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 ملدص الدراسة:

 يوجففػػاالواجبػػات المنزليػػة التػػ  كبلت مشػػعمػػ   اسػػتفد ت الدراسػػة الةاليػػة التعػػرؼ
 ومقارنػػة مػػدو ةػػدوث مػػذت المشػػكبلت لػػدو الف تػػيف, ,األطفػػاؿ ال ػػـ واألطفػػاؿ لػػعاؼ السػػم 

ثػػر متريػػرات العمػػر و الةالػػة االجتماعيػػة والولػػ  المػػادي  والمسػػتوو أ باإللػػا ة إلػػ  معر ػػة
ومسػتوو ثػر متريػرات العمر أعم  مشاكؿ الواجبات المنزليػة, وكػذلؾ  األمور أولياءالدراس  لدو 

 اإلعاقػة ذوو مػف أطفػالفف لػدو الةديثػة بػالطرؽ المعممػات درجة التقدـ لػدي األطفػاؿ, وتزويػد
كسابفف لمدرسة,ا قبؿ ما مرةمة    السمعية  ثنػا  /المرػة ثنػا   بطريقػة مبكػر تدخؿ نموذجا وا 
سػػتخدـ السػػم , كمػػا ا لػػعاؼ واألطفػػاؿ ال ػػـ األطفػػاؿ لػػدو قاعػػة النشػػاط إدارة لتنميػػة الثقا ػػة

, مقيػاس رلػاء أوليػاء األمػور األطفاؿاإعػداد الباةػث , قا مة  ةص مشكبلت الواجػب المنزلػ 
عينػة أوليػاء   معممػة ريػاض االطفػاؿ, ةيػث بمرػت 03كما تكونت عينة الدراسة األساسية مػفا
, وتو ػػمت نتػػا د الدراسػػة أوليػػاء االمػػورمػػف   083االمػػور األطفػػاؿ ذوي اإلعاقػػة السػػمعية ا

 لػػدو األطفػػاؿمشػػكبلت الواجػػب المنزلػػ   ػػ  مسػػتوو ةػػدوث  كبيػػرااختبل ػػا   وجػػود إلػػ  الةاليػػة
و الةالػة  ,والعمػر ولػ  األمػر,  نػوع والمتمثمػة  ػ األمػور ألوليػاء بةسب المتريرات الشخ ية 

أف منػػاؾ اختبل ػػا  ذو داللػػة إة ػػا ية  ػػ  , و والمسػػتوو الدراسػػ  ,والولػػ  المػػادي ,االجتماعيػػة
والةالػة ال ػػةية  درة الطفػؿمسػتوو قػمسػتوو ةػدوث مشػكبلت الواجػب المنزلػ  و قػػا  لمتريػرات 

مف تأميؿ وتػدريب  امزيدعم  تقديـ الدراسة  كدتو   لوء النتا د أج, واستمرارية تناوؿ العبل
المسػتخدمة  ػ  تربيػة وتعمػيـ وممارسػات التػدخؿ المبكػر  ,معممات الرولة قبػؿ وأثنػاء الخدمػة

االسػػتراتيجيات التػػ  تعتمػػد بينمػػا تعػػان  لزيػػادة مسػػتوو خبػػراتفف وت ػػوراتفف المرتبطػػة ال ػػـ 
 عم  األنشطة الفنية ق ورا  والةا ؛ وتقديـ وت ور مقترح لمدراسة .

 
الواجػػػب  كبلتمشػػػ,طريقػػػة ثنػػػا   المرػػػة/ثنا   الثقا ػػػة التػػػدخؿ المبكػػػر,  :المفتاةيػػػة الكممػػػات

 .المنزل 
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Early intervention using a bilingual / bicultural approach to 

homework problems for children with hearing impairment from 

the parents' and specialist's point of view 
 By Dr. Hassan Hamdi Ahmed Mohamed 

 Assistant Professor, Child Education Faculty of Education 

, Qena - South Valley University 

Abstract 

The present study aimed to identify the problems of homework faced by deaf 

and hard of hearing children, and to compare the gravity of homework 

problems between the two categories. In addition, the study sought to identify 

the impact of age, social status, financial status and level of education of 

parents on homework problems, and the effect of children’s age and case 

improvement as key variables. The study is significant as it provides female 

teachers with modern methods for their hearing-impaired preschoolers, through 

a bi-lingual / bi-cultural model of early intervention to develop activity 

management for deaf and hard-of-hearing children. The study employed the 

following research tools: homework problems checklist, and Parent 

Satisfaction scale. The study sample consisted of (30) kindergarten female 

teachers, and (410) parents. The results found that there is a significant 

difference in the level of occurrence of homework problems among children 

according to the personal variables of parents, age, social status, financial 

status, and educational level. There is a statistically significant difference in the 

level of occurrence of homework problems according to the following 

variables: child's ability, health status, and continuity of treatment. In light of 

the results, the study emphasized the importance of further pre-and in-service 

training and induction programs for kindergarten teachers, that focus on early 

intervention practices used in deaf children to increase the level of their 

experiences and perceptions, especially as the current strategies rely on 

technical activities and suffer from a clear deficiency. The study proposed a 

suggested alternative framework. 

Key words: Early intervention, Bilingual / bicultural method, Homework 

problems. 
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 مكدمة:

المراةػػؿ العمريػػة  ػػ  ةيػػاة اإلنسػػاف, وتبػػرز تعتبػػر مرةمػػة مػػا قبػػؿ المدرسػػة مػػف أمػػـ  
ة لشخ ػية   تكويف شخ يته,  المعػالـ الر يسػممية السنوات الست األول  مف ةياة الطفؿ  أ

مقامػػا االطفػػاؿ  ػػ  الفػػرد تتػػأثر وتتشػػكؿ بدرجػػه عاليػػة بنػػوع الرعايػػة األسػػرية والتربويػػة التػػ  يت
ؤدو الػ  تكػويف قيمػه و   مذت المرةمة يكتسب الطفؿ خبللفا الخبرات التػ  تػ ؛بواكير طفولتفـ

 ماط سموكه وعاداته الت  ت اةبه طواؿ مراةؿ ةياته.واتجاماته األساسية وأن
ف الةػػال  والسػػابؽ توسػػعا سػػريعا  ػػ  كثيػػر مػػف دوؿ العػػالـ لخػػدمات  قػػد شػػفد العقػػدا

لقػ  امتمامػا  أكبػر وأوسػ   ػ  لعمػر, ةيػث كػر لؤلطفػاؿ دوف السادسػة مػف اوبرامد التدخؿ المب
العالـ العرب  مف ةيث القوانيف واألنظمة و البةوث والدراسات, التوس     الخػدمات المقدمػة, 
واالمتمػػاـ اإلعبلمػػ , ومػػف لػػمف   ػػات التربيػػة الخا ػػة التػػ  ةظيػػت بمثػػؿ مػػذا االمتمػػاـ   ػػة 

ولػة لتوةيػد لرػة اإلشػارة العربيػة ال ـ ولعاؼ السػم , ومػف أمثمػة مػذا االمتمػاـ الجفػود المبذ
 وترجمة األخبار إل  لرة اإلشارة    الكثير مف القنوات اإلعبلمية العربية.

ؿ الت  توجد  يفػا , و   الدوتاج طرؽ التدخؿ المبكر إل  أساس عمم  مثبتيةةيث 
 مػذت القػوانيف التػدخؿ المبكػر كةػؽ, ةتػ  إف كانػت الخػدمات  يػر عاقات تكفػؿقوانيف لذوو اإل
 057-99وتةدد التشػريعات التػدخؿ المبكػر  ػ  الواليػات المتةػدة االقػانوف رقػـ مثبتة عمميا. 

العنا ػػػر واإلجػػػراءات األساسػػػية لمتػػػدخؿ المبكػػػر,   ا**  80-835ورقػػػـ  067-838ورقػػـ 
ل  دراسة واةدة تؤيد الخدمات االساسية لمتدخؿ المبكر, ومنػاؾ دراسػات دوف تكوف    ةاجة إ

مكانيػة نجػاح بكر تبةػث عػف الكفػاءة والفاعميػة, ةيػث تبةػث دراسػات الكفػاءة إلمتقيـ التدخؿ ا
وانػب التدخؿ    المواقػؼ تجريبيػة مثاليػة خالػعة لمسػيطرة يمتػـز  يفػا كػؿ المشػاركيف بكػؿ الج

, بينمػػا ت ػػمـ دراسػػات الفعاليػػة لتةديػػد مػػدو نجػػاح التػػدخؿ  ػػ  المعالجػػة التػػ  تجػػري دراسػػتفا
ابقة سػواء مػف جانػب مقػدـ الرعايػة أو مػب عػدـ االلتػزاـ بالجوانػب السػالمواقؼ الواقعية الت  ير

  .80-81, 1388التميم  , متمقيفا ا
   عمػ  أف معممػات CEC1333,و   مذا ال دد تؤكد جمعية األطفاؿ  ير العػادييفا

االطفاؿ خا ة يجب أف تتو ر لديفف المفارة    استخداـ الطػرؽ التعميميػة الخا ػة, و القػدرة 

                                                           
ا** 

فٝ اٌرٛش١ك اٌّرثع ٠ش١ه اٌهلُ األٚي إٌٝ ٌٕح إٌشه ، ٚاٌهلُ اٌصأٟ إٌٝ نلُ اٌظفؽح أٚ اٌظفؽاخ فٟ اٌىراب ، أِا 

 ٌٍكٚن٠اخ ف١ىرفٝ اٌثاؼس تموه ٌٕح إٌشه فمؾ .تإٌٍثح 



 ............................................................ اللغة/ثنائي الثقافة طريقة ثنائيالتدخل المبكر باستخدام 

- 898 - 

 ير بي ػػة تعميميػػة ماد ػػة تسػػفـ  ػػ  بنػػاء اتجامػػات إيجابيػػة نةػػو اسػػتخداـ الوسػػا ؿ عمػػ  تػػو 
عاقػة السػمعية, كمػا تؤكػد الجمعيػة عمػ  أف تقػـو المعممػات اإلوالتقنيات التعميميػة لؤل ػراد ذوي 

طفػػاؿ عمػػ  اسػػتخداـ وسػػا ؿ التوا ػػؿ المختمفػػة التػػ  تسػػفـ  ػػ  إدمػػاج تمػػؾ الف ػػة ألبمسػػاعدة ا
 بالمجتم  الخارج .

 إلػ يةتػاج   م ػريةال مجتمعاتنػاالنظاـ التعميم     ف أ  1336,  كد امةمد ةيث أ
مواكبة مذا التطور الذي يفرض عمينا العمؿ عم  إعداد جيؿ قادر عم  تةقيػؽ التنميػة الدا مػة 

تشمؿ كا ة عنا رت وذلػؾ لتةقيػؽ الرايػات  بةيث    ظؿ المتريرات المستمرة الت  نعيش  يفا.
 م  متطمبات الع ر الذي نعيش  يه. المرجوة منه والت  تتفؽ

فيػػػ  وترشػػػدمـ وتطفػػػاؿ وجػػػه األيػػػة كبػػػرو  ػػػ  العمميػػػة التربويػػػة إذ تأمم ةلممعممػػػ و 
 ػػ   طفػػاؿ مػػف مفػػارة وقػػدرة عمػػ  إثػػارة ر بػػة األ االفػػرص والظػػروؼ البلزمػػة لنمػػومـ بمػػا لػػديف

 أجؿ تةقيؽ األمداؼ التربوية بكؿ الطرؽ اإليجابية الت  تؤدي إل  نتا د طيبة. التعميـ مف
العمميػة الطػرؽ الةديثػة  ػ  أف اسػتخداـ   1338ا  ال مادي, المكانيف,  ذكرمف ثـ و 

لفػا العديػد مػف اإليجابيػات التػ  تعػود عمػيفـ عاقة السمعية األطفاؿ ذوي اإلتربية التعميمية    
شػمؿ التػدخؿ المبكػر ي, و أو األكاديمية أو االجتماعية أو االقت ػادية لتربويةسواء مف الناةية ا

كا ػة الجفػود والبػػرامد التػ  تُنفػذ  ػػ  سػبيؿ الةيمولػػة دوف ةػدوث نتػا د لػػارة, أو التقميػؿ مػػف 
شدتفا أو زيادة  عالية مذت الجفػود واإلجػراءات أو البػرامد عػف طريػؽ التػدخؿ  ػ  وقػت سػابؽ 

 .سر أف يبةثوا  يه عف مساعدة األمعظـ  تت الذي اعتادبدرجة كا ية عف الوق
طفػػػاؿ ال ػػػـ   بػػػأف كثيػػػرا  مػػػا يظفػػػر األ058-053: 1388كمػػػا عػػػرض بينػػػدر ا           

مشكبلت    مفاـ الكتابة المبكرة وم  تمؾ الت  تشػمؿ نسػا الةػروؼ والكممػات باإللػا ة إلػ  
األطفاؿ وال ؼ األوؿ االبتدا   ويعتقػد اإلنتاج ال ةيح لمةروؼ المكتوبة خبلؿ مرةمة رياض 

بعض الباةثيف والمنظػريف أف مػذت المشػكبلت  ػ  النسػا والكتابػة قػد تكػوف أعرالػا  تػدؿ عمػ  
مشػكبلت أعمػػؽ  ػػ  القػػدرات الع ػػبية أو قػػدرات المعالجػة الب ػػرية ,  ػػ  ةػػيف يختػػار بػػاةثوف 

لكتابػػػة الةػػػروؼ,  آخػػػروف تجامػػػؿ مػػػذت األسػػػباب المةتممػػػة والتركيػػػز عمػػػ  السػػػموؾ الػػػدقيؽ
وباإللػػا ة إلػػ  أخطػػاء النسػػا منػػاؾ أخطػػاء أخػػري وتشػػمؿ تناسػػؽ الةػػروؼ والمسػػا ات بػػيف 

 الةروؼ والكتابة عم  السطر والمسا ات بيف الكممات.
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وعمػػ  الػػر ـ أف تأديػػة الواجبػػات المنزليػػة يتطمػػب تفػػاعبل معقػػدا وتػػأثيرا متبػػادال بػػيف           
تنطوي عميه أي مفمة تعميميػة أخػرو,  ةيػث  تمعػب الفػروؽ عوامؿ مختمفة ومتعددة تفوؽ ما 

ا  ػ  أداء الواجػب المنزلػ  ذلػؾ أف الواجػب المنزلػ  يتػيح مجػاال دورا ر يسػ طفاؿألالفردية بيف ا
,   (Cooper &Nye,1994)أرةب لمطفؿ    تقرير وقت أداء الواجػب وكػذلؾ طريقػة تنفيػذت

يػػ  االطفػػاؿ بػػأداء الواجبػػات المنزليػػة برػػض إال أنػػه جػػرت العػػادة  ػػ  المػػدارس عمػػ  تكميػػؼ جم
جففػا االنظر عما بينفـ مف  روؽ  ردية, األمر الذي قد يؤدي إل  مزيػدا مػف المشػاكؿ التػ  يو 

الةساسػػػػػػػػػػػػػػية  ػػػػػػػػػػػػػػ  أداء واجبػػػػػػػػػػػػػػاتفـ  وطفػػػػػػػػػػػػػػاؿ ال ػػػػػػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػػػػػػف ذوي شػػػػػػػػػػػػػػديدألا
جففػا اؿ ال عوبات الكبيػرة التػ  يو ,    ظPolloway,Foley,&Epstein,1992)المنزليةا

 كاديمية.األ طفاؿ     المجاالت األكاديمية و ير ألا مؤالء
تعميـ ال ـ لرة المجتم  الذي يعيشػوف  يػه سػواء  المقػروءة أو  -وما زاؿ –مقد كاف  

المكتوبة أو الشفامية مو مةػور الجػدؿ القػا ـ بػيف المخت ػيف  ػ  مجػاؿ تربيػة وتعمػيـ ال ػـ, 
بػػة ومسػػاعدتفـ عمػػ  الترمػػب عمػػ  مػػا  البةػػث عػػف أ لػػؿ الطػػرؽ لتعمػػيـ ال ػػـ القػػراءة والكتا

  .1336اأخلر,  يعترلفـ مف مشكبلت مو الشرؿ الشا ؿ لممفتميف بفذا المجاؿ
ق ػػور تأديػػة يتلػػح ممػػا سػػبؽ الػػدور الػػذي تمعبػػه مشػػكبلت تعمػػـ لرػػة الكتابػػة و              

 آلخػريالت  يتمقوما وانتقػالفـ مػف مرةمػة  مرويةمواجبات المنزلية مف خبلؿ االنشطة الاألطفاؿ ل
دوف معر ػػة أركػػاف المرػػة األساسػػية , باإللػػا ة إلػػ  أمميػػة التػػدخؿ المبكػػر لموقايػػة مػػف مػػذت 

و الطػػرؽ  ػػ  أف نجػػاح اتجامػػات  ةال ػعوبة  ػػ  المراةػػؿ الػػدنيا مػػف التعمػػيـ األساسػ  والمتمثمػػ
 ديفف مػف قػدرات وخ ػا ص,ومػا لػ الةديثة لم ـ  ػ  الرولػة يتوقػؼ عمػ  مفػارات المعممػات

وتأت  طريقة ثنا   المرػة/ثنا   الثقا ػة كمةاولػة جديػدة  ػ  مجػاؿ تربيػة وتعمػيـ ال ػـ لتجػاوز 
السمبيات السابقة و تح آ اؽ أرةب لم ـ ولعاؼ السم  خ و ا  وأنفا تركز عمػ  أمػر أ فػؿ 

ؼ عمػ  مشػكبلت تمامُا    السابؽ أال ومو ثقا ة ال ـ , ومف منػا تبػرز أمميػة الكشػؼ والتعػر 
الواجبػػات المنزليػػة لػػدو  كبلتطفػػاؿ ال ػػـ ومقارنتفػػا بمشػػاأل يوجففػػاالواجبػػات المنزليػػة التػػ  
 االطفاؿ لعاؼ السم . 
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 :دراسةمصهلة ال

إف المتأمؿ    أدبيات ذات العبلقة بال ـ ولعاؼ السم , يتوقؼ طويبل  أمػاـ النتػا د 
عمػ  مجموعػات التربيػة  ؼأثنػاء األشػراالت  تمخلت عنفا والت  تتفؽ مػ  مػا الةظػه الباةػث 

لػعاؼ السػم  أف األمػؿ لم ػـ و  بمػدارس العممية بطبلب الدراسات العميا شعبة التربية الخا ة
التبلميػػذ ال ػػـ ولػػعاؼ السػػم  يعػػانوف مػػف لػػعؼ  ػػ  المفػػارات األساسػػية مػػف قػػراءة وكتابػػة 

ومذا كمه يعوؽ عمميػة انػدماجفـ , المروي وتةد مف موا متفـ لمتعميـوالت  تؤثر    تة يمفـ 
 م  المةيطيف بفـ.

ومبتكػرة وعمػ  الػر ـ يعػد التػدخؿ المبكػر ميػداف متفػرد يتطمػب توجفػات جديػدة  ومف ثـ        
 أف منػػاؾ الكثيػػر مػػف األمػػور التػػ  ظمػػت مكانفػػا  ػػ  مجػػاؿ تربيػػة وتعمػػيـ إالمػػف تزايػػد االمتمػػاـ 

ال ػػـ ولػػعاؼ السػػم   ػػ  م ػػر ويػػأت  عمػػ  رأسػػفا طػػرؽ تػػدريس ال ػػـ,  ػػالمتتب  لطػػرؽ 
بػر التدريس المستخدمة ةاليا  يجد أنفا تدور     مؾ التوا ؿ الكمػ  ولػـ تتجػاوزت عمػ  أنػه يعت

الةؿ الوسط بيف مختمؼ الطرؽ كما يعتقد البعض, وبالتال  لـ يتـ تطوير طػرؽ تػدريس ال ػـ 
قشػػػقري ا  والتوا ػػؿ معفػػػـ بمػػػا يتناسػػػب مػػػ  مػػػذت البةػػػوث واالتجامػػػات الةديثػػػة  ػػػ  المجػػػاؿ

,1388.  
كفايته وقدرته مو سػبب إخفاقػه  هنػه يفقػد الر بػة  ػ   ق ورعندما يشعر الطفؿ بأف  
أف  فف منػاؾ عجػز شػبه دا ػـ  ػ  قدراتػه التػ  ال يمكػالعممية المعر ية العتقادت بػأر و االستمرا

طفػاؿ القميػؿ ؿ مػف جفػد , ونتيجػة لػذلؾ يػتعمـ األنجػاز مفمػا بػذتسعفه عم  تةقيؽ النجاح واإل 
رتبط بالدراسػة و ػ  النفايػة تكػوف أوجػه العجػز تػراكـ االةبػاط المػف الفشػؿ و ويمروف بةػاالت مػ
السػػموؾ  ػػ  ظامرمػػا ,  يعػػزؼ بعػػض األطفػػاؿ عػػف االشػػتراؾ  ػػ  تعػػديؿ ل والفشػػؿ  يػػر قابمػػه

,  ينشػػأ لػػديفـ الشػػعور باإلخفػػاؽ بو ػػفه خبػػرة عميميػػة والتربويػػة  لتػػوقعفـ الفشػػؿنشػػطة التاأل 
 ..(Paul,  &) Roth,  2011سموكية ذاتية 

لفػػذت االسػػتراتيجيات الخاط ػػة  ػػ  إدارة  ػػفو فـ تػػؤدو ات ةيػػث أف اسػػتخداـ المعممػػ 
 .(Englehart, 2013)مول   شؿ    إل  تفاقـ المشكبلت ال فية, وتجعؿ المعممة 

ومػػػف ثػػػـ أثبتػػػت البةػػػوث وجػػػود عبلقػػػة إيجابيػػػة بػػػيف المشػػػكبلت الواجػػػب والتة ػػػيؿ 
مػػدو تػػو ير طفػػاؿ أو  شػػمفـ إلػػ  يرجػػ  جػػزء كبيػػر مػػف نجػػاح األ الدراسػػ  المػػنخفض, كمػػا أنػػه
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  & Mac Suga & Gage, 2015;   .Martella) تعمػيـ  عػاؿ لتبلميػذمـ اتمعممػات  ذو 

Marchand-Martella, 2015) 
سػػتراتيجيات التدريسػػية بلأف اسػػتخداـ المعممػػات ل (Shook, 2012) ومػػذا مػػا أكػػدت

 طفاؿ.الفعالة مف شأنه أف يعمؿ عم  خفض المشكبلت الواجب, وزيادة اإلنجاز األكاديم  لؤل
مؤكػدة عمػ  لػرورة تنظػيـ دورات تدريبيػة  (Özan, 2015)ومػف منػا جػاءت دراسػة 

مػػػف الممكػػػف أف  التػػػ عمميػػػة الفعالػػػة لم دارة قاعػػػة النشػػػاطإمجػػػاؿ اسػػػتراتيجيات   ػػػ لممعممػػات 
 ف .رولاتف   مرةمة الطفولة ويمكف أف تنفذ    يستخدمفا المعمموف 

ريػػاض معممػػات أمميػػة البػػرامد المقدمػػة لسػػات عمػػ  أكػػدت العديػػد مػػف الدراومػػف ثػػـ  
كسػػاب أنشػػطة ومفػػارات جديػػدة أل المختمفػػة لمشخ ػػية  ػػ  تنميػػة الجوانػػب األطفػػاؿ طفػػالفف  وا 

(Coleman, et al., 2013; Dunn, 2009;  Hansen, Wills, Kamps, & 

Greenwood, 2014; . Nolan, Houlihan, Wanzek, & Jenson, 2014)  , لػذا و
بعػد التريػرات المتبلةقػة والسػريعة  وطػرؽ ةديثػةاسة لتعميـ األطفاؿ مفػارات الةاجة م ت بةا

, ومنفػا عمػؿ األـ , انشػراؿ الوالػديف بعيػدا  عػف الطفػؿ , وكثػرة  ولروطفا الةياة الع رية   
رتػػوف عبػػر الفلػػا يات تعامػػؿ الطفػػؿ مػػ  الكمبيػػوتر واإلنترنػػت والمشػػامدة المسػػتمرة لبػػرامد الك

 .   وجعؿ الطفؿ أكثر انفرادا   التربوي, أدو كؿ مذا إل   ياب التفاعؿ لفترات طويمة
الدراسػػات إلػػ  أف نتػػا د ةركػػة الػػدمد المدرسػػ  قػػد تنطػػوي عمػػ  بعػػض  شػػارتكمػػا أ

عمػػػػػػػػػ  األقػػػػػػػػػؿ  يمػػػػػػػػػا يتعمػػػػػػػػػؽ بالواجبػػػػػػػػػات المنزليػػػػػػػػػة  طفػػػػػػػػػاؿاأل جففػػػػػػػػػاايو كبلت مشػػػػػػػػػ
(Soderlund&Bursuck,1995,p.150)إةػػدو المشػػاكؿ ت المنزليػػة . ةيػػث تمثػػؿ الواجبػػا

 Epstein)  ػػ  المػػدارس العاديػػة طفػػاؿ لػػعاؼ السػػم األة  ػػ  بػػرامد بػػرز العقبػػات الر يسػػأو 

,Polloway ,Foley& Patton,1993)  يمثػػؿ عب ػػا  ثقػػيبل  ينػػوء بػػه كامػػؿ  أداءمػػا, إذ أف
األمػػر الػػذي يتطمػػب طفػػاؿ ال ػػـ نتيجػػة ألوجػػه الق ػػور المتعػػددة التػػ  يعػػانوف منفػػا, األمػػؤالء 
ؿ التوجفػات الراميػة ظػ ػ   ألطفػاؿ ال ػـ مف االمتمػاـ بمشػاكؿ الواجبػات المنزليػة لػدو امزيدا 

 لتةقيؽ دمد  عاؿ لفذت الف ة.
ذوو اإلعاقػػػة لؤلطفػػػاؿ المتخ  ػػػة المقدمػػػة  التػػػدخؿ المبكػػػربػػػرامد    لػػػوء قمػػػة ػػػو         

إلػػ  التركيػػز عمػػ   طريقػػة  ه, األمػػر الػػذي د عػػ –  ةػػد عمػػـ الباةػػثعمػػ   – ذويفػػـو السػػمعية 
  ,التػػ  تعتبػػر مػػف التوجفػػات الةديثػػة  ػػ  مجػػاؿ تربيػػة وتعمػػيـ ال ػػـو  ثنػػا   المرػػة/ثنا   الثقا ػػة

جبػات المنزليػة االو والت  قد تسفـ    مساعدة ال ـ عم  الترمب عم  ما يعانونه مف مشكبلت 
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بفػذت التوجفػػات ال ػػـ طفػاؿ ريػػاض األ اتوتب ػػير معممػ الرولػةبي ػػة وتةسػيف انػػدماجفـ  ػ  
 لتفعيمفا    العممية التعميمية.

كػاديم  اؿ  ػ  الجػو األ طفػت الواجبات المنزلية لؤلوعم  الر ـ مف أممية دراسة مشكبل
جريت    مذا المجػاؿ كانػت قميمػه والسػيما التػ  قػدمت ات الت  أ,  هف البةوث والدراسوالتربوي

أطفػالفـ  ػ  مرةمػة مػا قبػؿ و عاقة السمعية المشكمة وخا ة م  معممات ذوو اإل لمةد مف مذت
 لػدو المنزليػة الواجبػاتشػكبلت ومف منا جػاءت مػذت الدراسػة مةاولػة معر ػة أمػـ م  .المدرسة
المدرسة, وتقديـ ت ور مقترح لمتػدخؿ المبكػر  قبؿ ما مرةمة    السمعية اإلعاقة ذوو األطفاؿ
 لديفـ.

اإلجابػػة عػػف األسػػ مة  ةالةاليػػ دراسػػةنطمػػؽ ةػػاوؿ الباةػػث مػػف خػػبلؿ الومػػف مػػذا الم
 اآلتية:

 ؟المستخدمة    تربية وتعميـ ال ـ وممارسات التدخؿ المبكر ما أمـ الطرؽ   8ا
 العينػة أ ػراد السػتجابات الةسػابية المتوسػطات بػيف ة ػا يةاإل داللػةال ذات فروؽال ما  1ا

 وأ التخ ػػص وأ السػػف لمتريػر و قػػا تعميمػػ  كػداعـ الثقا ػػة ثنػػا  /المرػة ثنػػا   لطريقػة
 ؟ التدريبية الدورات

 مػا مرةمػة  ػ  السػمعية اإلعاقػةذوي  ؿمعممػات األطفػا واجفػهتالمشكبلت التػ  أمـ  ما  0ا
 المدرسة؟ قبؿ

األطفػػاؿ ذوو اإلعاقػػة السػػمعية  ػػ  مرةمػػة مػػا قبػػؿ  مشػػاكؿ الواجبػػات المنزليػػة لػػدو مػػا  0ا
 ؟المدرسة

, العمػػرامتريػػراتال بػػاختبلؼ ال ػػـاألطفػػاؿ  بػػيف المنزليػػة الواجبػػات مشػػاكؿ تختمػػؼ مػػؿ  5ا
 ؟  الرسوب له سبؽ مؿا المستوو ودرجة التقدـ لدو الطفؿ

 األمػر ولػ  متريػرات بػاختبلؼ ال ػـاألطفػاؿ  بػيف المنزليػة الواجبات مشاكؿ تختمؼ مؿ  6ا
 ؟ الدراس  والمستوو المادي والول  االجتماعية الةالة و الزمن  والعمر النوعا
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  يما يم :لدراسة تمثمت أمداؼ ا :الدراسةأيداف 
طفػػاؿ لػػعاؼ األطفػػاؿ ال ػػـ واأل يوجففػػامشػػاكؿ الواجبػػات المنزليػػة التػػ  عمػػ   التعػػرؼ   8ا

ثػر متريػرات أباإللػا ة إلػ  معر ػة  ومقارنة مدو ةدوث مذت المشاكؿ لدو الف تيف, ,السم 
 أوليػاءو الةالة االجتماعية والولػ  المػادي  والمسػتوو الدراسػ  لػدو  الزمن  النوع والعمر

ثر متريرات العمر وال ػؼ الدراسػ   والةالػة أمشاكؿ الواجبات المنزلية, وكذلؾ عم   األمور
   .الدراسية

لسمعية  ػ  مرةمػة مػا قبػؿ ا اإلعاقة ذوومف  أطفالفف لدو بطرؽ ةديثة  معمماتال تزويد  1ا
كسػػابو  المدرسػػة بطريقػػة ثنػػا   المرػػة/ثنا   الثقا ػػة لتنميػػة إدارة  نموذجػػا تػػدخؿ مبكػػر ففا 
 .لدو طفمه المعاؽ سمعيا   ال ؼ

 اإلعاقػػػة ذوواألطفػػػاؿ  لمعممػػػات طريقػػة ثنػػػا   المرػػػة/ثنا   الثقا ػػةت ػػػور مقتػػػرح ل تقػػديـ   0ا
مػػدارس ومراكػػز ومؤسسػػات التربيػػة الخا ػػة ب المفتمػػيفمنػػه  فديسػػتفف ألسػػمعية يمكػػف ا

 .المعنية بذوي اإلعاقة السمعية 
 مما يم  : أمميته دراسةستمد الت: الدراسةأيمية 

,  إلقاء اللوء عم  مشكبلت الوجبات المنزلية .8 , يجابيات والسمبياتاإلمف ةيث: المففـو
 الم اةبة لفا.   راضاألو  نواع الواجباتأاألسباب, 

 اإلعاقةمف ةيث: المففوـ, خ ا ص األ راد ذوو  السمعية اإلعاقةتقديـ إطارا نظريا عف  .1
 .السمعية اإلعاقةلذوو   عوبة الكتابةالمؤشرات عم  , السمعية

 اإلعاقة ذوومف  أطفالفف لدو مناسبةعف طرؽ ةديثة  معمماتلم نظريا إطارا تقديـ .0
كسابو  لسمعية    مرةمة ما قبؿ المدرسةا طريقة ثنا   المرة/ثنا   الثقا ة لتنمية  ففا 

 .السمعية اإلعاقةلذوو مفارات القراءة والكتابة 

 السم .لعاؼ توليح المشاكؿ الت  تواجه األطفاؿ ال ـ و  .0
 لعاؼ السم .و  طفاؿ ال ـنزلية بيف األالمشاكؿ المالتعرؼ عم  الفروؽ     .5
 طفاؿ ال ـ .اجب المنزل  األكثر ةدوثا لدو األتةديد مشاكؿ الو  .6
 عم  الواجبات المنزلية.طفؿ توليح أثر متريرات كؿ مف ول  األمر وال .7
 لفذت الف ة. اعمية لمتدخؿ المبكر يةقؽ  ول  ت ور مقترح مناسب .8
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 :الدراسةمصطلحات 

 المنظمة اإلجراءات كا ة    يتمثؿ المبكر التدخؿ  :Early Intervention التدخل املبهر (1)
 الةاجات ذوي مف السادسة عمر دوف لؤلطفاؿ ممكف نمو أق   تشجي  إل  تفدؼ الت 

 المبكر, لمتدخؿ النفا   الفدؼ  هف لذلؾ وألسرمـ لفـ الوظيفية الكفاية وتدعيـ الخا ة,
 مسببات شدة درجة أو ةدوث نسب تقميؿ بفدؼ  وقا ية سياسات تطبيؽ عم  يعتمد
ثانوية اال مادي, المكانيف,  أو أولية تكوف قد السياسات ومذت العجز, أو العوؽ
 الوقاية عم  تعمؿ الت  اإلجراءات مف المت مة العممية تمؾ مو المبكر التدخؿ   .1338

 تربويو  وتدريبية برامد وتنفيذ ت ميـو  ,آثارما مف التخفيؼ أو تأميمفا أو اإلعاقة مف
 أشكاؿ وتقرير األطفاؿمؤالء  ألسر وتدريبية برامد وكذلؾ ةالمبكر  الطفولة لمرةمة خا ة

 عبلج مساعدة, وسا ؿ أجفزة نطق , عبلجاالطفؿ يةتاجفا الت  المساندة الخدمات
  و يرما سمع  تدريب طبيع ,

مػ  أةػدث األسػاليب  ػ   : (Bilingual/Bicultural )الثكافـة طريكـة نهـا ا اللػـة/نها ا     (2)
تربيػة وتعمػػيـ ال ػـ والتػػ  تقػـو عمػػ  أسػاس أف لرػػة اإلشػارة مػػ  المرػة األولػػ  والطبيعيػػة 
لمطفؿ األ ـ والت  مف خبللفا يتـ تدريسه لرة المجتم  الذي يعيش  يه كمرة ثانية, كمػا 

وتعريػؼ الطفػؿ األ ػـ بثقا ػة ال ػـ وثقا ػة تقـو عم  أساس لػرورة ربػط المرػة بالثقا ػة 
 مجتم  السامعيف الذي يعيش  يه.

الدراسػػػية ذات االرتبػػػاط االنشػػػطة المتطمبػػػات و المفػػػاـ  : Homework الواجـــمل امله لـــا   (3)
 .و البا    المنزؿالرولة خارج  طفؿبالمنفد الدراس , والمطموب انجازما مف قبؿ ال

 طفػػؿالعوا ػػؽ التػػ  تةػوؿ دوف قيػػاـ ال  :Homework problems الواجــمل امله لــا هالتمصـ  (4)
بتنفيذ وأداء واجباته الدراسية المطموب انجازما    المنزؿ عمػ  الوجػه األكمػؿ سػواء كػاف 

 ةوله. و البي ة مف أنفسه  طفؿم در مذت العوا ؽ ال
مشػػكمة  ػػ  الػػذيف يعػػانوف مػػف  طفػػاؿاألومػػـ   :Hard of Hering ضــعاف الســم  طفــا األ (5)

 أكػاديم لػعؼ ديسبؿ  وعدـ سماع الكبلـ بعيد الم در  03-17السم  ايتراوح ما بيف 
عاديػػة بعػػد تشخي ػػفـ والتعػػرؼ  ػػ  المدرسػػة الوالػػح  ويتمقػػوف خػػدمات التربيػػة الخا ػػة 

 .دبية والمرويةيواجه األطفاؿ  عوبات    المولوعات األو , عميفـ
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ديسبؿ  ػأكثر    73الذي يعان  مف عجز سمع  ا  البا  طفؿمو ال:  Deaf األصمالطفل  (6)
يةوؿ دوف اعتمادت عم  ةاسة السم      فـ الكبلـ سواء باسػتخداـ المعينػات السػمعية 

 أو بدونفا.

 اإلطار الهظري:

يتجه العالـ اليوـ لمعناية واالمتماـ بقلايا ذوي اإلعاقة بفدؼ تقديـ الرعاية الشاممة           
ليتمكنوا مف االستفادة مف بعض قدراتفـ, ومف ثـ تةقيؽ الكفاية  ,  1337اباظه , لفـ 

االجتماعية والتربوية    جمي  المجاالت, وتمثؿ مذا االمتماـ عندما عدَّت األمـ المتةدة عاـ 
  . 1380رلا, ـ العاـ الدول  لممعوقيف ا8988

ةاجػػاتفـ التعميميػػة التػػ  يجػػب أف ُتةقػػؽ مػػف خػػبلؿ تػػو ير  ذوي اإلعاقػػة ػػهف  وبالتػػال 
مكان  التعمػيـ ةقػا  لمجميػ  برػض النظػر عػف المعوقػات يعد اتفـ, و رص تعميـ مناسبة لقدراتفـ وا 

الت  قد تةوؿ بينه وبيف تعممه, وقد نص التقرير الختػام  لمػؤتمر التعمػيـ لمجميػ   ػ  جمسػته 
بشأف القواعد الموةدة لتةقيؽ تكا ؤ الفػرص  ـ ,8990   مدينة نيويورؾ عاـ    المنعقد85ا

ينبرػػ  لمػػدوؿ أف تعتػػرؼ بمبػػدأ المسػػاواة  ػػ   ػػرص التعمػػيـ  ػػ  »التعميميػػة لػػذوي اإلعاقػػة أنػػه 
مػػػف  لممعػػػوقيف, االبتدا يػػػة والمرةمػػػة الثالثػػػة, وذلػػػؾ لػػػمف أطػػػر مدمجػػػةالطفولػػػة و المػػػرةمتيف 

ألشخاص المعػوقيف جػزءا ال يتجػزأ مػف النظػاـ األطفاؿ والشباب والكبار, وتكفؿ أف يكوف تعميـ ا
 . 1335 ,الدماط   ا«التعميم 
 اإلعاقة السمعية:وخصا ص مفًوم 

درجػػة الق ػػور  تختمػػؼ تعريفػػات اإلعاقػػة السػػمعية تبعػػا  لمتريػػرات مختمفػػة منفػػا:    
السمع , سف ةدوث اإلعاقة السمعية, واستخداـ المعينػات السػمعية, ونمػط الق ػور,  وتعػرؼ 

ف الفػرؽ أو  اإلعاقة السمعية و ؽ ثبلثة أنماط م  النمط الفسػيولوج , والتربػوي, واالجتمػاع ,
لعيؼ السم   رؽ    الةالة كوف الطفؿ األ ـ يتعذر عميه السم  بشػكؿ بيف الطفؿ األ ـ و 

قػػاط , والتػػ  تػػدؿ عمػػ   فػػـ الكػػبلـ المسػػموع. أمػػا الطفػػؿ لػػعيؼ السػػم   مديػػه القػػدرة عمػػ  
السػم  باالسػػتعانة بمعينػات سػػمعية الكتسػػاب القػدرة عمػػ   فػـ الكػػبلـ, إلػػا ة اسػتخداـ ةاسػػة 

, يه تجات عالـ األ ػوات أي الطبيعػةإل  خ ا ص العالـ الذي يعيش  يه ةيث أف ردة الفعؿ لد
 . 1338الترك ,  ا مف خبلؿ سمعه اللعيؼ قد يستجيب عم  نةو ما لم در ال وت 
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لعيؼ السم  بأنه الشخص الذي يعان  مف  قػداف سػم     1339ا الزريقاتو عرؼ        
ؿ وةاسة السم  لديػه ال تقػـو بوظيفتفػا عمػ  الوجػه األكمػؿ, ويعػان  مػف يب  ديس73أقؿ مف ا

 عوبة    تعمـ الكبلـ والمرة, ومعالجة المعمومػات المرويػة, وعػدـ القػدرة عمػ  الػتعمـ والتفاعػؿ 
سػم  لديػػه والتػ  تتػػراوح مػا بػػيف الخفيػؼ إلػػ  مػ  اآلخػريف, ويتوقػػؼ ذلػؾ عمػػ  درجػة  قػػداف ال

المتوسػط الشػديد والةػاد, ويمكػف تعػويض الخسػػارة السػمعية لديػه وقيػاـ ةاسػة السػم  أو جػػزء 
 ػػ   منفػػا بوظيفتفػػا باالسػػتعانة بالمعينػػات السػػمعية واسػػتخداـ أسػػاليب وطرا ػػؽ تعمػػيـ خا ػػة

 .   1388 ,وعواد , السرطاوياالمواقؼ التعميمية 
مفما كاف الفرؽ بيف لعيؼ السم  واأل ػـ  ػهف المعػاقيف سػمعيا  مػـ أول ػؾ األ ػراد وبالتال    

الذيف  قدوا ةاسة السم  ا جز يُا أو كميا   وبةػدود مختمفػة منػذ الػوالدة أو  ػ  سػف مبكػرة ممػا 
يػػؤثر عمػػػ  قػػػدراتفـ المرويػػػة والتعميميػػػة وبالتػػػال   فػػـ بةاجػػػة إلػػػ  متابعػػػة التعمػػػيـ االعتيػػػادي 

  .1383,  االوميبمفن  وبرامد التربية الخا ة وخدماتفا والتأميؿ ال
عيؽ توا مه م  المجتم  المةيط خا ػة تةرماف الطفؿ مف ةاسة السم  يعتبر ةيث 

األمؿ واألقراف    المراةؿ العمرية المبكرة مما يؤثر عم  التطور المعر   والمروي وعمػ  جميػ  
, إال أنػػه يوجػػد منػػاؾ طرا ػػؽ وبػػرامد  خا ػػة لمتوا ػػؿ يمكػػف  تػػدخؿوظػػا ؼ الفػػرد يومػػا بعػػد يػػـو

, ولقػد أظفػرت الدراسػات أف  اقػدي عم  استخدامفا    المراةؿ العمرية المبكرة المعممةتدريب 
السم  يتعمموف المفردات بواسطة لرة اإلشارة والمرة المنطوقػة لكػنفـ يتعممػوف عػددا أكبػر مػف 
المفػػردات اإلشػػارة خػػبلؿ سػػنوات عمػػرمـ األولػػ  مقارنػػة بمػػا يتعممونػػه مػػف المفػػردات المرويػػة 

  .1333اعبيد,  المنطوقة تكوف أقؿ بسنتيف إل  ثبلث سنوات عف أقرانفـ السامعيف
يعد النمو المروي مؤشرا  ماما  وأساسيا  لمنمو,  وكذلؾ لمدو القدرة عم  إقامػة ومف ثـ 

عبلقػػات اجتماعيػػة عػػف طريػػؽ اسػػتخداـ الكػػبلـ والتفاعػػؿ االجتمػػاع , إلػػا ة إلػػ  أف ال ػػمـ 
درتػه عمػ   البا  ما يرتبط بالبكـ, وبفذا  هف قدرة الفرد عم  اكتساب المرة ونموما تتأثر بمػدو ق

عمػ  مػذت سػمعيا فػرت انخفػاض أداء المعػاقيف السم , ومذا ما أكدته اختبارات الػذكاء التػ  أظ
االختبارات, وبما أف النمو المروي مػو مػف أكثػر مظػامر النمػو تػأثيرا   ػ  اإلعاقػة السػمعية  ػهف 

والمكثػؼ  هنػه تأثير اإلعاقة يؤثر سمبا  عم  جمي  جوانب النمو المروي وبرياب التدريب المنظـ 
  .1331لف تتطور لدو الشخص المعاؽ سمعيا  مظامر النمو المروي الطبيعية االخطيب, 

 ومف اآلثار السمبية لئلعاقة السمعية عم  نمو الطفؿ لروي ا ما يم  :    
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 لعؼ القدرة عم  التخاطب المفظ  أو انعدامفا, خا ة لدو الطفؿ األ ـ. .8

المةادثة ا الكبلـ   أو الكتابة أو القراءة لعؼ عاـ    المرة التعبيرية خا ة  .1
 .الجفرية

  عوبة     فـ المرة المفظية لآلخريف . .0

 .  1330, وخا ة االستماع اةنف ,  لعؼ عاـ    المرة االستقبالية .4

أف النمػػػو المرػػػوي يتػػػأثر بمسػػػتوو أو درجػػػة اإلعاقػػػة السػػػمعية  كممػػػا زادت اإلعاقػػػة كمػػػا 
ة كما تتأثر دقة إ دار األ وات ال ػةيةة وعػدد الكممػات السمعية زادت  عوبات اكتساب المر

و فػـ داللتفػا ممػا يترتػب عميػه عػدـ القػدرة عمػ  التعبيػر المرػوي ال ػةيح,  ويعػد ا تقػار المرػػة 
المفظية والتأخر المروي مف أخطر النتا د المترتبة عم  اإلعاقة السػمعية عمػ  اإلطػبلؽ ويػرتبط 

خراجفا  وولوح الكبلـ مػف خػبلؿ الم ػابيف  يتلػحبدرجة الفقداف السمع , ومػذا   فـ المرة وا 
باإلعاقػػػػة السػػػػمعية قبػػػػؿ سػػػػف الخامسػػػػة  ػػػػهنفـ يعجػػػػزوف عػػػػف الكػػػػبلـ أو إ ػػػػدار أ ػػػػوات 

  .1333مففومةاعبيد, 

 :     مصهالت الوجبات امله لية مو للوقاية التدخل املبهر 

بالسم  واألب ار واأل  دة  خمؽ اهلل عز وجؿ األطفاؿ ال يفقفوف شي ا  وأنعـ عميفـ          
ليتعر وا عم  العالـ المةيط بفـ ويكتسبوا المفاميـ والمفارات الت  تساعدمـ عم  العيش 

   برامد التدخؿ تقدما شفدت أعواـ السبعينات و  ,والتوا ؽ م  المجتم  الذي يعيشوف  يه
موجود داخؿ المبكر, والت  اعتمد معظمفا عم  نموذج الق ور الذي ا ترض أف اللعؼ 

الطفؿ وأف العوامؿ البي ية  ير المناسبة م  مجرد عوامؿ مساممة, كما ا تراض أف مذا 
, التأميؿ الوظيف لذلؾ كانت البرامد تركز عم   ؛اللعؼ مو مس ولية اآلباء بالدرجة األول 

ل  إرجاع النجاح لجفود المعمـ والفشؿ إل  خمؿ    األسرة ثـ ةدث تةوؿ تدريج  بيف  ,وا 
 االتجاتباةثيف    الثمانينات نةو ر ض النموذج السابؽ نتيجة لظفور ما يسم  اآلف بعمـ ال

  (Magiati, Tay & Howlin, 2012).بالسياؽ المترير لخبرات الطفؿ  واالعتراؼالمعر   
مشكبلت الوجبات المنزلية قبؿ أف لروريا لموقاية مف لتدخؿ المبكر يعتبر ا مف منا        

لؤلطفاؿ ال ـ االتدخؿ  بناء  عم   مزمنة, باستخداـ طرؽ التدريس الةديثةت بح  عوبات 
 تقدـ الطفؿ التة يم  ااالستجابة  ويرتكز عم   كرة الوقاية.
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عاقة عم  لرورة تقديـ    ةيف أكد القانوف األمريك  لتربية وتعميـ األ راد ذوي اإل        
و لعاؼ السم  وتشمؿ عنا ر برامد التدخؿ التدخؿ المبكر عند اكتشاؼ ال مـ أمات خد
سرة وتقديـ معمومات وتو ير الخيارات ودعـ األ, مبكر لؤلطفاؿ ال ـ ولعاؼ السم  وأسرمـال
اسبة مشتممة ةاجات تو ير خدمات مساندة وبي ات تعميمية منو , لتربوية وطرؽ التوا ؿا

, طفؿ مف ةيث التوا ؿ واكساب المرةف تعزز تطور الت التدخؿ يجب أنشاطاو  ,الطفؿ وثقا ته
  .1380,سميـ  عم  ,وتشمؿ مراقبة مستمرة لةالة الطفؿ الطبية والسمعية ا

 Division of ؛ Kent et al., (2011)  ؛ John (2010)  مف كؿ ةيث أشار         
Early Childhood of The Council Exceptional Children (2014)  أف

التدخؿ يرتكز عم  مجموعة مف المبادئ وم  : تقديـ مراةؿ متعددة مف الدعـ والمساندة 
لؤلطفاؿ, تقديـ دعـ مبكر أو تدريس مكثؼ وذلؾ لتةقيؽ أداء تة يم  إيجاب  أو من  
المشكبلت البلةقة, االطبلع عم  البيانات والمعمومات المتعمقة بكؿ تمميذ لتةديد الممارسات 

يمية المناسبة لفـ , االستفادة مف نتا د البةوث والدراسات لتةقيؽ االستفادة إل  أق   التعم
 ةد ممكف.

 ,Fox, Carta, Strain, Dunlap ؛ Wayne (2009: 4)مف  ومف منا ذكر كؿ        
& Hemmeter (2009: 1-2)   أف التدخؿ مجموعة مف الخ ا ص : نظاـ تدخؿ ثبلث

المراةؿ يستخدـ لتقييـ اةتياجات الطفؿ السموكية واألكاديمية ,  ةص منظـ لؤلطفاؿ مف 
خبلؿ استخداـ أدوات قياس مقبولة عمميا  , مذت التدخبلت التربوية لفا قاعدة قوية    مجاؿ 

أنفا تعمؿ عم  تةسيف السموؾ أو البةوث والدراسات ةيث أف مناؾ أدلة عممية عم  
التة يؿ األكاديم  أو كميفما , يتـ تةديد االطفاؿ تةت خطر التة يؿ األكاديم  المنخفض 
مف خبلؿ مبلةظة تقدـ الطفؿ التة يم  , يتـ اتخاذ القرار بشأف تةديد مستويات الدعـ 

 المطموبة لكؿ مرةمة. 
, د تعميمية عالية الكفاءة والجودةتقديـ منام: يتميز التدخؿ بالمميزات التالية لذا       

 , تقديـ مستويات متعددةلتقدـ الطفؿ التة يم  واألكاديم التقييـ والمبلةظة المستمرة 
   ةؿ المشكبلت متعدد التخ  ات , تعاوف أعلاء الفريؽ المراةؿ مف الممارسات التعميمية

. 
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ةدامـ , إأجريت عم  مجموعتيف مف ال ـولية طرؽ التدخؿ المبكر كدراسة طوتعتبر        
ول  ـ المبكر لفـ خبلؿ الستة شفور األ تـ تشخيص ةاالتفـ واكتشا فـ وتقديـ خدمات الدع

ةاالتفـ     ترة الةقة مف العمر, كانت النتا د إيجابية  مف العمر ,والثانية تـ اكتشاؼ
  .1380 اعم   , سميـ طفاؿ الذيف تـ اكتشا فـ مبكرا وة موا عم  تدخؿ مبكر ل الح األ

اإلعاقة السمعية لفا ذوو  معممة األطفاؿ  أف 1388ذكر السرطاوي وعواد اةيث         
مخالطة اآلخريف والتفاعؿ معفـ,  لبل  عف أف  ومدي ـ األ ثقا ة الطفؿ تأثيرات كبيرة عم 

ل  مستويات  أنماط التنش ة األسرية تتسـ بالةماية الزا دة الت  تتطور إل  االعتمادية, وا 
متفاوتة مف عدـ النلد االجتماع , وعدـ تةمؿ المسؤولية, و قداف الثقة بالنفس, والميؿ 

 عبلقات اجتماعية م  المةيطيف بفـ. إل  االنطواء والعزلة واالنسةاب, والعجز    تكويف 
لتدخؿ قد تطورت مف ةيث طبيعتفا ف طرؽ اأ  1338الترك ,  ا تو ؿ كما        

 لؤلطفاؿ تقدـ والوقا ية التة يميةو  التربوية الخدمات مف متكامؿ نظاـ , مف خبلؿ وأمدا فا
 والمعرليف وتربوية نما ية خا ة اةتياجات لديفـ ممف سنوات ست سف وةت  الوالدة منذ

 سف ةت  الوالدة منذ طفاؿاأل المبكرالتدخؿ  يشمؿ, و متعددة  ألسباب المبكر اإلعاقة لخطر
 عم  المبكر التدخؿ يركز ومكذا ةاجاتفـ, لتمبية والديفـ عم  يعتمدوف األطفاؿ ألف المدرسة,

 & ,Magiati, Tay)والتعمـ النمو عم  األطفاؿ مساعدة عم  األمور أولياء مفارات تطوير
Howlin, 2012; McNaughton, 1994)  

 مجرد تكوف ال ومبتكرة, جديدة توجفات يتطمب متفرد ميداف المبكر التدخؿيعد ةيث         
 لمبرامد وتكرار نقؿ مجرد أو المدرسة, سف    لؤلطفاؿ التربية لخدمات تنازل  امتداد

 سف مف لؤلطفاؿ الخا ة لمتربية العامة األمداؼ  ,األطفاؿ رياض    المستخدمة واألساليب
 التالية, العمرية المراةؿ    أمدا فا عف تختمؼ االبتدا ية المدرسة دخوؿ ةت  الميبلد
 قبؿ المناسب الوقت    التدخؿ طريؽ عف ال رار األطفاؿ نمو تدعيـ أو تسفيؿ منا  الفدؼ

مكاناتفـ نمومـ مدـ ربما أو تريير إل  أو اإلعاقة تؤدي أف  أو من  وأيلا   المستقبؿ,    وا 
 National Joint Committee on يذكر كٍؿ مف  الثانوية, اإلعاقات ظفور مف الوقاية

Learning Disabilities (NJCLD) (2005)؛ Rachel & Mark (2010 :23)  بأف
مناؾ  وا د متوقعة مف استخداـ التدخؿ تتمثؿ    : الكشؼ المبكر عف االطفاؿ, تخفيض عدد 
 االطفاؿ المةاليف إل  التربية الخا ة , الةد مف األخطاء الت  يق   يفا المعمـ    تةديد
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, تدعيـ المس ولية المشتركة والتعاوف بيف المعمميف  عاقة سمعيةاإلباعتبارمـ ذوي االطفاؿ 
توسعا  سريعا     كثير مف دوؿ  نه مناؾور بخ وص االطفاؿ,  يوكد ما سبؽ أوأولياء األم

نتد مذا التطور مف  ,العالـ لخدمات وبرامد التدخؿ المبكر لؤلطفاؿ دوف السادسة مف العمر
 يأت     مقدمتفا : مبررات تفاعؿ مجموعة مف 

اةؿ األول  مف العمر    نمو وارتقاء أوال  : تزايد الوع  بأممية الخبرات المبكرة    المر 
  1380,باعامرا. االعاقة السمعيةاإلنساف, وتتلاعؼ مذت األممية لدو األشخاص ذوي 

ةيث أ بح مف  ؛االعاقة السمعيةذوي ل التربويةثانيا  : التةوؿ الذي ةدث     مسفة الرعاية 
اللروري ة ولفـ عم  الخدمات الخا ة    المواق  الطبيعية الت  يستخدمفا األطفاؿ 

  .1336اعقرؽ , العاديوف, مثؿ المنزؿ ودار الةلانة ومدرسة الرولة
    ةقوؽ لفـاالعاقة السمعية  ذوو الةلانة وأطفاؿ الرل  بأف المتزايد االعتراؼ: ثالثا  

وقدراتفـ  إمكاناتفـ وتطوير تنمية أجؿ مف العادييف أقرانفـ م  متساوية  رص عم  الة وؿ
  .1380 عم  , سميـ ,ا

 :سمعيةالالواجمل امله لا لألطفا  ذوى اإلعاقة 

ورد مجموعة مف التعريفات المتشابفة لمواجب المنزل  عم  النةو التال  : عر ه كوبر 
طفاؿ ويكمفونفـ بفا, وتتـ خارج وقت تعميمية تسندما المعممات إل  األ بأنه " عبارة عف مفاـ

 . (Cooper,1989,p.7)الدواـ المدرس " 
الشففية الت  تةددما المعممات التعبيرات يلا عرؼ بأنه "جمي  المفاـ التةريرية و أ

طفاؿ    المنزؿ" وتسميمفا ويجب تأديتفا مف قبؿ األوترتبط بوقت معيف إلنجازما 
Wagner,Schober,Spiel,2008,p.310) .  

" المفاـ المعطاة مف قبؿ المعممات لئلكماؿ خارج  ترة الرولة العادية كما عرؼ بأنه 
% مف مجموع الوقت النموذج  الذي يقليه الطفؿ 13ويمثؿ الواجب المنزل  ما مقدارت  ,"

  (Cooper &Nye,1994).   المفاـ األكاديمية 
المنزل  ينبر  اف ال يتجاوز ف الوقت المستررؽ    تنفيذ الواجب أ وفشار الباةثأو 

دقا ؽ كؿ سنة  83دقا ؽ    اليوـ الواةد لمطفؿ    ال ؼ األوؿ ابتدا  , يزداد بمعدؿ  83
 .  Cooper, 2001دراسية ا
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ٕ٘ان ِشاعه ِفرٍطح ِٚرثا٠ٕح ؼٛي أ١ّ٘ح ٚفائكج اٌٛاظثاخ  : قيمة الواجبات امله لية           

المنزلية لـ تكف مستقرة وتراوةت بيف االرتفاع واالنخفاض المنزلية,  االتجامات نةو الواجبات 
  الواجبات المنزلية كوسيمة تعميمية إليمة المالية,  ف  وقت كاف ينظر خبلؿ العقود القم

لرورية وذات قيمة    البي ة التعميمية, أ بةت    وقت أخر ترو بأنفا عديمة الفا دة 
نتد عنفا إةباط لؤلطفاؿ وتقود ال   راعا ت    وأةيانا  ذات دور سمب  عم   اإلنتاجية  وي

 (Stewart & Roper, 2011; Salend & Gajria,1995) .  رولةالمنزؿ وال

وب فة عامة تتأثر قيمة الواجبات المنزلية عندما تخرج إل  المنزؿ بمجموعة مف          
والمستوو ال ف  وطبيعة العوامؿ  يما يتعمؽ بطريقة تأديتفا وتنفيذما مثؿ خ ا ص الطفؿ 

الواجب المنزل  و التزامات وامتمامات الطفؿ األخرو الت  قد تشرؿ وقته, كما أف أسموب 
المعممة وطريقتفا    التعامؿ م  الواجبات والمفاـ المدرسية عندما تعاد إليه قد تؤثر عم  

بجم  الواجبات  جدوو الواجب المنزل  والفا دة المرجوة منه,  ف  ةيف يكتف  بعض المعممات
المنزلية, يعمد البعض األخر إل  تقديـ مبلةظات وتوجيفات مكتوبة أو منح درجات بينما قد 
 يسمح معمموف آخروف لؤلطفاؿ بت ةيح الواجب المنزل  وت ويب أخطاءت  بأنفسفـ

(Cooper &Nye,1994)  . 
التة يؿ     تةسيف الواجب المنزل  ف قيمة و ا دةأ  Cooper,2001ا وأولح       

المرةمة المتوسطة  ومةؿ  ألطفاؿالمرةمة الثانوية ومتوسطة  ألطفاؿاألكاديم  تعد مرتفعة 
 .المرةمة االبتدا ية ألطفاؿتساءؿ وشؾ بالنسبة 

الذيف يؤدوف  طفاؿألف األ  إ (Cooper & Valentine,2011)أشار كما   
وعم  الر ـ مف  أيلا ,واجباتفـيكمموف  الذيف ال األطفاؿواجباتفـ يتفوقوف بشكؿ عاـ عم  

ف الواجبات المنزلية الكثيفة أال إ, طفؿيجابية لمواجبات المنزلية عم  تة يؿ الالتأثيرات اإل
يجاب , كما ترتبط اإل أثرماخفض  إل تؤدي  طفؿمف قبؿ ال ةاالمؤدو  ير أزا دة عف الةد وال

درجات االختبارات المرتفعة واجبه م   أداء    طفؿكمية الوقت المتوسطة الت  يقليفا ال
 &,Keys, Harris) اإلنتاجيةيقمؿ مف  والقميؿ بينما الوقت المةدود
Fernandes,2007). 

سمبية  وأخرويجابية إال  وجود جوانب  أدبيات الواجبات المنزليةشير بشكؿ عاـ تو  
 وذلؾ عم  النةو التال  :  ومتعددة كثيرة
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 ؽفاياٌّثاشه عٍٝ فُٙ األ اٌرأش١ه٠عات١ح ٌٍٛاظة إٌّىٌٟ اٌعٛأة اإل أتهوِٓ  اجلوانمل االجيابية :

   استرجاع وتذكر  طفؿو المادة العممية الت  يتلمنفا وعم  قدرة الأواستيعابفـ لمةتوو الواجب 
كما قد  (Walberg,1994).تمؾ المادة العممية مما ينعكس عم  ارتفاع درجاتفـ    االختبارات 

وتةسيف  طفاؿل  تطوير المفارات الدراسية لدو األإواجب المنزل  وب ورة  ير مباشرة يؤدي ال
  ةسبرولة ف يةدث    أي مكاف وليس    الأاف التعمـ يمكف  وا  فامفـ رولةاتجاماتفـ نةو ال

  لمواجب المنزل  تعزيز االستقبللية واالنلباط الذات  واالعتماد عم األكاديمية,كذلؾ مف الفوا د  ير 
 ألولياءيمكف اف تتيح الواجبات المنزلية الفر ة  أيلا, طفؿلدو ال ةبالمسؤوليالنفس وتنمية الشعور 

 التربوية بأعبا فا   النفوض  رولاتومشاركتفـ ال لرولة   تعميـ أبنا فـ وتقديرمـ لعمؿ ا األمور
.(Alleman & Brophy,1991 ; Corno,2000)  

لدو  األكاديم بعض الدراسات ةوؿ  اعمية الواجبات المنزلية عم  التة يؿ  أجريت كما           
الواجبات  ثرأالت  تناولت قياس  األبةاثيجابية م  السمة العامة لفذت اإل الفا دة وقد كانت طفاؿاأل

 تمؾ المفارات. وقد تو ؿ والطبلقة    ممارسة  األساسيةلممفارات  طفاؿالمنزلية عم  اكتساب األ
Rosenberg,1989)  درجات الفاعمية وقوة التأثير لدو  أق  ف الواجبات المنزلية تةقؽ أل  إ

ية اكتساب المادة الدراس ثباتإم   واإلتقافعندما يكمموف تأديتفا بالقدر البلـز مف الدقة  طفاؿاأل
 .ء الفروضسو أواستيعابفا بتقدير متوسط عم  

راء التبلميذ آل  استطبلع إدراسة مد ت )  Bryan & Nelson,1994 (جروأكما          
, م  تجاربفـ م  الواجبات المنزليةاالبتدا ية بررض الوقوؼ عالمرةمة و  رياض األطفاؿ بالمرةمتيف

لممجموعة وال ؼ الدراس  لمبنود  إة ا يةذات داللة  تأثيراتل  وجود إنتا د الدراسة  أسفرتوقد 
لواجب المنزل  والفر ة ا تأديةالمتعمقة بالواجب المنزل  مف ةيث الكـ والنوع والوقت المستررؽ    

ي التمميذ    مةتوو ألمساعدة الت  يقدمفا الوالداف ور ثناء ساعات الدواـ المدرس    واأالمتاةة ا
ف الترييرات أل  إيلا أالواجب المنزل  وتشير النتا د ت الواجب المنزل  ومستوات وشعور التمميذ تجا

النتقاؿ مف المرةمة    تةديد وتكميؼ التبلميذ بالواجبات المنزلية وتقدير درجاته قد تجعؿ عممية ا
 مرا تكتنفه الم اعب والمشاكؿ خا ة لدو التبلميذ.أ خريأ  إلاالبتدا ية 

 يوفالتربو  أشانّٕىٌٟ فٟٙ تاٌّصً ِرعكقج ؼ١س اٌأِا اٌعٛأة اٌٍٍث١ح ٌٍٛاظة  :اجلىانب انسهبيت
عم  المادة  طفاؿ, لذا  اف استرراؽ األكوف جذابا لفترة زمنية مةددة  قطي أفيمكف  ف أي نشاطأل  إ

 ل  نفوسفـ وسيشعروف باللجر والرتابة الإيتسرب  ؿالمممما ينبر  قد يجعؿ  أطوؿالدراسية وقتا 
التر يفية والت  قد يكوف لفا دورا  لطفؿنشاطات ا فالمنزل     الةد ممةالة. أيلا يسامـ الواجب 
 .  (Cooper,2001)   تنمية المفارات الةياتية
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مختمفا  أثرماقد يكوف  أشكاؿالمنزلية عدة  أبناءمـ   واجبات  األمور أولياءوتأخذ مشاركة           
مشاركة  "أف ير مفيدة.   كما  أوف بطريقة مفيدة اامـ الوالديس أفةيث يمكف  طفؿعم  تة يؿ ال

 طفؿ,ل  التداخؿ م  عمؿ الإمةددة قد تؤدي  أمداؼالوالديف مفما كانت مةكمة التخطيط وذات 
ذا كانت إوالسيما  طفؿ   التشويش عم  ذمف ال  األـو أ األبف يتسبب أذلؾ يمكف  إل  باإللا ة
 . اتفة عف تمؾ الت  يستخدمفا المعممالتدريس المستخدمة مف قبمفما مختم أساليب
و أالواجبات المنزلية  طفاؿ إلنفاءلرطا عم  األ األةياف   بعض  باءاآلوقد يمارس          
 أولياءقد يتسبب  أيلا ,يتناسب م  قدراتفـ الفعمية بشكؿ  ير واقع  ال وأبشكؿ سري   لتأديتفا
ةداث   خمؽ  األمور                         الدراسية الواجبات باألنشطة ير ممميف  اكانو لبسا وتشويشا اذا  وا 

 . Cooper,2001,p.9ا 
مف خبلؿ نسخه ةر يا مف  أما لممارستهلمرش ومدعاة  أداةكذلؾ قد يكوف الواجب المنزل   

 Cooper)بما يتجاوز نطاؽ التدريس قراف او الريراألعم   تأديتهزميؿ او االعتماد    
&Nye,1994)  . 

  :وانىاجباث املنزنيتاألسرة  ثقافت 

ل  المشاكؿ المتعمقة باألطفاؿ إـ ما كتب ةوؿ الواجبات المنزلية معظ أشارت فأال  رابة             
األقارب    أداء الواجب المنزل  أةيانا  ف أواةد سواء, وكثيرا ما يشارؾ الوالدوأسرمـ عم  

الواجب  تأديةأما البي ة المنزلية  تؤثر    عممية , اف أخرو بتكميؼ الطفؿ بذلؾكمتطوعيف و   أةي
أو المةبطة نةو الدراسة  المنزل  تأثيرا كبيرا مف خبلؿ تفي ة الظروؼ المنزلية المشجعة لفمه الطفؿ

بنطاقه الواس  دورا مف خبلؿ تو يرت أنشطه أوقات الفراغ الت  قد  ثقا ة االسرة معب ت, كما والتعمـ
                (Cooper &Nye,1994). ؿ تأت  عم  ةساب وقت الطف

وتعد الواجبات المنزلية م در قمؽ ر يس ومثار امتماـ كبير بو ففا عن را مةوريا          
طفاؿ م در قمؽ  قد أ بح األ (Roderique &Polloway,1994 لمتعاوف بيف المنزؿ والرولة

الواجبات المنزلية الموكمة إليفـ األمر الذي يمكف أف يتسبب  كماؿإبالغ لمواجفتفـ مشاكؿ كبيرة    
   ارتفاع مستوو اللروط النفسية    وسط األسرة, ةيث لـ تعد تقت ر مشاكؿ الواجبات المنزلية 
عم  الرولة والمنزؿ  بؿ أ بةت تعرض    العيادات الطبية  عم  أطباء األطفاؿ ب ورة متزايدة 

مب األةياف قد تعقدت واستفةمت جراء الشعور باإلةباط واالنفعاؿ أو بعد أف تكوف المشاكؿ    ا 
بينما الرلب والمناكفة والتفديد بالعقاب, وقد يشعر أولياء األمور باإلةباط  واالنفزاـ أو االستياء 

و قمة االمتماـ أو التجفـ واالرتباؾ أو الشعور بالذنب أو الةزف, وقد أيشعر الطفؿ بعدـ المباالة 
ذت ال راعات الناتجة عف الواجبات المنزلية جزءا مف األمراض األسرية الخفية والةديثة تكوف م

(Green, Sullivan, & Eichberg,1999) . 
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مػػد ت إلػػ  التعػػرؼ عمػػ  أراء معممػػ   التػػ   1339دراسػػة العمػػري ا تو ػػمت إليػػهمػػذا مػػا           
األولػػػ  بالمرةمػػػة االبتدا يػػػة ةػػػوؿ الواجبػػػات وأوليػػػاء أمػػػور التبلميػػػذ  ػػػ  ال ػػػفوؼ الدراسػػػية الثبلثػػػة 

  ول  أمر, وقد طبؽ الباةث استبانة تشتمؿ 909  معمما وا58المنزلية, وتكونت عينة الدراسة مف ا
 قػػرت ذات تػػدرج خماسػػ  برػػرض تةديػػد أراء المعممػػيف وأوليػػاء األمػػور ةػػوؿ مةتػػوو بنػػود  00عمػػ  

عممػػػيف و أوليػػػاء األمػػػور عمػػػ  األمميػػػة التربويػػػة لػػػ  اتفػػػاؽ المإألداة, وقػػػد أشػػػارت نتػػػا د الدراسػػػة ا
والتعميمية لمواجبات المنزلية أما  يما يتعمؽ بشكؿ وطبيعة الواجبات المنزلية وكذلؾ العوامؿ الت  تػؤثر 

 راء المعمميف وأولياء األمور ةوؿ ذلؾ.آ  الواجبات المنزلية  قد تباينت  
ينبر  أٔٗ  ,ؽفاياالٌكٜ  فٟ اٌٛاظثاخ إٌّى١ٌح ثاؼص١ٓاٌعك٠ك ِٓ اٌ أوك  : الواجمل امله لا نواعأ

عم  المعممات استخدامفا    المقاـ األوؿ لتمكيف مؤالء االطفاؿ مف الممارسة التطبيقية 
 & Salend)البلزمة إلتقاف المفارات الت  يتمتعوف بفا أ بل  بدال  عف تعمـ مفارات جديدة ا

Schliff,1989 وقد أشار ,(Stewart & Roper, 2010,P.1)    الثبلث االنواعإل 
 :التالية مف الواجبات المنزلية والت  قد تكوف مبل مة لؤلطفاؿ 

ومو بررض التطبيؽ والممارسة Practice Homework الواجب المنزل  التطبيق  : -1 
لما تـ تدريسه , ويعد مف أكثر أنواع الواجبات المنزلية شيوعا واستخداما مف قبؿ 
المعممات,   المعممة قد تر ب مف  الطفؿ تطبيؽ وممارسة المفارة الت  تـ تدريسفا    

 الف ؿ الدراس  وبناء ثقة الطفؿ بعد التأكد مف قدرته بالعمؿ بشكؿ مستقؿ.
 طفؿويفدؼ إل  إعداد ال   : Preparation Homeworkإلعدادياالواجب المنزل  -1

لممادة العممية    المنزؿ قبؿ البدء     طفؿالقادمة مف خبلؿ مراجعة  انشطةأو نشاط ل
ويمكف اف يمعب مذا النوع مف  ,ةد األقاربأو أدريسفا , م  مساعدة مف الوالديف ت

مية عند شرةفا    لممادة العمطفؿ دراؾ الا  لمنزلية دورا    زيادة  رص  فـ و الواجبات ا
 واالنتبات . التوا ؿطفؿ عم  و   ر ة الم ادر, كما يةفز الأالف ؿ الدراس  

وتفدؼ المعممة    مذا النوع  Extension Homeworkالواجب المنزل  اإللا   : -0
   الةياة العامة  رولة ل  جعؿ الطفؿ يو ؼ المفاميـ واأل كار الت  تـ تعممفا    الإ

   ربطإلاد األسرة ومذا النوع باإللا ة ة, كجم  الطفؿ لمعمومات مف أ ر رولخارج ال
 االختبل ات    بي ة الطفؿ .مشاركة يقدـ  ر ة  رولةم  ال المنزؿ
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أ راض الواجب المنزل     العنا ػر  (Epstein,1988,p.3 ) دةد امله لا : أغراض الواجمل   
 التالية :

الممارسػػػػػة : تةقيػػػػػؽ مزيػػػػػدا مػػػػػف اإلتقػػػػػاف والسػػػػػرعة و ػػػػػيانة المفػػػػػارات والمةا ظػػػػػة   -8
 .   مفمة التعمـ المشاركة : زيادة مشاركة كؿ طفؿو   عميفا

دارة الوقػػػػت والثقػػػػة   -1 التطػػػػوير الشخ ػػػػ :  ػػػػرس روح المسػػػػ ولية واألمانػػػػة والمثػػػػابرة وا 
 .بالنفس 

العبلقػػػػات بػػػػيف الوالػػػػديف وأطفػػػػالفـ :  ػػػػتح التوا ػػػػؿ بػػػػيف األب أو األـ وطفمفمػػػػا ةػػػػوؿ   -0
 .أممية التعمـ 

التعمػػػػػػيـ  دارةإوالتوجيفػػػػػػات ال ػػػػػػادرة مػػػػػػف  : االلتػػػػػػزاـ بالتعميمػػػػػػاتاألنظمػػػػػػة والمػػػػػػوا ح  -0
 .بالمنطقة و اإلدارة الرولة

 .: إةاطة الوالديف عمما بما يدور داخؿ  ر ة الرولةالعبلقات العامة  -5
نشػػػػدت المعممػػػػات بخ ػػػػوص العمػػػػؿ والسػػػػموؾ تطفػػػػاؿ بمػػػػا قػػػػاب: تػػػػذكير األالع الثػػػػواب و -6

 داخؿ الرولة. 
        :سمعيةال اإلعاقة ذوى األطفا  تعليم طرم

ألطفػاؿ ذوو اإلعاقػة اعػف اتجامػات وطػرؽ ةديثػة لتعمػيـ  إلقػاء اللػوء  أومف منا بػد         
 ػػ  ةيػػاة ال ػػـ مػػف ةيػػث  اإلشػػارة, ألنفػػا تعػػد الع ػػب الػػر يسيجػػب التطػػرؽ لمرػػة  سػػمعيةال

ةيػػاتفـ اليوميػػة واالجتماعيػػة والثقا يػػة وطريقػػة تفػػاعمفـ مػػ  المجتمػػ  والتعبيػػر عػػف ذواتفػػـ,  
وتعمػػيـ ال ػػـ إلػػا ة إلػػ  االمتمػػاـ العػػالم  بةقػػوؽ  ومػػ  التطػػور التػػاريخ   ػػ  مجػػاؿ تربيػػة

األقميات بما  يفـ ال ـ, تبدلت النظرة العامة لم ػـ ولرػتفـ مػف مجػرد أشػارت و ػفية ال ترقػ  
إل  مستوو أي لرة منطوقة إل  أف أ بح ينظر إليفا عم  أنفػا المرػة األولػ  والطبيعيػة لم ػـ 

ال ػـ  ػ   ء أممية لرة اإلشارة باعتبارمػا لرػةوتعممفا يعتبر ةؽ مف ةقوقفـ, وبالتال     لو 
, وأنفػػػا لرػػػة طبيعيػػػة بالنسػػػبة لم ػػػـ مثػػػؿ المرػػػة العربيػػػة بالنسػػػبة لػػػوء  يػػػاب المرػػػة المفظيػػػة

لمسػػامعيف , بػػؿ أف السػػامعيف أنفسػػفـ يسػػتخدموف لرػػة اإلشػػارة  ػػ  سػػياؽ لرػػتفـ المنطوقػػة 
را  مفمػا   ػ  ربػط ال ػـ بمجػتمعفـ عبلـ المر   يمعػب دو كبلمفـ قوة وتأثيرا , كما أف اإل إلكساب

 وبما يدور  يه وبما يدور    العالـ بأسرت عبلوة عم  دورت التثقيف  والتوعوي والتر يف  .
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ف مػػذا التوسػػ  والتطػػور تػػـ تتويجػػه بعػػدة دراسػػات ةػػوؿ قواعػػد لرػػة اإلشػػارة هومػػف ثػػـ  ػػ        
ثبات أنفا لرة ةقيقية ال تقؿ عف  يرما مػف المرػات األخػرو, ومػف أمػـ مػذت الدراسػات دراسػة  وا 
ويمياـ ستوك  ,ويرج  امتماـ  ستوك  بمرة اإلشارة إل   دروس لرة اإلشػارة التػ  كانػت تعطػ  

ديػػت, ومػػف خػػبلؿ مػػذت الػػدروس الةػػظ سػػتوك  اخػػتبلؼ اإلشػػارات لممبتػػد يف  ػػ  جامعػػة جالو 
وطريقة إعطا فا الت  كاف يتعممفا  ػ  مػذت الػدروس عػف تمػؾ التػ  كػاف يسػتخدمفا ال ػـ مػ  
بعلفـ البعض, ور بة    تعمػـ تمػؾ المرػة أتبػ  سػتوك  خطػ  تومػاس مػوبكنز وبػدأ  ػ  تعمػـ 

لفـ  ػ  اإلشػارات التػ  ال يعر فػا وكيػؼ لرة اإلشارة مف ال ـ أنفسفـ ةيث كاف يناقشفـ ويسػأ
يشرةوف لبعلفـ البعض المفاميـ ال عبة, وتوج ستوك  أبةاثه ةػوؿ لرػة اإلشػارة بنشػر أوؿ 

ثػـ نشػر بعػد ذلػؾ "قػاموس لرػة   بةث    عمـ لرػة اإلشػارة بعنػواف "بنػاء ابنيػة  لرػة اإلشػارة ,
اإلشارة األمريكيػة وبنا فػا وقواعػدما  اإلشارة األمريكية", ثـ قدـ بةوثا   ودراسات كثيرة ةوؿ لرة

والت  كانت بمثابة الدا    المتماـ عمماء المرة داخؿ الواليات المتةدة األمريكية وخارجفا بمرػة 
    1338ممفاف, وكو ماف,  ؛ 1330ةنف , السعدوف, اإلشارة ودراستفا ا

عمػ  أنػه لػـ يشػفد مجػاؿ جػدؿ ةػوؿ تربيػة  المنامد وطرؽ التدريسكما تؤكد أدبيات          
الخا ة مثؿ ما شفدت الجدؿ ةوؿ طػرؽ تربيػة وتعمػيـ ال ػـ, وذلػؾ يرجػ   بيةوتعميـ   ات التر 

إل  تبايف وجفات النظر    الفدؼ مػف تربيػة وتعمػيـ ال ػـ, ولكػف مػا يمكػف التأكيػد عميػه مػو 
بػر مػف األمػور البػارزة  ػ  أف االختبلؼ ةوؿ أ لػؿ الطػرؽ لمتوا ػؿ مػ  ال ػـ و تعمػيمفـ يعت

مجاؿ تربية وتعميـ ال ـ, ويعود مذا االختبلؼ إل  تاريا قديـ قدـ تعميـ ال ـ, ولعؿ مػف أبػرز 
 .الطريقة الشففية و مذت الطرؽ المختمؼ ةولفا م  لرة اإلشارة 

  :لػة اإلشارة  :والأ 

اسػػتخدامفا  تشػػير لرػػة اإلشػػارة إلػػ  مجموعػػة مػػف الرمػػوز اليدويػػة المر يػػة والتػػ  يمكػػف 
لمتعبيػػر عػػف الكممػػات أو المفػػاميـ أو األ كػػار الخا ػػة بالمرػػة عػػف طريػػؽ الػػربط بػػيف اإلشػػارة 

  .1388ومدلولفا    المرة المنطوقة االسرطاوي وعواد, 
  لرػة اإلشػارة بأنفػا مجموعػة مػف اإلشػارات الو ػػفية و 1337عػرؼ أبػو شػعيرة ا و          

يماءات الجسـ  يستخدمفا ال ػـ لمتوا ػؿ والػتعمـ,  تلػـ إشػارات و ػفية و التعابير الوجفية وا 
  تلـ األسماء واأل عاؿ .
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لرػػة اإلشػػارة عمػػ  أسػػاس تةريػػؾ أ ػػاب  اليػػديف  ػػ  الفػػواء و قػػا  لةركػػات ةيػػث تقػػـو          
منظمة وأولاع معينة تمثؿ الةروؼ األبجدية ولفا قواعدما ونظامفا الخاص بةيث تعتبػر لرػة 

ةتاج تعميمفػا لطفػؿ  ػرير إلػ  وقت لمتعمـ والتدريب  المرة العربية مثبل  ي طبيعية و تةتاج إل 
  . 2007 ومكذا لرة اإلشارة ايوسؼ, وقت, وال شؾ أنفا تسير    أطوار,

مػػ  بعلػػفا بعلػػا  لرػػة اإلشػػارة  اسػػتخداـ أنػػه يػػتـ ومػػف خػػبلؿ مػػا سػػبؽ يمكػػف القػػوؿ         
واةد لمتعبير عف المعن   المػرتبط بفػا وأي خمػؿ  ػ  كةزمة واةدة أثناء تأدية اإلشارة    وقت 

ليفػا إشػار أوال يو ؿ الرسػالة المرجػوة كمػا  األسس السابقة  هف اإلشارة سيكوف معناما ناق ا  
   كاالت  :1333, عبيد,  1339امةمد, 

زمػػف اإلشػػارة  ػػ  نظػػر ال ػػـ أي إشػػارة يػػتـ تنفيػػذما أمػػاـ الجسػػـ تعبػػر عػػف الةالػػر أمػػا  .8
 يتـ تنفيذما خمؼ الجسـ تعبر عف المال .اإلشارة الت  

تشكيؿ اإلشارة يتـ تأديػة اإلشػارة بيػد واةػدة أو بكمتػا اليػديف وقػد يشػار إلػ  الشػ ء أثنػاء  .1
 تأدية اإلشارة إذا كاف موجودا  ويتـ تشكيمه باإلشارة إذا كاف  ير موجود .

ديف باتجػػات معػػيف ةركػػة اليػػديف ال يكتمػػؿ معنػػ  اإلشػػارة لشػػ ء مػػا إال بتةريػػؾ اليػػد أو اليػػ .0
 يولح المق ود مف اإلشارة.

اتجات ةركة اليد أو اليديف تسامـ  اليد اليمنػ  أو اليسػرو  ػ  تشػكيؿ اإلشػارة وتولػيةفا  .0
بةيػث يكػوف لكمتػا اليػديف دور  ػ  اإلشػارة وتقريػب معنامػا مثػؿ : إشػارة  ػوؽ تكػوف اليػد 

  وؽ اليد اليمن  . اليمن   وؽ اليد اليسرو والعكس    ةالة اتةت   اليد اليسرو
مكاف التقاء اليد أو اليديف بأجزاء الجسػـ تسػاعد أجػزاء الجسػـ اليػديف  ػ  تولػيح معنػ   .5

اإلشارة  مثبل  إشارة بنت يتـ االستعانة بالرأس باستخداـ اليد اليمنػ  مػف أعمػ  إلػ  أسػفؿ 
 دليؿ عم  طوؿ الشعر عند البنت ومكذا.

فػػا ولػػعففا تسػػامـ سػػرعة تأديػػة اإلشػػارة  ػػ  مػػدو سػػرعة اإلشػػارة وتةريكفػػا وثباتفػػا وقوت .6
توليح معن  اإلشارة  مػثبل   كممػة سػري  يػتـ تأديػة اإلشػارة بسػرعة , ويػتـ تأديػة اإلشػارة 
ببطء    كممة بط ء , وال يكتمؿ معنػ  اإلشػارة إال بتأديػة اإلشػارة ةسػب ملػمونفا  ػهف 

ف كانت للعيؼ تؤدو بلعؼكانت اإلشارة لقوي  هنفا تؤد  .و بقوة وا 
تعبيرات الوجه وةركة الجسـ تعبيرات الوجه لفا الدور الػر يس  ػ  تأديػة اإلشػارة إذا كنػت  .7

      تتوا ؿ م  أ ـ وتتةدث له.
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 :التواصل الصفًا نانيا طريكة 

ف الفدؼ مف تو ير الةد األق   مف الفرص لتةقيؽ طرؽ التوا ػؿ, يجػب أف يكػوف أ         
عمػ   –األطفػاؿ لؤلطفػاؿ ذوو اإلعاقػة سػمعية , وأف الوقػت الػرامف مو القوة الدا عة إل  تعميـ 

نػه يجػب أف يفػتـ بالتوا ػؿ,  –ةػد تعبيػر سػيجؿ  ينبرػ  أف يمثػؿ ع ػرا  تربويػا  جػديا  لم ػـ, وا 
رسػػمية لتفعيمػػة بةيػػث يكػػوف مػػو نقطػػة البدايػػة  ػػ  أي برنػػامد تربػػوي, وتػػو ير اإلجػػراءات ال

اممفػػاف , كو مػػاف  ومػػ  كمػػا يمػػ : اإلعاقػػة سػػمعيةطفػػاؿ لؤلطفػػاؿ ذوو أللػػماف نجػػاح تعمػػيـ 
,1338 :560- 565  
: اإليماءات, ول  الجسـ, التوا ؿ العين , التعبيرات الوجفية, ةركات  فظيةالطرؽ  ير الم .8

 الرأس وةركات الجسـ . 
, سرعة تقديـ الرسالة والتوا ؽ والتردد فظيةالمالطرؽ  .1  . الموازية: التريرات    نبرة ال وت, الجـز
: مؤشرات الول  التوا م  والعبلقات بيف المرسؿ والمستقبؿ مثؿ فظيةالمالطرؽ ما وراء  .0

  .1339السيطرة,  اإلذعاف, التساوي و ير ذلؾ امةمد, 
لكػػػبلـ إةػػػدو قنػػػوات التوا ػػػؿ و المفتمػػػوف بالطريقػػػة التوا ػػػؿ الشػػػفف ,  والػػػذي يمثػػػؿ اأر ةيػػػث 

سػػمعية أكثػػر قػػدرة عمػػ   فػػـ الكممػػات المنطوقػػة العاقػػة الر يسػػة,  والػػذي يجعػػؿ األطفػػاؿ ذوي اإل
  .1331واإل ادة مف التمميةات واإليماءات الناجمة عف ةركة شفات المتكمـ االخطيب, 

و تعتمد الطريقة الشففية عم  تدريب األطفاؿ ال ـ عمػ  النطػؽ والكػبلـ, والتػدريب          
السمع  إلا ة إل  قراءة الكبلـ وتتجنب أي اسػتخداـ لئلشػارة عمػ  اعتبػار أف اسػتخداـ ال ػـ 
لئلشارة سيؤدي إل  عػزلفـ عػف مجتمػ  السػامعيف عػبلوة عمػ  نظػرتفـ إلػ  لرػة اإلشػارة عمػ  

رقػػ  أبػػدا  إلػػ  مسػػتوو المرػػات المنطوقػػة, ومػػف مػػذا يتلػػح أف الطريقػػة أنفػػا ليسػػت لرػػة وال ت
الشػػففية أكثػػر مػػيبل  وقربػػا  لمنظػػر إلػػ  ال ػػـ وال ػػمـ مػػف منظػػور طبػػ  وبعيػػدة كػػؿ البعػػد عػػف 

 النظرة الثقا ية. 
ويةتاج التوا ؿ الشفف  إل  بقايا سم  وذلؾ لبلستفادة منه أثنػاء التػدريب وتلػخيـ          

الشػفات والكػبلـ,  ويسػتند التوا ػؿ الشػفف  إلػ  ةقيقػة مفادمػا أف أ مبيػة ذوي  ال وت وقراءة
اإلعاقػػة السػػمعية لػػديفـ بقايػػا  ػػ  القػػدرة السػػمعية والػػذي يةتػػاج إلػػ  تطػػوير وتنميػػة بطػػرؽ 
مختمفػػة ومتنوعػػة, وبالتػػال   ػػهف التػػدريب عمػػ  التوا ػػؿ الشػػفف  يسػػاعد عمػػ  التوا ػػؿ بػػيف 

وذلؾ مف خبلؿ التدريب عم  النظر إل  وجه المػتكمـ والتركيػز عمػ  المعاقيف سمعيا  والعادييف, 
مػػداخؿ ومخػػارج الكممػػات والتػػ  يعبػػر عنفػػا بػػالفـ,  ويػػتـ ذلػػؾ بػػالتركيز الب ػػري عمػػ  ةركػػات 
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دراسػػػة   8ا جػػػدوؿ يولػػػحو   , 1339الشػػػفات والمسػػػاف والفػػػـ لمخػػػارج الةػػػروؼ  االنػػػوب , 
 ,Andrewsالطػرؽ والػنظـ انتشػارا  نقػبل  عػف اااليجابيػات والسػمبيات ألكثػر   1336الػريسا

Leigh, & Weiner, 2004, pp. 147-148يم :ذلؾ  يما  ف  وبيا 
 (1ظكٚي )

 اال٠عات١اخ ٚاٌٍٍث١اخ اٌٛطف اٌطه٠مح

اإلٔع١ٍى٠ةةةةةةةةح 

اإلشةةةةةةةةةةةةان٠ح 

(SE)    

Signed 

English 

 

 ASLذٍرفكَ ٌغح اإلشانج األِه٠ى١ةح 

إشةانج  0333وماعكج، ٚاٌرٟ ذرأٌف ِٓ أوصه ِةٓ 

إشةةانج ١ِّةةىج ذؽةةكق ذّص١ةةً األشةةىاي اٌّع١ٕةةح  14ٚ

ٌمٛاعك اٌٍغح اإلٔع١ٍى٠ةح، ٠ّىةٓ اٌةرفكاَ اٌرٙع ةح 

تاألطةةاتع ٚذةةرُ اإلشةةاناخ تةةٕفً ذهذ١ةةة اٌعٍّةةح 

 اإلٔع١ٍى٠ح. 

اال٠عات١ةةاخ: اٌرّص١ةةً اٌثظةةهٞ ٌٍغةةح اإلٔع١ٍى٠ةةح، ٠ٍٚةةًٙ 

، إْ ASLٔةةةح ِةةةع ٌغةةةح اإلشةةةانج ذعٍّٙةةةا ٌٍٛاٌةةةك٠ٓ ِمان

وص١ةةهام ِةةٓ اٌّةةٛاق اٌركن٠ٍةة١ح ٚأشةةهؽح اٌف١ةةك٠ٛ اٌرةةٟ ذةةُ 

ذط٠ٛه٘ا ٌٍّعٍّة١ٓ ٌٍٚٛاٌةك٠ٓ تٙةمٖ اٌطه٠مةح، ذعرثةه ألةً 

 ذعم١كام ٌرع١ٍُ اٌٛاٌك٠ٓ ِمانٔح تاٌطهق األـهٜ.

اٌٍةةةةٍث١اخ: ذفرمةةةةك اٌفاع١ٍةةةةح، ال ذرم١ةةةةك ٚذرثةةةةع اٌمٛاعةةةةك 

 ٍغ٠ٛح.اٌٍغ٠ٛح فٟ اٌرشى١الخ ٚاٌرى٠ٕٛاخ اٌ

اإلٔع١ٍى٠ةةةةةةةةح 

األٌاٌةةةةةةةةةة١ح 

 اإلشان٠ح

Signing 

Essential 

English 

 (SEE1) 

 

ذظةةةةةةٕف اإلشةةةةةةاناخ فةةةةةةٟ ذهو١ثةةةةةةاخ 

أٌا١ٌح ٚفٟ ِعّٛعةح وٍّةاخ، ذٍةرفكَ لاعةكذ١ٓ 

ِةةةةٓ شالشةةةةح ٚاٌرةةةةٟ ذشةةةةًّ: اٌظةةةةٛخ، اٌٙعةةةةا ، 

اٌرةةٟ ٌٙةةا ِعةةأٟ ِرعةةكقج ٠ةةرُ  ٚاٌّعةةأٟ. اٌىٍّةةاخ

اإلشةةةانج إ١ٌٙةةةا تةةةٕفً اٌشةةةٟ  )ِةةةصالم: ٠ةةةهوغ، 

٠ٍةرط١ع أٚ ٠مةةكن، ٠ٚةةهتؾ( ٚلٌةةه تٍةةثة اٌةةرفكاَ 

اٌّعا١٠ه اٌظٛذ١ح ٚاٌٙعائ١ح، ٚذؽرةٛٞ عٍةٝ أوصةه 

ِٓ ـ١ٍّٓ إشانج ِفرهعح، ِٓ أشةىاي ) نِةٛو( 

 اٌٍغح اإلٔع١ٍى٠ح. 

اال٠عات١ةةاخ: ذمةةكَ ٌٕةةا اٌرّص١ةةً إٌ ةةهٞ ٌٍغةةح 

١ٍى٠ةةةح، ٠ّىةةةٓ أْ ٠ىةةةْٛ ٌٙةةةا اٌٛلةةةد األٌةةةًٙ فةةةٟ اإلٔع

اٌرع١ٍُ تإٌٍثح ٌٍٛاٌك٠ٓ ٚلٌه تٍثة اٌرهذ١ة اإلٔع١ٍةىٞ 

 ٌٍىٍّح. 

اٌٍةةٍث١اخ: ذفرمةةك اٌفاع١ٍةةح، ؽه٠مةةح تط١ ةةح ٚ 

غ١ه ِالئّةح ذع١ّ١ٍةام ٌٍىص١ةه٠ٓ، اٌىٍّةاخ ِرعةكقج اٌّعةأٟ 

ذةةرُ اإلشةةانج إ١ٌٙةةا تةةٕفً اٌطه٠مةةح ٚاٌرةةٟ ذهتةةه األؽفةةاي 

عٕةك اٌرؽةكز عةٓ اٌةهلض ذعٕةٟ  ballوٍّةح  اٌظُ )ِةصالم 

ٚذعٕةةٟ وةةهج ذةةرُ اإلشةةانج  ballطةةاٌح اٌةةهلض أٚ وٍّةةح 

  إ١ٌّٙا تٕفً اٌطه٠مح أٞ ٔفً اإلشانج(.

اإلشةةةةةةةةةةةةةةةانج 

تاٌٍغةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةح 

اإلٔع١ٍى٠ةةةةةةةةح 

 اٌكل١مح 

Signing 

Exact 

English  

 (SEE2) 

 

ح ِةةٓ ِععةةُ ٌغةةح ذٍةةرفكَ ٔفةةً اٌىٍّةةاخ اٌهئ١ٍةة

اإلٔع١ٍى٠ةةح ِةةٓ  اإلشةةانج، اـرةةهاش اإلشةةاناخ ٌٍغةةح

ـةةةةالي اٌظةةةةٛن ٚاألشةةةةىاي، ٠ةةةةرُ اإلشةةةةانج تاٌٍغةةةةح 

اإلٔع١ٍى٠ةةح ِصٍّةةا ٠ةةرُ إٌطةةك تٙةةا، ٚذةةرُ ذهظّرٙةةا 

اإلٔع١ٍى٠ةةح،  فمةةؾ إٌةةٝ ٚاؼةةكج ِةةٓ ِعةةاقالخ اٌٍغةةح

ٔمةةاؽ ) اٌظةةٛخ، اٌّعٕةةٝ،  ٠ٛظةةك ِع١ةةان ِةةٓ شةةالز

اٌرٙعةٟ( ٚ٘ةةٟ اٌماعةكج اٌرةةٟ ٠ةرُ ذطث١مٙةةا ع١ٍّةةام، 

ىةْٛ وٍّةاخ أٌاٌة١ح أِا اٌىٍّةاخ اٌّعمةكج ٚاٌرةٟ ذ

( ING-ED-LYِةةةع إػةةةافاخ ٍِؽمةةةح ) ِصةةةاي:

ذٍةةةةرفكَ اإلشةةةةاناخ األ١ٌٚةةةةح، ذٍةةةةرفكَ إشةةةةاناخ 

 .   SEE1ِفرهعح ألً ِمانٔح ب

ا٠عات١ةةاخ ٚ ٌةةٍث١اخ ٘ةةمٖ اٌطه٠مةةح ذّاِةةام ِصةةً ا٠عات١ةةاخ 

ٌٚةةةةةٍث١اخ ؽه٠مةةةةةح االٔع١ٍى٠ةةةةةح األٌاٌةةةةة١ح اإلشةةةةةان٠ح 

 اٌّموٛنج ٌاتمام.

ؽه٠مةةةةةةةةةةةةةةةةةةح 

 نٚش١ٍره

Rocheste

r Method 

 

٘ةةٛ ٔ ةةاَ أتعةةكٞ اٌؽةةهٚي ٚاٌةةمٞ ٠شةةرًّ عٍةةٝ 

ؼهفةام ِةٓ 62اٌٙعا  تاألطاتع ٚاٌىالَ، ٚذٍرفكَ 

ؼةةةهٚي اٌٙعةةةا  ا١ٌك٠ٚةةةح ٚاٌرةةةٟ ذماتةةةً ؼةةةهٚي 

 .اٌٙعا  اإلٔع١ٍى٠ح

اال٠عات١ةةةاخ: ٠ٍةةةرط١ع ٍِةةةرفكَ ٘ةةةمٖ اٌطه٠مةةةح ذٙع ةةةح 

اٌىٍّةةةاخ اٌرةةةٟ ال ٠ٛظةةةك ٌٙةةةا إشةةةاناخ، ٚ٘عةةةا  اٌىٍّةةةاخ 

٠ام، ٠ّٚىةةةٓ أْ ذٍةةةاعك فةةةٟ ٠ّىةةةٓ اٌؽظةةةٛي ع١ٍةةةٗ ٠ةةةكٚ

 ذكن٠ً األؼهي ٚاإلِال  ِثىهام. 

اٌٍٍث١اخ: ذفرمةك اٌفاع١ٍةح، ٚعٍةٝ اٌفةهق أْ ٠عةهي اٌٍغةح 

 أْ ٠فّٙٙا.  اإلٔع١ٍى٠ح ؼرٝ ٠ّىٓ

اٌىةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالَ 

 اٌّهِى

Cued 

Speech 

  

٘ةةٛ ٔ ةةاَ ٠ةةكٚٞ ٠ٍةةرفكَ إشةةاناخ ِؽةةكقج ٌرٍةةًٙ 

ذ١١ّةةةةى اٌؽةةةةهي إٌّطةةةةٛق ـظٛطةةةةام اٌؽةةةةهٚي 

أشةةىاي ٠ك٠ٚةةح  8، ٚذٍةةرفكَ اٌّرشةةاتٙح اٌّفةةانض

ٚأنتةةع ِٛالةةع لةةهب اٌٛظةةٗ ٌٍٍّةةاعكج فةةٟ لةةها ج 

 اٌشفاٖ.

اال٠عات١ةةاخ: ٠مةةكَ ذّص١ةةً تظةةهٞ ألطةةٛاخ اٌىةةالَ عٍةةٝ 

 اٌشفاٖ. 

اٌٍٍث١اخ: اإلشةاناخ ٚاٌر١ٍّؽةاخ اٌٍّةرفكِح ٌٙةا ِعٕةٝ 

تؽةةةك لاذٙةةةا، ٚإٌّالشةةةاخ وّعّٛعةةةح طةةةعثح، ٠عةةةة أْ 

١ةةى تشةةىً ذىةةْٛ ٚظٙةةام ٌٛظةةٗ ِةةع اٌّرؽةةكز، ٠عةةة اٌرهو

وث١ه عٍٝ اٌشةفاٖ ٚاإلشةاناخ، طةعثح ظةكام عٍةٝ األؽفةاي 

 فٟ ؽٛن إٌّٛ اٌٍغٛٞ. 
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وقد و ؿ ال راع بيف الطريقػة الشػففية ولرػة اإلشػارة إلػ  ذروتػه عنػدما تػـ عقػد              
المؤتمر العالم  لم ـ    ميبلف بهيطاليا ومنه تـ إقرار الطريقة الشففية كأ لػؿ طريقػة يجػب 
إتباعفػػا لتعمػػيـ ال ػػـ وعػػدـ اسػػتخداـ لرػػة اإلشػػارة, ومػػف أشػػفر مػػف تزعمػػوا إ ػػدار مػػذا القػػرار 

و نتيجػػة لفػػذا القػػرار  قػػد بػػدأت مةاربػػة لرػػة اإلشػػارة  ػػ  العػػالـ, ومنػػ   ,الكسػػندر جرامػػاـ بػػؿ 
استخدامفا    تدريس ال ـ والتوا ؿ معفـ مف خبللفا. وبالتال  أ بح استخداـ لرػة اإلشػارة 

األ ػـ الػذي كػاف يشػامد ومػو يسػتخدـ لرػة اإلشػارة كػاف  لطفػؿأمر يستةؽ العقاب لدرجة أف ا
أثبتت الطريقة الشففية  شػمفا  ػ  العمميػة  ,يديه خمؼ ظفرت  يعاقب بلربه عم  يديه أو ربط

التعميميػػة ةيػػث إف خريجػػ  الثانويػػة العامػػة مػػف ال ػػـ يعػػادلوف  ػػ  مفػػارات القػػراءة والكتابػػة 
  .1388الريس,مستوو طالب سام     ال ؼ الراب  ابتدا   تقريبا ا

 طريكة نها ا اللػة/نها ا الثكافة:نالثا: 

لقد كانت الطريقة السويدية اإلشارية    السبعينات تسػتخدـ لمتوا ػؿ  ػ  مػدارس             
ـ قانونا  يؤكػد عمػ  أف لرػة اإلشػارة السػويدية 8988ال ـ, إل  أف أقر البرلماف السويدي عاـ 

مػػ  المرػػة األولػػ  والطبيعيػػة لم ػػـ  ػػ  السػػويد, ونتيجػػة لفػػذا القػػانوف أ ػػبح ينظػػر إلػػ  إتقػػاف 
مفارات المروية لمرة اإلشػارة والمرػة السػويدية معػا  كةػؽ مػف ةقػوقفـ ممػا أدو إلػ  أف ال ـ لم

-Baggaت بح لرػة اإلشػارة السػويدية مػ  المرػة التػ  تسػتخدـ لتػدريس ال ػـ  ػ  السػويد ا
Gupta, 1999-2000 .  

بػػأف كثيػػرا  ولفػذا يعػػد مػػا سػبؽ البدايػػة الفعميػػة لطريقػة ثنػػا   المرػػة/ثنا   الثقا ػة, عممػػا         
مف العامميف    تربية ال ـ تةدثوا عف نفس الفكرة قبؿ ذلؾ مثؿ ولياـ سػتوك  لكػف لػـ تطبػؽ 
 عميػػػا  إال مػػػ  بدايػػػة الثمانينػػػات ومػػػ  اآلف تطبػػػؽ  ػػػ  الكثيػػػر مػػػف دوؿ العػػػالـ مثػػػؿ السػػػويد, 

  .1388االريس, الدنمارؾ, الياباف, الواليات المتةدة األمريكية, وكندا.
تعريفػػات التػػ  تناولػػت ثنا يػػة المرػػة بشػػكؿ عػػاـ مػػا ذكػػرت  جػػروس جػػيف أف مػػذت مػػف ال        

 & Knightالطريقػػة تعنػػ  "االسػػتخداـ االعتيػػادي لمرتػػيف أو أكثػػر"  , ويعػػرؼ كػػؿ مػػف 
Swanwick   ثنا ية المرة بأنفا "المفػارات واالتجامػات والخبػرات والسػموؾ المرػوي لؤلشػخاص

ياتفـ اليومية" ,أما مػف ناةيػة تعريػؼ ثنا يػة المرػة لػدو الذيف يستخدموف لرتيف أو أكثر    ة
ال ػػػـ  فػػػ  تعنػػػ  "ال ػػػـ الػػػذيف يسػػػػتخدموف لرػػػة اإلشػػػارة والمرػػػة المكتوبػػػة والمقػػػػروءة أو 

  .Knight & Swanwick, 1999, p. 79المنطوقة"ا
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بأنفػا تعنػ  "التعػايش الثنػا   و/أو لػـ   ػ  ةػيف تعػرؼ جػروس جػيف  ثنا يػة الثقا ػة        
 , وبالنسػبة لم ػـ Grosjean, 1982, p.157تيف متميػزتيف عػف بعلػفما الػبعض" اثقػا 

 ف  تعن  أف يتعايش ال ـ ويجمعوا بػيف ثقا ػة ال ػـ وثقا ػة مجتمػ  السػامعيف  ػ  المجتمػ  
 الذي يعيشوف  يه.

ويعرؼ طارؽ الريس ثنا   المرة/ثنا   الثقا ة بأنفػا أةػدث األسػاليب  ػ  تربيػة وتعمػيـ        
والت  تقـو عم  أساس أف لرة اإلشػارة مػ  المرػة األولػ  والطبيعيػة لمطفػؿ األ ػـ والتػ   ال ـ

مػػف خبللفػػا يػػتـ تدريسػػه لرػػة المجتمػػ  الػػذي يعػػيش  يػػه كمرػػة ثانيػػة, كمػػا تقػػـو عمػػ  أسػػاس 
لرورة ربط المرة بالثقا ة وتعريؼ الطفػؿ األ ػـ بثقا ػة ال ػـ وثقا ػة مجتمػ  السػامعيف الػذي 

 يعيش  يه.
تقػػـو مػػذت الطريقػػة عمػػ  أسػػاس أف لرػػة اإلشػػارة مػػ  المرػػة الطبيعيػػة واألولػػ  لمطفػػؿ           

 األ ـ وةؽ مف ةقوقه واستخدامفا لتدريس األ ـ لرة المجتم  الذي يعيش  يػه كمرػة ثانيػة
كما تبنػ  عمػ  لػرورة تعريػؼ الطفػؿ األ ػـ بثقا ػة ال ػـ وثقا ػة المجتمػ  الػذي يعػيش  يػه. 

عطػػ  مرتبػػة متسػػاوية لكػػؿ مػػف لرػػة اإلشػػارة وثقا ػػة ال ػػـ وثقا ػػة ولرػػة كمػػا أف مػػذت الطريقػػة ت
  .     Andrews, Leigh, & Weiner, 2004المجتم  الكبير الذي يعيش  يه األ ـ ا

وبسبب مذت النظرة يجب تعريض الطفؿ األ ـ لمرة اإلشارة وثقا ة ال ػـ وكػذلؾ ثقا ػة         
منفػػا أو المقػػروءة أو المنطوقػػة وذلػػؾ منػػذ لةظػػة المجتمػػ  الػػذي يعػػيش  يػػه سػػواء  المكتوبػػة 

اكتشاؼ ال مـ. لذلؾ يجب االستفادة مػف طػرؽ تػدريس المرػة المقػروءة والمكتوبػة والمنطوقػة 
 ,Andrewsكمرػة ثانيػة لم ػـ بمعنػ  تػدريس المرػة العربيػة كمرػة ثانيػة ولػيس كمرػة أولػ  ا

Leigh, & Weiner, 2004; Livingston, 1997.   
النظػػر إلػػػ  ال ػػـ كمجموعػػػة  ػػ  المجتمػػػ  الكبيػػػر الػػذي تعػػػيش  يػػه لفػػػا ثقا تفػػػا إف         

ةتػ  اآلف, ثقا ػة ال ػـ  م ػر الخا ة والمميزة لفا لػـ يػتـ التطػرؽ لػه  ػ  مةا ظػات ال ػعيد
تشػػير إلػػ  مجموعػػة ال ػػـ الػػذيف يسػػتخدموف لرػػة اإلشػػارة ويشػػتركوف  ػػ  المعتقػػدات, والقػػيـ, 

ومػ  جػزء مػف ثقا ػة المجتمػ  لكػف لفػا مػا  ,والعادات, والخبرات الت  تنتقؿ مف جيػؿ إلػ  جيػؿ
لتػ  تميزمػا ال عيد ببعض العادات والتقاليد و المفجػات االريؼ يميزما مثؿ تميز بعض مناطؽ 

   .عف  يرما, عمما  بأف أمـ عن ر    ثقا ة ال ـ وةجر الزاوية  يفا مو لرة اإلشارة
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ومف األمثمة عم  ثقا ة ال ـ مػا يمػ : إلقػاء ق ػص باسػتخداـ أبجديػة األ ػاب , إلقػاء        
ق ص باستخداـ شكؿ واةد مف إشػكاؿ اليػد, إلقػاء ق ػص باسػتخداـ إشػارات األرقػاـ, طرا ػؼ 

ق  ػػفـ التػػ  تةمػػؿ ملػػاميف ودالالت مختمفػػة مثػػؿ النكػػات والق ػػص التػػ  يةاكيفػػا  ال ػػـ و 
السػػامعيف, كالت ػػفيؽ, وكيفيػػة شػػد انتبػػات األ ػػـ, تػػاريا ال ػػـ, رقػػص ال ػػـ, األسػػماء بمرػػة 
اإلشػػارة, مػػػا يةػػػدث عنػػد المرػػػادرة وتػػػرؾ المكػػاف, رسػػػومات ال ػػػـ, األجفػػزة التػػػ  يسػػػتخدمفا 

 ال ـ...إلا.
ةػوؿ اكتسػاب قواعػد  (Mayberry&Bondreault,2006)دراسػة كػدت أومف ثػـ           

لرػػة اإلشػػارة, والتعػػرؼ إلػػ  المسػػتوو العمػػري عنػػد اكتسػػاب المرػػة األولػػ , ةيػػث تكونػػت عينػػة 
  شخ ػػا  بالرػػا  مػػف ذوي اإلعاقػػة السػػمعية منػػذ الػػوالدة والػػذيف تعممػػوا لرػػة 03الدراسػػة مػػف ا

مريكيػة سنة وتـ عرض ستة أنواع مف تراكيب لرة اإلشارة األ 80اإلشارة منذ الوالدة ةت  سف 
األسػ مة ب ػيرة  عم  أ راد العينة وم  :اإلشارات البسيطة, المتلػادات, األ عػاؿ, المتشػابفات,

(WH)  والنسػبة, وقػػد تػػـ مقارنػػة مػػذت اإلشػػارات  ػػ  ةالػة وجػػود قواعػػد منظمػػة لفػػا و ػػ  ةالػػة
عدـ وجود قواعد منظمػة لفػا , وأشػارت نتػا د الدراسػة إلػ  أف اإلشػارات كانػت أقػؿ دقػة وأكثػر 
بط ا     ةػاالت عػدـ وجػود قواعػد تلػبطفا, كمػا أشػارت إلػ  أف اكتسػاب قواعػد المرػة األولػ  

أف مناؾ العديػد مػف  خروفطارؽ الريس وآ كدأكما  .يؤثر بشكؿ كبير    اكتساب المرة الثانية
 يمكف إيجازما    النقاط التالية: مولوع الدراسة الةاليةتبن   مميةأ األسباب الت  أدت إل 

اإلشارية الت  استخدمت    السػبعينات والثمانينػات ال تمثػؿ لرػات اإلشػارة األ ػمية  النظـ .8
الت  يػتـ اكتسػابفا بشػكؿ طبيعػ  مػف قبػؿ ال ػـ بػؿ تعتبػر أنظمػة  يػر طبيعيػة ومخترعػة 

  .Valli & Lucas, 2000; Livingston, 1997ا
فما    نفػس الوقػت يستةيؿ تقديـ نموذج ةقيق  لمرة اإلشارة والمرة المنطوقة عند تقديم .1

 .    سبب عدـ االلتزاـ بقواعد أي منفـب
 عدـ تطور مستوو القراءة والكتابة بالشكؿ المطموب عند االطفاؿ ال ػـ باسػتخداـ الطػرؽ .0

 .االشارة والتوا ؿ الشفف 
مػػف البةػػوث والدراسػػات وجػػدت عبلقػػة إيجابيػػة بػػيف مفػػارات الطفػػؿ األ ػػـ  ػػ  لرػػة  العديػػد .0

اإلشارة ومفاراته  ػ  القػراءة والكتابػة بةيػث كممػا ة ػؿ عمػ  درجػة أعمػ   ػ  تقيػيـ لرػة 
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 ;Hoffmeister, 2000اإلشػػارة كممػػا كانػػت درجاتػػه  ػػ  القػػراءة والكتابػػة أعمػػ  ا
Strong & Prinz, 2000 .  

سػػت ثنا يػػة المرػػة لػػدو األطفػػاؿ وجػػدت أف لفػػا تػػأثير ايجػػاب   ػػ   تنميػػة البةػػوث التػػ  در  .5
 & ,Hamers,1998; Andrews, Leighالقػػدرات العقميػػة و االبتكاريػػة لػػديفـ ا

Weiner, 2004 .  
االعتػراؼ بال ػػـ كأقميػة لفػػا ثقا تفػا الخا ػػة بفػا وتػػأثير مػذت الثقا ػػة االيجػاب  عمػػ  ثقػػة  .6

 & ,Andrews, Leighنمػػوت النفسػػ  السػػميـ ااأل ػػـ بنفسػػه ومعر تػػه لفويتػػه  و 
Weiner, 2004; Padden, 1998  

 سمعية:الذوى اإلعاقة لألطفا   مصانل الواجمل الدالة علا املؤشرات

أشػػارت نتػػا د العديػػد مػػف البةػػوث والدراسػػات إلػػ  الخ ػػا ص التػػ  تميػػز ذوو لقػػد   
بػػأف  Rollanda & Janette (2010)كػػاديم  ,ةيػػث أشػػارت نتػػا د دراسػػةااللػػعؼ األ 

التػػ  أجريػػت عمػػ  أطفػػاؿ ةيػػث  تةسػػيف طػػرؽ التػػدريس المسػػتخدمة  ػػ  ريػػاض األطفػػاؿ و
ظػػروؼ النجػػاح   ػػ أعطيػػت المجمػػوعتيف ترذيػػة راجعػػة لمنجػػاح والفشػػؿ, أولػػةت النتػػا د أنػػه 

بينما    ظروؼ الفشؿ اعزوا ذلؾ إلػ   ػعوبة  ,أدا فـ اعتبروا أف الجفد مو العامؿ المفـ   
ا األطفاؿ األ رر سنا كؿ مف النجػاح والفشػؿ إلػ  الةػظ و مة ولعؼ القدرة الدراسية, واعز المف

 بشكؿ كبير.
إلػ  أف أعػراض  ػعوبات Marvin & Michelle    1333شػارت دراسػة  اأولقػد 

الكتابة تتمثؿ    اآلت : أةجاـ  ير منتظمة لؤلةرؼ, تشػويه  ػ  بعػض الكممػات كاإللػا ة أو 
 الةذؼ أ

 
المةػػاذاة عمػػ  الخػػط ممػػا يػػؤدي إلػػ  تريػػر  ػػ  شػػكؿ األةػػرؼ ,عػػدـ انتظػػاـ و عػػدـ 

المسا ات و/أو تداخؿ األةرؼ    الكممػات, تػزاةـ الكممػات  ػ  الجمػؿ , عػدـ تنظػيـ الكتابػة , 
مشكمة    التعبير عف األ كار الجيدة عم  الورقػة , لػعؼ القابميػة لمرسػـ , األخطػاء النةويػة 

 .وأخطاء الترقيـ داخؿ الجمؿ
  إلػػ  التعػػرؼ عمػػ  المشػػكبلت التػػ  1330ا  خػػروفوآدراسػػة القريػػوت  مػػد ت كمػػا 

  أسػرة 800, وتكونػت العينػة  ػ  الدراسػة مػف اة انػدماج المعػاؽ سػمعيا   ػ  أسػرتهتعيؽ عممي
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مػػف لػػمف األسػػر المسػػجؿ أبناؤمػػا المعػػاقوف سػػمعيا  بمراكػػز رعايػػة وتأميػػؿ ذوي االةتياجػػات 
اإلجابػػة عػػف التسػػاؤالت اآلتيػػة : مػػا أثػػر عمػػر وجػػنس المعػػاؽ الخا ػػة, وقػػد ةاولػػت الدراسػػة 

سمعيا  ودرجة الفقداف السمع  , والمستوو االجتماع  , واالقت ادي والتعميمػ  عمػ  اسػتجابة 
ةيث تـ توزي  مقيػاس االنػدماج األسػري عمػ  الوالػديف  ,والديه عم  مقياس االندماج األسري 

وقػػد أظفػػرت النتػػا د عػػدـ وجػػود أثػػر داؿ إة ػػا يا , إجػػراء التةميػػؿ اإلة ػػا   المناسػػب وتػػـ
لمترير جنس الفرد المعاؽ سمعيا وعمرت ودرجػة إعاقتػه , وزمػف ةػدوثفا عمػ  عمميػة اندماجػه 
بأسرته , وعدـ وجود تأثير لممستوو التعميم  لموالديف والمستوو االجتماع  واالقت ػادي عمػ  

 عممية االندماج األسري لؤل راد المعاقيف سمعيا .
إلػ  المقارنػة  Knoors, Meuleman, and Folmer, 2003)دراسػة امػد ت و 

بػػيف تقييمػػات اآلبػػاء والمتخ  ػػيف لتطػػوير وتنميػػة لرػػة األطفػػاؿ ال ػػـ والتػػ  تعطػػ  معمومػػات 
  طفػبل أ ػـ وأمفػاتفـ ومعممػيفـ  ػ  80مفيدة لمتعامؿ م  ال ػـ وتكونػت عينػة الدراسػة مػف ا

برامد سمعية وشػففية مزدوجػة المرػة واسػتخدـ الباةػث مقيػاس مػف أدوات الة ػر واإلة ػاء,  
ارت النتا د إل  أنػه لػيس منػاؾ تػأثير أو نتيجػة والػةة عمػ  تمػؾ التقييمػات وأكػدت أيلػا وأش

أنػه ال يوجػد  ػروؽ بػيف تقيػيـ اآلبػاء والمعممػيف لقػدرات التوا ػؿ بػيف األطفػاؿ ال ػـ ةيػث قػػاـ 
الباةػػث بطبػػ  شػػرا ط  يػػديو خا ػػة بالتوا ػػؿ وترجمتفػػا  ػػوتيا وذلػػؾ مػػف أجػػؿ التعامػػؿ مػػ  

 لمةادثة بيف اآلباء واألطفاؿ.أساليب التوا ؿ وا
  إلػػ  اكتسػػاب المرػػة لػػدو األطفػػاؿ الػػذيف Brawon,2004دراسػػة ا وأشػػارت النتػػا د

يعػػانوف مػػف ال ػػمـ والػػدور الفعػػاؿ لموالػػديف  ػػ  مػػذت العمميػػة, بينمػػا األمػػر الطبيعػػ  مػػو أف 
الػدمما الوالديف يتوقعػاف أنفمػا سػوؼ يتةػدثاف أو يت ػبلف مػ  أطفػالفـ مثممػا يتعامػؿ معفمػا و 

ف مذا اال تراض يمكف أف يسبب إةباطا  لموالػديف المػذيف يسػمعاف عنػد التعامػؿ مػ   مف قبؿ,  وا 
أطفالفـ ال ـ, وكذلؾ نقص المفردات أيلػا  والمعر ػة العالميػة تػؤثر عمػ  أدا فػـ األكػاديم  أو 
الدراسػػ  وأشػػارت النتػػا د إلػػ  تطػػور أسػػاليب التوا ػػؿ التػػ  يسػػتخدمفا ال ػػـ البػػالروف مػػ  
األطفػػاؿ ال ػػـ, وكػػذلؾ تطػػوير أنشػػطة تنميػػة المرػػة عنػػد الوالػػديف الػػذيف يسػػمعاف ذوي األطفػػاؿ 

        ال ـ .
   تةميبل  بعديا  لعدد مف الدراسػات بمػغ Roberts, & Kaiser, 2011 ا كما أجرو 

دراسػػة قامػػت بهعػػداد بػػرامد لمتػػدخؿ المبكػػر بفػػدؼ تقػػويـ  عاليػػة تمػػؾ البػػرامد  ػػ  تةسػػيف  88
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شػفرا  مػف ذوي االلػطرابات المرويػة األوليػة  63-88المفارات المروية لػدو األطفػاؿ  يمػا بػيف 
رجػػات بػػرامد التػػدخؿ التػػ  تػػـ والثانويػػة, وتػػـ ةسػػاب ةجػػـ التػػأثير لسػػبعة متريػػرات تمثػػؿ مخ

تطبيقفا, أشارت نتا د الدراسة إل  أف استخداـ برامد التدخؿ المبكر مف قبؿ الوالديف لػه تػأثير 
يجػػاب  داؿ عمػػ  مفػػارات المرػػة التعبيريػػة والتفسػػيرية لػػدو األطفػػاؿ ذوي االلػػطرابات المرويػػة؛ إ

 3.81-3.85ا بيف ةيث تراوةت قيـ أةجاـ التأثير لممتريرات الت  تـ تقييمفا م
أةمد,   ؛ 90-91: 1330ا  مفمح  ؛ 580-581: 1331ا ويليؼ م طف            

دي الت  تؤ   عوبات الكتابة يتميز بالخ ا ص اآلتية ذيبأف الطفؿ   108-107: 1330 ا
ه يميؿ برسر : يقبض عم  آدات الكتابة "القمـ" بأ اب  متشنجة ,إل  مشكبلت الواجب المنزل 

ورؽ الكتابة, يفرط    المسح أو استخداـ الممةاة, يخمط بيف الةروؼ العموية وجسمه عم  
يبدو عدـ اتساؽ  والةروؼ السفمية    الكتابة ,يخمط بيف الةروؼ المتشابفة    الكتابة,

   ةروؼ الكتابة, يكتب الةروؼ بأةجاـ وأشكاؿ واتجامات  ير منتظمة ,ال يكمؿ الةروؼ 
   االلتزاـ بالكتابة عم  السطر أو االنتظاـ    الكتابة األ قية,  أو الكممات أو النقط, يفشؿ

يتجاوز الفوامش, يس  تنظيـ ال فةة, يكتب بمعدؿ بط  ,ال يراع  االلتزاـ بنظاـ أو لبط 
الةروؼ, انخفاض معدؿ النسا وارتفاع معدؿ األخطاء م  تزايد كـ الكتابة ,لعؼ االنتبات 

مميةات أو و تفا يمه, يةتاج ب ورة متكررة إل  تولعؼ االةتفاظ بملموف ما يكتب أ
ريقة ع بية مجفدة , يلرط بقوة عم  الورؽ عند الكتابة, يكتب بطإشارات لفظية لك  يكتب

يخط     كتابة  يبدو استياءت ويبدو متعبا  أو مرمقا  خبلؿ عممية الكتابة, ,لعلبلت األ اب 
أو إنفاء الجمؿ    الكتابة, يةتاج إل  زمف ال يمتـز بالنقط أو الفوا ؿ  ,الن وص اإلمبل ية

أطوؿ إلنفاء األنشطة أو التكميفات الكتابية ,تبدو كتاباته سي ة المظفر ,يشعر باإلجفاد 
 . الع ب  عقب أدا ه لؤلنشطة أو التكميفات المكتوبة

 بالتعرؼ عم  استراتيجيات المواجفػة   Martin & Bat- Chava  ,1330اوقاـ          
  مػف آبػػاء األطفػػاؿ ال ػػـ  ػػ  05لؤلطفػاؿ ال ػػـ , وذلػػؾ مػػف خػبلؿ أجػػراء مقػػاببلت تمػػت مػػ  ا

  عاما لمعر ػة جوانػب الةيػاة االجتماعيػة لطفمفػـ, وتو ػمت الدراسػة إلػ  88-5األعمار مف ا
% مػف األطفػاؿ 08أف مف أمػـ االسػتراتيجيات المسػتخدمة: الثقػة االجتماعيػة ةيػث أف ةػوال  

عبػروف بةريػة عػف أنفسػػفـ ويؤكػدوف اةتياجػاتفـ عنػد اللػرورة, والنشػػاط يت ػر وف بثقػة , وي
% مػف األطفػاؿ قػادريف عمػ  شػرؿ  أنفسػفـ بنشػاطات انفراديػة , 78االنعزال  ةيث أف ةوال  
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%مػػف األطفػػاؿ يسػػألوف 15وممارسػػة الةػػرؼ اليدويػػة, األلعػػاب الفرديػػة , طمػػب اإلعػػادة ةػػوال  
 المعمميف إعادة العبارات المفظية . 

   عدـ قابمية الكتابة كالتال :  580: 1331ام طف  , وي نؼ 
ويق ػػػد بفػػػذا الػػػنمط مػػػف  Dyslexic Dysgraphia ػػػعوبات الكتابػػػة  يػػػر مقػػػروءة  -8

ال ػػعوبات لػػعؼ أو عػػدـ قابميػػة الكتابػػة والتعبيػػر الكتػػاب  لمقػػراءة القا مػػة عمػػ  المعنػػ  عمػػ  
الػػر ـ مػػف أف أشػػكاؿ الةػػروؼ تبػػدو والػػةة ويوجػػد ق ػػور  ػػ  التفج ػػة الشػػففية ولكػػف رسػػـ 

ابػة  ػعوبات الكت -1ونسا النص المكتوب طبيعية كما أف اللرط باإل ب  عم  القمـ عادية. 
ويق د بفذا النمط لعؼ قدرة الفػرد  Motor Dysgraphiaالةركيةاإيقاع أو رسـ الةروؼ  

  عمػػ  رسػػـ الةػػروؼ والكممػػات مػػ  سػػبلمة التفجػػ  أي أف المشػػكمة منػػا  ػػ  رسػػـ الةػػروؼ
Drawing Letters is usually problematic ,  كمػػا أف اللػػرط عمػػ  القمػػـ  يػػر

يق د بفػذا الػنمط  Spatial Dysgraphiaند الكتابة  عوبات استخداـ الفراغ ع -0عادية. 
 عوبة تنظيـ الةروؼ والكممات واتساقفا , واستخداـ الفراغ المخ ص لمكتابة اليدوية , ومػ  

و ػػ  مػػذت الةالػػة يظفػػر األ ػػراد كتابػػات  , ػػعوبات مكانيػػة تقػػـو عمػػ  اإلدراؾ المكػػان  الخػػاط  
, والتفج ة الشػففية عاديػة , واللػرط عمػ    ير مقروءة , سواء    إنتاج الكممات أو نسخفا

 القمـ باإل ب  عادية , ولكف رسـ األةرؼ والكممات يةتوي عم  مشكبلت عدة.
 ػعوبات الكتابػة إلػ  أربعػة أنػواع   Jennifer & Allysa ( 2007)    ةيف  ػنؼ       

 ػػػعوبات الكتابػػػة  و ػػػ  مػػػذا النػػػوع يةػػػدث الػػػطراب  ػػػ  كػػػؿ مػػػف التوا ػػػؿ -8 : رعيػػػة ومػػػ 
شػارية ب    توا ؿ الكممات  يػر المألو ػة, وةيػث أف التوا ػؿ مفمػة إ, وأيلا  الطراالكتابةو 

 عوبات الكتابػة السػطةية و ػ  مػذت الةالػة -1 هنفـ يواجفوف مشكمة م  اختبارات التفج ة. 
يواجه االطفاؿ مشكمة    الناةية اإلمبل يػة لمكممػات , ةيػث يعتمػد االطفػاؿ ب ػورة كبيػرة عمػ  

 عوبات الكتابة المختمطة يشير مذا النػوع مػف ال ػعوبات إلػ  أف األطفػاؿ -0لتوا ؿ.أشكاؿ ا
وتعػػد  ,يواجفػػوف مشػػكمة الخمػػط بػػيف أشػػكاؿ األةػػرؼ , ويواجفػػوف مشػػكمة مػػ  مفػػاـ التفج ػػة 

 ػػعوبات الكتابػػة -0عمميػػة اسػػتدعاء أشػػكاؿ األةػػرؼ بالنسػػبة لفػػؤالء األطفػػاؿ عمميػػة  ػػعبة. 
ر إلػ  مشػكمة نةويػة , ةيػث توجػد لػدي االطفػاؿ  ػعوبة  ػ  كيفيػة النةوية/داللة األلفاظ تشػي

 ربط الكممات ببعلفا لتكويف جمؿ مكتممة .
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اختبػػار كتابػػة  David, Coker, &Kristen (2014)كمػػا اسػػتخدمت دراسػػة   
الةػػػروؼ واختبػػػار كتابػػػة الجمػػػؿ واختبػػػار المرػػػة المكتوبػػػة المبكػػػرة " الطبعػػػة الثانيػػػة" واختبػػػار 

اميكية لمفارات المرػة المبكػرة واختبػار االمػبلء ال ػوت  واختبػار تفج ػة الكممػات المؤشرات الدين
  80لمكشػػؼ المبكػػر عػػف  ػػعوبات تعمػػـ الكتابػػة لػػدي أطفػػاؿ الرولػػة  وبمرػػت عينػػة الدراسػػة ا

شػػفور وأشػػارت نتػػا د  83سػػنوات و 5طفػػؿ  بمػػغ متوسػػط أعمػػارمـ  03طفمػػة ,  00طفػػؿ ا
اييس المسػتخدمة  ػ  تشػخيص كتابػة الةػروؼ واالمػبلء الدراسة إل  دقػة المسػح الشػامؿ لممقػ

.   االطفاؿوبذلؾ تـ التعرؼ عم    تةت خطر  عوبات تعمـ الكتابة  
وتـ تةديد األنشػطة والطػرؽ التدريسػية التػ  يمكػف اسػتخدامفا  ػ  المرةمػة الثانيػة            

ومػ  ا أنشػطة لتةسػيف الةركػات الدقيقػة وأنشػطة عػرض الةػروؼ  مشكبلت الواجػب   عبلج 
 ,Melissaواألنشطة التدريبيػة الموجفػة والتػدريبات المسػتقمة و يػر المسػتقمة  كمػا ذكرتفػا ا

  باإللػػا ة إلػػ  ا عػػبلج الػػطراب اللػػبط الةركػػ  وتةسػػيف االدراؾ الب ػػري وتةسػػيف 2001
ةروؼ وكتابتفػا عػف طريػؽ النمذجػة والتتبػ  الذاكرة الب رية وعبلج  عوبات مفارات تشكيؿ ال

والنسػػػا والتعزيػػػز والسػػػرعة والت ػػػويب  ػػػ  كتابػػػة الطفػػػؿ   وذؾ كمػػػا ذكرمػػػا كيػػػرؾ وكالفنػػػت 
: 1330  ؛ عػوض اهلل وآخػػروفا887-885: 1333  ؛ عبػد الفتػػاحا089-085: 8988ا

مجموعػػة مػػف األنشػػطة والفنيػػات والتػػ   .93 - 89:  1337  ؛ عبػػد المجيػػد ا877-883
 ساعد    تنمية الكتابة, لخفض مشاكؿ الواجب المنزل  ومذت األنشطة تشمؿ اآلت :ت

تعميـ اللبط الةرك  ويتلمف مذا لبط ول  الجسـ أثناء الكتابة بةيث يكوف مريةا   .8
لمطفؿ أثناء جموسه عم  الكرس  أماـ منلدة الكتابة ويكوف ارتفاع جسمه أمامفا 

رتاف عم  أرلية مستوية ويديه  وؽ منلدة مناسبا  م  التأكد مف أف قدميه مستق
 الكتابة بةيث تمسؾ إةدامما بالقمـ واألخرو  ير المستخدمة بالورقة.

تةسيف اإلدراؾ الب ري ويق د به تعميـ الطفؿ تمييز أوجه الشبه واالختبلؼ بيف األشكاؿ  .1
 واألةجاـ والةروؼ والكممات واألعداد م  تةسيف الذاكرة الب رية الخا ة بفا.

ةسيف الذاكرة الب رية ةيث يمكف تدريب الذاكرة الب رية مف خبلؿ :يطمب مف الطفؿ ت .0
أف يري ةر ا  أو شكبل  أو رقما  ثـ يرمؽ عينه ويعيد ت ورت أو تخيمه ثـ يفتح عينه, 
يعرض سمسمة مف الةروؼ عم  بطاقات ثـ إخفا فا عف الطفؿ ويطمب منه إعادة 

الةروؼ أو الكممة أو الشكؿ أو العدد ثـ يكتب  كتابتفا, يطمب مف الطفؿ أف ينظر إل 
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كبل  منفا, يطمب مف الطفؿ أف يعيد تتب  الةروؼ أو الكممات أو األعداد أو األشكاؿ ةت  
 يمـ بفا ثـ يعبر عنفا ويعيد كتابتفا مف الذاكرة.

عمػ  ةػد  –ثقا ػة ال ػـ  ثنػا   المرػة/ وبالر ـ مف عدـ وجػود بةػوث ودراسػات عػف           
, إال أنه يمكننا القوؿ بوجػود مثػؿ مػذت الثقا ػة والتػ  عمادمػا لرػة اإلشػارة, كمػا  -الباةث عمـ

أف مػػف لديػػه الخبػػرة مػػ  ال ػػـ ومعايشػػتفـ سػػيبلةظ الكثيػػر ممػػا يميػػز ال ػػـ عػػف  يػػرمـ مػػف 
السػػامعيف  زيػػارة واةػػدة لمنػػزؿ أسػػرة  ػػماء سػػتجعمؾ تػػرو أجفػػزة ووسػػا ؿ لجػػذب انتبػػات أ ػػراد 

التػ  ال ترامػا عنػد زيارتػؾ لمنػزؿ أسػرة سػامعة,   ػ  لػوء مػا سػبؽ يمكننػا األسرة مف ال ػـ و 
القوؿ أف ظفور الطريقة الثنا ية يأت  متسقا م  التطور التاريخ  لتربية وتعمػيـ ال ػـ ومكمػبل 
لػػه إلػػا ة إلػػ  النظػػرة الشػػمولية لفػػذت الطريقػػة لؤل ػػـ وثقا تػػه وأمميػػة مػػذت الثقا ػػة  ػػ  تأكيػػد 

ودور مػػذت الثقا ػة  ػػ  تعمػـ المرػػة وتيسػير انػػدماج األ ػـ مػػ  المجتمػػ   مويتػه واعتػػزازت بنفسػه
 الكبير الذي يعيش  يه.

سرمـ , لسمبية المتزايدة واآلراء  ير اإليجابية لدو األطفاؿ وأولمةد مف المشاعر ا        
ينبر  عم  معممة الطفولة وكذلؾ معممة الف ؿ العادي أف تنظرا إل  الواجبات المنزلية 

لتعزيز التعمـ الفردي لدو الطفؿ, وبناء عم  مذا يجب اف تكوف اةتياجات الطفؿ  كفر ة
التعميمية م  األساس لما يكمؼ به مف واجبات منزلية, لذا  اف معر ة المعممة " لماذا " تكمؼ 

 Stewart).  الطفؿ بالواجب المنزل  سيسمح له بتةديد طبيعة الواجب المنزل  وجعمه  ريدا
& Roper, 2010 ) 

كما سيساعد    معر ة كيفية تعديؿ تمؾ الواجبات وتكييففا بالشكؿ الذي يخدـ  
كذلؾ ينبر  التةقؽ مف استفادة  ,اةتياجات أول ؾ االطفاؿ ويف ء بفا عم  النةو األمثؿ  

منفا ,  مف خبلؿ الترمب عم  مشاكؿ االت اؿ الت  تعان  األطفاؿ مف الواجبات المنزلية
طفاؿ بتأدية الواجبات المنزلية وطريقة تو يؿ المعمومات ـ مؤالء األالمعممات عند تكميفف
  (Rogers, Wiener, Marton, &Tannock, 2009). اليفـ    مذا ال دد

ةيث أف   فـ االطفاؿ لمررض مف الواجبات المنزلية وطبيعة تمؾ الواجبات والترذية           
 & Bryan)الراجعة المقدمة لفـ مف األمور الفامة الت  تتطمب انتباما خا ا 

Nelson,1994) وقد يكوف تنفيذ الواجبات المنزلية بطريقة تعاونية وتقديـ برامد لمدعـ .
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ياء األمور وتشجيعفـ عم  اإلسفاـ والمشاركة  دورا    بعد الخروج مف المدرسة وةث أول
 تةقيؽ األمداؼ المرجوة مف الواجبات المنزلية .

    لوء ما تـ مناقشته    المؤشرات والدراسات السابقة, يمكف التعقيب  يما يم  :    
 تعد الواجبات المنزلية ممارسة شا عة ومكوف اساس     العممية التربوية يكثر ةدوثفا .8

    العمؿ المدرس  كم در لمخبرات التعميمية.  
ؿ تكميؼ األطفاؿ ذوي االعاقة السمعية بالواجبات المنزلية بدوف وجود تعديبلت    ظ .1

 تربوية مبل مة قد تجعؿ عممية نجاح وتقدمفـ دراسيا أمرا يكتنفه الرموض . وطرؽ 
بات المنزلية لدو األطفاؿ ذوي وجود ندرت    الدراسات العربية الت  تناولت مشاكؿ الواج .0

 عاقة السمعية وكذلؾ لدو األطفاؿ العادييف. اإل
عاقة السمعية مشاكؿ كبيرة    الواجبات المنزلية مقارنة بما يواجه األطفاؿ ذوي اإل .0

 يوجفه أقرانفـ العادييف.
يوجد امتماـ كبير بمشاكؿ الواجبات المنزلية لدو األطفاؿ ذوي االةتياجات التربوية  .5

 خا ة    بي ة الدمد التربوي مف جانب الباةثيف    الدوؿ الرربية.ال
آ اؽ عممية لرؤية  السابقة وتةميمفا  تةت أمامه مف قراءة الباةث لمدراسات والمؤشرات .6

ما يمكف عممه عند البدء    تطبيؽ الدراسة عم  مستوو مجتم  وعينة الدراسة 
 الةالية.

 لمتدخؿ طرؽ ةديثة تدريسية لتةميؿت السابقة الدراساخبلؿ مف شارة اإلكما أنه تمت  .7
 .عاقة السمعية لدي األطفاؿ ذوي اإل مشكبلت الوجباتلخفض 

 م
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 :اٌكناٌح ِٓ االذٟ اخقؽكِ  الدراسة : داتحد
 مهًج الدراسة: (1)

التةميمػ  آلراء ونظريػات بعػض المخت ػيف  ػ  مجػاؿ  الو ف استخدـ الباةث المنفد         
ولػػعاؼ السػػم , باإللػػا ة إلػػ  اسػػتعراض طػػرؽ تػػدريس ال ػػـ  وتعمػػيـ ال ػػـالطفػػؿ تربيػػة 

 وايجابيػػات وسػػمبيات مػػذت الطػػرؽ ومناقشػػة أةػػدث الطػػرؽ المسػػتخدمة  ػػ  تػػربيتفـ وتعمػػيمفـ
الػػذو يعػػد االكثػػر مبل مػػة واسػػتعراض وتةميػػؿ مشػػكبلت الوجبػػات المنزليػػة لػػدو اوليػػاء االمػػور 

 .معا رة ويفسرما كيفيا  وكميا  مف ةيث انه ي ؼ الظامرة  ةالدراسلتةقيؽ امدؼ 
 عيهة الدراسة:  (2)

عينة أولياء االمور األطفاؿ ذوي اإلعاقة السمعية    مرةمة ما قبؿ المدرسة    مةا ظػة  .8
  أولياء االمور والت  سوؼ يتـ اختيارمـ بطريقػة عشػويه مػف 083ا ةيث بمغ عددمـقنا 

لم ػـ ولػعاؼ السػم   رسة االمػؿمد مفر األطفاؿ ذوي اإلعاقة السمعية بيف أولياء االمو 
 . بقنا

 مدرسػة مػف   طفػبل  وطفمػة153ا ةيث بمػغ عػددمـعينة األطفاؿ ذوي اإلعاقة السمعية  .1
 ولػػعاؼ لم ػػـ االمػػؿ مدرسػػة ة مػػفمعممػػ  03 او بقنػػا, السػػم  ولػػعاؼ لم ػػـ االمػػؿ
ا ولػديفـ ق ػػور  ,األطفػاؿ  ػػ  درجػة اإلعاقػة التأكػػد مػف تكػا ؤ, وسػوؼ يػتـ  بقنػا السػم 

 منزلية . الواجبات ال أداء   كاديم  أ
 :  دراسةال اةأد (3)

التػػ   ,سػػتخدـ الباةػػث قا مػػة  ةػػص مشػػكبلت الواجػػب المنزلػػ التةقيػػؽ أمػػداؼ البةػػث       
 ِ  وتةتػػػوي مػػػذت Anesko,Schoiock,Ramirez,&Levine,1987ا طورمػػػا كػػػؿ مػػػف  
أداء  طفػػؿمةاولػػة الف تةػػدث عنػػد أيف عبػػارة ةػػوؿ المشػػاكؿ التػػ  يمكػػف القا مػػة عمػػ  عشػػر 

يمػ  : " يةتػاج وقتػا  طػويبل  لةػؿ الواجػب  واجباته المنزلية, ومف األمثمة عمػ  مػذت العبػارات مػا
المنزلػػ  ", و" يؤجػػؿ الواجػػب المنزلػػ ", و" يةػػؿ الواجػػب المنزلػػ  بشػػكؿ  يػػر مرلػػ  مػػا لػػـ 

سػػة يسػػاعدت شػػخص آخػػر". ولتطبػػؽ مػػذت القا مػػة يطمػػب مػػف المسػػتجيبيف, ومػػـ  ػػ  مػػذت الدرا
ال ػـ, تةديػد تكػرار ةػدوث  االطفػاؿذوي لػعاؼ السػم  , وأوليػاء أمػور  الطفػاؿأولياء أمػور ا
لمتػػدرج مػػف أربػػ  خيػػارات عمػػ  النةػػو التػػال :  , وذلػػؾ عمػػ  مقيػػاس ليكػػرت اطفػػؿكػػؿ مشػػكمه لم
 ف يتػراوحأ . ويمكػف 3 , ال يةػدث إطبلقػا ا8ا , يةدث أةيانا  1  , يةدث كثيرا ا0يةدث دا ما  ا
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قاـ الباةػث بتعػديؿ بعػض عبػارات القا مػة   . وقد63ل  اإمجموع درجات القا مة مف  ا فر  
 ػػ  الدراسػػات  بعػػد مراجعػػة مستفيلػػة لمػػا كتػػب عػػف الوالػػديفبمػػا يتناسػػب وخ ػػا ص العينػػة, 

العػامميف مػ  األطفػاؿ,  التربػوييفوكذلؾ مقابمة أولياء األمور والمعممات  والمخت يف  السابقة,
ر.  ةسػب معامػؿ كرونبػاخ الفػا, وألػاؼ  98تبمػغ ا عاليػةداة بدرجة اتساؽ داخم  وتتمت  األ

وخمػػس أسػػ مة خا ػػة  الطفػػاؿالباةػػث خمػػس أسػػ مة عػػف المتريػػرات الشخ ػػية ألوليػػاء أمػػور ا
 .ذوي االعاقة السمعية لعاؼ السم  واقرانفـ ال ـ باألطفاؿ

  :دراسةال اةأد ونبات صدم

تػػـ التةقػػؽ مػػف  ػػدؽ المقيػػاس باسػػتخداـ طريقػػة االتسػػاؽ    ػػدؽ عبػػارات المقيػػاس : .1
الػػداخم  , وذلػػؾ بةسػػاب معػػامبلت االرتبػػاط بػػيف درجػػة كػػؿ عبػػارة مػػف عبػػارات المقيػػاس 

   , 3.083, ةيػػػث تراوةػػػت قػػػيـ معػػػامبلت االرتبػػػاط مػػػا بػػػيف اوالدرجػػػة الكميػػػة لممقيػػػاس
     .3.38  وجميعفا دالة عند مستوو ا3.603ا
المقيػػػاس : اسػػػتخدـ الباةػػػث طريقػػػة إعػػػادة التطبيػػػؽ , ةيػػػث تػػػـ تطبيػػػؽ ثبػػػات درجػػػات  .2

  طفػبل  , ثػـ أعيػد تطبيػؽ المقيػاس مػرة أخػرو بعػد خمسػة 03المقياس عم  عينة بمرت ا
عشر يوما  مف المرة األولػ  , وتػـ ةسػاب معامػؿ االرتبػاط بػيف درجػات األطفػاؿ  ػ  المػرة 

وة ػػؿ الباةػػث عمػػ  معامػػؿ ثبػػات قػػدرة األولػػ  لمتطبيػػؽ ودرجػػاتفـ  ػػ  المػػرة الثانيػػة , 
    .3.38  , ومو داؿ عند مستوو داللة ا3.685ا

أظفرت نتا د تقييـ قا مة  ةص مشكبلت الواجب المنزل  عند تطبيقفا عم  أوليػاء أمػور  .0
ولمتةقػؽ مػف ولػوح     بةػوث مختمفػة أنفػا تتميػز بال ػدؽ والثبػات اتففومعمم األطفاؿ

المرويػػة تػػـ عرلػػفا عمػػ  خمسػػة مػػف المخت ػػيف مػػػف  االسػػتبانة وخمومػػا مػػف االخطػػاء
أعلاء مي ة التدريس وكاف االتفاؽ تاما عم  أف االستبانة والػةة وخاليػة مػف األخطػاء 

األطفػػاؿ   مػػف أوليػػاء أمػػور 03المرويػػة,  كػػذلؾ أجػػرو الباةػػث مسػػةا  اسػػتطبلعيا  قوامػػه ا
الػداخم  "كرونبػاخ ألفػا"  ال ػـ, ةيػث تػـ ةسػاب معامػؿ الثبػات األطفاؿ  لعاؼ السم  و

   . ؛ مما يشير إل  ثبات مرتف  لؤلداة 3.90والذي بمرت قيمته ا
دخاؿ البيانات    الةاسب االل  باستخداـ برنامد  :اإلحصا ية املعاجلة تـ أوال  ترميز وا 

ألفا  لقياس ثبات  : معامؿ كرونباخ   , ومف ثـ استخدمت الطرؽ اإلة ا ية التاليةSPSSا
قا مة مشكبلت الواجب المنزل , والتوزي  التكراري والنسب  والوسط الةساب  واالنةراؼ 

ولتمخيص إجابات  الطفاؿوا والمعممات المعياري لو ؼ المتريرات الشخ ية ألولياء األمور
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تقمتيف أولياء األمور عم   قرات القا مة, و اختبار الفرؽ بيف متوسط  مجتمعيف لعينتيف مس
ذوي لعاؼ االطفاؿ الختبار مدو وجود اختبلؼ    ةدوث مشكبلت الواجب المنزل  بيف 

ال ـ , وتةميؿ التبايف األةادي, واختبار المقارنات البعدية لشفيه  واختبار  االطفاؿالسم  و 
الفرؽ بيف متوسط  مجتمعيف لعينتيف مستقمتيف الختبار مدو وجود اختبلؼ    ةدوث 

و قا لممتريرات الشخ ية ألولياء األمور والمتريرات  االطفاؿالمنزل  لدو  مشكبلت الواجب
, ةيث استخدـ تةميؿ التبايف األةادي    ةالة عدد   ات المترير المستقؿ لؤلطفاؿالشخ ية 

ثبلثة أو أكثر, واستخدـ اختبار الفرؽ بيف متوسطيف    ةاؿ عدد   ات المترير المستقؿ 
 مساو ألثنيف  قط. 

 وتفسرياتًا نتا ج الدراسة 
 :االطفا أمور  أولياءخصا ص  -أواًل

 (6ظكٚي )

 اٌفظائض ا١ٌٚا  االِٛن ع١ٕح اٌكناٌح

 إٌٍثح )%( اٌرىهان اٌّرغ١ه

 اٌٍّرع١ة )ٌٟٚ األِه(:
 28.6 681 األَ   

 66.1 130 األب
 2.4 62 غ١هّ٘ا

 133 413 اٌّعّٛش
     اٌعّه:

 1.0 63 ٌٕح فألً 63
61 - 03 43 8.8 
01 - 43 143 41.6 
41 - 63 103 04.4 
 16.0 83 ٌٕح  63أوثه ِٓ 

 133 413 اٌّعّٛش
 ٌٕح( 3.0ٌٕح ؛ االٔؽهاي اٌّع١انٞ =  41.8)اٌٌٛؾ اٌؽٍاتٟ =

     اٌؽاٌح االظرّاع١ح:
 36.3 003 ِرىٚض
 0.1 63 ِطٍك
 1.3 03 أنًِ

 133 413 اٌّعّٛش

     اٌٛػع اٌّاقٞ:
 8.8 63 ِٕففغ
 83.4 066 ِرٌٛؾ

 13.3 06 ِهذفع
 133 413 اٌّعّٛش

     اٌٍّرٜٛ اٌكناٌٟ:
 68.6 646 شأٛٞ فّا قْٚ
 46.8 126 ظاِعٟ فّا فٛق

 133 413 اٌّعّٛش
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طفػػػاؿ  ػػػ  عينػػػة متريػػػرات الشخ ػػػية ألوليػػػاء أمػػػور األ  و ػػػفا  لم1جػػػدوؿ ا يولػػػح 
 البيػػة أ ػػراد العينػػة المسػػتجيبيف بنسػػبة الدراسػػة, ويتلػػح مػػف الجػػدوؿ أف األمفػػات يمثمػػوف 

% . و يمػػػا 6.0%  وأوليػػػاء أمػػػور آخػػػريف بنسػػػبة ا15.8% , يمػػيفـ اآلبػػػاء بنسػػػبة ا68.5ا
  سػػنة 08.8طفػػاؿ  ػػ  العينػػة اط الةسػػاب  ألعمػػار أوليػػاء أمػػور األيتعمػػؽ بػػالعمر, بمػػغ الوسػػ

متػػػزوجيف بنسػػػبة   سػػػنة. وتولػػح النتػػػا د أف  البيػػػة أوليػػاء األمػػػور 9.0بػػانةراؼ معيػػػاري ا
% . وأ ػاد معظػػـ أ ػػراد 8.9%  وأخيػرا  األرامػػؿ بنسػػبة ا0.8% , يمػيفـ المطمقػػيف بنسػػبة ا95ا

% , يميفـ أولياء األمور ذوي الولػ  المػادي 83.0العينة أف ولعفـ المادي متوسط بنسبة ا
مػا % . و ي8.7%  وأخيرا  أولياء األمور ذوي الدخؿ المنخفض بنسػبة ا83.9المرتف  بنسبة ا

%  لػديفـ 57.1يت ػؿ بالمسػتوو التعميمػ , تولػح النتػا د أف أكثػر مػف ن ػؼ أ ػراد العينػة ا
%  يةممػػػوف شػػػفادات 01.8مؤمػػػؿ ثػػػانوي أو دونػػػه وأف النسػػػبة المتبقيػػػة مػػػف أ ػػػراد العينػػػة ا

 جامعية أو ما  وقفا.
                                                                                           :عيهة الدراسة  ألطفا اخصا ص  -نانيًا

 (0ظكٚي )                                                 

 االؽفاي ع١ٕح اٌكناٌحاٌفظائض 

 اٌّرغ١ه

 ٌظُ ا الؽفايا
 
 ذعٍُ 

 اٌّعّٛش ػعاي اٌٍّع الؽفايا

 إٌٍثح اٌرىهان إٌٍثح اٌرىهان إٌٍثح اٌرىهان

 اٌعّه:
      

 46.8 83 06.4 46 08.1 66 ٌٕٛاخ 8 - 2

8 – 3 86 26.3 136 24.2 183 64.6 

 133 663 133 163 133 133 اٌّعّٛش

 اٌٌٛؾ اٌؽٍاتٟ )ٌٕح(
 

3.8 13 3.3 

 1.8 1.8 1.8 االٔؽهاي اٌّع١انٞ )ٌٕح(

             اٌظف:

 48.6 83 44.4 46 64.6 66 اٌهٚػح اٌظفٛي

 61.8 183 66.2 136 46.6 86 اٌظفٛي األ١ٌٚح

 133 663 133 163 133 133 اٌّعّٛش
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سػػب كػػونفـ ذوي ال ػػـ أو لػػعاؼ السػػم , طفػػاؿ ة  خ ػػا ص األ0جػػدوؿ ايولػػح 
, وبمػغ تراوح أعمارمـ ما بيف سبعة سػنوات%  ت70.9طفاؿ اويتلح مف الجدوؿ أف  البية األ

  سػنوات 9  سػنة لؤلطفػاؿ ال ػـ وا8.8  سنة بانةراؼ معياري ا7.8الوسط الةساب  لمعمر ا
  سػػنة 8.7نةراؼ معيػػاري ا  سػػنة بػػا9.9  وا8.7لؤلطفػػاؿ لػػعاؼ السػػم  بػػانةراؼ معيػػاري ا

طفػػاؿ  ػػ  العينػػة, ممػػا يشػػير إلػػ  تماثػػؿ أعمػػار االطفػػاؿ  ػػ  الف تػػيف. و يمػػا يتعمػػؽ لجميػػ  األ
 تولػػح النتػػا د أنػػه ال يوجػػد اخػػتبلؼ كبيػػر  ػػ  التوزيػػ  العمػػري لؤلطفػػاؿ ل ػػـ بال ػػؼ, إجمػػاال  

واالطفػػاؿ لػػعاؼ السػػم  وكػػذلؾ  ػػ  التوزيػػ  النسػػب  ةسػػب ال ػػفوؼ األوليػػة  يػػر أف النتػػا د 
تولػػح أف االطفػػاؿ ال ػػـ أكثػػر رسػػوبا  ولػػديفـ مشػػكبلت  ػػ  الوجبػػات أكثػػر مقارنػػة باألطفػػاؿ 

 لعاؼ السم . 
املسـتددمة  وممارسات التدخل املبهـر  ما أيم الطرم اخلاص "  دراسةاإلجابة على السؤا  األو  لل وال :أ

 ؟ "يف تربية وتعليم الصم
 -تػـ اإلجابػة عمػػ  مػذا التسػاؤؿ مػػف خػبلؿ االطػبلع عمػػ  األدبيػات والمراجػ  والبةػػوث

المسػػتخدمة  ػػ  وممارسػػات التػػدخؿ المبكػػر أمػػـ الطػػرؽ التػػ  أشػػارت إلػػ   -الدراسػػات السػػابقة
 الػػريس مػػا أكدتػػه دراسػػة  باإللػػا ةوامكاناتفػػا والمنطمقػػات التربويػػة لفػػا تربيػػة وتعمػػيـ ال ػػـ 

أنػػه لتفعيػػؿ طريقػػة ثنػػا   المرػػة /ثنػػا   الثقا ػػة, يجػػب التأكيػػد عمػػ   أمميػػة وجػػود    1336ا
معممػػات  ػػـ يقومػػوف بتعمػػيـ األطفػػاؿ ال ػػـ لكػػ  ي ػػبةوا النمػػوذج, الػػذي يمثػػؿ ثقا ػػة ال ػػـ 

 ,Padden نقػبل عػف ولرتفف كما تمثؿ المعممػات السػامعات ثقا ػة مجتمػ  السػامعيف ولرػتفف
1998).  

الةادي والعشريف يجػب أف يكػوف اسػتباقيا, أي بمعنػ  أنػه يركػز  ةيث أف نظاـ القرف
عمػػ  منػػ  الثػػورات وال ػػراعات مػػف أف تةػػدث أ ػػبل, بػػدال مػػف أف يركػػز عمػػ  معالجػػة آثػػار 

فويػػة الثقا يػػة والػػتةكـ  يفػػا, لةػػدوثفا,  بلبػػد أف نعمػػـ االطفػػاؿ معنػػ  المسػػ ولية الثقا يػػة  وا
, يجػػب أف والقػػدرة عمػػ  ةػػؿ المشػػكبلت واتخػػاذ القػػرارا ت, إف مػػدؼ النظػػاـ التعميمػػ  لطفػػؿ اليػػـو

الطاعة والػتبلـؤ أو التكيػؼ    يكوف التةكـ بشقيه الخارج  المظفري والداخؿ العميؽ المتمثؿ 
 . 1387قرف الةادي والعشريفاسناري ,ابوالمجد,لم الم رية م  قيـ الفوية

  



 ............................................................ اللغة/ثنائي الثقافة طريقة ثنائيالتدخل المبكر باستخدام 

- 118 - 

األمػر والتوا ؿ معفـ وتبػايف وجفػات النظػر ةولفػا,  ل ـتدريس اطرؽ نتيجة لكثرة و 
جميػ    توا ػؿ تمبػتػدريس و البةػث عػف طريقػة  إل العبلقة بال ـ  يف وذو ود   المفتم الذي

يسػفؿ  مـ  يفا مػاو وتسفؿ توا مفـ م  أقرانفـ ويجد ال ـ ومعمم -إل  ةد ما- ةاجات ال ـ
 والتػ   طريقة التوا ػؿ الكمػ إل الو وؿ  عفوتمخلت تمؾ الجفود , العممية التعميمية لؤل ـ

 .السابقةلمطرؽ الموجفة  لبلنتقاداتتعد بمثابة رد  عؿ 
التوا ػػؿ الكمػػ  التػػ  انتشػػرت بشػػكؿ كبيػػر  ػػ   - ػػ  خلػػـ مػػذت الطػػرؽو -وبالتػػال  
والتػػ  تتلػػمف اسػػتخداـ جميػػ  الطػػرؽ الممكنػػة  ػػ  التوا ػػؿ مػػ  الطفػػؿ , جميػػ  أنةػػاء العػػالـ

 , ونتػا د الدراسػة الةاليػة تتفػؽ مػ  مػا تو ػمت إليػة دراسػة كيممػاف,  األ ـ و   نفس الوقػت
     تأكيدما عم  أممية االستراتيجيات التوا مية  ػ  تسػفيؿ عمميػة التوا ػؿ 1330وبرانكو ا

كثػر  اعميػة, كػذلؾ دراسػة أ نشػطةمف خبلؿ األ التفاعؿ بيف ال ـ ولعاؼ السم  وجعؿ عممية 
   ػػ  إدراكفػػا أف نجػػاح عمميػػة دمػػد االطفػػاؿ ال ػػـ يتطمػػب إيجػػاد بي ػػة 1331وآخػػروف ا آنتيػػا

مدرسػػية تشػػج  ال ػػداقة, وبالتػػال   تػػو ير بػػرامد تدريبيػػة لؤلطفػػاؿ تعػػزز المنظػػور االجتمػػاع  
دور جماعػػة  ومػػديمػػف تفػػاعبلت بػػيف ال ػػـ ولػػعاؼ السػػم ,  تتطمػػبلمعمميػػة التعميميػػة, ومػػا 
والتػػ  البػػػد مػػػف تػػػو ير البػػػرامد التدريبيػػػة  ,امػػػات نةػػػو ذوي اإلعاقػػػةاألقػػراف   ػػػ  ترييػػػر االتج

, وممػػا يجعػػؿ مػػذت الفوا ػػد ذات قيمػػة إذا تػػـ  التوا ػػؿالمبلءمػػة مػػ  زيػػادة التوجػػه نةػػو عمميػػة 
   . 1335ا بديعة نبفاف, تشجي  ممارسة األنشطة البل فية
 روؽ ذات داللػة اة ػا ية عنػد مؿ توجد الخاص "  دراسةلم ثانيا  : اإلجابة عم  السؤاؿ الثان 

لطريقػػػة ثنػػػا    بػػػيف المتوسػػػطات الةسػػػابية السػػػتجابات أ ػػػراد العينػػػة 3.35مسػػػتوو داللػػػة 
 ؟ "السف او التخ ص او الدورات التدريبية تريرملكداعـ تعميم   المرة/ثنا   الثقا ة

 وقد تـ اإلجابة عم  مذا التساؤؿ مف خبلؿ نتا د التةميؿ اإلة ا   كما يم :
 السو:-1

 (4ظكٚي )

ٌطه٠مح شٕائٟ اٌٍغح/شٕائٟ ؼٛي اٌرفكاَ  )ِعٍّاخ(اٌفهٚق ت١ٓ ِرٌٛطاخ اٌرعاتاخ أفهاق اٌع١ٕح 

 ٠ّىٓ اْ ذعىٜ آٌٍ ٚاٌرٟوكاعُ ذع١ٍّٟ اٌصمافح 

 اٌع١ٕح
ؼعُ 

 اٌع١ٕح
 خ ق غ االٔؽهاي اٌّرٌٛؾ

ٍِرٜٛ 

 اٌكالٌح

 8,40  08,31 16 ٌٕح 06ألً ِٓ 
 قاي 3,63 3,68

 8,43  08,6 18 فأوصه06ِٓ 
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جػاءت نتػا د اختبػار ات  لداللػة الفػروؽ بػيف المتوسػطات   يتلح أنػه 0مف جدوؿ ا
المناقشػة واراء مػف خػبلؿ نتػا د  , و دالة ةيث توجػد  ػروؽ بػيف ا ػراد العينػة ترجػ  إلػ  السػف

و لػيس لػديفـ معر ػة أ% 53.8ف ألػ  إشػارت أ والتػ  السػمعية  ت األطفاؿ ذوو اإلعاقػةمعمما
ف أ ػراد العينػة يػروف أ% مػف 09.8ف أل  إشارت أ, و لطريقة ثنا   المرة/ثنا   الثقا ة تدريب 

 .كثر البدا ؿ التعميمية الةديثة أمـ و أةد أريقة ثنا   المرة/ثنا   الثقا ة لط
 التدصص: -2

 ( 6ظكٚي )

وكاعُ ٌطه٠مح شٕائٟ اٌٍغح/شٕائٟ اٌصمافح اٌفهٚق ت١ٓ ِرٌٛطاخ اٌرعاتاخ أفهاق اٌع١ٕح ؼٛي اٌرفكاَ 

 ٠ّىٓ اْ ذعىٜ اٌرفظض  ٚاٌرٟذع١ٍّٟ 

 اٌع١ٕح
ؼعُ 

 اٌع١ٕح
 خ ق غ االٔؽهاي اٌّرٌٛؾ

ٍِرٜٛ 

 اٌكالٌح

عٍٝ قتٍَٛ  ًؼاط

 ذهتٛٞ
10 02.2 8.2 

 قاي 3.8 3.30
عٍٝ  ًؼاطغ١ه 

 ذهتٛٞ قتٍَٛ
18 08.4 8.6 

ات  لداللػة الفػروؽ بػيف المتوسػطات جػاءت نتػا د اختبػار   يتلح أنػه 5مف جدوؿ ا
 دالة ةيث توجد  روؽ بيف ا راد العينة ترج  إل  التخ ص.

 الدورات التدريبية -3

 ( 2ظكٚي )

وكاعُ ٌطه٠مح شٕائٟ اٌٍغح/شٕائٟ اٌصمافح اٌفهٚق ت١ٓ ِرٌٛطاخ اٌرعاتاخ أفهاق اٌع١ٕح ؼٛي اٌرفكاَ 

 ٠ّىٓ اْ ذعىٜ اٌكٚناخ اٌركن٠ث١ح ٚاٌرٟذع١ٍّٟ 

 اٌع١ٕح
ؼعُ 

 اٌع١ٕح
 خ ق غ االٔؽهاي اٌّرٌٛؾ

ٍِرٜٛ 

 اٌكالٌح

عٍٝ  خؼاطال

 قٚناخ ذكن٠ث١ح
63 08.8 8.0 

 قاي 3.333 16.3
عٍٝ  خغ١ه ؼاطال

 قٚناخ ذكن٠ث١ح
13 04.0 2.8 

متوسػطات جػاءت نتػا د اختبػار ات  لداللػة الفػروؽ بػيف ال أنػه يتلح  6ا جدوؿ مف
 ترج  إل  الدورات التدريبية لعينة البةث. راد العينة أدالة ةيث توجد  روؽ بيف 
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 يفطريكـة نهـا ا اللػـة/نها ا الثكافـة     مـو   طفـا  معلمات األ" ما املعوقات اليت حتد مو استفادة -4

 ؟"العملية التعليمية يفطار توظيفًا إ

 كما يم : اإلة ا  وقد تـ اإلجابة عم  مذا التساؤؿ مف خبلؿ نتا د التةميؿ 
(8ظكٚي )  

 ِٓ ؽه٠مح شٕائٟ اٌٍغح/شٕائٟ اٌصمافح ِعٍّاخ األؽفاياٌرٟ ذؽك ِٓ اٌرفاقج  اٌّعٛلاخ

 اٌّرٌٛؾ
االٔؽهاي 

 اٌّع١انٞ
 ِؼّْٛ اٌعثانج

ذهذ١ة 

 اٌعثانج

2.40 .493 
غ١ةةاب ـطةةؾ اٌرعةةاْٚ قاـةةً اٌّتٌٍةةاخ اٌرع١ّ١ٍةةح ٌرٛث١ةةف  ٌطه٠مةةح شٕةةائٟ 

 اٌٍغح/شٕائٟ اٌصمافح.

2 

 14 اٌطهق اٌؽك٠صحالٌرفكاَ ٘ما إٌٛش ِٓ  ِعٍّاخعكَ ذ١ٙ ح  459. 2.30

 63 عكَ ذٛافه اٌفثهج اٌىاف١ح عٍٝ اٌرفكاَ  ٌطه٠مح شٕائٟ اٌٍغح/شٕائٟ اٌصمافح 459. 2.30

 13 لٍح اٌٛعٟ تأ١ّ٘ح اٌرفكاَ  ٌطه٠مح شٕائٟ اٌٍغح/شٕائٟ اٌصمافح. 438. 2.26

 12 اوصه ِٓ ؽه٠مح ذٛاطً ِٓ ذأش١ه ؽهغ  ِعٍّاخ ذهقق 438. 2.26

 6 عٍٝ اٌرفكاَ  ٌطه٠مح شٕائٟ اٌٍغح/شٕائٟ اٌصمافح ِعٍّاخعكَ ذكن٠ة  357. 2.15

 8 تّٙاناخ اٌرفكاَ  ٌطه٠مح شٕائٟ اٌٍغح/شٕائٟ اٌصمافح ِعٍّاخعكَ اٌّاَ  357. 2.15

2.07 .382 
شٕةةةائٟ  عةةةكَ ٚظةةةٛق ـطةةةؾ فعاٌةةةح ٌرةةةكن٠ثٟ عٍةةةٝ و١ف١ةةةح ذٛث١ةةةف  ٌطه٠مةةةح

 اٌٍغح/شٕائٟ اٌصمافح فٟ اٌركن٠ً.

18 

2.05 .510 
٠ٛظك ذشع١ع عٍةٝ ػةهٚنج اٌةرفكاَ  ٌطه٠مةح شٕةائٟ اٌٍغةح/شٕائٟ اٌصمافةح فةٟ 

 اٌركن٠ً

4 

1.94 .636 
اٌثةهاِط اٌؽٛان٠ةح اٌط٠ٍٛةةح ٚاٌّثاشةهج التةك ِةٓ ٚظةٛق ِرةةهظ١ّٓ عةكَ ذةٛافه 

 ٠رٕاٚتاْ اٌرهظّح

8 

1.89 .630 
إٌ ةةاَ اٌرهتةةٛٞ اٌٍةةائك ال ٠ٍةةاعك عٍةةٝ اٌةةرفكاَ  ٌطه٠مةةح شٕةةائٟ اٌٍغةةح/شٕائٟ 

 اٌصمافح فٟ اٌركن٠ً

13 

1.66 .862 
٠ظعة عٍٝ ِرهظُ ٚاؼك ذهظّح تهٔةاِط ٌّةكج ٌةاعح واٍِةح ِةصالم ٌٚعةكق ِةٓ  

 اٌّرؽكش١ٓ.

11 

1.66 .862 
ٌر١ٙ ةةح ٔفٍةةٗ  عةةكَ انذثةةاؽ ِؽرةةٜٛ  شٕةةائٟ اٌٍغةةح/شٕائٟ اٌصمافةةح فةةٟ اٌرةةكن٠ً

 عٍٝ ِا٘ٛ ظك٠ك ٌّٛػٛش اٌرهظّح

16 

1.66 .862 
ال الرظةةان اٌرهظّةةح عٍةةٝ تعةةغ اٌثةةهاِط قْٚ األـةةهٜ أْ   ِعٍّةةاخلٕاعةةح 

 ٠ٍرط١ع ذمك٠ُ اٌؽٍٛي ٌٍّشىالخ اٌرٟ ذٛاظُٙٙ

61 

 66 اٌثهٔاِط فٟ اتُٕٙ اٌرؽاق االعالح اٌٍّع١ح لٚٞ ِٓ اٌطفً أٌهج ذرمثً 862. 1.66

 10 ٍٔفح ِٓ األ٘كاي ؽ٠ٍٛح اٌّكٜ ٚاٌمظ١هج اٌّكٜ اٌطف٠ًطٍة ٌٟٚ أِه  685. 1.51

1.36 .671 
شٕةةائٟ   ؽه٠مةةح ِةةٓ اٌٙةةكي االعالةةح اٌٍةةّع١ح لٚٞ ِةةٓ اٌطفةةً أٌةةهج ذةةكنن

 اٌٍغح/شٕائٟ اٌصمافح

6 

1.30 .459 
ِٓ اٌعاِعةح اٌؽةك األقٔةٝ ِةٓ اٌّعهفةح اٌةمٞ  دذٍم اتأٔٙ ِعٍّح االؽفاي شعه ذ

 ٠ٍاعكٖ عٍٝ أقا  عٍّٗ عٍٝ أوًّ ٚظٗ

18 

1.24 .563 
 اٌظةعٛتاخ ِعٍّةح ِةع االعالةح اٌٍةّع١ح  لٚٞ اٌطفً  ِٓ أٌهج عكَ ذرٛاطً

 اتُٕٙ ذؽٍٓ ِكٜ ٌّعهفح

3 

 1 االؽفاي.و٠اقج االعثا  اٌرع١ّ١ٍح عٍٝ  418. 1.22

 0 فٟ غهفح اٌّظاقن ُاٌٙكي ِٓ ذٛاظك٘ االؽفاي٠كنن  400. 1.08
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طفػاؿ, وعػدـ األعباء التعميمية عم  زيادة األأف   7ا جدوؿتولح النتا د المعرولة ب
 ,ثنػػا   المرػػة/ثنا   الثقا ػػة  طريقػػة مػػف الفػػدؼ االعاقػػة السػػمعية ذوي مػػف الطفػػؿ أسػػرة تػػدارؾ

 الدراسػةعم  اسػتخداـ  لطريقػة  معممات   تدريب  ـالفدؼ مف تواجدمب االطفاؿ و ياب معر ة
 يػػاب و  , ػػ  التػػدريس ةديثػػة تشػػجي  عمػػ  لػػرورة اسػػتخداـ  لطريقػػة  يػػاب , ر ػػة الم ػػادر

البػػرامد الةواريػػة عػػدـ تػػوا ر  , خطػػط التعػػاوف داخػػؿ المؤسسػػات التعميميػػة لتوظيػػؼ لطريقػػة 
 الطفػػؿ مػػف أسػػرة وا ػؿعػػدـ تو الطويمػة والمباشػػرة البػػد مػف وجػػود متػػرجميف يتناوبػاف الترجمػػة, 

عػػدـ ارتبػػاط مةتػػوو   ابػػنفـ, تةسػػف مػػدو لمعر ػػة ال ػػعوبات معممػػة االعاقػػة السػػمعية مػػ  ذوي
, مػػو جديػػد عمػػ  مػػا لتفي ػػة نفسػػه لمولػػوع الترجمػػة ثنػػا   المرػػة/ثنا   الثقا ػػة  ػػ  التػػدريس

 عبلت ال  ما يم :أ  7يتلح مف الجدوؿ ا 
 .مرةؿ رياض االطفاؿ    عدـ االمتماـ ببرامد التدخؿ المبكر -8
لعؼ الدورات الت  تخل  لفا معممات االطفاؿ ال ـ أثنػاء الخدمػة لمتػدريب عمػ   -1

 لرة اإلشارة.
النظػػػرة السػػػمبية نةػػػو ال ػػػـ ولرػػػة اإلشػػػارة , عػػػدـ معر ػػػة معممػػػات االطفػػػاؿ ال ػػػـ  -0

 بطريقة ثنا   المرة/ثنا   الثقا ة وكيفية تطبيقفا.
بػػيف االطفػػاؿ لػػعاؼ السػػم  وال ػػـ  ػػ   التأكيػػد عمػػ  أمميػػة األنشػػطة البل ػػفية -0

 المدارس الت  يوجد بفا برامد الدمد.
 مرةمة رياض األطفاؿ.   ال ـ االطفاؿ  دمداإلدارات التعميمية بتشجي   -5
 مػػؿاألمػػدارس جميػػ    ػػ االطفػػاؿ ال ػػـ  التػػدخؿ المبكػػرالتوسػػ   ػػ  تفعيػػؿ بػػرامد  -6

 .لم ـ ولعاؼ السم 
وطريقػػة   وال ػػـ بعمميػػة الػػدمد ومتطمباتفػػاتوعيػػة أوليػػاء أمػػور االطفػػاؿ السػػامعيف  -7

 .ثنا   المرة/ثنا   الثقا ة
 طفػاؿ ال ػـاأل مشػاكؿ الواجبػات المنزليػة لػدو :  مػادراسػةلمثالثا  : اإلجابة عم  السؤاؿ الثالث 

 طفاؿ لعاؼ السم ؟األ و
  الوسط الةساب  لدرجات إجابات أولياء األمور عم  العبارات 8يولح الجدوؿ ا

 مرتبة تنازليا . االطفاؿالت  تقيس ةدوث مشكبلت الواجب المنزل  لدو 
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 ( 8ظكٚي )

 اٌٌٛؾ اٌؽٍاتٟ إلظاتاخ أ١ٌٚا  أِٛن االؽفاي عٍٝ اٌعثاناخ اٌرٟ ذم١ً ذىهان ؼكٚز ِشىالخ اٌٛاظة إٌّىٌٟ

 اٌعثانج َ

إلظاتاخ أفهاق  اٌرٛو٠ع إٌٍثٟ

 اٌكناٌح )%(

ٟ
ٍات

ؽ
ؾ اٌ

ٌ
اٌٛ

*
 

ي 
ؽها

الٔ
ا

ٞ
اٌّع١ان

*
 

اللام 
ؽ
ز إ

ؽك
ال ٠

 

ز وص١هام 
ؽك
٠

ؼ١أا 
ز أ

ؽك
٠

 

ز قائّام 
ؽك
٠

 

1 
٠فشً فٟ أْ ٠ؽؼه إٌٝ اٌث١د اٌٛاظة ٚاٌّٛاق 

 اٌؼهٚن٠ح )ورة قنا١ٌح، أٚناق،...اٌؿ(
4.4 11.8 06.4 61.4 3.23 3.84 

6 
٠عهي تاٌؼثؾ ِا ٘ٛ اٌٛاظة إٌّىٌٟ اٌمٞ ذُ  ال

 ذؽك٠كٖ
4.6 14.3 06.6 42.0 3.88 3.86 

 3.34 3.80 42.4 01.6 14.4 8.8 ٠ٕىه أْ ٌك٠ٗ ٚاظثام ِٕى١ٌام  0

 3.88 3.80 63.8 03.8 10.6 6.0 ٠هفغ أْ ٠ؽً اٌٛاظة إٌّىٌٟ 4

 3.31 3.33 00.2 41.4 12.8 8.1 ٓ ٠ٚشرىٟ ِٓ اٌٛاظة إٌّى٠ٌٟ  6

 1.33 1.46 13.2 08.3 66.2 18.3 ٠عة ذمو١هٖ وٟ ٠عًٍ ٠ٚثكأ ؼً اٌٛاظة إٌّىٌٟ 2

 3.36 1.16 63.3 43.2 13.3 13.6 ٠تظً اٌٛاظة إٌّىٌٟ 8

8 
٠ؽً اٌٛاظة إٌّىٌٟ تشىً غ١ه ِهػٟ ِا ٌُ 

 ٠رٛاظك شفض فٟ اٌغهفح
16.3 63.8 06.1 06.1 1.13 1.36 

3 
٠ؽً اٌٛاظة إٌّىٌٟ تشىً غ١ه ِهػٟ ِا ٌُ 

 ٠ٍاعكٖ شفض آـه
11.4 61.4 02.8 03.2 1.14 3.38 

13 
٠ٍهغ أٚ ٠ٍعة تاألش١ا  أشٕا  ظٌٍٛٗ ٌؽً اٌٛاظة 

 إٌّىٌٟ
16.6 61.8 08.8 66.3 1.68 1.31 

11 
٠رشرد تٌٍٙٛح تاٌؼٛػا  أٚ ٔشاؽاخ ا٢ـه٠ٓ 

 عٕك ؼً اٌٛاظة
18.6 60.0 02.8 61.8 1.08 1.36 

 3.34 3.36 43.8 04.2 12.2 8.1 ٠ؽثؾ تٌٍٙٛح عٕك ؼً اٌٛاظة 16

 3.34 3.88 44.6 01.4 18.1 8.0 ٠فشً فٟ إوّاي اٌٛاظة إٌّىٌٟ 10

 3.38 1.63 62.3 03.2 63.3 10.6 ٠ؽراض ٚلرام ؽ٠ٛالم ٌؽً اٌٛاظة إٌّىٌٟ 14

16 
تشىً غ١ه ِٕاٌة عٕكِا ٠طٍة ِٕٗ األب أٚ  ش١ه٠

 ذظؽ١ػ اٌٛاظة إٌّىٌٟ األَ
2.6 16.8 03.3 48.6 3.83 3.36 

12 
٠ؽً اٌٛاظة إٌّىٌٟ تشىً غ١ه ِٕ ُ، ٚغاٌثام ِا 

 ذىْٛ ٚنلح اٌٛاظة غ١ه ٔ ١فح
8.8 18.4 01.3 40.3 3.83 3.36 

18 
٠ؽً اٌٛاظة إٌّىٌٟ تشىً ٌه٠ع ِّا ٠ععٍٗ ٠مع 

 فٟ األـطا 
8.8 18.6 43.8 01.3 1.34 3.36 

18 
٠ ٙه اٌر١ا ٖ ِٓ اٌعًّ ؼرٝ عٕكِا ٠ؽً اٌٛاظة 

 إٌّىٌٟ تشىً ظ١ك
8.0 16.6 02.0 41.0 3.88 3.36 

 3.83 3.81 66.0 03.0 11.2 6.3 اٌهٚػح٠ٍٕٝ أْ ٠ع١ك اٌٛاظة إٌّىٌٟ إٌٝ  13

 3.83 3.48 28.3 13.1 8.4 0.2 اٌهٚػح٠رعّك عكَ إؼؼان اٌٛاظة إٌّىٌٟ إٌٝ  63

 
 3.38 3.32 03.4 04.6 18.6 3.6 ظ١ّع اٌعثاناخ

 = ال ٠ؽكز( 3=٠ؽكز أؼ١أام، 1= ٠ؽكز وص١هام،  6= ٠ؽكز قائّام،  0اٌٌٛؾ اٌؽٍاتٟ ٚاالٔؽهاي اٌّع١انٞ ٌكنظح اٌّٛافمح )*
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أف مشكبلت الواجب المنزل  الت  تةدث ما بيف "أةيانا "   8ا جدوؿتولح النتا د المعرولة ب
 ", كالتال :1" وأقؿ مف "8وكثيرا", وم  الفقرات الت  تتراوح قيـ وسطفا الةساب  ما بيف "

 .يجب تذكيرت ك  يجمس ويبدأ ةؿ الواجب المنزل  .8
ؿ يسرح أو يمعب باألشياء أثناء جموسه لةؿ الواجب المنزل , يةتاج وقتا  طويبل  لة .1

 الواجب المنزل  ,يةؿ الواجب المنزل  بشكؿ  ير مرل  ما لـ يساعدت شخص آخر.
يؤجؿ الواجب المنزل  ,يةؿ الواجب المنزل  بشكؿ  ير مرل  ما لـ يساعدت شخص  .0

 .   الرر ة
 يةؿ الواجب المنزل  بشكؿ سري  مما يجعمه يق     األخطاء. .0

مف "أةيانا ", وم  الت  تقؿ قيـ الوسط  أما مشكبلت الواجب المنزل  الت  تةدث بمستوو أقؿ
 " , وم  كالتال :8الةساب  لفقراتفا عف "

 .ف ويشتك  مف الواجب المنزل , يةبط بسفولة عند ةؿ الواجب ي .8
 .يةؿ الواجب المنزل  بشكؿ  ير منظـ, و البا  ما تكوف ورقة الواجب  ير نظيفة .1
 .  بشكؿ جيديظفر استياءت مف العمؿ ةت  عندما يةؿ الواجب المنزل .0
 .يفشؿ    إكماؿ الواجب المنزل , ينكر أف لديه واجبا  منزليا   .0
 . يرد بشكؿ  ير مناسب عندما يطمب منه األب أو األـ ت ةيح الواجب المنزل  .5
ال يعرؼ باللبط ما مو الواجب المنزل  الذي تـ تةديدت, ير ض أف يةؿ الواجب  .6

 المنزل 
 لرولة .ينس  أف يعيد الواجب المنزل  إل  ا .7
يفشؿ    أف يةلر إل  البيت الواجب والمواد اللرورية اكتب دراسية,  .8

 أوراؽ,...الا 
 رولة .يتعمد عدـ إةلار الواجب المنزل  إل  ال .3

: مػؿ يوجػد اخػتبلؼ  ػ  مشػاكؿ الواجبػات المنزليػة  دراسػةلم لرابػ : اإلجابة عم  السػؤاؿ ا رابعا
 ؟  االطفاؿ لعاؼ السم  و االطفاؿ ال ـبيف 

لئلجابػػة عمػػ  مػػذا السػػؤاؿ, ومػػو سػػؤاؿ الدراسػػة األساسػػ , تػػـ اسػػتخداـ اختبػػار      
الفرؽ بيف متوسط  مجتمعيف لعينتػيف مسػتقمتيف الختبػار مػدو اخػتبلؼ  ػ  مشػكبلت الواجػب 

  الوسػط الةسػاب  9. ويولػح الجػدوؿ ااالطفػاؿ لػعاؼ السػم  و االطفػاؿ ال ػـالمنزل  بػيف 
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االطفػاؿ لػعاؼ  و االطفػاؿ ال ػـأمػور  أوليػاءواالنةراؼ المعياري إلجابات أ راد عينة الدراسػة 
 . تباإللا ة إل  نتا د اختبار  السم 

                                                               (3ظكٚي )

ٔرائط اـرثان اٌفهق ت١ٓ ِرٌٛط١ٓ الـرثان ِكٜ ٚظٛق اـرالفاخ ت١ٓ ؼكٚز ِشىالخ اٌٛاظة إٌّىٌٟ ت١ٓ االؽفاي اٌظُ ٚ 

 االؽفاي ػعاي اٌٍّع  

 اٌعثانج َ

 االؽفاي اٌظُ االؽفاي اٌظُ

 ٔرائط اـرثان) خ (  

ٌٍفهق ت١ٓ 

 ِرٌٛط١ٓ

ٟ
ٍات

ؽ
ؾ اٌ

ٌ
ٛ
اٌ

 ٞ
ي اٌّع١ان

ؽها
الٔ
ا

 

ٟ
ٍات

ؽ
ؾ اٌ

ٌ
ٛ
اٌ

 ٞ
ي اٌّع١ان

ؽها
الٔ
ا

 

خ
ل١ّح 

 

٠ٛح
ٜ اٌّعٕ

ٛ
ٍر
ِ

 

1 
٠فشً فٟ أْ ٠ؽؼه إٌٝ اٌث١د اٌٛاظة ٚاٌّٛاق اٌؼهٚن٠ح )ورة 

 قنا١ٌح، أٚناق،...اٌؿ(
1.16 3.31   3.46 3.28 18.82 3.33 

 3.33 13.84 3.81 3.48 3.82 1.66 ال ٠عهي تاٌؼثؾ ِا ٘ٛ اٌٛاظة إٌّىٌٟ اٌمٞ ذُ ذؽك٠كٖ 6

 3.33 12.33 3.81 3.68 3.38 1.68 ٚاظثام ِٕى١ٌام ٠ٕىه أْ ٌك٠ٗ  0

 3.33 18.08 3.80 3.46 3.36 1.63 ٠هفغ أْ ٠ؽً اٌٛاظة إٌّىٌٟ 4

 3.33 14.22 3.81 3.82 3.34 1.43 ٠صٓ ٠ٚشرىٟ ِٓ اٌٛاظة إٌّىٌٟ 6

 3.33 16.03 3.30 1.16 3.30 1.88 ٠عة ذمو١هٖ وٟ ٠عًٍ ٠ٚثكأ ؼً اٌٛاظة إٌّىٌٟ 2

 3.33 18.66 3.84 3.80 3.36 1.23 اٌٛاظة إٌّى٠ٌٟتظً  8

8 
 ٠ؽً اٌٛاظة إٌّىٌٟ تشىً غ١ه ِهػٟ ِا ٌُ ٠رٛاظك

 شفض فٟ اٌغهفح 
1.86 3.36 3.80 3.88 61.83 3.33 

3 
٠ؽً اٌٛاظة إٌّىٌٟ تشىً غ١ه ِهػٟ ِا ٌُ ٠ٍاعكٖ شفض 

 آـه
1.81 3.36 3.83 3.84 63.68 3.33 

 3.33 18.86 3.83 3.36 3.34 1.80 أشٕا  ظٌٍٛٗ ٌؽً اٌٛاظة إٌّى٠ٌٍٟهغ أٚ ٠ٍعة تاألش١ا    13

11 
٠رشرد تٌٍٙٛح تاٌؼٛػا  )واألطٛاخ اٌّىععح( أٚ ٔشاؽاخ 

 ا٢ـه٠ٓ عٕك ؼً اٌٛاظة
1.83 3.34 1.38 3.34 12.30 3.33 

 3.33 13.36 3.88 3.23 3.34 1.42 ٠ؽثؾ تٌٍٙٛح عٕك ؼً اٌٛاظة 16

 3.33 61.10 3.82 3.64 3.36 1.44 إٌّى٠ٌٟفشً فٟ إوّاي اٌٛاظة  10

 3.33 63.04 3.88 3.82 3.83 1.88 ٠ؽراض ٚلرام ؽ٠ٛالم ٌؽً اٌٛاظة إٌّىٌٟ 14

16 
٠هق تشىً غ١ه ِٕاٌة عٕكِا ٠طٍة ِٕٗ األب أٚ األَ ذظؽ١ػ 

 اٌٛاظة إٌّىٌٟ
1.64 3.38 3.64 3.88 12.64 3.33 

12 
اٌٛاظة إٌّىٌٟ تشىً غ١ه ِٕ ُ، ٚغاٌثام ِا ذىْٛ ٚنلح  ٠ؽً

 اٌٛاظة غ١ه ٔ ١فح
1.40 3.36 3.68 3.86 13.88 3.33 

 3.33 16.84 3.86 3.88 3.36 1.48 ٠ؽً اٌٛاظة إٌّىٌٟ تشىً ٌه٠ع ِّا ٠ععٍٗ  ٠مع فٟ األـطا  18

18 
٠ ٙه اٌر١ا ٖ ِٓ اٌعًّ ؼرٝ عٕكِا ٠ؽً اٌٛاظة إٌّىٌٟ تشىً 

 ظ١ك
1.03 3.36 3.24 3.83 16.16 3.33 

 3.33 16.28 3.84 3.42 3.38 1.10 هٚػح٠ٍٕٝ أْ ٠ع١ك اٌٛاظة إٌّىٌٟ إٌٝ اٌ 13

 3.33 10.68 3.20 3.68 3.30 3.83 هٚػح٠رعّك عكَ إؼؼان اٌٛاظة إٌّىٌٟ إٌٝ اٌ 63

 
 3.33 62.60 3.62 3.28 3.21 1.46 ظ١ّع اٌعثاناخ
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أف قػػيـ الوسػػط الةسػػاب  لمعبػػارات التػػ  تقػػيس معػػدالت ةػػدوث   9جػػدوؿ اولػح ي    
  لؤلطفػػػاؿ لػػػعاؼ السػػػم أكبػػػر مػػػف القػػػيـ المنػػػاظرة  لؤلطفػػػاؿ ال ػػػـمشػػػكبلت الواجػػػب المنزلػػػ  

  3.38% أو ا8وتظفر نتا د اختبار الفرؽ بيف متوسطيف أف قيـ مسػتوو المعنويػة أقػؿ مػف 
الػذيف طفػاؿ كبلت الواجب المنزل  لدو األلجمي  العبارات, مما يشير إل  أف معدالت ةدوث مش

ويستشػؼ مػف النتػا د  لؤلطفاؿ لػعاؼ السػم ,أكبر مف معدالت ةدوثفا لدو   ـ شديدلديفـ 
    المشكبلت التالية: , االطفاؿ لعاؼ السم  و االطفاؿ ال ـأف الفجوة كبيرة جدا  بيف 

 الواجب المنزل  بشكؿ  ير مرل  ما لـ يساعدت شخص    الرر ة. يةؿ .8
 يةتاج وقتا  طويبل  لةؿ الواجب المنزل . .1
 يةؿ الواجب المنزل  بشكؿ  ير مرل  ما لـ يساعدت شخص آخر. .0
 يفشؿ    إكماؿ الواجب المنزل . .0

مؿ تختمؼ مشاكؿ الواجبات المنزلية بيف  :دراسةلم الخامس : اإلجابة عم  السؤاؿ خامسا
األمور ا النوع والعمر و الةالة االجتماعية ألولياء بةسب المتريرات الشخ ية االطفاؿ 

 والول  المادي  والمستوو الدراس  ؟
 :ِشىالخ اٌٛاظة إٌّىٌٟ ٚفمام ٌٌٟٛ األِه 

ولػػ  بػػاختبلؼ طفػػاؿ األلمتعػػرؼ عمػػ  مػػدو اخػػتبلؼ مشػػكبلت الواجػػب المنزلػػ  لػػدو 
  نتػا د تةميػؿ التبػايف الختبػار 83ويولػح الجػدوؿ ا , تـ إجػراء تةميػؿ التبػايف األةػادي األمر

ويتلػػح مػػف النتػػا د أف  ,مػػدو وجػػود اخػػتبلؼ  ػػ  مشػػكبلت الواجػػب المنزلػػ  و قػػا  لػػول  األمػػر
 الطفػؿمناؾ اختبل ػا  جومريػا   ػ  مسػتوو ةػدوث مشػكبلت الواجػب المنزلػ  بػاختبلؼ ولػ  أمػر 

% . ويتلػػح مػػف الجػػدوؿ أف مشػػكبلت الواجػػب المنزلػػ  تةػػدث 8وذلػػؾ عنػػد مسػػتوو معنويػػة ا
 أوليػػاءالػػذيف  االطفػػاؿأمػػورمـ  يػػر األب واألـ, يمػػيفـ  أوليػػاءالػػذيف  االطفػػاؿب ػػورة أكبػػر لػػدو 

أمػػورمـ آبػػا فـ. ولتةديػػد مواقػػ  االختبل ػػات, تػػـ  أوليػػاءالػػذيف طفػػاؿ أمػػورمـ أمفػػاتفـ وأخيػػرا  اال
والػذي يولػح أف منػاؾ  روقػات دالػة إة ػا يا   ػ   لشػفيه  البعديػةاختبػار المقارنػات  استخداـ

 االطفػػاؿأمػػورمـ آبػػا فـ وكػػؿ مػػف  أوليػػاءالػػذيف االطفػػاؿ ةػػدوث مشػػكبلت الواجػػب المنزلػػ  بػػيف 
%  كمػا 5نػد مسػتوو معنويػة اأمورمـ أمفػاتفـ و يػر آبػا فـ أو أمفػاتفـ وذلػؾ ع أولياءالذيف 
    .83جدوؿ ايولح 
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 (13ظكٚي )

 ٔرائط ذؽ١ًٍ اٌرثا٠ٓ الـرثان ِكٜ ٚظٛق اـرالي فٟ ِشىالخ اٌٛاظة إٌّىٌٟ ٚفمام ٌٌٟٛ األِه

 ٌٟٚ األِه
عكق 

 اٌٍّرع١ث١ٓ

اٌٌٛؾ 

 اٌؽٍاتٟ

االٔؽهاي 

 اٌّع١انٞ

 ل١ّح

 ي 

 ٍِرٜٛ

 اٌّع٠ٕٛح

 3.83 3.31 681 األَ 

3.888 3.333 
 3.22 1.36 130 األب

 3.83 1.16 62 غ١هّ٘ا

 3.23 3.32 413 اٌّعّٛش

 (11ظكٚي )

١ٌٚا  ألٌٍّمانٔاخ اٌّرعكقج  ٌرؽ١ًٍ ذثا٠ٓ ِشىالخ اٌٛاظة إٌّىٌٟ ٚفمام  اٌثعكٞٔرائط اـرثان شف١ٗ 

 األِٛن

 غ١هّ٘ا األب األَ اٌٌٛؾ اٌؽٍاتٟ ٌٟٚ األِه

 - 3.31 األَ
  

 - * 1.36 األب
 

قاي غ١ه * 1.16 غ١هّ٘ا  - 
 %(6غ١ه قاي إؼظائ١ام عٕك ٍِرٜٛ ِع٠ٕٛح ) ns%( ؛ 6اـرالي قاي إؼظائ١ام عٕك ٍِرٜٛ ِع٠ٕٛح ) *

 :مصهالت الواجمل امله لا وفكًا لعمر ولا األمر 

  نتػػا د تةميػػؿ التبػػايف الختبػػار مػػدو وجػػود اخػػتبلؼ  ػػ  ةػػدوث 81ا يولػػح جػػدوؿ
ويتلح مف النتػا د أف منػاؾ اختبل ػا  ذو داللػة  ,مشكبلت الواجب المنزل  و قا  لعمر ول  األمر

وذلػػؾ  طفػػؿإة ػػا ية  ػػ  مسػػتوو ةػػدوث مشػػكبلت الواجػػب المنزلػػ  بػػاختبلؼ عمػػر ولػػ  أمػػر ال
جػب المنزلػ  تةػدث ب ػورة % . ويتلػح مػف الجػدوؿ أف مشػكبلت الوا8عند مستوو معنويػة ا

اختبػػار المقارنػػات  أمػػورمـ  ػػرار  ػػ  السػػف. وتولػػح نتػػا د أوليػػاءالػػذيف  االطفػػاؿأكبػػر لػػدو 
  أف منػػػاؾ اختبل ػػػا  ذو داللػػػة إة ػػػا ية  ػػػ  مسػػػتوو 80جػػػدوؿ الػػػة برو المعالبعديػػػة لشػػػفيه 

أمػػورمـ تقػػ   ػػ  الف ػػة العمريػػة  أوليػػاءالػػذيف االطفػػاؿ ةػػدوث مشػػكبلت الواجػػب المنزلػػ  بػػيف 
 % .  5سنة  وذلؾ عند مستوو معنوية ا 53-08سنة  والف ة ا 03-18ا

 (16ظكٚي )

ٔرائط ذؽ١ًٍ اٌرثا٠ٓ الـرثان ِكٜ ٚظٛق اـرالي فٟ ؼكٚز ِشىالخ اٌٛاظة إٌّىٌٟ ٚفمام ٌعّه ٌٟٚ 

 األِه

 اٌعّه
عكق 

 اٌٍّرع١ث١ٓ

اٌٌٛؾ 

 اٌؽٍاتٟ

االٔؽهاي 

 اٌّع١انٞ

 ل١ّح

 ي

 ٍِرٜٛ

 اٌّع٠ٕٛح

 3.83 1.61 63 ٌٕح فألً 63

0.010 3.31 

61 - 03 43 1.16 3.28 

01 - 43 143 3.38 3.22 

41 - 63 103 3.31 3.23 

 3.80 3.36 83  63أوثه ِٓ 

 3.23 3.32 413 اٌّعّٛش
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(10ظكٚي )  

ٌٍّمانٔاخ اٌّرعكقج  ٌرؽ١ًٍ ذثا٠ٓ ؼكٚز ِشىالخ اٌٛاظة إٌّىٌٟ ٚفمام ٌعّه  اٌثعكٞٔرائط اـرثان شف١ٗ 

 ٌٟٚ األِه

 اٌعّه
اٌٌٛؾ  

 اٌؽٍاتٟ

 ٌٕح 63

 فألً
61 - 03 01 - 43 41 - 63 

ِٓ  أوثه

 ٌٕح  63

 - 1.61 ٌٕح فألً 63

    61 - 03 1.16 ns - 

   01 - 43 3.38 ns ns - 

  41 - 63 3.31 ns * ns - 

  63أوثه ِٓ  

 3.36 ٌٕح
ns ns ns ns - 

 %(6غ١ه قاي إؼظائ١ام عٕك ٍِرٜٛ ِع٠ٕٛح ) ns%( ؛ 6اـرالي قاي إؼظائ١ام عٕك ٍِرٜٛ ِع٠ٕٛح ) *

 الواجمل امله لا وفكًا للحالة االجتماعية لولا األمر: مصهالت 

  نتػػا د تةميػػؿ التبػػايف الختبػػار مػػدو وجػػود اخػػتبلؼ  ػػ  مشػػكبلت 80ايولػػح جػػدوؿ 
مػف النتػا د أف منػاؾ اختبل ػا  ذو  الواجب المنزل  و قا  لمةالة االجتماعيػة لػول  األمػر. ويتلػح

داللة إة ا ية    مستوو ةدوث مشكبلت الواجب المنزلػ  بػاختبلؼ الةالػة االجتماعيػة لػول  
% . ويتلح مف الجدوؿ أف مشكبلت الواجب المنزلػ  8وذلؾ عند مستوو معنوية ا الطفؿأمر 

تولػح نتػا د اختبػار أمػورمـ مطمقػيف وأرامػؿ. و  أوليػاءالػذيف  االطفػاؿتةدث ب ػورة أكبػر لػدو 
ذو داللة إة ا ية    مستوو ةػدوث  اختبل ا  أف مناؾ 85جدوؿ اتعرلة    المقارنات المس

 أوليػاءالػذيف  طفػاؿاأل أمػورمـ متػزوجيف و أوليػاءالػذيف طفػاؿ األمشكبلت الواجب المنزلػ  بػيف 
 % .  5أمورمـ مطمقيف وذلؾ عند مستوو معنوية ا

 (14ظكٚي )

ِكٜ ٚظٛق اـرالي فٟ ؼكٚز ِشىالخ اٌٛاظة إٌّىٌٟ ٚفمام ٌٍؽاٌح  الـرثانٔرائط ذؽ١ًٍ اٌرثا٠ٓ 

ٌٌٟٛ األِه االظرّاع١ح  

 اٌؽاٌح

 االظرّاع١ح

 عكق

 اٌٍّرع١ث١ٓ

 اٌٌٛؾ

 اٌؽٍاتٟ

االٔؽهاي 

 اٌّع١انٞ

 ل١ّح

 ي

 ٍِرٜٛ

 اٌّع٠ٕٛح

 3.23 3.34 003 ِرىٚض

3.680 3.333 
 3.86 1.06 63 ِطٍك

 3.20 1.60 03 أنًِ

 3.23 3.32 413 اٌّعّٛش
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 (16ظكٚي )

ٌٍّمانٔاخ اٌّرعكقج  ٌرؽ١ًٍ ذثا٠ٓ ِشىالخ اٌٛاظة إٌّىٌٟ ٚفمام ٌٍؽاٌح  اٌثعكٞٔرائط اـرثان شف١ٗ 

 االظرّاع١ح ٌٌٟٛ األِه

 أنًِ ِطٍك ِرىٚض اٌٌٛؾ اٌؽٍاتٟ اٌؽاٌح االظرّاع١ح

 - 3.34 ِرىٚض
  

 - * 1.06 ِطٍك
 

 - ns ns 1.60 أنًِ

 %(6غ١ه قاي إؼظائ١ام عٕك ٍِرٜٛ ِع٠ٕٛح ) ns%( ؛ 6اـرالي قاي إؼظائ١ام عٕك ٍِرٜٛ ِع٠ٕٛح ) *

 :مصهالت الواجمل امله لا وفكًا للوض  املادي لولا األمر 

  نتا د تةميؿ التبايف الختبار مدو وجػود اخػتبلؼ  ػ  مشػكبلت 86جدوؿ ايولح    
الواجػػب المنزلػػ  و قػػا  لمولػػ  المػػادي لػػول  األمػػر. ويتلػػح مػػف النتػػا د أف منػػاؾ اختبل ػػا  ذو 
داللة إة ا ية    مستوو ةدوث مشكبلت الواجب المنزل  باختبلؼ الول  المادي لػول  أمػر 

لػػح مػػف الجػػدوؿ أف مشػػكبلت الواجػػب المنزلػػ  % . ويت8وذلػػؾ عنػػد مسػػتوو معنويػػة ا لطفػػؿا
أمورمـ ذوي دخؿ منخفض ومتوسط. ويتبػيف مػف  أولياءالذيف  طفاؿاألتةدث ب ورة أكبر لدو 

ذو داللػػة إة ػػا ية  ػػ  مسػػتوو ةػػدوث مشػػكبلت  اختبل ػػانتػػا د اختبػػار المقارنػػات أف منػػاؾ 
الػذيف  طفػاؿاألأمػورمـ ذوي دخػؿ مػنخفض وكػؿ مػف  أوليػاءالػذيف  طفاؿاأل الواجب المنزل  بيف

 % .  5أمورمـ ذوي دخؿ متوسط أو عاؿ وذلؾ عند مستوو معنوية ا أولياء
 (12ظكٚي )

ِكٜ ٚظٛق اـرالي فٟ ِشىالخ اٌٛاظة إٌّىٌٟ ٚفمام ٌٍٛػع اٌّاقٞ ٌٌٟٛ  الـرثانٔرائط ذؽ١ًٍ اٌرثا٠ٓ 

 األِه

 اٌٛػع

 اٌّاقٞ

عكق 

 اٌٍّرع١ث١ٓ

 اٌٌٛؾ

 اٌؽٍاتٟ

االٔؽهاي 

 اٌّع١انٞ

 ل١ّح

 ي 

 ٍِرٜٛ

 اٌّع٠ٕٛح

 3.88 1.08 63 ِٕففغ

68.36 3.33 
 3.28 3.34 066 ِرٌٛؾ

 3.22 3.84 06 ِهذفع

 3.23 3.32 413 اٌّعّٛش

 (18ظكٚي )

ٌٍّمانٔاخ اٌّرعكقج  ٌرؽ١ًٍ ذثا٠ٓ ِشىالخ اٌٛاظة إٌّىٌٟ ٚفمام ٌٍٛػع  اٌثعكٞٔرائط اـرثان شف١ٗ 

 اٌّاقٞ ٌٌٟٛ األِه

 ِهذفع ِرٌٛؾ ِٕففغ اٌٌٛؾ اٌؽٍاتٟ اٌٛػع اٌّاقٞ

   - 1.08 ِٕففغ

  - * 3.34 ِرٌٛؾ

 - ns * 3.84 ِهذفع
 %(6غ١ه قاي إؼظائ١ام عٕك ٍِرٜٛ ِع٠ٕٛح ) ns%( ؛ 6اـرالي قاي إؼظائ١ام عٕك ٍِرٜٛ ِع٠ٕٛح ) *
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 :مصهالت الواجمل امله لا وفكًا للمستوى التعليما لولا األمر 

  نتا د اختبار الفرؽ بػيف متوسػط  مجتمعػيف الختبػار مػدو وجػود 88ا يولح جدوؿ           
اختبلؼ    مشكبلت الواجب المنزل  و قا  لممستوو التعميم  لػول  األمػر. ويتلػح مػف النتػا د 

 االطفػاؿأف مناؾ اختبل ا  ذو داللة إة ا ية    مسػتوو ةػدوث مشػكبلت الواجػب المنزلػ  بػيف 
أمػػػورمـ مسػػػتوو  أوليػػػاءالػػػذيف  االطفػػػاؿ وي  مػػػا دوف وأمػػػورمـ ذوي تعمػػػيـ ثػػػان أوليػػػاءالػػػذيف 

% . ويتلػح مػف الجػدوؿ أف مشػكبلت 8وما  وؽ وذلؾ عند مستوو معنوية ا جامع تعميمفـ 
أمػػورمـ ذوي تعمػيـ ثػانوي ومػػا  أوليػاءالػذيف  االطفػػاؿالواجػب المنزلػ  تةػدث ب ػػورة أكبػر لػدو 

 دوف. 
 (18ظكٚي )

اـرثان اٌفهق ت١ٓ ِرٌٛط١ٓ الـرثان ِكٜ ٚظٛق اـرالفاخ فٟ ِشىالخ اٌٛاظة إٌّىٌٟ ٚفمام  ٔرائط

 ٌٍٍّرٜٛ اٌرع١ٍّٟ ٌٌٟٛ األِه

 اٌٍّرٜٛ اٌكناٌٟ
عكق 

 اٌٍّرع١ث١ٓ

اٌٌٛؾ 

 اٌؽٍاتٟ

االٔؽهاي 

 اٌّع١انٞ

 ل١ّح

 خ

 ٍِرٜٛ

 اٌّع٠ٕٛح

 3.81 1.31 646 شأٛٞ فّا قْٚ
  

0.244 

  

 3.26 3.88 126 ظاِعٟ فّا فٛق 3.333

 3.23 3.36 413 اٌّعّٛش

 االطفػػاؿ:  مػؿ تختمػػؼ مشػاكؿ الواجبػات المنزليػػة بػيف لمبةػػثالسػادس : اإلجابػة عمػػ  السػؤاؿ  سادسػا
   ؟ا العمر وال ؼ الدراس   و الةالة الدراسية  طفؿبةسب المتريرات الشخ ية لم

 :لطفلمصهالت الواجمل امله لا وفكًا لعمر ا  

  نتػػا د تةميػػؿ التبػػايف الختبػػار مػػدو وجػػود اخػػتبلؼ  ػػ  ةػػدوث 89 اجػػدوؿ يولػػح  
ويتلح مػف النتػا د أنػه ال يوجػد اخػتبلؼ ذو داللػة طفؿ ,مشكبلت الواجب المنزل  و قا  لعمر ال

وذلػؾ عنػد مسػتوو  طفػؿالإة ا ية    مستوو ةدوث مشكبلت الواجب المنزل  باختبلؼ عمر 
 % .  5معنوية ا

 (13  ظكٚي )

 طفًاٌِكٜ ٚظٛق اـرالي فٟ ِشىالخ اٌٛاظة إٌّىٌٟ ٚفمام ٌعّه  الـرثانٔرائط ذؽ١ًٍ اٌرثا٠ٓ 

 عّه 

 اٌر١ٍّم

عكق 

 اٌٍّرع١ث١ٓ

اٌٌٛؾ 

 اٌؽٍاتٟ

 االٔؽهاي

 اٌّع١انٞ

 ل١ّح

 ي 

 ٍِرٜٛ

 اٌّع٠ٕٛح

 3.26 3.33 83 ٌٕٛاخ 8 - 2

 3.28 1.31 183 ٌٕٛاخ  3 – 8 3.366  6.600

 3.23 3.32 663 اٌّعّٛش
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  للطفلمصهالت الواجمل امله لا وفكًا ملتػريات الصف واملستوى التعليما: 

  نتا د اختبار الفرؽ بيف متوسط  مجتمعػيف الختبػار مػدو وجػود 13جدوؿ ايولح 
اختبلؼ    مشكبلت الواجب المنزل  و قػا  لمتريػرات ال ػؼ والةالػة الدراسػية والةالػة ال ػةية 

مػف النتػا د أف منػاؾ اختبل ػا  ذو داللػة إة ػا ية  ػ  مسػتوو ةػدوث  وتنػاوؿ األدويػة. ويتلػح
مشكبلت الواجب المنزل  و قا  لمتريرات ال ؼ وةالة الرسػوب والةالػة ال ػةية وتنػاوؿ العػبلج 

% . ويتلػػح مػػف النتػػا د أف مشػػكبلت الواجػػب المنزلػػ  تةػػدث 8وذلػػؾ عنػػد مسػػتوو معنويػػة ا
الػذيف  االطفػاؿو الذيف لديفـ مشكبلت  ػةية  االطفاؿو  المراةؿ األولية, اطفاؿ ب ورة أكبر لدو

   يتناولوف عبلجات.

 (63ظكٚي )

ٔرائط اـرثان اٌفهق ت١ٓ ِرٌٛط١ٓ الـرثان ِكٜ ٚظٛق اـرالفاخ فٟ ٍِرٜٛ ِشىالخ اٌٛاظة إٌّىٌٟ 

 ٚفمام ٌّرغ١هاخ اٌظف ٍِٚرٜٛ اٌر١ٍّم ٚاٌؽاٌح اٌظؽ١ح ٚذٕاٚي األق٠ٚح

 اٌّرغ١ه
 عكق 

 اٌٍّرع١ث١ٓ

 اٌٌٛؾ 

 اٌؽٍاتٟ

 االٔؽهاي

 اٌّع١انٞ 

 ل١ّح

 خ

 ٍِرٜٛ

 اٌّع٠ٕٛح 

           اٌظف:

 3.23 1.36 83 اٌهٚػحاٌظفٛي 

 3.28 3.88 183 اٌظفٛي األ١ٌٚح 3.333 4.368

 3.23 3.32 663 اٌّعّٛش

           ٍِرٜٛ اٌر١ٍّم:

 3.24 1.61 63 ٔعُ ٌثك أْ نٌة

 3.26 3.81 603 ال ٌُ ٠هٌة 3.333 18.626

 3.23 3.32 663 اٌّعّٛش

           اٌؽاٌح اٌظؽ١ح:

 3.84 1.04 16 ٔعُ ٌك٠ٗ ِشاوً طؽ١ح

 3.28 3.36 606 ١ًٌ ٌك٠ٗ ِشاوً طؽ١ح 3.333 8.638

 3.23 3.32 663 اٌّعّٛش

           ذٕاٚي اٌعالض:

 3.80 1.03 13 ٔعُ ٠رٕاٚي عالض تشىً ٍِرّه

 3.28 3.34 643 ٠رٕاٚي أق٠ٚح ال 3.333 4.881

 3.23 3.32 663 اٌّعّٛش



 ............................................................ اللغة/ثنائي الثقافة طريقة ثنائيالتدخل المبكر باستخدام 

- 108 - 

 :  مهاقصة الهتا ج

ال ػػـ وأقػػرانفـ طفػػاؿ األ فػػافيواجامتمػػت مػػذت الدراسػػة بػػالتعرؼ عمػػ  المشػػاكؿ التػػ          
ثػر بعػض المتريػرات لػدو كػؿ مػف ما بينفما, باإللا ة إل  معر ة أ لعاؼ السم  والمقارنة   

عمػػػ  ةػػػدوث مشػػػاكؿ الواجبػػػات المنزليػػػة. وقػػػد أشػػػارت النتػػػا د التػػػ  طفػػػاؿ األو أوليػػػاء األمػػػور 
 االطفػاؿ ةدوثا لػدو جميػ  كؿ الواجب المنزل  امش تو مت إليفا الدراسة الةالية  إل  أف أكثر

 : التالية ال ـ وأقرانفـ لعاؼ السم  تمثمت    المشاكؿ

 يجب تذكيرت ك  يجمس ويبدأ ةؿ الواجب المنزل . .8
 يتشتت بسفولة باألجفزة المر ية  أو نشاطات اآلخريف عند ةؿ الواجب. .1
 يسرح أو يمعب باألشياء أثناء جموسه لةؿ الواجب المنزل . .0
 يةتاج وقتا  طويبل  لةؿ الواجب المنزل . .0
 يةؿ الواجب المنزل  بشكؿ  ير مرل  ما لـ يساعدت شخص آخر. .5
 يؤجؿ الواجب المنزل . .6
 الواجب المنزل  بشكؿ  ير مرل  ما لـ يساعدت شخص    الرر ة. يةؿ .7
 يةؿ الواجب المنزل  بشكؿ سري  مما يجعمه يق     األخطاء. .8

مػرا ةتميػا لػدو معظػـ الواجب المنزل  قد تكوف أ كبلتف ةدوث مشمما يشير إل  أ            
تكػرار ةػدوثفا, كمػا أشػارت ة ومختمفػة  ػ  ولكػف ب ػورت متفاوتػ لطفولػة ػ  المرةمػة اطفاؿ األو 
يوجػػد  و الػػذيف الأ عاقػػة السػػمعيةاألطفػػاؿ ذوو اإلف الكثيػػر مػػف بعػػض الدراسػػات  ػػ  ألػػ  ذلػػؾ إ

 & ,Bryan, Nelsonلػديفـ  ػعوبات تعمػـ يواجفػوف مشػاكؿ  ػ  تأديػة الواجػب المنزلػ  ا
Mathur,1995 تتػػراوح مػػف لػػعؼ عديػػدة  بأسػباب  . وقػد  سػػرت مشػػاكؿ الواجبػػات المنزليػػة
                                             طفػػػاؿاأل لػػػ  انخفػػػاض مسػػػتوو االتجامػػػات نةػػػو الواجبػػػات المنزليػػػة لػػػدو الدا عيػػػة والةػػػا ز إ

 ,  وتتفػؽ نتيجػة الدراسػة الةاليػة ,Lindsay,Nye,&Greathouse,1998   Cooperا 
  .Polloway,Epstein,&Foley,1992م  دراسة ا

  فػػػافيواجالتػػػ   الواجػػػب المنزلػػػ  مشػػػكبلتأف لػػػ  تو ػػػمت الدراسػػػة الةاليػػػة إ أيلػػػا           
 ػ  جميػ  بنػود قا مػة  طفػاؿ لػعاؼ السػم األ يواجفػاوبشػكؿ جػومري مػا  تفوؽال ـ  طفاؿاأل

  عب مشػاكؿ الواجبػات المنزليػة التػ  تواجػهولةت النتا د أيلا أف أأ , كما ةص المشكبلت
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وبشػػكؿ اوجػػد  جػػوة كبيػػرة بػػيف المجمػػوعتيف,  ,السػػم  باألطفػػاؿ لػػعاؼمقارنػػة ال ػػـ  طفػػاؿاأل
 كؿ التالية:االمش    تتمثم

 يةؿ الواجب المنزل  بشكؿ  ير مرل  ما لـ يتواجد شخص    الرر ة. .8
 يةتاج وقتا  طويبل  لةؿ الواجب المنزل . .1
 يةؿ الواجب المنزل  بشكؿ  ير مرل  ما لـ يساعدت شخص آخر. .0
 .يفشؿ    إكماؿ الواجب المنزل  .4

التػ  تتلػح ال ػـ  طفػاؿاألويمكف أف تعزو مذت النتيجة إل  الخ ا ص العديدة لدو           
 ػػػػػػ  تفاعمفػػػػػػا السػػػػػػمب  مػػػػػػ  الكثيػػػػػػر مػػػػػػف العوامػػػػػػؿ ذات االرتبػػػػػػاط بالواجبػػػػػػات المنزليػػػػػػة 

يعػػػانوف مػػػف العديػػػد مػػػف المشػػػاكؿ سػػػواء  ػػػ  المجػػػاؿ  طفػػػاؿاأل ,  فػػػؤالء Patton,1994ا
يػػنخفض وبشػػكؿ  طفػػاؿاأل ػػاألداء األكػػاديم  لػػدو مػػؤالء    األكػػاديم  و  يػػر األكػػاديم  .  

لػػ  المشػػاكؿ المتنوعػػة األخػػرو  يػػر األكاديميػػة , باإللػػا ة إلػػعاؼ السػػم والػػح عػػف أقػػرانفـ 
يؿ المثػػاؿ ال الة ػػر  ػػ  كثػػرة , والتػػ  تظفػػر عمػػ  سػػبطفػػاؿاألالتػػ  تواجففػػا مػػذت الف ػػة مػػف 

النسياف والتشتت الذمن  وعدـ التنظيـ والنظرة السمبية نةو الػتعمـ ككػؿ, األمػر الػذي جعػؿ مػف 
و أنفػػػـ ال لػػػ  اسػػػتخداـ االسػػػتراتيجيات أمتعممػػػيف ا  يػػػر نشػػػطيف  يفتقػػػروف إ الطفػػػاؿمػػػؤالء ا

لػػعاؼ السػػم  يسػػتخدمونفا بطريقػػة مناسػػبة  ػػ  أداء واجبػػاتفـ المنزليػػة أسػػوة بػػأقرانفـ مػػف 
 كماؿ واجباتفـ المدرسية.ت الخا ية ويوظفونفا بفاعميه    إالذيف يمتمكوف مذ

انفسػفـ وذلػؾ مػف خػبلؿ تكميػؼ  اتلػ  المعممػكما يمكف أيلا أف تعزو مذت النتيجػة إ            
و عػػدـ التأكػػد مػػف  فػػـ وتسػػجيؿ بواجبػػات  ػػعبة أو تسػػتفمؾ أوقػػات طويمػػة أ  ػػـطفػػاؿ الاأل
 & Salend .  قػد وجػد ا  Bryan, Burstein,2004لمواجبػات بشػكؿ مناسػب اطفػاؿ األ

Schliff,1989 بالواجبػات المنزليػة بشػكؿ  طفػالففأيكمفػوف  طفاؿاأل ات% مف معمم83ف   أ
ومػػػذت أطفػػػاؿ لػػػعاؼ السػػػم  ولكػػػف قمػػػة  قػػػط مػػػنفـ مػػػـ مػػػف  يربطػػػوف  بػػػيف مفػػػارات  ,دوري

 عم  مذت الواجبات.  فيكا  والواجبات ويقدموف ترذية راجعة و 
  يختمػػؼ 1385نتػػا د دراسػػة سػػعد ا تمػػا أو ػػ نتػػا د مػػذت الدراسػػة مػػ  كمػػا اتفقػػت         

متوسط ةجـ تأثير برامد التدخؿ المبكر المقدمة لؤلطفاؿ ذوي االةتياجػات الخا ػة  ػ  الػوطف 
اف ةجػـ باختبلؼ المترير التاب  المسػتفدؼ؛ ةيػث كػ 1380-1333العرب     الفترة ما بيف 
يػة المفػارات الةركيػة, تنميػة المرػة وتنمو كبيػرا   ػ  خفػض المشػكبلت أثر بػرامد التػدخؿ المبكػر 
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ومفػػػارات المعػػػب, والمفػػػارات المعر يػػػة وقبػػػؿ األكاديميػػػة, ومفػػػارات الةيػػػاة اليوميػػػة والسػػػموؾ 
 سمات الشخ ية.االجتماعية, ول يبل     تنمية  التكيف , والمفارات

 & Soderlund)يلػػػا مػػػ  نتيجػػػة دراسػػػة كمػػػا تتفػػػؽ نتػػػا د الدراسػػػة الةاليػػػة أ       
Bursuck,1995)   ذوي طفػػػاؿ ألالواجػػػب المنزلػػػ  لػػػدو ا مشػػػكبلتف ألػػػ  تو ػػػمت إوالتػػػ

مػػػف ذوي  قػػػرأنفـأمشػػػاكمه لػػػدو  ووالػػػح يفػػػوؽ وبشػػػكؿ كبيػػػر االةتياجػػػات التربويػػػة الخا ػػػة
 .  و   جمي  بنود األداة الةاجات التربوية الخا ة

 ػ  مسػتوو ةػدوث مشػكبلت  كبيػرااختبل ػا   وجػود ايلػا وأولةت نتػا د الدراسػة الةاليػة      
  نػػوع والمتمثمػػة  ػػ األمػػور ألوليػػاء بةسػػب المتريػػرات الشخ ػػية  طفػػاؿاأللػػدو الواجػػب المنزلػػ  

, وذلػػؾ عمػػ  والمسػػتوو الدراسػػ  ,والولػػ  المػػادي ,و الةالػػة االجتماعيػػة ,والعمػػر ولػػ  األمػػر,
 النةو التال  :

 ػ  مسػتوو ةػدوث مشػكبلت  ة ػا يةإذو داللة اختبل ا   وجود أظفرت نتا د الدراسة          
أقػؿ لػدو كؿ الواجػب المنزلػ  تةػدث ب ػورة امشػ  ,طفػؿبػاختبلؼ ولػ  أمػر ال  الواجب المنزلػ 

أف منػػاؾ  الػػ  لشػػفيه البعديػػةاختبػػار المقارنػػات  يشػػيرو  ,أمػػورمـ آبػػا فـ أوليػػاءالػػذيف  طفػػاؿاأل
أمػػورمـ  أوليػػاءالػػذيف  االطفػػاؿ روقػػا دالػػة إة ػػا يا   ػػ  ةػػدوث مشػػكبلت الواجػػب المنزلػػ  بػػيف 

 يػػر أمػػورمـ الػذيف أوليػػاء  االطفػػاؿ أمػورمـ أمفػػاتفـ و أوليػػاءالػػذيف  طفػاؿاألوكػػؿ مػػف  ,آبػا فـ
الػذيف  طفػاؿاألأكبػر لػدو ف مشاكؿ الواجب المنزل  تةدث ب ػورت , ويبلةظ أآبا فـ أو أمفاتفـ

 أمورمـ  ير األب  أولياء
الػذيف  أوليػػاء  طفػػاؿاأل, بينمػا تقػػؿ لػدو أمػػورمـ أمفػاتفـ أوليػاءالػػذيف  طفػاؿاأليمػيفـ  , و األـأ
ةيػػث  الطفولػػةالػػذكور  ػػ  المرةمػػة  لؤلطفػػاؿوقػػد يكػػوف مػػذا متوقعػػا بالنسػػبة  . بػػاءمـآمػػورمـ أ

به  والموجه  اةب المعر ة والخبرة الػذي  الةتذاءاعم  الذي يجب بمثابة المثؿ األب يكوف األ
 & Greif)ليػػه اوجيفاتػػه, ويؤكػػد ذلػػؾ مػػا أشػػار إن ػػا ةه وتينبرػػ  االسػػتماع إلرشػػاداته و 

Greif,2004 ـاأل تأثيرطفاؿ ما يفوؽ عم  نتا د األ التأثيرب يممؾ مف    أف األ  . 

أما بالنسبة لتأثير مترير العمر لدو ول  األمػر  ػ  ةػدوث مشػكبلت الواجػب المنزلػ ,            
 تولح النتا د وجود اختبلؼ ذو داللة إة ا ية    مستوو ةػدوث مشػكبلت الواجػب المنزلػ  

 طفػاؿاأل, ةيث تةدث مشكبلت الواجب المنزل  ب ورة أكبر لدو الطفؿباختبلؼ عمر ول  أمر 
وتشػػير نتػػا د اختبػػار المقارنػػات البعديػػة لشػػفيه أف منػػاؾ , الػػذيف أوليػػاء أمػػورمـ أ ػػرر سػػنا
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الػػذيف  طفػػاؿاألاختبل ػػا  ذو داللػػة إة ػػا ية  ػػ  مسػػتوو ةػػدوث مشػػكبلت الواجػػب المنزلػػ  بػػيف 
سػنة  ويبلةػظ  53-08سػنة  والف ػة ا 03-18أعمار أولياء أمورمـ تق   ػ  الف ػة العمريػة ا

مػ  تقػدـ  ولػ  األمػر  ػ  طفػاؿ األ مشػاكؿ الواجػب المنزلػ  تػنخفض لػدو ف متوسطات ةدوثأ
العمر, ويمكف تفسػير ذلػؾ بأنػه مػ  تقػدـ ولػ  األمػر  ػ  العمػر تػزداد خبراتػه  ػ  تربيػة وتعمػيـ 

 أبناءت كما ترتف  معموماته    منامجفـ الدراسية خا ة إذا كاف لدية أكثر مف طفؿ. 
, مشػكبلت الواجػب المنزلػ  الػة االجتماعيػة لػول  األمػر عمػ أما مف ناةيػة تػأثير الة          

النتا د أف مناؾ اختبل ا  ذو داللة إة ا ية  ػ  مسػتوو ةػدوث مشػكبلت الواجػب المنزلػ    تدؿ
مشػػكبلت الواجػػب المنزلػػ  تةػػدث ب ػػورة أكبػػر   لطفػػؿبػػاختبلؼ الةالػػة االجتماعيػػة لػػول  أمػػر ا

البعديػة وتولػح نتػا د اختبػار المقارنػات  ,أرامػؿ أمػورمـ مطمقػيف و أوليػاءالذيف  طفاؿاأل لدو 
ذو داللػة إة ػا ية  ػ  مسػتوو ةػدوث مشػكبلت الواجػب المنزلػ  بػيف  اختبل ػاأف مناؾ لشفيه 

وقد تكػوف مػذت  .أمورمـ مطمقيف أولياءالذيف  طفاؿاأل أمورمـ متزوجيف و أولياءالذيف  طفاؿاأل
, ومػو أف وجػود الطفػؿ  ػ  كنػؼ والديػة يشػعرت بنػوع ولػ  االمػر لنتيجػة المتعمقػة النتيجة تأكيػد

باالسػػتقرار واألمػػاف الػػذي بػػدوف شػػؾ يػػنعكس إيجابػػا عمػػ   ػػةته النفسػػية وتة ػػيمه الدراسػػ  
 . وأداء واجباته المنزلية

ةدوث مشكبلت مر    ير مترير المستوو المادي لول  األأما  يما يتعمؽ بتأث          
ةدوث مشكبلت  عدؿالنتا د أف مناؾ اختبل ا  ذو داللة إة ا ية    م  تشير, الواجب المنزل 

كؿ الواجب امش, ةيث يزداد ةدوث الطفؿالمادي لول  أمر  مستووالواجب المنزل  باختبلؼ ال
ويتبيف مف  .أمورمـ ذوي دخؿ منخفض أولياءالذيف  طفاؿاألالمنزل  ب ورة أكبر لدو 

أنفا تتناقص م  ارتفاع المستوو المادي لدو  الطفؿمتوسطات ةدوث مشاكؿ الواجب لدو 
ول  األمر. ويمكف تفسير ذلؾ بكثرة أعماؿ ومشا ؿ أولياء األمور ذوي الدخؿ المنخفض 
مقارنة بذوي الدخؿ المتوسط والمرتف ,   ول  االمر ذو الدخؿ المنخفض قد يقل  معظـ 

يترتب عميه مةدودية الوقت يومه خارج المنزؿ لكسب قوته وقوت أسرته, األمر الذي قد 
 المطموب لمجموس م  أبناءت  لتشجيعفـ  ومتابعة تة يمفـ وأدا فـ واجباتفـ المنزلية. 

   أف األطفاؿ   (Cooper,   Linday, & Nye,2000) ذلؾ ما أشار له وأكد
   .سر منخفلة الدخؿ ية موف عم  دعـ معنوي مةدودالذيف يعيشوف    كنؼ أ
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تفـ الشخ ية بةسب متريرا طفاؿ األأما مف ناةية مشاكؿ الواجبات المنزلية لدو          
داللة  اتذ  روؽالنتا د  عدـ وجود   أشارتالةالة الدراسية, العمر وال ؼ الدراس  و 

وذلؾ عند مستوو طفؿ إة ا ية    مستوو ةدوث مشاكؿ الواجب المنزل  باختبلؼ عمر ال
. بينما بينت نتا د اختبار الفرؽ بيف متوسط  مجتمعيف الختبار مدو وجود %  5معنوية ا

اختبلؼ    مشكبلت الواجب المنزل  و قا  لمتريرات ال ؼ والةالة الدراسية والةالة ال ةية 
وتناوؿ األدوية , أف مناؾ اختبل ا  ذو داللة إة ا ية    مستوو ةدوث مشكبلت الواجب 

والةالة ال ةية واستمرارية تناوؿ العبلج وذلؾ عند  توو قدرة الطفؿمسالمنزل  و قا  لمتريرات 
 % .8مستوو معنوية ا

ف أكثر   أ1385اسعد لية دراسةإ تم  ما أشار  نتا د الدراسة الةالية اتفقتكما          
استراتيجيات التدخؿ المستخدمة    برامد التدخؿ المبكر لؤلطفاؿ ذوي االةتياجات الخا ة 

ـ كانت استراتيجيات التدخؿ السموكية 1380-1333العرب     الفترة ما بيف    الوطف 
%, بينما 13.09%, يميفا االستراتيجيات التربوية بنسبة 01.10والسموكية المعر ية بنسبة 

تعان  االستراتيجيات الت  تعتمد عم  األنشطة الفنية ق ورا  والةا ؛ ةيث جاءت    المرتبة 
وجود ق ور نوع     البةوث الخا ة ببرامد التدخؿ المبكر  %.5.91األخيرة بنسبة 

لـ ُتقدـ سوو دراسة واةدة لمتدخؿ المبكر لتمؾ الف ة مف و لؤلطفاؿ ذوي االةتياجات الخا ة 
األطفاؿ بالر ـ مف أف اإلعاقة المزدوجة تمثؿ مشكمة كبيرة لكؿ مف الطفؿ ووالديه والمعمـ؛ 

 قدمت ة لمثؿ مذا الطفؿ الت  يجب أف يتـ اشباعفاةيث توجد العديد مف الةاجات المختمف
 أو األسري بالتدريب يتعمؽ  يما االعاقة السمعية ذوي األطفاؿ م  المبكر لمتدخؿ برامد

 .البرامد تمؾ    الوالديف شراؾإ
  عم  الدور الفاـ والفعاؿ 1330االقريط  توتتفؽ    مذا ال دد عم  ما أكد        

لؤلسرة,  هنه إذا كاف تةقيؽ النمو المنشود, واالستراتيجيات السميمة لتعميـ النشء مو 
مس ولية منظمات ومؤسسات متعددة ومختمفة,  هف الدور المتميز والمؤثر الذو تمعبه األسرة 

 جتم .الم   يتلاءؿ دونه دور أي منظمة, وتأثير أي م در آخر عم  الطفؿ 
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 :بهراملتدخل لل  مكرتحطار تصور إل
 

    نظرا  لعدـ وجود برنامد لمتدخؿ المبكر يعتبر األ لؿ مف بيف البرامد المقدمة ةاليا    
إلعداد تقديـ إطار نموذج   الباةث , كما سبؽ اإلشارة لذلؾ,  لؿ -عم  ةد عمـ الباةث  –

تستطي  أي جفة استخدمه لول  برامد التدخؿ المبكر لؤلطفاؿ ذوي االعاقة السمعية, 
  ابرنامجفا لمتدخؿ المبكر بما يتناسب م  إطارما الفكري وأمدا فا بعيدة المدو مف مذا التدخؿ 

  ؛ 8990 ادؽ,   ؛ 1335الدماط ,   ؛ 1331الشخص,   ؛ 1339 ,كامؿ  الدرين , 
 ,Benzies)؛ 1336عقروؽ,   ؛ 1381عطيوو,   ؛ 1380ود, مسع   عطية, و

Magill-Evans, Hayden, & Ballantyne, 2013; Trout, Epstein, 
Nelson, Synhorst, & Hurley, 2006) ,  برنامد التدخؿ المبكر مف يتكوف نموذج

, واألمداؼلبرنامد مف ةيث المةتوو عداد اكامبل  إل تقدـ و فا   عشر مكونا   اثن 
   1385  اسعد, و يما يم  و ؼ مخت ر لمكونات اإلطار.التدخؿاستراتيجيات و 

 

و ػػ  مػػذا يػػتـ تةديػػد األمػػداؼ العامػػة أوال  ثػػـ يػػتـ  ػػيا تفا  ػػ   ػػورة   أيــداف الانــامج:[ 8
 األمداؼ البعيدة والق يرة : سموكية يسفؿ قياسفا ومبلةظتفا, ويشمؿ ذلؾ تةديد عبارات 
تمفزيون  يقدـ بمرة اإلشارة م  تو ير خدمة التعميقات المكتوبة وأيلا  ت ميـ برنامد         

, ويستليؼ قات بموالي  متنوعة تفتـ بال ـ وثقا تفـالتعميؽ ال وت , م  إعداد ةم
البرنامد العديد مف األشخاص البارزيف مف   ة ال ـ وذلؾ لتريير النظرة لفـ مف ِقبؿ 

تطبيؽ مذا المشروع مف خبلؿ إةدو القنوات الفلا ية م  المجتم  ودعـ اندماجفـ  يه, وتـ 
تخ يص بريد اإللكترون  لمعر ة إيجابيات وسمبيات البرنامد ومف خبلؿ متابعة البرنامد وقت 
البث, وأيلا  مف خبلؿ الرسا ؿ الن ية, وما يكتب عف البرنامد    المنتديات الخا ة بف ة 

  ة المستفد ة.ال ـ, ومف خبلؿ االلتقاء بالكثير مف الف
   تقديـ برامد تمفزيونية منوعة بمرة اإلشارة بشكؿ والح وأساس , م  تو ير خدمة  8

 التعميقات المكتوبة, وخدمة التعميؽ ال وت .
, و فـ ما يقدـ    تمكيف ال ـ مف  فـ ما يدور    العالـ مف أةداث وأخبار يومية    1

ة بريرمـ مف األ راد, ولممساعدة    إدماجفـ البرامد االجتماعية والريالية والثقا ية أسو 
    المجتم .
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  المساعدة    تريير نظرة المجتم  لؤلشخاص ال ـ ولمرتفـ وثقا تفـ, مف خبلؿ استلا ة  0
يجاب  ومفن  ليكونوا قدوة ألقرانفـ مف إ المبدعيف والمميزيف منفـ وعرض قدراتفـ بشكؿ

 ال ـ األول . لرة شر ثقا ة لرة اإلشارة وأنفا  ة ال ـ. م  ن
لم ـ مف خبلؿ تو ير خدمة التعميقات المكتوبة  –المرة العربية –  دعـ تعميـ المرة المنطوقة 0

متزامنة م  لرة اإلشارة, م  تقديـ شكؿ مف أشكاؿ طريقة ثنا   المرة ثنا   الثقا ة كتوجه 
 ةديث    تربية وتعميـ ال ـ.

 والةقا ؽ المعموماتمف خبلؿ عرض  ال ـ األشخاص سرألمساندة  تقديـ خدمات    5
وتوعيتفـ     , وطرؽ التوا ؿ المناسبة, واطبلعفـ عم  بعض ثقا ة مجتم  ال ـالمفمة

 .ال ـ التعامؿ م  أبنا فـ
 

ويتـ ذلؾ بتةديػد المجموعػة التػ  تتمقػ  التػدريب عمػ   حتديد الفئة املستًدفة مو الانامج:[ 1
جمسػػػات البرنػػػامد وخ ا  ػػػفا األساسػػػية ألف مػػػذت الخ ػػػا ص ينبرػػػ  النظػػػر إليفػػػا بعػػػيف 
االعتبار عند إعػداد البرنػامد, وتقػديـ و ػفا  وا يػا  لمف ػة المسػتفد ة مػف البرنػامد اأعمػارمـ 

  . ف بمجاؿ عينة الدراسةومـ مف المفتمي-الزمنية وخ ا  فـ السموكية والعقمية
 

لمبرنامد؛  يةاال ترالالخمفية األسس النظرية و أي تةديد  حتديد األساس الهظري للانامج:[ 0
ةيث يعتمد ت ميـ البرنامد اعم  االستفادة مف النظريات العممية ونتا د البةوث والدراسات 
والخبرات والتجارب المبد ية والرؤو النظرية لمممارسيف    مجاالت العمؿ م  األطفاؿ ذوو 

تتمثؿ    مراعاة  تربوي , كذلؾ البد مف أف يعتمد البرنامد عم  أسساالعاقة السمعية
لفروؽ الفردية بيف المشاركيف    البرنامد ومراعاة خ ا  فـ النفسية ولرورة إشباع ا

الةاجات األساسية لمفرد, كذلؾ البد مف أف يستند البرنامد عم   مسفة إنسانية تقوـ عم  
أساس يتيح لمفرد الةرية لك  يستفيد مف المعمومات ويختار مف بيف العديد مف الفرص 

تةقيؽ الرعاية والتكامؿ االجتماع  بيف أ راد المجتم  الواةد بتقديـ  المتاةة, وكذلؾ لرورة
وقد  , 1388, قشقري  ا الرعاية المتكاممة لتمؾ الف ة مف األطفاؿ ذوو االةتياجات الخا ة

قاـ الباةث    مرةمة إعداد  كرة البرنامد باالطبلع عم  العديد مف األبةاث والدراسات 
بعض الدوؿ مف خبلؿ تقدـ الخدمات  المجاؿ وذلؾ لبلستفادة بما و مت إليه األجنبية    مذا

ما وتركيز  اإلعبلمية لؤلشخاص ذوي اإلعاقة, ومتابعة البرامد التمفزيونية    القنوات األجنبية
 يجاب  ومميز مف خبلؿ مبدأ المساواة وكفالة الةؽ لفـ. عم  تقديـ األشخاص ال ـ بشكؿ إ
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 األسلوب املستددم: حتديد[ 0
 تةديػػد مػػو البرنػػامد بنػػاء عنػػد تةديػػدما يػػتـ أف البػػد التػػ  الفامػػة الخطػػوات أةػػد           

وال يقت ػػر البرنػػامد الثقػػا   عمػػ  الموالػػي  الثقا يػػة أو , البرنػػامد  ػػ  المسػػتخدـ األسػػموب
بمػا  يفػا مػف اإل دارات األخيرة بؿ مف الممكف تلمينه بأخبار الثقا ػة والنشػاطات الثقا يػة 

نشػػاطات أدبيػػة أو  نيػػة, وال يق ػػد بالثقا ػػة األدب والشػػعر ومػػا ي ػػؿ المكتبػػات مػػف كتػػب 
جديػػدة  قػػط بػػؿ إف مػػذا المففػػـو وخا ػػة  ػػ  اإلعػػبلـ الةػػديث أ ػػبح يتعػػدو ذلػػؾ ليشػػمؿ 
ةيػػاء المفرجانػػات المختمفػػة وكػػذلؾ طػػرح القلػػايا  النشػػاطات الفنيػػة مػػف ا تتػػاح لممعػػارض وا 

 وأمػػػػـ مػػػا يػجػػػب تػو ػػػػػرت  ػػػػ  بػرنػامػػػػػد األطػفػػػػػػاؿ   التػػ  تشػػرؿ المجتمعػػاتالفكريػػة المفمػػة 
 :مػا يػمػػػػ  ,البرامد لمراةؿ السف المختمفة لؤلطفاؿ المشامديف تمبل مة مذومدي 

 .بسيطة وسفمة يمكف إدراكفا و فمفا ومتابعتفا تقديـ البرنامد بأساليب -8
تسػػخير و  الممػػؿ والمتنػػوع الفقػػرات وربػػط المولػػوعات التركيػػز, التكػػرار, واإليجػػاز  يػػر  -1

االنتبػات مػ  مراعػاة تػوجيففـ باسػتمرار إلػ  أسػس التفكيػر  األساليب الفنية المشوقة لجذب
 السميـ

طفػػػاؿ لػػػعاؼ السػػػم   بمعمومػػػات عػػػف ال ػػػـ/ ال ػػػمـ وأثػػػارت ودور المةيطػػػيف تب ػػػير األ -0
 باأل ـ. 

 أقرانفـ ال ـ    التعميـ معفـ .طفاؿ لعاؼ السم   بمففـو الدمد وةؽ تب ير األ -0
 طريقة الجديدة م  أقرانفـ ال ـ. الطفاؿ لعاؼ السم   عم  كيفية التوا ؿ بتدريب األ -5
طفػػاؿ لػػعاؼ السػػم   وال ػػـ لمتفاعػػؿ االجتمػػاع  مػػف خػػبلؿ مجموعػػة إتاةػػة الفر ػػة األ   -6

   .االجتماعية  باستخداـ طريقة ثنا   المرة -الفنية -مف األنشطة االريالية
إكساب االطفاؿ لػعاؼ السػم   بعػض اسػتراتيجيات تعمػـ جديػدة مػف خػبلؿ تػو ير مواقػؼ   -7

 تربوية تدعـ ذلؾ . 
  

ــامج:   [ 5 ــد العهاصــر البصــرية املصــارنة يف الان وبنػػاء   ريػػؽ متعػػدد التخ  ػػاتاختيػػار ب حتدي
يتعمػؽ مػذا المكػػوف بالنظػاـ اإلداري لتنفيػذ البرنػػامد, كمػػا الفيكػؿ التنظيمػ  وتةديػد األدوار: 

أثنػاء متػابعتفـ يجػب تػدريب العػامميف عمػ  نمػوذج البرنػامد قبػؿ البػدء  ػ  تنفيػذت, ثػـ كما 
العمػػػؿ سػػػواء بفػػػدؼ المتابعػػػة أو تقػػػديـ ترذيػػػة راجعػػػة لمػػػدو تطػػػورمـ  ػػػ  تنفيػػػذ إجػػػراءات 

ال ػـ موا قػوف  ,ر المطمػوب تو يرمػاإف كؿ المكونات السابقة تةدد أنػواع الم ػاد, البرنامد
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, كمػا أنفػـ موا قػوف عمػ  طريقػة ثنػا   المرػةعم  أف مناؾ كفايات مفنية الزمػة لمترجمػ  
 جمي  الكفايات المفنية, ومف أبرزما ما يم :

   .أف يتميز بالمرونة    استخداـ اليديف واألطراؼ أثناء أداء اإلشارة -
شارتها التدريب عم  رأس العمؿ  القدرة عم  التطوير المستمر لنفسه -  .وا 
أف يمتػػػـز بأخبلقيػػػات المفنػػػة مثؿ:االسػػػرية التامػػػة, والمةا ظػػػة عمػػػ  أسػػػرار ال ػػػـ, وعػػػدـ  -

 .إ شا فا 
  .ا المةميةف يجيد الترجمة باستخداـ اإلشارةأ -
 .أف يكوف عم  استعداد لمعمؿ لمف  ريؽ العمؿا متعدد التخ  ات   -
 .ماعية بيف ال ـا الكبار وال رار  أثناء الترجمةأف يراع  الفروؽ الثقا ية واالجت -
 .أف يكوف قادرا  عم  الترجمة مف المرة المنطوقة إل  لرة اإلشارة والعكس بشكؿ والح  -
أف يكػػػوف قػػػادرا  عمػػػ  ترجمػػػة الػػػنص المكتػػػوب إلػػػ  لرػػػة اإلشػػػارة والعكػػػس بشػػػكؿ والػػػح  -

 .و ةيح
ال  هف البرنامد سوؼ يفشؿ, أو يعاد تخطيطه          لك  يتناسػب مػ  الم ػادر المتاةػة,  وا 

يلـ مذا المكوف التسفيبلت المطموبة داخػؿ  ,أو يتـ التركيز عم  بعض المكونات دوف األخرو
الف ؿ, مواد ومعينات التػدريس, االةتيػاج لقػوو عاممػة إلػا ية إلػ  جانػب العػامميف الػذي بػدأ 

  المػػػدف وأ ػػػرادت بشػػػكؿ عػػػاـ يوجػػػد مجتمػػػ  ال ػػػـ  ػػػ أعلػػػاء مجتمػػػ  ال ػػػـ:, بفػػػـ البرنػػػامد
يتشػػاركوف نفػػس األمػػداؼ والعػػادات, وقػػد يتلػػمف مجتمػػ  ال ػػـ أ ػػرادا  ليسػػوا  ػػم ا ولكػػنفـ 
نشطيف  يه وداعميف له, ومؤالء األ راد  الب ا مػا يعممػوف مػ  ال ػـ لتةقيػؽ أمػدا فـ, ويشػمؿ 

   عم :1338؛ الترك ,1339مفا الزريقات, كؿ مجتم  ال ـ كما أشار 
 ف آباء سامعيفا أسرة سامعة  .األ راد ال ـ م -8
 األ راد ال ـ مف آباء  ـا أسرة  ماء . -1
خوة  األ راد ال ـ. -0  أعلاء سامعيف مشاركيفا كآباء وا 
 أعلاء األسرة الممتدةا األقارب, وأبناء العمومة, و يرمـ . -0
 الزوج/الزوجة السام  المتزوج مف  ماء/أ ـ. -5
 العامميف م  ال ـا معمميف, ومترجم  لرة األشرة, و يرمـ . -6
 األ راد مف لعاؼ السم . -7
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 حتديد املصادر األساسية حملتوى الانامج:  [ 6

تةديػد الم ػػادر العمميػػة التػ  تػػـ االعتمػػاد عميفػا  ػػ  بنػػاء ويتلػمف مػػذا الُبعػػد               
, وتشػػمؿ مػػذت الم ػػادر جميػػ  البةػػوث والدراسػػات السػػابقة التػػ  تناولػػت ت ػػميـ البرنػػامد

بػرامد تتعمػػؽ بػالمترير التػػاب  المسػتفدؼ مػػف برنػػامد التػدخؿ المبكػػر, كػذلؾ الدراسػػات التػػ  
قدمت خططا أو تنظيمات لكيفية تدريب   ة األطفاؿ المستفد ة مػف التػدخؿ  أو أي أنشػطة 

بعض طرؽ التدريس باستخداـ طريقػة ثنػا   المرػة قػد وردت أف مناؾ أمثمة ل كد الريسوأ ,
   مف أممفا ما يم :  Andrews, et al, , 2004; Livingston, 1997   ا

 االستددام املهفصل )املتباد ( ما بني لػة اإلشارة واللػة العربية: اسرتاتيجية -أ

وكمثػاؿ , لرػة اإلشػارة يعد الفػدؼ األساسػ  لمف ػؿ مػا بػيف المرتػيف مػو المةا ظػة عمػ         
نجميزيػة  ػ  الواليػات المتةػدة األمريكيػة سبانية والمرػة اإل   ذلؾ أف  الف ؿ ما بيف المرة اإلعم

 -أثنػػػاء التػػػدريس يفػػػدؼ إلػػػ  مةا ظػػػة الطػػػبلب ذو األ ػػػوؿ المكسػػػيكية عمػػػ  لرػػػتفـ األولػػػ 
 ف خبلؿ:وتعميمفـ المرة االنجميزية. والف ؿ بيف المرتيف يمكف أف يكوف م -اإلسبانية

 المادة أو المولوع امثبل : المواد العممية بمرة اإلشارة والمواد األدبية بالمرة العربية .  8
األشػػخاص امػػثبل : مػػدرس يسػػتخدـ لرػػة اإلشػػارة ومػػدرس آخػػر يسػػتخدـ المرػػة العربيػػة أو   1

 اإلداريوف يستخدموف المرة العربية والفنيوف يستخدموف لرة اإلشارة ...إلا  .
وؿ ة ػػة دراسػػية تكػػوف بمرػػة اإلشػػارة والثانيػػة بالمرػػة العربيػػة أو أوؿ ثػػبلث الوقػػت  مػػثبل  أ  0

 ة ص دراسية بالمرة العربية وآخر ثبلث ة ص بمرة اإلشارة.
المكػػاف  مػػثبل   ػػ  المكتبػػة يػػتـ اسػػتخداـ المرػػة العربيػػة و ػػ  مطعػػـ المدرسػػة تسػػتخدـ لرػػة   0

 اإلشارة. 
 التمخيص بالمرة العربية .نوعية النشاط امثبل : المناقشة بمرة اإلشارة و   5
الم ػػػاةب لمكتػػػاب  CDsأو  DVDsأدوات المػػػنفد  مػػػثبل  الكتػػػاب بالمرػػػة العربيػػػة و اؿ   6

 يكوف بمرة اإلشارة.
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 :سرتاتيجية التمًيد واملهاقصة واملراجعة باالستددام )املتباد ( ألسلوب نها ا اللػةا -ب

ـ تػػػتـ , ثػػػبالمرػػػة العربيػػػة اقػػػراءة ق ػػػة مػػػدرس  ػػػ  مػػػذت الطريقػػػة يقػػػـو المعمػػػـ بالتمفيػػػد ل     
المراجعػػة بالمرػػة العربيػػة اكتابػػة ممخػػص لمق ػػة أو أمػػـ  ذىةةْٛوأخيػػرا  ,المناقشػػة بمرػػة اإلشػػارة

العبػػر التػػ  وردت  ػػ  الق ػػة , كمػػا يمكػػف العكػػس بةيػػث يػػتـ البػػدء بالػػدرس باسػػتخداـ لرػػة 
 عم  أمداؼ الدرس.  اإلشارة, ومف ثـ المرة العربية, وأخيرا لرة اإلشارة ومذا يتوقؼ

 استراتيجية الشرح االتفسير أو الترجمة  بمرة اإلشارة:  -ج
بعػض األسػاليب التػ  يجػب عمػ  معممػ      Andrews at al., 2004القػد ذكػرت   

 :, ومنفا ما يم  ةاالستراتيجيال ـ اتباعفا لتطبيؽ مذت 

بةيػػػث يكػػػوف لديػػػه تخيػػػؿ والػػػح عػػػف المكػػػاف  طفػػػؿا ػػػن   ػػػورة  ذمنيػػػة اعقميػػػه  لم .8
 واألشخاص. 

 أسباب, خمفية لممولوع, التأثير,  سر وولح . ضعراأوالةا  ا كف .1
 استخدـ أس مة لجذب االنتبات. .0
 تقمص الشخ ية. .0
 كرر الجممة ب يغ وكممات و إشارات مختمفة. .5
 ربط األةداث ببعلفا اقبؿ قميؿ تةدثنا عف, تتذكروف عند تةدثنا عف...إلا  .6
ا ػػػن  تلػػػاد امرػػػايرة  مػػػف خػػػبلؿ النفػػػ  اإذا مرلػػػت أذمػػػب لممدرسػػػة ال أذمػػػب إلػػػ   .7

 المستشف  .
 اختر إشارات أو إيماءات تولح معن  الكاتب بشكؿ ت ويري. .8
 لخص األ كار المطروةة. .9

 ولح قبؿ التسمية اموز, تفاح, برتقاؿ ... تسم   واكه . .83
طػػرح السػػؤاؿ أعػػد المشػػفد الػػذي ستسػػأؿ عنػػه ا ػػ  الق ػػة عنػػدما اةتػػاج الولػػد إلػػ   قبػػؿ .88

بعض الماؿ دخؿ عم  أبيه    المكتب.. ماذا ة ؿ؟  بيف ما مو المطمػوب بالتةديػد مػف 
  السؤاؿ.
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    :فهيات مستددمٌ لتهمية مًارات تصهيل احلروف ونتابتًا 
 1337آخػػروفا ممفػػاف ومػػذا مػػا يؤكػػدت  الطفػػؿ:  ويشػػمؿ مػػذا عػػدة إجػػراءات تتخػػذ مػػ 

:586  
ةيػػث تكتػػب المعممػػة الةػػرؼ أو يبلةػػظ الطفػػؿ العػػدد وترتيػػب اتجػػات الخطػػوط  ػػ   :النمذجػػة -

مبلةظة العوامؿ المشتركة مف خبلؿ مقارنػة المعممػة بػيف الةػرؼ و يػرت مػف الةػروؼ التػ  
والكتابػػة بالنسػػبة تشػػترؾ معػػه  ػػ  الخ ػػا ص األخػػرو نفسػػفا , بػػأف التعمػػيـ الفعػػاؿ لمخػػط 

لؤلطفػػاؿ األ ػػرر سػػنا  يتلػػمف عػػددا  مػػف العنا ػػر : قيػػاـ المعمػػـ بتقػػديـ النمػػاذج , القيػػاـ 
بتعميـ أسػماء الةػروؼ لؤلطفػاؿ عنػدما يقومػوا بنسػخفا وكتابتفػا , الممارسػة المسػتقمة مػف 
جانب االطفاؿ , تتب  وكتابة الةروؼ    ةالة وجػود و ػ  ةالػة عػدـ وجػود إشػارات معينػة 
عبػػارة عػػف أسػػفـ تةمػػؿ أرقامػػا  , كتابػػة الكممػػات , نسػػا أو نقػػؿ الجمػػؿ بسػػرعة  ػػ  سػػبيؿ 

 تةسيف طبلقة الكتابة.
ةيث تقـو المعممة بهمساؾ يد الطفؿ  ػ  تشػكيؿ الةػرؼ باإللػا ة إلػ  : المنبفات الجسمية -

ذلؾ يمكف توجيه ةركة الطفؿ    تتبػ  االتجامػات وترتيػب شػكؿ الةػرؼ مػف خػبلؿ األسػفـ 
 لنقاط الممونة    تةديد شكؿ الةرؼ.أو ا

التتب  :وذلؾ مف خبلؿ رسـ نماذج منقطة يقـو الطفؿ بالسير عميفػا بػالقمـ وتكػوف النمػاذج  -
 ما بيف الةروؼ البارزة والمنقطة.

النسػا: ةيػث يقػـو الطفػؿ بنسػا قطعػة أي إعػادة كتابتفػا أكثػر مػف مػرة ةتػ  يتعػرؼ عمػػ   -
    الكممات.كتابة الةروؼ    أكثر مف مول  لفا 

الكتابػػة مػػف الػػذاكرة: يةػػاوؿ الطفػػؿ الكتابػػة مػػف الػػذاكرة أو اسػػتدعاء المثيػػرات التػػ  ُعرلػػت  -
 عميه.

والترذية الراجعة: يقػـو الطفػؿ بكتابػة الكممػات التػ  يجػد  ػ  كتابتفػا مشػكمة, وذلػؾ  التعزيز -
بمسػػاعدة المعينػػات الب ػػرية لمةػػروؼ الفجا يػػة الموجػػودة عمػػ  الةػػا ط أو تةػػت إشػػراؼ 
المعممػػة كمػػا تقػػـو المعممػػة بمػػدح الطفػػؿ وتعزيػػزت عنػػد ت ػػةيح تشػػكيؿ الةػػرؼ. بػػأف يقػػـو 

كالثنػػاء مػػثبل  وذلػػؾ عنػػدما يقػػـو الطفػػؿ بكتابػػة المسػػتفدؼ أو المعمػػـ بتقػػديـ التعزيػػز الػػبلـز 
 الررض المنشود وذلؾ ب ورة  ةيةة كأف يكوف ذلؾ ةر ا  أو رقما  أو كممة.
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السػػرعة والت ػػويب : ػػ  كتابػػة الطفػػؿ يتلػػمف مػػذا عػػدة إجػػراءات مػػف جانػػب المعممػػة مػػ   -
تابػػة العكسػػية التػػ  التػػدريب المسػػتمر لمطفػػؿ عمػػ  الكتابػػة السػػريعة ال ػػةيةة, ت ػػةيح الك

 البا  ما تكوف    الكتابػة المنف ػمة لمةػروؼ أكثػر مػف الكتابػة المت ػمة لفػا ومػ  األطفػاؿ 
 ال رار أكثر مف الكبار.   

إجػراءات تقيػيـ الطفػؿ والبرنػامد : مف خبلؿ تةديػد   [ حتديد أساليمل تكويم الانامج:7
شػػراؾ الوالػػديف والمعممػػيف إ  لػػرورة تتنػػوع األسػػاليب المسػػتخدمة  ػػ  تقػػويـ البرنػػامد , مػػ

أف يكػوف لديػه ثقا ػة واسػعة ومتنوعػة  ػ  مجػاالت الةيػاة وذوي الخبرة    تقويـ البرنامد, 
المختمفة, االطبلع عم  كؿ جديد    مجاؿ ال ـ ولرة اإلشارة والترجمة والمتػرجميف مثػؿ:ا 

داخم  لمبرنػامد باسػتبعاد والتةقؽ مف ال دؽ الالكتب, واألبةاث والدراسات, وأوراؽ العمؿ ,
تأثير العوامؿ المتداخمة ما أمكف والت  مف شأنفا أف تؤثر عم  نتا د البرنامد امثػؿ توعيػة 
المعممػػيف والوالػػديف بطبيعػػة إعاقػػة الطفػػؿ , والتةقػػؽ مػػف  ػػدؽ المةتػػوو لمبرنػػامد بعػػرض 

 البرنامد عم  مجموعة مف المتخ  يف    الظامرة, اثبات البرنامد .
وتشمؿ ال ورة األولية عدد الجمسات ومةتوو كؿ  الصورة األولية والهًا ية للانامج: [ إعداد8

 لجنة تو ياتجمسة والفنيات والوسا ؿ واألدوات المستخدمة, وزمف كؿ جمسة, و   لوء 

 ةيث مف الفدؼ عينة م  تتشابها أولية تجريبية عينة عم البرنامد  تطبيؽبعد و  التةكيـ,
 وشروط عميفا يطبؽ سوؼ الت  لمعينة ومناسبته  دقه مف دكلمتأ  والبي ة والمشكمة العمر

 عم  التعديبلت إجراء وبعد, ناجةة بطريقة تطبيقه دوف تةوؿ الت  والمشكبلت التطبيؽ,

 .د     ورته النفا يةالبرنام ي بح السابقة والخطوة الخطوة لفذت نتيجة البرنامد

   مذت الخطوة يتـ ول  و ؼ دقيؽ لممةتوو األساسػ   :حتديد احملتوى األساسا للانامج [9
لمبرنامد ب ورته النفا ية الت  تـ  يا تفا    الخطوة السابقة, ويراع   ػ  مػذا المةتػوو 

ساسػػ  لمبرنػػامد يراعػػ  المةتػػوو األ, وأف ولػػوح أبعػػاد ومكونػػات ال ػػورة النفا يػػة لمبرنػػامد
نشػػػطة الةياتيػػػة لبرنػػػامد عمػػ  األ التركيػػػز  ػػ  ا, مػػ  الخ ػػا ص العامػػػة لمف ػػة المسػػػتفد ة

التخطػػيط , و تةديػػد السػػموكيات المػػراد التعامػػؿ معفػػا تةديػػدا  دقيقػػا  , وأف يتلػػمف ذلػػؾ اليوميػػة
 ػػ   , مػػ  لػػرورة االنتقػػاؿلتقػػدير المسػػتوو المبػػد   لمسػػموؾ المػػراد تعديمػػه لػػدو المشػػاركيف

تةديػػد الفنيػػات , مػػ  بنػػاء البرنػػامد مػػف السػػموكيات البسػػيطة إلػػ  السػػموكيات األكثػػر تعقيػػدا  
تتناسػب مػ  الف ػة العمريػة المقػدـ د والت  يراعػ   يفػا أف الت  سيتـ استخدامفا    البرنام
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كما مو مولػح  ػ  جػدوؿ  ترتبط بالنظرية العممية الت  يستند إليفا البرنامد, و لفا البرنامد
   .18ا

 (61ظكٚي )                                     

 اٌركـً اٌّثىه ٌٍّؽرٜٛ األٌاٌٟ ٌثهٔاِط ّٔٛلض
 إٌرائط اٌٍتاي َ 

اٌّعٍِٛةةاخ اٌرةةٟ ٠عةةة عٍةةٟ االؽفةةاي  1
ػةةعاي اٌٍةةّع ِعهفرٙةةا ٌٕعةةاغ قِةةط 

 ألهأُٙ اٌظُ فٟ اٌّكنٌح. 

 ِعٍِٛاخ عٓ اٌؽٛاي اٌفًّ. -
 ِعٍِٛاخ عٓ األطُ ٚآشان فمك اٌٍّع. -
 ِعٍِٛاخ عٓ لكناخ اٌظُ.  -
 قٚن اٌّؽ١ط١ٓ تاألطُ. ِعٍِٛاخ عٓ -

اإلشةةةةاناخ اٌرةةةةٟ ٠عةةةةة أْ ٠عهفٙةةةةا  6
االؽفةةةةاي ػةةةةةعاي اٌٍةةةةّع ٌرٍةةةةة١ًٙ 

 ذٛاطٍُٙ ِع ألهأُٙ اٌظُ. 

 اٌؽهٚي األتعك٠ح )أ، ب، خ، ز... إٌؿ(.  -
 ... إٌؿ (0، 6، 1األنلاَ اإلشان٠ح ) -
 أشةةانخ قاـةةً ت١ ةةح اٌّكنٌةةح )أطةةُ، ِعٍةةُ ، -

ؽاٌة ، ِك٠ه ، فظةً، طةف قناٌةٟ، ورةاب، 
 طك٠ك... إٌؿ(. 

أٌّا  وِالئٗ فٟ اٌفظً)ِؽّك، أؼّك، عثةك  -
 اٌهؼّٓ ..إٌؿ

أ٠ةةةاَ األٌةةةثٛش )اٌٍةةةثد ، األؼةةةك، االشٕةةة١ٓ ،  -
 اٌصالشا ، األنتعا ، اٌف١ًّ ، اٌعّعح(.

األشةةٙه اٌٙعه٠ةةةح )ِؽةةةهَ، نظةةةة، شةةةعثاْ،  -
 نِؼاْ، شٛاي... إٌؿ(. 

٠ه، فثها٠ةةه، ِةةاني... األشةٙه ا١ٌّالق٠ةةح )٠ٕةةا -
 إٌؿ( 

أٚلاخ اٌظالج )طالج اٌفعه، اٌ ٙه، اٌعظه،  -
 اٌّغهب، اٌعشا (. 

أشانخ اٌٛلةد )ٌةاعح ، نتةع ٌةاعح، ٔظةف  -
 ٌاعح.... إٌؿ(. 

إشةةةاناخ عاِةةةح )طةةةك٠ك، ِةةةتقب، ٌةةة١انج،  -
وٚاض ، ٍِةةةةعك، ِّرةةةةاو ، اٌٍةةةةالَ عٍةةةة١ىُ، 

 طثاغ اٌف١ه، ؼعُ ، عّهٖ... إٌؿ(. 
إشاناخ ِهذثطح تاٌّكْ اٌّظةه٠ح )اٌمةا٘هج،  -

 االٌىٕكن٠ح ، ا١ٌٛؽ، ٌٛ٘اض، لٕا.... إٌؿ(. 

اٌعّةةةةةً/ اٌعثةةةةةاناخ اٌرةةةةةٟ ٠عةةةةةة أْ   0
٠عهفٙةةةةةا االؽفةةةةةاي ػةةةةةعاي اٌٍةةةةةّع 
 ٌر١ًٍٙ ذٛاطٍُٙ ِع ألهأُٙ اٌظُ. 

عثاناخ ِهذثطح تاٌّكنٌح: فٟ أٞ طف  -
؟، أٔا هٚػحذكني؟. ً٘ ذٛاظٗ ِشىٍح فٟ اٌ

؟، ً٘ ذه٠ك اٌم٘اب إٌٟ اٌهٚػحؽاٌة فٟ 
 اٌمٞ ٠كني ٌه  ٟ٘ اٌّعٍّحاٌّمظف؟، ِا 

؟. وّا عّهن؟ اٌّهعثاناخ عاِح: ِا ٘ٛ  -
أ٠ٓ ذٍىٓ؟، ً٘ ذؽراض إٌٟ ٍِاعكج؟، ِالا 

أ٠ح؟، وُ عكق أفهاق  ٠عًّذؽة؟، أتٛن 
أٌهذه؟ و١ف ؼاٌه؟، ِالا ذفعً؟، ِا إٌاقٞ 

 اٌّفؼً ٌك٠ه؟ 

االؽفةاي اٌّٛالف اٌرٟ ذرطٍة ذٛاطً  4
 ػعاي اٌٍّع ِع ألهأُٙ اٌظُ 

اٌظالج ، اٌٍعة، اٌفٍؽح، اٌشانش،  -
 ؽاتٛن اٌّكنٌح، اٌّىرثح ،... إٌؿ. 

اٌّةةٛاق اٌرةةٟ ذٍةةًٙ ذٛاطةةً االؽفةةاي   6
 ػعاي اٌٍّع ِع ألهأُٙ اٌظُ 

اٌؽاٌةةةة ا٢ٌةةةٟ ، اٌرهت١ةةةح اٌف١ٕةةةح، اٌرهت١ةةةح  -
 اٌه٠اػ١ح. 

األٔشطح اٌرٟ ذٍةًٙ ذٛاطةً االؽفةاي   2
 ػعاي اٌٍّع ِع ألهأُٙ اٌظُ 

األٔشةةطح اٌف١ٕةةح )اٌهٌةةُ( اٌه٠اػةةح )اٌٍعةةة(  -
 ٚاٌٍّاتماخ، اٌهؼالخ، اٌّٙهظأاخ. 
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, مػ  لػرورة أف يكػػوف البرنػامد مقػاببلتةديػد عػدد تويتلػمف مػذا الُبعػد  بهـاء الانـامج:   [83
عػػػرض مخطػػػط  زمنػػػ  لخطػػػوات تنفيػػػذ , مػػػ  البرنػػػامد واؼ لةقيػػػؽ أمدا ػػػه مقػػػاببلتعػػػدد 

مػػف  مقابمػػةتةديػػد عنػػواف لكػػؿ , و تةديػػد آليػػات تنفيػػذ البرنػػامد تةديػػدا  والػػةا  , و البرنػػامد
 المقػػاببلتتتلػػمف و المقػػاببلت األمػػداؼ المرةميػػة لكػػؿ مجموعػػة مػػف , و البرنػػامد المقػػاببلت

, مػ  المقػاببلت مف  مقابمةوالنواتد المتوقعة مف كؿ  مقابمة األمداؼ السموكية الخا ة بكؿ
مػ  خ ػا ص  مقابمػةيتناسػب زمػف كػؿ , وأف البرنػامد المقػاببلتمػف  مقابمةتةديد زمف كؿ 

نشػػػطة عمػػػ  األ  مقابمػػػةتوزيػػػ  زمػػػف كػػػؿ مػػػ  لػػػرورة  الف ػػػة العمريػػػة المقػػػدـ لفػػػا البرنػػػامد
ظيػؼ تعتمد األنشطة والتدريبات المستخدمة عم  تو , وأف و ترات الراةة مقابمةالمتلمنة بال

نشػػطة واالسػػتراتيجيات والفنيػػات تركػػز األ , و أكثػػر مػػف قنػػاة ةسػػية لممسػػتفد يف مػػف البرنػػامد
األنشػػطة والتػػدريبات  تػػرتبط, وأف عمػػ  إةػػداث ترييػػر  ػػ  سػػموؾ المسػػتفد يف مػػف البرنػػامد

تةديػػد دور , مػػ  المسػػتخدمة بخبػػرات سػػبؽ لممتػػدربيف اكتسػػابفا ممػػا ييسػػر لفػػـ اسػػتيعابفا
 ت وبعد انتفا فا.مقاببلثناء الألبرنامد القا ـ عم  تنفيذ ا

 ػ   معمػـ ول  دليؿ يولح دور كؿ مػف الويتلمف مذا الُبعد  :الانامج املعلم دليلعداد إ [88
يتلػػمف الػػدليؿ , كمػػا يجػػب أف يتلػػمف عنػػواف البرنػػامد بشػػكؿ والػػح, وأف تنفيػػذ البرنػػامد

 الخا ػػػة بالبرنػػػامد مقػػػاببلتبيػػػاف تف ػػػيم  ب, و  التعريػػػؼ بػػػالمةتوو األساسػػػ  لمبرنػػػامد
تعد المرةمة األولية مف أمػـ و مرةمة التةلير لما قبؿ اإلنتاج  م  لمرةمة األول كاآلت : ا

المراةػػػؿ التػػػ  يمػػػر بفػػػا العمػػػؿ التمفزيػػػون  وتشػػػمؿ  ػػػ  مجممفػػػا عمميػػػة انطػػػبلؽ الفكػػػرة, 
 ػالفكرة مػ  أمػـ خطػوة  ػ  اإلعػداد   , و يا ة كؿ ذلؾ    مقترح مكتوب كمشروع مبػد  

لمعر ة األساس الذي سيقـو عميه البرنامد  تةديد الفكرة أو مجموعة األ كػار التػ  تفػدؼ 
 مرةمػة التنسػيؽ المرةمػة الثانيػة:    مجممفا إل  خمؽ برنامد متكامؿ يعتبر أمرَا لػروريا  

ستفيلػة وتعػديبلت عمػ  إذ يػتـ بعػد مناقشػة م ,لممرةمػة السػابقةتأت  مذت المرةمة الةقة 
الشػػروع  ػػ  عمميػػة التنسػػيؽ لتجفيػػز المعػػدات الفنيػػة و ريػػؽ العمػػؿ و المشػػروع المقتػػرح 

مرةمػػة الت ػػوير ومػػ  مرةمػػة اإلنتاجا والجػػدوؿ الزمنػػ  المقتػػرح لئلنتػػاج  المرةمػػة الثالثػػة:
ويق د بفا البدء    عمميػة اإلنتػاج الفنػ  مػف ةيػث الت ػوير, ومػ  أكثػر مراةػؿ   الفعم 

 لمرةمػػة الرابعػػة: .نتػػاج إجفػػادا , ومنفػػا يبػػدأ العمػػؿ الفنػػ   ػػ  الخػػروج إلػػ  ةيػػز الوجػػوداإل 
تقيػيـ بػث و  تمثؿ عممية المونتػاج المرةمػة الةاسػمة التػ  تسػبؽ عمميػةمرةمة المونتاج  و 
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العمؿ, ةيث تسفـ بشكؿ  اعؿ    تقديـ المادة التمفزيونية     ورتفا النفا يػة, إذ تمثػؿ 
ةطػػة الشػػاممة التػػ  تمتقػػ   يفػػا منتجػػات العنا ػػر األخػػرو ليػػتـ بعػػد ذلػػؾ مػػذت المرةمػػة الم

.المرةمػػػػة  عمػػػؿ التوليفػػػػة المناسػػػػبة لفػػػا, والم ػػػػطمح عمػػػػ  تسػػػميتفا بعمميػػػػة المونتػػػػاج
مرةمػة ترجمػة الةػوار ومػا تػـ عرلػه  ػ  ةمقػة البرنػامد مػف لرػة اإلشػارة إلػ  الخامسة:  

عمػ  الػنص  مرةمة تسجيؿ ال وتوم    :ةسادسالمرةمة ال–المرة العربية–المرة المنطوقة
ويكوف ذلؾ مف عدد مف األشخاص وذلػؾ ةسػب عػدد  االشاريالمكتوب, عم   يرة ممؼ 

األشػػخاص الظػػامريف عمػػ  الشاشػػة مػػف مقػػدـ البرنػػامد, اللػػيؼ, أشػػخاص آخػػريف  ػػ  
التقارير الم اةبة. م  مراعاة أف يكوف ال ػوت والػح وبأسػموب ةػواري وسػميـ المخػارج 

سػميـ, وذلػؾ لكػ  يسػتفيد السػامعيف الػذيف ال يجيػدوف لرػة اإلشػارة ممػا يطػرح  ػ  وبنطػؽ 
يػتـ  ػ   :سػابعةالمرةمػة ال. البرنامد كُأسر ال ـ والمخت يف والمتابعيف وبقية المشػامديف

مراجعة لمةمقة بشكؿ كامػؿ بعػد مرورمػا بالمراةػؿ السػابقة والتأكػد مػف خمومػا  مرةمةمذت ال
نتاجيػػة, وأيلػػا  التأكػػد مػػف تطػػابؽ ال ػػوت مػػ  الػػنص مػػ  لرػػة مػػف األخطػػاء الفنيػػة واإل 

وتعتبػر مػذت المرةمػة مػ   اإلشارة, ويتـ أيلا  مراجعة التقارير الم ورة الم اةبة لمةمقة.
  كيفيػة تخطػيط دليػؿ معمػـ 11ويولح جػدوؿ ا قبؿ مرةمة البث, المراجعة النفا يةمرةمة 

 .المستخدـ    الدراسة الةالية
 (66كٚي )ظ 

 اٌٍّرفكَ فٟ اٌكناٌح اٌؽا١ٌحق١ًٌ ِعٍُ ذفط١ؾ 

 ٘كي إٌشاؽ عٕٛاْ إٌشاؽ َ
عكق 

 األٔشطح

األٔشطح 

 اٌرهف١ٙ١ح
 اٌرم٠ُٛ

 ذعاني 1

ٚاٌرهؼ١ة  االؽفاياٌرعهي عٍٟ  -1

 تُٙ.

ذى٠ٛٓ عاللح لائّح عٍٟ اٌؽة  -6

ٚاالؼرهاَ ٚاال٘رّاَ ٚاٌصمح اٌّرثاقٌح 

 .ؽفاياأل ت١ٓ اٌثاؼس ٚ

اٌرعهي عٍٟ تعغ اٌظعٛتاخ  -0

فٟ اٌىراتح ِٓ  ؽفاياألاٌرٟ ذٛاظٗ 

 ـالي اٌؽظض.

1 - - 

6 

اٌر١١ّى ت١ٓ 

 ؼهفٟ

 ) ز ، ي ( 

فٟ اٌىراتح   ٌطفًذ١ّٕح لكنج ا-1

 عٍٟ اٌر١١ّى ت١ٓ ؼهفٟ ) ز ، ي (. 
1 

اٌط١ٓ 

ٚاٌظٍظا

 ي

 تٕائٟ
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 (66كٚي )ظ 

 اٌٍّرفكَ فٟ اٌكناٌح اٌؽا١ٌحق١ًٌ ِعٍُ ذفط١ؾ 

 ٘كي إٌشاؽ عٕٛاْ إٌشاؽ َ
عكق 

 األٔشطح

األٔشطح 

 اٌرهف١ٙ١ح
 اٌرم٠ُٛ

0 
اٌر١١ّى ت١ٓ 

 () خ ، ؽؼهفٟ

فٟ اٌىراتح عٍٟ اٌطفً ذ١ّٕح لكنج  -1

 اٌر١١ّى ت١ٓ ؼهفٟ ) خ ، ؽ (.
1 

اٌؽاٌة 

 ا٢ٌٟ
 تٕائٟ

4 

اٌر١١ّى ت١ٓ 

ؼهفٟ ) ق ، 

 ع (

فٟ اٌىراتح عٍٟ اٌطفً ذ١ّٕح لكنج  -1

 اٌر١١ّى ت١ٓ ؼهفٟ ) ق ، ع (.
1 

ذ٠ٍٛٓ 

–األؼهي 

اٌؽاٌة 

 ا٢ٌٟ

 تٕائٟ

6 
اٌر١١ّى ت١ٓ 

 () ق ، نؼهفٟ

فٟ اٌىراتح عٍٟ اٌطفً ذ١ّٕح لكنج  -1

 اٌر١١ّى ت١ٓ ؼهفٟ ) ق ، ن (.
1 

ذ٠ٍٛٓ 

–األؼهي 

اٌؽاٌة 

 ا٢ٌٟ

 تٕائٟ

2 

اٌر١١ّى ت١ٓ 

ؼهفٟ ) ي ، 

 ص (

فٟ اٌىراتح عٍٟ اٌطفً ذ١ّٕح لكنج  -1

 اٌر١١ّى ت١ٓ ؼهفٟ ) ي ، ص (.
1 

اٌط١ٓ 

 اٌظٍظاي
 تٕائٟ

8 
اٌر١١ّى ت١ٓ 

 (ؼهفٟ ) و ، ث

فٟ اٌىراتح عٍٟ اٌطفً ذ١ّٕح لكنج  -1

 اٌر١١ّى ت١ٓ ؼهفٟ ) و ، ث (.
1 

اٌؽاٌة 

 ا٢ٌٟ
 تٕائٟ

8 
اٌر١١ّى ت١ٓ 

 ؼهفٟ ) و ، ل (

فٟ اٌىراتح عٍٟ اٌطفً ذ١ّٕح لكنج  -1

 اٌر١١ّى ت١ٓ ؼهفٟ ) و ، ل (.
1 

ذ٠ٍٛٓ 

–األؼهي 

اٌؽاٌة 

 ا٢ٌٟ

 تٕائٟ

3 

اٌر١١ّى ت١ٓ 

األؼهي 

اٌّرشاتٙح 

نٌّام ) ب ، خ 

 ، ز ، ْ (

فٟ اٌىراتح عٍٟ اٌطفً ذ١ّٕح لكنج -1

اٌر١١ّى ت١ٓ األؼهي اٌّرشاتٙح نٌّام )ب 

 ، خ ، ز ، ْ (.

1 
اٌمض 

 ٚاٌٍظك
 تٕائٟ

13 

اٌر١١ّى ت١ٓ 

األؼهي 

اٌّرشاتٙح 

نٌّام ) ض ، غ 

 ، ؾ  (

فٟ اٌىراتح عٍٟ اٌطفً ذ١ّٕح لكنج -1

اٌر١١ّى ت١ٓ األؼهي اٌّرشاتٙح نٌّام 

 ) ض ، غ ، ؾ  (

1 
اٌط١ٓ 

 اٌظٍظاي
 تٕائٟ

11 

اٌر١١ّى ت١ٓ 

األؼهي 

اٌّرشاتٙح 

 نٌّام ) ق ، ل (

فٟ اٌىراتح عٍٟ اٌطفً ذ١ّٕح لكنج  -1

اٌر١١ّى ت١ٓ األؼهي اٌّرشاتٙح نٌّام ) ق 

 ، ل (.

1 
ٌعثح 

 اٌّهتعاخ
 تٕائٟ

16 
اٌر١١ّى ت١ٓ 

األؼهي 

فٟ اٌىراتح عٍٟ اٌطفً ذ١ّٕح لكنج  -1

اٌر١١ّى ت١ٓ األؼهي اٌّرشاتٙح نٌّام 
1 

ذ٠ٍٛٓ 

 األؼهي
 تٕائٟ



 ............................................................ اللغة/ثنائي الثقافة طريقة ثنائيالتدخل المبكر باستخدام 

- 158 - 

 (66كٚي )ظ 

 اٌٍّرفكَ فٟ اٌكناٌح اٌؽا١ٌحق١ًٌ ِعٍُ ذفط١ؾ 

 ٘كي إٌشاؽ عٕٛاْ إٌشاؽ َ
عكق 

 األٔشطح

األٔشطح 

 اٌرهف١ٙ١ح
 اٌرم٠ُٛ

اٌّرشاتٙح 

 نٌّام ) ن ، و (

 ) ن ، و (.

10 

اٌر١١ّى ت١ٓ 

األؼهي 

اٌّرشاتٙح 

نٌّام ) ي ، 

) َ 

فٟ اٌىراتح عٍٟ اٌطفً ذ١ّٕح لكنج  -1

اٌر١١ّى ت١ٓ األؼهي اٌّرشاتٙح نٌّام 

 ) ي ، َ (.

1 

اٌمض 

 -ٚاٌٍظك

اٌؽاٌة 

 ا٢ٌٟ

 تٕائٟ

14 

اٌر١١ّى ت١ٓ 

األؼهي 

اٌّرشاتٙح 

نٌّام ) ص ، 

 ع(

فٟ اٌىراتح عٍٟ اٌطفً ذ١ّٕح لكنج  -1

اٌر١١ّى ت١ٓ األؼهي اٌّرشاتٙح نٌّام 

 ) ص ، ع (.

1 
ذ٠ٍٛٓ 

 األؼهي
 تٕائٟ

16 

اٌر١١ّى ت١ٓ 

األؼهي 

اٌّرشاتٙح 

 نٌّام ) ؽ ، ث(

فٟ اٌىراتح عٍٟ اٌطفً ذ١ّٕح لكنج  -1

اٌر١١ّى ت١ٓ األؼهي اٌّرشاتٙح نٌّام 

 ) ؽ ، ث (.

1 
اٌط١ٓ 

 اٌظٍظاي
 تٕائٟ

12 

اٌر١١ّى ت١ٓ 

األؼهي 

اٌّرشاتٙح 

 نٌّام ) ش ، غ(

فٟ اٌىراتح عٍٟ اٌطفً ذ١ّٕح لكنج  -1

اٌر١١ّى ت١ٓ األؼهي اٌّرشاتٙح نٌّام 

 ) ش ، غ (.

1 
اٌمض 

 ٚاٌٍظك
 تٕائٟ

18 

اٌر١١ّى ت١ٓ 

األؼهي 

اٌّرشاتٙح 

نٌّام ) ي ، 

 ق(

فٟ اٌىراتح عٍٟ اٌطفً ذ١ّٕح لكنج  -1

اٌر١١ّى ت١ٓ األؼهي اٌّرشاتٙح نٌّام 

 ) ي ، ق (.

1 
ٌعثح 

 اٌّهتعاخ
 تٕائٟ

18 
اٌفاذّح 

 ٚاٌرم١١ُ

ذٛو٠ع تعغ اٌٙكا٠ا عٍٟ أفهاق  -6

 اٌّعّٛعح.
 ٔٙائٟ - 1

تقديـ و ػفا  لخ ػا ص البي ػة ويتلمف مذا الُبعد  الانامج:حتديد البيئة اخلاصة بتطبيل  [81
التػػػػ  سػػػػيطبؽ  يفػػػػا البرنػػػػامد, ومػػػػذت الخ ػػػػا ص يجػػػػب أف تجعمفػػػػا  ػػػػالةة لتطبيػػػػؽ 

   اةجرة أخ ا   التخاطب, ةجرة التربية الفنية, ممعب المدرسة .البرنامد.
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 ملراج ا

 املراج  العربية:

ط ،قووك اب بوك  اووك ة عوو  م  صول ة ب دوو،  ةلاوو ا،د   ة د وو اة   أثوو (. 2007أبو  عووة، مح د دووا يلود  ،   
غ،ووو   .  لووو  ك اابووو  ة ة صا ،وووك  اوووا ة طصبوووك ة دوووأل لووو  دا لوووك ةلدووو  لووو  دا،اوووك  دووو  

 ح  ة ج دةك ةل اا،كح ةل ا . داع  م
 ( .  دة ب   ة بةصأل . د   : اة   ةئ   صاع .2004أ دا ة ظ ه ح ق ط    
 بوو ةد   ةقووا ةلووبخاةأل ة   لوو  ةع وو   دة ق بوو  لوو  داوو ه  دة هووا  .أل(2006ةهلل  أخضوو ح أ  ع  صوو   بووا

. ج دةوووك ة دصووو    م. اص،وووك ة ب ب،وووك.  لووو  ك د جلوووب،  غ،ووو  داعوووةلدووو   صد  صوووك ةيبباةئ،وووك
 لة ا. ة  ، ض.

دد  لوو   ة بوواخ  ة دباوو  (.2011 ا أل ح دوود ،  ب بمادوو  ح جدوو،سب ه الوو  ح د  لوو ب اوو   حلوو اه   أ
   لة ا.. ب جدك ة دا  با ة ةز،ز ة بد،د (  .ة  ، ض: دط با ج دةك ة دص  أل  ب  ة ة
(. ةيابعووو ل ة دباووو   باد،وووك ة ب ةدووو   ووواع ةلط ووو       ةي ب، جووو   2007ب ظووو  ح لدووو    بوووا ة لووود،ا  

اص،ووووك  ة دوووو بد  ة ةصدوووو  ة  وووو ا   عوووو   ة ب ب،ووووك   قوووو   ةيالوووو  (حة لوووودة،ك ة خ دووووك. 
 .616 – 607ح 1ح8/5-7ح ل  ة  ب م ة ب ب،كح ج دةك طاط ح دد 

 ة ط   وك دجصوك ة دو ،ك.  ة جلود،ك  إل  قو   ة دباو   ة باخ  (.ة  ق ،ك2013يب ةه،أل   ،   ب   د  ح دا  
 .511 – 473(ح 13 5ة لااا ،كح  ج دةك ةلط   ح  ، ض ح اص،ك ة ب ب،ك

 لها ة  طا،ك.داببك ة دص  . ة  ، ض : ثق لك دجبدا ة دأل .( 2008   ة ب ا ح ، لل
طوو   ة ب ةدوو   صدةوو ق،  لوودة،ا  ا ،وو  ة دةصدوو،   ة  ة ووا،  ( 2004   ا وو ح  صوو ب ة لووةا  ح  بووا ة  هوو  

 ح ةلا ا،د،ك ة ة ب،ك  صب ب،ك ة خ دكح ة  ، ضح ة ددصاك ة ة ب،ك ة لة ا،ك.  ة دهبد، 
 ب  ك  ة اع .اة  ة  ا   صط (.  د  :2 ط ادك ل  ة   قك ة لدة،كدق( . 2002ة خط، ح جد    

ادوو  م دقبوو ر  بوو ةد  ة بوواخ  ة دباوو   باد،ووك دهوو  ة  ة صاووك (. أ2005 بووا ة ا وو    بووا ة  اوو،أل  ة وواد ط  ح
  قووك  دووو  دقادوو  ي ووول اووا م ة ب ب،وووك  ة ب ةدوو   وواع دوووا   ةلط وو   ة دةووو ق،  لوودة، ا. 

اص،وووك ح ة خ دوووك لووو  ة ددصاوووك ة ة ب،وووك ة لوووة ا،ك: د ةابوووك ة ب وووا،ة  ة ب وووا،   ة دلوووبقبص،ك
 .30/11-29ة ب ب،كح ج دةك ة دص  لة اح ل  ة  ب م 

دجصوووووك ة ا ةلووووو    ة ب ووووو ة  (. ألووووو  ،  ة وووووبةصأل ة اعوووووط  ا  هووووو  لووووو  ياة م ة دووووول.2013 ضووووو ح  ووووو د   
 .24 -11ح 2ح ةيجبد  ،ك
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(. ثا ئ  ة صاك/ثا ئ  ة ثق لك . ة  صل كح ةيلب ةب،ج،  ح  دة ق   بطب،قه  لو  دة هوا 2006ة  ،س ح ط     
ة قو ه م :  .  قوك  دو  دقادوك لو  ة دو بد  ة ة بو  ة لو با  مب و الد   ب ةد  ة واد  . ة

 جده  ،ك دد  ة ة ب،ك.
اة   . دووو  :ة   قوووك ة لووودة،ك: دبووو ا  ة بعه،ووو  ة لووودة   ة امدووو   ة ب بووو   . (2009ة ز ،قووو  ح يبووو ةه،أل 

 ة  ا .
خ دووووك : لوووو،ا   ج،ك     ة   قووووك دقادووووك لوووو  ة ب ب،ووووك ة (.  2011 دووووا  أة لوووو ط   ح ز،وووواة     وووو ةاح 
 ة ا ع  ة ا     صاع   ة ب ز،ا . :ة  ، ض.  ة د هبك

(. د ع ة  ة ب ص،  ة بةا   اب ئ  بةض ة ب  ة ة ة ب،ك ل  دجو   بو ةد  ة بواخ  2015لةا ل،ا ح خ  ا  
ج دةوووك  صوووك اص،وووك ة ب ب،وووك بقاووو حدجألط ووو       ةي ب، جووو   ة خ دوووك. ة دباووو  ة دقادوووك  

 (.22 . ة ةاا  جا   ة  ةا
( . لة  ،وووك ب اووو د  بوووا ،ب   صدةصدووو،   صووول ة اة م 2017لوووا   ح ه  وووك خ،ووو ح  لووو  ح د دووو ا ةبووو  ة دجوووا 

ة دجصووك ة ددوو ،ك ة دوو ،ك  أثوو   لوو  خ ووض بةووض ة دعووام  ة لووص ا،ك  وواع بمد،وو هأل . 
 ( . 94  27   ة ا ل،كحة جدة،ك ة دد ،ك  صا ةل  –  صا ةل   ة ا ل،ك

(. ةي ب، جووو   ة با ،ب،وووك للووو  ةلط ووو   2008ة دووود ا  ح جد،ووو  د دووو ا ح ة داووو ا،  حهعووو أل  بووواة  ب ر  
دجصووك ة دةوو ق،  لوو  لوو  دوو  قبوو  ة دا لووك ة دصب قوو،  ببوو ةد  ة بوواخ  ة دباوو  لوو  ةل ا . 

 .125 – 99(ح 3 32ح ج دةك  ،  عدسح اص،ك ة ب ب،ك
 .ة ق ه م  : داببك زه ةء ة ع  . صأل  ة بةص،أل ة ةمج دة ب   ة بة( . 2000 با ة  ب ر ح   لظ اب،   

.  ة قووو ه م :  داببوووك  . ة ب ب،وووك ة خ دوووك لووو  ة ب،ووو   ة دا لوووك ( 2007 بوووا ة دج،وووا ة عووو ،ل ح بوووا ة  بووو ر  
 ةياجص  ة دد ،ك.

 اة  د  ء  صاع   ة ب ز،ا. د  :  ة   قك ة لدة،ك. ة ل دة   بع ،اهأل.(ح 2000د جام    ب،اح
اد  م دقب ر  بط ،  خاد   ة باخ  ة دبا  لو  ضو ء ة دد  لو   ة ة  د،وك (. 2006ةا ي ، س   ق   ح  ا

 لوووو  ك اابوووو  ة  غ،وووو  داعوووو  مح اص،ووووك   ابوووو ئ  بقوووو ،أل ة بوووو ةد  ة ة دصووووك    ،وووو ا لوووو  ةل ا .
 ة ا ةل   ة ةص، ح ج دةك  د  .

اة   :ة  ،وو ض.  دةوو ق،  لوودة،   ة صاوو    وواع ةة ادوو(. 2013ةز،ز يبوو ةه،أل   صوولح  يء  ب،ووا ح لووص،أل ح بوواة 
 ة زه ةء.  
ة  ،و ض: اة    لو،ا   ج،ك غ،و  ة ةو ا،، (. دقادك ي ول ة ب ب،وك ة خ دوك(. 2010 ص ح  يء  ب،ا  لخ     

 ة اع  ة ا   .
(. بدووو  ة  دةصدووو    أ  ،ووو ء ةدووو   بمدووو م ة دووو  ل ة ثمثوووك ةي  ووول ا ووو  2009ة ةدووو  ح خ  وووا د دوووا  

 .510-467ح ص ص  ج دةك ادع دجصك ة  ةجب   ة ب،ب،ك. 



 ............................................................ اللغة/ثنائي الثقافة طريقة ثنائيالتدخل المبكر باستخدام 

- 168 - 

( . دة قووو   ةاووواد م ةللووو ةا     ة   قوووك 2003  ة ق ،ووو ب ح يبووو ةه،أل  ة خط،ووو ح ل ،وووا   ة بلوووط د ح غووو األ
ح دجصك أا ا،د،ك ة ب ب،وك ة خ دوكة لدة،ك ل  أل هأل ل  ا  ك ة د  ة  ة ة ب،ك ة دب ام . 

 .48-41ح  2ة  ، ض ح 
ة خ دك.  ةي ب، ج       ة  ض اك  طم  ة دبا  ة باخ  ةلب ةب،ج،  (. 2011،ةق     قعق   ح لد، م

 92 – 55(ح 6 3ة لااا ،كح  ج دةك ةلط   ح  ، ض ح اص،ك ة ب ب،ك ة ط   ك دجصك
 ب جدووك: ز،وواة  ة لوو ط  عح  بووا ة ةز،ووز  دووة ب   ة ووبةصأل ةلا ا،د،ووك  ة اد ئ،ووك.( .1988ا،وو    ا    اوو   

 ة د     ة  هب،ك. ة ل ط  ع( . ة  ، ض : داببك
 قد   ة ده  ة  قبو  ةلا ا،د،وك لط و   ة   ضوك   دوة ب   ة وبةصأل .( . 2006د دا ح  ا   با ةهلل    

 ة ق ه م: اة  ة  ع ا.
د للووك  . ة لووااا ،ك: ة   قووك ة لوودة،ك  ة ب ةدوو  ة عوو ه   وواع ة ط وو  ةلدووأل( .2009د دوواح  ط،ووك  

    س ة ا  ،ك  صاع   ة ب ز،ا
دووووة ب   ة ووووبةصأل: ( . 2003د دوووو ا  وووو ض ةهلل لوووو  ألح دجووووا  د دووووا ة عوووو   ح أ دووووا  لوووو    عوووو    

 . د    : اة  ة  ا .ة بعخ،ص  ة ةمم 
. ة دب  قووو    قص،ووو ا     دوووة ب   ة وووبةصأل: قضووو ،  ة بة ،ووول  ة بعوووخ،ص (2002ددووط ل ة ز،ووو   ح لب ووو   
 .  ة ق ه م :  اة  ة اع   صج دة  . ة ةمم 

 . د   : اة  ة دل، م. دة ب   ة بةصأل  ة خطك ة ةمج،ك ة دقب  ك(. 2003ب،ل،    د صح ا ةل ك ح
دلوو، م ة ب ب،ووك ة خ دوووك بوو زة م ة دةوو  ل لووو  ظووم  ة وو ا ع ة دئ ،وووك (.  1999ة د لوولح ا دوو  بوو   صووو   

 . ة  ، ض :  زة م ة ة  ل.  بعل،س ة ددصاك ة ة ب،ك ة لة ا،ك
لووك ة  طا،ووك  بق،وو،أل بج بووك ة ددصاووك ة ة ب،ووك ة لووة ا،ك لوو  دجوو   ة ا ة(. 1428خوو        ح  لة د لوولح ا دوو

ة  ،ووو ض  ادووو  ة بمد،ووو      ةي ب، جووو   ة ب ب ،وووك ة خ دوووك لووو  دووواة س ة بةصووو،أل ة ةووو أل.
 حة ددصاك ة ة ب،ك ة لة ا،ك :  زة م ة ب ب،ك  ة بةص،أل .

 ووووا  ةلط وووو   ة دووووأل ل  ص،ووووك ة  عوووو ا ب  صةوووو  لوووو  باد،ووووك ة ب   وووو  ةيجبدوووو    (: 2005ابهوووو   ح با،ةووووك  
ح اص،ووك ة ب ب،ووكح ج دةووك قاوو م غ،وو  داعوو  م ح  لوو  ك اابوو  ة ة دووادج،  دووا أقوو ةاهأل ة ةوو ا،، 

 ة ل ،س.
 اة   ةئ   صاع   ة ب ز،ا.   د  : ة   قك ة لدة،ك.(. 2009ة ا ب ح د دا  ص   

جدك:   ا   بواةهلل . ب  ة بةصأل ة ةمج -طب،ةبه -دة ب   ة بةصأل: د ه ده (.2007هصه  ح اةا،    ةخ    
 د دا(. د  : اة  ة  ا   صاع   ة ب ز،ا.

 ب جدوك  و ا   بوا  ل،ا   ج،ك ةلط    غ،  ة ةو ا،،   بةصو،دهأل(: 2008هصه  ح اةا،    ا لد  ح ج،دس  
 ةهلل د دا(.  د  : اة  ة  ا . 
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 جدوووووك: . بدوووووة ب   ة وووووبةصأل : ة خدووووو ئصح  ة بةووووو ل ح ةلوووووب ةب،ج،   ة بوووووا ،س(.2011  ،ووووو أل  .ب،اوووووا   
 باة   د  ل،ا لص،د  ح  ة ل،ا ،س ة به د ح  د د ا د دا ة طاط   (. ة ق ه م:  و  أل 

 ة اب .
خاد   ة باخ  ة دبا   ألط    ة دأل  ضة ل ة لدا: أهد،به    دواع (. 2010ة  ه،  ح   ا  لص،د    

د جلووب،  غ،وو  داعوو  مح  .  لوو  كب ل هوو  دوو   جهووك اظوو  ةيخبد دوو،   بدا،اووك ة  ،وو ض
 اص،ك ة ب ب،كح ج دةك ة دص  لة ا.
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