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 الذين يعانون من تأخر نمو اللغة لدى عينة من أطفال الروضة والتعبير اللفظي صوتيتنمية اإلدراك الفاعلية برنامج تدريبي ل
 

 معمر نواف الهوارنة
 جامعة دمشق –علم النفس كلية الرتبية  قسم

 هـ16/7/1439 وقبل -هـ 12/5/1439 قدم للنشر

والتعبري اللفظي لدى عينة من أطفال الروضة  صويتامج تدرييب لتنمية اإلدراك الحماولة الكشف عن فاعلية برن هدفت هذه الدراسة إىل: المستخلص
وجد وقد  ( سنوات.6-5( طفاًل وطفلة ممن ترتاوح أعمارهم الزمنية ما بني )130الذين يعانون من تأخر منو اللغة. وقد طبق اختبار اللغة على )

( طفاًل، وجمموعة 15تقسيم هذه العينة إىل جمموعتني: جمموعة جتريبية وتضم ) تم  ( طفاًل لديهم تأخر يف منو اللغة، ثم 30الباحث بعد هذا التشخيص )
وقد أظهرت نتائج والتعبري اللفظي على أطفال اجملموعة التجريبية.  صويتالبعد ذلك طبق الربنامج التدرييب لتنمية اإلدراك  ( طفاًل. ثم 15ضابطة تضم )

بالدرجة الكلية و التعبري اللفظي و  صويتالد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات أطفال اجملموعتني التجريبية والضابطة باإلدراك و وج راسةالد
لذكور د فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات او وجوعدم  لتجريبية.ايف القياس البعدي، وذلك لصاحل أطفال اجملموعة الختبار اللغة 

د فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات أطفال اجملموعة و وج وعدم واإلناث يف اجملموعة التجريبية على أبعاد اختبار اللغة يف القياس البعدي.
 .يف القياسيني البعدي والتتبعي التجريبية على أبعاد اختبار اللغة

 .طفالاأللدى  تأخر منو اللغة ،التعبري اللفظي ،صويتاإلدراك ال ية:مفتاحات الكلملا
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 مقـدمــة الدراسة:

غـــوي الصـــياًل تُعـــدم مرحلـــة الطفولـــة أســـرو مراحـــل النمـــو الل
يتجـــل التعبـــري اللغـــوي للطفـــل  ـــو الوضـــوح  إذوتعبـــرياً وفهمـــاً، 

ملبهم وغري تفي الكالم اخيوالدقة والفهم، كما يتحسن النطق و 
كـــالم اآلخـــرين كمـــا   وتـــزداد قدرتـــل علـــى فهـــم واضـــل الداللـــة،

يســتطيا اإلفصــاح عــن حاجاتــل وخرباتــل. وكــذلك تُعــدم مرحلــة 
تتشـكل فيهـا صخصـيتل  إذ؛ الطفولة من أهـم مراحـل منـو الفـرد

وتكتمـل وتظهــر مالحمهـا يف مراحــل حياتـل املقبلــة. فكـل طفــل 
يولد ولديل طاقات كامنـة وهائلـة للنمـو، ولكـن هـذه الطاقـات 

زدهــر إذا قُــدم هلــا الــدعم واملســاندة، قــد تتخــذ مســاراً إ ابيــاً وت
 د  ذبل وتـزول إذا أللـت. ولـذلك تعـوقد تتخذ مساراً سلبياً وتـ

ات اليت ال حدود هلا، فهي حلة الطفولة فرتة زاخرة باإلمكانمر 
الفـرتة اااةـة الـيت يسـلك خالهلــا الطفـل سـبياًل مواتيـاً للــتعلم، 

 .(8، 2010)اهلوارنة،  ملتمساً طريقل  و العامل اخلارجي
ا العامــل حيــث إ ــغــة لفطفــال مــن ة إكســاا اللم أليمــ تــأيتو    

اايــــــوي واملهــــــم لعمليــــــة التفاعــــــل والتوا ــــــل مــــــا اآلخــــــرين، 
وباكتســـاحيا  ـــدث تغيـــري كبـــري يف عـــامل الطفـــل، يف ضـــو  مـــا 
 ــرزه مــن تقــدم عنــد حديكــل مــا الكبــار، فاللغــة وســيلة التعبــري 

يتنـــا. والصـــك أن العنايـــة عـــن أفكارنـــا ومشـــاعرنا وذواتنـــا وقوم
باللغــة وتنميتهــا أمــر حيــوي لكــل العــاملني يف العلــوم اإلنســانية 

االهتمـــام و فاللغـــة وســـيلة لتحديـــد النضـــج العقلـــي، ؛ الســـلوكية
حيــوي يف تربيــة هــو أمــر بدراســة منــو اللغــة وتنظيمهــا وتنميتهــا 

  .األطفال
غـــة هـــي إصـــباو رغبـــات اإلنســـان والتعبـــري عـــن ووظيفـــة اللم      
الفكــــــرة الكامنــــــة لــــــدى  غــــــة تظهــــــرفاللم  ؛فكــــــاره وإحساســــــاتلأ

اإلنســــان وتظهرهــــا لتخــــرين وتتعــــدد وتتنــــوو اللغــــات بتعــــدد 
التوا ــــــل وتبــــــادل  مــــــن كمــــــا لكــــــن اللغــــــة  وتنــــــوو البي ــــــات.

، ويف الوقــــوف علــــى طبيعــــة املعلومــــات واملعــــارف بــــني األفــــراد
 (.Vernon & Andrews,  1995, 77حياة اإلنسان)

حيــــا اا تعــــاىل بــــ  البشــــر،  ميمــــزغــــة مــــن أهــــم مــــا لم تُعــــدم الو    
لينفـــردوا حيـــا عـــن ســـائر  لوقاتـــل، فهـــي عامـــل مهـــم يف حيـــاة 
ــــــة  ــــــل الفكري ــــــا فعاليات اإلنســــــان، ويف كو ــــــا ترتكــــــز حــــــول مجي
ــــة، وجتعلــــل يتحــــرر مــــن عاملــــل  ــــة والنفســــية والتكيفي واالجتماعي
نياً املــادي، وااقيقــة أن كــل مــا  عــل مــن اإلنســان كائنــاً إنســا

أعظـم  (Thorndike)فاللغة كمـا يصـفها رورنـدايك  هو اللغة،
إلنســان، والوســيلة االجتماعيــة األككــر أليــة بالنســبة لــل ميــزة ل
ل النفسـي  ـواتولكـل اللغـة أهـم سـبل ال .وسـيلة أخـرى ةمن أيم 

، وحيــا الشــخص واجتاهاتــلبــني األصــخاف، ففيهــا تظهــر ميــول 
للغـــة وظيفـــة أن  صخصـــية اإلنســـان، كمـــا ميكـــن التعـــرف علـــى

الفنـون رقافية مهمة، فهـي الوسـيلة الـيت المـل الكقافـة والعلـوم و 
أســـــاس ااضـــــارة  واآلداا مـــــن جيـــــل إىل جيـــــل، وهـــــي تُعـــــدم 

فعـــــن طريقهـــــا تنتقـــــل املنجـــــزات ااضـــــارية  ختلـــــف ؛ البشـــــرية
 ــورها، ذلــك ألن اللغــة تعــني اإلنســان علــى االمتــداد تارخييــاً 

 يــــــاة األجيــــــال القادمــــــةليســــــهم يف تشــــــكيل فكــــــر ورقافــــــة وح
   .(14 ،2016)اهلوارنة، 
غــة ميــزة خيــتص حيــا اإلنســان وينفــرد حيــا عــن غــريه اللم  نم ألو  

 ا لديل مـن  ،من الكائنات، فإن العمل على تعزيزها وتطويرها
ســــهم يبـــدأ منــــذ والدتــــل، و يواســــتعدادات وقــــدرات خصـــائص 

ميتهــا العديــد مــن العوامــل الوراريــة والبيولوجيــة وااضــارية يف تن
بـــدرجات  تلفـــة. كمـــا أن اكتســـاا اللغـــة يتـــأرر بالعديـــد مـــن 

والــــيت هــــي حمصــــلة  ،العوامــــل العضــــوية واالجتماعيــــة والنفســــية
التفاعــل بــني عوامــل البي ــة والورارــة، ومعرفــة هــذه العوامــل يفيــد 

ســــلوك اللغــــوي يف معرفــــة وفهــــم العمليــــات النمائيــــة ا ــــددة لل
  . (َ 9 ،2010، )اهلوارنة لدى الطفل

ودراســــة الطفولــــة واالهتمــــام حيــــا مــــن أهــــم املعــــايري الــــيت 
فاالهتمـــــام بالطفولـــــة هـــــو ؛ يقـــــاس حيـــــا تقـــــدم اجملتمـــــا وتطـــــوره

االهتمـام باألطفـال ورعـايتهم يف و  اهتمام  ستقبل األممة كلمها.
اجملـــاالت كافـــة هـــو إعـــداد ملواجهـــة التحـــديات ااضـــارية الـــيت 

لــذي نعــيه فيــل تفرضــها مقتضــيات التطــور الســريا للمجتمــا ا
اليـــوم. إن االهتمـــام بدراســـة مراحـــل النمـــو يف الطفولـــة هـــو يف 
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الواقــا اهتمــام بــاجملتما وتقدمــل وتطــوره، وإنم ااكــم علــى أيم 
ات بقــدر مــا هــو متــوفر س  ــا يتــوفر لديــل مــن إمكانــجمتمــا لــي

   لديل من رروة بشرية.
البي ــــة الســــخية يف إمــــداد الطفــــل بالعنا ــــر الالزمــــة لنمــــو و    
 ـو  -مرارتباسـ –والـيت تشـجعل –الكلمات ومـدلوالاا –غتلل

أدا  لغوي وحركي وفكري، بل وإنساين أفضل، هي بي ة ُمكلى 
ليكتسب فيها الطفل اللغـة  عـدل طبيعـي يف وجـود املتطلبـات 

 .(Harris, 1986, 373)ااســية والذهنيـــة والنفســـية الســابقة
ت وإدراك ويتأخر بعض األطفال عن نظرائهم يف نطق الكلمـا

قواعــد تكــوين ا ملــة بســبب عــدم تــوفري الفر ــة الســا ة هلــم 
 للتـــــدريب اللغـــــوي وااـــــديث معهـــــم، وهـــــذا يرجـــــا إىل إلـــــال

أو أن اآلخرين يتحدرون وينطقـون بـداًل مـن  همأو جهل األهل
 (.Kosslyn & Rosenberg, 2005, 200الطفل)
ـــــتم  منـــــوو  ســـــنوات األوىل مـــــن عمـــــر الطفـــــل، يف الاللغـــــة ي
، عل القدرة على النطق، وفهم اللغـةا يولد الطفل تولد موعندم

لديــل ث تتطــور  ،ولكنــل يعتمــد يف الشــهور األوىل علــى الســما
، 6 ،2003)كامــــل،واســــتخدام الكالمالقــــدرة علــــى النطــــق 

ويكتســـــب األطفـــــال قواعـــــد اللغـــــة مـــــن النظـــــام الصـــــويت  (.7
والنحـــو والصـــرف واملعـــت دون أن تكـــون لـــديهم القـــدرة علـــى 

 (. Owens, 2005, 263وتفسري هذه القواعد)صرح 
ـــة مـــا قبـــل املدرســـة يـــتمكن مـــن  فالطفـــل العـــادي يف مرحل
اكتســـاا مـــا يقـــرا مـــن جســـني مفهومـــاً جديـــداً كـــل صـــهر، 

الــذي  ،وبـذلك يضـيف هــذه الكـروة اهلائلـة إىل حمصــولل اللفظـي
ل هــــذه املرحلــــة، ممــــا يســــاعد علــــى يتزايــــد بســــرعة رهيبــــة خــــال

 (.Oates & Grayson, 2004, 173)ل ما اآلخرينوا تال
 Delayed Language "بنمـو اللغـة أمـا الطفـل املتـأخر 

development " يس  قـــدوره أن يكتســـب مكـــل هـــذه فلـــ
املفـــاهيم اللغويـــة الـــيت تزيـــد مـــن حمصـــولل اللغـــوي، و ا ـــة إذا 
عاش يف عزلة وسط أناس ال يستطيعون التخاطب معل، وهـذا 

يطـني بـل،  ل مـا ا وا تعلى ال الطفل رةإىل اخنفاض قد يؤدي
ل بينل وبني العامل اخلـارجي مفقـودة، وا تال آلياتكما تصبل 

مـــن تلـــك اآلليـــات مج كلمـــات، مجـــل بســـيطة ومركبـــة وتراكيـــب 
لغويـــة،...إ  مج تســـاعد علـــى فهـــم مـــا يـــدور بـــني النـــاس مـــن 
أحاديث، كمـا أ ـا لكنـل مـن التعبـري عمـا يـدور يف خلـده مـن 

ــــــوا ـــــــولكـــــي يـــــتم التس.  أفكـــــار ومشـــــاعر وأحاســـــي  ـوجلل ب
الة ووســيلة لنقــل هــذه الرســالة ـل ورســـرســـ ــحيل ال بــد مــن م

فيمـا  للتوا ل تعلمها البشريومستقبل، وتُعدم اللغة أهم وسيلة 
 (.Hedge, 2001, 5) بينهم
فاعلية والدراسة ااالية ما هي إال حماولة للكشف عن  

تعبري اللفظي لدى وال صويتلتنمية اإلدراك البرنامج تدرييب 
 .عينة من أطفال الروضة الذين يعانون من تأخر منو اللغة

 مشكلة الدراسة:

مــن خـالل مسـل نظــري للدراسـات والبحــوث  أنـليالحـ  
الســـابقة حــــول بنــــا  بـــرامج لتنميــــة اللغــــة عنـــد األطفــــال وجــــد 

وهـو  –الباحث ندرة يف الدراسات اليت تناولت هـذا املوضـوو 
والتعبــــري اللفظــــي  صــــويتميــــة اإلدراك النلت تــــدرييب بنــــا  برنــــامج

ــز درســهاومــن  –لــدى عينــة مــن أطفــال الروضــة  علــى أ ــا  ركم
من أبعاد الدراسة اليت يقوم حيـا الباحـث، ولـيس علـى أ ـا  بعد

بعد لغوي قائم حبد ذاتل جدير بالبحث والدراسة  فرده، كمـا 
وجــــد الباحــــث نــــدرة الدراســــات العربيــــة الــــيت اســــتهدفت ف ــــة 

 ، وهذا يف حدود علم الباحث.يف منو اللغةرين املتأخ
اللغــــــة مشــــــكالت وجدانيــــــة  منــــــووينــــــتج عــــــن التــــــأخر يف 

واجتماعيــة للطفــل، ولــن الــل هــذه املشــكالت إال مــن خــالل 
تلقــني وتــدريب الطفــل علــى كيفيــة النطــق والتحــدث بكلمــات 

ن هنـاك كمـا أ يفهمها ويُعرب حيا عن ذاتل تعبـرياً لفظيـاً سـليماً.
كالت القـــرا ة ومشـــ منـــو اللغــةتــأخر وقويــة بـــني يـــدة وطعالقــة 

عــاماًل خطــرياً يف املشــكالت  منــو اللغــة تــأخرُعــدم فيمــا بعــد، و 
 (.Larney, 2002املتعلقة بنمو املهارات اللغوية)

 شـكلة يف مظهـر عنـد األطفـال  تأخر منو اللغـة ويتميز
ـــــــــل مج املعـــــــــت، الشـــــــــكل،  ـــــــــر مـــــــــن مظـــــــــاهر اللغـــــــــة مك أو أكك

مج، أو أن هنــاك مشـكلة يف عمليــة االســتقبال االسـتخدام...إ 
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ــــــــــــة للحصــــــــــــول علــــــــــــى  أو الفهــــــــــــم الســــــــــــتنبا  فكــــــــــــرة معين
يتميز التأخر  يف حني(. Turnbull, et al. 2002, 482)معلومة
يف منو الطفل املتأخر  دم عبتأخر يف كل مظاهر اللغة، فيُ  اللغوي

 ولكـــن هـــذا التقـــدمبـــالنمو اللغـــوي أنـــل يف تقـــدم متتـــابا  ةلغـــال
 ,Porter, 2002) أقـــل مــن املعـــدل الطبيعـــي اللغـــوي بــالنمو

166.)  
 " Chuang, C. 2011كما أظهرت نتائج دراسة صونغ مج 

آخـر أن األطفال الذين لديهم تأخر يف منو اللغة لديهم تـأخر 
ى والكــــربى ويف ا انــــب يف ا وانــــب املعرفيــــة وااركيــــة الصــــغر 

  يضاً.االجتماعي أ
ــــوح  أن معظــــم األطفــــال امل وقــــد تــــأخرين يف منــــو اللغــــة ل

يولـــدون ألســـر أفرادهـــا يســـمعون، ولكـــن لـــيس لـــديهم اخلـــربة 
بالتعامــل مــا أطفــال متــأخرين لغويــاً وال بطريقــة تــدريبهم علــى 
النطـــق بالكلمـــات، ث ا مـــل البســـيطة واملركبـــة، باإلضـــافة إىل 
أن هؤال  األطفـال ينقصـهم التفاعـل والتوا ـل مـا مـن حـوهلم 

لكنهم من إلام عملية التوا ل مـا  لعدم وجود حصيلة لغوية
اآلخرين. وتأخر منو اللغة هو مصدر الشكوى األككر يف هـذا 
املوضــــوو، فاألهــــل ال يفرحــــون بشــــي  بقــــدر فــــرحهم بــــتكلم 
الطفـــــل، وهـــــم يراقبـــــون منـــــو القـــــدرة علـــــى الـــــتكلم بكـــــل دقـــــة 

نــــــدهم دليــــــل ذكــــــا  الطفــــــل واهتمــــــام، وذلــــــك ألن الــــــتكلم ع
 منو اللغة يكري قلقهم. فإن تأخر من ثونباهتل، و 

بإعـداد  ،من كل مـا تقـدم انبكقـت مشـكلة الدراسـة اااليـة
والتعبـــري اللفظـــي لـــدى  صـــويتلتنميـــة اإلدراك البرنـــامج تـــدرييب 

 الـــذين يعـــانون مـــن تـــأخر منـــو اللغـــة عينـــة مـــن أطفـــال الروضـــة
ـــة إىل  ـــة العربي ـــرامجالفتقـــار البي  لـــدى هـــاتني املهـــارتني  نمـــيتُ  ب

الدراسـة يف اإلجابــة  ا ميكــن  ـياغة مشــكلةومــن هنـ ،طفـالاأل
لتنميــة مــا فاعليــة الربنــامج التــدرييب  :يتاآل ســؤال الــرئيسعــن ال

والتعبري اللفظي لدى عينـة مـن أطفـال الروضـة  صويتاإلدراك ال
 مـــن هـــذا الســـؤالتفـــرو يو  ؟الـــذين يعـــانون مـــن تـــأخر منـــو اللغـــة

 :ةاألس لة اآلتي

ال فـــــــروق بـــــــني متوســـــــطات درجـــــــات أطفـــــــتوجـــــــد  هـــــــل .1
لبعـــدي يف القـــدرة اجملمـــوعتني التجريبيـــة والضـــابطة يف القيـــاس ا

 ؟صويتعلى اإلدراك ال
فـــــــروق بـــــــني متوســـــــطات درجـــــــات أطفـــــــال توجـــــــد  هـــــــل .2

اجملمـــوعتني التجريبيـــة والضـــابطة يف القيـــاس البعـــدي يف القـــدرة 
 ؟على التعبري اللفظي

فـــــــروق بـــــــني متوســـــــطات درجـــــــات أطفـــــــال توجـــــــد  هـــــــل .3
يف الدرجـة  ،ابطة يف القيـاس البعـدياجملموعتني التجريبيـة والضـ

 ؟اللغة ختبارالكلية ال
بـــني ا نســـني )ذكـــور/  اختبـــار اللغـــة توجـــد فـــروق يف هـــل .4

 إناث( من أطفال عينة الدراسة؟
كــان للربنــامج أرــر مــا الــزمن كمــا ُيســتدل علــى ذلــك  هــل .5

 ؟من خالل القياسات املتتابعة لل

 أهمية الدراسة:

 :ما يأيت خاللمن تربز ألية الدراسة ااالية 
 األلية النظرية: .1

بدراسـة اللغـة  -بشـكل مباصـر -هـذه الدراسـة  اهتمـت فقد - أ
، والندرة النسبية ملكل هـذه يف منو اللغةلدى األطفال املتأخرين 
لــدى والتعبــري اللفظــي  صــويتاإلدراك الالــربامج اخلا ــة بتنميــة 
 األطفال املتأخرين لغوياً.

والــــذي  ،و النفســــيأليــــة دراســــة اكتســــاا اللغــــة يف النمــــ - ا
للتعبري عـن أفكـاره  ،يتضل يف لكن الطفل من استخدام اللغة

 .وكــــذلك للتــــأرري علــــى ســــلوك اآلخــــرين ،وحاجاتــــل ومشــــاعره
وأليــة اللغــة كو ــا وســيلة مــن وســائل التوا ــل بــني مجيــا أفــراد 

 اجملتما.
تكمــــن أليــــة الدراســــة اااليــــة يف أليــــة ا انــــب الــــذي   -ج

 ــا تســعى لدراســة مــدى فاعليــة برنــامج إ إذ؛ تتصــدى لدراســتل
والتعبــري اللفظــي لــدى عينــة مــن أطفــال  صــويتنميــة اإلدراك اللت

مكـل هـذه  تـؤدي إذ، الروضة الذين يعانون مـن تـأخر منـو اللغـة
دوراً كبرياً يف بنا  رروة لغوية كبـرية  -بالنسبة لفطفال -الربامج
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كبـري   من أجل إنتاج وفهـم اللغـة، وهـو جانـب يبـدو علـى قـدر
 من األلية. 

يف هـذه  -يـتم  إذتتنـاول الدراسـة أهـم مراحـل الطفولـة،    -د
د األساســية الــيت مــن خالهلــا بنــا  الــدعامات والقواعــ -املرحلــة

 ،تـــنظم صخصـــية الطفـــل، واالهتمـــام العـــاملي وا لـــي بالطفولـــة
ففــــي االهتمــــام حيــــم  ،باعتبــــار األطفــــال هــــم رجــــال املســــتقبل

 اهتمام باملستقبل.
اللغــــة لـــــدى الطفـــــل مـــــن أككـــــر منـــــو يعــــد جمـــــال دراســـــة    -ه

اجملـــاالت عرضـــة للخـــالف يف الـــرتاث االرتقـــائي، وعلـــى الـــرغم 
هنــــاك قــــدراً  فــــإنمــــن ســــرعة تــــراكم البيانــــات يف هــــذا اجملــــال، 

بســــيطاً مــــن االتفــــاق بــــني البــــاحكني حــــول عــــدد مــــن القضــــايا 
 (.Rice, 1989, 149املتعلقة بل)

علـى  يف إلقـا  املزيـد مـن الضـو قد تسـهم هـذه الدراسـة    -و
ـــأخر منـــو اللغـــة ـــرظى النظريـــة يف هـــذا املوضـــوو  إذ ؛ت الزالـــت ال

فيمـــــــا يتعلـــــــق بـــــــالتعريف  ،موضـــــــا جـــــــدل ونقـــــــاش صـــــــديدين
 واألسباا والتشخيص والعالج. واألعراض 

 :  تطبيقيةاأللية ال -2
أن وضــــا مكـــل هـــذه الـــربامج التعليميــــة  ممـــا ال صـــك فيـــل  -أ 

تنميــة اإلدراك  هــذه املرحلــة يســاعد ككــرياً يف والتدريبيــة ألطفــال
اكتســاا اللغــة ومنــو ااصــيلة اللغويــة و  والتعبــري اللفظــي صــويتال

من جهة، ووضا اخلطط الرتبوية املناسبة ألطفـال هـذه املرحلـة 
 من جهة أخرى.

 -تتمكـــل أليـــة هـــذه الدراســـة مـــن الناحيـــة التطبيقيـــة  - ا
الــيت تتعلــق  ،انــاتيف تــوفري قســط مــن املعلومــات والبي -أيضــاً 

بطبيعــة الربنــامج اللغــوي املقــرتح ألطفــال هــذه املرحلــة، والــذي 
ميكن أن يشكل إطاراً عاماً يرصد القـائمني علـى رعايـة أطفـال 

 ــا يكفــل هلــم اكتســاا اللغــة  ،حيــا واملتخصصــني هــذه املرحلــة
 بشكلها السليم والصحيل.

 

 

 أهداف الدراسة: 

واملنظــور الــذي تنبكــق منــل  ،تهايف ضــو  مشــكلة الدراســة وأســ ل
تســعى الدراســة اااليــة إىل حماولــة الكشــف عــن فاعليــة برنــامج 

والتعبــري اللفظــي لــدى عينــة مــن  صــويتلتنميــة اإلدراك التــدرييب 
 .أطفال الروضة الذين يعانون من تأخر منو اللغة

 :مصطلحات الدراسة

 :" Training Program Theالبرنامج التدريبي "   -1
 ،ة مـــــــن اخلـــــــربات الرتبويـــــــة واملفـــــــاهيم واملهـــــــاراتجمموعـــــــ     

قائمــــة  ،مصــــممة يف ضــــو  خطــــة ،بطريقــــة متكاملــــةاملصــــممة 
علـــى أســـس علميـــة لتقـــدا اخلـــدمات املباصـــرة وغـــري املباصـــرة، 
يف فرديــاً أو مجاعيــاً  ميــا أطفــال عينــة الدراســة مــن املتــأخرين 

، والــيت تقــدم لفطفــال علــى مــدى زمــ  حمــدد حيــدف منــو اللغــة
مسـاعدام علـى تنميـة اكتســاا اللغـة، وتشـمل حمتويـات هــذا 

مفــــاهيم لغويــــة تقــــدم للمتــــأخرين لغويــــاً مــــن خــــالل  :الربنــــامج
أنشـــــطة وأدوات ةعيـــــة وبصـــــرية وممارســـــات ســـــلوكية وتربويـــــة 

من خالهلا الو ول إىل اهلدف املرجو منـل، ويعـود علـى  ُ اول
ييب إجرائيــاً ويتضــل الربنــامج التــدر  الطفــل بــالنمو املرغــوا فيــل.

 يف الربنامج املستخدم يف هذه الدراسة.
 :(phonological Perception) صوتياإلدراك ال -2

ات املنطوقـــة، علـــى فهـــم الكلمـــ اختبـــار قـــدرة الطفـــلهـــو      
مرتفعـة   يف حصـول الطفـل علـى درجـةصويتويتضل اإلدراك ال

  املستخدم يف هذه الدراسة.صويتعلى اختبار اإلدراك ال
 :(Verbal Expression) بير اللفظيالتع -3

وعــن  ،علــى التعبــري عــن أفكــاره قــدرة الطفــلهــو اختبــار      
األصيا  اليت يُطلب منـل تفسـريها يف كلمـات منطوقـة. ويتضـل 
التعبـــري اللفظـــي يف حصـــول الطفـــل علـــى درجـــة مرتفعـــة علـــى 

 اختبار التعبري اللفظي املستخدم يف هذه الدراسة.
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 :Delayed Language development))تأخر نمو اللغة  -4
ــــا املخطــــط   ــــى تتب ــــل عــــدم قــــدرة الطفــــل عل ويقصــــد ب

لغـــة  راحـــل اكتســـاا اللغـــة، فـــإذا مل تـــنمُ والتسلســـل الطبيعـــي مل
كمــــا كــــان متوقعــــاً هلــــا حســــب املخطــــط الطبيعــــي  -الطفــــل 

اللغــة. منــو هــذا الطفــل يعــاين مــن تــأخر يف  إنم فــلنضــوج اللغــة 
ل الطفــــــل علــــــى درجــــــة ويتضــــــل تــــــأخر منــــــو اللغــــــة يف حصــــــو 

 املستخدمة يف هذه الدراسة. ةاللغ اختبارمنخفضة على 
 (Kindergarten Children) أطفال الروضة: -5

يطلــق علــى مرحلــة مــا قبــل املدرســة اســم مرحلــة الطفولــة      
( 6- 3م الزمنيــة مــا بــني)املبكــرة وتضــم أطفــااًل تــرتاوح أعمــاره

التفكـري اادسـي  تلـك املرحلـة الـيت تقابـل مرحلـة يسنوات وهـ
هو الطفل الـذي  ويقصد بل إجرائياً:مج.  " Piagetلدى بياجيل 

فيهـا على أن يكون الطفل  .( سنوات6 -5يرتاوح عمره بني)
مــن األمــراض النفســية أو العقليــة أو مــرض خاليــاً لامــاً مــن أي 

 اً وملحقــــبصــــفة خا ــــة،  ا ســــمية املــــؤررة علــــى أدائــــل اللغــــوي
 بالروضة.

 :(intelligence)الذكاء  -6
هــــو اختبــــار قــــدرة الطفــــل علــــى تكــــوين مفــــاهيم عقليــــة      

تظهر يف رةل لصورة الرجل ومـا يتضـمنل  ،وإدراكات  حيحة
علــى  الطفــلضــل الــذكا  يف حصــول الرجــل مــن تفا ــيل، ويتم 

درجــــة مرتفعــــة علــــى اختبــــار رســــم الرجــــل املســــتخدم يف هــــذه 
 الدراسة.

 الدراسة: فروض

 :كما يأيت  فرضيات هي جس تتضمن هذه الدراسة     
فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية بـــــني متوســـــطات ال توجـــــد  -1

بــــــاإلدراك درجــــــات أطفــــــال اجملمــــــوعتني التجريبيــــــة والضــــــابطة 
 .يف القياس البعدي صويتال
فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية بـــــني متوســـــطات ال توجـــــد  -2

 بالتعبري اللفظـي درجات أطفال اجملموعتني التجريبية والضابطة
 .لبعدييف القياس ا

فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية بـــــني متوســـــطات ال توجـــــد  -3
بالدرجـة الكليـة درجات أطفال اجملموعتني التجريبية والضابطة 

 .يف القياس البعديالختبار اللغة 
متوســـــطات بـــــني  ذات داللـــــة إحصـــــائية توجـــــد فـــــروق ال -4

ـــاث( مـــن أطفـــال عينـــة الدراســـةدرجـــات   ا نســـني )ذكـــور/ إن
 .اللغةعلى أبعاد اختبار 

بـــــني متوســـــطات ذات داللـــــة إحصـــــائية توجـــــد فـــــروق  ال -5
يف  اللغـةعلـى أبعـاد اختبـار  درجات أطفـال اجملموعـة التجريبيـة

 .القياسيني البعدي والتتبعي

 النظري:الجانب 

 تعريف اللغة: -
 ،لقد حظيت اللغـة  حـاوالت عديـدة لتعريفهـا والديـدها     

لتمســك يتســم باالنتظــام والــتحكم وا ،فاللغــة نظــام مــن الرمــوز
الـيت مـن صـأ ا  ،بالقواعد الالزمة لتجميا هذه الرموز والقواعد

 (. واللغة نظام رةيم Harley, 2001, 5ننا على التوا ل)أن تعي
 ،مل علــى رمــوز مكتوبــة أو منطوقــة أو إصــاراتتيشــ ،للتوا ــل
 & Sdorowمل علـــــى قواعــــد مـــــزج تلـــــك الرمــــوز)تويشــــ

Rickaugh, 2002, 288.)  ـكمـا تعـرف اللغـة أيضـ ا نظـام اً بأ م
ـــ د مـــن الرمـــوز املتعـــارف عليهـــا ســـوا  أكانـــت هـــذه الرمـــوز معقم

كاإلصـــارات أو اإلميـــا ات أو تعبـــريات   ، ـــوتية أم غـــري  ـــوتية
عــــارف فيمــــا الوجــــل، ويســــتخدمها أفــــراد اجملتمــــا للتوا ــــل والتم 

 (.25 ،2009)الفرماوي،  بينهم
 Delayed Language ) تعريـــــف تـــــأخر نمـــــو اللغـــــة

development ) 
تأخر منو اللغة هو نقص يف ااصـيلة اللغويـة أو الصـعوبات    

 الطفل وبني أن يعـرب عـن نفسـل، وذلـك النحوية اليت الول بني
 & Kiek) أقرانــــل ممــــن هــــم يف مســــتوى عمــــره مقارنــــة مــــا

Gallagher, 1983 .)  وتــأخر منــو اللغــة هــو تــأخر ملحــو  يف
 منـــــــو كفـــــــا ة ااـــــــديث لـــــــدى األطفـــــــال يف مرحلـــــــة الطفولـــــــة

(Basavanna, 2000, 98.)  على  أيضاً  تأخر منو اللغةيعرف و
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عــــدم مقــــدرة الطفــــل علــــى التجريــــد مج التجريــــد اللغــــوي مج  أنــــل
ــــــديرواســــــتعمال ا هــــــاز الر   ،مــــــزي للغــــــة مج األدا  والفهــــــم مج)ب

 (.165 ،2000 ادق، 
وميكـن للباحـث تعريــف تـأخر منـو اللغــة عنـد الطفـل علــى      
 عــدل أبطــأ مــن النمــو العــادي، منــو منــتظم ولكنــل يتقــدم  :أنــل

مـــن مســـتوى األدا  اللغـــوي  -بشـــكل جـــوهري -ويكـــون أقـــل
أن الطفل الذي لديل تـأخر  غرياملناسب للعمر الزم  للطفل. 

يبـدي ا رافــاً عـن الـنمط املــنظم العـادي يف تعلـم رمــوز  لغـةمنـو 
ــناُم لغــة الطفــل كمــا كــان متوقعــاً هلــا  اللغــة واكتســاحيا. فــإذا مل تـَ

 :خطــط الطبيعــي لنضــوج اللغــة ميكــن القــول ببســاطةحســب امل
الطفـــل يعـــاين مـــن تـــأخر يف منـــو اللغـــة، وتـــرتاوح درجـــة هـــذا  إنم 

حويـة والنم  -مج Phoneticsالتأخر من بعض املشاكل الصوتية مج 
البســــــيطة إىل درجــــــة تــــــأخر صــــــديد يســــــتخدم  -مج  Syntaxمج 

اســـــتخدامل  :األســـــاليب والطـــــرق البدائيـــــة يف التخاطـــــب مكـــــل
إلميــــــا ات واإلصــــــارات الــــــيت تلــــــيب بعــــــض احتياجاتــــــل بعــــــض ا
 ورغباتل.
اللغة ما بني منو وترتاوح نسبة انتشار حاالت تأخر      
%( من جمموو األطفال، وبنسبة ترتاوح ما بني 3-5)
%( من اضطرابات اللغة والكالم والصوت لدى 20-25)

( 5-4األطفال، كما تككر هذه اااالت بني عمر )
 (.225 ،2005 سنوات)قاسم،

 أعراض تأخر نمو اللغة:
تأخر منو اللغة عند األطفال يأخذ  ورًا وأصكااًل  إنم      
 مما يتطلب من اآلبا  واملربني مالحظتها بدقة. ؛ةدعدمت

فيما  أهم األعراض الشائعة لتأخر منو اللغةتلخيص وميكن 
 :يأيت
إحداث أ وات عدمية الداللة، واالعتماد على ااركات  -1

، وعدم القدرة على اإلدراك الصويت والتعبري راتواإلصا
 .(19، 2004 )مورتيمري، اللفظي

التعبري بكلمات غري واضحة بالرغم من تقدم عمر  -2
 الطفل.

 تعذر الكالم بلغة مألوفة ومفهومة. -3
 عدد املفردات اللغوية يكون ض ياًل. -4
 ملةاالكتفا  باإلجابة بنعم أو ال أو بكلمة واحدة أو جب -5

 بل.من فعل وفاعل فقط دون مفعول 
 مت أو التوقف يف ااديث.الصم  -6
 داللة لغوية عمال لغة خا ة ليست ملفردااا أياست -7
 .(ً 132 ،2010، اهلوارنة)

 أسباب تأخر نمو اللغة:
 :فيما يأيت ةاللغمنو تأخر أن نلخص أهم أسباا وميكن 

 .تأخر مستوى القدرة العقلية العامة 
 ومدى استجابة حواس الطفل ملا  ،واسعدم سالمة اا

ا ال يعطي فر ة يدور حولل من منبهات ةعية وبصرية، ممم 
 Douniadakis, et ) رالتمرين الكايف يف العمر املبكم 

(al.,2001. 
 أمراض مج وخا ة ، ةبة ا سمية الوالدية وبعد الوالداإل ا

إ ابة املراكز  :ااصبة مج، وأمراض ا هاز العصيب مكل
 ورم أو التهاا.ة يف اللحا  بتلف أو ميالكال

  العوامل النفسية مكل مج املخاوف، والقلق، وعوامل
 اارمان من األسرة مج.

 كرم تدهور املستوى الكقايف التعليمي لفسرة(
 .(75، 2000الدين،

 الظروف االجتماعية غري املالئمة(Cohen, 2001, 70; 

Hamaguchi,2001, 65.) 

 سابقة:الدراسات ال

الـزم  مـن تم عـرض الدراسـات السـابقة تبعـاً للرتتيـب سي      
يقـــدم الباحـــث و ـــفاً لكـــل دراســـة  األقـــدم إىل األحـــدث، إذ

لعينـــــة ا ـــــفاً اعلـــــى حـــــدة موضـــــحاً اهلـــــدف مـــــن الدراســـــة، وو 
 و ـــــلتأبـــــرز النتـــــائج الـــــيت تم الواألدوات املســـــتخدمة، ومبينـــــاً 

 إليها.
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ـــ   خلـــربة عنوا ـــا مج ا :( Mclullic, 1981 )دراســـة مكلولي
هـدفت الدراسـة إىل  ،املوسيقية، أداة مساعدة للنمـو اللغـوي مج

معرفــة أرــر اخلــربة املوســيقية علــى األدا  اللغــوي لــدى عينــة مــن 
أ ـبل برنـامج األنشـطة املوسـيقية  فقـد؛ أطفال ما قبل املدرسة

مفيــداً للمعلمـــني كــأداة تشخيصـــية، وكطريقــة مفيـــدة لتحســـني 
هــــذا الربنــــامج  وقــــد ضــــم   ،املهــــارات الســــمعية لــــدى األطفــــال

اســتجابات و : مج اســتماو قصــري املســافة، ، هــيجــس خطــوات
تـدريبات لتنميـة القـدرة و تعبـريات مبتكـرة، و نشطة ملكـري ةعـي، 

وأبــرز مــا أصــارت  مج. جوقــةتقــدا املوســيقى يف و علــى التخيــل، 
مــن  ككــريبهــو زيــادة وعــي األطفــال  ،إليــل الدراســة مــن نتــائج

مهــارة االســتماو لــدى أطفــال مــا  ا ــةوخ ،املهــارات الضــرورية
 قبل املدرسة.

عنوا ـــا مج اللغـــة :  ( Debaryshe, 1992) دراســـة ديبريشـــ 
هــدفت الدراســة إىل ، وأنشــطة معرفــة القــرا ة والكتابــةمج املبكــرة

 وذلـــك عـــن طريـــق ؛معرفـــة أرـــر االســـتكارة اللغويـــة لـــدى الطفـــل
 يف أهدافـــل اصـــتملبرنـــامج مناســـب لفطفـــال، وهـــذا الربنـــامج 

باســـتخدام أســـلوا املهـــارات  نعلـــى تعلـــيم األمهـــات وتـــدريبه
اللغويــة، وذلــك لزيــادة معــدل املهــارات اللغويــة لفطفــال، كمــا 
تضـــــمن الربنـــــامج تـــــدريب الوالـــــدين علـــــى اســـــتخدام أســـــلوا 

ـــــة ، كتـــــاا، التعبـــــريات عـــــن طريـــــق مج  ـــــورة ؛االســـــتكارة اللغوي
الـــدين إىل اللفظيـــة، وطريقـــة التفاعـــل يف القـــرا ة املنزليـــة مـــن الو 

مــــــا ( طفــــــاًل 73نــــــت عينــــــة الدراســــــة مــــــن )تكوم و  الطفــــــل مج.
 ،( ســــــــنوات5آبــــــــائهم، وكــــــــان متوســــــــط أعمــــــــار األطفــــــــال )

سـاا األطفـال كإل  لتـدخلاواستخدمت هذه الدراسـة برنـامج 
وأبرز مـا أصـارت إليـل الدراسـة مـن نتـائج وجـود مهارات اللغة. 

لتعليميـــة عالقـــة ارتباطيـــة موجبـــة ودالـــة إحصـــائياً بـــني اخللفيـــة ا
 ،واهتمــامهم  عرفــة الطفــل للقــرا ة والكتابــة ،لفمهــات واآلبــا 

وجود فروق يف مهارات اللغة بني ا نسني لصاحل اإلناث من و 
وتـرتبط الزيـادة  ،األطفال مرتبطـة بنـوو وتكـرار القـرا ة يف املنـزل

يف مهــــارات اللغــــة لــــدى الطفــــل بنــــوو التفاعــــل الــــذي يبديــــل 
 تدرييب.الوالدان يف الربنامج ال

عنوا ا مج فاعلية وتـأرري :( Reason, 1999)دراسة ريزون   -
هــدفت الدراســة إىل بنــا   ،املشــاركة يف عمليــة القــرا ة املبكــرة مج

الذين يواجهون مشـكالت يف تعلـم  ،برنامج ملساعدة األطفال
 ؛القرا ة والكتابة، ويتضمن هذا الربنامج أنشطة ةعية وبصـرية

تكونــت و  لــدى هــؤال  األطفــال. للنهــوض  هــارات االســتماو
عينة الدراسة من األطفال الذين يعانون من مشكالت القـرا ة 

( ســنوات، 6,6 -6,5أعمــارهم مــا بــني ) تراوحــتوالكتابــة، 
ـــــمت تعرضـــــت  ،إحـــــدالا جتريبيـــــة :العينـــــة إىل جممـــــوعتني وُقسِّ

 ،للربنــــــامج املســــــتخدم يف هــــــذه الدراســــــة، واألخــــــرى ضــــــابطة
واســــــتخدمت هــــــذه  ي للروضــــــة.تعرضــــــت للربنــــــامج التقليــــــد

الدراسة مقياساً لالستعداد للقرا ة لطفل الروضـة، حيـث طبـق 
وأبـــرز مـــا  هـــذا املقيـــاس علـــى اجملمـــوعتني تطبيقـــاً قبليـــاً وبعـــدياً.

أصارت إليل الدراسة من نتائج تفوق أطفال اجملموعة التجريبيـة 
علــى أطفـــال اجملموعـــة الضـــابطة يف مقيـــاس االســـتعداد للقـــرا ة 

  لروضة.لطفل ا
 (Hancock, et al, 2002) دراســـة هنكـــوك و خـــرين

 ســــرتاتيجيةاتعلــــيم آبــــا  أطفــــال مــــا قبــــل املدرســــة: عنوا ــــا مج":
هـــدفت الدراســـة إىل تعلـــيم ، لـــدعم اللغـــة والســـلوك اإل ـــا  مج

اللغـــة، والـــذين منـــو جســـة مـــن آبـــا  األطفـــال املصـــابني بتـــأخر 
ا مــــــن لكــــــي يتمكنــــــو  ؛ينتمــــــون إىل بي ــــــة اقتصــــــادية منخفضــــــة

ل مـــا اآلخـــرين وا ـــتهم علـــى ممارســـة مهـــارات الئتشـــجيا أبنـــا
وقـــــــد اســـــــتوعب هـــــــؤال  اآلبـــــــا  هـــــــذه  ،وضـــــــبط ســـــــلوكياام

االســـرتاتيجية بكفـــا ة، وقـــاموا بتطبيقهـــا يف عمليـــة التفاعـــل يف 
 تفاعـــلبـــد  وقـــد أظهـــرت الدراســـة نتـــائج إ ابيـــة بعـــد  ،املنـــزل
   ما أطفاهلم. اآلبا 

عنوا ـا مج زيـادة اسـتخدام :( Emery, 2003)دراسـة يميـري  
سـلوك اللغـة واضـطراا المنـو التوجيهات اخلا ـة لعـالج تـأخر 
هـــدفت الدراســـة إىل اختبـــار ، لـــدى أطفـــال مـــا قبـــل املدرســـة مج

ــــى  ــــأرري اســــتخدام املعلمــــني املتزايــــد لفوامــــر والتوجيهــــات عل ت
 ؛ باضـــطراا اللغـــة والســـلوكنيأطفـــال مـــا قبـــل املدرســـة املصـــاب

طة رئـيس الربنـامج للمشـاركة يف اسـرسـني بو عـني أربعـة مد فقد
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ــــامج مــــا أربعــــة مــــن األطفــــال أدت املشــــاركة إىل ظهــــور  ،الربن
 املعلمـونوتدرا  ،مشاكل األطفال السلوكية وتأخرهم اللغوي

أرنـا  توجيـل يف على االسـتخدام الككيـف لفوامـر والتوجيهـات 
  لف ـأ –مكال: مج أعط  القلم املوجود علـى الطاولـة األطفال. 

مـــــدى تنفيـــــذ  عـــــنومجعـــــت املعلومـــــات يـــــة مج، الكلمـــــات اآلت
املعلمـــني لتلـــك األوامـــر، واســـتمر املعلمـــون باســـتخدام األوامـــر 

عــــــــد إ ــــــــا  دراســــــــة التفاعــــــــل ب ،( أســــــــابيا8اخلا ــــــــة ملــــــــدة )
ـــــــدخل ـــــــائج مقـــــــاييس مجالت ـــــــت نت ـــــــك كان ـــــــى ذل مج، وعـــــــالوة عل

أقـــــر املعلمـــــون  إذ ؛الصـــــالحية االجتماعيـــــة جيـــــدة ومشـــــجعة
ــــة ــــت  ،التــــدخل والتفاعــــل بالرضــــا بعملي وأقــــروا أيضــــاً أ ــــا كان

وهــذا يـــدل علـــى فاعليـــة األوامـــر  ؛مـــة مـــؤررة وعمليـــةمهعمليــة 
 اللغة لدى األطفال.منو والتوجيهات املباصرة يف عالج تأخر 

طة اسـعنوا ـا مج التـدخل بو :(Whitlow, 2003)دراسة ويتلو 
لـــدى  ةاللغـــمنـــو منـــوذج الفيـــديو الـــذايت كوســـيلة لعـــالج تـــأخر 

هــدفت الدراســة إىل اختبــار فاعليــة ، طفــال مــا قبــل املدرســة مجأ
مج كوســـيلة  VSMالتـــدخل املعـــروف بنمـــوذج الفيـــديو الـــذايت مج 

لعالج عيوا األ وات اللغويـة وزيـادة متوسـط طـول النطـق مج 
MLU واملهـــارات اللغويـــة تـــؤرر علـــى النجـــاح يف املدرســـة ،مج، 

اماًل ولذلك فإن نقص التدخل اللغـوي املبكـر سـوف يكـون عـ
 يف قلـــة اخلـــربات األكادمييـــة واالجتماعيـــة لـــدى الطفـــل. مهمـــاً 
مــن األطفــال علــى اســتخدام األ ــوات  تــدريب جســة   وقــد ت  

اللغوية وقياسات طول النطق، وت عمل الليل منـوذجي ملقارنـة 
الدراســــــات واختيــــــار الدراســــــة املناســــــبة لف ــــــوات الفرديــــــة، 

أل ـا تسـاعد  ؛للتدخلواختيار صرائط الفيديو املصغر كوسيلة 
األطفــال علــى االحتفــا  باملســتوى االســتخدامي مج اســتخدام 
اللغـــة املناســــبة يف الوقـــت املناســــب مج واملســـتوى الصــــريف مج أي 
التغــريات الــيت تطــرأ علــى مصــادر الكلمــة مــن الناحيــة الصــرفية 

وأصــارت نتـائج الدراســة إىل فاعليــة  مج، واسـتخدام مجــل أطـول.
ـــــذايت  ختلـــــص  إذ ؛ةاللغـــــمنـــــو تـــــأخر لعـــــالج منـــــوذج الفيـــــديو ال

وزيــادة متوســط طــول  ،األطفــال مــن عيــوا األ ــوات اللغويــة
 النطق لدى األطفال.

عنوا ا مج دراسـة و ـفية  :(Kavulic, 2006) دراسة كافولي 
ـــا  املبكـــر  إلدراك مـــدى النمـــو اللغـــوي والعجـــز القرائـــي والكت

ت هــدف، ريقــة اهليــد ســتار مجلفطفــال لــدعمهم يف الفصــول بط
ــــــي  ــــــة مــــــدى النمــــــو اللغــــــوي والعجــــــز القرائ الدراســــــة إىل معرف
والكتـــا  املبكـــر لفطفـــال لـــدعمهم يف الفصـــول بطريقـــة اهليـــد 

 ،املدرســــني كانــــت العينــــة مــــن املدرســــني ومســــاعديو . ســــتار
الـذين يعملـون يف مراكـز تعتمـد علـى  ،الرتبية اخلا ة ومدرسي

حتياجــات برنــامج اهليــد ســتار، وت اســتخدام ذلــك ملواجهــة اال
واســــتخدم يف هــــذه  ،اخلا ــــة باألطفــــال ذوي التــــأخر اللغــــوي

ـــائج  واملقـــابالت. وأظهـــرت انات واملالحظـــةالدراســـة االســـتب نت
 حباجــــة إىل تنميــــة مهنيــــة لزيــــادة املعرفــــة نيالدراســــة أن املدرســــ

 ،لــديهم بالتــأخر اللغــوي، ورفــا تــدريباام اللغويــة لتنميــة اللغــة
لــــدى األطفــــال  تنميــــة اللغــــة فاعليــــة برنــــامج اهليــــد ســــتار يفو 

 املتأخرين لغوياً. 
 :(Mcneil & Fowler, 2016)دراســـة مكنيـــي وفـــولير 

م والطفــــل مــــن هيــــا بنــــا نتحــــدث: تشــــجيا حــــوار األعنوا ــــا مج
هــدفت الدراســة إىل معرفــة أرــر قــرا ة ، خــالل قــرا ة القصــص مج

منـو القصص لتحسني األدا  اللغـوي لفطفـال املصـابني بتـأخر 
ت تعلـــيم جـــس أمهـــات ألطفـــال مـــا قبـــل املدرســـة  فقـــد ؛اللغـــة
لتشـــجيا األطفـــال  ؛ بتـــأخر منـــو اللغـــة بعـــض اخلطـــطنياملصـــاب

للمشـــاركة لفظيـــاً يف قـــرا ة القصـــة، وتســـتخدم األم يف القـــرا ة 
دريب علـــى املـــدح والتوســـا يف وقـــت واحـــد مـــا إجـــرا ات التمـــ

وأظهـــــرت هـــــذه الدراســـــة نتـــــائج  ،قـــــرا ة القصـــــص اســـــرتاتيجية
ازدادت ااصــــيلة اللغويــــة وطــــول ا ملــــة لــــدى  فقــــد ؛إ ابيــــة

 اللغة. منو  بتأخر نياألطفال املصاب
ة مشـــاركة الوالـــدين يف وممـــا ســـبق ميكـــن اإلصـــارة إىل أليمـــ     

ذلك يسـهم يف زيـادة فاعليـة  نم إ إذ ؛الربنامج املقدم إىل الطفل
الربنــامج عــن طريــق تقــدا النصــل والتوجيــل واإلرصــاد األســري 

ة التفاعـــل اللفظـــي مـــا الطفـــل. باإلضـــافة إىل أليـــة حـــول أليـــ
 والتعبـري صـويتاإلدراك اليف تنميـة التدريبات السمعية والبصـرية 

يعـ  إمكانيـة اسـتخدام أسـاليب  لدى األطفال. وهـذا اللفظي
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وفنيــات التخاطــب يف التــدريب علــى عــالج تــأخر منــو اللغــة، 
لتــوافقي والــذي يــؤدي بــدوره إىل الســن الســلوك االســتقال  وا

لـــدى األطفـــال. ويتميـــز الربنـــامج التـــدرييب املســـتخدم يف هـــذه 
بالشـــــمولية مـــــن حيـــــث األهـــــداف الـــــيت يســـــعى إىل الدراســـــة 

القيقهـــا مـــن أهـــداف عامـــة وأهـــداف فرعيـــة وأهـــداف معرفيـــة 
باإلضــــــــافة إىل التــــــــدريبات واألنشــــــــطة  ووجدانيــــــــة وســــــــلوكية.

ز الدراســـة ، وهـــذا مـــا مييـــلعـــاا واخلـــربات الرتبويـــة املتنوعـــةواأل
 ن الدراسات السابقة.عااالية 

 منهج الدراسة:

 اســـتخدم الباحـــث يف هـــذه الدراســـة املـــنهج التجـــرييب مج     

Experimental Method) )  الــــذي يعتمــــد علــــى تصــــميم
نظراً ملال متل لطبيعـة الدراسـة،  ؛اجملموعات التجريبية والضابطة

    يبيـةإحـدالا جمموعـة جتر  :فقد اسـتخدم الباحـث جممـوعتني
(Experimental Group)    واألخــــرى جمموعــــة ضــــابطة 

Control Group)) كمـا اسـتخدم القياسـني القبلـي والبعـدي ،
للتحقـــق مـــن مـــدى فاعليـــة برنـــامج تـــدرييب  ؛اجملمـــوعتني تـــالكل

 والتعبــري اللفظــي لــدى عينــة مــن أطفــال صــويتاللتنميــة اإلدراك 

عـــــدم املـــــنهج . ويُ الروضـــــة الـــــذين يعـــــانون مـــــن تـــــأخر منـــــو اللغـــــة
 التجرييب من أهم مناهج البحث؛ ألنل يتمسم باملوضوعية.

 مجتمع وعينة الدراسة:

( طفـــاًل مـــن أطفـــال 130يتكـــون اجملتمـــا األ ـــلي مـــن )     
ــــرتاوح أعمــــارهم  ــــة األطفــــال يف مدينــــة درعــــا ممــــن ت روضــــة جن

( ســـــنوات. وقـــــد طبـــــق اختبـــــار اللغـــــة 6-5الزمنيـــــة مـــــا بـــــني )
ا التطبيق هو تشـخيص تـأخر منـو عليهم، وكان اهلدف من هذ

وجــد الباحــث بعـد هــذا التشــخيص وقـد اللغـة لــدى األطفــال، 
هـذه العينـة  ُقسِّـمت( طفاًل لديهم تأخر يف منو اللغة، ثم 30)

( طفــاًل، 15: جمموعــة جتريبيــة وتضــم )عشــوائياً  إىل جممــوعتني
   ( طفاًل.15وجمموعة ضابطة تضم )

جملمــــــــوعتني التجريبيــــــــة ت تكبيــــــــت متغــــــــري الــــــــذكا  بــــــــني ا     
والضـــابطة، وذلـــك بعـــد تطبيـــق االختبـــار علـــى األطفـــال، فقـــد 

هـاريس مج، وهـذا  –استخدم اختبار رسم الرجـل مج  ـود إنـف 
ــــار يصــــلل تطبيقــــل علــــى عينــــة الدراســــة و  مناســــب هــــو االختب

( 1للمجمــــوعتني؛ ألنــــل اختبــــار غــــري لفظــــي. وا ــــدول رقــــم )
نســـبة ملتغـــري الـــذكا . يوضـــل داللـــة الفـــروق بـــني اجملمـــوعتني بال

 .(Mann-Whitney Test)ويت   -باستخدام اختبار مان
 

 (1جدول )
 داللة الفروق بين أطفال المجموعتين التجريبية والضابطة بالنسبة لمتغير الذكاء 

 مستوى الداللة Uقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب ن المجموعة المتغير المقاس
 غري دالة 00,101 00,221    00,244       73,14     27,16 15 15 التجريبية الضابطة نسبة الذكا 

 إحصائياً  
 

( عدم وجود فروق دالـة 1يتضل من ا دول السابق رقم )     
 ،إحصـــائياً بـــني متوســـطات درجـــات أطفـــال اجملموعـــة التجريبيـــة

بالنســبة ملتغــري  ؛ومتوســطات درجــات أطفــال اجملموعــة الضــابطة
همـا مـن حيـث الـذكا ، وجـود جتـانس بين ممـا يـدل علـى ،الذكا 

 حة االفرتاض القائل بتطـابق أو تكـافؤ اجملمـوعتني وهذا يؤكد 
 من حيث الذكا .

وللتمحقـــــق مـــــن وجـــــود التمجـــــانس بـــــني أطفـــــال اجملمـــــوعتني      
قـام الباحـث باسـتخدام  التجريبية والضابطة من حيث منـو اللغـة

شـف للك (Mann-Whitney Test)ويتـ   - اختبـار مـان
ـــــة  ـــــني متوســـــطات درجـــــات اجملمـــــوعتني التجريبي عـــــن الفـــــروق ب

( يوضـــــل 2وا ـــــدول رقـــــم ) ،والضـــــابطة قبـــــل تطبيـــــق الربنـــــامج
 ذلك.



 ...لدى عينة من أطفال الروضة الذين يعانون معمر نواف اهلوازنة: فاعلية برنامج تدرييب لتنمية اإلدراك الصويت والتعبري اللفظي

 

33 

 (2جدول )
 في القياس القبلياختبار اللغة على أبعاد داللة الفروق بين متوسطات درجات أطفال المجموعة التجريبية والضابطة  

 مستوى الداللة Uقيمة  موع الرتبمج متوسط الرتب ن المجموعة القدرة
 غري دالة إحصائياً  50,106 00,238    00,226       90,15     10,15 15 15 التجريبية الضابطة اإلدراك الصويت
 غري دالة إحصائياً  00,112 00,232    00,233 47,15    53,15 15 15 التجريبية الضابطة التعبري اللفظي
 غري دالة إحصائياً  00,111 50,234   50,231 60,15    40,15 15 15 التجريبية الضابطة الدرجة الكلية

 

( عدم وجود فروق دالـة 2يتضل من ا دول السابق رقم )     
 ،إحصـــائياً بـــني متوســـطات درجـــات أطفـــال اجملموعـــة التجريبيـــة

اإلدراك يف عــــــة الضــــــابطة ومتوســــــطات درجــــــات أطفــــــال اجملمو 
وهــذا  ،للفظــي والدرجــة الكليــة الختبــار اللغــةوالتعبــري ا صــويتال

 ؛ل يوجــد تقــارا كبــري بــني اجملموعــة التجريبيــة والضــابطةيعــ  أنمــ
و تكـــــــافؤ ممـــــــا يشـــــــري إىل  ـــــــحة االفـــــــرتاض القائـــــــل بتطـــــــابق أ

 .والتعبري اللفظي صويتالاإلدراك اجملموعتني من حيث 
 أدوات الدراسة:

 ية:تاستخدم يف هذه الدراسة األدوات اآل     
هــاريس  -مج جــود إنــف  –إعــداد  –اختبــار رســم الرجــل أواًل: 

(Goodenough – Harris) . 
 )الباحث(. –إعداد  –اللغةاختبار رانياً: 

 :اللغةاختبار )أ( اهلدف من 
بتشـــــخيص تـــــأخر منـــــو اللغـــــة، وأداة  االختبـــــارخيــــتص هـــــذا     

لدى األطفـال مـن جهـة  اإلدراك الصويت والتعبري اللفظيلقياس 
 أخرى.

 :ختباراال)ا( و ف 
ــــار مــــن قســــمني القســــم األول اإلدراك      يتكــــون هــــذا االختب
بنـــــــوداً اســـــــتقبالية، وهـــــــي ال تتطلـــــــب  تضـــــــمنيوهـــــــو  صـــــــويتال

( 20( عبـــارات تتضـــمن )8ويتكـــون مـــن )اســـتجابات لفظيـــة، 
بنوداً تعبرييـة،  تضمنسؤااًل، والقسم الكاين التعبري اللفظي وهو ي

( عبــــارة 12ويتكــــون مــــن ) ،تطلــــب اســــتجابات لفظيــــةهــــي تو 
 ( سؤااًل.20تتضمن )

 :االختبار (  دقج) 
  دق ا توى: -1

املبدئية على جمموعة من األسـاتذة  االختبار يف  ورتلت عرض 
ويف ضــــو  آرا   -املختصــــني يف جمــــال علــــم الــــنفس والتخاطــــب

 ت تعديل بعض البنود. -ا كمني 
 الصدق التالزمي: -2

 ؛ حـك خـارجي خالل ارتباطـل من االختبارت حساا  دق 
 قيـاس  االختبـار بارتباطـلنل كـان مـن املتعـذر حسـاا  ـدق إف

بســـبب عـــدم وجـــود أي مقيـــاس للنمـــو اللغـــوي يف هـــذا  ؛آخـــر
لــذا قــام الباحــث حبســاا معامــل  ؛اجملــال يناســب عينــة التقنــني

مجعينة التقنـنيمج وبـني  االختباراالرتبا  بني درجات األطفال يف 
 ؛وضة ملستوى هـؤال  األطفـال يف النمـو اللغـويتقدير معلمة الر 

( درجــة لكــل طفــل 40طلــب مــن املعلمــة وضــا درجــة مــن ) إذ
 ،الـــذكر االختبـــار الســالف وذلــك بنـــاً  علــى ؛يف األدا  اللغــوي

( 3ويوضـل ا ـدول رقـم ) ،ي يتم تقييم الطفـل مـن خاللـلذوال
وتقـــدير االختبـــار  معامـــل االرتبـــا  بـــني درجـــات األطفـــال علـــى

 لمة ملستوى هؤال  األطفال يف األدا  اللغوي.املع
 (3جدول )

 بطريقة المح  الواقعي اختبار اللغةصدق  
 مستوى الداللة ر ن
100 **89, 01,0 

( ارتفـاو معامـل 3ويتضل من نتائج ا ـدول السـابق رقـم )    
 االرتبـــا  بـــني تقـــدير املعلمـــة لـــفدا  اللغـــوي لفطفـــال والدرجـــة

ــــار اللغــــة علــــى ــــة  دال هــــو، و اختب ــــد مســــتوى دالل إحصــــائياً عن
تمتــا بدرجــة مرتفعــة مــن االختبــار ي ممــا يشــري إىل أنم  ؛(01,0)

 الصدق.
 :االختبار( ربات ه) 
 :(Test – Retest )ختبار طريقة إعادة اال -1
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( 100نـني املكونـة مـن )علـى عينـة التق االختبارت تطبيق 
مـا بـني  أعمـارهم تممـن تراوحـ ،من أطفـال الروضـة وطفلة   طفل  
 ( ســـنوات، ث إعـــادة التطبيـــق مـــرة أخـــرى علـــى اجملموعـــة5-6)

وحبسـاا معامـل االرتبـا   ،ل أسبوعانبفا ل زم  مدت ،نفسها

 بــني التطبيقــني األول والكــاين  صــل علــى معامــل ربــات درجــات
( يوضـل معامـل 4وا ـدول رقـم ) مج،بطريقة مج بريسـون االختبار 
 .اختبار اللغةألبعاد االرتبا  

 (4ول )جد
 بطريقة إعادة االختباراللغة  اختبارألبعاد ثبات  

 مستوى الداللة ر ن ختبارأبعاد اال
 01,0 88,0** 100 صويتالاإلدراك 

 01,0 92,0** 100 التعبري اللفظي
 01,0 93,0** 100 الدرجة الكلية

 

( أن معــامالت 4ويتضــل مــن نتــائج ا ــدول الســابق رقــم )    
 ؛(01,0ة إحصــائياً عنــد مســتوى داللــة )االرتبــا  جيــدة ودالــ

علــــى قــــدر مناســــب االختبــــار ممــــا يعــــد مؤصــــراً جيــــداً علــــى أن 
 ومرتفا من الكبات.

 :( Split half )طريقة التجزئة النصفية  -2

ملكونـــــة مـــــن علـــــى عينـــــة التقنـــــني ااالختبـــــار بعـــــد تطبيـــــق 
مـــــن أطفـــــال الروضـــــة، حبســـــاا معامـــــل  وطفلـــــة   ( طفـــــل  100)

لتجزئـــة النصـــفية، وذلـــك باســـتخدام معادلـــة مج االرتبـــا  بطريقـــة ا
( يوضـل معامـل االرتبـا  5وا دول رقـم ) مج،براون  –سبريمان 

 بطريقة التجزئة النصفية.
  (5جدول )

 بطريقة التجزئة النصفيةاللغة  اختبارألبعاد ثبات 
 ر أبعاد االختبار

 95,0 صويتالاإلدراك 
 90,0 التعبري اللفظي 

   
اختبـــار اللغـــة  ( أنم 5ج ا ـــدول الســـابق رقـــم )ويتضـــل مـــن نتـــائ
االختبـــار مؤصـــراً علـــى أن  عـــدم ممـــا يُ  ؛دارتبـــا  جيمـــ يتمتـــا  عامـــل

 على قدر مرتفا من الكبات.
 طريقة االتساق الداخلي: -3

  ؛كما ت حساا االتساق الداخلي لالختبار

ت حســاا معامــل االرتبــا  بــني درجــات األطفــال علــى كــل  إذ
( 6درجــــة الكليــــة لالختبــــار، وا ــــدول رقــــم )اختبــــار فرعــــي وال

يوضــل معامــل االرتبــا  بــني االختبــارات الفرعيــة الختبــار اللغــة 
 والدرجة الكلية لالختبار.

  (6جدول )
 بطريقة االتساق الداخلي ثبات اختبار اللغة

 الدرجة الكلية التعبير اللفظي صوتياإلدراك ال أبعاد االختبار
 97,0** 90,0** 1 صويتال اإلدراك

 97,0** 1 90,0** التعبري اللفظي
 1 97,0** 97,0** الدرجة الكلية
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( 6ومــــن خــــالل اســــتعراض نتــــائج ا ــــدول الســــابق رقــــم )     
يالحـــ  ارتفــــاو معـــامالت االرتبــــا  بـــني الدرجــــة الكليـــة لكــــل 

دالـة إحصـائياً هـي اختبار فرعي الختبار اللغـة والدرجـة الكليـة و 
مؤصـــراً جيـــداً لكبـــات  عـــدم وهـــذا يُ  (؛01,0عنــد مســـتوى داللـــة )

 االختبار بطريقة االتساق الداخلي.
والتعبــــري اللفظــــي  صــــويتال لتنميــــة اإلدراكبرنــــامج تــــدرييب رالكــــاً: 

 )إعداد( الباحث.لدى األطفال 
 أهداف البرنامج: - أ

، تقسم أهداف الربنامج التدرييب ااـا  إىل رالرـة أهـداف 
 :يتحو اآلعلى النم 

 عامة للربنامج:األهداف ال -
ــــــامج أوىل اخلطــــــوات يف أي  دم عــــــتُ   األهــــــداف العامــــــة للربن

برنامج أو منهج أو وحدة تعليمية اليت  ب مراعااـا للتخطـيط 
هلذا الربنامج، فهي املعيار الذي يف ضوئل خنتار ا تـوى، و ـدد 

ـــ ـــأســـاليبل، وطـــرق تقوميـــل، كمـــا أ م ل الباحـــث وتســـاعده يف ا توجم
وتشتق هذه األهداف مـن قـيم  ،رتبوية املناسبةاختيار اخلربات ال

حاجــات املتعلمــني ومــن وأهدافــل وفلســفتل ومــن طبيعــة  اجملتمــا
لربنـامج وتتحدد األهـداف العامـة ل االجتاهات الرتبوية املعا رة.

 ية:تالتدرييب يف النقا  اآل
  الطفـل املتـأخر  والتعبري اللفظي لدى صويتالتنمية اإلدراك
 .وينمو اللغاليف 
 يف منــو اللغــةنميــة ااصــيلة اللغويــة لــدى الطفــل املتــأخر ت ،

 واليت تساعده فيما بعد على فهم اللغة واستخدامها.
  تنمية اللغة االستقبالية واللغة التعبريية لـدى الطفـل املتـأخر

 .يف منو اللغة
  علــــى التوا ــــل  يف منــــو اللغــــةتنميــــة قــــدرة الطفــــل املتــــأخر

مما يسـاعده  ؛اراتل اللغويةاللفظي اإلنساين من خالل تنمية مه
 على التوا ل ما اآلخرين.

 

 األهداف الفرعية للربنامج: -
تنبكـــق األهـــداف الفرعيـــة مـــن جمموعـــة األهـــداف العامـــة،  

 :يتوهي على النحو اآل

  صــرح أبعـــاد املشـــكلة لفمهــات، وذلـــك بتقـــدا معلومـــات
عـــن طبيعـــة املشـــكلة وأســـباحيا ومعلومـــات عـــن منـــو اللغـــة، حـــ  

ل األمهــــات للمشــــكلة بطريقــــة  ــــحيحة هــــم وتقبمــــنصــــل إىل ف
لتعب ــــــة جهــــــودهن للمشــــــاركة الفعالــــــة يف الربنــــــامج مــــــا توجيــــــل 

فاعــل والتوا ــل األمهــات الســتخدام األســاليب الصــحيحة والتم 
يف الربنــــامج مــــن  مهــــاتوإصــــراك األ اإل ــــا  يف رعايــــة الطفــــل

مــن األم خــالل مشــاهدة منــوذج  لســة التــدريب حــ  تــتمكن 
، لطفـــــل لغويـــــاً عـــــن طريـــــق مواقـــــف وأنشـــــطة اايـــــاةمســـــاعدة ا

 .وتدريب الطفل يف املنزل
  ةيتإلجرا ات اآلاالطفل من خالل جذا انتباه: 

 . ا لوس يف هدو 
  خلص من السلوك الزائد.التم 
  النظــــر إىل األصــــيا  أو قــــدرة الطفــــل علــــى أدا  عمــــل

 معني أو نشا  معني لفرتة حمددة.
  نها.عرف على األصيا  والتعبري عالتم 
  عرف على ااروف والتعبري عنها.التم 
  عرف على األرقام والتعبري عنها.التم 
 .إدراك العالقة بني الرموز السمعية 
 .إدراك العالقة بني الرموز البصرية 
 .تنمية الذاكرة السمعية 
  عرف على األفعال.التم 
  الفواكـل -اً مج أجـزا  ا سـمموعات ضمنيإىل جمالتقسيم- 

 .اايوانات األليفة... إ  مج -املنزلأراث  -أدوات املطبخ
  تنميــة اللغــة االســتقبالية والتعبرييــة مــن خــالل فهــم الطفــل
ات، ادفــات، واملرت لصــفعبــري عــن مج املفــرد وا مــا، والنفــي، واوالتم 

 مج.وظرف الزمان واملكان، وامللكيات ، واملتضادات
 .تنمية اإلدراك السمعي 
 عبري اللفظي.تنمية الت 
 صرة للربنامج:األهداف غري املبا -

ومــن األهــداف الــيت يســعى الربنــامج التــدرييب إىل القيقهــا  
 :يتبصورة غري مباصرة هي على النحو اآل
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 :األهداف املعرفية 
 .االنتباه والرتكيز يف االستماو 
  القــدرة علــى التصــنيف ومعرفــة التشــابل واالخــتالف بــني

 األصيا .
 ة تتبا ما يسما مـن مجـل وعبـارات ث فهـم حمتـوى ا ملـ

 والعبارة.
  فادة ممـا سـت الكلمات املسموعة ومعانيهـا واالمييز بنيالتم

 يسما من كلمات ومجل وعبارات.
  وااركة. عبري باإلميا التم 
  تنفيذ بعض األوامر املتصـلة باألصـيا  ا يطـة والـيت تـزداد

 يف الطول تدر ياً.
  مييز بني كلمات معينة ذات تتابا معني.التم 
 لســـليم والواضـــل ملخـــارج ااـــروف القـــدرة علـــى التعبـــري ا

 والكلمات.
 :األهداف الوجدانية 
  عبـــري عـــن حاجاتـــل ورغباتـــل تنميـــة قـــدرة الطفـــل علـــى التم

 ومشاعره.
 ف الوجداين بني األطفالإرارة استجابات التعاط. 
  غـــرس روح التعـــاون واملشـــاركة مـــا اآلخـــرين مـــن خـــالل

ب ذلـــك دون وممارســـة األنشـــطة الـــيت تتطلمـــ العمـــل ا مـــاعيم 
 د.ردم ت
 ـ رور والبهجـة يف حمـيط الطفـل، لكـي إصاعة جـو مـن السم

 يشعر باألمن والطمأنينة.
 .تنمية قدرة الطفل على التوا ل اللفظي اإلنساين 
 .تنمية قدرة الطفل على االندماج ما اآلخرين 
  ااس حركياألهداف السلوكية يف اجملال: 
 .ًأن يتحرك الطفل يف االجتاه املطلوا مييناً أو يسارا 
 نمية قدرة الطفل على تقليد بعض ااركات.ت 
 .تنمية مهارة الطفل يف استخدام األدوات  هارة 
 حدود الربنامج: -ا

على النحو  ،ة حدودأربعتقسم حدود الربنامج ااا  إىل  
 :يتاآل
 ( عدد ا لسات:1)
 يـــث تطبـــق( جلســـًة حب29)بــــالديـــد عـــدد ا لســـات الكليـــة  ت  

أن تطبيـــــق التـــــدريبات العالجيـــــة جلســـــات أســـــبوعياً، أي  أربـــــا
مـــــن العـــــام  كـــــاينوذلـــــك يف الفصـــــل ال، تقريبـــــاً ين اســـــتغرق صـــــهر 
 هــــذا وقــــد اعتمــــد الباحــــث يف (،2017-2016)الدراســــي 

وفقـاً للتجـارا والدراسـات  الديد عدد ا لسات علـى مـا جـا 
جيــة ال تظهــر ، علــى أســاس أن فاعليــة األســاليب العالالســابقة

وتنفيـــذ حمتـــوى ا لســـات  ،انقطـــاو دونو  إال بـــالعالج املســـتمر
 العالجية بدقة. 

ومكــــــان تطبيــــــق ا لســــــات  ( املــــــدة الزمنيــــــة لكــــــل جلســــــة2) 
 : العالجية
يرى معظم املعـا ني السـلوكيني أن جلسـة العـالج النفسـي      

أن  غــري نصــف الســاعة إىل ســاعة كاملــة، تــرتاوح مــداا مــا بــني
وا عالجــي هـذا التحديـد يتفـاوت مـن معـا، آلخـر، ومـن أسـل

آلخــر، وحســب طبيعــة االضــطراا املــراد عالجــل، ويف الدراســة 
 . وتم ( دقيقـــةً 45تســـتغرق كـــل جلســـة عالجيـــة حـــوا  ) اااليـــة

ـــذين يعـــانون مـــن  ـــة علـــى األطفـــال ال ـــق التـــدريبات العالجي تطبي
 تأخر منو اللغة يف روضة جنة األطفال.

 ( التدريبات املنزلية:3) 
ـــأ  ـــد الباحـــث أنم       اللغـــة ال يقتصـــر علـــى منـــو خر عـــالج ت
دريبات اليت تنفذ يف حجرة العالج، بل يتطلب األمر عـالج التم 

الطفــــل خــــارج حجــــرة العــــالج، كمــــا يــــرى الباحــــث أن املهــــام 
تكليف األطفال املتأخرين ة يف جناح اخلطة العالجية هي يسالرئ

بــبعض الواجبــات والتــدريبات املنزليــة وعــرض ذلــك  يف منــو اللغــة
 يف ا لسات القادمة. على الباحث

 يف منـو الطفـل املتـأخر –املعـا، ( حدود العالقة العالجيـة مج4) 
 مج:اللغة
ة خا ــــة فيمــــا يتعلــــق بالعالقــــة يــــو  معظــــم املعــــا ني أليمــــ    

 إذ يـــؤدي ؛يف منـــو اللغـــة العالجيـــة بـــني املعـــا، والطفـــل املتـــأخر
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بالت املعـــا، دوراً مهمـــاً يف اخلطـــة العالجيـــة، ويعمـــل منـــذ املقـــا
األوىل علــى إقامــة عالقــة ألفــة بشــكل ميهــد للبــد  يف ا لســات 

 ية.تاآل
 األدوات والوسائل املستخدمة يف الربنامج: - ج

قـــد راعـــى الباحـــث اســـتخدام جمموعـــة مـــن األدوات الـــيت  
كانــــــت هــــــذه األدوات   فقــــــد ؛تناســــــب أطفــــــال عينــــــة الدراســــــة

وتتصــــــــــــــــــف بالواقعيــــــــــــــــــة  -حمسوســــــــــــــــــة ميكــــــــــــــــــن إدراكهــــــــــــــــــا 
(Believable) -  عند إجرا  النشا ، ومرغوبـة مـن جانـب

ومــن هــذه  - هم، وحمببــة إىل نفوســ((Desirableاألطفــال  
 :ما يأيت األدوات

أدوات جمســـــمة ميكـــــن للطفـــــل أن يتعـــــرف علـــــى أبعادهـــــا  -
طبلـة، الطبـاق، و األُكـرات، و المكـل مج األقـالم، و  ،ويدركها حسياً 

ــــــــاملبالونــــــــات، و الو  ــــــــات، والطي ور، ســــــــاطر، واملالبــــــــس، واايوان
عامــــــــــة، الدوات األواخلضــــــــــروات، والفاكهــــــــــة، واملوا ــــــــــالت، و 

 والنباتات، والزهور مج.
واصــتملت الصــور علــى أغلــب  ،أدوات مصــورة فوتوغرافيــاً  -

 األدوات اجملسمة واليت ت عرضها آنفاً.

جهــــاز تســــجيل وأصــــرطة كاســــيت مســــجل عليهــــا بعــــض  -
 أ وات اايوانات وبعض األصيا  العامة.

 :للدراسة المعالجة اإلحصائية -
( اإلحصـــــائي للـــــرزم SPSS-11.5اســـــتخدام برنـــــامج ) ت       

هــا علــى ظ اإلحصــائية يف املعا ــة لنتــائج االختبــارات الــيت ت إجرا
 -اســتخدام اختبــار مــانمكــل  أفــراد عينــة الدراســة مــن األطفــال.

اســـتخدام اختبـــار و  .( (Mann-Whitney Testويتـــ  
 (Wilcoxonتطابقـة صارات الرتب لـفزواج املويلكوكسون إل

Signed Ranks Test   ( . 
 :عرض ومناقشة نتائج الدراسة -
الفرضية األوىل:  ال توجد فروق ذات داللـة إحصـائية بـني  -1

تجريبيـــــة والضـــــابطة متوســـــطات درجـــــات أطفـــــال اجملمـــــوعتني ال
 يف القياس البعدي. صويتباإلدراك ال

للتحقـــــق مـــــن  ـــــحة هـــــذه الفرضـــــية ت اســـــتخدام اختبـــــار      
دول رقــم ا ــ، و  (Mann-Whitney Test)ويتــ    -مــان
وفقـــــــاً لفســـــــلوا  ؛( يوضـــــــل نتـــــــائج املعا ـــــــة اإلحصـــــــائية7)

 اإلحصائي املستخدم.
 (7جدول )

 في القياس البعدي  صوتيتجريبية والضابطة باإلدراك الالفروق بين متوسطات درجات أطفال المجموعة ال 
 مستوى الداللة Uقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب ن المجموعة القدرة
 01,0دالة عند مستوى  50,10 50,130    50,334       70,8     30,22 15 15 التجريبية الضابطة الصويتاإلدراك 
مج  uقيمـة مج  أن( 7ويتضل من نتائج ا دول السابق رقم )    

( وهــي قيمــة دالــة إحصــائياً عنــد 50,10يف القيــاس البعــدي )
مما يدل على وجود فـروق ذات داللـة  ؛(01,0مستوى داللة )

إحصـــائية بـــني متوســـطات درجـــات أطفـــال اجملموعـــة التجريبيـــة 
وذلــك لصــاحل  ؛يف القيــاس البعــدي صــويتالوالضــابطة بــاإلدراك 

أطفال اجملموعة التجريبية، وهذا يع  عدم القق الفرضية األوىل 
 إحصائياً.
 .Kavulic, L) فــق هــذه النتيجــة مــا نتيجــة دراســةوتتم      

الــيت أصــارت إىل تنميــة اللغــة لــدى األطفــال املتــأخرين  (2006
يف وتــــدل هــــذه النتيجــــة علــــى فاعليــــة الربنــــامج التــــدرييب  لغويــــاً،

لـدى أطفـال اجملموعـة التجريبيـة،  صـويتال وتنمية اإلدراك السني
وقــد يرجــا هــذا التحســن إىل اتبــاو الباحــث القواعــد الصــحيحة 

، باإلضـافة إىل الرتكيـز صـويتاللتدريب علـى الفهـم واإلدراك يف ا
ل لفــــ  ينطــــق بـــــل الطفــــل، وكــــذلك صـــــرحعلــــى مضــــمون كـــــل 
ةعية كانت أم بصرية، وأصـيا  جمسـمة  ،بأدوات و ور متعددة

ــــــف  ــــــدريبات ومواق ــــــامج مــــــن ت باإلضــــــافة إىل مــــــا تضــــــمنل الربن
ممـا سـاعد هـذا األسـلوا يف العـرض  ؛ومهارات وخـربات  تلفـة

لــدى الطفــل وإدراكــل لــل إدراكــاً  ،علــى فهــم املعــت لداللــة اللفــ 
 جيداً.
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الفرضــية الكانيــة: ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني  -2
متوســـــطات درجـــــات أطفـــــال اجملمـــــوعتني التجريبيـــــة والضـــــابطة 

 بالتعبري اللفظي يف القياس البعدي.

 ( 8جدول )
 فظي في القياس البعديالفروق بين متوسطات درجات أطفال المجموعة التجريبية والضابطة بالتعبير الل

 مستوى الداللة Uقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب ن المجموعة القدرة
 01,0دالة عند مستوى  000,11 00,131    00,334       73,8     27,22 15 15 التجريبية الضابطة التعبري اللفظي

مج  uقيمـة مج أن ( 8ويتضل من نتـائج ا ـدول السـابق رقـم )   
( وهي قيمـة دالـة إحصـائياً عنـد 000,11البعدي )يف القياس 

مما يدل على وجود فـروق ذات داللـة  ؛(01,0مستوى داللة )
إحصـــائية بـــني متوســـطات درجـــات أطفـــال اجملموعـــة التجريبيـــة 

يف القــدرة علــى التعبــري اللفظــي،  ،والضــابطة يف القيــاس البعــدي
قـق وذلك لصاحل أطفال اجملموعـة التجريبيـة، وهـذا يعـ  عـدم ال

 ة إحصائياً.الكانيالفرضية 
 & Mcneil )وتتفق هذه النتيجة ما نتيجة دراسة    

Fowler, 2016) ؛إذ أظهرت هذه الدراسة نتائج إ ابية 
ازدادت ااصيلة اللغوية وطول ا ملة لدى األطفال  فقد
يف  ،كما ميكن تفسري هذه النتيجة بتأخر منو اللغة.  نياملصاب

 ؛اليت ركز عليها الربنامج التدرييب ،يةضو  التدريبات التخاطب
إىل مما أدى  ؛حيدف إكساا الطفل مهارات معرفية ولغوية

 عن حاجاتل وأفكاره ومشاعره، قدرة الطفل على التعبري زيادة

واكتسابل اللغة  ا،حي املنو لكن الطفل من أدا  املهام  ن  إو 
ل هم يف أن يصبل لديل االستعداد لبد  التفاعيسالتعبريية 

وتؤدي اللغة اليت اكتسبها الطفل  ،االجتماعي ما اآلخرين
كوظيفة تفاعلية ما العامل االجتماعي، وهي وظيفة مج   ،دورها

اإلنسان   أنا، وأنت مج. وتربز ألية هذه الوظيفة، باعتبار أنم 
كائن اجتماعي ال يستطيا التحرر من أسر مجاعتل، ويصبل 

كما يستطيا الطفل   ،بالطفل أككر استعداداً لتقبل مجاعة اللع
عن طريق التعبري اللفظي اإلفصاح عن رغباتل ومطالبل 
وحاجاتل، وفهم ما يوجل إليل من حديث وحسن االستماو 

 لتخرين.
الفرضــية الكالكــة: ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني  -3

متوســـــطات درجـــــات أطفـــــال اجملمـــــوعتني التجريبيـــــة والضـــــابطة 
 ة يف القياس البعدي.بالدرجة الكلية الختبار اللغ

 

 ( 9جدول )
 الفروق بين متوسطات درجات أطفال المجموعة التجريبية والضابطة بالدرجة الكلية الختبار اللغة في القياس البعدي

 مستوى الداللة Uقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب ن المجموعة اختبار اللغة
 01,0دالة عند مستوى  000,0 00,120    00,345       00,8     00,23 15 15 التجريبية الضابطة الدرجة الكلية

     

مج  uقيمـة مج  أن( 9ويتضل من نتائج ا دول السابق رقم )    
وهــي قيمــة دالــة إحصــائياً عنــد  ،(000,0يف القيــاس البعــدي )

مما يدل على وجود فـروق ذات داللـة  ؛(01,0مستوى داللة )
موعـــة التجريبيـــة إحصـــائية بـــني متوســـطات درجـــات أطفـــال اجمل

والضـــابطة بالدرجـــة الكليـــة الختبـــار اللغـــة يف القيـــاس البعـــدي، 
وذلك لصاحل أطفال اجملموعـة التجريبيـة، وهـذا يعـ  عـدم القـق 

 ة إحصائياً.كالكالفرضية ال
 

وتشــري هــذه النتيجــة إىل أن الربنــامج التــدرييب ومــا تضــمنل      
ملحوظـــاً حقـــق الســـناً  ،مـــن خـــربات وأنشـــطة ومهـــارات لغويـــة

وذلــك مــن  ؛ألطفــال اجملموعــة التجريبيــة الــيت تعرضــت للربنــامج
حيــــث اكتســــاا العديــــد مــــن التــــدريبات واملهــــارات والقــــدرات 

طــــــق الكلمــــــات بوضــــــوح، وخا ــــــًة القــــــدرة علــــــى ن ،الســــــمعية
ولييــــــــز الكلمــــــــات املتقاربــــــــة يف  ، والبصــــــــريصــــــــويتواإلدراك ال
ات ااــروف والتمييــز بــني الكلمــات املتشــاحية يف أ ــو  ،الصــوت
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وتــذكر أحــداث القصــة بعــد ةاعهــا وإعـــادة  ،واالنتبــاه والرتكيــز
والقــدرة علــى  ،ســردها، ولييــز التطــابق بــني األصــكال وااــروف

إعادة سلسلة من الرموز بعـد ةاعهـا بصـورة  ـحيحة، والقـدرة 
 علـىعلى الربط بني الرموز السمعية والبصرية، واالنتباه والرتكيـز 

ومنو ااصـيلة اللغويـة، واكتسـاا مهـارات  ،اهاومعن فهم ا ملة
وأساسـية يف تنميـة  مهمـةوتعد هـذه التـدريبات واخلـربات  ،لغوية

املهــارات املعرفيــة واللغويــة لــدى األطفــال، فالطفــل الــذي يتلقــى 
ــــة  ــــة ولغوي ــــل مهــــارات معرفي ــــاً يكتســــب مــــن خالل تــــدريباً ختاطبي

و منـــ إنم هـــا علـــى طفـــل آخـــر مل يتلـــق هـــذا التـــدريب. فييتفـــوق 

يــــؤدي دوراً  ،التعبــــري اللفظــــي وااصــــيلة اللغويــــة لــــدى األطفــــال
يســــتطيا  إذ ؛مــــاً ومفيــــداً يف التعبــــري عــــن حاجاتــــل ومشــــاعرهمه

ــــة أن يعــــرب عــــن نفســــل بكلمــــات ومجــــل  الطفــــل يف هــــذه املرحل
مفيــدة، كمــا يــتمكن مــن التوا ــل اللفظــي مــا أقرانــل وا يطــني 

 ذات.مما يزيد لديل الكقة بالنفس وتقدير ال ؛بل
ة: ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني رابعــالفرضــية ال -4

علـى متوسطات درجات الذكور واإلناث يف اجملموعـة التجريبيـة 
 .أبعاد اختبار اللغة يف القياس البعدي

 (10جدول )
 .البعديعلى أبعاد اختبار اللغة في القياس الفروق بين متوسطات درجات الذكور واإلناث في المجموعة التجريبية  

 مستوى الداللة Uقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب ن الجنس اختبار اللغة
 ذكور  الصويتاإلدراك 

 إناث
7  
8 

07,8   
94,7 

50,56  
 50,63 

 غري دالة إحصائياً  500,27

 ذكور  التعبري اللفظي
 إناث

7  
8 

64,7    
 31,8 

50,53  
50,66 

 غري دالة إحصائياً  500,25

  7 التجريبية الضابطة الدرجة الكلية
8 

64,7   
  31,8 

 غري دالة إحصائياً  500,25 050,66   50,53

 

 uقــيم مج  أن( 10ويتضــل مــن نتــائج ا ــدول الســابق رقــم )    
ــــــــــــــــــــــــــاس البعــــــــــــــــــــــــــدي ) (، 500,25،  )(500,27مج يف القي

مما يـدل علـى عـدم  ؛(، وهي قيم غري دالة إحصائياً 500,25)
ــــني ــــة إحصــــائية ب  متوســــطات درجــــات وجــــود فــــروق ذات دالل

علـى الذكور ومتوسطات درجات اإلناث يف اجملموعـة التجريبيـة 
 ، وهذا يع  القق الفرضـيةأبعاد اختبار اللغة يف القياس البعدي

 ة إحصائياً.الرابع
 إذ ؛وميكن تفسري هذه النتيجـة يف ضـو  أسـباا اجتماعيـة     

األدا  تشــجا األســرة ااديكــة أطفاهلــا علــى النمــو اللغــوي وإرــرا  
 فاعليــــة بغــــض و، ويف هــــذا داللــــة علــــى أن الربنــــامج ذاللغــــوي

النظــــر عــــن جــــنس الطفــــل، فهــــي تأمــــل يف أطفاهلــــا أن  ققــــوا 
الراحــــة املاديــــة واالجتماعيــــة، وأن يصــــلوا إىل وظــــائف مناســــبة 

 ؤدييتست هلم العيه بسعادة. وكذلك تـ كيمرموقة وحساسة  

 التخفيــف مــن حــدة التنشــ ة االجتماعيــة ااديكــة دوراً مهمــاً يف
حـد كبـري يف املعاملـة  الفروق بني ا نسـني، فـال يفـرق اآلبـا  إىل

وإرــرا  األدا  اللغــوي،  ،األنكــى يف الناحيــة التعليميــةبــني الــذكر و 
بـــل يهتمـــون بأطفـــاهلم مـــن أجـــل النجـــاح واالســـتمرار يف الســـلم 

تبعــــاً لقــــدراام والســــتعداداام علــــى  ؛التعليمــــي واألدا  اللغــــوي
 .  التعلم
ـــة إحصـــائية الفرضـــية اخلام -5 ســـة: ال توجـــد فـــروق ذات دالل

علــى أبعــاد بــني متوســطات درجــات أطفــال اجملموعــة التجريبيــة 
 .ني البعدي والتتبعييف القياس اختبار اللغة

م اختبـــــــار خد  اســـــــتُ  ،للتحقـــــــق مـــــــن  ـــــــحة هـــــــذه الفرضـــــــية    
 Wilcoxon) ويلكوكســون إلصــارات الرتــب لــفزواج املتطابقــة

Signed Ranks Test) ( يوضـــل نتـــائج 11وجـــدول رقـــم )
وفقـــــاً لفســـــلوا اإلحصـــــائي املســـــتخدم ؛املعا ـــــة اإلحصـــــائية

. 
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 (11جدول )
 ن البعدي والتتبعيفي القياسي على أبعاد اختبار اللغةالفروق بين متوسطات درجات أطفال المجموعة التجريبية  

 داللةمستوى ال Zقيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب ن الرتب القدرة
 الرتب السالبة الصويتاإلدراك 

 الرتب املوجبة
 التساوي

4   
 4  
  7     

00,5   
00,4 

00,20 
  00,16 

 غري دالة إحصائياً  -302,0

 الرتب السالبة التعبري اللفظي
 الرتب املوجبة
 التساوي

6    6  
 3      

50,6    
 50,6 

00,39 
 00,39 

 غري دالة إحصائياً   000,0

 الرتب السالبة ليةالدرجة الك
 الرتب املوجبة
 التساوي

3   
 6  
  6    

67,6   
  17,6 

 غري دالة إحصائياً  -306,0 00,25   00,20

       

 zقــيم مج  أن( 11ويتضــل مــن نتــائج ا ــدول الســابق رقــم )    
(، 000,0(، )-302,0) مج يف القياســــــني البعــــــدي والتتبعــــــي

مما يدل علـى عـدم  ؛(، وهي قيم غري دالة إحصائياً -306,0)
ــــني متوســــطات درجــــات  ــــة إحصــــائية ب وجــــود فــــروق ذات دالل

يف القياسـني  اللغـة على أبعـاد اختبـار ،أطفال اجملموعة التجريبية
 سة إحصائياً.ما، وهذا يع  القق الفرضية اخلالبعدي والتتبعي

وتعـــزى هـــذه النتيجـــة إىل تـــأرري وفاعليـــة الربنـــامج التـــدرييب      
والتعبــري  صــويتالتنميــة اإلدراك  يف ،الدراســةاملســتخدم يف هــذه 

مـن خــالل  ؛عـالج تــأخر منـو اللغـة لــدى األطفـاليف و  ،اللفظـي
وتشري  ،التدريبات واألنشطة واأللعاا واخلربات الرتبوية املتنوعة

ــــدرييب إىلهــــذه النتيجــــة  ــــة الربنــــامج الت ــــلوفاعلي ألي يف ضــــو   ،ت
ة مــن جهــة، اللغــ اختبــار املصــاحبات واملضــامني النفســية ألبعــاد

والســلوكيات واألنشــطة واخلــربات واملهــارات املتضــمنة يف برنــامج 
ممـا  عـل  ؛عالج تأخر منو اللغة عنـد األطفـال مـن جهـة أخـرى

هلــــذه اخلــــربات واألنشــــطة واملمارســــات الســــلوكية مغــــزى ومعــــت 
بالنســبة للطفــل، وهــذا يؤكــد أن الربنــامج املســتخدم يف الدراســة 

ــــة ــــوو اإلجــــرا ات واالســــرتاتيجيات  بانااســــيف  أخــــذ ،ااالي تن
الـــــيت مـــــن صـــــأ ا أن تشـــــبا احتياجـــــات  ،واألدوات واألنشـــــطة

األطفـــــال يف هـــــذه املرحلـــــة العمريـــــة بصـــــورة واقعيـــــة وموضـــــوعية 
ميكن أن تساعد الوالدين واملـربني واملتخصصـني يف اليت  ،سليمة

ســـــعياً للو ـــــول إىل املســــــتويات  ؛عمليـــــة التنشـــــ ة االجتماعيـــــة

وأليتهـا ومعـدالاا  ،اليت تتفق وطبيعـة املرحلـة ،املنشودة النمائية
 النمائية للنمو األمكل للطفل.

 توصيات الدراسة: 

الــــيت  ،مــــن أهــــم التو ــــيات واإلرصــــادات الرتبويــــة والنفســــية    
 صـويتاليف تنميـة اإلدراك هم يف مسـاعدة األطفـال ميكن أن تس

 :ا يأيتم لديهم عالج تأخر منو اللغةو  والتعبري اللفظي
تدريبيــــة فاعليــــة بــــرامج  إجــــرا  املزيــــد مــــن البحــــوث حــــول -1

عــالج تــأخر منــو اللغــة و  والتعبــري اللفظــي صــويتاللتنميــة اإلدراك 
 لدى األطفال.

 ضــــــرورة إصــــــراك األمهــــــات واملعلمــــــات مــــــا األطفــــــال يف -2
 صـــــويتالتنميـــــة اإلدراك الـــــيت اـــــدف إىل  ،ا لســـــات العالجيـــــة

ذا اإلجــرا  مــن فائــدة كبــرية يف ملــا هلــ ؛لفطفــال والتعبــري اللفظــي
 .ممنو اللغة لديه

لفـــــا  األطفـــــال ألأن تكـــــون واعيـــــة   ـــــب علـــــى املعلمـــــة -3
، وضـــرورة معرفـــة الفـــروق الفرديـــة اللغويـــة بـــني يلونطقهـــا الصـــح

 األطفال.
املكريات البي ية  مجياتوجيل وتوعية األمهات بضرورة تقدا  -4

لفرف واخلربات، السمعية والبصرية وا سوسة واملصورة، واي ة ا
واألنشــطة الرتفيهيــة والرتو يــة البنــا ة املالئمــة لالســتكارة اللغويــة 

 بغرض زيادة حصيلتهم اللغوية. ؛لفطفال
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اللغــة  ياختصا ــالعامــة واخلا ــة باألطفــال  ريــاضتزويــد  -5
ملعا ـــة بعـــض العيـــوا واملشـــكالت اللغويـــة البســـيطة  ؛والكـــالم

 املوجودة لدى األطفال.
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Abstract: The main purpose of this study was an attempt to find out the effectiveness of a training program to develop the 

phonological perception and the verbal expression for a sample of children of kindergarten who suffered from delayed 

language. The language test was applied to a sample of (130) children, males and females who aged (5-6) years. After 

diagnosis, the researcher found out that (30) out of the (130) children have delayed language. This sample was divided into 

two groups: The first group, the experimental group consisted of (15) children. The second group, the control group consisted 

of (15) children. The training program to develop the phonological perception and the verbal expression, then, was applied to 

the experimental group. The results of the study showed that there were statistical significant differences between the average 

of the children's scores of both groups- the experimental group and the control group- in the phonological perception, verbal 

expression, -and language tests in favor of the experimental group. On the other hand, there were no statistical significant 

differences between the average scores based on gender, males vs. females, of the experimental group in the post tests. In 

addition, there were no statistical significant differences between the average scores for experimental group in the post tests 

In conclusion. 

Keywords: phonological perception, verbal expression, Delayed Language children, (5-6) years, Language development.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


