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 : اٌجحج ِغتخٍض
البحث الحالي إلى التعخف على مجى فاعلية بخنامج تجريبي ىجف 

لسعلسات التخبية الفكخية في تشسية ميارتيغ للتعامل مع اضصخابات التػاصل 
( معلسات تخبية فكخية تع 01لجى تلسيحاتيغ، تكػنت عيشة البحث مغ )

تقديسيغ إلى مجسػعتيغ متكافئتيغ مجسػعة تجخيبية وأخخى ضابصة وكل 
وتع إعجاد مقياس ميارات التعامل مع  معلسات، (5ىا)عجد مجسػعة

تشسية ميارات التعامل مع لاضصخابات التػاصل والبخنامج التجريبي 
البحث  اد الباحثة( والختبار صحة فخضياتاضصخابات التػاصل )مغ إعج

للسجسػعات السدتقلة واختبار ويتشي  –مان استخجمت الباحثة اختبار
وجػد فخق  تبصة.وأسفخت نتائج البحث عغويلكػكدػن للسجسػعات السخ 

بيغ متػسصي رتب درجات السجسػعتيغ  1010عشج مدتػى  ا  دال إحرائي
التجخيبية والزابصة على مقياس ميارات التعامل مع اضصخابات التػاصل 

 ا  د فخق دال إحرائي، ووجػ بخنامج لرالح السجسػعة التجخيبيةبعج تصبيق ال
درجات السجسػعة التجخيبية في بيغ متػسصي رتب 1015عشج مدتػى 

بات القياسيغ القبلي والبعجي على مقياس ميارات التعامل مع اضصخا
عشج مدتػى  ا  إحرائي، ووجػد فخق دال التػاصل لرالح القياس البعجي

 بيغ متػسصي رتب درجات السجسػعة التجخيبية في القياسيغ البعجى1015
ابات التػاصل لرالح التتبعي على مقياس ميارات التعامل مع اضصخ  و

في  فعاليتوالقياس التتبعي مسا يػضح امتجاد تأثيخ البخنامج التجريبي و 
تشسية ميارات معلسات التخبية الفكخية للتعامل مع اضصخابات التػاصل 
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بزخورة التجريب السدتسخ لسعلسي التخبية الفكخية أثشاء  الباحثة توأوص
سعارف والسيارات السختبصة الخجمة بسا يتشاسب مع التصػر الدخيع في ال

 بسجال اضصخابات التػاصل.
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 ِمذِخ:
يعتبرررخ معلرررع التخبيرررة الخاصرررة جرررػىخ العسليرررة التخبػيرررة والتعليسيرررة لرررحوي 

فقرررج اتفرررق العجيرررج مرررغ البررراحثيغ علرررى أن اإلعرررجاد  ،االحتياجرررات الخاصرررة
والتجريب الجيرج ىرػ الدربيل إلبدرام السعلرع السيرارات اللزمرة للقيرام بسيرام 

والتي تتبلررػر فرري تحقيررق ،تحقيررق األىررجاف التخبػيررة السشذررػدةوليات ومدرر  
 الشسػ الذامل الستكامل لحوي االحتياجات الخاصة . 

وتخى الباحثة أن معلسات التخبية الفكخية ىغ السخترات بأمخ التلسيحات 
التي ،وبشاء عليو  فإن قجرتيغ على ابتدام التجريبات ،السعاقات عقليا  

تحتاج إلى ،عس اضصخابات التػاصل لجى تلسيحاتيغتداىع في تعجيل ب
وميارات ،يستلكغ مغ خللو معخفتيغ باضصخابات التػاصل ا  إعجادىغ إعجاد

وميارات التجريب للتخفيف مغ ىحه ،التقييع والتذخيز لتلظ االضصخابات
بسا ،باإلضافة إلى السيارات الستعلقة بفشيات وشخق علجيا ،االضصخابات

عامليغ وتفاعليغ مع التلسيحات السعاقات ي ثخ على شخيقة ت
 .السزصخبات تػاصليا  داخل الرف الجراسي ،عقليا  

فإعجاد معلسة التخبية الفكخية وتجريبيا للتعامل مع اضصخابات التػاصل لجى 
التلسيحات السعاقات عقليا  القابلت للتعلع ىجفا  ميسا  لتصػيخ األداء التعليسي  

 .اجات الخاصة وتحقيق أىجاف التخبية الخاصة وي االحتيذلتلظ الفئة مغ 
تفيع السعلع الضصخابات  أن(Geetha, et al, 2012,69) حكختو 

يجابيا  في إحجاث تغييخ في شخرية إيشعكذ  ،ومعخفتو بيا،التػاصل
ب ما يعانيو مغ بدب،ومداعجتو في تحليل الرعػبات التي يػاجييا،التلسيح
 .لالتػاصات اضصخاب
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بخامج التجريب أثشاء إلى أن  (201-3102،218، ضي) فػقية راتذيخو 
لتشسية وتصػيخ ميارات ،أحج أىع الػسائل التي يسكغ اللجػء إلييا،الخجمة

لى ابتدام ميارات ومعلػمات السعلع ورفع كفاءتو ومداعجتو ع
فيي ال تدال عشرخا  ميسا  في إعجاد ،وذلظ بيجف تحديغ أدائو،ججيجة

ولقج أدرك  ،شفال السعاقيغ بذكل خاصالسعلسيغ بذكل عام ومعلسي األ
تلعبو بخامج التجريب أثشاء  الجور الحيلعجيج مغ دول العالع أىسية ا

فجعلتو  ،في تحديغ الخجمات التخبػية السقجمة لؤلشفال السعاقيغ،الخجمة
عشرخا  أساسيا  في إعجاد وتجريب السعلسيغ في ميجان التخبية 

التجريب أثشاء الخجمة لسعلسي التخبية  ولحلظ تدايج االىتسام ببخامج،الخاصة
تعجد اإلعاقات التي  :وذلظ نتيجة لعػامل مختلفة مشيا ،الخاصة م خخا  

وتشػع األدوار ،أصبح السعلسػن يججون أنفديع مخغسيغ على التعامل معيا
والتغيخات السدتسخة التي تصخأ  ،والػضائف التي بات على السعلسيغ القيام بيا

 .الخاصةعلى مجال التخبية 
في التعامل مع ،التخبية الفكخية مغ معػقات عجيجة ةمعلس تػاجيوونطخا  لسا 

تحج مغ مدتػى الخجمات التخبػية ،اضصخابات التػاصل لجى السعاقيغ عقليا  
في حاجة إلى أن  يا، فإنالسعاقات عقليا   للتلسيحات قجمياتوالتعليسية التي 

ومغ ىحه الكفايات  ،لتػاصلتستع بكفايات وميارات في مجال اضصخابات ات
واإلعجاد التجريبي في تقييع ،والسيارات اإلعجاد الشطخي في ىحا السجال

وتذخيز تلظ االضصخابات وعلجيا لجى ىحه الفئة مغ ذوي االحتياجات 
 الخاصة.
( إلى أىسية وضخورة احتياج معلسي Lynn,etal,2004 كج )تحيث 

ل بفاعلية مع اضصخابات اللغة التخبية الخاصة إلى بخامج تجريبية للتعام
حيث يتع إبدام معلسي التخبية الخاصة ميارات القجرة على  ،والتػاصل
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تقييع اضصخابات اللغة والشصق والرػت والصلقة الكلمية لجى الصلم 
ومغ خلل  ،باستخجام السقاييذ الخسسية لقياس اللغة والتػاصل ،السعاقيغ

وتجريبيع  ،الخسسي يع غيخس والتقػ السقابلت والسلحطات كأساليب للقيا
باإلضافة إلى تجريبيع  ،على تذخيز األشفال السزصخبيغ لغػيا  وتػاصليا  

والتخبػية الفخدية لحوي اإلعاقة على إعجاد وبشاء وتشفيح البخامج التعليسية 
ولتحقيق أقرى قجر مغ التقجم  ،عام وذلظ لتلبية احتياجاتيع،بذكل

  األباديسي واالجتساعي ليع.
( على أىسية حزػر Irina &Nordira,2016أبجت دراسة ) بسا

 ،السعلسيغ الجورات التجريبية واإلرشادية في مجال اضصخابات الشصق والكلم
الستخجام التقشيات السختلفة السداعجة  ،بيجف إبدابيع السيارات اللزمة
ع لتحديغ التػاصل بيشيع وبيغ تلميحى ،في علج اضصخابات الشصق والكلم

 بالسجارس.
وتخى الباحثة أنو نطخا  للتػسع اليائل في افتتاح البخامج السلحقة في 
 ،السجارس العادية في كافة مجن ومحافطات السسلكة العخبية الدعػدية

جاء ىحا البحث في  ،وأىسية البخامج التجريبية للسعلسيغ على رأس العسل
سات التخبية الفكخية في محاولة لتحجيج أىع السيارات اللزم تػافخىا لجي معل

خاصة التي وذلظ للتعامل مع تلظ االضصخابات  ،مجال اضصخابات التػاصل
 السعاقات عقليا  )القابلت للتعلع(. تلسيحاتيغتتدع بيا 
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 ِشىٍخ اٌجحج : 
مجال اضصخابات التػاصل مغ السجاالت الشاشئة والحجيثة وخاصة في  يعتبخ

واضحا  في خجمات اضصخابات التػاصل عالسشا العخبي، كسا أن ىشاك نقرا  
كسا ىػ الذأن في باقي  ،في السيجان التخبػي في السسلكة العخبية الدعػدية

وذلظ ألسبام مختلفة مغ أىسيا نقز الخبخات والسعلػمات  ،الجول العخبية
 .(069، 3102)م يج عبج اليادي ،في ىحا السجال

بية الفكخية برفة ومعلسي التخ  ،وىحا يتصلب مغ السعلسيغ برفة عامة
فيسا يخز ما يعانػنو مغ اضصخابات  ،االىتسام بالسعاقيغ عقليا   ،خاصة

بسا يتشاسب مع  ،في ىحا السجال ،وتقجيع الخجمات السدانجة ليع ،التػاصل
حتى يتحقق اليجف  ،السشػط بتقجيع تلظ الخجمات ،دورىع ضسغ فخيق العسل

 ة ليع .السشذػد مغ البخامج التعليسية الخاصة السقجم
عسلية التػاصل تبجو قاصخة  أن (61 ،3112 الػابلي، ) عبج هللاحيث يحكخ

قرػر العسليات العقلية نتيجة ل ،  لجى أفخاد فئة السعاقيغ عقليا
وىحا فعل  ما يبجيو السعلسػن الخسسيػن والصلم الستجربػن في ،والسعخفية

ػاصل مع الكثيخ مغ شكػى تجاه صعػبة التعامل والت ،مجال اإلعاقة العقلية
 بدبب ضعف قجرتيع على الكلم أو ،السعاقيغ عقليا   التلميح مغ حاالت

مسا يتختب على ذلظ العجيج مغ  خ،انعجاميا تساما  لجى البعس اآلخ
والسعشية  ،السذكلت التي ربسا تسذ العسلية التعليسية بأىجافيا السختلفة

 ختلفة.مباشخة بإعجاد الفخد للحياة العامة في صػرىا الس
الخاصة  سغ خلل خبخة الباحثة كػنيا عزػ ىيئة تجريذ بقدع التخبيةف

وخبختيا ،جامعة جازان بالسسلكة العخبية الدعػدية بالكلية الجامعية بربيا
 ،السيجانية ببخامج التخبية الفكخية الخاصة والسلحقة بسجارس التعليع العام
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ار اإلعاقة العقلية حيث تذخف ميجانيا  على شالبات السدتػى الثامغ مد
فقج الحطت أن ىشاك شكاوي مغ معلسات التخبية  ،بقدع التخبية الخاصة

وخاصة  ،الفكخية بافتقارىغ ألساليب وفشيات التعامل مع اضصخابات التػاصل
تلظ االضصخابات التي تتدع بيا التلسيحات السعاقات عقليا القابلت للتعلع 

وكيفية إعجاد  ،يجيات علجياوأساليب قياسيا وتذخيريا وشخق واستخات
وترسيع بخامج تخبػية وتعليسية لتحديغ السيارات التػاصلية للسعاقيغ 

وبشاءا  على ذلظ تػلجت ،وزيادة كفاءتيع اللغػية وشلقتيع اللفطية ،  عقليا
التي  ،شعػرا  بأن ىشاك بعس العقبات والسعػقات الخئيدية ،لجى الباحثة

بذكل  ،ات التعامل مع اضصخابات التػاصلتحػل دون معخفة السعلسات لسيار 
ػسائل التعليسية السقجمة ليغ بذكل اليداعج في استفادة ىحه الفئة مغ 

وانجاز األىجاف التخبػية السحجدة ليغ إلنجاح العسلية  ،فعال وايجابي
 التخبػية والتعليسية .

لتشسية  تجريبيوعليو رأت الباحثة أن ىحا األمخ يدتػجب إعجاد بخنامج 
حتى يتيدخ علييغ التعامل مع تلظ الفئة مغ  ،اراتيغ في ىحا الجانبمي

بسا ي ثخ على تفعيل  ،التخبػية اوتلبية احتياجاتي ،ذوى االحتياجات الخاصة
فئة إلنجاح العسلية التعليسية ليحه ال ،الػسائل التعليسية مغ جانب السعلسات

بحث الحالي ومغ ىشا يسكغ تحجيج مذكلة ال،مغ ذوي االحتياجات الخاصة
 في اإلجابة على الد ال الخئيدي التالي:

الفكخية للتعامل  في تشسية ميارات معلسات التخبية تجريبيما فعالية بخنامج 
 ؟تلسيحاتيغاضصخابات التػاصل لجى  مع
رتب درجات متػسصي ذات داللة إحرائية بيغ  يػجج فخق ىل -0

علسات التخبية السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة على مقياس ميارات م
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الفكخية للتعامل مع اضصخابات التػاصل لجى تلسيحاتيغ بعج تصبيق 
 البخنامج؟

رتب درجات القياسيغ متػسصي ذات داللة إحرائية بيغ  يػجج فخق ىل -3
القبلي والبعجي للسجسػعة التجخيبية على مقياس ميارات معلسات التخبية 

 حاتيغ ؟الفكخية للتعامل مع اضصخابات التػاصل لجى تلسي
رتب درجات القياسيغ متػسصي ذات داللة إحرائية بيغ  يػجج فخق ىل -2

البعجي والتتبعي للسجسػعة التجخيبية على مقياس ميارات معلسات التخبية 
الفكخية للتعامل مع اضصخابات التػاصل لجى تلسيحاتيغ بعج شيخ مغ 

 انتياء تصبيق البخنامج على معلسات التخبية الفكخية؟
 يدعى البحث الحالي إلى تحقيق األىجاف التالية::جحجأ٘ذاف اٌ

إعجاد مقياس ميارات معلسات التخبية الفكخية للتعامل مع اضصخابات -0
 التػاصل والتحقق مغ عػامل الرجق والثبات لو.

تحجيج السيارات اللزمة لسعلسات التخبية الفكخية للتعامل مع اضصخابات -3
 .تلسيحاتيغ التػاصل لجى

يدتيجف تشسية ميارات معلسات التخبية الفكخية  تجريبيبخنامج  إعجاد -2
 .تلسيحاتيغللتعامل مع اضصخابات التػاصل لجى 

السقتخح في تشسية ميارات معلسات  لتجريبياختبار فعالية البخنامج ا-2
 .تلسيحاتيغالتخبية الفكخية للتعامل مع اضصخابات التػاصل لجى 

في تشسية ميارات  تجريبيالبخنامج ال ستسخارية فعاليةالكذف عغ مجى ا-5
 .تلسيحاتيغمعلسات التخبية الفكخية للتعامل مع اضصخابات التػاصل لجى 
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 تبجو أىسية البحث الحالي فيسا يلي: :أ١ّ٘خ اٌجحج
بشاء بخنامج تجريبي يسكغ استخجامو في تشسية ميارات معلسات التخبية -0

تيدخ ليغ التعامل مع الفكخية للتعامل مع اضصخابات التػاصل حتى ي
 تلسيحاتيغ السعاقات عقليا  السزصخبات تػاصليا .

أن السكتبة العخبية في حاجة إلى مقياس عغ ميارات التعامل مع -3
اضصخابات التػاصل،إذ لع تعثخ الباحثة في نصاق اىتساميا باالشلع على 
بل ججيج في ىحا السجال على مقياس في البيئة العخبية للتعخف على 

 رات التعامل مع اضصخابات التػاصل.ميا
يسكغ أن يدتفاد مشيا في تػضيف ميارات معلسات  أن نتائج ىحا البحث-2

تحديغ وتصػيخ العسلية لالتخبية الفكخية للتعامل مع اضصخابات التػاصل 
 .التعليسية لجى التلسيحات السعاقات عقليا  " القابلت للتعلع"

 لى الحجود اآلتية:يقترخ البحث الحالي ع : حذٚد اٌجحج
مغ حيث عيشة البحث : اقترخ البحث على عيشة مغ معلسات التخبية -0

الفكخية ببعس السجارس االبتجائية ) التخبية الفكخية والفرػل الخاصة 
( معلسات تخبية 01السلحقة بالسجارس العادية ( بسشصقة جازان تكػنت مغ )

ار اإلعاقة العقلية بعج فكخية مغ الحاصلت على دبلػم التخبية الخاصة مد
مخحلة البكالػريػس تع تقديسيغ إلى مجسػعتيغ مجسػعة تجخيبية وأخخى 

 ( معلسات. 5ضابصة وكل مجسػعة عجدىا )
: يتشاول البحث تشسية ميارات معلسات التخبية مغ حيث السػضػعات-3

 .تلسيحاتيغالفكخية للتعامل مع اضصخابات التػاصل لجى 
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: يقترخ البحث الحالي على إعجاد بخنامج دتقلةمغ حيث الستغيخات الس-2
تجريبي لتشسية ميارات معلسات التخبية الفكخية في التعامل مع اضصخابات 

 تلسيحاتيغالتػاصل  لجى 
يقترخ البحث الحالي على قياس ميارات  :مغ حيث الستغيخات التابعة-2

 سيحاتيغتلمعلسات التخبية الفكخية في التعامل مع اضصخابات التػاصل لجى 
وذلظ مغ خلل تصبيق مقياس ميارات التعامل مع اضصخابات التػاصل 

 تصبيقا  قبليا  وبعجيا  على عيشة البحث.
تع تصبيق البخنامج التجريبي خلل الفرل الجراسي  الدمشية: الحجود-5

ىر وقج استغخق تشفيحه 0226/0227م ،3105/3106الثاني لعام 
يخ وحتى مشترف شيخ ابخيل بسعجل شيخيغ تقخيبا  مغ مشترف شيخ فبخا

( جلدات وقج استغخقت كل 8جلدة أسبػعيا  حيث بلغ عجد الجلدات )
وبالتالي استغخق تصبيق البخنامج  ساعتيغجلدة ما يقخم مغ 

 .(ساعة06)
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 ادلظـٍحبد اإلرشائ١خ ٌٍجحج:
بيا في البحث الحالي " مجى  ٠مظذ :The effectivenessفؼب١ٌخ 

جريبي في تشسية ميارات معلسات التخبية الفكخية للتعامل تحقيق البخنامج الت
مع اضصخابات التػاصل لجى تلسيحاتيغ إلتقانيغ ليحه السيارات ومسارستيا 

 بكفاءة ومقجرة مع السعاقات عقليا  القابلت للتعلع".
يقرج بو في البحث  :training programاٌربٔبِذ اٌتذس٠جٟ 

سة لتشسية قجرات وميارات معلسات الحالي: "مجسػعة مغ األنذصة السشط
التخبية الفكخية لتجعليغ أبثخ كفاءة في التعامل مع اضصخابات التػاصل 
وتػضيفيا في تحديغ وتصػيخ العسلية التعليسية لجى التلسيحات السعاقات 

 .عقليا  " القابلت للتعلع"
 :Intellectual Education teachersِؼٍّبد اٌرتث١خ اٌفىش٠خ

البحث الحالي:"السعلسات السذاركات برػرة مباشخة في  يقرج بيغ في
تجريذ التلسيحات السعاقات عقليا  "القابلت للتعلع السلتحقات برفػف 

مشصقة جازان"  – االبتجائية األولى بسحافطة ضسجخاصة بالسجرسة 
 والس ىلت للتعامل معيغ فخديا  أو ضسغ مجسػعات صغيخة "

 Dealing withتٛاطً ِٙبساد اٌتؼبًِ ِغ اػـشاثبد اٌ
communication disorders skills:  يقرج بيا في البحث

السيارات و السيارات األباديسية والسيارات التذخيرية  الحالي"مجسػعة
التجريبية العلجية التخبػية الضصخابات التػاصل الستسثلة في:اضصخابات 

 ،الكلماضصخابات شلقة و اضصخابات الرػت، و اضصخابات الشصق،و اللغة ،
وتتحجد مغ  وذلظ وفقا  لسقياس ميارات التعامل مع اضصخابات التػاصل"



 

648 


 فعالية بزنامج تدرييب لتنمية مهارات معلمات الرتبية الفكزية

 َ (6106 د٠غّربػذد )  رلٍخ و١ٍخ اٌذساعبد اإلٔغب١ٔخ

خلل الجرجة على مقياس ميارات التعامل مع اضصخابات التػاصل مغ 
 . إعجاد الباحثة

 اإلؿبس إٌظشٞ ٌٍجحج:
 Communication Disordersتؼش٠ف اػـشاثبد اٌتٛاطً:*

" :ت التػاصل بأنيا( اضصخابا008، 3112بلوي،بيعخف )اييام ال
اضصخام ملحػظ في الشصق أو الرػت أو الصلقة الكلمية أو التأخخ 
اللغػي أو عجم تصػر اللغة التعبيخية أو اللغة االستقبالية األمخ الحي يجعل 

 الصفل بحاجة إلى بخامج علجية أو تخبػية خاصة "
جعل ( بأنيا" عجد الفخد على أن ي29، 3100ويعخفيا)عبج الفتاح مصخ، 

بلمو مفيػما  لآلخخيغ أو عجده عغ التعبيخ عغ أفكاره بكلسات مشاسبة أو 
 عجده عغ فيع الكلسات التي يتلقاىا مغ اآلخخيغ"

-Youri,etal,2010,269) طٕف تظ١ٕف اػـشاثبد اٌتٛاطً:*
مغ االضصخابات ىي:اضصخابات اضصخابات التػاصل إلى أربع أنػاع  (270

، وىحا اضصخابات شلقة الكلم، خابات الرػتاضص، اللغة، اضصخابات الشصق
الترشيف تتبشاه مشطسة الرحة العالسية والسشطسات التخبػية وىػ الذائع 
بيغ العامليغ في السجال،وفيسا يلي عخض كل اضصخام بذيء مغ التفريل 

 السػجد:
 Language Disordersاػـشاثبد اٌٍغخ: 

( تلظ 009، 3112يقرج باضصخابات اللغة عشج )إييام الببلوي،
االضصخابات الستعلقة باللغة نفديا مغ حيث زمغ ضيػرىا أو تأخيخىا أو 
سػء تخابيبيا مغ حيث معشاىا وقػاعجىا أو صعػبة قخاءتيا وكتابتيا 
وتذسل السطاىخ التالية: تأخخ ضيػر اللغة، فقجان القجرة على فيع اللغة 
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، صعػبة فيع الكلسات وإصجارىا ، صعػبة الكتابة ، صعػبة التحكخ والتعبيخ 
 أو الجسل ، صعػبة القخاءة ، صعػبة تخكيب الجسلة.

 Articulation Disordersاػـشاثبد إٌـك:
( بأنيا اضصخابات يلفع 3113،32،شاوي وآخخون خ يعخفيا )عبج العديد الد

فييا الصفل األصػات اللغػية بصخيقة مذػىة حيث ال يفيسو السدتسع أو قج 
صػات اللغػية أو أبثخ بحيث ال ي دي السعشى يححف أو يزيف أحج األ

ربسا يدتبجل الصفل أحج األصػات اللغػية برػت أو أصػات  والسصلػم أ
 لغػية أخخى.

( إلى أن اضصخابات الشصق ىي Keegstra,etal,2010,183يذيخ)و 
أخصاء كلمية تشتج عغ أخصاء في حخكة الفظ واللدان أو عجم تدلدليا 

 ذػه أو إضافة أو ححف.بذكل مشاسب بحيث يحجث ت
وتتزسغ اضصخابات الشصق عجة مطاىخ تتسثل في: الححف 

Omission، اإلبجالSubstitution،اإلضافةAddition، أو التحخيف
 .( 018، 3102) نادية بعيبع وسحخ زيجان، Distortionsالتذػيو

 Voice Disordersاػـشاثبد اٌظٛد:
اضصخام "لرػت بأنو (  اضصخام ا329، 3117تعخف ) لصيفة الشعيسي ،

في استخجام الرػت بذكل سليع مغ حيث علػ الرػت مشخفس ججا  أو 
على وتيخة واحجة –مشخفزة ججا   –مختفعة ججا   أو شبقة الرػت عالي ججا  

متقصعة أو نػعية الرػت"بالرػت السبحػح أو األجر أو اليػائي أو  –
 األنفي" 

( "وجػد تغيخ Youri,etal,2010, 268تعشي اضصخابات الرػت عشج )و 
 .قج للرػت بصخيقة جدئية أو كلية "في شجة أو حجة الرػت أو ف
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،ارتفاع Pitchوتتزسغ اضصخابات الرػت عجة مطاىخ تتسثل في: الصبقة 
رنيغ ،Quality، نػعية الرػت  Loudnessالرػت
عبج الفتاح مصخ، ؛3102،062،.)سعيج العداليResonanceالرػت
3100 ،322). 

 Fluency Disordersخ اٌىالَ:اػـشاثبد ؿالل
( أن اضصخابات شلقة الكلم أو 009،  3112يحكخ )اييام الببلوي، 

صخابات باللجلجة أو التأتأة غالبا  ما تعخف باض الصلقة اللفطية
Stuttering ،وتتسيد بػاحجة أو أبثخ مغ الخرائز التالية:التكخار 

األصػات  لتػقف عغ الكلم،التخدد أو ا ،والسقاشع إشالة األصػات ،ةواإلعاد
 االعتخاضية الخاشئة.

وتتزسغ اضصخابات شلقة الكلم عجة مطاىخ تتسثل في : التأتأة في الكلم 
، التلعثع Blocking، الػقػف أثشاء الكلم  Stutteringأو التستسة 

Stammering،  الدائجة في الكلم الدخعةCluttering (صالح ،  إبخاىيع
 (.069، 3100لفتاح مصخ ، عبج ا ؛327،  3116

 اػـشاثبد اٌتٛاطً ٌذٜ ادلؼبلني ػم١ًٍب:*
( إلى 52،  3118يذيخ كل مغ ) سعيج عبج الحسيج ومرصفى سليسان، 

أن الصفل السعاق عقليا  يتدع بالقرػر الػاضح في استخجام اللغة والكلم 
فيػ يتأخخ في ابتدام الشسػ اللغػي برػرة واضحة وفي إخخاج األصػات 

ق الكلسات واستخجام الجسل والتعبيخ اللفطي عغ األفكار والسذاعخ ونص
فتطيخ ىحه العسليات في عسخ متأخخ ويتذابو تتابع مخاحل الشسػ اللغػي 
لجى السعاق عقليا  والصفل الدػي إال أن معجل الشسػ لجى الصفل السعاق 
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عقليا  يكػن أبصأ وتكػن عيػم الشصق والكلم أبثخ وضػحا  كسا يترف 
 الشقز في مدتػى التعبيخ. ب

السعاقػن عقليا  )القابلػن للتعلع( أن ( Demirel,2010,66) ويخى 
مغ قرػر عام في الشسػ اللغػي والسذكلت الخاصة باستخجام يعانػن 

اللغة والشصق والرػت والصلقة وضآلة في البيئة والسحتػى اللغػي فلغة 
عدي ىحا القرػر إلى بطء السعاق عقليا  تتصػر ببطء وتتدع بعجم الشزج وي

الشسػ العقلي وعلى ذلظ تكػن مياراتيع اللغػية مغ أبثخ السذابل التي 
 .تػاجييع في محاوالتيع أن يكػنػا جدءا  مغ السجتسع

:تسخ عسلية القياس  ل١بط ٚتشخ١ض اػـشاثبد اٌتٛاطً*
والتذخيز لؤلشفال ذوي اضصخابات التػاصل في خسذ مخاحل رئيدية 

مخحلة الفحز الصبي  ،سلحطة أو التقييع السبجئيال مخحلة وىي:
مخحلة  ،خم تػاصليا  صالسزمخحلة اختبار القجرات عشج الصفل  ،الفديػلػجي

مخحلة تذخيز اضصخابات التػاصل  ،قياس مطاىخ اضصخابات التػاصل
 .(22، 3102، سعيج العدالي)
يتصلب علج اضصخابات التػاصل اشتخاك : ػالد اػـشاثبد اٌتٛاطً*
 فخيق العلج جد مغ األخرائييغ في التذخيز والعلج ويجب أن يذسلع

ويتزسغ العلج اإلجخاءات أخرائي الشصق ومعلع التخبية الخاصة 
التالية:رسع صػرة واضحة عغ السذكلة ، تحجيج نػع االضصخام ،استخجام 

،  3117عرام يػسف ، )األدوات واألجيدة السشاسبة لشػع االضصخام.
 .(397، 3102دالي ، سعيج الع ؛075

: تال١ِزٖ اٌتؼبًِ ِغ اػـشاثبد اٌتٛاطً ٌذٜيف  ادلؼٍُدٚس *
التشب  ، تعليع ميارات اللغة،تقليل أخصاء اللغة، تقليل مذكلت الكلم
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لتفكيخ في أنذصة ا، فة في أي نذاط والعسل على علجيابالسشاشق الزعي
ل مع على االترال والتفاع السعلسةمجاومة ، وتجريبات مختلفة

لؤلشفال مع العسل على إقامة جػ  ةجيجة مدتسع ةالسعلس تكػن أن،الصفل
في مشاسب للتػاصل وإتاحة الفخصة الترال فعال وجيج وسيل في الفرل و 

، 3102) سييخ أحسج وديشا مرصفى، .رقاعة الشذاط وفي غخفة السراد
010) 

( أن لسعلع الفرل دور كبيخ 352-352، 3100لفتاح مصخ،)عبج ايحكخو 
 ،في علج اضصخابات الرػت لجى التلميح كػنو نسػذج جيج للرػت

ويتحجد ىحا الجور فيسا يلي: في البجاية  ،خاصة إذا كان مقخبا  مغ تلميحه
يجب أن يحجد السعلع ىل ىحا االضصخام ناتج عغ التفزيل الذخري 

، افق مع عسخ الصفل وتكػيشو الجدسيبالخغع مغ كػنو صػت ال يتػ  ،للصفل
ة لجى الصفل تقف خلف السعلع ما إذا كانت ىشاك مذكلة نفدييحجد 

يجب على السعلع التأبج مغ أن الصفل ليذ بحاجة إلى ، اضصخام صػتو
أخح اإلجخاءات ،تجخلت شبية أو علج شبي قبل البجء بالعلج الكلمي

الػقائية في الحدبان فالسعلع الفاىع لكيفية إنتاج الرػت سػف يقجم 
ه الحيغ يعانػن مغ اضصخام في شبقة أو نػعية أو شجة مداعجة لتلميح

 الرػت.
( إلى أىسية الجور الحيػي 218، م -3112 ي،وأشار )إييام الببلو 

الحي يلعبو السعلسػن في تعسيع استجابات الشصق الرحيحة الستعلسة  
للصفل في الجلدات العلجية وذلظ مغ خلل تدويجىع بشذخات إرشادية 

شفال على نصق األصػات بذكل صحيح داخل الرف لتجريب ى الء األ
، ت تتعلق بكيفية نصق أصػات الحخوفالجراسي، ىحا إلى جانب تعليسا

ية دورىع في علج اضصخابات باإلضافة إلى تدويجىع بإرشادات لديادة فعال
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، كسا يشبغي على السعلع تييئة مػاقف شبيعية داخل الفرل لكي الشصق
صفل على نصق األصػات السدتيجفة وتجريبو يدتصيع مغ خلليا تجريب ال

أيزا  مغ خلل القخاءة الستأنية لكتب القخاءة والقرز، وضخورة أن تكػن 
ىشاك قشػات اترال مدتسخة مع أخرائي التخاشب الشلعو على السذكلت 
التي يػاجييا الصفل أثشاء نصقو لبعس أصػات الحخوف والكلسات التي يتع 

 سعلع.تجريبو علييا مغ قبل ال
 دساعبد عبثمخ : 

األمخيكية للغة والدسع والكلم دراسة قامت بيا الجسعية أبجت 
(ASHA,2005 )أىسية حرػل السعلسيغ واألخرائييغ الشفدييغ  على

واالجتساعييغ العامليغ في السجارس السلحق بيا فرػل الجمج على بخامج 
لج مذكلت يتعلق بتقييع وع فيساتجريبية في مجال اضصخابات التػاصل 

التػاصل بسداعجة فخيق متخرز يتسثل في: معلسي التخبية الخاصة 
لزسان حرػل األشفال  جي الشصق والكلم وأشباء األسشانومعال

السزصخبيغ تػاصليا  على الجعع والخجمات اللزمة ليع لعلج تلظ 
االضصخابات نطخا  ألن ى الء األشفال السزصخبيغ تػاصليا  يعانػن مغ 

داء في السدتػى األباديسي مع وجػد صعػبات تعليسية كعدخ ضعف األ
القخاءة والكتابة وصعػبة في فيع اللغة والتعبيخ عسا يخيجون كسا يججون 

 .بة في أداء االختبارات التحريليةصعػ 
( إلى أىسية الػعي Nicole&Ruth,2005دراسة ) خلرت نتائجو 

خ سبل الجعع اللزمة باضصخابات اللغة والكلم في مخحلة الصفػلة، وتػفي
لكل مغ السعلسيغ والتلميح في الفرػل الجراسية وذلظ لتػفيخ خجمات فعالة 
لؤلشفال الحيغ يعانػن مغ ضعف اللغة مغ خلل تجريب أخرائي أو معالج 
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اللغة والشصق للسعلسيغ على كيفية التعامل مع اضصخابات اللغة والدلػكيات 
يفيع في مجال اضصخابات التػاصل السراحبة ليا في مخحلة الصفػلة وتثق

وتجريبيع على استخجام االستخاتيجيات اللزمة للتػاصل مع األشفال 
 السزصخبيغ لغػيا .

( بحث ضخورة التعاون بيغ Kellie,etal,2010واستيجفت دراسة ) 
( SLPSمعلسي الرفػف الجراسية ومعالجي اضصخابات اللغة والشصق )

للتلميح ذوي اإلعاقة الحيغ يعانػن مغ  لتقجيع العلج والخجمات الفعالة
ضعف الشصق واللغة السلتحقيغ بالفرػل الجراسية بالتعليع العام لتلبية 
احتياجاتيع الفخدية في البيئة األقل تقييجا  وأن ىحا التعاون ضخوري ججا  
ومصلػم نطخا  لػجػد بعس السعػقات والرعػبات لجى السعلسيغ تحػل دون 

ت التػاصل وعلجيا لجى التلميح والتي تتزسغ كل التعامل مع اضصخابا
مغ كثخة الحاالت التي تحتاج إلى علج وكع السشاىج الجراسية وضيق 
الػقت وصعػبة ججولة وتخصيط العسل مع التلميح ونقز االستخاتيجيات 

 العسلية السداعجة للسعلسيغ في علج اضصخابات الشصق والكلم. 
معخفة  أىسيةة ىجفت إلى الكذف عغ ( بجراس Sheila,2011وقامت )

السعلسيغ باالحتياجات التعليسية لؤلشفال الحيغ يعانػن مغ اضصخابات 
أبجت الجراسة على أىسية أن يكػن السعلع على بيشة ومعخفة و  ،التػاصل
لزسان  في مجال التػاصل ،التلميح بالرعػبات التي يػاجييا ،شاملة

ضخورة تجريب السعلسيغ مغ ة على بسا أبجت الجراس ليعتقجيع دعع أفزل 
خلل معالجي اللغة والكلم لخعاية وعلج وتلبية احتياجات التلميح 

أوصت الجراسة بزخورة تقجيع و ، يغ تػاصليا  بالسخحلة االبتجائيةالسزصخب
في الدياق  ،التجخلت والخجمات العلجية للتلميح السزصخبيغ تػاصليا  

 .في عيادات التخاشبمغ تقجيسو ليع بجال   ،السجرسي
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( إلى تقييع فعالية بخنامج تجريبي Julia,etal,2012وىجفت دراسة )
لسعلسي السجارس الثانػية لتشسية السسارسات اللغػية التعليسية لجييع مغ 
خلل معالجي الشصق واللغة بيجف تحديغ القجرات اللغػية الذفػية 

اإلعاقة اللغػية ،  والكتابية للسخاىقيغ أو شلم السجارس الثانػية ذوي 
( 22غيخ مجربيغ( و) 6مجربيغ و 7( معلسا  )02تكػنت عيشة الجراسة مغ )

ىع مغ مجرستيغ غيخ مجربيغ( تع اختيار  33شالبا  مجربا  و 30شالبا  )
، شبق علييع مقياس التقشيات السدتخجمة في بالسجارس الثانػية

جارس الثانػية ذوي السسارسات اللغػية التعليسية للسعلسيغ مع الصلم بالس
مغ خلل اإلعاقة اللغػية مع تقييع اللغة الذفػية والسكتػبة لجى الصلم 

وقج أشارت الشتائج إلى فعالية البخنامج التجريبي في تشسية السقابلة السشطسة 
السسارسات اللغػية التعليسية باستخجام التقشيات والفشيات اللزمة لتشفيح تلظ 

  .السسارسات
( بحث أىسية التعاون بيغ السعلسيغ Anna,et al,2014سة )وتشاولت درا

ومعالجي اللغة والكلم فيسا يخز الخجمات السقجمة ألشفال السجارس 
( 056، تكػنت عيشة الجراسة مغ )ئية السزصخبيغ لغػيا  وتػاصليا  االبتجا

 استخاليا-السشصقة التعليسية بشيػساوث ويلدمعلسا  بالسجارس االبتجائية ب
، شبق علييع استبيان السسارسة التعاونية لجعع معالجا  للغة والكلم( 26و)

أسفخت نتائج الجراسة عغ ،اصل لؤلشفال بالسجارس االبتجائيةميارات التػ 
رغبة السعلسيغ في زيادة التجريب والسعخفة باضصخابات التػاصل وابتدام 

السسارسة السيارات اللزمة لكيفية التعامل مع تلظ االضصخابات حتى تتحقق 
التعاونية بيغ السعلسيغ ومعالجي اللغة والكلم بذكل أفزل ويكػن 

 . تعاونا  مع معالجي اللغة والكلمالسعلسيغ أبثخ 
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ترػرات الكذف عغ ( إلى Sharynne&David,2014وىجفت دراسة) 
معلسي التخبية الخاصة حػل الجعع اللزم داخل البيئة التعليسية لصلم 

مغ ذوي اإلعاقة الفكخية أو الحىشية وشلم السجارس  السجارس االبتجائية
الثانػية مغ ذوي االضصخابات الدلػكية واالنفعالية الحيغ يعانػن مغ 
اضصخابات التػاصل وحاجة ى الء الصلم إلى الكذف عغ اضصخابات 
التػاصل لجييع وأىسية تقجيع الجعع اللزم للصلم مغ قبل م سدات تأىيل 

حتى يحققػا  السعلسيغ على السجى الصػيل وذلظ جةذوى اإلعاقات بسداع
ل إلى مدتػيات مختلفة أببخ قجر مغ التكيف مع السشاىج الجراسية واالنتقا

 . مغ التعليع
( بشاء وترسيع بخنامج وششي سعػدي 3105واستيجفت دراسة )وليج سيج ،

 ييجف إلى علج التلميح ذوي اضصخابات اللغة والكلم باإلضافة إلى تجريب
وإرشاد معلسي التجريبات الشصقيرة والسخشرجيغ الصلبيريغ علرى تقشيرات برخامج 
اإلرشاد العالسية اللغػية والكلمية وتفعيل دورىع في برخامج اإلرشراد الفرخدي 
والجسرراعي للسزررصخبيغ لغػيررا  وكلميررا  وذلررظ بيررجف رفررع مدررتػى الكفايررة 

ائيررة السزررصخبيغ والتػاصررل أو التخاشررب بيررشيع وبرريغ تلميررح السخحلررة االبتج
لغػيررا  وكلميررا  وفرري التعررخف علررى السذرركلت الشصقيررة والكلميررة الترري ترر ثخ 

كػنت عيشة الجراسة مرغ وقج ت على الجانب التحريلي لجى ى الء التلميح ،
تلسيرررحا  مرررغ ذوي اضرررصخابات التخاشرررب )الررررػت،الشصق،الكلم،اللغة(  (31)

( مررغ 3(سررشة وعررجد )06-7مررغ الررحكػر تخاوحررت أعسررارىع الدمشيررة برريغ )
مررغ السخشررجيغ الصلبيرريغ  (3معلسرري التررجريبات الشصقيررة والكلميررة ، وعررجد)

. شبررق علررى عيشررة الجراسررة مقيرراس اضررصخابات التخاشررب )إعررجاد بالسررجارس
ميررح الباحرث( والبخنرامج الرػششي الدرعػدي للتػجيرو واإلرشراد فري عرلج التل

لجراسرة عرغ مرجى فعاليرة ، وقرج أسرفخت نترائج اذوي اضصخابات اللغة والكلم
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البخنررامج الررػششي الدررعػدي للتػجيررو واإلرشرراد فرري خفررس اضررصخابات اللغررة 
والكرلم وعلجيررا لررجى تلميرح السخحلررة االبتجائيررة وىررحا مرا دعررا الباحررث إلررى 
اسرررتخجامو فررري الجراسرررة الحاليرررة إلرررى إعرررجاد معلسررري الترررجريبات الشصقيرررة 

ػدية فررري ضرررػء االتجاىرررات والسخشرررجيغ الصلبيررريغ بالسسلكرررة العخبيرررة الدرررع
 السعاصخة في تذخيز وعلج اضصخابات التخاشب. 

( بتقجيع ورقة عسل  لتحجيج Alexandra&Miriam,2016وقام )
الكفايات والسيارات اللزمة لتجريب معلسي التخبية الخاصة للتعامل مع 
اضصخابات التػاصل  لجى التلميح السعاقيغ وذلظ لتلبية احتياجاتيع 

ذكل فعال نطخا  لسا أشارت إليو الجالئل إلى وجػد قرػر ونقز للتػاصل ب
في تجريب معلسي التخبية الخاصة وغيخىع مغ السيشييغ بالػاليات الستحجة 
األمخيكية في مجال التخبية الخاصة فيسا يخز اضصخابات اللغة والتػاصل 
وقج تزسشت تلظ الكفايات والسيارات تصػيخ وسائل وأساليب التػاصل 

ارات التػاصلية ويتع إبدام تلظ السيارات مغ خلل تلقي معلسي والسي
التخبية الخاصة قبل الخجمة الجورات التجريبية وورش العسل في مجال 

 اضصخابات اللغة والتػاصل. 
( إعجاد وتجريب السعلسيغ Irina&Nordira,2016واستيجفت دراسة )

لغة والتػاصل الحيغ يعسلػن في السجارس الػششية في مجال اضصخابات ال
بيجف تصػيخ التعليع وذلظ مغ خلل حزػرىع دورات تجريبية وإرشادية في 
مجال استخجام التكشػلػجيا والتقشيات السختلفة السداعجة في علج 
اضصخابات الشصق والكلم وتحديغ التػاصل بيغ السعلسيغ والتلميح بتلظ 

 السجارس.
ة للجراسرررات بسخاجعرررة الباحثررر :تؼم١بببت ػٍبببٝ اٌذساعببببد اٌغببببثمخ

وجررررجت أنيررررا تػصرررري الدررررابقة مررررغ حيررررث أىررررجافيا والفئررررة السدررررتيجفة 
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 العررررررادييغ ومعلسرررررريغالتلميرررررح معلسرررررريغ ضرررررخورة تررررررجريب وت كرررررج علررررررى 
للتعامررررل مررررع اضررررصخابات التػاصررررل،  ذوي االحتياجررررات الخاصررررة التلميررررح

تلسدرررت الباحثرررة أىسيرررة التصرررخق لتررررسيع وانصلقرررا  مرررغ تلرررظ التػصررريات 
ريبي لسعلسرررررات التخبيرررررة الفكخيرررررة لتشسيرررررة ميرررررارتيغ وبشررررراء بخنرررررامج ترررررج

للتعامرررل مرررع اضرررصخابات التػاصرررل لرررجى تلسيرررحاتيغ خاصرررة فررري ضرررل نرررجرة 
الجراسرررررات العخبيررررررة التررررري تشاولررررررت إعرررررجاد البررررررخامج التجريبيرررررة لسعلسرررررري 
التلميرررح العرررادييغ بػجرررو عرررام ومعلسررري التلميرررح السعررراقيغ عقليرررا  بػجررررو 

مررررع اضررررصخابات التػاصررررل لررررجى  تيع فرررري التعامررررلاخرررراص لتشسيررررة ميررررار 
  .تلميحىع وذلظ في حجود ما تػافخ للباحثة مغ دراسات

فررري ضرررػء اإلشرررار الشطرررخي والجراسرررات الدرررابقة  :فبببشٚع اٌجحبببج
الترررري تررررع عخضرررريا اسررررتصاعت الباحثررررة صررررياغة فررررخوض البحررررث وذلررررظ 

 على الشحػ التالي: 
يػجررررررررج فرررررررررخق دال إحرررررررررائيا بررررررررريغ متػسررررررررصي رترررررررررب درجرررررررررات  -0

تجخيبيررررة والزررررابصة علررررى مقيرررراس ميررررارات التعامررررل مررررع السجسررررػعتيغ ال
 .اضصخابات التػاصل في القياس البعجي لرالح السجسػعة التجخيبية

يػجررررج فررررخق دال إحرررررائيا برررريغ متػسررررصي رتررررب درجررررات السجسػعررررة  -3
التجخيبيرررة علرررى مقيررراس ميرررارات التعامرررل مرررع اضرررصخابات التػاصرررل فررري 

 .بعجيالقياسيغ القبلي والبعجي لرالح القياس ال
يػجررررج فررررخق دال إحرررررائيا برررريغ متػسررررصي رتررررب درجررررات السجسػعررررة -2 

التجخيبيرررة علرررى مقيررراس ميرررارات التعامرررل مرررع اضرررصخابات التػاصرررل فررري 
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القياسررريغ البعرررجي والتتبعررري لررررالح القيررراس التتبعررري) بعرررج مرررخور شررريخ 
 .تقخيبا مغ انتياء تصبيق البخنامج التجريبي(

شة البحث وأدوات البحث تتزسغ مشيج البحث وعي :إرشاءاد اٌجحج
والخصػات اإلجخائية ومتغيخات البحث واألساليب اإلحرائية السدتخجمة 

 فيو.وفيسا يلي بيان ذلظ بالتفريل:
وقج اتبعت ، :استخجمت الباحثة السشيج شبو التجخيبيِٕٙذ اٌجحج

حيث  ،( التجخيبية والزابصةالترسيع التجخيبي ذو السجسػعتيغ )  الباحثة
ى اس ميارات التعامل مع اضصخابات التػاصل تصبيقا  قبليا  علتع تصبيق مقي

قبل تصبيق البخنامج التجريبي ثع تصبيقو  ،السجسػعتيغ الزابصة والتجخيبية
بعجيا  على السجسػعتيغ بعج تعخيس السجسػعة التجخيبية للبخنامج 

وذلظ للكذف عغ داللة الفخوق بيغ التصبيق القبلي والبعجي  ،التجريبي
ولبيان فعالية البخنامج في تشسية ميارات معلسات التخبية  ،اة البحثعلى أد

  . اضصخابات التػاصل لجى تلسيحاتيغ الفكخية للتعامل مع
 عيشة البحث:مخت عسلية انتقاء العيشة بسخحلتيغ ىسا:

السخحلة األولى اختيار عيشة البحث االستصلعية : تزسشت ىحه السخحلة *
( معلسة مغ معلسات 21ة للبحث السكػنة مغ )اختيار العيشة االستصلعي

التخبية الفكخية اللتي تعسلغ بسجارس التخبية الفكخية والسجارس العادية 
االبتجائية السلحق بيا فرػل خاصة بالسعاقات عقليا  القابلت للتعلع التابعة 

وفقا  وذلظ زان بالسسلكة العخبية الدعػدية، إلدارة التخبية الخاصة بسشصقة جا
 لذخوط التالية:ل

عررررجد سررررشػات الخبررررخة فرررري ،الشررررػع: تررررع اختيررررار عيشررررة البحررررث مررررغ اإلناث
الس ىررررل و  ،سرررشػات 5مجرررال الترررجريذ لررررحوى اإلعاقرررة العقليررررة: أقرررل مررررغ 
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 َ (6106 د٠غّربػذد )  رلٍخ و١ٍخ اٌذساعبد اإلٔغب١ٔخ

 ،ر اإلعاقرررررة العقليرررررة (الجراسررررري: دبلرررررػم فررررري التخبيرررررة الخاصرررررة ) مدرررررا
عررررجد الررررجورات التجريبيررررة فرررري مجررررال التعامررررل مررررع اضررررصخابات التػاصررررل و 

أي دورة تجريبيرررررة فررررري ي اإلعاقرررررة العقليرررررة: لرررررع يحررررررلغ علرررررى لرررررجى ذو 
 .التعامل مع اضصخابات التػاصل مجال

السخحلة الثانية اختيار عيشة البحث التجخيبية: وتتزسغ ىحه السخحلة *
اختيار العيشة التجخيبية مغ أفخاد العيشة االستصلعية والتكاف  بيغ 

بخنامج في كل مغ درجة السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة  قبل بجء ال
وعجد سشػات الخبخة ، وقج تكػنت  ،ميارات التعامل مع اضصخابات التػاصل

( معلسات تخبية فكخية تعسلغ بالسجرسة االبتجائية 5السجسػعة التجخيبية مغ)
التابعة لسشصقة جازان بالسسلكة العخبية الدعػدية  األولى بسحافطة ضسج

لسات تخبية فكخية تعسلغ بالسجرسة ( مع5وتكػنت السجسػعة الزابصة مغ )
بسحافطة أبي عخير التابعة لسشصقة جازان بالسسلكة الدادسة االبتجائية 

العخبية الدعػدية.ولتحقيق التكاف  بيغ مجسػعتي البحث قامت الباحثة 
والججول التالي يػضح Mann Whitney باستخجام اختبار مان ويتشي 

 :ذلظ
ٚدالٌتٙب ٌٍفشٚق ثني  "U"٠ٚتٕٟ أٚ ل١ّخ  ( ٠ٛػح ٔتبئذ اختجبس ِب0ْرذٚي )

 اجملّٛػتني اٌتزش٠ج١خ ٚاٌؼبثـخ يف ادلتغرياد اخلبطخ ثبٌتىبفؤ ث١ّٕٙب.
متػسط  العجد السجسػعة الستغيخ

 الختب
مجسػع 
 الختب

U Z  مدتػى
 الجاللة

درجة ميارات 
التعامل مع 
اضصخابات 
 التػاصل

- 9011 20011 6031 5 تجخيبية
10762 

غيخ 
 دال

 32011 2081 5 ابصةض
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 َ (6106ػذد ) د٠غّرب   رلٍخ و١ٍخ اٌذساعبد اإلٔغب١ٔخ

عجد سشػات 
 الخبخة

- 5011 31011 2011 5 تجخيبية
00811 

غيخ 
 دال

 25011 7011 5 ضابصة

( أن جسيع السعاملت غيخ دالة وىحا يعشي عجم 0يتزح مغ الججول )
وجػد فخوق دالة إحرائيا  بيغ السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة في كل 

، ، وعجد سشػات الخبخةالتػاصل  ضصخاباتمغ درجة ميارات التعامل مع ا
 الستغيخات. تلظوىحا يعشي تكاف  أفخاد السجسػعتيغ في 

 أدٚاد اٌجحج: تؼّٓ اٌجحج احلبيل األدٚاد اٌتب١ٌخ:
أٚالً: ِم١بط ِٙبساد ِؼٍّبد اٌرتث١خ اٌفىش٠خ ٌٍتؼبًِ ِغ 

في حجود ما اشلعت عليو الباحثة مغ دراسات :اػـشاثبد اٌتٛاطً
 لع تتسكغ مغ الحرػل على أية مقاييذقة عخبية وأجشبية سابوبحػث 

تفيج مػضػع البحث الحالي وىػ قياس ميارات التعامل مع اضصخابات 
قامت الباحثة باإلجخاءات التالية السقياس  إعجادوللبجء في التػاصل 

 : هإلعجاد
وذلظ حتى على التخاث الديكػلػجي الشطخي  باالشلعقامت الباحثة -أ

احثة تحجيج أبعاد السقياس وبالتالي صياغة بشػده بسا يتشاسب مع يتدشى للب
إييام  السخاجع التالية: في ذلظوقج تسثل ، بل بعج مغ أبعاده

بع وسحخ يعنادية بو  (،3100عبج الفتاح مصخ)و (، أ-3112الببلوي)
فػفقا  لسا  (3105متػلي) فكخي و (، 3102سعيج العدالي)و  (،3102زيجان )

جانب و  ،عغ اضصخابات التػاصل أباديسيجانب جع مغ تزسشتو تلظ السخا
اضصخابات تصبيقي وعسلي يخز قياس وتذخيز وعلج 

)ميارات تدسية أبعاد السقياس  مغ ذلظ فياستفادت الباحثة ،التػاصل
 .هصياغة بشػدو أباديسية،وميارات تذخيرية، وميارات علجية( 
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 َ (6106 د٠غّربػذد )  رلٍخ و١ٍخ اٌذساعبد اإلٔغب١ٔخ

التي واألجشبية  العخبيةإشلع الباحثة على بعس الجراسات الدابقة -م
 ،بحثت أىسية إعجاد وتجريب السعلسيغ في مجال اضصخابات التػاصل

حتى يربحػا  ،عليياوالسيارات اللزمة لتجريبيع  والسيام وتحجيج الكفايات
عبج  مثل دراسة ،لجى تلميحىع مع اضصخابات التػاصل قادريغ على التعامل

أحج مجاالت على  التعخف( والتي تزسشت 0996هللا بغ دمحم الػابلي)
وىي خجمة تذخيز وعلج  ،الخجمات السدانجة للتلميح السعاقيغ عقليا  

التذخيرية  فقج عخضت الجراسة أبخز السيام ،ماضصخابات اللغة والكل
 ،للسعلع بسداعجة مغ أخرائي اللغة والكلم القيام بياالتي يسكغ  والعلجية

التعبيخية لجى التلميح  والتي تزسشت تقييع اللغة االستقبالية واللغة
مع ترسيع وتصػيخ البخامج  ،وتقييع جياز الرػت لجييع ،السعاقيغ عقليا  

 ،اللفطي خالتخبػية التي يسكغ أن تداعج على نسػ التػاصل اللفطي وغي
استفادت الباحثة مغ عخض ىحه السيام في صياغة بعس بشػد  وقج

ة وبعج السيارات بعج السيارات التذخيري ) البعجيغ الثاني والثالث
 ;ASHA,2005; Nicole&Ruth,2005)ودراسات العلجية(.

Sheila,2011& Alexandra&Miriam,2016)   مياراتوالتي حجدت 
للتعامل مع اضصخابات التػاصل في ضل ما ىجفت إليو مغ أىسية السعلسيغ 

 ،للتعامل مع اضصخابات التػاصل لجى تلميحىع ،إعجاد وتجريب السعلسيغ
فادت الباحثة مغ ىحه الجراسات في تحجيج مدسيات أبعاد حيث است
 السقياس. 

بلغ عجد قامت الباحثة بتفخيغ ما لجييا مغ بيانات في صػرة بشػد حيث -ج
ا30بشػد السقياس )  .( بشج 

مخفقا  بو التعخيف اإلجخائي ، األوليةتع عخض السقياس برػرتو  -د
شة تحكيع تزع مجسػعة على لج ،لسيارات التعامل مع اضصخابات التػاصل
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 َ (6106ػذد ) د٠غّرب   رلٍخ و١ٍخ اٌذساعبد اإلٔغب١ٔخ

 والتخبية الخاصة علع الشفذالستخرريغ في  ،أعزاء ىيئة التجريذمغ 
لقياس ميارات التعامل بشػد الللتعخف على مجى ملئسة  ،والرحة الشفدية

 .مع اضصخابات التػاصل
لقياس ميارات التعامل  ،يتكػن السقياس مغ ثلثة أبعاد :ٚطف ادلم١بط

بعج  ،بشػد( 7)سغ بعج السيارات األباديسيةل يتزمع اضصخابات التػاص
شػد، وبالتالي ( ب7)، بعج السيارات العلجيةبشػد( 7)السيارات التذخيرية 

( بشجا  وقج استخجمت الباحثة مقياسا  ثلثيا  30يتكػن السقياس مغ )
، ال تشصبق تشصبق إلى حج ما ،لترحيح السقياس ىػ تشصبق تساما   متجرجا  
 . 0،  3، 2التالية على التختيب  عصى الجرجاتبحيث ت

:قامت الباحثة بإجخاءات حغبة اخلظبئض اٌغ١ىِٛرت٠خ ألداح اٌجحج
لسقياس بحيث يتػفخ فيو الذخوط الديكػمتخية ا وصجق حدام ثبات

 اللزمة وذلظ على الشحػ التالي :
السقياس باستخجام شخيقتي معامل ألفا  ثبات: تع حدام حجبد ادلم١بط
 ئة الشرفية وذلظ على الشحػ التالي:بخونباخ والتجد 

 Cronbachتقجيخ معامل الثبات باستخجام معامل " ألفا كخونباخ " )-0
Alpha. ألبعاد السقياس والجرجة الكلية للسقياس ) 
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 َ (6106 د٠غّربػذد )  رلٍخ و١ٍخ اٌذساعبد اإلٔغب١ٔخ

( ٠ٛػح ِؼبِالد اٌخجبد ألثؼبد ِم١بط ِٙبساد اٌتؼبًِ ِغ 6رذٚي)
 ًِ أٌفب وشٚٔجبخاػـشاثبد اٌتٛاطً ٚاٌذسرخ اٌى١ٍخ ٌٍّم١بط ثبعتخذاَ ِؼب

السيارات  األبعاد
 األباديسية

السيارات 
 التذخيرية

السيارات 
 العلجية

 الجرجة الكلية

معامل 
 الثبات

1078 1072 1072 1090 

( أن معاملت الثبات ألبعاد السقياس والجرجة الكلية 3يتزح مغ الججول )
ذيخ ( وىي معاملت ثبات مقبػلة ، مسا ي1090 -1072تخاوحت ما بيغ ) 

 إلى ثبات السقياس. 
تقجيخ قيسة معامل ثبات السقياس بصخيقة التجدئة الشرفية :تع حدام -3

 معامل االرتباط بيغ درجة الشرف األول ودرجة الشرف الثاني مغ الجرجات
وبلغ معامل الثبات بعج التعجيل بسعامل سبيخمان بخاون  1082فكانت قيستو 

على أن السقياس يتستع بجرجة  ( وىحا يجل1090( وبسعامل جتسان)1093)
  .مقبػلة مغ الثبات
 طذق ادلم١بط:

:للتحقق مغ الرجق الطاىخي تع عخض السقياس في غأوال  : صجق السحكسي
 أعزاء ىيئة التجريذمغ ( 6)تزع  (0)لجشة تحكيععلى  صػرتو األولية

                                                           
الفتاح عبجدقازيق، وجامعة جازان(، أ.د/فتحي عبج الحسيج عبج القادر)جامعة الأ.د/ (1)

(، أ.م.د/دمحم غازي الجسػقي)السخكد القػمي الصائفجامعة األزىخ، وجامعة  ) رجب مصخ
)جامعة بشيا،  (، أ.م.د/دمحم كسال أبػ الفتػحجازانللبحػث التخبػية والتشسية، وجامعة 

وجامعة جازان(، د/أحسج دمحم عبج الحسيج)جامعة األزىخ، وجامعة جازان( ، د/إيسان رجب 
 امعة بشيا، وجامعة جازان(.قشجيل)ج
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 َ (6106ػذد ) د٠غّرب   رلٍخ و١ٍخ اٌذساعبد اإلٔغب١ٔخ

للتعخف  والرحة الشفدية التخبية الخاصةو  علع الشفذفي  الستخرريغ
اسبة البشػد لعيشة البحث، مجى سلمة الرياغة اللغػية مشعلى مجى 

للبشػد، مجى ملئسة البشػد لقياس أبعاد ميارات التعامل مع اضصخابات 
على جسيع بشػد  اإلبقاء وقج أسفخ ىحا اإلجخاء عغ ،التػاصل الثلث

( 2)والججول تعجيل صياغة بعس بشػد السقياس معالسقياس دون ححف 
 التي تع تعجيليا بالسقياسالتالي يػضح البشػد 

 (3) رذٚي

يف اٌظٛسح األ١ٌٚخ  اٌجٕٛد اٌتٟ اتفك اٌغبدح احملىّْٛ ػٍٝ إػبدح ط١بغتٙب
 دلم١بط ِٙبساد اٌتؼبًِ ِغ اػـشاثبد اٌتٛاطً

رقع  البعج
 البشج

 البشج بعج التعجيل البشج

السيارات 
 األباديسية

لجى معخفة بأسبام اضصخابات  3
 التػاصل

فة اضصخابات أدرك أسبام معخ 
 التػاصل

لجى معخفة بإجخاءات الكذف  7
 عغ اضصخابات التػاصل

أمتلظ معخفة اإلجخاءات اللزمة 
 للكذف عغ اضصخابات التػاصل

السيارات 
 التذخيرية

أمتلظ بعس السيارات التي  00
تداعجني على تقييع 

وتذخيز اضصخابات الرػت 
 لجى السعاقيغ عقليا  

تقييع أمتلظ السيارات اللزمة ل
وتذخيز اضصخابات الرػت 

 لجى السعاقيغ عقليا  

03 

 

أمتلظ بعس السيارات التي تداعجني 
على تقييع وتذخيز اضصخابات اللغة 

 لجى السعاقيغ عقليا  

أمتلظ ميارات تقييع وتذخيز 
اضصخابات اللغة لجى السعاقيغ 

 عقليا  
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 َ (6106 د٠غّربػذد )  رلٍخ و١ٍخ اٌذساعبد اإلٔغب١ٔخ

السيارات 
 العلجية

أستصيع إجخاء التسخيشات اللزمة  06
ئة وتجريب أعزاء جياز لتيي

الشصق والرػت وإنتاج الكلم 
 والجياز التشفدي للسعاقيغ عقليا  

أقػم بإجخاء التجريبات اللزمة 
لتقػية أجداء جياز الشصق 
والكلم والجياز التشفدي 

 للسعاقيغ عقليا  

بشػد ة على صلحي السحكسيغ اتفاقبسا أسفخت نتائج التحكيع عغ 
وذلظ كسا يتزح مغ % 011-%82بيغ  خاوحتبشدبة تللتصبيق  السقياس
 ( التالي 2الججول )

إٌغجخ ادلئ٠ٛخ التفبق اٌغبدح احملىّني ػٍٝ وً ثٕذ ِٓ ثٕٛد  (4رذٚي )
 ِٙبساد اٌتؼبًِ ِغ اػـشاثبد اٌتٛاطً ِم١بط

البعج األول:السيارات 
 األباديسية

البعج الثاني:السيارات 
 التذخيرية

البعج الثالث:السيارات 
 العلجية

رقع 
 البعج

عجد 
 السػافقيغ

ندبة 
 االتفاق

رقع 
 البشج

عجد 
 السػافقيغ

ندبة 
 االتفاق

رقع 
 البشج

عجد 
 السػافقيغ

ندبة 
 االتفاق

0 6 011% 8 6 011% 05 6 011% 

3 6 011% 9 6 011% 06 6 011% 

2 6 011% 01 6 011% 07 5 82% 

2 6 011% 00 6 011% 08 6 011% 

5 6 011% 03 6 011% 09 6 011% 

6 5 82% 02 6 011% 31 5 82% 

7 6 011% 02 6 011% 30 6 011% 
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 َ (6106ػذد ) د٠غّرب   رلٍخ و١ٍخ اٌذساعبد اإلٔغب١ٔخ

 تذيخ إلي تستع السقياس بجرجة عالية مغ الرجق ،وىى ندبة مختفعة
على العيشة  للسقياس وتصبيقيا  (0)إعجاد الرػرة الشيائية لحلظ تعووفقا  

 .االستصلعية
لجاخلي بصخيقتيغ تع التحقق مغ االتداق ا طذق االتغبق اٌذاخٍٟ:: ثانيا  
 ىسا:

حدام معاملت ارتباط بيخسػن بيغ درجات أفخاد العيشة االستصلعية -أ
على مفخدات السقياس ومجسػع درجات البعج الحي تشتسي إليو، وذلظ بعج 

 يػضح ذلظ:  التاليححف درجات السفخدات والججول 
ٛع ( ٠ٛػح ل١ُ ِؼبِالد االستجبؽ ثني دسربد ثٕٛد ادلم١بط ٚرل5ّرذٚي )

 ٚرٌه ثؼذ حزف دسربد اٌجٕٛد. دسربد اٌجؼذ اٌزٞ تٕتّٟ إ١ٌٗ
أرقام 
 البشػد

أرقام  معامل االرتباط
 البشػد

أرقام  معامل االرتباط
 البشػد

 معامل االرتباط

0 10623** 8 10628** 05 10587** 

3 10582** 9 10256* 06 10232* 

2 10501** 01 10285* 07 10236** 

2 10618** 00 10237* 08 10633** 

5 10632** 03 10566** 09 10565** 

6 10282* 02 10297* 31 10589** 

7 10281** 02 10295** 30 10267* 
 ( 1010)**( مدتػى الجاللة عشج مدتػى ) (    1015الجاللة عشج) )*( مدتػى 

                                                           
ملحك الصورة النهائٌة لممٌاس مهارات معلمات التربٌة الفكرٌة للتعامل مع  (1)

 اضطرابات التواصل.
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 َ (6106 د٠غّربػذد )  رلٍخ و١ٍخ اٌذساعبد اإلٔغب١ٔخ

أن جسيع قيع معاملت االرتباط بيغ درجات أفخاد  (5يتزح مغ ججول)
ومجسػع درجاتيع على كل بعج مغ  ،ية على بشػد السقياسالعيشة االستصلع

(، مسا 1010-1015عشج مدتػى يتخاوح بيغ) ا  دالة إحرائي،األبعاد الثلثة
 1يعج م شخا  على صجق بشػد كل بعج وأنيا تعبخ عغ محتػى البعج

ة كل بعج والجرجة الكلية حدام قيع معاملت االرتباط بيغ مجسػع درج-م
، وكانت جسيعيا دالة عشج جج ححف مجسػع درجات البعللسقياس، وذلظ بع

 1( والججول التالي يػضح ذلظ 1010مدتػى )
( ٠ٛػح ِظفٛفخ ِؼبِالد االستجبؽ ثني اٌذسرخ اٌى١ٍخ ألثؼبد 6رذٚي )

 ادلم١بط ٚاٌذسرخ اٌى١ٍخ ٌٍّم١بط

السيارات  البعج
 األباديسية

السيارات 
 التذخيرية

السيارات 
 العلجية

الجرجة 
 الكلية

    ____ السيارات األباديسية

   ____ **10782 السيارات التذخيرية

  ______ **10861 **10776 السيارات العلجية

 ______ **10928 **10920 **10931 الجرجة الكلية

 (1010)** ( مج١غ ل١ُ ِؼبِالد االستجبؽ  داٌخ ػٕذ ِغتٜٛ ) 
الة إحرائيا عشج ( أن جسيع معاملت االرتباط د6يتزح مغ الججول )

وىحا ي كج أن السقياس يتستع بجرجة عالية مغ ، (1010مدتػى داللة )
 .أن األبعاد تقيذ مجاال  متجاندا  مسا يعشى  ،االتداق الجاخلي
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حب١ًٔب :اٌربٔبِذ اٌتذس٠جٟ ٌت١ّٕخ ِٙبساد ِؼٍّبد اٌرتث١خ 
 اٌفىش٠خ ٌٍتؼبًِ ِغ اػـشاثبد اٌتٛاطً.

علسية الباحثة الحالية على مرادر  :اعتسجتِظبدس ثٕبء اٌربٔبِذ
 في بشاء البخنامج التجريبي مشيا ما يلي: متعجدة

في  العخبية واألجشبية إشلع الباحثة على مجسػعة مغ السخاجع العلسية* 
)  ومخجع ،(3100مثل مخجع عبج الفتاح مصخ) مجال اضصخابات التػاصل

Youri,etal,2010) ضصخابات الباحثة مفيػم ا ساحيث اقتبدت مشي
التػاصل وترشيفاتيا ومحتػى غخفة التخاشب ومقياس اضصخابات الشصق 
ومقياس اضصخابات اللغة االستقبالية والتعبيخية والتجريبات الخاصة بتقػية 

 خنادية بعيبع وسحمخجع و  ،أعزاء جياز الشصق والكلم  والجياز التشفدي
لة الخاص حيث اقتبدت مشو الباحثة نسػذج دراسة الحا (3102زيجان)

الحي  (3102سعيج العدالي) مخجعو  ،بتذخيز حاالت اضصخابات التػاصل
البخامج التخبػية العلجية السقجمة لؤلشفال السزصخبيغ اقتبدت مشو الباحثة 

البخامج الحي اقتبدت مشو الباحثة  (3105فكخي متػلي) مخجعو  ،لغػيا  
 التخبػية العلجية الضصخابات اللغة.

مغ السخاجع العلسية في مجال قياس  مجسػعةلى * إشلع الباحثة ع
سعيج  أبػ زيجمخجع  مثل،ز وعلج اضصخابات التػاصلوتذخي

والتي اقتبدت مشو الباحثة بعزا  مغ شخق علج  (3111الذػيفي)
 مثل شخيقة العلج الكلمي والعلج الجساعي. اللغةاضصخابات 
العديد أحسج بغ عبج  داريل دودج)تخجسة( بيتخ رامشجػومخجع 
لية ساقتبدت مشو الباحثة مجسػعة الشذاشات الع الحيو  (3102التسيسي)

التي يسكغ أن تدتخجم في غخفة التخاشب وفي الفرل لسداعجة األشفال 
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اقتباس إلى  باإلضافة، والدخعة الدائجة في الكلم الحيغ يعانػن مغ التيتية
اضصخابات شلقة بعس استخاتيجيات إلعجاد البخامج التخبػية الفخدية لعلج 

 .الكلم
والحي اقتبدت مشو الباحثة الجانب  (3102صادق يػسف الجباس)ومخجع 

التذخيري للضصخابات اللغػية واضصخابات الشصق والكلم والرػت الشاتجة 
 عغ نقز في القجرة العقلية للصفل.

التجريبية  البخامجبعس الجراسات التي تشاولت إعجاد * إشلع الباحثة على 
مع بعس اضصخابات التػاصل مثل للسعلسيغ للتعامل 

تقشيات والتي تزسشت مجسػعة مغ  (Julia,etal,2012)دراسة
استفادت بيا  نساذج التجريب على تحديغ اللغةو السسارسات اللغػية 

 .للتعامل مع اضصخابات اللغة تجريب معلسات التخبية الفكخيةفي  الباحثة
علجية ت التي تشاولت إعجاد بخامج باإلضافة إلى مجسػعة مغ الجراسا 

العادييغ بالسخحلة لتحديغ بعس اضصخابات التػاصل لجى التلميح  تخبػية
" بذكل القابليغ للتعلع"السعاقيغ عقليا  االبتجائية بذكل عام والتلميح 

حيث استفادت الباحثة  (3118ليشا عسخ بغ صجيق) دراسة :مثل ،خاص
ترسيع وبشاء البخامج التخبػية  خاتيجياتاستمسا تزسشتو تلظ الجراسة مغ 

لغػية مغ ذوي االحتياجات الخاصة وأساليب للؤلشفال ذوي االضصخابات ا
في ، لجييع تشسية السيارات اللغػية لالتجريذ للسزصخبيغ لغػيا   وشخق 

 .تجريب معلسات التخبية الفكخية على كيفية علج االضصخابات اللغػية
حيث استفادت الباحثة مغ تلظ الجراسة  (3100سعج البصايشة)دمحم ودراسة 

وذلظ  في تجريب معلسات التخبية الفكخية على كيفية قياس اضصخابات الشصق
، كسا استفادت  باستخجام السقياس السعج في ىحه الجراسة مغ قبل الباحث
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مغ محتػى جلدات البخنامج لتجريب معلسات التخبية الفكخية على التعامل 
 .قمع اضصخابات الشص

حيث استفادت الباحثة مغ ىحه  (3102أسامة عبج السشعع حدغ )ودراسة 
بالبخنامج التجريبي الحي الجراسة في تعخيف معلسات التخبية الفكخية 

وما اشتسل عليو مغ أنذصة وتجريبات لتخفيف اضصخابات تزسشتو الجراسة 
 .الشصق

حتػى حيث استفادت الباحثة مغ م (3105وليج فاروق حدغ سيج) دراسةو 
في تعخيف عيشة البحث الحي تزسشتو ىحه الجراسة جلدات البخنامج 

الحالي باألدوات والػسائل السدتخجمة في التجريب على نصق األصػات 
باإلضافة إلى  اللغػية وتجريب األعزاء السدئػلة عغ عسلية الشصق والكلم
 .تجريب السعلسات على كيفية استخجام تلظ األدوات والػسائل

 مسا تزسشتو مغاستفادت الباحثة  والتي Butcher (2003)ودراسة
تجريب معلسات التخبية الفكخية في علجية الضصخام التيتية ستخاتيجيات إ

 . لجى تلسيحاتيغ ياعلجعلى كيفية 
* إشلع الباحثة على بعس الجراسات التي تشاولت أنذصة لتشسية التػاصل 

السعاقيغ ة بذكل عام والتلميح العادييغ بالسخحلة االبتجائيالتلميح لجى 
عبيخ عبج الخحيع أحسج  دراسة :،مثل" بذكل خاصالقابليغ للتعلع"عقليا  
والتي اقتبدت مشيا الباحثة بعس األساليب واألنذصة  (3117دمحم)

 .خية لجى أشفال متلزمة داون السدتخجمة في تشسية اللغة التعبي
تي اقتبدت مشيا الباحثة وال (3101مخوة أحسج عبج الحسيج حديغ) ودراسة

بعزا  مغ األنذصة االستساعية اللزمة لتشسية اللغة االستقبالية واللغة 
 التعبيخية لجى تلميح السخحلة االبتجائية.
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والتي اقتبدت مشيا الباحثة  (3103ىجى دمحم محسػد ىللي) ودراسة
حتى تكػن لؤلشفال األساليب التي يسكغ للسعلع تػضيفيا في سخد القرز 

فاعلة في تشسية الػعي الرػتي لجى األشفال وبالتالي تشسية ميارات اللغة 
 االستقبالية واللغة التعبيخية لجييع.

:للبخنامج التجريبي الحالي ثلث أىجاف  أ٘ذاف اٌربٔبِذ اٌتذس٠جٟ
 يسكغ عخضيع فيسا يلي:

: ىػ تشسية ميارات معلسات التخبية اذلذف اٌؼبَ ٌٍربٔبِذ اٌتذس٠جٟ*
للتعامل مع اضصخابات التػاصل لجي تلسيحاتيغ السعاقات عقليا   الفكخية

 القابلت للتعلع .

 :تتسثل في ثلثة أىجاف ىي: األ٘ذاف ادلشح١ٍخ ٌٍربٔبِذ اٌتذس٠جٟ*
مخحلة إبدام معلسات التخبية الفكخية السيارات األباديسية في مجال  -0

 اضصخابات التػاصل.
خية السيارات القياسية والتذخيرية مخحلة إبدام معلسات التخبية الفك-3

 الضصخابات التػاصل.
مخحلة إبدام معلسات التخبية الفكخية السيارات التخبػية العلجية -2

 الضصخابات التػاصل. 
: بعج انتياء البخنامج التجريبي يشتطخ مغ معلسة األ٘ذاف اإلرشائ١خ*

 التخبية الفكخية أن تكػن قادرة على:
اضصخابات التػاصل ومطاىخىا وخاصة لجى معخفة ماىية وترشيف -0

التلسيحات السعاقات عقليا  القابلت للتعلع وأسبابيا وأعخاضيا وخرائز 
 السزصخبيغ تػاصليا .

 قياس اضصخابات التػاصل.-3
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 تذخيز اضصخابات التػاصل.-2
استخجام األدوات والػسائل الخاصة بإجخاء التجريبات اللزمة لتقػية -2

 لم .أعزاء الشصق والك
 تصبيق األساليب التخبػية العلجية الضصخابات اللغة.-5
 تصبيق األساليب التخبػية العلجية الضصخابات الشصق.-6
 تصبيق األساليب التخبػية العلجية الضصخابات شلقة الكلم.-7
 تصبيق األساليب التخبػية العلجية الضصخابات الرػت. -8

ترسيع البخنامج التجريبي الحي  بعج ابتسال: إػذاد اٌربٔبِذ ٌٍتـج١ك
أعجتو الباحثة بيجف تشسية ميارات معلسات التخبية الفكخية للتعامل مع 

صػرتو األولية على   اضصخابات التػاصل لجى تلسيحاتيغ تع عخضو في
علع الستخرريغ في أعزاء ىيئة التجريذ مغ  (6)تزع  (0)لجشة تحكيع

مجى  ألخح آرائيع حػل ما يلي: ،والرحة الشفديةالتخبية الخاصة الشفذ و 
ووفقا  لتعليسات  ،ملئسة البخنامج وأنذصتو للغخض الحي أعج مغ أجلو

السحكسيغ أجخيت التعجيلت السصلػبة ومغ ثع إعجاد الرػرة الشيائية 
 للبخنامج وتصبيقيا.

:تزسغ البخنامج التجريبي األٔشـخ ادلغتخذِخ ثبٌربٔبِذ اٌتذس٠جٟ
ي: التعلع التعاوني ، السشاقذات الجساعية عجد مغ األنذصة تسثلت ف
 السفتػحة ، وتشفيح التصبيقات.

                                                           
فتحي عبج الحسيج عبج القادر)جامعة الدقازيق، وجامعة جازان(، أ. د/عبج الفتاح أ.د/(1)

ػقي)السخكد القػمي (، أ.م.د/دمحم غازي الجسالصائفرجب مصخ)جامعة األزىخ، وجامعة 
(، أ.م.د/دمحم كسال أبػ الفتػح)جامعة بشيا، جازانللبحػث التخبػية والتشسية، وجامعة 

وجامعة جازان(، د/أحسج دمحم عبج الحسيج)جامعة األزىخ وجامعة جازان( ، د/إيسان رجب 
 قشجيل)جامعة بشيا، وجامعة جازان(.
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: استغخق تشفيح البخنامج ادلذٜ اٌضِٕٟ ٌتٕف١ز اٌربٔبِذ اٌتذس٠جٟ
حيث بلغ عجد الجلدات  ،بسعجل جلدة أسبػعيا   ،التجريبي شيخيغ تقخيبا  

قج باإلضافة للقياس القبلي والبعجي والتتبعي و  ،جلدات (8التجخلية )
وبالتالي استغخق تصبيق  ،ساعتيغاستغخقت كل جلدة ما يقخم مغ 

 . ساعة( 06البخنامج )
يشقدع البخنامج التجريبي إلى ثلث :اٌربٔبِذ اٌتذس٠جٟرٍغبد زلتٜٛ 

: مخحلة التسييج للبخنامج وإبدام معلسات التخبية الفكخية أٚالً  ٟ٘ مخاحل
جلدتان مغ وتذسل  لالسيارات األباديسية في مجال اضصخابات التػاص

وتذسل  مخحلة قياس وتذخيز اضصخابات التػاصل:حب١ٔبً ، (0-3)
: مخحلة علج اضصخابات التػاصل وتذسل حبٌخبً ، (2-2)جلدتان مغ 

الججول التالي مخصط لسحتػى جلدات يػضح ( و 8-5جلدات مغ) خسدة
 البخنامج التجريبي .

بدف إىل ت١ّٕخ ( سلـؾ حملتٜٛ رٍغبد اٌربٔبِذ اٌتذس٠جٟ اذل7رذٚي)
 ِٙبساد ِؼٍّبد اٌرتث١خ اٌفىش٠خ ٌٍتؼبًِ ِغ اػـشاثبد اٌتٛاطً.

رقع 
 الجلدة

عشػان 
 الجلدة

الفشيات  ىجف الجلدة
 السدتخجمة

األدوات والػسائل 
 السدتخجمة

 
 
0 

التعارف 
وتشسية 
السيارات 
األباديسية 
في مجال 
اضصخابات 
 التػاصل

محتػى  التعخف على-
ليجف البخنامج التجريبي وا

 مشو والسجى الدمشي لتشفيحه.
مفيػم اضصخابات  تحجيج-

التػاصل وأسبابيا وترشيفيا 
 ومطاىخ كل اضصخام

 

 
السحاضخة 
 والسشاقذة 

 
جياز الكسبيػتخ وشاشة 

 العخض
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 َ (6106ػذد ) د٠غّرب   رلٍخ و١ٍخ اٌذساعبد اإلٔغب١ٔخ

 
 
3 

متابعة 
تشسية 

السيارات 
األباديسية 
في مجال 
اضصخابات 
 التػاصل

أعخاض  التعخف على-
اضصخابات التػاصل ومطاىخىا 

ى التلميح السعاقيغ عقليا  لج
وإجخاءات الكذف عشيا 

 وخرائز السزصخبيغ تػاصليا  
التعخف على محتػى غخفة -

 التخاشب

 
السحاضخة 
 والسشاقذة

 
جياز الكسبيػتخ وشاشة 
العخض وأقخاص مزغػشة 

CD  
 

 
 
2 

إبدام 
السيارات 

التذخيرية 
الضصخابات 
 التػاصل

تػضيح اليجف مغ قياس -
 التػاصل.وتذخيز اضصخابات 

تدويج معلسات التخبية الفكخية -
باالختبارات الخاصة بقياس 

ت اللغة واضصخابات ابااضصخ 
 الشصق.

تجريب معلسات التخبية الفكخية -
على كيفية تصبيق وترحيح تلظ 

تدويج معلسات التخبية -االختبارات 
الفكخية بشسػذج لجراسة الحالة 

 للسزصخبيغ تػاصليا .

 
السحاضخة 
 والسشاقذة

ياز الكسبيػتخ وشاشة ج
العخض ، االختبارات 

والسقاييذ الخاصة بقياس 
اضصخام اللغة واضصخام 

الشصق باإلضافة إلى استسارة 
دراسة الحالة الخاصة 
 لبتذخيز اضصخام التػاص

 
 
2 

بيفية قياس 
اضصخابات 
الرػت 

واضصخابات 
 شلقة الكلم

 
تجريب معلسات التخبية الفكخية -

 حيحعلى كيفية تصبيق وتر
 االختبارات تلظ

 
السحاضخة 

 السشاقذةو 
 

جياز الكسبيػتخ وشاشة 
العخض ، االختبارات الخاصة 
بقياس اضصخام الرػت 
 واضصخام شلقة الكلم

 
 
5 

أساليب 
وشخق 
علج 

اضصخابات 
اللغة 

والقجرة على 
 تفعيليا

تػضيح الصخق واألساليب -
التخبػية العلجية الضصخابات 

على  تجريب السعلسات-اللغة 
تشفيح بعس األنذصة اللغػية 
 واالستساعية مع تلسيحاتيغ

معلسات التخبية الفكخية  إتقان-
لسيارات علج اضصخابات اللغة 

. 
إعجاد تقخيخ عغ  إتقان ميارة -

 جلدة التخاشب.

 
السحاضخة -

 والسشاقذة
 الشسحجة-

جياز الكسبيػتخ وشاشة 
العخض، مػاد مصبػعة 
تتزسغ مجسػعة مغ 

أللعام األنذصة وا
،عخوض لجلدات اللغػية

 تخاشب
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6 

أساليب 
وشخق 
علج 

اضصخابات 
الشصق 

والقجرة على 
 تفعيليا

 بعس االتجاىات في التعخف على-
 علج اضصخابات الشصق .

تجريب السعلسات على كيفية -
استعسال األدوات والػسائل 

السدتخجمة في التجريبات الخاصة 
 بتقػية أعزاء الشصق والكلم .

معلسات التخبية الفكخية  نإتقا-
 لسيارات علج اضصخابات الشصق.

تجريب معلسات التخبية الفكخية -
على كيفية إعجاد بخنامج لحاالت 

 تعانى مغ اضصخابات الشصق.
 

 
 السحاضخة-
 السشاقذةو 
 الشسحجة-

جياز الكسبيػتخ وشاشة 
ػمات وصػر العخض،رس

، تػضيحية لسخارج الحخوف
وأدوات خاصة بالتجريبات 

للزمة لتقػية أجداء جياز ا
الشصق والكلم والجياز 

عخوض لجلدات التشفدي ، 
مػاد مصبػعة تخاشب ،

تتزسغ مجسػعة مغ 
األنذصة والتجريبات  لتقػية 
أجداء جياز الشصق والكلم 

 والجياز التشفدي
 
 
7 

أساليب 
وشخق 
علج 

اضصخابات 
الرػت 

والقجرة على 
 تفعيليا

الصخق التخبػية  التعخف على-
العلجية الضصخابات الرػت 
متسثلة في البخامج والتسخيشات 

 الرػتية لعلج الرػت.
تجريب السعلسات على تشفيح -

بعس األنذصة االستساعية 
والصخق العلجية مع 

 تلسيحاتيغ.
معلسات التخبية الفكخية  إتقان-

لسيارات علج اضصخابات 
 الرػت.
 

 
السحاضخة 
 والسشاقذة

 الشسحجة-

خ وشاشة جياز الكسبيػت
العخض، مػاد مصبػعة 
تتزسغ مجسػعة مغ 
األنذصة والتجريبات  
لتقػية أجداء الجياز 

،وعخوض الرػتي 
 لجلدات التخاشب

 
 
8 
 

أساليب 
وشخق 
علج 

اضصخابات 
شلقة 
الكلم 

والقجرة على 
 تفعيليا

الصخق التخبػية  التعخف على-
العلجية الضصخابات شلقة 

 الكلم .
لى تشفيح تجريب السعلسات ع -

الصخق العلجية  الضصخابات 
 شلقة الكلم مع تلسيحاتيغ.

معلسات التخبية الفكخية  إتقان-
 لسيارات علج شلقة الكلم.

 
السحاضخة 
 والسشاقذة

 الشسحجةو 

جياز الكسبيػتخ وشاشة 
العخض ،وأدوات خاصة 
بالتجريبات اللزمة لتقػية 
أجداء جياز الكلم ، مػاد 

عة مصبػعة تتزسغ مجسػ 
مغ األنذصة والتجريبات  
لتقػية أجداء الجياز 

، عخوض لجلدات الكلمي
 تخاشب
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 :تم٠ُٛ اٌربٔبِذ اٌتذس٠جٟ
ملحطتيا لسعلسات التخبية بتقػيع البخنامج التجريبي مغ خلل قامت الباحثة 

الفكخية )أفخاد السجسػعة التجخيبية( أثشاء قياميغ بإجخاء جلدات تخاشب 
باإلضافة  ،  عقليا  القابلت للتعلع السزصخبات تػاصليا لتلسيحاتيغ السعاقات

لسعخفة مجى تأثيخه  ،بعج االنتياء مغ تصبيقوإلى تقػيع البخنامج التجريبي 
في تشسية ميارات معلسات التخبية الفكخية للتعامل مع اضصخابات التػاصل 

ج وتصبيق ما بع ،وذلظ مغ خلل التصبيقيغ القبلي والبعجي ،لجى تلسيحاتيغ
فتخة الستابعة لسقياس ميارات التعامل مع اضصخابات التػاصل على معلسات 

ومقارنة ىحه الشتائج بشتائج  ،التخبية الفكخية في السجسػعة التجخيبية
التي شبق علييا مقياس  ،معلسات التخبية الفكخية في السجسػعة الزابصة

ائج ميارات التعامل مع اضصخابات التػاصل وىػ ما يتع عخضو في نت
 اختبار فخوض البحث. 
صحة فخضيات البحث استخجمت  الختبار :يةاإلحرائ األساليب والسعالجات

الستػسط الحدابي واالنحخاف التالية: الباحثة األساليب اإلحرائية 
-Mann ويتشي(–)ماناختبار  ،معامل االرتباط لبيخسػن  ،السعياري 

WhitneyTest ن( اختبار )ويلكػكدػ ،السدتقلة للسجسػعات
Wilcoxon Signed Ranks Test .للسجسػعات السختبصة 
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 ٔتبئذ اٌجحج ِٕٚبلشتٙب:
:الختبار صحة الفخض األول والحي  أٚالً:اختجبس طحخ اٌفشع األٚي

يشز على أنو " يػجج فخق دال إحرائيا بيغ متػسصي رتب درجات 
السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة على مقياس ميارات التعامل مع 

التػاصل في القياس البعجي لرالح السجسػعة التجخيبية،  قامت  اضصخابات
الباحثة بحدام الستػسط الحدابي واالنحخاف السعياري لجرجات معلسات 
السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة على مقياس ميارات التعامل مع 
اضصخابات التػاصل وذلظ بعج تصبيق البخنامج التجريبي مباشخة ثع قامت 

 -Mannلخصػة التالية باستخجام اختبار مان ويتشي الباحثة في ا
Whitney Test  للسجسػعات السدتقلة الرغيخة غيخ السختبصة للتحقق

مغ داللة الفخق بيغ متػسط رتب درجات معلسات التخبية الفكخية في 
السجسػعتيغ التجخيبية والزابصة على مقياس ميارات التعامل مع 

نامج التجريبي لتشسية تلظ السيارات اضصخابات التػاصل بعج تصبيق البخ 
 وكانت الشتائج كسا ىػ مػضح بالججول التالي:

( ٠ٛػح ٔتبئذ اختجبس ِبْ ٠ٚتٕٟ ٌٍم١بط اٌجؼذٞ ٌٍّزّٛػخ 8رذٚي)
اٌتزش٠ج١خ ٚاجملّٛػخ اٌؼبثـخ يف ِم١بط ِٙبساد اٌتؼبًِ ِغ اػـشاثبد 

 اٌتٛاطً.
 الستػسط العجد السجسػعة الستغيخ

 

االنحخاف 
 ي السعيار 

متػسط 
 الختب

مجسػع 
 الختب

مدتػى   Zقيسة Uقيسة 
 الجاللة

ميارات 
التعامل مع 
اضصخابات 
 التػاصل

  21011 8011 30213 500211 5 التجخيبية

10111 

 

 

-30609 

 

1010 

 
 05011 2011 00021 370611 5 الزابصة
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( أن متػسط درجات معلسات السجسػعة 8يتزح مغ نتائج الججول)
مقياس ميارات التعامل مع اضصخابات التػاصل كانت قيستو الزابصة على 

( وذلظ بعج انتياء تصبيق البخنامج التجريبي مع معلسات 370611)
أي تجخل مع معلسات السجسػعة الزابصة  إجخاءالسجسػعة التجخيبية دون 

وتعشي ىحه القيسة أن معلسات السجسػعة الزابصة لجييغ ميارات مشخفزة 
ع اضصخابات التػاصل لجى تلسيحاتيغ وذلظ على الخغع ججا  في التعامل م

مغ مخور فتخة زمشية مقجارىا شيخيغ تقخيبا  مشح انتقاء معلسات السجسػعة 
الزابصة وحتى مػعج التصبيق البعجي في حيغ أن متػسط درجات معلسات 
السجسػعة التجخيبية على مقياس ميارات التعامل مع اضصخابات التػاصل 

( وذلظ بعج تعخضيغ لجلدات البخنامج التجريبي 500211بانت قيستو )
لتشسية ميارتيغ في التعامل مع اضصخابات التػاصل وىي قيسة تذيخ إلى 
أن لجييغ ميارات مختفعة في التعامل مع اضصخابات التػاصل لجى 

 تلسيحاتيغ.
" دالة إحرائيا عشج مدتػى U( أن قيسة "8ويتزح أيزا  مغ الججول )

لى وجػد فخق دال إحرائيا بيغ متػسصي رتب درجات مسا يذيخ إ 1010
معلسات التخبية الفكخية )السجسػعة التجخيبية( ورتب درجات معلسات التخبية 
الفكخية )السجسػعة الزابصة( في القياس البعجي لسدتػى ميارات التعامل 

، حيث ارتفع لرالح معلسات السجسػعة التجخيبيةمع اضصخابات التػاصل 
معلسات السجسػعة التجخيبية بجرجة أعلى مغ متػسط متػسط درجات 

درجات أقخانيغ بالسجسػعة الزابصة وذلظ عقب تصبيق البخنامج التجريبي 
 وىػ ما يذيخ إلى تحقق صحة الفخض األول للبحث.

إلى أن التحدغ في مدتػى ميارات التعامل مع  بسا تذيخ تلظ الشتائج
يبية مغ السدتػى السشخفس اضصخابات التػاصل لسعلسات السجسػعة التجخ 
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قبل تعخضيغ لجلدات البخنامج التجريبي إلى السدتػى السختفع عقب انتياء 
البخنامج التجريبي يخجع إلى تأثيخ البخنامج التجريبي السقجم ليغ وليذ إلى 
عػامل أخخى حيث لع يستج ىحا التحدغ إلى معلسات السجػعة الزابصة بعج 

تجريبي دون تلقييغ أي بخنامج تجخلي مغ انتياء فتخة تصبيق البخنامج ال
 الباحثة .

( والتي أسفخت عغ Julia,etal,2012ويتفق ذلظ مع نتائج دراسة )
فاعلية البخنامج التجريبي السقجم لسعلسي السجارس الثانػية في تشسية 
السسارسات اللغػية التعليسية لجييع مغ خلل معالجي الشصق واللغة حيث 

السعلسيغ في استخجام تقشيات السسارسات اللغػية  لػحع زيادة كبيخة لجى
التعليسية مغ قبل السعلسيغ السجربيغ مقارنة مع السجسػعة الزابصة ، مسا 
أدى بجوره إلى ضيػر تحدغ في القجرات اللغػية الذفػية والكتابية لجى 

 شلبيع ذوي اإلعاقة اللغػية.
لتي أشارت إلى وا (3105)وليج سيج ، بسا تتفق تلظ الشتائج مع دراسة

فاعلية البخنامج الػششي الدعػدي الحي قام بإعجاده في تجريب وإرشاد 
معلسي التجريبات الشصقية والسخشجيغ الصلبييغ على تقشيات اإلرشاد 
العالسية اللغػية والكلمية وتفعيل دورىع في بخامج اإلرشاد الفخدي 

مدتػى التػاصل  والجساعي للسزصخبيغ لغػيا  وكلميا  بسا ي دي إلى رفع
بيشيع وبيغ تلميح السخحلة االبتجائية السزصخبيغ لغػيا  وكلميا  وفي التعخف 
على السذكلت الشصقية التي ت ثخ على الجانب التحريلي لجى ى الء 

 التلميح.
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وتفدخ الباحثة نتيجة الفخض الحالي : بأن معلسات السجسػعة التجخيبية 
تيغ في التعامل مع اضصخابات التػاصل اميار تلقيغ بخنامجا  تجريبيا  لتشسية 

تزسغ اإلشار العام لجلداتو ثلث مخاحل تزسشت كل مخحلة مشيا مجسػعة 
مغ السيارات والقجرات كان اليجف مشيا تشسية ميارات معلسات التخبية 
الفكخية للتعامل مع اضصخابات التػاصل حيث تأثخت معلسات السجسػعة 

تيغ للتعامل مع ابي مسا ساعج على تحدغ ميار التجخيبية بالبخنامج التجري
اضصخابات التػاصل لجى تلسيحاتيغ وخلل جلدات البخنامج لع يتلقيغ 
معلسات السجسػعة الزابصة تجريبا  على تلظ السيارات والقجرات ولحلظ فقج 
ضيخ تحدغ في مدتػى ميارات التعامل مع اضصخابات التػاصل لسعلسات 

غيخ مغ السدتػى السشخفس إلى السدتػى السجسػعة التجخيبية حيث ت
 السختفع ولع يحجث ىحا التحدغ لسعلسات السجسػعة الزابصة.

( إلى وجػد Zins&Ponti,1998وي كج ذلظ ما أشارت إليو نتائج دراسة )
أثخ إيجابي دال للبخامج التجريبية لسعلسي التخبية الخاصة لتشسية قجراتيع 

يز مذكلت التلميح بالسجارس ومياراتيع وخاصة في مجال تقييع وتذخ
 االبتجائية ومعخفة خرائريع .

: الختبار صحة الفخض الثاني والحي طحخ اٌفشع اٌخبٟٔ اختجبسحب١ًٔب: 
يشز على أنو " يػجج فخق دال إحرائيا بيغ متػسصي رتب درجات 
السجسػعة التجخيبية على مقياس ميارات التعامل مع اضصخابات التػاصل 

لي والبعجي لرالح القياس البعجي، قامت الباحثة بحدام في القياسيغ القب
الستػسط الحدابي واالنحخاف السعياري لجرجات معلسات السجسػعة 
التجخيبية على مقياس ميارات التعامل مع اضصخابات التػاصل قبل تصبيق 
البخنامج التجريبي وبعج تصبيقو مباشخة وقامت الباحثة في الخصػة التالية 
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للسجسػعات الرغيخة  Wilcoxon Testار ويلككدػن باستخجام اختب
السختبصة للتحقق مغ داللة الفخق بيغ متػسط رتب درجات التصبيقيغ 
القبلي والبعجي لسعلسات السجسػعة التجخيبية على مقياس ميارات التعامل 

 مع اضصخابات التػاصل.ويػضح الججول التالي نتائج ىحا الفخض:
٠ٍىىغْٛ ٌٍم١بعني اٌمجٍٟ ٚاٌجؼذٞ ( ٠ٛػح ٔتبئذ اختجبس 9ٚرذٚي )

 ٌٍّزّٛػخ اٌتزش٠ج١خ يف ِم١بط ِٙبساد اٌتؼبًِ ِغ اػـشاثبد اٌتٛاطً.
السجسػعة 
 التجخيبية

انحخاف  متػسط
 معياري 

مدتػى  Z الختب السػجبة الختب الدالبة
 الجاللة

 السجسػع الستػسط  السجسػع الستػسط

القياس 
 القبلي

 1015 30123- 05011 2011 صفخ صفخ 00021 370611

القياس 
 البعجي

500211 30213 

( أن متػسط درجات معلسات السجسػعة 9يتزح مغ نتائج الججول)
التجخيبية على مقياس ميارات التعامل مع اضصخابات التػاصل كانت 

( وذلظ قبل تعخضيع لجلدات البخنامج التجريبي وتعشي 370611قيستو)
جسػعة التجخيبية لجييغ مدتػى مشخفس مغ ىحه القيسة أن معلسات الس

ميارات التعامل مع اضصخابات التػاصل لجى تلسيحاتيغ ، وعقب انتياء 
جلدات البخنامج التجريبي تبيغ ارتفاع متػسط معلسات السجسػعة التجخيبية 
على مقياس ميارات التعامل مع اضصخابات التػاصل حيث كانت قيستو 

ى ارتفاع مدتػى ميارات التعامل مع ( وتذيخ تلظ القيسة إل500211)
 اضصخابات التػاصل لجى معلسات السجسػعة التجخيبية .
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" دالة إحرائيا عشج Z( أن قيسة "9ويتزح أيزا  مغ نتائج الججول )
مسا يذيخ إلى وجػد فخق دال إحرائيا بيغ متػسصي رتب  1015مدتػى 

سقياس ميارات درجات السجسػعة التجخيبية في القياسيغ القبلي والبعجي ل
التعامل مع اضصخابات التػاصل لرالح القياس البعجي ،حيث أصبحت 
معلسات السجسػعة التجخيبية أبثخ قجرة على التعامل مع اضصخابات التػاصل 
لجى تلسيحاتيغ، حيث ارتفع متػسط درجات معلسات السجسػعة التجخيبية 

ذ في التصبيق البعجي على السقياس عغ متػسط درجاتيغ على نف
السقياس قبل تصبيق البخنامج التجريبي السقتخح ، وىػ ما يذيخ إلى نجاح 
البخنامج التجريبي في تشسية ميارات التعامل مع اضصخابات التػاصل 
مػضػع البحث الحالي لجى معلسات التخبية الفكخية وبحلظ تحقق صحة 

 الفخض الثاني للبحث. 
سجسػعة التجخيبية في التحدغ الحي حجث لجى معلسات ال وتعدي الباحثة

مدتػى ميارتيغ للتعامل مع اضصخابات التػاصل عقب انتياء البخنامج 
التجريبي مغ السدتػى السشخفس إلى السدتػى السختفع إلى استخجام 
الباحثة لعجد مغ الفشيات واألساليب العلسية لتشفيح البخنامج التجريبي وقج 

الجساعية والشسحجة  تسثلت تلظ الفشيات في : السحاضخات والسشاقذات
باإلضافة إلي استخجام الباحثة مجسػعة مغ األدوات والسرادر لتشفيح 
البخنامج التجريبي والتي تعتبخ مغ أساليب الجعع الفشي للسعلسات لخفع 

ليسية مدتػى مياراتيغ للتعامل مع اضصخابات التػاصل ومشيا العخوض التع
وبعس لتػضيحية ، والخسػمات ا (،CD)باستخجام األقخاص السزغػشة

والسػاد السصبػعة التي تتزسغ ،العخوض الخاصة بجلدات التخاشب
والصلقة  والرػت االختبارات والسقاييذ الخاصة بقياس اللغة والشصق

الكلمية واستسارة دراسة الحالة الخاصة بتذخيز اضصخابات التػاصل، 
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ت التػاصل، والسػاد السصبػعة  التي تتزسغ بخامج تخبػية علجية الضصخابا
 واألدوات الخاصة بالتجريبات اللزمة لتقػية أجداء جياز الشصق .

أبرررررررررررررجت بعرررررررررررررس الجراسرررررررررررررات مسثلرررررررررررررة فررررررررررررري دراسرررررررررررررة  حيرررررررررررررث
(ASHA,2005;Nicole&Ruth,2005 على أىسية تػفيخ سبل الجعع )

الفشيررة اللزمررة للسعلسرريغ فرري مجررال اضررصخابات التػاصررل بسررا يدرراىع فرري 
ئي التخاشررب علررى كيفيررة التعامررل مررع فاعليررة تررجريبيع بسدرراعجة مررغ أخرررا

اضرررصخابات التػاصرررل وتثقررريفيع فررري ىرررحا السجرررال وترررجريبيع علرررى اسرررتخجام 
 االستخاتيجيات اللزمة للتػاصل مع األشفال السزصخبيغ تػاصليا .

( بزخورة زيادة Anna,Jane&Michelle,2014بسا أوصت دراسة )
تػاصليا  بالسجارس  الجعع للسيشييغ الحيغ يعسلػن مع األشفال السزصخبيغ

 االبتجائية .
:الختبار صحة الفخض الثالث والحي  حبٌخًب :اختجبس طحخ اٌفشع اٌخبٌج

يشز على أنو " يػجج فخق دال إحرائيا بيغ متػسصي رتب درجات 
السجسػعة التجخيبية على مقياس ميارات التعامل مع اضصخابات التػاصل 

التتبعي) بعج مخور شيخ  في القياسيغ البعجي والتتبعي لرالح القياس
تقخيبا مغ انتياء تصبيق البخنامج التجريبي(.قامت الباحثة بحدام الستػسط 
الحدابي واالنحخاف السعياري لجرجات معلسات السجسػعة التجخيبية على 
مقياس ميارات التعامل مع اضصخابات التػاصل عقب تصبيق البخنامج 

ي تع إجخاؤه بعج مخور شيختقخيبا  التجريبي مباشخة وبعج التصبيق التتبعي الح
مغ إجخاء التصبيق البعجي وقامت الباحثة في الخصػة التالية باستخجام 

للسجسػعات الرغيخة السختبصة  Wilcoxon Testاختبار ويلككدػن 
 ويػضح الججول التالي نتائج ىحا الفخض:
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( ٠ٛػح ٔتبئذ اختجبس ٠ٍٚىىغْٛ ٌٍم١بعني اٌجؼذٞ ٚاٌتتجؼٟ 01رذٚي ) 
 ّزّٛػخ اٌتزش٠ج١خ يف ِم١بط ِٙبساد اٌتؼبًِ ِغ اػـشاثبد اٌتٛاطً.ٌٍ

السجسػعة 
 التجخيبية

انحخاف  متػسط
 معياري 

مدتػى  Z الختب السػجبة الختب الدالبة
 الجاللة

 السجسػع الستػسط السجسػع الستػسط

القياس 
 البعجي

 1015 30123- 05011 2011 صفخ صفخ 30213 500211

القياس 
 يالتتبع

580111 00871 

أن متػسط درجات معلسات السجسػعة ( 01) يتزح مغ نتائج الججول
التجخيبية على مقياس ميارات التعامل مع اضصخابات التػاصل بعج 

( ثع تدايجت 500211تعخضيغ لجلدات البخنامج التجريبي كانت قيستو)
إجخاؤه  ( عشج إجخاء التصبيق التتبعي الحي تع580111قيستو لترل إلى )

 بعج مخور شيخ مغ انتياء تصبيق جلدات البخنامج التجريبي.
" دالة إحرائيا عشج مدتػى Z( أن قيسة "01ويتزح أيزا  مغ الججول )

مسا يذيخ إلى أنو يػجج فخق دال إحرائيا بيغ متػسصي رتب  1015
درجات السجسػعة التجخيبية في القياسيغ البعجي والتتبعي )بعج شيخ مغ 

لبعجي( لسقياس ميارات التعامل مع اضصخابات التػاصل لرالح التصبيق ا
القياس التتبعي. حيث زادت ميارات معلسات السجسػعة التجخيبية للتعامل 
مع اضصخابات التػاصل لجى تلسيحاتيغ، فقج ارتفع متػسط درجات معلسات 
السجسػعة التجخيبية في التصبيق التتبعي على السقياس عغ متػسط 

نفذ السقياس بعج تصبيق البخنامج التجريبي السقتخح ، وىػ درجاتيغ على 
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ما يذيخ إلى نجاح البخنامج التجريبي في تشسية ميارات التعامل مع 
اضصخابات التػاصل مػضػع البحث الحالي لجى معلسات التخبية الفكخية 

 وبحلظ تحقق صحة الفخض الثالث للبحث.
ي في استسخار تأثيخه في تشسية وتعدي الباحثة نجاح البخنامج التجريبي الحال

ميارات معلسات السجسػعة التجخيبية للتعامل مع اضصخابات التػاصل إلى 
أن ى الء السعلسات قج تعخضغ لعػامل ايجابية أثشاء عسليغ بسجرستيغ 
ساىست في زيادة ارتفاع ميارتيغ للتعامل مع اضصخابات التػاصل لجى 

األولى ػفيخ السجرسة االبتجائية تلسيحاتيغ وقج يكػن مغ تلظ العػامل : ت
غخفة تخاشب تحتػى على العجيج مغ األدوات والػسائل السدتخجمة بزسج 

في علج بعس اضصخابات التػاصل باإلضافة إلى أن معلسات السجسػعة 
التجخيبية قج استفجن مغ وجػد ىحه الغخفة الخاصة بعلج اضصخابات 

يارات خلل البخنامج التجريبي التػاصل في تشفيح وتصبيق ما تع تعلسو مغ م
مع تلسيحاتيغ وتقجيع الخجمات العلجية اللزمة لتخفيف اضصخابات 
التػاصل لجييغ وتلبية احتياجاتيغ الفخدية في البيئة األقل تقييجا  فأدى ذلظ 
إلى تحدغ في أدائيغ لسيارات التعامل مع اضصخابات التػاصل في التصبيق 

 تصبيق البعجي .التتبعي عسا كانت عليو في ال
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 اٌجحج: ِٚمرتحبد تٛط١بد
يف ػٛء إٌتبئذ اٌتٟ تٛطً إ١ٌٙب اٌجحج أِىٓ اعتخالص 

 اٌتٛط١بد اٌتب١ٌخ:
يشبغي زيادة وعي معلسػ التخبية الفكخية بالجور الحي يقػمػن بو في  -0

مداعجة أخرائي التخاشب في علج اضصخابات الشصق أو التخفيف مغ 
السعاقيغ عقليا  القابليغ للتعلع ، وأنو بجون  حجتيا وخاصة لجى التلميح

 تفعيل ىحا الجور سػف تديج الفتخة الدمشية للعلج.
يشبغي على معلسي التخبية الفكخية إيجاد قشػات اترال مع معلسي -3

السجرسة العادية في إشار بخنامج الجمج إلعجاد مػاقف تجسع بيغ التلميح 
يسكشيع مغ خلليا إجخاء حػار يداعج  العادييغ والتلميح السعاقيغ عقليا  

 ى الء التلميح على تحديغ الشصق لجييع. 
إجخاء السديج مغ البحػث التي تتزسغ إعجاد وترسيع بخامج إرشادية -2

لتشسية ميارات معلسي التخبية الفكخية في التعامل مع اضصخابات التػاصل 
 دراسات مقارنة.وإجخاء لسعاقيغ عقليا  القابليغ للتعلع لجى التلميح ا

العسل على تػفيخ كػادر بذخية متخررة مغ معلسي ومعلسات التخبية -2
 الفكخية في مجال التعامل مع اضصخابات التػاصل .

ضخورة أن تقجم الجامعات مسثلة في كليات التخبية وكليات خجمة -5
السجتسع والتعليع السدتسخ دورات تجريبية وورش عسل لسعلسي التخبية 

ل عام ولسعلسي التخبية الفكخية بذكل خاص في تشسية الخاصة بذك
مياراتيع للتعامل مع اضصخابات التػاصل لجى األشفال ذوي االحتياجات 
الخاصة عامة واألشفال السعاقيغ عقليا  خاصة وذلظ للرتقاء بسدتػى 

 معلسي التخبية الخاصة وبالتالي للرتقاء بالعسلية التخبػية والتعليسية.
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كػن ىشاك تقييع مدتسخ ودوري الحتياجات معلسي التخبية يشبغي أن ي-6
الخاصة مغ جانب إدارة التخبية الخاصة بػزارة التخبية والتعليع حتى يتع 

 على أثخه تقجيع البخامج التجريبية اللزمة ليع.
إقامة الشجوات وحلقات الشقاش للسعلسيغ في مجال التخبية الخاصة حتى -7

بيشيع وبيغ الستخرريغ مغ أساتحة  تكػن نػع مغ أنػاع التػاصل
 الجامعات والسدئػليغ عغ التخبية الخاصة. 

ضخورة اىتسام إدارة التخبية الخاصة السلحقة بػزارة التخبية والتعليع -8
بديادة البخامج التجريبية لتشسية ميارات معلسي التخبية الفكخية للتعامل مع 

عقلية وذلظ على السدتػى اضصخابات التػاصل لجى التلميح ذوي اإلعاقة ال
 السحلي واإلقليسي .

التجريب السدتسخ لسعلسي التخبية الفكخية أثشاء الخجمة بسا يتشاسب مع -9
التصػر الدخيع في السعارف والسيارات السختبصة بسجال اضصخابات 

 التػاصل. 
ضخورة متابعة الستجربيغ بعج االنتياء مغ البخامج التجريبية لسعخفة -01

 على تصبيق السيارات التي ابتدبػىا خلل البخنامج التجريبي . مجى قجرتيع
تعديد مبجأ العسل كفخيق مغ أجل التكامل في العسل بيغ ىيئة -00

العامليغ في معاىج وبخامج التخبية الفكخية لسػاجية ومعالجة مذكلت اللغة 
 والكلم لجى التلميح السعاقيغ عقليا  القابليغ للتعلع )ذكػر وإناث( .

ضخورة تػافخ غخفة للتخاشب تحتػي على األدوات والػسائل -03
السدتخجمة في التجريبات العسلية الضصخابات التػاصل وعلجيا وذلظ 
بجسيع السجارس الفكخية للسعاقيغ عقليا  والسجارس االبتجائية العادية السلحق 

عة بيا فرػل خاصة بالسعاقيغ عقليا  القابليغ للتعلع بسا يتيح فخص الستاب
الجورية للتلميح السعاقيغ عقليا  السزصخبيغ تػاصليا  وتقجيع الخجمات 
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العلجية التخبػية ليع في مجال اضصخابات التػاصل مغ قبل معلسييع  
 بغخض مداعجتيع على تحديغ قجراتيع والػصػل بيع إلى أقرى حج مسكغ

 .مغ الشاحية اللغػية والتػاصلية
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 ادلشارغ
. عسان: دار ػٍُ إٌفظ اٌٍغٛٞ ٚادلؼشيف(. 3116إبخاىيع دمحم صالح ) 

 البجاية .
 أسبابيا،–(. اضصخابات اللغة 3111أبػ زيج سعيج الذػيفي)

-000 (،0، العجد)ربِؼخ أثٙب–اٌرتث١خ  ح١ٌٛخ و١ٍخ أنػاعيا،علجيا.
006. 

(. تحديغ بعس 3101أحلم حفشاوي وسامي ىاشع واعتجال حدانيغ)
رلٍخ و١ٍخ لسعاقيغ عقليا  القابليغ للتعلع. اضصخابات الشصق لجى األشفال ا

 .076-029(، 08، العجد)اٌرتث١خ ثبإلمسبػ١ٍ١خ
فؼب١ٌخ ثشٔبِذ تذس٠جٟ ٌتخف١ف (. 3102أسامة عبج السشعع حدغ )

ثؼغ اػـشاثبد إٌـك ٚأحشٖ يف خفغ اٌغٍٛن االٔغحبثٟ ٌذٜ 
يخ رسالة ماجدت ػ١ٕخ ِٓ األؿفبي ادلؼبلني ػم١ًٍب )اٌمبثٍني ٌٍتؼٍُ(.

 غيخ مشذػرة، معيج البحػث والجراسات العخبية، جامعة الجول العخبية.
د١ًٌ أخظبئٟ اٌتخبؿت (. أ -3112إييام عبج العديد الببلوي )

 مكتبة الشيزة السرخية. القاىخة: ٚادلؼٍّني ٚاٌٛاٌذ٠ٓ.
(. فعالية بخنامج علجي لترحيح م -3112إييام عبج العديد الببلوي)

رلٍخ و١ٍخ ق لجى أشفال السجرسة االبتجائية. بعس اضصخابات الشص
 . 205-367، عجد أبتػبخ، ثٕٙب ربِؼخاٌرتث١خ ،

تٛػ١خ اجملتّغ ثبإلػبلخ )اٌفئبد (. 3112إييام عبج العديد الببلوي )
 الخياض: مكتبة الخشج. اٌٛلب٠خ(. –األعجبة  –
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(. 3102)تخجسة( أحسج بغ عبج العديد التسيسي ) داريل دودج بيتخ رامشجػ
 ػالد اٌتأتأح ٌذٜ األؿفبي ٚادلشا٘مني د١ًٌ ِشرؼٟ ٌٍٕشبؿبد.

 السسلكة العخبية الدعػدية: دار جامعة السلظ سعػد للشذخ.
(. أنذصة لغػية مقتخحة لتشسية األداء اللغػي 3118حدغ أحسج مدلع )

و١ٍخ  اجملٍخ اٌؼ١ٍّخ،لجى تلميح الرف األول مغ السخحلة االبتجائية. 
-051 (،الجدء األول،0(، العجد)32، السجلج)أع١ٛؽ ربِؼخ -اٌرتث١خ
087. 

اػـشاثبد إٌـك ٚاٌىالَ (.3102سعيج كسال عبج الحسيج العدالي )
 عسان: دار السديخة للشذخ والتػزيع. )اٌتشخ١ض ٚاٌؼالد(.

ِذخً (. 3118سعيج كسال عبج الحسيج ومرصفى أبػ السجج سليسان )
 خشج. . الخياض: مكتبة الإىل اٌتخٍف اٌؼمٍٟ

ِمذِخ يف اٌرتث١خ (. 3102سييخ كامل أحسج وديشا إبخاىيع مرصفى)
 . الخياض: مكتبة الخشج. اخلبطخ

(. االضصخابات اللغػية وعلجيا. مجلة 3102صادق يػسف الجباس )
 (،3(، السجلج)39العجد) جامعة القجس السفتػحة لؤلبحاث والجراسات،

392-233. 
(. 3113جلل القادس ) & ػتيعبج العديد الدخشاوي ؛ يػسف القػي

 .دبي :دار القلع ،ِؼزُ اٌرتث١خ اخلبطخ
. السسلكة اػـشاثبد إٌـك ٚاٌىالَ(. 3100عبج الفتاح رجب مصخ)

 جامعة الصائف:إدارة الشذخ العلسي. -العخبية الدعػدية 
(. شبيعة السذكلت الكلمية لجى التلميح 3112عبج هللا بغ دمحم الػابلي )

رلٍخ االسشبد عقلي وعلقتيا ببعس الستغيخات الذخرية . ذوي التخلف ال



 

696 


 فعالية بزنامج تدرييب لتنمية مهارات معلمات الرتبية الفكزية

 َ (6106 د٠غّربػذد )  رلٍخ و١ٍخ اٌذساعبد اإلٔغب١ٔخ

(، 00السجلج ) إٌفغٟ، ِشوض االسشبد إٌفغٟ، ربِؼخ ػني مشظ،
 .90-52( ، 06العجد)
(. واقع الخجمات السدانجة ومجى أىسيتيا 0996هللا بغ دمحم الػابلي ) عبج

ية مغ وجية نطخ العامليغ في معاىج التخبية الفكخية بالسسلكة العخب
الجدء  ،(31شسذ، العجد ) رلٍخ و١ٍخ اٌرتث١خ، ربِؼخ ػنيالدعػدية. 

(3 ،)090- 323. 
(. تشسية القجرة التعبيخية باستخجام 3117عبيخ عبج الخحيع أحسج دمحم )

ادلؤمتش اإلل١ٍّٟ ٌؼٍُ إٌفظ بخنامج التػاصل ألشفال متلزمة داون. 
بئ١ني إٌفغ١ني ٔٛفّرب، ساثـخ األخظ 61-08ادلٕؼمذ يف اٌفرتح ِٓ 

 .08-0 ،ادلظش٠خ
اإلػبلخ اٌغّؼ١خ )د١ًٌ ػٍّٟ ػٍّٟ .(3117عرام نسخ يػسف )

 ِمذِخ يف اإلػبلخ اٌغّؼ١خ ٚاػـشاثبد اٌتٛاطً( –ٌآلثبء ٚادلشثني 
 سان: دار السديخة للشذخ والتػزيع والصباعة.ع  

. اػـشاثبد إٌـك ٚػ١ٛة اٌىالَ(. 3105فكخي لصيف متػلي )
 الخشج.الخياض: مكتبة 

. لؼب٠ب ِؼبطشح يف اٌرتث١خ اخلبطخ(. 3102فػقية دمحم راضي ) 
 الخياض: مكتبة الخشج.

(. مغ أمخاض الرػت اضصخام البحة 3117لصيفة ماجج الشعيسي )
 .326-328، اٌش٠بع رلٍخ اٌرتث١خ، الرػتية.
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و١ف ميىٓ (. 3112)خالج العسخي ( تخجسة)ليشا روستيغ وآخخون 
القاىخة : دار  .ذٜ األؿفبي ٚؿٍجخ ادلذاسط؟اٌتغٍت ػٍٝ اٌتٍؼخُ ٌ
 الفاروق للشذخ والتػزيع. 

(. البخامج التخبػية لؤلشفال السزصخبيغ لغػيا  3118ليشا عسخ بغ صجيق )
ِٕتذٜ أؿفبي . تحليلي بحث أدبي –مغ ذوي االحتياجات الخاصة 

 لغُ اٌذساعبد ٚاألحببث. –اخل١ٍذ 
ٔبِذ تذس٠جٟ ٌٍتذخً ادلجىش فبػ١ٍخ ثش(. 3100دمحم سعج البصايشة )

.رسالة إٌـك ٌذٜ األؿفبي رٚٞ اإلػبلخ اٌؼم١ٍخ يف ػالد اػـشاثبد
 .العخبيةماجدتيخ غيخ مشذػرة، جامعة عسان 

األٔشـخ االعتّبػ١خ ٌذٜ (. 3101مخوة أحسج عبج الحسيج حديغ )
، كلية التخبية غيخ مشذػرة  خماجدتيرسالة  .تال١ِز ادلشحٍخ االثتذائ١خ

 .عة عيغ شسذ، جام
(. مجى معخفة معلسي التعليع العام 3102)يحسيجي م يج عبج الياد

رلٍخ و١ٍخ اٌرتث١خ، ربِؼخ باضصخام التأتأة في ضػء بعس الستغيخات . 
 . 312-067(، الجدء الثاني، 057، العجد)األص٘ش

ِمذِخ يف اػـشاثبد اٌٍغخ (. 3102نادية عديد بعيبع وسحخ زيجان )
 دار الشذخ الجولي.الخياض:  .ٚاٌىالَ

(. فعالية األنذصة القررية في تشسية 3103ىجى دمحم محسػد ىللي )
دساعبد الػعي الرػتي أثخه على السيارات اللغػية لجى شفل الخوضة. 

-007 (، الجدء الثالث،32العجد) ػشث١خ يف اٌرتث١خ ٚػٍُ إٌفظ،
316. 



 

694 


 فعالية بزنامج تدرييب لتنمية مهارات معلمات الرتبية الفكزية

 َ (6106 د٠غّربػذد )  رلٍخ و١ٍخ اٌذساعبد اإلٔغب١ٔخ

لتػجيو (. البخنامج الػششي الدعػدي ل3105وليج فاروق حدغ سيج )
واإلرشاد في خفس وعلج التلميح ذوي اضصخابات اللغة والكلم وإعجاد 
معلسي التجريبات الشصقية والسخشجيغ الصلبييغ في ضػء االتجاىات 

ربِؼخ اٌجبحخ  -ادلؤمتش اٌذٚيل األٚي ٌى١ٍخ اٌرتث١خالعالسية السعاصخة .
" في  ادلٍّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ "اٌرتث١خ.......آفبق ِغتمج١ٍخ–

بسخكد السلظ  ارسم05-03ىر ،0226جسادي اآلخخة 36-32الفتخة مغ 
 .587-561عبج العديد الحزاري، 
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The effectiveness of the training program for the teachers of 
the intellectually disabled students in developing their skills in 
dealing with the communication disorders of their students  

Dr. Hanan Moussa Elsayed Abdalla  
The present study aimed at Investigating the effectiveness of 
the training program for the teachers of the intellectually 
disabled students in developing their skills in dealing with the 
communication disorders of their students. The study group 
consisted of 10 teachers divided into two equivalent groups : 
an experimental group and a control group. The study tools 
were: The Communication Disorders Scale : Prepared by / the 
present researcher and the training program Prepared by / the 
present researcher. Wilcoxon Test for paired groups and 
Mann Whitney test  for the independent groups were used to 
reach the results. The results were: There was a statistically 
significant difference( at 0.01) between the ranks means of 
the control group and  the experimental group on the 
Communication Disorders Scale after administering the 
program, in favor of the experimental group; there was a 
statistically significant difference ( at 0.05) between the ranks 
means of the pre assessment and post assessment of the 
experimental group on the Communication Disorders Scale , 
in favor of the post assessment; and there was statistically 
significant difference ( at 0.05)  between the ranks means of 
the post assessment and follow-up assessment of the 
experimental group on the Communication Disorders Scale 
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and this refers to the extended effect of the program in 
developing the skills of the teachers of the intellectually 
disabled students in dealing with the communication 
disorders of their students and The researcher recommended 
the need continuous training for teachers of intellectual 
education during the service in line with the rapid 
development of knowledge and skills related to the field of 
communication disorders. 
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دلم١بط ِٙبساد ِؼٍّبد اٌرتث١خ  اٌظٛسح إٌٙبئ١خٍِحك 
اٌفىش٠خ ٌٍتؼبًِ ِغ اػـشاثبد اٌتٛاطً ٌذٜ 

 ٙٓت١ٍّزات
 :تعلٌمات الممٌاس

 /عزٌزتً المعلمة

 السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته،

فٌما ٌلً مةموعة من البنود ٌصف كل منها مهارة من مهارات معلمات 
التربٌة الفكرٌة للتعامل مع اضطرابات التواصل لدى التلمٌذات المعالات 

نطباق تلن عملٌاً، والمرةو من سٌادتكم لراءة كل بند بعناٌة لتحدٌد مدى ا
( أمام كل بند فً الخانة التً تتطابك المهارة علٌن وذلن بوضع عالمة )

 مع لناعتن الشخصٌة.

أٚالً : اٌج١بٔبد األ١ٌٚخ: وشًِب ِشاػبح اٌذلخ ٚادلٛػٛػ١خ ػٕذ تؼجئخ 
 تٍه اٌج١بٔبد.

 االسم ) اختٌاري (  :  

 المؤهل الدراسً :

سنوات )   (    5لل من الخبرة التدرٌسٌة لذوى اإلعالة العملٌة: أ
 سنوات فأكثر )    (5

الدورات التدرٌبٌة فً مةال التعامل مع اضطرابات التواصل لدى ذوي 
 اإلعالة العملٌة : 

 نعم )      (        ال )      (
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 حب١ًٔب :ادلم١بط:وشًِب اإلربثخ ػٍٝ ثٕٛد ادلم١بط
تنطبك  البند م

 ً  تماما
تنطبك 
إلى 
 حد ما

ال 
 تنطبك

ر لدي معرفة بمفهوم اضطرابات التواصل ٌتوف 1
 والمفاهٌم ذات الصلة بها

   

    أدرن أسباب اضطرابات التواصل   2

ومظلاهر  أستطٌع تصنٌف اضطرابات التواصلل 3
 كل اضطراب 

   

أمتللللن تحدٌلللد أعلللرات اضلللطرابات التواصلللل  4
 ً  وخصائص األطفال المضطربٌن تواصلٌا

   

رابات التواصلل ٌوةد لدي معرفة بمظاهر اضط 5
 لدى التالمٌذ المعالٌن عملٌاً 

   

    ٌتوفر لدى معرفة بمحتوى غرفة التخاطب  6

أمتلن معرفة اإلةلراءات  الالزملة للكشلف علن  7
 اضطرابات التواصل 

   

أسلللتطٌع تحدٌلللد نلللوا اضلللطراب النطلللك للللدى  8
-تحرٌللف-إبللدال-التلمٌللذ المعللاق عملٌللاً )حللذف

 إضافة(

   

مكلللان اضلللطراب النطلللك فلللً أسلللتطٌع تحدٌلللد  9
 آخر( الكلمة–وسط–)أول

   

أستطٌع تحدٌلد حاللة التلمٌلذ المعلاق عملٌلاً ملن  11
 حٌث ما ٌعانٌه من

 اضطراب فً طاللة الكالم 

   

أمتللللن المهلللارات الالزملللة لتمٌلللٌم وتشلللخٌص  11
 ً  اضطرابات الصوت لدى المعالٌن عملٌا

   

أمتلللن مهللارات تمٌللٌم وتشللخٌص اضللطرابات   12
ً للغة لدى ا  المعالٌن عملٌا

   

أسللللتخدم بعللللت الفنٌللللات لتشللللخٌص التهتهللللة  13
لدى التلمٌذ المعاق وخفت معدل سرعة الكالم 

 ً  عملٌا
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أسللتطٌع إةللراء دراسللة حالللة للتلمٌللذ المعللاق  14
عملٌللاً لتحدٌللد طبٌعللة اضللطراب التواصللل الللذي 

 ٌعانى منه 

   

 أدرب التلمٌلللللذ المعلللللاق عملٌلللللاً عللللللى اإلدران 15
السلللمعً ألصلللوات الحلللروف المضلللطربة لدٌللله 

 وكٌفٌة إنتاةها

   

ألوم بلجةراء التلدرٌبات الالزملة لتموٌلة أةلزاء  16
ةهاز النطك والكلالم والةهلاز التنفسلً للتلمٌلذ 

 المعاق عملٌاَ 

   

أسللللتخدم األدوات والوسللللائل المعٌنللللة لتعللللدٌل  17
 ً  اضطرابات النطك لدى التلمٌذ المعاق عملٌا

   

خدم بعت األسالٌب التدرٌبٌلة التلً تسلاعد أست 18
عللللى علللالا بعلللت اضلللطرابات الصلللوت للللدى 

 ً  المعالٌن عملٌا

   

أستخدم األلعاب اللغوٌة أثناء العملٌة التعلٌمٌلة  19
لتنمٌللللة اللغللللة االسللللتمبالٌة والتعبٌرٌللللة لللللدى 

 ً  المعالٌن عملٌا

   

أسللتخدم األنشللطة االسلللتماعٌة لتنمٌللة اللللوعً  21
األصوات والحروف والكلملات الصوتً وتمٌٌز 

تمٌٌللزاً صللحٌحاً وإثللراء الحصللٌلة اللغوٌللة لللدى 
 ً  المعالٌن عملٌا

   

أسللتطٌع تصللمٌم البللرامب التربوٌللة والتعلٌمٌللة  21
للتخفٌلللللف ملللللن اضلللللطرابات التواصلللللل للللللدى 

 ً  المعالٌن عملٌا
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