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 األصوات  بعضفاعلية برنامج تدريبي لتحسين نطق
 إعاقة متوسطة اًين سمعيمعوق الاألطفالالعربية لدى 

  في مرحلة رياض األطفال
  

  الدكتور محمود زايد محمد ملكاوي
  كلية اللغة العربية والدراسات االجتماعية

   المملكة العربية السعودية-جامعة القصيم
  

  
  الملخص

 األصـوات    بعـض  ة فاعلية برنامج تدريبي لتحسين نطـق      هدفت الدراسة إلى معرف   
  .في مرحلة رياض األطفال إعاقة متوسطة قين سمعياًوربية لدى األطفال المعالع

وقد تكونت أداة الدراسة من اختبار تـسمية   ،  وطفلة طفالً) 30(بلغ عدد أفراد الدراسة     
، األداةناسبة لهـذه  وقد تم استخراج معامالت الصدق والثبات الم ،  الباحث أعده الصور

  .جلسة على مدار أربعة أشهر) 28(وتم تطبيق البرنامج من خالل 

 أنه يوجد تحـسن ملحـوظ ذو   (ANCOVA)وقد أظهرت نتائج تحليل التباين المشترك   
كذلك ،  إعاقة متوسطة  اًين سمعي معوق العربية لدى ال   األصوات في نطق    إحصائيةداللة  

 فـي نطـق   إحصائية داللة  بأنه ال يوجد فرق ذوباين المشتركأظهرت نتائج تحليل الت   
بينمـا أشـارت نتـائج       ،عزى لمتغير الجنس   ي اًين سمعي معوق العربية لدى ال   األصوات

 ألثر التفاعـل  ىعز داللة إحصائية ي والتحليل التباين الثنائي المشترك بأنه يوجد فرق ذ       
   .بين المجموعة والجنس
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  الخلفية النظرية

  :مقدمة
ونطق األصوات الكالمية إحدى الموضوعات التي تهـتم بهـا          ، للغةتعد اضطرابات ا  

 من   في العقدين األخيرين   اًوشهد ميدان اضطراب النطق واللغة توسع     . التربية الخاصة 
 ).Leahy,1989 ( القرن العشرين 

ونطق األصوات الكالمية ناتجة باألساس عن إعاقة أساسية        ، كما أن اضطرابات اللغة   
ونطق ، ر القدرات اللغوية  ويختلف مدى تأث  ، تبة األولى منها  عية المر تحتل اإلعاقة السم  

ومـن  . والعمر عنـد اإلصـابة    ،  على شدة الفقدان السمعي    األصوات الكالمية اعتماداً  
ـ  ين سمعياً معوقالخصائص اللغوية لل   ر مـشكالت فـي القـدرات الفونولوجيـة         و ظه

مـات ونهاياتهـا    لدى الصم وضعاف السمع فـي اكتـساب بـدايات الكل          ) الصوتية(
  ).2005، الزريقات(

فبـالرغم مـن    ، النطقواللغة  واضطرابات  ، بين اإلعاقة السمعية  وهنالك ارتباط كبير    
 يلفظون أصوات الكـالم  أنهم إال ين سمعياًمعوقوالكالم لألطفال ال، سالمة جهاز النطق  

و الضعف السمعي البـسيط يتعلمـون       وبطريقة غير صحيحة في معظمها، فاألطفال ذ      
إال أن إعاقتهم الرئيـسة تتمثـل فـي         ، ويستخدمون اللغة بطريقة طبيعية   ، للغة تلقائيا ا

وكلما كان مقدار الفقد السمعي     . ميكانيكية النطق للكالم الصوتي ال في نمو اللغة لديهم        
وغيـر صـحيحة    ، والنطق بها بطريقة مشوشة   ، ازدادت صعوبة اللغة الصوتية   ، أكثر
  ). 2001،عبد الواحد( عوها يكررون األصوات كما سمألنهم

 للشخصية تغرس في السنوات األولي من حيـاة الطفـل فهـذه             كما أن البذور األولى   
واالحتكـاك مـع    ، من خالل التفاعل  ، والتعديل، والنمو ، المرحلة هي مرحلة التشكيل   

  ).1997، عبد الرحيم(عناصر البيئة المحيطة 
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 عند األطفال العـاديين هـي       قوالنط، غةوقد أشارت الدراسات أن العمر المثالي لتطور الل       
ثـم  ، فـأكثر  أكثر ويزداد التطور . والخامسة من العمر  ، الفترة التي تراوح بين فترة الوالدة     

  ).2005، الخطيب( السن خاصة في اللغة اللفظية كلتتضطرد الزيادة بعد 

فاهم مع  فيستطيع بذلك الت  ، نه يسمع الكالم  إإذ  ، وللسمع أهمية عظيمة في حياة اإلنسان     
 أماكن األشـياء    اًوتحديد، والتمييز بين كثير من أحداث الحياة     ، ويستطيع التعلم ، الناس

ويميز بين األصوات فيحمي نفسه مـن       . أو بعدها دون حاجة للرؤية    ، من حيث قربها  
  ). 1990،السيد(مصادرها إذا كانت ضارة 

  :مشكلة الدراسة
والدراسات التي أشـارت إلـى      ، ياًين سمع معوقمن خالل عمل الباحث الميداني مع ال      

ونظراً ألهميـة البـرامج   ، تأثير اإلعاقة السمعية على النطق السليم ألصوات الحروف    
ـ       ، اًين سمعي معوق ال لألطفالالتدريبية التي تقدم      اًفإن الدراسة الحاليـة أعـدت برنامج

ـ   رياض األطفـال   ين سمعياً إعاقة متوسطة في مرحلة     معوق لألطفال ال  اًتدريبي سين  لتح
 للتعامل مع أقرانهم عند التحاقهم      اًوإعدادهم لغوي ،  األصوات الكالمية لديهم    بعض نطق

  .بالمدرسة

  وتتلخص مشكلة الدراسة الحالية بـ 

فـي مرحلـة     )إعاقة متوسطة (ين سمعياً   معوقمعرفة فاعلية برنامج تدريبي لألطفال ال     
  . األصوات العربية لديهم بعضتحسين نطقل رياض األطفال

  :ية وهدف ومبررات إجراء الدراسةأهم
 :تكمن أهمية وهدف الدراسة ومبرراتها في النقاط التالية

 .والعربية في هذا المجال، ندرة الدراسات األردنية .1
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 حيث قـام ملكـاوي      إربد في محافظة    اًين سمعي معوقوجود أعداد ملحوظة من ال     .2
اسـتهدفت  ، بدراسة مسحية من خالل الجمعية األردنية للسمع والنطـق        ) 2004(
) 14 و 4( األولى تراوحت أعمارهم بـين       إربد من مديرية    اًألف طالب ) 21667(

ي مـا يقـارب     أ، %)2و7(إذ كانت نسبة الذين لديهم إعاقة سمعية ونطقية         . سنة
وهذا يعني وجود نسبة عالية تحتاج إلى التدخل        ،  من مجتمع الدراسة   اًطالب) 585(

 . المبكر

تحـسين   أجـل   إعاقة متوسطة مناًين سمعيمعوقفال ال تقديم المساعدة ألسر األط    .3
 . نطق بعض األصوات العربية لدى أطفالهم

ين معـوق يم المساعدة لمعلمي رياض األطفال على كيفية تـدريب األطفـال ال        تقد .4
  . تحسين نطق بعض األصوات العربية لديهم أجل  مناًسمعي

  :أسئلة الدراسة
  : عن األسئلة التاليةستجيب الدراسة

ين سمعياً إعاقة متوسـطة فـي       معوق مدى فاعلية البرنامج التدريبي لألطفال ال      ما .1
 ؟ األصوات العربية لديهم بعضمرحلة رياض األطفال لتحسين نطق

األطفـال  (هل توجد فروق بين متوسطات درجات أفراد المجموعـة التجريبيـة            . 2
لعربيـة  في مظاهر اضطرابات نطق األصـوات ا      )  إعاقة متوسطة  اًن سمعي يمعوقال

  يعزى لمتغير الجنس؟

األطفـال  (هل توجد فروق بين متوسطات درجات أفراد المجموعـة التجريبيـة            . 3
 اًن سـمعي  يمعوقاألطفال ال (والمجموعة الضابطة   ، )ة إعاقة متوسط  اًن سمعي يمعوقال

 األصوات العربية يعزى للتفاعـل       بعض في مستوى تحسين نطق   ) إعاقة متوسطة 
   والجنس؟،بين البرنامج التدريبي
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  :التعريفات اإلجرائية لمصطلحات الدراسة
  :اًين سمعيمعوقالبرنامج التدريبي لألطفال ال

. والخبرات المتكاملة ، والمواقف، والتدريبات، هو خطة محددة تشمل مجموعة من األنشطة      
  . إعاقة متوسطةاًين سمعيمعوقبهدف تحسين نطق األصوات العربية لدى األطفال ال

  :سمعية متوسطة إعاقة قمعوال
هو الشخص الذي لديه بقايا سمعية كافية والتي تمكنه من خالل السماعة الطبية فهـم               

   .( Smith, 2004 ) اً والتواصل معهم شفوي،حديث اآلخرين
) 56/70(  في هذه الدراسة فهم األطفال الذين لديهم فقد سمع مـا بـين             اًون سمعي معوقأما ال 

،  حـسب المخطـط الـسمعي      في األذنـين  ) صبيع/ حسي إعاقة سمعية متوسطة  (ديسبل  
والذين يواجهون صعوبة في تمييز بعض أصـوات اللغـة          ، ويستخدمون المعينات السمعية  

  .أم بدونها، العربية باالعتماد على حاسة السمع سواء استخدموا المعينات السمعية
  :حدود الدراسة

     إعاقـة متوسـطة    اًين سـمعي  معوقاقتصرت الدراسة الحالية على عينة من األطفال ال       
وكذلك تتحدد بأدوات الدراسة    . إربد من محافظة     حسب المخطط السمعي   عصبي/حسي

ـ   . األصوات العربية الساكنة    بعض وقد تناولت ، وبرنامجها  فـي  ة وتم إجـراء الدراس
  .م)2006(النصف الثاني من سنة 

  :األدب النظري والدراسات السابقة
  :األدب النظري

والمناغاة بأصوات ال عالقة    ، مراحل تبدأ بالصراخ  ب الصوتية    اكتساب الطفل للغة   يمر
، وهي مرحلة تمثل التدريب الصوتي لجهاز النطق عند الطفل        . لها بلغة البيئة المحيطة   

سـتة  ويكون ذلك خالل    ،  سمعياً نيمعوقوجميع األطفال يتشابهون فيها حتى األطفال ال      
ين سمعياً يتوقفون تدريجياً بعد ذلك    قمعولكن األطفال ال  . شهور األولى من حياة الطفل    ال
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حتى بداية الشهر التاسع عن ترديد األصوات المحيطة بهم وذلك لعدم سـماعهم هـذه          
  ).2001، عبدالحي(؛ أي عدم وجود تغذية راجعة سمعية األصوات

وهي جهاز شديد الحساسية يستطيع أن يحس بضغط الهـواء          ،  السمع ةواألذن هي أدا  
 التي يحرك اًجد )المنخفضة(ا تستطيع أن تسمع األصوات الضعيفة      كما أنه ، اًالعالي جد 

  )2006، يحيى(ضغط موجاتها غشاء طبلة األذن 

  ):2005، الخطيب(تتكون األذن من ثالثة أجزاء رئيسة 

 :األذن الخارجية.1

ويوجد في نهاية القناة السمعية غـشاء الطبلـة      . والقناة السمعية  ،وتتكون من الصيوان  
  وتجويف األذن الوسطى ، ين األذن الخارجيةيفصل بالذي 

 :األذن الوسطى.2

، بوالركـا ، المطرقـة : عبارة عن تجويف عظمي يحتوي ثالث عظيمات سمعية هي        
طة قناة استاكيوس التي تعمـل علـى     اوتتصل األذن الوسطى بالبلعوم بوس    .. والسندان

    طبلة األذن والضغط الداخلي الواقعين على، إيجاد التعادل بين الضغط الخارجي
 :األذن الداخلية.3

  . والقوقعة، والدهليز، القنوات الهاللية: تتكون من ثالثة أجزاء هي
  : تعريف اإلعاقة السمعية

العمـل   أجـل  التي تستدعي التدخل من   ،  اإلعاقة السمعية من المشكالت الملحوظة     دتع
، والناميـة ، ةفهي من المشكالت التي تواجه المجتمعات المتحـضر    . على تقليل نسبتها  
  ).1996، المعتوق(وخاصة األطفال 

تلك المشكالت التي تحول دون أن يقوم الجهـاز الـسمعي           :  ويقصد باإلعاقة السمعية  
وتراوح اإلعاقة  . أو تقلل من قدرة الفرد على سماع األصوات المختلفة        ، لفرد بوظائفه ل
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نها ضعف سـمعي    والمتوسطة التي ينتج ع   ، ن الدرجات البسيطة  بيالسمعية في شدتها    
  ).2003، يوالسر طاوحنفي (والتي ينتج عنها صمم ، اًإلى الدرجة الشديدة جد

وتعرف اإلعاقة السمعية أيضا على أنها العجز الحسي الذي يمنع الفرد مـن اسـتقبال             
  ). Tovan,1995(األصوات المثارة في كل أو معظم أشكالها 

عين الـسمعي المناسـب                                                                           ويعرف ضعيف السمع بأنه الـشخص الـذي إذا زود بـالم           
  ) Ysseldyke, Algozzine, 1996( على اكتساب اللغة عن طريق السمع اًيكون قادر

والتـي تمكنـه    ، كما يعرف ضعيف السمع بأنه الشخص الذي لديه بقايا سمعية كافية          
 اً فهـم حـديث اآلخـرين والتواصـل معهـم شـفوي            من عيةاستعمال المعينات السم  ب
)Smith,2004.(  

ويتضح مما سبق أن نسبة السمع المتبقية لدى الفرد تعد من أهم العوامل التي تفـصل                
وهكذا يخلص الباحث من التعريفـات الـسابقة إلـى أن           . م و ضعف السمع   مبين الص 

، يه رصـيد مـن اللغـة   و لد،  في السمع اً جزئي اًهو شخص يعاني فقد   : ضعيف السمع 
 و التـدريبات الـسمعية    ، زود بـالمعين الـسمعي المالئـم      ما  إذا  ف، والكالم الطبيعي 

ـ  والنطق السليم   ، ع اكتساب اللغة  استطاالمناسبة  ) التخاطبية(  عـن   ةلألصوات العربي
  .طريق السمع

  :درجات اإلعاقة السمعية
ة السمعية إلـى مـستويات      يؤيد معظم العاملين في ميدان التربية الخاصة تقسيم اإلعاق        

ــ ــسمع اًوفق ــد ال ــدرجات فق ــسبل  ،  ل ــدات الدي ــاس بوح ــا تق    )Decible(كم
  ).1995، الصمادي، السرطاوي، القريوتي(

نـه تـم    أإلـى   )  1998( ،وعبد الحـي  ، )2003(،والزريقات، )2005(، ويشير كل من الخطيب   
 الطفل مـن وحـدات      تصنيف األطفال ذوي اإلعاقة السمعية إلى عدة تصنيفات حسب ما يفقده          

  .سمعية
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 يـراوح بـين    اًانوهو من يعاني فقـد    ) normal( الطفل العادي من حيث السمع       :أوالً
ويجد هؤالء األطفال صعوبة في سـماع األصـوات         ، )وحدة صوتية ( ديسبل   25و10

  . في الضوضاءذات التردد المنخفض
ديـسبل         ) 40 و 25(بـين   يـراوح    اًانوهو من يعاني فقـد    ) Mild( فقدان سمع خفيف     :اًثاني

  .واجهه صعوبة في سماع الكالم البعيد والناعم حتى في البيئة الهادئةتو) وحدة صوتية(
 ديـسبل ) 55 و40(  بينيراوح) Mild to Moderate( فقدان سمعي بسيط إلى متوسط :اًثالث

  .ط عامة في المسافات القريبة فقةويفهم الطفل كالم المحادثة بصور، )وحدة صوتية(
 يـراوح  اًانوهو من يعاني فقد) Moderate to Severe( فقدان سمع متوسط إلى شديد :اًابعر

  .وهو الطفل الذي ال يسمع إال من مسافات قصيرة وبصوت عال، ديسبل) 70 و56(بين 
 اًانوهو مـن يعـاني فقـد   ) Severe to Profound( عميق ى فقدان سمع شديد إل:اًخامس
  .ث ال يمكن لهذا الطفل تعلم الكالم بالوسائل التقليديةحي، ديسبل) 90 و70( بين يراوح
ويـدرك  ، ديسبل) 90 (يزيد على  اًانوهو من يعاني فقد   . فقدان سمع شديد جداً   : اًسادس

  . من نماذج الصوت الكاملالذبذبات بدالً
  :أنواع اإلعاقة السمعية

  :ويمكن إيضاح ذلك من خالل ما يلي
  .عن إصابة في األذن الخارجية والوسطى وتنتج :اإلعاقة السمعية التوصيلية

 وهي اإلعاقة السمعية الناجمة عن خلل فـي األذن          :اإلعاقة السمعية الحسية العصبية   
  .أو العصب السمعي، الداخلية

 تحدت اإلعاقة السمعية المختلطة نتيجة لحدوث خلل فـي          :اإلعاقة السمعية المختلطة  
، بـين اإلعاقـة الـسمعية التوصـيلية       وهي عبارة عن خليط ما      ، أجزاء األذن الثالثة  
  ).Smith,2004(والحسية العصبية 
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  :اًين سمعيمعوقق التواصل مع الائأهم طر
  : قائفيما يلي عرض موجز لهذه الطر

 :اللفظية) الشفوية(الطريقة السمعية  •
( Auditory Oral Verbal  Approach )  

  : للتدريب السمعياًوهناك نوعان أساسي
ويعني تدريب الطفل على كيفية : ( Auditory – Oral ): لسمعي الشفوي التدريب ا:أوالً

ويميل أطفال هـذا    ، استالم المعلومات  أجل   من، وقراءة الشفاة ، استخدام قراءة الكالم  
وبذلك يـستطيعون التواصـل مـع       ،  كلغة ثانية  اإلشارةاألسلوب التدريبي إلى التقاط     

 .                أقرانهم ذوي اإلشارة

 معـوق ويعني تدريب الطفـل ال ): Auditory Verbal( التدريب السمعي اللفظي :اًثاني
يمكن اسـتثمارها  ، فر لديه من بقايا سمعيةا على استغالل أقصى ما يمكن أن يتو  اًسمعي

وكلما تم إعطـاء الطفـل المعينـات        ، ةاألصوات العربي في تحسين القدرة على نطق      
ون قدرات األفراد التي تمكنهم من تطور       وتك، السمعية في وقت مبكر كان ذلك أفضل      

 المهارات السمعية الستعمال اللغة في السنوات األولى من حياة الطفل أفضل ما يمكـن   
)Gravel& Ogara, 2003(.  
  Manual Method: ق اليدويةائالطر •

 مـن النطـق     بدالً اليدين في التعبير     إلى استخدام وتشير الطريقة اليدوية في االتصال      
ـ ، وأبجديـة األصـابع  ،  الطريقة اليدوية إلى اإلشارة الكلية  تقسمو. اللفظي  مـا  اًوغالب

  .يصطلح على الطريقة اليدوية في االتصال بلغة اإلشارة
  Total Communication:التواصل الكلي •

تصال وقت واحد لال  ق السابقة في    ائمن طريقة من الطر    أكثر   وهي عبارة عن استخدام   
  فـي الوقـت الحاضـر   اًق التواصل شيوعائطر أكثر نوتعتبر م. اًين سمعيمعوقمع ال 

  ).2005،الخطيب(
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  :ثر الضعف السمعي على اللغة ونطق األصوات العربيةأ
إلى أهمية الدور الذي يلعبه السمع في تعلـم الكـالم فـي             ) 1991(يشير عبد الرحيم    

هـم  فالطفل يتعلم الكالم من خالل سماعه لآلخرين و  . السنوات المبكرة من حياة الطفل    
وعندما يصل الطفل إلى المدرسة تتحـول هـذه   . وعبر تقليد ما يسمعه منهم ، يتكلمون

  . والكتابة،  القراءةةوتبدأ عملي،  إلى رموز مكتوبةةالرموز الصوتي

وحرمان الفرد الجزئي من حاسة السمع يعني حرمانه من وسيلة مهمة تيـسر لـه تعلـم                 
 العربية يعتمد   صوتة والنطق السليم لأل   كتساب اللغ ومن المعروف أن ا   . األصوات ونطقها 

فالطفل ضعيف السمع لديه مـشكلة فـي اسـتقبال          .  على اإلدراك السمعي   اً مباشر اًاعتماد
وبذلك تتطور حياته دون أن     ، ونطقية لديه ، ؤدي إلى اضطرابات لغوية   ت، المثيرات السمعية 
  ).1996، الفحل(أو التعامل مع المجتمع على أساس سمعي ، يتمتع باالتصال

أننـا إذا  . ) Kent& Martin& Sufit, 1990 (  ومارتن وسوفتوعلى هذا فقد ذكر كنت
 أن نركز   علينا أوالً ،أردنا تقليل المشاكل النطقية واللغوية لدى األطفال ضعاف السمع          

 حتى يصل الطفـل إلـى   رالن االنتظا، على تعليمهم اللغة والنطق السليم داخل المنزل    
  .اً تتضاعف المشكلة بشكل كبير جدانسن المدرسة كفيل ب

 رياض األطفال ومن هنا يؤكد الباحث أهمية تعريض الطفل ضعيف السمع في مرحلة            
حتـى يـصل    . إكسابه نطق األصوات العربية    أجل   إلى برامج التدريبات السمعية من    

وقد تمكن من نطق األصوات العربية المناسبة لتساعده علـى        ، الطفل لمرحلة المدرسة  
  .ةار بنجاح في العملية التعليمياالستمر

  :اًين سمعيمعوقالخصائص اللغوية والكالمية لل
لى أن اكبر اآلثار السلبية إ) Hallahan & Kauffman 2003 ,( هالهان وكوفمان ذهبي

والنطق الـسليم لألصـوات     ، لإلعاقة السمعية يظهر بوضوح في مجال النمو اللغوي       
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. والنطـق ،  في نمو اللغـة    اً واضح اً يعانون تأخر  ين سمعياً معوقوعليه فان ال  ، الكالمية
ونتيجـة لإلعاقـة    . كبرأوتتضح درجة هذا التأخر كلما كانت درجة اإلعاقة السمعية          

فال يـداوم   ، ةفي مرحلة المناغا  ) تغذية سمعية مناسبة  (صل الطفل على    السمعية ال يح  
إمـا  ، ن الراشديأو تدعيم لفظي من  ، وال يحصل على إثارة سمعية كافية     ، ةعلى المناغا 

ن تقديم اإلثارة السمعية    عين الراشدين   معوقأو بسبب عزوف ال   ، بسبب إعاقته السمعية  
ممـا يحـول دون حـصول       ، أو كال العاملين معاً   ، نتيجة لتوقعاتهم السلبية عن الطفل    

  .الطفل على نماذج لغوية مناسبة يقوم بتقليدها

الطفل ضعيف السمع يكون    ف،  السمعية  باإلعاقة اًن النمو اللغوي هو األكثر تأثر     إوحيث  
 نبرة غيـر عاديـة      و نطقية وكالم بطيء ذ    تولدية مشكال ،  لغوي محدود  نذا مخزو 

   . المحسوسويتمركز حول

 إلى أن بعض أخطاء األصوات المتحركة تعكـس  ) (Murray, 1991وقد أشار موري 
وغيـر  ، بداالت المجهـور إو،  مجهورروغي، صعوبات في التمييز بين ما هو مجهور 

وحذف األصوات الساكنة فـي     ، والوقفي، واالحتكاكي، والشفاهي، واألنفي، المجهور
والحـذف  ، األنفية غير المالئمة لألصوات الساكنة    ، والتشويهات، بداية الكالم وآخرها  

  .األخير للصوت الساكن

 اًين سـمعي  معـوق أن أخطاء النطق الشائعة لدى األطفال ال      ) Calvert(وقد بين كالفرت    
بل تقع األخطاء   ، )الوحدات الصوتية المفردة  ( الفونيمات الفردية    تيست مقيدة بإنتاجيا  ل

وأوضح أن األخطـاء الـشائعة   ، كذلك بسبب السياق الصوتي المتضمنة فيه األصوات   
 يستحيل عليهم التواصـل  نالذي،  إعاقة سمعية متوسطةاًين سمعيمعوقللنطق في كالم ال 
  :وهي على النحو التالي، أو ما إلى ذلك، السمعي اليومي

من الكلمـة قـد يغيـر        أكثر   أو، صوتلهو حذف الطفل     ):Omisson( الحذف .1
وتحدث فـي بدايـة   ). ياره بدل سيارة(أي الفونيم ال يحدث من مكانه مثل       . المعنى
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وال توجـد قاعـدة ثابتـة    . ووسطها عند توالى صوتين سـاكنين    ، ونهايتها، الكلمة
       .             ومحدودة للحذف

تحدث مشكلة اإلبدال عندما يستبدل صوت بصوت آخر :)  (Substitutionاإلبدال .2
  ). ستينة–سكينة (من األمثلة على ذلك . قد يغير المعنى

يحدث عندما يحمل الصوت المنطوق بالعناصر األساسية       ): Distortion(التشويه  . 3
 ه على األغلب  والتشوي. هإليولكن هنالك عناصر أخرى مضافة      ، للصوت المقصود 

  . من الحذف واإلبدالأكثر 

هي أخطاء النطق حيث يضيف الطفل فونيما إلى الكلمة قد           ):Addition(اإلضافة  . 4
 ).2003، الببالوي(يغير المعنى 

  : مراحل تطور الكالم والنطق لدى الطفل
  أصواتيبدأ بنطق ولى  في طور حياته األ   الرضيع  إلى أن الطفل    )  1993(أشار عيسى   

ثم يجمـع بـين   ، ]م، ب[ ةوي الشف األصواتثم تظهر، ]آ آ[روف الحلقية المتحركة    الح
، ]د، ث[: ثم تظهر الحروف السنية مثـل     ، بابا، وحروف الشفة ماما  ، الحروف الحلقية 

إن الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة الممتـدة        . وهكذا، ثم الحروف األنفية مثل النون    
، في لديه الكالم النطقي مثل الجمـل الناقـصة        ويخت، سنوات يتحسن نطقه  ) 6-2(من  

، فأول ما يتلفظ به الطفل هو األصوات المتحركـة       ) 1993، عيسى( وغيرها، واإلبدال
ثم ، الميم، الباء: وأول األصوات الساكنة التي يكون مخرجها تجويف الفم األمامي مثل         

، نمـا الطفـل   وتتدرج األصوات من األمام إلى الخلف كلمـا         . تبدو األصوات الخلفية  
في دراسـته حـول اكتـساب    ) Amayreh, 1994(وهذا ما أشار  إليه عمايرة . وكبر

 كما أن األطفال يكتسبون األصوات الكالمية األمامية قبل سن أربع           .الصوامت العربية 
كمـا  .  وبعد هذا العمر يبدأ اكتساب األصوات الحلقية الخلفية مع زيادة العمر           .سنوات

إلى أن تطور اكتساب األصوات لدى الطفل يبدأ باألصوات         ) Weiss,1980(أشار ويس   
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والساكنة وان األصـوات   ، وذلك في الشهور األولى ثم يجمع بين المتحركة       ، المتحركة
وفي عمر أربع سنوات ونـصف      . تكتسب قبل سن أربع سنوات    ) و، م، هـ، ن(مثل  

وفي ،  العصبي ألنها تتطلب مستوى عاليا من التآزر العضلي      ) ك، د، ت(يكتسب الطفل 
وفي عمر خمس سنوات ونصف يكتـسب     ) ي، ف( عمر خمس سنوات يكتسب الطفل    

الالم وما بين خمس سنوات ونصف إلى ست سنوات يكتسب الطفل مـا تبقـى مـن                 
  .]ر، ز، ج، س[األصوات الكالمية وهي 

وطريقة نطقها متشابهة إلى حد مـا       ، ةواإلنجليزي، وبما أن مخارج األصوات العربية    
 عني أن الطفل المتكلم باللغة العربية يمر بمراحل اكتساب األصـوات الكالميـة            فهذا ي 
رغم بعض الفروق التي قد تعـود       ،  التي يمر بها الطفل المتكلم باللغة اإلنجليزية       نفسها

وهناك تـشابه   . والعبء الوظيفي للصوت في اللغة    ، إلى نسبة شيوع استخدام الصوت    
  ).Amayreh,1994(ة  كبير في اكتساب نطق األصوات الصامت

  : تشخيص اضطرابات النطق
يتم اكتشاف األطفال ذوي عيوب النطق من خالل مالحظة الوالدين أو اآلخـرين ذوي        

يم اضطرابات نطق األصـوات     ووتمر عملية تق  ، لوجود خلل في نطقه   ، العالقة بالطفل 
  .الكالمية بمراحل مختلفة

 ومراكز التدخل   ، ورياض األطفال  ،في بعض األحيان تقوم المدارس    : المرحلة األولى 
  .الكشف األولي عن اضطرابات النطق أجل المبكر بإجراء االختبارات المسحية من

وتهـدف االختبـارات    . تتضمن استخدام االختبـارات التشخيـصية     : المرحلة الثانية 
كما تهدف في حالة وجود     . التشخيصية إلى تأكيد أو نفي اضطرابات النطق لدى الطفل        

  .إلى تحديد طبيعة هذه االضطرابات وشدتهااضطرابات 

  :وهناك عدة أنواع من االختبارات التشخيصية منها
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واختبارات تحديـد العمليـات     ، اختبار النطق المصور واالختبارات العميقة لألصوات     
 واللغة إجراء ما يلزم مـن هـذه         ،ي النطق تصاصخويمكن ال ) الفونولوجية(الصوتية  
  ).2003، الببالوي(لطفل  لحاجة ااًتبع، االختبارات

  :اختبار تحديد األصوات النطقية
لغة ) فونيمات(يشمل هذا النوع من االختبارات مجموعة من الصور تستهدف أصوات           

 هاووسـط الكلمة  في المواقع الثالثة بداية     ) األصوات المتحركة (الصوامت  ) اًغالب(ما  
. ولكنهـا ال تكـون شـاملة    ، اًوقد تستخدم لتحديد العمليات الفونولوجية أيض     . تهاونهاي

حيث يطلـب    .) المتحركة األصوات (ويوجد بعض االختبارات التي تفحص الصوائت     
 أو صوتين   من الطفل في هذا النوع من االختبارات تسمية الصور التي تتضمن صوتاً           

 ]ح[لفحص صوت   ) حصان(فمثال يمكن أن تستخدم صورة      ، من األصوات المستهدفة  
وتعتمد تسمية الـصور دون القـراءة ألنهـا    .  في نهايتها]ن[في بداية الكلمة وصوت  

وكـذلك لمنـع    ، باختبار الطالب الذين ال يستطيعون القراءة     ) الفاحص(تسمح للمختبر   
كما ال يطلب   .تأثير مشكلة القراءة على تقييم القدرات الفونولوجية لألطفال بشكل دقيق         

 عطي نتيجة ت سمية الصورة عفوياً  من الطفل إعادة الكلمات الن األبحاث تشير إلى أن ت         
  ).Goldman & Fristoe,1988( دقة حول القدرة الفونولوجية من إعادة الكلماتأكثر 

ومن األمثلة علـى هـذا النـوع مـن االختبـارات اختبـار جولـدمان وفريـستو                                             
)Goldman&Fristoe,1988 (  واالختبار الذي طوره عمايرة عام)وهـو عبـارة   ) 1994

تستهدف أصوات الصوامت العربيـة فـي اللغـة    ، صورة) 58(عن كتيب مؤلف من   
الكلمـة  بدايـة   (بحيث يتم استهداف كل صامت في المواقع الثالثة         ، العربية الفصحى 

  .ما أمكن) تها ونهايهاووسط
  :االختبارات العميقة

دف كـل منهـا     االختبار العميق هو عبارة عن مجموعة من االختبارات الفرعية يسته         
ويتم اسـتهداف   . وهكذا، ]ز[وأخر لصوت   ، ]ش[فهناك اختبار لصوت    . صوتا واحدا 
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بحيث يستهدف الـصوت فـي   ، أو متعددة المقاطع، الصوت في كلمات أحادية المقطع    
كما يـستهدف  ،  ونهايتهاهاووسطالكلمة هذه الكلمات في مختلف المواقع الممكنة بداية        

وقد صمم هذا النوع من االختبارات لجمع عينـة      . الصوت في جمل متدرجة الصعوبة    
، ومن األمثلة على هـذه االختبـارات      .  من بيئات صوتية مختلفة    أمن األصوات الخط  

ففي هذا االختبار ترفق الـصورة      ). Mcdonald,1964(االختبار الذي طوره ماكدونالد     
بـصوت  التي تحتوي الصوت الخطأ في بداية الكلمة مع ثالثين صورة أخرى تنتهـي      

 إذا كـان  ، فعلى سبيل المثال   .وعلى الطفل أن ينطق الكلمتين معا ككلمة مركبة        .آخر
 وأثناء االختبار المتعمق اتضح أنه يمكنه نطق ذلـك الـصوت    أ هو الصوت الخط   ]ق[

 ]ق [ ففي هذه الحالة يمكنه تدريب الشخص على نطق صـوت   ]ك [عندما يتبعه صوت  
ـ  ،كبيـر -نفق–وذلك ضمن كلمات    ، متبوع   وهكـذا ...  كبيـر -علـق ، كبيـر -وقف

  ).2003، الببالوي(

  :نوع العينة الكالمية
والعديد من اختبارات تحليـل     ، واالختبارات العميقة ، األصواتتعني اختبارات تحديد    

 بـأن هـذه الطريقـة       اًعلم. العمليات الفونولوجية بالحصول استجابات كلمات منفردة     
  .غة والنطقتتطلب مهارات عالية من اختصاصي معالج الل

  :الدراسات السابقة
 باهتمـام   اًين سمعي معوق واللغوية لدى األطفال ال    ،حظيت دراسة االضطرابات النطقية   

والبيئة ،  والعوامل المؤثرة فيه مثل العمر     ،فقد اهتمت بالنمو اللغوي   ، كثير من الباحثين  
 ،ميـة  بالتعرف على خصائص األصوات الكالاًباإلضافة لذلك اهتمت أيض  ، االجتماعية

وقد وجد الباحث الكثير من الدراسات األجنبيـة التـي          ، والتعبيرية، واللغة االستقبالية 
. إال أنه لم يستطع الحصول على دراسات عربية       ، تدور حول موضوع الدراسة الحالية    

  . في هذا المجالةالوحيدهي  هذه الدراسة العربية دفلربما تع
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  :الدراسات األجنبية
  :سات األجنبية في هذا المجالهناك مجموعة من الدرا

ين معـوق بدراسة هدفت إلى معرفة العالقة بـين األطفـال ال  ) Gibbs, 2004(قام جيبز 
والنطق الـسليم   ، ومستوى مهارات القراءة  ، السامعين واألطفال   ، إعاقة متوسطة  اًسمعي

  .للكلمات حيث كانت عينة الدراسة مقسمه على ثالث مجموعات

وقـد كـان    ،  سمعية متوسـطة   إعاقة لديهم   طفالً) 15(من  مكونة  : المجموعة األولى 
 لديهم إعاقـة  طفالً) 15(مكونة من  : والمجموعة الثانية . سنوات) 6(متوسط أعمارهم   
وكانت . خمس سنوات وسبعة اشهر) 5,7 (متوسط أعمارهموقد كان  ، سمعية متوسطة 
) 6( أعمـارهم    ط متوس األطفال السامعين  من   طفالً) 30(مكونة من   : المجموعة الثالثة 

األطفـال  (مـع المجمـوعتين     ) السامعيناألطفال  ( ولمقارنة هذه المجموعة  ، سنوات
فقد اسـتخدم الباحـث اختبـار ايـدنبيرج للقـراءة           ، )متوسطة  إعاقة اًن سمعي يمعوقال
)Edinburgh Reading Test (   وكذلك تم استخدام اختبار مفردات مـصورة بريطـاني
)British Picture Vocabulary Scale ( لقياس معرفة الطفل بالمفردات ونطقها الـسليم .

  :وقد أشارت النتائج في هذه الدراسة إلى ما يلي

واألطفال السامعين فـي مهـارات      ، اً سمعي اًالتشابه بين األطفال الذين يعانون ضعف     . 1
 إعاقة  اًين سمعي معوقومهارات القراءة الخاصة لدى األطفال ال     ، وان قدرات ، القراءة
فال يوجد عالقة بـين مهـارات       نفسه   غير مختلفة عن األطفال من العمر        متوسطة
  .ودرجة الضعف السمعي، القراءة

وزمالئهم السامعين من ،  إعاقة متوسطةاًين سمعيمعوقال يوجد تشابه بين األطفال ال     . 2
  .حيث المقدرة على نطق األصوات اللغوية
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واكتـساب وإدراك األصـوات   ، معتوصلت الدراسة إلى العالقة القوية بين قوة الس  . 3
  .ونطقها بشكل سليم، الكالمية

فقد هدفت إلى الكشف عن التقـدم  ،  )Rhodes, 2002(أما الدراسة التي قام بها رودس 
 اًين سـمعي معـوق واللغة التعبيرية لألطفال ال، اللغوي الشامل في مجال اللغة االستقبالية  

عـي   زار اًين سـمعي  معوقواألطفال ال ، ية المستخدمين للسماعات الطب   اًإعاقة شديدة جد  
وقد تم تدريبهم من خالل الطريقة السمعية اللفظية        ، القوقعة في مرحلة ما قبل المدرسة     

وقد تكونت عينة الدراسـة مـن    ، لمدة أربع سنوات  ) وقراءة الشفاه ، التدريب السمعي (
ن السماعات   واللذين يستخدمو  اً إعاقة سمعية شديدة جد    اًين سمعي معوق من ال  طفالً) 40(

واختبـار  ، وقد استخدم برنامج تدريبي سمعي لفظي ، واألطفال زارعي القوقعة  ، الطبية
وقد أشارت نتائج هذه الدراسة إلى التقدم في        ، تقويمي كالمي مصور كأدوات للدراسة    

 اًين سـمعي  معوقمقارنةَ باللغة االستقبالية لدى هؤالء األطفال ال      ) النطق(اللغة التعبيرية   
ين معوق لألطفال ال  ة اللفظي طريقة اتصال حيوي    –م المبدأ أن المدخل السمعي      وهذا يدع 

  . على مختلف مستويات مقدار فقد السمع لديهماًسمعي

 دراسة هدفت إلى الكشف عن النظام الـصوتي  (Huttunen, 2001)كما أجرى هوتنين 
 أطفـال   )5(وتكونت عينة الدراسة مـن    ،  إعاقة متوسطة  اًين سمعي معوقلدى األطفال ال  
تراوحت أعمـارهم   . أطفال ممن يعانون إعاقة سمعية متوسطة     ) 10(و، سمعهم طبيعي 

إذ تكون  ، وقد استخدم الباحث اختبار تسمية الصور كأداة للدراسة       ، سنوات )6و 4( بين
الكشف عن اضطرابات  أجل   من، كلمة وصورة مألوفة لدى األطفال    ) 62( االختبار من 
 ؤهمأخطـا ة إلى أن األطفال الـسامعين كانـت   ج الدراسوقد أشارت نتائ، النطق لديهم 

عنـد األطفـال    ) اللفظيـة (بينما كانت األخطاء النطقيـة      ، اًقليلة جد ) اللفظية(النطقية  
  .  في األصوات الساكنةاًوخصوص،  اً إعاقة متوسطة كثيرة جداًين سمعيمعوقال
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 اللفظي – السمعي فقد قام بدراسة أوضحت أهمية العالج) Dornan, 1999(أما دورنان 
)Auditory-Verbal Therapy( ،   وأعطت الدراسة نظرة عامة عـن طريـق التعلـيم ،

وهي توفر وصفاً وأساسـاً منطقيـاً       ،  اللفظي -والفلسفة المعاصرة في العالج السمعي    
ونظرة ، وتنمية المهارات السمعية  ، وأهمية مشاركة الوالدين  ،  اللفظي -للمدخل السمعي 

  .عي اللفظيشاملة للتعليم السم

 اللفظي على اإلصغاء الذي يؤدي إلـى نمـو طبيعـي       -هذا ويركز األسلوب السمعي   
والهدف هو أن ينمو الطفل الفاقد للسمع في ظروف تعليمية ومعيـشية            ، للكالم واللغة 

ويعتبر نمو المهارات الـسمعية  . عادية ليصبح مستقالً مشاركاً في حياة المجتمع العامة 
 المهارات اللغوية األخرى تنمو من خـالل القـدرة الـسمعية            أمراً ضرورياً ألن كل   

audition    الـسمع، اللغـة،   :  اللفظية األقسام األربعـة - وتشمل دورات التعليم السمعي
  ). audition language, Speech, cognition( والمعرفة الكالم،

مع ليس فيمـا    أشارت النتائج إلى أن أهم الفروق بين البرامج المختلفة للطفل الفاقد للس           
وهدف تعليم األطفال الفاقدين للـسمع      ، ما هو متوقع له   فيبل  ، يستطيع أن يفعله الطفل   

  . اللفظي هو دمجهم في مجال التعليم العام-باألسلوب السمعي

ثـر  أبدراسـة  ) Inekevan,& Koopmans, 1998(كما قام كل من انك فان وكوبمانس 
فقـد أجريـت    ،  عند األطفال الصم   تنقص إدراك الكالم السمعي على إصدار األصوا      

 2,5الدراسة حول إصدار الصوت لدى األطفال الصم والسامعين بشكل طولي من سن       
للتعرف إلى كيفية تأثر إنتاج الصوت عنـد الـصم بفقـدان اإلدراك             ،  شهر 18حتى  

وفي نـوع   ، لقد وجد اختالف بين الصم والسامعين في عدد األلفاظ المنطوقة         ، السمعي
وقد أشارت النتائج إلى تأثر إنتاج األصوات عند األطفـال بـاإلدراك            ، لغةوال، النطق

وما بعدها وكذلك اختالف في أنواع النطق من سن         ، السمعي من مرحلة عمرية مبكرة    
  . أشهر وما فوق) 9(
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 ذكور، وأنثـى  5(ستة أطفال : زوجاً من األطفال وأمهاتهم في الدراسة     ) 12(وقد أشار 
  وسـتة أطفـال متنـاظرين    ) HIمجموعـة   (ن السمع التـام     في مجموعة فقدا  ) واحدة

 NHتمت مناظرة أطفـال     ) NHمجموعة  (في مجموعة السامعين    )   أنثى 1،  ذكور 5(
تم تسجيل جميـع  ) Clee & Koop - Van Beinum( باستخدام عدة معايير HIمع أطفال 

ج وجد في هذه الدراسة عدة فروق فـي إنتـا   ،  شهر وما فوق   2,5 من سنة    NHأطفال  
الصوت الكالمي عند األطفال الصم والسامعين خالل األشهر الثمانية عشرة األولى من       

 وفـي  Spoken uttetrances الملفوظـة  اتووجدت هذه الفروق في عدد التعبير، العمر
 Phonation والتصويت Artculation وفي نوع النطق Utterance durationفترة التعبير 

 عند األطفال وبعيداً    ات أية معلومات عن نوعية التعبير     ومع ذلك ال تعطي هذه النتائج     
بدت معظم الفروق بين األطفال فاقدي السمع والسامعين واضحة         ، اتبير التع عن عدد 

التغيير في  ، عند هذا التوقف يبدأ فاقدو السمع     ،  شهر 10,5 إلى   8,5في الفترة العمرية    
 عنـدهم  اتيبدأ عدد التعبيـر   نفسه  وفي الوقت   ،  أطول وقتاً  اتويخرجون تعبير ، اللفظ

  السن هي  ه التي يخرجها األطفال في هذ     اتوالتفسير الممكن لذلك أن التعبير    ، بالتراجع
يبـدأ   8,5 -10,5 الـسن    هعند هذ ) تغير أكبر في اللفظ وزيادة الفترة     (صعوبة  أكثر  

  . مع أصوات ساكنة أكثر اتاألطفال العاديون بإخراج تعبير

قام بدراسة تطور المفردات االستقبالية عند األطفـال  ) Mayne, 1998(وبالنسبة لماين 
ولإليماءات ، ومستوى تحصيل المفردات االستقبالية على اختبار فرعي للكلمات       ، الصم

 شهراً مـصابين بفقـدان   22 و8المخزونة لمجموعة من األطفال تراوح أعمارهم بين   
يل درجات المفردات   وقد أظهرت النتائج وجود عالقة هامة بين مستوى تحص        ، السمع

بما فيهـا الجـنس،   (كما وجد أن المتغيرات للعينة    ، ومقاييس فرعية أخرى  ، المستقبلية
طريقة االتصال، العمر عند الكشف، حالة اإلعاقة، مستوى تعليم األم، ودرجة فقـدان             

  . ليس لها عالقة ملموسة بدرجات المفردات المستقبلية عند األطفال) السمع
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نقطة للمفردات المـستقبلية بوسـاطة أطفـال        ) 167( على تحليل    عملت هذه الدراسة  
وجميع المشاركين لهم أباء سامعون يعيشون في واليـة         ، أو فاقدي سمع  ، ناشئين صم 

) CHIP(مـن المـشاركين شـاركوا فـي برنـامج        %) 95(من   أكثر   كولورادو وأن 
Colorado Department of Health Home Intervention التـدخل    الذي يقدم خـدمات 

، يتمركز حول العائلة  ) CHIP(برنامج  ، أو فاقدي السمع  ، المبكر لعائالت األطفال الصم   
ومعظم مقـدمي الخـدمات     . ينقل الخدمات إلى البيت بما يقرب من ساعة كل أسبوع         

أو تعلـيم    ، الكـالم  –أو أمراض اللغة    ، خريجون من جامعات خاصة في علم السمع      
خدماتهم من برامج مراكـز      )CHIP( ركين في برنامج  يتلقى األطفال غير المشا   ، الصم
أما بالنسبة للفترة التـي تـم       ، أو فاقدي السمع  ، تعمل في خدمة األطفال الصم    ، خاصة

  . عندها الكشف عن فقدان السمع وبداية التدخل فقد كانت ثالثة أشهر تقريباً

والناشـئين  ، رضـع كما أشارت النتائج إلى أن تطور المفردات المستقبلية عند األطفـال ال           
وهذه النتيجة تدعم التالزم بـين المظـاهر   ، ترتبط بشكل هام مع المقاييس ، المعوقين سمعياً 

وتتفـق  ) Fenson, 1993 (واألطفال الـسامعين ، المختلفة لتطور اللغة عند المعوقين سمعياً
عين ارتباطات نقاط المفردات اإليجابية الهامة مع الدراسات السابقة عند األطفال الـسام  
  . التي بنيت على العالقة اإليجابية بين مهارات اللعب الرمزية وتطور لغة األطفال

والسمع لدى األطفال ذوي ، يم الكالموفقد هدفت إلى تق(Schiff, 1998) أما دراسة شيف 
، يمـات سـمعية   ووتق، من خالل اختبارات مقننـة    ، ومشكالت اللغة ، اإلعاقة السمعية 

أطفـال  ) 5(وقد كانت عينة الدراسة     .  من خالل المحادثة غير السمعية واللعب      اًوأيض
يمات ووتق، وقد استخدم الباحث اختبارات مقننة    ، سنة) 12(وتراوح أعمارهم بين شهر     

ال تتطور  ، من نصف أفراد العينة    أكثر   وأشارت النتائج إلى أن   . كأداة للدراسة ، سمعية
 لدى المفحوصـين مـن أعمـار        تيعي وكذلك ظهر  لغة الكالم لديهم على النحو الطب     

  .والنطق، ةوما قبل المدرسة مشكالت في اللغ، المدرسة
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 المقارنة إلى (Dagenains& Critz, 1994)يس وكريتز انوقد هدفت دراسة كل من داجن
التـدريبات النطقيـة   (بين الطريقة التقليدية المتمثلة في الطريقة اللفظيـة أو الـشفهية        

 األطفـال  إكـساب وطريقة الرسم البياني االلكتروني الحنكي فـي        ، )اًين سمعي معوقلل
وقـد  ، (S,Z,G,K,D,T) الـساكنة  األصـوات  إعاقة شديدة نطق بعض اًين سمعي معوقال

مـن مدرسـة    ،  إعاقة شديدة  اًين سمعي معوق من ال  طفالً) 18(تكونت عينة الدراسة من     
درجة ذكاء األطفال عينة الدراسة     وقد كانت   ، باما للصم من منطقة االباما األمريكية     اال

(IQ = 89) ، أطفال من عينـة  ) 9(تم تقسيمهم الى مجموعتين كل مجموعة تتكون من
  التـدريبات اللفظيـة   (وقد دربت إحدى المجموعتين وفق الطريقة التقليديـة         ، الدراسة

ة أما بالنسب . لكتروني الحنكي واألخرى من خالل طريقة الرسم البياني اإل      ، )أو الشفهية 
وهو اختبار التقويم الكالمي  ( CID SPINE )دوات الدراسة فقد تم استخدام اختبار   أل

والذي تم وصفه من خالل     ، لكترونيوكذلك برنامج الرسم البياني الحنكي اإل     ، المصور
 تم استخدام برنامج بصري يبين كيفيـة نطـق االصـوات الـساكنة              اًوأيض، )فلشر(

(S,Z,G,K,D,T) ،   وأظهرت ، شهور) 6(طفال على هذه البرامج لمدة      ألوقد تم تدريب ا
النتائج أن استخدام التقنيات االلكترونية هي بدائل مساوية ومكافئة لتقنيات التـدريبات            

  سـتخدام اختبـار   اذ لم تكن هناك فروق واضحة بين المجموعتين ب        إ، النطقية التقليدية 
( CID SPINE ).  

أشـارت جميعهـا إلـى أن    ، همية الموضوع ونتيجة للدراسات السابقة األجنبية حول أ     
والنطق ،  أهمية كبيرة في نمو القدرات اللغوية      اًين سمعي معوقلطريقة التدريب النطقي لل   

 التركيز على   أصبحوقد  ، اًين سمعي معوقالسليم لألصوات اللغوية عند هؤالء األطفال ال      
ين سمعيا معوق الوتدريب، إدخال التحسينات والتعديالت وتطوير هذا األسلوب في تعليم      

ين سمعياً إعاقة   معوق األطفال ال   الدراسة الحالية إلى تدريب    فلذلك هدفت . اً ضروري اًأمر
  .نطق األصوات الكالمية لديهمسمعية متوسطة في مرحلة ما قبل المدرسة لتحسين 
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  :الطريقة واإلجراءات
ن وصـفا  كمـا يتـضم  ،  ألفراد الدراسة وأدواتها المستخدمةاً وصفالجزءيتضمن هذا  

، رياض األطفال  إعاقة متوسطة في مرحلة      ين سمعياً معوقللبرنامج التدريبي لألطفال ال   
، باإلضـافة إلـى تـصميم الدراسـة       ،  األصوات العربية لـديهم     بعض لتحسين نطق 

  .والمعالجة اإلحصائية، وإجراءات تطبيق البرنامج على األطفال
مـن  ، في مرحلة رياض األطفـال     طفالً) 30 (بلغ عدد أفراد الدراسة    :أفراد الدراسة 

 تـم   ، حـسب المخطـط الـسمعي      )عصبي/ حسي  ( إعاقة متوسطة    اًين سمعي معوقال
 الملتحقين بمركـز األوائـل       من والذين يستخدمون المعينات السمعية   ، اًتشخيصهم طبي 

وقد تم توزيـع أفـراد      . إربدفي مدينة   ، لصعوبات التعلم والتدريبات السمعية والنطقية    
حيـث  ، ومجموعة ضابطة، مجموعة تجريبية، يقة القرعة إلى مجموعتينالدراسة بطر 

  . توزيع أفراد الدراسة) 1(ويوضح الجدول رقم ، طفالً) 15(تضمنت كل مجموعة 
  )1( الجدول رقم

  والجنس حسب المجموعة ) إعاقة متوسطةاًين سمعيمعوقاألطفال ال(توزيع أفراد الدراسة
  الجنس  ذكور  إناث  المجموع

  المجموعة
  تجريبية  8  7  15
  ضابطة  6  9  15
  المجموع  14  16  30

  :استخدم الباحث ألغراض هذه الدراسة األدوات التالية :أدوات الدراسة

   ).Picture naming test(  اختبار تسمية الصور :األداة األولى

الكشف عن اضطرابات نطـق األصـوات        أجل   قام الباحث بإعداد اختبار مصور من     
   مـن الدراسـات الـسابقة      لكثيـر  بعـد مراجعتـه      اًين سـمعي  عـوق مالعربية لدى ال  

 الـصلة   ذات) 1988، سليم، 1994، العمايرة، 2000، النحاس، 2004، األمام، الخمايسة(
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تبين له بأن معظم هذه الدراسات استخدمت اختبارات من نـوع           و، بموضوع الدراسة 
  .أو مجموعة من الصور، تسمية الصور

  :روصف االختبا
    في مواقـع الكلمـة الثالثـة       اًصوت) 83(تستهدف  ، صورة) 83(تبار من   يتكون االخ 

) 28(و،  في بدايـة الكلمـة     اًصوت) 28 (: على النحو اآلتي   )ةنهايال و وسطوال بدايةال(
وهناك صوت واحد في موقـع  ،  في نهاية الكلمةاًصوت) 27(و،  في وسط الكلمة اًصوت

ألنه ال توجد كلمات مصورة مقبولـة  ، ةتم استهدافه من خالل كلمة واحد   ، نهاية الكلمة 
والصور الثالث في االختبار موجودة على شكل صف فـي          ، ومألوفة لهؤالء األطفال  

في بدايـة   ] ب[ومن األمثلة على ذلك صوت      ، حسب الترتيب الهجائي  ب. صفحة واحدة 
  ،في وسط كلمة خبز مع صورة الخبز      ] ب[وصوت  ، كلمة بندورة مع صورة البندورة    

 وقد أعطـى الباحـث اإلجابـة        . في نهاية كلمة عنب مع صورة العنب       ]ب[وصوت  
  بأن العالمة الكلية لالختبار هـي    اًعلم، )1( درجة  واإلجابة الخطأ  )0( الصحيحة درجة 

  .درجة )28(

الختبار لغايـات الدراسـة     تم استخراج دالالت صدق وثبات ا      :ثبات وصدق االختبار  
  :الحالية على النحو التالي

 :صدق المحتوى §

واختبـار وزارة   ) 1994( إلى اختبارات تسمية الصور مثل اختبار العمـايرة          استناداً
الصحة األردنية المخصص للكشف عن اضطرابات نطق األصوات الكالميـة لـدى            

المخصص للكشف  ) 2004(واإلمام المصور   ، ين سمعيا وكذلك اختبار الخمايسة    معوقال
فرة واألدب  اوتحليـل المقـاييس المتـو     ين عقليا   معوقعن االضطرابات اللفظية لدى ال    

 الختبار الذي تم إعداده مـن     ا على صدق محتوى      هذه اإلجراءات دليالً   عدت، السابق
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 ين سـمعياً  معـوق الكشف عن اضطرابات نطق األصوات الكالمية العربية لدى ال        أجل  
  .إعاقة متوسطة

  :صدق المحكمين §

التربية الخاصة من جامعـة  تم عرض االختبار بصورته األصلية على عدد من أساتذة       
وجامعة البلقـاء   ، وجامعة اليرموك ، والجامعة األردنية ، عمان العربية للدراسات العليا   

مستـشفى  (ك الخدمات الطبيـة الملكيـة       وكذل، وجامعة العلوم والتكنولوجيا  ، التطبيقية
ع تمثيلها لجميو، ووضوحها لألطفال ، للحكم على مدى مناسبة الصور    ). المدينة  الطبية  

وإجـراء  ، وقد تم األخذ بمالحظات المحكمين، جوانب نطق األصوات الكالمية العربية 
    الالزمةالتعديالت

 :الصدق التالزمي §

) 1994(تم التوصل إلى دالالت الصدق التالزمي لالختبار مـع اختبـار العمـايرة                
وذلـك  . اًين سـمعي معوقلتشخيص اضطرابات نطق األصوات الكالمية لدى األطفال ال    

 إعاقة متوسطة من خارج     اًين سمعي معوق من ال  طفالً) 20(عد تطبيق االختبارين على     ب
  ).0.815( عينة الدراسة الفاحصة وقد بلغ معامل االرتباط بينهما

  :ثبات االختبار §

حيث تم تطبيـق االختبـار      ، تم حساب معامل الثبات عن طريق إعادة تطبيق االختبار        
،  إعاقة متوسطة من غير أفراد الدراسة الفاحصة   اًين سمعي معوق من ال  طفالً) 20(على    

  إعادة تطبيق االختبار علـى األفـراد       توبعد مرور أسبوعين على التطبيق األول تم      
وبـذلك تكـون أداة الدراسـة       ) 0.83(وقد بلغ معامل الثبات بطريقة اإلعادة       ، أنفسهم

  .صادقة وثابتة وقابلة للتطبيق لغايات الدراسة الحالية
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   ):البرنامج التدريبي(برنامج الدراسة  :ثانيةاألداة ال
، هنـاك عالقـة بـين اإلعاقـة الـسمعية          نإ البرنامج التدريبي إذ      بإعداد قام الباحث 

 إال  اًين سـمعي  معـوق فرغم سالمة جهاز النطق لألطفال ال     . واضطرابات النطق واللغة  
 وقـد تـم عـرض   . أنهم يتلفظون أصوات الكالم بطريقة غير صحيحة في معظمهـا     

واالختصاصيين في التدريبات النطقيـة     ، من أساتذة التربية الخاصة   ) 6(لى   ع جالبرنام
 التعـديالت   ُأجريت، واقتراحاتهم، وبعد األخذ بمالحظاتهم  ، تحكيمه أجل   والسمعية من 

   .المطلوبة

  : محتويات البرنامج
 الباحـث  وقد قام ، تتناسب محتويات البرنامج ومستويات األطفال االجتماعية والتعليمية      

تحـسين   أجـل   بإعداد مجموعة من األنشطة التي تساعد على التعامل مع األطفال من          
  .نطق األصوات العربية لديهم

 .الحوار والتحدث مع الطفل •

 .قراءة القصص المشوقة للطفل •

 .استخدام أسلوب الدراما •

 .لعب األدوار مع الطفل •

، والقـصص ، رسوماتوال، استخدام بعض الوسائل التعليمية كالبطاقات المصورة      •
 .والحاسوب، وأشرطة التسجيل

  :جلسات البرنامج
جلسة يتلقى األطفال التدريبات الالزمة لنطـق األصـوات         ) 28( تكون البرنامج من    

تم بعد ذلك تطبيق االختبار المـصور علـى   . بواقع جلستين أسبوعياً، الكالمية العربية 
تحسن نطق األصـوات الكالميـة    إعاقة متوسطة لقياس مدى  اًين سمعي معوقاألطفال ال 
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التعرف على مدى فاعلية البرنامج التدريبي الذي طبـق علـى            أجل   العربية لديهم من  
  .اًين سمعيمعوقاألطفال ال

اشتملت إجراءات تطبيـق البرنـامج علـى         :إجراءات تطبيق البرنامج  
  :الخطوات التالية

القبلي على اختبـار تـسمية   قبل البدء بتطبيق البرنامج قام الباحث بإجراء االختبار         . 1
في غرفـة هادئـة   .  إعاقة متوسطةاًين سمعيمعوقالصور ألفراد الدراسة األطفال ال    

وبعـد  . ألغراض تسجيل لفظ الطفل ألصوات اللغة العربية على أشرطة تـسجيل          
  . انتهاء التطبيق قام الباحث بتفريغ األشرطة على نموذج إجابة كل طفل على حده

 تحـسين  أجل  من)العينة التجريبية ( أفراد الدراسةق البرنامج على بتطبي قام الباحث  .2
  : األصوات الكالمية العربية كالتالي بعضنطق

  ):أ(تدريب الطفل على كيفية نطق صوت : مثال
 ة اللسان ودرج  يةتم تدريب الطفل باالستعانة بالمعين السمعي وأمام المرآة ليرى وضع         

ى حنجرة الباحث حتى يشعر بالذبذبات الصادرة       ويضع الطفل يده اليسرى عل    ، فتح الفم 
ثم يطلب مـن  ، ليشعر بخروج الهواء  ، ويده اليمنى أمام فمه   ، عند نطق صوت الحرف   

  .الطفل نطق الصوت مع وضع يده اليسرى على حنجرته ويده األخرى أمام فمه
  :تدريبات حسية للنطق

  :تدريبات سمعية
معزوالً بتركيز ليحاول الطفل أن     / أ /يطلب الباحث من الطفل االستماع إلى صوت      . 1

  .يقلده بطريقة صحيحة
معزوالً يقوم الباحث بتدريب الطفل على نطـق  / أ/إذا فشل الطفل في نطق صوت      . 2

 ويطلب   عديدة الصوت بالحركات القصيرة والطويلة وذلك بنطقه أمام الطفل مرات        
  .صحيحاً منه محاولة إعادة نطقه
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ل على االستماع الذاتي وفيه يتم تدريب الطفل على نطق          يقوم الباحث بتدريب الطف   . 3
 . والصحيحطأالصوت الصحيح واالستماع لنفسه ومحاولة التمييز بين الصوت الخ

، معزوالً يطلب الباحث منه نطقه فـي مقـاطع    / أ/إذا نجح الطفل في نطق صوت       . 4
تكـرار  وإذا لم يستطع الطفل نطق بعضها يقوم المدرب بنطقها ويطلب من الطفل             

  .ذلك
/ أ/  منها على صوت   اًيطرح الباحث مجموعة من أزواج الكلمات التي تحوي حرف        . 5

كنوع من / أ/ها صوتفيويطلب من الطفل أن يرفع يده عند سماع الكلمة التي يوجد    
  .التدريب على التمييز السمعي

  :تدريبات بصرية
ـ         . 1 اء الـتلفظ  يعرض الباحث على الطفل صورة تكشف عن وضع أعضاء النطق أثن

 /.أ/بصوت 

يطلب الباحث من الطفل النظر إليه أو في المرآة ليرى كيفية وضع أعضاء النطق              . 2
ليشاهد ما يحدث بالشفتين من انفراج جانبي عند نطـق ذلـك   / أ/أثناء نطق صوت   

  .الصوت
  .يطلب الباحث من الطفل تجنب عدم تقوس لسانه أو فتح شفتيه بشكل مبالغ فيه. 3

  :يةتدريبات لمس
يقوم الباحث بإعطاء الطفل تدريبات لتقوية عضلة اللسان فـي أوضـاع متنوعـة              . 1

  .كالرفع والخفض وإلى األمام وإلى أعلى
يطلب الباحث من الطفل وضع راحة اليد أسفل الرقبة وقريباً مـن الـسطح حتـى         . 2

  /.أ/يستطيع الطفل أن يشعر بالذبذبات التي تصدر عند نطق صوت 
 فتحتي أنـف    كبصورة أنفية يمكن الباحث أن يمس     / أ/ل ينطق صوت    إذا كان الطف  . 3

  .الطفل بين السبابة واإلبهام لغلقهما فيحول مجرى الهواء إلى الفم مرة أخرى
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  :تطبيقات
  .بالحركات القصيرة/ أ/تم تدريب الطفل على نطق صوت .   1

  أ      أ      إ 

  .طويلةبالحركات ال/ أ/تم تدريب الطفل على نطق صوت .   2

   أآ  أو  إي

  بالحركات في مقاطع ال معنى لها /  أ/تم تدريب الطفل على نطق صوت .   3

  أت  أث  أم  أب

  تا  ثا  ما  با

وثالثة ، ومقطعين، في كلمات ذات مقطع   / أ/   تم تدريب الطفل على نطق صوت          .4
  . مقاطع وأكثر

  نار، دار، أب

  سار، صار، جار

  حمام، سما، مسا

   بابا، حمار، حصان

  .كندا، فرنسا، بريطانيا

 األطفـال    المجموعة التجريبية من   بعد االنتهاء من تطبيق البرنامج التدريبي على        .3
قام الباحث بأجراء االختبار البعدي علـى اختبـار        .  إعاقة متوسطة  اًين سمعي معوقال

المجموعة التجريبيـة   ( إعاقة متوسطة    اًين سمعي معوقتسمية الصور على األطفال ال    
  ). الضابطةو
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   :تصميم الدراسة
 لوتهدف إلى معرفة أثر برنامج تدريبي  لألطفا       ،  الدراسة من الدراسات التجريبية    عدت
تحسين نطـق األصـوات     ل  في مرحلة رياض األطفال    ين سمعياً إعاقة متوسطة   معوقال

ين سمعياً إعاقة متوسطة    معوقحيث تم اختيار مجموعتين من األطفال ال      . العربية لديهم 
طبق البرنامج التدريبي   و، واألخرى المجموعة الضابطة  ، هما المجموعة التجريبية  أحد

بينما لم يطبـق    ، )سمعيا إعاقة متوسطة  ون  معوقاألطفال ال (على المجموعة التجريبية    
وقـد  ). إعاقة متوسطة ون  معوقاألطفال ال (البرنامج التدريبي عل المجموعة الضابطة      

ين سـمعيا   معوق اختبار تسمية الصور لألطفال ال     وبعدي من خالل  ،  قبلي اختبارأجري  
  . إعاقة متوسطة للكشف عن أثر البرنامج التدريبي المطبق عليهم

  متغيرات الدراسة
  :المتغير المستقل

 فـي مرحلـة     إعاقة متوسطة ين سمعيا   معوقتدريبي لألطفال ال  برنامج   وهو   :البرنامج
  .م األصوات العربية لديه بعض لتحسين نطقرياض األطفال
الدرجات المتحققة على اختبار تسمية الصور الخاص بالكـشف عـن            :المتغير التابع 

  . إعاقة متوسطةاًين سمعيمعوقاضطرابات نطق األصوات العربية لدى األطفال ال
  .وهكذا فان تصميم الدراسة الحالية كالتالي

      O    × O         المجموعة التجريبية

        O             Oالمجموعة الضابطة 

  .  تعني التدريب أو المعالجة : x  تتضمن القياس أو االختبار القبلي و O:نإحيث 
    :المعالجة اإلحصائية

تم استخراج المتوسطات الحسابية للمجموعتين التجريبيـة       ، لإلجابة عن أسئلة الدراسة   
ية الصور  لألداء على اختبار تسم   )  إعاقة متوسطة  اًن سمعي ومعوقاألطفال ال (والضابطة  
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  بعض الخاص بالكشف عن اضطرابات نطق    .  إعاقة متوسطة  اًين سمعي معوقلألطفال ال 
تم استخدام أسـلوب    ، اًوللتأكد من مدى داللة الفروق إحصائي     . األصوات العربية لديهم  
 للمقارنة بين متوسطات األداء على اختبار تسمية        )ANCOVA(تحليل التباين المشترك    

  . إعاقة متوسطةاً سمعيينمعوقالصور لألطفال ال
  :النتائج

ين سـمعياً إعاقـة   معـوق الهدفت الدراسة الحالية إلى إعداد برنامج تدريبي لألطفـال        
إذ تـم   ، تحسين نطق األصوات العربيـة لـديهم      ل  في مرحلة رياض األطفال    متوسطة

  . تطبيق البرنامج على المجموعة التجريبية دون المجموعة الضابطة
 اًن سـمعي  ومعوقاألطفال ال ) والضابطة، التجريبية(مجموعات  وللتعرف على تكافؤ ال   

  : إعاقة متوسطة
تـسمية  ختبـار   علـى ا  تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية        فقد

، تجريبيـة (وفقاً لمتغيري المجموعـة    إعاقة متوسطةاًن سمعييمعوقالصور لألطفال ال  
  .يوضح ذلك) 2(، والجدول  القبلي في االختبار)ذكور، إناث(والجنس ) ضابطة

  )2(جدول 
 على اختبار تسمية الصور لدى األطفال المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

   في االختبار القبلي والجنسالمجموعة حسب متغيري اًين سمعيمعوقال
المتوسط  الجنس المجموعة

 الحسابي
االنحراف 
 العدد المعياري

 10 2.11 9.00 ذكور تجريبية
 5 1.58 10.00 إناث 
 15 1.95 9.33 تجريبية) إناث+ ذكور ( 

 9 1.83 9.89  ذكور الضابطة
 6 1.05 9.50 إناث 
 15 1.53 9.73 ضابطة)إناث+ ذكور ( 

 19 1.98 9.42 ذكور ضابطة+ تجريبية 
 11 1.27 9.73 إناث 
 30 1.74 9.53 المتوسط الكلي 
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 تحليـل   اسـتخدام ات الحسابية وتحديد اتجاهها فقد تـم        لمعرفة داللة الفروق بين المتوسط    
وذلـك كمـا هـو مبـين فـي           التباين الثنائي ألثر المجموعة والجنس والتفاعل بينهمـا،       

  ).3(الجدول

  )3(جدول 

 اختبار  على والتفاعل بينهمانتائج تحليل التباين الثنائي ألثر المجموعة والجنس
  في االختبار القبلي اًين سمعيمعوقتسمية الصور لدى األطفال ال

مجموع   مصدر التباين
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
الداللة   قيمة ف  المربعات

 اإلحصائية
 776. 083. 262. 1 262. المجموعة
 655. 204. 646. 1 646. الجنس

 314. 1.054 3.339 1 3.339 الجنس× المجموعة 
   3.169 26 82.389 الخطأ
    29 87.467 الكلي

                  الداللـة  عدم وجود فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى           ) 3( الجدول   يبين
)α  ≥0.05 (اختبار  على والتفاعل بينهماتعزى ألثر كل من متغير المجموعة والجنس 

، مما يشير إلى تكـافؤ      في االختبار القبلي   اًين سمعي معوقتسمية الصور لدى األطفال ال    
  . والتفاعل بينهما والجنسالمجموعة المجموعات من حيث متغيري

ين سـمعيا إعاقـة   معـوق لما أثر فاعلية البرنامج التدريبي لألطفال ا: "السؤال األول 
  "تحسين نطق األصوات العربية لديهم؟ل في مرحلة رياض األطفالمتوسطة 

 لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحـسابية واالنحرافـات المعياريـة        
 اًين سمعي معوق على اختبار تسمية الصور لدى األطفال ال       ات الحسابية المعدلة  والمتوسط

  يوضح ذلك ) 4(، والجدول )الضابطة والتجريبية(وفقاً لمتغير المجموعة 
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  )4(جدول 

على   والمتوسطات الحسابية المعدلةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
في  المجموعة حسب متغيري اًين سمعيقمعواختبار تسمية الصور لدى األطفال ال

  البعدي االختبار 

المتوسط  المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 العدد  المعدل

 15 18.10 2.463 17.93 تجريبية
 15 9.70  1.552 9.87 الضابطة
 30 13.90 4.574 13.90 الكلي

حسابية واالنحرافـات    في المتوسطات ال   فروق ظاهرية  وجود   يتبين من الجدول أعاله   
، )تجريبية، ضابطة  (المجموعةبسبب اختالف   والمتوسطات الحسابية المعدلة    المعيارية  

  ألثـر المجموعـة،  المصاحبولمعرفة داللة هذه الفروق فقد تم استخدم تحليل التباين          
  .)5(وذلك كما هو مبين في الجدول 

  )5(جدول 
 اختبار تسمية الصور ة علىألثر المجموع (ANCOVA)المصاحب تحليل التباين 

  البعدي  في االختباراًين سمعيمعوقلدى األطفال ال
مجموع   مصدر التباين

  المربعات
درجات 
  الحرية

متوسط 
الداللة   قيمة ف  المربعات

 اإلحصائية
 000. 27.391 59.759 1 59.759  التحصيل القبلي

 000. 239.206 521.888 1 521.888 المجموعة
   2.182 27 58.907 الخطأ
    29 606.700 الكلي

  )α  ≥0.05(  الداللـة  عند مستوى عاليةوجود فروق ذات داللة إحصائية) 5(يبين الجدول 
  في االختباراًين سمعيمعوق اختبار تسمية الصور لدى األطفال ال تعزى ألثر المجموعة على     

الفـروق  وجـاءت    )α ≥0.05( وبداللة إحصائية  206,239، حيث بلغت قيمة ف      البعدي
  .لصالح المجموعة التجريبية
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هل توجد فروق بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبيـة          : "السؤال الثاني 
في مظاهر اضطرابات نطـق األصـوات       )  إعاقة متوسطة  ن سمعياً ومعوقاألطفال ال (

  "العربية يعزى لمتغير الجنس؟
 النحرافـات المعياريـة  لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحـسابية وا      

 اًين سمعي معوقعلى اختبار تسمية الصور لدى األطفال ال       والمتوسطات الحسابية المعدلة  
  يوضح ذلك ) 6(، والجدول )ذكور، وإناث(الجنس  وفقاً لمتغير

  )6(جدول 
على اختبار   والمتوسطات الحسابية المعدلةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

   الختبار البعديالجنس في ا رحسب متغي اًين سمعيمعوقلدى األطفال التسمية الصور 
 العدد  المتوسط المعدل االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الجنس
 19 13.53 3.864 13.47 ذكور
 11 14.54  5.732 14.64 إناث
 30 14.03 4.574 13.90  الكلي

طات الحسابية واالنحرافـات     في المتوس  فروق ظاهرية  وجود   يتبين من الجدول أعاله   
 ،)ذكـور، إنـاث   (اخـتالف الجـنس      بسببوالمتوسطات الحسابية المعدلة    المعيارية  

وذلك كما    ألثر الجنس،  المصاحبم تحليل التباين    اولمعرفة داللة هذه الفروق تم استخد     
  .)7(هو مبين في الجدول

  )7(جدول 
 اختبار تسمية الصور لىألثر الجنس ع (ANCOVA) المصاحب نائيثتحليل التباين ال

   البعديين سمعيا في االختبارمعوقلدى األطفال ال
مجموع   مصدر التباين

  المربعات
درجات 
  الحرية

متوسط 
الداللة   قيمة ف  المربعات

 اإلحصائية
 303. 1.103 23.450 1 23.450  التحصيل القبلي

 572. 328. 6.964 1 6.964 الجنس
   21.253 27 573.832 الخطأ
    29 606.700 الكلي
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  )α  ≥0.05( الداللـة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى ) 7(يبين الجدول 
على االختبـار    ين سمعياً معوق اختبار تسمية الصور لدى األطفال ال      على تعزى ألثر الجنس  

   .0.572 وبداللة إحصائية 0.328، حيث بلغت قيمة ف البعدي

 بـين متوسـطات   )α  ≥0.05(ذات داللة إحصائية هل توجد فروق : "السؤال الثالث
).  إعاقـة متوسـطة    ن سـمعياً  ومعوقاألطفال ال (درجات أفراد المجموعة التجريبية     

في مستوى تحسين نطق    )  متوسطة ن سمعياً ومعوقاألطفال ال (والمجموعة الضابطة   
  "األصوات العربية يعزى للتفاعل بين البرنامج التدريبي، والجنس؟

 ا السؤال تم استخراج المتوسطات الحـسابية واالنحرافـات المعياريـة      لإلجابة عن هذ  
ين سمعيا  معوق على اختبار تسمية الصور لدى األطفال ال       والمتوسطات الحسابية المعدلة  

ذكـور،  (والجنس  ) الضابطة والتجريبية ( وفقاً لمتغيري المجموعة      البعدي في االختبار 
  يوضح ذلك ) 8(، والجدول )وإناث

  )8(جدول 

 على  والمتوسطات الحسابية المعدلةلمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةا
حسب متغيري المجموعة  ن سمعياًيمعوقاختبار تسمية الصور لدى األطفال ال
    البعدي في االختباروالجنس

المتوسط  الجنس المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 العدد  المعدل

 10 17.08 1.77 16.70 ذكور تجريبية 
 9 20.06 1.62 9.89 إناث 

 5 9.63 1.67 20.40 ذكور الضابطة
 6 9.86 1.60 9.83  إناث  

 في المتوسطات الحسابية واالنحرافـات      فروق ظاهرية  وجود   يتبين من الجدول أعاله   
 التفاعـل بـين المجموعـة     بسبب اخـتالف    والمتوسطات الحسابية المعدلة    المعيارية  
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ولمعرفة داللة هذه الفروق تـم اسـتخدم         ،)ذكور، إناث (الجنس  و) تجريبية، ضابطة (
وذلك كمـا هـو    ،بين الجنس والمجموعة ألثر التفاعل   المصاحب تحليل التباين الثنائي  

  ).9(ل مبين في الجدو

  )9 (جدول

 والتفاعل الجنس والمجموعة ألثر (ANCOVA) المصاحب تحليل التباين التنائي
  البعدي في االختبار اًن سمعييمعوقالصور لدى األطفال الاختبار تسمية   علىبينهما

مجموع   مصدر التباين
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
الداللة   قيمة ف  المربعات

 اإلحصائية
 000. 35.424 42.810 1 42.810  االتجاهات القبلي

 000. 151.864 183.528 3 550.583 الجنس× المجموعة 
   1.209 25 30.213 الخطأ

    29 606.700 لكليا

 تعزى ألثر )α  ≥0.05(  عاليةوجود فروق ذات داللة إحصائية) 9(يتبين من الجدول 
           وبداللـة إحـصائية    151.864" ف"، حيث بلغت قيمة     التفاعل بين المجموعة والجنس   

)α  ≥0.05( ًإلظهار هذه الفروق، وتم تمثيل المتوسطات المعدلة بيانيا .  
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 اختبار تسمية على رسم بياني يمثل أثر التفاعل بين الجنس والمجموعة )1(شكل 

    في االختبار البعدياًن سمعييمعوقالصور لدى األطفال ال
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أن الفروق كانت لصالح المجموعـة التجريبيـة عنـد          ) 1(يظهر الرسم البياني شكل     
  .الذكور واإلناث

  :مناقشة النتائج
ين سمعياً إعاقـة    معوقمعرفة فاعلية برنامج تدريبي لألطفال ال     ب دراسة الحالية الاهتمت  
  . األصوات العربية لديهم بعضتحسين نطقل  في مرحلة رياض األطفالمتوسطة

 إعاقة متوسطة   ين سمعياً معوق األطفال ال  طبيق البرنامج التدريبي على   ولتحقيق ذلك تم ت   
 في محافظـة    ،م والتدريبات السمعية والنطقية    بمركز األوائل لصعوبات التعل    قينالملتح
لإلجابـة عـن     وقد صممت الدراسـة      ،م)2006( النصف الثاني من عام      خالل ،إربد

  .ة الثالثأسئلتها

 أن هنـاك  ب فيما يتعلق بالسؤال األول   وقد أظهرت نتائج تحليل التباين الثنائي المصاح      
ـ األطفـال ال  (لـضابطة   وا،  ذا داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية      اًفرق ن ومعوق

وهـذا  ، لصالح المجموعة التجريبية، على اختبار تسمية الصور)  إعاقة متوسطة سمعياً
 فـي   إعاقـة متوسـطة  اًين سمعي معوقألطفال ال د أثر للبرنامج التدريبي ل    يدعم أنه يوج  

  . األصوات العربية لديهم بعضتحسين نطقل مرحلة رياض األطفال

منهـا  . ة مع عدد من الدراسات التي أجريت في هذا المجـال          وتتفق نتائج هذه الدراس   
  .)Dornan, 1999( دورنانودراسة ، (Rhodes, 2002) رودس دراسة

 ألطفالل )تخاطبية( تواصلية وضع برامج تدريبية     أهمية ومن خالل هذه النتيجة تظهر    
 الـسمعية وتنمية القدرات النطقية    و  في تدريب  المبكر التدخل   وأهمية، اًين سمعي معوقال

طفـال   مـن تـدريب األ  وكلثر التدخل المبكر  أ عالقة ارتباطية بين      هناك وان، لديهم
 األطفـال لـدى   ) النطـق ( التعبيرية واللغة   االستقباليةتحسين اللغة   و ،اًين سمعي معوقال
   .اًين سمعيمعوقال
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 وإدراك،  الكـالم  أصـوات  السمعية في تحسين نطق      المعينات استخدام   وكذلك أهمية 
ن استخدام المعينات الـسمعية بـشكل      إ إذ   . إعاقة متوسطة  اًين سمعي معوق لدى ال  الكالم
وتعلـم المهـارات   ، مكن الطفل من استخدام وتنمية السمع بأفضل طريقة ممكنة ي، جيد

 على امتدادوهذا يمكنهم من االستمتاع أيضا باألصوات المحيطة     ، بشكل أوضح وأقوى  
 إذا كان هدفها هو توظيفها      اً صعب  عمالً دطقية يع ومن ثم فان تعليم المهارات الن     ، اليوم

  .لبناء لغة تواصل

والبعدي على اختبار تسمية الصور المخصص للكشف       ، وأظهرت نتائج االختبار القبلي   
ـ  اًين سـمعي  معـوق عن االضطرابات النطقية لألصوات الكالمية العربية لدى ال         ة إعاق

ين معوق التدريبي على األطفال ال    متوسطة درجة التحسن الملحوظة بعد تطبيق البرنامج      
  .لكالمية العربيةسمعيا إعاقة متوسطة في تحسين نطق األصوات ا

جد فـرق بـين أفـراد المجموعـة          تبين أنه ال يو    فقد، أما فيما يتعلق بالسؤال الثاني    
في تحـسن نطـق األصـوات       ، ) إعاقة متوسطة  ن سمعياً ومعوقاألطفال ال (التجريبية  

ن أ بأن األدب السابق يشير إلى   اً علم .يعزى لمتغير الجنس  ، يبهمالكالمية لديهم بعد تدر   
ة  بأن كل إعاقة تبقي محـدود       يفسر ولكن يمكن أن  ،  للغة والنطق  اًاإلناث أسرع اكتساب  

 مـن حيـث اكتـساب        على الجنس  ة متساوي اً فاإلعاقة السمعية أبقت آثار    ،على الفرد 
    .النطق

األطفـال  ( بين أفراد المجموعـة التجريبـي    فقد وجد فرقوفيما يتعلق بالسؤال الثالث  
ـ األطفال ال ( والمجموعة الضابطة    ،) إعاقة متوسطة  اًن سمعي ومعوقال  اًن سـمعي  ومعوق

يعزى للتفاعل  ، هم في تحسين نطق األصوات الكالمية لديهم بعد تدريب        )إعاقة متوسطة 
قتـه فـي     أهمية البرنامج التـدريبي ود     إلىيشير  هذا   و ، ومتغير الجنس  البرنامجبين    

 في مرحلة رياض األطفال     إعاقة متوسطة  اًين سمعي معوق ال األطفالتحسين النطق لدى    
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بوصفه  كما يشير إلى تمكن الباحث في الجانب العملي          .ن للسماعات الطبية  يالمستخدم
  . في مجال اإلعاقة السمعية للنطقاُمدرب

  :توصيات الدراسة
  :مما تقدم توصي الدراسة بما يلي

 اًين سـمعي  معوقتستهدف أمهات األطفال ال   ) التدريب السمعي (ريبية  عقد دورات تد    •
 .والتعبيرية لدى أطفالهن، تنمية اللغة االستقبالية أجل إعاقة سمعية متوسطة من

 معوقالترتيب األسرى للطفل ال   ( التالية   تجراء دراسات بحثية تتناول أثر المتغيرا     إ  •
 فـي )  الوضع االقتصادي لألسرة   ،عمر الطفل عند اإلصابة   ،  إعاقة متوسطة  اًسمعي

 . إعاقة متوسطةاًين سمعيمعوق اللوالتعبيرية لدى األطفا، تنمية اللغة االستقبالية
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