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 :ملخص الدراسة

 يوجففتتاالواجبتتاا المنيليتتة التتت  كالا مشتتعلتت   استتتفد ا الدراستتة الةاليتتة التعتتر 
 ,ومقارنتتة متتدو ةتتدوا متتذت المشتتكالا لتتدو الف تتتي  ,األطفتتال ال تتأل واألطفتتال لتتعا  الستتم 

ثتتر متريتتراا العمتتر و الةالتتة ا جتماعيتتة والولتت  المتتادي  والمستتتوو باإللتتا ة ىلتت  معر تتة  
ومستتوو ثتر متريتراا العمر  وكتذل  , عل  مشاكل الواجباا المنيليتة األمور  ولياءالدراس  لدو 

 اإلعاقتة ذوو مت   طفتالف  لتدو الةديثتة بتالطر  المعلمتاا درجة التقدأل لتدي األطفتال, وتيويتد
كسابف  ,درسةالم قبل ما مرةلة    السمعية  ثنتا  /اللرتة ثنتا   بطريقتة مبكتر تدخل نموذجا وا 
ستتتخدأل الستتم , كمتتا ا لتتعا  واألطفتتال ال تتأل األطفتتال لتتدو قاعتتة النشتتاط ىدارة لتنميتتة الثقا تتة

, (ىعتداد الباةتا)مقيتا  رلتاء  وليتاء األمتور األطفتال, قا مة  ةص مشكالا الواجب المنيلت 
عينتة  وليتاء ةيتا بلرتا , معلمتة ريتاا ا طفتال( 03)كما تكونا عينة الدراسة األساسية مت 
وتو تتلا نتتتا د الدراستتة ,  وليتتاء ا متتورمتت  ( 083)ا متتور األطفتتال ذوي اإلعاقتتة الستتمعية 

 لتتدو األطفتتالمشتتكالا الواجتتب المنيلتت   تت  مستتتوو ةتتدوا  كبيتترااختال تتا   وجتتود ىلتت  الةاليتتة
و الةالتة  ,والعمتر ,ولت  األمتر  نتو  والمتمثلتة  ت األمتور ألوليتاء بةسب المتريراا الشخ ية 

   منتتا  اختال تتا  ذو د لتتة ىة تتا ية  تت  , و والمستتتوو الدراستت  ,والولتت  المتتادي ,ا جتماعيتتة
والةالتة ال تتةية  درة الطفتلمستتوو قتمستتوو ةتدوا مشتكالا الواجتب المنيلت  و قتتا  لمتريتراا 

م  تأميل وتتدريب  امييدعل  تقديأل الدراسة  كداو   لوء النتا د  ج, واستمرارية تناول العال
المستتخدمة  ت  تربيتة وتعلتيأل وممارستاا التتدخل المبكتر  ,معلماا الرولة قبتل و ثنتاء الخدمتة

اتيجياا التتت  تعتمتتد بينمتتا تعتتان  ا ستتتر لييتتادة مستتتوو خبتتراتف  وت تتوراتف  المرتبطتتة ال تتأل 
 .عل  األنشطة الفنية ق ورا  والةا ؛ وتقديأل وت ور مقترح للدراسة 

 
الواجتتب  كالامشتت,ثنتتا   الثقا تتة /طريقتتة ثنتتا   اللرتتةالتتتدخل المبكتتر,  :المفتاةيتتة الكلمتتاا

 .المنيل 
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Early intervention using a bilingual / bicultural approach to 

homework problems for children with hearing impairment from 

the parents' and specialist's point of view 
 By Dr. Hassan Hamdi Ahmed Mohamed 

 Assistant Professor, Child Education Faculty of Education 

, Qena - South Valley University 

Abstract 

The present study aimed to identify the problems of homework faced by deaf 

and hard of hearing children, and to compare the gravity of homework 

problems between the two categories. In addition, the study sought to identify 

the impact of age, social status, financial status and level of education of 

parents on homework problems, and the effect of children’s age and case 

improvement as key variables. The study is significant as it provides female 

teachers with modern methods for their hearing-impaired preschoolers, through 

a bi-lingual / bi-cultural model of early intervention to develop activity 

management for deaf and hard-of-hearing children. The study employed the 

following research tools: homework problems checklist, and Parent 

Satisfaction scale. The study sample consisted of (30) kindergarten female 

teachers, and (410) parents. The results found that there is a significant 

difference in the level of occurrence of homework problems among children 

according to the personal variables of parents, age, social status, financial 

status, and educational level. There is a statistically significant difference in the 

level of occurrence of homework problems according to the following 

variables: child's ability, health status, and continuity of treatment. In light of 

the results, the study emphasized the importance of further pre-and in-service 

training and induction programs for kindergarten teachers, that focus on early 

intervention practices used in deaf children to increase the level of their 

experiences and perceptions, especially as the current strategies rely on 

technical activities and suffer from a clear deficiency. The study proposed a 

suggested alternative framework. 

Key words: Early intervention, Bilingual / bicultural method, Homework 

problems. 
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المراةتتل العمريتتة  تت  ةيتتاة اإلنستتا , وتبتتري تعتبتتر مرةلتتة متتا قبتتل المدرستتة متت   متتأل  
ة لشخ تية   تكوي  شخ يته,  المعتالأل الر يستممية السنواا السا األول  م  ةياة الطفل   

لقامتتا ا طفتتال  تت  الفتترد تتتتأثر وتتشتتكل بدرجتته عاليتتة بنتتو  الرعايتتة األستترية والتربويتتة التتت  يت
ؤدو الت  تكتوي  قيمته و   مذت المرةلة يكتسب الطفل خاللفا الخبراا التت  تت ؛بواكير طفولتفأل

 .ماط سلوكه وعاداته الت  ت اةبه طوال مراةل ةياتهواتجاماته األساسية و ن
  الةتتال  والستتاب  توستتعا ستتريعا  تت  كثيتتر متت  دول العتتالأل لختتدماا  قتتد شتتفد العقتتدا

لقت  امتمامتا   كبتر و وست   ت  لعمتر, ةيتا كتر لططفتال دو  السادستة مت  اوبرامد التدخل المب
العالأل العرب  م  ةيا القواني  واألنظمة و البةوا والدراساا, التوس     الختدماا المقدمتة, 
وا متمتتاأل اإلعالمتت , ومتت  لتتم    تتاا التربيتتة الخا تتة التتت  ةظيتتا بمثتتل متتذا ا متمتتاأل   تتة 

ولتة لتوةيتد لرتة اإلشتارة العربيتة ال أل ولعا  الستم , ومت   مثلتة متذا ا متمتاأل الجفتود المبذ
 .وترجمة األخبار ىل  لرة اإلشارة    الكثير م  القنواا اإلعالمية العربية

ل الت  توجد  يفتا , و   الدوتاج طر  التدخل المبكر ىل   سا  علم  مثبايةةيا 
 متذت القتواني  التتدخل المبكتر كةت , ةتت  ى  كانتا الختدماا  يتر عاقاا تكفتلقواني  لذوو اإل

 054-11القتانو  رقتأل )وتةدد التشتريعاا التتدخل المبكتر  ت  الو يتاا المتةتدة . مثبتة علميا
العنا تتتر واإلجتتتراءاا األساستتتية للتتتتدخل المبكتتتر, ( )**( 80-835ورقتتتأل  064-838ورقتتأل 

ل  دراسة واةدة تؤيد الخدماا ا ساسية للتدخل المبكر, ومنتا  دراستاا دو  تكو     ةاجة ى
مكانيتة نجتاح بكر تبةتا عت  الكفتاءة والفاعليتة, ةيتا تبةتا دراستاا الكفتاءة ىلمتقيأل التدخل ا

وانتب التدخل    المواقت  تجريبيتة مثاليتة خالتعة للستيطرة يلتتيأل  يفتا كتل المشتاركي  بكتل الج
, بينمتتا ت تتمأل دراستتاا الفعاليتتة لتةديتتد متتدو نجتتاح التتتدخل  تت  المعالجتتة التتت  تجتتري دراستتتفا

ابقة ستواء مت  جانتب مقتدأل الرعايتة  و لتب عتدأل ا لتتياأل بالجوانتب الستالمواق  الواقعية الت  ير
 (.80-81, 1388التميم  , )متلقيفا 

علت     معلمتاا (  CEC1333,)و   مذا ال دد تؤكد جمعية األطفال  ير العتاديي 
ا طفال خا ة يجب    تتو ر لديف  المفارة    استخداأل الطتر  التعليميتة الخا تة, و القتدرة 

 ير بي تتة تعليميتتة ماد تتة تستتفأل  تت  بنتتاء اتجامتتاا ىيجابيتتة نةتتو استتتخداأل الوستتا ل علتت  تتتو 

                                                           
)**(

فى التوثيق المتبع يشير الرقم األول إلى سنة النشر ، والرقم الثاني إلى رقم الصفحة أو الصفحات في الكتاب ، أما 

 .للدوريات فيكتفى الباحث بذكر سنة النشر فقط بالنسبة 



 ............................................................ ثنائي الثقافة/اللغة طريقة ثنائيالتدخل المبكر باستخدام 

- 818 - 

عاقتة الستمعية, كمتا تؤكتد الجمعيتة علت     تقتوأل المعلمتاا اإلوالتقنياا التعليميتة لط تراد ذوي 
طفتتال علتت  استتتخداأل وستتا ل التوا تتل المختلفتتة التتت  تستتفأل  تت  ىدمتتاج تلتت  الف تتة ألبمستتاعدة ا

 .بالمجتم  الخارج 
 ىلت يةتتاج   م تريةال مجتمعاتنتاالنظاأل التعليم         (1336,  مةمد )كد ةيا  

مواكبة مذا التطور الذي يفرا علينا العمل عل  ىعداد جيل قادر عل  تةقيت  التنميتة الدا متة 
تشمل كا ة عنا رت وذلت  لتةقيت  الرايتاا  بةيا .   ظل المتريراا المستمرة الت  نعيش  يفا

 .م  متطلباا الع ر الذي نعيش  يه المرجوة منه والت  تتف 
فيتتت  وترشتتتدمأل وتطفتتتال وجتتته األيتتتة كبتتترو  تتت  العمليتتتة التربويتتتة ىذ ت مم ةللمعلمتتت و 

 تت   طفتتال متت  مفتتارة وقتتدرة علتت  ىثتتارة ر بتتة األ االفتترص والظتترو  الاليمتتة لنمتتومأل بمتتا لتتديف
 . جل تةقي  األمدا  التربوية بكل الطر  اإليجابية الت  تؤدي ىل  نتا د طيبة التعليأل م 
العمليتة الطتر  الةديثتة  ت     استتخداأل  (1331ال مادي, المكاني , )   ذكرم  ثأل و 

لفتا العديتد مت  اإليجابيتاا التت  تعتود علتيفأل عاقة السمعية األطفال ذوي اإلتربية التعليمية    
شتمل التتدخل المبكتر يو ,  و األكاديمية  و ا جتماعية  و ا قت تادية لتربويةسواء م  الناةية ا

كا تة الجفتود والبتترامد التت  تفنفتذ  تت  ستبيل الةيلولتتة دو  ةتدوا نتتا د لتتارة,  و التقليتل متت  
شدتفا  و ييادة  عالية مذت الجفتود واإلجتراءاا  و البترامد عت  طريت  التتدخل  ت  وقتا ستاب  

 .سر    يبةثوا  يه ع  مساعدة األمعظأل  اا الذي اعتادبدرجة كا ية ع  الوق
طفتتتال ال تتتأل بتتتأ  كثيتتترا  متتتا يظفتتتر األ( 058-053: 1388)كمتتتا عتتترا بينتتتدر            

مشكالا    مفاأل الكتابة المبكرة وم  تل  الت  تشتمل نستا الةترو  والكلمتاا باإللتا ة ىلت  
األطفال وال   األول ا بتدا   ويعتقتد اإلنتاج ال ةيح للةرو  المكتوبة خالل مرةلة رياا 

بعا الباةثي  والمنظتري     متذت المشتكالا  ت  النستا والكتابتة قتد تكتو   عرالتا  تتدل علت  
 تت  ةتتي  يختتتار بتتاةثو  , مشتكالا  عمتت   تت  القتتدراا الع تتبية  و قتتدراا المعالجتة الب تترية 

, لكتابتتتة الةتتترو  آختتترو  تجامتتتل متتتذت األستتتباب المةتملتتتة والتركيتتتي علتتت  الستتتلو  التتتدقي 
وباإللتتا ة ىلتت   خطتتاء النستتا منتتا   خطتتاء  ختتري وتشتتمل تناستت  الةتترو  والمستتا اا بتتي  

 .الةرو  والكتابة عل  السطر والمسا اا بي  الكلماا
وعلتت  التتر أل    تأديتتة الواجبتتاا المنيليتتة يتطلتتب تفتتاعال معقتتدا وتتتأثيرا متبتتاد  بتتي            

ةيتا  تلعتب الفترو  ,  تنطوي عليه  ي مفمة تعليميتة  ختروعوامل مختلفة ومتعددة تفو  ما 
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ا  ت   داء الواجتب المنيلت  ذلت     الواجتب المنيلت  يتتيح مجتا  دورا ر يست طفالألالفردية بي  ا
,   (Cooper &Nye,1994) رةب للطفل    تقرير وقا  داء الواجتب وكتذل  طريقتة تنفيتذت

يتت  ا طفتتال بتتأداء الواجبتتاا المنيليتتة برتتا ى   نتته جتترا العتتادة  تت  المتتدار  علتت  تكليتت  جم
جففتا ااألمر الذي قد يؤدي ىل  مييتدا مت  المشتاكل التت  يو , النظر عما بينفأل م   رو   ردية

الةساستتتتتتتتتتتتتتية  تتتتتتتتتتتتتت   داء واجبتتتتتتتتتتتتتتاتفأل  وطفتتتتتتتتتتتتتتال ال تتتتتتتتتتتتتتأل متتتتتتتتتتتتتت  ذوي شتتتتتتتتتتتتتتديدألا
جففتا ال ال عوباا الكبيترة التت  يو    ظ, Polloway,Foley,&Epstein,1992))المنيلية
 .كاديميةاأل طفال     المجا ا األكاديمية و ير ألا مؤ ء

تعليأل ال أل لرة المجتم  الذي يعيشتو   يته ستواء  المقتروءة  و  -وما يال –لقد كا   
المكتوبة  و الشفامية مو مةتور الجتدل القتا أل بتي  المخت تي   ت  مجتال تربيتة وتعلتيأل ال تأل, 

بتتة ومستتاعدتفأل علتت  الترلتتب علتت  متتا  البةتتا عتت    لتتل الطتتر  لتعلتتيأل ال تتأل القتتراءة والكتا
 (.1336 خلر, ) يعترلفأل م  مشكالا مو الشرل الشا ل للمفتمي  بفذا المجال

ق تتور تأديتتة يتلتتح ممتتا ستتب  التتدور التتذي تلعبتته مشتتكالا تعلتتأل لرتتة الكتابتتة و              
 آلختريالت  يتلقوما وانتقتالفأل مت  مرةلتة  لرويةلواجباا المنيلية م  خالل ا نشطة الاألطفال ل

باإللتتا ة ىلتت   مميتتة التتتدخل المبكتتر للوقايتتة متت  متتذت , دو  معر تتة  ركتتا  اللرتتة األساستتية 
و الطتتر   تت     نجتتاح اتجامتتاا  ةال تعوبة  تت  المراةتتل التتدنيا متت  التعلتتيأل األساست  والمتمثلتت
 ,ديف  مت  قتدراا وخ تا صومتا لت الةديثة لل أل  ت  الرولتة يتوقت  علت  مفتاراا المعلمتاا

ثنتا   الثقا تة كمةاولتة جديتدة  ت  مجتال تربيتة وتعلتيأل ال تأل لتجتاوي /وتأت  طريقة ثنا   اللرة
السلبياا السابقة و تح آ ا   رةب لل أل ولعا  السم  خ و ا  و نفا تركي علت   متر   فتل 

  علت  مشتكالا تماماف    الساب     ومو ثقا ة ال أل , وم  منتا تبتري  مميتة الكشت  والتعتر 
الواجبتتاا المنيليتتة لتتدو  كالاطفتتال ال تتأل ومقارنتفتتا بمشتتاأل يوجففتتاالواجبتتاا المنيليتتة التتت  
 . ا طفال لعا  السم 
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 :دراسةمشكلة ال

ى  المتأمل     دبياا ذاا العالقة بال أل ولعا  السم , يتوق  طويال   متاأل النتتا د 
علت  مجموعتاا التربيتة    ثنتاء األشتراالت  تمخلا عنفا والت  تتف  مت  متا  ةظته الباةتا 

لتعا  الستم     األمتل لل تأل و  بمتدار  العملية بطالب الدراساا العليا شعبة التربية الخا ة
التالميتتذ ال تتأل ولتتعا  الستتم  يعتتانو  متت  لتتع   تت  المفتتاراا األساستتية متت  قتتراءة وكتابتتة 

ومذا كله يعو  عمليتة انتدماجفأل , اللروي وتةد م  موا لتفأل للتعليألوالت  تؤثر    تة يلفأل 
 .م  المةيطي  بفأل

ومبتكترة وعلت  التر أل يعتد التتدخل المبكتر ميتدا  متفترد يتطلتب توجفتاا جديتدة  وم  ثأل        
    منتتا  الكثيتتر متت  األمتتور التتت  ظلتتا مكانفتتا  تت  مجتتال تربيتتة وتعلتتيأل ى متت  تيايتتد ا متمتتاأل 

ال تتأل ولتتعا  الستتم   تت  م تتر ويتتأت  علتت  ر ستتفا طتتر  تتتدري  ال تتأل,  تتالمتتب  لطتتر  
بتر التدري  المستخدمة ةاليا  يجد  نفا تدور     ل  التوا ل الكلت  ولتأل تتجتاويت علت   نته يعت

الةل الوسط بي  مختل  الطر  كما يعتقد البعا, وبالتال  لأل يتأل تطوير طتر  تتدري  ال تأل 
قشتتتقري )  والتوا تتل معفتتتأل بمتتتا يتناستتتب متتت  متتتذت البةتتتوا وا تجامتتتاا الةديثتتتة  تتت  المجتتتال

,1388.) 
كفايته وقدرته مو ستبب ىخفاقته  هنته يفقتد الر بتة  ت   ق ورعندما يشعر الطفل بأ   
       منتا  عجتي شتبه دا تأل  ت  قدراتته التت    يمكتالعملية المعر ية  عتقادت بتأر و ا ستمرا

طفتال القليتل ل مت  جفتد , ونتيجتة لتذل  يتتعلأل األنجتاي مفمتا بتذتسعفه عل  تةقي  النجاح واإل 
رتبط بالدراستة و ت  النفايتة تكتو   وجته العجتي تتراكأل ا ةبتاط المت  الفشتل و ويمرو  بةتا ا مت
الستتلو   تت  ظامرمتتا ,  يعتتي  بعتتا األطفتتال عتت  ا شتتترا   تت  تعتتديل ل والفشتتل  يتتر قابلتته

,  ينشتتأ لتتديفأل الشتتعور باإلخفتتا  بو تتفه خبتترة عليميتتة والتربويتتة  لتتتوقعفأل الفشتتلنشتتطة التاأل 
 ..(Paul,  &) Roth,  2011سلوكية ذاتية 

لفتتذت ا ستتتراتيجياا الخاط تتة  تت  ىدارة  تتفو فأل تتتؤدو اا ةيتتا    استتتخداأل المعلمتت 
 .(Englehart, 2013)مول   شل    وتجعل المعلمة , ىل  تفاقأل المشكالا ال فية

ومتتت  ثتتتأل  ثبتتتتا البةتتتوا وجتتتود عالقتتتة ىيجابيتتتة بتتتي  المشتتتكالا الواجتتتب والتة تتتيل 
متتدو تتتو ير طفتتال  و  شتتلفأل ىلتت  يرجتت  جتتيء كبيتتر متت  نجتتاح األ كمتتا  نتته, الدراستت  المتتنخفا
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  & Mac Suga & Gage, 2015;   .Martella) تعلتيأل  عتال لتالميتذمأل اامعلمتاا  ذو 

Marchand-Martella, 2015) 
ستتتراتيجياا التدريستتية ال   استتتخداأل المعلمتتاا ل (Shook, 2012) ومتتذا متتا  كتتدت

 .طفالوييادة اإلنجاي األكاديم  لط, الفعالة م  شأنه    يعمل عل  خفا المشكالا الواجب
مؤكتدة علت  لترورة تنظتيأل دوراا تدريبيتة  (Özan, 2015)ومت  منتا جتاءا دراستة 

متتت  الممكتتت      التتتت عمليتتتة الفعالتتتة لل دارة قاعتتتة النشتتتاطىمجتتتال استتتتراتيجياا   تتت للمعلمتتاا 
 .  رولاتف   مرةلة الطفولة ويمك     تنفذ    يستخدمفا المعلمو  

ريتتاا معلمتتاا  مميتتة البتترامد المقدمتتة لستتاا علتت   كتتدا العديتتد متت  الدراومتت  ثتتأل  
كستتاب  نشتتطة ومفتتاراا جديتتدة أل المختلفتتة للشخ تتية  تت  تنميتتة الجوانتتب األطفتتال طفتتالف   وا 

(Coleman, et al., 2013; Dunn, 2009;  Hansen, Wills, Kamps, & 

Greenwood, 2014; . Nolan, Houlihan, Wanzek, & Jenson, 2014)  , لتذا و
بعتد التريتراا المتالةقتة والستريعة  وطتر  ةديثتةاسة لتعليأل األطفال مفتاراا الةاجة م ا بةا

, ومنفتا عمتل األأل , انشترال الوالتدي  بعيتدا  عت  الطفتل , وكثترة  ولروطفا الةياة الع رية   
رتتتو  عبتتر الفلتتا ياا تعامتتل الطفتتل متت  الكمبيتتوتر واإلنترنتتا والمشتتامدة المستتتمرة لبتترامد الك

 .  وجعل الطفل  كثر انفرادا   التربوي,  دو كل مذا ىل   ياب التفاعل لفتراا طويلة
الدراستتاا ىلتت     نتتتا د ةركتتة التتدمد المدرستت  قتتد تنطتتوي علتت  بعتتا  شتتاراكمتتا  

علتتتتتتتتت  األقتتتتتتتتتل  يمتتتتتتتتتا يتعلتتتتتتتتت  بالواجبتتتتتتتتتاا المنيليتتتتتتتتتة  طفتتتتتتتتتالاأل جففتتتتتتتتتاايو كالا مشتتتتتتتتت
(Soderlund&Bursuck,1995,p.150) .ىةتتدو المشتتاكل ا المنيليتتة ةيتتا تمثتتل الواجبتتا

 Epstein)  تت  المتتدار  العاديتتة طفتتال لتتعا  الستتم األة  تت  بتترامد بتتري العقبتتاا الر يستت و 

,Polloway ,Foley& Patton,1993)  ,    يمثتتل عب تتا  ثقتتيال  ينتتوء بتته كامتتل   داءمتتاىذ
األمتتر التتذي يتطلتتب , طفتتال ال تتأل نتيجتتة ألوجتته الق تتور المتعتتددة التتت  يعتتانو  منفتتااألمتتؤ ء 
ل التوجفتاا الراميتة ظت ت   ألطفتال ال تأل م  ا متمتاأل بمشتاكل الواجبتاا المنيليتة لتدو امييدا 

 .لتةقي  دمد  عال لفذت الف ة
ذوو اإلعاقتتتة لططفتتتال المتخ  تتتة المقدمتتتة  التتتتدخل المبكتتتربتتترامد    لتتتوء قلتتتة تتتو         

ىلتت  التركيتتي علتت   طريقتتة  هاألمتتر التتذي د عتت,  –  ةتتد علتتأل الباةتتاعلتت   – ذويفتتألو الستتمعية 
  ,التت  تعتبتتر متت  التوجفتاا الةديثتتة  ت  مجتتال تربيتة وتعلتتيأل ال تتألو  ثنتا   الثقا تتة/ثنتا   اللرتتة

جبتاا المنيليتة االو والت  قد تسفأل    مساعدة ال أل عل  الترلب عل  ما يعانونه م  مشكالا 
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بفتذت التوجفتتاا ال تتأل طفتال ريتتاا األ ااوتب تتير معلمت الرولتةبي تتة وتةستي  انتتدماجفأل  ت  
 .لتفعيلفا    العملية التعليمية

كتاديم  ال  ت  الجتو األ طفتا الواجباا المنيلية لطوعل  الر أل م   ممية دراسة مشكال
جريا    مذا المجتال كانتا قليلته و ستيما التت  قتدما اا الت   ,  ه  البةوا والدراسوالتربوي

 طفتالفأل  ت  مرةلتة متا قبتل و عاقة السمعية المشكلة وخا ة م  معلماا ذوو اإل للةد م  مذت
 لتدو المنيليتة الواجبتااشتكالا وم  منا جتاءا متذت الدراستة مةاولتة معر تة  متأل م  .المدرسة
وتقديأل ت ور مقترح للتتدخل المبكتر , المدرسة قبل ما مرةلة    السمعية اإلعاقة ذوو األطفال
 .لديفأل

اإلجابتتة عتت  األستت لة  ةالةاليتت دراستتةنطلتت  ةتتاول الباةتتا متت  ختتالل الومتت  متتذا الم
 :اآلتية

 ؟المستخدمة    تربية وتعليأل ال أل وممارساا التدخل المبكر ما  مأل الطر   (8)
 العينتة   تراد  ستتجاباا الةستابية المتوستطاا بتي  ة تا يةاإل د لتةال ذاا فرو ال ما (1)

 و  التخ تتص و  الستت  لمتريتر و قتتا تعليمتت  كتداعأل الثقا تتة ثنتتا  /اللرتة ثنتتا   لطريقتة
 ؟ التدريبية الدوراا

 متا مرةلتة  ت  الستمعية اإلعاقتةذوي  لمعلمتاا األطفتا واجفتهتالمشكالا التت   مأل  ما (0)
 المدرسة؟ قبل

األطفتتال ذوو اإلعاقتتة الستتمعية  تت  مرةلتتة متتا قبتتل  مشتتاكل الواجبتتاا المنيليتتة لتتدو متتا (0)
 ؟المدرسة

, العمتتر)متريتترااال بتتاختال  ال تتألاألطفتتال  بتتي  المنيليتتة الواجبتتاا مشتتاكل تختلتت  متتل (5)
 ؟( الرسوب له سب  مل) المستوو ودرجة التقدأل لدو الطفل

 األمتر ولت  متريتراا بتاختال  ال تألاألطفتال  بتي  المنيليتة الواجباا مشاكل تختل  مل (6)
 ؟(الدراس  والمستوو المادي والول  ا جتماعية الةالة و اليمن  والعمر النو )
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 : يما يل لدراسة تمثلا  مدا  ا :الدراسةأهداف 
طفتتال لتتعا  األطفتتال ال تتأل واأل يوجففتتامشتتاكل الواجبتتاا المنيليتتة التتت  علتت   التعتتر   (8)

ثتر متريتراا  باإللتا ة ىلت  معر تة  ,ومقارنة مدو ةدوا مذت المشاكل لدو الف تي  ,السم 
  وليتاءو الةالة ا جتماعية والولت  المتادي  والمستتوو الدراست  لتدو  اليمن  النو  والعمر

ثر متريراا العمر وال ت  الدراست   والةالتة  وكذل  , مشاكل الواجباا المنيليةل  ع األمور
  .الدراسية

لسمعية  ت  مرةلتة متا قبتل ا اإلعاقة ذووم    طفالف  لدو بطر  ةديثة  معلمااال تيويد (1)
كستتابو  المدرستتة ثنتتا   الثقا تتة لتنميتتة ىدارة /بطريقتتة ثنتتا   اللرتتة نموذجتتا تتتدخل مبكتتر ف ا 
 .لدو طفله المعا  سمعيا   ال  

 اإلعاقتتة ذوواألطفتتال  لمعلمتتاا ثنتتا   الثقا تتة/طريقتتة ثنتتا   اللرتتةت تتور مقتتترح ل تقتتديأل  (0)
متتدار  ومراكتتي ومؤسستتاا التربيتتة الخا تتة ب المفتمتتي منتته   ديستتتف   لستتمعية يمكتت  ا

 .المعنية بذوي اإلعاقة السمعية 
 :مما يل    مميته دراسةستمد الت: الدراسةأهمية 

, يجابياا والسلبياااإل, المففوأل: م  ةيا ىلقاء اللوء عل  مشكالا الوجباا المنيلية .8
 . الم اةبة لفا  راااألو  نوا  الواجباا , األسباب

 اإلعاقةخ ا ص األ راد ذوو , المففوأل: م  ةيا السمعية اإلعاقةتقديأل ىطارا نظريا ع   .1
 .السمعية اإلعاقةلذوو   عوبة الكتابةالمؤشراا عل  , السمعية

 اإلعاقة ذووم    طفالف  لدو مناسبةع  طر  ةديثة  معلماالل نظريا ىطارا تقديأل .0
كسابو  لسمعية    مرةلة ما قبل المدرسةا ثنا   الثقا ة لتنمية /طريقة ثنا   اللرة ف ا 

 .السمعية اإلعاقةلذوو مفاراا القراءة والكتابة 

 .السم لعا  توليح المشاكل الت  تواجه األطفال ال أل و  .0
 .لعا  السم و  طفال ال ألنيلية بي  األالمشاكل المالتعر  عل  الفرو      .5
 .طفال ال أل اجب المنيل  األكثر ةدوثا لدو األتةديد مشاكل الو  .6
 .عل  الواجباا المنيليةطفل توليح  ثر متريراا كل م  ول  األمر وال .4
 .لفذت الف ة اعلية للتدخل المبكر يةق   ول  ت ور مقترح مناسب .1
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 :الدراسةمصطلحات 

 المنظمة اإلجراءاا كا ة    يتمثل المبكر التدخل  :Early Intervention التدخل املبكر (1)
 الةاجاا ذوي م  السادسة عمر دو  لططفال ممك  نمو  ق   تشجي  ىل  تفد  الت 

 المبكر, للتدخل النفا   الفد   ه  لذل  وألسرمأل لفأل الوظيفية الكفاية وتدعيأل الخا ة,
 مسبباا شدة درجة  و ةدوا نسب تقليل بفد   وقا ية سياساا تطبي  عل  يعتمد
ال مادي, المكاني , )ثانوية   و  ولية تكو  قد السياساا ومذت العجي,  و العو 
 الوقاية عل  تعمل الت  اإلجراءاا م  المت لة العملية تل  مو المبكر التدخل  (.1331

 تربويو  وتدريبية برامد وتنفيذ ت ميألو  ,آثارما م  التخفي   و تأميلفا  و اإلعاقة م 
  شكال وتقرير األطفالمؤ ء  ألسر وتدريبية برامد وكذل  ةالمبكر  الطفولة لمرةلة خا ة

 عالج مساعدة, وسا ل  جفية نطق , عالج)الطفل يةتاجفا الت  المساندة الخدماا
 (و يرما سمع  تدريب طبيع ,

مت   ةتدا األستاليب  ت   : (Bilingual/Bicultural )الثقافـة ثنـاي   /طريقة ثنـاي  اللةـة   (0)
تربيتة وتعلتتيأل ال تأل والتتت  تقتوأل علتت   ستا     لرتتة اإلشتارة متت  اللرتة األولتت  والطبيعيتتة 
للطفل األ أل والت  م  خاللفا يتأل تدريسه لرة المجتم  الذي يعيش  يه كلرة ثانية, كمتا 

وتعريت  الطفتل األ تأل بثقا تة ال تأل وثقا تة تقوأل عل   سا  لترورة ربتط اللرتة بالثقا تة 
 .مجتم  السامعي  الذي يعيش  يه

الدراستتتية ذاا ا رتبتتتاط ا نشتتتطة المتطلبتتتاا و المفتتتاأل  : Homework الواجـــمل املن لـــ    (3)
 .و البا    المنيلالرولة خارج  طفلوالمطلوب انجايما م  قبل ال, بالمنفد الدراس 

 طفتتلالعوا تت  التتت  تةتول دو  قيتتاأل ال  :Homework problems الواجــمل املن لــ  كالتمشـ  (4)
بتنفيذ و داء واجباته الدراسية المطلوب انجايما    المنيل علت  الوجته األكمتل ستواء كتا  

 . ةولهو البي ة م   نفسه  طفلم در مذت العوا   ال
مشتكلة  ت  التذي  يعتانو  مت   طفتالاألومتأل   :Hard of Hering ضـعاف السـم    طفـا  األ (5)

  كتاديم لتع  وعدأل سما  الكالأل بعيد الم در ( ديسبل 03-14يتراوح ما بي  )السم  
عاديتتة بعتتد تشخي تتفأل والتعتتر   تت  المدرستتة الوالتتح  ويتلقتتو  ختتدماا التربيتتة الخا تتة 

 .دبية واللرويةيواجه األطفال  عوباا    المولوعاا األو , عليفأل
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( ديسبل  تأكثر  43 البا ) الذي يعان  م  عجي سمع   طفلمو ال:  Deaf األصمالطفل  (6)
يةول دو  اعتمادت عل  ةاسة السم      فأل الكالأل سواء باستتخداأل المعينتاا الستمعية 

 . و بدونفا
 :اإلطار النظري

يتجه العالأل اليوأل للعناية وا متماأل بقلايا ذوي اإلعاقة بفد  تقديأل الرعاية           
وم  ثأل تةقي  , ليتمكنوا م  ا ستفادة م  بعا قدراتفأل ,( 1334باظه , )الشاملة لفأل 

وتمثل مذا ا متماأل عندما عدَّا األمأل , الكفاية ا جتماعية والتربوية    جمي  المجا ا
 (. 1380رلا, )أل العاأل الدول  للمعوقي  8118المتةدة عاأل 

ةاجتتاتفأل التعليميتتة التتت  يجتتب    تفةقتت  متت  ختتالل تتتو ير  ذوي اإلعاقتتة تته   وبالتتتال 
مكان  التعلتيأل ةقتا  للجميت  برتا النظتر عت  المعوقتاا يعد و , اتفألرص تعليأل مناسبة لقدراتفأل وا 

وقد نص التقرير الختتام  لمتؤتمر التعلتيأل للجميت   ت  جلستته , الت  قد تةول بينه وبي  تعلمه
بشأ  القواعد الموةدة لتةقي  تكا ؤ الفترص  أل ,8110   مدينة نيويور  عاأل  المنعقد( 15)

ينبرتت  للتتدول    تعتتتر  بمبتتد  المستتاواة  تت   تترص التعلتتيأل  تت  »التعليميتتة لتتذوي اإلعاقتتة  نتته 
متتت   ,للمعتتتوقي  وذلتتت  لتتتم   طتتتر مدمجتتتة, ا بتدا يتتتة والمرةلتتتة الثالثتتتةالطفولتتتة و المتتترةلتي  

ألشخاص المعتوقي  جتيءا   يتجتي  مت  النظتاأل وتكفل    يكو  تعليأل ا, األطفال والشباب والكبار
 .(1335 ,الدماط   )«التعليم 
 :اإلعاقة السمعيةوخصايص مفهوم 

درجتتة الق تتور  :تختلتت  تعريفتتاا اإلعاقتتة الستتمعية تبعتتا  لمتريتتراا مختلفتتة منفتتا    
وتعتر  ,  السمع , س  ةدوا اإلعاقة السمعية, واستخداأل المعينتاا الستمعية, ونمتط الق تور

  الفتر   و  وا جتمتاع ,, والتربتوي, اإلعاقة السمعية و   ثالثة  نماط م  النمط الفستيولوج 
لعي  السم   ر     الةالة كو  الطفل األ أل يتعذر عليه السم  بشتكل بي  الطفل األ أل و 

 متتا الطفتتل لتتعي  الستتم   لديتته القتتدرة علتت  . والتتت  تتتدل علتت   فتتأل الكتتالأل المستتمو , قتتاط 
الستم  با ستتتعانة بمعينتاا ستتمعية  كتستتاب القتدرة علتت   فتأل الكتتالأل, ىلتتا ة استتخداأل ةاستتة 

, يه تجات عالأل األ تواا  ي الطبيعتةىل  خ ا ص العالأل الذي يعيش  يه ةيا    ردة الفعل لد
 .(1331الترك ,  ) م  خالل سمعه اللعي  قد يستجيب عل  نةو ما لم در ال وا 
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لعي  السم  بأنه الشخص الذي يعان  م   قتدا  ستم    (1331) اليريقااو عر         
ل وةاسة السم  لديته   تقتوأل بوظيفتفتا علت  الوجته األكمتل, ويعتان  مت  يبديس( 43) قل م  

 عوبة    تعلأل الكالأل واللرة, ومعالجة المعلومتاا اللرويتة, وعتدأل القتدرة علت  التتعلأل والتفاعتل 
ستم  لديتته والتت  تتتتراوح متا بتتي  الخفيت  ىلتت  مت  اآلختري , ويتوقتت  ذلت  علتت  درجتة  قتتدا  ال

المتوستط الشتديد والةتاد, ويمكت  تعتويا الخستتارة الستمعية لديته وقيتاأل ةاستة الستم   و جتتيء 
 تت   منفتتا بوظيفتفتتا با ستتتعانة بالمعينتتاا الستتمعية واستتتخداأل  ستتاليب وطرا تت  تعلتتيأل خا تتة

 . (1388 ,وعواد , السرطاوي)المواق  التعليمية 
مفما كا  الفر  بي  لعي  السم  واأل تأل  ته  المعتاقي  ستمعيا  متأل  ول ت  األ تراد وبالتال    

وبةتدود مختلفتة منتذ التو دة  و  ت  ست  مبكترة ممتا (جي ياف  و كليا  ) الذي   قدوا ةاسة السم  
يتتؤثر علتتت  قتتتدراتفأل اللرويتتتة والتعليميتتتة وبالتتتتال   فتتأل بةاجتتتة ىلتتت  متابعتتتة التعلتتتيأل ا عتيتتتادي 

 (.1383,  الوميب)مفن  وبرامد التربية الخا ة وخدماتفا والتأميل ال
عي  توا له م  المجتم  المةيط خا تة تةرما  الطفل م  ةاسة السم  يعتبر ةيا 

األمل واألقرا     المراةل العمرية المبكرة مما يؤثر عل  التطور المعر   واللروي وعلت  جميت  
خا تتة للتوا تتل يمكتت   تتتدخلى   نتته يوجتتد منتتا  طرا تت  وبتترامد , وظتتا   الفتترد يومتتا بعتتد يتتوأل

, ولقتد  ظفترا الدراستاا     اقتدي عل  استخدامفا    المراةل العمرية المبكرة المعلمةتدريب 
السم  يتعلمو  المفرداا بواسطة لرة اإلشارة واللرة المنطوقتة لكتنفأل يتعلمتو  عتددا  كبتر مت  
المفتترداا اإلشتتارة ختتالل ستتنواا عمتترمأل األولتت  مقارنتتة بمتتا يتعلمونتته متت  المفتترداا اللرويتتة 

 (.1333, عبيد) المنطوقة تكو   قل بسنتي  ىل  ثالا سنواا ع   قرانفأل السامعي 
وكذل  لمدو القدرة عل  ىقامتة ,  يعد النمو اللروي مؤشرا  ماما  و ساسيا  للنمووم  ثأل 

عالقتتاا اجتماعيتتة عتت  طريتت  استتتخداأل الكتتالأل والتفاعتتل ا جتمتتاع , ىلتتا ة ىلتت     ال تتمأل 
درتته علت   البا  ما يرتبط بالبكأل, وبفذا  ه  قدرة الفرد عل  اكتساب اللرة ونموما تتأثر بمتدو ق

علت  متذت ستمعيا فترا انخفتاا  داء المعتاقي  السم , ومذا ما  كدته اختباراا التذكاء التت   ظ
ا ختباراا, وبما    النمو اللروي متو مت   كثتر مظتامر النمتو تتأثيرا   ت  اإلعاقتة الستمعية  ته  

والمكثت   هنته تأثير اإلعاقة يؤثر سلبا  عل  جمي  جوانب النمو اللروي وبرياب التدريب المنظأل 
 (.1331, الخطيب)ل  تتطور لدو الشخص المعا  سمعيا  مظامر النمو اللروي الطبيعية 

 :وم  اآلثار السلبية لإلعاقة السمعية عل  نمو الطفل لروي ا ما يل      
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 .خا ة لدو الطفل األ أل, لع  القدرة عل  التخاطب اللفظ   و انعدامفا .8

 و الكتابة  و القراءة ( الكالأل ) المةادثة لع  عاأل    اللرة التعبيرية خا ة  .1
 .الجفرية

 . عوبة     فأل اللرة اللفظية لآلخري   .0

 . (1330, ةنف )وخا ة ا ستما  ,  لع  عاأل    اللرة ا ستقبالية .4

   النمتتتو اللرتتتوي يتتتتأثر بمستتتتوو  و درجتتتة اإلعاقتتتة الستتتمعية  كلمتتتا يادا اإلعاقتتتة كمتتتا 
ة كما تتأثر دقة ى دار األ واا ال تةيةة وعتدد الكلمتاا السمعية يادا  عوباا اكتساب اللر

ويعتد ا تقتار اللرتتة ,  و فتأل د لتفتا ممتا يترتتب عليته عتدأل القتدرة علت  التعبيتر اللرتوي ال تةيح
اللفظية والتأخر اللروي م   خطر النتا د المترتبة عل  اإلعاقة الستمعية علت  اإلطتال  ويترتبط 

خراجفا  وولوح الكالأل مت  ختالل الم تابي   يتلتحبدرجة الفقدا  السمع , ومتذا   فأل اللرة وا 
باإلعاقتتتتة الستتتتمعية قبتتتتل ستتتت  الخامستتتتة  تتتتهنفأل يعجتتتتيو  عتتتت  الكتتتتالأل  و ى تتتتدار   تتتتواا 

 (.1333, عبيد)مففومة

 :     مشكالت الوجبات املن لية من للوقاية التدخل املبكر 

بالسم  واألب ار واأل  دة  خل  اهلل عي وجل األطفال   يفقفو  شي ا  و نعأل عليفأل          
ليتعر وا عل  العالأل المةيط بفأل ويكتسبوا المفاميأل والمفاراا الت  تساعدمأل عل  العيش 

   برامد التدخل تقدما شفدا  عواأل السبعيناا و  ,والتوا   م  المجتم  الذي يعيشو   يه
موجود داخل المبكر, والت  اعتمد معظمفا عل  نموذج الق ور الذي ا ترا    اللع  

الطفل و   العوامل البي ية  ير المناسبة م  مجرد عوامل مساممة, كما ا تراا    مذا 
, التأميل الوظيف لذل  كانا البرامد تركي عل   ؛اللع  مو مس ولية اآلباء بالدرجة األول 

ل  ىرجا  النجاح لجفود المعلأل والفشل ىل  خلل    األسرة ثأل ةدا تةول تدريج  بي   ,وا 
 ا تجاتباةثي     الثمانيناا نةو ر ا النموذج الساب  نتيجة لظفور ما يسم  اآل  بعلأل ال

  (Magiati, Tay & Howlin, 2012).بالسيا  المترير لخبراا الطفل  وا عترا المعر   
مشكالا الوجباا المنيلية قبل    لروريا للوقاية م  لتدخل المبكر يعتبر ا م  منا        

بناء  عل  ( التدخل)لططفال ال أل  ميمنة, باستخداأل طر  التدري  الةديثةت بح  عوباا 
 .ويرتكي عل   كرة الوقاية( ا ستجابة)تقدأل الطفل التة يل  
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عاقة عل  لرورة تقديأل    ةي   كد القانو  األمريك  لتربية وتعليأل األ راد ذوي اإل        
و لعا  السم  وتشمل عنا ر برامد التدخل التدخل المبكر عند اكتشا  ال مأل  ماا خد
سرة وتقديأل معلوماا وتو ير الخياراا ودعأل األ, مبكر لططفال ال أل ولعا  السم  و سرمألال
اسبة مشتملة ةاجاا تو ير خدماا مساندة وبي اا تعليمية منو , لتربوية وطر  التوا لا

, طفل م  ةيا التوا ل واكساب اللرة  تعيي تطور الا التدخل يجب  نشاطاو  ,الطفل وثقا ته
 (.1380,سليأل  عل  ,)وتشمل مراقبة مستمرة لةالة الطفل الطبية والسمعية 

 Division of ؛ Kent et al., (2011)  ؛ John (2010)  م  كل ةيا  شار         
Early Childhood of The Council Exceptional Children (2014)    

تقديأل مراةل متعددة م  الدعأل والمساندة : التدخل يرتكي عل  مجموعة م  المبادئ وم  
تقديأل دعأل مبكر  و تدري  مكث  وذل  لتةقي   داء تة يل  ىيجاب   و من  , لططفال

ا طال  عل  البياناا والمعلوماا المتعلقة بكل تلميذ لتةديد الممارساا , المشكالا الالةقة
ا ستفادة م  نتا د البةوا والدراساا لتةقي  ا ستفادة ىل   ق   , يمية المناسبة لفأل التعل

 .ةد ممك 
 ,Fox, Carta, Strain, Dunlap ؛ Wayne (2009: 4)م   وم  منا ذكر كل        

& Hemmeter (2009: 1-2)  نظاأل تدخل ثالث  :    التدخل مجموعة م  الخ ا ص
 ةص منظأل لططفال م  , المراةل يستخدأل لتقييأل اةتياجاا الطفل السلوكية واألكاديمية 

مذت التدخالا التربوية لفا قاعدة قوية    مجال , خالل استخداأل  دواا قيا  مقبولة علميا  
 نفا تعمل عل  تةسي  السلو   و البةوا والدراساا ةيا    منا   دلة علمية عل  

يتأل تةديد ا طفال تةا خطر التة يل األكاديم  المنخفا , التة يل األكاديم   و كليفما 
يتأل اتخاذ القرار بشأ  تةديد مستوياا الدعأل , م  خالل مالةظة تقدأل الطفل التة يل  

 . المطلوبة لكل مرةلة
, د تعليمية عالية الكفاءة والجودةتقديأل منام: يتميي التدخل بالمميياا التالية لذا       

 تقديأل مستوياا متعددة, لتقدأل الطفل التة يل  واألكاديم التقييأل والمالةظة المستمرة 
   ةل المشكالا متعدد التخ  اا تعاو   علاء الفري  , المراةل م  الممارساا التعليمية

. 
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ةدامأل , ى جريا عل  مجموعتي  م  ال ألولية طر  التدخل المبكر كدراسة طوتعتبر        
ول  أل المبكر لفأل خالل الستة شفور األ تأل تشخيص ةا تفأل واكتشا فأل وتقديأل خدماا الدع

ةا تفأل     ترة  ةقة م  العمر, كانا النتا د ىيجابية  م  العمر ,والثانية تأل اكتشا 
 (.1380 عل   , سليأل )طفال الذي  تأل اكتشا فأل مبكرا وة لوا عل  تدخل مبكر ل الح األ

اإلعاقة السمعية لفا ذوو  معلمة األطفال   ( 1388)ذكر السرطاوي وعواد ةيا         
مخالطة اآلخري  والتفاعل معفأل,  لال  ع      ومدي أل األ ثقا ة الطفل تأثيراا كبيرة عل 

ل  مستوياا   نماط التنش ة األسرية تتسأل بالةماية اليا دة الت  تتطور ىل  ا عتمادية, وا 
متفاوتة م  عدأل النلد ا جتماع , وعدأل تةمل المسؤولية, و قدا  الثقة بالنف , والميل 

 . عالقاا اجتماعية م  المةيطي  بفألىل  ا نطواء والعيلة وا نسةاب, والعجي    تكوي  
لتدخل قد تطورا م  ةيا طبيعتفا   طر  ا  (1331الترك ,  ) تو ل كما        

 لططفال تقدأل والوقا ية التة يليةو  التربوية الخدماا م  متكامل نظاأل , م  خالل و مدا فا
 والمعرلي  وتربوية نما ية خا ة اةتياجاا لديفأل مم  سنواا سا س  وةت  الو دة منذ

 س  ةت  الو دة منذ طفالاأل المبكرالتدخل  يشملو , متعددة  ألسباب المبكر اإلعاقة لخطر
 عل  المبكر التدخل يركي ومكذا ةاجاتفأل, لتلبية والديفأل عل  يعتمدو  األطفال أل  المدرسة,

 & ,Magiati, Tay)والتعلأل النمو عل  األطفال مساعدة عل  األمور  ولياء مفاراا تطوير
Howlin, 2012; McNaughton, 1994)  

 مجرد تكو    ومبتكرة, جديدة توجفاا يتطلب متفرد ميدا  المبكر التدخليعد ةيا         
 للبرامد وتكرار نقل مجرد  و المدرسة, س     لططفال التربية لخدماا تنايل  امتداد

 س  م  لططفال الخا ة للتربية العامة األمدا   ,األطفال رياا    المستخدمة واألساليب
 التالية, العمرية المراةل     مدا فا ع  تختل  ا بتدا ية المدرسة دخول ةت  الميالد
 قبل المناسب الوقا    التدخل طري  ع  ال رار األطفال نمو تدعيأل  و تسفيل منا  الفد 

مكاناتفأل نمومأل مدأل ربما  و تريير ىل   و اإلعاقة تؤدي      و من  و يلا   المستقبل,    وا 
 National Joint Committee on يذكر كٍل م   الثانوية, اإلعاقاا ظفور م  الوقاية

Learning Disabilities (NJCLD) (2005)؛ Rachel & Mark (2010 :23)   بأ
تخفيا عدد , الكش  المبكر ع  ا طفال: منا   وا د متوقعة م  استخداأل التدخل تتمثل    

 الةد م  األخطاء الت  يق   يفا المعلأل    تةديد, ا طفال المةالي  ىل  التربية الخا ة 
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تدعيأل المس ولية المشتركة والتعاو  بي  المعلمي  ,  عاقة سمعيةاإلباعتبارمأل ذوي ا طفال 
توسعا  سريعا     كثير م  دول  نه منا ور بخ وص ا طفال,  يوكد ما سب   و ولياء األم

نتد مذا التطور م   ,العالأل لخدماا وبرامد التدخل المبكر لططفال دو  السادسة م  العمر
 : يأت     مقدمتفا مبرراا تفاعل مجموعة م  

اةل األول  م  العمر    نمو وارتقاء تيايد الوع  بأممية الخبراا المبكرة    المر :  و   
 (1380,باعامر). ا عاقة السمعيةاإلنسا , وتتلاع  مذت األممية لدو األشخاص ذوي 

ةيا   بح م   ؛ا عاقة السمعيةذوي ل التربويةالتةول الذي ةدا     لسفة الرعاية : ثانيا  
اللروري ة ولفأل عل  الخدماا الخا ة    المواق  الطبيعية الت  يستخدمفا األطفال 

 (.1336عقر  , )العاديو , مثل المنيل ودار الةلانة ومدرسة الرولة
    ةقو  لفألا عاقة السمعية  ذوو الةلانة و طفال الرل  بأ  المتيايد ا عترا : ثالثا  

وقدراتفأل  ىمكاناتفأل وتطوير تنمية  جل م  العاديي   قرانفأل م  متساوية  رص عل  الة ول
 (.1380 عل  , سليأل ,)

 :سمعيةالالواجمل املن ل  لألطفا  ذوى اإلعاقة 

عر ه كوبر : ورد مجموعة م  التعريفاا المتشابفة للواجب المنيل  عل  النةو التال  
وتتأل خارج وقا , طفال ويكلفونفأل بفاتعليمية تسندما المعلماا ىل  األ عبارة ع  مفاأل" بأنه 

 . (Cooper,1989,p.7)" الدواأل المدرس 

الشففية الت  تةددما المعلماا التعبيراا جمي  المفاأل التةريرية و "يلا عر  بأنه  
" طفال    المنيلوتسليمفا ويجب تأديتفا م  قبل األوترتبط بوقا معي  إلنجايما 

Wagner,Schober,Spiel,2008,p.310) .) 
المفاأل المعطاة م  قبل المعلماا لإلكمال خارج  ترة الرولة العادية " كما عر  بأنه 

م  مجمو  الوقا النموذج  الذي يقليه الطفل % 13ويمثل الواجب المنيل  ما مقدارت  ,"
  (Cooper &Nye,1994).   المفاأل األكاديمية 

المنيل  ينبر  ا    يتجاوي   الوقا المسترر     تنفيذ الواجب   و شار الباةث و 
دقا   كل سنة  83ييداد بمعدل , دقا      اليوأل الواةد للطفل    ال   األول ابتدا   83

 . (Cooper, 2001)دراسية 
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هناك مشاعر مختلطة ومتباينة حول أهمية وفائدة الواجبات  : قيمة الواجبات املن لية           

المنيلية لأل تك  مستقرة وتراوةا بي  ا رتفا  وا نخفاا  ا تجاماا نةو الواجباا , المنيلية
  الواجباا المنيلية كوسيلة تعليمية ىل ف  وقا كا  ينظر , يلة الماليةخالل العقود القل

  بةا    وقا  خر ترو بأنفا عديمة الفا دة , لرورية وذاا قيمة    البي ة التعليمية
نتد عنفا ىةباط لططفال وتقود ال   راعا ا    و ةيانا  ذاا دور سلب  عل   اإلنتاجية  وي

 (Stewart & Roper, 2011; Salend & Gajria,1995) .  رولةالمنيل وال

وب فة عامة تتأثر قيمة الواجباا المنيلية عندما تخرج ىل  المنيل بمجموعة م           
والمستوو ال ف  وطبيعة العوامل  يما يتعل  بطريقة تأديتفا وتنفيذما مثل خ ا ص الطفل 

كما     سلوب , الواجب المنيل  و التياماا وامتماماا الطفل األخرو الت  قد تشرل وقته
المعلمة وطريقتفا    التعامل م  الواجباا والمفاأل المدرسية عندما تعاد ىليه قد تؤثر عل  

بجم  الواجباا  جدوو الواجب المنيل  والفا دة المرجوة منه,  ف  ةي  يكتف  بعا المعلماا
يعمد البعا األخر ىل  تقديأل مالةظاا وتوجيفاا مكتوبة  و منح درجاا بينما قد , المنيلية

 يسمح معلمو  آخرو  لططفال بت ةيح الواجب المنيل  وت ويب  خطاءت  بأنفسفأل
(Cooper &Nye,1994)  . 

التة يل     تةسي  الواجب المنيل    قيمة و ا دة  (Cooper,2001) و ولح       
المرةلة المتوسطة  ومةل  ألطفالالمرةلة الثانوية ومتوسطة  ألطفالاألكاديم  تعد مرتفعة 
 .المرةلة ا بتدا ية ألطفالتساءل وش  بالنسبة 

الذي  يؤدو   طفالأل  ا ل  ى (Cooper & Valentine,2011) شار كما   
وعل  الر أل م    يلا ,واجباتفأليكملو   الذي    األطفالواجباتفأل يتفوقو  بشكل عاأل عل  

  الواجباا المنيلية الكثيفة    ى, طفليجابية للواجباا المنيلية عل  تة يل الالتأثيراا اإل
كما ترتبط , يجاب اإل  ثرماخفا  ىل تؤدي  طفلم  قبل ال ةاالمؤدو  ير  يا دة ع  الةد وال

درجاا ا ختباراا المرتفعة واجبه م    داء    طفلكمية الوقا المتوسطة الت  يقليفا ال
 &,Keys, Harris) اإلنتاجيةيقلل م   والقليل بينما الوقا المةدود
Fernandes,2007). 

سلبية  و خرويجابية ىال  وجود جوانب   دبياا الواجباا المنيليةشير بشكل عاأل تو  
 :وذل  عل  النةو التال    ومتعددة كثيرة
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 طفالالمباشر على فهم األ التأثيريجابية للواجب المنزلي الجوانب اإل أبرزمن  :اجلوانمل االجيابية 

   استرجا  وتذكر  طفلو المادة العلمية الت  يتلمنفا وعل  قدرة ال واستيعابفأل لمةتوو الواجب 
كما قد  (Walberg,1994).تل  المادة العلمية مما ينعك  عل  ارتفا  درجاتفأل    ا ختباراا 

وتةسي   طفالل  تطوير المفاراا الدراسية لدو األىواجب المنيل  وب ورة  ير مباشرة يؤدي ال
  ةسبرولة   يةدا     ي مكا  ولي     ال ا  التعلأل يمك   وا  فامفأل رولةاتجاماتفأل نةو ال

  للواجب المنيل  تعييي ا ستقاللية وا نلباط الذات  وا عتماد عل األكاديميةكذل  م  الفوا د  ير ,
 ألولياءيمك  ا  تتيح الواجباا المنيلية الفر ة   يلا, طفللدو ال ةبالمسؤوليالنف  وتنمية الشعور 

 التربوية بأعبا فا   النفوا  رولااومشاركتفأل ال لرولة   تعليأل  بنا فأل وتقديرمأل لعمل ا األمور
.(Alleman & Brophy,1991 ; Corno,2000)  

لدو  األكاديم بعا الدراساا ةول  اعلية الواجباا المنيلية عل  التة يل   جريا كما           
الواجباا  ثر الت  تناولا قيا   األبةاايجابية م  السمة العامة لفذت اإل الفا دة وقد كانا طفالاأل

 وقد تو ل . تل  المفارااوالطالقة    ممارسة  األساسيةللمفاراا  طفالالمنيلية عل  اكتساب األ
Rosenberg,1989) )درجاا الفاعلية وقوة التأثير لدو   ق    الواجباا المنيلية تةق   ل  ى

ية اكتساب المادة الدراس ثبااىم   واإلتقا عندما يكملو  تأديتفا بالقدر الاليأل م  الدقة  طفالاأل
 .ء الفرواسو  واستيعابفا بتقدير متوسط عل  

راء التالميذ آل  استطال  ىدراسة مد ا )  Bryan & Nelson,1994 (جرو كما          
, ل  تجاربفأل م  الواجباا المنيليةا بتدا ية بررا الوقو  عالمرةلة و  رياا األطفال بالمرةلتي 

للمجموعة وال   الدراس  للبنود  ىة ا يةذاا د لة  تأثيراال  وجود ىنتا د الدراسة   سفراوقد 
لواجب المنيل  والفر ة ا تأديةالمتعلقة بالواجب المنيل  م  ةيا الكأل والنو  والوقا المسترر     

ي التلميذ    مةتوو  لمساعدة الت  يقدمفا الوالدا  ور وا(  ثناء ساعاا الدواأل المدرس  )المتاةة 
  الترييراا  ل  ىيلا  الواجب المنيل  وتشير النتا د ت الواجب المنيل  ومستوات وشعور التلميذ تجا

 نتقال م  المرةلة    تةديد وتكلي  التالميذ بالواجباا المنيلية وتقدير درجاته قد تجعل عملية ا
 .مرا تكتنفه الم اعب والمشاكل خا ة لدو التالميذ  خري   ىلا بتدا ية 

 أشارمنزلي فهي بالمثل متعددة حيث الأما الجوانب السلبية للواجب  :الجوانب السلبية

 طفاللذا  ا  استررا  األ, كو  جذابا لفترة يمنية مةددة  قطي   يمك      ي نشاط ل  ى يو التربو 
ل  نفوسفأل وسيشعرو  باللجر ىيتسرب  لالملمما ينبر  قد يجعل   طولعل  المادة الدراسية وقتا 

التر يفية والت  قد يكو   لطفلنشاطاا ا  المنيل     الةد م يلا يسامأل الواجب . مةالة والرتابة  
 .  (Cooper,2001)لفا دورا    تنمية المفاراا الةياتية



 ............................................................ ثنائي الثقافة/اللغة طريقة ثنائيالتدخل المبكر باستخدام 

- 136 - 

مختلفا   ثرماقد يكو    شكالالمنيلية عدة   بناءمأل   واجباا  األمور  ولياءوتأخذ مشاركة           
مشاركة    "كما .    ير مفيدة  و  بطريقة مفيدة اامأل الوالديس   ةيا يمك   طفلعل  تة يل ال

 ,طفلل  التداخل م  عمل الىمةددة قد تؤدي   مدا الوالدي  مفما كانا مةكمة التخطيط وذاا 
ذا كانا ىو سيما  طفل   التشويش عل  ذم  ال  األألو   األب  يتسبب  ذل  يمك   ىل  باإللا ة
 . اافة ع  تل  الت  يستخدمفا المعلمالتدري  المستخدمة م  قبلفما مختل  ساليب
و  الواجباا المنيلية  طفال إلنفاءلرطا عل  األ األةيا    بعا  باءاآلوقد يمار           
  ولياءقد يتسبب   يلا ,يتناسب م  قدراتفأل الفعلية بشكل  ير واقع    و بشكل سري   لتأديتفا
ةداا   خل   األمور )          "الدراسية الواجباا باألنشطة ير ملمي   اكانو لبسا وتشويشا اذا  وا 

Cooper,2001,p.9). 
م  خالل نسخه ةر يا م    ما لممارستهللرش ومدعاة   داةكذل  قد يكو  الواجب المنيل   

 Cooper)بما يتجاوي نطا  التدري  قرا  او الريراألعل   تأديتهيميل او ا عتماد    
&Nye,1994)  . 

  :والواجبات المنزليةاألسرة  ثقافة 

ل  المشاكل المتعلقة باألطفال ىأل ما كتب ةول الواجباا المنيلية معظ  شارا      رابة             
األقارب     داء الواجب المنيل   ةيانا     واوكثيرا ما يشار  الوالد, ةد سواءو سرمأل عل  

الواجب  تأدية ما البي ة المنيلية  تؤثر    عملية , ا   خرو بتكلي  الطفل بذل كمتطوعي  و    ةي
 و المةبطة نةو الدراسة  المنيل  تأثيرا كبيرا م  خالل تفي ة الظرو  المنيلية المشجعة لفمه الطفل

بنطاقه الواس  دورا م  خالل تو يرت  نشطه  وقاا الفراغ الت  قد  ثقا ة ا سرة لعب تكما , والتعلأل
                (Cooper &Nye,1994). ل تأت  عل  ةساب وقا الطف

وتعد الواجباا المنيلية م در قل  ر ي  ومثار امتماأل كبير بو ففا عن را مةوريا          
طفال م در قل   قد   بح األ (Roderique &Polloway,1994 للتعاو  بي  المنيل والرولة

الواجباا المنيلية الموكلة ىليفأل األمر الذي يمك     يتسبب  كمالىبالغ لمواجفتفأل مشاكل كبيرة    
ةيا لأل تعد تقت ر مشاكل الواجباا المنيلية ,    ارتفا  مستوو اللروط النفسية    وسط األسرة

عل  الرولة والمنيل  بل   بةا تعرا    العياداا الطبية  عل   طباء األطفال ب ورة متيايدة 
لب األةيا  قد تعقدا واستفةلا جراء الشعور باإلةباط وا نفعال  و بعد    تكو  المشاكل    ا 

بينما وقد يشعر  ولياء األمور باإلةباط  وا نفياأل  و ا ستياء , الرلب والمناكفة والتفديد بالعقاب
وقد , و قلة ا متماأل  و التجفأل وا رتبا   و الشعور بالذنب  و الةي  يشعر الطفل بعدأل المبا ة 

ذت ال راعاا الناتجة ع  الواجباا المنيلية جيءا م  األمراا األسرية الخفية والةديثة تكو  م
(Green, Sullivan, & Eichberg,1999) . 
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متتد ا ىلتت  التعتتر  علتت   راء معلمتت   التتت ( 1331)دراستتة العمتتري  تو تتلا ىليتتهمتتذا متتا           
األولتتت  بالمرةلتتتة ا بتدا يتتتة ةتتتول الواجبتتتاا و وليتتتاء  متتتور التالميتتتذ  تتت  ال تتتفو  الدراستتتية الثالثتتتة 

وقد طب  الباةا استبانة تشتمل , ول   مر( 101)معلما و( 58)وتكونا عينة الدراسة م  , المنيلية
 قتترت ذاا تتتدرج خماستت  برتترا تةديتتد  راء المعلمتتي  و وليتتاء األمتتور ةتتول مةتتتوو بنتتود  00علتت  

علمتتتي  و  وليتتتاء األمتتتور علتتت  األمميتتتة التربويتتتة لتتت  اتفتتتا  المىوقتتتد  شتتتارا نتتتتا د الدراستتتة , ألداةا
والتعليمية للواجباا المنيلية  ما  يما يتعل  بشكل وطبيعة الواجباا المنيلية وكذل  العوامل الت  تتؤثر 

 .راء المعلمي  و ولياء األمور ةول ذل آ  الواجباا المنيلية  قد تباينا  
ينبر  أنه  ,طفالااللدى  في الواجبات المنزلية باحثينالعديد من ال أكد  : الواجمل املن ل  نواعأ

عل  المعلماا استخدامفا    المقاأل األول لتمكي  مؤ ء ا طفال م  الممارسة التطبيقية 
 & Salend))الاليمة إلتقا  المفاراا الت  يتمتعو  بفا   ال  بد   ع  تعلأل مفاراا جديدة 

Schliff,1989  ,وقد  شار(Stewart & Roper, 2010,P.1)    الثالا ا نوا ىل 
 :التالية م  الواجباا المنيلية والت  قد تكو  مال مة لططفال 

ومو بررا التطبي  والممارسة Practice Homework : الواجب المنيل  التطبيق  -1 
ويعد م   كثر  نوا  الواجباا المنيلية شيوعا واستخداما م  قبل , لما تأل تدريسه 

 المعلمة قد تر ب م   الطفل تطبي  وممارسة المفارة الت  تأل تدريسفا    ,  المعلماا
 .الف ل الدراس  وبناء ثقة الطفل بعد التأكد م  قدرته بالعمل بشكل مستقل

 طفلويفد  ىل  ىعداد ال   : Preparation Homeworkإلعدادياالواجب المنيل  -1
للمادة العلمية    المنيل قبل البدء     طفلالقادمة م  خالل مراجعة  انشطة و نشاط ل
ويمك  ا  يلعب مذا النو  م   ,ةد األقارب و  م  مساعدة م  الوالدي  , دريسفا ت

مية عند شرةفا    للمادة العلطفل درا  الا  لمنيلية دورا    ييادة  رص  فأل و الواجباا ا
 .وا نتبات  التوا لطفل عل  كما يةفي ال, و   ر ة الم ادر الف ل الدراس  

وتفد  المعلمة    مذا النو   Extension Homework: الواجب المنيل  اإللا   -0
   الةياة العامة  رولة ل  جعل الطفل يو   المفاميأل واأل كار الت  تأل تعلمفا    الى

   ربطىلاد األسرة ومذا النو  باإللا ة كجم  الطفل لمعلوماا م    ر , ةرولخارج ال
 .ا ختال اا    بي ة الطفل مشاركة يقدأل  ر ة  رولةم  ال المنيل
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  تتراا الواجتتب المنيلتت   تت   (Epstein,1988,p.3 ) دةتتد :املن لــ   أغــراا الواجــمل   
 :العنا ر التالية 

تةقيتتتتت  مييتتتتتدا متتتتت  اإلتقتتتتتا  والستتتتترعة و تتتتتيانة المفتتتتتاراا والمةا ظتتتتتة : الممارستتتتتة   -8
 .   مفمة التعلأل ييادة مشاركة كل طفل: المشاركة و   عليفا

دارة الوقتتتتا والثقتتتتة : التطتتتتوير الشخ تتتت   -1  تتتتر  روح المستتتت ولية واألمانتتتتة والمثتتتتابرة وا 
 .بالنف  

 تتتتتح التوا تتتتل بتتتتي  األب  و األأل وطفلفمتتتتا ةتتتتول : العالقتتتتاا بتتتتي  الوالتتتتدي  و طفتتتتالفأل   -0
 . ممية التعلأل 

التعلتتتتتتيأل  دارةىوالتوجيفتتتتتتاا ال تتتتتتادرة متتتتتت   ا لتتتتتتتياأل بالتعليمتتتتتتاا: األنظمتتتتتتة واللتتتتتتوا ح  -0
 .بالمنطقة و اإلدارة الرولة

 .ىةاطة الوالدي  علما بما يدور داخل  ر ة الرولة: العالقاا العامة  -5
نشتتتتدت المعلمتتتتاا بخ تتتتوص العمتتتتل والستتتتلو  تطفتتتتال بمتتتتا تتتتتذكير األ: قتتتتابالع الثتتتتواب و -6

 . داخل الرولة
        :سمعيةال اإلعاقة ذوى األطفا  تعليم طرق

ألطفتال ذوو اإلعاقتة اعت  اتجامتاا وطتر  ةديثتة لتعلتيأل  ىلقتاء اللتوء   وم  منا بتد         
 تت  ةيتتاة ال تتأل متت  ةيتتا  اإلشتتارة, ألنفتتا تعتتد الع تتب التتر ي يجتتب التطتتر  للرتتة  ستتمعيةال

ةيتتاتفأل اليوميتتة وا جتماعيتتة والثقا يتتة وطريقتتة تفتتاعلفأل متت  المجتمتت  والتعبيتتر عتت  ذواتفتتأل,  
وتعلتتيأل ال تتأل ىلتتا ة ىلتت  ا متمتتاأل العتتالم  بةقتتو   ومتت  التطتتور التتتاريخ   تت  مجتتال تربيتتة

األقلياا بما  يفأل ال أل, تبدلا النظرة العامة لل تأل ولرتتفأل مت  مجترد  شتارا و تفية   ترقت  
ىل  مستوو  ي لرة منطوقة ىل       بح ينظر ىليفا عل   نفتا اللرتة األولت  والطبيعيتة لل تأل 

ال تأل  ت   ء  ممية لرة اإلشارة باعتبارمتا لرتةوبالتال     لو , وتعلمفا يعتبر ة  م  ةقوقفأل
, و نفتتتا لرتتتة طبيعيتتتة بالنستتتبة لل تتتأل مثتتتل اللرتتتة العربيتتتة بالنستتتبة لتتتوء  يتتتاب اللرتتتة اللفظيتتتة

للستتامعي  , بتتل    الستتامعي   نفستتفأل يستتتخدمو  لرتتة اإلشتتارة  تت  ستتيا  لرتتتفأل المنطوقتتة 
را  مفمتا   ت  ربتط ال تأل بمجتتمعفأل عالأل المر   يلعتب دو كالمفأل قوة وتأثيرا , كما    اإل إلكساب

 .وبما يدور  يه وبما يدور    العالأل بأسرت عالوة عل  دورت التثقيف  والتوعوي والتر يف  
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  متتذا التوستت  والتطتتور تتتأل تتويجتته بعتتدة دراستتاا ةتتول قواعتتد لرتتة اإلشتتارة هومتت  ثتتأل  تت        
ثباا  نفا لرة ةقيقية   تقل ع   يرما مت  اللرتاا األخترو, ومت   متأل متذت الدراستاا دراستة  وا 
ويلياأل ستوك  ,ويرج  امتماأل  ستوك  بلرة اإلشارة ىل   درو  لرة اإلشتارة التت  كانتا تعطت  

ديتتا, ومتت  ختتالل متتذت التتدرو   ةتتظ ستتتوك  اختتتال  اإلشتتاراا للمبتتتد ي   تت  جامعتتة جالو 
وطريقة ىعطا فا الت  كا  يتعلمفا  ت  متذت التدرو  عت  تلت  التت  كتا  يستتخدمفا ال تأل مت  
بعلفأل البعا, ور بة    تعلتأل تلت  اللرتة  تبت  ستتوك  خطت  تومتا  متوبكني وبتد   ت  تعلتأل 

لفأل  ت  اإلشتاراا التت    يعر فتا وكيت  لرة اإلشارة م  ال أل  نفسفأل ةيا كا  يناقشفأل ويستأ
يشرةو  لبعلفأل البعا المفاميأل ال عبة, وتوج ستوك   بةاثه ةتول لرتة اإلشتارة بنشتر  ول 

قتامو  لرتة "ثتأل نشتر بعتد ذلت    لرتة اإلشتارة ,( بنيتة)بنتاء "بةا    علأل لرتة اإلشتارة بعنتوا  
اإلشارة األمريكيتة وبنا فتا وقواعتدما  , ثأل قدأل بةوثا   ودراساا كثيرة ةول لرة"اإلشارة األمريكية

والت  كانا بمثابة الدا     متماأل علماء اللرة داخل الو ياا المتةدة األمريكية وخارجفا بلرتة 
  (1331ملفا , وكو ما ,  ؛ 1330ةنف , السعدو , )اإلشارة ودراستفا 

علت   نته لتأل يشتفد مجتال جتدل ةتول تربيتة  المنامد وطر  التدري كما تؤكد  دبياا          
الخا ة مثل ما شفدت الجدل ةول طتر  تربيتة وتعلتيأل ال تأل, وذلت  يرجت   بيةوتعليأل   اا التر 

ىل  تباي  وجفاا النظر    الفد  مت  تربيتة وتعلتيأل ال تأل, ولكت  متا يمكت  التأكيتد عليته متو 
بتر مت  األمتور البتارية  ت     ا ختال  ةول   لتل الطتر  للتوا تل مت  ال تأل و تعلتيمفأل يعت

مجال تربية وتعليأل ال أل, ويعود مذا ا ختال  ىل  تاريا قديأل قدأل تعليأل ال أل, ولعل مت   بتري 
 .الطريقة الشففية و مذت الطر  المختل  ةولفا م  لرة اإلشارة 

  :لةة اإلشارة  :والأ 

استتتخدامفا  تشتتير لرتتة اإلشتتارة ىلتت  مجموعتتة متت  الرمتتوي اليدويتتة المر يتتة والتتت  يمكتت  
للتعبيتتر عتت  الكلمتتاا  و المفتتاميأل  و األ كتتار الخا تتة باللرتتة عتت  طريتت  التتربط بتتي  اإلشتتارة 

 (.1388, السرطاوي وعواد)ومدلولفا    اللرة المنطوقة 
لرتة اإلشتارة بأنفتا مجموعتة مت  اإلشتاراا الو تتفية و ( 1334) عتر   بتو شتعيرة و          

يماءاا الجسأل  تلتأل ىشتاراا و تفية و ,  يستخدمفا ال تأل للتوا تل والتتعلألالتعابير الوجفية وا 
  .تلأل األسماء واأل عال 
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لرتتة اإلشتتارة علتت   ستتا  تةريتت    تتاب  اليتتدي   تت  الفتتواء و قتتا  لةركتتاا ةيتتا تقتتوأل          
منظمة و ولا  معينة تمثل الةرو  األبجدية ولفا قواعدما ونظامفا الخاص بةيا تعتبتر لرتة 

ةتاج تعليمفتا لطفتل  ترير ىلت  وقا للتعلأل والتدريب  اللرة العربية مثال  ي طبيعية و تةتاج ىل 
 (. 2007 يوس ,)ومكذا لرة اإلشارة  ,وقا, و  ش   نفا تسير     طوار

متت  بعلتتفا بعلتتا  لرتتة اإلشتتارة  استتتخداأل  نتته يتتتأل ومتت  ختتالل متتا ستتب  يمكتت  القتتول         
واةد للتعبير ع  المعن   المترتبط بفتا و ي خلتل  ت  كةيمة واةدة  ثناء تأدية اإلشارة    وقا 

ليفتا ىشتار  و  يو ل الرستالة المرجتوة كمتا  األس  السابقة  ه  اإلشارة سيكو  معناما ناق ا  
 :كا ت  ( 1333عبيد, ,  1331مةمد, )

يمتت  اإلشتتارة  تت  نظتتر ال تتأل  ي ىشتتارة يتتتأل تنفيتتذما  متتاأل الجستتأل تعبتتر عتت  الةالتتر  متتا  .8
 .يتأل تنفيذما خل  الجسأل تعبر ع  المال اإلشارة الت  

تشكيل اإلشارة يتأل تأديتة اإلشتارة بيتد واةتدة  و بكلتتا اليتدي  وقتد يشتار ىلت  الشت ء  ثنتاء  .1
 .تأدية اإلشارة ىذا كا  موجودا  ويتأل تشكيله باإلشارة ىذا كا   ير موجود 

دي  باتجتتات معتتي  ةركتتة اليتتدي    يكتمتتل معنتت  اإلشتتارة لشتت ء متتا ى  بتةريتت  اليتتد  و اليتت .0
 .يولح المق ود م  اإلشارة

اتجات ةركة اليد  و اليدي  تسامأل  اليد اليمنت   و اليسترو  ت  تشتكيل اإلشتارة وتولتيةفا  .0
ىشتارة  تو  تكتو  اليتد : بةيتا يكتو  لكلتتا اليتدي  دور  ت  اإلشتارة وتقريتب معنامتا مثتل 

 . و  اليد اليمن   اليد اليسرو( تةا )اليمن   و  اليد اليسرو والعك     ةالة 
مكا  التقاء اليد  و اليدي  بأجياء الجستأل تستاعد  جتياء الجستأل اليتدي   ت  تولتيح معنت   .5

اإلشارة  مثال  ىشارة بنا يتأل ا ستعانة بالر   باستخداأل اليد اليمنت  مت   علت  ىلت   ستفل 
 .دليل عل  طول الشعر عند البنا ومكذا

فتتا ولتتعففا تستتامأل ستترعة تأديتتة اإلشتتارة  تت  متتدو ستترعة اإلشتتارة وتةريكفتتا وثباتفتتا وقوت .6
توليح معن  اإلشارة  متثال   كلمتة ستري  يتتأل تأديتة اإلشتارة بسترعة , ويتتأل تأديتة اإلشتارة 
ببطء    كلمة بط ء , و  يكتمل معنت  اإلشتارة ى  بتأديتة اإلشتارة ةستب ملتمونفا  ته  

 .و بقوة وا   كانا للعي  تؤدو بلع كانا اإلشارة لقوي  هنفا تؤد
تعبيراا الوجه وةركة الجسأل تعبيراا الوجه لفا الدور التر ي   ت  تأديتة اإلشتارة ىذا كنتا  .4

      .تتوا ل م    أل وتتةدا له
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 :التواصل الشفه  ثانيا طريقة 

  الفد  م  تو ير الةد األق   م  الفرص لتةقي  طر  التوا تل, يجتب    يكتو  أ         
علت   –األطفتال لططفتال ذوو اإلعاقتة ستمعية , و   الوقتا الترام  مو القوة الدا عة ىل  تعليأل 

نته يجتب    يفتتأل بالتوا تل,  –ةتد تعبيتر ستيجل  ينبرت     يمثتل ع ترا  تربويتا  جتديا  لل تأل, وا 
رستتمية لتفعيلتتة بةيتتا يكتتو  متتو نقطتتة البدايتتة  تت   ي برنتتامد تربتتوي, وتتتو ير اإلجتتراءاا ال

ملفتتا  , كو متتا  ) :ومتت  كمتتا يلتت  اإلعاقتتة ستتمعيةطفتتال لططفتتال ذوو  للتتما  نجتتاح تعلتتيأل 
,1331 :560- 565) 
ةركاا , التعبيراا الوجفية, التوا ل العين , ول  الجسأل, اإليماءاا:  فظيةالطر   ير الل .8

 . الر   وةركاا الجسأل 
 . سرعة تقديأل الرسالة والتوا   والتردد, الجيأل, التريراا    نبرة ال وا: الموايية فظيةاللالطر   .1
مؤشراا الول  التوا ل  والعالقاا بي  المرسل والمستقبل مثل : فظيةاللالطر  ما وراء  .0

 (.1331, مةمد)التساوي و ير ذل  , السيطرة,  اإلذعا 
لكتتتالأل ىةتتتدو قنتتتواا التوا تتتل والتتتذي يمثتتتل ا,  و المفتمتتتو  بالطريقتتتة التوا تتتل الشتتتفف  ر ةيتتتا 

ستتمعية  كثتتر قتتدرة علتت   فتتأل الكلمتتاا المنطوقتتة العاقتتة والتتذي يجعتتل األطفتتال ذوي اإل,  الر يستتة
 (.1331الخطيب, )واإل ادة م  التلميةاا واإليماءاا الناجمة ع  ةركة شفات المتكلأل 

و تعتمد الطريقة الشففية عل  تدريب األطفال ال أل علت  النطت  والكتالأل, والتتدريب          
السمع  ىلا ة ىل  قراءة الكالأل وتتجنب  ي استتخداأل لإلشتارة علت  اعتبتار    استتخداأل ال تأل 
لإلشارة سيؤدي ىل  عتيلفأل عت  مجتمت  الستامعي  عتالوة علت  نظترتفأل ىلت  لرتة اإلشتارة علت  

رقتت   بتتدا  ىلتت  مستتتوو اللرتتاا المنطوقتتة, ومتت  متتذا يتلتتح    الطريقتتة  نفتتا ليستتا لرتتة و  ت
الشتتففية  كثتتر متتيال  وقربتتا  للنظتتر ىلتت  ال تتأل وال تتمأل متت  منظتتور طبتت  وبعيتتدة كتتل البعتتد عتت  

 . النظرة الثقا ية
ويةتاج التوا ل الشفف  ىل  بقايا سم  وذل  لالستفادة منه  ثنتاء التتدريب وتلتخيأل          

الشتفات والكتالأل,  ويستتند التوا تل الشتفف  ىلت  ةقيقتة مفادمتا      لبيتة ذوي  ال وا وقراءة
اإلعاقتتة الستتمعية لتتديفأل بقايتتا  تت  القتتدرة الستتمعية والتتذي يةتتتاج ىلتت  تطتتوير وتنميتتة بطتتر  
مختلفتتة ومتنوعتتة, وبالتتتال   تته  التتتدريب علتت  التوا تتل الشتتفف  يستتاعد علتت  التوا تتل بتتي  

وذل  م  خالل التدريب عل  النظر ىل  وجه المتتكلأل والتركيتي علت  المعاقي  سمعيا  والعاديي , 
متتداخل ومختتارج الكلمتتاا والتتت  يعبتتر عنفتتا بتتالفأل,  ويتتتأل ذلتت  بتتالتركيي الب تتري علتت  ةركتتاا 
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دراستتتة  (8) جتتتدول يولتتتحو   ,(1331, النتتتوب )الشتتتفات واللستتتا  والفتتتأل لمختتتارج الةتتترو   
 ,Andrews)الطتر  والتنظأل انتشتارا  نقتال  عت  ا يجابيتاا والستلبياا ألكثتر  (1336)التري 

Leigh, & Weiner, 2004, pp. 147-148 )يل ذل   يما   وبيا: 
 (1)جدول 

 االيجابيات والسلبيات الوصف الطريقة

اإلنجليزيةةةةةةةةة 

اإلشةةةةةةةةةةةةارية 

(SE)    

Signed 

English 

 

 ASLتستخدم لغة اإلشارة األمريكيةة 

إشةارة  0333كقاعدة، والتي تتألف من أكثر مةن 

إشةةارة مميةةزة تحةةدد تمثيةةل األشةةكال المعينةةة  11و

لقواعد اللغة اإلنجليزيةة، يمكةن اسةتخدام التهج ةة 

باألصةةابع وتةةتم اإلشةةارات بةةنفا ترتيةةب الجملةةة 

 . اإلنجليزية

التمثيةةل البصةةرغ للغةةة اإلنجليزيةةة، ويسةةهل : االيجابيةةات

، إن ASLنةةةة مةةةع لغةةةة اإلشةةةارة تعلمهةةةا للوالةةةدين مقار

كثيةةرام مةةن المةةواد التدريسةةية وأشةةرطة الفيةةديو التةةي تةةم 

تطويرها للمعلمةين وللوالةدين بهةذل الطريقةة، تعتبةر أقةل 

 .تعقيدام لتعليم الوالدين مقارنة بالطرق األخرى

تفتقةةةةد الفاعليةةةةة، ال تتقيةةةةد وتتبةةةةع القواعةةةةد : السةةةةلبيات

 .لغويةاللغوية في التشكيالت والتكوينات ال

اإلنجليزيةةةةةةةةة 

األساسةةةةةةةةةةية 

 اإلشارية

Signing 

Essential 

English 

 (SEE1) 

 

تصةةةةةةنف اإلشةةةةةةارات فةةةةةةي تركيبةةةةةةات 

أساسية وفي مجموعةة كلمةات، تسةتخدم قاعةدتين 

الصةةةةوت، الهجةةةةا ، : مةةةةن ثالثةةةةة والتةةةةي تشةةةةمل

التةةي لهةةا معةةاني متعةةددة يةةتم  الكلمةةات. والمعةةاني

يةةةرك ، : مةةةثالم )اإلشةةةارة إليهةةةا بةةةنفا الشةةةي  

وذلةةب بسةةبب اسةةتخدام ( يسةتطيع أو يقةةدر، ويةةربط

المعايير الصوتية والهجائية، وتحتةوغ علةى أكثةر 

( رمةوز) من خمسين إشارة مخترعة، من أشةكال 

 . اللغة اإلنجليزية

تقةةدم لنةةا التمثيةةل النغةةرغ للغةةة : االيجابيةةات

ليزيةةةة، يمكةةةن أن يكةةةون لهةةةا الوقةةة  األسةةةهل فةةةي اإلنج

التعليم بالنسبة للوالدين وذلب بسبب الترتيب اإلنجليةزغ 

 . للكلمة

تفتقةةد الفاعليةةة، طريقةةة بطي ةةة و : السةةلبيات

غير مالئمةة تعليميةام للكثيةرين، الكلمةات متعةددة المعةاني 

تةةتم اإلشةةارة إليهةةا بةةنفا الطريقةةة والتةةي تربةةب األطفةةال 

عنةد التحةدع عةن الةرقن تعنةي  ballكلمةة  مةثالم )الصم 

وتعنةةي كةةرة تةةتم اإلشةةارة  ballصةةالة الةةرقن أو كلمةةة 

  (.إليهما بنفا الطريقة أغ نفا اإلشارة

اإلشةةةةةةةةةةةةةةةارة 

باللغةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

اإلنجليزيةةةةةةةةة 

 الدقيقة 

Signing 

Exact 

English  

 (SEE2) 

 

ة مةةن معجةةم لغةةة تسةةتخدم نفةةا الكلمةةات الرئيسةة

اإلنجليزيةةة مةةن  اإلشةةارة، اختةةراش اإلشةةارات للغةةة

خةةةةالل الصةةةةور واألشةةةةكال، يةةةةتم اإلشةةةةارة باللغةةةةة 

اإلنجليزيةةة مثلمةةا يةةتم النطةةق بهةةا، وتةةتم ترجمتهةةا 

اإلنجليزيةةة،  فقةةط إلةةى واحةةدة مةةن معةةادالت اللغةةة

الصةةوت، المعنةةى، ) نقةةاط  يوجةةد معيةةار مةةن ثةةالع

وهةةي القاعةدة التةةي يةتم تطبيقهةةا عمليةةام، ( التهجةي

كةون كلمةات أساسةية أما الكلمةات المعقةدة والتةي ت

( ING-ED-LY:مثةةةال) مةةةع إاةةةافات ملحقةةةة 

تسةةةةتخدم اإلشةةةةارات األوليةةةةة، تسةةةةتخدم إشةةةةارات 

 .   SEE1مخترعة أقل مقارنة ب

ايجابيةةات و سةةلبيات هةةذل الطريقةةة تمامةةام مثةةل ايجابيةةات 

وسةةةةةلبيات طريقةةةةةة االنجليزيةةةةةة األساسةةةةةية اإلشةةةةةارية 

 .المذكورة سابقام 

طريقةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 روشيستر

Rocheste

r Method 

 

هةةو نغةةام أبجةةدغ الحةةروي والةةذغ يشةةتمل علةةى 

حرفةام مةن 62الهجا  باألصابع والكالم، وتستخدم 

حةةةروي الهجةةةا  اليدويةةةة والتةةةي تقابةةةل حةةةروي 

 .الهجا  اإلنجليزية

يسةةةتطيع مسةةةتخدم هةةةذل الطريقةةةة تهج ةةةة : االيجابيةةةات

الكلمةةةات التةةةي ال يوجةةةد لهةةةا إشةةةارات، وهجةةةا  الكلمةةةات 

يام، ويمكةةةن أن تسةةةاعد فةةةي يمكةةةن الحصةةةول عليةةةه يةةةدو

 . تدريا األحري واإلمال  مبكرام 

تفتقةد الفاعليةة، وعلةى الفةرد أن يعةري اللغةة : السلبيات

 . أن يفهمها اإلنجليزية حتى يمكن

الكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالم 

 المرمز

Cued 

Speech 

  

هةةو نغةةام يةةدوغ يسةةتخدم إشةةارات محةةددة لتسةةهل 

تمييةةةةز الحةةةةري المنطةةةةوق خصوصةةةةام الحةةةةروي 

أشةةكال يدويةةة  8، وتسةةتخدم المتشةةابهة المخةةار 

وأربةةع مواقةةع قةةرب الوجةةه للمسةةاعدة فةةي قةةرا ة 

 .الشفال

يقةةدم تمثيةةل بصةةرغ ألصةةوات الكةةالم علةةى : االيجابيةةات

 . الشفال

اإلشةارات والتلميحةات المسةتخدمة لهةا معنةى : السلبيات

بحةةةد ذاتهةةةا، والمناقشةةةات كمجموعةةةة صةةةعبة، يجةةةب أن 

يةةز بشةةكل تكةةون وجهةةام لوجةةه مةةع المتحةةدع، يجةةب الترك

كبير على الشةفال واإلشةارات، صةعبة جةدام علةى األطفةال 

 . في طور النمو اللغوغ
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وقد و ل ال را  بي  الطريقتة الشتففية ولرتة اإلشتارة ىلت  ذروتته عنتدما تتأل عقتد              
المؤتمر العالم  لل أل    ميال  بهيطاليا ومنه تأل ىقرار الطريقة الشففية كأ لتل طريقتة يجتب 
ىتباعفتتا لتعلتتيأل ال تتأل وعتتدأل استتتخداأل لرتتة اإلشتتارة, ومتت   شتتفر متت  تيعمتتوا ى تتدار متتذا القتترار 

و نتيجتتة لفتتذا القتترار  قتتد بتتد ا مةاربتتة لرتتة اإلشتتارة  تت  العتتالأل, ومنتت   ,الكستتندر جرامتتاأل بتتل 
وبالتال    بح استخداأل لرتة اإلشتارة . استخدامفا    تدري  ال أل والتوا ل معفأل م  خاللفا

األ تأل التذي كتا  يشتامد ومتو يستتخدأل لرتة اإلشتارة كتا   لطفتل مر يستة  العقاب لدرجة    ا
 ثبتا الطريقة الشففية  شتلفا  ت  العمليتة  ,يديه خل  ظفرت  يعاقب بلربه عل  يديه  و ربط

التعليميتتة ةيتتا ى  خريجتت  الثانويتتة العامتتة متت  ال تتأل يعتتادلو   تت  مفتتاراا القتتراءة والكتابتتة 
 (.1388الري ,)مستوو طالب سام     ال   الراب  ابتدا   تقريبا 

 :ثناي  الثقافة/طريقة ثناي  اللةة: ثالثا

لقد كانا الطريقة السويدية اإلشارية    السبعيناا تستتخدأل للتوا تل  ت  متدار              
أل قانونا  يؤكتد علت     لرتة اإلشتارة الستويدية 8118ال أل, ىل      قر البرلما  السويدي عاأل 

متت  اللرتتة األولتت  والطبيعيتتة لل تتأل  تت  الستتويد, ونتيجتتة لفتتذا القتتانو    تتبح ينظتتر ىلتت  ىتقتتا  
مفاراا اللروية للرة اإلشتارة واللرتة الستويدية معتا  كةت  مت  ةقتوقفأل ممتا  دو ىلت     ال أل لل

-Bagga)ت بح لرتة اإلشتارة الستويدية مت  اللرتة التت  تستتخدأل لتتدري  ال تأل  ت  الستويد 
Gupta, 1999-2000 .) 

بتأ  كثيترا  ثنتا   الثقا تة, علمتا  /ولفذا يعتد متا ستب  البدايتة الفعليتة لطريقتة ثنتا   اللرتة       
م  العاملي     تربية ال أل تةدثوا ع  نف  الفكرة قبل ذل  مثل ولياأل ستتوك  لكت  لتأل تطبت  
 عليتتتا  ى  متتت  بدايتتتة الثمانينتتتاا ومتتت  اآل  تطبتتت   تتت  الكثيتتتر متتت  دول العتتتالأل مثتتتل الستتتويد, 

 (.1388الري ,) .الدنمار , اليابا , الو ياا المتةدة األمريكية, وكندا
تعريفتتاا التتت  تناولتتا ثنا يتتة اللرتتة بشتتكل عتتاأل متتا ذكتترت  جتترو  جتتي     متتذت متت  ال        

 & Knight, ويعتتر  كتتل متت  "  ا ستتتخداأل ا عتيتتادي للرتتتي   و  كثتتر"الطريقتتة تعنتت  
Swanwick   المفتاراا وا تجامتاا والخبتراا والستلو  اللرتوي لطشتخاص "ثنا ية اللرة بأنفا

, ما مت  ناةيتة تعريت  ثنا يتة اللرتة لتدو " ياتفأل اليوميةالذي  يستخدمو  لرتي   و  كثر    ة
ال تتتأل التتتذي  يستتتتتخدمو  لرتتتة اإلشتتتارة واللرتتتة المكتوبتتتة والمقتتتتروءة  و "ال تتتأل  فتتت  تعنتتت  

 (.Knight & Swanwick, 1999, p. 79")المنطوقة
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 و لتأل /التعتايش الثنتا   و"بأنفتا تعنت    ت  ةتي  تعتر  جترو  جتي   ثنا يتة الثقا تة        
, وبالنستبة لل تأل (Grosjean, 1982, p.157" )تي  متميتيتي  عت  بعلتفما التبعاثقتا 

 ف  تعن     يتعايش ال أل ويجمعوا بتي  ثقا تة ال تأل وثقا تة مجتمت  الستامعي   ت  المجتمت  
 .الذي يعيشو   يه

ثنا   الثقا ة بأنفتا  ةتدا األستاليب  ت  تربيتة وتعلتيأل /ويعر  طار  الري  ثنا   اللرة       
والت  تقوأل عل   سا     لرة اإلشتارة مت  اللرتة األولت  والطبيعيتة للطفتل األ تأل والتت   ال أل

متت  خاللفتتا يتتتأل تدريستته لرتتة المجتمتت  التتذي يعتتيش  يتته كلرتتة ثانيتتة, كمتتا تقتتوأل علتت   ستتا  
لرورة ربط اللرة بالثقا ة وتعري  الطفتل األ تأل بثقا تة ال تأل وثقا تة مجتمت  الستامعي  التذي 

 .يعيش  يه
تقتتوأل متتذت الطريقتتة علتت   ستتا     لرتتة اإلشتتارة متت  اللرتتة الطبيعيتتة واألولتت  للطفتتل           

 األ أل وة  م  ةقوقه واستخدامفا لتدري  األ أل لرة المجتم  الذي يعيش  يته كلرتة ثانيتة
. كما تبنت  علت  لترورة تعريت  الطفتل األ تأل بثقا تة ال تأل وثقا تة المجتمت  التذي يعتيش  يته

عطتت  مرتبتتة متستتاوية لكتتل متت  لرتتة اإلشتتارة وثقا تتة ال تتأل وثقا تتة ولرتتة كمتتا    متتذت الطريقتتة ت
 (.     Andrews, Leigh, & Weiner, 2004)المجتم  الكبير الذي يعيش  يه األ أل 

وبسبب مذت النظرة يجب تعريا الطفل األ أل للرة اإلشارة وثقا ة ال تأل وكتذل  ثقا تة         
منفتتا  و المقتتروءة  و المنطوقتتة وذلتت  منتتذ لةظتتة المجتمتت  التتذي يعتتيش  يتته ستتواء  المكتوبتتة 

لذل  يجب ا ستفادة مت  طتر  تتدري  اللرتة المقتروءة والمكتوبتة والمنطوقتة . اكتشا  ال مأل
 ,Andrews)كلرتة ثانيتة لل تأل بمعنت  تتدري  اللرتة العربيتة كلرتة ثانيتة ولتي  كلرتة  ولت  

Leigh, & Weiner, 2004; Livingston, 1997. ) 
النظتتر ىلتتت  ال تتأل كمجموعتتتة  تت  المجتمتتت  الكبيتتتر التتذي تعتتتيش  يتته لفتتتا ثقا تفتتتا ى          

ةتت  اآل , ثقا تة ال تأل  م تر الخا ة والمميية لفا لتأل يتتأل التطتر  لته  ت  مةا ظتاا ال تعيد
تشتتير ىلتت  مجموعتتة ال تتأل التتذي  يستتتخدمو  لرتتة اإلشتتارة ويشتتتركو   تت  المعتقتتداا, والقتتيأل, 

ومت  جتيء مت  ثقا تة المجتمت  لكت  لفتا متا  ,والعاداا, والخبراا الت  تنتقل م  جيتل ىلت  جيتل
لتت  تمييمتا ال عيد ببعا العاداا والتقاليد و اللفجتاا االري  يمييما مثل تميي بعا مناط  

  .ع   يرما, علما  بأ   مأل عن ر    ثقا ة ال أل وةجر الياوية  يفا مو لرة اإلشارة
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ىلقتاء ق تص باستتخداأل  بجديتة األ تاب , ىلقتاء : وم  األمثلة عل  ثقا ة ال أل متا يلت        
ق ص باستخداأل شكل واةد م  ىشتكال اليتد, ىلقتاء ق تص باستتخداأل ىشتاراا األرقتاأل, طرا ت  

ق  تتفأل التتت  تةمتتل ملتتامي  ود  ا مختلفتتة مثتتل النكتتاا والق تتص التتت  يةاكيفتتا  ال تتأل و 
الستتامعي , كالت تتفي , وكيفيتتة شتتد انتبتتات األ تتأل, تتتاريا ال تتأل, رقتتص ال تتأل, األستتماء بلرتتة 
اإلشتتارة, متتتا يةتتتدا عنتتد المرتتتادرة وتتتتر  المكتتا , رستتتوماا ال تتتأل, األجفتتية التتتت  يستتتتخدمفا 

 .ىلا...ال أل
ةتول اكتستاب قواعتد  (Mayberry&Bondreault,2006)دراستة كتدا  وم  ثتأل           

لرتتة اإلشتتارة, والتعتتر  ىلتت  المستتتوو العمتتري عنتتد اكتستتاب اللرتتة األولتت , ةيتتا تكونتتا عينتتة 
شخ تتا  بالرتتا  متت  ذوي اإلعاقتتة الستتمعية منتتذ التتو دة والتتذي  تعلمتتوا لرتتة ( 03)الدراستتة متت  

مريكيتة سنة وتأل عرا ستة  نوا  م  تراكيب لرة اإلشارة األ 80اإلشارة منذ الو دة ةت  س  
األست لة ب تيرة  اإلشاراا البسيطة, المتلتاداا, األ عتال, المتشتابفاا,:عل    راد العينة وم  

(WH) وقتتد تتتأل مقارنتتة متتذت اإلشتتاراا  تت  ةالتة وجتتود قواعتتد منظمتتة لفتتا و تت  ةالتتة , والنستبة
و شتارا نتتا د الدراستة ىلت     اإلشتاراا كانتا  قتل دقتة و كثتر , عدأل وجود قواعد منظمتة لفتا 

بط ا     ةتا ا عتدأل وجتود قواعتد تلتبطفا, كمتا  شتارا ىلت     اكتستاب قواعتد اللرتة األولت  
   منا  العديتد مت   خرو طار  الري  وآ كد كما  .يؤثر بشكل كبير    اكتساب اللرة الثانية

 :يمك  ىيجايما    النقاط التالية مولو  الدراسة الةاليةتبن   ممية  األسباب الت   دا ىل 
اإلشارية الت  استخدما    الستبعيناا والثمانينتاا   تمثتل لرتاا اإلشتارة األ تلية  النظأل .8

الت  يتتأل اكتستابفا بشتكل طبيعت  مت  قبتل ال تأل بتل تعتبتر  نظمتة  يتر طبيعيتة ومخترعتة 
(Valli & Lucas, 2000; Livingston, 1997.) 
فما    نفت  الوقتا يستةيل تقديأل نموذج ةقيق  للرة اإلشارة واللرة المنطوقة عند تقديم .1

 .    سبب عدأل ا لتياأل بقواعد  ي منفألب
 عدأل تطور مستوو القراءة والكتابة بالشكل المطلوب عند ا طفال ال تأل باستتخداأل الطتر  .0

 .ا شارة والتوا ل الشفف 
متت  البةتتوا والدراستتاا وجتتدا عالقتتة ىيجابيتتة بتتي  مفتتاراا الطفتتل األ تتأل  تت  لرتتة  العديتتد .0

اإلشارة ومفاراته  ت  القتراءة والكتابتة بةيتا كلمتا ة تل علت  درجتة  علت   ت  تقيتيأل لرتة 
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 ;Hoffmeister, 2000)اإلشتتارة كلمتتا كانتتا درجاتتته  تت  القتتراءة والكتابتتة  علتت  
Strong & Prinz, 2000 .) 

ستتا ثنا يتتة اللرتتة لتتدو األطفتتال وجتتدا    لفتتا تتتأثير ايجتتاب   تت   تنميتتة البةتتوا التتت  در  .5
 & ,Hamers,1998; Andrews, Leigh)القتتدراا العقليتتة و ا بتكاريتتة لتتديفأل 

Weiner, 2004 .) 
ا عتترا  بال تتأل كأقليتة لفتتا ثقا تفتا الخا تتة بفتا وتتتأثير متذت الثقا تتة ا يجتاب  علتت  ثقتتة  .6

 & ,Andrews, Leigh)نمتتوت النفستت  الستتليأل األ تتأل بنفستته ومعر تتته لفويتتته  و 
Weiner, 2004; Padden, 1998) 

 :سمعيةالذوى اإلعاقة لألطفا   مشاكل الواجمل الدالة عل  املؤشرات

 شتتارا نتتتا د العديتتد متت  البةتتوا والدراستتاا ىلتت  الخ تتا ص التتت  تميتتي ذوو لقتتد   
بتتأ   Rollanda & Janette (2010))ةيتتا  شتتارا نتتتا د دراستتة,كتتاديم  اللتتع  األ 

التتت   جريتتا علتت   طفتتال ةيتتا  تةستتي  طتتر  التتتدري  المستتتخدمة  تت  ريتتاا األطفتتال و
ظتترو  النجتتاح   تت  ولتتةا النتتتا د  نتته ,  عطيتتا المجمتتوعتي  ترذيتتة راجعتتة للنجتتاح والفشتتل

بينما    ظرو  الفشل اعيوا ذل  ىلت   تعوبة  , دا فأل اعتبروا    الجفد مو العامل المفأل   
ا األطفال األ رر سنا كل م  النجتاح والفشتل ىلت  الةتظ و واعي , مة ولع  القدرة الدراسيةالمف

 .بشكل كبير
ىلت      عتراا  تعوباا Marvin & Michelle (  1333)شتارا دراستة   ولقتد 

 ةجاأل  ير منتظمة لطةر , تشتويه  ت  بعتا الكلمتاا كاإللتا ة  و : الكتابة تتمثل    اآلت 
المةتتاذاة علتت  الختتط ممتتا يتتؤدي ىلتت  تريتتر  تت  شتتكل األةتتر  ,عتتدأل انتظتتاأل الةتتذ   و عتتدأل 

 و تداخل األةر     الكلمتاا, تتياةأل الكلمتاا  ت  الجمتل , عتدأل تنظتيأل الكتابتة , /المسا اا و
مشكلة    التعبير ع  األ كار الجيدة عل  الورقتة , لتع  القابليتة للرستأل , األخطتاء النةويتة 

 .و خطاء الترقيأل داخل الجمل
ىلتت  التعتتر  علتت  المشتتكالا التتت  ( 1330)  ختترو وآدراستتة القريتتوت  متتد ا كمتتا 

 سترة ( 800)وتكونتا العينتة  ت  الدراستة مت  , ة انتدماج المعتا  ستمعيا   ت   سترتهتعي  عملي
متت  لتتم  األستتر المستتجل  بناؤمتتا المعتتاقو  ستتمعيا  بمراكتتي رعايتتة وتأميتتل ذوي ا ةتياجتتاا 

متتا  ثتتر عمتتر وجتتن  المعتتا  : اإلجابتتة عتت  التستتاؤ ا اآلتيتتة وقتتد ةاولتتا الدراستتة , الخا تتة
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وا قت ادي والتعليمت  علت  استتجابة , والمستوو ا جتماع  , سمعيا  ودرجة الفقدا  السمع  
ةيا تأل تويي  مقيتا  ا نتدماج األستري علت  الوالتدي   ,والديه عل  مقيا  ا ندماج األسري 

وقتتد  ظفتترا النتتتا د عتتدأل وجتتود  ثتتر دال ىة تتا يا , ىجتتراء التةليتتل اإلة تتا   المناستتب وتتتأل
ويمت  ةتدوثفا علت  عمليتة اندماجته , لمترير جن  الفرد المعا  سمعيا وعمرت ودرجتة ىعاقتته 

وعدأل وجود تأثير للمستوو التعليم  للوالدي  والمستوو ا جتماع  وا قت تادي علت  , بأسرته 
 .عملية ا ندماج األسري لط راد المعاقي  سمعيا  

ىلت  المقارنتة  Knoors, Meuleman, and Folmer, 2003))دراستة متد ا و 
بتتي  تقييمتتاا اآلبتتاء والمتخ  تتي  لتطتتوير وتنميتتة لرتتة األطفتتال ال تتأل والتتت  تعطتت  معلومتتاا 

طفتال   تأل و مفتاتفأل ومعلمتيفأل  ت  ( 80)مفيدة للتعامل م  ال تأل وتكونتا عينتة الدراستة مت  
برامد سمعية وشتففية ميدوجتة اللرتة واستتخدأل الباةتا مقيتا  مت   دواا الة تر واإلة تاء,  

ارا النتا د ىل   نته لتي  منتا  تتأثير  و نتيجتة والتةة علت  تلت  التقييمتاا و كتدا  يلتا و ش
 نته   يوجتد  ترو  بتي  تقيتيأل اآلبتاء والمعلمتي  لقتدراا التوا تل بتي  األطفتال ال تأل ةيتا قتتاأل 
الباةتتا بطبتت  شتترا ط  يتتديو خا تتة بالتوا تتل وترجمتفتتا  تتوتيا وذلتت  متت   جتتل التعامتتل متت  

 .لمةادثة بي  اآلباء واألطفال ساليب التوا ل وا
ىلتت  اكتستتاب اللرتتة لتتدو األطفتتال التتذي  ( Brawon,2004)دراستتة  و شتتارا النتتتا د

يعتتانو  متت  ال تتمأل والتتدور الفعتتال للوالتتدي   تت  متتذت العمليتتة, بينمتتا األمتتر الطبيعتت  متتو    
التدمما الوالدي  يتوقعتا   نفمتا ستو  يتةتدثا   و يت تال  مت   طفتالفأل مثلمتا يتعامتل معفمتا و 

وا   مذا ا  تراا يمك     يسبب ىةباطا  للوالتدي  اللتذي  يستمعا  عنتد التعامتل مت  ,  م  قبل
 طفالفأل ال أل, وكذل  نقص المفرداا  يلتا  والمعر تة العالميتة تتؤثر علت   دا فتأل األكتاديم   و 
الدراستت  و شتتارا النتتتا د ىلتت  تطتتور  ستتاليب التوا تتل التتت  يستتتخدمفا ال تتأل البتتالرو  متت  
األطفتتال ال تتأل, وكتتذل  تطتتوير  نشتتطة تنميتتة اللرتتة عنتتد الوالتتدي  التتذي  يستتمعا  ذوي األطفتتال 

        .ال أل 
تةليال  بعديا  لعدد م  الدراستاا بلتغ (  Roberts, & Kaiser, 2011 ) كما  جرو 

دراستتة قامتتا بهعتتداد بتترامد للتتتدخل المبكتتر بفتتد  تقتتويأل  عاليتتة تلتت  البتترامد  تت  تةستتي   81
شتفرا  مت  ذوي ا لتطراباا اللرويتة األوليتة  63-81المفاراا اللروية لتدو األطفتال  يمتا بتي  

رجتتاا بتترامد التتتدخل التتت  تتتأل والثانويتتة, وتتتأل ةستتاب ةجتتأل التتتأثير لستتبعة متريتتراا تمثتتل مخ
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تطبيقفا,  شارا نتا د الدراسة ىل     استخداأل برامد التدخل المبكر م  قبل الوالدي  لته تتأثير 
يجتتاب  دال علتت  مفتتاراا اللرتتة التعبيريتتة والتفستتيرية لتتدو األطفتتال ذوي ا لتتطراباا اللرويتتة؛ ى

 3111-3185ا بي  ةيا تراوةا قيأل  ةجاأل التأثير للمتريراا الت  تأل تقييمفا م
 ةمد, ؛ ( 10-11: 1330)  مفلح؛ ( 580-581: 1331) ويلي  م طف            

دي الت  تؤ   عوباا الكتابة يتميي بالخ ا ص اآلتية ذيبأ  الطفل ( 104-101: 1330 )
ه يميل برسر بأ اب  متشنجة ," القلأل"يقبا عل  آدات الكتابة : ىل  مشكالا الواجب المنيل 

ور  الكتابة, يفرط    المسح  و استخداأل الممةاة, يخلط بي  الةرو  العلوية وجسمه عل  
يبدو عدأل اتسا   والةرو  السفلية    الكتابة ,يخلط بي  الةرو  المتشابفة    الكتابة,

   ةرو  الكتابة, يكتب الةرو  بأةجاأل و شكال واتجاماا  ير منتظمة ,  يكمل الةرو  
   ا لتياأل بالكتابة عل  السطر  و ا نتظاأل    الكتابة األ قية,   و الكلماا  و النقط, يفشل

يتجاوي الفوامش, يس  تنظيأل ال فةة, يكتب بمعدل بط  ,  يراع  ا لتياأل بنظاأل  و لبط 
الةرو , انخفاا معدل النسا وارتفا  معدل األخطاء م  تيايد كأل الكتابة ,لع  ا نتبات 

لميةاا  و و تفا يله, يةتاج ب ورة متكررة ىل  تولع  ا ةتفاظ بملمو  ما يكتب  
ريقة ع بية مجفدة , يلرط بقوة عل  الور  عند الكتابة, يكتب بطىشاراا لفظية لك  يكتب

يخط     كتابة  يبدو استياءت ويبدو متعبا   و مرمقا  خالل عملية الكتابة, ,لعلالا األ اب 
 و ىنفاء الجمل    الكتابة, يةتاج ىل  يم    يلتيأل بالنقط  و الفوا ل  ,الن وص اإلمال ية

 طول إلنفاء األنشطة  و التكليفاا الكتابية ,تبدو كتاباته سي ة المظفر ,يشعر باإلجفاد 
 . الع ب  عقب  دا ه لطنشطة  و التكليفاا المكتوبة

 بالتعر  عل  استراتيجياا المواجفتة ( Martin & Bat- Chava  ,1330)وقاأل          
مت  آبتتاء األطفتتال ال تتأل  تت  ( 05)لططفتال ال تتأل , وذلتت  متت  ختالل  جتتراء مقتتابالا تمتتا متت  

عاما لمعر تة جوانتب الةيتاة ا جتماعيتة لطفلفتأل, وتو تلا الدراستة ىلت  ( 88-5)األعمار م  
مت  األطفتال % 01الثقتة ا جتماعيتة ةيتا    ةتوال  :    م   متأل ا ستتراتيجياا المستتخدمة

عبترو  بةريتة عت   نفستتفأل ويؤكتدو  اةتياجتاتفأل عنتد اللترورة, والنشتتاط يت تر و  بثقتة , وي
مت  األطفتال قتادري  علت  شترل   نفستفأل بنشتاطاا انفراديتة , % 48ا نعيال  ةيا    ةوال  

متت  األطفتتال يستتألو  %15وممارستتة الةتتر  اليدويتتة, األلعتتاب الفرديتتة , طلتتب اإلعتتادة ةتتوال  
 . المعلمي  ىعادة العباراا اللفظية 
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 : عدأل قابلية الكتابة كالتال (  580: 1331م طف  , )وي ن  
ويق تتتد بفتتتذا التتتنمط متتت   Dyslexic Dysgraphia تتتعوباا الكتابتتتة  يتتتر مقتتتروءة  -8

ال تتعوباا لتتع   و عتتدأل قابليتتة الكتابتتة والتعبيتتر الكتتتاب  للقتتراءة القا متتة علتت  المعنتت  علتت  
التتر أل متت      شتتكال الةتترو  تبتتدو والتتةة ويوجتتد ق تتور  تت  التفج تتة الشتتففية ولكتت  رستتأل 

ابتة  تعوباا الكت -1. ونسا النص المكتوب طبيعية كما    اللرط باإل ب  عل  القلأل عادية
ويق د بفذا النمط لع  قدرة الفترد  Motor Dysgraphia( ىيقا   و رسأل الةرو )الةركية

  علتت  رستتأل الةتترو  والكلمتتاا متت  ستتالمة التفجتت   ي    المشتتكلة منتتا  تت  رستتأل الةتترو 
Drawing Letters is usually problematic ,  كمتتا    اللتترط علتت  القلتتأل  يتتر

يق د بفتذا التنمط  Spatial Dysgraphiaند الكتابة  عوباا استخداأل الفراغ ع -0. عادية
 عوبة تنظيأل الةرو  والكلماا واتساقفا , واستخداأل الفراغ المخ ص للكتابة اليدوية , ومت  

و تت  متتذت الةالتتة يظفتتر األ تتراد كتابتتاا  , تتعوباا مكانيتتة تقتتوأل علتت  اإلدرا  المكتتان  الختتاط  
, والتفج ة الشتففية عاديتة , واللترط علت    ير مقروءة , سواء    ىنتاج الكلماا  و نسخفا

 .القلأل باإل ب  عادية , ولك  رسأل األةر  والكلماا يةتوي عل  مشكالا عدة
 تعوباا الكتابتة ىلت   ربعتة  نتوا    Jennifer & Allysa ( 2007)    ةي   تن        

 تتتعوباا الكتابتتتة  و تتت  متتتذا النتتتو  يةتتتدا التتتطراب  تتت  كتتتل متتت  التوا تتتل -8 : رعيتتتة ومتتت 
شتارية ب    توا ل الكلماا  يتر المألو تة, وةيتا    التوا تل مفمتة ى, و يلا  الطراالكتابةو 

 عوباا الكتابتة الستطةية و ت  متذت الةالتة -1.  هنفأل يواجفو  مشكلة م  اختباراا التفج ة
يواجه ا طفال مشكلة    الناةية اإلمال يتة للكلمتاا , ةيتا يعتمتد ا طفتال ب تورة كبيترة علت  

 عوباا الكتابة المختلطة يشير مذا النتو  مت  ال تعوباا ىلت     األطفتال -0.لتوا ل شكال ا
وتعتتد  ,يواجفتتو  مشتتكلة الخلتتط بتتي   شتتكال األةتتر  , ويواجفتتو  مشتتكلة متت  مفتتاأل التفج تتة 

 تتعوباا الكتابتتة -0. عمليتتة استتتدعاء  شتتكال األةتتر  بالنستتبة لفتتؤ ء األطفتتال عمليتتة  تتعبة
ر ىلت  مشتكلة نةويتة , ةيتا توجتد لتدي ا طفتال  تعوبة  ت  كيفيتة د لة األلفاظ تشتي/النةوية

 .ربط الكلماا ببعلفا لتكوي  جمل مكتملة 
اختبتتار كتابتتة  David, Coker, &Kristen (2014)كمتتا استتتخدما دراستتة   

واختبتتتار " الطبعتتتة الثانيتتتة" الةتتترو  واختبتتتار كتابتتتة الجمتتتل واختبتتتار اللرتتتة المكتوبتتتة المبكتتترة 
اميكية لمفاراا اللرتة المبكترة واختبتار ا متالء ال توت  واختبتار تفج تة الكلمتاا المؤشراا الدين
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( 10)للكشتت  المبكتتر عتت   تتعوباا تعلتتأل الكتابتتة لتتدي  طفتتال الرولتتة  وبلرتتا عينتتة الدراستتة 
شتتفور و شتتارا نتتتا د  83ستتنواا و 5بلتتغ متوستتط  عمتتارمأل ( طفتتل 03, طفلتتة  00)طفتتل 

ايي  المستتخدمة  ت  تشتخيص كتابتة الةترو  وا متالء الدراسة ىل  دقتة المستح الشتامل للمقت
 .  تةا خطر  عوباا تعلأل الكتابة    ا طفالوبذل  تأل التعر  عل  

وتأل تةديد األنشتطة والطتر  التدريستية التت  يمكت  استتخدامفا  ت  المرةلتة الثانيتة            
 نشتطة لتةستي  الةركتاا الدقيقتة و نشتطة عترا الةترو  ) ومت   مشكالا الواجتب   عالج 

 ,Melissa)كمتا ذكرتفتا ( واألنشطة التدريبيتة الموجفتة والتتدريباا المستتقلة و يتر المستتقلة
عتتالج التتطراب اللتتبط الةركتت  وتةستتي  ا درا  الب تتري وتةستتي  ) باإللتتا ة ىلتت  ( 2001

ةرو  وكتابتفتا عت  طريت  النمذجتة والتتبت  الذاكرة الب رية وعالج  عوباا مفاراا تشكيل ال
وذ  كمتتتا ذكرمتتتا كيتتتر  وكالفنتتتا ( والنستتتا والتعييتتتي والستتترعة والت تتتويب  تتت  كتابتتتة الطفتتتل 

: 1330)؛ عتوا اهلل وآختترو ( 884-885: 1333)؛ عبتد الفتتتاح( 085-081: 8111)
مجموعتتة متت  األنشتتطة والفنيتتاا والتتت  (.13 - 11:  1334)؛ عبتتد المجيتتد ( 844-813

 :ساعد    تنمية الكتابة, لخفا مشاكل الواجب المنيل  ومذت األنشطة تشمل اآلت ت
تعليأل اللبط الةرك  ويتلم  مذا لبط ول  الجسأل  ثناء الكتابة بةيا يكو  مريةا   .8

للطفل  ثناء جلوسه عل  الكرس   ماأل منلدة الكتابة ويكو  ارتفا  جسمه  مامفا 
رتا  عل   رلية مستوية ويديه  و  منلدة مناسبا  م  التأكد م     قدميه مستق

 .الكتابة بةيا تمس  ىةدامما بالقلأل واألخرو  ير المستخدمة بالورقة
تةسي  اإلدرا  الب ري ويق د به تعليأل الطفل تمييي  وجه الشبه وا ختال  بي  األشكال  .1

 .واألةجاأل والةرو  والكلماا واألعداد م  تةسي  الذاكرة الب رية الخا ة بفا
يطلب م  الطفل :ةسي  الذاكرة الب رية ةيا يمك  تدريب الذاكرة الب رية م  خالل ت .0

,    يري ةر ا   و شكال   و رقما  ثأل يرل  عينه ويعيد ت ورت  و تخيله ثأل يفتح عينه
يعرا سلسلة م  الةرو  عل  بطاقاا ثأل ىخفا فا ع  الطفل ويطلب منه ىعادة 

الةرو   و الكلمة  و الشكل  و العدد ثأل يكتب  يطلب م  الطفل    ينظر ىل , كتابتفا
يطلب م  الطفل    يعيد تتب  الةرو   و الكلماا  و األعداد  و األشكال ةت  , كال  منفا

 .يلأل بفا ثأل يعبر عنفا ويعيد كتابتفا م  الذاكرة



 ............................................................ ثنائي الثقافة/اللغة طريقة ثنائيالتدخل المبكر باستخدام 

- 118 - 

علت  ةتد  –ثقا تة ال تأل  /ثنتا   اللرتة وبالر أل م  عدأل وجتود بةتوا ودراستاا عت            
, ى   نه يمكننا القول بوجتود مثتل متذت الثقا تة والتت  عمادمتا لرتة اإلشتارة, كمتا  -الباةا علأل

   متت  لديتته الخبتترة متت  ال تتأل ومعايشتتتفأل ستتيالةظ الكثيتتر ممتتا يميتتي ال تتأل عتت   يتترمأل متت  
الستتامعي   ييتتارة واةتتدة لمنتتيل  ستترة  تتماء ستتتجعل  تتترو  جفتتية ووستتا ل لجتتذب انتبتتات   تتراد 

التت    ترامتا عنتد ييارتت  لمنتيل  سترة ستامعة,   ت  لتوء متا ستب  يمكننتا األسرة م  ال تأل و 
القول    ظفور الطريقة الثنا ية يأت  متسقا م  التطور التاريخ  لتربية وتعلتيأل ال تأل ومكمتال 
لتته ىلتتا ة ىلتت  النظتترة الشتتمولية لفتتذت الطريقتتة لط تتأل وثقا تتته و مميتتة متتذت الثقا تتة  تت  تأكيتتد 

ودور متتذت الثقا تة  تت  تعلتأل اللرتتة وتيستير انتتدماج األ تأل متت  المجتمتت   مويتته واعتتتيايت بنفسته
 .الكبير الذي يعيش  يه

, سرمأل لسلبية المتيايدة واآلراء  ير اإليجابية لدو األطفال و وللةد م  المشاعر ا        
ينبر  عل  معلمة الطفولة وكذل  معلمة الف ل العادي    تنظرا ىل  الواجباا المنيلية 

وبناء عل  مذا يجب ا  تكو  اةتياجاا الطفل , لتعييي التعلأل الفردي لدو الطفل كفر ة
تكل  " لماذا " لذا  ا  معر ة المعلمة , التعليمية م  األسا  لما يكل  به م  واجباا منيلية

 Stewart).  الطفل بالواجب المنيل  سيسمح له بتةديد طبيعة الواجب المنيل  وجعله  ريدا
& Roper, 2010 ) 

كما سيساعد    معر ة كيفية تعديل تل  الواجباا وتكييففا بالشكل الذي يخدأل  
كذل  ينبر  التةق  م  استفادة  ,اةتياجاا  ول   ا طفال ويف ء بفا عل  النةو األمثل  

منفا م  خالل الترلب عل  مشاكل ا ت ال الت  تعان  ,  األطفال م  الواجباا المنيلية
طفال بتأدية الواجباا المنيلية وطريقة تو يل المعلوماا أل مؤ ء األالمعلماا عند تكليفف
  (Rogers, Wiener, Marton, &Tannock, 2009). اليفأل    مذا ال دد

ةيا      فأل ا طفال للررا م  الواجباا المنيلية وطبيعة تل  الواجباا والترذية           
 & Bryan)الراجعة المقدمة لفأل م  األمور الفامة الت  تتطلب انتباما خا ا 

Nelson,1994) . وقد يكو  تنفيذ الواجباا المنيلية بطريقة تعاونية وتقديأل برامد للدعأل
ياء األمور وتشجيعفأل عل  اإلسفاأل والمشاركة  دورا    بعد الخروج م  المدرسة وةا  ول

 .تةقي  األمدا  المرجوة م  الواجباا المنيلية 
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:يمك  التعقيب  يما يل  ,    لوء ما تأل مناقشته    المؤشراا والدراساا السابقة  
 تعد الواجباا المنيلية ممارسة شا عة ومكو  اساس     العملية التربوية يكثر ةدوثفا .8

 .     العمل المدرس  كم در للخبراا التعليمية
ل تكلي  األطفال ذوي ا عاقة السمعية بالواجباا المنيلية بدو  وجود تعديالا    ظ .1

 . تربوية مال مة قد تجعل عملية نجاح وتقدمفأل دراسيا  مرا يكتنفه الرموا وطر  
باا المنيلية لدو األطفال ذوي وجود ندرت    الدراساا العربية الت  تناولا مشاكل الواج .0

 . عاقة السمعية وكذل  لدو األطفال العاديي اإل
عاقة السمعية مشاكل كبيرة    الواجباا المنيلية مقارنة بما يواجه األطفال ذوي اإل .0

 .يوجفه  قرانفأل العاديي 
يوجد امتماأل كبير بمشاكل الواجباا المنيلية لدو األطفال ذوي ا ةتياجاا التربوية  .5

 .خا ة    بي ة الدمد التربوي م  جانب الباةثي     الدول الرربيةال
آ ا  علمية لرؤية  السابقة وتةليلفا  تةا  مامه م  قراءة الباةا للدراساا والمؤشراا .6

ما يمك  عمله عند البدء    تطبي  الدراسة عل  مستوو مجتم  وعينة الدراسة 
 .الةالية

 للتدخل طر  ةديثة تدريسية لتةليلا السابقة الدراساخالل م  شارة اإلكما  نه تما  .4
 .عاقة السمعية لدي األطفال ذوي اإل مشكالا الوجباالخفا 

 :الدراسة من االتي اتدحدم  :الدراسة  داتدحم
 :منهج الدراسة (1)

التةليلت  آلراء ونظريتاا بعتا المخت تي   ت  مجتال  الو ف استخدأل الباةا المنفد         
ولتتعا  الستتم , باإللتتا ة ىلتت  استتتعراا طتتر  تتتدري  ال تتأل  وتعلتتيأل ال تتألالطفتتل تربيتتة 

 وايجابيتتاا وستتلبياا متتذت الطتتر  ومناقشتتة  ةتتدا الطتتر  المستتتخدمة  تت  تتتربيتفأل وتعلتتيمفأل
التتذو يعتتد ا كثتتر مال متتة واستتتعراا وتةليتتل مشتتكالا الوجبتتاا المنيليتتة لتتدو اوليتتاء ا متتور 

 .معا رة ويفسرما كيفيا  وكميا  م  ةيا انه ي   الظامرة  ةالدراسلتةقي  امد  
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 : عينة الدراسة (2)

عينة  ولياء ا مور األطفال ذوي اإلعاقة السمعية    مرةلة ما قبل المدرسة    مةا ظتة  .8
 ولياء ا مور والت  سو  يتأل اختيارمأل بطريقتة عشتويه مت  ( 083) ةيا بلغ عددمألقنا 

لل تأل ولتعا  الستم   رسة ا متلمد م ر األطفال ذوي اإلعاقة السمعية بي   ولياء ا مو 
 . بقنا

 مدرستة مت  طفتال  وطفلتة( 153) ةيا بلتغ عتددمألعينة األطفال ذوي اإلعاقة السمعية  .1
 ولتتعا  لل تتأل ا متتل مدرستتة ة متت معلمتت (03 )و ,بقنتتا الستتم  ولتتعا  لل تتأل ا متتل
ا ولتديفأل ق تتور  ,األطفتال  تت  درجتة اإلعاقتة التأكتتد مت  تكتا ؤ, وستو  يتتأل  بقنتا الستم 

 . منيلية الواجباا ال  داء   كاديم   
 :  دراسةال اةأد (3)

التتت   ,ستتتخدأل الباةتتا قا متتة  ةتتص مشتتكالا الواجتتب المنيلتت التةقيتت   متتدا  البةتتا       
وتةتتتتوي متتتذت (ِ  Anesko,Schoiock,Ramirez,&Levine,1987) طورمتتتا كتتتل متتت   
 داء  طفتتلمةاولتتة ال  تةتتدا عنتتد  ي  عبتتارة ةتتول المشتتاكل التتت  يمكتت  القا متتة علتت  عشتتر 

يةتتاج وقتتا  طتويال  لةتل الواجتب : " يلت   وم  األمثلة علت  متذت العبتاراا متا, واجباته المنيلية
يةتتل الواجتتب المنيلتت  بشتتكل  يتتر مرلتت  متتا لتتأل " و, "يؤجتتل الواجتتب المنيلتت " و, "المنيلتت  

ستتة ومتتأل  تت  متتذت الدرا, ولتطبتت  متتذت القا متتة يطلتتب متت  المستتتجيبي ". يستتاعدت شتتخص آختتر
تةديتد تكترار ةتدوا , ال تأل ا طفتالو وليتاء  متور , ذوي لتعا  الستم    طفتال ولياء  متور ا
:  لمتتتدرج متت   ربتت  خيتتاراا علتت  النةتتو التتتال وذلتت  علتت  مقيتتا  ليكتترا ا, طفتتلكتتل مشتتكله لل
   يتتراوح ويمكت  (. 3),   يةتدا ىطالقتا (8), يةدا  ةيانا  (1), يةدا كثيرا  ( 0)يةدا دا ما  

قاأل الباةتا بتعتديل بعتا عبتاراا القا متة  وقد(. 63)ل  ى(  فر)مجمو  درجاا القا مة م   
 تت  الدراستتاا  بعتتد مراجعتتة مستفيلتتة لمتتا كتتتب عتت  الوالتتدي , بمتتا يتناستتب وخ تتا ص العينتتة

, العتاملي  مت  األطفتال التربتويي وكذل  مقابلة  ولياء األمور والمعلماا  والمخت ي   ,السابقة
و لتا  , ةستب معامتل كرونبتال الفتا.( ر 18)تبلتغ  عاليتةداة بدرجة اتسا  داخل  وتتمت  األ

وخمتت   ستت لة خا تتة   طفتتالالباةتتا خمتت   ستت لة عتت  المتريتتراا الشخ تتية ألوليتتاء  متتور ا
 .ذوي ا عاقة السمعية لعا  السم  واقرانفأل ال أل باألطفال
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  :دراسةال اةأد وثبات صدق

تتتأل التةقتت  متت   تتد  المقيتتا  باستتتخداأل طريقتتة ا تستتا    : تتد  عبتتاراا المقيتتا   .1
التتداخل  , وذلتت  بةستتاب معتتامالا ا رتبتتاط بتتي  درجتتة كتتل عبتتارة متت  عبتتاراا المقيتتا  

, (  31013), ةيتتتا تراوةتتتا قتتتيأل معتتتامالا ا رتبتتتاط متتتا بتتتي  والدرجتتتة الكليتتتة للمقيتتتا 
  ( .3138)وجميعفا دالة عند مستوو ( 31603)
استتتتخدأل الباةتتتا طريقتتتة ىعتتتادة التطبيتتت  , ةيتتتا تتتتأل تطبيتتت  : المقيتتتا  ثبتتتاا درجتتتاا  .2

طفتال  , ثتأل  عيتد تطبيت  المقيتا  مترة  خترو بعتد خمستة ( 03)المقيا  عل  عينة بلرا 
عشر يوما  م  المرة األولت  , وتتأل ةستاب معامتل ا رتبتاط بتي  درجتاا األطفتال  ت  المترة 

وة تتل الباةتتا علتت  معامتتل ثبتتاا قتتدرة األولتت  للتطبيتت  ودرجتتاتفأل  تت  المتترة الثانيتتة , 
  ( .3138), ومو دال عند مستوو د لة ( 31615)

 ظفرا نتا د تقييأل قا مة  ةص مشكالا الواجب المنيل  عند تطبيقفا عل   وليتاء  متور  .0
وللتةقت  مت  ولتوح     بةتوا مختلفتة  نفتا تتميتي بال تد  والثبتاا اتف ومعلم األطفال

اللرويتتة تتتأل عرلتتفا علتت  خمستتة متت  المخت تتي  متتت   ا ستتتبانة وخلومتتا متت  ا خطتتاء
 علاء مي ة التدري  وكا  ا تفا  تاما عل     ا ستبانة والتةة وخاليتة مت  األخطتاء 

األطفتتال متت   وليتتاء  متتور ( 03)اللرويتتة,  كتتذل   جتترو الباةتتا مستتةا  استتتطالعيا  قوامتته 
"( كرونبتال  لفتا"التداخل  ةيتا تتأل ةستاب معامتل الثبتاا , ال تألاألطفال  لعا  السم  و

  .؛ مما يشير ىل  ثباا مرتف  لطداة (3110)والذي بلرا قيمته 
دخال البياناا    الةاسب ا ل  باستخداأل برنامد  :اإلحصايية املعاجلة تأل  و   ترميي وا 

(SPSS ) ,لفا  لقيا  ثباا  معامل كرونبال:  وم  ثأل استخدما الطر  اإلة ا ية التالية 
والتويي  التكراري والنسب  والوسط الةساب  وا نةرا  , قا مة مشكالا الواجب المنيل 

ولتلخيص ىجاباا   طفالوا والمعلماا المعياري لو   المتريراا الشخ ية ألولياء األمور
تقلتي  و اختبار الفر  بي  متوسط  مجتمعي  لعينتي  مس,  ولياء األمور عل   قراا القا مة

ذوي لعا  ا طفال  ختبار مدو وجود اختال     ةدوا مشكالا الواجب المنيل  بي  
واختبار المقارناا البعدية لشفيه  واختبار , وتةليل التباي  األةادي, ال أل  ا طفالالسم  و 

الفر  بي  متوسط  مجتمعي  لعينتي  مستقلتي   ختبار مدو وجود اختال     ةدوا 
و قا للمتريراا الشخ ية ألولياء األمور والمتريراا  ا طفالالمنيل  لدو  مشكالا الواجب
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, ةيا استخدأل تةليل التباي  األةادي    ةالة عدد   اا المترير المستقل لططفالالشخ ية 
واستخدأل اختبار الفر  بي  متوسطي     ةال عدد   اا المترير المستقل , ثالثة  و  كثر

 . مساو ألثني   قط
 وتفسرياتها نتايج الدراسة 

 :االطفا أمور  أولياءخصايص  -أواًل

 (6)جدول 

 الخصائن اوليا  االمور عينة الدراسة

 )%(النسبة  التكرار المتغير

 (:ولي األمر)المستجيب 
 2886 681 األم   

 6681 130 األب

 281 62 غيرهما

 133 113 المجموش

     :العمر

 180 63 سنة فأقل 63

61 - 03 13 888 

01 - 13 113 1186 

11 - 63 103 0181 

 1680 83 سنة  63أكبر من 

 133 113 المجموش

 (سنة 380= سنة ؛ االنحراي المعيارغ  1188=الوسط الحسابي )

     :الحالة االجتماعية

 3683 003 متزو 

 081 63 مطلق

 183 03 أرمل

 133 113 المجموش

     :الواع المادغ

 888 63 منخف 

 8381 066 متوسط

 1383 06 مرتفع

 133 113 المجموش

     :المستوى الدراسي

 6886 616 ثانوغ فما دون

 1688 126 جامعي فما فوق

 133 113 المجموش
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طفتتتال  تتت  عينتتتة متريتتتراا الشخ تتتية ألوليتتتاء  متتتور األو تتتفا  لل( 1) جتتتدول يولتتتح 
 البيتتة   تتراد العينتتة المستتتجيبي  بنستتبة الدراستتة, ويتلتتح متت  الجتتدول    األمفتتاا يمثلتتو  

و يمتتتا %(. 610)و وليتتتاء  متتتور آختتتري  بنستتتبة %( 1518), يلتتيفأل اآلبتتتاء بنستتتبة %(6115)
ستتنة ( 0811)طفتتال  تت  العينتتة ط الةستتاب  ألعمتتار  وليتتاء  متتور األيتعلتت  بتتالعمر, بلتتغ الوستت

متتتتيوجي  بنستتتبة وتولتتح النتتتتا د     البيتتتة  وليتتاء األمتتتور . ستتتنة( 110)بتتانةرا  معيتتتاري 
و  تاد معظتتأل   تتراد %(. 811)و خيترا  األرامتتل بنستتبة %( 018), يلتيفأل المطلقتتي  بنستتبة %(15)

, يليفأل  ولياء األمور ذوي الولت  المتادي %(1310)العينة    ولعفأل المادي متوسط بنسبة 
متا و ي%(. 114)و خيرا   ولياء األمور ذوي الدخل المنخفا بنستبة %( 8311)المرتف  بنسبة 

لتديفأل %( 5411)يت تل بالمستتوو التعليمت , تولتح النتتا د     كثتر مت  ن ت    تراد العينتة 
يةملتتتو  شتتتفاداا %( 0111)مؤمتتتل ثتتتانوي  و دونتتته و   النستتتبة المتبقيتتتة متتت    تتتراد العينتتتة 

 .جامعية  و ما  وقفا
                                                                                           :عينة الدراسة  ألطفا اخصايص  -ثانيًا

 (0)جدول                                                  

 االطفال عينة الدراسةالخصائن 

 المتغير

 لصم ا الطفالا
 
 تعلم 

 المجموش اعاي السمع الطفالا

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 :العمر
      

 1688 83 0681 16 0881 66 سنوات 8 - 2

8 – 3 86 2683 136 2182 183 6186 

 133 663 133 163 133 133 المجموش

 (سنة)الوسط الحسابي 
 

388 13 383 

 188 188 188 (سنة)االنحراي المعيارغ 

             :الصف

 1886 83 1181 16 6186 66 الرواة الصفوي

 6188 183 6682 136 1686 86 الصفوي األولية

 133 663 133 163 133 133 المجموش
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, ستتب كتتونفأل ذوي ال تتأل  و لتتعا  الستتم طفتتال ةخ تتا ص األ( 0)جتتدول يولتتح 
, وبلتغ تراوح  عمارمأل ما بي  سبعة ستنواات%( 4011)طفال ويتلح م  الجدول     البية األ

ستنواا ( 1)ستنة لططفتال ال تأل و( 811)سنة بانةرا  معياري ( 411)الوسط الةساب  للعمر 
ستتنة ( 814)نةرا  معيتتاري ستتنة بتتا( 111)و( 814)لططفتتال لتتعا  الستتم  بتتانةرا  معيتتاري 

و يمتتا يتعلتت  . طفتتال  تت  العينتتة, ممتتا يشتتير ىلتت  تماثتتل  عمتتار ا طفتتال  تت  الف تتتي لجميتت  األ
 تولتتح النتتتا د  نتته   يوجتتد اختتتال  كبيتتر  تت  التوييتت  العمتتري لططفتتال ل تتأل بال تت , ىجمتتا   

وا طفتتال لتتعا  الستتم  وكتتذل   تت  التوييتت  النستتب  ةستتب ال تتفو  األوليتتة  يتتر    النتتتا د 
تولتتح    ا طفتتال ال تتأل  كثتتر رستتوبا  ولتتديفأل مشتتكالا  تت  الوجبتتاا  كثتتر مقارنتتة باألطفتتال 

 . لعا  السم 
املسـتخدمة  وممارسات التدخل املبكـر  ما أهم الطرق " اخلاص  دراسةلى السؤا  األو  للاإلجابة ع: وال أ

 ؟ "يف تربية وتعليم الصم
 -تتأل اإلجابتة علتت  متذا التستاؤل متت  ختالل ا طتال  علتت  األدبيتاا والمراجت  والبةتتوا

المستتتخدمة  تت  وممارستتاا التتتدخل المبكتتر  متتأل الطتتر  التتت   شتتارا ىلتت   -الدراستتاا الستتابقة
 التتري  متتا  كدتتته دراستتة  باإللتتا ةوامكاناتفتتا والمنطلقتتاا التربويتتة لفتتا تربيتتة وتعلتتيأل ال تتأل 

ثنتتا   الثقا تتة, يجتتب التأكيتتد علتت    مميتتة وجتتود / نتته لتفعيتتل طريقتتة ثنتتا   اللرتتة   (1336)
معلمتتاا  تتأل يقومتتو  بتعلتتيأل األطفتتال ال تتأل لكتت  ي تتبةوا النمتتوذج, التتذي يمثتتل ثقا تتة ال تتأل 

 ,Padden نقتال عت  ولرتف  كما تمثل المعلمتاا الستامعاا ثقا تة مجتمت  الستامعي  ولرتتف 
1998).) 

 ي بمعنت   نته يركتي , الةادي والعشري  يجتب    يكتو  استتباقيا ةيا    نظاأل القر 
بتتد  متت     يركتتي علتت  معالجتتة آثتتار , علتت  منتت  الثتتوراا وال تتراعاا متت     تةتتدا   تتال

, فويتتة الثقا يتتة والتتتةكأل  يفتتال البتتد    نعلتتأل ا طفتتال معنتت  المستت ولية الثقا يتتة  وا, ةتتدوثفا
يجتتب    , ا, ى  متتد  النظتتاأل التعليمتت  لطفتتل اليتتوألوالقتتدرة علتت  ةتتل المشتتكالا واتختتاذ القتترارا

الطاعة والتتالؤأل  و التكيت     يكو  التةكأل بشقيه الخارج  المظفري والداخل العمي  المتمثل 
 .(1384سناري ,ابوالمجد,)قر  الةادي والعشري لل الم رية م  قيأل الفوية
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األمتر والتوا ل معفأل وتبتاي  وجفتاا النظتر ةولفتا,  ل ألتدري  اطر  نتيجة لكثرة و 
جميت    توا تل تلبتتتدري  و البةتا عت  طريقتة  ىل العالقة بال أل  ي  وذو ود   المفتم الذي

يستفل  مأل  يفا متاو وتسفل توا لفأل م   قرانفأل ويجد ال أل ومعلم -ىل  ةد ما- ةاجاا ال أل
 والتت   طريقة التوا تل الكلت ىل الو ول  ع وتمخلا تل  الجفود , العملية التعليمية لط أل

 .السابقةللطر  الموجفة  لالنتقادااتعد بمثابة رد  عل 
التوا تتل الكلتت  التتت  انتشتترا بشتتكل كبيتتر  تت   - تت  خلتتأل متتذت الطتتر و -وبالتتتال  
والتتت  تتلتتم  استتتخداأل جميتت  الطتتر  الممكنتتة  تت  التوا تتل متت  الطفتتل , جميتت   نةتتاء العتتالأل

 , ونتتا د الدراستة الةاليتة تتفت  مت  متا تو تلا ىليتة دراستة كيلمتا ,  األ أل و   نف  الوقتا
   تأكيدما عل   ممية ا ستراتيجياا التوا لية  ت  تستفيل عمليتة التوا تل ( 1330)وبرانكو 

كثتر  اعليتة, كتذل  دراستة   نشتطةم  خالل األ التفاعل بي  ال أل ولعا  السم  وجعل عملية 
 تت  ىدراكفتتا    نجتتاح عمليتتة دمتتد ا طفتتال ال تتأل يتطلتتب ىيجتتاد بي تتة ( 1331)وآختترو   آنتيتتا

مدرستتية تشتتج  ال تتداقة, وبالتتتال   تتتو ير بتترامد تدريبيتتة لططفتتال تعتتيي المنظتتور ا جتمتتاع  
دور جماعتتة  ومتتديمتت  تفتتاعالا بتتي  ال تتأل ولتتعا  الستتم ,  تتطلتتبللعمليتتة التعليميتتة, ومتتا 
والتتت   بتتتد متتت  تتتتو ير البتتترامد التدريبيتتتة  ,امتتتاا نةتتتو ذوي اإلعاقتتتةاألقتترا    تتت  ترييتتتر ا تج

, وممتتا يجعتتل متتذت الفوا تتد ذاا قيمتتة ىذا تتتأل  التوا تتلالمالءمتتة متت  ييتتادة التوجتته نةتتو عمليتتة 
  .(1335بديعة نبفا ,)  تشجي  ممارسة األنشطة الال فية

 رو  ذاا د لتة اة تا ية عنتد مل توجد " الخاص  دراسةلل اإلجابة عل  السؤال الثان : ثانيا  
لطريقتتتة ثنتتتا    بتتتي  المتوستتتطاا الةستتتابية  ستتتتجاباا   تتتراد العينتتتة 3135مستتتتوو د لتتتة 

 ؟ "الس  او التخ ص او الدوراا التدريبية تريرملكداعأل تعليم   ثنا   الثقا ة/اللرة
 :وقد تأل اإلجابة عل  مذا التساؤل م  خالل نتا د التةليل اإلة ا   كما يل 

 :السن-1

 (1)جدول 

ثنائي /لطريقة ثنائي اللغةحول استخدام  (معلمات)الفروق بين متوسطات استجابات أفراد العينة 

 يمكن ان تعزى السن والتيكداعم تعليمي الثقافة 

 العينة
حجم 

 العينة
 ت د ح االنحراي المتوسط

مستوى 

 الداللة

 8،10  08،31 16 سنة 06أقل من 
 دال 3،63 3،68

 8،13  08،6 18 فأكثر06من 
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لد لتة الفترو  بتي  المتوستطاا ( ا)جتاءا نتتا د اختبتار يتلح  نته ( 0)م  جدول 
المناقشتة واراء مت  ختالل نتتا د  , و دالة ةيا توجتد  ترو  بتي  ا تراد العينتة ترجت  ىلت  الست 

و لتي  لتديفأل معر تة  % 5311   لت  ىشتارا   والتت  الستمعية  ا األطفال ذوو اإلعاقتةمعلما
    تراد العينتة يترو   مت  % 0111   ل  ىشارا  , و ثنا   الثقا ة /لطريقة ثنا   اللرةتدريب 

 .كثر البدا ل التعليمية الةديثة  مأل و  ةد  ثنا   الثقا ة /ريقة ثنا   اللرةلط
 :التخصص -0

 ( 6)جدول 

كداعم ثنائي الثقافة /لطريقة ثنائي اللغةالفروق بين متوسطات استجابات أفراد العينة حول استخدام 

 يمكن ان تعزى التخصن  والتيتعليمي 

 العينة
حجم 

 العينة
 ت د ح االنحراي المتوسط

مستوى 

 الداللة

على دبلوم  لحاص

 تربوغ
10 0282 882 

 دال 388 3830
على  لحاصغير 

 تربوغ دبلوم
18 0881 886 

لد لتة الفترو  بتي  المتوستطاا ( ا)جتاءا نتتا د اختبتار يتلح  نته ( 5)م  جدول 
 .دالة ةيا توجد  رو  بي  ا راد العينة ترج  ىل  التخ ص

 الدورات التدريبية -3

 ( 2)جدول 

كداعم ثنائي الثقافة /لطريقة ثنائي اللغةالفروق بين متوسطات استجابات أفراد العينة حول استخدام 

 يمكن ان تعزى الدورات التدريبية والتيتعليمي 

 العينة
حجم 

 العينة
 ت د ح االنحراي المتوسط

مستوى 

 الداللة

على  تحاصال

 دورات تدريبية
63 0888 880 

 دال 38333 1683
على  تغير حاصال

 دورات تدريبية
13 0180 288 

متوستطاا لد لتة الفترو  بتي  ال( ا)جتاءا نتتا د اختبتار   نته يتلح( 6) جدول م 
 .ترج  ىل  الدوراا التدريبية لعينة البةا راد العينة  دالة ةيا توجد  رو  بي  

  



 ............................................................ ثنائي الثقافة/اللغة طريقة ثنائيالتدخل المبكر باستخدام 

- 103 - 

 يفثنـاي  الثقافـة   /طريقـة ثنـاي  اللةـة   مـن   طفا معلمات األما املعوقات اليت حتد من استفادة " -4

 ؟"العملية التعليمية يفطار توظيفها إ

 :كما يل  اإلة ا  وقد تأل اإلجابة عل  مذا التساؤل م  خالل نتا د التةليل 
(8)جدول   

 ثنائي الثقافة/من طريقة ثنائي اللغة معلمات األطفالالتي تحد من استفادة  المعوقات

 المتوسط
االنحراي 

 المعيارغ
 مضمون العبارة

ترتيب 

 العبارة

2.40 .493 
غيةةاب خطةةط التعةةاون داخةةل المتسسةةات التعليميةةة لتوثيةةف  لطريقةةة ثنةةائي 

 .ثنائي الثقافة/اللغة

2 

 11 الطرق الحديثةالستخدام هذا النوش من  معلماتعدم تهي ة  459. 2.30

 63 ثنائي الثقافة/عدم توافر الخبرة الكافية على استخدام  لطريقة ثنائي اللغة 459. 2.30

 13 .ثنائي الثقافة/قلة الوعي بأهمية استخدام  لطريقة ثنائي اللغة 438. 2.26

 12 اكثر من طريقة تواصل من تأثير طرح  معلمات تردد 438. 2.26

 6 ثنائي الثقافة/على استخدام  لطريقة ثنائي اللغة معلماتعدم تدريب  357. 2.15

 8 ثنائي الثقافة/بمهارات استخدام  لطريقة ثنائي اللغة معلماتعدم المام  357. 2.15

2.07 .382 
ثنةةةائي  عةةةدم وجةةةود خطةةةط فعالةةةة لتةةةدريبي علةةةى كيفيةةةة توثيةةةف  لطريقةةةة

 .ثنائي الثقافة في التدريا/اللغة

18 

2.05 .510 
ثنةائي الثقافةة فةي /يوجد تشجيع على اةرورة اسةتخدام  لطريقةة ثنةائي اللغةة

 التدريا

1 

1.94 .636 
البةرام  الحواريةة الطويلةةة والمباشةرة البةد مةن وجةود متةةرجمين عةدم تةوافر 

 يتناوبان الترجمة

8 

1.89 .630 
ثنةةائي /النغةةام التربةةوغ السةةائد ال يسةةاعد علةةى اسةةتخدام  لطريقةةة ثنةةائي اللغةةة

 الثقافة في التدريا

13 

1.66 .862 
يصعب على مترجم واحد ترجمة برنةام  لمةدة سةاعة كاملةة مةثالم ولعةدد مةن  

 .المتحدثين

11 

1.66 .862 
لتهي ةةة نفسةةه  ثنةةائي الثقافةةة فةةي التةةدريا/عةةدم ارتبةةاط محتةةوى  ثنةةائي اللغةةة

 على ماهو جديد لمواوش الترجمة

16 

1.66 .862 
ال اقتصةةار الترجمةةة علةةى بعةة  البةةرام  دون األخةةرى أن   معلمةةاتقناعةةة 

 يستطيع تقديم الحلول للمشكالت التي تواجههم

61 

 66 البرنام  في ابنهم التحاق االعاقة السمعية ذوغ من الطفل أسرة تتقبل 862. 1.66

 10 نسخة من األهداي طويلة المدى والقصيرة المدى الطفليطلب ولي أمر  685. 1.51

1.36 .671 
ثنةةائي   طريقةةة مةةن الهةةدي االعاقةةة السةةمعية ذوغ مةةن الطفةةل أسةةرة تةةدرك

 ثنائي الثقافة/اللغة

6 

1.30 .459 
من الجامعةة الحةد األدنةى مةن المعرفةة الةذغ   تلق ابأنه معلمة االطفال شعر ت

 يساعدل على أدا  عمله على أكمل وجه

18 

1.24 .563 
 الصةعوبات معلمةة مةع االعاقةة السةمعية  ذوغ الطفل  من أسرة عدم تتواصل

 ابنهم تحسن مدى لمعرفة

3 

 1 .االطفالزيادة االعبا  التعليمية على  418. 1.22

 0 في غرفة المصادر مالهدي من تواجده االطفاليدرك  400. 1.08
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طفتال, وعتدأل األعباء التعليمية عل  ييادة األ    (4) جدولتولح النتا د المعرولة ب
 ,ثنتتا   الثقا تتة/ثنتتا   اللرتتة  طريقتتة متت  الفتتد  ا عاقتتة الستتمعية ذوي متت  الطفتتل  ستترة تتدار 

 الدراستةعل  استتخداأل  لطريقتة  معلماا   تدريب  ألالفد  م  تواجدمب ا طفال و ياب معر ة
 يتتاب و  , تت  التتتدري  ةديثتتة تشتتجي  علتت  لتترورة استتتخداأل  لطريقتتة  يتتاب , ر تتة الم تتادر

البتترامد الةواريتتة عتتدأل تتتوا ر  , خطتتط التعتتاو  داختتل المؤسستتاا التعليميتتة لتوظيتت  لطريقتتة 
 الطفتتل متت   ستترة وا تلعتتدأل تو الطويلتة والمباشتترة  بتتد مت  وجتتود متتترجمي  يتناوبتا  الترجمتتة, 

عتتدأل ارتبتتاط مةتتتوو   ابتتنفأل, تةستت  متتدو لمعر تتة ال تتعوباا معلمتتة ا عاقتتة الستتمعية متت  ذوي
, متتو جديتتد علتت  متتا لتفي تتة نفستته لمولتتو  الترجمتتة ثنتتا   الثقا تتة  تت  التتتدري /ثنتتا   اللرتتة

 :عالت ال  ما يل  ( 4) يتلح م  الجدول 
 .مرةل رياا ا طفال    عدأل ا متماأل ببرامد التدخل المبكر -8
لع  الدوراا الت  تخل  لفا معلماا ا طفال ال أل  ثنتاء الخدمتة للتتدريب علت   -1

 .لرة اإلشارة
عتتتدأل معر تتتة معلمتتتاا ا طفتتتال ال تتتأل , النظتتترة الستتتلبية نةتتتو ال تتتأل ولرتتتة اإلشتتتارة  -0

 .ثنا   الثقا ة وكيفية تطبيقفا/بطريقة ثنا   اللرة
بتتي  ا طفتتال لتتعا  الستتم  وال تتأل  تت   التأكيتتد علتت   مميتتة األنشتتطة الال تتفية -0

 .المدار  الت  يوجد بفا برامد الدمد
 .مرةلة رياا األطفال   ال أل ا طفال  دمداإلداراا التعليمية بتشجي   -5
 متتلاألمتتدار  جميتت    تت ا طفتتال ال تتأل  التتتدخل المبكتترالتوستت   تت  تفعيتتل بتترامد  -6

 .لل أل ولعا  السم 
وطريقتتة   وال تتأل بعمليتتة التتدمد ومتطلباتفتتاتوعيتتة  وليتتاء  متتور ا طفتتال الستتامعي   -4

 .ثنا   الثقا ة/ثنا   اللرة
 طفتال ال تألاأل مشتاكل الواجبتاا المنيليتة لتدو متا:  دراستةللاإلجابة عل  السؤال الثالا : ثالثا  

 طفال لعا  السم ؟األ و
الوسط الةساب  لدرجاا ىجاباا  ولياء األمور عل  العباراا ( 1)يولح الجدول 

 .مرتبة تنايليا   ا طفالالت  تقي  ةدوا مشكالا الواجب المنيل  لدو 
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 ( 8)جدول 

 الوسط الحسابي إلجابات أوليا  أمور االطفال على العبارات التي تقيا تكرار حدوع مشكالت الواجب المنزلي

 العبارة م

إلجابات أفراد الدراسة  التوزيع النسبي

)%( 

ي
ساب
ح
ط ال
س
الو

* 

ي 
حرا
الن
ا

غ
المعيار

* 

القام 
ط
ع إ
حد
ال ي

 

ع كثيرام 
حد
ي

حيانا 
ع أ
حد
ي

 

ع دائمام 
حد
ي

 

1 
يفشل في أن يحضر إلى البي  الواجب والمواد 

 (الخ...كتب دراسية، أوراق،)الضرورية 
181 1188 0681 6181 3823 3881 

6 
يعري بالضبط ما هو الواجب المنزلي الذغ تم  ال

 تحديدل
186 1183 0686 1280 3888 3886 

 3831 3880 1281 0186 1181 888 ينكر أن لديه واجبام منزليام  0

 3888 3880 6388 0388 1086 680 يرف  أن يحل الواجب المنزلي 1

 3831 3833 0082 1181 1288 881 ن ويشتكي من الواجب المنزليي  6

 1833 1816 1382 0883 6682 1883 يجب تذكيرل كي يجلا ويبدأ حل الواجب المنزلي 2

 3836 1816 6383 1382 1383 1386 يتجل الواجب المنزلي 8

8 
يحل الواجب المنزلي بشكل غير مراي ما لم 

 يتواجد شخن في الغرفة
1683 6388 0681 0681 1813 1836 

3 
يحل الواجب المنزلي بشكل غير مراي ما لم 

 يساعدل شخن آخر
1181 6181 0288 0382 1811 3838 

13 
يسرح أو يلعب باألشيا  أثنا  جلوسه لحل 

 الواجب المنزلي
1686 6188 0888 6683 1868 1831 

11 
يتشت  بسهولة بالضواا  أو نشاطات اآلخرين 

 عند حل الواجب
1886 6080 0288 6188 1808 1836 

 3831 3836 1388 0182 1282 881 يحبط بسهولة عند حل الواجب 16

 3831 3888 1186 0181 1881 880 يفشل في إكمال الواجب المنزلي 10

 3838 1863 6283 0382 6383 1086 يحتا  وقتام طويالم لحل الواجب المنزلي 11

16 
بشكل غير مناسب عندما يطلب منه األب  شيري

 تصحيح الواجب المنزلي أو األم
286 1688 0383 1886 3883 3836 

12 
يحل الواجب المنزلي بشكل غير منغم، وغالبام ما 

 تكون ورقة الواجب غير نغيفة
888 1881 0183 1083 3883 3836 

18 
يحل الواجب المنزلي بشكل سريع مما يجعله يقع 

 في األخطا 
888 1886 1388 0183 1831 3836 

18 
يغهر استيا ل من العمل حتى عندما يحل الواجب 

 المنزلي بشكل جيد
880 1686 0280 1180 3888 3836 

 3883 3881 6680 0380 1182 683 الرواةينسى أن يعيد الواجب المنزلي إلى  13

 3883 3818 2883 1381 881 082 الرواةيتعمد عدم إحضار الواجب المنزلي إلى  63

 
 3838 3832 0381 0186 1886 386 جميع العبارات

 (ال يحدع=  3يحدع أحيانام، =1يحدع كثيرام، =  6يحدع دائمام، =  0)الوسط الحسابي واالنحراي المعيارغ لدرجة الموافقة *
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"  ةيانا  "   مشكالا الواجب المنيل  الت  تةدا ما بي   (1) جدولتولح النتا د المعرولة ب
 :, كالتال "1"و قل م  " 8", وم  الفقراا الت  تتراوح قيأل وسطفا الةساب  ما بي  "وكثيرا
 .يجب تذكيرت ك  يجل  ويبد  ةل الواجب المنيل  .8
يسرح  و يلعب باألشياء  ثناء جلوسه لةل الواجب المنيل , يةتاج وقتا  طويال  لةل  .1

 .الواجب المنيل  ,يةل الواجب المنيل  بشكل  ير مرل  ما لأل يساعدت شخص آخر
يؤجل الواجب المنيل  ,يةل الواجب المنيل  بشكل  ير مرل  ما لأل يساعدت شخص  .0

 .   الرر ة
 .ي  مما يجعله يق     األخطاءيةل الواجب المنيل  بشكل سر  .0

, وم  الت  تقل قيأل الوسط " ةيانا  " ما مشكالا الواجب المنيل  الت  تةدا بمستوو  قل م  
 :, وم  كالتال " 8"الةساب  لفقراتفا ع  

 .  ويشتك  م  الواجب المنيل , يةبط بسفولة عند ةل الواجب ي .8
 .و  ورقة الواجب  ير نظيفةيةل الواجب المنيل  بشكل  ير منظأل, و البا  ما تك .1
 .يظفر استياءت م  العمل ةت  عندما يةل الواجب المنيل  بشكل جيد .0
 .يفشل    ىكمال الواجب المنيل , ينكر    لديه واجبا  منيليا   .0
 . يرد بشكل  ير مناسب عندما يطلب منه األب  و األأل ت ةيح الواجب المنيل  .5
يعر  باللبط ما مو الواجب المنيل  الذي تأل تةديدت, ير ا    يةل الواجب    .6

 المنيل 
 .لرولة ينس     يعيد الواجب المنيل  ىل  ا .4
كتب دراسية, )يفشل       يةلر ىل  البيا الواجب والمواد اللرورية  .1

 (الا... ورا ,
 .رولة يتعمد عدأل ىةلار الواجب المنيل  ىل  ال .3

متل يوجتد اختتال   ت  مشتاكل الواجبتاا المنيليتة :  دراستةلل لرابت ل  الستؤال ااإلجابة ع:  رابعا
 ؟  ا طفال لعا  السم  و ا طفال ال ألبي  

لإلجابتتة علتت  متتذا الستتؤال, ومتتو ستتؤال الدراستتة األساستت , تتتأل استتتخداأل اختبتتار      
الفر  بي  متوسط  مجتمعي  لعينتتي  مستتقلتي   ختبتار متدو اختتال   ت  مشتكالا الواجتب 

الوستط الةستاب  ( 1)ويولتح الجتدول . ا طفتال لتعا  الستم  و ا طفتال ال تألالمنيل  بتي  
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ا طفتال لتعا   و ا طفتال ال تأل متور   وليتاءوا نةرا  المعياري إلجاباا   راد عينة الدراستة 
 . اباإللا ة ىل  نتا د اختبار  السم 

                                                               (3)جدول 

نتائ  اختبار الفرق بين متوسطين الختبار مدى وجود اختالفات بين حدوع مشكالت الواجب المنزلي بين االطفال الصم و 

 االطفال اعاي السمع  

 العبارة م

 االطفال الصم االطفال الصم

 (  ت ) نتائ  اختبار

للفرق بين 

 متوسطين

ي
ساب
ح
ط ال
س
و
ال

غ 
ي المعيار

حرا
الن
ا

 

ي
ساب
ح
ط ال
س
و
ال

غ 
ي المعيار

حرا
الن
ا

 

ت
قيمة 
 

وية
ى المعن

و
ست
م

 

1 
كتب )يفشل في أن يحضر إلى البي  الواجب والمواد الضرورية 

 (الخ...دراسية، أوراق،
1816 3831   3816 3828 18882 3833 

 3833 13881 3881 3818 3882 1866 ال يعري بالضبط ما هو الواجب المنزلي الذغ تم تحديدل 6

 3833 12833 3881 3868 3838 1868 واجبام منزليام ينكر أن لديه  0

 3833 18808 3880 3816 3836 1863 يرف  أن يحل الواجب المنزلي 1

 3833 11822 3881 3882 3831 1813 يثن ويشتكي من الواجب المنزلي 6

 3833 16803 3830 1816 3830 1888 يجب تذكيرل كي يجلا ويبدأ حل الواجب المنزلي 2

 3833 18866 3881 3880 3836 1823 الواجب المنزلييتجل  8

8 
 يحل الواجب المنزلي بشكل غير مراي ما لم يتواجد

 شخن في الغرفة 
1886 3836 3880 3888 61883 3833 

3 
يحل الواجب المنزلي بشكل غير مراي ما لم يساعدل شخن 

 آخر
1881 3836 3883 3881 63868 3833 

 3833 18886 3883 3836 3831 1880 أثنا  جلوسه لحل الواجب المنزلييسرح أو يلعب باألشيا    13

11 
أو نشاطات ( كاألصوات المزعجة)يتشت  بسهولة بالضواا  

 اآلخرين عند حل الواجب
1883 3831 1838 3831 12830 3833 

 3833 13836 3888 3823 3831 1812 يحبط بسهولة عند حل الواجب 16

 3833 61810 3882 3861 3836 1811 المنزلييفشل في إكمال الواجب  10

 3833 63801 3888 3882 3883 1888 يحتا  وقتام طويالم لحل الواجب المنزلي 11

16 
يرد بشكل غير مناسب عندما يطلب منه األب أو األم تصحيح 

 الواجب المنزلي
1861 3838 3861 3888 12861 3833 

12 
الواجب المنزلي بشكل غير منغم، وغالبام ما تكون ورقة  يحل

 الواجب غير نغيفة
1810 3836 3868 3886 13888 3833 

 3833 16881 3886 3888 3836 1818 يحل الواجب المنزلي بشكل سريع مما يجعله  يقع في األخطا  18

18 
يغهر استيا ل من العمل حتى عندما يحل الواجب المنزلي بشكل 

 جيد
1803 3836 3821 3883 16816 3833 

 3833 16828 3881 3812 3838 1810 رواةينسى أن يعيد الواجب المنزلي إلى ال 13

 3833 10868 3820 3868 3830 3883 رواةيتعمد عدم إحضار الواجب المنزلي إلى ال 63

 
 3833 62860 3862 3828 3821 1816 جميع العبارات
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   قتتيأل الوستتط الةستتاب  للعبتتاراا التتت  تقتتي  معتتد ا ةتتدوا  (1)جتتدول ولتح ي    
  لططفتتتال لتتتعا  الستتتم  كبتتتر متتت  القتتتيأل المنتتتاظرة  لططفتتتال ال تتتألمشتتتكالا الواجتتتب المنيلتتت  

( 3138) و % 8وتظفر نتا د اختبار الفر  بي  متوسطي     قيأل مستتوو المعنويتة  قتل مت  
التذي  طفتال كالا الواجب المنيل  لدو األلجمي  العباراا, مما يشير ىل     معد ا ةدوا مش

ويستشت  مت  النتتا د  لططفال لتعا  الستم , كبر م  معد ا ةدوثفا لدو   أل شديدلديفأل 
 :   المشكالا التالية , ا طفال لعا  السم  و ا طفال ال أل   الفجوة كبيرة جدا  بي  

 .الواجب المنيل  بشكل  ير مرل  ما لأل يساعدت شخص    الرر ة يةل .8
 .يةتاج وقتا  طويال  لةل الواجب المنيل  .1
 .يةل الواجب المنيل  بشكل  ير مرل  ما لأل يساعدت شخص آخر .0
 .يفشل    ىكمال الواجب المنيل  .0

مل تختل  مشاكل الواجباا المنيلية بي   :دراسةلل الخام  اإلجابة عل  السؤال : خامسا
النو  والعمر و الةالة ا جتماعية ) األمور ألولياء بةسب المتريراا الشخ ية ا طفال 

 ؟(والول  المادي  والمستوو الدراس 
 مشكالت الواجب المنزلي وفقام لولي األمر: 

ولتت  بتتاختال  طفتتال األللتعتتر  علتت  متتدو اختتتال  مشتتكالا الواجتتب المنيلتت  لتتدو 
نتتا د تةليتل التبتاي   ختبتار ( 83)ويولتح الجتدول  , تأل ىجتراء تةليتل التبتاي  األةتادي األمر

ويتلتتح متت  النتتتا د     ,متتدو وجتتود اختتتال   تت  مشتتكالا الواجتتب المنيلتت  و قتتا  لتتول  األمتتر
 الطفتلمنا  اختال تا  جومريتا   ت  مستتوو ةتدوا مشتكالا الواجتب المنيلت  بتاختال  ولت   متر 

ويتلتتح متت  الجتتدول    مشتتكالا الواجتتب المنيلتت  تةتتدا %(. 8)وذلتت  عنتتد مستتتوو معنويتتة 
  وليتتاءالتتذي   ا طفتتال متتورمأل  يتتر األب واألأل, يلتتيفأل   وليتتاءالتتذي   ا طفتتالب تتورة  كبتتر لتتدو 

ولتةديتتد مواقتت  ا ختال تتاا, تتتأل .  متتورمأل آبتتا فأل  وليتتاءالتتذي  طفتتال  متتورمأل  مفتتاتفأل و خيتترا  ا 
والتذي يولتح    منتا   روقتاا دالتة ىة تا يا   ت   لشتفيه  البعديتةاختبتار المقارنتاا  استخداأل

 ا طفتتال متتورمأل آبتتا فأل وكتتل متت    وليتتاءالتتذي  ا طفتتال ةتتدوا مشتتكالا الواجتتب المنيلتت  بتتي  
كمتا %( 5)نتد مستتوو معنويتة  مورمأل  مفتاتفأل و يتر آبتا فأل  و  مفتاتفأل وذلت  ع  ولياءالذي  
  (.83)جدول يولح 
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 (13)جدول 

 نتائ  تحليل التباين الختبار مدى وجود اختالي في مشكالت الواجب المنزلي وفقام لولي األمر

 ولي األمر
عدد 

 المستجيبين

الوسط 

 الحسابي

االنحراي 

 المعيارغ

 قيمة

 ي 

 مستوى

 المعنوية

 3883 3831 681 األم 

38888 38333 
 3822 1836 130 األب

 3883 1816 62 غيرهما

 3823 3832 113 المجموش

 (11)جدول 

وليا  ألللمقارنات المتعددة  لتحليل تباين مشكالت الواجب المنزلي وفقام  البعدغنتائ  اختبار شفيه 

 األمور

 غيرهما األب األم الوسط الحسابي ولي األمر

 - 3831 األم
  

 - * 1836 األب
 

دال غير * 1816 غيرهما  - 
 %(6)غير دال إحصائيام عند مستوى معنوية  ns؛ %( 6)اختالي دال إحصائيام عند مستوى معنوية  *

 مشكالت الواجمل املن ل  وفقًا لعمر ول  األمر: 

نتتتا د تةليتتل التبتتاي   ختبتتار متتدو وجتتود اختتتال   تت  ةتتدوا ( 81) يولتتح جتتدول
ويتلح م  النتتا د    منتا  اختال تا  ذو د لتة  ,مشكالا الواجب المنيل  و قا  لعمر ول  األمر

وذلتت   طفتتلىة تتا ية  تت  مستتتوو ةتتدوا مشتتكالا الواجتتب المنيلتت  بتتاختال  عمتتر ولتت   متتر ال
جتب المنيلت  تةتدا ب تورة ويتلتح مت  الجتدول    مشتكالا الوا%(. 8)عند مستوو معنويتة 

اختبتتار المقارنتتاا  وتولتتح نتتتا د.  متتورمأل  تترار  تت  الستت   وليتتاءالتتذي   ا طفتتال كبتتر لتتدو 
   منتتتا  اختال تتتا  ذو د لتتتة ىة تتتا ية  تتت  مستتتتوو ( 80)جتتتدول لتتتة برو المعالبعديتتتة لشتتتفيه 

 متتورمأل تقتت   تت  الف تتة العمريتتة   وليتتاءالتتذي  ا طفتتال ةتتدوا مشتتكالا الواجتتب المنيلتت  بتتي  
 %(. 5)وذل  عند مستوو معنوية ( سنة 53-08)والف ة ( سنة 18-03)

 (16)جدول 

نتائ  تحليل التباين الختبار مدى وجود اختالي في حدوع مشكالت الواجب المنزلي وفقام لعمر ولي 

 األمر

 العمر
عدد 

 المستجيبين

الوسط 

 الحسابي

االنحراي 

 المعيارغ

 قيمة

 ي

 مستوى

 المعنوية

 3883 1861 63 سنة فأقل 63

08010 3831 

61 - 03 13 1816 3828 

01 - 13 113 3838 3822 

11 - 63 103 3831 3823 

 3880 3836 83  63أكبر من 

 3823 3832 113 المجموش
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(10)جدول   

للمقارنات المتعددة  لتحليل تباين حدوع مشكالت الواجب المنزلي وفقام لعمر  البعدغنتائ  اختبار شفيه 

 ولي األمر

 العمر
الوسط  

 الحسابي

 سنة 63

 فأقل
61 - 03 01 - 13 11 - 63 

من  أكبر

 سنة  63

 - 1861 سنة فأقل 63

    61 - 03 1816 ns - 

   01 - 13 3838 ns ns - 

  11 - 63 3831 ns * ns - 

  63أكبر من  

 3836 سنة
ns ns ns ns - 

 %(6)غير دال إحصائيام عند مستوى معنوية  ns؛ %( 6)اختالي دال إحصائيام عند مستوى معنوية  *

 الواجمل املن ل  وفقًا للحالة االجتماعية لول  األمر مشكالت: 

نتتتا د تةليتتل التبتتاي   ختبتتار متتدو وجتتود اختتتال   تت  مشتتكالا ( 80)يولتتح جتتدول 
مت  النتتا د    منتا  اختال تا  ذو  ويتلتح. الواجب المنيل  و قا  للةالة ا جتماعيتة لتول  األمتر

د لة ىة ا ية    مستوو ةدوا مشكالا الواجب المنيلت  بتاختال  الةالتة ا جتماعيتة لتول  
ويتلح م  الجدول    مشكالا الواجب المنيلت  %(. 8)وذل  عند مستوو معنوية  الطفل مر 

تولتح نتتا د اختبتار و .  متورمأل مطلقتي  و رامتل  وليتاءالتذي   ا طفتالتةدا ب تورة  كبتر لتدو 
ذو د لة ىة ا ية    مستوو ةتدوا  اختال ا   منا  ( 85)جدول تعرلة    المقارناا المس

  وليتاءالتذي   طفتالاأل  متورمأل متتيوجي  و  وليتاءالتذي  طفتال األمشكالا الواجب المنيلت  بتي  
 %(. 5) مورمأل مطلقي  وذل  عند مستوو معنوية 

 (11)جدول 

مدى وجود اختالي في حدوع مشكالت الواجب المنزلي وفقام للحالة  الختبارنتائ  تحليل التباين 

لولي األمر االجتماعية  

 الحالة

 االجتماعية

 عدد

 المستجيبين

 الوسط

 الحسابي

االنحراي 

 المعيارغ

 قيمة

 ي

 مستوى

 المعنوية

 3823 3831 003 متزو 

38680 38333 
 3886 1806 63 مطلق

 3820 1860 03 أرمل

 3823 3832 113 المجموش

 

  



 ............................................................ ثنائي الثقافة/اللغة طريقة ثنائيالتدخل المبكر باستخدام 

- 101 - 

 (16)جدول 

للمقارنات المتعددة  لتحليل تباين مشكالت الواجب المنزلي وفقام للحالة  البعدغنتائ  اختبار شفيه 

 االجتماعية لولي األمر

 أرمل مطلق متزو  الوسط الحسابي الحالة االجتماعية

 - 3831 متزو 
  

 - * 1806 مطلق
 

 - ns ns 1860 أرمل

 %(6)غير دال إحصائيام عند مستوى معنوية  ns؛ %( 6)اختالي دال إحصائيام عند مستوى معنوية  *

 مشكالت الواجمل املن ل  وفقًا للوض  املادي لول  األمر: 

نتا د تةليل التباي   ختبار مدو وجتود اختتال   ت  مشتكالا ( 86)جدول يولح    
ويتلتتح متت  النتتتا د    منتتا  اختال تتا  ذو . الواجتتب المنيلتت  و قتتا  للولتت  المتتادي لتتول  األمتتر

د لة ىة ا ية    مستوو ةدوا مشكالا الواجب المنيل  باختال  الول  المادي لتول   متر 
لتتح متت  الجتتدول    مشتتكالا الواجتتب المنيلتت  ويت%(. 8)وذلتت  عنتتد مستتتوو معنويتتة  لطفتتلا

ويتبتي  مت  .  مورمأل ذوي دخل منخفا ومتوسط  ولياءالذي   طفالاألتةدا ب ورة  كبر لدو 
ذو د لتتة ىة تتا ية  تت  مستتتوو ةتتدوا مشتتكالا  اختال تتانتتتا د اختبتتار المقارنتتاا    منتتا  

التذي   طفتالاأل متورمأل ذوي دختل متنخفا وكتل مت    وليتاءالتذي   طفالاأل الواجب المنيل  بي 
 %(. 5) مورمأل ذوي دخل متوسط  و عال وذل  عند مستوو معنوية   ولياء

 (12)جدول 

مدى وجود اختالي في مشكالت الواجب المنزلي وفقام للواع المادغ لولي  الختبارنتائ  تحليل التباين 

 األمر

 الواع

 المادغ

عدد 

 المستجيبين

 الوسط

 الحسابي

االنحراي 

 المعيارغ

 قيمة

 ي 

 مستوى

 المعنوية

 3888 1808 63 منخف 

68836 3833 
 3828 3831 066 متوسط

 3822 3881 06 مرتفع

 3823 3832 113 المجموش

 (18)جدول 

للمقارنات المتعددة  لتحليل تباين مشكالت الواجب المنزلي وفقام للواع  البعدغنتائ  اختبار شفيه 

 المادغ لولي األمر

 مرتفع متوسط منخف  الوسط الحسابي الواع المادغ

   - 1808 منخف 

 -  * 3831 متوسط

-  ns * 3881 مرتفع
 %(6)غير دال إحصائيام عند مستوى معنوية  ns؛ %( 6)اختالي دال إحصائيام عند مستوى معنوية  *
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 مشكالت الواجمل املن ل  وفقًا للمستوى التعليم  لول  األمر: 

نتا د اختبار الفر  بتي  متوستط  مجتمعتي   ختبتار متدو وجتود ( 81) يولح جدول           
ويتلتح مت  النتتا د . اختال     مشكالا الواجب المنيل  و قا  للمستوو التعليم  لتول  األمتر

 ا طفتال   منا  اختال ا  ذو د لة ىة ا ية    مستتوو ةتدوا مشتكالا الواجتب المنيلت  بتي  
 متتتورمأل مستتتتوو   وليتتتاءالتتتذي   ا طفتتتال وي  متتتا دو  و متتتورمأل ذوي تعلتتتيأل ثتتتان  وليتتتاءالتتتذي  

ويتلتح مت  الجتدول    مشتكالا %(. 8)وما  و  وذل  عند مستوو معنوية  جامع تعليمفأل 
 متتورمأل ذوي تعلتيأل ثتانوي ومتتا   وليتاءالتذي   ا طفتتالالواجتب المنيلت  تةتدا ب تتورة  كبتر لتدو 

 . دو 
 (18)جدول 

اختبار الفرق بين متوسطين الختبار مدى وجود اختالفات في مشكالت الواجب المنزلي وفقام  نتائ 

 للمستوى التعليمي لولي األمر

 المستوى الدراسي
عدد 

 المستجيبين

الوسط 

 الحسابي

االنحراي 

 المعيارغ

 قيمة

 ت

 مستوى

 المعنوية

 3881 1831 616 ثانوغ فما دون
  

08211 

  

 3826 3888 126 جامعي فما فوق 38333

 3823 3836 113 المجموش

 ا طفتتالمتل تختلتت  مشتاكل الواجبتاا المنيليتتة بتي  :  للبةتتاالستاد  اإلجابتة علتت  الستؤال :  سادستا
   ؟العمر وال   الدراس   و الةالة الدراسية )  طفلبةسب المتريراا الشخ ية لل

 :لطفلمشكالت الواجمل املن ل  وفقًا لعمر ا  

نتتتا د تةليتتل التبتتاي   ختبتتار متتدو وجتتود اختتتال   تت  ةتتدوا ( 81 )جتتدول يولتتح  
ويتلح مت  النتتا د  نته   يوجتد اختتال  ذو د لتة ,طفل مشكالا الواجب المنيل  و قا  لعمر ال

وذلت  عنتد مستتوو  طفتلالىة ا ية    مستوو ةدوا مشكالا الواجب المنيل  باختال  عمر 
 %(. 5)معنوية 

 (13  )جدول 

 طفلالمدى وجود اختالي في مشكالت الواجب المنزلي وفقام لعمر  الختبارنتائ  تحليل التباين 

 عمر 

 التلميذ

عدد 

 المستجيبين

الوسط 

 الحسابي

 االنحراي

 المعيارغ

 قيمة

 ي 

 مستوى

 المعنوية

 3826 3833 83 سنوات 8 - 2

 3828 1831 183 سنوات  3 – 8 38366  68600

 3823 3832 663 المجموش
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   للطفلمشكالت الواجمل املن ل  وفقًا ملتةريات الصف واملستوى التعليم: 

نتا د اختبار الفر  بي  متوسط  مجتمعتي   ختبتار متدو وجتود ( 13)جدول يولح 
اختال     مشكالا الواجب المنيل  و قتا  لمتريتراا ال ت  والةالتة الدراستية والةالتة ال تةية 

مت  النتتا د    منتا  اختال تا  ذو د لتة ىة تا ية  ت  مستتوو ةتدوا  ويتلتح. وتنتاول األدويتة
مشكالا الواجب المنيل  و قا  لمتريراا ال   وةالة الرستوب والةالتة ال تةية وتنتاول العتالج 

ويتلتتح متت  النتتتا د    مشتتكالا الواجتتب المنيلتت  تةتتدا %(. 8)وذلتت  عنتتد مستتتوو معنويتتة 
التذي   ا طفتالو الذي  لديفأل مشكالا  تةية  ا طفالو  المراةل األولية, اطفال ب ورة  كبر لدو
  .يتناولو  عالجاا

 (63)جدول 

نتائ  اختبار الفرق بين متوسطين الختبار مدى وجود اختالفات في مستوى مشكالت الواجب المنزلي 

 وفقام لمتغيرات الصف ومستوى التلميذ والحالة الصحية وتناول األدوية

 المتغير
 عدد 

 المستجيبين

 الوسط 

 الحسابي

 االنحراي

 المعيارغ 

 قيمة

 ت

 مستوى

 المعنوية 

           :الصف

 3823 1836 83 الرواةالصفوي 

 3828 3888 183 الصفوي األولية 38333 18368

 3823 3832 663 المجموش

           :مستوى التلميذ

 3821 1861 63 نعم سبق أن رسب

 3826 3881 603 ال لم يرسب 38333 188626

 3823 3832 663 المجموش

           :الحالة الصحية

 3881 1801 16 نعم لديه مشاكل صحية

 3828 3836 606 ليا لديه مشاكل صحية 38333 88638

 3823 3832 663 المجموش

           :تناول العال 

 3880 1803 13 نعم يتناول عال  بشكل مستمر

 3828 3831 613 يتناول أدوية ال 38333 18881

 3823 3832 663 المجموش
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 :  مناقشة النتايج

ال تتأل و قتترانفأل طفتتال األ فتتافيواجامتمتتا متتذت الدراستتة بتتالتعر  علتت  المشتتاكل التتت          
ثتر بعتا المتريتراا لتدو كتل مت  باإللا ة ىل  معر ة  , ما بينفما لعا  السم  والمقارنة   

وقتتتد  شتتتارا النتتتتا د التتتت  . علتتت  ةتتتدوا مشتتتاكل الواجبتتتاا المنيليتتتةطفتتتال األو  وليتتتاء األمتتتور 
 ا طفتال ةدوثا لتدو جميت  كل الواجب المنيل  امش تو لا ىليفا الدراسة الةالية  ىل      كثر

 : التالية ال أل و قرانفأل لعا  السم  تمثلا    المشاكل

 .يجب تذكيرت ك  يجل  ويبد  ةل الواجب المنيل  .8
 .يتشتا بسفولة باألجفية المر ية   و نشاطاا اآلخري  عند ةل الواجب .1
 .يسرح  و يلعب باألشياء  ثناء جلوسه لةل الواجب المنيل  .0
 .يةتاج وقتا  طويال  لةل الواجب المنيل  .0
 .يةل الواجب المنيل  بشكل  ير مرل  ما لأل يساعدت شخص آخر .5
 .يؤجل الواجب المنيل  .6
 . ير مرل  ما لأل يساعدت شخص    الرر ة يةل الواجب المنيل  بشكل .4
 .يةل الواجب المنيل  بشكل سري  مما يجعله يق     األخطاء .1

مترا ةتميتا لتدو معظتأل الواجب المنيل  قد تكو    كالا  ةدوا مشمما يشير ىل               
 شتارا كمتا , ة ومختلفتة  ت  تكترار ةتدوثفاولكت  ب تورت متفاوتت لطفولتة ت  المرةلتة اطفال األو 
يوجتتد  و التتذي     عاقتتة الستتمعيةاألطفتتال ذوو اإل  الكثيتتر متت  بعتتا الدراستتاا  تت   لتت  ذلتت  ى

 & ,Bryan, Nelson)لتديفأل  تعوباا تعلتأل يواجفتو  مشتاكل  ت  تأديتة الواجتب المنيلت  
Mathur,1995 . ) تتتتراوح متت  لتتع  عديتتدة  بأستبابوقتد  ستترا مشتتاكل الواجبتتاا المنيليتتة
                                             طفتتتالاأل لتتت  انخفتتتاا مستتتتوو ا تجامتتتاا نةتتتو الواجبتتتاا المنيليتتتة لتتتدو الدا عيتتتة والةتتتا ي ى

 (Lindsay,Nye,&Greathouse,1998   Cooper,)  , وتتفت  نتيجتة الدراستة الةاليتة
 (.Polloway,Epstein,&Foley,1992)م  دراسة 
  فتتتافيواجالتتتت   الواجتتتب المنيلتتت  مشتتتكالا   لتتت  ىتو تتتلا الدراستتتة الةاليتتتة   يلتتتا           

 ت  جميت  بنتود قا متة  طفتال لتعا  الستم األ يواجفتاوبشتكل جتومري متا  تفو ال أل  طفالاأل
  عب مشتاكل الواجبتاا المنيليتة التت  تواجتهولةا النتا د  يلا       كما,  ةص المشكالا
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,  جتتوة كبيتترة بتتي  المجمتتوعتي وبشتتكل اوجتتد  ,باألطفتتال لتتعا  الستتم مقارنتتة ال تتأل  طفتتالاأل
 :كل التاليةاالمش    اتمثل

 .يةل الواجب المنيل  بشكل  ير مرل  ما لأل يتواجد شخص    الرر ة .8
 .يةتاج وقتا  طويال  لةل الواجب المنيل  .1
 .يةل الواجب المنيل  بشكل  ير مرل  ما لأل يساعدت شخص آخر .0
 .يفشل    ىكمال الواجب المنيل  .4

التت  تتلتح ال تأل  طفتالاألويمك     تعيو مذت النتيجة ىل  الخ ا ص العديدة لدو           
 تتتتتت  تفاعلفتتتتتتا الستتتتتتلب  متتتتتت  الكثيتتتتتتر متتتتتت  العوامتتتتتتل ذاا ا رتبتتتتتتاط بالواجبتتتتتتاا المنيليتتتتتتة 

(Patton,1994) , يعتتتانو  متتت  العديتتتد متتت  المشتتتاكل ستتتواء  تتت  المجتتتال  طفتتتالاأل فتتتؤ ء
يتتنخفا وبشتتكل  طفتتالاأل تتاألداء األكتتاديم  لتتدو متتؤ ء    .  األكتتاديم  و  يتتر األكتتاديم  

لتت  المشتتاكل المتنوعتتة األختترو  يتتر األكاديميتتة باإللتتا ة ى, لتتعا  الستتم والتتح عتت   قتترانفأل 
والتتت  تظفتتر علتت  ستتبيل المثتتال   الة تتر  تت  كثتترة , طفتتالاألالتتت  تواجففتتا متتذت الف تتة متت  

األمتر التذي جعتل مت  , ية نةو التتعلأل ككتلالنسيا  والتشتا الذمن  وعدأل التنظيأل والنظرة السلب
و  نفتتتأل   لتتت  استتتتخداأل ا ستتتتراتيجياا  يفتقتتترو  ى(  يتتتر نشتتتطي ) متعلمتتتي    طفتتتالمتتتؤ ء ا

لتتعا  الستتم  يستتتخدمونفا بطريقتتة مناستتبة  تت   داء واجبتتاتفأل المنيليتتة  ستتوة بتتأقرانفأل متت  
 .واجباتفأل المدرسيةكمال ت الخا ية ويوظفونفا بفاعليه    ىالذي  يمتلكو  مذ

انفستفأل وذلت  مت  ختالل تكليت   االت  المعلمتكما يمك   يلا    تعيو مذت النتيجتة ى            
و عتتدأل التأكتتد متت   فتتأل وتستتجيل بواجبتتاا  تتعبة  و تستتتفل   وقتتاا طويلتتة   طفتتال ال تتألاأل
 & Salend) قتد وجتد (.   Bryan, Burstein,2004)للواجبتاا بشتكل مناستب طفتال األ

Schliff,1989  )   13 %بالواجبتاا المنيليتة بشتكل  طفتالف  يكلفتو   طفالاأل اام  معلم
ومتتتذت  طفتتتال لتتتعا  الستتتم  ولكتتت  قلتتتة  قتتتط متتتنفأل متتتأل متتت   يربطتتتو   بتتتي  مفتتتاراا  ,دوري

 . عل  مذت الواجباا  يكا  والواجباا ويقدمو  ترذية راجعة و 
يختلتت  ( 1385)نتتتا د دراستتة ستتعد  امتتا  و تت نتتتا د متتذت الدراستتة متت  كمتتا اتفقتتا         

متوسط ةجأل تأثير برامد التدخل المبكر المقدمة لططفال ذوي ا ةتياجتاا الخا تة  ت  التوط  
ا  ةجتأل باختال  المترير التاب  المستتفد ؛ ةيتا كت 1380-1333العرب     الفترة ما بي  
ميتة المفتاراا الةركيتة, تنميتة اللرتة وتنو كبيترا   ت  خفتا المشتكالا  ثر بترامد التتدخل المبكتر 
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ومفتتتاراا اللعتتتب, والمفتتتاراا المعر يتتتة وقبتتتل األكاديميتتتة, ومفتتتاراا الةيتتتاة اليوميتتتة والستتتلو  
 .سماا الشخ يةا جتماعية, ول يال     تنمية  التكيف , والمفاراا

 & Soderlund)يلتتتا متتت  نتيجتتتة دراستتتة كمتتتا تتفتتت  نتتتتا د الدراستتتة الةاليتتتة         
Bursuck,1995)  ذوي طفتتتال ألالواجتتتب المنيلتتت  لتتتدو ا مشتتتكالا   لتتت  تو تتتلا ى والتتتت

متتت  ذوي  قتتتر نفأل مشتتتاكله لتتتدو  ووالتتتح يفتتتو  وبشتتتكل كبيتتتر ا ةتياجتتتاا التربويتتتة الخا تتتة
 . و   جمي  بنود األداة الةاجاا التربوية الخا ة

 ت  مستتوو ةتدوا مشتكالا  كبيترااختال تا   وجتود ايلتا و ولةا نتتا د الدراستة الةاليتة      
  نتتو  والمتمثلتتة  تت األمتتور ألوليتتاء بةستتب المتريتتراا الشخ تتية  طفتتالاأللتتدو الواجتتب المنيلتت  

وذلتت  علتت  , والمستتتوو الدراستت  ,والولتت  المتتادي ,و الةالتتة ا جتماعيتتة ,والعمتتر ,ولتت  األمتتر
 :النةو التال  

 ت  مستتوو ةتدوا مشتكالا  ة تا يةىذو د لة اختال ا   وجود  ظفرا نتا د الدراسة          
 قتل لتدو كل الواجتب المنيلت  تةتدا ب تورة امشت  ,طفتلبتاختال  ولت   متر ال  الواجب المنيلت 

   منتتا   التت  لشتتفيه البعديتتةاختبتتار المقارنتتاا  يشتتيرو  , متتورمأل آبتتا فأل  وليتتاءالتتذي   طفتتالاأل
 متتورمأل   وليتتاءالتتذي   ا طفتتال روقتتا دالتتة ىة تتا يا   تت  ةتتدوا مشتتكالا الواجتتب المنيلتت  بتتي  

 يتتر  متتورمأل التذي   وليتتاء  ا طفتتال  متورمأل  مفتتاتفأل و  وليتتاءالتتذي   طفتالاألوكتتل متت   ,آبتا فأل
التذي   طفتالاأل كبتر لتدو   مشاكل الواجب المنيل  تةدا ب تورت ويالةظ  , آبا فأل  و  مفاتفأل

  مورمأل  ير األب   ولياء
التذي    وليتتاء  طفتتالاألبينمتا تقتتل لتدو ,  متتورمأل  مفتاتفأل  وليتاءالتتذي   طفتالاأليلتيفأل  , و األأل 
ةيتتا  الطفولتتةالتتذكور  تت  المرةلتتة  لططفتتالوقتتد يكتتو  متتذا متوقعتتا بالنستتبة  . بتتاءمألآمتتورمأل  

به  والموجه  اةب المعر ة والخبرة التذي   ةتذاءاعل  الذي يجب بمثابة المثل األب يكو  األ
 & Greif))ليتته ويؤكتتد ذلتت  متتا  شتتار ى, وجيفاتتتهن تتا ةه وتينبرتت  ا ستتتما  إلرشتتاداته و 

Greif,2004 ألاأل تأثيرطفال ما يفو  عل  نتا د األ التأثيرب يمل  م        األ  . 

,  ما بالنسبة لتأثير مترير العمر لدو ول  األمتر  ت  ةتدوا مشتكالا الواجتب المنيلت            
 تولح النتا د وجود اختال  ذو د لة ىة ا ية    مستوو ةتدوا مشتكالا الواجتب المنيلت  

 طفتالاألةيا تةدا مشكالا الواجب المنيل  ب ورة  كبر لدو , الطفلباختال  عمر ول   مر 
وتشتتير نتتتا د اختبتتار المقارنتتاا البعديتتة لشتتفيه    منتتا  , التتذي   وليتتاء  متتورمأل   تترر ستتنا
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التتذي   طفتتالاألاختال تتا  ذو د لتتة ىة تتا ية  تت  مستتتوو ةتتدوا مشتتكالا الواجتتب المنيلتت  بتتي  
ويالةتظ ( ستنة 53-08)والف تة ( ستنة 03-18) عمار  ولياء  مورمأل تق   ت  الف تة العمريتة 

مت  تقتدأل  ولت  األمتر  ت  طفتال األ مشتاكل الواجتب المنيلت  تتنخفا لتدو   متوسطاا ةدوا 
ويمك  تفستير ذلت  بأنته مت  تقتدأل ولت  األمتر  ت  العمتر تتيداد خبراتته  ت  تربيتة وتعلتيأل , العمر

 .  بناءت كما ترتف  معلوماته    منامجفأل الدراسية خا ة ىذا كا  لدية  كثر م  طفل
, مشتكالا الواجتب المنيلت  التة ا جتماعيتة لتول  األمتر علت  ما م  ناةيتة تتأثير الة          

النتا د    منا  اختال ا  ذو د لة ىة ا ية  ت  مستتوو ةتدوا مشتكالا الواجتب المنيلت    تدل
مشتتكالا الواجتتب المنيلتت  تةتتدا ب تتورة  كبتتر   لطفتتلبتتاختال  الةالتتة ا جتماعيتتة لتتول   متتر ا

البعديتة وتولتح نتتا د اختبتار المقارنتاا  , رامتل  متورمأل مطلقتي  و  وليتاءالذي   طفالاأل لدو 
ذو د لتة ىة تا ية  ت  مستتوو ةتدوا مشتكالا الواجتب المنيلت  بتي   اختال تا   منا  لشفيه 

وقد تكتو  متذت  . مورمأل مطلقي   ولياءالذي   طفالاأل  مورمأل متيوجي  و  ولياءالذي   طفالاأل
ومتو    وجتود الطفتل  ت  كنت  والديتة يشتعرت , بنتو  ولت  ا متر لنتيجتة المتعلقتة النتيجة تأكيتد

با ستتتقرار واألمتتا  التتذي بتتدو  شتت  يتتنعك  ىيجابتتا علتت   تتةته النفستتية وتة تتيله الدراستت  
 . و داء واجباته المنيلية

ةدوا مشكالا مر    ير مترير المستوو المادي لول  األ ما  يما يتعل  بتأث          
ةدوا مشكالا  عدلالنتا د    منا  اختال ا  ذو د لة ىة ا ية    م  تشير, الواجب المنيل 

كل الواجب امشةيا ييداد ةدوا , الطفلالمادي لول   مر  مستووالواجب المنيل  باختال  ال
ويتبي  م   . مورمأل ذوي دخل منخفا  ولياءالذي   طفالاألالمنيل  ب ورة  كبر لدو 

 نفا تتناقص م  ارتفا  المستوو المادي لدو  الطفلمتوسطاا ةدوا مشاكل الواجب لدو 
ويمك  تفسير ذل  بكثرة  عمال ومشا ل  ولياء األمور ذوي الدخل المنخفا . ول  األمر

 ول  ا مر ذو الدخل المنخفا قد يقل  معظأل ,  مقارنة بذوي الدخل المتوسط والمرتف 
يترتب عليه مةدودية الوقا األمر الذي قد , يومه خارج المنيل لكسب قوته وقوا  سرته

 . المطلوب للجلو  م   بناءت  لتشجيعفأل  ومتابعة تة يلفأل و دا فأل واجباتفأل المنيلية
      األطفال   (Cooper,   Linday, & Nye,2000) ذل  ما  شار له و كد

   .سر منخفلة الدخل ية لو  عل  دعأل معنوي مةدودالذي  يعيشو     كن   
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تفأل الشخ ية بةسب متريرا طفال األ ما م  ناةية مشاكل الواجباا المنيلية لدو          
د لة  ااذ  رو النتا د  عدأل وجود   أشارا, الةالة الدراسيةالعمر وال   الدراس  و 

وذل  عند مستوو طفل ىة ا ية    مستوو ةدوا مشاكل الواجب المنيل  باختال  عمر ال
بينما بينا نتا د اختبار الفر  بي  متوسط  مجتمعي   ختبار مدو وجود . %( 5)معنوية 

اختال     مشكالا الواجب المنيل  و قا  لمتريراا ال   والةالة الدراسية والةالة ال ةية 
   منا  اختال ا  ذو د لة ىة ا ية    مستوو ةدوا مشكالا الواجب , وتناول األدوية 

والةالة ال ةية واستمرارية تناول العالج وذل  عند  توو قدرة الطفلمسالمنيل  و قا  لمتريراا 
 %(.8)مستوو معنوية 

   كثر  ( 1385)سعد لية دراسةى ام  ما  شار  نتا د الدراسة الةالية اتفقاكما          
استراتيجياا التدخل المستخدمة    برامد التدخل المبكر لططفال ذوي ا ةتياجاا الخا ة 

أل كانا استراتيجياا التدخل السلوكية 1380-1333العرب     الفترة ما بي     الوط  
, بينما %13101, يليفا ا ستراتيجياا التربوية بنسبة %01110والسلوكية المعر ية بنسبة 

تعان  ا ستراتيجياا الت  تعتمد عل  األنشطة الفنية ق ورا  والةا ؛ ةيا جاءا    المرتبة 
وجود ق ور نوع     البةوا الخا ة ببرامد التدخل المبكر  %.5111األخيرة بنسبة 

لأل تفقدأل سوو دراسة واةدة للتدخل المبكر لتل  الف ة م  و لططفال ذوي ا ةتياجاا الخا ة 
األطفال بالر أل م     اإلعاقة الميدوجة تمثل مشكلة كبيرة لكل م  الطفل ووالديه والمعلأل؛ 

 قدما ة لمثل مذا الطفل الت  يجب    يتأل اشباعفاةيا توجد العديد م  الةاجاا المختلف
  و األسري بالتدريب يتعل   يما ا عاقة السمعية ذوي األطفال م  المبكر للتدخل برامد

 .البرامد تل     الوالدي  شرا ى
عل  الدور الفاأل والفعال ( 1330)القريط  توتتف     مذا ال دد عل  ما  كد        
وا ستراتيجياا السليمة لتعليأل النشء مو ,  هنه ىذا كا  تةقي  النمو المنشود, لطسرة

 ه  الدور المتميي والمؤثر الذو تلعبه األسرة , مس ولية منظماا ومؤسساا متعددة ومختلفة
 .جتم الم   وتأثير  ي م در آخر عل  الطفل , يتلاءل دونه دور  ي منظمة
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 :بكراملتدخل لل  مقرتحطار تصور إل
 

    نظرا  لعدأل وجود برنامد للتدخل المبكر يعتبر األ لل م  بي  البرامد المقدمة ةاليا    
إلعداد تقديأل ىطار نموذج   الباةا , كما سب  اإلشارة لذل ,  لل -عل  ةد علأل الباةا  –

تستطي   ي جفة استخدمه لول  برامد التدخل المبكر لططفال ذوي ا عاقة السمعية, 
  )برنامجفا للتدخل المبكر بما يتناسب م  ىطارما الفكري و مدا فا بعيدة المدو م  مذا التدخل 

  ؛ 8110 اد ,   ؛ 1335الدماط ,   ؛ 1331الشخص,   ؛ 1331 ,كامل  الدرين , 
 ,Benzies)؛ 1336عقرو ,   ؛ 1381عطيوو,   ؛ 1380ود, مسع   عطية, و

Magill-Evans, Hayden, & Ballantyne, 2013; Trout, Epstein, 
Nelson, Synhorst, & Hurley, 2006) ,  برنامد التدخل المبكر م  يتكو  نموذج

, واألمدا لبرنامد م  ةيا المةتوو عداد اكامال  إل تقدأل و فا   عشر مكونا   اثن 
  (1385  سعد)., و يما يل  و   مخت ر لمكوناا اإلطارالتدخلاستراتيجياا و 

 

و تت  متتذا يتتتأل تةديتتد األمتتدا  العامتتة  و   ثتتأل يتتتأل  تتيا تفا  تت   تتورة   :أهــداف الانــامج[ 8
 : األمدا  البعيدة والق يرة سلوكية يسفل قياسفا ومالةظتفا, ويشمل ذل  تةديد عباراا 
تلفييون  يقدأل بلرة اإلشارة م  تو ير خدمة التعليقاا المكتوبة و يلا  ت ميأل برنامد         

ويستلي  , قاا بموالي  متنوعة تفتأل بال أل وثقا تفألم  ىعداد ةل, التعلي  ال وت 
البرنامد العديد م  األشخاص الباريي  م    ة ال أل وذل  لتريير النظرة لفأل م  ِقبل 

تطبي  مذا المشرو  م  خالل ىةدو القنواا الفلا ية م  وتأل , المجتم  ودعأل اندماجفأل  يه
تخ يص بريد اإللكترون  لمعر ة ىيجابياا وسلبياا البرنامد وم  خالل متابعة البرنامد وقا 

وما يكتب ع  البرنامد    المنتدياا الخا ة بف ة , و يلا  م  خالل الرسا ل الن ية, البا
 . ة المستفد ةوم  خالل ا لتقاء بالكثير م  الف, ال أل

م  تو ير خدمة , تقديأل برامد تلفييونية منوعة بلرة اإلشارة بشكل والح و ساس (   8
 .وخدمة التعلي  ال وت , التعليقاا المكتوبة

و فأل ما يقدأل    , تمكي  ال أل م   فأل ما يدور    العالأل م   ةداا و خبار يومية (  1
وللمساعدة    ىدماجفأل , ة بريرمأل م  األ رادالبرامد ا جتماعية والريالية والثقا ية  سو 

 .   المجتم 
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م  خالل استلا ة , المساعدة    تريير نظرة المجتم  لطشخاص ال أل وللرتفأل وثقا تفأل(  0
يجاب  ومفن  ليكونوا قدوة ألقرانفأل م  ى المبدعي  والممييي  منفأل وعرا قدراتفأل بشكل

 .ال أل األول  لرة شر ثقا ة لرة اإلشارة و نفام  ن.   ة ال أل
لل أل م  خالل تو ير خدمة التعليقاا المكتوبة  –اللرة العربية –دعأل تعليأل اللرة المنطوقة(  0

م  تقديأل شكل م   شكال طريقة ثنا   اللرة ثنا   الثقا ة كتوجه , متيامنة م  لرة اإلشارة
 .ةديا    تربية وتعليأل ال أل

 والةقا   المعلوماام  خالل عرا  ال أل األشخاص سرألمساندة  تقديأل خدماا(   5
وتوعيتفأل     واطالعفأل عل  بعا ثقا ة مجتم  ال أل, وطر  التوا ل المناسبة, المفمة

 .ال أل التعامل م   بنا فأل
 

ويتأل ذل  بتةديتد المجموعتة التت  تتلقت  التتدريب علت   :حتديد الفئة املستهدفة من الانامج[ 1
جلستتتاا البرنتتتامد وخ ا  تتتفا األساستتتية أل  متتتذت الخ تتتا ص ينبرتتت  النظتتتر ىليفتتتا بعتتتي  

 عمتارمأل )ا عتبار عند ىعتداد البرنتامد, وتقتديأل و تفا  وا يتا  للف تة المستتفد ة مت  البرنتامد 
 (.   بمجال عينة الدراسةومأل م  المفتمي-اليمنية وخ ا  فأل السلوكية والعقلية

 

للبرنامد؛  يةا  ترالالخلفية األس  النظرية و  ي تةديد  :حتديد األساس النظري للانامج[ 0
ةيا يعتمد ت ميأل البرنامد اعل  ا ستفادة م  النظرياا العلمية ونتا د البةوا والدراساا 
والخبراا والتجارب المبد ية والرؤو النظرية للممارسي     مجا ا العمل م  األطفال ذوو 

تتمثل    مراعاة  تربوي , كذل   بد م     يعتمد البرنامد عل   س ا عاقة السمعية
لفرو  الفردية بي  المشاركي     البرنامد ومراعاة خ ا  فأل النفسية ولرورة ىشبا  ا

الةاجاا األساسية للفرد, كذل   بد م     يستند البرنامد عل   لسفة ىنسانية تقوأل عل  
 سا  يتيح للفرد الةرية لك  يستفيد م  المعلوماا ويختار م  بي  العديد م  الفرص 

تةقي  الرعاية والتكامل ا جتماع  بي    راد المجتم  الواةد بتقديأل  المتاةة, وكذل  لرورة
وقد  ,(1388, قشقري  ) الرعاية المتكاملة لتل  الف ة م  األطفال ذوو ا ةتياجاا الخا ة

قاأل الباةا    مرةلة ىعداد  كرة البرنامد با طال  عل  العديد م  األبةاا والدراساا 
بعا الدول م  خالل تقدأل الخدماا  المجال وذل  لالستفادة بما و لا ىليه األجنبية    مذا

ما وتركيي  ومتابعة البرامد التلفييونية    القنواا األجنبية, اإلعالمية لطشخاص ذوي اإلعاقة
 . يجاب  ومميي م  خالل مبد  المساواة وكفالة الة  لفألعل  تقديأل األشخاص ال أل بشكل ى
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 :األسلوب املستخدم حتديد[ 0
 تةديتتد متتو البرنتتامد بنتتاء عنتتد تةديتتدما يتتتأل     بتتد التتت  الفامتتة الخطتتواا  ةتتد           

و  يقت تتر البرنتتامد الثقتتا   علتت  الموالتتي  الثقا يتتة  و , البرنتتامد  تت  المستتتخدأل األستتلوب
بمتا  يفتا مت  اإل داراا األخيرة بل م  الممك  تلمينه بأخبار الثقا تة والنشتاطاا الثقا يتة 

و  يق تتد بالثقا تتة األدب والشتتعر ومتتا ي تتل المكتبتتاا متت  كتتتب , نشتتاطاا  دبيتتة  و  نيتتة
جديتتدة  قتتط بتتل ى  متتذا المففتتوأل وخا تتة  تت  اإلعتتالأل الةتتديا   تتبح يتعتتدو ذلتت  ليشتتمل 
ةيتتاء المفرجانتتاا المختلفتتة وكتتذل  طتترح القلتتايا  النشتتاطاا الفنيتتة متت  ا تتتتاح للمعتتارا وا 

 و متتتتأل متتتا يتجتتتب تتو تتتتترت  تتتت  بترنتامتتتتتد األطتفتتتتتتال   التتت  تشتترل المجتمعتتااالفكريتتة المفمتتة 
 :متا يتلتتتت  ,البرامد لمراةل الس  المختلفة لططفال المشامدي  تمال مة مذومدي 

 .بسيطة وسفلة يمك  ىدراكفا و فمفا ومتابعتفا تقديأل البرنامد بأساليب -8
تستتخير و  الممتتل والمتنتتو  الفقتتراا وربتتط المولتتوعاا واإليجتتاي  يتتر, التكتترار, التركيتتي  -1

ا نتبتات مت  مراعتاة تتوجيففأل باستتمرار ىلت   ست  التفكيتر  األساليب الفنية المشوقة لجذب
 السليأل

ال تتتمأل و ثتتتارت ودور المةيطتتتي  / طفتتتال لتتتعا  الستتتم   بمعلومتتتاا عتتت  ال تتتألتب تتتير األ -0
 . باأل أل

 . قرانفأل ال أل    التعليأل معفأل طفال لعا  السم   بمففوأل الدمد وة  تب ير األ -0
 . طريقة الجديدة م   قرانفأل ال ألالطفال لعا  السم   عل  كيفية التوا ل بتدريب األ -5
طفتتال لتتعا  الستتم   وال تتأل للتفاعتتل ا جتمتتاع  متت  ختتالل مجموعتتة ىتاةتتة الفر تتة األ   -6

   .باستخداأل طريقة ثنا   اللرة( ا جتماعية -الفنية -الريالية)م  األنشطة 
ىكساب ا طفال لتعا  الستم   بعتا استتراتيجياا تعلتأل جديتدة مت  ختالل تتو ير مواقت    -4

 . تربوية تدعأل ذل  
  

ــامج   [ 5 ــد العناصــر البشــرية املشــاركة يف الان وبنتتاء   ريتت  متعتتدد التخ  تتاااختيتتار ب :حتدي
يتعلت  متذا المكتتو  بالنظتاأل اإلداري لتنفيتذ البرنتتامد, كمتتا : الفيكتل التنظيمت  وتةديتد األدوار

 ثنتاء متتابعتفأل يجتب تتدريب العتاملي  علت  نمتوذج البرنتامد قبتل البتدء  ت  تنفيتذت, ثتأل كما 
العمتتتل ستتتواء بفتتتد  المتابعتتتة  و تقتتتديأل ترذيتتتة راجعتتتة لمتتتدو تطتتتورمأل  تتت  تنفيتتتذ ىجتتتراءاا 

ال تأل موا قتو   ,ر المطلتوب تو يرمتاى  كل المكوناا السابقة تةدد  نتوا  الم تاد, البرنامد
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كمتا  نفتأل موا قتو  علت  , طريقتة ثنتا   اللرتةعل     منا  كفاياا مفنية  يمتة لمترجمت  
 :وم   بريما ما يل , جمي  الكفاياا المفنية

  .   يتميي بالمرونة    استخداأل اليدي  واألطرا   ثناء  داء اإلشارة -
شارته القدرة عل  التطوير المستمر لنفسه -  .(التدريب عل  ر   العمل) وا 
وعتتدأل , والمةا ظتتة علتت   ستترار ال تتأل, الستترية التامتتة:)   يلتتتيأل بأخالقيتتاا المفنتتة مثتتل -

 .(ى شا فا
 (.المةلية)   يجيد الترجمة باستخداأل اإلشارة  -
 .(متعدد التخ  اا )    يكو  عل  استعداد للعمل لم   ري  العمل -
 . ثناء الترجمة( الكبار وال رار) ماعية بي  ال أل   يراع  الفرو  الثقا ية وا جت -
 .   يكو  قادرا  عل  الترجمة م  اللرة المنطوقة ىل  لرة اإلشارة والعك  بشكل والح  -
   يكتتتو  قتتتادرا  علتتت  ترجمتتتة التتتنص المكتتتتوب ىلتتت  لرتتتة اإلشتتتارة والعكتتت  بشتتتكل والتتتح  -

 .و ةيح
لك  يتناستب مت  الم تادر المتاةتة,  وا    ه  البرنامد سو  يفشل,  و يعاد تخطيطه         

يلأل مذا المكو  التسفيالا المطلوبة داختل  , و يتأل التركيي عل  بعا المكوناا دو  األخرو
الف ل, مواد ومعيناا التتدري , ا ةتيتاج لقتوو عاملتة ىلتا ية ىلت  جانتب العتاملي  التذي بتد  

  المتتتد  و  تتترادت بشتتتكل عتتتاأل يوجتتتد مجتمتتت  ال تتتأل  تتت : علتتتاء مجتمتتت  ال تتتأل, بفتتتأل البرنتتتامد
يتشتتاركو  نفتت  األمتتدا  والعتتاداا, وقتتد يتلتتم  مجتمتت  ال تتأل   تترادا  ليستتوا  تتم ا ولكتتنفأل 
نشطي   يه وداعمي  له, ومؤ ء األ راد  الب ا متا يعملتو  مت  ال تأل لتةقيت   متدا فأل, ويشتمل 

 :عل ( 1331؛ الترك ,1331اليريقاا, ) م كل مجتم  ال أل كما  شار 
 (. سرة سامعة )   آباء سامعي األ راد ال أل م -8
 (. سرة  ماء) األ راد ال أل م  آباء  أل -1
خوة)  علاء سامعي  مشاركي  -0  .األ راد ال أل( كآباء وا 
 (.األقارب, و بناء العمومة, و يرمأل)  علاء األسرة الممتدة -0
 .  أل/اليوجة السام  المتيوج م   ماء/اليوج -5
 (.معلمي , ومترجم  لرة األشرة, و يرمأل) العاملي  م  ال أل -6
 .األ راد م  لعا  السم  -4
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 :  حتديد املصادر األساسية حملتوى الانامج[ 6

تةديتد الم تتادر العلميتتة التت  تتتأل ا عتمتتاد عليفتا  تت  بنتتاء ويتلتم  متتذا البفعتتد               
, وتشتتمل متتذت الم تتادر جميتت  البةتتوا والدراستتاا الستتابقة التتت  تناولتتا ت تتميأل البرنتتامد

بترامد تتعلتت  بتالمترير التتتاب  المستتفد  متت  برنتتامد التتدخل المبكتتر, كتذل  الدراستتاا التتت  
قدما خططا  و تنظيماا لكيفية تدريب   ة األطفال المستفد ة مت  التتدخل   و  ي  نشتطة 

بعا طر  التدري  باستخداأل طريقتة ثنتا   اللرتة قتد وردا    منا   مثلة ل كد الري و  ,
   (Andrews, et al, , 2004; Livingston, 1997 ) م   ممفا ما يل  : 

 :ما بني لةة اإلشارة واللةة العربية( املتباد )االستخدام املنفصل  اسرتاتيجية -أ

وكمثتال , لرتة اإلشتارة يعد الفتد  األساست  للف تل متا بتي  اللرتتي  متو المةا ظتة علت         
نجليييتة  ت  الو يتاا المتةتدة األمريكيتة سبانية واللرتة اإل   ذل      الف ل ما بي  اللرة اإلعل

 - ثنتتتاء التتتتدري  يفتتتد  ىلتتت  مةا ظتتتة الطتتتالب ذو األ تتتول المكستتتيكية علتتت  لرتتتتفأل األولتتت 
 :  خاللوالف ل بي  اللرتي  يمك     يكو  م. وتعليمفأل اللرة ا نجلييية -اإلسبانية

 (.المواد العلمية بلرة اإلشارة والمواد األدبية باللرة العربية: مثال  )المادة  و المولو   (8
متتدر  يستتتخدأل لرتتة اإلشتتارة ومتتدر  آختتر يستتتخدأل اللرتتة العربيتتة  و : متتثال  )األشتتخاص  (1

 (.ىلا ...اإلداريو  يستخدمو  اللرة العربية والفنيو  يستخدمو  لرة اإلشارة 
ول ة تتة دراستتية تكتتو  بلرتتة اإلشتتارة والثانيتتة باللرتتة العربيتتة  و  ول ثتتالا الوقتتا  متتثال    (0

 .ة ص دراسية باللرة العربية وآخر ثالا ة ص بلرة اإلشارة
المكتتا   متتثال   تت  المكتبتتة يتتتأل استتتخداأل اللرتتة العربيتتة و تت  مطعتتأل المدرستتة تستتتخدأل لرتتة  (0

 . اإلشارة
 (.التلخيص باللرة العربيةالمناقشة بلرة اإلشارة و : مثال  )نوعية النشاط  (5
الم تتتاةب للكتتتتاب  CDs و  DVDs دواا المتتتنفد  متتتثال  الكتتتتاب باللرتتتة العربيتتتة و ال  (6

 .يكو  بلرة اإلشارة
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 :ألسلوب ثناي  اللةة( املتباد )سرتاتيجية التمهيد واملناقشة واملراجعة باالستخدام ا -ب

أل تتتتتأل , ثتتت(قتتتراءة ق تتتة)باللرتتتة العربيتتتة لتتتدر   تتت  متتتذت الطريقتتتة يقتتتوأل المعلتتتأل بالتمفيتتتد ل     
كتابتتة ملختتص للق تتة  و  متتأل )المراجعتتة باللرتتة العربيتتة  تكةةونو خيتترا  ,المناقشتتة بلرتتة اإلشتتارة

, كمتتا يمكتت  العكتت  بةيتتا يتتتأل البتتدء بالتتدر  باستتتخداأل لرتتة (العبتتر التتت  وردا  تت  الق تتة
 . عل   مدا  الدر  اإلشارة, وم  ثأل اللرة العربية, و خيرا لرة اإلشارة ومذا يتوق 

 : بلرة اإلشارة( التفسير  و الترجمة)استراتيجية الشرح  -ج
بعتا األستاليب التت  يجتب علت  معلمت  (   Andrews at al., 2004)لقتد ذكترا   

 :, ومنفا ما يل  ةا ستراتيجيال أل اتباعفا لتطبي  مذت 

بةيتتتا يكتتتو  لديتتته تخيتتتل والتتتح عتتت  المكتتتا   طفتتتللل( عقليتتته)ا تتتن   تتتورة  ذمنيتتتة  .8
 . واألشخاص

 (. سباب, خلفية للمولو , التأثير,  سر وولح اعرا )والةا   ك  .1
 .استخدأل  س لة لجذب ا نتبات .0
 .تقمص الشخ ية .0
 .كرر الجملة ب يغ وكلماا و ىشاراا مختلفة .5
 ىلا ...قبل قليل تةدثنا ع , تتذكرو  عند تةدثنا ع )ربط األةداا ببعلفا  .6
ىذا مرلتتتا  ذمتتتب للمدرستتتة    ذمتتتب ىلتتت  )متتت  ختتتالل النفتتت  ( مرتتتايرة)ا تتتن  تلتتتاد  .4

 (.المستشف 
 .اختر ىشاراا  و ىيماءاا تولح معن  الكاتب بشكل ت ويري .1
 .لخص األ كار المطروةة .1

 (.تسم   واكه... موي, تفاح, برتقال )ولح قبل التسمية  .83
 تت  الق تتة عنتتدما اةتتتاج الولتتد ىلتت  )طتترح الستتؤال  عتتد المشتتفد التتذي ستستتأل عنتته  قبتتل .88

بي  ما مو المطلتوب بالتةديتد مت  ( ماذا ة ل؟.. بعا المال دخل عل   بيه    المكتب
  .السؤال
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    :فنيات مستخدمه لتنمية مهارات تشكيل احلروف وكتابتها 
 1334)آختترو  ملفتتا  ومتتذا متتا يؤكتتدت  :الطفتتل  ويشتتمل متتذا عتتدة ىجتتراءاا تتختتذ متت 

:516) 
ةيتتا تكتتتب المعلمتتة الةتتر   و يالةتتظ الطفتتل العتتدد وترتيتتب اتجتتات الخطتتوط  تت   :النمذجتتة -

مالةظة العوامل المشتركة م  خالل مقارنتة المعلمتة بتي  الةتر  و يترت مت  الةترو  التت  
والكتابتتة بالنستتبة تشتتتر  معتته  تت  الخ تتا ص األختترو نفستتفا , بتتأ  التعلتتيأل الفعتتال للختتط 

القيتتاأل , قيتتاأل المعلتتأل بتقتتديأل النمتتاذج : لططفتتال األ تترر ستتنا  يتلتتم  عتتددا  متت  العنا تتر 
الممارستة المستتقلة مت  , بتعليأل  ستماء الةترو  لططفتال عنتدما يقومتوا بنستخفا وكتابتفتا 

تتب  وكتابة الةرو     ةالة وجتود و ت  ةالتة عتدأل وجتود ىشتاراا معينتة , جانب ا طفال 
نستتا  و نقتتل الجمتتل بستترعة  تت  ستتبيل , كتابتتة الكلمتتاا , عبتتارة عتت   ستتفأل تةمتتل  رقامتتا  

 .تةسي  طالقة الكتابة
ةيا تقوأل المعلمة بهمسا  يد الطفل  ت  تشتكيل الةتر  باإللتا ة ىلت  : المنبفاا الجسمية -

ذل  يمك  توجيه ةركة الطفل    تتبت  ا تجامتاا وترتيتب شتكل الةتر  مت  ختالل األستفأل 
 .لنقاط الملونة    تةديد شكل الةر  و ا

وذل  م  خالل رسأل نماذج منقطة يقوأل الطفل بالسير عليفتا بتالقلأل وتكتو  النمتاذج :التتب   -
 .ما بي  الةرو  البارية والمنقطة

ةيتا يقتوأل الطفتل بنستا قطعتة  ي ىعتادة كتابتفتا  كثتر مت  مترة ةتت  يتعتر  علتت  : النستا -
 .   الكلمااكتابة الةرو      كثر م  مول  لفا 

يةتتاول الطفتتل الكتابتتة متت  التتذاكرة  و استتتدعاء المثيتتراا التتت  عفرلتتا : الكتابتتة متت  التتذاكرة -
 .عليه

يقتوأل الطفتل بكتابتة الكلمتاا التت  يجتد  ت  كتابتفتا مشتكلة, وذلت  : التعييي والترذية الراجعة -
  بمستتاعدة المعينتتاا الب تترية للةتترو  الفجا يتتة الموجتتودة علتت  الةتتا ط  و تةتتا ىشتترا

بتتأ  يقتتوأل . المعلمتتة كمتتا تقتتوأل المعلمتتة بمتتدح الطفتتل وتعييتتيت عنتتد ت تتةيح تشتتكيل الةتتر 
المعلتتأل بتقتتديأل التعييتتي التتاليأل كالثنتتاء متتثال  وذلتت  عنتتدما يقتتوأل الطفتتل بكتابتتة المستتتفد   و 

 .الررا المنشود وذل  ب ورة  ةيةة كأ  يكو  ذل  ةر ا   و رقما   و كلمة
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الطفتتل يتلتتم  متتذا عتتدة ىجتتراءاا متت  جانتتب المعلمتتة متت   تت  كتابتتة :الستترعة والت تتويب  -
التتتدريب المستتتمر للطفتتل علتت  الكتابتتة الستتريعة ال تتةيةة, ت تتةيح الكتابتتة العكستتية التتت  
 البا  ما تكو     الكتابتة المنف تلة للةترو   كثتر مت  الكتابتة المت تلة لفتا ومت  األطفتال 

 .   ال رار  كثر م  الكبار
: ىجتراءاا تقيتيأل الطفتل والبرنتامد م  خالل تةديتد   :لانامجحتديد أساليمل تقويم ا[ 4

شتترا  الوالتتدي  والمعلمتتي  ى  لتترورة تتنتتو  األستتاليب المستتتخدمة  تت  تقتتويأل البرنتتامد , متت
   يكتو  لديته ثقا تة واستعة ومتنوعتة  ت  مجتا ا الةيتاة وذوي الخبرة    تقويأل البرنامد, 

:) ال أل ولرة اإلشارة والترجمة والمتترجمي  مثتلالمختلفة, ا طال  عل  كل جديد    مجال 
والتةق  م  ال د  الداخل  للبرنتامد باستتبعاد ,(و ورا  العمل, واألبةاا والدراساا, الكتب

مثتل توعيتة )تأثير العوامل المتداخلة ما  مك  والت  م  شأنفا    تؤثر عل  نتا د البرنامد 
تةقتت  متت   تتد  المةتتتوو للبرنتتامد بعتترا , وال(المعلمتتي  والوالتتدي  بطبيعتتة ىعاقتتة الطفتتل

 (.ثباا البرنامد)البرنامد عل  مجموعة م  المتخ  ي     الظامرة, 
وتشمل ال ورة األولية عدد الجلساا ومةتوو كل  :إعداد الصورة األولية والنهايية للانامج[ 1

 لجنة تو يااجلسة والفنياا والوسا ل واألدواا المستخدمة, ويم  كل جلسة, و   لوء 

 ةيا م  الفد  عينة م  تتشابه)  ولية تجريبية عينة عل البرنامد  تطبي بعد و  التةكيأل,
 وشروط عليفا يطب  سو  الت  للعينة ومناسبته  دقه م  دكللتأ (والبي ة والمشكلة العمر

 عل  التعديالا ىجراء وبعد, ناجةة بطريقة تطبيقه دو  تةول الت  والمشكالا التطبي ,

 .د     ورته النفا يةالبرنام ي بح السابقة والخطوة الخطوة لفذت نتيجة البرنامد

 تت  متتذت الخطتتوة يتتتأل ولتت  و تت  دقيتت  للمةتتتوو  :حتديــد احملتــوى األساســ  للانــامج    [1
األساس  للبرنامد ب ورته النفا ية الت  تأل  يا تفا    الخطوة السابقة, ويراع   ت  متذا 

ساست  يراعت  المةتتوو األ, و   النفا يتة للبرنتامد ولتوح  بعتاد ومكونتاا ال تورةالمةتوو 
نشتتطة التركيتتي  تت  البرنتتامد علتت  األ , متت  للبرنتتامد الخ تتا ص العامتتة للف تتة المستتتفد ة

, تةديتتد الستتلوكياا المتتراد التعامتتل معفتتا تةديتتدا  دقيقتتا  , و   يتلتتم  ذلتت  الةياتيتتة اليوميتتة
, متت  لتترورة لتته لتتدو المشتتاركي التخطتتيط لتقتتدير المستتتوو المبتتد   للستتلو  المتتراد تعديو 

تةديتد , مت     بناء البرنامد م  السلوكياا البسيطة ىل  السلوكياا األكثر تعقيتدا   ا نتقال
تتناستب مت  الف تة العمريتة د والت  يراع   يفا    الفنياا الت  سيتأل استخدامفا    البرنام
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كما مو مولتح  ت   فا البرنامدترتبط بالنظرية العلمية الت  يستند ىلي, و المقدأل لفا البرنامد
  (.18)جدول 

 (61)جدول                                     

 التدخل المبكر نموذ  للمحتوى األساسي لبرنام 
 النتائ  الستال م 

المعلومةةات التةةي يجةةب علةةي االطفةةال  1
اةةعاي السةةمع معرفتهةةا لنجةةاح دمةة  

 . أقرانهم الصم في المدرسة

 .عن الحواس الخما معلومات -
 .معلومات عن األصم وآثار فقد السمع -
 . معلومات عن قدرات الصم -
 .معلومات عن دور المحيطين باألصم -

اإلشةةةةارات التةةةةي يجةةةةب أن يعرفهةةةةا  6
االطفةةةةال اةةةةةعاي السةةةةمع لتسةةةةةهيل 

 . تواصلهم مع أقرانهم الصم

 (. إلخ... أ، ب، ت، ع)الحروي األبجدية  -
 (إلخ ... 0، 6، 1)األرقام اإلشارية  -
أصةةم، معلةةم ، )أشةةارت داخةةل بي ةةة المدرسةةة  -

طالب ، مدير ، فصةل، صةف دراسةي، كتةاب، 
 (. إلخ... صديق

محمد، أحمد، عبةد )أسما  زمالئه في الفصل -
 إلخ..الرحمن 

السةةةب  ، األحةةةد، االثنةةةين ، )أيةةةام األسةةةبوش  -
 (.الثالثا ، األربعا ، الخميا ، الجمعة

ان، محةةةرم، رجةةةب، شةةةعب)األشةةهر الهجريةةةة  -
 (. إلخ... رمضان، شوال

... ينةةاير، فبرايةةر، مةةارس)األشةهر الميالديةةة  -
 ( إلخ

صالة الفجر، الغهر، العصر، )أوقات الصالة  -
 (. المغرب، العشا 

سةاعة ، ربةع سةاعة، نصةف )أشارت الوقة   -
 (. إلخ.... ساعة

صةةةديق، مةةةتدب، سةةةيارة، )إشةةةارات عامةةةة  -
مسةةةةجد، ممتةةةةاز ، السةةةةالم علةةةةيكم،  زوا  ،

 (. إلخ... صباح الخير، حجم ، عمرل
القةاهرة، )إشارات مرتبطة بالمدن المصةرية  -

 (. إلخ.... االسكندرية ، اسيوط، سوها ، قنا

العبةةةةةارات التةةةةةي يجةةةةةب أن / الجمةةةةةل  0
يعرفهةةةةةا االطفةةةةةال اةةةةةعاي السةةةةةمع 
 . لتسهيل تواصلهم مع أقرانهم الصم

في أغ صف : بالمدرسةعبارات مرتبطة  -
؟، أنا رواةهل تواجه مشكلة في ال. تدرس؟
؟، هل تريد الذهاب إلي الرواةطالب في 

 الذغ يدرس لب  هي المعلمةالمقصف؟، ما 
كما عمرك؟ . ؟اسمبما هو : عبارات عامة -

أين تسكن؟، هل تحتا  إلي مساعدة؟، ماذا 
أية؟، كم عدد أفراد  يعملتحب؟، أبوك 

ماذا تفعل؟، ما النادغ  أسرتب؟ كيف حالب؟،
 المفضل لديب؟ 

المواقف التي تتطلب تواصل االطفةال  1
 اعاي السمع مع أقرانهم الصم 

الصالة ، اللعب، الفسحة، الشارش،  -
 . إلخ... طابور المدرسة، المكتبة ،

المةةواد التةةي تسةةهل تواصةةل االطفةةال   6
 اعاي السمع مع أقرانهم الصم 

التربيةةةة الفنيةةةة، التربيةةةة  الحاسةةةب اآللةةةي ، -
 . الريااية

األنشطة التي تسةهل تواصةل االطفةال   2
 اعاي السمع مع أقرانهم الصم 

( اللعةةب)الريااةةة ( الرسةةم)األنشةةطة الفنيةةة  -
 . والمسابقات، الرحالت، المهرجانات
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, مت  لترورة    يكتو  البرنتامد مقتابالاةديتد عتدد تويتلم  متذا البفعتد  :بناء الانامج [83
عتتترا مخطتتتط  يمنتتت  لخطتتتواا تنفيتتتذ , متتت  البرنتتتامد وا  لةقيتتت   مدا تتته مقتتتابالاعتتتدد 

متت   مقابلتتةتةديتتد عنتتوا  لكتتل , و تةديتتد آليتتاا تنفيتتذ البرنتتامد تةديتتدا  والتتةا  , و البرنتتامد
 المقتتابالاتتلتتم  و المقتتابالا األمتتدا  المرةليتتة لكتتل مجموعتتة متت  , و البرنتتامد المقتتابالا
, مت  المقتابالا م   مقابلةوالنواتد المتوقعة م  كل  مقابلة السلوكية الخا ة بكل األمدا 

مت  خ تا ص  مقابلتةيتناستب يمت  كتل , و   البرنتامد المقتابالامت   مقابلةتةديد يم  كل 
نشتتتطة علتتت  األ  مقابلتتتةتوييتتت  يمتتت  كتتتل متتت  لتتترورة  الف تتتة العمريتتتة المقتتتدأل لفتتتا البرنتتتامد

تعتمد األنشطة والتدريباا المستخدمة عل  توظيت  , و   و تراا الراةة مقابلةالمتلمنة بال
نشتتطة وا ستتتراتيجياا والفنيتتاا تركتتي األ , و  كثتتر متت  قنتتاة ةستتية للمستتتفد ي  متت  البرنتتامد

األنشتتطة والتتتدريباا  تتترتبط, و   علتت  ىةتتداا ترييتتر  تت  ستتلو  المستتتفد ي  متت  البرنتتامد
تةديتتد دور , متت  ستتابفا ممتتا ييستتر لفتتأل استتتيعابفاالمستتتخدمة بخبتتراا ستتب  للمتتتدربي  اكت

 .ا وبعد انتفا فامقابالثناء ال القا أل عل  تنفيذ البرنامد 
 معلتأل ولت  دليتل يولتح دور كتل مت  الويتلتم  متذا البفعتد  :الانامج املعلم دليلعداد ى [88

يتلتتم  , كمتتا يجتتب    يتلتتم  عنتتوا  البرنتتامد بشتتكل والتتح, و    تت  تنفيتتذ البرنتتامد
 الخا تة بالبرنتامد مقتابالابيا  تف يل  ب, و  الدليل التعري  بالمةتوو األساس  للبرنامد

تعد المرةلة األولية م   متأل و مرةلة التةلير لما قبل اإلنتاج  م  لمرةلة األول ا: كاآلت 
المراةتتتل التتتت  يمتتتر بفتتتا العمتتتل التلفييتتتون  وتشتتتمل  تتت  مجملفتتتا عمليتتتة انطتتتال  الفكتتترة, 

 تالفكرة مت   متأل خطتوة  ت  اإلعتداد   ,   مقترح مكتوب كمشرو  مبتد  و يا ة كل ذل   
لمعر ة األسا  الذي سيقوأل عليه البرنامد  تةديد الفكرة  و مجموعة األ كتار التت  تفتد  

 مرةلتة التنستي  :المرةلتة الثانيتة    مجملفا ىل  خل  برنامد متكامل يعتبر  مرَا لتروريا  
ىذ يتتأل بعتد مناقشتة مستفيلتة وتعتديالا علت   ,الستابقةللمرةلتة تأت  مذت المرةلة  ةقة 

الشتترو   تت  عمليتتة التنستتي  لتجفيتتي المعتتداا الفنيتتة و ريتت  العمتتل و المشتترو  المقتتترح 
مرةلتتة الت تتوير )ومتت  مرةلتتة اإلنتتتاج :والجتتدول اليمنتت  المقتتترح لإلنتتتاج  المرةلتتة الثالثتتة

ا الت توير, ومت   كثتر مراةتل ويق د بفا البدء    عمليتة اإلنتتاج الفنت  مت  ةيت (الفعل 
 :لمرةلتتة الرابعتتة .اإلنتتتاج ىجفتتادا , ومنفتتا يبتتد  العمتتل الفنتت   تت  الختتروج ىلتت  ةيتتي الوجتتود

تقيتيأل بتا و  تمثل عملية المونتتاج المرةلتة الةاستمة التت  تستب  عمليتةمرةلة المونتاج  و 
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 يتة, ىذ تمثتل العمل, ةيا تسفأل بشكل  اعل    تقديأل المادة التلفييونية     ورتفا النفا
متتذت المرةلتتة المةطتتة الشتتاملة التتت  تلتقتت   يفتتا منتجتتاا العنا تتر األختترو ليتتتأل بعتتد ذلتت  

المرةلتتتتة . عمتتتل التوليفتتتتة المناستتتتبة لفتتتا, والم تتتتطلح علتتتت  تستتتميتفا بعمليتتتتة المونتتتتتاج
مرةلتة ترجمتة الةتوار ومتا تتأل عرلته  ت  ةلقتة البرنتامد مت  لرتة اإلشتارة ىلت  :  الخامسة

علت  التنص  مرةلة تسجيل ال واوم    :سادسةالمرةلة ال–اللرة العربية–اللرة المنطوقة
ويكو  ذل  م  عدد م  األشخاص وذلت  ةستب عتدد  ا شاريعل   يرة مل  , المكتوب

 شتتخاص آختتري   تت  , اللتتي , األشتتخاص الظتتامري  علتت  الشاشتتة متت  مقتتدأل البرنتتامد
ب ةتواري وستليأل المختارج م  مراعاة    يكو  ال توا والتح وبأستلو . التقارير الم اةبة

وذلت  لكت  يستتفيد الستامعي  التذي    يجيتدو  لرتة اإلشتارة ممتا يطترح  ت  , وبنطت  ستليأل
يتتأل  ت   :ستابعةالمرةلتة ال. البرنامد كأفسر ال أل والمخت ي  والمتابعي  وبقية المشتامدي 

خلومتا مراجعة للةلقة بشكل كامتل بعتد مرورمتا بالمراةتل الستابقة والتأكتد مت   مرةلةمذت ال
و يلتتا  التأكتتد متت  تطتتاب  ال تتوا متت  التتنص متت  لرتتة , متت  األخطتتاء الفنيتتة واإلنتاجيتتة

وتعتبتر متذت المرةلتة مت   .ويتأل  يلا  مراجعة التقارير الم ورة الم اةبة للةلقة, اإلشارة
كيفيتة تخطتيط دليتل معلتأل ( 11)ويولح جتدول  ,قبل مرةلة البا المراجعة النفا يةمرةلة 

 .راسة الةاليةالمستخدأل    الد
 (66)دول ج 

 المستخدم في الدراسة الحاليةدليل معلم تخطيط 

 هدي النشاط عنوان النشاط م
عدد 

 األنشطة

األنشطة 

 الترفيهية
 التقويم

 تعاري 1

والترحيب  االطفالالتعري علي  -1

 .بهم

تكوين عالقة قائمة علي الحب  -6

واالحترام واالهتمام والثقة المتبادلة 

 .طفالاأل بين الباحث و

التعري علي بع  الصعوبات  -0

في الكتابة من  طفالاألالتي تواجه 

 .خالل الحصن

1  - -

6 

التمييز بين 

 حرفي

 (ع ، س )  

في الكتابة   لطفلتنمية قدرة ا-1

 (. ع ، س ) علي التمييز بين حرفي 
1 

الطين 

والصلصا

 ل

 بنائي
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 (66)دول ج 

 المستخدم في الدراسة الحاليةدليل معلم تخطيط 

 هدي النشاط عنوان النشاط م
عدد 

 األنشطة

األنشطة 

 الترفيهية
 التقويم

0 

التمييز بين 

ت ، ط ) حرفي 

) 

في الكتابة علي الطفل تنمية قدرة  -1

 (.ت ، ط ) التمييز بين حرفي 
1 

الحاسب 

 اآللي
 بنائي

1 

التمييز بين 

د ، ) حرفي 

 (ض 

في الكتابة علي الطفل تنمية قدرة  -1

 (.د ، ض ) التمييز بين حرفي 
1 

تلوين 

–األحري 

الحاسب 

 اآللي

 بنائي

6 

التمييز بين 

ق ، ك ) حرفي 

) 

في الكتابة علي الطفل تنمية قدرة  -1

 (.ق ، ك ) التمييز بين حرفي 
1 

تلوين 

–األحري 

الحاسب 

 اآللي

 بنائي

2 

التمييز بين 

س ، ) حرفي 

 (ص 

في الكتابة علي الطفل تنمية قدرة  -1

 (.س ، ص ) التمييز بين حرفي 
1 

الطين 

 الصلصال
 بنائي

8 

التمييز بين 

ز ، ث ) حرفي 

) 

في الكتابة علي الطفل تنمية قدرة  -1

 (.ز ، ث ) التمييز بين حرفي 
1 

الحاسب 

 اآللي
 بنائي

8 
التمييز بين 

 (ز ، ذ ) حرفي 

في الكتابة علي الطفل تنمية قدرة  -1

 (.ز ، ذ ) التمييز بين حرفي 
1 

تلوين 

–األحري 

الحاسب 

 اآللي

 بنائي

3 

التمييز بين 

األحري 

المتشابهة 

ب ، ت ) رسمام 

 (، ع ، ن 

في الكتابة علي الطفل تنمية قدرة -1

ب )التمييز بين األحري المتشابهة رسمام 

 (.، ت ، ع ، ن 

1 
القن 

 واللصق
 بنائي

13 

التمييز بين 

األحري 

المتشابهة 

  ، ح ) رسمام 

 (، خ  

في الكتابة علي الطفل تنمية قدرة -1

) التمييز بين األحري المتشابهة رسمام 

 (  ، ح ، خ  

1 
الطين 

 الصلصال
 بنائي

11 

التمييز بين 

األحري 

المتشابهة 

 (د ، ذ ) رسمام 

في الكتابة علي الطفل تنمية قدرة  -1

د ) التمييز بين األحري المتشابهة رسمام 

 (.، ذ 

1 
لعبة 

 المربعات
 بنائي

 بنائيتلوين  1في الكتابة علي الطفل تنمية قدرة  -1التمييز بين  16
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 (66)دول ج 

 المستخدم في الدراسة الحاليةدليل معلم تخطيط 

 هدي النشاط عنوان النشاط م
عدد 

 األنشطة

األنشطة 

 الترفيهية
 التقويم

األحري 

المتشابهة 

 (ر ، ز ) رسمام 

) التمييز بين األحري المتشابهة رسمام 

 (.ر ، ز 

 األحري

10 

التمييز بين 

األحري 

المتشابهة 

س ، ) رسمام 

 (ش 

في الكتابة علي الطفل تنمية قدرة  -1

) التمييز بين األحري المتشابهة رسمام 

 (.س ، ش 

1 

القن 

 -واللصق

الحاسب 

 اآللي

 بنائي

11 

التمييز بين 

األحري 

المتشابهة 

ص ، ) رسمام 

 (ض

في الكتابة علي الطفل تنمية قدرة  -1

) التمييز بين األحري المتشابهة رسمام 

 (.ص ، ض 

1 
تلوين 

 األحري
 بنائي

16 

التمييز بين 

األحري 

المتشابهة 

 (ط ، ث) رسمام 

في الكتابة علي الطفل تنمية قدرة  -1

) ة رسمام التمييز بين األحري المتشابه

 (.ط ، ث 

1 
الطين 

 الصلصال
 بنائي

12 

التمييز بين 

األحري 

المتشابهة 

 (ش ، غ) رسمام 

في الكتابة علي الطفل تنمية قدرة  -1

) التمييز بين األحري المتشابهة رسمام 

 (.ش ، غ 

1 
القن 

 واللصق
 بنائي

18 

التمييز بين 

األحري 

المتشابهة 

ي ، ) رسمام 

 (ق

في الكتابة علي الطفل تنمية قدرة  -1

) التمييز بين األحري المتشابهة رسمام 

 (.ي ، ق 

1 
لعبة 

 المربعات
 بنائي

18 
الخاتمة 

 والتقييم

توزيع بع  الهدايا علي أفراد  -6

 .المجموعة
 نهائي-  1

لخ تتا ص  تقتتديأل و تتفا  ويتلتتم  متتذا البفعتتد  :حتديــد البيئــة اخلاصــة بتطبيــج الانــامج   [81
البي تتة التتت  ستتيطب   يفتتا البرنتتامد, ومتتذت الخ تتا ص يجتتب    تجعلفتتا  تتالةة لتطبيتت  

  (.ةجرة  خ ا   التخاطب, ةجرة التربية الفنية, ملعب المدرسة).البرنامد
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 ملراج ا

 :املراج  العربية

ط ،قووك اب بوك  اووك ة عوو  م  صول ة ب دوو،  ةلاوو ا،د   ة د وو اة   أثوو (. 2002)أبو  عووة، مح د دووا يلود  ،  
غ،ووو    لووو  ك اابووو  ة . ة صا ،وووك  اوووا ة طصبوووك ة دوووأل لووو  دا لوووك ةلدووو  لووو  دا،اوووك  دووو  

 . ح  ة ج دةك ةل اا،كح ةل ا داع  م
 .اة   ةئ   صاع :  د   .دة ب   ة بةصأل ( .  2002)أ دا ة ظ ه ح ق ط   
 بوو ةد   ةقووا ةلووبخاةأل ة   لوو  ةع وو   دة ق بوو  لوو  داوو ه  دة هووا  .(أل2002)ةهلل أخضوو ح أ  ع  صوو   بووا

ج دةوووك ة دصووو  . اص،وووك ة ب ب،وووك.   م لووو  ك د جلوووب،  غ،ووو  داعووو. ةلدووو   صد  صوووك ةيبباةئ،وووك
 .ة  ، ض. لة ا

دد  لوو   ة بوواخ  ة دباوو  (.2011)جدوو، ب ه الوو  ح د  لوو ب اوو   حلوو اه  ح  ا أل ح دوود ،  ب بمادوو  أ
 .  لة ادط با ج دةك ة دص: ة  ، ض(  .ب جدك ة دا  با ة ةز،ز ة بد،د .)  أل  ب  ة ة
ةيابعووو ل ة دباووو   باد،وووك ة ب ةدووو   ووواع ةلط ووو       ةي ب، جووو   (. 2002)ب ظووو  ح لدووو    بوووا ة لووود،ا 

اص،ووووك  ح(ة ب ب،ووووك   قوووو   ةيالوووو  )ة دوووو بد  ة ةصدوووو  ة  وووو ا   عوووو  . ة لوووودة،ك ة خ دووووك
 .212 – 202ح 1ح8/1-2ح ل  ة  ب م ة ب ب،كح ج دةك طاط ح دد 

 ة ط   وك دجصوك.  ة دو ،ك ة جلود،ك  إل  قو   ة دباو   ة باخ  ة  ق ،ك(.2012)يب ةه،أل  ،   ب   د  ح دا  
 .111 – 222ح (12)1ة لااا ،كح  ج دةك ةلط   ح  ، ض ح اص،ك ة ب ب،ك

 .لها ة  طا،كداببك ة دص  : ة  ، ض . ثق لك دجبدا ة دأل .( 2008)  ة ب ا ح ، لل
طوو   ة ب ةدوو   صدةوو ق،  لوودة،ا  ا ،وو  ة دةصدوو،   ة  ة ووا،  ( 2002)  ا وو ح  صوو ب ة لووةا  ح  بووا ة  هوو  

 .ة  ، ضح ة ددصاك ة ة ب،ك ة لة ا،كح ح ةلا ا،د،ك ة ة ب،ك  صب ب،ك ة خ دك  ة دهبد، 
 .ب  ك  ة اع اة  ة  ا   صط : د  (. 2ط) ادك ل  ة   قك ة لدة،كدق( . 2002)ة خط، ح جد   

ادوو  م دقبوو ر  بوو ةد  ة بوواخ  ة دباوو   باد،ووك دهوو  ة  ة صاووك أ(. 2001) بووا ة ا وو    بووا ة  اوو،أل ة وواد ط  ح
  قووك  دووو  دقادوو  ي ووول اووا م ة ب ب،وووك .  ة ب ةدوو   وواع دوووا   ةلط وو   ة دةووو ق،  لوودة، ا 

اص،وووك ح د ةابوووك ة ب وووا،ح  ة ب وووا،   ة دلوووبقبص،ك: ة خ دوووك لووو  ة ددصاوووك ة ة ب،وووك ة لوووة ا،ك
 .20/11-22ة ب ب،كح ج دةك ة دص  لة اح ل  ة  ب م 

دجصوووووك ة ا ةلووووو    ة ب ووووو ح  .ألووووو  ،  ة وووووبةصأل ة اعوووووط  ا  هووووو  لووووو  ياة م ة دووووول(. 2012) ضووووو ح  ووووو د  
 .22 -11ح 2ح ةيجبد  ،ك
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ة  صل كح ةيلب ةب،ج،  ح  دة ق   بطب،قه  لو  دة هوا . ثا ئ  ة ثق لك /ثا ئ  ة صاك(. 2002)ة  ،  ح ط    
: ة قو ه م  .  قوك  دو  دقادوك لو  ة دو بد  ة ة بو  ة لو با  مب و ا. لد   ب ةد  ة واد  ة

 .جده  ،ك دد  ة ة ب،ك
اة   : دووو  .دبووو ال ة بله،ووو  ة لووودة   ة امدووو   ة ب بووو  : ة   قوووك ة لووودة،ك . (2002)ة ز ،قووو  ح يبووو ةه،أل

 .ة  ا 
لوووو،ا   ج،ك     ة   قووووك : خ دووووك دقادووووك لوووو  ة ب ب،ووووك ة (.  2011) دووووا أة لوووو ط   ح ز،وووواة     وووو ةاح 
 .ة ا ع  ة ا     صاع   ة ب ز،ا  :ة  ، ض.  ة د هبك

د ع ة  ة ب ص،  ة بةا   اب ئ  بةض ة ب  ح ة ة ب،ك ل  دجو   بو ةد  ة بواخ  (. 2011)لةا ل،ا ح خ  ا 
ج دةوووك  حصوووك اص،وووك ة ب ب،وووك بقاووو دج. ألط ووو       ةي ب، جووو   ة خ دوووكة دباووو  ة دقادوووك  

 (.22)ة ةاا .  جا   ة  ةا
لة  ،وووك ب اووو د  بوووا ،ب   صدةصدووو،   صووول ة اة م ( . 2012)لوووا   ح ه  وووك خ،ووو ح  لووو  ح د دووو ا ةبووو  ة دجوووا

ة دجصووك ة ددوو ،ك . ة دوو ،ك  أثوو   لوو  خ ووض بةووض ة دعووام  ة لووص ا،ك  وواع بمد،وو هأل 
 ( . 22) 22 ح  ة ا ل،كة جدة،ك ة دد ،ك  صا ةل  –  صا ةل   ة ا ل،ك

ةي ب، جووو   ة با ،ب،وووك للووو  ةلط ووو   (. 2008)ة دووود ا  ح جد،ووو  د دووو ا ح ة داووو ا،  حهعووو أل  بووواة  ب ر 
دجصووك . ة دةوو ق،  لوو  لوو  دوو  قبوو  ة دا لووك ة دصب قوو،  ببوو ةد  ة بوواخ  ة دباوو  لوو  ةل ا 

 .121 – 22ح (2)22ح ج دةك  ،  عد ح اص،ك ة ب ب،ك
 .داببك زه ةء ة ع  : ة ق ه م  . صأل  ة بةص،أل ة ةمج دة ب   ة بة( . 2000) با ة  ب ر ح   لظ اب،  

داببوووك  :  ة قووو ه م .  ة ب ب،وووك ة خ دوووك لووو  ة ب،ووو   ة دا لوووك . ( 2002) بوووا ة دج،وووا ة عووو ،ل ح بوووا ة  بووو ر 
 .ةياجص  ة دد ،ك

 .اة  د  ء  صاع   ة ب ز،ا :د    .ة   قك ة لدة،ك .ة ل دة   بل ،اهألح (2000)د جام  ح ب،ا
اد  م دقب ر  بط ،  خاد   ة باخ  ة دبا  لو  ضو ء ة دد  لو   ة ة  د،وك (. 2002)ةا ي ،    ق   ح  ا

 لوووو  ك اابوووو  ة  غ،وووو  داعوووو  مح اص،ووووك  . ابوووو ئ  بقوووو ،أل ة بوووو ةد  ة ة دصووووك    ،وووو ا لوووو  ةل ا 
 .ة ا ةل   ة ةص، ح ج دةك  د  

اة   :ة  ،وو ض.   ة صاوو    وواع ة دةوو ق،  لوودة، ة ادوو(. 2012)ةز،ز يبوو ةه،أل  صوولح  يء  ب،ووا ح لووص،أل ح بوواة 
 .  ة زه ةء
اة  : ة  ،و ض (.لو،ا   ج،ك غ،و  ة ةو ا،، ) دقادك ي ول ة ب ب،وك ة خ دوك(. 2010) ص ح  يء  ب،ا  لخ    

 .ة اع  ة ا   
بدووو  ة  دةصدووو    أ  ،ووو ء ةدووو   بمدووو م ة دووو  ل ة ثمثوووك ةي  ووول ا ووو  (. 2002)خ  وووا د دوووا ح ة ةدووو  

 .110-222ص ص ح  دجصك ج دةك ادع . ب،ب،كة  ةجب   ة 
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دة قووو   ةاووواد م ةللووو ةا     ة   قوووك ( . 2002) ة ق ،ووو ب ح يبووو ةه،أل  ة خط،ووو ح ل ،وووا   ة بلوووط د ح غووو األ
ح دجصك أا ا،د،ك ة ب ب،وك ة خ دوك. ة لدة،ك ل  أل هأل ل  ا  ك ة د  ة  ة ة ب،ك ة دب ام 

 .28-21ح  2ة  ، ض ح 
. ة خ دك ةي ب، ج       ة  ض اك  طم  ة دبا  ة باخ  ةلب ةب،ج،  (. 2011)،ةق    قعق   ح لد، م

 22 – 11ح (2)2ة لااا ،كح  ج دةك ةلط   ح  ، ض ح اص،ك ة ب ب،ك ة ط   ك دجصك
ز،وواة  ة لوو ط  عح  بووا ة ةز،ووز : ب جدووك) .دووة ب   ة ووبةصأل ةلا ا،د،ووك  ة اد ئ،ووك( .1288)ا،وو    ا    اوو  

 .داببك ة د     ة  هب،ك:  ة  ، ض( . ة ل ط  ع
 .قد   ة ده  ة  قبو  ةلا ا،د،وك لط و   ة   ضوك   دوة ب   ة وبةصأل ( . 2002) د دا ح  ا   با ةهلل  

 .اة  ة  ع ا: ة ق ه م
د للووك  :ة لووااا ،ك.  ة   قووك ة لوودة،ك  ة ب ةدوو  ة عوو ه   وواع ة ط وو  ةلدووأل( .2002) ط،ووك ح د دووا

      ة ا  ،ك  صاع   ة ب ز،ا
: دووووة ب   ة ووووبةصأل( . 2002)د دوووو ا  وووو ض ةهلل لوووو  ألح دجووووا  د دووووا ة عوووو   ح أ دووووا  لوووو    عوووو   

 .اة  ة  ا :  د    .ة بعخ،ص  ة ةمم 
قضووو ،  ة بة ،ووول  ة بعوووخ،ص : ة دب  قووو    قص،ووو ا     دوووة ب   ة وووبةصأل. (2002)ددووط ل ة ز،ووو   ح لب ووو  
 .اة  ة اع   صج دة  :  ة ق ه م .   ة ةمم 

 .اة  ة دل، م:  د   . دة ب   ة بةصأل  ة خطك ة ةمج،ك ة دقب  ك(. 2002)ب،ل،   د صح ا ةل ك ح
دلوو، م ة ب ب،ووك ة خ دوووك بوو زة م ة دةوو  ل لووو  ظووم  ة وو ا ع ة دئ ،وووك (.  1222)ا دوو  بوو   صووو  ح ة د لوول

 . زة م ة ة  ل: ة  ، ض .   بلل،  ة ددصاك ة ة ب،ك ة لة ا،ك
لووك ة  طا،ووك  بق،وو،أل بج بووك ة ددصاووك ة ة ب،ووك ة لووة ا،ك لوو  دجوو   ة ا ة(. 1228) خوو      لح  ا دووح ة د لوول

ة  ،ووو ض  .ادووو  ة بمد،ووو      ةي ب، جووو   ة ب ب ،وووك ة خ دوووك لووو  دووواة   ة بةصووو،أل ة ةووو أل
 . زة م ة ب ب،ك  ة بةص،أل : ة ددصاك ة ة ب،ك ة لة ا،ك ح

 ووووا  ةلط وووو   ة دووووأل ل  ص،ووووك ة  عوووو ا ب  صةوووو  لوووو  باد،ووووك ة ب   وووو  ةيجبدوووو    (: 2001)ابهوووو   ح با،ةووووك 
ح اص،ووك ة ب ب،ووكح ج دةووك قاوو م غ،وو  داعوو  م ح  لوو  ك اابوو  ة ة دووادج،  دووا أقوو ةاهأل ة ةوو ا،، 

 .ة ل ، 
 . اة   ةئ   صاع   ة ب ز،ا : د   .ة   قك ة لدة،ك(. 2002)ة ا ب ح د دا  ص  

  ا   بواةهلل : جدكب  .)ة بةصأل ة ةمج -طب،ةبه -د ه ده : دة ب   ة بةصأل(.2002)هصه  ح اةا،    ةخ   
 .اة  ة  ا   صاع   ة ب ز،ا:  د  (.د دا

ب جدوك  و ا   بوا ) ل،ا   ج،ك ةلط    غ،  ة ةو ا،،   بةصو،دهأل(: 2008)هصه  ح اةا،    ا لد  ح ج،د  
 . اة  ة  ا :  د  (. ةهلل د دا
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:  جدوووووكب.) ةلوووووب ةب،ج،   ة بوووووا ، ح ة بةووووو ل ح ة خدووووو ئص: دوووووة ب   ة وووووبةصأل (.2011)ب،اوووووا  .  ،ووووو أل  
 و  أل : ة ق ه م(.  د د ا د دا ة طاط   ح  ة ل،ا ،  ة به د ح  باة   د  ل،ا لص،د  

 .ة اب 
أهد،به    دواع : خاد   ة باخ  ة دبا   ألط    ة دأل  ضة ل ة لدا(. 2010)ة  ه،  ح   ا  لص،د   

د جلووب،  غ،وو  داعوو  مح   لوو  ك. ب ل هوو  دوو   جهووك اظوو  ةيخبد دوو،   بدا،اووك ة  ،وو ض
 .اص،ك ة ب ب،كح ج دةك ة دص  لة ا
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