فاعلية برنامج عالجى خلفض اضطرابات
النطك لتحسني الكفاءة االجتماعية
للمعالني عمليا المابلني للتعلم

أ /رانيا رزق سالمة خفاجى

باحثة ماجستري بكلية الرتبية– جامعة دمياط

إشساف

أ.د /.مصطفى السعيد دربيل
أستاذ الصخة اليفسية  -نلية الرتبية  -دامعة دمياط

أ.د /.عباس متوىل إبساٍيه
أستاذ الصخة اليفسية  -نلية الرتبية  -دامعة دمياط

العدد الجاىي والعصسوٌ – يوىيو  2017و

890

دللة نلية الرتبية – دامعة بوزسعيد

امللخص

هدفت الدراسة إلى التحقق من فاعلية البرنامج العبلجى لخفض اضطرابات النطق لتحسيين الففيا

االجتماعية للمعاقين عقليا القابلين للتعلم .وتفونت عينة الدراسة مين  ) 7أطفيال مين المعياقين عقلييا

القابلين للعلم بمرفز ابن بلدى للتخاطي وتنميية القيدرات بمحافظية دميياط والياى يتيراوم افيايهم ميا بيين
 55ي  )69درجية عليى مقيياس اليافا

اسيتانفورد بنييع) والعمير الزمنيى للعينية يتيراوم مين  8ي )21

عاما .ويوجد بأطفال العينة اضطرابات النطق التى حددتها الدراسة الحاف واإلبدال) وطبق عليى أطفيال

العينة البرنامج العبلجى لخفيض اضيطرابات النطيق والياى اسيت رق  )99جلسية.وتمللت أدوات الدراسية
فييى مقييياس اضييطرابات النطييق العييامل للمعيياقين عقليييا القييابلين للييتعلم) و مقييياس الففييا

االجتماعييية

لاوى االحتياجات الخاصة والبرنامج العبلجى الضطرابات النطق.وتوصيلت الدراسية إليى فاعليية البرنيامج

العبلجى لخفض اضطرابات النطيق لتحسيين الففيا

االجتماعيية للمعياقين عقلييا القيابلين لليتعلم) حيي

أظهرت النتائج وجود فروق اات داللة إحصيائية بيين متوسيط درجيات عينية البحي فيى التطبييق القبليى

والبعدى لمقياس اضطرابات النطق لصيال متوسيط درجيات التبلمييا فيى التطبييق البعيدى للمقيياس .فميا

أظهرت النتيائج وجيود فيرق دال إحصيائيا بيين متوسيط درجيات تبلمييا عينية البحي مين المعياقين عقلييا
القييابلين للييتعلم) فييى التطبيقييين القبلييى والبعييدى لمقييياس الففييا

التبلميا فى التطبيق البعدى لمقياس الففا
الفلمات المفتاحية:

اضطرابات النطق ،الففا

االجتماعية

االجتماعييية لصييال متوسييط درجييات

االجتماعية ،المعاقين عقليا.
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Abstract
The study aimed to verify the effectiveness of the treatment program to
reduce pronunciation to improve the social competence of the mentally
disabled who are the learning disorders.
The study sample consisted of (7) Children of mentally disabled who are
the knowledge of the status of my son to communicate and capacity
development in Damietta, which ranges wits between (5569) degrees on the
IQ scale (Stanford structure) and the mental age of the sample ranges from
(8 , 12) years . There are children Alaamh pronunciation disorders
identified by the study (deletion and substitution) and applied to children of
therapeutic program for reducing the sample speech disorders, which took
39 session.
The most comprehensive study tools in the pronunciation of the mentally
disabled disorders Scale (consenting to learn) social competence scale for
people with special needs and therapeutic program for speech disorders.
The study found the effectiveness of the therapy program to reduce
pronunciation to improve the social competence of the mentally disabled
disorders (who are able to learn) , where the results showed a statistically
significant differences between the average scores of the research sample in
the tribal application and dimensional scale speech disorders for the benefit
of average grade scores of students in the post test to measure in addition to
a teams statistically significant average grade male and female scores in the
post test to measure pronunciation disabled Aqia disorders (who are able to
learn) in favor of the average female Order degrees.

Key words:
Pronunciation, social competence, mentally handicapped disorders.
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مكدمة:
أعارت الدراسات إلى أن الافا ليع ألير واضي ودال عليى النميو الل يوى واتسياع الحصييلة الل ويية

وقدر الطفل عليى اسيتخدام الفلميات وفيالك القيدر عليى فهيم أحاديي اخخيرين وأعيارت نتيائج فليير مين

األبحا إلى أن نمو الل ة ليدى الطفيل يتيألر زيياد أو نقصيانا بمسيتوى القيدر العقليية وأن هنياك عبلقية
بييين مسييتوى الييافا والنعيياط الل ييوى ميين حي ي التعبييير والنطييق بالفلمييات والجمييل والحصيييلة الل وييية.
سهير أمين)60 : 1005،

وتعير نتائج الدراسات والبحو التى تناولت اإلعاقة العقلية عليى ان العبلقية قويية بيين اضيطرابات

ير ميين
النطييق والفييبلم والل يية وبييين اإلعاقيية العقلييية حي ي أن لهييا تييألي ار قوي ياً ومباع ي ارً علييى ظهييور فليي ا
أمراض التخاط بأنواعهيا المختلفية وبيدرجات متفاوتية تبعيا لدرجية وعيد ونيوع هيا اإلعاقية .سيليمان

إبراهيم)217 :1020،

مصهلة الدزاسة:
يتض ي ممييا سييبق أن التلميييا المعيياق عقليييا اليياى لديييع اضييط ار فييى النطييق يعييعر بييالعجز عيين

التواصيل االجتميياعى فيى حجيير الدراسية بينييع وبيين معلميييع وبينيع وبييين أقرانيع اليياين هيم بطبيعيية الحييال

لديهم الععور بالك العجز ونتيجة تابعية ليالك يفيون التلمييا المعياق عقليياً مينخفض التحصييل الدراسيى
لديع عميا نرجيو منيع وأن اضيطرابات النطيق منتعير بيين المعياقين عقلييا القيابلين لليتعلم) وتييلر علي

الففيا

االجتماعيية تيألي ار واضيحا وهياا ميا أفدتيع الفلييرمن الدراسيات واألبحيا السيابقة فدراسية Mc

) )Cabe,2005ودراسة محمد الدويك  ’1009 ،ودراسة رانيا زاهد. 1022،
ويمفن تلخيص معفلة الدراسة فى األسئلةاختية :

 .2هل يوجد اختبلف بين التطبيقين القبلى والبعدى على مقياس اضطرابات النطق ؟
 .1هل يوجد اختبلف بين التطبيقين القبلى والبعدى على مقياس الففا

االجتماعية ؟

 .9مامدى فاعلية استخدام البرنامج العبلجيى المقتيرم لخفيض اضيط اربات النطيق لتحسيين الففيا
االجتماعية للمعاقين عقليا القابلين للتعلم؟

أٍداف الدزاسة:
تهدف الدراسة الحالية إلى عبلج بعض اضطرابات النطق المختلفة مين إبدالححياف)  ،ليدى عينية مين

المعيياقين عقليييا القييابلين للييتعلم) ميين خييبلل برنييامج عبلجييى الضييطرابات النطييق وهيياا الهييدف الرئيسييى
ويندرج منع هدفيين فرعيين:

 .2إفسييا المعيياقين عقليييا القييابلين للييتعلم أهييم المهييارات الحرفييية للجهيياز الفبلمييى البلزميية لنطييق
أصوات الحروف بطريقة صحيحة والك من خبلل تعليم مخارج أصوات الحروف وطريقة نطقها.
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 .1مسييياعد المعييياقين عقلييييا القيييابلين لليييتعلم عليييى تحسيييين الففيييا
مجتمعياً.

االجتماعيييية ليييديهم لتيييأهيلهم

فى ضوء ىتائج الدزاسة احلالية ميهييا االستفادة فى:
أٍنية الدزاسة:
تتض أهمية الدراسة الحالية على المستويين النظرى والتطبيقى على النحو التالى :

 .2االستفاد من اإلطار النظرى للدراسة وتزوييد المفتبية العربيية بمقيياس جدييد الضيطرابات النطيق
العامل للمعاقين عقليا القابلين للتعلم.

 .1إلقا الضو عليى اضيطرابات النطيق ليدى المعياقين عقلييا القيابلين لليتعلم) وعبلقتهيا بففيا تهم
االجتماعية.

 .9مساعد معلمى فصيول التربيية الففريية عليى فيفيية التفاعيل بعيفل إيجيابى مين المعياقين عقلييا
وتييوجيههم لفييى يصييب لهييم دو ار إيجابيييا وفعيياال فييى تطبيييق الب يرامج العبلجييية المعييد للمعيياقين

عقليا.

 .4مساعد المعاقين عقليا القابلين للتعلم) على اإلندماج داخل المجتمن الياى يعيعيون فييع دون
صعوبة.

مصطلخات الدزاسة:
 -1اضطسابات اليطل Articulation Disorder
 عرفها إيها البببلوى  )95 : 1009 ،اضطرابات النطق بأنها خلل فى نطق الطفل لبعض األصواتالل وية يظهر فى واحيد أو أفلير مين االضيطرابات التاليية :إبيدال نطيق صيوت بيدال مين صيوت خير ،أو

حاف نطق الفلمية ناقصية صيوت أو أفلير) ،أو تحرييف وتعيويع نطيق الصيوت بصيور تعيبع الصيوت

األصلى غير أنع ال يماللع تماما ،أو إضافة وضن صوتا زائدا على الفلمة ).
 -2األطفال املعاقوٌ عكليا (الكابلوٌ للتعله) Retarded Children

عرفييت مييال عبييد الميينعم  )1008المصييطل بأنهييا تلييك الفئيية القابليية للييتعلم لمييا لهييم ميين القييدر علييى
إمفانييية االسييتفاد ميين البيرامج التعليمييية العادييية .ولفيين عملييية تقييدمهم تفييون بطيئيية مقارنيية بالعيياديين

ويحتيياج هييال األعييخاص إلييى نييوع ميين البيرامج الموجهيية نحييو التوافييق فسييلوك اجتميياعى مقبييول فييالك

يحتيياجون إلييى نييوع ميين التوجيييع المهنييى وتت يراوم نسييبة افييائهم مييا بييين  ) 69 – 55درجيية بمقييياس
ستانفورد بنيع الصور الخامسة وتبلغ نسبتهم فيى المجتمين مين  ) 1.5 – 2.5ويملليون  %80مين

المعاقين عقليا ويحتاجون إليى مداومية تيوجيههم وتسيديد خطيئهم وعيدم اسيتلارتهم وهيم يتعلميون بيبط
عديد لاا اليمفنهم تعلم المواد الدراسية فى سنة دراسية واحد مللما الحال بالنسبة للطفل العادى.
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 -3الهفاءة االدتناعية Social Competence
تعييرف الففييا

االجتماعييية هييى نتيياج العبلقييات الديناميفييية الصييادر عيين تفاعييل االنسييان بمهاراتييع

االجتماعية وميولع وحاجاتع واتجاهاتع نحو العميل االجتمياعى مين إمفانيات البيئيةالتى تييلر بيدورها فيى

استعداد االنسان لؤلعمال واألنعطة المختلفة .أمانى عبد المقصود . )10: 1000وتقيدر درجية تلمييا

العينة فى الففا

االجتماعية بالدرجية التيى يحصيل عليهيا عليى مقيياس الففيا

فى الدراسة الحالية .

االجتماعيية المسيتخدم

إدساءات الدزاسة:
 -1ميَج الدزاسة :
تسييتخدم الدراسيية الحالييية الميينهج عييبع التجريبييى بالتصييميم اى المجموعيية الواحييد فييى اختبييار

فاعلييية البرنييامج العبلجييى لخفييض اضييطرابات النطييق للمعيياقين عقليييا القييابلين للييتعلم لتحسييين الففييا

االجتماعييية لييديهم حيي يسييتخدم البرنييامج العبلجييى لخفييض اضييطرابات النطييق لؤلطفييال المعيياقين عقليييا

قابلين للتعلم .

 -2ذلددات الدزاسة :
يتحدد مجال الدراسة الحالية بالمحددات التالية :
 -عينة الدراسة:

مجموعة من األطفال المعاقين عقليا القابلين للتعلم تتفون عينة الدراسة من  )7بمرفز ابين بليدى

للتخاط ي وتنمييية القييدرات بمحافظيية دمييياط واليياى يت يراوم افييائهم مييا بييين 55ح ) 69درجيية والعميير

الزمنى للعينة يتراوم مين  )21 – 8عامياً وليديهم بعيض مين اضيطرابات النطيق التيى حيددتها الدراسية

الحالية وهى الحاف واالبدال ) وتستخدم الباحلة التصميم التجريبى اات المجموعة الواحد
-أدوات الدراسة :

يستخدم فى الدراسة األدوات التالية :

 -2مقييياس سييتانفورد – بنيع الصييور الخامسيية ) للييافا  .إعييداد :صييفوت فييرج  )1022،يهييدف إلييى
قياس نسبة الافا لؤلطفال عينة الدراسة.

 -1مقياس اضطرابات النطق العيامل للمعياقين عقلييا القيابلين لليتعلم  .إعيداد الباحلية ) يهيدف إليى
قياس درجة اضطرابات النطق وتعخيصها لدى أطفال عينة الدراسة.

 -9مقياس الففا

االجتماعية لاوى االحتياجات الخاصة  .إعداد :أمانى عبد المقصود . )1000،

 -4البرنامج العبلجى المقترم  .إعداد الباحلة ) .

العدد الجاىي والعصسوٌ – يوىيو  2017و

895

دللة نلية الرتبية – دامعة بوزسعيد

(اإلطاز اليظسى) اضطسابات اليطل
إن عملية الفبلم من أفلر األسالي

انتعا ار فى عملية التواصل بين الناس وهو أحد الخصائص

تالير
ا
األساسية التى تميز اإل نسان عن بقية المخلوقات وبخبلف أسالي التواصل االخرى فان الفبلم لع
فبي ار على االخرين فما أن لع فاعليتع فى توصيل األففار واخ ار والمعاعر لبلخرين بصور تجعلهم

يفهموها .وبما يتناس من قدرات فل فرد وامفاناتع العقلية واللقافية واالجتماعية فما نجد أهمية الفبلم

بصور أفلر عندما يجد اإل نسان صعوبة فبير من التواصل من اخخرين  ،ممن ال يستطيعون ممارسة

الفبلم بصور سليمة  .مها الصورى .) 1: 1020،
 -مفَوو اضطسابات اليطل :

 عرفها إيها البببلوى  )95 : 1009 ،اضطرابات النطق بأنها خلل فى نطق الطفل لبعض األصواتالل وية يظهر فى واحيد أو أفلير مين االضيطرابات التاليية :إبيدال نطيق صيوت بيدال مين صيوت خير ،أو

حاف نطق الفلمية ناقصية صيوت أو أفلير) ،أو تحرييف وتعيويع نطيق الصيوت بصيور تعيبع الصيوت
األصلى غير أنع ال يماللع تماما ،أو إضافة وضن صوتا زائدا على الفلمة.

 -وعرف السيد محمد )297 : 1008 ،اضطرابات النطق بأنها اضط ار نمائى يفعل فيع الطفل فى

استخدام أصوات الفبلم المناس

لمستوى عمر  ،أو ل تع األصلية ،وتعير اضطرابات النطق إلى الطفل

غير قادر على إنتاج الفبلم فى المستوى المتوقن ألقرانع فى ملل عمر  ،بسب عدم القدر على تعفيل

األصوات بطريقة صحيحة وتتراوم اضطرابات النطق من الفبلم غير الواض بصور فاملة إلى الفبلم

الاى يوجد بع بعض األخطا فى إصدار األصوات .وبعض مظاهر اضطرابات النطق محور الدراسة

التالية :اإلبدال – الحاف ) أو ما يسمى بالديزالليا الجزئية . Partial-Dislalia
تصخيص اضطسابات اليطل:

يعتمد تعخيص اضطرابات النطق بصور أساسية على عمر الطفيل ،فالطفيل الياى يفيون فيى بدايية

الرابعة من العمر وبجد صعوبة فى إنتاج أصوات الفبلم بصور صحيحة ربما يفون الك طبيعيا فيى هيا

المرحلة مين العمير ،بينميا الطفيل الياى يتعيدى اليك العمير ويظيل يعيانى مين نفيس الصيعوبات فيى إنتياج

أصوات الفبلم فربما يتم تعخيصع على أنع يعانى من اضطرابات .السيد محمد)252:1008 ،

و محفات الحفم باضطرابات النطق:

 -2العمر الزمنى :والك ألن اضطرابات النطق قد تفون نمائية لم تختفى مين افتميال نميو جهياز الفيبلم

عنييد الطفييل ،أو عنييد دخولييع المدرسيية أو بعييدها بقليييل ،فييبل يعييد الييك اضييطرابات إال إاا اسييتمر بعييد سيين

السابعة ،وهاا يحتاج إلى التدخل العبلجى.

 -1إعاقة التواصل من اخخرين :ييدى اضط ار النطق إلى فعل الفرد فى التواصل من المحيطين بع،
وممارسة حياتع االجتماعية بعفل طبيعى .إيها البببلوى):1009 ،
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 -9أن يسترعى االضط ار انتبا المتحد والمستمن.

 -4اضطرابات النطق عند اوى االعاقة الخاصية بعيفل عيام وعنيد اوى اإلعاقية البصيرية بعيفل خياص
تسب معانا نفسية وسو توافق لدى الفرد وخجل .خالد المنجم)44 ،1029 ،

التصنيفات المختلفة الضطرابات النطق والل ة:

تصنف اضطرابات الل ة وعيو الفبلم والنطق إلى ما يلى:

التصيينيف الييدولى لؤلميراض  : )10 – ICDقسييمت المراجعيية العاعيير المنقحيية ميين التصيينيف الييدولى
لؤلم يراض تصيينيف االضييطرابات النفسييية والسييلوفية عيييو الفييبلم إلييى مييا يلييى )2:اضييطرابات النمائييية

النوعية فى الفبلم والل ة.

 )1اضطرابات نوعية فى التلفظ بالفبلم.
 )9اضطرابات تعبير الل ة.

 )4اضطرابات ل وية استقبالية.

 )5الحبسة المفتسبة المصاحبة للصرع متبلزمة الندو-فليفنر).
 )6اضطرابات نمائية مختلفة فى الل ة والفبلم.

 )7اضطرابات نمائية مختلفة فى الل ة والفبلم غير محدد  .أحمد عفاعة)41 :2999 ،

التقسيم العائن الضطرابات النطق :

وسوف نستعرض فل مظهر اضط ار بعى من التفصيل فالتالى:

أوال  :اإلبدال Substitution :
وهى عيو تتصل بطريقة نطيق أو تقيويم الحيروف وتعيفيلها ومين أبيرز هيا العييو إبيدال حيرف

السين) إلى لا ) ،وهو من أفلر عيو النطق انتعا ار بين األطفال ،وهاا اإلبدال يبلحظ بفلر فيما بين

الخامسة والسابعة ،أى فى مرحلة إبدال األسنان ،فيعود نطق الحروف الصفيرية إلى ما فانت عليع مين

الدقة وعدم التردد .وهناك أقلية تبلزمها ها العاد إلى أن تتام لها فرصية العيبلج الفبلميى .وقيد يحيد

االبييدال بصييور متعمييد حيي يمارسيها الطفييل لجييا االنتبييا  ،أو السييتدرار العطييف ،او للمداعبيية ويعييد
االبييدال ميين افليير اضييطرابات النطييق عيييوعا بييين االطفييال اليياين يعييانون اضييطرابات نطييق نمائييية  .عبييد

العزيز العخص ،121:1006،فيصل العفيف ) 6:1008،
ثاىيا  :احلرف Omission

يتضمن الحاف نطق الفلمة ناقصة حرفيا أو أفلير ،وغالبيا ييتم حياف الحيروف األخيير مين الفلمية،

مما ييدى إلى صعوبة فهم فيبلم الطفيل ..وقيد أوضيحت الدراسيات أن األطفيال يميليون إليى حياف بعيض

األصوات السافنة من الفلميات خاصية فيى نهايتهيا) ،واليك لمزييد مين تبسييط الفيبلم ،وقيد تمتيد عمليية
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التبسيط لدى بعض األطفيال إليى حياف مقياطن صيوتية تعيمل مجموعية مين األصيوات مليل نطيق الطفيل
مك) بدال من سمفة) ،فت مك) بدال من أفلت سمفة) .السيد محمد)298 :1008 ،

ثالجا :اى تصاز اضطسابات اليطل:
قييدمت الجمعييية النفسييية األمريفييية الييدليل التعخيصييى األخصييائى الرابيين المعييدل ) 1000تصيينيفا

الضطرابات الفبلم والل ة وتتضمن االضطرابات الصوتية أو االضيطرابات الفونولوجيية Phonological

 ،Disordersووضعتها ضيمن اضيطرابات التواصيل  ،Articulation Disordersوأوضيحت عييوع
وانتعار ها االضطرابات بصور فبير بالمقارنة باضطرابات التواصل األخرى .

وأفدت دراسة عبد العزيز العخصيى  )266 ،1006أن انتعيار اضيطرابات النطيق ) %19.42

بييين أفيراد اإلعاقيية العقلييية البسيييطة وزادت تلييك النسييبة إلييى  %70.59فييى اإلعاقيية العقلييية المتوسييطة

والييك ييفييد العبلقيية القوييية التييى تييربط حييد اإلعاقيية العقلييية فلمييا زادت نسييبة انتعييار اضييطرابات النطييق
بينهم.

وفالك أفد على أن نسبة انتعار اضطرابات النطق مخارج أصوات الحروف) تملل أعلى نسبة بين

اضييطرابات الفييبلم والل يية وتصييل إلييى  ،)%6.15وأن اللدغيية تملييل أعلييى نسييبة فييى االنتعييار ،يليهييا
التلعلم .السيد محمد)240 ،1008 ،

فميييا أفيييدت دراسييية سيييوميرز  )2995عليييى أن  %89.9مييين األطفيييال المعييياقين عقلييييا ليييديهم

اضيطرابات فيى النطيق ونسييبة  %80تيم تعيخيص اضيطرابات النطييق ليديهم وتمييز خصائصيهم والتييدخل

العبلجى لهم.

فما أفدت دراسة جورجيفيا  )Goergieva & Cholakola, 1996أن اضيطرابات النطيق تنتعير

فى مقدمة االضطرابات التى يعانى منها األطفال المعاقين عقليا.

اإلعاقة العكلية :
تعد معيفلة االعاقية العقليية مين أفبير المعيفبلت التيى تعي ل حيي از فبيي ار فيى عيتى المجياالت العلميية

واالجتماعية والتربوية المختلفية .محيروس العيناوى  )27:2997،وتتبنيى الباحلية اسيتخدام مصيطل

اإلعاقة العقلية  Mentally Handicappedفى دراستها الحالية .
تعسيفات اإلعاقة العكلية :Mentally Retarded

اختلييف العلمييا فييى تعريييف اإلعاقيية العقلييية ففييان بعضييهم يرفييز علييى ناحييية دون أخييرى حس ي

إهتماماتهم ومن لم تعددت التعريفات التى تعير إلى بعض األفراد الاين يختلفون عين المسيتوى العيادى
على سبيل الملال التعريفات والتصنيفات الطبية التى تيفد العوامل المسيببة لئلعاقية العقليية وميا يترتي

عليهييا ميين عييدم ففييا

الجهيياز العصييبى وضييمور أو تلييف فييى خبليييا المييت وأنسييجتع أمييا التعريفييات

والتصنيفات االجتماعيية فننهيا تتخيا مين تفهيم المواقيف االجتماعيية محفيا أساسييا لتحدييد اوى األعاقية
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العقلييية بينمييا تقييوم التعريفييات والتصيينيفات التعليمييية علييى مييدى القصييور فييى االسييتعدادات التحصيييلية

والقدر على التعلم والتدري فى ضو معامبلت الافا المختلفة  .عبد المطل القريطى)109:1005،

وفيما يلى تستعرض الباحلة أهم تلك التصنيفات وأفلرها عيوعا:

 -2تصنيف اإلعاقة العقلية من المنظورالتربوي :

أ -فئة القابلون للتعلم:وتتملل بعض خصائصهم فالتالى  :تتراوم نسبة افا ها الفئة مابين -50
)70

تملل ها الفئة حوالى  )%29من المعياقين عقلييا ليديهم قيدر عليى إمفانيية االسيتفاد مين البيرامج

التعليمية العادية  .عبد العزيز فوافحة )61 :1009 ،
-فئة القابلين للتدري

اإلعاقة العقلية المتوسطة)

وتتراوم نسبة الافا فيها ما بين 50-90وهم غير قادرين على التعلم إال أنهم قيابلون للتيدري فيى

مجيياالت المهييارات البلزميية لبلعتميياد علييى اليينفس والتفيييف اإلجتميياعى فييى نطيياق األسيير  .عبييد العزيييز

الحميد)66 :1020 ،

ج -فئيية اإلعتميياديين غييير القييابلين للتييدري ) :وتفييون نسييبة الييافا فيهييا أقييل ميين  15درجيية لييديهم

حصيلة ل وية ضعيفة جدا تمنعهم من االستفاد من التعلم او التدري وهم بحاجية إليى رعايية واعيراف
مستمرين .نادر الزيود )10:2990

ومن الخصائص التى تميز المعاقين عقليا القابلين للتعلم فى النواحى المعرفية والعقلية ما ياتى:

البط فى النمو العقلى :

إن المعيياق عقليييا القابييل للييتعلم ينمييو عقليييا لمانييية عييهور أو أقييل فلمييا نمييى عميير الزمنييى سيينة

ميبلدية فاملة ،فناا فان النمو العقلى يزداد سنة بعد أخرى من النمو الزمنى حتى يبلغ سن  )29سنة،
ويفتمل عند العيخص العيادى بيين سين 26ح )28سينة تقريبيا ،فينن النميو العقليى عنيد الطفيل المعياق
عقليا يزداد سنة بعد أخرى بمعدل أقيل مين معدليع عنيد العياديين فيى مليل سينع ،ونجيد أن المعياق عقلييا

أقصى عمر يصل إليع عقليا عندما يبلغ سن اللامنة ععر ،هو مسيتوى النميو العقليى عنيد طفيل عيادى

فييى سيين العاعيير أو الحادييية ععيير أو أقييل ميين الييك ويعييير أيضييا إلييى أن هضييبة النمييو العقلييى عنييد
العاديين تظهر فى مستوى سن بين 26ح )28سينة بينميا تظهير عنيد حياالت اإلعاقية العقليية الخفيفية

فى مستوى سن من 20ح )22سنة وعند حاالت اإلعاقة العقلية المتوسيطة فيى مسيتوى سين 7ح)8

سنوات .

ضعف االنتبا :

تافر مال باظة )75:1009 ،أن االنتبا لدى المراهق المعياق عقلييا مليل انتبيا الطفيل الصي ير،

حي تمر بع أعيا فلير ال ينتبع اليها من نفسع ألن مليرات انتباهع الداخلية لديع ضعيفة فسيرعان ميا
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يتعتت انتباهيع  ،وينتقيل مين النعياط الياى يقيوم بيع إليى نعياط جدييد ،فيبل ينبيع إال لعيى واحيد ولميد
قصير  ،ولالك البد من وجود ما يلير انتباهع مين الخيارج ،أو إليى ميا ينبيع إليى ميا ييدور حوليع ويعيد

إلى الموضوع األساسى  ،فبل ينع ل بمليرات أخرى ليس لها عبلقة بالملير األصلى  ،حيي يحتياج وقتيا
أطول فى تعلم األعيا  ،وصعوبة فى تعلم وافتسا معلومات وخبرات جديد ،و يرجين اليك إليى التيألير

التى أحدلتع بعض المليرات التى ال عبلقة لها بتلك المعلومة أو الخبر .
قصوز الرانسة :

وتييييافر زينيييي عييييقير  ) 265:1000 ،إن عملييييية التييييافر تتضييييمن لييييبل مراحييييل وهييييى اسييييتقبال

المعلومات ،وتخزينها ،لم استرجاعها ،وتبدو معفلة الطفل المعاق عقليا فى مرحلة اسيتقبال المعلوميات

والك بسب ضعف درجة االنتبا لديع ،فما أن عملية تفوين المفاهيم عند المتخلفين عقليا أمي ار صيعبا،

فهييى عملييية عقلييية تحتيياج ميين الفييرد إلييى تجريييد خصييائص المفهييوم بعييد تميزهييا ،وبييالرغم ميين سييهولة

التعميييم لييديهم ،إال أنهييا عملييية الحقيية لعملتييى التميييز والتجريي  ،حيي يتصييف المعيياقين عقليييا بقصييور
قدرتهم على التففيير المجيرد ويلجئيون دائميا إليى اسيتخدام المحسسوسيات فيى تففييرهم وعنيدما يفونيون

مفاهيم ال يستطيعون إدراك هيا المفياهيم إدرافيا مجيردا  ،بيل يميليون إليى تعرييف األعييا عليى أسياس

العفل أو الوظيفة فملبل برتقالة فهى لديهم حاجة نأفلها وهى صف ار .
اخلصائص اللغوية :

تعتبر المعفبلت الل ويية أمي ار عيائعا ليدى التبلمييا المعياقين عقلييا فينبلحظ أن مسيتوى األدا الل يوى

للتبلميا المعاقين عقليا أقل بفليرمن مستوى األدا الل وى للتبلميا العاديين الياين يمياللونهم فيى العمير
الزمنى وقيد أعيارت العدييد مين الدراسيات التيى أجرييت فيى هياا المجيال إليى أن االخيتبلف بيين التبلمييا

العاديين والتبلميا المعاقين عقليا فى درجة النمو الل وى ومعدلع بمعنى أن التبلميا المعاقين عقليا أبطيأ

فييييييييى نمييييييييوهم الل ييييييييوى مقارنيييييييية بييييييييأقرانهم ميييييييين التبلميييييييييا العيييييييياديين فماأفييييييييدت الييييييييك دراسيييييييية
;&Betzk,2005

Rice

;

;Sommers,1995

et .al.,2006 Georgieva&Cholakola,1996

.)1020

Fitzgrald,et.al.,1997

 Carlesimoودراسيية عبييداس السيينجرى

وترى منى الحارلى  )12 : 1007 ،أن التبلميا المعاقين عقليا يعانون فى الجان الل وى من :

* صعوبة فى الفبلم مصحوبة عاد باضطرابات فى النطق* .صعوبة فى تفوين الجمل المفيد .

*الفعييل فييى االتصييال اللفظييى بيياخخرين *.عييدم القييدر علييى اسييتخدام األلفيياظ فييى التعبييير عيين نفسييع
وحاجاتع .
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عالج اإلعاقة العكلية :
تتعدد التدخبلت العبلجية من األطفيال المعياقين عقلييا تبعيا لنيوع ودرجية اإلعاقية العقليية ،ومين أهيم

الطرق العبلجية المستخدمة من المعاق العقلى وأسرتع على النحو التالى :
 -1العالج السلونى :

يتضييمن العييبلج السييلوفى البيرامج العبلجييية التييى تعييد ميين أجييل خفييض معييدل ممارسيية سييلوك غييير

مرغو فيع أو القضا على هاا السلوك نهائيا فميا يتضيمن البيرامج التدريبيية التيى تهيدف إليى إفسيا

الطفييل سييلوفا جديييدا أو زييياد معييدل ممارسيية سييلوك مرغييو .ويعتمييد العييبلج السييلوفى علييى إج ي ار ات
وفنييات خاصيية يختلييف اسييتخدامها ميين حالية إلييى أخييرى تبعييا لدرجيية اإلعاقية وتبعييا لنييوع السييلوك الميراد

تعديليع لييدى الطفييل .واليحتيياج العييبلج السييلوفى إلييى مهييارات ل وييية أو لفظييية ليياا فهييو يناسي المعيياقين

عقليا تماما  .زياد بدوى )16: 1022،
 -2العالج الرتبوى :

والمقصود بع البرامج التربوية الخاصة التيى يقيوم بهيا المتخصصيون فيى عليم الينفس والتربيية والتيى

يراعى فيها القدرات واالمفانيات المحدود للمعياقين عقلييا والخصيائص والسيمات التيى يتمييز بهيا هييال

األطفييال فييى ن يواحى الييتعلم والتييدري ويهييدف العييبلج التربييوى إلييى تنمييية القييدرات المحييدود لييدى ه ييال

األفراد وتنميتها عن طريق التدري عليى المهيارات العخصيية واالجتماعيية لمواجهية الحييا االجتماعيية

اليومية والتفاعل اإليجابى من اخخرين ممن يعيعون بينهم واالندماج فى المجتمن وبهاا تقل المعفبلت
النفسية واالجتماعية المترتبة على اإلعاقة العقلية  .مرسى عحاتة )109-108: 2994،

 -3العالج التأٍيلى :
المقصييود بهيياا النييوع ميين العييبلج عملييية تسيياعد فيهييا الفييرد المعييوق علييى االسييتفاد ميين طاقتييع

المحدود  ،ونحن ال نتوقن أن نساعد الطفل المعوق على أن يصيب عادييا ولفين عليى األقيل يمفننيا أن
نوصلع إلى مستوى من الففاية العخصية واالجتماعية واالقتصادية بالعفل الاى يستطين فييع أن يعيق

طريقع من العاديين معتمدا على نفسع إلى حد ما ،لالك فان مين الضيرورى أن تيدور الخبي ار ت التربويية
حول ها األعراض  ،وهفاا فنن أى برنامج لتدري وتأهيل المعوقين عقليا يج أن يوجيع نحيو تحقييق

ها األهداف للمعاق عقليا  .سامية عبد الرحيم ) 220 : 1022،
 -4العالج التصخيخى :

المقصود بهاا النوع من العبلج تصحي بعض العيو والتعوهات الجسمية التى يعانى منها الطفل

المعاق عقليا والتى تيلر سيلبيا عليى تقبليع وتزييد مين معيفبلتع النفسيية واالجتماعيية حيي تييدى هيا

العيو والتعوهات الخلقية إلى انعزالع عن الجماعة ورفض اخخرين لع فيما بيينهم ويهيدف هياا العيبلج

إلييى تحسييين المظهيير العييام الخييارجى للجسييم لمسيياعد الفييرد علييى بنييا اللقيية والت ل ي علييى معييفبلتع
العدد الجاىي والعصسوٌ – يوىيو  2017و

901

دللة نلية الرتبية – دامعة بوزسعيد

النفسيييية واالجتماعيييية والتفاعيييل مييين اخخيييرين واالنيييدماج فيييى المجتمييين الييياى يعييييش فييييع .عييياهين

رسبلن)212 :1009،
 -5العالج اليفسى :

تتطل حاالت االعاقة العقلية توفر برامج العبلج النفسى لمواجهة االضطرابات االنفعالية والسلوفية

التييى تسييببها اإلعاقيية العقلييية والتييى قييد تنعييأ ميين الظييروف االجتماعييية المحيطيية بالطفييل واالتجاهييات
السلبية لآلخرين نحو ويتملل الك فى برامج اإلرعاد النفسى للوالدين لمساعدتهما لتقبل طفلهما وطرق
معاملتيييع والتوجيهيييات العبلجيييية الصيييحيحة البلزمييية للطفيييل فميييا يتضيييمن العيييبلج النفسيييى بيييرامج ت يييير

اال تجاهيات نحييو اإلعاقية العقلييية وبخاصية األعييخاص الياين يتعيياملون مباعير ميين المعياقين عقليييا وهييم
اخبا واألمهيات واألخيو واألخيوات العياديين والمعلميين والمعلميات وجميين القيائمين عليى تربيية األطفيال

المعاقين عقليا وتأهيلهم .زياد بدوى )15: 1022،
 -6عالج اليطل والهالو:

يحتاج معظم المعاقين عقليا هياا النيوع مين العيبلج حيي يعيانى الفليير مينهم مين عييو فليير فيى

النطق والفيبلم فاإلبيدال والحياف والتهتهية وعييو فيى إخيراج األصيوات ويتيأخرون فيى الفيبلم وتنقصيهم

القدر على التعبير اللفظى ويهدف عبلج اضطرابات النطق إلى تصحي عييو النطيق واخيراج األصيوات
وزييياد الحصيييلة الل وييية لييدى الطفييل ومسيياعدتع علييى التعبيراللفظييى السييليم وهيياا يسيياعد علييى إنييدماج
الطفل فيى األنعيطة االجتماعيية التعليميية المتاحية ليع واالسيتفاد مين التيدري عليى هيا األنعيطة فميا

يساهم فى تفاعل الطفل من اخخرين واقامة عبلقة إيجابية معهم  .ماجد عبيد )152: 1007 ،

ومن الجدير بالافر أن مدخل عبلج اضطرابات النطق والفبلم هو أسلو العبلج الاى تبنتع الباحلة

فى دراستها الحالية فمدخل أساسى للعبلج من االستعانة بيبعض الميداخل األخيرى للعيبلج لفئية المعياقين

عقليا القابلين للتعلم .

الهفاءة االدتناعية social competence
من أهيم العواميل التيى يحتاجهيا مجتمين الييوم هيو الفيرد الفيف اجتماعييا وعخصييا ومهنييا الياى

يستطين التفيف والتواصل والتأقلم من اخخرين فى إطار الجماعة التى يعيش فيها ،ومين ليم تعيد دراسية

الففا

االجتماعية من أهم موضوعات على الينفس بصيفة عامية ،وطريقية خدمية الفيرد وعليم الينفس

االجتماعى بصفة خاصة ،فهاا النمط من أنماط السلوك الاى يرتبط بحييا الطفيل وتنعيئتة االجتماعيية،
وييييلر فييى حياتييع االجتماعييية وحياتييع المدرسييية بصييفة خاصيية ألن هييا المرحليية هييى مرحليية افتسييا

المهيييارات والعيييادات السيييلوفية واالتجاهيييات والقييييم البلزمييية إلعيييداد رجيييل ال يييد.وفيما يخيييص الففيييا

االجتماعية ففى تفاعلنا اليومى من اخخرين يستخدم فيل منيا العدييد مين أعيفال االتصيال لفين هنياك ميا
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يميز العخص الفف القادر عليى االتصيال والتيالير فيى اخخيرين بمهاراتيع المتمييز سيوا فيى االتصيال

اللفظى او غير اللفظى ومهاراتع .ممدوحة سبلمة )259 :2990،
مفَوو الهفاءة االدتناعية :social competence
تعرف الففا

االجتماعية بأنها نتاج العبلقات الديناميفية الصادر عن تفاعل اإل نسان

بمهاراتع االجتماعية وميولع وحاجاتع واتجاهاتع نحو العمل االجتماعى من إمفانات البيئة التى تيلر

بدورها فى استعداد اإل نسان لؤلعمال واألنعطة المختلفة .أمانى عبد المقصود . )10: 1000
ممييا سييبق عرضييع تبييين أن تعريييف الففييا

االجتماعييية أنهييا نسييق يعييمل مجموعيية ميين المهييارات

واأل نميياط العخصييية التييى تتبلييور فييى السييلوك االجتميياعى للفييرد فمييا أنهييا نتيياج تفاعييل الفييرد بمهاراتييع
االجتماعية ووميولع وحوافزواتجاهاتع نحو عملع وعبلقتع باخخرين من إمفانات البيئة التى تيلر بدورها

فيى اسييتعدادات الفيرد نحييو األعميال واأل نعييطة االجتماعييية  .وتسيتخلص الباحليية تعريفيا إجرائيييا للففييا

االجتماعية بأنها تحقيق المعاق عقليا القابل للتعلم ) ألهدافع االجتماعية فى سياقات اجتماعية معينية
باسييتخدام أص يوات لمخييارج سييليمة وفبلمييا واضييحا ممييا يفضييى إلييى تحسيين واض ي فييى عخصيييتع فييى
المجتمن الاى يعيش فيع ويقاس الك بمقياس الففا

االجتماعية ويتبلور فى تحسين أبعاد .

أبعاد الهفاءة االدتناعية
أبعاد الففا

مقياس الففا

االجتماعية لاوى االحتياجات الخاصة والمستخدمة فى الدراسة الحالية فما حددها

االجتماعية لاوى االحتياجات الخاصة أمانى عبد المقصود  )1000،فالتالى :

* مفهوم الاات.

*انجاز المهمة.

* التواصل اللفظى وغير اللفظى.
* اتباع التعليمات والقواعد.

* المهارات االجتماعية * .التوافق المدرسى.

* االستخدام األمن لؤلدوات.
* تالير األقران.

*السلوك البينعخصى لؤلطفال.

قياس الهفاءةاالدتناعية :
الففا

لقد استخدم المقياس السوسيومترى فى العديد من الدراسات والبحو فأسلو فاف ومقبول لقياس
االجتماعية  ،ولقد صنف اودوم ومفونيل))Odom&McConnell,1985

طرق القياس فى لبل فئات هى :

 )2طييرق عيياملة  :وتتضييمن األدا الفييف ملييل أدا جميياعى ،أدا ل ييوى ،اسييتجابة مبلئميية لؤلطفييال

الص ار .

 )1طييرق سييلوفية  :وتتضييمن فقييط تمييييز السييلوك االجتميياعى ملييل المعرفيية االجتماعييية  ،االسييتجابات

االجتماعية) لؤلطفال الص ار .
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 )9طرق معرفية  :وتتضمن المهارات االجتماعية والمعرفية ملل معرف استجابات اجتماعية ،

باإلضافة إلى مهارات حل المعفبلت االجتماعية  ،مهارات ل وية  ،مهارات معرفية اخرى ) لدى األطفال

الص ار  .أحمد عواد.)901: 1001،

حبوخ ودزاسات سابكة:
تهدف الدراسة الحاليية إليى خفيض اضيطرابات النطيق لتحسيين الففيا

االجتماعيية للمعياقين عقلييا

القابلين للتعلم وبنا عليع توافر لدى الباحلة مجموعة من الدراسات السابقة التى تناولت برامج تدريبية

وارعادية والتى تهدف إليى خفيض اضيطرابات النطيق ليدى المعياقين عقلييا القيابلين لليتعلم لتسياعد عليى

تحسن ففا تهم االجتماعية وهى فالتالى:

دزاسات تياولت اضطسابات اليطل وبعض الطسم والربامج املستخدمة لعالدَا.
هييدفت دراسييية رانييييا مييراد )1022إليييى التوصيييل إلييى برنيييامج مقتيييرم ميين منظيييور الجماعييية

للتخفيف من معفبلت التخاط لدى األطفال مضطربى النطق .وأجرييت عليى عينية مين  )70طفيبل مين

المضطربى النطق الموجودين بالميسسات والمرافز الخاصة باضيطرابات النطيق بمحافظية حليوان التابعية

لوزار التضامن االجتماعى وعددهم  )9مرافز .واستخدمت الدراسة استمار استبيان لتحديد المعيفبلت

المرتبطييية بالتخاطييي لؤلطفيييال مضيييطربى النطيييق – اسيييتبيان لؤلخصيييائيين االجتمييياعيين لتحدييييد األدوار
الفعلية التى يقوموا بها من األطفال مضطربى النطق وفالك تحديد أنس االستراتيجيات والتفنيفات التيى
يستخدموها معهم – مقابلة من الخب ار والمتخصصين فى مجيال التخاطي للتعيرف عليى المعوقيات التيى

تواجههم ألنا تعاملهم من هيال األطفال .وانتهت الدراسة إلى قد أمفن التوصل إلى برنامج مقتيرم مين

منظور الجماعة للتخفيف من معفبلت التخاط لدى األطفال مضطربى النطق.

وسييعت دراسيية عايييد محمييد عبييد العظيييم :)1022إلييى إعييداد وتطبيييق برنييامج للحييد ميين قصييور

اإلدراك السييمعى فييى خفييض اضييطرابات النطييق لييدى األطفييال ضييعاف الس يمن  ،واسييت بلل بقايييا السييمن

لديهم ،والمحافظة عليهيا وتنميتهيا واسيتلمارها ميا أمفين اليك .وأجرييت عليى عينية مين األطفيال ضيعاف
السمن قوامها  )21طفل وطفلة وقسمت على مجموعتين  )6أفراد مجموعة تجريبية من مدرسة األمل
بالزقازيق  )6 ،أفراد من المجموعة الضيابطة مين مدرسية األميل للصيم بيدير نجيم ،و تميت المجانسية

بييين المجمييوعتين فييى العميير الزمنييى  )21-9سيينة ودرجيية الفقييد السييمعة  )55-15ديسيييبل وففييا

النطق والمستوى االجتمياعى واالقتصيادى واللقيافى .واسيتخدمت الدراسية اسيتمار بيانيات خاصية إعيداد

الباحلة ) ،اختبار القدرات العقلية  )22-9سنة إعداد :فياروق عبيد الفتيام  ،)2989،مقيياس ففيا

النطيق المصييور إعيداد :ايهييا البييببلوى  )1004،مقيياس المسييتوى االجتمياعى واالقتصييادى واللقييافى
المطور لؤلسر المصرية إعداد :محمد بيومى خليل  ،)1000،مقياس االدراك السمعى إعداد:الباحلة).
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 .وانتهت الدراسة إلى تحسن ملحوظ فى مسيتوى ففيا

الحد من قصور مهارات االدراك السمعى .

النطيق ليدى هييال األطفيال ،واليك مين خيبلل

وهييدفت دراسيية وفييا حسييين  : )1022إلييى دراسيية اضييط ار التعييويع فييى النطييق لييدى األطفييال

المسجلة فى مدارس دمعق.وأجريت على عينية مين 410طفيبل ليديهم اضيط ار نطقيى مين  15مدرسية

موزعة حس التوزين الج رافى لمحافظة دمعق وفان العمر الزمنى لهم مين  )7-6سينوات و )9-8

سيينوات مقسييمين إلييى مجمييوعتين وبلييغ عييدد األص يوات المعييوهة ميين هيييال األطفييال  )771صييوتا.
واسييتخدمت الدراسيية مقييياس اضيييط ار النطييق لييدي التوحييديين فميييا يييدرفها الوالييدين إعييداد الباحليييع ،
ومقياس اضط ار النطق ليدي التوحيديين فميا ييدرفها المعليم والمعلمية إعيداد الباحلية  ،وبرنيامج العيبلج

الفبلم ي المقتييرم باسييتخدام الحاس ي اخل ي إعييداد الباحليية.وانتهت الدراسيية إل ي فاعليييع برنييامج للعييبلج
الفبلمي باسييتخدام الحاسي اخلي في تخفييف حييد اضيط ار النطييق لييدي االطفيال التوحييديين واسييتمرار
فاعليع البرنامج بعد مرور فتر المتابعع من تطبيق البرنامج.

وهدفت دراسة محمد سعد على  :)1021إلى التعرف على ألر برنيامج تيدريبى للتيدخل المبفير فيى

عبلج اضطرابات النطق لؤلطفال اوى االعاقية العقليية البسييطة فيى المملفية األردنيية الهاعيمية.وأجريت

على عينة من  )10طفبل مين اوى اإلعاقية العقليية البسييطة والملتحقيين بمرفيز المنيار للتنميية الففريية
التابن لوزار التنمية االجتماعية فى مدينة اربد  ،وتتراوم اعمارهم الزمنية مابين  )8-5سنوات وقد تيم
تقسيم العينة الى مجموعتين متساوتين مجموعية تجريبيية ومجموعية ضيابطة قيوام فيل منهيا  )20مين

األطفال  )5افيور و  )5إنيا  .واسيتخدم الباحي مقيياس للفعيف عين اضيطرابات النطيق لؤلطفيال اوى
اإلعاقة العقلية البسيطة إعداد الباحي ) .وانتهيت الدراسية إليى وجيود فيروق اات داللية إحصيائية بيين

أطفييال المجموعيية التجريبييية والضييابطة لصييال المجموعيية التجريبييية تعييزى لفاعلييية تطبيييق البرنييامج

المقترم بين أفراد المجموعة التجريبية .

وهييدفت دراسيية خالييد الميينجم  :)1029إلييى اختبييار فاعلييية برنييامج تييدريبى للتخفيييف ميين حييد

اضييطرابات النطييق والفييبلم المتملليية فييى الحيياف ،اإلبييدال ،التعييويع/التحريف ،اإلضييافة) وفانييت عينيية

الدراسيية  )9أطفييال ميين المففييوفين فييى المرحليية االبتدائييية ميين مضييطربى النطييق .واسييتخدمت الدراسيية
اضطر النطق لدى األطفال المففوفين إعداد الباح  ،مقياس المستوى االجتماعى واالقتصادى
ا
مقياس

لؤلسر المصرية إعداد عبد العزييز العيخص .)1006وانتهيت الدراسية إليى فاعليية البرنيامج التيدريبى
للتخفيف من حد اضطرابات النطق والفبلم لدى عينة الدراسة
دراسات تناولت الففا

االجتماعية فى ضو عبلقتها ببعض المت يرات ومنها:

دراسة مرو عمار )1020التى هدفت إلى التعرف على مستوى الففا

االجتماعية لدى فيل مين

التبلميا العاديين والمعاقين عقلييا الملحقيين بالفصيول العاديية وفصيول اليدمج وفصيول التربيية الففريية،
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وفالك المقارنة بين التبلميا العاديون والمعياقون عقلييا الميدمجين وغيير الميدمجين مين اليافور واإلنيا

فى الففا

االجتماعية.

اسييتخدم مقيييياس الففيييا

االجتماعييية لتبلمييييا المرحلييية االبتدائييية ،اختبيييار المصيييفوفات المتتابعييية

الملونيية علييى العينيية .و أجريييت علييى عينيية ميين  )954تلمييياا وتلميييا ميين العيياديين والمعيياقين عقليييا

الملحقييين بفصييول الييدمج والفصييول العادييية وفصييول التربييية الففرييية .واسييتخدمت الدراسيية األسييالي

اإلحصائية لمعالجة البيانات واختبار عيفيع للمقارنات المتعدد  .وانتهت الدراسية إليى وجيود فيروق دالية

إحصائيا  )0.02بين فل من التبلميا العاديين والمعاقين عقليا فى الففا

العاديين.

االجتماعية لصيال التبلمييا

وهيدفت دراسية سييجراند :)Cigrand, 2011إليى تنميية السييلوفيات والمهيارات االجتماعيية لييدى

طييييبل ميييين طيييييف  .وأجريييييت علييييى عينيييية ميييين مجموعيييية ميييين طييييبل مدرسيييية ابتدائييييية بهييييم طيييييف

التوحد.واستخدمت الدراسة ولائق الفيديو وأسيلو النماجية  ،Stories Tmيسيتخدم هياا األسيلو فيى
ترفي الجمل لوصف الحالية االجتماعيية فيى عيفل قصية.وانتهت الدراسية إليى أمفين التأفيد مين أن هيا

الطريقة من التداخل بين أفلر من أسلو لتنمية المهارات االجتماعية للطيبل اوى طييف التوحيد فعالية

وأييد اليك فييبل مين اخبييا والمعلميين ومرعييدى الميدارس ،فاسييتخدام هيا الطريقيية يزييد ميين فيرص تفيرار
المهارات االجتماعية المستهدفة وتنميتها.

وهدفت دراسية رانييا العياطر  :)1021إليى اسيتخدام مهيارات التواصيل اللفظيى فيى تحسيين الففيا

االجتماعية لدى التبلميا المعاقين سمعيا فى الحلقية األوليى مين التعلييم األساسيى.و أجرييت عليى عينية

ميين  41تلمييياا وتلمييياا) تت يراوم أعمييارهم بييين  21 – 20سيينة ميين المعيياقين سييمعيا ميين الملتحقييين
بمدرسييية األميييل للصيييم وضيييعاف السيييمن بيييدمنهور بمحافظييية البحيييير  ،وتيييم تقسييييمها إليييى مجميييوعتين

تجييريبيتين ،المجموعيية األولييى تتفييون ميين  10تلمييياا وتلميييا يت يراوم فقييدهم السييمعى بييين )70-40

ديسييبل ،والمجموعيية اللانييية تتفييون ميين 11تلمييياا وتلميييا ) ميين الصييم اوى بقايييا سييمن يتيراوم فقييدهم

السمعى بين  )90-70ديسبل.واستخدمت الدراسة مقياس التواصل اللفظى للمعاقين سمعيا إعداد عبيد
العزيييز إب يراهيم سييليم ،ومقييياس الففييا

االجتماعييية للمعيياقين سييمعيا إعييداد محمييد السييعيد أبييو حييبلو ،

ومقيياس المسيتوى االقتصيادى االجتمياعى اللقييافى إعيداد عيادل السيعيد البنييا ،اختبيار رسيم الرجيل لجييود

إينيييف – هيياريس ي اختبييار مييان وتنييى لدالليية الفييروق بييين المتوسييطات – اختبييار ويلفوفسييون لدالليية
الفروق بين متوسطات الرت .وانتهت الدراسية إليى نجيام البرنيامج التيدريبى السيتخدام مهيارات التواصيل

اللفظى فى تحسين مهارات الففا

االجتماعية لدى عينة الدراسة.

دراسة عطاف محمود أبو غيالى )1024التيى هيدفت إليى التحقيق مين فاعليية برنيامج تيدريبى فيى

تحسييين الففييا

االجتماعييية لييدى عينيية ميين التلمييياات المسييا إليييهن فييى مرحليية الطفوليية المتييأخر
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.وأجريييت علييى عينيية ميين  )16تلميييا تتيراوم أعمييارهن مييا بييين  )20.4- 22.9عامييا مميين حصييلن
االجتماعية وأعلى الدرجات فى مقيياس اإلسيا

على أدنى درجات فى الففا

الوالديية  ،وتيم تقسييمهن

ععيييوائيا إليييى مجميييوعتين  :تجريبيييية وضيييابطة عيييدد فيييل مجموعييية  )29تلمييييا  .وقيييد خضيييعت أفيييراد

المجموعة التجريبية إلى برنامج تدرينى ،بينما لم تتعرض المجموعة الضابطة ألى برنامج تدريبى .
وهدفت دراسة محمد عبد الفريم :)1024

االجتماعييية لييدى تبلميييا الصييف األول االبتييدائى و

هييدفت هييا الدراسيية إلييى بنييا مقييياس الففييا

الفعييف عيين التبلميييا اليياين لييديهم قصييور فييى مسييتوى الففييا

االجتماعييية .وأجريييت علييى عينيية ميين

التبلميا بالصيف األول االبتيدائى والياين يعيانون مين معيفبلت فيى مجيال العبلقيات االجتماعيية .وانتهيت

الدراسيية إلييى تييألير الففييا

االجتماعييية علييى عخصييية وسييلوك تبلميييا الصييف األول االبتييدائى وتيوافقهم

النفسى واالجتماعى والدراسى والتعرف عليى داللية الفيروق فيى مسيتوى الففيا

االجتماعيية ليديهم تبعيا

لمت ير الجنس افور وانا ) ومت ير االلتحاق ملتحقين وغير الملتحقين ) برياض األطفال.
دراسات تناولت اضطرابات النطق وعبلقتها بالففا

االجتماعية ومنها:

هدفت"دراسة رافيا ))Rafa, 1996إليى التعيرف عليى المعيافل السيلوفية بيين األطفيال مضيطرى

الل يية والفييبلم بالمييدارس العاميية .و أجريييت علييى عينيية ميين أطفييال يت يراوم العميير الزمنييى لييديهم 20.5
سنة) ععر سنوات ونصف بها اضيط ار فيى التواصيل اضيط ار نطيق وفيبلم – اضيط ار ل ية) مقسيمة

إلى أربن مجموعات :المجموعة األولى الضابطة) أطفال عاديين ال يوجد بها أى اضيط ار  ،والمجموعية

اللانيية يوجيد بهيا اضيط ار فيى النطيق والفيبلم ،والمجموعية اللاللية يوجيد بهيا صيعوبات فيى تعليم الل يية،
والمجموعة الرابعة بها اضط ار نطق وفبلم وصعوبة فى تعلم الل ة.

وانتهت الدراسية إليى أن المجموعية التيى بهيا صيعوبة فيى تعليم الل ية ظهيرت معيافل سيلوفية فليير

وبالمقارنية بالمجموعيية التيى بهييا فيى النطييق والفييبلم فميا أن المجموعيية التيى بهييا اضيطرابات فييى النطييق
والفبلم ظهرت بها عدم الففا

صفات غيا القياد ).

هيدفت دراسية ميسيا

والففا

االجتماعية والتى تتملل فى عدم اللقة – االنسحا – رفيض األقيران –

وميلير ) (Mc Cabe & Meller, 2004إليى العبلقية بيين الل ية

االجتماعية وفيف ييلر اضيط ار الل ية عليى النميو االجتمياعى مين خيبلل تطبييق البحي الياى

يقتيييرم االسيييتخدام االجتمييياعى لل ييية وهيييو أحيييد مظييياهر التطيييور لل ييية ،وتيييم افتيييراض أن األطفيييال او
االضطرابات الل وية أفلر عفوفا خاصة بصعوبات التفاعيل االجتمياعى الناتجية عين الففيا

االجتماعيية

الضعيفة.وأجريت على عينة من األصما من األطفيال فيى مرحلية عمريية مين  )9 – 5سينوات والياين

يعانون مين اضيطرابات ل ويية واسيتخدمت الدراسية مقياييس القيدر عليى حيل المعيفبلت االجتماعيية فميا

حسيبت بواسيطة المعلميين واخبيا واليزمبل وفيالك المعرفية العاطفيية وتطيور الل ية.وانتهت الدراسية إليى
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األطفال األعلى فى االضطرابات الل وية وضعوا فى مرتبة أقل فيى ترتيي الواليدين لضيبط الينفس ومرتبية
عالية فى السلوك الداخلى ومرتبة أقل فى ترتي المعلميين عين الياين لميا يعيانون مين االضيطرابات وليم

يفن هناك اختبلفات تففر مين المعيدالت االجتماعيية لليزمبل  ،والصيداقة المتبادلية ،وفيالك اختبيار تنميية

الل يية يوجييد فييرق بييين المجموعيية التييى تعييانى ميين االضييطرابات الل ييوى ومجموعيية األصييحا تعبيريييا

باإلضييافة إلييى الييك فيينن اختبييار تطييور الل يية أعييار إلييى اخييتبلف خيياص فييى أخطييا المعييانى وليييس فييى

القواعد بين المجموعتين.

هييدفت دراسيية مييك فييا

لبلضييطرابات الل وييية للفييبلم والففييا

 (McCabe, 2005إلييى دراسيية العبلقيية بييين األنييواع الفرعيييية
االجتماعييية وضييبط السييلوك حيي تييم تسييجيل األطفييال فييى برنييامج

تيييدخل مبنيييى عليييى الل ييية وفيييالك عليييى الطفيييل والمعليييم والففيييا

االجتماعيييية وميييدى التعلييييم السيييلوفى

للمعلم.وانتهيييت الدراسييية إليييى أن األطفيييال اوى اضيييطرابات فيييى النطيييق مييين أطفيييال العينييية أقيييل ففيييا

االجتماعية من األطفال الاين ال يعانون من اضطرابات النطق لديهم فميا أنهيم ليديهم صيعوبات خاصية

بالتوجييع و افتسييا المهيارات االجتماعييية وعيدم تحمييل اإلحبياط وفييانوا أفلير انعزالييية فيى الفصييل ألنييا

التقييم والتدخل.

هدفت دراسية محميد اليدويك  )1009إليى فاعليية برنيامج تدريبيية لتخفييف اضيطرابات النطيق

وعبلقتيع بالففييا

النطييق وعييدم ففييا

االجتماعييية.وأجريت علييى عينيية ميين  )40تلميييا وتلميييا ميين لييديهم اضييطرابات فييى
اجتماعييية أيضييا ميين األطفييال المتييرددين علييى مستعييفى الييدمرداش لؤلطفييال وحييد

التخاط ي به يا ومستعييفى عييين عييمس التخصصييى .واسييتخدمت الدراسيية اختبييار افييا
العربية) ،مقياس المستوى االجتماعى واالقتصادى لؤلسر  ،الففيا

صييور بالل يية

االجتماعيية مليل األطفيال ،تعيخيص

اضطرابات النطيق والفيبلم لؤلطفال.وانتهيت الدراسية إليى فاعليية البرنيامج فيى تخفييف وعيبلج اضيطرابات

النطييق لدغيية – خنييف – تلعييلم – تييدافن الفييبلم) وتحسيين فييى الففييا
التجريبية.

االجتماعييية ألفييراد المجموعيية

هدفت "دراسية رانييا زاهيد )1022 ،إليى وصيف العبلقية بيين التفاعيل االجتمياعى واالضيطرابات

النطقية لؤلطفال زارعى الحلزون واألطفال الاين يعانون مين اضيطرابات نطقيية وتزوييد المعلميين واخبيا
واختصاصى النطق بمعلومات مفيد عن فيفية التعامل من هيال األطفال فى هاا المجال.

و أجريييت علييى عينيية ميين األطفييال زارع ي الحلييزون واالطفييال اوي االضييطرابات النطقييية اليياين ال

يعانون اى معفبلت سيمعية مين فئية األعميار  )8-6سينوات واسيتخدمت الباحلية فيى الدراسية المينهج

الوصفى التحليلى.

وانتهت الدراسة إلى أن االضطرابات النطقية لدى أطفال زارعيى الحليزون منتعير بعيفل أفبير ودال

عن أطفال االضطرابات النطقية فما ال توجد فروق تبعا لمت ير الجينس عنيد األطفيال المضيطربين نطقييا
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وأطفييال زارعييى الحلييزون فييى مهييارات التفاعييل االجتميياعى فمييا فانييت الدرجيية عنييد اإلنييا فييى المهييارات

االجتماعية أفضل من الافور بعفل عام.

-العبلقة بين مت يرات الدراسة  :أن االعاقة العقلية تلع

المعاقين عقليا والاى يتسب فى انخفاض الففا

دو ار فبي ار فى وجود اضطرابات النطق لدى

االجتماعية لديهم .

التعكيب العاو على الدزاسات السابكة :
من استعراض الباحلة للدراسات السابقة بمحاورها اللبللة أمفن وضن عد نقياط مهمية اسيتطاعت

الباحلة حصرها فالتالى :

 -2أنع توجد عبلقة وطيد بين وجود اإلعاقة العقلية وظهور اضطرابات النطق فما أنع يوجد تدرج
ملحوظ ففلما زادت حد اإلعاقة العقلية ظهرت اضطرابات النطق بعد .

 -1أنع توجد عبلقة قوية بين القصور العقلى لؤلطفال المعاقين عقليا والففا

االجتماعية لديهم فنجد

أقل من األطفال متوسطى اإلعاقة العقلية التى يصب اإلنخفاض بالففا

االجتماعية لديهم أفبر

ان االطفال ممن لديهم إعاقة عقلية بسيطة يعانون من انخفاض فى الففا

االجتماعية لديهم

من اويهم من االعاقة العقلية البسيطة فما ان االطفال المعاقين عقليا لدرجة عديد يعانون

وبعد من انخفاض بالففا

االجتماعية لديهم .

 -9توجد عبلقة قوية بين ظهور اضطرابات النطق وانخفاض الففا

االجتماعية لبلفراد .

 -4توجد عبلقة بين االعاقة العقلية وظهور اضطرابات النطق وتدنى مستوى الففا
لديهم.

االجتماعية

فسوض الدزاسة :
فى ضو تحديد المعفلة ،وأسئلة الدراسة ،واإلطار النظرى ،وباالستفاد من البحو

والدراسات

السابقة ،وضعت الباحلة ستة فروض ،الختبار مدى صحتها ،من خبلل الدراسة الميدانية  ،وهى :

.2يوجد فرق دال إحصائيا بين متوسطى رت

درجات تبلميا عينة البح فى التطبيقين القبلى والبعدى

لمقياس النطق العامل لصال متوسطى رت درجات التبلميا فى التطبيقين البعدى للمقياس .

 .1يوجد فرق دال إحصائيا بين متوسطى رت درجات تبلميا عينة البح فى التطبيقين القبلى والبعدى
لمقياس الففا

االجتماعية لصال متوسطى رت درجات التبلميا فى التطبيقين البعدى للمقياس .

امليَج والطسيكة واإلدساءات:
تتناول الباحلة وصفا لمنهج الدراسة والعينة وفيفية اختيارها ،وفالك وصفا ألدوات ومواد الدراسة

من حي

خطوات إعدادها ،صدقها ،لباتها ،فيفية تطبيقها ،فما يتضمن هاا الفصل خطوات إعداد

البرنامج العبلجى للمعاقين عقليا القابلين للتعلم ،ونتائج الدراسة االستطبلعية ألدوات الدراسة ويختتم
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هاا الفصل بوصف اإلج ار ات التى اتبعت فى الدراسة ،وفالك األسالي اإلحصائية المستخدمة لمعالجة

بياناتها.

ميَج الدزاسة:
استخدمت الباحلة فى ها الدراسة المنهج عبع التجريبى والك بهدف دراسة فاعلية البرنامج

العبلجى لؤلطفال المعاقين عقليا القابلين للتعلم وتحسين الففا

العبلجى الضطرابات النطق المت ير المستقل ،بينما تملل الففا

االجتماعية لديهم حي

يملل البرنامج

االجتماعية للمعاقين عقليا القابلين

للتعلم المت ير التابن .والك وفق تصميم المجموعة الواحد اات القياسين القبلى والبعدى.
عيية الدزاسة :

وبالك تفونت عينة الدراسة من  )7أطفال من المعاقين عقليا القابلين للتعلم الاين تراوحت

أعمارهم الزمنية من  )22-8عاما بمتوسط عمرى  ،) 9.5فما تراوحت نسبة افا هم بين -55

 )70درجة بمتوسط

 )61.5على مقياس استانفورد  -بنيع للافا الصور الخامسة وفق تصميم

المجموعة الواحد اات القياسين القبلى والبعدى.
أدوات الدزاسة:

 -2مقياس استانفورد  -بنيع للافا الصور الخامسة إعداد  /صفوت فرج)1022 ،
 -1مقياس اضطرابات النطق العامل للمعاقين عقليا القابلين للتعلم .إعداد /الباحلة)
الخصائص السيفومترية لمقياس اضطرابات النطق :

تتملل الخصائص السيفومترية بالصدق واللبات فأحد أهم العروط التى ينب ى توافرها فى المقاييس

النفسية للتافد من صبلحيتها ومن لم قامت الباحلة بالتحقق من تلك الخصائص على النحو التالى:

 -2صدق المقياس :
 -صدق المحفمين :

قامت الباحلة بعرض المقياس ألبعاد األربعة فى صورتع المبدئية على  )7من األساتا واألساتا

المساعدين المختصصين بالتربية الخاصة والصحة النفسية وأخصائى تخاط

االحتياجات الخاصة إلبدا الرأى حول مفردات المقياس من حي :

بمرافز لرعاية اوى

أ  -مدى ارتباط فل بعد من أبعاد المقياس األربعة بالمقياس ففل .ويوض الك جدول ) 2
معامبلت االرتباط بين فل بعد من أبعاد المقياس بالمقياس ففل .
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جدول ( )1يوضح معامالت االرتباط بين أبعاد المقياس والدرجة الكلية للمقياس
األبعاد

عدد المفردات

معامل االرتباط

مستوى الداللة

مخرج الحرف

18

0.811

0.02

حركات قصيرة

84

0.851

0.02

حركات طويلة

84

0.922

0.02

تشخيص

84

0.922

0.02

المقياس ككل

180

0.941

0.02

– مدى ارتباط فل بعد من أبعاد المقياس بنفسع .ويوض الك جيدول  )1معيامبلت االرتبياط بيين

فل بعد من أبعاد المقياس ونفسع .

جدول ( ) 2يوضح معامالت االرتباط بين كل بعد ونفسه
م

األبعاد

1

مخرج الحرف
حركات
قصيرة
حركات طويلة
تشخيص
تشخيص
المقياس ككل

2
3
4
5

مخرج
الحرف

حركات
قصيرة

حركات طويلة

تشخيص

المقياس ككل

21812
22180

21838

21864

21855

21840

21831

21822

21021

21013

21800

21021

21043

21800

21023

-1لبات المقياس :تم حسا لبات المقياس بطريقتين :

أ -بطريقة إعاد االختبار ) )Test-Retestقامت الباحلة بتطبيق المقياس على عينة استطبلعية من

قبل  )90معاقا عقليا قاببل للتعلم غير عينة البح بفاصل زمنى أسبوعين ورصد الدرجات ومعالجتها
احصائيا  .لم قامت الباحلة بحسا معامل االرتباط بين درجات التطبيق األول واللانى ويوض الك
جدول  ) 9معامل اللبات بطريقة إعاد التطبيق .
جدول ( ) 3الثبات بطريقة إعادة التطبيق

األبعاد

عدد المفردات

معامل الثبات

مخرج الحرف

18

0.824

حركات قصيرة

84

0.846

حركات طويلة

84

0.822

تشخيص

84

0.816

المقياس ككل

180

0.819
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إدساءات تصخيح املكياس:
يتضمن هاا الجز لمعلومات خاصة  ...المقياس متضمنا تقدير الدرجات وداللتها التقيييم) الضيطرابات

النطق لدى المعاقين عقليا القابلين للتعلم).

أ – تقدير الدرجات:

 -تعطى الباحلة درجة  ) +لفل عبلمة  ) موجود حي انها تملل النطيق السيليم وتعطيى الباحلية

درجة واحد فقط لفل عبلمة  ) -حي انها تملل ظهور أحد اضطرابات النطق للمفرد .

-9مقياس الففا

االجتماعية أمانى عبد المقصود)1009،

أعييد هييياا المقييياس بهيييدف الوصيييول إلييى أدا مناسيييبة يمفيين اسيييتخدامها فيييى قييياس مسيييتوى الففيييا
اإلجتماعية لاوى االحتياجات الخاصة.

الخصائص السيفومترية لمقياس الففا

االجتماعية لاوى االحتياجات الخاصة :

تتمليل الخصيائص السييفومترية بالصيدق واللبيات فأحيد أهييم العيروط التيى ينب يى توافرهيا فيى المقيياييس

النفسية للتافد من صبلحيتها ومن لم قامت الباحلة بالتحقق من تلك الخصائص على النحو التالى:

 -2صييدق المقييياس :قامييت الباحليية بييالتحقق ميين صييدق المقييياس بحسييا معييامبلت االرتبيياط بييين فييل

مفييرد والدرجيية الفلييية للمقييياس حي ي جييا ت معييامبلت االرتبيياط فالتييالى ,2188 ,21003 ,21882
 )21860 ,21884 ,21865 ,21033 , 2104 ,21814 ,2180ويوضحح للححد جحدول (  )5معححامالت
االرتباط بين كل مفردة والدرجة الكلية للمقياس 1
جدول ( )5معامالت االرتباط بين كل مفردة والدرجة الكلية للمقياس
م

معامل االتباط

م

معامل االتباط

م

معامل االتباط

1
2
3
4
5
6
0
8
0
12

21880
21882
21011
21810
21806
21022
2180
21801
21028
21881

11
12
13
14
15
16
10
18
10
22

21800
21833
21088
21860
21041
21850
218
2180
21841
21004

21
22
23
24
215
26
20
28
20
32

21882
21003
2188
2180
21814
2104
21033
21865
21884
21860

 -2ثبات المقياس :تم حسا لبات المقياس بطريقتين :

أ -بطريقة إعاد االختبار ) )Test-Retestقامت الباحلة بتطبيق المقياس على عينة استطبلعية من
قبل  )90معاقا عقليا قاببل للتعلم غير عينة البح بفاصل زمنى أسبوعين ورصد الدرجات ومعالجتها
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احصائيا  .لم قامت الباحلة بحسا معامل االرتباط بين درجات التطبيق األول واللانى حي بلغ معامل

اللبات  )0.811ويوض الك جدول  ) 6معامل اللبات بطريقة إعاد التطبيق .
جدول  ) 6معامل اللبات بطريقة إعاد التطبيق .
األبعاد

عدد المفردات

معامل الثبات

المقياس ككل

90

0.811

تصخيح املكياس :
وتتم اإلجابة على المقياس والك باختيار أحد البدائل المتاحة أمام فل عبار وفقا لتدرج )4 ،9 ،1 ،2

لفيل مفيرد  ،وييتم وضين عبلمية

 ) إاا ميا انطبقيت المفيرد تماميا عليى سيلوك الطفيل ،ويأخيا درجيية

المفرد ويتم تصحي المقياس بنا على التدرج المتصل من  )4 : 2لؤلربن اختيارات المعروضة أسفل

المفييرد وهييى جمليية تعطييى أفبيير وصييفا يناس ي الطفييل منهييا بحي ي أن أول اختيييار يأخييا  )2درجيية
واالختيار اللانى يأخا  )1درجة واالختيار اللال يأخا  )9درجة واالختيار الرابن يأخا  )4درجة.

 -4البرنامج العبلجى لخفض اضيطرابات النطيق لتحسيين الففيا

للتعلم):

االجتماعيية للمعياقين عقلييا القيابلين

ويهييدف البرنييامج العبلجييى المعييد للدراسيية إلييى خفييض اضييطرابات النطييق لتحسييين الففييا

االجتماعييية

للمعاقين عقليا القابلين للتعلم فأحد األسالي الفعالة فى مساعدتهم على التواصل مين المجتمين المحييط

بهم:

وصف الربىامج :
يتضيمن البرنيامج العبلجيى مجموعية مين الفنيييات واألنعيطة المختلفية التيى تناسي المعياقين عقليييا

القييابلين للييتعلم) وهييا الفنيييات تتملييل فييى مجموعيية ميين االسييتراتيجيات والفنيييات العبلجييية فالمحاضيير

والمناقعيية والعييروض العملييية والعصييف اليياهنى وحييل المعييفبلت والنماجيية والت اييية الراجعيية وأنعييطة
المتابعيية الواجبييات المنزلييية) فييى تنمييية مهييارات إخ يراج األص يوات والتمييييز الصييوتى وبعييض المهييارات

السيلوفية والنفسييية لييدى أطفييال العينيية .وجمييين هييا الفنيييات معييد لتحقيييق الهييدف ميين البرنييامج المعييد

للدراسة.

 -تجربة البح

تتضمن اإلجابة على هاا السيال تحديد الفنيات التى يج تطبيقها واتباعها فى تنفييا البرنيامج والسيعى

نحو تحقيق أهدافع ،والتى من أهمها:
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أ -تحديد األدوار:

 بالنسبة للباحلة :يتحدد دور الباحلة فى العرض ،والتدري  ،واإلعراف عليى التطبييق والمعيارفةاإليجابية ألنا التدري وتنفيا المحتوى العبلجى من أطفال العينة.

 بالنسبة ألوليا األميور :المعيارفة اإليجابيية ألنيا تنفييا البرنيامج بحضيور جلسية إرعيادية فيىنهاييية فييل جلسيية ميين االبيين ألخييا التعليمييات الجديييد ميين الباحليية وتنفييياها بصييور صييحيحة

ومتابعة الواجبات المنزلية من أبنائهم.

 -العرض واألدوات المستخدمة :

من خبلل العروض التوضيحية والعرض المسيرحى والعيرض العمليى فالمناقعية) ومتابعية التفليفيات
والتطبيق المنزلى بمساعد أوليا األمور ألطفالهم فى المنزل.

ج -تنظيم المفان والبيئة الفيويقية المبلئمة للتدري :

ويتوقف الك على طبيعة البيئة المبلئمة للبرنامج العبلجى حس فل هدف يراد تحقيقع فى الجلسة.

ج -زمن البرنامج

يحتاج البرنامج العبلجى لتطبيقع حوالى  )7أسيابين بواقين  )6أييام أسيبوعيا ،يتيراوم زمين الجلسية

فى اليوم الواحد ما بين  )60-45دقيقة يتخللها فتير اسيتراحة مين مراعيا المرونية فيى الوقيت إاا
احتاج محتوى فل جلسة لوقت أفلر أو أقل وقد تم تطبيق البرنامج فى األول مين عيهر ميارس لعيام

 1026حتييى اللال ي ععيير ميين عييهر أبريييل لعييام  1026بواقيين  99جلسيية متتالييية يفصييلها يييوم

الجمعة من فل أسبوع .

ىتائج البخح وتفسريٍا
يتناول الباحلة المعالجة اإلحصائية لنتائج تطبيق أدوات البح

عقليا "القابلين للتعلم" ،ومقياس الففا
للمعاقين
ً
عينة البح المجموعة التجريبية) ،ونتائج البح

مقياس اضطرابات النطق

االجتماعية لاوي االحتياجات الخاصة) عل تبلميا
الت تم التوصل إليها لئلجابة عن أسئلة البح

واختبار صحة فروضع ،وملخص نتائج البح  ،لم تفسير ها النتائج ،لم التوصيات والمقترحات،

والك فما يل :

أوالً :ىتائج البخح:
لئلجابة عن أسئلة البح

واختبار صحة فروضع ،تم تحليل البيانات باستخدام الحزمة

اإلحصائية للعلوم االجتماعية  ، Spss. Version. 19وباستخدام اختبار "ويلفوفسون" للعينات
المرتبطة Wilcoxon signed- rank test

 ، Related Sampleواختبار مان ويتن ،

 ،Mann-Whitney- U Testوالك فما يل :
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 .2الختبار صحة الفرض األول من فروض البح
بين متوسطى رت
الففا

درجات تبلميا عينة البح

إحصائيا
والاي ينص عل " :يوجد فرق دال
ً
ف

االجتماعية لصال متوسط درجات التبلميا ف

صحة هاا الفرض تم حسا
متوسط درجات التبلميا ف

التطبيقين القبل

والبعدي لمقياس

التطبيق البعدي للمقياس" ،الختبار

الفرق -باستخدام اختبار ويلفوفسون  -)Wilcoxonبين

التطبيقين القبل

والبعدي لمقياس اضطرابات النطق للمعاقين

الختبار صحة الفرض اللان من فروض البح

إحصائيا
والاي ينص عل  " :يوجد فرق دال
ً

عقلي ا " القابلين للتعلم"؛ والك ف
ً
للمقياس ،لم اختبار الداللة اإلحصائية لهاا الفرق.

.1

بين متوسط درجات الافور واإلنا

الختبار صحة هاا الفرض تم حسا

 -)Whitneyبين متوسط رت

فل بعد من أبعاد المقياس األربعة والدرجة الفلية

ف

التطبيق البعدي لمقياس اضطرابات النطق العامل

داللة الفرق -باستخدام اختبار مان ويتن Mann-

درجات الافور واإلنا ) ف

التطبيق البعدي لمقياس

عقليا "القابلين للتعلم"؛ والك ف فل بعد من أبعاد المقياس األربعة
اضطرابات النطق للمعاقين ً
والدرجة الفلية للمقياس ،لم اختبار الداللة اإلحصائية لهاا الفرق.

 .9جدول  )7داللة الفروق بين متوسطى درجات التبلميا ف التطبيقين القبل والبعدي لمقياس
عقليا "القابلين للتعلم" ،وداللتع اإلحصائية
اضطرابات النطق للمعاقين ً
متوسط
الرتب

مجموع
الرتب

سالب

5

9

25

موجب

0

0

0

نطق مخرج
الحرف بالحركات
موجب
قصيرة
نطق مخرج
سالب
الحرف بالحركات
الطويلةحركات موجب
طويلة
تشخيص
سالب
وتوضيح مظاهر
اضطراب النطق موجب
سالب
الدرجة الكلية
موجب

6

9.5

12

0

0

0

7

4

18

0

0

0

7

4

18

0

0

0

7

4

18

0

0

0

أبعاد المقياس نوع الرتبة عدد الرتب
مخرج الحرف

سالب
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قيمة )(Z

مستوي
الداللة

نوع الداللة

1.196

0.05

دال
إحصائ ًيا

1.124

0.05

دال
إحصائ ًيا

1.988

0.05

دال
إحصائ ًيا

1.402

0.05

دال
إحصائ ًيا

1.975

0.05

دال
إحصائ ًيا
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إحصائيا بين
الختبار صحة الفرض اللال من فروض البح والاي ينص عل " :يوجد فرق دال
ً
متوسطى رت درجات تبلميا عينة البح ف التطبيقين القبل والبعدي لمقياس الففا االجتماعية
لصال متوسط درجات التبلميا ف التطبيق البعدي للمقياس" ،الختبار صحة هاا الفرض تم حسا

الفرق -باستخدام اختبار ويلفوفسون  -)Wilcoxonبين متوسط درجات التبلميا ف
االجتماعية ،لم اختبار الداللة اإلحصائية لهاا الفرق .

القبل والبعدي لمقياس الففا

التطبيقين

جذول ( )8داللت الفشوق بٍه متوسطى ستب دسجاث الزكوس واإلواث فً التطبٍك البعدي لممٍاط
اضطشاباث الىطك للمعالٍه عملًٍا "المابلٍه للتعلم" ،وداللته اإلحصائٍت

أبعاد
المقياس

مخرج
الحرف
نطق
مخرج
الحرف
بالحركات
قصيرة
نطق
مخرج
الحرف
بالحركات
طويلة
تشخيص
مظاهر
اضطراب
النطق

متوسط
الرتب

مجموع
الرتب

ركوس

4

4.29

26.5

إواث

9

9.89

22.5

ركوس

4

9.15

29

إواث

9

5

25

ركوس

4

9.5

24

إواث

9

4.67

24

ركوس

4

9.5

24

إواث

9

4.67

24

العينة العدد

قيمة ) (Uقيمة ) (Wقيمة )(Z

مستوى
الداللة

0.114 22.5

0.05

5.5

9

4

4

29

24

24

2.919

2.255

2.255

0.05

0.05

0.148

نوع الداللة

غير دال
إحصائيا
ً
دال
إحصائيا
ً
دال
إحصائيا
ً
دال
إحصائيا
ً

إحصائيا بين
 .4الختبار صحة الفرض الرابن من فروض البح والاي ينص عل " :ال يوجد فرق دال
ً
متوسطى رت درجات الافور واإلنا ف التطبيق البعدي لمقياس الففا االجتماعية" ،الختبار
صحة هاا الفرض تم حسا

متوسط درجات الافور واإلنا

اإلحصائية لهاا الفرق.
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جذول ()9
داللت الفشوق بٍه متوسطى ستب دسجاث التالمٍز فً التطبٍمٍه المبلً والبعذي لممٍاط الكفاءة
االجتماعٍت ،وداللته اإلحصائٍت
األداة

نوع
الرتبة

عدد
الرتب

متوسط
الرتب

مجموع
الرتب

سالب

0

0

0

7

4

18

مقياس
الكفاءة
االجتماعية موجب

مستوي
الداللة

قيمة
)(Z

0.05

1.97

نوع الداللة
دال

إحصائيا
ً

.5

لانيا :ملخص نتائج البح :توصلت نتائج البح إل ما يل :
ً
إحصائيا بين متوسط درجات تبلميا عينة البح
 -2يوجد فرق دال
ً

ف

التطبيقين القبل

والبعدي

متوسط درجات التبلميا ف

عقليا "القابلين للتعلم" لصال
لمقياس اضطرابات النطق للمعاقين
ً
التطبيق البعدي للمقياس ،والك ف فل بعد من أبعاد المقياس األربعة مخرج الحرف -نطق مخرج

الحرف بالحرفات قصير -نطق مخرج الحرف بال حرفات طويلة -تعخيص مظاهر اضط ار النطق)

وف الدرجة الفلية للمقياس.

إحصائيا بين متوسط درجات الافور واإلنا
 -1ال يوجد فرق دال
ً
اضطرابات النطق.

ف

التطبيق البعدي لمقياس

إحصائيا بين متوسط درجات تبلميا عينة البح
 -9يوجد فرق دال
ً
لمقياس الففا االجتماعية لصال متوسط درجات التبلميا ف التطبيق البعدي لمقياس الففا
االجتماعية.

إحصائيا بين متوسط درجات الافور واإلنا
 -4ال يوجد فرق دال
ً
الففا االجتماعية.

ف

ف

التطبيقين القبل

والبعدي

التطبيق البعدي لمقياس

زابعًا :توصيات البخح والتطبيكات الرتبوية يف ضوء ىتائج البخح ميهً تكديه التوصيات التالية:
 -2ضرور االهتمام باألطفال المعاقين عقليا وتلبية احتياجاتهم من التفاعل المجتمعى سوا بالقدر

على النطق السليم او بتحسين ففا تهم االجتماعية لمساعدتهم على االندماج داخل المجتمن

المحيط بهم .

 -1إعراك والدى األطفال المعاقين عقليا ضمن البرامج العبلجية التى توضن لها الفئة عن طريق

جلسات إرعادية لولى االمر لمساعدتهم على التعامل الجيد من أبنائهم فما يساعد الك على نجام
البرامج العبلجية والتدريبية وتقليل الوقت المستخدم التمام نجام البرنامج .

 -9ضرور إنعا مرافز متخصصة للمعاقين عقليا القابلين للتعلم حفومية وأهلية لمساعد ها الفئة
على التعلم والتواصل والمعارفة المهنية فى المجتمن .
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 -4إج ار المزيد من الدراسات عن فاعلية التدخل المبفر للمعاقين عقليا القابلين للتعلم القائمة على
خفض اضطرابات النطق لديهم

االضطرابات .

حتى ال تنخفض ففا تهم االجتماعية فلما زادت حد ها

 -5ضرور عقد دورات تدريبية للقائمين على تقديم الخدمات والرعاية لؤلطفال المعاقين عقليا القابلين
للتعلم لتدريبهم على استخدام احد

الفئة .

الطرق العلمية والبرامج العبلجية التى لبتت نجاحها من ها

 -6الترفيز على عبلج اضطرابات النطق والفبلم لدى االطفال المعاقين عقليا القابلين للتعلم فى المراحل
االولى من حياتهم وعدم تجاهلها بحجة انهم لديع احتياجات أفلر اهمية من النطق والفبلم.

 -7تقديم خدمات إرعادية لفل من يتعامل من االطفال المعاقين عقليا القابلين للتعلم بصور دورية
ومستمر من أوليا األمور والقائمين بتقديم الخدمات المتنوعة لها االطفال .

خامسًا :مكرتحات البخح:
بنا على االدبيات ونتائج الدراسات السابقة والنتائج التى توصلت إليها الدراسة الحالية وماقدمتع الباحلة
من تفسيرات ومناقعة للنتائج  ،تقترم الباحلة عددا من الدراسات والبحو استفماال لهاها المجال الهام

تتملل فى

:

-2فاعلية برنامج عبلجى الضط ار التهتهة لؤلطفال المعاقين عقليا القابلين للتعلم .
-1دراسة مسحية الحتياجات األطفال المعاقين عقليا القابلين للتعلم .
-9ألر استخدام برنامج عبلجى لخفض اضطرابات النطق على الففا
واالطفال التوحديين دراسة مقارنة ).

-4ألر تنمية الففا

االجتماعية لدى المعاقين عقليا

االجتماعية على النمو الل وى لدى األطفال المعاقين عقليا القابلين للتعلم .

-5دور مواقن التواصل االجتماعى والتعلم عن بعد فى تقديم الخدمات اإلرعادية ألوليا امور األطفال
المعاقين عقليا القابلين للتعلم .
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املسادع
 .2إيهييا عبييد العزيييز البييببلوى  . )1009اضييطرابات النطييق دليييل أخصييائى التخاط ي والمعلمييين
والوالدين)  .القاهر  :مفتبة النهضة المصرية .

 .1أحمد أحمد عواد . )1001مدخا عامل وأسالي التقييم العخصى لصعوبات التعلم ،مجلة اإلرعاد
النفسى جامعة عين عمس ،العدد ،25القاهر .

 .9أحمد عفاعة :)2999المراجعة العاعير للتصينيف اليدولى لؤلميراض تصينيف االضيطرابات النفسيية
والسلوفية  .اإلسفندرية  ،منظمة الصحة العالمية .

 .4أحمد على عبد اس الحميضى .)1004فعالية برنامج سلوفى لتنميية بعيض المهيارات اإلجتماعيية
ليدى عينية مين األطفيال المتخلفيين عقلييا القيابلين لليتعلم .رسيالة ماجسيتير ي غيير منعيور ي فليية

الدراسات العليا قسم العلوم اإلجتماعية )،جامعة نايف العربية للعلوم.

 .5أمانى عبد المقصود عبد الوها

القاهر ،مفتبة االنجلو المصرية .

.)1000مقياس الففا

االجتماعيية لياوى االحتياجيات الخاصية

 .6مال عبد السمين باظة .)1009سيفولوجية غير العاديين اوى اإلحتياجات الخاصة ط.2القاهر :
مفتبة األنجلو المصرية .

 .7مال عبد المنعم . )1008إستيراتيجيات التدخل المبفر ورعاية األطفال المعياقين عقلييا ،القياهر :
مفتبة زه ار العرق .

 .6السيييد يييس التهييامى محمييد .)1008فاعلييية برنييامج للتييدخل المبفيير فييى عييبلج بعييض اضييطرابات
الفبلم والل ة لدى االطفال ،رسالة ماجستير ي غير منعور ي فليةالتربية ،جامعة عين عمس.

 .7خالييد علييى محمييد الميينجم . )1029فاعلييية برنييامج تييدريبى لعييبلج بعييض إضييطرابات النطييق لييدى
األطفال المففوفين،رسالة ماجستير ي غير منعور ي فلية التربية،جامعة عين عمس .

 .8رانيييا عبييد ال نييى العيياطر  .)1021أليير اسييتخدام مهييارات التواصييل اللفظييى فييى تحسييين الففييا

االجتماعية لدى التبلميا المعوقين سمعيا فى الحلقة األولى من التعليم األساسى .رسالة ماجسيتير

غير منعور ي فلية التربية ،جامعة دمنهور ،جمهورية مصر العربية.

 .9رانيييا محمييد زاهييد  . )1022العبلقيية بييين مهييارات التفاعييل االجتميياعى واالضييطرابات النطقييية عنييد
األطفال زارعى الحلزون واألطفال اوى االضطرابات النطقية  ،رسالة ماجستير ي غير منعور ي فليية

التربية ،جامعة دمعق.

 .20رانيييا السيييد م يراد  .)1022برنييامج مقتييرم ميين منظييور خدميية الجماعيية للتخفيييف ميين معييفبلت
التخاط لدى األطفال مضطربى النطق .رسالة ماجستير ي غير منعور ي فلية الخدمة االجتماعية،
جامعة حلوان ،جمهورية مصر العربية.
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 .22زين محمود عيقير  .)1000سييفولوجية الفئيات الخاصية والمعيوقين الخصيائص – صيعوبات
التعلم – التعليم التأهيل – الدمج ).القاهر  :مفتبة النهضة المصرية .

 .21سامية عبد الرحيم . )1022فاعليية برنيامج سيلوفى فيى تنميية بعيض مهيارات السيلوك التفيفيى
لؤلطفيال المعيوقين عقلييا القيابلين للتعلييم ،رسيالة دفتيو ار ي غيير منعيور ي فليية التربيية  ،جامعية

دمعق .

 .29سييليمان عبييد الواحييد إب يراهيم  . )1020اضييطرابات النطييق والفييبلم وال يية لييدى المعيياقين عقليييا
والتوحديين .القاهر  :دار إيترافى للطباعة والنعر والتوزين.

 .24سييهيرمحمود أمييين  . )1005اضييطرابات النطييق والفييبلم التعييخيص والعييبلج) .القيياهر  :عييالم
الفت .

 .25عبد العزيز السيد العخصى  .)1006اضطرابات النطق والفبلم ،خلفيتها ،تعخيصها ،أنواعهيا،
عبلجها ،الرياض :عرفة الصفحات الاهبية المحدود .

 .26عبد العضٌض كوافحت (.)3002ممذمت فى التشبٍت الخاصت ،عمان ،داس المسٍشة للىشش والتوصٌع .

 .27عييياهين رسيييبلن .)1000سييييفولوجية االعاقيييات العقليييية والحسيييية ،القييياهر  ،مفتبييية األنجليييو
المصييرية .عايييد محمييد عبييد العظيييم .)1022فعالييية برنييامج تييدريبى للحييد ميين قصييور االدراك

السمعى فى خفض اضطرابات النطق لدى االطفال ضعاف السمن ،رسالة ماجستير ي غير منعور ي
فلية التربية ،جامعة الزقازيق .

 .28عبييد العزيييز عبييد اس علييى الحميييد  .)1029فاعلييية برنييامج تييدريبى بنسييتخدام الحاسييو فييى
تحسين اإلنتبا وتنمية القدرات على التافر ليدى عينية مين األطفيال اوى اإلعاقية العقليية البسييطة

وألر على تحصيلهم األفاديمى ،رسالة ماجستير ي غير منعور ي فلية التربية ،جامعة عين عمس

 .29عبداس عبد النبى السنجرى  .)1020فاعلية برنامج تدخل مبفير فيى خفيض وعيبلج اضيطرابات
النطق والفبلم والتخاط لتحقيق عملية الدمج لدى األطفال المعاقين اهنياً .رسالة ماجستير ي غير
منعور ي فلية تربية ،جامعة الزقازيق .

 .10عبد المطل القريطى .)1005سييفولوجية اوى اإلحتياجيات الخاصية وتيربيتهم  .ط)،4القياهر :
دار الففر العربى .

 .12عطاف محمود أبو غالى .) 1024فاعلية برنامج تدريبى فى تحسين الففيا

االجتماعيية ليدى

عينيية ميين التلمييياات المسييا اليييهن فييى مرحليية الطفوليية المتييأخر .المجليية األردنييية فييى العلييوم

التربوية .مج،20ع . 192-175 )9

 .11عييبل عبييد البيياقى إب يراهيم  .)1000اإلعاقيية العقلييية والتعييرف عليهييا واسييتخدام ب يرامج التييدري
لؤلطفال المعاقين عقليا.القاهر :دار الفت .
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 .19فيصل العفيف  .)1005إضطرابات النطق والل ة ،مفتبة الفتا العربى ،فتا إلفترونى
 .14ماجد السيد عبيد  .)1007اإلعاقة العقلية .عمان  :دار الصفا للنعر والتوزين.

 .15محمد سعد عليى  .)1021فاعليية برنيامج تيدريبى للتيدخل المبفير فيى عيبلج اضيطرابات النطيق
لبلطفييال اوى االعاقيية العقلييية البسيييطة ،رسييالة ماجسييتير ي غييير منعييور ي فلييية التربييية ،جامعيية

عمان ،االردن.

 .16محمد عبد الفريم طاهر .)1024قياس الففا

اإلجتماعية لدى تبلميا الصف األول اإلبتيدائى

الملتحقين وغير الملتحقين برياض األطفال من وحهة نظر المعلمين والمعلمات .مجلة فلية التربية

للبنات للعلوم اإلنسانية مج 8ع )25ص ص. 968-911

 .17محمد محروس العناوى  . )2997التخلف العقلى  .القاهر  :دار غري للطباعة والنعر

 .18محمد محمود اليدويك  . )1009فاعليية برنيامج تيدريبى لتخفييف اضيطرابات النطيق ليدى عينية
من تبلميا المرحلة االبتدائيية وعبلقتيع بالففيا

البنات ،جامعة عين عمس.

االجتماعيية .رسيالة دفتيو ار ي غيير منعيور ي فليية

 .19مرسى عبد العظيم عيحاتة .)2990التأهييل المهنيى للمتخلفيين عقلييا .القياهر :مفتبية النهضية
المصرية.

 .90مييرو محمييود محمييد عمييار  .)1020الييدمج والففييا

لييدى التبلميييا العيياديين والمعيياقين عقليييا،

رسالة ماجستير ي غير منعور ي فلية التربية ،جامعة االسفندرية ،جمهورية مصر العربية.

 .92ممدوحة محمد سبلمة .)2990الفاريزمية-القدر على التيالير عليى االخيرين :عيرض وتلخييص
لفتا من تاليف رونالد ريجيو".مجلة علم النفس ،القاهر .291-255،)22 ،

 .91منى بنت فيحان الحارلى .)1007فاعلية إستراتيجية تدريس األقران فى إفسيا بعيض الفلميات
الوظيفية للتبلميا المتخلفين عقليا بدرجة متوسطة ،رسالة ماجستير ي غير منعور ي فليية التربيية،

جامعة الملك مسعود .

 .99مها عبد الرحمن الصورى  :)1020فاعلية السيفودراما فى عبلج اضطرابات النطق على أطفال
المرحلة االبتدائية فى األردن ،رسالة ماجستير ي غير منعور ي معهيد البحيو والدراسيات التربويية،

جامعة الدول العربية.

 .94نادر فهمى الزيود .)2995تعليم األطفال المتخلفين عقليا .الطبعة .9عمان :دار الففر العربى
للطباعة والنعر .

 .95وفييا حسييين حسييين  . )1022اضييط ار التعييويع لييدى أطفييال االضييطرابات النطقييية وعبلقتييع
ببعض المت يرات .رسالة ماجستير ي غير منعور ي فلية التربية ،جامعة دمعق.
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