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الس العو معلمات سة مما قأثر اتر ا امل ع ي الصو الو ات ا مل رم ر

السمع ضعيفات ن تلميذا لدى   القرائية

الز عبدهللا ت ب فة   يشر

عبــــدالرحمن ــــت ب ة نــــو ة ــــ م جامعــــة بيــــة ال ليــــة اصــــة ا بيــــة ال يــــةرقــــسم العر اململكــــة ،

  .السعودية

ي و لك يد   SAALZUBAERY@PNU.EDU.SA: ال

  :ستخلصامل

اســة الد الــورــدفت ات ــا مل الــسم العــو معلمــات ســة مما جــة د عــن الكــشف ــ إ اليــة را ر قر

ات ــا امل ومـستو ي الـصو الــو ات ـا مل املعلمـات ســة مما جـة د ن بـ العالقــة وتحديـد ي، رالـصو ر ر ىر

الـسمع ضـعيفات ن تلميـذا لـدى الـو. القرائيـة ات ـا مل املالحظـة بطاقـة اسـة الد أدوات ونـت رت ر

و للمعلمات ي الـسمعالصو ضـعيفات للتلميـذات القرائية ات ا امل وقـد. راختبار مـن العينـة ونـت ت

البحــــث عينــــة ونــــت و) 47(ت الــــسمع) 94(معلمــــة ضــــعيفات ن تلميـــــذا ـــــ.  مــــن ع النتــــائج ودلــــت

كمـــا ، الـــسم العــو معلمـــات لــدى ي الـــصو الــو ات ـــا م ســة مما ـــ متوســط مـــستو قوجــود رى ر

وجـود ـ ع النتـائج ق دلـت ن (0.05) ىمـستو عنـد إحـصائية لـةدال ذات وفـر  تقـديرات متوسـطي بـ

الـسم العـو سـتقبال ـ قمعلمـات ات ـا م ـ رمجـال متغ وفـق لـصا وذلـك ـسية التد ة ـ را

وجود كذلك ، ك ة ا سنوات ت ذي ذوا لـصا (0.05) ىمـستو عند إحصائية داللة تفاعل

ة ـــ وا ـــ ع ـــ العل ـــل املؤ ذوات مـــناملعلمــات ـــ ك ـــسية النتـــائج. ســـنوات) 10(رالتد ودلـــت

داللـة عالقـة الـسم(0.05) ىمـستو عنـد إحـصائية بوجـود العـو معلمـات سـة مما جـة د ن قبـ ر ر

السمع ضعيفات ن تلميذا لدى القرائية ات ا امل ومستو ي الصو الو ات ا رمل  .ىر

املفتاحية لمات ضعاف:ال القرائية، ات ا امل ي، الصو اصةرالو ا بية ال معلم   .السمع،
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The effect of hearing impairment teachers practicing 
phonological awareness skills on the reading skills of 

hearing impaired their students 
Sharefa. A. AlZubairi 

Special Education, Princess Nourah Bint Abdulrahman University 
(PNU), KSA. 

Email: SAALZUBAERY@PNU.EDU.SA 
Abstract: 
The current study aimed to reveal the degree of the hearing 
impairment teachers practice phonological awareness skills, and to 
determine the relationship between the degree of the teachers practice 
phonological awareness skills and the level of reading skills of their 
students with hearing impairment. Study tools consisted of observing 
card for phonemic awareness of teachers and testing reading skills for 
hearing impaired students. The research sample consisted of (47) 
teacher and (94) students with hearing impairment. The results 
indicated that there is an average level in the practice of phonological 
awareness skills among the teachers of hearing impairment, and the 
results also indicated the presence of statistically significant 
differences at the level (0.05) between the average estimates of the 
teachers of hearing disabilities in the field of reception skills, 
according to the variable of the teaching experience in favor of those 
with years of experience. Moreover, there is a statistically significant 
interaction at the level of (0.05) between the averages of the study 
sample estimates between the variables of the academic qualification 
and the teaching experience was more than (10) years. The results 
indicated the presence of a statistically significant relationship at a 
level (0.05) between the degree of hearing impairment teachers 
practicing phonemic awareness skills and the level of reading skills of 
their students with hearing impairment. 
Keywords: phonological awareness, reading skills, hard of hearing, 
special education teacher. 
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 اسة الد   :رمقدمة

ات إن ـــا م املعلمـــة ســـة رمما ي الــو ر الـــسمع الـــصو ضـــعيفات التلميـــذات علــيم أثنـــاء
انـب ا ــ ع ـ ك ال ـ ع القرائيـة ات ـا ي رللم ا الـسم الـصو شـأ مـن ـ وال لمــة، تقــدملل أن

ذوات ن تلميـــــذا ات ــــا م ـــــ ع تــــنعكس التـــــا و ية؛ الــــشف ـــــة اللغو ات ــــا للم املناســـــب رالنمــــوذج ر
ـا يواج قد ال ات الصعو وحل والقواعد، باملفردات ن معرف وتوسيع القرائية السمع ضعف

ن لد السمع ضعف يجة ن ن  .قراء

العال طبيعـة ــم لف وسـيلة ي الـصو الــو ات ـا م ــرتمثـل باللغـة املتعلقــة ات ـا امل ن بـ رقــة
ميــة أ أعطـى ممـا العالقـة، ـذه ـم ف ـ ــ وا تطـو حـدث وقـد القـراءة؛ علـم و ي الـصو راملجـال

الـو فات عر من نجد لذا القرائية، ات ا امل مستو ع ي يجا ه لتأث الو من النوع ذا رل ى
الوحـــــدات وتمثيــــل إنتــــاج اك إلد القابليـــــة أنــــھ ي يةرالــــصو الـــــشف للغــــة الدالليـــــة ــــ غ التقطيعيــــة

عــاد أ ــ الفونولوجيــة بــاألجزاء والــو الكــالم ونــات م مختلــف ن بــ ــ والتمي صــوات و املقــاطع
تفــاع ل شــ ــ نمــو و القــراءة علــم مــع ــر يظ إنمــا عفــو أو فطــر س لــ ــو ف يمختلفــة، ي،(ي لــوا

2017.(  

ة ــــا م يعاب واســــ علــــم ــــ ي الــــصو الــــو ــــؤثر بتدائيــــةرو املرحلــــة تالميــــذ لــــدى القــــراءة
معرفيــة وظيفــة ـا ،(رباعتبا ــ ــ)2017ز ع ــت أجر ــ ال اســات الد مـن عــدد تجمــع ــاد ت حيـث ر؛

عمليـــــة ـــــ ي الــــصو الـــــو ميــــة وأ تبـــــاط ــــ ع ين ـــــ املتغ ــــذين ن بـــــ اصــــلة ا العالقـــــة رمــــدى
عال نــــاك وأن عــــام، ل ــــش القــــراءة علــــم و ــــي القرا يعاب يســــ الــــصو الــــو ن بــــ متبادلــــة قــــة

القـــــراءة ـــــساب اك دايـــــة ع،(و ي،2015الـــــسر لـــــوا ،2017، ـــــ حيـــــث)Irey ,2019،2017ز، ؛
تالميــــذ لـــدى ا ـــسا اك طـــو و القــــراءة علـــم ـــ ي الـــصو الــــو ات ـــا م مـــستو ن تحـــس م رـــسا ر ى

بتدائية   ). 2016أحمد،(املرحلة

املعوقـات ن بــ مـن الـسمعية عاقـة ــةعـد اللغو ف املعـا ـساب اك ـ تــأخر ـ إ تـؤدي ـ رال
سـة الدا مرحلـھ إ امليالد من الطفل ا يمر ال املراحل ل ع املعر انب ا ع ا رومعا

)، ــ ي ــ). 2017برا ة صــعو ســيجد أنــھ فيــھ شــك ال فممــا جيــدا الــسمع الطفــل ــستطع لــم فــإن
و املرئيــــة؛ القرائيـــة باملــــادة صـــوات ـــط ــــر و يح، الـــ ــــاء ال علـــم ــــ ة صـــعو ســــيجد التـــا

علــم ــ أساســية ة القــد ــذه و يختلــف، ومــا ــا م ــشابھ ي مــا ــ إ والتعــرف صــوات، ن بــ ــ رالتمي
الوثيـــق تباطـــھ ال الحقـــا الـــتعلم ـــ ع يـــؤثر قـــد الـــذي س الـــرئ ب الـــس ـــو الـــسمع فـــضعف رالقـــراءة

للقـــرا باالســـتعداد تمـــام يجـــب ـــذا ول الـــسمعباللغـــة؛ ضـــعاف التالميـــذ لـــدى ،(ءة ،2002ثابـــت
ن). 2012حمـد، وآخـر ك بـا فيـد وو الـسمعPark et al., (2013)ر ضـعف ذو التالميـذ أداء يأن

ن القراءة السامع التالميذ من ـ أقل إ ـش ممـا القـراءة، عـسر ذو التالميـذ من أفضل يولكن
القـراءة عـسر ـ إ عــود ال م لـد القـراءة ضـعف ـو. أن و ب سـ ــر رو ضــعيف) 2020(ى التلميـذ أن

ب الـــس وأن القرائيــة، ات القــد ــ وتراجعــا وانخفاضــا القـــراءة ــ ة ــ وا ة صــعو ي عــا رالــسمع
الــسمع ضـعاف التالميــذ مـن العديــد لـدى املنطوقــة للغـة املناســبة ـ غ املعرفــة ـ إ عــود ـ . الرئ

ي فالتمثيـل ن ـو الـصو اصـة املعلومـات ومخـز لـة ذاكـرة ـ الكـالم تبأصـوا ا طو  املـدى، الطفـل
مفردات ومع لمات تقطيع  يبدأ الطفل نمو ذلك وفونيمات، مقاطع إ ال لمـات تـصبح و ـ ال  أك

ـا عـن انفـصاال ـصبح غ ـ أقـدر الطفـل و ـ ع ضـعيف التمي الطفـل أن نجـد املقابـل ـ ـا، بي
ألصــوات ــا وال امــل ال اك د و الــو يملــك ال ــذارالــسمع ــ إ الوصــو مــن ليــتمكن ف ــر لا و

الـسم يـل التأ ـ إ اجة ا يوجد مما املعرفية؛ ة املعا من ضـعيف/ ىاملستو للطفـل اللفظـي
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وذلـك ـة؛ واللغو الـسمعية اتـھ قد وفـق ي أسـاس ـو رالـسمع الـصو ،(الـو ـ ي،2014لعر لـوا ،
ن،2017 وآخـــــر بـــــودوح ـــــستد)2018و، ممـــــا ـــــذا أن الباحثـــــة وتـــــر املعلـــــمى؛ امـــــتالك ة ورضـــــر

السمع ضعاف التالميذ عليم و س تد أثناء ي الصو الو ات ا رمل   .   ر

لعر اسة د أكدت متصل جانب الـسمعأن) 2014(رو ضعاف عـانوالتالميذ نالـذين
ي الـصو الـو مستو ع ات صعو من و جة بالد عانو القراءة علم اضطرابات ىمن . رن

سـة دا فاقـھروتـضيف و الفونولــو) 2018(ربــودوح الـو ن بــ موجبـة تباطيـة ا عالقــة وجـود رأن
ــــ الفونولــــو الــــو دو يفــــسر الــــسمع ضــــعاف التالميــــذ لــــدى ــــة املكتو لمــــة ال ــــ ع روالتعــــرف

الــسمع ضــعاف التالميــذ فــإن لــذا القــراءة؛ ــ الــتحكم الــو ىمــستو ــ ضــعف ن ــر يظ والــذين
باالعتمـــ ذلـــك عوضـــو ي ـــينالـــصو مال التعـــرف ـــ ع اســـة. (Park et al., 2013)اد د روعـــزت ّ

الـسمع) 2015(محفوظ ضعاف التالميذ لدى الشف التعب ات ا م وتحسن رتطو ب ر التـد ـ رإ
اللفظــــــــي ــــــــي ر ا يقــــــــاع و والتنغــــــــيم ســــــــتماع ــــــــ مي. ع الــــــــش اســــــــة د ت روأشـــــــــا  ) 2020(ر

Alshubrumiامل فولوجيـــــة املو التعليمـــــات أن ـــــ التالميـــــذرإ لـــــدى القـــــراءة ات ـــــا م ت حـــــس رباشـــــرة
السمع؛ فقدضعاف ذلك ع ناء حمدو اسة د تنميـة )2012(رخرجت ة ضـر ـا م وربتوصـيات

بتدائيــة، املرحلـة ـ الـسمع ضـعاف التالميـذ عنــد القـراءة ن لتحـس الـسم يعاب سـ ات ـا رم
الـــسمعية قـــة الطر دو ا-روتفعيــل اللغــة مـــادة ـــ املختلفـــةاللفظيــة اللغـــة ات ــا م لتنميـــة يـــة رلعر

م قـــــات. لـــــد الز اســـــة د أوصـــــت روكـــــذلك ــــــ) 2011(ر القرائيـــــة املخرجـــــات ـــــ ع ـــــ ك ال ة وربـــــضر
باملعرفــــــة، م ا ــــــ خ وإغنــــــاء الــــــسمع وضــــــعاف الــــــصم للتالميــــــذ القــــــراءة بتعلــــــيم اصــــــة ا املنــــــا

اليــامي اســة د لتحــس) 2017(روحــددت كمــن الفونولــو الــو التالميـــذتنميــة لــدى القــراءة ن
الـــسمع ــــسبة.  ضـــعاف بال التعلـــيم ـــ القـــصو ـــة ولو ـــو القـــراءة ات ـــا م ن تحـــس عـــد ىلـــذلك ر

بتدائيــــة املرحلــــة ــــ الــــسمع ضــــعاف مــــن. (Alqraini, 2017)للتالميــــذ القــــراءة ــــشاط أن كمــــا
ــــ ال الـــــسمع ضــــعيف للتلميــــذ ســـــة املد ــــ للــــتعلم القاعديـــــة ات ــــا وامل رــــشطة امـــــلر ت تتطلــــب

خـر ـو عـد الـذي ي الـصو الـو ات ـا م ـا م أ ومن ا نجاح تضمن ال ات ا امل من رمجموعة ر
الـــــسمع ضـــــعاف ـــــذه عنـــــد ضـــــعيف أو ـــــسب مك ـــــ غ ،(ـــــشاط ـــــ ي ن،2017برا وآخـــــر بـــــودوح و،

2018.( 

ضــــعاف التالميــــذ لــــدى القــــراءة ة ــــا م ــــساب اك ــــ ي الــــصو الــــو ات ــــا م ميــــة أل رونظــــرا ر
اتالـــسمع ـــا امل ـــذا مـــصدر مـــن التحقـــق ـــ إ اجـــة ا ـــستد ذلـــك فـــإن بتدائيـــة؛ املرحلـــة رـــ

زء عاتقھ ع يقع الذي املعلـم ا ـو و ـ ،(ك ن وآخـر والـشو معلـم)2015ر ـ و مـدى ومـن ،
ي الـصو الو ات ا مل ستھ ومما السم رالعو ر ي . ق الـصو الـو ات ـا م تنميـة ـشطة أ روتختلـف

اســـــ خـــــالل ـــــمـــــن التقليديـــــة الـــــصوتية قـــــة الطر ـــــشطة أ عـــــن مناســـــبة يـــــات ومن أدوات تخدام
عبــــــــدالعال)2015،السريع(التعلــــــــيم تــــــــر حيــــــــث الــــــــو) 2017(ى، ات ــــــــا مل املعلــــــــم ســــــــة مما رأن ر

يـؤدي لديـھ ي الـصو الـو ات ـا م ـ ضعف أي وأن سليم ل ش اللغة لتعليم ر ضر ي رالصو ي و
واسـ اللغـة مفـردات ـم ف ـ ضـعف ـإ وحبي م عبـدالكر وأكـدت تالميـذه، لـدى ا ) 2016(تخدام

ـ ات أن ع ـا ي الـو رم مـة الـصو ة زال وضـر بيـة ال ليـة ب املعلـم والطالـب ـ ورللمعلـم ك ـا ال  عل
م تالميـذ ع ا عميم بتدائيـة ـ و معلـم. املرحلـة أن اصـة كمـا ا بيـة  قطـر ـستخدم الـذي ال

س تحـسس الفاعلـة رالتـد ـسھ يبأسـال و ش رتد فـ ا و أفـضل ك السـتخدامھ عـن  تنميـة أن ريـد
ر اكـھ وعيـھ وتطـو ـ واسـتخدامھ روإد ي الـصو الـو ات ـا ـة قالطـر أحـد رمل ل ـل املطلو  املـشا



ت العوق السمعي لمھارات الوعي الصوتي على أثر ممارسة معلما
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ـة سـة لتالميـذه، اللغو الـو رومما ات ـا ـ رم ي س الـصو ــ القـراءة رتـد عاقـة ذو يللتالميـذ
بتدائيــة وآخــر(املرحلــة والــشو ،ر ة)2015ن قــد ــ حاســما ا دو اللغــة تنميــة يــؤدي حيــث ر؛ ً ًر

القراءة علم ع السمع ضعاف مـساعدة. التالميذ سيا ئ ا دو اصة ا بية ال معلمو ؤدي رو ًر
معرفــــة م لــــد أن اســــات الد ـــر تظ أنــــھ إال القــــراءة؛ ات ــــا م ـــساب اك ــــ ع عاقــــة ذو رالتالميـــذ ر ي

اللغو بالتأخر يتعلق فيما واللغةمحدودة القراءة ن ب والعالقة  ).Tengstrand, 2019(ي

ن تحـــس ـــ ـــا ودو ي الـــصو الـــو ات ـــا م عليـــھ ترتكـــز الـــذي س الـــرئ املنطلـــق ـــذا رومـــن ر
سـة مما جـة د عـن للكـشف اسـة الد ـذه جـاءت الـسمع؛ ضعاف التالميذ لدى القرائية ات ا رامل ر ر ر

ع ــــا وأثر ي، الــــصو الــــو ات ــــا مل الــــسم العــــو رمعلمــــات نق تلميــــذا لــــدى القــــراءة ات ــــا م رــــ
السمع  . ضعيفات

 اسة الد لة   :  رمش

ــدف ــان ـذا ل التعليميــة؛ ة املــس ـ لالنطــالق ساســية القاعـدة القرائيــة ات ــا امل رعـد
التعلــيم مــن ــ و الــسنوات منــذ ات ــا امل ــذه علــيم حــو منــصبا ــة بو ال راملنظومــة أحرشــاو،(ل

العقــــد ،)2014 ــــ طــــرأ اتوقــــد ــــا وامل القــــراءة ن بــــ العالقــــة ــــم ف ــــ ــــوظ م تقــــدم ن املاضــــي رين
ـ ـساعد ال وانب ا من جانبا ي الصو الو يمثل حيث ي، الصو املجال باللغة املرتبطة

والقـراءة اللغـة ن بـ العالقـة طبيعـة ـم ـو)2016أحمـد،(ف ظ ـ إ أدى ممـا ي اتجـاه ر؛  يحـث وقـا
ن ـ املعلمـ ـا اعتمـاد ع ـ الـواتروم ي ـا الـصو مي أل س ـ رالتـد قيقيـةاوفاعلي ـ املؤكـدة ا

ن،(لألطفـال القـراءة علـيم وآخـر والـشو ـ.)2015ر ع ا ـر أن يمكـن مـا عـالج روقـد م يظ لـد
ات من ا  صعو ي،(بتدائية املرحلة  علم   ).2017لوا

ي الو إن تطو ينمو أن يجب املعلم لدى الصو ـ ينعكس ح رو اسـتخدامھ ع  ـ عمليـة
س ،(رالتـــد ـــ وحبي م ســــة)2016عبـــدالكر مما مـــدى مـــن اســـات الد مـــن عــــدد تحققـــت أنـــھ إال ر؛ ر

سة دا ا أبر ي؛ الصو الو ات ا مل بتدائية املرحلة رمعلم ـ) 2017(عبدالعال زر إ توصـلت ال
الــصو الــو ات ـا مل ــ سا و الــصف ــ معل ســة مما جـة د رأن ر جــودلر و متوســطة جــاءت وي

م لتالميـــــذ والكتابيـــــة ية الـــــشف واللغـــــة للمعلـــــم ي الـــــصو ات ـــــا م ن بـــــ موجبـــــة تباطيـــــھ ا رعالقـــــة . ر
ا فاق و الشو اسة رود ر املرحلـة2015)(ر معلمـات ف معـا محدوديـة أو عـدام ا ـ إ ت أشـا ـ رال ر

ج أن ــرت أظ كمــا ي، الــصو الــو ــوم ملف الــتعلم ات صــعو ومعلمــات البتدائيــة املعلمــات ميــع
يحة الـــــ قــــــة بالطر ن لتالميــــــذ الـــــو ات ــــــا م س بتــــــد ريقمـــــن اســــــة. ر ــــــ) 2015(السريع رود ال

القــــراءة س وتــــد ي الــــصو الــــو ــــوم مف ن بــــ خلــــط بتدائيــــة املرحلــــة ــــ معل لــــدى أنــــھ ــــرت رأظ
ية التد أو التعليمية م ا بخ تتأثر لم م استجابا وأن الصوتية قة  .ربالطر

ـــــذهيواجــــھ و ي، الــــصو بــــالو مباشـــــرة مرتبطــــة القــــراءة أثنــــاء ات صـــــعو غالبــــا التالميــــذ
اضـــطرابات ــو لظ بة املــس العوامــل ــم أ مــن ي الــصو الــو مــستو ــ ع وظــة امل ات رالــصعو ى

القـراءة ي،(علـم ل). 2017لـوا ـش ي فـالو عـام و  ملعرفـة ساسـية املتطلبـات أحـد ـو الـصو
مفيد صوات، و بأ ألنھ و وسـعد،( القراءة مجال  نجاز بمدى عد فيما يت وقـد. 2005) صالح

مية أ اسات الد من عدد ات عليم رأكدت ا ات الصوتية رامل ا ـ الو روم ي  القـراءة علـيم الصو
ـ ع ا ـر أن يمكـن مـا عـالج روقـد ات مـن يظ ـا ـ صـعو ـ؛بتدائيـة املرحلـة ـ علم اسـة زفد ر

القــــراءةوجــــدت) 2017( ة ــــا م يعاب واســــ ي الــــصو الـــــو ن بــــ ــــة قو تباطيــــة ا رعالقــــة وأســـــفرت. ر
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أحمــــد اســــة ات) 2016(رد صــــعو تحــــسن ــــ ع أثــــر لــــھ ــــان ي الــــصو الــــو مــــستو ن تحــــس ىعــــن
بتدائية املرحلة تلميذات لدى  .القراءة

وتنميـــــة ـــــساب اك ألن نظـــــرا الـــــسمع ضـــــعاف للتالميـــــذ مـــــة م ة ـــــا م ي الـــــصو الـــــو عـــــد رو
ــا معلـــمم نـــاك ــان إذا إال ي الـــصو الـــو ات ــا م ـــساب اك يــتم ولـــن ـــا، عل عتمــد القـــراءة رات ر

علـم و ي الـصو الـو ن ب العالقة السابقة اسات الد من عدد تناولت لذلك ة؛ ا امل ذه س ريما ر ر
الــــــسمع ضــــــعاف التالميــــــذ لــــــدى ،(القــــــراءة ــــــ ن،2014لعر وآخــــــر بــــــودوح أدركــــــت)2018و، كمــــــا ،

ال من ضـعفالعديد ذو التالميـذ لـدى ي الـصو الـو تنميـة ـ ع فعملت العالقة ذه اسات يد ر
و(الــسمع ،2016،الجمال مطـــر، ـــات بر عطـــا،2017، ،2018، عبـــده آخـــر)2018، عـــدد واتجـــھ ،

الـسمع ضـعاف لـدى القرائيـة ات ـا امل تنميـة ـ إ اسات الد رمن ،Trussell, 2014 ، 2012حمـد،(ر
اليـــامي،2015محفــوظ، ،2017،Alqraini 2017 ، ـــ ي ـــ،)Alshubrumi 2020،2017برا

الـــــــسمع ضـــــــعاف التالميـــــــذ لـــــــدى القرائيـــــــة ات ـــــــا امل الـــــــسابقة اســـــــات الد مـــــــن عـــــــدد بحـــــــث ن رحـــــــ ر
عبـدات،2002ثابت،( قـات،2008، الز ،2011ر، الـصمادي ،2013،Park et al., 2013،Quick, 

2017، ــــو و ب ســــ اســــات)2020ر، الد مــــن آخــــر عــــدد ــــدف و ســــةر، مما مــــدى عــــن الكــــشف ــــ رإ
ي الـــــصو الـــــو ات ـــــا مل بتدائيـــــة املرحلـــــة ن،(رمعلـــــم وآخـــــر والـــــشو ،2015،السريع،2015ر

اصــــة). 2017،عبدالعال  ا بيــــة ال معلــــم لــــدى ي الــــصو الــــو اســــات د بحثــــت ن حــــ  2019(رــــ
(Tengstrand,لبحـــث ؛ حاجـــة توجـــد الـــت مـــا أنـــھ التالميـــذزإال معلـــم ســـة مما الـــسمعرأثـــر ضـــعاف

م تالميــــذ لـــــدى القرائيــــة ات ـــــا امل ــــ ع الـــــو ات ــــا رمل علـــــيمر ــــ ـــــ كب بــــدو يقـــــوم وأنــــھ خاصـــــة ر،
؛ املـصادر غـرف ـ وكـذلك الـصف ـ مكثفـة حـصة ـ القرائيـة ات ا للم السمع ضعاف رتالميذه

الـــــصو الـــــو ات ـــــا م ـــــ ــــا يتق ـــــ ال ات ـــــا امل أبـــــر مــــن ـــــو ت أن ة بالـــــضر ـــــستد ــــذا رو ر زر ينو
ـ الـسمع ضـعيف التلميـذ مـستو ـ ع ا اسـ ع ال القـراءة س تد أثناء ات ا امل ذه ىواستخدام ر ر

ومن بتدائية؛ الية املرحلة ا اسة الد س سـة مـدى ع الضوء سليط إ رنا معلمـات رمما
ـ ي الـصو الـو ات ـا مل الـسم رالعـو س ق العالقـة اللغـة ـ القـراءة رتـد وتحديـد يـة، نالعر بـ

ن تلميــــــذا لــــــدى القرائيــــــة ات ــــــا امل ومــــــستو ي الـــــصو الــــــو ات ــــــا مل املعلمــــــات ســــــة مما جـــــة رد ر ر ىر
املراحل من العليا الصفوف السمع   .بتدائية ضعيفات

التالية سئلة اسة الد لة مش  :رتتمثل

ي؟ .1 الصو الو ات ا مل السم العو معلمات سة مما جة د رما ر  قر

مما .2 جــة د تختلــف بــاختالفرــل ي الــصو الــو ات ــا مل الــسم العــو معلمــات رســة : قر
؟ ا الد الصف سية، التد ة وا ، العل ل راملؤ  ر

الــو .3 ات ــا مل الــسم العــو معلمــات ســة مما جــة د ن بــ تباطيــة ا عالقــة توجــد رــل ر ر قر
السمع؟ ضعيفات ن تلميذا لدى القرائية ات ا امل ي  رالصو

 اسة الد داف  : رأ
د .1 عــــن الــــسمعرالكــــشف ضــــعيفات للتلميــــذات القرائيــــة ات ــــا امل معلمــــات ســــة مما رجــــة ر

ي الصو الو ات ا  .رمل
ي .2 الــــصو الــــو ات ــــا مل الــــسم العــــو معلمــــات ســــة مما جــــة د ن بــــ العالقــــة رتحديـــد ر قر

السمع ضعيفات ن تلميذا لدى القرائية ات ا امل رومستو  . ى
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 اسة الد مية  : رأ
امل .1 مية أ من اسة الد ذه مية أ ي ـورتأ و ناولـھ ت الذي ي وضوع الـصو الـو ات ـا رم

ذوات للتلميــــذات القـــراءة ات ــــا م س تـــد ــــ العـــامالت الــــسم العـــو معلمــــات رلـــدى ر ق
املجال ذا ية العر للمكتبة علمية إضافة عد مما السمع؛  . صعف

اسـة ـذه عـد .2 القالئـل – الباحثـة علـم حـدود ـ – رالد اسـات الد ـ رمـن ـ بحثـت ال
ات ــا اصــة،رم ا بيــة ال بــرامج ــ الــسم العــو معلمــات لــدى ي الــصو ممـــا قالــو

توقـع و املجـال، ـذا ـ ـ العل البحـث حركـة ـ م ـس تـؤدي س اسـة نتـائج أن الد رـذه
علمية ميالد  املجال ذا  جديدة، بحوث

ي .3 الـصو الـو ات ـا بم تمــام ة ضـر ـ إ التعلـيم ــ ع ن القـائم بـاه ان رلفـت ــاور رودو
عقـــد ـــستد ممـــا الـــسمع؛ صـــعف ذوات للتلميـــذات لـــدى القـــراءة ات ـــا م ن تحـــس رـــ

الـــو ات ـــا م ـــ ع الـــسمع ضـــعاف بـــرامج ـــ اصـــة ا بيـــة ال ملعلـــم يـــة التد امج ـــ رال ر
القراءة س در ا وتطبيق ي  .والصو

ن توجيـھ .4 عاقــة املعنيــ ذو اص ــ ت يبتعلــيم وعمليــة يـة تد بــرامج ــرإليجــاد  ن
ـ م ـس الـسم العـو معلمـات لـدى ي الـصو الـو ات ـا قم ـ رتقـاء ر ـم امل  سـواء ل

ر خالل من ب عداد برامج تطو  .روالتد

 اسة الد ات  : رمصط
السم .1 العو  : قمعلمات

التلميـذات"و س تـد ـ مباشـرة ة بـصو ك ـش و اصـة ا بيـة ال ـ متخصـصة رمعلمة ر
عاقـة ســ. ذوات ـ بــوو ال ا بمـستوا تقــاء و ـا جوان افــة ب التلميـذة ـصية بنــاء ـ يام ر

محفزة علمية و عليمية ئة ب توف خالل من التعليم،(والتعلي ة ا رو  ).7. 2017ز
ن بـأ اسـة الد ذه الباحثة ن عرف القـراءة"رو مـادة معلمـات ـ(مجموعـة لغ للـصفوف) رمقـر

املرحلة من العليا ـالثالثة ع اصـالت وا ـاض، الر مدينـة ـ الـسمع ضـعيفات امج ـ ب بتدائية
السمعية عاقة تخصص اصة ا بية ال وس الو   ".رب

ي .2 الصو الو ات ا  : رم
ات ـا ي الـو رم اصـة املعرفـة"ــ الـصو والـو اللغــة بأصـوات ا ـا كيبـات ومبنا  ب

ة والقد لمة، ا التحكم ع رال اتا وإدخال بأجزا ـ املختلفة لتغي املـرادة ع لمـة م،" (ال عبـدالكر
ـــ طـــرف"ـــو). 2016،401حبي مـــن الـــصوتية الوحـــدات مـــن كسلـــسلة اللغـــة تقـــديم ـــ ع ة رالقـــد

ـ العوامـل مـن عـدد من ونة م منتظمة سلسلة أنھ ع الكالم اك إد ع ة والقد راص، ر
قص ة بصو السالسل ذه ة معا ع ة والقد ف ر را ي،" (ديةرو  ). 2017،53لوا

بأنــھ إجرائيــا الباحثــة عرفــھ إمـــا"و املنطوقــة اللغــة أصــوات ــ ــ التغي ـــ ع املعلمــة ة رقــد
ــــ الوا والـــو حـــساس و واع، ل ــــش التحليـــل أو كيـــب ال أو التنغــــيم أو التبـــديل أو بـــالتمي

ا صــوات ــة ومعا بــاه ن و املالحظــة ــ ع ة والقــد لمــة ال يــة لمــاتربب لل ونــة امل ــ. ملفــردة ع و
تفـــاع وا ي، الـــصو الـــو ات ـــا م مالحظـــة بطاقـــة ـــ ع املعلمـــة ـــا عل تحـــصل ـــ ال جـــة بالد ـــا رع ر ر
ي صـــــــو ــــــ و ات ــــــا م ــــــ ع يــــــدل ا وانخفاضــــــ مرتفعـــــــة ي صــــــو ــــــ و ات ــــــا م ــــــ ع يــــــدل جــــــة رالد ر ر
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السمع .3 ضعيفات  :التلميذات
ـ الــسمع ضــعيفة ا"التلميـذة نالتلميــذة بــ مــا اوح ــ ي سـم فقــدان مــن ي عـا ــ  -35(ل

ـــ) 69 ة صــعو تواجـــھ ــا يجعل ممـــا الــسمعية؛ املعينـــات اســتخدام مـــع ن ذنــ أفـــضل ــ ــسبل د
فقط السمع حاسة ع باالعتماد الكالم م التعليم،" (ف ة ا رو  ).2017،9ز

ن بـأ اسـة الد ـذه ـ إجرائيـا الباحثـة ن عرف ا"رو ضـعيفات امللتحقـاتالتلميـذات لـسمع
املــصادر غرفـة خــدمات ن يتلقـ ــي والال ـاض الر بمدينـة بتدائيــة باملرحلـة الــسمع ضـعاف امج ـ ب

ا الد للعام السم العو معلمات قبل رمن   " 1441/2020ق
القرائية .4 ات ا  :رامل

ا بأ القراءة العالقـات: "َّعرف ـم وف املفـردة، لمات ال معرفة يتطلب معقد معر شاط
ــــــــا إ للوصـــــــو الـــــــسابقة باملعرفـــــــة الـــــــنص ـــــــ ـــــــار ف ودمـــــــج لمـــــــات، ال ن بـــــــ والدالليـــــــة ـــــــة للنحو

ا م وف الضمنية املعلومات دمج ع ساعد تاجات وسعد،"(است  ). 2005،25 صالح
ا بأ إجرائيا الباحثة ا عرف ا، :و م وف الرمو نطق ع السمع ضعيفات التلميذات ة زقد ر

ا وإد املكتوب، ـا،روتحليل والنطـق ا، وأصوا حرف و اللفظية، واملقاطع الصوتية، العناصر ك
واملكتــوب ء املقــر ن بــ ط ات. ووالــر ـــا امل اختبــار ــ ع التلميــذة ـــا عل تحــصل ــ ال جــة بالد روتقـــاس ر

ات ــــا امل ــــ تفــــاع ا ــــ ع يــــدل جــــة الد تفــــاع ا ، ــــ ا الد للــــصف تبعــــا اســــة الد ــــذه ــــ رالقرائيــــة ر ر ر ر ر
  ".القرائية

 السابقةطار اسات والد رالنظر   :ي
علـــيم بدايـــة بتدائيـــة املرحلـــة اتعـــد ـــا مـــعرم و الرســـ ـــاك حت وفرصـــة لالقـــراءة

والتحليليــــــة يــــــة كي ال ــــــسية التد والطرائــــــق ءة، واملقــــــر ــــــة املكتو يــــــة العر راللغــــــة ــــــ-و تركــــــز ــــــ ال
واملــدودة ة القــص ــات ر ا مــع ف ــر ا علــيم ــ ع للقــراءة ا ــس وتد والــشدةر ن رتتمحــو-والتنــو

مــن تنطلـق طـر ـ و والنـصوص مـل وا لمـات وال ف ـر ل الـشف اللفـظ ـ ع مكثـف ل قـش و
ف وحــر أصــوات ــ إ واملقــاطع مقــاطع ــ إ لمــات وال لمــات ــ إ مــل ا ). 2014أحرشــاو،(وتحليــل

فـإن ـ للغـة الـصوتية الطبيعـة لـذا ا اللغـة علـيم يبـدأ أن ع ل ـش  قبـل يالـشفو يالـصو للتالميـذ
ي، ء أن أي الكتـا ـ ـ والكتابـة، القـراءة قبـل والكـالم سـتماع علـيم ي يطـو بمع تـھ رأن ا  ـ رم

جة إ اللغة استعمال ا ستطيع رد طالقـة تلقائيا ع أن مع ـ الرسـالة عـن و ـ ال ـ يرغـب  التعب
ــا، ــ ــستطيع وأن ع ن التمي ــة لفــاظ بــ ــ اللغو ا ال يحة قــةبطر ــستعمل ــ وظيفيــة

ـ( حبي م، ـو والـو.)2016عبـدالكر ي عـة نالفنـو أحـد الـصو ـا-للغـة ر ي  -وأول  عـده يـأ
ـديث ـل والكتابـة، والقـراءة ا ـان لغـة فل ما أساسـيان وج املـستمع :أحـد مثـل و عنـد سـتماع

ما ستقبال مثل التحدث :وثان لم و وسعد،(رسال عند املت  . 2005) صالح

ي والو ة و الصو نية رقد ة ذ ـ  لغو ع صوات ة لمـات معا ال  املنطوقـة، ىمـستو
يـة واللغـة ل يتحتـو العر ـ ـش ـ أسا مـن واملقطـع املقـاطع، متعـددة لمـات ع مجموعـة  ـو

،( الفونيمـات ـ وحبي م ات). 2016عبـدالكر ـا ي الـو روم ات الـصو ـا م ـ معرفيـة رـ اك ع  رإد
فا أصـوات ائيـة وـر والكيفيـة ال ـ املنطوقـة، ل ال ـش ـو ـا ت لمـات صـوتية مقـاطع نلت  و

ـل وجمـل ـا ل ـشابھ وصـوتية، سـمعية حـدود م ال اك خـتالف روإد ـر و ظ و مـا، ة ـ ذلـك بي  رالقـد
ـ مـل تقـسيم ع ة ا ءة أو املـسموعة الـشفو لمـات، واملقـر ـ لمـات إ ـ وال  صـوتية، مقـاطع إ

لمـات ـ وال لمـات معـا املقـاطع أو صـوات وتركيـب وات،أصـ إ ن ـو وسـعد، (لت .  2005) صـالح
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الـو ـرتبط ي و عـد الـصو حيـث القـراءة؛ ة ـا ة ربم ا القـراءة لـتعلم ورضـر دو ـؤدي و يحة رالـ
القـراءة نمـو ـ ـق عـن حاسـما اك أو معرفـة طر لمـات رإد ل ال ـش ت ـ ال  خـالل مـن املـسموعة

ـ صـوات ـا، قراءتـھ عنـد دالفـر عـن تـصدر ال صـوات ل ن بـ ـق التفر ـ ع ة القـد تتـضمن ـ روال
لمـات ال بـداخل ـا عل والتعـرف صـوات تلـك وتـذكر ة ـشا امل صـوات ). 2016أحمـد،(والسيما

إيــر ــا قامــت طوليــة تحليليــة اســة د كــشفت يكمــا ـــةIrey (2019)ر قو يــة تجر أدلــة نــاك أن
الــــصو للــــو ـــ الرئ الــــدو مــــنرتـــدعم ــــل ـــ ع اعتمــــادا والكتابــــة القـــراءة ات ــــا م ر تطــــو ـــ ري

الصر والو ي الصو  . الو

ات مـن مجموعـة اللغـة ـا يبـدأ رامل حيـث ـسبة، تلقـي الطفـل املك ط بأذنيـھ، صـوات ـ ـر  و
ن ـو الـصوت بـ تت التـا و ، ـ وعنـدما وقاموسـھ مفرداتـھ نواملع ، ـ يـضيف يقـرأ ياللغـو  ـذا إ

و طفـالالقـاموس أن إال ـسبو نميـھ، يك الـسمع وضـعاف مـن نالــصم ـاك خـالل اللغــة  حت
ب والتد إلتقان روالتفاعل والوا ة املنظم ا والقراءة املحادثة رم ستماع ـ والكتابـة و  يـصبح ح

ا ـسرة عـادة اسـتعمال ،(وسـليمة م ـو و ب عتمـد)2020رسـ معرفيـة عمليـة عـد القـراءة ة ـا وم ر،
إ ــ ع صــغرأساسـا وحــدات ــ إ ــا تقطيع خــالل مــن ــا ومعا لمــة لل لة املــش الفونيمــات اك ىد ر

ـا ا ا م علـم و للقـراءة الـسليم ـساب ك ـ ـم م دو لديـھ والـذي ي الـصو بـالو عـرف ما و رو ر
الـسمع ضعيف التلميذ ،(لدى ـ خـالل )2014لعر مـن القـراءة ـ النجـاح لتحقيـق ـم م ـ ومن ،

املعلو الـــسمعاســتخدام ضـــعاف التالميـــذ قـــراءة أثنـــاء املنطوقـــة للغـــة الـــصوتية  Andriola(مـــات
ثابــت)2019 أكــد الــسمع ضــعاف التالميــذ عنــد القرائيــة ات ــا امل مجــال ــ و ضــعف) 2002(ر، أن

بــن اســة د ت أشــا كمــا القرائيــة، ات القــد مــستو ي تــد ــ ــسية الرئ العوامــل أحــد عــد رالــسمع ر ر ى
ر) 2011(صــــديق مظــــا أن ــــ باملرحلــــةإ الــــسمع ضــــعيفات التلميــــذات لــــدى القرائيــــة ات الــــصعو

مــل وا لمــات وال ف ــر ا مــستو ــ ع للقــراءة ساســية العمليــات ــ وبتدائيـة اك: (ــ. ى رد
بــاه ن الــصوتية، يم املفــا ن ــو ت الــسمعية، الـذاكرة ، الــسم املــزج ، الــسم ــ التمي ، الـسم

وم لمات ال تحليل ي، رنتقا ا يعاب س ات مي)را الـش ـضيف و ،)2020 (Alshubrumi 
توجـــد فـــال الـــسمع وضـــعاف الـــصم للتالميـــذ يـــة العر اللغـــة ات ـــا م س تـــد ـــ قـــصو يوجـــد رأنـــھ ر ر

الــــسمع وضــــعاف الــــصم للتالميــــذ ــــة اللغو ات ــــا امل لتعلــــيم مناســــبة تــــدخل اتيجية وأضــــاف. راســــ
قات الـسم) 2011(رالز ضـعيفي لدى ر تظ لمـات،أنھ ال ايـات و بـدايات ـساب اك ـ مـشكالت ع

مــن لــذلك الــصرفية، القواعــد ــساب اك ــ وتــأخر لمــات، ال ــشديد عــدم ــ مــشكالت ــر تظ كمــا
لل ا ذلك ض لتعو الصوتية ات ا امل ع م تد ع رص ا م رامل  .ر

بـدأ ي النظـام و قـة للمعلـم الـصو ـ "النطـق عمـيم"بطر ع ـ ب وال ـ يـذالتالم رتـد  ع
ي النظام استعمال يـة ـ الـصو ـ زالرمـو لفـك العر ا ال ا ـسمع ـستعمل وأن عنـد أو ينطـق كالمـھ؛

جيـدة املعلـم ة يـة صـوات ربـصو ونـة العر ومـن مـن امل وصـوائت ن ثـم صـوامت، ـا، عيـ ج رمخا
ا، ان وصـفا ـ ـا صـوات واق لفظيـة ـ وتجمع وا قوالـب دغـام، و بـدال، و  لتوافـقـاإلعالل،

ي ر يجو ومعرفة واملخالفة، ا انھ زما مع اق ال وائتالفھ ومـا خر ـذا ىصوات و ـ  ينـدرج نيق
عــرف تحـت ي مــا الـصو الــو ات ــا ،(ربم ــ وحبي م ســة). 2016عبــدالكر ات رومما ــا  الـو رم

ي مـة الـصو ال اللغـة زعـد س تـد عنـد يـة رللمعلـم ـة صـوات إلنتـاج العر ـ اللغو ل  يح،ـش
ن، مـع التحـدث عنـد املناسـب يقـاع وتوظيـف ـا املناسـب التنغـيم واسـتعمال خـر وغ ، ـ  للمع

ات مـن ـا ـ رامل ـا أن يجـب ال ـا يراع علم ـ خـالل مـن لتالميـذه و ك وال ـ القـراءة ات ـذه ع ـا  رامل
ـ غ قـة و س ـ املتبعـة التقليديـة الطر ـ رالتـد تركـز ال ـ ال ا ع ـا بم ي الـو ترالعنايـة الـصو

حبي( م،  ).2016عبدالكر
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ونـــة م مــل ا أن معرفــة بتدائيــة املرحلــة مــستو ــ القــراءة لــتعلم للتالميــذ ــم امل ىومــن
داء ـ ع ـا قو مؤشـرا ذلـك عـد حيـث الفونيمـات؛ مـن مجموعـة مـن ونـة م لمـة وال لمـات مـن

املـــــستو ـــــ التلميـــــذ ة فمقـــــد الالحقـــــة، املراحـــــل ـــــ ــــي ىالقرا ـــــر إ ملـــــة ا تقـــــسيم ـــــ ع ي بتـــــدا
ـع، الرا الـصفوف ـ ـي القرا داء ـ ع كمؤشـر ـستخدم أن يمكن ا مقاطع إ لمة وال ا، لما

ي بتـــدا والـــسادس ـــامس الـــسمع). 2014أحرشـــاو،(وا ضـــعيف التلميـــذ وضـــعية ـــ إ بـــالنظر و
ــستط ال فإنــھ ــة؛ اللغو باألصـوات مناســبا وعيــا يمتلــك ال يجــةوالـذي ن العمليــة ــذه يقـوم أن يع

ـا نطق ـ والـسيطرة والـتحكم ـة املكتو ف ـر وا املنطوقـة صـوات اك وإد ـ تمي ة ـا مل ولفقدانـھ ر ر
والتنغــيم للفونيمــات يح الــ نتــاج عــدام ا ذلــك ــ ع تــب و الفونولوجيــة، ا صائــص وفقــا

ضـــر عناصــر ـــ و عـــض، مـــع ا عــض صـــوات ـــط و ي الـــصو ورواملــزج وأســـاسر ـــي القرا للنمـــو ة
املبكـــر التـــدخل بـــرامج مـــن ســـتفادة و الـــسم الـــشف الـــتعلم خـــالل مـــن اللغـــو النظـــام يلبنـــاء
مـــــن تخلـــــو ال ـــــ وال خـــــر الـــــتعلم جوانـــــب ـــــ ـــــادي للتطـــــو القاعديـــــة ات ـــــا امل ـــــساب ىالك ر ر

اللفظي انب ،(ا ن وأخر  ).2018بودوح،

بـــــأدوا الـــــسم العـــــو معلمـــــات سقتقــــوم تـــــد ـــــ العـــــادي الـــــصف معلمـــــات مـــــع كة مـــــش رر
اصـة ا بيـة لل ـ التنظي الـدليل ـ جـاء ملـا وفقـا س باملـدا الـسمع ضـعيفات التلميـذات

ً
ـــ1437ر

ي" وفق املعلمات أدوار تحديد مـن:يمكن ـل الـسمع وضعاف الصم الطالبات س بتد  ريقوم
اصة ا بية ال السمعية(معلمة عاقة غرفةو) مسار معلمة أو للفصل معلمة و ت أن نإما
الـــسم للعـــو التعلــــيم،" (قاملـــصادر ة ا رو الــــصفوف.)2017،39ز جميـــع س تـــد ــــ ذلـــك تمثـــل رو

طــط ا وإعــداد ي، ــا امل الــدمج فــصو ــ الــسمع ضــعيفات للتلميــذات اســية الد املــواد لوجميــع ر
ـ ا الد الفـصل خـارج ا تنفيـذ ـ ع والعمـل الفرديـة ـة بو املـصادر(رال غرفـة املـواد) ـ عـض ـ

ـ الك الـدمج فـصو ـ الـسمع ضــعيفات التلميـذات احتيـاج مـع ناسـب ي بمـا اسـية لالد أخــضر،(ر
اء ــــ ة). 2018 بــــن بـــــصو اصــــة ا بيــــة ال ــــ ـــــل املؤ ص الــــ ــــو و الــــسم العـــــو رومعلمــــة ق

الـس ضـعاف امج ـ ب املـصادر غـرف ـ الـسمع ضـعيفات التلميـذات س تد سـةرمباشرة باملد رمع
خـــدمات تلقـــي غـــرض فـــردي ل ـــش تلميـــذة ــل احتياجـــات لتلبيـــة الفرديـــة ـــة بو ال طـــة ا وفــق

التــدخل خطــة ســم و الــسم العــو معلــم قبــل مــن خاصــة ــة و رتر تقــديم(ق أو املباشــر س رالتــد
العالجيــــة طـــة املـــصادر) ا غرفــــة ـــ ــــا ل املــــسبق التعلــــيم،(والتخطـــيط ة ا رو جلــــسات). 2017ز إن

وفـــقغرفـــ الرســـمية املـــصادر غرفـــة ـــداف أ نفـــس ـــ ع عمـــل الـــسمع ضـــعاف بـــرامج ـــ املـــصادر ة
معلـــم دو دعـــم وكـــذلك للتالميـــذ، ـــ والعال يـــ ال س التـــد وتقـــديم الفـــردي الـــتعلم رمبـــدأ ر
ديثـــة ا ــات تجا مــن عــد ـــذا و عاقــة؛ طبيعــة مــع ناســـب ت وأســاليب بطــر العــام قالتعلــيم

خ نقــــل ــــ ع عمــــل ــــ مــــعال الفرديــــة لــــسات ا خــــالل مــــن العــــادي للفــــصل املــــصادر غرفــــة ات ــــ
خـــالل مـــن الـــسمع ضـــعاف التالميـــذ لـــدعم ـــة التقو حـــصص ـــوم ومف ل شـــ تتخـــذ كمـــا التالميـــذ،

م لـد القــوة جوانـب دعــم أو القـصو جوانــب حــددت). 2018أخــضر،(رعـالج متـصل جانــب ومـن
اند تنقــس اســة العو(Tengstrand, 2019)رد مــن اصـــةعــددا ا بيــة ال معلــم ــساعد ـــ ال امــل

ــ اللغــة وضــعف القـراءة ن بــ العالقــة ــم ف ـ للعالقــة) أ: (ع اصــة ا بيــة ال معلــم ـم ف ن تحــس
اللغــــــة، وضــــــعف القـــــراءة اضــــــطرابات ن ر) ب(بـــــ وتطــــــو تقيــــــيم عنـــــد اســــــمة ا ونــــــات امل تحديـــــد

الــسمع، ضــعاف للتالميــذ القــراءة علــيم أجــل مــن ــ) ج(التـدخالت معلــمعز ن بــ التعــاو عمليــة نز
ـ ات صـعو ـو ظ عنـد سـة املد ـ واللغـة النطـق ي وأخـصا النفـ ي خصا و اصة ا بية رال ر



ت العوق السمعي لمھارات الوعي الصوتي على أثر ممارسة معلما
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ـــ) د. القـــراءة ع ب التـــد خـــالل مـــن اصـــة ا بيـــة ال معلـــم لـــدى ي الـــصو الـــو ات ـــا م ن رتحـــس ر
ه الـــــصوتية، ـــــة ـــــا) املعا وم ـــــة النحو القواعـــــد ميـــــة أل املعلـــــم ـــــم ف عنـــــدرتنميـــــة ســـــتدالل ات

ــي القرا ــم الف تقيــيم ــ ســتدالل و الــذاكرة ات ــا م ودو رالتقيــيم بــودوح،. ر ســة دا خلــصت ركمــا
ن الـــــــصم) 2018(وآخــــــر التالميــــــذ لــــــدى ي الــــــصو الــــــو لتنميــــــة احــــــات ق مــــــن مجموعــــــة ــــــ إ

ــ و الــسمع املخــتلط) 1: وضـعاف سـلوب ــ ع املعلــم ــ امل(ترك واللغــة ة الــشفو ــةاللغــة ــ) كتو
الــــــــسمع، ضـــــــعاف لتالميــــــــذه ة) 2علميـــــــھ الــــــــشفو واللغـــــــة واللــــــــسانية املعرفيـــــــة ات القــــــــد يـــــــل رتأ

الــــــتعلم، أســــــاليب ضــــــمن ا التالميـــــــذ) 3واســــــتخدام لــــــدى الــــــشفو اللغــــــو ــــــساب ك ن يتحــــــس ي
والكتابة القراءة علم ا واستخدام السمع  . ضعاف

بــ ســة دا ــدفت فقــد الــسابقة اســات للد ــسبة ال رو فاقــھر و عــن) 2018(رودوح الكــشف ــ إ
لـدى القـراءة ـشاط ـ ـة املكتو لمـة ال ـ ع التعرف ن تحس ه ودو الفونولو الو رمستو ى

ــــــ) 30( الــــــسم ن بـــــاملع الــــــسمع ضــــــعاف والتالميـــــذ القــــــوق ع الــــــز ذو الـــــصم التالميــــــذ رمـــــن ي
بتدائيــة ال. املرحلــة الــو اختبــار باســتخدام البيانــات جمــع ــتــم ع التعــرف واختبــار ، فونولــو

لمــات ع. ال الــز ذو التالميــذ ن بــ الفونولــو الــو ــ ق فــر وجــود عــدم ــ إ ســة الدا رخلــصت يو ر
، الفونولـــــو الــــو ات ــــا م ـــــ ضــــعف لديــــھ مــــا ل أن إذ الـــــسمع؛ ضــــعاف والتالميــــذ رالقــــوق

ل ال ع والتعرف الفونولو الو ن ب موجبة تباطية ا عالقة جود رو مـنو ـل لدى ة املكتو مة
الـسمع وضــعاف القـوق ع الـز رذو اسـة.  ي د قيمـت ي) 2014(لعريبي ركمــا الــصو الـو ىمــستو

علــم) 62(لـدى ـ ه ودو ، الـسم ن بــاملع الـسمع ضـعاف والتالميــذ القوقعـة ـ ا التالميــذ رمـن زر
التالميـــ. القـــراءة عنـــد ي الـــصو الـــو ـــ ة ـــ كب ات صـــعو وجـــود النتـــائج ـــرت الـــسمعأظ ضـــعاف ذ

علــــم ــــ اضــــطرابات مــــن عــــانو الــــذين الــــسمع ضــــعاف التالميــــذ وأن القوقعــــة، ــــ ا بز نـــة نمقا ر ر
ي الصو الو مستو ات صعو من و جة بالد عانو ىالقراءة  . رن

الـو تنميـة ـ إ ـدف ـ تجر ـ من الـسابقة اسـات الد مـن عـدد اتخـذت آخـر جانب رومن
ذو التالميذ لدى ي عطـايالصو فبحث السمع؛ ـ(2018)ضعف ع قـائم تـد برنـامج رفاعليـة

لــــدى الــــسمعية ات ــــا امل تنميــــة ــــ الفونولــــو بالــــصف) 8(رالــــو الــــسمع ضــــعاف التالميــــذ مــــن
ي بتــدا ن. لو مجمــوعت ـــ إ العينـــة تقــسيم ـــة: تـــم بطا البحـــث أداة انــت وضـــابطة، يـــة رتجر

الـسمعية ات ـا اسـة. رامل الد الــسمعيةروتوصــلت ات ـا امل ـ إحــصائية داللـة ذات ق فـر وجــود ـ رإ و
يـة التجر املجموعة لصا البعدي ختبار ع والضابطة ية التجر املجموعة متوسطات ن . ب

عبـــده اســـة د بحثـــت الـــو) 2018(ركمـــا ـــ ع قـــائم تـــد برنـــامج خـــالل الـــسم اك د رتنميـــة ر
لــــدى الــــسم) 6(الفونولـــو ضـــعاف وتــــمتالميــــذ ف، ســــو ـــ ب بمحافظــــة بتدائيــــة املرحلـــة ــــ ع

الواحـــدة، املجموعــة ذي ــ التجر املــن الباحثـــة واســتخدمت ، الــسم اك د مقيــاس رتطبيــق
املجموعــــة جــــات د تــــب متوســــطي ن بــــ إحــــصائية داللــــة ذات ق فــــر وجــــود ــــ إ النتــــائج روتوصـــلت ر و

لــــــ الــــــسم اك لـــــــإلد والبعــــــدي ــــــ القب القيـــــــاس ــــــ يــــــة البعــــــديرالتجر القيـــــــاس ن. صا حـــــــ ــــــ
ـــات بر اســـة د دفت ات) 2017(راســـ ـــا م ن تحـــس ـــ ي الـــصو الـــو تنميـــة فاعليـــة مـــن رالتحقـــق

لـــدى يــــة التعب ن) 12(اللغـــة مجمـــوعت ــــ إ م تقـــسيم تــــم الـــسمع ضــــعاف طفـــال يــــة(مــــن تجر
ية)وضابطة التعب اللغة ات ا م ي الصو للو ن مقياس واستخدام توصـ. ر، ـوقد إ اسـة الد رلت

الـسمع ضـعاف لألطفـال يــة التعب اللغـة ات ـا م ن وتحـس ر ي رتطـو الــصو الـو تنميـة ـ إ . ىعــز
مــال وا مطــر، الفونولــو) 2016(وقامــت الــو ن تحــس ــ الــسم ب التــد فاعليــة اســة ربد ر

لـدى الكالمـي ـم بتدائ) 20(والف املرحلـة ــ القوقعـة ـ ا التالميـذ مــن مزرتلميـذا تقــسيم تـم يـة
ن مجمـــــوعت ـــــ الكالمـــــي: إ ـــــم والف الفونولـــــو للـــــو ن مقياســـــ واســـــتخدام وضـــــابطة، يـــــة . تجر
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ن بـــــــ الكالمــــــي ــــــم والف الفونولــــــو ــــــ إحــــــصائية داللــــــة ذات ق فــــــر وجــــــود ــــــ إ النتــــــائج ت وأشــــــا ر
ية التجر املجموعة لصا البعدي ختبار ع والضابطة ية التجر ن املجموعت   .متوسطات

ضــــعاف التالميــــذ لــــدى القرائيــــة ات ــــا امل تنميــــة ــــ إ يــــة التجر اســــات الد مــــن عــــدد رواتجــــھ ر
اليــــامي اســــة د ـــدفت فقــــد ــــ) 2017(رالـــسمع؛ ي الــــصو الـــو تنميــــة فعاليــــة عـــن الكــــشف ـــ إ

لـدى القـراءة ع ة القد ن بتدائيـة) 10(رتحس باملرحلـة للقوقعـة عـات ا تقـسيم. زرتلميـذات وتـم
ـــ إ اتالعينــة القـــد مقيـــاس اســـة الد أداة انــت ضـــابطة، خـــر و يـــة تجر ا إحــدا ن رمجمـــوعت ر ى

التلميـذات. القرائية لـدى القرائيـة ات القـد مقيـاس ـ ع القـراءة مـستو تحـسن النتـائج ـرت روأظ ى
يـــة التجر املجموعـــة لـــصا القوقعـــة عـــات ســـيل. زرا تر اســـة د حثـــت وو تـــأثTrussell, (2014)ر

امل التعلــيم امــن تــأخر الــذين الــسمع ضــعاف التالميــذ لــدى مــالء و ئــة الت ات ــا م ــ ع وباشــر ر
الثـــامن الـــصف ـــ إ ـــع الرا الـــصف مـــن القـــراءة مـــن. ـــ واحـــد ومعلـــم طـــالب ثالثـــة العينـــة شـــملت

محلية سة ـي. رمد مال التـدقيق كتـاب ع اسـتخدمDixon & Engelmann)) 2007(باالعتماد ،
الو الة ا تصميم ـ. احدةالباحث ع السمع ضعاف التالميذ ة قد ن تحس إ التدخل ذا رأدى

لمات ال ئة حمد. ت اسة د لغـو )2012(رأما ـ علي برنـامج أثـر ـ ع التعـرف ـ إ دفت يفقد
الـسمعية قــة الطر ــ إ ند لـدى-مـس القرائيــة ات ــا امل تنميـة ــ املرحلــة) 24(راللفظيــة تالميــذ مــن

الـــسمع ضـــعاف نبتدائيـــة مجمـــوعت ـــ إ قـــسمت جـــدة مدينـــة ات. ـــ ـــا م قـــائم الباحـــث رأعـــد
ن بــــ إحــــصائيا دالـــة ق فــــر وجـــود عــــن النتــــائج وأســـفرت القرائيــــة، ات ـــا وامل الــــسم يعاب وســـ ر
املجموعــــة لــــصا القرائيــــة ات ــــا وامل الــــسم يعاب ســــ ــــ والــــضابطة يــــة التجر ن راملجمــــوعت

التــد نــامج ال ــ إ عــز يــة محفــوظ. رىالتجر اســة د ــدفت فاعليــة) 2015(رو ــ ع التعــرف ــ إ
الــشف ــ التعب ات ـا م تنميــة ــ ـي ر ا يقــاع املــنغم، اللفـظ ســتماع، مــن ـل ــ ع ب رالتـد ر

ــ) 20(لـدى إ العينـة تقــسيم تـم جـدة، بمدينــة بتدائيـة املرحلـة ــ الـسمع ضـعاف التالميــذ مـن
ن وقـد: مجمـوعت وضـابطة، يـة الــشفتجر ـ التعب ات ـا م ن وتحـس تطـو ـ إ اسـة الد رتوصـلت رر

اسـة الد عينــة التــد رلـدى نـامج ال ــ إ رعــز مي. ى الـش اســة د  Alshubrumi )2020(روتناولـت
ملـة ا نـاء و ـي العر والـصرف النحـو س تـد ـ املباشرة فولوجية املو التعليمات قة طر رفاعلية ر

الـــــسمع وضـــــعاف الـــــصم التالميـــــذ يلـــــدى بتـــــدا والثالـــــث ي الثـــــا ن الـــــصف ـــــذه. ـــــ اســـــتخدمت
الـــــسمع وضــــعاف الـــــصم مــــن تالميـــــذ خمــــسة العينـــــة ضــــمت الواحـــــدة، الــــة ا تـــــصميم اســــة رالد

الـــسعودية ـــ عامـــة ســة مد مـــن ن املعلمـــ مـــن ن ت. رواثنــ املباشـــرةالرأشــا التعليمـــات أن ـــ إ نتـــائج
وضـــــع الــــصم التالميـــــذ وتمكـــــن اســـــة، الد عينـــــة ات ـــــا م ت رحــــس اتر ـــــا امل عمـــــيم مـــــن الـــــسمع راف

التنفيـذ ل س ان التدخل أن إ ان املشار املعلمان أشار كما ا، عل فاظ وا سبة حثـت. املك و
ـ القر اسـة لـــ Alqraini) 2017(رد ـي القرا ــم الف ن تحـس ــ عليميـة قــة طر اسـتخدام ) 24(أثــر

لدى متعددة ي معا ذات الـ) 5(لمة وضـعاف الصم من ي،تالميذ بتـدا ـع الرا الـصف ـ سمع
ة ا بـو املعتمـد ـع الرا للـصف القـراءة مـن مـن املتعـددة ي املعـا ذات لمـات ال اختيـار رتـم التعلـيم ز

انــــت. الــــسعودية يـــــة التجر مـــــن) 3(املجموعـــــة ونــــت ت والـــــضابطة صـــــمم. تلميـــــذين) 2(تالميـــــذ،
داء لتقيـيم املفردات ة صو اختبار البيا. رالباحث ـرت يـةوأظ التجر املجموعـة أداء تحـسن نـات

ا م وف املتعددة ي املعا ذات لمات ال ع  .التعرف

تناولـــت فقــد الـــسمع؛ ضــعاف التالميـــذ لــدى القرائيــة ات ـــا امل اســات الد مـــن عــدد حثــت رو ر
ــو و ب ســ اســة رالد ذو) 2020(ر تالميــذ ــع أ لــدى القــراءة عــسر ــو ظ ــ الــسمعية عاقــة يأثــر ر ر
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ـ الـسمع اختبــارضـعف بـإجراء الـة ا اسـة ود العيــادي املـن ـ ع اعتمـادا بتدائيــة، سـة راملد ر
القــــراءة ات لــــصعو عــــانو. يــــ الــــسم ضــــعاف التالميــــذ أن عــــن النتــــائج أســــفرت نوقــــد

القرائيــة ات القـد ــ وتراجعــا وانخفاضــا ة ــ وا قــراءة ة عبــدات.رصـعو اســة د تحققــت ن حــ رــ
ـا) 2008( م ــ ق الفــر لــدىومـن القــراءة ن) 63(رات امللتحقــ الــسمع وضـعاف الــصم التالميــذ مـن

و اصـة ا بيـة ال ــ) 22(بمراكـز العـام التعلـيم ـ ن املـدمج الـسمع وضــعاف الـصم التالميـذ مـن
اســــتخدام تـــــم ات، مـــــا النتـــــائج) 3(ردولــــة ـــــرت وأظ الـــــدنيا، للــــصفوف القـــــراءة ات ـــــا مل س رمقـــــاي

م ــــــ إحــــــصائيا دالــــــة ق فــــــر لــــــصاووجــــــود والثالــــــث و ن الــــــصف تالميــــــذ عنــــــد القــــــراءة ات لــــــا ر
ي الثـا الـصف تالميـذ لدى ق فر توجد ال ن ح اصة، ا بية ال بمراكز ن نـت.  وامللتحق قا ركمـا

ثابـــــــت اســــــة م) 2002(رد أقـــــــرا مـــــــع الـــــــسمع ضـــــــعاف التالميـــــــذ لــــــدى القرائيـــــــة ات القـــــــد رمـــــــستو ى
بمدينــــة ي بتـــدا الـــسادس الـــصف ـــ ن ـــالـــسامع ع اشـــتملت وقـــد ـــاض، مــــن) 62(الر تلميـــذا

و الــسمع، الــسمع) 59(ضــعاف عــادي إحــصائيا. تلميــذا دالــة قــا فر نــاك أن ــ إ النتــائج ت ووأشــا ر
مــدة طــو وأن الـسمع، ي عــاد لـصا ن والعــادي الـسمع ضــعاف ن بـ القرائيــة ات ـا امل جــات د لـ ر ر

ال ات ـــا امل مـــستو ـــ تقـــدم ـــ إ يـــؤدي اســـية الد رالـــسنوات الـــسمعىر ضـــعاف لـــدى ن. قرائيـــة حـــ ـــ
دفت اســة اســ ــك رد كتابــة Quick) 2017(و مــن عينــات ــ مــالء و ئــة للت متعــدد تحليــل

و) 188( الـــسمع ضـــعاف التالميـــذ مـــع) 23(مـــن م ن مقـــا وتـــم القوقعـــة، ـــ ا الـــصم مـــن رتلميـــذا زر
ـــــــ) 93( الطبي الـــــــسمع ذو مـــــــن صـــــــفت. يتلميـــــــذا و مـــــــالء اســـــــة الد وقيمـــــــت مالئيـــــــةر خطـــــــاء

التقيـــيم نتـــائج ودلـــت الـــسمع، ضـــعاف للتالميـــذ لمـــات ال ئـــة وت ـــة، النحو والـــصرفية الـــصوتية،
نقـــاط عــض ا ــر وأظ إمالئيــة، أخطــاء ــا ــ ال لمـــات ال مــن أقــل عــددا الــسمع ضــعاف أنــتج وأنــھ ً

اللغو ابط(يالضعف الـر حـذف الـساكنة، ف ـر ل خطاء الصوتية، النطقية وخطاء عنـد،)و
الفرديـــــة الـــــصوتية خطـــــاء مـــــن ـــــدا مز الـــــسمع ضـــــعاف ـــــر أظ ن الـــــسامع م أقـــــرا نـــــة مثـــــل(راملقا

ضـــــافة و ـــــذف ــــــ)ا متماثلـــــة ـــــسب ال انــــــت القوقعـــــة ـــــ ا ز مــــــع الـــــسمع ضـــــعاف نــــــة مقا و ر، ر
مالئيـــــة قـــــات. خطـــــاء الز اســـــة د روقيمـــــت لـــــدى) 2011(ر القـــــراءة ات ـــــا التالميـــــذ) 123(رم مـــــن
ا وضــعاف القــراءةالــصم ات ــا م اختبــار ــ ع اعتمــادا دن ــ الــصم س بمــدا ن امللتحقــ رلــسمع ر . ر

تالميـــــذ وأن ضـــــعيفة، قــــراءة ات ـــــا م ـــــو يمتل الــــسمع ضـــــعاف التالميـــــذ أن ــــ إ النتـــــائج ت روأشــــا نر
الــسادس، الــصف تالميــذ مــن أفــضل ي الــصو الــو ات ــا م ــو يمتل ــامس وا ــع الرا ن رالــصف ن

الــــسمع ضـــعاف التالميــــذ ـــر الــــصموأظ التالميــــذ مـــن أفــــضل طالقـــة ات ــــا اســــة. رم د ــــدفت ركمـــا
لـــــدى) 2013(الـــــصمادي القرائيـــــة ات ـــــا امل مـــــستو ـــــ ع التعـــــرف ـــــ رإ الـــــصم) 53(ى التالميـــــذ مـــــن

الــــدنيا بتدائيــــة الــــصفوف ــــ الــــسمع القرائيــــة. وضــــعاف ات ــــا امل س يقــــ اختبــــار بنــــاء وقــــد. روتــــم
القـــــراءة مـــــستو انخفـــــاض ـــــ إ النتـــــائج ت ىأشـــــا الـــــذينر التالميـــــذ أداء وأن الـــــصم، التالميـــــذ لـــــدى

املعينـــــــــات ـــــــــستخدمو ال الـــــــــذين التالميـــــــــذ أداء مـــــــــن أفـــــــــضل الـــــــــسمعية املعينـــــــــات نـــــــــستخدمو ن
ن. السمعية وآخر ك با قام وكما لـدىPark et al., (2013)ر القـراءة ات ـا م من سبع ) 21(ربقياس

متطاب ن مجموعت مع ا ن ومقا السمع، ضعف ذو من رتلميذا ماي العمر من ن ذو: قت يالتالميـذ
الـسمع ي عــاد والتالميــذ القــراءة مجموعــة .عـسر أداء أن النتــائج أقــل ودلــت ــان الــسمع ضـعاف

مجموعـة ن مـن مجموعـة الـسامع مـن أفـضل مجموعـة ولكـن ـرت أظ كمـا القـراءة، ضـعاف عـسر
لمــات الـسمع ال قــراءة دقـة ــ انتقائيــا ًضــعفا ـ. ً ي برا ســت القــراءةمــست) 2017(رود ات ــا م رو ى

لــدى م) 113(والكتابـة بــأقرا ــا ن ومقا ســيا مد ن املــدمج الــسمع وضــعاف الــصم رمــن مــن) 111(ر
ن املـــــدمج ـــــ غ الـــــسمع وضـــــعاف ات. الـــــصم لـــــصعو يـــــ ال التقـــــدير مقيـــــاس اســـــتخدام تـــــم

ات. القراءة صـعو مـن أقـل قـدر ـ ع ن املـدمج السمع ضعاف التالميذ حصو ع النتائج لودلت
الكتابة ات صعو ق فر توجد ال ن ح   .والقراءة
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فقـد املجـال؛ ـذا ـ اصـة ا بيـة ال معلـم اسـات الد من مجموعة بحثت آخر جانب رومن
اند تنقـــــس اســــــة د ــــــمTengstrand) 2019(رتحققـــــت ف مـــــدى بــــــرامج) 50(مــــــن ـــــ ن العــــــامل مـــــن

اللغــــة، وضـــعف القــــراءة اضـــطرابات ن بــــ للعالقـــة اصــــة ا بيـــة بال التــــد فاعليـــة مــــن روكـــذلك
اليـــومي ب التـــد مـــن واحـــدة لـــساعة خـــضعوا حيـــث ـــم، ل ـــ امل ر أن. روالتطـــو ـــ ع النتـــائج ودلـــت

واللفظيـة، الـصوتية ـة واملعا القـراءة عـسر ـ ملع ـم م ف يح ت ع ن املشارك ساعد ب رالتد
وال التـدخل عنـد سـتدالل ات ـا وم ـة النحو القواعد مية أل أفضل م ـي،روف القرا ـم للف تقيـيم

م لـد ي الصو الو ات ا م ن تحس ع ن املعلم مساعدة اف غ ان ب التد أن رإال كمـا. ر
ســة دا ـــ) 2017(عبدالعال رــدفت سا و الــصف ــ معل ســـة مما جــة د عــن الكـــشف ــ لإ ر ر

وت م تالميـــذ لـــدى والكتابيـــة ية الـــشف باللغـــة ـــا وعالق ي الـــصو الـــو ات ـــا مـــنرمل العينـــة ونـــت
واختيار) 80( ومعلمة م) 3(معلما عـدد بلـغ معلـم ـل ل بطاقـة)240(تالميذ ـ اسـة الد أدوات ر،

والكتابية ية الشف اللغة واختبار الـصف. املالحظة ـ معل سـة مما جـة د أن ـ إ النتائج روتوصلت ر
املجـا أع املتوسطات انت و متوسطة، جاءت ي الصو الو ات ا مل رو كمـال ، سـتقبا ل

ـسية التد ة ـ وا ـ العل ـل واملؤ س ا ملتغ عز إحصائية داللة ذات ق فر وجود رت رأظ ى و
م لتالميـــذ والكتابيـــة ية الـــشف واللغـــة للمعلـــم ي الـــصو ات ـــا م ن بـــ موجبـــة عالقـــة جـــود رو كمـــا. و

ـا مال و الـشو اسـة د زصدت ر ر الفـوني2015)(ر للـو املعلمـات سـة مما والفونولـورمـدى
مــــــن ـــــ و املراحـــــل ـــــ الـــــتعلم ات صـــــعو ذو والتالميـــــذ ن العـــــادي للتالميـــــذ القـــــراءة س تـــــد يـــــ ر

عمــان ســلطنة ــ ــ سا مــن. التعلــيم النــو باألســلوب ــ التحلي الوصــفي املــن اســتخدام تــم
مــع املفتوحــة ســئلة و ــصية ال املقــابالت إجــراء علــم) 6(خــالل ات صــعو معلمــات ومــن ،)6 (

وليـــة الـــصفوف معلمـــات العينـــة. مـــن أفـــراد ف معـــا محدوديـــة أو عـــدام ا ـــ إ البيانـــات ت روأشـــا ر
ن لتالميــــــذ ن الــــــوعي س بتــــــد يقمــــــن ال املعلمــــــات جميــــــع أن ــــــر ظ كمــــــا ي، الــــــصو الــــــو ــــــوم رملف

يحة الـــ قـــة اســـة. بالطر د عرفـــت ات) 2015(السريع رو تـــصو ـــ القـــراءة) 233(رع ـــ معل مـــن
القـــراءةللــصفوف ة ـــا م ـــساب واك ي الــصو الـــو تنميـــة ـــشطة أ ن بـــ العالقـــة لطبيعـــة  روليـــة

ـــــ ي بتــــدا و الـــــصف تـــــصميم) 89(للتالميــــذ مـــــن أداة باســــتخدام ـــــاض الر بمدينــــة ســـــة رمد
ـساب. الباحث اك ـ ي الصو الو شطة أ مية أل ن املعلم تقدير أن اسة الد نتائج رت أظ روقد

و الصف جـدالتالميذ ـم وامل ـم امل ن بـ اوح القـراءة ة ا م ي ربتدا أوا%) 45 – 16(أن. ر م رمـ
مــا حـد ــ إ ــم م ن بـ اوحــت ـشطة ــذه ميـة أ مــة-رأن م ـ اســتجابات. غ أن النتــائج ـرت وأظ

يـــة التد أو التعليميـــة م ا ـــ بخ تتـــأثر لـــم ن ـــوم. راملعلمــ مف ن بـــ ن املعلمـــ لـــدى خلـــط نـــاك ـــان و
ال الصوتيةالو قة بالطر القراءة س وتد ي  .رصو

 وإجراءاتھ البحث   :من

 البحث  : من
ن الـرا الوضـع يص ـ ب يقوم والذي تباطي التحلي الوصفي املن الباحثة راتبعت
ـــا وعالق ي الـــصو الــو ات ـــا مل الـــسمع ضــعيفات التلميـــذات معلمـــات ســة مما جـــة د ربوصــف ر ر

تلميذ لدى القرائية ات ا السمعربامل ضعيفات ن   .ا

 



ت العوق السمعي لمھارات الوعي الصوتي على أثر ممارسة معلما
 شریفة بنت عبدهللا الزبیري/ د المھارات القرائیة لدى تلمیذاتھن ضعیفات السمع

 

 
 

 
 

340 

 البحث وعينة  : مجتمع

بتدائيـــة املرحلـــة ـــ الـــسمع ضـــعيفات التلميـــذات معلمـــات مـــن اســـة الد مجتمـــع ـــو رت ن
ن عــــدد والبــــالغ ليــــة و وميــــة ا س املــــدا ــــ ــــاض الر مــــن) 145(ربمدينــــة وكــــذلك معلمــــة،

ــ) 198( ع عــات مو ســمع ضــعيفة ضــعيفات) 14(زتلميــذة بــرامج مــن للمرحلــةبرنامجــا الــسمع
التعلـــيم ة ا بـــو التخطـــيط ة إدا إحـــصائيات حـــسب ـــاض الر بمدينـــة ربتدائيـــة ،2020/ 1441زر

مــن البحــث عينــة ونــت ت ــسبة) 47(وقــد ب ــل%) 32(معلمــة ل ن وتلميــذت اســة الد مجتمــع رمــن
بواقـــــع الـــــسمع) 94(معلمـــــة ضـــــعف ذوات مـــــن قـــــم.  تلميـــــذة جـــــدو ـــــ و رو عينـــــة) 1(ل ـــــع زتو
وفق اسة اسةرالد الد ات  .رمتغ

اسة) 1(لجدو الد ات متغ وفق اسة الد عينة ع رتو ر   .ز

 التلميذات املعلمات
 ىاملستو املتغ

سبة العدد سبة العدد الصف ال  ال

وس الو ع %68 31 رب الرا  %30 28 الصف
ل املؤ

عليا العل اسات  %32 16 رد
الصف

امس  ا
32 34% 

من  %23.5 11 سنوات) 5(أقل
الصف

 السادس
34 36% 

ن ب  %44.5 20 سنوات) 10-5(ما
ة ا

سية  رالتد

من  %32 16 سنوات) 10(أك

ع الرا  %30 14 الصف

امس ا  %34 16 الصف
الصف

ا  رالد
السادس  %36 17 الصف

 

للتـــــا وفقـــــا العينـــــة أفـــــراد اختيـــــار تـــــم وقــــد
ً

س:  بتـــــد يقمـــــن ـــــي الال املعلمـــــات تحديـــــد رتـــــم
ــالتل املــصادر غـرف املكثفــة ــصص ا ـ أو الــصف ـ ــ لغ مقــر الـسمع ضــعف ذوات رميـذات

بتدائيـة املرحلـة من العليا والـسادس(الصفوف ـامس، وا ـع، علـيم) الرا ن تلقـ بحكـم وذلـك
بتدائيــــة املرحلــــة مــــن الــــدنيا الــــصفوف ــــ ساســــية القرائيــــة ات ــــا وامل ف ــــر را تحديــــد. و وتــــم

ل ن القرائيةتلميذت ات ا امل الختبار ضوع ل معلمة  .رل

 البحث   :أدوات

التا من اسة الد أدوات ونت  :رت

املالحظة .1  :بطاقة

عبــدالعال ــ ن إعــداد مــن للمعلمــات ي الــصو الــو ات ــا مل املالحظــة بطاقــة اســتخدام رتــم
تــــــضمنت)2017( ــــــ وال ســـــــال) 15(، مجــــــا ضــــــمن تقــــــع ي الــــــصو الـــــــو ات ــــــا م مــــــن ة ــــــا رم ر ر
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سـتقبال ات. و املـستو ـ خما مقيـاس وفـق داة يح تـ ـتم متوسـطة،(و ة، ـ كب جـدا، ة ـ كب
جـــدا قليلـــة ـــ)قليلـــة، إ ات املـــستو جـــات د تقـــسيم وتـــم ات) 3(ر، مرتفعـــة،5- 3.67(مـــستو جـــة رد

متوســطة،3.66 – 2.34 جــة قليلــة2.33 -1 /33.1رد جــة ،). رد املحتــو صــدق مــن التأكــد تــم ىوقــد
ثب تفاقوحساب معامل لغ و يح الت   ). 2017عبدالعال،%) (89(ات

صـــدق حـــساب ـــق طر عـــن اليـــة ا اســـة الد ـــ داة صـــدق مـــن بالتأكـــد الباحثـــة روقامـــت
إليـھ ــ ت ت الــذي املحـــو مــع داة ات عبــا جميــع ــسـاق ا ملــدى الــداخ رـساق جــدو. ر ــ و لو

تبـــــاط) 2(رقــــم ا ســــو'رمعـــــامالت جـــــ' نب د ن ليــــــةربـــــ ال جــــــة والد املحـــــو ات عبــــا مـــــن ة عبـــــا ــــل رة ر رر
الفقرة ذه إليھ ت ت الذي   .رللمحـو

باملحو) 2(لجدو ات العبا تباط ا رمعامالت ر  ر

مجال محو ات لعبا الداخ ساق رصدق ر
 رسال

مجال محو ات لعبا الداخ ساق رصدق ر
 ستقبال

ة  رالعبا
معامل

 رتباط
ة  رالعبا

معامل
 رتباط

ة  رالعبا
معامل

 رتباط
ة  رالعبا

معامل
 رتباط

1 .422**0 5 .590**0 9 .719**0 13 .716**0 

2 .645**0 6 .646**0 10 .806**0 14 .577**0 

3 .773**0 7 .533**0 11 .788**0 15 .590**0 

4 .518**0 8 .855**0 12 .741**0  

داللة ** مستو عند إحصائيا داللة*   /   ) 0.01(ىدالة مستو عند إحصائيا  )0.05(ىدالة

قــم و ــدو ا مــن تــ رو مــستو) 2(ل عنــد إحــصائيا دالــة تبــاط معــامالت جميــع ىأن ر
إليــھ)0.01(الداللــة ــ ت ت الـــذي املحـــو مـــع داة ات عبــا جميـــع ــسـاق ا ــ ع يــدل ممــا ر؛ كمــا.  ر

قــــم جــــدو ــــ ريو ا) 3(ل ملــــدى ي البنـــــا ــــسـاق جــــةصـــــدق بالد اســــة الد أداة ي محــــو رتبــــاط ر رر
تباط ا معامل بحساب لألداة لية سو'رال لية' نب ال جة والد محو ل جة د ن رب  .رر

لية) 3(لجدو ال جة بالد املحو تباط ا رمعامالت   رر

تباط  رمعامل

 عاد م
لية ال جة مجال رالد رمحو

 رسال
مجال رمحو

 ستقبال

سال  .1 مجال رمحو  0**567. - 0**888. ر

ستقبال  .2 مجال  - 0**567. 0**883. رمحو

داللة ** مستو عند إحصائيا داللة*)    /   0.01(ىدالة مستو عند إحصائيا  )0.05(ىدالة



ت العوق السمعي لمھارات الوعي الصوتي على أثر ممارسة معلما
 شریفة بنت عبدهللا الزبیري/ د المھارات القرائیة لدى تلمیذاتھن ضعیفات السمع
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قم ـدو ا ن ب رو إحـصـائيا) 3(ل دالـة لـية ال جة والد ن املحـو لكـل تبـاط معـامالت رأن رر
داللة مستو أخر ؛)0.01(ىعند ء س تق وال لقياسھ وضعت ما س تق ة العبا أن تـم .رأي كمـا

ألفا نباخ كر معامل حساب وكذلك النصفية التجزئة قة طر خالل من داة ثبات من  والتحقـق
Cronbach's alpha قم دو ا ن مب و ركما  ).4(ل

اسة) 4(لجدو الد ألداة الثبات   رمعامالت

قة النصفيةطر  التجزئة

 راملحو
عدد

ات قبل رالعبا رتباط
 التعديل

عد الثبات معامل
 التعديل

نباخ كر ومعامل
 ألفا

سال ات ا م رمجال  6780. 7290. 5730.  8 ر

ستقبال ات ا م  8340. 7830. 6440. 7 رمجال

لية ال جة  8690. 736.0 5830. 15 رالد

قم دو ا من ت رو مرتف) 4(ل تبـاط ا معامالت مناسـبروجود ثبـات ـ ع يـدل ممـا عـة
اسة الد ذه داة   .رالستخدام

السمعاختبار .2 ضعيفات للتلميذات القرائية ات ا الباحثة: رامل إعداد   من

الـسمع ضـعيفات للتلميـذات لـدى القرائيـة ات ا امل مستو عن الكشف إ ختبار ردف ى
بتدائيــــة املرحلــــة مــــن العليــــا الــــصفوف إعــــداده. ــــ ــــبــــالرتــــم إ اســــاتجوع والد النظــــر ردب ي

اسـات كد العالقـة، ذات  ,.Irey, 2019,  Andriola, 2019)  Trussell, 2014  (Park et alرالـسابقة
بتدائ.2013 املرحلــــة ــــ القــــراءة ات ــــا م قيــــاس ات واختبــــا س مقــــاي روكــــذلك اســــاتر الد ــــ ريــــة

أحمــد2014أحرشــاو،(الــسابقة ،،2016، ــ ي،2017ز، لــوا وضــعاف)2017، الــصم وللتالميــذ ،
قـــات،2008عبـــدات(الـــسمع الز حمـــد2011ر، الـــصمادي،2012، ـــي،2013ــــــــــــــــ لعرا ،2014،

، ي طالع). 2017اليامي2015برا تم كما
ّ

ال ات ـا للم املقننـة ات ختبـا مـن عـدد ـ رع قرائيـةر
القــراءةاختبـار إلتقـان ــوك ــ،Woodcock Reading Mastery Test (WRMT)ود ع طــالع و

املرحلـةالثالثالصفوفلغرمقرمنا من التعلـيمالعليا ة ا و قبـل مـن املعـدة ربتدائيـة ز
ي الثا ا الد للفصل السعودية ية العر التا.  1441/2020رباململكة تم ذلك ضوء  :ع

ـ - و ي، الثـا ـ ا الد للفـصل بدايـة التلميذات ا س ستد ال القرائية النصوص راختيار ) 3(ر
ملقـــر ـــ و الوحـــدة مـــن قرائيـــة ـــ(رنـــصوص مـــن) لغ صـــف ـــل ـــ ي الثـــا ـــ ا الد رللفـــصل

بتدائية املرحلة من العليا الثالث   . الصفوف

قـراءة - قـة بطر وليـة ا صو ختبار أسئلة بحيـثرصياغة سـئلة ـ ع جابـة و الـنص
ــ لغ مقــر ــاج م مــن ي الثــا الفــصل وحــدات عــد. رتمثــل ائيــة ال صــيغتھ ــ ختبــار ــو نوت

مـــــــن بواقـــــــع) 30(التحكــــــيم ـــــــ.  مجـــــــاالت) 5(فقـــــــرة صـــــــوت:و تطـــــــابق ة ـــــــا ن(حـــــــرف-رم عيـــــــ
صــوات/صــوات ن عيـــ ـــات، ر صــوات/ا ن عيـــ بااملركبـــة،/الـــصوامت، لمـــاتالـــو ل

القافيــة أو يقــاع ة ــشا ف.)م ــر ا ألصـــوات الــسم ــ التمي ة ـــا وم لمـــات(ر ال تخــصيص
ـــا، ايقاع ـــ تختلــف ـــ ال ھ ـــشا امل ف ـــر ا ن عيــ ـــشابھ، امل الـــسم ــر املظ التعـــرفوذات

واملقــــاطع ف ــــر ا مــــن ــــشابھ امل ــــ صــــوات).وع و ف ــــر ا ع تتــــا يعاب اســــ ة ــــا وم انتقــــاء(ر
امل لمــــات لمـــــاتال ال ايــــة ــــ صــــوات ن عيــــ املتماثلــــة، صــــلية صــــوات ن عيــــ ــــة، كتو
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لمـــــة ال ـــــا م ـــــو تت ـــــ ال باملقـــــاطع تحليـــــل.)نالـــــو ة ـــــا لمـــــاتت/ رم ال ـــــ(ركيـــــب ع التعـــــرف
لمة ة،ال ـ كب لمـة داخـل ن ت صـغ ن لمتـ ـ ع التعـرف ، الناقـصة لمـة ال إتمام التعـرف،

لمة ال تقطيع مل، ا أصواتع م.)مقاطع/إ الف ة ا م(رم يعابف  ) النصوصواس
يح - الت قة جة: طر د و) 1(رتمنح يحة، إجابة ل ـ) 0(ل غ أو يحة ـ ـ غ إجابـة ل ل

ة  . وا
ــ ع ختبـــار عــرض لالختبــار ر الظـــا الــصدق مـــن التأكــد ســـاتذة) 11(يوتــم مــن ًمحكمـــا

وطــ منــا ــ مجــال ــ س التــد يئــة وضــعافرأعــضاء الــصم علــيم و يــة العر اللغــة س تــد رر ق
املرحلـــة مـــن العليـــا الـــصفوف ـــ الـــسمع ضـــعيفات بـــرامج ـــ واملـــشرفات املعلمـــات ومـــن الـــسمع،
ا وشـــــمول ســــئلة وتنـــــوع لالختبــــار الفقـــــرات مناســــبة حـــــو م مالحظــــا إلبـــــداء وذلــــك لبتدائيــــة،

طر وكـذلك حة، املق النصوص ومالءمة داف، و التقيـيمىللمحتو حـذف. قـة تـم عليـھ نـاء و
نفــاق) 3( ــسبة ل تـصل لــم ختيـار مــن املالحظــات%). 80(فقـرات وفــق الفقـرات بقيــة عـديل .  و

تـم ات؛ املستو ن ب التمي ع ا وقد ختبار، لفقرات الداخ الصدق من التحقق غبة رو ر
ـ ترت فـتم لالختبـار، ة والـصعو ولة الـس معامـل سبة سـتطالعيةحساب العينـة جـات د 30-رب

ن-تلميــــــذة مجمــــــوعت ــــــ إ جات الــــــد تحليــــــل وتــــــم ليــــــا تنا ا يح تــــــ رعــــــد والــــــدنيا(ز وفــــــق) العليــــــا
ن بـــ لفقراتـــھ ة الـــصعو معامـــل تـــراوح الـــذي يـــد ا ختبـــار وقـــوة.(%80 - %20) مواصـــفات ،

عــن يقــل ال ــا ابـــل%25تمي معامــل فــق و اوح– Ebelو، ــ ت أن يحــدد نالــذي بـــ 0.39 -0.30مــا
جيـــد، ممتـــاز0.40أداء أداء ــــ)2015عــــالم، (-فــــأك ع مؤشــــرا عـــد ختبــــار ـــذا ــــو ل ونظـــرا ن؛

ن ب ما ولة وس ة صعو سبة اعتماد تم فقد القراءة ات ا م تـم). 0.70 -0.30(رإتقان عليـھ نـاء و
وحــــــذف) 4(حـــــذف ختبـــــار، مــــــن ســـــالب،) 2(فقـــــرات ــــــ تمي معامـــــل ذات ن ن) 2(وفقـــــرت فقــــــرت

ــ التمي الثبــات  .ضــعيفة حــساب تــم إعــادةكمــا قــة الــصفيةختبــاربطر لفئــات خــالللكــال مــن
مـــن ونــــت ت اســـتطالعية عينــــة ـــ ع رتلميــــذة) 30(تطبيقـــھ مــــر عـــد و اســــة، الد عينـــة خــــارج ومـــن ر

معامـل حـساب وتم ف، الظر نفس وتحت العينة، نفس ع ختبار إعادة تم ن تبـاطوأسبوع را
نبــ ختبــا دسورن ـــشا ــودر نبمعادلـــة ر التـــوا)20(ر ــ ع الثالثـــة للــصفوف النتـــائج انــت و ، :
داللـة) 0.742،0.761،0.694( مستو عند إحصائيا دالة معامل قيم عطـي). 0.01(ىو ـذا و

لالختبار مناسب وثبات ي .مصداقية ا ال لھ ش للتطبيق ز جا ختبار أصبح ذلك   .و

 حصائيةساليب :  
والرتب - ة املعيا نحرافات و سابية ا  لو السؤال عن لإلجابة راملتوسطات
ــي التبــاين تحليــل - التبــاين ،(Three Way ANOVA)الثال  Multivariate) املتعــدد وتحليــل

analysis of variance- MANOVA)، املتعــــددة واختبــــار البعديــــة نــــات للمقا ي و ربـــونف
(Bonferroni Test)ي عن لإلجابة الثا  .السؤال

سو - ب تباط ا نمعامل الثالث عن لإلجابة )Pearson correlation coefficient(ر  .السؤال

 اسة الد  :رإجراءات
السمع ضعاف معلمات من اسة الد عينة تحديد للتلميـذاترتم ـ لغ مقـر سـن يد ـي رالال ر

و الــــصف ــــ الــــسمع ضـــعف اذوات ضــــعيفات امج ــــ ب املــــصادر غرفــــة ــــاض،ــــ الر بمدينــــة لــــسمع
و ـــ ا الد الفــصل لخــالل ـــن1441ر مع ــضو ا موعـــد ــ ع تفــاق و املعلمـــات مقابلــة تــم ره

ـل ل ن حـصت بواقـع املـصادر وغـرف بالـصف ـ لغ مقـر حصص ي الثا ا الد الفصل ربداية ر
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للمعلمـــــة املالحظـــــة بطاقـــــة أداة لتطبيـــــق ـــــا. معلمـــــة امل اختبـــــار لتطبيـــــق أخـــــر حـــــصة روكـــــذلك اتى
ن لتلميــــذا معلمــــة(القرائيــــة ــــل ل ي). تلميــــذتان الثــــا الفــــصل بدايــــة منــــذ التطبيــــق ه1441وتــــم
أسابيع ستة  .واستمر

 اسة الد   :  رنتائج

و: أوال - الــسؤال الــو: لنتــائج ات ــا مل الــسم العــو معلمــات ســة مما جــة د رمــا ر قر
ي؟   الصو

ــــ ا املتوســــطات اســــتخراج تــــم و الــــسؤال ــــ ع والرتــــبللإلجابــــة ــــة املعيا نحرافــــات و رسابية
اســة الد ــ ي الــصو الــو ات ــا مل املالحظــة بطاقــة وفــق املعلمــات مــن العينــة تقــديرات رملتوســط ر

قم دو وا الية، را ذلك) 5(ل   .يو

املعلمات) 5(لجدو عينة لتقديرات ة املعيا نحرافات و املتوسطات   )47= ن(ريو

 املجال م
املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

سة الرتب املما جة رد  ر

ستقبال .1 ات ا  متوسطة 1 0.49 3.22  رم

سال .2 ات ا رم  متوسطة 2 0.37 2.88 ر

ي .3 الصو للو لية ال جة  متوسطة - 0.36 3.04  رالد

ــدو ا مــن تــ ــ) 5(لو الــسم العــو معلمــات لتقــديرات ــسابية ا املتوســطات قأن
للو لية ال جة انترالد ي ـ) 3.04(الصو وجـاءت ات، ـا امل ميـع متوسـطة جة د ع رو ر

ي حــسا بمتوســط ســتقبال ات ــا م ــ و ســال)3.22(راملرتبــة ات ــا مل انــت الثانيــة املرتبــة ر، ر
ي حسا ـ)2.88(بمتوسط أك سـتقبال ات ـا م سـن يما الـسم العـو معلمـات أن ـ ع ممـا ر؛ ر ق

ســـــال ات ـــــا م رمــــن والرتـــــب.ر ـــــة املعيا نحرافـــــات و ــــسابية ا املتوســـــطات اســـــتخراج تـــــم ركمــــا
ات ـا مل املالحظـة بطاقـة وفـق منفـرد ل ـش ة ـا م ـل ـ ع املعلمـات مـن العينة تقديرات رملتوسط ر

قم دو وا الية، ا اسة الد ي الصو رالو ذلك) 6(لر   .يو

لت) 6(لجدو ة املعيا نحرافات و املتوسطات املعلماتريو عينة   )47= ن(قديرات

ي الصو سال(الو ات ا رم  ).ر

ات م ا  رامل

  الرتب

حسب
 املجال

  الرتب

  حسب

 داة

  املتوسط

ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

جة رد
سة  راملما

ن .1 والتنـــــــــو القــــــــصار ــــــــات ر ا ن بـــــــــ لفظــــــــا املعلمــــــــة ــــــــ تم
ً

ف ر ل سما واملصاحبة
ً

 .ر
متوس 0.28 2.93 7 6

 طة

امل .2 ةتحلل صغ وحدات إ ة املكتو لمة ال متوس 0.80 3.16 8 4 .علمة
 طة

ــ .3 ن معــ ــرف الــصوتية ة الــصو موضــع املعلمــة رتحــدد
ة املكتو لمة  .ال

متوس 0.78 3.27 3 1
 طة
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رف .4 ا حذف عد لمة لل طية ا ة الصو املعلمة رتلفظ
جعية ات حر أو تردد غ من واحدة  .رنقلة

متوس 0.88 2.72 12 7
 طة

توقف .5 غ من واحدة دفعة ملة ا املعلمة متوس 1.14 2.5 13 8 .تقرأ
 طة

اللغو .6 سلوب نوع مراعية ملة ا املعلمة يتقرأ ً
متوس 0.80 3.18 7 3 .

 طة

ـــ .7 مع مــن عليـــھ تــدل مــا وفـــق ــ ع لمـــة ال املعلمــة تلفــظ
 .وحركة

متوس 0.89 3.20 6 2
 طة

الص .8 ة للصو افئة م لمة املعلمة متوس 1.04 2.95 10 5 .وتيةرعطي
 طة

ي الصو ستقبال(الو ات ا  ).رم

ات م ا  رامل

  الرتب

حسب
 املجال

  الرتب

  حسب

 داة

املتوسط
ي سا  ا

نحرا
ف

 ياملعيار

جة رد
سة  راملما

مــــــــن .9 املــــــــسموعة لمــــــــات ال مــــــــن املختلــــــــف املعلمــــــــة ــــــــ تم
السمع ضعف ذوات ا  .تلميذا

متوسط 0.94 3.25 4 3
 ة

ــــــــ.10 مـــــــــنتم املــــــــسموعة لمــــــــات ال مــــــــن ــــــــشابھ امل املعلمــــــــة
السمع ضعف ذوات ا  .تلميذا

متوسط 1.02 3.22 5 4
 ة

مــــن.11 ــــا عل ح املطــــر الــــسؤال جلمــــة ــــ ع املعلمــــة وتتعــــرف
السمع ضعف ذوات ا  .تلميذا

متوسط 1.09 3.20 6 5
 ة

ا.12 تلميـــــذا مـــــن صـــــوتيا يحة الـــــ مـــــل ا املعلمـــــة ـــــ تم
ً

السمع ضعف  .ذوات
متوسط 1.12 3.18 7 6

 ة

ا.13 تلميـــذا مـــن امللفوظـــة القـــراءة أخطـــاء املعلمـــة ـــشف تك
السمع ضعف  .ذوات

متوسط 1.193 3.35 2 2
 ة

ا.14 تلميــــذا مــــن امللفوظــــة القــــراءة أخطــــاء املعلمــــة تــــصوب
السمع ضعف  .ذوات

متوسط 1.261 3.3 1 1
 ة

ا.15 تلميــــــذا مــــــع ـــــا توظف ــــــ ال دوات ن بـــــ املعلمــــــة قتفـــــر
صو املختلفةإلخراج  ات

متوسط 1.37 3.14 9 7
 ة

ن ـدو يبـ ـسابية املتوسـطات أن (6) لا الـسم لتقـديرات ا العـو  مـا تراوحـت قمعلمـات
ن جة)2.50 – 3.30(ب د سـة رو ات، رمما ـا امل ميـع ن كمـا رمتوسـطة بـ ـدو مـن ي رتـب أن (6) لا

املالحظة بطاقة مستو ع ع ات ىالعبا ا ر أعل انت ل ستقبالك ات ا م   .رمجال
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ي: ثانيــــا - الثــــا الــــسؤال الــــسم: نتــــائج العــــو معلمــــات ســــة مما جــــة د تختلــــف قــــل ر ر
باختالف ي الصو الو ات ا ؟: رمل ا الد الصف سية، التد ة وا العلمي، ل راملؤ   ر

ــــــة املعيا نحرافــــــات و ــــــسابية ا املتوســــــطات حــــــساب تــــــم ي الثــــــا الــــــسؤال ــــــ ع رلإلجابــــــة
اليــةلتقـديرا ا اســة الد ــ ي الــصو الــو ات ــا مل املالحظـة بطاقــة وفــق املعلمــات مــن العينــة رت ر

التاليـة ات للمتغ ـ: (تبعا ا الد الـصف ـسية، التد ة ـ وا ، ـ العل ـل راملؤ ـدو) ر با ة ـ لمو
تحليـل)7(رقم حـساب تـم حـصائية والداللـة ق الفـر اتجـاه وملعرفـة ـي التبـاين و، (ANOVA)الثال

قـملل ـدو ا ا ــ يو كمـا لــألداة ليـة ال جـة رد التبـاين ).8(لر لداللــة) MANOVA(املتعـدد وتحليــل
ي الصو الو مجا وفق ق قم والفر دو روا ذلك) 10(ل   .يو

البحث) 7(لجدو ات متغ وفق املعلمات عينة لتقديرات ة املعيا نحرافات و املتوسطات   ريو

  )47= ن (

سال ات ا رم ستقبال ر ات ا للو رم لية ال جة  رالد

املتوسط ىاملستو املتغ م
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

وس الو  0.36 2.90 0.81 3.01 0.69 2.67 رب
ل .1 املؤ

عليا العل اسات  0.20 3.53 0.39 3.42 0.29 3.2 رد

من  0.27 2.54 0.52 3.04 0.3 2.78 سنوات) 5(أقل

ن ب ) 10-5(ما
 سنوات

ة .2 0.23 3.08 0.42 2.74 0.84 2.6 ا
سية  رالتد

من  0.15 3.55 0.37 3.52 0.29 3.2 سنوات) 10(أك

ع الرا  0.26 2.58 0.39 3.13 0.32 2.75 الصف

امس ا الصف .3 0.10 3.06 0.63 3.19 0.55 2.87 الصف
ا  رالد

السادس  0.12 3.55 0.5 3.38 0.37 3.11 الصف

قــم ـــدو ا مــن تــ رو لتقـــديرات) 7(ل ــسابية ا املتوســـطات ن بــ ـــة ر ظا ق فــر ووجـــود
ات للمتغ تبعا ي الصو للو واملجاالت لية ال جة الد السم العو رمعلمات ،(ق ـ العل ـل املؤ

ـــ ا الد الـــصف ـــسية، التد ة ـــ روا حـــساب؛)ر تـــم حـــصائية والداللـــة ق الفـــر اتجـــاه ووملعرفـــة
قم التباين تحليل دو ا ا يو كما للمقياس لية ال جة للد ي رالثال   ،)8(لر

  

  

  

  

  

  



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020 لسنة أكتوبر، )األول(، الجزء )188: (العدد

 

 
 

 
 

347 

تحليل) 8(لجدو ي التباين يو ات ملتوسطات الثال متغ وفق املعلمات لعينة لية ال جة رالد
  )47= ن(البحث

 املتغ
مجموع

عات  املر
جات رد

ةا  ر
متوسط
عات  املر

 )ف(قيمة
الداللة

 حصائية

العل ل دالة 1.938 48.803 1 48.803 املؤ  غ

سية التد ة  0.05 7.053 177.562 2 355.124  را

ا الد دالة 1.304 32.825 2 65.649  رالصف  غ

ل دالة 241. 6.061 1 6.061 الصف *املؤ  غ

ل ة *املؤ دالة 846. 21.293 1 21.293 ا  غ

ة *الصف دالة 1.667 41.967 4 167.869  ا  غ

ل*الصف ة*املؤ دالة 000. . 0 000. ا  غ

طأ    25.177 35 881.189 ا

    47 100167.000 املجموع

م     46 1541.277 املجموع

ن بـ ـدو مـن ي ق وجـود) 8(لا دال إحـصائية داللـة ذات وفـر مـستو ن) 0.05(لـةىعنـد  بـ
املالحظـة ـ املعلمـات تقـديرات متوسـطات بطاقـة ـ ع ليـة ال جـة ـسية رالد التد ة ـ ا ـ متغ رـ

جـود وعـدم ، ق ـادي ن داللـة ذات وفـر بـ اسـة أفـراد تقـديرات متوسـطي إحـصائية الد  ـ رعينـة
عـز املالحظـة بطاقـة ـ ع ليـة ال جـة ىالد ـ ر ا يملتغ الد والـصف ـ العل ـل عـدم. ـراملؤ وكـذلك

فـر ن بـ تفاعـل ن إحـصائية داللـة ذي قوجـود اسـة أفـراد تقـديرات متوسـطي بـ الد ـ رعينـة  ع
ليــة املقيــاس ال جـــة الد ـــ ع اســـة الد ات ـــ رومتغ جـــدو. ر ـــ و ي اختبـــار نتـــائج) 9(لو و بـــونف

املتعددة البعدية نات سية متغ ع(Bonferroni Test)رللمقا التد ة   .را

نتائج) 9(لجدو نات يو سية متغ ع البعدية راملقا التد ة   را

سية التد ة ا  رسنوات

من املتوسط ىاملستو من )10-5( )5(أقل  )10(أك

من  *3.81- *1.93- - 2.54 )5(أقل

ن ب  *5.74- - *1.93 3.08 )10-5(ما

من  - *5.74 *3.81 3.55 )10(أك

داللة* مستو عند   ).0.05(ىدالة
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ن بـ قـم مـن ي ـدو را ق وجـود )9(ل مـستو داللـة ذات وفـر عنـد ن )0.05(ىإحـصائية  بـ
اســة أفـراد تقـديرات متوسـطي الد ـ رعينـة متغ ممــا ـ ؛ ـ ع ة ـ ا لــصا ـسية التد ة ـ را

ي الصو الو ات ا مل سة مما أك كن املعلمات لدى سية التد ة ا ادت لما أنھ رع ر ر كما. ز
إ التباينتم تحليل ي) MANOVA(املتعـدد جراء الـصو الـو مجـا وفـق ق الفـر ـ ولداللـة ـ مو

قم دو را  ). 10(ل

 مقياس مجا ع املعلمات عينة تقديرات ملتوسطات املتعدد التباين تحليل) 10(لجدو
اسة ات حسب رالد اسة متغ   رالد

ة املتغ ا  رامل
  مجموع

عات  املر

جات   رد

ة ر  ا

  سطمتو

عات  املر
 )ف(قيمة

  الداللة

 حصائية

سال ات ا رم دالة 3.570 750. 2 750. ر  غ
العل ل  املؤ

ستقبال ات ا دالة 551. 12. 2 12. رم  غ

سال ات ا رم دالة 3.62 76. 1 1.5 ر  غ
سية التد ة  را

ستقبال ات ا  0.05 2.96 69. 1 1.3 رم

ا سالم رات دالة 2.97 66. 2 1.32 ر  غ
ا الد  رالصف

ستقبال ات ا دالة 83. 19. 2 39. رم  غ

سال ات ا رم دالة 15. 032. 1 032. ر  غ
ل*الصف  املؤ

ستقبال ات ا دالة 87. 20. 1 20. رم  غ

سال ات ا رم دالة 2.39 50. 2 1.00 ر  غ
ة*الصف  ا

ستقبال ات ا دالة 1.25 29. 2 58. رم  غ

سال ات ا رم دالة 42. 08. 1 089. ر  غ
ل ة*املؤ  ا

ستقبال ات ا  0.05 4.14 96. 1 96. رم

سال ات ا رم دالة . . 0 00. ر ل*الصف غ   املؤ

ة* ستقبال ا ات ا دالة . . 0 00. رم  غ

سال ات ا رم  -  21. 38 7.98 ر
طأ  ا

س ات ا  -  23. 38 8.87 تقبالرم

سال ات ا رم  - - - 47 490.37 ر
 املجموع

ستقبال ات ا  - - - 47 558.10 رم

سال ات ا رم  - - - 46 20.12 ر
م  املجموع

ستقبال ات ا  - - - 46 15.12 رم
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ن بـ ـدو مـن ي ن (0.05) ىمـستو عنـد إحـصائية داللـة ذي قفـر وجـود (10) لا  متوسـطي بـ
عينـة قـديراتت اسـة أفـراد سـتقبال ـ رالد ات ـا م ـ رمجـال متغ ـدو ـ وا ـسية، التد ة ـ لا ر

نـات (11)رقـم للمقا ـ ق ريو الفـر اتجـاه لتحديـد ن.والبعديـة بـ ي ـدو مـن كمـا  وجـود (10) لا
ذي ن (0.05) ىمستو عند إحصائية داللة تفاعل عينة تقديرات متوسطات ب انـت أفراد اسـة رالد

، نبـ  ـ العل ـل واملؤ ـسية التد ة ـ ا ـ رمتغ اختبـار ي إجـراء تـم عليـھ نـات بنـاء للمقا ي و ربـونف
املتعــــددة ــــ(Bonferroni Test)البعديــــة متغ تفاعــــل اتجــــاه لتحديــــد ســــتقبال مجــــال يملحــــو ر

قم دو وا سية التد ة ا العل ل راملؤ ذلك) 12(لر  .يو

نتائج) 11(لجدو ي اختبار يو و نات بونف ستقبال البعدية رللمقا مجال ملحو راملتعددة
سية متغ ع التد ة   را

سية التد ة  را

 ىاملستو
املتوسط
ي سا  ا

من ) 5(أقل
 سنوات

ن ب ) 10-5(ما
 سنوات

من ) 10(أك
 سنوات

من  -0 *992. -1300. - 3.04 سنوات) 5(أقل

ن ب  *862.- - 1300. 2.74 سنوات) 10-5(ما

من  - *862. 0 *992. 3.52 سنوات) 10(أك

داللة* مستو عند  ).0.05(ىدالة

ن بـ قـم مـن ي ـدو را ق وجـود )11(ل مـستو داللـة ذات وفـر عنـد ن )0.05(ىإحـصائية  بـ
اســة أفــراد تقــديرات متوســطي الد ــ رعينــة ســتقبال ات ــا م مجــال ملحــو ليــة ال جــة الد رــ رر

ـ التد متغ ة ـ مـنا ـ ك ة ـ ا لـصا ـسية ة) 10(ر ـ ا ادت لمـا أنـھ يؤكـد ممـا زسـنوات؛
ي الصو للو ستقبال ات ا مل سة مما أك كن املعلمات لدى سية رالتد ر  . ر

ناتيو) 12(لجدو مجالراملقا سية التد ة ا العل ل املؤ متغ لتفاعل راملتعددة ي
 ستقبال

التد ة ا لسنوات ملؤ سية وس (ر الو ل )رالب ملؤ سية التد ة ا العليا(رسنوات اسات  )رالد

 املتوسط ىاملستو
  أقل

 5من
ن  املتوسط ىاملستو 10أك 10-5ب

  أقل

 5من
ن  10-5ب

أك
 10من

من  -2.74- 25.  3.10 )5(أقل
من أقل

)5( 
-  - - 

ن ن *-2.99- - -25.- 3.07 )10-5(ب  *3.37 - -48.- 2.94 )10-5(ب

أك
 )10(من

من *2.99 380. 2.74 3.57  - *3.38 2.90 3.49 )10(أك

داللة* مستو عند  ).0.05(ىدالة
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ن ب قم من ي دو را ق وجود(12)ل ن (0.05) ىمستو عند إحصائية داللة ذات وفر  متوسـطات بـ
اسـة عينـة أفـراد تقـديرات ـ رالد البعديـة اختبـار ع نـات للمقا ي و ـربـونف متغ لتفاعـل ياملتعـددة

الــو ات ــا م مالحظــة بطاقــة ـ ع ســتقبال ات ــا م محــو ـ ــسية التد ة ــ ا ــ العل ـل راملؤ ر رر
آن ــــ ة ــــ خ ــــ ك و العليــــا اســــات الد ــــل مؤ ذوات املعلمــــات أن ــــ ع ممــــا للمعلمــــات؛ ي رالــــصو

ي الصو للو ستقبال ات ا مل سة مما أك كن رواحد  .ر

الثالثالسؤ: ثالثا - العـو: ال معلمـات سـة مما جـة د ن بـ تباطيـة ا عالقـة توجد قل ر ر ر
السمع؟ ضعيفات ن تلميذا لدى القرائية ات ا امل ي الصو الو ات ا مل رالسم   ر

حـــــساب تـــــم الثالـــــث الـــــسؤال ـــــ ع ســـــولإلجابـــــة ب تبـــــاط ا نمعامـــــل  Pearson correlation(ر
coefficient(ـــسابية ا املتوســـطات ن اتلتقـــديرابـــ ـــا مل املالحظـــة بطاقـــة ـــ ع املعلمـــات عينـــة رت

ي الــــصو ضــــعيفات) 47=ن(الـــو ن لتلميــــذا القرائيـــة ات ــــا امل الختبــــار ـــسابية ا رواملتوســــطات
قم) 94=ن(السمع دو با ة رمو   ).13(ل

تقديرات) 13(لجدو متوسطات املعلمات تقديرات متوسطات ن ب تباط معامالت ريو
ضعيفا ن السمعتلميذا   ت

القرائية ات ا امل الختبار سابية ا راملتوسطات  

السمع ضعيفات ن  لتلميذا
ات ا مل املالحظة ربطاقة

ي الصو  الو
ع الرا امس الصف ا السادس الصف  الصف

ستقبال ات ا  ** 0.79 **0.72 **0.76 رم

سال ات ا رم  ** 0.72 **0.62 **0.66 ر

لية ال جة  ** 0.81 **0.66 **0.73 رالد

قـم ــدو ا مـن ريتـ الداللــة) 13(ل مـستو عنــد إحـصائيا دالـة موجبــة تباطيـة ا عالقــة ىوجـود ر
ن) 0.01( ـــــسابيةبـــــ ا املتوســـــطات ن املالحظـــــةبـــــ بطاقـــــة ـــــ ع املعلمـــــات مـــــن العينـــــة لتقـــــديرات

ضــــع ن لتلميــــذا القرائيــــة ات ــــا امل الختبــــار ــــسابية ا واملتوســــطات ي الــــصو الــــو ات ــــا رمل يفاتر
  السمع

 النتائج  :مناقشة

ات ــا مل الــسم العــو معلمــات ســة مما جــة د عــن الكــشف ــ إ اليــة ا اســة الد رــدفت ر ر قر
العـو معلمـات سـة مما جـة د ن بـ العالقـة وتحديـد السمع، ضعيفات للتلميذات ي الصو قالو ر ر

ضــــعيفات ن تلميــــذا لــــدى القرائيــــة ات ــــا امل ومــــستو ي الــــصو الــــو ات ــــا مل رالــــسم . الــــسمعىر
معلمــــات لــــدى ي الــــصو الــــو ات ــــا م ســــة مما ــــ متوســــط مــــستو وجــــود ـــ ـ ع النتــــائج رودلــــت ر ى

ي الـــصو الـــو ات ـــا مل ن املجـــال مـــستو ـــ وع ليـــة ال جـــة الد ـــ ع الـــسم رالعـــو ىر ســـتقبال(ق
ســـــــــال تنقـــــــــس) رو اســـــــــة د ذكرتـــــــــھ مـــــــــا النتـــــــــائج تلـــــــــك فـــــــــسر و اســـــــــة؛ الد أداة ا ـــــــــس تق ركمـــــــــا اندر

Tengstrand (2019)ن بــ للعالقــة اصــة ا بيـة ال معلــم ــم ف ن تحـس ــ إ حاجــة نـاك أنــھ مــن
علـيم أجـل مـن التـدخالت ر وتطـو تقيـيم عند اسمة ا ونات امل وتحديد اللغة، وضعف القراءة

و ـة النحو القواعـد ميـة أل املعلـم ـم ف وكذلك السمع، ضعاف للتالميذ الـصوتيةاملالقراءة ات رـا
وتقيــيم س تــد القرائيــةرعنــد ات ــا عبـــدالعال.  رامل ســة دا نتــائج مــع ذلــك ــ يجــة الن ـــذه روتتفــق



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020 لسنة أكتوبر، )األول(، الجزء )188: (العدد

 

 
 

 
 

351 

ي) 2017( الــــصو الــــو ات ــــا مل ي بتــــدا و الــــصف ــــ معل ســــة مما جــــة د أن كــــشفت ــــ رال ر لر
اسة د نتائج ومع متوسطة، بــ) 2015(السريع رانت يقدر ما رت أظ ن%) 50 -55(ال املعلمـ مـن

ــــشطة أ ميـــــة أ ا قــــدر ةوفقــــط ـــــا م ي بتــــدا و الـــــصف تالميــــذ ـــــساب اك ــــ ي الــــصو رالـــــو ل
الـشو. القراءة اسـة د إليـھ ت أشـا مـا مـع جزئيـا تتفـق ن حـ رـ ر ن ر محدوديـة) 2015(وآخـر مـن

ال املعلمـات جميـع أن ـ ـا مع وتختلـف ي، الصو الو وم ملف بتدائية املرحلة معلمات معرفة
لتالميذ الو س بتد يحةريقمن ال قة بالطر  . ن

ـرت كمـا حـصو الـسؤال نتـائج أظ كـذلك لو املرتبـة ل ـ ع سـتقبال ات ـا م ـ رمجـال و
الثانيـــة؛ املرتبـــة ـــ جـــاءت ســـال ات ـــا وم ســـة املما رــ ر الـــسم ر العـــو معلمـــات أن ـــ ع قممـــا

استقبال ات ا م سن ريما وقد ر سال؛ ات ا م من أك ي الصو رالو  فقرات نو إ كذل ىعز ر
ـة املجـال ـذا مباشـر موج ل ـ ـش املعلمــة مـن أك ـ تم حيـث التلميـذات أداء تقيــيم ـ إ ـا غ

ــــ ع وتتعــــرف الــــسمع، ضــــعف ذوات ا تلميــــذا مــــن املــــسموعة لمــــات ال مــــن واملختلــــف ــــشابھ امل
الـ مـل ا املعلمة وتم السمع، ضعف ذوات ا تلميذا من ا عل ح املطر السؤال يحةوجملة

وكــذلك ا، وتــصو الــسمع ضــعف ذوات ا تلميــذا مــن امللفوظــة القــراءة أخطــاء ــشف وتك صــوتيا
ً

ــذه بــأن الباحثــة وتــر املختلفــة، صــوات إلخــراج ا تلميــذا مــع ــا توظف ــ ال دوات ن بــ ىتفـر ق
تحتـاج ـ ال سـال ات ـا م مـن ـ أع متوسط أخذت لذا املعلمة يل تأ ضمن و ت قد ات ا رامل ر نر
ضــــعيفات ا لتلميـــذا القرائيــــة ات ـــا امل س تــــد ـــ املعلمــــة ا ســـ بمما لتقــــوم مناســـب ب تــــد ـــ رإ ر ر ر

سـة دا ـ جـاء مـا مـع يجة الن ذه وتتفق متوسـطات) 2017(العال بـدعرالسمع، أن وجـدت ـ ال
ا اس د ي بتدا و الصف معل لدى سال مجال من أع ان ستقبال رمجال   . لر

وجـودكمـا ـ ع النتـائج ق دلـت ن (0.05) ىمـستو عنـد إحـصائية داللـة ذات وفـر  متوسـطي بـ
عينة تقديرات السم أفراد العو معلمات اسة قالد ستقبال  ر ات ا م ـ رمجال متغ  وذلك

وجـــود كـــذلك النتـــائج مـــن أتـــ كمـــا ، ـــ ك ة ـــ ا ســـنوات ذوات لـــصا ـــسية التد ة ـــ  را
ذي ن (0.05) ىمـستو عنـد ئيةإحـصا داللة تفاعل الـسم تقـديرات متوسـطات بـ العـو  قمعلمـات

ن ـــان بـــ و ـــسية، التد ة ـــ وا ـــ العل ـــل املؤ ـــ رمتغ ـــي ي الال املعلمـــات لـــصا التفاعـــل اتجـــاه
مـن ـ ك ـسية التد ة ــ ا ـ ع ـل املؤ ن بـ ـن بأنــھ .ســنوات) 10(رجم ذلـك يفـسر أن مكـن و

ة ا امل ذه و ل رعائد دت تبطةمر ن و كمـا والتقيـيم س التـد ـ و للمعلمـات ساسـية ربالوظيفـة ر
اصـــة ا بيـــة لل ـــ التنظي الـــدليل بيـــة "-ـــ ال ـــ ـــل املؤ ص الـــ ـــو و الـــسم العـــو قمعلـــم

بـــــرامج ــــ املـــــصادر غــــرف ــــ الـــــسمع ضــــعيفات التلميـــــذات س تــــد ــــ مباشـــــرة ة بــــصو اصــــة را ر
ب ال طة ا وفق سة باملد السمع فـرديرضعاف ل ـش تلميـذة ـل احتياجـات لتلبية الفردية ة و

غرفـــــة ـــــ ـــــا ل املـــــسبق والتخطـــــيط التـــــدخل خطـــــة ســـــم و خاصـــــة ـــــة و تر خـــــدمات تلقـــــي رغـــــرض
التعلــــيم،(املــــصادر ة ا رو ــــذا. -) 2017ز ــــ و ن ــــام م أداء مــــن الــــتمكن ــــ إ ن ســــع ــــ ع يــــدل ممــــا

خــالل مـن ن مــستوا ر تطــو وكــذلك اصــة ا بيــة ال وتوظيــفبـرامج العليــا اســات بالد رلتحــاق
ر تطــــو ــــ إ يحتــــاج ال مــــا اســــة الد عينــــة لــــدى ســــال ات ــــا م مجــــال أن إال اكمــــة؛ امل ات ــــ زا ر ر ر
جلــسات أن حيـث ـا؛ قبل أو دمـة ا أثنـاء للمعلمـات يتــاح ال قـد ممـا أعمـق ات ـا وم ـ أك ب روتـد ر

س التـد وتقــديم الفـردي الــتعلم مبـدأ ـ ع عمــل املـصادر ــومرغرفـة ومف ل شـ وفــق يـ ال
جوانـب دعـم أو القـصو جوانـب عـالج خـالل مـن الـسمع ضـعاف التالميـذ لدعم ة التقو رحصص

م لــد مـــن). 2018أخــضر،(القــوة املعلمــات رتــھ أظ مــا مـــع يجــة الن ــذه تتفــق آخــر جانـــب ومــن
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ــــ ا صــــقل وكــــذلك العليـــا الت املــــؤ ــــ ع ـــصو ا مــــن الــــذات ر تطـــو نحــــو التوجــــھ اتلامـــتالك
اند تنقـــس اســـة د إليـــھ توصـــلت مـــع ـــسية رالتد تباطيـــةTengstrand) 2019(ر ا عالقـــة وجـــود رمـــن

وضـعف القـراءة اضـطرابات ن بـ للعالقة اصة ا بية ال برامج ن املعلم م ف مدى ن ب موجبة
انـــب ا ــــذا ـــ ــــم ل ـــ امل ر والتطــــو ب التـــد تــــوافر مـــع وكــــذلك اســــة. راللغـــة، د وجدتــــھ مـــا رومــــع

ـــرا Alshubrumi) 2020(مي،الـــش أظ اســـة الد برنـــامج تطبيـــق ـــ ن املـــشارك ن املعلمـــ أن رمـــن
د املـــوا مـــن قـــدر بأقـــل ل ســـ التنفيـــذ أن جـــدا و مناســـب رمـــستو و نتـــائج. ى مـــع تتفـــق يجـــة الن ـــذه و

ســــة ـــــل) 2017(العال بــــدعردا املؤ ــــ ملتغ عــــز إحــــصائية داللــــة ذات ق فـــــر وجــــود ــــرت أظ ــــ ىال و
و ــ ع ــ ــالعل ك ــسية التد ة ــ اســة. را د رتــھ أظ مــا مــع أن) 2015(السريع روتختلــف مــن

يـــة التد أو التعليميــــة م ا ــــ بخ تتــــأثر لــــم ن املعلمــــ جانــــب. راســـتجابات مــــن تؤكــــد يجــــة الن ــــذه و
اند تنقــس اســة د بــھ نــادت مــا الــو(Tengstrand, 2019)رمتــصل ات ــا م ن تحــس ة ضــر رمــن ور

ال معلــم لــدى ي ــةالـصو واملعا القــراءة اضــطرابات ــ مع ــ ع ب التــد خـالل مــن اصــة ا ربيــة
إليـــھ ـــت ان مـــا مـــع وتتفـــق ـــي، القرا ـــم الف تقيـــيم ـــ ســـتدالل و الـــذاكرة ات ـــا م ودو رالـــصوتية ر

ن وآخر بودوح، سة يجـب) 2018(ردا الـسمع ضعاف التالميذ لدى ي الصو الو لتنمية أنھ من
سـلوب ـ ع املعلـم ـ ــة(املخــتلطترك املكتو واللغـة ة الـشفو ات) اللغـة القــد يـل وتأ الـتعلم، رـ

لديھ واللسانية  . املعرفية

الــو ات ـا مل الـسم العـو معلمــات سـة مما جـة د ن بـ بالعالقــة املتعلقـة النتـائج رودلـت ر قر
داللــة عالقــة وجــود ــ ع الــسمع ضــعيفات ن تلميــذا لــدى القرائيــة ات ــا امل ومــستو ي رالــصو  ى

ي(0.05)ىمستو عند صائيةإح الـصو الـو ات ـا مل السم العو معلمات سة مما جة د ن رب ر قر
بيــة ال ـ معل أداء أن ذلـك فـسر و الـسمع؛ ضــعيفات ن تلميـذا لـدى القرائيـة ات ـا امل رومـستو ى
تقـــوم حيــث اصـــة؛ ا بيــة ال ـــ يــل التأ بمـــدى يــرتبط عاقـــة ذو التالميــذ علـــيم ــ اصــة يا

ضعافمعلمات التلميذات س تد العادي الصف معلمات مع كة مش بأدوار السم رالعو ق
س باملــدا اصــة-رالــسمع ا بيــة لل ــ التنظي الــدليل ــ جــاء ملــا وفقــا

ً
الطالبــات  "- س بتــد ريقــوم

من ل السمع اصـة ضعاف ا بيـة ال الـسمعية(معلمة عاقـة معلمـة) مـسار ـو ت أن إمـا ـ نو
مع أو املــصادرللفـصل غرفــة الـسم(لمــة التعلــيم،)" (قللعــو ة ا رو جميــع.)2017ز س بتــد روذلــك

وإعــداد ي، ـا امل الـدمج فـصو ـ الـسمع ضــعيفات للتلميـذات اسـية الد املـواد وجميـع لالـصفوف ر
ساســــية ات ــــا وامل ـــى د ــــد ا ات ـــا م جميــــع س تــــد ـــ ع والعمــــل الفرديـــة ــــة بو ال طـــط را ر ر

اســي الد املــواد التلميــذاترلتلــك احتيــاج مــع ناســب ي بمــا املــصادر غرفــة ــ الفرديــة طــط ا ــ ة
ـ الك الــدمج فـصو ــ الـسمع اء(لضـعيفات ـ بــن ــسية). 2018 أخـضر، التد الطرائـق ــو رول ن

الـــشف اللفــظ ــ ع مكثــف ل ــش تتمحــو القــراءة س تــد ــ املــستخدمة والتحليليــة يــة كي رال ر
والنصو مل وا لمات وال ف ر وتحليـلول والشدة، ن والتنو واملدودة ة القص ات ر ا مع ص

ف وحـــر أصـــوات ـــ إ واملقـــاطع مقـــاطع ـــ إ لمـــات وال لمـــات ـــ إ مـــل فـــإن)2014أحرشـــاو،(وا ؛
يطـو أن ـ إ بحاجـة تـھ راملعلـم ا ـ اللغـة اسـتعمال ـ رم جـة إ ـا ـستطيع رد ـ مع ن التمي  لفـاظ بـ

ــة ــ اللغو ا ال قــة ــستعمل يحةوظي بطر ــ ــ(فيــة حبي م، مــا.)2016عبــدالكر ذلــك ؤكــد و
اسـة د الـو) 2016أحمـد،(روجدتـھ أن ي مـن ة عـد الـصو ومـع القـراءة لـتعلم ورضـر يحة، الـ

إيـــر اســـة د كـــشفتھ يمـــا ـــIrey (2019)ر الرئ الـــدو تـــدعم ـــة قو يـــة تجر أدلـــة نـــاك أن رمـــن
لـــــدى خــــاص ل ـــــش و عــــام، ل ـــــش القــــراءة ـــــ ي الــــصو فـــــالوللــــو الــــسمع ضـــــعاف التالميــــذ

م لــد القــراءة ملــستو ــم م ــ من ي اســةAndriola (2019)ىالــصو د ذلــك وترجــع م،(ر، عبــدالكر
ـ يجـب) 2016حبي أنـھ وجـدت ـ ات مراعـاة ال ـا ي الـو رم مـة الـصو س زالال در ـ  اللغـة وملعل
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يـة ــة صــوات وإنتــاج العر يح، اللغو ــ ل  التحــدث، عنــد باملناســ يقـاع وتوظيــف ــش
ـا املناسـب التنغـيم واسـتعمال وغ ، ـ ات مـن للمع ـا م رامل تالميـذ علـيم ـ عنـد غي و  القـراءة

قـة س ـ املتبعـة التقليديـة الطر ـ رالتـد تركـز ال ـ ال ات ع ـا بم ي الـو رالعنايـة فمرحلـة.الـصو
امل مـــن املــــستفيد الـــسمع ضـــعيف للتلميـــذ ــــسبة بال القرائيـــة ات ـــا امل عــــدرعلـــيم الـــسم عينـــات

الـسم الــشف الـتعلم خـالل مــن م لـد اللغـو النظــام لبنـاء ن،(يقاعـدة وآخــر ). 2018وبـودوح
ســـة دا نتـــائج مـــع يجـــة الن ـــذه ن) 2017(العال بـــدعروتتفـــق بـــ موجبـــة عالقـــة وجـــود ـــرت أظ ـــ ال

م لتالميــذ والكتابيــة ية الــشف واللغــة للمعلــم ي الــصو ات ــا أيــضا. رم يجــة الن ــذه مــاو مــع تتفــق
اســــــة د ع،(رذكرتــــــھ مــــــع) 2015الــــــسر التعامــــــل ــــــشطة أ ــــــ ي الــــــصو الــــــو توظيــــــف ة ضــــــر ورمــــــن

خـالل مـن صـوتيا وعيا تتطلب مات م املتعلم يقدم كأن منفرد، نحو ع للغة املحكية صوات
الـصوت عـز أو الواحـدة لمـة ال داخـل صـوات عـد ـا خالل مـن التلميذ يقوم بات وتد شطة لأ ر

إف لمة ال بتقسيم يقوم أن أو ا، م املتبقي زء ا ونطق لمة من مقطع أو صوت حذف أو ا
صــوت إضــافة أو لمــة ــشكيل ل مقــاطع أو منفــردة أصــوات بمــزج أو ــا مقاطع أو املنفــردة ا أصــوا
أجـــــل مـــــن الواحـــــدة لمـــــة لل الفونيمـــــات ـــــب ترت إعـــــادة أو أخـــــر لمـــــة ـــــشكيل ل لمـــــة ل مقطـــــع ىأو

أ لمــــة وفقــــاـــشكيل لمــــات ال مـــن مجموعــــة ـــصنف و يقابــــل أن منــــھ يطلـــب أن أو جديــــدة ىخـــر
خ أو وسط أو و ا التنغـيم.  للصو ـ إ بـاه ن فقـط املتعلم من شاط ال يتطلب قد كما

ـــــا مالحظ ــــ ع ومـــــساعدتھ ذلـــــك تتــــضمن لنـــــصوص اســـــتماعھ خــــالل مـــــن مـــــل ا ـــــذه.  داخــــل و
ـــ جـــاء مـــا مـــع نفـــق ت كـــذلك يجـــة فاقـــھالن و بـــودوح ســـة كدا الـــسابقة اســـات رالد ر ـــ) 2018(ر ال

القـــراءة ـــشاط ـــ ـــة املكتو لمـــة ال ـــ ع التعـــرف ن تحـــس ـــ الفونولـــو الـــو دو عـــن ركـــشفت
ــــــ لعر اســـــة ود بتدائيــــــة، املرحلـــــة ــــــ الـــــسمع ضــــــعاف التالميـــــذ أن) 2014(رلـــــدى أكــــــدت ـــــ ال

ات صـعو مــن عـانو الـذين الــسمع ضـعاف مــننالتالميـذ ـ و جــة بالد عـانو القـراءة علــم رـ ن
ي الــــصو الـــــو ـــــ ات نتـــــائج. صــــعو لـــــبعض ومفـــــسرة مكملــــة عـــــد اســـــة الد ــــذه نتـــــائج أن ركمـــــا

ــــو و ب ســــ اســـــة كد القرائيــــة ات ــــا امل بحثـــــت ــــ ال اســــات رالد ر ر التلميـــــذ) 2020(ر أن وجــــدت ـــــ ال
ود القرائيــــة، ات القــــد ـــــ وتراجعــــا انخفاضــــا ي عـــــا الــــسمع رضــــعيف عبــــداتر ـــــ) 2008. (اســـــة ال

لـــــصا الــــسمع ضــــعاف التالميـــــذ عنــــد القــــراءة ات ـــــا م ــــ إحــــصائيا دالـــــة ق فــــر وجــــود ــــرت رأظ و
ــ ي برا اســة د عليــھ دلــت ومــا اصــة، ا بيــة ال بمراكــز ن التالميــذ) 2017(رامللتحقــ حــصو لمــن

ثابـــت اســـة ود القـــراءة، ات صـــعو مـــن قـــدر أقـــل ـــ ع ن ـــ) 2002(راملـــدمج إ ت أشـــا ـــ طـــورال لأن
لـدى ـا تقييم تـم ال القرائية ات ا امل غالبية مستو تقدم إ يؤدي اسية الد السنوات رمدة ىر

اســة د وكــذلك الــسمع، ــك رضــعاف أفــادت Quick (2017)و ــ الـــسمعال ضــعاف التالميــذ أن
اللفظـي التواصـل ـ اضـطرابات ـ إ باإلضـافة ا لغو ضعفا ا ر يجـ. وأظ الن ـذه آخـر جانـب ةومـن

م لـــد القرائيـــة ات ـــا امل مـــستو ـــ الـــسمع ضـــعاف معلـــم ســـة مما جـــة د دو ـــ ع الـــضوء رتلقــي ر ىر ر
قـات الز اسـة د مـن ـل دتـھ أو ملا مفسرا و ي قد رمما رر الـسمع) 2011(ن ضـعاف التالميـذ أن مـن

الــــصمادي اســــة ود ضـــعيفة، قــــراءة ات ــــا م املجمــــل ــــ ـــو ريمتل ر مــــستو) 2013(ن انخفــــاض ىمــــن
الت لدى نالقراءة وآخـر ك بـا اسـة ود الـسمع، ضعاف والميذ ر ضـعافPark et al., (2013)ر أن مـن

لمــات الــسمع ال قــراءة ــ انتقائيــا ضــعفا م ًلــد أخــر. ً حلــوال يجــة الن ــذه تقــدم أن يمكــن ىكمــا
ي الـــصو الـــو ات ـــا م تنميـــة خـــالل مـــن الـــسمع ضـــعاف التالميـــذ لـــدى القرائيـــة ات ـــا امل رلتنميـــة ر

ولـــ نفــسھ املعلـــم عـــدلــدى ـــذا و فقــط، الـــسمع ضـــعاف التالميــذ لـــدى ـــا تنمي ــ ع قتـــصار س
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عطـا اسـة د إليـھ توصـلت مـا مثـل يـة التجر اسـات الد مـن عدد لنتائج رداعما تنميـة(2018)ر مـن
، الفونولــــو الــــو ــــ ع ب التــــد ــــق طر عــــن الــــسمع ضــــعاف التالميــــذ لــــدى الــــسمعية ات ــــا رامل ر

عبــده اســة د) 2018(رود تنميــة تالميــذرمــن لــدى الفونولــو الــو ــ ع ب بالتــد الــسم راك
ـــات بر اســـة د مـــن ـــل تـــھ أثب ومـــا بتدائيـــة، املرحلـــة ـــ الـــسمع تحـــسن) 2017(رضـــعاف أن مـــن

الـــسمع ضـــعاف لألطفـــال يـــة التعب اللغـــة ات ـــا مطـــر، رم اســـة ود م، لـــد ي الـــصو الـــو نميـــة رب
وا) 2016(الجمال و الفونولـو الـو ن تحـس ــمـن القوقعـة ـ ا التالميـذ لـدى الكالمــي ـم زرلف

بتدائية اليامي. املرحلة اسة د وجدتھ ن) 2017(روما تحـس ـ ي الـصو الـو تنميـة فاعليـة من
ســـــيل تر اســـــة ود بتدائيـــــة، باملرحلـــــة للقوقعـــــة عـــــات ا التلميـــــذات لـــــدى القـــــراءة ـــــ ع ة والقـــــد ر زر ر

Trussell, (2014)امل التعلـــيم مـــن تـــأث التالميـــذمـــن لـــدى مـــالء و ئـــة الت ات ـــا م ـــ ع رباشـــر
السمع حمـد. ضعاف اسة د مع الـسمعية )2012(روكذلك قـة الطر أثـر أكـدت ـ ـ-ال اللفظيـة

محفـوظ اسـة ود الـسمع، ضـعاف بتدائيـة املرحلـة تالميـذ لـدى القرائيـة ات ـا امل رتنميـة ) 2015(ر
سـتماع ع ب التد فاعلية من تحققت اترال ـا م تنميـة ـ ـي ر ا يقـاع املـنغم، اللفـظ ر،

مي الـش اسـة د ومـع بتدائيـة، املرحلـة ـ الـسمع ضعاف التالميذ لدى الشف ) 2020(رالتعب
Alshubrumi لـدى القـراءة ات ـا م تنميـة ـ املـستخدمة س التـد قـة طر فاعليـة أن ذكـرت ـ رال ر

امل لــدى وكــذلك الــسمع وضــعاف الــصم نالتالميــذ املــشارك ن ــ. علمــ القر اســة د ــ جــاء مــا رومــع
Alqraini (2017) ذات لمـــات ال ـــ ع التعـــرف ن تحـــس ـــ عليميـــة قـــة طر اســـتخدام أثـــر مـــن

ي بتدا ع الرا الصف السمع ضعاف التالميذ لدى املتعددة ي   . املعا

 اسة الد  :رتوصيات

اسة إليھ توصلت ما ضوء             نتائج رالد من الية بما تو بحثال ا ي الباحثة  :يأ

الـــسمع - ضـــعاف التالميــذ معلـــم إعــداد بـــرامج ـــ القــراءة س تـــد وطرائــق منـــا ات مقــر اج رإد رر
ات ــا م ــ املعلــم يــل تأ ــ ع ــ ك وال بيــة، ال ليــات ي الــو رب ات، الــصو املقــر تلــك رضــمن

م ات املعلم الطالب أداء وتقو ا امل ذه بية رع  .العملية ال

ن ادإعـد - للمعلمـ إجرائيـة ـ أدلـة ة تو ات كيفيـة تفـصيلية ربـصو ـا م س رتـد ي الـو ر  الـصو
خـاص، ل ـش الـسمع ضـعاف التالميـذ لـدى ـا ـاض مرحلـة مـن وتنميت ـ طفـال ر  املرحلـة إ

ة  .الثانو
ش عقـد - يـة رو ـ رتد الـسمع اللغـة ملعل ضـعاف بـرامج ـ يـة م ـدف العر ـ رتـد  كيفيـة ع

سة اتيجيةالقرا رمما س وكيفيـة مـن املختلفة نواع مع التفاعل أثناء ءة  إكـساب النـصوص
م ساسية تالميذ ات ا  .القراءة رامل

ب - الـسم معلمات رتد ـ قالعـو ات اسـتخدام ع ـا ي رم الـصو س ـ الـو التالميـذ القـراءة رتـد
ميع السمع بتدائية ضعاف املرحلة  .الصفوف

 املق  :حةالبحوث
اسـات إجـراء - ن رتباطيـة العالقـة طبيعـة عـن للكـشف مـستقبلية رد جـة بـ سـة رد التالميـذ رمما

مراحـل ـ الـسمع القــراءة املختلفـة التعلـيم ضـعاف ات ـا ات رمل يعاب ومـستو ـي ســ  القرا
م  .لد

ية دعم - تجر ا أبحاث تفيد املجال إثراء  تأث ل سية تد اتيجيات م املعلـم رباس س اترتـد  رـا
ي الو السمع الصو ضعاف التالميذ لدى القرائية ات ا امل  . روتنمية
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 اسةمراجع  :رالد
ى - أر الــسمع). 2018. (وأخــضر، وضــعاف الــصم دمــج بــرامج ــ املــصادر غرفــة يفة .واقــع ــ

ونية لك ليج   https://www.al-khaleeg.com/229681.html. ا

ى - أر اء. وأخــــضر، ــــ بـــــن يم إبـــــرا ــــت ب ـــــد غر العـــــو). 2018 ( .و بـــــرامج ــــ املعلمـــــات قأدوار
اسات. السم ود املنال. ربحوث ونية مجلة   https://almanalmagazine.com. لك

الغــا - الطفــلبنــا). 2014. (أحرشــاو، عنــد يــة العر باللغــة القــراءة ــ داء م لتقــو مقيــاس ء
ـــي يـــة. املغر العر الطفولــــة لتقـــدم يــــة و ال معيـــة املوســــمية. ا العلميـــة اســــات الد رسلـــسلة

ت. املتخصصة و  ال

عب - ـ).  2016. (أحمد، ع وأثـره الفونولـو الـو مـستو ن لتحـس تـد برنـامج ىفاعليـة ر
القراء مستو ن القـراءةىتحس ات صعو ذو التالميذ لدى جامعـة. ية النفـ شـاد رمجلـة

شمس ن  .222 – 177،)5(1،ع

فـــــراس - ـــــ). 2012. (حمـــــد، ع وأثـــــره الـــــسم يعاب ســـــ تنميـــــة ـــــ لغـــــو برنـــــامج يفاعليـــــة
جــدة مدينـة ـ بتدائيـة املرحلـة ـ الـسمع ضـعاف الطـالب لـدى القرائيـة ات ـا امل ن . رتحـس

لية امجلة ب بجامعة بية  .311 - 256،)9 (32،ال
ســـعاد - ، ـــ ي الـــسمعية). 2017. (برا عاقـــة ذو طفـــال عنـــد والكتابـــة القـــراءة ات . يصـــعو

ثلي عمار جامعة اسات د  1-1-88،)59. (رمجلة
ــات - ضــعاف). 2017(فاطمــة. بر طفــال لــدى ي الــصو الــو لتنميــة تــد برنــامج رفعاليــة

م ن لتحـس يــةالـسمع التعب اللغـة ات النفــسية. رــا اسـات للد ة املــصر -25،)27(15،راملجلـة
300.   

لينـا - صـديق، الثالثــة). 2011. (بـن الـصفوف ـ الــسمع لـضعيفات القرائيـة املـشكالت ر مظــا
بجـــدة الـــدمج س بمـــدا بتدائيـــة املرحلـــة مـــن ـــ يـــصية .رو اســـة ـــة .رد و تر اســـات رد

بية ال لية مجلة قونفسية، ج71. ع. زبالزقا ل1. ، أبر ،2011.  
أحمـــــد - ، ـــــ ع ـــــن و ، ـــــ غ شـــــيد، محمـــــد، زبـــــودوح، وعالقتـــــھ).  2018. (ر الفونولـــــو الـــــو

ع الــــز ذو ق ن بـــ يـــن نـــة مقا اســـة د ســـمعيا ن املعــــاق عنـــد ـــة املكتو لمـــة ال ـــ ع ربـــالتعرف ي ر ر
السمع وضعاف يدي .القوق الفرا آداب   .350 -323،)3(1،مجلة

مح - الــصف). 2002. (مــدثابــت، طــالب مــن الــسمع ضــعاف مــن عينــة لــدى القرائيــة ات رالقــد
ــــــاض الر مدينــــــة ـــــ املتوســــــط الثالــــــث والــــــصف ي بتــــــدا نــــــة: الـــــسادس مقا اســــــة رد مجلــــــة. ر

نفسية، اسات  .608-579،)4(12 رد
يم - إبـــرا قـــات، دن). 2011. (رالز ـــ ســـمعيا ن املعـــاق الطلبـــة لـــدى القـــراءة ات ـــا م رتقيـــيم ر

الصلةوعال ذات ات املتغ ببعض ا ة. ق بو ال العلوم اسات  .1292 – 1276،)38 (4،رد
عــــزاز - ، ــــ الطـــــو). 2017. (ز تالميــــذ لــــدى القــــراءة ة ــــا م يعاب باســــ ي الــــصو الــــو رعالقــــة ر

ي جتماعية. بتدا اسات للد كمة ا  .258-248،)12(11،رمجلة
عبـــدهللا - ع، ــ). 2015. (الــسر معل ات نرتـــصو بـــ العالقـــة لطبيعـــة وليــة للـــصفوف القـــراءة

القراءة ة ا م ساب واك ي الصو الو شطة سـعود. رأ امللـك بجامعـة ـة بو ال العلـوم ،مجلـة
72) 3(،429 - 459. 
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ر ى

السعودية ية العر ةاملجلة . اململكة بو   .1308  -1295  ،)12(2،املتخصصةدوليةالال
ــــــعبــــــدات، - ات).2008( .ور ــــــا نالــــــسمعيةعاقــــــةيذوالطلبــــــةعنــــــدالقــــــراءةرم امللتحقــــــ

بيـــــةبمراكـــــز اصـــــةال نا اتدولـــــةـــــالعـــــامالتعلـــــيمـــــواملـــــدمج قة. رمـــــا الـــــشا رمدينـــــة
سانية دمات املتحدة. ل ية العر ات   .رما

ن - ي). 2017(. عبدالعال، الـصو الو ات ا مل ألسا و الصف معل سة مما جة رد ر لر
م طلبـــ لـــدى والكتابيـــة ية الـــشف باللغـــة ـــا ماجـــست. وعالق العليـــا،. رســـالة اســـات الد رليـــة

اشمية ال امعة  . ا
م، عبـد - إقبـال الكـر ، ـ وحبي ات). 2016. (أسـماء، ـا ي الـو رم مـة الـصو ـ زالال  اللغـة رملد

يـ نظـر مـن ةالعر ـة ـس وج يـة اللغـة قـسم رتد  12، ـسانية للعلـوم القادسـية مجلـة. العر
)19 .(391- 419. 

ن - نـــرم اك).  2018. (عبــده، د لتنميـــة الفونولـــو الـــو ــ ع قـــائم تـــد برنــامج رفعاليـــة ر
بتدائيــــة املرحلــــة مــــن الــــسمعية عاقــــة ذو التالميــــذ لــــدى بيــــة. يالــــسم ال ليــــة مجلــــة

ف سو ب  289- 247،)12 (2،جامعة
ن - حسن ات). 2018. (عطا، ـا امل تنميـة ـ الفونولـو الـو ع قائم تد برنامج رفعالية ر

بتدائيـة باملرحلـة الـسمع ضـعاف التالميذ لدى يـل. السمعية والتأ اصـة ا بيـة ال ،مجلـة
6) 22(،141- 206. 

الـــــدين - صــــــالح والت). 2015. (عـــــالم، والنفـــــالقيــــــاس بــــــو ال م وتطبيقاتــــــھ. يقـــــو أساســــــياتھ
املعاصرة اتھ ي). 6ط. (وتوج العر الفكر  .دار

محمــــد - ، ــــ معانــــاة ).2005(ف بــــال برنــــامج: حــــصاء باســــتخدام التطبيقــــات مــــع يم املفــــا
SPSS .اض الر العامة، ة دا د   رمع

ـــة - نو ، ـــ القـــرا). 2014. (رلعر ـــساب باك وعالقتـــھ الفونولـــو صـــمالـــو الطفـــل عنـــد : ءة
عاديـا ن ـز املج الـصم طفـال و القوق ع للز ن امل ا الصم طفال ن ب نة مقا اسة رد ر . ر

عة بو لألساتذة العليل سة باملد الباحث رمجلة   .14 - 1،)11 (6،زر
يمينـــة - ي، القـــراءة). 2017. (لـــوا علـــم باضـــطراب الفونولـــو الـــو تكييـــف: عالقـــة محاولـــة

تقيي يـةاختبار العر للغة الفونولو ماجـست.الو جتماعيـة. رسـالة العلـوم ليـة
زائر ا جامعة سانية،  .و

وف - عبـــــدالر الــــــشف).  2015. (ؤمحفـــــوظ، ـــــ التعب ات ـــــا م لتنميـــــة تــــــد برنـــــامج رفاعليـــــة ر
جــدة مدينــة ــ الــسمع ضــعاف طفــال مــن مجموعــة لــدى ــادي الــذات ــوم مجلــة. ومف

شمسا ن ع بجامعة بية ال العل  .322 - 301،)61(3،لبحث
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