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 الرابع عشرالعدد 

برناهج قائن علي أنشطت هنتسورً خلفض اضطراباث 
 النطق والكالم لدى األطفال املعاقني ذهنيا 

 القابلني للتعلن
 

 إعــداد
 

 هنت اهلل عبد املنطلب جابر   .أ      
 

 أ.م.د / رغدة أمحد حلوٌ الصاوً                                أ.م.د / رانيا حمود علٌ قاسن
                                                                                                            

 ص ــــــمخمال
ية البرنامج القائـ عمي أنشطة منتسوري ىدؼ البحث إلي التحقؽ مف فاعم

القابميف لمتعمـ،  ذىنيالخفض اضطرابات النطؽ والكالـ لدي األطفاؿ المعاقيف 
مف المعاقيف عقميا ( إناث ٖ( ذكور و)ٗ)( أطفاؿ ٚوتكونت عينة الدراسة مف )

 ىـذكاؤ ف  تراوحت نسب القابميف لمتعمـ بمدرسة التربية الفكرية بمحافظة الفيوـ والذي
استانفورد بينيو( والعمر الزمني تراوح ( درجة عمى مقياس الذكاء )ٓٚ-ٓ٘ما بيف )

أدوات الدراسة في مقياس اضطرابات النطؽ والكالـ وبرنامج  (، وتحددتٔٔ-ٜمف )
قائـ عمي أنشطة منتسوري ، وتوصمت الدراسة إلى فاعمية البرنامج لخفض 

 بميف لمتعمـ .القاذىنيااضطرابات النطؽ والكالـ لممعاقيف 
 إلى: النتائج توصمتقد و 
في درجات عينة البحث رتب  بيف متوسط  فروؽ ذات داللة إحصائية وجود-

 .النطؽ والكالـ اتوالبعدي لمقياس اضطرابالتطبيؽ القبمي 
وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف الذكور واإلناث في التطبيؽ البعدي  أظيرت النتائج-

 والكالـ لصالح االناث.لمقياس اضطرابات النطؽ  
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 نة اهلل عبد المنطمب جابرمأ.
 يصاو الأ.م.د رغدة   .م.د رانيا قاسم  أ

األطفاؿ المعاقيف -اضرابات النطؽ والكالـ-الكممات المفتاحية) أنشطة منتسورى-
 ذىنيا القابميف لمتعمـ(

 ةــــــدمــقـم
المغة مف ضرورات الحياه واإلتصاؿ، ومف الضرورى استغالؿ ىذه تعد 

تى تنمى مف الفرصة إلكساب الطفؿ قدرًا كبيرا مف المفاىيـ واأللفاظ والكممات ال
 ة مف إكتساب الميارات المغوية.محصولة المفظى، وتمكن

 الكثير مف المشكالت مف أىميا صعوبةى االطفاؿ المعاقيف ذىنيا مف انيعو   
إكتساب الميارات المغوية سواء المغة التعبيرية واإلستقبالية، حيث أف قدرتيـ عمى 

ف تكويف جمؿ قصيرة وترتيب التعبير المغوى اقؿ مف قدرتيـ عمى فيـ المغة،وكذلؾ م
الكممات أو نطقيا، ىذا باإلضافى إلى بعض المشكالت األخرى مثؿ اإلبداؿ 

 والحذؼ.
ويؤدى ذلؾ إلى عدـ تواصميـ مع األخريف فى المجتمع فكاف البد مف  واإلضافة 

وىؤالء األطفاؿ يفشموف فى اإلتصاؿ المفظى التدخؿ لخفض ىذا اإلضطراب لدييـ،
 (ٕ٘ٔ، ٕ٘ٔٓلنوايسة والفطاونة،مع أقرانيـ، )ا

( إلى أف األطفاؿ المعاقيف ٕٛٔٓكما أشارت دراسة محمود غازى وأخروف)
 ذىنيا يحتاجوف إلى مجموعة مف الميارات المغوية الالزمة.

اضطرابات المغة  ( عمى أف ىناؾ عالقة بيفٕٚٔ، ٕٓٔٓكما أكد )سميماف ابراىيـ،
تأثيرا مباشرا وقوياعمى ظيور كثيرا مف  يا لياعاقة العقمية حيث انوالكالـ وبيف اإل

عا لدرجة وشدة ونوع ىذه أمراض التخاطب بأنواعيا المختمفة وبدرجات متفاوتة تب
 اإلعاقة.

وقد اكدت منتسورى عمى بناء بيئة تعميمة جيدة مميئة باألدوات والتى تعتمد 
ى تسمسؿ ف عمى إستخداـ الحواس، وىذه االدوات تساعد الطفؿ فى إكتساب المغة

إلى وجود فترة حساسة إلكتساب المغة لذا مف  أيضا وأشارتحتى يتقنيا الطفؿ،
بشكؿ جيد وتقديميا لو بألية خاصة.  الضرورى توفير الفرصة لو إلستقباؿ المغة 

 (ٖٕٓٓ)سعدية بيادر،
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 الرابع عشرالعدد 

وقد أتفقت الكثير مف الدراسات مثؿ دراسة )تغريد مصطفى، عبدالرحمف 
( عمى أىمية منيج ونظرية منتسورى سواء كاف  ٕٔٔٓيـ،الياشمى( ) ميا أبو ىز 

مف خالؿ بناء إستراتيجية أو برنامج تعميمى فى تحسيف الميارات المغوية وكذلؾ 
 خفض وعالج المشكالت المغوية التى تقابميـ.

إف مرحمة تعميـ واكتساب الطفؿ لمغة مف ( ٜٕٔٓويرى )محمود حسف ،
ف يوظؼ كؿ قدراتو ويطورىا فى تعميـ أشياء فترات العقؿ الواعى والتى يستطيع أ
 جديدة كميارات المغة عند منتسورى.

 ةـــكمة الدراســـمش
إكتساب  القصور الواضح فى محاولة عالجتكمف مشكمة الدراسة الحالية فى        
فى إخراج األصوات  لدى األطفاؿ المعاقيف ذىنيا القابميف لمتعمـ، وكذلؾ والكالـ المغة

ستخداـ الجمؿ ونطؽ الكممات فتظير ىذه  والتعبير المفظى عف المشاعر واألفكار وا 
تمبية حاجة األطفاؿ المعاقيف ذىنيا القابميف لمتعمـ العمميات فى عمر متأخر،لذا كانت 

، لكونيا تمعب دورًا خفض اضطرابات النطؽ والكالـ ضرورة ممحةمساعدتيـ لإلى 
ف خفض ومعالجة ىذة ‘ األخريفميمًا فى تطور قدرة األطفاؿ عمى التواصؿ مع  وا 

 اإلضطرابات يشكؿ قاعدة أساسية لبناء كثير مف أشكاؿ السموؾ والتواصؿ.
 ويتضح مما سبؽ أف الطفؿ

وتأسيسا عمى ذلؾ فقد حاولت إستخداـ أنشطة منتسورى فى خفض إضطرابات 
 النطؽ والكالـ لدى األطفاؿ المعاقيف ذىنيا القابميف لمتعمـ.

 :تياآل ئيسالر  تساؤلجابة عن التحاول الدراسة الحالية اإل ،ما سبقوعمى ضوء 
مافاعمية برنامج قائـ عمى أنشطة منتسورى فى خفض إضطرابات النطؽ  -ٔ

 والكالـ لدى األطفاؿ المعاقيف ذىنيا القابميف لمتعمـ.
 :التساؤل الرئيس التساؤلين التاليينويتفرع من ىذا 

توسطي رتب درجات أطفاؿ عينة ذات داللة احصائية بيف م ىؿ توجد فروؽ-ٔ
 .عمي مقياس اضطرابات النطؽ والكالـ البحث فى التطبيؽ القبمى والبعدى 
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 نة اهلل عبد المنطمب جابرمأ.
 يصاو الأ.م.د رغدة   .م.د رانيا قاسم  أ

الذكور واإلناث فى التطبيؽ البعدى لمقياس  ىؿ يوجد فروؽ بيف درجات -ٕ
 بعد تطبيؽ البرنامج.اضطرابات النطؽ والكالـ 

 ة ــــالدراس اــــىدف
بإستخداـ  القابميف لمتعمـ ذىنيا اضطرابات النطؽ والكالـ لممعاقيفخفض -ٔ

 .أنشطة منتسورى
الكشؼ عف الفروؽ بيف الذكور واإلناث فى درجات اضطرابات النطؽ -ٕ

 والكالـ
  فيما يمى ةـــية الدراســـأىم تتحدد
 .القابميفذىنياإلقاء الضوء عمى اضطرابات النطؽ لدي المعاقيف -ٔ
المكتبات بمقياس  تزويداإلطار النظري لمدراسة و مف  االستفادةفى محاولة -ٕ

 .جديد الضطربات النطؽ والكالـ لممعاقيف عقميا القابميف لمتعمـ
عمى االندماج داخؿ المجتمع القابميف لمتعمـ  مساعدة المعاقيف ذىنياإمكانية -ٖ

 .مف خالؿ خفض اضطرابات النطؽ والكالـ الذي يعيشوف فيو
 األساسية: مصطمحات الدراسة

 أنشطة منتسوري: -2
مج تفاعمى بيف المتدرب واألدوات والذى يتفؽ مع قدرات الطفؿ ىو برنا

مبدأ كما يعتمد البرنامج عمى التربية الحسية والذى يعد ال، عدادتو وميولةاستو 
 .(ٕٖ، ٕٔٔٓ، لمنيرراندا ا، )عبيرالمنسى األساسى فى طريقة منتسورى

 :اضطرابات النطق -1
طؽ الطفؿ لبعض األصوات ( بأنيا خمؿ فى نٖ٘، ٖٕٓٓعرفيا أيياب الببالوي )

المغوية يظير فى واحدأو أكثر مف االضطرابات التالية: إبداؿ )نطؽ صوت بدال مف 
صوت آخر( أو حذؼ)نطؽ الكممة ناقصة صوت أو أكثر( أو تحريؼ) نطفؽ 
الصوت بصورة تشبو الصوت األصمي غير أنو ال يماثمو تماما( أو أضافة) وضع 

 صوت زائد عمى الكممة(.
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 ذىنيا القابمين لمتعمم:المعاقين األطفال  -2
 أو البسيطة العقمية اإلعاقة ذوي فئة( بإنيا ٖٔٙ، ٕٙٔٓعرفتيا )نواؿ الشباسى، 

 معدؿ ويتراوح ذىنيِّا، المعاقيف عدد مف تقريًبا (%٘ٚ) نسبة تمثؿ وىي الخفيفة،
 النمو ويتوقؼ المستخدـ، الذكاء مقياس نوع حسب درجة ٘ٚ(-٘٘) بيف فيما ذكائيـ

 بيف ما عمره يتراوح طبيعي طفؿ مستوى عند عندىـ عقميال
 .سنوات( ٓٔ-ٚ)

 مواصمة يمكنيـ حيث العادية التعميميَّة البرامج مف االستفادة الفئة ىذه ألطفاؿ ويمكف
 بأقرانيـ مقارنة وبصعوبة، بطىء تعمـ بمعدؿ ولكف العادية التعميميَّة بالمناىج الدراسة
 البسيطة، األكاديمية الميارات أساسيات تعمـ يمكنيـ كما العمر، نفس مف العادييف

 موجيو تربوية برامج أو بخدمات تزويدىـ تـ ما إذا والحساب والكتابة القراءة في
 مالئمة تعميميَّة بيئة داخؿ واستعدادتيـ قدراتيـ مع تتناسب فردية

 ةــــالدراس دداتــــمح
القابميف لمتعمـ  ذىنيااقتصرت الدراسة الحالية عمي االطفاؿ المعاقيف : العينة  -2

 وتكونت عينة الدراسة مف ( ٓٚ -ٓ٘)الذيف تتراوح نسبة ذكائيـ 
 اضطربات ولدييـ بمدرسة التربية الفكرية( إناث ٖ( ذكور و)ٗاؿ )طفأ( ٚ)   -1

 ذات المجموعة الواحدة. التجريبى المنيج الدراسة تستخدـ النطؽ
 :الدراسة أدوات  -2

 (باحثةال إعداد)    اضطربات النطؽ مقياس 
  الصورة الرابعة –مقياس ستانفورد بنيو. 
 إعداد الباحثة(.  مستخدـال البرنامج (  

 ظريةـــات النـــالمنطمق
 أنشطة منتسورى أوال :

قدمت ماريا منتسورى لنا منيجا تربويا تعميميا طورتو بمفردىا مف خالؿ  بمالحظة  
شعروا بالحاجة لمتابعة أعتقد أف أولئؾ الذيف اتبعوا ىذا المنيج لف ي، و سموؾ األطفاؿ
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 نة اهلل عبد المنطمب جابرمأ.
 يصاو الأ.م.د رغدة   .م.د رانيا قاسم  أ

وقد ، كؿ تمؾ األفكار التربوية التى تغزوا المدارس مف وقت ألخر وتجديدىا ثـ تختفى
إىتمت منتسورى بيذه المرحمة وأعدت ليا أدوات خاصة تساعد الطفؿ عمى التعمـ 
والتأثير عمى شخصيتة ونضجة وذلؾ مف خالؿ مايتـ مف عمميات التمثيؿ واإلدراؾ 

، رنات التى تشمميا بيئة منتسورى المعدة بشكؿ صحيح )ماريا منتسورىوالوعى والمقا
ٕٕٓٓ ،ٕٔ.) 

 :منتسورى لمدرسة والنظرية العممية المنطمقات
 ىذه مف مرحمة وكؿ مراحؿ، عمى األطفاؿ وتطور نمو منتسورى ماريا تصؼ  

 مف مدعومة مرحمة  كؿ تكوف أف ويجب الطفؿ، نضوج فى وأساسية فريدة المراحؿ
 واألقراف البالغيف تشمؿ والتى الفريدة، الطفؿ خصائص أيضا تدعـ والتى البيئة، قبؿ

 إبراىيـ، ىدير. )األطفاؿ تعمـ فى وبالتالى البيئة، فى كبير بشكؿ يساىموف الذيف
ٕٓٔٛ، ٚٚ ) 

 :فى تتمثؿ والتى التطبيؽ أساسية قواعد أربع فى المراحؿ ىذا وتتمخص  
  وتعميمو الطفؿ نمو يوجو والذى والمرشد الموجو المعمـ أو:  المدرب المعمـ-ٔ
 والمقارنات والوعى واإلدراؾ التمثيؿ عمميات مف مايتـ خالؿ مف:  الطفؿ نضج-ٕ

 المعممة توجيو حيث المساعدة لو تقدـ والتى المجيزة البيئة تمؾ داخؿ تتـ التى
 وممكنا احامت التعمـ يصبح وبالتالى بعد فيما الحياة مع الصحيح التعامؿ اجؿ مف

 . مفروضا وليس
 نفسو الوقت فى بتعويده مصحوبا يكوف وذلؾ:  لمطفؿ الحرية مف قدر أكبر إتاحة-ٖ

بالغة اعمالو مسؤلية تحمؿ عمى   بعواقبيا وا 
 والمواد األشياء مف مجموعة مف ومجيوة المواد مف معدة:  تعميمية بيئة توفير-ٗ

،  ٛٔ-ٕٔ،  ٕٔ-ٙ ،ٙ-ٓ) ربعاال التعميـ مراحؿ مف مرحمة لكؿ مالئمة تكوف
 التعميمية والوسائؿ التربوية الطرؽ مف يالئميا وما المراحؿ ىذه وكؿ( ٕٗ-ٛٔ

 خالؿ مف األطفاؿ مع التعامؿ فى التجريبة واقع مف أيضا خاصا إعدادا المعدة
 ،ٕٕٓٓ ماريامنتسورى،)   محددة مواقؼ أو مصنوعة أشياء مف فييا وما البيئة
ٔٔٛ.) 
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 ى التعميمية : أدوات منتسور 
تعد مواد منتسورى التعميمية ليست تعميمية بالمعنى التقميدي ألف اليدؼ منيا ىو  

مساعدة الطفؿ فى بناء نفسو وتحقيؽ نموه النفسى، فيجب أف تساعد فى  التكويف 
الداخمى لمطفؿ ويجب أف تتفؽ مع إحتياجاتو الداخمية وىذا يعنى توفير المواد 

، وبما يتناسب مع نموه، فيى مصممو لتسييؿ عممية التعمـ التعميمية بشكؿ تدريجى
 (Maga,22الذاتى، لكى يتجنب الوقوع فى الخطأ دوف تدخؿ مف المعممو.)

(  أف منتسورى تصؼ نمو وتطور األطفاؿ عمى Isaacs,2010,12ويؤكد ) 
مراحؿ، وكؿ مرحمة مف ىذه المراحؿ فريدة وأساسية فى نضج الطفؿ، وكؿ مرحمة 

ف تدعميا البيئة، والتى تدعـ صفات الطفؿ الفريدة أيضا، وتشمؿ كذلؾ ينبغى أ
البالغيف واألقراف الذيف يساىموف بشكؿ كبير فى البيئة، وبالتالى فى تعمـ األطفاؿ، 

 ونيج منتسورى يتضتمف عمى ثالثة مفاتيح وىى:
 الطفؿ-
 البيئة المالئمة-
 المعمـ-
مـ تنمو وتتطور ألنيا تقوـ عمى مالحظة وتستمر العالقة بيف الطفؿ والبيئة والمع 

حتيجاتو.  الطفؿ وا 
 :أىداف أدوات منتسورى

 منح الطفؿ فرصة  لمتعمـ بشكؿ مستقؿ -
 تحسيف لغة الطفؿ -
 تدريب الطفؿ عمى إكتشاؼ أخطائو بنفسو والسيطرة عمييا وتصحيحيا -
تشجيع الطفؿ عمى االستقاللية مف خالؿ األنشطة المختمفة وخاصة تمؾ  -

 بالحياة العممية وزيادة قدرتة عمى التركيز المتعمقة
 متابعة الطفؿ وتقديـ األنشطة وتطويعيا لو بما يشبع احتياجاتو -
تدريب الحواس واعتبارىا المدخؿ الرئيسى لحدوث التعمـ حيث تعتمد معظـ  -
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 (ٖٛ، ٕٛٔٓأنشطة منتسورى  الحواس )ىدير ابراىيـ، 
حيث تقوـ بفحص المواد  وفى فصؿ منتسورى  يكوف دور المعممة المساعدة -

والتأكد مف وجودىا، ويتـ استبداؿ أى تالؼ، كما يتـ التأكد مف وجود المواد التى 
استيمكت وتتأكد أيضا أف كؿ األشياء واألدوات موضوعة فى مكانيا الصحيح 
ويختار الطفؿ النشاط بحرية ويستخدموف األطفاؿ األشياء الحقيقية بغرض 

 ( Feez,2010,38تحقيؽ األىداؼ. )
 المعاق ذىنيا: مطفلالمغوية ل حصيمةالمنتسورى وتنمية 

( عمى أف ال يجب أف يقتصر دورنا ٖٛ-ٖٙ،ٕ٘ٔٓأكدت دراسة )شيماء السكرى، 
عمى خفض اضطرابات النطؽ والكالـ وتقديـ المغة لمطفؿ ثـ نتركة ليستكشؼ بنفسة 

ؽ باستخداـ المغة مثمما نفعؿ فمى التمرينات األخرى، فاإلستكشافات فى المغة يتعم
والتواصؿ مع االخريف وليس التالعب بالمواد التعميمة، وقد أكدت عمى ضرورة أف 
نقدـ لمطفؿ المغة السيمو والمناسبة وأف تكوف محددة ودقيقة ومنطوقة بشكؿ صحيح 
فى التعامالت اليومية والتى تنمى فكرة ـ خالؿ إستعماؿ بعض الكممات أيف 

 ،لماذا،متى، مع مف .
بر إثراء حصيمة الطفؿ المغوية مف المفردات يمثؿ جزءا كبيرا مف تعميـ المغة ويعت

 لمطفؿ .
 األسس النفسية التى بنيت عمييا طريقة منتسورى فى تربية األطفال المعاقين

 : ذىنيا
 عمى مجموعة مف القوانيف : طريقة منتسورى اعتمدت ا

  : القانون األول
أقؿ مف بحيث تكوف فاؿ واألنشطة المقدمة ليـ رتكز عمى مخاطبة عقمية ىؤالء األطي

عمى استخداـ وتدريب الحواس ووضع  كزوتر االنشطة التى تقدـ لألطفاؿ العادييف 
  ذلؾ فى المقاـ األوؿ

  القانون الثانى:
قيف ذىنيا ومراعاة ميوليـ االعقمى لألطفاؿ المع نموفى مراعاة خصائص ال يتمثؿ
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 الطفؿ. تجربةالغنية التى تؤدى إلى إشباع زات حفلذلؾ يجب أف تيتـ التربية بالم
 القانون الثالث:

ار العمؿ يختبإمطفؿ ل السماح مف  خالؿجدوؿ دراسى، عمى العمؿ حوؿ        
ال داعى لمجوائز حيث مجرد عمى أنو  منتسورى  ، وتؤكدمشبعا بذلؾ ميولو ،بنفسو

ة عميو فيذا أكبر جائزة شعور الطفؿ المعاؽ ذىنيا أنو استطاع إنجاز العمؿ والسيطر 
عادتة تقدمو وشعوره بيذا التقدـ يمثؿ سببا حقيقيا لس حصؿ عمييا حيثيمكف أف ي

 .ةالوحيد عادتةوربما يكوف س يةالحقيق
 القانون الرابع:

مراعاة  معيتمثؿ فى عدـ تقييد حركة الطفؿ وحريتو فى السنوات األولى مف حياتة، 
تقييد  حيث تعتقد أنو ال جدوى مفمرحمة العمرية، الحاجات النفسية لمطفؿ فى ىذه ال

يجب السماح لو بالحركة فى أرجاء الفصؿ  ولكفذىنيا باسـ النظاـ،  اؽحركة المع
، ٕٓٔٓ)إيزا فاف دى، بالقدر الذى يتمشى مع النمو الذاتى لمطفؿ المعوؽ ذىنيا. 

ٗ٘.) 
 لذىنيةااإلعاقة  ا:نيثا
يا المجتمعات عمى مر عصورىا تعد اإلعاقة العقمية مشكمة عانت من  

التاريخية، وتنوعت أساليب ىذه المجتمعات في مواجية تمؾ المشكمة مف الرفض 
واإلبادة إلى اإليواء والعزؿ في أألماكف الخاصة، إلى التعميـ الديني، إلى االىتماـ 
 والتعميـ، وصواًل إلى الدمج التربوي الكامؿ الذي يعيشو المعاؽ عقمًيا اليوـ، والذي
يجد فيو العديد مف المعمميف كثيًرا مف الصعوبات والعوائؽ، حتى وصوؿ ىذه الفئة 

 المستوى الجامعى في حاالت قميمة
 الذىنيةمفيوم اإلعاقة 

وذلؾ تبعا الختالؼ مجاالت تخصص الباحثيف ، الذىنيةإختمفت مفاىيـ اإلعاقة   
شكمة ليا أبعاد طبية فاإلعاقة الذىنية تعد م، واىتماماتيـ وأغراضيـ مف التعريؼ

 ماعية.اجتوتعميمية ونفسية و 
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ىى إعاقة تتسـ بعجز كبير فى األداء الفكرى والسموؾ التكيفى والتى تغطى العديد -
 عاما ٛٔقبؿ سف  ىذا العجزينشأماعية والعممية و جتلميارات اليومية االامف 

(AAID ,2012). 
، بشكؿ   عمى ةالعقمي القدرة عمى تؤثر التي النمائية اإلعاقات ىي-  وبالتالي خاصٍّ

 وتتسـ بيا، المعاؽ لمشخص اليومية الحياة ظروؼ عمى اإلعاقة تمؾ تداعيات
 التواُصؿ، القرار، صنع الَفْيـ، المشكالت، حؿ في بصعوبات الذِّىنيَّة اإلعاقة
 بدوف طبيعي بشكؿ تنشأ كونيا في الفعمي االضطراب عف اإلعاقة وتختمؼ
 (McDermott,s.,turk M.A,2014:5. )ليا مسببة حاالت أو أمراض

  :ذىنيةأسباب اإلعاقة ال - 
 ( فى األسباب التالية :ٕٗٓٓ، سعاد محمدوقد وضحتيا ) 

  :أسباب راثية -ٔ
 أخطاء الجينات -          2ومات أخطاء الكروس -ٔ : وذلؾ مف خالؿ 

فأنيا حدودا فبدال مف أف تحمؿ ذكاءا م، مباشر د تسبب الوراثة اعاقة ذىنية بشكؿفق
عميو تمؼ فى  ترتبفى التوازف ي أو اضطرابا أو خمال  اً تكوينية أو قصور  اتحمؿ عيوب

 نموه  أنسجة المخ أو إعاقة
  :أسباب بيئية  -ٕ

تؤدى إلى إصابة الجياز العصبى فى أى مرحمة مف التى  عوامؿ الوترجع إلى 
الدة أو بعدىا كالعدوى مراحؿ النمو بعد تكويف الجنيف أو فى أثناء الحمؿ أو عند الو 

 ،واألوراـ العصبية ،اإللتياب السحائى ،الحصبة األلمانية أ)ببعض األمراض مثؿ 
الجياز  كميا تؤثر عمى (واضطراب التمثيؿ الغذائى ،واضطراب الغدد الصماء

 العصبى وتؤدى إلى اإلعاقة الذىنية 
  :ماعية المساعدة جتاألسباب النفسية واال -ٖ

األسرى، ذىنية أىميا الضعؼ الثقافى إحداث حاالت إعاقة  ال يصؿ تأثيرىا إلى
والحرماف البيئى  ونقص الدافعية وعدـ وجود الخبرات المناسبة لمنمو العقمى الطبيعى

أف المكونات البيئية فى الذكاء  ب تؤدى إلى إبطاؿ معدؿ الذكاء، حيثفيذه األسبا



   جامعت الفيوم                                     –كليت التربيت للطفولت المبكرة  –مجلت بحوث ودراساث الطفولت 

  

 

 
 

 

 

- 232 - 

 الرابع عشرالعدد 

 (.ٕٗٓٓ، ليا أىمية كبيرة )سعاد محمد
 م:متعمالقابمين ل لمعاقين ذىنياخصائص األطفال ا

ال مف حيث الخطورة أو المحتوى التربوي ، ال تمثؿ فئة متجانسة إف اإلعاقة العقمية  
، يذه الفئاتلذلؾ يصعب تعميـ خاصية معينة ل أو المادى، ،أو النفسى أو الجسمى

 لكف يمكف ذكر أىـ الخصائص وأكثرىا عمومية فى كؿ جانب مف جوانب النمو
حسب درجة اإلعاقة،  مع العمـ أف ىذه الخصائص تختمؼ مف طفؿ ألخر، لدييـ

، حامدأميرة ) فى حياتو. ونوع الرعاية التى تمقاىا ىذا الطفؿ ،والمرحمة العمرية
ٕٜٓٔ ،ٖٗٚ) 

القابميف لمتعميـ  أف المعاقيف ذىنيا (ٕٕٔ، ٕٔٓٓ، لقريطىويرى)عبدالمطمب ا  
  وىى كما يمى:، يتصفوف بعده صفات وخصائص

  :الخصائص الجسمية والحركية -2
والبدنى، وصغر  يتميزوف ببطء فى النمو الجسمى جد أف األطفاؿ المعاقيف ذىنيان  

 نقص حجـ ووزف المخ عف المتوسط، والوزف عف أقرانيـ العادييف حجـ الجسـ
، وضعؼ فى حاسة السمع، األطراؼكذلؾ وتشوىات فى األسناف والمساف و ، الطبيعى

وتشوه فى شكؿ وحجـ ، إصابات القرنية وقصر النظر والحوؿ دؿكذلؾ إرتفاع مع
فى المشى  مى الميارات الحركية واإلختالؿوقصور فى مستوى القدرة ع، الجمجمة

 وتأخر فى النمو الحركى.
ولدييـ ضعؼ فى التوافؽ ، ويعتبر األطفاؿ المعاقيف ذىنيا أقؿ لياقة مف غيرىـ  

كما ، صحية أكثر مقارنة بأقرانيـ العادييفوقواميـ أصغر ومشكالتيـ ال، الحركى
القدرة عمى التحكـ بالجياز العضمى خاصة العضالت  يفتقر المعاقيف ذىنيا إلى

، ٕٛٓٓ، الظاىرقحطاف )كعضالت اليد واألصابع. والحساسة الصغيرة أو الدقيقة
ٜٔ) 

 :الخصائص العقمية المعرفية  -1
ذىنيا عف الفرد العادى، فالمعاؽ س السمات العقمية مف أىـ مايميز المعاؽ تعد   
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(سنوات ٓٔ-ٚ%( والعمر العقمى بيف )ٓٚالذكاء لديو عف ) ذىنيا ال يتجاوز معدؿ
فى القدرات المغوية والقدرة عمى القراءة والكتابة والعمميات الحسابية لدية قصور و 

وقصور فى ، رة عمى التركيز لفترة طويمةوعدـ القد ،وضعؼ فى اإلنتباه، والتحصيؿ
،ويتوقؼ التفكير عند مستوى الممموس وال يرتقى إلى مستوى عمى التقييـ لقدرةا

وفيـ القوانيف  ،والتصور وتكويف المفيوـ والتجريد  والتخيؿوقصور فى   التجريد،
كذلؾ فى مرحمة المراىقة والبموغ ىناؾ تفكير بصرى،  والمبادىء والنظريات ويكوف

، )عبدالواحد سميماف المعمومات والخبرة. ونقص فى، ذيادة فى عيوب النطؽ والكالـ
ٕٓٓٔ ،ٖٕٔ-ٖٖٔ) 
 الخصائص اإلنفعالية: -2

فعالية عمى طبيعة ونوع التفاعؿ الذى يحدث بيف المعاؽ نتتوقؼ الخصائص اإل   
اإلنفعالية ىى التقمب واإلضطراب  ومف أىـ سمات المعاؽ ذىنيا، وبيئتة ذىنيا

 مشاركةفة إلى  ميميـ لإلنعزاؿ، وعدـ باألضا، وسوء التوافؽ العدائى، اإلنفعالى
اإلعتداء عمى الغير بدوف كذلؾ  ثارة اإلنفعالية وستفى المعب وسرعة اال األخريف 

تحمؿ القمؽ واإلحباط وعدـ  ضعؼ القدرة عمى ، وتحطيـ مابيف يديو ،أسباب واضحة
ة وعدـ أكتماؿ نموه وتيذيب اإلنفعاالت بصفة عام، بالشكؿ المالئـ تقدير الذات

 والنشاط الزائد والجمود وعدـ تقدير الذات ابنسحباإلضافة إلى إنيـ يتميزوف باال
 وىذه الخصائص تتفؽ مع ما توصمت إليو نتائج دراسة (ٓ٘، ٕ٘ٓٓ، فؤادفيوليت )
(pearson&etal,2002)  ىؤالء األطفاؿ لدييـ نقص فى اإلنتباه  أف أظيرتوالتى

أعراض  :افقى واإلنفعالى تتمثؿ فىفى السموؾ التو  ومشاكؿ، مع فرط الحركة
نقص فى –النشاط الزائد –القمؽ  -عدـ إمتثاؿ لألوامر– صراع أسرى -إكتئاب

 .ماعيةجتالميارات اال
  الخصائص المغوية : -3

 وية الشائع لدى األطفاؿ المعاقيفتعتبر محدودية المفردات المغ
ؿ النضج العاـ والنمو ذىنيا وتعمـ المغة لدييـ أمر بالغ األىمية يتطمب تضافر عوام

الفسيولوجى والعقمى الذى يمكف مف فيـ المغة بجانب القدرة عمى تشغيؿ اعضاء 
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النطؽ، ممايتطمب معرفة كافة اإلستراتيجيات المناسبة إلعداد المواقؼ المغوية التى 
، وقدرة األطفاؿ المعاقيف ذىنيا تمكنة مف تعمـ المغة وفيـ الدالالت المغوية المختمفة

، ٕٛٔٓ)المنياوى وعبدالسالـ، حسيف، لتواصؿ المفظى أقؿ مف أقرانيـ العادييفعمى ا
ٔٛ) 

 ماعية:جتالخصائص اال -4
بمعزؿ عف خصائصيـ  ماعية لممعاقيف ذىنياجتالنظر إلى الخصائص اال يمكف ال  

باقى عالقة وثيقة بينيا وبيف والمغوية حيث توجد ، والمعرفية، والعقمية، الجسمية
تؤدى إلى قصور فى  ىذا فإف القدرة العقمية المحدودة لممعاؽ ذىنياالخصائص وعمى 

رؼ فى المواقؼ ماعى وتجعمو أقؿ قدرة عمى التصجتقدرتو عمى التكيؼ اال
 (ٕٜ، ٖٕٔٓ، ماعية)سحر عبدالفتاحجتاال
 ( إلى أف المعاقيف ذىنيإٔٙ،ٕٗٔٓالشاذلى،رضواف،محمد أبو يزيد،)شير وي    

الجانب اإلجتماعى ومياراتيـ اإلجتماعية وذلؾ يترتب  يعانوف مف قصور واضح فى
عمية العديد مف المشكالت السموكية السمبية التى تحوؿ بيف ىؤالء األطفاؿ وبيف 

 امكانية تعايشيـ بشكؿ مقبوؿ مع األخريف 
 ماعية لدى المعاقيف ذىنياجتإتفاؽ عاـ عمى نقص وقصور الميارات االوىناؾ   

ؿ ماعية وجود نوع مف التفاعجتتضح مف خصائصيـ االالقابميف لمتعميـ حيث ي
 (Hartley& Maclean, et al, 2005) خريفالسمبى وغير اإليجابى مع اآل

 : اضطربات النطق والكالم:ثالثا
 أضطرابات النطق والكالممفيوم 
 نمائي اضطراب بأنيا النطؽ اضطربات( ٕٔ ،ٕٛٓٓ) محمد السيد ويعرؼ     
 لغتو أو عمره لمستوي المناسب الكالـ أصوات خداـاست في الطفؿ فيو يفشؿ

 فى الكالـ إنتاج عمي القادر غير الطفؿ إلي النطؽ اضطرابات وتشير األصمية،
 األصوات تشكيؿ عمى القدرة عدـ بسبب عمره، مثؿ فى ألقرانو المتوقع المستوي
 .صحيحة بطريقة
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 الحركى نتاجاإل مظاىر فى صعوبات بإنيا( Keegstra,et.al,2010) ويعرفيا
 تنتج كالمية أخطاء فيى محددة، كالمية أصوات إنتاج عمى القدرة عدـ او لمكالـ
 يحدث مما مناسبة بصورة تسمسميا عدـ أو والمساف الفؾ حركة فى اخطاء عف

 ظاىرة عضوية أسباب إلى ترجع ال قد اإلضطرابات وىذه حذؼ أو إضافة أو تشويو
 وتأخر الطفولة ومشكالت اإلنفعالية مشكالتوال البيئى الحرماف إلى ترجع ولكف
 الكالـ
( انيا ذلؾ الخمؿ الذى تخرج مف خاللو أصوات ٛ٘، ٕٛٓٓفيا)عبداهلل الوايمى،ويعر 

الكالـ بصورة شاذة وغيرعادية بحيث تكوف عمى شكؿ حذؼ أبو إبداؿ أو إضافة 
 وكذلؾ تحريؼ فى عناصر الكممة

 تشخيص اضطربات النطق:
اضطرابات النطؽ بصورة أساسية عمى عمر الطفؿ، فالطفؿ  يعتمد تشخيص      

يجد صعوبة في إنتاج األصوات بصورة الذى يكوف في بداية الرابعة مف العمر 
صحيحة ربما يكوف ذلؾ طبيعيا في ىذه المرحمة مف العمر، بينما الطفؿ الذي يتعدي 

بما يتـ ذلؾ العمر ويظؿ يعاني مف نفس الصعوبات في إنتاج أصةات الكالـ فر 
 (.ٔ٘ٔ، ٕٛٓٓتشخيصو عمى أنو يعاني مف اضطراب ) السيد محمد، 

 وتبيف المدرسية الفحوص أو الوالديف خالؿ مف النطؽ اضطرابات اكتشاؼ تـ وسواء 
 ومعممة موسعة اختبارات إجراء الحالة ىذه في ينبغي،  ما خمؿ مف يعاني الطفؿ أف
 درجة تحديد يتـ حتى قياسيةو  طبية فحوصاً  تتضمف الطفؿ عمي الوقت نفس في

 بيا القياـ ينبغي التي اإلجراءات بيف ومف.  الطفؿ منو يعاني الذي االضطراب ونوع
 : يمي ما
  Case History:  الحالة تاريخ -ٔ

 تاريخ استمارة مؿء الطفؿ حياة في األىمية ذوي واألخوة الوالديف مف المعالج يطمب
 وتاريخو العامة كالبيانات الطفؿ عف المعمومات بعض تتضمف التي تمؾ الحالة
 والمشكالت،  ليا تعرض التي والحوادث بيا أصيب التي واألمراض والصحي الوالدي

خوتو بوالديو عالقتو وطبيعة، منيا يعاني التي االجتماعية  وأسموب،  وأخواتو وا 
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 شخصية طبيعة ذات معمومات مف ذلؾ إلى وما سموكو وطبيعة،  لو الوالديف معاممة
 .عامةو 

 يعاني التي النطؽ اضطرابات أسباب يظير ما قميال الحالة تاريخ أف مف الرغـ وعمي
 دراسة تظيرىا التي األسباب لبعض منتبياً  يكوف أف يجب المعالج أف إال الطفؿ منيا

 بعض تمؼ في سببا تكوف أف يمكف التي اإلصابات أو واألمراض كالحوادث الحالة
 إنو إلى اإلشارة تجدر وكذلؾ،  مثال وفيمو الكالـ اجإنت عف المسؤولة المخ مراكز
 والنفسية االجتماعية الحياة عمي النطؽ اضطرابات انعكاس عمي التعرؼ يجب

 سببا االنعكاسات ىذه مثؿ تكوف قد األحياف بعض في أنو حيث،  لمطفؿ والدراسية
 . العالج فشؿ أو تأخر في
 : النطؽ أعضاء فحص -ٕ
 قبؿ مف دقيؽ لفحص الطفؿ يخضع أف التقييـ إجراءات يف الضرورية األمور مف

 النطؽ أعضاء سالمة مدي عمي لمكشؼ المختمفة التخصصات ذوي األطباء بعض
 ىذه وراء سببا تكوف قد التي العضوية المشكالت عمي لمتعرؼ وذلؾ،  الطفؿ لدي

 اتالتياب وجود عف بالبحث والحنجرة واألذف األنؼ أخصائي يقوـ فمثال المشكمة
 الفحص يظير فربما،  وسالمتو الصمب الحنؾ انتظـ ومدي،  األنفية والزوائد بالحمؽ
 عمي عالمات  أي وجود عدـ مف لمتأكد المياة حركة وفحص، بو خمؿ أو شؽ وجود

 البمعـو فتحة لتغمؽ وألعمي لمخمؼ تتحرؾ أف يمكف أنيا مف ولمتأكد التركيبي الشذوذ
 الصوتية األوتار سالمة مدي عمي التعرؼ كذلؾو  األنفية األصوات إنتاج أثناء

 عمي والقدرة المساف وحركة فييما التحكـ عمي والقدرة وانطباقيا الشفتيف حركة وكفاءة
 عمي الطفؿ قدرة ومدي الفكيف وحركة،  الفـ لحجـ طولو مناسبة ومدي عميو السيطرة
لي إطباقيما  . الطبيب ىذا وتخصص نطاؽ في يقع مما ذلؾ غير وا 

 انتظاـ مدي لتحديد واألسناف الفـ أخصائي عمي الطفؿ عرض مف البد لؾكذ
 أما بينيا واسعة فجوات وجود أو بعضيا تساقط أو،  بيا تشوىات وجود أو األسناف
 ىواء إنتاج عمي وقدرتو التنفسي الجياز كفاءة مدي فيحدد الصدر أمراض أخصائي
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 مف وغيرىا اإلجراءات ىذه ؿك وتعد مناسب بشكؿ األصوات إلخراج الكافي الزفير
 . عدمو مف النطؽ أعضاء كفاءة مف لمتأكد وسيمة األخرى اإلجراءات

 : السمع فحص-ٖ 
 كانت إذا وخاصة السمع عمي قدرتو ضعؼ بالطفؿ والمحيطوف الوالداف يالحظ ربما
 نطاؽ في يقع الضعؼ ىذا كاف إذا أما ما، حد إلي كبيرة السمعي الفقداف درجة

 أو الوالديف إليو ينتبو ال فقد( ديسبؿ ٓٗ– ٕ٘) جداً  البسيط يالسمع الضعؼ
 نتعرؼ أف السمع واختبارات مقاييس بعض تطبيؽ خالؿ مف يمكف ولكف المعمميف

 . اآلخريف سماع عند الطفؿ منو يعاني الذي القصور مدي عمي
 : Mental assessmentالعقمي التقدير -ٗ

 يعاني الذي الطفؿ لدي تقديرىا مف البد التي األولية الجوانب أحد ىو العقمي األداء
 عمي لمتعرؼ عميو االختبارات بعض تطبيؽ مف البد حيث ؛ النطؽ اضطرابات مف

 واختبار(  الرابعة الصورة) بينيو – ستانفورد لػ الذكاء اختبار ومنيا ذكائو معامؿ
 التخمؼ يإل يرجع الطفؿ منو يعاني الذي االضطراب كاف إذا ما لتحديد وذلؾ وكسمر
 . ال أـ العقمي

 : الصوت إنتاج تقدير -٘
جراء الحالة تاريخ عمي التعرؼ بعد  التي التالية الخطوة تأتي السابقة الفحوص وا 

 – حذؼ – إبداؿ) الطفؿ منو يعاني الذي النطقي االضطراب نوع بتحديد تتعمؽ
 تمؾ فييا تحدث التي األصوات تحديد وكذلؾ( ضعؼ – إضافة – تشويو أو تحريؼ

 – النياية – الوسط – البداية) الكممة في االضطراب موضع وتحديد االضطرابات
 ( مختمط

 محكات الحكم باضطراب النطق:
العمر الزمني: ذلؾ ألف اضطرابات النطؽ  قد تكوف نمائية ثـ تختفي مع   -ٔ

أو بعدىا اكتماؿ نمو جياز الكالـ لدي الطفؿ، أو عند دخولو المدرسة 
 لؾ أضطراب إال إذا استمر بعد سف السابعة.بقميؿ، فال يعد ذ

إعاقة التواصؿ مع اآلخريف: يؤدي اضطراب النطؽ إلي فشؿ الفرد في  -ٕ
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التواصؿ مع المحيطيف بو وممارسة حياتو االجتماعية بشكؿ طبيعي) إيياب 
 (.ٖٓٚ\ٕٓالببالوي،

 أف يستدعي االضطراب انتباه المتحدث والمستمع. -ٖ
ة الخاصة بشكؿ عاـ وعند ذوي االعاقة اضطراب النطؽ عند ذوي اإلعاق -ٗ

لدي الفرد )خالد  البصرية بشكؿ خاص تسب معاناة نفسية وسوء توافؽ
 (.ٗٗ، ٖٕٔٓالمنجـ، 

 :تصنيفات اضطربات النطق والمغة
 تصنؼ اضطربات المغة وعيوب الكالـ إلي ما يمي:

 (: قسمت المراجعة العاشرة المنقحة مفICD -10التصنيؼ الدولي لألمراض ) 
تصنيؼ الدولي لألمراض تصنيؼ االضطرابات النفسية والسموكية عيوب الكالـ ال

 إلي ما يمي:
 اضطرابات النمائية النوعية في الكالـ. -
 اضطرابات نوعية في التمفظ بالكالـ. -
 اضطربات تعبير المغة. -
 اضطرابات لغوية استقبالية. -
 لمصرع.الحبسة المكتسبة المصاحبة  -
 في المغة والكالـاضطرابات نمائية مختمفة  -
 اضطرابات نمائية مختمفة في المغة والكالـ غير المحدد. -

 انتشار اضطرابات النطق والكالم:
النفسية األمريكية الدليؿ التشخيصي األخصائى الرابع المعدؿ  قدمت الجمعية

( تصنيفا الضطرابات الكالـ والمغة وتتضمف االضطرابات الصوتية أو ٕٓٓٓ)
جية ووضعتيا ضمف اضطرابات التواصؿ وأوضحت شيوع االضطرابات الفوتولو 

 وانتشار ىذه االضطرابات بصورة كبيرة بالمقارنة  باضطرابات التواصؿ األخرى.
( أف انتشار اضطرابات النطؽ ٙٙٔ، ٕٙٓٓوأكدت دراسة عبدالعزيز الشخص )
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 (%ٜ٘.ٓٚ)%(بيف أفراد اإلعاقة العقمية البسيطة وزادت تمؾ النسبة إلى ٔٗ.ٜٕ)
اإلعاقة المتوسطة وذلؾ يؤكد العالقة القوية التي تربط حدة اإلعاقة العقمية كمما  في

 زادت نسبة انتشار اضطراب النطؽ بينيـ.
كذلؾ أكد عمى أف نسبة انتشار اضطربات النطؽ تمثؿ أعمي نسبة بيف اضطرابات 

مييا %( وأف المدغة تمثؿ أعمي نسبة في االنتشار ويٕ٘.ٙالكالـ والمغة وتصؿ إلى )
 (ٕٛٓٓالتمعثـ )محمد السيد، 

 ةــــالدراس ىـــفرض
ذات داللة احصائية  بيف متوسط رتب درجات أطفاؿ عينة البحث فروؽ  توجد -ٔ

 لصالح التطبيؽ البعدي.في التطبيؽ القبمي والبعدي 
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف درجات الذكور واإلناث فى التطبيؽ  -ٕ

 لكالـاضطرابات النطؽ وا سالبعدى لمقيا
 راءاتياــــة واجـــج الدراســـمني

 منيج الدراسة:
وذلؾ بيدؼ دراسة فاعمية البرنامج ، ىتجريبال شبةاىنة عمى المنيج اعتمدت الدراسة الر 

 القابميف لمتعمـ   ذىنياالقائـ عمي انشطة منسوري لألطفاؿ المعاقيف 
 العينة:

، ىنيا القابميف لمتعمـالمعاقيف ذ مف األطفاؿ طفال( ٚتألفت عينة الدراسة مف )    
( عمي ٓٚ-ٓ٘)سنة وتراوحت نسبة ذكائيـ مف  (ٔٔ-ٜ )تراوحت أعمارىـ مف

مقياس استانفورد بينو لمذكاء الصورة الرابعة وفؽ تصميـ المجموعة الواحدة ذات 
 .القياسييف القبمي والبعدي

 أدوات الدراسة:
 .)إعداد الباحثة( ياس اضطراب النطق والكالممق -2
 مج قائم عمى أنشطة منتسوري.: برنا-1
 : اختبار الذكاء استانفورد بنيو الصورة الرابعة-2
 



   جامعت الفيوم                                     –كليت التربيت للطفولت المبكرة  –مجلت بحوث ودراساث الطفولت 

  

 

 
 

 

 

- 238 - 

 الرابع عشرالعدد 

 أوال: مقياس إضطرابات النطق والكالم )إعداد الباحثة(
 

س
تمرينات ألعضاء النطق والتنف

 

 يتكرر بندىذا ال البنود م

 أبداً  أحياناً  كثيرا  

    يمارس الطفل السموك التنفسى الصحيح 2

-الشفاه-وم الطفل بتدريبات )لمسانيق 1
 الفك(

   

يقوم الطفل بتمرينات لتقوية األحبال  2
 الصوتية

   

    يمارس الطفل تمارين لإلسترخاء 3

    تحريك أجزاء الجسم أثناء الكالم 4

التنبية 
 واإلدراك

    ينتبة الطفل لمصدر الصوت 5

    يميز الطفل بين األصوات المختمفة 6

     نتبو الطفل لمصدر الضوءي 7

    يميز الطفل بين الصور ومسميات األشياء 8

ردود أفعال طبيعية تجاه األصوات - -23
 المسموعة

   

الصوت 
 والكالم

ينطق الطفل مخارج أصوات الحروف نطقا  22
 صحيحا

   

    يميز بين أصوات الحركات القصيرة 21

    ةيميز بين أصوات الحركات الطويم 22
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يتعرف الطفل عمى األصوات العالية  23
 والمنخفضة والتمميز بينيم

   

    يكتشف األصوات غير الكالمية ويميزىا 24

    يميز الطفل األصوات المتشابيو 25

    يميز الطفل األصوات داخل الكممة 26

تكوين جممة من كممة ثم كممتين ثم ثالث  27
 كممات

   

    ة صوت مناسبة لمموقفالتحدث بطبق 28 

تزيد حصيمة الطفل المغوية من خالل  13 
 )المجموعات الضمنية(

   

-يعانى الطفل اضطراب فى الكالم )اول 12 
 أخر(-وسط

   

    تحميل الكممة صوتيا  11 

 
 

 الخصائص السيكومترية لمقياس اضطربات النطق والكالم:
 :مقياسالثبات 

 طريقة ألفا كرونباخ : -
 .(3,ٗٛٛ، وقد بمغ معامؿ ثبات المقياس )كرونباخألفا حساب الثبات بمعادلة  تـ

 :طريقة التجزئة النصفية -ب 
تـ حساب االرتباط بيف ُجزأي المقياس،  ثـ ُصححت بمعامالت االرتباط بمعادلة 

 .(3 ,ٜ٘ٛبرواف، وقد بمغ معامؿ ثبات المقياس ) –سبيرماف 
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 صدق المقياس:
 :صدق المحكمين -2

ـ عرض مقياس التقدير عمى مجموعة مف السادة أعضاء ىيئة التدريس ت
المتخصصيف في مجاؿ الصحة النفسية وعمـ النفس ورياض األطفاؿ وبمغ 

جامعة الفيـو  –( محكـ مف كميات التربية لمطفولة المبكرة والتربية ٓٔعددىـ )
، مقياسإلبداء المالحضات حوؿ فقرات الجامعة بني سويؼ،  –وكمية التربية 

مف  ٙوقد أسفرت نتائج التحكيـ عف حذؼ تالث مفردات وتعديؿ مضموف 
 .% ٓٛالمفردات لـ يصال إلى نسبة اتفاؽ 

 اإلتساق الداخمى: -1
تـ إجراء االتساؽ الداخمى كخطوة مف خطوات بناء المقياس لمتأكد مف مدى 

  SPSSج إرتباط كؿ مفردة بالدرجة الكمية لمقياس التقدير، وذلؾ باستخداـ برنام
حيث طبؽ المقياس فى صةرتو النيائية عمى أطفاؿ العينة اإلستطالعية وعددىا 

 ( أطفاؿ ويوضح ذلؾ الجدوؿ التالى:ٚ)
 (2جدول)

 لممقياس الكمية بالدرجة مفردة كل ارتباط معامالت قيم
 

معامل  م
 االرتباط

معامل  م
 االرتباط

 معامل م
 االرتباط

 معامل م
 االرتباط

ٔ ٓ.ٕٗٔ** ٚ ٓ.ٗٔٓ** ٖٔ ٓ.ٗٔٗ** ٜٔ ٓ.ٕٕٗ** 
ٕ ٓ.ٖٛٗ** ٛ ٓ.ٗٙٔ** ٔٗ ٓ.ٖٕٔ** ٕٓ ٓ.ٜ٘ٛ** 
ٖ ٓ.ٜٗٔ** ٜ ٓ.ٗٗٙ** ٔ٘ ٓ.ٖ٘٘** ٕٔ ٓ.ٗٗ٘** 
ٗ ٓ.ٖٗ٘** ٔٓ ٓ.ٗٓٓ** ٔٙ ٓ.ٖٚٓ** ٕٕ ٓٗٙٓ** 
٘ ٓ.ٖ٘ٙ** ٔٔ ٓ.ٗٔٗ** ٔٚ ٓ.ٕٔ٘**   
ٙ ٓ.ٕ٘٘** ٕٔ ٓ.ٗٛ٘** ٔٛ ٓ.ٖٗٛ**   
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أنشطة منتسورى فى خفض إضطرابات النطق والكالم ثانيا:البرنامج القائم عمى 
 لدى األطفال المعاقين ذىنيا القابمين لمتعمم: )إعداد الباحثة(
 -اعتمدت الباحثة عمى مصادر عدة فى بناء البرنامج منيا مايمى:

المعاقيف ذىنيا -) أنشطة منتسورىاإلطار النظرى لمدراسة وماتضمنة مف تناوؿ-
ات النطؽ والكالـ( باإلضافة لما يحويو مف نظرية نفسية إضطراب-القابميف لمتعمـ
 وبرامج تدريبية

البحوث والدراسات األجنبية والعربية السابقة والتى تناولت إضطرابات النطؽ والكالـ -
(ودراسة Daniel,R2009) لدى المعاقيف ذىنيا ومنيا دراسة

(Demiral,M2010باإلضافة إلى دراسة) ،يـ(،)مر ٕٔٔٓ)محمود زايد 
 (ٕٕٔٓ(،)والء كريـ،ٕٓٔٓسمعاف،

خفض اضطرابات النطق والكالم لدى األطفال المعاقين ذىنيا وييدف البرنامج إلي 
 .القابمين لمتعمم

 وصف البرنامج:
تمفة التي تناسب المعاقيف عقميا يتضمف البرنامج مجموعةمف الفنيات واالنشطة المخ

ىني وحؿ المشكالت والواجبات كالمحاضرة والمناقشة والعصؼ الذ القابميف لمتعمـ
المنزلية والتعزيز لتنمية ميارات إخراج األصوات والتمييز الصوتي، وجميع ىذه 

 الفنيات معدة لتحقيؽ اليذؼ مف البرنامج المعد لمدراسة.
 األدوات المستخدمة: -

 صندوؽ الكممات-مجموعات ضمنية-صفارة -بالونة-خافض لساف -شمعة -مراية
 زمن البرنامج:

 (ٖ)أسبوع بواقع  (ٔٔ)جمسة، ويحتاج البرنامج إلى  (ٖٖ كوف البرنامج مف)ويت
 ( دقيقة.ٓٙ: ٘ٗجمسات اسبوعًيا، ويتراوح زمف الجمسة مف ) 
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عمى أنشطة منتسورى فى خفض إضطرابات النطق البرنامج القائم جمسات ممخص 
 ة(والكالم لدى األطفال المعاقين ذىنيا القابمين لمتعمم: )إعداد الباحث

 
عنوان  رقم

 الجمسة
 الزمن الفنيات أىداف الجمسة

التييئة  ٔ
 والتعرؼ

خمؽ جو مف األلفة والمحة والتعرؼ عمى -
 اليدؼ مف البرنامج

 ٖٓ التعزيز
 دقيقة

تدريبات  1-3
 التنفس

تدريب االطفاؿ عمى السموؾ التنفسى -
الصحيح والتخمص مف العادات السيئة 

 الخاصة بالتنفس
 مى تماريف اإلسترخاءيتدرب الطفؿ ع -
 تحريؾ أجزاء الجسـ اثناء الكالـ-

 النمذجة-
واجب -

 منزلى

ٖٓ 
دقيقة 
لكؿ 
 نشاط

تدريبات  4
ألعضاء 

 النطؽ

تدريب اعضاء النطؽ المختمفة لدى -
 االطفاؿ

 النمذجة
 لعب االدوار

23 
 دقيقة

تقوية الجياز  5
 الصوتى

 تدريبات الجياز الصوتى-
 زيادة كفاءة النطؽ-

العالج 
 الكالمى

 االسترخاء

ٖٓ 
دقيقة 
لكؿ 
 نشاط

اإلنتباه  6
 السمعى

تدريب الطفؿ عمى اإلنتباه لمصدر -
 الصوت

 التعزيز
 النمذجة

ٖٓ 
 دقيقة
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 يصاو الأ.م.د رغدة   .م.د رانيا قاسم  أ

7-
23 

التمييز 
 السمعى

 تدريب الطفؿ عمى التمييز السمعى
تدريب الطفؿ عمى التمييز بيف مصادر -

 االصوات المختمفة
ردة فعؿ طبيعية إتجاه األصوات -

 موعةالمس

 النمذجة 
 التعزيز

ٖٓ 
دقيقة 
لكؿ 
 نشاط

اإلنتباه  22
 البصرى

تدريب الطفؿ عمى اإلنتباه لمصدر -
 الضوء

 

 ٖٓ التعزيز
 دقيقة

التمييز  21
 البصرى

تدريب الطفؿ عمى التمييز بيف الصور -
 ومسميات األشياء

 لعب األدوار 
 التعزيز

ٖٓ 
 دقيقة

22-
25 

مخارج 
أصوات 
 الحروؼ

ارج أصوات الحروؼ ينطؽ الطفؿ مخ-
 نطقا صحيحا

 النمذجة
 لعب األدوار

ٖٓ 
 دقيقة

26-
27 

الحركات 
 الطويمة

 ينطؽ الطفؿ أصوات الحركات القصيرة-
 ينطؽ الطفؿ أصوات الحركات الطويمة-

 ٖٓ النمذجة
 دقيقة

تمييز  28
األصوات 

العالية 
 والمنخفضة

يتعرؼ الطفؿ عمى األصوات العالية -
 يـوالمنخفضة والتمييز بين

الواجب 
 المنزلى
 التعزيز

ٖٓ 
 دقيقة

يميز  13
األصوات 

 غير الكالمية

يكتشؼ الطفؿ األصوات غير الكالمية -
ويميزىا عف الكالـ الذى يكتب مف حروؼ 

 ىجائية

 النمذجة
 لعب األدوار

ٖٓ 
 دقيقة

يميز  12
األصوات 
 المتشابيو

لعب - يميز الطفؿ األصوات المتشابيو بوضوح-
 األدوار

ٖٓ 
 دقيقة
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تمييز  11
األصوات 

 داخؿ الكممة

الكالـ  يميز الطفؿ األصوات داخؿ الكممة-
 العالجى
 النمذجة

ٖٓ 
 دقيقة

12-
13 

 بسيطة جممو تكويف عمى الطفؿ يتدرب- تكويف جممة
 كممات ثالث ثـ-كممتيف ثـ كممو مف تبدأ

 لعب األدوار
 النمذجة

ٖٓ 
 دقيقة

14-
18 

إثراء حصيمة 
الطفؿ 

بالمجموعات 
 الضمنية

 التدريب عمى الخضراوات والفواكو-
 التدريب عمى وسائؿ المواصالت-
 التدريب عمى األدوات المنزلية-
 التدريب عمى األشكاؿ اليندسية-
 التدريب عمى الوظائؼ-

العالج 
 الكالمى

لعب -
 األدوار

 النمذجة-

ٖٓ 
دقيقة 
لكؿ 
 نشاط

أف يتحدث الطفؿ بطبقة صوت مناسبة - طبقة الصوت 23
 لمموقؼ

ج العال
 الكالمى

 دقيقةٖٓ

اضطراب  22
 الكممة

أف يعالج الطفؿ مف اضطراب داخؿ -
 اخرىا -وسطيا -الكممة سواء فى اوليا

 النمذجة
الواجب -

 المنزلى

ٖٓ 
 دقيقة

تحميؿ  21
 األصوات

العالج  تحميؿ الطفؿ لمكممة صوتيا-
 الكالمى

 لعب االدوار

ٖٓ 
 دقيقة

 ٖٓ  إقامة حفمة لألطفاؿ- الختامى 22
 ةدقيق
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 نة اهلل عبد المنطمب جابرمأ.
 يصاو الأ.م.د رغدة   .م.د رانيا قاسم  أ

 ةـــج الدراســـــنتائ
 أواًل نتائج الفرض األول:

بيف متوسطي رتب درجات  داؿ إحصائياً  فرؽوجد يينص الفرض األوؿ عمى أنو " 
أطفاؿ عينة البحث في التطبيقيف القبمي والبعدي لمقياس اضطرابات النطؽ والكالـ 

 صحة ىذا ختبارواللصالح متوسط رتب درجات األطفاؿ فى التطبيؽ البعدي "، 
بيف متوسط  –( )باستخداـ اختبار ويمكوكسوف –حساب الفرؽ الفرض قامت الباحثة ب

اضطرابات النطؽ والكالـ درجات االطفاؿ في التطبيقيف القبمي والبعدي لمقياس 
 (ٕ)القابميف لمتعمـ كما ىو موضح في بالجدوؿ ذىنيالممعاقيف 

 
نوع  األداة

 الرتبة
عدد 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

يمة ق
(z) 

مستوي 
 الداللة

 نوع الداللة

مقياس 
 اضطرابات

النطؽ 
 والكالـ

  . . . سالب
ٕ.ٖٚ 

 
ٓ.ٓٔٛ 

 
 داؿ 

 إحصائًيا
 ٕٛ ٗ ٚ موجب

( وجود فروؽ دالة إحصائًيا بيف بيف متوسطي رتب درجات ٕويتضح مف جدوؿ )
الكالـ أطفاؿ عينة البحث في التطبيقيف القبمي والبعدي لمقياس اضطرابات النطؽ و 

لصالح متوسط رتب درجات األطفاؿ فى التطبيؽ البعدي وبذالؾ تـ التحقؽ مف 
 صحة الفرض األوؿ.

 :ثانيًا نتائج الفرض الثاني
توجد فروق دالة احصائيا بين متوسطي رتب  ""عمى الثانيينص الفرض     

لمقياس اضطرابات النطق والكالم""  درجات  الذكور واإلناث في التطبيق البعدي
)باستخداـ اختبار  –حساب داللة الفرؽ صحة ىذا الفرض قامت الباحثة ب ختباروال

بيف متوسط درجات الذكور واالناث في التطبيؽ البعدي لمقياس  –( ماف وتني
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القابميف لمتعمـ كما ىو موضح في  ذىنيا اضطرابات النطؽ والكالـ لممعاقيف
 (ٖبالجدوؿ)

 
متوسط  العدد العينة المقياس

 الرتب

موع مج

 الرتب

 قيمة

(U) 

 قيمة

((W 

 قيمة

(Z) 

 مستوي

 الداللة

 نوع

 الداللة

 اتاضطراب

النطؽ 

 والكالـ

 

 ذكور

 

ٗ 

 

 

ٖ.ٓٓ 

 

ٕٔ.ٓٓ 

 

 

ٕ.ٓ 

 

 

ٕٔ.ٓ 

 

 

ٔ.ٗ

ٕ 

 

 

ٓ.ٕٕٜ 

 

 

داؿ 

  إحصائيا

 إناث

 

ٖ 

 

٘.ٖٖ 

 

ٔٙ.ٓٓ 

 
 جــــير النتائــــتفس
أتفقت مع  دراسة نتائج الدراسة الحالية مع العديد مف الدراسات وقد اتفقت      

( عمى أىمية منيج  ٕٔٔٓ)تغريد مصطفى، عبدالرحمف الياشمى( ) ميا أبو ىزيـ،
ونظرية منتسورى سواء كاف مف خالؿ بناء إستراتيجية أو برنامج تعميمى فى تحسيف 

 الميارات المغوية وكذلؾ خفض وعالج المشكالت المغوية التى تقابميـ.
واألدوات  منتسورى أنشطة تأثير إلى ئج الدراسةنتا تحقيؽ في الفضؿ الباحثة وترجع

 راعتو لما وكذلؾ ،المغوية الميارات لتنمية التربويَّة وفمسفتيا وطريقتيا المستخَدمة
 التي السابقة والدراسات أعدتو، الذي النظري واإلطار العينة، اختيار عند الباحثة
 أنشطة مف ئمةالمال األنشطة واختيار الجمسات تصميـ ضوء في عمييا اطمعت
 مراعاة مع ،خفض اضطرابات النطؽ والكالـ  في تساعد التي منتسورى وأدوات

 تحقؽ أسباب مف كاف وأيًضا الدراسة(، )عينة ذىنيِّا المعاقيف األطفاؿ خصائص



  قائم عمى أنشطة منتسوري برنامج 
 

 

 

 

- 227 - 

 نة اهلل عبد المنطمب جابرمأ.
 يصاو الأ.م.د رغدة   .م.د رانيا قاسم  أ

 حرص مع بشكؿ  منتِظـ   الحضور عمى الدراسة عينة األطفاؿ حرص األوؿ الفرض
عداد تييئة عمى الباحثة ، بحيثبش البيئة وا   .آمنة، وجذابة تكوف كؿ  جيد 

لدى   خفض اضطرابات النطؽ والكالـ إلى بشكؿ  جيد   لمبيئة الباحثة إعداد أدَّى وقد
 إف قاؿ حيث( Dock work,2006,39-53) إليو أشارت ما مع يتفؽ وىذا األطفاؿ
 جعؿ وما األطفاؿ، عف لمكشؼ وسيمة الطفؿ وبيئة الفصؿ بيئة مف جعمت منتسورى

 التي واألدوات الخامات توفير خالؿ مف واىتماماتيـ قدراتيـ يكتشفوف فاؿاألط
 عمى ِحَدة . طفؿ كؿ احتياجات مع تتناسب

 ترى التي اإلستراتيجيات مف عدد عمى الجمسات تطبيؽ في الباحثة واعتمدت
 :اإلستراتيجيات وتمؾ األوؿ الفرض تحقؽ أسباب مف أنَّيا
 االستجابة، تمؾ يكرر أف عمى حرًصا الصحيحة ؿالطف استجابة لتعزيز: التعزيز• 

 لالستجابة اإليجابي التعزيز أف إلى السموكية النظرية إليو أشارت ما مع ذلؾ ويتفؽ
 .حدوثيا تكرار احتمالية مف يزيد
 عمى وتحرص األطفاؿ أماـ أواًل  النشاط بتقديـ الباحثة قياـ خالؿ مف: النمذجة• 

 أف النظرية ىذه ترى حيث باندورا، ألبرت نظرية مع يتفؽ وىذا ووضوح، ببطء تقديمة
 ،ٕٓٔٓمحمد، صالح)    .وتقميدىـ اآلخريف أفعاؿ مشاىدة خالؿ مف يحدث التعمُّـ
ٗٚ.) 
 المعاؽ الطفؿ يدركيا لكي ويسيرة واضحة خطوات في النشاط تقديـ: الميمة تحميؿ• 

 .تفاصيميا بكؿ ـلمتعم القابؿ عقميِّا
 األنماط أف إلى بنادورا ألبرت نظرية إليو أشارت ام إلى استناًدا وىذا 
 ،ٕٕٔٓكامؿ، سيير) بتقميدىا المالحظ يقوـ التي ىي االستجابة تمقى التي السموكية

ٜٚ ) 
 مع المستخَدَمة الطُُّرؽ أفضؿ مف وأنشطتو منتسورى ومنيج فمسفة أف وتَرى الباحثةُ 

 احتياجاتيـ، مع وتتناسب ومياراتو، توقدرا تنمى إذ لمتعميـ، القابؿ عقميِّا المعاؽ الطفؿ
 والتي( ٕٕٔٓالشيرانى، سعيد) ،((Wilcock,2010 مف كؿٍّ  دراسة  مع ىذا ويتفؽ
 التقميديَّة األنشطة مع بالمقارنة منتسورى بطريقة األنشطة تقديـ ميةعاف عمى أكدت
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 محمد محمود) ،(ٕٗٔٓعنتر، أحمد) دراسة إليو أشارت ما مع يتفؽ وىذا 
 أدوات استخداـ فاعمية إلى أشاروا حيث( ٕٔٔٓىزيـ، أبو ميا)،(ٜٕٔٓحسف،

 .منتسورى
 ياتــــتوص

 مراعاة الفروؽ الفردية وظروؼ وطبيعة كؿ طفؿ عف التانى-ٔ
تقبؿ األسرة لطبيعة الطفؿ الذى يعانى مف اضطرابات النطؽ والكالـ وعدـ -ٕ

 التصحيح المستمر لو
 عدـ مقاطعة ونقد الطفؿ أثناء الكالـ-ٖ
والظروؼ زيادة الدعـ مف القائميف عمى التربية الخاصة بتحسيف االوضاع -ٗ

 حتياجات الخاصة لمتأىيؿ المناسب لذوى اإل
 ضرورة إنشاء مراكز متخصصة لممعاقيف ذىنيا القابميف لمتعمـ-٘
 ةــــمقترح وثـــحـب
 أثر استخداـ برنامج عالجي الضطراب التيتية لألطفاؿ المعاقيف عقمًيا.  -ٔ
 ؿ التخاطبى لألطفاؿ المعاقيف ذىنيا القابميف لمتعمـالتأىي-ٕ
 دراسات مسحية إلحتياجات األطفاؿ المعاقيف ذىنيا القابميف لمتعمـ-ٖ
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 نة اهلل عبد المنطمب جابرمأ.
 يصاو الأ.م.د رغدة   .م.د رانيا قاسم  أ

 عـــــالمراج
  :: المراجع العربية أواًل  
 والتوزيع، لمنشر الكممة دار العربى، البيت فى مونتسورى(. ٕٓٔٓ)ليندى فاف إيزا-ٔ

 .القاىرة
(.دليؿ أخصائى التخاطب والمعمميف أو ٖٕٓٓببالوى)إيياب عبدالعزيز ال-ٕ

 الوالديف،القاىرة،مكتبة النيضة المصرية.
 المعاقيف األطفاؿ تعميـ فى ودورىا التربوية األنشطة(. ٜٕٔٓ)حامد عبداهلل أميرة-ٖ

 التربية،جامعة كمية نموذجًا،مجمة منتسورى طريقة:بالروضة عقميا
 .ٖٛٛ-ٖٖٗص ص(ٕٓٔ)،ع(ٖٓ)بنيا،ـ

فاعمية برنامج لمتدخؿ المبكرفى عالج بعض  (ٕٛٓٓسيد يس التيامى محمد)ال-ٗ
إضطرابات النطؽ لدى األطفاؿ المكفوفيف،رسالة ماجستير.غير منشورة،كمية 

 التربية،جامعة عيف شمس.
(.أثر استراتيجية تعميمية قائمة عمى ٕٚٔٓتغريد مصطفى،عبدالرحمف الياشمى)-٘

لصوتى لدى طمبة الصؼ األوؿ األساسى نظرية منتسورى فى مستوى الوعى ا
،مجمة جامعة   فى األردف فى ضوء المستوى التعميمى الالـز

 .(،كمية العمـو التربوية ،األردفٕٔ)ٖٔ )العمـو اإلنسانية( مجمد 
(.فاعمية برنامج تدريبى لعالج بعض إضطرابات ٖٕٔٓخالد عمى محمد المنجـ)-ٙ

تير.غير منشورة،كمية التربية ، النطؽ لدى األطفاؿ المكفوفيف،رسالة ماجس
 جامعة عيف شمس.

(. فاعمية برنامج لمعالج ٕٗٔٓرانيا الشاذلى، محمد رضواف،محمد أبو زيد)-ٚ
السموكى اإلجتماعى فى تعديؿ السموؾ العدوانى لدى األطفاؿ المعاقيف عقميا. 

 (يونية25مجمة كمية التربية،جامعة بورسعيد،العدد)
 .518-538، ص ص 1323

 برامج العقمية اإلعاقة لذوى االجتماعية الكفاءة(. ٖٕٔٓ) خيراهلل عبدالفتاح سحر-ٛ
 .لمنشر صفاء دار: عماف. والمعمميف لألباء إرشادية
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 التطوع ثقافة نشر فى المحمية الصحافة دور(. ٕٗٓٓ) حسيف محمد سعاد-ٜ
 المؤتمر بورسعيد، محافظة فى ذىنيا المعاقيف لقضايا المجتمعية والمشاركة

 .أسيوط جامعة، والرعاية التجنب بيف الذىنية اإلعاقة’’  الثانى لعربىا
 الخامات بقايا مف المتعددة األطفاؿ ألعاب(. ٕٕٔٓ)الشيرانى ىادى سعد-ٓٔ

 رسالة. عقميِّا لممعاقيف حركى والحس المعرفيّ  لمنمو كمدخؿ المستيمكة
 .المنصورة جامعة التربية، كمية ماجستير،

(. إضطرابات النطؽ والكالـ والمغة لدى ٕٓٔٓحد ابراىيـ)سميماف عبدالوا-ٔٔ
 المعاقيف عقمياوالتوحدييف. القاىرة: دار إيزكى لمطباعة والنشر والتوزيع.

(.برنامج لتنمية ميارات القراءة والكتابة بإستخداـ ٕ٘ٔٓشيماء محمد السكرى)-ٕٔ
ؿ،جامعة طريقة منتسورى لدى طفؿ الروضة، رسالة دكتوراه،كمية رياض األطفا

 القاىرة.
. طبيعة المشكالت الكالمية لدى التالميذ ذوى (ٖٕٓٓعبداهلل محمد الوايمى)-ٖٔ

مجمة اإلرشاد  التخمؼ العقمى وعالقتة ببعض المتغيرات الشخصية،
 (، كمية التربية، جامعة عيف شمس.ٙٔالنفسى،العدد)

. تربيتيـو  الخاصة اإلحتياجات ذوى سيكولوجية(. ٕٔٓٓ)القريطى عبدالمطمب-ٗٔ
 .العربى الفكر دار: القاىرة

 لألطفاؿ تدريسى ارشادى برنامج فعالية(. ٕٙٓٓ) مطر رجب عبدالفتاح-٘ٔ
  النطؽ اضطرابات بعض عالج فى وأمياتيـ عقميا المعاقيف

 المدنى المجتمع ومؤسسات األسرة دور الرابع،، العممى المؤتمر األطفاؿ، ىؤالء لدى
 كمية مايو، ٗ-ٖ مف الفترة فى الخاصة، ياجاتاإلحت ذوى ورعاية إكتشاؼ فى

 .ٜٛٗ-ٜٓٗ ص ص سويؼ، بنى جامعة التربية،
 الروضة طفؿ برامج(. ٕٔٔٓ)المنير عبدالعميـ راندا المنسى، محمود عبير-ٙٔ

 .الكتب عالـ:األبتكارية وتنمية
 دار: عماف. ٕط. الخاصة التربية إلى مدخؿ(. ٕٛٓٓ) الظاىر أحمد قحطاف-ٚٔ
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 .رلمنش وائؿ
: القاىرة. ٔط. العقمية اإلعاقة سيكولوجية(. ٕٓٔٓ)سميماف يوسؼ عبدالواحد-ٛٔ

 .المصرية المكتبة
-(. إضطرابات النطؽ والكالـ)خمفيتيإٙٓٓعبدالعزيز السيد الشخص)-ٜٔ

عالجيا( الطبعة الثانية،الرياض مكتبة الصفحات الذىنية -أنواعيا-تشخيصيا
 لمطبع.

( فاعمية برنامج تدريبى لتحسيف نطؽ بعض ٕٔٔٓمحمود زايد محمد مكاوى)-ٕٓ
األصوات العربية لدى األطفاؿ المعاقيف سمعيا اعاقة متوسطة فى مرحمة 

 .ٕٚرياض األطفاؿ، مجمة جامعة دمشؽ،العدد األوؿ، مجمد 
( النسحاب اإلجتماعى لدى األطفاؿ المتخمفيف وعالقتو ٕٓٔٓمريـ سمعاف)-ٕٔ

 .ٗ،العددٕٙؽ، مجمدمجمة جامعة دمش ببعض المتغيرات،
 دار: القاىرة العفيفى، ناصر ترجمة الطفؿ، إكتشاؼ(. ٕٕٓٓ)منتسورى ماريا-ٕٕ

 .الكممة
 منتسورى أنشطة باستخداـ مبكر تدخؿ برنامج(. ٜٕٔٓ) حسف محمد محمود-ٖٕ

 ماجستير،كمية لغويا،رسالة المتآخريف األطفاؿ لدى المغوية الميارات لتنمية
 .القاىرة جامعة ة،المبكر  لمطفولة التربية

 حمد غازى،حسف سيد،جاب اهلل شحاتو،عمى سعد،عطاء محمدم-ٕٗ
(. الميارات المغوية الوظيفية الالزمة لمتالميذ المعاقيف عقميا بمرحمة اإلعداد ٕٛٔٓ)

المينى بمدارس التربية الفكرية.المجمة الدولية لمدراسات التربوية 
 .ٕٛٔ-ٜٙ،ص ص ٕٛٔٓ(ٔ(ع)ٖوالنفسية)

 األطفاؿ لتأىيؿ العممية لمتدريبات الشامؿ المرجع(. ٕٕٓٓ)كامؿ عمى محمد-ٕ٘
 .والتوزيع لمنشر الطالئع دار: القاىرة. ذىنيا المعاقيف

 منتسورى نظرية عمى قائـ تعميمى برنامج فاعمية(. ٕٔٔٓ)ىزيـ محمودأبو ميإٙ
 غير دكتوراة رسالة األطفاؿ، رياض تالميذ لدى المغوية الميارات إكتساب فى

 .األردف عماف جامعة والنفسية، التربوية العموـ كمية منشورة،
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 المشكالت بحؿ وعالقتة الوجداني الذكاء(. ٕٙٔٓ)الشباسى محمد محى نواؿ-ٕٚ
 التربية، في العممي البحث مجمة. لمتعمُّـ القابميف عقميِّا المعاقيف مف عينة لدى
 .ٖٕٙ-ٚٓٙ ص ،ص(ٚٔ)ع( ٗ)شمس،ـ عيف البنات،جامعة كمية

( برنامج ٕٛٔٓوفاء السيد،عبدالسالـ المنياوى،سميرة أبو الحسف،محمد حسنيف)-ٕٛ
تدريبى لتنمية الميارات المغوية لدى األطفاؿ المعاقيف عقميا فى مدارس الدمج. 

المؤسسة العربية لمبحث العممى والتنمية -المجمة الدولية لمعموـ التربوية والنفسية
 .ٜٖ-ٔٔص،(،ص ٙٔالبشرية،مصر المجمد/العدد)

( فعالية اإلرشاد المعرفى السموكى فى خفض الشعور ٕٕٔٓوالء كـر محمد)-ٜٕ
باإلنسحاب اإلجتماعى وأثره فى زيادة الثقة بالنفس لدى األطفاؿ ذوى العى 

 .القرائى، رسالة ماجستير، كمية التربية،جامعة الزقازيؽ
 الميارات بعض لتنمية منتسورى أدوات استخداـ(. ٕٛٔٓ) إبراىيـ جماؿ ىدير-ٖٓ

 ماجستير، رسالة الذاتوييف، األطفاؿ لدى االجتماعى والتواصؿ االستقاللية
 ٓالقاىرة جامعة

 التعميـ مركز والكالـ، النطؽ واضطرابات التخاطب( ٕٓٔٓ)امبابى ىند-ٖٔ
 ٓالقاىرة جامعة المفتوح،
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Program based on Montessori activities to reduce 
speech and speech disorders in Educable mentally 

Retarded children 
 

Abstract 
The aim of the research was to verify the effectiveness 

of the program based on Montessori activities to reduce speech 
and speech disorders among educable  mentally retarded 
children who are able to learn, and the study sample consisted 
of (7) children (4) males and (3) females of the mentally 
handicapped who are able to learn in the School of Intellectual 
Education in Fayoum Governorate, who Their intelligence 
ranges between (50-70) on the IQ scale (Stanford Binet) and 
the chronological age ranges from (9-11), and the study tools 
were the Speech and Speech Disorders Scale and a program 
based on Montessori activities, and the study found the 
effectiveness of the program to reduce speech and speech 
disorders For the mentally disabled who are able to learn. 
The results reached: 
-There are statistically significant differences between the 
average ranks of the research sample scores in the pre and 
post application of the Speech and Speech Disorder Scale. 

-The results showed that there were statistically significant 
differences between males and females in the post application 
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of the Scale of Speech and Speech Disorders in favor of 
females. 

Key words: (Montessori activities - speech and speech 
disorders – educable mentally retarded children) 

 


