
 

  أثر برنامج تدريبي لغوي لمهارات
  اللغة التعبيرية لدى األطفال
 من ذوي االضطرابات اللغوية

 عبد الرؤوف إسماعيل محفوظ. د

 مقدمة
ذي يعيش         تعد اللغة من أبرز الوسائل التي يحتاجها اإلنسان في حياته؛ فهي صال وتواصل مع المجتمع ال وسيلة ات

ة ليست مجرد رموز أو أصوات مرصوفة        ربيتهفيه ، وهي األساس الذي تعتمد عليه ت في جميع النواحي الحياتية ، واللغ
ب،  دون مراعاة ل        األسس في الصياغة والترآي اره، فالطف ر عن أفك ر والتعبي ا هي أداة للتفكي تكلم مجرد أصوات     ال وإنم ي

ه؛  ه ومعتقدات ه وأرائ ه ومجتمع ر عن آيان ي تعب اره الت ا أفك ل لن ل ينق سمعها ب ذلك ذ ن ة ول ول أن اللغ ى الق اء إل هب العلم
تعلم       واحد، والتفكير أساسان لنظام تكاملي د أن ي ل بع ى أن الطف ر عل ة والتفكي األسماء   حيث فسرت طبيعة العالقة بين اللغ

ى إدراك       ادرا عل وب يصبح ق ى المطل ؤدي المعن ة       والربط بين األلفاظ بروابط ت ود اللغ الي ال تع المعلومات لألحداث ، وبالت
 . آلمات مترابطة وإنما تصبح طريقة للتفكير تعبر عن شخصية الفردمجرد 

  

  : أهمية الدراسة
ة        ى تنمي ز عل ة في الترآي ة الدراسة الحالي ارات  تكمن أهمي ال ذوي        المه دى مجموعة من األطف ة ل ة التعبيري اللغوي

 : االضطرابات اللغوية التعبيرية من خالل الجوانب التالية

في مراكـز التربيـة الخاصـة     يبي مقترح على األطفال ذوي االضطرابات اللغوية التعبيريةتطبيق برنامج تدر    ·

  . والنطق

 : أهداف الدراسة

من خالله أن يمارس حياته   تهدف الدراسة الحالية إلى اإلسهام في إعداد الطفل المضطرب لغويا إعدادا يستطيع  ·

( المجتمع مما يسبب له اضـطرابات سـلوكية    ارس عليه من قبلاللغوية بشكل طبيعي ، بعيدا عن الضغوط التي قد تم

  ) .كالعدوانية أو االنسحاب 

 : مشكلة الدراسة

  : التالية تكمن مشكلة الدراسة الحالية في  الفروض    ·

user
New Stamp



 

اين المشترك          ) (0.05؟  α(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        *  ل التب ار تحلي ة    ) باستخدام اختب في تنمي

ضابطة،   ة تسلسلمهار ة    األحداث بين أطفال المجموعة التجريبية و أطفال المجموعة ال صالح المجموعة التجريبي تعزى   ل
 .الستخدام البرنامج المقترح

د مستوى           *  ل         ) 0.05؟  α(توجد فروق ذات داللة إحصائية عن ة الفع ارة معرف ة مه ال المجموعة       في تنمي ين أطف ب

 .تعزى الستخدام البرنامج المقترح ولصالح المجموعة التجريبية ، بطةالتجريبية و أطفال المجموعة الضا

أطفال المجموعة  في تنمية مهارة وظيفة  األدوات بين ) 0.05؟  α(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى * 

 .حتعزى الستخدام البرنامج المقتر ولصالح المجموعة التجريبية التجريبية و أطفال المجموعة الضابطة،

ستوى   *  د م صائية عن ة إح روق ذات دالل د ف ردات  ) 0.05؟ α (توج ارة المف ة مه ي تنمي ة ف ال  اللغوي ين أطف ب

 .تعزى الستخدام البرنامج المقترح ولصالح المجموعة التجريبية ، المجموعة التجريبية و أطفال المجموعة الضابطة

ال المجموعة       تنمية مهارة التعبير اللغوي   في   ) 0.05؟  α(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى        *  ين أطف ب

 .تعزى الستخدام البرنامج المقترح ولصالح المجموعة التجريبية التجريبية وأطفال المجموعة الضابطة،

ستوى   *  د م صائية عن ة إح روق ذات دالل د ف ة   ) 0.05؟  α(توج ة التعبيري ارات اللغوي ة المه ي تنمي ال  ف ين أطف ب

 .تعزى الستخدام البرنامج المقترح ولصالح المجموعة التجريبية و أطفال المجموعة الضابطة،المجموعة التجريبية 

 :اإلطار النظري . أ
ة    ق وظيف ة تحق راد، أي أن اللغ ن األف ره م صال بغي ى االت رد عل ساعد الف تجابات ي ن االس ام م ا نظ ة أنه ّرف اللغ تع

اة  شتى مجاالت الحي ع ب راد المجتم ين أف صال ب رم ا( االت دين ، آ ا مجموعة من األصوات )١٩٩٣ل ذلك أنه ّرف  آ ، و تع
ًا             ًا معين ة لتعطي معن ردات وتراآيب لغوي ذلك اختلفت الدراسات    ). Norton,1993( والرموز التي تجمع في شكل مف ول

ة ب                   أشكال  في نظرتها لطبيعة  اللغة من حيث تكوينها وأشكالها، فقد نظر لها البعض على أنها مجموعة من الرموز المنظم
اءات          ( متعددة   ة ، وإشارة ،وإيم ة،         )١٩٩٠،يوسف ) (أصوات، وآتاب ى شكل واحد من أشكال اللغ ، واقتصر آخرون عل

وب،                             ى المطل ؤدي المعن ى شكل آلمات توضع وفق تراآيب خاصة ت ة عل ولذلك رأوا أنها مجموعة من األصوات المتجمع
ى األنف      باللسان و ( وتعتمد بشكل أساسي على جهاز النطق المتمثل         وهي  ) الحلق واألسنان واألحبال الصوتية باإلضافة إل

وب         ى المطل إخراج األصوات حسبما يقتضي المعن تحكم ب األلوسي و خان،     ; ١٩٨١آالس، (ترتبط مباشرة بالدماغ الذي ي
سيد،;١٩٨٣ زراد ، ;١٩٩٠ ال وق ; Bruner,1990 ; Norton,1993-Owens,2005  ; ١٩٩٠ ال   المعت

ا  يقتضي               )١٩٩٨الشربيني، ;   ١٩٩٧ منصور،   ;١٩٩٧ الشخص، ;١٩٩٦، ة إال أن  إنتاجه ، ومهما اختلفت أشكال اللغ
ى    وجود مجموعة من األنظمة المتناسقة التي تتحد فيما بينها لتخرج بالشكل المناسب، وأي ضعف في هذه األنظمة يقود إل

 :لغوية اضطراب لغوي في اللغة التعبيرية وفيما يلي عرض ألبرز االضطرابات ال

  االضطرابات اللغوية 
  :وتنقسم إلى قسمين 



 

وع من االضطرابات     - : Disorder  Language  Receptiveاضطراب في اللغة االستقبالية    · ذا الن  في ه
ال                        ة مع األشياء واألعم ط الكلمات المنطوق ى ضعف في رب ؤدي إل ا ي ة مم اني اللغوي يعاني األطفال من عجز في فهم المع

 ) .١٩٩٥القريوتي وآخرون ، (لخبرات والمشاعر وا

ة       · ة التعبيري ي اللغ طراب ف ي    . Disorder Language    Expressiveاض اموس الطب رف الق يع
ة         ة العام االضطراب اللغوي التعبيري بأنه خلل في النمو اللغوي  الطبيعي للطفل يقود إلى ضعف في القدرة اإلنتاجية اللغوي

ا المناسب                  المتمثلة في صعوبة  الحصول      على آلمات جديدة، وقصور في ترآيب الجمل واختيار الكلمة المناسبة في مكانه
(Williams, 1994).   
ل من            ) Nippold,2003(ويشير الباحثون  إلى أن االضطرابات اللغوية التعبيرية  تتمثل في امتالك الطفل مهارة أق

سه من حيث نقص                  ه من العمر نف ة بنظرائ ة           المعدل الطبيعي مقارن ات نطقي ا من اضطرا ب ا يرافقه ة وم ردات اللغوي  المف
ة             ) بالحذف والتشويه واإلضافة لبعض األصوات      ( لألصوات متمثلة    سليم للجمل اء اللغوي ال مع ضعف في القدرة على البن

ى الصحيح                     ة المعن  ;١٩٨٧المشاقبة ،   ; ١٩٧٥فهمي ،  (و وضع الكلمات في الجملة  بطريقة صحيحة بحيث تعطي الكلم
Gehrt,J-1990 ;،٢٠٠٠ الروسان ، ; ١٩٩٨ الوقفي ، ;  ١٩٩٥ القريوتي وآخرون . (   

رتبط             وتشير الدراسات إلى أن أسباب االضطرابات اللغوية التعبيرية غير معروفة، إذ أنها ت
ة  باب البيئي ضوية واألس باب الع ة باألس ة المتمثل سية والخارجي ل النف ن العوام ة م بمجموع

د دخولهم              %) ١٠ -% ٣( أن من    المختلفة، ولذلك نجد   ة عن تهم التعبيري ال تتطور لغ من األطف
ة ة         )Reutzel,1997(المدرس ل المدرس ا قب ة م ي مرحل ال ف اء أن األطف ظ العلم د الح ، وق

يعانون من بعض االضطرابات اللغوية، لذلك تم تحديد مجموعة من الخصائص التي تميز الطفل              
ذه الخصائص       الذي يعاني من اضطرابات لغوية من غيره         من األطفال وفيما يلي عرض ألبرز ه

:  
  .Price,2003) (تدني المحصول اللغوي والمشكالت في نطق األصوات وخاصة المتشابهة منها        ·
  .نمو بطيء للمفردات، وعدم القدرة على اختيار الكلمة الصحيحة في أثناء الحديث       ·

  ).Loban,1976( عدم القدرة على فهم معنى  الصفات        ·
  .بطء في ربط الكلمات مع بعضها البعض من خالل استخدام أدوات الربط       ·

  )  ١٩٩٦آيرك وآالفن،(عدم القدرة على تنظيم الكلمات بجملة  متكاملة تؤدي إلى معنى صحيح        ·
 .عدم القدرة على صياغة األفكار في عبارات بسيطة       ·

 ) .(Bradshaw,1998  الكلمة ووضعها في مكانها المناسب صعوبة في اختيار       ·



 

ك                            · ة ال يمتل ات لغوي اني من اضطرا ب ذي يع ل  ال ى أن الطف ك إل سبب في ذل عدم القدرة على سرد حكاية، ويعود ال
ال بطر              ى استخدام األفع درة عل ة  القدرة على ربط األحداث مع بعضها البعض بطريقة متسلسلة بسبب النسيان و عدم الق يق

  .صحيحة 

تكلم                               · ستطيع أن ي غ من العمر ست سنوات ال  ي ل يبل التحدث بمستوى ال يتناسب مع مستواه العمري مثال ذلك طف
  . بجملة مكونة من  ست آلمات

  . عدم القدرة  على تفسير األحداث المصورة        ·
  ) .         Gehret,1990(ه للصورة عدم القدرة على  تذآر الكلمات التي سبق أن سمعها أثناء مشاهدت       ·

ك    ) ال( اقتصار الطفل على استخدام  صيغة واحدة للنفي؛ وهي صيغة                · ال ذل در، ال أعرف   ( مث ى   ) ال أق ويعمل عل
  .تعميمه على جميع صيغ النفي

م   اليب الرس تخدام األس تم اس صه ي ة وتشخي ة التعبيري ن االضطرابات اللغوي اني م ذي يع ل ال ويم الطف ر ولتق ية وغي
دين           ، الرسمية، وتعد المؤشرات السابقة من المؤشرات غير الرسمية        ل الوال ا األساليب    ، والتي يمكن استخدامها من قب أم

  : الرسمية فتتم وفق مراحل متعددة؛ وهذه المراحل هي

  :المرحلة األولى          ·
ي    ة الكشف األول ا مرحل ق عليه رف  )  Screening(يطل ا التع ن خالله تم م ال ذوي االضطرابات وي ى األطف عل

ة                 ، )الوالدين،المعلمين  (اللغوية التعبيرية، وتكون من خالل       ه اللغ ذي نمت في ا العمر ال ويتم من خالل استبانة يراعى فيه
ة المحصول          ل آقل ا الطف اني منه لدى الطفل ،وقياس طول الجملة التي يتحدث بها الطفل ،  و االضطرابات اللغوية  التي يع

  .    وعدم القدرة على ربط الجملة أثناء التحدث بطريقة صحيحة اللغوي ،

 :المرحلة الثانية          ·
سيولوجية     ة الف ارات الطبي ة االختب اء     Physiological Diagnosis) (مرحل ى أطب ال إل ل األطف تم تحوي ا ي وفيه

 ) .٢٠٠٠الروسان ، ( وذلك للتأآد من سالمة أعضاء النطق) أذن ،انف، حنجرة ( األطفال ذوي االختصاص 
  
  

  :المرحلة الثالثة          ·
ة أو صعوبات                             ة عقلي اني من إعاق ل ال يع د من أن الطف ة للتأآ ة اإلدراآي درات العقلي ويتم في هذه المرحلة قياس الق

  .تعلم، ثم القيام بعمل االختبارات السمعية المناسبة للتأآد من سالمة حاسة السمع

  :المرحلة الرابعة          ·
ارات                        ل لمجموعة من اختب تم تعريض الطف وهذه المرحلة من أهم المراحل التي يتم من خاللها تشخيص الطفل ،إذ ي

  .اللغة المقننة لتحديد نقاط القوة والضعف  

  :الدراسات السابقة . ب



 

ل  د اهتمت بالعوام احثين ، فق ر من الب ام آثي ال باهتم دى األطف ة ل د حظيت دراسة االضطرابات  اللغوي ؤثرة  وق  الم
ذلك اهتمت                                 صادية ، باإلضافة ل دور األهل  والجوانب االقت ة ب ة المتمثل ة االجتماعي ل  العمر ،والبيئ بالنمو اللغوي من مث
أيضا بالتعرف على  خصائص األطفال ذوي االضطرابات اللغوية التعبيرية  وما يقدم لهم من برامج تساعدهم  على تطوير    

  :راساتالمهارات اللغوية ومن هذه الد
د    ة نايبول ى         ) Nippold,2003(دراس شتمل عل ري  ي وي تعبي امج لغ اء برن ى بن ة  إل دفت الدراس ة ( ه تنمي

ربط       تخدام أدوات ال ى اس درة عل ة صحيحة،  والق تخدامها بطريق ال واس تقاق األفع ى اش درة عل ة ، و الق صيلة اللغوي الح
يم المباشر، استند الباحث  في                باالعتماد على ا  ) بطريقة صحيحة، وتنمية الجوانب النطقية     ى التعل ائم عل ردي الق ام الف لنظ

عدم  القدرة على ربط األحداث      (دراسته إلى  حالة طفل يبلغ من العمر ثالث سنوات يعاني من اضطرا بات لغوية تتمثل في                  
ى  عدم مقدر                        ة صحيحة ، باإلضافة إل ى اشتقاق     بعضها  مع بعض، وعدم  القدرة على استخدام أدوات الربط بطريق ه عل ت

ة             ردي                    )  األفعال بطريقة صحيحة وما يرافقها من أخطاء نطقي ا  أسلوب المعالجة الف ) واحد لواحد   ( استخدم خالله
ة إحصائية           ، باإلضافة إلى  استخدم أساليب التعزيز المناسبة لزيادة التواصل مع الطفل               رذي دالل ائج وجود أث أظهرت النت

  . اللغوية تعزى لصالح البرنامج اللغوي  المقترح  لصالح معالجة االضطرابات
تم                ) ,Romero 2000(ويؤآد روميرو    ة  وي نجاح البرامج اللغوية  التي  تعطى لألطفال ذوي االضطرابات اللغوي

ة                       (من خاللها الترآيز على      ة صحيحة، وتنمي ال واستخدامها بطريق ى اشتقاق األفع درة عل ة ،  والق ردات اللغوي تنمية المف
ال  مه دى األطف ن ذوي االضطرابات  ) ارات النطق ل دارس م ال الم ة من أطف ى عين ا  عل ي أجراه من خالل الدراسة الت

د               ة ، وق ة التعبيري ال ذوي االضطرابات اللغوي امج لغوي  لألطف اللغوية     التعبيرية، هدفت الدراسة إلى بناء وتطبيق برن
ساوي            ) ٣٠(للغوية بلغ عددها    اختيرت عينة من أطفال المدارس ذوي االضطرابات ا        ة بالت سيم العين طفالً ، قام الباحث  بتق

ة               امج المتعلق شطة البرن ة ألن ام بتعريض المجموعة التجريبي م ق على مجموعتين مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة ، ث
أخ   صور الم اة ال ى محاآ ائم عل ة الق تخدام أسلوب النمذج ضمن اس ذي ت ية ال ة األساس ارات اللغوي م،  بالمه ن واقعه وذ ة م

ة       استمر البرنامج لمدة عشرة أسابيع  ، توصلت الدراسة  إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبي
ال ذوي االضطرابات اللغوي من خالل  تكثيف              ة لألطف درات اللغوي د زادت الق رح، فق تعزى لتطبيق البرنامج اللغوي المقت

ل اللفظي،                    المهارات اللغوية الضرورية   ـى التحلي درة عل ـادة الق صرفي وزي  في تنمية المفردات اللغوية والبناء النحوي وال
ى عدم استخدام                            ذا يعزى إل ال ، وه ى  نطق األطف ر ملحوظ عل م يحدث  تغيي ة ، ل أما فيما يتعلق بتطوير الجوانب النطقي

 .ة الزمنية التي آانت محددة فترة الدراسةاألنشطة الكافية لتطوير الجانب النطقي والتعبير الشفوي، وإلى الفتر
ى استخدام  لعب                   )  ,Framer 1990( دراسة فارمر    ائم عل دريبي الق امج الت ر البرن ى  أث هدفت  إلى  التعرف عل

ر               ( األدوار في تنمية المهارات اللغوية  التعبيرية         ة في التعبي ال ، و الطالق دى مجموعة من      )  القدرة على اشتقاق األفع ل
ال    ) ٦ -٥(طفالً  وطفلة  تتراوح أعمارهم بين ) ٢٣( الروضة ، وقد تكونت عينة البحث من      أطفال م تعريض أطف سنوات ت

ى                          راءة القصص عل ا بق ام الباحث خالله المجموعة للبرنامج المقترح القائم على لعب األدوار الذي استمر ثالثة أشهر و ق
ة           األطفال  والطلب إليهم القيام بتقمص األدوار الموج  ة في تنمي روق ذات دالل ى وجود ف ودة في القصة، توصل الباحث إل

  . وتطوير المهارات اللغوية التعبيرية  تعزى لتطبيق البرنامج التدريبي القائم على لعب األدوار



 

ين  القصة ولعب األدوار         ولقياس أثر األنشطة المتنوعة بجعل فقرات البرنامج محببة لدى األطفال من خالل الدمج ب
نج  إضا ام وي ل  ق دى الطف اورة ل شة والمح لوب  المناق تخدام أس ى اس ى   ) Wing,1994(فة إل دفت إل إجراء دراسة ه ب

شة والمحاورة في القصص               التعرف على  أثر األنشطة المتنوعة آالقصة ولعب األدوار إضافة إلى استخدام أسلوب  المناق
ل، حا                 دى الطف ة  ل ة التعبيري رئيس              وتقمص األدوار  في تطور اللغ ى سؤال الدراسة ال ة  عل ر    : ولت الدراسة اإلجاب ا أث م

ال ذوي             دى األطف ة  ل ة التعبيري ور اللغ ى تط ص األدوار عل صص وتقم ي الق اورة ف شة والمح لوب  المناق تخدام أس اس
امج لغوي   طفالً  وطفلة من خالل برن     ) ٢٢(االضطرابات اللغوية التعبيرية ؟  لذلك قام الباحث بأخذ  عينة من  األطفال بلغت              

تقمص                              ام ب م القي ال،  ومن ث شتها مع األطف ا ومناق ى محاورته ى االستماع للقصة والعمل عل درة عل ى الق تدريبي قائم عل
ة                 ال بطريق ة صحيحة من خالل لعب األدوار ، واستخدام  األفع األدوار الموجودة في القصة ، وإعادة سرد األحداث بطريق

ى اشتقاق                  ( ى        تتناسب مع المواقف لتنمية القدرة عل      درة عل ربط المناسبة ، و الق تسلسل األحداث ، و استخدام أدوات ال
ة إحصائية                         )  األفعال بطريقة صحيحة     روق ذات دالل ى وجود ف استمر البرنامج لمدة  ثالثة أشهر  ، توصلت  الدراسة  إل

ى استخدا                ائم عل ة            لصالح المجموعة التجريبية   يعزى لتطبيق البرنامج العالجي الق ة في معالجة وتنمي شطة  اللغوي م األن
شطة      تخدام األن ضرورة اس ة ب ا، أوصت الدراس م  التوصل إليه ي ت ائج الت ى النت اء عل ة،  وبن ة التعبيري ارات اللغوي المه

  .المتنوعة  في البرامج المطبقة على األطفال لتنمية المهارات اللغوية التعبيرية لديهم
ال الحضانة من خالل                  ب)  Teresa,2002( آما قامت تريزا     دى أطف امج لغوي ل ر برن ى تعرف أث دراسة هدفت إل

ارات                           ة المه ال الروضة لتنمي دى أطف ة ل ة التعبيري ارات اللغوي برنامج قائم على استخدام أسلوب المعايشة في تطوير المه
ة م   تخدم الباحث  مجموع سليم اس وي ال ر اللغ ي  التعبي ة ف ى الطالق درة عل ضرورية آالق ة ال ة اللغوي شطة المتنوع ن األن

ل داخل الروضة                    ا الطف وم به ة الدراسة من سبعين طفالً              ، آالقصص ولعب األدوار واألنشطة الحرة التي يق تكونت عين
غ عددهم                                     سرعين في الروضة بل ال المت م استبعاد األطف ون طفالً  ، وت ل قاعة خمسة وثالث اعتين  في آ ى ق موزعين عل

، لحساب   "جود انف هاريس    "للباحث  ) اختبار رسم الرجل  ( موعة لجملة من االختبارات     ثم تم تعريض أطفال المج    ، ثمانية
ون طفال              )  IQ 90%(نسبة الذآاء، وقد تم استبعاد طفلين ممن قلت نسبة ذآائهم عن                ل قاعة ثالث الي أصبح في آ وبالت

رح ،   ًجعلت الباحثة إحدى القاعتين تجريبية والثانية ضابطة، ثم تم تعريض أطفال المجمو  عة التجريبية  إلى البرنامج المقت
الذي تم من خالله استخدام لعب األدوار للقصص المسجلة باإلضافة إلى االستفادة من األدوات المتنوعة التي تساعد الطفل            
ة                             ين المجموعة التجريبي ة إحصائية ب روق ذات دالل ى وجود ف ل، توصلت الدراسة إل على تقمص الدور الذي يعيشه الطف

 .  بطة لصالح المجموعة التجريبية تعزى لتطبيق  البرنامج اللغوي  المقترحوالضا
ة من                      ة التعبيري ال ذوي االضطرابات اللغوي دى األطف ة ل ة اللغ رامج تنمي ستخدم في ب ة التي ت وهذه األساليب اللغوي

ك من         خالل الدراسات السابقة فقد قام الباحث بتحديد الجوانب التي سيتم   استخدامها  آأسلوب ا                لمقاطع اللغوية لما في ذل
ال ذوي  دى األطف ة ل ة والنطقي اء اللغوي صحيح األخط ردات وت ساب المف ة اآت سهيل عملي ي ت ال ف وة لألطف دة مرج فائ
شطة المتنوعة          االضطرابات اللغوية التعبيرية باإلضافة إلى استخدام أسلوب القصة والحوار ولعب األدوار وغيرها من األن

  . األخرى
  



 

  :راسة وإجراءاتهامنهج الد
  :  مجتمع الدراسة 

ز  ( تكون مجتمع الدراسة  الحالية من األطفال الذين راجعوا مراآز التربية الخاصة والنطق ، وهذه المراآز هي              مرآ
ة الخاصة  ز التخصصي للتربي ة الخاصة والمرآ شاري للتربي ز االست سمعيات ، المرآ راءة للنطق وال ة ) الب رة الزمني للفت

ي   ين               )   م   ٢٠٠٦ -٧-٢٨/  م   ٢٠٠٥ -٣-٢٨(ن  الواقعة ب ارهم ب راوح أعم ة، وتت ة التعبيري ( لمعالجة االضطرابات اللغوي
  . طفالً ) ٧٠( سنوات  وآان عددهم ) ٧-٥

  :عينة الدراسة وخصائصها  
اره                        ) ٣٠(تكونت عينة الدراسة من      م اختي د ت ة، وق ة تعبيري ات لغوي انون من اضطرا ب ذين يع ال ال م طفالً من األطف

  :وفقاً  للخطوات التالية
ن           .١ انون م م يع ابقاً وه ا س م ذآره ي ت ق الت ز النط ة ومراآ ة الخاص ز التربي وا مراآ ذين راجع ال ال صر األطف ح

  .طفال ) ٧٠(سنوات ، وقد بلغ عددهم ) ٧-٥(اضطرابات لغوية تعبيرية ، و تتراوح أعمارهم بين 
ان عدد                 طبق على األطفال اختبار الذآاء المصور ، لتش         .٢ سيطة ،  وآ ة الب ة العقلي تعلم واإلعاق خيص حاالت بطء ال

 ) .١٩٨٦جرار،( طفالً ) ١٢(األطفال الذين صنفوا في هاتين الحالتين 
ة               ) ١٨(استبعد من العينة         .٣ م ذوو إعاق ى أنه ة متوسطة ،  سمعية أو         (طفالً  وهم األطفال الذين  صنفوا عل عقلي
 ) .توحد

الوقفي ( ل ذوي صعوبات التعلم تم تطبيق االختبارات اإلدراآية الصادرة عن آلية األميرة ثروت              والستبعاد األطفا   .٤
 .أطفال   ) ١٠(وبذلك أصبح عدد الحاالت المستبعدة لهذا السبب ) ١٩٩٧،

 .  طفالً  ) ٣٠( تم حصر األطفال العاديين الذين ال يعانون من أية إعاقة وقد بلغ عددهم       .٥
ى                      االتصا  .٦ م عل اق معه ة لالتف ة تعبيري ل بأولياء أمور األطفال الذين تم تشخيصهم على أنهم ذوو اضطرابات  لغوي

 . األنشطة التي سيتم استخدامها في البرنامج وسيتم إآمالها في المنزل
 
  

  : تصميم الدراسة 
ل        اعتمد الباحث في دراسته الحالية على المنهج التجريبي ، ووزع أفراد العينة عش              .١ وام آ وائياً على مجموعتين ق
ا  ضعت        ) ١٥(منهم ي خ ة الت ميت المجموع شوائي ، وس شكل ع امج ب ضع للبرن ي ستخ ة الت ت المجموع م عين الً ، ث طف

 .للبرنامج العالجي المجموعة  التجريبية واألخرى ضابطة
راد  آال المج                           .٢ ى أف ة من إعداد الباحث عل ة التعبيري اس االضطرابات اللغوي ذ        طبق مقي دء بتنفي ل الب موعتين قب
  .الدراسة



 

ى          .٣ دريبهم عل تم ت ضابطة ف ة ال راد المجموع ا أف ة ، أم ة التجريبي راد المجموع ى أف دريبي عل امج الت ق البرن طب

   .البرامج المستخدمة في مراآزهم

اس االضطر                       ادة  مقي م إع ة ت ال المجموعة التجريبي ى أطف ة   بعد االنتهاء من تطبيق البرنامج المقترح عل ابات اللغوي
  .التعبيرية لكال المجموعتين  

  

  :متغيرات الدراسة 
  . المتغير المستقل هو تطبيق البرنامج المقترح

  

  :المتغير التابع 
ة      مستوى مهارات اللغة التعبيرية لألطفال ذوي االضطرابات اللغوية التعبيرية ، مقاساً  بمقياس االضطرابات اللغوي

 .التعبيرية

  : أدوات الدراسة 
   -:استخدمت األدوات التالية في جمع بيانات الدراسة وهي 

  :استمارة دراسة الحالة        ·

  :وقد تم اإلطالع على استمارة دراسة الحالة في المراكز التي تم ذكرها سابقاً  وقد تضمنت 

إعاقة ، تخطيط سـمعي للطفـل       من أية    تقرير يثبت أن الطفل ال يعاني     (التقييم الطبي للطفل الذي يحتوي على          ·

  .) ، سالمة أجهزة النطق لدى الطفل من التشوهات الخلقية كانشقاق سقف الحلق سـالمة األجهزةللتأكد من 

م فـريق متعدد التخصصات يتكون من أخصائية صعوبات تـعلم، أخصائية تربية خاصة، معالجة اضـطرا               يتقي   ·

  .بات نطقية ، باإلضافة إلى الباحث

  .االضطرابات اللغوية التعبيرية الطفل على مقياس نتائج        ·

 . تحديد نقاط القوة والضعف للطفل ليتم بناء عليها وضع الخطة التي يحتاجها        ·

  .تطبيق البرنامج اللغوي التعبيري                ··

  

  

 :حدود الدراسة 



 

، سـنوات  ) ٧ -٥( لتعبيرية للفئة العمرية من     تكونت الدراسة من عينة من األطفال ذوي االضطرابات اللغوية ا         

   .والمترددين على مراكز النطق ومراكز التربية الخاصة

  .ال تعمم نتائج الدراسة إال بمزيد من البحث في المستقبل:   مالحظة

  

 :نتائج الدراسة 
  :رض ألبرزهابعد إجراء الدراسة وتطبيق البرنامج توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج وفيما يلي ع

ذين                    : أوًال   ال ال ين األطف دريبي وب امج الت فيما يتعلق  بتنمية مهارة  تسلسل األحداث بين األطفال الذين خضعوا للبرن
الي   دول الت شترك والج اين الم ل التب روق االحصائية  من خالل  استخدام تحلي ة الف م فحص  دالل امج ت م يخضعوا للبرن ل

  .ترك لمقياس تسلسل األحداث لدى أفراد العينة على القياس القبلي والبعدييوضح نتائج  تحليل التباين المش

  

  

  

  )١(الجدول رقم 
   لدى أفراد العينة على القياس القبلي والبعديلمقياس تسلسل األحداث  تحليل التباين المشتركنتائج  

 

ضح  يت
دول    ن الج م
سابق  أن   ال

ة  )  ف(قيم
صائية  اإلح

ان         د           ) 63.882(لمتغير المعالجة آ ة إحصائية عن ة دال ذه القيم رق ال يع         )  α > 0.05(وه ذا يعني أن الف صدفة  وه ود لل

امج     ر البرن ود ألث ا يع ضابطة وإنم ة وال وعتين التجريبي راد المجم ين أف داث ب سل األح ارة تسل ة لمه درجات المعدل ى ال عل
  .التدريبي ، وبناء على هذه النتائج تم قبول الفرضية المطروحة  

م  وفيما يتعلق  بتنمية مهارة معرفة األفعال بين األطفال الذين خضعوا للبرنا  : ثانيًا   مج التدريبي وبين األطفال الذين ل
الي                     اين المشترك والجدول الت ل التب ل تحلي يخضعوا للبرنامج تم فحص  داللة الفروق االحصائية  من خالل استخدام  تحلي

  .يوضح نتائج تحليل التباين المشترك لمقياس معرفة األفعال لدى أفراد العينة على القياس القبلي والبعدي 
  

 مجموع المربعات مصدر التباين
درجات 

 الحرية
 اإلحصائية) ف(قيمة  متوسط المربعات

 63.882 139.386 ١ 139.386 التباين بين المجموعات

  2.182 28 58.912 التباين داخل المجموعات

   29 827.000 الكلي



 

  
  

  )٢(الجدول رقم 
  نتائج  تحليل التباين المشترك لمقياس معرفة الفعل  لدى أفراد العينة على القياس القبلي والبعدي

ان        )  ف(يتضح من الجدول  السابق  أن قيمة اإلحصائي             ة إحصائيا        ) 8.079(لمتغير المعالجة آ ة دال ذه القيم وه

راد المجموعتين                ) α > 0.05(عند   ين أف وهذا يعني أن الفرق ال يعود للصدفة على الدرجات المعدلة لمهارة معرفة الفعل ب

ا  ضابطة وإنم ة وال ية     التجريبي ول الفرض م قب سؤال ت ذا ال ة به ائج المتعلق ى النت اء عل دريبي  وبن امج الت ر البرن ود ألث  يع
  .المطروحة  

م يخضعوا         :ثالثاً   ذين ل ال ال ين األطف دريبي وب  ولتنمية مهارة وظيفة األدوات بين األطفال الذين خضعوا للبرنامج الت

اين            للبرنامج ، ولفحص داللة الفروق االحصائية تم استخدام          ل التب تحليل التباين المشترك والجدول التالي يبين نتائج  تحلي
  .المشترك لمقياس وظيفة األدوات  لدى أفراد العينة على القياس القبلي والبعدي 

  

  )٣(الجدول رقم 

  .نتائج  تحليل التباين المشترك لمهارة وظيفة األدوات لدى أفراد العينة على القياس القبلي والبعدي

ضح  يت
ة  أن قيم

اإلحصائية )ف(
ر  لمتغي
ان  ة آ المعالج

)22.753 (

 مجموع المربعات مصدر التباين
درجات 

 الحرية
 اإلحصائية) ف(قيمة  متوسط المربعات

 8.079 70.305 ١ 70.305 التباين بين المجموعات

  3.276 28 88.439 التباين داخل المجموعات

   29 3003.000 الكلي

 مجموع المربعات باينمصدر الت
درجات 

 الحرية
 اإلحصائية) ف(قيمة  متوسط المربعات

 22.753 54.269 ١ 54.269 التباين بين المجموعات

  2.385 28 64.398 التباين داخل المجموعات

 الكلي
2382.000  
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ة                   ، )α > 0.05( عند وهذه القيمة دالة إحصائية    ارة معرف ة لمه درجات المعدل ى ال صدفة عل ود لل رق ال يع وهذا يعني أن الف

ل                      ائج التحلي ى نت اء عل وظيفة األدوات  بين أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة وإنما يعود ألثر البرنامج التدريبي، وبن
  .تم قبول الفرضية المطروحة

اللغوية بين األطفال الذين خضعوا للبرنامج التدريبي وبين األطفال الـذين لـم              الحصيلة   تنمية مهارة وفي  : رابعا ً 

 نتـائج  ولفحص داللة الفروق االحصائية  تم استخدام تحليل التباين المشترك والجدول التالي يوضح              يخضعوا للبرنامج ،  

  .لي والبعديلدى أفراد العينة على القياس القبتحليل التباين المشترك لمقياس الحصيلة اللغوية 

  

  )٤(الجدول رقم 
  لدى أفراد العينة على القياس القبلي والبعدي المفردات اللغوية هارة تحليل التباين المشترك لمنتائج 

  

  مصدر

 التباين
 مجموع المربعات

درجات 

 الحرية
 اإلحصائية) ف(قيمة  متوسط المربعات

 14.182 145.516 ١ 145.516 التباين بين المجموعات

  10.261 29 277.046  داخل المجموعاتالتباين

 الكلي
8875.000  
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وهذا ) α > 0.05(وهذه القيمة دالة إحصائية عند ) 14.182(اإلحصائية لمتغير المعالجة آان ) ف(يتضح أن قيمة 

راد المجموعت                       ين أف ة ب ردات اللغوي ة المف ارة معرف ة   يعني أن الفرق ال يعود للصدفة على الدرجات المعدلة لمه ين التجريبي
 .والضابطة وإنما  يعود ألثر البرنامج التدريبي، وبناء على هذه النتائج تم قبول الفرضية المطروحة

م                       : خامساً       ذين ل ال ال ين األطف دريبي وب امج الت ذين خضعوا للبرن ال ال ين األطف ر اللغوي  ب ارة التعبي وفي بناء مه
روق االحصائية        ائج                      يخضعوا للبرنامج ولفحص داللة الف الي يوضح نت اين المشترك والجدول الت ل التب م استخدام  تحلي   ت

  .تحليل التباين المشترك لمقياس التعبير اللغوي لدى أفراد العينة على القياس القبلي والبعدي
  
  

  )٥(الجدول رقم 
  البعدينتائج تحليل التباين المشترك الختبار التعبير اللغوي لدى أفراد العينة على المقياس القبلي و

 اإلحصائية) ف(قيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 23.822 861.823 ١ 861.823 التباين بين المجموعات



 

ان         ) ف(يتضح أن قيمة     ر المعالجة آ د           و)   23.822(اإلحصائية لمتغي ة إحصائية عن ة دال ذه القيم ) α > 0.05(ه

وعتين         راد المجم ين أف ة  ب وي آامل ر اللغ ارات التعبي ة لمه درجات المعدل ى ال صدفة عل ود لل رق ال يع ي أن الف ذا يعن وه
  .التجريبية والضابطة وإنما يعود ألثر البرنامج التدريبي، وبناء على هذه النتائج تم قبول الفرضية المطروحة

ًا   ضعوا      : سادس م يخ ذين ل ال ال ين األطف دريبي وب امج الت ضعوا للبرن ذين خ ال ال ين األطف روق ب ساب الف د ح وعن
م                         ي والبعدي  والجدول رق ار القبل ين االختب روق ب ل للف م إجراء تحلي ة ، ت ة التعبيري ارات اللغ ) ٦(للبرنامج في تنمية  مه

  .يوضح هذه الفروق 
  

  

  

    ) ٦( الجدول 
   لمهارات اللغة آاملةتحليل التباين المشترك

  

 التحسن االختبار البعدي االختبار القبلي المهارات
المة عال

 لالختبار

 ٩ ٢،٣٥٠ ٥،٦٥ ٣،٣٠ تسلسل األحداث

 ٢٢ ٧،١٧ ١٧،٠٦ ٩،٢٩ األفعال

 ١٦ ٤،٢٢ ١٢،٧٧ ٨،٥٠ وظيفة الفعل

المفردات 

 اللغوية
٣١ ٥،٩٥ ٢٤،٦٣ ١٨،٦٨ 

 ٤١ ١٠،١٢ ٢٣،٦٥ ١٣،٥٣ التعبير اللغوي

 ١١٩ ٢٩،٨٣ ٨٣،٧٦ ٥٣،٣٠ المجموع

  

د  )  8.957(اإلحصائية لمتغير المعالجة آان ) ف(يتضح أن قيمة     ذا  ) α > 0.05(وهذه القيمة دالة إحصائية عن وه

ضابطة                         ة وال راد المجموعتين التجريبي ين أف يعني أن الفرق ال يعود للصدفة على الدرجات المعدلة لمهارات اللغة  آاملة  ب
ة                         وإنما يعود ل   ة التعبيري ارات اللغ ة بمه ول الفرضية المطروحة والمتعلق م قب ائج ت ذه النت ى ه اء عل دريبي، وبن لبرنامج الت
  .بشكل عام
 :مناقشة النتائج       - أ

  36.178 29 976.799 التباين داخل المجموعات

   30 120494.000 الكلي



 

ال ذوي                                دى األطف ة ل ة التعبيري ارات اللغوي ة بعض المه امج لغوي  في تنمي ر برن ة أث ى معرف هدفت هذه الدراسة إل
  :تعبيرية ، وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية االضطرابات اللغوية ال

ى    ي اشتملت عل ة والت ة التعبيري ارات اللغوي ل المه ة آ ي تنمي امج ف ة البرن ى فاعلي ة إل ائج الدراسة الحالي شير نت ت
ة األدوات ، باإلضافة                           ة وظيف ى معرف درة عل ة الق ال ، وتنمي ى األفع سل األحداث، والتعرف إل ى   المفردات اللغوية، وتسل  إل

اطع           ديهم نتيجة الستخدام أسلوب المق ة ل ردات اللغوي د تحسنت المف ة فق ال المجموعة التجريبي دى أطف ر اللغوي  ل التعبي
ال     دريب األطف تم ت م ي ذه النتيجة تتفق مع الدراسات        اللغوية إذ يقوم الباحث بتحليل الكلمات إلى مقاطع ومن ث ا ، وه عليه

ا                  السابقة التي استخدمت هذا األسلوب،     ال إذ أنه ة لألطف  وهذا ما تؤآده الدراسة من حيث  أهمية ممارسة األنشطة التعبيري
ارات           تسهم في تطور ونمو المهارات اللغوية المختلفة ، وقد انعكس  نمو المفردات اللغوية لألطفال على  تطور باقي  المه

د   اللغوية التي تم تدريب الطفل عليها  آما اتفقت مع دراسة   ال      ) (Nippold,2003نايبول دريب األطف ى ت ز عل ذي رآ  ال
ة                           ع الكلم صورة دون تقطي اة ال ة من خالل استخدام محاآ ردات اللغوي ذوي االضطرابات اللغوية التعبيرية  على تنمية المف

  .إلى مقاطع 
ة                ال المجموعة التجريبي دى أطف ة األدوات  ل ارة  وظيف درتهم عل    ، آما أشارت النتائج إلى تطور مه د تحسنت ق ى فق

ذلك           ربط األداة بفعلها ، من خالل  ترآيز البرنامج التدريبي على تدريب الطفل على معرفة األداة وآيفية ربطها بوظيفتها ول
ع      ق م ة تتف ذه النتيج ل ، وه اول الطف ي متن ودة ف ة الموج صورة واألدوات الحقيقي ن األدوات الم ة م تخدام مجموع م اس ت

زا     ا تري ا           ) Teresa,2002(النتيجة التي حققته ط   األداة بفعله ى رب درتهم عل را في ق ائج تحسناً  آبي حيث أظهرت النت
رو       ال نتيجة الستخدام              )    Romero,2000( بصورة صحيحة ، ودراسة رومي التي أظهرت تحسناً  في استخدام األفع

ر  ة ودراسة فرام ارات اللغوي ة المه شطة المتنوعة في تنمي ت) Framer,1990( األن ى اس ي رآزت عل خدام الحوار الت
  .والنقاش في تنمية قدرة الطفل على ربط األداة بفعلها 

ال ذوي                             ة األطف ة في تحسن لغ ة التعبيري ارات اللغوي ى المه دريب عل ة الت ائج الدراسة فاعلي وبشكل عام أظهرت نت
برنامج المقترح ، حيث االضطرابات اللغوية التعبيرية وربما ترد نتيجة هذه الدراسة إلى الوسائل واألنشطة التي تضمنها ال         

شطة من خالل اللعب             تم تزويــد األطفال بالمفردات اللغويـــة التي يحتاجونها في حياتهم اليومية، فالطفل الذي يمارس األن
ة                            ة واللغ ردات اللغوي د من المف التمثيلي و يتحاور فيها مع أقرانه ويقلد بعض األصوات والحرآات التي من شأنها أن تزي

ة   (Wing,1994 ) عام ، وهذا ما توصل إليه ونج                     الشفهية بشكل ة التعبيري  في تطوير المهارات اللغوي
ساعد                                   ذي ي ل والمدرب من جانب آخر ، األمر ال ين الطف ه من جانب وب ل وذوي ين الطف من خالل توفير أجواء تشجيعية ب

  . أفضلالطفل في الحصول على مهارات لغوية أوسع وطالقة في التعبير 
سنوات يمتلكون  ) ٧-٥(وربما آان للمرحلة العمرية دور في نجاح البرنامج ، وذلك أن األطفال في المرحلة العمرية    

  . القابلية في تطوير المهارات اللغوية لديهم 
  

  : التوصيات
  :في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة يقدم الباحث التوصيات  اآلتية



 

  .لنمو اللغوي لدى الطفل آالعوامل االجتماعية واالقتصادية والثقافيةفي اعوامل المؤثرة االهتمام بال     .١
ة     إاالهتمام بطبيعة األنشطة التي تقدم للطفل ،إذ    .٢ ة التعبيري ال ذوي االضطرابات اللغوي ن األنشطة التي تقدم لألطف

 .ال بد أن تكون موجهة وتخدم البرامج اللغوية التي تعطى له
 .التدرج في تدريب الطفل على المهارات اللغوية لكي يستطيع الطفل إتقانها      .٣
 .استخدام المقاطع الصوتية في تنمية المفردات اللغوية     .٤
 .مساعدة األطفال على امتالك المفردات اللغوية من خالل األنشطة التي تقدم له     .٥
ة في تنمي     .٦ ات الحديث ال آاألشرطة واألناشيد المشجعة استخدام الوسائل والتقني دى األطف ة ل ارات اللغوي ة المه
 .لألطفال
ه                    .٧ ا ل ال لم دم لألطف ة       من    ضرورة إشراك الوالدين في البرامج اللغوية التي تق ارات اللغوي ة المه دة في تنمي  فائ

 .لدى الطفل
شطة        .٨ وع األن د ا           ( ضرورة تن ع لعب األدوار، األناشيد، القصص المصورة، تقلي شونه    لواق ذي يعي ،التي تعطى    )ال

 .لألطفال وعدم االقتصار على نشاط واحد، الن تنوع األنشطة يساعد الطفل على امتالك اللغة وممارستها بشكل طبيعي
 :دراسات مقترحة 

ستقبل  اال للبحث في الم ون مج ي يمكن أن تك ساؤالت والمشكالت الت ة مجموعة من الت ائج الدراسة الحالي ر نت تثي
  : عليها دراسات أهمها ويترتب
ة                  -١ ارات اللغوي ى بتطوير المه ة    ( إجراء المزيد من الدراسات التي تعن ال ذوي     )  االستقبالية ، التعبيري دى األطف ل

  .االضطرابات اللغوية 
اول   -٢ أن يتن ة ، آ ة التعبيري ال ذوي االضطرابات اللغوي ى األطف رح عل امج المقت ن البرن ة م راء دراسات فرعي  أج
ة                            الباحث د  ر القصة في عالج االضطرابات اللغوي ان أث ة، أو بي ة التعبيري راسة أثر الدراما في تطوير االضطرابات اللغوي
 .التعبيرية
ائج الدراسات                              -٣ يم نت ال من خالل تعم ا األطف اني منه ة التي يع  إثبات قدرة الطرق الحديثة في حل المشاآل اللغوي

 .لمختلفة ، وذلك لعدم وجود مثل هذه البرامج في المراآزالمختلفة وتطبيقها واقعيًا خالل المراآز  ا
  . دراسة أثر البرامج المحوسبة في تطور اللغة لدى األطفال ذوي االضطرابات اللغوية التعبيرية-٤
ال ذوي    -٥ دى األطف ة ل ارات اللغوي ض المه ي  بع دريب ف ر الت اء أث دى بق ا م ن خالله ر م ة يظه ة تتبعي  دراس

ا االضطرابات         االضطرابات اللغوية ا   ات التي ترافقه لتعبيرية من األطفال ذوي اإلعاقات العقلية والتوحد وغيرها من اإلعاق
  .اللغوية التعبيرية

طرابات        -٦ ال ذوي االض دى األطف اعي ل سي واالجتم ق النف ي التواف ة ف ة التعبيري طرابات اللغوي ر االض ة أث  دراس
  .اللغوية التعبيرية 

ال ذوي           دراسة تأثير البرامج المق    -٧ دى األطف ة ل ة التعبيري ارات اللغوي ة المه اء األمور في  تنمي ترحة لتدريب أولي
  .االضطرابات اللغوية التعبيرية 
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