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أثر برنامج تدريبي في النطق استنادًا إلى النظرية البنائية في تطوير المهارات االجتماعية لدى 
  عينة من الطلبة زارعي القوقعة في المدارس العادية

 *ميسون محمد عثمان

 **حاتم أنس الخمرة أ.د.

 ملخص:
هدفت هذه الدراسة الكشف عن أثر برنامج تدريبي في اللغة والنطق استنادًا إلى        

النظرية البنائية في تطوير المهارات االجتماعية لدى عينة من الطلبة زارعي القوقعة في المدارس 
جلين في المدارس ( طالبًا وطالبة من زارعي القوقعة المس11العادية. تكونت عينة الدراسة من )

األساسية ورياض األطفال في مدينة عّمان، ويدرسون خالل الفصل الثاني من العام الدراسي 
تم توزيعهم عشوائيًا إلى مجموعة  إذ، جرى اختيار طلبة رياض األطفال قصديًا 2212/2212

ة. تم بناء ( طالبًا وطالب12( طالبًا وطالبة، ومجموعة ضابطة مكونة من )22تجريبية مكونة من )
بطاقة مالحظة المهارات االجتماعية. تم تطبيق البرنامج التدريبي في اللغة والنطق على طلبة 
المجموعة التجريبية. أظهرت النتائج وجود أثر للبرنامج التدريبي في اللغة والنطق المستند إلى 

في المدارس العادية،  النظرية البنائية في تطوير المهارات االجتماعية لدى الطلبة زارعي القوقعة
كما أظهرت النتائج عدم وجود أثر للبرنامج التدريبي على متغير الجنس في تحسين مستوى 

 المهارات االجتماعية. 
البرنامج التدريبي، اللغة والنطق، النظرية البنائية، المهارات االجتماعية، الكلمات المفتاحية: 

 القوقعة. زارعي
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The Effect of a Training Program in Pronunciation Based on 

Constructivism Theory on Developing Social Skills among a Sample of 

Cochlear Implant Students in Ordinary Schools  

Maysoon Muhammad Othan* 

Prof. Hatem Anas Al-Khamrah** 

 

Abstract: 
This study aimed at revealing the impact of a training program in 

language and pronunciation based on the constructivism theory on 

developing social skills among a sample of cochlear implant students in 

governmental schools. The sample of the study consisted of (41) cochlear 

implant male and female students enrolled in basic schools and 

kindergartens in Amman during the second semester of the scholastic year 

2018/2019. The study sample was intentionally selected from kindergarten 

students. The study sample was divided into two groups (Experimental 

group consisted of (22) students, and control group consisted of 19 

students).  An observation list of 30 social skills was built and distributed 

into 4 domains. The training program in language and pronunciation was 

applied upon the experimental group students. The results revealed that 

there is an impact of the training program in language and pronunciation 

based on constructivism theory on developing social skills among cochlear 

implant students in ordinary schools. The results also revealed that there 

aren't any significant statistical differences in improving the social skills 

due to the students' gender. 

Keywords: training program, language and pronunciation, constructivism 

theory, social skills, cochlear implants. 

 

 

 
 
 
 

 

                                                 
 Researcher at US-Aid \ Jordan*  

    Faculty of Educational Sciences\ The University of Jordan\ Jordan**  



 .2222 ،(1) ملحق ،األول األردنية، المجلد السابع، العددمجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

222 

  :المقدمة
ة؛ وذلك ألن التعلم عملية مركبة، فهي ال تقتصر على ديتأثر تعلم الطلبة بعوامل متعد

الجانب المعرفي فحسب، بل تتأثر بالمتعلم ورغباته، وتتأثر بالبيئة االجتماعية، وفي هذا العصر 
ة التعلمية، أصبح التعلم وسيلة لتكيف المتعلم مع مجتمعه، وأصبح المتعلم محور العملية التعليمي

 وهذا ما ركزت عليه النظرية البنائية.
لدى الطلبة؛ مواكبًة للتغيررات  هاوتطوير  وتهتم المؤسسات التربوية بتنمية المهارات االجتماعية

الترري أحرردثتها وسررائل االتصرراالت الحديثررة فرري المجتمررع، إذ أن تحقيررق النمررو المتكامررل فرري شخصررية 
التربوية التي تعمل على تنمية الجانرب العقلري، والممارسرات  الطالب تتطلب الموازنة في الممارسات

علرى التكيرف مرع  المقردرةالتي تعمل على تنمية الجوانب النفسية والجسمية واالجتماعية التي تمنحه 
مجتمعه. إن الجوانب العقلية مهمة في حياة الطالب، إال أن المهارات االجتماعية لها دور مهم فري 

علرى مواصرلة هرذا  مقدرترهقامرة تفاعرل اجتمراعي فاعرل مرع أقرانره، وتنميرة مردى نجراا الطالرب فري إ
نخفررراض هرررذه المهرررارات يفسرررر االخفررراق الرررذي يعانيررره بعرررض الطلبرررة فررري مواقرررف الحيررراة  التفاعرررل، واف

 (. Salman, 2015عقلية ) مقدراتما لديهم من  فاعليةالعملية؛ على الرغم من 
تماعيررررة بشرررركل واضررررح لرررردى األطفررررال ذوي وتظهررررر الحاجررررة لتحسررررين مسررررتوى المهررررارات االج

اإلعاقة السمعية، ألن حاسة السمع هي األداة الحاسمة في اكتساب مهارات اللغة التي تستخدم فري 
التواصل وبناء عالقات مع األقرران، وتطروير شخصرية الطفرل مرن خرالل تفاعلره االجتمراعي ببيئتره. 

تقالرره مررن مرحلررة الطفولررة إلررى مرحلررة الطفررل عنررد ان فرريكمررا أن مشرركالت السررمع تررؤثر بشرركل كبيررر 
المراهقة التي تتطلب منه بناء عالقات قوية مع األقران في وجود حساسية عالية للنقد، األمر الرذي 
قررررد يسرررربب لرررردى بعضررررهم مشرررركالت سررررلوكية وعاطفيررررة، وقررررد يصررررل األمررررر إلررررى اإلحبرررراط والعنررررف 

(Naeini, Arshadi, Hatamizadeh & Bakhshi, 2013 ؛ ولهرذا فقرد) سرعت هرذه الدراسرة
للكشف عن أثر برنامج تدريبي في اللغرة والنطرق اسرتنادًا إلرى النظريرة البنائيرة فري تطروير المهرارات 

 االجتماعية لدى عينة من الطلبة زارعي القوقعة.
 وأسئلتهامشكلة الدراسة 

 عن عدم ذوي اإلعاقات السمعية ناتج األطفال عند االجتماعية المهارات في العجز إن
وضعف اكتساب  الوجه، وعدم فهمهم لتعبيرات االجتماعية، االنخراط في السياقات على متهمقدر 

 ,Hasanاللغة؛ مما يسبب مشكالت متعددة لديهم، كاالنطواء والشعور بالعزلة واالنسحاب )
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 (Hadda, 2016؛  2009
عن  وال تقتصر مشكلة الطلبة ذوي اإلعاقات السمعية على اكتساب اللغة فقط؛ إذ ينشأ  

ضعف اكتساب اللغة مشكلة أخرى، وهي ضعف المهارات االجتماعية التي تعتمد بشكل أساسي 
 ,Naeini, Arshadi, Hatamizadeh & Bakhshiعلى اللغة وتوظيفها في التواصل )

الرغم من زراعة على ( أنه Punch & Hyde, 2011(، وتؤكد دراسة بنش وهايدي )2013
مشكالت متعلقة بمهارات  هناكاقة السمعية الشديدة إال أن القوقعة لبعض الطلبة ذوي اإلع

 ينالتواصل؛ إذ أنهم أبطأ من األطفال العاديين في الكالم، ويحتاجون لتدريب وتأهيل مناسب
 لتحسين مستوى اكتساب اللغة والمهارات االجتماعية.

أن تحسين وقد الحظت الباحثة من خالل عملها في تعليم األطفال ذوي اإلعاقات السمعية 
مستوى اكتساب اللغة والنطق، وتطوير مهاراتهم االجتماعية إذا ما أحسن اختيار األساليب 
واالستراتيجيات المناسبة لهم هو أمر يمكن توقعه، مستدلة على ذلك من مالحظاتها الميدانية، 

االجتماعية وهذا ما دفع الباحثة لدراسة أثر برنامج تدريبي في اللغة والنطق في تطوير المهارات 
 لدى عينة من الطلبة زارعي القوقعة في األردن. 

 :أسئلة الدراسة
 تتحدد مشكلة الّدراسة باإلجابة عن األسئلة اآلتية:

إلى النظرية البنائية في تطوير  دستنيوالنطق هل يوجد أثر الستخدام برنامج تدريبي في اللغة  .0
 قعة في المدارس العادية؟   المهارات االجتماعية لدى عينة من الطلبة زارعي القو 

هل يوجد أثر للجنس في تحسين درجة المهارات االجتماعية لدى الطلبة زارعي القوقعة في  .9
 المجموعة التجريبية؟

 أهداف الدراسة
البنائية تسعى الدراسة الحالية للتحقق من أثر برنامج تدريبي في النطق استنادًا إلى النظرية 

 .الحكوميةة لدى عينة من الطلبة زارعي القوقعة في المدارس في تطوير المهارات االجتماعي
 أهمية الدراسة:

تنبع أهمية الدراسة من تناولها للمهارات االجتماعية التي تعد من أهم المهارات بالنسبة 
توفر إطارًا نظريًا حول  أنوتسعى إلى للطلبة زارعي القوقعة الالزمة للتكيف مع المجتمع، 

. كما تأتي هذه الدراسة استجابة من خالل برنامج تدريبية واإلعاقة السمعية، المهارات االجتماعي
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للتطورات والمستجدات التربوية وتطلعات المؤسسات التربوية لتوفير الخدمات التربوية لجميع أفراد 
المجتمع، ودمج الطلبة ذوي اإلعاقات السمعية بالمجتمع، وحمايتهم من التهميش، وتلبية 

هم العقلية والنفسية واالجتماعية لمواكبة تطورات مقدراتطوير شخصياتهم، وتنمية احتياجاتهم لت
العصر الحديث. ويمكن لمعلمي الطلبة ذوي اإلعاقات السمعية أن يستفيدوا من البرنامج التدريبي 

تطوير مهارات طلبتهم اللغوية، وتحسين  من أجلفي اللغة والنطق الذي ُأعد في هذه الدراسة 
راتهم االجتماعية، كما يمكن أن يستفيدوا من بطاقة مالحظة المهارات االجتماعية في مستوى مها

قياس مستوى المهارات االجتماعية لدى طلبتهم. وقد تفيد نتائج هذه الدراسة مصممي المناهج في 
مراعاة توظيف أنشطة لغوية لتطوير المهارات االجتماعية لدى الطلبة العاديين والطلبة ذوي 

 ت السمعية.اإلعاقا
 : التعريفات اإلجرائية لمصطلحات الدراسة

 (Ibrahim and Ghesoon, 2010: 19وغصون )إبراهيم  عّرفهااالجتماعية: المهارات  -
التي يصدرها األفراد من قبيل االستمرار في العالقات  انماط السلوكبأنها "مجموعة من 

 سرة والمجتمع المحيط".االجتماعية اإليجابية مع أقرانهم، ومدرسيهم، وأفراد األ
وُتعّرف إجرائيًا بمهارات التعاون، والتواصل، وااللتزام التي يحتاجها الطلبة زارعي القوقعة 
لتبادل األفكار والتواصل الناجح مع متطلبات المواقف االجتماعية في الحياة، وقد تم قياسها 

مالحظة المهارات االجتماعية بطاقة  باستخدامبالدرجة التي حصل عليها الطلبة زارعي القوقعة 
 التي أعدت في هذه الدراسة. 

واألداء  االنماط السلوكيةالبرنامج التدريبي هو "مجموعة  برنامج تدريبي في اللغة والنطق: -
واألنشطة المخطط لها بهدف إحداث تغييرات إيجابية دائمة لدى الفئة المستهدفة، وطرائق 

 (.Al-Taiye, 2000: 15ات البرنامج" )التقويم المناسبة للتأكد من تحقق مخرج
المخطط لها الهادفة إلى تحسين مستوى اللغوية عّرف إجرائيًا بأنه مجموعة األنشطة ويُ 

 اكتساب اللغة والنطق لدى الطلبة زارعي القوقعة لتحسين مستوى المهارات االجتماعية لديهم.
أو شبه تام في األذنين، وتقف سمعي تام  من فقدانهم أطفال يعانون  القوقعة: والطلبة زارع -

المعينات السمعية عاجزة عن تعويض فقدانهم السمعي، لذلك جرى زراعة القوقعة لهم لتحسين 
 .(Dorman, 2000: 21)مستوى السمع وتمييز الكالم 
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 : حدود الدراسة
 ( طالبًا وطالبة من زارعي القوقعة.10: ُطبقت هذه الدراسة على )الحد البشري -
: ُطبقت هذه الدراسة على طالب وطالبات من زارعي القوقعة في مدرسة الكفاءة الحد المكاني -

وتتبع مدرسة القمر اإلسالمية، والمدرسة المعمدانية و الدولية الخاصة، ومدرسة الذاكرين، 
 لمديرية تربية وتعليم عمان. جميعها

 .9102/9102: تم تطبيق هذه الدراسة في الفصل الثاني من العام الدراسي الزماني الحد -
: استخدمت بطاقة مالحظة المهارات االجتماعية لدى الطلبة زارعي القوقعة الموضوعي الحد -

 كأداة لجمع البيانات، لذلك يتحدد تعميم نتائج هذه الدراسة بصدقها وثباتها.
 اإلطار النظري

 اإلعاقة السمعية 
 إذللفظي عند الفرد، التواصل ا فيتعد اإلعاقة السمعية من اإلعاقات الحسية التي تؤثر 

يشير مصطلح القصور السمعي أو اإلعاقة السمعية إلى تمييز أي فرد يعاني من فقدان السمع 
المصطلح العام يتم  ابغض النظر عن درجة القصور السمعي التي يعاني منها، وفي إطار هذ

للغة االستقبالية التمييز بين فئتين رئيستين هما: الصم، وضعاف السمع، ويتم االعتماد على قياس ا
واللغة التعبيرية والذخيرة الكالمية للفرد، والتقييم الوظيفي السلوكي لتشخيص اإلعاقة السمعية من 
حيث نوعها ودرجة  فقدان السمع: البسيط، المتوسط، شديد، شديد جًدا، فاإلعاقة السمعية تحرم 

 ( . Zriqat, 2013الفرد من التواصل اللغوي مع اآلخرين دون استخدام المعينات )
( عندما يتم استخدام البقايا السمعية عند hard of hearingيتم تحديد ضعف السمع )

أنه شخص بالشخص في تطوير مهارات التواصل الشفوي، وكذلك ُعّرف الشخص ضعيف السمع 
لديه بقايا سمعية تمكنه من فهم اآلخرين والتواصل معهم شفويًا باستخدام سماعات ومضخمات 

أنها أي نوع أو درجة من الفقدان ب( اإلعاقة السمعية Smith, 2007وتعّرف سمث )صوتية، 
 السمعي البسيط أو المتوسط أو الشديد أو الشديد جدًا.

( تعريفًا للشخص ضعيف السمع،  بأنه الشخص الذي لديه Moores, 2008)يسوقّدم مور 
ن، ومع استخدام السماعات ديسيبل، ولديه صعوبة في فهم كالم اآلخري 92-53فقدان سمعي من 

الطبية يكون قادرًا على معالجة المعلومات وفهمها، بينما يعّرف الشخص األصم بأنه شخص لديه 
ديسيبل وأكثر، ويسبب إعاقة في فهم الكالم باستخدام السماعات الطبية  01فقدان سمعي مقداره 
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 أو بدونها.
ها فهي كل ضعف جزئي أو فقدان وترى الباحثة أن اإلعاقة السمعية بغض النظر عن درجت

 .اآلخرينللسمع يعيق الفرد من التواصل مع 
 مستويات الفقدان السمعي:

 ( أربعة مستويات للفقدان السمعي وهي:Moores,2008حدد مورز )
ديسبيل بحيث ال يحتاج الطفل  31-53المستوى األول: وجود فقدان سمعي عند الطفل من  -

 يحتاج إلى مساعدة خاصة سمعية وكالمية. إلى صف خاص أو مدرسة خاصة، ولكن
ديسبيل، ويحتاج الطفل في هذا  92-33المستوى الثاني: وجود فقدان سمعي عند الطفل من  -

 المستوى إلى صف خاص أو مدرسة خاصة، ومساعدة خاصة في الكالم والسمع واللغة.
ا المستوى إلى ديسبيل، ويحتاج الطفل في هذ 22-01المستوى الثالث: وجود فقدان سمعي من  -

 الجانب األكاديمي. واللغة وفيصف خاص أو مدرسة خاصة، ومساعدة في الكالم والسمع 
ديسبيل فما فوق، والطفل في هذا المستوى يحتاج  21المستوى الرابع: وجود فقدان سمعي من  -

 إلى صف خاص أو مدرسة خاصة، ومساعدة خاصة كالمية وسمعية ولغوية وتربوية.
 لسمعية:أنواع اإلعاقة ا
 ( أنواع اإلعاقة السمعية إلى الفئات الرئيسة اآلتية:  Stach, 1998صنف ستاش )

فقدان الحساسية السمعية: هو أن األذن ليست حساسة في التقاط األصوات وتضخيمها بدرجة  .0
كافية، ويشمل فقدان الحساسية السمعية فقدان السمع التوصيلي، وفقدان السمع الحسي 

 سمع المختلط.العصبي، وفقدان ال
فقدان السمع التوصيلي: هو فقدان سمعي لألصوات الموصلة هوائيًا، وتكون األصوات  .9

الواصلة إلى األذن الداخلية مباشرة عن طريق العظم مسموعة طبيعيًا، وتكون اإلصابة في 
األذن الخارجية أو الوسطى، وهو األكثر شيوعًا عند األطفال، وتعالج هذه الحاالت طبيًا 

 يًا.وجراح
فقدان سمعي حسي عصبي: تكون اإلصابة في األذن الداخلية والعصب السمعي، وتكون  .5

عتبات السمع بالتوصيل الهوائي والعظمي متساوية، ويكون فقدان السمع الحسي العصبي ناتج 
 دائمًا وغير قابل للعالج طبيًا وجراحيًا. وراثة، ويكونعن فيروس أو بكتيريا أو 

و وجود فقدان سمعي توصيلي وحسي عصبي، ويكون التوصيل فقدان سمعي مختلط: وه .1
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العظمي غير طبيعي، ولكن أفضل من عتبات السمع الهوائي، ويتحسن التوصيل الهوائي 
 ويصبح قريب من التوصيل العظمي، لكن ال تعود مستويات السمع إلى الحدود الطبيعية.

 الخصائص اللغوية للمعاقين سمعيًا:
 ,Hallahan, Kauffman& Pullen؛ Jerry & Marion, 2002حدد  كل من )

يقاع 2012 ( بعض الخصائص للمعاقين سمعيًا، منها إطالة األصوات الصامتة، وتشويهها، واف
ولفظ األصوات من األنف بشكل زائد، ووجود مشكالت نطقية، واستخدام  ،غير طبيعي في الكالم

جملة بسبب قلة التعرض للغة كلمات مادية أو ملموسة أكثر من المجردة، وبناء ضعيف لل
ُيظهر تناقضًا واضحًا بين لغة االستقبال ولغة التعبير، ويستخدم تركيبات لغوية غير  إذالطبيعية، 

مناسبة، ولديه نمط حديث متمركز نحو الذات، وتتصف لغتهم بأنها غير غنية بالمفردات 
رًا لديه صعوبة في ترتيب الكلمات، والمعاني، ويوصف الكالم على قلته بالبطء والنبرة العالية، وأخي

همال نهايات الجمل.  وصعوبات في االتصال، واف
 الخصائص اللغوية لألطفال المعاقين سمعيًا زارعي القوقعة:

على تفسير األصوات التي يسمعها الطفل،  المقدرة( هو Listeningإن مفهوم االستماع )
عطاء المثير السمعي المعنى المناسب، في حين إن مف ( هو أن األصوات Hearingهوم السمع )واف

الطفل، لذلك فإن  هتصل إلى القشرة الدماغية بشكل مناسب، وال تتضمن معرفة معنى ما يسمع
الخصائص اللغوية عند األطفال زارعي القوقعة متباينة، وتختلف من طفل إلى آخر، وتختلف من 

مهارات اللغوية إلى مستوى وقت إلى آخر حسب عمر الطفل، وبشكل عام معظم الحاالت تصل ال
( إلى Flipsen and Katlleen, 2014طبيعي أو قريب من الطبيعي، فقد أشارت نتائج دراسة )

أن متوسط طول الجمل متأخر لدى األطفال زارعي القوقعة في البداية ثم يتحسن مع الوقت، وفي 
 معظم الحاالت يصبح قريبًا من نظرائهم األطفال غير المعاقين.

فقد ( Geers, Nicholas and Sedey ,2016سة جيرس ونيكوالس وسيدي )أما درا
أشارت إلى أن أغلب األطفال زارعي القوقعة الذين لديهم معامل ذكاء ضمن المعدل الطبيعي قد 

ل نظرائهم غير المعاقين على مهارات سرد القصص، وطول الجملة، ثأظهروا مهارات لغوية تما
ي المهارات اللغوية اللفظية لديهم يماثل العاديين، وال يمكن أن وتنوع المفردات، وأن التطور ف

 ظاً ملحو  اً السماعات، وأن األطفال الذين تم تعليمهم بدون لغة إشارة أظهروا تقدم باستخداميتحقق 
في استخدام مهارات سرد القصص، وتنوع المفردات،  واستخدام الوحدات الصرفية، وطول جمل 
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عقدة في الكالم العفوي، وأن التركيز على اللغة الشفوية في التعليم يؤدي مناسب، واستخدام قواعد م
  إلى تطور المهارات اللغوية الشفوية.

 :برنامج التأهيل السمعي
يتضمن برنامج التأهيل السمعي تزويد األطفال المعاقين سمعيًا ببيئة مناسبة يستطيعون من 

ت التواصل اللفظي بحيث يتضمن البرنامج خاللها استعمال المعلومات السمعية لتطوير مهارا
تدريبًا لغويًا وكالميًا باالعتماد على التطور الطبيعي للغة، ويمكن أن يطبق البرنامج بطريقة 

السمعية للطفل، ويعد  مقدراتطبيعية أو مخطط لها، ويتم بناء البرنامج التأهيلي السمعي حسب ال
 في برنامج التأهيل السمعي. اً رئيس اً استخدام السماعات الطبية وجهاز القوقعة جزء

 النظرية البنائية  
النظرية البنائية بشكل أساسي على نظرية بياجيه في النمو المعرفي، التي أشار  اعتمدت

فيها إلى أن التعلم يتم من خالل إعادة التوازن المعرفي عند الفرد عند تعرضه للخبرات الجديدة 
عرفية، مما يجعل المتعلم يحاول التكيف مع محيطه، وهذا التي تؤدي إلى اختالل في بنيته الم

التكيف يعتمد على عمليتين أساسيتين هما التمثل والمواءمة، وفيهما يقوم باالعتماد على التراكيب 
والبنى المعرفية لديه، للوصول إلى الفهم، ولقد ظهرت النظرية البنائية في التعلم في أواخر القرن 

ا من قبل التربويين، وهي تختلف مع النظرية السلوكية التي تعد التعلم العشرين، ولقيت اهتمام
للمعرفة من شخص آلخر، وأن التعلم يحدد ما يجب القيام بفعله، ويمر في خطوات ثابتة  انتقاالً 

(Ornstein & Hunkins, 2004.) 
، فهذه تطبيق لمبادئ نظرية بياجيه في تعلم األطفالهي وبشكل علم فإن النظرية البنائية 

النظرية تهتم باكتساب المتعلمين للمعرفة بطريقة نشطة، بحيث يتحمل فيها المتعلم مسؤولية تعلمه، 
فيتعلم ما يريد أن يتعلمه، في سياق اجتماعي، وضمن بيئة محفزة للتعلم، ليتفاعل مع الخبرات 

 . Zaytoon, 2007)ويربطها مع تعلمه السابق، ويبني خبرات جديدة يدمجها في بنيته المعرفية )
يوظف فيها  بطريقة التعلم عملية أنها عملية يقوم فيها المتعلم بتنظيمب البنائية ويمكن تعريف

 والمعرفة السابقة المعرفة بين للقيام باألنشطة المتنوعة للمواءمة وتحفزه السابقة، المعرفية بنيته
 ونشاطه، خالل تفكيره من الفرد دىل تتولد المعرفة أن على البنائية موقف التعلم وتؤكد في الجديدة

 (.Alze'by, 2011الجديدة ) الفرد خبرات في ضوء يوم كل مستمر بشكل المعرفة تعديل ويتم
( بأنها نظرية يقوم وفقها المتعلمون ببناء معارفهم Tafrova, 2012) اوعرفها تافروف
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ا وتوظيف حواسهم ومهاراتهم واتجاهاتهم، من خالل تعرضهم للخبرات الجديدة وتفاعلهم معه
 وخبراتهم السابقة في بناء المعارف الجديدة.  

مجموعة من العمليات العقلية، التي هي ن النظرية البنائية فإ ،من خالل التعريفات السابقةو 
بناء معرفته بنفسه من خالل نشاطه الذي يقوم به في الموقف التعليمي بيقوم من خاللها المتعلم 

فية السابقة، فهو يقارن التعلم الجديد مع خبراته السابقة ويبني عالقات على بنيته المعر  معتمداً 
متنوعة بينها ليصبح لها معنى خاص به، ويكون دور المعلم فيها باختبار صحة المفاهيم السابقة 

 وتوفير الظروف واألنشطة الضرورية للوصول إلى بناء معرفته الجديدة.
لذلك  ؛التي يستخدمها أفراد المجتمع بعد مهارة االستماع الثانية اللغوية ةالكالم المهار  وُيعد

نفت طر ه، وقد بطرق تدريس كثيراً  اهتم علماء اللغة ق التدريس بناء على الجهد المبذول في كّل ائصُّ
: أولها يشمل الطرق التي يتحمل فيها المعلم رئيسةم الطرق إلى ثالث مجموعات يُقستم تطريقة، و 

م فيها العبء قسّ ي  مشاركة من الطلبة، وثانيها: يشمل الطرق التي ُ  دنىأدون األكبر وحده العبء 
ويناقشه المعلم  ،وحده العبء فيها الطالب، وثالثها: تشمل الطرق التي يتحمل والطالببين المعلم 

وتعد هذه الطريقة المثلى في تعليم  (.Salman, 2015) فيما توصل إليه من نتائج واقتراحات
 .هاوأسس إلى مبادئ النظرية البنائية اللغة والتي تستند

وتساعد النظرية البنائية المتعلم على اكتساب مهارات التفكير، واالتجاهات اإليجابية نحو 
عملية التعلم، إذ توفر الفرصة للمتعلم لممارسة عمليات عقلية عليا، فقد ركزت النظرية على 

عند تفاعله مع الخبرات الجديدة، وصقل االهتمام بالعمليات العقلية التي يجريها عقل المتعلم 
 (.Ultanir, 2012على معالجة المعلومات ) مقدرته

 الدراسات السابقة
( دراسة هدفت التعرف إلى فاعلية برنامج تأهيل سمعي Naqawa, 2010أجرى نقاوة )

لفظي يستند إلى الخصائص الفونولوجية في تحسين مهارات النطق لدى األطفال مستخدمي جهاز 
 03وقعة في عمر ما قبل المدرسة بالمملكة العربية السعودية. تكونت المجموعة التجريبية من الق

طفاًل. تم بناء برنامج تأهيل سمعي لفظي يهدف إلى التمييز  03طفاًل والمجموعة الضابطة من 
بين الصوامت حسب الخصائص وطريقة االنتاج والمكان والجهر والتفخيم وتكرار المقاطع 

( جلسة تدريبية، واستخدم اختبار تكرار المقاطع 59تكون البرنامج التدريبي من ) الصوتية.
والكلمات. أشارت النتائج إلى فاعلية البرنامج التدريبي في تطوير مهارات النطق لدى األطفال في 
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 المجموعة التجريبية.
( هدفت إلى معرفة مدى المشاركة Renee & Merv, 2011أما دراسة ريني وميرف ) 

االجتماعية لألطفال والمراهقين من زارعي القوقعة مع أقرانهم العاديين، استخدم منهج التحليل 
النوعي للمقابالت مع أولياء األمور والمعلمين واألطفال والمراهقين زارعي القوقعة في استراليا 

فسي المدموجين في المدارس العامة. أظهرت النتائج تطورات إيجابية حول تطور األطفال الن
واالجتماعي مع زراعة القوقعة، وأن الصعوبات المستمرة في التواصل مع الناس تتعلق بالمهارات 
االجتماعية المكتسبة لديهم. وأظهرت أن اتصال األطفال زارعي القوقعة ضعيف مع األطفال 

ة، االجتماعية لدى الصم وزارعي القوقع المشكالتالعاديين، كما أظهرت النتائج ارتفاع معدالت 
مصدرها سوء الفهم والضعف اللغوي، وقلة التدريب على اكتساب  المشكالتوأن هذه الصعوبات و 

 المهارات اللغوية.
( دراسة هدفت معرفة أثر استخدام لغة Geers, et al, 2016وأجرت جيرس وآخرون )

مفهومية(. االشارة قبل وبعد استخدام جهاز القوقعة على التمييز السمعي وضوا الكالم لآلخرين )ال
ثالث  حدة األمريكية، وجرى تقسيمهم إلىطفاًل من الواليات المت 20تكونت عينة الدراسة من 

مجموعات تختلف من حيث مدة استخدام لغة االشارة في المنزل، ومن ثم مقارنة تقدمهم خالل 
 اتمقدر ال تختلف عن بعضها من حيث ال أن المجموعات الثالث إذمرحلة المدرسة االبتدائية، 

اللغوية والسمعية قبل الزراعة. أظهرت نتائج الدراسة أن األطفال الذين لم يتعرضوا للغة اإلشارة 
حققوا تمييزًا سمعيًا للكالم أفضل من الذين تعرضوا للغة اإلشارة خالل السنوات الثالث األولى بعد 

االبتدائية أفضل من  زراعة القوقعة، وأظهروا مهارات القراءة واللغة الشفوية في نهاية المرحلة
من األطفال الذين لم يتعرضوا للغة  %01األطفال الذين تعرضوا للغة األشارة، وأن أكثر من 

من األطفال الذين تعرضوا للغة اإلشارة  %52اإلشارة حققوا لغة شفوية مناسبة للعمر مقارنة مع 
 سنوات أو أكثر. ثالثلمدة 

برنامج تدريبي في تنمية بعض  فاعليةلى ( التعرف إSaleh, 2016وهدفت دراسة صالح )
المهارات السمعية لتحسين اللغة االستقبالية واللغة التعبيرية لدى األطفال زارعي القوقعة. تكونت 

أطفال مقسمين بالتساوي على مجموعتين ضابطة وتجريبية، وتراوحت أعمارهم  ستةعينة الدراسة 
ياس ستانفورد بينه )الصورة الخامسة(، ومقياس ومق ستخدم برنامج تدريبيوقد أُ سنوات.  0-9من 

أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا و المهارات السمعية، ومقياس تشخيص اضطرابات اللغة. 
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بين المجموعتين في القياس البعدي على مقياس المهارات السمعية لصالح المجموعة التجريبية، 
 لصالح المجموعةص اضطرابات اللغة البعدي ووجود فرق ذات داللة احصائية على مقياس تشخي

 التجريبية. 
( التعرف إلى أثر برنامج تدريبي لألطفال Al-Otoum, 2018وهدفت دراسة العتوم )

المعاقين سمعيا من زارعي القوقعة اإللكترونية في تنمية اللغة االستقبالية والتعبيرية، وتكونت العينة 
القوقعة في مدينة الحسين الطبية في األردن، وقد تم  طفال ممن أجري لهم عملية زراعة 51من 

اختيارهم بصورة قصدية، وتم تقسميهم إلى مجموعتين متساويتين مجموعة تجريبية ومجموعة 
( سنوات، وجرى بناء برنامج تدريبي وتطبيقه 0-3ضابطة، وقد كانت أعمار األطفال تقع ما بين )

أشارت النتائج إلى تحسن اللغة االستقبالية والتعبيرية أشهر.  ثالثةعلى المجموعة التجريبية لمدة 
لألطفال المعاقين سمعيا بشكل ملحوظ، في المجموعة التجريبية، كما أصبحت اللغة المنطوقة هي 

 وسيلة تواصلهم مع اآلخرين، وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق تعزى لمتغير الجنس.
( بدراسة هدفت إلى Bavin, Sarant and Leigh, 2018) ولييهوقام بافن وسارانت 

شهرًا  03-09كتساب األطفال زارعي القوقعة للمفردات المبكرة في فترة ال المهمةتحديد المؤشرات 
( طفاًل يستخدم جهاز القوقعة. تم تحليل 55بعد عملية زراعة القوقعة. تكونت عينة الدراسة من )
م اختبارات رسمية تضمنت قياس مهارات بيانات األطفال قبل عملية الزراعة وبعدها باستخدا

نتاج، والمهارات الحركية الكبيرة والدقيقة، والمهارات المعرفية. أشارت التواصل في االستقبال واإل
 المهمةأنه بعد مضي سنة على زراعة القوقعة عند األطفال كانت المؤشرات إلى نتائج الدراسة 

واللغة االستقبالية في المراحل المبكرة من عملية  الكتساب المفردات هي استخدام الطفل لإليماءات
 شهر بعد الزراعة. 03في عمر  مهمةالزراعة، وكانت المهارات الحركية والمعرفية مؤشرات 

هدفت إلى إعداد برنامج إرشادي فقد ( Abed Al-Hafiz, 2018أما دراسة عبد الحافظ )
ال زارعي القوقعة في مرحلة الطفولة في تحسين الكفاءة االجتماعية لدى األطف فاعليتهوبيان 

ناثأطفال )ذكور  عشرةالمتأخرة، تكونت عينة الدراسة من  ، سنة( 09-2( تتراوا أعمارهم من )واف
تم تقسيمهم إلى مجموعتين، تجريبية وضابطة، تضم كل مجموعة خمسة أطفال، واستخدم مقياس 

ي لتحسين الكفاءة االجتماعية. أظهرت الكفاءة االجتماعية لألطفال زارعي القوقعة، وبرنامج إرشاد
 األختبار النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في

 البعدي في الكفاءة االجتماعية لصالح المجموعة التجريبية.
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برنامج تدريبي تخاطبي  فاعلية( دراسة هدفت التحقق من Fodeh, 2019فودة ) كما أجرت
بعض المهارات االجتماعية لدى األطفال حديثي زارعي القوقعة،  فيلتنمية التواصل اللفظي وأثره 

أطفال حديثي زراعة القوقعة وأمهاتهم، وتم تقسيمهم بالتساوي بين  عشرةوتكونت عينة الدراسة من 
في ( سنوات. تم تطبيق الدراسة 9-5مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة، وتراوحت أعمارهم من )

مركز التأهيل الشامل للمعاقين التابع للتضامن االجتماعية في منطقة المنصورة في مصر، 
واستخدم مقياس ستانفورد بينيه للذكاء )الصورة الخامسة(، ومقياس اللغة، ومقياس المهارات 
 االجتماعية لألطفال زارعي القوقعة، وبرنامج تدريبي تخاطبي. أظهرت النتائج وجود أثر للبرنامج

المهارات االجتماعية )مهارة العالقات االجتماعية،  فيالتدريبي التخاطبي لتنمية التواصل اللفظي 
 مهارة التعاون وتكوين صداقات( لدى األطفال حديثي زراعة القوقعة. 

 التعقيب على الدراسات السابقة
تحسن مستوى  فيُيالحظ من الدراسات السابقة أنها تناولت أثر البرامج التدريبية في اللغة 

المهارات اللغوية لدى األطفال زارعي القوقعة، وأن بعض البرامج التدريبية يمكن أن تحسن من 
مستوى المهارات االجتماعية. وتتشابه هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في اختيارها لعينة من 

االجتماعية، إال أن  زارعي القوقعة، وبنائها لبرنامج تدريبي والكشف عن أثره في تحسين المهارات
ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة أنها سعت للكشف عن أثر برنامج تدريبي في اللغة 
والنطق استنادًا إلى النظرية البنائية في تطوير المهارات االجتماعية لدى عينة من الطلبة زارعي 

 القوقعة في المدارس العادية في البيئة العربية.
 اءاتالطريقة واإلجر 

 منهج الدراسة: 
( في هذه الدراسة Quasi Experimental Designاعُتمد المنهج شبه التجريبي )

 لمالءمته لطبيعتها.
 مجتمع الدراسة: 

مجتمع الدراسة من جميع الطلبة زارعي القوقعة المسجلين في المدارس األساسية  تكون
خالل العام الدراسي لبًا وطالبة، ( طا0023ورياض األطفال في محافظة عّمان، والبالغ عددهم )

 (. 9102)وزارة التربية والتعليم،  9102/9102
 



 حاتم الخمرة  ميسون محمد عثمان، أ.د.                                       ........     أثر برنامج تدريبي في

  232 

 : عينة الدراسة
المسجلين في المدارس ( طالبًا وطالبة من زارعي القوقعة 10تكونت عينة الدراسة من )

، وجرى توزيعهم عشوائيًا إلى ، تم اختيارهم قصدياً األساسية ورياض األطفال في مدينة عّمان
  (.0) الجدولموعة تجريبية ومجموعة ضابطة كما مج

 الطلبة زارعي القوقعة حسب المجموعة والجنس ( توزيع1) الجدول
 إناث ذكور النسبة المئوية المجموع الجنس المجموعة

 %46.34 02 01 2 المجموعة الضابطة
 %53.66 99 2 05 المجموعة التجريبية

 %111.11 11 11 22 المجموع
 جموعتي الدراسة:تكافؤ م

من تكافؤ مجموعتي الدارسة، تمَّ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  للتحقق
قبليًا، تبعًا  لتطبيق بطاقة مالحظة درجة ممارسة المهارات االجتماعية لدى الطلبة زارعي القوقعة

جراء اختبار )ت( للعينات  كانت كما في  إذ ،ستقلةالمالختالف المجموعة )ضابطة، وتجريبية(، واف
 (.2) الجدول
(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار )ت( للعينات المستقلة للفروق 2) الجدول

 بين تطبيق بطاقة مالحظة قبليًا حسب متغير المجموعة 
المتوسط  المجموعة المجال

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

 قيمة
 "ت"

الداللة 
 اإلحصائية

 التعاون
 570. 2.22 الضابطة

 593. 2.24 التجريبية 2.121 2.620 92

 التواصل
 634. 2.19 الضابطة

 759. 2.13 التجريبية 2.690 0.482 92

االلتزام باألنظمة 
 والقواعد االجتماعية

 605. 2.31 الضابطة
 711. 2.27 التجريبية 2.009 2.022 92

ات االجتماعية المهار 
 النفسية

 643. 2.36 الضابطة
 652. 2.31 التجريبية 2.026 0.349 92

 421. 2.29 الضابطة المجاالت ككل
 435. 2.20 التجريبية 2.216 2.290 92

تطبيق بطاقة ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 2) الجدوليبين 
قبليًا، حسب اختالف  جتماعية لدى الطلبة زارعي القوقعةمالحظة لدرجة ممارسة المهارات اال

 المجموعة وهذا يدل على تكافؤ مجموعتي الدراسة قبل البدء بتطبيق البرنامج التدريبي.
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 أداة الدراسة
بطاقة مالحظة المهارات االجتماعية لقياس درجة ممارسة المهارات االجتماعية لدى  ُأعدت

ن خالل االطالع على األدب النظري المتعلق بالمهارات االجتماعية الطلبة زارعي القوقعة، وذلك م
(، ودراسة صالح Salman, 2015وأبعادها، واالطالع على بعض الدراسات، كدراسة سلمان )

(Saleh, 2016( تكونت بطاقة المالحظة بصورتها النهائية من .)فقرة توزعت على أربعة 51 )
فقرات، ومجال  عشرفقرات، ومجال التواصل وتضمن  ثمانيمجاالت هي: مجال التعاون وتضمن 

فقرات، ومجال مهارات اجتماعية نفسية  ثمانيااللتزام باألنظمة والقواعد االجتماعية وتضمن 
 فقرات.أربع وتضمن 

وجرى بناء بطاقة المالحظة بحيث يقابل كل فقرة تصف سلوك الطالب تدريجًا خماسيًا 
 (.0، قليلة جدًا = 9، قليلة = 5طة = ، متوس1، كبيرة = 3)كبيرة جدًا = 

 صدق بطاقة مالحظة المهارات االجتماعية:     
مكونة  األولية تم التحقق من صدق المحتوى لبطاقة المهارات االجتماعية بعرضها بصورتها

في  التدريس هيئة أعضاء والخبرة من االختصاص ذوي ( محكمًا من00( فقرة على )99من )
وجامعة العلوم اإلسالمية العالمية، والجامعة الهاشمية. وتم األخذ بمالحظات الجامعة األردنية، 

ضافة مجال رابع وهو المهارات االجتماعية  المحكمين في تعديل صياغة بعض الفقرات، واف
فأصبحت ( فأكثر من إجماع المحكمين لتعديل الفقرات، %21اعتماد )النفسية، كما جرى 

 ( فقرة.51بصورتها النهائية مكونة من )
 ثبات بطاقة مالحظة المهارات االجتماعية

التحقق من ثبات تصحيح بطاقة مالحظة المهارات االجتماعية من خالل قيام معلمتين  تم
طالبات زارعات للقوقعة، واستخدام بطاقة مالحظة  ثالثبمالحظة المهارات االجتماعية لدى 

اعية لديهن، وحساب نسبة االتفاق بين المهارات االجتماعية في تسجيل مستوى المهارات االجتم
 (.%25-%21تراوحت قيم تلك النسب بين ) إذ(، Holestyالمعلمتين باستخدام معادلة هولستي )

لتوزيع المتوسطات الحسابية المبني على مبدأ  اآلتيوتم استخدام التدريج اإلحصائي 
 الفترات: 

 ةللمهارات االجتماعية بدرجة منخفض ( ممارسة9.55 –0.11)
 ( ممارسة للمهارات االجتماعية بدرجة متوسطة5.90–9.51) 
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 ( ممارسة للمهارات االجتماعية بدرجة مرتفعة5.92-3.11)
 البرنامج التدريبي في اللغة والنطق: 

البرنامج التدريبي في اللغة والنطق من دليل الستخدام البرنامج، وتضمن الدليل مقدمة  تكون
ق لدى الطلبة زارعي القوقعة، والهدف العام من البرنامج والنتاجات نظرية حول اكتساب اللغة والنط

التعليمية التي يتوقع من الطلبة زارعي القوقعة اكتسابها بعد تنفيذ أنشطة البرنامج، كما تضمن 
الدليل فلسفة البرنامج، ومدته والفئة المستهدفة منه، وتضمن البرنامج أيضًا صحائف عمل، وقرصًا 

 تمل على بعض األنشطة السمعية البصرية.( يشCDمدمجًا )
وجرى بناء البرنامج التدريبي في اللغة والنطق بعد الرجوع إلى األدب التربوي المتعلق 
باكتساب اللغة والتدريب على النطق، ومراجعة دراسات استخدمت برامج تدريبية وتعليمية وتدريبية 

، واستخالص عناصر (Saleh, 2016(، ودراسة صالح )Salman, 2015سلمان )كدراسة 
 :يأتيالبرامج التدريبية، وكيفية تنفيذها وتقويمها، وقد ُبني البرنامج التدريبي في اللغة وفقًا لما 

تحديد الهدف العام من البرنامج التدريبي: وهو تنمية مهارات اللغة والنطق لدى الطلبة زارعي  .0
 القوقعة في مرحلة رياض.

دف العام للبرنامج، وهي: تنمية مهارة تقليد األصوات، تنمية اشتُقت نتاجات تعليمية من اله .9
مهارة تقليد أصوات الحروف من خالل سماعها، ترديد الطلبة ألصوات الحروف بعد سماعها، 
التدرب على التركيز على حركة الشفاه، تنمية مهارة التمييز السمعي والتمييز الشكلي للحروف 

نطق بعض حروف مع حروف المد )ا، و، ي( لتشكيل  المتشابهة شكاًل والمتشابهة نطقًا،
مقاطع صوتية، كتابة حروف اللغة العربية، نطق مقاطع مكونة من حرفين، نطق حروف 
متحركة، ترديد كلمات بعد سماعها، ربط  الحروف والمقاطع لتشكيل كلمات وقراءتها، تكوين 

ديد جمل بعد سماعها، قراءة كلمات من حروف مبعثرة وقراءتها، كتابة كلمات بخط النسخ، تر 
جمل كاملة، كتابة جمل بخط النسخ، تشكيل جمل من كلمات مبعثرة وقراءتها، وصف صورة 
شفهيًا، كتابة جملة تصف صورة، استخالص الفكرة الرئيسة من فقرات مسموعة، استخالص 

التفاعل مع و مطروحة،  موضوعاتالفكرة الرئيسة من قصة مسموعة، التحدث عن أفكار و 
 عض المواقف التعليمية االجتماعية.ب

وضع فلسفة للبرنامج التدريبي: بنيت فلسفة البرنامج وفقًا للمدرسة البنائية التي تعتقد بإمكانية  .5
حدوث التعلم لدى الطلبة زارعي القوقعة إذا ما أحسن تنظيم البيئة المادية والنفسية، وتقديم 
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شراك أكبر قدر من  السهل والمعلوم للمتعلم، وربط المعرفة الجديدة بالمعرفة السابقة. واف
الحواس، وتضمن األنشطة تدريبات صوتية ورسوم وصور وأفالم، وجعل أنشطة الطلبة محورًا 

 للتعلم.
تحديد المدة الزمنية لتنفيذ البرنامج: استمر تنفيذ البرنامج التدريبي لمدة زمنية وصلت إلى  .1

 (. 90/1/9102 -05/9/9102شهرين، )
( جلسة 12لسات البرنامج ومدتها: تضمن البرنامج جلسات متعددة بلغت )تحديد عدد ج .3

تدريبية، بحيث تراعي التسلسل النمائي في تطور مهارات اللغة والنطق، واستمرت كل جلسة 
 اللغوية ( دقيقة، وجرى تنفيذ كل جلسة بناًء على خطة ترصد أهداف الجلسة، واألنشطة11)

لتحقيق كل هدف، والوسائل الالزمة، وأدوات التقويم الخاصة بكل هدف، والزمن الالزم 
 المناسبة لكل جلسة.

 القوقعة في مرحلة رياض األطفال. وتحديد الفئة المستهدفة من هذا البرنامج: وهم الطلبة زارع .9
تحديد المحتوى التعليمي: جرى تحديد المحتوى التعليمي بحيث تشتمل على جميع المهارات  .0

 لمهارات الخاصة بها. ا فضاًل عنتسبقها اللغوية األساسية التي 
 تقويم البرنامج: جرى بناء أدوات بطاقة مالحظة لتقويم مدى تحقيق البرنامج لألهداف.  .2

ركز البرنامج التدريبي على تنمية مهارات النطق واللغة مثل مهارات اللغة االستقبالية، 
بالنطق، والتعاون، والتفاعل النشط للطلبة  اللغوية سمحت األنشطة إذومهارات اللغة التعبيرية، 

الحسي مع اللغة، وتدرج البرنامج من المعلوم للمجهول، ومن المحسوس للمجرد، ومن السهل إلى 
الصعب، وانطلق من المهارات البسيطة إلى المهارات المركبة، كما تضمنت األنشطة تدريبات 

 للتعلم.  صوتية ورسوم وصور وأفالم، وسعت األنشطة لجعل الطلبة محوراً 
وفقًا للمدرسة البنائية التي تعتقد بإمكانية حدوث التعلم لدى  اللغوية كما أعدت األنشطة

الطلبة زارعي القوقعة إذا ما أحسن تنظيم البيئة المادية والنفسية، وربط المعرفة الجديدة بالمعرفة 
ريب الطلبة على تقليد السابقة، ولتيسير وتبسيط تعلم الطلبة زارعي القوقعة اللغة والنطق تم تد

أصوات الحروف من خالل سماعها مباشرة من المعلمة، وترديد الطلبة لها، والتركيز على حركة 
الشفاه، ومشاهدة أناشيد وأغان عن الحرف من خالل القرص المدمج للبرنامج، وتدريبهم على 

ل سماعها ثم نطقها التمييز السمعي والشكلي للحروف المتشابهة شكاًل والمتشابهة نطقًا من خال
وترديد األصوات، مع التركيز على حروف المد )ا، و، ي( واالنتقال إلى المقاطع الصوتية، وربط 
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الحرف بالحركات، والتدرب على نطق المقاطع، ثم تدريبهم على ربط الحروف والمقاطع لتشكيل 
يدها، ثم كلمتين، وصواًل كلمات، ثم االنتقال لنطق جملة كاملة، وقد تم التدرج باستقبال كلمة وترد

لجملة مكونة من خمس كلمات، وربط كل حرف أو كلمة أو جملة بصورة من خالل سماع الجملة 
 مع عرض الصورة، ثم االنتقال لنطق الجملة كاملة دون االستعانة بالصورة. 

وتم تدريب الطلبة زارعي القوقعة على مهارات اللغة التعبيرية من خالل الطلب منهم سماع 
مل مترابطة، واستخالص الفكرة الرئيسة منها، والطلب منهم االستماع لقصة قصيرة، وعرض ج

ذلك  فضاًل عنالفكرة الرئيسة فيها، أو الطلب منهم القيام والتحدث عن صور تم عرضها أمامهم، 
فقد ُطلب من الطلبة في الصف الرابع استخالص بعض القضايا النحوية والصرفية من النصوص 

 أو المسموعة.  المقروءة
 البرنامج التدريبي في اللغة والنطق: صدق

( محكمًا من 00على ) األولية للتحقق من صدق المحتوى للبرنامج، جرى عرضه بصورته
في  التدريس هيئة أعضاء والخبرة في اللغة العربية وأساليب تدريسها من االختصاص ذوي

ل صياغة بعض الجمل، كما تم إضافة الجامعات األردنية، وجرى األخذ بمالحظاتهم في تعدي
أنشطة ُتظهر التفاعل االجتماعي بين الطلبة من خالل توظيف فواصل منشطة يلعب فيها الطلبة 

 بعض األلعاب الجماعية.  
 متغيرات الدراسة 

 المتغيرات المستقلة: .0
 الطريقة االعتيادية.و البرنامج التدريبي في اللغة والنطق،  :طريقة التدريس .أ

 .أنثىو كر، ذ :الجنس .ب
 درجة ممارسة المهارات االجتماعية. المتغير التابع: .9

 المعالجة اإلحصائية
 المعيارية. الحسابية واالنحرافات المتوسطات .0
 اختبار )ت( للعينات المستقلة للتحقق من تكافؤ مجموعتي الدراسة. .9
 تحليل التباين المتعدد األحادي المصاحب لإلجابة عن السؤال األول. .5
 ( لالجابة عن السؤال الثاني.Mann-Whitney Testوتني للعينات المستقلة ) -اختبار مان  .1
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 ومناقشتها الدراسة نتائج
إلى  دستنيوالنطق هل يوجد أثر الستخدام برنامج تدريبي في اللغة نتائج السؤال االول:  

في النظرية البنائية في تطوير المهارات االجتماعية لدى عينة من الطلبة زارعي القوقعة 
 المدارس العادية؟   

لإلجابة عن هذا السؤال، تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبطاقة 
مالحظة المهارات االجتماعية لدى الطلبة زارعي القوقعة في التطبيقين القبلي والبعدي حسب 

 (.1) الجدولمتغير الجنس، كما في 
نحرافات المعيارية لبطاقة مالحظة المهارات االجتماعية لدى (: المتوسطات الحسابية واال 1) الجدول

 التطبيق والمجموعةالطلبة زارعي القوقعة حسب 
 التطبيق البعدي التطبيق القبلي المجموعة المجال

 ع س ع س

 التعاون
 714. 2.36 570. 2.22 الضابطة

 835. 2.83 593. 2.24 التجريبية

 التواصل
 629. 2.31 634. 2.19 الضابطة

 715. 2.81 759. 2.13 التجريبية

االلتزام باألنظمة 
 والقواعد االجتماعية

 769. 2.38 605. 2.31 الضابطة

 683. 3.12 711. 2.27 التجريبية

المهارات االجتماعية 
 النفسية

 705. 2.39 643. 2.36 الضابطة

 684. 2.86 652. 2.31 التجريبية

 302. 2.34 421. 2.29 الضابطة المجاالت ككل

 718. 2.92 435. 2.20 التجريبية

( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لمجموعتي الدراسة 1) الجدولُيالحظ من 
في التطبيقين القبلي والبعدي لبطاقة مالحظة المهارات االجتماعية لدى الطلبة زارعي القوقعة. 

 الجدولتباين المتعدد األحادي المصاحب، يبين وللكشف عن داللة تلك الفروق، تم تطبيق تحليل ال
 ( نتائج هذا التحليل.3)

( تحليل التباين المتعدد األحادي المصاحب للكشف عن الفروق بين المتوسطات الحسابية 5) الجدول
 لمجموعتي الدراسة التجريبية الضابطة على بطاقة مالحظة المهارات االجتماعية

مجموع  المهارات مصدر التباين
 مربعاتال

 درجات
 الحرية

متوسط 
مستوى  قيمة ف المربعات

 مربع ايتا الداللة
 القبلي
قيمة 

 1.615هوتلنغ=
 1.116ح=

 *0.000 15.681 8.546 1 8.546 التعاون
0.011 
017 
 

 0.016 *0.000 16.172 9.606 1 9.606 التواصل
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مجموع  المهارات مصدر التباين
 مربعاتال

 درجات
 الحرية

متوسط 
مستوى  قيمة ف المربعات

 مربع ايتا الداللة
االلتزام باألنظمة والقواعد 

 0.013 *0.000 15.217 8.841 1 8.841 االجتماعية
 

المهارات االجتماعية 
 0.021 *0.000 17.260 10.442 1 10.442 النفسية

 0.018 *0.000 17.558 9.622 1 9.622 المجاالت ككل

 المجموعة
قيمة 

 1.715هوتلنغ=
 1.110ح=

 0.189 *0.000 20.185 11.001 1 11.001 التعاون
 0.184 *0.000 16.360 2.002 1 9.718 التواصل

زام باألنظمة والقواعد االلت
 0.196 *0.000 18.122 10.529 1 10.529 االجتماعية

المهارات االجتماعية 
 0.172 *0.000 14.747 8.922 1 8.922 النفسية

 0.264 *0.000 14.465 7.927 1 7.927 المجاالت ككل

 الخطأ

 0.545 52 21.255 التعاون
 0.594 52 23.166 التواصل

مة والقواعد االلتزام باألنظ
 0.581 52 22.659 االجتماعية

المهارات االجتماعية 
 0.605 52 23.595 النفسية

 0.548 52 21.372 المجاالت ككل
   ذات داللة إحصائية عند مستوى(α≤ 2.20). 

( وجود فروق دالة إحصائيًا بين المجموعة التجريبية والمجموعة 3) الجدوليتبين من 
وذلك لصالح متوسطات أفراد المجموعة التجريبية. ، رات االجتماعيةمستوى المهاالضابطة في 

ولتحديد قيمة الفرق في متوسطات أداء طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة، استخرجت 
المتوسطات الحسابية المعدلة الناتجة عن عزل تأثير األداء القبلي في المجموعتين عن أدائهم 

 لنتائج.( هذه ا9) الجدولالبعدي، ويبين 
(: المتوسطات الحسابية الُمَعِدلة والخطأ المعياري لتقديرات أفراد مجموعتي الدراسة على 6) الجدول

 بطاقة مالحظة المهارات االجتماعية في التطبيقين القبلي والبعدي

 المجاالت الرقم
 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

المتوسطات 
 الحسابية الُمَعِدلة

الخطأ 
 ياريالمع

المتوسطات 
 الحسابية الُمَعِدلة

الخطأ 
 المعياري

 1.390 2.54 1.322 2.28 التعاون 0
 1.310 2.46 1.392 2.23 التواصل 9
االلتزام باألنظمة والقواعد  5

 1.990 2.73 1.903 2.36 االجتماعية
 1.312 2.60 1.122 2.38 المهارات االجتماعية النفسية 1

 1.155 2.57 1.190 2.32 المجاالت ككل
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( أن المتوسطات الحسابية الُمع ِدلة ألداء أفراد المجموعة التجريبية بلغ 9) الجدوليبين 
( أعلى من المتوسطات الحسابية الُمع ِدلة ألداء أفراد 1.155( بخطأ معياري مقداره )9.30)

داللة  ي(؛ مما يدل على وجود أثر ذ1.190)( بخطأ معياري مقداره 9.59المجموعة الضابطة )
( للبرنامج التدريبي في اللغة والنطق استنادًا إلى النظرية α≤0.05إحصائية عند مستوى داللة )

  البنائية في تطوير المهارات االجتماعية لدى الطلبة زارعي القوقعة في المدارس العادية.
رات وتعزى هذه النتيجة إلى أن البرنامج اللغوي بدأ مع الطلبة زارعي القوقعة من المها

البسيطة إلى المهارات الصعبة، ومن المعلوم إلى المجهول استنادًا للنظرية البنائية، ولهذا فقد طور 
زارعي القوقعة للمهارات اللغوية فإنهم  البرنامج التدريبي من مهارات اللغة لديهم، وبامتالك الطلبة

رفاق في تبادل األفكار، يوظفونها في التواصل مع اآلخرين، وبالتالي االنخراط مع المجتمع وال
 المهارات في العجز ( إنHadda, 2016( وحدة )Hasan, 2009من حسن ) وأشار كل
االنخراط في  على ممقدرته عن عدم ذوي اإلعاقات السمعية ناتج األطفال عند االجتماعية

وضعف اكتساب اللغة؛ مما يسبب مشكالت  الوجه، وعدم فهمهم لتعبيرات االجتماعية، السياقات
 متعددة لديهم، كاالنطواء والشعور بالعزلة واالنسحاب.

كما تعزى هذه النتيجة إلى أن البرنامج التدريبي وّفر للطلبة أنشطة جماعية، وجعل الطلبة 
يصدرون أصواتًا ويقرأون ويكتبون، ويتبادلون األفكار، كما أن الطلبة زارعي القوقعة كانوا ينتبهون 

، فالبرنامج وّلد بيئة اجتماعية ُمحفزة للطلبة اللغوية ي األنشطةلبعضهم، ويساعد بعضهم بعضًا ف
 زارعي القوقعة للتواصل والمناقشة مما طور من مهاراتهم االجتماعية.

ذلك إلى أن البرنامج التدريبي حل مشكلة ضعف اللغة لدى الطلبة زارعي أن ُيعزى ويمكن 
تساب اللغة يولد مشكلة أخرى هي ضعف القوقعة، فاللغة بالنسبة إليهم وسيلة تواصل، فضعف اك

المهارات االجتماعية التي تعتمد بشكل أساسي على اللغة وتوظيفها في التواصل، كما تؤكد دراسة 
الرغم من زراعة القوقعة لبعض الطلبة ذوي على ( أنه Punch & Hyde, 2011بنش وهايدي )

رات التواصل؛ إذ أنهم أبطأ من مشكالت متعلقة بمها هناكاإلعاقة السمعية الشديدة؛ إال أن 
 لتحسين مستوى اكتساب اللغة. يناألطفال العاديين في الكالم، ويحتاجون لتدريب وتأهيل مناسب

( التي Abed Al-Hafiz, 2018هذه النتيجة، مع نتائج دراسة عبد الحافظ ) اتفقتو 
ل زارعي القوقعة، اظهرت وجود أثر لبرنامج إرشادي في تحسين الكفاءة االجتماعية لدى األطفا

برنامج تدريبي تخاطبي لتنمية التواصل  فاعلية( التي أظهرت Fodeh, 2019ودراسة فودة )
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 اللفظي في بعض المهارات االجتماعية لدى األطفال حديثي زارعي القوقعة.
نتائج السؤال الثااني: هال يوجاد أثار للجانس فاي تحساين درجاة المهاارات االجتماعياة لادى 

 قوقعة في المجموعة التجريبية؟الطلبة زارعي ال
لإلجابة عن هذا السؤال، تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لبطاقة 
مالحظة المهارات االجتماعية لدى الطلبة زارعي القوقعة للمجموعة التجريبية في التطبيق البعدي 

 (.0) الجدولحسب متغير الجنس، كما في 
ت الحسابية واالنحرافات المعيارية لبطاقة مالحظة المهارات االجتماعية لدى (: المتوسطا7) الجدول

 الطلبة زارعي القوقعة للمجموعة التجريبية في التطبيق البعدي حسب الجنس
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجنس المجال

 التعاون
 796. 2.85 19 ذكور

 805. 2.80 2 إناث

 التواصل
 771. 2.77 19 ذكور

 683. 2.84 2 إناث

االلتزام باألنظمة والقواعد 
 االجتماعية

 805. 3.09 19 ذكور

 699. 3.14 2 إناث

 724. 2.85 19 ذكور المهارات االجتماعية النفسية

 701. 2.87 2 إناث

 519. 2.89 19 ذكور المجاالت ككل

 643. 2.91 2 إناث

رية بين المتوسطات الحسابية لدى الطلبة زارعي ( وجود فروق ظاه0) الجدولُيالحظ من 
القوقعة للمجموعة التجريبية في التطبيق البعدي لبطاقة مالحظة المهارات االجتماعية. وللكشف 

(، يبين Mann-Whitney Testوتني ) -عن داللة تلك الفروق، تم استخدام اختبار مان 
 ( تلك النتائج.2) الجدول
( للكشف عن الفروق بين المتوسطات Mann-Whitney Testوتني ) -ان اختبار م ( نتائج0) الجدول

 الحسابية لمجموعة الدراسة التجريبية على بطاقة مالحظة المهارات االجتماعية حسب متغير الجنس
 مستوى الداللة وتني-مان مجموع المربعات متوسط المربعات العدد الجنس
 42.77 3.29 19 ذكور

 30.78 3.42 9 إناث 0.159 1.005

  22 المجموع

داللة إحصائية في مستوى المهارات  جد أثر ذي( عدم وجود يو 2) الجدوليالحظ من  
االجتماعية تعزى لمتغير الجنس. وتشير هذه النتيجة إلى أن البرنامج التدريبي قد عمل على رفع 
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لمجموعة التجريبية مستوى المهارات االجتماعية لدى الطلبة زارعي القوقعة اإلناث والذكور في ا
 دون أن يكون للجنس أثر في المتوسطات الحسابية بين الذكور واإلناث في المجموعة التجريبية.

برنامج التدريبي في اللغة والنطق المستند إلى ويمكن أن يرجع سبب هذه النتيجة إلى أن ال
 فقدلنظر عن جنسهم، الطلبة زارعي القوقعة بغض االنظرية البنائية لّبى الخصائص النمائية لدى 

اهتم البرنامج بكيفية إصدار األصوات، ولفظ الحروف وقراءة كلمات وجمل لدى الطالب 
والطالبات، كما أن البرنامج التدريبي صمم أنشطة لتحسين مستوى اللغة بشكل عام لدى الطلبة 

ناثًا.  ذكورًا واف
يهم الخصائص العقلية وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن البرنامج التدريبي موجه لطلبة لد

ناثًا لديهم خصائص نمائية ذاتهاواالجتماعية  ، كما أنهم يعانون من المشكلة نفسها، فالطلبة ذكورًا واف
اللغة من قبل معلمة واحدة، وبالطريقة  ن، ويتعلمو ذاتهامتشابه لتقارب أعمارهم، ويعيشون في بيئة 

 .ذاتها
بي المستند إلى النظرية البنائية اهتم ببناء كما تعزى هذه النتيجة إلى أن البرنامج التدري

المعرفة لدى الطلبة، وانتقل في تدريبهم من المحسوس إلى المجرد، وسعى إلى تنظيم المعرفة 
 لديهم، وهي آلية تعلم يتشابه فيها األطفال الذكور واإلناث.

 في ضوء نتائج الدراسة، يمكن وضع التوصيات اآلتية:  التوصيات:
البرنامج التدريبي في اللغة والنطق في تطوير المهارات اللغوية واالجتماعية لدى  االستفادة من  .0

 الطلبة زارعي القوقعة وغيرهم من الطلبة العاديين، ممن يعانون من تدني في التحصيل.
تطوير مناهج اللغة العربية في الصفوف األساسية األولى بحيث تشتمل على أنشطة تعمل   .9

 للغة لدى الطلبة.على معالجة الضعف في ا
مزيد من الدراسات حول أثر البرنامج التدريبي في اللغة والنطق المستند إلى النظرية إجراء   .5

البنائية في تحسين جوانب متعددة من شخصية الطفل كالمهارات الحياتية وتقدير الذات 
 والدافعية للتعلم.
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