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 : الملخص 
برنامج تأهيل تخاطبي قائم علي الوسائط  هدفت الدراسة إلي التحقق من فعالية 

المتعددة التفاعلية  في تنمية مهارات اللغة التعبيرية لدي األطفال المتأخرين لغوًيا، 
علي مقياس ( 01)بمعدل ذكاء  متأخرين لغوًيا، أطفال( 01)وتكونت عينة الدراسة من 

سنوات، بمتوسط عمري ( 6-4)، وأعمارهم ما بين(الصورة الخامسة)ستانفورد بينيه 
: سنه، واستخدمت الباحثة األدوات التالية (1665)سنوات، وانحراف معياري  )5(قدره

ياس اللغوي ، المق(0101صفوت فرج،) مقياس اختبار ستانفورد بينية الصورة الخامسة
، (إعداد الباحثة)، استمارة دراسة الحالة( 0102أبو حسيبة، )ألطفال ما قبل المدرسة

، (إعداد الباحثة)مقياس مهارات اللغة التعبيرية القائم علي الوسائط المتعددة التفاعلية
وأظهرت (. إعداد الباحثة)تخاطبي القائم علي الوسائط المتعددة التفاعلية برنامج التأهيل

لنتائج وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسط رتب درجات األطفال عينة الدراسة ا
في القياسين القبلي والبعدي علي مقياس مهارات اللغة التعبيرية لصالح القياس البعدي، 
وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات هؤالء األطفال في 

 . ي مقياس مهارات اللغة التعبيريةالقياسين البعدي والتتبعي عل
 

مهارات اللغة  -الوسائط المتعددة التفاعلية   –التأهيل التخاطبي  :الكلمات المفتاحية
 .األطفال المتأخرين لغوًيا –التعبيرية 
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"The Effectiveness Of Speech Rehabilitation Based On 

Interactive Multimedia To Develop Expressive Language 

 Skills of Children with Delayed Language” 

Abstract: 

  The study aimed to prepare a speech rehabilitation program 

based on the use of interactive multimedia for the development of 

expressive language among children with delayed language. The 

basic study sample consisted of (10) children with delayed 

language, Their ages range between (4-6) years, with an average age 

of (5) years, and a standard deviation of (0.65) years, The researcher 

used the following tools: Stanford Beniet I.Q Test Scale ,form 5        

)Safwat Faraj, 2010),  the Linguistic standard for Preschool Children 

Scale (Abu Huseiba, 2013) Case Study Form, Expressive Language 

Skills Scale based on interactive multimedia ( prepared by the 

researchers), A speech rehabilitation program based on the use of 

interactive multimedia( prepared by the researchers), The results 

were  statistically significant differences between the average of sort  

scores of the children  sample of the study on the scale of expressive 

language skills in the pre and post measurements in favor of the post 

measurement, And there were no  statistically significant differences 

between the average of sort scores  of the children sample  of the 

study on the scale of Expressive Language Skills  in the post and 

follow up measurement. 
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 :المقدمة
حيث يكتسب الفرد  ،من المراحل الُمهمة في حياة الفرد المبكرةُتعد مرحلة الطفولة      

 فهي تعتبر مرحلة  .هذه المرحلة في ه، كما تتشكل شخصيتالحياتيةخاللها مهاراته 
جوهرية تبني عليها مراحل النمو التي تليها، وقد أشارت نتائج الدراسات، والبحوث التربوية 
. والنفسية التي أجريت علي تلك المرحلة إلي أهمية الست سنوات األولي من حياة الطفل

 ( .  0112بكري، )
يكتسبها الطفل خالل مرحلة الطفولة  همة التياألدوات المُ  إحدىوتعتبر اللغة 

كما تساعده علي التعبير  ،المحيطة بهتمكن الطفل من التفاعل مع البيئة  مبكرة ، فهيال
فمن خاللها يستطيع الفرد أن يحاور  ؛عن انفعاالته، ورغباته، ومشاعره  بشكل واضح

 (.0115الببالوي، ) ويخالط األخرين 
اللغة لها أدوار متعددة منها إنها وسيلة التواصل  أن  (   0116)يري أبو النصرو 

دور  ، ولهانحو االخريننسان وأفكار، ومشاعر اإل بين البشر، ووسيلة التعبير عن أراء،
والمعاني التي يمكن نقلها  والمشاعر، هم فهي نتاج اجتماعي تمثل التجارب،اجتماعي مُ 
راك االجتماعي ومعرفة الذات واالد ،رباإلضافة ألهميتها في التفكي ؛لثقافة معينة

 .فهي ضرورية للوجود االجتماعي واالخرين،
يذكر وبالرغم من أهمية اللغة في هذه المرحلة المبكرة، 

(Leekam&Susan,2004 (قبل  إنه قد يعاني العديد من األطفال في مرحلة ما
ات اللغة يعد التأخر اللغوي من أكثر اضطراب كماالمدرسة من اضطرابات اللغة والكالم، 

 .سنة  06-2بين األطفال في عمر من % 5 انتشارهتبلغ نسبة فشيوًعا 
معاناة بعض األطفال من التأخر ان  إلي(0110 )الشخص و التهاميويشير 

لي، االلغوي لها تأثيًرا سلبي علي جوانب النمو المختلفة؛ بما في ذلك الجانب االنفع
داخل الفصول  االستماعلم، و مشاكل واالجتماعي، واللغوي، والمعرفي، صعوبات التع

  .الدراسية، و صعوبات في الفهم مما يؤدي إلي ضعف التواصل مع أقرانهم ومعلميهم
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فيفقد القدرة علي استخدام  ،التأخر اللغوي علي قدرات الطفل كما يتضح تأثير
وانفعاالته مثل عن احتياجاته، ومتطلباته،  اللغة التعبيرية بشكل طبيعي فيعجز عن التعبير

نه يتم دمجه مع باقي األطفال األخرين في نفس عمره كما ينخفض مستواه االكاديمي أل
األطفال في نفس المرحلة العمرية، مما يعرضهم للتدريب علي برامج تعلو قدراتهم اللغوية 

اقة نفسه ألنه يجد جهوده الشبوالمعرفية، فينزوي خجاًل و يشعر بالدونية وينتابه عدم الثقة 
 (.0101الروسان، )خفاق فيشعر بالفشل تنتهي إلي اإل

إلي وجود عالقة متبادلة بين المشكالت ( 0104)عز الدين سلوي  تضيفو 
 .  اللغوية، والتوافق النفسي، واالجتماعي فليس من السهل الفصل بين السبب والنتيجة

حقون إنه يفترض من الطلبة عندما يلت( 0102) وفي هذا الصدد يري الخطيب 
بالمدرسة أن يكونوا متمكنين من اللغة الالزمة للتعلم إال إن اللغة التعبيرية قد ال تكون 

 .تطورت بشكل كامل لدي األطفال
والتغلب  ،ولذلك  أكدت  الدراسات التربوية والنفسية إلي ضرورة التدخل المبكر

فالتأخير يزيد من ؛الية علي مشاكل اللغة التعبيرية والتأخر اللغوي قبل أن تأتي المرحلة الت
 (.0115الزراد، ) حدتها، وشدتها، وتأثيرها السلبي علي حياة الطفل

ويوجد العديد من المداخل العالجية التي ُتحسن النمو اللغوي عند األطفال 
المتأخرين لغوًيا، وتغطي هذه المداخل مجاالت تنمية اللغة من المفردات، والقواعد، 

الوعي الصوتي كما تساعد في اكتساب مهارات ما قبل الكتابة ومهارات السرد ؛الفهم ، و 
والقراءة، وتخفض من حدة المشكالت االجتماعية، والسلوكية التي يعاني منها األطفال 
،كما تساهم في تحقيق التوافق االجتماعي، وذلك لوجود عالقة عكسية بين المشكالت 

  2014؛  wake et al., 2012 (راسةالسلوكية ومهارات اللغة التعبيرية وذلك ما أكدته د
،wing.) 
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يجابي في تحسين اللغة التعبيرية لدي األطفال ولكي تؤدي تلك المداخل دورها اال
، كما يجب توفير مداخل التعلم (المدرسة والمنزل)المتأخرين لغوًيا  فإنه يجب التعاون بين 

الشخص و التهامي )اللغوية  التي تهدف إلي تنمية مهارات اللغة التعبيرية وزيادة الحصيلة
،0110.) 

أن التأهيل التخاطبي من  Susan(2008)، و(0115)ويري إسماعيل
همة لتنمية اللغة عند األطفال المتأخرين لغوًيا، فيركز التأهيل التخاطبي ستراتيجيات المُ اال

ي علي تأهيل المهارات اللغوية، واللفظية، والصوتية للتواصل مع األخرين، كما يهدف إل
تبادل المعني بين الطرفين، واستخدام أداء سليم إلخراج الصوت؛ بحيث يصل التأهيل 
التخاطبي إلي مجموعة من الكلمات المنطوقة بصياغ لغوي نحوي سليم مرتبطة بعضها 

 (.  0100،  أبو زيد)  للطرف االخر ةمفهوم ةسليم هببعض لتصل إلي جمل
لية أي استقبإن التأهيل التخاطبي يركز علي اللغة اإل( 0102)وُيوضح الحاج 

لية إنتاجها من  القدرة علي فهم الكالم، واللغة التعبيرية أي القدرة علي استخدام الكلمات وا 
 .حيث الصوت، والنغمة، والنطق، والكالم، والطالقة

؛ 0101فرحات،) لكن لتحقيق هذا الهدف بشكل علمي سليم يريو 
ليب تربوية مناسبة تتماشي مع امن الضروري البحث عن اسإنه ( 0102محمود،

خصائص الطفل وكذلك طبيعته التي تميل إلي األغاني، واألناشيد ، والقصص  والُبعد 
 .عن الطرق التقليدية، والميل إلي الطرق األكثر تشويًقا

لي اولقد أحدثت  برامج الحاسوب ذات الوسائط المتعددة التفاعلية في العصر الح
طفرة هائلة في مجال التصميم، وانتاج البرامج التعليمية، نظًرا لقدرتها علي توصيل 
المعلومات وادارة عمليات التعليم والتعلم، ومساعدة المتعلمين بمختلف األعمار علي 
التحول من النظام التلقيني المعتاد إلي بيئة التعلم الذاتي، وذلك من خالل إعادة عرض 

 (.0102والخولي،  المراغي)ة أخري المادة التعليمية مر 
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إنها تساعد المتعلم علي تهيئة الوقت   Norhayati &Siew ( 2004)ويشير   
العقلية، وخبراته من خالل التحكم في  قدراتهالكافي لمتابعة البرنامج بالسرعة التي توافق 

، البرنامج والتفاعل معه؛ حيث إنها تعمل علي دمج كل النصوص، والعروض البصرية
والصوت، والموسيقي، والرسوم المتحركة، والفيديو في صورة موحدة داخل برامج 
الحاسوب، مما يجعلها تتميز بالمتعة، والتشويق وبالتالي تفاعل الطفل والذي يؤدي دوًرا 

تنوع األنشطة في برمجية الوسائط كما ان وزيادة خبراته،  اهتمامه استثارةكبيًرا في 
عد علي مراعاة الفروق الفردية بين األطفال وزيادة دافعيتهم للتعلم المتعددة التفاعلية يسا

 (. 0101، عبد الحميد طلبه)الذاتي 
نطالًقا من هذا الواقع جاءت الدراسة الحالية تسعي إلي تقديم برنامج التأهيل او 

التخاطبي القائم علي الوسائط المتعددة التفاعلية لتنمية مهارات اللغة التعبيرية لدي 
 .طفال المتأخرين لغوًيااأل

 :مشكلة الدراسة
همة التي إلي أن مهارات اللغة التعبيرية من  المهارات المُ ( 0116) يشير البشير 

جتماعي، والنمو تؤثر و تتأثر بباقي جوانب النمو لدي األطفال علي سبيل المثال النمو اال
النفسي، والنمو االكاديمي؛ حيث أن األطفال ذوي الضعف في المهارات اللغوية التعبيرية 
يتعرضون لمشكالت اجتماعية، وانفعالية تؤثر علي تفاعلهم مع األخرين، مما يجعل هؤالء 
األطفال يؤدون  سلوكيات غير مقبولة أو مرغوبة مثل الغضب أو العصبية أو عدم 

الجيد لألخرين إلي غير ذلك من تلك السلوكيات المرفوضة وقد يميل بعضهم اإلنصات 
وعدم المشاركة مع األخرين والعديد من السلوكيات التي تعبر عن معاناتهم  االنعزالإلي 

 .  اللغوية واالجتماعية
؛الزق  0101الخريصي ،  (شارت العديد من الدراسات كدراسةاوفي هذا السياق 

 Binu et  ؛0106،عطية ؛0112؛ شريف أمين ، 0112 ،السعيد ؛0101والسويري ،
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al .,2014 ؛ poll& thrum et al ., 2017؛ miller,2013  ؛ Kent,2004  ) أن
طفال في مهارات اللغة التعبيرية يؤثر سلًبا علي مختلف جوانب خفاق األاالتأخر اللغوي و 

 .  لنفسيةجتماعية والسلوكية واالنمو لدي األطفال مثل الجوانب اال
 ضافت العديد من الدراسات والبحوث كدراسة اكما 

(Adelina,Melanie,Laura&Shelia ,2009 Karoly2008,  ؛Vitiello & 
Williford ,2016 ؛ Terje 2011   ،إلي إن مهارات اللغة التعبيرية   (0102؛ فضيلي

وضحت االمدرسة، و نها أساس نجاحه في او  ،طفل الروضةالمهمة ل حتياجاتاالتعد من 
إن األطفال الذين يعانون من ضعف في مهارات اللغة التعبيرية  (Salamh,2004)دراسة

يكون تحصيلهم أقل من زمالئهم الذين ال يعانون من هذا الضعف، ويواجهون صعوبات 
 . كثيرة في التعليم والتوافق مع الحياة

طفال ال يستطيعون إن العديد من األ( 0102) وخفاجي ؛)0110) ويري اسماعيل  
التعبير عما يريدون بصورة واضحة، حتي إن األمر قد وصل بهم إلي درجة التوقف عن 
النطق أو مشاكل في النطق أمام األخرين وفي المجمل نجد أن هذا الطفل غير قادر علي 

 .التواصل مع أقرانه في مثل عمره أو مع المحيطين
ا تأثر  الجوانب يضً أ(   0112؛ غبلاير، 0114،اللبودي)شارت دراسة اكما 

حيث معاناتهم من اكتساب المهارات  االبتدائيةاالكاديمية  لدي الكثير من تالميذ المرحلة 
تالميذ فقد هدفت الدراسة إلي تشخيص بعض صعوبات القراءة والكتابة لدي   اللغوية،
ن االطفال الذين يعانوا من أستراتيجية عالجها وتوصلت الدراسة إلي ااالبتدائية و  المرحلة

كانوا يعانون من صعوبة في اكتساب  االبتدائيةصعوبات في القراءة والكتابة في المرحلة 
المهارات اللغوية األمر الذي أوجب ضرورة التدخل المبكر، وتعلم واكتساب هذه المهارات 

 ، ضبيبال ؛0104سلوي عبد العزيز ،)وصت بذلك أيًضا دراسةأفي مرحلة الروضة  كما 
 (.0104، ؛ الفراغ  0112
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وبالرغم من انتشار المشكالت اللغوية بين األطفال فإن هناك قلة ملحوظة في 
فئة االضطرابات اللغوية الغير )الدراسات العربية التي استهدفت األطفال المتأخرين لغوًيا

خرين جنبية كانت تستهدف األطفال المتأفأغلب الدراسات العربية واال( معروفة السبب
لغوًيا ألسباب ترجع إلي مشكالت عصبية أو إعاقة سمعية أو مشكالت في المناطق 

نتاج أصوات الكالم، ومن جانب أخر فإن مراكز النطق واللغة تحتاج إلي االمسؤولة عن 
قد دعت نتائج وتوصيات البحوث والدراسات  ولذلك. المحليةبرامج لغوية مناسبة لبيئتنا 

 0106،ابو الحمد) ة مواجهة هذه الظاهرة والبحث عن حلول عمليةالتربوية السابقة ضرور 
 (. Weiss,M ,2008؛Sonmez,D ,2010؛ 0102عبد العزيز فهد؛

 .التاليوبناء علي ذلك تتبلور مشكلة البحث في السؤال 
ما مدي فعالية التأهيل التخاطبي القائم علي الوسائط المتعددة  التفاعلية لتنمية  -

بيرية لدي األطفال المتأخرين لغوًيا من خالل برنامج يتم إعداده مهارات اللغة التع
 خصيصا لذلك؟

 :ويتفرع من السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية التالية
ما داللة الفروق بين متوسطي رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية من األطفال  -0

 مهارات اللغة التعبيرية؟القبلي والبعدي علي مقياس : المتأخرين لغوًيا في القياسين
ما داللة الفروق بين متوسطي رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية من األطفال  -0

 البعدي  والتتبعي علي مقياس مهارات اللغة التعبيرية؟: المتأخرين لغوًيا في القياسين

 :هدف الدراسة
لتفاعلية اختبار مدي فعالية التأهيل التخاطبي القائم علي الوسائط المتعددة  ا

 .لتنمية مهارات اللغة التعبيرية لدي األطفال المتأخرين لغوًيا

 :أهمية الدراسة
 :يمكن توضيح أهمية الدراسة الحالية علي النحو التالي -
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 :األهمية النظرية
تعتبر من مراحل النمو المهمة في حياة الطفل وتؤثر علي   مرحلة الطفولة المبكرة -

مشكالت  إحدىباقي مراحل النمو األخرى، وتكمن أهمية الدراسة في اهتمامها بدراسة 
 .الطفولة، وهي مشكلة التأخر اللغوي عند االطفال

تكُمن أهمية الدراسة الحالية في التركيز علي تنمية المهارات اللغوية التعبيرية  لدي  -
األطفال المتأخرين لغوًيا نظًرا لما يعانيه هؤالء األطفال من مشكالت تتعلق بالتواصل 
االجتماعي واألكاديمي الناتج عن التأخر اللغوي والذي يؤدي إلي اإلحباط وعدم 

 .تصال مع األخريناالالنجاح لما يالقيه هؤالء األطفال نتيجة لسوء 
هتمام اضوعات التي حازت مؤخًرا علي يعتبر التأخر اللغوي لدي األطفال من المو  -

التي تواجه الطفل ويكون لها تأثير سلبي  همةالباحثين نظًرا ألنها من المشكالت المُ 
علي حياته ولذلك فهي تحتاج إلي مزيد من االهتمام من الباحثين واجراء العديد من 

 .الدراسات لمواجهة تلك المشكلة

 :األهمية التطبيقية
قائم علي الوسائط المتعددة التفاعلية لتنمية مهارات اللغة  بناء برنامج تخاطبي .0

 . التعبيرية لدي األطفال المتأخرين لغوًيا
قياس  مهارات اللغة التعبيرية لدي األطفال في مرحلة الروضة من خالل مقياس  .0

 .مهارات اللغة التعبيرية
منه في تطوير  لالستفادةلي كنموذج للعاملين في مجال التخاطب اتقديم البرنامج الح .2

 .الخدمة التأهيلية التي تقدم لمثل هؤالء األطفال
ستفادة من نتائج هذه الدراسة في وضع برامج مماثلة من شأنها تنمية يمكن اال .4

 .المهارات اللغوية  لدي االطفال ذوي االعاقات المختلفة
ايجابي  إتاحة الفرصة ألولياء األمور للمشاركة في تنفيذ البرنامج، لما لذلك من أثر .5

 .في اإلسراع بالتأهيل لألطفال المتأخرين لغوًيا  وتعميم االثر اإليجابي للبرنامج
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تجاهات الحديثة في مؤسسات مجال تقنيات الوسائط المتعددة التفاعلية من اال عديُ  .6
 .التربية الخاصة بمصر

المهارات اللغوية، مما ييسر التعليم  الكتسابتسهم الدراسة في تقديم تقنيات حديثة  .2
 .بطريقة ممتعة ،ومشوقة، ومحفزة، و أمنة، و دقيقة، وواقعية

شتراك بشكل أكثر ايجابية من خالل تفاعلهم مع برنامج تمكن األطفال من اال .2
 .الوسائط المتعددة التفاعلية

 :الدراسةفروض 
ل المجموعة توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات أطفا -1

التجريبية  من األطفال المتأخرين لغوًيا في القياس القبلي والبعدي علي مقياس 
 .مهارات اللغة التعبيرية وأبعاده لصالح القياس البعدي

ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي رتب درجات أطفال المجموعة  -2
من (بعد شهر) بعدي والتتبعي التجريبية من األطفال المتأخرين لغوًيا في القياسين ال

انتهاء تطبيق القياس البعدي علي أبعاد مقياس مهارات اللغة التعبيرية ودرجته 
 .النهائية

 :مصطلحات الدراسة
 :تتضمن الدراسة الحالية مجموعة من المصطلحات تتمثل في

 Speech Rehabilitation: يالتأهيل التخاطب -
عادة تأهيل الكالم  بناء لغوي،انشاء  هو  luppi et al( 2010)عرفه  وا 

الطالقة ) والصوت، حيث أن التأهيل التخاطبي يتعامل مع المشكالت المتعلقة بكل من
 (.التركيب اللغوي –المفردات  –النطق  –االستيعاب السمعي  -اللغوية

التعليمية المعروفة بالطريقة الملفوظة فتتخذ من الكالم  االستراتيجيةوهي تعد "
 (.0102،00كامل، )  "وجًها لوجه المسلك األساسي  لعملية التواصل
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 Interactive Multimedia: الوسائط المتعددة التفاعلية
هي عبارة عن استخدام خليط من الوسائط " (020، 0110)مرعييعرفها و 

نصا مكتوبًا، أو نصًا مسموعًا، أو موسيقي، أو رسوم التعليمية المختلفة سواء كانت 
متحركة، أو صورًا متحركة ، أو صورًا ثابتة لعرض فكرة ما أو مفهوم أو مبدأ، أو أي نوع 

 . "من انواع المحتوي من خالل استخدام  الروابط واألدوات لمساعدة المتعلم
ل برنامج الحاسوب، وهي تقديم الرسالة التعليمية من خال: ويمكن تعريفها إجرائًيا 

تمزج بين أكثر من وسيط من الوسائط التعليمية المختلفة من نصوص مكتوبة، و لغة 
منطوقة ، ورسوم، و صور ثابتة، وصور متحركة، وموسيقي والتي يتم استخدامها بصورة 

حتياجاته الفردية لتحقيق امتكاملة بشكل يتيح للطفل التفاعل مع المحتوي المقدم له وفق 
 .داف البرنامج المرجوةأه

 Language Skills Expressive: مهارات اللغة التعبيرية
عن تحويل  المسؤولةإنها مجموعة المهارات "( 40،  0101)السويري يري الزق و   

األفكار إلي رموز لغوية صوتية، وهنا تكون الرسالة لفظية أو إنها تحول إلي رموز بصرية 
 ."وتكون الرسالة بهذا الشكل كتابية

سواء  بالدقة والسرعةهي اداء لغوي يتميز  "( 00،  0100)الفي عبد اهللوتعرفها 
 ."كان هذا األداء شفوًيا أم كتابًيا

 Language Delayed Children:لغوًيااألطفال المتأخرين 
ومهاراتها عن أقرانهم العاديين المماثلين  األطفال المتأخرين في اكتساب اللغة،"

 (. 002، 0112الشخص، )لهم في العمر الزمني 
عدم مرور الطفل بالمعدالت الطبيعية لمظاهر النمو : ئًيااويمكن تعريفهم  إجر 

سنوات ، مما يؤدي ( 6-4)لذين يتراوح اعمارهم بيناللغوي التي يمر بها باقي األطفال ا
إلي ضعف اللغة التعبيرية، وبالتالي ضعف الحصيلة اللغوية للطفل وهم أيًضا األطفال 

الذين يعانوا من اضطرابات لغوية دون أن يصاحب هذه االضطرابات أي إعاقة عقلية أو 
 .حسية أو نفسية
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 :اإلطار النظري
 :اللغة التعبيرية

 :اللغةتعريف 
تعد اللغة هي الوسيلة التي يتم من خاللها تبادل االفكار، وهي  من أهم مقومات 
المجتمع ونموه الحضاري ووحدته، وبالرغم من وضوح تعريف اللغة وجد الدارسون من 

ا وفيما يلي عرض لبعض علماء النفس، واللغة، واالجتماع صعوبة في تعريفها تعريفا دقيقً 
 :تعريفاتها

هي نظام رمزي ُمكتسب يقوم بعملية التواصل "(  02،  0116 )نحاسعرفها  ال
االنساني الذي يقوم علي اقتران الصوت والرمز بالمعني ، فيمكن الفرد التعبير عن 

 . "مشاعره، وأفكاره
 :أشكال اللغة

أشكال اللغة تنقسم  ن أ Paul(2005)، و ( 0105)، القطاونة النوايسةيتفق  
 :إلي قسمين  

  :  receptive languageاللغة االستقبالية -ا
إنها القدرة علي فهم الكلمات واالفكار المنطوقة  "(25، 0110)يقاترز يعرفها ال
 ."ومعالجتها سمعًيا

هي المفاهيم اللغوية التي يفهمها الطفل عند : إجرائًياة ستقباليويمكن تعريف اللغة اال
مصور ونستطيع التأكد من هذا الفهم عرض عليه مجموعة من األشياء بشكل مسموع أو 

مطلوب او إحضاره دون التعبير  شيءبطرق متعددة منها اطاعة األوامر كاإلشارة إلي 
 .عنه
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 :  expressive languageاللغة التعبيرية   -ب
إنها تشير إلي اصدار اللغة للتعبير عن األفكار،  "(25، 0115)يري الرزيقات 

 ال يستخدمونوذلك يتطلب الكثير من القدرات اللغوية فلكي يعبر األفراد عن أفكارهم فإنهم 
قدرتهم علي اصدار األصوات فقط ولكنهم يصدرون أصوات معينة بترتيب معين لتكوين 

 ."الكلمات مًعا بطريقة تجعلها ذات معني
هي ما يصدر عن الطفل شفاهه او كتابة وهي الوسيلة  :التعبيرية اجرائًياوتعرف اللغة 

التي يقوم الطفل من خاللها بالتعبير عن مشاعرة ، وأفكاره وينقلها لألخرين عن طريق 
 .مجموعة من الكلمات، والجمل المناسبة الصحيحة

 التعبيرية مقومات اكتساب اللغة
من عمر الطفل اكتساب اللغة ، فتبدأ يتم عادة  خالل السنوات الخمس االولي 

االستجابة اللغوية مبكًرا جًدا فقد أثبتت الدراسات الحديثة ان الجنين في بطن األم يبدي 
 (0100صادق ، )استجابة لبعض األصوات وخاصة صوت األم 

 :إلي مقومات اكتساب اللغة (  0100)و  امين ( ،0114)ويشير  عزام 
 :الصحة النفسية

وتفاعل الطفل العاطفي مع بيئته وتوافقه معها، حيث ان العوامل  تتضمن عالقة
النفسية المختلفة التي تحدث في بيئة الطفل يمكن ان تعجل أو تؤجل نمو اللغة عند 

 .الطفل ، كما تؤثر علي نمو اللغة بشكل طبيعي
 :ووظيفة الحواسسالمة القنوات الحسية 

مثل حاسة البصر،  األخرىاس يقصد بها أساًسا حاسة السمع اضافة إلي الحو 
السمعية أهم الحواس في التخاطب اللفظي كذلك اإلدراك الذي يقوم علي فك  فتعد الحاسة

الرموز اللغوية من اجل فهم المعني كله ، كذلك سالمة السمع  تشمل سالمة وظيفة 
 .األذن، والمراكز السمعية، والمسارات السمعية
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 :   صحة وظيفة الدماغ
وفهمها إلي قدرات عقلية سليمة، حيث إن الدماغ  كوين الكلمات،حيث يحتاج ت

 ( 0114، عزام) وفهمها  عمليات الكالمهو موضع إدراك 
 :البيئة المنبهة

حيث تلعب بيئة الطفل دورًا مهًما  في نمو لغة الطفل ويعتبر نوع تعامل الطفل   
 (.0116النحاس، )اللغة لدي الطفل  مع األخرين ودرجته عامال بيئًيا هاًما يؤثر علي نمو

 -:التأخر اللغوي
 :تعريف التأخر اللغوي

اللغوي إنه فيه الطفل يمارس كالم يتفق  التأخر“( 000، 0116)يعرفه الشخص 
 ."مع القواعد ولكنه غير مناسب لعمره الزمني

 : التعريف االجرائي للتأخر اللغوي 
في نفس عمره  أقرانهتأخر في اكتساب مهارات اللغة عند الطفل بالمقارنة مع  هو

الزمني مما يسبب معاناة الطفل في الفهم، والتعليم، والتواصل االجتماعي، وجميع جوانب 
النمو وينتج  التأخر اللغوي من عوامل متعددة بيئية أو صحية مما يستدعي التدخل 

 .السلبية علي الطفلالمبكر للتأهيل والحد من اثاره 
 :األثار المترتبة علي  التأخر اللغوي

وفيما ( 0116الشخص ، )يؤثر تأخر النمو اللغوي في جوانب النمو المختلفة  
 :يلي توضيح لذلك
 :الجانب اللغوي 

تمييز  فيلغوى سابًقا من صعوبة  تأخرقد يعانى األطفال الذين كانوا يعانون من  -
 (.Muluk et al; 2011)األصوات 

أو  القرائيالفهم  فياللغة التعبيرية أو  فيإلى قصور  اللغويقد يؤدى تأخر النمو  -
 (.Poll & Miller, 2013)سنوات  2القدرة الرياضية عند عمر  فيقصور 
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 :الجانب النفسي-7
من قب ل األمهات على  والجسمي، النفسي، واالعتداد المعرفيُيعد اهمال النمو 

الطفل وانخفاض مستوى تقبل األم لطفلها، أكثر عوامل الخطر البيئي المرتبطة بتأخر 
 (.Sylvestre & merette, 2010)لألطفال المهملين  اللغويالنمو 

النفسية التي تظهر  باالضطراباتويؤدي تأخر النمو اللغوي إلي خطورة اإلصابة 
ي األطفال، ويمكن أن تستمر حتي يصل الطفل إلي مرحلة في مرحلة الطفولة المبكرة لد

 (. (sandheim &voeiller,2004)المراهقة ومنها االكتئاب، والقلق، والخجل، والخوف 
 : الجانب االكاديمي واالجتماعي -2

من األطفال المتأخرين لغوًيا في مرحلة ما %( 21  -% 51)يتعرض حوالي 
، وأيًضا للمشكالت االكاديمية  learning disabilitiesقبل المدرسة  لصعوبات التعلم 

ويواجهون صعوبة في التحصيل الدراسي، و صعوبة في االنجاز فيما بعد في المراحل 
 . tasman&kay, 2006))الدراسية القادمة  
 :التأهيل التخاطبي

احد الوسائل العالجية المستخدمة مع الذين يعانون من  هو ( 0114)يعرفه عزام
ل التخاطبية وهو جلسات يقوم بها االخصائي ،وتتضمن هذه الجلسات برامج المشاك

أو   ”language“أو اللغة “ speech“التأهيل التخاطبي سواء كان التأهيل خاص بالكالم 
 " .”voiceالصوت 

 :مراحل عملية التأهيل التخاطبي
 :إلي مراحل عملية التأهيل(  0105)تشير مندور

 :والتشخيصمرحلة االحالة : أوال
 .تشخيص الحالة ودراسة أسبابها -
 .مالحظة الطفل لمعرفة سلوكه ودرجة انتباهه وتفاعله االجتماعي -
 .الكشف البدني في سن مبكر -
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 .والتشخيص والتقييمالفحص  -
 .االختبارات  -
 .تقدير االحتياجات المباشرة للطفل وأسرته -
 مرحلة التخطيط لبرنامج التأهيل: ثانيا

تعتبر هذه المرحلة مهمة جًدا في عملية التأهيل حيث يتم فيها وضع الخطة 
 . والحلول المناسبة لتلبية االحتياجات التأهيلية الخاصة بالطفل

 .المتابعة والرعاية بالطفل: ثالثا
 .التأكد من متابعة الخطة العالجية -
 .تجنب اي مشاكل في البرنامج التأهيلي -

 التفاعليةالوسائط المتعددة 
 “  - ”mediaهي عروض الوسائط غير الخطية (  0112 (ويعرفها مصطفي 

non linear  تعتمد فقط علي الكمبيوتر وهي عروض تستخدم كل وسائط االتصاالت
و نص مكتوب، وصورة متحركة أو  من صوت مسموع،  المستخدمة في الوسائط المتعددة

تعلم من التحُكم المباشر في تتابع ثابتة، وجداول، ورسوم، وفيديو فهي تمكن المُ 
والخروج من البرنامج  واالنتهاءالمعلومات، فتسمح له التحكم في عرض المحتوي واختياره 

 .في أي وقت شاء وعند أي نقطة
إنها برامج تصمم من خالل : تعرف الباحثة الوسائط المتعددة التفاعلية  اجرائًيا 

النصوص، و الصوت، والصورة، والفيديو الحاسوب، وتحتوي علي عناصر متعددة وهي 
لمعالجة المادة التعليمية، فهي تمتاز بجذب انتباه المتعلم وتشويقه، واكسابه المعرفة، 

 . وتنمية المهارات بأقل جهد ووقت
 :عناصر الوسائط المتعددة التفاعلية

 :عناصريتكون برنامج الوسائط المتعددة التفاعلية من عدة 
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  texts :المكتوبةالنصوص 
يقصد به كل ما تحتوي عليه الشاشة من بيانات مكتوبة  تعرض علي المستخدم 
أثناء تفاعله مع البرنامج، ويعد اختيار الكلمات أمرًا مهماً  لينقل محتوي الرسالة بدقة ويتم 
اضافة النصوص عن طريق محرر النصوص، وهنا يجدر االهتمام بنوع ولون وحجم 

 .) 0112شاهين ،)الخط 
 soundوت الص

تتنوع األصوات في برامج الوسائط المتعددة التفاعلية بين الموسيقي، واللغة 
 المنطوقة، والمؤثرات الصوتية ولكل منها استخداماته

 still pictures: الثابتةالصور 
عبارة عن لقطات ثابته ألشياء حقيقية يتم عرضها ألي فترة زمنية، ويمكن "

المستخدم، يمكن أخذها من لقطة تليفزيونية أو فيلم  تكبيرها أو تصغيرها  حسب رغبة
محمد وصوص ، ) "سينمائي  ويمكن أن تكون ملونة وتوضع في مكان ما علي الشاشة

 (041، 0104سليمان ،
 :video or motion videoالصور المتحركة

وهي مجموعة من لقطات الفيديو تشغل بسرعة معينة لتراها العين مستمرة في "
صورة   05-05نحصل علي صور متحركة لمدة ثانية واحدة نحتاج حوالي الحركة ولكي 

 (01، 0100 ،عزمي) "ثابته وقد تكون الصور كبيرة الحجم أو صغيرة
 graphic animation :الرسوم المتحركة

رسوم تعرض وراء بعضها بشكل تتابعي ؛ لتعطي احساس بالحركة علي الشاشة "
 (.60، 0101حسنين شفيق ،)"

 graphics:لخطيةاالرسوم 
هي تعبيرات تكوينية باألشكال والخطوط  تظهر في صورة رسوم بيانية خطية أو "
أو رسوم  تتبعيهأو خرائط مسارية  توضيحيةبالصور أو دائرية، وقد تكون رسوم  باألعمدة

 (.0101،40جالل الدين ،) "منتجة بالكمبيوتر وتخزن بحيث يمكن استرجاعها أو تعديلها
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جراءاتهامنهج الدراسة    : وا 
 :منهج الدراسة  -1

تعتمد الدراسة علي المنهج شبه التجريبي في تطبيق البحث، ألنه يتميز بتوفير 
عنصر القدرة علي التحكم وضبط المتغيرات إلي حد ما من الموضوعية ويعد المنهج شبه 

علي الوسائط المتعددة التجريبي هو أيضا المالئم لتقويم  فاعلية التأهيل التخاطبي القائم 
التفاعلية كمتغير مستقل لتنمية مهارات اللغة التعبيرية كمتغير تابع لدي األطفال 

 .المتأخرين لغوًيا
 :تنقسم عينة الدراسة إلي :عينة الدراسة -7
ستطالعية علي عينة قوامها احيث قامت الباحثة بعمل دراسة  :استطالعية عينة - أ

سنوات، ويعانون من ( 6-4)وتتراوح أعمارهم بين  من األطفال المتأخرين لغوًيا( 21)
 .تأخر في اللغة التعبيرية في مرحلة الروضة من خارج عينة الدراسة األصلية

( 01)تتكون عينة الدراسة من مجموعة واحدة قوامها :  عينة البحث االساسية -ب
ات، أطفال في مرحلة ما قبل المدرسة من ذوي التأخر اللغوي وليس لديهم أي إعاق

وتتراوح أعمارهم ما  اللفظي،ويرجع ذلك النخفاض معامل الذكاء ( 01)بمعدالت ذكاء 
سنه ( 1665)معياري  سنوات، وانحراف( 5)سنوات، بمتوسط عمري ( 6-4)بين 

 .محافظة البحر االحمر –بمدرسة األحياء للتعليم األساسي بالغردقة 
 :أدوات الدراسة

 (.0101/تعريب وتقنين  صفوت فرج)امسة اختبار ستانفورد بينية الصورة الخ -0
 (.0102/ إعداد ابو حسيبة)المقياس اللغوي ألطفال ما قبل المدرسة  -0
 (.الباحثة/ إعداد) استمارة دراسة الحالة  -2
 /إعداد)التفاعلية مقياس مهارات اللغة التعبيرية القائم علي الوسائط المتعددة  -4

 (.الباحثة
 (.الباحثة/ إعداد)علي الوسائط المتعددة التفاعلية تخاطبي القائم التأهيل البرنامج  -5
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 :استمارة دراسة الحالة 
 :وتتكون استمارة دراسة تاريخ الحالة  من األجزاء التالية 

 :جزء خاص ببيانات االسرة ويشمل  -1
 .تاريخ شامل لحالة األب واألم أو المشرف علي تربية الطفل -
 . باألب قتهاوالنفسية وعالبيانات عن األم وحالتها الصحية  -
 .جزء خاص ببيانات عن الحالة موضوع الدراسة -2
 . بيانات خاصة عن عددهم وجنسهم و ترتيبه بينهم: اإلخوة واألخوات  -3

 (إعداد الباحثة) مقياس مهارات اللغة التعبيرية لألطفال المتأخرين لغوًيا 
  قامت الباحثة بإعداد مقياس مهارات اللغة التعبيرية لتحقيق أهداف الدراسة، 

درجة و المحور  001بنًدا تقيس أربع محاور بمجموع درجات  21المقياس من  تكون
 (24)بمجموع ( 02- 0)بند  02علي  األول هو المهارات االساسية ويحتوي المحور

 (45 – 00)بند  02توي المحور علي ة ويحدرجة، و المحور الثاني هو الحصيلة اللغوي
 00حتوي المحور علي بناء الجملة وي درجة، والمحور الثالث هو( 50)بمجموع درجات 

يحتوي درجة والمحور الرابع هو التخاطب و ( 52)بمجموع درجات  (64 – 46)بند 
 .درجة( 02)بمجموع درجات  (21 – 65)بنود  6المحور علي
 :مهارات اللغة التعبيريةياس لمق السيكومتريةالخصائص 

 :قامت الباحثة في هذه الدراسة بالتأكد من الخصائص السيكومترية عن طريق 
 :صدق المحتوي   -1

حيث تم إعداد صورة مبدئية لمقياس اللغة التعبيرية وعرضها علي السادة 
وتخاطب، من  خاصة، ولغةالمحكمين بتخصصات صحة نفسية، و علم نفس، و تربية 

يطلب من السادة  المقياس،وبعد توضيح الهدف من  لذلك،تحكيم صممت  استمارةخالل 
 .في المقياس بآرائهمالمحكمين أن يدلوا 
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وقد تناولت المالحظات من السادة المحكمين إعادة الصياغة لبعض العبارات 
منهم  صالحيتها ، وقد تم إجراء كل التعديالت 90% واإلبقاء علي العبارات التي قرر 

الالزمة في ضوء تلك المالحظات، وبذلك أصبح المقياس في صورته النهائية  يتكون من 
 .  مهارة فرعية( 05)محاور اساسية موزعه علي ( 4)
 :الداخلي  االتساقصدق  -7

ط بين رتبااالداخلي للمقياس للتأكد من وجود  االتساقحيث قامت الباحثة بحساب 
طفاًل علي كل بند من بنود المقياس والدرجة  ( 21) االستطالعيةدرجات أفراد العينة 

وكذلك حساب معامل االرتباط بين الدرجة الكلية لكل مهارة  .إليهالكلية للمهارة التي تنتمي 
 والدرجة الكلية للمقياس كما هو موضح بالجدول التالي الذي يوضح ذلك

 (7)جدول 
 الداخلي للبنود مع المهارة التي تنتمي إليهاالتساق 

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م

1 **597. 57 785**. 99 577**. 

5 878.** 58 597**. 75 788**. 

7 959*. 55 855**. 71 795**. 

9 559**. 58 888**. 75 818**. 

7 785**. 59 977**. 77 519**. 

8 781**. 75 559**. 79 577**. 

5 857**. 71 755**. 77 895**. 

8 557**. 75 779**. 78 795**. 

9 595**. 77 817**. 75 595**. 

15 878**. 79 .517** 78 985*. 

11 781**. 77 559**. 79 857**. 

15 597**. 78 888**. 85 855**. 

17 959*. 75 779**. 81 599**. 

19 815**. 78 855**. 85 818**. 

17 889**. 79 977 *. 87 857**. 

18 559**. 95 819**. 89 859**. 

15 859**. 91 871**. 87 885**. 



 جامعة جنوب الوادى –كلية التربية بالغردقة  –مجلة العلوم التربوية 
======================================================= 

---------------------------------------------------------------------------- 
 7271يناير                             - 228             - (          1)العدد ( 4)المجلد   

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م

18 815**. 95 575**. 88 787**. 

19 889**. 97 855**. 85 598**. 

55 559**. 99 819**. 88 895**. 

51 859**. 97 871**. 89 988**. 

55 781**. 98 595**. 55 855**. 

57 595**. 95 895**.   

59 958*. 98 985**.   

 2021دالة عند مستوي داللة **                      2022دالة عند مستوي داللة *
يتضح من الجدول السابق إن معامل ارتباط بيرسون لجميع بنود المقياس دالة 

مما ( 1615)دالة عند مستوي (  20،  04،  02،  2)ماعدا بنود ( 1610)عند مستوي 
يشير إلي اتساق داخلي مناسب ألغراض البحث بين بنود المقياس والدرجة الكلية للمهارة 

 . التي ينتمي إليها
 :الصدق البنائي  -1

 ( 2)جدول 
 لتوضيح ارتباط ابعاد المقياس مع الدرجة الكلية لعبارات االبعاد

 االرتباط ابعاد المقياس م

 الُبعد االول 1
 )**(  .98 معامل ارتباط بيرسون

 5051 الداللة المعنوية

 الُبعد الثاني 5
 )**(  5095 معامل ارتباط بيرسون

 5051 الداللة المعنوية

 الثالثالُبعد  7
 )**(5099 معامل ارتباط بيرسون

 5051 الداللة المعنوية

 الُبعد الرابع 9
 )**(5095 معامل ارتباط بيرسون

 5051 الداللة المعنوية

 2021دالة عند مستوي داللة  **                    2022دالة عند مستوي داللة  *
يتضح من الجدول السابق إن معامل االرتباط بيرسون لجميع بنود المقياس  دالة 

مما يشير إلي اتساق داخلي مناسب ألغراض البحث بين ( 1610)عند مستوي داللة 
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الدرجات الكلية لكل مهارة مع بعضها البعض، ومع الدرجة الكلية لجميع المهارات، وهذا 
 . دليل علي صدق المقياس

 :اسثبات المقي -
 :استخدمت الباحثة عدة اجراءات لحساب ثبات المقياس منها ما يلي 

 :الثبات بإعادة التطبيق  -1
قامت الباحثة بتطبيق مقياس مهارات اللغة التعبيرية علي عينة الدراسة 

طفل من خارج العينة االساسية للدراسة، ثم قامت بإعادة تطبيق ( 21)االستطالعية 
نفس العينة، ثم ايجاد معامل االرتباط بين درجات العينة علي ( يوم  00)المقياس بعد 

والدرجة الكلية في التطبيق األول والثاني عن طريق معامل االرتباط بيرسون  كما يوضح 
 :في الجدول التالي 

 (4)جدول 
 معامل االرتباط بيرسون بين التطبيق االول والثاني

 الداللة معامل االرتباط المهارة

 5051دالة عند مستوي  5097 (المهارات االساسية)الُبعد االول 

 5051دالة عند مستوي  5091 (الحصيلة اللغوية) الُُبعد الثاني

 5051دالة عند مستوي  5099 (بناء الجملة)الُُبعد  الثالث 

 5051دالة عند مستوي  5087 (التخاطب)الُُبعد الرابع 

 5051دالة عند مستوي  5099 الدرجة الكلية

يتبين من الجدول السابق أن معامل االرتباط بيرسون بين درجات العينة 
   1610وهو دال عند مستوي  1604االستطالعية في التطبيق األول والثاني 

 :الثبات بألفا كرونباخ  -7
قامت الباحثة بتطبيق المقياس علي العينة االستطالعية خارج العينة األساسية للدراسة ثم 

المقياس باستخدام معادلة ألفا كرونباخ،  وكانت النتيجة كما هو  تم حساب نتائج ثبات
 : موضح بالجدول التالي
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  (2)جدول 
 يوضح نتائج الثبات باستخدام ألفا كرونباخ

 معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات البعد م

 5091 58 (المهارات االساسية ) الُُبعد االول  1

 5089 15 (الحصيلة اللغوية) الُُبعد الثاني 5

 5089 19 (بناء الجملة ) الُُبعد الثالث  7

 5051 8 (التخاطب ) الُُبعد الرابع  9

 5099 55 اجمالي االبعاد

(  1604)يتضح من الجدول السابق أن قيمة معامل ألفا كرونباخ للدرجة الكلية تساوي 
وجميعها قيم مرتفعة مما يشير إلي تمتع ( 1600)و(  1620)درجة كل مهارة تراوحت بين 
 . المقياس بدرجة ثبات عالية

 : الثبات بالتجزئة النصفية -2
 ( 2)جدول 

 يوضح نتائج الثبات باستخدام التجزئة النصفية

 البعد م
عدد 

 العبارات
االرتباط قبل 

 التعديل
معامل الثبات 

 بعد التعديل

 5098 5099 58 ( المهارات االساسية) الُُبعد االول  1

 5088 5089 15 (الحصيلة اللغوية) الُُبعد الثاني 5

 5089 5085 19 (بناء الجملة ) الُُبعد الثالث  7

 5055 5079 8 (التخاطب ) الُُبعد الرابع  9

 5097 5097 55 أجمالي االبعاد

يتضح من الجدول السابق أن قيمة التجزئة النصفية  للدرجة الكلية  تساوي 
وجميعها قيم مرتفعة مما يشير إلي ( (96.و  (70.)ودرجة كل مهارة تراوحت بين ( 95.)

 .تمتع المقياس بدرجة ثبات عالية
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برنامج التأهيل التخاطبي القائم علي الوسائط المتعددة التفاعلية المقترح لتنمية 
 (إعداد الباحثة ) اللغة التعبيرية لدي عينة االطفال المتأخرين لغوًيا 

 الهدف العام للبرنامج: 
يهدف البرنامج القائم علي الوسائط المتعددة التفاعلية لتنمية اللغة التعبيرية 

 .لألطفال المتأخرين لغوًيا في مرحلة الروضة
 :األساليب  والفنيات المستخدمة في البرنامج

سوف تستخدم الباحثة الكثير من األساليب، والفنيات في البرنامج مع األطفال 
 :ياء األمور وسوف يتم عرضها فيما يليوأول

 .المحاضرة و الحوار و الواجبات المنزلية:   األساليب المستخدمة مع أولياء االمور
المحاكاة  -4النمذجة  -2التجاهل  -0الحث  -1:  األساليب المستخدمة مع االطفال

 التعزيز -2 التسلسل -5
التنغيم  -0استخدام الحواس المتعددة   -1: التدريس المتبعة في البرنامج  استراتيجيات

 المراجعة  -6التكرار  -5التمهيد والتهيئة   -4المقابلة    -2
 : التوزيع الزمني للبرنامج

جلسة ، وسوف تستغرق ( 56)حيث يتضمن برنامج التأهيل التخاطبي  الحالي  
سة لتنفيذها ثالثة أشهر ونصف بواقع أربع جلسات أسبوعيا علي ان تستغرق الجل

دقيقيه و يسبقها القياس القبلي باستخدام المقاييس المستخدمة في الدراسة ( 61 -21)مدة
 .ويلحق بها القياس البعدي والتتبعي

 :جلسات البرنامج ومحتواها
تم تصميم مجموعة من االنشطة التربوية القائمة علي الوسائط المتعددة التفاعلية 

مية اللغة التعبيرية لدي أطفال عينة الدراسة لتحقيق الهدف العام من البرنامج  وهو تن
من االساتذة المتخصصين في مجال علم ( 01)وقامت الباحثة بعرض البرنامج علي 
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النفس والصحة النفسية والتربية الخاصة واللغة والتخاطب وذلك لمعرفة أرائهم في محتوي 
 الجلسات  ومدي مناسبة االنشطة  للجلسات واالهداف

 جلسات البرنامجوصف ( 2)جدول 
 أهداف الجلسة رقم الجلسة

 الجلسات
1-12 

تدريب الطفل علي التواصل البصري، مهارة التقليد، مهارة التأشير، 
مهارة تنفيذ االوامر،  التمييز البصري بين الصور المختلفة،  التذكر 
واالغالق البصري، التميز السمعي بين األصوات، تذكر األصوات والكالم 

التي يسمعها، اكمال الكلمات والعبارات غير المكتملة، التسلسل  واألرقام 
السمعي لألرقام واألصوات والكلمات، التدريب علي تمارين أعضاء 

 .النطق، التدريب علي التعبير الشخصي

 الجلسات
14- 72 

تدريب الطفل علي تسمية أجزاء الجسم ووظائفها، التميز بين اإلناث 
و األسماء، تسمية ووصف الخضروات،  والذكور من خالل  المالبس

تسمية بعض أنواع الفاكهة ووصفها، تسمية بعض أنواع الحيوانات 
ووصفها، تسمية وسائل المواصالت، تسمية بعض األثاث المنزلي، 
تسمية بعض أدوات الطعام، تسمية بعض األدوات العامة، تسمية بعض 

التمييز بينهم، األطعمة والمشروبات المختلفة، تسمية بعض األلوان و
تسمية ووصف األشكال الهندسية المختلفة، تسمية ووصف  بعض 
المهن والوظائف المختلفة، التعبير عن االفعال، التعبير باستخدام جمل 

 .بسيطة من كلمتين، التعبير عن استخدام الشيء

 الجلسات
22- 42 

  التعبير عن زمن الفعل، التدريب علي تسمية المفرد والمثني،  تسمية
المفرد والجمع، تسمية  الصفات والمتضادات، استخدام  الضمائر 
والتمييز بينهم، استخدام حرف العطف، التدريب علي نفي الجملة ونطق 
النفي بطريقة صحيحة، استخدام  اسلوب  التفضيل والمقارنات، استخدام  
المبني للمجهول، التعبير بظرف الزمان في  العديد من المواقف 

التعبير باستخدام  ظرف المكان في المواقف المختلفة، التدريب المختلفة، 
علي استخدام ضمائر الملكية والتمييز بينها، استخدام  حروف الجر 
بشكل صحيح، استخدام  اسماء اإلشارة بشكل صحيح، التعبير بجمل من 
ثالث كلمات أو أكثر، نطق الكلمات بشكل صحيح، االستنتاج  من خالل 

ئلة أين، االستنتاج من خالل االجابة علي سؤال متي؟، االجابة علي اس
االستنتاج  من  خالل االجابة علي سؤال من، االستنتاج  من خالل  

 .االجابة علي سؤال لماذا

 الجلسات
22-24 

بطريقة صحيحة، سرد   تدريب الطفل علي استخدام  اإلطار اللحني
ن خالل أحداث قصة  قصيرة بكلمات صحيحة ، سرد قصة مسلسلة م

الصور، اقامة الحوار مع االخر واختيار الكالم المناسب، تقييم اطفال 
 العينة من خالل مقياس اللغة التعبيرية
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 :المعالجة اإلحصائية المستخدمة
اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة علي بعض األساليب اإلحصائية المناسبة 
لمتغيرات الدراسة، وذلك عن طريق برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

statistical package for the social sciences(spss) و تم استخدام االتي 
بين متوسطي رتب  للتعرف علي الفروق   Wilcoxon testاختبار ويلكوكسن  -0

درجات القياسين القبلي والبعدي ، وكذلك متوسط رتب درجات القياسين البعدي 
 . والتتبعي

 .معامل ارتباط بيرسون -0
 (.المتوسط) الوسط الحسابي  -2
 .االنحراف المعياري -4
 .chi square test 0اختبار كا  -5

 نتائج الدراسة ومناقشتها 
 :النحو التالييتم عرض نتائج الدراسة حسب الفروض علي 

 :اختبار صحة الفرض االول  -1
 :نتائج الفرض - أ

 نص الفرض: 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي : " ينص الفرض االول علي أنه 

رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية  من األطفال المتأخرين لغوًيا في القياس القبلي 
وأبعاده لصالح القياس البعدي و يعزي إلي والبعدي  علي مقياس مهارات اللغة التعبيرية 

 .ثبات أثر البرنامج التدريبي
 األسلوب االحصائي المستخدم في معالجة البيانات: 

للتحقق من صحة الفرض  تم استخدام االختبار الالبارامتري ويلكوكسون للكشف 
 .عن داللة الفروق بين رتب القيم للمجموعات المرتبطة
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 ة لنتائج الفروض جدول عرض القيم االحصائي: 
تقوم الباحثة  بتلخيص النتائج التي تم التوصل إليها فيما يتعلق بالفرض للقياس 

 التالي ( 2)القبلي والبعدي لمقياس مهارات اللغة التعبيرية  في جدول 
 (8)جدول 

 داللة الفروق بين متوسطات رتب درجات القياسين القبلي والبعدي
 (12=ن)مقياس اللغة التعبيرية ودرجته الكلية لتطبيق البرنامج علي أبعاد 

 االبعاد
 اتجاه فروق الرتب

 البعدي–القبلي 
 العدد

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 حجم التأثير Zقيمة

 القيمة
مستوي 
 الداللة

 الداللة القيمة

المهارات 
 االساسية

 5 5 5 الرتب السالبة

50859 

دالة 
عند 

مستوي 
5051 

1 
 

حجم 
التأثير 
قوي 
 جدا

 77055 7075 15 الرتب الموجبة

 5 الرتب المتساوية
  

 15 اإلجمالي

الحصيلة 
 اللغوية

 7055 1075 5 الرتب السالبة

50757 

دالة 
عند 

مستوي 
5051 

509 
 

حجم 
التأثير 
قوي 
 جدا

 75055 8075 8 الرتب الموجبة

 5 الرتب المتساوية
  

 15 اإلجمالي

بناء 
 الجملة

 5 5 5 الرتب السالبة

50858 

دالة 
عند 

مستوي 
5051 

1 
 

حجم 
التأثير 
قوي 
 جدا

 77055 7075 15 الرتب الموجبة

 5 الرتب المتساوية
  

 15 اإلجمالي

 التخاطب

 5 5 5 الرتب السالبة

50858 

دال 
عند 

مستوي 
5051 

1 
 

حجم 
التأثير 
قوي 
 جدا

 77055 7075 15 الرتب الموجبة

 5 الرتب المتساوية
  

 15 اإلجمالي

الدرجة 
 الكلية

 5 5 5 الرتب  السالبة

50859 

دالة 
عند 

مستوي 
5051 

1 
 

حجم 
التأثير 
قوي 
 جدا

 77055 7075 15 الموجبةالرتب  

 5 الرتب المتساوية
  

 15 اإلجمالي

Z   =5078  5051عند مستوي                  Z   =1098  5057عند مستوي 
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( 1610)وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوي (  2)يتضح  من الجدول 
التعبيرية لدي االطفال المتأخرين  بين القياسين القبلي والبعدي علي مقياس مهارات اللغة

 لغوًيا عينة الدراسة لصالح القياس البعدي ، مما يشير إلي قبول صحة الفرض

ويرجع ذلك إلي ان البرنامج الُمعد باستخدام التأهيل التخاطبي القائم علي الوسائط 
ات أطفال المتعددة لتنمية مهارات اللغة التعبيرية كان ذا فعالية حيث أدي إلي ارتفاع درج

المجموعة التجريبية في القياس البعدي علي مقياس مهارات اللغة التعبيرية والمتمثلة في 
، وايضا يتضح ان (التخاطب –بناء الجملة  –الحصيلة اللغوية  –المهارات االساسية )

المتمثلة في ( األبعاد الفرعية لالختبار)معدل التحسن في درجات أطفال العينة  علي
متقارب مما يعني ان ( التخاطب –بناء الجملة  –الحصيلة اللغوية  –الساسية المهارات ا)

 .جلسات البرنامج كافية لتحسين تلك المهارات 

 :اختبار صحة الفرض الثاني -ج
 :نتائج الفرض - أ
  ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي رتب درجات "  : نص الفرض

المتأخرين لغوًيا في القياسين البعدي أطفال المجموعة التجريبية من االطفال 
من انتهاء تطبيق القياس البعدي علي ابعاد مقياس مهارات (بعد شهر) والتتبعي 

 اللغة التعبيرية ودرجته النهائية 
 األسلوب االحصائي المستخدم في معالجة البيانات: 

عرف للتحقق من صحة هذا الفرض  تم استخدام اختبار الالبارامتري ويلكوكسون للت
 .علي مدي داللة الفروق بين رتب القيم للمجموعات المرتبطة

  جدول عرض القيم االحصائية لنتائج الفروض: 
تقوم الباحثة  بتلخيص النتائج التي تم التوصل إليها فيما يتعلق بالفرض للقياس 

 التالي( 0)البعدي و التتبعي  لمقياس مهارات اللغة التعبيرية  في جدول 
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 (2)جدول 
 رق بين متوسطات رتب درجات القياسين البعدي والتتبعيالف

 لتطبيق البرنامج علي مقياس مهارات اللغة التعبيرية

 االبعاد
 اتجاه فروق الرتب

 البعدي –القبلي 
 العدد

متوسط 
 الرتب

متوسط 
 الدرجات

 zقيمة 

 القيمة
مستوي 
 الداللة

المهارات 
 ساسيةاال

 8055 5055 7 الرتب السالبة

 غير دالة 10879
 5 5 5 الرتب الموجبة

 5 الرتب المتساوية
  

 15 اإلجمالي

الحصيلة 
 اللغوية

 8055 5055 7 الرتب السالبة

 غير دالة 10577
 5 5 5 الرتب الموجبة

 5 الرتب المتساوية
  

 15 اإلجمالي

بناء 
 الجملة

 8055 5055 7 السالبة الرتب

 غير دالة 10879
 5 5 5 الرتب الموجبة

 5 الرتب المتساوية
  

 15 اإلجمالي

 التخاطب

 8055 5055 7 الرتب السالبة

 غير دالة 10577
 5 5 5 الرتب الموجبة

 5 الرتب المتساوية
  

 15 اإلجمالي

الدرجة 
 الكلية

 8055 5055 7 الرتب السالبة

 غير دالة 10879
 5 5 5 الرتب الموجبة

 5 المتساوية الرتب
  

 15 اإلجمالي

Z   =5078  5051عند مستوي                  Z   =1098  5057عند مستوي 

عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين (: 0)ويتضح من نتائج الجدول 
متوسطات رتب درجات االطفال عينة الدراسة في القياسين البعدي والتتبعي وذلك علي 
مقياس مهارات اللغة التعبيرية ، وهذا يدل علي استمرار فعالية برنامج التأهيل التخاطبي 
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دي األطفال المتأخرين لغوًيا حتي بعد انتهاء عملية في تنمية مهارات  اللغة التعبيرية ل
 .التطبيق، وبذلك يمكن قبول صحة الفرض الثاني

 :تفسير ومناقشة النتائج في ضوء الدراسات السابقة و االطار النظري 
تتفق نتيجة  الدراسة التي تم التوصل إليها بشأن هذا الفرض مع العديد من االطر  -

؛ حسين  0115اسماعيل،)ها ما اشار إليه كال من النظرية  واألدبيات؛ ومن
إلي فعالية  واهمية التأهيل التخاطبي (  0100؛  مارجريت ، 0114؛عزام،0106،

الذي يقوم بتحسين القدرة علي التخاطب والكالم  حيث يتعامل التأهيل التخاطبي مع 
 -ي التركيب اللغو  -المفردات  –االستيعاب السمعي ) المشكالت المرتبطة ب 

مما يدعم قدرات الطفل اللغوية المتالك اسلوب اتصال ( النطق ––الطالقة اللغوية 
تخاطبي  يساعده في  التعامل والتفاهم مع افراد المجتمع وبدون هذا االتصال 
التخاطبي يسوء التواصل االجتماعي وال يستطيع  الطفل التعامل بشكل طبيعي أو 

 .سليم
المتعلقة بهذا الفرض مع الدراسات السابقة علي فعالية استخدام تتفق نتائج الدراسة كما   -

الوسائط المتعددة في تحسين النمو اللغوي عند اطفال ما قبل المدرسة منها 
 ؛ 0110؛ مصطفي ،محفوظ ، 0102؛ سيد ، 0106حمدان عبد العزيز ، )دراسة

karak,2009  ) تر أكثر ، حيث توصلت إلي ان التأهيل اللغوي باستخدام الكمبيو
فعالية من الطرق التقليدية حيث تزيد من الدافعية والمتعة ومدي االنتباه عند االطفال، 
كما ان توظيف الوسائط المتعددة التفاعلية في البرنامج أدي إلي رفع اللغة التعبيرية 
ومهارات اللغة بشكل عام عند االطفال المتأخرين لغوًيا وزيادة معدل المشاركة الفعالة 

 ارة والمتعة  واالث
ومن خالل  هذا العرض للنتائج السابقة  فتعز والباحثة التحسن الذي طرأ علي اللغة  -

التعبيرية لدي االطفال المتأخرين لغوًيا إلي محتوي البرنامج  وتعدد وتنوع أنشطته 
فساعد تنوع االنشطة علي تنمية مهارات اللغة التعبيرية من خالل زيادة الحصيلة 
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الخ والتعرف علي العديد من االفعال مثل ....مية الفاكهة والخضروات واللغوية كتس
الخ وبناء جمل طويلة واستخدام زمن الفعل والعالقات الزمنية ......يشرب ،يأكل 

والمكانية والمفرد والجمع والنفي واالستخدام الصحيح لضمائر الملكية وضمائر المتكلم 
عة وبناء الجملة وتسلسل االحداث واستخدام وحروف الجر واالجابة عن االسئلة المتنو 

االطار اللحني وسرد أحداث القصة والحوار مع تصحيح عيوب النطق وكل نشاط من 
 .عاني منها الطفل المتأخر لغوًياهذه االنشطة يحد من أوجه القصور التي ي

تضمن التخاطبي علي أنشطة الوسائط المتعددة التفاعلية التي  وقد قام برنامج التأهيل- 
ايجاد بيئة مشجعة ومشوقة للتعلم حيث شملت مثيرات بصرية وسمعية من فيديوهات 
وأصوات وأغاني وصور ثابتة ومتحركة تم عرضها من خالل الكمبيوتر وشاشة 
العرض وسماعات وقد حازت علي القبول من جانب االطفال كما زاد من دافعيتهم 

نشطة من السهل إلي الصعب مع للمشاركة وجود التعزيز الفوري والتدرج في اال
التكرار للتأكد من اكتساب الطفل المهارة المطلوبة ؛ حيث ان بعض االطفال يحتاج 
إلي اعادة تكرار النموذج حتي يتمكن من أداء السلوك باإلضافة إلي المشاركة الفعالة 

 ألولياء االمور من خالل مساعدة االطفال علي اداء الواجب المنزلي
يجة الدراسة التي تم التوصل إليها بشأن هذا الفرض مع العديد من كما تتفق نت- 

الدراسات واالطر النظرية  التي دعت إلي أهمية تنمية اللغة التعبيرية  وعالج التأخر 
الزق )اللغوي عند االطفال المتأخرين لغوًيا في مرحلة الطفولة المبكرة ؛ ومنها دراسة 

؛ 0116دل عبد اهلل وسليمان محمد، ؛عا0112؛ شريف أمين ،0101والسويري ،
لما لها من أثر ( 0106binu et al ., 2014   2017  thrum et al عطية،

ومن ( اللغوية -االكاديمية -االجتماعية –النفسية )سلبي علي العديد من جوانب النمو 
هنا سعت الباحثة إلي إعداد برنامج لتنمية مهارات اللغة التعبيرية في مرحلة ما قبل 

لفة للطفل وخاصة النمو لمدرسة لتجنب االثار السلبية علي جوانب النمو المختا
كما ينبغي االهتمام  بالعوامل البيئية كتحسين الحالة النفسية لالم والتقبل اللغوي، 

لطفلها وزيادة ادراكها لدور البرنامج الهام للطفل واالسرة معا مما يضمن مشاركتها 
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مج من خالل الواجب المنزلي  وتنفيذ التعليمات  وهذا ما ويدفعها لالستمرار في البرنا
 (   0102؛ الكفراوي ،0101؛الخريصي  ، 0106حسين ،)أكدته دراسة 

وايضا اتفقت نتائج الدراسة الحالية المتعلقة بالفرض مع الدراسات السابقة في فعالية  -
المدرسة وتأثيرها علي البرامج التي تقدم لتنمية مهارات اللغة لدي أطفال مرحلة ما قبل 

 wake )؛0104؛ سلوي عز الدين ،0100بيومي ،)تطور النمو اللغوي منها دراسة 
M,et al,2011   فقد أكدت العديد من  الدراسات السابقة علي فعالية البرامج التي

تقدم لتأهيل االطفال المتأخرين لغوًيا في مرحلة الطفولة المبكرة لما تمثله هذه المرحلة 
 . ية في تشكيل بناء الطفلمن أهم

ولذلك قامت الباحثة بإعداد برنامج التأهيل التخاطبي القائم علي الوسائط المتعددة  -
التفاعلية التي أثبتت فعاليتها في تحسين النمو اللغوي وعالج التأخر اللغوي لدي 

دي االطفال في مرحلة ما قبل المدرسة وقد اثبت فعاليته البرنامج لصالح القياس البع
 .أثناء عرض النتائج االحصائية السابقة

 :خالصة نتائج الدراسة
أهمية ونجاح برنامج الدراسة الحالية في تحسين مهارات اللغة التعبيرية لدي االطفال  -1

 . المتأخرين لغوًيا
أهمية الكشف والتدخل المبكر في تأهيل االطفال  المتأخرين لغوًيا مما يساعد علي   -0

 . التحسن في مختلف جوانب النمو
استمرارية فعالية البرنامج بعد انتهائه بفترة زمنية مما يؤكد نجاحه في تنمية مهارات  -2

 .اللغة التعبيرية مع االطفال المتأخرين لغوًيا
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 :توصيات الدراسة
ضوء ما انتهت الباحثة إليه في الدراسة الحالية، وبناء علي ما توصلت إليه في 

 :الباحثة من نتائج يمكن عرض بعض التوصيات التربوية علي النحو التالي
أهمية الكشف المبكر عن التأخر اللغوي وتوفير األدوات الالزمة للكشف عنه في  -0

 . السنوات األولي للطفل
وتوعوية لتوعية أولياء األمور والمعلمين ولتدريبهم علي  ضرورة تنظيم دورات تدريبية -0

 .التعامل مع هذه المشكلة
االنتباه والتركيز السمعي ) أهمية تحسين المهارات النمائية عند األطفال المتمثلة في -2

حيث تسهم ( الذاكرة السمعية والبصرية –االدراك السمعي والبصري  -والبصري 
 .نامج وبقاء أثرهبشكل كبير في نجاح أهداف البر 

عرض األنشطة والصور من خالل الكمبيوتر وشاشات العرض مع وجود سماعات  -4
جيدة واضاءة مناسبة يساعد في لفت االنتباه وزيادة التركيز واكتساب المفردات 

 . بسهولة عند الطفل
التحدث مع الطفل بلغة بسيطة حسب مستواه اللغوي والبعد عن الجمل الطويلة  -5

 .تفوق قدراته فتشعره بالعجز فيرفض التحدثالمعقدة التي 
 .منح الطفل فرصة لالختالط باألطفال االخرين ودمجة في األنشطة االجتماعية -6
االهتمام بقراءة القصص للطفل مع توضيح المصطلحات الغريبة والجديدة علي  -2

 .الطفل مما يساعد علي زيادة الحصيلة اللغوية وزيادة طول الجملة
 :المقترحةالبحوث والدراسات 

استكمااًل للجهد البحثي الذي قامت به الباحثة في الدراسة الحالية وفي ضوء ما 
انتهت إليه هذه الدراسة تقدم الباحثة بعض الموضوعات البحثية كدراسات تقترح بحثها 

 :كاالتي
 .إعداد برنامج إرشادي ألمهات األطفال المتأخرين لغوًيا ليوضح كيفية التعامل معهم -0
 . أهيل التأخر اللغوي في عالج عسر القراءةفعالية ت -0
 .أثر التأهيل التخاطبي في تحسين التفاعل االجتماعي لدي االطفال المتأخرين لغوًيا -2
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 المراجع
 : المراجع العربية : أواًل 
: القاهرة .  NLPالبرمجة اللغوية العصبية (. 0116)أبو النصر، مدحت محمد  (0

 . مجموعة النيل العربية
 -التشخيص –المفهوم : اضطرابات النطق والكالم (. 0100)أبو زيد، نبيلة أمين  (0

 .عالم الكتب للنشر والتوزيع والطباعة: القاهرة.  العالج
اثر استخدام برنامج لغوي (.  0115)اسماعيل ،عبد الرؤوف؛ محفوظ ،محمود  (2

ات تدريبي في تنمية مهارات اللغة التعبيرية لدي عينة من ذوي االضطراب
كلية الدراسات التربوية (.رسالة دكتوراه غير منشورة ) .اللغوية التعبيرية

 .العليا ،جامعة عمان 
، مجلة اللغة العربية. لغة الطفل العربي والواقع المعًاصر(. 0110)إسماعيل، نوخي  (4

 .022-000، (00)2الجزائر 
دار الزهراء  :الرياض .  اضطرابات التواصل(. 0115)الببالوي ،ايهاب عبد العزيز (5

 .للنشر والتوزيع
الحصيلة اللغوية لطفل ما قبل المدرسة في االردن (. 0116)البشير، أكرم عادل  (6

 .  05-2، (  2) 00 مجلة الطفولة العربية. دراسة لسانية تربوية 
دراسة مقارنة بين المتأخرين لغوًيا والعاديين في (. 0104)بيومي ،مروة بيومي  (2

مجلة البحث . واللغوية ألطفال ما قبل المدرسة بعض المهارات المعرفية
، جامعة عين شمس ،كلية البنات لآلداب والعلوم  العلمي في االدب

 ( .05) 0والتربية ،
تعليم اللغة العربية ( . 0110)جاب اهلل ،علي ؛ حافظ ، وحيد ؛ عبد الباري ،ماهر  (2

تراك إي: القاهرة . لذوي االحتياجات الخاصة بين النظرية والتطبيق
 .للطباعة والنشر والتوزيع
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تنمية المهارات االجتماعية باستخدام الوسائط ( 0101)جالل الدين، هاله فاروق  (0
 .مؤسسة حورس الدولية: القاهرة . المتعددة لدي االطفال المعاقين عقليا

اتجاهات الوالدين نحو العالج التخاطبي الضطرابات (. 0102)الحاج ،أحمد  بشير (01
وعالقتها بالمستوي االقتصادي واالجتماعي لألسرة  النطق والكالم 

رسالة ماجستير غير منشورة )  ببعض مراكز التربية الخاصة بالخرطوم
 .، كلية التربية ،جامعة التليين السودان(

مدي فاعلية برنامج إرشادي أسري للتأهيل (. 0106)حسين، نهي محي الدين  (00
غوي لدي عينة أطفال التخاطبي في عالج بعض مظاهر تأخر النمو الل

، الصحة النفسية  (رسالة ماجستير غير منشورة ) مرحلة ما قبل المدرسة
 .واالرشاد االسري ، كلية التربية ، جامعة عين شمس

برنامج تدريبي قائم علي المشاركة التعاونية لتنمية (.0101)الخريصي ،أمل عبداهلل (00
الة ماجستير غير رس)بعض المهارات اللغوية لألطفال المتأخرين لغوًيا

 .، كلية الدراسات العليا للتربية ،جامعة القاهرة(منشورة 
مكتبة : السعودية. مدخل إلي صعوبات التعلم( . 0102)الخطيب، جمال محمد      (02

 .المتنبي
. اضطرابات الكالم واللغة ، التشخيص والعالج(. 0115)الرزيقات ،ابراهيم  عبد اهلل (04

 .دار الفكر : عمان
مبادئ التأهيل السمعي  –االعاقة السمعية (. 0110)الرزيقات، ابراهيم  عبد اهلل (05

 .دار الفكر للنشر والتوزيع : عمان. األردن.  والكالمي والتربوي
: الرياض .  مقدمة في االضطرابات اللغوية( . 0101)فاروق صادق ،الروسان  (06

 .دار الزهراء
: الرياض .  4، ط ت النطق والكالماللغة واضطرابا(. 0115)الزراد ،فيصل  محمد (02

 .دار المريخ للنشر
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المشكالت المتعلقة باللغة اإلستقبالية  (. 0101)الزق، أحمد؛ السويري،  عبد العزيز  (02
مجلة . والتعبيرية للطلبة ذوي صعوبات التعلم اللغوية في مدينة الرياض 

 .50- 40، (0) 6 العلوم التربوية
فعالية برنامج بالوسائط المتعددة قائم علي منحي (. 0112)شاهين ،االء سميح  (00

 النظم في تنمية مهارات توصيل التمديدات الكهربائية  لدي طفل الروضة
 .كلية التربية، الجامعة االسالمية غزة(. رسالة ماجستير) 

اضطرابات النطق والكالم  خلفيتها، (.0116)الشخص ،عبد العزيز السيد  (01
شركة الصفحات : الرياض .  0، ط  تشخيصها ، انواعها، عالجها

 .الذهبية للنشر
: القاهرة .  2،ط قاموس التربية الخاصة( .0112)الشخص ،عبد العزيز  السيد (00

 .مكتبة االنجلو المصرية
اضطرابات الكالم واللغة مداخل  (. 0110)الشخص،عبد العزيز ؛ التهامي  ،السيد   (00

 .مكتبة الطبري: القاهرة.  وفنيات عالجية
. اللغة والتواصل لدي ذوي االحتياجات الخاصة( 0100)فاروق محمد صادق،  (02

 .دار رواء للنشر والتوزيع: القاهرة
المجلس . لغة الطفل العربي في ظل العولمة (. 0112)الضبيب، أحمد علي  (04

 .دار العلوم للنشر والتوزيع: القاهرة. العربي للطفولة والتنمية 
التعليم االلكتروني ومستحدثات تكنولوجيا .  ( 0101)عبد الحميد ،عبد العزيز طلبه  (05

 .المكتبة العصرية للنشر والتوزيع: المنصورة.  التعليم
دور معلمة رياض األطفال في اثراء اللغة (.  0102)هالة خفاجي ، عبد الرحمن (06

 . 02-24، (2)25، مجلة الثقافة والتنمية. المنطوقة لطفل الروضة
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لية استخدام تكنولوجيا الوسائط المتعددة فاع( 0106)عبد العزيز، عمر حمدان  (02
مجلة . التفاعلية في تنمية مهارات القراءة والكتابة لطفل الروضة 

 .024 -052، (0) 00 دراسات تربوية واجتماعية
اثر مشاهدة الفضائيات العربية في تنمية القيم ( . 0102)عبد العزيز، فهد  الشويرخ (02

ل المدرسة بالمملكة العربية الخلقية ومهارات التحدث لدي طفل ما قب
 . 421-405، (2)60 مجلة الثقافة و التنمية. السعودية

 .عالم الكتب: القاهرة .  تنمية المهارات اللغوية(. 0100)عبد اهلل ،الفي سعيد  (00
فاعلية برنامج تدريبي لعالج التأخر اللغوي (. 0104)عز الدين ،سلوي محمد     (21

(. رسالة ماجستير غير منشورة ) رة عند الطفل في مرحلة الطفولة المبك
 معهد الدراسات التربوية ، قسم االرشاد النفسي ، جامعة القاهرة

التأهيل التخاطبي وأثرة علي ذكاء ولغة األطفال (. 0114)عزام ،شريف أمين  (20
معهد الدراسات (. رسالة دكتوراه غير منشورة )متأخري النمو اللغوي 

 .العليا للطفولة ، جامعة عين شمس
دار الهدي : عمان . 0ط.  التصميم التعليمي للوسائط(. 0100)عزمي ،نبيل  جاد (20

 .للنشر والتوزيع
فاعلية استخدام أنشطة اللعب الجماعي في (. 0106)عطية ،أسماء أبو الحمد  (22

رسالة ماجستير غير ) لغوًيا  المتأخرينتنمية المهارات اللغوية لألطفال 
كلية التربية للطفولة المبكرة، جامعة قسم العلوم النفسية، (. منشورة 
 .القاهرة

برنامج تخاطب بالكمبيوتر لتنمية عمليات الكالم (. 0112)غبلاير، يوسف  لطفي (24
،  مجلة دراسات الطفولة .والفهم اللغوي لدي األطفال ذوي صعوبات التعلم

 -  02، ( 24) 01كلية الدراسات العليا للطفولة ،جامعة عين شمس 
002. 
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مجلة رؤي .الطفل واكتساب اللغة بين البنائية والتوليدية (. 0104)سعيد الفراغ،  (25
 .56-44،(  0)45فلسطين  .  تربوية

تنمية بعض المهارات اللغوية واالدراكية ألطفال مرحلة (. 0101)هبة علي، فرحات (26
رسالة دكتوراه ) ما قبل المدرسة في ضوء نظرية  الذكاءات  المتعددة

 .تربية ، جامعة قناة السويس، كلية ال(غير منشورة 
مستوي الحصيلة اللغوية لدي أطفال الروضة (. 0102)فضيلي، وعد عمار  (22

رسالة ماجستير غير ) وعالقتها بالترتيب الوالدي في منطقة الطيرة
 .، جامعة عمان العربية ، االردن( منشورة

تواصل فعالية برنامج تدريبي تخاطبي لتنمية ال(. 0100)فوده، ريم عبد الوهاب  (22
اللفظي وأثرة علب بعض المهارات االجتماعية لدي األطفال حديثي 

كلية التربية ،جامعة (. رسالة دكتوراه غير منشورة)  زراعة القوقعة
 .المنصور

أخصائي النطق والتخاطب ومواجهة اضطرابات اللغة (. 0112)كامل، محمد علي (20
 .المصرية األنجلو مكتبة:  القاهرة. عند األطفال

التدخل المبكر باستخدام األنشطة القصصية (. 0102)وي ،أماني عبد الحميد الكفرا (41
لتنمية الحصيلة اللغوية و الحد من اضطراب النطق لدي عينة من ذوي 

، كلية التربية للطفولة (رسالة ماجستير غير منشورة)  التأخر اللغوي
 .المبكرة، جامعة القاهرة

تشخيص بعض صعوبات القراءة والكتابة لدي ( . 0114)، مني إبراهيم اللبودي (40
مجلة دراسات في . تالميذ المرحلة االبتدائية واستراتيجية عالجها 

 (.02) 04المناهج  وطرق التدريس
فاعلية (.0102)المراغي، السيد شحاته والخولي ؛ أحمد ،عبادة ؛ منصور، عادل  (40

متعددة التفاعلية في تنمية بعض برنامج مقترح قائم علي الوسائط ال
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مهارات التفكير الناقد والتجاه نحو التعلم الذاتي وبقاء أثر التعلم لدي 
 (. 4)22،  المجلة التربوية. طالب الصف األول الثانوي 

الوسائط المتعددة ودورها في مواجهة الدروس (. 0110)مرعي ،السيد محمد  (42
 .مكتبة االنجلو:القاهرة . الخصوصية

رؤية تعليمية للتعليم  :الوسائط المتعددة التفاعلية(. 0112)أكرم فتحي، مصطفي (44
 . عالم الكتاب: القاهرة . عبر الوسائط المتعددة التفاعلية

. سيكولوجية التخاطب لذوي االحتياجات الخاصة(. 0116)النحاس ،محمد  محمود (45
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