
 

 
  
 

 

 

  دادإـع

إـشراف
 ةــــة النفسيــــاذ الصحـــــأست

 وعية للدراسات العليا والبحوثوكيل كلية الرتبية الن
 

 أستاذ مساعد الصحة النفسية
جامعة بنها  –كلية الرتبية 

 مـدرس الصـحـة النـفـسية
 جامعة بنها  –كلية الرتبية 

 ثــة بالباحـــاخلاص رسالة الدكتوراهن ــق مــث مشتــحب
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  دادإـع

إـشراف

 أستـــــاذ الصحــــة النفسيــــة
 وكيل كلية الرتبية النوعية للدراسات العليا والبحوث

 
 أستاذ مساعد الصحة النفسية

جامعة بنها  –كلية الرتبية 
 مـدرس الصـحـة النـفـسية

 جامعة بنها  –كلية الرتبية 

(Crawford, 2007, 16)
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(Hamaguch, 2001, 173)

(Geers & Muog, 1989, 69)

(Ademokoya, 2006, 19 – 28)

(Yohinga, 1996, 97 – 143)
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 األهمية النظرية: -أ
 

 

 األهمية التطبيقية: -ب
 

 

 Language Skills
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 Hard of Hearing

 Program of activities
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 ( مفهوم األنشطة:1)
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 دور األنشطة يف تنمية املهارات اللغوية لضعاف السمع: 
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 تعريف املهارات اللغوية:

ListeningSpeakingReading

Writing

 :Listening Skill) أ ( مهارة االستماع 
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 :Speaking Skill)ب( مهارة التحدث 



  صاحل الشعراوي، أ/ العربي مرسي/ د، مصطفى مظلومد/  ،حسن الفنجريأ.د/ 

344
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 :Reading Skillمهارة القراءة  ) ج (
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Hamaguchi, 2001, 173

Crawford, 2007

Estabrooks, 1997

Paul & Quigley, 1990
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 ضعاف السمع:
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 أساليب التواصل مع ضعاف السمع:

 Speech training

 Auditory training

 Awareness of sounds

 Localization of sounds

 Discrimination of sounds

 Reorganization of sounds

 

Speech ReadingLip reading
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 أثر ضعف السمع على القدرات الكالمية واللغوية:

 :دور الربامج يف تنمية املهارات اللغوية لدى ضعاف السمع
Hiller, et al., (1998)
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Cladron, Rosmary (2000)

(Fung, 2005)
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(Dornan & Dimity, 2007)

 

 

(Patsch & Louise, 2008)
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اسة: أواًل: منهج الدر

ثانيًا: عينـة الدراسـة:   

ثالثًا: أدوات الدراسة: 
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 [ مقياس المهارات اللغوية لضعاف السمع. )من إعداد الباحث(1]

 الدراسة االستطالعية:
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الثبات( -اخلصائص السيكومرتية )الصدق
دقــــــــــــالص

 معامل االرتباط املفردات والبعد معامل االرتباط املفردات والبعد
 البعد الثالث: مهارة القراءة البعد األول: مهارة االستماع

1 526.0**
 16 520.0**

 

. 524..**
 1. 5204.**

 

. 526.0**
 1. 5200.**

 

4 52456**
 10 5204.**

 

0 5244.**
 .5 5205.**

 

6 52...*
 .1 526..**

 

. 52.04**
 .. 5200.**

 

 --- البعد الثاني: مهارة التحدث
. 5201.**

 -- -- 

0 52616**
 -- -- 

15 52..5**
 -- -- 

11 52450**
 -- -- 

1. 52656**
 -- -- 

1. 52010**
 -- -- 

14 52406**
 -- -- 

10 52..0**
 -- -- 

 (0.0.ردات دالة عند مستوى )** مف
 (0.0.* مفردات دالة عند مستوى )
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 صدق أبعاد المقياس بطريقة االتساق الداخلي – 2-ج 

 معامل االرتباط البعد
**.5245 البعد األول: االستماع

 

**52.55 البعد الثانى  التحدث
 

**0..52 البعد الثالث: القراءة
 

Spearman Guttman

SSPS
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 معامل الثبات جلتمان معامل الثبات لسبريمان براون معامل االرتباط العدد املفردات
 11 اجلزء األول

52655 52.05 52..0 
 11 اجلزء الثانى

 من إعداد الباحث(:[  برنامج األنشطة ).]

 أسس بناء البرنامج: -1

  

  

 

 

  

 

 

 مصادر إعداد البرنامج: -2
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Eubanks, Paulla

GioiaSalon, D

Hutten, Kerttur

 أهداف البرنامج: -3

 

 أهمية البرنامج: -4

 خصائص الفئة المستهدفة: -5

  

  

  

  

  

  

 واألنشطة المستخدمة فى البرنامج : الفنيات -6
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( األنشطة  افنيةط    1)

( األنشة  افقصصة  2)

( األنشطة  افوسيطةقة    3)

( األنشة  افرياضة  4)

( األنشة  افوسطرية  اافمويةيةط    5)
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الحدود االجرائية للبرنامج -8
 

 

 

 

 

 

 العرض على المحكمين : -9

  

  

 الدراسة االستطالعية للبرنامج : -11
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 : البرنامج جلسات -11

 

 

 

 

رقم 
األدوات  حمتوى اجللسة األنشطة الفنيات املستخدمة عنوان اجللسة اجللسة

 والوسائل
 التقويم

افتتاحية  1
 وتعارف

ــز،   ــاة، التعزيــ احملاكــ
الرتحيب باألطفـال ورـرأ أهـداف      النمذجة، الواجبات

 الربنامج وحثهم على التعاون
  كروت

التدريب على  .
 االستماع

ــة، احمل ــاة، النمذجـ اكـ
 موسيقي التعزيز، الواجبات

االستماع لألغنية مع العـزف علـى   
األورج علـــــى أن يـــــتم التكـــــرار 

 وتقديم التغذية الراجعة

CD  ،ــوتر كمبي
 األورج، بطاقات

تـــذكر أصـــوات: أ ب 
 ك ث ج

االستماع  .
 لألصوات ونطقها

ــاة،   ــة، احملاكـ النمذجـ
 قصصي التعزيز، الواجبات

، سرد للقصة مع تشكيل الصلصـال 
وإعادة التكـرار وتقـديم التغذيـة    

 الراجعة

صلصـــال طـــ ، 
 كروت مصورة

أطلــب مــنهم تكــرار 
 سرد القصة

4 
التدريب على 
االستماع 
 للكلمات

ــة  ــة، التغذيــ النمذجــ
ــز،  الراجعــــة، التعزيــ

 الواجبات
 فين

كتابة كلمات يف لوحة كل طفل مـع  
الرسم هلا، ويرفـع لوحتـع عنـدما    

 يسمع الكلمة

ــاء،   ــواأ بيضـ ألـ
ات، أقـالم  بطاق

 فلوماسرت

االستماع إىل كلمات 
 ونطقها

0 
التدريب على 
االستماع 
 للكلمات

ــة، التقليـــد،   النمذجـ
 التعزيز، الواجبات

 رياضي

جلوس األطفال يف دائرة مع تبـادل  
األماكن مع نطق كل طفـل باهـع،   
ثم يغمـ  عينـع ويتعـرف ءمـالءه     

 عليع

CD  مســــــــجل
ــع األهــاء،   علي

 بطاقات

ــر   ــنهم ذكـ ــب مـ أطلـ
 اء ءمالءهمأه
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رقم 
األدوات  حمتوى اجللسة األنشطة الفنيات املستخدمة عنوان اجللسة اجللسة

 التقويم والوسائل

6 

التدريب على 
االستماع 

والتمييز بني 
 األصوات

التقليــــد، احملاكــــاة،   
ــة  ــة، التغذيــ النمذجــ

 موسيقي الراجعة، الواجبات

االســـتماع اجليـــد للنشـــيد مـــن    
ــى األورج،   الباحــث ثــم العــزف عل

 وترديد األطفال مع التصحيح

األورج، ورق 
قــــالب، أقــــالم 

 فلوماسرت

أطلــب مــنهم إعــادة  
 دغناء النشي

التمييز بني  .
 األصوات

التقليــــد، احملاكــــاة،   
ــة  الواجبــــات، التغذيــ

 فين الراجعة

التدريب علـى هـاع األصـوات مـع     
ربــم مــا يســمعوه بصــور ملونــة،     
ــ  مــا      ــم بع ــة لرس ــاء فرص وإعط

 هعوه

CD  مســــــــجل
ــع الكلمــات،  علي
 كروت، جمسمات

أطلــب مــنهم تقليــد 
 بع  األصوات

. 
التمييز السمعي 
بني الكلمات 

 وعةاملسم

التقليــــد، احملاكــــاة،   
التغذيـــــة الراجعـــــة، 

 موسيقي الواجبات

غناء النشـيد مـن الباحـث علـى أن     
يردد األطفال والعزف علـى األورج  
مـــع التكـــرار، وتقـــديم التغذيـــة 

 الراجعة كلما تطلب األمر

األورج، 
بطاقات، أقـالم  

 ألوان

أطلــب مــنهم إعــادة  
 غناء النشيد

التمييز بني  0
 األصوات

ــد، ا لنمذجـــة، التقليـ
موسيقي  احملاكاة، الواجبات

 فين

ــارة   ــيد  رــ ــتماع إىل النشــ االســ
املـــرور، مـــع عـــزف األورج ويـــردد 
األطفال عـدة مـرات مـع إعطـائهم     

 فرصة رسم ا رارة

األورج، ألــــوان، 
 كراسات رسم

أطلــب مــنهم إعــادة  
 غناء النشيد

متييز اجلمل  15
 املسموعة

ــاة،   ــة، احملاكـ النمذجـ
 التعزيز

موسيقي 
 فين

ناء النشيد على أن يردد األطفال غ
 العزف على األورج مع رسم السوق

األورج، ألــــوان، 
 كراسة رسم

ــاء    ــنهم غن ــب م أطل
 النشيد

التحدث  11
 بالكلمات

ــز،   ــاة، التعزيــ احملاكــ
ألعاب  الواجبات

 لغوية

ــالث    ــال إىل ثـــ ــيم األطفـــ تقســـ
جمموعات واحلوار باألهاء، وكل 
طفل يـذكر اهـع وءميلـع، والـذي     

 رج من اللعبخيفق خي

CD  ــوتر كمبيــ
ــع   ــجل عليــ مســ
األهاء، كروت،  

 جمسمات

ــر   ــنهم ذكـ ــب مـ أطلـ
 أهاء ءمالئهم

التحدث  .1
 بالكلمات

لعــب األدوار، التقليــد، 
 متثيلي احملاكاة، التعزيز

ــرأة   ــيح املــ ــع األدوار وتوضــ توءيــ
الظاملة وذكاء امللك يف التعرف على 
ــة   ــة وعاقبــ ــل احلقيقيــ أم الطفــ

 الكذب

ء رفافيات، جهـا 
عرض رفافيات، 

 كروت

أسئلهم عـن عاقبـة   
 الكذب وذكاء امللك

حتدث الصوت  .1
 األخري

لعــب األدوار، التقليــد، 
 متثيلي احملاكاة، الواجبات

ــدس،    ــب، املهن ــل أدوار الطبي متثي
املزارع، النجـار، ثـم سـماهلم عـن     

 كل ءميل مثل دور من األدوار

رفافيات، جهـاء  
عرض رفافيات، 
 بطاقات للمهن

عـن دور كـل    سماهلم
ــة يف   ــاحب مهنــ صــ

 اجملتمع

 حتدث كلمات 14

لعــب األدوار، التقليــد، 
ــز،   ــاة، التعزيــ احملاكــ

 متثيلي الواجبات

متثيــل حــوار تليفــوني بــني االبــن  
ــى األب   ــان علــ ــع واالطمئنــ وأبيــ

 واألسرة

CD  ــوتر كمبيــ
ــع   ــجل عليــ مســ
ــوار،  احلـــــــــــــ
بطاقــــــــــــات،  

 تليفون

أطلــب مــنهم إعــادة  
 احلوار مرة أخرى
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رقم 
األدوات  حمتوى اجللسة األنشطة الفنيات املستخدمة عنوان اجللسة اجللسة

 التقويم والوسائل

10 
التحدث 

لكلمات ونطق با
 األصوات

ــة،   ــاة، النمذجـ احملاكـ
قصصي  التعزيز، الواجبات

 فين

روايــة القصــة بطريقــة ســهلة مــع  
إعادة سردها مـن جانـب األطفـال،    
وتشـــكيل الصلصـــال كمـــا يـــراه    

 األطفال

صلصـــال طـــ ، 
CD  ــع عليــــــــ

 القصة، بطاقات

أطلــب مــنهم إعــادة  
ــرة   ــة مـ ــرد القصـ سـ

 ثانية

تنمية الطالقة  16
 اللفظية

ــا ــة، احملاكـ ة، النمذجـ
 قصصي التعزيز، الواجبات

رواية قصة توضح أهميـة الـتفكري   
مع توضيح كيف جنت السمكة مـن  

 الصياد

رفافيات، جهـاء  
عرض رفافيات، 
ــة   ــوان، كراسـ ألـ

 رسم

الســمال عــن كيــف   
ــمكة   ــت الســـ ماتـــ

 الثالثة

تنمية الطالقة  .1
 اللفظية

ــة،   ــاة، النمذجـ احملاكـ
ــة  ــز، التغذيـــ التعزيـــ

 قصصي الراجعة، الواجبات

ــرف أ ــد     ــال تص ــيح لألطف توض
ــرة    ــع يف جزيـ ــد نفسـ ــدما وجـ عنـ

 منعزلة، فكيف يتصرف لنجو؟

رفافيات، جهـاء  
عرض رفافيات، 
أقــــالم ألــــوان، 

 كراسة رسم

أســئلهم عــن كيفيــة 
تصرف كل مـنهم يف  

 هذا املوقف

تنمية الطالقة  .1
 اللفظية

ــز،   ــاة، التعزيــ احملاكــ
التغذيـــــة الراجعـــــة، 

 قصصي الواجبات

ى الفقري وجناة صـاحب  التصدق عل
 املركب بسبب تصدقع

رفافيات، جهـاء  
عرض رفافيات، 
ــة   ــوان، كراسـ ألـ

 رسم

أســئلهم عــن ســبب   
جناة صاحب املركـب  

 من املوت غرقًا

تنمية القدرة  10
 اللفظية

لعـب األدوار، احملاكــاة،  
التعزيــــز، التقليــــد،  

 متثيلي الواجبات

حتديد أرخاص احلفلة، ثم توءيع 
ــال  ــى األطفـ ــراء   أدوار علـ ــع إجـ مـ

ــن    ــة م ــني أرــخاص احلفل احلــوار ب
 األطفال

بطاقـات، كــروت  
مصــورة، أقــالم   

 ألوان

أطلــب مــنهم تقليــد 
ــخاص  بعــــــ  أرــــ

 احلفلة

قراءة احلروف  5.
 اهلجائية

ــاة،   ــة، احملاكـ النمذجـ
التغذيـــــة الراجعـــــة، 

 الواجبات املنزلية
 فنية

تشـــكيل احلـــروف اهلجائيـــة عـــن 
طريـــق الصلصــــال، مـــع ربطهــــا   

مة، وتقــــديم بــــاحلروف اجملســــ
 التعزيز املناسب

صلصـــال طـــ ، 
لوحــة احلــروف، 
 حروف جمسمة

أطلــب مــنهم إعــادة  
 قراءة احلروف

قراءة احلروف  1.
 اهلجائية

ــاة،   ــة، احملاكـ النمذجـ
 فنية التعزيز، الواجبات 

تشكيل احلروف اهلجائية باأللوان 
مع قراءة الباحث هلا علـى أن يقـرأ   
األطفال مـع التكـرار وتعليـق علـى     

 ة مغناطيسيةلوح

لوحــة احلــروف، 
بطاقــات، لوحــة 

 وبرية

أطلــب مــنهم إعــادة  
 قراءة احلروف

قراءة احلروف  ..
 اهلجائية

ــاة،   ــة، احملاكـ النمذجـ
 التعزبز، الواجبات

 فين

التدريب علـى قـراءة احلـروف مـن     
خالل الصور اليت تبدأ بها، وتغيري 
ــة احلــروف    ــربات الصــوت، وكتاب ن

 وتلوينها

لوحــة احلــروف، 
، لوحــة بطاقــات
 وبرية

أطلــب مــنهم إعــادة  
 قراءة احلروف

قراءة احلروف  ..
 اهلجائية

ــاة،   ــة، احملاكـ النمذجـ
التغذيـــــة الراجعـــــة، 

 قصصي الواجبات

من خالل لوحة احلـروف اهلجائيـة   
قراءة احلـروف مـن كلمـات مكونـة     
ــات    ــراءة الكلمــ ــم قــ ــة ثــ للقصــ

 باستخدام لوحة احلروف

رفافيات، جهـاء  
عرض رفافيات، 

الم بطاقات، أقـ 
 فلوماسرت

ــنهم هجــاء   ــب م أطل
 كلمات القصة
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رقم 
األدوات  حمتوى اجللسة األنشطة الفنيات املستخدمة عنوان اجللسة اجللسة

 التقويم والوسائل

قراءة احلروف  4.
 اهلجائية

ــاة،   ــة، احملاكـ النمذجـ
التغذيـــــة الراجعـــــة، 

 فين الواجبات

عن طريق احلوض السمكي املصنوع 
من الورق املقوى يتم أخـذ احلـروف   

 من احلوض وقراءتها

ــة   ــروف هجائي ح
ــية،  مغناطيســــ
ورق مقوى، مـادة  
الصــقة، ســنارة  

 مغناطيسية

لــب مــنهم إعــادة  أط
 قراءة احلروف

 قراءة الكلمات 0.
ــاة،   ــة، احملاكـ النمذجـ

ألعاب  التعزيز، الواجبات
 لغوية

رســـم املنطـــاد والرجـــل اخلـــائف  
واقـــرتاأ كلمــــات صـــحيحة مــــن   
 األطفال لينجو الرجل من القرش

ورق مقــــــــــوى، 
الصــــق، صــــور، 

 خيوط

أطلــب مــنهم قــراءة 
 كلمات مشابهة

 قراءة اجلمل 6.
ــة، احمل ــاة، النمذجـ اكـ

التغذيـــــة الراجعـــــة، 
 الواجبات

رياضي 
 فين

رــكل قطــار مــن األطفــال واجلــري 
 بالتتابع ويقرأ األطفال الكلمات

منــوذج للقطــار، 
كراســــة رســــم، 

 ألوان

أطلب مـن كـل واحـد    
قـــراءة مـــل مـــع   

 التبادل

 قراءة اجلمل ..

ــز،   ــة، التعزيـ النمذجـ
التغذيـــــة الراجعـــــة، 

 رياضي الواجبات

قاطرتني توءيع األطفال على ركل 
ــرأ     ــا ق ــة، وكلم ــع مرتب ــل أمام وك
ــى    ــدحرج علـ ــري ويتـ ــع  ـ كلمتـ

 املرتبة مع التكرار

لوحــــــات بهــــــا 
كلمات، مراتـب،  

 صور كلمات

أطلــب مــنهم إعــادة  
 قراءة اجلمل

 قراءة اجلمل ..
ــب األدوار،  لعــــــــــــــــ
ــة  ــة، التغذيــ النمذجــ

 الراجعة، الواجبات
 متثيلي

ــع أداء    ــود مــ ــاة اجلنــ ــرأ حيــ رــ
والصعود احلركات الوقوف واجلري 
 مع القراءة يف كل خطوة

ــود،  ــور جنـــ صـــ
 كروت بها كلمات

أطلــب مــنهم قــراءة 
ــدريبات   ــات وت حرك

 اجلنود

 تقويم البرنامج : -12
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 Statistical methodاالساليب االحصائية 

Wilcoxon

Mann Whitney

متوسم  العدد اجملموعة  
 الرتب

جمموع 
 الرتب

 -مان
قيمة  ولكوكسون وتين

"Z" مستوى  الداللة
 الداللة

مهارة 
 االستماع

 65205 6250 15 ضابطة
0205 65205 .24.0 52555 

دالة عند 
 140205 14200 15 جتريبية 5251مستوى 

راة مها
 التحدث

 00 0205 15 ضابطة
دالة عند  52555 ..20. 00 4

 101 10215 15 جتريبية 5251مستوى 

مهارة  
 القراءة

 64 6245 15 ضابطة
دالة عند  52555 21.5. 64 0

 5251مستوى 
 146 14265 15 جتريبية
 100 10205 15 جتريبية
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متوسم  العدد التطبيق  
 الرتب

جمموع 
 الرتب

 -مان
 وتين

مستوى  الداللة "Zقيمة " ولكوكسون
 الداللة

مهارة 
 االستماع

 .. 2.5. 15 بعدى
 غري دالة 52166 0..12 .. ..

 ..1 1.2.5 15 تتبعى

مهاراة 
 التحدث

 116205 11260 15 بعدى
 غري دالة .52.6 52011 0.205 205..

 0.205 02.0 15 تتبعى

مهارة  
 القراءة

 1.0205 1.200 15 بعدى
 غري دالة .5250 12606 4205. 0205.

 4205. 240. 15 تتبعى
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