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دريبي لغــوي لتنميــة هــدفت هــذه الدراســة إلــى استقصــاء فعاليــة برنــامج تــ   :ملخــص
. عينـة أردنيــة اللغويـة فـي    مهـارات اللغـة االسـتقبالية لـدى األطفـال ذوي االضـطرابات      

بنــاًء علـى تشــخيص   لتحقيـق أغـراض الدراســة، تـم إعـداد و تصــميم برنـامج لغـوي      و
لـــدى أطفـــال مـــا قبـــل المدرســـة مـــن ذوي       مقيـــاس اضـــطرابات اللغـــة االســـتقبالية     

علـى   مـوزعين بالتسـاوي  طفـًال  ) 20(ة الدراسة مـن  تكونت عين. االضطرابات اللغوية
و ، تخضــع لبرنــامج تنميــة مهــارات اللغــة االســتقبالية   مجموعــة تجريبيــة  : مجمــوعتين

تتلقــى عالجهــا اللغــوي بــنفس الطريقــة المتبعــة فــي المركــز األردنــي لتقــويم      ضــابطة 
ابات تــم اختيــار أفــراد عينــة الدراســة مــن األطفــال ذوي االضــطر وقــد  النطــق واللغــة،

اللغوية الذين يتلقون عالجهم اللغوي في المركز األردني لتقويم النطق واللغة ضمن 
روعـي فـي  اختيـار    و  .سـنة ويتمتعـون بمسـتوى ذكـاء متوسـط     ) 5-3(الفئة العمرية 

وبعـــد تحليـــل . عينـــة الدراســـة أن ال يـــرتبط االضـــطراب اللغـــوي بأيـــة إعاقـــة أخـــرى 
، أظهـرت  )ANCOVA(اين المشـترك الثنـائي   البيانات باسـتخدام اختبـار تحليـل التبـ    

النتائج وجود فروق لصالح المجموعة التجريبية فـي تنميـة مهـارات اللغـة االسـتقبالية      
كمـا أظهـرت النتـائج    . )مهارة فهم المفردات ومهـارة فهـم تكـوين الجمـل    (على بعديها 

، سـتقبالية ذات داللة إحصائية بين الذكور و اإلناث فـي تنميـة مهـارات اللغـة اال     فروقًا
و مـــن جانـــب آخر،أظهـــر تحليـــل التبـــاين . حيـــث كانـــت هـــذه الفـــروق لصـــالح اإلنـــاث

 لمـــاالمشــترك الثنـــائي إلــى أن فعاليـــة البرنــامج العالجـــي تختلــف بـــاختالف الجــنس،      
في مهارة اللغة االستقبالية أعلى من الـذكور علـى البرنـامج     تحسنمن اإلناث  هأظهرت

نتـــائج هـــذه الدراســـة و مناقشـــتها، تـــم تقـــديم  و بعـــد اســـتعراض . العالجـــي المعـــد
رابات ضــطا: الكلمــات المفتاحيــة( .النتــائج هــذه مجموعــة مــن التوصــيات فــي ضــوء

  ).ةيغة االستقباللال، برنامج تدريبي لغوي، اللغة
 

 
  

مــن أهــم مــا تعبــر اللغــة عــن شخصــية اإلنســان، وتعــد  :مقدمــة
ــره مـــن الكائنـــ  هيميـــز ــا وتكمـــن أهمي، ات الحيـــةـعـــن غيـ ــا تهـ فـــي كونهـ

طتها إيصــال المعلومــات لمــن   االوســيلة التــي يســتطيع اإلنســان بوســ    
الحــديث تبــادل ف، ممــن حولــهكــذلك الحصــول علــى المعلومــات ، حولــه

  .م ببعضالمجتمع بعضه أفرادأهم ما يربط  من بين األفراد
 ألن اإلنسـان كـائن اجتمــاعي  والتواصـل هـو غـرض هــذا التبـادل،    

 هــذا التواصــل  مجتمعــه، وكــي يــتم بحاجــة ماســة للتواصــل مــع أفــراد   
ووســيلة مناســبة لنقــل  ،ورســالة ،بشــكل صــحيح ال بــد لــه مــن مرســل 

وتعتبر اللغة المنطوقة أهـم وسـيلة تعلمهـا البشـر      ،ومستقبل، الرسالة
 ).Hegde, 2001( مللتواصل فيما بينه
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  .حقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك، اربد، األردن© 
 

The Effect of a Language Training Program on 
Developing Receptive Language Skills in Preschool 

Children with Language Disorders in Jordan 
 

Enas Oliemat, Merfat Fayez, Queen Rania Faculty for Childhood, 
Hashemite University, Jordan.  

 
Abstract: This study aimed at exploring the effectiveness of a 
language training program on developing receptive language skills 
among children with language disorders. The study sample consisted 
of 20 children with language disorder who receive their treatment in 
the Jordanian National Center for Speech- Language Therapy in 
Zarqa City. Attention was paid to choose children from the age range 
of (3-5) years, having an average IQ, and whose language disorder is 
not associated with any other disability. The 20 children were 
randomly assigned into two equal groups; experimental and control. 
The experimental group received the receptive language training 
program which lasted for four months and the control group received 
the traditional training program used in the Jordanian National 
Center for Speech- Language Therapy. Using two-way ANCOVA in 
data analysis, results have shown significant differences between the 
groups in regard to their receptive language skills for the favor of the 
experimental group. Furthermore, results have shown significant 
differences among males and females in favor of female children. 
Moreover, results have shown significant interaction between the 
group and gender; and that the treatment program was more effective 
for girls. Different implications and recommendations were suggested 
based on the results of this study. (Keywords: language disorders, 
language training program, receptive language). 

  
  

هنــاك مــن يــرى أن اللغــة مجــرد مجموعــة مــن الرمــوز المنطوقــة  
االتصــال مــع الغيــر، كمــا يمكــن أن     التــي تســتخدم وســيلًة للتعبيــر أو  

ُتعرف اللغة على أنها نظام مـن الرمـوز المتفـق عليهـا فـي ثقافـة معينـة        
ــة أو   أو ــة معين ــراد فئ ــين أف جــنس معين،علــى أن يتســم هــذا النظــام     ب

وبالتـالي فهـي إحـدى وسـائل     ، لقواعد محـددة بالضبط والتنظيم طبقًا 
للغــة ) 2000، الروســان(بحســب و (Goodluck, 1998).التواصــل 

ــتقبالية    ــة االســ ــا اللغــ ــان، أولهمــ  Receptive) (مظهــــران رئيســ

Language         ويتمثـــل فـــي قـــدرة الفـــرد علـــى ســـماع اللغـــة وفهمهـــا
 Expressive(واآلخر يسمى باللغة التعبيريـة   وتنفيذها دون نطقها،

Language (    وهي اللغة المنطوقة و المكتوبة ولغـة اإلشـارة و تظهـر
فـــي قـــدرة الفـــرد علـــى نطـــق اللغـــة وكتابتهـــا، ويـــرتبط بمفهـــوم اللغـــة  

ومصـطلح النطـق    )Speech(مصطلحات أخرى مثـل مصـطلح الكـالم    
)Articulation.(    
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تعريف الجمعية األمريكية  ولعل التعريف األكثر شموًال للغة هو
-American Speech-Language(ع والنطق واللغة مــــللس

Hearing Association "ASHA"( ،أن اللغة نظام معقد  وهو
ومتغير من الرموز االصطالحية المستخدمة بأشكال عدة في التفكير 

  :والتواصل، وأهم ما يميز اللغة ما يلي

 تتطور اللغة ضمن سياق تاريخي واجتماعي وثقافي محدد.  

 فها سلوكًا إلى قواعد يجب أن تتحدد على تخضع اللغة، بوص
النظام الصوتي، والنظام الصرفي، : األقل بخمسة أنظمة هي

  .، والسياقالمحتوىوالنظام النحوي، و

 بيولوجيةالعوامل ال فاعليتحدد تعلم اللغة واستخدامها بت ،
  .، والبيئيةلمعرفية، والنفسية، واالجتماعيةوا

  التواصل فهمًا واسعًا للتفاعل يتطلب االستخدام الفعال للغة في
اإلنساني وما يتضمنه من عوامل مصاحبة كالتلميحات غير 

 ,Owens( اللفظية، والدوافع، والقواعد االجتماعية والثقافية

2005 .( 

فاللغة هي مجموعة رموز وإشارات متداولة يتم تدوين األفكار 
تكون بها من أجل الوصول إلى فهم عملية التواصل المشتركة، ولكي 

هذه العملية ناجحة فال بد من أن يستخدم المتحدث والسامع هذه 
الرموز واإلشارات بشكل مناسب وصحيح، وعندما يكون لدى احد 

اضطراب في آلية إرسال المعلومات ) المتحدث أو السامع(الطرفين 
أو استالمها فأن عملية التواصل والفهم اللغوي والكالمي تكون غير 

  ).2004العشاوي، (فعالة 

واكتسبت اللغة أهميتها الكبرى بسبب ما يحدثه أي خلل في 
، أحد عناصرها من اضطرابات في التواصل بدرجات وأشكال مختلفة

 ,Aram and Nations(وهو مما دفع العديد من المختصين منهم 

1982; Gleason, 1984(  إلى االهتمام بدراسة ما ينشأ من
  .ألطفال و مع محاولة عالجهااالضطرابات اللغوية وتصنيفها لدى ا

واضطرابات اللغة مصطلح عام يرافقه مصطلحات متداولة 
والعجز اللغوي  )Language Delay(أخرى، مثل التأخر اللغوي 

)Language Deficit(.  وال يعد الطفل متأخرًا لغويًا إال إذا كانت
قد نمت ) الوجدانية والعضلية والعقلية(جوانب النمو األخرى لديه 

و يتم تشخيص .كل متوازن و مع تأخر ملحوظ في النمو اللغويبش
التأخر اللغوي عن طريق مقارنة وضع الطفل الحالي بالوضع الطبيعي 
حسب المعايير المستخدمة للنمو اللغوي الطبيعي عند األطفال 

  ).2000السرطاوي وأبوجودة، (العاديين 

 Aram and)(ومن ناحية أخرى، يعرف آرام و نيشينز 

Nations,1982   اضطرابات اللغة بأنها ما يظهر من معاناة لدى
و بشكل عام، . األطفال في سلوكهم اللغوي تتعطل معه وظيفة اللغة

عريف االضطرابات فأنه مما يجب أن يؤخذ في الحسبان عند ت
ات ،تأخر النمو اللغوي وقت ظهور هذه االضطراب :اللغوية ما يأتي

ومعنى  ،ك اللغوي تركيبًاء ما يصيب السلووسو ،لدى الطفل

وعليه صعوبات أنتاج اللغة وصعوبة في القراءة والكتابة عند األطفال 
وأن أكثر االضطرابات  .من جهة أخرىوفهمها واستيعابها  ،من جهة

اللغوية انتشارًا بين األطفال ،كما تشير منظمة الصحة العالمية، هي 
ورغم . واستيعابهااضطراب اللغة االستقبالية، أي صعوبة فهم اللغة 

عدم توفر إحصائيات بأعداد هؤالء األطفال إال أن نسبتهم في دول 
 ,Creaghead)من نسبة السكان % 10العالم الغربي تقارب 

Newman, Secord, 1986) ويمكننا اعتماد هذه النسبة مؤشرًا ،
  . على حجم هذه المشكلة في المجتمعات كافة

ية بين األطفال في اللغو تبالرغم من انتشار المشكالو
 ّنإفالمجتمع األردني بوجه خاص، و ،المجتمع العربي بشكل عام

بهذا  في البحوث المختصة التي أولت اهتمامًا ملحوظة هناك قلة
جميع مراكز  فأنمن جانب آخر، و .من االضطرابات اللغوية النوع

برامج لغوية عالجية  تكاد تخلو منعالج اضطرابات النطق واللغة 
وعليه فأن الغاية من هذه الدراسة هي تتبع . لبيئتنا المحلية مناسبة
برنامج لغوي عالجي لتطوير مهارات اللغة  فاعلية تطبيق مدى

االستقبالية لدى أطفال ما قبل المدرسة من ذوي االضطرابات 
مقياس مصمم بناًء على تشخيص وهذا البرنامج اللغوية في األردن 

صياغة مشكلة ويمكن ). 2005س، فار(مهارات اللغة االستقبالية 
  :الدراسة على النحو التالي

ما فاعلية تطبيق  برنامج تدريبي عالجي لتطوير مهارات اللغة 
االستقبالية لدى أطفال ما قبل المدرسة من ذوي 

  االضطرابات اللغوية في عينة أردنية؟

  : وانبثق عن السؤال الرئيس أسئلة فرعية هي

  ≤(عند مستوى صائية هل توجد فروق ذات داللة إح .1
على مقياس مهارات اللغة االستقبالية تعزى الثر  )0.05

  ؟اللغوي البرنامج التدريبي

  ≤( عند مستوىهل توجد فروق ذات داللة إحصائية  .2
على مقياس مهارات اللغـة  بين كل من الذكور واإلناث )0.05

  ؟االستقبالية

 )≥  0.05(عند مستوى داللة إحصائية  هل يوجد اثر ذو .3
بين تفاعـل برنامج تنمية مهارات اللغـة االستقبالية  وجنس 

  اللغة االستقبالية؟مهارات  على مقياس الطفل

  ≤(عند مستوى  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية .4
اللغة االستقبالية والمتعلقة بفهم مهارات  على مقياس )0.05

 المفردات وتركيب الجمل بين أطفال المجموعة التجريبية
 ؟والمجموعة الضابطة

  أهمية الدراسة

إلى مجموعة كبيرة من  ةهتكمن أهمية هذه الدراسة أنها موّج
، وخاصة في المجتمع األردنياألطفال ذوي االضطرابات اللغوية 

أولئك الذين يعانون من اضطرابات في اللغة االستقبالية، بحيث يمكن 



  عليمات و الفايز

 37

البرنامج  في تطبيق و تعميم نتائج االستفادة من هذه الدراسة
العالجي المعد على المراكز الخاصة باالضطرابـات اللغوية ،مما 
يساهم في خفض المشكالت التواصلية، واالجتماعية، والنفسية 

كما يمكن  .المرتبطة باضطراب اللغة االستقبالية لدى األطفال
في حث المزيد من الباحثين على  االستفادة من نتائج هذه الدراسة

لنوع من االضطرابات اللغوية و كذلك تحفيزهم على االهتمام بهذه ا
تطوير برامج لغوية عالجية فاعلة أو استكشاف مدى فعالية برامج 

   .عالجية موجودة

  اإلجرائية التعريفات

خطة محددة تشمل  هو :تنمية مهارات اللغة االستقباليةبرنامج 
 نشطة والتدريبات والمواقف والخبرات المتكاملةاألمجموعة 

لدى  قباليةاالستتنمية مهارات اللغة بهدف  تم تصميمها التي
  .األطفال ذوي االضطرابات اللغوية

المهارات التي يعمل على تنميتها  هي: مهارات اللغة االستقبالية
 بعدينوهي محددة في تنمية مهارات اللغة االستقبالية، برنامج 

مهارة استقبال المفردات اللغوية وفهمها، : رئيسين هما 
  .هارة فهم واستقبال تركيب الجمل وم

ويقصد به االضطراب التطوري الذي : قباليةاالستاضطراب اللغة 
يتصف بنواقص في استقبال اللغة المنطوقة وفهمها، ويمكن 
قياسه بأداء الطفل على مقياس اللغة االستقبالية المستخدم 

  .في هذه الدراسة

لذين يعانون من هم األطفال ا: األطفال ذوو االضطرابات اللغوية
اضطرابات لغوية بناًء على تشخيص اختصاصيي عالج النطق 

دون أن يصاحب هذه االضطرابات أية إعاقات ، واالستيعاب
غيرها، وستقتصر هذه  السمعية أو أخرى كاإلعاقة العقلية أو

الدراســة على األطفال الذين تم تشـخيصهم في المركز األردني 
ن يتلقون عالجهم اللغوي في لتقويم النطق واللغة، والذي

  .المركز نفسه

  اإلطار النظري لالضطرابات اللغوية

من حيث الشكل العام، يمكن تصنيف اضطرابات اللغة إلى 
أولهما اضطرابات اللغة لدى األطفال مما يطلق عليها  :نوعين

 Developmental Language(اضطرابات اللغة النمائية 

Disorders( ت التي لم تكن ناجمة عن مرض ونعني بها االضطرابا
أما النوع اآلخر فهو اضطرابات اللغة عند البالغين التي . أو حادث

 Acquired Language(يطلق عليها اضطرابات اللغة المكتسبة 

Disorders(  ما لم تكن استمرارًا الضطرابات اللغة التي ظهرت وقت
  ).2006فارع وآخرون، (الطفولة 

ن مظاهر متنوعة في االضطرابات عادة ما يتم التمييز بيو
اللغوية عند التشخيص، حيث يصنف بعضها على أنه اضطراب في 

اللغة التعبيرية ويصنف بعضها اآلخر على أنه اضطراب في اللغة 
  :االستقبالية، و من هذه المظاهر ما يلي

وفي هذه  ):Language Delay( تأخر ظهور اللغة -أوال
للطفل في العمر الطبيعي لظهورها أي الحالة ال تظهر الكلمة األولى 

في السنة األولى من عمر الطفل، بل قد تتأخر إلى السنة الثانية أو 
أكثر، ويترتب على ذلك مشكالت في االتصال االجتماعي مع اآلخرين 

وقد . وفي المحصول اللغوي للطفل، وفي القراءة والكتابة فيما بعد
ها الحرمان الحسي يرجع تأخر نمو اللغة إلى أسباب عديدة من

كفقدان السمع في الطفولة المبكرة، فيبقى الطفل بمعزل عن 
األصوات الخارجية المنبهة له ويتعسر تحصيله اللغوي ما لم يسرع 

وقد يرجع . والداه باستخدام المعينات السمعية والتأهيل اللغوي
 تأخر نمو اللغة إلى اإلصابة الدماغية في الطفولة المبكرة قبل الوالدة

أو أثناءها أو بعدها، فيتأثر الجهاز العصبي للطفل وكذلك قدراته 
كما قد يرجع تأخر نمو اللغة عند األطفال إلى  .الذهنية والعقلية

غياب البيئة المنبهة لتحفيز القدرات اللغوية للطفل، فنجد أن التأخر 
اللغوي للطفل ينتشر في البيئة التي ينخفض فيها المستوى الثقافي 

ادي لألسرة وأخيرًا قد يرجع تأخر نمو اللغة لدى األطفال واالقتص
إلى أسباب غير محددة، وذلك بعد استبعاد كل األسباب السابقة 

  ). 2003رشاد، (

 )Aphasia( فقدان القدرة على فهم اللغة وإصدارها -ثانيا
وفي هذه الحالة ال يستطيع الطفل أن يفهم اللغة المنطوقة، كما ال 

عن نفسه لفظيًا بطريقة مفهومة، ويمكن أن نميز يستطيع أن يعبر 
األولى هي فقدان القدرة على فهم  :بين نوعين من حاالت االفازيا

 ) Acquired Aphasia(اللغة أو إصدارها وتسمى المكتسبة 
وهي الحالة التي : وتحدث للفرد بعد عملية اكتساب اللغة، واألخرى

إصابة الفرد بهذه الحالة تحدث للفرد قبل اكتسابه للغة ويترتب على 
مشكالت في االتصال االجتماعي مع اآلخرين، وفي التعبير عن الذات 

ويترتب على هذا النوع من  وفي المحصول اللغوي للفرد فيما بعد،
  ).2000الروسان، (المشكالت آثار انفعالية سلبية على الفرد نفسه 

وظ وتتمثل في تباين ملح )Dyslexia( صعوبة القراءة -ثالثا
في قدرة الطفل على القراءة مع عمره الزمني وتختلف في درجاتها 

أو  باختالف السبب الذي أدى إلى ذلك سواء تعلق بالجانب البنيوي،
الخلل العصبي المتمثل بصعوبات إدراكية سمعية أو بصرية، أو 

الظاهر، (ظروف غير سليمة في البيئة األسرية أو البيئة المدرسية 
2005 .(  

وفي هذه الحالة ال  )Dysgraphia( عوبة الكتابةص -رابعا
يستطيع الطفل أن يكتب بشكل صحيح المادة المطلوب كتابتها 
والمتوقع كتابتها ممن هم في عمره الزمني، فهو يكتب في مستوى 
يقل كثيرًا عما يتوقع منه بطريقة غير مقروءة أو بطريقة عكسية 

  ).2000الروسان، (
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  Dysnomia and ( بيرصعوبة التذكر والتع-خامسا

Apraxia(  ،التي تعرف أيضًا بعسر التعرف على الكلمات وتسميتها
ويقصد بذلك صعوبة تذكر الكلمة المناسبة في المكان المناسب ومن 
ثم التعبير عنها، وفي هذه الحالة يلجأ الفرد إلى وضع كلمة أخرى 

  ).2007هاالهان وآخرون، (بدًال من الكلمة الصحيحة 

 Echolalia( عوبة فهم الكلمة أو الجملص -سادسا

Agnosia(  ويقصد بذلك صعوبة فهم معنى الكلمة أو الجملة
المسموعة وفي هذه الحالة يكرر الفرد استعمال الكلمة أو الجملة 

  ).2000الروسان، (دون فهمها 

يمكن تقييم االضطراب اللغوي في أحد قسمي اللغة و
ما إذا لوحظت أُي من العالمات ، أوكليه)االستقبالية، أو التعبيرية(

  :التالية على الطفل

للغة (المنطوقة من خالل االستخدام اليومي صعوبة فهم اللغة  .1
  .، أو استخدام اللغة التعبيرية)االستقبالية

، أو نقص هذه المفردات أو فهم المفردات، أو الجمل صعوبة .2
  .الجمل في مخزونه اللغوي مقارنة باألطفال في مثل عمره

فهم الكلمات اللفظية الموجهة إليه بشكل كامل أو  صعوبة .3
  .جزئي

المفردات أو الجمل بشكل سليم، ومواٍز لألطفال نتاج صعوبة إ .4
  .الذين في مثل عمره

ظهور األخطاء النحوية، الصرفية، أو غيرها من مكونات اللغة  .5
في حديث الطفل سواء أكان واعيًا لهذه األخطاء أم غير واع.  

مع أخذ العمر  بشكل متسلسل ومنطقياث األحد سردصعوبة  .6
  .)Owens, 1995(بعين االعتبار 

ولكي يتم التأكد من خلو لغة الطفل من االضطرابات اللغوية، 
أو وجود مثل هذه االضطرابات لديه، وتحديد شدتها، ومن ثم 
التخطيط لعالجها  ال بد من أن يخضع الطفل لعدة أنواع من طرق 

لنطق واللغة بتحديد طريقة التشخيص، ويقوم اختصاصي ا
التشخيص أو القياس المناسبة وذلك بناًء على عمر الطفل، وطبيعة 
المشكلة، وغيرها من المتغيرات التي تلعب دورًا هامًا في تغيير أداة 
القياس الالزم استخدامها للحصول على نتائج دقيقة حول حالة 

  .الطفل وتشخيصه

  ةالدراسات السابق

ضطراب التي قد يعاني منها األطفال بسبب تنوع مظاهر اال
االضطرابات ثي في اآلونة األخيرة في تشخيص وتزايد االهتمام البح

أجرى نوتردام و  ففي هذا المجال،. اللغوية وعالجها عند األطفال
 ,Noterdaem, Breuer-Schaumannبرور شومان وآرموروسا  

and  Amorosa. (1998)  لى دراسة هدفت إلى إلقاء الضوء ع
أهمية التشخيص الفارق المبكر الضطرابات اللغة االستقبالية، وذلك 

ألن اضطرابات اللغة التعبيرية يسهل مالحظتها وتشخيصها بعكس 
اضطرابات اللغة االستقبالية التي غالبا ال تالحظ مبكرا،وإن لوحظت 
فال تعالج مبكرًا ،يكون مجتمع الدراسة مئة طفل وقد تم التشخيص 

م اضطرابات مرتبطة عياديًا باللغة االستقبالية، وذلك على أن لديه
باستخدام معايير تشخيص الدليل التطبيقي العاشر لألمراض العقلية 
المصمم لقياس اضطرابات اللغة االستقبالية، وقد خلصت الدراسة 
إلى تأكيد أهمية استخدام االختبارات التشخيصية في وقت مبكر 

  .طفاللفحص اللغة االستقبالية لدى األ

أما في مجال عالج االضطرابات النطقية عند األطفال، فقد 
دراسة هدفت إلى دراسة اثر ) 2010(أجرى الزيودي والسرطاوي 

برنامج عالجي على تطوير اللغة االستقبالية لدى األطفال في 
طفال  60و اشتملت عينة دراستهما على . اإلمارات العربية المتحدة

أشارت نتائج تجريبية وضابطة وإلى مجموعتين  متم توزيعه
دراستهما إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة 

  .التجريبية و المجموعة الضابطة لصالح التجريبية

دراسة  Romerobacios (2000((كما أجرت روميرو باكيوس 
على األطفـال ذوي  عالجي بنـاء وتطبيـق برنامج إلى هدفت

أطفال المدارس ذوي  على ةعينشتملت الا وقد، اللغويـةاالضطرابات 
 إلىبتقسيم العينـة ت الباحثة وقد قـام، االضطرابات اللغوية

، ثم قامت بتعريض المجموعة وضابطة، تجريبية :موعتينـمج
التجريبية ألنشطة البرنامج المتعلقة بالمهارات اللغوية األساسية 

ذات وقد توصلت الدراسة إلى وجود فروق . لمدة عشرة أسابيع
داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية تعزى إلى تطبيق البرنامج 
اللغوي المقترح، فقد زادت القدرات اللغوية لألطفال ذوي 

تكثيف المهارة اللغوية الضرورية في  لاللغوية من خال تاالضطرابا
تنمية الحصيلة المفرداتية، والبناء النحوي والصرفي، وزيادة القدرة 

أما فيما يتعلق بتطوير الجوانب النطقية، فلم . اللفظي على التحليل
يحدث أي  تغير ملحوظ على نطق األطفال، وعزت الباحثة ذلك إلى 

لجانب النطقي والتعبير عدم استخدام األنشطة الكافية لتطوير ا
  .إلى الفترة الزمنية التي كانت محددة لفترة الدراسةالشفوي، و

ة أثر طريقة محددة، أو ومن الدراسات التي اهتمت بدراس
أسلوب خاص ضمن برنامج لغوي مقترح دراسة وستوود 

)Westwood, 1990(  التي هدفت  إلى التعرف على أثر األنشطة
المتنوعة كالقصة، ولعب األدوار وتقمصها، إضافة إلى استخدام 
أسلوب المناقشة والمحاورة في القصص  وبيان الدور الفاعل الذي 

تحسين المهارات اللغوية لدى األطفال ذوي  يلعبه الوالدان في
االضطرابات اللغوية، وقد تكونت عينة الدراسة من اثنين وعشرين 
طفًال وطفلة، واستمر البرنامج لمدة ثالثة أشهر، حيث تم بعد ذلك 
إجراء اختبار بعدي لعينة الدراسة، وقد تبين وجود فروق دالة 

تطبيق البرنامج اللغوي إحصائيًا لصالح المجموعة التجريبية يعزى ل
القائم على استخدام األنشطة  اللغوية المتنوعة في معالجة المهارات 

  .اللغوية وتنميتها لدى األطفال ذوي االضطرابات اللغوية
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إلى اختبار فعالية  )Ekars 2002( وهدفت دراسة إكارس
اللغوية ومقارنتهم  تبرنامج عالجي لغوي لألطفال ذوي االضطرابا

ل العـاديين، حيث قام الباحث بأخذ عينة مكونة من عشرة مع األطفا
تجريبية، : أطفال، ثم قام بتقسيمهم على مجموعتين متساويتين

وضابطة، وبعد ذلك قام بإخضاع أطفال المجموعة التجريبية لبرنامج 
عالجي يحتوي على العديد من الجوانب اللغوية مثل تنمية الحصيلة 

وقد . بعض األحداث مع بعضها اآلخر المفرداتية، والقدرة على ربط
أظهرت النتائج فروقا دالة إحصائيًا بين المجموعتين التجريبية 
والضابطة لصالح المجموعة التجريبية تعزى لتطبيق البرنامج اللغوي 

  .المقترح

 Agnew, Dorn, and Eden( وأجرى أجنيو و دورن وايدن

من خالل دراسة هدفت إلى قياس أثر التدريب المكثف  )2004
. برنامج لغوي عالجي على عملية المعالجة السمعية ومهارة القراءة

تكونت عينة الدراسة من سبعة أطفال، وتم قياس قدرة األطفال على 
الحكم بدقة على مثيرات سمعية وبصرية قبل إخضاعهم وبعده 
لبرنامج لغوي عالجي مكثف هدف إلى تحسـين مهاراتهم المرتبطة 

األطفال تحسنًا ملحوظًا في عملية المعالجة  ولقد أظهر. باللغة
ولم يلحظ تحسنًا مشابهًا في المجال ، السمعية بعد التدخل العالجي

البصري؛ مما يجعلنا ال نعمم التحسن في عملية المعالجة السمعية 
  .على المهارة القرائية

ومن الدراسات التي بحثت في أهمية دور الوالدين في برنامج 
 ),Domsch 2003(جوانب اللغوية، دراسـة دومش عالجي لتطوير ال

وهدفـت إلى اختبـار أثر المستـوى التعليمي للوالدين وطبيعة اللغـة 
المستخدمة في البيت في التطور اللغـوي لدى األطفال ذوي 
االضطرابات اللغوية  من خالل برنامج لغوي يعتبر الوالدين جزءًا 

ين طفـًال تراوحت منه، وقد اشتملت عينة الدراسة على عشر
أعمارهم بين  تسعة وعشــرين شهرًا إلى ثمانية وأربعين شهرًا، وقد 
تفاوت أفراد الدراسة في مستوى التحصيل األكاديمي آلبائهم، وقد 
قـامت الباحثة بمراقبة تفاعـل األطفـال مع آبائهم، وقياس نمـو 

.  أشهرالمفردات اللغويـة لديهم، خالل مدة زمنية مقدارها ثمانيـة 
وقد توصلت الدراسة  إلى وجود أثر دال إحصائيًا لتفاعل والدي 
الطفل المضطرب لغويًا على نمو الطفل اللغوي على الرغم من 

  .اختالف مستوياتهم الثقافية

 ,Goldfield(هدفت دراسة جولدفيلد ، و بطريقة مشابهة

إلى معرفة أثر الوالدين على تنمية المهارات اللغوية لدى  )2000
اللغوية، وقد تكونت عينة الدراسة من  تاألطفال ذوي االضطرابا

لغوية،  تراوحت أعمارهم   تستة وعشرين طفًال يعانون من اضطرابا
بين سنتين إلى سبع سنوات، وقد تم تقسيم األطفال بالتساوي على 
مجموعتين ضابطة وتجريبية، وقد تم إجراء اختبارات لغوية قبلية 

عت المجموعة التجريبية لبرنامج لغوي قائم لعينة الدراسة، ثم خض
على إشراك الوالدين في المعالجة اللغوية لمدة خمسة شهور، وقد 

االختبـــار القبلي  نفروق دالة إحصائيًا بي لى وجودإ الدراسة تتوصل
اللغوي المقترح لمعالجة  جواالختبار البعدي تعزى إلى أثر البرنام

إشراك الوالدين في المعالجة  اللغوية والقائم على تاالضطرابا
  . اللغوية

ومن الدراسات التي بحثت بوجود فروق بين الجنسين في 
في اضطرابات النطق ) 1987(االضطرابات اللغوية دراسة المشاقبة 

عند األطفال العرب التي هدفت إلى معرفة المشكالت واالضطرابات 
عند قيامهم  اللغوية والتي تظهر لدى األطفال العرب الذكور واإلناث

بالكالم وإنتاج األصوات وقد شملت عينة الدراسة عشرين طفًال تم 
حث وألغراض الدراسة استخدم البا ،هم من محافظة اربداختيار

قراءة بعض صورًا ألشياء يعرفها الطفل، ويستعملها في حياته، و
وقد أظهرت ، الكلمات والجمل من كتب القراءة وعد بعض األرقام

ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث لصالح اإلناث النتائج فروقا 
  .في قلة المشكالت اللغوية لديهم وظهورها بشكل أكثر عند الذكور

 Amayreh and Dyson (وجاءت دراسة عمايرة ودايسن 

 180التي تضمنت " اكتساب الصوامت العربية"بعنوان  1998)
ال توجد فروق لتؤكد أنه ) 6-2( طفًال اردنيا ضمن الفئة العمرية

بين الذكور واإلناث في التطور النطقي واللغوي، وبالتالي ال يوجد 
  . فروق واضحة في اثر التدريب على الجنسين

 ,Rvachew, Chiang وفي دراسة لراكيو وتشيانج وايفانز 

Evans (2007)   هدفت إلى تحديد خصائص األخطاء النطقية
األطفال الذين ليس لديهم واللغوية التي ينتجها األطفال العاديون و

وعي لغوي،كما هدفت إلى فحص العالقة بين أنواع األخطاء النطقية 
حلة ما قبل واللغوية التي ينتجها األطفال من كال الجنسين، خالل مر

طفًال  58واشتملت عينة الدراسة على . الروضة وسنوات الروضة
ضة ثم لديهم اضطرابات لغوية تم تقييمهم خالل فترة ما قبل الرو

تقييمهم مرة أخرى في نهاية السنة األولى من الروضة وجاءت نتائج 
الدراسة تؤكد وجود فروق ذات داللة بين الذكور واإلناث لصالح 

.                اإلناث في القدرات اللغوية المرتفعة وقلة األخطاء النطقية واللغوية

طفال ذوي ألن املها إلى أوتشير الدراسات السابقة بمج  
التي  التدريبية اللغوية من الخدمات يستفيدون االضطرابات اللغوية

له أثر كبير لتدريب المستمر داخل المركز والبيت ، وأن اتقدم لهم
. عالج االضطراب اللغوي لدى األطفال ذوي االضطرابات اللغويةفي 

المضطرب الطفل  يوالدوتشير الدراسات السابقة كذلك، إلى أن ل
 عالج هذا االضطراب اللغوي الذي يعاني منهفي  ًالفاع لغويًا دورًا

ه نوأيضا إلى إمكانية وجود فروق في األداء بين الجنسين، وأ طفلال
عالج االضطراب في يمكن استخدام العديد من الوسائل واألنشطة 
  .اللغوي لدى األطفال ذوي االضطرابات اللغوية

  منهجية البحث

الدراسة المنهج الكمي لإلجابة عن التساؤالت  اتبعت هذه 
البحثية، وقد استخدم التصميم شبه التجريبي الذي يحقق التعيين 

مع ) التجريبية والضابطة(العشوائي ألفراد العينة على المجموعتين 
  . االختبارين القبلي والبعدي
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  عينة الدراسة

تم اختيار أفراد عينة هذه الدراسة من األطفال ذوي  
ضطرابات اللغوية االستقبالية الذين يتلقون عالجهم اللغوي في اال

المركز األردني لتقويم النطق واللغة ضمن المدة الزمنية 
، وقد اعتبر األفراد الذين تنطبق )31/12/2010 - 1/9/2010(

  :عليهم الشروط التالية أفراد عينة هذه الدراسة

  .سنوات) 5-3(أن يكون عمر الطفل ضمن الفئة العمرية  - أوال

أن ال يعاني الطفل من أية إعاقات قد تؤثر على  -ثانيا 
استجابته أو فهمه كاإلعاقة السمعية، وقد تم التأكد من تحقيق هذا 
الشرط من خالل التقارير الطبية التي كانت تعطى لهؤالء األطفال من 

والخدمات ) جبل النصر /المركز الوطني للسمعيات(وزارة الصحة 
  .كيةالطبية المل

أن يكون مستوى ذكاء الطفل عاديًا وقد تم التأكد من  -ثالثا 
تحقيق هذا الشرط باستخدام اختبار وكسلر على البيئة األردنية، 
وأن يعاني الطفل من اضطراب في اللغة االستقبالية، وذلك وفق 

بعد تطبيقه على ) 2005فارس، (نتائج مقياس اللغة االستقبالية 
  . األطفال

ألطفال الذين تنطبق عليهم الشروط عشرين طفًال، وكان عدد ا
تم تقسيمهم عشوائيا إلى مجموعتين متساويتين بواقع عشرة أطفال 
في كل مجموعة، وقد تم اختيار إحدى المجموعتين عشوائيا لتكون 
مجموعة تجريبية لتتلقى البرنامج العالجي المعد ألغراض هذه 

جها اللغوي بنفس الدراسة واألخرى مجموعة ضابطة تتلقى عال
الطريقة المتبعة في المركز األردني لتقويم النطق واللغة، وقد 
استغرق تطبيق البرنامج العالجي على أفراد العينة التجريبية أربعة 
شهور بمعدل اثنتي عشر جلسة شهريًا، وبذلك أصبح عدد الجلسات 

  .التي تلقاها كل طفل ثمانيًا وأربعين جلسة

  أداة الدراسة

فارس، (ستقبالية قياس اللغة االباحثتان باستخدام مقامت ال
الذي توفرت له دالالت  كأداة قياس ألغراض هذه الدراسة، ،)2005

صدق تمثلت في صدق المحتوى من خالل نسبة اتفاق بين 
ودالالت ثبات تمثلت في استخدام طريقتي إعادة %) 70(المحكمين 

يرسون بطريقة اإلعادة االختبار وكرونباخ ألفا، وكان معامل ارتباط ب
بالنسبة لألطفال ذوي ) 0.74-0.78=ر( لألطفال العاديين

االضطرابات اللغوية، وقد تم حساب معامل االتساق الداخلي 
كانت قيمة ر للمقياس ككل معادلة كرونباخ ألفا، وباسـتخدام 

). 0.97(على تركـيب الجـمل ، و)0.96(، وعلى المفردات )0.98(
بعد المفردات : انين صورة، تحتوى على بعدينيتضمن المقياس ثمو

ستيعاب الطفل ويهدف إلى اختبار مدى ا، )Vocabulary(اللغوية 
ويهدف إلى ، )Sentences(بعد تركيب الجمل للمفردات اللغوية و

اختبار مدى استيعاب الطفل لتركيب الجمل، وتتوزع األبعاد على 
ح مجموع عشر لوحات في كل لوحة منها أربع صور بحيث يصب

ت من الجمل التي توجه للطفل أربعين جملة، وقد تم توزيع اللوحا
 . األسهل إلى األصعب

يصحح المقياس بإعطاء درجة  :طريقة تصحيح المقياس
لإلجابة الخاطئة عن ) صفر(لإلجابة الصحيحة، ودرجة ) 1(واحدة 

سؤال الفاحص، ومن ثم جمع اإلجابات الصحيحة، وبذلك تكون 
ي مجموع إجاباته الصحيحة على جميع فقرات درجة الطفل ه

   .المقياس

  تنمية مهارات اللغة االستقباليةبرنامج 

أما فيما يتعلق بالبرنامج الذي تم استخدامه وهو برنامج   
من قبل برنامج فقد طور هذا ال، تنمية مهارات اللغة االستقبالية

ذوي  طفاللتنمية مهارات اللغة االستقبالية لدى األ) 2005( فارس
المفردات : تكون من بعدين رئيسين هماو، االضطرابات اللغوية

و قدم البرنامج لألطفال على شكل أنشطة . وتركيب الجمل، اللغوية
وألعاب تم اختيارها وتصميمها بحيث تتضمن مهارات لغوية 

 ةالدراما، وقراء: وتتضمن األنشطة المعدة .استقبالية محددة
وفيما يأتي نقدم وصفا . ملرسواستخدام المعجون، وا القصص،

  .تفصيليا للبرنامج العالجي المعد ألغراض هذه الدراسة

وزع محتوى البرنامج على المدة : محتواهو محاور البرنامج
الزمنية التي تم تطبيقه فيها، وقد تم تقسيمه إلى ثالثة محاور 

بحيث ، دور األهل وإرشادهم -والمحور األول للبرنامج هو. رئيسة
لبرنامج العالجي على دور األهل في تطبيق إرشادات ارتكز ا

لذا فقد بدأ تنفيذ البرنامج بالجلوس  الباحثتان في الحياة اليومية،
إلى والدي الطفل الذي يعاني من اضطراب في اللغة االستقبالية، 
وذلك للتشـاور معهم، وإرشادهم، وتعريفهم بالبرنامج، وقد استغرق 
تطبيق هذا المحور ثالث جلسات تم فيها تغطية الموضوعات 

  :التالية

هوم اضطراب تعريف األهل بطرق تشخيص معاناة الطفل، ومف .1
 .اللغة االستقبالية، وخصائص هذا االضطراب وأعراضه

تعريف األهل بكيفية اكتساب األطفال للغة، وما األسس التي  .2
سنرتكز عليها في أثناء تطبيقنا للبرنامج اللغوي العالجي، وما 

 . هي المبررات لذلك

الزمني  لتعريف األهل بمفردات البرنامــج العالجي، والجــدو .3
، واألساليب واألنشطة المستخدمة في تنفيذه، ودورهم لتطبيقه

 .  كأهل في كل مرحلة من هذه المراحل

تعريف األهل بطريقة التقييم المستمر واليومي لإلجراءات  .4
التطبيقية المتبعة،والتحسن المتوقع من الطفل في كل مرحلة 

 .من مراحل العالج

ماعية التي تعريف األهل بالمشاكل السلوكية، والنفسية، واالجت .5
ضطرابات اللغوية االستقبالية، يتعرض لها األطفال ذوو اال

 .كيفية عالج هذه المشاكلو
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 االتركيز على أخذ رأي الوالدين في أسلوب العالج المقترح، وم .6
هي اقتراحاتهم لتضمينها في البرنامج العالجي، وذلك لضمان 
مشاركة الوالدين بشكل فعال في تطبيق البرنامج العالجي 

 .صوصًا وأنهم شركاء في صياغتهخ

تشجيع األهل على تزويد الباحثتين بالمعلومات واالقتراحات  .7
التي يرونها مفيدة في إنجاح البرنامج العالجي، وبشكل 

 .مستمر

على المفردات فقد احتوى  -أما المحور الثاني للبرنامج
يهدف هذا المحور إلى زيادة حصيلة و). فعالاألاألسماء و(اللغوية 

مفردات اللغوية التي يستطيع أن يفهمها الطفل بمجرد سماعه لها، ال
ويربط كل كلمة يسمعها بما تدل عليه من اسم أو فعل، وقد تم 
تطبيق هذا المحور خالل عشرين جلسة عالجية وزعت بالتساوي 

  : على قسمين رئيسين

يعد التعرف على األسماء واستخدامها األمر  :األسماء -أوال
ألطفال، لذا فقد كان أحد األهداف القصيرة المدى األسهل لدى ا

 للبرنامج العالجي خالل المدة الزمنية المحددة لتطبيق هذا القسم،
هو أن يتعرف الطفل على مسميات األشياء، ويضيفها إلى مخزونه 
اللغوي الذي كلما ازداد وفرة انعكس ذلك على مستوى اللغة 

ذا القسم عشر جلسات، االستقبالية لديه ، وقد استغرق تطبيق ه
: ومن مجموعات األسماء التي تم تدريب األطفال على معرفتها

األزرق، األحمر، (واأللوان ، )الخ....كوع، أنف، عين(أجزاء الجسم 
، واألدوات ،والحيوانـــات، والفــــواكه، واألشكال، )الخ...األخضر
  . وفصول السنـة، والمهـــــن

ركيز في هذا القسم على تدريب ولقد تم الت :األفعال -ثانيا
األطفال على مجموعة من األفعال، وقد كانت جميع األفعال في صيغة 
المضارع، وذلك ألن المهم في هذا القسم أن يتعلم األطفال معنى 
الفعل وليس زمن وقوعه، وقد استغرق تطبيق هذا القسم عشر 

حياة  أفعال ال: جلسات، وقد وزعت األفعال ضمن المجموعات التالية
وأفعال تدل على ، )يصحو من النوم، يأكل، يشرب، مثل(اليومية 

) يقرأ، يكتب( وأفعال في المدرسة مثل) يضحك( المشاعر مثل
وأفعال في المطبخ، وأفعال في الحديقة، وأفعال النظافة الشخصية، 

  .وأفعال حركات الجسم، وأفعال مهنية، وأفعال رياضية

ريب األطفال على تركيب لقد تم تد :تركيب الجمل -ثالثا
الجمل بأنواعها المختلفة خالل الجلسات العالجية المتبقية وعددها 
خمس وعشرون جلسة، وقد تضمن هذا المحور جميع الجوانب 

في اللغة االستقبالية عن بعضها  االلغوية التي ال نستطيع فصل بعضه
  : وهي اآلخر،

حوي، الجانب النالشكل اللغوي ويتضمن الجانب الصوتي، و .1
  . الجانب الصرفيو

وهو الجانب الذي يهتم بمعاني األلفاظ، : داللة األلفاظ .2
 .والمفردات، والجمل

وهو الجانب الذي يشمل اللغة كاملة من حيث : االستخدام .3
شكلها وما تدل عليه ألنه يحدد كيفية استخدام هذه اللغة 

 .إلتمام عملية التواصل اللغوي الطبيعية

لجوانب عن بعضها اآلخر عند ولصعوبة فصل بعض هذه ا
التعامل مع  اللغة االستقبالية تم أخذ مجموعة من المحاور العامة، 
وتكوين جمل خاصة بها، وتدريب األطفال على استيعابها، وفهم 
معانيها، واالستجابة إليها بالشكل الصحيح، وقد تم تقسيم هذه 

  :المجموعة من التراكيب اللغوية إلى قسمين رئيسين

وقد تم في هذا القسم تدريب  :دودة الهدفجمل مح
األطفال على مجموعات من الجمل، وقد ُحدد لكل مجموعة من هذه 
الجمل هدف عام يجمعها، وإن كانت تؤدي أكثر من هدف، ولكن 
الهدف من تحديد هدف عام هو الحفاظ على وحدة التدريب، 
وسهولة قياس إنجازات الطفل، وذلك لمعرفة مدى إنجاز الطفل 

لمهمة المطلوبة منه، وقد استغرق تطبيق هذا القسم اثنتي عشرة ل
جمل تدل على : جلسة، ومن هذه المجموعات اللغوية ما يلي

جمل تتضمن مهارة عددية ، و)فوق، تحت، أمام(وف المكانية الظر
ولد (جمل تتضمن صفات بسيطة و ،)مهارة العد، مهارة الجمع(

، )وداء ذيلها أبيضقطة س(جمل تتضمن صفات مركبة و ،)نظيف
كسر الزجاج، أو كسر سامر (وجمل مبنية للمعلوم أو المجهول 

ماما أكلت معك، أخوك لعب ( وجمل تتضمن ضمائر ،)الزجاج
  ).معهم

ويهدف هذا الجزء من الجمل إلى : جمل تسلسل األحداث
تطوير مهارة الطفل في القدرة على استيعاب السرد القصصي، وفهم 

ة وضع الروابط اللغوية بين أجزاء الجملة تكوين الجمل، وكيفي
الواحدة بشكل صحيح وسليم، للوصول في النهاية إلى لغة سليمة 
متكاملة الجوانب، تسهل عملية التواصل اللغوي بين الطفل 

وألن موضوع الدراسة ينصب على الجزء االستقبالي للغة، . ومجتمعه
حداث في كل فالمطلوب من الطفل أن يفهم هذا التتابع الفصلي لأل

قصة معروضة عليه، وال يطلب منه أن يقوم هو بسرد القصة لفظيًا، 
ولكن يطلب منه أن يرتب الصور حسب التسلسل الصحيح ألحداث 
القصة، كما يطلب منه أن يختار الصورة التي تصف حدثًا تحدده له 

وهكذا حتى يتم تحقيق الهدف المرجو من هذا . معالجة النطق
وقد استغرق تطبيق هذا القسم ثالث عشرة  الجزء من التدريب

  .   جلسة

  : إجراءات الدراسة

  جراءات التالية في تنفيذ الدراسةاتبعت الباحثتان اإل

، بعد اختيار عينة الدراسة ممن انطبقت عليهم شروط االختيار .1
تين متساويتين إحداهما تم تعيينهم عشوائيا في مجموع

 5ل مجموعة على بحيث احتوت ك، األخرى ضابطةتجريبية و
  .إناث 5ذكور و
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، كاختبار )2005فارس، (ستقبالية اللغة اال تم تطبيق مقياس .2
قبلي لقياس اللغة االستقبالية لدى أفراد المجموعتين، وذلك 
لتحديد مستوى كل فرد من أفراد العينة على مقياس اللغة 

  .االستقبالية

لغة تم تعريض المجموعة التجريبية لبرنامج تنمية مهارات ال .3
وظلت المجموعة ، االستقبالية المطور ألغراض الدراسة فقط

الضابطة تتلقى عالجها اللغوي المعتاد بنفس الطريقة المتبعة 
  .في المركز األردني لتقويم النطق واللغة

بعد تعريض أفراد المجموعة الضابطة للبرنامج العالجي أربعة  .4
 استم تطبيق مقي شهور بمعدل اثنتي عشرة جلسة شهريًا،

، كاختبار بعدي لقياس اللغة )2005فارس، (ستقبالية اللغة اال
  .االستقبالية لدى أفراد المجموعتين

قامت الباحثتان بإجراء المعالجات اإلحصائية باستخدام  .5
SPSS.  

  متغيرات الدراسة

األول : برنامج العالج ويتمثل في مستويين: لالمتغير المستق
الية وهو برنامج عالجي لغوي تم برنامج تنمية مهارات اللغة االستقب

إعداده لتنمية مهارات اللغة االستقبالية لدى األطفال ذوي 
المفردات : االضطرابات اللغوية، ويحتوي على بعدين رئيسين هما

اللغوية، وتركيب الجمل، ويتم تعليمهما لألطفال باستخدام مجموعة 
مهارة من األنشطة واأللعاب تم اختيارها وتصميمها بحيث تتضمن 

لغوية استقبالية محددة، وتقدم بطريقة عالجية تربوية تهدف إلى 
زيادة خبرات الطفل وتطوير مهارات اللغة االستقبالية لديه لتصبح 

والمستوى اآلخر وهو البرنامج العالجي . متناسبة مع عمره الزمني
  .المعتاد استخدامه في المركز األردني لتقويم النطق واللغة

  .مستوى األداء على مقياس اللغة االستقبالية: المتغير التابع

  .الجنس بمستوييه من الذكور واإلناث :المتغير التصنيفي

  التحليل اإلحصائي

لإلجابة عن أسئلة الدراسة، تم حساب المتوسطات الحسابية 
واالنحرافات المعيارية ألداء األطفال على مقياس مهارات اللغة 

انت الفروق بين المجموعتين االستقبالية، ولتحديد فيما إذا ك
دالة إحصائيا،تم استخدام تحليل التباين ) التجريبية والضابطة(

  ).ANCOVA(المشترك الثنائي 

  نتائج الدراسة

هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء فاعلية تطبيق برنامج لغوي 
عالجي لتطوير مهارات اللغة االستقبالية لدى أطفال ما قبل المدرسة 

مقياس بات اللغوية مصمم بناًء على تشخيص من ذوي االضطرا
وفيما يأتي،نقدم عرضا لنتائج هذه . مهارات اللغة االستقبالية

  .الدراسة

عند هل توجد فروق ذات داللة إحصائية : نتائج السؤال األول
على مقياس مهارات اللغة االستقبالية تعزى  )≥  0.05(مستوى 

عن السؤال األول في هذه  من أجل اإلجابة ؟البرنامج التدريبي ألثر
المعيارية  تتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافا، الدراسة

ألداء األطفال القبلي والبعدي على مقياس مهارات اللغة االستقبالية 
  ).1(كما هو موضح في الجدول 

المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية ): 1(الجدول 
ت اللغة االستقبالية وفقا لمتغيري ألداء األطفال على مقياس مهارا

  )20= ن(المجموعة و الجنس 
  القياس البعدي  القياس القبليالعددالجنس المجموعة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

المتوسط
الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  5.28 21.05  4.55 20.11  5  ذكر ضابطة
  6.77 23.99  3.99 20.89  5 أنثى
 12.11 24.19  4.32 21.07 10 الكلي

 تجريبية
  
  

 11.32 38.44  3.85 19.34  5  ذكر
 19.41 56.07  3.03 20.56  5 أنثى
 14.12 45.08  4.08 22.38 10 الكلي

أن متوسط المجموعة التجريبية ، يتبين من الجدول السابق
) 4.08(بانحراف معياري ) 22.38(الكلي على االختبار القبلي 

أما ، )14.12(بانحراف معياري ) 45.08(دي على االختبار البعو
) 21.07(متوسط المجموعة الضابطة الكلي على االختبار القبلي 

بفارق لصالح المجموعة و، )24.19(على االختبار البعدي و
  .   التجريبية

وللتحقق من الداللة اإلحصائية للفروق الظاهرة في مهارات 
خدام اختبار تحليل تم است، ناللغة االستقبالية بين المجموعتي

نتائج ) 2(، ويبين الجدول )ANCOVA(التباين المشترك الثنائي 
  .تحليل التبيان المشترك الثنائي

نتائج اختبار تحليل التباين المشترك الثنائي ): 2(جدول  
ANCOVA  على االختبار البعدي الكلي بالنسبة لمهارات اللغة
  )20= ن(االستقبالية 

مجموع   البعد
  المربعات

درجات
الحرية

متوسط 
  المربعات

F 
المحسوبة

مستوى 
  الداللة

*21320.31112.420.000 21320.311المجموعة
 *0.000 110.01 2.41 1  2.41  الجنس
 ×الجنس

 *0.000  10.1 170.09 1 170.09المجموعة 

      209.77 25153.79115 الخطأ
      118 214815 المجموع

  ).  ≥   0.05(ستوى معنوية ذات داللة إحصائية عند م* 
        

إحصائيًا  في تنمية  دالةإلى وجود فروق ) 2(ويشير الجدول 
مهارات اللغة االستقبالية بين أطفال المجموعة التجريبية والمجموعة 

وهذه ) 112.42(تساوي ) F(الضـابطة حيث كانت قيمة اإلحصائي 
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كانت و. )  ≥  0.05(القيمة دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية 
هذه الفروق لصالح المجموعة التجريبية، مما يشير إلى أن البرنامج 
العالجي التجريبي كان أكثر فاعلية في تنمية مهارات اللغة االستقبالية 

في المركز األردني لعالج النطق من البرنامج المعتاد استخدامه 
  .اللغةو

عند  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية: نتائج السؤال الثاني
على مقياس  بين كل من الذكور واإلناث )≥ 0.05(مستوى 

 ؟مهارات اللغـة االستقبالية

ولإلجابة عن السؤال الثاني المتعلق بوجود فروق في تنمية 
 Fكانت قيمة ، مهارات اللغـة االستقبالية بين الذكور واإلناث

وهذه القيمة دالة إحصائيًا عند ) 110.01(اإلحصائية تساوي 
وهذا يدل على وجود فروق ذات )    ≥ 0.05(معنوية مستوى 

داللة إحصـائية في تنمية مهارات اللغـة االستقبالية بين الذكور 
حيث كان المتوسط الحسابي  للذكور في . واإلناث، لصالح اإلناث

) 28.56(االختبار البعدي حسب المجموع الكلي للمقياس يساوي 
لمتوسط الحسابي المعدل ، بينما كان ا)9.85(بانحراف معياري 

لإلناث في االختبار البعدي حسب المجموع الكلي للمقياس يساوي 
، مما يشير إلى أن أداء )16.80(بانحراف معياري ) 47.90(

اإلناث على مقياس تنمية مهارات اللغة االستقبالية كان أفضل من 
  .أداء الذكور على المقياس

عند اللة إحصائية هل يوجد اثر ذو د: نتائج السؤال الثالث
بين تفاعـل برنامج تنمية مهارات اللغـة  )≥  0.05 ( مستوى 

 اللغة االستقبالية؟مهارات  على مقياس االستقبالية  وجنس الطفل

تمت ، ومن خالل نتائج اإلحصائي وهو تحليل التباين المشترك
اإلجابة عن السؤال الثالث والمتعلق بالبحث في التفاعـل بين 

جنس الطفل فيما يتعلق باللغة االستقبالية، وكانت قيمة المجموعة و
، وهذا يدل )2(كما يشـير الجدول ) 10.1(تساوي ) F(اإلحصائي 

على وجود تفاعل ذي داللة إحصائية بين البرنامج والجنس عند 
أي أن فاعلية البرنامج العالجي ).  ≥0.05 (مستوى معنوية 

لف باختالف الجنس، ومن خالل يخت، لتنمية مهارات اللغة االستقبالية
الرسم البياني التالي يتضح أن مقدار التحسن عند اإلناث بسبب 

  .البرنامج العالجي كان أعلى منه عند الذكور في نفس المجموعة

 

التفاعل بين برنامج تنمية مهارات اللغة االستقبالية وجنس ) 1(الشكل 
  الطفل على مقياس مهارات اللغة االستقبالية

عند  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية: السؤال الرابع نتائج 
اللغة االستقبالية والمتعلقة مهارات  على مقياس )≥0.05(مستوى 

وعة التجريبية بفهم المفردات وتركيب الجمل بين أطفال المجم
 ؟والمجموعة الضابطة

المتوسطات الحسابية واالنحرافات ) 3(ويوضح الجدول 
ل على بعدي فهم المفردات وفهم تركيب المعيارية ألداء األطفا

الجملي وأظهرت النتائج وجود فروق بين متوسطات درجات االختبار 
القبلي ومتوسطات درجات االختبار البعدي فيما يتعلق بالمفردات، 
وتميل هذه الفروقات لصالح االختبار البعدي، حيث كان المتوسط 

المتوسط ، وكان )24.63(الحسابي لالختبار البعدي يساوي 
، وهذه النتائج تدل على )2.02(الحسابي لالختبار القبلي يساوي 

وجود أثر للبرنامج العالجي على المجموعة التجريبية في تنمية 
  .مهارة فهم المفردات اللغوية لدى األطفال ذوي االضطرابات اللغوية

  ى بعدي فهم المفردات وفهم تركيب الجملالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء األطفال عل): 3(جدول 
فهم (القياس القبلي   المجموعة

  )المفردات
فهم تركيب(القياس القبلي 

  الجمل
فهم (القياس البعدي 
  )المفردات

  

فهم تركيب(القياس البعدي 
  )الجمل

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

نحراف اال
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  4.20  19.67  3.02  21.69 4.85 12.48 3.56 17.34  ضابطة
  3.95  23.65  2.02  24.63 5.02 13.53 3.26 18.68  تجريبية

  

وأظهرت النتائج وجود فروق بين متوسطات درجات االختبار 
ق بتركيب القبلي ومتوسطات درجات االختبار البعدي فيما يتعل

الجمل، وتميل هذه الفروقات لصالح االختبار البعدي، حيث كان 
، وكان )23.65(المتوسط الحسابي لالختبار البعدي يساوي 

، وهذه النتائج )3.95(المتوسط الحسابي لالختبار القبلي يساوي 
تدل على وجود أثر للبرنامج العالجي على المجموعة التجريبية في 

ين الجمل  لدى األطفال ذوي االضطرابات تنمية مهارة فهم تكو
  .اللغوية
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وللتأكد من وجود فروق في تنمية مهارة اللغة االستقبالية على 
بعد فهم المفردات بين أطفال المجموعة التجريبية والمجموعة 

فقد تم استخدام نتائج اختبار تحليل التباين المشترك ، الضابطة
  .ائج هذا التحليل يوضح نت) 4(، والجدول )ANCOVA(الثنائي 

اختبار تحليل التباين المشترك الثنائي ): 4(جدول 
)ANCOVA(  في االختبار البعدي بالنسبة لمهارة فهم المفردات

  )20= ن( اللغوية

مجموع   البعد
 المربعات

درجات
الحرية

متوسط 
المربعات

F  
المحسوبة

مستوى 
 الداللة

المفردات
 اللغوية

41.765 1  41.765 1.649 0.234 

*5397.24223.8320.000  1 5397.24الجنس
*0.000 3875.32138.99  1 3875.32 المجموعة

× الجنس
 المجموعة

2899.41 1  2899.41211.590.000*

   16.79 115 4015.79  الخطأ
   58769.08120  المجموع

  ).    ≥   0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية * 

إحصائيًا في تنمية  دالةإلى وجود فروق  )4(ويشير الجدول  
مهارة فهم المفردات بين أطفال المجموعة التجريبية والمجموعة 

وهذه ) 138.99(تساوي ) F(الضـابطة حيث كانت قيمة اإلحصـائي 
وكانت ).   ≥  0.05(القيمة دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية 

لمتوسط هذه الفروق لصالح المجموعة التجريبية حيث كان ا
الحسابي للمجموعة التجريبية في االختبار البعدي حسب بعد فهم 

بانحراف معياري ) 24.63(المفردات على المقياس يساوي 
، وكان المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة في االختبار )2.02(

) 21.69(البعدي حسب فهم المفردات على المقياس يساوي 
  ). 3.02(بانحراف معياري 

من وجود فروق في تنمية مهارة اللغة االستقبالية وللتأكد  
على بعد فهم تركيب الجمل بين أطفال المجموعة التجريبية 

فقد تم استخدام اختبار تحليل التباين ، والمجموعة الضابطة
لتحليل نتائج أفراد العينة التجريبية، ) ANCOVA(المشترك 
  :يوضح نتائج هذا التحليل) 5(والجدول 

  

  

  

  

  

  

في )ANCOVA( اختبار تحليل التباين المشترك):5( جدول
  )20= ن(االختبار البعدي بالنسبة لمهارة فهم تكـوين الجمـل

 البعد
مجموع 
 المربعات

درجات
الحرية

متوسط 
 المربعات

F  
 

مستوى 
 الداللة

 ركيبت
 الجمـل

23.76  1  23.76  0.49  0.41 

 *5896.98151.420.00  1 5896.98الجنس
 *6947.99171.960.00  1 6947.99 المجموعة

* الجنس
 المجموعة

3148.68 1  3148.6878.070.00* 

   42.79 115 4715.16  الخطأ
   49629.00120  المجموع

  ).  ≥   0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية *  

إحصائيًا في تنمية  دالةإلى وجود فروق ) 5(ويشير الجدول 
ال المجموعة التجريبية والمجموعة مهارة فهم الجمل بين أطف

حيث كانت قيمة ، )  ≥  0.05(الضـابطة عند مستوى معنوية 
. وهذه القيمة دالة إحصائيًا) 171.96(تساوي ) F(اإلحصائي 

كانت هذه الفروق لصالح المجموعة التجريبية حيث كان المتوسط و
الحسابي للمجموعة التجريبية في االختبار البعدي يساوي 

، وكان المتوسط الحسابي )3.95(بانحراف معياري ) 23.65(
بانحراف ) 19.67(للمجموعة الضابطة في االختبار البعدي يساوي 

  ).4.20(معياري 

  مناقشة النتـائج والتوصيات

اللة ددلت نتائج  التحليل اإلحصائي على وجود  فروق ذات 
وعة إحصائية في تنمية مهارات اللغة االستقبالية بين أطفال المجم

التجريبية والمجموعة الضـابطة، وكانت هذه الفروق لصالح 
وبناًء عليه يمكن االستنتاج بأن تدريب . المجموعة التجريبية

األطفال في المركز والمبني على أسس نظرية علمية، والموجه 
وقد اتفقت نتائج . بطريقة محددة يؤدي إلى تطوير مهاراتهم اللغوية

اسات التي اهتمت بدراسة أثر البرامج هذه الدراسة مع نتائج الدر
ومن الدراســات التي اتفقت مع نتائــج  اللغوية العالجية وفعاليتها،

 )Romerobacios,  2000(الدراســة الحـالية دراسة روميروباكيوس 
 االضطرابات بنـاء وتطبيـق برنامج على األطفـال ذوي  إلىهدفت التي 

التي ) ,Ekars 2002(إكارس واتفقت أيضًا مع دراسة  .اللغويـة
هدفت إلى اختبار فعالية برنامج عالجي لغوي لألطفال ذوي 

وأخيرًا اتفقت . اللغوية ومقارنتهم مع األطفال العـاديين تاالضطرابا
 ,Agnew)(نتائج الدراســة الحــالية مع نتائج دراســـة أجنيو وزمـالئه 

et al.2004  مكثف من خالل التي هدفت إلى قياس أثر التدريب ال
. برنامج لغوي عالجي على عملية المعالجة السمعية ومهارة القراءة

و كما هو مبين سابقًا من هذه الدراسة، فإن جميع الدراسات اآلنف 
ذكرها هدفت إلى تطوير برامج لغوية، واختبــار فاعليتها، وقد اتفقت 

صائيًا نتائجها مع نتائج الدراسة الحالية من حيث ظهور آثار دالة إح
  .تعزى إلى تطبيق البرامج اللغوية
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كما اتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات التي 
اهتمت بدراسة دور األسرة في تطوير الجوانب اللغوية لدى 
األطفال، فقد اعتمد البرنامج العالجي على دور األهل في عالج 

جلسات  األطفال ذوي االضطرابات اللغوية، وأفرد لتدريبهم ثالث
مستقلة قبل البدء بالتطبيق الفعلي للبرنامج، وتحقيق البرنامج 
للنتائج التي ظهرت، يدل بالضرورة على نجاح كل جزئية من جزئيات 

ومن الدراسات التي دلت نتائجها على دور األهل الفعال . البرنامج
) Goldfield, 2000(في إنجاح البرامج اللغوية، دراسة جولد فيلد  

فت إلى معرفة أثر الوالدين على تنمية المهارات اللغوية التي  هد
 2003(دومش  دراسةاللغوية و  تلدى األطفال ذوي االضطرابا

Domsch,(  ثر المستـوى التعليمي ألى اختبـار إ ـتـهدفالتي
في التطور اللغـوي في البيت اللغـة المستخدمة طبيعة وللوالدين، 

 يعتبرمن خالل برنامج لغوي  ةذوي االضطرابات اللغوياألطفال  لدى
وتؤكد الدراسات على الدور الفاعل لألهل في . همن ًان جزءاالوالد

تطوير المهارة اللغوية لدى األطفال ذوي االضطرابات اللغوية هو 
الذي شجع الباحثتين على إشراك األهل في تنفيذ برنامجه العالجي، 

جي كان له دور وال بد أن مشاركة األهل في تطبيق البرنامج العال
  .إيجابي في نتائج هذه الدراسة

مع نتائج  كما يمكن أن نعد أن نتائج الدراسة الحالية متّفقة
الدراسات التي اهتمت بدراسة أثر طريقة محددة، أو أسلوب خاص 
ضمن برنامج لغوي مقترح، ومن األنشطة التي استخدمتها الباحثتان 

ريقة قراءة القصص طمجهما أسلوب استخدام الدرامـا، وفي برنا
لألطفال ذوي االضطرابات اللغوية، وطريقة لعب األدوار وقد أكدت 

التي هدفت  إلى التعرف على ) Westwood, 1990(دراسة وستود 
، ولعب األدوار، واستخدام الدراما، ةأثر األنشطة المتنوعة كالقص

إضافة إلى استخدام أسلوب المناقشة والمحاورة في القصص، وقد 
الدراسة الحالية مع دراسة وستود من حيث تنويع األنشطة  توافقت

المساعدة في إنجاح البرنامج العالجي المقترح وقد أضافت 
الباحثتان إلى الوسائل المستخدمة في تنفيذ البرنامج العالجي 
أسلوب تكامل الحواس، وهكذا تعتبر الدراسة الحالية متوافقة مع 

ار أساليب وأنشطة مساعدة جميع الدراسات التي سبقتها في اختي
لعالج االضطرابات اللغوية بشكل عام، واضطرابات اللغة االستقبالية 

  .بشكل خاص

فقد دلت نتائج التحليل اإلحصائي عن الفروق ، من جهة أخرى
ذات داللة إحصـائية في تنمية مهارة اللغـة االستقبالية بين الذكور 

التي بحثت ) 1987المشاقبة، (هذا يتفق مع دراسة ، وواإلناث
بوجود فروق بين الجنسين في االضطرابات اللغوية والنطقية عند 
األطفال العرب، وقد أظهرت النتائج فروقا دالة إحصائيًا بين الذكور 

واتفقت أيضا نتائج هذه الدراسة مع نتائج .واإلناث لصالح اإلناث
 ,Rvachew, Chiang and Evans( دراسة لراكيو وتشاينج وايفانز

والتي هدفت إلى فحص أنواع األخطاء النطقية واللغوية التي  )2007
ينتجها األطفال من كال الجنسين، خالل مرحلة ما قبل الروضة 
وسنوات الروضة، وجاءت نتائج الدراسة تؤكد وجود فروق ذات 

في القدرات اللغوية المتفوقة  داللة بين الذكور واإلناث لصالح اإلناث
 ه الدراسة مع دراسة عمايرة ودايسنواختلفت هذ. على الذكور

)Amayreh and Dyson, 1998 ( التي تؤكد بأنه ال توجد فروق
بين الذكور واإلناث في التطور النطقي واللغوي، وبالتالي ال يوجد 

ومن خالل نتائج هذه  .فروق واضحة في اثر التدريب على الجنسين
ن المجموعة تبين وجود تفاعل ذي داللة إحصائية بي، الدراسة أيضا

مما يدل على أن فاعلية البرنامج العالجي المعد في هذه ، والجنس
 يالدراسة تختلف باختالف الجنس، وذلك لصالح اإلناث اللوات

اظهرن تحسنا أعلى على البرنامج العالجي من الذكور وقد يرجع 
هذا التحسن الملحوظ في مهارة اللغة االستقبالية عند اإلناث إلى أن 

نشطة المستخدمة من دراما وتمثيل األدوار، وكذلك المواد طبيعة األ
المستخدمة في العرض وموضوعات القصص التي قدمت قد تكون 

  .الءمت اإلناث أكثر من الذكور

 التـوصــيات

وفي نهاية هذه الدراسة، ومناقشة نتائجها، وربطها بنتائج 
الدراسات التي سبقتها، يمكن أن تخلص الدراسة إلى التوصيات 

  :التالية

ضرورة إعداد برامج لغوية عالجية أخرى تستهدف جميع  .1
أنواع االضطرابات اللغوية، وذلك لما أثبتته نتائج الدراسات 

  .من فعالية هذه البرامج

إشراك األهل في إعداد، وتنفيذ هذه البرامج، وذلك لثبات أثر  .2
  .هذا العامل على إنجاح مثل هذه البرامج

التي أثبتت كفاءتها في إنجاح  استخدام الوسائل واألنشطة .3
 ،البرامج اللغوية، مثل قراءة القصص، ولعب األدوار، وغيرها

واالنتباه إلى التنويع في موضوعات القصص وأدوات العرض 
  .وألوانها لتناسب كال من الذكور واإلناث

إعداد دراسات تلقي الضوء على فئات عمرية أخرى لدى  .4
الستقبالية، كأن تدرس الفئة األطفال ذوي االضطرابات اللغوية ا

  ).7-5(العمرية 

إعداد دراسات تلقي الضوء بشكل مركز على أحد جوانب  .5
اضطراب اللغة االستقبالية، وذلك لزيادة العمق األكاديمي في 

 .دراسة هذا االضطراب
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