
فاعلية بزنامج تدريبي لتنمية مهارات اللغة اإلطتقبالية 
 فاعلية الذات لدي عينة  حتظنيووالتعبريية 

 من األطفال ضعاف الظمع
 

 د. طىمة أمحد حممد احلضزي
 قظم علم النفضبمدرص 

 اإلنظانيةكلية الدراطات 
 جبامعة األسهز 

 

 مقدمة:
في حياتو فيي وسيمة اتصاؿ  ُتعد المغة مف أبرز الجوانب التي يحتاجيا اإلنساف

وتواصؿ مع المجتمع الذى يعيش فيو ، وىى األساس الذى تعتمد عميو تربيتو فى جميع 
الجوانب الحياتية، والمغة ليست مجرد رموز أو أصوات أو إشارات مرصوفة دوف مراعاة 

نما ىي أداة لمتفكير والتعبير عف أفكاره  يمة وىى الوس األسس في الصياغة والتراكيب وا 
تعبر المغة عف شخصية ، كما  الحيوية الفعالة التي تعينو في التعبير عف رغباتو ومتطمباتو

في كونيا تيا وتكمف أىمي الحية عد مف أىـ ما يميزه عف غيره مف الكائنػاتاإلنساف وتُ 
, وكذلؾ الحصوؿ  الوسيمة التي يستطيع اإلنساف بواسطتيا إيصاؿ المعمومات لمف حولو

المجتمع  أفرادأىـ ما يربط  مف تبادؿ المعمومات بيف األفرادممف حولو فات عمى المعموم
 ـ ببعض.بعضي

( إلى أف ضعؼ المغة المفظية 333: 333، 1002ويشير عبد المطمب القريطي )
وتأخر النمو المغوي ُيعداف مف أىـ النتائج المترتبة عمى وجود ضعؼ السمع إذ أنيما 

اجيا ووضوح الكبلـ نظرًا الفتقار ضعاؼ السمع لسماع يرتبطاف بفيـ المغة وكيفية إخر 
النماذج الكبلمية الصحيحة مف الكبار ولذا يعانوف مف مشكبلت لغوية بدرجات متفاوتة مع 
عدـ القدرة عمى سماع األصوات المنخفضة وتناقص لعدد المفردات وصعوبة فيـ ما يدور 

 حوليـ مف مناقشات.
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ينقؿ لنا تصوراتو وتخيبلتو وعواطفو ولذلؾ عدىا فمف خبلؿ المغة يستطيع الطفؿ أف 
فالطفؿ ال يتكمـ مجرد أصوات نسمعيا بؿ ينقؿ عمماء النفس ذات مؤشر لذكاء األطفاؿ ، 
ومعتقداتو، ولذا فإف المغة والتفكير أساساف  وآراءهلنا أفكاره التي تعبر عف كيانو ومجتمعو 

نما تصبح طريقة لمتفكير تعبر عف لنظاـ تكاممي واحد فالمغة ليست مجرد كممات مترا بطة وا 
سماعيؿ إ، عبد الرؤوؼ اإلماـشخصية الفرد وتوكيده لذاتو وفعاليتو الذاتية )محمد صالح 

 (.173، 1002محفوظ، 
أف الفعالية الذاتية تعمؿ كمعينات ذاتية أو  (Bandura,2000,75)ويشير باندورا 

ى لديو إحساس قوى بفعاليتو الذاتية يركز كمعوقات ذاتية فى مواجية المشكبلت ، فالفرد الذ
جؿ اىتمامو عند مواجيتو المشكمة عمى تحميميا بغية الوصوؿ إلى حموؿ مناسبة لو ، أما إذا 
تولد إليو الشؾ بفعاليتو الذاتية فسوؼ يتجو تفكيره نحو الداخؿ بعيدًا عف مواجية المشكمة 

   فيركز عمى جوانب الضعؼ وعدـ الكفاءة وتوقع الفشؿ. 
ولذا فإف الفعالية الذاتية تعتبر مصدرًا لتعبير الفرد عف إدراكو إلمكاناتو المعرفية 
ومياراتو االجتماعية وأنماطو السموكية وكذلؾ ثقتو بنفسو وقدرتو عمى استقباؿ رسائؿ اآلخريف 
رساؿ رسائؿ تعبيرية تنـ عف مدى فيمو الصحيح لمموقؼ  وتفسيرىا تفسيرًا صحيحًا وا 

 ا يراه مناسبًا مف االستراتيجيات البلزمة لمعالجة الموقؼ وتنظيمو.مستخدمًا م
 مشكلة البحج:

يعتمد إدراؾ اإلنساف لمعالـ الخارجي عمى المعمومات التي يستقبميا عبر حواسو الخمس     
)السمع، البصر، الشـ، التذوؽ، الممس( وحدوث أي خمؿ في واحدة أو أكثر مف ىذه الحواس 

وينصب االىتماـ ىنا عمى عجز حاسة السمع عف القياـ بدورىا فيذا ينجـ عنو صعوبات 
وتكمف أىػػػػمية العجز يقود إلى صعوبات عديدة ألف السمع يمعب دورًا في نمو اإلنساف، 

حاسة السمع في استػػػقباؿ الصوت وفي فيـ الكبلـ المسموع  وتفسيره، كما أف ليا أىمية 
 ػص واآلخريف.كبرى في تأميف التواصؿ بيػػف الشخػػ

ولقد صنفت الجمعية األمريكية لمنطؽ والمغة أربعة أبعاد أساسية تتأثر بوجود اإلعاقة    
السمعية وىى: تأخر تطور المغة اإلستقبالية والتعبيرية وميارات التواصؿ، المشكبلت 
األكاديمية والتي تظير عمى شكؿ تأخر فى التحصيؿ، العزلة االجتماعية ونقص مفيوـ 
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تأثر فرصة الحصوؿ عمى العمؿ واالحتفاظ بو سمبيًا )محمد إسماعيؿ أبو شعيرة ،  الذات،
1007 ،3.) 
وتكُمف مشكمة الدراسة الحالية في عجز األطفاؿ ضعاؼ السمع عف فيـ وتفسير رسائؿ     

اآلخريف وفى التعبير عف أنفسيـ التصاؼ لغتيـ بالفقر البالغ قياسًا بمغة اآلخريف فذخيرتيـ 
محدودة وألفاظيـ تدور حوؿ الممموس ، كما تتصؼ الجمؿ لدييـ بالقصر والتعقيد  المغوية

األمر الذى يجعميـ يشعروف بنقص الكفاءة وفاعمية الذات التي تترؾ بصمتيا عمى شخصية 
 الطفؿ في المستقبؿ. 

أف األطفاؿ ذوى الفاعمية الذاتية والشخصية لدييـ  (Ellen ,2006) وتشير دراسة إليف    
ة في قدراتيـ ويقوموف تقدميـ بشكؿ منتظـ ولدييـ القدرة عمى حؿ المشكبلت وميارات ثق

 عرض أعماليـ.
إلى وجود عبلقة موجبة بيف الثقة بالنفس  (Pagares,2002)وأشارت دراسة باجاريز      

 والفاعمية الذاتية والتنظيـ الذاتي بينما وجدت عبلقة سالبة بيف بيف الثقة بالنفس والفاعمية
 الذاتية وتدنى القدرات المغوية وعيوب النطؽ والكبلـ.

ومما سبؽ يتضح أف ضعؼ السمع يؤثر تأثيرًا واضحًا في النمو المغوي حيث تضعؼ    
قدرة الطفؿ عمى التعبير المفظي عف سماع الكبلـ المنطوؽ بوضوح ، وبالتالي تضعؼ قدرتو 

رتو عمى التعبير المفظي عف عمى تمييز األصوات الصادرة عف اآلخريف كما تضعؼ قد
حاجاتو ولذا يتطمب األمر ضرورة القياـ بالتدريب المستمر لضعاؼ السمع لتحسيف قدرتيـ 
عمى فيـ كبلـ اآلخريف وعمى التواصؿ معيـ ومف ثـ تحسيف قدراتيـ عمى االندماج 

 االجتماعي.
ء األطفاؿ عمى تنمية ومف ىنا تأتى أىمية الحاجة إلى إعداد برامج تدريبية لمساعدة ىؤال    

ميارات المغة اإلستقبالية والتعبيرية لتمكينيـ مف تفسير رسائؿ اآلخريف وفيميا والتعبير عف 
معتقداتيـ  أنفسيـ في صورة لفظية تشير إلى تأكيدىـ لذواتيـ وفاعميتيـ الذاتية وىو ما يدعـ

داث ميمة في حياتيـ ، المتعمقة بإمكانياتيـ لمقياـ بمستويات معينة مف األداء تؤثر في أح
ومف ثـ فإف إدراؾ الفرد لفاعمية ذاتو يتعمؽ بتقييمو لنفسو واعتقاداتو في قدراتو عمى التحكـ 
في األحداث وفى البيئة المحيطة بو وىو ما يدفعو إلى بذؿ مزيدًا مف الجيد والمثابرة في 
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عمى توقعات الفرد  التصدي لمعوائؽ التي تعترضو وفى أسموب تفكيره  وىى فى جوىرىا تعتمد
 المستقبمية.

ويمكف صياغة مشكمة البحث الحالي في التساؤؿ الرئيس التالي : ما فاعمية برنامج      
تدريبي لتنمية ميارات المغة االستقبالية والتعبيرية وأثره في تحسيف الفاعمية الذاتية لدى عينة 

؟ ويتفرع مف ىذا السؤاؿ سنة (01 -01)مف األطفاؿ ضعاؼ السمع في المرحمة العمرية مف
 الرئيس األسئمة الفرعية التالية :

ىؿ يوجد تأثير لبرنامج تنمية ميارات المغة االستقبالية والتعبيرية في تحسيف فاعمية  .2
 سنة ؟ (01 -01)الذات لدى األطفاؿ ضعاؼ السمع في المرحمة العمرية مف 

اس ميارات المغة ىؿ توجد فروؽ بيف متوسطي رتب درجات عينة الدراسة عمى مقي .1
 التعبيرية واالستقبالية في القياسيف القبمي والبعدي ؟

ىؿ توجد فروؽ بيف متوسطي رتب درجات عينة الدراسة عمى مقياس فاعمية الذات  .3
 فى القياسيف القبمي والبعدي ؟

ىؿ توجد فروؽ بيف متوسطي رتب درجات عينة الدراسة عمى مقياس ميارات   .3
 يرية في القياسيف البعدي والتبعي؟المغة اإلستقبالية والتعب

ىؿ توجد فروؽ بيف متوسطي رتب درجات عينة الدراسة عمى مقياس فاعمية الذات  .3
 في القياسيف البعدي والتتبعي؟

 أهداف البحج:
 تتحدد أىداؼ البحث الحالي فيما يمي:      
طفاؿ ضعاؼ إعداد برنامج تدريبي لتنمية ميارات المغة االستقبالية والتعبيرية لدى األ .2

السمع وتكويف ثروة مف التراكيب المغوية كوسيمة اتصاؿ بالمجتمع مف جية أخرى فى 
 سنة ومعرفة أثره عمى فاعمية الذات لدييـ.  (01-01)المرحمة العمرية مف

تشخيص اضطرابات المغة االستقبالية والتعبيرية لدى األطفاؿ ضعاؼ السمع في  .1
قة عممية سممية مف خبلؿ اختبار يقيس سنة بطري (01-01)المرحمة العمرية مف

 ميارات المغة االستقبالية والتعبيرية لدييـ.
التعرؼ عمى الميارات المغوية التي يحتاجيا األطفاؿ ضعاؼ السمع مف خبلؿ تشخيص  .3

 اضطرابات المغة اإلستقبالية والتعبيرية لدييـ. 
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 أهمية البحج: 
ى فاعمية البرنامج التدريبي لتنمية ميارات تكُمف أىمية البحث الحالي في التركيز عم     

المغة اإلستقبالية والتعبيرية لدى األطفاؿ ضعاؼ السمع وأثره في تحسيف فاعمية الذات ، وال 
  .شؾ أف ىذا ينطوي عمى أىمية كبيرة سواء مف الجانب النظري أو الجانب التطبيقي

    لهأمية  لنظظرة  أوًل 
رات المغة اإلستقبالية والتعبيرية لدى األطفاؿ ضعاؼ أف االىتماـ بمشكبلت تنمية ميا .2

السمع بالمرحمة االبتدائية بصفة خاصة وعبلجيا وأثرىا في تحسيف فاعمية الذات لو 
 تأثير إيجابي عمى مختمؼ أنشطة الحياة اليومية لدى ىؤالء األطفاؿ.

اؼ السمع األطفاؿ ضع لدى تناولت تحسيف فاعمية الذات التي والدراسات البحوث ندرة .1
مف خبلؿ برامج تدريبية لتنمية ميارات المغة االستقبالية والتعبيرية بغية الوصوؿ بيـ 

 إلى أكبر قدر ممكف مف الشعور بقوة الذات وفيـ وتفسير رسائؿ اآلخريف.
توجيو أنظار القائميف بتعميـ وتدريب األطفاؿ ضعاؼ السمع إلى أىمية الميارات المغوية  .3

ينيـ مف تفسير رسائؿ اآلخريف وفيميا والتعبير عف أنفسيـ فى لتمكليؤالء األطفاؿ 
صورة لفظية ، ومف ثـ تقديـ دليؿ عممي )البرنامج التدريبي( لمعممي التربية الخاصة 

 واستخدامو بكفاءة مع تبلميذىـ وكذلؾ أولياء األمور أثناء متابعتيـ ألبنائيـ.
 ثاظًةا  لهأمية  لنتطبةقة  

خيص ميارات المغة االستقبالية والتعبيرية وكذلؾ بناء مقياس بناء مقياس لقياس وتش .2
( سنة وحساب 21-20فاعمية الذات لؤلطفاؿ ضعاؼ السمع في المرحمة العمرية مف)

خصائصيما السيكومترية لمتأكد مف صدقيما وثباتيما وصبلحية تطبيقيما فى البيئة 
 المصرية.

تقبالية والتعبيرية ومعرفة أثره عمى فاعمية إعداد برنامج تدريبي لتنمية ميارات المغة االس  .1
إدراكيـ ضعاؼ السمع  بيدؼ تحقيؽ أكبر قدر ممكف مف  األطفاؿالذات لدى 

إلمكاناتيـ المعرفية ومياراتيـ االجتماعية وأنماطيـ السموكية وكذلؾ ثقتيـ بأنفسيـ 
رساؿ رسائ ؿ تعبيرية وقدرتيـ عمى استقباؿ رسائؿ اآلخريف وتفسيرىا تفسيرًا صحيحًا وا 

 تنـ عف مدى فيميـ الصحيح لمموقؼ.
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ما تسفر عنو الدراسة مف نتائج تكشؼ عف دور البرنامج التدريبي في عبلج صعوبات   .3
الميارات المغوية لدى األطفاؿ ضعاؼ السمع بالمرحمة االبتدائية وال سيما صعوبات 

 ية أخرى.المغة االستقبالية والتعبيرية يمكف عمى أثرىا القياـ ببرامج تدريب
 لنتحدةد لإلجرلئي نيصطلحات لنبحث   -
 Skills Receptive Language: لنلغ  للستقبانة   -

قدرة الفرد عمى استقباؿ الرسائؿ المغوية سواء كانت مصورة أو مسموعة وفيميا وتحمييا    
 وفيـ مغزاىا وفيـ المعاني المتعددة لمكممات والربط بينيا.

 Skills Expressive Language  : لنلغ  لنتعبةرة  -
قدرة الفرد عمى التعبير عف نفسو وأفكاره ومشاعره باستخداـ مجموعة مف المفاىيـ    

 والكممات والرموز سواًء كاف ىذا التعبير في صورة لفظية أو صورة كتابية.
 Self-Efficacy فاعلة  لنذلت    -

تحكـ في بيئتو واألحداث المؤثرة في توقعات الفرد نحو ذاتو واعتقاداتو في قدرتو عمى ال     
حياتو بحيث يقوده إلى بذؿ مزيدًا مف الجيد والمثابرة في سبيؿ التغمب عمى مشكبلتو 

 ومواجية تحدياتو لتحقيؽ ىدؼ محدد وتحقيؽ النتائج المرغوبة. 
  Hard Of Hearingضعاف لنسيع   -
ة ومع ذلؾ فإف حاسة السمع ىـ أولئؾ األطفاؿ الذيف لدييـ قصور سمعي أو بقايا سمعي   

لدييـ تؤدى وظائفيا خبلؿ الحياة العادية، كما يمكنيـ تعمـ الكبلـ واكتساب المعمومات 
المغوية اعتمادًا عمى ما تبقى لدييـ مف بقايا سمع سواء باستخداـ المعينات السمعية أو بدوف 

 استخداميا.
 اإلطار النظزي:

 أوًل  لنيفامةم لهأساسة  نلبحث 
 لنلغ   يفهوم
تعتبر المغة وسيمة أساسية مف وسائؿ التواصؿ االجتماعي وخاصة في التعبير عف الذات     

وفيـ اآلخريف، كما أنيا وسيمة ميمة مف وسائؿ النمو العقمي والمعرفي واالنفعالي، فالمغة 
 عبارة عف نظاـ مف الرموز يمثؿ المعاني المختمفة والتي تسير وفؽ قواعد معينة .
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( إلى المغة بأنيا: إحدى وسائؿ التعبير عف مكونات العقؿ 1020ير فاروؽ صادؽ )ويش    
البشرى فالتفكير يتطمب رموزًا تحمؿ المعنى الذى يريده اإلنساف والكممات ىي خير ما يرمز 
بو إلى المعاني وخير وسيمة لتوصيؿ المعاني إلى الغير ، فالمغة إذف ىي القالب الذى يصب 

وكمما ضاؽ ىذا القالب واضطربت أوضاعو ضاؽ التفكير وأختؿ إنتاجو ، منو إلى التفكير 
 ومف ىنا فإف المغة مف أىـ مقومات المجتمع وعوامؿ حداثتو ونموه الحضاري.

ويعتبر اكتساب وتعمـ المغة الذى يحدث أثناء تطور الطفؿ مف أكثر عبلمات الذكاء    
الفريدة ولكف ألنو  اإلنسانيةالخصائص اإلنساني ، ليس فقط ألف استخداـ المغة يمثؿ أحد 
، وتعتبر القدرة عمى اكتساب األكاديمييستخدـ كعنصر أساسي في جميع مراحؿ االنجاز 

واستخداـ المغة واحدة مف أكثر المبلمح المميزة لئلنساف فبدوف المغة سوؼ يكوف فيـ المعاني 
 (.3 ،1007المتبادلة والقيـ والتقاليد مستحيبًل)لينا عمر صديؽ ، 

 الطفؿ قدرة مف حيث سواء وأسرعيا المغوي النمو مراحؿ أىـ مف الطفولة مرحمة كما تعتبر 
 يكتسب المرحمة ىذه المغوي في فالنمو التعبير، وكذلؾ واإلرساؿ الفيـ أو عمى االستقباؿ

 فالطفؿ العقمي، والنضج النفسي واالجتماعي التوافؽ و التعبير في قدرتو حيث مف أىمية
 .االستثارة في نقص بسبب لديو نمو المغة يتأخر قد أسري حرماف مف انييع الذي

( المغة بأنيا: أداة لمتواصؿ بيف األفراد 30، 1003ويعرؼ السيد عبد الحميد سميماف)
وىى بيذا تتكوف مف مجموعة مف الرموز االصطبلحية أي مجموعة مف الحروؼ واإلشارات 

لصوتي أو داللتيا ومعناىا وبيذا يتحقؽ الفيـ التي تعارؼ أىميا واتفقوا عمى محيطيا ا
 واإلفياـ. 

( المغة بأنيا: عبارة عف مجموعة مف 2073، 1007ويعرؼ سعيد عبد  الرحمف محمد) 
الرموز الصوتية المتفؽ عمييا بيف أفراد فئة معينة أو جنس معيف وتحمؿ ثقافة معينة وتتسـ 

، لذا تحتؿ أىمية كبيرة بيف أفراد الجنس  ىذه الرموز بالضبط والتنظيـ طبقًا لقواعد محددة
البشرى حيث تستخدـ في مواقؼ حياتيـ ألغراض التحدث مع اآلخريف والتفكير والتعميـ 

 وجذب االنتباه والتعبير عف المشاعر واالنفعاالت في المواقؼ االجتماعية.
ار وكذلؾ ( بأنيا: التعبير عف المشاعر واألفك21، 1007وتعرفيا ىدى محمود الناشؼ )  

 استقباليا عف طريؽ الرموز الصوتية.
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 يهارلت لنلغ   
لمغة أربعة أنواع مف الميارات ىي االستماع )االستقباؿ( والكبلـ أو التحدث)التعبير( ،      

والقراءة والكتابة ، وتكاد تكوف ميارة االستماع ىي أوؿ ميارة يتعمميا الطفؿ إلتقاف المغة ثـ 
رة القراءة والكتابة ، فاالستماع يرتبط ارتباطًا وثيقًا في خبليا الدماغ تمييا المحادثة ثـ ميا

حيث يقـو الطفؿ بتخزيف األحرؼ والمقاطع والمفردات والجمؿ ومف ثـ يؤدى ذلؾ إلى المفظ 
والمحادثة، ثـ يتعمـ بعد ذلؾ القراءة وىى عممية بحاجة إلى تخطيط لتوضيح رسـو أشكاؿ 

ارتباط الحرؼ مع الشكؿ أو الصورة ومف ثـ تأتى مرحمة  األحرؼ والكممات ويشكؿ ذلؾ
 (.17، 1003الكتابة)نبيؿ عبد اليادي ، 

وتعرؼ ميارات المغة بأنيا : القدرة عمى استقباؿ أو االستماع لمرموز المغوية الصوتية 
دراؾ معناىا واالستجابة بإرساليا في سياؽ لغوى صحيح مف  الصادرة مف اآلخريف وفيميا وا 

، 1020نطؽ والمعنى والتركيب واالستخداـ والطبلقة) رجب مطر ، عبد اهلل مسافر حيث ال
فالمغة ىي مجموعة منظمة مف الرموز المستخدمة في التواصؿ واستقباؿ الرسائؿ  (.217

والتعبير عف المعمومات وتصنؼ مستويات مظاىر المغة في واحدة أو أكثر مف التصنيفات 
 اآلتية:

ُيعد النظاـ الصوتى عممية طويمة المدى فاألصوات  فوظونوجي( لنيستوى لنصوتي )لن -
)الفونيمات( ىي الحروؼ التي تتكوف منيا األلفاظ أي الكممات مف حيث مخارجيا وصفاتيا 
وىو يمثؿ النظاـ الصوتي لمغة ويشتمؿ عمى القواعد التي تحكـ وتضبط مزج أو توحيد 

 األصوات المختمفة.
رة عف مجموعة مف القواعد التي تحكـ وتضبط مجموعة أجزاء وىو عبا لنيستوى لنصرفي  -

 الكممات التي تشكؿ العناصر األساسية لممعاني وبناء الكممات.
ويحدد ىذا المستوى مكاف الكممة فى الجممة وكما ىو الحاؿ فى  لنيستوى لنظحوي   -

 القواعد الصوتية فإف القواعد النحوية تختمؼ باختبلؼ المغة.
ويشير إلى القدرات المرتبطة بالدالالت المفظية متأخرة ضمف  لت لنلفظة  يستوى لندل -

 اكتساب معانى لمكممات المحددة أو العبلقات بيف الكممات.
: ويعكس ىذا المظير مف المغة قدرة الفرد عمى استعماؿ المغة ألغراض لستعيال لنلغ  -

 (.  222: 222، 1003ريقات ، التواصؿ فى السياقات االجتماعية المختمفة ) إبراىيـ الز 
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ونوضح فيما يمى مفيـو كؿ مف المغة االستقبالية والمغة التعبيرية والميارات الخاصة بكؿ 
 منيما والتي سيقتصر عمييا البحث الحالي:

وتتمثؿ في القدرة عمى استقباؿ  (  Receptive Languageلنلغ  للستقبانة  ) .2
 واستيعابيا. الرسائؿ المغوية ومف ثـ تحميميا وفيميا

 بأنيا: المغة االستقباليةMather & Goldstein, 2001) ويعرؼ ماذر وجولد شتاينا )
 ىي االستماع، ىذه العممية في لمنجاح األساسية والميارات لو، يقاؿ ما فيـ عمى قدرة الفرد
  صحيح. نحو وفيميا عمى إلينا تنقؿ التي الرسالة تمقي ويتطمب

أنشطة االتصاؿ بيف البشر فيو النافذة التي مف فاالستماع نشاط أساسي مف 
خبلليا يطؿ اإلنساف عمى العالـ مف حولو ، وىو األداة التي يستقبؿ بواسطتيا الرسالة 
الشفوية ، واالستماع الجيد كالقراءة الجيدة عممية فعالة تتضمف أمورًا عدة والمستمع الجيد ىو 

ستمع إليو ويحاوؿ توظيفو في مواقؼ حياتو الذى يفكر ويقيـ باستمرار ويقوـ بربط كؿ ما ي
المستقبمية ، كما يزيد االستماع الجيد مف كمية المفردات لدى الدراس ألنو يستمع إلى كممات 

 جديدة ويتعمـ كيفية استخداميا فغالبًا ما يتعمـ المفردات الجديدة عند سماعو إياىا منطوقة. 
ات االستقباؿ وتمقى أية مادة صوتية بقصد كما ُيعد االستماع ميارة أساسية مف ميار      

فيميا والتمكف منيا وتحميميا واستيعابيا والقدرة عمى نقميا ، ويحتاج ذلؾ إلى قدر مف اليقظة 
واالنتباه والتركيز ، وىو فف لغوى ال غنى عنو أو شرط أساسي لمنمو المغوي والفكري ولتعمـ 

صية وتنميتيا وتمكينيا مف التزود بالثقافة المعارؼ المختمفة فضبًل عف دوره في تقوية الشخ
 (. 22: 27، 1002)طبلؿ عبداهلل المراشدة ، 

( المغة اإلستقبالية بأنيا: مجموعة المفاىيـ 103، 1002ويعرؼ محمود أحمد خياؿ )     
المغوية التي يفيميا الطفؿ عندما تعرض عميو ىذه المواد بشكؿ مصور أو مسموع ونستطيع 

لفيـ بطرؽ شتى منيا إطاعة األوامر لآلخريف كإحضار شيء مطموب أو الكشؼ عف ىذا ا
 . Inner Languageاإلشارة إليو دوف التعبير عنو وتعرؼ بالمغة الداخمية 

( إلى المغة اإلستقبالية بأنيا: قدرة الطفؿ عمى فيـ 2، 1007وتشير لينا عمر صديؽ)      
وية إلجراء بعض العمميات العقمية، وتعتبر الرموز المنطوقة والمكتوبة وىى حؿ لمرموز المغ

 المغة اإلستقبالية معززة لتطور المغة الداخمية ومتطمب سابؽ لميارات المغة التعبيرية. 
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إلى المغة اإلستقبالية  (vanhoudta, et al .2008, 371)ويشير فانيودتا وأخروف     
  ىا دوف نطقيا.بأنيا: تتمثؿ في قدرة الفرد عمى سماع المغة وفيميا وتنفيذ

ويعانى المعاؽ سمعًيا مف مشكبلت في المغة االستقبالية تتبمور فى ضعؼ القدرة عمى     
فيـ االتجاىات وتمييزىا وفيـ المعاني المتعددة لمكممات وما ترمز أو تشير إليو  والربط 
بيف الكممات وفيـ الجمؿ المعقدة ، كما يبدو الطفؿ الذى يعانى مف ىذا النوع مف 

مشكبلت وكأنو غير منتبو ويظير الطفؿ صعوبة في فيـ الكممات المجردة ويستخدـ ال
 (.31، 1020الظروؼ استخدامًا غير صحيح )أحمد الزؽ وعبد اهلل السويرى ،

وتتمثؿ في القدرة عمى  إنتاج   (  Expressive Languageلنلـغــــ  لنتعبةرة   ) .1
 اصؿ أو ما يسمى)المحادثة(.الرسائؿ المغوية المناسبة إلتماـ عممية التو 

فالمحادثة ميارة إنتاجية يأتي تطويرىا بعد ميارة االستماع ، وىى الوسيمة المغوية األولى 
التي يستخدميا اإلنساف لنقؿ ما لديو مف أفكار أو ما يدور فى نفسو مف أحاسيس إلى 

فى الموقؼ المغوى  اآلخريف، والمحادثة ىي الوسيمة المقابمة لئلستماع إذ غالبًا ما يقترناف
وىى وسيمتنا لتحقيؽ حياتنا االجتماعية ، فيي قدرة المرء عمى التعبير بكبلـ منطوؽ يعبر بو 
عما فى نفسو مف مخاطر أو ىواجس وما يخطر فى نفسو مف مشاعر وأحاسيس وما يزخر 
نسياب مع صحة التعبير  بو عقمو مف رؤى وفكر وما يريد غيره بو مف معمومات بطبلقة وا 

سبلمة األداء ويمكف تقويـ ىذه القدرة باالعتماد عمى النتائج التي توصؿ إلييا)طبلؿ عبد اهلل و 
 (.12:11، 1002المراشدة ، 

فالقدرة عمى التعبير مف المشكبلت الرئيسية التي تواجو الطفؿ فى بدء حياتو ، فيو يرى   
حديد مبلمح شخصيتو ويسمع بفطرتو ولكف عميو أف يعبر عف ذلؾ بالكبلـ فيو وسيمة فى ت
 والتعبير عف ذاتو وأدائو فى التكيؼ مع نفسو ومع مف حولو وما حولو.

 بأظها   (Expressive language) لنتعبةرة لنلغ   وتعرف
ميارة الطفؿ في وضع الكممات واألفكار والمعانى فى سياؽ لغوى صحيح نطقًا وتركيبًا 

 (.22، 1003د السباعى ، يعبر عما يطمب منو أو يجوؿ في خاطره)طاىرة أحم
( المغة التعبيرية بأنيا : مجموعة الكممات 102، 1002ويعرؼ محمود أحمد خياؿ )

خوتو  والمفاىيـ التي ينطقيا الطفؿ ويعبر عنيا بطريقة لفظية كأف ينطؽ اسمو واسـ والده وا 
نيودتا ويشير فاوتشمؿ أيضًا التعبير عما ينطقو الطفؿ فعميًا مف كممات ذات معنى داللى. 
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إلى المغة التعبيرية بأنيا: تعنى قدرة الفرد  (vanhoudta, et al .2008, 371) وآخروف
 عمى نطؽ المغة وكتابة المغة ولغة اإلشارة.

( أف المغة التعبيرية تشمؿ 31، 1020ويضيؼ أحمد الزؽ ، عبد العزيز السويري )    
غوية صوتية وىنا تكوف الرسالة مجموعة الميارات المسئولة عف تحويؿ األفكار إلى رموز ل

لفظية أو أنيا تحوؿ إلى رموز صورية بصرية وتكوف الرسالة بيذا الشكؿ كتابية ، وتتمثؿ 
مشكبلت المغة التعبيرية فى ضعؼ القدرة عمى استخداـ جمؿ طويمة أو معقدة أو مجردة ، 

لسياؽ وضع استخداـ العبارات والكممات والقواعد المغوية الصحيحة وضعؼ إدراؾ ا
االجتماعي لمغة وضعؼ القدرة عمى متابعة الموضوع واختيار الكممات الصحيحة ، وبالتالي 
فيي تشمؿ ضعؼ مناقشة المفاىيـ والمصطمحات والتعبير عف الخبرات والصياغة المغوية 
السميمة لؤلفكار والمعانى وتتصؼ صعوبات المغة التعبيرية بالخصائص التالية أو بعضيا 

الطفؿ مقاومة لممشاركة فى الحديث أو اإلجابة عف األسئمة، ثانيًا :المحدودية فى أواًل: يظير 
عدد المفردات التي يستخدميا الطفؿ وكذلؾ اقتصار إجاباتو عمى عدد معيف مف األنماط 

 الكبلمية ، ثالثًا: يكوف الطفؿ غير ناضج بحيث يظير كبلمو أقؿ مف عمره الزمنى.
فى أحد قسمي المغة )اإلستقبالية والتعبيرية( أو كمييما إذا  ويمكف تقييـ االضطراب المغوى

 لوحظ أي مف العبلمات التالية عمى الطفؿ:
صعوبة فى المغة المنطوقة مف خبلؿ االستخداـ اليومي لمغة اإلستقبالية أو  .2

 التعبيرية.
صعوبة فيـ المفردات أو الجمؿ أو نقص ىذه المفردات أو الجمؿ فى مخزونو   .1

 نة باألطفاؿ فى نفس عمره.المغوى مقار 
 صعوبة إنتاج المفردات والجمؿ بشكؿ سميـ ومواٍز لؤلطفاؿ الذيف فى عمره.  .3
ظيور األخطاء النحوية ، الصرفية أو غيرىا مف مكونات المغة فى حديث الطفؿ  .3

 سواء أكاف واعيًا ليذه األخطاء أـ غير واعٍ .
ر بعيف االعتبار)إيناس صعوبة سرد األحداث بشكؿ متسمسؿ ومنطقي مع أخذ العم .3

 (.32، 1021عميمات، ميرفت الفايز، 
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يماءات ذات دالالت ومعانى      ونستخمص مما سبؽ أف المغة تتضمف أصوات ورموز وا 
متعددة يستخدميا اإلنساف لمتعبير عما في النفس مف حاجات ورغبات وحاجات المجتمع 

بيف البشر ونقؿ التراث وتوارث  الذى يعيش فيو، فيي وسيمة لمتفاىـ والتعبير والتواصؿ
والحضارات والتوسع الثقافي وىى وسيمة لتعمـ واكتساب الخبرات الجديدة والمختمفة  األجياؿ

فى شتى مناحي الحياة، كما أنيا مف مظاىر اإلنساف التي تكـر بيا بشكؿ خاص وظاىر 
ي تظير فى عف بقية الكائنات ويترتب عمى حدوث اضطراب أو مشكمة فى نمو المغة والت

صورة مظاىر وخصائص عدة أف يحـر الفرد مف بعض ىذه النعـ، لذا وجب عمينا أف نوجو 
االىتماـ ليؤالء األفراد الذيف يعانوف عجزًا فى نمو المغة يفقدىـ التواصؿ بالمجتمع الذيف 
يعيشوف فيو كما يؤثر عمى تأكيدىـ لذاتيـ وقدراتيـ عمى مواجية الضغوط الحياتية التي 

 ضوف ليا والمشاركة فى حؿ ما يعترييـ مف مشكبلت وكذلؾ فاعميتيـ الذاتية.يتعر 
 Self-Efficacy فاعلة  لنذلت   -

ُيعد مصطمح الذات مف المصطمحات القديمة فى مجاؿ عمـ النفس إال أف معانى الذات 
تغيرت عبر رحمة طويمة مف القروف ، فقد ناقشو الفبلسفة فى الشرؽ والغرب عمى أنو 

، فمفيـو  Egoوأحيانًا أخرى بمعنى األنا Self وأحيانًا أخرى بمعنى الذات   soulالروح
الذات ليس مف المفاىيـ الحديثة ولكنيا مفيـو نظري إنساب مع تيارات الفكر الفمسفي 
والسيكولوجي عندما ناقش الفيمسوؼ الفرنسي ديكارت ألوؿ مرة "المدرؾ أو الذات" كجوىر 

  Leibntizفحوص الفمسفية القوية بمعرفة فبلسفة مثؿ ليبنتزمفكر، كما خضعت بعده لم
وعندما تطور عمـ النفس منفصبًل Berkeley وبيركمى  Hume وىيـو Lockeوجوف لوؾ

عف الفمسفة تحركت الذات معو كتكويف متعمؽ بو ومع بداية القرف العشريف أخذت معظـ 
ميميف فى دراسة الشخصية والتوافؽ النظريات النفسية تتبنى مفيومي الذات واألنا كمفيوميف 

النفسي بينما اختمفت بعض النظريات حوؿ طبيعة الذات وبنيتيا وتركيبيا وأبعادىا ووظائفيا 
واختمفت أيضًا حوؿ تعريفيا، وقد وجد العمماء أنو ال يمكف الكتابة فى عمـ النفس دوف 

ات وضعيا الطبيعي فى االىتماـ بالذات، ومنذ العقد الرابع مف القرف العشريف أخذت الذ
دراسات عمـ النفس وأصبح مفيـو الذات اآلف ذا أىمية واسعة ويحتؿ مكانة واسعة كما يحتؿ 

 (.20: 22، 1001والعبلج النفسي)سالـ محمد عبد السبلـ ،  اإلرشادمكاف الصدارة فى 
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لتي ويعتمد مفيـو فعالية الذات عمى المقدمات المنطقية لمنظرية المعرفية االجتماعية ا
وضعيا "باندورا" وتفترض أف األفراد ليسوا مجرد متمقيف لممنبيات مف البيئة المحيطة بيـ 
وحسب ، بؿ ىـ مشاركوف بفعالية فى تشكيؿ مجريات حياتيـ ، وفعالية الذات نمط مكتسب 
لطريقة التفكير يبدأ مف الطفولة ويستمر خبلؿ مختمؼ مراحؿ الحياة ، وىناؾ عدة عوامؿ 

خؿ فى اكتساب الفرد ليذا األسموب الذى يشكؿ أحكاـ الفرد وتوقعاتو عف أدائو متفاعمة تتد
وتتمثؿ ىذه العوامؿ فى عوامؿ شخصية تتمثؿ فى معتقدات الفرد حوؿ قدراتو واتجاىاتو، 
وعوامؿ سموكية تتمثؿ فى األداء الذى يتضمف مجموعة مف استجابات الفرد فى موقؼ ما، 

نطباعات الذاتية الناتجة عف التفاعؿ مع اآلخريف وما ينتج عنيا وعوامؿ بيئية : تتمثؿ فى اال
 .مف تغذية راجعة وتشمؿ كؿ مف يتعامؿ مع الفرد مف األقراف والوالديف والمعمميف وغيرىـ

(Maddux, 2005, 270) 
وقد أكد "باندورا " أىمية ىذا المفيـو مف حيث أنو يمكف األفراد مف التنظيـ الذاتي 

عمى التحكـ فى أفكارىـ ومشاعرىـ وأفعاليـ ، كما يتضمف القدرة عمى فيجعميـ قادريف 
 & Snyder)  الترميز والتعمـ مف اآلخريف ووضع استراتيجيات بديمة لتنظيـ السموؾ الذاتي 

Lopez, 2007, 271)  كما يشير باندورا أف فاعمية الذات ىي اآللية المعرفية التي مف ،
 Healthاالجتماعية تأثيرىا عمى الممارسة الصحية خبلليا تمارس العوامؿ النفسية و 

Functioning  وقد تعمؿ فاعمية الفرد الذاتية عمى تنظيـ كؿ نشاطو النفسي واالجتماعي مف
خبلؿ تأثيرىا عمى ما يختار الفرد مف نشاط فى حياتو اليومية وعمى مستوى الجيد الذى قد 

يعانى منو الفرد لدى مواجيتو يبذلو لموصوؿ ليدؼ معيف وعمى مستوى الضغط الذى س
مطالب المحيط وتحدياتو وتأثيرىا عمى مدة المثابرة فى وجو الصعوبات واإلحباطات 

 (.37، 1020المتكررة) مفتاح محمد عبد العزيز ، 
( أف فاعمية الذات ىي إحدى موجيات السموؾ فالفرد الذى 1007وتشير ليمى المزروع )

نشاطًا وتقديرًا لذاتو ، ويمثؿ ذلؾ مرآة معرفية لمفرد تشعره  يعتقد فى قدرتو عميو أف يكوف أكثر
بقدرتو عمى التحكـ فى البيئة ، كما تعكس معتقدات الفرد عف ذاتو وقدرتو عمى أف يتحكـ فى 
معطيات البيئة مف خبلؿ األفعاؿ والوسائؿ التكيفية التي يقـو بيا والثقة بالنفس فى مواجية 

 ضغوط الحياة.
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فاعمية الذات بأنيا: اعتقادات األفراد بكفاءتيـ  (Bandura, 2000,54)ورا ويعرؼ باند    
فى األداء بأساليب تمكنيـ مف التحكـ فى األحداث المؤثرة فى حياتيـ كما تؤثر ىذه 
االعتقادات فى اإلسياـ فى تشكيؿ أسس قدرتيـ عمى التحمؿ ومثابرتيـ فى التصدي لمعوائؽ 

 ىـ ودافعيتيـ لؤلداء.التي تعترضيـ وفى أساليب تفكير 
( فاعمية الذات بأنيا: معتقدات 123، 1020ويعرؼ معاوية أبو غزاؿ وشفيؽ عبلونة )    

 الفرد حوؿ قدرتو عمى تنظيـ وتنفيذ المخططات العممية المطموبة إلنجاز اليدؼ المراد.
 أبعاد فاعلة  لنذلت  -

رتبط بدورىا بمعتقدات الفرد عف تتحدد أبعاد فاعمية الذات المرتبطة باألداء والتي ت     
 فاعمية ذاتو فيما يمى : 

: ويقصد بو مستوى قوة دوافع الفرد لؤلداء فى المجاالت Magnitude: قدرة لنفاعلة  .2
والمواقؼ المختمفة، ويختمؼ ىذا المستوى تبعًا لطبيعة أو صعوبة الموقؼ ويبدو قدر 

لمستوى الصعوبة واالختبلفات  الفعالية بصورة أوضح عندما تكوف المياـ مرتبة وفقاً 
بيف األفراد فى توقعات الفعالية ومع ارتفاع مستوى فعالية الذات لدى بعض األفراد 
فإنيـ يقبموف عمى مواقؼ التحدي وقد يرجع السبب فى ذلؾ إلى تدنى مستوى الخبرة 

 والمعمومات السابقة.
لذات مف موقؼ إلى ويشير ىذا البعد إلى انتقاؿ فعالية ا   Generality:لنعيوية  .1

مواقؼ مشابية فالفرد يمكنو النجاح فى أداء مياـ مقارنة بنجاحو فى أداء أعماؿ 
ومياـ أخرى ، وتتبايف درجة العمومية ما بيف البلمحدودية والتي تعبر عف أعمى 
درجات العمومية والمحدودية األحادية التي تقتصر عمى مجاؿ أو نشاط أو مياـ 

 محددة .
: ويعنى بيا "باندورا" الفروؽ الفردية فى مواجية مواقؼ الفشؿ ،  Strength لنقوة   .3

وما يتبع ذلؾ  مف شعور باإلحباط لدى البعض ومثابرة والتغمب عمى تمؾ المواقؼ 
لدى البعض اآلخر ، وتتحدد فعالية الذات لدى الفرد فى ضوء خبراتو السابقة ومدى 

 (.32: 32 ،1003مبلءمتيا لمموقؼ)السيد محمد أبو ىاشـ ، 
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 يصادر فاعلة  لنذلت  
: حيث تشكؿ خبرات الفرد الناجحة  Mastery Experiences: خبرلت لنتيكةن .0

عامبًل قويًا لو تأثير إيجابي فى رفع مستوى فاعمية الذات، ومع تكرار النجاح تزداد 
  فاعمية الذات فى حيف الفشؿ تنخفض معو فاعمية الذات.

  Verbal Social Persuasion/للجتياعي   لإلقظاع لنلفظي  .1
يمثؿ اإلقناع المفظي مصدر التشجيع والدعـ والذى يتمقاه الفرد مف ذاتو ومف اآلخريف ، وىذا 

 يعد بمثابة تغذية راجعة إيجابية تعمؿ عمى تنمية معتقدات فاعمية الذات.
  Psychological &Physiological Stateلنحان  لنظفسة  ولنفسةونوجة     .3

دور العاطفة أو الحالة النفسية فى التقييـ حيث يكوف تقييـ الفرد إيجابيًا وىذا يمثؿ 
إذا كاف فى حالة انفعالية ومزاجية جيدة ، بينما يكوف تقييمو سمبيًا إذا كاف فى حالة مزاجية 

 سيئة، وىذا يعنى أف الحاالت اإلنفعالية تعزز الفاعمية المدركة
   Vicarious Experiences لنخبرلت لنبدةل  .3

ويشير ىذا المصدر إلى الخبرات غير المباشرة التي يمكف أف يحصؿ عمييا الفرد ويقنع     
نفسو بإمكانية القياـ بأعماؿ وسموكيات متعددة عندما يبلحظ أف مف يشبيونو قادروف عمى 
القياـ بيا والعكس ، ويصدؽ ىذا األمر فى المواقؼ التي نعتقد فييا أف لدينا نفس ما لدى 

 (.722، 1002مف قدرات )إبراىيـ الحكمي ،  اآلخريف
نستخمص مما سبؽ أف فاعمية الذات ىي اآللية التي مف خبلليا يختار الفرد النشاط     

اليومي لو ومستوى الجيد الذى يبذلو لموصوؿ إلى ىدفو واالستراتيجيات التي يمكنو االستعانة 
ومدى  خبرات سابقة لمواقؼ مشابية بما لديو مف بيا لمواجية الصعاب التي تقابمو مستعيناً 

مبلءمتيا لمموقؼ ، وكذلؾ مدى ما يمتمكو مف قدرة اإلقناع المفظي واستقباؿ وتفسير رسائؿ 
اآلخريف شريطة أف يتـ تعزيزه مف خبلؿ تواجده فى مناخ نفسى آمف وحالة انفعالية مزاجية 

مكانات فى  جيدة تزيد مف تقييمو اإليجابي لمموقؼ وتعزز إدراكو لما يمتمكو مف قدرات وا 
  ضوء مقارنتو لذاتو بما يمتمكو اآلخريف مف قدرات. 

 ضعاف لنسيع  
ُيعد المعاقيف سمعيًا الفئة الثانية التي عانت وما زالت ُتعانى الحرماف مف التمتػع بالحياة     

 مع األسوياء ، وذلؾ ألف حاسة البصر وسيمة لكي يتعرؼ بيا اإلنساف عمى بيئتو المادية 
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أما حاسة السمع فيي وسيمة لمتعرؼ عمى بيئتو االجتماعية ، أي أنيـ فئة تتطور حياتيـ 
بدوف التمتع إما باالتصاؿ أو بالتعامؿ الكامؿ مع البيئة عمى أساس سمعي)إبراىيـ عباس 

 (.230، 1003الزىيري ، 
ف ( إلى أف ضعاؼ السمع ىـ أولئؾ الذي121، 1002يشير عبد المطمب القريطى )     

لدييـ قصور سمعي أو بقايا سمع, ومع ذلؾ فإف حاسة السمع لدييـ تؤدى وظائفيا بدرجة 
 ما, ويمكنيـ تعمـ الكبلـ والمغة سواء باستخداـ المعينات السمعية أو بدونيا.

( أف ضعيؼ السمع ىو الذى تكوف 322،  1003ويرى صبلح الديف مرسى حافظ )    
ية ألغراض الحياة االعتيادية سواء بمساعدة المعينات حاسة السمع لديو ضعيفة ولكنيا وظيف

 السمعية أو بدونيا ويستطيع االستجابة لمكبلـ والمثيرات السمعية األخرى لذا نجد :
 ىذا الشخص يشبو الشخص السامع أكثر مما يشبو الشخص األصـ فى التواصؿ. -
العتماد عمى حاسة السمع مياراتو المغوية والكبلمية بالرغـ مف ضعفيا وتأخرىا تتطور با -

 أساسًا وليس عمى حاسة البصر.
بناءًا عمى اختبارات الفقداف السمعي فالشخص ضعيؼ السمع ىو مف يتراوح مدى خسارتو  -

 .d b 70 -13ما بيف 
( ضعاؼ السمع بأنيـ : أولئؾ األفراد الذيف يعانوف 233، 1003ويعرؼ عادؿ عبداهلل )    

ديسيبؿ وىو األمر  70إلى أقؿ مف  13اوح فى درجتو بيف مف قصور فى حاسة السمع ويتر 
الذى ال يعوؽ قدرتيـ مف الناحية الوظيفية عمى اكتساب المعمومات المغوية المختمفة سواء 
عف طريؽ آذانيـ بشكؿ مباشر أو عف طريؽ استخداـ المعينات البلزمة حيث يكوف لدى 

يـ تؤدى وظيفتيا بدرجة ما وذلؾ ىؤالء األطفاؿ بقايا سمع تجعؿ حاسة السمع مف جانب
 استنادا عمى مصدر الصوت الذى يجب أف يكوف فى حدود قدرتيـ السمعية.

وفى ضوء ما سبؽ يتضح أف ضعيؼ السمع يعانى مف عجز جزئي في حاسة السمع      
فمديو بقايا سمعية تؤىمو لمتفاعؿ مع اآلخريف عبر وسائؿ معينو أي باستخداـ المعينات 

 فاظ عمى ما لديو مف بقايا سمعية.السمعية لمح
 أسباب لإلعاق  لنسيعة        
( وثمة حاالت Congenitalتتنوع أسباب اإلعاقة السمعية وتتبايف فثمة حاالت والديػة)     

( والشؾ أف معرفة ىذه األسباب يساعد عمى تحديد إجراءات Adventitiousأخرى مكتسبة )
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أو الحد منيا ، ويمكف بوجو عاـ تصنيؼ العوامؿ التي  الوقاية مف ىذه اإلعاقة لمنع حدوثيا
تؤدى إلى إعاقة سمعية إلى ثبلثة أنواع رئيسية طبقًا لمزمف الذي تحدث فيو اإلصابة والعوامؿ 

 الثبلثة الرئيسية ىي:
: وىى العوامؿ التي تؤثر عمى الطفؿ قبؿ ميبلده )خبلؿ فترة  عوليل يا قبل لنولدة -أ 

 إلى إصابتو باإلعاقة السمعية. الحمؿ( والتي تؤدى
: وىى العوامؿ التي تؤثر عمى الطفؿ أثناء والدتو  عوليل يصاحب  نعيلة  لنولدة -ب 

 وتؤدى إلى إصابتو باإلعاقة السمعية.
: وىى العوامؿ التي تؤثر عمى الطفؿ بعد الميبلد في سنواتو  عوليل يا بعد لنولدة -ج 

 .األولى وتؤدى إلى إعاقتو السمعية
 أثر لإلعاق  لنسيعة  على لنظيو لنلغوى  -

ال شؾ فى أف النمو المغوى ىو أكثر مظاىر النمو تأثيرًا باإلعاقة السمعية فيي تؤثر عمى 
( اآلثار السمبية لئلعاقة 1003جميع جوانب النمو المغوى ويحدد)عمى عبد النبي حفني ، 

 السمعية عمى النمو المغوى فيما يمى: 
 مى التخاطب المفظي أو انعداميا وخاصة لدى الطفؿ األصـ .ضعؼ فى القدرة ع .2
 صعوبة فى فيـ المغة المفظية لآلخريف. .1
 ضعؼ عاـ فى المغة اإلستقبالية وخاصة االستماع. .3
ضعؼ عاـ فى المغة التعبيرية وخاصة فى المحادثة )الكبلـ( أو الكتابة أو القراءة  .3

 الجيرية. 
و تأثرًا باإلعاقة السمعية فكمما زادت شدة الضعؼ ويعتبر النمو المغوى أكثر مظاىر النم

السمعي كمما قمت الحصيمة المغوية التي يكتسبيا المعاؽ مع األخذ فى االعتبار توقيت 
اإلصابة بالضعؼ السمعي وىؿ الطفؿ أصيب بالضعؼ السمعي قبؿ تعمـ المغة أـ بعد تعمـ 

نده سوؼ يحتفظ بقدرة لغوية ال أصيب بالضعؼ السمعي بعد نمو المغة ع إذاالمغة، فالطفؿ 
ف تفوؽ عمى  يمكف لطفؿ آخر أصيب بالضعؼ السمعي منذ والدتو أف يصؿ إلييا حتى وا 

 األوؿ فى نسبة السمع المتبقية لديو.    
وقد رصد بعض الباحثيف مظاىر ىذا التأخر المغوى والمشكبلت المغوية التي يواجييا     

 ذوى اإلعاقة السمعية فيما يمى:
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 وبات فى ميكانيكية النطؽ )التمفظ(.صع -
 صعوبات فى وضع الكممات والجمؿ وضآلة المفردات المغوية. -
 استخداـ األفعاؿ فى أزمنة غير صحيحة وصعوبة فيـ التعبيرات المنفية لممجيوؿ . -
 حذؼ حروؼ العطؼ وحروؼ الجر. -
 صعوبات فى تعمـ معانى الكممات وفيـ المغة الجازية. -
توجيو أسئمة لآلخريف أو تمقى أسئمتيـ ليـ بفيـ إذ أنيـ يمروف بمرحمة المغة  صعوبات فى -

 دوف أف يتعرضوا لكممات مثؿ : ماذا ، ولماذا ، وكيؼ ، وأيف؟
صعوبات فى إدراؾ الكممات الوظيفية ومف ىذا الكممات الوظيفية : الضمائر وأسماء  -

 كاف.اإلشارة والكممات متعددة المعاني وظرفا الزماف والم
 .(Chaleff , et al , 2001, 190)صعوبات فيـ التعبيرات االصطبلحية  -

 دراطات طابقة: 
دراسة ىدفت إلى إعداد برنامج  (Paatsch, et al ,2001)أجرى باتسش وآخروف     

تدريبي لخفض اضطرابات النطؽ والتدريب عمى النطؽ الصحيح وذلؾ عمى عينة مكونة مف 
( سنوات ، تمثمت أدوات 20 -3مع تراوحت أعمارىـ بيف)( طفبًل مف ضعاؼ الس21)

الدراسة فى البرنامج العبلجي ومقياس اضطرابات النطؽ ، وأشارت نتائج الدراسة إلى فعالية 
البرنامج التدريبي والذى احتوى عمى نطؽ الكممات والجمؿ بصورة صحيحة وتسجيؿ معدؿ 

 لدى عينة الدراسة.   الخطأ أثناء عممية النطؽ فى عبلج اضطرابات النطؽ
إلى تطور المفردات اإلستقبالية وزيادة حصيمة  (Mayne,2001)وىدفت دراسة مايف    

المفردات المغوية اإلستقبالية لدى األطفاؿ مف خبلؿ اختبار فرعى لمكممات لدى عينة مف 
( سنوات مصابيف بدرجات متفاوتة مف 2-3الصـ وضعاؼ السمع تراوحت أعمارىـ بيف )

السمع ، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عبلقة بيف مستوى تحصيؿ درجات  فقداف
المفردات االستقبالية ومقاييس فرعية ، كما أسفرت نتائج الدراسة عف عدـ وجود عبلقة بيف 
المتغيرات المستخدمة)النوع ، طريقة االتصاؿ ، العمر، وقت اكتشاؼ اإلصابة ، درجة فقد 

  ـ( والمفردات اإلستقبالية لدى األطفاؿ.      السمع ، مستوى تعميـ األ
بدراسة ىدفت إلى الكشؼ عف التقدـ المغوى الشامؿ فى  (Rhodes,2002)قاـ رودس      

مجاؿ المغة اإلستقبالية والمغة التعبيرية لؤلطفاؿ المعاقيف سمعيًا إعاقة شديدة المستخدميف 
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ى القوقعة فى مرحمة ما قبؿ المدرسة ، وقد لمسماعات الطبية، واألطفاؿ المعوقيف سمعيًا زارع
تـ تدريبيـ مف خبلؿ الطريقة السمعية المفظية )التدريب السمعي، وقراءة الشفاه( لمدة أربع 

( طفبًل مف المعوقيف سمعيًا إعاقة سمعية شديدة 30سنوات، تكونت عينة الدراسة مف )
يؽ اختبار تقويمي كبلمي مصور مستخدمة السماعة الطبية، واألطفاؿ زارعي القوقعة، تـ تطب

وبرنامج تدريبي سمعي لفظي، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى تقدـ فى المغة التعبيرية)النطؽ( 
 مقارنة بالمغة اإلستقبالية لدى األطفاؿ عينة الدراسة .  

إلى بحث مدى فعالية برنامج باستخداـ  (Barker L.J,2003)ىدفت دراسة باركر     
تنمية المفردات المغوية فى التعميـ الشفيي لؤلطفاؿ ذوى اإلعاقة السمعية ، الحاسب اآللي ل

( مف 3( مف األطفاؿ ذوى اإلعاقة السمعية و)22( طفبًل منيـ)22تكونت عينة الدراسة مف )
قائـ عمى توليد  -لمدة أربعة أسابيع –األطفاؿ عادي السمع تـ استخداـ برنامج كمبيوتر 

اد المصورة وتنمية االستقباؿ البصرى والسمعي ، وتوصمت نتائج كممات مطبوعة تقابؿ المو 
الدراسة إلى فعالية برنامج الكمبيوتر فى تنمية المفردات المغوية لدى عينة الدراسة ، إذ قاـ 

( كممة جديدة ، كما أنيـ احتفظوا بأكثر مف نصؼ 122أفراد العينة باستظيار برنامج عدد )
 امج.ىذه الكممات بعد انتياء البرن

دراسة ىدفت إلى إعداد برنامج  (Paatsch,et al, 2005)أجرى باتسش وآخروف    
( مف األطفاؿ 12تدريبي لخفض حدة إضطرابات النطؽ وتنمية المغة لدى عينة مكونة مف )

ضعاؼ السمع، طبؽ عمييـ مقياس األداء المغوى والبرنامج التدريبي والذى تضمف التدريب 
ة المختارة والقدرة عمى نطؽ الكممات والجمؿ والتعرؼ عمى عمى: نطؽ الحروؼ الساكن

المفردات قراءة وكتابة بشكؿ صحيح ، وقد أكدت نتائج الدراسة فعالية البرنامج التدريبي فى 
حفض حدة اضطرابات النطؽ وتنمية المغة مف خبلؿ إحداث تنمية لمنطؽ عف طريؽ قراءة 

يادة القدرة عمى االسترساؿ الكبلمي لدى أفراد عينة الفقرات الكبيرة لمغة المنطوقة والمعبرة وز 
 الدراسة.

( بدراسة ىدفت إلى تصميـ برنامج لمتأىيؿ المغوى 1007قاـ سعيد عبد الرحمف محمد)
سنوات( مف  3المبكر لؤلطفاؿ ضعاؼ السمع فى مرحمة ما قبؿ المدرسة )منذ الوالدة وخبلؿ 

ؾ بالتركيز عمى جوانب القوة أي ما يممؾ خبلؿ التدريب السمعي والتدريب عمى النطؽ وذل
الطفؿ مف بقايا سمعية وقدرات نطقية ، كما ىدؼ البرنامج إلى تنمية المغة اإلستقبالية 
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لحاقيـ بمدارس  والتعبيرية لدى األطفاؿ ضعاؼ السمع فى مرحمة ما قبؿ المدرسة لتأىيميـ وا 
ـ بعد ذلؾ فى المدارس العادية العادييف بداًل مف إلحاقيـ بمدارس األمؿ لمصـ مع متابعتي

واستغبلؿ ما لدييـ مف قدرات وجوانب قوى مختمفة وذلؾ باالعتماد عمى البرنامج التدريبي 
 الشامؿ خبلؿ السنوات األولى مف حياة الطفؿ.

( إلى وضع برنامج تعميمي لتطوير بعض 1002وىدفت دراسة ندى عوض محمد )     
طفاؿ ضعاؼ السمع وكذلؾ توظيؼ البقايا السمعية ميارات التخاطب المغوى لدى فئة األ
( إناث، 3( ذكور، )2( أطفاؿ ضعاؼ سمع بواقع )20لتمؾ الفئة، تكونت عينة الدراسة مف )

احتوى البرنامج عمى خمسة خطوات متتابعة تشتمؿ عمى ميارات التنبيو والتمييز والتدريب 
ميات الوظيفية، إخراج األصوات السمعي، االنتباه والتركيز، تماريف أعضاء النطؽ والعم

)الحروؼ( ، إخراج الكممات والجمؿ ، وأسفرت نتائج الدراسة عف وجود فروؽ دالة إحصائيًا 
فى ميارة التنبيو والتمييز والتدريب السمعي ، ميارة تماريف أعضاء النطؽ فى اتجاه القياس 

ى فى الميارات الثبلث القبمي بينما كانت الفروؽ دالة إحصائيًا فى اتجاه القياس البعد
 األخرى.
إلى الكشؼ عف أثر برنامج  (Desjardin et al ,2009)وىدفت دراسة دسجارديف      

لمتدخؿ المبكر القائـ عمى القصص والحكايات والمغة لتنمية المغة االستقبالية والتعبيرية 
ي القوقعة والوعى الصوتي والقراءة والكتابة لدى عينة مف األطفاؿ ضعاؼ السمع مستخدم

( طفبًل  مف ضعاؼ السمع ذوى زراعة القوقعة وبعد 22االلكترونية ، طبقت الدراسة عمى )
تطبيؽ البرنامج لمدة ثبلث سنوات أسفرت نتائج الدراسة عف فاعمية البرنامج فى تحسيف 

 الوعى الصوتي والمغة التعبيرية واالستقبالية وتنمية القراءة والكتابة لدى ىؤالء األطفاؿ.
إلى التحقؽ مف مدى كفاءة استخداـ  (1020)بينما ىدفت دراسة سيير محمد التوني     

تدريبات الفربتوناؿ في تنمية النمو المغوي واالجتماعي لدى األطفاؿ ضعاؼ السمع ، تكونت 
( 3 -2( طفبًل وطفمة مف ضعاؼ السمع تراوحت أعمارىـ ما بيف )20عينة الدراسة مف )

(، طبؽ عمييـ مقاييس بيمي لنمو الطفؿ، 220 -20ذكاء ما بيف )سنوات، تراوح معامؿ ال
معايير نمو الطفؿ مف الميبلد وحتى ست سنوات، برنامج الفربتوناؿ، وأسفرت نتائج الدراسة 
عف وجود تحسف واضح في النمو المغوي لدى األطفاؿ ضعاؼ السمع يدعو لمتفاؤؿ حيث أف 
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دى الطفؿ ضعيؼ السمع إلى مستوى الطفؿ ىذا التحسف قد يصؿ بمستوى النمو المغوي ل
 العادي إذا ما تـ التدخؿ فى وقت مبكر.

بدراسة ىدؼ إلى التعرؼ عمى أثر برنامج  (Menzen , et al , 2011)قاـ منزيف و     
لمتدخؿ المبكر فى تنمية المغة التعبيرية لدى األطفاؿ الصغار الذيف يعانوف مف ضعؼ 

( طفبًل مف ضعاؼ السمع ، وأسفرت نتائج 10واميا )السمع طبقت الدراسة عمى عينة ق
الدراسة عف فاعمية برنامج التدخؿ المبكر فى تنمية المغة االستقبالية والمغة التعبيرية لدى 

 األطفاؿ وكمما كاف التدخؿ مبكرًا كا أفضؿ فى تنمية المغة.
االستقبالية ( بدراسة ىدفت إلى تنمية المغة 1021وقاـ سعيد كماؿ، ومحمد عثماف)     

والتعبيرية لدى األطفاؿ ضعاؼ السمع مستخدمي جياز زراعة القوقعة السمعية اإللكترونية ، 
( بمتوسط عمر 21.2-2.3( أطفاؿ تراوحت أعمارىـ ما بيف )2تكونت عينة الدراسة مف )

( تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف متساويتيف 0.22( سنوات وانحراؼ معياري )2.7زمنى قدره )
تجريبية واألخرى ضابطة ، طبؽ عمييـ الباحثاف اختبار رسـ الرجؿ ، مقياس مجموعة 

الميارات المغوية )المغة االستقبالية والمعة التعبيرية( والبرنامج التدريبي ، وأسفرت نتائج 
الدراسة عف وجود فروؽ بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة عمى مقياس الميارات المغوية 

ريبي فى اتجاه المجموعة التجريبية ، كما أشارت النتائج إلى وجود فروؽ يعزى لمبرنامج التد
بيف أفراد المجموعة التجريبية مستخدمي جياز زراعة القوقعة السمعية االلكترونية عمى 
مقياس الميارات المغوية فى اتجاه القياس البعدى فى حيف لـ توجد فروؽ بيف أفراد المجموعة 

 بعي بعد مرور شير مف انتياء البرنامج. التجريبية فى القياس التت
 لنتعلةق على لندرلسات لنسابق  

مف خبلؿ استعراض الدراسات السابقة التي أمكف الحصوؿ عمييا تستطيع الباحثة أف      
 تعمؽ عمييا فيما يمى:

ال توجد دراسة عربية تناولت تنمية ميارات المغة  –فى حدود عمـ الباحثة  –أنو    
والتعبيرية وأثرىا عمى فاعمية الذات لدى ضعاؼ السمع، وىو ما يدعـ الدراسة  االستقبالية

الحالية فى محاولتيا اختبار فاعمية تنمية ميارات المغة االستقبالية والتعبيرية لدى ضعاؼ 
 السمع لتحسيف مستوى فاعمية الذات لدييـ.
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لمغة لدى ضعاؼ السمع  نجد أف ىناؾ دراسات تناولت خفض حدة النطؽ والكبلـ وتنمية ا    
والتي أكدت نتائجيا عمى  فعالية البرنامج التدريبي فى حفض حدة اضطرابات النطؽ وتنمية 

ودراسة باتسش  Paatsch,et al, 2001)المغة كدراسة باتسش وآخروف )
 (Paatsch,et al, 2005)وآخروف

قدـ في مجاؿ المغة توجد دراسات تناولت تنمية المفردات المغوية وكذلؾ التعرؼ عمى الت -
و  (Mayne,2001)اإلستقبالية والتعبيرية عف طريؽ البرامج التعميمية والتدريبية كدراسة مايف

 ودراسة دسجارديف (Rhodes,2002)ودراسة رودس  (Barker L.J,2003)دراسة باركر
(DesJardin et al ,2009) ( ودراسة منزيف (Menzen , et al , 2011 

لدراسات الكشؼ عف التقدـ في مجاؿ المغة وتنمية المغة االستقبالية تناولت بعض ا -     
ودراسة  (Rhodes,2002)والتعبيرية لدى األطفاؿ ضعاؼ السمع زارعي القوقعة كدراسة 

أسفرت نتائجيا عف وجود فروؽ بيف المجموعتيف ( والتي 1021)سعيد كماؿ ، محمد عثماف
مغوية تعزى لمبرنامج التدريبي في اتجاه التجريبية والضابطة عمى مقياس الميارات ال

المجموعة التجريبية ، في حيف لـ توجد فروؽ بيف أفراد المجموعة التجريبية في القياس 
 التتبعي بعد مرور شير مف انتياء البرنامج. 

( أطفاؿ كدراسة كماؿ 2: نجد دراسات تناولت عينة مكونة مف)ين حةث حجم لنعةظ       
( طفبًل ما 20، بينما ىناؾ دراسات أخرى بمغ حجـ عينتو)(  1021ف)سعيد، محمد عثما

 (. 1020بيف ذكور واناث كدراسة سيير محمد التوني)
 فزوض البحج:

يوجد تأثير داؿ إحصائيًا لبرنامج تنمية ميارات المغة االستقبالية والتعبيرية في  .0
 -20ة مف )تحسيف فاعمية الذات لدى األطفاؿ ضعاؼ السمع في المرحمة العمري

 ( سنة في القياسيف القبمي والبعدي.21
توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطي رتب درجات عينة الدراسة عمى مقياس  .1

ميارات المغة االستقبالية والتعبيرية فى القياسيف القبمي والبعدي فى اتجاه القياس 
 البعدى.

اسة عمى مقياس توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطي رتب درجات عينة الدر   .2
 فاعمية الذات فى القياسيف القبمي والبعدي فى اتجاه القياس البعدى.
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ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطي رتب درجات عينة الدراسة عمى   .3
مقياس ميارات المغة اإلستقبالية والتعبيرية في القياسيف البعدي والتتبعي بعد 

 مرور شير ونصؼ مف انتياء البرنامج.
توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطي رتب درجات عينة الدراسة فى أبعاد ال   .4

فاعمية الذات فى القياسيف البعدى والتتبعي بعد مرور شير ونصؼ مف انتياء 
 البرنامج.

 إجزاءات البحج: 
استخدمت الباحثة المنيج التجريبي وذلؾ بيدؼ التعرؼ عمى أثر  يظهج لنبحث   أولً     

 (.ميارات المغة االستقبالية والتعبيريةبرنامج التدريبي( عمى متغير تابع )متغير مستقؿ)ال
 ثاظةًا  عةظ  لنبحث  

السمع ، بينما ( طفؿ مف األطفاؿ ضعاؼ 13تكونت عينة الدراسة االستطبلعية مف)     
( 3مف ضعاؼ السمع بواقع ) أطفاؿ (20تكونت العينة األساسية فى صورتيا النيائية مف )

( 2.1( سنة بمتوسط عمر زمنى قدره)21-20( إناث ، تراوحت أعمارىـ بيف  )3ذكور و)
مدرسة األمؿ سنة مف مستويات اجتماعية واقتصادية مختمفة تـ اختيار عينة الدراسة مف 

 بالعباسية )الوايمي(.
 أدولت لنبحث     :ثانثاً - 
 استمارة جمع البيانات األولية )إعداد الباحثة(. -
         المغة اإلستقبالية والتعبيرية )إعداد الباحثة(.مقياس ميارات  -
 مقياس فاعمية الذات )إعداد الباحثة(.     -
 البرنامج التدريبي )إعداد الباحثة(.  -

 وفيما يمى توضيح الخصائص السيكومترية ألدوات البحث:
 (.إعدلد لنباحث ) لستيارة لنبةاظات لهأونة  .0
صوؿ عمى بيانات وحقائؽ عف الطفؿ ضعيؼ السمع بشكؿ تيدؼ ىذه االستمارة إلى الح    

( بندًا تضـ اسـ الطفؿ 23مفسر ودقيؽ مف أجؿ انتقاء عينة الدراسة ، وتتكوف االستمارة مف)
، السف ، النوع ، اسـ المدرسة ، السنة الدراسية ، معامؿ الذكاء ، محؿ اإلقامة ، ترتيب 

خرى يعانى منيا الطفؿ ، دخؿ األسرة ، الطفؿ داخؿ األسرة ، سبب اإلعاقة ، إعاقات أ
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 مستوى تعميـ األب واألـ ، وظيفة األب واألـ.
 يقةاس يهارلت لنلغ  لإلستقبانة  ولنتعبةرة     .1

مر مقياس ميارات المغة االستقبالية والتعبيرية فى إعداده بعدد مف الخطوات التى تمثمت  
 فى : 
 ؼ السمع عمى إستقباؿ : وىو إختبار مدى قدرة الطفؿ ضعي مدف لنيقةاس

الرسائؿ المفظية المكتوبة والمنطوقة والمسموعة والمصورة وتفسيرىا وتحميميا 
والربط بيف أجزاء الكممات وكذلؾ مدى قدرتو عمى التعبير المغوى المفظي 
)التحدث( وتكويف الجمؿ وترتيبيا وقياس قدرتو عمى استيعاب السرد القصصي 

 )تسمسؿ األحداث(. 
 األدبيات والتراث السيكولوجي وبعض المقاييس لتحديد البنود  االطبلع عمى

المتعمقة بالمقياس ومنيا: مقياس الميارات المغوية لؤلطفاؿ المعاقيف سمعيًا اعداد 
( ، استبياف ميارات المغة اإلستقبالية والتعبيرية 1003بدر بف فارس النصيرى)

( 1020ى لمطفؿ )إعداد عبد العظيـ مصطفى، بطاقة مبلحظة األداء المغو 
 (. 1021مقياس سعيد كماؿ ، محمد عثماف )

  تـ وضع تعريؼ إجرائي لكؿ بعد مف أبعاد المقياس والتي تمثؿ ميارات المغة التي
 سوؼ يتـ التدريب عمييا وذلؾ كما يمى :

 يهارلت لنلغ  لإلستقبانة   -   
اء كانت أسماء أو أفعاؿ، : زيادة الحصيمة المغوية )كممات سو .لنيفردلت لنلغوة  وةقصد بها0

رموز ، أصوات ، صور( لدى الطفؿ واستيعابيا وفيميا بحيث تجعمو قادرًا عمى فيـ 
 سياؽ الحديث وفيـ التعميمات والتوجييات واألوامر المفظية.   

: تنمية قدرة الطفؿ عمى الربط  ربط لنكليات لنيظطوق  يع لهأفكار ولنخبرلت وةقصد بها. 1
لة المغوية لو ، مطابقة األشياء مع مدلوالتيا بشكؿ صحيح ، الربط بيف بيف المفظ والدال

الكممات والجمؿ المعقدة وكذلؾ التمييز بيف األفكار األساسية واألفكار الثانوية فى 
 الحديث.
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 :يهارلت لنلغ  لنتعبةرة  -
: ميارة الطفؿ فى ربط الكممات مع بعضيا  يهارة ترتةب وتركةب لنجيل وةقصد بها .0

بعض مف خبلؿ استخداـ أدوات الربط ، وكذلؾ قدرتو عمى تكويف جممة مف كممتيف ال
أو ثبلث كممات فأكثر مف بيف المفردات التي استمع إلييا بحيث يصبح قادرًا عمى 

 اختيار الكممة المناسبة ووضعيا فى مكانيا المناسب.
سرد : مدى قدرة الطفؿ عمى استيعاب ال يهارة تسلسل لهأحدلث وةقصد بها  .1

عادة سرد  القصصي لؤلحداث ووضع الروابط بيف أجزاء القصة وتذكر تفاصيميا وا 
 وحكاية أحداث يومية بدقة.

: مدى قدرة الطفؿ عمى الطبلقة التعبيرية فى  يهارة لنتعبةر لنلغوى وةقصد بها  .2
الحديث والتعبير عف مشاعره وحاجاتو وأفكاره ووصؼ ما يحدث بدقة  وصياغتو ىذه 

 صورة  عبارات بسيطة. األفكار فى
قامت الباحثة بصياغة عدد مف العبارات لكؿ بعد مف األبعاد الثبلثة السابقة مستعينة   .3

بما تـ االطبلع عمية مف إطار نظري ومقاييس وأيضًا فى ضوء التعريؼ االجرائي 
( عبارة وضعت 30لكؿ بعد مف االبعاد ، ويتكوف المقياس في صورتو النيائية مف )

رات المغة اإلستقبالية والتعبيرية لدى األطفاؿ ضعاؼ السمع مف وجية لتشخيص ميا
( عبارات 20نظر المعمـ وقد وزعت العبارات عمى أبعاد المقياس بالتساوي بمعدؿ )

 لكؿ بعد.
تـ وضع مفتاح لتصحيح المقياس عمى أساس إختيار أحد البدائؿ مف ثبلثة بدائؿ   .4

يانًا ، نادرًا( ، وحيث أف المقياس بو عبارات لئلجابة عمى كؿ عبارة وىى )كثيرًا ، أح
( لمعبارات 2، 1، 3موجبة وأخرى سالبة فقد تـ إحتساب الدرجات عميو كما يمى )

 ( لمعبارات السالبة .3، 1، 2الموجبة ، و)
 لنخصائص لنسةكويترة  نليقةاس   -
: قامت الباحثة بحساب صدؽ االختبار وذلؾ مف خبلؿ صدؽ  صدق لنيقةاس -
 حكميف، صدؽ االتساؽ الداخمي ( كما يمى :الم
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 : صدق لنيحكيةن .0
تـ عرض المقياس فى صورتو األولية عمى عدد مف المتخصصيف فى التربية وعمـ النفس     

وذلؾ لمحكـ عمى صبلحية عبارات المقياس ومدى مبلئمتيا لما وضعت لقياسو مف خبلؿ 
ع حذؼ أو إضافة ما يرونو مناسبًا إبداء أراءىـ فى دقة وسبلمة صياغة فقرات المقياس م

مف فقرات، ىذا وقد اتفؽ المحكموف عمى العبارات التي تـ االبقاء عمييا بنسبة تراوحت 
 %( بينما ُعدلت صياغة بعض العبارات.200 -20بيف)
  ىصدق للتساق لندلخل .1

وقد قامت الباحثة بحساب الخصائص السيكومترية لممقياس عف طريؽ صػدؽ االتسػاؽ 
لداخمي وذلؾ بحسػاب معامبلت االرتبػاط بيف درجة كؿ عبارة مف عبارات المقياس ودرجة البعد ا

الذى تنتمى إليو وكذلؾ حساب معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ بعد مف أبعاد المقياس والدرجة 
 .(0،1)الكمية لممقياس كما ىو موضح بجدوؿ 

 ( 2) جدوؿ
 (.13)ف= ات مقياس ميارات المغة االستقبالية والتعبيرية ودرجة البعد الذى تنتمى اليومعامبلت االرتباط بيف كؿ عبارة مف عبار 

 الميارات التعبيرية ميارات المغة االستقبالية

ربط الكممات مع  المفردات المغوية
 التعبير المغوي تسمسؿ األحداث ترتيب وتركيب الجمؿ والخبرات األفكار

معامؿ  العبارة
 االرتباط 

معامؿ  العبارة
 االرتباط

معامؿ  العبارة
 االرتباط

معامؿ  العبارة
 االرتباط

معامؿ  العبارة
 االرتباط

2 0.22 2 0.72 2 0.72 2 0.72 2 0.22 
1 0.73 1 0.23 1 0.22 1 0.21 1 0.23 
3 0.72 3 0.22 3 0.73 3 0.21 3 0.23 
3 0.22 3 0.73 3 0.22 3 0.23 3 0.22 
3 0.20 3 0.21 3 0.23 3 0.72 3 0.73 
2 0.21 2 0.72 2 0.20 2 0.27 2 0.23 
7 0.22 7 0.23 7 0.22 7 0.22 7 0.23 
2 0.22 2 0.22 2 22. 2 0.22 2 0.72 
2 0.21 2 0.72 2 0.72 2 0.72 2 0.22 
20 0.91 20 0.85 20 0.21 20 0.93 20 0.92 

 0.32=  0.03داؿ عند مستوى داللة           0.33= 0.02داؿ عند مستوى داللة   
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يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف عبػارات المقياس ترتبط باألبعػاد التي تنتمي إلييا بمعامػبلت 
وىو ما يشر  0.02( وىى دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 23-22ارتباط تراوحت بيف )

 إلى المقياس عمى درجة عالية مف الصدؽ .
 (1) جدوؿ

 (.13)ف=ممقياس والدرجة الكمية معامبلت اإلرتباط بيف األبعاد الفرعية ل
 ميارات المغة التعبيرية ميارات المغة اإلستقبالية األبعاد

 0.23 0.22 معامؿ االرتباط
 0.2 0.2 مستوى الداللة

 0.33=0.02داؿ عند مستوى داللة 
يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامبلت ارتباط أبعاد مقياس ميارات المغة االستقبالية 

، 0.22لدرجة الكمية لممقياس باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف تراوحت بيف )والتعبيرية با
وىو ما يشير إلى أف المقياس عمى درجة عالية  0.02( وىى دالة عند مستوى داللة 0.23

 مف الصدؽ.
 ثبات لنيقةاس  -

 (.3تـ حساب ثبات المقياس عف طريؽ حساب معامؿ ألفا كرونباخ كما ىو موضح بجدوؿ)
 (3) جدوؿ

 (.13)ف= عامبلت ثبات مقياس ميارات المغة اإلستقبالية والتعبيريةم

معامؿ الثبات بطريقة ألفا 
 كرونباخ

 معامؿ الثبات عف طريؽ التجزئة النصفية

 جتماف سبيرماف

0.20 0.22 0.22 

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامبلت ثبات المقياس بطريقة ألفا كرونباخ بمغت      
( 0.22( عف طريؽ معامؿ سبيرماف و)0.22التجزئة النصفية بمغت ) (، وبطريقة0.20)

 عف طريؽ معامؿ جتماف وىو ما يشير إلى أف المقياس عمى درجة عالية مف الثبات.
 يقةاس فاعلة  لنذلت  .1
 مر مقياس فاعمية الذات فى إعداده بعدد مف الخطوات التي تمثمت فى:  
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الطفؿ ضعيؼ السمع فى قدرتو عمى : وىو قياس مدى اعتقاد تحدةد مدف لنيقةاس .2
التغمب عمى الصعاب ومواجية التحديات واألحداث المؤثرة فى حياتو بحيث يقوده إلى 
تحدى إعاقتو وبذؿ مزيد مف الجيد والمثابرة فى سيبؿ التغمب عمى مشكبلتو ومواجية 

 تحدياتو لتحقيؽ ىدؼ مرغوب.
مقاييس لتحديد البنود المتعمقة االطبلع عمى األدبيات والتراث السيكولوجي وبعض ال  .1

( ، مقياس 1003نادية السيد الشرنوبى ) بالمقياس ومنيا: مقياس فاعمية الذات إعداد
( ، مقياس فاعمية الذات إعداد معاوية أبو 1002فاعمية الذات إعداد غالب المشيخي)

 (. 1020غزاؿ وشفيؽ عبلونة)
عتقاداتو تـ وضع تعريؼ إجرائى لمفاعمية الذاتية ويقصد بيا  .3 : توقعات الفرد نحو ذاتو وا 

فى قدرتو عمى التحكـ فى بيئتو واألحداث المؤثره فى حياتو بحيؽ يقوده إلى بذؿ مزيد 
مف الجيد والمثايرة فى سبيؿ التغمب عمى مشكبلتو ومواجية تحدياتو لتحقيؽ ىدؼ 

 محدد وتحقيؽ النتائج المرغوبة. 
ستعينة بما تـ االطبلع عمية مف إطار قامت الباحثة بصياغة عدد مف العبارات م  .3

لمفيـو فاعمية الذات ، ويتكوف  اإلجرائينظري ومقاييس وأيضًا فى ضوء التعريؼ 
 ( عبارة.30المقياس فى صورتو النيائية مف )

تـ وضع مفتاح لتصحيح المقياس عمى أساس اختيار أحد البدائؿ مف ثبلثة بدائؿ   .3
أحيانًا ، أبدا( ، وحيث أف المقياس بو عبارات لئلجابة عمى كؿ عبارة وىى )دائمًا ، 

( لمعبارات 2، 1، 3موجبة وأخرى سالبة فقد تـ احتساب الدرجات عميو كما يمى )
 ( لمعبارات السالبة .3، 1، 2الموجبة ، و)

 لنخصائص لنسةكويترة  نليقةاس   
ف، : قامت الباحثة بحساب صدؽ االختبار وذلؾ مف خبلؿ صدؽ المحكميصدق لنيقةاس

 صدؽ االتساؽ الداخمي كما يمى :
 :صدق لنيحكيةن. 0

تـ عرض المقياس فى صورتو األولية عمى عدد مف المتخصصيف فى التربية وعمـ النفس     
وذلؾ لمحكـ عمى صبلحية عبارات المقياس ومدى مبلئمتيا لما وضعت لقياسو مف خبلؿ 

ؼ أو إضافة ما يرونو مناسبًا مف إبداء أرائيـ فى دقة وسبلمة صياغة فقرات المقياس مع حذ
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 -20فقرات، ىذا وقد إتفؽ المحكموف عمى العبارت التى تـ االبقاء عمييا بنسبة تراوحت بيف)
 %( بينما حذفت بعض العبارات.200

 صدق لإلتساق لندلخلى  .1
وقد قامت الباحثة بحساب الخصائص السيكومترية لممقياس عف طريؽ صػدؽ االتسػاؽ 

بحسػاب معامبلت االرتبػاط بيف درجة كؿ عبارة مف عبارات المقياس ودرجة البعد  الداخمي  وذلؾ
الذى تنتمى إليو وكذلؾ حساب معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ بعد مف أبعاد المقياس والدرجة 

 (.3الكمية لممقياس كما ىو موضح بجدوؿ )
 (3جدوؿ )

 (.13مية الذات بالدرجة الكمية لممقياس )ف=معامبلت االتباط بيف كؿ عبارات مف عبارات مقياس فاع 
معامؿ  العبارة

 االرتباط
معامؿ  العبارة

 االرتباط
 معامؿ العبارة

 االرتباط 
2 0.72 22 0.72 12 0.22 
1 0.72 21 0.23 11 0.72 
3 0.27 23 0.72 13 0.21 
3 0.73 23 0.23 13 0.23 
3 0.22 23 0.72 13 0.20 
2 0.21 22 0.21 12 0.22 
7 0.20 27 0.20 17 0.22 
2 0.22 22 0.72 12 27 
2 0.22 22 0.20 12 0.72 
20 0.77 10 0.21 30 0.73 

       0.33= 0.02داؿ عند مستوى داللة        
يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف عبػارات المقياس ترتبط باألبعػاد التي تنتمي إلييا     

  0.02( وىى دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 0.21و 0.27بمعامػبلت ارتباط تراوحت بيف )
 وىو ما يشير إلى المقياس عمى درجة عالية مف الصدؽ.

 ثبات لنيقةاس 
تـ حساب ثبات المقياس عف طريؽ حساب معامؿ ألفا كرونباخ كما ىو موضح    

 (.3بجدوؿ)
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 (3جدوؿ)
 (.13معامبلت ثبات ميارات المغة اإلستقبالية والتعبيرية)ف=

بات بطريقة ألفا معامؿ الث
 كرونباخ

 معامؿ الثبات عف طريؽ التجزئة النصفية

 جتماف سبيرماف
0.22 0.22 0.20 

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف معامبلت ثبات المقياس بطريقة ألفا كرونباخ بمغت     
( 0.20( عف طريؽ معامؿ سبيرماف و)0.22(، وبطريقة التجزئة النصفية بمغت )0.22)

 وىو ما يشير إلى أف المقياس عمى درجة عالية مف الثبات.بمعامؿ جتماف 
 لنبرظايج لنتدرةبى نتظية  يهارلت لنلغ  لإلستقبانة  ولنتعبةرة   -
 لنهدف ين لنبرظايج  -

ييدؼ البرنامج التدريبي إلى تنمية ميارات المغة اإلستقبالية والتعبيرية )حصيمة المغة     
د الطفؿ ضعيؼ السمع عمى اإلحساس بكفاءتو وفاعميتو اإلستقبالية والتعبيرية( مما يساع

الذاتية بحيث يشعر بقيمتو ويثؽ فى قدراتو عمى مواجية الصعاب والتغمب عمى التحديات 
التي تيدؼ فى مجمميا  فى سبيؿ تحقيؽ ىدؼ معيف وذلؾ مف خبلؿ عدد مف الجمسات

طفاؿ المشاركيف فى الدراسة إلى تحسيف الميارات المغوية )االستقبالية والتعبيرية( لدى األ
 الحالية.

 لهأمدلف لإلجرلئة  نلبرظايج 
 لمبرنامج الحالي فيما يمى: اإلجرائيةتتمثؿ األىداؼ   

 لدى األطفاؿ ضعاؼ السمع.    تنمية ميارات المغة اإلستقبالية والتعبيرية .2
سيرىا مساعدة األطفاؿ ضعاؼ السمع عمى فيـ واستقباؿ الرسائؿ الصوتية والمصورة وتف .1

 وتحميميا لما لذلؾ مف أثر عمى التواصؿ المغوى السميـ فى حياتيـ اليومية.
مساعدة األطفاؿ ضعاؼ السمع عمى التعبير عف الحاجات والمشاعر والرغبات بصورة   .3

 صحيحة سواء كاف بطريقة لفظية أو مكتوبة.
والتراكيب زيادة الحصيمة المغوية لدى األطفاؿ السمع بزيادة عدد المفردات والجمؿ  .3

 المغوية المفيومة بيدؼ رفع مستوى فاعمية الذات لدييـ.
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خفض المشكبلت التواصمية واالجتماعية والنفسية المرتبطة باضطراب المغة التعبيرية   .3
واالستقبالية لدى األطفاؿ المعاقيف سمعيًا مع تطوير الميارات األكاديمية والمعرفية لدى 

 ىؤالء األطفاؿ المعاقيف سمعيًا.
  يصادر إعدلد لنبرظايج     
ميارات المغة  –اإلطار النظري لمدراسة والذي يمقى الضوء عمى مفيـو المغة  .0

 .   األطفاؿ ضعاؼ السمع -الئلستقبالية والتعبيرية
الدراسات والبحوث السابقة والبرامج التي تناولت تنمية الميارات المغوية )ميارات المغة   .1

ؾ البرامج التي تناولت التدخؿ المبكر لتنمية الميارات المغوية اإلستقبالية والتعبيرية( وكذل
، محمد  1003أو التأىيؿ المغوى المبكر، ومف ىذه الدراسات دراسة )محمود خميؿ

، جماؿ أبو زيتوف ، 1020، شيماء صبحى أنور  1002اإلماـ، عبد الرؤؼ محفوظ، 
، مناؿ عبد الحميد  (1021، إيناس عميمات وميرفت الفايز)1020شادف عميوات ،  

( ، ىذا وقد تضمف 1021( ، دراسة سعيد كماؿ ، محمد عثماف )1021محمود 
 -البرنامج محورييف رئيسييف تضمف تنمية ميارات المغة اإلستقبالية)المفردات المغوية

ميارة ربط الكممات المنطوقة مع األشياء واألفكار والمشاعر والخبرات( وتضمف األخر 
 ميارة التعبير المغوى(. –مغة التعبيرية )ميارة ترتيب وتركيب الجمؿتنمية ميارات ال

 أسس لنبرظايج  
قامت الباحثة بوضع األسس العممية لتصميـ البرنامج المقترح باالستعانة بالدراسات     

ذات الصمة والتي تناولت أسس وخصائص إعداد وتصميـ برامج فى مجاؿ تنمية ميارات 
عبيرية سواء كانت لؤلطفاؿ ضعاؼ السمع والمعاقيف سمعيًا أو غيرىـ المغة اإلستقبالية والت

مف ذوى االحتياجات الخاصة ، خصائص األطفاؿ ضعاؼ المعاقيف سمعيًا والتي أوضحت 
أف لدييـ ضعؼ شديد فى الميارات المغوية)المغة االستقبالية والمغة التعبيرية والتي تؤدى 

ـ البرنامج الحالي عمى أساس مشاركة األطفاؿ إلى سوء تواصميـ مع اآلخريف ، كما يقو 
ضعاؼ السمع فى األنشطة والمواقؼ المختمفة بيدؼ تحسيف مستوى الميارات المغوية 
لدييـ وتعزيز السموكيات والقيـ المرغوبة مثؿ التعاوف والمشاركة مف خبلؿ عرض نماذج 

 ايجابية تنمى التواصؿ االجتماعي والميارات المغوية.
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 عام نلبرظايج لنتخطةط لن
تحديد الفئة المستيدفة التي وضع البرنامج مف أجميا ، حيث تنفذ أنشطة البرنامج  .2

( أطفاؿ مف ضعاؼ السمع ممف تتراوح أعمارىـ 20التدريبي عمى عينة قواميا )
 ( سنة لدييـ قصور واضح فى الميارات المغوية.21 -20بيف)

وف لو جدوى فى تنمية الميارات المغوية تحديد الفنيات المستخدمة فى البرنامج والتي يك  .1
حيث اقتصرت الباحثة عمى استخداـ الفنيات اآلتية : لعب الدور ، التعزيز ،النشاط 

 القصصي ، المحاضرة والمناقشة الجماعية.
( جمسة بواقع ثبلث جمسات 13الجمسات التدريبية: حيث تكوف البرنامج التدريبي مف)  .3

 تـ تطبيقو في مدة زمنية بمغت شيريف. دقيقة  33أسبوعيًا مدة الجمسة 
 رلبعًا  خطولت لنبحث 

 اختيار عينة البحث ممف انطبقت عمييـ شروط االختيار. تـ -
تـ إجراء قياس قبمي لعينة البحث عمى مقياس المغة اإلستقبالية والتعبيرية ومقياس فاعمية  -

 الذات.
 تطبيؽ البرنامج التدريبي عمى عينة الدراسة.   -
اء قياس بعدى لعينة البحث التجريبية عمى مقياس المغة اإلستقبالية والتعبيرية ومقياس إجر  -

 فاعمية الذات بعد مرور شير ونصؼ مف انتياء البرنامج التدريبي . 
تصحيح االستجابات ومعالجة البيانات إحصائيًا ثـ استخبلص توصيات البحث فى  -

 ضوء النتائج التى توصمت إلييا الباحثة.
 ئج الدراطة وتفظريها:نتا
  ظتائج لنفرض لهأول وةظص على أظه     
يوجد تأثير داؿ إحصائيًا لبرنامج تنمية ميارات المغة االستقبالية والتعبيرية في تحسيف      

( سنة فى 21 -20فاعمية الذات لدى األطفاؿ ضعاؼ السمع فى المرحمة العمرية مف )
 القياسيف القبمي والبعدي.

مف ىذا الفرض فقد تـ حساب الفروؽ بيف متوسطي القياسيف القبمي والبعدي  ولمتحقؽ    
ىو 1 إةتالمقياس فاعمية الذات لؤلطفاؿ المشاركيف في البرنامج ثـ حساب قيمة )ت( ومعامؿ 

 (.2موضح بجدوؿ )
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 ( 2جدوؿ)
والتعبيرية فى تحسيف فاعمية  ( لبياف قوة تأثير البرنامج التدريبى لتنمية ميارات المغة االستقبالية1 إيتامعامؿ )

 (.20الذات )ف=

 المتغير
متوسط 
القياس 
 القبمي

متوسط 
القياس 
 البعدى

الفرؽ بيف 
 المتوسطيف

االنحراؼ 
 المعياري

درجات 
 الحرية

 1 إيتا قيمة ت

الدرجة الكمية 
لمقياس فاعمية 

 الذات
70.10 20.23 2.23 

1.22 
2 2.23 

0.20 

مة "ت" دالة إحصائيا فى متوسط القياس القبمي ومتوسط يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قي    
القياس البعدى وفى الفرؽ بيف متوسط القياسيف فى اتجاه القياس البعدى ، ولذا قامت الباحثة 

( فى الدرجة الكمية لممقياس ، 0.20والتي بمغت قيمتيا ) 1إيتاباستخداـ اختبار قوة التأثير 
 دراسة.ال وبذلؾ يتحقؽ الفرض األوؿ مف فروض

 :يظاقش  ظتائج لنفرض لهأول وتفسةرما
أسفرت نتائج الفرض األوؿ عف وجود تأثير داؿ إحصائيًا لمبرنامج التدريبي لتنمية 
ميارات المغة االستقبالية والتعبيرية فى تحسيف فاعمية الذات لدى األطفاؿ ضعاؼ السمع فى 

 ( سنة . 21-20المرحمة العمرية مف )
ىذه النتيجة إلى أف األنشطة التدريبية التى تضنيا البرنامج قد عممت ويمكف أف ُتعزى      

األطفاؿ ضعاؼ السمع فأصبح بإمكانيـ فيـ وتفسير رسائؿ  عمى زيادة الحصيمة المغوية لدى
اآلخريف وفيـ معنى الجمؿ المركبة وكذلؾ أصبح لدييـ ميارات لغوية تعبيرية لمتعبير عف 

األطفاؿ بأنفسيـ وبقدراتيـ مف جية وعمى تعزيز الثقة بينيـ  ذواتيـ مما ساعد عمى تدعيـ ثقة
وبيف الباحثة مف جية أخرى ، وأصبحوا يمتمكوف فرصة االختيار والعمؿ بأنفسيـ والتأمؿ فى 
ممارستيـ وتفكيرىـ والتعبير عف خبراتيـ وىو ما ينمى لدييـ دافع لئلىتماـ بتنفيذ الواجبات 

لجيد فى إنجازىا وقد بدوا منشغميف بنشاط فى أعماليـ المطموبة منيـ وبذؿ مزيدًا مف ا
ومستمتعيف بيا ، ويعتزوف بإنجازىـ وىذا كمو إنعكس عمى إحساسيـ بفاعميتيـ الذاتية 

 وتعزيزىا .
كما ساعد البرنامج التدريبى عمى إتاحة الفرصة أماميـ لكى يشاركوا فى األنشطة     

نفعاالتيـ وأيضًا مساعدتيـ فى الحصوؿ عمى الدعـ  ويعبروف عف أفكارىـ ومشاعرىـ وا 
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عادة الثقة  المناسب عمى ما تـ بذلو مف مجيود مما يؤدى إلى الشعور بالرضا والسعادة وا 
بالنفس، فيؤالء األطفاؿ فى حاجة إلى اإلنجاز والشعور بالكفاءة والفاعمية وتعديؿ السموؾ 

بو مف خبرات مؤلمة ومواقؼ  وكميا حاجات نفسية غير مشبعة لدييـ غالبًا بسبب ما يمروف
 إحباط وكميا تنمى لدييـ الشعور بالقمؽ ونقص فاعمية الذات وتكويف مفيـو سمبى . 

 وةظص على أظه  ظتائج لنفرض لنثاظي
توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطي رتب درجات عينة الدراسة عمى مقياس ميارات 

 ي والبعدي فى اتجاه القياس البعدى .المغة االستقبالية والتعبيرية فى القياسيف القبم
ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ حساب الفروؽ بيف القياسيف باستخداـ اختبار ويمكوكسوف 

 ( كما يمى :7وتمخص الباحثة ما توصمت إليو مف نتائج فى جدوؿ )
 ( 7جدوؿ)

 (.20باستخداـ اختبار ويمكوكسوف )ف=ستقبالية والتعبيرية مقياس ميارات المغة االوداللتيا لمفروؽ بيف القياسيف القبمي والبعدي ل Z)قيـ )
  عينة الدراسة القياس البعدي عينة الدراسة القياس القبمى  

 Zقيمة 
مستوى 
 مجموع الرتب متوسط الرتب مجموع الرتب متوسط الرتب األبعاد الداللة

 0.02 1.307 202.0 20.20 72.0 7.20 المفردات المغوية
المنطوقة مع ربط الكممات 

 0.02 1.332 201.3 20.13 23.0 2.30 األفكار والخبرات

 0.02 1.303 23.0 2.30 71.3 7.13 ترتيب وتركيب الجمؿ
 0.02 1.302 202.3 20.23 21.00 2.10 تسمسؿ األحداث
 0.02 1.310 203.1 20.31 23.1 2.31 التعبير المغوى
 0.02 1.332 231.3 230.13 23.1 2.31 الدرجة الكمية

( بيف 0.02يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )
متوسطي رتب درجات عينة الدراسة في القياسيف القبمي والبعدي عمى مقياس ميارات المغة 
االستقبالية والتعبيرية في اتجاه القياس البعدي وىو ما يفيد ارتفاع درجات عينة الدراسة عمى 

الميارات المغوية بعد انتياء البرنامج التطبيقى وىو ما يشير إلى تحقؽ الفرض الثاني مقياس 
 مف فروض الدراسة.

 يظاقش  وتفسةر ظتائج لنفرض لنثاظي 
أسفرت نتائج الفرض الثاني الخاصة ببياف الفروؽ بيف متوسطي رتب درجات عينة     

ت المغة االستقبالية والتعبيرية عف الدراسة فى القياسيف القبمي والبعدي عمى مقياس ميارا
وجود فروؽ بيف القياسيف القبمي والبعدي فى اتجاه القياس البعدى ، ويدعـ ىذه النتيجة ما 
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والتي أشارت إلى وجود فروؽ فى المغة  (Rhodes,2002)توصمت اليو دراسة رودس 
 (Barker L.J,2003)التعبيرية بيف أفراد عينة الدراسة فى القياس البعدى ، ودراسة باكر 

والتي أشارت إلى زيادة فى المفردات المغوية لدى األطفاؿ فى القياس البعدى مقارنة 
 .    بالقياس القبمي

وتشير ىذه النتيجة إلى أف البرنامج المستخدـ فى الدراسة كاف فعااًل فى تنمية الميارات     
الكممات والتراكيب والمفردات المغوية لدى األطفاؿ ضعاؼ السمع  ، حيث اكتسبوا كثيرًا مف 

المغوية التى تمكنيـ مف فيـ معانى الكممات ومف ثـ يستطيعوف مف خبلليا تفسير رسائؿ 
اآلخريف وكذلؾ التعبير عنيا وعف أنفسيـ بشكؿ أفضؿ ، باإلضافة إلى ما تضمنو البرنامج 

مور المعمومات مف صور وأشياء واقعية ونماذج لممفردات تنشط الفيـ واالستنتاج فالصور تب
السابقة المتعمقة بالموضوع المقروء وتعمؿ عمى تكويف صور عقمية متخيمة عنو وىو ما 
يساعد عمى التفاعؿ مع النص المكتوب حيث تـ تزويدىـ بالمفردات المغوية التي يحتاجونيا 
 فى حياتيـ اليومية فالطفؿ الذى يمارس األنشطة مف خبلؿ المعب التمثيمي ويتحاور فييا مع
أقرانو ويقمد األصوات والحركات مع التعزيز اإليجابي المادي والمعنوي لمطفؿ عمى األداء 
الصحيح مف شأنو أف يزيد مف المفردات والميارات المغوية واإلستقبالية والتعبيرية لديو بشكؿ 

 عاـ .
أنو يمكف تطوير الميارات المغوية  (Wang, 1994)وىذا ما توصمت اليو دراسة وانج  

عبيرية واالستقبالية مف خبلؿ توفير أجواء تشجيعية بيف الطفؿ وذويو مف جانب وبيف الت
الطفؿ والمدرب مف جانب آخر األمر الذى يساعد الطفؿ فى الحصوؿ عمى ميارات لغوية 

 أوسع وطبلقة فى التعبير.
لدى كما ترجع فاعمية البرنامج التدريبي فى تنمية ميارات المغة االستقبالية والتعبيرية 

األطفاؿ ضعاؼ السمع أف البرنامج قد راعى األسس العممية فى إعداد البرامج التدريبية 
( وىى أف يكوف البرنامج 1003لؤلطفاؿ ضعاؼ السمع والتي أشار إلييا مجدى إبراىيـ )

مرتبط بميوؿ الطفؿ وبيئتو وأف يكوف ذات قيمة وظيفية وفائدة تطبيقية فى حياتو بحيث 
ؼ لمتطمبات البيئة وحياتو اليومية ، وأف يتـ تقسيـ المادة العممية إلى أجزاء تساعده عمى التكي

 صغيرة بترتيب منطقي وشكؿ منظـ وتدرج مف السيؿ إلى الصعب . 
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 وةظص على أظه  ظتائج لنفرض لنثانث -
توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطي رتب درجات عينة الدراسة عمى مقياس فاعمية  -3

 قياسيف القبمي والبعدي في اتجاه القياس البعدي.الذات في ال
 (2جدوؿ)

 (.20باستخداـ اختبار ويمكوكسوف )ف=مقياس فاعمية الذات الفروؽ بيف القياسيف القبمي والبعدي ل Z)قيـ ) 

 المتغيرات

 عينة الدراسة القياس
 20القبمي ف=

عينة الدراسة القياس 
 20البعدي  ف=

 Zقيمة 
مستوى 
متوسط  الداللة

 الرتب
مجموع 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 0.03 1.332 223.2 22.32 33 3.30 مقياس فاعمية الذات
( بيف 0.03يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )

متوسطي رتب درجات عينة الدراسة في القياسيف القبمي والبعدي عمى مقياس فاعمية الذات 
 اه القياس البعدي وىو ما يفيد تحقؽ الفرض الثالث مف فروض الدراسة.في اتج

 يظاقش  وتفسةر ظتائج لنفرض لنثانث 
أسفرت نتائج الفرض الثالث الخاصة ببياف الفروؽ بيف متوسطي رتب درجات عينة    

الدراسة فى القياسيف القبمي والبعدي عمى مقياس فاعمية الذات عف وجود فروؽ بيف القياسيف 
 القبمي والبعدي فى اتجاه القياس البعدى. 

ويمكف تفسير ىذه النتيجة بأف تنمية المغة عامؿ أساسي مف عوامؿ تحسيف فاعمية الذات 
لدى األفراد وخاصة األطفاؿ ضعاؼ السمع الذيف يعانوف مف فقد التواصؿ بشكؿ كامؿ مع 

عمى نفسو في العناية اآلخريف، حيث يتمكف مف تحقيؽ نوعًا مف االستقبللية واالعتماد 
بمظيره الشخصي والقياـ باألعماؿ المنزلية وأعماؿ الشراء وتنميو ميولو ، كذلؾ االعتماد 

 عمى نفسو في تنمية ثقافتو في حدود مرحمتو العمريو التى يعيشيا.
( أف برامج التنمية واستراتيجيات التعمـ 337، 1021محمد، فلاير وتشير )انتصار خميؿ ، 

عمى تدعيـ ثقة التبلميذ بأنفسيـ وبقدراتيـ بحيث يصبحوف يممكوف فرصة النشط تعمؿ 
االختيار والعمؿ بأنفسيـ وتفكيرىـ والتعبير عف خبراتيـ ، كما يبدوا انشغاليـ بأعماليـ 

 بفاعميتيـ الذاتية وتعزيزىا. إحساسيـوانجازاتيـ وىذا ينعكس عمى 
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 لنفرض لنرلبع  وةظص على أظه  -
لة إحصائيًا وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطي رتب  بيف متوسطي ال توجد فروؽ دا

رتب درجات عينة الدراسة عمى مقياس ميارات المغة اإلستقبالية والتعبيرية في القياسيف 
 البعدي والتتبعي بعد مرور شير ونصؼ مف انتياء البرنامج.

داـ اختبار ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ حساب الفروؽ بيف القياسيف باستخ
 (.2موضح بجدوؿ رقـ)ويمكوكسوف كما 

 ( 2جدوؿ )
لداللة الفروؽ بيف متوسطات الرتب لمقياسيف البعدي والتتبعي لمقياس ميارات المغة االستقبالية والتعبيرية  (Z)قيـ

 (20)ف=
عينة الدراسة القياس  

 (20البعدي)ف=
عينة الدراسة القياس التتبعي                 

  (20)ف=
 Zمة قي

مستوى 
متوسط  األبعاد الداللة

 الرتب
مجموع 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 غير داؿ 0.772 22.2 2.22 202.0 20.20 المفردات المغوية
ربط الكممات المنطوقة 
 غير داؿ 0.77 23.2 2.32 201.3 20.13 مع األفكار والخبرات

 ر داؿغي 2.22 23.1 2.31 23.0 2.30 ترتيب وتركيب الجمؿ
 غير داؿ 0.233 22.3 2.23 202.3 20.23 تسمسؿ األحداث

 غير داؿ 2.72 27.3 2.73 203.1 20.31 التعبير المغوى

 غير داؿ 0.073 212.3 212.3 231.3 230.13 الدرجة الكمية

يتضح مف الجدوؿ السابؽ عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطي رتب درجات 
ية فى القياسيف البعدي والتتبعى عمى مقياس ميارات المغة االستقبالية مجموعة الدراسة التجريب

 والتعبيرية وىو ما يفيد تحقؽ الفرض الرابع مف فروض الدراسة.
وتفسر الباحثة ىذه النتيجة بأف التدريب المستمر عمى كؿ نشاط مف األنشطة إضافة إلى 

ة المتعممة ، كما أف األنشطة التي التكرار لعدة مرات ساعد عمى التذكر واالستفادة مف الماد
استخدمت فى البرنامج كانت مف واقع الحياة اليومية التي يتعرض ليا الطفؿ ومف األنشطة 
المحببة التي تجذب األطفاؿ مما جعميا تثبت لفترة مف الزمف وىذا يشير إلى أف الطفؿ تعمـ 

ي الذى استخدمتو الباحثة والذى بطريقة إيجابية وفعالة، باإلضافة إلى التدعيـ المادي والمعنو 
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يقدـ عند نجاح الطفؿ فى أداء كؿ ميمة مف المياـ المطموبة منو ساعد فى دفع الطفؿ إلى 
 أداء المطموب منو وىو ما ساعد فى نجاح البرنامج. 

كما ترجع الباحثة ذلؾ إلى تنوع األنشطة التي اشتمؿ عمييا البرنامج مف أساليب متنوعة 
بت االنتباه ، باإلضافة إلى تدريب األطفاؿ ضعاؼ السمع مف خبلؿ وفنيات مختمفة جذ

محادثة تعبيرية وظيور الصفات والظروؼ فى الكبلـ وتقميد العديد مف الكممات وتدريبيـ مف 
عادة أرقاـ مف الذاكرة ومف خبلؿ تدريبيـ عمى  خبلؿ تسمية أشياء مألوفة فى البيئة ، وا 

ة المحيطة وتدريبيـ مف خبلؿ االنتباه لصوت المتكمـ التعبير بقصة عف انفسيـ وعف البيئ
واالستجابة لصوتو وقوؿ مقطعيف لفظييف واستخداـ ضمائر الممكية وتكرار الجمؿ البسيطة 
واالستجابة بشكؿ صحيح لمجمؿ وتمييزه بيف الحروؼ واألفعاؿ واتباعو التعميمات ، وكذلؾ 

 ى تنفيذ األوامر التي توجو اليو. مف خبلؿ تدريبيـ عمى فيـ كممات كثيرة والقدرة عم
 لنفرض لنخايس وةظص على أظه  -

ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطي رتب درجات عينة الدراسة عمى مقياس فاعمية 
 الذات في القياسيف البعدي والتتبعي بعد مرور شير ونصؼ مف انتياء البرنامج.

اختبار ويمككسوف لحساب داللة  ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض قامت الباحثة باستخداـ
 (.01الفروؽ بيف القياسيف البعدي والتتبعي كما ىو موضح بجدوؿ رقـ )

 (20جدوؿ )
 (20لداللة الفروؽ بيف متوسطات الرتب لمقياسيف البعدي والتتبعي لمقياس فاعمية الذات .)ف= (Z)قيـ 

عينة الدراسة القياس  المتغيرات
 20البعدي ف=

س عينة الدراسة القيا
 20التتبعي  ف=

 مستوى الداللة Zقيمة 
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 غير دالة 0.222 22.1 2.3 220.2 22.01 مقياس فاعمية الذات
يتضح مف الجدوؿ السايؽ عدـ وجود فروؽ دالة إحصائية بيف متوسطى درجات عينة     

لقياسيف البعدي والتتبعي وىو ما يشير إلى تحقؽ الدراسة عمى مقياس فاعمية الذات في ا
 الفرض الخامس مف فروض الدراسة.

( أف ممارسة نشاط لعب الدور وتفاعؿ الممثؿ مع المبلحظيف أو 222،  1007ويشير )
عطاء أىمية لمرأي  المشاىديف الذيف يمعبوف الدور أيضُا يشجع األطفاؿ عمى اإلنصات وا 
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يساعد األفراد والطمبة عمى استحضار القيـ والمعتقدات  اآلخر، كما أف موقؼ لعب الدور
دراكيا بطريقة منفصمة وزيادة السيطرة والتحكـ بيا  واألفكار واالتجاىات والمشاعر وا 
واختبارىا عند عرضيا أماـ المشاىديف وبالمقارنة مع آرائيـ ، كما أف لعب الدور موقؼ 

يادة  وعييا والتبصر بيا ومف ثـ تربوي يستدعى عممية بناء وتنظيـ لمخبرات بيدؼ ز 
ثارة المشاعر واألفكار التي تثبت فعاليتيا بعد العرض  إسقاط ما يعتبر غير مناسب وا 

 والمناقشة.  
كما أف تدريب األطفاؿ ضعاؼ السمع عمى أكثر مف طريقة واستراتيجية أثناء البرامج     

ساعد عمى زيادة فرصة التفاعؿ التدريبي لنمو المغة وتطبيقيا فى مواقؼ الحياة اليومية ت
وتكويف عبلقات اجتماعية جديدة واكتساب خبرات وميارات اجتماعية جديدة حيث توفر 
ليـ فرص األخذ والعطاء المتبادؿ ، كما أف استخداـ أسموب النموذج والتغذية المرتدية 

ارات والتعزيز اإليجابي والواجب المنزلي مف شأنو أف يساعد في اكتساب العديد مف مي
الحياة وطرؽ التواصؿ المختمفة والتي تعتبر في مجمميا ميارات نمائية تساعد ىؤالء 

 األطفاؿ في التعبير عف ذواتيـ واالنخراط في التفاعؿ والتواصؿ مع اآلخريف .   
 تىصيات الدراطة:

في ضوء النتائج التي تـ استخبلصيا مف البحث يمكف استخبلص التوصيات التالية بما      
 ى:يم
توجيو انتباه األبويف والقائميف عمى رعاية األطفاؿ ضعاؼ السمع إلى ضرورة المتابعة  .0

شراكيـ في عبلجيـ.  والكشؼ المبكر عف اضطرابات النمو المغوي لدييـ وا 
االىتماـ ببرامج الكشؼ المبكر عف اضطرابات المغة ووضع مزيدًا مف برامج التأىيؿ  .1

 المغوي.
غوية لدى االطفاؿ ضعاؼ السمع كجزء مف العممية التعميمية ادخاؿ تدريبات التنمية الم .2

بأف تكوف عامؿ أساسي في تدريسيـ يقـو بيا متخصصيف في عبلج االضطرابات 
 المغوية وتنمية ميارات المغة. 

تفعيؿ دور األنشطة التي تقدـ لمطفؿ ضعيؼ السمع وضرورة تنوعيا بأف تتضمف  .3
المحاكاة وغيرىا( وال  -ر والمجسماتالصو  -القصص –أنشطة متنوعة)لعب الدور 
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تقتصر عمى نشاطًا واحدًا لتعمؿ عمى زيادة المفردات والحصيمة المغوية لديو وتعالج 
 اضطرابات المغة.

ضرورة االىتماـ بدراسة العوامؿ التي تؤثر في النمو المغوي لموقوؼ عمى أسبابيا  .4
 تصادية.ومعالجتيا كالعوامؿ األسرية والنفسية واالجتماعية واالق

ضرورة استخداـ التكنولوجيا الحديثة في عبلج االضطرابات المغوية وتنمية ميارات المغة  .5
 كالحاسوب والفيديو واألشرطة واآلالت التسجيؿ الصوتي.

تدريب األطفاؿ عمى التعبير عف أنفسيـ ودوافعيـ ورغباتيـ في جممة تدريجية تتكوف  .6
 فأكثر. أكثرمف كممتيف ثـ 
 حبىث مقرتحة:

اسة العوامؿ التي تؤثر في النمو المغوي لؤلطفاؿ ضعاؼ السمع ووضع تصور در  .0
 لمعالجتيا.

دراسة فاعمية دور القصة في عبلج اضطرابات المغة وتنمية الحصيمة المغوية لدى  .1
 األطفاؿ ضعاؼ السمع.

فاعمية استخداـ الحاسوب واأللعاب اإللكترونية في خفض حدة االضطرابات المغوية  .2
 ات المغة لدى األطفاؿ.وتنمية ميار 

دراسة أثر مواقع التواصؿ االجتماعي في خفض حدة االضطرابات المغوية وتنمية  .3
 ميارات المغة االستقبالية والتعبيرية لدى األطفاؿ في مراحؿ عمرية مختمفة.

دراسة فاعمية األنشطة البلصفية في تنمية الميارات المغوية لدى األطفاؿ ضعاؼ  .4
 السمع.

ج ارشادي لتحسيف التوافؽ النفسي واالجتماعي لدى األطفاؿ ضعاؼ السمع فاعمية برنام .5
 ذوى االضطرابات المغوية.

 
 
 
 
 



                                 طىمه أمحد حممد احلضزيد.                             

 6102  ينايز،54جملة اإلرشاد النفظي، مزكش اإلرشاد النفظي، العدد     
)   123) 

 :املزاجع
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. دار الفكر  تربية المعاقيف والموىوبيف ونظـ تعميميـ  (1003إبراىيـ عباس الزىيري ) .2
 العربي ،  القاىرة .

. دار الفكر  اضطرابات الكبلـ والمغة )التشخيص والعبلج((: 1003إبراىيـ الزريقات: ) .1
 ، عماف.

( : الذكاءات المتعددة وفاعمية الذات لدي بعض طبلب 1002الحسف الحكمي ) إبراىيـ .3
، القاىرة ، رابطة األخصائييف النفسييف ، رانـ  دراسات نفسيةوطالبات جامعة الطائؼ . 

 .223 -722، ص ص3، العدد 22، مجمد 
( : المشكبلت المتعمقة بالمغة االستقبالية والمغة 1020د الزؽ ، عبد العزيز السويرى)أحم .3

المجمة األردنية في التعبيرية لمطمبة ذوى صعوبات التعمـ المغوية فى مدينة الرياض. 
 .31 -32( ، ص ص 2(، عدد)2، مجمد) العمـو التربوية

ريبى لغوى لتنمية ميارات المغة (: أثر برنامج تد1021إيناس عميمات ، ميرفت الفايز)  .3
اإلستقبالية لدى أطفاؿ ما قبؿ المدرسة مف ذوى اإلضطرابات المغوية فى عينة أردنية. 

 .32 -33( ، ص ص 2( ، عدد)2، مجمد )المجمة األردنية في العمـو التربوية 
،  دار الفكر العربى 2. ط سيكولوجية المغة والطفؿ(: 1003السيد عبد الحميد سميماف) .2

 .، القاىرة
لبحوث  Meta- Analysisمؤشرات التحميؿ البعدي ( : 1003السيد محمد أبو ىاشـ ) .7

 . مركز بحوث كمية التربية ، جامعة الممؾ سعود.فعالية الذات فى ضوء نظرية باندورا
. ترجمة صبلح الديف محمود عبلـ ، دار الفكر،  عمـ النفس التربوى(: 1020انيتا وولفوؾ ) .2

 األردف.
نمو المفاىيـ والميارات المغوية (: 1020عبد الفتاح مطر ، عبداهلل عمى مسافر)رجب   .2

 دار النشر الدولي ، الرياض . لدى األطفاؿ.
، دار  2. طالميارات المغوية : مستوياتيا ، تدريسيا ، صعوباتيا(: 1003رشدى طعيمة ) .20

 الفكر العربى ، القاىرة.
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المغوي المبكر لؤلطفاؿ ضعاؼ السمع فى ( : التأىيؿ 1007سعيد عبد الرحمف محمد )  .22
المؤتمر العممي مرحمة ما  قبؿ المدرسة إللحاقيـ بمدارس العادييف )نظرة مستقبمية(. 

 .2023 -2022، جامعة بنيا ، ص ص األوؿ كمية التربية 
(: االتجاىات الحديثة فى دراسة فعالية الذات دراسة 1001سالـ محمد عبدالسبلـ )  .21

، المجمد الثانى  المجمة المصرية لمدراسات النفسيةموذج باندورا. تحميمية فى ضوء ن
 .203-22( ، ص ص 32عشر ، عدد)

( : فاعمية برنامج تدريبي لتنمية 1021سعيد كماؿ عبد الحميد ، محمد عثماف بشاتوة )  .23
ميارات المغة االستقبالية والتعبيرية لدى األطفاؿ ضعاؼ السمع مف مستخدمي جياز 
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( : أثر التدخؿ المبكر بتدريبات الفربتوناؿ عمى تنمية النمو 1007سيير محمد التوني ) .23
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رسالة طقيف بغيرىا في الجامعات األردنية الرسمية : األردنية واليرموؾ وآؿ البيت. لمنا
 ، الجامعة األردنية. ماجستير

 . دار الرشاد ، القاىرة .اإلعاقة الحسية(: 1003عادؿ عبداهلل محمد) .22
.  سيكولوجية ذوى االحتياجات الخاصة وتربيتيـ( : 1002عبد المطمب آميف القريطى) .22

 فكر العربى ، القاىرة.، دار ال 3ط
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. دار الرتب  اضطرابات الطفولة والمراىقة وعبلجيا(: 1000عبد الرحمف العيسوي ) .10
 الجامعية سوفنير، بيروت.

، سمسمة إصدارات 2. طمدخؿ إلى اإلعاقة السمعية(: 1003عمى عبد النبى حنفى ) .12
 أكاديمية التربية الخاصة، الرياض.

: فاعمية الذات وعبلقتيا بكؿ مف الدافعية لئلنجاز (1007ليمى بنت عبد اهلل المزروع ) .11
 مجمة العمـو التربوية والنفسيةوالذكاء الوجداني لدى عينة مف طالبات جامعة أـ القرى . 

 ، المجمد الثامف ، العدد الرابع ، كمية التربية ، جامعة أـ القرى.
ًا ذوى البرامج التربوية لؤلطفاؿ المضطربيف لغوي(: 1007لينا عمر صديؽ ) .13

. مركز دراسات وبحوث المعوقيف، أطفاؿ الخميج ذوى االحتياجات االحتياجات الخاصة
 الخاصة، المكتبة االلكترونية. 

. مكتبة األنجمو مناىج تعميـ ذوى االحتياجات الخاصة( : 1003) إبراىيـمجدى عزيز  .13
 المصرية ، القاىرة.

بمستوى الطموح ودافعية االنجاز  ( : فاعمية الذات وعبلقتيا1001توفيؽ ) إبراىيـمحمد  .13
، معيد الدراسات والبحوث  رسالة ماجستيرعند طبلب الثانوي العاـ والثانوي الفني . 

 التربوية ، جامعة القاىرة . 
(: أثر طريقة كتابة لغة اإلدارة عمى التحصيؿ األكاديمي 1007محمد إسماعيؿ أبو شعيرة) .12

 رسالة دكتوراهرسة األمؿ لمصـ فى مدينة عماف . والمفردات المغوية عند الطمبة الصـ فى مد
 ، كمية الدراسات العميا ، الجامعة األردنية.

( : فاعمية برنامج باستخداـ الحاسب اآللي فى خفض حدة 1003محمد النوبي عمى ) .17
المؤتمر السنوي الثاني عشر بعض اضطرابات النطؽ لدى األطفاؿ ضعاؼ السمع . 

 شمس. ، جامعة عيف لئلرشاد النفسي
( : أثر استخداـ برنامج 1002محمد صالح اإلماـ ، عبد الرؤوؼ إسماعيؿ محفوظ ) .12

مجمة لغوى تدريبي فى ميارات المغة التعبيرية لدى عينة مف ذوى االضطرابات المغوية. 
 ( ، الجزء الثاني.22، العدد) بالمنصورةكمية التربية 
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المبكر فى تنمية المغة (: مدى فاعمية برنامج لمتدخؿ 1002محمود أحمد خياؿ) .12
، جامعة بنيا ، مجمد  مجمة كمية التربيةاإلستقبالية والتعبيرية ألطفاؿ متبلزمة داوف. 

 .132 -101( ، ص ص 72( ، العدد)22)
( : العدالة المدرسية وعبلقتيا بالفاعمية الذاتية 1020معاوية أبو غزاؿ ، شفيؽ عبلونو ) .30

ألساسية فى محافظة إربد : دراسة تطورية . المدركة لدى عينة مف تبلميذ المدارس ا
 .327 -123( ، العدد الرابع ، ص ص 12، المجمد ) مجمة جامعة اليرموؾ

 –نظريات  –مقدمة فى عمـ نفس الصحة )مفاىيـ (: 1020مفتاح محمد عبد العزيز ) .32
 ، دار وائؿ لمنشر ، األردف. 2. طدراسات( –نماذج 

 ، دار صفاء ، األردف. 1. طالمغة والتفكير ميارات فى( : 1003نبيؿ عبد اليادى) .31
( : فاعمية برنامج تعميمى لتطوير ميارات التخاطب المغوى لدى 1002ندى عوض محمد ) .33

، كمية التربية ، جامعة السوداف لمعمـو  رسالة ماجستراألطفاؿ ضعاؼ السمع . 
 والتكنولوجيا.

، 2. طما قبؿ المدرسة تنمية الميارات المغوية ألطفاؿ(: 1007ىدى محمود الناشؼ) .33
 دار الفكر ، عماف.

عبلقة تقدير الذات بالقمؽ االجتماعي لدى األطفاؿ   (1003وحيد مصطفى كامؿ ) .33
، القاىرة ، رابطة األخصائييف النفسييف ، رانـ ، مجمد  دراسات نفسيةضعاؼ السمع. 

 . 22 -32، ص ص2، العدد 23
 ، دار المسيرة  ، عماف. 2ؿ. ط(: تعميـ التفكير لجميع األطفا1007يوسؼ قطامى) .32
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