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  :الملخص
ھدفت الدراسة إلى التعرف على فعالیة برنامج تدریبى لتحسین المھارات اللغویة لدي 

تقسیمھم إلى طفال، وتم ) ٣٠(األطفال ذوي صعوبات التعلم، وُطبق البحث على عینة قوامھا 
طفال، ) ١٠(طفال، والثانیة ضابطة وعددھا ) ١٥(مجموعتین متساویتین األولى تجریبیة وعددھا 

واشتملت أدوات الدراسة الحالیة على مقیاس الذكاء لـ ستانفورد بینیة الصورة الخامسة، اختبار 
رات اللغویة من ، ومقیاس المھا)١٩٨٩(عبدالوھاب كامل، : المسح النیورولوجي السریع من إعداد

إعداد الباحثة، والبرنامج التدریبي من إعداد الباحثة، وأشارت النتائج إلى أن البرنامج كان فعاًال، 
)  مھارة القراءة- التواصل اللفظي –مھارة التعبیر الكتابى (وبدا ذلك في تحسن المھارات اللغویة 

  . لدي المجموعة التجریبیة بعد تطبیق البرنامج
  . صعوبات التعلم– المھارات اللغویة – البرنامج التدریبي :تاحیةالكلمات المف

Abstract: 
The study aimed to identify the effectiveness of a training program 

to improve the language skills of children with learning difficulties. The 
study was conducted on a sample of 30 children. They were divided into 
two equal groups, the first experimental group (15) children and the second 
a female officer (10) The current study on Stanford's IQ of the fifth picture, 
the rapid neurological survey test by Abdul Wahab Kamel (1989), the 
language skills scale by the researcher and the training program prepared 
by the researcher. The results indicated that the program was effective, 
Language skills (Maha Expression of biblical -altoasl verbal - reading 
skills) I have the experimental group after the application of the program. 
Keywords: Training Program - language skills - Learning Disabilities. 

  :المقدمة
ة  استخدام في الواضح بالقصور التعلم صعوبات ذوى األطفال یتسم و  والكالم  اللغ أخر  فھ  یت

ي  واضحة بصورة اللغوي النمو اكتساب في ھ  األصوات  إخراج  وف ات ال ونطق  الجمل  واستخدام  كلم
ات  ھذه فتظھر والمشاعر األفكار عن اللفظي والتعبیر ي  العملی أخر  عمر  ف شابھ  مت ابع  ویت  مراحل  تت

و وي النم دي اللغ عوبات ذوى ل تعلم ص ل ال سوي والطف دل أن إال ال و مع دي النم ل ل  ذوى الطف
تعلم صعوبات  ون  ال أ یك ون أبط وب  وتك ق عی الم النط ر  والك وحا أكث ا وض النقص فیتص  كم ي ب  ف

   ).٦٥ :٢٠١٠ ،يامباب ھند (التعبیر مستوي
 باستخدام  الخاصة  والمشكالت اللغوي النمو في عام نقص من التعلم صعوبات ذوى ویعاني

ي  وضآلة والكالم النطق وأمراض اللغة ة  ف وي  البیئ ذا  ویعزي  اللغوي،  والمحت ي  القصور  ھ طء  إل  ب
ن  ةاللغوی مھارتھم تكون ذلك وعلي العقلي، النمو ر  م شاكل  أكث ي  الم واجھھم  الت ي  ت  أن محاوالتھم  ف

  .المجتمع من جزءا یكونوا
م            ین اآلخرین والتواصل معھ ھ وب دور بین ا ی سھ وعم  فالطفل الذي ال یستطیع التعبیر عن نف

ھ  لما نتیجة والسلوكیة؛ النفسیة المشكالت من العدید إلي بھ یؤدي قد نطقھ اضطراب بسبب ن  یعانی  م
ل  سویة غیر أخرى وتصرفات واالنطواء واإلحباط الخجل: منھا لتيوا النطق اضطراب سلوك  مث  ال
ا  وذلك الزائد، النشاط أو اآلخرین تجاه العدواني ھ  یتعرض  لم ن  ل ن  واستھزاء  سخریة  م ال  م  األطف
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رین، ة اآلخ ة فإعاق ل عملی ب التواص ا یترت شكالت علیھ ة م سیة اجتماعی ل ونف ؤثر للطف ي ت وه ف  نم
ا  لذوى صعوبات التعلم   ممیزا مظھرا بھا المرتبطة والمشكالت اللغویة ئصالخصا وتعد اللغوي  ألنھ

ؤثر لبا ت ي س درة عل لیة الق ة ، التواص عوبات ذوى فلغ تعلم ص ور ال بطء تتط سم ب دم وتت ضج بع  الن
ن  مضطربا  یكون  ما غالبا وكالمھ ث  م ة،  حی  :Demirel, 2010). الصوت  أو ، النطق  أو الطالق

64-91)   
تعلم  صعوبات ذوى وتربیة رعایة أھداف أھم من أن) ٤١٨: ١٩٩٦( سيمر كمال ویري  ال

ل  ي  تتمث ادة  ف ة حصیلتھم  زی درتھم  وتحسین  اللغوی ي  ق الم النطق  عل ا  والك م  مم ادرین  یجعلھ ي ق  عل
  .اآلخرین مع والتواصل أنفسھم عن التعبیر

ن  ونیعان  التعلم صعوبات ذوى علي أجریت عدیدة دراسات االستنتاج ھذا أكد وقد ذف  م  ح
ر  استخدام إلي ویمیل األلفاظ مخارج وضوح وعدم وإبدالھا الحروف ن  بجزء  اللفظي  التعبی ة  م  جمل

اط  یعرضھ مما واللجلجة كالتھتھة  الكالم عیوب لدیھ یشیع كما احتیاجاتھ عن للتعبیر  المتكرر  لإلحب
  .االجتماعیة العزلة إلي یؤدي مما واألسرة األقران مع التواصل یستطیع ال ألنھ اآلخرین فیتجنب

ة  التعلم صعوبات ذوى األطفال أن).٣٤-٣٣ :٢٠١٠( السویلم صالح ذكر و شعور  عرض  لل
ف  المستمر تعرضھم نتیجة باإلحباط شل،  لمواق ا  الف دم  أن كم درتھم  ع ي  ق ر  عل ن  التعبی  حاجاتھم،  ع

ق  ةاالجتماعی للمشكالت عرضة یجعلھم باآلخرین االتصال علي قدرتھم وعدم د  والقل ذي  وانوالع  ال
   إلیھم االنتباه جذب بھدف الذات أو اآلخرین نحو یتجھ

  :مشكلة الدراسة
شیر ات ت ى الدراس سبة أن إل عوبات ذوى ن تعلم ص ن ال ن %)٥:٢٫٥ (م الي م سكان إجم  ال

  .المجتمع في لالندماج تؤھلھ والتي بھ الكافیة العنایة یالقى ال العدد ھذا أن ویالحظ
ام  في المجتمع من قصورا نلمس أننا إال احجمھ كبر رغم الفئة ھذه ولكن م  االھتم ة  بھ  وتنمی

  .علیھا سلبي بشكل ینعكس مما  لدیھم النقص جوانب
ن الل م رض خ سابق الع اد ال شكلة ألبع ي الم ر والت ا یظھ دي جلی ا م ھ م ل یعانی  ذوى الطف

ن  نطالقاوا عدم التواصل مع اآلخرین  أبرزھا لعل عدیدة ألسباب وذلك العزلة من التعلم صعوبات  م
  :اآلتیة التساؤالت في الدراسة مشكلة تتبلور اإلطار ھذا

روق  توجد ھل )١ ین  ف اس  درجات  متوسطي  ب دي  القی ي  البع ة    ف ارات اللغوی دي  المھ ن  كل  ل  م
  الضابطة؟ والمجموعة التجریبیة المجموعة

روق  توجد ھل )٢ ین  ف اس  درجات  متوسطي  ب ي  القی دي  القبل ي  والبع ة    ف ارات اللغوی دي  المھ   ل
  ؟ التجریبیة موعةالمج

ة  المجموعة  درجات  متوسطي  بین فروق توجد ھل )٣ ي  التجریبی ة    ف ارات اللغوی ي  المھ  لك  ف
  التتبعي؟ والقیاس مباشرة البرنامج انتھاء بعد البعدي القیاس من

  :أھداف الدراسة
ة  من التحقق امج  فعالی دریبي  برن ال ذوى صعوبات               ت دى األطف ة ل ارات اللغوی  لتحسین المھ

  . التعلم
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  :ھمیة الدراسةأ
ن                  ا م ا، وثانًی ى تجرى علیھ ة الت ن العین ستمد أوًال م ة ت ة وأھمی ة قیم تكتسب الدراسة الحالی

ال ذوى    ا، فاألطف ى لھ وى والتجریب ضمون الترب تعلم الم عوبات ال ارات   ص ص المھ ن نق انون م  یع
  :، ویمكن للباحثة توضیح ھذه األھمیة من خالل نقطتین رئیستین اللغویة

  :النظریة األھمیة -أ
 التعرض  ومحاولة التعلم صعوبات ذوى من معھا تتعامل التي الفئة في الدراسة أھمیة تكمن

  .المھارات اللغویة لتحسین الدراسة تقدمھ الذي والبرنامج تعتریھم التي السلبیة السلوكیات ألحد
   التطبیقیة األھمیة -ب 

ة ة األھمی د التطبیقی ة تفی ة الدراس ال الحالی ن ك ي م ذيو مخطط اھج منف عوبات ذوى من  ص
ھ  یتصفون  وما وخصائصھم التعلم صعوبات ذوى األطفال طبیعة  توضح أنھا حیث من التعلم ن  ب  م
ا  تدریبیا برنامجا لھم وتقدم ومظاھره، بصورهسلبي    سلوك ي  قائم س  عل ات  أس ة  وفنی دریب  مختلف  لت
  .المھارات اللغویة علي األطفال ھؤالء

  :مصطلحات الدراسة اإلجرائیة
  :التدریبي البرنامج-١

ى  ةالباحث  عرفھت ھ  عل ة  أن ة  عملی دف  ومخططة  منظم ى  تھ دریب  إل ال  ت  صعوبات  ذوى األطف
تعلم ضاء (ال ة أع ة المجموع ن) التجریبی الل م د خ ن العدی شطة م ة األن ي المتنوع ساعد والت ي ت  ف

  .تحسین المھارات اللغویة
    :المھارات اللغویة -٢

اتع االباحث رفھ ل یت ة بأنھ ادل       تفاع ل تب ك التفاع ب ذل ات ویتطل ادل للمعلوم ھ تب ب علی رت
  .األدوات بین مرسل ومستقبل فیما یتعلق بنقل ھذه المعلومات واالستجابة لھا

   التعلم صعوبات ذوى الطفل -٣
م        التعلم صعوباتیقصد بذوي    دیھم صعوبات تعل ذین ل ال ال أنھم االطف ة ب  في الدراسة الحالی

م     ي الفھ ل ف راءة تتمث ي الق ن     ف انون م م یع ى أنھ م تشخیصھم عل راءة و ت ي الق ة ف ة والطالق والتھجئ
 .صعوبات القراءة والملتحقین ببرامج صعوبات التعلم

  :دراسات سابقة
 )Loo et al. ,2016 (دراسة

 الدراسة تقصي فعالیة التدریب السمعي في تحسین مھارات اإلدراك السمعي في حاولت
من األطفال ) ٣٩(وكانت عینة الدراسة مكونة من . الوظیفیةالبیئات الصاخبة ومھارات االستماع 

وتم . عامـًا) ١١(إلى ) ٧( أعمارھم ما بین اوحتالمصابین باضطراب المعالجة السمعیة ممن تر
وقد انخرط ). ١٩= ن(واألخرى ضابطة ) ٢٠(توزیع أفراد العینة إلى مجموعتین إحداھما تجریبیة 

دخل القائم على التدریب السمعي باستخدام الحاسوب في المنزل أفراد المجموعة التجریبیة في الت
بالتزامن مع العالج التقلیدي لالضطراب في المدرسة واستغرق ذلك لمدة ثالثة أشھر، بینما استمر 

. أفراد المجموعة الضابطة في تلقي العالج التقلیدي الضطراب المعالجة السمعیة في المدرسة
أربعة مقاییس فرعیة لقیاس اإلدراك الصوتي في البیئات ) ١: یما یليوكانت أدوات القیاس ممثلة ف

استمارة التقییم اإلكلینیكي ) ٣، )نسخة المعلم( السمعي لألطفال ألداءمقیاس ا) ٢الصاخبة، 
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وأسفرت النتائج عن تحسن أداء ). نسخة الوالدین(بروفیالت اللغة البرجماتیة ) ألساسیات اللغة
إلى ) ٠٫٧٦(ى جمیع المقاییس سالفة الذكر بحیث تراوح حجم األثر من المجموعة التجریبیة عل

 ةوارتبط التحسن باألداء الكالمي في البیئات الصاخبة باألداء السمعي لدى أفراد المجموع). ١٫٧(
أشھر عن استمرار ) ٣(وأخیًرا أسفرت نتائج القیاس التتبعي بعد مرور . التجریبیة فقط أیضـًا

  .السمعيالتحسن في األداء 
  )Luney ,2016 (دراسة

 الھدف من الدراسة ھو الكشف عن فعالیة التدخل القائم على المعالجة السمعیة والذاكرة كان
وتمثلت عینة . العاملة مقارنة بالتدخل القائم على المعالجة السمعیة في تحسین المھارات القرائیة

 بشكل ھمعام، والذین تم توزیع) ١١(لى إ) ١٠(من األطفال في الفئة العمریة من ) ٢٦(الدراسة في 
 ومجموعة التدریب ة،مجموعة التدریب على المعالجة السمعی: عشوائي إلى مجموعتین تدریبیتین

. وتجدر اإلشارة إلى أن التدریب كان على الحاسب اآللي. على المعالجة السمعیة والذاكرة السمعیة
موعتین في القیاس البعدي للمھارات القرائیة، وأشارت النتائج إلى عدم وجود فروق بین كلتا المج

  .حیث أظھرت كلتا المجموعتین تحسنـــًا في سرعة ودقة القراءة والھجاء
  ) Adewunmi& Osisanya ,2017 (دراسة

 فعالیة بعض التدخالت العالجیة القائمة على التدریب على تحدید الدراسة استھدفت
ویضیة، أو التدخل متعدد المحاور في عالج اضطراب اإلصغاء الثنائي، أو االستراتیجیات التع

إلى ) ٧(من الطالب في الفئة العمریة من ) ٨٠(واشتملت عینة الدراسة على . المعالجة السمعیة
وتم توزیع ھؤالء المشاركین في الدراسة . عاًما من المصابین باضطراب المعالجة السمعیة) ١١(

مجموعة التدخل القائم على استراتیجة تدخلیة منفردة، ) ١: على ثالث مجموعات على النحو التالي
واستغرق التدخل . مجموعة ضابطة) ٣مجموعة التدخل القائم على عدة استراتیجیات تدخلیة، ) ٢

دقیقة في الجلسة بواقع ثالث جلسات ) ٤٥(أسابیع بمعدل ) ١٠(العالجیة في جمیع المجموعات 
قدرة االستماعیة في الضوضاء، واإلدراك السمعي واستھدفت تلك التدخالت تحسین ال. أسبوعیة

 التعددوأسفرت النتائج عن زیادة فعالیة التدخل القائم على . سواء في البیئتین المدرسیة والمنزلیة
  .مقارنة باآلخر

  )Vasuki et al. ,2017 (دراسة
  الدراسة تقصي التدریب الموسیقي في تحسین القدرات السمعیة والمعرفیة لدىاستھدفت

وتشكلت عینة الدراسة من مجموعتین من األطفال . األطفال ذوي االحتیاجات التعلیمیة الخاصة
الذین تراوحت أعمارھم ما بین التاسعة والحادیة عشر، والذین تم توزیعھم إلى مجموعتین أحداھما 

 وتم تعریض المجموعة التجریبیة إلى التدریب الموسیقى وتقصي أثر. تجریبیة واألخرى ضابطة
واستندت الدراسة إلى مجموعة ). التعلم اإلحصائي(ذلك في بعض المخرجات السمعیة والمعرفیة 

وأوضحت . من أدوات القیاس تمثلت في مھام التعلم اإلحصائي، وغیرھا من أدوات القیاس السمعي
ردد النتائج فعالیة التدریب الموسیقي في تحسین قدرات تمییز اللحن، وتمییز اإلیقاع، وتمییز الت

وبصفة عامة، انتھت الدراسة إلى القول باألثر اإلیجابي . الصوتي، والتعلم اإلحصائي والسمعي
  .للتدریب الموسیقي في تحسین مھارات الترمیز للمثیرات السمعیة والبصریة
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  :السابقة الدراسات ىعلعام  تعقیب
ن  عرضھ  سبق مما یتضح ا  سابقة  دراسات  م ب  ىعل  ركزت  أنھ ة  جوان ا  مختلف ق  فیم  یتعل

ة،  أخري جوانب وأھملت الدراسة، متغیرب ا  ھام ة  الدراسة  وم ة  إال الحالی سد  محاول ذه  ل  الثغرات،  ھ
 من المالحظة   تمت كما،  الراھن وقتنا حتى السابقة السنوات مدي ىعل المتتالیة البناء لمسیرة وإكمال
رض ات ع سابقة الدراس ة ال ات قل ة الدراس ي العربی ت الت ة اھتم ارات بدراس ةالمھ دى  اللغوی ذي  ل

تعلم عوبات ال دود  ص ى ح ك ف الع، وذل ا ،ة الباحثاط م أن كم ات معظ ي الدراس ت الت ة اھتم  بدراس
دى   المھارات اللغویة تناولت، ولكن ھناك دراسات     أجنبیة دراسات المھارات اللغویة  ذي صعوبات  ل

ذلك  خاص، بشكل أنماطھ تتناول ولم عام بشكل التعلم د  ال ك ة   ا اھتمت  دراسات  توج ارات اللغوی  لمھ
ك ، و بعض الدراسات األجنبیة  اال   دود    ذل ى ح  دراسة  دراسة  ذه الدراسات ھي  ، وھ ة الباحث اطالع  ف

)Loo et al., 2016( ،ة ة، )Luney, 2016 (دراس  ,Osisanya & Adewunmi (دراس
  )Vasuki et al., 2017 (دراسة، )2017

ن  رض خالل  وم سابقة الدراسات  ع ة  ال را الحظت الباحث ى   أن الب ة ساھمت ف مج التدریبی
ة       تحسین المھارات اللغویة     ات المتبع ع اختالف الفنی ة أدت      م د أن الدراسات األجنبی م وج ى العل ، عل

وھذا ما جعل ، إلى التحسن الواضح فى المھارات اللغویة من خالل استخدام فنیات المھارات اللغویة      
  .ة لدى األطفال ذوى صعوبات التعلملتحسین المھارات اللغوی برنامج تدریبى الباحثة تقوم ببناء

  :اآلتي ىف والبحوث الدراسات تلك من ةالباحث تاستفاد فقد
 المختارة العینة حجم تحدید:  

ث ار حی ى ةالباحث تاخت وء ف ائج ض ي النت لت الت ا توص ات إلیھ وث الدراس سابقة والبح  ال
ال األ من مناسبة عینة تعلم       طف ن  وھى  ذوى صعوبات ال ة      م ة الطفول ن  أخرةالمت  مرحل ) ١٢ – ٩( م
  .عاما
 اإلحصائیة األسالیب تحدید:  

ت     العینة حجم لصغر نظًرا ال    اإلحصاء  ةالباحث قد تناول ارامتري  ال و  الب ا  وھ تالءم  م ع  ی  م
ار  واالنحراف   الحسابى  بالمتوسط االستعانة مع الحالیة، الدراسة اط  ومعامل  ىالمعی ار  االرتب  واختب

  .ویلككسون للعینة الواحدة واختبار ة،مان ویتنى للعینات المستقل
 الدراسة متغیرات تحدید:  

رات  حصر  ةالباحث  تاستطاع  السابقة والبحوث للدراسات اوتحلیلھ ةالباحث تناول فى  متغی
  .المھارات اللغویة  البرنامج التدریبى،:متغیرین ھما فى الدراسة
 الدراسة فروض صیاغة  :  

ائج الدرا      ة ونت ر النظری ى األط الع عل الل االط ن خ روض    م یاغة ف م ص سابقة ت ات ال س
  :ىالدراسة الحالیة على النحو التال

ة   .١ وعتین التجریبی ات المجم ب درج طى رت ین متوس صائیة ب ھ إح روق ذات دالل د ف توج
  .لصالح المجموعة التجریبیةالمھارات اللغویة والضابطة على مقیاس 

ى       .٢ ى   توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطى رتب درجات القیاسین القبل دى عل  والبع
 .لدى المجموعة التجریبیة لصالح القیاس البعدىالمھارات اللغویة مقیاس 
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اس                .٣ دى والقی ب درجات القیاسین البع ین متوسطى رت ھ إحصائیة ب ال توجد فروق ذات دالل
  .لدى المجموعة التجریبیةالمھارات اللغویة التتبعى على مقیاس 

  الطرقة واإلجراءات 
  :منھج الدراسة

و       اعتمدت ا  لدراسة الحالیة على المنھج التجریبى وذلك للتحق من الھدف الرئیسى للدراسة وھ
ى       المھارات اللغویة  تحسین   د ف دریبي المع امج الت ن خالل البرن لدى األطفال ذوى صعوبات التعلم م
  .الدراسة

  :عینة الدراسة
سیمھم إ       م تق د ت تعلم، وق عوبات ال ال ذوى ص ن األطف ة م ى عین ة عل ت الدراس ى ُأجری ل

  :مجموعتین
  : العینة االستطالعیة-١

ین   ) ١٠٠(تكونت العینة االستطالعیة من      طفال ذوى صعوبات التعلم، تراوحت أعمارھم ما ب
  . عاما، وذلك بھدف التحقق من الخصائص السیكومتریة ألداة الدراسة) ١٢ - ٩(
  : العینة األساسیة-٢

ن        ن األ ) ٣٠(تكونت عینة األساسیة للدراسة الحالیة م ث     م تعلم، حی ال ذوى صعوبات ال طف
ین      ا ب ارھم م ت أعم ًا،  ) ١٢ - ٩(تراوح دره    عام رى ق ط عم راف  ) ١٠٫٢٧(بمتوس ا، وانح عاًم

ذكاء،              ، )١٫٠١(معیارى قدره    ل ال ى، ومعام ث العمر الزمن ن حی ة، م راد العین وقد تم التكافؤ بین أف
  :، وذلك على النحو التالىالمھارات اللغویةوالمسح النیرولوجى، 

  )١(جدول 
 لدراسة الفروق بین متوسطي رتب درجات  Mann – Whitney ویتني –نتائج مقیاس مان 

  )التجریبیة والضابطة(المجموعتین 

المتوسط  ن المجموعة المتغیرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

U Z  مستوى
 الداللة

  العمر الزمني  ٢٢٣٫٥٠  ١٤٫٩٠  ١٫٠٨  ١٠٫٢٠ ١٥  التجربیة

  ٢٤١٫٥٠  ١٦٫١٠  ٠٫٩٧  ١٠٫٣٤ ١٥  لضابطة
غیر دالة ٠٫٣٨٣  ١٠٣٫٥

  معامل الذكاء   ٢٢٩٫٠٠  ١٥٫٢٧  ٣٫٩٢  ١٠٢٫٣٣ ١٥  التجربیة

  ٢٣٦٫٠٠  ١٥٫٧٣  ٣٫٤٣  ١٠٢٫٦٠ ١٥  لضابطة

٠٫١٤٧  ١٠٩٫٠  
غیر دالة

المسح   ٢٢٨٫٠٠  ١٥٫٢٠  ٢٫٣٣  ٦٥٫٨٠ ١٥  التجربیة
  ٢٣٧٫٠٠  ١٥٫٨٠  ٢٫٢٦  ٦٦٫٠٠ ١٥  لضابطة  النیرولوجى

٠٫١٩٠  ١٠٨٫٠  
غیر دالة

المھارات اللغویة  ٢٦٢٫٠٠  ١٥٫٣٠ ٢٫٤٣ ١٠٢٫٩٣ ١٥  التجربیة

  ٢٣٥٫٥٠  ١٥٫٧٠ ٢٫٩٥ ١٠٣٫٠٠ ١٥  لضابطة

٠٫١٢٦  ١٠٩٫٠  
غیر دالة
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ب درجات       ) ١(یتضح من جدول     ین متوسطات رت ة إحصائیة ب عدم وجود فروق ذات دالل
ضابطة     ة وال ي     المجموعتین التجریبی ر الزمن ن العم ي كل م ذكاء  ، ف ل ال وجي  ، معام ، المسح النیرول

وھى ) ٠٫١٢٦ - ٠٫١٩٠ - ٠٫١٤٧ - ٠٫٣٨٣( على التوالى   Z، حیث كانت قیمة     المھارات اللغویة 
ي ) التجریبیة والضابطة( المجموعتین قیم غیر دالة احصائیا، وھذا یدل علي تكافؤ     ، في التطبیق القبل

  .ملي بصورة منھجیة صحیحةاألمر الذي یمھد للتطبیق الع
  :أدوات الدراسة

  :استخدمت الباحثة فى دراستھا األدوات التالیة
سریع    ) ١( وجى ال اس المسح النیرول  The Quick Neurological Screening Test مقی

(Q.N.S.T)) ١٩٨٩عبدالوھاب كامل، : تعریب.(  
  ، رصد المالحظات الموضوعیة للتعرف على ذوى صعوبات التعلموھدف ال 

  الكفاءة السیكومتریة للمقیاس
:صدق المقیاس  

ع  ا تلمیذ)١٦١ (قام معرب المقیاس بحساب معامل االرتباط بین درجات    وتلمیذة بالصف الراب
ل                 ھ مصطفى كام ذي عرب ذ ال دیر سلوك التلمی اس تق ى مقی االبتدائي على ھذا المقیاس ودرجاتھم عل

داره  ١٩٩٠ ان مق صائ ٠٫٨٧٤- : ٠٫٦٧٤– فك ة إح تخدامھ   ٠٫٠١یة  بدالل ن اس ض ع د تمخ ، وق
نظم              ة، وال نظم المركزی ة، وال نظم الحسیة الطرفی للصدق العاملى على أنھ یقیس ثالثة عوامل ھي ال

  .الحركیة
: الثبات  

قام معرب المقیاس بحساب معامل االرتباط بین الدرجة الكلیة للمقیاس ودرجات المقیاسات        
  . وھى مرتفعة٠٫٩٢ الي ٠٫٦٧وحت ما بین الفرعیة، وقد خلص إلى معامالت ارتباط ترا

  ).٢٠١١،  محمود ابوالنیل:تقنین) (الصورة الخامسة( بینیة الذكاء – ستانفورد مقیاس )٢ (
اس خمسة عوامل أساسیة ھي         سائل  ، تھدف الصورة الخامسة للمقیاس إلي قی ، االستدالل ال

ذ ،  المكانیة–المعالجة البصریة  ، االستدالل الكمي ، المعرفة ة وال ن     . اكرة العامل وزع كل عامل م ویت
  . المجال اللفظي والمجال غیر اللفظي: ھذه العوامل علي مجالین رئیسیین

  : ثبات وصدق المقیاس
صفیة    ة الن ق والتجزئ ادة التطبی ي إع ة بطریقت ة المختلف ات الفرعی ات للمقیاس ساب الثب م ح ت

اخ      ا كرونب ة ألف ات ب   . المحسوبة بمعادل امالت الثب ین     وتراوحت مع ق ب ة إعادة التطبی استخدام طریق
ین     ، ٠٫٩٨٨ و ٠٫٨٣٥ صفیة ب ة الن ة التجزئ امالت بطریق راوحن مع ا ت ، ٠٫٩٩٧ و ٠٫٩٥٤كم

   .٠٫٩٩١ و ٠٫٨٧٠ومعادلة ألفا كرونباخ والتي تراوحت بین 
وتشیر النتائج إلي أن المقیاس یتسم بثبات مرتفع سواء عن طریق إعادة المقیاس أو التجزئة         

فقد تراوحت معامالت الثبات علي كل مقیاسات   ،  ریتشاردسون –باستخدام معادلة  كودر  النصفیة    
  . ٩٨ إلي ٨٣المقیاس ونسب الذكاء والعوامل من 

اس         : كما تم حساب صدق المقیاس بطریقتین  م قی ث ت ز العمري حی دق التمیی ي ھي ص األول
ات ا  ین المجموع ز ب ي التمیی ة عل ة المختلف ات الفرعی درة المقیاس روق ق ت الف ة وكان ة المختلف لعمری

د مستوي        ة عن اس بالدرجة          ، ٠٫٠١جمیعھا دال اء المقی سب ذك اط ن ة ھي حساب معامل ارتب والثانی
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ین  ت ب ة وتراوح صورة الرابع ة لل ام   . ٠٫٧٦ و ٠٫٧٤الكلی ة ع ة بوج دق مقبول امالت ص ي مع وھ
  .وتشیر إلي ارتفاع مستوي صدق المقیاس

  ).الباحثة: إعداد(مقیاس المھارات اللغویة ) ٣(
  : المھارات اللغویة مقیاسخطوات إعداد 

  :  قامت الباحثة بما یلىللمقیاسإلعداد الصورة األولیة 
ت       -١ اس   مراجعة اإلطار النظري للدراسة والدراسات السابقة التي تناول ة   مقی ارات اللغوی دى  المھ ل

  ٠األطفال والتي تكاد تنحصر فى بعض المھارات
ت    اإلطالع على الم   -٢ ة   قاییس التي تناول ارات اللغوی ا        المھ اییس م ذه المق م ھ ن أھ ال وم دى األطف ل

  :یلي
١( Chatterton (1998).  
٢( Loveland et al. (1990).  
٣( Shields et al. (1996).  
 ). ٢٠١٥(عبدالرحمن حمد  )٤
  ).٢٠١٦(طھ مھدى  )٥

  ).الباحثة: إعداد(البرنامج التدریبى ) ٣( 
  : العامالھدف : أوًال 

ارات اللعب    برنامج ال تحسن الذاكرة لدى األطفال ذوى صعوبات التعلم من خالل     ھدف ال  ة مھ تنمی
  وتعدیل بعض سلوكیات األطفال ذوى صعوبات التعلم عینة الدراسة

  : األھداف المرحلة : ثانیًا 
مساعدة بعض األطفال ذوى صعوبات التعلم على تنمیة االنتباه المشترك والمتمثل فى  -١

  ).  حركات الجسم لدیھ–تعبیرات الوجھ  –اتصال العین 
  . تنمیة الخیال والتقلید لدى ھؤالء األطفال -٢
  . أن یتعلم الطفل العدید من السلوكیات اإلیجابیة المرغوبة من اآلخرین -٣
  .تنمیة روح اللعب الجماعى لدى ھؤالء األطفال -٤

  : مصادر البرنامج
ار ال                ى اإلط امج عل وى البرن اء محت ى بن ة ف دت الباحث سابقة  اعتم ات ال رى والدراس نظ

ن     ة اللعب       : للدراسة، والذى یلقى الضوء على كل م تعلم، أھمی ال ذوى صعوبات ال خصائص األطف
  .لألطفال ذوى صعوبات التعلم، االستراتیجیات المستخدمة لتنمیة مھارات اللعب لدیھم

  : األسس التربوة  للبرنامج
ات اللعب      : األسس التربویة  ن نظری ة م ى      استفادت الباحث اد عل ى االعتم ھ وخصائصھ ف  وأھمیت

ن                   ن م ھ یمك تعلم وأن ال ذوى صعوبات ال اة وخاصة األطف ل حی بناء البرنامج فاللعب یمثل للطف
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ن           د م ن شأنھ أن یزی ذا م خالل اللعب تعلم الطفل كل أنشطة الحیاة المختلفة وتعدیل سلوكھم وھ
 .تفاعل األطفال ذوى صعوبات التعلم مع اآلخرین

  : مجمصادر البرنا
سابقة    ات ال رى والدراس ار النظ ى اإلط امج عل وى البرن اء محت ى بن ة ف دت الباحث اعتم

ن     ة اللعب       : للدراسة، والذى یلقى الضوء على كل م تعلم، أھمی ال ذوى صعوبات ال خصائص األطف
  . لألطفال ذوى صعوبات التعلم، االستراتیجیات المستخدمة لتنمیة مھارات اللعب لدیھم

  :وصف البرنامج
ا         قا م، وتراوحت      ) ٥(مت الباحثة باختیار عینة استطالعیة قوامھ ال ذوى صعوبات تعل أطف

ن     ٢٤وكان عدد الجلسات ...  عاما ١٢ – ٩أعمارھم ما بین     دة م سة الواح دة الجل ة  ١٥ جلسة م  دقق
   دققة  ٢٥ال 

  :تقوم البرنامج 

  مخطط لجلسات البرنامج التدربى القائم عل تنمة المھارات اللغوة  -

  عرض عل المحكمن واإلستفادة من مالحظاتھمال -

 المقارنة بن المجموعة التدربة والضابطة  -

 المقارنة بن المجموعتن التجربتن قبل وبعد تطبق البرنامج  -

اس         - ن أجل قب ھ م قوم أداء األطفال أناء تطبق النشاط التدربى للبرنامج وبعد اإلنتھاء من
  ٠ھدف الجلسة 

  :األسالیب اإلحصائیة
 : المعالجة اإلحصائیة للبیانات التي تم الحصول علیھا باألسالیب اإلحصائیة التالیةإجراء تم 

   اس درجات المرتبطة    " ویلكوكسون  " مقی ب لل  Wilcoxon Signedإلشارات الرت
Ranks Testلحساب الفرق بین متوسطي رتب أزواج  الدرجات المرتبطة ، .  

 ان اس م ي  -مقی ساب الفMann-Whitney Test ویتن ب   لح طي رت ین متوس رق ب
  .الدرجات المستقلة

 معامل ارتباط بیرسون Pearson.  
  المتوسط الحسابى 
 االنحراف المعیارى.  
  ..SPSSمن خالل حزمة البرامج اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة والمعروفة اختصارًا ب وذلك
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   :نتائج الدراسة
  :عرض نتائج الفرض األول ومناقشتھ وتفسیره

رض  نص الف ى األولی ھ أ عل د ف" ن طى  توج ین متوس صائیة ب ھ إح روق ذات دالل
ات  ب درج رادرت اس     أف ى مقی ضابطة ف ة وال وعتین التجریبی ة   المجم ارات اللغوی د   المھ بع

امج  ق البرن ة  تطبی ة التجریبی صالح المجموع تخدام       "  ل م اس رض ت ذا الف حة ھ ار ص والختب
  : نتائج ھذا الفرض)١٣( ویوضح الجدول مان ویتنىاختبار 

  ) ١٣(جدول 
 فى مقیاس والضابطة التجریبیة داللتھا للفرق بین متوسطى رتب درجات المجموعتین وZقیمة 

  المھارات اللغویة

  
 األبعاد

  
 المجموعة

  
 ن

المتوسط 
  الحسابى

االنحراف 
  المعیارى

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

Z  مستوى
 الداللة

مھارة   ١٥٥٫٠٠  ١٥٫٥٠  ١٫٤٩  ٣٤٫٠٠ ١٠ التجریبیة
التعبیر 
  الكتابى

  ٥٥٫٠٠  ٥٫٥٠  ٠٫٨٧  ٢٧٫١٠ ١٠ الضابطة
٠٫٠١  ٣٫٨٢٧  

التواصل   ١٥٥٫٠٠  ١٥٫٥٠  ١٫٣٣  ٤٠٫٣٠ ١٠ التجریبیة
  ٥٥٫٠٠  ٥٫٥٠  ١٫٠٤٤  ١٨٫٩٠ ١٠ الضابطة  اللفظي

٠٫٠١ ٣٫٨٠٧  

مھارة   ١٥٥٫٠٠  ١٥٫٥٠  ٠٫٩٤  ٢٨٫٧٠ ١٠ التجریبیة
  ٥٥٫٠٠  ٥٫٥٠  ١٫٠٣  ١٨٫٢٠ ١٠ الضابطة  القراءة

٠٫٠١ ٣٫٨١٩  

الدرجة   ١٥٥٫٠٠  ١٥٫٥٠  ٢٫٥٨  ١٠٣٫٠٠ ١٠ التجریبیة
  ٥٥٫٠٠  ٥٫٥٠  ٢٫٠٩  ٦٤٫٢٠ ١٠ الضابطة  الكلیة

٠٫٠١  ٣٫٨٠٣  

دول    ة        ) ١٣(یتضح من الج د مستوي دالل ة إحصائیة عن روق ذات دالل ین  )٠٫٠١(وجود ف  ب
اد  القیاس ىمتوسطي رتب درجات أطفال المجموعتین التجریبیة والضابطة ف      اس  ألبع ارات   مقی المھ

ة ة   لاللغوی ة التجریبی ات المجموع ب درج ط رت ال   ،صالح متوس ات أطف ب درج ط رت  أي أن متوس
اس      ىالمجموعة التجریبیة ف    ة لمقی ر    الدرجة الكلی ة أكب ارات اللغوی ره     المھ ن نظی ة إحصائیة م  بدالل

 . األولبالمجموعة الضابطة وھذا یحقق صحة الفرض 
ال   داللة الفروق بین متوسطي یوضح) ١( الشكل البیاني  ویؤكد ذوي صعوبات   درجات األطف

ة   والدرجة الكلیة بعد تطبیق البرنامج    المھارات اللغویة  ى ف التعلم التدریبي لدى المجموعتین التجریبی
  . والضابطة
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المجموعة التجریبیة 34 40.3 28.7 103

المجموعة الضابطة 27.1 18.9 18.2 64.2

مھارة التعبیر 
الكتابى

التواصل اللفظي مھارة القراءة الدرجة الكلیة

  
  )١(شكل 

  المھارات اللغویة فى مقیاس والضابطة التجریبیة متوسطى درجات المجموعتین
ذوي صعوبات   األطفال ى لدات اللغویةالمھار درجات إرتفاع )١ (یتضح من الشكل البیاني 

تعلم  ضابطة ف     ال ة ال ال المجموع درجات أطف ة ب ة بالمقارن ة التجریبی اس ىبالمجموع ارات  قی المھ
  . بعد تطبیق البرنامجاللغویة

  :ویمكن تفسیر ھذه النتائج كاآلتى
دي   حیث تدل ھذه النتیجة علي التأثیر اإلیجابي للبرنامج في تحسین وتنمیة المھارات الل    ة ل غوی

ضابطة      ، األطفال ذوي صعوبات التعلم    ة دون ال ي المجموعة التجریبی الي  ، والذي تم تطبیقھ عل وبالت
ارات         ي المھ فإن ھذه النتائج تعني تحسن أفراد المجموعة التجریبیة بمقارنتھا بالمجموعة الضابطة ف

دریبات والم      وء الت ى ض ستخدم وف امج الم رض للبرن رة التع ة لخب ة كنتیج رات اللغوی ات والخب مارس
  .والمھارات التى تلقتھا أفراد المجموعة التجریبیة دون أفراد المجموعة الضابطة

  : ومناقشتھ وتفسیرهعرض نتائج الفرض الثاني
اني ینص الفرض     ى    الث ھ   للدراسة عل ین متوسطى       "  أن ة إحصائیة ب روق ذات دالل  توجد ف

اس       ى مقی دى ف ى والبع ین القبل ات القیاس ب درج ارا رت ةالمھ دى ت اللغوی راد  ل ة  أف  المجموع
ار ویلكوكسون           "التجریبیة لصالح القیاس البعدى    م استخدام اختب " والختبار صحة ھذا الفرض ث

W "  نتائج ھذا الفرض) ١٤(ویوضح الجدول.  
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٥٨٧

  )١٤(جدول 
لدى المجموعة داللتھا الفرق بین متوسطى رتب درجات القیاسیین القبلى والبعدى و Zقیمة 

  المھارات اللغویةیة على مقیاس التجریب

المتوسط   القیاس  ن  األبعاد
  الحسابى

االنحراف 
  المعیارى

/ القیاس القبلي
  البعدي

  متوسط   العدد
  الرتب

مجموع 
  الرتب

  الداللة  Zقیمة 

مھارة   ٠٫٧٨  ٢٧٫٢٠  القبلى ١٠
التعبیر 
  الكتابى

  ١٫٤٩  ٣٤٫٠٠  البعدى ١٠
  الرتب السالبة
  الرتب الموجبة

  التساوى
  االجمالى

  صفر
١٠  
  صفر
١٠  

٠٫٠٠  
٥٫٥٠  

٠٫٠٠  
٥٥٫٠٠  

٠٫٠١  ٢٫٨٢٥  

التواصل   ١٫٠٨  ١٨٫٥٠  القبلى ١٠
  ١٫٣٣  ٤٠٫٣٠  البعدى ١٠  اللفظي

  الرتب السالبة
  الرتب الموجبة

  التساوى
  االجمالى

  صفر
١٠  
  صفر
١٠  

٠٫٠٠  
٥٫٥٠  

٠٫٠٠  
٥٥٫٠٠  

٠٫٠١  ٢٫٨٢٠  

مھارة   ٠٫٨٤  ١٨٫٥٠  القبلى ١٠
  ٠٫٩٤  ٢٨٫٧٠  البعدى ١٠  القراءة

  السالبةالرتب 
  الرتب الموجبة

  التساوى
  االجمالى

  صفر
١٠  
  صفر
١٠  

٠٫٠٠  
٥٫٥٠  

٠٫٠٠  
٥٥٫٠٠  

٠٫٠١  ٢٫٨٣١  

الدرجة   ١٫٦١  ٦٤٫٢٠  القبلى ١٠
  ٢٫٥٨  ١٠٣٫٠٠  البعدى ١٠  الكلیة

  الرتب السالبة
  الرتب الموجبة

  التساوى
  االجمالى

  صفر
١٠  
  صفر
١٠  

٠٫٠٠  
٥٫٥٠  

٠٫٠٠  
٥٥٫٠٠  

٠٫٠١  ٢٫٨٠٧  

دول    ة        ) ١٤(یتضح من الج د مستوي دالل ة إحصائیة عن روق ذات دالل ین  )٠٫٠١(وجود ف  ب
ال المجموع    ات أطف ب درج طي رت ة ف ةمتوس دي  القیاسى التجریبی ي والبع اد ین القبل اس ألبع  مقی

دي،   لصالح متوسط رتب درجات  المھارات اللغویة  اس البع ال     القی ب درجات أطف  أي أن متوسط رت
ةا ة التجریبی ديلمجموع اس البع ى القی اس ى ف ف ة لمقی ة الكلی ر الدرج ة أكب ارات اللغوی ة المھ  بدالل

 . الثاني وھذا یحقق صحة الفرض بالقیاس القبليإحصائیة من نظیره 
اني   ویؤكد ال          )٢( الشكل البی ین متوسطي درجات األطف روق ب ة الف تعلم    دالل ذي صعوبات ال

ا    ىف امج        المھارات اللغویة وأبعادھ ق البرن د تطبی ل وبع ة قب دى المجموعة     والدرجة الكلی دریبي ل الت
  . التجریبیة
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القیاس القبلي 27.2 18.5 18.5 64.2

القیاس البعدي 34 40.3 28.7 103

مھارة التعبیر 
الكتابى

التواصل اللفظي مھارة القراءة الدرجة الكلیة

  
  )٢(شكل 

المھارات لدى المجموعة التجریبیة على مقیاس متوسطى درجات القیاسیین القبلى والبعدى 
   اللغویة

ة   درجات  إرتفاع )٢ (یتضح من الشكل البیاني    ارات اللغوی د المھ ال  ى ل ذوي صعوبات   األطف
  .ھم فى القیاس القبليبالمقارنة بدرجاتفى القیاس البعدي بالمجموعة التجریبیة لم التع

  :ویمكن تفسیر ھذه النتائج كاآلتى
دي       ة ل حیث تدل ھذه النتیجة علي التأثیر اإلیجابي للبرنامج في تحسین وتنمیة المھارات اللغوی

ي المجموعة التج    ، األطفال ذوي صعوبات التعلم    ضابطة  والذي تم تطبیقھ عل ة دون ال الي  ، ریبی وبالت
ى            اس القبل ا بالقی دى بمقارنتھ اس البع ى القی ة ف فإن ھذه النتائج تعني تحسن أفراد المجموعة التجریبی
دریبات والممارسات       ى ضوء الت في المھارات اللغویة كنتیجة لخبرة التعرض للبرنامج المستخدم وف

  .تجریبیةوالخبرات والمھارات التى تلقتھا أفراد المجموعة ال
   :عرض نتائج الفرض الثالث ومناقشتھ وتفسیره

رض  نص الف ثی ى الثال ھ أ عل ب     "ن طى رت ین متوس صائیة ب ھ إح روق ذات دالل د ف ال توج
اس     ى مقی ى ف دى والتتبع ین البع ات القیاس ة درج ارات اللغوی ة  المھ ة التجریبی دى المجموع  "  ل

ار ویلكوكسون         م استخدام اختب دول   " W " والختبار صحة ھذا الفرض ت ائج   )١٥(والج ح نت  یوض
  :ھذا الفرض

  
  
  
  
  



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                       مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٥٨٩

  )١٥(جدول 
والتتبعى لدى المجموعة  وداللتھا للفرق بین متوسطى رتب درجات القیاسین البعدى Zقیمة 

  المھارات اللغویةالتجریبیة على مقیاس 

المتوسط   القیاس  ن  األبعاد
  الحسابى

االنحراف 
  المعیارى

/ القیاس البعدى
  التتبعى

  متوسط   العدد
  الرتب

مجموع 
  الرتب

  الداللة  Zقیمة 

مھارة   ١٫٤٩  ٣٤٫٠٠  البعدى ١٠
التعبیر 
  الكتابى

  ١٫٦١  ٣٣٫٨٠  التتبعى ١٠
  الرتب السالبة
  الرتب الموجبة

  التساوى
  االجمالى

٢  
  صفر
٨  

١٠  

١٫٥٠  
٠٫٠٠  

٣٫٠٠  
٠٫٠٠  

غیر   ١٫٤١٤
  دالة

التواصل   ١٫٣٣  ٤٠٫٣٠  البعدى ١٠
  ١٫٣٤  ٤٠٫٤٠  التتبعى ١٠  اللفظي

  الرتب السالبة
  الموجبةالرتب 

  التساوى
  االجمالى

  صفر
١  
٩  

١٠  

٠٫٠٠  
١٫٠٠  

٠٫٠٠  
١٫٠٠  

غیر   ١٫٠٠٠
  دالة

مھارة   ٠٫٩٤  ٢٨٫٧٠  البعدى ١٠
  ١٫٠٣  ٢٨٫٨٠  التتبعى ١٠  القراءة

  الرتب السالبة
  الرتب الموجبة

  التساوى
  االجمالى

  صفر
١  
٩  

١٠  

٠٫٠٠  
١٫٠٠  

٠٫٠٠  
١٫٠٠  

غیر   ١٫٠٠٠
  دالة

الدرجة   ٢٫٥٨  ١٠٣٫٠٠  البعدى ١٠
  ٢٫٥٨  ١٠٣٫٠٠  التتبعى ١٠  الكلیة

  الرتب السالبة
  الرتب الموجبة

  التساوى
  االجمالى

  صفر
  صفر
١٠  
١٠  

٠٫٠٠  
٠٫٠٠  
  

٠٫٠٠  
٠٫٠٠  

غیر   ٠٫٠٠٠
  دالة

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي رتب درجات  ) ١٥(یتضح من الجدول    
ة  مقیاس ى القیاسین البعدي والتتبعي عل    ىتجریبیة ف أفراد المجموعة ال   د المھارات اللغوی ال  ى ل  األطف

 ىأي أنھ یوجد تقارب بین متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة التجریبیة ف ذوي صعوبات التعلم    
دي والتتبعي عل       اس    ىالقیاسین البع ة    مقی ارات اللغوی د المھ ال  ى ل تعلم    األطف ذا  ذوي صعوبات ال وھ

 . الثالثالفرض یحقق صحة 
ال       عدم   )٣( الشكل البیاني  ویؤكد ذوي صعوبات  داللة الفروق بین متوسطي درجات األطف

ا    التعلم فى  ة     المھارات اللغویة وأبعادھ دى والتتبعي     والدرجة الكلی ى القیاسین البع دى المجموعة    ف ل
  . التجریبیة
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القیاس التتبعي 33.8 40.4 28.8 103

مھارة التعبیر 
الكتابى

التواصل اللفظي مھارة القراءة الدرجة الكلیة

  
  )٣(شكل 

المھارات  التجریبیة على مقیاس والتتبعى لدى المجموعةمتوسطى درجات القیاسین البعدى 
  اللغویة

اني      شكل البی ة إحصائیة          )٣ (یتضح من ال روق ذات دالل دم وجود ف ارات   درجات  ىف ع المھ
تعلم    األطفال    لدى اللغویة امج        بالمجموعة  ذوي صعوبات ال ر البرن اء أث ى بق دل عل ا ی ة، مم التجریبی

  .ى المجموعة التجریبةلد
  :ویمكن تفسیر ھذه النتائج كاآلتى

ارات               ة المھ ي تحسین وتنمی امج ف أثیر اإلیجابي للبرن ي استمرار الت حیث تدل ھذه النتیجة عل
تعلم  عوبات ال ال ذوي ص دي األطف ة ل ة دون  ، اللغوی ة التجریبی ي المجموع ھ عل م تطبیق ذي ت وال

ضابطة  ة     ، ال ا بالمجموع ة بمقارنتھ ة التجریبی راد المجموع ي تحسن أف ائج تعن ذه النت إن ھ الي ف وبالت
دریبات     وء الت ى ض ستخدم وف امج الم رة التعرض للبرن ة لخب ة كنتیج ارات اللغوی ي المھ ضابطة ف ال
ة      راد المجموع ة دون أف ة التجریبی راد المجموع ا أف ى تلقتھ ارات الت رات والمھ ات والخب والممارس

  .الضابطة
  :مناقشة نتائج الدراسة وتفسیرھا: ثانیا

ارت  ى أن ا   أش ة عل ة الحالی ائج الدراس دریبى  لبر نت امج الت ح   ن ر واض ھ أث سین  ل ى تح ف
ى    ذوى صعوبات التعلم  طفالاأل لدى   المھارات اللغویة  ة  ف ف المختلف ي     المواق ك واضحا ف ان ذل ، وك

ة      وعتین التجریبی ین المجم صائیة ب ة اح روق ذات دالل اك ف ان ھن ث ك رض األول حی ائج الف نت
انى         ي الفرض الث ذلك ف ة      والضابطة لصالح المجموعة التجریبیة وك رق ذات دالل اك ف ان ھن ث ك حی

امج               ة البرن ذلك وضحت فاعلی دي وك ار البع صالح االختب دي ل ي والبع احصائیة بین االختبارین القبل
دي                ارین البع ین االختب ة احصائیة ب روق ذات دالل د ف م توج ھ ل ث أن ث حی التدریبي من الفرض الثال

ة تحسین        سر الباحث ة، وتف ارات اللغوی اس المھ ى مقی ة  والتتبعي عل ارات اللغوی ة    المھ د المجموع عن
ن األ       ة م ال التجربیة، أن البرنامج التدریبي المستخدم بنى على اشراك أفراد العین  ذوى صعوبات  طف

ي     التعلم في انشطھ فنیھ، یتفاعلوا مع بعضھم البعض       دریبي ف امج الت ة البرن تحسین  وھذا یعني فاعلی
ن األ      المھارات اللغویة  ال لدي مجموعة م د        ذوى صعو  طف ا بع ي م ھ إل تعلم، واستمرار فاعلیت بات ال
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ات    ض الدراس ائج بع ع نت ق م ة یتف ة الحالی ة الدراس لت إلی ا توص ة م ذا فأن ة وبھ رة المتابع اء قت انتھ
  دراسة الدراسات التالیةوبذلك تتفق عمومیة نتائج ھذه الدراسة مع النتائج التى توصلت إلیھا     السابقة

Katz et al., 2002)( ، دراسة) Erin et al., 2003( ، دراسة) Agnew et al., 2004( ،
ة، )Russo, 2004 (دراسة   ,.Veuillet et al (دراسة ، )Iliadou et al ., 2007 (دراس
ة، )Power-Cheema, 2008 (دراسة ، )McArthur et al., 2008 (دراسة ، )2007  دراس

)Martins & Magalhaes, 2012( ، دراسة) Sharma et al., 2012( ، دراسة )Hole, 
 & Osisanya (دراسة ، )Luney, 2016 (دراسة ، )Loo et al., 2016 (دراسة ، )2013

Adewunmi, 2017( ، دراسة) Vasuki et al., 2017( ،       ة روق دال ن وجود ف ث أسفرت ع حی
  .إحصائیا لصالح المجوعة التجریبیة، وقد أظھروا تحسنا في المھارات اللغویة

ي   دریب ف ة الت ة واھمی ر فعالی ةتوتظھ ارات اللغوی سین المھ امج  ح ى البرن ز ف م التركی ، وت
ر          شكل مباش ة ب ة، والمرتبط سات التدریبی ى الجل ة ف اغتھا الباحث ى ص داف الت ى األھ دریبي عل الت

  .تحسین المھارات اللغویة، وتشجیع األطفال على تحسین المھارات اللغویةب
ى   وھو عمر الاعام) ١٢-٩(  العمر مناكما یالحظ أن الطفل فى ھذ     عینة الحالیة لدیھ میل إل

التعلم والتجاوب مع من حولھ من اآلخرین والتعبیر عن نفسھ بشتى الطرق والتجاوب مع اآلخرین،        
ساعدة الباحث          ع م ھ إال أن  ةویتعلم كیفیة أداء بعض الجمل وتقطیعھا وتقسیم الكلمات إلى أصوات م  ل

ھ لألصوات ال               ة تجاه معرفت دم الثق ًا بع ساعدة،        أحیانًا یشعر دائم ھ الم دم ل ن یق ى م اج إل ة ویحت مختلف
  .وأحیانا یتعمق لدیة الشعور بالعجز وعدم القدرة على التعرف على األصوات

ة  وبذلك فإن    ة    المھارات اللغوی دریبى       المقدم امج الت ن خالل البرن ھ م ساعدة الباحث   ل ھ  ة وم ل
ن        ة      تتیح الفرصة لھ أن یعتمد على نفسھ ویحاول تكرار المحاولة إذا فشل م ن الثق وع م  أجل إیجاد ن

، ومن المھارات اللغویةمستوى فى الذات وسط بیئة مشجعة وودودة وھى جلسة التدریب ألجل رفع     
  .ثم یدرك أنھ لیس أقل من زمالءه العادیین

تعلم  طفالاألولذلك یجب مساعد     ى مالحظة أخطا    ذوى صعوبات ال ا   ئھم عل  والتعرف علیھ
  .تكتسب من خالل المحیط الطبیعي لألطفال بسھولة ویسرل فمھارات التواصوسؤال القرین عنھا 

ة       وعتین التجریبی ن المجم ل م ى ك النظر إل ائج ب ذه النت حة ھ ى ص د عل ن التأك ا یمك كم
ب      معاملوالضابطة من حیث     ة   الذكاء على مقیاس سیتانفورد بینیة إلى جان ارات اللغوی  موضع  المھ

ذى     المھارات اللغویةواء الدراسة الحالیة فإنھم متساویین فى كل من الذك       دم ال ى أن التق دل عل  وھذا ی
ا     ذوى صعوبات التعلم فىطفال لألتم من خالل جلسات البرنامج التدریبى   ة، وم  المجموعة التجریبی

ى         ة عل تضمنھ من مھارات ومواقف توجیھیة وإرشادیة حیث ارتفعت متوسطات المجموعة التجریبی
دریبى      مقارنة بالمجمو  المھارات اللغویة مقیاس   امج الت ة البرن د فاعلی ق ویؤك  عة الضابطة، وھذا یحق

  . ذوى صعوبات التعلمألطفالل
  :توصیات الدراسة

  :في ضوء ما أسفرت عنھ نتائج الدراسة الحالیة تقدم الباحثة بعض التوصیات التالیة

ة، واستخدا    المھارات اللغویة ضرورة االھتمام ببرامج وتنمى      -١ ة المختلف م  في المراحل التعلیمی
  .استراتیجیات تعلیمیة مناسبة لتنمیتھا

تراتیجیات    -٢ ق اس تخدام وتطبی ى اس شجیعھم عل وجھین، وت ین والم ة للمعلم د دورات تدریبی عق
 .مع اآلخرین التواصلمعینة للحد من المشكالت السلوكیة؛ لتشجیع أطفالھم بعد ذلك على 
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 .االھتمام بسیكولوجیة األطفال ذوى صعوبات التعلم -٣

ي كل   -٤ اً      ینبغي عل أھیال أكادیمی سي المؤھل ت داد أخصائي النف ة إع ات التربی ل   -ی ن أج ا م  ومھنی
سلوكیات              ، التعامل مع ھؤالء األطفال    بھم ال ي یجن سیة حت ھ حل صراعاتھم النف سني ل ي یت حت

 .الالتوافقیة

ال        -٥ ة ألسر ھؤالء األطف د دورات توعی ي        ، البد من عق ؤدي إل ا ی م مم ى التعامل معھ ساعد ف ت
 .النفسیة التي یعانون منھاتقلیل الضغوط 

ارات         -٦ م المھ ى تعل ادر عل و ق رین، فھ شاطات اآلخ ى ن تراك ف ن االش ل م ان الطف دم حرم ع
 .االجتماعیة بالمالحظة وباألمثلة
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  :المراجع
  :المراجع العربیة: أوال

الح الم ص سویلم س ة. )٢٠١٠ (ال امج فاعلی ادى برن ض ارش سلوك لخف سحابي ال دى االن ال ل  األطف
ابل  تعلم ینالق ن ل اقین م ا المع الة  .عقلی وراه رس د ،دكت ات معھ ة الدراس ة ، التربوی  جامع

  .القاھرة
دى      د مھ دى أحم ین         ).٢٠١٦(طھ مھ ق ب ر اللفظى ومستوى القل ارات التواصل غی ى مھ روق ف  الف

ى   یم األساس ن التعل ى م ة األول ادیین بالحلق تعلم والع عوبات ال ذ ذوى ص الة . التالمی رس
  .تربیة، جامعة حلوان، كلیة الماجستیر

ارات     ). ٢٠١٥(عبدالرحمن رفاعى عبدالعال حمد      استخدام استراتیجیات ما وراء المعرفة لتنمیة مھ
ل ي والمی ل الریاض صف األول   التواص تعلم بال عوبات ال ذ ذوى ص ادة للتالمی و الم نح

  .، جامعة القاھرةكلیة الدراسات العلیا للتربیة، رسالة ماجستیر .اإلعدادي
ل      عبدالو د كام تعلم        ).١٩٨٩(ھاب محم شخیص صعوبات ال سریع لت وجي ال ار المسح النیورول  اختب
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ال راھیم  كم ي  إب ع ). ١٩٩٦( مرس ي  مرج م ف ف  عل ي  التخل اھرة  .العقل شر  دار: الق ات  الن  للجامع
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