
بات بناء معايير ومؤشرات ضبط الجودة في قياس فعالية الخدمات المساندة والبرامج النوعية لألطفال ذوي اضطرا
التخاطب اللغة والكالم ومدى مطابقة مخرجاتها على مؤسسات ومراكز ذوي االحتياجات الخاصة في ضوء رؤية 

 وليد فاروق حسن سيد                                          بجمهورية مصر العربية2030التنمية المستدامة 

345 

   وعلم النفسجملة البحث يف الرتبية 
https://mathj.journals.ekb.eg/            المجلد 35 العدد 4 الجزء 2 اكتوبر 2020 م 

 

 

 بناء معايري ومؤشرات ضبط اجلودة يف قياس فعالية اخلدمات املساندة
ة  ومدى ختاطب اللغة والكالماضطرابات  ذويوالربامج النوعية لألطفال  مطابق

   ة يف ضوء رؤية االحتياجات اخلاص ذويخمرجاتها على مؤسسات ومراكز 
 جبمهورية مصر العربية 2030 التنمية املستدامة                      

 دكتور/ وليد فاروق حسن سيد
 تخاطب وال اضطرابات اللغة مدرس

 جامعة بنى سويف   –االحتياجات الخاصة  ذوي كلية علوم 
 :مستخلص 

 ذوي لألطفاال النوعية  المساندة مؤشرات ومعايير لضبط جودة البرامج والخدماتإن تقديم 
مدى مطابقاة مخرجاتهاا علاى مؤسساات ومراكاز معرفة و  اضطرابات التخاطب اللغة والكالم

 فاااي ضااوء رؤياااة التنمياااة المساااتدامةلاااه يةميااة كبيااارة وذلااا  االحتياجااات الخاصاااة  ذوي 
إلى طرح قضية ضبط الجودة  البحث الحاليهدف يولذل   .بجمهورية مصر العربية2030

تقيايم مؤشاارات ومناقشاة و  مان خااالل بنااء المسااندة فاي بارامج وخادمات التربيااة الخاصاة
النطا  والكاالم ومادى مطابقاة مخرجاتهاا التخاطب و اضطرابات  ذوي ل معايير لضبط الجودة

، صفي التحليليعلى المنهج الو  البحث اةذويعتمد  .على مؤسسات ومراكز التربية الخاصة
 المساااندة حيااث يمكاان الحصااول منهمااا علااى تقاادير للباارامج والخاادمات، والشاابه تجريبااي
بمؤسسات ومراكز التربية الخاصة  النط  والكالم التخاطب اضطرابات ذوي التخصصية من 

يشتمل مجتماع الدراساة و. ووضع مؤشرات ومعايير لضبط الجودةالوادي الجديد بمجتمع 
 مجتمع الوادي الجديد" ومراكز التربية الخاصة في  وعينتها على جميع مؤسسات " مدارس

التربياة الخاصاة التاي تقادم البارامج النوعياة  ( والمتمثلة في مؤسسات " مدارس ")حكومي
 وتاام اختيااار عاادد .النطا  والكااالمالتخاطااب و اضااطرابات  ذوي والخادمات التربويااة لألطفااال 

مؤسسات ومدارس التربية الخاصة التابع  في( فردًا يعملون 20( معلمًا من عددةم )20)
إلدارة التربيااة الخاصااة بمنطقااة الااوادي الجديااد والماادمجين فااي التعلاايم العااام مااع اقاارانهم 

 ذوي . من المراحل االبتدائياة حياث تنتشار فاي ةاذر المرحلاة ا طفاال العاديين ومقارنة بهم
ات ممان يخاادمن ( مادارس يو مؤسسا5وعاادد خمساة) النطا  والكاالم التخاطاب اضاطرابات

 .بمنطقة الوادي الجديادالنط  والكالم التخاطب و  ا اضطرابات ذوي برامج وخدمات ا طفال 
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 فروق ذات داللة احصائية بين مستوى فاعلية الخادمات إلى وجودنتائج البحث وتوصلت 
النطا  والكاالم مان التخاطاب و  المقدمة لألطفاال ذوي اضاطرابات المساندة والبرامج النوعية

، وذلاا  بحسااااب ضااوء معااايير ومؤشاارات ضاابط الجااودة فااي نظاار القااائمين عليهاااوجااه 
 .المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري 

 والبارامج النوعياة ، اضااطراباتالمسااندة ضابط الجاودة ، الخادمات  :الكلماات المفتاحياة
 النط  والكالم ، مؤسسات ومراكز التربية الخاصة   التخاطب
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Building standards and quality control indicators in measuring 
the effectiveness of supporting services Quality programs for 
children with language and speech disorders and the extent to 
which their outputs are matched to institutions and centers with 

special needs in the light of the vision of sustainable   
development 2030 in the Arab Republic of Egypt 

By 
Walid Farouk Hassan  

Abstract :  
The importance of this research comes as it provides indicators 
and proposed standards to control the quality of programs and 
supportive quality services for children with speech and 
language disorders and the extent of matching their outputs to 
institutions and centers with special needs in the light of the 
vision of sustainable development 2030 in the Arab Republic of 
Egypt. This research aims to raise the issue of quality control in 
supportive special education programs and services by 
building, discussing and evaluating quality control standards 
indicators for people with speech, speech and speech disorders 
and the extent to which their outputs are matched to special 
education institutions and centers. This research is based on 
the descriptive analytical and semi-experimental approach, so 
that they can obtain an estimate of the specialized support 
programs and services from people with speech and speech 
disorders in the institutions and centers of special education in 
the New Valley community and develop indicators and 
standards for quality control. The research population and its 

https://mathj.journals.ekb.eg/


بات بناء معايير ومؤشرات ضبط الجودة في قياس فعالية الخدمات المساندة والبرامج النوعية لألطفال ذوي اضطرا
التخاطب اللغة والكالم ومدى مطابقة مخرجاتها على مؤسسات ومراكز ذوي االحتياجات الخاصة في ضوء رؤية 

 وليد فاروق حسن سيد                                          بجمهورية مصر العربية2030التنمية المستدامة 

348 

   وعلم النفسجملة البحث يف الرتبية 
https://mathj.journals.ekb.eg/            المجلد 35 العدد 4 الجزء 2 اكتوبر 2020 م 

 

 

sample include all institutions "schools" and special education 
centers in the New Valley community (government), which is 
represented in the institutions of "schools" special education 
that provide quality programs and educational services for 
children with speech and speech disorders and the number of 
(20) teachers Of the (20) individuals working in institutions and 
schools of special education of the Department of Special 
Education in the New Valley region and integrated in public 
education with their peers and compared with ordinary. One of 
the primary stages where children with speech and speech 
disorders are prevalent and five (5) schools or institutions 
serving programs and services for children with speech and 
speech disorders in the New Valley. The findings showed the 
following: There are statistically significant differences between 
the level of effectiveness of the support services and specific 
programs offered to children with speech and speech disorders 
from the viewpoint of those who are based on them in the light 
of the standards and indicators of quality control, by calculating 
averages and standard deviation.                                                                                                            
Keywords: quality control, support services, quality programs, 
speech and speech disorders, special education institutions and 
centers.                                                        
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 : مقدمة الدراسة
مجال التربية الخاصة بصفة عامة  فييعتبر مفهوم ضبط الجودة من المفاةيم الحديثة 

بصفة خاصة ويشهد ميدان التربية  النط  والكالم التخاطب اضطرابات ذوي ومجال ا طفال 
الخاصة اةتمامًا واضحًا في الوقت الراةن وقد تمثل ةذا االةتمام في تطوير البرامج 
والخدمات والكوادر العاملة واستراتيجيات القياس والتشخيص والتعليم، في ضوء جملة من 

 لخاصة بهدف ضمان تقديم الخدماتالمعايير والمؤشرات التي تضبط عمليات التربية ا
النط   التخاطب و والبرامج النوعية وتحسين نوعية حياة ا طفال ذوي اضطرابات المساندة

النط  والكالم تحظى باةتمام الباحثين والمختصين؛ إذ  التخاطب والكالم . وتعد اضطرابات
ة؛ بل يشمل إن تأثيرةما ال يقتصر على جانب واحد فقط من شخصية الطفل ذي اإلعاق

جوانب مختلفة منها المعرفي، واالجتماعي واللغوي واالنفعالي، وال يتوقف ةذا التأثير عند 
 ةذا الحد بل يمتد ليشمل يسر ةؤالء ا طفال والمجتمع كله.

من المشاكل ا ساسية التي تواجهها كثير  اضطرابات التخاطب النط  والكالمتعد مشكلة   
بين يفراد المجتمع % 15إلى  12تصل نسبتها ما بين  من المجتمعات المتقدمة حيث

 (57: 1997)الخطيب, وتزداد بازدياد درجة وشدة االعاقة .  % 30ويمتد إلى 
اختالفًا كبيرًا جداً  نطقيةتختلف التقديرات حول يعداد يو نسب ا طفال ذوي الصعوبات ال

وذل  بسبب عدم وضوح التعريف من جهة، وبسبب عدم توفر اختبارات متف  عليها 
التصل إلى  قد بعضهم ين نسبة حدوث صعوبات النط  والكالمللتشخيص ففي حين يعت

إال ين النسبة المعتمدة عموماً ةي  %20يعتقد آخرون ين النسبة قد تصل إلى  1%
 ( 80: ص1997. )الخطيب،  3%،2%

بالتعااون ماع وزارة   مراض النطا  واللغاةوالجمعية االسترالية  وقد قامت رابطة الدسلكسيا
)ا ول  التربية في عمل دراسة حديثة على عينة عشوائية من مخرجات المرحلة االبتدائياة

تلميااذة(، حيااث توصاالت  1110تلميااذا، 644تلميااذا وتلميااذة ) 1754متوسااط( شااملت 
وةاذا  -مان العيناة اإلجمالياة للدراساة  %6.29معا كان  النط صعوبات الدراسة إلى ين 
 . وتشاايرفااى نطاا  الكلمااات والجماال تلميااذا لااديهم مشااكالت  110.33مؤشاار علااى ين 

ومصااحوبة باضاااطرابات  الدراسااات إلااى ين نساابة اإلصااابة بالنشاااال الزائااد وقلااة التركيااز 
ن يطفاال المادارس  ، كماا بيناات باي % 5إلاى  3تتاراوح ماا بااين التخاطاب النطا  والكاالم و 
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                                                             . مان طااالب الماادارس   % 20إلااى  10دراساات يخاارى إلاى ين ةااذر النسابة تتااراوح باين 
(SilverNichey.1499  1996،الطراح) 

تلميذا في  290م على 1996وفي دراسة يخرى يجريت في جمهورية مصر العربية عام 
 يعانون من يخطاء في القراءة %9.8بكون  على ان الصف الرابع االبتدائي بينت النتائج

م على بعض 1987( وقد يجريت دراسة في ا ردن عام 2000)السيد، لنط  الكلمات
 %21حيث بينت النتائج ين  المدمجين بمدارس التعليم العام مدارس المرحلة االبتدائية

 .اضطرابات لغة ن من العينة يعانون م
صعوبات التعلم تمتد  انتشاربحثَا بأن نسبة  21وتوصل بريانت وماكلوجن بعد مراجعته  

 .  %13وين نصف الدراسات يوضحت بأن النسبة يكثر من  %28 - %3من 
النط  والكالم  التخاطب   الضطرابات(: بدراسة مسحية  1995وقد قام يوسف القريوتى  ) 

، وقد طلب من المعلمين  1978وآخرون عام  جنيسيناقام بها  ا مريكيةبالواليات المتحدة 
مانهم فقاط  % 15.14القدرات اللفظية لتالميذةم   . وقد يتضح لهم  ين  وتشخيص تقييم

 فاييظهارون يخطااء واضاحة % 21.9الكاالم ، النطا  و يتقناون  %29يتكلمون بطالقة و
مطلقااًا . ال ينطقااون  % 12.8مااه ، مضااطربًا يصااعب فه يتكلمااون كالماااً  20.5الكااالم ، 

 فى النط  والكالم . اضطراباتيعانون من    %60وتوضح ةذر الدراسة ين اكثر من 
بمراجعاة العدياد مان الدراساات التاي تناولات    Hecht man( 1993وقامات  ةيشاتمان )

 والتايالتخاطاب  فاي اضاطراباتالنطا  والكاالم لادى إطفاال يعاانون مان  التخاطاب اضاطرابات
وشادة  الكالم والنطا  والصاوت واللغاة بدرجاة تتناساب طردياًا ماع درجاة اضطرابات فيثل تم

 7560بين البسيطة والمتوسطة والشديدة جدًا) انتشارةااإلعاقة ن حيث بلغت نسبة  االعاقة
% ، % ،80% ،85% ،90 % .) 

والكاالم مان حياث ارتباطهماا  اللغاة واضاطرابات اللغاة" وحيث ين ةنا  عالقة باين صاعوبات 
بعاماال التصاانيف والعواماال المااؤثرة عليهمااا ، وا عمااار الزمنيااة المختلفااة فاضااطرابات اللغااة 

وا نومياا وااليكواللياا وابراكسايا   الكالماياالفازياا يو الحبساة يو الساكتة إو العاى  فايتتمثل 
تظهار فاى صاورة يلكسايا يو يماا عان صاعوبات اللغاة ف  يو الباراجرامااتزم  اللغاة وا جرامااتزم

واالجرافياا يو الديساجرافيا يو عسار الكتاباة والقاراءة  ، يماا مان حياث ارتباطهماا  الدسلكسايا 
والخاليا العصبية والسامعية   وشالل  فى الدماغ والمراكز اضطراباتعليهما  بالعوامل فيظهر

حياث االعمااار المسائول عان إخارال الكااالم ، يماا مان  الحركااي العضاليالادماغ والجهااز  فاي
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صاورة تطوريااة عناد ا طفااال ومكتسابة عنااد الراشادين ماان حياث اللغااة  فاايالزمنياة فتظهار 
النطاا   التخاطااب اضااطراباتاالسااتقبالية  والتعبيريااة والتكامليااة والمختلطااة ،ونظاارًا الزدياااد 

مؤسسات ومراكز التربياة الخاصاة  فيالكوادر البشرية وبرامج وخدمات   فيوالكالم ونقص 
، وعدم وجود معايير تضبط جودة مخرجات ةذر البرامج فقد تسعى  ية مصر العربيةبجمهور 

 اضاطرابات ذوي ةذر الدراسة إلى تقديم مؤشرات ومعايير مقترحة لضبط الجودة فى لبارامج 
  النط  والكالم .  التخاطب

 النطا  والكاالم بمعناى ين التخاطاب و ومما الش  فيه ين ةنا  ينماطًا متعددة الضاطرابات
ا مر ال يقف عند حدود نمط واحد بعينه تشير إليه مثال ةاذر االضاطرابات  وتعكساه، بال 
ن ظلات ةناا  ينماال ثالثاة  يتخطار إلى ماا ةاو يكثار مان ذلا ، فتعادد مثال ةاذر ا نماال واا
رئيساة تعاد ةاي ا كثار انتشااارًا بينهاا علاى مساتوى العااالم. وحاجتهاا إلاى يسااليب متعااددة 

واستراتيجيات متنوعة تختلف من نمط  إلاى آخار  مساندةخدمات للتدخل تتضمن برامج  و 
 ( 2013،  الببالوي ) .من ينمال اضطرابات النط  والكالم والصوت واللغة

ومن ةنا تأتي ةذر الدراسة  لبناء مؤشرات ومعايير للتعارفف علاى مساتوى فاعلياة البارامج 
جمهورياة مصار المقدماة فاي مؤسساات ومراكاز التربياة الخاصاة فاي  المساندة والخدمات
المقدمااة فااي  المساااندة  . بهاادف الوقااوف علااى حقيقااة وواقاع الباارامج والخاادمات العربياة

والكالم ، ومعرفة  التخاطب المؤسسات والمراكز التي تعنى با طفال ذوي اضطرابات النط 
نوعية ذات جودة عالية لهذر الفئة. ومن ما تم تحقيقه والعمل على تطويرر لتحقي  خدمة 

ةنا البد من إمعان النظر في البارامج العالمياة التاي تقادمها الادول المتقدماة لألطفاال ذوي 
التربوية التاي المساندة و النط  والكالم والحكم على البرامج والخدمات  التخاطب اضطرابات

، فادول العاالم  لعربياة جمهورياة مصار اتقدم في مؤسساات ومراكاز التربياة الخاصاة فاي 
تعتمد بعض المؤسسات الحكومية والمجتمعية بوصافها مرجعياة يساساية العتمااد المراكاز 

 باضاطرابات التخاطابالتي تقادمها لألطفاال ذوي المساندة والمؤسسات والبرامج والخدمات 
النطاا  والكااالم  ففااي، الواليااات المتحاادة ا مريكيااة والمملكااة المتحاادة توجااد العديااد ماان 
الجمعيااات المتخصصاااة بمااانح االعتمااااد للمؤسسااات والمراكاااز التاااي تعناااى با طفاااال ذوي 

 American النط  والكالم مثل رابطة الكالم واللغة السمع االمريكية التخاطب اضطرابات
Speech-Language-Hearing Association (ASHA) ،  الجمعياة االساترالية

، Speech Pathology Australia (the Association ) ماراض النطا  واللغاة 
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 The National Stuttering Associationالوطنياة للتأتاأة والجمعياة االمريكياة 
(NSA ) ،منظمة التأتأة االمريكياة  The Stuttering Foundation of America  

ومجلاس ا طفاال The Dysphagia Research Societyجمعية يبحاث عسر البلع 
( وغيرةاا مان المؤسسااات Council for Exceptional Childrenغيار العااديين )

 والجمعيات التي تعنى با طفال ذوي اإلعاقات. 
 النوعية المقدمة لألطفال ذوي المساندة وبذل  يكون السعي نحو تطوير البرامج والخدمات 

 النطا  والكاالم  وتحساين جودتهاا ضارورة ملحاة فاي ضاوء ماا يقرتااه التخاطاب اضاطرابات
المواثياا  واالتفاقياات الدوليااة الخاصاة با شااخاص ذوي اإلعاقاة، وضاارورة تلبيااة  القاوانين

. المسااندة والخادمات التربوية بفصول التربياة الخاصاة  احتياجات ةذر الفئات من البرامج
 والعمال علااى تطويرةااا لتحقياا  خدمااة نوعياة ذات جااودة عاليااة  لألطفااال ذوي اضااطرابات

 النط  والكالم .   التخاطب
  مشكلة الدراسة:

 ين الغرض من الدراسة ةو بناء معايير ومؤشرات ضبط الجودة في قياس فعالية الخدمات
النط  والكالم  ومدى مطابقة  التخاطب اضطرابات ذوي والبرامج النوعية لألطفال  المساندة

ضااوء  فااي بجمهوريااة مصاار العربيااةمخرجاتهااا علااى مؤسسااات ومراكااز التربيااة الخاصااة 
" كمااا ين  مشااكالت الدراسااة الحاليااة تتمثاال فااى االفتقااار إلااى 2030سااتدامة  التنميااة الم

الخاصة بهاؤالء  اإلحصائيات الدقيقة التي تحد من التخطيط السليم لتقديم البرامج التربوية
 المساااندة لااذوي اإلعاقاة ،  ضااعف جاودة الباارامج والخادمات المسااندة والخاادمات ا طفاال
،  الطبيعاي، والعاالل ، والسامع ، والخادمات النفساية تتضمن خدمات النطا  واللغاة  والتي

 النفسااي، والخدمااة االجتماعياة والصاحة المدرسااية والترويحياة والترفياه  الاوظيفيوالعاالل 
المقدماااة وعااادم   النفسااايوالتوجاااه والحركاااة والتنقااال ، والخااادمات التكنولوجياااة واالرشااااد 

رقابة على نوعية الخدمة المقدمة في كافة المجاالت، نقص خضوعها إلى تقييم ، ضعف ال
المساندة وخاصة  الكوادر المتخصصة والمدربة في مجال تقديم البرامج التربوية والخدمات

النطا  والكاالم  ويدوات  التخاطب لذوي اضطرابات فى عمليات التشخيص والعالل التكاملي
الفائدة العلمياة واالعتمااد علاى كاوادر التعلايم ذات  مراكز التعلم التقييم والمناةج والمصادر

والعضاوي العام غير المؤةلة والمدربة ، نقص خدمات التشخيص والتقييم النفسي الترباوي 
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بسبب عدم توافر المختصين المؤةلين والمدربين إلجراء التشخيص وعدم توافر للفم والوجه 
الطبي ، االفتقاار إلاى المبااني  ا دوات والمقاييس المقننة واقتصار التشخيص على الجانب

وعاادم  لوضااع االجهاازة واالدوات الخاصااة بتشااخيص وعااالل امااراض التخاطااب ، المناساابة
النط  والكالم   التخاطب اضطرابات والمواصفات الخاصة بذوي العالمية  مطابقتها للمعايير 

لحداثتها  النط  والكالم التخاطب ، قلة البحوث في مجال ضبط جودة تعليم ذوي اضطرابات
عادم وجاود آلياة تنسايقية واضاحة باين -ولقلة الدعم من المؤسسات الحكومية المعنية ، 

النط  والكالم ،  وضعف  التخاطب المبكر عن اضطرابات والتدخل الجهات المعنية للكشف
،  والعضاوي النط  والكاالم  التخاطب من اللغة والصوت التشخيص لكافة ينواع  اضطرابات

ما قبل المدرسة والحاجة إلى توضيح آليات اإلحالة . ونقص يكبر فاي  وخاصة في مرحلة
ما قبل المدرسة وبرامج ما بعد المدرسة ، غياب مسؤولية وسائل اإلعالم  التخاطب برامج

النط  والكالم   التخاطب اضطرابات ذوي االحتياجات الخاصة وخاصة  ذوي تعليم عن ساحة 
وباث البارامج التعليمياة ونشار ثقافاة التخاطاب  في توعية المجتمع وتغيير المفاةيم الخطاأ 

النطاا  والكااالم  ، ودعاام باارامج التعلاايم للعاااملين فااي  التخاطااب الخاصااة بااذوي اضااطرابات
وماديرين ومشارفين ومتخصصاين،   يو فري  عمل متعادد التخصصاات المجال من معلمين

الباارامج وتنفياذةا وتقييمهااا، وظااروف العماال وتصااميم  ا ساارة فاي تخطاايط عادم مشاااركة 
علاااى بعااض فئااات ومساااتويات  المساااندة الميااداني الصااعبة، اقتصااار البااارامج والخاادمات

النط  والكالم  والمناط  الجغرافية المحاددة ،التوساع الكماي والتطاور  التخاطب اضطرابات
حيث وصل عدد يقسام  خاصة فئات المعاقيناالحتياجات ال ذوي النوعي الذى يشهدر مجال 

مما يجعل الحاجة ملحة إلى وجود  مصريةالجامعات ال في سبع يقسامالتربية الخاصة إلى 
معايير لضبط جاودة التربياة الخاصاة ومواجهاه التطاور الكماي والكيفاي فاي بارامج التربياة 

جامعاااات علاااى مساااتوى ال وخاصاااة بااارامج اضاااطرابات التخاطاااب النطااا  والكاااالم الخاصاااة
 . يو الخاصةوالمؤسسات التربوية ومراكز التربية الخاصة الحكومية واالةلية 

 :  اآلتي في محاولتها اإلجابة عن التساؤل تمثلت مشكلة الدراسةو   
اضاطرابات  ذوي مستوى فاعلياة الخادمات المسااندة والبارامج النوعياة المقدماة لألطفاال ما 

مطابقة مخرجاتها من المؤشرات والمعايير  علاى مؤسساات  التخاطب اللغة والكالم  ومدى
بجمهورياة 2030االحتياجاات الخاصاة فاي ضاوء رؤياة التنمياة المساتدامة   ذوي ومراكز 

 مصر العربية ؟
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 ة:ــهمية الدراسأ
 تأتي يةمية الدراسة كونها تقدم مؤشرات ومعايير مقترحة لضبط جاودة البارامج والخادمات

والكاالم بشاكل شامولي متكامال  اضطرابات التخاطاب اللغاة  ذوي النوعية لألطفال  المساندة
والباارامج  لمسااتويات  المساااندة  مان وجهااة نظاار الخبااراء لمعرفااة ماادى مالئمااة الخاادمات

وخصااائص ةااذر الفئااات المقدمااة لهااا، والتعاارف علااى نقااال القااوة والضااعف فااي العمليااة 
لباحث التاي ةادفت إلاى وضاع مؤشارات ومعاايير التربوية. ولقلة الدراسات في حدود علم ا

 النوعياة المقدماة لاذوي اضاطرابات المسااندة لضبط الجودة بهدف تقييم البرامج والخدمات
ورؤيااااة التنميااااة المسااااتدامة   النطاااا  والكااااالم  فااااي ضااااوء المعااااايير العالميااااة التخاطااااب
دراساة. فقاد جااءت الحاجاة إلاى مثال ةاذر تجرياب ةاذر ال بجمهورية مصر العربية2030

المقدمة  المساندة حيث تمثل المعايير يةمية كبيرة في مجال تقييم نوعية البرامج والخدمات
النطا   التخاطاب اضاطرابات ذوي  نها تزود المهتمين بمعلومات عن مدى تقدمه لألطفال 

واكتسابه من مهارات في  ادارة جلسات التقيايم والتشاخيص  والكالم ، وما يحتاجون تعلمه
. كماا ينهاا تعتبار بمثاباة مؤشارات تسااعد فاي عملياة التقيايم. لاذا فا ن ة السريريةوالمعالج

 يةمية ةذر الدراسة تتمثل في تحقي  الجوانب النظرية والتطبيقية التالية:
 يواًل: ا ةمية النظرية:

المقدماة لألطفاال مان   المسااندة التركياز علاى دراساة البارامج النوعياة و الخادمات        
النطاا  والكااالم وذلاا  لزياادة نساابة انتشااارةما ، وزيااادة االةتمااام  التخاطااب بذوي اضاطرا

 .االعاقات  ذوي المصاحبة والمنتشرة عن  الدولي بتل  الفئات
كما ينها سوف تقدم مؤشرات ومعايير مقترحًا لتطوير البارامج النوعياة والخادمات التربوياة 

م ومادى ومطابقاة مخرجاتهاا علاى المقدمة لذوي صعوبات التعلم واضطرابات النط  والكاال
وتبرز يةميتها ومدى الحاجة  ،  بجمهورية مصر العربيةمؤسسات ومراكز التربية الخاصة 

إليهاا فاي ضاوء المعطياات اإليجابياة لتلاا  البارامج  النوعياة والخادمات المسااندة  المقدمااة 
لألشااخاص ماان ذوي اضااطرابات النطاا  والكااالم  فااي ضااوء المعااايير العالميااة فااي الاادول 

 المتقدمة ، وما سوف تكشف عنه ةذر الدراسة من نتائج. 
اساة  ينهاا تسااعد فاي رسام السياساات العاماة المتعلقاة بمجاال ويمكن النظر إلى ةاذر الدر 
النط  والكالم فاي  التخاطب المقدمة لذوي اضطراباتالمساندة  البرامج النوعية والخدمات 
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، وفااي تطااوير وتنفيااذ بجمهوريااة مصاار العربياة 2030ضاوء رؤيااة التنميااة المساتدامة  
 بكفاءة وفاعلية. المساندة البرامج والخدمات 

والمختصااين فاى التخاطااب  مكاان ين تفاتح ةااذر الدراساة آفاًقااا جديادة يمااام البااحثين كماا ي
النطا  والكاالم مان يجال التخاطاب اضاطرابات زيد من الدراسات المتعلقاة بميادان إلجراء الم

فاااي  لهااؤالء االطفااالوالبااارامج النوعيااة  المقدمااة  المساااندة النهااوض بمسااتوى الخاادمات
 . جمهورية مصر العربية 

 : ا ةمية التطبيقية:  ثانياً 
تأتي يةمية الدراسة  نها من الدراسات الحديثة التي تقدم بياناات مان خاالل وضاع        

 المساااندة مؤشارات ومعاايير مقترحاة لضاابط  الجاودة و تقيايم الباارامج النوعياة  والخادمات
 جمهوريااة مصاارفااي ذوي اضااطراب  التخاطااب النطاا  والكااالم التربوياة المقدمااة لألطفااال 

المعاايير بجمهورياة مصار العربياة 2030رؤية التنمية المساتدامة    في ضوء   العربية 
والمؤشرات العالمية من وجهة نظر الخبراء في مجال التربية الخاصة، ومطابقة مخرجاتها 

،  ويتوقع الباحث مان ةاذر  الوادي الجديدعلى مؤسسات ومراكز التربية الخاصة بمنطقة 
ًمااا متكاااماًل لهااذر الباارامج والخاادمات، باإلضااافة إلااى التعاارف علااى الدراسااة ين تقاادم تقيي

المشكالت التي تعي  تقديم يفضل رعاية لهم، كما تسهم في وضاع اساتراتيجية يمكان مان 
خاللها تطوير البرامج والخدمات التعليمية في ضوء خبرات وتجارب الدول المتقدمة ، كون 

عالمية فى ضبط الجودة  لتقيايم البارامج النوعياة ةذر الدراسة تعتمد المعايير والمؤشرات ال
. الااوادي الجدياادفاي مؤسسااات و مراكاز التربيااة الخاصاة فااي منطقاة  المساااندة والخادمات

بحيث يفيد المهتمون ويصحاب القرار من نتائجها في تحسين تل  البارامج بماا ياتالءم ماع 
دمات المقدماة  لهاذر الفئاة حياث االحتياجات التعليمية والتدريبية والتأةيلية والعالجية والخا

ماان الممكاان ين يفيااد ماان نتااائج ةااذر الدراسااة : المساائولون فااي إعااداد الباارامج التربويااة 
خصائي التخاطب والنط   والعالجية والخدمات المقدمة لهذر الفئة ومعلم  التربية الخاصة واا

والخاادمات،  والكااالم ، إذا تااوافرت لهاام رؤيااة حقيقيااة حااول طبيعااة ةااذر الباارامج النوعيااة 
وا سار حياث تقاادم لهام معرفاة عامااة عان البارامج النوعيااة  والخادمات المسااندة التربويااة  
المقدمة  بنائهم الملتحقين في مؤسسات وبرامج التربية الخاصة ليكونوا شاركاء فاي بنااء 
البرامج المقدمة  بنائهم، وتوافر يداة تقييم مبنية على يساس مؤشرات ضابط الجاودة فاي 

، اضااطرابات التخاطااب النطاا  والكااالم  ذوي ات والباارامج التربويااة المقدمااة لألطفااال الخاادم
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لمواكبة التطور العلمي والعملي، والوقوف على الوضع الحالي للمؤسسات والمراكز؛ بهدف 
ذوي اضاطراب  تحديد نقال القوة واالحتيال في البرامج النوعية والخدمات المقدماة لألطفاال 

 ؛ للوصول بتل  البرامج النوعية والخدمات إلى المثالية.التخاطب النط  والكالم 
 أهداف الدراسة :

 تهدف ةذر الدراسة إلى طارح قضاية ضابط الجاودة فاي بارامج وخادمات التربياة الخاصاة 
 ذوي مااان خااالل بنااااء  ومناقشاااة وتقياايم مؤشااارات معاااايير لضاابط الجاااودة  لاااالمساااندة 
النطاا  والكااالم وماادى مطابقااة مخرجاتهااا علااى مؤسسااات ومراكااز  لتخاطاابا اضااطرابات

  -التربية الخاصة وعلية يمكن القول ين الهدف من الدراسة يتمثل في اآلتي :
طرح قضية ضبط الجودة في التعليم والتعليم الجامعي من خالل مناقشاة معاايير ضابط  -

 ذوي علاااوم وعااارض نمااااذل عالمياااة لمؤسساااات ضااابط الجاااودة فاااي بااارامج  الجاااودة ،
 النط  والكالم.التخاطب اضطرابات  االحتياجات الخاصة تخصص

والبااارامج النوعياااة وتحساااين نوعياااة حياااار االطفاااال  المسااااندة ضاامان تقاااديم الخااادمات -
 .النط  والكالم  التخاطب اضطرابات

م علاى جواناب النماو المختلفاة المعرفياة النطا  والكاال التخاطاب معرفة تاأثير اضاطرابات -
 التخاطاب اضاطرابات ذوي واالجتماعية واللغوية واالنفعالية والصحية وعلى يسرة االطفاال 

 النط  والكالم.
اضطرابات التخاطب  ذوي الفردية ل التعرف على نقال القوة والضعف في العملية التربوية -

رامج وتقوياة جوانااب القصااور فااي وتفااادى الساالبيات التاي تحاادث فااي الباا النطا  والكااالم
   لهؤالء االطفال.  البرامج المقدمة

النطا   التخاطاب اضطرابات ذوي وضع معايير تهدف إلى تأمين حصول جميع االطفال  -
  والكالم بال استثناء في التعليم المالئم والنوعي 

 ذوي يصااحاب العماال وتثماين دورةاام فااي تاوفير فاارص عماال  تعزياز الشااراكة ماع -
 .النط  والكالم  التخاطب اضطرابات

اضااطرابات  ذوي وحقائااب ووساائل تكنولوجياة لا ضامان اساتخدام يدوات ويجهازة وبارامج -
ذات جاااودة مناسااابة بتكلفاااة مناسااابة لتقاااديم مخرجاااات ذات   التخاطاااب النطااا  والكاااالم

 مواصفات جيدة . 

https://mathj.journals.ekb.eg/


بات بناء معايير ومؤشرات ضبط الجودة في قياس فعالية الخدمات المساندة والبرامج النوعية لألطفال ذوي اضطرا
التخاطب اللغة والكالم ومدى مطابقة مخرجاتها على مؤسسات ومراكز ذوي االحتياجات الخاصة في ضوء رؤية 

 وليد فاروق حسن سيد                                          بجمهورية مصر العربية2030التنمية المستدامة 

357 

   وعلم النفسجملة البحث يف الرتبية 
https://mathj.journals.ekb.eg/            المجلد 35 العدد 4 الجزء 2 اكتوبر 2020 م 

 

 

العربيااة الاى المشاااركة فاي مناقشااات االتفاقياة الدوليااة حاول اضااطرابات  دعاوة الاادول -
النط  والكالم المزمع إقراراةا من الجمعية العامة لألمم المتحدة والعمل مع التخاطب 

  المعاقين على سرعة إقرارةا. المؤسسات اإلقليمية والعالمية وا شخاص
النطا  والكاالم التخاطب اضطرابات  ذوي  إصدار التشريعات التي تضمن ح  الشخص -

 .النقل العام بهدف التفاعل واالندمال االجتماعي  في استعمال وسائل
يو والباارامج فااي المؤسسااات الحكوميااة وا ةليااة  المساااندة تطااوير وتحسااين الخاادمات-

 النط  والكالم.التخاطب القائمة لتلبية احتياجات ا شخاص اضطرابات الخاصة 
 مربرات الدراسة:

 اضاطرابات االحتياجات الخاصاة تخصاص ذوي علوم نشر ثقافة الجودة في برامج  -1

 النط  والكالم.  التخاطب
إعداد قائمة بالكفايات الالزمة  خصاائي اضاطرابات التخاطاب يو التواصال والنطا   -2

 والكالم فى ضوء معايير الجودة العالمية . 
مناسبة تعتمد على مؤشرات ومعايير ضبط الجودة للبارامج  ووسائل تطوير يدوات -3

 النط  والكالم .   التخاطب اضطرابات     ذوي المقدمة لألطفال المساندة  والخدماتالنوعية  
وضاع تصاور مقتارح لمؤشارات ومعاايير ضابط الجاودة وتقيايم البرناامج التعليمااي   -4

 النط  والكالم.  التخاطب اضطرابات تخصصإلعداد معلم التربية الخاصة 
تخصاص دة فاي التربياة الخاصاة إثراء مجال البحث العلمي فاي مجاال ضابط الجاو  -5

 النط  والكالم التخاطب اضطرابات
خاصااة فااي مجااال قلااة الدراسااات العربيااة عامااة، وفااى جمهوريااة مصاار العربيااة  -6

 ذوي المقدماة لألطفاال المسااندة  المؤشرات والمعايير  وتقييم البارامج النوعياة  والخادمات 
 النط  والكالم  في ضوء علم الباحث. التخاطب اضطرابات

 حدود الدراسة: 
 اقتصرت الدراسة الحالية على الحدود التالية : 
 التخاطب قياس مستوى فاعلية برامج مؤسسات ومراكز خدمات ذوي اضطراب -1

جمهورية مصر النط  والكالم الحكومية والخاصة المتخصصة وغير المتخصصة داخل 
 .الجديد الوادفي محافظة  العربية 
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 النط  والكالم.  التخاطب اضطرابات ذوي تعميم نتائج الدراسة على ا طفال  -2
ياتم  تحاادد نتااائج الدراسااة بااالفترة الزمنيااة التااي يااتم فيهااا تطبياا  يدوات الدراسااة   -3

 خاللها.
 Literature Reviewيدبيات البحث    

 مصطلحات الدراسة :
 Pronunciation and speechالنط  والكالم : التخاطب   اضطرابات -1

disorders 
إلى   اضطرابات النط  والكالم  بأنها "عدم  ١٩٩٢ويشير كل من  الشخص والدماطى  

قدرة الفرد على إصدار يصوات  اللغة بالصورة السليمة، وذل  نتيجة لمشكالت في التناس  
يو لوجود  العضلي، يو عيب في مخارل يصوات الحروف، يو الضعف في الكفاءة الصوتية

ف نها  اضطراباً عيبًا يو  واعتبارةايي خلل عضوي . ولكى يتم التعرف على ةذر الحالة  
الشخص المتحدث يو ين تفضى  اةتماميجب ين تعوق عملية التخاطب ، يو ين تستدعى 

 415: ١٩٩٢،  الشخص والدماطى)      0إلى معاناة الفرد من القل  وسوء التواف  "  
 ) 
 Centers and institutions of specialومؤسسات التربية الخاصة:  مراكز -2

education  
ةاي المؤسسااات يو المنشاالت، التااي تقاادم مجموعااة الباارامج والخاادمات والنشاااطات المعاادة 
والمخططة خصيصاً لكل طفل حسب حالته، وتتضمن تل  الخطط عدداً من ا ةداف، طويلة 

النهايااة إلاى إيصاال الفاارد إلاى يقصااى درجاة ماان المادى وقصايرة الماادى، التاي تهاادف فاي 
                               .علااااااى الااااانفس، وةاااااو الهاااااادف ا ساساااااي للتربياااااة الخاصااااااة  واالعتمااااااد االساااااتقاللية

  (2009) الخطيب، عاكف 
ويعاارف مؤسسااات و مراكااز التربيااة الخاصااة فااي ضااوء الدراسااة الحاليااة: بأنهااا مؤسسااات 

المتخصصااة )فاااي تقاااديم الباارامج النوعياااة  والخااادمات التربوياااة ومراكااز التربياااة الخاصاااة 
م  اضطرابات النط  والكالم وصعوبات التعلم ( فاي منطقاة القصاي ذوي المتخصصة لألطفال 

 بالمملكة العربية السعودية . 
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 Measuring quality programs and قياس البرامج النوعية والخدمات : -4 
services 

(قيااس البارامج النوعياة Gargiulo & Kilgo, 2000وكيلجاو )يعارف كال مان جاارجيلو 
والخدمات على ينها عملية موضوعية منظمة لجمع المعلومات المتعلقة بالبرنامج وينشطته 
المختلفة لألغراض للتأكد من قادرة البارامج والخادمات علاى تحقيا  الغاياات وا ةاداف التاي 

ي إلاى تحساين نوعياة وفاعلياة الخادمات فاي التعديالت التي قد تاؤد واقتراحيقيم من يجلها 
 (                                                                                           Gargiulo & Kilgo, 2003)   البرنامج.

وُيعرف قياس البرامج إجرائيًا بأنه جهد منظم يشتمل على وصف البرامج والخادمات وتقيايم 
مترتبة على إجراءاته بغية تقديم المعلومات والتغذية الراجعة المفيدة التخاذ قرارات النتائج ال

 مناسبة فيما يتعل  بجدوى البرامج وتحليل مدى تحقيقه لألةداف المتوقعة منه.
ضبط الجودة النوعية من المفاةيم المستحدثة quality control ضبط الجودة : -5
ميدان الصناعة واالنتال ، ومعظم يدبياته  فيميدان التربية ، حيث نشأ ةذا المفهوم  في

اليابان وبريطانيا والواليات المتحدة  فيتولدت فى تل  الميادين ، وبدي توظيفه بشكل واسع 
االمريكية . ةو مجموعة البرامج واإلجراءات الالزمة للتأكد من ين عمليات اإلنتال وبرامجه 

تؤدى بالضرورة إلى تقديم خدمات يو منتجات تتطاب  على مواصفات الجودة ونظمه س
 المحلية يو العالمية . 

مفهااوم ضاابط الجااودة تطااور ماان التفتاايا علااى المنتجااات ومراقبااة العمليااات واكتشااااف  
ا خطاااء والقيااام بتصااحيحها إلااى مفهااوم جديااد يسااتند إلااى منااع ا خطاااء وتجنااب انتااال 

 ق  رغبات المستفيدين . مخرجات بها عيوب ال تح
تقاايس ماادى مطابقااة  منااتج المجموعااة ماان المعااايير  التاايةااو مجموعااة ماان اإلجااراءات 

عملياات االنتاال ليصابح المناتج  فايالمحددة مسبقًا . وقد تؤدى عن الضرورة إلاى تعاديل 
 ( 200 4، عليمات  2006) الخطيب ،  ر اتفاقًا مع المواصفات المرسومةيكث
 Quality control standardsالجودة :   معايير ضبط   -6 

ياتم وفقهاا  التايوةى عبارة عن اآلليات والمواصافات والقواعاد النموذجياة وا طار المرجعياة 
 تحديد البرامج واإلجراءات الالزمة لضبط الجودة .    

 Global standards المعايير العالمية: -7
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ةي بيان المستوى المتوقع الذي وضعته ةيئاة مسائولة يو معتارف بهاا بشاأن درجاة ةادف 
 معين يراد الوصول إليه ويحق  قدًرا منشودًا من الجودة  يو التميز   . 

وةاى مجموعااة ماان المبااادا والقواعااد والموجهاات المنشااورة والمعتماادة لباارامج تعلاايم ذوي 
ماد الدولياة. وةاي تلا  المواصافات والخصاائص االحتياجات الخاصة من قبل منظمات االعت

االحتياجاات الخاصاة  فاي  ذوي والشرول التي ينبغي توافرةاا فاي البارامج التربوياة المقدماة 
 العالم.

 Indicators and criteria forوضاابط الجااودة  االعتمااادمؤشاارات ومعااايير 
accreditation and quality control  ياة، يثبتات إن ينظماة إدارة الجاودة العالم

بمجملها فاعلية في تحسين وتطوير المؤسسات التعليمية ومنها المؤسسات التعليمية التي 
تعناى باا فراد ذوي اإلعاقااات، التاي طبقتهااا داخال البلادان التااي نشاأت فيهااا، وخارجهاا ماان 
الدول التي قامت بتطبيقها. إن تطبيا  يي نظاام مان ينظماة إدارة الجاودة العالمياة بفاعلياة 

بل يية مؤسسة تعليمية والحصاول علاى شاهادة مان جهاة مانحاة، ومعتمادة عالمياًا، من ق
يٍؤدي إلى زياادة الثقاة بجاودة نشااطه ويدائاه، إال ين اساتمرار يياة مؤسساة تعليمياة يكاون 

المؤسسة بالتحسن والتطوير المساتمر  التزامالعالمي منول بمدى  االعتمادبالمحافظة على 
والوفاء بمتطلبات نظام الجودة الدولي الذي ُيعتمد بناًء عليه. وقد تختلف مؤشرات ومعايير 

فاي إعادادةا وصااياغتها وعمقهاا واتسااعها باااختالف الادول التااي  واالعتمااادضابط الجاودة 
 . تطبقها، إال ين جميعها تتف  في المحتوى والمضمون والتوجهات

 ( 2010؛ الخطيب، والخطيب، 2007عودة، ) 
 Educational quality control ضبط الجودة التعليمية : -8

نهاية المرحلاة  فيةذر المراجعة  ال تتممراجعة المنتجات وف  مواصفات ومعايير محددة . 
بل فى كل خطوة من الخطوات ، ومع كل برنامج من البرامج ، وكل عملية من العملياات ، 

 )ات المطلوباااة والمعاااايير المحاااددة .م التأكياااد مااان مطابقاااة اإلجااراءات للمواصااافبحيااث يااات
 ( 2007،   المخالفى

ه ( بأنهاا : " يعلااى مساتويات الجاودة فاي ا داء والمواصاافات  ١٤٢٣ويعرفهاا يوساف ) 
التي يمكن الوصول إليها ، ويتم على ضوئها تقويم مستويات ا داء والمواصفات المختلفة 
 ي شيء ، وبالتالي إصدار الحكم عليها . وبهذا المعنى ف ن المعايير ليست فئات وصفية 
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داء في الميادين المختلفاة تقاديرا يكشاف عان ، بل ةي يحكام تقويمية تعطي لمستويات ا 
 ٥٠4مدى تحقي  . ةذر المستويات  ةداف محددة سًلفا " . ص 

" العالمات يو المؤشرات التي يمكن من خاللها  :جرائيًا يعرف الباحث ) المعايير ( إو
ه تحديد يداء معلم التدريبات النطقية وصعوبات التعلم  في المرحلة االبتدائية عند قيام

بمهنة التدريس ، وبالتالي إصدار الحكم على يدائه التدريسي في ضوء تمكنه من تحقي  
 ةذر المعايير " 

اضطرابات التخاطب  ذوي جميع الخدمات التى يحتال اليها االطفال الخدمات المساندة :  
النط  والكالم ليتسنى لهم االفادة من برامج التربية الخاصة في المدارس الحكومية 

، والتخاطب  الطبيعي، والعالل  الوظيفتدائية ، وتتضمن ةذر الخدمات توفير العالل االب
النط  والكالم ، والخدمات الصحية والطبية ، والخدمات النفسية ، والخدمات االجتماعية ، 

  والخدمات االرشادية .
   التخاطبيخصائي اضطرابات   

ةو الشخص المسئول عن تشخيص حاالت اضطرابات التواصل لدى التالمياذ فاي المدرساة 
              وعماال الخطااط العالجيااة التدريبيااة الالزمااة التدريبيااة الالزمااة حسااب التشااخيص الفااردي .     

 ( 58:  1422 القواعد التنظيمية لمعاةدة وبرامج التربية الخاصة)
  ري ـــار النـظــاالط
 فى البرامج والخدمات المساندة .  Quality Control: ضبط الجودة  يوالً 
التخاطب سبيل عالل اضطرابات  في، دورًا ةامًا  التخاطب النط  والكالم يخصائييلعب   

النوعية لذل  تتسم بجودتها . المساندة النط  والكالم عن طري  إعداد البرامج والخدمات 
ولكى تحق  تل  البرامج يةدافها يجب ان تتسم بمعايير ضبط الجودة فى برامجها واعداد 
معلميها وحيث ين المعايير: ةي المقياس او المحكات التي يمكن الرجوع اليها او 

 استعمالها اساسا للموازنة او التقدير .            
التربية الخاصة باةتمام كبير في معظم دول العالم وحظيت وحظيت عملية تطوير برامج  

الجودة بجانب كبير من ةذا االةتمام إلى الحد الذي جعل المفكرين يطلقون على ةذا 
العصر عصر الجودة باعتبارةا إحدى الركائز ا ساسية لنموذل اإلدارة الناجحة الذي ظهر 

كيف معها. وبناًء على ذل  فان تحديد لمسايرة المتغيرات الدولية والمحلية ومحاولة الت
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المرتكزات ا ساسية لضبط الجودة يحتل يةمية كبيرة في إطار التطبي  العملي لها في 
مختلف المؤسسات العاملة ومنها المؤسسات المعنية ببرامج التربية الخاصة وخاصة 

والكالم إذ إن اللغة  التخاطب اضطرابات ذوي الخدمات والبرامج النوعية المقدمة للتالميذ 
إليها في  زةذر المرتكزات من شانها ين تشير إلى الحقائ  ا ساسية التي ينبغي ين يرتك

 مجال ضمان الجودة.
وتهدف عملية ضبط الجودة إلى تطبي  يساليب متقدمة لضمان الجودة وتهدف للتحسين 

 اضاطرابات ذوي النوعياة المقدماة للتالمياذ المسااندة  والتطوير المستمر  للبرامج والخدمات
النطاا  والكااالم ،وتحقيا  يعلااى المسااتويات الممكناة فااي الممارسااات والعمليااات  التخاطاب 

وبالتالي مخرجات مؤسسات التربية الخاصة . وتتضمن ةذر العملية تطبي  مجموعاة مان 
 (المعااااايير التااااي يهاااادف تنفيااااذةا إلااااى التحسااااين المسااااتمر فااااي المنااااتج التعليمااااي.

Ncate,2000:687 ) 
 اضطرابات ذوي وتشمل عملية ضبط جودة فى البرامج والخدمات النوعية المقدمة للتالميذ 

النط  والكالم جانبين رئيسيين يتم من خاللها التأكاد مان مساتوى جاودة البارامج  التخاطب
التي تقدمها مؤسسات ومراكز التربياة الخاصاة . الجاناب ا ول يتعلا  بمواصافات البارامج 

ئيسية والفرعية واليات إنجازةاا، ةيكلياة البارامج وفريا  العمال متعادد من حيث ا ةداف الر 
التخصصات ، متطلبات القبول والفرز والتسكين ، معايير التقييم والتشخيص ،مدة الدراسة 

اللغة والكالم حسب المساتوى الدراساي، الماواد  التخاطب اضطرابات ذوي وتصنيف التالميذ 
يما الجانب الثاني فيتعل  بالمعايير المساتخدمة لضابط البرامج .  فيوالوسائل المستخدمة 

نجاازاتهم فااى الباارامج ،  جاودة الخطااط الدراساية، آليااة التعلاايم و الاتعلم،  ، تقاادم الطلبااة واا
اضاطرابات التخاطاب النطا   ذوي لا الدعم ا كاديمي، الدعم الالمنهجي، المصادر التعليمياة

لحاالت والتواصل مع المجتمع المحلي مع اسر ، البنية التحتية والخدمات، متابعة اوالكالم 
) محماد علاى نصار ،  اللغة والكاالم ، و إدارة الجاودة وتعزيزةاا. التخاطب اضطرابات ذوي 

2005  :98 ) 
وثيقااة مكتوبااة  وتقاادم ةااذر الدراسااة وصااًفا عاًمااا لهااذين الجااانبين بحيااث يمكاان اعتبارةااا

التربيااة الخاصااة حااول ضاابط جااودة الباارامج التااي   قساااملالسترشاااد عنااد يعااداد تقااارير 
برامج التربية الخاصة المختلفة استخدام المواصفات و  فيتقدمها. والمطلوب من ا قسام 

المعايير الموضحة يدنار لمحاكاة الوضع الحالي في كل منها وذل  بهدف تحليل نقال القوة 
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اإلجااراءات العمليااة الالزمااة  ثاام تحدياد اضااطرابات التخاطاب النطاا  والكااالم ذوي لاا والضاعف
لتعزيز نقال القوة والتغلاب علاى نقاال الضاعف التاي قاد تظهار عناد مقارناة الوضاع الحاالي 

النوعياة المقدماة فااي المسااندة بالمعاايير المعتمادة لغاياات تقيايم جاودة البارامج والخادمات 
  . المالنط  والك التخاطب اضطرابات ذوي مؤسسات ومراكز التربية الخاصة للتالميذ 

الميادان  فاي Quality management علاى مفهاوم مفااةيم الجاودة  االعتماادوقد بدي 
الحيااااة  مناااحي فاايعلااى تلاا  المعااايير  االعتمااادبعااض التربااويين  اقتاارح عناادما التربااوي 

في مؤسسات التعليم مان خاالل ةاذا  المهني المختلفة، مع إعادة النظر في نوعية اإلعداد
 المدخل.

التعليم إلى مجمل اإلجراءات والمواصفات والخصاائص المتوقعاة  فيويشير مدخل الجودة 
عااادةاضااطرابات التخاطااب النطاا  والكااالم  ذوي لااالتعليمااي فااي المنااتج  تشااكيل العمليااات  واا

 المساتمر فاييهدف تنفيذةا إلى التحسين  والتيوا نشطة بصورة تحق  تل  المواصفات، 
و تحقياا  نتاائج مرضاية تتفاا   اضااطرابات التخاطاب النطا  والكاالم ذوي لا التعليمايالمناتج 

 بمؤسسات التعليم . التعليميوالتوقعات الوطنية والمجتمعية من المخرل 
(  حتى يمكن يداء QMومنهج الجودة يصبح مطلًبا يساسًيا في ظل التطورات المعاصرة ) 

كلفاة، كاذل  إشاباع حاجاات ا عمال التربوية والتعليمية بشكل صحيح، وبأقل جهاد ويقال ت
 ذوي لاا المتعلماين وزيااادة اإلحساااس بالرضااا لاادى جمياع العاااملين فااي المؤسسااة التعليميااة

، وتحقياا  جااودة المااتعلم سااواء ماان حيااث الجوانااب اضااطرابات التخاطااب النطاا  والكااالم 
 (97:  2004)عليمات،  المعرفية يو المهارية يو ا خالقية.
عة من المعايير التعليمية والتربوياة الهادفاة إلاى تطاوير و معايير الجودة عبارة عن مجمو 

، وتطاوير ا ةاداف، ونظاام اضاطرابات التخاطاب النطا  والكاالم  ذوي لا برامج إعاداد المعلام
إعداد يعضاء ةيئة التدريس والعااملين، ورفاع مساتوى جاودة التعلايم ومخرجاتاه وتطاويرر 

 ( 405:  2007) المخالفى ،  وتحسينه ".
اضاطرابات التخاطاب  ذوي لافاى مجاال التربياة الخاصاة  Quality مصاطلح جاودةولتحديد 

يمكان اعتباارر إحتياال واعاي ومخطاط يلباى الحاجاات المهنياة  إجرائيبشكل النط  والكالم 
ماااا يتناساااب ماااع الحاجاااات مثااال ا فكاااار والمواصاااافات،  االعتباااارللطاااالب ويأخاااذ بعاااين 
مان تلبياة الحاجااات  يتأكاادوالتادريب وكاذل  ، واإلجاراءات وا شااخاصوا سااليب، والماوارد، 

وفًقا لنظاام ضابط الجاودة والاذي يعناى  اضطرابات التخاطب النط  والكالم ذوي ل المجتمعية
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مان المارة  بالطريقاة الصاحيحةالتأكد مان ين المناتج يطااب  التصاميم، وين يكاون التطبيا  
 فيبينها موصفات محددة  لتحقيقها. منا ولى، ويتطلب ذل  وجود معايير يسعى الجميع 

معايير الجودة.ويشكل معيار جودة التربية ة  معيتوافر  الميدانيالمدرسة المختارة للتدريب 
 الاوطني العتمااد بارامج إعاداد المعلماين المعيار الثالث لالعتماد والجودة من قبل المجلاس

،     فااااي الواليااااات المتحاااادة ا مريكيااااة   اضااااطرابات التخاطااااب النطاااا  والكااااالم ذوي لاااا
Accreditation of Teacher  National Council for Education 

(NCATE ويشامل ةااذر المعياار علااى مجموعاة ماان ا بعااد الفرعيااة المرتبطاة كمسااتوى )
، وتقومها بماا ميدانية وتنفذةاالشراكة بين مؤسسة إعداد المعلم والمدارس لتوفير خبرات 

يسااااعد الطلباااة المعلمااااين علاااى ين ينمااااوا ويظهاااروا المعااااارف، والمهاااارات، واالتجاةااااات 
 ,NCATE)                                 الضرورية في نظام التعلايم  .             

2000,p. 10 ) 
 A Profession based on كماا يشااكل مباادي المهنااة المعتماادة علااى الشاراكة

Partnerships  باين مؤسسااات إعااداد المعلماين والماادارس المحليااة مكوًناا يساساايا فااي
، للتأكاد ا وربيفي االتحاد  اضطرابات التخاطب النط  والكالم ذوي ل برامج إعداد المعلمين

 الطالب المعلم من المعرفة ا كاديمية في سياق اجتماعي. استفادةمن 
 The Council for Exceptional ووفقاا لمعاايير المجلاس ا طفاال غيار العااديين

Children (CEC)  فان الطالاب المعلام فاي التربياة الميدانياة مطالباا بتنمياة مداركاه فيماا
يخص المفاةيم ا ساسية المتعلقة بتعليم ذوي اإلعاقات ، كتنظيم خبرات تعلام ذات معناى، 

جوانب النمو والتعرف على مراحل النمو النفسي ، وتقديم الدعم والمساندة المطلوبة تدعم 
فاي اضطرابات التخاطب النط  والكاالم  ذوي لالمختلفة، ويدير الفروق الفردية بين التالميذ 

عملية التعلم ، ويتيح فرًصا تدريسية تتناسب وةاذر االختالفاات، ويخطاط لعملياة التادريس 
ويدوات وتقييم المنهج ،  والطالب،مستنًدا إلى معرفته معرفة تامة ودقيقة بالمادة الدراسية 

تعزز وتشجع  اضطرابات التخاطب النط  والكالم ذوي ل تدريسية استراتيجياتكذل  يستخدم 
اضااطرابات  ذوي لاا الطالااب، وتاازودر بمهااارات التفكياار الناقااد ويساااليب حاال المشااكالت نمااو

بيئة  ومهارات ا داء، ويطب  مهارات إدارة السلو  من خالل تهيئة التخاطب النط  والكالم
 تعلم تشجع على التفاعل االجتماعي االيجابي والمشاركة الفعالة في عمليه التعلم.
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اضطرابات التخاطب  ذوي لوالبرامج النوعية  المساندة الخدمات فيضبط الجودة ومؤشراتها 
 النط  والكالم

تعرف ضبط الجودة على ينها مجموعة ا نشطة والجهود التي يباذلها جمياع فريا  العمال 
و اضطرابات التخاطب النط  والكالم  ذوي  د التخصصات في برامج وخدمات االطفال متعد

التي تسمح بتحقيا  المساتويات القياساية للجاودة ، وضابط الجاودة وسايلة للتأكاد مان إن 
العمليااة التعليميااة واإلدارة التربويااة وتاادريب المعلمااين واإلداريااين ،والتطااوير التربااوي فااي 

، تااتم جميعااا وفاا   اضااطرابات التخاطااب النطاا  والكااالم ذوي لاا مؤسسااات التربيااة الخاصااة
الخطط المعتمدة والمواصافات القياساية . وةاى عملياة منظماة تتسام بالتادرل واالساتمرار ، 
وترتكز على مجموعة من القيم التى تميزةا ويةمها الرؤية المشتركة بين البرامج والخدمات 

، وباين اعضااء فريا  العمال متعادد التخصصاات اضطرابات التخاطب النط  والكالم  ذوي ل
فااي الباارامج والخاادمات المختلفااة لتحقياا  يفضااال النتااائج وفيمااا يلااى اةاام جوانااب ضااابط 

  -الجودة:
 Programs services: مواصااافات البااارامج والخااادمات النوعياااة الجاناااب ا ول:

specifications 
يجاب يخاذةا بعاين االعتباار  يغطي ةذا الجازء مان تقريار الجاودة الجواناب ا ساساية التاي 

 ذوي لا وذل  للتحق  من موائمة مخرجات المساقات التيُ تدرس فاي بارامج التربياة الخاصاة
اضااطرابات النطاا   ذوي ماان خاادمات نوعيااة للتالميااذ  اضااطرابات التخاطااب النطاا  والكااالم

ة والكالم المعني مع يةداف برامج  ضبط الجودة والذي يسعى إلى التعرف على واقع العملي
وتلمس اضطرابات التخاطب النط  والكالم  ذوي لالتدريسية في مؤسسات التربية الخاصة  

االحتياجاات المسااتقبلية التااي تااؤول إلااى رفااع سااوية ا داء وذلاا  ماان خااالل تعريااف عااام 
اضااطرابات  ذوي لااالنوعيااة فااي مؤسسااات التربيااة الخاصااة  المساااندة بااالبرامج والخاادمات

، التعاارف علااى االةااداف التربويااة للخاادمات والباارامج النوعيااة ، التخاطااب النطاا  والكااالم 
التعرف على مخرجات التعلم المرغوبة من حيث المعرفة والفهم ومدى اكتساباةم للجلسات 

المعينة  وا دواتالعالجية والتركيز على المهارات ، واالخذ بعين االعتبار مجموعة الوسائل 
 ذوي لااا ذوي ذل  التعااارف علاااى الخطااة الدراساااية لااابتحقياا  اةاااداف العملياااة التعليميااة ، كااا

، وآلياات تعزياز تعلام التالمياذ ومسااعدتهم علاى ضابط اضطرابات التخاطب النط  والكاالم 
اضااطرابات التخاطااب  ذوي لاعلاى معااايير القباول والاارفض  التعاارف، كاذل   الصاافيالسالو  
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معايير التقيايم  في مؤسسات التربية الخاصة ، وذل  من خالل التعرف علىالنط  والكالم 
 والتشخيص لهؤالء التالميذ وفقًا لمعايير ضبط الجودة ومحكات التشخيص العالمية . 

 Quality Assurance Domainsالجانب الثاني: محاور ضبط الجودة 
الخطط الدراسية  للخدمات والبرامج النوعية من حيث المحتوى ،  -المحور ا ول : 

 ومؤشرات ضبط الجودة : التنظيم ومدى التواف  مع معايير
 اضااطرابات التخاطاب النطا  والكااالم ذوي لا إن الخطاط الدراساية فاى باارامج التربياة الخاصاة

يجب ين تركز على بناء قدرات التحليل والتركيب و االساتنتال و التطبيا  وتادريب التالمياذ 
على توظيف المعلومات و المعارف التي يتلقاةا وف  نظام عقلي ومنطقي متناسا  مارتبط 
ببعضه بعًضا مع مراعار نوع ودرجة وشدة االضاطراب يو الصاعوبة يو االعاقاة مان حياث 

والمياول وماواطن القاوة والضاعف ومازل الخادمات والبارامج النوعيااة  االساتعدادات والقادرات 
 المختلفة ببعضها بعًضا حسب نوع المشكلة .

اضاطرابات التخاطاب  ذوي لا يقساام الخطاة الدراساي -ويغطي ةذر المحور الجوانب التالياة:
 ة من حيث آلية تقسايم الجلساات العالجياة والتدريبياة لفتارات زمنياة محاددةالنط  والكالم 

 .للفنيات واالستراتيجيات المقدمة ،مدى مرونة الخطة والخيارات المتاحة يمام التالميذ وفقا
،المتطلبااات السااابقة وماادى مواءمتهااا، المهااارات اإلدراكيااة التااي تزودةااا الخطااة التربويااة 

، الوصااف التفصاايلي لمنهااال الخطااة اضااطرابات التخاطااب النطاا  والكااالم  ذوي لااالفرديااة 
، توفر كتيب يبين تفاصيل الخطة اضطرابات التخاطب النط  والكالم  ذوي لة التربوية الفردي

مالئمااة  وماادىاضااطرابات التخاطاب النطاا  والكااالم  ذوي  الكاملاة ويشااكل مرجًعااا للطااالب 
الخطط الدراسية واعتماد مناةج  العمل وتطويرالمجتمع المحلي وسوق  الحتياجاتالخطة 

 ومطابقة لمعايير الجودة . التنميةوخطط جديدة تتف  واحتياجات المجتمع 
المحور الثاني : آلية التعليم و التعلم : يركز ةذا المحاور علاى وصاف العملياة التدريساية 

 اسااتراتيجيةماةيااة  وذلاا  ماان خااالل اضااطرابات التخاطااب النطاا  والكااالم ذوي لاا والتعليميااة
التعلايم والاتعلم المتبعاة ومادى مالءمتهاا لألةاداف المرجاوة، والفنياات ، الوساائل التعليميااة  
المستخدمة و قدرة المعلم على اساتخدام الوساائل التعليمياة المتاحة)االساتخدام الفعلاي( ، 

اضاطرابات التخاطاب النطا  والكاالم  ذوي لامدى جودة المادة التعليمية والجلساات التربوياة 
على تحقي  االةداف ، استخدام الحاسوب فاى تقنياات الاتعلم ، ولعاب االدوار ماع وقدرتها 

 ( 56:  2003)إبراةيم الغزو ، والقريوتى  .الطالب ومشاركتهم في الجلسات التدريسية 
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المحاور الثالاث: آلياة التقيايم والتشاخيص  وتحدياد االجاراءات مان اساتخدام دراساة الحالاة 
ل العينااات ، ماادى مالئمااة يساااليب التقياايم  والتشااخيص والمقاااييس التشخيصااية واسااتخرا

لناوع ودرجاة االضاطراب يو الصاعوبة ومخرجاات اضطرابات التخاطاب النطا  والكاالم  ذوي ل
الخدمات والبرامج النوعية ،جودة التغذية الراجعة للتالميذ بناًءا على التقيايم، قادرة وساائل 

ة وثبات وصدق التقييم ، ربط التقييم التقييم على قياس مدى تحق  المخرجات المرجوة، دق
ماع نتاائج الاتعلم المقصاود، ، الوضاوح، فهام التالمياذ لمعاايير ومهاام التقيايم والتشااخيص 

مان اجال التساكين ، قيااس مادى فعالياة البارامج اضطرابات التخاطاب النطا  والكاالم  ذوي ل
 لنوعية على  تحقي  نتائج التعلم المقصود. المساندة والخدمات
الساالوكية : ويغطااي ةااذا المحااور الجوانااب  واسااتجابتهمتقاادم التالميااذ  -الرابااع :المحااور 
 -التالية :

المتعلقااة بعااددةم ومتطلبااات  اضااطرابات التخاطااب النطاا  والكااالم ذوي   معلومااات الطلبااة
القبول ومدى التنوع مان حياث بعاض العوامال الديموغرافياة مثال الجانس، العمار والتوزياع 

،  معادالت التقادم ونساب إنهااء البرناامج  والبيئايوالثقافاة  جتماعياالالجغرافي والمستوى 
 . اضطرابات التخاطب النط  والكالم ذوي ل الفردي التربوي 

 الحاااديماان فنياااات بديلااة عناادما يحاادث انتكاسااة  التعليماايالاادعم  -المحااور الخااامس :
 . اضطرابات التخاطب النط  والكالم ذوي ل الجلسات العالجية
نظريااات  مباااداالمصاادر والوسااائل والفنيااات التعليمياة القائمااة علاى  -المحاور السااادس:

 الفنياات والعمال علاى غيرةاا مانالتعلم يو النظريات النفسية يو العضوية الفسايولوجية يو 
نتال الوسائل التعليمية والمعرفية اضطرابات التخاطب النط  والكالم  ذوي ل حل المشكالت واا

تلفاة ماان حياث المنهاال والتعلاايم واساتراتيجيات العلاام ومتطلباات مخ مباااني، ومادى تاوفير 
 ونتائج  التعلم المقصودة .  

 المحور السابع: الدعم الالمنهجي للطالب من اجل التعزياز واالساتجابة للجلساات العالجياة

من خالل التعرف على الميول واالتجاةات وتنمية  اضطرابات التخاطب النط  والكالم ذوي ل
 ة بين التلميذ المسترشد والمعلم .التفاعالت االجتماعي

المحور الثامن: البنية التحتية والخدمات ومدى مناسبة المقاعد الدراسية والسبورة وتوفير 
فئة اضطرابات االحتياجات الخاصة  ذوي ل المصادر وغيرةاوغرف  المبانيالخدمات واتساع 

 التخاطب النط  والكالم
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المجتمع   فياالحتياجات الخاصة  ذوي ل مع اسر المحور التاسع: متابعة التالميذ والتواص
 .المحلي وتوفير لهم االستشارات الالزمة 

إدارة الجااودة وتعزيزةاااا ةااذا المحااور يجاااب ين يتضاامن اإلجابااة علاااى -المحااور العاشاار:
 -التساؤالت التالية :

مدى قيام المؤسسات التربوية  بالتحق  من انسجام البيئة التعليمية لديه مع مكونات نظام 
على اضطرابات التخاطب النط  والكالم  ذوي لالعالقة بمعايير الجودة الشاملة  الجودة ذات

مستوى خدمات وبرامج التربية الخاصة ، وبالتالي المساةمة في تحقي  يةداف البارامج ، 
يانااات والمعلومااات ، اآلليااات لضاابط وتعزيااز جااودة الباارامج المقدمااة مثاال وماادى جمااع الب

اضطرابات التخاطب  ذوي لالتربوية التدريبية  البرامجالمسح الطالبي، والتقييم والتشخيص، 
، ومادى تاوفير فريا  عمال متعادد التخصصاات فاي ضامان جاودة الباارامج النطا  والكاالم 

علااى مساااتوى  والتربااوي رياا  العمااال اإلداري المقدمااة ماان خاللهااا، درجاااة التكاماال بااين ف
مان شاانه ين اضاطرابات التخاطاب النطا  والكاالم  ذوي لامؤسسات ومراكز التربية الخاصة 

يساعد على إحداث تغيير متكامل يسهل رفع الكفاءة بشاكل عاام حياث ين تطاوير جازء يو 
تطبيا  يي  خدمة معينة وبقاء ا جزاء والخدمات ا خرى كما ةي علياه يعيا  يو قاد يمناع

 ((Detrich,R. 2008:29      .تغيير كلي يو جزئي
 Language and speechاللغااة والكاالم  التخاطااب : اضااطرابات ثانياا

disorders 
االحتياجاات الخاصااة  ذوي إن هلل عاز وجال كارم اإلنساان باللغاة المنطوقاة ،وقاد يتعارض ا فاراد 

فئااات المعاااقين الااى اضااطرابات التخاطااب اللغااة والكااالم ازدادت نساابة انتشااارةا بااين المعااوقين 
بازدياد درجة وشدة ونوع االعاقة ، واختلفت انواع اضطرابات التخاطب المنشر ة باختالف ناوع 

كما تعرفها جمعياة اضطرابات التوحد  ذوي االعاقة ، فاضطرابات اللغة تنتشر بكثرة عن االطفال 
Hearing  American Speech and Association (ASHA   )السمع والكالم ا مريكية

عبارة عن اضطرابات في مكونات تتعل  بالجانب الصوتي والنحوي والصارفي والاداللي والساياق 
رياة  االعاقاة الفك ذوي االجتماعي ) البراجماتي(.  يما اضاطراب الكاالم يحتال المرتباة الثانياة ماع 

فهو اختالل في وسائل التواصل ا ساسية والتي تتطلاب سالوكا حركياا وتناساقا عضاليا عصابيًا 
دقيقًا حيث ال تتحد يصوات الكالم  وتظهر بطرق مختلفة ومختلاة  وبالتاالي لايس لاديها القادرة 
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علاااى تكااااوين اللغاااة وتختاااال عملياااة االسااااتقبال وفهااام مضاااامون الرساااالة ماااان حياااث نوعيااااة 
 ( .Intonation( النبرة )Rateالسرعة ) (Qualityالصوت)

إلاى القصاور فاي التواصال او التخاطاب  communication disordersويشير  مصاطلح 
سواء في الجانب البنائي يو الوظيفي او العضوي  ا مر الذي يؤثر في المعنى يو الوضوح  في 
اللغاة اللفظياة ويكااون اضاطراب التخاطااب نتيجاة للساامع يو الكاالم يو اللغااة او الصاوت، ولكاان 

الااذكر إذ ين ةنااا  عالقااة بااين وبطبيعاة الحااال ال يمكاان الفصاال تمامااا بااين المتغيارات السااابقة 
السامع والكااالم واللغاة والصااوت ويمكان اضااافة مشاكالت البلااع والتغذياة  . ) صااادق الاادباس، 

2013) 
وقاد ياارتبط اضااطراب التخاطااب اللغاة والكااالم با سااباب التااي يدت إلاى ظهااور اضااطرابات اللغااة 

لياة النضاج ماثال . والكالم والصوت والنط  فقد تكون نتيجة  سباب عضوية تحادث خاالل عم
فالجلطة الدماغية او اصابة الدماغ تعد سببا عضويا يؤدي إلى اضاطراب فاي التخاطاب واللغاة  
يو قد يكاون اضاطراب التخاطاب يأخاذ شاكل صاعوبة فاي انتاال  االصاوات اللغوياة نتيجاة لعادم 

 كين .التقارب الكافي بين الفم وا نف بعد عملية تصحيح سقف الحل  او عدم تناس  عظام الف
وقد يكون اضطرابات التخاطب نتيجة  سباب وظيفية عندما ال يكون ةنا  سابب عضاوي يدى 
إلى ذل  فمثال قد يكون االضطراب يتمثل في طبقة الصوت بالرغم من ا وتار الصوتية طبيعية. 
ولكن احيانا لايس ساهال ين نقارر ين سابب االضاطراب فاي التخاطاب عضاويا يو وظيفياًا  وةاذا 

ى يخصائي تقويم النطا  والكاالم باالساتعانة باا جهزة الطبياة مثال المنااظير الحنجرياة يحتال ال
 (2016وغيرةا  .) سامية عرعار،

ان االضطراب الكالماي واللغاوي الشاائع عناد االطفاال المصاابين بالشالل   2007ويذكر  حولة 
لتااالي ماان االطفااال الااذين يعااانون ماان عساار وظيفااي فمااوي حركااي  وبا % 85المخاي بنساابة 

صعوبة كالمية ، ويظهرون مصاعب لغوية واضحة وغالبا ما يظهر اضطراب التلفظ التطوري ، 
ويمكن لهذا االضطراب ان يؤثر على االنظمة الفرعية االربعة إلصدار الكالم ) النط  ، الرنين ، 
 والتصويت ، والدورة التنفسية ، واحدى السمات ةاي االفتقاار للبأباأة ومصااعب علاى المساتوى 
الصوتي إلصدار الكالم ، ين اضطراب التلفظ اضطراب كالمي عصبي المنشأ شائع عند االطفال 
المصاابين بعجاز الاتعلم ، وخلاال التناسا  فاي البرمجاة الحركيااة يثنااء إصادار الكاالم ، ويتشااتت 

 (2007سالسل الحركة اإلرادية للكالم . ) محمد حولة ،
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, اضطراب التخاطب  Silverman ٢٠٠٤ان، وسلفر م Van Riperتحدث كل من  فان ريبر 
بأنه انحاراف ملحاوف فاي السامع واللغاة والكاالم عان الطبيعاي والاذي ياؤثر فاي عملياة التواصال 
اللفظاي ، ويلفات انتباار اآلخاارين يو يجعلاه واعياا  او مادركًا بمشااكلته الكالمياة  ، وياؤثر علااى 

 الجوانب النفسية  ومن ثم االنسحاب من المجتمع . 
ةو قصاور فاي الفعال الحركاى  Szkiełkowska, A. Ratyńska  2018من  ويذكر كل

Motoract  الاذى ياؤثر علاى االدرا  الصاوتى للغاة المنطوقاة ، مان خاالل اضاطراب فاي عاادة
، فاااي اخااارال  Resononce، فاااي رناااين  الصاااوت  Respirationعملياااات منهاااا التااانفس 

 ,.Articulation Szkiełkowska, A، ونط  الحروف وتشكيلها . Phnationالصوت 
Ratyńska,2018))) 

 hearing Association  American Speechوتعرف رابطة الكالم والسمع االمريكية  
Language  اضطرابات التخاطب على انها قصور الفرد او عدم قدراته على ارساال واساتقبال

الفرماااوى ، )   ومعاجلاة وفهاام المفاااةيم ، يو رمااوز اللغااة ساواء كاناات لفظيااة يو غياار لفظيااة 
2007) . 
ان اضطرابات التخاطب ةاو عجاز الفارد عان اخارال كالماة مفهوماا Runyan 2016ويضيف 

لآلخارين ، والعجاز عاان التعبيار وفهام   فكااارر بكلماات مناسابة او التااي يسامعها مان اآلخاارين 
ساااواء كانااات لغاااة منطوقاااة او مكتوباااة وتشااامل  اضاااطرابات الكاااالم ، واضاااطرابات الصاااوت ، 

لبلع ، من ةنا يمكن التفري  بين اضاطرابات واضطرابات النط  ، واضطرابات اللغة ، والسمع وا
اللغة واضطراب الطالقة  حيث تناولات االولاى مشااكل فاى الفهام واساتخدام اللغاة للتخاطاب ماع 
اآلخر ين سواء كانت ةاذر اللغاة منطوقاة او مكتوباة والمتعلقاة با صاوات اللغوياة ، التراكياب، 

ي )الذي يعد شكال من يشكال التخاطب( في النمط )القواعد( النحوية ، الداللية، والسلو  اللفظ
يو اللغاااااااة البرجماتياااااااة .   Pragmatismالساااااااياق االجتمااااااااعي والاااااااذي يطلااااااا  علياااااااه  

(Runyan,2016 ) 
يما اضطرابات الكاالم او الطالقاة فهاي اضاطرابات إنتاال الكاالم  والاذى يتضامن اضاطرابات فاي 

( ( سارعة وباطء زائاد فاي  Stutteringالنطا ، اضاطرابات  فاي  انسايابية الكاالم )الطالقاة( )
الكاالم، ويشاير ايضاا علاى اضاطراب الكااالم فهاو االنحاراف المالحاظ فاي النطا  يو الصااوت يو 

ةااى الفاارد الاذى ال يسااتطيع انتااال   Aphoniaالطالقاة، وةااي درجاات مختلفااة منهااا فا فونياا 
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الصاوت عالياة  الصوت، يو إذا كان الصوت عاليًا جدا يو منخفضاًا جادًا يو عنادما تكاون طبقاة
 (     Stuart,2017جدا يو منخفضة جدا . )

يما االنحراف الملحوف في اللغة فهو القصور الواضح والمتكرر في الفهم يو التعبير عن ذاته . 
فاي عملياة التواصال باين المرسال والمساتقبل ، رد  -إنف اضطراب التخاطب يمكن ين تؤثر في :
مال صااورة متدنياة عاان نفساه واآلخاارين فاي المجتمااع فعال المساتقبل ساالبيًا ،  تجعال الفاارد يح

 المحلى 
 Speechويشير ايضا على الكالم المضاطرب   Speech delayيما مصطلحا تأخر الكالم 

disorders    ، وتأخر الكالم يشير إلى ين الطفل تأخر عن زمالئه في اكتساب اللغة المنطوقة
فاي العاام االول مثال زمالئاه االخارين مان مثل عدم قدرة الطفل على اكتسااب  للكلماات االولاى 
 (     Stuart,2017نفس النوع والمستوى االجتماعي والثقافي لألسرة  . )

ويطلا  عليااه بشااكل عااام التاأخر النمااائي وةنااا  متغياارات عديادة للتااأخر اللغااوي منهااا المااادي 
السامع(, تاأخر والبيئي .فمن العوامل المادية   االعاقاة العقلياة، السامع غيار الطبيعاي )ضاعف 

النضااج، صااعوبات الااتعلم ، الشاالل الاادماغي، ا سااباب الجينيااة والتااي تساابب متالزمااات مثاال 
  ((Antipova, Suzanne2015، التوحد. Klinefelterمتالزمة كالينفلتر 

ويشير ايضا على الكاالم المضاطرب إن الطفال اكتساب اللغاة لكان لايس لدياة القادرة علاى تلفاظ 
يفعل يقراناه مان نفاس سانه يو عمارر العقلاي ، وقاد يكاون االضاطراب الكالم بشكل صحيح كما 

نطقيا يو فونولوجيا يو كالةما ويختلف باختالف درجة االضطرابات فقد يكون بسيط ، ومتوسط 
 ( Antipova, Suzanne2015، وشديد ، وشديد جدَا . )

لثقافية للوالدين ، تعلام . يما ا سباب البيئية التي تؤدى الى التأخر اللغوي فمنها ضعف لحالة ا
لغتين في آن واحد ، عدم افساح المجال الكافي للطفل الستخدام اللغة ، عيا الطفل ماع يحاد 
ا باوين ، ا ماراض التاي تصايب الوالادين والطفاال ، اساباب الفاراق والطاالق والخصاام ، وتلبيااة 

قتصادية واالجتماعياة التاي حاجات الطفل الجسمية والعقلية واالجتماعية واالنفعالية . الحالة اال
تؤثر في التطور  اللغوي للطفل . التركيز علاى ماواطن القصاور يو الضاعف ا خارى غيار اللغاة 

 (2011مثل القصور الحركي ، العقلي . ) محمد شلبى ,
فتشاااير الجمعياااة  Language disorderان اضاااطراب اللغاااة  Barhamtoshyوياااذكر 

 American Speech-Language-Hearingا مريكياااة للغاااة والكااااالم والسااامع
Association (ASHA إلاااى ظهااور قصااور فااي االساااتيعاب واالسااتخدام المحكااي للغاااة )
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والمكتوب والنظام الرمزي . يظهار فاي شاكل اللغاة )الفونولوجياا( والتراكياب النحوياة يو محتاوى 
 Pragmatic اللغة )الداللة( يو وظيفة اللغة في التخاطب يو ما يطل  عليها اللغة االجتماعية

 system   ( . البرجماتيةBarhamtoshy,2018 ) 
ةو نوع من اضطراب في الكالم يانجم عان قصاور  Dysarthriaيما مصطلح عسر التلفظ    

وظيفي عصبي عضلي . وله انمال متعددة بعضها وجميعها يؤثر في اجزاء صغيرة في الجهاز 
( ، Spastic( ، التشانجي )Flaccidالكالمي او المسؤول عان آلياة الطالقاة  مثال  الرخاو )

( ، الحركااااااااااي المفاااااااااارل Hypokinetic(  ، ذو الحركااااااااااة الهافتااااااااااة )Ataxicالترنحاااااااااي )
Hyperkinetic( المختلط، ) ))Mixed معظم مكونات انتال الكالم ، التنفس ، الصوت ، .) )

االصابات الدماغية يو الشلل  ذوي ، الرنين، التلفظ .ويوجد عند االطفال والراشدين وخاصة عند 
 ( Rollin,2019الدماعى وظهور مصاحبات لعسر التلفظ مثل مشاكل في البلع والكالم . )

يما ا براكسيا في الكالم ةو نوع من انواع اضطرابات التخاطب الحركية العصابية  ، وقاد يكاون 
مصاطلحات يخارى السبب خلل في جزء من الدماغ المساؤول عان الياة  الكاالم. لقاد اساتخدمت 

يو االبراكسيا المكتسابة للكاالم  Speech   Apraxia ofالبراكسيا الكالم مثل ابراكسيا الكالم 
Acquired Apraxia Speech   يو ا براكسيا اللفظيةApraxia   Verbal   يو مصطلح .

Dyspraxia  يتصااف ا شاااخاص الاااذين يعاااانون مااان االبراكسااايا بصاااعوبات تتاااابع ا صاااوات
  ((Rollin,2019والكلمات ، ويحدد شدتها طبيعة لنوع الخلل في الدماغ .  والمقاطع

إن ةاؤالء ا فااراد ي يجادون صااعوبة فااي تنظايم حركااة العضااالت الضارورية الخاارال االصااوات 
الكالمية  ، وقد ينط  شيئا يختلف بالكامل عان المقصاود ، فماثال عنادما يرياد ين يقاول كلماة 

Kitchen   ينطقهاbipem اول ثانية تصحيح الخطأ  نه يدر  ذل ، وربما يفلاح فاي وقد يح
ذل  ، يو قد يقول شيئًا آخر مختلف تماما عن المقصاود . تتادرل درجاة وشادة االبراكسايا مان 

 البسيط إلى الشديد .
ويسااااتطيع   Aphasaوا فيزياااا  Dysarthriaويمكااان ين تااارتبط ا براكساااايا بعسااار الااااتلفظ 

يحدد طبيعة درجة وشدة ا براكسايا ، كماا يمكناه التحقا  مان يخصائي التخاطب تقييم ذل  ، و
وجود ضعف في عضاالت الكاالم يو صاعوبات فاي البلاع او سايالن اللعااب .  ويمكان تصانيف 

   (( Rollin,2019 -اضطرابات التخاطب اللغة والكالم الى االتى :
 Voice Disordersاضطرابات الصوت 
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رتفاعاه وانخفاضاه غيار طبيعاي، يو كانات شادته يو يحكم على الصوت بأنه مضطرب إذا كاان ا
نوعيته غير طبيعية ولالضطرابات الصوتية يعراض فيزيائية وسمات سمعية مرافقة ، وقد تضم 
االعراض الفيزيائية النزف ، وااللم ، وعسر البلاع ، والساعال ، والسامات السامعية متنوعاة جادا 

االعتيادياة ) الاتكلم بدرجاة التاردد ا ساساي ( وتعكس تبدالت في االنطقة التالية : درجاة الانغم 
ومدى درجة النغم ، والجهارة ، ونوعية النغمة الصوتية ، والمرونة الصوتية ، والهمة الصوتية 
وبهذا الشكل يمكن الضطراب صوتي ان يكون له نوعية خشنة يو نفسية ، يو قد يكون جهورا 

يادية عالية جادا يو منخفضاة جادا ، وقاد جدا يو منخفضا جدا ، يو قد تكون له درجة نغم اعت
تنشاأ  يمكان الحكام علااى اضاطراب الصاوت ماان خاالل ماا تسااتخدمه  المملكاة المتحادة عالميااًا 

الصااادر عاان الجمعيااة اليابانيااة لتقياايم الكااالم ومعالجااة عيااوب النطاا  ماان  GRBASمقياااس 
 -النحاو االتاي :الفئات نفسها في تقييم االبعاد االضطراب الصوتي بشاكل رسامي  وذلا  علاى 

الدرجة العامة لجشاشة الصوت ، الخشونة ، النفسية ، الاوةن ، النوعياة المجهادة ، ويشاتمل 
المخطاط اإلدراكاي لتحليال الصااورة الصاوتية السامات فاوق الحنجريااة ، وسامات التاوتر، ونمااط 

مدى ، التصويت درجة النغم ) المتوسط ، المدى ، التنوع ( ، الرعاا والجهارة ) المتوسط ، ال
التنوع وةنا  خمس نقاال اساساية للكشاف عان الصاورة الصاوتية ومنهاا : النغماة الخنجرياة ، 
والجهارة ، ودرجة النغم ، والرنين ا نفي ، والرنين الفموي ، ومدد النفس ، العضاالت ، وساوء 
استخدام الصوت ، المعدل ، القل  الصوتي ، ودرجة وضوح الكالم ، فعالية الصوت الشاملة . 

 ((Ramig, Verdolini,2018   -يتم الحكم على اضطرابات الصوت ايضا من خالل :و 
 ( Pitchطبقة الصوت ) -ي

يتصاف الصاوت المهماوس بارتفااع الصاوت بشاكل غيار عاادى وال يتناساب ماع عمارر وتكويناه 
الجسماني ، وجنسه قد ال يستطيع الفرد التحكم بصوته بحيث يكاون علاى وتيارة واحادة .ومان 

( ، والصاوت الاذي يكاون Shaky Voiceطراب طبقاة الصاوت، الصاوت المارتعا)حااالت اضا
 Pitch( واضاطراب الفواصال فاي الطبقاة الصاوتية )Monotone Voiceعلى رتابة واحادة )

Breaks ذا ( يما إذا كانت حجم الحنجرة كبيرًا جدا ف ن انتال الصوت سيكون بطبقة واطئاة. واا
 ل لديه حنجرة صغيرة ف ن الصوت سيكون غير عادي . كانت المرية لديها حنجرة كبيرة والرج

تتأثر شدة الصوت بدرجة شدة ا حبال الصوتية ، ومقدار ومعدل Intensityشدة الصوت  -٢
انسياب ةواء الزفير ، إن االرتفاع الشديد يو النعوماة غيار العادياة يشاكل مظهارًا مان اضاطراب 

 (2007الصوت. )محمد حولة،
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: إن نوعية الصوت الطبيعي ةو الصوت الذي يخلو من الهمس Qualityنوعية الصوت  -٣
الصاوت الخشان الغلايظ   Toneاضطراب نغماة الصاوت  -والبحة والخشونة والخمخمة. ومنها 

Hardness )يو الهماااس )الصاااوت الهاااامسBreathiness  يو البحااااةHoarseness  ،
 (2007( مثل الخمخمة )الخنف( . )محمد حولة،Resonanceاضطرابات رنين الصوت )

وةي من يشد انواع اضطراب الصوت يي اختفاء   Aphoniaا فونيا ) اختفاء الصوت (:  -4
الصوت بشكل كامل ، يو عدم القدرة على التكلم . وعندما ال يكون ةنا  سبب عضوي ا فونيا 

ةاذر الحالاة ا فونياا الهساتيرية فيكون حينئذ السبب وظيفيا اي سايكولوجيا ويطلا  عليهاا فاي 
إذ ين الثاني ةو اضطراب صوتي، يو  Dysphoniaوالبد من التفري  بين ا فونيا والدسفونيا 

القصاور فااي القاادرة علااى اصاادار ا صااوات بشاكل طبيعااي، وغالبااا مااا يتصااف الصااوت بالبحااة 
سي بين ا فونيا والضعف واالرتجاف تكون يسبابها عضوية يو وظيفية ، لذل  ف ن الفرق ا سا

والدسفونيا ةو ين ا ول ال يستطيع اصدار ا صوات بينما الثاني يساتطيع ذلا  ماع ماا تتصاف 
 ( 2016به من سلبيات .) سامية عرعار، 

اضاااطرابات الصااوت العضاااوية  -وةنااا  ماان يقسااام اضااطرابات الصااوت إلاااى ا نااواع اآلتيااة :
التاااى تااانجم عاان طريااا  الحاااوادث ، وتتضاامن العياااوب الخلقيااة للحنجااارة ، واصاااابات الحنجاارة 

والتهابات وحساسية واورام الحنجرة والخبيثة ، واالضطرابات العصبية سواء الحركية او الحسبية 
، والغاادة الصااماء يمااا اضااطرابات الصااوت غياار العضااوية وةااى االضااطرابات التااى اليصاااحبها 

ضطرابات النفسية ، تغيرات عضوية واصحة في تركيبة االوتار الصوتية وقد تكون مصاحبة لال
يمااا االضاااطرابات الصاااوتية الناجماااة عااان إصااابات مرضاااية مصااااحبة بسااايطة وترجاااع السااابب 
 –لالستخدام الخاطىء ولمدة طويلة وقد تؤدى الى اصابات في االحبال الصوتية مثل ) حبيبات 

 ( . 2016اونتفاخ على االوتار الصوتية ( ) سامية عرعار،  –لحمية واكياس 
 القة يو انسيابية الكالم  اضطرابات الط

ةو اضطراب في اإليقاع يو التواتر في طالقة الحديث ، وذل  بحبسه بشكل متقطع ، يو تكارار 
تشنجي، يو مط لألصوات ، يو تكرار المقاطع اللفظياة يو الكلماات يو العباارات ، ويتوقاف الفارد 

ث بمعادل معاين لسارعة عادة عن الكالم ب رادته وحسب مقتضى الحديث ، كماا اناه يعتااد لتحاد
إنتاجه لألصوات والكلمات بما يمكنه من التحكم في كالمة دون جهد يو عناء سوى ما تتطلباه 

 (2006علمية انتال الكالم من جهد عضلي وفكري اليكاد بذكر . ) باسم مفضى،
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: ةو تداخل فى تادف  اللغاة الفمياة ولايس محاددا  Fluency Disorderاضطرابات الطالقة 
 بحد ذاتها ، ويأتي على اشكال وانواع تؤثر بالمتكلم والمستمع . بالتأتأة

:   ةو اى نمط من الكالم يمتاز باالتكرارات او االطااالت او  Dysfluencyاختالل الطالقة :  
الترددات او الحيرة النمائية للطفال . كماا تشاتمل علاى اخاتالل النطا  للماتكلم واخاتالل الطالقاة 

 (2010كلة . ) حمدى محمد ,جزء من االضطراب او المش
:  وةاى سارعة فاى الكاالم تاؤدى الاى عادم وضاوحه Clutteringالسرعة المفرطة في الكالم :

 وتمتاز ب ضافة وحذف الكلمات . 
 ويكمن تصنيف اضطرابات الكالم الى اآلتي :  

  -اوال : اضطرابات الكالم كميًا : وينقسم الى اآلتي :
: ففي ةذر الحالاة ال ينطا  الطفال باأي كلماة مهماا كاان  Mutismانعدام الكالم ) البكم(  -1

 ا مر او الحافز لإلجابة كما فى حاالت البكم الهيستيري . 
: وفيه يستعمل الطفل كلمات بسيطة كأنه يرسل تلغراف وال يبدي  Diminutionقلة الكالم  -2

ئااب او بعااض حاااالت الكاالم يباادًا بال ياارد علاى السااؤال الموجاه إليااه فقاط كمااا فاى حاااالت االكت
 (2010الفصام . )زينات يمينه,

: وفيه يظهر على الطفل كالم كثير بدون داعى وبدون  Volubilityكثرة الكالم " الثرثرة "  -3
 الهوس .  –توجيه اسئلة كما فى حاالت : الهستيريا 

  -ثانيًا : اضطراب الكالم كيفيًا : وينقسم الى اآلتي "
 Formulation  -:اضطرابات في التكوين  -ي

حيث يفشل الطفل في تكوين الكلمات فيخارل لغاة بعيادة خاصاة باه مساتعماًل الحاروف بطريقاة 
 (2010جديدة غير مفهومة . )زينات يمينه,

 وةى عادة ما تعبر عن اضطراب التفكير الشديد  Word Saladeسلطة كالمية :  -2
 م ترابط االفكار ييضا.وةى تشير الى عد Incoherentالمعنى له وغير مترابط  -3
: حيااث ان اضااطراب محتااوى الكااالم ةااو مؤشاار عاان  Contentاضاطراب فااي المحتااوى   -ب

اضطراب التفكير ف ن كالم االطفال يعكس اضطرابه ، وةو عادة ما يصاحبه تطااير االفكاار كماا 
وفيها ينتقل المريض من فكرة من الى فكرة   Flight or Tangentiallyفي مريض الفصام 

ال يصل الى ةدفه غالبا فاي النهاياة ماع وجاود تفاصايل كثيارة فاي الموضاوع . ) وفااء السايد و 
،2015) 
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خاارال الكااالم   -ل )  Hesitationاو التااردد يو الحياارة  Repetitionاضااطراب فااي ترديااد واا
وينقسام الاى  -(  وةو صاموت لفتارة ثانياة او اكثار مثال اختاى غنات اعنياة : Pauseالوقفة 
  -االتي :

وفيهااا يكاارر المااريض الحاروف فااي بدايااة الكلمااة يو وسااط  -: Stammeringالتهتهاة  -1
 الكلمة مثال : يس . يس .يس . اسمى مم . مم . محمد . 

 وةى صعوبة في بدء الكلمة يو الجملة .  -: Stutteringاللجلجة  -2
ساكن فين   -وفيها يعيد المريض اخر كلمة وجهت إليه مثال : : Echolaliaرجع الكلمة  -3

 فين .  –فين  –؟ فيقول المريض : فين 
: او تكراريااة الحاديث وفيهااا يعياد المااريض يخار جملااة   Perseverationرجاع الجملاة  -4

 سمعها يو وجهت إليه فمثاًل : اذا تم سؤاله اسم  إيه ؟ فيرد يسم  إيه؟ يسم  إيه ؟ .
يو التكراريااة المنتظمااة حيااث يكاارر المااريض كلمااات اوجماال  Verbigrationوبية االساال -5

سمعها او وجهت إليه وةى تقابل االسلوبية او التكرارية المنتظمة فى الحركاة .)عاادل يوساف 
،2011) 

 -وينقسم الى اآلتي " -ثالثا : اضطراب الكالم وفقا للتصنيف الكمي والكيفي :
ويشاتمل علاى صاوت او مقطااع يو كلماة غيار مناسابة لمعنااى :  Interjectionالتاداخل  -1

 الرسالة مثل الطاية ) ةا( خرجت بعيدًا عن حدود الملعب ، يحمد ، حسنا ، ربح الجائزة  
: ال شاابار الجماال حياث تغياار المراجعااة معناى الرسااالة ، او شااكلها  Revisionالمراجعاة  -2

يأتي ، اتمنى ، افكر ان  ذةبت الى الملعب القواعدي يو لفظ الكلمة . مثل ةل يستطيع ةو ان 
 (2010.    )زينات يمينه,

: وةاى لفاظ غيار منتاه مثال سالوى ترياد بسا   Word Unfinishedكلمة غيار منهياة : -3
 بالشكوالتة .    

: ويشمل على تكرار كلمتين يو يكثر مثل يناا  Phrase Repetionتكرار شبه الجملة :  -4
  يريد ، انا يريد الذةاب .

: وةى اعادة كال الكلماات بماا فاى ذلا  الكلماات ذات  Word Repetion -تكرار كلمة : -5
 المقطع الواحد مثل اريد ، اريد ، مانجو . 

: وةااى تكارار  جاازاء ماان الكلمااات يو  Partword Repetionاعاادة جاازء ماان الكلمااة  -6
 االصوات يو المقاطع اللفظية مثل ، سوف ي ، ي، ي يرا  . 
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:وةاى فتارة يطالاة غياار مناسابة للوحادة الصاوتية او االصااوات Prolongationلاة : االطا -7
 -----المركبة والتى التصاحب خصائص نوعية لتغير طبقة الصوت وزيادة التوتر مثل اينا 

 اريد مانجو. 
: وةو توقيت غير مناسب فى بداية الوحدة الصوتية يو تحريار العنصار  Blokالتوقف :  -8

 با مايكون مصاحبا لطالقة وتوتر متزايد مثل اسمى ةو ) وقفه ( احمد . الموقوف ، وغال
: ويشتمل ةذا التصنيف على اختالالت طالقة تمتاز بخصائص نوعية مثل  Otherاخرى  -9

السرعة غير المناسبة المناسبة فى ةواء الشهي  والزفير يو الجمع بين خاصتين مثل المراجعة 
 (2010، ينا يفكر ان  ذةبت الى الملعب . )زينات يمينه, واالعادة مثل انا اتمنى ، ينا

 Articulation Disorders -اضطرابات النط  :
االضطرابات النطقية على تل  الصعوبات التي يجادةا المصااب يثنااء الكاالم والاتلفظ بمجموعاة  

قارناة من ا صوات الساكنة ا كثر عرضة للتحريف وذل   ن عملية إدراكها تتطلب يكثار دقاة م
بالحروف المتحركة وتتمثل ةذر االضطرابات النطقية في يخطاء ثابتة في طريقة نطقها وتكاون 
بذل  عائقا في وجه الكالم السليم. وتتعل  ةذر االضطرابات بمجرد الكاالم يو الحاديث ومحتاوار 
ب ومدلوله ومعنار شكله سياقه ترابطها مع ا فكار وا ةداف ومدى فهمه عن ا خرين، ويسلو 

 الحديث وا لفاف المستخدمة وسرعة الكالم.
  -ويشتمل انواع اضطرابات النط  كاالتي :

 Substitutionيواًل: االستبدال 
  ((Hunn,2016ين يحلف فونيم ما محل الفونيم يو إحالل عنصر لغوي محل عنصر لغوي آخر 

 Additionثانيًا: اإلقحام يو اإلضافة 
 ةو خطأ قوامه زيادة عنصر لغوي على التركيب يو إقحام فونيم جديد إلى الكلمة "  

 Omissionثالثًا: الحذف يو اإلسقال 
 segmentخطأ اإلسقال خطأ قوامه حذف عنصر لغوي من التركيب وةو حذف قطعاة لغوياة 
 من الوحدة اللغوية ، يعرف الحذف بعدم إنتال وحدة لغوية كان يجب إنتاجها .

  -الصوتي : Metathesisابعًا: القلب المكاني ر 
 ةو تغيير موضع الوحدة اللغوية في التعاقب سواء في ذل  الصوت والمقطع والكلمة... إلخ    

 : Distortionخامسًا: التشويه يو التحريف 
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وعرف بأنه: " نطا  الصاوت بطريقاة خاطئاة، حياث يفقاد الصاوت إحادى خصائصاه المميازة يو 
ن الصوت المبدل إليه قريبًا من الصوت الهدف لكن نطقه يو لفظه ليس طبيعيًا، يكثر، وقد يكو

كما ينه غيار ممياز بمالماح صاوتية مدركاة فاي نظاام اللغاة الصاوتي، فيصاعب باذل  تمييازر يو 
مطابقته مع الصوت الهدف، وال يسمى ةذا إبدااًل بالرغم من إبدال الصوت المرغوب في نطقاه 

 ( Hunn,2016بغيرر .) 
 ابعًا : االضطرابات اللغوية ر 

صعوبة فاي إنتاال، يو اساتقبال الوحادات اللغوياة بغاض النظار عان البيئاة التاي قاد تتاراوح فاي 
مااداةا ماان الغياااب الكلااي للكااالم إلااى الوجااود المتباااين فااي إنتااال النحااو، واللغااة المفياادة، لكاان 

شاارات بمحتوى قليل، ومفردات قليلاة، وتكاوين لفظاي محادد، وحاذف ا دوات، وي حارف الجار، واا
 الجمع، والظروف. 

 تصنيف االضطرابات اللغوية:
تصانف االضااطرابات اللغوياة وفقااا لمعاايير متعااددة، حياث اعتماادت الجمعياة ا مريكيااة للكااالم، 

نظاما تصانيفا يقاوم علاى خماس يناواع للغاة ةاي: النظاام الفونولاوجي   ASHAواللغة، والسمع 
والنحوي "ترتيب الكلمة وبناء  Morphologyصرفى،المورفولوجى ال Phonologueالصوتي 

والبراجمااااتي "االساااتعمال  Semanticsالجملاااة" والاااداللي اللفظاااي "معااااني الكلماااات والجمااال 
 ، ومن الطرق االخرى فى تصنيف االضطرابات اللغوية ومنها:  Pragmaticاالجتماعي للغة 

يبراكساايا  –ياا عبار قشارية حساية يفاز  –يفازياا بروكاا  –اضاطرابات تعبيرياة مثال االنومياا  -1
 (Pollard, Ellis( 2016اللغة. ,

 يفازيا عبر قشرية حسية .  –افازيا فيرين   –اضطرابات إستقبالية ومنها ايكوالليا  -2
 اجنوزيا سمعية  –يجنوزيا بصرية  –ديسجرافيا  –اضطرابات تعلم اللغة ومنها ديسلكسيا  -3
االفيزيا فقدان القدرة اللغوياة  –تأخر النمو اللغوى  –تأخر اللغة ومنها تأخر اللغة البسيط  -4
 (2016ديسجرافيا .  )سامية عرعار,ال –الديسلكسيا  -اضطرابات اختصار اللغة   –

 ة ـــــالدراسات السابق
( في دراسة حول إعداد دليل مؤشرات البرنامج النوعية ,Kleinert 2000يشار كلينيرت )

للطلبااة المعاااقين إعاقااة بساايطة ومتوسااطة. بهاادف تقياايم وتحسااين الباارامج المقدمااة فااي 
الصفوف، للطلبة ذوي اإلعاقة المتوسطة والشديدة في كنتاكي ويشير إلى ين ةذر القائمة 
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 وساالوكيات)فاارص التفاعاال ( الاادمج 1قيمات فعاليااة البرنااامج فااي مكونااات ساتة جوانااب: )
( المنهاال الاوظيفي )ينشاطة 2المعلم الداعمة لدمج الطلبة ونتاائج دماج الطالاب الفردياة( )

( اإلجاراءات 3مناسبة للعمر، مشاركة الوالدين، التقييم، يةداف البرنامج التربوي الفردي(، )
لقاة بالبرناامج، بارامج التعليمية النظامياة )التعلايم الفاردي، تحليال البياناات والمعلوماات المتع
( البارامج المساتندة 4تغيير السلو  االجتماعي، إدارة البرنامج وتصميم البيئة التعليمية(، )

( الخااادمات 5إلاااى المجتماااع )اختياااار ا ةاااداف، التكااارار، التطبيااا ، إجاااراءات الطاااوارا(، )
ندة، تنظايم والعالل التكااملي )التوقيات والتنظايم، تضامين يةاداف الخادمات المساا االنتقالية

تقااديم الخاادمات، تنظاايم التكييفااات يو الموائمااات، االستشااارة والنشاارات، تبااادل المعلومااات 
ن مان ةاذر 6واجتماعات الفري (، ) ( التعليم المهني وخطط االنتقاال الفردياة. إن لكال مكاوفن

المكونات مؤشرات تادل علياه. وةناا  تقاديم ماوجز ومبارر لنماوذل المكاون ملحا  بأفضال 
ت الجيدة للقياس. ولكل مقياس مصدر للبيانات، ومح  نموذجي للتطبي ، ويشير الممارسا

الباحث إلى العالقة االرتباطية بين ةذر المؤشرات النوعية ويةداف المنهال في كنتااكي ماع 
  حركة تطوير وتفعيل المدارس لتكون لجميع الطلبة.

( التي ةدفت إلى الكشف عن المؤشرات النوعية لبرنامج Carol, 2007دراسة كارول ) 
الدمج الكامل في مرحلة ما قبل المدرسة، وتم فيها استخدام منهجية دراسة الحالة للتحق  
من ثالثة يبعاد نوعية في برامج ما قبل المدرسة، التعليم الجامع والتحق  مان االلتازام فاي 

اساتخدام مقااييس نوعياة لجماع البياناات مان تطبي  منهال تم اختياارر للبرناامج، حياث تام 
خالل المالحظات الرسمية وغير الرسامية، والمساوحات ، والمقاابالت الشخصاية، ومراجعاة 

( مشاااركًا مااان المااديرين، ومعلمااي التربياااة 40الوثااائ . واشااتملت عينااة الدراساااة علااى )
د تام تحدياد الخاصة، ومعلمي مرحلة ما قبال المدرساة، ومسااعدي المعلماين، واآلبااء، وقا

الخصاائص المتعلقاة باالبرامج التعليمياة المبكارة عالياة الجاودة علاى النحاو التاالي: مظااةر 
نوعياة البنااء، وكااادر مؤةال، وصافوف صااغيرة، ونسابة المعلماين إلااى الطاالب منخفضااة. 
ومؤشرات نوعية للعمليات مثل استخدام الممارساات التعليمياة التاي تنماي التفكيار وتشاجع 

طاارح ا سائلة، و اساتخدام اسااتراتيجيات توجياه إيجابياة، وتركيااز قاوي علااى ا طفاال علاى 
ظهاار االحتارام لآلخارين(. ويظهارت  مساعدة ا طفاال علاى تطاوير مهاارة حال المشاكالت واا
النتائج بأن ينشطة التعليم المستند إلى المحتوى، وممارسات التقييم المستمر للطفال كانات 

وقااد كاان مان يبارز المظاااةر اإليجابياة لادى اآلباااء  مان الجواناب التاي تحتااال إلاى تطاوير.
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الطفل في مكاان ويحاد. كاذل  كاان  رعايةوالمعلمين توفر دمج التربية الخاصة مع خدمات 
تطبياا  المنهااال قويااًا فيمااا يتصاال بمشاااركة ا ساارة، واشااتملت كااذل  علااى ُبنيااة الصااف 

التطبيا  كاان ضاعيًفا فيماا والروتين وتفاعالت المعلم مع الطفل وتوجياه تعلفام الطفال، لكان 
 يتصل بالبيئة المادية و استخدام نظام تقييم ذاتي فعفال.

وفي المراجعة التي قام بها مكتب الخدمات التعليمياة والمهنياة لألفاراد المعااقين، فاي قسام 
( والتااي ةاادفت إلااى تطااوير مؤشاارات الجااودة 2007التربيااة فااي جامعااة واليااة نيويااور  )

ت التعليمياة فاي التربياة الخاصاة بهادف اساتخدامها مان قباال وموجهاات مصاادر الممارساا
مركز المصادر، والتدريب للتربية الخاصة فاي والياة نيوياور ، وبهادف توجياه العمال فيماا 
يتعلا  بتقيايم البارامج وبارامج التطاوير المهناي وتقاديم المسااعدة الفنياة للمادارس لتطااوير 

الهادف مان اساتخدام ةاذر الموجهاات ةاو قدرات الطلبة ذوي اإلعاقات. يشاار التقريار باأن 
تقديم الدعم في الجوانب التالية: فحص وتقيايم نوعياة البارامج التعليمياة والممارساات فيماا 
يتعل  بجوانب القراءة، والدعم والتدخل السلوكي، وتقديم خدمات التربية الخاصة، وتحديد 

وتحسااين النتاجااات  ا ولوياات واالحتياجااات، وصااف وتخطايط ا نشااطة لتغيياار الممارساات
 للطلبة ذوي اإلعاقات.

 ( في دراساة ةادفت التعارف إلاى يةام البارامج والخادماتEstes, 2004ويشير إستيز ) 
التي توفرةا المؤسسات لذوي اإلعاقات فاي والياة تكسااس، حياث قيمات الدراساة  المساندة

اإلعاقاات مستوى التعليم الخاص في المؤسسات الخاصة ويةم الحاجات لدى ا طفال ذوي 
ماان الناحياااة ا كاديمياااة، ماان حياااث تعلااايم الطلبااة ضااامن برناااامج فااردي يراعاااي قااادراتهم 
مكاناتهم، وقد يشارت نتائج الدراسة إلى حاجة ةؤالء إلى تكييف المباني والبيئة المادياة  واا
لتلباي حاجاااتهم مان حيااث الحركااة، والتنقال، والتفاعاال، والتواصاال. وشاملت عينااة الدراسااة 

( مان مجمااوع اإلعاقاات يمااا % 6.3ن ذوي اإلعاقااات ومثلاو مااا نسابته )( طالاب ما300)
والسااالوكية،  االنفعالياااةفكانااات اإلعاقاااة العقلياااة، واالضاااطرابات  انتشاااارااإلعاقاااات ا كثااار 

 والتوحد، واضطرابات اللغة والكالم، وصعوبات التعلم، واإلعاقات الحسية، والشلل الدماغي. 
دراسة ةدفها معرفة وجهات نظر مقدمي الخدمة،  ، (Harvey,2005)كذل  يجرى ةارفى 

ذوي اضطراب  التخاطب ، واإلداريين، واآلباء الذين يتعاملون مع البرامج والخدمات للطلبة 
في مناط  الريف في الواليات المتحدة ا مريكية، وةدفت الدراسة ييًضا إلى النط  والكالم 

ذوي اضاطراب  التخاطاب النطا  والكاالم معرفة كيفية الحصول على معلومات عن مفهاوم 
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من المشاركين , وكذل  فيما يتعل  بمدى ماالءة الخادمات التربوياة المناسابة للطلباة ذوي 
صعوبات التعلم وتوفرةا، ودرجة توفر المعلومات المتعلقة بالحاجة إلى مزيد من الخدمات 

باااختالف رتاابهم ( مان يساااتذة الجامعاات  ١٠٠المسااندة ، وتكوناات عيناة الدراسااة ماان ) 
ذوي اضاطراب  التخاطااب العلمياة , وقاد يشاار المشااركون فاي الدراسااة إلاى حاجاة الطلباة 

إلى تعلم المزيد مان المهاارات والمعرفاة لمواجهاة احتياجاات، ويشاارت نتاائج النط  والكالم 
اضاااطراب  مااان المشااااركين يهتماااون بالطلباااة ذوي  % ١٥الدراساااة إلاااى ين ةناااا  نسااابة 

، والبااارامج التااي تسااااعدةم علااى زياااادة تحصاايلهم ا كااااديمي، والكااالم التخاطااب النطااا  
ذوي من المشاركين إلاى إثباات ينهام يهتماون بالطلباة  % ١٦ويشار  والتفاعل االجتماعي،

، كمااا يشاار معظاام المشاااركين إلاى ين يةاام احتياجااات اضاطراب  التخاطااب النطا  والكااالم 
ثال فاي تقاديم الخادمات، التادريب،الم ذوي اضطراب  التخاطاب النطا  والكاالطلبة ذوي   تتمف

 وتوفير مصادر المعلومات والمصادر الشخصية. 
( ةادفت إلااى دراسااة مساتوى المعرفااة والمهااارات Lin, 2002وفاي دراسااة يجراةاا لااين )

الالزمة والضرورية لمعلمي التربية الخاصة من يجل تعليم الطلبة ذوي اإلعاقات في تايوان 
(Taiwanوتكونات عيناة .) ( معلمااًا مان معلماي التربياة الخاصاة فااي 175الدراساة مان )

تايوان. وقد تم تطبي  يداة مسحية تضمنت يبعادًا متعددة من ضمنها ُبعد خاص بالتقييم. 
حيث يظهرت النتائج ين معلمي التربية الخاصة في تايوان يرون ينفسهم يتمتعون بمستوًى 

 تشخيص. عال من المهارة والمعرفة في مجال التقييم وال
,( والتاي ةادفت الاى التحقا  Robertson 2006ويما الدراسة التي يجراةاا ربورتساون )

من فعفالية نظام جودة مراقبة مكتب التربية الخاصة في قسم التربية لوالية وست فيرجينياا 
من ومدى إلتزام برامج التربية الخاصة بالمعايير الفيدرالية للوالياة، فقاد تام الحصاول علاى 

( معلماًا للتربياة 848( مديرًا في التربية الخاصة، و )22الدراسة من خالل مسح )بيانات 
( نظامًا 22( عن آباء ا فراد ذوي الحاجات الخاصة، وذل  في )2410الخاصة،      و )

مدرساايًا فاااي الواليااة، وقاااد تاام تحليااال التقرياار الخااااص با نظمااة المدرساااية لألعااوام مااان  
، كما تام تحليال تقريار مراقباة بارامج التربياة 1999 -1989وا عوام  1998 -1979

الخاصة للمكتب الفيدرالي في الوالية، وقد يوضحت النتائج بأنه قد طري تحسن وتطور على 
دارة خدمات ا فراد  خدمات التربية الخاصة المقدمة، والمتعلقة بالخطط التربوية الفردية، واا

نظام المسااءلة الحاالي المساتخدم فاي ذوي االحتياجات الخاصة، كما يوضحت الدراسة ين 
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الوالية لمراقبة خدمات وبرامج التربية الخاصة قد يصلح ا خطاء التي تمت مالحظتها فاي 
ر من قبل قسم التربية في مكتب برامج  1997 - 1996مراجعة تقرير ا عوام  والذي يعدف

 التربية الخاصة.
( طفاال فاي والياة ناورث 62)يجريات علاى  والتي (Jensen,2001)وفى دراسة جنس  

 تراوحتوقد ويلز وكانوا يعانون من اضطراب في اللغة ونقص في الذخيرة اللغوية لديهم ، 
 عالجايسنة وقسموا الى ثالث مجموعاات ، مجموعاة تلقات برناامج  11-6يعمارةم بين 

ثانياااة تلقااات برناااامج عالجاااي سااالوكي لعاااالل اللجلجاااة لضااابط اللغاااة ومجموعاااة  سااالوكي
تلقناا  التايتادريب فكانات النتيجاة ين المجماوعتين التجاريبين  ييلثة لم تتلقاى ومجموعة ثا

قياساا  التلعاثمالتادريب قاد زادت الاذخيرة اللغوياة عنادةم وقال التلعاثم وكاذل  انخفاض قلا  
 .  تدريبيبرنامج  ييبالمجموعة الثالثة التى لم تتل  

فعالياة العاالل  علاىGuist,Melissa,A (2002 ) كما يكادت دراساة جيساى وآخارون 
اضطرابات النط ، وةدفت الدراسة إلى التعرف  ذوي الحركي اللفظي لدى عينة من ا طفال 

طفلة و  15على فعالية البرنامج في عالل اضطرابات  النط ، وتكونت عينة الدراسة من 
عاما ويقوم االتجار العالجي على افتاراض إن  11 -8طفال تراوحت يعمارةم ما بين  16

ط  باين نطا  يصاوات نط  الصوت يتأثر با صوات المجاورة له، وان ةنا  تداخل في الن
الحروف ،وفيه يتم اختيار الصوت المنطوق بشكل خاطئ ، وقد يسفرت نتائج الدراسة عن 

 فعالية العالل الحركي اللفظي في خفض اضطرابات النط  . 
دراساة حالاة لتشاخيص  Taylor Francis (2003 )وتناولت دراسة تيلور وفرانسايس 

(  7.2لكتروناي ماع طفال يبلاا مان العمار )وعاالل اضاطرابات النطا  باساتخدام العاالل اال 
وتلقى اكثر من اثنا عشار  وكالم  نط من اضطرابات سبعة سنوات وشهرين وكان يعانى 

( دقيقااة وكاناات يةاام  45جلساة عالجيااة لتحسااين مسااتوى النطاا  وامتادت الجلسااة إلااى )
ف الفنيااات التغذيااة المرتاادة لكااي ينطاا  ا صااوات بطريقااة سااليمة ،والتفرياا  بااين الحااارو 

تسجيل عينات من كالم الطفل( ويسفرت نتائج الدراسة -ا جهزة-باستخدام )تحليل البيانات
فكانت لديه  (K.T)عن تغيير مكان نط  الحروف ويصبح ينطقها بطري  صحيحة حروف 

  0لدغات في الحرفين ولكنه من خالل العالل تحسن النط  الصحيح للطفل 
ساامعي باسااتخدام القصااة Rubin,Aubrey,EF,(2005) وقاى دراسااة ربيااان وآخارون 

لمعالجة اضطرابات النط  ،فهدفت الدراسة إلى استخدام القصاص ماع االطفاال ، وتكونات 
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( عاماا ، ولاديهم بعاض  11 -8( يطفال تراوحت يعماارةم ماا باين )5عينة الدراسة من )
الخااطئ صعوبات التعلم ،وتم استخدام التدريب على التمييز السمعي والتمييز باين النطا  

والنط  الصحيح والتدريب على النط  لمقااطع ال معناى لهاا وكلماات لايس لهاا معناى مان 
خالل القصص وقد يسفرت نتائج الدراسة عن فعالية المدخل العالجاي السامعي فاي عاالل 

 اضطرابات النط  .
( بدراسة مستوى فعالية م ا ركز التربية  2000وعلى الصعيد المحلي فقد قام المعمري ) 

خاصة في تقديم الخدمات المسااندة للمعااقين فاي سالطنة عماان، وخلاص إلاى ين جمياع ال
 ا بعاد فاعلة ما عدا بعد المعلمين والعاملين.

ت المدارس الملح  بها ا( ةدفت التعرف إلى واقع إدار 2006وفي دراسة قام بها الدويا )
لمياة فاي اإلدارة التربوياة برامج التربية الخاصة في السعودية، والتعرف إلى االتجاةات العا

والتربيااة الخاصااة، وتحديااد الباارامج التااي يمكاان اإلفااادة منهااا فااي تطااوير إدارات الماادارس 
الملحا  بهااا مراكاز التربيااة الخاصاة ماان وجهاة نظاار يفاراد الدراسااة، وبنااء تصااور مقتاارح 

مديرون لتطوير إدارات التربية الخاصة، وتم تطبي  يداة الدراسة على عينة الدراسة وةم ال
( ولااي يماار طالااب. ويظهاارت 1000( معلمااًا و )711( مااديرين و )206وبلااا عااددةم )

النتائج ين الهيكل التنظيمي الحاالي للمادارس الملحا  بهاا بارامج التربياة الخاصاة ال يتسام 
بالمروناة، ويفتقاد إلاى وظاائف إدارياة تتعلاا  ببارامج التربياة الخاصاة، ويناه ال ياتم اختيااار 

ارس الملح  بها برامج التربية الخاصة بنااًء علاى معاايير محاددة، وعادم العاملين في المد
إعااداد دورات تأةيليااة للعاااملين فااي المدرسااة قباال الباادء بعمليااة الاادمج، وين الماادارس ال 
تااتالءم مااع ظااروف ذوي اإلعاقاااة، وضااعف فاارص التواصااال والتفاعاال بااين ذوي اإلعاقاااة 

دارس، وضاعف إساهام القطااع الخااص فاي ويقارانهم العااديين نتيجاة لمحدودياة مرافا  الما
تموياال الماادارس الملحاا  بهااا باارامج التربيااة الخاصااة بااا جهزة والوسااائل الخاصااة بااذوي 
االحتياجااات الخاصااة، وين إدارات الماادارس تشااجع المجتمااع المحلااي علااى دعاام ا نشااطة 

خارى والبرامج التربوية، وضاعف تواصال المؤسساة التعليمياة ماع المؤسساات التعليمياة ا 
التي تعنى بالتربية الخاصة، وعدم توافر رؤية ورسالة واضحة للمؤسسة التعليمية تميزةاا 
عن غيرةا، وةنا  العديد من الصعوبات التي تحد من فاعلية المدارس الملح  بهاا بارامج 
لماامهم بعملياة  التربية الخاصة، وضعف خبرة مديري ووكالء المدارس فاي التعلايم العاام واا

اختيار الكفاءات المناسبة للعمل مع ذوي اإلعاقات، وعدم توافر المرونة في الدمج، وعدم 
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الصااالحيات الممنوحااة إلدارة المدرسااة، وكثافااة يعااداد طااالب التعلاايم العااام فااي المدرسااة 
 العادية، تقلل من كفاءة تطبي  عملية الدمج.

لمي ومعلمات ( بدراسة ةدفت إلى معرفة مدى تحقي  مع2003كما وقام الغزو والقريوتي )
التربية الخاصة في دولة اإلماارات العربياة المتحادة للمعاايير العالمياة. وقاد بلاا عادد يفاراد 

( معلمًا ومعلمة ممن يعملاون فاي المادارس والمراكاز حياث يجابات الدراساة 120الدراسة )
عان: مادى تحقيا  معلمااي ومعلماات التربياة الخاصاة العاااملين فاي المادارس والمراكاز فااي 

(، ويثاار عاماال الخباارة، CECت العربيااة المتحاادة لمعااايير جمعيااة التربيااة الخاصااة )اإلمااارا
وعامل الجنس باإلضافة إلى عامل مكان العمل في ذلا . وقاد يظهارت النتاائج عادم وجاود 
فروق بين الذكور واإلناث، وبين العاملين في المدارس والمراكاز، كماا يظهارت الدراساة ين 

على عشر سانوات لاديهم القادرة علاى تحقيا  المعاايير العالمياة ا فراد الذين تزيد خبراتهم 
يكثر من الاذين تقال خبارتهم عان عشار سانوات للتوحاديين مان وجهاة نظار يوليااء ا ماور 

 .  والمعلمين
 التعقيب على الدراسات:

 يتناول الباحث الدراسات السابقة من خالل محورين ةما:
 التخاطب وخدمات االطفال ذوي اضطرابالدراسات التي تناولت محور تقييم برامج  -1

النط  والكالم. تناولات الدراساات الساابقة موضاوعات وقضاايا فاي غاياة ا ةمياة، مثال 
 النطاا  والكااالم. ماان وجهااة  التخاطااب تقياايم الباارامج المقدمااة  لألطفااال ذوي اضااطراب

، وماااديري مؤسساااات التربياااة الخاصاااة ، واالخصاااائيين النفسااايين  التخاطاااب يخصاااائي
مي التربية الخاصاة ، ومادى فاعلياة الخطاط التربوياة ومحتاوى ةاذر الخطاط. كماا ومعل

تطرقات بعاض الدراساات إلاى طارق التشاخيص وتاوافر يدوات التقيايم المناسابة وطرائاا  
التاادريس المتبعااة فااي تعلاايم ا طفااال. باإلضاااافة إلااى قيااام الباااحثين بدراسااة وتحدياااد 

ر تناولاات يوضاااع المراكااز التااي تقاادم المشااكالت التااي تواجااه المعلمااين وبعضااها اآلخاا
 .النط  والكالم  التخاطب خدماتها لألطفال ذوي اضطراب

الدراساااات التاااي تناولااات محاااور ضااابط الجاااودة فاااي البااارامج المقدماااة لألطفاااال ذوي  -2
حيث بحثت ةذر الدراسات في المؤشرات النوعياة  . النط  والكالم  التخاطب اضطرابات

للبرامج التعليمية في التربية الخاصاة، وتحدياد درجاة انطباقهاا علاى مؤسساات ومراكاز 
علاى مخرجااات  االطااالعالنطا  والكااالم. إضاافة إلاى  التخاطااب ا طفاال ذوي اضاطرابات
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ماان قباال ونتاجااات الباارامج المتخصصااة فااي الماادارس والمؤسسااات والمراكااز المعتماادة 
الجهاات المتخصصاة، واإلفاادة مان الممارسااات الناجحاة فاي مجاال تعلايم ا طفااال ذوي 

النط  والكالم. كونها قد حصلت على درجة االعتمااد بعاد تحقيقهاا التخاطب  اضطراب 
للشارول والمتطلباات التاي تطلبهاا جهاات االعتمااد، وكال ذلا  لإلفاادة فاي ضابط نوعياة 

 .التربية الخاصة  تين الفئتين من فئاتالخدمات المقدمة في برامج ةا
علاى نتائجهاا ينهاا يلقاات  واالطاالعساتنتج الباحاث مان المراجعاة السااابقة للدراساات، يكماا  

لتطاوير البارامج  وتقاديم مقترحاات الضوء على نواٍح مختلفة في موضوع الدراساة الحالياة 
ذوي اضاطراب  التخاطااب النطاا  المقدماة لألطفااال  والبارامج النوعيااة  المساااندة والخادمات
ومطابقااة ةاذر المقترحاات للمعااايير والمؤشارات الجااودة  الاوادي الجديادفاى منطقااة والكاالم 
. كما ين مراجعة الدراسات السابقة تشاير إلاى يةمياة مؤشارات ضابط الجاودة فاي الشاملة 

لألطفاال  المقدماة والبارامج النوعياة  المساندة  الخدمات التربية الخاصة في تقييم وتطوير
. كماا ين الدراساات الساابقة قامات بتقيايم البارامج، ذوي اضطراب  التخاطب النط  والكالم 

على يبعاد معينة فيماا يخاص  وواقع مراكز التربية الخاصة كمنظومة متكاملة دون التركيز
ومماا ذوي اضاطراب  التخاطاب النطا  والكاالم المقدمة لألطفاال الخدمات والبرامج النوعية 

الباارامج  نوعيااة  لدراسااة الحاليااة عاان الدراسااات السااابقة ينهااا تقاادم مقترحااًا لتطااوير يميااز ا
، وتطاوير يداة تشاامل ذوي اضاطراب  التخاطااب النطا  والكاالم والخادمات المقدماة للطلباة 
 ،اضااطراب  التخاطااب النطاا  والكاااالم  بباارامج ا طفااال ذوي  فاايمؤشاارات ضاابط الجااودة 

ربياااة الخاصااة المعنياااة بتقااديم، البااارامج التربوياااة مراكاااز الت مؤسسااات و وتطبيقهااا علاااى
الاوادي منطقاة فاي ذوي اضطراب  التخاطب النطا  والكاالم ل النوعية  المساندة  والخدمات
 .  الجديد

مسااتوى فاعليااة الخاادمات المساااندة والباارامج  التعاارف علااىوتعماال الدراسااة الحاليااة علااى 
اضطرابات التخاطب اللغة والكالم  ومدى مطابقاة مخرجاتهاا  ذوي النوعية المقدمة لألطفال 

االحتياجات الخاصة في ضوء رؤياة  ذوي من المؤشرات والمعايير  على مؤسسات ومراكز 
بينما تختلف ، بجمهورية مصر العربية بمحافظة الوادي الجديد 2030التنمية المستدامة  

لتطاوير البارامج والخادمات  اقتراحاتدم الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في كونها تق
 محافظاة الاوادي الجديادبما يتماشى مع نتائج التقويم والحاجاات واإلمكاناات المتاوافرة فاي 

. وبالتاالي، فا ن ةاذر الدراساة تعتماد علاى اتبااع يدلاة الدراساات  بجمهورية مصار العربياة
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 ذوي لألطفااال المقدماة  النوعيااة   والبارامج المسااندة  قياااس فعالياة الخاادمات الساابقة فاي
النط  والكالم والتخطيط لبناء معايير ومؤشارات فعالاة لخادمات بارامج  التخاطب اضطرابات
 النط  والكالم.  التخاطب اضطرابات

 فروض الدراسة : 
 وفي ضوء ما سب  يمكن إيجاز فروض الدراسة كما يلي :ا 

التاي  المسااندة الخدماتتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات   -1
علااي مقياااس ضاابط واالوضاااع المهنيااة   والتاار يخصااائي التخاطااب النطاا  الكااالميقاادمها 

مقارناة بمعاايير  ) يبعادر والدرجة الكلية ( والبرامج النوعية  المساندة الجودة في الخدمات
 ضبط الجودة العالمية . 

علاى اساتجابة الطاالب توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات  ال -3
 والبارامج النوعياة  علاىالمساندة  على الخدمات  النط  والكالمالتخاطب  اضطرابات  ذوي 

والبرامج النوعية  ) يبعاادر والدرجاة الكلياة (  المساندة  مقياس ضبط الجودة في الخدمات
  . العالمية مقارنة بمعايير ضبط الجودة

توجاااد فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية بااااين متوساااطي رتاااب درجاااات علمياااات التقياااايم  -5
علااي مقياااس ضاابط الجااودة فااي  النطاا  والكااالم التخاطااب ضااطراباتاوالتشااخيص باارامج 

والباارامج النوعيااة  ) يبعااادر والدرجااة الكليااة ( مقارنااة بمعااايير ضاابط  لمساااندة  الخاادمات
 الجودة العالمية .

 الدراسة وإجراءاتهامنهجية 
إيضااااًحا لماانهج ا الااذي اتبعااه الباحاااث، وكااذل  وصااف مجتماااع  تتناااول الدراسااة الحاليااة

وخصاائص يفاراد عينااة الدراساة، ثاام عرًضاا لكيفياة بناااء يداة الدراساة والتأكااد مان صاادقها 
ا الدراساة الميدانياة، ويسااليب المعالجاة اإلحصاائية التاي بها ،والكيفية  التاي طبقات تهوثبا
 ستخدمت في تحليل البيانات اإلحصائية وذل  كما يلي:ا

 منهجية البحث :  -يواًل 
تعتمد الدراسة الراةنة علي المنهج التجريبي من خالل بناء معايير ومؤشرات ضبط الجودة 

  ذوي  والبرامج النوعية المقدمة لألطفالالمساندة قياس فعالية الخدمات  فيكمتغير مستقل 
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"  كمتغير تابع ، كما تعتمد الدراسة في الوقات ذاتاه علاي تصاميم النط  والكالم التخاطب 
   0تجريبي ذي مجموعه متجانسه  

 ثانيًا : مجتمع الدراسة :
جميااع العاااملين الااذكور ماان معلمااين تاادريبات نطقيااة يو يخصااائي  يمثاال مجتمااع الدراسااة

 في( فردًا يعملون 20عددةم ) والبالا لنط  والكالم في محافظة الوادي الجديداضطرابات ا
 .  بجمهورية مصر العربيةالتربية الخاصة  إلدارةمؤسسات ومدارس التربية الخاصة التابع 

 عينة الدراسة :  -ًا لثثا
يشااتمل مجتمااع الدراسااة وعينتهااا علااى جميااع مؤسسااات " ماادارس " ومراكااز التربياااة    

)حكاومي( والمتمثلاة فاي مؤسساات " مادارس "   ع الوادي الجديادالخاصة في الرس ومجتم
 المسااندة  التاي تقادم البارامج النوعياة والخادمات بجمهورية مصر العربية  التربية الخاصة

 معلمااً ( 20عادد  ) اختياار تامو النط  والكاالم التخاطب  اضطرابات  ذوي التربوية لألطفال 
مؤسسات ومدارس التربية الخاصة التاابع  ( فردًا يعملون فى20عددةم )من يو يخصائي 

 فايمان المراحال االبتدائياة حياث تنتشار .  بجمهورية مصر العربياةإلدارة التربية الخاصة 
( مادارس يو 5وعدد خمساة)النط  والكالم  التخاطب اضطرابات ذوي ا طفال ةذر المرحلة 

 النطا  والكاالم  التخاطاب ا اضاطرابات ذوي ا طفال مؤسسات ممن يخدمن برامج وخدمات 
 بمحافظة الوادي الجديد .

      رابعًا : خصائص يفراد عينة الدراسة : 
 يمكن توضيح خصائص عينة الدراسة فى ضوء متغيرات الدراسة كما يلى 

 توزيع افراد عينة الدراسة وفقا لمتغير الموضع التعليمي .  (ي
 (1جدول رقم )

 التعليميتوزيع يفراد عينة الدراسة وف  متغير الموضع 
 النسبة العدد الموضع التعليمي
 %10 2 برامج فصول التربية الفكرية

 %50 10 برامج صعوبات التعلم
 %25 5 برامج فصول التربية السمعية

 %15 3 مدارس التعليم االبتدائي
 %100 20 المجموع
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ماان (  %10( ين نساابة العاااملين بمعاةااد التربيااة الفكريااة تمثاال )1يبااين الجاادول رقاام ) 
النطا  والكاالم ، ين نسابة العااملين  التخاطاب اضاطرابات ذوي مجموع افراد عينة الدراسة لا

 اضاطرابات  ذوي ( من مجماوع افاراد عيناة الدراساة لا %25بمعاةد التربية السمعية تمثل )
( مان  %15النط  والكالم ، ين نسبة العاملين بمدارس التعليم االبتادائي تمثال )التخاطب 

النطاا  والكاالم ، ين نسابة العاااملين التخااب اضاطرابات  ذوي ناة الدراسااة لامجماوع افاراد عي
صااعوبات  ذوي ( ماان مجماوع افااراد عيناة الدراسااة لا %50بمعاةاد التربياة الفكريااة تمثال )

 . ولديهم اضطرابات تخاطب نط  وكالم من العاديين التعلم 
 توزيع افراد عينة الدراسة وفقا لمتغير التخصص:  -ب

 (2جدول رقم )
 توزيع افراد عينة الدراسة وفقا لمتغير التخصص

 النسبة العدد التخصص
 %100 30  عيوب التخاطب  يخصائي عالل

 %100 20 المجموع 
 اضطرابات تخصصالتربية الخاصة  في( ين المتخصصين 2ويتضح من جدول رقم )

 .من عينة الدراسة  %100يمثلون  والكالم  النط  التخاطب
 ل( توزيع افراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير المؤةل العلمي : 

 (3جدول )
 توزيع افراد عينة الدراسة وفقا للمؤةل العلمي 

 النسبة العدد المؤةل العلمي
 - - بكالوريوس اضطرابات نط  
 %75 15 دبلوم نط  بعد المرحلة الجامعية

 %25 5 ماجستير
 - - دكتورار 
 %100  المجموع

( ين المعلمين الحاصلين على البكالوريوس في التربية الخاصة 3ويتضح من جدول رقم )
مان عيناة الدراساة ، وكاذل  الحاصالين علاى  % صافراضطرابات النط  يمثلاون  تخصص

من عينة الدراسة ، وكذل  المتخصصين  %75دبلوم نط  بعد المرحلة الجامعية يمثلون 
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من عينة الدراساة ، وكاذل  الحاصالين علاى  % 25يمثلون ماجستير في التربية الخاصة 
 . من عينة الدراسة %صفربعد المرحلة الجامعية يمثلون  الدكتورار 

 د( توزيع يفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير الخبرة . 
 (4جدول )

 توزيع يفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغير الخبرة  
 النسبة العدد الخبرة

 %35 6 سنوات 5-1من 
 %45 9 سنوات  10 -6من 
 %20 5 سنة  15-11من 
 - - سنة فاكثر 16من 

 %100 20 المجموع
لنط  التخاطب  اضطرابات ا يخصائي( بلا عدد عينة الدراسة من 4يتضح من جدول رقم )

مان مجماوع عيناة الدراساة ، كماا بلاا عادد عيناة  %35الذين لديهم خبرة خماس سانوات 
ماان  %45الاذين لاديهم خباارة عشارة سانوات  التخاطاب اضااطرابات  يخصاائيالدراساة مان 

الاذين لاديهم خبارة  يخصاائي التخاطاببلا عدد عيناة الدراساة مان  مجموع عينة الدراسة ،
 من مجموع عينة الدراسة. %20خمسة عشر سنة 

 :  الدراسة يداة -خامسًا 
 والخاادماتفاعليااة الباارامج النوعيااة مؤشاارات لضاابط جااودة وقياااس  ءبنااا لجمااع البيانااات

في مؤسسات   التخاطب النط  والكالمالتربوية المقدمة لألطفال ذوي اضطرابات  المساندة
فقد يعد الباحث االدوات التالياة  غاراض   بجمهورية مصر العربيةومراكز التربية الخاصة 

 الدراسة  
  النط التخاطب اضطراباتيداة لقياس مستوى فاعلية خدمات وبرامج ا طفال ذوي    -1

 والكالم 
 ذوي ا طفاااال  ذوي بااارامج التربيااة الخاصاااة لااا فاااييدار لبناااء مؤشااارات ضااابط الجااودة -2

  .النط  والكالم  التخاطب اضطرابات
 إعداد الصورة ا ولية من المقياس
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والباارامج  المسااندة اعطيات لمعااايير ضابط الجاودة للخاادمات التاياعتماادًا علاى التعريفااات 
النوعيااة فااي مؤسساااات التربيااة الخاصااة ، وباالساااتفادة ماان بعااض الفقااارات الااواردة فاااي 

اضااطرابات التخاطااب النطاا   ذوي فااي مجااال   المقاااييس السااابقة لجااودة التربيااة الخاصااة
،  والتربااوي  النفسااي، وماان خباارة الباااحثين فااي مجااال التربيااة الخاصااة والقياااس  والكااالم

والصحة النفسية ، وعلام الانفس والمنااةج وطارق التادريس تربياة خاصاة ، تمات صاياغة 
سته ابعاد لكل مكون من مكونات معايير ضبط الجودة في برامج التربية الخاصة ، ووضع 

) يبدا ، قليال جدا ، إلى حدما  ، كثيرا ،  خماسييمام كل فقرة مقياس تقدير يو سلم تقدير 
والبرامج النوعية في مؤسسات ومراكز التربية  المساندة  ة جودة الخدماتكثيرا جدا ( لمعرف

 لإلجاباةالنط  والكالم ، كما تم اعداد تعليمات التخاطب  اضطرابات  ذوي  لألطفالالخاصة 
 توضح الهدف من المقياس وطريقة االجابة . 

 تحكيم المقياس : 
) وةو يحد مؤشرات صدق  للمقياس Face validity الظاةري بهدف التحق  من الصدق 

( ، تم عرض الصورة ا ولية من  Content validity ( )Gronlund,2006المحتوى 
المقياس على خمسة عشر محكمًا خبراء من المتخصصين في التربية الخاصة ، والقياس 
والتقويم ، واالرشاد النفسي ، وعلم النفس ، ومناةج وطارق تادريس تربياة خاصاة ، وقاد 

حكم على مدى مالئمة تعليمات المقياس على فري  العمل متعدد التخصصات طلب منهم ال
الفقرات للمحاور  وانتماءالنط  والكالم ،  التخاطب في برامج التربية الخاصة ، واضطرابات

الاذى وضاعت فياه ، ومادى جاودة صاياغة الفقارات ووضاوحها ، كاذل  الحكام علاى باادائل 
. اسفرت نتاائج تحكايم آراء الخباراء عان اتفااقهم االجابة ومدى مناسبتها لصياغة الفقرات 

الموجاود يماا  الخماسايعلى صالحية تعليمات االجابة ، ومقيااس التقادير  %100بنسبة 
علااى صااالحية الفقاارات ماان حيااث  %100 -85كاال فقاارة واتفاااقهم بنساابة تتااراوح بااين 

فقرات تم  7صياغتها وانتمائها للمحور الذى وضعت فيه ، مع اقتراح تعديالت في صياغة 
 ( يتضمن الفقرات التى اقترح المحكمين لتعديلها . 5االخذ بها جميعها . والجدول رقم )
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 (5جدول )
 فقرات المقياس المعدلة قبل التعديل وبعد التعديل

 الفقرة بعد التعديل الفقرة قبل التعديل م
تهاااتم المؤسساااة باإلعاقاااة عملياااات المساااح  6

والفرز والتسكين في فصول مناسبة  عمارةم 
 مع يقرانهم العاديين .

تهااتم المؤسسااة بنااوع ودرجااة وشاادة االعاقااة فااى 
عملياااات المساااح والفااارز والتساااكين فاااي فصاااول 

 مناسبة  عمارةم مع يقرانهم العاديين .
  ذوي يقيم الفري  متعادد التخصصاات االطفاال   29

" صاااعوبات تعلااام ، اضاااطرابات نطااا  وكاااالم 
والتوحد واإلعاقة العقلياة والسامعية والبصارية 

" 

يقايم الفرياا  متعادد التخصصااات مياول واتجاةااات 
االحتياجااااااات الخاصااااااة ماااااان  "  ذوي االطفااااااال  

صااعوبات تعلاام ، اضااطرابات نطاا  وكااالم والتوحااد 
 واإلعاقة العقلية والسمعية والبصرية "

تحظااى المؤسساااة بخااادمات التوجاااه والحركاااة   41
لضااامان انتظاااام االطفاااال العملياااة التعليمياااة 

 واالستفادة من االنشطة الصفية 

تحظى المؤسسة بخدمات النقل والتنقال يو التوجاه 
والحركة  لضمان انتظام االطفال العملية التعليمية 

 واالستفادة من االنشطة الصفية والالصفية .
لاى تاوفير وساائل تعليمياة تسعى المؤسساة ع 44

 بمدارس التعليم العام .
تساااعى المؤسساااة علاااى تاااوفير وساااائل سااامعية 
وبصارية مالئماة لفصااول الادمج بمادارس التعلاايم 

 العام .
يتم فى مرحلة التهيئة " فري  الدعم المدرسي  51

 " في ضوء معايير ضبط الجودة     
ياتم فااي مرحلاة مااا قباال بارامج التربيااة الخاصااة " 

الادعم المدرسااي " فاي ضااوء معاايير ضاابط فريا  
 الجودة  

صااعوبات القااراءة  ذوي ضاارورة تحفيااز الطلبااة  87
 على استخدام الحواس .

صاعوبات القاراءة علاى  ذوي ضرورة تحفيز الطلباة 
استخدام حواسهم السمعية والبصرية خالل عملية 

 القراءة .
تجنب االزعاجات التي تؤدى إلاى تشاتت انتباار  108

 الطالب .
تجناااب المثيااارات التاااي تاااؤدى إلاااى تشاااتت انتباااار 

 الطالب .
 التجريب االستطالعي للمقياس:

 معلاام تربيااة خاصااة )اضااطرابات 18طباا  المقياااس بعااد التحكاايم علااى عينااة مكونااة ماان 
وقد طلاب مانهم اباداء مالحظااتهم علاى وضاوح التعليماات ، ومادى  نط  وكالم ( تخاطب

مالئمااة صااياغة الفقاارات وباادائل االجابااة . وقااد اتفاا  المعلمااين علااى وضااوح التعليمااات 
تم االخذ   التخاطبوالفقرات وبدائل االجابة ، واقترحوا تعديالت في صياغة فقرة في برامج 
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المقيااااس بعااد التحكااايم ، والتجرياااب بهااا . وفاااى المالحاا  يوضاااح الصااورة المعدلاااة ماان 
 االستطالعي . 

 تطبي  المقياس على عينة البحث
يو اخصاااائيين اضاااطرابات  ( ماان معلماااين 20بلاااا حجمهاااا )طباا  المقيااااس علاااى عينااة 

فااي عاادد ماان مؤسسااات  م2018/02019النطاا  والكااالم فااي العااام الدراسااي  التخاطااب
ممان يخادمن بارامج وخاادمات ( مادارس يو مؤسساات 5التربياة الخاصاة وعاددةم خماس )

وقاد روعاي  محافظاة الاوادي الجديادالنط  والكالم فاي التخاطب ا اضطرابات  ذوي ا طفال 
 اضااطراباتفاي فاي عملياة تطبيا  المقياااس متغيار الناوع مان الااذكور ، وكاذل  التخصاص 

النط  والكالم ، وتم اضافة مسارات يو تخصصات اخرى النتقاء عينة الدراسة .  التخاطب
 ( يبين توزيع عينة الدراسة االساسية . 6دول رقم )والج

 (6جدول )
 عينة الدراسة االساسية موزعة حسب متغير النوع والتخصص

 المجموع اضطرابات التخاطب نط  وكالم التخصص النوع   
 20 20 ذكر

وةاذر النساب  % 100( ان نسبة الذكور الضطرابات النط  والكالم 6يتضح من جدول )
 تبين التوازن بين فئات متغيري الدراسة . 

 تصحيح المقياس 
( ،  5، 4، 3، 2، 1)التاي تحمال االرقاام الفردياة ( الادرجات )  اعطيت الفقارات الموجباة 

 فى حين اعطى الميزان الساب  للفقرات السالبة التي) تحمل االرقام الزوجية (.
، وتام حسااب الادرجات الخاام لمحااور المقيااس ،   SPSSتم ادخال البيانات على برنامج 

والبارامج المسااندة ( يتضامن الادرجات الخاام لمقيااس ضابط الجاودة للخادمات 7والجدول )
 .  تخصص اضطرابات التخاطب النط  والكالم مؤسسات التربية الخاصة فيالنوعية 
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 (7جدول )
مؤسسات  فيالدرجات الخام لمقياس معايير ضبط الجودة للخدمات والبرنامج النوعية 

 ( 20) ن = اضطرابات التخاطب النط  والكالم .  تخصص التربية الخاصة
مدى  ارقام الفقرات محاور المقياس م

 الدرجات
 مؤسسات التربية الخاصةمعيار الكوادر التعليمية والفنية في  1

 اضطرابات تخاطب
1- 10 15-47 

 في مؤسسات التربية الخاصة معيار خدمات التقييم والتشخيص 2
 اضطرابات تخاطب

11-30 20-50 

في  معيار الخدمات االنتقالية والبرنامج التربوي الفردي 3
 تخاطب مؤسسات التربية الخاصة

31-52 17-50 

معيار البيئة التعليمية والمستلزمات المكانية والتجهيزية  4
 اضطرابات تخاطب التعليمية والوسائل 

53-76 13-50 

 معيار متطلبات القبول والرفض في مؤسسات التربية الخاصة 5
 اضطرابات تخاطب

77-96 22-48 

معيار تفعيل وتعزيز مشاركة اولياء االمور للخدمات والبرامج في  6
 اضطرابات التخاطب النط  والكالم مؤسسات التربية الخاصة 

97-
117 

15-50 

اضطرابات  مقياس معايير ضبط الجودة في الخدمات والبرامج النوعية
 التخاطب النط  والكالم

1-117 139-281 

 صدق المقياس :
 كالتالي: قام الباحث بتقنين فقرات المقياس وذل  للتأكد من صدقه

 يواًل: صدق المحكمين:
 ( الصدق الظاةري 1

تم عرض بطاقة المالحظة على عدد من المحكمين المختصين في مجال التربية الخاصة ، 
، المناةج وطرق تدريس التربية الخاصة ، والقياس  النفسيوعلم النفس ، واالرشاد 

وضوح كل فقرة، وقد يبدى  ، وقد طلب من المحكمين إبداء وجهة نظرةم إزاء النفسي
التعديالت الالزمة، ا تنع الباحث ويجرى على ضوئهالمحكمون مالحظات ةامة، وقيمة اق

 جله، وعليه  كما طلب من المحكمين تحديد مدى صدق العبارات ومدى قياس ما وضعت
فقد تم انتفاء الفقرات التي اتف  المحكمين على صالحيتها. ةذا وقد استبعد الباحث 
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( فقرة يو 117اسة )يشار اليها المحكمين ليصبح عدد فقرات مقياس الدر  التيالفقرات 
 يع فقرات المقياس على مجاالته : ( يبين توز 8عبارة والجدول رقم )

 (8جدول رقم )
 يبين توزيع فقرات المقياس

 فيموقعها  المجال
 المقياس

 عدد الفقرات

اضطرابات  معيار الكوادر التعليمية والفنية في مؤسسات التربية الخاصة
 تخاطب

1-10 10 

 والتشخيص في مؤسسات التربية الخاصة معيار خدمات التقييم
 اضطرابات تخاطب

11-
30 

20 

معيار الخدمات االنتقالية والبرنامج التربوي الفردي في مؤسسات التربية 
 اضطرابات تخاطب الخاصة

31-
52 

21 

معيار البيئة التعليمية والمستلزمات المكانية والتجهيزية والوسائل 
 اضطرابات تخاطبالتعليمية 

53-
76 

22 

اضطرابات  معيار متطلبات القبول والرفض في مؤسسات التربية الخاصة
 تخاطب

77-
96 

22 

معيار تفعيل وتعزيز مشاركة اولياء االمور للخدمات والبرامج في 
 اضطرابات تخاطبمؤسسات التربية الخاصة 

97-
117 

22 

 117 المجموع
(9جدول رقم )  

 صورتها االولية فييوضح نسبة اتفاق المحكمين على عبارات المقياس 
نسبة الموافقة مع التعديل  نسبة االختالف % نسبة الموافقة% ابعاد المقياس

% 
1 100% ---------- ---------- 
2 100% ---------- ---------- 
3 98% 2% 2% 
4 98% 2% 2% 
5 99% 1% 1% 
6 98% 2% 2% 
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( 10-1نسابة اتفااق المحكماين بالموافقاة علاى عباارات المحاور االول مان ) تراوحاتوقاد 
 الثاانيعباارات المحاور  فاي، وتراوحت نسبة االتفاق المحكماين بالموافقاة  %100بنسبة 
 فاينسبة االتفااق باين المحكماين بالموافقاة  وتراوحت،  %100( بنسبة  30 -11من )

، كما تراوحت %2ونسبة اختالف  %98بنسبة (  52 -31عبارات المحور الثالث من  )
( بنسابة  76 -53عبارات المحور الرابع من ) فينسبة االتفاق بين المحكمين بالموافقة 

، وتراوحت نسبة االتفاق بين المحكمين بالموافقة فى عبارات  %2ونسبة اختالف  % 98
ساابة ، وتراوحاات ن %1ونساابة اخااتالف  %99( بنساابة 97-77المحاور الخااامس ماان )

( بنساابة 117-97عباارات المحاور الخااامس مان ) فااياالتفااق باين المحكمااين بالموافقاة 
، وقد يخذ الباحث بلراء المحكمين التي وردت حول المقيااس  %2ونسبة اختالف  98%

 حيث تم اعدادر في صورته النهائية . 
 للمقياس : الداخليصدق االتساق  -2

 طريقةاستخدام معامل االرتبال ب للتحق  من صدق االتساق الداخلي للمقياس تم
تمي إليه.عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تن بيرسون لقياس درجة العالقة بين درجة كل  

 (10جدول )
 للمقياس الداخلييوضح صدق االتساق 

 معامل االرتبال المحور يو البعد
1 0.77  ** 
2 0.77  ** 
3 0.76  ** 
4 0.73  ** 
5 0.70  ** 
6 0.75  ** 

 0.01 مستوى  عند دالة**
( ان جميع معامالت االرتباال ال بعااد المقيااس محصاورة باين 10يتضح من الجدول رقم )

( مما يؤكد ان المقياس 0.01( وجميعها دالة احصائيا عند مستوى )   0.77،   (0.70
 يتمتع بدرجة مرتفعة من االتساق الداخلي. 
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 Reliabilityثانيًا : حساب معامالت الثبات 
لادرجات كال محاور مان محااور المقيااس الساتة ، وقاد  كارو نبااخ -تم حساب معامل يلفاا

 91، وللمقياس ككل ) 75،0بوسيط قدرة  85،0 – 62،0معامالت الثبات بين  تراوحت
 ثبات الدرجات لكل محور في المقياس . ( يبين معامالت 11( والجدول ) 0.

 (11جدول )
 اضطرابات تخاطب معايير ضبط الجودة في برامج التربية الخاصةمعامالت ثبات مقياس 

 يلفا كرو نباخ محاور المقياس م
 0،62 اضطرابات تخاطب معيار الكوادر التعليمية والفنية في مؤسسات التربية الخاصة 1
اضطرابات  معيار خدمات التقييم والتشخيص في مؤسسات التربية الخاصة 2

 تخاطب
79 ،0 

الخدمات االنتقالية والبرنامج التربوي الفردي في مؤسسات التربية معيار  3
 اضطرابات تخاطب الخاصة

77 ،0 

معيار البيئة التعليمية والمستلزمات المكانية والتجهيزية والوسائل التعليمية  4
 اضطرابات تخاطب

74 ،0 

 0،62 اضطرابات تخاطب معيار متطلبات القبول والرفض في مؤسسات التربية الخاصة 5
معيار تفعيل وتعزيز مشاركة اولياء االمور للخدمات والبرامج في مؤسسات  6

 اضطرابات تخاطبالتربية الخاصة 
85 ،0 

اضطرابات الدرجة الكلية لمقياس معايير ضبط الجودة في برامج التربية الخاصة 
 تخاطب

91 ،0 

 Standard Error of Measurementالخطأ المعياري للقياس  
وةو انحراف متوقع عن الدرجة الحقيقية لنتيجة يي شخص يجرى اختبارر في اداة القياس  

( ويتم حسابه اعتمادا على االنحراف المعيااري وقيماة الثباات ، ويادخل 2006) منسى ، 
الاذى يمكان ين   Confidence Interval (CIالخطأ المعياري في حسااب مادى الثقاة )

 ( . 2002الحقيقة للمستجيب ) عودة ، تقع ضمنه الدرجة 
 7.44للمحااور الساتة ، فاي حاين بلاا  3.21 – 2.54تراوحت قيم الخطأ المعياري بين 
( يتضمن قيم الخطاأ المعيااري للمقيااس وكلماا قال خطاأ 12للمقياس ككل . والجدول رقم )

االختبااار ،كلمااا كانات درجااة ثباات  القيااس المعيااري كلمااا زادت الدقاة فااي درجاات المقيااس
 ة كلما قل خطأ القياس المعياري. عالي
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 ( قيم الخطأ المعياري للمقياس12جدول )
الخطأ  محاور المقياس م

 المعياري 
 ٢٫٩٦± اضطرابات تخاطب معيار الكوادر التعليمية والفنية في مؤسسات التربية الخاصة 1
 ٢٫٥٤± اضطرابات تخاطب معيار خدمات التقييم والتشخيص في مؤسسات التربية الخاصة 2
 معيار الخدمات االنتقالية والبرنامج التربوي الفردي في مؤسسات التربية الخاصة 3

 اضطرابات تخاطب
±٣٫٠٠ 

معيار البيئة التعليمية والمستلزمات المكانية والتجهيزية والوسائل التعليمية  4
 اضطرابات تخاطب

±٣٫٢١ 

 ٢٫٩٦± اضطرابات تخاطب مؤسسات التربية الخاصةمعيار متطلبات القبول والرفض في  5
معيار تفعيل وتعزيز مشاركة اولياء االمور للخدمات والبرامج في مؤسسات التربية  6

 اضطرابات تخاطبالخاصة 
±٢٫٥٦ 

 ٧٫٤٤± لدرجة الكلية لمقياس معايير ضبط الجودة في برامج التربية الخاصة ا
تم حساب معامالت ارتبال بيرسون بين محاور  حساب مصفوفة االرتباطات الداخلية :

 0. 703 – 0. 320المقياس الستة ، وقد تراوحت معامالت االرتبال المحسوبة بين 
( يتضمن خالصة نتائج معامالت 13والجدول ) ٠٫٠١ ≥وجميعها دالة عند مستوى 

 االرتبال . 
 (13جدول )

 معامالت ارتبال بيرسون بين محاور المقياس
 6 5 4 3 2 1 المقياسمحاور 

معيار الكوادر التعليمية والفنية في 
اضطرابات  مؤسسات التربية الخاصة

 تخاطب

      

معيار خدمات التقييم والتشخيص في 
اضطرابات  مؤسسات التربية الخاصة

 تخاطب

٠٫٣٣٣      

معيار الخدمات االنتقالية والبرنامج 
التربوي الفردي في مؤسسات التربية 

 اضطرابات تخاطب الخاصة

٠٫٣٢٨ ٠٫٣٢٧     
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معيار البيئة التعليمية والمستلزمات 
المكانية والتجهيزية والوسائل التعليمية 

 اضطرابات تخاطب

٠٫٤١ ٠٫٤٤١
٤ 

٠٫٣٢
٠ 

   

معيار متطلبات القبول والرفض في 
اضطرابات  مؤسسات التربية الخاصة

 تخاطب

٠٫٢٥ ٠٫٣٤٢
٥ 

٠٫٤٤
٩ 

٠٫٣٧
١ 

  

معيار تفعيل وتعزيز مشاركة اولياء االمور 
 اضطرابات تخاطبللخدمات والبرامج 

٠٫٤٣ ٠٫٥٦٥ ٠٫٤٥٨
٠ 

٠٫٧٠
٣ 

٠٫٤٥
٩ 

 

 ثامًنا: تطبي  ا داة )االستبانة( ميدانًيا:
ت التطبي  موافقابعد االنتهاء من تحكيم المقياس وطباعته في صورته  النهائية، ويخذ 

على  دالمدمج بالمدراس العادية بمحافظة الوادي الجديبمدارس ومؤسسات التربية الخاصة 
راسة .تطبيقها، قام الباحث باستكمال اإلجراءات الالزمة لتوزيعها على يفراد عينة الد  

 وقد تم ذل  وف  اإلجراءات التالية:
-إجراءات الدراسة :   
 يخذ موافقة على تطبي  االستبانة . .1
بطلااب الااوادي الجديااد ماادير عاام االدارة التعليميااة بمنطقااة يخاذ خطاااب موافقااة ماان  .2

 . الموافقة على تطبي  يداة الدراسة 
بناين موجاه الاى  الاوادي الجدياداالدارة التعليمياة بمنطقاة  مدير عااميخذ خطاب من  .3

 مدارس التربية الخاصة يحثهم فيه على تسهيل مهمة الباحث .  مديري 
وادى الجدياد حدد الباحث معاةاد ومؤسساات التربياة الخاصاة التابعاة إلدارة تعلايم الا .4

 سوف يتم توزيع المقياس على ا فراد العاملين بها .  التي
النطاا  والكاااالم  التخاطااب وزع الباحااث المقياااس علاااى العاااملين بباارامج اضاااطرابات .5

 .  2018/2019ن عام االول م الدراسيبداية الفصل  فيوذل   بمنطقة الوادي الجديد
 وقد استغرقت عملية توزيع المقياس وجمعها قرابة الشهرين .  .6
وبعد ذل  تام فارز المقااييس العائادة مان المعلماين لمعرفاة مادى اساتيفائها للبياناات  .7

المطلوبة ، وقد وجد الباحث ينها صالحة للتفريا ثم قام الباحث بتحويل الدرجات الخام 

https://mathj.journals.ekb.eg/


بات بناء معايير ومؤشرات ضبط الجودة في قياس فعالية الخدمات المساندة والبرامج النوعية لألطفال ذوي اضطرا
التخاطب اللغة والكالم ومدى مطابقة مخرجاتها على مؤسسات ومراكز ذوي االحتياجات الخاصة في ضوء رؤية 

 وليد فاروق حسن سيد                                          بجمهورية مصر العربية2030التنمية المستدامة 

399 

   وعلم النفسجملة البحث يف الرتبية 
https://mathj.journals.ekb.eg/            المجلد 35 العدد 4 الجزء 2 اكتوبر 2020 م 

 

 

  SPSSتحلياال البيانااات احصااائيا بواسااطة برنااامج الااى درجااات معياريااة عاان طرياا  
 .  اآلليبواسطة الحاسب 

 القيام بدراسة استطالعية بهدف بناء يدوات الدراسة وحساب الثبات والصدق .  .8
 ذوي االطفااال  يو يخصااائي معلمااياختياار يفااراد العينااة وتقساايمها إلااي مجمااوعتين ) .9

 إجراء مجانسة بين مجموعتين الدراسة . ( النط  والكالم  التخاطب اضطرابات
وضاع جاادول زمناي مناسااب لتنفيااذ برناامج بناااء مؤشاارات ومعاايير ضاابط الجااودة  .10

 . (النط  والكالم التخاطب اضطرابات ذوي ا طفال للخدمات وبرامج )
ضبط الجاودة  التطبي  على مؤسسات التربية الخاصة لبناء لمؤشرات ومعايير-4

النطاااا   التخاطاااب اضااااطرابات ذوي ا طفاااال لخااادمات ومعااااايير التربياااة الخاصااااة 
 .(والكالم

خاادمات وباارامج التربيااة  فاايإعااداد وثيقااة لمؤشاارات ومعااايير ضاابط الجااودة  -5
 .اضطرابات التخاطب النط  والكالم الخاصة

صاياغة تصحيح اإلجابات وجدولة الدرجات واستخالص النتائج ومناقشاتها ثام -6
 التوصيات في ضوئها

 اإلحصائية :ايساليب المعالجة  –تاسعًا 
ةذا وتمثلت ا ساليب اإلحصائية المستخدمة في حساب متوسطات الدرجات ، واالنحرافات 

لتحديد مدى Pearson ن بيرسوالمعيارية ، وحساب الثبات والصدق ، ومعامالت االرتبال 
 Cronbach alpha كاارو نباااخاالتساااق الااداخلي  داة الدراسااة.، ومعاماال ثبااات يلفااا 

حساااب التكاارارات والنسااب المئويااة والمتوسااطات  ،الدراسااة    داةلتحديااد معاماال الثبااات 
تحلياال التباااين  الحسااابية إلجابااات يفااراد عينااة الدراسااة علااى محاااور المقياااس وعباراتااه.

المؤةال  –اإلحصائية بين إجابات يفراد عينة الدراسة باختالف )التخصص ا حادي للداللة 
لمعرفة الفروق داخل المجموعة  T-Testواختبار ) ت (  الخبرة في مجال العمل  ( ،  –

التمثيل البياني لكل برناامج (  التبعي،ا البعدي ،التجريبية خالل القياسات المختلفة ) القبلي
تحليااال اإلحصاااائي بواساااطة لل  Spssعلاااى حااادة  والدرجاااة الكلياااة . اساااتخدام برناااامج 

 . الكمبيوتر
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 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها
 مقدمة:

ةدفت الدراسة الحالية إلى معرفة بناء معايير ومؤشرات ضبط الجودة في قياس فعالية 
ومدى النط  والكالم  اضطرابات التخاطب ذوي والبرامج النوعية لألطفال  المساندة الخدمات

مدى بجمهورية مصر العربية مطابقة مخرجاتها على مؤسسات ومراكز التربية الخاصة 
النط  والكالم، ومطابقتها  اضطرابات التخاطبتوفر ينواع الخدمات النوعية بمعاةد وبرامج 

وذل   بجمهورية مصر العربية2030 نمية المستدامةفي ضوء رؤية الت للمعايير العالمية
 ا، والذين يمثلون يفراد مجتمع الدراسة.بهمن خالل وجهة نظر العاملين 

ولتحقي  يةداف الدراسة تم تطبي  يداة ةذر الدراسة وجمع البيانات الالزمة من خاللها، 
ما  و ية المناسبة.وتم ترميز ومعالجة ةذر البيانات، وبعد ذل  يجريت التحليالت اإلحصائ

توصلت إليه ةذر الدراسة من نتائج وعرضها ومناقشتها وفًقا لما تم تحديدر من يةداف 
ها اإلجابة عن التساؤالت تمثلت مشكلة الدراسة في محاولت وما تم وضعه من يسئلة:

سوف يتم استعراض نتائج الدراسة من خالل االجابة على اسئلة الدراسة التي تم  اآلتية:
 استعراضها في مقدمة الدراسة 

النط  التخاطب المقدمة لألطفال اضطرابات  فاعلية الخدمات والبرامج النوعيةما مستوى   
فاي ضااوء  اصااة فاي المملكااة العربياة السااعوديةوالكاالم فااي مؤسساات ومراكااز التربياة الخ

 المعايير العالمية؟
للتعاارف علااى مااا مسااتوى فاعليااة الخاادمات  SPSSاسااتخدم الباحااث التحلياال اإلحصااائي 

النطا  والكاالم مان  التخاطاب المقدماة لألطفاال ذوي اضاطرابات والبارامج النوعياةالمساندة 
وجه نظر القائمين عليها ، وذلا  بحسااب المتوساطات الحساابية واالنحاراف المعيااري لكال 
بعد من ابعاد المقياس السته التي تكون عبارات المقياس كما ةو موضاح بالجادول رقام ) 

14  ) 
والبرامج النوعية المقدمة المساندة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى جودة الخدمات 

 النط  والكالم  كما يراةا القائمون عليها :التخاطب اضطرابات  ذوي لألطفال 
 مستوى الداللة ع م يبعاد المقياس م
معيار الكوادر التعليمية والفنية في مؤسسات التربية  1

 اضطرابات التخاطب الخاصة
2.50 0.56 0.001 
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معيار خدمات التقييم والتشخيص في مؤسسات التربية  2
 اضطرابات التخاطب الخاصة

1.94 1.29 0.001 

التربوي الفردي في معيار الخدمات االنتقالية والبرنامج  3
 اضطرابات التخاطب مؤسسات التربية الخاصة

2.24 0.80 0.001 

معيار البيئة التعليمية والمستلزمات المكانية والتجهيزية  4
 اضطرابات التخاطبوالوسائل التعليمية 

2.45 1.09 0.001 

معيار متطلبات القبول والرفض في مؤسسات التربية  5
 اضطرابات التخاطب الخاصة

3.82 0.99 0.001 

معيار تفعيل وتعزيز مشاركة اولياء االمور للخدمات  6
 اضطرابات التخاطب مؤسسات التربية الخاصة فيوالبرامج 

3.45 1.27 0.05 

والبرامج المساندة   ,الخدمات من مجموعة ةنا  ين ( 14رقم ) الجدول من يالحظ 
 الجودة منمتوسط  تتصف النط  والكالم التخاطب اضطراباتلذوي  المقدمة النوعية 
 يتبعها التي التدريس بطرق  المتعلقة تل  الخدمات ةذر ويبرز الدولية المعايير بحسب

المداخل العالجية المنبثقة من استخدام  مثل من تدريسهم عند او االخصائيون  المعلمون 
 فرق  ووجود التعليمية، المهمات مختلف لتوضيح النظريات العضوية والنفسية والوظيفية

اضطرابات  ذوي يحتاجها الطالب  التي المجاالت مختلف في الدعم لتقدم متخصصة
االمور فى الخدمات والبرامج   ولياءاللغة والكالم من تفعيل وتعزيز المشاركة التخاطب 

 ا سرة، مع المعلمين وتواصل والمعرفة، للغة الطلبة إكساب في تسهم النوعية التي
 بتقييم المعلمين نقص في خبراتو  الصف، في موقعه وضوح بسبب المعلم متابعة وسهولة
المهارات النطقية والكالمية والصوتية واللغوية  ، معظم المقاييس غير رسمية من  مختلف

 .   يو ا خصائي صنع المعلم
قياسها من خالل  تم التي الخدمات قائمة في جودة ا قل بالخدمات يتعل  فيما يما

 التخاطب اضطراباتاو يخصائي نظر معلمي  وجهة من المعايير والمؤشرات العالمية 
 يخصائيوتجهيزاتها من غرف  التعليمية الصفوف بجودة متصلة كانت فقد ،النط  والكالم 
 ، النط  والكالم  التخاطب اضطرابات ذوي والبرنامج التربوي الفردي لدى  ،  النط  والكالم

تصميم  في ا مور يولياء مشاركة ومدىونقص في معيار المستلزمات البيئية والمكانية 
 المادية لالحتياجات الدراسي المنهال تكييف ومدى طالب، ، بكل الخاصة الفردية الخطط

والفنيات  النط  والكالم التخاطب  اضطرابات ذوي  با طفال الخاصة والتواصلية والمعرفية
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المدرسة  توظيف احتياجات ومدى ،ة من النظريات التربوية والنفسيةالمنبثقواالستراتيجيات 
من فري  عمل متعدد التخصصات ، وخدمات مساندة ، ورؤية ورسالة واةداف ، وخدمات 
انتقالية في ضوء التجهيزات والمستلزمات والوسائل واالدوات ، نالحظ نفص في فري  

العالمية ، يما بالنسبة لمعيار القبول والرفض  العمل للخدمات المساندة مطابقة للمعايير
 .  اللغة والكالم التخاطب  اضطرابات ذوي فهو مطاب  للمؤشرات والمعايير العالمية ل

 ذوي اضطرابات التخاطب للخدمات المساندة المقدمة لألطفال  يخصائيتقدير  ما مستوى 
عن السؤال تم استخدام المتوسطات الحسابية  لإلجابة ؟اضطرابات التخاطب النط  والكالم

 -: الالتي( يبين 15واالنحرافات المعيارية لكل مجال من ابعاد اداة الدراسة والجدول رقم )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للخدمات المساندة لبرامج اضطرابات التخاطب 

 مرتبة ترتيبا تنازليا
المتوسط  نوع الخدمة الرتبة

 لحسابيا
االنحراف 
 المعياري 

مستوى 
 التقدير

 متوسط 1.09 2.85 اضطرابات التخاطب  ذوي الخدمات الصحية الطبية ل 1
 متوسط 0.82 2.81 خدمات تشخيص وبرامج التخاطب والنط  والكالم 2
اضطرابات التخاطب النط   ذوي خدمات ارشاد اسر  3

 والكالم
 متوسط 0.72 2.78

اضطرابات  ذوي االجتماعية لالخدمات والتفاعالت  4
 التخاطب النط  والكالم

 منخفض 0.90 2.24

اضطرابات التخاطب النط   ذوي ل الطبيعيخدمات العالل  5
 والكالم 

 منخفض 1.02 2.19

اضطرابات التخاطب  ذوي ل النفسي لالخدمات العال 6
 النط  والكالم

 منخفض 0.91 2.6

اضطرابات التخاطب  ذوي ل الوظيفيخدمات العالل  7
 النط  والكالم

 منخفض 0.81 1.91

 متوسط 1.95 2.47 ة ااااااااة الكليااااااااالدرج
( ان المتوسط الحسابى لمستوى تقدير اخصائى التخاطب 15يتضح من الجدول )

بلغت  اضطرابات التخاطب النط  والكالم جيث ذوي للخدمات المساندة المقدمة لالطفال 
( وةذا يشير الى ان مستوى االتقدير 0.95( وبانحراف معيارى )2.47الدرجة الكلية ) 

الباحث وتراوحت المتوسطات الحسابية لألبعاد السبعة  استخدمهمتوسط وفقا للمعيار الذى 
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( وان المجال الذى حصل على اعلى مستوى تقدير من وجهه  2,85 – 1.91)  ما بين
ةو مجال الخدمات الطبية يتبعه خدمات اضطرابات التخاطب  نظر اخصائيين التخاطب

اضطرابات التخاطب، والرابعة  ذوي ، والمرتبة الثالثة االرشاد االسرى لالنط  والكالم 
اضطرابات التخاطب ، والمرتبة  ذوي الخدمات االجتماعية او التفاعالت االجتماعية ل

خاطب والسادسة الخدمات العالل لذو ى اضطرابات الت الطبيعيالخامسة خدمات العالل 
في مجال االعاقة  عيادي يخصائياضطرابات التخاطب نظرا لعدم وجود  ذوي ل النفسي

اضطرابات التخاطب لعدم وجود  ذوي ل الوظيفيوخيرا جاء في المرتبة السادسة العالل 
بدرجة البكالوريوس . يما فيما يتعل  بمستوى تقدير اخصائيين التخاطب  يخصائيين

  -: كاالتيفكانت  اختصاصهممات المساندة في مجال للخد
قام الباحث باستخرال المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومستوى التقدير لمعايير 

 ( 16ضبط الجودة في خدمات اضطرابات التخاطب النط  والكالم كما ةو موضح بجدول )
التخاطب للخدمات  يخصائيالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى تقدير 

 اضطرابات التخاطب مرتبة تنازليا . ذوي  لألطفالالمساندة المقدمة 
المتوسط  فقرات خدمات النط  بند

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

مستوى 
 التقدير

تستخدم في خدمات عالل اضطرابات التخاطب  7
مناسبة مثل خافض اللسان و توافر حجرة يدوات 
 التخاطب  واجهزة تكنولوجيه  يخصائي

 متوسط 1.11 3.51

اضطرابات التخاطب  ذوي يتم اعداد خطة فردية ل 4
 النط  والكالم 

 متوسط 1.20 3.31

 ذوي اجراء عمليات التقييم والتشخيص ل 3
 اضطرابات التخاطب 

 متوسط 1.19 3.22

 متوسط 1.28 3.15 تخاطب بالمدرسة بشكل مستمر يخصائييتواجد  2
يتوافر برامج لعالل اضطرابات النط  والكالم  6

 والصوت واللغة 
 متوسط 1.09 3.11

يتوافر في المدرسة وحدات للنط  واخرى للصوت  1
 واخرى للغة واخرى للكالم 

 متوسط 1.29 2.91

التخاطب مناسب لعدد الحاالت  يخصائيعدد  10
تم تشخيصها وتسكينها في برامج التخاطب  التى

 متوسط 1.13 2.80

https://mathj.journals.ekb.eg/


بات بناء معايير ومؤشرات ضبط الجودة في قياس فعالية الخدمات المساندة والبرامج النوعية لألطفال ذوي اضطرا
التخاطب اللغة والكالم ومدى مطابقة مخرجاتها على مؤسسات ومراكز ذوي االحتياجات الخاصة في ضوء رؤية 

 وليد فاروق حسن سيد                                          بجمهورية مصر العربية2030التنمية المستدامة 

404 

   وعلم النفسجملة البحث يف الرتبية 
https://mathj.journals.ekb.eg/            المجلد 35 العدد 4 الجزء 2 اكتوبر 2020 م 

 

 

 بالمدرسة 
 ذوي يتوافر خدمة البرامج االرشادية االسرية ل 5

 اضطرابات التخاطب
 متوسط 1.16 2.67

التخاطب لمتابعة   خصائيتدريات اثناء الخدمة  8
 المستحدثات في مجال التشخيص والعالل 

 منخفض 1.22 2.29

على  اضطرابات التخاطب ذوي السر تدريبات  9
 عمليات التشخيص والعالل والمتابعة المستمرة 

 منخفض 1.31 2.14

وجود تحسن ملحوف في خدمات برامج عالل  11
 اضطرابات التخاطب 

 منخفض 1.25 2.04

 متوسط 1.81 2.81 الدرجة الكلية 
 لألطفالالتخاطب لخدماتهم المقدمة  يخصائي( لمستوى تقدير 16يتضح من الجدول رقم )

 3.51-2.04)  ما بيناضطرابات التخاطب النط  والكالم ان متوسط االداء تراوحت  ذوي 
( على ادوات خافض لسان ووحدة للتخاطب واجهزة 7( حيث اجتازت الفقرة رقم )

( وةو اعلى متوسط 1.11) معياري ( وانحراف 3.51)  حسابيتكنولوجية بمتوسط 
( وجود برامج لعالل اضطرابات التخاطب على ادنى 11بينما حصلت الفقرة رقم )،  حسابي
( بمستوى 0.8)  معياري ( بانحراف  2.40في ةذا المجال حيث بلا ) حسابيمتوسط 

( بانحراف 2.81للفقرات بلا ) الكلى الحسابيتقدير منخفض ، ويتضح ان المتوسط 
 ذوي اطب لخدماتهم المقدمة لالتخ يخصائي( وكان مستوى تقدير 0.81)  معياري 

 اضطرابات التخاطب متوسط حسب المعيار الذى اعتمد ه الباحث في ةذر الدراسة وةذا ما
 ذوي الخدمات المساندة لو  النوعية الباحث لوضع معايير ضبط الجودة في برامج دعي

ضوء رؤية التنمية المستدامة   فياضطرابات التخاطب النط  والكالم في 
 بجمهورية مصر العربية .2030

   وتوصياتها مناقشة النتائج
يالحظ تباين تقييم كل من القائمين على الخدمات والبرامج النوعية التعليمية المقدمة 

لجودة ةذر الخدمات  النط  والكالم  وتقييم الطلبة ينفسهم اضطرابات التخاطبللطلبة ذوي 
يتلقونها، ففي حين جاء المستوى العام لمقياس القائمين متوسطا من خالل المقارنة التي 

،  0.62، ع=  3.12النظري إذ لم تكن االختالفات دالة إحصائيا ) م=  مع المتوسط
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 ذوي (، بينما كان متوسط تقييم الجودة للطالب  0.05مستوى الداللة يعلى من 
 اضطرابات النط  والكالم 

(. إن  0.001، مستوى الداللة يقل من  0.21، ع=  1.87ضا ) م= ينفسهم منخف 
يةمية عدم االقتصار في تقييم الخدمات والبرامج النوعية  وجود مثل ةذا التباين يؤكد

النط  والكالم في ضوء المؤشرات والمعايير العالمية  التخاطب اضطراباتالمقدمة لذوي 
ري دراسة وتقييم ةذر الخدمات بالوقوف على استجابات القائمين عليها، بل من الضرو
 على آراء الطالب المستفيدين من ةذر الخدمات.
على خدمتهم في تقييم  التخاطب اخصائيينمن ناحية يخرى، نجد ةنا  تواف  بين آراء 

والمؤسسة التربية من حيث  الفردي التربوي ، والبرنامج  اضطرابات التخاطبوتشخيص 
ات؛ فنجد ين كال العينتين ريت مستوى عال من الجودة الرؤية والرسالة ،بعض الخدم

طوال الوقت في الفصول العادية يو في  للخدمات المتصلة بسلو  المعلم داخل الصف
الموجه إلى يولياء وةنا   انخفاضا في مستوى جودة االرشاد والمشاركة ؛غرف المصادر 

 اضطراباتةم من ذوي ا مور لتدريبهم على الطريقة الصحيحة في التعامل مع يوالد
ضرورة التوسع في   وبناء على ما تم التوصل إليه، يرى الباحثالنط  والكالم ، التخاطب

اضطرابات لذوي  المقدمة النوعية  المساندة التقييمية لمستوى جودة الخدمات راساتالد 
الكالم في ضوء المعايير العالمية ورؤية التنمية المستدامة  النط  و  التخاطب
 راء المعلمين وغيرةا من اإلعاقات، من خالل مقارنة آبجمهورية مصر العربية ب2030

 ريى الباحث  االتي : 
النط  والكالم ن المتوسطات  اضطرابات التخاطب ذوي ل ةالتربوي خدماتالمنهال وال  -1

 الحسابية لُبعد "الخدمات والبرامج" )ي: المنهال والبرنامج التربوي( قد تراوحت ما بين
( حيث إن ةنا  ستة مؤشرات رئيسة كانت درجة انطباقها على برامج مؤسسات 68-94)

النط  والكالم مرتفعة. وةي على التوالي: "يركز  اضطرابات التخاطبومدارس ا طفال ذوي 
المنهال على تحقي  ا ةداف المكتوبة بالخطة التربوية الفردية" بمتوسط حسابي مقدارر 

ال على تعزيز قدرات الطلبة على التعلم بشكل فعال ومناسب" (، و "يعمل المنه0.94)
(، و "يصمم المنهال لمساعدة الطفل على تطوير المهارات والمعارف 0.93بمتوسط )

(، و "يتضمن منهال 0.88) الفردية "بمتوسطالمناسبة الةتماماته وقدراته واحتياجاته 
(، و "يشتمل 0.86قدارر )في مجاالته المختلفة  بمتوسط م اضطرابات التخاطب ذوي 
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المنهال على برامج وينشطة شاملة ومتسلسلة نمائيًا تناسب الفئة العمرية المخدومة" 
اضطرابات (، و " يتم تقديم الدعم والخدمات المساندة لألطفال ذوي 0.73بمتوسط )
 (.0.68ضمن مناةج تدريبية إضافية" بمتوسط حسابي مقدارر )  التخاطب

( 15، 14يبين الجدول رقم ) ي الفردي لدى اضطرابات النط  والكالمالبرنامج التربو  -2
(، حيث جاءت جميع 0.94 – 0.74ين المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين )

اضطرابات اللغة ،  ذوي لالمؤشرات الفرعية بدرجة انطباق مرتفعة. وةي: "المهارات المقدمة 
( لكل منهما، 0.94ط حسابي مقدارر )واضطرابات الكالم ، واضطرابات الصوت ، " بمتوس

باإلضافة إلى تقييم االةداف طويلة المدى وقصيرة المدى للخطة التربوية والتعليمية 
الخطة التدريسية في البرنامج  ( لكل منهما .0.93الفردية  بمتوسط حسابي مقدارر )

جراءات التربوي الفردي ين المتوسط الحسابي للمؤشر الرئيس "تستخدم مجموعة من اإل
في عملية التخطيط للتدريس ومنها: )تحديد مستوى ا داء الحالي، اختيار وتحديد 
ا ةداف التعليمية، صياغة ا ةداف، تحليل المهارات التعليمية، اختيار الوسائل، اختيار 

( وبدرجة 0.83والفنيات واساليب التعزيز(" قد بلا ) -ا نشطة، تحديد يسلوب التقويم
 انطباق مرتفعة.

(، و "ينوع المعلم في 0.86و"يستخدم المعلم التعزيز المناسب مع الطفل" بمتوسط )
ا نشطة ويعطي الوقت المناسب لكل نشال" و"تشمل ينشطة التعلم فرصًا متاحًة الستخدام 

(، و"ينتقل 0.84)النماذل البصرية، السمعية، اللمسية، الحركية(" بمتوسط حسابي )
ت البسيطة إلى المهارات الصعبة حسبما تقتضي قدرات الطفل المعلم تدريجيًا من المهارا
(، و "يراعي المعلم الفروق الفردية من خالل تكييف طرق 0.82المعاق عقليًا" بمتوسط )

(، و "تستخدم يساليب تدريس متنوعة 0.76التدريس وتحديد المهام" بمتوسط حسابي )
،  اس، تحليل المهمة، النمذجةومناسبة لحاجات الطفل الفردية من مثل: )تعددية الحو 

ين المؤشر الرئيس كانت درجة  ( .0.69التعليم الفردي.... الخ(" بمتوسط حسابي )
النط  والكالم  التخاطب انطباقه على برامج مؤسسات ومدارس ا طفال ذوي اضطرابات

متوسطة وةو: "ملفات الطلبة وتحتوى على: )الوثائ  الرسمية للطالب، تقارير التشخيص، 
تقارير التقييم، البرنامج التربوي الخطة االنتقالية للطفل، خطة الخدمات ا سرية(" بمتوسط 

تشار  ا سرة ضمن الفري  متعدد التخصصات" و " يتم في  (.0.65حسابي مقدارر )
المؤسسة إعداد خطة خدمات يسرية لمساعدة ا سرة على التعامل مع طفلها" بمتوسط 
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 المساندة جودة الخدماتضبط مستوى  انب االةتمام برفع، إلى ج( لكل منهما 0.21)
الحالية ينها متوسطة يو منخفضة من  راسةالتي يوضحت النتائج في الد والبرامج النوعية

لهذر الفئة سعيا إلى تحقي  المعايير العالمية التي تضمن  يجل الرقي بالخدمات المقدمة
 .لنط  والكالم ا اضطرابات التخاطبتقديم الخدمة المناسبة لذوي 

 :واالعمال المستقبلية  توصيات الدراسة
 يلي: على ضوء نتائج ةذر الدراسة وضمن حدودةا يوصي الباحث بما

 التأكيااد علااى ضاارورة احتااواء الباارامج التربويااة الفرديااة للتالميااذ ذوي اضااطرابات -1
 النط  والكالم للخدمة المساندة التي يحتاجها كل تلميذ منهم. التخاطب

لزياادة  فري  العمال متعادد التخصصاات ضرورة تأصيل روح العمل الجماعي بين  -2
 اضطرابات النط  والكالم.  ذوي والبرامج النوعية ل فاعلية الخدمات

ضرورة االةتمام بتقديم مواد دراسية في مجال الخدمات المساندة في مرحلة يعداد  -3
تربية الخاصة  يو علاوم يو يخصائي التخاطب بأقسام ال التدريبات النطقية  معلمي
 . االحتياجات الخاصة بجمهورية مصر العربية  ذوي 

 اضطرابات النط  والكالم.  ذوي االةتمام بعمليات ما قبل التشخيص والتقييم ل -4
دراسة ابعاد متغيرات التسكين والفرز وعمليات المسح بمدارس ومؤسسات التربياة  -5

 الخاصة . 
برامج وخدمات التربية الخاصاة  فيمجال ضبط الجودة  فياجراء دراسات وابحاث  -6

 فئات المعاقين والموةوبين .
اضاطرابات النطا  والكاالم  ذوي جراء دراسات عن فعالية البرنامج التربوي الفردي لإ -7

 في فصول الدمج . 
دراسة عان اثار اساتخدام الفنياات المنبثقاة مان النظرياات النفساية والتربوياة إجراء  -8

 ضطرابات اللغة والكالم فى ضوء االتجاةات العالمية المعاصرة . ا ذوي والعضوية ل
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 ةــــالدراس مراجع
 ة:ااااالمراجع العربي :يوالً 

دار (: الجودة الشاملة في اإلدارة التعليمية والمدرسية، 2003يحمد، يحمد إبراةيم ) 
 الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، مصر.

 (: الجودة الشاملة في المؤسسات التربوية، عالم الكتب، القاةرة. 2007يحمد، حافظ ) 
 االحتياجات(. استراتيجيات تعليم الطلبة ذوي 2005الحديدي، منى والخطيب، جمال )

 الخاصة. عمان: دار الفكر.
وضبط الجودة في الجامعات العربية  االعتماد(. 2010الخطيب، يحمد والخطيب، رداح )

 بد: عالم الكتب الحديث.)ينموذل مقترح(. إر 
 (. عمان: دار وائل للنشر. 1(. التربية الخاصة المعاصرة. )ل2008الخطيب، جمال )

(. تصور مقترح لتطوير إدارات المدارس الملح  2006الدويا، عبد العزيز بن سليمان )
العالمية المعاصرة.  االتجاةاتبها برامج التربية الخاصة في ضوء بعض 

ر منشورة، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، غي دكتوراررسالة 
 المملكة العربية السعودية.

  1ا ردن،ل .للطباعة، الفكر دار العقلية، اإلعاقة في مقدمة ، )1999) فاروق  الروسان،
(: برنامج ادارة الجودة الشاملة  2002ومصطفى ،يحمد )  االنصاري ،محمد -

في المجال التربوي ، المركز العربي للتدريب  -) يونيو(  26وتطبيقاته
 التربوي لدول الخليج ،قطر.

، مكتبة االنجلو 1(. اضطرابات النط  والكالم، ل  1997الشخص، عبد العزيز ) 
 -المصرية ، القاةرة

(. القواعد التنظيمية لمعاةد وبرامج التربية  1433اإلدارة العامة للتربية الخاصة ) -
الخاصة التابعة لوزارة التعليم. الرياض. مطابع ا مانة العامة للتربية 

 الخاصة.
(. صعوبات التعلم :ا سس النظرية و التشخيصية و العالجية.  1998الزيات ، فتحي ) 

 ات .مصر : دار النشر للجامع
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(. مقدمة صعوبات التعلم : النظرية و التطبي  ، ا ردن  2003الوقفي ، راضي ) 
 :منشورات كلية ا ميرة ثروت .

( . االستراتيجيات التعليمية في صعوبات التعلم ، ا ردن  1996الوقفي ، راضي ) 
 :منشورات كلية ا ميرة ثروت

ظيم التعليم والتعلفم، الجودة في (، مؤشرات الجودة وتوظيفها في تن2006دياب، سهيل )
 العدد ا ول. -، المجلد الثاني www.iugaza.eduالتعليم العالي، 

( اضطرابات اللغة والتواصل)التشخيص والعالل(، مجلة العلوم 2016عرعار ، سامية )
 ، جوان ، الجزائر24اإلنسانية واإلجتماعية. ع. 

(: تطوير نظم الجودة في التربية، ترجمة عدنان ا حمد  1999دوةيرتي، جيفري ) 
وآخرون، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، المركز العربي للتعريب 

 والترجمة والتأليف والنشر: دمش .
(. تصميم برنامج تدريبي لتطوير المهارات التواصلية 2004الشيخ ذيب، رائد )

ية لدى ا طفال التوحديين وقياس فاعليته. واالجتماعية واالستقاللية الذات
 رسالة دكتورار غير منشورة، الجامعة ا ردنية: عمان، ا ردن.

(. تقويم فاعلية مراكز التربية الخاصة 2001الصمادي، جميل. السرطاوي، عبد العزيز )
، 13في دولة اإلمارات العربية المتحدة. مجلة جامعة المل  سعود، مجلد 

 .165 – 129ص 
(: إدارة الجودة الشاملة كمدخل لتطوير الجامعات  2002لحربي، حياة محمد سعيد ) ا

 السعودية، رسالة دكتورار غير منشورة، يم القرى.
 السلو  تخفيف في إرشادي برنامج فاعلية ):٢٠٠١ سيف ) عبدر صادق المخالفي ،

 .اليمنية الجمهورية في السمع ضعاف ا طفال من عينة لدى العدواني
 .مصر -شمس عين جامعة التربية، كلية منشورة، غير ماجستير رسالة

 بعض تنمية في إرشادي برنامج فعالية ):٢٠٠٥ سيف ) عبدر صادق المخالفي ،
 في الصم ا طفال من عينة لدى واالجتماعية المهارات الشخصية

 جامعة التربية، كلية منشورة، غير دكتورار يطروحة اليمنية، الجمهورية
 .مصر -شمس عين
 .( قضايا ومشكالت في التربية الخاصة . دار الفكر. عمان1998الروسان، فاروق. )
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 االحتياجات ذوي  سلسلة الحسية ، اإلعاقات ):  ٢٠٠٤ عبد هللا ) عادل محمد ،
 .مصر -القاةرة ، دار الرشاد ، ١ ل  ، 7الخاصة

علم اضطرابات اللغة والكالم والصوت، دار  (، ا رطفونيا207محمد حولة ، محمد )-
 والنشر والتوزيع، الجزائر،ةومة للطباعة 

جامعة  –(. نموذل في ضبط معايير الجودة في التعليم ا كاديمي 2007، خليل ) عودة
 ، فلسطين. ، نابلس الوطنية النجاح

(: الخطة التربوية الفردية للطالب  2005عبدالنبي حنفي، )  عليمحمد المحسن ،-
 ، الرياض: مركز الوليد للتأةيل.1المعوق سمعًيا، ل 

(: الخدمات التكيفية لذوي االحتياجات الخاصة في المراحل  2005)  فاروق صادق ،
التحولية )االنتقالية( ودورةا في التأةيل الشامل، ندوة دور الخدمات 

مايو، جامعة الخليج العربي،  18المساندة في التأةيل الشامل لذوي 
  42. 16الحاجات الخاصة، خالل الفترة من ص ص  -البحرين، 

 (.يساسيات التربية الخاصة، اإلمارات: دار القلم. 1995ف ويخرون ) يوسالقريونى ،
(: التوجهات الفنية والتعليمات اإلدارية لمدارس وفصول  2006وزارة التربية والتعليم ) -

التربية الخاصة ، اإلدارة العامة للتربية الخاصة ، وزارة التربية والتعليم ، 
 جمهورية مصر العربية.

( االضطرابات اللغوية وعالجها، مجلة جامعة القدس 2013الدباس،صادق )يوسف 
 29المفتوحة. لألبحاث والدراسات، العدد 
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