
  

  

  
  

الفروق فى الوعي الصوتي واملهارات اللغوية 
ومهارات التواصل االجتماعي لألطفال زارعي 

وفقا للنوع والعمر القوقعة
ً

  

  
 إعداد 

  رضا حممد عبدالفتاح هريدي/ أ
  املدرس املساعد بقسم الصحة النفسية

  كلية الرتبية بنني جامعة األزهربالقاهرة

 محد علي حممد ابراهيم الكبريأ/ د بسيوني بسيوني السيد سليم/ د.أ

أستاذ الصحة النفسية بكلية الرتبية 
 بنني جامعة األزهر بالقاهرة
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  الرتبية بنني جامعة األزهر بالقاهرة
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ات التواصل جتما	� لألطفال  ات اللغو�ة وم�ا ق �� الو	� الصو�ي وامل�ا رالفر ر و
	� القوقعة وفقا ا

ً
ر    للنوع والعمرز

  .أحمد ع?� دمحم إبرا-يم الكب;:  .9سيو8ي 9سيو8ي السيد سليم .1رضا دمحم عبدالفتاح -ر�دي

-ر، مصر. قسم الGHة النفسية، Eلية الD:بية بن;ن بالقا-رة I زجامعة  
  RedaHaridy1214.el@azhar.edu.eg:البريد اإللكتروني للباحث الرئيس1

  : مKLص

ات التواصـل  ات اللغو�ة وم�ـا ق �� الو�� الصو�ي وامل�ا � الفر�ر(دف البحث ا$#ا!� إ!� التعرف ع ر و
�ـ� القوقعـة وفقـا للنـوع والعمـر، وت0ونـت العينـةمن  ا ر=جتما��،لدى عينة من :طفـال  طفـل 100ز

�ــ� القوقعـــة  ا رمــن  ، 40ز (م مـــابKن ) إنــاث 19(،)ر ذBـــو21( إنــاث، 60ر ذBــو  6-5رطفولــة مبكـــرة أعمــا
ـــو26(أعــــوام،  ـــابKن )  إنـــــاث34(،)ر ذBــ (م مــ  أعـــــوام مـــــن امللتحقـــــKن بمركـــــز 9-7رطفولـــــة وســـــطى أعمــــا

شـــر�ان للتأ(يـــل الـــسم�e والتخـــاطbc بمنطقـــة ال�ــــرم بمحافظـــة ا$`Kـــ_ة، طبـــق علـــ[\م اختبـــار الــــو�� 
ـــــاس تقــــــــدير التواصــــــــل = ـــــــة ومقيـــ ات اللغو�ـ ـــــــا ـــــــار امل�ـ ـــــــاحثKن(جتمــــــــا��رالــــــــصو�ي واختبـ ـــــــداد البـ ، )ِإعـ

ق بــKن الـــذBو وpنــاث لــصا$p qنــاث �ـــ� أoعــاد الــو�� الــصو�ي التاليـــة  روتوصــلتالنتائج الىوجــود فــر و
جــة ال0ليــة لالختبـار، بwنمــا لــم توجــد : رالتجزئـة والــدمج والقافيــة والبادئــة وا$#ـذف و=ســyبدال والد

ق بي|\مـــا �ـــ� oعـــد pضـــافة ُفـــر ق لـــصا$p q. و ات اللغو�ـــة وكمـــا وجـــدت فـــر =ســـتقبالية (رنـــاث فيامل�ـــا
جــــة ال0ليــــة ق دالــــة بــــKن الــــذBو pنــــاث لــــصا$p qنــــاث �ــــ� التواصــــل )روالتعب�Kيــــة والد جــــود فــــر ر، و و و

جة ال0لية–خارج :سرة-داخل :سرة (=جتما��  وأما بال�سبة للعمر فyش�K النتائج إ!� أنـھ ). ر الد
�ـــ� الـــو�� الـــصو�ي والتواصـــل = ق  ق �ـــ� اللغـــة =ســـتقبالية وال توجـــد فـــر وجتمـــا��، بwنمـــا توجـــد فـــر

ق بـKن الـذBو وpنـاث بمرحل�ـ� الطفولـة  رفقط لصا$p qناث، وأما بال�ـسبة للنتـائج ا$�اصـة بـالفر و
ات اللغو�ـــــة  ق بـــــKن الــــذBو وpنـــــاث �ــــ� الــــو�� الـــــصو�ي وامل�ــــا راملبكــــرة والوســــطى فتبـــــKن وجــــود فــــر ر و

  .ثوالتواصل =جتما�� وذلك لصا$p qنا

ـــل :الOلمــــــات املفتاحيـــــــة ـــــة، التواصــــ ات اللغو�ــ ـــــصو�ي، امل�ـــــــا ــــة، الــــــو�� الــ �ـــــــ� القوقعـــ ا ر :طفـــــــال  ر ز
  .=جتما��، النوع، الطفولة املبكرة،الطفولة الوسطى
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Phonological Awareness, Language Skills, and 
SocialCommunication Skills Among Children with Cochlear 

Implants According to gender and age. 

 

Reda Mohammed Abdul-Fattah Haridy1, Basiouny Basiouny El- 
Sayed Selim2, Ahmad Ali Mihammed Ibrahim Al- kabeer 3 

Mental Health Department, Faculty of education of boys, Alazhar 
university, Egyypt. 
1Corresponding Author E- mail RedaHaridy1214.el@azhar.edu.eg 

Abstract: 

The current study investigated genderdifferences in 
phonological awareness, language skills and social communication, 
among children with cochlear implants according to gender and age, 
Participants were 100 children with cochlear implants 40 males, 60 
females, (21 males), (19 females) early childhood Their ages 5-6 
years, (26 males), (34 females), middle childhood, here ages 7-9 years, 
who were enrolled in the Sheryan Center for Audio and Speech 
Rehabilitation in the Haram District,Giza Governorate. They were 
applied to the phonemic awareness test, language skills test, and social 
communication appreciation scale (prepared for The results showed 
that there were differences between males and females in favor of 
females in the following dimensions of phonemic awareness: 
segmentation, merger, rhyme, prefix, omission, replacement, and the 
total degree, while there were no differences between them in the 
addition dimension. There were also differences in favor of females in 
language skills (receptiveand expressive and total degree), and there 
were significant differences between males and females in favor of 
females in social communication (within the family -outside the 
family- the total degree). As for age, the results indicate that there are 
no differences in phonemic awareness and social communication, 
while there are differences in receptive language only in favor of 
females. As for the results of the differences between males and 
females in early and middle childhood, it was found that there are 
differences between males and females in phonemic awareness, 
language skills and communication socially for the benefit of females. 

Keywords: children with cochlear implants, phonological awareness, 
language skills, social communication, gender,early childhood,middle 
childhood. 
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  :مقدمة

ا  اســات ذات :(ميــة بم0ــان، ل0و�\ــ اســة فئــات ذو =حتياجــات ا$�اصــة مــن الد ر�عــد د ير
مة لعملية النمو من Bافة جوانبـھ ل�ـ ة تلبية =حتياجات الال � ضر�زتركز ع م، و�عت�ـ� فئـة pعاقـة ور

عـ[\م باألصــوات  ا مـن إعـاق�\م �ــ� نمـو وتطـو ا$`انـب اللغـو لـد�\م و والـسمعية أك�ـ� الفئـات تـضر ر ير ً

 �� bcوالط bيجة للتقدم العل�yشر�ة أو أصواتا لغو�ة، ونo انت أصواتا بي�ية أوB ًا�#يطة �\م سواء ً

وخدمـــة ذو pعاقـــة ومـــ|\م ذو pعاقـــة الـــسمعية الـــشديدة، فـــ نإن (ـــؤالء :فـــراد يخـــضعو لعمليـــة ي
اعـــة القوقعـــة pلك��ونيـــة �\ـــدف ت�ـــشيط الغـــشاء القاعـــدي الناقـــل للموجـــات  رجراحيـــة يـــتم ف[\ـــا ز
الــصوتية للمـــخ ح�ـــ� يــتم معا$`�\ـــا وتفـــس�K(ا بحيـــث يــصبح (ـــذا الفـــرد أقــرب للعـــاديKن �ـــ� اكyـــساب 

  .   وتنمية اللغة لد�\م

مـــة �ـــ� عمليــات املعا$`ـــة الــصوتية، وال�ـــb تت�بـــأ و¡عت�ــ� الـــو�� الــصو�ي أحـــد العناصــر ال�ا
ات الـو��  ¢\م ع�ـ� اكyـساب اللغـة، حيـث تمكـن م�ـا رب�تائج محو :مية اللغو�ة لدى :طفال أو قد ر

ُ

¢\م ع�ـ� فـك ترمKـ_ ال0لمـات  رالصو�ي :طفال من التفك�K �ـ� ال��كيـب الـسليم لل0لمـات و�ـس�يل قـد
  ).Jing et al, 2019 :1(وتحليل ال0لمات أثناء pمالء 

رو¡عـا®ى oعـض :طفــال عـادة مـن قــصو �ـ� تحليــل ال��كيـب الـصو�ي للغــة املنطوقـة ســواء 
ً

� مستو ا$`ملة، و¯التا!� فإن الطفل الذي °عا®ي من صعو¯ة �� مستو ال0لمة أم ع�ىأBان ذلك ع ى
�ـــھ ع�ــــ تـ ا²ــــ±b وقد ــا يــــؤثر ع�ــــ� ف�مــــھ وتحــــصيلھ الد ك مع³ــــ� الــــصوت ممــ ر�ــــ� الــــو�� الــــصو�ي ال يــــد ر  ر

ن،(=تصال مع µخر�ن    ).510: 2018ودمحم خصاونھ وآخر

ات اللغو�ةعنـــد معرفـــة أن (ــــذا النظـــام امل0ـــو للغــــة وتظ�ر نعالقـــة الـــو�� الـــصو�ي بامل�ــــا ر
 �ف والفونيمــات املناســبة التwتمكنــھ مــن التعــرف ع�ـــ ة ع�ــ� معرفــة أصــوات ا$#ــر و°عطــي الفــرد قــد ر

(ـا وإعطاº\ـا املع³ـ� امل مو زال0لمة، و¡ـستطيع فـك  قـصود، فعمليـة اكyـساب اللغـة تحتـاج إ!ـ� معرفـة ر
ن، (ننظام�ا الصو�ي امل0و ل�ا    ).21: 2014ومسعد أبو الديار وآخر

ــــن  م مــ ــــاق ســــــمعيا ا�#ــــــر ــــو�ن العالقــــــات =جتماعيــــــة، فاملعــ ــــة عامــــــل حيــــــو �ــــــ� ت0ــ وواللغــ
ً ي

وء التوافـق يالتواصل اللغو مع µخر�ن يتأثر سلوكھ إ!� حد كب�K �\ـذه pعاقـة بمـا يـصل بـھ إ!ـ� سـ
�ادة ونقصانا  النف¼±b و=جتما�� و�yناسب ذلك مع شدة pعاقة 
ً

 ). 66، 2008يسر برBات، (ز

يو¡عـــا®ي املعـــاقو ســـمعيا مـــن تـــأخر وا½ـــq �ـــ� النمـــو اللغـــو حيـــث تظ�ـــر µثـــار الـــسلبية  ًن

نفالـــذين °عـــانو مـــن صـــعو¯ات ســـمعية منـــذ ،يلإلعاقـــة السمعيةoـــش0ل كبKـــ� �ـــ� مجـــال النمـــو اللغو
ا وا½ــ#ا �ــ� ا$`انــب اللغو�لــس¿بKن :والوال لدةيواج�ــو قــصو ًن ألن الطفــل ال يحــصل ع�ــ� �غذيــة : ًر

ًاجعــة مناســبة �ــ� مرحلــة املناغــاة، ثانيــا يال يحــصل ع�ــ� تفاعــل مــن الوالــدين يؤ(لــھ للنمــو اللغــو : ر
ن، (السليم    ). 157-156 : 2001ويوسف القر�و�ي وآخر

ا باملراحـل :و!ـ� وح�ـ� عمـر سـت سـنوات، وذلـك قوتتفو pناث �� اكyساب اللغة وإتقا�\
ىوفقـــا لعوامـــل بيولوجيـــة، فKـــ� لين�ـــ�ج وغKـــ�ه مـــن علمـــاء الـــنفس البيولـــوجيKن أن ا�ـــÂ عنـــد البنـــات  ً

 �ًينÄÅ �� وقت مبكر عنھ عند البنKن، خصوصا فيما يتعلق بمركـز الكـالم �ـ� ا$`انـب املـسيطر ع�ـ

نـــة،((ـــذه الوظيفـــة اســـة ، وتتفـــق مـــع (ـــذه النتـــائج نتـــائج )59-58، 2010رمعمـــر نـــواف ال�وا أكـــرم (رد
ات ) 186، 2017ال¿ــــش�K وعwــــ¼±� بر(ومــــة،  ـــو pنـــــاث ع�ــــ� الــــذBو �ــــ� امل�ـــــا ـــ� تفـ ـــلت إ!ـ روال�ـــــb توصـ ر ق

  .اللغو�ة
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وتنقـــسم مرحلـــة الطفولـــة إ!ـــ� الطفولـــة املبكـــرة وÇـــ� مـــن بدايـــة الـــسنة الثالثـــة ح�ـــ� �\ايـــة 
ن، حيــــث يبــــدأ الطفـــل �ــــ� التعــــرف ع�ــــ� بي�تــــة الـــسنة الــــسادسة، وÇــــ� مرحلة(امــــة �ـــ� حيــــاة :®ــــسا

اتــــھ  جيـــة واكyـــساب والعـــادات والتقاليـــد =جتماعيـــة املقبولـــة، و�ـــزداد محـــصولھ اللغـــو وقد را$�ا ير
 تـــزداد حيـــث تحـــصیال ياللغـــو النمـــو �عت��(ذ(املرحلةمنأســـرع مراحـــلالتواصـــلية �ـــ� (ـــذه املرحلـــة، 

ة   .الكالم واكyساب اللغة ع�� الطفل رقد

 الف�ــ�ة أل�\ــا  ذلــك الطفــل، حيــاة �ــ� لطفولــة املبكرةاملرحلةالبنائيةا$#اســمةو�عــد مرحلةا
bس اللغـة للطفــل، وتـأخر يــتم ف[\ـا ال�ـwـذه املرحلــة، �ــ� :ك�ـ� ىالــش0و مـصدر (ــو اللغـة نمــو تأســ)  

 الطفـل ذBـاء دليـل عنـد(م الـت0لم ألن وذلـك الطفـل، بـت0لم فـرح�م بقـدر oـb±Éء نيفرحـو  ال فاأل(ل
 وجدانية  مشكالت اللغة نمو تأخر عن يث�K قلق�م، وقد ي�تج اللغة نمو تأخر فإن ثم ومن ونبا(تھ،

نھ، (للطفل  واجتماعية   ).77: 2012رمعمر نواف ال�وا

سة، إ!� البwت من الطفل ي�تقل وف[\ا سنوات، 9 إ!� 6 من املتوسطة الطفولةوتبدأ   راملد
 (ـذه �� والطفل جديدة، واتجا(ات قيمو معاي�K الطفل و�كyسب =جتماعية، بي�تھ دائرة فتتوسع
لية، تحمـــال وأك�ــــ� نفـــسھ ع�ـــ� ًاعتمـــادا أك�ــــ� ني0ـــو ألن ًمـــستعدا ني0ـــو املرحلـــة  أ®ــــسب وÇـــ� وللمـــسؤ
، 1996عبـدالفتاح دو�ـدار، (ٍ=جتمـا��  والتطبيـع ال��بو�ة القيم وغرس ٍ=جتماعية للت�شئة مرحلة

218(. 

  :مشOلة البحث

�ـــ� القوقعــة، و�رجــع ذلـــك لــوحظ تبــاين مــستو�ات التواصـــ ا رل =جتمــا�� لــدى :طفــال  ز
ا¢\م اللغو�ــة ومــدى وعــ[\م باألصــوات ا��تلفــة ا�#يطــة  ً�\ــم ســواء Bانــت أصــواتا بي�يــة أو رلتنــوع قــد

  .oًشر�ة أو أصواتا لغو�ة

اسة (ذه املتغ�Kات لدى :طفال فقد  ركما أن (ناك اختالفا �� نتائج البحوث املتعلقة بد
ً

اســــــة توصـــــلت نتــــــائ نــــــة، 2015عبدا$#ميــــــد عبــــــدا$�الق، (رج د إ!ــــــ� أنــــــھ ) 2012ر، معمـــــر نــــــواف ال�وا
اسـة  ات اللغو�ــة لــدى :طفــال �عـز إ!ــ� النــوع، أمــا د ق �ــ� امل�ـا رالتوجـد فــر ىر أكــرم ال¿ــش�K وعwــ¼±� (و

 رالـذBو ع�ـ� البwئـات =جتماعيـة ا��تلفـة تفـوقن �ـ� pناث فقد توصلت أن) 186، 2017بر(ومة، 
  .:لفاظ وصياغة والطالقة، اللغو�ة، ا$#صيلة ��

اســة كمــا أســفرت تفــاع(Martin,et,al,2011)رنتــائج د =داء �ــ� التواصــل =جتمــا��  ر إ!ــ� ا
�� رالذBو من :طفال لدى عنھ بKن pناث إ!� أن ) Soleymani, et al , 2016(وتوصل القوقعة،  زرا

�� القوقعة قد يواج�و مشاBل �� اكyساب امل ا ن:طفال  ر ات اللغو�ة إذا Bان لد�\م مشكالت �� ز ر�ا
ق بKن (ؤالء :طفال قد تت�بأ بمستو التطو  التا!� فمعرفة الفر رالو�� الصو�ي مل0ونات اللغة، ̄و ىو

  .ياللغو لد�\م فيما oعد

عوا القوقعة °عانو من قصو  ا � (ذه النتائج ومالحظة الباحثKن فإن :طفال �ناء ع ر̄و ن ر ز ً

ا¢\م اللغو�ــة�ــ� وعــ[\م الــصو�ي وكــذل ممــا قــد يــؤثر ســلبا ع�ــ� عمليــة التواصــل =جتمــا�� مــع  رك م�ــا
� مختلف جوانب النمو :خر لد�\م �  .ىا�#يطKن �\م، وع
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ات  ر(ـذا و¡عت�ــ� عمـر الطفــل مــن :مـو :ساســية املتعلقـة ب0ــل مــن الـو�� الــصو�ى وامل�ــا ر
ق  واللغو�ة والتواصل =جتما�� ، فمن املتوقع أن ت0و (ناك فر  6 -3( بKن أطفال املرحلة املبكـرة ن

�ـ� املتغKـ�ات الـسابقة، ومـن (نـا تتـqÅ مـش0لة )  سـنوات 9 -7( وأطفال املرحلـة الوسـطى ) سنوات 
ات  معرفـــةالبحــث �ـــ� �ــ� القوفعـــة �ـــ� Bـــل مــن الـــو�� الـــصو�ى وامل�ـــا ا ق بـــKن (ـــؤالء :طفـــال  ر الفــر ر ز و

  ).مبكرة، وسطى(واملرحلة العمر�ة ،) إناث–رذBو(اللغو�ة والتواصل =جتما�� وفقا للنوع 

�Sس التاUساؤ الرئXال �� �SاGYلة البحث اOلوتتحدد مش:  

�� القوقعة ��  ا ق بKن :طفال  زرما الفر ات اللغو�ـة –الو�� الصو�ي (و  التواصـل –ر امل�ا
  تبعا للنوع والعمر؟) =جتما��

  :-دف البحث

 ��  :�\دف البحث ا$#ا!� فيما ي

ق با- � الفر��� القوقعة �� ولتعرف ع ا رKن :طفال  ات اللغو�ة –الو�� الصو�ي (ز  التواصل –ر امل�ا
  ).رذBو إناث(تبعا للنوع ) =جتما��

�ـــــ� القوقعـــــة �ـــــ� - ا ق بـــــKن :طفـــــال  ر الكـــــشف عـــــن  الفـــــر ز ــــصو�ي (و ـــو�� الـ ــــة –الــ ات اللغو�ـ  –ر امل�ـــــا
  ).طفولة مبكرة ، طفولة وسطى(وفقا للمرحلة العمر�ة ) التواصل   =جتما��

  :أ-مية البحث

  :I-مية النظر�ة

ات اللغو�ــة والتواصــل =جتمــا�� لــدى  - رتقـدبم أطــر نظر�ــة عــن الــو�� الــصو�ي وامل�ــا
�� القوقعة من ا$`�سKن وكذلك العمر، ملعرفة كيفيـة التـدخل الـسليم  ا ر:طفال  ز

  .ل�م �� البحوث املستقبلية

  :I-مية التطبيقية

ق بـــKن أبنـــاº\م �ـــ� °ـــستفيد µبـــاء و:م�ـــات مـــن نتـــائج  - والبحثفـــي التعـــرف ع�ـــ� الفـــر
� أبناº\م�اسة وتأث�K ذلك ع  .رمتغ�Kات الد

ات أبنـــاء(م مـــن خـــالل  - ريمكــن أن �ـــساعد النتـــائج µبـــاء و:م�ـــات ع�ـــ� تطـــو�ر م�ـــا
 .ال��امج ال�b يمكن أن تقدم ل�م �� ضوء (ذه النتائج

ة الــسمعية مــن نتــائج ي°ــستفيد ال��بــو�Kن والعــاملKن �ــ� مجــال التأ(يــل لــذو pعاقــ -
�ـــــ�  ا زرالبحـــــث ومـــــا يمكـــــن أن يؤســـــس عليـــــھ مـــــن بـــــرامج تدخليـــــة لتأ(يـــــل :طفـــــال 

 .القوقعة

�ب :ك�ــ� أولو�ــة بال�ــسبة لألبــاء و:م�ــات حــسب النــوع  - رالتعــرف ع�ــ� نوعيــة التــد
 .والعمر
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  :مصطGLات البحث

اعــــو القوقعـــــة -  ل�ـــــم ى (ــــم الـــــذين تجــــرchildren with cochlear implant رIطفــــال ز
اعــة خالل�ــا مــن يــتم عمليةجراحيــة  الــسمع ي°عمــل ع�ــ� اســتعادة الــسمع لــذو فقــدان ج�ــاز رز

جية والتام،حيbÛ الشديد رتجاو  :ذن ا$�ا  والوسطى والداخليـة و�قـدم املعلومـات للمـخ عـن ز
ة الك�̄ريةاملباشـرة طر�ـق نيـة  $�اليـا ر=سـyثا  &Spiral ganglion) (Buchmanوالعقـدة ا$#لز

Adunka, 2012,353.  

اك الyـشابھ و=خـتالف بي|\ـا، : الو	� الصو�ي - ف الá`ائية وإاد � معرفة ا$#ر�ة الطفل ع رقد ور
والتالعـب �\ـا مــن خـالل معرفـة بــدايات و�\ايـات ال0لمـات، وتجزئــة ا$`مـل وال0لمـات واملقــاطع، 
ــــاطع  ـــات واملقــــ ـــــ� دمــــــــج ال0لمـــــ ة ع�ـــ ـــد ــــصوت :و و:خKــــــــ�، والقـــــ ــــــذف واســــــــyبدال الــــ روعــــــــز وحــ ل ل

تم ذلك من خالل مجموعـة مـن :داءات املكyـسبة مـن خـالل :®ـشطة املنظمـة و:صوات، و�
 ".ال�b يتم تقديم�ا للطفل

ات اللغو�ــــــة - ـــــم :رامل�ــــــا مجموعــــــة :داءات اللغو�ــــــة =ســــــتقبالية والتعب�Kيــــــة وال�ــــــb �ــــــشمل الف�ـ
اك والتميK_ و=سyيعاب لألشياء وامل0ونات والرمو ا�#يطة بالفرد، وال�b يمكنھ  زوpد ب ر رالتد

ة  ه ومــشاعره أو تنفيــذ مـا يوجــھ لــھ مـن أوامــر بــصو رعل[\ـا �\ــدف التعبKـ� عــن احتياجاتــھ وأف0ـا ر
 .لفظية أو غ�K لفظية

ة لفظيـة Social communicationالتواصل جتما	� - ر السلوكيات ال�b يظ�ر(ا الطفل بصو
لــھ مع�ــم �ــ� إطــار وغKــ� لفظيــة �ــ� �عاملــھ مــع ا�#يطــKن بــھ بمــا يلcــb لــھ احتياجاتــھ و�ــنظم �عام

  .القواعد =جتماعية املقبولة

  :حدود البحث

�ــ� القوقعـة امللتحقـKن بمركـز شــر�ان :اGYـدود ال`ـشر�ة واملOانيـة ا ر تـم إجــراء البحـث ع�ـ� :طفـال  ز
للتأ(يــل الــسم�e والتخــاطbc بمنطقــة ال�ــرم بمحافظــة ا$`Kــ_ة، والــذين حيــث يبلــغ مجمــوع :طفــال 

نطفل، وقـد طبـق البـاحثو أدوات البحـث ) 100(تطبيق أدوات البحث امللتحقKن باملركز ح�� وقت 
� Bل :طفال باملركز�  .ع

  .م2020 تم تطبيق أدوات البحث ا$#ا!� �� �\اية عام :اGYدود الزمنية

اسات السابقة رbطار النظر والد   :ي

عو القوقعة ا رأوال Iطفال  ز
ً

:  

يتجــــر  لألطفــــال ذو فقــــدان الــــسم�e الــــشديد والتــــام ـــا مــــن يــــتم جراحيــــة يــــةعمل ى  خالل�ـ
اعــــة ـــتعادة الــــسمع لــــذو فقــــدان ج�ــــاز رز  &Buchman)(والتــــام الــــشديد الــــسمع ي°عمــــل ع�ــــ� اسـ

Adunka, 2012,353 .  



الفروق فى الوعي الصوتي والمهارات اللغوية ومهارات التواصل االجتماعي 
 ًارعي القوقعة وفقا للنوع والعمرلألطفال ز

  .رضا دمحم عبدالفتاح هريدي/ أ
  . سليمبسيوني بسيوني السيد/ د.أ
 .أحمد علي دمحم إبراهيم الكبير / د.م.أ

 

 

 
 

 

720 

عـــصbc الـــشديد (ـــم الـــذين يمكـــ|\م =ســـتفادة مـــن -وفاألطفـــال ذو فقـــدان الـــسمع ا$#ـــس
اعـــة القوقعــــة pلك��ونيـــة، ألن  املعينــــات الــــسمعية رالتقـــدم الطcــــb باســـتعادة الــــسمع عـــن طر�ــــق ز

اعـــــة القوقعـــــة  ـــر ال�ـــــb �عتمـــــد ع�ـــــ� تـــــ�Åيم الـــــصوت ال تجـــــدي نفعـــــا ل�ـــــم، و¢\ـــــدف عمليـــــة ز ر:خــ ً ى
ـــخ ح�ــــ� يــــتم اســــتقبال�ا  pلك��ونيــــة إ!ــــ� ت�ــــشيط الغــــشاء القاعــــدي الناقــــل للموجــــات الــــصوتية للمـ

   . ومعا$`�\ا وتفس�K(ا بحيث يصبح (ذا الفرد أقرب للعاديKن �� اكyساب وتنمية اللغة

ن، (يكما يتصف (ؤالء :طفال بالتأخر الوا½q �� النمو اللغو  ويوسف القر�و�ي وآخـر
ـــــأثرا باإلعاقــــــــة الـــــــسمعية)156-157 : 2001 ــــــو تــ ـــــ� مظـــــــا(ر النمــ ــــــو °عـــــــد أك�ـــ ـــالنمو اللغــ ، فــــ

ً أديــــــــب (ي
ـــ� ت0ــــو�ن العالقــــات )196، 2015النوا°ــــسة، إيمــــان القطاونــــة،  ، كمــــا أن اللغــــة �عــــد عــــامال حيو�ــــا �ـ

ً ً

ــ �ـــادة ونقـــصانا =جتماعيـ ة لـــدى (ـــؤالء :طفـــال، و�yناســـب ذلـــك مــــع شـــدة pعاقـــة 
ً

يســـر برBــــات، (ز
2008 ،66 .( 

ًو¡عــــانو أيــــضا مــــن صــــعو¯ة اكyــــساب بــــدايات و�\ايــــات ال0لمــــات  ، )=ســــ�\الل والقافيـــــة(ن
ات الدالليـة  رولد�\م تأخر �� معرفة القواعد الصرفية، كما أ�\م °عانو من تـأخر �ـ� امل�ـا الـسياق (ن

�قات، (وصعو¯ات �� املفردات pستقبالية والتعب�Kية، واللغة ا�`ردة ) جتما�� للغة= رإبرا(يم الز
2014 ،303.(  

نونyيجـــة لوجـــود (ـــذه ا$�ـــصائص الـــسلبية لـــدى املعـــاقKن ســـمعيا فـــإ�\م °عـــانو مـــن قلــــة  ً

ة  ــــصو ـــر�ن بــ ـــماع µخــ ـــ� ســ ¢\م ع�ــ رالـــــصداقات أو العالقـــــات =جتماعيـــــة، وذلـــــك نyيجـــــة لعـــــدم قـــــد ر
¢\م و را½ــ#ة، أو قــصو ف�م�ــم لتعبKــ�ات أو مقــصد µخــر�ن مــن ا$#ــديث، ف�ــم ينعزلــو لعــدم قــد ن ر

التــا!� ضــعف التفاعــل أو التواصــل  اة :çــ�اص العــاديKن �ــ� عمليــات الكـالم أو الف�ــم ̄و رع�ـ� مجــا
  .السليم فيما بي|\م

  :ًثانيا الو	� الصو�ي

ً°عد الو�� الصو�ي عنصرا حاسما �� عمليات املعا$`ة  الصوتية، وال�b تت�بأ ب�تائج محـو ً
¢\م ع�ـ� اكyـساب اللغـة  ، وقـد أكـد عـادل )Jing et al, 2019 :1(ر:ميـة اللغو�ـة لـدى :طفـال أو قـد

ة الطفــل ع�ــ� ) 77: 2005(عبــدهللا  �ــادة قــد ة الــو�� الــصو�ي ل�ــا أ(مي�\ــا القــصو �ــ�  رع�ــ� أن م�ــا ز ىر
يف�ــم أن مجــر ا$#ــديث اللغــو يمكــن أن يجــزأ لوحــدات  أســامھ (أصــغر، وذكــر ) فونيميــة(صــوتية ى

ق،  اك )176 : 2015وفـار رأن  الـو�� الـصو�ي لـدى الفــرد يتـأثر  بحاسـة الـسمع ومـستو اخــتالف إد ى
ة ع�ــــ� ســــماع  رال�ـــ�ددات الــــصوتية وال�ــــb تــــؤثر ع�ــــ� عمليــــة اكyــــساب اللغــــة، كمــــا ســــتقل لديــــھ القــــد

ف و:صـــوات ممـــا ° عيــق اكyـــسابھ لعمليـــة الـــو�� و:صــوات ذات ال�ـــ�ددات املنخفـــضة لــبعض ا$#ـــر
اسـة  �ــ� القوقعـة يـؤدو عنـد أو فــو ) Dillon, et al, 2011(رالـصو�ي، فد ا قأظ�ـرت أن :طفـال  ن ر ز

� اختبار الو�� الصو�ي وم�ام القراءة�يستو أقرا�\م ذو السمع الطبي�e ع ي   .ى

ات تتجـــاو اللغــة إ!ـــ) 30: 2020(َّوعــرف دمحم الـــسيد  زالــو�� الـــصو�ي بأنــھ امـــتالك قــد � مـــا ر
ة ع�ــ� التنغـيم، وتقــسيم ا$`ملـة ل0لمــات، وال0لمـات ملقــاطع، واملقـاطع ألصــوات،  اء اللغـة، Bالقـد رو ر
ك الطفل أن ال0لمات املنطوقة  رباإلضافة ملزج :صوات املفردة لت0و�ن Bلمات، و(ذا يتطلب أن يد

  .ولwست وحدة صوتية واحدة) وحدات فونيمية(وحدات صوتية صغ�Kة 

رإ!ــ� أن ف�ـم الكيفيــة ال�ــb يتطـو �\ــا الـو�� الــصو�ي لــدى ) Ambrose،2012 :814(وأشـار 
�ــ� القوقعــة قــد °ــساعد ع�ــ� تحديــد :طفــال املعرضــKن $�طــر التــأخر �ــ� �علــم القــراءة  ا ر:طفــال  ز
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ف املطبوعـــة �ـــ�  ووالكتابـــة بمـــا °ـــسمح بوضـــع اســـ��اتيجيات لتطـــو�ر الـــو�� الـــصو�ي واملعرفـــة بـــا$#ر
  .طفالمراحل مبكرة لدى (ؤالء :

�ــ� القوقعــة Bانــت أقــل مــن إ!ــ�) Ambrose, et al, 2012(حيــث توصــل  ا رأن مجموعــة  ز
ة اللغو�ــة، وإنتــاج متوســط  تبــاط الــو�� الــصو�ي بالقــد �ــ� القــراءة والكتابــة، وا رمجموعــة العــاديKن  ر

�� القوقعة أقل من أقرا�\م العاديKن �� الو�� الصو�ي ا رالكالم، كم أن :طفال    .ز

إ!ــ� أن الــو�� الــصو�ي لــدى :طفــال عــادة ) Goswam,Ziegler ، 2005(اســة روتوصـلت د
ً

�ــ� ســن الراoعــة تقر�بــا حيــث يبــدأ مــن الوحــدات الــصوتية :ك�ــ� إ!ــ� الوحــدات الــصوتية  ًمــا يتطــو  ر
 ). فونيم/ مقطع لفظي (:صغر 

(يــة ق�Kوا®ــي  زوتــر  نأن عمليــات الــو�� الــصو�ي تت0ــو لــدى الطفــل ) 171،179، 2017( ى
 سنوات، و¡عت�� الو�� بالقافية بمثابة نقطة 6-3لعادي �� الف��ة املبكرة من العمر وال�b تمتد بKن ا

 Jing et(انطالق ملواصلة تطو�ر و�� أك�� دقة باملقاطع الصوتية وال0لمات الصوتية داخل ال0لمـة 
al, 2019 :1 .(  ـل مـنB ن يـرKى�ـ� حـ)Anthony, et al ،2003 (رلـصوتية يتطـو أن الـو�� باملقـاطع ا

  .قبل الو�� بالñ`ع

جـة مـن  ات الو�� الصو�ي لدى الباحثKن و�مكن عرضـ�ا متد روقد �عددت تقسيمات م�ا ر
� النحو التا!��  ::قدم لألحدث ع

  )1(لجدو 

اسات والبحوث السابقة ات الو	� الصو�ي كما تناولjkا 9عض الد ر م�ا   ر

ات الو	� الصو�ى سنة الoشر نالباحثو/ الباحث  رم�ا

Behrmann & Michael 1996 
ن -تحليـــل ا$`مـــل ل0لمـــات   -ز تميKـــ_ ال0لمـــات املyـــشا�\ة �ـــ� الـــو

ـــوات -تحليــــــل ال0لمــــــات إ!ــــــ� مقــــــاطع  ـــــ� أصـــ  - تحليــــــل املقطــــــع إ!ـ
� :صوات منفردة� التعرف ع

Torgeson 2001 

 دمـــج الفونيمـــات لت0ـــو�ن -لعـــز الفـــونيم الـــذي تبـــدأ بـــھ ال0لمـــة
ـــة ــــB-bلمـــ ـــــات ال�ـــ  حـــــــذف -ن تت0ــــــو م|\ـــــــا ال0لمـــــــة تجزئـــــــة الفونيمــ

اســــــyبدال -الفـــــونيم ونطــــــق ال0لمـــــة oعــــــد حـــــذف الــــــصوت م|\ـــــا
 الفونيم �� ال0لمة بصوت آخر

Guidry 2003 الو�� بالفونيمات- الو�� باملقاطع-الو�� بال0لمات والقافية  

Gillon 2004 
ــــــــــاملقطع ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــ�\اللية-الوعيبــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ -الوعيبالقافيةوالبادئة=ســـ

 )لفونيما(ىالوعيبالوحدةالصوتيةالصغر 

Dally et al 2005  حذف :صوات- املزج- التجزئة–القافية  

 2013 دمحمعبدا$`واد
ن  ــ� الـــــو ـــل ل0لمــــات، تميKـــــ_ ال0لمــــات املyـــــشا�\ة �ــ زتحليــــل ا$`مــ

، تحليــل ال0لمــة ملقــاطع، تحليــل املقطــع إ!ــ� أصــوات، )الــñ`ع(
 الو�� بالوحدة الصوتية



الفروق فى الوعي الصوتي والمهارات اللغوية ومهارات التواصل االجتماعي 
 ًارعي القوقعة وفقا للنوع والعمرلألطفال ز

  .رضا دمحم عبدالفتاح هريدي/ أ
  . سليمبسيوني بسيوني السيد/ د.أ
 .أحمد علي دمحم إبراهيم الكبير / د.م.أ
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سم�Kةركزة، وفايزة 
 ا$#مادى

2017 
 الــو�� -سل الفونولوجيــة مثــل القافيــة واملقــاطع الــو�� بالــسال

ف-باملقاطع الصوتية  و الو�� الصو�ي لó#ر

ن  2018 ودمحم خصاونھ وآخر

 - الـــو�� الـــصو�ي باملقـــاطع-)الـــñ`ع(الـــو�� بال0لمـــات املقفـــاة (
نطـــق Bلمــــة محـــددة وحــــذف -الـــو�� باألصــــوات املفـــردة لل0لمــــة

:خKـ� ) تالـصو( وحـذف ا$#ـرف -ل:و م|\ـا) الصوت(ا$#رف 
ف -م|\ا  لال�b تقع أو ال0لمة أو أخر(ا) :صوات(وتبديل ا$#ر

�� القوقعة  ا ات الو�� الصو�ي لألطفال  رومن ا$`دو السابق استخلص الباحثو م�ا ز ر ن ل
� النحو التا!��� أجزاء من م0ونات الو�� فقط، وذلك ع�ة أك�� شمولية ولم يقتصر ع   :ربصو

تجـــزأة ال0لمـــة  تجـــزأة ال0لمـــة لألصـــوات امل0ونـــة ل�ـــا، و�ـــضم): التحليـــل(الـــو	� بالتجزئـــة  -1
  .للمقاطع امل0ونة ل�ا، تجزأة ا$`ملة لل0لمات امل0ونة ل�ا

و�ــــضم دمــــج :صــــوات لت0ــــو�ن Bلمــــة، دمــــج املقــــاطع لت0ــــو�ن : )التجميــــع(الــــو	� بالــــدمج -2
 .Bُلمة، دمج ال0لمات لت0و�ن جملة

 الــــو�� بالقافيــــة كمقطــــع، الــــو�� بالقافيــــة كــــصوت، و�ــــضم ):الــــvwع(بالقافيــــة  الــــو	� -3
  .انتاج قافية مطابقة ملا سمع�ا

و�ــــضم الــــو�� بالبادئــــة كــــصوت، الــــو�� بالبادئــــة كمقطــــع، ):ســــjkالل(الــــو	� بالبادئــــة  -4
  .انتاج بادئة مطابقة ملا سمعھ

لو�ـــضم حــــذف الـــصوت :و و:خKـــ�، حـــذف مقطــــع مـــن Bلمـــة، حــــذف : الـــو	� باGYـــذف -5
  .Bلمة من جملة

  . إضافة صوت، إضافة مقطع، اضافة Bلمةو�ضم:الو	� باإلضافة -6

  .و�ضم اسyبدال صوت أو حرف، اسyبدال مقطع، اسyبدال Bلمة:الو	� باالسXبدال -7

ات اللغو�ة رثالثا امل�ا
ً

:  

 �ط الكالم باملع�³، و�Ç تنقسم إ! مز اف��اb±ô ي̄ر يتوصف اللغة بأ�\ا نظام  استقبالية (ر
� ف�م اللغة سواء B) و�عب�Kية�نأو مـسموعة، والتعب�Kيـة ت0ـو ) القـراءة(انـت مكتو¯ـة فاألو!� قائمة ع

يباستخدام اللغة للتعب�K عن :ف0ار واملشاعر وغ�K(ا سواء من خالل الكالم الشفو أو من خالل 
ئwــــسwتان (مــــا املعرفــــة والتواصــــل ممــــا يجعل�ــــا مظ�ــــرا مــــن  التــــا!� فاللغــــة ل�ــــا وظيفتــــان  الكتابــــة، ̄و

ً
ر

  ).345، 2016أميمة إبرا(يم، (دمظا(ر النمو العق�� واملعر�� للفر

ـــــردة أو ) 255: 2016(ىوتــــــر ســـــــومة أحمـــــــد  ـــــة مـــــــن الرمـــــــو ا�`ــ ـــــة لwــــــست مجموعــ زأن اللغــ
ات فحـسب، وإنمــا Çـ� أداة للتفكKـ� والتعبKـ� عــن الرغبـات واملـشاعر واحتياجــات  ر:صـوات أو pشـا

 .p®سان، و¯التا!� فbö وسيلة التواصل بKن الفرد وا�`تمع الذي °عwش فيھ

اســـةو ات اللغو�ـــة لـــدى )Soleymani, et al ،2016 ،20( رقــد أظ�ـــرت نتـــائج د ر أن امل�ـــا
ات اللغو�ـة  ر:طفال تتعلق بالو�� باألجزاء الصوتية :صغر من اللغـة، و(ـذا الـو�� الـصو�ي والقـد
� الـرغم مـن العالقـة املوجـودة بي|\مـا، كمـا أن (نـاك عـاملKن م�مـKن للعالقـة بـKن �ًمستقالن جزئيا ع

اعــة القوقعــةالـو ات اللغو�ــة (مـا امل�ــام الــصوتية والعمــر الــذي تمـت فيــھ ز ر�� الــصو�ي وامل�ــا كمــا . ر
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اسـة  ة ) Pavelko et al، 2018(رأظ�ـرت نتـائج د رأن الـو�� الـصو�ي ومعرفـة :حـرف :بجديـة والقـد
� تفس�K العالقة بKن�ف، قد ساعدت ع � كتابة ا$#ر�ات اللغو�ة وكتابة =سم وع   .رامل�ا

ي اســة َّ̄و قــا ذات داللــة إحــصائية بــKن )Soleymani, et al , 2016(ر�ــت د أن (نــاك فر
ً

و
ات اللغــــة والــــو�� الــــصو�ي لــــصا$q العــــاديKن،  �ــــ� القوقعــــة مل�ــــا ا ر:طفـــال ذو الــــسمع الطبيeــــ� و ر ز ي
�ـــ� القوقعــة، وأكــدت النتــائج أن :طفـــال  ا ات اللغو�ــة بـــالو�� الــصو�ي لــدى :طفــال  روتت�بــأ امل�ــا ز ر

عو ال را ات اللغو�ة إذا Bان لـد�\م مـشكالت �ـ� الـو�� ز رقوقعة قد يواج�و مشاBل �� اكyساب امل�ا ن
  .الصو�ي مل0ونات اللغة

قأن اللغة oشق[\ا =ستقبا!� والتعب�K �عت�� أ(م طر ) 130: 2008(و¡ش�K عادل عبدهللا  ي
 أظ�ـرت النتـائج فقـد، التواصل ال�b يمكن لإل®ـسان أن يتواصـل �\ـا مـع ا�#يطـKن بـھ داخـل ا�`تمـع

اســـة  ، (رد قدالةإحــــصائيا)2018لاســــماعيل حـــسا®ي، أحمــــد جó`ــــو ًوجـــود فر الــــذين  :طفــــال بـــKن و
(م طر�قــة °ــستخدم ُالتواصــل pشــار والــذين °ــستخدم مع�ــم طر�قــة رمع�ــم أوليــاء أمــو  التواصــل ي

  .اللفظي لصا$q التواصل اللفظي

عــو ا) Duchesne, et al. 2009(ودلــت  ا رع�ــ� أن :طفــال  ا مــستو�ات ز ولقوقعــة أظ�ــر
ن مـستو�ات  ولغو�ة تق��ب مـن الطبيeـ� ع�ـ� جميـع مقـايwس اللغـة، كمـا أن نـصف املـشاركKن يظ�ـر
 �جــة متوســطة ع�ــ رقر�بـة مــن أقــرا�\م العــاديKن ع�ــ� مــستو ال0لمــات، وأقـل مــن النــصف حققــوا د ى

اســة رمــستو ا$`ملــة، كمــا أو½ــ#ت د ُ طفــال أناأل)Hayes, Geers, & Treiman, Moog,2009( ى
اعـو ىيمتل0ــو مـستو القوقعـة رز نـة بــأقرا�\م املفـردات أقـل مــن ن  نالـسامعKن، و�تمتعـو oــسرعة رمقا

  .املفردات تق��ب من أقرا�\م العاديKن اكyساب ��

اســـة  ات اللغو�ــة فد ق بــKن الــذBو وpنــاث �ــ� امل�ــا روتختلــف نتــائج البحــوث حــو الفــر ر ر و ل
 ت إ!ـ� أناإلناثفيالبwئـات =جتماعيـة ا��تلفـة قـدتوصل) 186، 2017أكرم ال¿ش�K وعw¼±� بر(ومة، (

� تفوقن�، 2002،مر�م سليم(:لفاظ، وكذلك  وصياغة والطالقة، ا$#صيلةاللغو�ة، �� رالذBو ع
� الذBو �� اللغة خاصة �� مرحلة الطفولة، وأكدت ذلك ) 301�ت إ!� تفو pناث ع رأشا ق �مان (ر رنا

يÛــ� ممKــ_ة عــن الــذكر �ــ� النمــو اللغــو حيــث �ــسبق :نÛــ� �ــ� ىوال�ــ� تــر أن :ن) 195، 2010رفــا��، 
اســة  ، �ــ� حــKن أكـــدت نتــائج د رنطــق ال0لمــة :و!ــ� ل�ـــاعن الــذBو ، 2015عبدا$#ميــد عبـــدا$�الق، (ر

نة،  ات اللغو�ة لدى :طفال �عز إ!� النوع) 2012رمعمر نواف ال�وا ق �� امل�ا ىأنھ التوجد فر ر   .و

ًا9عا التواصل جتما	�   :ر

ــــر أن =®ـــــسان بطبيعتــــــھ Bــــــائن اجتمــــــا�� ) 347، 345: 2013(  محفــــــوظ عبــــــد الــــــستارذكـ
 �ريحتاج ا!� التفاعل مع أعضاء جماعتھ، فó#اسة السمع دو م�ـم �ـ� تحقيـق ذلـك بمـا °ـساعده ع�ـ
� تقليد(ا و�علم واكyساب اللغة �ن، مما °ساعده ع وسماع :صوات وال0لمات ال�b ينطق �\ا µخر

ع، إال أن ضــــعف حاســـة الـــسمع لــــدي الطفـــل يـــؤثر oــــش0ل كبKـــ� ع�ـــ� ا$#ــــصيلة الـــسائدة �ـــ� ا�`تمـــ
�ة $�ــدمات خاصــة �ــ� مــا يتعلــق بyنميــة  وراللغو�ـة و�علمــھ واكyــسابھ للغــة، فاألطفــال �ــ� حاجــة ضــر

 .اللغة والتفاعل والتواصل مع µخر�ن
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ــــات  ــــــ� الز�ــــــ ــــــــرت نöــــ ـــال ) 409، 408: 2016(وذكـ ـــــــضمن تواصـــــــ ـــــا�� يتـــ ـــــــل =جتمـــــ أن التواصــ
سـالة مـن املـصدر إ!ـ� املتلقـي، و�0ـو (ـذا اللفـظ منطوقــا لفظيا °ـستخدم ف[\ـاللفظ Bوسـيلة لنقـل 

ً ن ر
زفيدركھ املستقبل بحاسة السمع، فالتواصل اللفظي يجمع بKن :لفاظ املنطوقة والرمو الصوتية  ِ
ا ، كمــا أن (نـــاك تواصـــال غKــ� لفظـــى  يطلـــق عليــھ أحيانـــا اللغـــة  Bًأصــوات ا$#يوانـــات وµالت وغ�K(ـــ

ة : الصامتة، وتتضمن ات ال¿سيطة أو املعقـدة ال�ـSignal Language  bرلغة pشا روتت0و من pشا ن
pيمـــاءات، وحرBــــات (°ـــستخدم�ا p®ـــسان �ــــ� التواصـــل oغKــــ�ه، و�تـــضمن كـــذلك لغــــة ا$`ـــسد مثــــل 

 ).الوجھ و�عب�Kاتھ وحرBات ا$`سد ا��تلفة

اسة � أن )Stothers& Cardy،2012( روأكدت نتائج د��ـ� القوقعـة °عـانو  ع ا ن:طفـال  ر ز
 �مـــن اضـــطراب وا½ـــq �ـــ� اللغـــة وخاصـــة اللغـــة الـــشف�ية أو اللفظيـــة وال�ـــb تـــؤثر oـــش0ل وا½ـــq ع�ـــ
اعة القوقعة سلوكيات اجتماعيـة غKـ� مقبولـة �ـ� oعـض  رالعالقات =جتماعية وعليھ يظ�ر طفل ز

اســة  �ــ�) Bat. Chava et al, 2014(ر:حيــان، وتوصــلت د ا رأن :طفــال  ن �ــ� ز و القوقعــة °ــستمر
اعة القوقعة ات التواصل وجودة عالقات :قران oعد ز رتحسKن م�ا  .ر

ت الـو�� الـصو�ي  عـو القوقعـة لـد�\م قـصو �ـ� م�ـا ا رو¡ستخلص مما سـبق أن :طفـال  ر رز
اسـات ال�ـb تنـاول�\م أظ�ـرت  � التواصل =جتما��، كمـا أن الد�¢\م ع ات اللغو�ة وقد روكذلك ام�ا ر ر

قا بي|\م فر
ً ات وكذلك التواصل =جتما��و   .ر �� =لو�� وامل�ا

ق تبعـا للنـوع  التا!� فإن التعـرف ع�ـ� طبيعـة (ـذه الفـر ً̄و طفولـة (، والعمـر )رذBـو وإنـاث(و
، قد يفيد البحوث التدخلية املستقبلية �� تحديد العمر الزمb³ لألطفال �� )مبكرة وطفولة وسطى

ات الو�� وكذلك امل�ا ا¢\م التواصليةرالتدخل إلكسا�\م م�ا رات اللغو�ة وتطو�ر قد   .ر

ض البحث   :وفر

�� القوقعة: لالفرض :و - ا ق ذات داللة إحصائية �� الو�� الصو�ي بKن :طفال  رالتوجد فر ز  و
  ).طفولة وسطى/ طفولة مبكرة(والعمر) إناث/ رذBو( للنوع ًوفقا

ات ال:  الفـــرض الثــــا®ى- ق ذات داللــــة إحــــصائية �ـــ� امل�ــــا رال توجــــد فــــر �ــــ� و ا زرلغو�ــــة بــــKن :طفــــال 
 ) .طفولة وسطى/ طفولة مبكرة (والعمر) إناث/ رذBو(ًالقوقعة وفقا للنوع 

�ـ� :  الفرض الثالث- ا ق ذات داللـة إحـصائية �ـ� التواصـل =جتمـا�� بـKن :طفـال  رال توجد فـر ز و
 ).طفولة وسطى/ طفولة مبكرة (والعمر) إناث/ رذBو(ًالقوقعة وفقا للنوع 

  :من�� البحث

�ـــــ�  ا ـــKن :طفــــال  ق بــ ـــشف عـــــن الفــــر زراســــتخدم البــــاحثو املـــــنÄá الوصــــفي املقـــــار للكـ و ن ن
ات اللغو�ــة –الــو�� الــصو�ي (القوقعــة �ــ�  ، ) إنــاث-رذBــو(تبعــا للنــوع )  التواصــل =جتمــا��–ر امل�ــا

  ).طفولة وسطى/طفولة مبكرة(والعمر

  :ناملشاركو �� البحث

�ـــــ ا رطبـــــق البـــــاحثو أدوات البحـــــث ع�ـــــ� :طفـــــال  ز � القوقعـــــة امللتحقـــــKن بمركـــــز شـــــر�ان ن
للتأ(يــل الــسم�e والتخــاطbc بمنطقــة ال�ــرم بمحافظــة ا$`Kــ_ة، والــذين بلــغ مجمــوع�م وقــت تطبيــق 

  .طفل) 100(أدوات البحث 
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  )2(لجدو 

  . يو�� خصائص العينة

 ينحراف املعيار املتوسط اGYسا�ي العدد العمر النوع

5- 6 21 6.66 1.49 
 رذكو

7 - 9 26 5.42 503. 

5- 6 19 6.68 1.45 
 إناث

7 - 9 34 8.14 892. 

ــKن ف�ــ�ة تطبيــق البحــث بــKن أقــل مــن  اعــة :طفــال للقوقعــة ̄و روقــد تراوحــت الف�ــ�ة بــKن ز
  .طفل) 100(سنة إ!� خمس سنوات وذلك للعينة ال0لية 

  :اشتمل البحث اGYا�S ع?� Iدوات التالية :أدوات البحث

  ).إعداد الباحث;ن(اختبار الو	� الصو�ي  -1

ات سابقة  � عدة اختبا�رقام الباحثو بإعداد اختبار للو�� الصو�ي وذلك oعد =طالع ع ن
، Kilpatrick, 2018،2018، عبـدالعز�ز أمــKن 2018، وفــاء حــسKن Kjeldsen, et al 2019(وم|\ـا 

Gillon, 2008.(  

  :اKYصائص السيكومD:ية لالختبار

  :الصدق: أوال

ع�ـ� قـيم الyـشبعات املـش��كة ع�ـ� م0ونـات اختبـار الـو�� الـصو�ي نل0ـي يحـصل البـاحثو 
�ــــ� ) 100(اســــتخدموا التحليــــل العــــام�� مل0ونــــات املقيــــاس، وذلــــك ع�ــــ� عينــــة قوام�ــــا  ا زرطفــــل مــــن 

  .لالقوقعة، وتتqÅ قيم (ذه الyشبعات مل0ونات =ختبار من خالل ا$`دو التا!�

  )3(لجدو 

  ).100= ن(اختبار الو	� الصو�ي الرئUسة والفرعية  يو�� قيم الXشبعات املشD:كة ملكونات 

 أoعاده نامل0و
قيم 

 الyشبع
®سب 
 الشيوع

 أoعاده نامل0و
  قيم

  الyشبع

®سب 
 الشيوع

  ال0لمة تجزئة

 ألصوات
746. .631 

لت0و�ن  :صوات دمج
 Bلمات

789. .678 
التجزئة 

 )التحليل(

   ال0لمة تجزئة

 ملقاطع
660. .498 

الدمج 
 )التجميع(

لت0و�ن  املقاطع جدم
 Bلمات

485. .371 
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 ا$`ملة تجزئة
 ل0لمات

792. .691 
لت0و�ن  ال0لمات دمج

 جمل
851. .770 

 .979 .977 نمجموع م0و الدمج .959 .969 نمجموع م0و التجزئة

الو�� بالقافية 
 كصوت

 646. .785 كصوت بالبادئة الو�� 622. .750

 بالقافية الو��
 كمقطع

 334. .524 كمقطع بالبادئة الو�� 587. .681

القافية 
 )الñ`ع(

 
 مطابقة قافية انتاج

 للمسموع
777. .656 

البادئة 
 )=س�\الل(

 مطابقة بادئة انتاج
 للمسموع

779. .728 

 .975 .983 نمجموع م0و البادئة .976 .976 نمجموع م0و القافية

 ل:و الصوت حذف
�Kو:خ 

 635. .779 صوت ضافةبإ الو�� 610. .681

 من مقطع حذف
 Bلمة

 ا$#ذف 300. .429 مقطع بإضافة الو�� 105. .690

 681. .780جملة من Bلمة حذف

 pضافة

 B 750. .627لمة بإضافة الو��

 .972 .975 نمجموع م0و pضافة .959 .960 نمجموع م0و ا$#ذف

 باسyبدال الو��
 صوت

733. .587     

 باسyبدال الو��
 عمقط

 =سyبدال     606. .729

     B466. .397لمة باسyبدال الو��

     .962 .957 نم0و =سyبدال مجموع 

 8.133 ا$`ذر ال0امن

 66.220 ®سبة التباين

ـــل الرئwـــــسة والفرعيــــــة الختبــــــار الــــــو�� )3(لو�تـــــ�� مــــــن اvYــــــدو  ـــيم �ــــــشبع العوامـــ  أن قــ
لتؤكــد تمتــع ) 66.220( ك0ــل بلغــت الــصو�ي جــاءت Bل�ــا ب�ــسب مرتفعــة وأن ®ــسبة التبــاين لالختبــار

ِ(ـــذا =ختبـــار ب�ـــسبة عاليـــة مـــن الـــصدق، وكـــذلك انتظام�ـــا جميعـــا تحـــت عامـــل واحـــد و(ـــو 
الـــو�� (ً

  ).الصو�ي
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  :ًثانيا الثبات

نقـــام البـــاحثو بحـــساب ثبـــات اختبـــار الـــو�� الـــصو�ي بإعـــادة تطبيـــق =ختبـــار ع�ـــ� نفـــس 
ر  ف مyــــشا�\ة وذلــــك oعــــد مــــر وعــــدد العينــــة و�ــــ� ظــــر ، و�عــــد ذلــــك تــــم  15و ليومــــا ع�ــــ� التطبيــــق :و ً

تباط ب�Kسو بKن التطبيقKن، كما يظ�ر من ا$`دو التا!� لحساب معامل ا ن   :ر

  )4(لجدو 

  ).100=ن(بطر�قة إعادة تطبيق ختبار الو	� الصو�ي  حساب ثبات اختبار 

ختبار 
املتوسط 
 اGYسا�ي

نحراف 
 ياملعيار

معامل 
تباط  ر

ىمستو 
 الداللة

جة الOلية ال  التطبيق -رد
 لIو

163.8100 11.77971 

جة الOلية   إعادة -رالد
 التطبيق

164.0800 10.64456 

**266. 01. 

جـة ال0ليـة لالختبــار �ـ� التطبيــق :و )4(ليتـ�� مـن جــدو  تبـاط بــKن الد لأن معامـل = ر ر
تبــا.) 01(ىوÇــ� دالـــة عنـــد مــستو ) 266.(والتطبيــق الثـــا®ي  Bانـــت  ط مرتفـــع يـــدل ع�ـــ� رو(ـــو معامـــل ا

  .ثبات =ختبار وصالحية استخدامھ �� البحث ا$#الية

ثالثا
ً

�ساق الداخ?�:   

تبـاط  نقام الباحثو بالتحقق من توافر =�ساق الـداخ�� لالختبـار، روتبـKن أن معـامالت ا
جات مفردات =ختبار وا�`موع الك�� للم0و الذي ت�ت�b إليھ تراوحت ما بKن ند .) 863(إ!� .) 350(ر

جـــة ال0ليــــة .)01(وÇـــ� دالـــة Bل�ـــا عنـــد  تبـــاط اoعـــاد اختبـــار الـــو�� الـــصو�ي بالد ر، وBانـــت معـــامالت ا ر
� ثبات =ختبار.) 01(ىلالختبار Bانت Bل�ا عند مستو داللة �تباط مرتفع يدل ع   .رو(و معامل ا

ات اللغو�ة  -2   ).ِإعداد الباحث;ن(راختبار امل�ا

ات  رقام الباحثو بإعداد اختبار امل�ا �� القوقعة وذلك oعـد pطـالع ن ا راللغو�ة لألطفال  ز
ـــل  ات املتاحـــــــة مثــــ ـــا ــــة مـــــــن =ختبــــ ـــــ� مجموعـــ ـــــار اللغـــــــة املعـــــــرب إعـــــــداد أحمـــــــد أبوحـــــــسwبة ( رع�ـ اختبــ

  ).1،1996،واختبار اللغة إعداد �\لة الرفا��، ط2002

  :اKYصائص السيكومD:ية لالختبار

أوأل
ً

  :الصدق :

 ع�ـ� للتعـرف لالختبـار العـام�� التحليـل ع�ـ� املعتمـد البنـاء صـدق بحـساب نالبـاحثو قـام
  :التا!� لا$`دو خالل من ذلك يظ�ر كما واحد عامل تحت وانتظام�ا الفرعية املقايwس �شبع مدى
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  ) 5(لجدو 

ات اللغو�ة  الفرعية للمكونات البناء العام?� صدق   ).100=ن(رالختبار امل�ا

ــ ـــــ ــــــــ ـــ ــ ــــ ـ ــ ـــــ ـــــــــ ـــدُالبعـ ــــــــ ـــ ــ ــــ جة الXشبع ـ جة الشيوع 1رد  رد

ات اللغة ستقبالية: لIو   799. 435. رم�ا

ات اللغة التعب;:ية: الثا8ي   660. 639. رم�ا

 2.074 راvYذو الOامنة

 69.129 8سبة التباين

ات اللغو�ة جاءت Bل)5(لو�ت�� من جدو  �ا رأن قيم �شبع :oعاد الفرعية الختبار امل�ا
لتظ�ـــر صـــدق =ختبـــار وانتظـــام ) 69.129(ب�ـــسب مرتفعـــة وأن ®ـــسبة التبـــاين لالختبـــار ك0ـــل بلغـــت 

ات اللغو�ة(ِ(ذه :oعاد تحت عامل واحد و(و    ).رامل�ا

  ًثانيا الثبات

ات اللغو�ــة بإعــادة تطبيــق =ختبــار ع�ــ� نفــس  رقــام البــاحثو بحــساب ثبــات اختبــار امل�ــا ن
ف مyــــشا�\ة ر وعــــدد العينــــة و�ــــ� ظــــر ، و�عــــد ذلــــك تــــم 15و وذلــــك oعــــد مــــر ـــ� التطبيــــق :و ل يومــــا ع�ـ ً

تباط ب�Kسو بKن التطبيقKن، كما يظ�ر من ا$`دو التا!� لحساب معامل ا ن   :ر

  ) 6(لجدو 

ات اللغو�ة بطر�قة إعادة تطبيق ختبار    ).100=ن(رحساب ثبات اختبار امل�ا

 البعد
املتوسط 
 اGYسا�ي

نحراف 
 ياملعيار

معامل 
تبا  طر

ىمستو 
 الداللة

 التطبيق –اللغة ستقبالية 
 لIو

73.2500 6.01240 

 إعادة –اللغة ستقبالية 
 التطبيق

75.0600 5.07682 

**351. 01. 

 7.78324 72.3700 ل التطبيق Iو–اللغة التعب;:ية 

 6.38384 75.2100  إعادة التطبيق–اللغة التعب;:ية 
**379. 01. 

جة الOلية  10.18890 145.6200 ل التطبيق Iورالد

جة الOلية إعادة تطبيق  رالد
 املقياس

150.2700 8.77883 
**553. 01. 

                                                        

 .ًفأعلى ط�قا لمحك �ایزر. �30التش�ع عند مستو 1
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تبــــاط بــــKن :oعــــاد امل0ونــــة لالختبــــار Bانــــت دالال¢\ــــا )6(ليتــــ�� مــــن جــــدو  رأن معامــــل =
جــة ال0ليــة لالختبــار �ــ� التطبيــق :و كمــا أن ،)01.(عنــدًجميعــا  تبــاط بwنالد رمعامــل = ل والتطبيــق ر

� ثبات =ختبار.) 01(ىو�Ç دالة عند مستو ) 553.(الثا®ي  Bانت �تباط مرتفع يدل ع   .رو(و معامل ا

ثالثا
ً

�ساق الداخ?�: :  

تبــاط  رقـام البــاحثو بـالتحقق مــن وجـود =�ــساق الـداخ�� لالختبــار وتبـKن أن معــامالت ا ن
bللبعد الذي ي�ت� ��جات بنود =حتبار وا�`موع الك .) 446(إ!� .) 203( إليھ البند تراوحت ما بKنرد

ات اللغو�ـــة .)01.: 05(وÇـــ� ®ـــسب ت�ـــ�اوح دالل�\ـــا بـــKن   تبـــاط أoعـــاد اختبـــار امل�ـــا ر، وBانـــت معـــامالت ا ر
جة ال0لية لالختبار Bانت دالة عند    .).01(ربالد

  ).نإعداد الباحثو (مقياس تقدير التواصل جتما	� -3

�ـــ� القوقعـــة وذلـــك oعـــد نقـــام البـــاحثو بإعـــداد مقيـــاس الت ا رواصـــل =جتمـــا�� لألطفـــال  ز
تـــدج  قائمــة مثـــل(املــصر�ة  البwئـــة �ــ� =نyــشار pطــالع ع�ــ� مجموعـــة مــن :دوات املتاحـــةذات رالبو

  ).1998ُ، وكذلك قائمة pيبلز،1999

  :اKYصائص السيكومD:ية لالختبار

أوال
ً

  :الصدق:

 العـــــام�� التحليــــل ع�ــــ� تمــــداملع  املقيــــاس  مل0ونــــات البنــــاء صــــدق بحــــساب نقامالبــــاحثو
 خــالل مـن ذلـك يظ�ــر كمـا واحـد عامـل تحــت وانتظام�ـا الفرعيـة املقـايwس �ــشبع مـدى ع�ـ� للتعـرف

  :التا!� لا$`دو

  ) 7(لجدو 

  ).100=ن(مقياس تقدير التواصل جتما	�  ملكونات البناء العام?� صدق

ـــــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــــــــ ــــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ــــــــ جة الXشبع ـــــــــدُالبعـــ جة الشيوع رد  رد

 565. 806. التواصل جتما	� داخل Iسرة: لIو 

 649. 752. التواصل جتما	� خارج Iسرة: الثا8ي 

 2.214 راvYذو الOامنة

 73.797 8سبة التباين

أن قـيم �ـشبع :oعـاد الفرعيـة ملقيـاس التواصـل =جتمـا�� جــاءت )7(ليتـ�� مـن جـدو 
لتظ�ـــر تمتــع (ـــذا املقيـــاس ) 73.797( ب�ـــسب مرتفعـــة وأن ®ــسبة التبـــاين للمقيـــاس ك0ــل بلغـــت Bل�ــا

  ).التواصل =جتما��(ِب�سبة عالية من الصدق، وانتظام (ذه :oعاد تحت عامل واحد و(و 
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ثالثا الثبات
ً

:  

 �نقـــام البـــاحثو بحـــساب ثبـــات مقيـــاس التواصـــل =جتمـــا�� بإعـــادة تطبيـــق =ختبـــار ع�ـــ
ر نفس عد ف مyشا�\ة وذلك oعـد مـر ود العينة و�� ظر ، و�عـد ذلـك تـم 15و ل يومـا ع�ـ� التطبيـق :و ً

تباط ب�Kسو بKن التطبيقKن، كما يظ�ر من ا$`دو التا!� لحساب معامل ا ن   :ر

  ) 8(لجدو 

  ).100=ن(حساب ثبات مقياس تقدير التواصل جتما	� بطر�قة إعادة تطبيق ختبار 

 البعد
املتوسط 
 اGYسا�ي

نحراف 
 ياملعيار

معامل 
تباط  ر

ىمستو 
 الداللة

 –التواصل داخل Iسرة 
 لالتطبيق Iو

43.6400 4.02899 

 –التواصل داخل Iسرة 
 إعادة التطبيق

43.7600 4.45657 

*198. 05. 

 –التواصل خارج Iسرة 
 لالتطبيق Iو

50.3300 4.69699 

 –التواصل خارج Iسرة 
 إعادة التطبيق

50.4700 4.50242 

**442. 01. 

جة الOلية التطبيق  رالد
 لIو

93.9700 6.81421 

جة الOلية إعادة تطبيق  رالد
 املقياس

94.2300 6.82813 

**540. 01. 

ا )8(ليتـ�� مـن جـدو  تبـاط بـKن :oعـاد امل0ونـة للمقيـاس تراوحـت دالال¢\ـ رأن معامـل =
جـة ال0ليــة للمقيـاس �ــ� التطبيـق :و والتطبيــق ، كمـا أن )05. - 01.(بـKن  تبـاط بwنالد لمعامــل = ر ر

ـــد مـــــستو )540.(الثــــا®ي  Bانـــــت  ـــاط مرتفـــــع يـــــدل ع�ـــــ� ثبـــــات .) 01(ى، وÇـــــ� دالـــــة عنـ تبـ رو(ـــــو معامـــــل ا
  .=ختبار

ثالثأ
ً

�ساق الداخ?� ::  

تبـاط نقام الباحثو بالتحقق من وجود =�ـساق الـداخ�� للمقيـاس وظ�ـر أن معـ رامالت ا
جات بنود املقياس وا�`موع الك�� للبعد الذي ي�ت�b إليھ البند  تراوحت ما بKن .) 441(إ!� .) 207(رد

تباط أoعاد مقياس التواصل =جتما�� .)01.: 05(و�Ç ®سب ت��اوح دالل�\ا بKن   ر، وكذلك معامالت ا
جة ال0لية للمقياس Bانت    .).01(ربالد
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ض البحث ومن   :اقشjkاونتائج فر

  : لنتائج الفرض Iو

 �ق ذات داللــة إحــصائية �ــ� الــو�� الــصو�ي بــKن :طفــال " ل      يــنص الفــرض :و ع�ــ وال توجــد فــر
�ـــ� القوقعـــة را والختبـــار (ــــذا ). طفولـــة وســـطى/ طفولـــة مبكــــرة( والعمـــر)  إنـــاث/رذBــــو( للنـــوع ً وفقـــاز

  :لا$`دو التا!� يو½#ھ ما و(و الفرض تم استخدام تحلياللتباين،

  ) 9(لجدو 

ق اKYــاص التبـاين تحليــل نتـائج 	ـ� القوقعــة �ــ� الـو	� الــصو�ي وفقـا للنــوع  بـ;ن وبــالفر ا رIطفــال  رذكــو (ز
  )60=طفولة متأخرة ن/ 40=طفولة وسطى ن( والعمر)  53=إناث ن/ 47=ن

 9Iعاد
مصدر 
 التباين

مجموع 
 املر�عات

جات  رد
 اGYر�ة

متوسط 
 املر�عات

 "ف"قيمة 
ىمستو 
 الداللة

 0.01 9.100 182.861 1 182.861 النوع

 غ د 329. 6.618 1 6.618 العمر

× النوع 
 العمر

 غ د 013. 257. 1 257.

   20.095 96 1929.165 اKYطأ

ا¢vموع 
 الك?�

56978.000 100    

ج
لت

ا
 زئة

 2128.360 99    

 0.001 24.219 411.927 1 411.927 النوع

 غ د 2.053 34.925 1 34.925 العمر

× النوع 
 العمر

 غ د 1.207 20.523 1 20.523

   17.008 96 1632.808 اKYطأ

ا¢vموع 
 الك?�

59183.000 100    

مج
لد

ا
 

 2109.790 99    

 0.01 9.660 156.649 1 156.649 النوع

في
قا

ال
 غ د 518. 8.394 1 8.394 العمر ة



الفروق فى الوعي الصوتي والمهارات اللغوية ومهارات التواصل االجتماعي 
 ًارعي القوقعة وفقا للنوع والعمرلألطفال ز

  .رضا دمحم عبدالفتاح هريدي/ أ
  . سليمبسيوني بسيوني السيد/ د.أ
 .أحمد علي دمحم إبراهيم الكبير / د.م.أ

 

 

 
 

 

732 

 9Iعاد
مصدر 
 التباين

مجموع 
 املر�عات

جات  رد
 اGYر�ة

متوسط 
 املر�عات

 "ف"قيمة 
ىمستو 
 الداللة

× النوع 
 العمر

151.548 1 151.548 9.346 0.01 

KY16.216 96 1556.747 طأا   

ا¢vموع 
 الك?�

56957.000 100    

 1872.910 99    

 0.001 13.489 226.460 1 226.460 النوع

 غ د 502. 8.422 1 8.422 العمر

× النوع 
 العمر

 غ د 099. 1.667 1 1.667

   16.789 96 1611.729 اKYطأ

ا¢vموع 
 الك?�

58249.000 100    

ئة
اد

لب
ا

 

 1842.750 99   
  

 

 0.001 16.951 164.643 1 164.643 النوع

 غ د 1.283 12.462 1 12.462 العمر

× النوع 
 العمر

 غ د 680. 6.605 1 6.605

   9.713 96 932.453 اKYطأ

ا¢vموع 
 الك?�

61538.000 100    

ف
Gذ

Yا
 

 1120.360 99    

 غ د 1.587 24.178 1 24.178 النوع

 غ د 498. 7.588 1 7.588 عمرال

فة
ضا

b
× النوع  

 العمر
 غ د 1.092 16.638 1 16.638



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2021 لسنة أكتوبر، )5(، الجزء )192: (العدد

 

 

 
 

 

733 

 9Iعاد
مصدر 
 التباين

مجموع 
 املر�عات

جات  رد
 اGYر�ة

متوسط 
 املر�عات

 "ف"قيمة 
ىمستو 
 الداللة

   15.232 96 1462.310 اKYطأ

ا¢vموع 
 الك?�

50305.000 100    

 1508.190 99    

 0.001 15.356 146.303 1 146.303 النوع

 غ د 001. 006. 1 006. العمر

× النوع 
 العمر

 غ د 016. 148. 1 148.

   9.527 96 914.603 اKYطأ

ا¢vموع 
 الك?�

52183.000 100    

ال
بد

Xس


 

 1061.790 99    

 0.001 157.457 8322.385 1 8322.385 النوع

 غ د 1.495 79.010 1 79.010 العمر

× النوع 
 العمر

 غ د 122. 6.472 1 6.472

   52.855 96 5074.089 اKYطأ

ا¢vموع 
 �الك?

2697109.000 100    
ية

Oل
 ال

جة
لد

ا
ر

 

 13737.390 99    

  :ماي?� ) 9(ليت�� من جدو 

ــــو�� الـــــصو�ي : بالoـــــسبة للنـــــوع ـــ� :oعـــــاد التاليـــــة الختبـــــار الـ ق بـــــKن الـــــذBو وpنـــــاث ع�ــ رتوجـــــد فـــــر و
جة ال0لية لالختبار- =سyبدال- ا$#ذف- البادئة- القافية- الدمج-التجزئة( ق �� ) ر الد ووال توجد فر

ق بــKن الـــذBو وpنــاث �ــ� الــو�� الــصو�ي قــام الباحــث بحـــساب  .ةoُعــد pضــاف روملعرفــة اتجــاه الفــر و
ق دالة إحصائيا، و�ظ�ر ذلك  ًاملتوسطات ا$#سابية للذBو وpناث �� :oعاد ال�b وجدت ف[\ا فر و ر

  :لمن خالل ا$`دو التا!�
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  )10(لجدو 

  ).53ن (إناث)  47ن(رو املتوسطات اGYسابية أل9عاد الو	� الصو�ى وفقا للنوع ذك

 القافية الدمج التجزئة

 إناث رذكو إناث رذكو إناث رذكو

 ع م ع م ع م ع م ع م ع م

21.7 3.9 24.5 4.7 21.3 4 25.5 4.2 21.9 4.2 24.5 4.1 

سXبدال اGYذف البادئة 

 إناث رذكو إناث رذكو إناث رذكو

 ع م ع م ع م ع م ع م ع م

21.9 3.9 24.9 4.1 22.9 2.8 25.6 3.2 21.1 3.3 23.6 2.8 

جة الOلية bضافة      رالد

     إناث رذكو إناث رذكو

     ع م ع م ع م ع م

21.4 4.1 22.5 3.7 152.4 6.8 171.3 7.5     

جـة ال0ليـة لالختبـار )10(ليت�� مـن جـدو  ق �ـ� الـو�� الـصو�ي ع�ـ� الد رأن اتجـاه الفـر و
Bانـــت �ـــ� صـــا$p qنـــاث ) القافيـــة والبادئـــة وا$#ـــذف و=ســـyبدالالتجزئـــة والـــدمج و(وكـــذلك :oعـــاد 

 �، ممـــا °ع³ــــ� أن pنـــاث أع�ـــ� مــــن الـــذBو �ــــ تفـــاع املتوســــطات ا$#ـــسابية ل�ـــن عــــن الـــذBو روذلـــك ال ر ر
جة ال0لية   .رالتجزئة والدمج والقافية والبادئة وا$#ذف و=سyبدال والد

ـــ� pضــــافة ي ق بــــKن الــــذBو وpنــــاث �ـ رولعلعــــدم وجــــود فــــر ـــن فــــسر بــــأنو ة pضــــافة مـ ر م�ــــا
ا وإناثــا التعامــل مع�ــا نظــرا ألن إضــافة الطفــل ل0لمــة �ــ�  ات ال�ــb قــد °ــس�ل ع�ــ� :طفــال ذBــو ًامل�ــا ً

ًر ر
نجملــة ثــم نطق�ــا قـــد °ــس�ل عليــھ نطق�ـــا، وكــذلك إضــافة مقطـــع قــد ي0ــو مـــن الــس�ل ع�ــ� الطفـــل  ُ

  .لثنائيةالتعامل معھ خاصة عند معرفتھ بال0لمات املقطعية ذات املقاطع ا

ق بـــKن الـــذBو وpنـــاث لـــصا$p qنـــاث �ـــ� التجزئـــة والـــدمج  ركمـــا يمكـــن تفـــس�K وجـــود فـــر و
ات  جـة ال0ليـة لالختبـار لـصا$p qنـاث بـأن امل�ـا روالقافية والبادئة وا$#ذف و=سـyبدال وكـذلك للد ر

ات ال�ــb ال�ــb تتطلــب �عــامال مــع الــصوت Bوحــدة صــوتية منفــردة ثــم التعامــ الــسابقة مــن امل�ــا
ً

ل مــع ر
بقيـــة ال0لمـــة، ســـواء مـــن ناحيـــة التحليـــل الـــصو�ي واملقطeـــ� لل0لمـــة ودمـــج تلـــك امل0ونـــات أو معرفـــة 
ىبــدايات و�\ايـــات ال0لمــة والتعامـــل مع�ــا نطقـــأ، وحـــذف واســyبدال م0ونـــات ال0لمــة بم0ونـــات أخـــر  ً

  .صوتية ومقطعية

�ـــ� القوقعـــة �ــــ� الـــو�� وفيمـــا يتعلـــق بــــالعمر  ا ق بـــKن :طفــــال  رال توجـــد فــــر ز ًالــــصو�ي وفقـــا للعمــــر و

وقــــد يرجـــع ذلــــك لعـــدم �عــــرض (ـــؤالء :طفــــال أل®ـــشطة أو بــــرامج ).طفولــــة وســـطى/ طفولـــة مبكـــرة(
ات الــو�� الــصو�ي، خاصــة وأ�\ــم �ــ� مرحلــة الطفولــة ســواء الوســطى أو املتــأخرة  رتحــسن لــد�\م قــد
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اعــة القوقعــة لــد�\م قــد ي0ــو أحــد أســباب عــدم  نولكــن العمــر الــسم�e ل0ــل مــ|\م وتــأخر ز اكتمــال ر
  .الو�� الصو�ي لد�\م

اســـة  وال�ــb توصـــلت إ!ــ� أن الـــو�� ) Goswam,Ziegler ،2005(روتتفــق (ــذه النتـــائج مــع د
اسـة  رالصو�ي لدى :طفال عادة ما يتطو �ـ� سـن الراoعـة تقر�با،وكـذلك د ً ر

ً
، 2017ز(يـة ق�Kوا®ـي، (

ت إ!ـــ� أن عمليـــات الـــو�� الـــصو�ي تت0ــو لـــدى الطفـــل �ـــ) 171،179 نوال�ــb أشـــا � الف�ـــ�ة املبكـــرة مـــن ر
  . سنوات6-3العمر وال�b تمتد بKن 

اسة  ن،(ركما تتفق مع د وال�b ذكـرت أن oعـض :طفـال ) 510: 2018ودمحم خصاونھ وآخر
ىعادة ما °عانو من قصو �� تحليل ال��كيب الصو�ي للغـة املنطوقـة سـواء أBـان ذلـك ع�ـ� مـستو  رن

ً

� مستو ا$`ملة�رلقصو لـدى oعـض :طفـال بـالعمر الزم³ـb والـذي وقد يرتبط ذلك ا. ىال0لمة أم ع
� أغلب الذBو ممن Bان متوسـط�م �رلم يكتمل فيھ الو�� الصو�ي لدى الطفل و�نطبق ذلك (نا ع

ق �� صا$#�م ودائما أقل من pناثوالال�ي كن أك�� سنا من الذBو ولذلك Bانت الفر ر ً ً.  

�ـ� الالعمـر×و¤الoسبة للنـوع ا ق بـKن :طفـال  ر وجـدت فـر ز ُقوقعـة �ـ� oعـد القافيـة، بwنمـا لـم توجـد و

ســـم بيـــا®ى   �جـــة ال0ليـــة الختبــار الـــو�� الـــصو�ي، وفيمــا ي�ـــ ق �ـــ� بقيـــة :oعــاد الفرعيـــة والد رأي فــر ر و
  .ُيو½q التفاعل �� oعد القافية

  
ــــرة (ريظ�ــــــر مــــــن الــــــش0ل الــــــسابق أن متوســــــطات الــــــذBو  ، ))3.5، ع 21.8م (طفولــــــة مبكــ

، ))4.9، ع 22م (طفولــة مبكـــرة (، بwنمــا Bانـــت متوســطات pنــاث ))3.5، ع 23.4م (لــة وســطى طفو(
  )).4.4، ع 25.3م (طفولة وسطى (

� ذلك �قولعل (ذا الفار �� القافية فقط قد يرجع إ!� س�ولة الو�� بالقافية كما دلت ع
ا�ــــ�  ا اســــات ال�ــــb تناولــــت الــــو�� الــــصو�ي لألطفــــال  رنتــــائج العديــــد مــــن الد ز اســــة ر رالقوقعــــة مثــــل د

)Goswam,Ziegler ، 2005 ( أكــدت أن الــو�� الــصو�ي لــدى :طفــال عــادة مــا يتطــو �ــ� ســن bروال�ــ ً

  .ًالراoعة تقر�با

� أن الو�� �اسات ال�b أكدت ع � سنا من الذBو و(ذا يدعم نتائج الد�ركماأن pناث أع ر ً

(يــــة ق�Kوا®ــــي  زبالقافيــــة ينمــــو عفــــي ســــن مبكــــر حيــــث تــــر  أن عمليــــات الــــو�� ) 171،179، 2017( ى
 سـنوات، و¡عت�ـ� 6-3نالصو�ي تت0و لدى الطفل العادي �� الف��ة املبكرة من العمر وال�b تمتد بـKن 
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الـو�� بالقافيـة بمثابـة نقطـة انطــالق ملواصـلة تطـو�ر الـو�� الـصو�ي، و¯ــالت�� فـإن تقـدنم pنـاث �ــ� 
  .رالسن عن اذBو يدعم تفوق�ن �� مجال الو�� بالقافية

  : ائج  الفرض الثا8ى ومناقشjkانت

 �ات اللغو�ــة بــKن :طفــال  " يـنص الفــرض الثــا8ى ع?ــ ق ذات داللـة إحــصائية �ــ� امل�ــا رال توجــد فــر و
�� القوقعة را  ).طفولة وسطى/طفولة مبكرة(والعمر) إناث/رذBو( للنوع ً وفقاز

  :لا$`دو التا!� يو½#ھ ما التباين،و(و وللتحققم|\ذا الفرض تم استخدام تحليل

  ) 11(لجدو 

ات اللغو�ــة التبـاين تحليــل نتـائج 	ــ� القوقعـة  ر�ــ� امل�ـا ا رلألطفـال  إنــاث / 47=رذكــو ن(وفقــا للنـوع ز
  )60=طفولة متأخرة ن/ 40=وسطى ن طفولة ( والعمر)  53=ن

 9Iعاد
مصدر 
 التباين

 مجموع املر�عات
جات  رد
 اGYر�ة

متوسط 
 املر�عات

 "ف"قيمة 
ىمستو 
 الداللة

 000. 66.197 1378.680 1 1378.680 النوع

 .01 5.814 121.094 1 121.094 العمر

× النوع 
 العمر

 غ د 496. 10.325 1 10.325

   20.827 96 1999.371 اKYطأ

ا¢vموع 
 الك?�

540135.000 100    

با
تق

س
ة 

لغ
ال

ية
ل

 

 3578.750 99    

 000. 37.715 1674.666 1 1674.666 النوع

 غ د 072. 3.210 1 3.210 العمر

× النوع 
 العمر

 غ د 843. 37.426 1 37.426

   44.403 96 4262.691 اKYطأ

ا¢vموع 
 الك?�

529739.000 100    

ية
:;

عب
لت

ة ا
لغ

ال
 

 5997.310 99    

 000. 151.073 6092.312 1 6092.312 النوع

 غ د 2.105 84.870 1 84.870 العمر

ية
Oل

 ال
جة

لد
ا

ر
 

× النوع 
 العمر

 غ د. 209. 8.436 1 8.436
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 9Iعاد
مصدر 
 التباين

 مجموع املر�عات
جات  رد
 اGYر�ة

متوسط 
 املر�عات

 "ف"قيمة 
ىمستو 
 الداللة

   40.327 96 3871.397 اKYطأ

ا¢vموع 
 الك?�

2130796.000 100    

 10277.560 99    

  :ماي?� ) 11(ليت�� من جدو 

ات اللغو�ــــة بالoـــسبة للنــــوع  ق بـــKن الــــذBو وpنـــاث ع�ــــ� أoعـــاد اختبــــار امل�ـــا روجـــدت فــــر ر و
جة ال0لية)=ستقبالية والتعب�Kية( ق بKن الذBو وpناث . لالختبارر، وكذلك الد روملعرفة اتجاه الفر و

 bعـــاد ال�ـــo: نـــاث �ـــ�pو وBات اللغو�ـــة قـــام الباحـــث بحـــساب املتوســـطات ا$#ـــسابية للـــذ ر�ـــ� امل�ـــا ر
ق دالة إحصائيا، و�ظ�ر ذلك من خالل ا$`دو التا!� لوجدت ف[\ا فر ً   :و

  ) 12(لجدو 

ات اللغو�ة �60= وbناث ن40=راملتوسطات اGYسابية للذكو ن   ر� امل�ا

 يbنحراف املعيار املتوسط اGYسا�ي ا¢vموعة 9Iعاد

 5.05299 68.5750 رالذكو
 اللغة ستقبالية

 b 76.3667 4.36848ناث

 5.24960 67.3250 رالذكو
 اللغة التعب;:ية

 b 75.7333 7.39415ناث

 5.40085 135.9000 رالذكو
جة الOلية  رالد

 b 152.1000 6.93969ناث

� :oعاد الفرعية ) 12(ليت�� من جدو �ات اللغو�ة ع ق �� امل�ا رأن اتجاه الفر اللغة (و
تفـاع )  اللغة التعب�Kية–=ستقبالية  جة ال0لية لالختبار Bانت �� صا$p qنـاث وذلـك ال روكذلك الد ر

  .راملتوسطات ا$#سابية ل�ن عن الذBو

ق بKن الذBو  رو�فسر الباحثو وجود فر و ات اللغة =ستقبالية والتعب�Kية ن روpناث �� م�ا
 bنــاثفي اللغــة =ســتقبالية بــأن اللغــة =ســتقبالية وال�ــp q$ات اللغو�ــة لــصا جــة ال0ليــة للم�ــا روالد ر
ن�عb³ أن الطفل °عرف مع�³ الb±Éء أوش0لھ أو لونھ قبل أن °عرف اللفظ الذي يدل عليھ، قد ي0و 

ًفـضل مـن الـذBو نظـرا لك�ـ�ة احت0ـاك pنـاث باألم�ـات �ـ� البwئـة التعـرف عليـھ لـدى pنـاث أسـرع وأ ر
رأك�� من الذBو خاصة �� بداية حيا¢\ن، أما الذBو فيغلب عل[\م =ختالط بـاآلخر�ن أو p®ـشغال  ر
� امل0ونات البي�يـة �� من التعرف ع�ة أك�� من pناث، و¯التا!� تحقق pناث ®سبة أع رباللعب بصو

جھ من خالل �عر�ف :م ل�ا بھ خالل �عامال¢\ا اليوميةا�#يطة �\ا �� ا رمل�_ أو خا   .ل
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� :شياء �كما أن اللغة التعب�Kية �ش�K إ!� أن الطفل °عرف كيف ينطق :لفاظ الدالة ع
ـــھ تــــذكر(ا واســـــ��جاع�ا واســــتخدام�ا �ـــــ�  ـــا °ــــس�ل عليــ ًح�ــــ� تزداداملعـــــا®ي وضــــوحاوثباتا �ـــــ� ذ(نــــھ ممــ ً

اك العالقـــات  ج�ـــا، فالبنـــات يـــنطقن رالتفكKــ� وإد ربـــKن :شـــياء وكـــذلك التواصـــل داخـــل أســـرتھ وخا
، و�كyس�ن املفردات اللغو�ة قبل الذBو رBلما¢\ن :و!� أسرع من الذBو   .ر

اسـة  ات اللغو�ـة مـع نتـائج د روتتفق نyيجة البحث ا$#ا!� فيما يتعلـق بامل�ـا أكـرم ال¿ـش�K (ر
ـــــة،  ـــــــــ¼±� بر(ومــــــــ ـــ� أناإلن) 186، 2017وعwـــ ــــــــ ـــــــــــلت إ!ـ ـــــــة ال�ــــــــــــb توصــ ـــة ا��تلفــــــ ــــــــ ــــــات =جتماعيـ ـــــ اثفيالبwئــ

ــــليم  ـــر�م ســـ فيا$#ــــــصيلةاللغو�ة،والطالقة،وصياغة:لفاظ، وكــــــذلك مـــ ، 2002(رقدتفوقنعلىالذBو
ت إ!ـ� تفـو pنـاث ع�ـ� الـذBو �ــ� اللغـة خاصـة �ـ� مرحلـة الطفولـة، وأكـدت ذلــك ) 301 روال�ـb أشـا ق ر

فــا��، ( �مــان  رنا يذكر �ــ� النمــو اللغــو حيــث �ــسبق ىوال�ــ� تــر أن :نÛــ� ممKــ_ة عــن الــ) 195، 2010ر
  .ر:ن�Û �� نطق ال0لمة :و!� ل�اعن الذBو

اســــــة  نــــــة، 2015عبدا$#ميــــــد عبــــــدا$�الق، (ر وتختلــــــف مــــــع نتــــــائج د ر، معمــــــر نــــــواف ال�وا
ات اللغو�ة لدى :طفال �عز إ!� النوع) 2012 ق �� امل�ا ىوال�b توصلت إ!� أنھ التوجد فر ر   .و

ق بــKن بالoــسبة للعمــر  �ــ� القوقعــة �ــ� اللغــة =ســتقبالية فقــط وفقــا للعمــر ووجــدت فــر ا ً:طفــال 
ر ز

  .وذلك لصا$p qناث

ــــو اللغــــــة  ـــــر، ودائمـــــا مــــــا ت0ــ ــــ� العمـ ــھ أيــــــضا لتقــــــدم pنـــــاث �ــ جاعـــ نوتفـــــس�K ذلــــــك يمكــــــن إ ً ً ر
ـــ� العمـــــر فـــــإن اللغـــــة  ـــة، ومــــع تقـــــدم الطفـــــل �ـ =ســــتقبالية ســـــابقة �ـــــ� اكyــــسا�\ا ع�ـــــ� اللغـــــة التعب�Kيــ

ة أسرع وأك�� من حيث الكم من اللغة التعب�Kية=ستقبالية لديھ تت رطو بصو   .ر

ـــة الختبــــار العمــــر×بالoــــسبة للنــــوع ـــ� القوقعــــة �ــــ� :oعــــاد الفرعيـ �ـ ا ق بــــKن :طفــــال  رال توجــــد فــــر ز و
جة ال0لية لالختبار ات اللغو�ة وكذلك الد رامل�ا   .ر

ق ال�b ظ�رت �ـ� العمـر أو النـوع Bانـت  وو�فسر الباحثو (ذه النyيجة بأن الفر ترجـع إ!ـ� ن
ة لتفاعـــل النـــوع مـــع العمـــر لـــم تظ�ـــر  رقيــاس Bـــل م|\مـــا منفـــصال عـــن :خـــر، فلمـــا خـــضع قيــاس امل�ـــا
ات اللغو�ــة، وقــد يرجــع ذلــك لتال�ــ±b الفــوار بــKن الــذBو وpنــاث عنــد تقــدم العمــر  ق �ــ� امل�ــا رفــر قو ر

ات اللغو�ة   .ربي|\ما �� امل�ا

  :نتائج الفرض الثالث ومناقشjkا

� ينص الفرض الثالث ع�ق ذات داللة إحصائية �� التواصل =جتمـا�� بـKن :طفـال " وال توجد فر
�ــــ� القوقعــــة وفقــــا للنــــوع  ًا ر وللتحققم|\ــــذا ). طفولــــة وســــطى/طفولــــة مبكــــرة(والعمــــر) إنــــاث/رذBــــو(ز

  :الفرضتم استخدام تحلياللتباين،و(ومايو½#�ا$`دواللتا!�
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  ) 13(لجدو 

ق �ـــ� التو تحليــــل نتـــائج 	ــــ� اصــــل جتمـــا	� لألطفــــالوالتبـــاين اKYــــاص بــــالفر را �ــــ� التواصــــل  القوقعـــة ز
ـــا	� طفولـــــة متـــــأخرة / 40=طفولـــــة وســـــطى ن( والعمـــــر)  53=إنـــــاث ن/ 47=رذكـــــو ن(وفقـــــا للنـــــوع  جتمــ

  )60=ن

 9Iعاد
مصدر 
 التباين

 مجموع املر�عات
جات  رد
 اGYر�ة

متوسط 
 املر�عات

 "ف"قيمة 
ىمستو 
 الداللة

 000. 24.059 299.751 1 299.751 النوع
 غ د 2.683 33.428 1 33.428 العمر
× النوع 

 العمر
97.098 1 97.098 7.793 0.01 

   12.459 96 1196.060 اKYطأ
ا¢vموع 

 الك?�
192052.000 100    

رة
س

I
ل 

خ
دا

ل 
ص

وا
لت

ا
 

 1607.040 99    
 000. 19.642 357.427 1 357.427 النوع
 غ د 2.729 49.663 1 49.663 العمر
× النوع 

 العمر
4.261E-5 1 4.2615 .000 غ د 

   18.197 96 1746.951 اKYطأ
ا¢vموع 

 الك?�
255495.000 100    

رة
س

I
رج 

خا
ل 

ص
وا

لت
ا

 

 2184.110 99    
 000. 40.266 1311.819 1 1311.819 النوع
 غ د 049. 1.601 1 1.601 العمر
× النوع 

 العمر
 غ د 2.976 96.969 1 96.969

   32.578 96 3127.532 اKYطأ
ا¢vموع 

 الك?�
ية    100 887633.000

Oل
 ال

جة
لد

ا
ر

 

 4596.910 99    

  :ماي?� ) 13(ليت�� من جدو 

ق بـKن الـذBو وpنـاث ع�ـ� أoعـاد مقيـاس التواصـل =جتمـا�� بالoسبة للنوع  روجـدت فـر و
جة ال0لية للمقياس) خارج :سرة–داخل :سرة ( ق بKن الذBو ومل .ر، وكذلك الد رعرفة اتجاه الفر و

روpناث �� التواصل =جتما�� قام الباحث بحساب املتوسطات ا$#سابية للذBو وpنـاث، و�ظ�ـر 
  :لذلك من خالل ا$`دو التا!�
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  ) 14(لجدو 

  100= ع?� مقياس التواصل جتما	� ن60= وbناث ن40=راملتوسطات اGYسابية للذكو ن

ات اللغو�ة  يbنحراف املعيار املتوسط اGYسا�ي ¢vموعةا رأ9عاد امل�ا

 3.90914 41.5250 رالذكو
 التواصل داخل Iسرة

 b 45.0500 3.47595ناث

 4.12241 47.9250 رالذكو
 التواصل خارج Iسرة

 b 51.9333 4.38745ناث

 4.97661 89.4500 رالذكو
جة الOلية  رالد

 b 96.9833 6.20140ناث

�ـــ� التواصــل =جتمــا�� ع�ــ� :oعــاد الفرعيـــة ) 14 (ليتــ�� مــن جــدو ق  وأن اتجــاه الفــر
تفاع )  خارج :سرة–داخل :سرة ( جة ال0لية للمقياس Bانت �� صا$p qناث وذلك ال روكذلك الد ر

  .راملتوسطات ا$#سابية ل�ن عن الذBو

ق بـــKن الــــذBو وpنــــاث �ــــ� التواصـــل =جتمــــا�� داخــــل : رو�مكـــن تفــــس�K وجــــود فــــر ســــرة و
جة ال0لية للتواصل =جتما�� وكـذلك �ـ� :oعـاد الفرعيـة لـصا$p qنـاث بـأن تقـدم  ج�ا �� الد روخا ر
� الذBو �� اللغة =ستقبالية والتعب�Kية يدفع�م دوما للتواصل مـع غKـ�(م مـن ا�#يطـKن �pًناث ع ر

ج�ــا، ونyيجــة لوجــود البنــات �ــ� محــيط ال�ــساء وال�ــb تــدعم اســات أ�\ــن ر�\ــم داخــل :ســرة وخا ر الد
، فإن :م�ات غالبا ما يدفعن بنا¢\م للتحدث مع غ�K(ن، وذلك يدفع pناث  � لغو�ا من الذBو�ًأع رً
ة لفظيــــة أو غKـــ� لفظيــــة مـــع ا�#يطــــKن �\ـــن �عبKــــ�ا عــــن  رالـــصغار إ!ــــ� التواصـــل اللغــــو ســـواء بــــصو ي

 .لاحتاجا¢\ن أو استخدام ذلك التواصل للطلب أو القبو أو الرفض

مــا أن  َّالولــد يقلــد أبــاه والب�ـــت تقلــد أم�ــا وذلــك بــدافع الغر�ـــزة، فــإن البنــات يكــن أك�ـــ� ̄و

تواصال مع  غ�K(ن، كما يظ�ر ذلك �� طبا�ع ال�ساء مع oعض�ن �� عمليات التواصل داخل أسر(ن 
ً

  .وعائال¢\ن أو  التواصل خارج نطلق العائلة و:سرة

اســة تفــاع ) Martin,et,al,2011 (روتتفـق نتـائج (ــذه الفرضـية مــع مـا توصــلت إليـھ د رمـن ا
اسـة  .ر:داء �ـ� التواصـل =جتمـا�� بـKن pنـاث عنـھ لـدى الـذBو  ,Bat Chava et al(ركمـا توصـلت د

ات التواصـل وجــودة عالقـات :قــران ) 2014 ن �ــ� تحـسKن م�ــا �ـ� القوقعــة °ـستمر ا رأن :طفـال  ر وز
اعة القوقعة  .رoعد ز

ق بKن :و بالoسبة للعمر  جـة ولم توجد فر �� القوقعة �ـ� أoعـاد التواصـل =جتمـا�� والد ا رطفال  ر ز
  .ال0لية للمقياس

(م  رو�فـسر ذلـك وذلــك ألن (ـؤالء =طفــال عـادة مـا يــتم �ـ�`يع�م جميعــا بمختلـف أعمــا ً ُ

ج�ا � التواصل مع غ[\م سواء داخل :سرة أم خا�  .رمن خالل أفراد أسر(م ع

ق بKن :طفالعمر×و بالoسبة للنوع �� القوقعة �� oعد التواصل =جتما�� داخل ووجدت فر ا ُال  ر ز
  :ُ:سرة فقط وذلك لصا$p qناث، بما يظ�ره الش0ل التا!�
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طفولـة (، ))3.5، ع 41م (طفولة مبكرة (ريظ�ر من الش0ل السابق أن متوسطات الذBو 

طفولـــة (، ))4.2، ع 42م (ولـــة مبكــرة طف(، بwنمــا Bانـــت متوســطات pنــاث ))2.6، ع 44.5م (وســطى 
  )).3.9، ع 45.4م (وسطى 

ُو�فـــسر ذلـــك بـــأن :م�ـــات يتحـــدثن مـــع بنـــا¢\ن أك�ـــ� ممـــا يتحـــدثن مـــع أبنـــاº\ن عـــن طر�ـــق 

ر:ســئلة ال�ــb توجــھ مــن :م�ــات إ!ــ� البناتــأو العكــس، باإلضــافة إ!ــ� أن :طفــال الــذBو °ــسمح ل�ـــم 
� اللغةبال�شاط ا$#رBي �� اللعب، بwنما يقتصر�� ألعا�\ا ال�b �عتمد ع�  . ®شاط الب�ت ع

  :توصيات البحث

  نالتوصيات ت0و �� ضوء النتائج فقط

��  :نيو�±b الباحثو �� ضوء نتائج البحث ا$#ا!� بما ي

�� القوقعـة وفـق منـا�Ä أو بـرامج  - ا ات الو�� الصو�ي لألطفال  ¡س م�ا ة =(تمام بتد رضر ز ر ر ور
ق   .ربKن الذBو وpناثرمحددة، تأخذ �� =عتبار الفو

ة مكثفة - ا¢\م اللغو�ة بصو �� القوقعة $`لسات خاصة بyنمية م�ا ا رإخضاع :طفال  ر ر  .ز

ارع القوقعـــة  - وة إشـــراك الوالـــدين أو أحـــد(ما �ـــ� عمليـــة تأ(يـــل الطفـــل  زضـــو ــا (ر ًســـمعيا ولغو�ــ ً

ًوكذلك �� عملية التواصل =جتما�� �� pطار املقبو اجتماعيا  ).ل

  :بحوث مقD:حة

  :ُ ضوء نتائج البحث ا$#ا!� يق��ح إجراء البحوث التالية��

ات اللغو�ة تبعا ملستو �عليم الوالدين واملستو  - �� القوقعة �� امل�ا ا ق بKن :طفال  ىالفر ى ً ر ر ز و
 .=قتصادي لألسرة

ـــ� القوقعــــــة بمـــــشكالت أطفــــــال�ن وعالقتـــــھ بتطــــــو الـــــو�� الــــــصو�ي  - �ــ ا رو�ـــــ� أم�ـــــات :طفــــــال  ر ز
ات اللغو�ة لد  .�\مروامل�ا

�ــ�  - ا ات اللغو�ــة كمتغKــ� وســيط بــKن الــو�� الـصو�ي والتواصــل =جتمــا�� لــدى :طفــال  رامل�ـا ز ر
 .القوقعة

ات اللغو�ة لدى أبناº\ن - �� القوقعة لتنمية امل�ا ا �bc ألم�ات :طفال  ربرنامج تد ر ز   .ر
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  :مراجع البحث

 :املراجع العر¤ية

�قــات  -، عمــان3، طاضــطرابات الكــالم واللغــة الXــ¦Kيص والعــالج). 2014(رإبــرا(يم عبــدهللا الز
عو ن ومو دن دار الفكر ناشر ن: ز و  .ر

ــــان القطاونـــــة  دن، عمـــــان. يالنمـــــو اللغـــــو واملعر�ـــــ� للطفـــــل). 2015(أديـــــب النوا°ـــــسة، إيمـ دار : ر:
¡ع  .زpعصار العل�b لل�شر والتو

ق مـــــصطفى  ـــ). 2015(وأســـــامھ فـــــار ــــطرابات التواصـــــل بـــــ;ن النظر�ــ ، عمـــــان، 2 ط.ة والتطبيـــــقاضـ
¡ع والطباعة ا املس�Kة لل�شر والتو دن، د ز: ر  .ر

 ملفــردات ال�ــشطةا اكyـساب ع�ــ� التواصــل طر�قـة تــأث�K). 2018(لإسـماعيل حــسا®ي، أحمـد جó`ــو 
ـــام�� :طفــــــال عنــــــد وا$�املــــــة ــــة حـــ اعــ ـــــوم 8ـــــــسانية  .القوقعــــــة رز مجلــــــة جيــــــل العلـ

 .20-9، )48(، ا$`زائر وجتماعية

ســـة�� مدينـــة ). 2007(ر(ومـــة أكـــرم ال¿ـــش�K، عwـــ¼±� ب رالبwئـــة =جتماعيـــة �ـــ� لغـــة طفـــل مـــا قبـــل املد
  .191 -157، )23(2، مجلة جامعة دمشق.عمان

�� لدىاألطفال اللغة نمو). 2016(أميمة إبرا(يم أحمد لقمة  را pلك��ونيـة وعالقتـھ  :ذن قوقعة ز
-شـــمس عـــKن جامعـــة ،Bليـــةالبناتمجلـــة البحـــث العل©ـــ¨ �ـــ� §داب. بـــصمودأم�ا¢\م

 .377 -336، )17(2رمص

عند أطفال  ®شاط الرسم خالل من الفونولو
� الو�� ىمستو عن الكشف). 2017(ز(ية ق�Kوا®ي 
ة القـــــراءة رالقــــسم التحـــــض�K اكyـــــساب م�ــــا يةمجلـــــة علــــوم الD:بيـــــة.ي  ،املؤســـــسةالع̄ر

ات د وتنمية العلمية رلالسyشا  .187 -169، )60(2ل¿شر�ةا راملوا

شدي برBات  رسر  شاد النف»ª¨ لذو). 2008(ي bي   .دار الز(راء:  الر�اض. حتياجات اKYاصةر

ـــو
� الـــــو�� أ(ميــــة ).2017( ا$#مـــــادي فـــــايزة ركـــــزة، ســــم�Kة �خ ةمجلـــــ ،القـــــراءة �علــــم �ـــــ� الفونولــ  رتـــــا
�ان عاشو باvYلفة  العلوم، رجامعة    .357 -348)7 ( اvYزائر،–ز

ات اللغـة pسـتقبالية والتعب�Kيـ). 2016(يسومة أحمـد ا$#ـضر  �bc لتنميـة م�ـا رفاعليـة برنـامج تـد ة ر
ـــال ضـــــعاف الــــــسمع شــــــاد .وتحـــــسKن فاعليــــــة الــــــذات لـــــدى عينــــــة مــــــن :طفـــ b رمجلــــــة

  .300 -255)45(، النف»ª، جامعة ع;ن شمس

ضة �� ا$#د من oعض µثار الـسلبية ). 2005(عادل عبدهللا دمحم  �bc ألطفال الر وفاعلية برنامج تد ر
ا¢\م قبل :Bاديمية كمؤشر لصعو¯ات التعلم � قصو م�ا�رامل��تبة ع املؤتمر العل©¨ .ر

Bليـــة ، )يbنمــاء النفـــ»ª¨ والD:بــو لإل8ـــسان العر�ــي �ـــ� ضــوء جـــودة اGYيــاة(الثالــث 
�ق،   .90-10، 1زال��بية، جامعة الزقا

ضــة وصــعو¤ات الــتعلم). 2008(عــادل عبــدهللا دمحم  ات قبــل EIاديميــة ألطفــال الر وقــصو امل�ــا . رر
  . ، القا(رة، دار الرشاد2ط

ىنمـــو اللغـــة عنـــد الطفــــل و عالقتـــھ باملـــستو التعلي�ـــb لـــألم و نــــوع ). 2015( عبدا$#ميـــد عبـــدا$�الق دمحم
  .26 -1) 4(،  لي`يا–ي جامعة بنغاز - Eلية الD:بية باملرج -ا¢vلة اللي`ية العاملية .الطفل
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تقاء النمو ةسيكولوجي). 1996(عبدالفتاحدو�دار  ايطة، داررو   .املعرفةا$`امعية ر، :ز

شــــادى �ــــ� تحــــسKن النمــــو اللغــــو لــــدى ). 2013(الفــــضل محفـــوظ عبدالــــستار أبو ىفعاليــــة برنــــامج إ ر
مجلـة الطفولـة والD:بيـة، جامعـة .:طفال ضعاف السمع برنامج لألطفال والوالـدين

�ة   .436 -341، )15(5، رسكند

ـــ� عبــــــدهللا  ̄ـــــھ ا$�والــــــدة، وحـــــسان ع�ــ �bc ). 2018(ردمحم أحمـــــد خـــــصاونھ، دمحم عبد ربنـــــاء برنـــــامج تــــــد
ات التحليـل الـسم�e مسyند إ!ـ ر� نظر�ـة الـو�� الـصو�ي وقيـاس فاعليتـھ �ـ� تنميـة م�ـا

ي اللفظــي  رللطلبـة ذو صــعو¯ات التــآز ا$#رBــي التطـو ر مجلــة ).Verbal Dyspraxia(ي
 .547-509، )41(،  جامعة بابل-Eلية الD:بية Iساسية للعلوم الD:بو�ة و8bسانية

ات فاعليــة التــ). 2020(دمحم الــسيد إبــرا(يم ســالم  ات الــو�� الــصو�ي �ــ� عــالج صــع̄و �ب ع�ــ� م�ــا رد ر
ـــة pبتدائيــــــة) pضــــــطرابات الــــــصوتية(القــــــراءة ا$`�ر�ــــــة   مجلــــــة .لــــــدى تالميــــــذ املرحلـــ

اسات عر¤ية �� الD:بية وعلم النفس  .70 -23، )117(، رد

ــــود  ــــ� تحــــــسKن الــــــذاكرة العاملــــــة ). 2013(دمحم عبــــــدا$`واد محمــ ـــــو�� الفونولــــــو
� �ــ �بات الـ ـــــد ـــر تـ رأثـــ
ـــــــة الفون ــــــــة العقليــــــ ـــــال ذو pعاقـــــ ـــــ ـــــــــــدى :طفـــ ــــــــــة لــ ـــــ� ال0لمـــ ـــــــــرف ع�ــــــــ ـــة، والتعــــ ــــــــ يولوجيــ

 Eلية الD:بية مجلة Eلية الD:بية للبحوث الD:بو�ة والنفسية وجتماعية،.ال¿سيطة
-ر– I 611-575، )156(6ز جامعة.  

ية-ب�Kوت. علم نفس النمو). 2002(مر�م سليم    . لبنان، دار ال|\ضة الع̄ر

ــــــــديار، جــــــــــاد ا ـــــو الــ ـــــــسعد أبـــــ ــــرات مـــ ـــو ايفــــــ ـــــــــوظي، جـــــــ ــــــستار محفـ ـــــة طيبــــــــــة، عبــــــــــد الــــ ــ ، ناديـــ ـــ� نلبحKـــــــ ي
 :، ال0و�ــــت 2)ط(. القــــراءة والكتابــــة وصــــعو¤ات الفونولوجيــــة العمليـــات).2014(

  .مركزتقو�مو�عليم الطفل

نة �ة للكتاب: اكyساب اللغة عند :طفال، دمشق). 2010(رمعمر نواف ال�وا   .رال�يئة العامة السو

نــــة  اســـة oعـــض املتغKــــ�ات املرتبطـــة �ــــ� تـــأخر نمـــو اللغــــة لـــدى أطفــــال رد). 2012(رمعمـــر نـــواف ال�وا
ضة  اسة حالة"والر   .111 -71، )3(28، مجلة جامعة دمشق".رد

فا��  �مان دمحم  رنا   . الر�اض، دار الز(راء. علم نفس النمو). 2010(ر

ات التواصــــل ). 2016(نöــــ� محمــــود الز�ــــات  رفاعليــــة برنــــامج قــــائم ع�ــــ� الــــو�� با$`ــــسم لتنميــــة م�ــــا
�� القوقعةا ا رللفظي لدى :طفال  �ة  جامعـة والD:بيـة الطفولـة مجلـة.ز  –رbسـكند

 .I8)25( ،367- 474طفال ر�اض Eلية

،  وجميل الصمادي  � الD:بيـة اKYاصـة). 2001(ييوسف القر�و�ي، عبدالعز�ز السرطاوSاملدخل إ .
¡ع-، د�ي2ط ية املتحدة، دار القلم لل�شر والتو ات الع̄ر ز =ما   .ر

  : العر¤ية مD:جمة لإلنجل;°يةاملراجع

Abu Al-Diyar,M& Al-Behairi,G & Taiba,N & Mahfuzi,A and Efrat,J. 
(2014). Phonological processes and reading and writing 
difficulties (I) 2, Kuwait: Child Evaluation and Education 
Center. 
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