2102)2(  جملت علميّت حمكمّت دوريت تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدّراساث العليا ملحق، جملت جامعت احلسني بن طالل للبحو ث

فاعلية برنامج تدريبي في تخفيف اضطرابات الشطق لدى عيشة من األطفال ضعاف الدسع
 الدهدان/ جامعة البحر األحسر-تربية خاصة- أستاذ مذارك- زيشب عسر دمحم احسد.د
Zoba_redsea@yahoo.com
السلخص
ىجفت ىحه الجراسة إلى التعخف عمى فاعمية بخنامج تجريبي فى تخفيف حجة اضصخاب الشصق لجى عيشة مغ األشفال
ضعاف الدسع ومعخفة الفخوق في مدتػى اضصخاب الشصق لجى عيشة الجراسة قبل وبعج تصبيق البخنامج التجريبي
ومعخفة الفخوق الجالة إحرائيا في مدتػى تخفيف اضصخاب الشصق بيغ الحكػر واإلناث بعج تصبيق البخنامج وتسثمت
 سشػات) تع اختيارىع برػرة قرجيو مغ معيج8-6(  إناث) فئة عسخية4  ذكػر4( عيشة الجراسة في ثسانية أشفال
 اعتسجت الجراسة عمى السشيج التجخيبي وتع استخجام مقياس اضصخاب الشصق والبخنامج. األمل بسجيشة بػرتدػدان
التجريبي كأدوات لمج ارسة وقج أشارت نتائج الجراسة إلى وجػد فاعمية لمبخنامج التجريبي في تخفيف اضصخاب الشصق
لجى عيشة الجراسة والى وجػد فخوق في مدتػى اضصخاب الشصق لجى عيشة الجراسة قبل وبعج تصبيق البخنامج التجريبي
لرالح بعج البخنامج كسا أشارت إلى وجػد فخوق دالة إحرائيا في مدتػى تخفيف اضصخاب الشصق بيغ الحكػر
.واإلناث بعج تصبيق البخنامج لرالح اإلناث
Abstract
The aim of the study was to identify the effectiveness of a training program in reducing
speech disorders in a sample of hearing impaired children and to know the differences in
the level of speech disorders in the sample of the study before and after the application of
the program and to know the statistical differences in the level of reducing speech
disorders between males and females after the application of the training program.
Children (4 males and 4 females) aged (6-8 years) were selected from Alamal Institute in
Port Sudan as study sample . The study was based on the experimental approach. The
speech disorders scale and the training program were used as study tools. The results of
the study indicated that the training program was effective in alleviating the speech
disorders in the study sample and that there were statistically significant differences in
the level of speech disorders in the study sample before and after the application of the
training program in favor of post application . There were statistically significant
differences in the level of reducing speech disorders between males and females after the
application of the program in favor of females.
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مقدمة:
إن حاسة الدسع ميسة في حياة الفخد فيي تمعب دور كبيخ في التػاصل والتفاعل مع اآلخخيغ وفي تعبيخ الفخد
عغ نفدو وأفكاره . .واألذن ىي الجياز السخرز لمقيام بػضيفة الدسع لجى اإلندان ولكغ أحياناً يحجث ما يعػق
ىحه الحاسة مغ القيام بعسميا بكفاءة وفعالية ،فقج يفقج اإلندان سسعو كميا أو جدئياً نتيجة عػامل مختمفة قج تكػن
خارجية مغ البيئة أو عػامل وراثية عشج الفخد فتشذأ لجيو إعاقة سسعية تؤثخ عمى جػانب نسػه السختمفة خاصة في
مجال اكتداب المغة والكالم فقج أكج كثيخ مغ الباحثيغ أن اإلعاقة الدسعية تؤثخ عمى مدتػى الكالم المفطي واكتدابو
وتدبب اضصخابات فى الشصق لجى السعاق سسعيا .
فيػ محخوم مغ معخفة ردود أفعال اآلخخيغ نحػ األصػات التي يرجرىا وتغيب التغحية الخاجعة فتربح قجرتو
المفطية قاصخة وغيخ نامية وقج أكج القخيػتي ( )2005أن القجرة المفطية لمسعػقيغ سسعياً قاصخة عمى الشصق الحقاً،
فيشسػن وىع يعانػن مغ صعػبات في الشصق أو أخصاء في الكالم وعجم اتداق نبخات الرػت كحلظ أن شخيقة
الحخوف تطيخ عمى الفع والذفتيغ بذكل غيخ شبيعي أحياناً (يػسف القخيػتي وآخخون .)120 :2005
فاإلعاقة الدسعية تعتبخ مغ السدببات الخئيدية إلضصخابات الشصق وتعتسج حجة

االضصخاب فى الشصق عمى شجة

الفقجان الدسعى فقج أكج عرام نسخ ( )51 :2007أن اإلعاقة الدسعية تؤثخ عمى الشسػ المغػي عشج ضعيف الدسع
مسا يؤدي إلى انخفاض ممحػظ في الثخوة المغػية لجيو وىحا االنخفاض مختبط بجرجة الفقجان الدسعي. .وكمسا كان
مقجار الفقج الدسعي أكثخ ،ازدادت صعػبة المغة الرػتية ،والشصق بيا بصخيقة مذػشة ،وغيخ صحيحة ألنيع يكخرون
االصػات كسا سسعػىا (عبج الػاحج.)2001
وتؤكج رمدية الغخيب ( )9 :1982أن بعس أسباب اضصخاب الكالم تخجع إلى عيػب الجياز الدسعي
كزعف الدسع مسا يجعل الصفل عاج اًد عغ التقاط أصػات صحيحة فيدئ الشصق .وورد في مخاد عيدى وآخخون
( ) 76 :2008أنو مغ الصبيعي إذا لع يدسع شخز ما المغة السشصػقة العادية فانو ال يدتصيع أن يتكمع بفيع وإدراك.
وأشار إبخاىيع القخيػتي ( )27 :2006إلى أن اضصخاب القجرة الدسعية يقمل مغ قجرة الفخد عمى سساع األصػات مسا
يجعل الكالم السشصػق غيخ مفيػم لجيو.
وإتفق يػسف القخيػتي وآخخون ( )120 ،1995ومججي عديد إبخاىيع (2003م )458 ،أن السعاقيغ سسعي ًا
يشسػن وىع يعانػن مغ صعػبات في الشصق أو أخصاء في الكالم وعجم اتداق في نبخات الرػت ،كحلظ أن شخيقة
تذكيل الحخوف تطيخ عمى الفع والذفتيغ بذكل غيخ شبيعي أحياناً.
واشار الخزيقات ( )2005انو مغ الخرائز المغػية لمسعػقيغ سسعي ًا ضيػر مذكالت في القجرات الفػنػلػجية
الرػتية لجى الرع وضعاف الدسع في اكتداب بجايات الكمسات ونياياتيا.
يتزح مسا سبق ان ىشاك عالقة وثيقة بيغ اإلعاقة الدسعية ،واضصخابات والشصق.
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مذكلة الدراسة:
مغ خالل عسل الباحثة السيجاني مع السعػقيغ سسعياً

الحطت ان الكثيخ مشيع يعانى مغ اضصخابات فى الشصق

وانتاج الكالم برػرة سميسة مسا يؤثخ سمبا عمى تػاصمو المفطى ،وباالشالع عمى الجراسات واالدبيات التي أشارت إلى
تأثيخ اإلعاقة الدسعية عمى الشصق الدميع ألصػات الحخوف ،ونط اًخ ألىسية البخامج التجريبية التي تقجم لألشفال
السعػقيغ سسعياً فى تخفيف اضصخاب الشصق عسمت الباحثة عمى ترسيع بخنامج تجريبى لعيشة مغ األشفال السعاقيغ
سسعيا إعاقة متػسصة ومعخفة دوره فى تخفيف اضصخاب الشصق لجييع وتتمخز مذكمة الجراسة فى الدؤال الخئيذ
التالي-:
ما فاعمية بخنامج تجريبي في تخفيف اضصخابات الشصق لجى عيشة مغ األشفال ضعاف الدسع؟
وتشبثق مغ الدؤال الخئيذ أسئمة فخعية تتسثل في اآلتي:
 .1ىل تػجج فخوق ذات داللة إحرائية في اضصخاب الشصق ألفخاد عيشة الجراسة قبل وبعج تصبيق البخنامج التجريبي؟
 .2ىل تػجج فخوق ذات داللة إحرائية في مدتػى تخفيف اضصخاب الشصق لجى أفخاد العيشة بعج تصبيق البخنامج
التجريبي تعدى لمشػع (ذكخ  /أنثى) ؟
أهداف الدراسة:
تتسثل أىجاف الجراسة فى االتى-:
 -1معخفة فاعمية بخنامج تجريبى فى تخفيف حجة اضصخابات الشصق لجى عيشة مغ االشفال ضعاف الدسع.
 -2معخفة الفخوق فى اضصخابات الشصق لجى عيشة الجراسة قبل وبعج تصبيق البخنامج التجريبي.
 -3معخفة الفخوق فى مدتػى تخفيف حجة اضصخابات الشصق لجى عيشة الجراسة الحكػر واالناث بعج تصبيق
البخنامج التجريبى.
أهسية الدراسة:
تكسغ أىسية الجراسة الحالية فى أىسية السػضػع الحي تتشاولو وىػ تخفيف اضصخاب الشصق لجى االشفال
ضعاف الدسع مغ خالل بخنامج تجريبى وألىسية تأىيل ىحه الفئة وتجريبيا واستثسار شاقاتيا الدسعية الستبقية بسا
يفيجىا فى التفاعل المفطى الدميع مع االخخيغ حػليع  ،وتعتبخ الجراسة ميسة أيزا لقمة الجراسات التي تشاولت
اضصخابات الشصق لجى األشفال ضعاف الدسع وترسيع بخامج تجريبية لتخفيف حجة ىحه االضصخابات ألىسية تحديغ
التػاصل المفطي لجييع بسا يديع في تحديغ تػاصميع وتفاعميع مع االخخيغ وايزا لسدايختيا االتجاه العالسي الحي
يشادي بتأىيل السعاقيغ وتعميسيع ومشاصخة قزاياىع والدعي لجمجيع في مجتسعاتيع وىحه الجراسة تتشاول فئة ججيخة
بالجمج فيشاك ضخورة لتأىيل ىحه الفئة واستثسار شاقاتيا وقج تديع الجراسة مغ خالل البخنامج في تجريب الصفل
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ضعيف الدسع وزيادة مقجرتو عمى الشصق الرحيح وفي ذلظ فائجة لو بديادة ذخيختو المغػية وتشسية قجرتو عمى
التػاصل المفطي .وقج تفيج اولياء االمػر والسعمسيغ فى تأىيل االشفال ضعاف الدسع.
فروض الدراسة:
تتحجد فخوض الجراسة في اآلتي:
.1لمبخنامج التجريبي فاعمية في تخفيف اضصخابات الشصق لجى األشفال ضعاف الدسع (عيشة الجراسة).
 .2تػجج فخوق ذات داللة إحرائية في اضصخابات الشصق ألفخاد عيشة الجراسة قبل وبعج تصبيق البخنامج التجريبي.
 .3تػجج فخوق ذات داللة إحرائية في مدتػى تخفيف اضصخابات الشصق لجى أفخاد العيشة بعج تصبيق البخنامج
التجريبى تعدى لمشػع (ذكخ/انثى).
مشيج الجراسة :اعتسجت الباحثة السشيج التجخيبى فيػ االندب لسثل ىحه الجراسات واستخجمت مجسػعة واحجة تجخيبية
وقياسيغ قبمى وبعجى.
أدوات الدراسة :تسثمت فى مقياس اضصخابات الشصق (مغ اعجاد الباحثة) والبخنامج التجريبى لتخفيف اضصخابات الشصق
( مغ اعجاد الباحثة).
مجتسع الجراسة :االشفال السعاقيغ سسعيا اعاقة متػسصة وعجدىع ( )36مشيع ( )19و ( )17اناث مدجميغ بسعيج
االمل.
عيشة الجراسة :تع اختيار عيشة قرجية مغ مجتسع الجراسة بمغ عجدىا ( )8اشفال ذوى اعاقة سسعية متػسصة ()4
ذكػر و ( )4اناث.
مرطلحات الدراسة:
فاعلية -يقرج بيا التسكغ مغ الكفايات الالزمة -لتخصيط وإدارة السػاقف التعميسية السختمفة التي تداعج في الشياية
في تحقيق األىجاف السخجػة مغ البخنامج وتشاسب الػقت والسداحة الدمشية السخررة لعخض البخنامج وتقجيسو
ومقجرتو عمى تحخيظ دوافع حب االستصالع (أحسج المقاني ،أميخ القخشي1999 ،م.)123 :
إجرائيا :تعخف الباحثة فاعمية بأنيا األثخ الحي يتخكو البخنامج السقتخح عمى شخيقة الشصق لجى الصفل السعاق ،سسعياً.
البرنامج :ىػ تقديع السػضػع أو السيسة السخاد تعمسيا إلى مجسػعة خصػات مختبة تختيباً مشصقي ًا متدمدالً -تيجف
في مجسميا إلى تحقيق أىجاف تعميسية محجدة وىػ شخيقة لتختيب السػاد التعميسية في خصػات صغيخة مختبة -تختيباً
مشصقياً وكل خصػة أو إشار في البخنامج يدود الستعمع بسعمػمات تتصمب أن يدتجيب ليا (تػفيق أحسج مخعي ودمحم
محسػد الحيمة1998 ،م.)4 :
إجرائيا -ىػ مجسػعة التجريبات التي تعصي لألشفال ضعاف الدسع مغ خالل البخنامج التجريبي بيجف تخفيف
اضصخاب الشصق لجييع ومداعجتيع عمى الشصق الرحيح وزيادة فخص استخجاميع لمكالم السشصػق .
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البرنامج التدريبي:
ىػ مجسػعة مغ األنذصة ،والتجريبات ،والسػاقف ،والخبخات الستكاممة.والتى تيجف الى تخفيف اضصخاب لشصق لجى
عيشة الجراسة .
اضطراب الشطق :ىػ مذكمة أو صعػبة في إصجار األصػات الالزمة لمكالم بالصخيقة الرحيحة ويسكغ أن تحجث
عيػب الشصق في الحخوف الستحخكة والداكشة أو في تجسعات مغ الحخوف الداكشة كسا يسكغ أن يذسل االضصخاب
بعس األصػات في أي مػضع مغ الكمسة وتعتبخ اضصخابات الشصق أكثخ اضصخابات الكالم شيػعاً (سعيج أبػ حمتع،
.)78 :2005
إجرائيا :ىػ فذل في استخجام أصػات الكالم الستػقعة نسائياً والتي تكػن مشاسبة لعسخ الفخد وذكائو وليجتو ويتزح
في إصجار صػت رديء أو تمفع غيخ مشاسب ويتألف االضصخاب الشصقي مغ أخصاء في إصجار الرػت أو إبجال
صػت مكان أخخ أو ححف أصػات مثل الحخوف الداكشة التي تقع في آخخ الكمسة أو تذػيو وتحخيف لشصق
الكمسة,.ويطيخ ذلظ مغ خالل استجابات عيشة الجراسة عمى اختبار الشصق.
ضعاف الدسع :ىع الحيغ فقجوا جدءاً مغ قجرتيع عمى الدسع بعج أن تكػنت عشجىع ميارة الكالم والقجرة عمى فيع المغة
وحافطػا عمى قجرتيع عمى الكالم ،وقج يحتاجػن إلى وسائل سسعية (ماججة الديج عبيج.)33 :2000 ،
إجرائيا :ضعاف الدسع ىع الحيغ يعانػن مغ فقجان سسعي متػسط يتخاوح بيغ  55 -40ديدبل ،ويعانػن مغ
اضصخابات نصق ويسثمػن عيشة الجراسة الحالية.
حدود الدراسة:
 الحدود السهضهعية :تتحجد الجراسة بسػضػع فاعمية بخنامج تجريبي في تخفيف اضصخابات الشصق لجى األشفالضعاف الدسع.
 الحدود مكانية -معيج األمل  -بػرتدػدان. الحدود بذرية  -تتسثل في عيشة قػاميا ثسانية أشفال ضعاف سسع ( 4ذكػر و  4إناث) مغ معيج األمل. الحدود الزمانية :الشرف الثاني مغ العام 2018م.اإلطار الشظري والدراسات الدابقة:
مفههم اإلعاقة الدسعية:
تعخف اإلعاقة الدسعية بأنيا حخمان الصفل مغ حاسة الدسع إلى درجة تجعل الكالم السشصػق ثقيل الدسع مع
أو بجون استخجام السعيشات وتذسل اإلعاقة الدسعية األشفال الرع وضعاف الدسع (فيج السدبحي.)59 :2005 ،
أنهاع اإلعاقة الدسعية:
اإلعاقة الدسعية التهصيلية :وتشتج عغ إصابة في األذن الخارجية والػسصى.
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اإلعاقة الدسعية الحدية العربية :وىي اإلعاقة الدسعية الشاجسة عغ خمل في األذن
الجاخمية ،أو العرب الدسعي.
اإلعاقة الدسعية السختلطة :تحجت اإلعاقة الدسعية السختمصة نتيجة لحجوث خمل في
أجداء األذن الثالثة ،وىي عبارة عغ خميط ما بيغ اإلعاقة الدسعية التػصيمية،والحدية العربية ((Smith,2004
واالعاقة الدسعية تشحرخ فى فئتيغ ىسا الرع وضعاف الدسع.
عخف القسر( )2013الرع بأنيع االشخاص الحيغ يعانػن مغ درجة مغ الفقجان الدسعى تديج عغ  70ديدبل
مسا تسشعيع مغ سساع الكالم(.القسر)8222013،
ويعخف االصع بأنو الحى ال تفى حاسة الدسع لجييع بػضيفتيا بالشدبة لألغخاض العادية لمحياة ولجييع عجد سسعي
يعػقيع عغ الفيع الرحيح لمسعمػمات المغػية مغ خالل الدسع مع او بجون استخجام معيشات سسعية (احسج المقانى،
أميخ القخشي)16:1999 ،
اما ضعيف الدسع فيػ الحي يعاني مغ فقجان سسعي يتخاوح بيغ ( )69 -30ديدبل ما يجعمو يػاجو صعػبة
في فيع الكالم باالعتساد عمى حاسة الدسع فقط (مجحت أبػ الشرخ )73 :2005 ،وىػ الذخز الحى يعانى مغ
فقجان جدئى لمقجرة الدسعية لكغ الجدء الستبقى مغ الدسع يسكشو مغ تصػيخ مياراتو المغػية بسداعجة االجيدة الدسعية
وكمسا زادت درجة فقجان الدسع زادت درجة االعاقة (الذخيف.)2005،
درجات الزعف الدسعى-:
ترشف مدتػيات اإلعاقة الدسعية حدب شجة الفقجان الدسعي إلى ست فئات-:
( )1ضعف سسع خفيف  -يكػن مدتػى الخدارة الدسعية ( )40-25ديدبل ويعاني السراب مغ صعػبة في سسع
األصػات السشخفزة أو البعيجة وقج يعاني مغ بعس الزعف في المغة (جسال الخصيب .)55 :1997 ،أشفال ىحه
الفئة يػاجيػن صعػبة في سساع الكالم السيسػس والبعيج ولكغ ذلظ ال يعػق استسخارىع في دراستيع بالسجارس العادية
حيث يدتصيعػن الكالم برػرة عادية وعشجما يقتخب فقجان الدسع مغ  40ديدبل فإن ىؤالء األشفال يحتاجػن إلى
مػقع مشاسب أو إضاءة مشاسبة في حجخة الجراسة باإلضافة إلى تجريبيع عمى قخاءة الكالم والشصق مع استخجاميع
لمسعيشات الدسعية ويسكغ دمجيع في فرػل التالميح العادييغ (أحسج المقاني وأميخ القخشي .)24 :1999 ،ويسكغ
ليؤالء أن يدتخجمػا آذانيع في تعمع الكالم بصخيقة نامية عادية ما يعتبخ قرػره الدسعي وسصا بيغ الدسع العادي
وأولى عتبات الدسع الثقيل ويدتفيجون مغ البخامج العالجية لترحيح الشصق (عبج هللا بغ حسج آل عسخان:2002 ،
) 20
( )2ضعف سسع معتدل أو متهسط -يكػن مدتػى الخدارة الدسعية ( )50-41ديدبل ويدتصيع السراب بيحا
الشػع سساع السحادثة العادية إذا تست عل مقخبة مشو وكانت تتع وجيا لػجو وقج يزيع عميو ما يقخب مغ خسديغ
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بالسائة مسا يجور حػلو مغ مشاقذات إذا كانت ال تدتصيع متابعة الستحجثيغ برخيا وتكػن السفخدات لجى السراب
بيحا الشػع محجودة ندبياً وقج يبجي بعس الذحوذ في لفع بعس الكمسات أو األصػات (سعيج أبػ حمتع .)23 :2005
ويػاجو ضخورة االعتساد عمى آذانيع في تعمع المغة مسا يدتمدم ضخورة االعتساد عمى برخىع كحاسة مداعجة أو
استخجام بعس السعيشات الدسعية والتجريب الدسعي السشاسب (عبج الربػر مشرػر .)110 :2003 ،ويحتاجػن إلى
معيشات سسعية وخجمات التخبية الخاصة (عبج العديد الذخز.)173 :1997 ،
( )3ضعف سسع دون الستهسط بين الستهسط والذديد -تتخاوح درجات فقجان الدسع دون الستػسط بيغ – 56
70ديدبل ويسكغ ليحه الفئة تعمع الكالم سسعيا شخيصة استخجام أجيدة مكبخة لمرػت باإلضافة إلى استخجام حاسة
البرخ كحاسة مداعجة كسا نجج لجى الصالب في ىحه الفئة صعػبة كبيخة في السشاقذات الرفية الجساعية وقج يعاني
ىحا الذخز مغ اضصخابات كالمية ولغػية وقج تكػن ذخيختو المغػية محجودة ويحتاج لاللتحاق برف خاص
لس داعجتو في اكتداب السيارات الكالمية والمغػية ويحتاج إلى معيشات سسعية (عبج هللا بغ حسج آل عسخان:2002 ،
.)21
ضعف سسع شديد -ويكػن مدتػى الخدارة بالجيدبل(  )90 – 71ديدبل ويدتصيع السراب بيحا الشػع أن
يدسع األصػات العالية فقط إذا حجث بالقخب مشو وقج يكػن قاد اًر عمى تسييد األصػات البيئية( صػت محخك الديارة
السختفع) وقج يكػن قاد ار عمى تسييد أحخف العمة ولكغ ليذ جسيع األحخف الداكشة ،المغة والشصق عشج ىحا السراب
يتأثخان بذكل كبيخ وواضح وقج يكػنا عجيسي الججوى عسميا ،ىحا السراب قج يعج أحياناً أصع (جسال الخصيب،
.)48 :1997
أسباب ضعف الدسع -:حجدىا تامخ السغاورى ( )2016فى اآلتى:
 .1العػامل الػراثية.
 .2التذػىات الخمقية سػاء ذلظ في شبمة األذن أو العطيسات أو القػقعة أو صيػان األذن.
 .3إصابة األم بالعجوى خالل الحسل وخاصة الحربة األلسانية.
 .4الػالدة قبل األوان.
 .5السزاعفات الشاتجة عغ بعس الػالدات العدخة والتعقيجات التي قج تحجث أثشاء عسمية الػالدة.
 .6إصابة السػلػد باليخقان خاصة إذا كان في الداعات األولى بعج الػالدة أو في األيام الثالثة األولى.
 .7زيادة اإلف اخزات الذسعية في األذن مسا يػدي إلى إغالق القشاة الدسعية.
 .8األجدام الغخيبة التي تػضع في األذن.
 .9الحػادث والرفعات والمكسات عمى األذن.
 .10إصابة الصفل ببعس األمخاض السعجية مثل التياب األذن الػسصى الحاد والسدمغ.
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 .11التعخض لفتخات شػيمة لمزجة والزػضاء واألصػات العالية.
اضطرابات الشطق لدى ضعاف الدسع -:
الشصق ىػ العسمية التي عغ شخيقيا تتكػن األصػات ويعبخ عشيا بسداعجة المدان والفظ واألسشان والذفتيغ
وسقف الحمق مع وجػد تيار اليػاء والحبال الرػتية ومغ خالليا يتع تذكيل األصػات (المبشات األولى لمكالم)
الرادرة عغ الجياز الرػتي لكي تطيخ في صػرة رمػز تشتطع برػرة معيشة وفى أشكال وانداق خاصة وفقا لقػاعج
متفق عمييا في الثقافة التي يشذأ فييا الفخد فإذا كان الرػت يسثل المبشة األساسية التي يتكػن مشيا الكالم فان عسمية
الشصق تساثل عسمية البشاء التي تتزسغ وضع المبشات وتخكيبيا مع بعزيا وفقا لشطام معيغ لكي تتذكل الججران
بحيث إذا حجث خمل في ذلظ التشطيع فانو يدفخ عغ خمل فى البشاء كمو (عبج العديد الذخز .)32 ،1998
أما اضصخاب الشصق فقج اتفقت ماججة الديج عبيج ( )37 :2000مع سعيج أبػ حمتع ( )78 :2005في
تعخيفو بأنو مذكمة أو صعػبة في إصجار األصػات الالزمة لمكالم بالصخيقة الرحيحة ويسكغ أن تحجث عيػب الشصق
في الحخوف الستحخكة والداكشة أو في تجسعات مغ الحخوف الداكشة كسا يسكغ أن يذسل االضصخاب بعس
األصػات في أي مػضع مغ الكمسة وتعتبخ اضصخابات الشصق أكثخ اضصخابات الكالم شيػعا ..وعخف حدغ عبج
السعصى ( )63 :2003اضصخابات الشصق بأنيا أخصاء في إصجار الرػت أو إبجال صػت مكان آخخ أو ححف
أصػات مثل الحخوف الداكشة التي تقع في آخخ الكمسة أو تحخيف نصق الكمسات .وأضاف كسال سيدالع (:2002
 ) 35أن اضصخابات الشصق تتسثل في أخصاء الكالم التي تطيخ عمى شكل ححف بعس أصػات الكمسة أو تحخيفيا أو
استبجاليا بأصػات أخخى أو إضافة أصػات غيخ متعمقة بالكمسة.
أسباب اضطراب الشطق -:
اتفق العجيج مغ الباحثيغ في تحجيج أسباب متشػعة الضصخاب الشصق تكخر فييا ذكخ اإلعاقة الدسعية ،فقج
أتفق كل مغ ماججة الديج عبيج ( )274-273 :2000وسعيج أبػ حمتع ( ،)77 :2005وعرام نسخ (:2007
 )163عمى مجسػعة مغ األسباب التي تؤدي إلى اضصخاب الشصق وىي كسا يمي:
 .1أسباب تتعلق بالسعالجة – مشيا ما يخبصيا بالجياز العربي السخكدي وما يريبو مغ تمف قبل أو أثشاء أو بعج
الػالدة ،والسذكالت العربية العزمية التي تؤثخ في التحكع في آليات االترال ،فالجياز العربي مدئػل عغ كثيخ
مغ الدمػكيات مشيا المغة والشصق ،وأي خمل فيو يؤدي إلى مذكالت في الشصق والمغة.
 .2أسباب بشائية عزهية  -تتعمق بسخحمة اإلرسال (مسارسة الكالم) ،سالمة األجيدة العزػية السدئػلة عغ
األصػات ونصقيا ،كالحشجخة والحمق والفكيغ واألنف ،والذفتيغ والمدان ،وتعج شخشاً لدالمة الفخد مغ االضصخابات
المغػية ،فدالمة ىحه األجيدة السدئػلة عغ الشصق والمغة تؤدي إلى الشصق الدميع ،فالحمق السذقػق والذفة األرنبية
وإصابة الحبال الرػتية والحشجخة والبمعػم وتزخع المػزتيغ ولحسية األنف ،وعجم تشاسق األسشان ،وإصابات الجياز
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التشفدي ،كل ذلظ يؤدي إلى مذكالت في إخخاج األصػات ،فتربح حخكاتيا غيخ مشتطسة مسا يؤدي إلى حجوث
اضصخاب الشصق.
.3عهامل تتعلق باضطرابات الجهاز الحدي -أىسيا ،ضعف الدسع ووجػد نقز في القجرة الدسعية ،فاإلعاقة
الدسعية بسختمف درجاتيا تؤثخ عمى الشصق حيث يكػن ىشاك مذكالت في التسييد الدسعي ،فبعس األشفال يعانػن
مغ صعػبات في تسييد األصػات التي يشصقػنيا ،بحيث يخصئ الصفل في نصق صػت معيغ وىػ ال يعي ذلظ فمجيو
نقز في التسييد الدسعي بيغ األصػات المغػية السختمفة ،ويحتاج إلى عالج ألنو يعاني مغ اضصخابات نصق كثيخة.
إضافة إلى ذلظ نجج ضعف البرخ ،فالمغة مطيخ مشصػق مدسػع ومكتػب ،وحاسة البرخ ميسة في اكتداب المغة
وليا أىسيتيا الخاصة في رؤية الصفل لسخارج الحخوف.
.4أسباب وعهامل مرتبطة بالبيئة والتقميج والخػف والتجريب وعجم الخعاية الدميسة ،فعػامل التشذئة األسخية والسجرسية
كالعقاب الجدجي تؤثخ عمى الصفل ونصقو وشخيقة إخخاجو لمكالم ،كحلظ عجم اإلحداس باألمان والذعػر بالقمق
واإلحباط وعجم الشزج العاشفي وغياب التذجيع مغ جانب اآلخخيغ مسغ ييتسػن بكالم الصفل ،وتجني السدتػى
االقترادي واالجتساعي لألسخة .وىشاك عػامل تختبط بالسحاكاة والتقميج ،فالصفل في بجاية نسػه المغػي يتخح نسػذجاً
يحاكيو ويقمجه في الحجيث ،وىحا الشسػذج ىػ أقخب أفخاد األسخة لحياة الصفل االجتساعية كاألب أو األم ،وقج يكػن
لجى ىحا الشسػذج أخصاء معيشة يقمجىا الصفل ضاناً أنيا شيء صحيح ويالزمو ىحا العيب إن لع يجج مغ يرحح لو
ذلظ الخصأ.
خرائص اضطرابات الشطق
حجدىا عبج هللا بغ حسج آل عسخان ( ،)110 :2002وعرام نسخ ( )166 :2007فيسا

يمي:

 .1تشتذخ في السخحمة السبكخة مغ العسخ.
 .2قج تشتيي دون تجريب ،خاصة إذا كانت بديصة.
 .3متفاوتة مغ حيث حجتيا ودرجتيا مغ شفل آلخخ ومغ مخحمة عسخية إلى أخخى.
 .4تديج وتثبت إذا درب عمييا الصفل قبل الشزج.
 .5عجم إثارة االنتباه مع المفع الشسػذج أمام الصفل.
 .6تختمف االضصخابات الخاصة بالحخوف مغ عسخ زمشي آلخخ.
 .7يحتاج الصفل إلى عالج إذا بمغ الدابعة واستسخ يعاني مغ ىحه االضصخابات.
 .8يذيع اإلبجال بيغ األشفال أكثخ مغ أي اضصخابات أخخى.
 .9كمسا استسخت اضصخابات الشصق مع الصفل رغع تقجمو في الدغ كمسا كانت أكثخ رسػخاً وأصعب عالجاً.
اضطرابات الشطق لدى السعاقين سسعيا
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حجد كل مغ ماججة الديج عبيج ( ،)258 :2000وعرام نسخ ( ،)115 :2007وسعيج أبػ حمتع (:2005
 ،)79وإيياب البيالوي ( ،)23-19 :2008وفيرل العفيف ( ،)2005أنػاع اضصخابات الشصق لجى األشفال
السعاقيغ سسعياً كاآلتي:
 .1اإلبدال :يقرج بو أن يبجل الصفل حخفاً بآخخ مغ حخوف الكمسة ،فيتع إصجار صػت غيخ مشاسب بجالً مغ
الرػت السخغػب فيو .عمى سبيل السثال قج يدتبجل الصفل حخف س بحخف ش ،وقج يكػن اإلبجال في أول أو وسط
أو آخخ الكمسة ،ويتزسغ اإلبجال نصق صػت بجالً مغ آخخ عشج الكالم ،وفي كثيخ مغ الحاالت يكػن الرػت غيخ
الرحيح مذابياً لمرػت الرحيح بجرجة كبيخة مغ حيث الحخكات وشخيقة الشصق وخرائز الرػت ،وقج يحجث
اإلبجال نتيجة تحخك نقصة السخخج مثل نصق د بجالً مغ ج ،حيث يتحخك السخخج إلى شخف المدان بجالً مغ وسصو.
وتبجو عيػب اإلبجال أكثخ شيػعاً بيغ األشفال صغار الدغ مغ األشفال األكبخ سشاً.
 .2الحذف :يقرج بو أن يححف الصفل حخفاً أو أكثخ مغ الكمسة (خػف بجالً مغ خخوف) ،فيتع نصق الكمسة ناقراً
حخف أو أكثخ .غالباً يتع الححف في الحخوف األخيخة مغ الكمسة مسا يؤدي إلى صعػبة فيع كالم الصفل ،حيث يشصق
جدء مغ الكمسة فقط ،وقج يذسل الححف أصػاتاً متعجدة وبذكل ثابت ،ويطيخ في نصق الحخوف الداكشة التي تقع في
نياية الكمسة أكثخ مسا يطيخ في الحخوف الداكشة التي تقع في وسط الكمسة.
.3التذهيه  /التحريف :وىػ إصجار الرػت بصخيقة خاشئة ،إال أن الرػت الججيج يطل قخيباً مغ الرػت السخغػب
فيو لكغ ال يساثمو ،أي يتزسغ بعس األخصاء .ويشتذخ التحخيف بيغ الرغار والكبار ،وغالباً يطيخ في أصػات
معيشة مثل س ،ش ،حيث يشصق الرػت مرحػباً برفيخ شػيل أو يشصق صػت ش مغ جانب الفع أو المدان ،مثالً
(مجرسة تشصق مجرثة ،مدخح تشصق مخسح) ،أو قج يشصق الرػت بذكل خافت نط اًخ ألن اليػاء يأتي مغ السكان غيخ
الرحيح ،أو ألن المدان ال يكػن في الػضع الرحيح أثشا الشصق.
.4اإلضافة :يتزسغ ىحا االضص اخب إضافة صػتاً زائجاً لمكمسة وقج يدسع الرػت الػاحج وكأنو يتكخر ،مثالً في
(سدالم :سالم) ،وقج تتع إضافة مقصع ما إلى الكمسة ،ويعتبخ ىحا العيب أقل عيػب اضصخابات الشصق والكالم انتذا اًر
بيغ األشفال السعاقيغ سسعياً.
بشاء عمى ما سبق تخى الباحثة أن اضصخابات الشصق تتحجد في أربعة أنػاع ىي :اإلبجال والححف واإلضافة والتحخيف
ً
أو التذػيو ،وتشتذخ بسخاحل الصفػلة السختمفة ،ومشيا ما يكػن أكثخ انتذا اًر في مخحمة دون السخاحل األخخى .وبعس
ىحه االضصخابات تعتيخ عيػباً شبيعية في الصفػلة السبكخة إال أنيا إذا استسخت بعج سغ الدادسة (دخػل السجرسة)
فيي تعتبخ اضصخاباً حاداً في الشصق .وتتفاوت حجة ىحه االضصخابات ونػع األصػات التي يحجث فييا االضصخاب،
فيشاك بعس األصػات السحجدة نجج فييا نػع معيغ مغ االضصخاب (التذػيو :س – ش) ،ويالحع أن أخصاء اإلبجال
ىي األكثخ شيػعاً بيغ عيػب الشصق ،ويسكغ أن يحجث أي نػع مغ االضصخابات األربعة بأي درجة تكخار وبأي
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شكل .كسا يسكغ أن يتزسغ كالم الصفل عيباً واحجاً مغ عيػب الشصق ،أو يتزسغ مجسػعة مغ ىحه العيػب .فعيػب
الشصق غيخ ثابتة وتتغيخ مغ مخحمة إلى أخخى ،وقج يشصق الصفل الرػت الػاحج صحيحاً في مػقف ،ولكشو قج يبجل
أو يححف أو يحخف ىحا الرػت في مػقف آخخ.
الدراسات الدابقة:
دراسة زهرة فتح الرحسن عبد الكريم ( )2012فعالية بخنامج تعميسي لألشفال ذوي اضصخابات الشصق والكالم -ىجفت
الجراسة إلي ترسيع بخنامج تعميسي ومعخفة فاعميتو فى تحديغ ميارة الشصق والكالم لجى عيشة مغ االشفال ذوى
اضصخابات الشصق والكالم وتع اختيار ( )10اشفال كعيشة لمجراسة مغ السخكد القػمى االلكتخونى الدػدانى لالشفال
ذوى االعاقة بسحمية الخخشػم استخجمت الباحثة السشيج التجخيبي القائع عمي مجسػعتيغ مع القياس القبمي والبعجى
وتسثمت ادوات الجراسة فى استبانو لمسعمػمات األولية ،ومقياس االضصخابات الشصق الكالم لمجكتػر دمحم الشػبي
( )2006الحي تع تقشيشو عمي البيئة الدػدانية ،البخنامج التعميسي ،تػصمت الباحثة إلي عجد مغ الشتائج مغ أىسيا ان
البخنامج التعميسي لو فاعمية وتػجج فخوق ذات داللو إحرائية بيغ أفخاد السجسػعة التجخيبية وأفخاد السجسػعة
الزابصة عشج مدتػي األداء لرالح السجسػعة التجخيبية.ووجػد فخوق ذات داللو إحرائية في مدتػي الشصق لجي
األشفال ذوي اضصخابات الشصق والكالم تبعاً لستغيخ العسخ لرالح الفئة العسخية (.)10-9
عايدة دمحم عبد العظيم محسهد (- - )2011ىجفت الجراسة لعسل بخنامج لمحج مغ قرػر اإلدراك الدسعي لخفس
بعس اضصخابات الشصق لجى ضعاف الدسع ،واستغالل بقايا الدسع لجييع ،والسحافطة عمييا وتشسيتيا واستثسارىا ما
أمكغ ذلظ .وشبقت عمي عيشة مغ األشفال ضعاف الدسع قػاميا ( )12شفل وشفمة وقدست عمي مجسػعتيغ ()6
السجسػعة التجخيبية ( )6السجسػعة الزابصة شبقت عمييع األدوات التالية :استسارة بيانات خاصة (إعجاد :الباحثة)،
اختبار القجرات العقمية (11-9سشة) (إعجاد :فاروق عبج الفتاح ،)1989 ،مقياس كفاءة الشصـق السرـػر (إعجاد:
إيياب الببالوي .)2004 ،مقياس السدتػي االجتساعي /االقترادي /الثقافي السصػر لألسخة السرخية(إعجاد :دمحم
بيػمي خميل ،)2000 ،مقياس اإلدراك الدسعي (إعجاد :الباحثة) ،البخنامج التجريبي السدتخجم (إعجاد :الباحثة).
وكانت نتائج الجراسة انو تػجج فخوق ذات داللة إحرائية بيغ متػسصي رتب درجات السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة
في القياس البعجي عمي مقياس اإلدراك الدسعي ،ومقياس كفاءة الشصق لرالح السجسػعة التجخيبية.وتػجج فخوق ذات
داللة إحرائية بيغ متػسصي رتب درجات السجسػعة التجخيبية في القياسيغ القبمي والبعجي عمي مقياس اإلدراك
الدسعي ،ومقياس كفاءة الشصق لرالح القياس البعجي.كسا تػجج عالقة إرتباشية دالة إحرائياً بيغ رتب درجات
األشفال ضعاف الدسع عمي مقياس اإلدراك الدسعي ورتب درجاتيع عمي مقياس كفاءة الشصق السرػر.
دراسة محسهد زايد دمحم ملكاوي (- )2011ىجفت الجراسة إلى معخفة فاعمية بخنامج تجريبي لتحديغ نصق بعس
األصػات العخبية لجى األشفال السعػقيغ سسعياً إعاقة متػسصة في مخحمة رياض األشفال .بمغ عجد أفخاد الجراسة
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)(30شفالً وشفمة ،وقج تكػنت أداة الجراسة مغ اختبار تدسية الرػر أعجه الباحث ،وقج تع استخخاج معامالت
الرجق والثبات السشاسبة ليحه األداة ،وتع تصبيق البخنامج مغ خالل ) (28جمدة عمى مجار أربعة أشيخ.وقج أضيخت
نتائج تحميل التبايغ السذتخك ) (ANCOVAأنو يػجج تحدغ ممحػظ ذو داللة إحرائية في نصق األصػات العخبية
لجى السعػقيغ سسعي ًا إعاقة متػسصة ،وأنو ال يػجج فخق ذو داللة إحرائية في نصق ألصػات العخبية لجى السعػقيغ
سسعياً يعدى لستغيخ الجشذ ،بيشسا يػجج فخق ذو داللة إحرائية يعدى ألثخ التفاعل بيغ السجسػعة والجشذ.
دراسة امانى عبد الدالم ( )2005ىجفت ىحه الجراسة لسعخفة فاعمية بخنامج التشصيق السقتخح في تحقيق عسمية
التػاصل المفطى لحوى االعاقة الدسعية بالسخحمة العسخية ()6-4سشػات ،استخجمت الباحثة السشيج التجخيبى مع عيشة
قػامو ( ) 82شفل تع اختيارىع عذػائيا مغ السخكد الدػدانى لمدسع وتع استخجام مقياس التػاصل المفطى وبخنامج
تشصيق مقتخح كأدوات لمجراسة وتع تحميل البيانات بػاسصة بخنامج الحدم االحرائية لمعمػم االجتساعية ()SPSS
وأوضحت نتائج الجراسة ان ىشاك فاعمية لمبخنامج السقتخح فى تحديغ عسمية التػاصل المفطى لعيشة الجراسة وان ىشاك
فخوق فى تحديغ التػاصل المفطى لعيشة الجراسة الحكػر واالناث لرالح االناث.
دراسة جيبز ( )Gibbs, 2004ىجفت إلى معخفة العالقة بيغ األشفال السعػقيغ سسعياً إعاقة متػسصة ،واألشفال
الدامعيغ ،ومدتػى ميارات القخاءة ،والشصق الدميع لمكمسات حيث كانت عيشة الجراسة مقدسو عمى ثالث مجسػعات.
ال لجييع إعاقة سسعية متػسصة ،وقج كان متػسط أعسارىع ( )6سشػات.
السجسػعة األولى :مكػنة مغ ) (15شف ً
والسجسػعة الثانية :مكػنة مغ ) (15شفالً لجييع إعاقة سسعية متػسصة ،وقج كان متػسط أعسارىع ) (5,7خسذ
سشػات وسبعة أشيخ .وكانت السجسػعة الثالثة :مكػنة مغ ) (30شفالً مغ األشفال الدامعيغ متػسط أعسارىع ()6
سشػات ولسقارنة ىحه السجسػعة (األشفال الدامعيغ) مع السجسػعتيغ (األشفال السعػقيغ سسعياً إعاقة متػسصة) ،فقج
استخجم الباحث اختبار ايجنبيخج لمقخاءة وكحلظ تع استخجام اختبار مفخدات مرػرة بخيصاني لقياس معخفة الصفل
بالسفخدات ونصقيا الدميع ،وقج أشارت نتائج الجراسة وجػد التذابو بيغ األشفال الحيغ يعانػن ضعفاً سسعياً ،واألشفال
الدامعيغ في ميارات القخاءة ،وان قجرات ،وميارات القخاءة الخاصة لجى األشفال السعػقيغ سسعياً إعاقة متػسصة غيخ
مختمفة عغ األشفال مغ العسخ نفدو فال يػجج عالقة بيغ ميارات القخاءة ،ودرجة الزعف الدسعي.وأنو ال يػجج تذابو
بيغ األشفال السعػقيغ سسعي ًا إعاقة متػسصة ،وزمالئيع الدامعيغ مغ حيث السقجرة عمى نصق األصػات المغػية.
كسا تػصمت الجراسة إلى العالقة القػية بيغ قػة الدسع ،واكتداب وإدراك األصػات الكالمية ،ونصقيا بذكل سميع.
دراسة (ههتشين

 - )2001 ،Huttunenىجفت إلى الكذف عغ الشطام الرػتي لجى األشفال السعػقيغ سسعياً

إعاقة متػسصة ،وتكػنت عيشة الجراسة مغ ( )5أشفال سسعيع شبيعي ،و ) (10أشفال مسغ يعانػن إعاقة سسعية
متػسصة .تخاوحت أعسارىع بيغ ( 4و )6سشػات ،وقج استخجم الباحث اختبار تدسية الرػر كأداة لمجراسة ،إذ تكػن
االختبار مغ ) (62كمسة وصػرة مألػفة لجى األشفال ،مغ أجل الكذف عغ اضصخابات الشصق لجييع ،وقج أشارت
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نتائج الجراسة إلى أن األشفال الدامعيغ كانت أخصاؤىع الشصقية (المفطية) قميمة ججاً ،بيشسا كانت األخصاء الشصقية
(المفطية) عشج األشفال السعػقيغ سسعياً إعاقة متػسصة كثيخة ججاً ،وخرػصاً في األصػات الداكشة.
اتفقت الجراسة الحالية مع معطع الجراسات الدابقة فى عيشتيا التى شسمت اشفال لجييع اعاقة سسعية متػسصة
واضصخابات فى الشصق مع االختالف فى الفئة العسخية كسا ىجفت معطسيا الى ترسيع بخامج وقياس مجى فاعميتيا
فى تحديغ الشصق وتخفيف االضصخاب وىحا ما تيجف اليو ىحه الجراسة مغ خالل ترسيع بخنامج تجريبى وتصبيقو عمى
عيشة الجراسة ومعخفة فاعميتو فى تخفيف اضصخاب الشصق .
إجراءات الدراسة:
يتزسغ ىحا الجدء وصف مشيج الجراسة وعيشتيا وأدواتيا باإلضافة إلى ترسيع الجراسة ،وإجخاءات تصبيق البخنامج
التجريبى ،والسعالجة اإلحرائية.
مشهج الدراسة -تدتخجم الباحثة في ىحه الجراسة السشيج التجخيبي (الترسيع شبو التجخيبي)؛ بإعتساد مجسػعة واحجة
تجخيبية والقياسيغ القبمى والبعجى  .ويسثل البخنامج التجريبى الستغيخ السدتقل ويسثل اضصخاب الشصق الستغيخ التابع.
مجتسع الدراسة -يذتسل مجتسع البحث عمى األشفال ضعاف الدسع (ضعف سسعى متػسط) السدجميغ في معيج
االمل وعجدىع ( 19( )36ذكػر و  17إناث).
عيشة الدراسة  -اختارت الباحثة مغ مجتسع الجراسة عيشة قرجية قػاميا ( )8اشفال ( 4ذكػر و  4إناث) مغ ذوي
الزعف الدسعي والستػسط ( 55-40ديدبل) بشدبة ذكاء تتخاوح ما بيغ ( ،)110-90وفي الفئة العسخية ()8-6
سشػات بستػسط عسخى (  ) 7سشػات  ،ويػضح الججول اآلتي مػاصفات عيشة الجراسة.
ججول رقع ( )1أىع خرائز عيشة الجراسة تبعاً لمشػع وبعس الستغيخات األخخى
متغيرات التهصيف

التدرج

البشين

البشات

السجسهع

العسخ بالدشػات

6

2

1

3

7

1

2

3

8

1

1

2

السجسهع

4

4

2

48-40

2

2

4

2

4

السجسهع

4

4

2

100-90

1

2

4

110-101

3

2

4

السجسهع

4

4

2

درجة الفقجان الدسعى

55-49
ندبة الحكاء

2
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شروط إختيار عيشة الدراسة:
 /1ان يكػن العسخ الدمشي بيغ( )8-6سشة .وبستػسط عسخى ( )7.5سشة.
 /2عجم وجػد أي اضصخابات نفدية أو عقمية أو جدجية يسكغ أن تؤثخ في استجابات عيشة الجراسة السدتيجفة
بالبخنامج السػجو ليع؛ أو تؤثخ في درجة استفادتيع مغ البخنامج في تخفيف اضصخابات الشصق لجييع.
 /4أن يكػن أشقاء الصفل ضعيف الدسع مغ العادييغ.
(بشاء عمى سجالت السعيج).
 /5أن تتخاوح ندبة الحكاء (ً )110-90
 /6جسيع أشفال العيشة يعانػن مغ ضعف سسعي ما بيغ ( 55-40د يدبل) ،وحاسة الدسع سميسة لجى األميات.
أدوات جسع البيانات
 -1إختبار الشطق )من إعداد الباحثة(
قامت الباحثة بترسيع أداة الختبار اضصخابات الشصق استشاداً عمى اشالعيا عمى مجسػعة مغ اختبارات
ومقاييذ الشصق مثل مقياس وكحلظ االشالع عمى معطع ما ورد في أدبيات اضصخابات الشصق لجى ضعاف الدسع
وتذخيريا ،حيث يتع اختبار نصق الرػت في ثالثة مػاضع (بجاية الكمسة ،وسط الكمسة ،نياية الكمسة) ،ثع يتع
تحجيج مػضع االضصخاب ونػعو (ححف ،إبجال ،تذػيو ،إضافة) .وقامت الباحثة بترسيع ىحه األداة بحيث تزسشت
عمى كمسات مغ البيئة الدػدانية الخاصة بالصفل ،وتع عخض األداة عمى مجسػعة السحكسيغ مغ أساتحة الجامعات فى
تخرز التخبية الخاصة وعمع الشفذ وقج أجسعػا عمى مشاسبتيا الختبار اضصخاب الشصق لجى عيشة الجراسة مع
تعجيل بعس مغ الكمسات فى االختبار.
وصف االختبار:
يتزسغ االختبار كل أصػات الحخوف في مػاقع الكمسة الثالثة البجاية والػسط والشياية

)  28صػتاً في بجاية

الكمسة ،و 28صػتاً في وسط الكمسة ،و 28صػتاً في نياية الكمسة) وكل كمسة مقخونة برػرة ويتع تختيبيا حدب
تختيب الحخوف ويتع عخض الرػرة التى تحػى الحخف السخاد ترحيح نصقو لجى الصفل حدب مػقع الحخف فى بجاية
او وسط او نياية الكمسة مثال صػت السيع فى بجاية كمسة مػز مع صػرة السػز وفى وسط كمسة جسل مع صػرة
الجسل وفى نياية كمسة قمع مع صػرة القمع أعصت الباحثة اإلجابة الرحيحة درجة ) ( 0واإلجابة الخصأ درجة)،( 1
الجرجة الكمية لالختبار ىي ( )28درجة.
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صدق وثبات االختبار-:
صدق السحكسين-:
تع عخض االختبار برػرتو األولية عمى عجد مغ أساتحة الجامعات الدػدانية فى تخرز التخبية الخاصة وعمع
الشفذ لتحكيع مجى مشاسبة الكمسات والرػر الستزسشة فى االختبار ووضػحيا لعيشة الجراسة وشسػليا لجسيع جػانب
الشصق ألصػات الحخوف وتع اعتساد مالحطات السحكسيغ وارائيع وأجخاء التعجيالت السقتخحة.
الردق التالزمي-:
تػصمت الباحثة إلى دالالت الرجق التالزمي لالختبار مع اختبار العسايخة (( 1994
لتذخيز اضصخابات نصق األصػات الكالمية لجى األشفال السعػقيغ سسعياً .وذلظ بعج تصبيق االختباريغ عمى عيشة
استصالعية (12شفل لجييع إعاقة سسعية متػسصة مغ خارج عيشة الجراسة ) وقج بمغ معامل االرتباط بيشيسا))0,816
ثبات االختبار-:
لحداب معامل ثبات االختبار قامت الباحثة بتصبيقو عمى العيشة االستصالعية ثع اعادة تصبيقو بعج اسبػعيغ عمى
نفذ العيشة وتع استخخاج معامل الثبات وقج بمغ ( )0285وبحلظ أصبح االختبار
صادق وثابت وقابل لمتصبيق عمى عيشة الجراسة.
 -2البرنامج التدريبى ( إعداد الباحثة)-:
تخى الباحثة أن السذكمة األساسية لمسعاق سسعياً ىي مذكمة تػاصل ،حيث أن

ضعف الدسع يحجث اضصخابات

كثيخة في الشصق كالححف واإلبجال واإلضافة ،ويربح كالميع غيخ إيقاعي ،وتبقى مفخداتيع بجون التجريب الدسعي
ضئيمة ،وجسميع فقيخة وغيخ دقيقة مغ ناحية نحػية إضافة إلى مذكالت الرػت واإليقاع ،كل ذلظ يؤكج أىسية
االستثارة الدسعية والتجريب الدسعي مشح وقت مبكخ ،والتجريب المفطي مغ خالل الحػار والسحادثة لألمػر العامة.
اضافة الى ان الكثيخ مغ دراسات الباحثيغ واألدبيات التي وردت عغ ضعف الدسع وتأثيخه عمى الشصق اكجت أن
ىشاك حاجة إلى تجريب ضعاف الدسع عمى الشصق الرحيح ،وإعجاد بخامج تتزسغ تعميسيع كيفية إخخاج الحخوف
وتذكيميا برػرة صحيحة مسا يداعجىع عمى الشصق والكالم واستخجام األلفاظ برػرة صحيحة تداعجىع عمى
التػاصل والتفاعل مع اآلخخيغ .وقج دفع ذلظ الباحثة إلعجاد البخنامج التجريبى السدتخجم فى ىحه الجراسة لتخفيف حجة
اضصخاب الشصق لجى عيشة الجراسة.
إعداد البرنامج :تع تحجيج واختيار محتػى البخنامج السقتخح وتحجيج اليجف العام واألىجاف الخاصة عمى ضػء:
 .1االشالع عمى أدبيات ضعف الدسع وخرائز ضعاف الدسع وأثخ ضعف الدسع عمى الشصق والكالم مسا تػفخ
في عجد مغ السخاجع.
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 .2االشالع عمى عجد مغ الجراسات الدابقة التي تشاولت ضعف الدسع واضصخابات الشصق وترسيع بخامج لعالج
اضصخابات الشصق وبخامج التأىيل المفطي لمسعاقيغ سسعياً.
 .3الخبخة العسمية لمباحثة مغ خالل عسميا في عجد مغ معاىج ضعاف الدسع ومعاىج التخبية الخاصة بالدػدان،
وتعامميا السباشخ مع فئات ضعف الدسع ذوى اضصخابات الشصق.
 .4الديارات السيجانية لبعس معاىج ضعاف الدسع داخل وخارج الدػدان.
 .5آراء السحكسيغ مغ أساتحة الجامعات مغ السختريغ في مجال التخبية الخاصة وعمع الشفذ .
وفي ضػء ذلظ تع إعجاد البخنامج التجريبى السقتخح.
أهداف البرنامج -:
الهدف الرئيدي -:تخفيف حجة اضصخاب الشصق لألشفال ضعاف الدسع (عيشة الجراسة) .
وتشجرج تحتو أىجاف فخعية تتسثل في اآلتي:
 ..1تعميع الصفل نصق الحخوف العخبية برػرة صحيحة لديادة قجرتو عمى التػاصل المغػي بديادة ذخيختو المغػية
وتشسية قجرتو عمى التعبيخ مغ خالل الكالم.
 .2تشسية قجرة الصفل عمى إدراك األشياء مغ حػلو وتدسيتيا والتعخف عمى مجلػالتيا (تدسية أفخاد األسخة ،األشياء في
البيت والسجرسة ،معخفة األلػان وتدسيتيا).
 .3تشسية انتباه الصفل لألصػات واستجابتو ليا ،وتشسية ونسػ ميارة االستساع والتسييد الدسعي والحاكخة الدسعية.
تدتخجم الباحثة استخاتيجيات أساسية تزسغ نجاح البخنامج تتمخز في اآلتي:
 .1االنتقال التجريجي "خصػة فخصػة" مغ السيارات البديصة إلى السعقجة.
 .2التكخار السدتسخ ،مع مخاعاة أال يكػن التكخار مسالً.
 .3نسحجة األداء الرحيح لمصفل وتجريبو عميو.
التدريبات الستزسشة في البرنامج:
.1التجريب التشفدي :تحكع الصفل في اليػاء الخارج مغ حيث كسيتو وقػتو.
 .2التسييد الدسعي :تجريب الصفل عمى التسييد بيغ األصػات السػجػدة حػلو في البيئة.
 .3التجريب الدسعي :تشسية وتجريب القجرة الدسعية ،االستجابة لمرػت ،تحجيج مرجر الرػت ،شعػر الصفل بػجػد
الرػت.
.4التجريب الشصقي :تجريبات أعزاء الشصق ،التجريب عمى إخخاج األصػات ،تقميج األصػات السألػفة.
 .5التجريب عمى نصق الحخوف :مقخونة بالرػرة والكمسة.
 .6التجريب عمى نصق الكمسات.
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ووضعت الباحثة بعس األسذ التي يجب مخاعاتيا وىي:
 .1تػفيخ الفخص الكافية لترسيع االستجابات الستعمسة ونقل أثخ التجريب مغ الػضع التجريبي إلى األوضاع األخخى
(السػاقف التػاصمية السختمفة).
 .2استخجام التعديد اإليجابي وفق ججاول فعالة ،ومكافئة الصفل عشج الشصق الرحيح ،وتعديد الصخق األكثخ فعالية
في التكخار.
 .3تييئة الطخوف الالزمة لشجاح الصفل وذلظ باالىتسام بتعميسو األصػات والكمسات والجسل األكثخ أىسية لو ،واألكبخ
تأثي اًخ لشجاحو في تعمع الكالم والتػاصل.
 .4االىتسام بتصػيخ األصػات والكمسات والجسل التي يحتاجيا الصفل الستخجاميا بذكل مدتسخ ومتكخر.
 .5الحخص عمى أال يكػن ىشاك ضػضاء حتى ال يحجث تذػير لدساع الصفل لألصػات.
األدوات السدتخدمة في البرنامج -:مجدسات ،مجسػعات ضسشية (أدوات مغ البيئة ،حيػانات ،مػاصالت ،وضائف،
أثاث ،خزخوات ،فػاكو) ،كتب مرػرة ،مكعبات ،كخوت ألػان ،كخاسات رسع ،كخات ،جياز تدجيل ،كخوت الحخوف
األبججية ، ،قراصات ورقية ،شسع ،البتػب ،مخايا ( 70 × 100سع) ،خافس لدان.
الخطة الزمشية للبرنامج  -:مجة البخنامج شيخان ونرف ،يتع تشفيح البخنامج في شكل جمدات فخدية بػاقع ثالث
جمدات في األسبػع بسعجل ( )30جمدة لكل شفل خالل البخنامج ،ومجة الجمدة ( 45دقيقة) يػم بعج يػم لكل شفل،
وتقدع كل جمدة كسا يمي:
 10 -1دقائق :تييئة لمجمدة ،تساريغ تشفذ وتجريب أعزاء الشصق الصفل.
 25 -2دقيقة :تجريب نصقى (حدب الرػت السدتيجف فى الجمدة).
 10 -3دقائق :لعب ىادف مع الصفل ،تحكيخ بالكمسات الدابقة ،تحفيد لمجمدة القادمة.
تعصى الكمسات الستزسشة في ىحا البخنامج في شكل مفاىيع أثشاء الجمدة.
تع تحجيج الكمسات الستزسشة في ىحا البخنامج بعج اشالع الباحثة عمى مخاحل ومتصمبات الشسػ المغػي الدميع
واستصالع مجسػعة مغ أولياء األمػر ومعمسي ضعاف الدسع عغ الكمسات التي يحتاجيا ىؤالء األشفال في ىحه
الدغ ،وجاء تحجيج كمسات عجيجة قدستيا الباحثة في مجسػعات.
تع عخض البخنامج بسحتػاه واألدوات السدتخجمة والخصة الدمشية في صػرتو األولية عمى
السحكسيغ

الخبخاء

مغ أساتحة الجامعات فى تخرز التخبية الخاصة وعمع الشفذ إلبجاء آرائيع حػل البخنامج ومجى

وبشاء عمى أراء السحكسيغ تع ححف بعس السفخدات وتعجيل بعزيا وإضافة
صالحيتو في تحقيق أىجاف الجراسة،
ً
مفخدات أخخى .بعج اعتساد آراء السحكسيغ وإجخاء التعجيالت السصمػبة تع اعجاد البخنامج برػرتو الشيائية وأصبح
صالحا لمتصبيق مع أف اخد العيشة.
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لتشفيح البخنامج راعت الباحثة ما يمي:
 -1تحجيج اليجف العام واألىجاف الخاصة لكل جمدة.
 -2خمق عالقات ودية مع الصفل لزسان أن يدػد جػ مغ اإللفة يذجع الصفل عمى تشفيح الجمدة.
 -3تكخار السيارات التجريبية ليشجح الصفل في اكتدابيا.
 -4مخاعاة أن يتع التجريب خصػة خصػة ،باالنتقال مغ الديل إلى الرعب ،ومغ ما ىػ مألػف إلى غيخ
السألػف.
 -5عجم االنتقال إلى ميارة أخخى حتى يجيج الصفل السيارة التي تع التجريب عمييا.
 -6استخجام الشسحجة والتقميج (تقػم الباحثة بالشصق الرحيح أمام السخآة ويخى الصفل ذلظ ثع يقػم بالتقميج) ،يتع
التكخار ومداعجة الصفل لمػصػل إلى الشصق الرحيح.
 -7استخجام التعديد (مادي ومعشػي) ،لتذجيع الصفل عمى تكخار وتثبيت االستجابة الرحيحة (الشصق
الرحيح).
 -8إجخاءات تصبيق البخنامج كاآلتي:
 -1تصبيق اختبار الشصق عمى عيشة الجراسة لتحجيج مػضع ونػع اضصخابات الشصق لجى الصفل.
 -2ترسيع الجمدات التجريبية لألشفال بحيث تع تقديع مجة الجمدة إلى  10دقائق لتجريبات التشفذ وأعزاء
الشصق 25 ،دقيقة تجريب نصق 10 ،دقائق تغحية راجعة وتقييع لمجمدة وتحجيج الػاجب السشدلى.
 -3تع تحجيج ىجف عام لمجمدة وأىجاف خاصة وتحجيج الػسائل السدتخجمة في الجمدة والشذاط ،ثع التعديد
السدتخجم وتقييع الجمدة.
التدريب على الشطق -:يتع بتجريبات مختمفة سسعية وبرخية ولسدية ، ،مثالً ،التجريب عمى نصق /ر /يتع بتحجيج
الرفة السسيدة لمرػت و تحجيج شخيقة إخخاجو ثع تجريبات الشصق.
 )1تدريبات سسعية :
 -1تصمب الباحثة مغ الصفل االستساع إلى صػت /ر /معدوالً وبتخكيد ليحاول أن يقمجه بصخيقة صحيحة.
 -2تصخح عمى الصفل مجسػعة مغ الكمسات يحتػي بعزيا عمى صػت /ر /وتصمب مشو رفع يجه عشج سساع
الكمسة التي يػجج بيا صػت /ر /كشػع مغ التجريب عمى التسييد الدسعي.
 -3تجريب الصفل عمى االستساع الحاتي وذلظ بتجريبو عمى نصق الرػت الرحيح واالستساع لشفدو ومحاولة
التسييد بيغ الرػت الخاشئ والرحيح.
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 -4إذا فذل الصفل في نصق صػت /ر /معدوالً تقػم الباحثة بتجريبو عمى نصق الرػت بالحخكات الرغيخة
والصػيمة وذلظ بأن تشصقو أمام الصفل مخات عجيجة ،وتصمب مشو محاولة إعادة نصقو صحيحاً حتى يشجح في
ذلظ.
 -5إذا نجح الصفل في نصق صػت /ر /معدوالً تصمب مشو الباحثة نصقو في مقاشع ،وإذا لع يدتصع الصفل نصق
بعزيا تقػم الباحثة بشصقيا وتصمب مغ الصفل تكخار ذلظ حتى يشجح.
تدريبات بررية :
 -1تصمب الباحثة مغ الصفل مالحطة حخكة لدانيا عشج نصق صػت /ر /وتدتخجم السخآة في ذلظ.
 -2تأخح الباحثة قراصة مغ الػرق وتزعيا أمام فسيا وتشصق صػت /ر /وتصمب مغ الصفل مالحطة أن
القراصة تتحخك تبعاً لتحبحب المدان.
 -3تحخك إصبعيا الدبابة إلى أسفل وأعمى في حخكة تخددية سخيعة ليجرك الصفل ما يقػم بو المدان داخل
الفع.
تدريبات لسدية:
 -1تصمب الباحثة مغ الصفل أن يزع يجه عمى الحشجخة والذعػر بالحبحبة التي يحجثيا صػت /ر./
 -2تدتخجم خافس المدان في تحخيظ لدان الصفل لتػضح لو كيف يقػم المدان بحلظ ،ولكي يجرك الصفل أيزاً
الفخق بيشو وبيغ حخكة المدان أثشاء نصق صػت /ل./
تطبيقات للتدريب على الشطق-:
 -1التجريب عمى نصق صػت /ر /بالحخكات الرغيخةَ :ر ِر ر
ري رو
 -2التجريب عمى نصق صػت /ر /بالحخكات الصػيمة :ار
 -3التجريب عمى نصق صػت /ر /في مقاشع ال معشى ليا :رت – رك – قخ – نخ.
 -4التجريب عمى نصق صػت /ر /في كمسات ذات مقصع واحج ومقصعيغ وثالثة مقاشع:
أ-

حخ – رأس – رز – بخد

ب -شابػر – رجل – يخسع – شعخ – شك اًخ.
ت -دائخة – مخبع – ورقة – سبػرة.
 -5التجريب عمى نصق صػت /ر /مغ خالل تكخار الكمسة:
 -6التجريب عمى نصق صػت /ر /ضسغ كمسات في جسل :مخبع أحسخ صغيخ /رأس مجور كبيخ.
 -7التجريب عمى نصق صػت /ر /في كمسات بقخاءة قرة قريخة ( سافخت مخيع إلى القاىخة واشتخت عخوسة
كبيخة وفخحت).
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أثشاء التجريب راعت الباحثة التحجث برػت وبصخيقة شبيعية وأن تكػن السدافة بيشيا وبيغ الصفل معقػلة ( )2قجم
والتأكج مغ أن الصفل يزع الدساعة - .إعصاء الصفل بعس األنذصة الستعمقة بالحخف الحى تع تجريبو عمى نصقو فى
الجمدة  .مثال معخفة الحخف الشاقز فى الكمسة التى تسثميا الرػرة ثع نصقو وكتابتو واليجف مغ ذلظ التأكج مغ
مجى معخفة الصفل لمحخف وتسييده ونصقو برػرة صحيحة وكتابتو.

م .....كب

ر

قم...................

سبو ..........ة

إجراءات الدراسة السيدانية:
تسييجاً لتصبيق األدوات عمى العيشة األساسية لمبحث ،قامت الباحثة بعجة خصػات عمى الشحػ التالي:
أوال :قامت الباحثة بديارات ميجانية متكخرة لسعيج االمل وكان الغخض مغ ىحه الديارات اآلتي:
 -1الحرػل عمى إحرائية التالميح والتمسيحات ضعاف الدسع(.ضعف سسعى متػسط) .
 -2الحرػل عمى معمػمات أولية حػل التالميح باالشالع عمى السمفات.
 -3تكخار الديارة لخمق عالقات مع أسخة السعيج واألشفال .قبل بجء تصبيق البخنامج.
 -4اشمعت الباحثة عمى ممفات األشفال وذلظ لتتسكغ مغ اختيار عيشة الجراسة مسغ ىع في الفئة العسخية (-6
 )8سشػات وندبة ذكاء عادية ( ،)110-90ولجييع إعاقة سسعية متػسصة ( )55-40ديدبل .وأمياتيع
ذوات سسع عادى وليذ لجييع اخػة معاقيغ سسعياً.
-5

تحجيج عيشة الجراسة برػرة قرجية ( )8اشفال( 4ذكػر و  4اناث).
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حجدت الباحثة اثشيغ مغ معمسات السعيج كسداعجات في تصبيق البخنامج التجريبى.

-6

 -7تع تحجيج غخفة لتشفيح جمدات البخنامج التجريبى (مكتب صغيخ تع تييئتو مغ قبل الباحثة والسعمسات)
وتختيب األدوات ووضع كل ما تحتاجو الباحثة لتشفيح البخنامج التجريبى.
 -8تصبيق اختبار الشصق عمى عيشة الجراسة.
 -9تشفيح البخنامج التجريبى السقتخح.
-10إجخاء القياس البعجي الختبار الشصق.
أساليب السعالجة اإلحرائية للبيانات-:
قامت الباحثة بتحميل بيانات بحثيا بػاسصة الحاسب اآللي وباستخجام بخنامج الحدم اإلحرائية لمعمػم
االجتساعية ( )SPSS( )Statistical Packages for Social Sciencesحيث تست معالجة البيانات باألساليب
اإلحرائية التالية:
 -1اختبار (ت) ()T. Test

لسعخفة داللة الفخوق بيغ متػسصات درجات عيشة الجراسة عمى اختبار

اضصخابات الشصق قبل وبعج تصبيق البخنامج.
 -2اختبار (ت) ( ) T. Testلسعخفة داللة الفخوق بيغ متػسصات درجات عيشة الجراسة الحكػر واالناث عمى
اختبار الشصق بعج تصبيق البخنامج.
 -3معادلة الفا كخونباخ لحداب ثبات االختبار.
نتائج الدراسة :في ضػء مذكمة الجراسة وأىجافيا واإلشار الشطخي الحي قامت عميو والجراسات الدابقة التي
اشمعت عمييا الباحثة واألساليب اإلحرائية السشاسبة تع عخض نتائج الجراسة وتفديخىا في ىحا الجدء.
الفرضية األولي :التي تشز عمي وجػد فاعمية لمبخنامج التجريبي في تخفيف اضصخاب الشصق لجى عيشة الجراسة.
تع حداب الستػسصات واالنحخافات السعيارية لجرجات أفخاد العيشة في القياس القبمي والقياس البعجي إلختبار
إضصخابات الشصق ويتزح ذلظ الججول التالي:
ججول ()2
الستػسصات واالنحخافات السعيارية لجرجات التصبيق القبمي والبعجي الختبار اضصخابات الشصق
الستغير
اضصخابات الشصق

القياس البعدي

القياس القبلي
الستهسط

االنحراف السعياري

الستهسط

االنحراف السعياري

6.62

1.06

4.87

0.834

12.00

0.75

8.62

0.74
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مغ الججول أعاله يتزح انخفاض متػسصات درجات اضصخابات الشصق لجى عيشة الجراسة في التصبيق البعجي
عغ متػسصات درجاتيع في التصبيق القبمي ،مسا يذيخ إلى وجػد فاعمية لمبخنامج التجريبي في تخفيف اضصخابات
الشصق لجييع.
الفرضية الثانية التي تشز عمى وجػد فخوق في مدتػى اضصخابات الشصق لجى عيشة الجراسة قبل وبعج تصبيق
البخنامج.وقج اتزحت صحة ىحا الفخض ايزا مغ الججول اعاله حيث ضيخت فخوق ذات داللة احرائية فى متػسط
درجات عيشة الجراسة عمى اختبار الشصق لرالح التصبيق البعجي.
وتذيخ ىحه الشتائج إلي فعالية البخنامج التجريبي في تخفيف حجة اضصخابات الشصق لعيشة الجراسة وتحديغ تػاصميع
واستخجاميع لمتعبيخ المفطى ويذيخ ذلظ إلي أن البخنامج كان مشاسبا مع أفخاد العيشة فقج راعت الباحثة في إعجاد
البخنامج استخجام كمسات مشاسبة وقخنيا برػر ومجدسات ممػنة وجحابة واستخجام بصاقات الحخوف السمػنة وذالظ
بغخض جحب انتباه االشفال وإثارتيع وتذػيقيع  ،باإلضافة إلي استخجام العجيج مغ األنذصة والتغحية الخاجعة والتقػيع
السدتسخ .باإلضافة إلي استخجام نصق السقاشع الرػتية وذلظ لتدييل عسمية الشصق والتخكيد عمي صػت الحخف في
مػاضع الكمسة (أوليا – وسصيا  -أخخىا) وقج قامت الباحثة بتجريب االشفال عمي الحخوف التي بيا اضصخابات
نصق مغ خالل البخنامج التجريبى وتقػيع ومخاجعة أداء الصفل كل ذلظ أدي إلي فعالية البخنامج التجريبي .وتتفق ىحه
الشتيجة مع دراسة وتتفق ىحه الشتيجة مع دراسة زىخة فتح الخحسغ ( )2018ودراسة عايجة دمحم( )2011ودراسة دمحم
زايج( )2011ودراسة امانى عبج الدالم (.)2005
الفرضية الثالثة التي تشص علي :تػجج فخوق دالة إحرائيا في مدتػى تخفيف اضصخابات الشصق بيغ الحكػر
واإلناث بعج تصبيق البخنامج.
جدول رقم ( )3يػضح الفخوق فى تخفيف اضصخاب الشصق لجى عيشة الجراسة الحكػر واالناث.
الستغيخ
اضصخابات الشصق

الػسط

االنحخاف

الشػع

الحدابي

السعياري

ذكخ

7.8

1.053

أنثى

1.6

.44662

قيسة (ت)

القيسة

مدتػى الجاللة

السعشػية
52.623

0.00

دالة

إحرائياً

لرالح اإلناث

وبالخجػع إلي نتائج التحميل اإلحرائي ليحه الفخضية يتبيغ مغ الججول أعاله إن قيسة (ت) ىي ( )52.623بقيسة
معشػية ( )0.00وىي اقل مغ القيسة االحتسالية ( )0.05ىحا يعشي انو تػجج فخوق ذات داللة إحرائية لجى أفخاد
عيشة الجراسة تعدى لستغيخ الشػع وذلظ لرالح االناث .وقج يعدى ىحا لقخب االناث مغ األميات ومذاركتيغ الحجيث
باستسخار ومداعجتيغ فى أعسال السشدل ومخافقتيغ فتقػم األم بتػجيو البشت وتذجيعيا والحجيث معيا فتكػن ليا فخصة
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لمتحجث واستخجام التعبيخ المفطى وتحديغ نصقيا وتػاصميا برػرة عامة اما االشفال الحكػر فغالبا يقزػن معطع
وقتيع بالمعب ويذغميع ذلظ مغ الفخص الكثيخة فى استخجام الكالم والتحجث.وتتفق ىحه الشتيجة مع دراسة امانى عبج
الدالم ( )2005بيشسا تختمف مع دراسة دمحم زايج ( )2011حيث لع تطيخ فخوقات تعدى لمشػع فييا.
نتائج الدراسة:
لقج أسفخت الجراسة عغ الشتائج التالية:
 .1وجػد فاعمية لمبخنامج التجريبي في تخفيف اضصخابات الشصق لجى عيشة الجراسة.
.2وجػد فخوق ذات داللة إحرائية فى مدتػى اضصخابات الشصق لجى عيشة الجراسة قبل وبعج تصبيق البخنامج
التجريبى لرالح التصبيق البعجي.
 .3وجػد فخوق ذات داللة احرايئة فى تخفيف اضصخابات الشصق لجى عيشة الجراسة تعدى لمشػع وذلظ لرالح
االناث.
التهصيات -:تبعا لسا تػصمت إليو الجراسة مغ نتائج تػصى الباحثة باآلتي-:
 ضخورة االىتسام باألشفال ضعاف الدسع واستغالل البقايا الدسعية لجييع وتعميسيع وتجريبيع. تزسيغ بخامج التأىيل المفطي وتشسية السيارات الدسعية في بخامج مؤسدات تعميع ضعاف الدسع. ضخورة إقامة الجورات التجريبية وورش العسل لمعامميغ مع األشفال سسعياً (معمسيغ وأولياء أمػر) في مجال ضعفالدسع عسػماً وبخامج الشصق برفة خاصة.
 أىسية وجػد أخرائي نصق بسجارس ومعاىج ضعاف الدسع. تييئة بيئة السشدل والسجرسة لتحفيد الصفل ضعيف الدسع عمى الشصق الرحيح والتػاصل المفطى. االىتسام ببخامج التػعية السجتسعية في مجال ضعف الدسع وبخامج الشصق وتخريز بخامج إعالمية تيتع بيحاالجانب.
 ضخورة إدخال مادة التخبية الخاصة ضسغ مقخرات التعميع العام والعالي لزسان تأىيل كػادر في مجال تأىيلوتجريب السعاقيغ عسػماً وتأىيل ضعاف الدسع برفة خاصة.
السقترحات:
 .1تصبيق البخنامج التجريبى عمى فئات الزعف الدسعي االخخى .
 .2تصبيق البخنامج التجريبى عمى ذوى اضصخابات نصق مغ فئات اعاقة أخخى .
-3اجخاء دراسات عغ اثخ التجخل السبكخ فى تخفيف حجة اضصخاب الشصق.
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