انجايؼــح اإلساليٍــــح-غـزج
ػًادج انذراساخ انؼهٍـــــــــا
كهٍــــــــــــــــح انرزتٍـــــــــح
قســــــــــــــى ػهـى انُفــــس

فاعلية العالج باللعب يف تنمية اللغة
لدي األفطاا املضطربني لغىيا
إعداد

شيماء صبحي أبو شعبان
إشراف

د .أنور عبد العزيز العبادسة
قدم هذا البحث استكماالً ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري
يف ختصص اإلرشاد النفسي والتوجيه الرتبوي
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﴿قَالَ رَبِّ اشِرَحِ لي صَدِرِي وَيَسِّرِ لي أَمِرِي
وَا ِحُللِ ُعقِدَةّ منِ لسَاني يَفِقَهُوا قَِولي﴾
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إهداء
أىدي ثمرة جيدي المتواضع:
إلى معمم البشرية األول ذم األخبلؽ الطاىرة ،المؤيد بالمعجزات الظاىرة ،كالبراىيف الباىرة حبيب
محمدا عبده كرسكلو صمى ا﵀ عميو كعمى آلو كأصحابو كتابعيو.
قمكبنا
ن
إلى الشمعتين المتين أنارتا دربي أُكالىا كالدم الذم غرس في حب العمـ كعمَّمني أف الجد خير
سبيؿ لمكصكؿ إلى المجد كثانييا أمي التي أحاطتني بالرعاية كتعيدني بالعطاء ،فالدنيا عندم ال
تساكم كممة رضا أسمعيا مف أعماؽ قمبييما حفظيما ربي كأطاؿ ا﵀ في عمرىما.

إلى زوجي الغالي محمد عبد المطيؼ الذم عمَّمني معنى اإلرادة كالعزيمة كالتحدم كالصبر فكاف
لي عكنا كمشجعا كقمبا حانيا ييكف عمي صعاب الطريؽ.
إلى زىور أرضي وريحانيا إلى أطفالي أحبائي أممي المنشكد حفظيـ ا﵀ كرعاىـ -عماد ميجة
فؤادم كعز نكر العيكف أسأؿ ا﵀ أف يحفظيـ بحفظو كيرعاىـ برعايتو كينفع بيـ اإلسبلـ كأىمو ..
إلى إخواني وأخواتي مشاعؿ النكر كمنارات اليداية حفظيـ ا﵀.
إلى أىل زوجي كاخكتو كأخكاتو حفظيـ ا﵀ كرعاىـ.
منار تنير مسيرة العمـ كالنجاح.
إلى أساتذتي الكرام الذيف صاغكا بعمميـ حركفنا كمف فكرىـ نا

ربنا تقبؿ منا إنؾ أنت التكاب السميع العميـ

ب

شكر وتقدير
الحمد ﵀ مستحؽ الحمد ببل انقطاع ،كمستكجب الشكر بأقصى ما يستطاع ،الذم ال فضؿ
إال مف لدنو كأشيد أف ال إلو إال ا﵀ كحده ال شريؾ لو ،عالـ الغيكب مفرج الكركب ،كأشيد أف
محمدا عبده كرسكلو صمى ا﵀ عميو ،كعمى آلو كأصحابو كتابعيو صبلة تشرؽ إشراؽ البدكر.
سيدنا
ن
فمف منطمؽ قكلو تعالى ﴿ "﴾     لقماف )(12
ال يسعني بمقامي ىذا إال أف أخر ساجدة سجدة شكر ﵀ عمى ما أكاله عمي مف ىذا اإلنعاـ
معترفة بأف ذلؾ لـ يكف كما كاف إال بنعمة العميـ المتعاؿ.
كيطيب لي أف أتقدـ بالشكر ألستاذم الفاضؿ الدكتكر أنكر عبد العزيز العبادسة المشرؼ
كثير مف
عمى ىذه الدراسة ،عمى ما قدمو لي مف تكجيو كارشاد كرعاية ،كعناية ،كقد أفادني َا
كبير كمعنكيات عالية لتحديات ىذه الدراسة
تكجيياتو كتعميماتو حتى غرس في نفسي أمبل َا
كصعكباتيا ،فجزاه ا﵀ عني خير الجزاء ،كأحاطو ا﵀ كآؿ بيتو برعايتو كحفظو ،إنو عمى ما يشاء
قدير.
كأتكجو بالشكر إلى الجامعة اإلسبلمية التي تشرفت باالنتساب إلييا متمثمة برئيسيا كنائبو
كالطاقـ اإلدارم كاألكاديمي كأخص بالذكر قسـ عمـ النفس ككمية التربية متمثمة بعميدىا جعميـ ا﵀
منارات يحتذل بيـ.
كما أكجو جؿ شكرم كتقديرم إلى فارسيف في العمـ كالتربية إذ تشرفا بقبكليما مناقشة بحثي
كأتشرؼ بتكجيياتيـ الدقيقة.

ج

كما أتقدـ بالشكر إلى أختي العزيزة دعاء أبك شعباف كالزميبلت الفاضبلت انتصار الطيراكم
كدعاء الرفاتي كمريـ كحيؿ لجيكدىف الطيبة كمساعدتيـ لي في إتماـ فعاليات البرنامج اإلرشادم
عمى اكمؿ كاحسف كجو.
كما ال أنسى أف أسجؿ شكرم كتقديرم لمديرة ركضة اق أر النمكذجية لكلك شراب عمى قبكليا
إلتماـ فعاليات كأنشطة البرنامج اإلرشادم في الركضة كمساعدتيا لي بكؿ األمكر.
كأتقدـ كذلؾ بجزيؿ الشكر لمدكتكرة فاطمة صبح التي كفرت لي المراجع كالكتب بكؿ ما
احتاج مف كتب عربية كمراجع أجنبية مترجمة.
كذلؾ أشكر زميمتي الغالية ماجدة زقكت كالتي رافقتني مسيرة دراستي في الماجستير
كساعدتني كثي ار أسأؿ ا﵀ أف يكفقيا كيرعاىا ،كال انسى في الشكر زميمتي أخصائية النطؽ كمشاكؿ
الكبلـ األخت الفاضمة رائدة الكاكم كالتي ما قصرت في تكجييي كارشادم طكاؿ فترة الدراسة كذلؾ
أتقدـ بالشكر إلى أخصائية النطؽ األخت الفاضمة آالء السكيركي كالتي رافقتني طكاؿ فترة تنفيذ
البرنامج اإلرشادم كلـ تبخؿ بالتكجييات كالنصح.
ىؤالء مف ذكرتيـ مف أصحاب الفضؿ ،أما مف غفمتيـ مف غير قصد ليـ مني كؿ الشكر
كالتقدير.....
كا﵀ مف كراء القصد….

د

ممخص الدراسة:

ىدفت ىذه الدراسة إلى بياف مدل فاعمية العبلج بالمعب في تنمية المغة لدل األطفاؿ المضطربيف

لغكيا.

وتحددت مشكمة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي:

ما مدل فاعمية برنامج قائـ عمى العبلج بالمعب في تنمية المغة لدل األطفاؿ المضطربيف لغكيا؟
حيث اتبعت الباحثة المنيجيف التجريبي كالكصفي ،كاستخدمت البرنامج اإلرشادم (القائـ عمى
العبلج بالمعب) ،كمقياس االستيعاب المغكم -إعداد (عطية ،ب:ت) كبطاقة المبلحظة كالتي ىي
مف إعداد الباحثة بعد إجراءات التأكد مف صبلحية ىذه األدكات لمبحث.

كقد خضع لمبرنامج اإلرشادم عينة مف األطفاؿ بمغ عددىـ ( )16طفؿ كطفمة تتراكح أعمارىـ مف

 6-4سنكات ممف يعانكف مف االضطراب المغكم .

كقد تكصمت الباحثة مف خبلؿ الدراسة إلى النتائج التالية :
 .1كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسط درجات االضطراب المغكم حسب القياسات
المتعددة (قبمي-تككيني-بعدم) في اختبار االستيعاب المغكم لدل األطفاؿ المضطربيف لغكيا.

 .2كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسط درجات االضطراب المغكم حسب القياسات
المتعددة (قبمي -تككيني -بعدم) في بطاقة المبلحظة لدل األطفاؿ المضطربيف لغكيا

.3

ال تكجد فركؽ في القياسات المتعددة (قبمي -تككيني -بعدم) في اختبار االستيعاب المغكم

لدل األطفاؿ المضطربيف لغكيا عند ضبط متغير الذكاء.

 .4ال تكجد فركؽ في القياسات المتعددة (قبمي -تككيني -بعدم) في بطاقة المبلحظة لدل
األطفاؿ المضطربيف لغكيا عند ضبط متغير الذكاء.
 .5ال يكجد تأثير لمتغير الجنس عمى الفركؽ في القياسات المتعددة (قبمي -تككيني –بعدم )
لدل األطفاؿ المضطربيف لغكيا حسب اختبار االستيعاب المغكم.
 .6ال يكجد تأثير لمجانب االقتصادم عمى الفركؽ في القياسات المتعددة (قبمي -تككيني -بعدم)
لدل األطفاؿ المضطربيف لغكيا حسب اختبار االستيعاب المغكم.

ه

Abstract
play therapy in the development of language in children with disturbed
language
This study aimed to demonstrate the effectiveness of play therapy in the
development of language in children with disturbed language.
The study identified the problem in the following question:
How effective is a program based on play therapy in the development of
language in children with disturbed language?
The researcher followed the of experimental and descriptive approaches,
and used the counseling program (based on play therapy), and the measure
of comprehension of language - Setup (Attia, b: T) and observation card,
which is prepared by the researcher after the procedure to check the
validity of these tools for research.
A sample of (16) children of boys and girls aged 4-6 years who suffer from
the disorder of language where submitted to the guidance program.
The researcher found the following results:
1. There are statistically significant differences in average levels of
turbulence measurements by multi-language (before - formative after) in the test of language comprehension in children with
disturbed language.
2. There are statistically significant differences in average levels of
turbulence measurements by multi-language (before - formative after) in the note card with disruptive children linguistically
3. There are no differences in multiple measurements (before - formative
- after) in a test of language comprehension in children disturbed when
you adjust for the linguistically intelligence variable.
4. There are no differences in multiple measurements (before - formative
- after) in the note card with disruptive children to the language when
you set the variable of intelligence.
5. There is no impact to the variable of sex on the differences of multiple
measurements ((before - formative - after) with disruptive children to
language according to the language comprehension test.
6. There is no impact on the economic side on the differences of multiple
measurements (before- formative – after ) with disruptive children to
language according to the language comprehension test.
و
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الفصل األول
خمفيـــــة الدراســــــة
توطئة:
لقد ميز ا﵀ جؿ كعبل اإلنساف عف باقي المخمكقات كأنعـ عميو بنعمة العقؿ فيي مصدر قكتو
كتفرده ،ككسيمتو لفيـ محيطو كالتكيؼ معو مف خبلؿ تسخير أساليب التكاصؿ البشرم كالتي تتمثؿ

في استخداـ الكبلـ كرمكز لغكية لمتعبير عف الحاجات كاألفكار كالمشاعر بيف الناس .كمف ىنا
يعتبر التكاصؿ سمككا إنسانيا مف درجة راقية ذلؾ انو يميز اإلنساف عف باقي المخمكقات باستخداـ

الكبلـ كالمغة )القمش كالمعايطة(243: 2010،

يرل ليناس ( )19 :2010أف التكاصؿ البشرم يعتمد في معظمو عمى المغة كالتي بدكرىا تسيؿ

الحياة االجتماعية التي ىي مستكدع المعرفة كالحضارات البشرية ،فعف طريؽ المغة يستطيع
الشخص أف يصبح كائنا بشريا كمدمجا اجتماعيا بشكؿ تاـ ،كبالنسبة لمعظـ الناس فاف المغة

المفضمة ككاسطة لمتكاصؿ البشرم ىي الكبلـ .

كتعتبر مرحمة الطفكلة مف أىـ المراحؿ كأسرعيا لمنمك المغكم عند الطفؿ حيث قدرة الطفؿ عمى
االستقباؿ كاإلرساؿ كالفيـ ،كىي كسيمة االتصاؿ بيف الطفؿ كالعالـ الخارجي ،كما أف المغة تتطكر

مف مرحمة نمائية إلى مرحمة أخرل كتظير آثار النمك المغكم عمى الجانب االجتماعي كاالنفعالي
كالنفسي لمطفؿ.
كما انو ال يمكف فصؿ لغة الطفؿ عف تفكيره فالمغة ىي المترجـ ألفكار الطفؿ كمعتقداتو كانفعاالتو
كمشاعره اتجاه مختمؼ األشياء.

كيشمؿ تطكر المغة حجـ المفردات التي يمتمكيا الفرد عبر مراحؿ النمك المختمفة ككذلؾ يشمؿ

الميارات المغكية التي تحدث ألجيزة الصكت كالكبلـ كدرجة الكصكؿ إلى القدرة عمى التعبير
المفظي كالكتابي.
ككما أف لنمك المغة مسا ار لتطكرىا ،فاف ذلؾ المسار قد تعيقو عكائؽ مختمفة قد تؤدم إلى إعاقة أك

تأخير نمك المغة كعادة ما يرجع ذلؾ إلى مشاكؿ تتعمؽ بالجياز السمعي أك جياز النطؽ أك
إصابات الدماغ لدل الفرد.
كتتعدد أنكاع اضطرابات المغة فمنيا عدـ القدرة عمى التعبير أك القراءة أك الكتابة أك الحبسة
الكبلمية أك التأخر المغكم كتتمثؿ في عدـ مقدرة الطفؿ عمى استعماؿ الرمكز المغكية أك القياـ
بعممية التجريد المغكم.
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ككما يؤدم المعب دك ار مركزيا في حياة الفرد ،كفي تعممو مختمؼ الميارات كالمعارؼ كاالتجاىات

بما في ذلؾ اكتساب المغة فانو مف المتكقع أف يككف لو اثر إيجابي في معالجة مشكبلت المغة .

فقد أشارت دراسات عدة إلى أف ممارسة األطفاؿ لؤللعاب المغكية تساىـ في زيادة تكقعاتيـ لممفاىيـ

كالتعبيرات المغكية ،كفي إتقاف استخداميـ لؤلفعاؿ ،كفي تعمـ القراءة كالكتابة (فضؿ ا﵀:1999،

.)19

كقد تعمدت الباحثة استخداـ اسمكب المعب في عبلج االضطرابات المغكية كالتي الحظت انتشارىا
في اآلكنة األخيرة خاصة بعد الحرب األخيرة عمى قطاع غزة ،حيث انتشرت بيف اكاسط االطفاؿ

العديد مف المشكبلت كالتي مف ضمنيا االضطرابات المغكية ،كما أف استخداـ اسمكب المعب يعتبر

مف أىـ االساليب اليامة في احداث التفريغ اإلنفعالي عف المكبكتات السمبية التي تعترم االطفاؿ
كمف ىنا تعمدت الباحثة التركيز عمى األلعاب المغكية لعبلج اضطرابات المغة.

فاأللعاب تتنكع كتختمؼ أىدافيا كطرؽ استخداميا تبعا لدكاعي ىذا االستخداـ بما في ذلؾ ما يسمى

األلعاب المغكية ،فالي أم حد يمكف لبرنامج إرشادم قائـ عمى المعب أف يككف فاعبل في تنمية

المغة لدل األطفاؿ المضطربيف لغكيا.

مشكمة الدراسة:
تتمثؿ مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي:
 ما مدل فاعمية برنامج قائـ عمى العبلج بالمعب في تنمية المغة لدل األطفاؿ المضطربيف لغكيا؟كيتفرع عف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
 .0ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسط درجات االضطراب المغكم حسب القياسات
المتعددة (قبمي -تككيني -بعدم)في اختبار االستيعاب المغكم لدل األطفاؿ المضطربيف لغكيان؟

 .0ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسط درجات االضطراب المغكم حسب القياسات
المتعددة (قبمي -تككيني -بعدم) في بطاقة المبلحظة لدل األطفاؿ المضطربيف لغكيان؟

 .3ىؿ تتأثر الفركؽ في القياسات المتعددة (قبمي -تككيني -بعدم) في اختبار االستيعاب المغكم
بعد ضبط متغير الذكاء لدل األطفاؿ المضطربيف لغكيان؟

 .4ىؿ تتأثر الفركؽ في القياسات المتعددة (قبمي -تككيني -بعدم) في بطاقة المبلحظة بعد
ضبط متغير الذكاء لدل األطفاؿ المضطربيف لغكيان؟

3

 .5ىؿ تتأثر الفركؽ في القياسات المتعددة (قبمي -تككيني -بعدم)حسب تطبيؽ اختبار
االستيعاب المغكم بمتغير الجنس لدل األطفاؿ المضطربيف لغكيان؟

 .6ىؿ تتأثر الفركؽ في القياسات المتعددة (قبمي -تككيني -بعدم) حسب تطبيؽ اختبار
االستيعاب المغكم بالجانب االقتصادم لدل األطفاؿ المضطربيف لغكيان؟

أىداف الدراسة:
تيدف الدراسة إلى:
 .0التحقؽ مف مدل فاعمية العبلج في المعب في تنمية المغة لدل األطفاؿ المضطربيف لغكيان.
 .0التحقؽ مف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسط االضطراب المغكم حسب
القياسات المتعددة (قبمي-تككيني-بعدم) في اختبار االستيعاب المغكم لدل األطفاؿ

المضطربيف لغكيان.

 .3التحقؽ مف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسط درجات االضطراب المغكم حسب
القياسات المتعددة (قبمي -تككيني -بعدم) في بطاقة المبلحظة لدل األطفاؿ المضطربيف

لغكيان.

 .4التحقؽ مف تأثير ضبط عامؿ الذكاء في اختبار االستيعاب المغكم في متكسط درجات

االضطراب المغكم حسب القياسات المتعددة (قبمي -تككيني -بعدم) لدل األطفاؿ

المضطربيف لغكيان.
 .5التحقؽ مف تأثير ضبط عامؿ الذكاء في بطاقة المبلحظة في متكسط درجات االضطراب
المغكم حسب القياسات المتعددة (قبمي -تككيني -بعدم) لدل األطفاؿ المضطربيف لغكيان.

 .6التحقؽ مف مدل تأثير متغير الجنس عمى الفركؽ في القياسات المتعددة (قبمي-تككيني-
بعدم) بعد تطبيؽ اختبار االستيعاب المغكم لدل األطفاؿ المضطربيف لغكيان.

 .7التحقؽ مف مدل تأثير الجانب االقتصادم عمى الفركؽ في القياسات المتعددة (قبمي-
تككيني-بعدم) بعد تطبيؽ اختبار االستيعاب المغكم لدل األطفاؿ المضطربيف لغكيان.

فروض الدراسة:
 .1كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسط درجات االضطراب المغكم حسب
القياسات المتعددة (قبمي -تككيني -بعدم) في اختبار االستيعاب المغكم لدل األطفاؿ

المضطربيف لغكيان.
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 .2كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في متكسط درجات االضطراب المغكم حسب
القياسات المتعددة (قبمي-تككيني-بعدم) في بطاقة المبلحظة لدل األطفاؿ

المضطربيف لغكيان.
 .3كجكد فركؽ في القياسات المتعددة (قبمي -تككيني -بعدم) في اختبار االستيعاب
المغكم لدل األطفاؿ المضطربيف لغكيا عند ضبط متغير الذكاء.

 .4كجكد فركؽ في القياسات المتعددة (قبمي -تككيني -بعدم) في بطاقة المبلحظة لدل
األطفاؿ المضطربيف لغكيا عند ضبط متغير الذكاء.

 .5يكجد تأثير لمتغير الجنس عمى الفركؽ في القياسات المتعددة (قبمي -تككيني –بعدم)
لدل األطفاؿ المضطربيف لغكيا حسب اختبار االستيعاب المغكم.

 .6يكجد تأثير لمجانب االقتصادم عمى الفركؽ في القياسات المتعددة (قبمي -تككيني -
بعدم) لدل األطفاؿ المضطربيف لغكيا حسب اختبار االستيعاب المغكم.

أىمية الدراسة:
 قد تفيد الدراسة في عبلج االضطرابات المغكية لدل األطفاؿ المضطربيف لغكيان . قد تكفر الدراسة لممختصيف في مجاؿ التخاطب برنامجا إرشاديا لعبلج االضطراباتالمغكية بالمعب.
 قد تكفر الدراسة أرضية بحثية لمباحثيف في المجاؿ لبناء العديد مف الدراسات مف خبلليا . قد تكفر الدراسة مادة تدريبية تسد الفجكة العممية في األبحاث حكؿ الفئة كالمكضكع. -قد تسيـ ىذه الدراسة في نشر الكعي لدل األميات كالمجتمع المحمي بخطكرة إىماؿ عبلج

مشكبلت الطفؿ المغكية مف خبلؿ استخداميا كمادة عممية لتثقيؼ األميات في المراكز
كغيرىا .

منيج الدراسة:
استخدمت الباحثة كبل المنيجيف (التجريبي كالكصفي التحميمي) كذلؾ لتحقيؽ أىداؼ الدراسة.

عينة الدراسة:
شممت الدراسة عمى ( )06طفبل ممف يعانكف مف اضطراب المغة كتتراكح أعمارىـ ما بيف ()6-4

سنكات تـ تشخيصيـ مف قبؿ أخصائيات التخاطب في عيادة الكمية الجامعية.
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حدود الدراسة:
تتحدد ىذه الدراسة بالحدكد اآلتية-:
 -0الحد المكاني :ركضة اق أر النمكذجية-الرماؿ -جنكب غزة .
 -0الحد الزماني2010-2009 :ـ.

مصطمحات الدراسة:
البرنامج اإلرشادي:
ىك عبارة عف مجمكعة األنشطة كالفعاليات كالممارسات العممية التي يقكـ بيا الطفؿ تحت إشراؼ
كتكجيو المشرؼ القائـ عمى ىذه األنشطة بيدؼ إكسابو مجمكعة مف الخبرات كالمعمكمات المبلئمة

التي مف شأنيا تدريبو عمى أساليب حؿ المشكبلت كالتفكير اإليجابي المثمر .

كتعرؼ الباحثة البرنامج االرشادم بأنو مجمكعة مف الممارسات كاالنشطة كالفعاليات المتكاممة

كالمحددة بفترة زمينة معينة كالتي تيدؼ الى تنمية المستكل المغكم لدل االطفاؿ المضطربيف لغكيان.
العالج بالمعب:

كيقصد بالمعب العبلجي ىك ذاؾ األسمكب المستخدـ لضبط كتكجيو سمكؾ الطفؿ مف خبلؿ المعب
لدعـ النمك الجسمي كالعقمي كاالجتماعي كاالنفعالي التكامؿ كالمتكازف لمطفؿ كفيو يتـ إشباع
حاجات عدة لمطفؿ كما كيستخدـ كأسمكب لمتنفيس االنفعالي في التخمص مف الكبت لدل الطفؿ

(العناني.) 060 :0220 ،
كتعرؼ الباحثة العبلج بالمعب تعريفا إجرائيان عمى أنو ذاؾ األسمكب العبلجي الذم مف خبللو يتـ

استعماؿ المعب كطريقة لمتفريغ اإلنفعالي ،كذلؾ بغية تمكيف الطفؿ مف التعبير عف مشاعره
كانفعاالتو التي اذا سمح ليا بالتراكـ فإنيا قد تسبب سكء التكيؼ ،كالعبلج بالمعب طريقة مفيدة

لتشخيص سبب المصاعب التي قد يعانييا الطفؿ.
المغة:

 ىي الكسيمة التي يمكف بكاسطتيا تحميؿ أم صكرة أك فكرة ذىنية إلى أجزائيا أكخصائصيا كالتي بيا يمكف تركيب ىذه الصكرة مرة أخرل في أذىاننا كأذىاف غيرنا بكاسطة

تأليؼ كممات في تركيب خاص (بدير كصادؽ.)7 : 0222 ،

 كتعرؼ الباحثة المغة عمى أنيا مجمكعة مف الرمكز ذات الداللة كالمعنى المتعارؼ عمييالدل أفراد العينة ،كأصبحت كسيمة التكاصؿ بينيـ كالتي تنقسـ إلى لفظية كغير لفظية.
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اضطرابات المغة:
-ىي شكؿ مف أشكاؿ اضطرابات التكاصؿ تظير المشكمة في عجز الطفؿ الذم يعاني منيا عف

التعبير عف نفسو مف خبلؿ الكبلـ أك النطؽ .كمف مظاىر ىذه االضطرابات عدـ المشاركة في
المحادثة كعدـ الكبلـ كالمصاداة كصعكبة استخداـ الكممات أك العبارات أك الجمؿ (سميماف،
.)117 :2009

كترل الباحثة أف االضرابات المغكية تتمثؿ في أنيا تمؾ االضطرابات المتعمقة بالمغة نفسيا مف
حيث زمف ظيكرىا أك تأخيرىا أك سكء تراكيبيا مف حيث معناىا كقكاعدىا ،أك صعكبة قراءتيا
ككتابتيا لدل أطفاؿ الرياض.
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الاصل الثاني

اإلفطــار النظــري
 اضطرابات المغة.
 العالج بالمعب.
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المبحث األول
اضطـــرابات المغة
تمييد:
تعد االضطرابات المغكية مف المشكبلت الشائعة لدل األطفاؿ خاصة في سف الطفكلة فالمغة أساس

التكاصؿ بيف الفرد كالبيئة كأم اضطراب يحدث في ىذا التكاصؿ حتمان يؤثر في الفرد بجميع جكانبو

النمائية ،لذا ستعرض الباحثة في ىذا الفصؿ مفيكـ المغة كأىميتيا كخصائصيا كمككناتيا كأىـ
مياراتيا مع سرد لمراحؿ النماء المغكم التي يمر بيا الفرد عبر المراحؿ النمائية كنظريات المغة

كذلؾ كأىـ العكامؿ المؤثرة في المغة كتصنيؼ االضطرابات المغكية كبياف أساليب كطرؽ عبلجيا
كدكر كؿ مف االسرة كالمدرسة في عبلج ىذه االضطرابات المغكية.

تعريف المغة
 ىي أم نظاـ رمزم مقبكؿ أك منظـ في التكاصؿ ينظـ األصكات في سمسمة منظمة إلنتاج أك
تككيف كممات منظمة قكاعديا تعبر عف أفكارنا كمشاعرنا كتتألؼ مف عناصر صرفية كحرفية

كنحكية كداللية لفظية (الزريقات.)109 :2005 ،
 كيعرؼ مكريس المغة بأنيا (مجمكعة عبلمات ذات داللو جمعيو مشتركو ممكنو النطؽ بيا مف
كؿ أفراد المجتمع ،كذات ثبات نسبي ،في كؿ مكقؼ تظير فيو ،كيككف ليا نظاـ محدد تتألؼ
بمكجبو حسب أصكؿ معينو ،كذلؾ لتركيب عبلمات اكثر تعقيدان) (أبك عرقكب.)7 :1992،

 ىي نظاـ تقميدم مف اإلشارات المعبرة تعمؿ عقميا ككسيمة لمتحميؿ كالتركيب اإلدراكي،
كاجتماعيا ككسيمة لمتكاصؿ (الحسف كاخركف.)81 :0992،
 كىي مجمكعة مف الرمكز التي تمثؿ المعاني المختمفة اختص بيا اإلنساف ،كتأكيدا أنماطا
متعددة منطكقة ،مكتكبة ،مقركءة .
 كيرل كؿ مف خبليمة كالمبابيدم ) )9 :1995انو يمكف التفريؽ بيف المغة كالكبلـ فالمغة ىي
جميع كسائؿ االتصاؿ التي يرمز بيا اإلنساف لمتعبير عف أفكاره كمشاعره أما الكبلـ فيك لغة

الحديث التي يستعمؿ بيا اإلنساف األصكات المحددة المتصمة (أم الكممات) لمتعبير عف أفكاره
كمشاعره .كىناؾ مف يقصر لفظ الكبلـ عمى كسائؿ التعبير السمعية كالبصرية أم األلفاظ

المسمكعة كالمكتكبة.
 كتعد المغة مف ضمف األدكات التي تستعمؿ ألغراض التكاصؿ ،فالتكاصؿ يتطمب الترميز
كاإلرساؿ في محتكل مفيكـ كفؾ الترميز(االستقباؿ كالفيـ) لمرسالة .كما انو أيضا يشتمؿ عمى
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مرسؿ

كمستقبؿ

لمرسالة.تصنؼ

اضطرابات

التكاصؿ

ضمف مجمكعتيف

رئيسيتيف

ىما:اضطرابات الكبلـ كاضطرابات المغة ،فالمغة ىي تكاصؿ األفكار كيسمى ترميزاك إرساؿ

الرسالة بالمغة التعبيرية كفؾ الرمكز أك فيـ الرسالة بالمغة االستقبالية .كعندما نفكر بالمغة فإننا
نفكر بالمغة الفمية.أما الكبلـ فيك سمكؾ تككيف كتسمسؿ األصكات لمغة الفمية ،كىك اكثر

األنظمة الرمزية الشائعة كيستعمؿ في التكاصؿ بيف األفراد (الزريقات.)22:2005 ،

يتضح ما سبؽ أف المغة تيدؼ إلى فيـ كتككيف كصياغة الكممات كتسمسؿ المعاني التخاطبية
لؤلفكار كالمشاعر ،كأف الكبلـ يحقؽ ىذا اليدؼ لمغة ،كعادة ما تستعمؿ المغة ألربعة أىداؼ ىي
القراءة كالكتابة كالفيـ كالكبلـ ،كاإلدراؾ الحركي كاإلحساس الجسدم لممتكمـ ىي كسائؿ مساعدة.
أما التكاصؿ عند كؿ مف ( القمش كالمعايطة (243: 2010،يعني بمفيكمو العاـ:
ذلؾ النشاط الذم يتضمف إرساؿ كاستقباؿ ما تريده الكائنات الحية بعضيا مف بعض  .انو الكسيمة
التي يتـ بيا التعبير عف الحاجات كالرغبات كاببلغ المعمكمات لجمب المنافع كاتقاء األخطار ’بيذا
المعنى فالتكاصؿ فعؿ يقكـ بو كؿ كائف حي.
كتعرؼ المغة كذلؾ (بأنيا الكسيمة التي يمكف بكاسطتيا تحميؿ أم صكرة أك فكرة ذىنية إلى أجزائيا

أك خصائصيا ،كالتي بيا يمكف تركيب ىذه الصكرة مرة أخرل في أذىاننا كأذىاف غيرنا بكاسطة
تأليؼ كممات في تركيب خاص) (بدير كصادؽ)7: 2000 ،
كما عرفيا كؿ مف الخطيب كالحديدم ( )097 :0998بأنيا  :احد أشكاؿ التكاصؿ المعتمد عمى
استخداـ الكممات كغيرىا مف الرمكز لتمثيؿ األشخاص كاألحداث كاألشياء مف حكلنا أف الكسيمة

التي نستخدميا لتنظيـ أفكارنا كلمتعبير كحاجاتنا.
أىمية المغة:

كيمكننا القكؿ أف المغة بنكعييا لفظية أك غير لفظية ىي الكسيمة الجكىرية لبلتصاؿ االجتماعي
كالعقمي كالثقافي كىي بصكرتيا الكتابية السجؿ الحافؿ لثقافة النكع اإلنساني كما تنطكم عميو ىذه

الثقافة مف آثار عقمية كمعرفية سكاء كانت معنكية أك مادية ،كما تنطكم عميو ىي بصكرتيا
المفظية المألكفة مظير مف مظاىر النمك العقمي ككسيمة مف كسائؿ التفكير كالتخيؿ كالتذكر .كيرل
عمماء النفس أنو مف أىـ مظاىر النمك النفسي نمك الكبلـ كاكتساب المغة ألف الكبلـ ىك الكسيمة

التي يتصؿ بيا اإلنساف ببيئتو ككسيمتو لفيـ البيئة الخارجية (خبليمة كالمبابيدم.)11-10 :1995 ،
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فالمعمـ قد يككف باستطاعتو جمع الدالئؿ كتعميؿ ما يريد في ضكء ما يقكـ بو الطفؿ مف ألعاب كما
يتخمؿ ذلؾ مف نشاطات معينو .إنما إحساس الطفؿ بالمغة كطريقتو في تككيف أفكاره تعتبر خطكة

ىامو في طريقة نضجو العقمي كاالجتماعي (أبك معاؿ.)55 :2002،
كتستخدـ المغة لمتعبير فيي كسيمة تعبيرية مف خبلليا يستطيع الفرد أف يعبر عف مشاعره كأحاسيسو

كعف طريقيا ينقؿ الخبرة كيؤثر في اآلخريف بتعبيره .

فالمغة تميز البشر عف غيرىـ مف الكائنات الحية كىي التي تقكد اإلنساف إلى السيطرة عما حكلو

مف األشياء كىي مخزف لمتجارب اإلنسانية التي يستفيد منيا اإلنساف حتما كىي األداة النافعة لحفظ
التراث كالحضارات فيي بذلؾ تسيـ في تطكر المجتمعات كالحضارات.
كعف طريؽ المغة تظير ثقافة المجتمعات كيتضح لنا بمكرة الرأم العاـ لكؿ جماعة .فكما ىك

معركؼ أف ثقافة كؿ مجتمع تختمؼ عف المجتمعات األخرل تبعا لعكامؿ عدة كمف ضمف ىذه
العكامؿ (المغة).
المغة ىي جسر االتصاؿ كالتكاصؿ بيف اآلخريف بعضيـ البعض ،لذلؾ انتشرت الدراسات المغكية
لما لمغة مف أىمية بالغة.
يعدد سالم ( )12-11 :2003أىم وظائف المغة بالتالي:
و ّ
 -0التواصل بين البشر :كذلؾ باألصكات المنطكقة حيث يتكاصؿ الناس عمى اختبلؼ لغاتيـ،
كيتفاىمكف كيعبركف عف حاجاتيـ المختمفة كأغراضيـ المتعددة .كيساعد األصكات في اإلفياـ

كالتفاىـ في أمكر أخرل ،كنبر الجممة كتنغيـ الجمؿ.

 -0التعبير عن الفكر :فالمغة فكر منطكؽ ،فيي كالفكر سيئاف متبلزماف ،ال يككف أحدىما دكف
اآلخر ،كالمرء ميما جيد ال يستطيع التفكير المجرد عف المغة.

 -3أداة التعمم والتعميم  :المغة أداة لمتعمـ كالتعميـ كمف دكنيا ال يمكف لمعممية التعميمية أف تتـ ،كاال
انقطعت الصمة بيف المعمـ كالمتعمـ ،أم لتكقفت الحضارة اإلنسانية كظمت حياة اإلنساف في
نطاؽ الغرائز الفطرية كالحاجات العضكية الحيكانية.

 -4ذاكرة اإلنسانية وخزانة التراث :تعتبر المغة ىي الخزانة التي تحفظ لؤلمة عقائدىا الدينية
كتراثيا الثقافي ،كأنشطتيا العممية ،كفييا صكر اآلماؿ كاألماني لؤلجياؿ الناشئة.
خصائص المغة اإلنسانية:
أف الكظيفة الرئيسية لمغة ىي التفاىـ بيف األفراد ،إف عممية إرساؿ كاستقباؿ الرسائؿ عممية نشطة،
تحمؿ فييا المغة المعمكمات كاألفكار كالمشاعر ،كتعتبر الرسالة كالحديث كاإليحاء كالكتابة كالقراءة

كؿ ىذه الكممات ىي مرادفات لكممة لغة ،كليس معنى ذلؾ أنيا كاحدة تماما لكنيا تعبيرات يمكف
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في بعض المكاقؼ أف تستخدـ كبدائؿ يحؿ بعضيا البعض دكف التأثير في معناىا (بدير كصادؽ،

.)34 :0222

كيرل السيد( )38 :0999أف ىناؾ مجمكعة مف الخصائص التي تميز المغة اإلنسانية عف غيرىا

كمنيا :

-0تتسع لغة اإلنساف لمتعبير عف تجاربو كخبراتو كمعارفو .
-0المغة اإلنسانية رمكز عرفية (اصطبلحية ) غير مباشرة .
-3لغة اإلنساف مركبة ،تتألؼ مف كحدات ،كمف قكاعد لتأليؼ الكحدات (حركؼ ،كممات،
جمؿ...،الخ) .
-4لغة اإلنساف محككمة بقكاعد يفرضيا عميو المجتمع الذم ينتمي إليو .
-5يكتسب اإلنساف لغتو مف المجتمع الذم يعيش فيو .
كمف ىنا تعتبر المغة أساس الحضارة البشرية ،كتمثؿ الكسيمة الرئيسية التي تتكاصؿ بيا األجياؿ ،

كعف طريقيا تنتقؿ الخبرات كالمعارؼ كالمنجزات الحضارية بمختمؼ صكرىا.
خصائص لغة األطفال:
تتحدد خصائص لغة األطفاؿ كما حددىا أبك معاؿ ) )66 :2002كالتالي:
 .1يغمب عمى لغة الطفؿ تعمقيا بالمحسكسات ال بالمجردات.
 .2يغمب عمى لغة األطفاؿ أنيا تتركز حكؿ ذاتو.
 .3يغمب عمى لغة الطفؿ البساطة كعدـ الدقة كالتحديد في المكضكع.
 .4لمطفؿ مفاىيمو كتراكيبو الخاصة في الكبلـ.
مكونات المغة:
ترل (أميف )00: 0224،أف المغة تتككف مف أربعة نظـ لغكية كىي:
-1نظاـ دالالت األلفاظ كىك الذم يتعمؽ بمعاني الكممات .

-2النظاـ التركيبي (البنائي) كيتعمؽ بالترتيب المنتظـ لمكممات في مقاطع أك جمؿ كبناء شكؿ
الكممات في المغة كصيغ مختمفة كىي تعرؼ بنظاـ بناء شكؿ الكممات.
 -3النظاـ المكرفكلكجي كيتعمؽ بالتغيرات التي تدخؿ عمى مصادر الكممات لتحديد أشياء كالزمف
أك العدد أك المكضع .
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 -4النظاـ الصكتي  :كىك يتعمؽ باألصكات الخاصة باالستخداـ الصكتي أك مجمكعة الكحدات
الصكتية التي تساعد عمى تمييز نطؽ لفظة ما عف لفظة أخرل في لغة ما أك ليجة ما مما يشكؿ

في النياية نظاـ األصكات الكبلمية .
كىناؾ بعض المفاىيـ المرتبطة بمككنات المغة كما حددىا كؿ مف بدير ك صادؽ ()30 :2000

منيا:

الكممات :ىي رمكز مستخدمة في المغة كتعتبر الكحدات الصكتية كالمقاطع المفظية مككنات بنائية

لمكممة.

الرمكز :ىي إشارات أك مثيرات تستخدـ في عممية االتصاؿ كتعتبر اإلشارة المتفؽ عمييا رم از

لبلتصاؿ.

المغة المكتكبة :تعتمد عمى أنماط أثاره مرئية (كميا مرئية ) .
المغة المنطكقة :تعتمد عمى إنتاج كاستقباؿ األصكات .
المغة التعبيرية :الكممات التي تكصؿ رسالة ما .
المغة االستقبالية :ما قد يتـ فيمو مف الكممات المستخدمة .
كقد تفسر الرسالة بطريقة مختمفة مف قبؿ المستقبؿ .
ميارات المغة :
كيكضح الفرماكم ( )22-21 :2009ميارات التكاصؿ المغكم حيث تتضمف منظكمة التكاصؿ
المغكم ثبلثة أنكاع مف الميارات كىي:
-1ميارات اإلدخال (المدخالت) :كتتعمؽ بفؾ شفرة الكممات المسمكعة أك المقركءة ،كتشمؿ :ميارة
اإلصغاء كميارة القراءة ،كميارة االستقباؿ .
-2ميارات المعالجة :كتتعمؽ بمعالجة المعمكمات المغكية (المدخبلت ) كصكال لعممية اإلدراؾ
كالفيـ المغكم ،كتشمؿ :ميارات الفيـ كالتفسير كالتقكيـ .
-3ميارات المخرجات :كتشمؿ ميارة التحدث كتتعمؽ بتركيب الرمكز (التشفير ) كىي ميارات
إبداعية إنتاجية كميارة الكتابة .
كالشكؿ التالي يكضح ميارات منظكمة التكاصؿ المغكم :
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قراءة
ميارات المعالجة -الفيـ-

ميارات المخرجات تحدث

التفسير  -التقكيـ

-كتابة

اصغاء
شكل رقم ()1

ميارات التواصل المغوي
كيرل بعض الباحثيف في مجاؿ المغة أف لمغة مجمكعة مف الميارات كالتي ال بد كأف يتقنيا الفرد

لمكصكؿ إلى مستكل إتقاف لمغة بحد ذاتيا فالميارة ىي ما يقكـ بو الفرد بإتقاف في فترة أقصر مف
غيره كىنا البد كأف أذكر سريعا أىـ ميارات المغة كىي كاآلتي:
 ميارة االستماع:كتعرؼ ميارة االستماع بأنيا عممية عقمية مقصكدة ،يستقبؿ فييا المتعمـ المادة الصكتية ،كالكعي بو
كمحاكلة فيميا كتحميميا كنقدىا؛ لتحسيف مياراتو التكاصمية (أبك دية)06 :0229 ،

 ميارة الحديث :نعني بيا الكبلـ كميارات االتصاؿ ،مف حيث إرساؿ المنطكؽ إضافة إلى جكانب مف التعبير

الشفكم(.عبد اليادم كآخركف)08 :0225 ،
 -ميارة القراءة :

تعد القراءة مف أساسيات التعمـ ألم لغة لذلؾ نجد أىمية ميارة القراءة كاتقانيا عند األفراد ككما قاؿ

جؿ كعبل في القرآف الكريـ (اق أر باسـ ربؾ الذم خمؽ ) (العمؽ)0 ،
 -ميارة الكتابة :

تعرؼ الكتابة بأنيا تمؾ الرمكز الخطية االصطبلحية التي نطمؽ عمييا حركفا كحركات تتعمؽ في
المدلكالت الصكتية كليا أشكاؿ خطية .تتمثؿ في اإلمبلء كالخط كالتعبير الكتابي (.عبد اليادم

كآخركف.)09 :0225 ،
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كفيما يمي شكؿ يكضح ميارات االتصاؿ المغكم األربعة:

االتصاؿ المغكم
استقباؿ

إرساؿ
استماع

كبلـ

قراءة

كتابة
شكل رقم ()2

كما كتعتبر ميارة التعبير المغكم ىامة جدا لمطفؿ ألف الطفؿ مف خبلليا يعبر عف ذاتو بمغة بسيطة

سيمة االستخداـ أما بالحديث عف ما يحيط بو أك حتى عف ذاتو أك ما يخصو أك مف خبلؿ قدرتو
عمى فيـ الكممات التي يتحدث بيا كالتعبير الكاضح لممفاىيـ كالدالالت .

 إضافة إلى أنو قد أثبت بأف اإلنساف يصرؼ ( )%80 -%50مف ساعات يقظتو في
االتصاؿ حيث يمضي:
 %45 منو في االستماع.

االسرًاع

انرحذز

%45

%30

 %30 منو في الكبلـ.
 %16 منو قراءة.
انقزاءج
%16

 %9 منو كتابة.

انكراتح
%9

شكل رقم ()3
فيذا الشكؿ يكضح مساحة ميارات التكاصؿ المفظي مف نشاطات اإلنساف (أبك دية)30 :0229،
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طرق التعبير عن المغة :
يعبر اإلنساف عف أفكاره التي تدكر في خمده بإحدل طريقتيف ىما :
-1المغة شفاىو أك كتابية.
-2النشاط الحركي باستخداـ اإلشارة أك الرسـ أك الكتابة أك الحركة .
ككؿ مف يعاني مف صعكبات االتصاؿ بالغير كيعاني مف صعكبات في احدل ىاتيف الطريقتيف.
كما كيستخدـ اإلنساف المغة ليتصؿ بغيره فينقؿ الييـ أفكاره حديثا أك كتابة ،فقد يبادر ىك إلى
الحديث كيأخذ بذلؾ زماـ المبادرة عف طكع كاختيار نابع مف أرادتو كبدافع مف ذاتو كفي ىذه الحالة

يتكافر لو الكقت الكافي الختيار المكضكع الذم سيطرقو كما تتكافر لو الفرصة لترتيب أفكاره
كترابطيا كتسمسميا كاختيار الكممات المناسبة كؿ ذلؾ قبؿ أف يتفكه بكممة (عدس.)77: 8991 ،
كتكضح عياد ( )14 :0996أف ىناؾ طرائؽ لمتعبير عدة كمنيا :
-1التعبير المفظي متؿ الكبلـ كالشجار ،الشعر ،األدب ،القصة .
-2التعبير الشكمي يتضمف كيفية تنظيـ الطفؿ لحياتو كاختيار مبلبسو كاىتمامو بنظافتو ،كالتصكير
ككافة أنكاع الفنكف التشكيمية .
-3التعبير الصوتي يبدأ مف الصراخ كالضحؾ كالبكاء كغيرىا مف األصكات المختمفة التي تصدر
عف الطفؿ كمؿ يشمؿ التعبير باآلالت المكسيقية
-4التعبير الحركي يبدأ مف حركات اليديف كالكجو كغيرىا مف األنشطة الحركية التعبيرية لمطفؿ.
النمو المغوي:كىك مظير مف مظاىر النمك العقمي ،إذ نجد الطفؿ في بدء حياتو يصدر أصكاتا معينو ثـ يبدأ
بالضحؾ في شيره الرابع كفي عامو األكؿ ينطؽ كممات صغيره أم مف األصكات الكبيرة إلى

الكممة الصغيرة (شعباف كتيـ.)9 :1999،
كيشمؿ تطكر المفردات التي يمتمكيا الفرد عبر مراحؿ النمك المختمفة ككذلؾ يشمؿ الميارات
المغكية التي تحدث ألجيزة الصكت كالكبلـ كدرجة الكصكؿ إلى القدرة عمى التعبير المفظي
كالكتابي.

كيشمؿ النمك المغكم دراسة عدد المفردات التي يمتمكيا الفرد كزيادتيا عبر مراحؿ النمك المختمفة
ككذلؾ تطكر جممتو كزيادة عدد مفرداتيا كالميارات المغكية كالتبدالت التي تحدث ألجيزة الصكت
كالكبلـ كالقدرة عمى التعبير المفظي كالكتابي كيظير في صكر متعددة منيا:
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 .1زيادة المحصكؿ المغكم.
 .0زيادة طكؿ الجممة.
 .3سبلمة النطؽ كالتراكيب.
مراحل تطور المغة:
تتطكر المغة لدل الطفؿ عبر مراحؿ متداخمة كمترابطة كتتميز كؿ مرحمة عف المرحمة األخرل

بمجمكعة مف الخصائص كالمميزات ،كما أف عممية ارتقاء الطفؿ كنماءه المغكم تشكؿ أىمية كفائدة
عظيمة في حياة الطفؿ كتؤثر في شتى جكانب حياتو النمائية.
أف اكتساب المغة لدل الطفؿ يتطكر مف صيحة البكاء األكلى  ......ثـ المناغاة التي تتصؿ
بالحركؼ المتحركة ثـ الحركؼ الساكنة  .....ثـ يبدأ الطفؿ في تقميد الضجيج كاألصكات مف حكلو

 ....ثـ يقمد لغة مف يسمعيـ مف الراشديف مف أىمو كذكيو ...ثـ يبدأ في كضع كنطؽ الجمؿ
البسيطة فالمركبة (سمؾ.)116 :1998 ،
كفيما يمي سرد ليذه المراحؿ :
أكال :النمك المغكم في مرحمة الطفؿ الكليد الرضيع(مف الميبلد  0سنة)
ومن أىم مظاىر النمو المغوي في مرحمة الطفل الوليد الرضيع ما يمي :

 .1الصراخ:

فعند كالدة الطفؿ يصرخ الطفؿ صرخة تسمى صرخة الميبلد كىذه الصرخة ىي بداية تنفس الطفؿ
كاندفاع اليكاء نحك الرئتيف مما يؤدم إلى حدكث اىتزاز لؤلحباؿ الصكتية لدل المكلكد فيصرخ

صرخة الميبلد ،بعدىا يبدأ النمك المغكم بالتطكر كالنماء كيمر بعدة مراحؿ ،كيعتبر الصراخ مف
أكلى مراحؿ النمك المغكم لدل الطفؿ .
كيسمييا البعض باألصكات الكجدانية ،حيث أنيا تعبر عف حالة الطفؿ االنفعالية كرغباتو النفسية
فالصرخة الرتيبة تدؿ عمى الضيؽ كالصرخة الحادة تدؿ عمى األلـ كالصرخة الطكيمة تدؿ عمى

الغيظ ،كلمصراخ اثر في تقكية الجياز الصكتي بما يؤىمو لبلنتقاؿ إلى المرحمة (.زىراف:0977 ،
. )004

فالطفؿ عف طريؽ صراخو يعبر عف مدلكالت ذاتية تجذب انتباه مف يحيط بو لمقياـ بتمبية رغباتو
كحاجاتو التي يحتاجيا فيك غير قادر عمى التكاصؿ مع العالـ المحيط سكل بالصراخ كمف ىنا
يمثؿ صراخ الطفؿ المرحمة النمائية األكلى ثـ يحدث لدل الطفؿ ظيكر أصكات عشكائية غير
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منظمة غامضة كمتكررة تعتبر ىذه األصكات العشكائية بداية االنطبلؽ نحك النمك المغكم ،كترل

الباحثة أف الصراخ غالبا ما يعبر عف عدة كظائؼ يؤدييا الطفؿ مف خبللو كمف أىميا:
وظائف الصراخ:
 اإلعبلف عف الحاجة الغذائية.
 اإلعبلف عف الضيؽ نتيجة قضاء الحاجو.
 اإلعبلف عف األلـ الفسيكلكجي.

 باإلضافة إلى كظيفو أخرل مقصكد كلكنيا تأتي عرضا كىي تدريب عضبلت النطؽ عمى
إصدار األصكات كصقميا كتطكيرىا

 .2المناغاة:

كتعتبر مرحمة المناغاة ىامة يجب أال يستياف بيا ،كعمى األـ تخصيص كقت معيف لمجمكس

لمناغاة طفميا كالحديث إليو فيك ينتبو لحديث امو كيعبر عف تكاصمو معيا باالبتسامة أك المناغاة.

تبدأ مناغاة الطفؿ عادة مف الشير الثالث تقريبا كتستمر كتتكرر أصكات يصدرىا الطفؿ غير
مترابطة كتتطكر حتى يستطيع الطفؿ مف خبلليا النطؽ بالحركؼ كأكؿ ما ينطؽ بو الطفؿ مف

الحركؼ ىي الحركؼ المينة مثؿ حرؼ (ع) ثـ يتدرج نحك الحركؼ الحمقية اليمزة كاأللؼ ثـ نطؽ
حركؼ الشفاه ثـ الحركؼ السنية كغيرىا تدريجيا  ( .أبك عرقكب)58-57 :1992،
كما أف الطفؿ يحاكؿ تقميد أمو عند حديثيا إليو فيقكـ بتحريؾ شفتيو كال ينطؽ بشيء تعبي ار عف
محاكالتو بنطؽ ما يسمع فيحاكؿ جاىدا تقميد الكبار كيظير التطكر النمائي السريع في المغة مف

خبلؿ اىتماـ األىؿ بتدريب الطفؿ كالحديث معو.
 .3تشكيل الكممة األولى في لغة الطفل:

يمر الطفؿ بمرحمة تدرج قبؿ أف يتمفظ بكممة كاحدة ،كحيث يككف قد جمع مجمكعة مف األلفاظ،
كالحركات اإليمائية التي يفيميا كلكف ال يستطيع التمفظ بيا قبؿ نياية عامو األكؿ ،فالطفؿ في

نياية عامو األكؿ يجيب عمى كممات اآلخريف كتعميماتيـ ،أك أكامرىـ ،كلكف ليس بكممات أك ألفاظ

بؿ بحركات إيمائية كاشارات عدة ،كما أف ىناؾ معياريف يساعداف في معرفة أف الطفؿ بدأ يتكمـ
بصكرة حقيقية أـ ال ،المعيار األكؿ ىك أف يككف كبلـ الطفؿ (كممتو األكلى ) كاضحا كمفيكما

لمجميع كليس ألـ الطفؿ فقط كالمعيار الثاني أف يعي الطفؿ كيفيـ ما يقكلو ،كيعرؼ األشياء التي
تدؿ عمييا ألفاظو (.الزراد)55 :0992،
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كترل الباحثة انو البد مف االنتباه إلى أف ىناؾ فركؽ فردية بيف األطفاؿ في تعمـ المغة ينبغي

االنتباه إلييا فمف الصعب مقارنة طفؿ بطفؿ آخر فاف قدرة كؿ منيما تختمؼ عف اآلخر في تعمـ
النطؽ كالمغة .
 .4مرحمة الجممة األولى (الكممة الجممة ) :
في بداية تعمميـ لمكبلـ يتكمـ األطفاؿ بكممة كاحدة يعبركف بيا عف جممة كيظير ذلؾ في نياية

السنة األكلى مف عمر الطفؿ ،فمثبل اذا نطؽ الرضيع كممة (محمد ) فانو يقصد القكؿ (أريد أف
اخرج مع محمد ) أك ( محمد أخذ لعبتي ) أك (محمد ضربني ) كىكذا
ىذا عف الكممة الجممة أما مرحمة الكممتيف فتأتي في السنة الثانية مف عمر الطفؿ كفي النصؼ
األخير منيا عمى كجو الخصكص  .كفي سف الثبلث سنكات يككف معظـ األطفاؿ قد استعمؿ

أنكاعا عديدة مف الجمؿ السيمة يصؿ طكؿ الجممة أحيانا مف  6-5كممات .كفي السنة الرابعة
يككف نظاـ األصكات الكبلمية عند الطفؿ قد قارب كبلـ الكبار ،كاذا كصمنا إلى الخامسة كالسادسة

مف عمر الطفؿ كجدنا أف نضج المغة عنده قد أصبح في مستكل كامؿ مف حيث الشكؿ كالتركيب

كالتعبير بجمؿ صحيحة تامة( سمارة كآخركف )052 :0993،
.5مرحمة كالم التمغراف:

يبدأ تعبير الطفؿ مككف مف كممة ثـ ىنا مف كممتيف كسرعاف ما تزداد مفردات الطفؿ المغكية
،فالطفؿ قد يتحدث بكممتيف تعني لديو الكثير الكثير مف األمكر كقد ال يفيميا الكبار بقدر فيـ

الطفؿ لما يقصده ،فالطفؿ ىك الذم يعبر عف تعبيراتو كما يريد بطريقتو الخاصة فنجده يختصر أك
يقصر الجمؿ الطكيمة في كممتيف فقط،كأف يقكؿ(:بابا سيارة) بمعنى(أبي اصطحبني معؾ لمقياـ
بنزىة في السيارة) فيك اقتصر المفيكـ كالمعنى في كممتيف فقط .كىذا ما نعني بو كبلـ التمغراؼ.

نظاـ عجيب كىك خاص بالطفؿ نفسو كيعبر عف طريقة تفكيره كعف منزعو التعبيرم عمى كجو
العمكـ فقد يقكؿ الطفؿ (بابا كتاب).
كقد يعني فيو :ىذا كتاب بابا تبعا لمتنغيـ المصاحب لمفظ .
كقد يعني :بابا يق أر.
كقد يعني :تمزؽ كتاب بابا
كقد يعني :اعطني كتاب بابا( .أبك عرقكب)62-60 :0990،
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ثانيا /النمو المغوي في مرحمة الطفولة المبكرة:
كالنمك المغكم في ىذه المرحمة يتصؼ بعدـ النضج كذلؾ لعدـ اكتماؿ عضبلت المساف كاألحباؿ

الصكتية كىي التي تساعد الطفؿ عمى إخراج الكممات كالمقاطع كالطفؿ أكؿ ما يبدأ التعبير المغكم
يبدأ بكممات عشكائية غير مفيكمو كبازدياد النضج يستطيع أف ينطؽ بعض الكممات المفيكمة ثـ

تزداد ثركتو المغكية شيئا فشيئا(عيسكم.)63 :1987 ،

كتنزع لغة الطفؿ في ىذه المرحمة نحك الكماؿ فيك يتميز بالدقة في التعبير فيصبح الطفؿ اآلف
يستعمؿ الجمؿ المفيدة التامة األجزاء كأصبحت كمماتو ليا داللة مف أفكار معينة كعبلقات محددة،

أما معجـ الطفؿ المغكم فانو يزداد بسرعة كبيرة حتى يصؿ إلى الؼ كممة تقريبا في أكاخر ىذه
المرحمة (غراب.)88 :2007،
ومن أىم مظاىر النمو المغوي في مرحمة الطفولة المبكرة ما يمي:
 مرحمة الجمل القصيرة :كتككف الجمؿ مفيدة بسيطة تتككف مف  4-3كممات ،كتككف سميمة مف الناحية الكظيفية أم أنيا

تؤدم المعنى رغـ أنيا ال تككف صحيحة مف ناحية التركيب المغكم.

مرحمة الجمؿ الكاممة (في العاـ الرابع ) كتتككف الجمؿ مف  6-4كممات كتتميز بأنيا جممة مفيدةتامة األجزاء اكثر تعقيدا كدقة في التعبير (زىراف.)079 :0997 ،
 مرحمة السؤال:مف المبلحظ أف األطفاؿ مغرمكف في إلقاء األسئمة عمى ذكييـ كمف يحيط بيـ كبيذه األسئمة يشبع

األطفاؿ رغبتيـ في المعرفة كبذلؾ يحيطكف بأسماء األشياء التي يركنيا كيحسكف بكظائفيا كىذا
طبيعي لنمك الطفؿ يضيؼ إلى رصيده المغكم ثركة جديده ،كىك اذا يعمـ تمؾ المفردات ،كداللتيا،

كذلؾ يتعمـ أدائيا كنطؽ بنيتيا نطقا سميما ،حسب قدراتو (أبك عرقكب.)62 :1992،
لذا تعتبر مرحمة الطفكلة المبكرة مرحمة السؤاؿ فالطفؿ في ىذه المرحمة يعتمد تعممو عمى
المحسكسات ككؿ ما يحيط حكلو مف مدلكالت كيسعى نحك االستكشاؼ كالبحث كمف ىنا نمت قدرة

الطفؿ عمى السؤاؿ ،حيث أف أسئمة األطفاؿ تككف متعددة ككثيرة بيذه الفترة كغالبا ما يسألكف
الكبار أسئمة محرجة تتعمؽ بعدة أمكر .

لكف عمى األىؿ استيعاب ىذه الفترة التي يمر بيا الطفؿ ،ففي ىذه المرحمة تتكسع مدركات الطفؿ
كتتسع دائرتو المعرفية كيزداد فيما لمكاقع اكثر كيبدأ بأسئمتو ككأنو يزيؿ الغمكض حكؿ أمكر عدة

قد يراىا الطفؿ غير مفيكمة بالنسبة لو.
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كيتضح مما سبؽ أف ىناؾ أمكر عدة ينبغي االنتباه ليا عند اإلجابة عمى أسئمة الطفؿ كمنيا:
 .1تقبؿ األىؿ أسئمة طفميـ كعدـ السخرية منو أك االستيزاء بسؤالو ميما كاف.
 .2اإلجابة الصادقة عمى أسئمة الطفؿ دكف كذب أك تغيير الحقائؽ.
 .3مناسبة اإلجابة لمستكل فيـ الطفؿ عف طريؽ النزكؿ إلى مستكل قدراتو العقمية.
 .4في حاؿ عدـ تمكف األـ مف اإلجابة عمى سؤاؿ طفميا عمييا كعد الطفؿ باإلجابة عمى
سؤالو فيما بعد بمنحيا فرصة ،كاالىـ ىك أف تفي بكعدىا لو.
 .5حث الطفؿ عمى السؤاؿ كتشجيعو فعف طريقو تنمى مدركات الطفؿ المعرفية.
مرحمة التراكيب و الجمل المعقدة:
كتعتبر ىذه المرحمة مرحمة الجمؿ المركبة الطكيمة ،كال يقتصر األمر عمى التعبير الشفكم بؿ يمتد

إلى التعبير التحريرم ،كتنمك القدرة عمى التعبير المغكم التحريرم مع مركر الزمف كانتقاؿ الطفؿ مف
صؼ إلى آخر في المدرسة كيبلحظ انو مما يساعد عمى طبلقة التعبير التحريرم التغمب عمى

صعكبات الخط كاليجاء (زىراف. )000 :0977 ،
كتسمى المرحمة التي يقتصر فييا الطفؿ عمى نطؽ لفظة كاحده كىك يريد بيا معنى كاسعا يتطمب
لمتعبير عنو تعبي ار كاضحا اكثر مف كممو ،مرحمة الكممة/الجممة ،كمبرر ىذه المرحمة ىك أف الطفؿ
يدرؾ المعنى الذم يريد أف يعبر عنو ،كلكنو عندما ييرع إلى ذاكرتو الستحضار األلفاظ البلزمة

لنقؿ ىذا المعنى ،فاف ذاكرتو تعجزه الفتقارىا لممفردات الكاسعة (أبك عرقكب.)63 :1992،

ككما ىك مبلحظ أف األطفاؿ ال يتذكركف مف الجمؿ إال أكاخر كمماتو فيرددكنيا كتعبير عف الجمؿ

بأكمميا ،كقد يفيميا الكبار أك ال.

ثالثاً :النمو المغوي في مرحمة الطفولة المتوسطة:
كتعتبر ىذه المرحمة مرحمة الجمؿ المركبة الطكيمة كال يقتصر األمر عمى التعبير الشفكم بؿ يمتد

إلى التعبير التحريرم ،كتنمك القدرة عمى التعبير التحريرم مع مركر الزمف كانتقاؿ الطفؿ مف صؼ
إلى آخر في المدرسة (صالح كأخركف.)49-48 :2008 ،

كما كيرل طمبة ( )39:1996أف التعبير المغكم يتجو في ىذه المرحمة نحك الكضكح كدقة التعبير
كالفيـ كتحسيف النطؽ بعد اختفاء الكبلـ الطفمي كيككف التعبير بادئ األمر بكممة فجممة مفيدة ثـ

جمؿ كاممة مفيدة كمعقدة.
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كفي ىذه المرحمة تتككف لديو حصيمة كبيرة مف المعاني كاألفكار كالمعمكمات كالصكر الذىنية
كتصبح المغة عنده لغة اجتماعية يحاكؿ بيا محاكاة مف يكممكنو فيما يتكممكف .فكأف المغة تنتقؿ

مف مستكل االستعماؿ الشخصي لديو إلى مستكل االستعماؿ االجتماعي عنده  ...كالشؾ أف ىذا

التطكر يقتضي تطك ار عقميا مقاببل لو كيبدأ الطفؿ في الشعكر بتغير طبيعة العبلقات االجتماعية

التي كاف يعرفيا في أسرتو ،فمقد كانت فيما سمؼ تقكـ عمى الحب كالعطؼ كالحناف ،كلكنيا اآلف
تقكـ عمى أساس العدالة كالمساكاة مع كؿ األطفاؿ (سمؾ.)114 :1998،
كيرل (سمارة كآخركف )050 :0993،أف اىـ ما يميز النمك المغكم في ىذه المرحمة أنيا :
مرحمة اكتساب معاني األلفاظ :حيث في بداية تعمـ الطفؿ لمغة يرتبط معنى الكممة األكلى عند الطفؿ بشيء أك حدث معيف كال
يعمـ ىذا المعنى عمى أشياء أك أحداث مف نفس الفئة فكممة (كمب ) مثبل ترتبط بكمب كاحد فقط

كيرجع ذلؾ بالطبع إلى قمة خبرة الطفؿ المعرفية مف حيث مبلحظة أكجو الشبو بيف أفراد النكع
الكاحد مف األحداث أك األشياء .
كذلؾ يبدأ الطفؿ بعد ذلؾ بمبلحظة أكجو الشبو التي تجمع بيف األشياء كيقكـ بتعميـ الشيء كاحيانا
يقكـ الطفؿ بالتعميـ الزائد كأف يطمؽ كممة ماما عمى جميع النساء كالسبب في ذلؾ يرجع إلى عدـ

قدرة الطفؿ عمى التعبير بسبب قمة المفردات المغكية لديو في البداية .

بينما في مرحمة الطفكلة المتكسطة يتبلشى ىذا الشيء تدريجيا كيستطيع الطفؿ استخداـ الجمؿ
المعقدة كفيـ الدالالت كاستخداـ المغة كالكبار مع مراعاة جميع القكاعد كاألسس البلزمة .
رابعا  :النمو المغوي في مرحمة الطفولة المتأخرة.
يزداد النمك المغكم عند طفؿ ىذه المرحمة تطك ار كتظير اإلناث تفكقا عمى الذككر في القدرة المغكية
مما يبرز أىمية القصص كالتدريبات المغكية كالعناية بالمغة الفصحى لدل أطفاؿ ىذه المرحمة مف

قبؿ األسرة كالمدرسة معا (صالح كآخركف.)52:2008،

كاكتساب المغة يساعد كثي ار مف األطفاؿ عمى محاكلة كتابة ما يتسـ بمظاىر األدب مف القصص
أك النثر أك الزجؿ أك الشعر عمى حسب ما تطيقو قدراتيـ كمكاىبيـ .كما تظير استعدادات
كمكاىب بعض األطفاؿ في الرسـ كالنحت كالزخرفة .

كيتطكر تفكير الطفؿ إلى طكر العمميات المنطقية الخالصة ،كفييا يصبح قاد ار عمى حؿ المسائؿ

حتى لك كضعت عمى أساس نظرم خالص  .....كمما ىك جدير بالذكر أف الذاكرة تنمك نمكا كبي ار
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في ىذه المرحمة ،كليذا السبب نفسو تنمك الرغبة لبلطبلع كالقراءة عند الطفؿ نمكا كبي ار
(سمؾ.)115 :1998،

مظاىر النمو المغوي في مرحمة الطفولة المتأخرة :
 مرحمة ادراك الدالالت والمجردات :تزداد المفردات كيزداد فيميا ،كيدرؾ الطفؿ التبايف كاالختبلؼ القائـ بيف الكممات كيدرؾ التماثؿ
كالتشابو المغكم كيزيد إتقاف الخبرات كالميارات المغكية ،كما كيتضح ادراؾ معاني المجردات (متؿ

الكذب -الصدؽ -األمانة -العدؿ -الحرية -الحياة -المكت ) كما كيبلحظ طاقة التعبير كالجدؿ

المنطقي ،كيظير الفيـ كاالستمتاع كالجدؿ المنطقي لدل الطفؿ بيذه المرحمة (.زىراف:0977 ،
)044
 مرحمة التفكير والفيم :كيطمؽ عمى مرحمة الطفكلة المتأخرة مرحمة التفكير والفيم ،فالطفؿ في ىذه المرحمة عندما يريد
أف يتحدث الفرد يفكر بما يريد قكلو قبؿ النطؽ بو فالكبلـ ىك التعبير عف األفكار التي تدكر في
أذىاننا ،فيك ليس مجرد لغة نتحدث بيا كليس مجرد أصكات يصدرىا الفرد بؿ عممية فيـ كادراؾ
كتفكير مف خبللو يستطيع الفرد تفسير المصطمحات كفيـ المعاني كادراكيا جيدا.

كقد أكضحت بعض الدراسات أف نسبة الكبلـ المفيكـ مف كبلـ الطفؿ تزداد بزيادة العمر كالتطكر
المغكم (قاسـ )045 :0998،
كيتضح مما سبؽ أف جميع مراحؿ التطكر المغكم السابقة تعتبر مراحؿ مترابطة كمتسمسمة كمنظمة
في نسؽ متكامؿ كما أف أم خمؿ قد يصاحب أم مرحمة مف المراحؿ حتما سيؤثر عمى المراحؿ

التالية ليا كقد يحدث تعطيؿ في النماء المغكم أك تأخر عف المستكل الطبيعي لذا كاف البد مف
االنتباه ليذه المراحؿ كدراستيا كالتركيز عمى اىـ خصائصيا ألنيا تطكرية كنمائية كتتأثر بجميع

جكانب النمك المختمفة سكاء (الجانب العقمي ،النفسي ،االجتماعي ...الخ).

العوامل المؤثرة في النمو المغوي:
 .1الفروق الفردية عند األطفال:
مف المعركؼ أف األطفاؿ يختمفكف في قدراتيـ المغكية كفي محصكليـ المغكم عندما يدخمكف

المدرسة في سنتيا األكلى االبتدائية ،كىناؾ فكارؽ مختمفة بينيـ فمنيـ مف يتجاكز محصكلو المغكم
في ىذه السنة حكالي ألفي كممة ،كمنيـ مف ال يتعدل أربعمائة كممة (أبك معاؿ.)72 :2002،
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كمف أكبر المشاكؿ التي تثار في عمـ النفس ىي الفركؽ الفردية بيف األفراد فما ىي طبيعة ىذه

الفركؽ ،ككيؼ تنشأ ،كفي أم بعد تكجد الفركؽ ؟ كيقرر الباحثكف في عمـ النفس أف الفركؽ
تكجد أما في الدرجة أك في النكع (.كامؿ.)118 :1991،
كبالرغـ مف أف األطفاؿ يمركف بنفس المراحؿ النمائية إال انيـ ال يتساككف في مقدار النمك المغكم
بيف بعضيـ البعض كال يمكف تفسير ذلؾ إال بكجكد فركؽ فردية بيف األطفاؿ كقد تسيـ المعاممة

الكالدية كالبيئة في ظيكرىا ككذلؾ طبيعة التككيف البيكلكجي لمطفؿ ،كذلؾ كجكد عكامؿ أخرل تؤثر
عمى اكتساب المغة عند الطفؿ كنظ ار الختبلؼ الكسط االجتماعي مف طفؿ آلخر نجد ىناؾ فركؽ

في المغة في االىتمامات في الميكؿ في االتجاىات .
كيعقب أبك عرقكب ( )27-28 :1992رغـ أف المراحؿ التي يمر بيا األطفاؿ في تعمـ المغة ىي

كاحدة في جميع أنحاء العالـ ،كلدل أطفاؿ البشرية ،كما يؤكد ذلؾ أغمب الباحثيف اف السف التي
يبدأ فييا الطفؿ المعب الكبلمي ،ك ذلؾ السف التي يكتسب فييا الكممة األكلى ىي أيضا كاحدة ال

تتغير في جميع الثقافات كالحضارات.إال أف أطفاؿ السف الكاحدة ال يتساككف في مقدار النمك
المغكم ،كىذه حقيقة أقرتيا األبحاث كالمبلحظات العابرة كالمقصكدة .كأكثر ما يممس ىذه الحقيقة

المدرسكف في المدارس االبتدائية كفي رياض األطفاؿ .
 .2الجنس:

نجد أف ىناؾ فركقا فردية بيف الجنسيف لصالح الفتيات ،فالفتيات اسرع اكتسابا لمغة مف الصبياف
لكف بعد السنكات الخمس األكلى يتبلشى ىذا التميز تدريجيا كيتعادؿ الطرفيف في النمك المغكم

(الزراد.)56 :0992،
 .3الذكاء:

يعتمد الذكاء عمى سبلمة الدماغ عند الفرد كبالتالي فاف لمذكاء ارتباط بالنمك المغكم كأثر عميو

فالتأخر في الكبلـ ال يعني تأخ ار في الذكاء بؿ أف التأخر في الذكاء يستدعي تأخ انر في الكبلـ.

(خبليمة كالمبابيدم.)23 :1995 ،

كذلؾ كيكضح (قاسـ )054 :0998 ،أف األطفاؿ األذكياء يميزكف كممات أكثر مف الطفؿ المتكسط

،كاألخير أكثر مف الضعيؼ إلى جانب تخمؼ األطفاؿ األقؿ ذكاء في القدرة عمى التمكف مف
الكممات كالتراكيب ،كحجـ المفردات كطكؿ الجممة كاستخداـ المعاني المجردة كادراؾ الفركؽ بيف

المعاني المختمفة .
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كمما سبؽ يتضح انو كمما تفاكت الذكاء كمما تفاكت المستكل المغكم بيف األطفاؿ ،فالذكاء كالمغة

بينيما عبلقة قكية فزيادة المحصكؿ المغكم لدل طفؿ تنـ عمى مستكل عاؿ مف الذكاء كالعكس
صحيح أيضان.
 .4العالقات األسرية:
كلقد لكحظ أف أطفاؿ األسر المثقفة اكثر تحصيبل لمغة مف أطفاؿ األسر التي لـ تنؿ قسطا كاسعا

مف العمـ كالثقافة ،كيتفكؽ أبناء المدينة عمى أبناء الريؼ لغكيا.لتعدد المناشط المختمفة في المدينة
بينما ىي في الريؼ مختصره كمحدكدة (أبك عرقكب.)30 :1992،
أما في غياب ىذه الحكافز المكسبة لمخبرة كالصاقمة لتجربة الطفؿ فسينشأ الطفؿ ضعيفا في قدراتو
المغكية بشكؿ متميز عف الطفؿ اآلخر الذم تكفرت لو مكجبات الخبرات كالتجارب الثرية(.أبك

معاؿ.)73 :2002،

عندما نجد اضطراب داخؿ أسرة في التكاصؿ فيما بيف أفرادىا فمثؿ ىذا األمر سيعطؿ عمى الطفؿ
اكتساب المغة مف داخؿ أسرتو فاألـ في العمؿ ككذلؾ األب كاألخكة في دراستيـ ال يجتمعكف عمى
سفرة كاحدة فمثؿ ىذه الظركؼ تبقي الطفؿ في محصكلو المغكم البسيط حتى تأتيو فرص تكاصؿ

داخؿ األسرة أك خارجيا .
كما كترل الباحثة انو مف الخطير جدا حصر الطفؿ داخؿ المنزؿ دكنما خركج لمتفاعؿ مع اآلخريف

فبعض األىالي تخاؼ عمى طفميا أك ىك مظير مف مظاىر الحماية الزائدة دكف أف تعي خطكرة
ىذا األمر عمى الطفؿ كنمكه المغكم ،االجتماعي ،النفسي ،العقمي...الخ.
 .5صحة الطفل:
إذ أف الطفؿ الصحيح جسميا يككف اكثر نشاطا كقدرة عمى اكتساب المغة (غراب-89 :2007،
.)90
إف مستكل الصحة لدل األطفاؿ يتدخؿ في مقدار اكتساب المغة كالسيطرة عمييا ،كتتعدد المجاالت

التي تتعمؽ بالصحة كتؤثر عمى المغة ،فمنيا الصحة النفسية ،فإذا كاف الطفؿ منحرفا مف الناحية
النفسية فاف ىذا االنحراؼ يظير كاضحا في ثركتو المغكية كطرؽ استخداميا.
لقد كشؼ عمماء النفس إف المريض باالنفصاـ كىك مرض نفسي ال تتصؼ لغتو (بالفائض) أم انو
يقصر ألفاظو باختصار شديد عمى المعنى دكنما إخاضة أك إسياب.
كلمصحة البدنية أيضا دكر ال ينكر في مستكل التحصيؿ المغكم ،فاألصـ أك األبكـ متأخر في

اكتساب المغة عف غيره ممف يتمتعكف بنعمة السمع كالنطؽ .كتؤدم العمؿ الفيزيكلكجية بصاحبيا
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إلى االعتزاؿ كعدـ االختبلط بالناس ،مما يؤثر عمى مستكاه المغكم أيضان (أبك عرقكب:1992،
.)31

 .6العوامل الفسيولوجية:
كيقصد بيا تمؾ العكامؿ الفسيكلكجية الداخمية المؤثرة عمى النظاـ النكمائي لمطفؿ مف سبلمة

األجيزة المختمفة فام خمؿ يحدث في الجانب الفسيكلكجي الداخمي لمطفؿ حتما يؤثر

عمى النماء في الجانب المغكم لديو كالمتمثمة في سبلمة جياز الكبلـ كالنطؽ كالحكاس كالتككيف
العصبي.
 .7العوامل االجتماعية المؤثرة عمى المغة:
تمعب عكامؿ عدة دك ار في تأخر الكبلـ كمنيا قمة اإلمكانيات ،قمة خبرات التحادث ،باإلضافة إلى
كثرة حجـ العائمة مع التعامؿ الميف ،كقمة التفاعؿ بيف األطفاؿ كاآلباء ،التكأـ يتكممكف بعد األطفاؿ

أحادم الكالدة كخصكصا إذ ترككا معظـ الكقت مع بعضيـ انيـ يتعممكا لمتعامؿ عبر اإليماءات
كاألصكات المفيكمة فقط بينيـ ،كعند ذىابيـ إلى المدرسة أك الحضانة ال يككف لدييـ صعكبات في

تعمـ الكبلـ ،كفي حاالت أخرل يؤدم عزؿ الطفؿ عف المجتمع إلى إعاقة عف الكبلـ الف بعده عف

المقاء بالناس كالتحدث الييـ كسؤاليـ لو يعدـ قدرتو عمى استخداـ المغة (ثابت.)94 :1998 ،

كما وتؤثر الحكايات والقصص :عمى النمك المغكم تأثي ار كبي ار في ىذه المرحمة ،خاصة مع التأكيد
كالتنكيع في طريقة اإللقاء كاشراؾ الطفؿ في المكقؼ (غراب.)90-89 :2007،
إف لمكتب كالمجبلت كالراديك كالتمفزيكف دك ار ىاما في تطكر المغة عند األطفاؿ .لذلؾ يجب كضعيا
أماـ تصرفيـ في ىذا السف بالذات ،كما أف ىذا الجك مف اإلثراء المغكم بإمكانو المساىمة في
تطكر المغة كالذاكرة كالتركيز كالتفكير المنظـ غير المحسكس كبالتالي رفع نسبة الذكاء أما اذا لـ

تتكفر ىذه اإلمكانيات في ىذه الفترة مف النمك فيصعب تطكر المغة كالتفكير بالمقدار نفسو في كقت

الحؽ.
كفي عمر ( )5-0سنكات يككف لفظ الطفؿ غير سميـ تماما كتظير لدل غالبية األطفاؿ صعكبات

في انسياب الكممات كانطبلقيا مف أفكاىيـ األمر الذم يبدك كالتأتأة ،عمى األىؿ أال يقمقكا مف ذلؾ،
كاف يصغكا لؤلطفاؿ في ىذا العمر دكف محاكلة لتسريعيـ الف أم تدخؿ كيذا في أسمكب نطقو مف

شأنو زعزعة ثقة الطفؿ بمقدرتو عمى الكبلـ كبالتالي تزداد تأتأتو (دكيرم.)072-069 :0998 ،

26

نظريات المغة:
 .1نظرية المحاكاة:
تقكـ ىذه النظرية عمى أساس مبدأ المحاكاة فاإلنساف البدائي تعمـ كؿ ما يدكر حكلو قديما عف
طريؽ المحاكاة كالتقميد فسمع بداية صكت الرياح كأصكات الحيكانات كاخذ يقمدىا كتنكعت
األصكات حكلو إلى إف تدرج تعمـ المغة إلى مراحؿ متعددة كفي كتعمـ اإلنساف المغة بمحاكاة الغير
كالتقميد فأصبح قاد ار عمى إصدار األصكات كسماعيا كترديدىا كالتكاصؿ بيا ،كذلؾ كانت أشكاؿ

التكاصؿ باإلشارات كتنكعت كاختمفت اآلف حتى أصبحت تستخدـ حاليا لتعميـ الصـ كتقتصر
عميييـ دكف غيرىـ.

إف دكر المحاكاة في اكتساب المغة ال يمكف تجاىمو فالمحاكاة تعمؿ عمى زيادة لغة األطفاؿ
كتكسيع المفردات كالمعاني فالطفؿ يكلد (كيككف االستعداد لمكبلـ عنده فطريا بينما تككف طريقة

الكبلـ مكتسبة)مما يؤكد دكر األسرة كالمجتمع في اكتساب المغة لؤلطفاؿ كتبدأ بطريقة المحاكاة
كالتقميد كنحف إذ نؤكد ذلؾ نقكؿ أنو (ال بد مف تكفر شرطيف لمكبلـ ىما نضج أجيزة الصكت

كسماع الطفؿ لآلخريف عند التطكر المغكم كما أف المحاكلة كالخطأ ليما اثر في اكتساب المغة إذ
يجرم الطفؿ كثي ار مف األصكات كيخطئ ثـ يبدأ في انتقاء األصكات كيختار المناسب منيا عف

طريؽ التكجيو كالتصكيب) (خبليمة كالمبابيدم.)31 :1995 ،

كتشير الباحثة الى اف الطفؿ بطبعو يحاكي كؿ ما يسمع كيرل خاصة في السنكات األكلى مف

حياتو حيث يستمع الطفؿ لؤلصكات كيحكليا إلى أصكات خاصة بو كيقكـ بإظيار المحاكاة بعد أف
يختزنيا .

البد مف االنتباه إلى الخطكرة البالغة مف أف تردد األـ الكممات الخاطئة التي يتحدث بيا طفميا

كأف تردد مثبل كممة الشمس(سمس) كما يرددىا الطفؿ كىذا ىك الخطأ بعينو ،فعمى األىؿ االنتباه
إلى األخطاء المغكية لدل طفميـ كالعمؿ عمى تعديميا خكفا مف تثبيت الخطأ لدل الطفؿ مف قبؿ

الكبار بطريقة ربما تككف غير مقصكدة منيـ.
 .2نظرية التعمم الشرطي اإلجرائي:

إف نظرية التعمـ الشرطي اإلجرائي ناتجة عف عممية تدعيـ إجرائي لمطفؿ لكي يكرر الكممات مثبل
أك يعيدىا مرة أخرل فتظير لنا أىمية التعزيز كالذم يككف مف قبؿ مف يحيط بالطفؿ ،فالطفؿ يتعمـ
المغة مف خبلؿ تقميد الكبار كما أف االستجابة الكبلمية لديو ترتبط بمدل تكفر الحافز كالتشجيع

المباشر ،فعندما ينطؽ الطفؿ بمقطع مف حرفيف أك أكثر مثؿ (ما) أك (با) أك (ماما) أك (بابا)
فيقكـ اآلباء بالتدعيـ اإليجابي  ،كيتقدـ الطفؿ في السف يستطيع أم طفؿ أف يدرؾ الكممات أك
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الجمؿ التي ينطؽ بيا الكبار ،كيحاكؿ تقميدىا ،كتستمر عممية التدعيـ (.سمارة كآخركف :0993،

.)055

يفترض أصحاب ىذه النظرية أف التعزيز يمعب دك انر ىامان في تنمية المغة كارتقائيا ،فكبلـ األـ يرتبط

مع عممية اإلرضاع مثبل فيصبح صكت األـ ككبلميا معز از .كمف خبلؿ تعميـ الطفؿ لؤلصكات
تكتسب بقية األصكات البشرية القدرة عمى التعزيز .كيفسر أصحاب ىذه النظرية اكتساب الطفؿ

لمعاني الكممات عمى أساس نفس المنطؽ ،فقد يقكؿ الطفؿ مثبل (بابا) كيظير األب كيتكرر

المكقؼ نفسو عددا مف المرات كلربما يصحب ذلؾ بعض التأكيد كأف يحمؿ األب الطفؿ كيداعبو،
كسرعاف ما يطمؽ الطفؿ صكت (بابا) عمى أبيو كام شخص آخر يشبيو إال أف التمييز يمعب دكره

فيما بعد إذ يقكؿ الطفؿ كممة (بابا) مستقببل فقط عندما يريد اإلشارة إلى أبيو دكف غيره (خبليمة
كالمبابيدم .)33 :1995،

 .3نظرية تحميل المعمومات (نظرية تشومسكي):
يعتقد تشكمسكي أنو في كؿ المغات تتبع قكاعد التحكيؿ دائما قاعدة عدـ استقبللية التركيب ،فنظريا

يمكف لمغات أف تشكؿ كتستخدـ أنظمة أخرل لكنيا ال تفعؿ ذلؾ  .كانما تتبع قاعدة عدـ استقبلؿ
التركيب عمى األرجح في أغمب الحاالت كيقكؿ تشكمسكي أف االحتمالية الفعمية لذلؾ ترجع إلى حد

ما إلى الطبيعة البيكلكجية لمعقؿ البشرم فالعقؿ البشرم ينزع فطريا إلى تركيب الخبرات المغكية إلى
كحدات تعرؼ بالجمؿ أك العبارات (عبد الرحمف.)283 :2001 ،

لقد ميز تشكمسكي بيف البنية الظاىرة لمغة الكبلـ المسمكع مف قبؿ األفراد ،كبيف البنية العميقة التي
تمثؿ العبلقات المعنكية بيف التركيبات الجميمة الضركرية لفيـ المغة المنطكقة ،كما يفترض أف

اإلنساف يمتمؾ كفاية لغكية أساسية تقكـ عمييا معرفتو بالمغة التي يتحدثيا ،كىذه الكفاية ىي الشيء

المقصكد بأف إنساف ما يعرؼ لغة معينة في مقابؿ إنساف آخر ال يعرفيا(قطامي.)396 :0222 ،
أسس نظرية تحميل المعمومات:
كيرل أبك عرقكب ) )40 :1992أف ىناؾ أسس تتضمنيا نظرية تحميؿ المعمكمات كمنيا:

 .1كي يستخمص الطفؿ القكاعد التي تحكـ نظاـ المغة كينقييا مف خميط الكبلـ البد لو مف
قدرة فطرية تعرؼ بالفطرة العمكمية التي تحكـ أنظمة المغات .

 .2يأخذ الطفؿ مادتو المغكية في مرحمة اكتساب المغة ،مف لغة كمية محددة ،فيقتصر عممو
عمى تحديد لغتو مف ضمف المغة الكمية.
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 .3يعمـ الطفؿ بصكرة طبيعية أف في كؿ لغة بنيتيف :داخمية كظاىرية ،كما كيتعرؼ عمى
القكاعد التي تحكؿ األكلى إلى الثانية كىذا ما يساعد الطفؿ عمى تككيف فرضيات معقكلة
مبنية عمى الكبلـ الذم يسمعو كالذم يتألؼ مف خميط غير مفيكـ مف األصكات كيبدأ

الطفؿ بتعديؿ ىذه الفرضيات تدريجيا.

كيطمؽ عمى ىذه النظرية اسـ (نظرية تشكمسكي) حيث يرل أف الطفؿ لديو قدرة لغكية
كامنة فطرية ىي التي تساعده عمى اكتساب المغة .
كيمخص كؿ مف خبليمة كالمبابيدم ) )35 : 1995نظرية تشكمسكي في أف جميع األطفاؿ
يكلدكف مزكدكف باستعداد لغكم يعتمد عمى النكاحي البيكلكجية .كمنذ الكالدة يتصؿ بأنماط

السمكؾ االجتماعي لآلخريف فيك يسمعيـ يتكممكف كمنيـ يتمقى كيجمع المادة األساسية

لمكبلـ.

 .4نظرية (المقارنة المغوية):
كلقد نشأت المقارنة المغكية بعد أف تمكف المؤرخكف مف اكتشاؼ لغات الحضارات القديمة

كالمصرية كاألشكرية كالبابمية كالحديثة كغيرىا .كلقد ظف الباحثكف أف بمقارنتيـ ىذه المغات التي
ماتت في زمف سحيؽ قد تضاء ليـ أسرار القضية (أبك عرقكب.)20 :1992،
كيستدؿ أبك عرقكب (  )21 :1992بآراء العمماء حكؿ تتبع تطكر الطفؿ المغكم منذ كالدتو كعبر

مراحؿ طفكلتو كالتي خرجكا مف خبلليا بالمبلحظات اآلتية :

 .1الطفؿ حتى يتعمـ لغة مف المغات ال بد لو أف ينتمي لممجتمع ،كبذلؾ أكدكا الصمة بيف
المجتمع كبيف المغة ،كضركرة كؿ منيما لآلخر.

 .2يمد الطفؿ كال لغة لو ،كيبدأ إحساسو المغكم منذ المحظة التي يكتشؼ خاصيتو الصكتية
كتشجيع المجتمع لتمؾ الخاصية.

 .3تبدأ االستجابات المغكية عشكائية ثـ تنتيي بالترميز ،كالترميز ميراث اجتماعي كليس
مجيكد طارئ بالنسبة لمستخدـ المغة.
 .4أصؿ المغة التعبير عف الحاالت االنفعالية ،كال يستطيع اإلنساف أف يعيش بدكف انفعاؿ،
كبذلؾ ال بد مف المغة لمتعبير عف ىذا االنفعاؿ.
 .5أصؿ المغة رغبة لدل اإلنساف أف يسيطر عمى الكاقع ،كالكاقع قكم كمتعدد.كتصعب
اإلحاطة بو بغير تعريفو كادراكو .كال بد مف ترميز ىذا الكاقع كبذلؾ اتجو اإلنساف إلى

ربط الكاقع بالرمكز ليتـ إدراكو.
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 .6أصؿ المغة التعبير عف المعاني الكامنة في نفس اإلنساف ،كما يقكؿ(ماكس) كفي داخؿ
اإلنساف قكة ما ،شأنيا أف تعبر عما في الضمير بكممات ممفكظو ،ككاف الفكر يسعى

لدفع القكه اإلنسانية المعبرة .لتعمف عف ذلؾ الفكر .فجاءت في البداية ألفاظ بسيطة
كسرعاف ما تطكرت تمؾ األلفاظ فأكصمت اإلنساف إلى أعتاب الجك المغكم.

 -5نظرية بياجيو في المغة (النظرية المعرفية):
كيرل بياجيو انو في مرحمة الحس حركية يكتسب الطفؿ بعض الرمكز المغكية ممثبل في اكتسابو
لبعض المفردات المغكية كالتي في غالبيا ترتبط بأسماء األشياء أك تعبر عف حاالت معينة

(الزغمكؿ.)005 :0223 ،

كفي مرحمة ما قبؿ المفاىيـ يكرر الطفؿ الكممات كاألشياء كاألفعاؿ المحسكسة ،كبمكاسبو الحديثة

مف األلفاظ السميمة كاالستخداـ القريب مف الصحة لمكممات ،كاالتصاؿ بمغة شفكية أك غير شفكية
تكجد ترابطا بيف الفكر كالكممة ،تصبح المغة ممكنة بمجرد أف ييجر الطفؿ عالمو الذاتي البعيد عف

الكاقع (ىنرم كماير.)007-006 :0980 ،
تمعب المغة دك ار فاعبل في تحسيف كتنقية أبنية الفكر ،كيككف ذلؾ بشكؿ خاص في مرحمة العمميات
المادية مف مراحؿ تطكير التفكير ،كبدكف المغة تصبح األطر الذىنية شخصية ،ذاتية ،كتفتقر إلى
تنظيـ اجتماعي (قطامي.)375 :0222 ،

كما أف اكتساب المغة في رأم بياجيو ليس عممية اشراطية (تدعيـ) بقدر ما ىك كظيفة إبداعية ،فيك
يفرؽ بيف األداء كالكفاءة ،فيرل بياجيو أف الطفؿ يكتسب التسمية المبكرة ألشياء عف طريؽ
المحاكاة ،كيقكـ بعممية األداء في صكرة تراكيب لغكية .إال أف الكفاءة ال تكتسب إال بناء عمى
تنظيمات داخمية تبدأ أكلية ثـ يعاد تنظيميا بناء عمى تفاعؿ الطفؿ مع البيئة الخارجية .
(سمارة كآخركف)058-057 :0993 ،
-6نظرية فيجوتسكي في المغة:
ترل النظرية المغة مظي ار مف مظاىر تطكر التفكير كليذا اىتمت النظرية بدراسة المغة عمى أساس
سيككلكجي (عبد اليادم كالصاحب)83 :0220 ،
حاكؿ فيجكتسكي تكضيح العبلقة بيف المغة كالتفكير كالمجاؿ االجتماعي الذم يكجد فيو الطفؿ،
يؤكد فيجكتسكي أف لغة الطفؿ في الشيكر األكلى ىي تفكير أقرب ما يككف إلى ردكد الفعؿ

االنعكاسية التي يستجيب فييا الحيكاف (قطامي.)380 :0222 ،
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كيحدد فيجكتسكي أربع كظائؼ لمغة ىي:
ىذا كمب.

أكال :المرجع
ثانيا :التكاصؿ

أنا جائع.

ثالثا :المعاني

الصياـ ليس مرادفا لمجكع.
ينبغي عمي أف أحفظ ىذا التعريؼ (قطامي.)96 :0202 ،

رابعا :الضبط الذاتي
 -7نظرية المعمومات في المغة

تقكـ ىذه النظرية عمى االتصاؿ بيف المرسؿ كالمستقبؿ في نقؿ المعمكمات المغكية ،بحيث يستطيع
الباحث تكصيؿ بعض المعمكمات إلى مستقبميا كليذا اقترح شانكف النمكذج البسيط حيث يكضح

الشكؿ ذلؾ:

المرسؿ

تكاصؿ كاتصاؿ

المستقبؿ

شكؿ رقـ ( )4يكضح االتصاؿ بيف المرسؿ كالمستقبؿ

يكضح الشكؿ مدل االتصاؿ كاالرتباط بيف كؿ مف المرسؿ كالمستقبؿ ،بحيث يشكؿ نمكذجا

متكامبل في المغة ،فجميع الحركؼ كالكممات كالجمؿ تنقؿ عبر ما يسمى بالتكاصؿ ،كليذا ترل ىذه
النظرية أف تعمـ المغة البد لو مف قضايا ميكانيكية كاجتماعية كنفسية (عبد اليادم كآخركف،
.)41 :2005

كترل الباحثة أف جميع ما سبؽ مف النظريات المختمفة السابقة يؤكد عمى أىمية المغة لكف كاف
االختبلؼ حكؿ نظرة البعض أف المغة مكتسبة مف بيئة الفرد كالبعض يرل أف المغة فطرية مكركثة

لكف ترل الباحثة أف المغة خميط مف الجانب الكراثي كالمكتسب ،كالمغة فطرية مكركثة بنسبة كبيرة
كالبيئة ليا دكر عظيـ في تنمية االستعداد المغكم الفطرم المكجكد لدل الطفؿ لذا ال يمكف إغفاؿ

دكر البيئة كأىميتيا بالنسبة لمتطكر كالنماء المغكم .
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تأثير المغة عمى الجوانب النمائية المختمفة:
الجانب االجتماعي والمغة:
يرل النجاحي ( )185 :2005أيضا أف النمك المغكم لمطفؿ يتطكر تطك ار سريعا خبلؿ ىذه الفترة
كلما كانت المغة مف ضركريات االتصاؿ كمف أساسيات التفكير كاف مف الضركرم استغبلؿ ىذه

الفرصة إلكساب الطفؿ قد ار كبي ار مف الكممات كالتعبيرات كالمفاىيـ التي تنمي محصكلو المفظي
كتمكنو مف اكتساب الميارات المفظية في التعامؿ كالتفاعؿ كبذلؾ تنمك قدراتو العقمية كاالبتكارية.
كال شؾ أف الميارات المغكية كالحركية كالقدرات العقمية لمطفؿ غالبا ما تتأثر سمبا بطريقة التنشئة

التي ال يجرم فييا تبادؿ الحديث كال يتعامؿ فييا الكالد أك المعمـ مع األطفاؿ بطريقو إيجابية كما
أف أسمكب السيطرة الغالب في تنشئتنا ألطفالنا أسمكب خاطئ ككذلؾ أسمكب التخكيؼ كاإلرىاب
كال بد أف يعرؼ المربكف أف خكؼ الطفؿ ككبت حريتو ألد أعداء بناء الشخصية السكية بؿ ألد

أعداء النمك عامو( ...النجاحي.)239 :2005 ،
كمف كجية نظر الباحثة أف الطفؿ كعف طريؽ المغة يتمكف مف التفاعؿ االجتماعي السميـ مع

اآلخريف محاكال مف خبلليا إثبات ذاتو كتحقيقيا مف اجؿ الكصكؿ إلى التكيؼ كالتكافؽ مع نفسو
كمع اآلخريف ،لذا عمى المربيف االنتباه إلى أسمكب التعامؿ المستخدـ مع الطفؿ كعمى األىؿ تعديؿ

األساليب المستخدمة الخاطئة.
 -الجانب النفسي والمغة:

كذلؾ تتأثر لغة الطفؿ بالحالة النفسية المحيطة بالفرد ،حيث نجد في بعض األحياف أف لغة الفرد
تخرج مشكىو مشكشة مميئة بالعثرات كاألخطاء ،فالسبب كالحالة ىذه يعكد إلى عكامؿ البيئة

النفسية حيث يمكف أف تعتبر المغة العامؿ الفطرم األساسي عند الفرد في حيف العكامؿ األخرل
المؤثرة عمييا عكامؿ بيئية( .الحسف كآخركف.)51-50:1990 ،
تشير الباحثة إلى أف الشخص حينما تككف لديو الكثير مف المشكبلت فاف تفكيره مكزع كمشتت ،ال
يفكر إال بالمشكمة كامكانية حميا ،كعندما تسكء حالتو النفسية فانو يرتبؾ كال يعي ما يتحدث بو

أحيانان ،كما أف تفكيره يككف مرتكز فقط عمى مشكمتو كىذا حتمان سيؤثر في عبلقاتو مع اآلخريف
كفي فيمو لذاتو أيضا كتقبميا .

كما أف لغة الفرد تعتبر دكمان تعبي انر يجسد المشاعر كاألفكار التي يحمميا الفرد داخمو فالمغة تعتبر
المترجـ الفعمي لمحالة النفسية التي يعيشيا الفرد .
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 الجانب اإلبداعي في المغة:تظير مميزات إبداعية الستعماؿ الفرد المغة يكضحيا (السيد )147-146 :1999،كالتالي:
 .1أف استعماؿ المغة في ابسط أشكالو استعماؿ تجددم يتصؼ باالبتكار كالتجديد مف حيث
بناء الجمؿ الجديدة كالمتنكعة فكؿ ما يتمفظ بو اإلنساف غالبا عند استعمالو المغة ىك فعبل

تعابير متجددة تحمؿ أفكا ار متجددة كال يمكف بام حاؿ مف األحكاؿ اعتباره ترديدا لما سبؽ

أف سمعو.

 .2ال يخضع استعماؿ المغة ألم حافز ممحكظ بؿ ىك حر كمتحرر مف كؿ المثيرات خارجية
كانت أـ داخمية .كىذه الميزة بالذات ىي التي تتيح لئلنساف استعماؿ المغة ككسيمة تفكير
كتعبير .فالفكر كاف كاف مجاال مختمفا عف المغة إال أف اإلنساف بحاجة إلى المغة لمتعبير

عف الفكر.

 .3يثبت االستعماؿ المغكم تماسؾ المغة كمبلءمتيا لظركؼ المتكمـ فالمغة قادرة عمى أف تحمؿ
األفكار المتجددة ،كتعبر عف كؿ ما يحيط باإلنساف كعف عالـ اإلنساف الذاتي.
كما كيظير التأثير الكاضح بيف كؿ مف المغة كالفكر عمى جكانب عدة منيا الجانب العقمي كالنفسي
كاالجتماعي كاإلبداعي لمفرد.كىذا األمر يؤكد قكة كأىمية عبلقة المغة بالجانب العقمي.
الجانب العقمي في المغة:نحف ال نستطيع كبشر أف نفكر في شيء ال تسمح بو كفاءتنا المغكية ،كما أننا ال نستطيع أف نتكمـ

عف شيء ال نستطيع التفكير فيو ،فنحف محككمكف إلى مدل معيف في أفكارنا كأفعالنا بالمغة التي
نعرفيا .كالدليؿ عمى كجكد مثؿ ىذه العبلقة الكثيقة بيف المغة كالتفكير يترجمو قكلنا أحيانا )أنا

أعرؼ ما أعنيو ،كلكني ال أعرؼ كيؼ أشرحو) كيكحي ذلؾ القكؿ بأنو في بعض الحاالت يمكف
أف يككف التفكير مستقبل عف المغة ،كما أف ىناؾ عدة أنكاع مف التفكير بعضيا يبدك مرتبطا
بالمغة ،كالبعض األخر يبدك اقؿ ارتباطا بيا (السيد.)128 :1999 ،

كيرل غانـ ( )22 :2001أف المغة تنمك مع النمك العقمي فيي مظير مف مظاىره كىي في الكقت
نفسو عامؿ ىاـ في النمك العقمي إذ أف اكتساب اإلنساف لمكبلـ يعتبر اكتسابا ألداة ثمينة مف أدكات

التفكير كمف ثـ تزيد إمكانيتو العقمية زيادة كبرل .

كما كيحدد (السيد )141 :1999،العبلقة بيف الفكر كالكبلـ بأنيا عممية حية ،فالفكر يكلد في

كممات كالكممة الخالية مف الفكر ىي كممة ميتة .
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كما كيضيؼ في ىذا الجانب (الحسف كآخركف )49 :1990،تعقيبا ىاما كىك أف المغة مف أفضؿ

الكسائؿ التي يمكف بكاسطتيا نقؿ أك ترجمة العمميات العقمية التي تتـ في دماغنا ،فيمكف لئلنساف
أف يفكر بصكت عاؿ عندما يتحدث لنفسو كىك كحيد دكف كجكد احد حكلو.فالمغة ىنا ىي رمز
كترجمة لما يجرم داخؿ الدماغ مف نشاط عقمي.

ىناؾ عدد مف الدراسات التي بحثت في العبلقة بيف تطكر المغة كتطكر العمميات العقمية العميا،
كقد أثبتت ىذه البحكث أف ىذه العبلقة عبلقة إيجابية مطردة ،بمعنى انو كمما زاد تطكر المغة عند

الفرد زادت بالضركرة القدرة عمى إجراء العمميات العقمية المختمفة بأثر إيجابي سميـ

كيرل (السيد )116 :1999،أف عممية التفكير تقكـ في أساسيا عمى المغة التي تعمؿ كأداة جكىرية

لمتفكير.

كما كيرل أبك عرقكب ) )12 :1992أف المغة تعيف عمى نمك التفكير فيي كاف كانت غنية كافره
تتسع لمتعبير عف أدؽ المعاني فإنيا تساعد اإلنساف عمى التفكير كحسف اإلنتاج األدبي كلكالىا

لضاؽ الفكر كضعؼ اإلنتاج كانعكس ذلؾ عمى المجتمع ،أف األمـ البدائية ذات المستكل المغكم
الضعيؼ ال تنتج أدباء أك فبلسفة أك مفكريف بينما األمـ التي نضجت لغاتيا اتسع تاريخيا بالرجاؿ
األعبلـ في كؿ منحى مف مناحي العمـ كالمعرفة.

كالكاقع أف المعاني تظؿ حائرة كمتناثرة في الذىف حتى تستقر في لفظ مناسب فتتحدد كتتركز
كتتبمكر كيصبح مف الممكف التعامؿ بيا مع الفرد كيصبح اختزانيا كتذكرىا اكثر سيكلة .فالمغة

عامؿ ىاـ في عممية التفكير كمما كانت المعاني مصاغة بدقة كمما سيؿ التفكير(.عيسكم:1987،
.)102
كىناؾ عدد مف الدراسات التي بحثت في العبلقة بيف تطكر المغة كتطكر العمميات العقمية العميا،

فقد أثبتت ىذه البحكث أف العبلقة عبلقة إيجابيو مطرده ،بمعنى انو كمما زاد تطكر المغة عند الفرد
زادت بالضركرة القدرة عمى إجراء العمميات العقمية المختمفة بأثر إيجابي سميـ.
(الحسف كآخركف)49:1990،
وتظير عبلقة كؿ مف المغة بالفكر في التالي:
 .1نظرية العزؿ التاـ المطمؽ بيف الفكرة كالمغة :فأصحاب ىذه النظرية ينكركف كجكد أم
صمة عضكية بيف المغة كالفكر كيرجع ذلؾ الختبلفيـ في الطبيعة الكظيفية لمغة .كمعنى
ىذا أف المغة ال تؤثر في الفكر.

(عبد اليادم)103 :2001،
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 .2نظريو العبلقة التامة بيف الفكر كالمغة كاف أصحاب ىذه النظرية يؤكدكف عمى أف المغة
جزءا ال يتج أز مف الفكر كىي مظير مف مظاىر التفكير اإلنساني.

 .3نظرية فيجكتسكي رغـ االختبلفات التي بينيا كبيف النظريات األخرل إال أنيا تؤكد باف
المغة تعتبر الجانب االجتماعي في تجسيد الفكر اإلنساني كتؤكد عمى أف التبلحـ العضكم
بيف الفكر كالبيئة الخارجية ال يتـ إال عف طريؽ المغة التي تعكس الرمكز كالصكر الذىنية
كالمفردات كالمفاىيـ عف طريؽ المغة(لقد أكد فيجكتسكي عمى تبلحـ الفكر كالمغة).
(شعباف كتيـ)111:1999 ،
كالطفؿ إلى جانب المغة الرمزية ال يقمد أفعاال فقط كلكنو يعبر عف أحاسيسو العميقة التي تكمي
بيا ىذه األفعاؿ كىذا يساعد عمى خمؽ صكره عقميو كاعية كأخي ار فانو يفضؿ الكبلـ

الشفكم.كيستطيع الطفؿ تذكر أحداثا ماضيو أك تصكر أحداثا مستقبميو كىذا ىك (المميز األساسي)
بالنسبة ليذه المرحمة (غانـ.)45:2001،
إننا نفكر عف طريؽ استخداـ الرمكز ،كبما أف المغة التي نمفظيا ىي عبارة عف عمميو رمزيو غنية
فاف الكثير مف تفكيرنا يقكـ عمى استخداـ المغة .كلكف مف الممكف أف نفكر بدكف استخداـ المغة في
بعض الحاالت كالتأليؼ المكسيقي كايقاعات الرقص أك حركات لعب الرياضة المختمفة...الخ.

(الحسف ،كآخركف)10:1990،
كما أف الكممات تستخدـ لتمثؿ األفكار فإذا كانت الكممة المعبرة عف المفيكـ أك التي ىي مكجكدة

فانو يصبح سيبل أف تفكر في الكممات كاف تعبر عف الشيء بشيء تحفظو دكف غيرىا قدرة المرء
عمى التمييز كالتمايز كالتفاضؿ كالتصنيؼ لمخبرة الحسيو تؤثر عمى الفئات المغكية كاف العبلقة بيف

المغة كالمعرفة ال تسير في اتجاه كاحد بؿ أف المغة تتأثر بأنماط التنظيـ السائد لمتصرؼ اإلنساني

(غانـ.)76:2001،

 تعريف الكالم والمغة:كما رأينا فاف الكبلـ كالمغة ىـ أدكات تستعمؿ ألغراض التكاصؿ .فالتكاصؿ يتطمب الترميز
كاإلرساؿ في محتكل مفيكـ كفؾ الترميز (االستقباؿ كالفيـ) لمرسالة .كما انو أيضا يشتمؿ عمى

مرسؿ كمستقبؿ لمرسالة .فالمغة ىي تكاصؿ األفكار كيسمى ترميز أك إرساؿ الرسالة بالمغة التعبيرية
كفؾ الرمكز أك فيـ الرسالة بالمغة االستقبالية ،كعندما نفكر بالمغة فإننا نفكر بالمغة الفمية .أما

الكبلـ فيك سمكؾ تككيف كتسمسؿ األصكات لمغة الفمية ،كىك اكثر األنظمة الرمزية الشائعة
كيستعمؿ في التكاصؿ بيف األفراد (الزريقات.)22 :2005 ،
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مشكالت المغة والكالم:
إف الكبلـ كظيفة مكتسبة ليا أساس حركي كآخر حسي ،كاف عممية التكافؽ بيف المظيريف ليا شأف

كبير في نمك المغة لدل الطفؿ ،ككمما كاف ىذا التكافؽ طبيعيا ،كاف الكبلـ بدكره طبيعيا كذلؾ،

غير انو في بعض الحاالت تكجد بعض العكامؿ البيئية أك العضكية أك النفسية أك الكظيفية فتط أر

بسببيا أنكاع مختمفة مف الصعكبات كاالضطرابات ،بعضيا خاص بالنطؽ كالبعض اآلخر خاص
بالكبلـ كالتعبير (فيمي.)28 :1975،

تتعدد اضطرابات المغة كالكبلـ كتتعمؽ بعض ىذه االضطرابات بكجكد مشاكؿ تتعمؽ بالجياز

السمعي أك جياز النطؽ أك إصابات الدماغ لدل الفرد .كفيما يمي تعريؼ لبعض ىذه االضطرابات
كسرد أىميا .كالطرؽ المقترحة لمعبلج.

 الفرق بين اضطرابات المغة واضطرابات الكالم:يمتاز اضطراب التكاصؿ باضطراب الكبلـ أك اضطراب في المغة ،كىنا فانو مف الضركرم التمييز
بيف االضطراب في الكبلـ كاالضطراب في المغة حيث تكجد أسباب مختمفة لكؿ منيا ككؿ منيما
يتطمب تدخبلت عبلجية مختمفة ،فاضطراب الكبلـ ىك اضطراب يصيب النطؽ أك الصكت أك

الطبلقة ،أما اضطراب المغة فيك إعاقة أك انحراؼ يؤثر عمى فيـ أك استعماؿ المغة المنطكقة أك
المغة المكتكبة أك نظاـ التكاصؿ الرمزم المفظي اآلخر (الزريقات.)21 :2005،
كما سبؽ يعني أف اضطراب المغة ىو:
-1أم صعكبة في إنتاج أك استقباؿ الكحدات المغكية بغض النظر عف البيئة التي قد تتراكح في
مداىا مف الغياب الكمي لمكبلـ إلى الكجكد المتبايف في إنتاج النحك كالمغة المفيدة ،كلكف بمحتكل

قميؿ كمفردات قميمة كتككيف لفظي محدد كحذؼ األدكات كاحرؼ الجر كاشارات الجمع كالظركؼ.
-2عدـ القدرة أك القدرة المحددة الستعماؿ الرمكز المغكية في التكاصؿ .
-3أم تداخؿ في القدرة عمى التكاصؿ بفاعمية في أم مجتمع كفقا لمعايير ذلؾ المجتمع

كما كيرل عدس ( )78 :0998أنو قد تككف الصعكبات المغكية ىي اظير السمات كأكثرىا كضكحا

عند مف يعاني صعكبات التعمـ مف الطمبة ،لما تخمقو ليـ مف مشكبلت كصعكبات تشمؿ حقكؿ

المنياج كمختمؼ ميادينو فالطالب الذم يعاني مف صعكبة التعبير الشفكم /لغة الحديث /سيكاجو
صعكبات قرائية ،كمف عانى مف صعكبات القراءة ،فسيكاجو صعكبات الكتابة .
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إف الطالب الذم يعاني مف صعكبات التعمـ قد يجد صعكبة في فيـ المغة ،كاستيعابيا كالتي يطمؽ
عمييا لغة التخاطب ،أك التمقي الشفكم ،كما يبلقي صعكبات في االتصاؿ مع اآلخريف كالتفاىـ

معيـ ،كىناؾ صمة كثيقة بيف لغة التخاطب كبيف لغة التعبير عف النفس .
أما اضطرابات الكالم فيي:
 .1انحراؼ الكبلـ عف المدل المقبكؿ في بيئة الفرد كينظر إلى الكبلـ عمى انو مضطرب اذا
اتصؼ بأم مف الخصائص التالية:

 صعكبة سماعو.
 غير كاضح.
 خصائص صكتية كبصرية غير مناسبة.
 اضطرابات في إنتاج أصكات محددة.
 إجياد في إنتاج األصكات.
 عيكب في اإليقاع كالنبر الكبلمي.
 عيكب لغكية.
 كبلـ غير مناسب لمعمر كلمجنس كالنمك الجسمي.
 .0اضطرابات في إنتاج الصكت كالكحدة الكبلمية (الفكنيـ ،أك اإليقاع).
(الزريقات)22:2005 ،
كالضطراب الكبلـ أسباب تتمثؿ في الخمؿ في الجياز العصبي المركزم كاضطراب األعصاب

المتحكمة في الكبلـ كما أف ىناؾ أسباب نفسية مثؿ الصراخ كالقمؽ كالخكؼ المكبكت ،كالصفات
النفسية كاالنطكاء كالعصابية كضعؼ الثقة بالنفس كالعدكاف المكبكت كالحرماف االنفعالي كفقداف

العطؼ كالحناف كالضغكط كالتكتر النفسي كالمكاقؼ المحرجة (الداىرم كالعبيدم-101:1999 ،
. )102

 الفرق بين اضطرابات المغة واضطرابات الصوت:بينما تظير طبيعة اضطرابات الصوت كالتالي:
تصؼ األعراض كاإلشارات عناصر متنكعة لممشكمة كما يعتبر تحديد السبب المسؤكؿ عف

اضطرابات الصكت عامبل ىاما في تحديد العبلج المناسب كتشير األعراض إلى الشكاكل الرئيسية
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لممريض .كما كتكصؼ األعراض بطرؽ متنكعة .فقد تعكد إلى شكاكل مرتبطة بالتصكيت مثؿ
األلـ عمى جانب الرقبة كقد تشير إلى خصائص إدراكية لمصكت مثؿ البحة الصكتية ،أما اإلشارات

أك العبلمات الدالة عمى اضطرابات الصكت فتشمؿ خصائص الصكت المبلحظة أك المفحكصة

(الزريقات.)193 :2005 ،

كلك تحدثنا عف آلية إصدار األصكات فاف الصكت يصدر عف طريؽ العديد مف الحركات العضمية
يشترؾ فييا الكثير مف األعضاء -الحجاب الحاجز -الرئتاف -األحباؿ الصكتية كأعضاء النطؽ

الصحيح .

يكلد الصكت عندما تصدر الرئتاف تيا ار مف اليكاء داخؿ القصبة اليكائية الذم يعمؿ عمى اىتزاز

األحباؿ الصكتية الكاقعة في قاع الحمؽ (الحنجرة ) كبعدىا يصدر الصكت عف طريؽ حدكث

حركات متناسقة في أعضاء النطؽ السميـ (األسناف -المساف -المياة -الشفتاف-الفؾ ) ،كلتحقيؽ
نطؽ سميـ يجب أف تككف جميع األعضاء السابقة في مكانيا الصحيح ،تعمؿ بكفاءة عالية ،كلكف
كثي ار ما تظير عيكب في األسناف أك المساف أك المياة تؤثر بشكؿ كبير في سبلمة النطؽ

(الشربيني.)9 :0998،
وتقوم الدراسات الصوتية عمى الجوانب الثالثة التالية:
 .1ما يتعمؽ بعممية النطؽ كعبلقة ىذه العممية بالنكاحي الفسيكلكجية ككظائؼ أعضاء النطؽ.
 .2ما يتعمؽ بالكيفية التي تنتقؿ فييا األصكات في اليكاء كيشمؿ ذلؾ الطبيعة الفيزيائية
لؤلمكاج الصكتية.
 .3الجانب المتعمؽ باستقباؿ الصكت أك الجانب السمعي.
(أبك عرقكب)44 :1992،
فاف اإلضرابات الصكتية التي تحدث يككف السبب الرئيس في حدكثيا أم اضطراب أك عطؿ
يحدث في جياز النطؽ أك جياز السمع لدل الفرد.
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 -1تجكيؼ األنؼ  -2األنؼ  -3الشفة العميا
 -7المياة  -8الحمؽ
 - 6سقؼ الفـ
 -11الشفة السفمى  -12العظـ البلمي
 -15لساف المزمار  -16الغضركؼ الدرقي.

 -4األسناف العميا
 -9المساف
 -13الحنجرة

 -5المثة
 -10األسناف السفمى
 -14العمكد الفقرم

شكؿ رقـ ( :)5جياز النطؽ كالجياز السمعي

 أنواع اضطرابات المغة:يجرل استعماؿ المغة ضمف اطار اجتماعي كبيئة نفسية ال يمكف إغفاليا .كتعدؿ ىذه الجكانب
كتكضح كتغير الكثير مما ينطمؽ كبلما .كنطمؽ عمى قسـ مف ىذه العكامؿ مصاحبات المغة ،كتضـ

ىذه المصاحبات تعبيرات بالكجو كالجسـ كحركات اليديف إضافة لتعبيرات بالعيكف كتغيير في

الصكت كتنشأ قسـ مف ىذه المصاحبات نتيجة الفطرة بينما تختمؼ إشارات أخرل باختبلؼ
المجتمع (الحمداني.)221 :2004 ،
كيصنؼ الزراد ( )140 :1990االضطرابات المغكية إلى:
 -اضطرابات لغكية دماغية :التي يحدث فييا نقص في إنتاج الكبلـ كالمغة الكبلمية أك المكتكبة،

أك فيـ ذلؾ مثؿ حاالت االفازيا (الحبسة الكبلمية).

 االضطرابات المغكية المفظية مع سبلمة الكظائؼ العقمية كسبلمة فيـ كتذكر الكممات .كىياضطرابات حركية صرفة في عضبلت التمفظ ،قد تنجـ عف شمؿ رخك أك تشنجي ،أك تشنجات
متكررة كما في حالة التأتأة .

 -حاالت فقداف الصكت الناجمة عف مرض في الحنجرة ،أك في أعصابيا ،مما يسبب عسرة

الصكت .
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 -اضطرابات كبلمية تحدث في األمراض التي تصيب تكامؿ الكظائؼ الدماغية العميا مثؿ حاالت

العتو كاليتر كبعض الحاالت الذىانية (االضطرابات العقمية ).

كيقصد باضطرابات المغة االضطرابات التي تحدث في جانب المغة االستقبالية كالتي تعني

الصعكبة في فيـ كاستيعاب المغة كفي جانب المغة التعبيرية كالتي تعني الصعكبة في إنتاج المغة
كمنيا:

-1اضطرابات المغة االستقبالية:
يعاني الفرد الذم لديو اضطراب في المغة االستقبالية مف عدـ فيـ الكبلـ الذم يقاؿ لو بالرغـ مف

أف ليس لدييـ مشكبلت سمعية كتسمى ىذه الحالة بالحبسة االستقبالية كما يعاني الفرد أيضان مف
الفشؿ في ربط الكممات المنطكقة مع األشياء كالمشاعر كالخبرات كاألفكار كيسبب الفشؿ في فيـ

الكبلـ فإف الفرد المصاب ال يطكر لغة ليا معنى التعبير عف األشياء كاألفكار.
 -2اضطرابات المغة التعبيرية:

تتمثؿ المشكمة األساسية في ىذا النكع مف االضطراب بعدـ القدرة عمى التعبير عف النفس مف
خبلؿ الكبلـ مما يؤدم إلى عدـ مشاركة الفرد في المحادثة كفي الصعكبة في استخداـ الكممات أك

العبارات أك الجمؿ.

كيرل كؿ مف بدير كصادؽ ( )802 ،0222أف ىناؾ ميارات لمتعبير المغكم تعبر عف قدرة الطفؿ

لمتعبير عف نفسو كاستعمالو لمغة بسيكلة ،كذلؾ عف طريؽ :
أ-الحديث عف نفسو.
ب-التحدث عف األشياء.
ج-فيـ معنى الكممات التي يستخدميا .
د-التعبير عف المفيكـ بكضكح.
ق-ادراؾ العبلقات .
ك-فيـ داللة المفيكـ .

كما كيعتمد اكتساب الدالالت لدل األطفاؿ عمى التطكر المفاىيمي كال يستطيع الطفؿ أف يتعامؿ

مع المعاني إال مف خبلؿ المفاىيـ المتاحة لو في ذلؾ الكقت كىكذا يسبؽ النمك المفاىيمي النمك
المغكم ،غني عف البياف أف بعض التمييزات المفاىيمية ال تحظى بتمييزات لغكية .أم أف الطفؿ قد
يمتمؾ مفاىيـ ال يعرؼ كممات تقابميا (الحمداني.)209 :2004،
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-3العيو:
كىذه تعني تدىكر المغة مكتممة النمك عند البالغيف نتيجة إلصابات كأمراض دماغية كقد يككف العيو

مؤث ار بدرجات متفاكتة عمى الكظائؼ الرمزية المختمفة بما في ذلؾ المقدرة عمى الفيـ لمكبلـ
المسترسؿ كالمقدرة عمى أداء كنطؽ المغة كعمى القراءة (النص) كالمقدرة عمى الكتابة ،كالمقدرة عمى
الحساب كالتعامؿ باألرقاـ( .بدير كصادؽ)210-209 :2000 ،
-4االفيزيا :
يتضمف ىذا المفيكـ مجمكعة العيكب التي تتصؿ بفقد القدرة عمى التعبير بالكبلـ أك الكتابة ،أك
عدـ القدرة عمى فيـ معنى الكممات المنطكؽ بيا ،أك إيجاد األسماء لبعض األشياء كالمرئيات ،أك

مراعاة القكاعد النحكية التي تستعمؿ في الحديث أك الكتابة .
كىناؾ أنكاع مختمفة مف االفيزيا يمكف تمخيصيا فيما يمي :
افيزيا حركية أك لفظية . افيزيا حسية أك فيمية . افيزيا كمية أك شاممة . افيزيا نسيانية .فقد القدرة عمى التعبير بالكتابة ( .فيمي.)63 :1975 ،-5تأخر المغة .

كيعتبر تأخر المغة داللة عمى عدـ مقدرة الطفؿ عمى التجريد (التجريد المغكم) كاستعماؿ الجياز

الرمزم لمغة (األداء كالفيـ ) (بدير كصادؽ.)165 :2000،

كاحيانا يككف التأخر المغكم الناتج عف اإلعاقة السمعية لدل األطفاؿ ذكم الحرماف البيئي حيث

تككف األسرة ليس لدييا الخبرة بالتعامؿ مع ىؤالء األطفاؿ كال بطريقة تدريبيـ عمى النطؽ بالكممات
ثـ الجمؿ البسيطة كالمركبة باإلضافة إلى أف ىؤالء األطفاؿ ال يستطيعكف التكاصؿ كالتفاعؿ

االجتماعي مع اآلخريف كالمحيطيف لعدـ كجكد حصيمة لغكية مما يؤدم إلى مشكبلت اجتماعية
كفكرية ككجدانية لمطفؿ (أميف.)59 :2004 ،
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مظاىر تأخر المغة :
إف تأخر الكبلـ عند األطفاؿ يأخذ صك ار كأشكاال عدة ،فيك أما أف يككف عمى شكؿ أحداث أصكات
معدكمة الداللة يقكـ بيا الطفؿ ككسيمة لمتخاطب كالتفاىـ ،كىك في ىذه الحالة اقرب إلى جماعة

الصـ كالبكـ في طريقة تعبيرىـ عف حاجاتيـ كدكافعيـ ،كاما أف يأخذ مظير آخر ،فتجد الطفؿ كقد
تقدمت بو السف التي تسمح لو أف يستعمؿ المغة استعماال ميسك ار ،كلكنو مازاؿ يعبر عما يريده

بإشارات كايماءات مختمفة بالراس أك اليديف .ثـ أف ىناؾ مي ار ثالثا لتأخر الكبلـ يشترؾ فيو الكثير
مف أفراد ىذه الفئة ،حيث يتعذر عميو الكبلـ بالمغة المألكفة التي تعكدنا سماعيا ،بؿ إننا نجدىـ
يستعممكف لغة خاصة ليست لمفرداتيا أية داللة لغكية :ألفاظ مدغمة متداخمة بدرجة ال تسمح

لمسامع بمتابعتيا أك معرفة دالالتيا .
(فيمي)49 :1975 ،
صكر كأشكاال مختمفة يظير تأخر
ا
كقد حدد كؿ مف الخبليمة ك المبابيدم ()007- 006:1995
الكبلـ مف خبللو كمنيا :
-1أحداث أصكات معدكمة الداللة كبيا يككف الطفؿ اقرب إلى جماعة الصـ كالبكـ .
 -2التعبير باإلشارات كاإليحاءات المختمفة .
 -3استخداـ ألفاظ مدغمة متداخمة ال تتيح الفرصة لمسامع بمتابعتيا أك فيميا أك معرفة دالالتيا .
 -4إبداؿ الحركؼ أك حذفيا أك قمب بعض الحركؼ.
 -5يككف عدد المفردات التي يستعمميا ضئيبل.
-6الصمت أك التكقؼ عف الحديث أك عدـ القدرة عمى استعماؿ التعبير المفظي عما يقصده .
عالج التأخر المغوي :
كترل أميف ( )69-68:2004أف ىناؾ بعض التدريبات العبلجية التي تساعد األطفاؿ الذيف
يعانكف مف التأخر المغكم الناتج عف الحرماف البيئي كالذيف ال يعانكف مف أم إعاقة سمعية أك

عقمية .كمف اىـ ىذه التدريبات العبلجية ما يمي :
-1أحداث التييئة النفسية لمطفؿ.
-2التدريب الفسيكلكجي ألعضاء الكبلـ .
-3التدريب الحركي لعضبلت الطفؿ .

-4إكساب الطفؿ مضمكف لغكم لتنمية قدرتو عمى فيـ كاستخداـ األشياء المحيطة بو.
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-5تنمية قدرة الطفؿ عمى التمييز بيف األلكاف المختمفة كالنطؽ بأسمائيا .
-6تنمية قدرة الطفؿ عمى اإلدراؾ كالتمييز السمعي .
-7تنمية قدرة الطفؿ عمى فيـ كتأدية األكامر كالتعبير عنيا
-8تنمية قدرة الطفؿ عمى فيـ المفرد كالجمع كالتعبير عنيا في المكاقؼ المختمفة .
-9إثراء حصيمة الطفؿ المغكية بجمؿ بسيطة كالتعبير المفظي عنيا كذلؾ باالستجابة إلى اآلخريف
استجابة لفظية مستخدما التراكيب المغكية التي تساعد عمى اتصالو باآلخريف .
قياس وتشخيص االضطرابات المغوية:
حدد الركساف ( )257 -256:2001مراحؿ قياس كتشخيص االضطرابات المغكية كالتالي:
 -1مرحمة التعرؼ المبدئي عمى األطفاؿ ذكم المشكبلت المغكية :كىي تككف مف خبلؿ مبلحظة
االضطراب المغكم لدل الطفؿ كمف ثـ يحكؿ الطفؿ إلى األخصائييف في قياس كتشخيص
االضطرابات المغكية .

 -2مرحمة االختبار الطبي الفسيكلكجي لؤلطفاؿ ذكم المشكبلت المغكية :كذلؾ لقياس القدرة
السمعية كاألنؼ كاألذف كالحنجرة لمتأكد مف سبلمة أعضاء النطؽ مف أم خمؿ عضكم قد يؤثر
عمى الطفؿ .
 -3مرحمة اختبار القدرات األخرل ذات العبلقة لؤلطفاؿ ذكم المشكبلت المغكية :بعد التأكد مف
خمك األطفاؿ ذكم المشكبلت المغكية مف االضطرابات العضكية يتـ تحكيميـ إلى ذكم االختصاص

في اإلعاقة العقمية كالسمعية كالشمؿ الدماغي كصعكبات التعمـ لمتأكد مف سبلمة الطفؿ مف احدل
ىذه اإلعاقات .

-4مرحمة تشخيص مظاىر االضطرابات المغكية لؤلطفاؿ ذكم المشكبلت المغكية  :كذلؾ مف خبلؿ
تطبيؽ اختبارات

عدة منيا اختبار االستعداد المغكم كاختبار الينكم لمقدرات السيكك لغكية

كاختبارات صعكبات التعمـ..الخ،

 أىم أعراض ومظاىر كل من اضطرابات المغة واضطرابات الكالم.إف مف األعراض التي قد تظير عند ذكم صعكبات النطؽ كالكبلـ ما يمي:
 أعراض جسمية :تحريؾ الكتفيف أك اليديف أك الضغط بالقدميف عمى األرض كارتعاش
رمكش العينيف كالجفكف كاخراج المساف أك الميؿ بالرأس في جميع الجيات .
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 أعراض نفسية :مثؿ القمؽ ،عدـ الثقة بالنفس ،الخجؿ االنطكاء ،عدـ المشاركة كاالنسحاب
مف المكاقؼ ،سكء التكافؽ في الدراسة كالعمؿ(الخضرم)80 :2007،
كعادة ما يحدث ضعؼ الطبلقة عند استخداـ جمؿ طكيمة كاكثر تعقدا ،فعندما يحاكؿ احد األطفاؿ
بناء احد الجمؿ الصعبة مستخدما مستكل متقدـ مف الكممات ،قد يزداد احتماؿ تعثره في مقابؿ

استخدامو لجمؿ ذات تركيب بسيط ككممات شائعة كمألكفة .

كفي حالة كجكد صعكبات تتعمؽ بالمغة يكاجيا الطفؿ ،يقكـ المعالج المختص بمشكمة المغة كالكبلـ
بتحديد مستكل المغة المبلئـ الذم يجب أف يتقنو الطفؿ .كتجدر اإلشارة إلى انو في حالة تفيـ

العامميف بالحضانة لقدرات الطفؿ المغكية ،فيمكنيـ مساعدة الطفؿ عمى عدـ دفع قدرتو لمتحدث
بطبلقة كذلؾ مف خبلؿ تحديد المستكل المبلئـ لمحديث في اطار المحادثة (ركستكف كآخركف،

.)69 :2004

كيحدد كؿ مف القمش كالمعايطة ( )252-251 :2010أىـ مظاىر كأعراض اضطرابات المغة
عمى النحك التالي:
-1تأخر ظيور المغة:
في ىذه الحالة ال تظير الكممة األكلى لمطفؿ في العمر الطبيعي لظيكرىا كىك السنة األكلى مف
عمره ،كيترتب عف ذلؾ مشكبلت في االتصاؿ االجتماعي مع اآلخريف كفي المحصكؿ المغكم

لمطفؿ كفي القراءة كالكتابة فيما بعد.
-2صعوبة التذكر والتعبير :

حيث يجد صعكبة في تذكر الكممة المناسبة في المكاف المناسب ،كمف ثـ التعبير عنيا .
-3صعوبة فيم الكممة أو الجممة :
في ىذه الحالة يكرر استعماؿ الكممة أك الجممة دكف فيميا .
-4صعوبة القراءة :
ىنا ال يستطيع الطفؿ أف يق ار بشكؿ صحيح المادة المكتكبة كالمتكقع قراءتيا ممف ىـ في عمره

الزمني ،فيك يق أر في مستكل يقؿ كثي ار عما يتكقع منو .
-5صعوبة تركيب الجممة :

كيقصد بذلؾ صعكبة تركيب كممات الجممة مف حيث قكاعد المغة كمعناىا لتعطي المعني الصحيح.
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-6فقدان القدرة عمى فيم المغة واصدارىا:
كىي اضطراب في التكاصؿ يؤثر عمى قدرة الشخص عمى استخداـ كفيـ الكممات المكتكبة
كالمحكية .كالناتجة عف تحطـ في الجزء المسيطر عمى المغة في الدماغ كعند معظـ الناس يككف

الجانب األيسر مف الدماغ .
-7صعوبة الكتابة :
يرل كؿ مف بدير كصادؽ ( )80 :0222أف تنمية الكتابة ليا أسسيا كقكاعدىا في المغة المنطكقة

كالبد مف معرفة كفيـ الفرؽ بيف المغة المنطكقة كالمكتكبة ،فبل يستطيع أف يكتب بشكؿ صحيح

الماد ة المطمكب كتابتيا حيث يكتب في مستكل يقؿ كثي ار عما يتكقع منو بطريقة غير مقركءة .
بينما يرل أبك عرقكب ) )97-96 :1992أىـ مظاىر كعيكب الكبلـ تتجمى في المظاىر التالية:
 .1النقص الممفت لمنظر في حظ الطفؿ مف الثركة المغكية .
 .2النقص في أسمكب األداء مف حيث طريقة نطؽ الصكت في المفردة .فقد يمفظ الطفؿ
المعاؽ السيف ثاء أك الراء الما أك القاؼ داال.

 .3النقص في السرعة المعقكلة ألداء المفظة كأف يتمجمج المساف عف صكت مف األصكات
فيمفظو اكثر مف مرة.

 .4إخراج بعض األصكات مف غير مخارجيا المقررة ليا فكثي ار ما يشرؾ األنؼ كسبيؿ إلخراج
اليكاء.

 .5النقص في ادراؾ الداللة لمصكت ،كالناتج عف فقداف الخبرة بتمؾ الداللة مف قبؿ المعاؽ.
 .6النقص في الطبلقة المغكية حيث يشعر المعاؽ باف قكة صد عنيفة تعتريو قبؿ أف ينيض
بالكبلـ.

كالمقصكد باضطرابات الكبلـ كما حددىا ثابت ) )92 :1998إف الطفؿ ال يشترط أف يعاني مف

أم مشاكؿ في النطؽ لكف تتعمؽ اضطرابات الكبلـ بالكضع الكبلمي مف الجانب

النفسي

كاالجتماعي لمطفؿ فقد يككف نطؽ الطفؿ جيدا لكف المشكمة تتعمؽ فقط بالكبلـ فقد يتعرض الطفؿ

لمثؿ ىذه االضطرابات كالحبسة الكبلمية كالبكـ االختيارم كغيرىا أما نتيجة تعرض الطفؿ لصدمة

ما أك غيره ،كفيما يمي أنكاعيا:
 .1غياب الكبلـ.
 .2تأخر الكبلـ.
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 .3البكـ االختيارم.
 .4المجمجة.

أسباب اضطرابات المغة والكالم:
 .1أسباب اضطرابات المغة:
قد تنتج اضطرابات المغة عف عكامؿ مختمفة.فإصابات الدماغ قد تؤدم إلى الحبسة الكبلمية كالتي
تتداخؿ مع إنتاج المغة ،كقد تؤدم التيابات األذف الكسطى المزمنة كاصابات األذف الكسطى إلى

الفقداف السمعي كىذا بالتأكيد يؤدم إلى صعكبات في تطكر كاكتساب المغة.

كالعديد مف االضطرابات المغكية ليا عكامؿ كراثيو مع أف الكراثة ال تفسر كؿ اضطرابات المغة .كما
أف نكعية كمقدار المدخبلت لو تأثير كاضح عمى تطكر المفردات كتطكر المغة..
فالبيئة غير الغنية بالمثيرات قد تؤدم إلى ضعؼ في تطكر المغة كنقص في الخبرات المثيرة
البلزمة لتطكر القدرات المعرفية كتعمـ المغة (الزريقات.)28-27 :2005،
كيرل عدس ( )98-97 :1998أف الصعكبات المغكية تبلزـ الطالب كتبقى معو حتى يصؿ سف

الرشد كىك امر ينطبؽ عمى نصؼ العدد الذيف يعانكف مف ىذه الصعكبات كالتي تظير عند مف ال
يميز بيف األصكات ،كالكممات كالجمؿ ،أك يجد صعكبة في فيـ بناء الجممة كالقدرة عمى تركيبيا .
أما المغة المستقبمية فتبدك في مشاكؿ المغة التعبيرية ،فاذا لـ يستطع الطالب أف يستكعب ما يسمعو
مف المعمـ مثبل ،أك لـ يستطع متابعة ما يقكلو كىك يتحدث داخؿ الصؼ ،صعب عميو عندىا أف
يعبر عما يراكد خاطره ،كيجكؿ في نفسو ،فالمداخبلت تسبؽ المخرجات كما يجد صعكبة في

الكقكؼ عمى الكممة المناسبة التي ينتيي عندىا المعنى قبؿ االنتقاؿ إلى معنى جديد أك فكرة
جديدة.
كيحدد الخضرم ) )81 :2007اىـ أسباب االضطرابات المغكية كالتالي:
 .1األسباب العضكية.
 .2األسباب النفسية.
 .3األسباب البيئية.
 .4الكراثية :ذكرت بعض األبحاث أف %65مف أفراد عينة كبيرة مف المصابيف بصعكبات
النطؽ كالكبلـ كاف احد كالدييـ أك أقاربيـ كانكا مصابيف بيذه الصعكبات غير انو مف
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المرجح أف الكراثة تمثؿ عامبل مساعدا في اإلصابة بعيكب الكبلـ كليست عامبل مسببا

ليذه العيكب .

وتتحدد ىذه األسباب تفصيال فيما يمي :
 .1أسباب عضوية :كتتمثؿ في حدكث أم عطؿ أك تمؼ باألعضاء المسؤكلة عف إصدار الصكت
أك الكبلـ فكما ىك معركؼ أف أم خمؿ يحدث يؤثر حتما عمى العممية الكبلمية لمفرد كذلؾ
تعرض الفرد إلصابات في الدماغ تؤخر عممية نماء النشاط المغكم لدل الفرد أك حدكث

اضطرابات في الغدد الصماء أك الجياز السمعي...الخ.

كترل كؿ مف بدير كصادؽ ( )076-066 :0222أف ىناؾ تأثير لفقداف السمع عمى نمك

المغة حيث \يككف الطفؿ السكم سمعيا لغتو عف طريؽ الربط ما بيف ما يسمعو مف أحداث في

البيئة كما يرتبط بو مف معاف كمفيكمات .كذلؾ ىك يحاكي السمسة الصكتية لمرسائؿ المفظية

التي يسمعيا ،فعندما يككف نصيب قرينو المعكؽ سمعيا ىك رسائؿ ميزكزة ال تمثؿ لو فيما
معينا كذلؾ خبرتو المتكررة مف أف يحاكلو في تخاطب لفظي ال يصؿ إلى ىدفو عف طريؽ عدـ

فيـ البيئة لو ،فانو كذلؾ ال يستطيع أف يمـ بما أداه ىك نفسو مف رسائؿ شفكية كال يستطيع في

الغالب أف يرتد إلى بيئتو الصامتة.

 .2أسباب اجتماعية – بيئية :كتخكيؼ الطفؿ كاجباره عمى أف يتكمـ مبك ار أك حتى كثرة التكبيخ
كالمكـ باستمرار كعدـ االىتماـ لقدراتو كاىتماماتو كميكلو قد يؤخر كبلـ الطفؿ لعدـ فيـ اآلخريف

لو أك قد يتمكأ في الكبلـ .

 .3أسباب نفسية :تعرض الطفؿ لصدمات نفسية مف شأنيا خمؽ عيكب الكبلـ كالمغة لديو أك
العصبية الزائدة لدل الطفؿ كالناتجة عف ضغكطات يعيشيا الطفؿ كيكبتيا بداخمو.
 .4أسباب وراثية :ال شؾ أف لمكراثة دكر كبير في احداث االضطرابات المغكية فاالطفاؿ الذيف
يكلدكف كلدييـ آباء يعانكف مف مشاكؿ لغكية لربمان يظير لدل أطفاليـ نفس ىذه الصفات

السائدة متأثرة بعامؿ الكراثة كىذا يؤكد عمى أف الكراثة تمعب دكر ىاـ في تشكيؿ االضطرابات

المغكية.

اضطرابات النطق وأنواعيا:
أشارت الباحثة سابقان إلى أف ىناؾ فرؽ فيما بيف كبل مف اضطرابات المغة كاضطرابات الكبلـ
كاالضطرابات الصكتية ىناؾ أيضا فرؽ كبير بيف كبل مف اضطرابات المغة كاضطرابات النطؽ
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ففي العادة كما نعرؼ أف اضطرابات المغة تظير بالتأخر المغكم كضعؼ القدرة التعبيرية
كصعكبات القراءة كالكتابة كاال أف اضطرابات النطؽ متعددة كمتنكعة كفيما يمي الحديث حكؿ

اضطرابات النطؽ .
 تعريف اضطرابات النطق:يعرفيا الزراد ) (288:1990إف اضطرابات النطؽ تتركز عمى عممية كطريقة النطؽ ،ككيؼ تتـ
كطريقة لفظ الحركؼ ،كتشكيميا ،كاصدار األصكات بشكؿ صحيح ،كتتناكؿ الحركؼ الساكنة

كالمتحركة كأسمكب نطؽ الكممات.
 -مظاىر اضطراب النطق:

 .1االضطرابات اإلبدالية:

كىى عبارة عف إبداؿ حرؼ يجب أف يأتي بالكممة ،بحرؼ أخر ال لزكـ لو ،كيشكه عممية النطؽ

مثؿ:جمؿ-دمؿ ،رماف-لماف.
 .2اضطرابات تحريفية:

كتككف ىذه االضطرابات عندما يصدر الصكت بشكؿ خاطئ ،كالصكت الجديد ال يبتعد كثي ار عف

الصكت الحقيقي الصحيح ،كنطؽ السيف مصحكب بصفير ،كالشيف مف جانب الفـ كالمساف.
 .3اضطرابات حذف ،أو إضافة:

كىى يحذؼ الطفؿ بعض األحرؼ( أك األصكات )التي تتضمنيا الكممة ،كبالتالي ينطؽ الطفؿ جزء
مف الكممة ،بعض الحركؼ تتطمب مف الفرد أف ينطقيا بشكؿ مختمؼ .
 .4اضطرابات الضغط:

أف يضغط بمسانو عمى أعمى سقؼ الحمؽ ،مثؿ( الراء ،البلـ)كيرجع ذلؾ إلى اضطراب

خمقي في سقؼ الحمؽ( القسـ الصمب منو) ،أك اضطراب في المساف كاألعصاب المحيطة بو(.
(فيصؿ الزراد)229-228 :1990 ،
كىناؾ اختبلؼ فيما بيف اضطرابات المغة كاضطرابات النطؽ كينبغي التنكيو إلى مثؿ ىذا األمر
فالكثير مف الناس يعتقد انو اضطراب كاحد لكف ىناؾ عدة اختبلفات كلمتكضيح البد مف ذكر

اضطرابات النطؽ كىي:

تشمؿ (التأتأة ،المجمجة ،المفافة ،التأتأة ...الخ كسنتناكؿ بعضا منو في ىذا السياؽ:
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 .1التأتأة:
ىي اضطراب في الكبلـ يتميز بتكرار الحركؼ كالمقاطع المفظية كالكممات كالكقفات أثناء الكبلـ،
كاإلطالة في الحركؼ أك المقاطع المفظية ،كتردد أك حيرة قبؿ إكماؿ المقطع أك الكممة

(زريقات.)223 :2005،
عمى الرغـ أف التأتأة مف اكثر اضطرابات الطبلقة شيكعا إال انو ال يكجد حتى اآلف تعريؼ دقيؽ

كمي ليا ،فالتأتأة ظاىرة متعددة األبعاد .أف افضؿ كصؼ لمتأتأة ىك أنيا مجمكعو مف السمككيات
الكبلمية كالمشاعر كالمعتقدات كمفاىيـ الذات كالتفاعبلت االجتماعية ،كتختمؼ ىذه العناصر
المككنة أك السمككيات مف شخص ألخر كما كتظير الفركؽ الثقافية في أعراض التأتأة .

تؤثر التأتأة عمى الشخص لتحدث مشكمة معقدة تظير عمى شكؿ كبلـ ممزؽ مرتبط بردكد فعؿ.
كمف ىنا فاف التأتأة اذا ما ظيرت في الكبلـ فإنيا تتطمب مف أخصائي أمراض الكبلـ كالمغة أف
يتعامؿ مع المشكبلت االنفعالية كاالجتماعية كاالضطراب الكبلمي بحد ذاتو (الزريقات،
.)228:2005
أسباب التأتأة:
 .1إفراط األبكيف كمغاالتيما في تدليؿ الطفؿ.
 .2انتقاؿ الطفؿ إلى عطؼ احد أبكيو دكف اآلخر.
 .3المشاكؿ العائمية كالشجار المستمر أماـ الطفؿ.
 .4الضغكط النفسية عمى الطفؿ نتيجة عدـ فيـ الكالديف لمراحؿ النمك الطبيعي لمطفؿ.
 .5عكامؿ أخرل مثؿ ضغكط الكالديف عمى الطفؿ الذم يستعمؿ يده اليسرل (اشكؿ) أف
يستعمؿ يده اليمنى ( ثابت.)95 :1998،

عالج التأتأة:
مع تعدد النظريات المفسرة لسمكؾ التأتأة فقد تتعدد الطرؽ كاألساليب المستخدمة في عبلجيا .كقبؿ

البدء بعرض ىذه األساليب فنذكر أىداؼ العبلج مف التأتأة بالنسبة لمشخص المتأتيء كالمدارس
الرئيسة في العبلج.

 .1التأكد مف أف الطفؿ المريض ال يعاني مف أسباب عضكية في الجياز العصبي كأجيزة
الكبلـ كالسمع.
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 .2العبلج النفسي بتدريبو عمى األخذ كالعطاء لتقميؿ األثر االنفعالي كالتكتر النفسي عند
الطفؿ.

 .3العبلج الكبلمي كيتمخص في تدريب الطفؿ عمى النطؽ بطريقة سميمة
 .4إدماج الطفؿ في نشاطات اجتماعية كجماعية تدريجيا حتى يتدرب عمى األخذ
كالعطاء(.ثابت.)96 :1998،

أىداف العالج:
ييدؼ عبلج التأتأة إلى تحقيؽ ما يمي:
 .1تغيير الطريقة التي يتكمـ بيا الشخص المتكمـ.
 .2تغيير مشاعر الشخص المتأتيء.
 .3تغيير تفاعؿ الشخص المتاتيء مع بيئتو (الزريقات.)256:2005،
 .2المجمجة في الكالم:
تعريف المجمجة:
تعرؼ المجمجة بانيا سمسمة مف الترددات غير المنتظمة كالتك ار ارت في الكبلـ أك أنيا اإلعادة
كالتكرار غير اإلرادم لمصكت أك المقطع أك الكممة .أك تكرار حرؼ كاحد عدة مرات دكف مبرر

(أبك عرقكب.)102 :1992،

كىي مف العيكب الكبلمية الشائعة عند األطفاؿ كالكبار عمى السكاء كأسبابيا معقدة كلكف يعد

الشعكر بالقمؽ النفسي مف اكثر العكامؿ التي تؤدم إلى ظيكر ىذا العيب فالطفؿ القمؽ نفسيا يككف
متكت ار في المكاقؼ المختمفة كلذلؾ قد يتمعثـ كيتمكأ في إخراج الكبلـ بالصكرة التامة المطمكبة كذلؾ
كنتيجة لشدة تخكفو مف المكاقؼ التي يخشى مكاجيتيا (الخضرم.)80 :2007،
إف أسباب المجمجة كنتيجة لعكامؿ نفسية ضاغطة أك اجتماعية أك عضكية لدل الطفؿ .كتعكد
غالبان أسباب المجمجة إلى فقداف الطفؿ لؤلمف النفسي كاالستقرار العاطفي داخؿ األسرة ،أك نظ انر
الستعماؿ أساليب تربكية خاطئة مع الطفؿ كالقسكة أك التدليؿ المفرط أك عدـ االىتماـ كاىماؿ

الطفؿ أك اإلجبار مما يؤثر في ىدـ شخصية الطفؿ أك القدرة الكبلمية لديو فينتج منيا مشاكؿ في
النطؽ بأنكاعيا المختمفة لدل الطفؿ.
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وسائل عالجيا:
 .1المعب :فمف خبلؿ المعب تتضح لنا مكبكتات الطفؿ الداخمية كصراعاتو كمكنكناتو التي
تظير خبلؿ المعب الحر مما يزيد مف قدرة الطفؿ عمى التخمص مف الصراعات المكبكتة
كتتكسع دائرة التفاعؿ االجتماعي لديو .

 .2التحميل بالصور :عرض مجمكعة مف البطاقات بيا صكر كمناظر تبعد الطفؿ عف تفكيره
بصراعاتو كمشاكمو كتقرب لو مفيكمو نحك ذاتو .
 .3اختبارات الشخصية :كتستخدـ اختبارات الشخصية ليتمكف الفاحص مف التعرؼ عمى
جميع جكانب الشخصية لدل الطفؿ المصاب بالمجمجة ليتمكف مف فيـ دكافعو كاتجاىاتو
نحك األشياء كتعبيراتو كمقدار فيمو لذاتو كلآلخريف .كيحتاج تطبيؽ مثؿ ىذه االختبارات

ذكم خبرة كمعرفة بتطبيقيا كتفسيرىا.
 .4اإليحاء :كيككف أما بالطريقة المباشرة أك غير المباشرة ليتمكف الفرد المصاب مف فيـ
كتقدير ذاتو كمحاكلة التخمص مف االضطراب تدريجيا.
 .5كذلؾ ىناؾ أساليب عبلجية أخرل كاإلقناع كجمسات االسترخاء التي تساعد الفرد عمى
التخمص مف التكترات كالخكؼ الذم يعتريو.
 .3الثأثأة:
ىي مف اكثر العيكب النطقية عند األطفاؿ كتبلحظ بكثرة بيف سف الخامسة كالسابعة أم في مرحمة
إبداؿ األسناف ،ككثير مف األطفاؿ يتخمصكف مف الثأثأة بعد عممية إبداؿ األسناف إال أف البعض
منيـ تبقى الثأثأة مبلزمة لو إلى أف تتاح ليـ فرصة العبلج النفسي كالكبلمي.

(خبليمة كالمبابيدم )127 :1995 ،
أشكال الثأثأة:
كتككف أشكاؿ الثأثأة بإبداؿ حرؼ السيف بحرؼ الثاء أثناء النطؽ أك إبداؿ حرؼ السيف إلى حرؼ

الشيف كيرجع مثؿ ىذا األمر نتيجة أما لبركز المساف عبر األسناف األمامية كاما لعدـ قدرة الفرد
عمى ضبط تحرؾ لسانو كىناؾ أسباب مختمفة تتعمؽ بطبيعة مجرل اليكاء داخؿ الفـ.
عالج الثأثأة:
 .1إجراء الكشؼ الطبي أكال.
 .2معالجة األسباب العضكية أك التشريحية اذا كانت أسباب الثأثأة ترجع إلى ىذه األسباب .
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 .3استخداـ العبلج النفسي كاالجتماعي كاإلرشادم :إذ يمكف إزالة األسباب ىذه ألف دكاميا
كاستم ارريتيا قد تؤدم إلى زيادة الثأثأة.

 .4العبلج الكبلمي :كذلؾ مف خبلؿ تدريبو عمى التحكـ في حركات لسانو في أكضاع مختمفة
داخؿ الفـ كخارجو ثـ تدريبو عمى نطؽ حرؼ السيف مستعينيف بمرآه تكضع أمامو أثناء
التدريب عمى النطؽ حتى يقارف بيف ما يقكـ بو المعالج مف حركات كما يقكـ بو ىك ،ثـ
يقارف بيف نطقو في محاكلتو األكلى كمحاكلتو الثانية كالثالثة ...الخ .كعندما يتبيف لو الفرؽ

فانو يظؿ كذلؾ حتى يتيسر لو تحقيؽ التكافؽ بيف القدرة الحركية كالقدرة البصرية .

اء في المجاؿ الطبي أك اإلرشاد
 .5دراسة الحالة :البد لنا عند دراسة الحالة المرضية سك ن
النفسي مف استخداـ بطاقة خاصة بالمريض يدكف فييا معمكمات أساسية عف حالة
المريض (خبليمة كالمبابيدم.)129-128 :1995 ،

الوقاية من اضطرابات الكالم والمغة:
لقد اتخذت العديد مف اإلجراءات المغكية لمكقاية مف اضطرابات الكبلـ كالمغة ،كالعديد منيا طبي
كيحدث معظميا قبؿ كقت الكالدة مثؿ الكقاية مف اإلصابة بالحصبة األلمانية عمى سبيؿ المثاؿ،

ككذلؾ التزكيد بحامض الفكليؾ خبلؿ فترة الحمؿ لؤلـ ،فالتغذية الجيدة تؤثر بقكة عمى تطكر

األطفاؿ في المراحؿ المبكرة مف حياتيـ .لقد اصبح الربط كاضحا بيف الفقر كاالضطرابات المغكية
كما أف الرعاية الطبية قبؿ كبعد الكالدة ىامو كضركرية لمكقاية مف األمراض كالفيركسات ،كاذا لـ
تحدث الكقاية كالعبلج فقد تتمؼ بعض األمراض الدماغ كبالتالي تحدث اضطرابات لغكيو كمعرفيو.

فالفقر يؤدم إلى عدـ الكصكؿ إلى المعمكمات المناسبة كتمقي العبلجات الطبية المناسبة .لذلؾ فاف
برامج التربية الصحية تمعب دك ار ىاما في تثقيؼ األفراد كتزكيدىـ بالرعاية الطبية كالغذائية

المناسبة .كيمعب أخصائيك الكبلـ كالمغة كالمعممكف دك ار بار از في ىذا الصدد (الزريقات،
.)28:2005

أف استخداـ أساليب االزدراء كالتكبيخ كالمقارنة باآلخريف يعد أسكأ أنكاع العبارات التي يمكنؾ
التعامؿ بيا مع طفمؾ ،فمف يمجأ مف اآلباء إلى استخداـ أسمكب تعميـ انتقادم ناد ار ما يستخدـ

أسمكب التعاطؼ ،كتعمـ ىذا األسمكب يمكنو بالفعؿ أف يساعد اآلباء عمى التحمي بالصبر مع
األطفاؿ (ككلماف كبكؿ.)9 :0220 ،
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عالج عيوب الكالم والمغة:
االكتشاف المبكر امر ميـ جدا كيتطمب ذلؾ تقييـ جيد بكاسطة أخصائي العالج النفسي ،االكتشاؼ
المبكر لمحالة يقكدنا لفيـ المشكمة بشكؿ اعمؽ كيعمؿ عمى كفاءة الخطة العبلجية المكضكعة
(ثابت.)98 :1998،

وتتنوع طرق العالج بشكل عام ومنيا:
 .1التشخيص والعالج الطبي :إذ يعتمد العبلج الطبي بعد عممية التشخيص في العيادات
الطبية فاذا تبيف أف أسباب عيكب الكبلـ كالمغة ترجع إلى عكامؿ عضكية فاف العبلج

الطبي يككف في مقدمة أم عبلج.

 .2العالج النفسي – االجتماعي :كيشتمؿ عمى عدة طرؽ ككسائؿ نفسية كتربكية كاجتماعية
كارشادية ككقائية كعبلجية ،كيتبع:
 أسمكب اإلرشاد النفسي الفردم.
 أسمكب اإلرشاد األسرم.
 أسمكب التثقيؼ االجتماعي.
 .3العالج الكالمي :كيتضمف تمرينات عمى نطؽ الحركؼ كالكممات كالجمؿ بأساليب تدريجية
كتحتاج إلى ميارة فنية في تطبيقيا.
 .4العالج ذي المنيج الشامل :كيجمع ىذا المنيج اكثر مف طريقة في آف كاحد ،حيث أف
استخداـ ىذا المنيج يتجاكز بعض السمبيات التي يمكف أف تظير في طريقة كاحدة مف
طرؽ العبلج( .الخبليمة كالمبابيدم)137-136 :1995،
إف عممية عبلج أمراض الكبلـ تتطمب مزيدا مف الصبر كالركية كعدـ القمؽ فالعبلج يستمزـ الكقت

الكبير حتما.

دور األسرة في عالج أمراض الكالم:
تعد األسرة المؤسسة األكلى التي تحتضف الطفؿ كتؤثر فيو تأثي انر إما ايجابيان اك سمبيان حيث يبدأ

تشكيؿ السمكؾ في بداية مرحمة الطفكلة المبكرة فكمما كجد الطفؿ األساليب التربكية المناسبة
االيجابية المستخدمة داخؿ األسرة كمما ساعده ذلؾ عمى النماء السكم كبناء الشخصية االيجابية

كلما لؤلسرة أثر ىاـ في تشكيؿ ىذه الشخصية كاف البد مف التركيز عمى دكرىا في عبلج

االضطرابات المغكية عند األطفاؿ.
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كما أف التحدث مع أطفالؾ ليس أم ار صعبا كلكف أداء ذلؾ ببراعة يتطمب بعضا مف التركم كقميبل
مف التدريب ،كيعد الحكار مع األطفاؿ احدل المياـ األساسية كاليامة لآلباء كأداء ذلؾ بطريقة جيدة
يمكنو أف يقكم مف رباط األسرة كيمنع أك يداكم كثي ار مف المشاكؿ ،أما اذا لـ تؤد تمؾ الميمة

بشكؿ جيد فمف الممكف أف تصاب الحياة األسرية بالتكتر كاالضطراب مما يعرض الطفؿ إلى

مخاطر خكض غمار حياتو غير مييأ لمتكيؼ مع كؿ ما يصادفو طكاؿ حياتو (ككلماف كبكؿ،

.)0 :0220
دكر األسرة ىاـ جدا سكء كاف في الجانب النمائي أك العبلجي فعمى السرة تحسيف بيئة الطفؿ
النفسية التي يعيش بيا الطفؿ مع تكفير العديد مف المثيرات كاشراؾ الطفؿ عمى

التفاعؿ

االجتماعي بالمجتمع الخارجي كتجنب السخرية عمى الطفؿ بطريقتو بالكبلـ مع ضركرة انتباه

األسرة إلى حؿ الخبلفات الزكجية كالمشكبلت األسرية كالتي مف الممكف أف تككف سببا في حدكث
االضطراب لدل الطفؿ مع تجنب استخداـ أساليب التنشئة االجتماعية الخاطئة كالتدليؿ أك القسكة

فمثؿ ىذه األساليب تؤثر سمبا عمى أداء الطفؿ المغكم .مع ضركرة تجنب المفظ المشكه أك الخاطئ
أماـ الطفؿ.
كذلؾ عمى األسرة تكفير األلعاب التي تحث الطفؿ عمى اإلنصات كاالستماع كالحديث كالتعاكف

المشترؾ بيف البرامج العبلجية التي تقررىا المدرسة.

مع استم اررية األىؿ بمتابعة الجمسات العبلجية مع األخصائييف كالصبر عمى فترة العبلج فقد
تطكؿ.

دور المدرسة في عالج اضطرابات الكالم والمغة:
تعد المدرسة ىي المؤسسة الثانية التي تحتضف الطفؿ بعد االسرة كتعد أىميتيا كأىمية البرامج

كاألساليب المستخدمة مؤثرة في تشكيؿ سمككيات األطفاؿ فمنيا يتعمـ الطفؿ كتتشكؿ طباعو
كيكتسب الميارات ،كلما لممدرسة مف ىذا األثر الياـ كاف البد مف إلقاء الضكء عمى دكر المدرسة

في عبلج اضطرابات الكبلـ كالمغة.

فالطالب الذم يعاني مف صعكبات التعمـ قد يجد صعكبة في فيـ المغة كاستيعابيا كالتي يطمؽ
عمييا لغة التخاطب أك التمقي الشفكم ،كما يبلقي صعكبات في االتصاؿ مع اآلخريف كالتفاىـ

معيـ ،كىناؾ صمة كثيقة بيف لغة التخاطب كبيف لغة التعبير عف النفس.

(عدس)78: 0998 ،
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كترل الباحثة أف مف الضركرم أف تيتـ المدرسة بالطمبة ذكم المشاكؿ الكبلمية ألف أم اضطراب

في النطؽ أك الكبلـ حتما سيؤثر عمى درجة استجابة الطفؿ لممثيرات التي تحيط بو لصعكبة
التعبير عف مشاعره اتجاه األشياء ،كمف البدييي أف مثؿ ىذه االضطرابات ستؤثر حتما في الطفؿ
مف الناحية النفسية ككذلؾ االجتماعية كقد تككف عامبل مف عكامؿ ضعؼ كتدني التحصيؿ الدراسي
لديو.

فالمدرسة بدكرىا االنتباه إلى ذكم ىذه االضطرابات كحصرىا كالقياـ بكضع خطة كمنيج تطبيقي
لمعبلج ،كفيما يمي بعض تعديبلت ينصح باتباعيا داخؿ المدارس كمف أىميا:

 .1تكفير مناخ صفي متميز قائـ عمى المثيرات المتنكعة كاإلرشادات المساعدة لممعمـ في
التعامؿ مع الطمبة ذكم االضطرابات الكبلمية أك المغكية

 .2تدريب الطمبة تدريجيا عمى ميارات النطؽ الجيد بمزيدان مف الصبر كالركية.
 .3ضركرة إشراؾ األىؿ بعممية التعديؿ حتى يقكـ الطفؿ بتطبيقيا بالمنزؿ تحت إشراؼ
الكالديف.

 .4استخداـ المعززات الكافية لتشجيع الطبلب عمى التخمص مف ىذه االضطرابات الكبلمية.
 .5ضركرة تكفير فرصة لمطالب لئلنصات الجيد لممقاطع كالعبارات حتى يتمكف مف القياـ
بالتمييز بيف األصكات كتحديد الكممات كالمقاطع .

 .6التقييـ المستمر ألداء الطالب كتسجيؿ مقدار التحسف الذم قد يصؿ إليو الطفؿ مف فترة
إلى أخرل .

 .7القياـ بتسجيؿ أصكات الطمبة الكبلمية ليتمكنكا مف اإلصغاء ليا كتعديؿ أخطائيـ مرة
أخرل .

 .8ضركرة إشراؾ الطالب في تنفيذ ميمات في داخؿ الصؼ حتى كلك كانت بسيطة كيرجى
محاكلة إدماج المعب المسيؿ فيتدرب الطالب حتى يستطيع الطفؿ تكسيع لغتو الخاصة
بطريقة غير ممؿ.

 .9عمى المعمـ العمؿ عمى استثارة الطالب لمحديث كالتعميؽ كالمشاركة كقيامو عمدا مثبل
بنسياف شيء ما حتى يسمح لمطالب بنفسو أف يتحدث كينبو المعمـ لو.

 .02البد كاف تككف األنشطة المستخدمة مف كاقع حياة الطفؿ اليكمية كمف مكاقؼ طبيعية مف
بيئة الطفؿ حتى يسيؿ عميو إدراكيا كالحديث عنيا بسيكلة.
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القران الكريم ودوره في تنمية الثروة المغوية
يقف عمى قمة اآلداب المغوية كاإلنسانية ،القرآف الكريـ فيك في اعمى مراتب الكماؿ كاإلعجاز فيك
تنزيؿ مف رب العالميف نزؿ بو جبريؿ األميف عمى قمب رسكلنا محمد صمى ا﵀ عميو كسمـ ليككف

رسالة السماء إلى األرض ،كذلؾ مف خبلؿ حفظ اآليات الكريمة التي تبيف لو عظمة القراف الكريـ
في أسمكبو كجماؿ تعبيراتو كقكة لغتو ،كأثر ىذا كمو عمى بناء شخصيتو كتربيتو تربية إسبلمية
كيدعـ ىذا الدكر دراسة كحفظ احاديث نبكية شريفة التي يفيض بيا األدب النبكم الشريؼ ،تمؾ

التربية التي تعكد عمى الطفؿ في كؿ مقكماتو كعناصر شخصيتو المغكية كالفكرية كاإلبداعية بالكثير

مف اإليجابيات في النشأة الصحيحة (صالح كأخركف )64 :2008 ،لقكلو تعالىَ ( :ن ْحن َنقص
ين)(.يكسؼ)3 :
آن َوا ْن ك ْن َ
ت م ْن قَْبمو لَم َن ا ْل َغافم َ
صص ب َما أ َْو َح ْي َنا إلَ ْي َك َى َذا ا ْلق ْر َ
َعمَ ْي َك أ ْ
س َن ا ْلقَ َ
َح َ
وتضيف الباحثة بعض النقاط التي توضح وتظير دور القران الكريم في تنمية الثروة المغوية

لمطفل في التالي:

 .1تنمية قدرة الطفؿ عمى الحفظ:مف خبلؿ ترديد آيات القراف الكريـ كسيكلة الحفظ لديو في
مراحؿ حياتو األكلى ،فنجد الطفؿ يكرر المقطع الذم قرأه مف اآليات غيبا ،كىذا فيو
اإلعجاز الرباني .

 .2التعرؼ عمى الجديد :ينمي لدل الفرد القدرة عمى اكتساب مصطمحات جديدة كمفاىيـ قد
تبدك جديدة عمى عالـ الطفؿ كصحيحة ،فعند تبلكتو لمقراف الكريـ يتعرؼ عمى مصطمحات

كدالالت.
 .3تصحيح األخطاء المغكية لدم الطفؿ عف طريؽ محاكلة الطفؿ لمنطؽ السميـ لمحرؼ كما
أف الطفؿ يحاكؿ جاىدا في قراءتو إبراز مخارج الحركؼ تقميدا لشيخو أك معممو .كفي ىذا
تطكر ممحكظ ككبير عمى لغة الطفؿ كتصحيح أخطاءه المغكية التي قد تظير.
 .4القراف الكريـ ممئ بالقصص العديدة فقد خاطب ا﵀ جؿ كعبل الناس بقدر عقكليـ كتنكعت
األساليب المستخدمة فيو فيفيمو العاقؿ كالجاىؿ كالصغير كالكبير كالقصص ليا تأثير

سحرم في نفسية الطفؿ حتى إف بعض مصطمحات القصص تظؿ عالقة في ذىف الطفؿ.

 .5امتثاؿ الدكر كالقيـ األخبلقية عمميا :حيث يقكـ الطفؿ بتقمص دكر شخصيات القصص
القرآنية في مسرح أك في درس ما ،ككما ىك معركؼ أف ىناؾ فكائد جمة لقياـ الطفؿ بيكذا

امر .
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 .6إمداد الطفؿ باألفكار كالمعمكمات كالتي تسيـ في تعديؿ كتقكيـ سمككو كتساعده عمى تقبؿ
ذاتو كاحتراميا مف خبلؿ األخبلقيات كالمبادئ السامية التي يعرضيا القراف الكريـ فذلؾ
يدعك الطفؿ إلى االرتقاء بنفسو اكثر فاكثر.
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المبحث الثاني

العـــــــالج بالمعب
يعد المعب كسيمة تعبيرية ىامة جدا لمطفؿ مف خبللو تتضح العديد مف الفكائد كالتي ليا أىمية كبيرة

في حياة الفرد كما أف المعب يعتبر متطمب ىاـ في حياة الطفؿ فيك الكسيمة التي يجد فييا الطفؿ
قدرة عمى التنفيس االنفعالي دكنما ضغط أك خكؼ.
مفيوم المعب:
المعب اسـ مصدر لمفعؿ لعب ،يمعب ،لعبا ،كلكف المعبة اسـ يدؿ عمى نكع المعب كىيئتو مف حيث:

شكمو ،مضمكنو ،أجزائو كيعرؼ (بمقيس كمرعي )المعبة بأنيا :نشاط أك مجمكعة مف الكاف النشاط

المنظـ التي يمارسيا المرء مفردا أك في جماعة أك مجمكعة لتحقيؽ غاية معينة (الخكالدة:0227،

.)40-42

كيرل الشاركني ( )6 :0220أف المعب ىك النشاط الذم يقكـ بو الطفؿ بيدؼ الحصكؿ عمى

المتعة أك المذة بصرؼ النظر عف نتيجة ىذا النشاط  .كنشاط المعب تمقائي دائما ،أم ينشغؿ بو

الطفؿ دكف أم ضغط أك إرغاـ خارجي.

كلقد تعرض مصطمح المعب الستخدامات عديدة كصمت بو إلى مرحمة مف مراحؿ الغمكض كالبعد

عف أساسو فيك في أساسو أم نشاط نقكـ بو مف اجؿ المتعة التي يعطييا دكنما اعتبارات لمغاية
الناتجة عنو كذلؾ يدخمو في دائرة اختيارية كالبعد عف اإلجبار أك القكل الخارجية كلقد أشار بياجيو
إلى أف المعب يتككف مف االستجابات التي تتكرر مف اجؿ متعتيا الكظيفية فقط كيرل آخر أف
المعب ىك ذلؾ النشاط الذم ليس فيو قكاعد غير تمؾ القكاعد التي يفترضيا البلعب ذاتو .كما انو
ليس لو مف غاية أك نتيجة متكقعة (كيح كآخركف)281:
كما يعرفو شايفر ( )1993بأنو "عممية بيف شخصية يقكـ المعالج المدرب فييا بشكؿ منظـ
باستخداـ القدرة العبلجية لمعب مثؿ (لعب الدكر ،التكاصؿ ،التفريع) لمساعدة الطفؿ عمى التعامؿ

مع المشكبلت النفسية التي تكاجيو ،كالكقاية مف مشكبلت مستقبمية .كيستخدـ المعالج بالمعب

مجمكعة مف األساليب كالتقنيات تحدد كيفية استخداـ مكاد المعب مف أجؿ ضماف االستخداـ
العبلجي المناسب ليا.
ومما سبق تعرف الباحثة المعب بأنو :
ذاؾ النشاط المكجو أك غير المكجو الذم يقكـ بو الطفؿ مف اجؿ تحقيؽ المتعة كالمرح كالتسمية
كيسيـ في تنمية سمكؾ الطفؿ كشخصيتو في جميع جكانبيا االنفعالية كالتربكية كاالجتماعية.
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أىمية المعب:
إف ممارسة األلعاب كاأللغاز تكفر فرصة لممارسة كثير مف الميارات أكسع بكثير مما تكفره
المكضكعات ذات المحتكل ،ففي المعبة ىناؾ امر ما يحدث طيمة الكقت ،كبكسع التفكير أف يحدث
مكقفا ما أك يتجنب مكقفا ،كما أف أمك ار مثؿ االستراتيجية (التخطيط) كاتخاذ القرار تعد جزءا متمما

لغالبية األلعاب ،كحالما تعرؼ قكاعد المعبة ،تصبح المعرفة اقؿ أىمية بكثير جدا مف ميارة

التفكير ،إال أف الميارات التي نتعمميا في ألعاب معينة مف الصعب نقميا إلى مكاقؼ اكثر عمكمية
.كما أف لؤللعاب منطؽ داخمي ،كالبلعب الجيد يتعمـ ىذا المنطؽ الداخمي ،أما مشاكؿ الحياة
كلسكء الحظ فميس لدييا مثؿ ىذا المنطؽ الداخمي ،كىكذا فاف األلعاب تكفر نكافذ مفيدة لمتفكير

كالسمكؾ ،إال أف ميارات التفكير المستخدمة ىي ميارات خاصة لمغاية لدرجة يصعب انتقاؿ

اثرىا(غانـ.)89 :2004،

كما أف األلعاب كاألنشطة التي تكفر الخبرة في مجاؿ التصنيؼ كالتسمسؿ تعتبر ضركرية فألعاب
التصنيؼ ال يمكف أف تتطكر مف استخداـ المكعبات أك قطع الببلستيؾ التي تختمؼ بخاصيتيف
مثؿ المكف كالشكؿ .أف الدكائر كالمربعات كالمثمثات ذات المكف األحمر كاألزرؽ كاألصفر كاألخضر

مثبل يمكف استخداميا بعدة طرؽ كمثاؿ ذلؾ استخداـ لعبة البطاقات التي تتطمب المقابمة أك التكفيؽ
بيف األشكاؿ كاأللكاف (قطامي.)279 :2005،

أف تربية األطفاؿ عف طريؽ غرائزىـ كميكليـ الفطرية تأتي بسيكلو مف غير عناء ،إذ انو لما كاف
الطفؿ يمعب بدافع مف ذاتو كبمحض رغبتو الطبيعية ،فالمعب خير الكسائؿ لتربيتو تربية ذاتية
يستطيع بيا أف يعبر عف خكاطره ،كأف يبرز نشاطو كمكاىبو ،كمف خبلؿ ىذه الفرص السائحة
يتسنى لمف يقكـ عمى شأنو أف ييذب غرائزه كيحسف تكجيو ميكلو كنزعاتو متخذا مف مظاىر البيئة

كأعبلميا طريقا إلى تمقيف المعمكمات كبث األفكار كمبادئ المعرفة عفكا بغير قصد (الجبالي،
.)62-61 :2005

كاذا ما كاف المعب ضركرة لمطفؿ ألنو مألب مف مآلب طبيعتو فانو -أم المعب -يعتبر بالنسبة

لممربي كسيمة فعالة لمدراسة كالمبلحظة ،بشرط أف يككف عمى دراية بقضايا النمك عند الطفؿ كتطكر
اىتماماتو ،كفؽ سنكات عمره المختمفة كاىـ مف ذلؾ ىك أف يعرؼ كيؼ ينزؿ إلى مستكل الصغير

حتى يستطيع أف يرتقي بو إلى عالمو (برناردم.)65:1998 ،

كترل الباحثة أف ىناؾ أىمية بالغة لمعب عمى مختمؼ النكاحي الجسمية كاالنفعالية كاالجتماعية
كالمعرفية لمطفؿ فالمعب يستمزـ فيو استخداـ التفكير كاإلدراؾ كالذاكرة فعف طريؽ المعب يستكشؼ

الطفؿ عالمو كما يحيط بو مف أشياء كأحداث فيدرؾ الطفؿ عالمو اكثر كيتخيؿ كيمعب كيتعرؼ
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عمى األشكاؿ كاألحجاـ كاأللكاف ،كما أف المعب المنظـ لو دكر كبير في تنمية القدرات اإلبداعية
كتطكير التفكير لدم الطفؿ.

كما أنو عف طريؽ المعب يمكف أف يصؿ الطفؿ إلى مرحمة النضج االجتماعي كاالنفعالي فقد يككف

الطفؿ متمرك از حكؿ ذاتو ،أك غير محبكب كأناني فعف طريؽ المعب الجماعي يعتاد الطفؿ عمى
مشاركة اآلخريف كالقياـ بأداء األدكار كاقامة عبلقات اجتماعية كتككيف ميارات اجتماعية مرغكب
بيا.
أنواع األلعاب:
يرل الغرير كالنكايسة( )119 :2010أف لمعب عدة أنواع ومنيا :
المعب المنظـ :كىنا يككف المعب معايير كقكانيف كقكاعد منظمة كيشتمؿ المعب المنظـ عمى:أ -المعب الجماعي :كفيو يتفاعؿ طفبلف أك اكثر في عمؿ أنشطة متشابية دكف أف يساعد بعضيـ

البعض كبغير قكاعد أك تنظيـ .

ب -المعب الفردم :الذم يمارسو الطفؿ بمفرده
ت-المعب الخيالي :الذم يعتمد عمى خياؿ الطفؿ كتخيبلتو لممكاقؼ .
ث-المعب التمثيمي :حيث يقكـ الطفؿ بتقميد شخصية معينة .
ج-لعب المحاكاة التقميدم مف خبلؿ تقميد الطفؿ لكالديو مثبل في أعماؿ المنزؿ .
األلعاب البنائية (التركيبية )يعد البناء كالتركيب احد الجكانب اليامة في حياة الطفؿ ،حيث يسعى إلى تنمية بعض الميارات

الحركية مف خبلؿ استنباط أشكاؿ جديدة مف المعب .كغالبا ما يستخدـ الطفؿ الكثير مف المكاد مثؿ
الصمصاؿ كالمكعبات كالخرز كالكرؽ المقكل كالطباشير كأقبلـ الشمع في األلعاب التركيبية لتصميـ
منزؿ أك شجرة أك طاكلة .....الخ .

كيتصؼ المعب التركيبي بخاصية أساسية كىي أف عالـ الظكاىر المحيطة بنا يعكسو الطفؿ في
نكاتج مادية ،مثؿ تشكيؿ آلة مف أجزاء مختمفة ،كعمؿ مبنى أك حديقة أك رسكـ تعبيرية.

(خطاب كحمزة)75 :2008 ،
األلعاب العالجية :كىي أكجو النشاط المختمفة التي تكجو األطفاؿ الذيف يعانكف مف اضطرابات نفسية مختمفة

لتخميصيـ مما يعانكف .
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األلعاب االييامية:مف اكثر األلعاب شيكعا في عالـ الطفكلة المبكرة كىي مف األلعاب الشعبية ،فييا يتعامؿ الطفؿ مع

المكاد أك المكاقؼ كما لك أنيا تحمؿ خصائص اكثر مما تتصؼ بو في الكاقع.

(الحيمة)21-20 :2007 ،
كفي ىذه المرحمة السنية مف ( )6-4سنكات يجيد الطفؿ الكبلـ ك المشي كالجرم كاكتشاؼ

األدكات كالحيكانات كالنباتات كيككف قادر عمى التنبو كالتذكر كالتعميؿ عمى التفكير كالتخيؿ كاإلبداع
كاالبتكار ك بذلؾ يككف في مرحمة التعمـ كىك ما يؤدم مف خبلؿ المعب ألنو الكسيمة القريبة إليو،

كبذلؾ يمعب الطفؿ لعبا تعميمي ألنو يؤدم إلى النمك الذىني بالممارسة التدريجية ( طمبة،1996 ،

(.91
 األلعاب النفسية:كتتضمف األلعاب اإلدراكية كاأللعاب الكجدانية كالتي تتضمف تنمية لمعمميات اإلدراكية كاإلدراؾ

الحسي كالقدرات العقمية المختمفة كاالستنباط كاالستدالؿ كالتذكر كادراؾ العبلقات بيف األشياء
كالتمييز كألعاب البازؿ الفؾ كالتركيب كغيرىا .
المعب اإلنشائي:
ىك نشاط عممي يدكم يقكـ فيو الطفؿ باستخداـ خامات بسيطة إلشباع حاجات لديو كلو نكعاف
ىما :المعب اإلنشائي التقاربي ،كىك المعب الذم يغمب عميو صفة التقميد كيخضع فيو الطفؿ

لضركرة الكصكؿ إلى ناتج محدد يحدده لو األخركف مف خبلؿ نمكذج محدد كتركيب الصكرة
المجزأة (البازؿ).

ثـ المعب اإلنشائي التباعدم كىك المعب اإلنشائي الذم تغمب عميو صفة اإلنتاجية النابغة مف تفكير

الطفؿ كليست مفركضة عميو في ضكء نمكذج يقمده فبل تحكمو قكاعد كال معايير معينو تحد مف
نشاطو أثناء األداء أك الناتج النيائي.
لعب األدوار:
ىك نشاط تمثيمي يقكـ بو طفؿ أك اكثر بمعب األدكار المختمفة كقد يتصؿ باآلخريف لغكيا أك غير

لغكم ضمف لعب األدكار كيستخدـ األدكات في كظيفتيا األساسية أك في غير كظيفتيا األساسية
كما يصدر عف الطفؿ مف سمكؾ ال يشترط أف يسبقو فيو الكبار كانما يتكقعو أك يتخيمو الطفؿ بناء
عمى ما يفيمو مف خبلؿ البيئة المحيطة بو(.النجاحي.)172-171 :2005،
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المعب الدرامي:
اذا كاف األطفاؿ يحاكلكف إنتاج مكاقؼ لعب تعتمد عمى مبلحظتيـ لمكاقؼ حدثت في الحياه

الكاقعية أك في كسائؿ اإلعبلـ كيككف العكس في المعب الدرامي المجدد حيث يستخدـ األطفاؿ
المكاقؼ كاألفعاؿ كالحديث مف الحياه .
كمف األلعاب التي تنمي االبتكار لدل األطفاؿ ألعاب الفؾ كالتركيب كاليدـ كالبناء منيا المكعبات

كالحمقات كعيداف الثقاب أك العصا المختمفة األحجاـ كاألشكاؿ كاأللكاح المثبت عمييا مسامير
كمعيا خيكط حيث يستطيع الطفؿ فييا أداء أشكاؿ متنكعو كمبتكرة مف خيالو كما تساعد األدكات

الفنية مف أكراؽ كأقبلـ كخرز كفرش كالكاف كصمصاؿ عمى انطبلؽ النشاط التعبيرم لدل الطفؿ مف
خبلؿ الرسـ الحر مف كاقع الخياؿ كعمؿ األشكاؿ المختمفة مف األكراؽ الممكنة (القص كالمصؽ
كتذكؽ الجماؿ في الشكؿ كالمكف) مما يزيد مف ابتكارية الطفؿ.

(النجاحي)242-241 :2005،

خصائص لعب األطفال:
أن لعب األطفال يتميز بخصائص معينة حسب مراحل النمو المختمفة ومنيا :
 .1المعب عممية نمو فيو يعتبر حاجة مف حاجات الطفؿ األساسية ،كمظير ىاـ مف مظاىر
سمككو ،كما انو استعداد فطرم لديو كضركرة مف ضركرات حياتو ،كما كينمك مف خبللو
الطفؿ جسميا كعقميا كلغكيا كانفعاليا كاجتماعيا ،كيكتسب العديد مف الميارات كالمعمكمات

التي تساعده في التكيؼ النفسي كاالجتماعي (العناني.)05 :0220 ،

 .0أف المعب في حد ذاتو ىك كسيمة عبلجية ،فسكاء كاف المعب بالعرائس أك لعب تمثيؿ
بالكبلـ أك باإليماءات أك حتى بالصمت أك بأم أشكاؿ أخرل فانو في حد ذاتو يعتبر

كسيمة عبلجية ليا قيمتيا .فالمعب الحر بدكف أم تكجيو أك تفسير يعالج كثي ار مف
االضطرابات االنفعالية لمطفؿ (السيد.)236 :1999،
ال يحتاج الطفؿ الصغير إلى اقتناء عدد كبير مف المعب بصكرة مستمرة إذ مف المحتمؿ أف يضجر
منيا كيمؿ ،لذا مف األفضؿ أف تخبئ بعض المعب كبعد أسبكع أك أسبكعيف أك عندما يضجر
الطفؿ مما بيف يديو كيطمب ألعابا جديدة ،حينئذ نقدـ لو كاحدة مما خبأناه كستبدك لو مثيرة كما لك
كانت جديدة كسكؼ تحدث عنده الفرحة نفسيا .
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كما أف األلعاب التي ال تتناسب مع سف الطفؿ لف تستيكيو كقد تخيب اممو بسبب عدـ قدرتو عمى
السيطرة عمييا كالتحكـ بيا .مف المستحسف في ىذه الحالة أيضا أف نضعيا جانبا ،ثـ نعرضيا عميو
بعد عدة أشير (باككس كآف.)6 :0222 ،
**نظريات تفسير المعب:
-1نظرية التحميل النفسي في المعب :
تعتبر نظرية التحميؿ النفسي المعب نشاطا ميس ار لمتنفيس عف الطاقة المكبكتة ،كىك يساعد األطفاؿ

في التعبير كالسيطرة عمى المكاقؼ الصعبة .

كقد أشار فركيد إلى أف المعب ىك الكسيمة التي يستطيع الطفؿ أف يحقؽ بيا إنجازاتو األكلى الثقافية
كالنفسية العظيمة ،فالمعب ىك لغة الطفؿ في التعبير ككسيمة أيضا في االتصاؿ باآلخريف (الطكاب:

.)50
-2نظرية فيجوتسكي :
يرل فيجكتسكي أف لمعب قكة تدفع بنمك الطفؿ في جميع الجكانب ،فالنشاط التخيمي الذم يمثؿ

جكىر أنكاع المعب ،كابداع األىداؼ كصياغة الدكافع االختيارية كؿ ذلؾ يظير مف خبلؿ المعب
كيجعمو في اعمى مراحؿ نمك الطفؿ ما قبؿ المدرسة ( .الغرير كالنكايسة)41 :2010 ،
-3نظرية الطاقة الزائدة:
يرجع الفضؿ في إظيار تمؾ النظرية إلى العالـ األلماني شيمر كالعالـ اإلنجميزم سبنسر كمؤداىا:أف
المعب ىك تصريؼ طاقة زائدة عف الكائف الحي ال تستنفذىا أغراض الحياة كالعمؿ .كذلؾ تتضمف

فمسفة تمؾ النظرية أف األطفاؿ يمعبكف لمتنفيس عف مخزكف الطاقة التي كانت متكفرة قبؿ ذلؾ
بكقت طكيؿ(خطاب كحمزة.)41 :2008،

-4نظرية النمو الجسمي :
المعب في حد ذاتو عممية نمائية يعمؿ عمى تنمية الجسـ كتنمية قدرات الطفؿ كخاصة القدرات

العقمية كيساعد بشكؿ عاـ عمى نمك الجسـ ،كما انو ينمي الحكاس كمراكز الحس لئلنساف .
-5نظرية االستجمام :

يرل أصحاب ىذه النظرية كعمى رأسيـ الفيمسكؼ األلماني الزاركس أف كظيفة المعب األساسية ىي
راحة الجسـ مف عناء العمؿ كمف التعب كخبلصة ىذه النظرية أف اإلنساف يمعب كي يريح
عضبلتو المتعبة كأعصابو المرىقة التي أضناىا التعب ذلؾ ألف اإلنساف عندما يستخدـ عضبلتو
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كأعصابو بصكرة غير الصكرة التي كاف يستخدميا فييا في أثناء العمؿ فانو يعطي بذلؾ لعضبلتو

المجيدة كأعصابو المتعبة فرصة كي نستريح (الغرير كالنكايسة.)34 :2010 ،

موقف اإلسالم من المعب:
يعترؼ اإلسبلـ بالمعب كينظر إليو عمى انو نشاط ميـ لحياة اإلنساف ،فمف خبلؿ المعب يشعر
الفرد بالبيجة كالسركر كيركح عف النفس كلكنو ذك كظائؼ متدرجة بتدرج عمر اإلنساف ،فالمعب في

مرحمة الطفكلة ميـ ،كلو طبيعتو ،كالمعب لمشباب ميـ كلو طبيعتو ،المعب لمكبار ميـ كلو طبيعتو،
كلكف المعب يجب أال يتـ عمى حساب األعماؿ ،أف الفرائض التي تقع في اطار فركض العيف كال

تخرج عف اطار الحبلؿ كبخاصة في عالـ الكبار ،بؿ ينبغي أف يتـ في أكقات خاصة تأتي دائما
في المرحمة الثانية مف أعماؿ القياـ بالكاجب حتى أف الحياة بكؿ نشاطاتيا المختمفة اطار مف الميك

كالمعب قاؿ تعالى (اعممكا إنما الحياة الدنيا لعب كليك كما الحياة الدنيا إال متاع الغركر) ككاف

الرسكؿ المربي صمى ا﵀ عميو كسمـ يمارس الميك كالمعب مع أىمو كاآلخريف (الخكالدة0227،
.)30:
كىناؾ العديد مف النماذج التي دعا اإلسبلـ إلييا كبعض المكاقؼ التي لخصتيا الباحثة كالتالي :
 يركل انو (ص) كاف يسابؽ زكجتو عائشة كيشترؾ في مصارعة الرجاؿ حيث صارع
ركانة فصرعو.
 ككاف النبي يطمب مف المسمميف أف يتعممكا الرمي قاؿ ص عميكـ بالرمي فانو مف خير
ليككـ .
 كما شجع عمر بف الخطاب رضي ا﵀ عنو ألعاب الفركسية حيث قاؿ (عممكا أكالدكـ
السباحة كالرماية كمركىـ فميثبكا عمى ظيكر الخيؿ كثبا ) .

 كعف عائشة رضي ا﵀ عنيا قالت (قدـ رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ مف غزكة تبكؾ أك
خيبر كفي سيكتيا ستر ،فيبت ريح فكشفت ناحية الستر عف بنات لعائشة لعب ،فقاؿ:

ما ىذا يا عائشة قالت :بناتي ،كرأل بينيف فرسا لو جناحاف مف رقاع ،فقاؿ :ما ىذا
الذم أرل كسطيف ؟ قالت فرس ،قاؿ  :كما ىذا الذم عميو؟ قالت :جناحاف ،قاؿ :فرس

لو جناحاف ؟ قالت :أما سمعت أف لسميماف خيبل ليا أجنحة ،قالت :فضحؾ حتى رأيت
نكاجذه (العناني.)88 :0220 ،
كأشارت طمبة ( )60 :0996إلى أف المربكف كالفبلسفة المسممكف ىـ مف ادرؾ أف مف طبيعة

الطفؿ يميؿ إلى الحركة كالنشاط .كما ادرككا أف في ىذا النشاط يقظة العقؿ كصفاء الذىف ،كمف
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ثـ فانو مف غير الطبيعي أف يككف الطفؿ ىادئا كساكنا .كيقكؿ ابف مسككيو (ينبغي أف يؤذف لمطفؿ

أف يمعب لعبا جميبل كال يككف في لعبو الـ كال تعب شديد).

-سأؿ أبك القاسـ عبدا﵀ بف محمد (احد عمماء المغرب ) معيقب بف أبي األزىر (ما حاؿ صبيانكـ

في الكتاب ،فأجاب معيقب :كلع كثير بالمعب ،فقاؿ أبك القاسـ :أف لـ يككنكا كذلؾ فعمؽ عمييـ

التمائـ ).

فاإلسبلـ العظيـ شجع عمى العمؿ لمكبار كالمعب لمصغار ال لشيء إال ألف رسالة اإلنساف الكبير
اسمى كاف مف أكلكيات احتياجات األطفاؿ المعب لكف مع ذلؾ حرص اإلسبلـ العظيـ عمى

االعتداؿ كالتكسط في كؿ شيء فبل يككف المعب عمى حساب العبادة أك أمكر أخرل ىامة .
فوائد المعب:
وفيما يمي مجموعة من الفوائد التي يضفييا المعب ومنيا أنو:
 .1يكفر المجاؿ لتربية عقؿ الطفؿ كزيادة قدرتو عمى الفيـ .
 .2يساعد عمى تنمية الحكاس كيدربيا كيربطيا بعمميات اإلدراؾ كالتعميـ.
 .3يكفر لمطفؿ فرص االبتكار كاإلبداع كالتشكيؿ .
 .4يساعد عمى حفز عقؿ الطفؿ عمى التفكير المستقؿ .
 .5يساعد عمى تنمية عمميات االكتشاؼ العقمية .
 .6يميد لعمميات التحكـ بالنفس كضبط الذات ككعي ىذه الذات .
 .7مساعدة الطفؿ عمة فيـ ذاتو كتقبؿ اآلخريف كمعرفة العالـ المحيط بو .
 .8يكفر فرص ربط العمميات العقمية مع نكاحي النمك المختمفة ).العناني)00 :0220 ،
كيضيؼ العناني ( )085 :0225فكائد عبلجية لمعب أخرل كمنيا:
-1يعد مجاال سمحا لمتعبير عف الرغبات كالصراعات كيتيح فرصة إزاحة المشاعر مثؿ  :الغضب،
العدكاف إلى أشياء أخرل بديمو كالتعبير عنيا رمزيا مما يخفؼ عف الطفؿ الضغط كالتكتر
االنفعالي.
-2يساعد الطفؿ عمى االستبصار بالمشكمة كمعرفة أسبابيا .
-3ينمي الميكؿ كالثقة بالنفس.
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-4يستخدـ لتحقيؽ أغراض كقائية كذلؾ عف طريؽ تقديـ الطفؿ لخبرة ميبلد طفؿ جديد مثبل حتى
ال يفاجأ بيذا الميبلد.

-5قد يترتب عميو أف يتقدـ المعالج باقتراحات إلى الكالديف لزيادة فيميما كتغيير مكقفيما بما يبلئـ
الطفؿ .

 كما أن لمعب دور في نمو األطفال وتثقيفيم كما حددىا كيح كآخركف ( )090 :0224كىيتتمثؿ في:
 .1التنمية الجسمية.
 .2تشجيع االتصاؿ.
 .3إعطاء األطفاؿ إحساسان بالقكة.
 .4يؤكد المعب القدرة عمى حؿ المشكبلت.
 .5مصدر مف مصادر التعمـ.
 .6استثارة القدرة االبتكارية.
 .7المعب كفنكف األطفاؿ.
 .8التعرؼ عمى الذات.
 .9تفريغ مشاعر القمؽ.
 .10يساعد المعب عمى النمك العاطفي .
 .11يساعد المعب عمى إعطاء فرصو لمتعرؼ عمى المفاىيـ.
 .12التعرؼ عمى المستكيات األخبلقية.
 .03التعرؼ عمى الخصائص السميمة لمدكر االجتماعي القائـ عمى الجنس.
شروط اختيار المعبة:
 .1يجب أف تتناسب المعبة مع عمر الطفؿ ،فالمعبة المعقدة لطفؿ صغير لف تؤدم الغرض
التربكم ،في حيف أف لعبة بسيطة يسحبيا أك يدفعيا كما يشاء تككف افضؿ مف لعبو
الكرتكنية ال يستطيع الطفؿ أف يتعامؿ معيا.
 .2األلعاب المعقدة بدرجو اكبر مف مستكل الطفؿ تسبب لو بعض االضطراب االنفعالي،
فالمعبة الغالية مثبل كالتي يجب أف يعتني بيا الطفؿ كيحافظ عمييا قد ال تحقؽ أم ىدؼ
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تربكم كبالتالي فإف المعبة الرخيصة التي يمعب بيا الطفؿ كما يشاء دكف خكؼ عمييا قد
تككف اكثر فائدة لمطفؿ.

 .3يجب أف تعطى األلعاب لمطفؿ ثقو بأف يقمد سمكؾ الكبار كبالتالي نجد أف المعب التي
تككف عمى شكؿ أدكات منزليو كاالت عمؿ اكثر فائدة مف األلعاب التي ال ترتبط بحياة

الطفؿ كبحياة الكبار.

(كيح كآخركف.)283 :2004،
كالبد مف التركيز عمى تنمية قدرة األطفاؿ عمى التمييز بيف الفركؽ البصرية ،كيمكف ذلؾ بكاسطة
تدريبيـ عمى لعبو لكحو المربعات التي تقسـ إلى ستة أك ثمانية مربعات كفي كؿ منيا صكره زاىيو

المكف لشيء معركؼ لمطفؿ .ثـ يقكـ األطفاؿ بكضع الصكر المتشابية بعضيا مع بعض عمى
المكحة(.أبك معاؿ.)133 :2002،

األلعاب االجتماعية ودورىا في تطوير التفكير :
إف األلعاب االجتماعية كالذىنية تسيـ في تطكير التفكير مف خبلؿ الكسائؿ كالطرؽ التالية:
 .1األحيائية :كيقصد بيا إضفاء صفة الحياة عمى الجمادات أثناء المعب كالتحدث مع الدمية.
 .2أما لعب المكازاة بمحاذاة اآلخريف ىك عبارة عف مكاقؼ تستثير خبرات الطفؿ كمعارفو
كىذا يساعد عمى تطكير قامكسو المغكم.

 .3أما المعب االجتماعي التعاكني فيتطمب مف الطفؿ معرفة ما تفضمو الجماعة كلذلؾ فيك
يطكر أبنية مثؿ المسايرة ،االمتثاؿ ،االستماع ،اإلنصات ،كااللتزاـ بمعايير الجماعة كيبذؿ

الطفؿ جيدا مف اجؿ ذلؾ لعدد مف األسباب منيا أف لمجماعة قيـ كبيرة عنده كاف نجاحو
في تنفيذ تعميمات الجماعة ىك بمثابة حكـ إيجابي عمى فعالية دكره.
 .4أف المعب مع الرفاؽ يتطمب تمثبل كاستيعابا لمقكانيف كاألحكاـ كىذا يتطمب حصيمة معرفية
كأبنية معرفية كافية تسمح لو باالمتثاؿ ليا كالسير كفقيا كىذه مناسبة لمنمك.

 .5الطفؿ يبذؿ مجيكدا كبي ار في تمثؿ استيعاب قكانيف المجمكعة كنظميا كطقكسيا كىذا
يتطمب مف الطفؿ تكرار كثير مف المكاقؼ بينو كبيف نفسو (أم يمعب مع نفسو) حتى ينجح

أماـ المجمكعة كيحافظ عمى مركزه.
(غانـ.)246 :2001،
فاأللعاب االجتماعية كالتربكية تسيـ في تعزيز انتماء الفرد لمجماعة ،كما أنيا تساعد الطفؿ عمى
القياـ بحركات كميارات جديدة كتمزمو باحتراـ باقي األدكار كالسماع كاإلنصات لمطرؼ اآلخر
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كالتعاكف كاحتراـ المكعد كتبعد الطفؿ عف األنانية كالتمركز حكؿ الذات كما أنيا تطمؽ تفكير الطفؿ
ناحية اإلبداع كالتميز ليصبح دكره افضؿ دكر كىذا ما نعني بو التنافس مف اجؿ الكصكؿ إلى

اليدؼ المراد كىك القياـ بالدكر عمى احسف كجو.
تؤكد اغمب الدراسات أف المعب مدخؿ ىاـ إلى عالـ الطفكلة كمف خبللو تظير شخصية الطفؿ

كيرتقي بذاتو حتى يصؿ إلى الشخصية السكية .فالمعب ىك النشاط المميز لحياة الطفؿ في مرحمة
الطفكلة فيك الكسيط التربكم الفعاؿ لتشكيؿ الشخصية.
كمف الضركرم االىتماـ باأللعاب التي مف طبيعتيا تؤدم إلى تنمية القدرة البصرية كالسمعية لدل
الطفؿ.
كمف األلعاب التي يمكف أف تجذب انتباه الطفؿ إلى عمؽ األصكات كدرجتيا لعبة سير األطفاؿ في

صفكؼ منتظمة عمى نغمات المكسيقى بحيث يضربكف األرض بشدة كمما عبل صكت المكسيقى
كيمشكف عمى اطراؼ أصابع أقداميـ عندما ييدأ صكتيا(.أبك معاؿ)126 : 2002 ،
كفيما يمي بعض التطبيقات العممية التي تسيـ في تنمية التفكير لدل الطفؿ عف طريؽ المعب مف
خبلؿ:

 .1تزكيد األطفاؿ بالفرص حتى تمكنيـ أف يتخيمكا كيقدمكا افتراضات.

 .2تشجيع المعب الذم يتضمف االستجابات المفتكحة النياية كغير المقننة.
 .3تقديـ الفرص كالنماذج لؤلطفاؿ حتى يمعبكف سكاء معا أك كؿ بانفراد أثناء اليكـ الدراسي.
 .4السماح لؤلطفاؿ بالكقت الكافي ألداء ما يرغبكنو ،كلممعمميف بدعـ ذلؾ.

 .5أف المعب التخيمي يتيح كقتا لمتنمية العقمية المعرفية بصفة خاصة عندما يدعـ الكالديف ذلؾ
بعمؽ ،لذلؾ فاف تشجيع الكالديف قد يككف عامبل مساعدا.

(حبيب)88 :2005،
كيرل قطامي(.)618 :2007أف لمعب الدكر أىمية في تطكر التفكير لدل الطفؿ كتتمثؿ في

االتي:

 .1أف ممارسة نشاط لعب الدكر كتفاعؿ الممثؿ مع المبلحظيف أك المشاىديف الذيف يمعبكف
الدكر أيضا يشجع األطفاؿ عمى اإلنصات كاعطاء أىمية لمرام اآلخر .

 .2في مكاقؼ لعب الدكر يمعب المعمـ دك ار جديدا إذ عميو مراقبة المكقؼ كتنظيمو دكف أف
يتدخؿ في تقديـ خبرة أك إعطاء معمكمات.
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 .3في مكاقؼ لعب الدكر يساعد األفراد كالطمبة كاألطفاؿ عمى استحضار القيـ كالمعتقدات،

كاألفكار ،كاالتجاىات ،كالمشاعر ،كأدراكيا بطريقة منفصمة ،كزيادة السيطرة كالتحكـ بيا،

كاختبارىا عند عرضيا أماـ المشاىديف ،كبالمقارنة مع آرائيـ.
 .4أف لعب الدكر مكقؼ تربكم يستدعي عممية بناء كتنظيـ لمخبرات بيدؼ زيادة كعييا
كالتبصر بيا كمف ثـ إسقاط ما يعتبر غير مناسب ،كتشذيب المشاعر كاألفكار التي ثبتت

فعاليتيا بعد العرض كالمناقشة.
يقكـ الطفؿ باألدكار المختمفة مف خبلؿ:
 .1المحاكاة كالتقميد العممي لعممية حقيقية .
 .2كمف خبلؿ المباراة :كىي أم منافسة تجرم بيف المتنافسيف (البلعبيف).
 .3كمباريات المحاكاة :كىك كمصطمح يشير إلى الجمع بيف المحاكاة كالمباراة كيمكف أف
تككف عمى شكؿ فريقيف يمثؿ الفرد دكر شخص ما كيتنافس مع مجمكعة أخرل .
 .4التمثيؿ المسرحي الذم ىك مجرد القياـ بأدكار تقررت مف قبؿ مثؿ القياـ بتمثيؿ دكر
ىاركف الرشيد.
 .5المسرحية االجتماعية التي ىي عبارة عف إعادة إيجاد مشكمة في العبلقات اإلنسانية مف
خبلؿ تمثيؿ تمقائي أميف لؤلدكار مع المشاعر المتضمف في المكقؼ كيختمؼ عف التمثيؿ

المسرحي بانو ينطكم عمى التمقائية كالحؿ المجيكؿ في المشكمة مكضكع التمثيؿ (.غانـ،
.)247 : 2001

كما أف مكقؼ لعب الدكر يساعد عمى إظيار مشاعر األطفاؿ كعممياتيـ النفسية كما يدكر في
أذىانيـ مف أفكار .إذ يمثؿ المعب جزءا كبي ار مف الفرد كتفكيره ،.كما أف لعب الدكر يزيد مف تركيز

الطفؿ ككعيو كيسمح فيو لمطفؿ بالتفاعؿ مع األطفاؿ اآلخريف .

كذلؾ كيرل غانـ ) ) 245 :1995أف األلعاب االجتماعية كغيرىا تسيـ بشكؿ كبير في تطكير

التفكير لدل الطفؿ.

فاأللعاب االجتماعية ىي مطابقة بيف مستكل الطفؿ النمائي كاالجتماعي كمستكل األلعاب التي
يمعبيا أك يميؿ إلييا ،ففي مرحمة رياض الطفؿ يميؿ الطفؿ إلى المعب التمثيمي حيث يميؿ

األطفاؿ إلى تقمص شخصيات الكبار كتقميد سمككيـ كىذا يكسبو المزيد مف اإلدراؾ لمبيئة كينمي
القدرة المغكية كالميارات االجتماعية.كفي المرحمة االبتدائية يمارس الطفؿ األلعاب الحركية مثؿ
الجرم كالقفز ككرة القدـ كلكف مخف خبلؿ الزمر حيث يتعمـ التعاكف كاحتراـ حقكؽ اآلخريف
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كيتعزز انتماءه لمجماعة كىذا يبعده عف التمركز نحك الذات مما يساعده عمى نمك التفكير كفي

مرحمة المراىقة يميؿ األطفاؿ إلى المعب الذم يعزز اعتزازىـ بذكاتيـ.

كما كيتاح لمطفؿ بفضؿ المعب عقد المقارنات كتبيف أكجو الشبو كاالختبلؼ بيف المكاقؼ كالتجارب
كالنتائج مما يشكؿ تمرينا لمطفؿ عمى استخداـ المقارنة التي تعد أسمكبا في التفكير كىي حيف ترقي

إلى المستكل العممي تعد احد مناىج البحث العممي الميمة كعامو يخمؽ المعب مكاقؼ ال حسرة ليا
كىذه المكاقؼ تستدعي تفكي انر كمف ىنا ارتبط المعب بالتفكير(النجاحي.)245-244 :2005،
كذلؾ يرل غانـ( ( 251-250 :2001أف ىناؾ بعض المبلحظات اليامة التي تظير عمى
األطفاؿ أثناء المعب كمنيا :
 .1أف األطفاؿ في لعب الدكر يمارسكف الحياة كىـ عمى سبيؿ المثاؿ يمعبكف لعبة المنزؿ
كالمدرسة كالطبيب كالممرضة كالجيش......الخ فيـ بيذا يمارسكف األفعاؿ كاألعماؿ التي
الحظكىا أك سمعكا عنيا كبيذه الطريقة يدمجكنيا في ذكاتيـ كتصبح جزءا منيـ.
 .2أف لعب الدكر خاصة في المباريات المحاكاة يشجع عمى التفكير النقدم ألف كسب المباراة
تتطمب التخطيط الدقيؽ لتحركات الشخص نفسو كتحركات خصكمو ،كما يشجع التفكير

االبتكارم ،فالبلعب يحاكؿ اخذ زماـ المباراة اذا كاف ذلؾ يؤدم إلى اليدؼ.

 .3يمارس التمميذ السيطرة عمى البيئة ألنو يجد نفسو مضط ار الف يتخذ الق اررات ،كبسبب
التغذية الراجعة يرل نتائج ق ارراتو.فيدؾ بسرعة انو بتغير استراتيجية أك خطة مباراتو
يستطيع أف يغير النتائج .

 .4يركز المدرس أثناء لعب الدكر عمى عممية التدريس بدال مف عممية التقييـ أم استبعاد
بناء عمى قكانيف المعبة.
المعمـ ككنو قاضيا في عممية التدريس ،الف الطالب يقيـ نفسو ن

أف لعب الدكر يمكف المعمـ مف العمؿ مع مدل كاسع مف قدرات الطبلب في نفس الكقت
فالطالب البطيء كالمحركـ قد تجذبو قكة الدافعية ،أما الطالب الذكي فقد تجذبو كجكد
االستراتيجيات في األلعاب التي يمارسكنيا).

كمف خبلؿ ما سبؽ ترل الباحثة أف لعب الدكر يحقؽ مجمكعة مف األىداؼ كالتي تسيـ في تطكير

أسمكب التفكير لدل الطفؿ كمنيا:

 .1تنمية االتجاىات كالقيـ كالمدركات اتجاه األمكر .
 .2يحقؽ فرصة لمطفؿ لمتعبير عف مشاعره كانفعاالتو المختمفة.
تجعؿ الطفؿ قاد ار عمى حؿ المشكبلت كالتصرؼ في المكاقؼ الحياتية المختمفة .
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أىمية األلعاب االجتماعية لمطفل:
يعتبر المعب االجتماعي ىاـ جدا بالنسبة لمطفؿ فقد يمعب الطفؿ أكال لكحده أماـ اآلخريف لكنو بعيدا
عنيـ يمعب مفردا ثـ عندما يبدأ بالتفاعؿ االجتماعي تدريجيا نجده يقترب مف الجماعة كيحاكؿ

مشاركتيـ كاتباع أنظمة كقكانيف المعبة حتى يحصؿ عمى القبكؿ داخؿ المجمكعة كينتقؿ بذلؾ مف
المعب الفردم إلى المعب الجماعي كاؿ ذم يتمثؿ في المعب التعاكني حيث المنافسة كاإلبداع
كالتحدم .

كعف طريؽ المعب يقكـ الطفؿ بميارات عقمية كعمميات مختمفة كاالستطبلع كاالستكشاؼ فمثبل عند

شراء الطفؿ لعبة معينة فانو يقكـ بالنظر إلى ما في داخميا مف عمميات تركيب كصنع كبطاريات
كأجيزة حتى يفيـ كيؼ أخرجت ىذه المعبة الببلستيكية تمؾ األصكات .كىذا ينـ عف التفكير أثناء

عممية المعب.
كيميؿ الطفؿ إلى تكرار بعض السمككيات التي تحدث شيئا ممي از أك غير متكقعا أثناء المعب فمثبل
نجد الطفؿ عند قيامو بالضغط عمى زر تشغيؿ صكت الدمية بطريقة عفكية فيك ال يعرؼ انو زر

الصكت .كعندما تغني الدمية يفرح لذلؾ فيك اكتشؼ أم ار جديدا كرائعا بالنسبة لو فنجده يميؿ
لتكرار ىذا األمر(تشغيؿ صكت الدمية) كلربما ىذا التكرار يزعج الكبار كلكف الطفؿ ال يمؿ.

العالج بالمعب وتنمية المغة:
تعريف العالج بالمعب:
كترل الباحثة أف العبلج بالمعب ما ىك إال استعماؿ المعب طريقة لمتفريغ االنفعالي ،كذلؾ بغية
تمكيف الطفؿ مف التعبير عف مشاعره كانفعاالتو التي اذا سمح ليا بالتراكـ فإنيا قد تسبب سكء

التكيؼ ،كالعبلج بالمعب طريقة مفيدة لتشخيص سبب المصاعب التي قد يعانييا الطفؿ.

كيعد العبلج بالمعب مف الطرؽ اليامة في دراسة كتشخيص كعبلج مشكبلت األطفاؿ ،بكصفو احد

اىـ مناىج العبلج النفسي لؤلطفاؿ بسبب عدـ نمكىـ المغكم كالعقمي كاالنفعالي المناسب بالقدر

الذم يمكنيـ مف استبصار مشكبلتيـ عمى النحك الذم يتحقؽ لمكبار فالمعب يعد أداة عبلجية
نفسية ىامة لؤلطفاؿ الذيف يعانكف مف مشاكؿ أك المصابيف باضطرابات سمككية ،مما يساعد الطفؿ

عمى فيـ نفسو كفيـ العالـ مف حكلو كاقامة عبلقات اجتماعية فعالة مع غيره سكاء مف الرفاؽ أك
األخكة أك الكالديف ،كالعبلج بالمعب يعد فرصة آمنة غير ميددة كفي المعبة يعبر الطفؿ عف

مشكبلتو كصراعاتو كمف خبلليا يخرج مشاعره المتراكمة مف ضغكط اإلحباطات كعدـ األماف
كالمخاكؼ إلى السطح مما يساعده عمى النمك العقمي كالخمقي كالنفسي كالجمالي كاالجتماعي حيث

أف المعب ىك عمؿ الطفؿ ككسيمتو التي ينمك بيا كيرتقي بكاسطتيا (خطاب كحمزة.)31 :2008 ،
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ألعاب المغة
يمكف تعريؼ ألعاب المغة بانيا األلعاب التي تثير الطفؿ الستعماؿ مياراتو المغكية كتكجد إمكانيات

كثيرة لؤللعاب المغكية داخؿ الصؼ كخارجو فيي تمؾ األلعاب التي بدكرىا تقكـ بتحفيز الطفؿ
عمى إصدار األصكات كاطبلؽ المسميات عمى األشياء كالتي تسيـ في تنمية المحصكؿ المغكم

كخفض أم اضطراب لغكم لدل الطفؿ بشرط أف يحسف استخداـ ىذه األلعاب بالشكؿ السميـ.

تعمم الطفل المغة من خالل المعب:
يتعمـ كؿ األطفاؿ مف خبلؿ المعب ،فيـ يحبكف ممارسة األلعاب ،حيث أف الكثير منيا يساعد عمى

النمك المغكم .فالمعممكف يستخدمكف األلعاب داخؿ حجرة الدراسة لمساعدة المتعمميف عمى اكتساب
المغة بطريقة شائقة كممتعة .فاأللعاب تساعد في تعمـ العديد مف مجاالت المغة مثؿ المفردات
كالقكاعد كاألنماط المغكية ،كما أنيا أيضا تساعد في إكساب األطفاؿ بعض القيـ الميمة مثؿ

(احتراـ اآلخريف ) كبعض الميارات االجتماعية (مثؿ أدكار القيادة ) (قنديؿ كبدكم)124 :2007 ،
مف خبلؿ المعب يمكف أف يتعمـ الطفؿ بعض المفاىيـ ،كالحركؼ اليجائية ككتابتيا كقراءتيا فتزيد
بذلؾ حصيمتو المغكية كىذا باإلضافة إلى تعمـ بعض اإلشارات التي تعبر عف مفاىيـ لغكية.

كقد يتعمـ التعبير المغكم أيضا مف خبلؿ القصص المصكرة التي تعبر عف حياة الطفؿ نفسو أك

األطفاؿ الذيف في سنو كاحتياجاتيـ الخاصة كمحيطيـ البيئي حيث تقكـ المعممة بعرض صكر
القصص أك األحداث عمى الطفؿ كيقكـ الطفؿ بالتعميؽ عمى الصكر أك تخيؿ قصة مف خبلؿ
أحداث الصكر حيف يرتبيا كيقصيا .

كما كتعتبر األلعاب المغكية كسيمة فعالة لتنمية ميارات األطفاؿ المغكية كالشفكية كالكتابية كفي
مرحمة ما قبؿ المدرسة تأتي أىمية األلعاب المغكية في ككنيا كسيمة جذابة لتنمية استعداد األطفاؿ
لتعمـ القراءة كالكتابة في بداية حياتيـ المدرسية حيث أف األلعاب المغكية يمكف أف تنمي قدرات

األطفاؿ اإلستماعية كالكبلمية كما يعنيو في تعمـ القراءة كالكتابة فيما بعد بسيكلة كيسر (فضؿ

ا﵀.)7: 1999،

كمف ألعاب المغة أيضا صكر لبعض األشياء المحيطة بالطفؿ كيذكر الحرؼ األكؿ منيا عمى
الصكرة بحيث يرتبط الحرؼ بالصكرة كيقكـ الطفؿ بنطقيا مثؿ (ب) مع رسـ برتقالة كتطمب المعممة
مف الطفؿ ذكر أسماء ألشياء تبدأ بحرؼ الباء كىك جالس في دائرة كسط مجمكعتو كيتناكب

األطفاؿ ذكر األشياء تبدأ بنفس الحرؼ (قناكم.)449 :1995 ،
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كما كتمثؿ األلعاب المغكية نشاطا ممي از لؤلطفاؿ يحكمو قكاعد مكضكعة كلو بداية محددة ككذلؾ
نياية محددة مف خبلليا يمكف تنمية كفاءة االتصاؿ المغكم بيف األطفاؿ كتدريبيـ عمى االستخداـ

الصحيح لكثير مف أدكات المغة حركفا أك أسماء أك أفعاال ،كما أنيا تمنح األطفاؿ فرص اإلبداع
المغكم عف طريؽ التدريبات الشفكية الحرة (الحيمة.)21:2007 ،

كقد استخدـ اصطبلح األلعاب في تعميـ المغة لكي يعطي مجاال كاسعا في األنشطة الفصمية لتزكيد
المعمـ كالمتعمـ بكسيمة ممتعة كمشكقة لمتدريب عمى عناصر المغة كتكفير الحكافز لتنمية الميا ارت
المغكية المختمفة (فضؿ ا﵀.)12 :1999 ،

كتستطيع المعممة عمى األغمب إنتاج كثير مف المكاد التي تستخدـ ألعاب األطفاؿ المغكية .كبحيث

تركز عمى ميارات االستماع كالتعبير كما قبؿ القراءة كما قبؿ الكتابة كتتيح لكؿ طفؿ أف يسير في

تعممو المغكم بسرعتو الخاصة (عبد ا﵀.)177 :2002 ،
ومن ىذه األلعاب المغوية ما يمي:
-1االلعاب اليجائية

يمكف تعميـ األطفاؿ األحرؼ اليجائية مف خبلؿ األغاني كاستخداـ مجمكعة مف بطاقات يكتب
عمييا المعمـ حرفا كاحدا ماعدا بطاقة كاحدة فيكتب عمييا حرفا آخر ثـ يطمب مف األطفاؿ إيجاد

الحرؼ المختمؼ فيذا يساعد الطفؿ عمى التمييز بيف األحرؼ ثـ ينتقؿ مف الحركؼ إلى الكممات
كىكذا ،حيث كجد أف األطفاؿ الذيف يمعبكف ىذه األلعاب في مرحمة التييئة لمقراءة تنشأ لدييـ القدرة

عمى تكييؼ عيكنيـ بحيث يمكنيـ التطمع إلى األشياء عف قرب فيسيؿ عمييـ النظر إلى الكتاب
كتساعدىـ عمى السيطرة عمى حركة العيف كاليد (بدير كصادؽ.)112 :2000 ،
-2االلعاب اإللكترونية:
كيمكف أف يقدـ لمطفؿ ألعاب عمى الكمبيكتر كمنيا ألعاب الحركؼ اليجائية كفييا ضغط الطفؿ
عمى مفتاح فيخرج لو حركؼ أك صكر تبدأ بحرؼ معيف فيقكـ الطفؿ بذكر أسماء فكاكو أك

حيكانات أك غير ذلؾ عمى أف تبدأ بنفس الحرؼ المكجكد عمى شاشة الكمبيكتر ..كقد يطمب منو

ذكر أشياء تبدأ بنياية لمكممة (أم الحركؼ األخير) التي صكرتيا أمامو عمى الشاشة (قناكم،
. )449 :1995
الوظيفة المغوية لمعب:
بينت العديد مف األبحاث أىمية المعب في النمك المغكم ،حيث بينت ىذه األبحاث أف المعب يؤثر

في النمك المغكم في العديد مف الجكانب مثؿ:
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أ-زيادة عدد المفردات عمكما.
ب-استخداـ الكممات في كصؼ األلكاف كاألشكاؿ كاإلعداد كالمكاف كالزماف .
ج-االستخداـ الكظيفي لمغة
د-زيادة التفاعؿ المفظي بيف األطفاؿ كىذا يساعد في زيادة التفاعؿ االجتماعي بينيـ .
(خطاب كحمزة)56-64 :2008 ،
كعف طريؽ المعب يمكف لمطفؿ أف يطكر قدراتو الجسمية كالعقمية كالمفظية كما يطكر قدراتو عمى

التعبير كالتكاصؿ ،فعف طريؽ المعب يمكف أف يستخدـ الطفؿ المعب كأداة تكاصؿ بينو كبيف
أطفاؿ أخريف يختمفكف عنو في الثقافة كالقكمية كالمغة ( اليكيدم.)44: 2005 ،
اىم الميارات المغوية التي يمكن تنميتيا باستخدام األلعاب:
كيكضح كؿ مف قنديؿ كبدكم ( )124 :2007أىـ الميارات المغكية التي يمكف تنميتيا مف خبلؿ
المعب كمنيا:
القراءة :فاألطفاؿ يمكنيـ تعمـ الكممات كاكتسابيا مف خبلؿ األلعاب .
الكتابة  :فالمتعممكف يمكنيـ كتابة الكممات كرسـ األشكاؿ كتأليؼ الرسائؿ مف خبلؿ األلعاب
االستماع  :فالمتعممكف يمكنيـ ممارسة التدريب عمى االستماع لمتعميمات كاالستماع إلى بعضيـ

مف خبلؿ ممارسة األلعاب .

التحدث  :فاألطفاؿ يمكنيـ تعمـ استخداـ المغة المنطكقة لعدد مف األغراض ،حيث يمكنيـ تعمـ

طرح األسئمة كتكضيح المعنى كالتفاعؿ المفظي مع اآلخريف .

التصنيؼ كالتسمسؿ  :فاألطفاؿ يمكنيـ تعمـ تنظيـ المغة بعدة أشكاؿ مثؿ استخداـ التصنيفات
كالتسمسؿ الزمني كالترتيب .

الميارات الدراسية  :يمكف تشجيع األطفاؿ عمى دراسة جكانب المغة مف اجؿ االسترجاع الجيد
لممعمكمات كتطكير كتنمية األساليب الدراسية المغكية بشكؿ فعاؿ.
تعمم المغة من خالل التربية الحركية والمعب:
المغة كاحدة مف اىـ كسائؿ االتصاؿ لمطفؿ كىي التي تحقؽ فاعمية التعامؿ مع األقراف كالمدرسة
كالكالديف كأفراد المجتمع بشكؿ عاـ .
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كفيما يمي نماذج لؤلنشطة التي يمكف تنفيذىا مف خبلؿ برامج التربية الحركية لتعمـ المغة :
أداء الحركات التي يمكف تنفيذىا لتجسيد الحركؼ بأجزاء الجسـ المختمفة في مرحمة تعمـ الحركؼاألبجدية.
رسـ الحركؼ عمى األرض بميارات االنتقاؿ.كتابة كنطؽ الكممات الدالة عمى األداء الحركي (مفاىيـ الحركة) كتنفيذىاتمثيؿ الكممات المكتكبة بالحركة.نطؽ الحركات المؤداة.نطؽ كممات عكس كممات حركية أخرل مثؿ فكؽ تحت أماـ خمؼ .أداء الحركات التي تصؼ األفعاؿ أك الصفة .األداء الحركي لتجسيد عبلمات االستفياـ كالتعجب كالنقطة كالفاصمة (حماد.) 15: 1998 ،كما كترل عياد( )023 ،0996أف التقدـ الحركي لمطفؿ غالبا ما يصاحبو تقدـ في نمك جيازه

العصبي العضمي .ذلؾ أف نمك الترابط العضمي لمطفؿ يقابمو نمك في ترابطو العقمي :إذ تساعد
ذاكرة الطفؿ العضمية عمى اكتسابو حصيمة مف االرتباطات الشرطية الحركية المتناسقة التي تككف

بنيتو الجسمية .كما تساعد ىذه الذاكرة أيضا في تنظيـ تحصيؿ الطفؿ لمفرداتو المغكية كأنماط

التفكير التي يكتسبيا خبلؿ تجاربو كأنظمتو الحركية المتنكعة .
مبررات استخدام المعب :

 .1يستخدـ المعب في إشباع حاجات الطفؿ ،الحاجة لمنشاط كالحرية ،الحاجة إلى التممؾ،
الحاجة إلى االستقبلؿ ،الحاجة إلى السيطرة عمى بعض األمكر اليامة في حياتو.

 .0يستخدـ المعب كمنفس ككمعبر لمكضع االنفعالي المضغكط لمطفؿ ككتعبير عف التكترات
التي تفيؽ النمك السميـ لمطفؿ (اإلفراغ االنفعالي).

(ثابت)134 :1998،
 .3تكجد بعض األلعاب التي تدرب أعضاء النطؽ عمى القياـ بكظائفيا العامة كيسمييا عمماء
المغة بالتمرينات الخاصة بالنطؽ ،كيأخذ منيا الطفؿ المغة عف طريؽ محاكاتو كما يسمعيا

مف المحيطيف بو .

75

كمف ىذه األلعاب تكرار عبارات متنافرة كيككف بينيا حركؼ معينة تتكرر كتجعؿ الطفؿ يخطئ،

كعندما يصر عمى التكرار ليصبح خطأه يعاكد الخطأ فيضحؾ ىك كمف معو مف
الكبار(.السيد)236 :1999،
وترى الباحثة أن ىناك أىدافا عدة تحققيا األلعاب بشكل عام ومنيا :
 .1تسمح لمطفؿ بالتجريب كالمحاكلة كالتدريب لمكصكؿ إلى اإلتقاف
 .2تكسيع مدركات الطفؿ العقمية كالذىنية
 .3تطكير ميارات الطفؿ كامكاناتو كقدراتو كتكسيع مداركو اكثر.
 .4يستطيع الطفؿ ادراؾ العبلقة بيف األشياء بعضيا البعض كالتعرؼ عمى األشكاؿ كاألحجاـ
كاأللكاف.
 .5تنمية الثركة المغكية لدل الطفؿ كزيادة مفرداتو كفيمو لممصطمحات بالشكؿ األعمؽ.
 .6تساعد األلعاب الطفؿ عمى تنسيؽ أجيزة الحس كالحركة لديو مف خبلؿ ترتيب إال\لعاب
كتنظيميا مما يحقؽ التآزر الحركي لديو.
 .7إتقاف الطفؿ القياـ بدقائؽ األمكر تدريجيا .
 .8تتطكر المفاىيـ الحسية لديو بزيادة الخبرات التي يتمقاىا مف خبلؿ المعب.
 .9تنمية أكجو الشبو كاالختبلؼ بيف األشكاؿ كاألحجاـ كالمجسمات المعركضة لديو أثناء
المعب.

 .02يسيـ في تطكير الحكاس لدل الطفؿ.
أساليب استخدام األلعاب:
كما كأشار إلييا كؿ مف (كادسكف كشايفر )2001،إلى أىـ أساليب العبلج بالمعب كالتي منيا :
 -1األساليب القائمة عمى ركاية القصص :كفي ىذه األساليب يتـ استخداـ القصص مف اجؿ
التعرؼ إلى مشكبلت األطفاؿ ،كتستخدـ أيضا ألىداؼ عبلجية أك نمائية ،أك تشخيصية .

 -2األساليب القائمة عمى الفنكف التعبيرية :كتشمؿ ىذه األساليب عمى طيؼ كاسع مف
األنشطة ،مثؿ الرسـ ،كلعب الدكر ،كالدراما ،كالتشكيؿ بالمعجكف ،كاألقنعة ،ك المكسيقى،
كالرقص ،كالتي تستخدـ أما لكحدىا مع بعضيا البعض حسب ما يتطمب العبلج .

 -3األساليب القائمة عمى استخداـ الدمى :كيتـ استخداـ الدمى المتحركة ككسيمة تشخيصية،
أك عبلجية ،مف خبلؿ تقمص دكر إحدل الشخكص .
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 -4األساليب القائمة عمى استخداـ األلعاب المعبرة عف مكضكعات :كىي تشتمؿ عمى طيؼ
كاسع مف األلعاب الببلستيكية ،كالتي تعبر إما عف أدكات تستخدـ في الحياة كأدكات

المطبخ ،أك أدكات الطبيب ،أك األلعاب التي تعبر عف أدكار لؤلفراد كالجندم ،كالمزارع،

األب ،األـ ،االبف ،أك أنيا تعبر عف كسائؿ مكاصبلت ،أك اتصاالت ،أك حيكانات سكاء
كانت أليفة أك متكحشة .

 -5األساليب القائمة عمى ألعاب التسمية كالمرح :كتتضمف سمسمة مف األلعاب الشعبية كالتراثية
التي تنتشر بيف األقراف الكاحد ،حيث يتـ تكظيفيا لتحقيؽ أىدافا إرشادية أك عبلجية.

كيرل غانـ ( )243 : 2001أف األلعاب تتعدد كتختمؼ أشكاليا تبعا لطبيعتيا فيناؾ ألعاب تحتاج

إلى ذكاء كفطنة كانتباه اكثر مف ألعاب أخرل ككذلؾ كؿ مرحمة مف مراحؿ النمك ليا ما يميزىا في
المعب عف المرحمة التي تمييا فمثبل :

في مرحمة رياض األطفاؿ تسكد األلعاب الحركية .التي تتصؼ بالحرية كاالستقبللية أم األلعاب
الحركية التي تغيب منيا القكاعد كالمبادئ الصارمة التي يتحتـ عمى الطفؿ االلتزاـ بيا كالتسمؽ
كالجرم كالكثب....الخ كىذه األلعاب تنمي الثقة في النفس التي ىي أساس النمك العقمي.
كتساعد األلعاب المكسيقية كالرقص اإليقاعي كالغناء في الركضة عمى إظيار القدرات اإلبداعية

مف خبلؿ األداء كاالستماع .

بينما في المرحمة االبتدائية يميؿ األطفاؿ لؤللعاب األكثر تعقيدا نكعا ما عف المرحمة السابقة

فيفضؿ الطفؿ استخداـ ألعاب البازؿ (الفؾ كالتركيب)كالمعب بالصمصاؿ كتشكيؿ أشكاؿ مختمفة
منو كىكذا كفي ىذه المرحمة تنمك لدل الطفؿ عمميات عقمية جديدة كالقدرة عمى التصنيؼ كتمييز

األشياء كالقدرة عمى التعميـ .

بينما نجد في مرحمة المراىقة يميؿ الفرد إلى األلعاب التي تقكـ عمى االكتشاؼ كالبحث كاالطبلع
كالتنقيب كيميؿ اغمب األفراد إلى قراءة القصص كالمغامرات كالمسابقات كالقياـ بالتجارب العممية
ومن أمثمة ىذه األلعاب :
 لعبة الفراغات واألشكال :كتتككف المعبة مف لكحة خشبية فييا فراغات محفكرة ،كعدد كبير
مف األشكاؿ مثؿ :سيارة ،كمكعب ،كنقكد ،ككأس ،شام ،كقمـ ....الخ كيطمب إلى الطفؿ
كضع المعبة في المكاف المخصص ليا المحفكر عمى المعبة الخشبية .
 لعبة األشكال الناقصة :كتتككف ىذه المعبة مف عدة مستطيبلت :أما خشبية أك ببلستيكية،
كطكؿ كؿ مستطيؿ  8سـ كعرضو  4سـ .كيقسـ كؿ مستطيؿ إلى نصفيف ،كيمكف لمطفؿ
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تركيب النصفيف معا .كقد يرسـ عمى كؿ مستطيؿ شكؿ معيف ذك لكف محدد مثؿ :جزرة
بالمكف البرتقالي ،قطعة بالمكف األسكد ،كشجرة بالمكنيف األخضر كالبني ...

(قطامي)586 :2007،
ككؿ ىذا حتما يساىـ في تككيف اتجاىات كقيـ كميارات جديدة مف شأنيا أف تسيـ في تنمية الذاكرة

كالذكاء كاإلبداع لدل الفرد.

المعب الحر:
برامج النشاط الحر:
تحاكؿ ىذه البرامج تمبية حاجات األطفاؿ االنفعالية كاالجتماعية كالعقمية .كيحدد الطفؿ فييا إيقاع
العمؿ بشكؿ عاـ  .أك يختار األنشطة بنفسو كينصرؼ إلى المعب الذم يعكس مستكل نمكه .كيعد
المعب الحر ىك النشاط السائد في ىذه البرامج حيث يتضمف االتجاه العاـ ليا تكسيع خبرة العقؿ
مف خبلؿ األنشطة المختمفة .كينظر فييا إلى كؿ خبرة جديدة عمى أنيا تحمؿ بعض الفائدة .كال
تكجد فييا معايير كاضحة محددة لئلنجاز ،كبدال مف ذلؾ يشجع األطفاؿ عمى المشاركة في

األنشطة كالتفاعؿ بشكؿ تعاكني ،كبعضيـ مع بعض ،كمتابعة حبيـ لبلطبلع عف طريؽ االنخراط
في األنشطة التي تثير اىتماـ اشد اإلثارة(.بدراف)265 :2000،
أف اكثر األنكاع مف المعب إسياما في تحقيؽ ىذه النضج ىك المعب الحر ،إذ فيو يتاح لمطفؿ
إنشاء عبلقات ،كاختبار قدراتو ،كمياراتو االجتماعية.
كفي المعب يطكر الطفؿ نظاما جديدا كيبتدئ ذلؾ فيما يشترؾ فيو مف ألعاب ،كما يمارسو مف

مكاقؼ انتظار لمدكر ،كااللتزاـ بمعايير كقكانيف المعب ،كتحمؿ نتائج الفكز كاليزيمة ،كما كيتعمـ
المعايير المرتبطة بسمكؾ الصكاب كالخطأ كالمسمكح كالممنكع كالمرغكب كالمكركه (قطامي:2007،
.)607

نجد أف الطفؿ كثير الحركة يميؿ لمعب كعمى مربية الركضة أف تستغؿ ىذا لتثقيؼ الطفؿ كيمكف

أف يتـ ذلؾ مف خبلؿ اشتراؾ الطفؿ في إشغاؿ يدكيو يصنع بيا بعض لعبو التي يريدىا بدال مف
شرائيا جاىزة كذلؾ بتقديـ خامات البيئة المتاحة مف الصمصاؿ كالكرؽ كاأللكاف كحبات الخرز
كالقطف كالريش ...الخ ،كتستطيع المربية أيضا أف تكجو نزعو الطفؿ لمحركة كالمعب مف اجؿ

تعميمو عف طريؽ اصطحابو لبعض الحدائؽ يجرم فييا كيقفز كيتسمؽ في حرية يراعي فييا (تكافر
األمف كالسبلمة) عمى أف تككف زيادة حصيمتو بالخبرات أداة لتعكيده عمى العادات الصحية

كاالستجابات الحركية الصحيحة التي تساعده عمى النمك كالتربية الصحيحة (النجاحي:2005 ،

.)191
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 أف التعرض لخبرات المعب التي تتطمب استجابات غير مقننة مف المحتمؿ أف تدعـ
كتشجع إبداعا اكثر لدل األطفاؿ عبر أنشطة كثيرة

 أف المعب االجتماعي اكثر إنتاجية لئلبداع مف المعب المنعزؿ .
 أف الميؿ نحك التصكر قد يسيـ بدرجة كبيرة في إبداع اكثر(.حبيب.)89 :2005 ،
لعب الدور:
أف لعب الدكر كنمكذج لتطكير التفكير متجذر في كؿ النكاحي الشخصية كاالجتماعية لمتعمـ
كالتعميـ ،إذ يحاكؿ التعمـ كفؽ ىذا النمكذج مساعدة األفراد عمى إيجاد معاف شخصية في داخؿ
عالميـ االجتماعي ،كحؿ مشكبلتيـ الشخصية كذلؾ عف طريؽ مساعدة األفراد عمى العمؿ معا في

تحميؿ المكاقؼ االجتماعية ،كعمى كجو الخصكص المشكبلت البيف شخصية(.قطامي:2007،
)617

كقد استخدمت طريقة لعب الدكر– كطريقة فاعمة في كثير مف المكاضيع كأسمكب تعمـ تعميمي،
كثبتت فعاليتيا في المجاالت التالية:
 تغيير اتجاىات الناس.
 تقديـ مفاىيـ كشعارات كمبادئ جديدة.
 تقديـ قيـ جديدة.
 تطكير النمك الخمقي (قطامي.)620 :2007،
خصائص لعب األدوار:
يعتبر لعب األدكار أسمكبا لتطكير التفكير كتنمية العبلقات االجتماعية بيف األطفاؿ كأسمكب

لتكضيح القيـ كالمصطمحات حسب مستكل فيـ الطفؿ .يتميز لعب الدكر عند األطفاؿ باستخداـ
المعب بخصائص كثيرة منيا:
 .1تكرار األفعاؿ التي تحدث نتائج كاستدعاء الصكر الذىنية التي تمثؿ أحداثا كأشياء سبؽ أف
مرت في خبرتو السابقة.

 .2محاكاة كتقميد أفعاؿ الكبار كسمككيـ كتصرفاتيـ ،كالطفؿ في كؿ ذلؾ يدرؾ كيتذكر
كيتصكر كيفكر فيك إذف يقكـ بنشاط معرفي كاضح .

 .3تفريغ المشاعر كاالنفعاالت السمبية التي قد يعاني منيا الطفؿ كقد يككف لدل األطفاؿ
فرصة لمعب األدكار مثبل دكار التسمط كالخضكع أك أدكار األسد كالفريسة كغير ذلؾ فيعبر
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عف االنفعاالت التي قد تؤدم إلى التخمص مف الصراعات كالتكتر ثـ إعادة التكيؼ

(خبليمة كالمبابيدم)190-189 :1990 ،

 .4يتيح لمطفؿ السمكؾ بتمقائية كابداع تمقائي .
 .5يسيـ بممارسة عمميات التفكير االستبطاني أك ما يسمى باستنطاؽ الذات.
 .6يساعد الطفؿ تفحص خصائصو كتنظيميا كتصنيفيا كأدراكيا بطريقة جديدة كبالتالي
يساعده عمى فيـ ذاتو أك ما يسمى بالتعمـ عف الذات .
 .7يمكف تدريب األطفاؿ عمى ممارسة ىذا األسمكب في أم عمر مف مراحمو النمائية
(قطامي.)535 :2007،
 .8تنمية التكاصؿ المفتكح ،فطالما أف األىداؼ كاإلجراءات كاضحة فاف التكاصؿ سيزداد
كسيككف اقؿ عرضة لحدكث سكء الفيـ ،كيمكف أف ينمي المعمـ التكاصؿ المفتكح عف

طريؽ انتباه المعمـ كتكجيو اىتمامو لمتنظيـ المادم لمغرفة التي سيجرم فييا المعب،
باإلضافة إلى تنظيـ المقاعد بطريقة تسمح بالتكاصؿ بيف المشاركيف المبلحظيف كالممثميف
باإلضافة إلى تييئة ظركؼ اإلضاءة كاالستماع الجيديف(.قطامي.)621 :2007 ،
أثناء ممارسة الطفؿ لعب الدكر يعرؼ أف ىناؾ شيئا اسمو الدكر ،كاف ىذه األدكار قابمة لمتبادؿ
كاف كبل منيا يتميز بخصائص محددة ككاضحة كأف أداة الدكر يتطمب تعاكف اآلخريف كاال لما

استطاع الطفؿ نفسو أف يؤدم دكره  ،مف دكر آلخر .فالطفمة التي تمعب اآلف دكر األـ قد تقكـ بعد

قميؿ بدكر الطفمة أك الطبيبة ،أم أف سمكؾ الفرد يتصؼ بالمركنة تبعا لؤلدكار التي يمعبيا.

يتـ القياـ بالدكر مف خبلؿ مبلمح معينة لصاحب الدكر فعندما تمعب الطفمة دكر األـ نجد أف

آمر أك ناصحا كعندما يقكـ الطفؿ بدكر الطبيب
صكتيا يصبح حانيا حازما كأف اتجاىيا يككف أما ان
نجد أف صكتو كاتجاىو يتسماف بالتسمط كالتمقيف ...الخ.

إف الدكر الذم يقكـ بو الطفؿ يجب أف يككف منسجما مع الدكر الذم يقكـ بو الطفؿ اآلخر (.غانـ،
.)249 :2001

فالطفؿ أثناء لعب الدكر يحتاج إلى مف يقكـ معو بالدكر اآلخر بشرط أف يككف منسجما مع ما
يطمبو الدكر نفسو فنجد أف لعب الدكر يمثؿ الحياة االجتماعية كاألدكار الكظيفية لكؿ عنصر كىذا
يدؿ عمى انتباه الطفؿ لآلخريف كفيـ أدكارىـ.

كيرل اليكيدم ( )31-30 :2005أف التربية الحديثة تؤكد عمى أىمية المعب في حياة التمميذ .
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لذلؾ أصبحت األلعاب كاألنشطة التربكية جزء ال يتج أز مف المناىج التربكية ،كيقع عمى عاتؽ

المعمـ ،الدكر األكبر في استغبلؿ األلعاب كتكظيفيا في العممية التعميمية كحتى يتحقؽ ذلؾ البد
مف اتباع الخطكات التالية:
-1حصر األلعاب المكجكدة في البيئة المحمية كالتعرؼ إلى أشكاليا كأحجاميا كألكانيا كالتعرؼ
عمى أسعارىا ككذلؾ الكقكؼ عمى الفائدة التي يمكف أف تؤدييا .

-2التخطيط الستغبلؿ ىذه األلعاب كذلؾ لتحقيؽ األىداؼ التربكية المرغكبة كبناء شخصية الفرد
المتكاممة جسميا كعقميا كانفعاليا كاجتماعيا .

-3تحديد المكاد البلزمة لمعبة كذلؾ لتحقيؽ األىداؼ التربكية المرغكبة .
-4ابتكار بعض األلعاب الخاصة بو أك اختيارىا مف كتب األلعاب التربكية المرتبطة بمنياجو.
-5اختيار الكقت كالمكاف المناسب لتنفيذ المعبة.
كيقترح الزريقات)) 58:2005انو كؿ يكـ يجب أف يخصص الكالداف كقتا لمعب مع الطفؿ ،كيمكف

أف يككف المعب مف خبلؿ البحث في الكتب كاستكشاؼ ألعاب كالقياـ بالغناء كالرسـ .عمى األب أف
يتحدث مع الطفؿ مف خبلؿ ىذه النشاطات كاف يراعي مستكل الطفؿ(.خصص كقتا لمعب مع

طفمؾ كحدد بعض األلعاب المفيدة ألف الطفؿ يتعمـ مف خبلؿ ذلؾ)..

كترل قطامي).)611 -610 :2007أف اىـ ما يجذب انتباه كاىتماـ الطفؿ أثناء المعب :
 .1تشكؿ الدمية أك المعبة التي يتعامؿ معيا الطفؿ في السنكات المبكرة مكاقؼ تعمـ مستمرة
حيكية ،إذ يتعامؿ الطفؿ مع ىذه المكاد ككأنيا مكاد حية كيرجع ذلؾ إلى ظاىرة اإلحيائية

التي تسكد تفكير الطفؿ في المراحؿ األكلى.
 .2أف المكاد كاأللعاب التي يتعامؿ الطفؿ معيا بمحاذاة اآلخريف تمثؿ مكاقؼ تستثير خبرات
الطفؿ كمعارفو ،إذ يبدا يتحدث معيا كيصدر أصكاتا كيحاكؿ جاىدا أف يعبر لؤلطفاؿ
اآلخريف بمغة ذات معنى عف مفيكمو .ألنو يحاكؿ أف يعرض ما لديو مف ألعاب كامكانات
تعبير دكف المركر بخبرة تقييـ مباشرة مف قبؿ أطفاؿ آخريف .

 .3أما المعب التعاكني فيك لعب اجتماعي يتطمب مف الطفؿ معرفة ما تفضمو الجماعة ،كلذلؾ

فانو يطكر أبنية معرفية مثؿ :المسايرة ،كاالمتثاؿ كاالستماع كاإلنصات ألفراد المجمكعة،
كااللتزاـ بمعايير المجمكعة كفيميا كالقياـ بالسمكؾ كفقيا.

مالحظات في لعب الدور:
 .0أف لعب الدكر البد كاف يبنى عمى أساس مف الخبرة كالمعرفة باألدكار.
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 .2عف طريؽ لعب الدكر يخرج الطالب مكبكتاتو كمشاعره الحقيقية كاتجاىاتو نحك األشياء
كمدل تأثره بكؿ ما يحيط بو .فمثبل الطالب الذم يعاني مف تسمط المدرس يقكـ بتمثيؿ

دكر المدرس القاسي الذم يضرب كيشتـ كاف كاف يعاني الطفؿ في الحقيقة مف تسمط
البلب مثبل فانو عندما يمثؿ دكر البلب يقكـ باستخداـ العنؼ كنفس األسمكب تقريبا
المستخدـ مف قبؿ كالده .

 .3عندما يشاىد الطفؿ ما قاـ بو مف أدكار فانو يفيـ نفسو كيعدؿ مف سمككياتو كيدفع الطفؿ
نحك البحث كاالطبلع كالمعرفة اكثر.

 .4يحتاج لعب الدكر إلى االنتباه كالتركيز كيؤدم إلى زيادة الدافعية لدل الطمبة حيث يقكـ
الطفؿ بتقمص شخصيات عدة فيك بحاجة لدراسة أدكار ىذه الشخصيات كدقائؽ األمكر

فييا .

 .5يساعد لعب األدكار عمى تنمية شخصية الطفؿ كعبلج الكثير مف المشاكؿ السمككية لديو
كما انو يقضي عمى الخجؿ أك االنطكاء عف طريؽ تشجيع الطفؿ عمى القياـ بالدكر ككذلؾ
يجعؿ الطفؿ قاد ار عمى اتخاذ الق اررات بنفسو .
نماذج تطبيقية عممية في لعب األدوار داخل الصف:
مكضكع الدرس (عمر يتفقد الرعية) يطمب المدرس مف الطمبة تحضير الدرس عمميا بعد شرح

المدرس الدرس مسبقا .فيقكـ المعمـ بإعداد كؿ ما يمزـ األدكار مف تحضير أدكات ليا عبلقة
بالدرس (كالقدر،الطعاـ،الحطب...الخ) كيقكـ الطمبة بتمثيؿ الدرس أماـ الجميع ،كفي نياية الدرس
يقكـ المعمـ بتقديـ مجمكعة مف األسئمة لمطمبة ليتأكد مف فيـ الطمبة لمدرس كمف مدل تحقيؽ

األىداؼ المرجكة.
مكضكع في المغة العربية ىك درس عف (الفتاة األمينة) لمصؼ الخامس االبتدائي فانو يمكف الحد

الطبلب أف يمثؿ دكر األـ كاف يمثؿ طالب آخر دكر االبنة مف اجؿ أف يمعب كؿ منيـ دكر

الشخكص ىذا الدرس ثـ يمكف تكزيع األدكار ىذه مف جديد عمى طبلب آخريف عمى انو يمكف
تكظيؼ لعب ىذه األدكار لمبحث عف معمكمات اكثر تفصيبل لقصة سيدنا عمر بف الخطاب حينما

كاف يتفقد الرعية مما يعطي األطفاؿ فرصة البحث كالمعرفة كالتساؤؿ كالتخيؿ مما يعزز تطكير
تفكيرىـ إضافة إلى تنمية الميارة المغكية عند األطفاؿ كاستخداميا كتنمية أسمكب البحث بإشراؼ

المعمـ المكجو (الخبليمة ،المبابيدم. )193 :1995 ،

كتخمص الباحثة مما سبؽ األىمية البالغة لمعب األدكار كالتي تظير في المكاقؼ التعميمية فقد

يككف درسا ما غامضا عمى الطمبة كبحاجة إلى تكضيح بصكرة افضؿ كعف طريؽ ممارسة لعب
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األدكار في تطبيقو عمميا تتضح الصكرة كيفيمو الطمبة افضؿ .فالمدرس النشط ىك الذم يكظؼ

لعب الدكر لخدمة العممية التعميمية ،فقد يقكـ الطالب بتمثيؿ دك ار ما أك تقمص شخصية تاريخية
أك دينية مثؿ شخصية ببلؿ بف رباح مثبل ،أك صبلح الديف األيكبي ،أك حتى شخصيات اجتماعية
كالقياـ بدكر الطبيب أك المدرس أك المحامي...الخ

فأسمكب استخداـ لعب األدكار يبعد الطالب عف الممؿ كالسأـ كالركتيف المكجكد في أسمكب
المحاضرة النظرية كالتمقي .
يسمى لعب األدكار المعب التمثيمي كيككف في مرحمة الطفكلة المبكرة اكثر كضكحا ،كما أف المعب
الدرامي يجعؿ الطفؿ لديو الفرصة لئلبداع كيساعده عمى التعبير عف مكنكناتو الداخمية أك
المكبكتات أك التعبير عف أم مكضكع يشغؿ تفكير الطفؿ.

كما أف لعب الطفؿ لدكر يجعمنا نعرؼ أف الطفؿ يفيـ األدكار االجتماعية فمثبل إعداد الطعاـ ىك
مف دكر األـ فيقكـ بيذا الدكر متمثبل دكر األـ ،كما أف الطفؿ أثناء القياـ بمعب األدكار يتعاكف
مع اآلخريف إلنجاز الدكر.

كما أف لعب األدكار يساىـ في إثراء الجانب المغكم لدل الطفؿ كينمي عبلقاتو االجتماعية مف

خبلؿ عمميات التعاكف كالمشاركة كتقسيـ األدكار كالنشاطات.

فالمشاركة أثناء لعب الدكر تظير لنا التعاكف المشترؾ فيما بيف األطفاؿ فمثبل أف قاـ الطفؿ بدكر
البائع فعمى مف يمعب معو أف يككف المشترم مثبل ...الخ.
كعف طريؽ لعب األدكار يكتسب الطفؿ الخبرات المتنكعة فالمثرات كاألدكار مختمفة كمتنكعة كالبيئة
التي تحيط بالطفؿ مميئة بالمثيرات كالتي تساعده عمى إتقاف الدكر كتقمص الشخصيات
كالسمككيات.

طبيعة األلعاب التربوية:
يمثؿ المعب خبرة رئيسة في نمك الطفؿ في مختمؼ نكاحي الشخصية ،إذ بالمعب تنمك النكاحي
العقمية المعرفية كاالجتماعية ،كاالنفعالية كالجسمية ،كتشكؿ خبرة المعب خبرة ذاتية في المراحؿ

األكلى ،إذ يطكر الطفؿ في بداية سنكات عمره محاكالت ،يحاكؿ مف خبلليا اكتشاؼ البيئة،
كاالحتكاؾ بيا لمتعرؼ عمييا.
كعف طريؽ ذلؾ يكتسب الطفؿ مفيكمو عف ذاتو ،كيطكر فيما كلك بسيطا عف إمكاناتو عف طريؽ

ما يستطيع نقمو كتغييره ،كحمو كتركيبو ،كلمسو كتذكقو كتحسسو ،كيطكر الطفؿ ىذه الفكرة المعرفية
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عف طريؽ تكظيؼ قنكات الحس التي تعمؿ كاإلسفنجة في مجاؿ ادراؾ كاستيعاب الخبرات.

(قطامي.)603 :2007 ،
ثانياً :ألعاب منتسوري:

قامت منتسكرم بإعداد مجمكعة كبيرة مف األلعاب التربكية اليامة كالتي تؤدم إلى زيادة نمك
مدركات الطفؿ المعرفية كخصصت مجمكعة مف المدرسات المتخصصات لتعميـ الطفؿ عمى قكاعد
كقكانيف المعب كمشاركتو المعب لتحقيؽ األىداؼ المرجكة مف المشركع ،فقامت بإعداد بيت كبير

يسمى بيت الطفؿ يحتكم عمى األلعاب المختمفة المتنكعة بأحجاميا كأشكاليا.
كاعتمدت متنسكرم في تعميـ الطفؿ عمى أىمية الحكاس في التعمـ كالمعب فقامت بتكظيؼ حكاس
الطفؿ لمتعمـ .كىناؾ افتراضات عدة لنمكذج منتسكرم كمنيا:
 .1إف الضغط كالشدة يعيقاف التعمـ التمقائي .
 .2إف لؤللعاب دك ار تيذيبيا في استثارة انتباه الطفؿ .
 .3اف اعطاء الطفؿ الحرية يساعده عمى العمؿ كالتفكير حسب قدراتو كميكلو كحاجاتو
 .4انو يمكف مف ارشاد الطفؿ كتكجييو إلى خطئو كمراقبتو أثناء ادائو بيدؼ استمرار نمكه
كزيادة تمقائيتو.
 .5اف تربية الطفؿ تربية استقبللية تساعد عمى تطكير شخصيتو ،كتقكده إلى االعتماد عمى
نفسو .

 .6انو يمكف مف تربية كتيذيب الحكاس باستخداـ األدكات المتنكعة المشكقة .
 .7اف التعميـ الفردم ىك التعميـ الذم يحقؽ ذاتية الطفؿ كيساعد عمى نمكه المعرفي .
 .8اف تربية الحكاس تطكر نمك التربية العممية لدل الطفؿ كيساعد عمى ذلؾ جك التمقائية
كالحرية الذم يمارس فيو الطفؿ تعممو.

 .9اف األطفاؿ يريدكف كؿ ما يفعمكف .
 .10اف ما يمارسو الطفؿ ال يعتمد عمى ثكاب يتمقاه مف اآلخريف كال يكؼ بعقاب يحدد بو
االخركف كانما تحكيـ فيو حريتو كنشاطو،كتفكيره كنمكه كالمرحمة التي يمر بيا .

(قطامي)258 :2007،
اف تكافر مثؿ ىذه األلعاب كالنماذج التعميمية الراقية كالمثيرات المتنكعة ليك كفيؿ بتنمية مدركات

الطفؿ العقمية كاالبداعية .كاستخداـ األدكات المتنكعة يسيـ بشكؿ كبير في نمكالطفؿ الذىني
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كيساعده في استخداـ طاقاتو الذىنية،.كما كتسيـ أجيزة كأدكات كأنشطة نظاـ منتسكرم في تنمية

الثركة المغكية لدل الطفؿ كانتقاء األلفاظ المناسبة في المكاقؼ المناسبة.
االنشطة التربوية المختمفة في تنمية القدرات االبداعية لدى الطفل:
 .1المعب.
 .2القصص ككتب الخياؿ العممي.
 .3النشاط الفني (الرسـ كالزخرفة).

كلرسكـ األطفاؿ كظيفة تمثيمية تساىـ في نمك الذكاء لدل الطفؿ ،فبالرغـ مف اف الرسـ في ذاتو
نشاط متصؿ بمجاؿ المعب ،فيك يقكـ في ذات الكقت عمى االتصاؿ المتبادؿ لمطفؿ مع شخص

اخر ،انو يرسـ لنفسو ،كلكف تشكؿ رسكمو في الكاقع مف اجؿ عرضيا كاببلغيا لشخص كبير،كأنو
يريد اف يقكؿ لو شيئا عف طريؽ ما يرسمو ،كليس ىدؼ الطفؿ مف الرسـ اف يقمد الحقيقة ،كانما
تنصرؼ رغبتو إلى تمثميا ،كمف ىنا فاف المقدرة عمى الرسـ تتمشى مع التطكر الذىني كالنفسي

لمطفؿ ،كتؤدم إلى تنمية تفكيره كذكائو (.النجاحي)229 :2005،
 .4االنشطة المدرسية.
 .5االنشطة البدنية (التربية الحسية الحركية( :
اف تمريف الجسـ كالقياـ بالممارسات البدنية ال تساعد عمى تقكية الجسـ فحسب بؿ ايضا تساعد
عمى تنمية الذكاء لدل الطفؿ (فالعقؿ السميـ في الجسـ السميـ ) فاف عبلقة الجسد بالعقؿ عبلقة

قكية لذا تعتبر سبلمة الجسد مقكما مف مقكمات الذكاء كالقدرة عمى االبداع كالتفكير االبتكارم.
 .6القراءة كالكتب كالمكتبات :فالمطالعة كالقراءة ىامة جدا لتمنة التفكير لدل الطفؿ كالبد مف
تكافر الميؿ لمقراءة كاالطبلع فبل تنمك ثقافة الطفؿ إال باالطبلع كالفضكؿ كاالستطبلع

كالتخيؿ فأكؿ كممة نزلت بالقراف الكريـ ىي (اق أر) قاؿ ا﵀ تعالى (:اق أر باسـ ربؾ الذم خمؽ

خمؽ اإلنساف مف عمؽ ،اق ار كربؾ االكرـ ،الذم عمـ بالقمـ ،عمـ اإلنساف مالـ يعمـ )
(العمؽ)
 .7اليكايات كاالنشطة التركيحية :فمف الضركرم اشغاؿ كقت فراغ الطفؿ فيما يفيده،كذلؾ البد
مف محاكلة الكشؼ المبكر عف ىذه االىتمامات كالميكؿ لتنميتيا كاالرتقاء بمستكل الطفؿ
فاليكايات متنكعة منيا كتابية كفنية كصناعية حرفية ....الخ
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الخالصة
يتضح مما سبؽ اف المعب ليس مجرد مضيعة لمكقت أك الياء لمطفؿ بؿ انو تربية كتعميـ كاكساب

معمكمات كخبرات حياتية ممتعة كمفيدة ،كما اف المعب يعتبرانسب الكسائؿ المقبكلة اجتماعيا لمتفريغ
االنفعالي كاخراج المكبكتات المكجكدة داخؿ الطفؿ فالفائدة ال تقتصر عمى الجانب المغكم فقط بؿ
عمى جميع جكانب النمك العقمي كالنفسي كالحركي مف خبلؿ تنمية التآزر الحركي لدل الطفؿ أثناء

المعب ،كذلؾ الجانب االجتماعي حينما يمعب الطفؿ مع جماعة كيتقمص األدكار كيتعمـ التعاكف
كاحتراـ االراء كالمشاكرة كاإلنصات لمغير كاحتراـ قكانيف المعبة كغيرىا.
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الاصل الثالث

الدراسات السابقة
 الدراسات التي تناولت كال من االضطرابات المغوية والعالج بالمعب.
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
قامت الباحثة باالطبلع عمى مجمكعة مف الدراسات كالبحكث السابقة ذات الصمة بمكضكع دراستيا
الحالية ،بيدؼ التعرؼ عمى مكضكعاتيا كاىدافيا كالمنيج المستخدـ فييا كأدكاتيا كخطكاتيا ،لذلؾ
استعانت الباحثة بالدكريات كالرسائؿ العممية العربية كاألجنبية ،مما مكنيا مف الحصكؿ عمى ىذه

الدراسات رغـ ندرتيا كتسييبل لعرض ىذه الدراسات قامت الباحثة بكضعيا في محكر كاحد كفيما
يمي سرد ليذه الدراسات:

 -1دراسة (عبد الغني:)1991،
ىدفت ىذه الدراسة إلى بياف اثر برنامج المعب عمى بعض جكانب النمك المغكم لدل عينة مف

األطفاؿ في عمر ست سنكات ،حيث تككنت عينة الدراسة مف  60تمميذا كتمميذة مف تبلميذ الصؼ
االكؿ االبتدائي ممف تتراكح اعمارىـ ما بيف  7-6سنكات ،كقد استخدـ الباحث اختبار رسـ الرجؿ

لجكد انؼ كبطارية القدرات النفسية كالمغكية اعداد ىدل ك صادؽ كبرنامجي المعب التمثيمي كالمعب
المغكم مف اعداد الباحث
كتكصمت الدراسة إلى النتائج التالية :
تبيف اف مجمكعة المعب اعمى مف المجمكعة الضابطة في ابعاد النمك المغكم المقاسة (اإلدراؾالسمعي كالتعبير المغكم )
متكسطات مجمكعة المعب التمثيمي اعمى مف متكسطات درجات تبلميذ المجمكعة الضابطة فيابعاد النمك المغكم (اإلدراؾ السمعي كالتعبير المغكم )
مجمكعة المعب التمثيمي اعمى مف مجمكعة المعب المغكم عمى ابعاد النمك المغكم كبعد القياس
التتبعي أم بعد مركر ثبلثة شيكراتضح اف نتائجو اعمى مف القياس البعدم مباشرة عمى ابعاد النمك

المغكم لكؿ مف مجمكعة المعب المغكم ،كالمعب التمثيمي
كىذا يدؿ عمى فعالية برنامج المعب عمى بعض جكانب النمك المغكم المختمفة .

 -2دراسة (عبدالباسط وخميل:)1999،
ىدفت الدراسة إلى بياف مدل فعالية برنامج لمعب األدكار في تنمية المستكل المغكم لطفؿ مرحمة
رياض األطفاؿ حيث شممت الدراسة عمى عينة مككنة مف  40طفؿ ذككر كاناث تتراكح اعمارىـ ما
بيف ) (5.5-4.5سنة كقد قاـ الباحث باستخداـ مقياس المستكل الثقافي لؤلسرة كاختبار رسـ الرجؿ

لجكد انؼ ىاريس ككذلؾ مقياس المستكل المغكم كبرنامج لعب األدكار اعداد الباحثيف .
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كأظيرت الدراسة النتائج التالية :
اف المجمكعة التجريبية التي استخدمت برنامج لعب االداكر كانت اعمى مف المجمكعة الضابطةفي متكسط درجات المستكل المغكم بعد تطبيؽ البرنامج .
كذلؾ نتائج التطبيؽ البعدم كانت اعمى مف نتائج التطبيؽ القبمي لممجمكعة التجريبية كالضابطةكىذا يدؿ عمى فعالية برنامج لمعب األدكار في تنمية المستكل المغكم لطفؿ مرحمة رياض األطفاؿ.

 -3دراسة (جيستي وآخرون)2002 ،

تيدؼ ىذه الدراسة إلى بياف مدل فاعمية استخداـ العبلج الحركي المفظي لدل األطفاؿ ذكم

اضطرابات النطؽ ،حيث تككنت عينة الدراسة مف  15طفمة ك 16طفؿ ممف تتراكح اعمارىـ ما
بيف ( )11-8عاما ،حيث قامت الدراسة عمى استخداـ اسمكب العبلج المفظي الحركي لمتغمب عمى

األخطاء النطقية عند األطفاؿ في الحركؼ كقد أكضحت نتائج ىذه الدراسة فاعمية العبلج الحركي

المفظي في خفض اضطرابات النطؽ لدل األطفاؿ المضطربيف نطقيا .

 -4دراسة (حفني)2002،
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل فعالية استخداـ األلعاب المغكية فى تنمية بعض ميارات
االستعداد لمقراءة فى رياض األطفاؿ ،كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ أختيار مجمكعة مككنة مف ()80

طفبل مف مدارس رياض األطفاؿ الحككمية كتـ اختيار مجمكعة األلعاب المغكية مف مصادر عدة
منيا بعض الكتب العربية التى تناكلت انشطة األطفاؿ كالعابيـ ،كبعض كتب األلعاب فى المغات
االجنبية ،كافكار األلعاب المغكية الشائعة فى المجتمع المحمى كتـ تطبيقيا عمى افراد عينة

الدراسة فى الفترة مابيف  17/10/2001إلى 12/12/2001ـ كاستخدمت الدراسة األدكات التالية
قائمة تتضمف مجمكعة مف ميارات االستعداد لمقراءة فى رياض األطفاؿ مف اعداد الباحثة حيث
تشمؿ عمى العديد مف الميارات في التمييز العقمي كالبصرم كالحسي حركي كالسمعي كقد اظيرت
نتائج الدراسة ما يمي:
 ضعؼ مستكل أداء أطفاؿ مجمكعة الدراسة -لميارات االستعداد لمقراءة لمقياس القبمى . كأظيرت نتائج القياس البعدل حدكث تحسف كبير لدل مجمكعة الدراسة لميارات االستعدادلمقراءة البلزمة ألطفاؿ الرياض.
كىذا يدؿ عمى فعالية استخداـ األلعاب المغكية فى تنمية بعض ميارات االستعداد لمقراءة فى
رياض األطفاؿ.
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 -5دراسة (غنيم و الحيمة)2002 ،
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر األلعاب التربكية المغكية المحكسبة كالعادية في معالجة

الصعكبات القرائية لدل طمبة الصؼ الرابع األساسي مقارنة بالطريقة االعتيادية في مدرستيف مف

المدارس الخاصة/محافظة العاصمة عماف ،كقد تككنت عينة الدراسة مف ( )48طالبان كطالبة (30
بناء عمى نتائج تطبيؽ أداتيف ىما :مقياس "مايكؿ بست" المعرب
طالبة ك 18طالبان) تـ اختيارىـ ن
كالمطكر لمبيئة األردنية ،كذلؾ بيدؼ الكشؼ عف الطمبة الذيف يعانكف مف صعكبات في التعمـ،
كاختبار تشخيص في المغة العربية لمكشؼ عف الصعكبات القرائية التي يعاني منيا الطمبة ،كقد ثبت

صدؽ األداتيف كثباتيما ،كقد كزع أفراد عينة الدراسة عشكائيان إلى ثبلث مجمكعات ،بحيث تشكمت

كؿ مجمكعة مف ( )16طالبان كطالبة ( 10طالبات 6 ،طبلب) ،تـ معالجة الصعكبات القرائية لدل
أفراد المجمكعة األكلى باستخداـ األلعاب المغكية المحكسبة ،كالمجمكعة الثانية استخدمت األلعاب

التربكية العادية ،كالمجمكعة الثالثة تـ معالجتيا بالطريقة االعتيادية ،كقد صمـ الباحثاف مجمكعة
مف األلعاب التربكية المغكية بعد تشخيص الصعكبات القرائية ،كبناء الخطة العبلجية ،كقد استمر
تطبيقيا مدة شير كاحد بشكؿ مكثؼ.

كقد اظيرت الدراسة النتائج التالية :
-كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات عبلمات طمبة مجمكعات الدراسة عمى االختبار

التحصيمي المباشر كالمؤجؿ ،كلصالح الطمبة الذيف تـ معالجتيـ باأللعاب التربكية المغكية المحكسبة
أكالن ،ثـ لصالح الطمبة الذيف تـ معالجتيـ باأللعاب التربكية المغكية العادية ثانيان ،ثـ لصالح الطمبة
الذيف تـ معالجتيـ بالطريقة االعتيادية.

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات عبلمات طمبة مجمكعات الدراسة عمى االختبارالتحصيمي المباشر كالمؤجؿ تعزل إلى جنس الطمبة كلصالح اإلناث.
كقد خمص الباحثاف إلى ضركرة اعتماد األلعاب التربكية المغكية المحكسبة في معالجة الصعكبات
القرائية ،كاستقصاء أثرىا في معالجة الصعكبات الكتابية.

 -6دراسة (لويس)2003،
ىدفت الدراسة إلى بياف اثر المعب كالمغة لدل األطفاؿ المصابيف بالتكحد كقد شممت عينة الدراسة
عمى فئة األطفاؿ المصابيف بمرض التكحد كقد استخدـ الباحث ادكات عدة كمقاييس كاختبارات
تشخيصية كقد اثبتت النتائج التالي:
كجكد عبلقة قكية ككاضحة بيف كبل مف المغة كالمعب لدل األطفاؿ المصابيف بالتكحد91

كجكد فركؽ دالة في أداء األطفاؿ المغكم الذيف يمعبكف مع كالدييـ كاألطفاؿ الذيف ال يمعبكف معكالدييـ لصالح األطفاؿ الذيف يمعبكف مع كالدييـ.

 -7دراسة )ويميم وأوريل (2003:
ىدفت الدراسة الي بياف العبلقة فيما بيف الخياؿ كالمعب لدل األطفاؿ المضطربيف لغكيا كقد شممت
الدراسة مقارنة لتحقيؽ سمكؾ لعب الخياؿ في مجمكعة تجريبية كاحدة مككنة مف  15طفؿ مف
مرحمة رياض األطفاؿ مف األطفاؿ المضطربيف لغكيا كقد استخدـ الباحث ادكات عدة منيا استمارة
الكضع االجتماعي كاالقتصادم كاختبار الذكاء المفظي كقد اكضحت نتائج الدراسة التالي:
-تـ العثكر عمى ارتباط كبير بيف المعب كالخياؿ كالقدرات المغكية التعبيرية لصالح القياس البعدم

لدل افراد العينة.

 -8دراسة (محفوظ)2005 ،
تيدؼ الدراسة إلى االسياـ في اعداد الطفؿ المضطرب لغكيا اعدادا يستطيع مف خبللو اف يمارس

حياتو المغكية بشكؿ طبعي كتكمف أىمية الدراسة في التركيز عمى تنمية الميارات المغكية التعبيرية

مف خبلؿ تطبيؽ برنامج تدريب مقترح عمى األطفاؿ ذكم الضطرابات المغكية التعبيرية في مراكز
التربية الخاصة كالنطؽ ،حيث تككنت عينة الدراسة مف  30طفبل مف األطفاؿ الذيف يعانكف مف

اضطرابات لغكية تعبيرية ممف تتراكح اعمارىـ ما بيف ( )7-5سنكات كقد استخدـ الباحث اختبار
الذكاء المصكر ،كاستمارة دراسة الحالة ،التقييـ الطبي لمطفؿ ،البرنامج المغكم التعبيرم ،كاعتمد
الباحث عمى المنيج التجريبي ككزع افراد العينة عشكائيا إلى مجمكعتيف قكاـ كؿ منيما  15طفؿ
كطبؽ مقياس االضطرابات المغكية التعبيرية مف اعداد الباحث عمى افراد كبل المجمكعتيف قبؿ

البدء بتنفيذ الدراسة ،كطبؽ البرنامج التدريبي عمى افراد المجمكعة التجريبية فقط كدلت النتائج عمى
مايمي:

فيما يتعمؽ بتنمية ميارة تسمسؿ االحداث بيف األطفاؿ الذيف خضعكا لمبرنامج كبيف األطفاؿ الذيف
لـ يخضعكا لمبرنامج تـ فحص داللة الفركؽ االحصائية مف خبلؿ استخداـ تحميؿ التبايف المشترؾ

اشارت النتائج إلى تطكر ميارة كظيفة األدكات لدل أطفاؿ المجمكعة التجريبية .

كىذا يعني التكصؿ إلى فاعمية البرنامج التدريبي في تنمية كؿ الميارات المغكية التعبيرية .

 -9دراسة (ربيان وآخرون)2005 ،

تيدؼ ىذه الدراسة إلى استخداـ القصة في معالجة اضطرابات النطؽ لدل األطفاؿ ذكم

االضطرابات النطقية ،كتككنت عينة الدراسة مف  5أطفاؿ ممف تتراكح أعمارىـ ما بيف ()11-8
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عاما ،حيث تـ االستعانة بادكات عدة في الدراسة منيا اختبار التمييز السمعي لمتمييز بيف النطؽ

السميـ لمحركؼ كالنطؽ الخاطئ مف خبلؿ سرد القصص كالحكايات عمى األطفاؿ كتدريبيـ عمى
نطؽ المقاطع كالحركؼ كقد أسفرت نتائج الدراسة عف مدل فاعمية البرنامج القصصي المستخدـ
كمدل فاعمية العبلج السمعي في اضطرابات النطؽ لدل األطفاؿ .

 -10دراسة (عزام)2006 ،
ييدؼ ىذا البحث إلي محاكلة الكشؼ عف مدل كطبيعة العبلقة بيف االضطرابات المغكية
كصعكبات التعمـ لدل األطفاؿ .كمحاكلة التعرؼ عمى مدل تأثر كبلن مف الذككر كاإلناث
باالضطرابات المغكية كعبلقتيا بصعكبات التعمـ كتـ اختيار العينة ضمف الحدكد العمرية ما بيف

) (12-6سنة كمف الطمبة المذيف يعانكف مف صعكبات تعمـ ،تـ اختيارىـ باستخداـ أسمكب العينة
العشكائية الطبقية المنتظمة .ركعي أف تشتمؿ العينة عمي مجمكعة مف اإلناث كمجمكعة مف

الذككر فقد شممت العينة  15مف الذككر ك 15مف اإلناث مف األطفاؿ المذيف يعانكف مف صعكبات
تعمـ .ككاف اليدؼ مف أف تككف العينة ممثمة لمجنسيف ىك دراسة الفركؽ بيف الجنسيف كما انو .تـ

استبعاد الطمبة الذيف كانت نسبة ذكائيـ أقؿ مف المتكسط (أقؿ مف  )90كقد استخدـ الباحث ادكات
عدةمنيا :مقياس بينيو العرب (الطبعة الرابعة) لقياس الذكاء ،كاستبياف األىؿ ،كالمدرسة خاصة

بمركز الميارات لتنمية القدرات الذىنية كالعبلج النفسي التربكم بجدة .
كتكصؿ البحث إلى أىـ النتائج اآلتية:
 .1كجكد عبلقة دالة بيف االضطرابات المغكية كصعكبات التعمـ ،حيث كجد إف نسبة % 53
مف أفراد عينة الذككر عانكا في مراحؿ نمكىـ األكلى مف تأخر في المناغاة ،كفي نطؽ أكؿ
كممة ،كما تأخركا في نطؽ جممة بسيطة .

 .2كما كجد في عينة اإلناث إف نسبة  %46تأخرف في المناغاة ،كفي نطؽ أكؿ كممة ،كما
تأخرف في نطؽ جممة بسيطة .

كجد أف العبلقة بيف االضطرابات المغكية كصعكبات التعمـ كانت أكثر كضكحان كتأثي انر لدل عينة

الذككر.

 -11دراسة )كسناوي(2007،
ىدفت الدراسة إلى معرفة درجة كشدة التمعثـ كالعمؿ عمى تحقيؽ أىداؼ البرنامج االرشادم في
التخفيؼ كعبلج التأتأة كالتمعثـ ،كقد استخدمت الباحثة المنيج الكصفي التتبعي لكصؼ حاالت
عينة الدراسة كصفا دقيقا كتصميما تجريبيا ذا مجمكعة كاحدة بقياس قبمي ثـ تطبيؽ البرنامج يميو
92

القياس البعدم ،كقد تككنت عينة الدراسة مف  10تبلميذ كتمميذات يعانكف مف التمعثـ كالتأتاة 7
منيـ اناث ك 3منيـ ذككر حيث تتراكح اعمارىـ مابيف ( )13-8سنة كقد استخدمت الباحثة

ااالدكات التالية :البرنامج االرشادم عف ىاينز كجكنر كمقياس اختبار شدة التمعثـ عف ريمي مع
جداكؿ لتفريغ المعمكمات مف اعداد الباحثة كقد تكصمت النتائج إلى:

رفض الفرضية إذ تكجد فركؽ دالة احصائيا بيف متكسطات تكرار حدكث التمعـ في القياسيفالقبمي كالبعدم.
ال تكجد فركؽ دالة احصائيا بيف متكسطات طكؿ فترة التمعثـ في القياسيف القبمي كالعبدم .-تكجد فركؽ دالة احصائيا بيف متكسطات الحركات كاالصكات المصاحبة لمتمعثـ في القياسيف

القبمي كالبعدم .

تكجد فركؽ دالة احصائيا بيف مجمكع مكسطات القياسيف القبمي كالبعدم لصالح القياس البعدم،مما يؤكد عمى فاعمية البرنامج االرشادم .
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دراسة )جمغوم(2007 ،

ىدفت ىذه الدراسة الى بياف مدل تأثير برنامج عبلجي مستخدـ في خفض االضطرابات المغكية

حيث اقتصرت عينة الدراسة الحالية عمى طالب كاحد )دراسة حالة) تـ اختياره في بداية العاـ
الدراسي  2006/2007كىك طالب في الصؼ الثاني األساسي في (ركضة كمدرسة كمية المعارؼ
األىمية) ،حيث استخدمت الباحثة أدكات عدة منيا المبلحظة كالمراقبة كمقياس ككسمر لقياس ذكاء

األطفاؿ كمقياس تشخيص الميارات اإلساسية في المغة العربية (االختبارات اإلدراكية-البصرية
كاإلختبارات اإلدراكية السمعية كالبرنامج العبلجي.

كأسفرت النتائج عمى أف النتائج البرنامج التعميمي العبلجي كاف لو أكبر األثر في التحسف الممحكظ
جدان عمى مستكل الطالب األكاديمي كاإلنفعالي بسبب مراعاة البرنامج المتكامؿ الميارات األساسية

المغكية عند الطفؿ.

 -13دراسة (عبد المنعم:)2007 ،
ىدفت الدراسة إلى بياف مدل فاعمية استخداـ األلعاب المغكية في تنمية ميارات التعبير الشفيي
اإلبداعي لدل تبلميذ الصؼ السادس االبتدائي ،حيث تـ اختيار عينة الدراسة بطريقة عشكائية مف
بيف تبلميذ الصؼ السادس االبتدائي مف (مدرسة الزىػ ػراء االبتدائية ) التابعة إلدارة بمبيس التعميمية

– محافظة الشرقية ،كقد تككنت عينة الدراسة مف  60تمميذا كتمميذة تـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف

احداىما مجمكعة تجريبية قكاميا  30تمميذا كتمميذة تدرس التعبير الشفيي اإلبداعي باستخداـ
93

األلعاب المغكية ،كاالخرل مجمكعة ضابطة قكاميا  30تمميذا كتمميذة تدرس بالطريقة التقميدية كقد

استعاف الباحث بأدكات عدة منيا اختبار ميارات التعبير الشفيي اإلبداعي .ك بطاقة المبلحظة
ككذلؾ استخداـ قائمة بميارات التعبير الشفيي اإلبداعي كاستخداـ دليؿ لممعمـ لتدريس التعبير

الشفيي اإلبداعي باستخداـ األلعاب المغكية كجميع ىذه األدكات كانت مف اعداد الباحث نفسو
ك تكصمت الدراسة لمنتائج التالية:

-كانت نتائج الدراسة لصالح المجمكعة التجريبية عنيا في المجمكعة الضابطة التي تناكلت

الطريقة التقميدية .

-كذلؾ اثبتت الدراسة فاعمية استخداـ األلعاب المغكية في تنمية ميارات التعبير الشفيي اإلبداعي

لدل تبلميذ الصؼ السادس االبتدائي حيث كاف الشتراؾ التبلميذ في ىذه األلعاب األثر اإليجابي

في ارتفاع مستكاىـ في ميارات التعبير الشفيي اإلبداعي كخاصة في ميارات النطؽ كالمضمكف
كاألسمكب ك ما يندرج تحت ىذه الميارات مف ميارات أخرل فرعية .
لذا تكصى الدراسة بضركرة تبنى مثؿ ىذه األلعاب المغكية كاألنشطة الفصمية اليادفة في تدريس
التعبير الشفيي كتنمية مياراتو

 -14دراسة (السيد)2008 ،
ىدفت ىذه الدراسة إلى عبلج بعض اضطرابات الكبلـ كالمغة (المجمجة ،تأخر نمك المغة ،النطؽ)

لدل األطفاؿ في مرحمة ما قبؿ المدرسة كذلؾ مف خبلؿ برنامج التدخؿ المبكر كقد استخدـ الباحث
المنيج التجريبي الجراء ىذه الدراسة ،حيث تككنت عينة الدراسة مف  30طفؿ كطفمة مف الصؼ

االكؿ كالثاني في رياض األطفاؿ ،كقد قسـ الباحث العينة إلى مجمكعة تجريبية اكلى (المجمجة )
كمجمكعة تجريبية ثانية تضـ (التأخر المغكم ) كمجمكعة تجريبية ثالثة تضـ (اضطرابات النطؽ)،
ككذلؾ مجمكعة ضابطة (المجمجة ) ،كاخرل ضابطة (التأخر الغكم ) ،كثالثة ضابطة(النطؽ) ككؿ

مجمكعة منيـ تحكم عمى 5أطفاؿ .

أما األدكات التي استخدميا الباحث ىي مقاييس تشخيص التأخر المغكم -كمقياس تشخيص

اضطرابات النطؽ ،كقد استخدـ الباحث الرزـ االحصائية لمعمكـ االجتماعية في التحميؿ االحصائي

لمدراسة .

واسفرت النتائج:
 كجكد فركؽ دالة احصائيا بيف متكسطات درجات افراد المجمكعة التجريبية في القياسيفالقبمي كالبعدم مف حيث اختبار الميارات المغكية لصالح القياس البعدم .
94

 التكجد فركؽ دالة احصائيا بيف درجات متكسطات المجمكعة الضابطة عؿ القياس القبميكالبعدم في اختبار الميارات المغكية.

 ال تكجد فركؽ دالة احصائيا بيف متكسط درجات افراد المجمكعة التجريبية بعد تطبيؽالبرنامج كمتكسط درجاتيـ بالقياس التتبعي.

مما يدؿ عمى فاعمية برنامج التدخؿ المبكر المستخدـ في الدراسة في عبلج بعض اضطرابات
الكبلـ كالمغة لدل األطفاؿ في مرحمة ما قبؿ المدرسة.

-15

دراسة (محفوظ:)2008 ،

ىدفت الدراسة إلى بياف أثر برنامج عبلجي في معالجة االضطرابات الصكتية كالنطقية في بعض

رياض األطفاؿ ،كقد تككنت عينة الدراسة مف ( )80طفبلن كطفمة يمثمكف ما نسبتو ( )%50مف،
مجتمع الدراسة كىـ أطفاؿ رياض األطفاؿ في محافظة الزرقاء ،تتراكح أعمارىـ مابيف )(5- 6

سنكات ،كتـ تقسيـ العينة عمى مجمكعتيف متساكيتيف مجمكعة تجريبية كمجمكعة ضابطة قكاـ كؿ
منيا ( )40طفبلن كطفمة ،كاستخدـ الباحث مجمكعة مف األدكات شممت:
اختبار نطؽ األصكات المغكية مف إعداد الباحث كلمتأكد مف ثبات االختبار تـ حساب الثباتباستخداـ معادلة ألفا كركنباخ فبمغ ) ، (0.89كما تـ التأكد مف صدؽ االختبار مف خبلؿ حساب

صدؽ المحكميف لو كذلؾ استخدـ الباحث استبانة أكلياء األمكر مف إعداد الباحث كاختبار التمييز

السمعي( الكقفي (1997،كالبرنامج المقترح كالذم تناكؿ مجمكعة مف األنشطة المتنكعة باإلضافة
إلى التدريبات العضمية كالتنفسية كتدريبات الكجو كالفـ التي تساعد في معالجة االضطرابات
النطقية ،باإلضافة إلى استخداـ تدريبات نطؽ األصكات التي قامت بيا معممات رياض األطفاؿ
بإشراؼ مف الباحث.

كأشارت نتائج الدراسة إلى مايمي:
 كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل بيف أطفاؿ المجمكعة التجريبية كأطفاؿالمجمكعة الضابطة ،في األداء عمى أدكات الدراسة لصالح المجمكعة التجريبية يعزل
لتطبيؽ البرنامج المقترح.

 -عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف أطفاؿ المجمكعة التجريبية (ذكك انر ،إناثان) في
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مدل تأثرىـ بالبرنامج.

دراسة (احمد و محمد)2009 ،

ىدفت الدراسة إلى بياف مدل فاعمية برنامج مقترح لدراسة اثر تكظيؼ أشكاؿ ادب الطفؿ في

اكتساب بعض مفاىيـ المغة العربية لدل طفؿ الركضة حيث استخدمت الباحثة كبل مف المنيجيف
95

الكصفي كالتجريبي كشممت الدراسة عمى عينة عشكائية قكاميا ) (80طفؿ كطفمة مف الركضة
التعميمية الممحقة بمدرسة االنفكشى االبتدائية بإدارة الجمرؾ التعميمية ممف تتراكح أعمارىـ مف سف

( (6-5سنكات ،تـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف (ضابطة ،تجريبية) كبمغ عدد كؿ مجمكعة منيـ

( (40طفؿ ك طفمة كقد استخدمت الباحثة مجمكعة مف األدكات منيا اختبار التراكيب النحكية.
كاختبار ميارات التذكؽ األدبي .كالبرنامج المقترح فى إشكاؿ األدب المختمفة( .جميعيـ كاف مف

إعداد الباحثة )كذلؾ استخدمت اختبار ذكاء األطفاؿ (إعداد :إجبلؿ محمد سرم) كمقياس المستكل
االجتماعي ك االقتصادم(إعداد :أحمد صالح) .
ككاف مف أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا البحث:
 )1كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )0.01بيف متكسطات درجات أطفاؿ المجمكعة

التجريبية ،في التطبيؽ القبمى ك متكسطات درجاتيـ فى التطبيؽ البعدل الختبار التراكيب النحكية
ككؿ ،ك فى كؿ قسـ مف أقسامو ،ك ذلؾ لصالح التطبيؽ البعدل .
 )2تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )0.01بيف متكسطات درجات أطفاؿ المجمكعة
التجريبية ،كمتكسطات درجات أطفاؿ المجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدل الختبار التراكيب

النحكية ككؿ ،كفي كؿ قسـ مف أقسامو ،كذلؾ لصالح المجمكعة التجريبية.

 )3تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )0.01بيف متكسطات درجات أطفاؿ المجمكعة
التجريبية ،في التطبيؽ القبمي ك متكسطات درجاتيـ في التطبيؽ البعدم الختبار ميارات التذكؽ
األدبى ككؿ ،كفي كؿ قسـ مف أقسامو ،كذلؾ لصالح التطبيؽ البعدل .

 )4تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )0.01بيف متكسطات درجات أطفاؿ المجمكعة

التجريبية ،كمتكسطات درجات أطفاؿ المجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدل الختبار ميارات

التذكؽ األدبي ككؿ ،ك في كؿ قسـ مف أقسامو ،كذلؾ لصالح المجمكعة التجريبية.
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دراسة (أبو عسكر(2009 ،

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف اثر برنامج بااللعاب التعميمية لتنمية بعض ميارات القراءة

االبداعية لدل تبلميذ الصؼ السادس االساسي بمدارس خانكنس كما قاـ الباحث باعداد األدكات

التالية :قائمة ميارات القراءة االبداعية لدل تبلميذ الصؼ السادس االساسي كبرنامج بااللعاب
التعميمية لتنمية ميارات القراءة االبداعية كبتطبيؽ ادكات الدراسة قبميا كبعديا عمى مجمكعة مف
تبلميذ الصؼ السادس االساسي قكاميا 70تمميذا تـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف تجريبية كضابطة

كتكصمت النتائج إلى:

96

 تكجد فركؽ دالة احصائيا بيف متكسط درجات التبلميذ في اختبار ميارات القراءة االبداعيةبيف المجمكعة التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم لصالح المجمكعة التجريبية .
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دراسة (بغدادى)2009،

تيدؼ ىذه الدراسة إلى تحديد الميارات المغكية األساسية التى يمكف أف يكتسبيا طفؿ مرحمة ما قبؿ
المدرسة مف خبلؿ التربية المكسيقية ،حيث اختارت الباحثة العينة بالطريقة العشكائية مف أطفاؿ

مرحمة ما قبؿ المدرسة مف العاـ الدراسى ( (2008-2007حيث تككنت عينة الدراسة مف ()08
طفؿ كطفمة تمثؿ المجمكعة الضابطة ،كمثميـ لممجمكعة التجريبية .
كاعتمدت الباحثة المنيجيف :المنيج الكصفي كشبو التجريبي في الدراسة كما كاستخدمت عدة أدكات

منيا :إستمارة إستطبلع رأل السادة المتخصصيف فى المغة العربية حكؿ الميارات المغكية المبلئمة
لطفؿ الركضة كأىداؼ المرحمة ،كقامت ببناء قائمة الميارات المغكية البلزمة لطفؿ الركضة (إعداد
الباحثة) .كاستمارة تحكيـ إلستطبلع رأل السادة المتخصصيف في البرنامج .كالبرنامج المقترح
مكضكع البحث (إعداد الباحثة) .مع تصميـ إختبار مصكر /مسمكع لقياس الميارات المغكية يتـ
تطبيقيا قبؿ /بعد تطبيؽ البرنامج المقترح عمى أطفاؿ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة مف إعداد

الباحثة كذلؾ كاستخدمت إختيار جكدإنؼ – ىاريس (لرسـ الرجؿ) كمقياس الميارات المغكية
ألطفاؿ رياض األطفاؿ ”إعداد الباحثة”.
كقد تكصمت النتائج إلى أف البرنامج قد حقؽ فاعمية فى تنمية الميارات المغكية لدل أطفاؿ الرياض

التعميق عمى الدراسات السابقة:
أوالً :من حيث األىداف:
ىدفت الدراسات السابقة إلى بياف أثر برنامج االلعاب في تنمية جكانب النمك المغكم كما في دراسة
كبل مف (عبد الغني )0990،كدراسة (عبدالباسط كخميؿ )0999،كدراسة كيميـ كآخركف ()0223
كدراسة فيسكي لكيس (..)0223

كبالنسبة لدراسة كؿ مف حفني( )0220كغنيـ كالحيمة(،)0220كابك عسكر( )0229فقد تناكلت
استخداـ االلعاب المغكية في تنمية بعض ميارات االستعداد لمقراءة كمعالجة الصعكبات القرائية

أما دراسة جمغكـ( )0227كدراسة ( جيستي كآخركف)0220 ،فقد ىدفت الى بياف تأثير برنامج
عبلجي في خفض االضطرابات المغكية لدل طالب في الصؼ الثاني االبتدائي(دراسة حالة )
أما بالنسبة لدراسة عبد المنعـ (  ) 0227فقد ىدفت الى بياف فاعمية استخداـ االلعاب المغكية في
تنمية ميارات التعبير الشفيي االبداعي .

97

أما بالنسبة لدراسة كبل مف كسناكم ( )0227كالسيد(.)0221كعزاـ( )0222فقد ىدفت ىذه

الدراسات الى الكشؼ عف طبيعة االضطرابات المغكية كعبلج بعض منيا .

أما دراسة محفكظ ( )0222فقد ىدفت الى تنمية الميارات المغكية التعبيرية كاالسياـ في اعداد
الطفؿ المضطرب لغكيا اعدادا طبيعيا

أما دراسة احمد كمحمد ( )0229كدراسة (ربياف كآخركف )0222 ،فقد ىدفت الى بياف مدل
فاعمية برنامج مقترح لدراسة اثر تكظيؼ اشكاؿ ادب الطفؿ في اكتساب بعض مفاىيـ المغة

العربية كالقصص كغيرىا .

بينما ىدفت دراسة بغدادم ( )2009إلى بياف دكر التربية المكسيقية فى تنمية بعض الميارات

المغكية لدل أطفاؿ مرحمة ما قبؿ المدرسة

كاختمفت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة بأنيا ىدفت إلى بياف مدل فاعمية العبلج بالمعب
إف ىذه ىي الدراسة األكلى
في تنمية المغة لدل األطفاؿ المضطربيف لغكيا كعمى حد عمـ الباحثة ّ
التي يستخدـ فييا العبلج بالمعب في تنمية المغة لدل األطفاؿ المضطربيف لغكيا بغزة
ثانياً :من حيث منيج البحث المستخدم:
تعددت المناىج التي اتبعتيا الدراسات السابقة بتنكع أىداؼ تمؾ الدراسة ،فبعض الدراسات اعتمدت

المنيج الكصفي كدراسة عزاـ ()0226

كاستخدمت دراسات أخرل المنيج التجريبي كدارسة عبد الغني ( ،)1991ك(عبد الباسط كخميؿ
 ،)1999كعبد المنعـ ( )2882كحفني ( ،)2882كالسيد( )2880كمحفكظ ( )2882كأبك عسكر

()2889محفكظ ( )2880كباكسكف ( )1993كدراسة كيميـ يمك كآخركف ( )2883ككذلؾ دراسة
فيسكي لكيس ()2883كدراسة جمغكـ ( )2882كدراسة (ربياف كآخركف )2882 ،كدراسة جيستي
كآخركف.)2882 ،حيث اعتمدت عمى المنيج التجريبي.

كلكف ىناؾ دراسة جمعت بيف منيجيف كىما :المنيج التجريبي كالكصفي مثؿ :دراسة غنيـ كالحيمة
( )2882كدراسة احمد كمحمد( )2889كدراسة كسناكم ( )2882كدراسة (بغدادم)2889 ،
منيج ىذه الدراسات اتفؽ مع منيج الدراسة الحالية لتحقيؽ أىداؼ الدراسة حيث جمعت دراسة

الباحثة ما بيف المنيج التجريبي كالكصفي.
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ثالثاً :من حيث األدوات:
تنكعت األدكات المستخدمة في الدراسات السابقة لجمع المعمكمات كالبيانات المطمكبة ،فمنيا مف

تناكلت برنامج إرشادم بالمعب مثؿ دراسة (عبد الغني )1991 ،كدراسة (عبد الباسط كخميؿ،
 )1999كدراسة (حفني )2882 ،كدراسة (غنيـ كالحيمة )2882 ،كدراسة (أبك عسكر)2889 ،
كدراسة (احمد كمحمد )2889 ،كدراسة (كيميـ يمك كآخركف )2883 ،ككذلؾ دراسة فيسكي لكيس

( )2883باإلضافة إلى استخداميـ لبلختبارات التشخيصية المنكعة.

كمنيـ مف استخدـ برامج إرشادية لمعالجة صعكبات المغة كالنطؽ متؿ دراسة (باكسكف)1993 ،

كدراسة (محفكظ )2880 ،كدراسة (محفكظ )2882 ،كدراسة (السيد )2880 ،كدراسة (كسناكم،
 )2882كدراسة (ربياف كآخركف )2882 ،كدراسة (جيستي كآخركف.)2882 ،
أما بالنسبة لدراسة (بغدادم )2889 ،فقد استخدمت برنامج لتنمية الميارات المغكية مف خبلؿ
الترببة المكسيقية .

كبالنسبة لمدراسات التي استخدمت استبانة األىؿ كبطاقة المبلحظة متؿ دراسة عزاـ ()2882

كدراسة محفكظ ) (2008كدراسة عبدالباسط كخميؿ ) ،)1999كدراسة جمغكـ ()2882

كاتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في تنكع األدكات حيث استخدمت الباحثة بطاقة

المبلحظة كالبرنامج العبلجي بالمعب باالضافة إلى العديد مف األدكات األخرل.
رابعاً :من حيث العينات :

اختمفت الدراسات السابقة في اختيار العينات ،فمف الدراسات التي تناكلت عينة مف المرحمة
االبتدائية دراسة عبد الغني ( ) 0990كدراسة (عبد المنعـ )0227،كدراسة غنيـ كالحيمة ()0220

كدراسة كسناكم ( )0227كدراسة عزاـ ( )0226كدراسة جمغكـ( )0227كدراسة ابك عسكر()0229
كدراسة (ربياف كآخركف )0225 ،كدراسة (جيستي كآخركف.)0220 ،
بينما الدراسات التي تناكلت مرحمة رياض األطفاؿ ( )6-4سنكات منيا دراسة محفكظ( ) 0228

كدراسة محفكظ ( )0225كدراسة السيد ( )0228كدراسة احمد كمحمد( )0229كدراسة حفني
( )0220كدراسة عبد الباسط كخميؿ ( )0999كدراسة كيميـ يمك كآخركف ( )0223كدراسة البغدادم
( .)0229كدراسة فيسكي لكيس (.)0223

كارتأت الباحثة في دراستيا أف تختار عينة الدراسة أطفاؿ مرحمة رياض األطفاؿ ( 6-4سنكات)

كقد اتفقت عينة الباحثة مع ىذه الدراسات.
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خامساً :من حيث النتائج :
أظيرت نتائج الدراسات السابقة فاعمية البرنامج االرشادم

المستخدـ حيث أكضحت أغمب

الدراسات الى حصكؿ افراد العينة عمى درجات اعمى في المجمكعة التجريبية عنيا في الضابطة،
كذلؾ درجات اعمى بالنسبة لمقياس البعدم عنو في القياس القبمي كما في دراسة كبل مف (عبد

الغني )0990 ،كدراسة بغدادم ( )0229كدراسة عبد الباسط كخميؿ ( )0999كدراسة عبد المنعـ

 )0227كدراسة (حفني )0220 ،كدراسة جمغكـ ( )0227كدراسة احمد كمحمد ( )0229كدراسة
كسناكم ( )0227كدراسة السيد ( )0228كدراسة محفكظ ( )0225كدراسة ابك عسكر ()0229
كدراسة محفكظ ( )0228كدراسة باكسكف ( )0993كدراسة كيميـ يمك كآخركف ( )0223ككذلؾ

دراسة فيسكي لكيس ( )0223كدراسة (ربياف كآخركف )0225 ،كدراسة (جيستي كآخركف.)0220 ،
كما كبينت نتائج دراسة عزاـ ( )0226كجكد عبلقة دالة احصائيا بيف االضطرابات المغكية

كصعكبات التعمـ ،كما كاكضحت دراسة (محفكظ )0228 ،عدـ كجكد فركؽ بيف الذككر كاالناث
في نتائج الدراسة بينما أكضحت نتائج دراسة غنيـ كالحيمة ( )0220كجكد فركؽ في االختبار

التحصيمي بيف الجنسيف لصالح االناث عنو في الذككر.

كجاءت نتائج دراسة الباحثة لتتفؽ مع ما تكصمت إليو الدراسات السابقة مف نتائج.

مدى استفادة الباحثة من ىذه الدراسات:
استفادت الباحثة مف تمؾ الدراسات السابقة في:
-0تصميـ البرنامج مع مراعاة المعايير البلزـ تكافرىا لبرنامج جيد.
-2تحديد أداة الدراسة المناسبة كاألساليب اإلحصائية المبلئمة.
-3كيفية إجراءات الدراسة مف الناحية التطبيقية.
 -4صياغة المشكمة كاعداد فركضيا.
--5ىناؾ مجمكعة مف الدراسات التي استعانت بيا الباحثة في إعداد أداة الدراسة (بطاقة
المبلحظة) .
-6اختيار التصميـ التجريبي المناسب لمدراسة الحالية.
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الفصل الرابع
الطريقة واإلجراءات
يتناكؿ ىذا الفصؿ اإلجراءات التي تـ إتباعيا في ىذه الدراسة ،كالتي تضمنت تكضيحا مفصبل لكؿ
مف منيج الدراسة المتبع ،ككصؼ مجتمع كعينة الدراسة ،كبناء أداة الدراسة كاجراءات الصدؽ

كالثبات ليا ،باإلضافة إلى كيفية إعداد كبناء برنامج إرشادم بالعبلج المعب ييدؼ إلى تنمية المغة

لدل األطفاؿ المضطربيف لغكيا ،ككيفية تنفيذ الدراسة كاجرائيا ،كاألساليب اإلحصائية المستخدمة
فييا.
أوالً :منيج الدراسة:
استخدمت الباحثة كفقان لطبيعة الدراسة منيجيف كىما:
 -1المنيج التجريبي:

كىك عبارة عف "استخداـ التجربة في إثبات الفركض ،أك إثبات الفركض عف طريؽ التجريب،

كيتخذ سمسمة مف اإلجراءات البلزمة لضبط تأثير العكامؿ األخرل"(عبيدات كآخركف:2002 ،

.)197

كاعتمدت الباحثة في ىذه الدراسة عمى ىذا المنيج نظاـ المجمكعة الكاحدة ،لمعرفة مدل فاعمية

العبلج بالمعب في تنمية المغة لدل األطفاؿ المضطربيف لغكيا .
 -2المنيج الوصفي التحميمي :

كىك طريقة تقكـ بشكؿ عممي منظـ مف أجؿ الكصكؿ إلى أغراض محددة لكضعية اجتماعية أك

مشكمة اجتماعية أك إنسانية،فيك يتبع أحداثا حالية كممارسات قائمة كمكجكدة كمتاحة لمدراسة
كالقياس كما ىي (.عطكاف كالسنكرم )51 :2117،
ثانياً:عينة الدراسة :
شممت عينة الدراسة األطفاؿ الذيف يعانكف مف اضطرابات لغكية في ركضة اق أر النمكذجية بغزة في

الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي (2010-2009ـ) ،كالبالغ عددىـ ( )06طفؿ كطفمة كالتي

اختيرت بالطريقة القصدية .
ثالثاً:اجراءات الدراسة :

قامت الباحثة باختيار عينة الدراسة مف األطفاؿ الذيف يعانكف مف االضطرابات المغكية في ركضة
اق أر النمكذجية كقد تـ التنسيؽ مع مديرة الركضة كمع عيادة التخاطب في الكمية الجامعية لمعمكـ
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التطبيقية لعمؿ اختبار تشخيصي لؤلطفاؿ لمتأكد مف كجكد ىذه المشكمة عند األطفاؿ كبالفعؿ تـ

التأكد كذلؾ في الفترة الزمنية منذ بداية الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الجامعي(2010/2011ـ)،

كاختيرت العينة بالطريقة القصدية،حيث اشتممت عينة الدراسة عمى 16طفؿ كطفمة مف ذكم

االضطرابات المغكية .

رابعاً :أدوات الدراسة:
استخدمت الباحثة ادكات عدة في ىذه الدراسة كفيما يمي سرد ليا:
-1اختبار االستيعاب المغكم اعداد (عطية،عبدالرحيـ ،ب:ت) مف(  3سنكات 9-سنكات ).
-2بطاقة المبلحظة مف اعداد الباحثة .
-3الفحص الطبي السمعي ( أخصائي أنؼ كاذف كحنجرة بمستشفى الشفاء بغزة) .
-4اختبار الذكاء اختبار المصفكفات المتتابعةالممكف اعداد (جكف رافيف ) مف سنة (4سنكات -
 11سنة ).

-5استمارة جمع البيانات حكؿ افراد العينة مف اعداد الباحثة .
-6البرنامج االرشادم مف اعداد الباحثة.
-7المنيج النكعي ( كىك عبارة عف عقد كرشة عمؿ لتناكؿ مكضكع الدراسة كاالستفادة مف خبرات
االمختصيف في المجاؿ).

اوال*/اختبار تقييم االستيعاب المغوي عند األطفال -إعداد /عبد الرحيم عطية (ب:ت)
Assessment of Children Language Comprehension(ACLC
كقد تـ التأكد مف صدؽ كثبات األداة كذلؾ بتطبيقيا عمى عينة استطبلعية قكاميا  32طفؿ كطفمة
كذلؾ لمكشؼ عف الخصائص السيككمترية لممقياس .
الخصائص السيكومترية لمقياس االستيعاب المغوي:
صدق المقياس :
أ-صدق المحكمين (الصدق الظاىري ) :
تـ عرض المقياس عمى مجمكعة مف المختصيف في المجاؿ كالبالغ عددىـ ( )6حيث أشاركا عمى
الباحثة بعدة مبلحظات قامت الباحثة باستدراكيا كاالستفادة منيا في تجييز األداة لمتطبيؽ حيث
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عدلت في صياغة بعض الجمؿ كالكممات ليتناسب مع بيئة الطفؿ الفمسطيني كالمرحمة النمائية

كالعمرية لديو حسب افادة السادة المحكميف .
ب-صدق االتساق الداخمي :

كيقصد بو مدل ارتباط كؿ فقرة مف فقرات المقياس بالمجمكع الكمي لمفقرات حيث قامت الباحثة

بحساب صدؽ االتساؽ الداخمي فاتضح لدييا اف كبل مف العبارات اآلتية ذات ارتباط غير داؿ
احصائيا

)--43-40-42-07-05-08-07-06-04-03-00-9-8-7-6-5-3-0-1

.)49-47-45
كعميو قامت الباحثة بحذؼ ىذه العبارات ذات االرتباط غير الداؿ احصائيا في المقياس ،بينما
اتضح اف بقية العبارات ذات ارتباط داؿ احصائيا فاعتمدتيا الباحثة في المقياس ،كعميو فاف العدد

النيائي لفقرات المقياس ىك  22فقرة .
ج-ثبات المقياس :

قامت الباحثة بحساب ثبات المقياس بطريقتيف :
-1معامؿ ألفا كركنباخ  :حيث بمغت قيمة ألفا ()0.89
-2معامؿ التجزئة النصفية  :كقد بمغت قيمة معامؿ التجزئة النصفية ()0.82
كبذلؾ تككف الباحثة قد تأكدت مف صدؽ كثبات فقرات االختبار كأصبح االختبار صالحا لمتطبيؽ

عمى عينة الدراسة األساسية.
ثانيا :بطاقة المالحظة/

كقد قامت الباحثة ببناء ىذه األداة متبعة الخطكات التالية:
خطوات بناء بطاقة المالحظة:
 -1تحديد اليدف من البطاقة:
لقد كاف اليدؼ مف إعداد بطاقة مبلحظة متمثبلن في تحديد مستكل النمك المغكم لدل افراد العينة
كذلؾ قبؿ تطبيؽ البرنامج كأثناءه كبعد تطبيقو) ،كذلؾ حسب المبلحظة المباشرة لمباحثة كتـ بناء

فقرات البطاقة كفقان لمخطكات التالية كىي

 االطبلع عمى المراجع التي تناكلت المكضكع كالدراسات السابقة المتعمقة بمشكمة الدراسة.
 االستعانة بآراء ذكم االختصاص في مجاؿ التخاطب في بناء فقرات كجكانب بطاقة
المبلحظة .
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 تحديد الميارات الرئيسة التي شممتيا بطاقة المبلحظة.حيث شممت البطاقة عمى جكانب
ثبلث ىامة كىي (استخداـ المفردات -كاستخداـ الجمؿ -كالميارات التعبيرية).

 صياغة الفقرات التي تقع تحت كؿ ميارة.
 إعداد البطاقة في صكرتيا األكلية كالتي شممت ( )16فقرة ،انظر ممحؽ رقـ(.)2
 العمؿ عمى اختبار الخصائص السيككمترية لؤلداة .
الخصائص السيكومترية لبطاقة المالحظة
أوال /صدق المحكمين:
 تـ عرض بطاقة المبلحظة عمى عدد مف المحكميف المختصيف في مجاؿ التربية كعمـ النفسكالتخاطب ،كقد طمبت الباحثة مف المحكميف إبداء كجية نظرىـ حكؿ األمكر التالية-:

-

مدل مبلءمة الفقرات لميارات النمك المغكم المختمفة.

 مدل تغطية الفقرات لمميارات المغكية المراد تنميتيا.-

مدل سبلمة الصياغة المغكية لمفقرات.

-

حذؼ أك تعديؿ أك إضافة فقرات حسب ما يركنو مناسبان.

 بعد إجراء التعديبلت التي أكصى بيا المحكمكف تـ حذؼ عدة فقرات مف بطاقة المبلحظة،كذلؾ تـ تعديؿ كصياغة بعض الفقرات كقد بمغ عدد فقرات بطاقة المبلحظة بعد صياغتيا

النيائية ( )15فقرة مكزعة عمى ثبلث ميارات ،حيث أعطى لكؿ فقرة كزف مدرج كفؽ سمـ

متدرج خماسي (ممتاز ،جيد جدان ،جيد ،مقبكؿ ،ضعيؼ) أعطيت األكزاف التالية (،3 ،4 ،5
 )1،2لتقكيـ ميارات النمك المغكم لدل األطفاؿ المضطربيف لغكيا كالممحؽ رقـ ( )7يبيف

بطاقة المبلحظة في صكرتيا النيائية.

كقد أجرت الباحثة في ضكء آراء المحكميف التعديبلت البلزمة ،كما تـ انتقاء الفقرات التي اتفؽ

المحكمكف عمى صبلحيتيا ،ىذا كقد استبعدت الفقرات التي أشار إلييا المحكمكف ليصبح عدد

فقرات بطاقة المبلحظة ( )15فقرة ،كالجدكؿ ( )0يبيف تكزيع فقرات بطاقة المبلحظة عمى مياراتيا:
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الجدول رقم ()1
الميارات

عدد الفقرات

عدد الفقرات

قبل الصدق

بعد الصدق

استخداـ المفردات

5

5

استخداـ الجمؿ

4

4

الميارات التعبيرية

7

6

المجمكع

16

15

والثبات

والثبات

ثالثا  :الخصائص السيكومترية الختبار المصفوفات المتتابعة الممون لمذكاء :

ثبات وصدق االختبار

يتمتع اختبار رافف لممصفكفات المتتابعة الممكف بثبات كصدؽ جيد ،كذلؾ مف خبلؿ تتبع الدراسات

السابقة كالتي أكدت ذلؾ باستخداـ طرائؽ مختمفة ،كىذا يعطي داللة عمى أف ىذا االختبار يعتبر
مف أدكات القياس الجيدة ،إذ أف مف الشركط الكاجب تكفرىا في االختبار حتى يككف صالحان

لمتطبيؽ كاالستخداـ تمتعو بالثبات كالصدؽ كفيما يمي عرض مكجز لما تـ استخدامو في الثبات:
- ١معامل الثبات:

تراكحت معامبلت الثبات في دراسات كؿ مف "بكرؾ ()1958ـ ،خاتينا (8922ـ) ،فرايبرج

(1966ـ) ،كنؾ كمكلمر ( ،)1966جاككبزكفاندفنتر ( ،)1970رآفف كككرت ( )1977بكسيط
مقداره(  )0.62-0.76بطريقة اعادة االختبار .

 -٢معامل االتساق الداخمي بين نصفي االختبار:
جميع الدراسات التي أجراىا كبلن مف "خاتينا ( ،)1965كنؾ مكلمر ( ،)1966فرايبرج (،)1966
مكلمر (،)1970

القرشي ( ")1987تراكحت معامبلت الثبات فييا بطريقة التجزئة النصفية،

( )0.99بكسيط مقداره بيف ( ( 0.88 -0.44

- ٣معامل االتساق الداخمي بين األقسام الفرعية لالختبار:

قاـ كبلن مف" رتش كأندرسف ( ،)1965رآفف ككرت كرآفف ( " )1977بتقدير معامبلت االرتباط بيف
األقساـ الفرعية التي يتككف منيا اختبار المصفكفات الممكف) 0.55 -0.82 (،

كقاـ القرشي في ( )1987بحساب معامبلت االرتباط بيف األقساـ الفرعية التي يتككف منيا

االختبار كبيف األقساـ الفرعية كا لدرجة الكمية ،كقد كانت النتائج كما ىي مكضحة في
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معامالت االرتباط بين األقسام الفرعية مع بعضيا البعض ومع الدرجة الكمية ن = ١٥٢
1442
0.56
بين القسم (أ) والقسم(أب) 
 146
 1471
بين القسم (أب) والقسم(ب) 
 1434
 1446
بين القسم (أ) والقسم(ب) 
 1467
 1475
بين القسم (أ) والدرجة الكلية 
 1486
 1491
بين القسم (أب) )والدرجة
الكلية 
1485
 1488
بين القسم () والدرجة الكلية 

جميع معامبلت االرتباط دالة إحصائية عند مستكل (( )0.01القرشي(٧٨٩١ ،

مف خبلؿ استعراض نتائج الثبات السابقة جميعيا ،نجد أف اختبار المصفكفات الممكف لرآفف اختبار
يتمتع بقدر مرتفع مف الثبات سكاء مف حيث معامؿ الثبات أك معامؿ االتساؽ الداخمي.

رابعا :المنيج النوعي:
استخدمت الباحثة في دراستيا المنيج النكعي حيث عقدت الباحثة اجتماعا ككرشة عمؿ في الكمية
الجامعية لمعمكـ التطبيقة  -جمع مجمكعة مف الخبراء كالميتميف في مجاؿ التربية كاخصائيات

التخاطب كالفئات الخاصة كتربية الطفؿ مف حممة درجة البكالكريكس كالماجستير كالدكتكراه لمبحث
حكؿ الدراسة كمبلحظاتيـ حكؿ البرنامج االرشادم المستخدـ حيث اعرب الجميع عف أىمية تناكؿ

مكضكع بحثي يتناكؿ العبلج بالمعب في تنمية المغة لدل األطفاؿ المضطربيف لغكيا كقامت الباحثة
بتدكيف مبلحظاتيـ لبلستفادة منيا في دراستيا البحثية سكاء العممية أك النظرية منيا .
خامسا:الفحص الطبي لمقدرة السمعية :
قامت الباحثة باستضافة (أخصائي أنؼ كأذف كحنجرة) مف مستشفى الشفاء بغزة لمتأكد مف مدل
سبلمة افراد العينة مف أم مشاكؿ عضكية تخص السمع  -كبعد تشخيص الدكتكر لحاالت افراد
العينة سمعيا زكد الباحثة بمعمكمات حكؿ المشكبلت السمعية التي يعاني منيا كؿ طفؿ عمى حدة

ككجدت الباحثة اف اغمب األطفاؿ قدرتيـ السمعية كانت ممتازة فيما عدا عدد بسيط منيـ يعاني مف
مشكمة كجكد مادة شمعية في األذف ،كلكنيا ال تؤثر عمى القدرات السمعية ليؤالء األطفاؿ ،كقد
نبيت الباحثة اىالي ىؤالء األطفاؿ بعد الفحص الطبي لبلنتباه إلى أطفاليـ كصحتيـ في ذلؾ

الجانب .

كفيما يمي جدكؿ لتكضيح نتائج فحص القدرة السمعية كسبلمة جياز السمع لدل أطفاؿ العينة:
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جدول رقم ()2
التشخيص

عدد الحاالت
00

مادة شمعية في األذف

4

ثقب في الطبمة

2

التيابات في األذف

0

ممتاز

سادسا :استمارة جمع البيانات الديموغرافية حول افراد العينة:
حيث قامت الباحثة بإعداد استمارة بيدؼ جمع البيانات حكؿ افراد العينة مف حيث الجنس كالجانب
االقتصادم كالجانب الثقافي لمكالديف كترتيب الطفؿ بيف اخكتو انظر ممحؽ رقـ (.)02
سابعا :البرنامج االرشادي:
بعد االطبلع عمى العديد مف الدراسات السابقة التي اىتمت ببناء البرامج االرشادية سكاء بالعبلج
بالمعب كغيرىا ،في ضكء ذلؾ اتبعت الباحثة الخطكات التالية في بناء البرنامج االرشادم:
 -0المنطمقات الفكرية إلعداد البرنامج االرشادم.
 -0تحديد معايير بناء البرنامج االرشادم.
 -3تحديد أىداؼ البرنامج.
 -4تحديد الطرائؽ كالكسائؿ التطبيقية لتنفيذ البرنامج .
 -5اختيار الكسائؿ المناسبة في تنفيذ البرنامج.
 -6تقكيـ البرنامج.
 -7الخطة الزمنيةالمتكقع فييا تنفيذ البرنامج كامبل .
*األسس الفمسفية التي قام عمييا البرنامج االرشادي:
لقد استندت الباحثة إلى عدة منطمقات فكرية كأسس فمسفية كعممية لتصميـ البرنامج كمف أىميا:
-0استخداـ المعب العبلجي المنظـ المكجو في عبلج حاالت االضطرابات المغكية في مختمؼ
العيادات العبلجية لمنطؽ كمشاكؿ المغة كالكبلـ .

-0التركيز عمى لعب األدكار كأىمية المعب في حياة الطفؿ بشتى أنكاعو ككنو أسمكب مف اساليب
العبلج النفسي الذم يتقبمو الطفؿ أكثر كيستمتع بو ،كلما لمعب مف فكائد شتى عمى عقمية كنفسية

الطفؿ .
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-3محاكلة اسعاد األطفاؿ عف طريؽ المعب بعد تعرض أطفاؿ غزة

لحرب شرسة مف قبؿ

االحتبلؿ كحرصا مف الباحثة عمى تخفيؼ آثارىا السمبية عمى نفسية األطفاؿ كاضفاء جك المرح

كالفرح عمى األطفاؿ كذلؾ بالمعب كتكزيع اليدايا عمييـ كعقد االحتفاالت المميزةكمشاركتيـ بيا.
-4استخداـ الدمى كالمسرح مف أجؿ إثراء المفردات المغكية لدل الطفؿ مف خبلؿ سرد القصص
كالمسرحيات اليادفة.

-5االىتماـ بالنشيد أثناء المعب سكاء الفردم أك الجماعي.
-6كصؼ الصكر مف خبلؿ القصص الصامتة.
 معايير بناء البرنامج االرشادي:
في ضكء منطمقات بناء البرنامج االرشادم تـ االستناد عمى عدة معايير في بناء البرنامج كىي

معايير خاصة باألىداؼ السمككية ،ك بالمحتكل كاالىداؼ التطبيقية كالتقكيمية.
أ -المعايير الخاصة باألىداف السموكية :

عند صياغة األىداؼ السمككية لمبرنامج االرشادم راعت الباحثة ما يمي :
 .1أف يككف اليدؼ محددان تحديدان دقيقان .

 .0صياغة األىداؼ بمصطمحات سيمة قابمة لمقياس كالمبلحظةكالتطبيؽ.

ب -المعايير الخاصة بالمحتوى:
عند بناء البرنامج ااالرشادم تـ مراعاة ما يمي :
 -0يشمؿ المحتكل عمى أنشطة متنكعة كألعاب لغكية مختمفة .

 -0يراعي المحتكل التدرج ليناسب كضع األطفاؿ ذكم االضطراب المغكم.
 -3لغة المحتكل سيمة ككاضحة  ،كتناسب مستكل أطفاؿ الرياض.
 -4ربط المحتكل بالمكاقؼ الحياتية الكاقعيةعند الطفؿ .

 -5تشجيع الطفؿ عمى التعبير كالمشاركة في األلعاب فالمحتكل يحتكم عمى انشطة تجذب
انتباه الطفؿ كتثير القدرة التعبيرية لدل الطفؿ.

ج -المعايير الخاصة باستراتيجيات التطبيق:
عند إعداد البرنامج االرشادم تـ مراعاة ما يمي:
 -0تكفير البيئة المناسبة لمعب مع األطفاؿ كذلؾ بتنكع المكاف في كؿ جمسة.
 -0تقديـ تغذية راجعة فكرية كمستمرة.
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 -3تعزيز األطفاؿ بشكؿ مباشر عند كؿ إجابة صحيحةمع تقديـ المكافئات.
 -4تشجيع الطالبة عمى االتعبير دكف الشعكر بالخكؼ أك االرتباؾ.
 -5التدرج مف السيؿ إلى الصعب في تطبيؽ الجمسات في األلعاب المغكية .
 -6التنكع في األساليب كااللعاب كاألنشطة المختمفة .
-7البدء بااللعاب التي ال تستدعي الحديث (غير المغكية ) في بداية جمسات البرنامج
مف اجؿ بناء الثقة بيف الباحثة كاألطفاؿ ككسر حاجز الخكؼ أك الخجؿ لدييـ.
 المعايير الخاصة بالتقويم:راعت الباحثة مدل تحقيؽ اليدؼ مف كؿ جمسة في النياية ،كما كقامت الباحثة بتطبيؽ عدة
قياسات عمى افراد العينة كىي كالتالي (القياس القبمي ،كالقياس التككيني ،كالقياس البعدم) لمتحقؽ

مف مدل فاعمية العبلج بالمعب في تنمية المغة لدل األطفاؿ المضطربيف لغكيا .
 تحديد أىداف البرنامج:
أىداف البرنامج :
 -1تنمية المغة لدل األطفاؿ المضطربيف لغكيا.
-2خفض االضطرابات المغكية المصاحبة لؤلطفاؿ في مرحمة الطفكلة المبكرة .
-3الكصكؿ بمستكل األداء المغكم لدل األطفاؿ إلى أفضؿ كضع ممكف .
-4االستخداـ السميـ لمكممات المناسبة أثناء الحديث.
-5تصحيح األخطاء المغكية المكجكدة لدل األطفاؿ .

 -6استخداـ المفردات كميارة استخداـ الجمؿ كالميارات التعبيرية لتنمية المغة لدل األطفاؿ
المضطربيف لغكيا.
 -7تمكيف الطفؿ مف استخداـ األفعاؿ كاألسماء كأدكات االستفياـ ككممات الرفض كالشؾ كاليقيف
كالتذكر كالكصؼ كالتمييز.
-8تنمية القدرة التعبيرية لدل الطفؿ مف خبلؿ عرض القصص كالحكايات كالمسرح كاشراؾ األطفاؿ

في الفعاليات.

-9إمتاع كتسمية الطفؿ مف خبلؿ تنكع العاب كالتعزيزات المقدمة لؤلطفاؿ.
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-10تحقيؽ نكع مف التفاعؿ االجتماعي الجيد كالذم يشجع الطفؿ عمى الحديث بطبلقة مع
اآلخريف .

تحديد طرق تطبيق البرنامج:
تـ تطبيؽ البرنامج بعدة طرؽ منيا :

-8الطريقة الجماعية  :كذلؾ بتطبيؽ األلعاب بشكؿ جماعي تعاكني مشترؾ بيف جميع األطفاؿ
عمى ىيئة مجمكعات كفرؽ مشتركة في المعبة الكاحدة كتمثؿ كؿ مجمكعة فريؽ كاحد .

-0الطريقة الفردية  :أشار الي بعض المحكميف في مجاؿ التخاطب بضركرة عمؿ جمسات فردية
بجانب المعب الجماعي ،فقمت فعبل بتخصيص جمسات فردية لكؿ طفؿ عمى حدة بالمعب مع

الطفؿ عبر جياز الكمبيكتر بكاسطة اسطكانات تعميمية تساعد الطفؿ عمى اكتساب المغة بشكؿ أدؽ
كبطاقات كصكر كالعاب الفؾ كالتركيب كالتي تـ تطبيقيا بالطريقة الفردية.

 اختيار الوسائل في تنفيذ البرنامج:
األدكات المستخدمة في تطبيؽ البرنامج متنكعة منيا :
 -1صكر ممكنة لمناظر طبيعية ،كمكاقؼ حياتية كأدكات كأجيزة مختمفة متنكعة كعدد مف
الصكر المتطابقة كالمختمفة .

 -2أقبلـ ممكنة كلكحات كرقية كسبكرة .
 -3أدكات متنكعة منزلية كمكتبية متنكعة .
 -4جياز الكمبيكتر ،كاالسطكانات المتعمقة بالمعب التعميمي المغكم .
 -5جياز التسجيؿ (المسجؿ كالكاسيت).
 -6كراتيف كلكحات مكضحة .
 -7أدكات أخرل كالطباشير ،المسرح المتنقؿ .
 -8المسرح كالدمى .
 -9الكسائؿ التعميمية كالمكحات .
 -02مجسمات لمفكاكو كاألشكاؿ .
 -00العاب البازؿ (الفؾ كالتركيب ) المنكعة كالعاب الحركؼ كأشكاليا .
 -12المعززات كىي كالحمكل كاأللعاب تقدـ لكؿ فائز في نياية كؿ لعبة .
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 تقويم البرنامج:
في ضكء أىداؼ استخداـ البرنامج االرشادم استخدمت الباحثة أساليب التقكيـ التالية :
 -1التقويم القبمي :كذلؾ مف خبلؿ تطبيؽ اختبار االستيعاب المغكم باالضافة إلى بطاقة
المبلحظة قبؿ البدء بتنفيذ البرنامج االرشادم .
 -2التقويم البنائي (:تككيني ) كذلؾ لتقكيـ أداء األطفاؿ أثناء تطبيؽ البرنامج كمعرفة مدل
تفاعميـ كمدل االستفادة كالتغير الطارئ عمييـ كذلؾ مف خبلؿ تطبيؽ كبل مف اختبار

االستيعاب المغكم كبطاقة المبلحظة أثناء عقد الجمسات االرشادية بمساعدة زميمة الباحثة .

 -3التقويم الختامي  :حيث تـ تطبيؽ اختبار بعدم لكبل مف اختبار االستيعاب المغكم
كبطاقة المبلحظة بعد االنتياء مف تطبيؽ جميع فعاليات جمسات البرنامج االرشادم لبياف
مدل فاعمية البرنامج كثباتو .
الخطة التنفيذية لمبرنامج االرشادي
كضعت الباحثة فترة زمنية لتطبيؽ البرنامج االرشادم كذلؾ بكاقع شيريف كنصؼ كامميف بكاقع
 24جمسة ارشادية كؿ اسبكع لقائيف مع األطفاؿ في الفترة الكاقعة ما بيف ( -2010-3-16كحتى

 )2010-6-8مف العاـ الدراسي الثاني ()2011-2010ـ انظر ممحؽ رقـ(.)5
تحديد مراحل إعداد وبناء البرنامج االرشادي:

قامت الباحثة بتصميـ كانتاج برنامج إرشادم ييدؼ إلى تنمية المغة لدل األطفاؿ المضطربيف لغكيا
مف خبلؿ برنامج إرشادم بالعبلج بالمعب تـ بناؤه بناء عمى خطكات كمراحؿ منيا:
-0صياغة االىداؼ الخاصة كالعامة لمبرنامج االرشادم المستخدـ .
-0تحديد المحتكل الشامؿ لجمسات كفنيات البرنامج االرشادم كذلؾ في ضكء االىداؼ
المصاغة حيث شمؿ البرنامج كبل مف المستكيات التالية :
 العاب المستكىاالكؿ (العاب استخداـ المفردات ). العاب المستكل الثاني (العاب استخداـ الجمؿ (التعبير). العاب المستكل الثالث( :العاب الرأم كالتعبير كالمعمكمات ). -العاب المستكل الرابع (األلعاب الفردية كااللكتركنية ).
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 -3تحديد الوسائل التعميمية :التي ينبغي أف يتضمنيا البرنامج االرشادم كالمتمثمة في األلعاب
كالصكر كالبطاقات كالمكحات الكبرية كاجيزة التسجيؿ كالكمبيكتر كالدمى كالمجسمات كالمسرح .
و -تحديد وسائل التعزيز كأنماطو المختمفة.
ز -تحديد أساليب التقويم المناسبة لمكضكع البرنامج االرشادم لتحديد مكاطف القكة كالضعؼ
ككسائؿ العبلج قدر المستطاع.
**صدق البرنامج:
بعد أف تـ بناء البرنامج ككضعو في صكرتو األكلية ،كمف أجؿ التأكد مف سبلمتو كصبلحيتو

لمتطبيؽ؛ تـ عرضو عمى ذكم الخبرة كاالختصاص ممحؽ رقـ( )4في العديد مف المجاالت التالية :

التخاطب ،الفئات الخاصة ،عمـ النفس ،الصحة النفسية ،المناىج كطرؽ التدريس،التربية  .مف
كزّكد كؿ منيـ بنسخة مف البرنامج
داخؿ الببلد كخارجيالتحقيؽ مصداقية لمبرنامج بشكؿ اكبرُ .
االرشادم منيـ عمى كرؽ كمنيـ عمى االيميؿ نسخة الكتركنية  .كطُمب منيـ إبداء الرأم في النقاط

التالية-:

مدل مبلءمة البرنامج االرشادم لؤلىداؼ العامة كااليداؼ الخاصة المكضحة .مدل سبلمة الصياغة المغكية كاالنشطة المغكية مف األخطاء .حذؼ أك اضافة أك تعديؿ ما يركنو مناسبا لمصمحة البرنامج .مدل تغطية البرنامج لؤلنشطة التي يحتاجيا الطفؿ الذم يعاني مف االضطراب المغكممدل مناسبة البرنامج كأنشطتو لمستكل أطفاؿ الرياض .كقد تمقت الباحثة العديد مف المبلحظات كالتكجييات القيمة مما أدت في إثرائو.

ثـ أجرت

التعديبلت المطمكبة في ضكئيا ،كبذلؾ أصبح البرنامج االرشادم يتمتع بصدؽ المحكميف في
صكرتو النيائية ،كصالحان لبلستخداـ ممحؽ رقـ (. )4

خطوات الدراسة:
قامت الباحثة بالخطكات التالية-:
-0اعداد البرنامج االرشادم حسب ما تـ الحديث مسبقا حكلو
 -0بعد عرض البرنامج عمى المحكميف ،كالتأكد مف صدقو كثباتو ،كمف ثـ إجراء التعديبلت
المناسبة.
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-3عقداجتماع (ككرشة عمؿ )مع مجمكعة مف الخبراء كالميتميف في مجاؿ تربية الطفؿ
لبلستفادة مف خبراتيـ كعرض فعاليات الدراسة عمييـ باستخداـ المنيج النكعي حيث حضر

المقاء عدد مف التربكييف ك مربيات األطفاؿ في رياض األطفاؿ كخريجات تخصص تربية

الطفؿ .

-0اعداد استمارة جمع البيانات التي قمت بتعبئتيا مف قبؿ أىالي األطفاؿ أنفسيـ.مف اجؿ
جمع المعمكمات الديمغرافية حكؿ افراد العينة
-3تـ التنسيؽ كاالستعانة بأخصائية النطؽ أ.رائدة الكاكم في عيادة التخاطب بالكمية
الجامعية لمعمكـ التطبيقية لمساعدتي عمى الكصكؿ إلى العينة كبالفعؿ قامت بارساؿ مجمكعة
مف االخصائيات في مجاؿ التخاطب إلى ركضة اق أر لقياس

كتشخيص مدل كجكد

اضطرابات لغكية لدييـ كتـ التأكد مف كجكد عدد كبير في الركضة يعاني مف االضطرابات

المغكية كمشاكؿ لغكية متنكعة بعد ىذا التشخيص مف قبؿ عيادة التخاطب حيث قامت
العيادة بمسح شامؿ لمحاالت في مختمؼ مؤسسات القطاع .

-4تـ االتفاؽ مع مديرة ركضة اق أر عمى تطبيؽ البرنامج كمدتو كضركرة تكفيرمكاف
مخصص لتطبيؽ البرنامج االرشادم .

-5تـ االطبلع عمى أنشطة الركضة كأىـ األلعاب التعميمية المكجكدة فييا مف اجؿ االستعانة
بيا في البرنامج مف العاب كصكر كقصص كمسرح كدمى كجياز فيديك كتمفاز ككمبيكتر

كاسطكانات تعميمية حديثة متنكعة.

-6تـ اختيار عينة الدراسة مف األطفاؿ الذيف يعانكف مف االضطرابات المغكية ،كتـ اختيار
العينة بشكؿ قصدم كتـ اختيار 06طفؿ كطفمة ممف يعانكف مف اضطرابات في المغة

كاضحة لتطبيؽ البرنامج االرشادم عمييـ ،كقد تكلت الباحثة بنفسيا عممية تطبيؽ البرنامج

االرشادم كبمساعدة زميبلت الباحثة أيضا .
- 7قامت الباحثة في البداية بتطبيؽ االختبار(اختبار االستيعاب المغكم ) عمى عينة
استطبلعية قكاميا ()32طفؿ لمتاكد مف صدؽ كثبات االداة المستخدمة.
-8قامت الباحثةفي البداية كقبؿ عقد البرنامج بعقد لقاء تكعكم ألميات األطفاؿ ذكم
االضطرابات المغكية كذلؾ بمقاء مدتو ساعتيف يكـ الثبلثاء في تاريخ  0202/3/02كفيو
قامت الباحثة بعقد محاضرة لتكضيح االضطرابات المغكية كاسبابيا كطرؽ عبلجيا كاىمية
البرنامج االرشادم المراد تطبيقو عمى العينة كأىدافو كاطبلعيـ عمى بعض فعالياتو كقامت

الباحثة في نياية المقاء باستقباؿ اسئمة األميات كاالجابة عمييا كتكجيييـ نحك التعامؿ السميـ
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مع الطفؿ الذم يعاني مف المشاكؿ المغكية كتـ في النياية تكزيع نشرة عمى جميع االميات

بعنكاف (كيؼ اساعد طفمي عمى اكتساب المغة داخؿ المنزؿ )

-9قامت الباحثة بقياس القدرة السمعية لدل افراد العينة كذلؾ باالستعانة بالدكتكر عبلء أبك
سالـ -أخصائي االنؼ كاألذف كالحنجرة بمستشفى الشفاء الطبي حيث قاـ بقياس القدرة
السمعية لمتاكد مف سبلمة األطفاؿ مف أم عطؿ أك خمؿ سمعي قد يؤثر عمى الجانب

المغكم لدييـ .
-02كذلؾ قامت الباحثة بتطبيؽ اختبار الذكاء (المصفكفات المتتالية الممكف )عمى افراد
العينة لمتأكد مف نسبة الذكاء لدييـ كدرجتو .
-9قامت الباحثة في يكـ 0202/3/04بتطبيؽ االختبار القبمي عمى العينة كذلؾ بالتعاكف
مع اخصائية النطؽ في عيادة التخاطب بالكمية الجامعية حيث قامت بتطبيؽ اختبار
االستيعاب المغكم عمى العينة كذلؾ قبؿ تطبيؽ البرنامج .
-02قامت الباحثة باالكتفاء بمجمكعة كاحدة تجريبية فقط بقياس قبمي كتككيني كبعدم لكؿ
مف اختبار االستيعاب المغكم كبطاقة المبلحظة .
-88اعتمدت الباحثة عدة طرؽ في تنفيذ البرنامج منيا الطريقة الجماعية كالطريقة الفردية
كذلؾ.

-80قسمت الباحثة األطفاؿ إلى مجمكعات أثناء المعب ككؿ مجمكعة تقكـ بالمعبة المطمكبة
كالمجمكعة التي تتقف المعب ىي المجمكعة الفائزة في النياية بتقديـ جكائز تشجيعية مادية

كمعنكية ،كقد قامت الباحثة بتصكير جمسات البرنامج فيديك بكامي ار ديجيتاؿ لمتركيز عمى

مدل تفاعؿ األطفاؿ أثناء المعب كلحفظ البرنامج االرشادم لبلستفادة منو

-03قامت الباحثة في كسط جمسات البرنامج االرشادم بتطبيؽ االختبار التككيني عمى
افراد العينة لكبل مف بطاقة المبلحظة (الباحثة مع زميمة ليا لمتاكد مف الصدؽ) ككذلؾ

تطبيؽ اختبار االستيعاب المغكم عمييـ .

 -04كبعد االنتياء مف تطبيؽ جميع جمسات

أخصائية النطؽ بتطبيؽ االختبار البعدم لمبرنامج .

البرنامج االرشادم قامت الباحثة برفقة

 -05قامت الباحثة في نياية الدراسة بتحميؿ النتائج كمناقشتيا .
 -06كضع تكصيات الدراسة في ضكء النتائج ثـ تقديـ مجمكعة مف المقترحات.
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المعالجة اإلحصائية:
اعتمدت الباحثة في دراستيا عمى المعالجات اإلحصائية اآلتية-:
 -النسب المئكية كالتك اررات.

 معامؿ ارتباط ألفردـ بيرسكف. المتكسطات الحسابية كاالنحراؼ المعيارم. -تحميؿ التبايف لمقياسات المتعددة.

 معامؿ الثبات ألفا كركنباخ كالتجزئة النصفية. معامؿ ايتا الجزئي. -تحميؿ التغاير.
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الاصل اخلامس
نتائح الدراسة ومناقشتها
 نتائج الدراسة ومناقشتيا.
 توصيات الدراسة.
 مقترحات الدراسة.
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الفصل الخامس
نتائج الدراسة ومناقشتيا
فيما يمي عرض ألىـ نتائج الدراسة كاختبار صحة فركضيا:

عرض نتيجة الفرض األول :

الختبار صحة الفرض االكؿ الذم ينص )تكجد فركؽ ذات داللة احصائية في متكسط درجات

االضطراب المغكم حسب القياسات المتعددة (قبمي -تككيني -بعدم ) في اختبار االستيعاب المغكم
لدل األطفاؿ المضطربيف لغكيا قامت الباحثة بحساب تحميؿ التبايف لمقياسات المتعددة

 multivariate repeated measursكيتضمف خمسة خطكات متسمسمة ىي:
أ-حساب المعالـ االحصائية لممتغيرات .

ب-التأكد العاـ مف كجكد فركؽ .
ج-حساب شرط الدكرية .

د-حساب التبايف المتعدد.
ق-اختبار المقارنات البعدية لمعرفة اتجاىات الفركؽ.
فجاءت النتائج عمى النحك التالي :

جدول رقم (  ) 3يوضح المعالم االحصائية لمقياسات المتعددة عمى اختبار االستيعاب المغوي
القياسات

المتكسط الحسابي

االنحراؼ المعيارم

عدد الحاالت

اختبار االستيعاب

35.94

4.057

16

اختبار االستيعاب

43.1250

6.91737

16

اختبار االستيعاب

49.3750

5.82952

16

المغكم القبمي

المغكم التككيني
المغكم البعدم

كلمتأكد مف كجكد فركؽ دالة احصائيا بيف القياسات المتعددة في اختبار االستيعاب المغكم قامت

الباحثة باستخداـ ( )multivariate testsكما ىك مكضح :
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جدول ( )4يوضح الداللة العامة لمفروق بين القياسات المتعددة في اختبار االستيعاب المغوي .
التأثير

قيمة sig

قيمة f

درجة الحرية

نسبة الخطأ

القيمة

اختبار كالكس

.263

19.624

2.000

14.000

.000

لمبادا

االحتمالية

يتضح مف الجدكؿ السابؽ مستكل الداللة لمعامؿ ( )fحسب اختبار كالكس لمبادا كيساكم .000
كىذا يعني اف ىناؾ فركؽ دالة احصائيا بيف القياسات المتعددة الثبلثة في اختبار االستيعاب

المغكم ،األمر الذم يتيح استكماؿ باقي اجراءات التحميؿ.

جدول (  )5يوضح نتائج اختبار شرط الدورية ( )mauchlys test of sphericity
معامؿ الدكرية

معامؿ 2k

درجة الحرية

مستكل الداللة

916،

1.226

2

.542

كبناءا عمى ما كرد في الجدكؿ رقـ ( )5يتضح لنا أف مستكل الداللة لمعامؿ الدكرية ( sphericity

 )conditionقد بمغ ( ).542األمر الذم يشير إلى تحقؽ شرط الدكرية كعميو فاف الباحثة ستعتمد
خيار  sphericity assumedعند اختبار الفركؽ بيف القياسات المتعددة كقد جاءت النتيجة
عمى النحك التالي:

جدول ( )6يوضح النتائج التفصيمية لمفروق في القياسات المتعددة في اختبار االستيعاب المغوي
القياس

المتكسط

االنحراؼ

35.94

4.057

مجمكع

معامؿ f

المربعات
القياس

القيمةاالحتم

مربع معامؿ

الية

ايتا الجزئي

القبمي
القياس

6.91737 43.1250

التككيني
القياس

24.557 1446.875

5.82952 49.3750

البعدم
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.000

.621

كبناءا عمى ما كرد في جدكؿ رقـ ( )6اتضح كجكد فركؽ بيف القياسات المتعددة ،حيث اف القيمة

االحتمالية لمعامؿ  fتساكم  ،001كىي دالة احصائيا ،كلمتأكد مف اتجاه الفركؽ قامت الباحثة
باجراء حساب المقارنات البعدية فجاءت النتائج عمى النحك التالي :

جدول ( )7يوضح نتائج حساب المقارنات البعدية .

العكامؿ

متكسط الفركؽ

الخطأ المعيارم

القيمة االحتمالية

القياس القبمي -

- 7.188

1.996

.008

القياس القبمي -

- 13.438

2.102

.000

القياس التككيني -

- 250.6

1.627

.005

التككيني
البعدم
البعدم

مف جدكؿ (  )7يتضح كجكد فركؽ دالة احصائيا بيف القياس القبمي كالتككيني لصالح التككيني .

ككجكد فركؽ دالة احصائيا بيف القياس القبمي كالبعدم لصالح البعدم ،كما اتضح كجكد فركؽ دالة

احصائيا بيف القياس التككيني كالبعدم لصالح البعدم ،األمر الذم يشير إلى فعالية البرنامج
االرشادم في تنمية المغة لدل األطفاؿ المضطربيف لغكيا بحسب اختبار االستيعاب المغكم .

كعكدة إلى جدكؿ ( )6نبلحظ اف قيمة مربع ايتا الجزئي حيث بمغ ( )0.621كالتي تشير إلى حجـ

التبايف المفسر مف المتغير التابع (االستيعاب المغكم ) بتأثير المتغير المستقؿ (البرنامج بقياساتو

المتعددة) كىذه القيمة الكبيرة لمربع ايتا الجزئي تشير إلى قكة كفعالية البرنامج االرشادم حيث تؤكد
أف التغيرات الناجمة عف البرنامج جكىرية كليست ظاىرية .
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عرض نتيجة الفرض الثاني:

الختبار صحة الفرض الثاني الذم ينص (تكجد فركؽ ذات داللة احصائية في متكسط درجات

االضطراب المغكم حسب القياسات المتعددة (قبمي-تككيني-بعدم) في بطاقة المبلحظة لدل

األطفاؿ المضطربيف لغكيا قامت الباحثة بحساب تحميؿ التبايف لمقياسات المتعددة multivariate
 repeated meagersفجاءت النتائج عمى النحك التالي :
جدول رقم ( )8يوضح المعالم االحصائية لمقياسات المتعددة عمى بطاقة المالحظة .
التأثير

قيمة sig

قيمة f

درجة الحرية

نسبة الخطأ

القيمة

اختبار كالكس

.059

111.324

2.000

14.000

.000

لمبادا

االحتمالية

يتضح مف الجدكؿ السابؽ مستكل داللة قيمة ( )fكالتي تساكم ( )111.324كىذا يعني اف ىناؾ

فركؽ دالة احصائيا بيف القياسات المتعددة الثبلثة في بطاقة المبلحظة كيتضح ذلؾ ايضا مف
خبلؿ الجدكؿ التالي:
جدول ( )9يوضح نتائج اختبار شرط الدورية ( )mauchlys test of sphericity
معامؿ الدكرية

معامؿ 2k

درجة الحرية

مستكل الداللة

.998

.030

2

.985

كبناءا عمى ما كرد في الجدكؿ رقـ (  )9يتضح لنا اف معامؿ الدكرية ()sphericity condition
لمعامؿ  fقد بمغ( ).985األمر الذم يشير إلى تحقؽ شرط الدكرية كعميو فاف الباحثة ستعتمد
خيار  sphericity assumedعند اختبار الفركؽ بيف القياسات المتعددة كقد جاءت النتيجة
عمى النحك التالي :
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جدول ( )10يوضح النتائج التفصيمية لمفروق في القياسات المتعددة في بطاقة المالحظة
المتكسط

االنحراؼ

القياس

القياس

22.0000

11.64474

القياس

43.8125

11.33854

62.6875

8.12173

مجمكع المربعات

معامؿ f

القيمة

االحتمالية

مربع

معامؿ
ايتا

الجزئي
القبمي

التككيني
القياس

البعدم

13266.792

123.511

.000

.892

كبناءا عمى ما كرد في جدكؿ رقـ ( )10اتضح كجكد فركؽ بيف القياسات المتعددة ،حيث اف القيمة

االحتمالية لمعامؿ fدالة ،كلمتأكد مف اتجاه الفركؽ قامت الباحثة باجراء حساب المقارنات البعدية
فجاءت النتائج عمى النحك التالي:
جدول ( )11يوضح نتائج حساب المقارنات البعدية
العكامؿ

متكسط الفركؽ

الخطأ المعيارم

القيمة االحتمالية

القياس القبمي -

-21.813

2.537

.000

القياس القبمي -

-40.688

2.641

.000

القياس التككيني -

-18.875

2.595

.000

التككيني
البعدم
البعدم
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مف جدكؿ ( )11يكضح كجكد فركؽ دالة احصائيا بيف القياس القبمي كالتككيني لصالح التككيني .

ككجكد فركؽ دالة احصائيا بيف القياس القبمي كالبعدم لصالح البعدم ،كما اتضح كجكد فركؽ دالة

احصائيا بيف القياس التككيني كالبعدم لصالح البعدم ،األمر الذم يشير إلى فعالية البرنامج

االرشادم في تنمية المغة لدل األطفاؿ المضطربيف لغكيا بحسب بطاقة المبلحظة .

كعكدة الى جدكؿ ( )10نبلحظ اف قيمة مربع ايتا الجزئي حيث بمغ ( ).892كالتي تشير الى حجـ

التبايف المفسر في المتغير التابع (بطاقة المبلحظة ) بتأثير المتغير المستقؿ (البرنامج بقياساتو

المتعددة) كىذه القيمة الكبيرة لمربع ايتا الجزئي تشير الى قكة كفعالية البرنامج االرشادم حيث تؤكد
أف التغيرات الناجمة عف البرنامج جكىرية كليست ظاىرية .
 مناقشة نتيجة الفرض األول والثاني معايتضح مف الجداكؿ السابقة كجكد فركؽ دالة احصائيا عند مستكل داللة ) )0,05بيف متكسطات

درجات االضطراب المغكم عمى القياسات المتعددة الثبلثة (قبمي ،تككيني ،بعدم) في كبل مف
اختبار االستيعاب المغكم المستخدـ كبطاقة المبلحظة ايضا لصالح القياس التككيني عنو في القبمي
كالقياس البعدم عنو في القياس التككيني كمف ىنا يتضح اماـ الباحثة مدل نجاح البرنامج

االرشادم المستخدـ في المعب في تنمية المغة لدل األطفاؿ المضربيف لغكيا كترجع الباحثة االمر

الى تنظيـ خطكات كمراحؿ بناء البرنامج كشمكلية البرنامج االرشادم

المستخدـ حيث تنكع

المستكيات فيو مابيف العاب المفردات ،كالعاب الجمؿ ،كالعاب الرأم كالتعبير الحر ،كااللعاب
االلكتركنية الفردية منيا كالجماعية كالتي كاف ليا دكر كبير في أحداث تفاعؿ افراد العينة مع

الباحثة أثناء تطبيؽ البرنامج حيث المسابقات كذلؾ بتشكيؿ فريقيف كاحداث منافسات في المعب
فيما بيف افراد العينة كالترفيو أثناء المعب ،عكضا عف تنكع األدكات المستخدمة في البرنامج مف

المجسمات كالكسائؿ التعميمية كالمسرح كالدمى كاالدكات المكتبية كاالجيزة االلكتركنية كغيرىا مف
األدكات .

كترل الباحثة اف اىـ ما يميز برنامجيا االرشادم ىك االسمكب المستخدـ في تنمية المغة خاصة

لمرحمة رياض األطفاؿ كىك المعب ،فاأللعاب تنمي القدرات اإلبداعية ألطفالنا  ..فمثبلن ألعاب تنمية
الخياؿ ،كتركيز االنتباه كاالستنباط كاالستدالؿ كالحذر كالمباغتو كايجاد البدائؿ لحاالت افتراضية
متعددة مما يساعدىـ عمى تنمية ذكائيـ .يعتبر المعب التخيمي مف الكسائؿ المنشطة لذكاء الطفؿ
كتكافقو  ،.فاألطفاؿ الذيف يعشقكف المعب التخيمي يتمتعكف بقدر كبير مف التفكؽ ،كما يتمتعكف

بدرجة عالية مف الذكاء كالقدرة المغكية كحسف التكافؽ االجتماعي ،كما أف لدييـ قدرات إبداعية

متفكقة ،كليذا يجب تشجيع الطفؿ عمى مثؿ ىذا النكع مف المعب .كما أف لؤللعاب الشعبية كذلؾ
أىميتيا في تنمية كتنشيط ذكاء الطفؿ ،لما تحدثو مف إشباع الرغبات النفسية كاالجتماعية لدل
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الطفؿ ،كلما تعكده عمى التعاكف كالعمؿ لجماعي كلككنيا تنشط قدراتو العقمية باالحتراس كالتنبيو
كالتفكير الذم تتطمبو مثؿ ىذه األلعاب  ..كلذا يجب تشجيعو عمى مثؿ ىذا.

ومن ىذه األلعاب المغوية التي ساىمت في نجاح البرنامج االرشادي المستخدم ىو اعتماد

الباحثة عمى كل من :
-1األلعاب اليجائية

حيث يمكف تعمميـ األطفاؿ االحرؼ اليجائية مف خبلؿ االغاني كاستخداـ مجمكعة مف بطاقات
يكتب عمييا الممعـ حرفا كاحدا ماعدا بطاقة كاحدة فيكتب عمييا حرفا ىخر ثـ يطمب مف األطفاؿ

ايجاد الحرؼ المختمؼ فيذايساعدالطفؿ عمى التمييز بيف االحرؼ ثـ ينتقؿ مف الحركؼ الى
الكممات كىكذا ،حيث كجد اف األطفاؿ الذيف يمعبكف ىذه األلعاب في مرحمة التيئية لمقراءة تنشأ
لدييـ القدرة عمى تكييؼ عيكنيـ بحيث يمكنيـ التطمع الى االشياء عف قرب فيسيؿ عمييـ النظر

الى الكتاب كتساعدىـ عمى السيطرة عمى حركة العيف كاليد (.بدير كصادؽ)112 :2000 ،
-2األلعاب االلكترونية:
كيمكف اف يقدـ لمطفؿ العاب عمى الكمبيكتر كمنيا العاب الحركؼ اليجائية كفييا ضغط الطفؿ

عمى مفتاح فيخرج لو حركؼ اك صكر تبدأ بحرؼ معيف فيقكـ الطفؿ بذكر اسماء فكاكو اك
حيكانات اك غيرذلؾ عمى اف تبدأ بنفس الحرؼ المكجكد عمى شاشة الكمبيكتر ..كقد يطمب منو

ذكر أشياء تبدأ بنياية لمكممة (أم الحركؼ االخير )التي صكرتيا امامو عمى الشاشة (قناكم،
)449 :1995
-3األلعاب الترفييية البسيطة :

كىي األلعاب البسيطة العادية كالتي قد ال تتطمب مف الطفؿ الحديث كثي ار انما تنمي لدل الطفؿ

القدرة عمى التخيؿ كاالبداع كتعمؿ عمى اضفاء جك مف المرح كالسركر عمى الطفؿ أثناء البرنامج
منعا مف حدكث الممؿ اك الضجر مف األلعاب المغكية البحتة حيث كاف يتخمؿ البرنامج بعض
األلعاب العادية .

كما كترجع الباحثة ايضا كجكد فركؽ بيف القياسات المتعددة لصالح القياس البعدم كاف اث ار لمدل
مراعاة الباحثة لشركط كأمكر ىامة أثناء تطبيؽ البرنامج كمنيا ما يمي :

-1تكفير البيئة المناسبة لمعب مع األطفاؿ كذلؾ بتنكع المكاف في كؿ جمسة .
-2تقديـ تغذية راجعة فكرية كمستمرة لآلداء.

-3استخداـ التعزيز بنكعيو المادم كالمعنكم عند اجابة الطفؿ اجابة صحيحة كتعديؿ اخطاؤه
بطريقة لبقة اف اخطأ .
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 -4الحرص عمى تشجيع األطفاؿ عمى التكاصؿ المفظي اكثر مف التكاصؿ باإلشارات اك االيماءات
في كؿ لعبة.

 -5مراعاة التدرج في األلعاب المستخدمة في البرنامج مف السيؿ الى الصعب كمف األلعاب
العادية الى استخداـ األلعاب المغكية تدريجيا لكسر حاجز الخكؼ كاالرتباؾ عند الطفؿ.

 -6تحقيؽ اكبر قدر ممكف مف التنكع في المكاف كاألساليب كالطرؽ المستخدمة في التطبيؽ .
اف تنكع االنشطة كااللعاب كالخبرات التي ينبغي اف تتكفر بحيث يمكف لممتعمـ اف يمارس النظـ

الفرعية التي تككف في طكر النمك .كيقترح بياجيو ىنا استخداـ المختبرات الفردية كالتي تضـ مكاد
متنكعة لمقياس كاجراء التجارب ككذلؾ يكحي باستخداـ مخططات تعميمية .كمف امثمة المكاد التي

استعمميا بياجيو ،مكعبات ،عمب كبريت ،قصبات مصاص  ...الخ (قطامي.)279 :2005،

كما اف ممارسة األلعاب كااللغاز تكفر فرصةلممارسة كثير مف الميارات اكسع بكثير مما تكفره
المكضكعات ذات المحتكل ،ففي المعبة ىناؾ امر ما يحدث طيمة الكقت ،كبكسع التفكير اف يحدث
مكقفا ما اك يتجنب مكقفا ،كما اف امك ار مثؿ االستيراتيجية (التخطيط) كاتخاذ القرار تعد جزءا متمما

لغالبية األلعاب ،كحالما تعرؼ قكاعد المعبة ،تصبح المعرفة اقؿ اىمية بكثير جدا مف ميارة
التفكير ،إال اف الميارات التي نتعمميا في العاب معينة مف الصعب نقميا الى مكاقؼ اكثر عمكمية

.كما اف لبللعاب منطؽ داخمي ،كالبلعب الجيد يتعمـ ىذا المنطؽ الداخمي ،أما مشاكؿ الحياة
كلسكء الحظ فميس لدييا مثؿ ىذا المنطؽ الداخمي ،كىكذا فاف األلعاب تكفر نكافذ مفيدة لمتفكير
كالسمكؾ ،إال اف ميارات التفكير المستخدمة ىي ميارات خاصة لمغاية لدرجة يصعب انتقاؿ

اثرىا(غانـ.)89 :2004،
كتعتبر األلعاب كاالنشطة التي تكفر الخبرة في مجاؿ التصنيؼ كالتسمسؿ ضركرية فالعاب

التصنيؼ اليمكف اف تتطكر مف استخداـ المكعبات اك قطع الببلستيؾ التي تختمؼ بخاصيتيف مثؿ
المكف كالشكؿ .اف الدكائر كالمربعات كالمثمثات ذات المكف االحمر كاالزرؽ كاالصفر كاالخضر مثبل
يمكف استخداميا بعدة طرؽ كمثاؿ ذلؾ استخداـ لعبة البطاقات التي تتطمب المقابمة اك التكفيؽ بيف

األشكاؿ كااللكاف (قطامي.)279 :2005،

كما اف تكاصؿ الباحثة مع اىالي افراد العينة مف خبلؿ عقد لقاء يجمعيـ لتكعيتيـ بأىمية

المشكبلت المغكية لدل أطفاليـ كتبصيرىـ بالطرؽ االيجابية المثمى الكاجب اتباعيا مع أطفاليـ
لتفادم زيادة ثبكت ىذه المشكبلت لدل الطفؿ مف خبلؿ ارشادىـ الى اساليب التربية االيجابية

الكاجب استخداميا كمراعاتيا في التعامؿ مع الطفؿ بعيدا عف جك االجبار اك التكبيخ اك االذالؿ،

مع حث االميات بضركرة تكفير كتخصيص كقت لمجمكس كالحديث مع الطفؿ كاستخداـ المعززات
بأنكاعيا معو لو االثر الكبير في خفض االضطراب المغكم لدل الطفؿ كزيادة مفرداتو كتبلشي
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عيكب الكبلـ لديو كذلؾ ،كما كالحظت الباحثة كجكد مشكبلت نطقية لدل بعض افراد العينة

مصاحبة لممشكبلت المغكية المكجكدة لمطفؿ أثناء حديثو حيث بعد انتياء الباحثة مف تطبيؽ
البرنامج كجيت بعض االميات الى ضركرة المتابعة مع مركز التخاطب لعبلج مشكبلت النطؽ

المصاحبة لممشكبلت المغكية في حيف حدكث تحسف كاضح في لغة الطفؿ كما اشارت اليو العديد
مف االميات -حيث ذكرت لي احدل االميات بعد انتياء البرنامج قائمة (اف البرنامج المطبؽ ىذا

جعمني اشعر اف ابنتي اختمفت كثي ار في حديثيا معنا كمع المحيطيف كاصبحت لدييا القدرة عمى
استخداـ جمؿ ككممات اكبر أثناء حديثيا كىذا الشئ اسعدني كأـ ،كما أنيا اصبحت اكثر تفاعبل
اجتماعيا مف ذم قبؿ حيث تشارؾ األطفاؿ المعب كتنشد معيـ كلـ تكف عمى ىذه الشاكمة مف قبؿ)

كأخرل تقكؿ باتصاؿ ىاتفي مع الباحثة ( مشكمتي كانت مع ابنتي التي كنت أشعر اف قدرتيا

المغكية اقؿ ممف في سنيا حيث دكما تتـ مقارنتيا داخؿ المنزؿ مف االقارب بمف ىـ في سنيا
كتكبيخيا لكف تذكرت اف ىناؾ فركؽ فردية بيف األطفاؿ ينبغي مراعاتيا كأف لمتأخر المغكم حؿ،

كبعد انتياء البرنامج الحظت التحسف كىذا الشئ اسعدني حقيقة) .

كتشير الباحثة الى اف المعب ىنا يعتبر الكسيمة الكحيدة االقرب الىتمامات الطفؿ كميكلو في ىذه

المرحمة العمرية باالخص لتحقيؽ اكبر قدر مف تنمية لممحصكؿ المغكم لديو ،كما كالحظت الباحثة
مف خبلؿ متابعتيا لجمسات عبلج مشكبلت المغة كالنطؽ في عيادة الكمية الجامعية مقر عمميا أف

المعب يعتبر االسمكب االنسب لعبلج مشكبلت المغة لدل األطفاؿ اكثر مف غيره فيك يعتبر
االسمكب الذم يستند اليو في العبلج لدل عيادات التخاطب .

كقد اثبتت العديد مف الدراسات اىمية المعب في تنمية المغة لدل األطفاؿ كعبلج مشكبلت الكبلـ

لدييـ كدراسة (عبد الغني )1991 ،كدراسة (عبد الباسط كخميؿ )1999 ،كدراسة (عبد المنعـ،

 ) 2007كدراسة (حفني )2002 ،فجميع ىذه الدراسات تناكلت مكضكع الباحثة فبعضيا يتحدث

حكؿ اىمية المعب في تنمية المغة لدل الطفؿ كبعضيا تحدث حكؿ اىمية األلعاب المغكية في
عبلج مشكبلت الكبلـ كىكذا كفقا لما أشارت اليو الباحثة في مكضكع دراستيا .

كما اف ىناؾ العديد مف الدراسات السابقة كالتي جاءت نتيجة دراستيا مكافقة لما جاءت بو الباحثة

في كجكد فركؽ ذات داللة احصائية لصالح القياس البعدم عنو في القبمي اك التككيني مثؿ دراسة

كبل مف (عبد الغني )1991 ،كدراسة (بغدادم )2009 ،كدراسة عبد الباسط كخميؿ)1999 ،
كدراسة عبد المنعـ )2007 ،كدراسة حفني )2002 ،كدراسة السيد ( ) 2008كأبك عسكر

( )2009كدراسة كيميـ يمك كاخركف ( )2003كدراسة فيكسي لكيس ( )2003كدراسة (ربياف

كآخركف )2005 ،كدراسة (جيستي كآخركف )2002 ،حيث اف في جميعيا كاف مجمكع درجات

افراد العينة في القياس البعدم اعمى منو في القبمي كياتي ىذا متفقا لما تكصمت لو الباحثة مف
نتائج في ىذا الصدد .
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عرض نتيجة الفرض الثالث:

الختبار صحة الفرض الثالث الذم ينص( :تكجد فركؽ في القياسات المتعددة (قبمي -تككيني-
بعدم) في اختبار االستيعاب المغكم لدل األطفاؿ المضطربيف لغكيا عند ضبط متغير الذكاء.

قامت الباحثة بحساب تحميؿ التبايف لمقياسات المتعددة multivariate repeated meagers
فجاءت النتائج عمى النحك التالي:
جدول رقم ( )12يوضح المعالم االحصائية لمقياسات المتعددة عمى اختبار االستيعاب المغوي بعد
ضبط متغير الذكاء

التأثير

قيمة sig

قيمة f

درجة الحرية

نسبة الخطأ

القيمة

اختبار كالكس

.802

1.602

2.000

13.000

.239

لمبادا

االحتمالية

يتضح مف الجدكؿ السابؽ مستكل داللة القيمة االحتمالية ( (.239فنجد أنيا أكبر مف مستكل ألفا

( )0,05كىذا يعني عدـ كجكد أية فركؽ دالة احصائيا بيف القياسات المتعددة الثبلثة في اختبار
االستيعاب المغكم بعد ضبط متغير الذكاء .

االمر الذم يظير عدـ الحاجة الى استكماؿ ما تبقى مف التحميؿ االحصائي ،كعميو فاف معامؿ
اختبار كالكس لمبادا يكضح اف تمؾ الفركقات التي اثبتت في الفرض االكؿ لـ تعد قائمة في ظؿ

ضبط متغير الذكاء ،مما يؤكد أف الذكاء عامؿ شديد التأثير في االستيعاب المغكم لدل األطفاؿ،
ألف ضبط ىذا المتغير قد أحدث تحكال جكىريا في أثر البرنامج .
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عرض نتيجة الفرض الرابع:

الختبار صحة الفرض الرابع الذم ينص ( :تكجد فركؽ في القياسات المتعددة (قبمي -تككيني-
بعدم) في بطاقة المبلحظة لدل األطفاؿ المضطربيف لغكيا عند ضبط متغير الذكاء.

قامت الباحثة بحساب تحميؿ التبايف لمقياسات المتعددة multivariate repeated meagers
فجاءت النتائج عمى النحك التالي:
جدول رقم ( )13يوضح المعالم االحصائية لمقياسات المتعددة عمى بطاقة المالحظة بعد ضبط
متغير الذكاء
التأثير

قيمة sig

قيمة f

درجة الحرية

نسبة الخطأ

القيمة االحتمالية

اختبار كالكس

.763

2.016

2.000

13.000

.173

لمبادا
يتضح مف الجدكؿ السابؽ مستكل داللة القيمة االحتمالية ( )0.173كىي أكبر مف مستكل ألفا
( )0,05كىذا يعني عدـ كجكد أية فركؽ دالة احصائيا بيف القياسات المتعددة الثبلثة في بطاقة

المبلحظة بعد ضبط متغير الذكاء .

االمر الذم يظير عدـ الحاجة الى استكماؿ ما تبقى مف التحميؿ االحصائي ،كعميو فاف معامؿ
 Wilks lambdaيكضح اف تمؾ الفركقات التي اثبتت في الفرض االكؿ لـ تعد قائمة في ظؿ

ضبط متغير الذكاء ،مما يؤكد أف الذكاء عامؿ شديد التأثير في بطاقة المبلحظة لدل األطفاؿ،
ألف ضبط ىذا المتغير قد أحدث تحكال جكىريا في أثر البرنامج .
 مناقشة نتيجة الفرض الثالث والرابع معا.كترل الباحثة اف عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احصائية في متكسط درجات االضطراب المغكم

حسب القياسات المتعددة (قبمي ،تككيني ،بعدم) في كبل مف اختبار االستيعاب المغكم ك بطاقة

المبلحظة بعد استبعاد اثر متغير الذكاء لدل األطفاؿ المضطربيف لغكيا -الى اف الذكاء يعتبر
عامؿ ميـ جدا كمؤثر في قدرة اكتساب الطفؿ لمغة ككما ذكرت الباحثة في سردىا لبلطار النظرم

مسبقا انو كمما تفاكت الذكاء كمما تفاكت بالفعؿ المستكل المغكم بيف األطفاؿ ،فالذكاء كالمغة بينيما
عبلقة قكية فزيادة المحصكؿ المغكم لدل طفؿ ينـ عمى مستكل عاؿ مف الذكاء كالعكس صحيح

ايضا .

كتضيؼ الباحثة الى اف مبلحظة متكسط آداء األطفاؿ االعمى في درجات اختبار نسبة الذكاء

كاف أفضؿ مف آداء غيرىـ ممف ىـ اقؿ في درجات اختبار نسبة الذكاء ،حيث لقت الباحثة منيـ
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انتباه أشد كتفاعؿ أكبر مع االنشطة كالفعاليات كااللعاب المستخدمة ،كذا درجة االستجابة المغكية
كانت أكبر مف غيرىـ .

ككما ىك معركؼ اف التأخر في الكبلـ ال يعني تأخر في الذكاء بؿ عمى العكس اف التأخر في

الذكاء يعني تاخر في الكبلـ كما أكضحت ذلؾ كؿ مف المبابيدم كخبليمة ()23 :1995

كيكضح زىراف ( )180 :1977اف متغير الجنس يؤثر في ىذه المرحمة(مرحمة الطفكلة المبكرة )،

كذلؾ يؤثر الذكاء اذ يبلحظ اف المغة تعتبر مظير ا مف مظاىر نمك القدرة العقمية العامة كاف

الطفؿ الذكي يتكمـ مبك ار عف الطفؿ الغبي كيرتبط التاخر المغكم الشديد بالضعؼ العقمي كيتأثر
النمك المغكم كذلؾ بالخبرات ككمية كنكع المثيرات االجتماعية اذ تساعد كثرة خبرات الطفؿ كتنكعيا
كاختبلط الطفؿ بالراشديف في نمك المغة .

كبناءا عمى اطبلع الباحثة كجدت اف أغمب الدراسات تشير الى كجكد عبلقة بيف المغة كالذكاء
فاألطفاؿ المتفكقكف عقميا يبدأكف الكبلـ قبؿ غيرىـ.

كما أف مف المعركؼ أف المعتكه كىك الشخص الذم يكشؼ عف أدنى مستكل عقمي عمى اختبارات

الذكاء ،كال يتمكف عمى اإلطبلؽ مف الكبلـ.

كاألطفاؿ المكىكبيف مرتفعى الذكاء ( 140فأكثر) يتمكنكا مف الكبلـ قبؿ األطفاؿ العادييف في

الذكاء ،كيتمكف العادييف مف الكبلـ قبؿ منخفضى الذكاء.

كيعتمد الذكاء عمى سبلمة الدماغ عند الفرد كبالتالي فاف لمذكاء ارتباط بالنمك المغكيكاثر عميو

فالتأخر في الكبلـ ال يعني تأخ ار في الذكاء بؿ اف التأخر في الذكاء يستدعي تأخ انر في الكبلـ.

(خبليمة كالمبابيدم .)23 :1995،

كقد أكد الزراد ( )70 :1990اف ىناؾ عبلقة بيف مستكل ذكاء الطفؿ كعدد مفرداتو التي ينطؽ بيا
كقد كجد اف المغة تعتبر مظي ار مف مظاىر نمك القدرة العقمية العامة ،كمما ال شؾ فيو بأف
المحصكؿ المغكم الثرم لدل الطفؿ يزيد مف قدرتو عمى الكبلـ كعمى التكيؼ كمكاجية المشكبلت
كما يؤثر بالكظائؼ العقمية .

ككما ىك معركؼ كمما تفاكت الذكاء كمما تفاكت المستكل المغكم بيف األطفاؿ ،فالذكاء كالممغة
بينيما عبلقة قكية فزيادة المحصكؿ المغكم لدل طفؿ تنـ عمى مستكل عاؿ مف الذكاء كالعكس

صحيح أيضا .

كىذا ما جاء مكافؽ مع الدراسات السابقة التي أكدت اف الذكاء عامؿ مؤثر في المغة عند األطفاؿ

مثؿ دراسة كؿ مف(غنيـ كالحيمة  ) 2002كدراسة ابك عسكر  )2009كدراسة احمد كمحمد)2009
كدراسة كيميـ يمك كآخركف ( )2003ككذلؾ دراسة فيسكي لكيس (.)2003
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عرض نتيجة الفرض الخامس:

الختبار صحة الفرض السادس الذم ينص (:يكجد تأثير لمتغير الجنس عمى الفركؽ في القياسات

المتعددة (قبمي -تككيني –بعدم ) لدل األطفاؿ المضطربيف لغكيا حسب اختبار االستيعاب المغكم

قامت الباحثة بحساب تحميؿ التبايف لمقياسات المتعددة multivariate repeated measures

فجاءت النتائج عمى النحك التالي :

جدول رقم ( )14يوضح المعالم االحصائية لمقياسات المتعددة بتأثير متغير الجنس في اختبار
االستيعاب المغوي

التأثير

قيمة sig

قيمة f

درجة الحرية

نسبة الخطأ

القيمة االحتمالية

اختبار كالكس

.836

.785

2.000

8.000

.488

لمبادا

يتضح مف الجدكؿ السابؽ مستكل داللة القيمة االحتمالية )  ).488فنجد أنيا أكبر مف مستكل ألفا

كىذا يعني عدـ كجكد تأثير لمتغير الجنس عمى القياسات المتعددة الثبلثة في اختبار االستيعاب
المغكم تبعا لمتغير الجنس .

االمر الذم يظير عدـ الحاجة الى استكماؿ ما تبقى مف التحميؿ االحصائي..
 مناقشة نتيجة الفرض الخامس:حيث اثبتت الدراسة عدـ كجكد تأثيرلمتغير الجنس عمى الفركؽ في القياسات المتعددة (قبمي -

تككيني –بعدم ) لدل األطفاؿ المضطربيف لغكيا حسب اختبار االستيعاب المغكم برغـ أف اغمب

الدراسات أثبتت اف جنس الطفؿ يمعب دك ار كبي ار في نشاط لعبو ،كلما كاف األطفاؿ يعيشكف في
بيئات كاكساط ثقافية متباينة تختمؼ فييا األلعاب باختبلؼ الجنس فاف الفركؽ بيف الجنسيف في

المعب تبدأ في الظيكر في سف مبكرة كيصبح األطفاؿ كاعيف منذ سف مبكرة بانو تكجد انكاع معينة
مف المعب مبلئمة لبلكالد كاخرل لمبنات ( العناني)71 :2002 ،

ترجع الباحثة عدـ كجكد فركؽ بيف الجنسيف في دراستيا الى اف ىناؾ عكامؿ عدة قد تتداخؿ في

االمر كما كضحيا زىراف ( )181 :1977في اف العبلقة بيف الطفؿ كامو حتما تؤثر في نمكه
المغكم فاذا كنت العبلقة سكية ادت بو الى نمك سكم كاذا كانت مضطربة ادت بو الى نمك

مضطرب .

بالرغـ مف اف اغمب الدراسات التي أجريت في ىذا المجاؿ تؤكد أف النمك المغكل عند البنات اسرع

مما ىك لدل البنيف كخاصة في السنكات األكلى مف العمر  .ككذلؾ أشارت الدراسات إلى تفكؽ

البنات عمى البنيف في الطبلقة المغكية كاألدب كسيكلة الكتابة كالتيجى كالقكاعد كصياغة األلفاظ،
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ىذه الفرؽ سرعاف ما يقؿ حتى يكشؾ عمى االختفاء عند سف (  )72شي ار كيظير التعادؿ اك

التكافؽ فيما بيف الجنسيف في جكانب عدة .

كيرل سمارة كآخركف ()153 :1993الى أف تفكؽ البنات عمى األكالد في النمك المغكم انما تحكمو
ظركؼ كعكامؿ عدة اذا تساكت الظركؼ االخرل (كالذكاء ،الحالة الصحية ،الحالة النفسية
....الخ) كيظير ىذا التفكؽ في كفرة المحصكؿ المغكم مف المفردات كفي تعمـ القراءة كصحة

النطؽ كتركيب الجممة .

كتشير الباحثة ىنا أيضا الى ضركرة األخذ باالعتبار مدل تأثير العكامؿ األخرل في النمك المغكم
كمراعاة الفركؽ الفردية كالعبلقات األسرية لكؿ طفؿ كبيئتو كظركفو المعيشية كالصحة العامة لمطفؿ

كمستكل ذكاؤه كالجانب الثقافي كاالجتماعي .
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عرض نتيجة الفرض السادس:

الختبار صحة الفرض السابع الذم ينص( :يكجد تأثير لمجانب االقتصادم عمى الفركؽ في

القياسات المتعددة (قبمي -تككيني -بعدم) لدل األطفاؿ المضطربيف لغكيا حسب اختبار
االستيعاب المغكم.

قامت الباحثة بحساب تحميؿ التبايف لمقياسات المتعددة multivariate repeated measures

فجاءت النتائج عمى النحك التالي:

جدول رقم ( )15يوضح المعالم االحصائية لمقياسات المتعددة بتأثير الجانب االقتصادي في
اختبار االستيعاب المغوي

التأثير
اختبار كالكس

قيمة sig
.563

قيمة f
1.332

درجة الحرية
4.000

نسبة الخطأ
16.000

القيمة االحتمالية
.301

لمبادا
يتضح مف الجدكؿ السابؽ مستكل داللة القيمة االحتمالية )  ).301فنجد أنيا أكبر مف مستكل ألفا
كىذا يعني عدـ كجكد تأثير لمتغير لمجانب االقتصادم عمى القياسات المتعددة الثبلثة في اختبار

االستيعاب المغكم.

االمر الذم يظير عدـ الحاجة الى استكماؿ ما تبقى مف التحميؿ االحصائي .
 مناقشة نتيجة الفرض السادس:اكضحت نتائج الباحثة الحالية الى عدـ كجكد تأثير لمجانب االقتصادم عمى الفركؽ في القياسات
المتعددة (قبمي -تككيني -بعدم) لدل األطفاؿ المضطربيف لغكيا حسب اختبار االستيعاب المغكم.

كترل الباحثة انو ليس مف الضركرم بالفعؿ اف يككف العامؿ االقتصادم كحده ىك المسبب الرئيس

لكجكد كحدكث مشاكؿ كاضطرابات لغكية لدل األطفاؿ فمربما ترجع األسباب لعكامؿ كظركؼ
كمبررات اخرل بعيدة عف تأثير الجانب االقتصادم فقد يككف الطفؿ في أسرة محدكدة اك متكسطة

الدخؿ كيككف محصكلو المغكم أكبر مف الطفؿ المكجكد في أسرة ميسكرة الحاؿ اقتصاديا كىذا ما
تراه الباحثة مف كجية نظرىا الشخصية حيث قد تككف العكامؿ أخرل كالمسببات اخرل كما ذكرت
كمنيا اىماؿ الكالديف لمطفؿ أك استخداـ اساليب التنشئة االجتماعية الخاطئة في تربية الطفؿ

كالتدليؿ الزائد اك العكس االىماؿ كالقسكة أك تكافر الحرماف العاطفي في بيئة الطفؿ في حيف تكافر
المقدرة كالمثيرات المادية ،اك استخداـ اسمكب التذبذب في معاممة الطفؿ أك تكبيخ الطفؿ كاالستيزاء
مف قدراتو كمحاكلة اضعاؼ شخصيتو باستخداـ االعقاب البدني اك المفظي كغيره أك لربما ترجع
المسببات الى ظركؼ اخرل ترجع الى انشغاؿ االىؿ عف الطفؿ فاالب كاالـ العاممة قد ال تجد
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كقت تقضيو مع طفميا كتخصص كقت لمحديث معو عكضا عف استخداـ اسمكب المقارنة فيما بيف

الطفؿ كمف ىـ في سنو اك مف يصغره بقميؿ كلديو مقدرة كمحصكؿ لغكم اكبر منو ىذا كمو يشكؿ
ضغط كاجبار يخضع لو الطفؿ كيؤثر في مدل كقدرة اكتساب الطفؿ لمغة ببل شؾ .
عمى الرغـ مف اف البعض قد يرل اىمية تكافر مثيرات مادية حسية حركية حكؿ الطفؿ كمدل تكافر
األلعاب بأشكاليا كانكاعيا المختمفة لمطفؿ كيشير البعض الى اف الطفؿ الثرم اكثر قدرة لغكية ممف
ال يستطيع اىمو تكفير مستمزمات كمثيرات عدةك مف العاب كاجيزة لو كفرص مختمفة اخرل قد
تؤثرفي اكتسابو لمغة ،إال اف الباحثة تعتبر أف الظركؼ البيئية لمطفؿ المعنكية تعتبر اقكل بكثير

مف تكافر ظركؼ مادية كمثيرات مادية ببل ام اىتماـ فما فائدة األلعاب التي تشترل لمطفؿ بكثرة
ببل تطبيؽ كاىتماـ مف األسرة لكيفية استخداـ المعبة كاالستفادة منيا عمى الكجية الصحيحة فبعض

االميات تكفر األلعاب ألطفاليا لكف ليس لدييا الكقت لمجمكس معيـ كالمع معيـ كارشاد الطفؿ الى

استخداـ المعبة االستخداـ الصحيح فيضطر الطفؿ المعب فييا كتخريبيا دكف االستفادة مما كراء
ىذه المعبة مف ابعاد تربكية ىامة كاف ينبغي اف تحقؽ مف قبؿ الكبار .

كيكضح الزراد ( )148 :1990اف الطفؿ المحركـ مف عؼ كحناف كرعاية امو قد يتأخر لغكيا عف

الطفؿ العادم كمما الشؾ فيو اف الكسط االجتماعي لتعمـ المغة كالتدرب عمييا بما فيو مف طمأنينة
كتشجيع كايجاد عبلقات بيف الطفؿ كاالخريف يمعب دك ار كاضحا في نمك المغة كالعكس .

لذا ترل الباحثة انو ليس شرطا اف تتمتع األسرة بالثراء المادم بقدر ما يجب اف تتمتع فيو مف
الثراء العاطفي المعنكم ،حتى يجد اطفؿ نفسو في ظؿ بيئك تتيح لو التكاصؿ بالشكؿ االيجابي مع
االخريف .

كما كتشير الباحثة الى عكامؿ اخرل تؤثر في النمك المغكم بجانب ما ذكرتو سابقا كمنيا  :مراعاة

الفركؽ الفردية بيف األطفاؿ ،كقياس نسبة ذكاء الطفؿ حيث ىناؾ ارتباط قكم فيما بيف الفكر كالمغة
كضركرة االنتباه الى العبلقات االسرية الداخمية كمدل تكافر جك مف االمف بعيدا عف المشاجرات
كالصراعات االسرية الزكجية داخؿ األسرة الكاحدة ،كاالىتماـ بصحة الطفؿ كالتأكد مف مدل سبلمة

اجيزة النطؽ كالسمع كالحكاس كالتككيف العصبي مف ام خمؿ محدث قد يبدك غير كاضح ،كذا قد
تؤثر ثقافة الكالديف في قدرة الطفؿ عمى اكتساب المغة الصحيحة ..الخ مف العكامؿ االخرل التي قد
تؤثر في االمر بعيدا عف تأثر الطفؿ بمستكل الدخؿ المادم العائد عمى األسرة .

ككما حددت العناني ( )77 :2002اف الكضع االقتصادم االجتماعي في المعب يؤثر الى حد
كبير ،فاالباء مف الطبقة الكسطى كالذيف يككنكف قد حصمكا عمى فترة اعمى مف التعميـ ،يتحدثكف

مع ابنائيـ اكثر ،كيحممكف ليـ مزيدا مف المعمكمات المتنكعة كيككنكف اقدر عمى تكفير الدمى
كالمكاد البلزمة التي يمكف اف يجرييا ابناؤىـ ،كما يمكنيـ اف يقدمكا ليـ فرصا اكثر لمرحبلت،
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بمعنى اف االباء في الطبقات الكسطى اقدر عمى تييئة بيئات منشطة مف الناحية العقمية التي تؤثر
بدكرىا عمى المعب.

توصيات الدراسة :
 .1تعييف أخصائيات نفسيات كأخصائيات في مجاؿ النطؽ كمشاكؿ الكبلـ داخؿ المدارس
كالمؤسسات التعميمية لمعالجة المشكبلت المغكية كالنطقية لدل األطفاؿ .
 .2التخطيط لبرامج تربكية إلعداد األسر كتدريبيف عمى التفاعؿ مع أبنائيـ ،عمى أمؿ
تحسيف مستكل األداء المغكم.

 .3ضركرة االىتماـ بكضع البرامج اإلرشادية كالعبلجية التي تساعد اآلباء عمى تفيـ كعبلج
عيكب الكبلـ لدل أبنائيـ كمعرفة المراكز العبلجية المختمفة لمثؿ ىذه الحاالت مف عيكب

الكبلـ.
 .4مساعدة اآلباء عف طريؽ البرامج الطبية كالثقافية لبلكتشاؼ المبكر لمحاالت المرضية.
 .5كالعمؿ عمى االىتماـ بالعبلج المبكر ليذه الحاالت مما يؤدم إلى تحسيف أكيد كفعاؿ.
 .6ضركرة تكفير برامج ترفييية كارشادية لؤلطفاؿ المضطربيف لغكيا مف اجؿ اشراكيـ في
أنشطة كفعاليات تساعد عمى خفض االضطرابات المغكية كغيرىاعند األطفاؿ.

وتود الباحثة ىنا ان تسرد مجموعة من النصائح والتي بدورىا تسيم في عالج امراض الكالم

داخل األسرة ومنيا:

 .1عمى االـ اكال التأكد مف اف الطفؿ اليعاني مف أم مرض عضكم مف شأنو اف يؤثر عمى
كبلـ الطفؿ كذلؾ بزيارة الطبيب المختص لمقياـ بفحص الطفؿ كالتأكد مف خمكه مف
االمراض اك أم خمؿ قد يككف في الجياز العصبي اك اجيزة النطؽ اك السمع .

 .2احيانا تككف المشكبلت الكبلميةل لدل الطفؿ ناتجة عف الخبرات المؤلمة التي يمر بيا
كالصراعات االنفعالية اك الحرماف العاطفي اك الصدمات النفسية التي قد يككف قد تعرض

ليا مسبقا كمف ىنا ينبغي البحث عف تمؾ الضغكطات النفسية كازالتيا فاالىتماـ بنفسية

الطفؿ ىك جزء ىاـ في العبلج .

 .3محاكلة االكثار مف الحديث مع الطفؿ ،فاف عممية قياـ االـ بالحديث مع ابنيا يكميا
كتخصيص كقت لذلؾ كفيؿ بتقميؿ االخطاء الكبلمية لدل األطفاؿ عف طريؽ تقميد االـ في

الكبلـ كيساعد عمى اكتساب مفردات لغكية جديدة كمتنكعة .كينصح في ىذا الجانب
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محاكلة االـ تحفيظ طفميا قصار السكر مف القراف الكريـ ليستقيـ لسانو بيا كيحسف

المخارج.

 .4استخداـ اساليب التنشئة االجتماعية السميمة كاالبتعاد عف االساليب الخاطئة في التربية
كالتدليؿ الزائد كاالفراط في الحماية الزائدة اك عمى العكس القسكة كاالىماؿ .

 .5النزكؿ الى مستكل تفكير الطفؿ اثناء مخاطبة الطفؿ حتى يفيـ ما نقصد كيسيؿ عميو
التعبير عما يدكر في ذاتو .
 .6تنكيع المثيرات الصكتية حكؿ الطفؿ كذلؾ بضركرة شراء العاب ذات اصكات كالكاف جذابة
اك قصص كمجبلت تقكـ االـ بقراءتيا لطفميا قبؿ النكـ اك تكفير اشرطة كاسيت الناشيد
اك اذكار تشجع الطفؿ عمى ترديدىا.

 .7االسترخاء الكبلمي طريقة جيدة لتدريب الطفؿ عمى النطؽ بالشكؿ السميـ مف خبلؿ تدريب
لساف الطفؿ كالحمؽ كالشفتيف كاالنتباه عمى مخارج الحركؼ عند الطفؿ كالتمرينات المتعمقة
بتقكية عضبلت الجياز الكبلمي كتمرينات التنفس أيضان.

مقترحات الدراسة :

كفي ضكء نتائج الدراسة الحالية كاستنتاجيا عمى المستكل البحثي ،اقترحت الباحثة إلى ضركرة

إجراء المزيد مف الدراسات التي تبحث في:

 -اثر المعب التمثيمي في النمك المغكم لدل أطفاؿ الحضانة.

 -برنامج إرشادم مقترح بالمعب المكجو في تنمية االستعدادات القرائية لدل أطفاؿ المرحمة

االبتدائية .

 -فػاعمية استخداـ األلعػػاب المغكية فػى تنمية مػػيارات التعبير الشفيى اإلبداعػػى لدل تبلميذ

المرحمة االبتدائية.

 -فاعمية العبلج بالمعب كالتدريب التككيدم في خفض القمؽ كخفض التعرض لئلساءة كتحسيف

الكفاءة الذاتية المدركة لدل األطفاؿ المساء ألييـ.

 -اثر اسمكبي المعب كالتعزيز الرمزم في تحسيف االنتباه كخفض النشاط الزائد لدل عينةمف طمبة

صعكبات التعمـ .

 -استخداـ السيككدراما في عبلج بعض المشكبلت النفسية ألطفاؿ سف ما قبؿ المدرسة.
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املراخع
 قائمة المراجع العربية.
 قائمة المراجع األجنبية.

 قائمة المواقع االلكترونية.
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أوالً :القرآن الكريم:
ثانيا:المراجع العربية:
 .0أبك عرقكب ،احمد (" )1992تطور لغة الطفل"  ،مركز غنيـ لمتصميـ كالطباعة ،عماف ،ط.3

 .0أبك دية ،ىناء (" )0229برنامج محوسب لتنمية بعض ميارات تدريس االستماع في المغة
العربية لدى الطالبات المعممات في الكمية الجامعية لمعموم التطبيقية" رسالة ماجستير ،مناىج
كطرؽ تدريس ،الجامعة اإلسبلمية.

 .3أبك عسكر ،محمد(" )0229اثر برنامج باأللعاب التعميمية لتنمية بعض ميارات القراءة
اإلبداعية لدى تالميذ الصف السادس األساسي بمدارس خانيونس " ماجستير مناىج كأساليب

تدريس -كمية التربية-الجامعة اإلسبلمية .

 .4أبك مصطفي ،نظمي (" )2000المدخل إلى التربية الخاصة" مكتبة الشيداء ،غزة ،ط.1

 .5أبك معاؿ ،عبد الفتاح (" (2002تنمية االستعداد المغوي عند األطفال" ،دار الشركؽ لمنشر
كالتكزيع ،عماف ،ط.1

 .6اسعد ،يكسؼ(" )2000سيكولوجية الخبرة" ،دار غريب لمطباعة كالنشر ،القاىرة.2000،

 .7أميف ،سيير (" )0222المجمجة  -أسبابيا وعالجيا" ،دار الفكر العربي ،القاىرة  ،ط. 1

 .8أميف ،سيير ( ")0225اضطرابات النطق والكالم -التشخيص والعالج" ،عالـ الكتب القاىرة،
ط.1

 .9أحمد ،نجبلء ك عمي  ،محمد ( " )0229فاعمية برنامج مقترح لدراسة اثر توظيف اشكال ادب
الطفل في اكتساب بعض مفاىيم المغة العربية لدى طفل الروضة " كمية رياض االطفاؿ،

جامعة االسكندرية .

.02

باككس ،آف (" )0222تربية الطفل  1100وسيمة عممية" ،دار الفراشة لمطباعة كالنشر،

بيركت.

 .00بدراف ،شبؿ (" )0222االتجاىات الحديثة في تربية طفل ما قبل المدرسة" ،ط ،1الدار
المصرية المبنانية ،القاىرة.

 .00بدير ،كريماف ،صادؽ ،أميمي(" )0222تنمية الميارات المغوية لمطفل"،ط.1

 .13برناردم ،جكزبنيا ككتكني ( " )1998تعالوا نمعب سويا  236لعبة لألطفال من 6-3
سنوات" .دار الفكر العربي ،القاىرة  ،ترجمة طارؽ االشرؼ ،مراجعة كتدقيؽ د كاميميا عبد

الفتاح.

 .04بكؿ ،ككلماف (" )0220كيف تقوليا ألطفالك، ،المغة المناسبة التي تساعدك عمى حل مشاكل
أطفالك وتيدئة مشاعرىم وتعميميم القيم" مكتبة جرير ،ط.0
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 .05بغدادم ،شيريف ( " )0229دور التربية الموسيقية في تنمية بعض الميارات المغوية لدى
اطفال مرحمة ما قبل المدرسة " كمية رياض االطفاؿ  ،جامعة االسكندرية .

 .06ثابت ،عبد العزيز ( " )0998الطب النفسي لألطفال والمراىقين" ط0

 .17جركاف ،فتحي عبد الرحمف( " )1999تعميم التفكير -مفاىيم وتطبيقات"،دار الكتاب
الجامعي،عماف ،ط.1

 .18جمغكـ ،سياـ (" )0227تأثير برنامج عالجي في خفض االضطرابات المغوية لدى طالب في
الصف الثاني االبتدائي دراسة حالة" كمية التربية  ،الجامعة العربية المفتكحة  ،االردف .

 .19الجبالي ،حمزة ( " ) 2005المشاكل النفسية عند األطفال" ،ط.0

 .20حبيب،مجدم ( ")2005تنمية اإلبداع داخل الفصل الدراسي في القرن الحادي والعشرين "
دار الفكر العربي،ط.1

 .21الحسف،النمر كآخركف)" )0992تطور التفكير عند الطفل" ،دار الفكر لمنشر كالتكزيع ،عماف،
ط.1

 .22حفني ،أحبلـ بدكل السيد)2002م)" فعالية استخدام األلعاب المغوية في تنمية بعض ميارات
االستعداد لمقراءة في رياض األطفال" رسالة ماجستير ،كمية التربية  ،قسـ مناىج كطرؽ تدريس

 ،جامعة جنكب الكادم  ،قنا.

 .23حماد ،مفتي (" )0998التربية الحركية وتطبيقاتيا لرياض األطفال واالبتدائية" مؤسسة
المختار لمنشر كالتكزيع ،القاىرة.

 .04حمد ،نجبلء محمد عمي(" )0228فاعمية برنامج مقترح لدراسة اثر توظيف اشكال ادب

الطفل في اكتساب بعض مفاىيم المغة العربية لدى طفل الروضة" كمية رياض األطفاؿ ،
جامعة اإلسكندرية.

 .25الحمداني ،مكفؽ ("(0224عمم نفس المغة من منظور معرفي" ،دار المسيرة لمنشر كالتكزيع،
عماف ،ط. 0

 .26الحيمة ،محمد (" )2005األلعاب التربوية وتقنيات إنتاجيا-سيكولوجيا وتعميميا وعمميا" ،دار
المسيرة لمنشر ،عماف ،ط .3

 .27الحيمة ،محمد ك غنيـ ،عائشة )  " )2002أثر األلعاب التربوية المغوية المحوسبة والعادية
في معالجة الصعوبات القرائية لدى طمبة الصف الرابع األساسي" مجمة جامعة النجاح لؤلبحاث
 -العمكـ االنسانية ،المجمد  ،16العدد ) ،2ص . (626-589

 .28الخضرم،باسؿ ( " )2007عمم نفس النمو والصحة النفسية"،مكتبة الجزيرة ،غزة.
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 .29الخطيب،جماؿ ك الحديدم ،منى ( " )1998مقدمة في التربية الخاصة في الطفولة المبكرة"،
دار الفكر ،عماف ،ط.1

 .30خطاب ،محمد أحمد محمكد ( ")2004فاعمية البرنامج العالجي بالمعب لخفض درجة بعض
االضطرابات السموكية لدى عينة من األطفال التوحديين ،رسالة دكتكراه ،معيد الدراسات العميا

لمطفكلة ،قسـ الدراسات النفسية كاالجتماعية ،جامعة عيف شمس.

 .31خطاب ،محمكد ك حمزة ،أحمد ( ")2008سيكولوجية العالج بالمعب مع األطفال ذوي
االحتياجات الخاصة ،جامعة عيف شمس ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف،ط.1

 .32خبليمة ،عبد الكريـ كالمبابيدم ،عفاؼ )1990( ،طرق تعميم التفكير لألطفال ،دار الفكر
لمنشر كالتكزيع،عماف.

 .33خبليمة ،عبد الكريـ ك المبابيدم ،عفاؼ )1995( ،تطور لغة الطفل ،دار الفكر لمنشر
كالتكزيع ،عماف .ط.2

 .34الخكالدة ،محمد " )2007( ،كتاب المعب الشعبي عند األطفال ودالالتو التربوية في إنماء
شخصياتيم" ،دار المسيرة لمنشر كالتكزيع ،عماف.

 .35الداىرم ،صالح ك العبيدم ،ناظـ ( ")1999الشخصية والصحة النفسية" ،دار الكندم لمنشر
كالتكزيع ،األردف.

 .36الريماكم ،محمد ( " )0226عمم النفس العام" ،دار المسيرة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،ط.0

 .37الركساف ،فاركؽ ( " )0220سيكولوجية األطفال غير العاديين" ،دار الفكر لمطباعة كالنشر،
ط.5

 .38دكيرم ،مركاف (")0998التعامل مع مشاكل أوالدنا" ،مطبعة البطكؼ ،عرابة ،ط،0
 .39الزراد ،فيصؿ(  ")1990المغة واضطرابات الكالم"،دار المريخ لمنشر كالتكزيع  ،الرياض ،ط1

 .40الزريقات ،إبراىيـ) " ) 2005اضطرابات الكالم والمغة -التشخيص والعالج " دار الفكر لمنشر
كالتكزيع ،عماف،ط.1

 .41الزغمكؿ،عماد ( " )2003نظريات التعمم" دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع ،ط.1

 .42سالـ ،رشاد محمد ( :)2003المغة العربية واإلعالم ،القاىرة ،دار المنار لمنشر كالتكزيع.

 .43سميماف ،عبد الرحمف)" (2001المتفوقون عقميا -خصائصيم – اكتشافيم -تربيتيم-
مشكالتيم" ،مكتبة زىراء الشرؽ ،القاىرة ،ط.1

 .44سمؾ،محمد صالح)" (1998فن التدريس لمتربية المغوية -وانطباعاتيا المسمكية وأنماطيا
العممية" دار الفكر العربي،القاىرة،ط.1

 .45سمارة ،عزيز كآخركف (")1993سيكولوجية الطفولة"دار الفكر لمنشر كالتكزيع ،عماف،ط.2
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 .46السيد ،خالد) ")1999المغة بين النظرية والتطبيق"،حكرس لمطباعة كالنشر ،بكرسعيد،

 .47السيد ،محمد (")0228فاعمية برنامج لمتدخل المبكر في عالج اضطرابات الكالم والمغة لدى
األطفال" رسالة دكتكراه غير منشكرة ،قسـ التربية الخاصة جامعة عيف شمس.

 .48السيد،خالد(" )0999المغة بين النظرية والتطبيق" مكتبة حكرس لمطباعة كالنشر،ط.0
 .49الشاركني ،يعقكب ( " )0220كيف نمعب مع أطفالنا" مكتبة اإلسكندرية لمنشر ،ط.0

 .50الشربيني ،أيمف (")0998مشكالت تعمم الكالم والقراءة والكتابة عند األطفال" مكتبة ابف سينا
لمنشر كالتكزيع ،ط.0

 .51شعباف ،كاممة ك تيـ ،عبد الجابر(  ")1999تطور التفكير عند الطفل" ،دار صفاء لمنشر
كالتكزيع ،عماف،ط.1

 .52شعت ،عزة ( ")0220دور المعب في تربية طفل ماقبل المدرسة  6-4سنوات في رياض
أطفال محافظة غزة" ،رسالة ماجستير،كمية التربية ،جامعة األزىر ،غزة.

 .53صالح ،نجكل ( " )0226برنامج مقترح لتنمية االستعداد لمقراءة لدى أطفال الرياض في
محافظة غزة" كمية التربية ،جامعة عيف شمس ،دراسة دكتكراة غير منشكرة.

 .54صالح ،كآخركف (" )0228أدب الطفل وثقافتو" ،مكتبة الكمية اإلسبلمية،غزة،ط.2

 .55الطكاب ،سيد (د.ت) " المعب التمثيمي في النمو المغوي لدى أطفال الحضانة" ،عمـ النفس،
التربية ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة.

 .56العارضة،محمد عبد ا﵀ )" )2003النمو المعرفي لطفل ما قبل المدرسة-نظرياتو وتطبيقاتو"،
دار الفكر لمنشر كالتكزيع ،عماف،ط.1

 .57عاشكر ،راتب كالحكامدة ،محمد (" )0227أساليب تدريس المغة العربية بين النظرية
والتطبيق" ،دار المسيرة ،عماف ،األردف ،ط.0

 .58عطكاف ،أسعد كالسنكرم ،بدر(" )2007الموجز في مناىج البحث العممي" ،مكتبة الطالب
الجامعي ،غزة ،ط.1

 .59عبد الباسط ،خضر كخميؿ ،نجكل ( " )1999فعالية برنامج لمعب األدوار في تنمية المستوى
المغوي لطفل مرحمة رياض األطفال" ،مجمة كمية التربية جامعة المنصكرة عدد  39ص
()228-195

 .62عبد الباقي ،سمكل) " )0225المعب بين النظرية والتطبيق" ،مركز اإلسكندرية لمكتاب ،ط.2

 .60عبد الرحمف ،السيد ،محمد" )0220 (،نظريات النمو-عمم نفس النمو المتقدم" ،مكتبة زىراء
الشرؽ ،القاىرة ،ط .1

 .60عبد الغني ،أحمد ( " )0990أثر برنامج المعب عمى بعض جوانب النمو المغوي لدى عينة
من األطفال في عمر ست سنوات" كمية التربية  ،قسـ الصحة النفسية  ،جامعة بنيا .
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 .63عبد المنعـ ،عمي ( " )0227فاعمية استخدام االلعاب المغوية في تنمية ميارات التعبير
الشفوي االبداعي لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي " رسالة ماجستير  ،كمية التربية  ،قسـ
مناىج كطرؽ تدريس  ،جامعة الزقازيؽ.

 .64عبد ا﵀ ،لحسف ك ىدل ،خرباش ( " )0225برنامج حاسوبي مقترح لتنمية المغة لألطفال
المصابين بمتالزمة داون"

 .65عبد ا﵀ ،عبد الرحيـ ( " )0220تعميم المغة في منيج تربية الطفولة المبكرة في المنزل
والروضة والمدرسة" ،دار حنيف لمنشر ،عماف ،ط.0

 .66عبد اليادم ،نبيؿ كأبك حشيش ،عبد العزيز(")0225ميارات في التفكير والمغة"،

دار

المسيرة ،عماف ،ط.0

 .67عبد اليادم ،نبيؿ (" )0220التفكير عند األطفال  -تطوره وطرق تعميمو" ،دار اليازكرم
لمنشر كالتكزيع ،عماف ،ط .2

 .68عبد اليادم ،نبيؿ كمصطفى ،نادية)" )0220التفكير عند األطفال"،دار صفاء لمنشر كالتكزيع،
عماف ،ط .0

 .69عبد اليادم ،نبيؿ ،الصاحب ،فاتف(")2002سيكولوجية الطفولة في الحضانات ورياض
األطفال" ،منشكرات بيت المقدس،ط.1

 .72عبد الكاحد (" )0222برنامج تدريبي مقترح لتعميم لغة االشارة لطالبات التربية الخاصة
".االمارات ،مجمة كمية التربية ،قسـ التربية الخاصة ،العدد .07

 .71عبيد ،كليـ كعفانة ،عزك (")0228تطور التفكير عند الطفل" ،مكتبة الكمية اإلسبلمية ،غزة .

 .72عبيد ،ماجدة (" )0222تربية الموىوبين والمتفوقين" ،دار الصفاء لمنشر كالتكزيع،عماف،ط.1
 .73عبيدات ،ذكقاف كآخركف(" :)2002البحث العممي مفيومو-أدواتو-أساليبو.
 .74عدس ،محمد ( " )0998صعوبات التعمم" ،دار الفكر ،عماف ،ط1

 .75عزاـ ،شريؼ (") 0226االضطرابات المغوية وعالقتيا بصعوبات التعمم عند األطفال" ،كمية
التربية،السعكدية.

 .76عياد ،مكاىب ( " )0996النشاط التعبيري لطفل ما قبل المدرسة" ،مركز الدلتا لمطباعة
كالنشر.

 .77عمي ،محمد ( " )0202مقياس اضطرابات النطق لدى األطفال العاديين وضعاف السمع"،
دار صفاء لمنشر كالتكزيع ،عماف ،ط.0

 .78عيد ،ىنادم ( ")0228مدى تأثير التدريب عمى الوعي والتكيف النفسي لمتغمب عمى التأتأة
لدى تمميذ الصف الخامس االبتدائي" ،بحث تخرج كمية الدراسات التربكية كالجامعة العربية
المفتكحة.
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 .79العناني ،حناف ( " )0225الصحة النفسية" ،دار الفكر ،عماف ،ط.3

 .80عيسكم،عبد الرحمف (" )0987سيكولوجية النمو -دراسة في نمو الطفل والمراىق"  ،دار
النيضة العربية،بيركت.

 .81غانـ ،محمكد محمد(" )0220التفكير عند األطفال -تطوره وطرق تعميمو " دار الفكر لمنشر
كالتكزيع ،عماف ،ط. 2

 .82غانـ،محمكد محمد ( " )0224التفكير عند األطفال" ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،األردف،
ط.1

 .83غراب ،ىشاـ (" )0227عمم نفس النمو-من الطفولة إلى المراىقة" ،مكتبة الكمية
اإلسبلمية ،غزة ،ط.1

 .84الغريز ،أحمد كالنكايسة ،أديب ( " )0202المعب وتربية الطفل -لممعممات في الروضة،
واآلباء واألميات في المنزل" ،إثراء لمنشر كالتكزيع ،ط.0

 .85الفرماكم ،حمدم (" )0229اضطرابات التخاطب -الكالم -النطق -المغة – الصوت" ،دار
صفاء لمنشر كالتكزيع ،عماف ،ط0

 .86فضؿ ا﵀ ،محمد" )0999( ،األلعاب المغوية ألطفال ما قبل المدرسة" ،عالـ الكتب ،ط.0
 .87فيمي ،مصطفى ( " )0975أمراض الكالم في عمم النفس" مكتبة مصر لمطباعة ،ط.5

 .88القدكمي ،تغريد ( " )0227أثر التعمم عن طريق المعب في التحصيل الدراسي واالحتفاظ في

مادة المغة اإلنجميزية لدى طمبة الصف الرابع األساسي في مدارس مدينة نابمس الحكومية،

قسـ المناىج ،جامعة النجاح الكطنية ،نابمس.

 .89قطامي ،نايفة )" ( 2001تعميم التفكير لممرحمة األساسية" ،دار الفكر لمنشر كالتكزيع ،عماف،
ط.1

 .92قطامي ،يكسؼ (" )0225نظريات التعمم والتعميم" ،دار الفكر ،األردف،ط.1

 .90قطامي ،يكسؼ ) " )0227تعميم التفكير لجميع األطفال" ،دار المسيرة لمنشر كالتكزيع ،ط،1
عماف.

 .90قطامي ،يكسؼ (")0222نمو الطفل المعرفي والمغوي" األىمية لمنشر كالتكزيع،ط.0
 .93قطامي ،نايفة (")0202تفكير وذكاء الطفل" دار المسيرة لمنشر كالتكزيع،ط.0

 .94القمش ،مصطفى كالمعايطة ،خميؿ ( " )0202سيكولوجية األطفال ذوي االحتياجات الخاصة"
دار المسيرة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،ط.3

 .95قاسـ ،أنسي(" )0998سيكولوجية المغة" مكتبة األنجمك المصرية ،القاىرة ،ط.0
 .96قناكم ،ىدل ( " )0995الطفل وألعاب الروضة" ،مكتبة اإلنجمك المصرية.
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 .97قنديؿ ،محمد كبدكم ،رمضاف ( ")0227األلعاب التربوية في الطفولة المبكرة ،دار الفكر،
عماف ،ط.0

 .98كامؿ،عبد الكىاب (" )0990عمم النفس الفسيولوجي -مقدمة في األسس السيكوفسيولوجية
والنيورولوجية لمسموك اإلنساني" ،دار الكتب الجامعية الحديثة ،طنطا ،ط.1

 .99كنساكم ،غادة ( )0227فاعمية برنامج إرشادي لمحد من صعوبات النطق والكالم لدى عينة
من تالميذ وتمميذات المرحمة االبتدائية بمكة المكرمة .

 .022ليناركستيف ،كآخركف (" )0224كيف يمكن التغمب عمى لتمعثم لدى األطفال وطمبة المدارس"،
ترجمة خالد العامرم ،دار الفاركؽ لمنشر كالتكزيع ،ط.0

 .020ليناس ،رندم ( " )0202خيارات التواصل في تعميم الصم" ترجمة سمير دبابنة ،مركز السمط
لممصادر كالتدريب ،األردف ،ط.0

 .020محفكظ ،عبد الرؤكؼ (" )0225اثر برنامج تدريبي لغوي لميارات المغة التعبيرية لدى
األطفال من ذوي االضطرابات المغوية" كمية المعمميف ،جامعة الممؾ عبد العزيز ،جدة.

 .023محفكظ ،عبد الرؤكؼ (" )0228أثر برنامج عالجي في معالجة االضطرابات الصوتية
والنطقية في بعض رياض االطفال" رسالة ماجستير ،محافظة الزرقاء  ،االردف.

 .024المصرم ،شريف ( ")0226فاعمية برنامج مقترح بالمعب في خفض حدة السموك العدواني
لدى أطفال الرياض" ،بمحافظة غزة ،كمية التربية ،رسالة ماجستير ،جامعة األقصى.

 .025مصطفى ،فييـ ( " )0225الطفل وأساسيات التفكير العممي" ،دار الفكر العربي ،القاىرة،
ط.1

 .026ممحس ،ميادة ( " )0226أثر برنامج عالجي في تحسين القدرة اإلمالئية لمتمييز بين التاء
المفتوحة والتاء المربوطة ،كمية العمكـ التربكية ،الجامعة العربية المفتكحة.

 .027نبراس ،مراد ( ") 0224اثر استخدام برامج باأللعاب الحركية واأللعاب االجتماعية والمختمطة

في تنمية التفاعل االجتماعي لدى أطفال الرياض بعمر  ،"6-5دكتكراه عمـ النفس الرياضي،

كمية التربية الرياضية ،جامعة المكصؿ.

 .108النجاحي ،فكزية محمكد) " (2005االتجاىات الحديثة في تنمية التفكير واإلبداع" ،دار الكتاب
الحديث ،القاىرة.

 .029اليكيدم ،زيد (" )0225األلعاب التربوية -استراتيجية لتنمية التفكير" ،دار الكتاب الجامعي،
اإلمارات ،ط.0

 .002ىنرم كماير (")0980ثالث نظريات في نمو الطفل" ترجمة د .ىدل قناكم ،مكتبة األنجمك
المصرية.

 .000كيح ،كآخركف" )0224( ،ثقافة الطفل" ،دار الفكر لمنشر كالتكزيع،عماف ،ط.1
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ممحق رقم ()1

بسـ ا﵀ الرحمف الرحيـ
الجامعة اإلسالمية -غزة
عمادة الدراسات العليا
كلية التربية
قسم اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي
الموضوع :استطالع آراء السادة أعضاء لجنة المحكمين حول البرنامج اإلرشادي
السيد/ة....................................................حفظو/ا ا﵀
السبلـ عميكـ كرحمة ا﵀ كبركاتو
تقكـ الباحثة بإعداد برنامج إرشادم كذلؾ ضمف دراسة لنيؿ درجة الماجستير في قسـ اإلرشاد

النفسي كالتكجيو التربكم بعنكاف:

فاعمية العالج بالمعب في تنمية المغة لدى األطفال المضطربين لغويا
لذلؾ تتشرؼ بأف تعرض عمى سيادتكـ البرنامج اإلرشادم كترجك مف سيادتكـ التكرـ باالطبلع
عميو كابداء الرأم فيو،

كاف تفضمتـ بمقترحات لتطكير البرنامج اإلرشادم لؤلفضؿ ليعيف الباحثة لمكصكؿ إلى اليدؼ

المنشكد كالصكاب.

شاكرين لكم حسن تعاونكم،،،،

الباحثة:شيماء صبحي أبك شعباف
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ممحق رقم ()2
البرنامج اإلرشادي
مقدمة البرنامج :
البرنامج اإلرشادم ىك عبارة عف مجمكعة األنشطة كالفعاليات كالممارسات العممية التي

يقكـ بيا الطفؿ تحت إشراؼ كتكجيو المشرؼ القائـ عمى ىذه األنشطة بيدؼ إكسابو مجمكعة مف
الخبرات كالمعمكمات المبلئمة التي مف شأنيا تدريبو عمى أساليب حؿ المشكبلت كالتفكير االيجابي

المثمر.

كنظ ار ألىمية القياـ ببرامج إرشادية تخدـ المجتمع بكافة أفراده قامت الباحثة بإعداد برنامج إرشادم

متكامؿ كشامؿ لمجمكعة مف األلعاب المغكية كالتي بدكرىا تساعد عمى تنمية المغة لدل األطفاؿ
كخصصت الباحثة البرنامج ألطفاؿ الرياض كذلؾ لضركرة كأىمية االىتماـ بالجانب المغكم لدييـ

منذ الصغر كخاصة في مرحمة الطفكلة المبكرة كما و تعتبر المغة في حياة الطفؿ عامبل ميما في
بمكرة كتحديد شتى فعاليات الطفؿ األخرل مف فكرية كنحكىا كألف طفؿ ما قبؿ المدرسة لديو رغبة

قكية في تكسيع دائرة عبلقاتو خارج محيط األسرة كألنو في الكقت نفسو يميؿ إلى المعب فانو مف
المناسب استثمار لعبو في تنمية لغتو تنمية مكجيو كمخططة كمقصكدة كىذه كظيفة األلعاب
كأىميتيا في تنمية ميارات الطفؿ المغكية .

كمما يمي سرد لخطكات تفصيمية لمبرنامج اإلرشادم كالذم سيتـ بياف اثر استخدامو في تنمية المغة
لدل األطفاؿ المضطربيف لغكيا
أىداف البرنامج :
تتحقؽ مف البرنامج عدة أىداؼ كمنيا األىداؼ الخاصة كاألىداؼ العامة.

األىداؼ العامة مف البرنامج :

 -1تنمية المغة لدل األطفاؿ المضطربيف لغكيا.
-2خفض االضطرابات المغكية المصاحبة لؤلطفاؿ في مرحمة الطفكلة المبكرة .

-3الكصكؿ بمستكل األداء المغكم لدل األطفاؿ إلى أفضؿ كضع ممكف .
األىداف الخاصة:
-1االستخداـ السميـ لمكممات المناسبة أثناء الحديث
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-2تصحيح األخطاء المغكية المكجكدة لدل األطفاؿ .

 -3استخداـ المفردات كميارة استخداـ الجمؿ كالميارات التعبيرية لتنمية المغة لدل األطفاؿ
المضطربيف لغكيا .

 -4تمكيف الطفؿ مف استخداـ األفعاؿ كاألسماء كأدكات االستفياـ ككممات الرفض كالشؾ كاليقيف ك
التذكر كالكصؼ كالتمييز

-5تنمية القدرة التعبيرية لدل الطفؿ مف خبلؿ عرض القصص كالحكايات كالمسرح كاشراؾ األطفاؿ
في الفعاليات .

-6إمتاع كتسمية الطفؿ مف خبلؿ تنكع العاب كالتعزيزات المقدمة لؤلطفاؿ

-7تحقيؽ نكع مف التفاعؿ االجتماعي الجيد كالذم يشجع الطفؿ عمى الحديث بطبلقة مع
اآلخريف.

مدة البرنامج:
عدد الجمسات  :تـ تحديد عدد الجمسات  24جمسة إرشادية بكاقع جمستيف أسبكعيا
كتتراكح مدة كؿ جمسة ساعة كنصؼ تقريبا .

الجمسات عبارة عف مجمكعة مف األلعاب المغكية المتنكعة كالتي تسيـ في تنمية المغة لدل

األطفاؿ المضطربيف لغكيا.
مكان التطبيق

ركضة اق أر النمكذجية -جنكب قطاع غزة بمدينة فمسطيف
األساليب المستخدمة في تطبيق البرنامج :
تـ تطبيؽ البرنامج بعدة طرؽ منيا

-1الطريقة الجماعية  :كذلؾ بتطبيؽ األلعاب بشكؿ جماعي تعاكني مشترؾ بيف جميع
األطفاؿ .

-2الطريقة الفردية  :أشاربعض المحكميف في مجاؿ التخاطب بضركرة عمؿ جمسات فردية
بجانب المعب الجماعي ،كذلؾ بتخصيص جمسات فردية لكؿ طفؿ عمى حدة عبر جياز
الكمبيكتر بكاسطة اسطكانات تعميمية تساعد الطفؿ عمى اكتساب المغة بشكؿ أدؽ .
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*كعند إعداد البرنامج اإلرشادم تـ مراعاة ما يمي :
 -7تكفير البيئة المناسبة لمعب مع األطفاؿ كذلؾ بتنكع المكاف في كؿ جمسة.
 -8تقديـ تغذية راجعة فكرية كمستمرة.
 -9تعزيز األطفاؿ بشكؿ مباشر عند كؿ إجابة صحيحة مع تقديـ المكافئات.
 -02تشجيع الطالبة عمى التعبير دكف الشعكر بالخكؼ أك االرتباؾ.
 -00التدرج مف السيؿ إلى الصعب.
 -00التنكع في األساليب كاأللعاب كاألنشطة المختمفة .
األدوات المستخدمة في تطبيق البرنامج:
 صكر ممكنة لمناظر طبيعية ،كمكاقؼ حياتية كأدكات كأجيزة مختمفة متنكعة كعدد مفالصكر المتطابقة كالمختمفة .

 -أقبلـ ممكنة كلكحات كرقية كسبكرة

 أدكات متنكعة منزلية كمكتبية متنكعة -جياز الكمبيكتر

 جياز التسجيؿ (المسجؿ كالكاسيت ) -كراتيف كلكحات مكضحة

 أدكات أخرل كالطباشير ،المسرح المتنقؿ الدمى كالكسائؿ التعميمية كالمكحات -مجسمات لمفكاكو كاألشكاؿ

 المعززات كىي كالحمكل كاأللعاب كالقرطاسية تقدـ لكؿ فائز في نياية كؿ لعبة .مصادر البرنامج :
تـ االستفادة في إعداد األلعاب المتضمنة في البرنامج مف:

-1مراجع ككتب عربية عف أنشطة األطفاؿ كألعابيـ كمنو كتاب األلعاب المغكية ألطفاؿ ما قبؿ
المدرسة لمدكتكر محمد فضؿ ا﵀ ،كتاب تنمية الميارات المغكية لمطفؿ لمدكتكرة كريماف بدير كاميمي
صادؽ .

-2برامج رياض األطفاؿ الحالية باالستفادة مف خبرات ادراة الركضة (ركضة اق أر)
 -3خبرات بعض المربيات كالميتمات في مجاؿ الطفؿ مف معممات كأميات
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-4أفكار العاب لغكية شائعة في مجتمعنا كخاصة في المخيمات الصيفية .
-5االنترنت

-6كتب أجنبية مترجمة
األشرـ .

كتاب تعالكا نمعب سكيا تأليؼ جكزبنيا ككتكني برناردم كترجمة طارؽ

***تفاصيل البرنامج :

**الجمسة األولى التعارفية
تعارؼ مع تكعية لؤلميات حكؿ االضطرابات المغكية .

ىي جمسة تعارؼ فيما بيف المشرفة عمى البرنامج كاألطفاؿ كذكييـ مف خبلؿ لقاء يجمع األطفاؿ
كاىالييـ مع المشرفة لتبصير األىؿ بأىمية متابعة أطفاليـ لمبرنامج اإلرشادم كدكره في تنمية المغة

لدييـ.

مع تكزيع الضيافة كنشرة التكعية الخاصة بتكعية األميات حكؿ اضطرابات المغة .

**الجمسة األولى التدريبية :
تطبيؽ االختبار القبمي :
في ىذه الجمسة تـ القياس القبمي ألداة الدراسة عمى أفراد العينة حيث الحصكؿ عمى بيانات تطبيؽ
االختبارات فيما قبؿ تطبيؽ البرنامج اإلرشادم كذلؾ بالتعاكف مع أخصائية النطؽ .
**الجمسة الثانية :
المعب العادم
اليدؼ الخاص مف المعبة :

كسر حاجز الخكؼ كبناء الثقة بيف األطفاؿ كالمشرفة
خطكات تنفيذ المعبة:

اعتمدت الباحثة في بدء البرنامج االرشادم عمى جمسات المعب العادم المسمي بقصد الترفيو كبناء
االلفة كالثقة بيف األطفاؿ كالقائميف عمى تنفيذ البرنامج بدال مف البدء بجمسات االلعاب المغكية
مباشرة مثؿ :لعب نط الحبؿ ،كلعبة رسـ السمكة ،كلعبة الكراسي كالمكسيقى .
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**الجمسة الثالثة :
المعب العادم

اليدؼ الخاص مف المعبة :
كسر حاجز الخكؼ كبناء الثقة بيف األطفاؿ كالمشرفة
خطكات تنفيذ المعبة:

استمرت الباحثة في المعب الترفييي المسمي حيث لعبة حبؿ الغسيؿ كلعبة النط كلعبة الكراسي
**الجمسة الرابعة :
ألعاب نطؽ الحركؼ

-1لعبة اسمي كاسمؾ.
اليدؼ الخاص مف المعبة :

أف يحدد الطفؿ الحرؼ الذم يبدأ بو اسمو

أف يتعرؼ الطفؿ الحركؼ التي تبدأ بيا أسماء بعض زمبلئو
أف ينطؽ األطفاؿ الحركؼ نطقا صحيحا .

اليدؼ العاـ  :تنمية المغة لدل األطفاؿ .
خطكات تنفيذ المعبة :

-يقسـ األطفاؿ عشكائيا إلى ثبلث مجمكعات كتقؼ كؿ مجمكعة في دائرة ،تحدد المشرفة طفبل يبدأ

المعبة كتشرح ليـ أف ىدؼ المعبة التعارؼ فيما بيف بعضيـ البعض .

الطفؿ األكؿ يصافح الثاني كيقكؿ بصكت عاؿ:أنا اسمي  .........كأنت ؟؟؟فيرد الثاني كأنا اسمي
............كيرد الثالث كأنا اسمي ..........كىكذا الرابع فالخامس فالسادس ...كتتكرر المعبة
كتبدأ المنافسة في النياية ،تنطؽ المشرفة بحرؼ مثؿ ميـ أك عيف أك سيف عمى كؿ مجمكعة

كتطمب مف احد األطفاؿ أف يحدد زمبلءه الذيف يبدأ اسميـ بيذا الحرؼ ....كبالنياية يحدد الفائز

كيأخذ جائزة .

تستغرؽ ىذه المعبة  10دقائؽ كيمكف تكرارىا في بداية كؿ أسبكع .
-2لعبة (حرؼ في صكرة )

اليدؼ الخاص مف المعبة:

أف يحدد الطفؿ مكقع حرؼ ما في أكؿ أك كسط أك آخر الكممة
أف يكرر األطفاؿ نطؽ أصكات الحركؼ التي تقع في كسط الكممة

اليدؼ العاـ  :تنمية المغة لدل األطفاؿ .
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خطكات تنفيذ المعبة :

تبدأ المشرفة في عرض مجمكعة صكر لحيكانات ،أك أدكات عمى األطفاؿ كتطمب مف األطفاؿ ذكر

اسـ الشئ المكجكد في الصكرة  :قمـ ،شاككش ،كتاب،مسطرة،بالكف

كتقكـ المشرفة بنطؽ صكت حرؼ ما كعمى األطفاؿ المتسابقيف تحديد الصكرة التي يكجد بكممتيا

ىذا الحرؼ مثؿ :ط في صكرة مسطرة كت في كتاب .
كالفائز الذم ال يخطئ بتحديد الصكرة .

تستغرؽ المعبة  10دقائؽ تقريبا .
-3لعبة (الصكت األخير )

اليدؼ الخاص مف المعبة:

أف يحدد األطفاؿ األفعاؿ كالتصرفات في الكممة الكاحدة

أف ينطؽ األطفاؿ األصكات في آخر الكممات نطقا صحيحا .
اليدؼ العاـ  :تنمية المغة لدل األطفاؿ .
خطكات تنفيذ المعبة :

تختار المشرفة مجمكعتيف مف األطفاؿ كتقكـ المجمكعة أ بترشيح احد األطفاؿ منيا لمقياـ بدكر

تمثيمي صامت يعبر بو عف :

حرفة معينة،حالة انفعالية ،سمكؾ ما ....مثؿ يمثؿ دكر النجار ،الدكتكر ،أك طفؿ يبكي ..
تبدأ المشرفة دكرىا بذكر نصؼ كممة ،كعمى الفريؽ [ب )إكماليا مثؿ :امجد اآلف يقكـ بدكر

دؾ .....أك نج ....كيكمؿ األطفاؿ نجار، ،دكتكر الخ
كىكذا تعاد بيف المجمكعتيف كتستغرؽ  10دقائؽ .

-4لعبة لمتعارؼ
اليدؼ الخاص مف المعبة:

إحداث تعارؼ فيما بيف األطفاؿ بعضيـ البعض .

اليدؼ العاـ  :تنمية المغة لدل األطفاؿ .
خطكات تنفيذ المعبة.

يتـ التحضير ليا بإحضار كرة كيتـ تمرير الكرة بعد عمؿ دائرة كبيرة ككؿ طفؿ عند تمريره الكرة

لمف بجكاره عميو أف يقكؿ اسمو بالكامؿ كبصكت عاؿ .

قد تستغرؽ المعبة  10دقائؽ .
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كالباحثة مستمرة في عقد الجمسات كذلؾ لتحقيؽ الفائدة المرجكة كراء كؿ جمسة مف الجمسات كىي

تنمية المغة لدل األطفاؿ المضطربيف لغكيا .
**الجمسة الخامسة :
ألعاب نطؽ الكممات :

 -1لعبة (الحؿ ...كممة )

اليدؼ الخاص مف المعبة :

أف يتذكر األطفاؿ بعض الكممات التي سبؽ ليـ االستماع إلييا
أف ينطؽ األطفاؿ بعض األسماء نطقا صحيحا
أف يعتاد األطفاؿ االستماع إلى القراءة الجيرية

اليدؼ العاـ  :تنمية المغة لدل األطفاؿ .
خطكات تنفيذ المعبة:

تختار المشرفة قصة قصيرة جدا مف قصص األطفاؿ المصكرة كتعرضيا لؤلطفاؿ عمى جياز

عرض كتبدأ في قراءة المكتكب تحتيا كتعيد المدرسة القراءة أكثر مف مرة كتمفت انتباه األطفاؿ إلى

أنيا ستقؼ عند كممات معينة كعمى األطفاؿ تذكر الكممات المحذكفة كينطقيا .

يمكف تطبيؽ المعبة عمى شكؿ فريقيف كالفريؽ المنتبو ىك الفائز كعمى المشرؼ أف يركز عمى

األشخاص كاألماكف كاألدكات في القصة .
-2لعبة (انظر ثـ تذكر )

اليدؼ الخاص مف المعبة:

أف ينطؽ األطفاؿ األعداد الحسابية مف  10-1نطقا صحيحا .
أف يحدد األطفاؿ ألكاف األدكات المعركضة أماميـ أك إحجاميا أك صفاتيا .

اليدؼ العاـ  :تنمية المغة لدل األطفاؿ .
خطكات تنفيذ المعبة :

تقسـ المشرفة األطفاؿ إلى مجمكعات كيمكف أف تقسـ بعضيـ إلى مجمكعتيف كالباقي مشجع

كمستمع ،تضع المشرفة أماـ كؿ مجمكعة منضدة صغيرة عمييا بعض األدكات البسيطة مثبل
:ثبلثة أقبلـ رصاص ،كراستاف ،خمسة مشابؾ ،زجاجة صمغ.الخ ،كيعطي أطفاؿ المجمكعتيف
دقيقة لمنظر إلى األشياء كمناقشة بعضيا ليـ مف حيث العدد كألكانيا كصفاتيا ،كيدير األطفاؿ
ظيكرىـ لؤلشياء كتبدأ المسابقة :

ماعدد المشابؾ ؟؟ما لكف كذا ؟كـ زجاجة صمغ مكجكدة ........الخ
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ككؿ إجابة صحيحة تعطى درجة كيحدد بالنياية الفائز  .كيمكف االستعانة بصكر بدؿ أشياء
كممكف أف تقكـ المشرفة تدريجيا بتقميص زمف النظر إلى األشياء مسبقا كالتدرج مف السيؿ لمصعب

لحث الطفؿ عمى المشاركة كالحديث .
-3لعبة (أفعاؿ كأقكاؿ )
اليدؼ الخاص مف المعبة:

تفسير األطفاؿ لما يتكقعكف أداءه مف تصرفات أقرانيـ .

استمتاع األطفاؿ بعممية التخيؿ أك التخميف

أف ينطؽ األطفاؿ عددا مف األفعاؿ الماضية نطقا صحيحا .

اليدؼ العاـ  :تنمية المغة لدل األطفاؿ .
خطكات تنفيذ المعبة :

تختار المشرفة طفبل .....كتمفت أنظار البقية إلى أف زميميـ سيطمب منو بعض التصرفات.

كتطمب مف بقية األطفاؿ ادارة ظيكرىـ أك غمؽ اعينيـ،، ،تبدأ المشرفة في اصدار بعض التعميمات

لمطفؿ ،كباقي زمبلئو يسمعكف ،كيتبعكف االصكات الصادرة منو اثناء التنفيذ.مثاؿ:اذىب لمباب
كافتحو كاتجو لمشباؾ اغمقو ،كضع الكتاب عمى الطاكلة كاجمس  .كتطمب المشرفة مف األطفاؿ فتح

اعينيـ كتسأليـ ماذا فعؿ زميمكـ االف ؟
تستغرؽ المعبة  10دقائؽ .

-4لعبة (أفعاؿ في صكرة )

اليدؼ الخاص مف المعبة:

اف يتعرؼ األطفاؿ عددا مف المكاقؼ الحياتية اليكمية .
اف يقبؿ األطفاؿ ممارسة بعض اليكايات

اف ينطؽ األطفاؿ بعض االفعاؿ المضارعة نطقا صحيحا .
اليدؼ العاـ  :تنمية المغة لدل األطفاؿ .
خطكات تنفيذ المعبة :

قياـ المشرفة بعرض عدد مف الصكر الممكنة لطفؿ يق أر.......ياكؿ ....يرسـ....يمكف ...الخ كبعد
اف يرل األطفاؿ الصكرة تسأليـ المشرفة ماذا يفعؿ الطفؿ ىذا؟ كاالجابة في كممة كاحدة ؟
تستغرؽ المعبة  5دقائؽ

كالباحثة مستمرة في عقد الجمسات كذلؾ لتحقيؽ الفائدة المرجكة كراء كؿ جمسة مف الجمسات كىي

تنمية المغة لدل األطفاؿ المضطربيف لغكيا .
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**الجمسة السادسة:
( -1لعبة ىذا ىك الطريؽ)

اليدؼ الخاص مف المعبة:

اف يحددكا اتجاىات يميف .....شماؿ .....اماـ ......خمؼ
اف يصفكا الطرؽ التي يسيركف فييا .

اف يمتزمكا ببعض قكاعد الطريؽ كآداب المركر .
اليدؼ العاـ  :تنمية المغة لدل األطفاؿ .
خطكات تنفيذ المعبة :

عرض مخطط مسبؽ لحي عمى لكحة يحتكم عمى شكارع كارصفة كمدارس كمشفى....الخ
كلممخطط  5مداخؿ يتسابؽ في المعبة  5أطفاؿ في كؿ مرة تطمب المشرفة مف الطفؿ االكؿ اف

يصؼ كيؼ يصؿ الى المشفى؟

كالثاني الى المدرسة ؟ كالثالث كيؼ يصؿ لمحديقة ؟ كىكذا حتى الخامس كالفائز ىك مف يصؿ

لمطريؽ بتعبير افضؿ كلفظ سميـ ككصؼ ادؽ كتستغرؽ ىذه المعبة  20دقيقة
-2لعبة (مف كاحد الى عشرة )

اليدؼ الخاص مف المعبة:

اف يتعرؼ األطفاؿ االعداد مف 10-1

اف ينطؽ األطفاؿ االعداد نطقا صحيحا
اف يتعكد األطفاؿ سرعة االنجاز .

اليدؼ العاـ  :تنمية المغة لدل األطفاؿ .
خطكات تنفيذ المعبة :

تقسيـ األطفاؿ الى مجمكعات اربعة مثبل ،ككؿ مجمكعتيف تتبارياف معا كالفائز مستمر ،تقدـ

المشرفة لممجكعة  1مثبل عددا مف اجزاء الصكرة ،كمثميا لممجمكعة  2كتطمب مف كؿ مجمكعة
تككيف صكر مكتممة كىي تعد مف  ،10-1كيردد معيا بقية األطفاؿ بشكؿ جماعي ،المجمكعة

الفائزة ىي التي تككف عددا اكبر مف الصكر المكتممة اجزائيا .

كتكرر المعبة بيف مجمكعتيف اخرتيف كتحتاج المعبة لعدد كبير مف الصكر كتتدرج مف السيؿ

لمصعب .

تستغرؽ ىذه المعبة  15دقيقة .
كالباحثة مستمرة في عقد الجمسات كذلؾ لتحقيؽ الفائدة المرجكة كراء كؿ جمسة مف الجمسات كىي

تنمية المغة لدل األطفاؿ المضطربيف لغكيا .
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**الجمسة السابعة :
تعتمد عمى العاب نطؽ الجمؿ :

-1لعبة(كرر اك ال تكرر)

اليدؼ الخاص مف المعبة:

اف يميز األطفاؿ بيف صحة المسمكع اك خطئو

اف يميؿ األطفاؿ الى ممارسة االلعاب الرياضية
اف ينطؽ األطفاؿ الجمؿ الفعمية نطقا صحيحا مكتمبل .

اليدؼ العاـ  :تنمية المغة لدل األطفاؿ .
خطكات تنفيذ المعبة :

تعرض المشرفة عمى األطفاؿ مجمكعة مف صكر فكتكغرافية اك مرسكمة (تعبر عف الممارسات

الرياضية المختمفة ،تعمؽ المشرفة عمى كؿ صكرة بجممة فعمية ،تطمب المشرفة مف األطفاؿ ترديد
الجممة كراءىا ،اذا كانت معبرة عف الصكرة ،كالصمت اف لـ تكف معبرة عمف الصكرة .مثاؿ  :يمعب

الطفؿ بالكرة ،يسبح الطفؿ بالبحر ،كيمكف تنفيذ المعبة في شكؿ منافسة بيف األطفاؿ كالمشرفة ففي
حاؿ الترديد الصح تحسب نقطة لؤلطفاؿ كالعكس صحيح.
-2لعبة(خمف ......كصؼ)
اليدؼ الخاص مف المعبة:

اف يصفكا صكرة بجممة مفيدة .
اف ييتمكا بجمع صكر المناظر الطبيعية

اف ينطقكا الجمؿ االسمية بطريقة صحيحة

اليدؼ العاـ  :تنمية المغة لدل األطفاؿ .
خطكات تنفيذ المعبة :

تختار المشرفة في كؿ مرة عشرة أطفاؿ كؿ خمسة مجمكعة ،يقؼ الفريقاف كجيا لكجو كتقدـ لمفريؽ

 1مجمكعة مف الصكر لمناظر طبيعية كتسمح لكؿ طفؿ باختيار صكرة كاحدة فقط ،تطمب مف كؿ

الفريؽ  2تخميف الصكرة المكجكدة مع زميمو الكاقؼ امامو، ،مثاؿ :مجمكعة / 1معي صكرة لمنظر
طبيعي/ .مجمكعة  2في الصكرة رجؿ؟ال فييا اشجار نعـ كلكف ماعددىا ؟ كىكذا يستمر التخميف

حتى يحدد الفريؽ  2اكبر عدد مف مضمكف الصكرة التي مع فريؽ  . 1تستغرؽ  10دقائؽ مف

الكقت .

(-3لعبة ادكات كاستخدامات)

اليدؼ الخاص مف المعبة:
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:تعر ؼ األطفاؿ بعض االدكات المستخدمة في الميف
شعكر األطفاؿ باىمية استخداـ ىذه االدكات
نطؽ االطفاؿ لجمؿ مفيدة نطقا سميما

اليدؼ العاـ  :تنمية المغة لدل األطفاؿ .
خطكات تنفيذ المعبة :

احضار المشرفة لعدد مف االدكات المنزلية ،كالمكتبية ،كالحرفية (.االدكات نفسيا اك صكر عنيا اك
نماذج كمجسمات عنيا ،يتـ تقسيـ األطفاؿ الى مجمكعتيف ،كؿ مجمكعة معيا عدد مف االدكات

(يفضؿ اال تزيد عف خمس مف مجاؿ اك حرفة كاحدة )

يتبادؿ الفريقاف االسئمة كاالجابات :سؤاؿ كسؤاؿ //الفريؽ  1ماىذه االداة ؟ الفريؽ ب ىذه كذا

//الفريؽ  1كما ىذه ؟....كفيـ تستخدـ االداة التي معنا ؟ ...........الخ كالفريؽ الفائز ىك الذم
يجيب عف جميع اسئمة الفريؽ االخر اجابة صحيحة ،تستغرؽ المعبة  15دقيقة

كالباحثة مستمرة في عقد الجمسات كذلؾ لتحقيؽ الفائدة المرجكة كراء كؿ جمسة مف الجمسات كىي

تنمية المغة لدل األطفاؿ المضطربيف لغكيا .
**الجمسة الثامنة :
العاب استخداـ االفعاؿ :

-1لعبة (انت تصؼ ....كىك يسمع كيرسـ )
اليدؼ الخاص مف المعبة:

اف يصؼ الطفؿ مايراه كصفا دقيقا
اف يميؿ األطفاؿ الى معاكنة المحتاجيف

اف يستخدـ األطفاؿ فعؿ االمر في كبلميـ .

اليدؼ العاـ  :تنمية المغة لدل األطفاؿ .
االدكات :لكحة مرسكمة رسـ بسيط

اكراؽ بيضا كاقبلـ كالكاف كجياز عرض
خطكات تنفيذ المعبة :

تختار المشرفة مف  5:3أطفاؿ //يضع كؿ طفؿ امامو كرقة بيضاء ،كيمسؾ في يديو عددا معينا

مف االلكاف  3مثبل ،يشاىد األطفاؿ المشارككف في المعبة المكحة الكبيرة المرسكمة كبعدىا يتـ
تغميتيـ بمنديؿ كتقكـ المشرفة باالشارة لؤلطفاؿ عمى الصكة جزءاجزءا كيقكـ األطفاؿ بتكجيو

زمبلئيـ الثبلثة لرسـ الصكرة :ضع  .........ارسـ  .........لكف......كصؿ ....كالطفؿ الفائز
ىك مف رسـ اقرب الى الصكرة االساسية
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كمف االفضؿ تعكيد األطفاؿ عمى االمر في صكرة رجاء مف فضمؾ ارسـ.......لك سمحت لكف

كىكذا  .تستغرؽ المعبة  20دقيقة
-2لعبة (بسرعة)

اليدؼ الخاص مف المعبة:
استخداـ األطفاؿ لبلفعاؿ الماضية في كصؼ احداث سبؽ رؤيتيا .

تعكيد األطفاؿ االداء السريع تعرؼ األطفاؿ عادات سمككية صحيحة كاخرل خاطئة

اليدؼ العاـ  :تنمية المغة لدل األطفاؿ .
خطكات تنفيذ المعبة :

تختار المشرفة أطفاال ثبلثة في كؿ مرة ،تطمب مف كؿ طفؿ اف يقكـ بثبلثة اعماؿ بشكؿ تمثيمي
كفي كقت كاحد يأكؿ الطعاـ ..كيكتب بالقمـ ...كيغمؽ الشباؾ ..يصفؽ بيده كاألطفاؿ تراقبو كتنظر

اليو ...بعدىا ،تسأؿ المعممة باقي األطفاؿ ماذا فعؿ محمد كابراىيـ كاسراء كتكجييـ الستخداـ
الفعؿ الماضي محمد اكؿ كتب لعب  5...دقائؽ .

-3لعبة (ىات العكس)

اليدؼ الخاص مف المعبة:
تحديد األطفاؿ الفعاؿ مضارعة مقابمة الفعاؿ اخرل

استخداـ األطفاؿ لممتضادات استخداما صحيحا
تنمية رغبة األطفاؿ لتصحيح الخطا

اليدؼ العاـ  :تنمية المغة لدل األطفاؿ .
خطكات تنفيذ المعبة :

تقكـ المشرفة بإعداد صكر ممكنة ،تعبر عف افعاؿ متنكعة :طفؿ يجرم ،يرفع يديو .يتحدث ...الخ،
يقسـ األطفاؿ لمجمكعتيف اك ثبلثة كتعرض عمى المجمكعة االكلى الصكرة  1قائمة ليـ ىذا الطفؿ

يبكي أليس كذلؾ ؟كىـ يصححكا كيقكال برد كممة كاحدة كيرددكا يضحؾ .كاف قالكا ال يبكي ال يجكز

عمييـ االجابة بكممة كاحدة .

 15دقيقة تستغرؽ كيمكف التركيز عمى صفات كبير /صغير ///اسكد /ابيض //كاسع /ضيؽ .
كالباحثة مستمرة في عقد الجمسات كذلؾ لتحقيؽ الفائدة المرجكة كراء كؿ جمسة مف الجمسات كىي
تنمية المغة لدل األطفاؿ المضطربيف لغكيا .
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**الجمسة التاسعة :
العاب استخداـ االسماء :

-1لعبة (اصكات كاصكات ).
اليدؼ الخاص مف المعبة :

اف يميز الطفؿ بيف عدد مف االصكات المتشابية

اف يحدد اسماء ادكات ،يستخدميا في حياتو ،مف خبلؿ االصكات التي تصدر منيا
اف يستخدـ االلفاظ االف حاليا ،كما يماثميما استخداما صحيحا .

اليدؼ العاـ  :تنمية المغة لدل األطفاؿ .
خطكات تنفيذ المعبة :

تضع المشرفة عمى المنضدة عددا مف األدكات التي تحدث اصكاتا عند استخداميا :صفارة،
كرة،مبلعؽ ....الخ ،يتـ تغمية ثبلثة متسابقيف مف األطفاؿ كيتـ استخداـ إحدل األدكات كتسأؿ

الطفؿ ما األداة التي تسمع صكتيا اآلف ؟كفيـ تستخدـ ىذه األداة كمتى ال تستخدـ ؟ كحاكؿ أف
تقمد لي صكت ىذه األدكات كيمكف التدرج بمستكل الصعكبة مف صكت كرؽ الى ماء يسكب إلى

فكؿ سكداني يقشر ......الخ تستغرؽ  20دقيقة .
-2لعبة (انظر حكلؾ )

اليدؼ الخاص مف المعبة :
اف يستنتج األطفاؿ اسـ المكصكؼ كاف ينطؽ األطفاؿ اسماء االدكات كاالماكف نطقا صحيحا .
كذلؾ اف يميؿ األطفاؿ الى قكة المبلحظة .

اليدؼ العاـ  :تنمية المغة لدل األطفاؿ .
خطكات تنفيذ المعبة :

يشارؾ في المعبة جميع األطفاؿ في صكرة مجمكعات مف  3:5مجمكعات كتبدا المشرفة في ذكر

صفة اك صفتيف لجزء مف اجزاء الغرفة اك ألم شئ مكجكد كعمى أطفاؿ كؿ مجمكعة ذكر اسـ

الشئ المكصكؼ مثاؿ:شئ يستخدـ في كذا كلكنو كذا فما ىك انظركا حكلكـ...تستغرؽ كقت 20
دقيقة .

-3لعبة (أطكاؿ كألكاف )
اليدؼ الخاص مف المعبة:
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اف يتعرؼ األطفاؿ اسماء االلكاف ،اف يستخدـ األطفاؿ (افعؿ )التفضيؿ أطكؿ أقصر ،أرفع،

احسف.

اليدؼ العاـ  :تنمية المغة لدل األطفاؿ .
خطكات تنفيذ المعبة :
:تختار المشرفة المشاركيف مف  7:5أطفاؿ كيفضؿ اف يككنكا مختمفي الطكؿ كتعطي كؿ طفؿ
اصبع طباشير بمكف معيف ككؿ طفؿ يرسـ خط حسب طكلو عالمكح كتكجو اسئمة لؤلطفاؿ :أم

الخطكط اطكؿ ؟اييما اقصر ايف الخط االحمر ......الخ تستغرؽ  15دقيقة .

كالباحثة مستمرة في عقد الجمسات كذلؾ لتحقيؽ الفائدة المرجكة كراء كؿ جمسة مف الجمسات كىي

تنمية المغة لدل األطفاؿ المضطربيف لغكيا .
**الجمسة العاشرة :
-1لعبة خياؿ في خياؿ
اليدؼ الخاص مف المعبة :

اف يككف األطفاؿ حكا ار مفيدا .

اف يستخدـ األطفاؿ بعض ادكات االستفياـ مثؿ :متى ؟مف؟كيؼ؟كـ ؟ مع االلتزاـ بآداب الحكار .
اليدؼ العاـ  :تنمية المغة لدل األطفاؿ .
خطكات تنفيذ المعبة :

اختيار  3أطفاؿ لمتسابؽ فرديا (يمكف الزيادة  ) 5،4كيمكف بعمؿ مجمكعات ككؿ مجمكعة 3

أطفاؿ بيا ،تبدأ المشرفة المعبة بجممة :قابمت باالمس طفبل ......كتطمب مف كؿ طفؿ متسابؽ اف
يسأليا :ما اسمو؟ ماذا يمبس ؟مف كاف معو؟ماذا قاؿ لؾ ؟الخ

الفريؽ الذم يستمر باالسئمة ىك الفائز كالفريؽ الذم يكرر سؤاؿ يخرج ميزكما ،تستغرؽ  20دقيقة.
-2لعبة أفعاؿ كأسباب .

اليدؼ الخاص مف المعبة:

اف يعمؿ األطفاؿ لبعضيـ البعض افعاليـ اليكمية
اف يميؿ األطفاؿ الى االداء التمثيمي لبعض المكاقؼ الحياتية اليكمية
اف يستخدـ األطفاؿ ألف ،كالـ التعميؿ

اف يصكغ األطفاؿ اسئمة مستخدميف ماذا -اك لماذا ؟

اليدؼ العاـ  :تنمية المغة لدل األطفاؿ .
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خطوات تنفيذ المعبة :
تبدأ المعبة بحكاية خيالية مف المشرفة عف يكـ في حياة طفؿ ،كتطمب مف احد األطفاؿ اداء مشيد

تمثيمي ،يعبر عف سمكؾ مف السمككيات التي تـ عرضيا .كعمى بقية األطفاؿ اف يسألكه :ماذا فعمت
؟؟لماذا فعمت ذلؾ ؟

كيقكـ طفؿ ثاف ثـ ثالث بآداء مشاىد اخرل حتى ينتيي كقت المعبة ،كيتـ اختيار افضؿ طفؿ قاـ
بالتمثيؿ كالرد عمى االسئمة مع التركيز في الرد عمى ألف كالـ التعميؿ .تستغرؽ المعبة  15دقيقة .

-3لعبة ما ىك ؟....ماىي؟
اليدؼ الخاص مف المعبة:

اف يتذكر األطفاؿ صفات كاستخدامات بعض االدكات
اف يميؿ األطفاؿ الى العمؿ الجماعي التعاكني

اف تستخدـ األطفاؿ اداة االستفياـ (ما )كىؿ ؟ استخداما صحيحا .

اليدؼ العاـ  :تنمية المغة لدل األطفاؿ .
خطكات تنفيذ المعبة :

يشارؾ كؿ طفؿ في ىذه المعبة بتقديـ احدل حاجياتو :ساعة ..نظارة ...منديؿ ...قمـ ...الخ،
كتختار المشرفة عدد مف المتسابقيف ليكف  3أطفاؿ ،تضع المشرفة ما جمعتو في صندكؽ .كتضع
يدىا كتمسؾ شيئا كتسأؿ ما ىك /ما ىي ؟كيبدأ الطفؿ االكؿ بالسؤاؿ عف الشئ ...فتجيب المشرفة

نعـ كيظؿ يسأؿ اف كاف الكصؼ ال ينتقؿ السؤاؿ لمطفؿ الثاني كىكذا ...كالطفؿ الفائز ىك الذم

يسأؿ اسئمة اكثر اجابتيا نعـ حتى يعرؼ اسـ الشئ ،ثـ يبدأ بسؤاؿ األطفاؿ ىؿ ىذه الساعة لؾ
؟فيقكؿ االخر :نعـ ،فيعطيو اياىا ،تستغرؽ  15دقيقة

كالباحثة مستمرة في عقد الجمسات كذلؾ لتحقيؽ الفائدة المرجكة كراء كؿ جمسة مف الجمسات كىي

تنمية المغة لدل األطفاؿ المضطربيف لغكيا .
**الجمسة الحادية عشر :
-1لعبة خمف ...........ماذا ارسـ ؟

اليدؼ الخاص مف المعبة:

اف يتعرؼ األطفاؿ كممات جديدة، ،تستخدـ في حالتي الشؾ كاليقيف .

اف يشعر األطفاؿ بقيمة التكقع كالتييؤ ،كذلؾ اف ينطؽ األطفاؿ :كمما...ربما ...اعتقد ...متاكد

...الخ نطقا صحيحا .
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اليدؼ العاـ  :تنمية المغة لدل األطفاؿ .
خطكات تنفيذ المعبة :

باستخداـ سبكرة اك لكحة كرقية ترسـ المشرفة اطا ار اكؿ خطا غير محدد ،ثـ تسأؿ:ماذا ارسـ

...يجيب األطفاؿ ..ترسميف منضدة، ،ىؿ انت متأكد ؟ ال، ،اذا قؿ اعتقد ؟ربما .
-ترسميف منزال ،اجابتؾ قريبة مف الصكاب ،عمارة ،ال ليس بالضبط

تقسـ المشرفة األطفاؿ الى ثبلث مجمكعات كتختار مف كؿ مجمكعة طفبل يقكـ بالرسـ ،كبقية

األطفاؿ يخمنكف ،كالطفؿ يرد ب:ربما...لعمني...اعتقد ،،.كيمكف اف تككف المعبة بشكؿ زكجي طفؿ
يرسـ كاخر يخمف ،الطفؿ الفائز ىك الذم يستخدـ تعبيرات الشؾ في حاالت التخميف ،كيستخدـ
تعبير اليقيف في حالة التأكد ،تستغرؽ المعبة  20دقيقة كتكرر .

-2لعبة اعتقد ...ال اعتقد
اليدؼ الخاص مف المعبة:

اف يحدد األطفاؿ االدكات التي تستخدـ في المنزؿ اك المدرسة ،اف يستخدـ األطفاؿ كممات،اعتقد

...ربما..متأكد ..ارل استخداما صحيحا، ،كاف يستمتع األطفاؿ بصحة التخميف .
اليدؼ العاـ  :تنمية المغة لدل األطفاؿ .
خطكات تنفيذ المعبة :

تجيز المشرفة ادكات ذات احجاـ اك مممس ،اك مككنات ثابتة ،تخبر المشرفة األطفاؿ اف ىذه

الكرتكنة ،اك ما تحت الغطاء يحكم ادكات نستخدميا في المطبخ اك في الركضة اك....الخ كتختار

المشرفة األطفاؿ المتسابقيف 2اك  3أطفاؿ كيبدأ المتسابقكف كؿ منيـ يضع يده بالتناكب عمى
احدل االدكات فاذا قاؿ اعتقدة انيا كذا ككاف اعتقاده صكاب حصؿ عمى نقطة أما لك خطأ ال
يحصؿ عمى نقاط .تستغرؽ المعبة  15دقيقة .

 -3لعبة ال نعـ،نعـ ال

اليدؼ الخاص مف المعبة:

اف يستخدـ األطفاؿ الكممات التي تعبر عف التأييد في حالة المكافقة :بالتأكيد ،اف ينطؽ األطفاؿ
بالفاظ الرفض المطمؽ في حالة عدـ المكافقة ليس صيحا...مطمقا ....اف يمتزـ األطفاؿ ببعض

اداب االستماع .

اليدؼ العاـ  :تنمية المغة لدل األطفاؿ
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خطكات تنفيذ المعبة :
اختيار عدد مف األطفاؿ لممشاركة في المعبة (عدد زكجي ) 10،8،6كؿ اثنيف معا ،تشرح المشرفة

لؤلطفاؿ المعبة :طفؿ يسأؿ كاخر يجيب ،كمف يجيب ال يستخدـ نعـ اك ال اك ييز رأسو بما يعبر
عنيا .

اذا كاف مكافقا يستخدـ بكؿ تأكيد ......ىذا صحيح

اذا كاف غير مكافؽ يستخدـ مطمقا ...ليس صحيحا ...خطأ .
مثاؿ:اسمؾ احمد اليس كذلؾ؟ االخر مطمقا  .اذا انت اسمؾ محمد ؟بكؿ تأكيد.أما الطفؿ الذم
يخطئ كيقكؿ نعـ اك ييز رأسو يعتبر ميزكما 20 ،دقيقة تستغرؽ .

كالباحثة مستمرة في عقد الجمسات كذلؾ لتحقيؽ الفائدة المرجكة كراء كؿ جمسة مف الجمسات كىي

تنمية المغة لدل األطفاؿ المضطربيف لغكيا .
**الجمسة الثانية عشر :
العاب استخداـ الجمؿ التعبيرية

-1حاكؿ تفتكر

اليدؼ الخاص مف المعبة :
اف يتذكر األطفاؿ اماكف اك مكاقؼ اك اشياء .

اف يتحدث األطفاؿ عما يتذكركنو في جمؿ مكتممة
اف ييتـ األطفاؿ بمبلحظة كؿ ما حكليـ .

اليدؼ العاـ  :تنمية المغة لدل األطفاؿ
خطكات تنفيذ المعبة :

تختار المشرفة عددا مف األطفاؿ المتسابقيف

يقؼ األطفاؿ ككجكىيـ لبلماـ معطيف ظيكرىـ لزمبلئيـ ،تناقش المشرفة المتسابقيف عما خمفيـ مف
اشخاص ،اثاث ،صكر،ادكات :اماكنيا كعددىا كالكانيا ...الخ

يجيب األطفاؿ عف االسئمة ىذه كالمجيب بالصكاب يستمر كالمخطئ يخرج مف المعبة .

كيمكف لممشرفة اف تفاجئ األطفاؿ باخراج اك تخبئة احد زمبلءىـ ،كتدكر االسئمة عف صفاتو
كمبلبسو .....الخ  10دقائؽ .
-2لعبة :استمع كابمغ

اليدؼ الخاص مف المعبة:
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اف يكرر الطفؿ ما استمع اليو في حالة طمب ذلؾ منو تك ار ار دقيقا ،دكف اضافة اك حذؼ ،اف

يبغض األطفاؿ الفتف كالشائعات ،اف ينطؽ األطفاؿ عددا مف الجمؿ ،التي تككف مكضكعا كاحدا،

نطقا مرتبا متسمسبل .

اليدؼ العاـ  :تنمية المغة لدل األطفاؿ
خطكات تنفيذ المعبة :

يجمس األطفاؿ في دكائر كؿ دائرة بيا  5أطفاؿ ،تيمس المشرفة في اذف طفؿ مف الدائرة االكلى
بحكاية خيالية قصيرة ،،.كيقكـ الطفؿ بنقؿ الحكاية الى مف بجكاره كىكذا يستمر النقؿ، ،تطمب

المشرفة مف الطفؿ االخير سرد الحكاية بصكت عاؿ .

اثناء تناقؿ أطفاؿ الدائرة االكلى لمحكاية تقكـ المشرفة بعمؿ نفس الشئ بباقي المجمكعات،

،كيفضؿ اختبلؼ الحكايات بينيـ،، ،كالمجمكعة الفائزة ىي مف تستطيع نقؿ الحكاية كما ىي
صحيحة دكف تغيير .

 20دقيقة تستغرؽ

-3لعبة شيادة شاىد

اليدؼ الخاص مف المعبة:

اف يسترجع األطفاؿ احداثا سبؽ ليـ رؤيتيا ،اف يصؼ األطفاؿ ما شاىدكه كصفا امينا ،اف يميؿ
األطفاؿ الى الصدؽ في القكؿ ،اف ينطؽ األطفاؿ عدة جمؿ مترابطة متسمسمة كتزداد القدرة
التعبيرية لدل الطفؿ .

اليدؼ العاـ  :تنمية المغة لدل األطفاؿ
خطكات تنفيذ المعبة :

تختار المشرفة في كؿ مرة ثبلثة أطفاؿ

تطمب مف الطفؿ االكؿ كصؼ حادثة كقعت لو فعبل ،كمف الطفؿ الثاني كصؼ حادثة شاىدىا في

حياتو مثبل ،كتعرض عمى الطفؿ الثالث صكرة لشارع مزدحـ ،كفي جزء منو حادثة كذلؾ لعدة ثكاف،
ثـ تطمب منو كصؼ الحادثة الصحابو .

تبدأ المشرفة في مناقشة بعض األطفاؿ في ىذه الحكايات :

ماذا حدث لزميمكـ فبلف؟ ما االسباب ؟ىؿ تركف اف تصرؼ زميمكـ صكاب ؟ مف يعيد سرد الحادثة
التر رآىا زميمكـ في التمفاز أك بالشارع ؟ مف شاىد حادثة مشابية في الكاقع ؟
ماذا نتعمـ مف المكقؼ ؟

الطفؿ الفائز ىك مف اجاد كصؼ المكقؼ بدقة كتستغرؽ المعبة  20دقيقة .

كالباحثة مستمرة في عقد الجمسات كذلؾ لتحقيؽ الفائدة المرجكة كراء كؿ جمسة مف الجمسات كىي

تنمية المغة لدل األطفاؿ المضطربيف لغكيا .
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**الجمسة الثالثة عشر :
جمسة خاصة بتطبيؽ أدكات الدراسة في القياس التككيني
**الجمسة الرابعة عشر :
 - 1لعبة :ماذا رأيت
اليدؼ الخاص مف المعبة:

اف يسترجع األطفاؿ ما يشاىدكه بدقة ،اف ييتـ األطفاؿ بتعرؼ ما يدكر حكليـ مف احداث .
اف يجيب األطفاؿ عف االسئمة التنكعة بجمؿ مفيدة .

اليدؼ العاـ  :تنمية المغة لدل األطفاؿ
خطكات تنفيذ المعبة :

عرض صكرة كبيرة لشارع مزدحـ اك سكؽ تجارم لدقائؽ محدكدة

عمى األطفاؿ مشاىدة تفاصيؿ الصكرة كيمكف شرحيا ليـ ثـ يتـ اخفاء الصكرة كتبدأ المسابقة
يتـ طرح اسئمة عمى فريقيف مثبل  :كـ رجؿ في الصكرة ؟ما لكف السيارة ؟ماذا يفعؿ األطفاؿ
بالصكرة ؟ الخ

 10دقائؽ تستغرؽ

-2لعبة فيما افكر تعتمد عمى الكصؼ )

اليدؼ الخاص مف المعبة:

اف يصؼ األطفاؿ المحيط كصفا تفصيميا
اف يككف األطفاؿ جمبل مفيدة

اليدؼ العاـ  :تنمية المغة لدل األطفاؿ

خطكات تنفيذ المعبة :

تجمس المشرفة كحكليا أطفاليا كتبدأ في التحدث عف شئ مما ىك مكجكد في الحديقة ..شئ جميؿ

....يستخدـ في كذا ...اشكالو كذا ....ما ىك ؟

يخمف األطفاؿ كيحاكلكف معرفة ما تتحدث عنو المشرفة

بعد ذلؾ تبدأ المعبة :تختار المشرفة  3متسابقيف ،يتحدث كؿ متسابؽ عف شئ .
الفائز ىك الذم يستطيع اف يعبر بأكبر عدد مف الجمؿ .

تستغرؽ المعبة 15دقيقة كتعتمد عمى كصؼ االشياء المحيطة .

 -3لعبة صكرة في صكرتيف
اليدؼ الخاص مف المعبة:

اف يحدد االطفؿ الصكر المتماثمة
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اف يجيد األطفاؿ كصؼ مككنات الصكرة
اف يككف األطفاؿ جمبل مفيدة

اف يميز األطفاؿ بيف ما يستمعكف اليو اك ما يركنو .

اليدؼ العاـ  :تنمية المغة لدل األطفاؿ
خطوات تنفيذ المعبة :

تختار المشرفة عددا زكجيا مف األطفاؿ ،106،8 ،بحيث يمثؿ كؿ  2مجمكعة،تقدـ المشرفة الحد

األطفاؿ االثنيف مجمكعة مف الصكر ،كلمطفؿ االخر مجمكعة اخرل .

يتـ كضع الصكر مختمطة كمقمكبة ،يختار الطفؿ  1صكرة كيبدأ في كصفيا في جمؿ يتـ تحديد

عدىا  3جمؿ  5/جمؿ )

يحاكؿ الطفؿ  2معرفة الصكرة كاستخراج نسختيا مف امامو فاذا نجح تبادؿ الطفبلف االدكار ،كاال
حسبت نقطة لمف يصؼ ،كيكرر الكصؼ لصكرة ثانية .

يتـ استبعاد الصكرتيف المتماثمتيف كيبدأ الكصؼ كالتحديد لصكرة اخرل ك......ىكذا تستغرؽ المعبة

 15دقيقة

كالباحثة مستمرة في عقد الجمسات كذلؾ لتحقيؽ الفائدة المرجكة كراء كؿ جمسة مف الجمسات كىي

تنمية المغة لدل األطفاؿ المضطربيف لغكيا .
**الجمسة الخامسة عشر
-1لعبة ارسـ كاسمع
اليدؼ الخاص مف المعبة:

اف يستنتج األطفاؿ الشئ مف خبلؿ كصؼ مككناتو
اف يقارف األطفاؿ بيف صكرتيف متشابيتيف

اليدؼ العاـ  :تنمية المغة لدل األطفاؿ
خطوات تنفيذ المعبة :

يقسـ األطفاؿ المشارككف الى فريقيف كيجمس طفؿ مف فريؽ أ كامامو طفؿ مف فريؽ ب
يتككف الفريؽ مف  5:3متسابقيف ،كبقية األطفاؿ يستمعكف كيشاىدكف كيشجعكف

يعطي أطفاؿ الفريؽ أ عدد ا مف الصكر كاضحة الشكؿ ،قميمة التفاصيؿ (منضدة عمييا شئ اك

بركاز كىكذا

كيعطي كؿ طفؿ مف أطفاؿ الفريؽ ب كرقة بيضاء كاقبلما ممكنة

يبدأ كؿ طفؿ مف أطفاؿ فريؽ أ في كصؼ الصكرة التي معو كالطفؿ ب يرسـ الكصؼ
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في نياية المعبة يتـ المقارنة بيف الصكرة االصمية كالصكر المرسكمة كاالقرب ىك الفائز  .تستغرؽ
 15دقيقة .

 -2لعبة صكرة بعد صكرة

اليدؼ الخاص مف المعبة:
اف يقارف الطفؿ بيف ما يستمع اليو كما يراه امامو
اف يتعكد الطفؿ دقة الكصؼ

اف يككف الطفؿ جمبل  :اسمية اك فعمية تككينا سميما

اليدؼ العاـ  :تنمية المغة لدل األطفاؿ
خطكات تنفيذ المعبة :

اعداد مجمكعتيف متماثمتيف مف الصكر
اختيار طفميف اك مجمكعتيف لمسباؽ ،يعطى كؿ طفؿ مجمكعة مف الصكر

يبدأ الطفؿ االكؿ في ذكر عدد مف الجمؿ لكصؼ الصكرة التي بيف يديو كيحاكؿ الطفؿ الثاني

الكصكؿ الى ىذه الصكرة

يتـ تحديد زمف معيف كينتقؿ بعده الطفؿ الى الصكرة التالية كيبدأ في الكصؼ .......كىكذا

في النياية يتـ تحديد مدل نجاح الطفؿ في ترتيب الصكر لتماثؿ ترتيبيا في االكؿ

التدرج في المعبة يككف  :عدد الصكر في كؿ مجمكعة حيث يزداد تدريجيا مف  5صكر

الى  6الى  7كقد يصؿ الى  ،10كفي الكقت المسمكح بو لكصؼ الصكرة مف  3دقائؽ الى
دقيقتيف ،تستغرؽ المعبة  20دقيقة ككؿ .

-3لعبة :تشابو كاختبلفات (العاب التمييز )
اليدؼ الخاص مف المعبة:

اف يميز األطفاؿ بيف اشكاؿ متقاربة بتحديد مكاطف االتفاؽ ،كمكاطف االختبلؼ فييا
اف يعبر األطفاؿ عف مكاطف االختبلفات بيف كؿ صكرتيف .
اف يميؿ األطفاؿ الى العمؿ التعاكني الجماعي

اليدؼ العاـ  :تنمية المغة لدل األطفاؿ
خطكات تنفيذ المعبة :

يتـ االستعانة بمجبلت األطفاؿ في جمع عدد مف الصكرة المتشابية كالتي بيا عدد مف االختبلفات

 3اك 5
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يتـ اختيار فريقيف اك اكثر لبلشتراؾ في المسابقة كؿ فريؽ مثبل مككف مف  3اك 5

يعطي كؿ فريؽ صكرتيف متشابيتيف كيطمب منيـ في مدة زمنية محددة  3دقائؽ مثبل تحديد
االختبلفات بيف الصكرتيف ،ككؿ فريؽ يعطى فرصة لعرض االختبلفات ،الفريؽ الفائز ىك االسرع.
تستغرؽ المعبة  15دقيقة

كالباحثة مستمرة في عقد الجمسات كذلؾ لتحقيؽ الفائدة المرجكة كراء كؿ جمسة مف الجمسات كىي

تنمية المغة لدل األطفاؿ المضطربيف لغكيا .
**الجمسة السادسة عشر
-1لعبة (اصكات عمى شريط كاسيت )

اليدؼ الخاص مف المعبة

اف يكازف األطفاؿ بيف كؿ صكتيف متقاربيف ،اف يقبؿ األطفاؿ عمى االستماع الناقدم ،اف يعتبر
األطفاؿ بجممة متكاممة يسمعكنيا .

اليدؼ العاـ  :تنمية المغة لدل األطفاؿ
خطكات تنفيذ المعبة :

تقسـ المشرفة األطفاؿ الى مجمكعتيف اك ثبلث

يستمع أطفاؿ كؿ مجمكعة لشريط كاسيت مسجؿ عميو صكت ،يعطى األطفاؿ فرصة لمتشاكر ثـ
يطمب منيـ تحديد ما استمعكا اليو ،كيبلحظ ضركرة تقارب االصكات مثبل (مياة تتدفؽ،صكت طائر

اك حيكاف ،باب يغمؽ ...الخ ) بعد تحديد الصكت يمكف لمطؼ اف يتحدث عف مكقؼ يذكره بيذا
الصكت  .تستغرؽ المعبة  15دقيقة .

 -2لعبة (ماذا حدث بعد ذلؾ ؟

اليدؼ الخاص مف المعبة:

اف يستنتج األطفاؿ اىـ االحداث التي كردت في حكاية استمعكا ليا
اف يشارؾ األطفاؿ ابطاؿ القصص المحكية مشاعرىـ
اف يتكقع األطفاؿ احدثا كفقا لممقدمات

اليدؼ العاـ  :تنمية المغة لدل األطفاؿ
خطكات تنفيذ المعبة :

يجمس األطفاؿ في دائرة ،كتبدأ المشرفة في حكاية قصة مف قصص الحياة اليكمية :كاقعية اك

خيالية بطميا طفؿ اك حيكاف الخ

تتكقؼ المشرفة بعد مقدمة الحكاية كتسأؿ األطفاؿ :ماذا تتكقعكف اف يحدث؟ اك بـ يرد فبلف عمى

فبلف ؟
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تمنح الفرصة في كؿ مرة لعدد مف األطفاؿ لعرض تكقعاتيـ ،كتسأؿ المشرفة بقية األطفاؿ عف

التكقع الذم يكافقكف عميو اك التكقع االقرب كيككف صاحبو ىك الفائز .تستغرؽ  20دقيقة
-3لعبة حكاية في صكرة

اليدؼ الخاص مف المعبة:
اف يرتب األطفاؿ عددا مف الصكر لتعبر عف حكاية متتابعة

اف يستخدـ األطفاؿ بعض ادكات الربط في كبلميـ ،اف يميؿ األطفاؿ الى االرتجاؿ اك التأليؼ .
اليدؼ العاـ  :تنمية المغة لدل األطفاؿ
خطكات تنفيذ المعبة :

اختيار مجمكعتيف مف األطفاؿ

تقدـ المشرفة ألطفاؿ كؿ مجمكعة عددا مف الصكر الممكنة  :بطاقات اك كركت  10-7صكر

تبدأ المعبة كيمنح األطفاؿ المتسابقيف زمنا محددا لترتيب الصكر ،يطمب مف األطفاؿ حكاية القصة

التي تعبر عنيا الصكر التي تـ ترتيبيا كالمجمكعة الفائزة ىي التي اجادت كصؼ ىذه الصكر
كالتعبير عنيا

تسغرؽ المعبة  15دقيقة

كالباحثة مستمرة في عقد الجمسات كذلؾ لتحقيؽ الفائدة المرجكة كراء كؿ جمسة مف الجمسات كىي

تنمية المغة لدل األطفاؿ المضطربيف لغكيا .
**الجمسة السابعة عشر
 -1لعبة  :ماذا تفعؿ لك كنت مكانو ؟
اليدؼ الخاص مف المعبة:

اف يتعرؼ األطفاؿ بعض المكاقؼ الصعبة التي تصدافيـ ،اف يحدد األطفاؿ التصرؼ السميـ في

المكاقؼ،اف يقدر األطفاؿ خطكرة المكاقؼ الحرجة .

اف يعبر األطفاؿ عف تصرفاتيـ في المكاقؼ الصعبة .

اليدؼ العاـ  :تنمية المغة لدل األطفاؿ
خطكات تنفيذ المعبة :

تعد المشرفة قائمة بمكاقؼ حياتية محرجة :نفاذ كقكد السيارة ،تمزؽ بنطاؿ،نسياف نقكد.شخص

تعرفو ال يعرفؾ .الخ

في كؿ مرة تحكي المشرفة حكاية قصيرة بيذا المكقؼ ثـ تساؿ األطفاؿ :ماذا تفعؿ لك كنت مكانو؟
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تختار المشرفة عددا مف األطفاؿ يتسابقكف في عرض كيؼ يتصرؼ كؿ منيـ اذا مر بيذا المكقؼ

.كصاحب افضؿ تصرؼ ىك الفائز .تستغرؽ المعبة حكالي  20دقيقة .
 -2لعبة خذ بالؾ

اليدؼ الخاص مف المعبة
اف يميز األطفاؿ بيف المعمكمة الصحيحة كالخاطئة
اف يعبر األطفاؿ عف رفض الخطأ بعبارة محددة
اف يقبؿ األطفاؿ عمى ابداء الرأم كقكؿ الحؽ

اليدؼ العاـ  :تنمية المغة لدل األطفاؿ
خطكات تنفيذ المعبة :

تجمع المشرفة األطفاؿ في دائرة كتطمب منيـ حسف االستماع كالتركيز فيما يقاؿ
تخبر المشرفة األطفاؿ بأنيا ستحكي حكاية اك تعرض لمكضكع كخبللو ستذكر معمكمات غير

صحيحة كعمى األطفاؿ رفع ايدييـ قائميف :ال ىذه غير صحيحة كالصكاب كذا
كتقكؿ المشرفة مثبل  :عندما نككف بفصؿ الشتاء نذىب رحمة الى البحر

يرد األطفاؿ ال ىذا غير صحيح اننا نذىب لمبحر في فصؿ الصيؼ كليس الشتاءكتحسب نقطة

لمطفؿ المصحح كىكذا تكمؿ المشرفة القصة كاألطفاؿ تصكب ،تستغرؽ المعبة  15دقيقة
 -2لعبة ما رايؾ فيما اقكؿ ؟

اليدؼ الخاص مف المعبة

اف يكازف األطفاؿ بيف ما يستمعكف اليو كما يركنو اماميـ
اف يعبر األطفاؿ عف تأييدىـ اك رفضيـ لما يقاؿ

اف ييتـ األطفاؿ بالمشاركة بالرأم فيما يدكر حكليـ

اليدؼ العاـ  :تنمية المغة لدل األطفاؿ
خطكات تنفيذ المعبة :

تعرض المشرفة عمى األطفاؿ صكرة مرسكمة اك مطبكعة ،تبدأ المشرفة في التحدث عف الصكرة
بأكصاؼ متفقة اك مختمفة غما في الصكرة ،بعد كؿ كصؼ تسأؿ المشرفة األطفاؿ  :ما رأيكـ ؟ اك

أمكافقكف ؟

الراغب في األطفاؿ في الرد ،يستأذف اكال ،ثـ يعرض رأيو قائبل
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انا اتفؽ مع حضرتؾ فالنخمة مثمرة ،انا اختمؼ مع حضرتؾ فاف النخمة ما زالت غير مثمرة ،تشجع

المشرفة األطفاؿ عمى المشاركة كيحصؿ مف يعرض رأيو اتفاقا اك اختبلفا عمى نقطة .كالطفؿ
الفائز ىك الحاصؿ عمى اكبر عدد مف النقاط ،تستغرؽ  15دقيقة .
 -3لعبة احبو ....ال احبو
اليدؼ الخاص مف المعبة

اف يعمؿ األطفاؿ لحبيـ اك بغضيـ لشئ ما
اف يجيد األطفاؿ اختيار ما يفضمكنو كاف يعبركا عف حبيـ اك كراىيتيـ لبلشياء .

اليدؼ العاـ  :تنمية المغة لدل األطفاؿ
خطكات تنفيذ المعبة :

تضع المشرفة اماـ مجمكعة مف األطفاؿ  3اك  4في كؿ مرة عددا مف الصكر ...صكرة لحيكانات
اك فكاكو كالكاف كلميف ...الخ

المطمكب مف كؿ طفؿ مف المتسابقيف اف يحدد في كؿ مجمكعة مف الصكر ،التي امامو شيئا يحبو
كاخر ال يحبو ،كيحصؿ المتسابؽ عمى درجة اخرل اذا عمؿ لماذا ال يحب ىذا كتستغرؽ المعبة 15

دقيقة .

كالباحثة مستمرة في عقد الجمسات كذلؾ لتحقيؽ الفائدة المرجكة كراء كؿ جمسة مف الجمسات كىي

تنمية المغة لدل األطفاؿ المضطربيف لغكيا .
**الجمسة الثامنة عشر
 -1لعبة عركستي
اليدؼ الخاص مف المعبة

اف يحدد األطفاؿ مسمى شئ مف خبلؿ سماع بعض صفاتو اك استخداماتو
اف يتعكد األطفاؿ االيجاز في القكؿ

اف يعبر األطفاؿ عف الصفات كاالستخدامات

اليدؼ العاـ  :تنمية المغة لدل األطفاؿ
خطكات تنفيذ المعبة :

يجمس األطفاؿ داخؿ القاعة اك في دائرة كتختار المشرفة طفبل كتطمب منو الخركج مف القاعة اك

الكقكؼ بعيدا عف الدائرة كظيره لزمبلئو ،تحدد المشرفة لؤلطفاؿ شيئا يتحدثكف عنو :قمـ،كتاب،
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ساعة ،قبعة ،كيتـ اخفاء الشئ ،كيعكد الطفؿ المتسابؽ كيمر عمى األطفاؿ الجالسيف طفبل طفبل،

تطمب المشرفة مف كؿ طفؿ ذكر جممة عف الشئ المخبأ  .......تعكس احدل صفاتو.

الطفؿ المتسابؽ لو ثبلث محاكالت فاذا لـ يحدد الشئ المخبأ حتى انتيت الدائرة يخسر كيخرج غيره
ليخبئ شيئا اخر كاذا كصؿ مسمى الشئ جمس فائ از ،كخرج الطفؿ الذم عرؼ مف خبلؿ اجابتو

الشئ ،لتبدأ المعبة مف جديد .تستغرؽ المعبة  10دقائؽ .
-2لعبة سيف كجيـ
اليدؼ الخاص مف المعبة

اف يسترجع األطفاؿ بعض معمكماتيـ السابقة

اف يمـ األطفاؿ بمعمكمات جديدة كاف يميؿ األطفاؿ لمتابعة البرامج االذاعية كالتمفزيكنية المفيدة كاف
يجيد األطفاؿ عرض معمكماتيـ في جمؿ مفيدة

اليدؼ العاـ  :تنمية المغة لدل األطفاؿ
خطكات تنفيذ المعبة :

اختيار فريقيف لممشاركة كؿ فريؽ مككف مف  5أطفاؿ كيجمس الفريؽ في دائرة كاحدة كتبدأ المشرفة
في طرح عدد االسئمة :سؤاؿ لمفريؽ  1كاالخر لفريؽ  2كىكذا

تدكر االسئمة حكؿ االماكف كالشخصيات كااللكاف كاالرقاـ كاالعداد كما شابو ذلؾ ،بحيث تتبلءـ

كمستكيات األطفاؿ،

تحسب نقاط لبلجابات الصحيحة كيتـ تصحيح االجابات غير الصحيحة كالفريؽ الفائز ىك

الحاصؿ عمى اعمى درجة .تستغرؽ المعبة  20دقيقة
 -3لعبة سباؽ المعمكمات

اليدؼ الخاص مف المعبة

يتعرؼ األطفاؿ عمى المشاىير كالعظماء

ييتـ األطفاؿ بجمع المعمكمات كاالحتفاظ بيا في الذاكرة

يجيد األطفاؿ التعبير عف رغبتيـ في الكبلـ باستخداـ عبارات :مف فضمؾ ....لك سمحت .

اليدؼ العاـ  :تنمية المغة لدل األطفاؿ
خطكات تنفيذ المعبة :

حيث يقسـ جميع األطفاؿ الى مجمكعات ،كؿ مجمكعة تسمى باسـ احد الخمفاء الراشديف اك

العظماء ابك بكر عمر بف الخطاب عمى بف ابي طاؿ ،كتجرل مباراة اسبكعية بيف الفريقيف كبنظاـ
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الدكرم حتى يتحدد في سباؽ المعمكمات بطؿ الدكرم ..في كؿ مباراة تطرح المشرفة عشرة اسئمة

في مجاؿ كاحد

خمسة اسئمة لكؿ فريؽ كاالجابة الصحيحة تماما تحصؿ عمى درجتيف كىكذا حتى  10درجات،
تدكر االسئمة حكؿ شخصيات اك اماكف اك معمكمات اك عف الركضة اك البمدة .تستغرؽ  20دقيقة.

كالباحثة مستمرة في عقد الجمسات كذلؾ لتحقيؽ الفائدة المرجكة كراء كؿ جمسة مف الجمسات كىي

تنمية المغة لدل األطفاؿ المضطربيف لغكيا .
**الجمسة التاسعة عشر :
-1لعبة اييا الصياد ....حاكؿ صيدنا

اليدؼ الخاص مف المعبة

تحسيف االداء المغكم عند األطفاؿ

اليدؼ العاـ  :تنمية المغة لدل األطفاؿ
خطكات تنفيذ المعبة :

يقؼ طفبلف ممسكاف بايدييما ككأنيما شبكة ،كيقؼ بقية األطفاؿ حكليما كأسماؾ صغيرة كىـ
يقكلكف :اييا الصيادكف ...تعالكا حاكلكا صيدنا ...كيقترب كؿ زكج مف الصياديف جية طفؿ مف

أطفاؿ السمؾ ..فيمحاكلة لصيده فاذا نجحا انضـ الييما لتكبر الشبكة كيصبح صيادا .تستغرؽ
المعبة  10دقائؽ
 -2المعمـ يقكؿ :

اليدؼ الخاص مف المعبة

اذكاء حاسة اليقظة كاالنتباه
كتنمية القدرة المفظية عند األطفاؿ

اليدؼ العاـ  :تنمية المغة لدل األطفاؿ
خطكات تنفيذ المعبة :

تختار المشرفة قائد المعب كعميو اف يقؼ اماـ األطفاؿ كيقكؿ (المعمـ يقكؿ  :ارفعكا ايديكـ )

(المعمـ يقكؿ  :قفكا ) كىكذا يستمر كعمى األطفاؿ الطاعة في حاؿ بداية الجممة بالمعمـ يقكؿ أما
لك نسى فيعزؿ  .تستغرؽ  10دقائؽ

 -3تقميد الحيكانات :

اليدؼ الخاص مف المعبة

التذكرة بتقميد الحيكانات كتنمية االنتباه كالحث عمى المشاركة
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اليدؼ العاـ  :تنمية المغة لدل األطفاؿ
خطكات تنفيذ المعبة :

يجمس األطفاؿ عمى درجات السمـ كيقؼ اماميـ قائد المعب كيقكؿ ليـ أم صكت مف اصكات

الحيكانات يحب تقميده ،اك اف يقمد كاحدمنيـ صكت حيكاف معيف ،اك يتفؽ مع بعض األطفاؿ عمى
السككت ساعة تقميد صكت معيف كصكت الخركؼ مثبل عند اعطائيـ اشارة البدء في التقميد ،كبذا
ال يقمد ىذا الحيكاف اال كاحد اك اثناف عمى االكثر كيككف الضحؾ كالمرح .
يستغرؽ حكالي  15دقيقة

كالباحثة مستمرة في عقد الجمسات كذلؾ لتحقيؽ الفائدة المرجكة كراء كؿ جمسة مف الجمسات كىي

تنمية المغة لدل األطفاؿ المضطربيف لغكيا .
**الجمسة العشرون:
-1اسـ المينة :

اليدؼ الخاص لمعبة  :اف يفكر الطالب جيدا كتنمية االنتباه لديو كالتذكر .
اليدؼ العاـ  :تنمية المغة لدل األطفاؿ
خطكات تنفيذ المعبة :

تقسـ المشرفة األطفاؿ لمجمكعتيف  2 1يقكـ األطفاؿ بتمثيؿ الميف كالمفاضمة بيف افضؿ تعبير

لممجمكعتيف كالذم يمثؿ المينة بشكؿ افضؿ ىك الفريؽ الفائز .
 -2التعرؼ عمى صاحب القناع :
اليدؼ العاـ  :تنمية المغة لدل األطفاؿ
خطكات تنفيذ المعبة :

تقكـ المعممة باعداد بعض االقنعة بمساعدة األطفاؿ مستخدمة الكرؽ المقكل كااللكاف مع عمؿ

فتحات لبلنؼ كالعيكف .

يقؼ األطفاؿ المتسابقكف عمى شكؿ دائرة ككجكىيـ غير ظاىرة كتنادم المعممة عمى احد األطفاؿ

الكبار في البدابة ،كتدخمو الى منتصؼ الدائرة ،ثـ يقكـ بعض األطفاؿ غير المشتركيف في المسابقة
بتكزيع االقنعة عمى األطفاؿ الكاقفيف عمى شكؿ دائرة كعمييـ اف يرتدكا ىذه االقنعة كيمتفكا نحك

الداخؿ حتى يراىـ زميميـ الكاقؼ في نصؼ الدائرة كعند اعطاء اشارة البدء يقكـ األطفاؿ بالدكراف
كقد تشابكت ايدييـ كعمى الطفؿ الكاقؼ بالمنتصؼ اف يتعرؼ عمى خمسة منيـ عمى االقؿ كاال

خرج خاس ار مف المعبة .
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 -3لعبة االناشيد :

اليدؼ العاـ  :تنمية المغة لدل األطفاؿ
خطكات تنفيذ المعبة :

تختار المعممة احد الطمبة مف ذكم الميكؿ المكسيقية ليقؼ اماـ زمبلءه كيدندف مكسيقى احدل

االناشيد المعركفة لدل جميع األطفاؿ ،كالطفؿ الذم يعرؼ اسـ االنشكدة يرفع اصبعو كيتقدـ
ليغنييا كامبل كىكذا كالطفؿ الذم يتعرؼ عمى  3اناشيد كيغنييا يحظى بجائزة .
كالباحثة مستمرة في عقد الجمسات كذلؾ لتحقيؽ الفائدة المرجكة كراء كؿ جمسة مف الجمسات كىي

تنمية المغة لدل األطفاؿ المضطربيف لغكيا .
**الجمسة الحادية والعشرون:
االلعاب االلكتركنية

اليدؼ الخاص مف المعبة:
استخداـ االلعاب االلكتركنية التعميمية لؤلطفاؿ بالطريقة الفردية يأخذ كؿ طفؿ نصيبو مف االىتماـ
بالشكؿ الفردم الكتساب المغة

اليدؼ العاـ  :تنمية المغة لدل األطفاؿ
خطكات تنفيذ المعبة :

تقكـ المعممة باختيار طفؿ طفؿ بشكؿ فردم اماـ جياز الكمبيكتر كتقكـ بكضع اسطكانة تساعد

الطفؿ عمى المغة كتنمي مفرداتو كىكذا مع كؿ طفؿ لعبة كاحدة كلك تعر ؼ عمى المفردات كقاـ
بالكصؼ لما يشاىد باسمكب مميز لو جائزة .

كالباحثة مستمرة في عقد الجمسات كذلؾ لتحقيؽ الفائدة المرجكة كراء كؿ جمسة مف الجمسات كىي

تنمية المغة لدل األطفاؿ المضطربيف لغكيا .
**الجمسة الحادية كالعشركف :

االلعاب االلكتركنية

اليدؼ الخاص مف المعبة:
استخداـ االلعاب االلكتركنية التعميمية لؤلطفاؿ بالطريقة الفردية يأخذ كؿ طفؿ نصيبو مف االىتماـ
بالشكؿ الفردم الكتساب المغة

اليدؼ العاـ  :تنمية المغة لدل األطفاؿ
خطكات التنفيذ:
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يقدـ لمطفؿ العاب عمى الكمبيكتر كمنيا العاب الحركؼ اليجائية كفييا ضغط الطفؿ عمى مفتاح

فيخرج لو حركؼ اك صكر تبدأ بحرؼ معيف فيقكـ الطفؿ بذكر اسماء فكاكو اك حيكانات اك غيرذلؾ
عمى اف تبدأ بنفس الحرؼ المكجكد عمى شاشة الكمبيكتر ..كقد يطمب منو ذكر اشياء تبدأ بنياية

لمكممة (أم الحركؼ االخير )التي صكرتيا امامو عمى الشاشة.
**الجمسة الثانية والعشرون:

العاب الفؾ كالتركيب
اليدؼ الخاص مف المعبة :

تنمية المغة كتكسيع القدرة العقمية لدل الطفؿ مع التعرؼ عمى األجزاء كالشكؿ الكامؿ كالعبلقة بيف

االشياء .

خطكات تنفيذ الجمسة :

تـ االستعانة بعدد كبير مف العاب البازؿ (الفؾ كالتركيب ) كالتي تحتكم عمى مجمكعة مف الصكر
كاالحرؼ اليجائية كالتي بحاجة الى اعادة ترتيبيا لتككيف صكرة كاممة كاضحة عف المعبة كفي ىذه

الجمسة تـ المعب مع األطفاؿ بيذه االلعاب بالطريقة الفردية حيث قاـ كؿ طفؿ بالحديث حكؿ اجزاء
المعبة كصكرىا كقاـ بربط الصكرة بالحرؼ مع التعبير عما يفعمو مف خبلؿ االجابة عمى تساؤالت

المشرفة .

**الجمسة الثالثة والعشرون :

لعبة المسرح كالدمى
اليدؼ الخاص لمعبة :

امتاع األطفاؿ كتعديؿ بعض السمككيات السمبية المكجكدة لدل األطفاؿ كتنمية ميارة االستماع
لدييـ كاالنصات مف خبل ؿ المسرح كالدراما .

اليدؼ العاـ  :تنمية المغة لدل األطفاؿ
خطكات تنفيذالمعبة :

تقكـ المشرفة باحضار مسرح كبير كعقد سمسمة مف الحكايات كذلؾ باشراؾ األطفاؿ في الحديث

مع الدمى لتشجيعيـ عمى التكاصؿ المغكم مع االخريف كذلؾ بالرد عمى الدمى اثناء الحديث معيـ.

الجمسة الرابعة والعشرون
**الجمسة الختامية

حيث تطبيؽ القياس البعدم عمى األطفاؿ كختاـ فعاليات البرنامج اإلرشادم .
انتيى البرنامج اإلرشادم
أسأؿ ا﵀ التكفيؽ
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ممحق رقم ()3
ذهخٍص نًسرىٌاخ انثزَايج اإلرشادي واألنؼاب انهغىٌح انرً ٌحرىٌها انثزَايج .
العػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاب المسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتكل العاب المستكل الثاني

العػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاب المسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتكل العاب المستكل الرابع

األكؿ(الع ػ ػ ػ ػ ػ ػػاب الح ػ ػ ػ ػ ػ ػػركؼ (الع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاب اس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتخداـ الثالػ ػ ػػث(العػ ػ ػػاب اسػ ػ ػػتخداـ (الع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاب الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرأم
كالكممات كالجمؿ )

المفردات )

الجمؿ (التعبير)

كالمعمكمات)

الع ػ ػ ػ ػػاب الح ػ ػ ػ ػػركؼ (لعب ػ ػ ػ ػػة اس ػ ػػتخداـ األفع ػ ػػاؿ(أن ػ ػػت العػ ػ ػ ػػاب التػ ػ ػ ػػذكر (حػ ػ ػ ػػاكؿ الع ػػاب الػ ػرأم (خ ػػذ بال ػػؾ،
اس ػػمي كاس ػػمؾ ،ح ػػرؼ ف ػػي تص ػ ػ ػػؼ ..كى ػ ػ ػػك يس ػ ػ ػػمع تفتكر،اس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتمع كابم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػغ ،م ػ ػػا أريػ ػ ػػؾ فيم ػ ػػا أقػػ ػػكؿ ؟،
صكرة ،الصكت األخير )

كيرس ػ ػ ػ ػػـ ،بس ػ ػ ػ ػػرعة،ىات شيادة شاىد،ماذا رأيت )

أحبو ...ال أحبو؟)

العكس )
الع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاب الكمم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات العػاب اسػػتخداـ األسػػماء العػ ػ ػ ػػاب الكصػ ػ ػ ػػؼ (فيمػ ػ ػ ػػا الع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاب المعمكمػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات
(الحػ ػػؿ...كممػ ػػة ،انظػ ػػر ثػ ػػـ (أصػ ػ ػ ػ ػ ػكات كأصػ ػ ػ ػ ػ ػكات ،أفكر،صكرة في صػكرتيف( ،عركسػ ػػتي ،سػ ػػيف كجػ ػػيـ،
تػػذكر ،أقػكاؿ كأفعػػاؿ ،أفعػػاؿ انظ ػ ػ ػػر حكل ػ ػ ػػؾ ،أطػ ػ ػ ػكاؿ اسػػمع كارسػػـ ،صػػكرة بعػػد سباؽ المعمكمات )

فػ ػ ػ ػ ػػي صػ ػ ػ ػ ػػكر ،ىػ ػ ػ ػ ػػذا ىػ ػ ػ ػ ػػك كأكزاف )

صكرة )

الطري ػ ػػؽ ،م ػ ػػف كاح ػ ػػد إل ػ ػػى
عشرة )

العػػاب الجمػػؿ (كػػرر أك ال أدكات االسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتفياـ الع ػ ػ ػػاب التميي ػ ػ ػػز (تش ػ ػ ػػابو الع ػ ػػاب االنتب ػ ػػاه كالتركي ػ ػػز
تكرر ،خمف كصؼ ،أدكات كال ػرفض كالشػػؾ كاليقػػيف كاختبلفات،ح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاكؿ (التع ػ ػػرؼ عم ػ ػػى ص ػ ػػاحب
كاستخدامات )

(خياؿ في خياؿ ،ما ىك تعرؼ،أص ػكات فػػي ش ػريط القن ػػاع ،تقمي ػػد الحيكان ػػات،

م ػ ػ ػ ػ ػ ػػاىي،خمف ..م ػ ػ ػ ػ ػ ػػاذا كاسيت )

اسـ المينة ،لعبة الفاكية،

بقع الحبر )

األناشػ ػ ػ ػػيد ،لعبػ ػ ػ ػػة المعمػ ػ ػ ػػـ

ارس ػػـ ،اعتق ػػد ال اعتق ػػد،

العاب الكتركنية

أيي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا الص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػياد،لعبة
يقكؿ).

مسػ ػػرح الػ ػػدمى كالتمثيػ ػػؿ الع ػ ػ ػػاب الحكاي ػ ػ ػػات(م ػ ػ ػػاذا العػ ػ ػ ػػاب لمتمييػ ػ ػ ػػد لمق ػ ػ ػ ػراءة

اسطكانات تعميمية لمحػركؼ الدرامي

حدث بعػد ذلؾ،حكايػة فػي كاالس ػػتخداـ الش ػػفكم لمغ ػػة

كالكممات عبر صػكر ممكنػة

صكر ،ماذا تفعؿ لك كنت .مجمكع ػ ػ ػػة م ػ ػ ػػف الص ػ ػ ػػكر

كمتحركػػة جذابػػة مػػف خػػبلؿ

المعب الفردم .

مكانو )
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كالمع ػ ػ ػ ػ ػػب عم ػ ػ ػ ػ ػػى ال ػ ػ ػ ػ ػػكرؽ

المطبكع المجيز )

ممحق رقم()4
قائمة بأسماء السادة أعضاء لجنة التحكيم بالبرنامج االرشادي
االسم

مكان العمل

الدرجة العممية

.0

د .عبد الرحمف العسكرم

دكتكراه

.0
.3

د .عبد ا﵀ مينا

دكتكراه في التربية

سكيس ار

د .فاطمة صبح

دكتكراه في مناىج كطرؽ التدريس.

الكمية الجامعية لمعمكـ

.4

د.جميؿ الطيراكم

دكتكراه في عمـ النفس

.5

د.عبد الرحمف العقيؿ

دكتٌساه في التخبطت ًهشبكل النطك
ًالكالم

ًيعول سئيش لجنخ
التخبطت ثبلييئخ
الضعٌديخ للتخصصبد
الصحيخ في هضتشفَ
لٌٍ األهن ًأصتبر
هضبعذ جبهعخ الولك
صعٌد الشيبض

.6

د.عبد ا﵀ الصقر

دكتٌساه في تأىيل أهشاض التخبطت

الوولكخ العشثيخ
الضعٌديخ الشيبض يعول
في هذينخ الولك عجذ
العزيز الطجيخ ثبلحشس
الٌطني

.7

د.عايدة صالح

.8

د.مكسى أحمد الشقيفي

دكتكراه في عمـ النفس
أصتبر هضبعذ ً سئيش لضن التشثيخ ًالوششف

جامعة االقصى

.9

أ..لينا صبيح

مدير عاـ المعيد الطبي
لتأىيؿ الحكاس بخانيكنس

التطبيقية.
رئيس قسـ عمـ النفس
بالجامعة اإلسبلمية

المممكة العرببة السعكدية

العبم علَ الذثلٌهبد ًالجشاهج التذسيجيخ ثبلكليخ

الجبهعيخ ثبلمنفزح  -جبهعخ ام المشٍ.
دكتكراه في المناىج كطرؽ التدريس

الكمية الجامعية لمعمكـ

 .10أ.ببلؿ عكدة

ماجستير تربية خاصة

خبير التربية الخاصة

 .11أ.ابتساـ اليازجي

ماجستير عمـ نفس

التطبيقية

بسمطنة عماف -األردف
الكمية الجامعية لمعمكـ
التطبيقية
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مدرس في الكمية الجامعة

 .12أ.إيبد صويش جوعو الشٌسثجي

هبجضتيش صحخ نفضيخ

 .13أ .رائدة الكاكم

بكالكريكس -أخصائية التخاطب كمشاكؿ المغة

عيادة التخاطب في الكمية

 .14أ.احمد عبد الحكيـ

ماجستير تخاطب في اضطرابات المغة كمشاكؿ

أخصائي في مركزأبك ظبي

الكبلـ

لمنطؽ كمشاكؿ الكبلـ -

لمعمكـ التطبيقية
كالكبلـ

الجامعية لمعمكـ التطبيقية

االمارات العربية المتحدة
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ممحق رقم ()5
الخطة التنفيذية في تطبيق البرنامج اإلرشادي عمى أفراد العينة
اليوم والتاريخ

الزمن

نوع اإلجراء

الموضوع

مكان التدريب

الثبلثاء

12.5-11

جمسة تمييدية

ألعػػاب عاديػػة ال تسػػتدعي الكػػبلـ كمعبػػة المػػؼ

ركضة اق أر

حػػكؿ الك ارسػػي -تغمػػيض العيػػكف كرسػػـ عيػػكف

ساحة المعب

11-5،12

جمسة تمييدية

العاب عادية ال تستدعي الكبلـ بيدؼ بناء

ركضة اق أر

12.5-11

جمسة لغكية

لعبػ ػػة التعػ ػػارؼ+لعبػػػة اسػ ػػمي كاس ػػمؾ +لعبػ ػػة

ركضة اق أر

16/3/2010
االثنيف

22/3/2010
الثبلثاء

23/3/2010

لمكحة المرسكمة ...الخ

تعتمد عمى

األلفة بيف فريؽ العمؿ كاألطفاؿ

حرؼ في صكرة +لعبة الصكت االخير

النمكذجية

النمكذجية

الحركؼ
االثنيف

12.5-11

29/3/2010
الثبلثاء

30/3/2010
االثنيف

5/4/2010
الثبلثاء

6/4/2010
االثنيف

12/4/2010
الثبلثاء

13/4/2010
االثنيف

19/4/2010
الثبلثاء

جمسة لغكية

 -3لعبة (الحؿ ...كممة )

ركضة اق أر

تعتمد عمى

لعبة (انظر ثـ تذكر ) لعبة (أفعاؿ كأقكاؿ )

النمكذجية

12.5-11

جمسة لغكية تعتمد

(لعبة ىذا ىك الطريؽ) لعبة (مف كاحد الى

ركضة اق أر

12.5-11

جمسة لغكية تعتمد لعبة(كرر اك ال تكرر) لعبة(خمف

الحركؼ

عمى الحركؼ

لعبة (أفعاؿ في صكرة )
عشرة )

النمكذجية

ركضة اق أر

عمى الجمؿ

......كصؼ) لعبة ادكات كاستخدامات)

النمكذجية

12.5-11

جمسة لغكية

لعبة (انت تصؼ ....كىك يسمع كيرسـ )

ركضة اق أر

12.5-11

جمسة لغكية

لعبة (اصكات كاصكات )

ركضة اق أر

12.5-11

جمسة لغكية

لعبة خياؿ في خياؿ لعبة أفعاؿ كأسباب لعبة

ركضة اق أر

12.5-11

جمسة لغكية

لعبة خمف ...........ماذا ارسـ ؟ لعبة اعتقد

ركضة اق أر

استخداـ االفعاؿ

لعبة (بسرعة) لعبة (ىات العكس)

الستخداـ االسماء لعبة (انظر حكلؾ ) لعبة (أطكاؿ كألكاف )

 12.5-11العاب استخداـ

ما ىك ؟....ماىي؟

...ال اعتقد لعبة ال نعـ،نعـ ال

حاكؿ تفتكر لعبة :استمع كابمغ لعبة شيادة
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النمكذجية
النمكذجية
النمكذجية
النمكذجية
ركضة

اليوم والتاريخ

الزمن

20/4/2010
االثنيف

26/4/2010
الثبلثاء

27/4/2010
االثنيف
3/5/2010

نوع اإلجراء
الجمؿ التعبيرية

الموضوع
شاىد

مكان التدريب

اق أرالنمكذجية

12.5-11

جمسة لغكية

لعبة :ماذا رأيت لعبة فيما افكر تعتمد عمى

ركضة

12.5-11

جمسة لغكية

لعبػػة ارسػػـ كاسػػمع  -لعبػػة صػػكرة بعػػد صػػكرة

ركضة

تسبؽ ىذه

جمسة لغكية

لعبة (اصكات عمى شريط كاسيت ) لعبة

ركضة

الجمسة

الكصؼ ) لعبة صكرة في صكرتيف

لعبة :تشابو كاختبلفات (العاب التمييز )

(ماذا حدث بعد ذلؾ ؟ لعبة حكاية في صكرة

جمسة

اق أرالنمكذجية
اق أرالنمكذجية

اق أرالنمكذجية

خاصة
بتطبيؽ

القياس

التككيني .
الثبلثاء

12.5-11

جمسة لغكية

 -4لعب ػػة :م ػػاذا تفع ػػؿ ل ػػك كن ػػت مكان ػػو ؟
لعبػ ػػة خػ ػػذ بالػ ػػؾ لعبػ ػػة مػ ػػا اريػ ػػؾ فيمػ ػػا

4/5

اقكؿ؟

ركضة
اق أرالنمكذجية

لعبة احبو ....ال احبو
االثنيف

12.5-11

جمسة لغكية

لعبة عركستي لعبة سيف كجيـ لعبة سباؽ

ركضة

الثبلثاء

12.5-11

جمسة لغكية

لعبة اييا الصياد ....حاكؿ صيدنا المعمـ

ركضة

االثنيف

12.5-11

جمسة لغكية

اسـ المينة  :التعرؼ عمى صاحب القناع :

ركضة

الثبلثاء

12.5-11

جمسة لغكية فردية لعب فردم الكتركني

االثنيف

12.5-11

لعب فردم الكتركني

10/5
11/5
17/5
18/5

جمسة لغكية

المعمكمات

يقكؿ تقميد الحيكانات :

لعبة االناشيد
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اق أرالنمكذجية
اق أرالنمكذجية
اق أرالنمكذجية
ركضة

اق أرالنمكذجية
ركضة اق أر

اليوم والتاريخ

الزمن

الموضوع

نوع اإلجراء

24/5

مكان التدريب

النمكذجية

الثبلثاء

12.5-11

جمسة لغكية

لعب فردم الكتركني

ركضة اق أر

االثنيف

12.5-11

جمسة لغكية

لعب فردم  -العاب بازؿ

ركضة اق أر

25/5
1/6

الثبلثاء

النمكذجية
12.5-11

جمسة لغكية

لعب فردم درامي مسرحي بالدمى

2/6
االثنيف

النمكذجية

ركضة اق أر
النمكذجية

12.5-11

جمسة ختامية

تطبيؽ القياس البعدم ألدكات الدراسة

8/6

ركضة اق ار
النمكذجية

استغرؽ البرنامج شيريف كنصؼ تماما مف  8/6 -16/3بكاقع  24جمسة إرشادية تنكعت ما بيف
المعب الفردم كالجماعي .كجميع الجمسات لغكية.
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ممحق رقم ()6
بطاقة المالحظة قبل التعديالت
بطاقة مالحظة

تحقيق األداء السموكي
انًهارج

انزقى

5

األداء انسهىكً

ممتاز

استخداـ المفردات
استخداـ الجمؿ

-1

ٌرفاػم انطفم يغ انًشزفح تانحذٌس أشُاء
انهؼة.
ٌسرخذو انطفم انًفزداخ انًُاسثح فً حذٌصه .

-3

ٌخطئ انطفم فً يفهىو انًفزداخ وصىرها.

-4

ًٌرهك انطفم حصٍهح يٍ انًفزداخ انهغىٌح

-5

ٌسرخذو انطفم انًفزداخ تسزػح ودوٌ ذزدد

-6

ٌؼثز انطفم ػٍ انًطهىب يُه تجًم تسٍطح
يٍ كهًرٍٍ فقط
ٌسرخذو انطفم انجًهح اسرخذايا سهًٍا ويزذثا
ًٌرهك انطفم قذرج ػهى اسرخذاو انجًم اشُاء
انحذٌس
ٌظهز ػهى انطفم قذرج اكرساب انجًم
وانًفزداخ انجذٌذج
ٌسرخذو انجًم تطزٌقح يزذثح وسهًٍح دوًَا
أخطاء
ٌرفاػم انطفم يغ انًشزفح تانحزكاخ
واإلشاراخ فقط

-2

-7
-8
-9
-10
-12

الميارات التعبيرية

-13

ًٌرهك انطفم انقذرج ػهى انرؼثٍز وانىصف

-14

ٌسرطٍغ انطفم اػادج سزد يىقف يؼٍٍ قذ يز
ته او حذز ايايه
ٌسرًرغ انطفم تاالنؼاب انرً ذسرذػً يُه
انحذٌس وانرؼثٍز

-16

ٌسرطٍغ انطفم انرؼثٍزػٍ االحذاز تذقح

-15
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4
جيد

جداً

3
جيد

2

1

مقبول ضعيف

ممحق رقم ()7
بطاقة المالحظة بعد التعمديالت
تحقيؽ األداء السمككي
الويبسح

الشلن

5

األداء الضلٌكي

ممتاز
1
استخداـ المفردات

2
3
4
5
6

استخداـ الجمؿ

7
8
9
10

يتفبعل الطفل هع الوشثيخ ثبلحذيث أثنبء
اللعت.
يضتخذم الطفل الوفشداد الونبصجخ في
حذيثو .
يخطئ الطفل في الشثط ثين الوفشداد
ًالصٌس .
يوتلك الطفل هجوٌعخهن الوفشداد
اللغٌيخ
يضتخذم الطفل الوفشداد ثشكل هنظن
ًًاضح
يعجش الطفل عن الوطلٌة هنو ثجول
ثضيطخ
يشكت الطفل الجولخ تشكيجب ً صليوب ً
يضتطيع الطفل اصتخذام الجول أثنبء
الحذيث
يٌظف الطفل الوفشداد الجذيذح اثنبء
حذيثو
يضتطيع الطفل التعجيش عن هشبعشه

الميارات التعبيرية

11

يوتلك الطفل المذسح علَ التعجيش عن
حبجبتو

12

يوتلك الطفل المذسح علَ التعجيش عن
أفكبسه
يوتلك الطفل المذسح علَ الٌصف.

14

يضتوتع الطفل ثبأللعبة اللغٌيخ

15

يضتطيع الطفل التعجيش ثضيٌلخ ًيضش

13
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4
جيد
جدان

3
جيد

2

1

مقبكؿ ضعيؼ

ممحق رقم ()8
محكمين بطاقة المالحظة
الدرجة العممية

االسم

مكان العمل
دكتكراه في عمـ النفس

-1

د.ختاـ السحار

دكتكراه في التربية

-0

د.فبطوخ صجح

هنبىج ًطشق تذسيش

-3

د.عبد ا﵀ الصقر

دكتٌساه في تأىيل أهشاض التخبطت

-4

أ .رائدة الكاكم

بكالكريكس-أخصائية التخاطب كمشاكؿ المغة كالكبلـ

-5

د.لينا صبيح

دكتكراه في مناىج كطرؽ التدريس.

-6

أ.ىناء أبك دية

ماجستير مناىج كطرؽ تدريس لغة عربية

الكمية الجامعية لمعمكـ

-7

أ.اياد الشكربجي

ماجستيرعمـ نفس

الكمية الجامعية لمعمكـ

-8

د.عايدة صالح

دكتكراه في عمـ النفس كاالرشاد النفسي

بالجامعة االسبلمية
الكمية الجامعية لمعمكـ
المينية كالتطبيقية .

الوولكخ العشثيخ
الضعٌديخ الشيبض يعول
في هذينخ الولك
عجذالعزيز الطجيخ
ثبلحشس الٌطني
عيادة التخاطب في الكمية
الجامعية لمعمكـ التطبيقية
الكمية الجامعية لمعمكـ
التطبيقية.
التطبيقية.
التطبيقية.
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جامعة االقصى

ممحق رقم ()9

اختبار االستيعاب المغوي

186

ممحق رقم ()10
استبانة جمع البيانات الديمغرافية الفراد العينة

189

ممحق ()11
ممحق صور

191

يهحق صىر ذطثٍق ادواخ انذراسح

191

صىر ذىضٍحٍح نهحفم انذي اقايره انثاحصح وشاركد فٍه أطفال انؼٍُح.
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