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 :البحث مستخمص

المدخؿ الكظيفي لتنمية إلى التعرؼ عمى فاعمية برنامج قائـ عمى  بحثال اىدؼ ىذ     
( 5ف)م بحثتككنت عينة القد ( سنكات، ك 4-6ميارات االستماع  لألطفاؿ زارعي القكقعة مف )

لألطفاؿ  أطفاؿ زارعي القكقعة، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ إعداد اختبار ميارات االستماع
االنتباه لمصكت، التمييز السمعي  ميارات االستماع في )أبعاد اختبار ، كتمثمت زارعى القكقعة

تائج فيـ الكالـ المسمكع، التتابع السمعي(، كأسفرت الن ،إلدراؾ السمعيكالألصكات ، التعرؼ 
في التطبيقيف  عينة البحثمتكسطي رتب درجات أطفاؿ  إلى كجكد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف

، كعدـ لصالح التطبيؽ البعدملألطفاؿ زارعى القكقعة القبمي كالبعدم الختبار ميارات االستماع 
في التطبيقيف عينة البحث فرؽ ذك داللة إحصائية بيف متكسطي رتب درجات أطفاؿ  كجكد
، مما يؤكد فاعمية البرنامج لألطفاؿ زارعى القكقعة ل كالتتبعى الختبار ميارات االستماعالبعد

تنمية ميارات االستماع  لألطفاؿ زارعي القكقعة مف فى الكظيفي المستخدـ القائـ عمى المدخؿ 
 ( سنكات.6-4)

 األطفاؿ زارعي القكقعة. -ميارات االستماع -المدخؿ الكظيفي الكممات المفتاحية:
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A Program Based on the Functional Approach to Develop 

Listening Skills for Cochlear Implants Children  

The research Abstract: 

     This research aimed at identifying the effectiveness of a program 

based on the functional approach to develop listening skills for cochlear 

implants children from (4-6) years, and the research sample consisted of 

(5) cochlear implants children, and to achieve the objectives of the study, 

a listening skills test for cochlear implant children was prepared. The 

dimensions of the listening skills test were (attention to sound, auditory 

distinction of sounds, recognition and auditory perception, understanding 

of audible speech, and auditory sequence), and the results indicated that 

there is a statistically significant difference between the mean ranks of 

children's scores for the research sample in the pre and post applications 

of the listening skills test of cochlear implant children in favor of post-

application, and there is not  a statistically significant difference between 

the mean ranks of children's scores of the research sample in the post and 

follow-up applications of the listening skills test of cochlear implant 

children, which confirms the effectiveness of the program used based on 

the functional approach on developing listening skills for cochlear 

implant children from (4-6 ) years. 

 

Key words: Functional Approach - Listening Skills - Cochlear 

Implants Children. 
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 مقدمة:

تعد نعمة السمع مػف أعظػـ الػنعـ التػي مػفى ا  بيػا عمػى اإلنسػاف، كذلػؾ لمػا ليػا مػف تػ ثيران بال ػان فػي نمػك 
فػػ ف اإلنسػػاف  ،شخصػػية الفػػرد، كتنميػػة مياراتػػو االجتماعيػػة كالتكاصػػؿ مػػع ادخػػريف، كعنػػد فقػػد ىػػذه الحاسػػة

ك جػػزم مػػف القػػدرات السػػمعية، ليتكيػػؼ مػػع يحتػػاج إلػػى بػػرامج ت ىميػػة طبيػػة كتعميميػػة تسػػاعده عمػػى اسػػتعادة كلػػ
 المجتمع المحيط بو.

حيث ذكر مكلر كجريز ، كتعتبر اإلعاقة السمعية بفئاتيا المختمفة ذات ث ثير سمبي عمى ميارات التكاصؿ
( أف النمػك الم ػكم يعػد أكثػر مظػاىر Geers, Nicholas, 2007 ؛ Moeller, 2000كنيكػكالس)

ة، فكممػػا زادت شػػدة الاػػعؼ السػػمعي كممػػا قمػػت الحصػػيمة الم كيػػة التػػي يكتسػػبيا النمػػك تػػ ثران باإلعاقػػة السػػمعي
 مع األخذ في االعتبار تكقيت اإلصابة بالاعؼ السمعي . ،المعاؽ

( أف الجمعية األمريكية لمنطؽ كالم ة ذكرت أربعة أبعاد أساسية تت ثر بكجكد 5 ،7997)أبك شعيرة  كذكر
تطػػكر الم ػػة االسػػتقبالية كالتعبيريػػة كميػػارات التكاصػػؿ، ثانيػػانت المشػػكالت كىػػي أكالنت تػػ خر  اإلعاقػػة السػػمعية،

األكاديمية كالتي تظير عمى شكؿ ت خر في التحصيؿ ،ثالثانت العزلة االجتماعية كنقص مفيكـ الذات، رابعػانت 
 ت ثر فرصة الحصكؿ عمى العمؿ كاالحتفاظ بو. 

مػػدخؿ الرئيسػػي لنقػػؿ المعمكمػػات إلػػى أف السػػمع ىػػك ال (Hoff, 2005؛Hoff, 2001كذكػػر ىػػكؼ )
عقؿ اإلنساف كمف خاللو ينمك العقؿ كتتككف الشخصية فتمعب حاسة السمع دكران ىامان في تعمـ الم ة كالكالـ 

 في السنكات المبكرة مف حياة الطفؿ.

( أف تكنكلكجيا زراعة القكقعة مف أحدث ما تكصؿ إليو العمػـ Untestein, 2010, 37كيرل أنشتيف)
كالقكقعة اإللكتركنية ىي عبارة عف غرس  ،ئؾ الذيف يعانكف مف فقداف سمعي تاـ أك شبو تاـ في األذنيفألكل

جياز إلكتركني ص ير في عاك السمع )ككرتي( داخؿ قكقعة األذف الداخميػة لينقػؿ اإلشػارات الصػكتية إلػى 
 عصب السمع مباشرة كمنو إلى الدماغ.

طفػاؿ الصػـ عػف طريػؽ زراعػة القكقعػة ىػك الكسػيمة األفاػؿ، أف ت ىيػؿ األ (799 ،7994 فنػي) ركاعتبػ
حيث أنو ييعطى لألطفاؿ الفرصة السػتقباؿ المػؤثرات السػمعية بصػكرةو قريبػةو مػف الطفػؿ الطبيعػى كمػا ييعطيػو 
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الفرصة لتنمية الم ة كالفيـ، فزراعة قكقعػة األذف ىػى األقػرب ت ىيميػان لتحكيػؿ المعػاؽ سػمعيان إلػى حػد مػا إلػى 
 لطبيعى .الكاع ا

قػػػد عهقػػػد المػػػؤتمر الػػػدكلي األكؿ لزراعػػػة القكقعػػػة فػػػي ، كنتيجػػػة لالىتمػػػاـ المتزايػػػد باألطفػػػاؿ زارعػػػي القكقعػػػة
كذلؾ لمناقشة التطكرات في ىذا المجاؿ، حيث عقد المؤتمر بالتعػاكف  ،مصر كالشرؽ األكسط كشماؿ إفريقيا

عربيػػة لطػػب األذف كالسػػمعيات، كذلػػؾ فػػي بػػيف كحػػدة زراعػػة القكقعػػة بكميػػة طػػب القصػػر العينػػي كالجمعيػػة ال
حيػث ، كقد أشار المشارككف في المؤتمر إلى كجكد تطػكر كبيػر فػي زراعػة القكقعػة فػي مصػر ،5/7/7996

( مراكػز 99بػدالن مػف ) 7996( مركػزان فػي عػاـ 79كصؿ عدد المراكز المتخصصة في زراعة القكقعػة إلػى )
خمسػكف ألفػان مػف األطفػاؿ يحتػاجكف لزراعػة القكقعػة  (59999كمػا أشػار المشػارككف أف حػكالي) ،7999في 

( طفػػؿ بػػيف كػػؿ ألػػؼ مصػػاب بااػػطرابات فػػي السػػمع يحتػػاجكف لزراعػػة 96حيػػث يكجػػد ) ر،سػػنكيان فػػي مصػػ
كقػػد نػػاقش المػػؤتمر الػػذم  ممػػف يعػػانكف مػػف مشػػكالت فػػي السػػمع لػػـ يمتحقػػكا بػػالتعميـ، %(77) كأف ،القكقعػػة

 راعة القكقعة.( بحث عممي حكؿ ز 999استمر أهسبكعان)

 كقد جامت تكصيات المؤتمر لتؤكد ما يميت

جرام المزيد مف البحكث في مجاؿ زراعة القكقعة. .9  اركرة التكاصؿ كا 

 اركرة تقديـ كافة التسييالت أماـ األطفاؿ إلجرام عمميات زراعة القكقعة. .7

 عة القكقعة.اركرة التعاكف بيف كافة المؤسسات الطبية كالتعميمية كتقديـ الدعـ الالـز لزرا .3

اركرة تكافر الخدمات الت ىيمية بعد زراعة القكقعة مثؿ البرامج التربكية كالتخاطب كالتدريبات  .4
 المناسبة لكؿ حالة.

( Schaefer,etal,2019)آخػػػركف(، كدراسػػػة ساشػػػفير ك 7995 حسػػػيف)كقػػػد أكػػػدت دراسػػػات كػػػؿ مػػػف 
ي تطكر ميارات الم ة كالتكاصؿ، كمنيا ( عمى أىمية زراعة القكقعة  كدكرىا ف7979 )ككذلؾ دراسة العزازم

 ميارات االستماع لألطفاؿ زارعي القكقعة.

الكتابػػة(، كىػػك  -القػػرامة -التحػػدث -كيعػػد االسػػتماع مػػف ميػػارات التكاصػػؿ الم ػػكم األساسػػية ) االسػػتماع
 المدخؿ الرئيسي لتنمية الميارات األخرل، خاصة لألطفاؿ زارعي القكقعة.
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 أىمية االستماع فيما يميت (77،7998) عبدا ك (، 377،7999)حساف فكقد ذكر كؿ م

   كسيمة لمتعمـ في حياة اإلنساف، إذ عف طريقو يستطيع الطفؿ أف يفيـ مدلكؿ األلفاظ التي تعرض  .9
 ليا عندما يربط الصكرة الحسية لمشيم الذم يراه، كالمفظة الدالة عميو.

 ،لتي يسمعيا أكؿ مرة، كعف طريقو يككف المفاىيـعف طريقو يفيـ المتعمـ مدلكؿ العبارات المختمفة ا .7
 كفيـ ما تشير إليو مف معافو مركبة.

يعد الكسيمة األكلى التي يتصؿ بيا المتعمـ بالبيئة البشرية الطبيعية، كمف ثـ التفاعؿ، كالتعامؿ معيا  .3
 في المكاقؼ االجتماعية.

 كالمكاد األخرل. ،الم ة العربيةكسيمة ميمة لتعمـ القرامة كالكتابة كالحديث الصحيح في دركس  .4
 كتزداد ثركتو الم كية مف المفردات كالتراكيب. ،عف طريقو ينمك الطفؿ ل كيان  .5
فالتحصيؿ في كؿ المكاد الدراسية يتكقؼ عمى  ،لالستماع أثره في المستكل الدراسي لممتعمـ .6

 االستماع الجيد.
ع لألطفػػاؿ زارعػػي القكقعػػة كمنيػػا، دراسػػة كقػػد أكػػدت العديػػد مػػف الدراسػػات أىميػػة تنميػػة ميػػارات االسػػتما

حيػػث أكػػدت نتائجيػػاعمى أىميػػة بػػرامج التػػدخؿ السػػمعي  (Dettman,et al, 2013) آخػػركفدتمػػاف ك 
ػا فػي تطػكير  ،كالمفظي  المبكر لألطفاؿ زارعي القكقعػة كأف الخبػرة السػمعية / الم كيػة المبكػرة تمعػب دكرنا ميمن

 ات االستماع ليؤالم األطفاؿ.مما يؤكد عمى أىمية تطكير ميار  ،الم ة

طفػالن  67( التػي أجريػت عمػى   Chatterjee, Sarkar, 2019كتؤكػد دراسػة سػاترج كسػاركر   ) 
 مف زارعي القكقعة أىمية العالج المفظي السمعي في تطكر الم ة لزارعي القكقعة.

الصػكتي  ( كالتػي أكػدت عمػى أىميػة السػمع (Davidson, et al,2019كدراسػة دافيسػكف كآخػركف  
 المبكر عمى إدراؾ الكالـ كالم ة لزارعي القكقعة، كفائدتو في تطكير ميارات الم ة.

( أىميػة التػدخؿ المبكػر بعػد زراعػة القكقعػة لمػا لػو Datta, et al, 2020كأكدت دراسة داتا كآخركف) 
ة عمػى ربػط المعنػى دكر في تنمية االستماع كالم ة المنطكقة كاإلدراؾ كالتكاصؿ، حيث اكتسب األطفػاؿ القػدر 

 كاكتساب ميارات سمعية كل ة منطكقة نتيجة زراعة القكقعة. ،بالصكت
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( إلػػى أف أنشػػطة االسػػتماع لألطفػػاؿ تعػػد مػػف األنشػػطة الاػػركرية 77 ،7994 عبػػد الػػرحمف)كقػػد أشػػارت 
 كالميمة لتنمية ميارات األطفاؿ االستماعية، كىذه األنشطة تتمثؿ فيما يمىت

 األطفاؿ بعايـ البعض. المحادثة اليادئة بيف .9
 االستماع إلى القصص خاصة الكتب المصكرة. .7
 .(االستماع إلى األصكات )أصكات األشيام المحيطة بو مثؿ أصكات الحيكانات، البحار، الرياح .3
 األنشطة الصكتية كالم كية. .4
 إسماع الطفؿ أصكاتان عالية. .5
لى أن اـ  .6  مكسيقية متنكعة.االستماع إلى أصكات الحيكانات كمحاكلة تقميدىا، كا 
ي تي االىتماـ بالمدخؿ الكظيفي في تعميـ الم ة كمياراتيا المختمفة انطالقان مف الكظيفة االجتماعية التي ك 

كالتعبيػػػر عػػػف األفكػػػار كالعكاطػػػؼ  فالم ػػػة ىػػػي كسػػػيمة الفػػػرد لتنفيػػػذ األعمػػػاؿ كقاػػػامالحاجات، تؤدييػػػا الم ػػػة،
بػراىيـ) كذكر، كاالنفعاالت ( أف التعمػيـ الػكظيفي 88،7999 ؛ 949 -949 ص، ص 7997 بكشحداف، كا 

فػػادة المتحققػػة لممػػتعمـ كيعطػػي األكلكيػػة السػػتخداـ الم ػػة عمػػى المعرفيػػة الم كيػػة، كيعػػد المػػدخؿ يركػػز عمػػى اإل
الكظيفي مف المداخؿ التدريسية الحديثة التي تربط تعميـ الم ة بكاقع الطالب كحاجاتيـ بما يؤىميـ السػتعماؿ 

 قيقية .الم ة في مكاقؼ ح

كمنيااالىتمػػاـ  ( بعػػض التطبيقػػات التربكيػػة لممػػدخؿ الػػكظيفي فػػي تعمػػيـ الم ػػة،39،7999)السػػيد كذكػػرت
كتقػديـ المفػردات كالتراكيػب الميمػة فػي ،بتنمية ميارات االستماع لػدل المتعممػيف فػي مكاقػؼ طبيعيػة كمتنكعة

 حياة المتعمـ كاألكثر شيكعان في الحياة اليكمية.

( 9999تي أكدت فاعمية المدخؿ الكظيفي في تنميػة الميػارات الم كيػة، دراسػة  حسػانيف)كمف الدراسات ال
التي أكدت فاعمية المنيج الكظيفي المقترح فػي إكسػاب التالميػذ الصػـ كذكم الاػعؼ السػمعي الشػديد ميػارة 

بػػػيف  ( التػػػي أثبتػػػت فاعميػػػة المػػػدخؿ الػػػذم جمػػػع فيػػػو الباحػػػث7998أدام الحػػػركؼ اليجائيػػػة، كدراسػػػة أحمػػػد )
الم ػػكم( فػػي تنميػػة ميػػارات التكاصػػؿ لتالميػػذ المرحمػػة اإلعداديػػة التػػي تبنتيػػا  -الػػكظيفي -المػػدخؿ ) الفكػػرم

( كالتػي 7997مقػدادم)؛  الكتابػة (، كدراسػة السػميتي -التحػدث -القػرامة –الدراسة كىي ميارات ) االسػتماع 
رات القػرامة الناقػدة لػدل طػالب الصػؼ أكدت أثر برنامج تعميمي قائـ عمى المدخؿ الكظيفي فػي تحسػيف ميػا

( كالتي أثبتت فاعميػة المػدخؿ الػكظيفي فػي تعمػيـ الم ػة 7994) األحكؿ التاسع األساسي في األردف، كدراسة
( التػػي 7999) محمػػكدالعربيػػة ) القػػرامة الكظيفيػػة( لطػػالب الصػػؼ الثالػػث مػػف المرحمػػة المتكسػػطة، كدراسػػة 
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يػػػة الػػػكعي الم ػػػكم الناقػػػد لػػػدل طػػػالب الماجسػػػتير كالػػػدكتكراة بكميػػػات أثبتػػػت فاعميػػػة المػػػدخؿ الػػػكظيفي فػػػي تنم
التربيػػة، كعمػػى حػػد عمػػـ الباحثػػاف فػػ ف ىنػػاؾ نػػدرة فػػي الدراسػػات التػػي اسػػتخدمت المػػدخؿ الػػكظيفي فػػي تنميػػة 

 الميارات الم كية كمنيا ميارات االستماع مع زارعي القكقعة.

 مبررات إجراء البحث:

 بحث من خالل مايمي:شعر الباحثان بمشكمة ال    

خبرة الباحثاف الميدانيةت حيث يشرؼ الباحثاف عمى طالب التدريب العممي بالكمية، قسـ اإلعاقة  - أ
السمعية، كقسـ التخاطب، كأثنام الزيارات الحظا الباحثاف قصكران كااحان في ميارات االستماع لألطفاؿ 

ستماع لألطفاؿ زارعي القكقعة خاصة ميارات زارعي القكقعة، كما الحظا اعؼ االىتماـ بتنمية ميارات اال
 االستماع في المراكز الخاصة بتدريب كت ىيؿ زارعي القكقعة.

تحميؿ نتائج كتكصيات البحكث كالدراسات المرتبطة بمت ير ميارات االستماع مثؿ دراسة سيؼ  - ب
ساركر) دراسة ساترج ك ،ك (Dettman, et al, 2013)دتماف كآخركف (، 7995(، محمد)7993النصر)

Chatterjee, Sarkar, 2019  )،   كدراسة دافيسكف كآخركفDavidson, Geers,et al,2019)،)  
 حيث أشارت إلىت ( Bell, et al,2019دراسة بؿ كآخركف ) ك 

اركرة تاميف المناىج الدراسية كالبرامج التعميمية ميارات االستماع خاصة مع ذكم اإلعاقة كمنيا  .9
 زارعي القكقعة.

ر المؤسسات التعميمية، كتدريب العامميف فييا عمى طرؽ تنمية ميارات االستماع باعتبارىا تعزيز دك  .7
 المدخؿ الرئيسي لتنمية ميارات التكاصؿ األخرل.

 تصميـ أنشطة تعميمية يمكف مف خالليا تنمية ميارات االستماع. .3
 القكقعة. إجرام المزيد مف البحكث كالدراسات حكؿ تنمية ميارات االستماع خاصة لزارعي .4
 لكش  دراسة تحميؿ نتائج كتكصيات البحكث كالدراسات المرتبطة بمت يرزارعي القكقعة، كمنيا - ج

(7999 ،Losh  ) ،جاريف كآخركف كدراسة (Jareen et al, 2011  كدراسة كم،)(Wie OB, 
، كدراسة العزازم (Schaefer, et,2019كدراسة ساشفيركآخركف)  (،7995، كدراسة حسيف )(2011
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، (Datta, et al, 2020دراسة داتا كآخركف) ك  ،( Chu, et al, 2020)  كآخركفككه  كدراسة (7979)
 حيث أشارت إلىت

 اركرة التدخؿ المبكر لزارعي القكقعة لتنمية ميارات االستماع. .9
 أىمية البرامج المفظية / السمعية لألطفاؿ زارعي القكقعة في السنكات المبكرة. .7
 في تنمية ميارات التكاصؿ الم كم كمنيا ميارات االستماع.أىمية األنشطة الم كية  .3
 دراسةتحميؿ نتائج كتكصيات البحكث كالدراسات المرتبطة بمت ير المدخؿ الكظيفي كمنيا دراسات  - د

كدراسة األحكؿ  (،7997)كمقدادم ؛السميتيك  ،(7998) كالعيسى، (7998، كأحمد )(9999حسانيف)
 حيث أشارت إلىت (7999) ، كمحمكد(7995)ياسيف(، ك 7994)

 أىمية المدخؿ الكظيفي في تعمـ الميارات الم كية كمنيا ميارات االستماع. .9
 جدكل كفاعمية استخداـ المدخؿ الكظيفي في تعمـ ميارات االستماع خاصة مع ذكم اإلعاقة. .7
 اركرة تنظيـ المحتكل التعميمي بصكرة كظيفية، يسمح بربط مايتعممو المتعمـ بحياتو. .3
( مف المعمميف في مراكز 79راسة االستطالعيةت حيث تـ إجرام مقابمة مفتكحة مع عدد )نتائج الد - ق

( مف أكليام أمكر األطفاؿ زارعي القكقعة، بيدؼ التعرؼ عمى آرائيـ في كاقع 95التربية الخاصة ، ككذلؾ )
 ميارات االستماع لدل زارعي القكقعة، كتكصؿ الباحثاف إلىت

قعة فيو قصكر في ميارات التكاصؿ الم كم بشكؿ عاـ، كميارات أف أدام األطفاؿ زارعي القك  .9
 االستماع بشكؿ خاص.

%( مف المعمميف كأكليام األمكر عمى أف ىناؾ قصكران كااحان في ميارات  89ت كيد حكالي ) .7
االستماع لدل األطفاؿ زارعي القكقعة، كأرجعكا ذلؾ إلى أف غالبية برامج تعميـ زارعي القكقعة تركز عمى 

مية الميارات الم كية ادخرل، مع االىتماـ القميؿ بميارات االستماع رغـ أنيا المدخؿ الرئيسي لتنمية تن
الميارات الم كية ادخرل، كما أشاركا إلى أىمية تنمية ميارات االستماع بعد زراعة عممية القكقعة، ألف 

األطفاؿ، كاركرة تدريب  نجاح عممية زراعة القكقعة يتكقؼ عمى تنمية ميارات االستماع ليؤالم
 األخصائييف كاألسر عمى كيفية تنمية ىذه الميارات.

كمف ىنا يرل الباحثاف أف تنمية ميارات االسػتماع لألطفػاؿ زارعػي القكقعػة كباسػتخداـ المػدخؿ الػكظيفي، 
 فاؿ.تعتبر أحد أشكاؿ التدخؿ التي يمكف أف تحقؽ نتائج إيجابية في تحسيف ميارات االستماع ليؤالم األط
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 ىدؼ ىذا البحث إلى ت أىداف البحث:

 ( سنكات.4-6االستماع  لألطفاؿ زارعي القكقعة مف سف ) تنمية ميارات  -9 

زارعي القكقعة مف سف ؿ  المدخؿ الكظيفي لتنمية ميارات االستماع  لألطفا عمى برنامج قائـ إعداد  -7
 ( سنكات.6-4)

الػػػكظيفي لتنميػػػة ميػػػارات االسػػػتماع  لألطفػػػاؿ زارعػػػي  قيػػػاس فاعميػػػة البرنػػػامج القػػػائـ عمػػػى المػػػدخؿ  -3
 ( سنكات.4-6القكقعة مف سف )

 مشكمة البحث:

( 4-6اػػػعؼ ميػػػارات االسػػػتماع  لألطفػػػاؿ زارعػػػي القكقعػػػة مػػػف سػػػف ) تتمثػػػؿ مشػػػكمة البحػػػث فػػػي     
ؿ مػع كاػعؼ التكاصػ ، ، مما يؤثر عمى نمك ميارات التكاصؿ ادخرل كىي التحدث كالقرامة كالكتابةسنكات

تعميميػة، كأنشػطة تراعػي احتياجػاتيـ، كتعمػؿ عمػى تكظيػؼ مػا بػرامج  إعػداد مما يعني الحاجػة إلػى ادخريف،
، كلحػػؿ ىػػذه المشػػكمة تػػـ طػػرح السػػؤاؿ التػػاليت مػػا سػػاعد فػػي تنميػػة ىػػذه الميػػاراتيتعممكنػػو فػػي بيئػػتيـ، ممػػا ي

( 4-6ألطفػاؿ زارعػي القكقعػة مػف سػف )فاعمية برنامج قائـ عمى المدخؿ الكظيفي لتنمية ميارات االسػتماع ل
 سنكات؟

 حاكؿ البحث اإلجابة عمى األسئمة التاليةت أسئمة البحث:

 ( سنكات؟4-6ما ميارات االستماع التي يجب تنميتيا لألطفاؿ زارعي القكقعة مف سف ) -9
كقعػة المدخؿ الكظيفي لتنميػة ميػارات االسػتماع لألطفػاؿ زارعػي القعمى قائـ اللبرنامج محتكيات اما  -7

 ( سنكات؟4-6مف سف )
المػدخؿ الػكظيفي لتنميػة ميػارات االسػتماع لألطفػاؿ زارعػي القكقعػة مػف عمػى ما فاعميػة برنػامج قػائـ  -3
 ( سنكات؟4-6سف )
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 أىمية البحث:

  من الناحية النظرية: -9
تناكلػػو ألحػػد المكاػػكعات البحثيػػة اليامػػة فػػي مجػػاؿ تربيػػة كتعمػػيـ األطفػػاؿ زارعػػي القكقعػػة كىػػك تنميػػة  -

 كىذا يمكف أف يسيـ في إثرام البحكث العممية في ىذا المجاؿ. ،ميارات االستماع  لدييـ
 تكايح الت ثيرات السمبية لقصكر ميارات االستماع عمى جكانب النمك المختمفة لألطفاؿ زارعي القكقعة. -
طفػاؿ زارعػي إلقام الاكم عمى أىمية المدخؿ الكظيفي، كدكره اإليجابي في تنميػة ميػارات االسػتماع لأل -

 القكقعة.
 من الناحية التطبيقية:  -0
سػػاىـ البحػػث مػػف خػػالؿ  البرنػػامج عمػػى تنميػػة ميػػارات االسػػتماع  يإفػػادة األطفػػاؿ زارعػػي القكقعػػة، حيػػث  -

 لدييـ.
لتنميػػة ميػػارات  برنامجػػان حيػػث يقػػدـ  ،إفػػادة القػػائميف عمػػى إعػػداد كتصػػميـ منػػاىج األطفػػاؿ زارعػػي القكقعػػة -

 االستماع  لدييـ.
معممي األطفاؿ زارعي القكقعة، كذلؾ مف خالؿ تزكيدىـ بمعارؼ كمعمكمات كميارات تساعدىـ في إفادة  -

 تنمية ميارات االستماع  لدل ىؤالم األطفاؿ.
مساعدة الباحثيف كالميتميف باألطفاؿ زارعي القكقعة، مف حيث فتح آفاؽ جديدة أماـ العديد مػف األبحػاث  -

 ، كميارات االستماع بشكؿ خاص.ؿ الم كم بشكؿ عاـاألخرل في مجاؿ تنمية ميارات التكاص

 مصطمحات البحث:
 األطفال زارعي القوقعة:    

القكقعػة اإللكتركنيػة ب نيػات اجيػاز إلكتركنػي مصػمـ اللتقػاط  (986،7997)عرؼ بسػيكني كآخػركفيحيث 
ح إمكانيػػة األصػػكات كفيػػـ الكػػالـ المحػػيط باألشػػخاص الػػذيف يعػػانكف مػػف فقػػداف السػػمع الحسػػي العصػػبي يتػػي

سػػماع األصػػكات، كيحسػػف قػػدرة االتصػػاؿ كالتخاطػػب لألشػػخاص المصػػابيف بفقػػداف السػػمع ،كىػػذا الجيػػاز ال 
 يعيد السمع الطبيعي، كلكنو سيحسف مقدرة الشخص عمى سماع األصكات المحيطة بوا. 

ميػة ميػارات ( سػنكات، كفػي احتيػاج لتن4-6إجرائيانا ىـ أطفاؿ زارعي القكقعة مف سف )يعرفيـ الباحثاف ك 
 االستماع لدييـا.
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 المدخل الوظيفي:
( ب نػو ا يقصػد بػو أف يػتـ اسػتخداـ كػؿ مػا يتعممػو المػتعمـ 775، 9999 )الجمؿك  ؛يعرفو كؿي مف المقاني 

داخػػؿ المدرسػػة كعبػػر المنػػاىج الدراسػػية فػػي المكاقػػؼ الحياتيػػة التػػي تكاجيػػو بيػػدؼ التكاصػػؿ كالمعايشػػة مػػع 
 أف التربية ىي الحياة، كليست اإلعداد لمحياةا.ادخريف كىك يقـك عمى أساس 

إجرائيػػػانتا اسػػػتخداـ مػػػا يتعممػػػو الطفػػػؿ زارع القكقعػػػة عبػػػر البرنػػػامج الحػػػالي المتمثػػػؿ فػػػي يعرفػػػو الباحثػػػاف ك 
مجمكعػػة مػػف أنشػػطة ل كيػػة كظيفيػػة حياتيػػة، تسػػاعدىـ فػػي التكاصػػؿ مػػع ادخػػريف مػػف خػػالؿ تنميػػة ميػػارات 

 االستماع لدييـا.

  تماع :ميارات االس
( ب نياا نشاط عقمي إيجابي مقصكد يقتاي التركيز كاالنتباه إلدراؾ الرسالة 786، 7999)يعرفيا ىيكؿ 

 المسمكعة، كفيـ المقصكد منياا.

إجرائيػػانتا ىػػي الميػػارات التػػي يعمػػؿ البرنػػامج الحػػالي القػػائـ عمػػى المػػدخؿ الػػكظيفي عمػػى يعرفيػػا الباحثػػاف ك 
تػي يحصػؿ عمييػا الطفػؿ فػي اختبػار ميػارات االسػتماع، كالتػي تمثػؿ مسػتكل ؿ فػي الػدرجات التنميتيا، كتتمثػ

فيػػػـ الكػػػالـ ، ك التعػػػرؼ كاإلدراؾ السػػػمعيك  ،التمييػػػز السػػػمعي لألصػػػكاتك االنتبػػػاه لمصػػػكت،  لميػػػارات اكتسػػػابو
 التتابع السمعي ا.ك المسمكع، 

 اإلطار النظري لمدراسة:
 ميارات االستماع لألطفال زارعي القوقعة: 
 ارعة القوقعة:ز  مفيوم .1

 التنبيػو لتػكفير القكقعػة فػى منػو صػ ير جػزم زرع يػتـ إلكتركنػى جيػازا ب نيػا( 975 ،7999يحيػى) عرفيا
 الػػػرأسً  قطعػػػة مػػػع الكصػػػكؿ ميعػػػالج مثػػػؿ خارجيػػػة أجػػػزام ىنػػػاؾ أف كمػػػا السػػػمع، لعصػػػب المباشػػػر الكيربػػػائى

 إلػى كييرسػميا كيربائيػة إشػاراتو  إلػى اجاألمػك  ىػذه المعػالج كييحػكؿ الصػكتية، األمػكاج يمتقط الذل كالميكركفكف
 مكانػػوً  فػػى ميثبػػت الميرسػػؿ العظػػـ، فػػى المػػكزع الجػػزم إلػػى الجمػػد عبػػر بػػدكره إرسػػاليا عمػػى يعمػػؿ الػػذل المرسػػؿ
 م ناطيسا.  بكاسطة الصكاف فكؽ داخميان  المزركع الميستقبؿ فكؽ
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 فوائد زراعة القوقعة:  .0
 راعة القكقعة تتمثؿ فيما يميت أف فكائد ز  (Veek et al, 2005,P 5)ذكر فيؾ 

 إدراؾ التمميذ لألصكات البيئية المحيطة بو، يزيد مف شعكره باألماف كيزيد مف ثقتو بنفسو.  -

 يفرؽ التمميذ بيف نبرة األصكات مثؿت صكت الرجؿ كالمرأة.  -

 تحسف مف الميارات التخاطبية لمتمميذ كتفيد في تطكر نمك الم ة عنده.  -

 س بصكتو ىك نفسو، بحيث يستطيع أف يتحكـ في حدة الصكت كدرجة عمكه. تعطي التمميذ اإلحسا -

كىناؾ العديد مف الدرسػات التػي أثبتػت أىميػة زراعػة القكقعػة كدكرىػا فػي تحسػيف الميػارات الم كيػة كمنيػا 
أسػفرت عػف فاعميػة البرنػامج التػدريبي المسػتخدـ كالتػي ( Geers & Sedey, 2011) جريػز كسػيدم دراسة

يارات الم كية لذكم زراعة القكقعة، ككمما تـ زراعة القكقعة مبكران تكػكف النتيجػة أفاػؿ، كقػد أكػدت لتنمية الم
( عمػى أىميػة زراعػة Schaefer, et ,2019( ، كدراسة ساشػفير كآخػركف) 7995 حسيف)دراسات كؿ مف 

 رعي القكقعة.القكقعة  كدكرىا في تطكر ميارات الم ة كالتكاصؿ، كمنيا ميارات االستماع لألطفاؿ زا

 ميارات االستماع: .3
الكتابػػػة(، كىػػػك  -القػػػرامة -التحػػػدث -يعػػػد االسػػػتماع مػػػف ميػػػارات التكاصػػػؿ الم ػػػكم األساسػػػية ) االسػػػتماع

 المدخؿ الرئيسي لتنمية الميارات األخرل، خاصة لألطفاؿ زارعي القكقعة.

شػػكؿ جػػزمان حيكيػػان فػػي ( أف االسػػتماع ميػػـ فػػي العمميػػة التعميميػػة ، حيػػث أنػػو ي76،9993)شػػحاتو ركيػػذك
البرنامج المدرسي ، فمعظـ أكقات الحصص داخؿ الفصكؿ تخصص لمعمؿ الشفكم، كاالستماع جػزم حيػكم 

خػػرل ، كلنجػػاح العمميػػة فػػي معظػػـ بػػرامج تعمػػيـ الم ػػة ، كىػػك شػػرط أساسػػي كاػػركرم لػػتعمـ فنػػكف الم ػػة اد
 الستماع منذ المراحؿ األكلى في التعميـ.التعميمية، كلذلؾ ف ننا في حاجة لتدريب التالميذ عمى ميارات ا

 تعريف ميارات االستماع: .4
( ب نوا مفيـك الكالـ أك االنتباه إلى شيم مسػمكع، كىػك شػرط أساسػي لمنمػك 977،7999يعرفيا مدككر )

الم ػػػكم، كيسػػػمع الطفػػػؿ قبػػػؿ النطػػػؽ كالمػػػان كثيػػػران، فيحػػػاكؿ أف يػػػتعمـ فيصػػػيب مػػػرة كيتعثػػػر مػػػرة إلػػػى أف يػػػتقف 
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( ب نياا عممية عقمية معقدة، تبػدأ مػف سػماع األصػكات عػف طريػؽ األذف 89،7996يعرفيا نايؿ  )التمفظا، ك 
 ثـ فيميا كنقدىا كاالستفادة منياا.

كيعػػػد االسػػػتماع أكؿ فنػػػكف الم ػػػة ، كىػػػك المػػػدخؿ الرئيسػػػي لنمػػػك الميػػػارات الم كيػػػة ادخػػػرل، كىػػػك تػػػدريب 
تطمػػػب جيػػػدان مػػػف المسػػػتمع لمتباعػػػة المسػػػمكع ، كفيمػػػو األطفػػػاؿ عمػػػى االنتبػػػاه كالفيػػػـ كالتفسػػػير كالتحميػػػؿ كي

 كتحميمو.

إجرائيػػانتا ىػػي الميػػارات التػػي يعمػػؿ البرنػػامج الحػػالي القػػائـ عمػػى المػػدخؿ الػػكظيفي عمػػى يعرفيػػا الباحثػػاف ك 
ؿ فػي الػدرجات التػي يحصػؿ عمييػا الطفػؿ فػي اختبػار ميػارات االسػتماع، كالتػي تمثػؿ مسػتكل تنميتيا، كتتمثػ

فيػػـ الكػػالـ ك التعػػرؼ كاإلدراؾ السػػمعي ، ك التمييػػز السػػمعي لألصػػكات ، ك االنتبػػاه لمصػػكت،  راتلميػػا اكتسػػابو
 التتابع السمعي ا.ك المسمكع، 

 أسس تعميم وتنمية ميارات االستماع: .5
 تيميكتتمثؿ فيما (  79،9993)ذكرىا شحاتو

يذ إلى االنتباه االنتباهت كىك عنصر أساسي كميـ لسماع ما يقاؿ كفيمو كتفسيره، فيحتاج التمم -
 كالتركيز فيما يسمع.

 تجنب عكامؿ التشتيت ت فينب ي عمى المستمع أف يبتعد عف مشتتات االستماع. -
فعمى المستمع أف يبذؿ قصارل جيده حتى يفيـ ما يستمع إليو، كيدرؾ الفكرة  الفيـ كاالستيعابت -

 الرئيسية.
 ما يستمع إليو في اكم خبراتو السابقة. التفسيرت كىك أياان ميـ لالستماع، فالبد لممستمع أف يفسر -
 النقدت فعمى المستمع أف يككف لو رأم ككجية نظر فيما يستمع إليو، كأال يقبؿ كؿ شيم كما ىك. -
 ميارات االستماع لدى األطفال زارعي القوقعة: .6

 ( الميارات األساسية لالستماع كىيت798،7996 محمد) ذكر

أنكاع األصكات عمى حسب ، الحركؼ كالكممات في النطؽ التمييز السمعي، كذلؾ بيفتالمتشابو مف -
 األدامات الصكتية.،سماعيا
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 معاني المفردات كالجمؿ كالعبارات. -
 استخالص األفكار الرئيسية لممكاكع المسمكع. -
 استخالص الفكرة العامة. -
 ص.ميارة االستنتاج، كيقصد بيا التكصؿ إلى الحقيقة الجديدة مف خالؿ حقيقتيف كااحتيف في الن -
 الفيـ الامني ، أم فيـ ما بيف السطكر. -
 ميارة النقد ، كىي تمييز الجيد مف الردمم. -

األساسػػػية التاليػػػة التػػػي ىػػػدؼ البرنػػػامج الحػػػالي إلػػػى  كقػػػد اقتصػػػر البحػػػث الحػػػالي عمػػػى ميػػػارات االسػػػتماع
 تكتمثمت في تنميتيا لدل األطفاؿ زارعي القكقعة

رة الطفػػؿ عمػػى االسػػتجابة لكجػػكد صػػكت مػػف عدمػػو، االنتبػػاه لمصػػكتت كيتمثػػؿ فػػي قػػد البعػػد األكؿت -
 كربط الصكت باستجابة شرطية، كتحديد مصدره، كربطو بالصكرة الدالة عميو.

كييعػػرؼ ب نػػو القػػدرة عمػػى إدراؾ التشػػابو كاالخػػتالؼ بػػيف التمييػػز السػػمعي لألصػػكاتت  البعػػد الثػػانيت -
فػة مػف حيكانػات كطيػكر ككسػائؿ مكاصػالت، بيف األصكات البيئية المختم الطفؿصكتيف أك أكثر، كىنا يميز 

ككػػػذلؾ التمييػػػز بػػػيف أصػػػكات الحػػػركؼ فػػػي بدايػػػة ككسػػػط كنيايػػػة  ،كالتمييػػػز بػػػيف أصػػػكات الحػػػركؼ اليجائيػػػة
 الكممات.

التعػرؼ كاإلدراؾ السػمعيت كالتعػرؼ السػمعي ىػك القػدرة عمػى التعػرؼ عمػى الكممػة أك   البعد الثالثت -
رىػػا كمػػا ىػػي أك أف يقػػكؿ معناىػػا باسػػتخداـ كممػػات مختمفػػة، باسػػتخداـ الجممػػة التػػي يسػػمعيا التمميػػذ بػػ ف يكر 

السػػمع فقػػط، أمػػا مصػػطمح اإلدراؾ السػػمعي فيػػك أحػػد المككنػػات األساسػػية لمميػػارات الم كيػػة ، كىػػك مػػا يتعمػػؽ 
بميػػػارات االسػػػتماع، حيػػػث تعػػػرؼ الميػػػارات الم كيػػػة ب نيػػػاا القػػػدرة عمػػػى االسػػػتماع لمرمػػػكز الم كيػػػة الصػػػكتية 

دراؾ معناىا، كاالسػتجابة ب رسػاليا فػي سػياؽ ل ػكم صػحيح مػف حيػث النطػؽ  الصادرة مف ادخريف كفيميا كا 
 كالمعنى كالتركيب، كاالستخداـ كالطالقة. 

فيـ الكالـ المسمكعت كيعني ذلؾ قدرة الطفؿ عمى اإلجابػة عمػى األسػئمة كاتبػاع األكامػر  البعد الرابعت -
بة التمميذ لما يسمع مف كممات أك جمػؿ بمػا يػدؿ عمػى فيمػو لمػا المكجية إليو، كيظير ذلؾ مف خالؿ استجا

ف كانت استجابة غير لفظية. دراكو لمعناه، كا    يسمعو كا 
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ت التتابع السمعيت كيعرؼ ب نو قدرة الطفؿ عمى تكػرار عػدد مػف األصػكات أك الكممػات البعد الخامس -
فيذ عدد مف األكامر كذلؾ باستخداـ السػمع أك الجمؿ بالتتابع، أك اختيار مجمكعة مف الصكر بالتتابع، أك تن

 فقط. 
( ميػػارة فرعيػػة، ىػػدؼ البرنػػامج الحػػالي إلػػى تنميتيػػا لألطفػػاؿ 49كقػػد تفرعػػت مػػف ىػػذه األبعػػاد الخمسػػة )

 زارعي القكقعة كفقان لفمسفة المدخؿ الكظيفي كأسسو كمبادئو.

كمنيػا دراسػة ، فاؿ زارعي القكقعةأىمية تنمية ميارات االستماع لألطعمى كقد أكدت العديد مف الدراسات 
أىمية تنميػة ميػارات االسػتماع كالفيػـ كالتعػرؼ عمػى  كالتي أكدت عمى ( Bell, et al,2019بؿ كآخركف ) 

( 7979، كدراسػة العػػزازم )الكممػات لألطفػػاؿ زارعػي القكقعػػة  ألف الفيػـ القرائػػي مػرتبط بتنميػػة ىػذه الميػػارات
تنميػػة ميػػارات التكاصػػؿ الم ػػكم كمنيػػا ميػػارات االسػػتماع لػػدل زارعػػي  التػػي أثبتػػت فاعميػػة برنػػامج تػػدريبي فػػي

( أىميػػة البػػرامج السػػمعية/ الشػػفيية  Chu, et al, 2020أكػػدت دراسػػة كػػكه كدتمػػاف ) القكقعػػة، ككػػذلؾ 
 كمػا أكػدت أف مشػاركة زارعػي القكقعػة كالتدخؿ المبكر، في تنميػة الميػارات الم كيػة لألطفػاؿ زارعػي القكقعػة،

 .طة األسرية لو دكري كااح في تنمية الميارات الم كيةفي األنش

 لزارعي القوقعة: المدخل الوظيفي 

 مفيوم المدخل الوظيفي: .7
يعد المدخؿ الكظيفي مف أىـ المداخؿ المستخدمة في تنمية الميارات الم كية، كذلؾ مف خالؿ ربطو بػيف 

 ما يتعممو المتعمـ كما يقابمو مف مكاقؼ في حياتو.

( إلػى أف المػدخؿ الػػكظيفي يقػكـ عمػى أسػػاس أف التربيػة ىػي الحيػػاة، 775،9999)الجمػػؿ ؛انيالمقػ أشػارك 
عػػرؼ ب نػػو ت ا اسػتخداـ مػػا يتعممػػو األطفػاؿ عبػػر المػػنيج الدراسػي كداخػػؿ المدرسػػة يي كليسػت اإلعػػداد لمحيػاة، ك 

،كيعرفػو أحمػػد ؛ فػي المكاقػؼ التػي تكاجيػو فػي حياتػو اليكميػة ، بيػدؼ التكاصػؿ كاالنػدماج مػع المحيطػيف بوا
( ب نػػوا أحػػد المػػداخؿ التػػي تيػػدؼ إلػػى تحقيػػؽ التكاصػػؿ بػػيف المتعممػػيف كالكاقػػع الحيػػاتي 496،7996الحنػػاف)

ليػػـ، مػػف خػػالؿ المشػػكالت كالخبػػرات، بمػػا يتاػػمنو مػػف مفػػاىيـ كميػػارات كقػػيـ كسػػمككيات، تػػرتبط بالقاػػايا 
   المجتمعية المحيطة بالمتعمميفا.
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األخذ بفكرة تعميـ الم ة كظيفيا يؤدم الى تعميـ تكاصمي يركز عمػى القػدر ( أف 33،7999 )عمار  ذكرك 
يػػو المػػتعمـ منيػػا لمتكاصػػؿ فػػي مكاقػػؼ الحيػػاة اليكميػػة تكاصػػال مثمػػرا عمػػى الصػػعيديف الشػػفكم إلالػػذم يحتػػاج 

 ة . كساب المتعمـ كفامة تكاصمية مف خالؿ استعماؿ الم ة في مكاقؼ كاقعيإكالكتابي ، أنو تعميـ يسعى إلى 

أف المػدخؿ الػكظيفي مػف المػداخؿ الرئيسػية فػي  (99،7999) كعػكض،(39،7999السيد)ذكرت كؿ مف 
تعمػػـ الميػػارات الم كيػػة، حيػػث يعػػد مػػف االتجاىػػات الحديثػػة فػػي تعمػػيـ الم ػػة بػػالنظر إلػػى كظيفتيػػا فػػي الحيػػاة 

داد الفػػرد لمحيػػاة ، ،إذ أف مػػف أىػػـ كظػػائؼ تعمػػيـ الم ػػة ىػػي إعػػpragmatic العمميػػة، كىػػك اتجػػاه برجمػػاتي
 كالتكيؼ مع البيئة التي يعيش فييا.

كفػػي اػػكم اسػػتعراض ماىيػػة المػػدخؿ الػػكظيفي فػػي التػػدريس ف نػػو يمكػػف اسػػتخالص األسػػس التاليػػة لبنػػام 
 ت  بحثال االبرنامج في ىذ

ت   االستناد في تحديد محتكل البرنامج الى الحاجات الكاقعية لمتالميذ زارعي القكقعة كالخاصة بميارا  -
 االستماع . 

 مراعاة تنمية ميارات االستماع كظيفيان مف خالؿ أنشطة كاقعية في حياتيـ. -
مراعاة الكظيفية في إعداد األنشطة التعميمية كالتقكيـ كالتدريبات ليشعر التالميذ ب ىمية ما يتعممكنو  -

 فيقبمكف عميو.   
 فمسفة المدخل الوظيفي: .8

الكظيفي يعد مف المػداخؿ الفعالػة التػي يسػتخدميا المعمػـ  ( أف المدخؿ(Johnson,2009ذكر جكنسكف 
أف تعمػػـ الم ػػة كفػػؽ ، كمػػافػػي تكػػكيف اسػػتراتيجيتو التدريسػػية التػػي تجعػػؿ مػػف المػػتعمـ محػػكر العمميػػة التعميميػػة

المدخؿ الكظيفي ، مف ش نو أف يربط المادة التعميمية بحياة المتعمـ كما يعانيو مف مشكالت، كما يتطمع إليو 
نيا تسػاعد المػتعمـ عمػى أكؿ ليا، كتعد الفمسفة البراجماتية ىي أساس كمحكر المدخؿ الكظيفي، حيث مف حم

 إيجاد حمكالن لمشكالتو كاىتماماتو  مف خالؿ إيقاظ ميؿ المتعمـ لالىتماـ بيذه المشكالت.

 في تنمية ميارات االستماع لزارعي القوقعة: أىمية المدخل الوظيفي .9
 ( أىمية المدخؿ الكظيفي مف خالؿ ما يميت Cheng,2003كاح شنج) 

يستحث المتعمميف ، كيثير حب االستطالع لدييـ كيحفز تفكيرىـ أكثر مف مجرد حشك أدم تيـ  -
 بالمعمكمات.
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 يجعؿ التعميـ أكثر متعة لكؿ مف المعمـ كالمتعمـ مف خالؿ تفاعميـ مع بعايـ كتعمميـ مف بعايـ. -
عمـ كالمتعمـ، لذا يسمح لممعمـ بمراقبة فيـ المتعمميف يعطي ت ذية راجعة مباشرة لكؿ مف الم -

 كاستيعابيـ كما يظير المتعممكف أنفسيـ داخؿ غرفة الصؼ.
 يراعي ميكؿ المتعمميف كاىتماماتيـ كينمي اتجاىاتيـ اإليجابية كيعدىـ لمحياة. -
 يربط الميارة بحياة المتعمـ كما يعانيو مف مشكالت. -

 (،7998)(، كرشػكاف7999كيػكنس )(،  WongFillmore&Hily,2000)  كنػج كىمػي كقد ذكر كؿ مف
أف تعمػيـ ميػارات الم ػة كظيفيػان مػف المفػاىيـ  (7999كالفيػكمي ) (،7999كعبػد العظػيـ) (،7998) كالجعافرة

الحديثػػػة التػػػي أكػػػد البػػػاحثكف أىميتيػػػا ، فػػػالمتعممكف يكتسػػػبكف الم ػػػة كيؤدكنيػػػا بشػػػكؿ فعػػػاؿ عنػػػدما يتعممكنيػػػا 
دراكػػػان أل ىميػػػة المػػدخؿ الػػػكظيفي فػػػي تعمػػػـ الم ػػػة كمياراتيػػا المختمفػػػة ، بػػػدأ التركيػػػز عمػػػى  ،بطريقػػة كظيفيػػػة كا 

 تطبيؽ ىذا االتجاه في تعميـ الم ة كمياراتيا، كتتمثؿ تمؾ التكجيات الكظيفية فيما يميت

الم ة ظاىرة اجتماعية ككسيمة لمتكاصؿ االجتماعي كبالتالي عند تعمميا يجب أف ترتبط بمكاقؼ  -9
 ف المتعمميف مف ممارسة الم ة كأدائيا بصكرتيا الكظيفية.تمك
يجب إعطام التطبيقات الم كية الكظيفية اىتمامان خاصان ، كأف تككف المدرسة جاذبة ألنيـ يتعممكف  -7

 الم ة ألغراض عديدة كيستخدمكنيا في سياقات كمكاقؼ حياتية مختمفة.
اجتماعية تعكد عمى السمكؾ اإلنساني إف مف االتجاىات الحديثة في منيج الم ة أنيا أداة  -3

 كاالجتماعي بالنفع كلذلؾ يجب أف تيدرس كظيفيان.
يجب كاع السياؽ االجتماعي كالكظيفة االجتماعية لم ة في أكلكية أىداؼ تدريسيا ، فتعميـ الم ة  -4

 يككف ذا قيمة عندما يككف تعميمان كظيفيان يرتبط باحتياجات المتعمميف.
ذكم اإلعاقػػة كالتػػي مػػنيـ فئػػة زراعػػة لػػنميػػة ميػػارات االسػػتماع الكظيفيػػة خاصػػة يتاػػح ممػػا سػػبؽ أىميػػة ت

، كنمػػك تفكيػػره كمعارفػػو كاتصػػالو كحياتػػو  طفػػؿالقكقعػػة، كذلػػؾ لمػػا ليػػا مػػف دكر فعػػاؿ فػػي تنميػػة شخصػػية ال
 ،مما يككف لػو األثػر اإليجػابي فػي دمجػو فػي المجتمػع كتكظيؼ ما تعممو في المكاقؼ الحياتية، االجتماعية،

  كقد ريعي في محتكل البرنامج إعداد تطبيقات ل كية كظيفية، يستخدميا األطفاؿ زارعي القكقعة في حياتيـ .
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 لزارعي القوقعة: التطبيقات التربوية لممدخل الوظيفي في تعميم المغة .12
 ( بعض التطبيقات التربكية لممدخؿ الكظيفي في تعميـ الم ةت39،7999) السيد ذكرت

 ميارات االستماع لدل المتعمميف في مكاقؼ طبيعية كمتنكعة. االىتماـ بتنمية -
 تقديـ المفردات كالتراكيب الميمة في حياة المتعمـ كاألكثر شيكعان في الحياة اليكمية. -
عمى القدر الكافي كالاركرم مف القكاعد الم كية ليكتبكا كيقرؤكا بصكرة صحيحة ،  االقتصار -

 .كيحققكا الكظيفة المسانية كالكتابية
 االىتماـ بمكاكعات التعبير الكتابي الكظيفي. -

 تنمية ميارات االستماع لألطفال زارعي القوقعة باستخدام المدخل الوظيفي: .11
مف خالؿ العػرض السػابؽ لميػارات االسػتماع لزارعػي القكقعػة ، تبػيف أف ىػؤالم األطفػاؿ فػي حاجػة ماسػة 

ة ميػارات التكاصػؿ ادخػرم، كيعػد المػدخؿ الػكظيفي إلى تنمية ىذه الميارات باعتبارىػا المػدخؿ الرئيسػي لتميػ
فػػي غايػػة األىميػػة لتنميػػة ىػػذه الميػػارات، كقػػد ريعػػي ذلػػؾ عنػػد تصػػميـ البرنػػامج الحػػالي، حيػػث اشػػتمؿ محتػػكاه 
عمى مايناسب ىؤالم األطفاؿ مف حيث احتياجتيـ كميكليـ كبيئتيـ، مما ساعد في تكظيػؼ مػا تػـ تعممػو فػي 

 -ظران لندرة الدراسات التػي اسػتخدمت المػدخؿ الػكظيفي فػي تنميػة ميػارات االسػتماعالمكاقؼ الحياتية ليـ، كن
ف ف ذلؾ دفع الباحثاف عمى استخداـ ىذا المدخؿ اليػاـ فػي تنميػة ميػارات االسػتماع  -عمى حد عمـ الباحثاف

 لألطفاؿ زارعي القكقعة.

 الدراسات السابقة:
آخروندراسة والتزمان و  -    )waltzman,et,al,1994)ت   

النتائج طكيمة المدل عمى نمك الم ة عند األطفاؿ زارعي القكقعة في سف مبكرة.   العنوان:   

معرفة مدل التحسف الذم حققو األطفاؿ زارعي القكقعة بعد التدريب الشفكم. ىدف الدراسة:  

لثالثة، كقد ( طفؿ كطفمة مف زارعي القكقعة، يبمغ عمرىـ السنة ا94أجريت الدراسة عمى )عينة الدراسة: 
سنكات. 5-7تمقكا تدريبان شفكيان مكثفان مع إعادة في الت ىيؿ، حيث تـ تتبعيـ خالؿ فترة زمنية استمرت مف   
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تكصؿ الباحث إلى أف ىؤالم األطفاؿ قد حققكا مستكيات عالية مف استخداـ الم ة نتائج الدراسة: 
العاـ، كتبيف أف زراعة القكقعة مفيدة في تنمية الشفكية ككسيمة أساسية لمتكاصؿ، كااللتحاؽ بمدارس التعميـ 

 الميارات اإلدراكية السمعية.

(:0224دراسة الزين ) -  

تطكير برنامج تدريبي لمميارات السمعية كاختبار فاعميتو في عممية اكتساب الم ة لدل فئة العنوان : 
 اإلعاقة السمعية الشديدة كحاالت زراعة القكقعة في األردف .

ىدفت الدراسة إلى تطير برنامج تدريبي لمميارات السمعية كاختبار فاعميتو في عممية  سة:أىداف الدرا
 اكتساب الم ة لدل فئة اإلعاقة السمعية الشديدة كحاالت زراعة القكقعة.

( مف زارعي 5( مف ذكم اإلعاقة السمعية الشديدة، )5( أفراد ،)99تككنت العينة مف) عينة الدراسة :
( سنة .97 -5القكقعة بيف )  

استخدمت الدراسة البرنامج التطكيرل لمسمع الناجح. أداة الدراسة:  

أظيرت النتائج تحسف في مستكل الميارات السمعية نتيجة فاعمية البرنامج كتحسف  نتائج الدراسة:
ر.مستكل الم ة االستقبالية كالتعبيرية، كأظيرت النتائج تطكر الم ة التعبيرية عند اإلناث أكثر مف الذكك   

(:0228دراسة: أحمد، وائل جمعة) -  

المغوي" في تنمية ميارات التواصل بالمغة العربية لدى  -الوظيفي –العنوان: أثر المدخل" الفكري    
 تالميذ الصف األول اإلعدادي.

المالحظة( بالم ة  -التحدث -الكتابة -القرامة -تنمية ميارات التكاصؿ) االستماعأىداف الدراسة:   
لتالميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم.العربية   

اختبار التكاصؿ الم كم المقركم، اختبار التكاصؿ الم كم المسمكع، اختبار التكاصؿ أدوات الدراسة:   
 الم كم المصكر، اختبار الذكام غير المفظيا لجكف راففا، مقياس المستكل االجتماعي كالثقافي.

الم كما في  -الكظيفي –القائـ عمى المدخؿ ا الفكرم ت أثبتت الدراسة فاعمية البرنامج نتائج الدراسة 
 تنمية ميارات التكاصؿ بالم ة العربية لدل تالميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم.
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 : (DETTMAN,ET,AL,2013( - دراسة دتمان وآخرون  

 – السمعي المبكر التدخؿ برامج في المسجميف القكقعة زارعي الذيف لألطفاؿ االتصاؿ نتائجالعنوان:    
الثقافة. ثنائي - الم ة كثنائي الشفكم، – المفظي، كالسمعي  

 الم كية كالميارات الكالـ إدراؾ عمى المبكر التدخؿ ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثرأىداف الدراسة: 
.لألطفاؿ زارعي القكقعة  

الشفكية،  السمعية البرامج مف طفالن  (73السمعي، ك) المفظي التدخؿ برنامج مف أطفاؿ (8) تحديد تـ العينة:
 .المكافئة الديمكغرافية كالعكامؿ التاميف معايير بنفس الثقافة كثنائية الم ة ثنائية برامج مف أطفاؿ (8ك)

 جمؿ(، كاختبار مفردات الصكرة. -المفتكح ) كممات الكالـ تصكر إجرام تـ أدوات الدراسة:

 نتائج أفاؿ يحقؽ السمعية/  الشفكية تالمدخال عمى المستمر التركيز أشارت النتائج إلى أف النتائج:
 القكقعة. زارعي لألطفاؿ المنطكؽ االتصاؿ

( :0215ياسين، نادية أبو الحسن) دراسة -  

العنوان: برنامج مقترح في تدريس االستماع قائم عمى المدخل الوظيفي وأثره في تنمية بعض   
 الميارات المغوية لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي.

إلى تنمية ميارات االستماع الناقد لدل تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادم  دراسةىدؼ ال الدراسة: أىداف 
مف خالؿ برنامج مقترح في ا التصنيؼ كاالستنتاج كتقكيـ المحتكلاكتشمؿ ىذه الميارات بعض ميارات 

بعض ميارات  في تنمية تدريس االستماع قائـ عمى المدخؿ الكظيفي باإلاافة لقياس أثر ىذا البرنامج
.التحدث لدييـ   

في مجمكعة مف تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادم بمدرسة المنيا  لدراسةكتمثمت عينة ا عينة الدراسة: 
( تمميذة كقد تـ تقسيـ العينة إلى 76مدينة المنيا؛ بمغ عددىا ) ،اإلعدادية بنات التابعة إلدارة المنيا
.تمميذة( 38األخرل اابطة بم ت )،(تمميذة  38مجمكعتيف إحداىما تجريبية بم ت )   

بطاقة مالحظة أدام التالميذ في  -اختبار ميارات التحدث -اختبار ميارات االستماع الناقد أدوات الدراسة:
 ميارات التحدث.
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أظيرت النتائج فاعمية البرنامج القائـ عمى المدخؿ الكظيفي في تنمية ميارات االستماع الناقد  النتائج:
االستفادة مف مبادئ كأسس المدخؿ الكظيفي في مقررات الثاني اإلعدادم، كأكصت باركرة  لتالميذ الصؼ

 .كمناىج الم ة العربية بالبحث عما يقع في دائرة اىتماـ التالميذ كتدريسو كتقكيمو بطريقة كظيفية

 (: 0215دراسة : إسماعيل، عبدالوىاب عبدالعزيز ) -

 القوقعة. ة لدى األطفال ضعاف السمع وزارعىالميارات المعرفي العنوان: برنامج تدريبى لتحسين بعض   

 ىدفت الدراسة الى تحسيف ميارات االنتباه السمعى كاالدراؾ السمعي كالذاكرة السمعية أىدف الدراسة :     
 لدل األطفاؿ اعاؼ السمع كزارعى القكقعة ك معرفة الفرؽ بيف اعاؼ السمع كزارعى القكقعة.

(  79ت  49( طفالن ممف يعانكف مف فقداف سمع متكسط ) 79تككنت عينة الدراسة مف ) ة:عينة الدراس     
 ( سنكات . 6 – 4( طفالن مف زارعي القكقعة، كتراكحت أعمارىـ مف ) 79ديسبؿ، ككذلؾ )

 ية.السمع السمعى كاالدراؾ السمعي كالذاكرةاستخدمت الدراسة برنامج تدريبى لتحسيف االنتباه  أدوات الدراسة: 

أسفرت النتائج عف تحسف األطفاؿ اعاؼ السمع كزارعى القكقعة بعد التعرض  نتائج الدراسة:   
لمبرنامج التدريبى ككجكد فركؽ بيف األطفاؿ اعاؼ السمع كاألطفاؿ زارعى القكقعة عمى اختبار اإلدراؾ 

 .السمعى كالذاكرة السمعية لصالح األطفاؿ زارعى القكقعة

(:0215دراسة حسين ) -  

فاعمية برنامج تدريبي سمعي لفظي في اكتساب المغة لدى األطفال زارعي الحمزون في  العنوان:   
 مرحمة الطفولة المبكرة.

( سنكات.7-6( طفالن مف األطفاؿ زارعي القكقعة مف سف )97تككنت العينة مف ) العينة:  

إلكساب الم ة لألطفاؿ زارعي ىدفت ىذه الدراسة إلى بنام برنامج تدريبي سمعي لفظي أىداف الدراسة: 
القكقعة، كقياس فاعمية ىذا البرنامج مف خالؿ التدريب السمعي، كالتدريب المفظي، كقد شمؿ البرنامج ست 
مراحؿ) إدراؾ كجكد الصكت، التمييز بيف صكتيف مختمفيف، مرحمة إنتاج كممة كاحدة، مرحمة إنتاج جممة 

سبع كممات، مرحمة الربط بيف أكثر مف جممة(.مف كممتيف، مرحمة إنتاج جممة مف ثالث إلى   
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 أدوات الدراسة:

برنامج تدريبي سمعي لفظي إلكساب الم ة لألطفاؿ زارعي القكقعة. -  

االختبار السمعي المفظي لمعرفة مدل فاعمية البرنامج التدريبي السمعي المفظي في اكتساب الم ة  -
 لألطفاؿ زارعي القكقعة.

تقدمان ممحكظان في اكتساب األطفاؿ زارعي القكقعة عينة الدراسة لم ة، نتيجة أظيرت النتائج النتائج: 
فاعمية البرنامج التدريبي السمعي المفظي المقدـ لألطفاؿ زارعي القكقعة، حيث جامت النتائج لصالح 

 التطبيؽ البعدم لالختبار السمعي المفظي، مما يدؿ عمى اكتسابيـ لم ة.

 : (Bell,et,al.2019)  - سة بل وآخروندرا  

 تطور القراءة لألطفال زارعي القوقعة ) تحقيق نفسي لغوي(. عنوان الدراسة:   

 لألطفاؿ الفرعية كالميارات القرامة لميارات شامؿ فحص إجرام إلى الدراسة ىذه ت سعتأىداف الدراسة   
 .لدييـ مبكرةال القرامة تطكر كرام الكامنة العمميات عمى ثاقبة نظرة كاكتساب زارعي القكقعة،

 سنكات. 9-6( طفالن ذكم سمع طبيعي، تتراكح أعمارىـ بيف 39( طفالن مف زارعي القكقعة، ك)94) العينة:

 .الكممات عمى كالتعرؼ االستماع فيـ األطفاؿ يرجع إلى لجميع الناجح القرائي أف الفيـ تكصمت الدراسة إلى النتائج:

 ( : 0219دراسة : فودة، ريم عبدالوىاب )  -

العنوان: فعالية برنامج تخاطبى لتنمية التواصل المفظى وأثره عمى بعض الميارات االجتماعية لدى    
 أطفال حديثى زراعة القوقعة.

 المفظي التكاصؿ لتنمية تخاطبي تدريبي برنامج فعالية مف التحقؽ إلى الدراسة ىدفتىدف الدراسة : 
 القكقعة. زراعة حديثي األطفاؿ لدل االجتماعية الميارات بعض عمى كأثره

( 5إلى ) مقسمة كأمياتيـ ( أطفاؿ حديثى زراعة القكقعة 99مف )  الدراسة عينة تككنت عينة الدراسة :
ناث ذككر اابطة مجمكعة ( أطفاؿ 5ك)  تجريبية، مجمكعة أطفاؿ   3 ) مف  الزمنية أعمارىـ يتراكح  كا 

 الت ىيؿ مركز في )  999إلى  99 مف(  ذكائيـ كنسبة شيكر(،3 ك سنكات6 إلى  شيكر4 ك  سنكات
 بالمنصكرة. االجتماعية لمتاامف التابع لممعاقيف الشامؿ
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كمقياس  ،  )الخامسة  الصكرة( لمذكام بينيو – استانفكرد مقياس الدراسة استخدمتأدوات الدراسة : 
 لألطفاؿ  اعيةاالجتم الميارات كمقياس ( ، 7999 كآخركف، حسيبة أبك أحمد /إعداد( الم ة المعرب 

 .)الباحثة إعداد( المفظي التكاصؿ لتنمية تخاطبي تدريبي ، كبرنامج  )الباحثة إعداد( القكقعة زارعي
 لتنمية التخاطبي التدريبي لمبرنامج داؿ ت ثير يكجد أنو عف الدراسة نتائج أسفرت نتائج الدراسة :

 كتككيف التعاكف ميارة - االجتماعية العالقات ميارة( االجتماعية  الميارات المفظي عمى التكاصؿ
 معا المفظي كالت ىيؿ السمعي الت ىيؿ اركرة إلى يشير القكقعة، مما زراعة حديثي لألطفاؿ )الصداقات

 .لدييـ االجتماعية التكاصؿ المفظي كالميارات تنمية عمى ذلؾ كأىمية القكقعة زارعي طفاؿلأل
 (: 0219سارة أحمد )دراسة : مصطفى،   -

( لتنمية ميارات التمييز السمعي لدى األطفال SQ3Rبرنامج قائم عمى استراتيجية )لعنوان: ا     
 زارعي القوقعة.

( لتنمية ميارات التمييز SQ3Rىدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ استراتيجية )ىدف الدراسة : 
 السمعي لدل األطفاؿ زارعي القكقعة .

( سنكاتو مف أطفاؿ 8-7( طفمةن تتراكح أعمارىف مف )95مف )ت تككنت عينة الدراسة عينة الدراسة 
ـ التجريبي ذم المجمكعة مدرسة األمؿ بالحارة بمحافظة اإلسكندرية، كقد تـ االعتماد عمى التصمي

 .الكاحدة
ت لفت أداة البحث مف قائمة ميارات التمييز السمعي لألطفاؿ زارعي القكقعة، كمقياس أدوات الدراسة : 

( نشاطنا مصكرنا كمكزعنا عمى ميارتيف 49مييز السمعي لألطفاؿ زارعي القكقعة متمثؿ في )ميارات الت
 البصرل(. -أساسيتيفت )ميارة التمييز السمعي، ميارة التمييزالسمعى

قد أسفرت نتائج البحث عف كجكد فركؽ دالة إحصائينا بيف متكسطات رتب درجات نتائج الدراسة : 
فى القياسيف القبمي كالبعدم لميارات التمييز السمعي كمجمكعيا الكمى لصالح أطفاؿ المجمكعة التجريبية 

( عمى ميارات القرامة، كما يتامنيا SQ3Rالقياس البعدم، كيكصى البحث ب ىمية تطبيؽ استراتيجية )
اؿ مف ميارات التمييز السمعي، كاالىتماـ بتصميـ البرامج التعميمية لتنمية ميارات التمييز السمعي لألطف

 زارعي القكقعة لدعـ احتياجاتيـ المتطمبة.
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 (: 0219سالي مجدي )دراسة : محمود،  - 
فعالية برنامج تنشيطي لمكونات الذاكرة العاممة لتنمية ميارات المعالجة السمعية وأثره العنوان:      

 في اكتساب المغة التعبيرية لدي األطفال زارعي القوقعة اإللكترونية.
تيدؼ الدراسة إلي التعرؼ عمي فعالية برنامج ألعاب الكتركنية لتنشيط مككنات الذاكرة : ىدف الدراسة 

العاممة )المككف المفظي الصكتي، المككف البصرم المكاني، المنفذ المركزم( في تنمية ميارات المعالجة 
المزج الصكتي(، السمعية كالمتمثمة في الميارات السمعية األساسية )تمييز الكممات، التقسيـ الصكتي، 

كالذاكرة السمعية ) ذاكرة األرقاـ بالترتيب، ذاكرة األرقاـ بالعكس، ذاكرة الكممات، ذاكرة الجمؿ(، كالتآلؼ 
السمعي )الفيـ السمعي، االستنتاج السمعي( كأثره في اكتساب الم ة التعبيرية لدم األطفاؿ زارعي القكقعة 

 االلكتركنية .
( طفال مف الصـ زارعي القكقعة اإللكتركنية بقسـ األذف 94لدراسة مف )تككنت عينة ا عينة الدراسة :

( سنكات كممف مرت عمي 9-7كاألنؼ كالحنجرة بمستشفيات جامعة المنصكرة كالذيف تراكحت أعمارىـ بيف )
إجرائيـ لزراعة القكقعة ثالث أعكاـ ف كثر، كتـ تقسيميـ إلي مجمكعتيف إحداىما مجمكعة تجريبية كتامت 

 (. اناث 3ذككر،  4(أطفاؿ )7اناث(، كاألخرم اابطة كتامنت ) 3ذككر،  4أطفاؿ )( 7)
تمثمت أدكات الدراسة في استمارة جمع البيانات األكلية عف الطفؿ الذم أجريت لو أدوات الدراسة : 

ت عبد زراعة القكقعة اإللكتركنية )إعدادت الباحثة(، مقياس المستكم االقتصادم كاالجتماعي لألسرة )إعداد
( ، اختبار ستانفكرد بينيو لمذكام )الصكرة الخامسة(، اختبار ميارات المعالجة 7993العزيز الشخص،
التعبيرية( لألطفاؿ زارعي  –الصكرة الثالثة )تعريبت الباحثة(، اختبار الم ة )االستقبالية  –السمعية المعرب 

ات الذاكرة العاممة لت ىيؿ األطفاؿ زارعي القكقعة القكقعة اإللكتركنية )إعداد الباحثة(، برنامج تنشيطي لمككن
 اإللكتركنية )إعدادت الباحثة( .

أسفرت الدراسة إلي أف أفراد المجمكعة التجريبية أظيركا تحسنا كااحا في تنمية  نتائج الدراسة :
المستخدـ في  ميارات المعالجة السمعية ككذلؾ في اكتساب الم ة االستقبالية كالتعبيرية بعد تطبيؽ البرنامج

 الدراسة.
 :(Chatterjee,et,al,2019)دراسة شاترج وآخرون  -

 العنوان: أثر العالج السمعي المفظي لألطفال زارعي القوقعة.    

 ( شيكر.8ىدفت الدراسة إلى تقديـ برنامج عالجي سمعي لفظي لألطفاؿ زارعي، لمدة ) أىداف الدراسة: 

 .( طفالن مف زارعي القكقعة67) العينة:
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 ت مقياس تقييـ تطكر الم ة، مقياس تقييـ كاكح الكالـ، مؤشر األدام السمعي الكظيفي.أدوات الدراسة

أثبتت النتائج فاعمية البرنامج السمعي المفظي في تنمية الميارات الم كية، كتطكرىا، حيث تـ  النتائج:
لصالح التطبيؽ البعدم عمى  الحصكؿ عمى فركؽ ذات داللة إحصائية بيف درجات األطفاؿ زارعي القكقعة،

 مقاييس الدراسة.

 (:0202دراسة العزازي) -

فعالية برنامج تدريبى لتنمية ميارات التواصل المغوى وأثره فى خفض السموك االنسحابى العنوان:  
 .لدى األطفال زارعى القوقعة

 مف أطفاؿ( 99)اابطة  كمجمكعة أطفاؿ،( 99) تجريبية مجمكعة مف الدراسة عينة تككنت العينة:
 سنكات( 6-4)مف الزمنية أعمارىـ كتتراكح األذف، قكقعة زارعى

 الم كل التكاصؿ ميارات تنمية فى تدريبي برنامج فعَّالية عمى التعرؼ البحث استيدؼأىداف الدراسة:
 األذف. قكقعة زارعى األطفاؿ لدل االنسحابى السمكؾ خفض فى كأثره

المعرب  الم ة كمقياس ،(الخامسة الصكرة) لمذكام بينيو ستانفكرد مقياس الباحث استخدـ أدوات الدراسة:
 التدريبى كالبرنامج ،(7993ا ، عبد عادؿ) االنسحابى السمكؾ كمقياس ،(7999حسيبة، أبك أحمد إعداد)
 .(الباحث إعداد)

 المجمكعتيف درجات رتب متكسطى بيف إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد عف النتائج أسفرتالنتائج :
 كفعالية التجريبية، المجمكعة لصالح المعرب الم ة مقياس عمى البعدل القياس فى كالاابطة التجريبية
 .األذف قكقعة زارعى األطفاؿ لدل الم كل التكاصؿ ميارات لتنمية المستخدـ البرنامج

 تعقيب عمى الدراسات السابقة:

 مف خالؿ عرض الدراسات السابقة تبيف ما يميت   

زارعي القكقعة إلى تنمية ميارات االستماع؛ نظران لمقصكر الكااح في ميارات الم ة،  حاجة األطفاؿ -9
 كالتكاصؿ لدييـ.
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نجاح استخداـ المدخؿ الكظيفي في تنمية ميارات التكاصؿ الم كم؛ كمنيا ميارات االستماع لدل  -7
 لقكقعة.األطفاؿ بصفة عامة، كبالتالي ف ف استخدامو أكلى مع ذكم اإلعاقة، كمنيـ زارعي ا

تكصية الكثير مف الدراسات ب ىمية التدريب السمعي الشفيي في تنمية ميارات االستماع لزارعي  -3
 القكقعة.

تنكع التصميمات التجريبية المستخدمة في الدراسات، فمنيات أحادم المجمكعة، كمنيا ثنائي  -4
 المجمكعة.

   فروض البحث:
  تالييففراى البحث التىدفت تجربة البحث إلى اختبار صحة  
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطى رتب درجات أطفاؿ عينة البحث في التطبيقيف القبمي  .9

إلدراؾ كاالتعػػرؼ ، االنتبػػاه لمصػػكت، التمييػػز السػػمعي لألصػػكات كالبعػػدم عمػػى اختبػػار ميػػارات االسػػتماع )
 . لصالح القياس البعدم  فيـ الكالـ المسمكع، التتابع السمعي(،  ،السمعي

داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػطى رتػب درجػػات األطفػػاؿ عينػػة البحػػث فػػي التطبيػػؽ  اتؽ ذك كجػد فػػر تال  .7
 البعدل / التتبعى عمى اختبار ميارات االستماع.

جراءات تطبيقو:  منيج البحث وا 
 إجراءات البحث: أواًل: 
 سار البحث كفؽ اإلجرامات ادتيةت       

) المػػػػدخؿ الػػػػكظيفي، ميػػػػارات ذات الصػػػػمة بمت يػػػػرات البحػػػػثاالطػػػػالع عمػػػػى الدراسػػػػات العربيػػػػة كاألجنبيػػػػة  -9
 االستماع، األطفاؿ زارعي القكقعة(.

  .( سنكات4-6لألطفاؿ زارعي القكقعة مف سف )إعداد قائمة بميارات االستماع  -7

 . سنكات  (6-4)إعداد اختبار خاص بميارات االستماع المراد تنميتيا لألطفاؿ زارعي القكقعة مف سف  -3
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 ج قػائـ عمػى المػدخؿ الػكظيفي لتنميػة ميػارات االسػتماع  لألطفػاؿ زارعػي القكقعػة مػف سػف بنام برنام -4
عمػػػػى مجمكعػػػػة مػػػػف السػػػػادة المحكمػػػػيف كالخبػػػػرام لمت كػػػػد مػػػػف صػػػػدقو كصػػػػالحيتو  وعراػػػػ، ك ( سػػػػنكات6-4)

بدام آرائيـ كممحكظاتيـ حكلو.  لالستخداـ كا 

 نكات. ( س4-6اختيار عينة البحث كىـ األطفاؿ زارعي القكقعة مف ) -5

 قبميان.  أداة البحث) اختبار ميارات االستماع لألطفاؿ زارعي القكقعة(تطبيؽ  -6

 إعداد دليؿ المعمـ. -7

 نشطة.إعداد كتاب األ  -8

تطبيؽ البرنامج القائـ عمى المػدخؿ الػكظيفي لتنميػة ميػارات االسػتماع  لألطفػاؿ زارعػي القكقعػة مػف  -9
 ( سسنكات.6-4)

 بعدينا . االستماع لألطفاؿ زارعي القكقعة( ) اختبار ميارات تطبيؽ أداة البحث -99

 تتبعيان. ) اختبار ميارات االستماع لألطفاؿ زارعي القكقعة(تطبيؽ أداة البحث -99

، كتقػديـ التكصػيات كالبحػكث المقترحػة فػي كتفسيرىا كمناقشػتيا،كتحميميا،استخالص النتائج  -97
 اكم النتائج الي تـ التكصؿ إلييا.

 ثانيًا: منيج البحث:
أىػػػداؼ البحػػػث قامػػػا الباحثػػػاف باسػػػتخداـ المػػػنيج التجريبػػػي، كذلػػػؾ فػػػي اختيػػػار كتنفيػػػذ التصػػػميـ  لتحقيػػػؽ
تعػرؼ ملكذلػؾ  المناسب لابط مت يػرات البحػث، مػع التطبيقػيف القبمػي كالبعػدم عمػى عينػة البحػث، التجريبي

مػف سػف  عػي القكقعػةلتنمية ميػارات االسػتماع لألطفػاؿ زار  قائـ عمى المدخؿ الكظيفيالبرنامج الفاعمية  عمى
  ( سنكات.6-4)
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 ثالثًا: مجتمع البحث وعينتو:

أمػػا العينػػة  زارعػػي القكقعػػة، األطفػػاؿ ( طفػػالن مػػف94) قكاميػػاعينػػة اسػػتطالعية  تكػػكف مجتمػػع البحػػث مػػف
( سػػػنكات، بمركػػػز 4-6زارعػػػي القكقعػػػة مػػػف سػػػف )األطفػػػاؿ أطفػػػاؿ مػػػف  (5)فشػػػممت عينػػػة البحػػػث  ساسػػػيةاأل

( إنػػاث، كقػػد اسػػت رؽ تطبػػؽ البرنػػامج ثالثػػة 7( ذكػػكر، ك)3، )ز أطفػػيح بمحافظػػة الجيػػزةالمدينػػة المنػػكرة بمركػػ
تػػػػـ اػػػبط مت يػػػػرات البحػػػث الخاصػػػػة ، ك ـ 75/9/7979إلػػػى 7999/  5/99أشػػػير تقريبػػػان فػػػػي الفتػػػرة مػػػػف 

 )عينة البحث( كالتالىتباألطفاؿ زارعي القكقعة 

 نكع اإلعاقة السمعية عند زراعة القكقعةت صمـ كامؿ. -
 .( سنكات4-6مف سف )مر الزمنىت جميع أطفاؿ عينة البحث الع -

( درجػػة طبقػػان الختبػػار اسػػتانفكرد بنيػػو، 99-95مػػف حيػػث مسػػتكل الػػذكامت يقػػع مسػػتكل ذكػػائيـ مػػف ) -
 كذلمؾ مف ممفاتيـ الخاصة مف المركز.

 المستكل االجتماعى كاالقتصادلت ينتمى أطفاؿ العينة إلى مستكل اجتماعى كاقتصادل متشابو. -
 ( سنوات:4-6ابعًا:إعداد قائمة ميارات االستماع لألطفال زارعي القوقعة من )ر 

 ؛اعتمد الباحثاف فػي اشػتقاؽ قائمػة ميػارات االسػتماع الالزمػة لألطفػاؿ زارعػي القكقعػة عمػى عػدة مصػادر
ا سابقان، ت الدراسات السابقة المتصمة بمت يرات البحث، مراجعة قكائـ ميارات االستماع التي تـ إعدادى أىميا

باإلاػػػػافة إلػػػػى بعػػػػض األدبيػػػػات التػػػػي تػػػػرتبط بتعمػػػػيـ ميػػػػارات االسػػػػتماع، كاالختبػػػػارات التػػػػي تقػػػػيس ميػػػػارات 
االستماع، ثـ تػـ عػرض القائمػة عمػى المتخصصػيف فػي مجػاؿ التربيػة الخاصػة، خاصػة فػي مجػالي اإلعاقػة 

ػػدلت القائمػػة فػػي اػػكم آرائيػػـ كمقترحػػاتيـ، كقػػد اشػػ فػػي صػػكرتيا  –تممت القائمػػة السػػمعية، كالتخاطػػب، ثػػـ عي
( ميػارات رئيسػية 5( فرعية، ك بعد اػبطيا فقػد اقتصػرت عمػى )45( ميارات رئيسية ،ك)5عمى ) -المبدئية

( ميارة فرعية، كتمؾ الميػارات ىػي التػي سػعى ىػذا البحػث إلػى 49مف ميارات االستماع لزارعي القكقعة، ك)
 () .تنميتيا

 : ( سنوات4-6اع لألطفال زارعي القوقعة من )إعداد اختبار ميارات االستمخامسًا:

                                           
( )

 ( قائمة ميارات االستماع لألطفاؿ زارعي القكقعة.7ممحؽ رقـ ) 
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لمعرفػة فاعميػة  ( سػنكات ،4-6ميارات االستماع لألطفاؿ زارعػي القكقعػة مػف سػف ) رأعد الباحثاف اختبا
( 4-6ميػارات االسػتماع لألطفػاؿ زارعػي القكقعػة مػف سػف )البرنامج القائـ عمػى المػدخؿ الػكظيفي فػي تنميػة 

 ر طبقنا لما يميت كقد سار بنام االختبا سنكات ،

 ىدف االختبار:  -1

 ( سنكات 4-6ة مف سف )عطفاؿ زارعي القكقلأل ميارات االستماع مستكل تحديدييدؼ ىذا االختبار إلى 

 مصادر إعداد االختبار:  -0

 اعتمد الباحثاف في إعداد االختبار عمى مجمكعة مف المصادر المتنكعة منيات 
 ميارة االنتباه لمصكت،الباحثاف كالتي تتمثؿ فيما يميت ميارة  قائمة ميارات االستماع التي تكصؿ ليا -أ

التتػػػابع ميػػارة فيػػـ الكػػػالـ المسػػمكع، ميػػارة إلدراؾ السػػػمعي ، كاالتعػػرؼ ميػػارة التمييػػز السػػمعي لألصػػػكات ، 
 .السمعي
لػػدل األطفػػاؿ زارعػػي بصػػفة عامػػة، ك ميػػارات االسػػتماع  بحػػكث كالدراسػػات التػػي ىػػدفت إلػػى تنميػػةالب_ 
دتمػػػػػػػػاف كآخػػػػػػػػركف (، 7995(، محمػػػػػػػػد)7993دراسػػػػػػػػة سػػػػػػػػيؼ النصػػػػػػػػر) مثػػػػػػػػؿت  بصػػػػػػػػفة خاصػػػػػػػػة ةالقكقعػػػػػػػػ

(Dettman,et,2013)( 7995، كدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف)   كدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة دافيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف كآخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركف
Davidson,Geers,et,2019)،)   ك ( دراسة بؿ كآخركفBell,et,2019 )( 7979، كدراسة العزازم.) 

كمجػػاؿ اإلعاقػػػة السػػمعية بشػػػكؿ  بشػػكؿ عػػػاـ، الخاصػػػة آرام بعػػض المتخصصػػػيف فػػي مجػػػاؿ التربيػػة ج_
 ككذلؾ المتخصصيف في الم ة العربية. ،خاص
  تحديد محتوى االختبار: -3

 كالجدكؿ التالي يكاح مكاصفات االختبارت  ،ميارات االستماع سئمة ، تقيس ( أ5) مفاالختبار  يتككف
 
 
 
 
 



 أشرف صالح د/
 الوظيفي لتنمية ميارات االستماع  لألطفال زارعي القوقعة                                                                    برنامج قائم عمى المدخل عبد العزيز أميند/ 

 

 0011 

 ( 1جدول )
 (4-6قعة من سن)مواصفات اختبار ميارات االستماع لألطفال زارعي القو 

 
أبعاد  م

مهارات 

االستماع 

 الرئيسية

المهارات 

الفرعية 

 لكل بعد

وزن 

المهارة 

حسب زمه 

 التدريس

عدد 

المفردات 

 لكل مهارة

درجات كل 

 مهارة

وزن 

المهارة 

بحسب عدد 

 المفردات

االّتبآ  0

 ىيصىث

5 01% 5 5 01% 

اىتَييز  1

اىسَعي 

 ىألصىاث

01 14% 01 01 14% 

اىتعزف  2

اإلدراك و

 اىسَعي

04 21% 04 04 21% 

فهٌ اىنالً  3

 اىَسَىع

4 11% 4 4 11% 

اىتتابع  4

 اىسَعي

3 04% 3 3 04% 

 31 4 اىَجَىع

 ٍهارة

 %011 درجت 31 ٍفزدة 31 011%
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 صياغة مفردات االختبار:  -4

 عند صياغة مفردات االختبار مجمكعة مف االعتبارات تتمثؿ فيت  راعى الباحثاف
 كرة تعبر عف المفردة ، إذا دعت الحاجة لذلؾ.أف تكجد ص - أ

 كبعيدة عف الكممات التي تحمؿ أكثر مف معنى.   ،أف تككف المفردات كااحة - ب

 كال تحمؿ أكثر مف تفسير.  ،أف تككف الصكرة كااحة كمعبرة، كمفيكمة لعينة البحث - ج

 كأال تتكرر في الميارات األخرل.   ،أف تككف الصكرة مناسبة - د

 بدقة. سؤاؿتحديد المطمكب مف كؿ  - ك

  تصحيح االختبار: -5
( لكػػؿ مفػػردة مػػف مفػػردات 9فػػي حالػػة إجابػػة الطفػػؿ إجابػػة صػػحيحة، يعطػػى الطفػػؿ درجػػة )      

(، كبم ػت 9االختبار، كفػي حالػة عػدـ اسػتطاعة الطفػؿ فػي اإلجابػة عمػى المفػردة يعطػى الطفػؿ )
 ألبعاد الخمسة لميارات االستماع.( درجة، مكزعة عمى ا49الدرجة الكمية لالختبار)

  الخصائص السيكومترية لالختبار:  -6
 ولمتحقق من الخصائص السيكومترية لالختبار قام الباحثانان بالتأكد من:      

 كىىت  ،كىناؾ عدة طرؽ استخدميا الباحثاناف لحساب صدؽ االختبارصدق االختبار:  -أ
 ت صدق المحكمين 

عة مف السادة المحكميف المتخصصػيف فػي مجػاؿ المنػاىج تـ عرض االختبار عمى مجمك 
 آرائيػـكذلػؾ إلبػدام  ،كالصػحة النفسػية ،كطرؽ التدريس كفي مجػاؿ التربيػة الخاصػة كعمػـ الػنفس

 ت كلمحكـ عمى مدل صالحية االختبار كالت كد مف

 سالمة تعميمات االختبار ككاكحيا. -
 قدرة مفردات االختبار عمى قياس الميارات. -
 اغة الم كية.صحة الصي -
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تػػػـ العمػػػؿ عمػػػى تالفػػػي أكجػػػو القصػػػكر فػػػي االختبػػػار بحيػػػث  ،كفػػػي اػػػكم آرام المحكمػػػيف
كاتفػػػاؽ المحكمػػػيف عمػػػى ذلػػػؾ، كدؿ ىػػػذا عمػػػى صػػػدؽ ، أصػػػبح االختبػػػار فػػػي صػػػكرتو الصػػػحيحة

  ()المحتكل لالختبار

 :)صدق اختبار ميارات االستماع ) صدق المحك 
سػػػتماع عمػػػى العينػػػة االسػػػتطالعية التػػػي قكاميػػػا قػػػاـ الباحثػػػاف بتطبيػػػؽ اختبػػػار ميػػػارات اال

االختبػػػػار السػػػػمعي المفظػػػػي لألطفػػػػاؿ زارعػػػػي القكقعػػػػة، بتطبيػػػػؽ  الباحثػػػػاف( طفػػػػالن، ثػػػػـ قػػػػاـ 94)
عمى نفس العينػة االسػتطالعية؛ كذلػؾ لحسػاب صػدؽ المحػؾ كالػذم يعتبػر أحػد ( 7995حسيف)

، حيػث كػاف (7995) حسػيفر اختبػاأنكاع الصدؽ بيف اختبار ميارات االستماع لمباحثاف كبػيف 
( 7كمػا فػي جػدكؿ )( 7995) حسػيفاختبػار معامؿ ارتباط اختبػار ميػارات االسػتماع لمباحثػاف ك 

 التاليت 

 ( 0جدول )

 (0215) حسيناختبار معامل ارتباط اختبار ميارات االستماع لمباحثان بنظيره 

 معامل االرتباط االختباران

ختبار ا -اختبار ميارات االستماع لمباحثاف 
 (7995) حسيف 

9.84 

كاختبػػػار ( السػػػابؽ مػػػدم ارتبػػػاط اختبػػػار ميػػػارات االسػػػتماع لمباحثػػػاف 7يتاػػػح مػػػف جػػػدكؿ )     
 .(7995)حسيف

واستخدم الباحثان الطرق التالية لحساب ثبات ت اختبار ميارات االستماعحساب ثبات  - ت
 االختبار:

 
 
 
 

                                           
( )

 ( سنكات.4-6مف ) ( اختبار ميارات االستماع لألطفاؿ زارعي القكقعة3ممحؽ رقـ ) 
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 طريقة ألفا كرونباخ. -1

لػػة ألفػػا كركنبػػاخ لمت كػػد مػػف ثبػػات االختبػػار كذلػػؾ مػػف خػػالؿ قػػاـ الباحثػػاف باسػػتخداـ معاد
( طفالن كيكاح الباحثاف  94تـ لالختبار عمى العينة االستطالعية التى قكاميا )  الذلالتطبيؽ 

 ( التالىت3معامؿ الثبات لالختبار مف خالؿ جدكؿ )

 (3جدول ) 

 ميارات االستماع بطريقة ألفا كرونباخ.اختبار معامل ثبات 

 معامل ثبات ألفا كرونباخ عدد المفردات أبعاد االختبار                   

 726. 6 البعد األكؿ )االنتباه لمصكت( 
 

 824. 99 البعد الثانى )التمييز السمعي لألصكات( 
 

 638. 95 البعد الثالث )التعرؼ كاإلدراؾ السمعي( 
 

 البعد الرابع )فيـ الكالـ المسمكع(
 

5 .725 

 لخامس )التتابع السمعي(البعد ا
 

4 .809 

 813. 49 االختبار ككؿ
 

 .االختبار ثبات يؤكد ( مما9.89) ثبات االختبار ككؿ معامؿ
 طريقة التجزئة النصفية.  -0

( طفػػػالن ،  94االختبػػػار عمػػػى العينػػػة االسػػػتطالعية التػػػى قكاميػػػا )  بتطبيػػػؽقػػػاـ الباحثػػػاف 
الزكجى كالفردل ( )لالختبػار ككػؿ (، باسػتخداـ  كحساب معامؿ االرتباط بيف نصفى االختبار )

حيث تـ حساب معامؿ االرتباط ) معامؿ ثبات التجزئة النصػفية(   SPSSالبرنامج اإلحصائى 
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باسػػتخداـ معادلػػة جكتمػػاف ككػػذلؾ باسػػتخداـ معادلػػة تصػػحيح الطػػكؿ لسػػبيرماف بػػراكف كفيمػػا يمػػى 
 :التالى( 4تكايح مف خالؿ جدكؿ )

 (4جدول )

 ميارات االستماع الختبار ت التجزئة النصفية معامل ثبا

 باستخدم معادلة جوتمان وسبيرمان براون.

 باستخدام معادلة األبعاد

 جوتمان

 باستخدام معادلة

 سبيرمان براون

 775. 724. البعد األكؿ )االنتباه لمصكت( 
 

 825. البعد الثانى )التمييز السمعي لألصكات( 
 

.856 
 

 794. ؼ كاإلدراؾ السمعي( البعد الثالث )التعر 
 

.751 
 

 البعد الرابع )فيـ الكالـ المسمكع(
 

.791 .783 

 البعد الخامس )التتابع السمعي(
 

.798 .847 

 837. االختبار ككؿ
 

.856 
 

 
 .االختبار ثبات يؤكد ( مما9.85) ثبات االختبار ككؿ معامؿ
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 طريقة إعادة التطبيق: -3

عادلػػػػة معامػػػػؿ االرتبػػػػاط لبيرسػػػػكف عمػػػػى درجػػػػات التطبيقػػػػيف باسػػػػتخداـ مقػػػػاـ الباحثػػػػاف    
، حيػػث تػػـ إعػػادة تطبيػػؽ االختبػػار بعػػد أسػػبكع مػػف التطبيػػؽ  االختبػػارلمت كػػد مػػف ثبػػات  لالختبػػار
 ( التالى5كيكاح الباحثاف معامؿ الثبات لالختبار مف خالؿ جدكؿ )، األكؿ

 (5جدول )

 اع باستخدام معادلة بيرسون.ميارات االستمالختبار معامل ثبات إعادة التطبيق 

 باستخدام معادلة بيرسون األبعاد                   

 708. البعد األكؿ )االنتباه لمصكت( 
 

 832. البعد الثانى )التمييز السمعي لألصكات( 
 

 810. البعد الثالث )التعرؼ كاإلدراؾ السمعي( 
 

 البعد الرابع )فيـ الكالـ المسمكع(
 

.855 

 خامس )التتابع السمعي(البعد ال
 

.871 

 864. االختبار ككؿ
 

 
 .االختبار ثبات يؤكد ( مما9.86االختبار ككؿ ) ثبات معامؿ

يتاػػػح مػػػف الجػػػداكؿ السػػػابقة أف االختبػػػار يسػػػتند عمػػػى معامػػػؿ ثبػػػات مرتفػػػع ممػػػا يطمػػػئف 
 الستخدامو.
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 حساب زمن االختبار:  -7

اسػت رقو جميػع األطفػاؿ فػي اإلجابػة  تـ تحديد زمف االختبار بحسػاب مجمػكع الػزمف الػذم
عػػف االختبػػار، ثػػـ قسػػمة مجمػػكع الػػزمف عمػػى عػػدد األطفػػاؿ عينػػة الدراسػػة االسػػتطالعية، كبمػػغ 

 ( دقيقة تقريبنا. 79متكسط الزمف الذم است رقو األطفاؿ في اإلجابة عف االختبار )

ستماع البرنامج القائم عمى المدخل الوظيفي لتنمية ميارات اال تصميم: سادساً 
 :( سنوات4-6من ) لألطفال زارعي القوقعة
 مرحمة اإلعداد لمبرنامج:

قامػػا الباحثػػاف بػػاالطالع عمػػى العديػػد مػػف البػػرامج كالدراسػػات فػػي مجػػاؿ اإلعاقػػة السػػمعية 
كالتخاطب، ككذلؾ البرامج التي اىتمت بتنميػة ميػارات االسػتماع، ككػذلؾ التػي اىتمػت بالمػدخؿ 

 مى خصائص األطفاؿ زارعي القكقعة.الكظيفي، كأياان االطالع ع

كمػف خػػالؿ االطػػالع تعػػرؼ الباحثػاف عمػػى مككنػػات البرنػػامج، ككػذلؾ أمكػػف التكصػػؿ إلػػى 
كاع تصكر لمخطكات التي يجب اتباعيا عند بنام البرنامج، كقد حػدد الباحثػاف خطػكات إعػداد 

 البرنامج ، كىي كالتاليت

 أىداف البرنامج: .1
اعمية المدخؿ الكظيفي في تنمية ميارات االستماع لألطفاؿ ييدؼ ىذا البرنامج إلى قياس ف

( سنكات مف خالؿ مجمكعة مف األنشطة التي تقدـ ليـ، كيمكف تقسيـ 4-6زارعي القكقعة مف )
 أىداؼ البرنامج إلىت

 األىداف العامة: -أ
ييدؼ ىذا البرنامج إلى تنمية ميارات االستماع لدل األطفاؿ زارعي القكقعة مف سف 

 سنكات. (4-6)
 تشتمؿ األىداؼ الفرعية لمبرنامج عمىت األىداف الفرعية: -ب
 ( سنكات.4-6تنمية ميارة االنتباه لمصكت لألطفاؿ زارعي القكقعة مف ) -
 ( سنكات.4-6لألطفاؿ زارعي القكقعة مف ) التمييز السمعي لألصكات تنمية ميارة -
 ( سنكات.4-6عة مف )لألطفاؿ زارعي القكق إلدراؾ السمعيكاالتعرؼ  تمنية ميارة -
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 ( سنكات.4-6لألطفاؿ زارعي القكقعة مف ) فيـ الكالـ المسمكعتنمية ميارة  -
 ( سنكات.4-6لألطفاؿ زارعي القكقعة مف ) التتابع السمعي تنمية ميارة -
  أسس بناء البرنامج: .7

تػػـ بنػػام البرنػػامج بنػػامن عمػػى عػػدة أسػػس منيػػا خصػػائص األطفػػاؿ زارعػػي القكقعػػة خاصػػة 
كذلؾ ميارات االستماع األساسية كالفرعية، كاألىداؼ العامة كاإلجرائية، كاالستناد إلى ك ، الم كية

كمراعػاة تنميػة ميػارات ، الحاجات الكاقعيػة لألطفػاؿ زارعػي القكقعػة كالخاصػة بميػارات االسػتماع
االسػػتماع كظيفيػػان مػػف خػػالؿ أنشػػطة كاقعيػػة فػػي حيػػاتيـ، كمراعػػاة الكظيفيػػة فػػي إعػػداد األنشػػطة 

 يمية كالتقكيـ كالتدريبات ليشعر األطفاؿ ب ىمية ما يتعممكنو فيقبمكف عميو.   التعم

 الفنيات المستخدمة في البرنامج: .3
 اعتمد البرنامج عمى العديد مف الفنيات، تمثمت فيت

 ، الت ذية الراجعة.لعب األدكار،التمثيؿ ،التعميـ الفردم، النمذجة المناقشة كالحكار،
 لتعزيز المادم كالمعنكم أثنام تطبيؽ جمسات البرنامج كشمؿتتـ استخداـ ا التعزيز: .4
تعزيػػػز مػػػادمت كيتمثػػػؿ فػػػي تكزيػػػع أنػػػكاع مػػػف الحمػػػكم، كالمشػػػركبات عمػػػى األطفػػػاؿ، مشػػػاركة  -

ا لو، كيفيد في تحقيؽ األىداؼ.  طفؿال  في التمثيؿ يعد تعزيزنا ميمن

 تعزيز معنكمت كشمؿ التصفيؽ، ككممات المدح كالثنام.  -

 :نامجالبر  محتوي .5
كحدتيف، الكحدة األكلى ) كحدة األصكات كالحركؼ( كقد اشتممت عمى  مفالبرنامج  تككف

كفيمػا ( نشػاطان، 97، أما الكحدة الثانية)كحػدة الكممػات كالجمػؿ( فقػد اشػتممت عمػى )نشاطان ( 99)
 يمي عرض لمحتكم الكحدتيفت
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( 6جدول )   

 مخطط لمحتوى الوحدة األولى:

ماع ميارات االست الوحدة
 الرئيسية

األنشطة التي  ميارات االستماع الفرعية
 تنمي الميارات
 االستماع

 
 
 
 
 
 
 

 األولى

 تحس بكجكد صكت. .9 االنتباه لمصكت

 تيظير الكعي بكجكد صكت مف عدمو. .7

 تستطيع االستجابة الشرطية لمصكت. .3

 تربط الصكت باستجابة حركية. .4

 تربط الصكت بمصدره. .5

 لصكرة الدالة عميو.تربط بيف الصكت الذم تسمعو كا  .6

 
 
 
 

 
 
 

األكؿ حتى 
 الحادم عشر

 التمييز السمعي 
 لألصكات

 -البقرة -بيف أصكات الحيكانات األليفة مثؿ) الحصاف تميز .9
 .الكمب( -الحمار

 –البطة  -بيف أصكات الطيكر مثؿ ) العصفكرتميز  .7
 .الديؾ(

 -بيف أصكات كسائؿ المكاصالت مثؿ ) القطارتميز  .3
 .ة(السيار  –الطائرة 

صكت  -بيف األصكات البيئية مثؿ) صكت البابتميز  .4
 صكت طفؿ يبكي(. -جرس الباب

 ربط بيف الصكت كالصكرة الدالة عميو.ت .5

 بيف أصكات الحركؼ اليجائية العربية. تميز .6

بيف أصكات الحركؼ اليجائية المتشابية في الشكؿ  تميز .7
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 ع، غ(. -مثؿ) س، ش

 .بيف أصكات الحركؼ في بداية الكممةتميز  .8

 بيف أصكات الحركؼ في كسط الكممة. تميز .9

 بيف أصكات الحركؼ في نياية الكممة. تميز .99

 
 ( 7جدول)

 مخطط لمحتوى الوحدة الثانية:
مهارات  الىحدة

االستماع 

 األساسية

األوشطة التي  مهارات االستماع الفرعية

تىمي مهارات 

 االستماع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اىتعزف 

واإلدراك 

 اىسَعي

 زف عيى ٍسَى األشياء.تتع .0
 تتعزف عيى ٍجَىعت اىخضزواث سَاعاً. .1
 تتعزف عيى ٍجَىعت اىفىامٔ سَاعاً. .2
 تتعزف عيى ٍجَىعت اىَهِ  سَاعاً. .3
 تتعزف عيى ٍجَىعت أجزاء جسٌ اإلّساُ سَاعاً. .4
 تتعزف عيى ٍجَىعت اىحيىاّاث  سَاعاً. .5
 تتعزف عيى بعض األفعاه سَاعاً. .7
 صىرة اىتي تذه عييها.تَيز اىنيَت اىتي تسَعها واى .1
 تزبط بيِ اىنيَت اىتي تسَعها واىصىرة اىتي تذه عييها. .9

تزبط بيِ اىجَيت اىتي تسَعها واىصىرة اىتي تذه  .01

 عييها.
 تنزر اىنيَت أو اىجَيت اىتي يسَعها. .00
تذرك ٍعْى اىنيَت أو اىجَيت اىتي تسَعها باختيار  .01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٍِ األوه حتى 
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 اىثاّيت

 اىصىرة اىذاىت عييها.
تسَعها بيِ    ٍجَىعت  تَيز ميَت ٍطابقت ىينيَت اىتي .02

 ٍِ اىنيَاث.
تَيز جَيت ٍطابقت ىيجَيت اىتي تسَعها بيِ ٍجَىعت ٍِ  .03

 اىجَو.
تَيز جَيت ٍختيفت بيِ ٍجَىعت ٍِ اىجَو اىتي  .04

 تسَعها.

 اىسابع عشز

فهٌ اىنالً  

 اىَسَىع
 تجيب عيى سؤاه ٍحذد سَاعاً. .0
 تعيذ ميَت أو جَيت سَاعاً. .1
ر ٍِ اىصىر ٍا يذه عيى فهَل ىَعْى اىنيَت أو تختا .2

 اىجَيت اىتي تسَعها.
 تشارك اىَعيٌ في اىحىار. .3
تزتب ٍجَىعت ٍِ اىصىر ٍَا يذه عيى فهَل ىَا تسَعٔ  .4

 ٍِ ميَاث أو جَو.

 

اىتتابع  

 اىسَعي
تعيذ سيسيت ٍِ األصىاث أو اىنيَاث أو اىجَو مَا سَعتها  .0

 ٍِ اىبذايت ىيْهايت باىتزتيب.
سيسيت ٍِ األصىاث أو اىنيَاث أو اىجَو مَا سَعتها  تعيذ .1

 ٍِ اىْهايت ىيبذايت.
 تختار ٍجَىعت ٍِ اىصىر ٍنىّاً قصت باىتتابع سَاعاً. .2
 تْفذ أواٍز باىتتابع سَاعاً. .3

  

 
 ت شممت مصادر التعمـ في البرنامج ما يميتمصادر التعمم المستخدمة في البرنامج .6

 لجمسة كمناقشتيا. مصادر لفظيةت مثؿ الشرح لمامكف ا -

،كجياز )داتاشك(. -  مصادر بصريةت مثؿ الصكر، كالبطاقات المصكرة، كالرسـك



 (                  (8818-2222،8021أكتىبر ،2،ج2،ع2ج )م ةلـــة علوم ذوي الاحتياجات اخلاصجم                    

 

 

9939 

 

 مصادر سمعية بصريةت مثؿ جياز الكمبيكتر، لعرض بعض الصكر كالفيديكىات. -

 كالمكحات.، كاألكراؽ، مصادر حسيةت كتتمثؿ في المجسمات كالخامات المستخدمة -

 ت تمثمت األنشطة التعميمية فيما يميتبرنامجاألنشطة التعميمية المستخدمة في ال .7
 المشاركة في أدام بعض األدكار التي تشتمؿ عمييا كحدة الكممات كالجمؿ.  -

 المشاركة في عمؿ البطاقات كالمكحات الخاصة بكؿ جمسة.  -

 تكميؼ التالميذ بتمكيف بعض الصكر كالرسكمات الكاردة في جمسات البرنامج.  -

 يجابية. ممارسة بعض السمككيات اإل -

 ستخدمت أساليب التقكيـ التاليةتت كقد االتقويم .8
ختبار ميارات الكيتمثؿ في التطبيؽ القبمي كالبعدم كالتتبعي  :بعدي والتتبعيالتقويم القبمي وال -أ 

، كمالحظة الفركؽ في درجات األطفاؿ قبؿ كبعد تطبيؽ البرنامج، كبعد مركر شيريف االستماع
 عمى التطبيؽ.

ذلؾ أثنام جمسات البرنامج كذلؾ تفاديان لألخطام، ككذلؾ مساعدة ك المصاحب )البنائى(:التقويم  -ب 
 الباحثاف في اتخاذ القرارات المناسبة بالنسبة لجمسات البرنامج .

 : إعداد دليل المعمم لتطبيق البرنامج المقترح 

( 6-4قعػػة مػػف سػػف )تػػـ إعػػداد دليػػؿ إرشػػادم لممعمػػـ، لتنميػػة  ميػػارات االسػػتماع لألطفػػاؿ زارعػػي القك 
،  سػػنكات مػػف خػػالؿ برنػػامج قػػائـ عمػػى المػػدخؿ الػػكظيفي ، كتنػػاكؿ الػػدليؿ مػػا يمػػيت إرشػػادات عامػػة

 األىػػداؼ العامػػة لمكحػػدتيف، الفئػػة المسػػتيدفة، محتػػكل البرنػػامج، الخطػػة الزمنيػػة لتػػدريس كػػؿ كحػػدة
شػػػػطة التعميميػػػػة االسػػػػتراتيجيات المقترحػػػػة لتػػػػدريس كػػػػؿ كحػػػػدة ، مصػػػػادر الػػػػتعمـ المسػػػػتخدمة ،األن،

دكر األطفػػاؿ،أدكات كأسػػاليب التقػػكيـ المقترحػػة ،الخطػػة التفصػػيمية لتنفيػػذ  دكر المعمػػـ، ،المصػػاحبة
الكحػدتيف، كقػد تػـ عػرض الػدليؿ عمػى مجمكعػة مػف السػادة المحكمػيف إلبػدام آرائيػـ حكلػو،  أنشطة

 لمحكميف. كقد تـ إعداد دليؿ المعمـ في صكرتو النيائية بنامن عمى تعديالت السادة ا
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  نشطةإعداد كتاب األ: 

مػػػف خػػػالؿ إعػػػداد محتػػػكل يناسػػػب طبيعػػػة كخصػػػائص  نشػػػطة لألطفػػػاؿقػػػاـ الباحثػػػاف ب عػػػداد كتػػػاب األ
كحاجػػػات األطفػػػاؿ زارعػػػي القكقعػػػة، حتػػػى يسػػػمح سػػػياؽ محتػػػكل ىػػػذا الكتػػػاب بػػػ ف ينمػػػي ميػػػارات 

د شػػكؿ المحتػػكل االسػػتماع ،كقػػد مػػر إعػػداد كتػػاب الطفػػؿ بمػػا يمػػيت تحديػػد اليػػدؼ مػػف الكتاب،تحديػػ
كمامكنو، تحديد األنشطة المناسبة، التقكيـ بجميع مراحمو، كقد تػـ عػرض الكتػاب عمػى مجمكعػة 

 مف السادة المحكميف كذلؾ إلبدام آرائيـ حكلو، كتـ إعداده في اكم مالحظاتيـ. 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة:سابعًا: 
، كذلػػؾ مػػف خػػالؿ اسػػتخداـ حزمػػة بحػػثاسػػبة لماعتمػػد الباحثػػاف عمػػى بعػػض األسػػاليب اإلحصػػائية المن

( كاسػتخدـ مػف خالليػا SPSSالبرامج اإلحصائية لمعمكـ النفسػية كاالجتماعيػة المعركفػة اختصػارنا )
 ادتىت

 تحميؿ التبايف ألفا كركنباخ لحساب معامؿ الثبات. -9
 براكف( لحساب معامؿ الثبات.  –التجزئة النصفية )سيبرماف  -7
 سكف لحساب داللة الفركؽ بيف الرتب.اختبار كيمكك -4
 ا لحساب داللة الفركؽ بيف الرتب. Zاختبار قيمة ا  -5

 ثامنًا: مرحمة الدراسة الميدانية:
 بعد اختيار عينة البحث بدأ التنفيذ الفعمي لتجربة البحث ، كتمثؿ ذلؾ فيما يميت

 :تطبيق أداة البحث ) اختبار ميارات االستماع( قبميًا 
ؽ القبمػي ألداة البحػث ) اختبػار ميػارات االسػتماع( إلػى تحديػد مسػتكل ميػارات االسػتماع ييدؼ التطبيػ

/ 4-5لػػدل عينػػة البحػػث، كقػػد تػػـ التطبيػػؽ القبمػػي ألداة البحػػث يػػكمي األربعػػام كالخمػػيس المكافػػؽ)
ـ( ، كقػػػد تػػػـ تصػػػحيح أكراؽ اإلجابػػػة باسػػػتخداـ قكاعػػػد التصػػػحيح التػػػي حػػػددىا الباحثػػػاف 9/7999

 رصد النتائج. سابقان، كتـ
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 :تنفيذ البرنامج القائم عمى المدخل الوظيفي 
بدأ الباحثاف في تطبيؽ كحػدتي البرنػامج القػائـ عمػى المػدخؿ الػكظيفي لتنميػة ميػارات االسػتماع 
لػػدل عينػػة البحػػث، كقػػد اسػػت رؽ التطبيػػؽ ثالثػػة أشػػير تقريبػػان فػػي مركػػز المدينػػة المنػػكرة بمركػػز أطفػػيح 

 ـ، بكاقع خمسة أياـ أسبكعيان.75/9/7979ـ حتى 5/99/7999ترة مف بمحافظة الجيزة في الف

 :تطبيق أداة البحث) اختبارميارات االستماع( بعديًا 
حيػػػث طيبػػػػؽ اختبػػػار ميػػػػارات االسػػػتماع لألطفػػػػاؿ زارعػػػي القكقعػػػػة بعػػػديان، كذلػػػػؾ لقيػػػاس فاعميػػػػة 

لتحقيقيػػػػا) ميػػػػارات البرنػػػػامج القػػػػائـ عمػػػػى المػػػػدخؿ الػػػػكظيفي فػػػػي تنميػػػػة مت يػػػػرات البحػػػػث التػػػػي سػػػػعى 
 االستماع(.

 :تطبيق أداة البحث ) اختبار ميارات االستماع( تتبعيًا 
حيث طيبؽ اختبار ميارات االستماع لألطفاؿ زارعي القكقعػة تتبعيػانعمى عينػة البحث،كذلػؾ بعػد 
مركر شيريف مف القياس البعدم، كمف ثـ قياس مدل ثبات أثر التحسػف فػي ميػارات االسػتماع النػاتج 

سػػتخداـ البرنػػامج القػػائـ عمػػى المػػدخؿ الػػكظيفي، كرصػػد الباحثػػاف درجػػات عينػػة البحػػث ، كذلػػؾ عػػف ا
تمييدان الستخالص النتػائج، كمعالجتيػا إحصػائيان، كمناقشػتيا ، كتفسػيرىا فػي اػكم الدراسػات السػابقة، 

 كفيما يمي كصؼ تفصيمي لذلؾ.

 نتائج البحث ومناقشتيا وتفسيرىا:
ائج التي أسفرت عنيا تجربة البحث الميداني، كذلؾ مف خالؿ اإلجابػة يتـ فيما ي تي عراان لمنت

عػػف أسػػئمة البحػػث كاختبػػار صػػحة فراػػي البحػػث، ثػػـ تفسػػير كمناقشػػة ىػػذه النتػػائج فػػي اػػكم اإلطػػار 
النظػػػرم لمبحػػػث كالدراسػػػات السػػػابقة، كذلػػػؾ بيػػػدؼ التعػػػرؼ عمػػػى فاعميػػػة برنػػػامج قػػػائـ عمػػػى المػػػدخؿ 

 ( سنكات.4-6تماع لألطفاؿ زارعي القكقعة مف )الكظيفي في تنمية ميارات االس

 :التحقق من صحة الفرض األول من فروض البحث .1
تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف متكسػطى رتػب درجػات  اكالذل ينص عمى أنػو ت  .3

 أطفػػػاؿ عينػػػة البحػػػث فػػػي التطبيقػػػيف القبمػػػي كالبعػػػدم عمػػػى اختبػػػار ميػػػارات االسػػػتماع )



 أشرف صالح د/
 الوظيفي لتنمية ميارات االستماع  لألطفال زارعي القوقعة                                                                    برنامج قائم عمى المدخل عبد العزيز أميند/ 

 

 0031 

فيػػػـ الكػػػالـ  ،إلدراؾ السػػػمعيكاالتعػػػرؼ ، معي لألصػػػكاتاالنتبػػػاه لمصػػػكت، التمييػػػز السػػػ
 . الصالح القياس البعدم المسمكع، التتابع السمعي(،

حقػػؽ مػػف صػػحة ىػػذا الفػػرض تػػـ اسػػتخداـ األسػػاليب اإلحصػػائية الالبارامتريػػة اختبػػار كلمت
( كمػدل داللتيمػا T،Z) ةلحسػاب قيمػ -نظػرنا لصػ ر حجػـ العينػة  –( Wilcoxonكيمكككسكف )

فػى التطبيقػيف القبمػى كالبعػدل  عينػة البحػثالمجمكعػة أطفػاؿ بػيف متكسػطى رتػب درجػات  لمفرؽ
 ت( التالى يكاح ذلؾ8كجدكؿ )الختبار ميارات االستماع 

" ومستوي داللتيما لمفرق بين متوسطى رتب درجات أطفال المجموعة T، Z( قيمة "8جدول )
 رات االستماع.الختبار ميافى التطبيقين القبمى والبعدى  عينة البحث

إتجاه  األبعاد
فروق 
 الرتب

عدد 
 األطفال
 ن

متوسط 
 الرتب 

مجموع 
 الرتب 

 قيمة
 T)) 

 المحسوبة

 قيمة
Z)) 

 المحسوبة

 مستوى
 الداللة 

 قيمة 
 ث رر

حجم 
 التأثير

االنتباه 
 لمصوت

 2.060 00. 00. 00. 0 سالب

 

دالة عند 
مستكل 
9.95 

 كبير جدنا 9.99

 15.00 3.00 5 موجب

     0 محايد

التمييز 
السمعي 
 لألصوات

دالة عند  2.060 00. 00. 00. 0 سالب
مستكل 
9.95 

 كبير جدنا 9.99

 15.00 3.00 5 موجب

     0 محايد

التعرف 
واإلدراك 
 السمعي

دالة عند  2.060 00. 00. 00. 0 سالب
مستكل 
9.95 

 كبير جدنا 9.99

 15.00 3.00 5 موجب

     0 محايد

فيم الكالم 
 المسموع

 2.121 00. 00. 00. 0 سالب

 

دالة عند 
مستكل 

 كبير جدنا 9.99

 15.00 3.00 5 موجب



 (                  (8818-2222،8021أكتىبر ،2،ج2،ع2ج )م ةلـــة علوم ذوي الاحتياجات اخلاصجم                    
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    9.99تساكل 9.95ك مستكل داللة   5الجدكلية عند ف =  Tقيمة 
  9.645تساكل  9.95الجدكلية عند مستكل داللة   Zقيمة

 لسابؽ ما يمىت( ا6يتاح مف جدكؿ )
( كىػػػػى تسػػػػاكم  القيمػػػػة 9.99( المحسػػػػكبة الختبػػػػار ميػػػػارات االسػػػػتماع ككػػػػؿ تسػػػػاكل )Tأف قيمػػػػة ) -

ممػا يػدؿ عمػى كجػكد فػرؽ دالػة احصػائينا لصػالح التطبيػؽ  9.95كمستكل داللة  5الجدكلية عند ف = 
سػػتكل ( كىػػى دالػػة عنػػد م2.032( المحسػػكبة تسػػاكل )Z، كمػػا أف قيمػػة )9.95البعػػدل عنػػد مسػػتكل 

 (االنتبػػاه لمصػػكت)عمػػى بعػػد ( المحسػػكبة الختبػػار ميػػارات االسػػتماع Tأف قيمػػة )كمػػا ،  9.95داللػػة 
مما يدؿ عمى كجػكد  9.95كمستكل داللة  5( كىى تساكم  القيمة الجدكلية عند ف = 9.99تساكل )

تسػاكل  ( المحسػكبةZ، كمػا أف قيمػة )9.95فرؽ دالػة احصػائينا لصػالح التطبيػؽ البعػدل عنػد مسػتكل 
( المحسػػػػػكبة الختبػػػػار ميػػػػػارات Tأف قيمػػػػة )، كمػػػػا 9.95( كىػػػػى دالػػػػة عنػػػػػد مسػػػػتكل داللػػػػػة 2.060)

( كىى تساكم  القيمة الجدكلية عند ف 9.99تساكل ) (التمييز السمعي لألصكات )عمى بعداالستماع 
ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى كجػػػكد فػػػرؽ دالػػػة احصػػػائينا لصػػػالح التطبيػػػؽ البعػػػدل عنػػػد  9.95كمسػػػتكل داللػػػة  5= 

 ،  9.95( كىػى دالػة عنػد مسػتكل داللػة 2.060( المحسكبة تساكل )Z، كما أف قيمة )9.95مستكل 
تسػاكل  (التعػرؼ كاإلدراؾ السػمعي )عمػى بعػد( المحسػكبة الختبػار ميػارات االسػتماع Tأف قيمػة )كما 
ممػا يػدؿ عمػى كجػكد فػػرؽ  9.95كمسػػتكل داللػة  5( كىػى تسػاكم  القيمػة الجدكليػة عنػد ف = 9.99)

 9.95     0 محايد

التتابع 
 السمعي

 2.121 00. 00. 00. 0 سالب

 

دالة عند 
مستكل 
9.95 

 كبير جدنا 9.99

 15.00 3.00 5 موجب

     0 محايد

 2.032 00. 00. 00. 0 سالب االختبار ككل

 

دالة عند 
مستكل 
9.95 

 كبير جدنا 9.99

 15.00 3.00 5 موجب

     0 محايد



 أشرف صالح د/
 الوظيفي لتنمية ميارات االستماع  لألطفال زارعي القوقعة                                                                    برنامج قائم عمى المدخل عبد العزيز أميند/ 
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( المحسػػػكبة تسػػػػاكل Z، كمػػػا أف قيمػػػػة )9.95الػػػة احصػػػائينا لصػػػػالح التطبيػػػؽ البعػػػدل عنػػػػد مسػػػتكل د
( المحسكبة الختبار ميارات االستماع Tأف قيمة ) كما 9.95( كىى دالة عند مستكل داللة 2.060)

كمسػتكل  5( كىػى تسػاكم  القيمػة الجدكليػة عنػد ف = 9.99تسػاكل ) (فيـ الكالـ المسػمكع )عمى بعد
، كمػا 9.95مما يدؿ عمى كجكد فرؽ دالة احصائينا لصالح التطبيؽ البعدل عند مستكل  9.95لة دال

( Tأف قيمػػػػػة )  9.95( كىػػػػػى دالػػػػػة عنػػػػػد مسػػػػػتكل داللػػػػػة 2.021( المحسػػػػػكبة تسػػػػػاكل )Zأف قيمػػػػػة )
( كىى تسػاكم  القيمػة 9.99تساكل )( التتابع السمعي )عمى بعدالمحسكبة الختبار ميارات االستماع 

ممػا يػدؿ عمػى كجػكد فػرؽ دالػة احصػائينا لصػالح التطبيػؽ  9.95كمستكل داللة  5كلية عند ف = الجد
( كىػػى دالػػة عنػػد مسػػتكل 2.021( المحسػػكبة تسػػاكل )Z، كمػػا أف قيمػػة )9.95البعػػدل عنػػد مسػػتكل 

 . 9.95داللة 

ي كيعنػػي ىػػذا قبػػكؿ الفػػرض األكؿ مػػف فػػركض البحػػث، كمػػا أنػػو يجيػػب جزئيػػان عػػف السػػؤاؿ الػػكارد فػػ -
مشػػكمة البحػػث كىػػكتا مػػا فاعميػػة البرنػػامج القػػائـ عمػػى المػػدخؿ الػػكظيفي فػػي تنميػػة ميػػارات االسػػتماع 

 ( سنكات؟ا.4-6لألطفاؿ زارعي القكقعة مف )

( كىك حجػـ 9.99كما يتاح أف قيمة حجـ الت ثير الختبار ميارات االستماع ككؿ )رث ر( بم ت ) -
تنميػػة ميػػارات فػػي نػػامج القػػائـ عمػػى المػػدخؿ الػػكظيفي عمػػى فاعميػػة البر  كىػػذا يؤكػػد ،تػػ ثير كبيػػر جػػدنا

طفػاؿ األاالستماع لعينة البحث كيشير ىذا إلى أنو حدث نمك كااح كداؿ في ميارات االستماع لدل 
 ، لعينة البحث.البرنامج القائـ عمى المدخؿ الكظيفي عينة البحث، بعد تدريس

فحححي  وعحححة عينحححة البححححثفحححال المجمويوضحححح الرسحححم البيحححانى التحححالى الفحححرق بحححين متوسحححط أداء أط -
 التطبيقين القبمي والبعدي الختبار ميارات االستماع: 
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متوسط  أداء أطفال المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي الختبار مهارات 

االستماع

متوسط أداء التطبيق القبلي 1.82.41.60.806.6

متوسط أداء التطبيق البعدي 4.27.89.84.23.229.2

االنتباه 

للصوت

التمييز 

السمعي 

التعرف 

واإلدراك 

فهم الكالم 

المسموع
االختبار ككلالتتابع السمعي

 
 :التحقق من صحة الفرض الثاني من فروض البحث .7

داللة إحصائية بيف متكسطي رتب درجات أطفاؿ  اتؽ ذك فر  كجدتال "  أنو ت عمىكالذل ينص 
 ا.ار ميارات االستماع في التطبيقيف البعدل كالتتبعى الختب عينة البحثالمجمكعة 

كلمتحقػػػػػؽ مػػػػػف صػػػػػحة ىػػػػػذا الفػػػػػرض تػػػػػـ اسػػػػػتخداـ األسػػػػػاليب اإلحصػػػػػائية الالبارامتريػػػػػة اختبػػػػػار 
( كمػدل داللتيمػا لمفػرؽ T،Z) ةلحسػاب قيمػ -نظرنا لص ر حجػـ العينػة  –( Wilcoxonكيمكككسكف )

ى الختبػػار فػػى التطبيقػػيف البعػػدل كالتتبعػػ عينػػة البحػػثالمجمكعػػة أطفػػاؿ بػػيف متكسػػطى رتػػب درجػػات 
 ت( التالى يكاح ذلؾ9كجدكؿ ) ميارات االستماع

" ومستوي داللتيما لمفرق بين متوسطى رتب درجات أطفال المجموعة T، Zقيمة " (9جدول )
 :الختبار ميارات االستماع فى التطبيقين البعدى والتتبعى عينة البحث

 
 
 
 



 أشرف صالح د/
 الوظيفي لتنمية ميارات االستماع  لألطفال زارعي القوقعة                                                                    برنامج قائم عمى المدخل عبد العزيز أميند/ 
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اتجاه  األبعاد
فروق 
 الرتب

عدد 
 األطفال
 ن

وع مجم متوسط الرتب 
 الرتب 

 قيمة
 T)) 

 المحسوبة

 قيمة
Z)) 

 المحسوبة

 مستوى
 الداللة 

 1.000 2.50 2.50 2.50 1 سالب االنتباه لمصوت

 

دالة غير 
 إحصائيا

 7.50 2.50 3 مكجب

     1 محايد

التمييز السمعي 
 لألصوات

 1.000 00. 00. 00. 0 سالب

 

دالة غير 
 إحصائيا

 1.00 1.00 1 مكجب

     4 ايدمح

التعرف واإلدراك 
 السمعي

 1.414 2.50 2.50 2.50 1 سالب

 

دالة غير 
 إحصائيا

 12.50 3.13 4 مكجب

     0 محايد

فيم الكالم 
 المسموع

دالة غير  00. 00. 00. 00. 0 سالب
 إحصائيا

 00. 00. 0 مكجب

     5 محايد

دالة غير  00. 00. 00. 00. 0 سالب التتابع السمعي
 إحصائيا

 00. 00. 0 مكجب

     5 محايد

 1.414 2.50 2.50 2.50 1 سالب االختبار ككل

 

دالة غير 
 إحصائيا

 12.50 3.13 4 مكجب

     0 محايد



 (                  (8818-2222،8021أكتىبر ،2،ج2،ع2ج )م ةلـــة علوم ذوي الاحتياجات اخلاصجم                    
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  9.96تساكل  9.95الجدكلية عند مستكل داللة   Zقيمة
 ( السابؽ ما يمىت7يتاح مف جدكؿ )

( Z( ، كمػػػػػا أف قيمػػػػػة )2.50سػػػػػكبة الختبػػػػػار ميػػػػػارات االسػػػػػتماع ككػػػػػؿ تسػػػػػاكل )( المحTأف قيمػػػػػة ) -
( المحسػكبة الختبػار ميػارات Tأف قيمػة )كمػا ا، ( كىػى غيػر دالػة إحصػائين 1.414المحسػكبة تسػاكل )

( المحسػػػػػكبة تسػػػػػاكل Z( ، كمػػػػػا أف قيمػػػػػة )2.50تسػػػػػاكل ) (االنتبػػػػػاه لمصػػػػػكت)عمػػػػػى بعػػػػػد االسػػػػػتماع 
 )عمػػى بعػػد ( المحسػػكبة الختبػػار ميػػارات االسػػتماعTأف قيمػػة ) ،اين ( كىػػى غيػػر دالػػة إحصػػائ1.000)

( كىى غير 1.000( المحسكبة تساكل )Z( ، كما أف قيمة )00.تساكل ) (التمييز السمعي لألصكات
التعػػػػرؼ كاإلدراؾ  )عمػػػػى بعػػػػد( المحسػػػػكبة الختبػػػػار ميػػػػارات االسػػػػتماع Tأف قيمػػػػة ) ،دالػػػػة إحصػػػػائيا

 ،( كىػى غيػر دالػة إحصػائيا1.414( المحسكبة تسػاكل )Zف قيمة )( ، كما أ2.50تساكل ) (السمعي
( ، 00.تسػاكل )  (فيػـ الكػالـ المسػمكع )عمػى بعػد( المحسكبة الختبار ميارات االستماع Tأف قيمة )

( المحسػكبة الختبػار Tأف قيمة )، ( كىى غير دالة إحصائيا00.( المحسكبة تساكل )Zكما أف قيمة )
( المحسػػػكبة تسػػػاكل Z( ، كمػػػا أف قيمػػػة )00.تسػػػاكل ) التتػػػابع السػػػمعى( )عمى بعػػػدميػػػارات االسػػػتماع

 كيعنى ىذا قبكؿ الفرض الثاني مف فركض البحث. .( كىى غير دالة إحصائيا00.)
فححي التطبيقححين  عينححة البحححثويوضححح الرسححم البيححانى التححالى الفححرق بححين متوسححط أطفححال المجموعححة  -

 البعدي والتتبعي الختبار ميارات االستماع: 
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متوسط أداء أطفال المجموعة التجريبية في التطبيقين البعدي والتتبعي الختبار مهارات 

االستماع

متوسط أداء التطبيق البعدي 4.27.89.84.23.229.2

متوسط أداء التطبيق التتبعي 4.68124.23.232.4

االنتباه 

للصوت

التمييز 

السمعي 

التعرف 

واإلدراك 

فهم الكالم 

المسموع
االختبار ككلالتتابع السمعي

 
 نتائج:المناقشة  .3

عينػػػة كجػػػكد فػػػرؽ داؿ إحصػػػائينا بػػػيف متكسػػػط رتػػػب درجػػػات أطفػػػاؿ المجمكعػػػة  لبحػػػثأكاػػػحت نتػػػائج ا
 ، كمػػػاميػػػارات االسػػػتماع لصػػػالح التطبيػػػؽ البعػػػدم فػػػي التطبيقػػػيف القبمػػػي كالبعػػػدم الختبػػػار البحػػػث

طفػػاؿ إلػػى عػػدـ كجػػكد فػػرؽ دالػػة إحصػػائينا بػػيف متكسػػط رتػػب درجػػات األالبحػػث  نتػػائج أكاػػحت 
، كتتفػؽ عمػى اختبػار ميػارات االسػتماع فػي القياسػيف البعػدل كالتتبعػى عينػة البحػثزارعى القكقعػة 

  ىذه النتائج مع دراسات كؿ مفت

( التي ىدفت إلػى تطػكير برنػامج تػدريبي لمميػارات السػمعية ، كأثبتػت فاعميتػو فػي 7994) الزيف دراسة
 ) (Dettman,et,2013سػػػة دتمػػػاف كآخػػػػركفكدرااكتسػػػاب الم ػػػة لػػػدل األطفػػػاؿ زارعػػػي القكقعة،

حيث أكدت نتائجيا عمى اركرة التركيز المستمر عمى المدخالت الشفكية/ السمعية لتحقيؽ نتائج 
( كالتػي أثبتػت فاعميػة البرنػامج 7995 حسػيف) ككػذلؾ دراسػة أفاؿ في نمك الم ة لزارعي القكقعة،

رعػػي القكقعػػة فػػي مرحمػػة الطفكلػػة المبكػػرة، أعدتػػو إلكسػػاب  الم ػػة لمتالميػػذ زا ذمالسػػمعي المفظػػي الػػ
( كالتػي ىػدفت لقيػاس دكر األلعػاب التربكيػة فػي إكسػاب أطفػاؿ الركاػة مػف 7996كدراسة مميكػة)

( سػػنكات ميػػارة االسػػتماع كتنميػػة ميػػارة التمييػػز السػػمعي ، كأظيػػرت النتػػائج فاعميػػة األلعػػاب 6-5)
 )ككذلؾ دراسػة العػزازم لدل أطفاؿ الركاة، التربكية في تنمية ميارات االستماع كالتمييز السمعي

فاعمية برنػامج تػدريبى لتنميػة ميػارات التكاصػؿ الم ػكل كأثػره فػى ( كالتي ىدفت لقياس مدل 7979
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خفض السمكؾ االنسحابى لدل األطفاؿ زارعى القكقعة، كالتي أظيرت نتائجيا فاعمية البرنػامج فػي 
 ,Chatterjee) رؾ دراسػػػة سػػػاترج كسػػػاركتحسػػػف الم ػػػة لػػػدل األطفػػػاؿ زارعػػػي القكقعػػػة ، ككػػػذل

Sarkar, 2019   طفػالن مػف زارعػي القكقعػة كالتػي أكػدت أىميػة العػالج  67( التػي أجريػت عمػى
 ,Davidson, et alالمفظي السمعي في تطكر الم ة لزارعي القكقعة، كدراسة دافيسكف كآخركف ) 

كػػػدت عمػػػػى أىميػػػة السػػػػمع أ ،كقػػػػد طفػػػالن مػػػػف زارعػػػي القكقعػػػة 997كالتػػػي أجريػػػت عمػػػػى  ) 2019
الصػػػكتي المبكػػػر عمػػػى إدراؾ الكػػػالـ كالم ػػػة لزارعػػػي القكقعػػػة، كفائدتػػػو فػػػي تطػػػكير ميػػػارات الم ػػػة، 

أىميػػة تنميػػة ميػػارات االسػػتماع  كالتػػي أكػػدت عمػػى (Bell, et al,2019كدراسػػة بػػؿ كآخػػركف ) 
بط بتنميػػػػة ىػػػػذه كالفيػػػـ كالتعػػػػرؼ عمػػػػى الكممػػػػات لألطفػػػاؿ زارعػػػػي القكقعػػػػة  ألف الفيػػػػـ القرائػػػي مػػػػرت

مػػف زارعػػي  47كالتػػي أجريػػت عمػػى (  Chu, et al, 2020)  آخػػركفالميػػارات، دراسػػة كػػكه ك 
أىميػػػة البػػػرامج السػػػمعية/ الشػػػفيية كالتػػػدخؿ المبكػػػر، فػػػي تنميػػػة الميػػػارات القكقعة،كقػػػد أكػػػدت عمػػػى 

ة لػو دكري في األنشػطة األسػري الم كية لألطفاؿ زارعي القكقعة،كما أكدت أف مشاركة زارعي القكقعة
كالتػي أجريػت ( Datta, et al,2020كااػح فػي تنميػة الميػارات الم كيػة، كدراسػة داتػا كآخػركف) 

أىميػة التػدخؿ المبكػر بعػد زراعػة طفالن مف زارعي القكقعة ، كجامت نتائجيا لتؤكػد عمػى  46عمى 
 (89) %كتسبالقكقعة لما لو دكر في تنمية االستماع كالم ة المنطكقة كاإلدراؾ كالتكاصؿ، حيث ا

األطفػػاؿ القػػدرة عمػػى ربػػط المعنػػى بالصػػكت ، كاكتسػػاب ميػػارات سػػمعية كل ػػة منطكقػػة نتيجػػة مػػف 
كىػذا يشػير إلػى أنػو حػدث نمػك كااػح كداؿ فػي ميػارات االسػتماع لػدل المجمكعػة  زراعة القكقعة،
كالبعدم  في التطبيقيف القبمي التي درست كحدات البرنامج، كأرجع الباحثاف ىذا الفرؽعينة البحث 

إلػػى مػػا تػػـ اسػػتخدامو مػػف مصػػادر تعمػػـ كأنشػػطة مصػػاحبة فػػي تػػدريس  الختبػػار ميػػارات االسػػتماع
كحدات البرنامج كطرؽ تدريس تعمؿ عمى تنمية ميارات االستماع مثؿ النمذجة كالتمثيؿ كالتدريس 

ناسػب الفردم كلعب األدكار، كما ربما قد يرجع ىػذا الفػرؽ إلػى اختيػار محتػكل كػؿ جمسػة بحيػث يت
مع ميكؿ كقدرات كاحتياجات األطفاؿ، كيرتبط ببئتيـ كحياتيـ، حيث تـ تدعيـ كتاب الطفؿ بصكر 

كربما يرجع الفرؽ إلى ما تـ استخدامو مف معززات ، مف بيئتيـ، مماساعد في جذب انتباه األطفاؿ
لثنػػػػام سػػػػكام ماديػػػػة مثؿ)الحمكيػػػػات كالبسػػػػككتات،كبعض األقػػػػالـ( أك معنكيػػػػة مثؿ)كممػػػػات الشػػػػكر كا

كماقػد يرجػع ىػذا الفػرؽ إلػى ، كالتصفيؽ كالمشاركة في التمثيػؿ كلعػب األدكار( لػدل جميػع األطفػاؿ
اسػػتخداـ الكسػػائؿ التكنكلكجيػػة الحديثػػة مثػػؿ اسػػتخداـ الكمبيػػكتر كجيػػاز العػػرض )داتاشػػك( كمقػػاطع 
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فيػػػديك تكاػػػح أصػػػكات الحيكانػػػات كالطيػػػكر كبعػػػض كسػػػائؿ المكاصػػػالت ، كػػػذلؾ نطػػػؽ الحػػػركؼ 
 كممات كمجمكعات الكممات كالجمؿ.كال

كقد أكاحت أياان نتػائج البحػث عػدـ كجػكد فػركؽ دالػة إحصػائيان بػيف متكسػطات رتػب درجػات أطفػاؿ 
كيمكػػف  المجمكعػػة عينػػة البحػػث فػػي القياسػػيف البعػػدم كالتتبعػػي عمػػى اختبػػار ميػػارات االسػػتماع ،

ل ميػػارات االسػػتماع التػػى قػػد حػػافظكا عمػػى مسػػتك  عينػػة البحػػثتفسػػير ذلػػؾ بػػ ف أطفػػاؿ المجمكعػػة 
تحسػػنت لػػدييـ نتيجػػة لمبرنػػػامج المسػػتخدـ القػػائـ عمػػػى المػػدخؿ الػػكظيفي ، كذلػػػؾ مػػف خػػالؿ تقػػػديـ 
محتكل كأنشطة كتدريبات ، كطرؽ تدريس سػاعدت فػي تنميػة ميػارات االسػتماع لألطفػاؿ، كمػا أف 

ا تػـ تعممػو ، كعػدـ تكظيؼ األطفاؿ لما تـ التدريب عميو في جمسات البرنامج ساعد عمى تثبيػت مػ
نسػػيانو كتكظيفػػو فػػي البيئػػة المحيطػػة بػػو، ممػػا سػػاعد األطفػػاؿ عمػػى االحتفػػاظ لفتػػرة طكيمػػة بمػػا تػػـ 
التدريب عميو، ككذلؾ إعطام الكاجب المنزلى لمتدريب عمػى الميػارات المتعممػة فػى المنػزؿ ألطفػاؿ 

تدريبيػػػة مػػػف مراحػػػؿ ، كمػػػا أف إجػػػرام تقػػػكيـ مرحمػػػى فػػػى نيايػػػة كػػػؿ مرحمػػػة عينػػػة البحػػػثالمجمكعػػػة 
التدريبات المتامنة فى البرنامج المستخدـ كاف لو أثر إيجابى فى تحسيف ميارات االستماع، كفى 

ية البرنامج المسػتخدـ فػى تنميػة اعماكم ما سبؽ نجد أف نتائج ىذا الفرض تؤكد عمى استمرارية ف
(، 7995مػػف حسػػيف ) ، كىػػذا يتفػػؽ مػػع دراسػػة كػػؿميػػارات االسػػتماع لػػدل األطفػػاؿ زارعػػى القكقعػػة

دراسػة (، ك 7979، كدراسػة العػزازم )(  Chatterjee, Sarkar, 2019) رسػاترج كسػارك كدراسػة
 .( Chu, et al, 2020)  آخركفككه ك 

 مناقشة عامة لمنتائج:

بنػػػامن عمػػػى نتػػػائج البحػػػث، اتاػػػحت أىميػػػة البرنػػػامج القػػػائـ عمػػػى المػػػدخؿ الػػػكظيفي ، كدكره فػػػي تنميػػػة 
طفػػػاؿ زارعػػػي القكقعػػػة، كػػػذلؾ اسػػػتمرار فاعميػػػة البرنػػػامج القػػػائـ عمػػػى المػػػدخؿ ميػػػارات االسػػػتماع لأل

الػػكظيفي الػػذم اسػػتند عميػػو الباحثػػاف فػػي دراسػػتيما باسػػتراتيجياتو المتنكعػػة، كأنشػػطتو المناسػػبة مػػع 
خصػػػائص النمػػػك لألطفػػػاؿ زارعػػػي القكقعػػػة، ذلػػػؾ جنبػػػان إلػػػى جنػػػب مػػػع مشػػػاركة األسػػػرة مػػػف خػػػالؿ 

ميػػـ فػػي أنشػػطة البرنػػامج، ذلػػؾ قػػد أدل فػػي نيايػػة األمػػر إلػػى تحقػػؽ صػػحة متابعتيػػا لمػػا يقػػدـ لطف
 فركض البحث.
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يرل الباحثاف أف ىذه النتائج التي أكاحت تحسف مستكل ميارات االستماع لدل عينة البحث ك       
بعد تطبيؽ البرنامج، ككذلؾ استمرار األثر اإليجابي لمبرنامج خالؿ فترة المتابعة، يمكف إرجاعيا  

 ى ما يميتإل
صكرة( تزيد مف الحكاس  -صكت -تنكع الكسائط التعميمية المستخدمة ما بيف ) نص .9

المستخدمة أثنام التعمـ، مما يجعؿ التعمـ أكثر قكة، كاستمرارية في حفظ المعمكمات لفترة أطكؿ، 
 كما أف ىذا التنكع يعمؿ عمى مراعاة الفركؽ الفردية بيف األطفاؿ زارعي القكقعة.

نشاط ت حيث يكرر األطفاؿ األنشطة عدة مرات مما يساىـ في تثبيت المعمكمات تكرار ال .7
 كالميارات.

  -التدريس الفردم -الحكار -كجكد العديد مف فنيات التدريس في البرنامج مثؿ) المناقشة .3
 النمذجة( مما ساىـ بشكؿ كبير في نمك ميارات االستماع لعينة البحث. -لعب األدكار -التمثيؿ

حتكل البرنامج بما يتالئـ مع فمسفة المدخؿ الكظيفي، حيث تـ االختيار كفؽ حاجات اختيار م .4
كاىتمامات األطفاؿ زارعي القكقعة، بحيث يتـ تكظيؼ ما يتعممو الطفؿ في بيئتو كالمكاقؼ 

 الحياتية التي تقابمو.
ية مشكقة تدريس أنشطة البرنامج باستخداـ المدخؿ الكظيفي ساعد عمى تكفر بيئة تعميمية كاقع .5

 كجذابة، تتناسب مع األطفاؿ زارعي القكقعة، كتمبي احتياجاتيـ التعميمية.
إقباؿ األطفاؿ عمى تمثيؿ بعض األدكار الكاردة في األنشطة، مع تكظيؼ ذلؾ لتمية ميارات  .6

 االستماع لدييـ.
 ة تعمميا.التعزيز المستمر، كالتشجيع الدائـ، كاف لو دكران في تعمـ ميارات االستماع كاستمراري .7
التقكيـ البنائي ، حيث كاف لو دكران في التعرؼ عمى األخطام أكالن ب كؿ كمعالجتيا، كتثبيت ما  .8

تـ تعممو، كتقديـ الت ذية الراجعة لكؿ طفؿ مما ساعد في الكقكؼ عمى نقاط القكة كالاعؼ، 
 كالتركيز عمى نقاط القكة، كمعالجة نقاط الاعؼ.

عطائيـ كاجبات منزلية  تكظيؼ األطفاؿ لما يتـ التدريب .9 عميو أثنام البرنامج، في حياتيـ ، كا 
ليتـ تدريبيـ عمييا مف قبؿ أسرىـ، مما ساىـ في تنمية الكعي لدل األبام كاألميات ب ىمية 
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االىتماـ بتنمية ميارات االستماع ، كحرصيـ كرغبتيـ في أف يتعمـ أبنامىـ بشكؿ أفاؿ ، مما 
 كاجبات معيـ لمت كد مف اكتسابيـ ليذه الميارات.حفزىـ الستمرار استخداـ أنشطة ك 

البيئة المعدة إعدادان جيدان مع تقميؿ المشتتات داخؿ محيط عممية التعمـ، مما ساىـ في تنمية  .99
 ميارات االستماع.
 توصيات البحث:

 في اكم نتائج البحث الحالي، تكجد مجمكعة مف التكصيات تتمثؿ فيما يميت         
ميـ بػػػرامج ريػػػاض األطفػػػاؿ، الكاػػػع فػػػي االعتبػػػار تنميػػػة ميػػػارات التكاصػػػؿ االىتمػػػاـ عنػػػد تصػػػ .9

 الم كم كالتي منيا ميارات االستماع، خاصة لذكم اإلعاقة السمعية كالتي منيا زارعي القكقعة.
التركيػػز عمػػى فمسػػفة المػػدخؿ الػػكظيفي فػػي تعمػػـ ميػػارات االسػػتماع، لمػػا لػػو مػػف أثػػر إيجػػابي فػػي  .7

 حياة المتعمـ.
ئيي المراكػػػز عمػػػى الميػػػارات الالزمػػػة لتنميػػػة ميػػػارات االسػػػتماع لألطفػػػاؿ زارعػػػي تػػػدريب أخصػػػا .3

 القكقعة.
االىتماـ بتدريب أسر األطفاؿ زارعي القكقعػة بطػرؽ تنميػة ميػارات االسػتماع ليػؤالم األطفػاؿ ،  .4

 كذلؾ لمدكر الفعاؿ لألسر في نجاح عممية الت ىيؿ كالتدريب الم كم.
 صؿ الم كم لزارعي القكقعة في مراحؿ عمرية مختمفة.االىتماـ بتنمية ميارات التكا .5
اػػركرة إشػػراؾ األسػػرة فػػي عمميػػة تعمػػـ األطفػػاؿ زارعػػي القكقعػػة، لمػػا ليػػا مػػف دكر رئيسػػي غػػي  .6

 تحقيؽ فاعمية التعمـ.
الت كيد عمى أىمية التدخؿ المبكر في تنميػة ميػارات االسػتماع لألطفػاؿ زارعػي القكقعػة، لمػا لػو  .7

 ك ميارات التكاصؿ ادخرل، كاندماجو في المجتمع.مف أثر إيجابي عمى نم
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 البحوث المقترحة:
 في اكم نتائج البحث الحالي، يمكف اقتراح البحكث التاليةت         
برنػػامج قػػائـ عمػػى المػػدخؿ الػػكظيفي لتنميػػة ميػػارات القػػرامة كالكتابػػة لزارعػػي القكقعػػة فػػي مرحمػػة  .9

 الطفكلة المبكرة.
 ؿ القصصي لتنمية الم ة التعبيرية لزارعي القكقعة بالمرحمة االبتدائية.برنامج قائـ عمى المدخ .7
لمتالميػذ زارعػي القكقعػة  ميػارات التكاصػؿ الم ػكمبرنامج تدريبي قائـ عمى أسمكب الدمج لتنميػة  .3

 .بتدائيةبالمرحمة اال
 .برنامج قائـ عمى تنكيع التدريس لتنمية ميارات التكاصؿ الم كم لألطفاؿ زارعي القكقعة .4
برنػػػامج تػػػدريبي مقتػػػرح لتنميػػػة الكفايػػػات المينيػػػة كالشخصػػػية الالزمػػػة لمعممػػػات األطفػػػاؿ زارعػػػي  .5

 القكقعة في رياض األطفاؿ.
برنػػامج قػػائـ عمػػى المػػدخؿ الػػكظيفي لتنميػػة ميػػارات الم ػػة االسػػتقبالية كالتعبريػػة لألطفػػاؿ زارعػػي  .6

 القكقعة.
قكقعػػػة لتنميػػػة ميػػػارات االسػػػتماع لػػػدم فاعميػػػة برنػػػامج تػػػدريبي ألبػػػام كأميػػػات األطفػػػاؿ زارعػػػي ال .7

 أبنائيـ.
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 المراجع العربية

 . القاىرة تعالـ الكتب.  معجـ مصطمحات كمفاىيـ التعميـ كالتعمـ(. 7999إبراىيـ، مجدم عزيز.) 
أثػػػر طريقػػػة كتابػػػة ل ػػػة االشػػػارة عمػػػى التحصػػػيؿ االكػػػاديمي .(7997).سػػػماعيؿ إمحمػػػد أبػػػك شػػػعيرة،  

 ،رسػػالة دكتػػكراه .ة عنػد الطمبػػة الصػػـ فػي مدرسػػة األمػػؿ لمصػـ فػػي مدينػػة عمػافكالمفػردات الم كيػػ
 ردنية. الجامعة األ ،كمية الدراسات العميا

( . الػػتعمـ القػػائـ عمػى أبعػػاد المػدخؿ الػػكظيفيى فػػي 7996أحمػد، أحمػػد زارع ؛الحنػاف، طػػاىر محمػكد .)
زمػػػات كالػػػكعي بػػػاألمف القػػػكمي تػػػدريس الدراسػػػات االجتماعيػػػة كأثػػػره عمػػػى تنميػػػة ميػػػارات أدارة األ

، 97، المجمػد مجمػة العمػـك التربكيػة كاإلنسػانيةالشػامؿ لػدم طػالب شػعبة الدراسػات االجتماعيػة. 
 .  7العدد

الم ػػػكما. فػػػي تنميػػػة ميػػػارات  -الػػػكظيفي –(. أثػػػر المػػػدخؿا الفكػػػرم 7998أحمػػػد، كائػػػؿ جمعػػػة أحمػػػد.)
دم. رسػالة دكتػػكراة غيػر منشػكرة، كميػػة التكاصػؿ بالم ػة العربيػػة لػدل تالميػذ الصػػؼ األكؿ اإلعػدا

 التربية، جامعة حمكاف.
(. دراسػػػة تقكيميػػػة لمحتػػػكم كتػػػاب القػػػرامة لطػػػالب الصػػػؼ الثالػػػث مػػػف 7994األحػػػكؿ، أحمػػػد سػػػعيد.)

المجمة  المرحمة المتكسطة في اكم المدخؿ الكظيفي في تعميـ الم ة العربية ) القرامة الكظيفية(.
 .979 -957، نكفمبر، 99، العدد3مجمد ،الالتربكية الدكلية المتخصصة

(. برنػػامج تػػدريبى لتحسػػيف بعػػض الميػػارات  7995إسػػماعيؿ، عبػػدالكىاب عبػػدالعزيز عبػػدالكىاب. )  
رسػػػالة دكتػػػكراه، كميػػػة األداب، جامعػػػة  .المعرفيػػػة لػػػدل األطفػػػاؿ اػػػعاؼ السػػػمع كزارعػػػى القكقعػػػة

 المنكفية .
، قسػػـ األنػػؼ تخاطػػب. كحػػدة أمػػراض التخاطػػبعمػػـ أمػػراض ال(. 7997بسػػيكني، سػػامية محمػػكد .)  

 كاألذف كالحنجرة، كمية الطب ،جامعة عيف شمس. 
؟ مجمػة العمػـك األساسػية ، جامعػة محمػد  ل ػة كظيفيػة أـ تعمػيـ كظيفػي( . 7997بكشحداف، شػريؼ .)

 .935-944، أكتكبر، 3خايرة بسكرة،العدد
قعػػػػة فػػػػي مصػػػػر كالشػػػػرؽ األكسػػػػط كشػػػػماؿ المػػػػؤتمر الػػػػدكلي األكؿ لزراعػػػػة القك جريػػػػدة اليػػػػـك السػػػػابع .

 ،القاىرة.5/7/7996(. 7996إفريقيا)
.  الكتابػة الكظيفيػػة فػػي الم ػة العربيػػة بػيف النظريػػة كالتطبيػػؽ(. 7998الجعػافرة، عبػػد السػالـ يكسػػؼ.)  

 مكتبة المجتمع العربي لمنشر كالتكزيع.
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.األردف 9.  طة كالممارسػػػةأصػػػكؿ تػػػدريس الم ػػػة العربيػػػة بػػػيف النظريػػػ(. 7999حسػػػاف، عبػػػد الفتػػػاح .) 
 تدار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع. 

(. إعداد منيج فػي الم ػة العربيػة لممعػاقيف سػمعيا بمػدارس األمػؿ فػي اػكم 9999حسانيف، ابتياج .) 
 . كمية التربية ، جامعة سكىاج.رسالة دكتكراه غير منشكرةطبيعتيـ كحاجاتيـ. 

. مجمػػػػة جامعػػػػة كركػػػػكؾ سػػػػتماع ككيفيػػػػة التػػػػدريب عمييػػػػاميػػػػارات اال(. 7999حسػػػػف، سػػػػعد عمػػػػكاف. ) 
  .9.العدد6لمدراسات االنسانية . المجمد 

. تعمػيـ الم ػة العربيػػة ل يػر النػػاطقيف بيػا فػي اػػكم المنػاىج الحديثػػة(. 7999حسػف، مختػار الطػػاىر. )
 . القاىرةت الدار العالمية لمنشر كالتكزيع.9ط

ج تدريبي سمعي لفظي في اكتساب المغة لدى األطفال فاعمية برنام(. 7995حسيف، إيماف خيرك .) 
 ، كمية التربية، جامعة دمشؽ.رسالة ماجستير زارعي الحمزون في مرحمة الطفولة المبكرة.

(. تصػػميـ برنػػامج قػػائـ عمػػى المػػدخؿ الػػكظيفي لتنميػػة سػػمككيات األمػػاف 7999حميػػدة، السػػيد فتػػكح .) 
زمػػة ألطفػػاؿ مػػدارس التربيػػة الفكريػػة. كميػػة التربيػػة، كالسػػالمة فػػي) المنػػزؿ/ المدرسػػة/ الطريػػؽ( األ

 .949 -83،  67، يكنيو، مجمدالمجمة التربكيةجامعة سكىاج، 
(.فاعمية استخداـ المدخؿ الكظيفي في تنمية ميارات التحدث الكظيفيػة 7998رشكاف، أحمد محمد. )  

منػػاىج كالتػػدريس، الجمعيػػة لػػدل متعممػػي الم ػػة العربيػػة النػػاطقيف بالم ػػة األسػػبانية. دراسػػات فػػي ال
 ، ديسمبر.949المصرية لممناىج كطرؽ التدريس ، العدد

(. تطػػكير برنػػامج تػػدريبي لمميػػارات السػػمعية كاختبػػار فاعميتػػو فػػي عمميػػة 7994الػػزيف، خكلػػة محمػػد.) 
اكتسػػػاب الم ػػػة لػػػدل فئػػػة اإلعاقػػػة السػػػمعية الشػػػديدة كحػػػاالت زراعػػػة القكقعػػػة فػػػي األردف. رسػػػالة 

 جامعة عماف العربية.منشكرة، دكتكراة غير 
(. أثر برنامج تعميمػي قػائـ عمػى المػدخؿ الػكظيفي فػي تحسػيف 7997السميتي، فراس؛المقدادم،فؤاد. ) 

مجمػػة جامعػػة النجػػاح ميػػارات القػػرامة الناقػػدة لػػدل طػػالب الصػػؼ التاسػػع األساسػػي فػػي األردف. 
 .9979 -7996،  76، المجمد 9،  العدد  لألبحاث )العمـك اإلنسانية(

، فػػػي، شػػػحاتو ،  المػػػدخؿ الػػػكظيفي )الفصػػػؿ الثػػػاني عشػػػر(( .7995السػػػماف، مػػػركاف أحمػػػد محمػػػد .) 
 -737.)ص ص .  اسػػػتراتيجيات حديثػػػة فػػػي تعمػػػيـ الم ػػػة العربيػػػة كتعمميػػػاحسػػػف . )محػػػرر( ، 

 ( . القاىرة ت الدار المصرية المبنانية .748
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 ي تػدريس الم ػة العربيػة كالتربيػة اإلسػالميةمػداخؿ كاتجاىػات حديثػة فػ(. 7999السيد، فايزة عكض .) 
 .القاىرة ت دار الجزيرة لمطباعة كالنشر. 

فعالية بعحض األنشحطة المغويحة فحي تنميحة ميحارات االسحتماع ( 7993سيؼ النصر، أسمام محمػد.)  
. كميػػة التربيػػة. رسػػالة ماجسػػتيرفححي المغححة اإلنجميزيححة لححدى تالميححذ الصححف الخححامس االبتححدائي. 

 اف.جامعة حمك 
 (. تعميـ الم ة العربية بيف النظرية كالتطبيؽ. القاىرةت الدار المصرية المبنانية.9993شحاتة، حسف.) 

(. المرجػػػع فػػػي تعمػػػيـ الم ػػػة العربيػػػة لألجانػػػب )مػػػف النظريػػػة إلػػػى 7993الشػػػيف، فتحػػػى عمػػػى يػػػكنس )
 . القاىرة ت مكتبة كىبة. التطبيؽ(

 باسحتخدام الروضحة لطفحل االستماع ميارات بعض ميةلتن برنامج.(7994)شػكقى. دينا عبد الرحمف، 
 .القاىرة ،جامعة األطفاؿ رياض كمية ،منشكرة غير ماجستير رسالة. القصص

(.فاعمية برنامج مقترح في تنمية ميارات القػرامة الكظيفيػة لػدل طػالب 7999عبد العظيـ، ريـ أحمد.) 
 .996. القاىرة ، عددمجمة القرامة كالمعرفةاإلعالـ . 

(. برنػػػامج مقتػػػرح قػػػائـ عمػػػى القصػػػص اإللكتركنيػػػة 7993بػػػد القػػػادر، محمػػػكد ىػػػالؿ عبػػػد الباسػػػط .)ع 
لتنميػػػة ميػػػارات االسػػػتماع النشػػػط كأثػػػره فػػػي الدافعيػػػة لمتعمػػػيـ لػػػدل التالميػػػذ منخفاػػػي التحصػػػيؿ 

. الجػػػزم الثػػػاني، 49. العػػػدد مجمػػػة دراسػػػات عربيػػػة فػػػي التربيػػػة كعمػػػـ الػػػنفسبالمرحمػػػة االبتدائيػػػة. 
 .93 -56ر، سبتمب

 -األسػػػػػاليب -تعمػػػػػيـ الم ػػػػة العربيػػػػػة لمنػػػػاطيقيف ب يرىػػػػػا ) الطػػػػرؽ(. 7998عبػػػػد ا ، عمػػػػػر الصػػػػديؽ.)
 . القاىرةت الدار العالمية لمنشر كالتكزيع. 9.طالكسائؿ(
 . الككيت تمؤسسة دار العمـك لمطباعة كالنشر. نحك الم ة العربية كظيفيان ( . 7999عبده، داكد.)

فعالية برنامج تدريبى لتنمية ميارات التكاصؿ الم كل كأثره فػى (. 7979عبد الرحيـ.)العزازم، أبكبكر  
مجمػػػة كميػػػة عمػػػـك ذكم االحتياجػػػات . السػػػمكؾ االنسػػػحابى لػػػدل األطفػػػاؿ زارعػػػى القكقعػػػة خفػػػض

 595-547( ت9)7الخاصة،  
 . . عماف ت دار المناىج ميارات االتصاؿ الم كم كتعميميا( . 7998عطية، محسف عمى. ) 
(. فاعميػة برنػامج قػائـ عمػى المػدخؿ الػكظيفي كمعػايير الجػكدة فػي 7993عمػي، أبػك الػدىب البػدرم. ) 

، جامعػػة مجمػػة كميػػة التربيػػةتنميػػة ميػػارات االسػػتماع لػػدل متعممػػي الم ػػة العربيػػة النػػاطقيف بيػػا. 
 .99-76، الجزم الرابع ، أكتكبر،ص ص 4،مجمد 955األزىر، عدد

 .37التطكير التربكم، سمطنة عماف، ع يـ الم ة ألىداؼ كظيفية، مجمةتعم( . 7999.)عمار، ساـ 
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 . مكة المكرمة ت جامعة أـ القرل .  مداخؿ تعميـ الم ة العربية(. 7999عكض،أحمد عبده .) 
(. فاعمية برنػامج تػدريس معػد كفػؽ الطريقػة الكظيفيػة فػي تػدريس األدب 7998العيسى، كفام أحمد .) 

لػػدل طػػالب الصػػؼ الثػػامف األساسػػي فػػي مػػدارس محافظػػة دمشػػؽ.  كالنصػػكص دراسػػة تجريبيػػة
 ، كمية التربية ، جامعة دمشؽ . رسالة دكتكراه

عمػـ ( . 7994الفقي، إسماعيؿ محمد ،منصكر، عبدالمجيد سػيد ، التػكيجرم، محمػد عبػد المحسػف. ) 
 . الرياض ت مكتبة العبيكاف   .9. ط النفس التربكم
لمشكالت النفسية واالجتماعية لموالحدين وعالقتيحا بالحصحيمة المغويحة (. ا7994فكرم، مايسة فايز. )

، معيػػد الدراسػػات العميػػا لمطفكلػػة، جامعػػة ماجسػػتير غيػػر منشػػكرةرسػػالة ألطفححال زارعححي القوعححة. 
 عيف شمس.  

فاعمية برنامج في ضحوء المحدخل الحوظيفي لعحالج األخطحاء (. 7998الفالح، ابتساـ عمي عبػدا  .)  
، كمية التربية، جامعة القصػيـ رسالة ماجستير ائعة لدى طالبات قسم المغة العربية.النحوية الش

 ، المممكة العربية السعكدية.
 األصػـ. مجمػة الطفػؿ عنػد الشػفكية الم ػة ميػارة تنميػة فػى القػكقعى الػزرع أىميػة .(7994)سػمير. فنػي،

 .738-799 ،97 العدد .كالتربكية النفسية الممارسات تطكير مختبر كتربكية، نفسية دراسات
(. فعاليػة برنػامج تخػاطبى لتنميػة التكاصػؿ المفظػى كأثػره عمػى  7999فكدة، ريـ عبدالكىاب حسػف. )  

رسػػالة دكتػػكراه، كميػػة التربيػػة، . بعػػض الميػػارات االجتماعيػػة لػػدل أطفػػاؿ حػػديثى زراعػػة القكقعػػة
 جامعة المنصكرة .

ة الكظيفيػػػة فػػػي كتػػػب الم ػػػة العربيػػػة) ميػػػارات (. تطبيقػػػات الم ػػػ7999الفيػػػكمي، خميػػػؿ عبػػػد الػػػرحمف.) 
 ، الجزم الثاني، مارس.98، العددالمجمة التربكيةاالتصاؿ لممرحمة العميا في األردف. 

 .الكتب القاىرةتعالـ كأسرىـ. الخاصة االحتياجات ذكل .إرشاد(7994). أميف المطمب القريطي،عبد 
عجػػػـ المصػػػطمحات التربكيػػػة المعرفيػػػة فػػػي م( . 9999المقػػػاني ،أحمػػػد حسػػػيف ؛ الجمػػػؿ،عمي أحمػػػد ) 

 . القاىرة . عالـ الكتب لمنشر كالتكزيع .7.ط المناىج كطرؽ التدريس
أثححر اسححتخدام الطرائححف المغويححة فححي تنميححة ميححارات االسححتماع لححدى (. 7995محمػػد، عػػزة صػػالح.)  

 . كمية التربية. جامعة المنيا.رسالة ماجستير تالميذ الصف الرابع االبتدائي.
 -.جامعػػػة أفريقيػػػا العالميػػػةميػػػارات االستماع،تدريسػػػيا كتقكيميػػػا(. 7996حمػػػد،جماؿ حسػػػيف جػػػابر.)م 

 .79معيد الم ة العربية. عدد
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(. فعاليػػة برنػػامج تنشػػيطي لمككنػػات الػػذاكرة العاممػػة لتنميػػة  7999محمػػكد، سػػالي مجػػدم عبػػدا  . ) 
لػػػػدم األطفػػػػاؿ زارعػػػػي القكقعػػػػة ميػػػػارات المعالجػػػػة السػػػػمعية كأثػػػػره فػػػػي اكتسػػػػاب الم ػػػػة التعبيريػػػػة 

 جامعة المنصكرة . ،كمية التربية .رسالة دكتكراة،االلكتركنية
(. برنامج مقترح في تعميـ الكتابة األكاديمية قائـ عمى المػدخؿ 7999محمكد، محمد فاركؽ حمدم.)  

راسػػات الػكظيفي لتنميػػة الػػكعي الم ػػكم الناقػػد لػػدل طػػالب الماجسػػتير كالػػدكتكراة بكميػػات التربيػػة. د
 .949 -978، 995،يناير،العددرابطة التربكييف العربعربية في التربية كعمـ النفس، 

 (. تدريس فنكف الم ة العربية. األردف.عمافت دار الفكر العربي.7999مدككر، عمي أحمد.)
( لتنميػػة ميػػارات التمييػػز SQ3R(. برنػػامج قػػائـ عمػػى اسػػتراتيجية ) 7999مصػػطفى، سػػارة أحمػػد. ) 

 -الجػػزم الثػػاني -العػػدد األربعػػكف،مجمػػة الطفكلػػة كالتربية .دل األطفػػاؿ زارعػػي القكقعػػةالسػػمعي لػػ
 .جامعة األسكندرية السنة الحادية عشر، أكتكبر،

نمػػػك المفػػػاىيـ كالميػػػارات الم كيػػػة لػػػدل  .(7999). عمي عبػػػد ا مسػػػافر، ؛عبػػػد الفتػػػاح رجػػػبمطػػػر،  
 دار النشر الدكلي.ت الرياض .األطفاؿ
(. دكر األلعػػاب التربكيػػة فػػي اكتسػػاب ميػػارة االسػػتماع كتنميػػة ميػػارة التمييػػز 7996.)مميكػػة، شػػعباني

عػػػالـ التربيػػػة، المؤسسػػػة العربيػػػة لالستشػػػارات ( سػػػنكات. 5-6السػػػمعي لطفػػػؿ السػػػنة التحاػػػيرية)
 .9-39، 97، المجمد 53، العدد العممية كتنمية المكارد البشرية

 . عمافت دار الكفام.9تشخيصو.ط (. الاعؼ في الم ة،7996نايؿ، أحمد جمعة.) 
 .عمافت دار الفرقاف لمنشر كالتكزيع .4(. عمـ النفس التربكم.ط7998نشكاتي، عبد المجيد .) 

(.ميارات الحكار بػيف التحػدث كاإلنصات.مصػر. القػاىرةت الييئػة المصػرية العامػة 7999ىيكؿ، محمد)
 لمكتاب.

فػي تػدريس االسػتماع قػائـ عمػى المػدخؿ الػكظيفي ( . برنامج مقتػرح 7995ياسيف، نادية أبك الحسف.) 
  رسػالة ماجسػتير، كأثره فػي تنميػة بعػض الميػارات الم كيػة لػدل تالميػذ الصػؼ الثػاني اإلعػدادم.

 كمية التربية ، جامعة المنيا.
 المسػػيرة دارت عمػػاف. الخاصػػة الحاجػػات ذكم لألفػػراد التربكيػػة البػػرامج(. 7999) أحمػػد. خكلػػة يحيػػى،

 .يعكالتكز  لمنشر
. القػاىرةت مطبعػة استراتيجيات تعميـ الم ة العربيػة فػي المرحمػة الثانكيػة(. 7999يكنس، فتحي عمي. ) 
 .الكتاب الحديث
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