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  التعبيريــــةتيناللغالمتعلقــــة بــــمشــــكالت الهــــدفت هــــذه الدراســــة تعــــرف  :ملخــــص

تكونــت . واالسـتقبالية لــدى الطلبـة ذوي صــعوبات الـتعلم اللغويــة فـي مدينــة الريـاض     

 طالــب مــن الطلبــة ذوي صــعوبات )150( طالــب وطالبــة، )300(عينــة الدراســة مــن 

، )ث/ 75ذ و/ 75( طالـب مـن الطلبـة العـاديين     )150(و) ث/ 75ذ و/ 75(الـتعلم  

) 12-11(و، )10-9(و، )8-7(ومـــوزعين بالتســـاوي علـــى الفئـــات العمريـــة الـــثالث  

ذوي الطلبة  اللغة االستقبالية شيوعًا لدى     مشكالت  أن أكثر   إلى  أشارت النتائج    .سنة

اســتيعاب االســتماع ضــمن مجموعــة، و(تتمثــل فــي الفقــرات صــعوبات الــتعلم اللغويــة 

 ،تـذكر المعلومـات   و ،اسـتيعاب المناقشـة الصـفية     و ، واتباع التعليمـات،   معاني الكلمات 

اللغــة التعبيريــة شــيوعًا  مشــكالت ، بينمــا كانــت أكثــر  )الفهــمو ،ف الجــرتمييــز حــرو و

تـــذكر  والقواعـــد، والمفـــردات،  وضـــبط شـــدة الصـــوت ونوعيتـــه،    ( الفقـــرات يهملـــد

التعبيـر عـن   والتهجئـة،  وتسمية األفعال من الصـور،  وتسمية حروف الجر، والكلمات،  

خبـــرات الخاصـــة، روايـــة القصـــص والوالمشـــاركة فـــي المناقشـــات الصــفية،  والــنفس،  

ــرز   .)التعبيــر الكتــابي والتعبيــر عــن األفكــار،  و ــاك الدراســة نتــائج كمــا تشــير أب أن هن

 إحصائية في األداء علـى بعـدي اللغـة االسـتقبالية والتعبيريـة لصـالح            ةفروقا ذات دالل  

فروق ذات دالله إحصائية في األداء على بعـد       كما تشير إلى وجود      .الطلبة العاديين 

إلــى وجــود فــروق ذات داللــه    وتشــير كــذلك  . ريــة وذلــك لصــالح اإلنــاث   اللغــة التعبي

ــة فيمــا يتعلــق باللغــة االســتقبالية بــين        إحصــائية بــين متوســطات درجــات أفــراد العين

 لصالح الفئة   ،سنه) 12-11(سنوات والفئة العمرية    ) 8-7(األطفال من الفئة العمرية     

 صــعوبات الــتعلمالــتعلم، صــعوبات : الكلمــات المفتاحيــة( .ســنه) 12-11(العمريــة 

 ).اللغة االستقبالية، اللغة التعبيرية، مشكالت اللغة، اللغوية

 

 

مــن األطفــال ذوي صــعوبات الــتعلم  الكثيــر مــن يعــاني  :مقدمــة

عــــدد مــــن المشــــكالت اللغويــــة، إذ تشــــير الدراســــات إلــــى أن طلبــــة  

ــدا       ــة تحديـ ــتعلم اللغويـ ــعوبات الـ ــاص وصـ ــه خـ ــتعلم بوجـ ــعوبات الـ صـ

د مــن المشــكالت اللغويــة، األمــر الــذي يــنعكس ســلبيا يواجهـون العديــ 

 .(Lerner, 2000)على عملية التعلم والتواصل االجتماعي 
إلـى   (Learning disabilities)صـعوبات الـتعلم   مفهـوم  شير وي

ــية     ــية األساســ ــر مــــن العمليــــات النفســ اضــــطراب فــــي واحــــدة أو أكثــ

 أو ، أو الحسـاب ، أو الكتابـة ، أو القـراءة ، أو اللغـة   ،المرتبطة بالحديث 

وجـــود اضـــطرابات تنشـــأ عـــن هـــذه الصـــعوبات ويعتقـــد أن  .التهجئـــة

 وليس نتيجة ألي    ،وظيفية في المخ أو اضطرابات سلوكية أو انفعالية       

من التأخر العقلـي أو الحرمـان الحسـي أو العوامـل البيئيـة أو الثقافيـة                 

)Kirk, 1962(. 
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Abstract: The aim of the study was to identify the problems related to 
receptive and expressive language among learning disabled (LD) 
pupils in the city of Riyadh. The sample consisted of 300 pupils, (150 
males/ 150 females). One hundred and fifty pupils were learning 
disabled and 150 pupils were normal. They spread over three age 
levels: 7-8, 9-10, and 11-12 years old. Results indicated that the most 
common problems of receptive language among LD pupils are 
represented in the items: listening within a group, word recognition, 
following instructions, comprehension of class discussion, recall of 
factual information, recognition of propositions, and comprehension. 
The most common problems of expressive language for the language 
LD pupils are represented in the items: control of intensity and quality 
of voice, vocabulary, grammar, recall of words, recalling of 
propositions, recognition of actions from pictures, spelling, self-
expressing, participation in class discussion, telling tales and private 
experiences, expressing ideas, and writing composition. Furthermore, 
results indicated that, first, there were significant differences between 
LD pupils and normal pupils with respect to both receptive and 
expressive language problems; second, there were significant 
differences between LD males and females with respect to expressive 
language; and, third, 7-8 years old LD pupils have expressive 
language problems more than 11-12 year old pupils. (Keywords: 
Learning Disability, Language Learning Disability, Problems Related 
To Language, Receptive Language, Expressive Language). 

 

على تصنيف   لصعوبات التعلمعملت اللجنة الوطنيةوقد 

صعوبات التعلم : ، أوال ضمن مجموعتين وهيالتعلمبات صعو

ويقصد بها  (Developmental Learning Disabilities) النمائية

تلك الصعوبات التي تتناول العمليات ما قبل األكاديمية والتي تتمثل 

في العمليات المعرفية المتعلقة باالنتباه واإلدراك والذاكرة والتفكير 

صعوبات : وثانيا.  عليها التحصيل األكاديميواللغة، والتي يعتمد

ويقصد بها  (Academic learning disabilities) التعلم األكاديمية

التعلم في األداء المدرسي المعرفي األكاديمي، والتي صعوبات 

 وتتفاعل .بير والرياضياتتشمل صعوبات القراءة والكتابة والتع

الصعوبات النمائية مع الصعوبات األكاديمية منتجة اضطرابات 

  .(NJCLD, 1994) السلوك االجتماعي واالنفعاليفي وصعوبات 

يتسم مجتمع صعوبات التعلم بمجموعة واسعة من و

  الصعوبات الخاصة بالقراءةأوال،:  من هذه الخصائص،الخصائص

(Mercer, 1997; Lerner, 2000) ،تمتاز هذه الصعوبات بكل أو و
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بعض أو تكرار حذف أو إضافة أو إبدال : بعض السلوكات التالية

ضعف في التمييز بين األحرف المتشابهة والتمييز بين ، الكلمات

صعوبة في تتبع مكان  وكذلك تمتاز ب.(Mercer,1997) العلة أحرف

كلمة  ةالوصول في القراءة وبطء عملية القراءة، فيقرأ كلـم

(Lerner, 2000).ويشير ونج  (Wong, 1998)لى أن بعض  إ

 في المهارات تاألطفال ذوي صعوبات القراءة لديهم مشكال

 صعوبات الكتابة ثانيا، .انخفاضهأو  كارتفاع الصوت ،الصوتية

(Writing difficulty)، صعوبات في التعبير الكتابي وهي عبارة عن 

الجلوس غير المناسب :  وتشمل،رأفكاعما يجول في نفس الفرد من 

كتابة الحروف ورسم عكس و، ومسك القلم بشكل غير صحيح

أخطاء في ترتيب األحرف و،  وخلط في اتجاه الكتابة،الكلمات

الخلط بين رسم الحرف في بداية الكلمة و، والمقاطع والكلمات

صعوبة و، ووسطها ونهايتها، والخلط بين األحرف المتشابهة شكًال

زام بالكتابة على نفس السطر، ورداءة الخط بحيث تصعب في االلت

 ,Thomas)ويشير توماس وزمالؤه  ).Lerner, 1993(قراءته 
Tuker, & Dossey, 1987)  أن مظاهر صعوبات الكتابة عند إلى

لى أذهانهم سواء إما يرد كذلك كتابة تشمل طلبة صعوبات التعلم 

ًا ما تكون الجمل التي أكان مرتبطًا بموضوع الكتابة أم ال، وغالب

 ثالثا، .يستخدمونها قصيرة ومفككة وتفتقر إلى المعنى والمضمون

 Language & Speech Disorders: اضطراب اللغة والكالم

أكثر الطلبة ذوي صعوبات التعلم، إذ يعاني االضطراب يشمل هذا و

جوانب اللغة، بعض المصاعب في من بعض طلبة صعوبات التعلم 

م األصوات وفهم معانيها، وتذكر المادة اللفظية، مثل استقباله

 .عميقةالخفيفة إلى الووضوح التعبير، وتتراوح هذه الصعوبات من 

يمكن الوقوف على أنماط مختلفة من المشكالت اللغوية التي و

تتصل قد و . ذوي صعوبات التعلم بعضها أو جميعها الطلبةيعاني

 المعلومات أو بقدرته  على استقبالمتعلمالقدرة هذه المشكالت ب

المتتبع لتقسيم المشكالت اللغوية لدى  فإن ،لذلكو. على التعبير

األطفال ذوي صعوبات التعلم في كثير من الكتب والمراجع يخلص 

 اللغة  مشكالت:نوعين هماإلى أن هذه المشكالت تتمحور في 

  من العديدوهذا ما أكده.  اللغة التعبيرية ومشكالتاالستقبالية

 مثلوالغربيين ) 2003؛ والوقفي، 2000الروسان، (العرب حثين البا

هالهان وزمالئه وليرنر وماذر وجولدستاين وميرسر وسميث 

(Hallhan, Kauffman, & Loyal, 1992; Lerner, 2000; 
Mather & Goldstein 2001; Mercer, 1997; Smith, 2001(. 

أنها ب (Receptive language)  اللغة االستقباليةوُتعرف

 وفهمها تشمل سماع اللغةالتي مجموعة من المهارات 

تعرف على أنها قدرة الشخص على و). 2003 الفار،( واستخدامها

عرف و). 2003 الوقفي،(فهم التواصل وهو ما يعرف باالستيعاب 

اللغة االستقبالية بأنها القدرة على فهم الكلمات ) 2004(زريقات 

ها ماذر كما عرف .علومات السمعيةواألفكار المنطوقة، ومعالجة الم

على أنها قدرة  )Mather & Goldstein, 2001)وجولدشتاين 

الفرد على فهم ما يقال له، والمهارات األساسية للنجاح في هذه 

 وفهمها الرسالة التي تنقل إلينايتطلب تلقي ستماع، وإلالعملية هي ا

 . صحيح على نحو

ستقبالية في ضعف القدرة اللغة االالمتعلقة بمشكالت الوتتبلور 

فهم المفاهيم والمعاني المتعددة و ،يزهايفهم االتجاهات وتمعلى 

فهم و، الربط ما بين الكلماتو، للكلمات وما ترمز أو تشير إليه

كما يبدو الطفل الذي يعاني هذا النوع من . الجمل المعقدة

 المشكالت وكأنه غير منتبه ولم يسمع رغم سالمة حاسة السمع

(Smith, 2001). ظهر الطفل وصعوبة في فهم الكلمات المجردةي ،

 .(Lerner, 2000)  غير صحيحويستخدم الظروف استخداما

أنها ب (Expressive language) اللغة التعبيرية وُتعرف

تحويل األفكار إلى رموز لغوية المسؤولة عن مجموعة المهارات 

لى رموز صورية أو أنها تحول إلفظية  وهنا تكون الرسالة ،صوتية

قدرة الأنها ب تعرفكما . بصرية وتكون الرسالة بهذا الشكل كتابية

 يشار إليه أيضا وهو ما ،نقلهاالفرد على نقل الرسالة التي ينوي 

 اللغة )2000 (ف الروسانعرو). 2003الوقفي، (باللغة اإلنتاجية 

للغة أنها تلك اللغة التي تتمثل في قدرة الفرد على نطق ابالتعبيرية 

بأنها القدرة على التعبير عن ) 2004( زريقات هاعرفو. وكتابتها

أفكارنا بكلمات منطوقة، والنطق هو القدرة على لفظ كل كلمة 

 .بوضوح

القدرة على ضعف  وتتمثل مشكالت اللغة التعبيرية في

  استخدامضعفو،  مجردة أواستخدام جمل طويلة أو معقدة

إدراك  ضعفو وية الصحيحة،القواعد اللغوالعبارات والكلمات 

متابعة الموضوع ضعف القدرة على و،  للغةالسياق االجتماعي

تشمل  فهي ، وبالتالي).Smith, 2001( واختيار الكلمات الصحيحة

مناقشة المفاهيم والمصطلحات والتعبير عن الخبرات ضعف 

 ,Adams, Threiman( السليمة لألفكار والمعاني والصياغة اللغوية
& Pressly, 1997; Lerner, 2000(. عدد من الباحثين ويشير 

أوين و) 2003(والوقفي ) 2000(مثل السرطاوي وأبو جودة 

(Owens, 1994) بالخصائص  تمتاز صعوبات اللغة التعبيرية إلى أن

يظهر الطفل مقاومة للمشاركة في الحديث  أوال، :التالية أو ببعضها

 في عدد المفردات التي المحدودية ثانيا، .أو اإلجابة عن األسئلة

يستخدمها الطفل، وكذلك اقتصار إجاباته على عدد معين من 

يكون كالم الطفل غير ناضج، بحيث يظهر ثالثا، . األنماط الكالمية

  .كالمه أقل من عمره الزمني

اللغة التعبيرية وتشير الدراسات إلى وجود مشكالت في مجال 

 كما فقد.  اللغويةعلملدى الطلبة ذوي صعوبات التواالستقبالية 

 دراسة هدفت الكشف عن Rebouche, 1988)(أجرى ريبوتشي 

خصائص الطلبة ذوي صعوبات التعلم في اللغة في مرحلة ما قبل 

. طفال من ذوي صعوبات التعلم) 21(تكونت العينة من . المدرسة

أشارت النتائج إلى أن الطلبة ذوي صعوبات التعلم لديهم ضعف في 

ية واالستقبالية، كما وجد لديهم ضعفا في االنتباه وفي اللغة التعبير

النشاطات غير األكاديمية، كما أظهر األطفال أعراضا مختلفة 

لصعوبات التعلم تختلف باختالف العمر وعدد سنوات المشاركة في 

 .برامج صعوبات التعلم
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الشرقاوي، (المشار إليه في ) 1993(أجرى أحمد كما 

الصعوبات النمائية الشائعة لدى لى إف دراسة هدفت التعر )1996

 حيث طبقت الدراسة على ،تالميذ المرحلة االبتدائية بسلطنة عمان

 أشارت .السادسوالخامس وتلميذًا من الصفوف الرابع ) 234(

النتائج إلى أن أهم الصعوبات التي يعاني منها التالميذ هي صعوبات 

صعوبات اإلدراكية اللغة والكالم وصعوبات المعرفة والتفكير وال

 .الحسية والذاكرة واالحتفاظ واالنتباه والتركيز

ويلمح المتتبع للدراسات في مجال صعوبات التعلم بشكل عام 

 أن هناك فروقا بين الطلبة ،وصعوبات التعلم اللغوية بشكل خاص

العاديين والطلبة ذوي صعوبات التعلم في عدد من المشكالت 

 & ,Wallach, Geraldine)ون  والش وآخر فقد أجرى.اللغوية
Butler, 1984)للطالب ةكيب اللغويا دراسة هدفت الكشف عن التر 

 م نصفه، طالبًا وطالبة)120(العينة  شملت .ذوي صعوبات التعلم

أعمارهم ، تتراوح من العاديين والنصف اآلخر ذوي صعوبات تعلم

قدرة األطفال ذوي ضعف  أشارت النتائج إلى .عاما) 11-7 (بين

 األحداث وفهماإلجابة عن الجمل الطويلة في عوبات التعلم ص

 . الطويلة

 )432(دراسة على ) 1988(أجرى سالم في البيئة األردنية و

 أشارت النتائج إلى صدق الصورة األردنية .الذكور واإلناثمن  طالبا

قدرتها على التمييز بين مجموعات مايكل بست، وإلى لمقياس 

 وقد تألف المقياس .الطلبة العاديينولم الطلبة ذوي صعوبات التع

فقرة موزعة على خمسة ) 24 (منالنهائية األردنية في صورته 

اختبار و ،اختبار اللغة، و وهي اختبار االستيعاب،اختبارات فرعية

اختبار السلوك الشخصي و ،اختبار الحركةو ،المعرفة العامة

 .واالجتماعي

اسة هدفت التعرف  در(Miniutti, 1990)كذلك أجرى مينوتي 

إلى مدى انتشار ضعف اللغة ومشكالتها لدى األطفال ذوي صعوبات 

أشارت نتائجها إلى وجود . التعلم واألطفال المضطربين انفعاليا

فروق دالة بين مجموعتي األطفال ذوي صعوبات التعلم واألطفال 

ذوي االضطرابات االنفعالية والعاديين، ولكن لم يكن هناك فروق دالة 

 ذوي صعوبات لن مجموعتي األطفال المضطربين انفعاليا واألطفابي

 .التعلم

إلى  دراسة هدفت التعرف (Ajodan, 1993) وأجرت اجودان

العالقة بين اللعب الرمزي والقدرات في اللغة االستقبالية والتعبيرية 

. لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم في مرحلة ما قبل المدرسة

 تأخرا لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم في بينت النتائج أن هناك

 في اللغة ا ضعف وأن هناكاللعب الرمزي مقارنة مع زمالئهم العاديين

تأثيرا كما بينت النتائج أن للعمر الزمني . االستقبالية واللغة التعبيرية

 .أكبر على اللغة االستقبالية

 ,Fawcett & Nicolson)كما أجرى فاوكيت ونكولسون 
) 17-8( طفًال أعمارهم ما بين )90(من عينة   علىسةدرا (1994

 . ذوي صعوبات التعلمالنصف األخر من، نصفهم عاديون وعاما

 لدى ذوي صعوبات التعلم في تأشارت النتائج إلى وجود مشكال

 وقد ظهر هذا الضعف في هذه .المهارات القرائية مقارنة مع العاديين

ظر عن ضعف المثير الصوتي المهارة لكل المثيرات الصوتية بغض الن

 . أو شدته أو نغمته

 ,Roberts, Rescorla, Giroux)  وزمالؤهروبرتكما أجرى 
& Stevens, 1998) بين المهارات الصوتية خاللها واقارن دراسة 

وقد .  واألطفال ذوي صعوبات اللغة االستقباليةاألطفال العاديين

  نتائج أشارت.تسنوا) 3( طفًال في سن )58(ُأجريت الدراسة على 

تفوق األطفال العاديين على أقرانهم من ذوي صعوبات  الدراسة إلى

في نسبة الحروف الساكنة  واللغة التعبيرية في معدل اإلنتاج الصوتي

 .في طول الجمل المنطوقةوالصحيحة المنطوقة 

 (Larrivee & Catts, 1999) الريفي وكاتسكما أجرى 

 تعبيريةفي اللغة العوبات صمن ذوي ال  طفال)30( على دراسة

أن األطفال الذين لديهم إلى نتائج ال أشارت .بالمقارنة مع العاديين

صعوبات تعبيرية صوتية كان أداؤهم أقل من أقرانهم فيما يتعلق 

بالتعرف على الكلمات والتعبير الصوتي واإلدراك الصوتي للكلمات 

لصوتية  كما أشارت إلى وجود عالقة ما بين القدرة ا.والحروف

القراءة لصالح األطفال في التعبيرية العادية وأثرها اإليجابي 

  .العاديين

 ,Girolametto, Wiigs)ميتو وزمالؤه الوجيركما أجرى 
Smyth, Weitzman, & Pearce, 2001)  هدفت فحص دراسة

 من عمر خمس  طفال)25(، القدرات التعبيرية لمجموعة من األطفال

نتائج أن بينت ال . بأنهم متأخرون لغويًاسنوات والذين تم تشخيصهم

األطفال الذين يعانون من صعوبات في اللغة التعبيرية الذين أشركوا 

في برامج التدخل اللغوي المبكر حققوا نتائج إيجابية في القدرة 

 .التعبيرية عند بلوغ سن المدرسة

 & Urlike) وجلثأجرى يولريك  فقد ،وفي السياق ذاته
Julth, 2003)قارنوا خاللها بين األطفال   طفال)94( على راسة، د

العاديين واألطفال ذوي صعوبات التعلم من حيث المشكالت اللغوية 

ذوي صعوبات اللغة التعبيرية لالنتائج أن بينت . والمشاكل السلوكية

 ،حصيلة لغوية قليلةوجود  و،تمثلت بالتحدث القليل صعوبات التعلم

استخدام ضعف  و،واختصار الجملوضعف إدراك معاني المفردات، 

فهم ضعف   في صعوبات اللغة االستقباليةتمثلت بينما ،القواعد

 .االستيعابضعف المركبة وو  البسيطةالكلمات والجمل

، ومن الدراسات حول العالقة بين الجنس وصعوبات التعلم

) 200(حيث أجريت على عينة بلغت ) 1996( النجداوي دراسة

مقارنة الخصائص الدراسة هدفت . ثطفال، نصفهم من اإلنا

الطلبة العاديين والطلبة ذوي بين السلوكية واللغوية واألكاديمية 

باختالف جنس الطالب ومدى اختالف هذه الفروق  ،صعوبات التعلم

اضطرابات اإلدراك، و وقد شملت هذه الخصائص االنتباه، .وعمره

 ، القراءةالتآزر الحركي البصري، وصعوباتوواضطرابات الذاكرة، 

في وجود فروق ذات داللة إحصائية وقد تبين  .والتحصيل الدراسي

الطلبة العاديين والطلبة ذوي صعوبات التعلم على كافة بين داء األ

إلى عدم وجود تفاعل بين نوع الطلبة أشارت و .االختبارات الفرعية

 .والجنس والعمر إال على متغير التآزر البصري الحركي
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بعض الدراسات إلى أن بعض نتائج  تشير ،ةومن ناحية تطوري

 سالم ت أجر فقد،المشكالت اللغوية تتأثر بعامل العمر الزمني

دراسة هدفت تشخيص القدرات النفس لغوية للطلبة ذوي ) 1991(

صعوبات التعلم في المرحلة االبتدائية باستخدام اختبار الينوي 

،  وطالبة طالبًا50 على  الدراسةت طبق.للقدرات النفس لغوية

 أشارت النتائج .نيعاديال  مننصفهم من ذوي الصعوبات ونصفهم

 إلى وجود فروق ذات داللة بين العاديين وذوي صعوبات التعلم

ولتحديد أي هذه  .على كافة االختبارات الفرعيةلصالح العاديين 

أن االختبارات هي إلى  أشارت النتائج ،االختبارات يتأثر بمتغير العمر

التذكر السمعي، والترابط السمعي، وستقبال السمعي، اختبار اال

 .اإلكمال القواعديو

 صعوبات اللغة لدى (Stothard, 1998) ستوذرد بحثكما 

التعرف على المخرجات دراسته  هدفت حيثأطفال ما قبل المدرسة 

 طفًال شخصوا بأن لديهم صعوبات في اللغة في سن )88(لـ اللغوية 

ة لغتهم ونموها حتى سن الخامسة  سنوات، كما هدفت متابع4

نتائج أن األطفال ذوي صعوبات اللغة تظهر لديهم ال وأظهرت .عشرة

حيث يكون  ،سنوات) 6-5(هذه المشكالت بشكل جلي في سن 

 ويكون األطفال أكثر عرضة لمخاطر اللغة والقراءة ،األداء ضعيفًا

 .والمشكالت التعليمية

بات التعلم يعانون من الحظنا مما سبق أن التالميذ ذوي صعو

. عدد من المشكالت اللغوية، سواء في اللغة التعبيرية أو االستقبالية

ما مجمل هذه المشكالت التي تميز التالميذ ذوي : لكن السؤال اآلن

صعوبات التعلم اللغوية عن التالميذ العاديين؟ وهل تختلف هذه 

فإن هذه الصعوبات باختالف الجنس والمرحلة العمرية؟ بالتأكيد، 

 .األسئلة تشكل محور مشكلة هذه الدراسة

 مشكلة الدراسة

الصعوبات التي يعاني منها  من أهم صعوبات اللغة والكالمُتعد 

، وأن هذه )1996، الشرقاوي( ذوي صعوبات التعلم التالميذ

اللغة التعبيرية واالستقبالية في اللغة بشقيها تظهر الصعوبات 

(Rebouche, 1988) .نا البحث في هذا اإلطار وجود لقد أكد ل

مشكالت في مجال اللغة االستقبالية لدى الطلبة ذوي صعوبات 

 فهم الكلمات والجملضعف القدرة على التعلم اللغوية تتمثل في 

 Urlike & Julth, 2003; Wallach) المركبة واالستيعابو البسيطة
et al, 1984) وضعف في القراءة ،(Fawcett & Nicolson, 

كما يؤكد البحث وجود صعوبات في مجال اللغة التعبيرية . (1994

 من األلفاظ والمقاطع الصوتية الساكنة قلأنسبة تتمثل في نطق 

، وضعف الحصيلة اللغوية وعدم (Robert et al., 1998) والمتحركة

 & Urlike)إدراك معاني المفردات، وضعف استخدام القواعد 
Julth, 2003)عبير ، وضعف القدرة على الت(Larrivee & Catts, 

ما مجمل الصعوبات التي تميز التالميذ : لكن يبقى السؤال. (1999

ذوي صعوبات التعلم عن العاديين؟ وهل تختلف هذه الصعوبات 

 باختالف العمر والجنس؟ لذلك، فقد جاءت هذه الدراسة بهدف

ة  التعبيرية واالستقباليتيناللغالمشكالت المتعلقة بأبرز إلى التعرف 

الرياض لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم اللغوية في مدينة 

بحث مدى اختالفها باختالف  ، ثمومقارنتها مع الطلبة العاديين

إلجابة عن  فإن هذه الدراسة تسعى ل،وتحديدا .الجنس والعمر

 : )0.05على مستوى داللة  (ةاألسئلة التالي

وعًا لدى اللغة التعبيرية واالستقبالية شيمشكالت ما أكثر  .1

 ؟ الرياضالطلبة ذوي صعوبات التعلم اللغوية في مدينة 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في األداء على بعدي  .2

ذوي صعوبات التعلم الطلبة اللغة التعبيرية واالستقبالية بين 

 اللغوية واألطفال العاديين؟ 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في األداء على بعدي  .3

 ذوي صعوبات التعلم  الطلبة لدىبيرية واالستقباليةاللغة التع

 اللغوية تعزى إلى الجنس؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في األداء على بعدي  .4

ذوي صعوبات التعلم الطلبة  لدىاللغة التعبيرية واالستقبالية 

 ختالف العمر؟تعزى الاللغوية 
 : أهميــة الدراســـة

، فمن الناحية النظرية وعملية أهمية نظريةلها هذه الدراسة 

المشكالت اللغوية المزيد من المعرفة حول نحن بحاجة إلى معرفة 

إن فالعملية،  ومن الناحية . اللغويةعند الطلبة ذوي صعوبات التعلم

يساعد معلم التربية الخاصة لى هذه المشكالت يمكن إن إالتعرف 

الكشف كالت، وعلى التخطيط الفعال في كيفية التعامل مع هذه المش

أخيرا، . األطفال وتشخيص مشكالتهم تمهيدًا لعالجهاهؤالء عن 

إلى تطوير أداة للكشف عن مشكالت اللغة سعت إن هذه الدراسة ف

إثراء المعرفة  األمر الذي قد يساهم في ،التعبيرية واالستقبالية

 . في هذا المجالالعلمية 

 تعريف المصطلحات

 هم أولئك الطلبة الذين تم :غويةالطلبة ذوو صعوبات التعلم الل

تصنيفهم على أنهم يعانون من صعوبات تعلم لغوية في 

المدارس العادية في مدينة الرياض، بناء على أسـس التصنيف 

 .المتبعة في هذه المدارسالعلمية 

أو  ،فهم على قدرة الفردضعف هي : صعوبات التعلم اللغوية

هذه قد تكون استخدام اللغة المنطوقة أو المكتوبة، و

 .الصعوبات في مجال اللغة التعبيرية أو االستقبالية

وتشمل السلوكيات التي لم يتقنها : ةمشكالت اللغة االستقبالي

وتعرف إجرائيا بتلك الفقرات الطالب في مجال اللغة التعبيرية، 

التي يكون متوسط أداء الطلبة ذوي صعوبات التعلم عليها أقل 

، وذلك في (2.5)فقرة الذي يبلغ من متوسط سلم التدريج لل

 .البعد األول من المقياس

 وتشمل السلوكيات التي لم يتقنها الطالب :مشكالت اللغة تعبيرية

وتعرف إجرائيا بتلك الفقرات التي في مجال اللغة التعبيرية، 

يكون متوسط أداء الطلبة ذوي صعوبات التعلم عليها أقل من 

البعد ، وذلك في (2.5)بلغ متوسط سلم التدريج للفقرة الذي ي

 .الثاني من المقياس
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 محددات الدراسة

تحددت نتائج هذه الدراسة المسحية بمدى دقة تصنيف 

وهذا التصنيف لم يقم به . التالميذ إلى عاديين وذوي صعوبات تعلم

حددت وت. الباحثان، وإنما تم في المدارس ومراكز التربية الخاصة

صة بالعينة من حيث حجمها بما وفرته من ظروف خانتائجها 

كما تتحدد بمدى صدق وثبات أداة . وخصائصها وطريقة اختيارها

 .الدراسة

 مجتمع الدراسة وعينتها

الطلبة ذوي صعوبات التعلم جميع من مجتمع الدراسة تكون 

اللغوية الملتحقين بالمدارس الحكومية أو المدارس التابعة للقطاع 

، وكذلك )2005/2006(راسية  للسنة الدالخاص في مدينة الرياض

-7( ضمن الفئة العمرية الطلبة العاديين الملتحقين في تلك المدارس
، منهم طالب )300(بلغ عدد أفراد عينة الدراسة وقد  .سنة) 12

من الطلبة طالب  )150(من ذوي صعوبات التعلم، وطالب  )150(

، )10-9(، و)8-7(العاديين، موزعين بالتساوي على الفئات العمرية 

عشرة مدارس عشوائيا من وقد تم اختيار . سنة) 12-11(و

عشوائيا من هذه أفراد العينة مدارس الرياض، ومن ثم تم اختيار 

 . المدارس

 :أداة الدراسة

في اللغة االستقبالية المشكالت لقد تم إعداد استبانه لقياس 

 : اآلتيةوالتعبيرية ألغراض هذه الدراسة وفق الخطوات

صوغ جل أدب السابق المرتبط بموضوع الدراسة، من  مراجعة األ-1

الفقرات التي تمثل مشكالت اللغة االستقبالية والتعبيرية لدى 

  وتضمن األدب الذي تم مراجعته.الطلبة ذوي صعوبات التعلم

 البتال، ؛2000 الروسان، ؛2003الوقفي،  (في اإلطار العربي

أبو  و السرطاوي؛1996 النجداوي، ؛2003لفار، ا ؛2000

في اإلطار و) 1991 سالم، ؛1988 سالم، ؛2000جوده، 

 ;Admas et al.,1997; Girolametto et al., 2001) الغربي
Larrivee & Catts, 1999; Learner,2000; Mather & 
Goldstein, 2001; Mercer,1997; Paul, 1999; Sponer, 

2000; Urlike et al, 2003; Wallach, et al., 1984 .( 

في التربية من المتخصصين  تم عرض االستبانة على عشرة -2

وبناء على . لتحديد مدى وضوح اللغةوعلم النفس الخاصة 

أعيدت المالحظات التي تم الحصول عليها من المحّكمين، 

صياغة الفقرات وتنسيقها وتعديلها، حيث أصبحت االستبانة 

عدي  فقرة موزعة على ب)42(من مكونة في صورتها النهائية، 

 : االستبانة كآالتي

 .فقرة) 21( بعد اللغة االستقبالية ويتكون من -أ

 .فقرة) 21(بعد اللغة التعبيرية ويتكون من -ب

 ةوتكون سلم اإلجابة من مقياس رباعي يتكون من أربع

أربع وله ) مستوى األداء المتوقع من الطفل المتفوق: (مستويات هي

ثالث وله ) طفل العاديمستوى األداء المتوقع من ال(درجات، و

مستوى األداء (درجتين، ووله ) مستوى األداء المتدني( و،درجات

ويتم اإلجابة عن فقرات هذه االستبانة . درجة واحدةوله ) السلبي

 الدراسي  سلوك الطالبونالحظن يالذيالمعلمة / المعلممن قبل 

/  وقد عمل أحد الباحثين على اإلجتماع بالمعلمين.باستمرار

 .مات لتحديد كيفية اإلجابة عن فقرات االختبار لكل تلميذالمعل

، فتجدر اإلشارة إلى أن الدرجة أما بالنسبة إلجراءات التصحيح

 .)4-1(التي يمكن أن يحصل عليها المفحوص تتراوح بين 
من هنا، فإن ). 2.5 (وهسلم التدريج  فإن متوسط ،وبالتالي

فقرات ذات تعد ) 2.5(الفقرات التي يقل متوسط األداء عليها عن 

 صعوبة كبيرة

 :وثباتهصدق المقياس 

  -:استخرجت دالالت الصدق بأسلوبين هما

 تم إعداد هذه االستبانة بناء على خطوات : صدق المحتوى-1

إجرائية محددة واستنادًا إلى تحليل األدب السابق ومحتوى 

المقاييس المتوفرة، وتم اعتبار هذه اإلجراءات كدليل على 

 .لمحتوىصدق ا
تم عرض أداة الدراسة على عشرة محّكمين :  صدق المحكمين-2

من األخصائيين في التربية الخاصة وعلم النفس التربوي، 

مة فقراتها لمستوى الفئة العمرية ءللحكم على مدى مال

المستهدفة، ومدى وضوح لغتها وفاعلية فقراتها ومناسبة 

لية والتعبيرية اللغة االستقبالمشكالت عددها ومدى تمثيلها 

والتي وضعت لقياسها، وتم حذف بعض الفقرات واإلبقاء على 

كما تم .  من المحكمين)%80(جمع عليها أالفقرات التي 

تعديل بعض الفقرات في ضوء المالحظات التي أشار إليها 

 .  محكمأكثر من

تم الحصول على دالالت الثبات من خالل حساب درجة و

وقد بلغت قيمة . معادلة كرونباخ ألفاباستخدام االتساق الداخلي 

 اللغة بعدتبين أن قيمة ألفا بالنسبة لو ،)0.97(ألفا الكلية 

). 0.96( اللغة التعبيريةلبعد وقيمتها بالنسبة ) 0.95(االستقبالية 

 .ألغراض هذه الدراسةمقبولة  هيو

 :إجراءات الدراسة

 تم اختيار عشر مدارس بشكل عشوائي لتطبيق الدراسة، ومن

أما بالنسبة . ثم زيارة المدارس ومقابلة معلمي غرف المصادر فيها

للطلبة ذوي صعوبات التعلم اللغوية فقد تم تحديدهم بناء على 

اإلجراءات المتبعة في مدارس مدينة الرياض، ولم تشمل هذه 

الدراسة الطلبة الذين تم تشخصيهم على أنهم من ذوي الصعوبات 

وتم تطبيق أداة الدراسة . سابغير اللغوية مثل صعوبات الح

أحد بالنسبة لكل طالب من المعلمين والمعلمات تحت إشراف 

ثم جمعت أداة الدراسة بعد توزيعها وإجابتها من معلمي . ينالباحث

 .أفراد عينة الدراسة، حيث استغرقت هذه العملية مدة شهر ونصف

 : متغيرات الدراسة

 أوال، القدرة على :تضمنت الدراسة ثالثة متغيرات مستقلة هي

، ثانيا، العمر، )صعوبات تعلم لغوية/ عادي(التعلم، ولها مستويان 

) 12-11/ 10-9/ 8-7( مستويات تتضمن الفئات العمرية ةوله ثالث

األداء على ، ومتغير تابع واحد هو )إناث/ذكور(سنة، ثالثا، الجنس 
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اللغة من مقياس مشكالت التعبيرية اللغة اللغة االستقبالية وبعدي 

 .الذي تم إعداده ألغراض هذه الدراسةالتعبيرية واالستقبالية 

 ةنتائج الدراس

حاولت هذه الدراسة اإلجابة عن أربعة أسئلة، وفيما يلي 

 :عرض للنتائج التي تم التوصل إليها

اللغة التعبيرية واالستقبالية شيوعًا مشكالت ما أكثر : السؤال األول

 ؟ الرياضلدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم اللغوية في مدينة 

وذلك  بتحليل البيانات انقام الباحث هذا السؤال، ولإلجابة عن

باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لألداء على 

 .بعدي كل من اللغة االستقبالية أوال ثم التعبيرية

 تم استخراج المتوسطات الحسابية :اللغة االستقبالية )أ

واالنحرافات المعيارية لكل مشكلة من مشكالت اللغة 

 وقد تم اعتبار ).2( والجدول  كما هو موضح فياالستقبالية

فقرات ذات ) 2.5(الفقرات التي يقل متوسط األداء عليها عن 

، كما )2.5 (وهسلم التدريج صعوبة كبيرة، وذلك ألن متوسط 

 . ذكر سابقا

االستماع ضمن ) "5(الحظ من الجدول أن الفقرات وي

اتباع ) "10(، "استيعاب معاني الكلمات) "9(، "مجموعة

تذكر ) "14 (،"استيعاب المناقشة الصفية) "13 (،"التعليمات

استيعاب (الفهم ) "21 (،"تمييز حروف الجر) "18( ،"المعلومات

وبات اللغة االستقبالية شيوعًا، صعمشكالت  هي أكثر ،")النصوص

 )7(، والفقرة )2.02( ومتوسطها هي أصعبها) 21(وأن الفقرة 
 ).3.14(متوسط حسابي ب هي أسهلها" التعرف على األلوان"

 اللغوية اللغة االستقبالية لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلمالمتعلقة ب شكالتملل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: )2(جدول 

 اتالفقــــر يةالحسابات وسطمتال ية المعياراتنحرافالا

  التواصل البصري-1 2.73 0.80
 لسأ التعبير باإلشارة عندما ي-2 2.72 0.99
  التعرف على األصوات في البيئة-3 3.01 0.87
  التعرف على الصور-4 2.94 0.63
  االستماع ضمن مجموعة-5 2.36 0.67
  تصنيف األشياء ضمن مجموعات متجانسة-6 2.66 0.70
  التعرف على األلوان-7 3.14 0.73
  التعرف على أجزاء الجسم-8 3.04 0.63

  استيعاب معاني الكلمات-9 2.23 0.73
 باع التعليماتات -10 2.44 0.74
  إعادة الكالم-11 2.62 0.81

  االستجابة للدعابة-12 2.88 0.78

 المناقشات الصفية استيعاب -13 2.30 0.77

  تذكر المعلومات-14 2.16 0.79

 ) يسار-يمين(االتجاهات معرفة  -15 2.50 0.77

  التعبير باإلشارة-16 2.78 1.00

  تمييز مفهومي المفرد والجمع-17 2.67 0.75

  تمييز حروف الجر-18 2.21 0.95

  تمييز ظروف المكان-19 2.89 0.99

 لزمان تمييز ظروف ا-20 2.80 0.84

 )استيعاب النصوص( الفهم -21 2.02 0.88

  المتوسط العام  2.62 0.76

   

لقد تم استخراج المتوسطات الحسابية  :اللغة التعبيرية) ب

. واالنحرافات المعيارية لكل مشكلة من مشكالت اللغة التعبيرية

 .يبين هذه المتوسطات واالنحرافات) 3(والجدول 

ضبط شدة الصوت ) "3(ات أن الفقريتضح من الجدول 

تذكر ) "8(، "القواعد) "7(، "المفردات) "4(، "ونوعيته

تسمية األفعال من ) "14(، "تسمية حروف الجر) "10(، "الكلمات

) 18(، "التعبير عن النفس) "17(، "التهجئة) "16(، "الصور



 الزق والسويري

 47

رواية القصص ) "19(، "المشاركة في المناقشات الصفية"

التعبير ) "21(، "التعبير عن األفكار ")20(، "والخبرات الخاصة

هي ) 21(ذات صعوبة كبيرة، وأن الفقرة هي فقرات ، "الكتابي

 هي أسهلها) 1(، وأن الفقرة )1.76( بمتوسط أكثرها صعوبة

 ).3.20(بمتوسط 

  اللغويةة ذوي صعوبات التعلماللغة التعبيرية لدى الطلبب شكالت المتعلقةلمل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية :)3(جدول 

 اتالفقــــر ية الحساباتوسطمتال ية المعياراتاالنحراف

  وضوح الكالم-1 3.20 0.82
  نطق الكالم-2 2.94 0.97
  ضبط شدة الصوت ونوعيته-3 2.37 0.94
  المفردات-4 2.40 0.73
  التعبير عن الرغبات-5 2.80 0.83
 ئلة اإلجابة عن األس-6 2.94 0.76
  القواعد-7 2.27 0.75
  تذكر الكلمات-8 2.30 0.76
  استخدام المفرد والجمع-9 2.74 0.81
  تسمية حروف الجر-10 2.15 0.86
 )يسار-يمين( تعرف االتجاهات -11 2.59 0.85

  تعرف ظروف المكان-12 2.62 0.88

  تعرف ظروف الزمان-13 2.57 0.90

 ن الصور تسمية األفعال م-14 2.46 0.79

  استخدام الضمائر-15 2.60 0.73

  التهجئة-16 2.04 0.84

  التعبير عن النفس-17 2.19 0.73

  المشاركة في المناقشات الصفية-18 1.85 0.75

  رواية القصص والخبرات الخاصة-19 2.05 0.80

  التعبير عن األفكار-20 2.12 0.75

  التعبير الكتابي-21 1.76 0.89

   المتوسط العام 2.42 0.82

 
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى : السؤال الثاني

في األداء على بعدي اللغة التعبيرية ) 0.05=  ∝(

ذوي صعوبات التعلم اللغوية واألطفال الطلبة واالستقبالية بين 

 العاديين؟ 

) ت( تم استخدام اختبار دولإلجابة عن هذا السؤال، فق

إليجاد الفروق على بعدي اللغة التعبيرية ين لعينتين مستقلت

 .واالستقبالية بين األطفال ذوي صعوبات التعلم واألطفال العاديين

 . نتائج هذا التحليليوضح) 4(والجدول 

التعلم ذوي صعوبات  الطلبة  التعبيرية واالستقبالية بينتيناللغالمشكالت المتعلقة بلحساب الفروق في ) ت(اختبار نتائج : )4(جدول 

 اللغوية واألطفال العاديين

نوعاديال صعوبات التعلم   لبعـدا 

  م ع م ع ت مستوى الداللة
 اللغة االستقبالية 67.18 11.14 55.17 10.91 9.42 **0.001
 اللغة التعبيرية 65.01 13.15 51.03 12.12 9.56 **0.001

 

بين متوسطات  فروق ذات داللة إحصائيةوجود الجدول يبين 

 ذوي صعوبات التعلم فيما يتعلق طلبةالعاديين والالطلبة رجات د

 وكذلك .أن الفروق لصالح األطفال العاديينو ،باللغة االستقبالية

 طفالبين متوسطات درجات األ توجد فروق ذات داللة إحصائية
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فيما يتعلق باللغة التعبيرية،   ذوي صعوبات التعلمطفالالعاديين واأل

 . لصالح األطفال العاديينحيث تبين أن الفروق

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في األداء على : السؤال الثالث

 ذوي صعوبات  الطلبة لدىبعدي اللغة التعبيرية واالستقبالية

 التعلم اللغوية تعزى إلى الجنس؟

) ت(هذا السؤال، فقد تم استخدام اختبار عن ولإلجابة 

لغة التعبيرية واالستقبالية لحساب الفروق في األداء على بعدي ال

) 5( والجدول ،بين الذكور واإلناث من الطلبة ذوي صعوبات التعلم

  .يوضح نتائج هذا التحليل

ذوي صعوبات التعلم اللغوية الطلبة  التعبيرية واالستقبالية بين تيناللغالمشكالت المتعلقة بلحساب الفروق في ) ت(اختبار نتائج : )5(جدول 

 باختالف الجنس

 البعد الذكور اإلناث 
  م ع م ع قيمة ت مستوى الداللة

 اللغة االستقبالية 53.84 11.601 56.50 10.09 1.502- 0.135
 اللغة التعبيرية 49.06 12.785 53.00 11.17 2.006- *0.047

 

فروق ذات داللة بين متوسطات عدم وجود  إلىيشير الجدول 

غة االستقبالية، بينما توجد  فيما يتعلق باللاإلناثالذكور وأداء 

 اإلناثبين متوسطات درجات الذكور و فروق ذات داللة إحصائية

 .اإلناثأن الفروق لصالح وفيما يتعلق باللغة التعبيرية، 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في األداء على : الرابع السؤال

ذوي صعوبات الطلبة  لدىبعدي اللغة التعبيرية واالستقبالية 

 ختالف العمر؟تعزى العلم اللغوية الت

قد تم استخدام اختبار ولإلجابة عن هذا السؤال، ف

ANOVA  لحساب الفروق في األداء على بعدي اللغة التعبيرية

واالستقبالية لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم اللغوية باختالف 

  .يوضح ذالك) 6(والجدول % 95 عند مستوى الثقة العمر

ذوي  الطلبة  التعبيرية واالستقبالية لدىتيناللغالمشكالت المتعلقة ب لحساب الفروق في )ANOVA(تحليل التباين ار اختب :)6(جدول 

 .العمروفق متغير صعوبات التعلم اللغوية 

مستوى 

 الداللة

 ف

 المحسوبة

متوسط 

 المربعات

درجات 

 الحرية
بعـدال مصدر التباين مجموع الدرجات  

0.021*  بين المجموعات 914.97 2 457.48 3.99 
 في المجموعات 16852.52 147 114.64  

 المجموع 17767.49 149   

اللغة 

 االستقبالية

 بين المجموعات 567.773 2 283.88 1.95 0.145

 في المجموعات 21343.06 147 145.19  

 المجموع 21910.83 149   

 

 اللغة التعبيرية

 

فروق ذات داللة د إلى عدم وجويشير الجدول السابق 

 يتعلق باللغة العينة فيماإحصائية بين متوسطات درجات أفراد 

بين  التعبيرية تعزى إلى العمر، بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية

متوسطات درجات أفراد العينة فيما يتعلق باللغة االستقبالية تعزى 

 .إلى العمر

سبة للغة ه للمقارنات البعدية بالنيفياختبار ش :)7(جدول 

 االستقبالية

  العمريةالفئة 10-9 12-11 الوسط الحسابي

52.96 -5.66*  7-8 
53.94   9-10 
58.62   11-12 

 

ولمعرفة اتجاه الفروق والمجموعة التي تكون لصالحها، فقد 

فيه للمقارنات البعدية بالنسبة للغة ياستخدام اختبار شتم 

إلى وجود فروق بين تم التوصل حيث  ،)7(، جدول االستقبالية

 ،)12-11( الفئة ذويوأولئك ) 8-7( الفئة العمرية ذوياألطفال 

 .ذات الوسط الحسابي األعلى) 12-11( الفروق لصالح الفئة هذهو

 لدى الطلبة ذوي في اللغة االستقباليةالمشكالت  أن يشير إلىوهذا 

تميل إلى التناقص مع التقدم في العمر،  صعوبات التعلم اللغوية

سنة، وإن كان هذا التناقص يبدو ) 12-11(و )8-7(اصة ما بين خ

 .بطيئا نسبيا

  مناقشة النتائج والتوصيات

هدفت هذه الدراسة تعرف مشكالت اللغة التعبيرية 

 فيما .واالستقبالية للطلبة ذوي صعوبات التعلم في مدينة الرياض
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من االستماع ض "يتعلق بالسؤال األول أظهرت النتائج أن الفقرات

 ،"اتباع التعليمات"، و"استيعاب معاني الكلمات"، و"مجموعة

تمييز "و ،"تذكر المعلومات"و ،"استيعاب المناقشة الصفية"و

 هي أكثر مظاهر ،")استيعاب النصوص(الفهم "و ،"حروف الجر

استيعاب (الفهم "صعوبات اللغة االستقبالية شيوعًا، وأن الفقرة 

ويمكن . أسهلها" رف على األلوانالتع"أصعبها، والفقرة " )النصوص

تفسير هذه النتيجة بأن الصعوبة في هذه الفقرات ناتجة عن حاجة 

ستيعاب والمحاكمة العقلية المتقدمة، هذه الفقرات الى الفهم واال

ويبدو أن الطلبة ذوي صعوبات التعلم اللغوية ينقصهم هذا النوع 

ن نقص لكن هذا النقص في القدرات غير ناتج ع. من القدرات

الذكاء، إذ تؤكد تعريفات صعوبات التعلم أن الطلبة الذين 

يشخصون ذوي صعوبات تعلم ينبغي أن ال تكون نسبة الذكاء لديهم 

وبالتالي، فإن هذا . تقع ضمن فئة التخلف العقلي أو بطء التعلم

النقص في القدرة على المحاكمة العقلية واالستيعاب يمكن أن يكون 

ة العقلية التي تخصص للفهم واالستيعاب، إذ ناتجا عن نقص الطاق

 كما نالحظ (cognitive load theory)تؤكد نظرية العبء المعرفي 

 على أن الذاكرة (Sweller, 1988; 1994)في كتابات سويلر 

العاملة التي تتم بها عملية المحاكمة العقلية واالستيعاب تتصف 

ويبدو أن . زينبالمحدودية؛ محدودية السعة ومحدودية مدة التخ

قدرا كبيرا من المدة الزمنية والسعة للذاكرة العاملة يذهب لمحاولة 

إدراك المثيرات اللغوية إدراكا سليما لدى الطالب ذي الصعوبات 

التعلمية، وبالتالي، تخصيص سعة ووقت أقل لمحاولة االستيعاب 

 ومن هنا، يأتي األداء على الفقرات التي تتطلب. والمعالجة العقلية

 .االستيعاب متدنيا نسبيا

 Urlike) وجلث دراسة يولريكنتائج مع النتيجة وتتفق هذه 
& Julth, 2003) حيث أظهرت نتائج الدراسة أن صعوبات اللغة 

 المركبة ، خاصة الجملستقبالية تمثلت في فهم الكلمات والجملاال

 دراسة سبونرنتائج الدراسة مع نتائج هذه تتفق و. واالستيعاب

(Sponer, 2000)ن صعوبات اللغة  حيث أشارت النتائج إلى أ

 وهكذا، يمكن لنا أن نستنج .ستقبالية تتمثل في ضعف االستيعاباال

أن األطفال ذوي صعوبات التعلم اللغوية تظهر لديهم صعوبات في 

اللغة االستقبالية تبرز بشكل خاص في السلوكيات التي تتطلب قدرة 

 .على االستيعاب

 فقد أظهرت النتائج أن ،عد اللغة التعبيريةأما بالنسبة لب

، "القواعد"، "المفردات"، "ضبط شدة الصوت ونوعيته"الفقرات 

تسمية األفعال من "، "تسمية حروف الجر"، "تذكر الكلمات"

المشاركة في "، "التعبير عن النفس"، "التهجئة"، "الصور

عبير الت"، "رواية القصص والخبرات الخاصة"، "المناقشات الصفية

، ذات صعوبة كبيرة، وأن الفقرة "التعبير الكتابي"، "عن األفكار

" وضوح الكالم"هي أكثرها صعوبة، وأن الفقرة " التعبير الكتابي"

تقيس مهارات القراءة أغلب هذه الفقرات أن نالحظ . هي أسهلها

أكثر والتعبير اللغوي التي تحتاج لقدرات لغوية ومعرفية متقدمة 

 نالحظ أن طلبة صعوبات ،من هنا.  التي تسبقهافقراتلبالمقارنة مع ا

التعلم اللغوية يعانون مشكالت في المجال التعبيري أكثر من 

 بأن اللغة ،ويمكن تفسير ذلك. مشكالتهم في المجال االستقبالي

التعبيرية تحتاج لمهارات أكثر تعقيدًا من مهارات اللغة االستقبالية، 

 في المراحل المتأخرة من مراحل كما أن اللغة التعبيرية تظهر

من ) االستعمال(إنها تحتل المركز األخير . التطور الطبيعي للغة

 مما يعني ،مكونات اللغة، وبالتالي تحتاج لمهارات أعقد وأكثر

لدى المشكالت المتعلقة باللغة فيها احتمالية شيوع وكثرة وقوع 

 .الطلبة ذوي صعوبات التعلم

مستوى شكالت اللغوية بتقدم كما يمكن تفسير شيوع الم

نه كلما أالفقرات باالستناد إلى النظرية المعرفية والتي يرى علماؤها 

 ونظرا . وتعقيدااتقدم الطفل في العمر تصبح لغته أكثر تقدم

 فإنهم يصبحون ،لقصور القدرة اللغوية عند ذوي الصعوبات اللغوية

طلب مهارات تفكير غير قادرين على فهم اللغة األكثر تعقيدًا والتي تت

ومحاكمة متقدمة، األمر الذي يؤدي إلى شيوع هذه المشكالت 

وتتفق هذه الدراسة مع دراسة  .وظهورها بشكل واضح لديهم

حيث أظهرت نتائج  (Urlike & Julth, 2003)لث ويولريك وج

اللغة التعبيرية تمثلت في قلة التحدث، وضعف مشكالت ن أالدراسة 

 إدراك معاني الكلمات، واختصار الجمل، الحصيلة اللغوية، وضعف

نتائج هذه الدراسة مع نتائج وتتفق . وضعف استخدام القواعد

اللغة مشكالت ن التي أشارت إلى أ(Sponer, 2000)  دراسة سبونر

التعبير اللغوي السليم، ولفظ القدرة على التعبيرية ممثلة في 

 في سياق الكلمات، واختيار الكلمات والجمل الفعلية وإدخالها

الذي ) 1993(هذه الدراسة مع دراسة أحمد نتائج وتتفق . الحديث

وجد أن أهم المشكالت التي يعاني منها التالميذ تكمن في صعوبات 

 Fawcett) وتتفق أيضا مع دراسة فاوكيت ونكولسون. اللغة والكالم
& Nicolson, 1994)دائمة في ت التي أشارت إلى وجود مشكال 

 .ية والتعبيريةالمهارات القرائ

 فقد أظهرت هذه الدراسة أن ،فيما يتعلق بنتائج السؤال الثاني

هناك فروقا ذات داللة إحصائية لصالح األطفال ذوي القدرة 

التعليمية العادية في بعدي اللغة االستقبالية والتعبيرية حيث كان 

= م(ألطفال العاديين على بعد اللغة االستقبالية األداء لمتوسط 

ألطفال ل بينما ،)65.0= م( وعلى بعد اللغة التعبيرية )67.18

على بعد اللغة االستقبالية  األداء  كان متوسط،ذوي صعوبات التعلم

 .)51.0= م( وعلى بعد اللغة التعبيرية )55.17= م(

في ) 1996(وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة النجداوي 

اديين وذوي وجود فروق ذات داللة إحصائية في اللغة بين الع

صعوبات التعلم على كافة االختبارات الفرعية الختبار القدرات النفس 

 Aime) مع نتائج دراسة إيمي وبرانشتايننتائجها كما تتفق . لغوية
& Brenstein, 2000) إلى وجود فروق ذات داللة  التي أشارات

إحصائية لصالح العاديين في المقاطع اللغوية، وأشارت إلى وجود 

ي هذه الفروق ما بين العاديين وذوي صعوبات التعلم في فجوة ف

نتائج مع نتائج الدراسة وتتفق . التطور اللغوي لصالح العاديين

التي خرجت بدالالت عن الصدق التمييزي ) 1988(دراسة سالم 

لمقياس مايكل بست حيث توفرت دالالت الصدق التمييزي في األداء 

 مقارنة بالطلبة ذوي صعوبات على المقياس لصالح الطلبة العاديين
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التي أظهرت وجود ) 1991(وتتفق أيضا مع دراسة سالم . التعلم

فروق ذات داللة إحصائية لصالح العاديين مقارنة بالطلبة ذوي 

. صعوبات التعلم في األداء على مقياس إلينوي للقدرات النفس لغوية

 Roberts et al., 1998)(وتتفق كذلك مع دراسة روبرت وزمالئه 

مقارنة التي أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح العاديين 

ذوي صعوبات اللغة التعبيرية في معدل اإلنتاج الصوتي ومعدل مع 

وتتفق مع دراسة والش . نطق الحروف، وطول الجمل المنطوقة

في وجود فروق ما بين العاديين  (Wallach et al., 1984) نيوآخر

 األداء اللغوي واألكاديمي تمثلت في وذوي صعوبات التعلم في

قدرة الطلبة ذوي صعوبات التعلم في اإلجابة عن الجمل ضعف 

 . الطويلة المطلوبة

ويمكن تفسير هذه الفروق في جانب النمو اللغوي لصالح 

 حيث تمت اإلشارة إلى ،العاديين بالرجوع إلى تعريف صعوبات التعلم

 دماغ وظيفي بسيط وجود سبب رئيس لصعوبات التعلم وهو تلف

يؤثر على العمليات النفسية األساسية المرتبطة ارتباطًا وثيقًا باللغة، 

أو القراءة أو الكتابة والحساب، مما يعني تأثر جانب اللغة لديهم 

 الصعوبات ي من قدرة الطفل ذوهذه الفروق تحد. وظهور الفروق

.  العادياللغوية على التعلم والتطور اللغوي بالمقارنة مع الطفل

ويمكن أيضا تفسير هذه الفروق بالرجوع إلى نظرية العبء المعرفي، 

فالطفل الذي يعاني صعوبات التعلم يعطي وقتا وسعة أكبر من 

الذاكرة العاملة لمحاولة إدراك المثيرات الصوتية سواء كانت منطوقة 

أو مسموعة، وهذا يحد من قدرته على إجراء معالجات عقلية ذات 

، في حين أن الطفل العادي يعطي وقتا أقل للمعالجة مستوى أعلى

المعرفية على مستوى اإلدراك، ويخصص الجزء األكبر من سعة 

الذاكرة العاملة للمعالجات المعرفية األرقى من استدالل واستنتاج 

 . وتقييم للمدخالت المعرفية

وفيما يتعلق بنتائج السؤال الثالث، أشارت النتائج إلى عدم 

الذكور واإلناث أداء  ذات داللة إحصائية بين متوسطات وجود فروق

على بعد اللغة االستقبالية، بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية 

الذكور واإلناث على بعد اللغة التعبيرية لصالح أداء بين متوسطات 

دراسة النجداوي نتائج هذه الدراسة مع نتائج وال تتفق . اإلناث

ها إلى عدم وجود تفاعل دال إحصائيًا  حيث أشارت دراست،)1996(

على كافة اختبارات القدرات النفس اللغوية بين نوع الطلبة والجنس 

ويمكن تفسير وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح . والعمر

اإلناث على بعد اللغة التعبيرية بالرجوع إلى األدب السابق الذي 

رع منه لدى يشير إلى أن النمو اللغوي لدى اإلناث أبكر وأس

إلى أن النمو العصبي واللغوي ) 2003(الذكور، حيث أشار الوقفي 

-3(لدى اإلناث منذ الميالد أسرع من الذكور بمدة تتراوح ما بين 
 .أسابيع) 6

وفيما يتعلق بنتائج السؤال الرابع، أشارت النتائج إلى عدم 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أفراد العينة على 

د اللغة التعبيرية تعزى إلى العمر، بينما توجد فروق ذات داللة بع

إحصائية بين متوسطات أفراد العينة فيما يتعلق باللغة االستقبالية 

معرفة لصالح أي مجموعة تعود هذه الفروق، ول. لعمرى الإتعزى 

 تم استخدام اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بالنسبة للغة فقد

 االختبار إلى وجود فروق بين األطفال ت نتائجرأشاو .االستقبالية

-11(سنوات واألطفال من الفئة العمرية ) 8-7(من الفئة العمرية 

تميل مشكالت سنة حيث ) 12-11(سنة لصالح الفئة العمرية ) 12

تميل إلى  عمر الطالب وةقلاللغة االستقبالية إلى اإلزدياد مع 

 البك بتطور قدرات الطويمكن تفسير ذل. هعمرزاد كلما االنخفاض 

المعرفية واللغوية واإلدراكية مما يقلل احتمال ظهور هذه المشكالت 

 . ويزيد من كفاءة الطفل في معالجة المدخالت اللغوية،عمرالبتقدم 

التى ) 1991(دراسة سالم نتائج تتفق هذه النتيجة مع و

في الذي يتمثل يتأثر بمتغير العمر  ن البعد االستقباليألى إاشارت 

التذكر السمعي، والترابط السمعي، واختبار االستقبال السمعي، 

دراسة نتائج هذه الدراسة مع نتائج  كما تتفق .القواعدي اإلكمالو

كدت وجود ضعف في البعد  التي أ(Ajodan, 1993) اجودان

اللغوي الذي يتمثل في اللغة االستقبالية أكثر من اللغة التعبيرية بين 

نتائج واختلفت نتائج هذه الدراسة مع . مختلفةالفئات العمرية ال

حيث أشارت إلى عدم وجود فروق ذات ) 1996(دراسة النجداوي 

داللة إحصائية على كافة االختبارات إلختبار القدرات النفس لغوية 

ولعل هذا االختالف راجع إلى . ترجع إلى جنس الطالب وعمره

ة عن دراسة اختالف أدوات القياس المستخدمة في هذه الدراس

ن المقياس المستخدم في هذه الدراسة يطلب من إ حيث ،النجداوي

المدرس أن يتعرف بشكل مباشر على المشكلة التي يعاني منها 

 وباالستناد إلى نتائج هذه الدراسة وغيرها .هادالطالب ودرجة وجو

من الدراسات يمكن القول أن مشكالت اللغة االستقبالية تميل إلى 

 .زدياد عمر الطالبالتناقص مع ا

 االستنتاجات والتوصيات

إلى في التعرف يمكن أن يسهم المقياس الذي تم تطويره  .1

المشكالت التي يعاني منها الطلبة ذوي صعوبات التعلم 

اللغوية، لذا يوصي الباحثان باستخدام هذا المقياس في 

 .الكشف عن هذا النوع من المشكالت
 صعوبة سواء في الجانب ضرورة التركيز على المشكالت األكثر .2

االستقبالي أو التعبيري من اللغة، وتقديم الخبرات المناسبة 

التي تساعد على تجاوز هذه المشكالت واالرتقاء بالمسيرة 

 .التعليمية للطالب ذي الصعوبات اللغوية
عدد من األسئلة التي تحتاج إلى إجابة فيما ال زال هناك  .3

ي صعوبات التعلم يتعلق بمشكالت اللغة عند الطلبة ذو

هل تختلف هذه المشكالت لدى الطلبة ذوي اللغوية، ف

صعوبات التعلم اللغوية تبعا الختالف درجات الذكاء لديهم أو 

ثقافة الوالدين أو أنماط التفاعل األسري؟ وما مدى تبعا ل

تأثير هذه المشكالت على تقدير الذات أو التكيف النفسي 

وما أثر التعلم؟ واالجتماعي لألطفال ذوي صعوبات 

االستراتيجيات التدريسية المختلفة في خفض المشكالت 

 .اللغوية للطلبة الذين يعانون من صعوبات التعلم اللغوية
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 المراجع المصادر و

دليل التعرف على الطالب الذين لديهم ). 2000(البتال، زيد، 

 . أكاديمية التربية الخاصة :الرياض. صعوبات تعلم

دراسات وأبحاث في التربية ). 2000(، الروسان، فاروق

 . دار الفكر للطباعة والنشر: عمان. الخاصة

:  عمان.التوحد الخصائص والعالج ).2004(زريقات، إبراهيم، 

 .دار وائل للنشر والتوزيع

تشخيص صعوبات التعلم النفس لغوية ). 1991(سالم، سلفيا، 

لة رسا. لدى الطلبة األردنيين في المرحلة االبتدائية

 . ، الجامعة األردنية، عمان، األردن غير منشورةماجستير

دراسة تطوير اختبار لتشخيص ). 1988(سالم، ياسر عثمان، 

صعوبات التعلم لدى التالميذ األردنيين في المرحلة 

 ،، الجامعة األردنية162-133، ص )8 (15. االبتدائية

 .عمان، األردن

اضطرابات ). 2000 (أبو جودة، وائل، والسرطاوي، عبد العزيز

 . أكاديمية التربية الخاصة:  الرياض.اللغة والكالم

اضطرابات النطق ). 1997(الشخص، عبد العزيز السيد، 

 .شركة الصفحات الذهبية المحدودة: الرياض. والكالم

مكتبة : القاهرة. التعليم والتعلم). 1996(الشرقاوي، أنور محمد، 

 . األنجلو مصرية

دار : عمان. الدليل إلى صعوبات التعلم). 2003(الفار، مصطفى، 

 . يافا للطباعة والنشر

دراسة مقارنة بين الخصائص ). 1996(النجداوي، نسرين، 

اللغوية واألكاديمية لألطفال ذوي صعوبات والسلوكية 

رسالة ماجستير . التعلم واألطفال العاديين في عينة أردنية

 . ردن الجامعة األردنية، عمان، األ،غير منشورة

.  والتطبيقة النظري:صعوبات التعلم). 2003( راضي، ،الوقفي

 . منشورات كلية األميرة ثروت: عمان
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