3.2 51 74 المجموع  6 -1-6 الزمنى العمر  126 - 129  

   7 اسم الطفل
الدرجة 

 الخام
الدرجة 

 المكافئ اللغويالعمر  المعٌارٌة
الحد  نقطة

 الفاصل
21/3/2121 تارٌخ التقٌٌم شهر( 53سنة ) 4.5 56 46 اللغة االستقبالٌة   61 - 62  

تارٌخ 
15/12/2113 المٌالد شهر( 43سنة )  3.7 46 42 اللغة التعبٌرٌة   68 - 71  
7-3-5 لزمنىاالعمر  شهر( 41سنة ) 3.11 54 88 المجموع   131 - 132  

   8 اسم الطفل
الدرجة 

 الخام
ة الدرج

 المكافئ اللغويالعمر  المعٌارٌة
نقطة الحد 

 الفاصل
21/3/2121 تارٌخ التقٌٌم شهر( 43سنة ) 3.7 53 39 اللغة االستقبالٌة   61 - 62  

تارٌخ 
21/9/2114 المٌالد شهر( 32سنة ) 2.8 55 34 اللغة التعبٌرٌة   69 - 71  

6-6-1 العمر الزمنى شهر( 37سنة ) 3.1 51 73 المجموع   129 - 132  
22/3/2121 تارٌخ التقٌٌم شهر( 52سنة ) 4.4 56 45 اللغة االستقبالٌة   61 - 62  

 اللغة االستقبالٌة 9 اسم الطفل
الدرجة 

 الخام
الدرجة 

62 - 61 المكافئ اللغويالعمر  المعٌارٌة  
تارٌخ 
19/2/2114 المٌالد شهر( 41سنة ) 3.5 46 41 اللغة التعبٌرٌة   69 - 71  
7-1-3 الزمنى العمر شهر( 46سنة ) 3.11 54 86 المجموع   129 - 132  

 اللغة االستقبالٌة 11 اسم الطفل
الدرجة 

 الخام
الدرجة 

 المكافئ اللغويالعمر  المعٌارٌة
نقطة الحد 

 الفاصل
22/3/2121 تارٌخ التقٌٌم شهر( 41سنة ) 3.11 53 42 اللغة االستقبالٌة   61 - 62  

تارٌخ 
3/4/2114 المٌالد شهر( 39سنة ) 3.3 55 39 ةاللغة التعبٌرٌ   69 - 71  
6-11-9 الزمنى العمر شهر( 43سنة ) 3.7 51 81 المجموع   129 - 132  

 
كما قامت الباحثة بعمؿ رسـ بياني لدرجات كؿ حالة مف الحاالت العشر لعينة البحث في 

حدث في التطبيؽ القبمي والبعدي في اختبار الحصيمة المغوية ال بو حسبيو لتوضيح التقدـ الذي 
 المغة االستقبالية والمغة التعبيرية لدييـ بعد تطبيؽ البرنامج التدريبي وجاءت كما يمي:
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 البعدي لمحالة األولى في اختبار الحصيمة المغوية ال بو حسيبة –( درجات التطبيؽ القبمي 0شكؿ ) 

يدؿ اف ىناؾ ويتضح مف الرسـ البياني اف ىناؾ تباعد بيف االعمدة ) القبمي والبعدي ( مما 
 فروؽ ذات داللة احصائية وىذا يؤكد فاعمية البرنامج التدريبي المطبؽ .

 
 البعدي لمحالة الثانية في اختبار الحصيمة المغوية ال بو حسيبة –( درجات التطبيؽ القبمي 3شكؿ ) 

اؾ و يتضح مف الرسـ البياني اف ىناؾ تباعد بيف االعمدة ) القبمي و البعدي ( مما يدؿ اف ىن
 فروؽ ذات داللة احصائية وىذا يؤكد فاعمية البرنامج التدريبي المطبؽ .



فاعميةبرنامج تدريبي لتحسين بعض ميارات المغةاالستقبالية والمغة التعبيرية  نيرمين عطيو منصور
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 البعدي لمحالة الثالثة في اختبار الحصيمة المغوية ال بو حسيبة –( درجات التطبيؽ القبمي  2شكؿ )

ويتضح مف الرسـ البياني اف ىناؾ تباعد بيف االعمدة ) القبمي والبعدي ( مما يدؿ اف ىناؾ 
 داللة احصائية وىذا يؤكد فاعمية البرنامج التدريبي المطبؽ . فروؽ ذات

 
 البعدي لمحالة الرابعة في اختبار الحصيمة المغوية ال بو حسيبة –( درجات التطبيؽ القبمي  5شكؿ )

ويتضح مف الرسـ البياني اف ىناؾ تباعد بيف االعمدة ) القبمي و البعدي ( مما يدؿ اف ىناؾ 
 ائية وىذا يؤكد فاعمية البرنامج التدريبي المطبؽ .فروؽ ذات داللة احص
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 البعدي لمحالة الخامسة في اختبار الحصيمة المغوية ال بو حسيبة –( درجات التطبيؽ القبمي 4شكؿ ) 

ويتضح مف الرسـ البياني اف ىناؾ تباعد بيف االعمدة ) القبمي و البعدي ( مما يدؿ اف ىناؾ 
 يؤكد فاعمية البرنامج التدريبي المطبؽ .فروؽ ذات داللة احصائية وىذا 

 
 البعدي لمحالة السادسة في اختبار الحصيمة المغوية ال بو حسيبة –( درجات التطبيؽ القبمي 6شكؿ ) 

ويتضح مف الرسـ البياني اف ىناؾ تباعد بيف االعمدة ) القبمي و البعدي ( مما يدؿ اف ىناؾ 
 ة البرنامج التدريبي المطبؽ .فروؽ ذات داللة احصائية وىذا يؤكد فاعمي



فاعميةبرنامج تدريبي لتحسين بعض ميارات المغةاالستقبالية والمغة التعبيرية  نيرمين عطيو منصور
 لدى عينةمن االطفال ضعاف السمع بفصول الدمج بالمرحمة االبتدائية
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 البعدي لمحالة السابعة في اختبار الحصيمة المغوية ال بو حسيبة –( درجات التطبيؽ القبمي 7شكؿ ) 

ويتضح مف الرسـ البياني اف ىناؾ تباعد بيف االعمدة ) القبمي و البعدي ( مما يدؿ اف ىناؾ 
 التدريبي المطبؽ . فروؽ ذات داللة احصائية وىذا يؤكد فاعمية البرنامج

 
 البعدي لمحالة الثامنة في اختبار الحصيمة المغوية ال بو حسيبة –( درجات التطبيؽ القبمي 8شكؿ ) 

ويتضح مف الرسـ البياني اف ىناؾ تباعد بيف االعمدة ) القبمي و البعدي ( مما يدؿ اف ىناؾ 
 المطبؽ .فروؽ ذات داللة احصائية وىذا يؤكد فاعمية البرنامج التدريبي 
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 البعدي لمحالة التاسعة في اختبار الحصيمة المغوية ال بو حسيبة –( درجات التطبيؽ القبمي  9شكؿ )

ويتضح مف الرسـ البياني اف ىناؾ تباعد بيف االعمدة ) القبمي و البعدي ( مما يدؿ اف ىناؾ 
 فروؽ ذات داللة احصائية وىذا يؤكد فاعمية البرنامج التدريبي المطبؽ .

 
 البعدي لمحالة العاشرة في اختبار الحصيمة المغوية ال بو حسيبة –( درجات التطبيؽ القبمي 01شكؿ ) 

ويتضح مف الرسـ البياني اف ىناؾ تباعد بيف االعمدة ) القبمي والبعدي ( مما يدؿ اف ىناؾ 
 فروؽ ذات داللة احصائية وىذا يؤكد فاعمية البرنامج التدريبي المطبؽ .
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 01يوضح المغة االستقبالية والمغة التعبيرية في التطبيؽ القبمي والبعدي لدى عينة البحث =  ( 00شكؿ )

والبعدي واستخداـ المعادالت لتطبيؽ القبمي عينة البحث في امتوسطات رتب وتـ حساب 
)معادلة ويمكوكسف( لمتحقؽ مف وجود فروؽ دالة  SPSS 0.16االحصائية الالبرامترية ببرنامج 

 الختبار والبعديلتطبيؽ القبمي في ا عينة البحثرتب  مف عدمو بيف متوسطاتاحصائيا 
 الحصيمة المغوية ال بو حسيبة تـ وجاءت نتائجو كما بالجدوؿ التالي: 

 11لعينة البحث ن =  الحصيمة المغوية البو حسيبة اختبارالبعدي  -التطبيق القبمي ( نتائج 3جدول )

( بيف متوسطات 1.10احصائيا عند مستوى ) ةدال وؽد فر و وجيتضح مف نتائج الجدوؿ السابؽ 
الحصيمة المغوية  البعدي في اختبارلصالح التطبيؽ  والبعديلتطبيؽ القبمي في ا عينة البحثرتب 

ال بو حسيبة مما يدؿ عمى فاعمية البرنامج التدريبي في تنمية المغة االستقبالية والمغة التعبيرية 
 لدى األطفاؿ الذيف يعانوف مف ضعؼ السمع.

مجموع  عدد الرتب اتجاه الرتب سيبةح ال بو المغوية الحصيمة اختبار
 الرتب

متوسط 
 الرتب

 حجم األثر مستوى الداللة Zقيمة 

 اللغة االستقبالية
 

 ---- ---- ---- السالبة 
 دالة عند مستوى 2.829

  (1.11) 
 55 5.51 11 الموجبة 1.89

   ---- المتساوية

 اللغة التعبيرية
 

 ---- ---- ---- السالبة 
 الة عند مستوىد 2.831

  (1.11) 
 55 5.51 11 الموجبة 1.91

   ---- المتساوية

 االختبار ككل

 ---- ---- ---- السالبة 
2.819 

 دالة عند مستوى
 55 5.51 11 الموجبة 1.89 (1.11) 

   ---- المتساوية
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وحجـ األثر لمبرنامج التدريبي  1.89مبرنامج التدريبي عمى المغة االستقبالية كما بمغ حجـ األثر ل
وىى حجـو  1.89حجـ األثر لمبرنامج التدريبي عمى الحصيمة المغوية 1.91عمى المغة التعبيرية 

أثر كبيرة مما يوضح التأثير الكبير لمبرنامج التدريبي في تنمية المغة االستقبالية والمغة التعبيرية 
 دى األطفاؿ الذيف يعانوف مف ضعؼ السمع.ل

 االجابة عن السؤال الثالث والتحقق من الفرض الثاني : -ثانيًا 
لإلجابة عف السؤاؿ الثالث والذي ينص عمى " ما أثر البرنامج التدريبي في تنمية ميارات  المغة 

انقضاء فترة زمنية بعد الدمج  االستقبالية و المغة التعبيرية لدى االطفاؿ ضعاؼ السمع بفصوؿ
عند مدتيا شيريف؟ " ولمتحقؽ مف صحة الفرض الثاني ونصو " ال يوجد فروؽ دالة احصائيًا 

في ميارات  المغة االستقبالية  والتبعي البعديلتطبيؽ نتائج ارتب  ي( بيف متوسط1.14مستوى )
 ."الدمج والمغة التعبيرية لدى االطفاؿ ضعاؼ السمع  بفصوؿ

الحصيمة المغوية ال بو حسيبة عمى عينة البحث بعد انقضاء فترة زمنية  ختبارتـ إعادة تطبيؽ ا
 مدتيا شيريف وجاءت درجات عينة البحث في التطبيؽ البعدي والتبعي كما بالشكؿ التالي:

 
 01( يوضح المغة االستقبالية والمغة التعبيرية في التطبيؽ البعدي والتبعي لدى عينة البحث =  03شكؿ ) 
والبعدي واستخداـ المعادالت لتطبيؽ القبمي عينة البحث في امتوسطات رتب اب وتـ حس

)معادلة ويمكوكسف( لمتحقؽ مف وجود فروؽ دالة  SPSS 0.16االحصائية الالبرامترية ببرنامج 
 الختبار البعدي والتبعيلتطبيؽ في ا عينة البحثرتب  احصائيا مف عدمو بيف متوسطات

 يبة تـ وجاءت نتائجو كما بالجدوؿ التالي: الحصيمة المغوية ال بو حس
 11لعينة البحث ن =  الحصيمة المغوية ال بو حسيبة الختباري تتبعال - بعديالتطبيق ال( نتائج  4جدول )

 الحصيمة المغوية ال بو حسيبة اختبار
اتجاه 
 عدد الرتب الرتب

مجموع 
 مستوى الداللة Zقيمة  متوسط الرتب الرتب
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في  عينة البحثرتب  اتاحصائيا بيف متوسط ةدال وؽد فر و وجيتضح مف الجدوؿ السابؽ عدـ 
الحصيمة المغوية ال بو  في ميارات المغة االستقبالية والتعبيرية واختبار البعدي والتتبعيلتطبيؽ ا

الية والمغة التعبيرية حسيبة ككؿ مما يدؿ عمى فاعمية البرنامج التدريبي في تنمية المغة االستقب
أطفاؿ يعانوف مف ضعؼ السمع بالرغـ مف انقضاء فترة زمنية مدتيا  01لدى عينة مكونة مف 

 شيريف.
ما أثر البرنامج التدريبي في تنمية " وبذلؾ تمت اإلجابة عف السؤاؿ الثالث والذي ينص عمى 

بعد انقضاء الدمج  لسمع بفصوؿميارات  المغة االستقبالية والمغة التعبيرية لدى االطفاؿ ضعاؼ ا
عند فترة زمنية مدتيا شيريف؟ " وقبوؿ صحة الفرض الثاني ونصو " ال يوجد فروؽ دالة احصائيًا 

في ميارات المغة االستقبالية  والتبعي البعديلتطبيؽ نتائج ارتب  ي( بيف متوسط1.14مستوى )
 ."الدمج والمغة التعبيرية لدى االطفاؿ ضعاؼ السمع  بفصوؿ

 ناقشة نتائج الدراسة : م

لتحسيف  برنامج تدريبيمف خالؿ ما أسفرت عنو الدراسة الحالية مف نتائج ، والتي توصمت إلى فاعمية 
بعض ميارات المغة االستقبالية والمغة التعبيرية لدى عينة مف االطفاؿ ضعاؼ السمع بفصوؿ الدمج 

  بالمرحمة االبتدائية 
 أواًل: توصيات لألسرة :  
قبؿ الطفؿ الذي يعانى مف ضعؼ السمع وعدـ إظيار الرفض لو أو السخرية مف كالمو وعدـ ت – 0

 التصحيح المستمر لو.  
تجنب إجبار الطفؿ أو الطالب الذي يعاني مف ضعؼ السمع عمى تصحيح أخطائو بشكؿ صاـر  – 3

 وخاصة في حالة عدـ التدخؿ التدريبي أو العجز في مواجية ذلؾ . 

ةاللغة االستقبالي  
 

 7.51 2.51 3 السالبة 
 2.51 2.51 1 الموجبة غير دالة 1.317 1

   6 المتساوية

 اللغة التعبيرية
 

 12 3 4 السالبة 
 3 3 1 الموجبة غير دالة 1.181 1.342

   5 المتساوية

 االختبار ككل

 28 4.67 6 السالبة 
 8 4 2 الموجبة غير دالة 1.132 1.518

   2 تساويةالم
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نة الطفؿ أو الطالب بباقي أفراد أسرتو أو زمالئو أو جيرانو أو ممف ىـ في ذات المرحمة تجنب مقار  – 2
 العمرية ذوى القدرات الكالمية السميمة أو الصحيحة . 

 ثانيًا : توصيات لممعممين : 
حث الطالب ضعاؼ السمع المدمجيف بالمرحمة االبتدائية عمى المشاركة و التفاعؿ في المناقشات  – 0

القاعات الدراسية، في مختمؼ األنشطة المدرسية، التي مف شأنيا إكسابو مزيد مف الثقة بالنفس و داخؿ 
 تعزيز تواصمو االجتماعي . 

عمى المعمميف تدعيـ التواصؿ المفظي لدى التالميذ، وعدـ التياوف في استخداـ لغة االشارة  التي  – 3
ؿ المفظي و تعزيز النطؽ الصحيح ليـ بشكؿ يتواصؿ بيا الطالب ، بؿ مف الضروري أف يتـ التواص

 مناسب مع مراعاة المناخ المناسب ليـ. . 
 تجنب مقاطعة الطفؿ أثناء التحدث وعدـ اتاحة الفرصة لزمالئو لمتنمر بو أو التياوف في ذلؾ  –2

 ثالثًا: توصيات لألخصائيين االجتماعيين :
لسمع و محاولة التعرؼ عمى أسباب المشكمة، دراسة حالة ىؤالء الطالب الذيف يعانوف مف ضعؼ ا – 0

 و محاولة التصدي ليا بالتعاوف مع األسرة و المعمميف . 
التعاوف مع المعمميف في محاولة مالحظة سموؾ الطفؿ أو الطالب داخؿ الفصؿ و خارجو لمتعرؼ  – 3

 عمى مستوى التفاعؿ بينو و بيف زمالئو . 
لمشاركة الفعالة واإليجابية في األنشطة المدرسية والتي مف التعزيز اإليجابي لمطالب في حاؿ ا – 2

 شأنيا إكسابيـ الثقة بالنفس والتفاعؿ االجتماعي الفعاؿ، وتحسيف مستواىـ التعميمي والتحصيمي 
 دراسات مقترحة : 

أثر برنامج التعمـ النشط في تحسيف ميارات المغة االستقبالية والتعبيرية لدى الطالب ضعاؼ  – 0
 بالمرحمة االبتدائية .  السمع

فعالية العالج بالمعب و اإلرشاد األسري في تنمية الحصيمة المغوية لدى الطالب ضعاؼ السمع  – 3
 بفصوؿ الدمج بالمرحمة االبتدائية . 

فاعمية برنامج قائـ عمى األنشطة المدرسية في تحسيف ميارات المغة االستقبالية والتعبيرية لدى  - 2
 مع بفصوؿ الدمج بالمرحمة االبتدائيةالطالب ضعاؼ الس

فعالية برنامج تدريبي الكتروني في تحسيف ميارات المغة االستقبالية والتعبيرية لدى الطالب ضعاؼ  – 5
 السمع بفصوؿ الدمج بالمرحمة االبتدائية
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 المراجع العربية: 

التى تواجو معممات رياض معوقات الدمج (. 3118أمانى بنت محمود بف عبداهلل. )  ،ابو العال
االطفاؿ عند تدريس االطفاؿ غير العادييف ) تخمؼ عقمى بسيط ( مف وجية نظر 

كمية  -المممكة العربية السعودية: جامعة أـ القرى  المشرفاؿ و المديرات و المعممات .
 المناىج و طرؽ التدريس. -التربية 

بي في تنمية ميارات المغة االستقبالية و فاعمية برنامج تدري(. 3118فراس احمد عبد. ) ،االحمد
عماف: كمية  ية لدى األطفاؿ ضعاؼ السمع في مرحمة ما فبؿ المدرسة باألردف.ر التعبي

 الدراسات التربوية العميا.
القاىرة:  .مركز التعميـ المفتوح التخاطب و اضطرابات النطؽ و الكالـ.(. 3101ىند. ) ،إمبابي

 جامعة القاىرة.
 القاىرة: مكتبة األنجمو المصرية. األصوات المغوية.(. 0987ـ. )إبراىي، أنيس

(. فعالية برنامج عالجي لتصحيح بعض 3112إيياب عبد العزيز عبد الباقي. )  ،الببالوي
 .371(، 44)02مجمة كمية التربية، اضطرابات النطؽ لدى أطفاؿ. 

يارات الوعي الفونولوجي في (. فعالية برنامج لتنمية م3103إيياب عبد العزيز. )  ،الببالوي
(، 23)مجمة االرشاد النفسيعالج بعض إضطرابات النطؽ لدى ذوي الحنؾ المشقوؽ. 

247-248. 
فعالية برنامج تدريبى لتخفيؼ بعض اضطرابات النطؽ (. 3103ُأسامة عبد المنعـ عيد. ) ،حسيف

القابميف لمتعمـ  و أثره فى خفض السموؾ االنسحابي لدى عينة مف االطفاؿ المعاقيف عقميا
. تأليؼ فعالية برنامج تدريبى لتخفيؼ بعض اضطرابات النطؽ و أثره فى خفض السموؾ 

  . . معيد البحوث و الدراسات العربية / قسـ الصحة النفسيةاالنسحابي
 عماف: دار الفكر. مقدمة فى تعمـ الطمبة ذوى االحتياجات الخاصة.(. 3117جماؿ. ) ،الخطيب
أثر برنامج لغوي عالجي في تنمية ميارات المغة (. 3114يوسؼ. ) ياسر فارس ،خميؿ

عماف: جامعة عماف العربية  االستقبالية لدى األطفاؿ ذوي االضطرابات المغوية.
 لمدراسات العميا.

 اضطرابات الكالـ و المغة " التشخيص و العالج "(. 3114ابراىيـ عبد اهلل فرج. ) ،الزريقات
 . االردف / عماف: دار الفكر.)المجمد الطبعة االولى(
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 عماف، االردف: دار وائؿ لمنشر. اإلعاقة السمعية.(. 3112ابراىيـ عبداهلل فرج. ) ،الزريقات
 االعاقة السمعية . مبادىءالتأىيؿ السمعى و الكالمى و التربوى.(. 3114) .ابراىيـ ،الزريقات

 )دار الفكر، المحرر( عماف، االردف.
 . القاىرة، مصر. دار الثقافة لمنشر والتوزيع.اإلعاقة السمعية(. 3100الجوالده، فؤاد عيد. )

فعالية برنامج ارشادى قائـ عمى نظرية التعمـ (. 3106وجدي عبد المطيؼ. )أبريؿ،  ،زيداف
. )دار االجتماعى فى تحسيف فاعمية الذات لدى عينة مف ذوى صعوبات التعمـ

 .8 - 7(، 016)37المنظومة، المحرر( 
(.  0ط  ) إضطرابات التواصؿ بيف النظرية و التطبيؽ(.  3105َأسامة فاروؽ مصطفى. ) ،سالـ

 دار الميسرة لمنشر و التوزيع و الطباعة. . الطائؼ، السعودية
(. فعالية برنامج تدريبي لعالج بعض اضطرابات النطؽ لدى  3100سري محمد رشدي. )  ،سالـ

 .304(، 55)00بالمدرسة العادية. األطفاؿ ضعاؼ السمع الممحقيف بفصوؿ الدمج 
 اضطرابات المغة و الكالـ(. 3111وائؿ موسى. ) ،أبو جودهو عبد العزيز مصطفى ،  ،السرطاوي

 مكتبة الممؾ فيد الوطنية.. ىػ (.  السعودية 0531)اإلصدار أكاديمية التربية الخاصة ، 
 ات عالجية و سموكية.اضطرابات النطؽ و الكالـ فني(. 3119جماؿ عبد الناصر. ) ،سميماف

 القاىرة: مصر العربية لمنشر و التوزيع.
مشكالت المغة التعبيرية و االستقبالية لمطمبة ذوي (. 3116عبدالعزيز محمد. ) ،السويري

)كمية الدرسات العميا جامعة االردف، المحرر( عماف،  صعوبات التعمـ في مدينة الرياض.
 ردف.كمية الدرسات العميا جامعة اال .االردف

التعمـ النشط لدى المعاقيف سمعيًا فى (. 3105ىداف. ) ،وليد ربيع وخميفو ،سربناسو  ،السيد 
 دار الوفاء لدنيا الطباعة . البرامج (. -النظريات -ضوء عمـ النفس المعرفى ) المفاىيـ 

 التربية الخاصة لممعوقيف ذىنياً بيف العزؿ و الدمج(. 3113سيير محمد سالمة. ) ،شاش
 (. القاىرة، جميورية مصر العربية: مكتبة زىراء الشرؽ.977-205-151-6صدار )اإل

 اضطرابات التواصؿ ] التشخيص . األسباب . العالج [.(. 3117سيير محمود سالمة. ) ،شاش
 القاىرة ، زىراء الشرؽ .
ى فعالية برنامج تدريبي لتخفيؼ بعض اضطرابات المغة لد(  3104السيد، سامي عبد السالـ. ) 

 . 000 – 94(  015)  36مجمة كمية التربية. بنيا.  .عينة مف األطفاؿ ضعاؼ السمع
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مارة دراسة حاالت اضطرابات النطؽ و الكالـ فى : تاس(. 3117عبد العزيز السيد. ) ،الػشػخص
 الجيزة: مطبعة العمرانية لـفست. اضطرابات النطؽ و الكالـ.

ات النطؽ و الكالـ تشخيصيا و أنواعيا و اضطراب(. 0997عبدالعزيز السيد. ) ،الشخص
 قسـ الصحة النفسية.–عيف شمس: .كمية التربية جامعة عيف شمس  عالجيا .

القاىرة: مكتبة  التربية الخاصة و برامجيا العالجية.(. 3100عبد الفتاح عبد المجيد. ) ،الشريؼ
 االنجمو المصرية.

)المجمد الطبعة االولى(. عماف، االردف: دار  أساسيات الدمج التربوى(. 3106ناريماف. ) ،عبادة
 امجد لمنشر و التوزيع.

)المجمد االولى  اإلعاقة السمعية و برنامج إعادة التأىيؿ(. 3111محمد فتحى. ) ،عبد الحى
 (. العيف، االمارات العربية المتحدة: دار الكتاب الجامعى.3111

اصؿ : التشخيص و العالج. )دار (. إضطرابات المغة و التو 3106سامية. )جواف،  ،عرعار
 .9(، 35)مجمة العمـو اإلنسانية واالجتماعيةالمنظومة، المحرر( 
فعالية برنامج تدريبي قائـ عمى الوعي الفونولوجي في (  3108عطا، حسنيف عمى يونس. ) 

مجمة التربية . تنمية الميارات السمعية لدى التالميذ ضعاؼ السمع بالمرحمة االبتدائية
 .316 – 050(  33)  6.  والتأىيؿ الخاصة

مجمة جمؿ (. المستوى التركيبى عند ذوى االعاقة السمعية. 3106فتحيو. )مارس،  ، عويقب
 .326، العمـو االنسانية و االجتماعية

)جامعة  الرعاية التربوية لمصـ و البكـ و ضعاؼ السمع.(. 3112أحالـ رجب عبد. ) ،الغفار
 الفجر لمنشر و التوزيع. عيف شمس، المحرر( مصر : دار

أثر برنامج تدريبى لغوى لتنمية ميارات المغة (. 3103) .ايناس ،عميات، و ميرفت ،الفايز
 االستقبالية لدى اطفاؿ ما فبؿ المدرسة مف ذوى االضطرابات المغوية فى عينة اردنية.

 مجمة اردنية فى العمـو االردنية.
براىيـ و ابراىيـ الدسوقى ،  ،حسفو  ،أحمد  ،البدوىو وجدي عبد المطيؼ ، ، زيداف ، دنيا  ،الفقي ا 

(. فعالية برنامج ارشادى قائـ عمى نظرية التعمـ االجتماعى فى 3102آماؿ )أبريؿ، 
تحسيف فاعمية الذات لدى عينة مف ذوى صعوبات التعمـ. )دار المنظومة، المحرر( 

37(016 ،)7 - 8. 
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تدريبى لغوى بمشاركة االىؿ فى تنمية الميارات أثر برنامج (. 3119طايؿ عبد الحافظ. ) ،فندى
عماف: جامعة  المغوية " االستقبالية و التعبيرية " لدى االطفاؿ المعاقيف عقميًا فى االردف.

 عماف العربية.
)جامعة عماف العربية، المحرر( عماف، االردف:  اإلعاقة السمعية.(. 3116ابراىيـ. ) ،القريونى

 دار مكيف لمنشر و التوزيع .-التوزيع دار ياؽ العممية لمنشر و 
 عماف، االردف: دار الفكر العربى. تدريس فنوف المغة العربية.(. 3111عمى احمد. ) ،مدكور

تطوير مقياس النمو المغوى لقياس الميارات المغوية (. 3115بدر بف فارس. ) ، النصيرى
 معة االردنية.الجا لالطفاؿ المعاقيف سمعيًا مف الرضاعة حتى عمر خمس سنوات.
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