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 لخـصم
الدراسة إلى تصميم برنامج سلوكي بيئي لتحسين حاااالت إرااطراب الللااة الااو يفي   هدفت

بالمناطق العشوائية، حيث تم تطبيق عدة مقاييس مقترحة لتقييم األداء  لدى أطفال ما قبل المدرسة

( طفل مأخوذة بالتساااوى ماان منطقتااين 100(الو يفى الللوى والحالة اإلنفعالية لعينة مكونة من  

إحداهما عشوائية واألخرى غير عشوائية مقساامة بالتساااوى بااين ذكااور وإناااث كلتااا المنطقتااين، 

واألساالوب التجريبااى  األساالوب  إلرااطرابات الللااة والكااتم بمسااتخدام    لدراسة األسباب المؤديااة

رااطراب بين األسااباب المؤديااة إلعتقة  المنهج الدراسة على رصد    ى، حيث قامالوصفالتحليلى  

ومن ثم ورع برنامج ساالوكى بيئااى عتجااى   تين المشار إليهما سلفا،طفال المنطقألوالكتم    الللة

العينة المذكورة، وقااد توصاالت الدراسااة لعاادة نتااائج هامااه هااى    إلزالة تلك األسباب لدى أطفال

نفعالية للطفل بين متوسط درجات أفراد المجموعة إلذات داللة إحصائية في الحالة ا توجد عتقة  

ذات  ، توجااد عتقااة التجريبية ومتوسط درجات أفراد المجموعة الرابطة بعااد تطبيااق البرنااامج

لدى األطفااال بااين متوسااط درجااات أفااراد المجموعااة التجريبيااة داللة إحصائية في نوعية الحياة 

فااروذ ذات داللااة  توجااد، ومتوسااط درجااات أفااراد المجموعااة الرااابطة بعااد تطبيااق البرنااامج

 فاايالرااابطة نمناااطق غياار عشااوائية(  المجموعااةذكااور وإناااث إحصائية بين متوسط درجااات 

ذكااور وإناااث بااين متوسااط درجااات  فااروذ ذات داللااة إحصااائية توجااد ،نفعالية للطفاالإلالحالة ا

 .   نوعية الحياة فيالرابطة نمناطق غير عشوائية(  المجموعة

برنااامج  –الطفولااة المبكاارة  –المناااطق العشااوائية    –إرطراب الللااة    الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

The study aims to design a program to improve the cases of 

functional language disorder among preschool children (early childhood 

stage) in slum areas, and also to make a measure of the functional 

linguistic performance of two samples of children, one belonging to a 

Slum area and the other to a Non-Slum area. To identify the 

physiological state of the child between Slum/ Non-Slum area that 

causes language and speech disorders, the researcher used a random 

sample consisting of 100 individuals is divided two equality parts males 

and females were distributed between Slum and Non-Slum areas. The 

proposal Approach used the Experimental method and the Descriptive 

Analytical method, where the proposed approach is based on 

relationship between Slum/ Non-Slum children area about language and 

speech disorders. 

Contributions: 

• Statistical relation of the physiological case between the mean of 

degrees for the trained group and the standard group after 

applied the proposed approach. 
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• Statistical relation of the Life Quality between the mean of 

degrees for the trained group and the standard group after 

applied the proposed approach. 

• Statical Differences of the physiological case between the mean 

of degrees for the trained group before and after applying the 

proposed approach. 

• Statical Differences of the Life Quality between the mean of 

degrees for the trained group before and after applying the 

proposed approach. 

Keyword: Language Disorder – Slum Areas – Early Childhood – Diagnostic 

Treatment program 
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  بين  واألفكار ءاواآلر المعلومات تبادل ختل من كبرى غاية التواصل يعد ةـمقدم

  اليدين وحركات الوجه  وتعبيرات تااإلشار  مثل واألساليب الوسائل بشتى  األفراد

  أهم  من  الكتم  المنطوذ بشكلها الللة المنطوقة، وتعد والللة االنفعالية  والتعبيرات

 أنها واحتياجاته، حيث وأفكاره  مشاعره  عن التعبير في الفرد تساعد   التي اإلتصال سائلو

.اإلجتماعى  التفاعل على تساعد  

 عان يعبار أن يحااول طفولتاه، حياث  فاي  األولاى  األياام   مناذ  الللة  بتعلم   الطفل  يبدأ

 ىلاإ يصال حتاى اإلساتعداد هذا وينمو األشكال، من  بأي شكل  معه  من يتفاعل  مع  حاجاته

 هاذا أن حصايلة ماع الللاة، مان األكبار القسام   كتسابإ  قد  يكون  حيث  المدرسة  دخول  سن

 والنفساية الجسامية العوامال:  منهاا  كثيارة   عوامال  حساب  آلخر  طفل  من  تختلف  اإلستعداد

 .        واإلقتصادية  واإلجتماعية  والعقلية

 ساتجابةإلالطفال، فا عمار مان الخمس األولى  السنوات  مدار  على  يتم   الللة  إكتساب

 يبادى  أماه  بطان  فاي  الجناين  أن  الحديثاة  الدراساات  أثبتات  جادا، حياث  مبكرة   تبدأ  الللوية

 علاى القادرة  معاه تولد الطفل يولد وعندما األم  صوت األصوات وبخاصة  لبعض  استجابة

النطاق   علاى  القادرة   تتطاور  السامع، ثام   علاى  الشاهور األولاى  فاي  ويعتمد  والكتم   النطق

 والللة.
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 الصاوت الماريض يناتج حياث التشاويه هاو النطاق  عملياة  يصايب  دقا  الاذى  أخيرا

فاونيم   أناه  علاى  ذلاك  يادرك  أناه   مان  الارغم   علاى  مألوفاة  أو غيار  غير معيارية  بطريقة

 .مناسب

ومتشعبة، فقد تكون عيوب تكوينية   كثيرة   اإلرطرابات  تلك  وارء  الكامنة  األسباب 

 والكاتم، النطاق أعرااء مان عرو إصابة في تتجلى عروية أسباب  والدية، أو  -وراثية

 الزائاد علاى القلاق أو  المنازل  خاار   األم   وعمال  الطفال  عن  كالتخلي  اجتماعية  أو أسباب

 في تدليلة. والملالة  الطفل

والصدمات والمخاوف التى يمر بهاا   الخبرات  عن  ناتجة  نفسية  األسباب  تكون  وقد 

 تاأثيرا   نفعالياة تاؤثرإ راطراباتإ إلى وتؤدي حياته على  الخبرات  هذه   تؤثر  الطفل، حيث

 الللوي.  الطفل  أداء وعلى الللة  على  سيئا  

  مشكلة الدراسة:

 -:هما مرحلتلين إلي الدراسة مشكلة تنقسم  

  بالمناطق   المدرسة  قبل  ما  مرحله  فى  األطفال  لدى  والكتم   الللة  إرطراب  تشخيص . أ

 . كللذ المؤدية واإلجتماعية النفسية األسباب دراسة ثم  ومن العشوائية

  الجلسات  على  المبنى  المقترح  البرنامج  طريق  عن  الللوى  اإلرطراب  عت  .ب

 . العتجية

 حياث ت هار، احد السمات المميزة للسنوات األولاي مان عمار الطفال كتساب الللةإ  يعتبر

الطفال إلاى سان سات   األولى في سن ثتث سنوات أو حتى بعد ذلك، وقاد يصال  اتالكلم

المواقاف.  مختلاف زيد عن برع كلمات بسيطة يساتعملها فايتسنوات وقدراته الللوية ال  

باطء وارا    كتساب جوانب معينة في الللاة، أو أن يكاون لدياهاوقد يحدث أن يتأخر في  

 مراحل التطور الللاوي حياث يحتاا  إلاى وقات أطاول مان األطفاال اآلخارين لاتعلم  ىف

اكتسااب الللاة لاه  أو اإلخفااذ فاي  ىراطراب الللاوإلا،  واكتساب جانبا معيناا فاي الللاة



قاد يكاون فاي  ىالللو ونكتفي هنا بالقول أن االرطراب ،ومتنوعة م اهر وأشكال عديدة 

الللاة، وقاد يكاون فاي  مان ىالجانب االساتقبال ىف ىجانب فهم الللة والتعليمات الشفهية أ

 .الجانبين معا وقد يشمل كت من  ىجانب إنتا  الللة والقدرة على التعبير الللو

لجمياع الم ااهر  فقاد يكاون شاامت   ىالللاة التعبيار ث عان اراطرابيوعند الحاد

ساااااتخدام القواعاااااد إالكلماااااات و يشااااامل القااااادرة علاااااى تكاااااوين ىالتعبيرياااااة أ

علاى اساتعمال الللاة  ستخدام قواعد النحو والصرف والقادرة إو (phonologyنالصوتية

 .ستخدامها بشكل صحي إو

راطراب الكاتم أو إاب الللة وررطإنشير إلى وجود اختتف بين  يتحتم علينا أن  

األصوات الللوياة فقاد يحاوز الطفال علاى قادرات للوياة عادياة إال اناه يعااني مان  نطق

رطرابات إلمختلف عن ا ئش ىرطرابات النطق هإأن  ىعسر في النطق، أ صعوبة أو

كاذلك طريقاة  ،األساباب والم ااهر والتعامال معهاا مان ناحياة التقيايم   الللوية مان ناحياة

 رطرابات الللوية.إلا ختلف بشكل جذري عنت يهاف  العت 

 أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة الحالية إلى ورع برنامج سلوكى بيئاى لتحساين حااالت إراطراب 

 الللة الو يفى لدى أطفال المناطق العشوائية واللير عشوائية من المن ور األتى :

ا تنتمى لبيئاه عشاوائيه مقياس األداء الو يفى الللوى لدى عينتين من األطفال إحداه -1

 واألخرى لبيئه غير عشوائيه.

 قياس الحالة اإلنفعالية للطفل. -2

التعرف على مدى التقدم من عدمه لدى عينه من أطفاال المنااطق العشاوائيه والليار  -3

 عشوائية.
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قياس نوعية الحياة لادى األطفاال واألمهاات   المنااطق العشاوائية والمنااطق الليار  -4

 .عشوائية 

ج سلوكى بيئاى  مان إعاداد الباحثاه  لتحساين حااالت إراطراب الللاه متطبيق برنا -5

 الو يفى.

 :الدراسة أهمية

 المعرفياة  العقلياة  والمهاارات  المفااهيم   لتعلايم   األمثال  العمار  بمثاباة  الطفولة  فترة   تُعد 

 فمناه عمال أى إلاى  يساتمع  عندما  الطفل  أن  إلى  ذلك  يرجع  واكتسابها،  والللوية  والو يفية

 فى  أدائه  فى  والنجاح  إتقانه  من  يتمكن  حتى  نشاط  أى  إلعادة   مستعدا    يكون  الىوبالت  يكرره 

 وساهولة بسارعة الللوياة المهارات المرحلة  هذه   فى  الطفل  يتعلم   كما   ممكن،  وقت  أقصر

 سالوك وتنمياة أفكاارهم  وتطاوير أنشطاتهم  تخطيط على األطفال  تدريب  طريق  عن  وذلك

 وتنميتاه، الطفال تنشائة فاى الحراارية المساتويات إلاى  للوصاول  سعيا    الفعالة،  المشاركة

 والاو يفى اللف اى التفاعال عمليتاى فاى ورئيسا   أساسيا   أمرا   يُعد الللة اكتساب  أن  والشك

 .اللعب جماعة  لتقبل  استعدادا   أكثر يكون أن من  الطفل يتمكن لكى

 علمياة  ةدراس  األطفال  لدى  الو يفى  الللة  إرطراب  مشكلة  دراسة  الن رية  الناحية  من -

 .عشوائية وغير  عشوائيه  منطقه فى  ذلك و تكاملى، من ور من

 يمكان والتى للويا ،  المتأخرين  لألطفال  المبكرة   الخدمات  تقدم   فهى  التطبيقية  الناحية  من -

 وبالتاالى لهاا، يتعرراوا أن يمكان التاى الصاعوبات تلاك مان به بأس  ال  جانبا    تحل  أن

 سايعانوا  وماا  مشاكتت،  مان  له  يتعررون  ما  وكيف  كم   من  اإلقتل  طريقها  عن  يمكن

 .الحقة  سلبية  أثار من



   اإلطار النظرى للدراسة:

  االتصال   ُسبل  إحدى  وهي  األشخاص،   بين  التواصل  في  األساسية  الوسيلة  هي  الللة

 البيئة  وإدراك  التعرف  من  الطفل  وتمكن  واالتجاهات،  الميول  ت هر  ختلها  من  النفسي،

 . أخر إلي جيل من والموروثات لعاداتا  طريقها عن وتنقل حوله، من

  الناحية  من  األطفال،  لدي  الللة  نمو  مراحل  أسرع  من  الطفولة  مرحلة  تعتبر  كما

 والفهم،  والدقة  الوروح  نحو  الطفل  لدي  الللوي  التعبير  فيتحه  والتعبيرية،  التحصيلية

 ختلها  من  اوأير  اآلخرين،  كتم   فهم   علي  الطفل  قدرة   وتزداد  الطفلي  الكتم   يختفي  وفيها

  معه   والتكيف  اآلخر  مع  للتعامل  وسيلة  وهي  احتياجاته،  عن  التعبير  الطفل  يستطيع

 الللوي  وأدائه  عامة،  بصفه  العقلي  أدائه  علي  تؤثر  النفسية  الطفل   فحالة  ،ونفسيا    اجتماعيا  

  ال  النطق،  في  متلعثما    قلقا    يبدو  اجتماعيا    أو  شخصيا    متكيف  اللير  فالطفل  خاصة،  بصفه

  الحاجات   إشباع  أهمية  علي  التأكيد   يبرز  هنا  ومن  يريد،  عما  بوروح  التعبير  تطيعسي

  تعلم  علي  ذلك  وأثر  والنجاح،  العمل  علي  وحث  وتقدير  وأمن  حب  من  الطفل  لدي  النفسية

 .الللة  الطفل

 :الللوي النمو في المؤثرة  العوامل

 (:بالطفل  خاصةن الفردية العوامل .1

 في  الذكور  عن  اإلناث   لصال   فروذ  وجود   علي  الدراسات  نتائج   غلبأ  تؤكد :  النوع •

 واإلناث   الذكور  بين  دالة  فروذ  وجود  ليإ  توصل  من  وهناك  الللوي  النمو  جوانب  جميع

  الللوي،  النمو  في  واإلناث  الذكور  بين  فروقا    تجد  لم   دراسات  وهناك  الللة،  تحصيل  في

 نموهن   في  أسرع  فاإلناث   ي،فالل  النمو  في  وكذلك  تنوعا ،  أكثر  اإلناث  للة  كانت  وإن

 يبدأن  عامة  البنات  أن  ولوح   العمر،   من  األولي  السنوات  في  وخاصة  الذكور  من  الللوي

  البنين،   من  أكثر  المناغاة   أثناء  الصوات  تنويع  علي  قدرة   ولديهن  البنين  قبل  المناغاة 

 ةيبدان  الللة  جوانب  كل  في  البنين   علي   الرراعة  مرحلة  ختل   البنات   تفوذ  ويستمر

  األلفا   وعدد  التعقيد،   في  ودرجتها  الجملة،  وطول  الللوية  مفردات   عدد  ، (  الكتم 
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 واألدب   الللوية  فالطتقة  الللوي،  للنمو  هامة  مؤشرات  وكلها  المستخدمة  الصوتية

  تقل   ما  سرعان  الفروذ  هذه   أن   إال  األلفا ،  وصياغة  والقواعد  والتهجي  الكتابة  وسهولة

 . شهرا  ( 72نسن  عند االختفاء علي توشك حتي

( الذكاءن   العقلية  القدرة   أهمية  علي  الدراسات  نتائج  تؤكد:  الللوي  والنمو  الذكاء •

 قبل  الكتم   من  يتمكنوا  الذكاء  مرتفعي  الموهوبين   فاألطفال  للطفل،  الللوي  النمو  في

 ومن   الذكاء،  منخفري  قبل  الكتم  من  العاديين  ويتمكن  الذكاء،   في  العاديين  األطفال

  اختبارات  علي  عقلي  مستوي  أدني  عن  يكشف  الذي  الشخص  وهو  المعتوه   نأ  المعروف

  من  أكثر  كلمات  يميزون  األذكياء  واألطفال  الكتم،  من  اإلطتذ  علي  يتمكن  ال  الذكاء،

  في  ذكاء  األقل  األطفال  تخلف   جانب  إلي  الرعيف  من  أكثر  واألخير   المتوسط،   الطفل

  ستخدام إ و  الجملة  وطول   المفردات،  وحجم   بي والتراك   الكلمات،  من  التمكين  علي  القدرة 

  والنمو  الذكاء  بين  فالعتقة  المختلفة  المعاني  بين  الفروذ  وإدراك   المجردة،   المعاني

  والمفردات   اللف ي  بالعامل  تتشبع  التي  وخاصة  التقليدية،  الذكاء  مقاييس  عليه  تؤكد  الللوي

 .  الللوية

  مهارة   ولكنها  معقدة   مهارة  م ل التك  أو  التحدث  علي  القدرة:  الحركي  التطور  •

 عليها   والتمرن  التدريب  من  كاف  بقدر  القيام   وتتطلب  منها،  جزء  في  األقل  علي  حركية،

  للعرتت  الفسيولوجي  النرج  من  أدني   حد   بدون  تحقق   أن    يمكن  وال   إنفاذها،  قبل

  فالتطور   ، (  الحنجرة  الحلق،  وعرتت   اللسان،   الشفاه،نفيها  تدخل  التي  األعراء  لمختلف

  عندما  أو  الحركية  المهارات  اكتساب  ختل  شديد  بطء  بمرحلة  يمر  أو  يتوقف  الللوي

  المشي   إتقان  وعقب  المشي،  مهارة   خاصة  وبصفة  سريعا    الحركي  التطور  معدل  يكون

 عتقة  إلي   الدراسات  نتائج  تشير   كما  معدله  ويزداد  الللوي،  التطور  في   طفرة   ت هر

  جودانف، ن   ذكرت   وأخيرا    عامة،  يصفه  للويل ا  والتطور  الحركي  التطور  بين   ارتباط 

  الحركي   والنشاط  الكتم   بين  موجبه  لكنها  منخفرة  ارتباط  عتقة  هناك  أن(    1930

 . ثابتا   الزمني العمر بقاء عند لألطفال



 والمراكز  الكتم   أعراء  تكون  عندما  للكتم  الطفل  يتهيأ:  الزمني  والعمر  النرج •

  التقدم  معدل  يحدد  الذي  هو  فالنرج   النرج،  من  يةفكا  درجة  بللت  الطفل  لدي  العصبية

 معاني   وتتحدد   دقيقا    فهمه  ويكون  السن   في   تقدم   كلما   للطفل  اللف ي  المحصول  يزداد  كما

  الجهاز   نرج  إلي  الطفل  لدي  والنرج  العمر  بين  االرتباط  ويعود  ذهنه،  في  الكتم 

  النرج  لدرجة  تبعا    يا  جتدري   يتناقص   الكتم   في  خطاءألا  فعدد  العقلي،  والنرج  الكتمي

  العقلي   لنموه   وفقا  يزداد  الجملة،  وطول  المفردات،   عدد   أن  كما  الطفل،   يصلها  التي 

  يزداد   الللوي  النمو  مؤشرات  من  مؤشر  وهو  الللوية  التراكيب  تعقيد  أن  كما  والزمني،

 . العمر بازدياد

 (: الطفل وثقافة بالمجتمع الخاصةن  البيئية العوامل .2

  األخرى  مع  الطفل  التفاعل  ودرجة  نوع  ويمثل  الطفل،  للة  نمو   في  هاما    دورا    البيئة  تلعب

 .  الطفل لدي الللة نمو علي يؤثر بيئيا   عامت  

  سلبيا    أو  إيجابيا    إما  يؤثر:  لألسرة   والتعليمي  واالجتماعي  االقتصادي  المستوي -

  الللوية،   داتهر فم  علي  يؤثر  الطفل  فيها  يعيش  الذي   البيئي  الوسط  كان  وإذا  الطفل،  في

 .  للجملة التركيبي البناء علي يؤثر فهو ثم  ومن

 حول  أجريت  التي الدراسات نتائج  كشفت: الطفل لها يتعرض التي  الخبرات نوع -

 تعرض  التي   الخبرات  وبعض  التطور   ذلك  بين   عتقة  وجود  عن  للطفل،  الللوي  التطور 

 :ت ا رالخب  تلك  أهم   بين ومن المبكرة  الطفولة مرحلة ختل لها

 تعرض  أن  دراسات  عدة   كشفت:  الطفل  خبرات  توسع   التي  واألحداث  السفر  •

  األحداث   من  وغيره   السفر   مثل   مداركه  توسع  التي  واألحداث   الخبرات   لبعض  الطفل 

 . الللوية حصيلته خاصة وبصفه الللوي تطوره   في كبيرة  زيادة  يصاحبه

  والوالدين،  الطفل  ني ب  االجتماعي  التفاعل  خاصة  وبصفه:  األسرية  الحياة   نمط •

  الطفل  بين  المتبادل  والتفاعل  األسرية  للحياة   أنماط  هناك  أن  الدراسات  بعض  كشفت

  الللوي  التطور  أن  إلي  الدراسات  تلك  أشارت  وقد  الللوي،  تطوره   علي  تساعد  واألسرة 



 لينا محمد عبد الحليم على مهنا

  التي   فاألسر   والوالدين  الطفل  بين  االجتماعي  التفاعل  بحجم  وثيقا  رتباطاإ  يرتبط  للطفل

 شتراكإ و  معهم   والمناقشات  اآلراء  وتبادل  أطفالها  مع  طويلة  وفترات  قراء  علي  تحرص

 . وجوانبه أبعاده  بكافة  للطفل الللوي التطور علي يساعد  ذلك  في الطفل

  أمرا    يعد  فيها  األفراد  جاهاتإتو   الحياة   إيقاع  وسرعة  المنزلية  األحوال  معرفة  إن  كما

  صبعا ، عملية تصحي   النطق امرا       يجعل  يد عسال   غير  فالبيت  الطفل،  مشكلة  لفهم  حيويا  

  النطق   مرطربي  األطفال   حالة  تاريخ  في  نفعالية إلا  المشكتت  قائمة  تعطينا   أن  ويمكن

  لألطفال  االنتباه   التخاطب  خصائيأ   وعلي  المنزل،  في  يحدث  ما  تجاه   فعل  لرد  إشارة 

 النيران،  يشعلوا  أو  ،األليفة  الحيوانات  يؤذوا  أو  ،دوما    يتعاركون  الذين  النطق  مرطربي

  اجتماعيا    المنسحبين  األطفال  أخري  جهة  ومن  مختلفة،  عدوانية  أفعاال    يؤدوا    أو

  الجو  علي  التعرف  يجب  لذلك  العام،  االجتماعي  الجو  وعن  اآلخرين  عن  والمنعزلين

  مع  الوالدين  تعامل  أسلوب  وكذلك  الوالدين،  بين  ومشاحنات  ختفات  من  به  وما  األسري

 التي  األساليب  من  وغيرها  تدليل  أو  زائدة،  حماية  أو  اهمال  أو  رفض  أو  ة وسق  من  الطفل

 سلوب أ   ستخدام إ  أيرا  األطفال،  لدي  النطق  رطراباتإ  في   تتسبب  أن  بدورها  يمكن

 . لألسرة   جديد  طفل قدوم  يخلقها التي  الليرة  وكذلك األبناء   بين المعاملة في التفرقة

  رعايتهم  ويكسب  له  خرينآلا   اهتمام   تف يل  أن  رطرابإلا   ختل  من  للطفل  يمكن  كما

 حدة  من  يخفف  أن  مثت    الطفل  فبممكان  والنقص،  باإلحباط  شعور  ونبذ،  رفض  بعض

  ومن  األسرة،  اهتمام   مركز  يصب    الذي  رطرابهإ   طريق  عن  الصلير  أخيه  من  غيرته

  األسلوب  هذا  علي  يعتاد   قد  إذا    الطفل،  علي  خطورة  فيه  السلوك  هذا   مثل   أن  الطبيعي

 . ثابت وشبه مستمر بشكل الكتم  في طريقته  بصوي

  التطور   أن   إلي  الدراسات  نتائج  وكشفت :  بالطفل  المحيطين  االشخاص   عمر •

  الذي  الطفل  لدي  منه  أسرع  ويكون   الباللين،  مستمرة   بصفه  يصاحب  الذي  للطفل  الللوي

 . لفطلل الللوي التطور  معدل زيادة  إلي  تؤدي الباللين فمرافقة لذا األطفال يرافق



  النطق،   وستمة  لللة  الطفل  كتسابإ  في  حيويا    دورا    الوالدين   عمر  يلعب:  الوالدين  عمر •

   أور   ولقد الكتم، تطور في المؤثرة  هي معينة نفعاليةإ عوامل هناك تكون وربما

  يبلغ   كان  األطفال  ألحد  وليألا   الحالة:  العتقة  هذه   تورحان  حالتين (  Van Riper, Cن

(  24ن  ووالده  عاما(  22ن  والدته  عمر  فيه  كان  الذي  الوقت  في  ت اسنو  سبع  العمر  من

 الطفل  كان  وقد  التوالي،   علي  عاما  (  17-15ن  الطفل  ميتد  وقت  عمريهما  أن  أي  عاما

 من   كان  ولذلك  مدرب،  وغير  مستثار  وغير  ومهمل  أبويه،  قبل  من  فيه  مرغوب  غير

 الحالة  أما  نطقه،  في  هانم  يعاني  كان  التي  المشكتت  عليها  تستند  التي  الخلفية  فهم   السهل

 أدي   فقد  مولدها،  حين  عاما(  45ن  وأمها  عاما(  48ن  والدها  عمر  لطفلة  فكانت  الثانية

  حالة  في  جدا    مبكرا    الطفلة  اقحام   إلي  الراشدين  كتم   بمعايير  ومطالبتها  بها  الزائد  االهتمام 

 في   االستمرار  يعل  وداومت    الساكنة،  لألصوات  تصحيحها  ترفض   جعلتها  السلبية  من

  عند   االعتبار  في   ورعه  يجب  الوالدين  عمر  لنا  يتر    المثالين   هذين  ومن  خطائها، أ

 .  النطق  ارطراب ذوي  األطفال حالة تشخيص

  األطفال  أن  الدراسات  نتائج  كشفت:  الرعاية  ودور  االجتماعية  المؤسسات  حياة •

 أكثر  من   ونونكي  اوغيره  والمتجئ  بالمؤسسات  المحرومة  البيئات  في  ينشأون  الذين

 جوانبه  بكافة  األطفال  لهؤالء  الللوي  فالتطور  الللوي،  تطورهم   في  تأخرا    المجموعات

  المستويات  أدني  من  اللالب  في   ويأتون  البيئات  من  النوع  بهذا  باللا    تأثرا    يتأثر  وأبعاده 

  ت الخبر   لتعررهم  باإلرافة  المعتاد  في   ذكائهم   نسبة  تقل  كما  االجتماعية،   / االقتصادية

  في   يربون  الذين  األطفال  مع  مقارنة  الللوية  الناحية  من  محصوال  أقل  ولديهم   محددة 

 .  أحيانا وإهمالهم اآلخرين مع واتصالهم  خبراتهم  قلة بسبب  أسرهم 

 من   تنمو  ال  الللة:  المبكرة  الللة  كتسابإ  في  الطفل  رعاية  علي  القائمين  دور •

  يتعرض  لم   إذا  الللة  يكتسب  لن  والطفل  ،يالمعرف  بالنمو  تماما    يرتبط  الللة  وبزوغ  فراغ

 مع   االتصالية  الطفل  فتفاعتت  كتسابها،إل  كافيا    ليس  لللة  البسيط   فالسماع  للوية  لنماذ 

 . ككل الللوي والنمو الللوية  الحصيلة  كتسابإ وتسهل تسير رعايته علي القائمين



 لينا محمد عبد الحليم على مهنا

  الشائع   ومن  رة، بخال   منه   ويكسب  يقلده  نموذجا    الطفل  بيئة  تعتبر:  البيئي  الحرمان •

 ما  نوعا    محدده   مستويات  في  يعيشون  الذين  األطفال  لدي  الللة  نمو  في  التأخر  نجد  أن

  المعتاد   ومن  سيتأثر،   الطفل  لدي   الللة  نمو  فمن  البيئي،  التنبيه  عنها  غاب  ولكن   ثقافيا ،

 . للويا المتأخرين من الحاالت هذه  مثل وجود

  رطراباتإل  المسببة  العوامل  أحد  يكون  ما  غالبا  التقليد  أن:  والمحاكاة   التقليد •

  األم  كانت  أو  النطق،  في  رطراباتإ  من  يعاني  األب  وكان  صماء  األم   كانت  فلو  النطق،

  تصرخ  أنها  لدرجة  مستقرة  وغير   جدا،  عصبية  فتكون  الدرقية  اللدة  إفراز   بفرط  مصابه

 يمكن  اذ منال  هذه   فكل  ما،  كلمة  نطق  في  يخطئون  أو  روراء  أي  األطفال  يصدر  عندما

 مزرعة   في  يعيشون  أنفية  لعثمة  لديهم   أطفال  لخمس  حالة  دراسة   ففي  الطفل،  يقلدها  أن

  ال  كانوا  أنهم   من  بالرغم   المشقوذ  الحنك  من  تعاني  األم   أن  وجدو  حاالتهم   بتتبع  معزولة،

  ألصوات  تعلمهم   عند  حولهم   من   يقلدون  األطفال  أن  نجد  لذلك  الحالة،  هذه   مثل  من  يعانون

  سنوات  في  الطفل  نطق  ومحاكاة   للمناغاة   نتيجة  الخاطئ  التقليد   يحدث  ما  كثيرا    ،الكتم

  الصحي    النطق  هو  الكبار  من  يسمعه  ما  أن  الطفل  ذهن  في  يرسخ  مما  األولي  عمره 

 . الللوي للصوت

  نمو  في   مؤثران  عامتن  يعتبران:  الميتدي   والترتيب   اآلسر  في  األطفال   عدد  •

 نموه  يكون  األخوة   من  أحد  يتقاسمه  ال  والذي  األسرة  يف   الوحيد  فالطفل  الطفل،  للة

 بالراشدين  احتكاكه  ألن   األخوة   من  عدد  بين   يعيش  الذي   الطفل  من  وأحسن   أسرع   الللوي

 والطفل   الللوي،  النمو  جوانب   كل  في  تقدما  كثر أ  الوحيدة  البنت   وخصوصا   أكثر،  يزداد

  التكلم  علي  قادرا  ويكون  هإلي  األم   باستماع  يتمتع  أيرا  صليرة   أسرة   في  يعيش  الذي

 .  الوحيد الطفل مثل بسرعة

  قبل   تهيئهم   األطفال  لها   يتعرض  التي  والفرص   الخبرات :  بالرورة  االلتحاذ •

  مستوي  ودفع  مفرداتهم   وزيادة   للتهم   تطوير  في  وتساهم   بتدائيةإل ا  المدرسة  دخولهم

  األطفال   ضايور  الحرانة  دور  أهمية  علي  الدراسات  نتائج  وأكدت  الدراسي،  تحصيلهم 



 النمو   علي  سلبي  بشكل  تؤثر  وأحيانا  جديدة،   مفردات  كتسابهإو  الطفل  خبرة   إنماء  في

  التنبيهات  فيها  وتقل  الواحدة   للمدرسة    األطفال  عدد   فيها  يزداد   التي  فالحرانة  الللوي، 

 للة  في  تخلفا   ذلك  يحدث   والمدرسة  الطفل   بين   االجتماعي  التفاعل  وينعدم  الررورية

 . الطفل

 ت الدراسة: احمصطل •

 (: Communicationالتواصل )  .1

هو تلك العملية اللنية الشاملة التي تترمن تباادل األفكاار واآلراء والمشااعر باين 

لوجاه وحركاات األفراد بشتى الوسائل واألساليب مثل اإلشارات واإليماءات وتعبيارات ا

أحاد أشاكال التواصال   نفعالية والللة، وتعد الللة المنطوقة نالكاتم(اليدين والتعبيرات اإل

التي تتي  للفرد نقل المعلومات بصورة دقيقة ومنفصالة فاالتعبير عان األفكاار ال يقتصار 

علي الوساائط السامعية أو اللف ياة فحساب، فهنااك أسااليب عديادة لاذلك تشامل حركاات 

اليدين واألصابع وتعبيرات الوجه وحركات الجسم، كلها تعد أسااليب للتواصال وتخراع 

ها من األفراد، فعلي سبيل المثال: فالطفل الصلير الذي لام يتجااوز عماره يللن م متفق ع

األشهر السبعة حينما يشاهد لعبة أمامه سواء في محل أو مع طفال خخار، يشاير بيدياه أو 

يتحرك يمينا  ويسارا  أو يحاول الوصول إليها حبوا  أو يصرخ كل ذلك يعبار عان رغبتاه 

اصل مع اآلخرين رغم عدم قدرته علاي ممارساة وتفي الحصول علي تلك اللعبة، وهو ي

 الللة أو تلف ه بكلمة واحدة تعبر عن رغبته.

 (:Languageاللغة ) .2

لورع تعريفا  جامعا  مانعا  لللة ليس باألمر اليسير، ولعل علماء الللة يختلفوا كثيرا  

 تاحول ورع تعريف دقياق لللاة، حتاي يبادو لناا أحياناا أن الهادف النهاائي مان الدراسا

الللوية بمناهجها وقدراتها المختلفة ما هو إال محاولة لفهم هذه ال اهرة بلرض الوصاول 



 لينا محمد عبد الحليم على مهنا

لتحديد دقيق لهذا المفهوم ويفرل أن تُعرف الللة من خاتل اساتعماالتها المختلفاة، وفيماا 

 يلي عرض لهذه التعريفات:

 ةبأنهااا طريقااة إنسااانية بحتااه غياار غريزياا ( :1921ن( عااام Sapirعرفهااا سااايبرن -

   نفعاالت والرغبات بواسطة الرموز المنتجة إنتاجا  إراديا .يل األفكار واإللتواص

عرفهااا بأنهااا:  مجموعااة  محااددة  أو غياار  (1964ن( Chomskyإمااا تشومسااكين -

محددة من الجمال، كال جملاة محاددة مان حياث الطاول، وتتركاب مان مجموعاة مان 

 العناصر.  

ين ثام صارخة فل تبادأ مان مرحلاة الجناطلإن نمو الللة واالتصال هو عملية مستمرة ل -

كتساب الللة طوال العمر، خاصاة وإذا كاان لادى الفارد القادرة الطفل األولي ويستمر إ

 علي التعلم.

يتفق التعريف السابق مع تعريف الللة فاي موساوعة التربياة الخاصاة  التاي تؤكاد أن  -

ال باين مجموعاة صاتالللة ن ام من الكلمات والرموز والقواعد تدمج سويا  كطريقة لت

 من األفراد في بيئة معينة. 

في الموسوعة العربية الميسرة عرفت الللة بأنها: وسيلة االتصال بين البشر فاي شاكل  -

 أصوات من مة، وهي السمة الفريدة التي يتميز بها الجنس البشري.  

ياري علماااء الللااة  بااأن الللااة هااي عباارة عاان مجموعااة ماان الرمااوز المنطوقااة، 

ئل للتعبير، أو لتتصال مع اللير، وهي قاد تشامل علاي للاة كتابياة أو للاة استستخدم كر

الحركات المعبرة، ناإليماءات والتكشيرات(، وقد اعتاد علماء الللة والنحااة فاي معارض 

(،  ومفهاوم Languageحديثهم عن مواريع الللة والكتم أن يميزوا بين مفهوم الللة ن

( وبعااض النحاااة العربااي يسااتخدمون Langue(،  ومفهااوم اللساااننSpeechالكااتمن

عبارة الللة العربية ويقصدون بذلك اللساان العرباي، وياري هاؤالء أن الللاة عباارة عان 

 اهرة اجتماعية وهي أداة التفاهم واالتصال باين أفاراد األماة الواحادة، والللاة نماط مان 

طريق ما يصادر   السلوك لدي األفراد والجماعات، أما الكتم فهو سلوك فردي يتجلى عن



عاان الفاارد ماان أقااوال ملفو ااة، أو مكتوبااة فاايمكن القااول بااأن الللااة تشااير إلااي الجانااب 

االجتماعي، بينما الكتم يسير إلي الجانب الفاردي، ويعارف بعاض النحااة العارب الكاتم 

 بأنه كل ما يصدر عن الفرد من أقوال سواء أفادت أم لم تفيد.  

ة مان وساائل االتصاال االجتمااعي وخاصاة فاي يسيعتبر  الروسان   الللة وسيلة أسا -

وساائل النماو العقلاي والمعرفاي التعبير عن الذات وفهم اآلخرين، ووسايلة مهماة مان  

نفعالي، ويعرفها علي أنهاا ن اام مان الرماوز المتفاق عليهاا والتاي تمثال المعااني واإل

 Grammarن ( والتااااي تسااااير وفااااق قواعااااد معينااااةSemanticن المختلفااااة

Structure)،  :وتقسم الللة من حيث طبيعتها إلي م هرين رئيسين 

 Receptiveيسمي بالللة غيار اللف ياة: ويعبار عنهاا بمصاطل  االساتقباليه ن  األول:

Language وتعرف الللة االستقباليه علي أنها تلك الللاة التاي تتمثال قادرة )

 الفرد علي سماع الللة وفهمها وتنفيذها دون نطقها.

مصاطل  اللف ية: وتمثل الللة المنطوقاة والمكتوباة ويعبار عنهاا ب  ة: يسمي بالللالثاني

( وتعرف الللاة التعبيرياة بأنهاا Expressive Languageالتعبيرية ن الللة

تلك الللاة التاي تتمثال فاي قادرة الفارد علاي نطاق الللاة، وكتاباة الللاة، وللاة 

اإلشااارة، وياارتبط بمفهااوم الللااة مصااطلحات أخااري مثاال مصااطل  الكااتم 

ل  النطق إذ ترتبط هذه المصطلحات ببعرها البعض، إذ يقصاد باالكتم طصوم

هو القدرة علي تشكيل وتن يم األصوات في الللة اللف ية، وأماا النطاق فيقصاد 

به الحركاات التاي تقاوم بهاا االحباال الصاوتية أو جهااز النطاق أثنااء إصادار 

 األصوات.  

من أسس معمت  لعلام  ل(: كان فونت أوWilhelm Wundtتعريف ولهلم فونت ن

(، وهو كذلك أول عالم نفس يهاتم بدراساة الللاة 1879النفس بمدينة ليبتز  بألمانيا عام ن

ويكتب العديد من المقاالت الطويلة حول سيكولوجية الللاة، وقاد أكاد فونات علاي و يفاة 
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( عن المحتوي العقلي، بما في ذلاك األفكاار والمشااعر Expressionالللة في التعبير ن

 .( و يفة ثانوية لللةCommunicationعتبر و يفة االتصالناو

 (:Speechالكالم ) .3

هاو الجاناب الشافوي أو المنطاوذ والمساموع مان الللاة وهاو الفعال الحركاي لهااا 

والكتم عبارة عن سياذ من الرموز الصوتية يخرع لن ام معين متفاق علياه فاي الثقافاة 

ه أحد صورها، فعملية الكتم تعتمد علاي نالواحدة، وهو بذلك أكثر خصوصيه من الللة أل

نمو مجموعة من األجهزة الحسية والحركية والعصابية لادي الفارد فتكامال و اائف هاذه 

لممارساة الكاتم بصاورة صاحيحة، ويصااحب   األجهزة وتناسقها مطلبا  واستعدادا  أساسيا  

ر عن بيئتهم من يثالنمو العروي للصلار نمو قدراتهم العقلية المعرفية، حيث يتعلمون الك

خااتل معاارفتهم بالناااس واألشااياء والمورااوعات واألفعااال واألحااداث المختلفااة التااي 

يتعررون لها ويحاولون الربط باين الكلماات التاي يسامعوها مان الكباار وتصااحب تلاك 

األشااياء أو األحااداث، وبالتااالي تتكااون لااديهم حصاايلة للويااة تساااعدهم علااي فهاام حااديث 

ملياة أو حركاات جسامية أو لهم في صورة اساتجابات أدائياة أو ع  اآلخرين، ثم يستجيبون

ثام أصاواتا تان م فاي صاورة مقااطع وكلماات بسايطة   نفعالية في بادئ األمار،تعبيرات إ

تتطور تدريجيا إلي كتم يماثل كتم الكبار مع تقدم األطفال في السن، وهكذا تسير عملياة 

م اآلخارين، ثام تاتم معالجتاه فاي تكاالكتم فاي مراحال معيناة تترامن األولاي اساتقبال  

المرحلة الثانية، وتترمن الثالثة إرسال الكاتم أو ممارساته، ويلعاب الفام دورا  هاماا  فاي 

عملية الكتم، فأثناء الكتم نتح  أجزاء الفم تتحارك فاي ساياذ متتاابع ومان م ومساتمر 

ومتلياارة بمااا  ةفاويتخاذ الفكااان والشافتان واللسااان وسااقف الحلاق أشااكاال  وأوراااعا  مختل

كلماة أو أكثار( أي حاوالي  150يتناسب مع متطلبات عملية الكاتم التاي تترامن نطاق ن

 صوتا ( في الدقيقة تحمل معاني مفهومة.  600ن



 

 ( يوضح تجويف الفم1شكل رقم )

 (:Articulationالنطق ) .4

ي لاويشير النطق إلي تلك العملية التي تتم من ختلها تشكيل األصوات ناللبناات األ

للكتم( الصادة عن الجهاز الصوتي كي ت هر فاي صاورة رماوز تنات م بصاورة معيناة 

وفي أشكال وأنساذ خاصة وفقا لقواعد متفق عليها في الثقافة التي ينشاأ فيهاا الفارد، لعال 

ماا قاد  ذلك يور  أهمية هذه العملية وخطورتها بالنسبة للكتم العادي،  وكذلك لتشخيص

راطرابات مان إراطراب بال دائماا تاربط إراطرابات الكاتم بم تتعرض له هذه العملية

النطق محاولة الوقاية منه أو عتجه، فاألصوات تعد الخاماة األساساية للكاتم، فامن كاان 

الصوت يمثل اللبنة األساسية التي يتكون منها الكتم فمن عملية النطق تماثل عملياة البنااء 

وفقاا لن اام معاين كاي يكاون الجادران  التي تترمن ورع اللبنات وتركيبهاا ماع بعراها

 بحيث إذا حدث خلل في ذلك التن يم فمنه يسفر عن خلل في البناء كله.

 :سابقة راساتد

( مــدف فاعليــة برنــامج  رشــادف أســرف للت هيــل 2016دراســة نهــي محــي الــدين ) .1

التخاطبي في عالج بعض مظاهر ت خر النمو اللغوف لدف عينة من أطفال مرحلـة مـا 
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هدفت الدراسة الحالية إلي التحقاق مان فعالياة برناامج إرشاادي أساري ة.  سرقبل المد

للتأهيل التخاطبي في عت  بعض م اهر تاأخر النماو الللاوي لادي عيناة مان أطفاال 

( 20( أماا ون20مرحلة ما قبل المدرسة المتأخرين للويا، تكونت عينة الدراساة مان ن

مركاز تأهيال القاوات المسالحة  طفت وطفلاة مصاابين بالتاأخر فاي النماو الللاوي مان

( سنوات تم تقسايمهم 4-2إناث( تراوحت أعمارهم ما بين ن  10ذكور،    10بالعجوزة ن

إلي مجموعتين أحداها تجريبية واألخرى رابطة، كماا تام تقسايم األمهاات أيراا إلاي 

مجموعتي، حيث تم تطبيق دليل تقدير م اهر النماو الللاوي لطفال ماا قبال المدرساة، 

ي أسري، وقد أ هرت الدراسة: وجود فاروذ ذات داللاة احصاائية باين دابرنامج إرش

متوسطات درجات أطفال المجموعة التجريبية علي أبعاد دليل تقادير خصاائص النماو 

التركياب الللاوي(  -النطاق –المفاردات  -الطتقة الللوية  -الللوين االستيعاب السمعي

ق البعدي. ووجود فروذ ه التطبياجقبل تطبيق البرنامج اإلرشادي األسري وبعده في ات

حصائيا بين متوسطات درجاات أطفاال المجموعاة التجريبياة ومتوساطات ذات داللة إ

أطفال المجموعة الرابطة في القياس البعدي علي أبعااد دليال تقادير خصاائص النماو 

التركياب الللاوي(  -النطاق –المفاردات  -الطتقة الللوية  -الللوي ناالستيعاب السمعي

حصاائيا باين متوساطات تجريبياة. وتواجاد فاروذ ذات داللاة إه المجموعاة الاجافي ات

درجات أطفال المجموعة التجريبياة علاي أبعااد دليال تقادير خصاائص النماو الللاوي 

ختتف التركيب الللوي( بام  -النطق  –المفردات    -الطتقة الللوية  -ناالستيعاب السمعي

 الجنس لصال  اإلناث.
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 مادي  علاي  التعارف  إلي  الدراسة  هدفت.  السلوكية  المشكالت  ذوف  اللغة  نمو  مت خرف

 السالوكية،  المشاكتت  ذوي  الللاة  نمو  متأخري  لألطفال  تخاطبي  تأهيلي  برنامج  فاعلية

 يوذو للااوي نمااو تااأخر لااديهم  مماان وطفلااة طفاات( 30نماان الدراسااة عينااة تكوناات

 الباحثاة  قسامت  سانوات،(  6-5نباين  ما  الزمنية  أعمارهم   تراوحت  السلوكية  المشكتت



 أم ( 15ن راابطة، عيناة طفات  ( 15ن تجريبية، عينة طفت  (  15ن  مجموعتين  إلي  العينة

 ذوي  الللاة  نماو  متاأخري  لألطفاال  ومعلماة  أم (  332ن  األطفال،  لهؤالء  معلمة(  15نو

 بينياه  ساتانفورد  مقااييس  الباحثاة  ستخدمتإ  ة،عيتستطإلا  للدراسة  السلوكية  المشكتت

 فاينتند  ومقياس  المدرسة،  قبل  ما  ألطفال  المعرب  الللوي  والمقياس  الخامسة،  الصورة 

 التطوري  التاريخ  لتقييم   شاملة  ستمارة أ  السلوك،  مشاكل  مراجعة  قائمة  التكيفي،  للسلوك

 دالاة  فاروذ  لوجاود:  الدراساة  أ هارت  وقاد  المدرساة،  قبال  ماا  لطفل  السلوكي  الللوي

 الللاوي  النماو  لمقيااس  التجريبياة  للمجموعاة(  والبعادي  القبلاين  القياساين  بين  حصائياإ

 البعادن  القياساين باين حصاائياإ داللاة ذات  فروذ  ووجود.  البعدي  القياس  لصال   وذلك

 داللااة ذات فااروذ ووجااود. الللااوي النمااو لمقياااس التجريبيااة للمجموعااة( والتتبعااي

 القيااس فاي المعارب الللاوي المقيااس علاي األطفاال  درجاات  طيوسامت  بين  حصائياإ

 .التجريبية المجموعة  لصال (  والرابطة  التجريبيةن  المجموعتين في  البعدي

ــارا .3 ــنج وس ــنج داول ــة كي ــيريل -دراس ــيو نارش ــو ) -مس ــاكل 2015رودرجي (: المش

فـال طلألنفعالية السلوكية التي تحدث في وقـت متـ امن بالنسـبة  إلالحركية اللغوية وا

هادفت الدراساة تحدياد ماا إذا كاان ( سـنوات.  6-3الذين تتـراو  أعمـارهم مـا بـين )

ماان خااتل  نفعاليااة الساالوكية يكااون وارااحا  قصااور الخاااص بالمشاااكل الللويااة واإلال

األطفال الملتحقين بالمدرسة ويعانوا بعض الصعوبات الخاصة بالحركة أم ال، تكونات 

 ليهم بطارية تقيايم الحركاة الخاصاة باألطفاالع  قت، طب( طفت  240عينة الدراسة منن

طفااال الااذين لاام ينجحااوا أو سااجلوا نساابة تقاال النسااخة الثانيااة، حيااث تاام تصاانيف األ

الحركاة، كماا تام تقيايم المشااكل عتبارهم يواجهوا خطر خاص بصعوبة  ( بم%16نعن

ت ياوكساتخدام قائماة فحاص سالية والسالوكية التاي أشاار إليهاا األبااء وذلاك بمنفعالاإل

م يلتحقاوا بالمدرساة األطفال، وقد أ هرت الدراسة: التوصل إلاي أن األطفاال الاذين لا

( سجلوا درجات أقل خاصة بعامال 37تساذ الحركي نالعددبعد ويعانوا إرطرابات اإل

فااي شااكل العدوانيااة المتزاياادة  الللااة، درجاات أعلااي خاصااة بالساالوكيات التربويااة
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ألخارى. تحادث ا مان األعاراض السالوكية ارهاغينسحابيه المتزايدة، وإلعراض اواأل

تسااذ الحركاي بصاورة متزامناة الصعوبات الللوية اإلنفعالية السالوكية والخاصاة باإل

( سنوات وتؤكد هذه النتائج علي الحاجة إلاي التادختت 6-3بالنسبة لألطفال الصلار ن

 المبكرة.

بيريـة ومفـردات تعال(: العالقة بين المهـارات اللغويـة 2014دراسة وينج كريستين ) .4

الحصيلة اللغوية والمشاكل السلوكية داخل الدراسي بالنسـبة لألطفـال الصـغار الـذين 

 هدف الدراسة إلي الكشف عن ما كانت المهارات الللوياةيواجهوا خطر اجتماعي ما.  

ساتخدام مفاردات الحصايلة  الللوياة بصافة خاصاة التعبيرية بصفة عامة والمعرفاة وإ

كية لدي األطفال الصلار المعررين لخطار اجتمااعي ماا أم ال، لولسترتبط بالمشاكل ا

( سانوات  يتحادثون الللاة 5-3تراوحات أعماارهم ن  ( طفات  59طبقت الدراسة علاي ن

االنجليزية فقط، ومشتركي بأحاد المواقاع األربعاة الخاصاة بمرحلاة ماا قبال المدرساة 

لتاي تام جمعهاا ا اتوالتي تخدم األسر ذات الدخل المانخفض، حياث ترامنت المعلوما

( طفات  معلوماات عان مهاارات للوياة تعبيرياة، مفاردات الحصايلة الللويااة 59عانن

واستخدامها، الذكاء غيار اللف اي، تقاديرات المعلام للمشااكل السالوكية وعادم االلتازام 

بالمشااكل   رتبااط المهاارات الللوياة سالبيا  إ  بتوجيهات المعلم، حيث أ هرت الدراساة:

تاازام لعلمااين وتام قياسااها مان خااتل عادم اإلها ماان جاناب الميرقادالسالوكية كماا تاام ت

سااتخدام مفااردات الحصاايلة بتوجيهااات المعلاام، لاام يتراا   إرتباااط الااوعي الللااوي وإ

الللوية بالمشاكل السلوكية عند التحكم فاي المهاارات الللوياة التعبيرياة، توجاد عتقاة 

سابة لألطفاال الصالار نبالة  كيعكسية بين المهارات الللوية التعبيرية والمشااكل السالو

نفعالي والللوي اإل  -ك تفاعل بين النمو االجتماعيالمعررين إلخطار اجتماعية ما.هنا

في مرحلة الطفولة المبكرة، كما يبدو أن األطفال الذين يعانوا تأخر الللة وارطرابات 

ت راطراباكبار مان األطفاال الاذين ال يعاانون إالللة يعانون مشكال سلوكية بدرجاة أ

 وية أو تأخر الللة.  لل



يبي لغــوف لتنميــة مهــارات اللغــة ( أثــر برنــامج تــدر2012دراســة اينــاي عليمــات) .5

ضـطرابات اللغويـة فـي عينــة أطفـال مـا قبـل المدرسـة مـن ذوف اإل سـتقبالي  لـدفاإل

يبي للوي لتنمية مهارات الللاة ستقصاء فعالية برنامج تدرهدفت الدراسة إلي إأردنية.  

دينة، ولتحقيق أغاراض رطرابات الللوية في عينه أرطفال ذوي اإلاألي  اإلستقباليه لد

نامج للوي بناء علي تشخيص مقيااس إراطرابات الللاة عداد وتصميم برالدراسة تم إ

راطرابات الللوياة، تكونات عيناة فال ما قبل المدرسة مان ذوي اإلستقباليه لدي أطاإل

مجموعااة تجريبيااة  ن،تي( طفاات مااوزعين بالتساااوي علااي مجمااوع20الدراسااة ماان ن

سااتقباليه، ومجموعااة رااابط تتلقااي عتجهااا ع لبرنااامج تنميااة مهااارات الللااة اإلتخراا

الللوي بانفس الطريقاة المتبعاة فاي مركاز العات  لتقاويم النطاق والللاة رامن الفئاة 

ياار ( سنوات ويتمتعون بمستوي ذكاء متوسط، حيث روعي فاي اخت5-3العمرية من ن

إلرطراب الللوي بأي إعاقة أخري، وبعد تحليال البياناات ا بطعينة الدراسة أن ال يرت

وجود فاروذ لصاال  المشترك الثنائي أ هرت الدراسة: ستخدام اختبار تحليل التباين  بم

ساتقباليه، علاي بعاديهان مهاارة فهام ي تنمياة مهاارات الللاة اإلالمجموعة التجريبياة فا

وجاود فاروذ ذات داللاة ج ائنتاالمفردات، ومهارة فهم وتكوين الجمل(، كما أ هرت ال

أ هر تحليل كما  حصائية بين الذكور واإلناث حيث كانت هذه الفروذ لصال  اإلناث،  إ

ختتف الجانس، لماا لف بامالتباين المشترك الثنائي إلي أن فعالية البرنامج العتجي تخت

ج امستقباليه أعلي من الذكور علي البرنناث من تحسن في مهارات الللة اإلأ هرته اإل

 العتجي المعد.

ضـطرابات ة برنـامج للتـدخل المبكـر فـي عـالج  ( فاعليـ2008دراسة محمد السيد ) .6

رطرابات الكاتم والللاة هدفت الدراسة إلي عت  بعض إالكالم واللغة لدف األطفال.  

ناللجلجة، تأخر النمو الللة، النطق( لدي األطفال في مرحلاة ماا قبال المدرساة، وذلاك 

سااتخدام الباحااث الماانهج التجريبااي إلجااراء خل المبكاار، وقااد إتاادالخااتل برنااامج ماان 

مان الصاف األول والثااني فاي   ( طفات  30الدراسة، حيث تكونت عينة الدراساة مان ن
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رياض األطفال، وقد الباحث العينة إلي مجموعتين مجموعة تجريبية أولي ناللجلجاة(، 

رااطرابات الثااة نإث يااةلللااوي(، ومجموعااة تجريبومجموعااة تجريبيااة ثانيااة نالتااأخر ا

وكااذلك مجموعااة رااابطة ناللجلجااة(، وأخااري نالتااأخري الللااوي(، وثالثااة النطااق(، 

( أطفاال، تام تطبياق مقيااس 5ن تحاوي كال مجموعاة ننإراطرابات النطاق(، علاي أ

رطرابات النطق، وقد أ هارت الدراساة: لتأخر الللوي، ومقياس تشخيص إتشخيص ا

جاات أفاراد المجموعاة التجريبياة فاي درت  وجود فروذ دالاة احصاائيا باين متوساطا

القياسين القبلي والبعدي من حيث اختبار المهارات الللوياة لصاال  القيااس البعادي. ال 

توجد فروذ دالة احصائيا بين متوساطات درجاات المجموعاة الراابطة علاي القيااس 

 القبلي والبعدي في اختبار المهارات الللوية.

ــة روي ) .7 ــو ا2007دراسـ ــ خر النمـ ــولل( تـ ــلوكية غـ ــكالت السـ ــ  بالمشـ ف وعالقتـ

. هادفت الدراساة من مرحلـة مـا قبـل المدرسـة  واالجتماعية لألطفال المت خرين لغويا  

إلي معرفة العتقة باين تاأخر نماو الللاة والمشاكتت السالوكية واالجتماعياة لألطفاال 

ئهم بااوخفي مرحلة ما قبل المدرسة، تكونت عينة الدراسة من األطفال  المتأخرين للويا  

( طفت وخبائهم من عيادات 103(، وعينة أخري ن83من عيادات نيوجرسي وعددهم ن

( سانوات، حياث طباق علايهم مقيااس النماو 4-3نيويورك، تراوحت أعمارهم ما بينن

الللوي، ومقياس المشكتت السلوكية، وقد أ هارت الدراساة: تزاياد الحصايلة الللوياة 

ة، األطفال المتأخرين للويا يتصافون بماا عيمالألطفال وقلت أعراض المشكتت االجت

 يلي: العدوان، الخجل، ارطرابات التواصل االجتماعي.

 التعليق علي الدراسات السابقة: 

   من حيث األهداف:

  الكتم  رطراباتإ  بعض  عت   إلي  الدراسة  هدفت(  2008ن  السيد  محمد  دراسة

  المدرسة،  قبل  ما  مرحلة  ي ف  األطفال  لدي(  النطق  الللة،  النمو  تأخر  اللجلجة،نوالللة



  تدريبي   برنامج  فعالية  ستقصاءإ  إلي  الدراسة  هدفت(  2012ن  عليمات  يناسأ  دراسة

 في  الللوية  رطراباتإلا  ذوي  األطفال  لدي  ستقباليهإلا   الللة  مهارات  لتنمية  للوي

  علي   التعرف  إلي  الدراسة  هدفت(  2015ن  محمد  فتحي  جهاد  دراسة  أردينة،  عينه

  المشكتت   ذوي  الللة  نمو  متأخري   لألطفال   تخاطبي   تأهيلي  جامبرن  فاعلية  مدي

  من  التحقق  إلي  الحالية  الدراسة  هدفت(  2016ن  الدين  محي  نهي  دراسة  السلوكية،

 النمو  تأخر  م اهر  بعض  عت   في  التخاطبي  للتأهيل  أسري   إرشادي  برنامج  فعالية

 روس   دراسة  .اويلل  المتأخرين  المدرسة  قبل  ما  مرحلة  أطفال  من  عينة  لدي   الللوي

 السلوكية  والمشكتت   الللة  نمو  تأخر  بين  العتقة  معرفة  إلي  الدراسة  هدفت(  2007ن

  وينج   دراسة  المدرسة،  قبل  ما  مرحلة  في  للويا  المتأخرين  لألطفال  واالجتماعية

  التعبيرية   الللوية  المهارات  كانت  ما  عن   الكشف  إلي   الدراسة  هدف(  2014ن  كريستين

  ترتبط   خاصة  بصفة  الللوية   الحصيلة  مفردات  ستخدام إو  فة والمعر  عامة  بصفة

  دراسة   ال،   أم   ما  اجتماعي  لخطر  المعررين  الصلار  األطفال  لدي   السلوكية  بالمشاكل

 ما  تحديد   الدراسة  هدفت(  2015ن  رودرجيوز  -نارشيريل  مسيو  -وسارا  داولنج  كينج

 من  وارحا    يكون  ةالسلوكي  نفعاليةإلوا  الللوية  بالمشاكل  الخاص  القصور  كان  إذا

 . ال أم  بالحركة الخاصة الصعوبات  بعض ويعانوا بالمدرسة الملتحقين  األطفال ختل

 : األدوات  حيث من

  المطلوبة   والبيانات   المعلومات  لجمع  السابقة  الدراسات  في  المستخدمة  األدوات  تنوعت

،  (2008ن  السيد  محمد  دراسة،  الللوية  بالمهارات  متعلقة  أنشطة  تناول  من  فمنها

  نهي   دراسة،  (2015ن  محمد  فتحي  جهاد   دراسة  ،(2012ن  عليمات  ايناس  دراسة

،  (2014ن  كريستين  وينج  دراسة،  (2007ن  روس  دراسة  ،( 2016ن  الدين  محي

  وسارا  داولنج  كينج   دراسة  مثل   األداء  تقيم  بطارية  ستخدمت إ   الدراسات   بعض

 ةاسدر  مثل  المتح ة  بطاقات   ستخدمتإ   التي  الدراسات  عن  أما،  (2015ن

  السابقة  الدراسات  مع  الحالية  الدراسة  واتفقت  ،(2005ن  ويتلو  دراسة،  (2002نكاسر
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 نفعالية إلا  للحالة  ومقياس  الحاالت  فرز  قائمة  الباحثة  ستخدمتإ   حيث  األدوات  تنوع  في

 . سلوكي وبرنامج

 : العينة  حيث من

  انهوم  سنوات(  6-3ن  األطفال  رياض  مرحلة  تناول  علي   السابقة  الدراسات  اتفقت

  فتحي   جهاد  دراسة(  2016ن  الدين  محي  نهي  دراسة(  2012ن  عليمات  ايناس  دراسة 

  كريستين   وينج  دراسة(  2007ن  روس  دراسة(  2005ن  ويتلو  دراسة(  2015ن  محمد

 (.2014ن

 من  الدراسة  عينةاختيار    في  السابقة  الدراسات  مع   دراستها  في  الباحثة  اتفقت  وقد

 . توا سن( 6-3ن  األطفال  رياض مرحلة أطفال

 : النتائج  حيث من

  أغلب   أورحت  حيث  المستخدمة  البرامج  فاعلية  السابقة  الدراسات  نتائج  أ هرت

  في  عنها  التجريبية  المجموعة  في  أعلي  درجات   علي  العينة  أفراد  حصول  الدراسات 

 (. 2012ن عليمات  ايناس دراسة  مثل ،الرابطة

  أحتم  دراسة  مثل  ،ليقبال  القياس   في  عنه  البعدي  للقياس  بالنسبة  أعلي  درجات  كذلك  

(  2015ن  محمد  فتحي  جهاد  دراسة(  2008ن  السيد  محمد   دراسة(  2002ن  بدوي

  تطبيق   نتائج  في  اإلناث  عن  الذكور  تفوذ  كذلك(  2016ن  الدين  محي  نهي  دراسة

( 2012ن  عليمات  ايناس  دراسة(  2007ن  خليل  فاروذ  ياسر  دراسة  مثل  ،البرامج

 (.2016ن الدين محي نهي  دراسة

 :الدراسات هذه  من الباحثة تفادة سا مدف

 . جيد  برنامجلتصميم  توافرها التزم المعايير مراعاة  معالحالي  البرنامج تصميم  . أ

 .المتئمة االحصائية واألساليب  المناسبة الدراسة أداة  تحديد  .ب

 . التطبيقية الناحية من الدراسة إجراء كيفية .ت



 للدراسة المنهجية االجراءات

الدر  -1 ال  ة:اسنوع  الدراسات  الدراسة من  الدراسات  أنسب  أألنها    تجريبيةتعتبر  نواع 

 . ال اهرة موروع الدراسةالمتئمة لطبيعة 

 حدود الدراسة:  -2

البشرف -أ ن  :المجال  من  النهائية  صورتها  في  الدراسة  عينة  طفل100تكونت   )   ،  

(  50ن،  ( طفل ذكور وإناث من المناطق العشوائية يمثلون المجموعة التجريبية50ن

الرابطة، المجموعة  يمثلون  العشوائية  غير  المناطق  من  وإناث  ذكور  وكل   طفل 

 ( ذكور. 25ناث و ن( إ25مجموعة مقسمة إلى ن

المكاني -ب الجديدة    القاهرة،  محاف ة  :المجال  ومصر  عشوائية،  كمنطقة  الزيتون 

  كمنطقة حررية.

ال مني -  البيانات    ستلرقتإ :  المجال  جمع  من بد  تقريبا  ونصف    شهرينفترة     ءا  

 (.10/3/2020ن إلى (25/12/2019ن

 منهج الدراسة:  -3

المنهج    هو  ختل    التجريبيالمستخدم  الدراسة  إمن  مجتمع  من  عينة  ستخدام 

 . ( سنوات 4-3األطفال من سننلبعض 

 العينة:  شروط -4

 ( سنوات 4.5ن إلى( سنوات 3أن يكون العمر الزمني ألطفال عينة الدراسة من ن -أ

دائمين سواء المناطق الحررية أو المناطق العشوائية وليس  ال ن  أن يكون من المقيمي  -ب

 من أطفال األسر المتنقلة بين أكثر من مكان. 

خالي -  الطفل  للحصول على عينة    ا  أن يكون  الحسية وذلك  أو  العروية  من اإلعاقات 

 . متكافئة قدر اإلمكان حتى ننفي تأثير أي عامل خخر على نطق األطفال
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 أدوات الدراسة:    -5

الباحثست إ بموروع    مقياس  ونخدم  المتعلقة  البيانات  الللة  لجمع  إرطراب 

كما  العشوائية   المناطق  في  األطفال  لدي  الو يفي   باستخدام ،  الباحثون  رين  صدم   قام 

    أساسين للمعلومات: 

الثانوية:   • إلى    ونالباحث  تتجهإحيث  المصادر  للدراسة  الن ري  اإلطار  معالجة  في 

الثانوية   البيانات  ذات  مصادر  واألجنبية  العربية  والمراجع  الكتب  في  تتمثل  والتي 

تناولت   التي  السابقة  والدراسات  واألبحاث  والتقارير،  والمقاالت  والدوريات  العتقة، 

 .موروع الدارسة، والبحث والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة

األولية • الدراس:  المصادر  لموروع  التحليلية  الجوانب  معالجات  في  تم  تتمثل  الذي  ة 

مقياس    –نفعالية للطفلإلدراسة الرئيسية نمقياس الحالة اأداة ال جمع بياناتها من ختل  

لهذا اللرض، وقد    خصيصا    والتي تم تصميمها  (،واألمهاتنوعية الحياة لدى األطفال  

   . SPSSتم تفريغ وتحليل البيانات باستخدام البرنامج اإلحصائي 

 اإلنفعالية. مقياي الحالة   األولى:   األداة

 أوال: صدق مقياي الحالة اإلنفعالية. 

 صدق المحتوف:  -1

ى  بعاد الدراسة، تم عرض المقياس علأاغة عبارات األداة وتوزيعها على  بعد صي

( يبين أسماء المحكمين الذين  0ختصاص والملحق نإلمجموعة من المحكمين، من ذوي ا

فقرا بتحكيم  اقاموا  الحالة  تمثيله  ومدى  المقياس  ستمة إلت  من  والتأكد  للطفل  نفعالية 

المحكمين، وجرى   التي وافق عليها  الفقرات  اعتماد  المقياس، وقد جرى  الصياغة وللة 

واستقر   المقياس،  محكموا  به  أوصى  ما  حسب  وذلك  الفقرات،  بعض  صياغة  تعديل 

 ( فقرة بصورته النهائية. 40المقياس على عدد الفقرات ن

 



 تساق الداخلي: إلصدق ا -2

مدى    ديقص الداخلي  االتساذ  عبارات  إبصدذ  من  عبارة  كل  مع تساذ  المقياس 

إلي تنتمي  الذي  الع   هالبعد  اهذه  الباحثة بحساب  قامت  وقد  للمقياس  إلبارة،  الداخلي  تساذ 

المقياس   أبعاد  عبارات  من  عبارة  كل  بين  االرتباط  معامتت  حساب  ختل  من  وذلك 

 والدرجة الكلية للبعد نفسه.

 ئي لمقياي الحالة االنفعالية للطفل: ا نالصدق الب  -3

األهداف   تحقق  مدى  يقيس  الذي  األداة  مقاييس صدذ  أحد  البنائي  الصدذ  يعتبر 

إليها،   الوصول  األداة  تريد  بالدرجة إمدي    ويبين التي  المقياس  أبعاد  من  بعد  كل  رتباط 

 .  بعادألية لعبارات االكل

 رتباط أبعاد المقياي   معامل  ئج الصدق البنائي من خالل( يوضح نتا1جدول رقم )

 50بمجموع الدرجة الكلية ن =  

 أبعاد المقياي  م
معامل ارتباط بيرسون ألبعاد  

 المقياي 
مستوى 
 المعنوية

 0.000 ن**(0.911 الخوف  1

 0.000 ن**(0.760 الخجل  2

 0.000 ن**(0.916 اللرب 3

 0.000 ن**(0.938 القلق 4

نفعالية للطفل ترتبط ببعرها  إلا( أن أبعاد مقياس الحالة  1يتر  من الجدول رقم ن

معنوية مستوي  عند  للمقياس  الكلية  الدرجة  مع  أبعاد  (0.01نالبعض  أن  يؤكد  وهذا   ،

 تتمتع بدرجة جيدة من الصدذ.     المقياس

 ثبات مقياي الحالة االنفعالية للطفل ثانيا:  

أكثر    تطبيقهة لو تم إعادة  يقصد بثبات المقياس أن يعطي هذه المقياس نفس النتيج

يعني  المقياس  ثبات  أن  أخرى  بعبارة  أو  والشروط،  ال روف  نفس  تحت  مرة  من 

على أفراد  طبيقهااالستقرار في نتائج المقياس وعدم تلييرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة ت



 لينا محمد عبد الحليم على مهنا

فترات زمنية معينة، وقد   الدراسة العينة عدة مرات ختل  أداة  ثبات  الباحثة من  تحققت 

 من ختل طريقتين وهما طريقة التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ.  

   Split-Half Coefficient method  أوال : طريقة التج ئة النصفية:

ستطتعية لحساب ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية،  إل ستخدام درجات العينة ا إ تم  

  بانة وكذلك درجة النصف الثاني حيث احتسبت درجة النصف األول لكل بعد من أبعاد االست 

ا  معامل  لحساب  وذلك  الدرجات  ب إل من  ب رتباط  الطول  تعديل  ثم جري  النصفين  ستخدام  م ين 

ن  المتساوية  النصفية  وبراون  سبيرمان  (،  Spearman-Brown Coefficientمعادلة 

(  Guttman Split-Half Coefficientومعادلة جثمان للتجزئة النصفية غير المتساوية ن 

 ( يور  ذلك. 2جدول رقم ن وال 

 ( يوضح معامالت ثبات مقياي الحالة االنفعالية للطفل  2يوضح الجدول رقم )

 50بطريقة التج ئة النصفية، ن =

 معامل الثبات بعد التعديل  االرتباط قبل التعديل  عدد العبارات  األبعاد م

 0.895 0.810 10 الخوف  1

 0.897 0.814 10 الخجل  2

 0.915 0.843 10 اللرب 3

 0.993 0.985 10 القلق 4

 0.933 0.874 40  جمالي األبعاد

ن رقم  السابق  الجدول  من  الكلي  2يتر   الثابت  معامل  أن  (  0.933ن  للمقياي( 

الباحثة إلى    المقياسبعاد  أ وهذا يدل على أن   الثبات تطمئن  تتمتع بدرجة عالية جدا من 

 تطبيقه على عينة الدراسة.

 Alpha Cronbachرونباخ: ك: طريقة ألفا ثانيا  

ألفا  إ طريقة  وهي  الثبات  حساب  طرذ  من  أخري  طريقة  الباحثة  ستخدمت 

كرونباخ، وذلك بلرض التحقق من ثابت أداة الدراسة،  ويعتمد ألفا كرونباخ على حساب 

الواجب   القيمة  القياس في  قواعد  أن  الرغم من  االختبار، وعلى  وتباين  الفقرات  تباينات 



الحصول على نغالحصول عليها   أن  إال  يعتبر معقوال،  Alpha ≥ 0.60ير محددة،   )

 ( يور  ثبات أبعاد المقياس باستخدام ألفا كرونباخ.3والجدول رقم ن

 ( يوضح معامالت ثبات مقياي الحالة االنفعالية للطفل  3يوضح الجدول رقم )

 50باستخدام ألفا كرونباخ ن =

 كرونباخ  معامل ألفا عدد العبارات  األبعـــــاد  م

 0.898 10 الخوف  1

 0.911 10 الخجل  2

 0.951 10 اللرب  3

 0.940 10 القلق  4

 0.971 40  جمالي األبعاد 

التااي تراوحاات بااين أبعــاد المقيــاي ( قاايم ثبااات 3يوراا  الجاادول السااابق رقاام ن

كحد أدني، كما بلاغ معامال لبعد الخوف  (  0.898كحد أعلي، ونلبعد الغضب  (  0.951ن

أبعـاد (، وتدل مؤشرات ألفا كرونبااخ أعاته علاى تمتاع  0.971نالمقياي    يثبات إجمال

بمعامل ثابت عاٍل وبقادرتها علاى تحقياق أغاراض الدراساة، وتطمائن الباحثاة   المقياي

 لتطبيقه على عينة الدراسة.         

 مقياي نوعية الحياة لألطفال.  الثانية:  األداة ▪

 أوال: صدق مقياي الحالة اإلنفعالية.

 دق المحتوف:ص -1

ى بعاد الدراسة، تم عارض المقيااس علاأاغة عبارات األداة وتوزيعها على بعد صي

( يبين أسماء المحكمين الذين 0ختصاص والملحق نإلمجموعة من المحكمين، من ذوي ا

قااموا بتحكاايم فقاارات المقيااس وماادى تمثيلااه لنوعياة الحياااة للطفاال والتأكاد ماان سااتمة 

قد جرى اعتماد الفقرات التي وافاق عليهاا المحكماين، وجارى والصياغة وللة المقياس،  

تعديل صياغة بعض الفقارات، وذلاك حساب ماا أوصاى باه محكماوا المقيااس، واساتقر 

 ( فقرة بصورته النهائية.50المقياس على عدد الفقرات ن
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 تساق الداخلي:إلصدق ا –2

اس ماع ياالمقتسااذ كال عباارة مان عباارات إتساذ الداخلي مدى إليقصد بصدذ ا

اس تسااذ الاداخلي للمقياإلبارة، وقد قامت الباحثاة بحسااب اهذه الع  هالبعد الذي تنتمي إلي

رتبااط باين كال عباارة مان عباارات أبعااد المقيااس إلوذلك من ختل حساب معامتت ا

   والدرجة الكلية للبعد نفسه.

 الصدق البنائي لمقياي نوعية الحياة لدى األطفال:   - 3

نائي أحد مقاييس صادذ األداة الاذي يقايس مادى تحقاق األهاداف بيعتبر الصدذ ال

مقيااس بالدرجاة رتباط كال بعاد مان أبعااد الإاألداة الوصول إليها، ويبين مدي التي تريد  

 بعاد.  ألالكلية لعبارات ا

 ( يوضح نتائج الصدق البنائي من خالل معامل ارتباط أبعاد المقياي  4جدول رقم )

 50=   بمجموع الدرجة الكلية ن

 أبعاد المقياي  م
معامل ارتباط بيرسون  

 ألبعاد المقياي 
 مستوى المعنوية 

 0.000 ن**(0.935 الم اهر الفسيولوجية 1

 0.000 ن**(0.925 الم اهر االجتماعية 2

 0.000 ن**(0.890 الم اهر المعرفية  3

 0.000 ن**(0.730 الم اهر االنفعالية 4

 0.000 ن**(0.926 الم اهر السلوكية  5

ن رقم  الجدول  من  ترتبط  4يتر   األطفال  لدى  الحياة  نوعية  مقياس  أبعاد  أن   )
، وهذا يؤكد أن  (0.01  نببعرها البعض مع الدرجة الكلية للمقياس عند مستوي معنوية

 تتمتع بدرجة جيدة من الصدذ.     المقياسأبعاد  

 ثبات مقياي نوعية الحياة لدى األطفال.  - 4

    Split-Half Coefficient methodنصفية: ِلأوال : طريقة التج ئة ا 



 ( يوضح معامالت ثبات مقياي نوعية الحياة لدى األطفال  5يوضح الجدول رقم )

 50بطريقة التج ئة النصفية، ن =

 معامل الثبات بعد التعديل  االرتباط قبل التعديل  عدد العبارات  األبعاد  م

 0.966 0.934 10 الم اهر الفسيولوجية  1

 0.964 0.931 10 هر االجتماعيةالم ا 2

 0.924 0.858 10 الم اهر المعرفية  3

 0.866 0.764 10 الم اهر االنفعالية  4

 0.846 0.733 10 الم اهر السلوكية  5

 0.913 0.840 50  جمالي األبعاد 

ن رقم  السابق  الجدول  من  الكلي  5يتر   الثابت  معامل  أن  (  0.913ن  للمقياي ( 

أن   تتمتع بدرجة عالية جدا  بعاأ وهذا يدل على  المقياس  إلى   د  الباحثة  الثبات تطمئن  من 

 تطبيقه على عينة الدراسة.

 Alpha Cronbachثانيا: طريقة ألفا كرونباخ: 

 ياي نوعية الحياة لدى األطفال  ( يوضح معامالت ثبات مق6يوضح الجدول رقم )

 50ستخدام ألفا كرونباخ ن =إب

 لفا كرونباخ معامل أ عدد العبارات  األبعاد  م

 0.962 10 الم اهر الفسيولوجية  1

 0.939 10 الم اهر االجتماعية 2

 0.893 10 الم اهر المعرفية  3

 0.912 10 الم اهر االنفعالية  4

 0.904 10 الم اهر السلوكية  5

 0.976 50  جمالي األبعاد 
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 التاي تراوحات باينأبعـاد المقيـاي ( قايم ثباات 6يور  الجادول الساابق رقام ن 

لبعـد المظـاهر المعرفيـة ( 0.893كحاد أعلاي، ونلبعد المظاهر الفسـيولوجية  (  0.927ن

(، وتاادل مؤشاارات ألفااا 0.976نالمقيــاي كحااد أدنااي، كمااا بلااغ معاماال ثبااات إجمااالي 

بمعامل ثابت عاٍل وبقدرتها على تحقيق أغراض   أبعاد المقيايكرونباخ أعته على تمتع  

 على عينة الدراسة.   الدراسة، وتطمئن الباحثة لتطبيقه  

ضـطراب اللغـة الـوظيفي  برنامج سلوكي بيئي لتحسـين حـاالت  األداة الثالثة: فاعلية   ▪

 عداد الباحثة(.   دى أطفال المناطق العشوائية )من  ل

راطراب الللاة الاو يفي إوبناء سلوكي بيئي لتحسين حااالت    قامت الباحثة بمعداد

 ل:لدى أطفال المناطق العشوائية، وذلك من خت

 طتع على األدبيات الن ريات والدراسات السابقة ذات العتقة بموروع الدراسة.إلا •

 صياغة محتوي البرنامج وعدد الجلسات واألنشطة والفنيات المستخدمة في الجلسات. •

 ستفادة منهم.إلكمين واألكاديميين المتخصصين واعرض البرنامج على السادة المح •

 ليها الباحثة في هذا الصدد: إوفيما يلي النتائج التي توصلت 

 تكافؤ العينتين الضابطة والتجريبية في العمر:  -1

 واختبار "ليفين" لدراسة التكافؤ  (  T- Test )وضح نتائج اختباري( 7جدول رقم )

 والتجاني بين التجريبية والضابطة من حيث العمر 
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 العمر 
 0.814 2.30 50 التجريبية

1.359 0.247 
غير 

 دالة 
98 0.775 0.440 

غير 

 0.731 2.42 50 الضابطة  دالة 

المحسوبة بللت ن7تر  من الجدول رقم ني أن قيمة  ت   ( وهي قيمة 0.775( 



ا قيمة 1.359الختبار ليفين للتجانس ن)  f  (غير دالة إحصائية، كما بللت قيمة ( وهي أير 

المجموعتين   أفراد  بين  والتجانس  التكافؤ  وجود  يؤكد  الذي  األمر  إحصائيا،  دالة  غير 

 التجريبية والرابطة من حيث العمر. 

 تكافؤ العينتين الضابطة والتجريبية في الحالة االنفعالية للطفل:  -2

 المتوسط  العدد  المجموعة  األبعاد 
االنحراف  

 المعيارف 

 اختبار )ليفين( للتجاني 
درجة  

 الحرية  
 Tقيمة  

مستوف  

   Tداللة  

الداللة  

 fقيمة  اإلحصائية 
مستوى  

 الداللة 

الداللة  

 اإلحصائية 

 الخوف 
 2.005 14.02 50 التجريبية 

 غير دالة  0.337 0.931

98 

 غير دالة  0.562 0.582
 1.768 14.24 50 الضابطة 

 الخجل 
 1.963 13.94 50 التجريبية 

 غير دالة  0.799 0.255 غير دالة  0.992 0.001
 1.963 13.84 50 الضابطة 

 الغضب 
 2.053 13.78 50 التجريبية 

 غير دالة  0.646 0.460 غير دالة  0.304 1.067
 1.851 13.96 50 الضابطة 

 القلق 
 2.195 13.42 50 التجريبية 

 غير دالة  0.223 1.225 غير دالة  0.167 1.642
 1.872 13.92 50 الضابطة 

 جمالي  

أبعاد  

الحالة  

 االنفعالية 

 7.585 55.16 50 التجريبية 

 الة غير د 0.574 0.564 98 غير دالة  0.449 0.579

 6.568 55.96 50 الضابطة 

 واختبار "ليفين" لدراسة التكافؤ    (T- Test (( يوضح نتائج اختبار8جدول رقم )

 والتجاني بين التجريبية والضابطة من حيث أبعاد الحالة االنفعالية للطفل 

( وهي قيمة  0.564( أن قيمة  ت  المحسوبة بللت ن8يتر  من الجدول رقم ن

ا قيمة 0.579نالختبار ليفين للتجانس    fحصائية، كما بللت قيمة  غير دالة إ ( وهي أير 

المجموعتين   أفراد  بين  والتجانس  التكافؤ  وجود  يؤكد  الذي  األمر  إحصائيا،  دالة  غير 

 التجريبية والرابطة من حيث أبعاد الحالة االنفعالية للطفل.  
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 ة لدى األطفال:    حياتكافؤ العينتين الضابطة والتجريبية في نوعية ال - 3

اد
بع
أل
ا

عة  
مو

ج
لم
ا

 

دد 
لع
ا

ط  
س
تو
لم
ا

ف   
را
ح
الن
ا

ف
ار
عي
لم
ا
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 fقيمة  
مستوى  

 الداللة

الداللة 

 اإلحصائية

المظاهر  

 الفسيولوجية 

 2.053 13.78 50 التجريبية 
 لة دا   غير  0.608 0.265

98 

 غير دالة  0.547 0.604
 1.919 13.54 50 الضابطة 

المظاهر  

 االجتماعية 

 1.948 14.00 50 التجريبية 
 غير دالة  0.147 1.460 غير دالة  0.842 0.040

 1.886 13.44 50 الضابطة 

المظاهر  

 المعرفية 

 1.969 13.86 50 التجريبية 
 غير دالة  0.103 1.647 غير دالة  0.397 0.752

 1.791 13.24 50 الضابطة 

المظاهر  

 االنفعالية 

 2.277 13.28 50 التجريبية 
 غير دالة  0.545 0.608 غير دالة  0.231 1.453

 1.992 13.54 50 الضابطة 

المظاهر  

 السلوكية 

 2.277 13.14 50 التجريبية 
 غير دالة  0.263 1.125 غير دالة  0.206 1.620

 1.978 13.62 50 بطة الضا 

 جمالي أبعاد  

نوعية الحياة  

 لدى األطفال 

 9.210 68.06 50 التجريبية 

 غير دالة  0.684 0.409 98 غير دالة  0.192 1.725
 7.323 67.38 50 الضابطة

واختبار "ليفين" لدراسة التكافؤ   (T- Test )نتائج اختباروضح  ي( 9جدول رقم )

 بية والضابطة من حيث أبعاد نوعية الحياة لدى األطفالجريوالتجاني بين الت

( وهي قيمـة 0.409( أن قيمة "ت" المحسوبة بلغت )9يتضح من الجدول رقم )

ا قيماة 1.725نالختبار ليفين للتجانس    fكما بللت قيمة    غير دالة  حصائية، ( وهاي أيرا 

أفاراد المجماوعتين ين  غير دالة إحصائيا، األمار الاذي يؤكاد وجاود التكاافؤ والتجاانس با

 التجريبية والرابطة من حيث أبعاد الحياة لدى األطفال.

 :  الدراسة نتائِج 

نفعالية للطفل بين متوسط درجات أفراد  إلذات داللة  حصائية في الحالة ا توجد فروق •

مج  المجموعة التجريبية ومتوسط درجات أفراد المجموعة الضابطة بعد تطبيق البرنا

   عة التجريبية.  جموفراد المألصالح  

تم  وللتح الفرض  هذا  صحة  من  نا ستخدام  إ قق   Independentختبار  ت  

Sample T. testلعينت وا(  المتوسطات  وحساب  مستقلتين  المعيارية  إلين  نحرافات 



وقيمة  ت  وداللتها اإلحصائية بين درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الرابطة 

أب جميع  اعلى  الحالة  مقياس  تأثير  ن إلعاد  حجم  ولقياس  الكلية،  ودرجته  للطفل  فعالية 

المستقلة(  Cohen's d نمؤشر  ةالباحث  تستخدمإ  البيئي،  السلوكي  البرنامج   نللعينات 

test-samples T-Independent )  :اآلتية المعادلة   ،    ن  وفق 

العينة   العينة    ، aمتوسط  اإل (  ن   ، bمتوسط  المشترك  (  المعياري  نحراف 

 (ن     من ختل المعادلة التالية:  dللمجموعتين، كما يمكن إيجاد قيمة كوهين  

المجموعتين،    Nحيث    مجموع  األثر:  تساوي  حجم  تفسير  في  اآلتي  المعيار  ويعتمد 

 . (Cohen, 2013ن

 معامل حجم الت ثير 
 مستوى حجم الت ثير 

 حجم ت ثير كبير  حجم ت ثير متوسط ير صغ حجم ت ثير

 فما فوذ(  -0.80ن ( 0.79 –  0.50ن ( 0.49 –  0.20ن dقيمة 

  في للفروقوحجم األثر المتوسط واالنحراف المعيارف وقيمة )ت( ( 10جدول )

 الحالة االنفعالية على مقياي   الدراسة مجموعتي بين البعدف  التطبيق
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 الت ثير  حجم
(Cohen's 
d) 

 الخوف

=   التجريبية
50 

41.54 4.176 

27.10 41.66 0.00 76.21 % 
8.332 
=   الرابطة كبير

50 
14.44 1.929 

 الخجل

=   التجريبية
50 

42.04 4.300 

28.00 41.79 0.00 77.86 % 
8.358 
=   الرابطة ركبي

50 
14.04 1.989 

 الغضب 

=   التجريبية
50 

42.20 4.257 

27.98 41.26 0.00 78.20 % 
8.252 
=   الرابطة كبير

50 
14.22 2.207 



 لينا محمد عبد الحليم على مهنا

 القلق

=   التجريبية
50 

41.42 5.002 

26.74 34.02 0.00 75.71 % 
6.805 
=   الرابطة كبير

50 
14.68 2.420 

 جمالي  

أبعاد 
  الحالة

 االنفعالية 

=   التجريبية
50 

167.20 15.257 

109.82 46.48 0.00 77.00 % 
9.298 
=    الرابطة كبير

50 
57.38 6.800 

 (1.661 ن=داللة الطرف الواحد(  0.05ومستوى معنوية ن( 98ن** قيمة نت( الجدولية عند درجة حرية 

   لقد أ هرت نتائج الجدول السابق أن:

( بااين متوسااط درجااات 0.05إحصااائية عنااد مسااتوى ن وجااود فااروذ ذات داللااة -1

علاى القيااس البعادي ل المجموعة التجريبية، ومتوسط درجات المجموعة الرابطة،  

(، حياث %76.21(، وذلك لصال  المجموعة التجريبية بنسبة تحسان بللات نالخوفن

الخاوف لبُعاد    لداللاة الفارذ باين متوساطات المجماوعتينبللت قيمة نت( المحساوبة  

وهاي ذات داللاة إحصاائية عناد وهذه القيمة أكبر من قيمة نت( الجدولية،    (41.66ن

  dكاوهين  وقد بللت قيماة حجام األثار باساتخدام    (،0.05معنوية أقل من نمستوى  

دل على أن نسبة كبيرة من الفاروذ يحجم تأثير كبير، ووهو  (،  8.332ن  لبُعد الخوف

خفاض فاي  البرناامج السالوكي البيئاي وهذا يؤكاد فاعلياة، تعزى إلى تطبيق البرنامج

 وتحسين النطق لدى المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج عليهم.    الخوفمستوى  

( بااين متوسااط درجااات 0.05وجااود فااروذ ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى ن -2

علاى القيااس البعادي ل المجموعة التجريبية، ومتوسط درجات المجموعة الرابطة،  

(، حياث %77.86لصال  المجموعة التجريبية بنسابة تحسان بللات ن  (، وذلكالخجلن

الخجال لبُعاد    لداللاة الفارذ باين متوساطات المجماوعتينبللت قيماة نت( المحساوبة  

وهاي ذات داللاة إحصاائية عناد وهذه القيمة أكبر من قيمة نت( الجدولية،    (41.79ن

  dكاوهين  دام  خوقد بللت قيماة حجام األثار باسات  (،0.05معنوية أقل من نمستوى  

دل على أن نسبة كبيرة مان الفاروذ يحجم تأثير كبير، ووهو  (،  8.358لبُعد الخجل ن

خفاض فاي السالوكي البيئاي  وهذا يؤكاد فاعلياة البرناامج، تعزى إلى تطبيق البرنامج



 وتحسين النطق لدى المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج عليهم.       الخجلمستوى  

( بااين متوسااط درجااات 0.05ت داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى ناوجااود فااروذ ذ - 3

علاى القيااس البعادي ل المجموعة التجريبية، ومتوسط درجات المجموعة الرابطة،  

(، حياث %78.20(، وذلك لصال  المجموعة التجريبية بنسبة تحسن بللات ناللربن

لراب لالبُعاد    لداللاة الفارذ باين متوساطات المجماوعتينبللت قيمة نت( المحسوبة  

وهاي ذات داللاة إحصاائية عناد وهذه القيمة أكبر من قيمة نت( الجدولية،    (41.26ن

  dكاوهين  وقد بللت قيماة حجام األثار باساتخدام    (،0.05معنوية أقل من نمستوى  

دل على أن نسبة كبيرة من الفروذ يحجم تأثير كبير، ووهو  (،  8.252لبُعد اللرب ن

خفاض فاي السالوكي البيئاي  فاعلياة البرناامج دوهذا يؤكا، تعزى إلى تطبيق البرنامج

وتحساين النطاق لادى المجموعاة التجريبياة بعاد تطبياق البرناامج   اللرابمستويات  

 عليهم.      

( بااين متوسااط درجااات 0.05وجااود فااروذ ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى ن - 4 

ل   المجموعة التجريبية، ومتوسط درجات المجموعة الرابطة، علاى القيااس البعادي

(، حياث %75.71نالقلق(، وذلك لصاال  المجموعاة التجريبياة بنسابة تحسان بللات ن

بللاات قيمااة نت( المحسااوبة لداللااة الفاارذ بااين متوسااطات المجمااوعتين لبُعااد القلااق 

( وهذه القيمة أكبر من قيمة نت( الجدولية، وهاي ذات داللاة إحصاائية عناد 34.02ن

  dحجام األثار باساتخدام كاوهين    ة(، وقد بللت قيما0.05مستوى معنوية أقل من ن

(، وهو حجم تأثير كبير، ويدل علاى أن نسابة كبيارة مان الفاروذ 6.805لبُعد القلق ن

تعزى إلى تطبيق البرنامج، وهذا يؤكاد فاعلياة البرناامج السالوكي البيئاي فاي خفاض 

    القلق وتحسين النطق لدى المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج عليهم.  مستوى

( بااين متوسااط درجااات 0.05وجااود فااروذ ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى ن - 5

المجموعة التجريبية، ومتوساط درجاات المجموعاة الراابطة، علاى القيااس البعادي 

مقياس الحالاة االنفعالياة للطفال، وذلاك لصاال  المجموعاة التجريبياة بنسابة   إلجمالي



 لينا محمد عبد الحليم على مهنا

ة الفارذ باين متوساطات لالدال  المحساوبة  (، حيث بللت قيمة نت(%77تحسن بللت ن

( وهاذه القيماة أكبار مان قيماة 46.48المجموعتين إلجمالي مقياس الحالة االنفعالية ن

لاذا،   (،0.05نت( الجدولية، وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية أقل مان ن

توجاد فاروذ ذات داللاة  التاي تانص علاى اناه: الفرراية الرئيساية األولاىفمننا نقبل  

الة االنفعالية للطفل بين متوسط درجاات أفاراد المجموعاة التجريبياة حإحصائية في ال

ومتوسااط درجااات أفااراد المجموعااة الرااابطة بعااد تطبيااق البرنااامج لصااال  افااراد 

   المجموعة التجريبية.

  علاى مقيااس الحالاة االنفعالياة dوقد بللت قيماة حجام األثار باساتخدام كاوهين  

ويدل على أن نسبة كبيرة من الفروذ تعزى إلى   (، وهو حجم تأثير كبير،9.298للطفل ن

خفاض الحالاة االنفعالياة فاي  السلوكي البيئايتطبيق البرنامج، وهذا يؤكد فاعلية البرنامج 

 .وتحسين النطق لدى المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج عليهم 

ت اتوجد فروق ذات داللة  حصائية في نوعية الحياة لدى األطفـال بـين متوسـط درجـ •

ضـابطة بعـد تطبيـق أفراد المجموعة التجريبية ومتوسط درجـات أفـراد المجموعـة ال

 .فراد المجموعة التجريبيةأالبرنامج لصالح  

 Independentسااتخدام اختبااار  ت  ن إ وللتحقااق ماان صااحة هااذا الفاارض تاام  

Sample T. Test ين مستقلتين وحسااب المتوساطات وا ( لعينتt  نحرافاات المعيارياة وقيماة

اللتها اإلحصائية بين درجات المجموعة التجريبية والمجموعاة الراابطة علاى جمياع  د  ت  و 

 . أبعاد مقياس نوعية الحياة لدى األطفال ودرجته الكلية 



  مجموعتي بين البعدف  التطبيق في للفروق وحجم األثر المتوسط واالنحراف المعيارف وقيمة )ت(  ( 11جدول )

 األطفال نوعية الحياة لدى على مقياي  الدراسة
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نسبة  

التحسن  

 % 
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 d
 ( 

  المظاهر

الفسيولوجي 

 ة

 4.030 41.96 50=  التجريبية

27.94 43.978 0.00 
77.65

 % 

8.796 

 1.985 14.02 50=  الرابطة كبير

  المظاهر

 الجتماعية ا

 3.760 43.06 50=  التجريبية
28.32 44.274 0.00 

80.32

 % 

8.855 

 2.514 14.74 50=  الرابطة كبير

المظاهر  

 المعرفية 

 3.487 43.04 50=  التجريبية
27.96 40.711 0.00 

80.07

 % 

8.142 

 3.380 15.08 50=  الرابطة كبير

  المظاهر

 االنفعالية 

 4.343 41.54 50=  التجريبية
27.38 37.804 0.00 

76.40

 % 

7.561 

 كبير
 2.713 14.16 50=  الرابطة

  المظاهر

 السلوكية 

 4.561 41.64 50=  التجريبية
26.00 27.053 0.00 

75.67

 % 

5.411 

 5.038 15.64 50=  الرابطة كبير

أبعاد   جمالي 

 نوعية الحياة

 16.636 211.24 50=  التجريبية
137.60 49.377 0.00 

78.02

 % 

9.875 

 10.561 73.64 50=  الرابطة كبير

 1.661=  داللة الطرف الواحد( 0.05ومستوى معنوية ن 98** قيمة نت( الجدولية عند درجة حرية 

    لقد أ هرت نتائج الجدول السابق أن:

( بااين متوسااط درجااات 0.05وجااود فااروذ ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى ن -1

على القيااس البعادي ل لتجريبية، ومتوسط درجات المجموعة الرابطة،  المجموعة ا

(، وذلااك لصااال  المجموعااة التجريبيااة بنساابة تحساان بللاات الم اااهر الفساايولوجيةن

لداللاااة الفااارذ باااين متوساااطات (، حياااث بللااات قيماااة نت( المحساااوبة %77.65ن

ن قيماة نت( وهذه القيمة أكبر ما  (43.978الم اهر الفسيولوجية نلبُعد    المجموعتين

وقد بللات  (،0.05معنوية أقل من نوهي ذات داللة إحصائية عند مستوى الجدولية،  

وهاو (، 8.796لبُعاد الم ااهر الفسايولوجية ن  dكاوهين  األثر باستخدام قيمة حجم  



 لينا محمد عبد الحليم على مهنا

، دل على أن نسبة كبيرة من الفروذ تعزى إلاى تطبياق البرناامجيحجم تأثير كبير، و

 الم ااهر الفسايولوجيةخفض مستوى  في    السلوكي البيئي  وهذا يؤكد فاعلية البرنامج

 وتحسين النطق لدى المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج عليهم.  

( بااين متوسااط درجااات 0.05وجااود فااروذ ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى ن - 2

على القيااس البعادي ل المجموعة التجريبية، ومتوسط درجات المجموعة الرابطة،  

(، وذلااك لصااال  المجموعااة التجريبيااة بنساابة تحساان بللاات ر االجتماعيااةالم اااهن

لداللاااة الفااارذ باااين متوساااطات (، حياااث بللااات قيماااة نت( المحساااوبة %80.32ن

وهذه القيمة أكبار مان قيماة نت(   (44.274الم اهر االجتماعية نلبُعد    المجموعتين

وقد بللات  (،0.05معنوية أقل من نوهي ذات داللة إحصائية عند مستوى الجدولية،  

وهاو (،  8.855لبُعاد الم ااهر االجتماعياة ن   dكاوهين  قيمة حجم األثر باساتخدام  

، دل على أن نسبة كبيرة من الفروذ تعزى إلاى تطبياق البرناامجيحجم تأثير كبير، و

 الم ااهر االجتماعياةخفاض مساتوى  في  السلوكي البيئي    وهذا يؤكد فاعلية البرنامج

 .عة التجريبية بعد تطبيق البرنامج عليهم وتحسين النطق لدى المجمو

( بااين متوسااط درجااات 0.05وجااود فااروذ ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى ن - 3

 اعلى القيااس البعادي لاالمجموعة التجريبية، ومتوسط درجات المجموعة الرابطة،  

(، وذلااك لصااال  المجموعااة التجريبيااة بنساابة تحساان بللاات الم اااهر المعرفيااةن

لداللاااة الفااارذ باااين متوساااطات بللااات قيماااة نت( المحساااوبة (، حياااث %80.07ن

وهاذه القيماة أكبار مان قيماة نت(   (40.711الم ااهر المعرفياة نلبُعد    المجموعتين

وقد بللات  (،0.05معنوية أقل من نوهي ذات داللة إحصائية عند مستوى الجدولية،  

حجام وهاو (، 8.142لبُعد الم اهر المعرفية ن  dكوهين  قيمة حجم األثر باستخدام  

وهاذا ، دل على أن نسبة كبيرة من الفروذ تعزى إلى تطبياق البرناامجيتأثير كبير، و

وتحساين   الم اهر المعرفياةخفض مستوى  في  السلوكي البيئي    يؤكد فاعلية البرنامج

 النطق لدى المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج عليهم.      



( بااين متوسااط درجااات 0.05مسااتوى ن وجااود فااروذ ذات داللااة إحصااائية عنااد - 4 

المجموعة التجريبية، ومتوسط درجات المجموعة الرابطة، على القيااس البعادي ل 

(، وذلااك لصااال  المجموعااة التجريبيااة بنساابة تحساان بللاات االنفعاليااةنالم اااهر 

(، حياااث بللااات قيماااة نت( المحساااوبة لداللاااة الفااارذ باااين متوساااطات %76.40ن

( وهاذه القيماة أكبار مان قيماة نت( 37.804االنفعالياة نالمجموعتين لبُعد الم اهر  

(، وقد بللات 0.05الجدولية، وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية أقل من ن

(، وهو حجام 7.561  لبُعد الم اهر االنفعالية نdقيمة حجم األثر باستخدام كوهين  

ق البرناامج، وهاذا تأثير كبير، ويدل على أن نسبة كبيرة من الفروذ تعزى إلى تطبيا

نفعالياة وتحساين االالم اهر  مستوىيؤكد فاعلية البرنامج السلوكي البيئي في خفض 

     النطق لدى المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج عليهم.

( بااين متوسااط درجااات 0.05وجااود فااروذ ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى ن - 5

ة الرابطة، على القيااس البعادي ل المجموعة التجريبية، ومتوسط درجات المجموع

نالم اااهر الساالوكية(، وذلااك لصااال  المجموعااة التجريبيااة بنساابة تحساان بللاات 

(، حياااث بللااات قيماااة نت( المحساااوبة لداللاااة الفااارذ باااين متوساااطات %75.67ن

( وهاذه القيماة أكبار مان قيماة نت( 27.053المجموعتين لبُعد الم ااهر السالوكية ن

(، وقد بللات 0.05حصائية عند مستوى معنوية أقل من نالجدولية، وهي ذات داللة إ

(، وهاو حجام 5.411  لبُعد الم اهر السلوكية نdقيمة حجم األثر باستخدام كوهين  

تأثير كبير، ويدل على أن نسبة كبيرة من الفروذ تعزى إلى تطبياق البرناامج، وهاذا 

سالوكية وتحساين الم اهر ال  مستوىيؤكد فاعلية البرنامج السلوكي البيئي في خفض  

   النطق لدى المجموعة التجريبية بعد تطبيق البرنامج عليهم.

( بااين متوسااط درجااات 0.05وجااود فااروذ ذات داللااة إحصااائية عنااد مسااتوى ن - 6

المجموعة التجريبية، ومتوسط درجاات المجموعاة الراابطة، علاى القيااس البعادي 

عة التجريبية بنسبة تحسان مقياس نوعية الحياة للطفل، وذلك لصال  المجمو  إلجمالي



 لينا محمد عبد الحليم على مهنا

لداللاة الفارذ باين متوساطات   المحساوبة  (، حيث بللات قيماة نت(%78.02بللت ن

( وهذه القيمة أكبر من قيماة 49.377المجموعتين إلجمالي مقياس الحالة االنفعالية ن

لاذا،   (،0.05نت( الجدولية، وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية أقل من ن

توجاد فاروذ ذات داللاة  التاي تانص علاى اناه:  راية الرئيساية الثانياةالفرفمننا نقبل  

إحصااائية فااي نوعيااة الحياااة لاادى األطفااال بااين متوسااط درجااات أفااراد المجموعااة 

التجريبية ومتوسط درجات أفراد المجموعة الراابطة بعاد تطبياق البرناامج لصاال  

    افراد المجموعة التجريبية.

باستخدا  األثر  قيمة حجم  بللت  كوهين  وقد  لدى  dم  الحياة  نوعية  مقياس  على    

(، وهو حجم تأثير كبير، ويدل على أن نسبة كبيرة من الفروذ تعزى 9.875األطفال ن

نوعية الحياة    في تحسين  السلوكي البيئيإلى تطبيق البرنامج، وهذا يؤكد فاعلية البرنامج  

 . البرنامج عليهم وتحسين النطق لدى المجموعة التجريبية بعد تطبيق  ،لدى األطفال

درجات    توجد • متوسط  بين  داللة  حصائية  ذات  و ناث  فروق    المجموعةذكور 

 .   الحالة االنفعالية للطفل في)مناطق عشوائية(   التجريبية

ن اختبار  ت   استخدام  تم  الفرض  هذا  صحة  من   Independentوللتحقق 
Sample T. Testا وحساب  مستقلتين  لعينتين  وا(  المعيارية    نحرافاتإللمتوسطات 

بين   اإلحصائية  وداللتها  التجريبية  ذكور  درجات  متوسط  وقيمة  ت   وإناث  المجموعة 
 .على جميع أبعاد مقياس الحالة االنفعالية التجريبيةالمجموعة 

   )مناطق عشوائية(المجموعة التجريبية  ناث بين ذكور و يوضح الفروق ( 12جدول )
 نفعالية للطفل إلاعلى مقياي 

ة  أبعاد الحال 
 االنفعالية 

 المناطق العشوائية 
 ( 25)ن =  الذكور التجريبية

 المناطق العشوائية 
قيمة   (25)ن =  ةاإلناث التجريبي

 )ت(
مستوف  

 Tداللة 
الداللة  
 االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط  اإلحصائية 

 دالة غير  0.053 1.988 4.848 40.40 3.065 42.68 الخوف 

 دالة غير  0.436 0.786 4.592 41.56 4.022 42.52 الخجل 

 دالة غير  0.112 1.621 4.323 41.24 4.048 43.16 اللرب 

 دالة غير  0.889 0.140 4.598 41.32 5.471 41.52 القلق 

 إجمالي أبعاد
 الحالة االنفعالية 

 دالة غير  0.218 1.249 16.525 164.52 13.681 169.88

 2.011= داللة الطرفين ( 0.05وى معنوية نومست 48** قيمة نت( الجدولية عند درجة حرية 



 ( يتر  ما يلي: 12من الجدول السابق رقم ن

لقااد أ هاارت النتااائج وجااود فااروذ غياار دالااة إحصااائيا  بااين متوسااط  عــد الخــوف:أوال: ب  

حياث  ،عد الخاوفدرجات إناث المجموعة التجريبية وذكور المجموعة التجريبية في بُ 

( ومتوسط ذكور المجموعة التجريبية 40.40ن  بيةيكان متوسط إناث المجموعة التجر

(، وهي باذلك 0.05نمعنوية أكبر من  ( عند مستوي  1.988(، وقيمة  ت  ن42.68ن

 الاذكورتكاون غيار دالاة إحصاائي ا، ومان هناا نساتطيع القاول بأناه توجاد فاروذ باين 

قاد جااء أكبار مان متوساط   الاذكورمتوسط    إنفي متوسط بعد الخوف، حيث    واإلناث

 ولكنها غير دالة إحصائيا .  اثناإل

ا: ب   لقااد أ هارت النتااائج وجاود فااروذ غيار دالااة إحصاائيا  بااين متوسااط  عــد الخجـل:ثانيـ 

حياث  ،عاد الخجالدرجات إناث المجموعة التجريبية وذكور المجموعة التجريبية في بُ 

( ومتوسط ذكور المجموعة التجريبية 41.56ن  كان متوسط إناث المجموعة التجريبية

(، وهي باذلك 0.05نمعنوية أكبر من  ( عند مستوي  0.786(، وقيمة  ت  ن42.52ن

 الاذكورتكاون غيار دالاة إحصاائي ا، ومان هناا نساتطيع القاول بأناه توجاد فاروذ باين 

قاد جااء أكبار مان متوساط  الاذكورمتوساط   إنفي متوسط بعد الخجل، حيث    واإلناث

 ولكنها غير دالة إحصائيا .  اإلناث

لقاد أ هارت النتاائج وجاود فاروذ غيار دالاة إحصاائيا  باين متوساط   :بعـد الغضـثالث ا: ب  

حياث  ،عد اللربدرجات إناث المجموعة التجريبية وذكور المجموعة التجريبية في بُ 

( ومتوسط ذكور المجموعة التجريبية 41.24ن  كان متوسط إناث المجموعة التجريبية

(، وهي باذلك 0.05ن  نمعنوية أكبر م( عند مستوي  1.621(، وقيمة  ت  ن43.16ن

 الاذكورتكاون غيار دالاة إحصاائي ا، ومان هناا نساتطيع القاول بأناه توجاد فاروذ باين 

قاد جااء أكبار مان متوساط   الذكورمتوسط    إنعد اللرب، حيث  في متوسط بُ   واإلناث

 ولكنها غير دالة إحصائيا .  اإلناث



 لينا محمد عبد الحليم على مهنا

 بين متوسط درجاات ا  لقد أ هرت النتائج وجود فروذ غير دالة إحصائي: عد القلقرابع ا: ب  

حياث كااان  ،عاد القلااقإنااث المجموعاة التجريبيااة وذكاور المجموعاة التجريبيااة فاي بُ 

( ومتوساط ذكاور المجموعاة التجريبياة 41.32ن  متوسط إنااث المجموعاة التجريبياة

(، وهي باذلك 0.05نمعنوية أكبر من  ( عند مستوي  0.140(، وقيمة  ت  ن41.52ن

 الاذكورهناا نساتطيع القاول بأناه توجاد فاروذ باين  تكاون غيار دالاة إحصاائي ا، ومان

قاد جااء أكبار مان متوساط   الاذكورمتوساط    إنعد القلاق، حياث  في متوسط بُ   واإلناث

   ولكنها غير دالة إحصائيا .  اإلناث

ا لقااد أ هاارت النتااائج وجااود فااروذ غياار دالااة  :  جمــالي أبعــاد الحالــة االنفعاليــة:خامســ 

لمجموعة التجريبية وذكاور المجموعاة التجريبياة اإحصائيا  بين متوسط درجات إناث  

 حيااث كااان متوسااط إناااث المجموعااة التجريبيااة ،فااي إجمااالي أبعاااد الحالااة االنفعاليااة

( 1.249(، وقيماة  ت  ن169.88( ومتوسط ذكور المجموعة التجريبية ن164.52ن

ا نا(، وهي بذلك تكون غير دالة إحصائي ا، ومن ه0.05نمعنوية أكبر من  عند مستوي  

في متوساط إجماالي أبعااد الحالاة   واإلناث  الذكورنستطيع القول بأنه توجد فروذ بين  

ولكنهاا غيار دالاة   اإلنااثقد جاء أكبر من متوسط    الذكورمتوسط    إناالنفعالية، حيث  

   إحصائيا .

توجد فروذ ذات داللة إحصاائية   :تحقق الفررية الرئيسية القائلة بأنه  عدم   وبالتالي

ت ذكاور وإنااث المجموعاة التجريبياة نمنااطق عشاوائية( فاي الحالاة ابين متوساط درجا

 االنفعالية للطفل.  

فاي خفاض الحالاة البيئاي    لبرناامج السالوكيا  تاأثير  إلىهذه النتيجة  وتعزو الباحثة  

، أي أن المجموعااة التجريبيااة بعااد تطبيااق البرنااامج علاايهم  ذكااور وإناااث نفعاليااة لاادىإلا

ذكور للاالحالاة االنفعالياة  ل مان الجنساين فاي تحساين  كاالبرنامج لاه أثار متسااوي علاى  

 .ناثلإلو



 المجموعــةذكــور و نــاث بــين متوســط درجــات فــروق ذات داللــة  حصــائية  توجــد •

 .   نوعية الحياة  في(  عشوائية)مناطق    التجريبية

 Independent Sampleمن صحة هذا الفرض تم استخدام اختباار  ت  ن   وللتحقق 

T. Test ين وحساب المتوساطات وا ت ين مستقل ( لعينتt  نحرافاات المعيارياة وقيماة  ت  وداللتهاا

علاى    التجريبياة المجموعاة  وإنااث  المجموعاة التجريبياة  ذكاور  درجاات  متوسط  اإلحصائية بين  

 .  جميع أبعاد مقياس نوعية الحياة 

 ( يوضح الفروق بين ذكور و ناث المجموعة التجريبية )مناطق عشوائية(  13جدول )

 ية الحياة ععلى مقياي نو 

نوعية أبعاد 

 الحياة

 المناطق العشوائية 

 ( 25)ن =    الذكور التجريبية 

 المناطق العشوائية 

 قيمة )ت( ( 25)ن = اإلناث الضابطة 
مستوف 

 Tداللة 

الداللة 

 اإلحصائية 
 االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط 

المظاهر 

 الفسيولوجية
 لةاغير د 0.448 0.698 4.273 41.56 3.818 42.36

المظاهر 

 االجتماعية 
 دالة  0.037 2.143 4.467 41.96 2.528 44.16

 غير دالة 0.336 0.973 3.675 42.56 3.293 43.52 المظاهر المعرفية 

المظاهر 

 االنفعالية 
 غير دالة 0.500 0.680 4.711 41.12 3.995 41.96

المظاهر 

 السلوكية 
 غير دالة 0.903 0.123 4.664 41.56 4.551 41.72

  جمالي أبعاد

 الحياة نوعية
 غير دالة 0.297 1.055 19.607 208.76 12.953 213.72

 2.011= داللة الطرفين ( 0.05ومستوى معنوية ) 48** قيمة )ت( الجدولية عند درجة حرية 

 ( يتر  ما يلي: 13من الجدول السابق رقم ن

   عد المظاهر الفسيولوجية: أوال: ب  
وذ غيار دالاة إحصاائيا  باين متوساط درجاات إنااث فارلقد أ هرت النتاائج وجاود 

حياث   ،عـد المظـاهر الفسـيولوجيةب  المجموعة التجريبية وذكور المجموعة التجريبية فاي  



 لينا محمد عبد الحليم على مهنا

( ومتوساط ذكاور المجموعاة التجريبياة 43.16ن  كان متوسط إناث المجموعاة التجريبياة

باذلك ي  (، وها0.05نمعنوياة أكبار مان  ( عند مساتوي  1.621(، وقيمة  ت  ن41.24ن

 واإلنااث الاذكورتكون غير دالة إحصائي ا، ومن هنا نستطيع القول بأنه توجاد فاروذ باين 

قد جاء أكبار مان متوساط   الذكورمتوسط    إنعد الم اهر الفسيولوجية، حيث  في متوسط بُ 

 .اولكنها غير دالة  حصائي    اإلناث

    عد المظاهر االجتماعية: ثاني ا: ب  

ذ غيار دالاة إحصاائيا  باين متوساط درجاات إنااث رولقد أ هرت النتاائج وجاود فا

حيث كاان   ،عد المظاهر االجتماعيةب  المجموعة التجريبية في    ذكورالمجموعة التجريبية و

 التجريبيااةالمجموعااة  ذكااور( ومتوسااط 41.96ن المجموعااة التجريبيااة إناااثمتوسااط 

دالاة ن  (، وهاي باذلك تكاو0.05نمعنوية  ( عند مستوي  2.143(، وقيمة  ت  ن44.16ن

إحصااائي ا، وماان هنااا نسااتطيع القااول بأنااه توجااد فااروذ بااين بااين متوسااط درجااات إناااث 

لصـالح عاد الم ااهر االجتماعياة  فاي بُ   التجريبياةالمجموعاة    ذكورالمجموعة التجريبية و

المجموعة التجريبية قد جاء أكبر مان   ذكور، حيث أن متوسط  المجموعة التجريبية  ذكور

 بية.  ريالتجمتوسط إناث المجموعة 

  عد المظاهر المعرفية:  ثالث ا: ب  

لقد أ هرت النتاائج وجاود فاروذ غيار دالاة إحصاائيا  باين متوساط درجاات إنااث 

حياث كاان  ،بعـد المظـاهر المعرفيـةالمجموعة التجريبية وذكور المجموعة التجريبية في 

( ومتوسااط ذكااور المجموعااة التجريبيااة 42.56ن متوسااط إناااث المجموعااة التجريبيااة

(، وهاي باذلك 0.05نمعنوياة أكبار مان  ( عند مساتوي  0.336(، وقيمة  ت  ن43.52ن

 واإلنااث الاذكورتكون غير دالة إحصائي ا، ومن هنا نستطيع القول بأنه توجاد فاروذ باين 

قاد جااء أكبار مان متوساط   الاذكورمتوساط    إنعد الم اهر المعرفية، حياث  في متوسط بُ 

 .  اغير دالة  حصائي  ولكنها   اإلناث



   :االنفعاليةعد المظاهر  ا: ب  بع  را

لقد أ هرت النتاائج وجاود فاروذ غيار دالاة إحصاائيا  باين متوساط درجاات إنااث 

حياث كاان   ،عد المظـاهر االنفعاليـةب  المجموعة التجريبية وذكور المجموعة التجريبية في  

( ومتوسااط ذكااور المجموعااة التجريبيااة 41.12ن متوسااط إناااث المجموعااة التجريبيااة

(، وهاي باذلك 0.05نمعنوياة أكبار مان  ( عند مساتوي  0.680قيمة  ت  نو  (،41.96ن

 واإلنااث الاذكورتكون غير دالة إحصائي ا، ومن هنا نستطيع القول بأنه توجاد فاروذ باين 

قاد جااء أكبار مان متوساط  الاذكورمتوساط  إنعد الم اهر االنفعالية، حياث في متوسط بُ 

 .  اغير دالة  حصائي  ولكنها   اإلناث

  عد المظاهر السلوكية:ب   :خامس ا

لقد أ هرت النتاائج وجاود فاروذ غيار دالاة إحصاائيا  باين متوساط درجاات إنااث 

حياث كاان   ،عد المظـاهر السـلوكيةب  المجموعة التجريبية وذكور المجموعة التجريبية في  

( ومتوسااط ذكااور المجموعااة التجريبيااة 41.56ن متوسااط إناااث المجموعااة التجريبيااة

(، وهاي باذلك 0.05نمعنوياة أكبار مان  ( عند مساتوي  0.903ن   (، وقيمة  ت41.72ن

 واإلنااث الاذكورتكون غير دالة إحصائي ا، ومن هنا نستطيع القول بأنه توجاد فاروذ باين 

قاد جااء أكبار مان متوساط   الاذكورمتوساط    إنعد الم اهر السلوكية، حياث  في متوسط بُ 

 اغير دالة  حصائي  ولكنها   اإلناث

      وعية الحياة:د ن:  جمالي أبعاسادس ا

لقد أ هرت النتاائج وجاود فاروذ غيار دالاة إحصاائيا  باين متوساط درجاات إنااث 

حياث   ، جمالي أبعـاد نوعيـة الحيـاةالمجموعة التجريبية وذكور المجموعة التجريبية في  

( ومتوسط ذكاور المجموعاة التجريبياة 208.76ن  كان متوسط إناث المجموعة التجريبية

(، وهاي باذلك 0.05نمعنوية أكبار مان  ( عند مستوي  0.297نت   (، وقيمة  213.72ن



 لينا محمد عبد الحليم على مهنا

 واإلنااث الاذكورتكون غير دالة إحصائي ا، ومن هنا نستطيع القول بأنه توجاد فاروذ باين 

قد جاء أكبر مان متوساط   الذكورمتوسط    إنفي متوسط إجمالي أبعاد نوعية الحياة، حيث  

 .اغير دالة  حصائي  ولكنها   اإلناث

توجد فروق ذات داللة  حصـائية  :الفررية الرئيسية القائلة بأنه  حققتعدم  وبالتالي  

بين متوسط درجات ذكور و نـاث المجموعـة التجريبيـة )منـاطق عشـوائية( فـي نوعيـة 

  .  الحياة

نوعياة  تحساينفاي البيئاي  لبرناامج السالوكيا  تأثير  إلىهذه النتيجة  وتعزو الباحثة  

، أي أن البرناامج بعد تطبيق البرنامج علايهم   بيةالمجموعة التجري  ذكور وإناث  الحياة لدى

 .ناثلإلذكور ولل  نوعية الحياة له أثر متساوي على كل من الجنسين في تحسين  

 المجموعااةذكااور وإناااث فااروذ ذات داللااة إحصااائية بااين متوسااط درجااات  توجااد •

 .   نفعالية للطفلإلالحالة ا فيالرابطة نمناطق غير عشوائية(  

 المجموعااةذكااور وإناااث صااائية بااين متوسااط درجااات إح فااروذ ذات داللااة توجااد •

 .  نوعية الحياة  فيالرابطة نمناطق غير عشوائية(  



 :مناقشة النتائج

يتر  من ختل العرض السابق لنتائج الفروض الدراساة، فاعلياة البرناامج السالوكي  -

البيئااي، والااذى أثبتاات النتااائج نجاحااه فااي خفااض إرااطراب الللااة الااو يفي لاادي 

ساتجابات أبااء العشوائية، من ختل ما أشارت له إبل المدرسة( بالمناطق  ا قاألطفالنم

وأُمهات وأطفال، علي مقياس الحالة االنفعالية ومقياس نوعية الحياة في القياس القبلاي 

سااتراتيجيات والفنيااات و الباحثااة تلااك النتااائج ألهميااة اإلوالبعاادي والتتبعااي، وتعااز

اساب الفئاة العمرياة، وتسااهم فاي خفاض كال مان لتننتقائهاا بدقاة  لتي تم إواألساليب ا

 .السلوكيات اللير سوية

 وترى أن التحسن الوار  الذي  هر علي نتائج الدراسة يرجع ألسباب عديدة منها:  -

تطبياق القواعاد لتزام الكامل مان قبال األطفاال بحراور كافاة جلساات البرناامج، واإل -

اإلراافة للمشااركة الفعالاة ألفاراد ، بتفاذ عليهاا فاي بداياة الجلسااتالعامة التي تم اإل

لتازام بالثقاة السلوكى، وتفسير الباحثة هاذا اإل  المجموعة التجريبية في أنشطة البرنامج

، حيث نتفاع والشفافية في الجلسةاحثة واألطفال، مما سهل عملية اإلالتي نشأت بين الب

مان اء ن تاردد أو خاوف، فاي أجاوطفال، وعباروا عان مشااعرهم دوشارك جميع األ

سااليب التعزياز والتشاجيع للكشاف التقبل، كما إستخدمت الباحثة أ  طمئنان،الراحة واأل

كتساااب األطفااال الشااعور يااة وراء الساالوكيات غياار السااوية، وإعاان األسااباب الحقيق

 .نفعاالتوالتعبير عما بداخلهم من مشاعر أو إ بالألطمئنان والحب والرعاية

 كاان لاه  ا يُكلفاون بالقياام باه نهاياة كال جلساةانوداء الواجب المنزلي الذي كاكما أن أ -

لك فيه من تهيئة للجلساة التالياة، كاذ  بماأهمية باللة في ترسيخ ما تم تناوله من أنشطة  

لتماارين قامت الباحثة بمثراء جلسات البرنامج السالوكي البيئاي باأللعااب والكاروت وا

 م بالمتح ااة،تعلوالاا سااتخدام تقنيااات لعااب األدور،علااي بعااض مخااار  الحااروف، بم
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ناي والتعااطف والتعزياز الادائم علاي تب  واإلنصات الجيد للمداختت والتعقياب عليهاا،

مهات عادد مان كذلك إكتساب األطفال واأل جتماعيا ،سلوكيات سوية مقبولة ومرغوبة ا

كاي يقاوم بامخرا  الحاروف بطريقاة التدريبات والتماريبن المناسبة لكل طفال مانهم لي

رين خاصاة بمنطقاة الفام واللساان، حي  وهاذا يتطلاب تمااالصاحة من مخرجهاا  صحي

يرااا  التحاادث معهاام بلطااف، واإلصاالاء لألطفااال دون مقاطعااة، وفهاام مشاااعرهم، وأ

 التحكم باللرب، والقدره علي تحديد ردود األفعال تجاه المواقف المثيرة للعدوان.

تعليماتهاا، ع لوكذلك تأكيد الباحثة بشكل مستمر علاي رارورة مسااعدة األم واالساتما -

 تبعتاه الباحثاة ماناألوقات، باإلرافة للتدر  الاذى أ  فهي التي تقري مع الطفل مع م 

نتقال بمرونة من جلسة ألخرى ومن نشااط ألخار، ختل تسلسل وتتابع الجلسات، واأل

باإلرافة لألساليب العتجية المستمدة من العت  السلوكى المعرفاى، والتاي لهاا تاأثير 

التصارفات الخاطئاة، والتاي تعاد فية، من ختل تليير السالوكيات ومعرفي العمليات ال

وتعاديل سالوك الطفال وتنمياة مهاراتاه مان     شفاء،نموذ  بناء مهارات، وليس نموذ

 ختل التأثير في عمليات التفكير.  

كما أن وجود فروذ في متوسط درجات المقياساين حساب رأى األمهاات يرجاع  -

برنامج، فاألمهات يحرصن بشاكل أساساي علاي ال  إلي إشراك األمهات منذ بداية

 هور أبنائهن بم هر متئم وخاالى مان سالوكيات غيار ساوية، وخاصاة وساط 

أقاارانهم ماان األطفااال، فماان خااتل إسااتعراض الباحثااة لجلسااات البرنااامج مااع 

ساااليب التااي يااتم تطبيقهااا مااع لقاااء األطفااال، وشاارح الفنيااات واأل األمهااات قباال

ل المسااتمر مااع عتبااار، باإلرااافة للتواصاابعااين األ تهنوأخااذ متح ااااألطفااال، 

مهات متح تهن علي أداء األطفال من ختل حرصهم علي األهل، كما أبدت األ

مهاات اجب المنزلي من أنشاطة، باإلراافة إلاي تن ايم لقااءات ماع األتطبيق الو

للحديث بعمق عن أثر البرنامج السلوكي البيئي مع األطفال، فقاد الح ان تحسان 

 ،ر  الحروف وخرو  بعض أصوات الحاروف التاي كاانوا ال ينطقوهاامخافي  



رشادات لألمهاات بكيفياة التعامال ماع لك وجهت الباحثة بعض النصائ  واإلوكذ

حاالت اللرب والعدوان مع األطفال ومحاولة تقبل وفهم هذه المرحلة من ختل 

م في المنزل ألا التي تقوم بهشرح الباحثة لطريقة التعامل مع الطفل والتدريبات ا

والتمااارين التااي تساااعد الطفاال ليقااوى عراالة اللسااان حتااي يااتمكن ماان إخاارا  

   .الحروف سواء كانت في مقدمة اللسان أو وسط اللسان أو مؤخرة اللسان

 -:لها الباحث  توصلت التى التوصيات

 . بها يتحدث  التى للطريقه  لتفاتإلا  وعدم  الطفل حديث إلى  بصبر صاتإلنا . أ

 . صحي   بشكل الطفل يقولها التى ماتالكل تكرار .ب

 .معا أثنين أو كلمه بزياده   صحي  بشكل الطفل يقولها التى الكلمات نطق .ت

  أو  يحذفها  ولكنه  صحيحه  بصوره   الطفل   بنطقها  التى  األصوات  على  التركيز  .ث

 . سمك  س س س له نقول  هنا( تمكن قال مثال :يستبدلها

 .شعوره  عن بيرللتع  يحتاجها التى  الكلمات بهدوء الطفل تعليم  . 

 .عصير أم   حليبا  تريد مثت الخيارات  متعدده  أسئله الطفل سؤال .ح

 .  يتكلم  وهو طبيعيه بصوره  إليه  الن ر .خ

  محمد  عصيرتقول  قال  إذا ن  مثت   الطفل  يقولها  التى  الجمل  على  مفردات   إرافه . د

 (. عصير يريد 

 . وأفكاره  شعوره  عن يعبر عندما الطفل مدح . ذ

 . بأستمرار أخطائه وتصحي   كتمه طريقه ييرتل على  وإجباره  الطفل إنتقاد   عدم  .ر

 .  األسره  مع الطعام  تناول  عند الراديو أو التليفزيون إغتذ .ز

 .  هادئا منزليا جوا  توفير .س

 . التعليمى مستواه  يناسبه لكتاب الطفل قراءه  .ش
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 الخالصــة:

 شخصاايته وتنميااة األطفااال عنااد النفسااي التااوتر لتقلياال الباادء يفراال :النفســي العــالج -

 فااي الطفاال الوالاادان يسااعد أن ويجااب فيهااا يعاايش التاي البيئااة فااي باألمااان ه اروإشاع

 وأيراا   العات  فاي كبيارا   دورا    لذلك  ألن  واألمان  بالحب  وإشعاره   نفسه  علي  اإلعتماد

 والكتم   الللة  إرطرابات في  تثبيت  للطفل  يحدث ال  حتي  التدليل عن  البعد

 والتمريناات الكتماي ساترخاءاإل قطريا عن الطفل تدريب ويترمن :الكالمـي  العالج -

 الصاعبة  المواقف  إلي  السهلة  والمواقف  الكلمات  من  التدريج  مع  النطق  وتعليم   الكتمية

 للويا .  المرطرب  الطفل  لدي  النطق  عرتت  لتقوية  الطفل  تدريب  ثم 

 وإدماجاة الطفل فية ينشأ إجتماعي جو  توفير  علي  البيئي  العت   ويعتمد  :البيئي  العالج -

 ويعاالج اإلجتمااعي، التفاعال فرصاة  لاه  لتتااح  تدريجيا    وجماعية  إجتماعية  طةأنش  في

 لعباة  خاتل  مان  الطفال  ألن  باللعاب  العات   ويفرال  اإلجتماعي  إنسجامة  وعدم   خجلة

 .وإحباطات  إنفعاالت من  داخله في يحول عما ويعبر  يتكلم 
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