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 *.رضوان جابر منى/ د *        
 

 : ملخص البحث
 

 إستتدراديةي  علتت  قتتي   برنتتيم  ليتت فيع متت  الدحقتت  الحتتيل  البحتت  استتدف     
 استدف   كمتي ،االدصتيلي  اللغويت  المفتيرا  لدنميت  الت مي  لت إ المستدن  الدعل 
 مستدو  ودحست  االدصتيلي  اللغويت  المفتيرا  دنميت  بتي  العالقت  قييس البح 
 التدعل ، صعوبي  ذوي الم رس  قبل مي أطفيل ل   للغ  المورفولوة   الوع 
 طبتت  ،حيتت  الواحتت   المةموعتت  يذ الدةريبتت  شتتب  متتنف ال البحتت  ادبتت  وقتت 

 قبتتل متتي أطفتتيل متت  وطفلتت ا  طفتتالا ( 51)قوامفتتي عينتت   علتت واأل وا  البرنتتيم 
 روضت  مت  عم يت    بطريقت    العينت  اخديير ود  ،الدعل  صعوبي  ذوي الم رس 
 مقيتيس البيحثت  واستدخ م  بورستعي ، بمحيفظت  الدةريب  الزهور فديي  معف 
      التتدعل  صتتعوبي  ذوي الم رستت  قبتتل متتي ألطفتتيل االدصتتيلي  اللغويتت   المفتتيرا

 قبتتتتل متتتتي ألطفتتتتيل المورفولتتتتوة  التتتتوع  مستتتتدو  مقيتتتتيس ،(البيحثتتتت  /إعتتتت ا ) 
 المقدتتر  الدتت ريب  البرنتتيم  ،(البيحثتت  /إعتت ا )  التتدعل  صتتعوبي  ذوي الم رست 
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 دوةتت (. البيحثتت  /إعتت ا )  التت مي  لتت إ المستتدن  التتدعل  إستتدراديةي  علتت  القتتي  
 مقييس) م  كل   عل  الدةريبي  المةموع  أطفيل  رةي  بي   اردبيطي عالق 

 وقتتت  المورفولتتتوة ، التتتوع  ومقيتتتيس( المصتتتور االدصتتتيلي  اللغويتتت  المفتتتيرا 
 لت إ المسدن  الدعل  إسدراديةي  عل  القي   البرنيم  فيعلي  البح  ندي   ثبد أ

 وةتتتو  متتت  الندتتتي   دحققتتت  كمتتتي ،دصتتتيلي اال اللغويتتت  المفتتتيرا  لدنميتتت  التتت مي 
 ودحستتتت  االدصتتتتيلي  اللغويتتتت  المفتتتتيرا  دنميتتتت  بتتتتي  يةيبيتتتت إ اردبيطيتتتت  عالقتتتت 
 صتعوبي  ذوي الم رست  قبتل مي أطفيل ل   للغ  المورفولوة  الوع  مسدو 
   .الدعل 

 

A program based on a brain-based learning strategy 

to develop communicative language skills and its 

relationship to improving the level of morphological 

awareness of language in preschool children with 

learning difficulties 

 

Dr. Mona Gaber Radwan. * 
 

Abstract: 
 

     The current research aimed to verify the effectiveness 

of a program based on a brain-based learning strategy for 

developing communicative language skills. The research 

also aimed to measure the relationship between 

developing communicative language skills and improving 
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the level of morphological awareness of language in pre-

school children with learning difficulties. The research 

followed the quasi-experimental approach. One group, 

where the program and tools were applied to a sample of 

(15) pre-school children with learning difficulties, and the 

sample was deliberately chosen from the kindergarten of 

the experimental flower girls institute in Port Said 

governorate, and the researcher used the communicative 

language skills scale for preschool children with 

difficulties Learning (preparation / researcher), 

morphological awareness level measure for preschool 

children with learning difficulties (preparation / 

researcher), proposed training program based on brain-

based learning strategy (preparation / researcher). There 

is a correlative relationship between the scores of the 

children of the experimental group on both the (illustrated 

communicative language skills scale) and the 

morphological awareness scale. The results of the 

research demonstrated the effectiveness of the program 

based on the brain-based learning strategy for developing 

communicative language skills. The results also verified 

the existence of a positive correlation between 

development. Communicative language skills and 

improvement of the level of morphological awareness of 

language among preschool children with learning 

difficulties.  
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 :Keywords الكلمات المفتاحية
 

   .ال مي  إل  المسدن  الدعل إسدراديةي   -

                                             Brain-based learning strategy 

 Communicative language skills  .االدصيلي  اللغوي  المفيرا  -

    .للغ   المورفولوة   الوع  -

                               Morphological awareness of language 

 .الدعل  صعوبي  ذوي الم رس  قبل مي أطفيل -

Preschool children with learning difficulties                 
 

 مقدمة:
 

 عتتت ا أ لدزايتتت  نظتتتراا  البتتتيحثي  متتت  كبيتتتراا  اهدميمتتتيا  التتتدعل  صتتتعوبي  القتتت      
 دقلتتتت  مشتتتتكل  دمثتتتل التتتتدعل  صتتتعوبي   أ  كمتتتتي ،منفتتتتي يعتتتينو  التتتتذي  األفتتترا 
 أحتت  اللغويت  الصتعوبي  ودعت  ، المشتكال  متت  الع يت  حولفتي وددتراك  المتدعل 

 وضتتتت  عنتتتت مي ذلتتتت  ادضتتتت  وقتتتت  ، التتتتدعل  لصتتتتعوبي  األسيستتتتي  الةوانتتتت 

Segmon   الحقيقيتت  الطبيعتت  أ  لتت إ أشتتير حيتت  ،التتدعل  صتتعوبي  مففتتو 
  ذكتر وقت . اللغويت  الرمتوز فف  ف   مشكل كونفي ف  ددمثل الدعل  لصعوبي 

Makgrad   ه  الدعل  صعوبي  ذوي الدالميذ بي  شيوعيا  الحيال  أكثر أ 
 مت  % 15 لت إ دصل نسب  أ  حي  ، المشوه  االدصيلي  اللغوي  المفيرا 
 والصتتتعوبي  ، لغويتتت  صتتتعوبي  متتت  يعتتتينو  التتتدعل  صتتتعوبي  ذوي األطفتتتيل
 .األكي يم  ال راس  الدحصيل عل  يبد الث السلبي  آثيرهي لفي اللغوي 

 (5 ،3552 ،العوامر )                                             
 المشتتكال  علتت  الدركيتتز لتت إ المعيصتتر  والبحتتو  ال راستتي  ادةفتت  وقتت    

 وال راستي  البحتو  أختذ  وقت  ، التدعل  صتعوبي  خل  دق  الد  والعمليي 
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 األستتتيلي  دنوعتتت  فقتتت  وعليتتت  ،التتتدعل  عوبي صتتت دفستتتير فتتت  مدنوعتتت ا  أشتتتكيالا 
 كثيتر وقيمت  ، األطفتيل عنت  الدعل  صعوبي  عالج ل إ دف   الد  الدربوي 

 المشتكال  لت إ يدتد  الدت  القصتور ةوانت  عالج أسيس عل  األسيلي  م 
 المستتتتدو  دحستتتتي  بفتتتت   وذلتتتت  ؛واللغتتتت  الففتتتت  فتتتت  القصتتتتور مثتتتتل ال راستتتتي 
 .(551ص ، 3552 ، عيس )    الف هذه أطفيل ل   األكي يم 

 

 الدتت  المفتيرا  شتد  لدنميت  أسيستييا  مردكتتزاا  الةينت  هتذا فت  اللغت  ودعدبتر    
 اللغويتتت  المفتتتيرا  ةميتتت  أ  كمتتتي ، نمتتتوه مراحتتتل مخدلتتت  فتتت  الفتتتر  يكدستتتبفي
 المفيرا  اكدسي  عل  دسيع ه الفر  يكدسبفي مفير  فأي ، ومدشيبك  مد اخل 
 األسيستتي  المفتتيرا  متت  مةموعتت  متت  عيمتت    بصتتف    اللغتت  وددكتتو  ، األختتر 
 .(1 ، 3552 ، القحطين ) والكديب  والقراء  والدح   االسدميع وه 

 

 للدفتتيه  النتتيس متت  معينتت  ةميعتت  عليتت  ددفتت  صتتود  رمتتزي نظتتي  فيللغتت     
 متتت  دواصتتتل  فتتت  الفتتتر  يستتتدخ م  التتتذي األسيستتت  الشتتتكل ودعدبتتتر ،والدواصتتتل
 ختالل فم  ، ويففمون  اآلخري  يسمع  كال  كلش عل  دخرج حي  اآلخري 
 .(3 ،3551 ،حسي )  ب  المحيط  البي   م  الدواصل الفر  يسدطي  اللغ 

 

 مت  والثقتيف  واالةدمتيع  الفكتري الدواصتل فت  فعيلت ا  وسيل ا  اللغ  دع  كمي   
 طتتيرإ فتت  ورغبيدتت  ميولتت  عتت  الدعبيتتر الفتتر  يستتدطي  طريقفتتي فعتت  ، اآلختتري 

 يعينو  الذي  والدالميذ،  (al-hawarneh,2016) اآلخري م  عل دفي  حرك
 ،للغت  المورفولوة  المسدو  ف  صعوب  ل يف  دظفر اللغ  ف  صعوبي  م 

 ودح يتتتت  واألفعتتتتيل األستتتتميء مورفولوةيتتتتي فتتتت  خيصتتتت ا  صتتتتعوب ا  دظفتتتتر حيتتتت 
  واللواحتتتتتتتتت  والنصتتتتتتتتت  الةمتتتتتتتتت  عالمتتتتتتتتتي   را ا  و  العالقتتتتتتتتتي 

(lukacs;leonared,&kas,2010, 145-161)                             
 الدالميتذ أ  مت  ( (Ann j., &Julia, c,2015 راست  أك دت  متي وهتذا     
 لضتتتع   ا عرضتتت أكثتتتر مبكتتتر   وقتتت    فتتت  لغويتتت    صتتتعوبي    متتت  يعتتتينو  التتتذي 
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  التتتتوع  مستتتتدو  بتتتتي  عالقتتتت  هنتتتتي  أ  كمتتتتي ، غيتتتتره  عتتتت  القتتتتراء  مفتتتتيرا 
 ream al ghanem.,& Devin ) راست و .  القتراء  ومفتير   المورفولتوة 

kearns,2015)  التوع  مسدو  بي  قوي  عالق  وةو  ندي ةفي أظفر  الد  
   راست  أشتير  كمتي ،االبد ا يت  المرحلت  فت  القتراء  ومفير  للغ  المورفولوة 

(pasquarella,et al,2011) ييتتد  للغتت  المورفولتتوة  المستتدو  أ  لتت إ 
 القتراء  علت  القت ر  ونمتو القرا ت  والففت  اللغويت  ل الحصتي زيتي   ف  يهيما   وراا 

 . والكديب 
 

                االدصتتيلي  اللغويتت  المفتتيرا  دنميتت  نستتدطي   لكتت أنتت  القتتول يمكتت  وبتتذل    
 صتتتتتعوبي  ذوي األطفتتتتتيل لتتتتت  (  الدحتتتتت   ،االستتتتتدميع ، الكديبتتتتت  ، القتتتتتراء ) 

 بنشتتتتيط دفتتتد  الدتتتت  ي والنظريتتت المتتت اخل علتتتت  االعدمتتتي  ينبغتتتت  نتتت إف ،التتتدعل 
 النظريتتي  هتتذه ومتت  ،الشخصتتي  ومكونيدتت  العقليتت  مكينيدتت ا  و  وق رادتت  المتتدعل 
 والمفمت  الح يثت  األستيلي  أحت  دعت  والدت  ،الت مي  لت إ المستدن  الدعل  نظري 
 االستدقرار لت إ يويتد  المدعلمتي  لت   األكي يم  الدحصيل ي يمسدو  رف  ف 

      .بسفول  الدربوي  األه ا  دحقي  علي  يدرد  مي ، واالةدميع  النفس 
 (442 ،3552 ،أحم )                                             

 

 الت مي  أ  طيلمتي يحت   الت مي  لت إ المستدن  التدعل  أ  النظري  هذه ودر    
 ستتدراديةيي إ استتدخ ا  أ  ددكتت  كمتتي ، الطبيعيتت  عملييدتت  نةتتيزإ متت  يمنتت  لتت 

 عمتتل وطبيعتت  بنتت  وفتت  يتتد  أ  البتت  التتدعل  مواقتت  ودنظتتي  وأستتيلي  وطتتر 
 التتتدعل  عمليتتت  فتتت  الدبيعفتتتي محتتت   ا  طريقتتت ا  دقتتت   ال فإنفتتتي ثتتت  ومتتت  ، التتت مي 
 ، العمليت  هتذه يختص متي كتل فت  الت مي  طبيعت  مراعتي  ل إ د ف  بل والدعلي 
  قتتترارا  ادختتتيذ دستتدطي  التتت مي  عتت  نعرفتتت  متتتي دوظيتت  ختتتالل متت  أنتتت  ودتتر 
 .االخفي  م   رة  بأقل الدعل  نواد  ودحقي  الدعل  مواق  ف  أفضل

 .(451 ،3551 ،  براهي إ )                                        
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 علت  قتي ر فتر  كتل أ  علت  الت مي  لت إ المستدن  الدعل  نظري  أك   كمي    
 كتل  يولت حيت  ، المدعلمتي  دحفتز نشتط  دعليميت  بي ت  ل يت  دتوافر  اذا الدعل 

 يعمتل الدقليت ي التدعل  ولكت  ، واألفكتير المعلومتي  يعيل   مي  ول ي  شخص
 المعيقبتت  أو والدةيهتتل الدثبتتيط طريتت  عتت  التت مي  قتت ر  متت  الحتت  علتت  غيلبتتيا 

 (.. (funderstanding,2011  والدخوي 
 

 فتت  التت مي  لتت إ المستتدن  التتدعل  فيعليتت  علتت  أكتت   الدتت  ال راستتي  ومتت     
 ندي ةفتي أستفر  الدت ( 3555 ،زي  أبو)  راس  اللغوي  المفيرا  ودنمي  دعلي 
 بعت  دنميت  فت  ال ميغي  السيطر  نظري  عل  قي   مقدر  برنيم  فعيلي  ع 

 أستفر  الدت (  3554 ،ستعي ) و راست  ،( والكديب  القراء )  اللغوي  المفيرا 
 فتت  التت مي  لتت إ المستتدن  التتدعل  نظريتت  علتت  قتتي   برنتتيم  فيعليتت  عتت  ندي ةفتتي
 .القرا   الفف  مفيرا  دنمي 

 

 فتتت  التتت مي  لتتت إ المستتتدن  التتتدعل  دوظيتتت  وفيعليتتت  أهميتتت  أيضتتتيا  يدكتتت  ومتتتي   
 يءمبتتتتي  وظفتتتت  الدتتتت  والبحتتتتو  ال راستتتتي  ندتتتتي   عيمتتتت  بصتتتتف  اللغتتتت  دعلتتتتي 

 ،(3552 ،الشتيفع )   راست  مثتل ومفيرادفتي وفروعفتي اللغ  دعلي  ف  النظري 
 .(EVA,2010) و راس 

 

 التت مي  لتت إ المستتدن  التتدعل  علتت  قي متت  بتترام  استتدخ ا  أ  البيحثتت  ودتتر     
 دوظيتت  ختتالل متت  معنتت  اذ دعلتت  يحقتت  التتدعل  صتتعوبي  ذوي األطفتتيل متت 

 ،التتدعل  صتتعوبي  ذوي األطفتتيل دعلتت  أنمتتيط  دراعتت مدنوعتت  د ريستتي  أستتيلي 
 دعلتتت  بي تتت  فتتت  التتت مي  مثيتتترا  ودحستتتي  الحييديتتت  بخبتتترادف  دعلمتتتوه متتتي وربتتتط
  . والدشوي  والمدع  ثير واإل بيلدح ي مملوء 

 

 عتتتي    بشتتتكل   الفتتتر  حيتتتي  فتتت  االدصتتتيلي  اللغويتتت  المفتتتيرا  ألهميتتت  ونظتتتراا     
 لألطفتتيل األكي يميتت  النتتواح  ةميتت  فتت  للغتت  المورفولتتوة  المستتدو  ودحستتي 

 ولدالفتتت  ،ختتتيص   بوةتتت    الم رستتت  قبتتتل متتتي مرحلتتت  فتتت  التتتدعل  صتتتعوبي  ذوي
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 بتتيلقراء  المدعلقتت  للمةتتيال  األكتتي يم  الدحصتتيل  دتت ن علتت  المدردبتت  ثتتيراآل
 المفتيرا  هذه عل  الضوء دسليط م  الب  كي  ،والدح   واالسدميع والكديب 

 .(الكديب  ، القراء  ، الدح   ، االسدميع) 
 

 لمتتي أبعتت  بخطتتو    قيتتي إلتت  ال ستتع ي الحتتيل  البحتت  أ  القتتول يمكتت  وبفتتذا   
 التت اف  ولعتتل ، المةتتيل هتتذا فتت  أةريتت  الدتت  وال راستتي  األبحتتي  يتت لإ اندفتت 
 العربيت  وال راستي  البحتو  نت ر  هتو الموضوع هذا دنيولد  البيحث ةعل الذي
 .المةيل هذا ف  النقص لس  دنيولد  الد 

 

 :وأسئلته مشكلة البحث
 

 صعوبي  وذوي عيم    بصف    األطفيل عن  اللغ  بيكدسي  االهدمي   إ   
 اللغوي  والمفيرا  ، للغيي  حيوييا  موضوعيا  يع  خيص    بصف    لدعل ا

 الدعل  صعوبي  ذوي األطفيل دطور ف  دأثيراا  المظيهر أكثر م  االدصيلي 
  إف لذل  ،االةدميع  الدواصل ف  اسدخ اميا  األنة  الطري  فف  لغوييا 

 اللغوي  المفيرا  دطور ف  دأخراا  يسب  األطفيل عن  المفيرا  دل  ضع 
 ومشكال  لغوي  صعوبي  سيواة  وغيلبيا  ،ل يف  الدواصل عل  القي ر 
 . وأكي يمي  دربوي 

 

 ف  مشكال  م  الدعل  صعوبي  ذوي األطفيل م  الع ي   ويعين   
 مشكال  يواةفو  نة ه  حي  ، للغ  والميكينيكي  اآللي  االسدخ امي 

 المشكال  ل إ بيإلضيف ،  يو الالدف الكلمي  ومعين  الةمل بدكوي  ددعل 
 ل إ الكلمي  دةز   عل  بيلق ر  أي للغ   المورفولوة  بيلةين  ددعل  الد 

 م  بذل  الطفل يدمك  ال  حد معيا  األصوا  دل   م  ث  الصودي  مكونيدفي
 البرام  م  الع ي  دطوير ل إ ميس  حية  ففني  هني وم .  الكلمي  دكوي 
 لمي ؛الدعل  صعوبي  ذوي األطفيل ل   االدصيلي  اللغوي  المفيرا  لدنمي 
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 ف  بع  فيمي األكي يمي  المةيال  ددةيوز وأبعي  آثير الدعل  لصعوبي 
 .الالحق  الدعليمي  المراحل

 

 لفي أل  ؛اهدمي  عطي فيا  و  الف   هذه عل  الضوء دسليط م  الب  ولذا   
 بيبدكير وذل  ، وعالةفي عليفي الدغل  ل إ ميس  بحية    ع ي   مشكال 
 اللغوي  مفيرادف  دنمي  عل  دسيع ه  دقلي ي  غير سدراديةيي ا  و  أسيلي 

 ، مسيع دف  ل إ دف   مخدلف  د ريبي  برام  خالل م  وذل  ،االدصيلي 
 . الموضوع هذا دنيول ل إ  البيحث  ف  مي وهذا

 

 مزي  بذل ية  أن  ل إ( 533 ،3552) يوس  يشير الص   هذا وف    
 المخ نصف  بي  الدكيمل أسيس عل  قي م  برام  دبن  ف  لةف ا م 

 بف  واالندقيل الدعل  صعوبي  ذوي المدعلمي  ع   لدقليل وذل  ؛الكرويي 
 الدحصيل مسدو  درف  نشط  موةب   افعي  ل إ معطل  سيلب   افعي  م 

 .ال راس 
 

 أ  ل إ( Lombardi,2014) و(   Vannes,2011) م  كل   يشير كمي  
 عملي  ف  األطفيل مشيرك  يدي  ال مي  ل إ المسدن  والدعل  الد ريس عملي 
 بي   دوفر كمي ، بأنفسف  األطفيل بفي يقو  حقيقي  دعل  مفي  ودق ي  الدعل 
 ح    أقص  ال  يدعل  أ  طفل لكل يمك  وبذل  ،بيلدح ي دسم  صفي 
 .ممك 

 

 ذوي األطفيل ل   االدصيلي  اللغوي  المفيرا  قصور لخطور  ونظراا  
 دقلي ي  غير سدراديةيي إ ع  البح  الضروري م  كي  الدعل  صعوبي 

 هذه بي  وم  ، للغ   المورفولوة  المسدو  دحسي  ف  دسف  أ  يمك 
 ، ال مي  ل إ المسدن  الدعل  سدراديةي إ ذل  ف  دسف  الد  سدراديةيي اإل

 المسدن  الدعل  عل  قي   برنيم  لي يعف معرف  الحيل  البح  حيولي هني وم 
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 المسدو  بدحسي  وعالقد  الدواصلي  اللغوي  المفيرا  دنمي  ف  ال مي  ل إ
 . الدعل  صعوبي  ذوي الم رس  قبل مي أطفيل ل   للغ   المورفولوة 

 

 سدراديةي إ ع  لبح إل  ا وسع  الحيل  البح  مشكل  دبلور  هني وم    
 وه  ،الدعل  صعوبي  ذوي الم رس  بلق مي أطفيل لبي   منيسب  دعليمي 
 دحق  الد  ال مي  ل إ المسدن  الدعل  وه  أال خيص  أهمي  لفي مرحل 
 عل  الق ر  ودزي  ،الدعليمي  العملي  ف  مشيرك  أكثر األطفيل يةعل دفيعالا 
 للغ  المورفولوة  المسدو  ودحسي  االدصيلي  اللغوي  المفيرا  اكدسي 
 االةيب  ف  الحيل  البح  مشكل  دح ي  يمك  دق   مي عل  اوبنيءا  ،ل يف 
 : الديل  الر يس السدال عل 

 

 لىإ المستند التعلمإستراتيجية  باستخدام المقترح البرنامج ليةاعف ما
 المدرسة قبل ما أطفال لدى التواصلية اللغوية المهارات تنمية في الدماغ

    ؟لديهم للغة رفولوجيالمو  المستوى بتحسين وعالقته التعلم صعوبات ذوي
 : الديلي  الفرعي  األس ل  الر يس السدال م  ويدفرع

 

 ذوي الم رس  قبل مي لطفل الالزم  االدصيلي  اللغوي  المفيرا  مي -
  سنوا ؟( 6-1) م  الدعل  صعوبي 

 ذوي الم رس  قبل مي لطفل المنيس   المورفولوة   الوع  مسدو  مي -
  ؟سنوا ( 6-1) م  الدعل  صعوبي 

 ف (  البح  عين ) الدةريبي  المةموع  أطفيل  رةي  بي  الفرو  مي -
 والمسدو  االدصيلي  اللغوي  المفيرا  مقييس  عل  والبع ي القبل  القييس

 ؟ للغ  المورفولوة 

 ف (  البح  عين ) الدةريبي  المةموع  أطفيل  رةي  بي  الفرو  مي -
 والمسدو  االدصيلي  اللغوي   المفيرا مقييس  عل  والددبع  البع ي القييس

 ؟ للغ  المورفولوة 
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 ال  المسدن  الدعل إسدراديةي   عل  القي   المقدر  البرنيم  محدو  مي -
 الم رس  قبل مي أطفيل ل   االدصيلي  اللغوي  المفيرا  دنمي  ف  ال مي 
 الدعل ؟ صعوبي  ذوي

 دنمي  ف  ال مي  ل ا المسدن  الدعل إسدراديةي   عل  القي   البرنيم  أثر مي -
 صعوبي  ذوي الم رس  قبل مي أطفيل ل   االدصيلي  اللغوي  المفيرا 
 الدعل ؟

  المورفولوة  والمسدو  االدصيلي  اللغوي  المفيرا  بي  عالق  دوة  هل -
 ؟ للغ 

 

 :البحثأهداف 
 

 : يل  مي دحقي  إل  الحيل  البح  يف  
 

 الدعل إسدراديةي   عل    القي المقدر  البرنيم  فيعلي  عل  الدعر  .5
 مي أطفيل ل   االدصيلي  اللغوي  المفيرا  دنمي  ف   ال مي  ل إ المسدن 

 .الدعل  صعوبي  ذوي الم رس  قبل

 المسدو   يدحس عل  االدصيلي  اللغوي  المفيرا  دنمي  أثر عل  الدعر  .3
 .البح  عين  ل   للغ   المورفولوة 

 ال مي  ل إ المسدن  الدعل سدراديةي  إ اسدخ ا  أهمي  عل  الضوء دسليط .2
 الملل ع  بعي اا  للدعل   افعيدف  ودحفيز الدعل  صعوبي  ذوي دعلي  ف 

 .الدعليمي  المواق  ف  والشرو 

 ف  ال مي   إل المسدن  الدعل  إسدراديةي  عل  قي   د ريب  برنيم  إع ا  .4
 صعوبي  ذوي س الم ر  قبل مي أطفيل ل   االدصيلي  اللغوي  المفيرا  دنمي 
 . الدعل 
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 المسدن  الدعل  إسدراديةي  بيسدخ ا  المقدر  الد ريب  البرنيم  أثر معرف  .1
 قبل مي أطفيل ل   للغ  المورفولوة  المسدو  دحسي  عل  ال مي   إل

 .الدعل  صعوبي  ذوي الم رس 

 الدعل  صعوبي  ذوي بف   الدربويي  والمشرفيي  المعلمي  دزوي  .6
 دعلي  ف  ال مي  ل إ المسدن  الدعل  نظري  م  مسدقي  دعليمي  بإسدراديةيي 

 .الدعل  صعوبي  ذوي ف  

ال مي    إل المسدن  الدعل  إسدراديةي  اسدخ ا  بي  العالق  ع  الكش  .2
  الدعل  صعوبي  ذوي األطفيل عل  يطرأ ق  الذي األكي يم  الدحس  وم  
 .للغ  ورفولوة الم والمسدو  االدصيلي  اللغوي  المفيرا  ف 
 

 :بحثأهمية ال
 

 :الديلي  النقيط ف  الحيل  البح  أهمي  ددح     
 

 ف  والمسدة ا  األبحي  ندي   لمواكب  منفي محيول  ف  البح  هذا  يأد .5
 الدربي  مي ا  ف  الندي   هذه لي فيع اخدبير ل إ وال عو  ال مي  مةيل

 النوع هذا لقل  نظراا  فعيل دعل  أةل م  الدعل  صعوبي  ذوي م  الخيص 
 .الةين  هذا ف  ال راسي  م 

 االدةيهي   عو   دلب أنفي ف  أيضيا  البح  هذا  أهمي  دبرز كمي .3
 عي    بشكل   الخيص  االحدييةي  بذوي بف ي  بيالهدمي  الح يث  الدربوي 
 .خيص   بشكل   الدعل  صعوبي  وبذوي

 االدصيلي  اللغوي   المفيرا مففو  حول نظرييا  طيراا إ الحيل  البح  يق   .2
سدراديةي  ،دنميدفي وأهمي   والعوامل وأهميد  ال مي  إل  المسدن  الدعل  وا 
 اللغوي  المفيرا  دنمي  ف  و وره الدعل  ف  دوظيف  وكيفي  ،في  المدثر 

 .للغ  المورفولوة  المسدو  ودحسي  االدصيلي 
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 الدعل  بي صعو  ف   بدعلي  الخيص  المنيه  ومطوري مدلف  أنظير دوة  .4
 ل   دنميدفي عل  دسيع  بحي  ،االدصيلي  اللغوي  بيلمفيرا  العنيي  ل إ

 الح يث  والنظريي  الم اخل دفعيل ف  ودسف  الدعل  صعوبي  ذوي األطفيل
 الدعل  إسدراديةي  وخيص ا  المدعل  مكيني إ عل  دعدم  والد  الد ريس ف 

 .ال مي  إل  المسدن 

 الدعل  إسدراديةي  مةيل ف  ة ي   ل راسي  نوا  البح  هذا يكو  ق  .1
 م اخل ضوء ف  األخر  األكي يمي  المةيال  ف  ال مي  إل  المسدن 

 .ال مي  إل  المسدن  الدعل  إسدراديةي  غير أخر  ونظريي 
 

  :مصطلحات البحث
 
 

 : Program البرنامج-
 

 ددح   يءي ومب أسس عل  مفيرادف  دنمي  بف   لألفرا  يق   برنيم  هو    
 دعلتتتي  فتتت  الدتتت رج علتت  يقتتتو  التتتذي الدتتت رية  واالستتدةوا  الدتتت خل دتتت رج فتت 

     .اسدففيمي  صيغ إطير ف  والخيط   الصحيح  والسلوكيي  المعرف  الطال 
  (511 ،3555 ،نبفي )                                           

 

 وفتتت    ع تتتم   دعليميتتت   خطتت بأنتتت :  الحتتتيل  البحتت  فتتت   بيلبرنتتتيم  ويقصتت     
 المفيرا  دنمي  بف   ال مي  إل  المسدن  الدعل  إسدراديةي  عل  دعدم  أسس

 قبتتل متتي أطفتتيل لتت   للغتت  المورفولتتوة  المستتدو  ودحستتي  االدصتتيلي  اللغويتت 
 .الدعل  صعوبي  ذوي الم رس 

 

  :   الدماغ إلى المستند التعلم إستراتيجية -

Brain Based Learning Strategy                                    

 
 

 

 صتور  فت   دقت    الدت  والمدرابطت  المنظمت  الدعليمي  الخبرا  م  مةموع     
 الحييديتتتت  بتتتتيلخبرا  وربطفتتتتي بمعيلةدفتتتتي المتتتتخ يقتتتتو  حيتتتت  ،دعليميتتتت  مواقتتتت 
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  يقتتت    التتتذي للمحدتتتو  العميتتت  والففتتت  المعنتتت  ذا التتتدعل  يحقتتت  ممتتتي ،الواقعيتتت 
 .(35 ،3554 ،زي  أبو)  لألطفيل

 

:  بأندده جرائيددا  إ الدددماغ إلددى المسددتند الددتعلم إسددتراتيجية الباحثددة وتعددرف   
 فتت  التتدعل  صتتعوبي  ذوي لألطفتتيل متت ق   الم   الدعليميتت  األنشتتط  متت  مةموعتت 
 معنتت  ذا دعلتت  لدحقيتت  التت مي  لتت إ المستتدن  لتتدعل إستتدراديةي  ا يءمبتتي  ضتتوء
  المورفولتتوة  المستتدو  ودحستتي  االدصتتيلي  اللغويتت  المفتتيرا  دنميتت  أةتتل متت 
 .ف يل  للغ 

 

 Communication language skills   ة: االتصالي اللغوية المهارات-
 

 المةتيل بتيخدال  وكيفيدت  األ اء نوع ويخدل  و ق  سرع  ف  يد  أ اء ه   
 .(2 ، 3552، القحطين ) وطبيعد  وأه اف  اللغوي

 

 مت  مةموعت  :بأنهدا جرائيدا  إ االتصدالية لغويدةال المهارات الباحثة وتعرف   
 اآلختري  ففتي ا  و  والدحت   والدلقت  االسدميع أةل م  الطفل يميرسفي األنشط 

        فتتت  مدمثتتتل استتتدقبيل  ةينتتت  :ةتتتينبي  علتتت  ودشتتتدمل ،عنتتت  الدعبيتتتر يريتتت  متتتي
 الدحتتتت   مفتتتتير )  فتتتت  مدمثتتتتل دعبيتتتتري وةينتتتت  ،(والقتتتتراء  االستتتتدميع مفتتتتير ) 

 . (والكديب 
 

 :      Awarenes Morohology   للغة المورفولوجي الوعي مستوى-
               

 قوالتت  فتت  األصتتوا  بوضتت  الفونيمتتي  بنتتيء  را إ علتت  الطفتتل قتت ر  هتتو   
 متتتت  وغيرهتتتتي التتتتربط أ وا  ، والصتتتتفي  واألفعتتتتيل األستتتتميء مثتتتتل مورفولوةيتتتت 

 ،اللغتوي االدصتيل مقيمتي  حيال  م  معين    حيل    ع  يعبر منفي كل الصيغ
                كلمتتتي  لتتت إ ليحولفتتتي الصتتتودي  الوحتتت ا  ودنيستتت  الكلمتتت  بنتتتيء علتتت  والقتتت ر 

  .         مففوم  ةمل ف  الكلمي  وصييغ  معن   دعط بحي  ،(مورفيمي ) 
 .( 26 ، 3551 ، وآخرو  الببالوي)                                   
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 قتت ر  :بأندده جرائيددا  إ للغددة المورفولددوجي وعيالدد مسددتوى الباحثددة وتعددرف   
 الكلمت (  اشتدقي )  دشتكيل علت  الدعل  صعوبي  ذوي الم رس  قبل مي أطفيل

 المفتتتيرا  استتتدخ ا  عنتتت  والمكتتتي  والزمتتتي  التتتربط وأ وا  الضتتتمي ر واستتتدخ ا 
 .والكديب  والقراء  والدح   االسدميع اللغوي 

 

  :التعلم صعوبات ذوي األطفال-
Children at risk of learning difficulties                          

 

 التتذي :  بتتأنف  التتدعل  صتتعوبي  ذوي األطفتتيل Baeman بيدمتتي  يعتتر    
 قت رادف  بتي   الل  ذي دربوي دبيي  ول يف  ،الدعل  ف  اضطرابي  م  يعينو 
 أسيستي  اضتطرابي  ل إ يعز  والذي ، الفعل  أ ا ف  ومسدو  الكيمن  العقلي 
 فتت  واضتت    بقصتتور   مصتتحوب ا  دكتتو  ال قتت  أو دكتتو  الدتت  التتدعل  عمليتت  فتت 

 حرمتي  أو عقلت  دخلت  عت  نيدةت  وليست  المركتزي العصب  الةفيز وظيف 
 ،البطينيتتت )  للحتتتواس فقتتت ا  أو شتتت ي  انفعتتتيل  اضتتتطرا  أو ثقتتتيف  أو دربتتتوي
3551، 25). 

 

 جرائيددا  إ الددتعلم باتصددعو  ذوي المدرسددة قبددل مددا أطفددال الباحثددة وتعددرف   
 صتتتعوبي  متتت  يعتتتينو  أنفتتت  علتتت  دصتتتنيفف  دتتت  التتتذي  األطفتتتيل هتتت  :بدددأنهم
 ثتترهأ يظفتتر ممتتي األكي يميتت  المةتتيال  حتت  إ فتت  قصتتوراا  يظفتترو  و دعليميتت 

 .  الم رس  األكي يم أ ا ف  انخفي  ف 
 

 :االحصائية األساليب
 

 للعلتتتو  حصتتتي ي اال الحتتتز  برنتتتيم  استتتدخ ا  ستتتيد  البحتتت  أهتتت ا  لدحقيتتت    
 :كيلديل  الندي   عل  والحصول البييني  لدحليل SPSS V(20) االةدميعي 

 

 للدحقت  :المردبطت  للمةموعتي   Wiloxon Test )ويلككستو ) اخدبتير -5
 ،والبعتتت ي القبلتتت  القييستتتي   رةتتتي  ردتتت  مدوستتتطي  بتتتي  الفتتترو   اللتتت  متتت 

   . لبرنيم ا دطبي  وبع  قبل البح  عين  عل  والددبع  والبع ي
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 مقيتيس ثبتي   رةت  لحستي  Cronach, Alpha): كرونبتي لفتيأ)  معيمتل-3
 لتتتت    المورفولتتتتوة   التتتتوع  مستتتتدو  ومقيتتتتيس الدواصتتتتلي  اللغويتتتت  المفتتتتيرا 
 .الدعل  صعوبي  ذوي الم رس  قبل مي أطفيل

 مقيتيس صت   لحستي :  Person Correlation بيرستو  اردبيط معيمل-2
 أطفيل ل    المورفولوة  الوع  مسدو  ومقييس دصيلي اال اللغوي  المفيرا 

 .الدعل  صعوبي  ذوي الم رس  قبل مي
 االردبيط معيمل لحسي   Person Correlation:بيرسو  اردبيط معيمل -4
 االدستي  لدقت ير وذلت  ؛ليفتيإ  دندمت الدت  عت للب   الكليت  وال رةت  مفتر   كتل بي 

 .( البني  الص  )  البح  أل اد   ال اخل
 للدأكت  المقدتر  للبرنتيم  األثتر حةت  لحستي  :(  n2)   يدتيإ مربت  معيمتل -1

إلتتتت   دعتتتتو  حقيقيتتتت  فتتتترو  كونفتتتتي(  ) اخدبتتتتير بيستتتتدخ ا  الفتتتترو  حةتتتت  متتتت 
 .البح  مدغيرا 

 

 :والدراسات السابقة  اإلطار النظري
 

 : الدماغ إلى المستند التعلم إستراتيجية: األول المحور
 
 

 علت  القت ر  منفتي: الكيمنت  القت را  مت  مةموعت  مت  طريتيا ف ال مي  يدشكل   
 أن  عل  ال مي  إل  وينظر. الذاد  والدأمل الذاد ، والدنظي  البييني ، دحليل
 بفعتتل نفستت  ليدشتت  ويعيتت  يدشتتكل، ألنتت  األنظمتت  ومدعتت   معقتت  حيتتوي ةفتتيز

 .للتتدعل  حيستتم  أنفتتي علتت  االنفعتتيال  إلتت  ينظتتر وأصتتب  الحييديتت ، الخبتترا 
 هنتي  أ  مت  الترغ  وعلت  ومدترابط، كلت  بشتكل دعمتل أ مغدنتي فتإ  هنتي وم 
 والرييضت ، واالنفعيال ، كيلدفكير،: مح    وظي   ذا   ميغي  وح ا  ع  

 هذه فإ  فيفي؛ ندعل  الد  والبي   الوق  یوحد خري ،اآل م  دفيعالدني وطبيع 
 نفستت  الوقت  فت  يةميعات معيلةدفتتي دتد  بتل الت مي  فتت  منفصتل  غيتر الوحت ا 

 .(werbos,2009,200 ) ندعلم  وفيمي دعلمني، كيفي  ف  يدثر ممي
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 التتدعل  نظريتت  بتترز  األعصتتي  وعلتتو  التت مي  أبحتتي  ندتتي  إلتت   واستتدني اا    
 5115 عي   (Brain-Based Learning Theory) ال مي  عل  المسدن 
 وددكت  أةزا ت ،  ووظيفت الت مي  بنتيء إلت  دستدن  الدت   كتي "و" كتي " لصيحبفي

 دعلت  بي ت  دصتمي  ضترور  وعلت  بطبيعدت ، التدعل  علت  قي ر فر  كل أ  عل 
 الذاديتتت ، ال افعيتتت  وزيتتتي   الدعليميتتت ، الخبتتتر  فتتت  التتتدعل  استتتدغرا  علتتت  دعمتتتل

 الحييديتتت  بتتتيلخبرا  التتتدعل  وربتتتط للمعلومتتتي ، النشتتتط  بيلمعيلةتتت  لتتت  والستتتمي 
 (.555 ، 3552 ،عيس )  والواقعي 

 

   :الدماغ إلى المستند التعلم إستراتيجية وممفه
 دفتتد  الدتت  اإلستتدراديةي  دلتت  هتت  :التت مي  إلتت  المستتدن  التتدعل  إستتدراديةي    

 واالحدفتيظ والدرابطتي  واألنمتيط المعنت  عت  يبحت  التذي ال مي  عمل بكيفي 
 الدت  والعقليت  واالنفعيليت  المي يت  للخبرا  معن  ودكوي  الة ي  ، بيلمعلومي 

 ودبح  والدعل ، للدعلي  أقص  ح  دحقي  يمك  خالل  وم  الذاكر  ف  دخز 
 .(121 ،3551 ، محم ) أفضل بصور    أ مغدني بفي ددعل  الد  الطر  ع 

 

 ي:بأنفتت التت مي  إلتت  المستتدن  التتدعل  إستتدراديةي (  3554) الستتلط  ودعتتر    
 األعصتتي   علتت افدراضتتي  إلتت  يستتدن  التتدعل  للدعلتتي  شتتيمل متتنف  أو أستتلو 
لتتتت  طبيعتتتتت    بشتتتتكل   التتتتت مي  عمتتتتل كيفيتتتتت  دوضتتتت  الدتتتتت  الح يثتتتت   الدركيتتتتت  وا 
 .المخدلف  دطوره مراحل ف  الوظيف  وأ ا   ،البشري لل مي  الدشريح 

 علتت  للتتدعل  شتتيمل متت خل :بأنفتتي( 513 ،3554)  المطرفتت  ليفتتيإ ويشتتير   
 دعلتت  :بأنفتتي( 12 ،3551)  التت ي  عتتز دعرففتتي كمتتي.  االعصتتي  علتت  أستتس
 .الطبيعي  عملييد  نةيزإ وف  الذه  حضور م  ال مي 

 

 بدطبيتتتت  يفتتتتد  للتتتت مي  المستتتتدن  التتتتدعل  أ   Jensen (2007) یر يتتتتو     
 أبحتي  مت  اكدشتيف  دت  متي م  مدنيغم  دظفر الد  واإلسدراديةيي  المبي يء
 وخبتترا  بظتترو  األطفتتيل لدزويتت  اإلستتدراديةيي  متت  الع يتت  ويشتتمل التت مي ،
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 والد ريس بيلدعل  يسم  بمي ،ال مي  نصف  ف  واإل را  الوع  حيل  إلح ا 
 .األفضل

 

 المميتتتز  بيلخصتتتي ص دفتتتد  الدتتت  النظريتتت  دلتتت  :أنفتتتي علتتت  دعتتتر  وكتتتذل    
 وظتتتي   متتت  أي   علتتت  كبيتتتر    ب رةتتت    االعدمتتتي  فتتت  رغبتتت  لتتت يف  التتتذي  لألفتتترا 

 يكو  حي   ؛المعلومي ودشغيل دوظي  عملي  ف  بيلمخ الكرويي  النصفي 
 مردبط وهو الةس  م  األيسر الةزء عل  اا مسيطر  ال مي  م  األيم  الةين 
 ويكتتتتتو  والح ستتتتت ، والمدشتتتتتع  والمكتتتتين  اللفظتتتتت  وغيتتتتتر البصتتتتتري بتتتتيلدفكير
 وهتتتو الةستتت ، متتت  األيمتتت  الةتتتزء علتتت  مستتتيطرأ التتت مي  متتت  األيستتتر الةينتتت 
 ،3551 ، محم )واللفظ  والمنطق  والدصنيف  المدقير  الدفكير ع  مس ول
121.) 

 

 الت مي  فيظتل للت مي ، العظمت  الوظيف  هو الدعل  أ  النظري  هذه ودعدبر   
 دنمتو العصتبي  والشتةيرا  الشتبكي  ودظتل اإلنسي ، عمر نفيي  حد  مدعلمأ

 مت  وددتواء  ددنيست  الدت  بيلطريقت  الفتر  فيفتي ويدفيعتل ثريت ، البي ت   ام  مي
 أكثتتتر التتدعل  مواقتت  يةعتتل التتذي األمتتر زادتت ،ودةفي واستتدع ا اد  التت مي  هتتذا

 .يا وعمق ومرون ا  سفول ا 
 

 إلتتت  المستتتدن  التتتدعل  إستتتدراديةي  لنظريتتت  المستتتيبق  الدعريفتتتي  ختتتالل ومتتت    
 البحتتت  هتتتذا إةتتتراءا  ضتتتوء فتتت  دعريففتتتي إلتتت  الدوصتتتل يمكتتت  فإنتتت  التتت مي ،
 واأليستر األيمت  ال مي  ةينب  عل  االعدمي  عل  دقو  دعليمي  نظري  :بأنفي
 بشتتتكل   يعمتتتال  بحيتتت  ،التتتدعل  صتتتعوبي  ذوي الم رستتت  قبتتتل متتتي أطفتتتيل لتتت  

 استدخ ا  ختالل مت  ل يف  االدصيلي  اللغوي  المفيرا  دنمي  يد  حد  مدكيمل  
 .األطفيل هدالء ل   واأليسر األيم  ال مي  ةينب  لدنشيط دعليمي  وأنشط 
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 :الدماغ إلى المستند التعلم إستراتيجية فوائد
 

 الفتتتتر  اكدستتتتي  فتتتت  التتتت مي  إلتتتت  المستتتتدن  التتتتدعل  إستتتتدراديةي  فوا تتتت  دظفتتتتر   
 ومت  الحيتي ، بخبترا  دعلمت  يتربط أ  للمتدعل  دستم  ومدنوع  مخدلف  أسيلي 

 :اآلد  ف  Spears( 3553) يح  هي كمي األسيلي ، هذه
 

 .Mastery Learning المدق  الدعل  -

 .Styles learning الدعل  أسيلي  -

 .Multiple Intelligences المدع    الذكيءا  أنواع -

 .Cooperative learning الدعيون  الدعل  -

 .Practical Simulation العملي  المحيكي  -

 .Learning Experimental الدةريب  الدعل  -

 .Movement Education الحركي  الدربي  -

 .Problem Based Learning المشكال  عل  المبن  الدعل  -
 

 :الدماغ إلى المستند التعلم اتيجيةإستر  أهمية
 

 الدربويتت  العمليتت  فتت  التت مي  إلتت  المستتدن  التتدعل  إستتدراديةي  أهميتت  دكمتت    
 (:321 ،3551 ي،الزهير )  يل  فيمي

 

 .مخدلف    بطرا     المشكال  حل م  المدعل  يمك  -

 .الص  غرف  ف  والمنيقش  الحوار دنمي  عل  يعمل -

 .القرارا  صن  ف  المشيرك  ل إ المدعل  ي ف  -

 .للمدعلمي  خبرا  دكوي  ف  يسيه  -

 .الفف  أةل م  الدعل  عملي  يوة  -

 لقت ر  نظتراا  ذادت  الوقت  فت  عمتل مت  أكثتر مت  الدعيمتل مت  المدعل  يمك  -
 . ال ينيميكي  ال مي 
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 :الدماغ إلى المستند التعلم إستراتيجية نظرية ءيمباد
 

 التت مي  إلتت  المستتدن  التتدعل  ةي إستتدرادي نظريتت  أ  Laine&Caine يتتذكر   
 ،3555 ، عيي  ) يل  فيمي حصرهي يمك  المبي يء م  مةموع  عل  دعدم 
11) : 

  معق   ينيميك  نظي  ال مي. 

  اةدميعي  طبيع  ذو( العقل) ال مي. 

  ال مي  ف  فطرييا  أمراا  المعن  ع  البح. 

  الدرميز خالل م  يح   المعن  ع  البح. 

  الدرميز أةل م  حيسم  االنفعيال.  

 مدزام    بشكل   وكليي  أةزاء ويند  يسدقل( عقل)  مي  كل. 

  المحيط  واإل را  المركز االندبيه م  كالا  الدعل  عملي  ددضم. 

  والالوع  الوع  عمليي  يشمل الدعل. 

  الذاكر  لدنظي  طريق  م  كثرأ يوة. 

  الدطور صف  ل  الدعل. 

 بيلدف ي   عيوي   بيلدح ي المعق  الدعل  ينمو. 

 فري     بطريق    منظ   مي  كل . 
 

 :  الدماغ إلى المستند التعلم إستراتيجية لمباديء التربوية التطبيقات
 

 التدعل  إسدراديةي  دنيول  الد  والكديبي  البحو  عل  االطالع خالل م    
 ، حمتتتت أ)  الديليتتتت  الدربويتتتت  الدطبيقتتتتي  دح يتتتت  يمكتتتت  ، التتتت مي  إلتتتت  المستتتتدن 
3552، 415:) 

 واألنشتتتتتط  الدعليميتتتتت ، والوستتتتتي ل الدتتتتت ريس، طتتتتتر  استتتتتدخ ا  فتتتتت  الدنويتتتتت  -
 . الدعليمي 

 . عمل  وكيفي  ودركيب  ال مي  ع  معلومي  دق ي  -
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 . القرارا  وادخيذ المشكال  حل ف  يمعا  للدعيو  لألطفيل الفرص  ديح إ -

 . صغير  مةموعي  ف  للعمل أميك  دوفير -

 .واهدميميد  الطفل حيي ب مردبط  ومش ال  أنشط  دق ي  -

 . والدسيدل الدفكير عل  األطفيل دحفز بيلمثيرا  غني  دعل  بي   دوفير -

 .دفكيره  وطرا   وادةيهيدف  األطفيل المشيعر المعلم  مراعي  -

شتتعيرا  لوحتتي  دعليتت  ختتالل متت  للتتدعل  األطفتتيل  افعيتت  إثتتير  -  دحفيزيتت  وا 
 . الروض  ف  العيم  واألميك  الممرا  ف 

 بشتكل   الموقت  مت  الدعيمل لل مي  ددي  مدكيمل  أنشط  بدصمي  دمي االه -
 .كل   

 علتت  يكتتو  وأ  يدعلمتت  متتي كتتل فتت  والدفكيتتر الدأمتتل علتت  الطفتتل دشتتةي  -
 .ب  وع 

 درابط أةل م  السيبق  بخبراد  الطفل يدعلم  مي كل ربط عل  العمل -

 . ودكيملفي المعلومي  -

 .للدح ي ومحفز  ومشةع  ومريح  هي    دعل  بي   دوفير -

 .للطفل النفس  األم  ودوفير الدف ي  غيي  -

 . يفضلفي الد  بيلطريق  نفس  ع  الدعبير عل  طفل كل دشةي  -

 ، وخيرةفتتي النشتتيط قيعتت   اختتل دعلتت  أمتتيك  بتتي  متتي التتدعل  أمتتيك  دنويتت  -
 . وخيرةفي الروض   اخل دعل  وأميك 

 ومتت  األطفتتيل متتي اهد لةتتذ  الدتت ريس إستتدراديةيي  استتدخ ا  فتت  الدنويتت  -
 ، المنتتتتيه  مستتتترحي  ، بيللعتتتت  التتتتدعل  ، األ وار لعتتتت )  اإلستتتتدراديةيي  هتتتتذه

 الختترا ط ، المحيكتتي  ، النمذةتت  ، مةموعتتي  فتت  العمتتل ، المي انيتت  التترحال 
 ( . المدع    الذكيءا  دوظي  ، المشيري  الذهني 
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 :الدماغ إلى المستند التعلم إستراتيجية أس 
 

 ، محمتتت ) يلتتت  فيمتتتي التتت مي  إلتتت  المستتتدن  التتتدعل  إستتتدراديةي  أستتتس ددحتتت     
3551، 126:) 

 مواقتتتت  إلتتتت  المتتتتدعل  دعتتتتر  إذا واأليستتتتر األيمتتتت  بةينبيتتتت  التتتت مي  ينمتتتتو -
 .ب  المحيط  بيلبي   مردبط  دعليمي  وخبرا 

 روابط دة  ال فيل مي  طبيعد ، م  ددف  بخصي ص المدعل   مي  يدص  -
 البنيتت  فتت  وةتتو  الستتيبق  للخبتترا  يكتت  لتت  إذ حقتت والال الستتيبق  الخبتترا  بتتي 

 .المعرفي 

 فيدفيعتتل اآلختتري ، متت  والدعتتيو  الدفيعتتل ختتالل متت  ويدطتتور التت مي  ينمتتو -
 بدوستي  دستم  دفكيريت  وقت را  اةدميعيت  عالقتي  ليكدست  أقرانت  م  المدعل 
 .ال مي  سع 

  ميغيتتتت ال فيلستتتتع  والنشتتتتيط، بيلحركتتتت  للمتتتتدعل  التتتت ميغ  النظتتتتي  يدصتتتت  -
 نشتيط ختالل مت  استديعيب  يمكت  التذي ال ينيميك  الدفيعل م  أنميطأ دفر 
 .المدعل 

 معنيهتتتتتي إل را  ويستتتتتميفي الخبتتتتترا  ينمتتتتتذج أ  البشتتتتتري التتتتت مي  يستتتتتدطي  -
 .ففمفي وسفول 

 متتتدعل  متتت  وستتتعد  وق رادتتت  وخبرادتتت  دكوينتتت  فتتت  البشتتتري التتت مي  يخدلتتت  -
 .ب  خيص   ميغي  صفي  ل  مدعل  فكل خر،آل

 الستتع  وددحستت  ،ختتر آل صتت  متت  اندقتتل كلمتتي المتتدعل  عنتت  التت مي  ينمتتو -
 .يا نضة أكثر المدعل  كي  كلمي ال ميغي 

 لفتتي يدعتتر  الدتت  الدعليميتت  الخبتترا  كينتت  إذا المعنتت  المتتدعل   متتي  يفقتت  -
 .مسدواه م  أقل أو أعل 

 الةينتت  فيقتتو  خيصتت ، دعليميت  بمفتتي  التت مي  ةتتينب  مت  ةينتت  كتتل يقتو  -
 واإلبتت اع، الخييليتت ، والكديبتت  الصتتور، ودتتذكر الر يستت ، األفكتتير بقتتراء  متت األي
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 الوظيفي ، والكديب  الكلمي ، واسدرةيع الدفيصيل بقراء  األيسر الةين  ويقو 
 .األشييء ودةمي  األسميء، ودذكر

 أ  ينبغتت  وبيلدتتيل  المتتدعل ، كيتتي  دفتت   الدتت  بتتيلمواق  التت مي  نمتتو يدتتأثر -
 .ال مي  ينمو حد  المواق  فذهل المدعل  يدعر 

 

 :الدماغ إلى المستند التعلم إستراتيجية مراحل
 

 إلتتت  المستتتدن  التتتدعل  إستتتدراديةي  عليفتتتي عدمتتت د أسيستتتي  مراحتتتل خمتتتس يوةتتت   
 : وه (  22 ،3552 ، الةوران ) ال مي 

 

 المترا  الموضتوع ع  عيم  فكر  الطفل إعطيء يد  وفيفي : اإلعداد مرحلة 
 دمثيتتتتل فتتتت  أستتتترع كلمتتتتي الموضتتتتوع عتتتت  الطفتتتتل خلفيتتتت  زا   يوكلمتتتت ، دعلمتتتت 

 . الدعل  عملي  علي  وسفل ومعيلةدفي الة ي   المعلومي 

 المنيفستتتتتت )  فمنفتتتتتتي االكستتتتتتي  مصتتتتتتي ر وددنتتتتتتوع : اإلكسدددددداب مرحلددددددة ، 
 المدنوعتتتت ، والخبتتتترا  ، البي يتتتت  المثيتتتترا  ، البصتتتتري  واأل وا  ، والمحيضتتتتر 

 السيبق  الخبر  عل  المرحل  هذه وددك  ،( ي الةميع والمشيري  األ وار ولع 
 .القبلي  أو

 فت  األطفتيل إ متيج يتد  المرحلت  هتذه وفت  ( : سهاباإل)  التفعيل مرحلة 
 الراةعت  الدغذيت  دتوفير مت  للموضوع أعم  فف  دحقي  أةل م  أكثر أنشط 
 . لف 

 واستتتتتدرةيع التتتتتدعل  دقويتتتتت  إلتتتتت  المرحلتتتتت  هتتتتتذه دفتتتتت   : الدددددذاكر  تكدددددوين 
 ليقتتتتو  للراحتتتت  وقتتتت  األطفتتتتيل إعطتتتتيء ختتتتالل متتتت  أفضتتتتل بصتتتتور    ومتتتي المعل
 . دعلمفي الد  المعلومي  بدنظي  ال مي 

 مواقت  علت  التدعل  دطبيت  المرحلت  هذه ف  يد  حي  : الوظيفي التكامل 
 .ة ي  
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 يعتتت  التتت مي  إلتتت  المستتتدن  التتتدعل  إستتتدراديةي  أ  البيحثتتت  دتتتر  ستتتب  وممتتتي  
 المفتتتتيرا  دنميتتتت  فتتتت  عليتتت  االعدمتتتتي  يمكتتتت  نيةحتتتيا  عالةيتتتتيا  د ريستتتتييا  متتت خالا 

 إسدراديةي  عل  اعدم   الد  ال راسي  معظ  أ  حي ، والنمي ي  األكي يمي 
 المفتيرا  بدحسي  اهدم   عالة  د ريس كم خل ال مي  إل  المسدن  الدعل 
 .عي    بشكل   كي يمي األ

 

 :االتصالية اللغوية المهارات:  يناالث المحور
 

 ،لدفميشتتفي مةتتيالا  يدتتي  ال بمتتي بحفظفتتي اهلل دكفتتل عيلميتت  لغتت  العربيتت  غتت الل  
 بق ستتي  واردبيطفتتي لستتموهي نشتترهي مستتدولي  دةتتيه المستتدمر  ال افعيتت  يثيتتر وبمتتي

 متت  مدزايتت  ا  عتت ا اا أ دةدتتذ  العصتتر هتتذا فتت  العربيتت  واللغتت .  الحكتتي  الكدتتي 
 واالستتدفي   الدةتتير  فتت  فتتيمن لالستتدفي   إدقينفتتي فتت  التتراغبي  و دعلمفتتي طتتيلب 
 العربيتتت  الثقيفتت  و العربيتتت  الحضتتير   علتتت ،والدعتتر  القتتتوم  األمتت  فتتت  منفتتي

 متتتت  كثيتتتتر   فتتتت  معدمتتتت  ا  غتتتت   أ  بعتتتت  ، كثيتتتتر   أختتتتر  أهتتتت ا  و اإلستتتتالمي 
 العربيتتت  اللغتتت  دعلتتتي  وحظتتت .  واليونستتتكو المدحتتت   كتتتيألم  ال وليتتت  المنظمتتتي 
 الةفتي  دعت    وقت  ، بدعليمفتي ي دمتالمف مت  خيصت    بعنيي    بغيرهي للنيطقي 
 المدسستتتتي  ستتتتع  فقتتتت  ،بغيرهتتتتي للنتتتتيطقي  العربيتتتت  اللغتتتت  بدعلتتتتي  دعنتتتت  الدتتتت 

 وال اكدستتتيبفي دواةتت  الدتتت  الصتتعي  ودتتتذليل دعليمفتتي  إلتتت والخيصتت  الحكوميتت 
    والقتتراء  والدحتت   االستتدميع:  بمفيرادفتتي العربيتت  واللغتت .بغيرهتتي للنتتيطقي  ستتيمي

 منتتت ور،)  لتتت   المميتتتز  بمفيرادتتت  منفتتتي كتتتل دفتتتر  وأ  مدكيملتتت  وحتتت   ، والكديبتتت 
3535 ، 25.) 

 

 الدتترا  ولحفتتظ والدعلتتي ، والدعبيتتر، للدفكيتتر، وستتيل  أنفتتي علتت  للغتت  وينظتتر   
 المعرفتت  مفدتتي  وهتت  البشتتر، بتتي  والدخيطتت  الدفتتيه  وستتيل  دعتت  كمتتي الثقتتيف ،
 بشتتتكل   اإلنستتتي  عليفتتتي ويعدمتتت  والثقتتتيف ، الفكتتتري للدواصتتتل الر يستتت  والوستتتيل 
 وستتتتيل  وهتتتت  وأحيسيستتتت ، وأغراضتتتت  ومشتتتتيعره، أفكتتتتيره، عتتتت  للدعبيتتتتر كيمتتتتل  
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 األسيست  والفت   الواحت  ، األمت  أبنتيء بي  الوة ان  والدرابط الفكري  الحرك 
 اللغتوي االدصتيل عل  الق ر  المدعل  إكسي  هو الدعلي  صعي  عل  اللغ  م 

 هتذا دحقيت  إلت  دتد ي أ  يةت  اللغت  لدت ريس  محيول وكل والسلي  الواض ،
 بتتتي  أو ومستتتدم    متتتدكل    بتتتي  يكتتتو  أ  يدعتتت   ال اللغتتتوي واالدصتتتيل. الفتتت  
: هتتتت  أربعتتتت  ومفتتتتيرا  فنتتتتو  للغتتتت  فتتتتإ  األستتتتيس هتتتتذا وعلتتتت  ،ي  وقتتتتير  كيدتتتت   

 . والكديب  والقراء ، والدح  ، االسدميع،
 

 والدحتت  ، االستتدميع،) للغتت   األربعتت االدصتتيلي  اللغويتت  المفتتيرا  وامتتدال    
 ضتتتم  الفعتتتيل، اللغتتتوي الدواصتتتل لدحقيتتت  ةتتتوهري مطلتتت ( والكديبتتت  والقتتتراء ،
تتتو   فتتتإذا مدكيمتتتل، شتتتمول  إطتتتير  فتتت  ستتتلبيا  يتتتدثر فإنتتت  إحتتت اهي فتتت  ضتتتع   ة 

 كتل ودمثتل ،  األختر  المفتيرا  فت  إيةيبيا  ددثر مفير  أي دنمي  وأ  األخر ،
 بيلنستتب  وأهميتت  بتتذادفي خيصتت ا  أهميتت ا  يتت اللغو  االدصتتيلي  المفتتيرا  متت  مفتتير 

 ودمثتتتل اللغتتتوي، االدصتتتيل عمليتتت  فتتت  المفتتتيرا  وددكيمتتتل األختتتر ، للمفتتتيرا 
  ا يتتم هتت  اللغتت  أ  عتت  فضتتالا  بينفتتي، فيمتتي مشتتدركيا  قيستتميا  العقليتت  العمليتتي 
 (. 652  ، 3535  ،الضوالح ) مميرسدفي

 

 :التعلم صعوبات ذوي ةالمدرس قبل ما أطفال لدى االستماع مهار : أوال  
 

 بفتتي ليستتدقبل لتت  اهلل وهبفتتي الدتت  اإلنستتي  حتتواس متت  حيستت  هتتو االستتدميع   
 دعلمتو  ال مفتيدك أ بطو  م  خرةك أ واهلل: "دعيل  قيل حول  م  اللغ  عيل 
 ."دشكرو  لعلك  ف   واأل بصيرواأل السم  لك  وةعل شي يا 

 

      والدطبيتت  والدفستتير لدحليتتلوا والففتت  ، األصتتوا   علتت الدعتتر   يعنتت ففتتو   
 يسم  ، االندبيه دركيز هو اإلنصي  فإ  ، المسموع  للمي   والدقوب  والدق ير
 (.56 ،3555  ،يالبير  عب ) معي    ه     دحقي  أةل م  اإلنسي 
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 بقصتتتت    األذ  لتتتت إ ووصتتتتول  الصتتتتو  استتتتدقبيل:  بأنتتتت  االستتتتدميع ويعتتتتر   
      .المخدلف  يالبشر  االدصيل وسي ل بي  اميا اسدخ  األكثر الوسيل  وهو ،واندبيه  

 (3552 ، يوبسن  حشيش وأبو يالفي  عب )                          
 

 متت  اللغتت  مفتتيرا  كتتل عليتت  دعدمتت  فتت  االستتدميع أ ( 3555) قتتور  ويتتر   
 يدتد  الدت  والخبترا  بيلمفتيرا  االهدمتي  مت  الب  لذا ، وكديب    وقراء    دح    

 متتت  الدفيعتتتل فتتت  سيستتتي أ وستتتيل  بوصتتتف  االستتتدميع علتتت  القتتت ر  دحستتتي  لتت إ
 معلمتيف  لت إ االستدميع فت  أوقيدف  معظ  المدعلمو   يقض حي  ، خري اآل
 . زمال ف  أو

 

 عبتت )  الديليت  النقتيط فت  الم رست  قبتل متي لطفتل االستدميع أهميت  ودتدلخص  
 (:26 ،3551 ،الرحم 

 

 الدعبيتتتتر، علتتتت  قتتتت ر  متتتت  بفتتتتي علقتتتت المد والمفتتتتيرا  الشتتتتفوي  اللغتتتت  دنميتتتت  -
 .ودنظيمفي األفكير دردي  و الصحي  والنط  الصحيح  الةمل وصييغ 

 اا دمييتتتز  والكلمتتتي  والحتتترو ، األصتتتوا ، دمييتتتز علتتت  الطفتتتل قتتت ر  دنميتتت  -
 .يا صحيح

 والعبتتيرا  واألستتيلي ، ، األلفتتيظ متت  بيلع يتت  اللغويتت  الطفتتل حصتتيل  إثتتراء -
 .أخط هو مي دصحي  أو ، الة ي  

 .ومدسلسل  مردب  بصور  أفكيره دنظي  عل  الطفل مسيع   -

 .الدخيل عل  الطفل مسيع   -

 وأفكتير ، آراء مت  يستمع  متي ختالل مت  الطفتل لت   النق ي الدفكير دنمي  -
 . يمع موضوع حول مخدلف  أو مدفق ،

 بيلمعلومتتي  االحدفتتيظ علتت  ود ريبتت  الطفتتل، لتت   الستتمعي  التتذاكر  دنميتت  -
 .أطول لم  
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 استتتتتتدميع  فتتتتتت  الدتتتتتت رج ختتتتتتالل متتتتتت  الطفتتتتتتل لتتتتتت   االندبتتتتتتيه متتتتتت   ي  زيتتتتتت -
 .القصص أو األنيشي ، أو للموضوعي ،

 

 أهميتت  علتت ( 3551)  وخمتتيس ،(3553) خنةتتر  متت  كتتل    راستت  وددكتت   
 استتدميع  فتت  الدتت رج ختتالل متت  صتتغيءواإل االندبتتيه متت   زيتتي   فتت  االستتدميع
 .االذاعي  والبرام  والقصص لألنيشي 

 

 :االستماع  مليةع أركان
 

 :وه ( 3552 ، ال ي  سي )  ليفيإ أشير أركي  أربع  لالسدميع يوة 
 

 . ةميلاإل المعن  فف  -

 .مع  والدفيعل الكال  دفسير -

 .ونق ه الكال  دقوي  -

 .الشخصي  بيلخبرا  المقبول المضمو  ربط -
 

 :االستماع عملية معوقات
 

 ددمثتل االستدميع مليت لع معوقتي  وةتو  ل إ( 3556)  ومنيع طعيم  أشير  
 :ف 
 
 .المسدم  ل    الذهن الشرو  -

 .المسموع  المي   م  والملل الضةر -

 .االسدميع عن  المسدم  طيق  ضع  -

 .النق  وح  بيلمدح   الدربص -
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 :االستماع أنواع
 

 علتتتتت الحصتتتتتول فيتتتتت  المستتتتتدم  غتتتتتر  ويكتتتتتو  : الهدددددادف االسدددددتماع  
 معلومتتي  ةمت  محيولت  متت  قيتل متي ودتتذكر ، المعتير  واكدستي  المعلومتي ،

 األخبتتتتير  إلتتتت االستتتتدميع أو الفصتتتتل فتتتت  المعلتتتت   إلتتتت كيالستتتتدميع ، ضتتتتيفي إ
 .المفم 

 المستتتدم  يقظتت  االستتدميع متت  وعنتتال هتتتذا يدطلتت  :التحليلددي االسددتماع ،               
ي ددطلتتتت  الدتتتت  النقتتتتيط ودح يتتتت  دحليتتتتل فتتتت  الرغبتتتت  و  متتتت  دفستتتتيراا وأ إيضتتتتيحا

 األفكتتتير ودح يتتت  الكلمتتتي  ومعتتتين  ، الحتتت ي  غتتت ل  علتتت والدعتتتر  المدحتتت  ،
 .إلي  المسدم  للموضوع والفرعي  الر يس 

 متتتت  اا عتتت   يشتتتدر  عنتتت مي ويحتتتت   :المسدددتجيب أو المتبدددادل االسدددتماع 
 ثتت  ، البتتيقو  ويستتدم  واحتت  فيتتدكل  ، متتي موضتتوع حتتول المنيقشتت  فتت  األفتترا 
 المدحتت   يقولتت  متتي حتتول الدستتيدال  ثتتيرد   المنيقشتت  ثنتتيءأ وفتت  ،غيتتره يدحتت  
 .ودوضيحفي عليفي بيلر  يقو  ب وره والذي

 االنستتةي  و االستتدمديع هتتو منتت  والغتتر  : المتعددة أجددل مددن االسددتماع 
 .أنشو   أو شعري  قصي    إل كيالسدميع ، المسموع  بيلمي  

 المستتدم  فيتت  يركتتز ال النتتوع وهتتذا (:المركدد  غيددر)  الهامشددي االسددتماع 
 الثينويتت  األشتتييء  علتت يركتتز بتتل المستتموع  للمتتي   المعرفتت  المضتتمو   علتت
 (. 11 ،3551 ،  فالد) مثالا  وشكل  المدح   كال  طريق  مثل

 مت  النوع لفذا اللةوء ويد  :المعلومات على الحصول أجل من االستماع 
إلتتتتتتت   كيالستتتتتتتدميع ،معلومتتتتتتتي  لدحصتتتتتتتيل أو المعرفتتتتتتت  الكدستتتتتتتي  االستتتتتتتدميع

 والبرام  المفم  الشخصيي  م  يقشي والمن والحوارا  وال روس لمحيضرا ا
 .(24 ،3554  ،والمرس ،أحم )  والدلفزيو  ذاع بيإل الثقيفي 
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 :التعلم صعوبات ذوي المدرسة قبل ما طفل تناسب التي االستماع مهارات
 

 ،الصتودي  عنيصتره ل إ الكلمي  دحليل عل  الطفل ق ر :  السمع الدمييز -
 الصتتتتودي  المقتتتيط  ودمييتتتتز ،الكلمتتتي  فتتتت  واالخدالفتتتي  المدشتتتتيبفي  ودمييتتتز
 .المدقيرب 

 .الكلم  ف  مح   صو  دمييز -

 .المدشيبف  الحرو  أصوا  دمييز -

 .الصو  مصي ر دح ي  -

 .االيقيع نفس لفي بكلم  ديي واإل معين  كلم  يقيعإ دح ي  -

 (.41 ،3553 ، سي )  وصف  م  ء الش دعر  -
 

 تنميددة علددى الددتعلم صددعوبات ذوي المدرسددة قبددل مددا طفددل لتدددريب خطددوات
 :االستماع مهار 

 

 . الضوضيء م  خيلي  مال م  أميك  ف  الطفل إةالس-5

 الدحت   عت   أرةتو:  يقتول حيت  االستدميع  إلت و عتودف  األطفيل دوةي -3
 .زميل  م 

 أستتمي ف ، عتت  يستتألف  كتتأ  ،االستتدميع مواقتت   علتت الدتت ري  فتت  الدتت ري -2
 فتتتت  الدفن تتتت  و العي يتتتت  مةتتتتيمال ال و ، الدحيتتتت  شتتتتكيلأ عتتتت  أو اليتتتتو  وعتتتت 

 ،أرةتتو حتتيلك ؟ كيتت . األطفتتيل  أيفتتي الخيتتر صتتبي  :يقتتول متتثالا .  المنيستتبي 
 .بخير دكونوا أ 

 ففمفت   مت  وقيتيس ،وشتي ق  ومففوم ،  سفل قص  لسميع األطفيل دفي  -4
 .لفي

 قتتت  الحكييتتت  وختتتالل ، االستتتدميع متتت  الفتتت   إ را  علتتت  الطفتتتل مستتتيع  -1
 .فيفي ذكر الد  األسميء بع  يسأل مثالا  ، ل األس بع  يوة 
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 الة يت   الكلمتي  معتين  ودوضتي  األطفتيل بخبترا  المسموع  المي   ربط-6
لقيء  .المثير  األس ل  وا 

 مةتتيالا  لدكتو  للمتنف  المنيستب  الدلفيزيتت  أو االذاعيت  البترام  بعت  دح يت -2
 يشتير قت  ع يت   م بترا العربيت  القنتوا  و اإلذاعي  ودنشر.  لغوي  لنشيطي 
 يتتذكر أ  فتتيمك  بيلوقتت  إلمتتي  ل يتت  كتتي  وا   ،إليفتتي المدعلمتتي   علتت المتت رس

 .ذل  لف 

 اللغت  بدعل  خيص ا  أقراصيا  المعلم   ل  دوفر إذا: وبصري  سمعي  أقراص-2
 حتتي  وفتت  ، إليفتتي لالستتدميع الوقتت  لتتبع  للطفتتل دمنحفتتي أ  فتتيمك  العربيتت 

 ( .42 ، 3551 ، طي )دعلموا؟ وميذا معوا؟س ميذا دسألف  ق  أعي دفي أ 
 

 لتتت   االستتدميع مفتتير  دنميتت  أهميتتت  علتت ( 3553)  خنةتتر  راستت  وددكتت    
  قت ردف  وزيتي    ،ال راست الدحصتيل مستدو  علت  وأثرهتي الم رست  قبل مي طفل

 . الالحق  الدعليمي  المراحل ف  والمعرفي  اللغوي 
 

 اللغت  مفتيرا  مت  ومفتير  كفت  ميعاالستد أهميت  ددضت  المنطل  هذا وم    
 الم رستت  قبتل متي وطفتل عيمت    بصتف    الطفتتل لت   ودنميت  عليت  الدت ري  يةت 
 .ةي اا  مسدمعيا  يصب  حد 

 

 :التعلم صعوبات ذوي المدرسة قبل ما أطفال لدى التحدث مهار : ثانيا  
 

  دختدل أحيسيس   و عواط    و وأفكير   معي    ع  للدعبير وسيل ا  الدح   يع   
 التتتتذي الوةتتتت   علتتتت  معينيتتتت  ددالقتتتت و  اللدتتتت  وددنيستتتت  ، البشتتتتر نفتتتتوس فتتتت 

 الكديبتت ، يعتتر  أ  قبتتل والدحتت   الكتتال  اإلنستتي  عتتر  فقتت . العقتتل  يقدضتتي
 أ  حتتي  فتت  صتتعوب ، أ نتت   و  األ  لغتتيدف  يدحتت ثو  النتتيس متت  واألستتوييء

 يةيتت و  يلواألطفتت ،مطلقتتيا  الكديبتت  يةيتت و  ال قتت  متتنف  بفتتي ستتدفي ي   ال نستتب ا 
 المتتت ارس فتتت  الكديبتتت  يدعلمتتتوا أ  قبتتتل مشتتتيفف ا  الدواصتتتل فتتت  اللغتتت  استتتدخ ا 
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 قتت ردفي بمتت   ددمتتييز واللغتتي  للغتت ، التتر يس المظفتتر هتتو فتتيلكال  النظيميتت ،
 العربيت  واللغ  المطر ، لالدسيع قيبل ا  المدكلمي  م  قيع   بي  االندشير عل 

 بتي  مرموقت  مكينت  لبلتو  مرشتح   وه العيل ، ف  النيس ماليي  بفي يدواصل
 علتت  منفتتي الشتتفف  الةينتت  بدتت ريس  عنتت متتي إذا دتت اوالا  األكثتتر اللغتتي  ستتي ر
 إذ الكالميت ؛ القوالت  بتي  األشتفر هتو الحتواري الدركيت  ولعتل. األمثتل النحو
 يحدتيج الدت  واألصتوا  واأللفتيظ والدعبيترا  الةمتل مت  بتألوا    الطفل يم  إن 

 فتت  النحويتت  الدركيبتتي  بعتت  يضتت  المتتدعل  وأ  مخدلفتت ، ستتييقي  فتت  إليفتتي
 بمعظتتت  اللغتتت  مميرستتت  متت  الطفتتتل يمكتتت  الدتتت ري  هتتذا أ  يعنتتت  ممتتتي حتتواره؛

 ةستتوراا  طريقفتتي عتت  أينشتت لكتت  لستتين ، علتت  دةتتري الدتت  ومكونيدفتتي عنيصتترهي
 (.Al-Bashir,and Al-Waili،2011) والةميعي  األفرا  م  للدواصل

 

  الحيلتتت:  منفتتي كثيتتر  عوامتتتل عليفتتي دتتدثر معقتتت   و ركبتت م عمليتت  فيلدحتت    
              كيالستتتدقبيل عقليتتت  بعمليتتت  يمتتتر فيلدحتتت   ،  االةدمتتتيع  الموقتتت  و النفستتتي 
 الدتت  الذهنيتت  الصتتور  بفتتي ددتترة  الدتت  العمليتت  ففتتو وعتتر  ، وبنتتيء ودنظتتي 
 معينتت  مستتدلزمي  ددطلتت  الشتتفوي  اللغتت  وإلندتتيج ، المتتدعل  عقتتل فتت  دكونتت 
 إنديج م  يا مدمكن الفر  دةعل الد  والخيرةي  ال اخلي  العوامل م  مزي  وه 
 مركبتت  مفتتير  فيلدحت   ، دعبيريتت    وستتييق    لفظيت    قوالتت    فتت  دقت يمفي متت  أفكتير
  والمرونت ودوظيففتي بيألستيلي  الدالعت   علت  القت ر  و  اللغت دقتي إ فيفتي يسف 
 ، الوةتت  حركتتي  دوظيتت   علتت لقتت ر ا عتت  فضتتالا  ، الكتتال  مواقتت  دبتت يل فتت 

 (. 54 ، 3552 واقور، ، نيصري) ودوكي هي  المعن  اءأ ف  والي ي 
 

 النشتتتتيط لتتتتوا أ هتتتت أ متتتت  الدحتتتت   مفتتتتير   أ لتتتت إ( 3555) بشتتتتير  ويشتتتتير  
 وهتت  والكديبتت  القتتراء  قبتتل البشتتر بتتي  ياللغتتو  الدواصتتل وستتيط كونفتتي ي،اللغتتو 
 متتت  الطفتتتل ويكدستتت  ، الةميعتتت  وأ  الفتتتر  متتت  الدعيمتتتل بكيفيتتت  دتتتردبط مفتتتير 
 .معف  والدعيو  اآلخري  واحدرا  الدصر  ولبيق  المخيطب   ا آ خاللفي
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 بطالقت    المستدف ف  اللغت  عت  الدعبيتر عل  الق ر  :بأن  الدح   يعر  كمي   
 والةمتل والمفتر ا  يالنحتو  النمط م  مركب    هي ي    بيسدخ ا  منيس    وبشكل  
 (.sijali.keshab kumar,2017,62)  والمعين

 

 عمليتت  يستتب  االستتدميع أ ( 3554)  الوهتتي  وعبتت  ، حستت   راستت  ودفيتت    
 عملي  ودعدم  ، ب ونفمي  اةدميع دواصل وال دميمفيإل يضرور  وهو الدح  
 أ  ذلتت  علتت  والتت ليل ،بيالستتدميع خبتترا  متت  الطفتتل يدلقتتيه متتي علتت  الدحتت  

  ستالم مت  الترغ  علت  الكال  يسدطي  ال الوال   منذ  الكل بيلصم  صي الم  
 والدتت  للطفتتل اللغويتت  الثتتروا  متت  يزيتت  االستتدميع أ  وكمتتي د ،الصتتو  ةفتتيزه
 . الدح   عل  دسيع ه

 

 رستتتيلواإل االستتتدقبيل مفتتتيرا  أ ( 3553) البطتتتي   راستتت  وضتتتح أ كمتتتي   
 الدتتت  اللغتتت  كالمتتت  فتتت  المدحتتت   فتتتيعكس،  قويتتتيا  اردبيطتتتيا  فتتتينبي فيمتتتي دتتتردبط
 فتتتت  دتتتتدثر وطالقدتتتت  المدحتتتت   لغتتتت   إفتتتت وكتتتتذل  ،االستتتتدميع بمفتتتتير  فييستتتتمع

 . السدخ امفي فد فع  المسدم 
 حيتت  ، االستتدميع لعمليتت  مكملتت  الدحتت   مفتتير  أ  البيحثتت  دتتر  هنتتي ومتت    
 الفتتتر  يعبتتتر ياللغتتتو  الدواصتتتل فبواستتتط  ، ومستتتدم  مدحتتت   بتتت و  دواصتتتل ال

 . وأفكيره وانفعيالد  مشيعره ع  خيص    بصف    والطفل عيم    بصف   
 

 :التحدث مهار  مكونات
 

 : اآلدي  الخطوا  م  الدح   مفير  ددكو 
 

 كتتي  ستتواء ، للحتت ي  المدحتت   يتت ف  مثيتتر وةتتو  متت  فالبتت  : االسددتثار  -1
 فكتتر  عليتت  دلتت  أ :  مثتتل  التت اخل  والمثيتتر ، يخيرةياتت وأ ي اخلياتت المثيتتر هتتذا
    ر  ط تتت ستتتدال  علتتت يةيتتت  أ :  مثتتتل الختتتيرة  والمثيتتتر ، عنفتتتي الدحتتت   يريتتت 
 . ه   بال أو ركيكاي الح ي  يصب  ق  المثير هذا  و  فم  ، علي 
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 ، بت  ستيدح   فيمتي الدفكير ف  المدح   يب أ الخطو  هذه وف  : التفكير-2
 الد  المعلومي  ويةم  ، ويردبفي المنيسب  األفكير يخدير ث  موضوع  فيح  
 . المدنوع  هيمصي ر  خالل م  بيلح ي  دم ه

                 واألستتتتيلي  المفتتتتر ا  المدحتتتت   يخدتتتتير الخطتتتتو  هتتتتذه وفتتتت  : الصددددياغة-3
 . والمسدمعي  الموضوع لطبيع  المنيسب  والعبيرا 

 وهتت  ، خطتتوا   متت قبلفتتي لمتتي والمكملتت  األخيتتر  الخطتتو  وهتت  :النطدد  -4
ي النطتت  يكتتو  أ  يةتت  حيتت  الدحتت   عمليتت  لمفتتير  الختتيرة  المظفتتر  ستتليما
 ، الزهرانتت  ، الففيتت ) للمعتتين  وفقاتتي الدلتتوي  مراعتتي  متت  ، األخطتتيء متت  خيلياتتي

3554 ، 42. ) 
 

 صددعوبات ذوي المدرسددة قبددل مددا ألطفددال الال مددة التحدددث عمليددة مهددارات
 :التعلم

 

 صتتعوبي  ذوي الم رستت  قبتتل متتي ألطفتتيل الالزمتت  الدحتت   مفتتيرا  ددضتتم   
 :اآلدي  المفيرا  الدعل 

 

 .عنفي يدح   أ  يري  الد  األفكير دح ي   عل الق ر  (5

 . مدرابط   منطق    دسلسل   ف  األفكير عر   عل الق ر  (3

ي نطقاي العربي  األصوا  نط   عل الق ر  (2  .صحيحا

 األصتوا  وكتذل ، (ز - ذ) المدشتيبف  األصتوا  بي  النط  عن  الدمييز( 4
ي دمييزاا(  –  - ) المدةيور   .واضحا

 .والش   الم  ظواهر بي  النط  عن  لدمييزا( 1

 .والقصير  الطويل  الحركي  بي  النط  عن  الدمييز( 6

 .الفصيح  اللغوي  الدراكي  اسدخ ا   عل الق ر ( 2

 ، الحميتتت  عبتتت )واالعدتتتذار والدحيتتت  الشتتتكر عبتتتيرا  استتتدخ ا   علتتت القتتت ر ( 2
 (.3552 السي ،
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 صددعوبات ذوي المدرسددة قبددل امدد أطفددال لدددى التحدددث مهددار  تنميددة أهميددة
 :التعلم

 

 عتتت  الطفتتتل دعبيتتتر ؛أل  يعينيتتت  عمتتتي الطفتتتل لدنفتتتيس وستتتيل ا  الدحتتت   يعتتت  -
 .دعدرض  الد  المواق  ح   م  يخف  نفس 

 والدعبيتر ، اآلختري  مت  للدعيمتل فرصت  للفتر  يدتي  إنستين  نشتيط الدح   -
 .الضروري  مطيلب  ع 

 ، المراحتتل مخدلتت  فتت  دعليميتت ال العمليتت  لدنفيتتذ ضتتروري  وستتيل  الدحتت   -
 ، 3552 ، إستتتميعيل)ومتتت ير ، معلتتت  متتت  الدعليميتتت  بيلعمليتتت  العتتتيملي  ولكتتتل
512.) 

  علتتت معدتتتي اا يةعلتتت  الم رستتت  قبتتتل متتتي طفتتتل لتتت    الدحتتت   مفتتتير   دنميتتت  -
 .اآلخري  مواةف   عل والق ر  ، فكيرهأ ع  الدعبير ف  الطالق 

 ، المراحتتل مخدلتت  فتت  لدعليميتت ا العمليتت  لدنفيتتذ ضتتروري  وستتيل  الدحتت   -
 .م ير   و معل    م  الدعليمي  بيلعملي  العيملي  ولكل

 .الثقيف  مسدواه ومعرف  المدح    عل للحك  صي   مدشر الدح   -

  ويتتر  ،والستتيم  المدحتت   بتتي  متتي ففتتي اإلو  والففتت  قنتتيعلإل وستتيل  الدحتت   -
 المفتير  هتذه يت أهم ختالل مت  دظفتر الدحت   ودعلت  دعلي  أهمي  أ  البيحثو 

 دمكتي  هتو ختيص   بشتكل   العربي  اللغ  لدعلي  األسيسي  األه ا  وم  ، ذادفي
 المفدتت ي،)الستتلي  والحتت ي  الدعبيتتر  علتت قتت ردف  ودنميتت  الكتتال  متت  المدعلمتتي 

 (.11 ، 3552، الحسني  ،  رب عب 
 

 تنميددة علددى الددتعلم صددعوبات ذوي المدرسددة قبددل مددا طفددل لتدددريب خطددوات
 :حدثالت مهار 

 

 وغيرهتي ، والمدنزهتي  األسري  الرحال  ع  للح ي  فرص  الطفل إعطيء -
 .االةدميعي  األنشط  م 
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 متت  عليتت  المعروضتت  المصتتور  القصتتص ستتر  إعتتي    علتت الطفتتل دشتتةي  -
 .فيفي الوار   والطيور الحيواني  وأصوا  حركي  دقلي 

  وصتتت للطفتتتل فتتتيمك  ، الروضتتت  فتتت  اليتتتوم  البرنتتتيم  أنشتتتط  استتتدغالل -
 األلتتتوا  و الفنيتتت  األعمتتتيل وصتتت  مثتتتل فيفتتتي شتتتير  الدتتت  المخدلفتتت  األنشتتتط 
 .فيفي اشدر  الد  األلعي  ووص  ، الرس  وأ وا 

 وعمتتتل ، والمستتترحيي  القصتتتص بعتتت  لدمثيتتتل الروضتتت  مستتتر  استتدغالل -
 .بطالق    الدح    عل يسيع  ممي مخدلف  ألعميل العرو 

  علتتتت دعدمتتتت  الدتتتت  للفظيتتتت ا األلعتتتتي  لمميرستتتت  لألطفتتتتيل الفرصتتتت  إديحتتتت  -
    .المفر ا 

 :أن المدرسة قبل ما مرحلة في المعلمة ىوعل
 

 .األطفيل بي  الفر ي  الفرو  دراع  -

 .إليف  ودسدم  األطفيل إل   ا ماي بوضو  ددح   -

تتتتي ستتتتعي دفي المعلمتتتت  دبتتتت ي -   فالدتتتت ) الدواصتتتتل فتتتت  األطفتتتتيل لمةفتتتتو   ا ما
،3551، 23.) 

 

  مفتتيرد دنميتت  دنيولتت  الدتت  والبحتتو  ل راستتي ا دعتت    الصتت   هتتذا وفتت     
  راستتت  مثتتتل الم رستتت  قبتتتل متتتي مرحلتتت  فتتت  خيصتتت    بصتتتف    والدحتتت   االستتتدميع
 لتتت   والدحتتت   االستتتدميع  مفتتتيرد دنميتتت  استتتدف ف  الدتتت ( 3551)  الغزولتتت
 علتتت  قتتتي   برنتتتيم  بيستتتدخ ا  النمي يتتت  التتتدعل  صتتتعوبي  ذوي الروضتتت  أطفتتتيل
 . األ ا ي  الفنو 

 

 الدحتت   مفتتير  معرفتت  استتدف ف  الدتت ( 3552)   والقيستت يالشتتمر  استت و ر    
 الدحتت   مفتتير  فتت  الفتترو   اللتت  علتت  الدعتتر  وكتتذل  الروضتت ، أطفتتيل  لتت 
نتي  ، ذكتور) الةتنس لمدغيتر يدبعات الريتي  أطفتيل  ل   ندي ةفتي وأوصت  ،(وا 

 معلمت  وعلت  بت ، الدح   يو و  مي ف  بحري  الدعبير عل  األطفيل بدشةي 
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  إلت بيإلضتيف  لفت ، الةيت  صتغيءواإل األطفتيل لكتال  األهمي  إعطيء الروض 
 فت  دستف  أ  يمكت  والدت  الريتي  ف  المدنوع  األنشط  م  مةموع  إع ا 
 . األطفيل  ل  الدح   مفير  دنمي 

 

 علتت  الدعتتر  هتت ف  ب راستت ( 3554) والحفنتتيو  عيستت  متت  كتتل   قتتي  كمتتي  
 األطفتتيل وحيةتتي  المعتتييير ضتتوء فتت  الرقميتت  الفيتت يو دلميحتتي  استتدخ ا  أثتتر

 والدحتتت   االستتتدميع مفتتيرد  لدنميتتت  األطفتتتيل ريتتي  بمرحلتتت  الستتتم  ضتتعي 
 . ل يف 

 

 بعتتت  دنميتتت  استتدف ف  ب راستتت ( 3551) وآختترو  محتتتروس قتتي  حتتتي  فتت   
 الروضتتتتت ، أطفتتتتتيل لتتتتت  ( والدحتتتتت   االستتتتتدميع) الشتتتتتفوي الدواصتتتتتل مفتتتتتيرا 
 مدشترا  بعت  دحقيت  ختالل م ( شير - وجزا- فكر) إسدراديةي  بيسدخ ا 
 دوصتتل  الدتت  الندتتي    لتت  وقتت  .بدكتترأو  دعلتت أو  لعتت أ حقتت ) الروضتت  متتنف 

 لتتت   الشتتتفوي الدواصتتتل مفتتتيرا  نمتتتو فتتت  واضتتت    دحستتت    علتتت  ال راستتت  ليفتتتيإ
 .الدةريبي  ال راس  مةموع 

 

 ما لطفل والتحدث االستماع يلمهارت ياللغو  القصور على الدالة المؤشرات
 :التعلم صعوبات ذوي المدرسة قبل

 

 .مففوم    غير بةمل   يدح   -

 .المنيسب  الكلمي  اخديير ف  صعوب  -

 .الكلمي  م  الكثير دكرار -

 .معن   و  دكو  وأحيينيا  مدقطع  ةمل اسدخ ا  -

 . والمصطلحي  الكلمي  اسدخراج ف  صعوب  -

 .األشييء دسمي  ف  صعوب  -

 .األح ا  أو األسميء بع  دذكر ف  قصور -
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  و  قصتتتدف  دطتتتول قتتت  معينتتت  دةربتتت  عتتت  الدحتتت   متتتنف  يطلتتت  عنتتت مي -
 .(25، 3555 ، السعي )  وافي  ةيب إ عطيءإ

 .السمعي  المثيرا  دفسير م  الدمك  ع   -

 . السمع والدسلسل الدديب   را إ صعوب  -

 .لي إ وة ي   ومي أميم  قيلي   مي دذكر ع   -

 .مي بلعب    الخيص  الدعليمي  دذكر عل  الق ر  ع   -

 .أميم  وقع  الد  القريب  األح ا  بع  دذكر ع   -

 (.11 ،3556 ، الع ل)  الدعليمي  م   لسلس ادبيع ف  مشكل  يعين  -
 

 أهتتت  متتت  همتتتي والدحتتت   االستتتدميع  مفتتتيرد أ  البيحثتتت  دتتتر  ستتتب  وممتتتي   
 التتدعل  مفتتيرا  عليفتتي بنتت د   الدتت  االطتتال  علتت  أهمفتتي يكونتتي لتت   إ المفتتيرا 

 لتت   اللغويتت  الوظتتي   دطتتور فتت   يأسيستتيد مفيردتتي  ففمتتي ، فتتلالط حيتتي  فت 
 يستبقي  أنفمتي كمتي ، بت  المحيط  وبي د  الطفل بي  ياللغو  الدواصل و الطفل
 والدحت   االسدميع  مفيرد دقي إ ف  خلل يفأ ، والكديب  القراء  دعلي  مرحل 
           القتتتتتراء  مفتتتتتيرد وخيصتتتتت ا  االختتتتتر  التتتتتدعل  مفتتتتتيرا  فتتتتت  خلتتتتتل عليتتتتت  يدردتتتتت 
 .  والكديب 

 

 :التعلم صعوبات ذوي المدرسة قبل ما أطفال لدى القراء  مهار : ثالثا  
 

 وهتتت  الصتتت ، ختتتيرج العربيتتت  اللغتتت  لتتتدعل  األسيستتت  المصتتت ر القتتتراء  دعتتت    
 للمتتدعل  القتتراء  دقتت   أ  وينبغتت  ومدنوعتت ، خيصتت  دتت ريبي  إلتت  دحدتتيج مفتتير 
 الدركيتتت  ذا  فيلةملتتت  المفتتتر  ، الكلمتتت  متتت  يانطالقاتتت مدتتت رج   بشتتتكل   يءالمبدتتت 

 الدتت  الفقتتر  المتتدعل  يقتترأ ثتت  أكثتتر، مفتتر ا  متت  المركبتت  الةملتت  ثتت  المبستتط،
 التتتتنص إلتتت  يندقتتتتل وبعتتت هي ستتتتييقفي، فتتت  المدحتتتت   الةمتتتل بعتتتت  متتت  ددتتتأل 
 كتتتل وددنتتيول واحتت ، عنتتتوا  دحتت  دنتتدظ  مدعتت    فقتتترا  متت  المكتتو  الطويتتل
 األمتتتتتر يءبتتتتتي  فتتتتت  المتتتتتدعل  واةتتتتت ي أ  بتتتتت يف ال ومتتتتت  ةز يتتتتت ، فكتتتتتر  واحتتتتت  
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 الطويلتتتت  الحركتتتتي  بتتتتي  كتتتتيلدمييز الةفريتتتت ؛ بتتتتيلقراء  يدعلتتتت  فيمتتتتي صتتتتعوبي 
 وللقتتتراء . صتتتوام  وأختتتر  صتتتوا   أحيينتتتيا   ر د تتت الدتتت  والحتتترو  والقصتتتير ،
 الصتتتو  ربتتتط بتتتيلدعر  قصتتت وي   والففتتت ، الدعتتتر ،: همتتتي أسيستتتيدي ؛ مفيردتتتي 
 أستتتميء بتتتي  والدمييتتتز الكلمتتتي ، ألةتتتزاء البصتتتري والدحليتتتل المكدتتتو  بتتتيلرمز
 والمعتين  األلفتيظ بتي  عالق  إقيم  محيول  ففو الفف  أمي. وأصوادفي الحرو 
 الكيدتتت ، ادبعتتت  التتتذي والدنظتتتي  للتتتنص، الفكريتتت  الوحتتت ا  إ را  إلتتت  للدوصتتتل
 (.Kandari،2010) العيم  األفكير واسدنديج

 

،  الطفتل يميرستفي الد  ياللغو  النشيط مةيال  أه  م  القراء  مفير  ودع    
 مي الطفل ييد  أ  يمك  فال،  البشر  العقل بنديج الدواصل  وا أ م  وه 
 دحقتتتت  كونفتتتتي  المفتتتتير  هتتتتذه أدقتتتت  اذا الإ ، ةيتتتت     بصتتتتور    منتتتت  مطلتتتتو  هتتتتو

 ختتري اآل فكتتر علتت  الوقتتو  ختتالل متت  الواحتت  المةدمتت  فتترا أ بتتي  الدواصتتل
 (.22 ،  3551 ،واضي والم ، او )  وادةيهيدف 

 

 :التعلم صعوبات ذوي المدرسة قبل ما أطفال لدى الكتابة مهار : رابعا  
 

 دمثتتتل ألنفتتتي اللغتتت ؛ مفتتتيرا  دتتت ريس فتتت  مدتتتأخراا  الكديبتتت  مفتتتير   ور يتتتأد    
 ففتتو اللغويتت ، العنيصتتر متت  واخدزنتت  الطفتتل استتدوعب  لمتتي النفي يتت  المحصتتل 
 الحتتترو  رستتت  علتتت  بيلدتتت ري  نتتت ع ودحتتت   إليتتت ، استتتدم  متتتي بقلمتتت  ستتتيخط
 ووضتتتتت  الكلمتتتتت ، متتتتت  المخدلفتتتتت  مواضتتتتتعفي فتتتتت  موصتتتتتل  أو مفتتتتتر   العربيتتتتت 

 القواعتت  وبقيتت  الدتترقي ، عالمتتي  ووظتتي   الدفة تت ، كيفيتت  ومعرفتت  الحركتتي ،
 فت  أحيينتيا  إستقيط  يدستب  قت  التذي الكديبت ، لعملي  الشكل  بيلةين  المدعلق 
 بيلمعرفتت  يختتدص ففتتو للكديبتت ، العقلتت  الةينتت  أمتتي المعنتت ، فتت  لتتبس حتت و 
 .والدراكي  النحو وقواع  ومعينيفي، بيأللفيظ الةي  

                           (2010،Ashour,and Al-Hawamdeh) 
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 يقتتو  ذهنيتتيا  نشتتيطيا  بوصتتففي الطفتتل يدقنفتتي أ  يمكتت  مدعلمتت  مفتتير  والكديبتت    
 وددميتتز ، الدفكيتتر عمتتيلأ ددطلتت  معرفيتت  لغتت  يأ مثتتل وهتت  ، الدفكيتتر علتت 
  الكدتتيب الدعبيتتر ددضتتم  ألنفتتي ؛الدعقيتت  مت  عيليتت     رةتت    علتت  المكدوبتت  اللغت 

 لدشتكل التبع  بعضتفي مت  ددكيمل المحيور وهذه ، الي وي  والكديب  والدفة  
 (.22 ،  3551 ،والمواضي  ، او )  للكديب  الكلي  المفير 

 

 علت  قتي ر ا  دعت  لت  الدعلتي  فت  ديي يت االع الطتر  أ  يالحتظ فإنت  هني وم    
 دفكيتتتره ودنميتتت  للطفتتتل والمعرفتتت  المفتتتير  دوصتتتيل فتتت  المطلتتتو  التتت ور دأ يتتت 

 فتر  الذي السري  الدغير لمواكب  كيفي ا  دع  ل  أنفي كمي وادةيهيد ، ومفيراد 
 لدلتتت  استتتدةيب  بفتتتي مكلفتتت  ة يتتت   بمفتتتي  دقتتتو  أ  الدربويتتت  المدسستتتي  علتتت 

 الميتتتتي ي  أل  ؛الدتتتت ريس عمليتتتت  فتتتت  الدكنولوةيتتتتي بوستتتتي ل  ا مستتتتدعين الدغيتتتترا 
 المدسستتي  أصتتبح  ثتت  ومتت  ،كبيتتر    بستترع    دضتتيعف  العلتت  فتت  المستتدح ث 
 فت  يحت   كتي  كمتي والمعتير  المعلومتي  استديفيء عت  إزا في عيةز  الدربوي 
 اللغويتت  مفتتيرا الو  الدعليميتت  العمليتت  بمستتدو  ردقتتيءاإل إلتت  وستتعييا . الميضتت 

 سيدتت ر  طرا تت  عتت  البحتت  إلتت  الحيةتت   عتت  فقتت  الم رستت  قبتتل متتي طفتتيلأل
 عت  الكشت  البحت  هتذا حتيول لتذا االدصتيلي ، اللغويت  المفيرا  بدنمي   دعن

 المفتتتيرا  دنميتتت  فتتت  التتت مي  إلتت  المستتتدن  التتتدعل  إستتتدراديةي  استتتدخ ا  فيعليتت 
 .عل الد صعوبي  ذوي الم رس  قبل مي أطفيل ل   االدصيلي  اللغوي 

 

 ذوي المدرسددة قبددل مددا أطفددال لدددى المورفولددوجي  الددوعي: الثالددث المحددور
 :التعلم صعوبات

 

 ذلتتتت  وهتتتتو اللغتتتت ، مكونتتتتي  متتتت  أسيستتتتييا  اةتتتتزءا  المورفولتتتتوة  التتتتوع  يعتتتت    
 لدح يتت  الكلمتتي  مصتتي ر علتت  دتت خل الدتت  بتتيلدغييرا  يدعلتت  التتذي المستتدو 
  .الضمير أو الموض ، أو كيلزم ، أشييء
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 الككلمتت  مت  متأخوذ حت ي   لستتين مصتطل  الصتر  علت  أو لمورفولوةيتيوا  
 ال ارستو  أطلت  المعنت  هذا وم  k صور  أو شكل بمعن    Morf اليونيني 
 . الصرفي  ال راس  عل  المورفولوةيي الغربيو  المح ثو 

 

 اذ ، الكلمي  بني  ب راس  دفد  الد  اللسينيي  فروع م  فرع فيلمورفولوةيي   
                   هتتتتت  والدتتتتت  والمعنتتتتت  الشتتتتتكل حيتتتتت  متتتتت  الوحتتتتت ا  أصتتتتتغر ب راستتتتت  لتتتتت ددع
 ل.والةمتتتتتتتت الكلمتتتتتتتتي  ودنظتتتتتتتتي  ببنتتتتتتتتيء دفتتتتتتتتد  وكتتتتتتتتذل  ،(المورفيمتتتتتتتتي ) 

(Huaart,2016,6)                                                             
 

 ال اخليتت  البنيت    راستت :أنفتي علت  المورفولوةيتتي دعتر  اللستتينيي  علت  وفت    
 .(Morpheme )المورفيو  عل  ودردكز ، للكلمي 

 .(515 ،3551 ،شنيف                                                         (
 

  أو  الصتر ، فت  ومدميتز  معنت  ذا  وحت   أصتغر :بأنت  المتورفي  ويعر   
 طبقتتيا  اللغويتت  العنيصتتر دح يتت  علتت  قي متت  دوزيعيتت ، فكتتر  هتت  المتتورفي  فكتتر 

 .(62 ،3551  ،عمران)  وال اللي  والصرفي  النحوي  الوظي ففي
 

 : (Morpheme) المورفيم أنواع
 

 :أهمفي ع ي   أنواع للمورفي 
 

 واحتت اا  صتتوديا  يكتتو  قتت  الصتتود  العنصتتر وهتتذا ،صتتودييا  عنصتتراا  يكتتو  قتت -5
 ورفي متتتت) مقطعتتتتيا  أو والدنتتتتوي  العلتتتت  حتتتتر  أو  عمومتتتتيا  الحركتتتت  أو كيلضتتتتم 
 الستتي ، الفمتتز ،) نحتتو مقتتيط  عتت   أو( عتت  متت ، متتي،) مثتتل( الواحتت  المقطتت 
 .الصيرور  عل  ال ال ( الديء
 أو المعنتت  عتت  المعبتتر  الصتتودي  العنيصتتر طبيعتت  متت  المتتورفي  يكتتو  أ -3

 .درديبفي م  أو الميهي  أو الدصور
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 الةملتت  متت  يحدلتت  التتذي الموضتت  وهتتو ذادتت ( المتتورفي ) متت  الثيلتت  القستت -2
 .المعن  عل  ال ال  العنيصر م  عنصر كل

 

 :نوعين من تتكون ماتيالمورف أن النحويين المحدثين أكثر ويرى
 

 يمكت  التذي وهتو: المسدتقل أو (Free Morpheme) الحدر المدورفيم-1
 اللغت  فت  مستدقل  كوحت   بحريت  استدعميل  فت  مستدقل  كوح   بمفر ه يوة  أ 
 الذي الشكل دعري  :بأن  ويعر (. إلخ... فو  إل ، كبير، ني ، رةل،) مثل
 هتذا عل . مقي   سم ي   حراا  ليس والذي حراا  يسم  کيمالا  قوالا  يكو  أ  يمك 

 أو( مدمنتتتو ) متتت ( و ) أمتتتي. الحتتتر  األشتتتكيل متتت  الرةتتتل کدتتتي ،) فيألشتتتكيل
 است  عليفتي أطلت . المقيت   األشتكيل ضم  دنطوي فف  ،(مدمني ) م ( ا )

 ألنفتتي االستت  بفتتذا وستتمي . األسيستت  المعنتت  دحمتتل الدتت  وهتت  الحتتر  الكلمتت 
 استدعميل يفضتلو  المحت ثي  اللغتويي  بع  ونة . منفر   سدعملد   أ  يمك 

 للنتوع متورفي  المصتطل  مخصصتي  الحتر، للمتورفي  (formant) المصتطل 
 3555) إضيفي  فكر  عل  ي ل بأن  يوص  أ  يمك  الذي أو فقط المدصل

,Cristial). 
 يمكتتت  ال التتتذي ففتتتو (Bound Morpheme): المقيدددد المدددورفيم-2

 هتذا وأمثلت  آختر، مقيت  أو حتر بمورفي  يدصل أ  ية  بل ،منفر اا  اسدخ ام 
 ،(م رستتتي ) كلمتتت  فتتت  کمتتتي یالمثنتتت معنتتت  علتتت  لل اللتتت  والنتتتو  األلتتت  النتتتوع
 ،(م رستتو ) كلمتت  فتت  كمتتي والدتتذكير الةمتت  معنتت  علتت  لل اللتت  والنتتو  والتتواو
 واأللت  ،(صتغير ) كلمت  فت  كمتي الدأنيت  معنت  علت  لل اللت  المربوط  ديءوال

 إلتتتخ(.. م رستتي ) كلمتت  فتتت  كمتتي والةمتت  الدأنيتت  معنتتت  علتت  لل اللتت  والدتتيء
 .(Al ghazal, 2005) .العربي  اللغ  ف  كثير وغيرهي
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 :هما رئيسين نوعين إلى المقيد  المورفيمات وتقسم
 

 يطتترأ متتي ذلتت  ومتت  االشتتدقي ، فتت  يتت خل لتتذيا هتتو :االشددتقاقي المددورفيم 
 متتي منفتتي لينتتد  ودغيتترا  إضتتيفي  متت  العربيتت  اللغتت  فتت  المةتتر  الفعتتل علتت 
 متت  علتت ) ،(فةتتر متت  انفةتتر) ،(قدتتل متت  قيدتتل) مثتتل المزيتت   بيألفعتتيل دستتم 
 دكتو  لكت  وزيتي ا  دغيترا  مت  الةتذر علت  يطرأ مي أيضيا  ذل  ومثل ،(عل 
 استتتم  الفي تتت ، استتت  المتتتر ، استتت  المصتتت ر، مثتتتل دق المشتتت األستتتميء متتت  عتتت  اا 
 .(إلخ.. المبيلغ  صيغ والمكي ، الزمي 

 والصتتتفي  ستتتميءواأل فعتتتيلاأل علتتت  يطتتترأ متتتي وهتتتو :التصدددريفي المدددورفيم 
 ،المربوطتتت  الدتتتيء ،والنتتتو  التتتواو ،والنتتتو  لتتت األ)  الةملتتت  فتتت  موقعفتتتي حستتت 

  وثيقيا  ادصيالا  مدصل  يأنف يأ ، الدصري  بي  ف  كلفي ود خل( والديء ل األ
  .(363 ،3551 ،الفوارن ) والنحو الصر  بعل 

 

 :اللغة في المورفيمات وظائف
 

 :ه  ر يس    مفمي    بثال  اللغ  ف  مي يالمورف وظي   دنحصر
 ..(Identification) الدح ي  أو الدعري  (5
 .(Classifica) الدصني  (3
 .(Distribution).  الدوزي  (2
 

 مقيبلتتت  أو منتتت  نزعتتت  أو آختتتر   متتتورفي    إلتتت  متتتورفي  إضتتتيف  أ   نتتتيع وهتتتذا   
 :إل  يد ي ذل  كل خر،آب مورفي 

 

 بيلدح يتت  المقصتتو  فلتتيس ودصتتنيففي، لغتت  أيتت  فتت  متتي يالمورف هتتذه دح يتت -5
 يشتتتمل قتتت  ذلتتت  أل  متتتي ؛يللمورف التتت قي  العتتت  ي الحصتتتر معنتتت  والدصتتتني 

 إلتت  بيإلضتتيف  اللغتت ، هتتذه  معةتت يشتتمل أي اللغتت ، هتتذه فتت  المفتتر ا  ةميتت 
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 اللغتت  فتت  كمتتي والةتتز ، النصتت  وأ وا  الةتتر، حتترو  مثتتل األختتر  األ وا 
 .العربي 

 

 طبيعتتتتت  إلتتتتت  الوصتتتتتول حيتتتتت  متتتتت  متتتتتي يللمورف العيمتتتتت  األنتتتتتواع دح يتتتتت -3
 أو المتتورفي  بنيتت  دح يتت  إلتت  يتتد ي وهتتذا دلتت ، أو اللغتت  هتتذه فتت  المورفيمتتي 

 وظيفي  أكين  سواء البني  هذه معن  ح ي د إل  يد ي كمي ،الصودي  صورد 
 . اللي  أ 

 

 والذي (Substitution) اإلحالل أو اإلب ال فكر  عل  يقو  الذي الدوزي -2
 أكبتتر، لغويتت  بي تت  فتت  أختتر  لغويتت  وحتت   محتتل لغويتت  وحتت   استتدب ال فيتت  يتتد 
 : ذل  مثيل ةمل  ف   يمورف أو مورفي ، ف  فوني  مثل

 . (ني ) ف (  ) ( قي ) مورفي ال ف (  ) اسدب ال -
 .Al ghazal,2005).( )فرسي رأي )ةمل  مثل( فرس) محل( رةل) إحالل-
 

 :المورفولوجي الوعي وتطور نمو
 

 اكدستتي  فتت  يستتيع  ألنتت  ؛اللغتت  دطتتور فتت  ةتت اا  مفتت  المورفولتتوة  التتوع    
 التتت اخل  المبنتتت  الظتتتر  يدنتتتيول كمتتتي ، الةمتتتل دركيتتت  وفتتت  ة يتتت   كلمتتتي 
 الكلمتي  دكتو  الدت  المورفيمتي )  المعنت ذا  الصغير  والعنيصر ،  للكلمي
 ف  ال راس  م  نصيبيا  المورفولوة  الوع  نمو موضوع يحظ ول  ،( المركب 

 ،المورفولتوة  للتوع  الطفل بيكدسي  مقيرن ا  مدأخر    بصف    إال كين  لغ  أي
 فت  قيمت أ   الدت  األبحتي  مت  مسدخلصت  عليفي المدحصل المعطيي  فغيلبي 
 البيحثت  علت  حت  وعلت  المقيبتل وفت  ،اإلنةليزيت  اللغت  وفت  الرومينيت  اللغي 

  التتتتتتتوع  ودنميتتتتتتت  دحستتتتتتتي  دنيولتتتتتتت  العربيتتتتتتت  اللغتتتتتتت  فتتتتتتت   راستتتتتتتي  دوةتتتتتتت  ال
 صتتتتتتتتتتتتتتعوبي  ذوي الم رستتتتتتتتتتتتتت  قبتتتتتتتتتتتتتتل متتتتتتتتتتتتتتي أطفتتتتتتتتتتتتتتيل لتتتتتتتتتتتتتت   المورفولتتتتتتتتتتتتتتوة 

 .(511 ،3551،شنيف )الدعل 
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  المورفولتوة   التوع  نيولت د مدعت     راسي  أةري  فق  الص   هذا وف    
 بعتتتتت   راستتتتت  لتتتتت إ( 3551) الفوارنتتتتت ستتتتت   را هتتتتت ف  حيتتتتت  األطفتتتتتيل لتتتت  

 أطفتتتتيل لتتتت   للغتتتت   المورفولتتتتوة  المكتتتتو  نمتتتتو بدتتتتأخر المردبطتتتت  المدغيتتتترا 
 . الروض 

 

 فقتتت  lyster,alma&hulme(2016) وهتتتول  والمتتي ليستتدير  راستت  أمتتي   
 فتت   قت   الم   المورفولتوة  التتوع  لدت ري  المت   طويتل األثتتر دقيتي  لت إ هت ف 
( 551) مت  مكونت  عين  عل  القراء ، عل  الق ر  ف  الم رس  قبل مي مرحل 
 أطفتتتتتتيل أ  ال راستتتتتت  ندتتتتتتي   وأظفتتتتتتر ،  ستتتتتتنوا  ،(6-1) عمتتتتتتر فتتتتتت  طفتتتتتتالا 

  رةي  حقق  ق  لفي المورفولوة  الد ري  دق ي  د  الد  الدةريبي  المةموع 
 .الضيبط  المةموع  بندي   ن ا مقير  القرا   الفف  ف  مردفع ا 

 

 المستتتتتتتتدو   راستتتتتتت  لتتتتتتت إ ستتتتتتتع  الدتتتتتتتت ( 3556) شتتتتتتتقير  راستتتتتتت  وكتتتتتتتذل    
 . والعتي يي   يتكي يمألا الدعل  صعوبي  ذوي األطفيل ل   للغ   المورفولوة 

 المورفولوةيتتت  المفتتتيرا  دنميتتت ( 3553)  نيصتتتر  راستتت  استتتدف ف  حتتتي  فتتت 
 الدعلتتتتي  لمرحلتتتت  والكديبتتتت  القتتتتراء  مفتتتتيرا  بعتتتت  علتتتت  أثرهتتتتي متتتت  والدحقتتتت 

 .  سيساأل
 

 للغ   المورفولوة  المسدو  دنمي  ل إ( 3555)   عل  راس  ه ف  بينمي   
 اسدف ف  الد ( 3554)  والعيب  مطر و راس  ، الم رس  قبل مي أطفيل ل  

  التتوع  مفتتيرا  دنميتت  فتت  الحيستتو  بيستتدخ ا  برنتتيم  فيعليتت  علتت  الوقتتو 
 صتعوبي  ذوي ل   اللغوي  والمفيرا  العيمل  الذاكر   عل وأثره المورفولوة 

 .القراء  دعل 
 

 Pittas,Evdokia.,&NunesTerezinha,2014) )  راست  واستدف ف   

 بيللغتتت  والفةتتتيء بتتتيلقراء ، وعالقدتتت  المورفولتتتوة ، التتتوع  دتتت ن  علتتت  الدعتتر 
 دتراو د التذي  األطفيل م  وطفل ا  طفالا ( 454) عل  ال راس  طبق  اليونيني ،
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 المورفولتتتوة  التتوع  أ  الندتتتي   وأظفتتر  ستتنوا ،( 1-6) بتتتي  متتي أعمتتيره 
 والتذكيء المفتر ا ، وزيتي   اللغت ، ودحست  والفةيء، بيلقراء ، الدنبد ف  يسيع 
 المبكتتتر بيلدتتت خل ال راستتت  ودوصتتت  أشتتتفر، ثمينيتتت  بعتتت  القتتتراء  عنتتت  اللفظتتت 
 .ال ي ماإل المفيرا  زيي   ع  فضالا  العالق ، هذه إلثبي 

 

 أقتتل العتتي يي  األطفتتيل أ  إلتت  Erin,2014 ) )  راستت  دوصتتل  كمتتي   
 يثبتتت  وهتتتذا ،لغويتتتيا  المضتتتطربي  أقتتترانف  عتتت  المورفولتتتوة  للضتتتع  عرضتتت ا 
 العةتتتز متتت  الوستتتط  المنطقتتت  هتتت  النحويتتت  المورفولوةيتتتي بتتتأ  القي تتتل التتترأي

 التذي  طفتيلاأل  لت  النحوي  المورفولوةي  القواع   راس  بحث  حي  اللغوي،
 ستن ،( 54-4) بتي  متي بتي  متي أعمتيره  ددتراو  مم  لغوي دأخر م  يعينو 
 األخطتتتتتتيء ستتتتتتب  أ  حيتتتتتت  المورفولوةيتتتتتت ؛ األخطتتتتتتيء أستتتتتتبي  عتتتتتت  للكشتتتتت 

 دلقت  أ  ثبت  الطوليت  ال راست  م  االندفيء وبع  معرو ، غير المورفولوةي 
 فت  الدقت   مت  طتيءاألخ قل  ف  يسيع  المورفولوةي  للمفر ا  د ريبيا  األطفيل
 قلت  العمتر ف  الطفل دق   فكلمي الزمن  العمر أثر ال راس  وأوضح  الس ،
 .المورفولوةي  أخطيءه

 

 المفتتيرا  وصتت  إلتت  Cloutier, 2002) ) كالوديتتر  راستت  وهتت ف    
 فتتتت  حتتتتي   اضتتتتطرابي  لتتتت يف  التتتتذي  األطفتتتتيل لتتتت   للمورفولوةيتتتتي اإلنديةيتتتت 
 المعرفتتتت  ودقبتتتتل للفونيمتتتتي  الطفتتتتل بتتتتإ را  يدعلتتتت  فيمتتتتي الصتتتتود ، المستتتتدو 

 وكتتتينوا ،ستتنوا ( 4) بعمتتتر أطفتتيالا ( 55) متتت  العينتت  ودكونتتت  المورفولوةيتت ،
 وةتتتو :منفتتتي ندتتتي   إلتتت  ال راستتت  ودوصتتتل  اإلنكليزيتتت ، بيللغتتت  المدحتتت ثي  متتت 

 المورفولتوة ، ووعيت  للفونيمي ، الم رس  قبل مي طفل إ را  بي   ال  عالق 
 ال راس  دوصل  كمي. ل ي  الح ي  دأخر وبي  المورفولوةي  اإلنديج ومفيرا 
 الصتتود  النظتتي  فتت  دشتتوش   متت  يعتتينو  التتذي  األطفتتيل معظتت  أ  إلتت  أيضتتيا 
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 فتتت  أخطتتتيء   ومتتت  المورفولتتتوة  المةتتتيل فتتت  عةتتتز   متتت  كتتتذل  يعتتتينو  لتتت يف 
 .الكال 

 

 ذوي المدرسدددة قبدددل مدددا أطفدددال لددددى المدددورفيم وظدددائف اضدددطرابات أسدددباب
 :التعلم صعوبات

 

 صتتتتعوبي  ذوي األطفتتتتيل لتتتت   المتتتتورفي  وظتتتتي   اضتتتتطرا  أستتتتبي  درةتتتت   
 :إل  معظمفي ف  عيم  بصف  الدعل 

 Central " المركتتتتزي العصتتتتب  الةفتتتتيز فتتتت  اضتتتتطرابي  مةموعتتتت 

Neurological System"Disorders، هتذه مت  واحت  ستب  هنتي  فليس 
 بتتتل اللغتتت ، فتتت   المتتتورفي استتتدخ ا  مشتتت ال  عتتت  مستتتدوالا  يعتتت  االضتتتطرابي 

 دلتتتتت  إلتتتتت  ودقتتتتتو  بينفتتتتتي فيمتتتتتي وظيفيتتتتت  عصتتتتتبي  عوامتتتتتل مةموعتتتتت  ددضتتتتتيفر
 طتت  و النفستت  الطتت  حقتتل فتت  يقتت  األستتبي  هتتذه فتت  والبحتت  المشتتكال ،
 أ وا  حيتت  متت  الطبيتتي  المةتتيلي  هتتذي  فتت  الحتتي   فتتيلدطور األعصتتي ،

  العصتتبي لألستتبي  وال راستت  البحتت  ندتتي   علتت  انعكتتس والدشتتخيص، الكشتت 
 .منفي النمي ي  سيمي وال الدعل ، صعوبي  دطور خل  دق  الد 

 

 متتت  ةتتتزء أي يصتتتي  التتتذي الدلتتت  أ ( 3551) وآختتترو  هيلفتتتي  ويشتتتير   
 دتردبط الدت  السلوكيي  دل  عل  ينعكس أ  يمك  "Cerebellum "المخيخ

 أ  كمتي العتي ، وحركت  والدحت   الشففي  واللغ ( والةري كيلدواز ) بيلحركي 
 المخيتتت  للقشتتتتر  األميميتتت  الفصتتتتوص دصتتتتي  الدتتت  النمي يتتتت  طرابي االضتتت

"Frontal Lobes of the Cerebral Contex"،  اضتطرا  عنفتي ينتد 
 وعتتت   الطفلتتت  والستتتلو  بيلمستتتدولي  الشتتتعور كعتتت   ، االنفعتتتيل  الستتتلو  فتتت 

 ذوي خصتتي ص أهتت  متت  كلفتتي دعتت   والدتت  اآلختتري ، متت  االنفعيليتت  المشتتيرك 
 المخيتت  القشتتر  متت  األميميتت  الفصتتوص اضتتطرا  أ  كمتتي ،التتدعل  صتتعوبي 

 الطفتل ق ر  ع   ف  يدمثل الذي الدفيني  الوظيف  اضطرا  ع  مسدوالا  يكو 
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 معينت ، مفم  أل اء الالزم  واإلسدراديةيي  المفيرا  م  حيةيد  دح ي  عل 
 المواصتتتي  وعمتتتل ودصتتتويره، األ اء ورصتتت  أ ا تتت ، دنظتتتي  علتتت  ق ردتتت  وعتتت  
 الفصتوص أ  كمتي. األ اء فت  األخطتيء بعت  اردكي  ف  ب أ مي إذا م الالز 

 Parietal Lobes of the""Cerebral Cortex المخيت  للقشتر  الة اريت 

 واإل راكتتتي  الةستتتمي  اإلحسيستتتي  بتتتي  الدكيمتتتل حتتت و  عتتت  مستتتدول ا  دكتتتو 
 وا   مدكيملتت ، كيينتتي  أو كوحتت ا  األشتتييء إ ر  فتت  أهميدفتتي ولفتتي البصتتري ،

 ف  سبباي يكو  أ  يمك  الة اري ، الفصوص ف  نمي   اضطرا  أي  ح و 
 اضتتطرا  فتت  يا ببستت يكتتو  أو البصتتري، المكتتين  اإل را  عمليتتي  اضتتطرا 
 كمتي. يمعا  والبصري  السمعي  لإلحسيسي  اإل راك  والدنسي  الدكيمل عمليي 

 Occipital Lobes of " المخيتتت  للقشتتتر  القذاليتتت  الفصتتتوص أ 

the"Cerebral Cortex  لتتإل را  المخدلفتت  الةوانتت  عتت  مستتدول ا  دكتتو 
 بتتتتيلعم  عتتتتر د   حيلتتتت    إلتتتت  المنتتتتيط  دلتتتت  دلتتتت  يتتتتد ي أ  ويمكتتتت  البصتتتتري،
 عت  عةتزه أو الطفتل قت ر  ع   دعن  والد  ،"Visual Agnosia" البصري
 أمتتتتتتي. عي يتتتتت  إيصتتتتتير بةتتتتتت   يدمدتتتتت  كتتتتتي  وا   حدتتتتتت  العيمتتتتت  األشتتتتتييء إ را 

 Temporal Lobes of the ' المخيتت   اللقشتتر  الصتت غي  القصتتوص

Cerebral Cortex"  دتتتردبط الدتت  المفنتتت  الوظتتي   متتت  بمةموعتت  دقتتو 
 ،واستتدقبيالا  اا إصتت ار  واللغتت  والتتذاكر  االندفتتيء عتت  مستتدول ا  دكتتو  حيتت  بتتيلدعل ،
 عل  ابنيءا  كبير اعدقي  هني  كي  للدعل ، بيلنسب  العمليي  دل  ألهمي  ونظراا 
 . الدعل  صعوبي  ع  المسدول  ه  الص غي  الفصوص بأ  األ ل  دل 
 صتتتعوبي  ذوي أ مغتتت  بتتتي  اخدالفتتتي  إلتتت  ال راستتتي  بعتتت  أشتتتير  وقتتت    

 Basal' القيع ي  بيلعق   دردبط االخدالفي  وهذه العي يي ، أقرانف  ع  الدعل 

Ganglion "األمتتتيم  التتت ميغ  والفتتتص ""Frontal Lobes،  بينتتت  وقتتت 
 دكتو  الرودينيت  المدلوكي  بيألنشط  العالق  ذا  القيع ي  العق   أ  ال راسي 
 الصتتت غ  الفصتتتل أمتتتي التتتدعل ، صتتتعوبي  ذوي األطفتتتيل لتتت   حةمتتتيا  أصتتتغر
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 ركتتز  كمتتي. لتت يف  نشتتيطأ أقتتل يكتتو  واالندبتتيه بتتيلدنظي  العالقتت  ذي األمتتيم 
 المستتتتتتتتطح  الصتتتتتتتتغير  المنطقتتتتتتتت   راستتتتتتتت  علتتتتتتتت  األختتتتتتتتر  ال راستتتتتتتتي  بعتتتتتتتت 

""Plenum Temporal،  الكتتر  نصتتف  فتت  والموةتتو   بيللغتت  العالقتت  ذا 
 مدميثتتل حةت  لفمتي المنطقدتي  هتيدي  أ  إلت  البتيحثو  دوصتل وقت  النمتي يي ،

 العتي يي  األطفتيل لت   أمتي القتراء ، صتعوبي  م  يعينو  الذي  األطفيل ل  
 اليستر  المنطقت  أ  حيت  الحةت ، فت  يةوهريات دخدلفتي  المنطقدي  هيدي  فإ 

 بتتتتأ  اعدقتتتتي  دأستتتتس ذلتتتت  علتتتت  اوبنتتتتيءا  ، اليمنتتتت المنطقتتتت  متتتت  متتتتيا حة أكبتتتتر
 .االخدالفي  بفذه مردبط ا  دكو  ق  واللغ  والرييضيي  القراء  صعوبي 

 (.42 ،3556 ، شقير)                                                
 

 فروض البحث:
 

 كل   عل  الدةريبي  المةموع  أطفيل  رةي  بي   اردبيطي عالق  دوة  .5
  الوع  ومقييس( المصور االدصيلي  اللغوي  المفيرا  مقييس) م 

 .  المورفولوة 

 أطفيل  رةي  رد   مدوسط بي  حصي ي إ  الل  ذا  فرو  دوة  .3
 اللغوي  المفيرا  مقييس عل ( الدةريبي  البح  عين ) الدةريبي  المةموع 
 بع / قبل دعل ال صعوبي   ذوي الم رس  قبل مي أطفيل ل   االدصيلي 
 .البع ي القييس لصيل  ال مي  إل  المسدن  الدعل  إسدراديةي  برنيم  دطبي 

 أطفيل  رةي  رد   مدوسط بي  حصي ي إ  الل  ذا   فرو  دوة  ال .2
 اللغوي  المفيرا  مقييس عل ( الدةريبي  البح  عين ) الدةريبي  المةموع 
 القييسي  ف  الدعل  بي صعو   ذوي الم رس  قبل مي أطفيل ل   االدصيلي 
 .والددبع  البع ي

 أطفيل  رةي  رد   مدوسط بي  حصي ي إ  الل  ذا   فرو  دوة  .4
  الوع  مقييس عل ( الدةريبي  البح  عين ) الدةريبي  المةموع 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (9606)                       0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 بع / قبل الدعل  صعوبي   ذوي الم رس  قبل مي أطفيل ل    المورفولوة 
 .البع ي القييس لصيل  ال مي  إل  دن المس الدعل  إسدراديةي  برنيم  دطبي 

 أطفيل  رةي  رد   مدوسط بي  حصي ي إ  الل  ذا   فرو  دوة  ال .1
  الوع  مقييس عل ( الدةريبي  البح  عين ) الدةريبي  المةموع 

 ف  الدعل  صعوبي   ذوي الم رس  قبل مي أطفيل ل    المورفولوة 
 .والددبع  البع ي القييسي 

 

 :للبحثجية جراءات المنهاإل
 

  :البحث عينة: ال  أو 
 

 قبتتل متتي أطفتتيل متت  وطفلتت ا  طفتتالا ( 51) متت  الحتتيل   البحتت  عينتت  دكونتت   
 روضت  مت  عم يت    بطريقت    العينت  اخديير ود  الدعل ، صعوبي  ذوي الم رس 
 . بورسعي  بمحيفظ  الدةريب  الزهور فديي  معف 

 

 :الديلي  الشروط ليف ع ينطب  الذي  لألطفيل وفقيا  العين  اخديير ود 
 

 .سنوا  6إل  1 ميبي  العين  أطفيل لكل الزمن  العمر يدراو  أ  - 5
 ندتي   مدشترا  علت  بنتيءاا  التدعل  صتعوبي  ذوي مت  األطفتيل يكتو  أ  - 3

      .الدعل  لصعوبي  كمدشر األكي يمي  قبل المفيرا  لبع  اخدبيرا  بطيري 
 .(عب اهلل عي ل / . أ :إع ا  )                                       

 بينيت  ستدينفور  مقيتيس علت   رة  15 ع  األطفيل الذكيء نسب  دقل أال - 2
 .الخيمس  الصور  –
  . الروض  ل إ الحضور يلدزمو  مم  العين  أطفيل يكو  أ  - 4

 

 بتتتي  الدكتتتيفد بييةتتتي  البيحثتتت  قيمتتت  العينتتت  أطفتتتيل بتتتي  الدةتتتينس يةتتتي وإل    
 الزمنتتتت  العمتتتتر حيتتتت  متتتت  الدةريبيتتتت  المةموعتتتت  أطفتتتتيل  رةتتتتي   مدوستتتتطي
 :الديل  الة ول ف  يدض  كمي 3 كي اخدبير بيسدخ ا  الذكيء و رة 
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 ( 1) رقم جدول
 يال من العمر حيث من  التجريبية المجموعة أطفال درجات رتب متوسطات بين الفرو  داللة

 الذكاء ونسبة

 
 

 مسدو  ال الل  3كا المدغيرا 
 غير  ال  50555  مر الزمنالع
 غير  ال  50355   الذكيءة ر 

 

 مدوستطي  بتي  إحصتي ييا   الت  فترو  وةو  ع   أعاله الة ول م  ويدض   
 و رةتتي  الزمنتت  العمتتر حيتت  متت  الدةريبيتت  المةموعتت  أطفتتيل  رةتتي  ردتت 
 .العين  دكيفد ل إ يشير ممي الذكيء

 

 :البحث منهجثاني ا: 
 

 إستدراديةي  علت  قتي   برنتيم  فيعليت  مت   قيتيس هو  المنف ه   أ  بمي   
 مي أطفيل ل    االدصيلي  اللغوي  المفيرا  لدنمي   ال مي  إل  المسدن  الدعل 
 شتتتب   المتتتنف  علتتت  االعدمتتتي  كتتتي  فقتتت  ،التتتدعل  صتتتعوبي  ذوي الم رستتت  قبتتتل

 متتت  األنستتت  ألنتتت  نظتتتراا  Quasi Experiment Approach الدةريبتتت 
 علتتتت  قتتتتي   دتتتت ريب  برنتتتتيم  فيعليتتتت  يخدبتتتتر حيتتتت  ،الحتتتتيل  البحتتتت  مدغيتتتترا 

 المفتتتيرا  ودنميتتت ( مستتتدقل كمدغيتتتر)  التتت مي  إلتتت  المستتتدن  التتتدعل  إستتتدراديةي 
 كمدغيتر)   المورفولتوة  التوع  مستدو  بدحستي  وعالقدت   االدصيلي  اللغوي 
/  قبلتت ) الواحتت   المةموعتت  يذ الدةريبتت  الدصتتمي  استتدخ ا  دتت  وقتت  ،( دتتيب 
 .الدعل  صعوبي  ذوي م  المديح  العين  حة  لصغر نظراا  ،( يبع

 

 :البحثأدوات ثالث ا: 
 

 قيمتتت  ،أهتتت ا    متتت  ليتتت إ  يرمتتت متتتي ودحقيتتت  البحتتت  أستتت ل  علتتت  ةيبتتت لإل   
 :الديلي  األ وا  بإع ا  البيحث 
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 ذوي الم رستتتتتت  قبتتتتتتل متتتتتتي ألطفتتتتتتيل االدصتتتتتتيلي  اللغويتتتتتت  المفتتتتتتيرا  مقيتتتتتتيس .5
 (.البيحث  /إع ا )  الدعل  صعوبي 

 ذوي الم رستتتتت  قبتتتتتل متتتتتي ألطفتتتتتيل المورفولتتتتتوة   التتتتتوع  مستتتتتدو  مقيتتتتتيس .3
 (.البيحث  /إع ا )  الدعل  صعوبي 

 إلتتتت  المستتتتدن  التتتتدعل  إستتتتدراديةي  علتتتت  القتتتتي   المقدتتتتر  الدتتتت ريب  البرنتتتتيم  .2
 (.البيحث  /إع ا )  ال مي 

 

 سددةالمدر  قبددل مددا ألطفددال  االتصددالية اللغويددة المهددارات مقيددا أوال  : 
 :المصور التعلم صعوبات ذوي

 

 مسدتوى لقيدا  المصدور االتصالية اللغوية المهارات مقيا  إعداد مبررات
 ذوي المدرسددة قبددل مددا أطفددال لدددى والكتابددة والقددراء   والتحدددث االسددتماع
 :التعلم صعوبات

 

 -والدحتتت   االستتتدميع)  االدصتتتيلي  اللغتتت  مفتتتيرا  قيتتتيس إةتتتراءا  ديستتتير .5
 حيتت  ؛ التدعل  صتتعوبي  ذوي الم رست  قبتل متتي أطفتيل لتت   ( والكديبت  القتراء 
        علتتت  الستتتيبق  المفتتتيرا  متتت  مفتتتير  كتتتل يقتتتيس المقيتتتيس هتتتذا ختتتالل متتت  إنتتت 
 ذوي الطفتتتل عنتتت  المفتتتيرا  هتتتذه متتت  مفتتتير  كتتتل دنميتتت  يتتتد  ثتتت  ومتتت  ،  حتتت 

 .الدعل  صعوبي 

 االستتتتتدميع)  االدصتتتتتيلي  اللغتتتتت  مفتتتتتيرا  دنميتتتتت  علتتتتت  دستتتتتيع  أ ا  دقتتتتت ي  .3
 صتتتعوبي  ذوي الم رستتت  قبتتتل متتتي أطفتتتيل لتتت  (  والكديبتتت  القتتتراء  -والدحتتت  

 إن  حي  ،العربي  اللغ  قراء  دعل  صعوبي  لخطر الدعر  م  للح  ؛الدعل 
 ذوي الم رس  قبل مي ألطفيل والعقل  العمري المسدو  ينيس  مصور مقييس

 .  سنوا ( 6-1) م   الدعل  صعوبي 
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 قبدل مدا ألطفدال المصدور االتصدالية اللغويدة راتالمهدا مقيا  بناء خطوات
 :التعلم صعوبات ذوي المدرسة

 

 -والدحتتتت   االستتتتدميع)  االدصتتتتيلي  اللغتتتت  مفتتتتيرا  مقيتتتتيس بنتتتتيء دضتتتتم     
 عتتت   التتتدعل  صتتتعوبي  ذوي الم رستتت  قبتتتل متتتي أطفتتتيل لتتت  (  والكديبتتت  القتتتراء 
 :يأد  فيمي إةميلفي يمك  خطوا 

 .السيبق  المقيييس بع  عل  طالعواال النظري الدرا  اسدقراء -

 .األولي  صورد  ف  االدصيلي  اللغوي  المفيرا  مقييس دصمي  -

 التنفس علت  ف  والمدخصصي  الخبراء م  مةموع  عل  المقييس عر  -
 .لدحكيم  األطفيل وريي 

 .النفي ي  صورد  ف  المقييس إع ا  -
 

 :للمقيا  السيكومترية الخصائص
 

 :الخطوا  ذهلف دفصيل  عر  يل  وفيمي
 

 : السابقة المقايي  بعض على واالطالع النظري التراث استقراء
 

 ختالل ومت  ، النظري  األطر عل  واالطالع ، النظري الدرا  اسدقراء م    
 قبتتتل متتتي لطفتتتل والمقتتتيييس االخدبتتتيرا  وبعتتت  ، الستتتيبق  ال راستتتي  مراةعتتت 
 ذل  لمنيسب  رالصو  يسدخ   معظمفي أ  دبي  الدعل  صعوبي  ذوي الم رس 
 يتتتتتردبط المقيتتتتتيس أل  ونظتتتتراا  ؛ اللغويتتتتت  النيحيتتتت  متتتتت  العمريتتتت  المرحلتتتتت  لفتتتتذه

 ،(والكديبت  والقتراء  والدحت   االستدميع مفيرا )  االدصيلي  اللغوي  بيلمفيرا 
 المفتتتيرا  دنيستتت  مبستتتط  صتتتور عتتتر  المنيستتت  متتت  أنتتت  البيحثتتت  رأ  فقتت 

 متت  النتتوع هتتذا لبنتتيء الفنيتت  ح النتتوا  علتت  الوقتتو  أمكننتتي وبتتذل  ،  المحتت   
 البتتتتيحثي  مفمتتتت  دستتتتفيل ل كتتتتذو  ، منفتتتتي المرةتتتتو  الفي تتتت   لددحقتتتت  المقتتتتيييس
 .القي م  أبحيثف  ف  منفي ليسدفي وا اآلخري 
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 :األولية صورته في المصور االتصالية اللغوية المهارات مقيا  تصميم
 

 ذوي الم رست  قبتل متي ألطفتيل االدصتيلي  اللغويت  المفتيرا  مقيتيس بنيء د    
 :كيآلد  الخطوا  م  لع   وفقيا  الدعل  صعوبي 

 

 : المقيا  من الهدف تحديد
 

 والمفتتتيرا  القتتت را  بعتتت  عتتت  للكشتتت  كوستتتيل  المقيتتتيس هتتتذا دتتت  دصتتتمي   
 ،التدعل  صتعوبي  ذوي الم رست  قبتل متي طفتل لت   الكيمنت  االدصتيلي  اللغوي 
 علتت  الطفتتل يستتيع  ممتتي ،طتتويرد إلتت  دحدتتيج الدتت  والمفتتيرا  القتت را  وبيتتي 

 فت  القتراء  دعلت  لصتعوبي  الدعتر  خطتر مت  والحت  القتراء  لدعل  االسدع ا 
 .الالحق  المرحل 

 

 :المقيا  أبعاد تحديد
 

 االستدميع بمفتيرا  الخيصت  األست ل  مت  مةموعت  مت  المقيتيس هتذا يدكو   
 ستدال وكتل ، الا ستدا(  65)  األست ل  عت   بلتغ وق  ،والكديب  والقراء  والدح  

 والقتتتتراء  والدحتتتت   االستتتتدميع مفتتتتيرا  متتتت  فرعيتتتت ا  مفتتتتير ا  يمثتتتتل األستتتت ل  متتتت 
 :ع ي ب   إل  المقييس هذا دقسي  د  وق  ،والكديب 

 

 .سداالا ( 51)  م  وددكو  االسدميع مفير : األول ع الب   -

 .سداالا ( 51)  م  وددكو  الدح   مفير : الثين  ع الب   -

 .سداالا ( 51)  م  وددكو  لقراء ا مفير : الثيل  ع الب   -

 .سداالا ( 51)  م  وددكو  الكديب  مفير : الراب  ع الب   -
 

 وال راستتي  واألبحتتي  ، النظتتري الدتترا  استتدقراء متت  االستتدفي   بعتت  وذلتت     
 .السيبق  المقيييس م  وبع  ، السيبق 
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 : المقيا  مفردات صياغة. ج
 

           االدصتتتتيلي  اللغويتتتت  فتتتتيرا الم ضتتتتوء فتتتت  المقيتتتتيس مفتتتتر ا  صتتتتييغ  دتتتت    
 ، ودنميدفتتتتتتي قييستتتتتتفي المقدتتتتتتر (  الكديبتتتتتت  -القتتتتتتراء  -الدحتتتتتت   – االستتتتتتدميع) 

 والعقلت  العمتري المستدو  لدنيست  الموضوع  االخدبير نوع البيحث  واخدير 
  اخدبيريتتت مفتتتر ا  علتتت  المقيتتتيس اعدمتتت  فقتتت  لتتتذا ،الم رستتت  قبتتتل متتتي ألطفتتتيل
 الستتتيبق   األربعتتت المفتتيرا  متتت  مفتتير  كتتتل  ا مفتتر  صتتتييغ  دتت  وقتتت  ،مصتتور 
 : اآلد  روع  وق   ،ح  عل 

 

 قبتتتل متتتي أطفتتتيل لمستتتدو  ومنيستتتب ا  واضتتتح ا  مفتتتير  كتتتل مفتتتر ا  دكتتتو  أ  -
 . الدعل  صعوبي  ذوي الم رس 

 أو المألوفتتتت  غيتتتتر المصتتتتطلحي  متتتت  خيليتتتت ا  المقيتتتتيس مفتتتتر ا  دكتتتتو  أ  -
 .معن  م  أكثر دحمل أ  أو الغيمض 

 .بوضو  سدال   كل م  المطلو  يح   أ  -
 

 :المقيا  تعليمات صياغة. د
 

 عنصتتتراا المقيتتتيس دعليمتتتي  دعدبتتتر حيتتت  المقيتتتيس دعليمتتتي  صتتتييغ  دمتتت    
 الوضتتو  فيفتتي وراعتت  المقيتتيس دعليمتتي  البيحثتت  صتتيغ  فقتت  لتتذا ، ضتترورياي
 ، للمقيتتتتيس بتتتتيلدطبي  القتتتتي   استتتتدخ ا  و قتتتت  ستتتتفول  يضتتتتم  بمتتتتي والبستتتتيط 
 : اآلدي  العنيصر المقييس مي دعلي ودضمن 

 .أثني   وف  المقييس دطبي  قبل نفس  ةو خل  -

 .المقييس عليف  طب ي   حينمي األطفيل لمسيع   ثني إ أو مسيع  وةو  -

 .لذل  المخصص المكي  ف  الطفل بييني  كديب  -

 اإلةيبت  الطفتل يستدطي  حدت  ومبستط    ةيت     بطريق    المقييس أس ل  قراء  -
 .    األس ل  ورق  نفس ف  دكو  واإلةيب  ،صحيح    ريق   بط السدال عل 
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 (9611)                       0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 إةيبدت  محت  قت  أن  من  الدأك  فية  ؛ إةيبد  دغيير ف  الطفل رغ  إذا -
ي السيبق   .دميما

 

 الدنف  علدم فدي والمتخصصدين الخبدراء من مجموعة على المقيا  عرض
 :الخاصة والتربية األطفال ورياض

 

 وريتي  التنفس علت  وأسيدذ  الخبراء  م مةموع  عل  المقييس عر  د    
 وأعضتتتيء األستتتيدذ  رأ  وقتتت  ،( 55) عتتت  ه  بلتتتغ الخيصتتت  والدربيتتت  األطفتتتيل

 وقت  ، الصتور بع  ودع يل األس ل  بع  حذ  والمخدصي  الد ريس هي  
 . المحكمو  السي   بفي أوص  الد  الدع يال  بإةراء البيحث  قيم 

 

 : ةالنهائي صورته في المقيا  إعداد.ه
 

 علتت  الالزمتت  الدعتت يال  بعتت  أةريتت  المحكمتتي  الستتي   راءآ علتت  ابنتتيءا    
 . النفي ي  صورد  ف  المقييس وض  ث  ،بعضفي وحذ  الفقرا  بع 

 

 :للمقيا  السيكومترية الخصائص
 

 : Reliability المقيا  ثبات: أوال  
 

 :كيلديل  بطريقدي  المقييس ثبي  بحسي  البيحث  قيم 
 

 (:كرونباخ)  فاأل معامل
 

 Cronbachs Alpha"a( كرونبتتتتي  ألفتتتتي معي لتتتت ) البيحثتتتت  استتتتدخ م    
 طفتتالا ( 25) متت  مكونتت  استتدطالعي  عينتت  علتت  المقيتتيس ثبتتي  متت   لقيتتيس
 يوض  الديل  والة ول للبح ، سيسي األ العين  م  اسدبعي هي د  وق  ،وطفل ا 
 . اإلحصي   اإلةراء
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 (2) جدول

 ذوي المدرسة قبل ما لطفل االتصالية اللغوية المهارات مقيا  تمفردا ثبات معامالت
 كرونباخ لفاأ بطريقة التعلم صعوبات

 (33= ن)
 

    

 مردفت  المقيتيس ألبعتي  العتي  الثبتي  معيمتل أ  أعتاله الة ول م  ويدض    
 ثبتتي  دتتراو  فيمتتي ، الستتدو  المقيتتيس فقتترا   ةمتتيلإل*( 50125) بلتتغ حيتت 
 وهذا ، أعل  كح * ( 50135) وبي  أ ن  كح * ( 50212) بي  مي األبعي 
 ف  علي  االعدمي  يمك  الثبي  م  عيلي  ب رة  يدمد  المقييس أ  عل  ي ل

 أ نت  كح  5025 اعدم  والذي  نينل مقييس بحس  للبح   المي ان الدطبي 
 .للثبي 

 

 : ختباراال عاد إ طريقة (2)
 

 -االستتتتتدميع)  االدصتتتتتيلي  اللغويتتتتت  المفتتتتتيرا  مقيتتتتتيس دطبيتتتتت  عتتتتتي  إ دتتتتت    
 ،ستبوعي أ ق ره  زمن بفيصل الدقني  عين  عل (  ديب الك – القراء  -الدح  

 وةتتيء  ، الدطبيقتتي  فتت  األطفتتيل  رةتتي  بتتي  االردبتتيط معيمتتل حستتي  ودتت 
 :ذل  يوض  الديل  والة ول(  5055) مسدو  عن   ال  ةميعفي

 معامل ثبات ألفا كرونباخ  عدد  األسئلة البُعد

 *81050 51  مهار  االستماعاألول: 

 *810.0 51 مهار  التحدثالثاني: 

 *819.8 51 مهار  القراء الثالث: 

 *81790 51 ر  الكتابةمهاالرابع:

 *81975 08 الثبات الكلي للمقيا 
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( 3) جدول   

 ذوي المدرسة قبل ما لطفل االتصالية اللغوية المهارات مقيا  مفردات ثبات معامالت
 ختباراال إعاد  بطريقة التعلم عوباتص

 

   

 : Validity المقيا  صد : ثانيا   
 

 طريقدي  بحثفي ف  البيحث  اسدخ م  المقييس محدو  ص   م   لدح ي    
 :الص   لحسي 

 

 :الطرفية المقارنات صد  (1)
 

 عينتت  لتت   االدصتتيلي  اللغويتت  المفتتيرا  لمقيتتيس  الكلتت الصتت   حستتي  دتت    
 المقيرنتتي  صتت   أو يالدمييتتز  الصتت   حستتي  طريتت  عتت ( 25=  ) الدقنتتي 
 لمقيتتتتيس الكليتتتت  ال رةتتتت  علتتتت  األطفتتتتيل  رةتتتتي  درديتتتت  دتتتت  حيتتتت  ، الطرفيتتتت 
  رةتتت  أكبتتتر ردبتتت  دصتتتب  بحيتتت  يدنيزلياتتت يدرديباتتت االدصتتتيلي  اللغويتتت  المفتتتيرا 
  رةتتي  متت  %32 نستتب  فصتتل دتت  ثتت  ، األخيتتر   رةتت  أصتتغر وردبتت  األولتت 

 فتتتتأكثر ، األ نتتتت  اإلربتتتتيع   رةتتتتي  متتتت  %32 ونستتتتب  ، ألعلتتتت ا اإلربتتتتيع 
 دقستتي  علتت  دعدمتت  الدتت  هتت  والضتتع  االمديتتيز ي يلمستتدو  دمييتتزاا  الدقستتيمي 

مقياس المهارات اللغوية االتصالية لدى 

 أطفال ما قبل المدرسة

 

معامل 

 االرتباط

 

الداللة 

 اإلحصائية 

 8185 .8110  مهار  االستماعاألول: 

 8185 81050 مهار  التحدثالثاني: 

 8185 .8179 مهار  القراء الثالث: 

 8185 81199 مهار  الكتابةالرابع:

 8185 .8109 الدرجة الكلية للمقيا 
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 األعلتت  اإلربتتيع  يدتتأل  بحيتت  واأل نتت  األعلتت  طتترفي  إلتت   االميتتز   رةتتي 
 ويدتتتتتأل  ، الممدتتتتتيز الطتتتتتر  متتتتت  %32  نستتتتتب  دكتتتتتو  الدتتتتت  التتتتت رةي  متتتتت 

 .الضعي  الطر  م  %32 نسب  دكو  الد  ال رةي  م  األ ن  اإلربيع 
 الت نيي والف ت  العليتي الف ت  بتي  الفترو   اللت  لحستي (  ) اخدبير سدخ ا ا ود 
 ه  كمي،  الديل  النحو عل  الندي   وكين  ،المقييس أبعي  م  ع ب   كل عل 

 :الديل  بيلة ول موضح 
 ) 4)  جدول

 المهارات لمقيا  الطرفية المجموعة متوسطات ينب الفرو  لدراسة" ت" اختبار نتائج
 التقنين عينة لدى االتصالية اللغوية

 

   اللتتتتت  بمستتتتتدو  إحصتتتتتي ييا   ال فتتتتتر  وةتتتتتو  الستتتتتيب  الةتتتتت ول متتتتت  ويدضتتتتت 
 المفيرا  مقييس عل  ال نيي الف   ومدوسط العليي الف   مدوسط بي ( 5،555)

 يت ل وهتذا،  الكليت  العينت  لت   العليتي الف ت  مدوستط لصتيل  االدصتيلي  اللغويت 
 اللغويت  المفتيرا  مقيتيس أ  إلت  يشتير ممتي ،للمقيتيس الدمييتز  الصت   عل 

 مردفعتت  قتت ر  ل يتت  التتدعل  صتتعوبي  ذوي الم رستت  قبتتل متتي ألطفتتيل االدصتتيلي 
 .االدصيلي  اللغوي  المفيرا   ومنخفض  مردفع بي  الدمييز عل 
 
 

     
 المتغير

  لفئة الدنياا         الفئة العليا       
 قيمة )ت(

 الداللة  
 اإلحصائية

مقيا  
 المهارات
اللغوية 
 االتصالية

 نحرافاإل  المتوسط ن
 يالمعيار 

 نحرافاإل  المتوسط ن  
 يالمعيار 

2 36055 50211 2 12063 5011 -20455 50555 
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 : ال اخل دسي اال طريق  (3)
 

 كمتي ،للمقيتيس األربعت  ألبعتي ل ال اخليت  ي االردبيطت بحسي  البيحث  قيم    
 الدتيل  والةت ول ،للمقيتيس الكليت  بيل رة  األربع  األبعي  اردبيطي  حسي  د 

 :ذل  يوض 
 (5) جدول

 لمقيا  الكلية وبالدرجة البعض ببعضها المقيا  أبعاد بين يالداخل االرتباط درجة
 (33= ن) لتعلما صعوبات ذوي المدرسة قبل ما ألطفال االتصالية اللغوية المهارات
أبعاد 

 المقيا 
مهار  

 االستماع
مهار  
 التحدث

مهار  
 القراء 

مهار  
 الكتابة

الدرجددددددددددددددددددة 
 الكلية

األول: 
مهار  

  االستماع

- - - - - 

الثاني: 
مهار  
 التحدث

814.8** - - - - 

الثالث: 
مهار  
 القراء 

81408** 81099** - - - 

مهار  الرابع:
 الكتابة

8139.* 81080** 81700** - - 

الدرجة 
 الكلية

81090** 8101.** 81988** 81014** 8101.** 

 

  مستتتدو  وعنتتت   50441 ≥ 25=  5055 مستتتدو  عنتتت   ال االردبتتتيط معيمتتتل
5051 5.≤ 505241 
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 مستدو  عنت   الت  االردبتيط معتيمال  ةميت   أ السيب  الة ول م  يدض    
 . ال اخل دسي اال بثبي  المقييس دمد  عل  ي ل ممي ،( 5،55)    الل 

 كتتل علتت  االستتدطالعي  العينتت   رةتتي  بتتي  االردبتتيط معيمتتل حستتي  دتت  كمتتي 
 :كيلديل  لي إ  ددنم الذي للعيمل الكلي  وال رة  مفر  

 (6) جدول
 إليه تتنمي الذي للبعد الكلية والدرجة مفرد  كل درجة بين االرتباط معامالت

 

 مهار  الكتابة مهار  القراء  مهار  التحدث مهار  االستماع
معامل  المفرد 

 االرتباط
معامل  المفرد 

 االرتباط
معامل  المفرد 

 االرتباط
معامل  المفرد 

 االرتباط
(5) 50125** (5) 50662** (5) 50112** (5) 50656** 
(3) 50621** (3) 50656** (3) 50654** (3) 50643** 
(2) 50224** (2) 50624** (2) 50624** (2) 50622** 
(4) 50634** (4) 50612** (4) 50612** (4) 50662** 
(1) 50224** (1) 50224** (1) 50131** (1) 0.574** 
(6) 50655** (6) 50625** (6) 50111** (6) 50114** 
(2) 50651** (2) 50613** (2) 50645** (2) 50612** 
(2) 50225** (2) 50212** (2) 50154** (2) 50642** 
(1) 50156** (1) 50115** (1) 50135** (1) 50612** 
(55) 50256** (55) 50615** (55) 50131** (55) 50124** 
(55) 50222** (55) 50212** (55) 50621** (55) 50162** 
(53) 50111** (53) 50253** (53) 50143** (53) 50124** 
(52) 50651** (52) 50163** (52) 50212** (52) 50622** 
(54) 50225** (54) 50643** (54) 50163** (54) 50651** 
(51) 50221** (51) 50621** (51) 50152** (51) 50665** 
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 3035  مسدددتوى وعندددد  30440 ≥ 33=ن 3031 مسدددتوى عندددد دال االرتبددداط معامدددل
3.≤ 303340 
 

 مفتتر   كتتل  رةتت  بتتي  االردبتتيط معتتيمال  قتتي  أ ( 6) ةتت ول متت  ويدضتت    
  -**50154) بتتتي  متتتي دراوحتتت  قتتت  ليتتت إ  دندمتتت التتتذي عتتت ب  لل الكليتتت  وال رةتتت 
 . 5055 مسدو  عن   ال  كين  المعيمال  وهذه ،**(50111

 

 ب رةت  االدصتيلي  اللغويت  المفيرا  مقييس دمد  م  البيحث  ك  أد وبذل    
 .الحيل  للبح  الدقني  عين  عل  الثبي  م  مردفع 

 

 المدرسدة قبدل مدا ألطفدال  وجيالمورفول  الوعي مستوى مقيا ثانيا : 
 :المصور التعلم صعوبات ذوي

 

        مسددتوى لقيددا  المصددور   المورفولددوجي  الددوعي مقيددا  إعددداد مبددررات
 ذوي المدرسة قبل ما أطفال لدى( المقيد  الفورنيمات -الحر  الفورنيمات) 

 :التعلم صعوبات
 

o الحتتر  رنيمتتي الفو )  المورفولتتوة  التتوع  مستتدو  قيتتيس إةتتراءا  ديستتير- 
 ؛ التتتدعل  صتتتعوبي  ذوي الم رستتت  قبتتتل متتتي أطفتتتيل لتتت  ( المقيتتت   الفورنيمتتتي 

 الستتيبقي  المةتتيلي  متت  مةتتيل   كتتل قتتيسي   المقيتتيس هتتذا ختتالل متت   أنتت حيتت 
 المن رةتتت  الفرعيتتت  المفتتتيرا  متتت  مفتتتير  كتتتل دنميتتت  يتتتد  ثتتت  ومتتت  ، حتتت  علتتت 
 .الدعل  صعوبي  ذوي الطفل عن  دحدفي

o  الفورنيمتتتي  -الحتتتر  الفورنيمتتتي )  مستتتدو  دنميتتت  علتتت  ستتتيع د أ ا  دقتتت ي 
 الدعتر  مت  للحت  الدعل  صعوبي  ذوي الم رس  قبل مي أطفيل ل  ( المقي  
 مقيتتتيس نتتت أ حيتتت  ،الالحقتتت  الدعليميتتت  المراحتتتل فتتت  التتتدعل  صتتتعوبي  لخطتتتر
 ذوي الم رستتتت  قبتتتتل متتتتي ألطفتتتتيل والعقلتتتت  العمتتتتري المستتتتدو  ينيستتتت  مصتتتتور
 .  سنوا ( 6-1) م   الدعل  صعوبي 
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             مسدددتوى لقيدددا  المصدددور  المورفولدددوجي  الدددوعي مقيدددا  بنددداء خطدددوات
 ذوي المدرسة قبل ما أطفال لدى( المقيد  الفورنيمات -الحر  الفورنيمات) 

 :التعلم صعوبات
 

 -الحتتر  الفورنيمتتي )   المورفولتتوة   التوع  مستتدو  مقيتتيس بنتتيء دضتم     
 عتت   التتدعل  صتتعوبي  ذوي الم رستت  قبتتل متتي أطفتتيل لتت  ( المقيتت   الفورنيمتتي 
 :يأد  فيمي إةميلفي يمك  خطوا 

 

 .السيبق  المقيييس بع  عل  واالطالع النظري الدرا  اسدقراء •
 .األولي  صورد  ف    الوع  المورفولوة  مسدو  مقييس دصمي  •
 التنفس علت  ف  والمدخصصي  الخبراء م  مةموع  عل  المقييس عر  •

 .لدحكيم  الخيص  والدربي  األطفيل وريي 
 .النفي ي  صورد  ف  المقييس إع ا  •
 .للمقييس السيكومدري  الخصي ص •
 

 :الخطوا  لفذه دفصيل  عر  يل  وفيمي
 

  :السابقة المقايي  بعض على واالطالع النظري التراث استقراء-
 

 ختالل ومت  ، ري النظ األطر عل  واالطالع ، النظري الدرا  اسدقراء م    
 قبتتتل متتتي لطفتتتل والمقتتتيييس االخدبتتتيرا  وبعتتت  ، الستتتيبق  ال راستتتي  مراةعتتت 
 لمنيستتتب  الصتتتور يستتتدخ   معظمفتتي أ  دبتتتي   التتتدعل  صتتتعوبي  ذوي الم رستت 

 يتتردبط المقيتتيس أل  ونظتتراا  ؛ اللغويتت  النيحيتت  متت  العمريتت  المرحلتت  لفتتذه ذلتت 
 فقتت  ،( المقيتت   الفورنيمتتي  - الحتتر  الفورنيمتتي )  للغتت   المورفولتتوة   بتتيلوع 
 المفتتتتتيرا  دنيستتتتت  مبستتتتتط  صتتتتتور عتتتتتر  المنيستتتتت  متتتتت  أنتتتتت  البيحثتتتتت  رأ 

 متتت  النتتتوع هتتتذا لبنتتتيء الفنيتتت  النتتتواح   علتتت  الوقتتتو  أمكننتتتي وبتتتذل  ،المحتتت   
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 البتتتتيحثي  مفمتتتت  دستتتتفيل ل كتتتتذ و ، منفتتتتي المرةتتتتو  الفي تتتت   لددحقتتتت  المقتتتتيييس
 .ي م الق أبحيثف  ف  منفي ليسدفي وا اآلخري 

 

                 مسددددتوى لقيددددا  المصددددور  المورفولددددوجي  الددددوعي مقيددددا  تصددددميم -
 ذوي المدرسة قبل ما أطفال لدى( المقيد  الفورنيمات -الحر  الفورنيمات) 

 :األولية صورته في التعلم صعوبات
 

 ذوي الم رستت  قبتتل متتي ألطفتتيل للغتت  المورفولتتوة  التتوع  مقيتتيس بنتتيء دتت    
 :كيآلد  الخطوا  م  لع   وفقيا   الدعل صعوبي 

 

 : المقيا  من الهدف تحديد.أ
 

 للغتت    المورفتتولة التتوع  مستتدو  لدح يتت  كوستتيل  المقيتتيس هتتذا دتت  دصتتمي   
 ، ستنوا (  6-1)  ست  م  الدعل  صعوبي  ذوي الم رس  قبل مي طفل ل  
 يستتيع  ممتتي  الحتتيل  البحتت  أهتت ا  لدحقيتت  الفرعيتت  المدطلبتتي  كأحتت  وذلتت 

 الدعتتتتر  خطتتتتر متتتت  والحتتتت  والكديبتتتت  القتتتتراء  لتتتتدعل  االستتتتدع ا  علتتتت  لطفتتتتلا
 .الالحق  الدعليمي  المرحل ف  دعل  لصعوبي 

 

 :المقيا  أبعاد تحديد .ب
 

 :يل  كمي  مةيلي عل  يبيلدسيو  موزع ا  مفر  ا (  23) م  المقييس يدكو   
 

  ( :الحر  المورفيمات)  األول المجال
 

 :ه  فرعي  ي أبع أربع  م  ويدكو 
 

 الطفتل قت ر  دقتيس والدت ( 4-2-3-5)  المفتر   ويضت :  شار اإل أسماء •
 . شير اإل سميءأب بمعرفد  الخيص  اللغوي 

 الطفتتل قتت ر  دقتتيس والدتت ( 2-2-6-1)  المفتتر   ويضتت : المكددان أسددماء •
 . المكي  سميءأب بمعرفد  الخيص  اللغوي 
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 الطفتل قت ر  دقتيس والدت ( 53-55-55-1) المفتر   ويض : الجر أحرف •
 . الةر بأحر  بمعرفد  الخيص  اللغوي 

 دقتتيس  لدتتوا(  56-51-54-52) المفتتر   ويضتت  :المنفصددلة الضددمائر •
 .المنفصل  بيلضمي ر بمعرفد  الخيص  اللغوي  الطفل ق ر 

 

 ( : المقيد  المورفيمات)  يالثان المجال
 

 :ه  فرعي  أبعي  أربع  م  ويدكو 
 

 قتتتت ر  دقتتتتيس والدتتتت ( 4-2-3-5)  المفتتتتر   ويضتتتت  : والتأنيددددث التددددذكير •
 . ني أوالد الدذكير بيسدخ ا  بمعرفد  الخيص  اللغوي  الطفل

 الطفتتل قتت ر  دقتتيس والدتت ( 2-2-6-1)  المفتتر   ويضتت : والجمددع التثنيددة •
 . والةم  بيلدثني  بمعرفد  الخيص  اللغوي 

 الطفتتل قتت ر  دقتتيس  والدتت( 53-55-55-1) المفتتر   ويضتت  :الفعددل  مددن •
 . الفعل بزم  بمعرفد  الخيص  اللغوي 

 دقتتتيس  لدتتتوا(  56-51-54-52) المفتتتر   ويضتتت  :المتصدددلة الضدددمائر •
 .المدصل  بيلضمي ر بمعرفد  الخيص  اللغوي  الطفل ق ر 

 

           الصتتتحيح  ةيبتتت لإل( 5) ختتتذأد حيتتت ( 23)  هتتت  للمقيتتتيس الكليتتت  وال رةتتت   
 .البيحث  ع د أ الذي الدصحي  مفدي  وف  خيط  ال ةيب لإل( صفر) و
 

 : المقيا  مفردات صياغة. ج
 

 الفورنيمتتي  -الحتتر  الفورنيمتتي )  ضتتوء فتت  المقيتتيس مفتتر ا  صتتييغ  دتت    
 الموضوع  االخدبير نوع البيحث  واخدير ،  ودنميدفي قييسفي المقدر ( المقي  
 اعدمتت  فقتت  لتتذا ،م رستت ال قبتتل متتي ألطفتتيل والعقلتت  العمتتري المستتدو  لدنيستت 
 مت  عت ب   كتل مفتر ا  صتييغ  دت  وقت  مصور   اخدبيري مفر ا  عل  المقييس

 : اآلد  روع  وق  ح  ، عل  السيبق  بعي األ
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 قبتتتل متتتي أطفتتتيل لمستتتدو  ومنيستتتب  واضتتتح  مفتتتير  كتتتل مفتتتر ا  دكتتتو  أ  •
 . الدعل  صعوبي  ذوي الم رس 

 أو المألوفتتتت  غيتتتتر حي المصتتتتطل متتتت  خيليتتتت  المقيتتتتيس مفتتتتر ا  دكتتتتو  أ  •
 .معن  م  أكثر دحمل أ  أو الغيمض 

 .بوضو  سدال   كل م  المطلو  يح   أ  •
 

 :المقيا  تعليمات صياغة. د
 

 عنصتتراا المقيتتيس دعليمتتي  دعدبتتر حيتت  المقيتتيس دعليمتتي  صتتييغ  دمتت     
 الوضتتو  فيفتتي وراعتت  المقيتتيس دعليمتتي  البيحثتت  صتتيغ  فقتت  لتتذا ، ضتترورياي
 ،للمقيتتتتتيس بتتتتتيلدطبي  القتتتتتي   استتتتتدخ ا  و قتتتتت  ستتتتتفول  يضتتتتتم  متتتتتيب والبستتتتتيط 
  :اآلدي  العنيصر المقييس دعليمي  ودضمن 

 

 .أثني   وف  المقييس دطبي  قبل نفس  ةو خل  -
 .المقييس عليف  طب ي   حينمي األطفيل لمسيع   اثني  أو مسيع  وةو  -
 .لذل  المخصص المكي  ف  الطفل بييني  كديب  -
 اإلةيبت  الطفتل يستدطي  حدت  ومبستط       ةيت  بطريق    ييسالمق أس ل  قراء  -

 .    األس ل  ورق  نفس ف  دكو  واإلةيب  ،صحيح    بطريق    السدال عل 
 إةيبدت  محت  قت  أن  من  الدأك  فية  ؛ إةيبد  دغيير ف  الطفل رغ  إذا -

ي السيبق   .دميما
 

 علددم فددي والمتخصصددين الخبددراء مددن مجموعددة علددى المقيددا  عددرض.ه
 :الخاصة والتربية األطفال ورياض نف ال

 

 وريتي  التنفس علت  وأسيدذ  الخبراء م  مةموع  عل  المقييس عر  د    
 وأعضتتتيء األستتتيدذ  رأ  وقتتت  ،( 55) عتتت  ه  بلتتتغ الخيصتتت  والدربيتتت  األطفتتتيل
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 وقت  ، الصتور بع  ودع يل األس ل  بع  حذ  والمخدصي  الد ريس هي  
  .المحكمو  السي   بفي أوص  الد  الدع يال  بإةراء البيحث  قيم 

 

  :النهائية صورته في المقيا  إعداد.و
 

 علتت  الالزمتت  الدعتت يال  بعتت  أةريتت  المحكمتتي  الستتي   راءآ علتت  ابنتتيءا   
 . النفي ي  صورد  ف  المقييس وض  ث  ،بعضفي وحذ  الفقرا  بع 

 

 :للمقيا  السيكومترية الخصائص
 

 :Reliability المقيا  ثبات": أوال
 

 :كيلديل  بطريقدي  المقييس ثبي  بحسي  البيحث  قيم 
 

 :(كرونباخ)  ألفا معامل
 

 لقييس Cronbachs Alpha"a (كرونبي  ألفي معي ل ) البيحث  اسدخ م    
 ،وطفلتت ا  طفتتالا ( 25) متت  مكونتت  استتدطالعي  عينتت  علتت  المقيتتيس ثبتتي  متت  
 يوضتتتت  الدتتتتيل   ولوالةتتتت للبحتتتت ، سيستتتتي األ العينتتتت  متتتت  استتتتدبعي هي دتتتت  وقتتتت 

 . اإلحصي   اإلةراء
 )7) جدول

 ذوي المدرسة قبل ما لطفل  المورفولوجي  الوعي مستوى مقيا  مفردات ثبات معامالت
 (33= ن)كرونباخ لفاأ بطريقة التعلم صعوبات

عدد   البعد المجال

 األسئلة

معامل ثبات ألفا 

 كرونباخ 

المورفيمات 
 الحر 

 *81050 4  أسميء االشير  

 *810.0 4 اسميء المكي 

 *819.8 4 أحر  الةر
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 مردفت  المقيتيس ألبعتي  العتي  الثبتي  معيمتل أ  أعتاله الة ول م  ويدض    
 دتراو  فيمتي ، وثالثتو  االثنتي  المقييس فقرا  الةميل *( 50125) بلغ حي 
 ، أعلت  كحت *( 50135) وبي  أ ن  كح * ( 50212) بي  مي األبعي  ثبي 
 االعدمتتي  يمكتت  الثبتتي  متت  عيليتت  ب رةتت  يدمدتت  المقيتتيس أ  علتت  يتت ل وهتتذا
 5025 اعدمت  والتذي  نتينل مقيتيس بحست  للبحت   الميت ان الدطبي  ف  علي 
 .للثبي  أ ن  كح 

 

 :ختباراال عاد إ طريقة
 

 -الحتتتتتتر  الفورنيمتتتتتتي )  المورفولتتتتتتوة  التتتتتتوع  مقيتتتتتتيس دطبيتتتتتت  عتتتتتتي  إ دتتتتتت   
 ودتت  ، ستتبوعي أ قتت ره  زمنتت بفيصتتل   الدقنتتي  عينتت  علتت (  المقيتت   الفورنيمتتي 

 *81790 4 الضمي ر المنفصل 

المورفيمي  الحر  
 ككل 

50 81005* 

 
 

المورفيمات 
 المقيد 

 *810.4 4 الدذكير والدأني 

 *81053 4 الدثني  والةم 

 *81078 4 زم  الفعل

 *81955 4 الضمي ر المدصل 

مورفيمي  المقي   ال
 ككل

50 81988* 

 *81975 .3 الثبات الكلي للمقيا 
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 ةميعفي وةيء  ، الدطبيقي  ف  األطفيل  رةي  بي  االردبيط معيمل حسي 
 .ذل  يوض  الديل  والة ول(  5055) مسدو  عن   ال 

 

 (  8)  جدول
 صعوبات ذوي المدرسة قبل ما لطفل  المورفولوجي  الوعي مقيا  مفردات ثبات معامالت

 ختبارالا إعاد  بطريقة التعلم

 
 

مقياس الوعي  

المورفولوجي  

لدى أطفال ما قبل 

 المدرسة

 

األبعاد 

 الفرعية

 

 االرتباطمعامل 

 

 الداللة اإلحصائية 

 8185 .8110  أسميء اإلشير  المورفيمات الحر 

 8185 81050 أسميء المكي 

 8185 .8179 أحر  الةر

الضمي ر 
 المنفصل  

81199 8185 

الدذكير  المورفيمي  المقي   
 والدأني 

819.1* 8185 

 8185 *..817 الدثني  والةم 

 8185 *81099 زم  الفعل

الضمي ر 
 المدصل 

81710* 8185 

 8185 *.8109 الدرجة الكلية للمقيا 
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 :Validity المقيا  صد : ثانيا  
 

 طتريقدي  بحثفتي فت  البيحثت  استدخ م  المقييس محدو  ص   م   لدح ي   
 : الص  لحسي 

 

 :الطرفية المقارنات صد  (1) 
 

 الدقنتي  عينت  لت   المورفولتوة   التوع  لمقيتيس  الكلت الص   حسي  د    
 ،الطرفيت  المقيرنتي  ص   أو يالدمييز  الص   حسي  طري  ع ( 25=  )

 اللغويت  المفتيرا  لمقييس الكلي  ال رة  عل  األطفيل  رةي  دردي  د  حي 
 أصتتغر وردبتت  األولتت   رةتت  أكبتتر ردبتت  دصتتب  بحيتت  دنيزليتتيا  درديبتتيا  االدصتتيلي 

 ، األعلتتت   ربتتيعاإل  رةتتتي  متت  %32 نستتب  فصتتتل دتت  ثتتت  ، األخيتتر   رةتت 
 دمييتتتتتزاا  الدقستتتتتيمي  فتتتتتأكثر ، األ نتتتتت   ربتتتتتيعاإل  رةتتتتتي  متتتتت  %32 ونستتتتتب 
  االميتتز   رةتتي  دقستتي  علتت  دعدمتت  الدتت  هتت  والضتتع  ،االمديتتيز ي يلمستتدو 
 الد  ال رةي  م  األعل   ربيعاإل يدأل  حي ب واأل ن  األعل  طرفي  إل 

 متتتت  األ نتتت   ربتتتيعاإل ويدتتتأل  ، الممدتتتيز الطتتتر  متتت  %32  نستتتب  دكتتتو 
 .الضعي  الطر  م  %32 نسب  دكو  الد  ال رةي 

 

 والف تتت  العليتتي الف تت  بتتتي  الفتترو   اللتت  لحستتتي (  ) اخدبتتير ستتدخ ا ا ودتت    
 ،الدتتيل  النحتتو علتت  الندتتي    وكينتت ،المقيتتيس أبعتتي  متت  بعتت  كتتل علتت  التت نيي
 .الديل  بيلة ول موضح  ه  كمي
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 ( 0) جدول
  الوعي لمقيا  الطرفية المجموعة متوسطات بين الفرو  لدراسة" ت" اختبار نتائج

 االستطالعية العينة لدى  المورفولوجي

 

   اللتتتت  بمستتتتدو  إحصتتتتي ييا   ال فتتتتر  وةتتتتو  الستتتتيب  الةتتتت ول متتتت  ويدضتتتت    
 مستدو  مقيتيس علت  نييالت  الف ت  ومدوستط العليتي الف   مدوسط بي ( 50555)

 وهتتذا ، الكليتت  العينتت  لتت   العليتتي الف تت  مدوستتط لصتتيل   المورفولتتوة   التتوع 
  التتتتوع  مقيتتتتيس أ  إلتتتت  يشتتتتير ممتتتتي ،للمقيتتتتيس يالدمييتتتتز  الصتتتت   علتتتت  يتتتت ل

 مردفع  ق ر  ل ي  الدعل  صعوبي  ذوي الم رس  قبل مي ألطفيل  المورفولوة 
 . للغ  المورفولوةي  را الق   ومنخفض  مردفع بي  الدمييز عل 

 

 :يالداخل اإلتسا  طريقة (2)
 

 كمتتي للمقيتتيس الثمينيتت  لألبعتتي  ال اخليتت  ي االردبيطتت بحستتي  البيحثتت  قيمتت    
 الدتيل  والةت ول للمقيتيس الكليت  بيل رةت  األربعت  األبعتي  اردبيطتي  حستي  د 

 .ذل  يوض 
 
 
 
 
 

  األدنى يرباعاإل           األعلى يرباعاإل  المتغير
 قيمة )ت(  

 الداللة  
مقيا   حصائيةاال

 الوعي
 المورفولوجي

 للغة

   
  

 نحرا اال المدوسط
 يالمعيير 

  
  

 نحرا اإل المدوسط
 يالمعيير 

2 
  

56055 5.463 2 32063 50555 - 20246 50555 
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 (13) جدول
 مستوى لمقيا  الكلية وبالدرجة البعض ببعضها يا المق أبعاد بين يالداخل االرتباط درجة

 التعلم صعوبات ذوي المدرسة قبل ما ألطفال  المورفولوجي  الوعي
 (33= ن)                                       

 
أبعاد المقيا

أسماء االشار  
أسماء المكان 
 

أحرف الجر
الضمائر  

المنفصلة
التذكير والتأنيث 

التثنية والجمع 
 

 من
 

الفعل
الضمائر  

المتصلة
الدرجة الكلية 

 

أسماء االشار 
  - - - - - - - - - 

أسماء المكان
 824.8** - - - - - - - - 

أحرف الجر
 82408** 82099** - - - - - - - 

الضمائر المنفصلة
 8239.* 82080** 82700** - - - - - - 

التذكير والتأنيث
 829.5** 82000** 82777** 82700**   - - - 
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أبعاد المقيا

أسماء االشار  
أسماء المكان 
 

أحرف الجر
الضمائر  

المنفصلة
التذكير والتأنيث 

التثنية والجمع 
 

 من
 

الفعل
الضمائر  

المتصلة
الدرجة الكلية 

 

التثنية والجمع
 82734

** 

82773** 82019** 82011** 82700** 82001** - - - 

 من الفعل
 82000

** 

82035** 8273.** 82050** 82054** 8205.** - - - 

الضمائر المتصلة
 

82079

** 

82055** 82077** 82014** 82077** 82733** 82000** - - 

الدرجة الكلية
 82010

** 

8205.** 82988** 82011** 82077** 82733** 82777** 82014** 829..** 

 ≥.3 3035  مستوى وعند  30440 ≥ 33=ن 3031 مستوى عند دال االرتباط معامل
303340 

 

 مستدو  عنت   الت  االردبتيط معتيمال  ةميت   أ السيب  الة ول م  يدض    
 . ال اخل دسي اال بثبي  المقييس دمد  عل  ي ل ممي ،( 5055)    الل 

 كتتل علتت  االستتدطالعي  العينتت   رةتتي  بتتي  االردبتتيط معيمتتل حستتي  دتت  كمتتي 
 :كيلديل  لي إ  ددنم الذي للعيمل الكلي  وال رة  مفر  
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 (11) جدول
  ليهإ يتنتم الذي للبعد الكلية والدرجة مفرد  كل درجة بين االرتباط معامالت

 الضمائر المنفصلة أحرف الجر أسماء المكان أسماء االشار 
معامددددددددددددددل  المفرد  

 االرتباط
معامددددددددددددددل  المفرد  

 االرتباط
معامددددددددددددددل  المفرد  

 االرتباط
معامددددددددددددددل  المفرد  

 االرتباط
(5) 50125** (5) 50662** (9) 50112** (31) 50656** 
(3) 50621** (6) 50656**  (31) 50654** (31) 50643** 
(2) 50224**  (7) 50624** (33) 50624** (35) 50622** 
(4) 50634** (8) 50612** (31) 50612** (36) 50662** 

 الضمائر المتصلة  من الفعل التثنية والجمع التذكير والتأنيث
معامددددددددددددددل  المفرد  

 االرتباط
معامددددددددددددددل  المفرد  

 االرتباط
معامددددددددددددددل  المفرد  

 االرتباط
معامل  المفرد  

 االرتباط
(5) 50125** (5) 50662** (9) 50112** (31) 50656** 
(3) 50621** (6) 50656**  (31) 50654** (31) 50643** 
(2) 50224**  (7) 50624** (33) 50624** (35) 50622** 
(4) 50634** (8) 50612** (31) 50612** (36) 50662** 
 

 303340 ≥.3 3035  مستوى وعند  30440 ≥ 33=ن 3031 مستوى عند دال االرتباط معامل
 

 مفتر   كتل  رةت  بتي  االردبتيط معتيمال  ي قت أ ( 55) ة ول م  ويدض    
  -**50112) بتتتي  متتتي دراوحتتت  قتتت دندمتتت  إليتتت   التتتذي للبعتتت  الكليتتت  وال رةتتت 
 . 5055 مسدو  عن   ال  كين  المعيمال  وهذه ،**(50224

 ب رةتت  للغتت  المورفولتتوة  التتوع  مقيتتيس دمدتت  متت  البيحثتت  كتت  أد وبتتذل    
 .الحيل  لبح ل الدقني  عين  عل  الثبي  م  مردفع 
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 المهدددارات لتنميدددة الددددماغ إلدددى المسدددتند الدددتعلم إسدددتراتيجية برندددامج: ثالثدددا  
         :التعلم صعوبات ذوي المدرسة قبل ما أطفال لدى  االتصالية اللغوية

 (الباحثة /إعداد)                                                   
 

 إلت  المسدن  الدعل  إسدراديةي  نظري  ل ع قي   برنيم  ببنيء البيحث  قيم    
 التدعل  وبي عصت ذوي الم رست  قبتل مي ألطفيل ةلس ا ( 45) م  دكو  ال مي 
 وع   األسس م  لمةموع  وفقيا  البرنيم  بنيء د  وق  ، سنوا (  6-1)  م 
  :كيلديل  الخطوا  م 

 

 :البرنامج بناء أس 
 

 :كيلديل  وه  البرنيم  ءلبني األسس م  مةموع  عل  البيحث  اعدم    
 

  المدرسددة قبددل مددا أطفددال وميددول واحتياجددات بخصددائص مرتبطددة أسدد 
 فتتت  البرنتتتيم  بنتتتيء يتتتد  أ  الضتتتروري متتت  أنتتت  حيتتت : الدددتعلم صدددعوبات ذوي
 وفتت  ،واالنفعيليتت  واالةدميعيتت  والحركيتت  والةستتمي  العقليتت  الخصتتي ص ضتتوء
 صتتعوبي  ذوي م رستت ال قبتتل متتي ألطفتتيل العقليتت  واالحدييةتتي  الميتتول ضتتوء
 .الدعل 

 

  المدرسة قبل ما أطفال وتعلم تعليم بنظريات مرتبطة أس: 
 

 قبتتتتل متتتتي أطفتتتتيل ودعلتتتت  دعلتتتتي  نظريتتتتي  البرنتتتتيم  بنتتتتيء فتتتت  روعتتتت  حيتتتت     
 الت مي  إلت  المستدن  الدعل  إسدراديةي  بنظري  يدعل  فيمي دنيولد  ومي الم رس 
 .(والكديب  والقراء   والدح   دميعاالس) االدصيلي  اللغوي  المفيرا  ودنمي 

 

  االتصالية اللغوية المهارات تنمية أس: 
 

 والقتتتتراء  والدحتتتت   االستتتتدميع مفتتتتيرا  طبيعتتتت  البرنتتتتيم  بنتتتتيء فتتتت  روعتتتت    
  ،دنميدفتي إلت  دف   الد  األنشط  ومعييير منفمي كل دنمي  وأسيلي  والكديب 

 .  مدنوع أنشط  مةموع  ضوء ف  البرنيم  بنيء د  وق 
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 :البرنامج بناء خطوات
 

 : الديلي  بيلخطوا  البرنيم  بنيء د 
 

 : للبرنامج والفرعية العامة األهداف تحديد-1
 

  ضترور  المت   طويل  واأله ا  purposes  العيم  األه ا  دح ي  يمثل   
 بمثيبتت  دعدبتتر أنفتتي حيتت  ، الم رستت  قبتتل متتي مرحلتت  فتت  برنتتيم  ألي قصتتو 
 البرنتيم  بنتيء وأستس  للبحت  الر يست  الف   ضوء ف و  ، للمعلم  موةفي 

 :كيلديل  الحيل  للبرنيم  العي  الف   صييغ  دم 
 الم رست  قبتل متي لطفتل الت مي  إلت  المستدن  الدعل  إسدراديةي  برنيم  يف    

 والدتتت  ،ل يتتت  االدصتتتيلي  اللغويتتت  المفتتتيرا  دنميتتت  إلتتت  التتتدعل  صتتتعوبي  ذوي
 والقتتتراء  والدحتتت   االستتتدميع) بمفتتتيرا  الحتتتيل  البحتتت  فتتت   البيحثتتت  حتتت  دفي
  المورفولتوة  التوع  مستدو  بدحستي  عالقدت  علت  الدعتر  وكذل ، (والكديب 
 . للغ 

 

 دنميتتت  فتت  مدمثلتتت  فرعيتت  عيمتت  أهتتت ا  عتت   هنتتي  الفتتت   ذلتت  ولدحقيتت    
  :وه ( والكديب  والقراء   والدح   االسدميع) االدصيلي  اللغوي  المفيرا 

 

 صتتتتعوبي  ذوي الم رستتتت  قبتتتتل متتتتي أطفتتتتيل لتتتت   االستتتتدميع مفتتتتيرا  نميتتت د •
 .الدعل 

 .الدعل  صعوبي  ذوي الم رس  قبل مي أطفيل ل   الدح   مفيرا  دنمي  •
 .الدعل  صعوبي  ذوي الم رس  قبل مي أطفيل ل   القراء  مفيرا  دنمي  •
 .الدعل  صعوبي  ذوي الم رس  قبل مي أطفيل ل   الكديب  مفيرا  دنمي  •

 

 متتي منفتتي والدتت  الفرعيتت  األهتت ا  دحقيتت  متت  البتت  العيمتت  األهتت ا  ولدحقيتت 
 :يأد 

 

 .السمع  الدمييز عل  الطفل ق ر  دنمي  -
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 . السمع  والدسلسل الدردي  عل  الطفل  ق ر  دنمي  -
 . السمع الفف  عل  الطفل  ق ر  دنمي  -
 دمييتتتتتزاا  والكلمتتتتي  والحتتتترو  االصتتتتوا  دمييتتتتز علتتتت  الطفتتتتل قتتتت ر  دنميتتتت  -

 .يصحيحا 
 والنطتتتت  الصتتتتحيح  الةمتتتتل وصتتتتييغ  الدعبيتتتتر علتتتت  الطفتتتتل قتتتت ر  دنميتتتت  -

 .الصحي 
ختتتتراج نطتتتت  علتتتت  الطفتتتتل قتتتت ر  دنميتتت  -  مخيرةفتتتتي متتتت  العربيتتتت  الحتتتترو  وا 

 .الصحيح 
 .صحيح  بطريق  الكلمي  كديب  عل  الطفل ق ر  دنمي  -
 

 :البرنامج محتوى اختيار -2
 

 : الديلي  المعييير ءضو  ف  البرنيم  محدو  اخديير د 
 

 . اإلةرا ي  لأله ا  مال ميا  يكو  أ  -
 ، وميتولف  وحيةتيدف  الدعل  صعوبي  ذوي األطفيل لنمو مال ميا  يكو  أ  -

 .الةوان  ةمي  م  األطفيل دنمي  عل  وقي راا 
 للنظريتي  مال متيا  يكتو  بحيت  المعيصتر  العلمي  للمعرف  مواكبيا  يكو  أ  -

 .السري  الدكنولوة  والدق   الح يث  العلمي 
 

 : البرنامج أنشطة بناء-3
 

 يا نشتيط( 25) دح يت  دت  لدحقيقفتي البرنتيم  يستع  الدت  األهت ا  ضتوء ف    
 والقتتتتتراء  والدحتتتتت   االستتتتتدميع) االدصتتتتتيلي  اللغويتتتتت  المفتتتتتيرا  لدنميتتتتت  يفتتتتت  
 وضتتت  ودتتت  ، التتتدعل  صتتتعوبي  ذوي الم رستتت  قبتتتل متتتي أطفتتتيل لتتت  ( والكديبتتت 
 استت : الديليتت  العنيصتتر نشتتيط كتتل ودضتتم  ، نشتتيط لكتتل االةرا يتت   األهتت ا
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 المفتتتير  – المستتتدخ م  المتتتوا  – اإلةرا يتتت  األهتتت ا  –النشتتتيط زمتتت  –النشتتتيط
  .الدقيي  – الدنفيذ إةراءا  –النشيط ينميفي الد 

 

  :األولية صورته في البرنامج إعداد -4
 

 الختيص النظتري الدترا  لت ع البيحثت  اطتالع بعت  البرنتيم  هذا دصمي  د    
 الم رست  قبتل متي ألطفتيل الستيبق  بيل راستي  بترام  مت  دتوفر ومتي ،بيلموضوع

 .الدعل  صعوبي  ذوي
 

 :المستخدمة والموارد المواد إعداد-5
 

 دعميتت  بفتت   األنشتتط  دنفيتتذ فتت  المستتدخ م  والمتتوار  المتتوا  كيفتت  ودشتتمل  
 اإلعتت ا  دتت  وقتت  ، دطبيقتت  المستتدف   البرنتتيم  محدتتو  متت  األطفتتيل استتدفي  
 دنفيتتتتذ يدطلبفتتتتي الدتتتت  والدةفيتتتتزا  المستتتتدخ م  والمتتتتوار  المتتتتوا  لفتتتتذه المستتتتب 
ع ا  ،البرنيم   االقدصي  لضمي  الدنفيذ قبل المسدخ م  والموار  الموا  دل  وا 

       األهتتتتت ا  دحقيتتتتت  فتتتتت  واإلستتتتتفي  األنشتتتتتط  دنفيتتتتتذ عمليتتتتت  أثنتتتتتيء الوقتتتتت  فتتتتت 
 :فتتت  دمثلتتت  والدتتت  المستتتدخ م  والمتتتوار  المتتتوا  ح يتتت د دتتت  فقتتت  لتتتذا ، المرةتتتو 

 –مدعتتتتت    وستتتتتي ط – مصتتتتتور  بطيقتتتتتي  –– النشتتتتتيط دنفيتتتتتذ ومتتتتتوار  خيمتتتتتي )
 .( موسيقي  ال آ - مصور  قصص

 

 : التقويم أدوات إعداد-6
 

 االعدبتير بعتي  ددختذ  أ يةت  الدت  األسيستي  الخطتوا  م  الدقوي  يعدبر   
 الفتر  و الطفتل حققت  الذي الدعل  ندي   ض يو  ألن  ؛برنيم  أي دصمي  عن 
 إلتتت  المستتتدن  التتتدعل  إستتتدراديةي  برنتتتيم  ألنشتتتط  الدعتتتر  قبتتتل مستتتدواه بتتتي 

  : يل  فيمي الحيل  البرنيم  دقوي  أغرا  دظفر و وبع ه ال مي 
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 دنميتتتتت  فتتتتت  التتتتت مي  إلتتتتت  المستتتتتدن  التتتتتدعل  إستتتتتدراديةي  ليتتتتت فيع متتتتت  الدأكتتتت -5
 لتت  (  الكديبت  – القتراء  -الدحت   -االستدميع)   االدصتيلي اللغويت  المفتيرا 
 .الدعل  صعوبي  ذوي الم رس  قبل مي أطفيل

 أنشتتتتط  دنفيتتتتذ أثنتتتتيء األطفتتتتيل يواةففتتتتي الدتتتت  الصتتتتعوبي  علتتتت  الدعتتتتر -3
 فتت  روعتت  قتت  و.التت مي  إلتت  المستتدن  التتدعل  إستتدراديةي  علتت  القتتي   البرنتتيم 

 .مراري واالسد الدنوع البرنيم  دقوي  أ وا  بنيء
 متتي أطفتتيل حيةتتي  و لقتت را  المقدرحتت  األنشتتط  منيستتب  متت   متت  الدأكتت -2
 .الدعل  صعوبي  ذوي الم رس  قبل
 علتت  القي متت  الدعليميتت  نشتتط األ عنيصتتر ودكيمتتل دتترابط متت   متت  الدأكتت -4

 .بيلبرنيم  ال مي  إل  المسدن  الدعل  إسدراديةي 
 

 : هي مللتقوي أساليب ثالث البرنامج في ويستخدم 
 

 مقيتتتيس بدطبيتتت  وذلتتت  البرنتتتيم  دطبيتتت  قبتتتل يتتتد  وهتتتو: يقبلدددال تقدددويمال-1
 أطفتتتتيل علتتتت   المورفولتتتتوة   التتتتوع  ومقيتتتتيس االدصتتتتيلي  اللغويتتتت  المفتتتتيرا 
 دح يت  بفت   المقييستي  علت  األطفتيل  رةي  ودسةيل ،الدةريبي  المةموع 
 لتت   رفولتتوة المو   وعلتتوا االدصتتيلي  اللغويتت  المفتتيرا  ودقتت   دطتتور مستتدو 
  .األطفيل

 

 البرنتيم  ب ايت  منتذ مستدمر بشكل الطفل دقوي  في  يد  و: بنائيال تقويمال-2
 خالل م   النشيط دق ي  بع  وأ أثنيء يوم  بشكل ذل  يد  و ،نفييد  حد  و

 بيلدقوي ) دسميدفي يمك  و ،النشيط عل  كدطبي  يومييا  لألطفيل دق   بطيقي 
 ألنشتتتط  الدعتتتر  بعتتت  األطفتتتيل حققتتت  التتتذي دقتتت  ال متتت   لمعرفتتت  ؛(الفتتتر ي
 قبتتتل بتت رةيدف  ذلتت  ومقيرنتت  التت مي  إلتتت  المستتدن  التتدعل  إستتدراديةي   برنتتيم 
 .للبرنيم  الدعر 
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 دطبيت  مت  اندفتيء بعت  الدقتوي  مت  النتوع هتذا يستدخ   و :يبعددال تقويمال-3
 ر الدعتتتت بعتتتت  األطفتتتتيل حققتتتت  التتتتذي الدقتتتت   متتتت   لمعرفتتتت  ؛البرنتتتتيم  أنشتتتتط 
 بإعتي   ويتد  ،للبرنتيم  الدعتر  قبتل بت رةيدف  ذلت  ومقيرن  البرنيم  ألنشط 
  المورفولتتتتوة  التتتتوع  ومقيتتتتيس االدصتتتتيلي  اللغويتتتت  المفتتتتيرا  مقيتتتتيس دطبيتتتت 

 .الدعل  صعوبي  ذوي الم رس  قبل مي طفيلأل
 

 :النهائية صورته في البرنامج إعداد-7
 

 صتتورد  فتت  معتت اا  لبرنتتيم ا أصتتب  الستتيبق  الخطتتوا  ضتتوء فتت  أنتت  حيتت   
 . النفي ي 

 

 : البحثنتائج 
 
 

 الفرض األول ونتائجه : 
 

 ينص الفر  األول عل  أن :
 
 

 كدل   علدى التجريبيدة المجموعدة أطفال درجات بين  ةارتباطي عالقة توجد "
  الددددوعي ومقيدددا ( المصدددور االتصدددالية اللغويددددة المهدددارات مقيدددا ) مدددن

 .  المورفولوجي
 

 بتي  االردبتيط  اللت  بحسي  البيحث  قيم  الفر  هذا صح  م  وللدحق    
 المفتتتيرا  مقيتتيس  رةتتي  مةمتتوع علتتت  الدةريبيتت  المةموعتت  أطفتتيل  رةتتي 
  المورفولتتتتتوة   التتتتتوع  مقيتتتتتيس علتتتتت  و رةتتتتتيدف  ككتتتتتل  االدصتتتتتيلي  اللغويتتتتت 
 الندتي   وكينت   person correlation  بيرستو  اردبتيط معيمتل بيستدخ ا 

 :الديل  ة ولبيل موضح  ه  كمي
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 ( 12) جدول
  الوعي ومقيا  االتصالية اللغوية المهارات مقيا )  من كل   بين االرتباط داللة

 .التجريبية المجموعة أطفال لدى(  المورفولوجي
 

 الداللة اإلحصائية قيمة معامل ارتباط بيرسون العدد المجموعة
 3031دالة عند مستوى  3908 15 التجريبية

 
 

 بلغتتت  بيرستتتو  اردبتتتيط معيمتتتل قيمتتت  أ  الستتتيب  الةتتت ول يينتتتي ب ودوضتتت    
 صح  دحقق  فق  ذل  وعل   5055 مسدو  عن  إحصي ي   ال  وه  5،12
 .الحيل  للبح  األول الفر 

 

 :الفرض الثاني ونتائجه 
 

 :أن  ينص الفر  الثين  عل 
 

 أطفدددال درجدددات رتدددب يمتوسدددط بدددين إحصدددائية  داللدددة ذات فدددرو  توجدددد"
 االتصدالية اللغوية المهارات مقيا  على( البحث عينة) التجريبية المجموعة

 علددددى القدددائم البرندددامج تطبيددد  بعدددد/ قبددددل والبعددددي القبلدددي القياسدددين فدددي
 ."الدماغ إلى المستند التعلم إستراتيجية

 

 اخدبتتتتتتير بيستتتتتتدخ ا   البيحثتتتتتت  قيمتتتتتت  الفتتتتتتر  هتتتتتتذا صتتتتتتح  متتتتتت  وللدحقتتتتتت     
 ردت   مدوسط بي   الفرو    الل  ةي يإل ، المردبط  للمةموعي  ويلكوكسو 

 ، البرنتتيم  دطبيتت  قبتتل التتدعل  صتتعوبي  ذوي الم رستت  قبتتل متتي أطفتتيل  رةتتي 
  موضت  هتو كمتي البرنتيم  دطبيت  بعت  المةموعت  نفتس  رةي  رد   ومدوسط
  .الديل  بيلة ول

 
 
 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (9611)                       0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 )13)رقم جدول
 االتصالية اللغوية المهارات مقيا  على الكلية للدرجات بالنسبة اإلحصائية وداللتها( Z) قيمة

 والبعدي القبلي القياسين في التجريبية للعينة
 األبعاد 

 

مقيا  المهارات  متغيررتب 

 اللغوية االتصالية

العدد       

 )ن(

  البعدي/  القبليالقيا  

 zقيمة 

 

 داللتها

 االحصائية 

متوسط 

 الرتب

مجموع  

 الرتب

مهارات 

 االستماع

- 0,00 0,00 ,00 الرتب السالبة

30433 

39331 

 120 8 15 الرتب الموجبة

   0 الرتب المحايد 

   15 المجموع الكلي

مهارات 

 التحدث

- 0,00 0,00 0,0 الرتب السالبة

39440 

39331 

 120 8 15 الرتب الموجبة

   0 الرتب المحايد 

   15 المجموع الكلي

مهارات 

 القراء 

- 0,00 0,00 0,0 الرتب السالبة

39421 

39331 

 120 8 15 الرتب الموجبة

   0 الرتب المحايد 

   15 المجموع الكلي

مهارات 

 الكتابة

- 0,00 0,00 0,0 الرتب السالبة

39420 

39331 

 120 8 15 الرتب الموجبة

   0 الرتب المحايد 

   15 المجموع الكلي

- 0,00 0,00 0,0 لبةالرتب السا الدرجة الكلية

30207 

39331 

 105 7.50 15 الرتب الموجبة

   0 الرتب المحايد 

   15 المجموع الكلي



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (9672)                       0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 مدوستط  بتي  إحصتي ييا   الت  فرو  وةو  يدض ( 52) الة ول خالل م    
 أطفتتيل لتت   والبعتت ي القبلتت  القييستتي  فتت  الدةريبيتت  المةموعتت   رةتتي  ردتت 

 وعنتت  ، االدصتتيلي  اللغويتت  المفتتيرا  مقيتتيس أبعتتي  علتت  الدةريبيتت  المةموعتت 
 قيمت  وهت ( ، 20312-)الفترو  قيمت  بلغت  القييستي  رد  بي  الفر  حسي 
 التت مي  إلتت  المستتدن  التتدعل  إستتدراديةي  فعيليتت  علتت  يتت ل ممتتي ، إحصتتي ييا   التت 
 ذوي الم رستتت  قبتتتل متتتي أطفتتتيل لتتت   االدصتتتيلي  اللغويتتت  المفتتتيرا  دنميتتت  فتتت 

 الثين  الفر  صح  دحقق  وبذل  ، البع ي القييس لصيل  الدعل   صعوبي
  .للبح 

 

 علتتت  القتتتي   المستتتدخ   البرنتتتيم  ضتتتوء فتتت  النديةتتت  هتتتذه دفستتتير ويمكتتت     
 دنتتتوع راعتتت  قتتت  البيحثتتت  أ  كمتتتي  ،  التتت مي  إلتتت  المستتتدن  التتتدعل  إستتتدراديةي 

 ويدفتت  ، برنتتيم ال فتت  بفيعليتت  األطفتتيل شتتير  وقتت  ، الدقتتوي  وستتي ل  وزيتتي  
 مدوستتط  بتتي  إحصتتي ييا   التت  فتترو  هنتتي  أ  حيتت  البرنتتيم  نديةتت  متت  ذلتت 
 لصتتتيل  البرنتتتيم  دطبيتتت  وبعتتت  قبتتتل الدةريبيتتت  المةموعتتت  أفتتترا   رةتتتي  ردتتت 

 .البع ي الدطبي 
 

 متي أطفيل مسيع   ف  وفعيل  يةيبإ دأثير ل  البرنيم  أ  نة  سب  وممي   
 عل  الدغل  ف (  الدةريبي  البح  عين ) عل الد صعوبي  ذوي الم رس  قبل

 ؛(الكديب  -القراء  -الدح   -االسدميع)  االدصيلي  اللغوي  المفيرا  ضع 
 .الالحق  الدعليمي  المراحل ف  الدعل  صعوبي  خطر م  للح  وذل 

 

 علت  والبعت ي القبل  القييسي  بي  الدحس  نسب  بييةي  البيحث  قيم  كمي   
 قبتتتتل متتتتي أطفتتتتيل لتتتت   ربعتتتت األ بأبعتتتتي ه االدصتتتتيلي  اللغويتتتت  را المفتتتتي مقيتتتتيس
 . (54) ة ول ف  يدض  كمي الدعل  صعوبي  ذوي الم رس 

 
 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (9679)                       0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 (14) جدول
 ككل االتصالية اللغوية المهارات مقيا  على والبعدي القبلي القياسين بين التحسن نسبة

 لمالتع صعوبات ذوي المدرسة قبل ما أطفال لدى  األربعة  وأبعاده
 

أبعي  مقييس المفيرا  
 اللغوي  االدصيلي 

مدوسط القييس 
 القبل 

مدوسط القييس 
 البع ي

نسب  
 الدحس 

 ٪39.10 11.933 6.0667 البع  األول: االسدميع
 ٪34.66 11.866 6.666 البع  الثين : الدح  
 ٪37.77 11.666 6.000 البع  الثيل : القراء 
 ٪40.88 11.266 5.1333 البع  الراب : الكديب 

 ٪36.96 46.642 24.466 المقييس ككل
 

  يةتتيبإ دتتأثير لتت  البرنتتيم  أ  نةتت ( 54) رقتت  الستتيب  الةتت ول ندتتي   ومتت    
 -القتراء  -الدح   -االسدميع)  االدصيلي  اللغوي  المفيرا  دنمي  ف  وفعيل
 فت  الدةريبيت  البحت  عينت  التدعل  صتعوبي  ذوي األطفيل ومسيع   ،(الكديب 

 حيت   التدعل  صتعوبي  خطتر علت  للدغلت   اللغويت  المشتكال  علت  لدغل ا
 .(٪45022-٪24066) بي  مي الدحس  نسب  بلغ 

 

 إلتتتت  المستتتتدن  التتتتدعل  إستتتتدراديةي )  الدةريبيتتتت  المعيلةتتتت  دتتتتأثير قتتتتو  ولبيتتتتي   
 الم رستت  ميقبتتل أطفتتيل لتت   االدصتتيلي  اللغويتت  المفتتيرا  دنميتت  فتت   (التت مي 
 المعيتتيري نحتترا واال  الحستتيب المدوستتط  حستتي  دتت  ، دعل التت صتتعوبي  ذوي
 .الديل  الة ول يوضح  كمي وذل  (η2 ) األثر وحة 

 
 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (9670)                       0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 في التجريبية المجموعة لدرجات الرتب متوسطى بين الفرو  داللة يوضح( 15)  والجدول
 .والبعدي القبلي القياسين في وذلك االتصالية اللغوية المهارات

 بليالقيا  الق األبعاد
 15ن=

 القيا  البعدي
 15ن=

   
 (2η) 

 
 المستوى

اإلنحراف  المتوسط
 المعياري

اإلنحراف  المتوسط
 المعياري

مهارات 
 االستماع

 مردف  50122 1.437 11.933 1.099 6.0667

مهارات 
 التحدث

 مردف  50252 1.060 11.866 0.899 6.666

مهارات 
 القراء 

 مردف  50166 1.447 11.666 0.985 6.000

مهارات 
 الكتابة

 مردف  50122 0.9611 11.266 1.060 5.1333

الدرجة 
 الكلية

 مردف  50114 4.199 46.642 2.133 24.466

 

 المةموعتتت  ألفتتترا  الحستتتيب  المدوستتتط اردفتتتيع( 51) الةتتت ول متتت  ويدضتتت    
 بيلقيتتتيس مقيرنتتت  االدصتتتيلي  اللغويتتت  للمفتتتيرا  البعتتت ي القيتتتيس فتتت  الدةريبيتتت 

 .القبل 
 

 ونتائجه: لثالفرض الثا 
 

 ينص الفر  الثيل  عل  أن :
 

 أطفددال درجددات رتددب يمتوسددط بددين إحصددائية داللددة ذات فددرو  توجددد ال"
 االتصدالية اللغوية المهارات مقيا  على( البحث عينة) التجريبية المجموعة

 ."والتتبعي البعدي القياسين في



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (9671)                       0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 ويلكوكستو  اخدبير ا بيسدخ  البيحث  قيم  الفر  هذا صح  م  وللدحق    
 أطفتيل  رةتي  ردت   مدوستط بتي  الفترو   اللت  يةتي إل المردبط  للمةموعي 

 المةموعت  نفتس  رةتي  ردت   ومدوستط ، البع ي القييس ف  الم رس  قبل مي
 التتدعل  إستتدراديةي  علتت  القتتي   الدتت ريب  البرنتتيم  دطبيتت  علتت  شتتفر متترور بعتت 

 موضتتتح  هتتت  كمتتتي الندتتي   وكينتتت   ،البعتتت ي القيتتتيس فتت  التتت مي  إلتتت  المستتدن 
 .الديل  بيلة ول

 (16) رقم جدول
 االتصالية اللغوية المهارات مقيا  على الكلية للدرجات بالنسبة اإلحصائية وداللتها( Z) قيمة

 والتتبعي البعدي القياسين في التجريبية للعينة
 (15=)ن

      
 المتغيرات 

 القيا  
البعدي/ 

 التتبعي

متوسط  ن
 الرتب 

مجموع 
 الرتب

 
 Zقيمة 

 
مستوى 

 الداللة
مقيا  

المهارات 
اللغوية 
  االتصالية

الرد  
 السيلب 

5 5055 5،55 1.732- 0.083 
غير 
الرد    ال 

 الموةب  
3 2.00 6.00 

الرد  
 المحيي   

53   

   51 المةموع
 

 ردتتتت   مدوستتتتط بتتتتي   التتتت  فتتتترو  وةتتتتو  عتتتت  ( 56)  ةتتتت ول متتتت  ويدضتتتت    
  رةتتتي  ردتتت   ومدوستتتط ،  البعتتت ي القيتتتيس فتتت  الدةريبيتتت  المةموعتتت   رةتتتي 
 وهت z  ( 1.732- )   قيمت كينت  حيت  الددبعت  القيتيس فت  المةموعت  نفتس
 فتت  األطفتيل عليفتي حصتتل الدت  الت رةي  أ   يعنت وهتتذا ، إحصتي ييا   الت  غيتر



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (9671)                       0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 م البرنتي أثتر استدمرار علت  يت ل ممتي ،مدقيربت  كينت  والددبعت  البع ي القييسي 
 فدتتتر  ختتتالل البرنتتتيم  دطبيتتت  بعتتت  فيمتتتي  الدةريبيتتت  المةموعتتت  ألطفتتتيل بيلنستتتب 
 .للبح  الثيل  الفر  صح  دحقق  فق  وبذل  ،المديبع 

 

 علت  القتي   الدت ريب  البرنتيم  أثتر سدمرارا إل  الندية  هذه البيحث   ودرة    
 الكليتتت  رةتتت ال  فتتت  البحتتت  عينتتت  علتتت  التتت مي  إلتتت  المستتتدن  التتتدعل  إستتتدراديةي 

 . والددبع  البع ي القييسي  ف  االدصيلي  اللغوي  المفيرا  لمقييس
 

 علتتت  القتتتي   البرنتتيم  فيعليتتت  استتدمرار لتتت إ النديةتت  هتتتذه البيحثتت  درةتتت  كمتتي   
 متي أطفتيل واستدفي   ، المديبعت  فدتر  ختالل ال مي  إل  المسدن  الدعل  إسدراديةي 

 والتذي ، البرنتيم  فت  المق مت  نشتط األ مت  الدعل  صعوبي  ذوي الم رس  قبل
 صتتتعوبي  ذوي األطفتتتيل لتتت   االدصتتتيلي  اللغويتتت  المفتتتيرا  دنميتتت  عنتتت  يتتتنة 
 البعتت ي القيتتيس متت  شتتفر بعتت  الددبعتت  القيتتيس إعتتي   متت  التترغ  علتت   ،التتدعل 
 .البرنيم  ثرأ بقيء  عل ي ل ممي

 

  رةي لتتتتت المعيتتتتتيري واإلنحتتتتترا   الحستتتتتيب المدوستتتتتط يوضتتتتت ( 52)  الةتتتتت ولو 
 البعت ي القييستي  ف  وذل  االدصيلي  اللغوي  المفيرا  ف  الدةريبي  المةموع 
 .والددبع 

( 17) جدول      

 المجموعة أفراد لدى والتتبعي البعدي القياسين في المعياري واإلنحراف يالحساب المتوسط
 التجريبية

مقيا  المهارات 
اللغوية 
 االتصالية

 القيا  القبلي
 15ن=

 لبعديالقيا  ا
 15ن=

اإلنحراف  المتوسط
 المعياري

اإلنحراف  المتوسط
 المعياري

 الدرجة الكلية
 للمقيا 

46.600 4.0496 46.8000 4.0567 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (9671)                       0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 المةموعتتت  فتتترا أ لتتت   الحستتتيب  المدوستتتط دقتتتير ( 52) الةتتت ول متتت  ويدضتتت 
 .ككل االدصيلي  اللغوي  المفيرا  ف  والددبع  البع ي القييسي  ف  الدةريبي 

 

 :ونتائجه الرابع الفرض •
 

 :أن  عل  الراب  الفر  ينص
 

 أطفدددال درجدددات رتدددب متوسدددطى بدددين احصدددائية داللدددة ذات فدددرو  توجدددد "
 فدي  المورفولدوجي  الدوعي مقيا  على( البحث عينة) التجريبية المجموعة
 إسدتراتيجية علدى القدائم البرندامج تطبيد  بعدد/ قبدل والبعددي القبلي القياسين

 ."الدماغ إلى المستند التعلم
 

 اخدبتتتتتتير بيستتتتتتدخ ا   البيحثتتتتتت  قيمتتتتتت  الفتتتتتتر  هتتتتتتذا صتتتتتتح  متتتتتت  وللدحقتتتتتت    
 ردت   مدوستط بتي   الفترو    اللت  يةتي إل، المردبط  للمةموعي  ويلكوكسو 

 ، البرنتتيم  دطبيتت  قبتتل التتدعل  صتتعوبي  ذوي الم رستت  قبتتل متتي أطفتتيل  رةتتي 
  موضت  هتو كمتي البرنتيم  دطبيت  بعت  المةموعت  نفتس  رةي  رد  ومدوسط 
 .الديل  بيلة ول

 (18) رقم جدول
 للعينة  المورفولوجي  الوعي مقيا  على الكلية للدرجات بالنسبة اإلحصائية وداللتها( Z) قيمة

 والبعدي القبلي القياسين في التجريبية
 األبعاد  المجال

 

مقيا   متغيررتب 

المهارات اللغوية 

 االتصالية

العدد       

 )ن(

  البعدي/  يالقبلالقيا  

 zقيمة 

 

 داللتها

 االحصائية 

متوسط 

 الرتب

مجموع  

 الرتب

رة
ح

ال
ت 

ما
في

ور
م

ال
 

أسماء 

 االشار 

- 0,00 0,00 0,0 الرتب السالبة

3624 

39333 

 120 8 15 الرتب الموجبة

   0 الرتب المحايد 

   15 المجموع الكلي



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (9677)                       0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

أسماء 

 المكان

- 0,00 0,00 0,0 الرتب السالبة

39533 

39333 

 120 8 15 الرتب الموجبة

   0 الرتب المحايد 

   15 المجموع الكلي

- 0,00 0,00 0,0 الرتب السالبة أحرف الجر

39523 

39333 

 120 8 15 الرتب الموجبة

   0 الرتب المحايد 

   15 المجموع الكلي

الضمائر 

 منفصلة

- 0,00 0,00 00, الرتب السالبة

39624 

39333 

 120 8 15 الرتب الموجبة

   0 الرتب المحايد 

   15 المجموع الكلي

الدرجة 

 الكلية

- 0,00 0,00 0,0 الرتب السالبة

39542 

39333 

 120 8 15 الرتب الموجبة

   0 الرتب المحايد 

   15 المجموع الكلي

ة
د
قي

م
ال
ت 

ما
في

ور
م

ال
 

لتذكير ا

 والتانيث

- 0,00 0,00 0,0 الرتب السالبة

30405 

39331 

 120 8 15 الرتب الموجبة

   0 الرتب المحايد 

   15 المجموع الكلي

التثنية 

 والجمع

- 0,00 0,00 0,0 الرتب السالبة

39477 

39331 

 120 8 15 الرتب الموجبة

   0 الرتب المحايد 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال
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   15 كليالمجموع ال

- 0,00 0,00 0,0 الرتب السالبة  من الفعل

39477 

39331 

 120 8 15 الرتب الموجبة

   0 الرتب المحايد 

   15 المجموع الكلي

الضمائر 

 المتصلة

- 0,00 0,00 0,0 الرتب السالبة

39538 

39333 

 120 8 15 الرتب الموجبة

   0 الرتب المحايد 

   15 مجموع الكليال

- 0,00 0,00 0,0 الرتب السالبة الدرجة الكلية

39436 

39331 

 120 8 15 الرتب الموجبة

   0 الرتب المحايد 

   15 المجموع الكلي

 
 مدوستتط  بتتي  إحصتتي ييا   التت  فتترو  وةتتو  يدضتت ( 52) الةتت ول ختتالل متت    
 أطفتتتيل لتتت   والبعتتت ي قبلتتت ال القييستتتي  فتتت  الدةريبيتتت  المةموعتتت   رةتتتي  ردتتت 

 وعنتت  ، المورفولتتوة  التتوع  مقيتتيس وأبعتي  مةتتيال  علتت  الدةريبيتت  المةموعت 
 قيمتت  وهتت  ،( 2،426-)الفتترو  قيمتت  بلغتت  القييستتي  ردتت  بتتي  الفتتر  حستتي 
 فت  ال مي  إل  المسدن  الدعل  إسدراديةي  فيعلي  عل  ي ل ممي ، إحصي ييا   ال 

  المورفولتتتوة  التتتوع  مستتتدو  دحستتت  فتتت   دصتتتيلي اال اللغويتتت  المفتتتيرا  دنميتتت 
،  البعتت ي القيتتيس لصتتيل  التتدعل  صتتعوبي  ذوي الم رستت  قبتتل متتي أطفتتيل لتت  
  .للبح   الراب  الفر  صح  دحقق  وبذل 

 

 علتتتت  القتتتتي   المستتتتدخ   البرنتتتتيم  ضتتتتوء فتتتت  النديةتتتت  هتتتتذه دفستتتتير ويمكتتتت    
  وزيتي   دنتوع راع  ق  البيحث  أ  كمي  ،  ال مي  إل  المسدن  الدعل  إسدراديةي 
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 متتت  ذلتت  ويدفتتت  ، البرنتتيم  فتتت  بفيعليتت  األطفتتتيل شتتير  وقتتت  ، الدقتتوي  وستتي ل
  رةتي  رد  مدوسط  بي  إحصي ييا   ال  فرو  هني  أ  حي  البرنيم  ندية 
 .البع ي الدطبي  لصيل  البرنيم  دطبي  وبع  قبل الدةريبي  المةموع  أفرا 

 

 متتي أطفتتيل مستتيع   فتت  وفعتتيل  يةتتيبإ دتتأثير لتت  برنتتيم ال أ  نةتت  ستتب  وممتتي  
 دحستتتتي  فتتتت (  الدةريبيتتتت  البحتتتت  عينتتتت ) التتتتدعل  صتتتتعوبي  ذوي الم رستتتت  قبتتتتل

 .ل يف   المورفولوة   الوع  مسدو 
 

 علت  والبعت ي القبلت  القييستي  بتي  الدحست  نستب  بييةتي  البيحثت  قيم  كمي   
 صتتتعوبي  ذوي الم رستتت  بتتتلق متتتي أطفتتتيل لتتت    المورفولتتتوة   التتتوع  مقيتتتيس
 . (51) ة ول ف  يدض  كمي الدعل 

 (10) جدول
 وأبعاده ككل  المورفولوجي  الوعي مقيا  على والبعدي القبلي القياسين بين التحسن نسبة

 التعلم صعوبات ذوي المدرسة قبل ما أطفال لدى  الفرعية
أبعي  مقييس الوع    المةيل 

 المورفولوة   الفرعي 
س مدوسط القيي
 القبل 

مدوسط القييس 
 البع ي

نسب  
 الدحس 

حر 
  ال

يمي
ورف
الم

 
 ٪51.65 3.466 1.400 أسميء االشير 
 ٪48.32 3.533 1.600 أسميء المكي 
 ٪60.00 3.4000 1.000 أحر  الةر

 ٪46.67 3.2000 1.1333 الضمي ر المنفصل 

 ٪52.08 13.466 5.133 للمةيل ال رة  الكلي  

 الم
ي 
رفيم

مو
ال

ي  
ق

 

 ٪41.65 3.666 2.000 الدذكير والدأني 
 ٪48.32 3.666 1.733 الدثني  والةم 
 ٪76.67 3.600 0.533 زم  الفعل

 ٪68.35 3.200 0.466 الضمي ر المدصل 

 ٪59.16 14.200 4.733 للمةيل ال رة  الكلي  

 ٪55.62 27.666 9.866 المقييس ككل               
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  يةتتتيبإ دتتتأثير لتتت  البرنتتتيم  أ  نةتت ( 51) رقتتت  الستتتيب  الةتتت ول ندتتتي   ومتت    
 -الحتتتتتتر  المورفيمتتتتتتي )  المورفتتتتتتووة   التتتتتتوع  مستتتتتتدو  دحستتتتتتي  فتتتتتت  وفعتتتتتتيل

  البحتتت  عينتتت  التتتدعل  صتتتعوبي  ذوي األطفتتتيل ومستتتيع   ،(المقيتتت   المورفيمتتتي 
  التدعل  صتعوبي  خطر عل  للدغل   اللغ  مشكال  عل  الدغل  ف  الدةريبي 

 .(٪26062-٪45061) بي  مي الدحس  نسب  بلغ  حي 
 

  (ال مي  إل  المسدن  الدعل  إسدراديةي )  الدةريبي  المعيلة  دأثير قو  ولبيي    
 ذوي الم رستتتت  قبتتتتل متتتتي أطفتتتتيل لتتتت   االدصتتتتيلي  اللغويتتتت  المفتتتتيرا  دنميتتتت  فتتتت 

 وحةتت  المعيتتيري نحتترا واال  الحستتيب المدوستتط  حستتي  دتت ،  التتدعل  صتتعوبي 
 :الديل  الة ول يوضح  كمي ذل و  (η2 ) األثر

 

 المعيتتتيري واإلنحتتترا  المدوستتتط بتتتي  الفتتترو   اللتتت  يوضتتت ( 35)  والةتت ول   
 فتتتت  وذلتتتت   المورفولتتتوة   التتتتوع  مستتتدو  فتتتت  الدةريبيتتت  المةموعتتتت  لتتت رةي 
 .والبع ي القبل  القييسي 

 (23) جدول
 لدى والبعدي ليالقب القياسين في األثر وحجم المعياري واإلنحراف يالحساب المتوسط

 التجريبية المجموعة أفراد
 القيا  القبلي األبعاد

 15ن=
 القيا  البعدي

 15ن=
   
 (2η) 

 
 المستوى

اإلنحراف  المتوسط
 المعياري

اإلنحراف  المتوسط
 المعياري

أسماء 
 االشار 

 مردف  50155 0.5164 3.466 0.5070 1.400

أسماء 
 المكان

 مردف  50151 0.5164 3.533 0.5070 1.600
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 القيا  القبلي األبعاد
 15ن=

 القيا  البعدي
 15ن=

   
 (2η) 

 
 المستوى

اإلنحراف  المتوسط
 المعياري

اإلنحراف  المتوسط
 المعياري

أحرف 
 الجر

 مردف  50165 0.5070 3.4000 0.000 1.000

الضمائر 
 المنفصلة

 مردف  50122 0.4140 3.2000 0.3518 1.1333

التذكير 
 والتأنيث

 مردف  50226 0.4879 3.666 0.000 2.000

التثنية 
 والجمع

 مردف  50155 0.4879 3.666 0.4577 1.733

 مردف  50225 0.5164 3.600 0.5333 0.533  من الفعل

الضمائر 
 المتصلة

 مردف  50162 0.4140 3.200 0.5164 0.466

الدرجة 
 الكلية

 مردف  50114 1.9518 27.666 1.245 9.866

 

 المةموعتتتت  ألفتتتترا   الحستتتتيب المدوستتتتط اردفتتتتيع( 35) الةتتتت ول متتتت  ويدضتتتت    
 سبيلقيتتتي مقيرنتتت  المورفولتتتوة  التتتوع  لمستتتدو  البعتتت ي القيتتتيس فتتت  الدةريبيتتت 

 .القبل 
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 ونتائجه الخام  الفرض: 
 
 

 :أن  عل  للبح  الخيمس الفر  ينص
 

 أطفددال درجددات رتددب متوسددطي بددين إحصددائية داللددة ذات فددرو  توجددد ال" 
 فدي  المورفولدوجي  الدوعي مقيا  على( البحث عينة) التجريبية المجموعة
 ."والتتبعي البعدي القياسين

 

 ويلكوكستو  اخدبير بيسدخ ا  البيحث  قيم  الفر  هذا صح  م  وللدحق    
 أطفتيل  رةتي  ردت  مدوستط  بتي  الفترو   اللت  يةتي إل المردبط  للمةموعي 

 المةموعت  نفتس  رةتي  ردت  ومدوستط  ، البع ي القييس ف  الم رس  قبل مي
 التتدعل  إستتدراديةي  علتت  القتتي   الدتت ريب  البرنتتيم  دطبيتت  علتت  شتتفر متترور بعتت 

 موضتتتح  هتتت  كمتتتي الندتتي   وكينتتت   ،البعتتت ي القيتتتيس فتت  التتت مي  إلتتت  المستتدن 
  :الديل  بيلة ول

 (21)  رقم جدول
 للعينة المورفولوجي  الوعي مقيا  على الكلية للدرجات بالنسبة اإلحصائية وداللتها (Z) قيمة

 (15=)والتتبعين البعدي القياسين في التجريبية
 القيا   المتغيرات 

البعدي/ 
 التتبعي

متوسط  ن
 الرتب 

مجموع 
 الرتب

 
 Zقيمة 

 
مستوى 

 الداللة
مقيا  
الوعي  

 المورفولوجي 
 ككل

الرد  
 السيلب 

5 5055 5،55 1.342- 0.180 
 غير  ال 

الرد  
 الموةب  

2 1.50 3.00 

الرد  
 المحيي   

13   

   15 المجموع
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 ردتتتت  مدوستتتتط  بتتتتي   التتتت  فتتتترو  وةتتتتو  عتتتت  ( 35)  ةتتتت ول متتتت  ويدضتتتت    
  رةتتتي  ردتتت  ومدوستتتط  ،  البعتتت ي القيتتتيس فتتت  الدةريبيتتت  موعتتت المة  رةتتتي 
 غيتر وهت  z (1.342-) قيمت  كينت  حيت  الددبعت  القيتيس فت  المةموع  نفس
 فتتتت  األطفتتتتيل عليفتتتتي حصتتتتل الدتتتت  التتتت رةي  أ   يعنتتتت وهتتتتذا،  إحصتتتتي ييا   التتتت 

 البرنتيم  أثتر استدمرار علت  يت ل ممتي ،مدقيربت  كينت  والددبعت  البع ي القييسي 
 فدتتتر  ختتتالل البرنتتتيم  دطبيتتت  بعتتت  فيمتتتي  الدةريبيتتت  المةموعتتت  ألطفتتتيل ستتتب بيلن

 .للبح  الخيمس الفر  صح  دحقق  فق  وبذل  ،المديبع 
 

 علت  القتي   الدت ريب  البرنتيم  أثتر سدمرارا إل  الندية  هذه البيحث   ودرة    
 ليتتت الك ال رةتتت  فتتت  البحتتت  عينتتت  علتتت  التتت مي  إلتتت  المستتتدن  التتتدعل  إستتتدراديةي 

 . والددبع  البع ي القييسي  ف   المورفولوة   الوع  لمقييس
 

 علتتتت  القتتتتي   البرنتتتتيم  فيعليتتتت  استتتتدمرار التتتت  النديةتتتت  هتتتتذه البيحثتتتت  ودرةتتتت    
 متي أطفتيل واستدفي   ، المديبعت  فدتر  ختالل ال مي  إل  المسدن  الدعل  إسدراديةي 

 والتذي ، البرنتيم   فت المق مت  شتط ناأل مت  الدعل  صعوبي  ذوي الم رس  قبل
 ذوي األطفتتتتيل لتتتت   للغتتتت   المورفولتتتتوة   التتتتوع  مستتتتدو  دحستتتتي  عنتتتت  يتتتتنة 

 القيتيس مت  شتفر بعت  الددبعت  القيتيس إعتي   م  الرغ  عل  ، الدعل  صعوبي 
 .البرنيم  اثر بقيء عل  ي ل ممي البع ي

 

 لتتت رةي  المعيتتتيري واإلنحتتترا   الحستتتيب المدوستتتط يوضتتت ( 33)  والةتتت ول   
 البعتتتت ي القييستتتتي  فتتتت  وذلتتتت   المورفولتتتتوة  التتتتوع  فتتتت  الدةريبيتتتت  موعتتتت المة

 .والددبع 
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 )22) جدول
 المجموعة أفراد لدى والتتبعي البعدي القياسين في المعياري واإلنحراف يالحساب المتوسط

 التجريبية
مقيا  الوعي  

 المورفولوجي 
 القيا  القبلي

 15ن=
 القيا  البعدي

 15ن=
راف اإلنح المتوسط

 المعياري
اإلنحراف  المتوسط

 المعياري
 الدرجة الكلية

 للمقيا 
27.666 1.951 27.866 1.922 

 

 المةموعتت  أفتترا  لتت   الحستتيب  المدوستتط دقتتير ( 33) الةتت ول متت  ويدضتت    
 .  المورفولوة  الوع  مسدو  ف  والددبع  البع ي القييسي  ف  الدةريبي 

 

 :البحث نتائج مناقشة

 

 لدددى االتصددالية اللغويددة المهددارات بتنميددة الخاصددة  النتددائج شددةمناق: أوال  
 :التعلم صعوبات ذوي المدرسة قبل ما أطفال

 

 علتتتت  القتتتتي   الدتتتت ريب  البرنتتتتيم  فيعليتتتت  الحتتتتيل  البحتتتت  ندتتتتي   أوضتتتتح    
 االدصتتيلي  اللغويتت  المفتتيرا  دنميتت  فتت  التت مي  إلتت  المستتدن  التتدعل  إستتدراديةي 

 الم رستت  قبتتل متتي أطفتتيل لتت  (  والكديبتت  والقتتراء  حتت  والد االستتدميع مفتتيرا )
 فتتترو  متتت  األول الفتتتر  ندتتتي   متتت  ادضتتت  كمتتتي ، التتتدعل  صتتتعوبي  ذوي

 والدحتتت   االستتتدميع مفتتتيرا ) فتتت  الملمتتتوس الدحستتت  يعكتتتس وهتتتذا ، البحتتت 
 عنتتتت  االدصتتتتيلي  اللغويتتتت  المفتتتتيرا  مقيتتتتيس يقيستتتتفي الدتتتت (  والكديبتتتت  والقتتتتراء 
  مفتتتتتيرا  دنميتتتتت  فتتتتت  البرنتتتتتيم  ةتتتتت و  علتتتتت  يتتتتت ل ذاوهتتتتت ، البرنتتتتتيم  دطبيتتتتت 

 (. والكديب  والقراء  والدح   االسدميع)
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 ا ز  قت  ،الت مي  إلت  المستدن  التدعل  إستدراديةي  علت  البرنتيم  اعدمي  ولعل   
 إعتت ا  فتت  العينتت  خصتتي ص مراعتتي  أ  كمتتي ، المستتدخ   البرنتتيم  فيعليتت  متت 

 فتت  يقتت  ذكتتيء بمستتدو  ددمدتت  أنفتتي يكمتت ،أيضتتيا  ليدتت عفي متت  ا ز  قتت  البرنتتيم 
 مت  دمكتنف  منيستب   يدعليم بي   لف  هي   عن مي وبيلديل ،  المدوسط الم  

 مفيرا  مسدو  دحس  ف  ب ا كمي ،دعلمف  ع  أسفر  ق رادف  م  االسدفي  
 .البرنيم  دطبي  بع  ل يف   والكديب  والقراء  والدح   االسدميع

 

 الطفتتتل  وعتتت متتت  زا  قتتت  مدعتتت    فنيتتتي  متتت  نتتتيم البر  احدتتتواه متتتي أ  كمتتتي   
 القتي   المدنوعت  بأنشتطد  المقدتر  البرنتيم  أ  عت  فضالا  ، اللغوي  بيلمفيرا 

 لت   حيس  م  أكثر يخيط  كي  ال مي  إل  المسدن  الدعل  إسدراديةي  عل 
 .البرنيم  فعيلي  م  زا  ممي،  الدعل  ي صعوب ذوي الطفل

 

 حتتول الستتيبق  وال راستتي  النظتتري الدتترا  ق متت  متتي متت   النديةتت هتتذه وددفتت    
 دنميتتتت  علتتتت  دعمتتتتل والدتتتت  ،التتتتدعل  صتتتتعوبي  ذوي لف تتتت  دقتتتت   الدتتتت  البتتتترام 
 ضترور  م ( والكديب  والقراء  والدح   االسدميع) االدصيلي  اللغوي  المفيرا 
 دستتيع ه الدتت  واإلمكينتتي  بتتيلموار  بيلطفتتل المحيطتت  البي تت  إثتتراء علتت  الدأكيتت 
 .االدصيلي  اللغوي  مفيراد  ودنمي  للدعل   افعيد  إثير  عل 

 

 الروض  أطفيل اسدفي   عل  النظري  واألطر السيبق  ال راسي  أك   ولق    
  ،اللغتتت  مةتتتيل فتتت  وخيصتتت ا  لفتتت  المق متتت  البتتترام  متتت  التتتدعل  صتتتعوبي  ذوي

 وسمحتتر   راستت  مثتتل الستتيبق  ال راستتي  ندتتي   متت  الفتتر  هتتذا ندتتي   وددفتت 
 الشتتتفوي الدواصتتل مفتتيرا  بعتت  دنميتت  إلتت  هتت ف  الدتت ( 3551) وآختترو 

 زاوج- فكتر إستدراديةي  بيستدخ ا  الروضت ، أطفتيل لت  ( والدحت   االسدميع)
 االستدميع  مفتيرد دنميت  استدف ف  والدت ( 3551)  الغزول وو راس  شير –

 برنتيم  بيسدخ ا  النمي ي  الدعل  صعوبي  ذوي الروض  أطفيل ل   والدح  
 الدتتتتت ( 3552)   والقيستتتتت يالشتتتتتمر  و راستتتتت  ، األ ا يتتتتت  الفنتتتتتو  علتتتتت  قتتتتتي  
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 علتت  الدعتتر  وكتتذل  الروضتت ، أطفتتيل  لتت  الدحتت   مفتتير  معرفتت  استتدف ف 
 الةتتتنس لمدغيتتتر دبعتتتيا  الريتتتي  أطفتتتيل  لتتت  الدحتتت   مفتتتير  فتتت  الفتتترو   اللتتت 

  ل راستي ا دلت  ندتي   مت  الحتيل  البحت  نديةت  ادفق  وبذل . (إني ،  ذكور)
 والدحتتت   االستتتدميع  مفتتتيرد دنميتتت  استتتدف ف  الدتتت ( 3535) منتتت ور و راستتت 
 و راست ، الةست  لغت  بيسدخ ا  الدعل  بصعوبي  المنب ي  الروض  أطفيل ل  

 الكدتتتتتي  استتتتتدخ ا  فيعليتتتتت  معرفتتتتت  لتتتتت إ هتتتتت ف  الدتتتتت (  3535)  الصتتتتتوالح 
 .الروض  أطفيل ل   اللغوي  المفيرا  دنمي  ف  اإللكدرون 

 

 التتدعل  إستتدراديةي  لدضتتمن  الحتتيل  البحتت  برنتتيم  ليتت يعف البيحثتت  ودفستتر    
 اللغويتتت  الطفتتتل قتتت را  ودنشتتتيط إثتتتير  شتتتأنفي متتت  والدتتت   التتت مي  إلتتت  المستتتدن 
 المعرفتتت  عتتت  للبحتتت  الطفتتتل  افعيتتت  زيتتتي   عليتتت  يدردتتت  ممتتتي ،  وره ودفعيتتتل

 كفتتتيء  وذا  نشتتتط  بصتتتور  االدصتتتيلي  اللغويتتت  مفيرادتتت  ذلتتت  فتتت " مستتتدخ مي
 .مردفع 

 

 إلت  المستدن  الدعل  إسدراديةي  عل  القي   المقدر  البرنيم  فيعلي  وددض    
 التذي الدحست  خالل م  البح  هذا ف  الدعل  صعوبي  م  الح  ف  ال مي 
 وكتتي  ،الدةريبيتت  المةموعتت  أفتترا  لتت    االدصتتيل ياللغتتو  المستتدو  علتت  طتترأ
 – الدحتت   -االستدميع)  االدصتتيلي  غويت الل المفتتيرا  مقيتيس ختتالل مت  ذلت 

 القيتتيس فتت  األطفتتيل أ اء دحستت  إلتت  ندي ةتت  أشتتير  الدتت ( الكديبتت  -القتتراء 
 المةموعتتتتت  أفتتتتترا  لتتتتت    االدصتتتتتيل ياللغتتتتتو  الدحستتتتت  هتتتتتذا ويعتتتتتز  ، البعتتتتت ي
 المستدن  التدعل  إسدراديةي  عل  القي   بيلبرنيم  دأثروا ق  كونف  إل  الدةريبي 

 .االدصيلي  اللغوي  المفيرا  دنمي  إل  يف   كي  يالذ ال مي  إل 
 

 البحت  فت  رغبدت  وزيتي   للطفتل ل افعيت  إثتير  م  البرنيم  ق م  لمي ونظراا    
 إلت  أ   الدت  ل يت  االدصيلي  اللغوي  المفيرا  دنمي  وبيلديل  ، المعرف  ع 

 الروضت  ألطفتيل والكديبت  والقراء   والدح   االسدميع مفيرا  مسدو  دحس 
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 مفتتتتتيرا  دنميتتتتت  شتتتتتأن  متتتتت  البحتتتتت   برنتتتتتيم   إفتتتتت ، التتتتتدعل  صتتتتتعوبي  ذوي
 علت  اعدمتي اا  وذلت  ،الروض  أطفيل ل   والكديب  والقراء  والدح   االسدميع
 .الحيل  البح  برنيم  لي عفي عل  يدك  ممي ، المصور  البطيقي 

 

 دحتتتتت  وال االستتتتتدميع مفتتتتتيرا  فتتتتت  األطفتتتتتيل أ اء دحستتتتت  البيحثتتتتت  ودرةتتتت    
 برنتيم  عليفتي اعدم  مفم  وسيل  يعدبر الذي للبرنيم  ندية  والكديب  والقراء 
 والقرا يتتتتت  والكديبيتتتتت  واالستتتتتدميعي   الكالميتتتتت  القتتتتت را  لتتتتت ع  الحتتتتتيل  البحتتتتت 
 .البح  موضوع

 

 لمراعتتتتي  نظتتتتراا  البرنتتتتيم  بعتتتت  األطفتتتتيل أ اء فتتتت  الدحستتتت  البيحثتتتت  ودفستتتتر   
 حيتتت  ، التتدعل  صتتعوبي  ذوي الم رستتت  لقبتت متتي ألطفتتتيل العقليتت  الخصتتي ص

 ؛ صغير  مةموعي  عل  يدحدو  ةميعي  ةلسي  عل  البح  برنيم  اعدم 
 وزيتتي   القلتت  متت  والتتدخلص االةدمتتيع  الدفيعتتل علتت  الطفتتل  لدتت ري  وذلتت 
 مت  ةميعيت  أنشتط  علت  البرنيم  ةلسي  اعدمي   إف وبذل  ، بيلنفس الثق 

 فت  األطفتيل أ اء ودحست  الحيل  البرنيم   فيعلي عل  سيع   الد  العوامل
 .والكديب  والقراء  والدح   االسدميع مفيرا  اكدسي 

 

 لكتتل الزمنتت  للدتت رج مراعيدتت  إلتت  البرنتتيم  فيعليتت  إرةتتيء البيحثتت  دتتر  كمتتي  
 أ  البيحثتتتت  والحظتتتت  ،التتتتدعل  صتتتتعوبي  ذوي األطفتتتتيل لقتتتت را  وفقتتتتيا  ةلستتتت 
 كمتي ،اندبيه  يشد  وال الوق  بمرور و يمل ال الدعل  صعوبي  ذوي األطفيل

 وذلتت  ؛التتدعل  صتتعوبي  ذوي األطفتتيل اندبتتيه دشتتد  عتت  النظتتري بتتيلدرا  ور 
 بحيتتت  يةيبيتتت إب الطفتتتل  ور دفعيتتتل مدنوعتتت  أنشتتتط  دضتتتمن  الةلستتتي   أل

مدلقيتتيا   وره يكتتو  أ  أو الدلقتتي  عتت  يبدعتت  التتدعل  عمليتت  فتت  مشتتيركيا  يصتتب 
 ."سلبيي
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 علتتت  واالعدمتتتي  والبستتتيط  الدنتتتوع البرنتتتيم  أنشتتتط  فتتت  يضتتتيا أ روعتتت  وقتتت    
 حيت  الروضت  طفتل مرحلت  لخصي ص طبقيا  الزم  ف  والسرع  المحسوسي 

 الثقتتت  الطفتتتل اكدستتتي  إلتتت  أ   ممتتتي ،النشتتتيط متتت   طيلتتت  كلمتتتي دركيتتتزه يقتتتل
 .للدعل   افعيد  مسدو  وزيي   بيلنفس

 

 البحتتت  فتتت  المستتتدخ   م البرنتتتي نةتتتي  إلتتت  الفتتترو  ندتتتي   أشتتتير  وقتتت    
 االستتتدميع مفتتتيرا )   ربعتتتاأل االدصتتتيلي  اللغويتت  المفتتتيرا  دنميتتت  فتتت  الحتتيل 

 إلتت  يشتتير ممتتي ،الدةريبيتت  المةموعتت  أفتترا  لتت  (  والكديبتت  والقتتراء  والدحتت  
  االدصيلي  اللغوي  والمميرسي  الخبرا  دوفير ف  للبرنيم  ايةيبي  ثيرآ وةو 
 ييتد  أ  يمك  ممي ،للغ   المورفولوة  الوع  و مسد دحس  إل  أ   الد 
 منطقيتيا  كي  لذا. الم رس  قبل مي أطفيل عل  االيةيبي  اآلثير م  الكثير إل 
 دعرضف  بع  ملحوظيا  دحسنيا  الدةريبي  المةموع  أفرا  م  األطفيل يظفر أ 

 .ال مي  إل  المسدن  الدعل  إسدراديةي  عل  القي   البح  لبرنيم 
 

 أطفدال لددى المورفولدوجي الدوعي بمسدتوى الخاصدة  النتائج مناقشة: ا  ثاني
 :التعلم صعوبات ذوي المدرسة قبل ما
 

 التتدعل  إستتدراديةي  علتت  القتتي   الدتت ريب  البرنتتيم  دطبيتت  متت  ندفتتيءاال بعتت     
 البرنتتتيم  فيعليتتت  لتتت إ الحتتتيل  البحتتت  ندتتتي   أشتتتير  قتتت  التتت مي  إلتتت  المستتتدن 
 الم رست  قبتل مي أطفيل ل   المورفولوة  الوع  سدو م دحسي  ف  الد ريب 

 متت  والختتيمس الرابتت  الفتتر  ندتتي   متت  يدضتت  كمتتي  ،التتدعل  صتتعوبي  ذوي
 التتتتتتوع  مستتتتتتدو  فتتتتتت  الملمتتتتتتوس الدحستتتتتت  يعكتتتتتتس وهتتتتتتذا البحتتتتتت ، فتتتتتترو 

 متت  الدحستت  هتتذا ظفتتر بحيتت  الدةريبيتت  المةموعتت  أطفتتيل لتت   المورفولتتوة 
 الدحستت  هتتذا وكتتي   القييستتي ، بتتي  لمقيرنتت وا يوالبعتت  القبلتت ، القيتتيس ختتالل
 الفتر  نديةت  فت  ةتيء و ،ثبتي  شتب  فت  ظفتر كمتي البع ي، القييس لصيل 
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 أ  إلت  يشتير وهتذا والددبعت ، البعت ي القييسي  بي  النسب  ف  وذل  الخيمس
 التتتتتتوع  مستتتتتدو  دنميتتتتت  فتتتتت  فتتتتتيعالا  كتتتتتتي  البحتتتتت  فتتتتت  المستتتتتدخ   البرنتتتتتيم 

 علتتتيف  طبتتت  قتتت  والتتتذي  التتتدعل ، صتتتعوبي  يلاألطفتتت لتتت   للغتتت  المورفولتتتوة 
 الفترو  فت  ليفتيإ شتيرالم   الندتي   هتذه أ  البيحث   ودبين الد ريب ، البرنيم 
 :يل  مي إل  درة  السيبق 

 

 دتت  حيتت  الدتت ريب ، المحدتتو  أنشتتط  دقتت ي  خاللفتتي متت  دتت  الدتت  الطريقتت     
 الصتور مت  لمي يت وا البصتري  المتدثرا  مت  الع يت  ختالل مت  البرنتيم  دقت ي 

 ةتذ  علت  دعمتل الدت  المثيترا  م  ذل  وغير المكدوب  والنصوص والرسو 
 والدقليتتت  االندبتتتيه علتتت  الدركيتتتز مثتتتل المقتتت   الدعليمتتت  المحدتتتو  نحتتتو االندبتتتيه
 الةتتر وأحتتر  متتيك األ وأستتميء االشتتير  أستتميء علتت  والدعتتر  التت ور، ولعتت 

 والدثنيتتتت  نيتتتت أوالد الدتتتتذكير لتتتت إ ضتتتتيف بيإل ،والمنفصتتتتل  المدصتتتتل  والضتتتتمي ر
 .الفعل وزم   والةم 

 

 ينيست  بسيط  محدو  دق ي  خالل م  الدعليم  المحدو  دق ي  ف  الد رج    
 حستت  معفتت  والدتت رج التتدعل  صتتعوبي  ذوي متت  الم رستت  قبتتل متتي أطفتتيل ف تت 

 .البرنيم  خالل والدق   واالسديعي  االسدقبيل عل  ق رادف 
 . للدعل  أكبر فرصي ددي  والد  لحواسا اسدخ ا  ال  بيإلضيف 

 

 التذي األمتر وهو للغ   المورفولوة  الوع   ييمسدو  م  الكثير اكدسيبف    
 عليت  ركتز متي وهذا ، االدصيلي  اللغوي  المفيرا  دنمي  م  يزي  أ  شأن  م 

 دنميت  فت  الت مي  إلت  المستدن  الدعل  إسدراديةي  عل  القي   الد ريب  البرنيم 
  المورفولتتتوة  التتتوع  مستتتدو  دحستتتي  وبيلدتتتيل  ،االدصتتتيلي  اللغويتتت  يرا المفتتت
 علتتت  الدتتت ري  متتت  قتتت راا  نيلتتت  قتتت  والدتتت  الدةريبيتتت ، المةموعتتت  أطفتتتيل لتتت  

 شتتير اإل أستتميء علتت  الدعتتر  علتت  القتت ر  فتت   المورفولتتوة   التتوع  اكدستتي 
(  الحتتتتر  الفورنيمتتتتي )  المنفصتتتتل  والضتتتتمي ر الةتتتتر وأحتتتتر  االمتتتتيك  وأستتتتميء
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 الفعتتتتتل وزمتتتتت  والةمتتتتت  والدثنيتتتتت  والدأنيتتتتت  الدتتتتتذكير علتتتتت  القتتتتت ر  فتتتتت  وكتتتتتذل 
 .(المقي   المورفيمي )  المدصل  والضمي ر

 

 الدتت ري  متت  دةعتتل الدتت  العوامتتل دتتوفير  راعتت  الدتت ربب البرنتتيم  أ  كمتتي   
 المعتتتتتتززا  استتتتتتدخ ا  و المصتتتتتتور  الحستتتتتتي  األنشتتتتتتط  استتتتتتدخ ا  مثتتتتتتل فعتتتتتتيالا 
 . آوالمكيف

 

 التت  للغتت  المورفولتتوة  التتوع  مستتدو  فتت  الملحتتوظ الدحستت  يرةتت  كتتذل   
 الدتتتت ري  ختتتتالل( المقيتتتت   الفورنيمتتتتي  -الحتتتتر  الفونيمتتتتي )  األطفتتتتيل إكستتتتي 
 ، الدت ري  عمليت  استدمراري  ختالل مت  بفتي االحدفتيظ علت  ومستيع دف  عليفي
 يكتتي ،المح المنزليت ، والواةبتي  والدتت عي ، الدعزيتز فنيتي  فتتإ  هتذا لت إ إضتيف ا 
 فتتت  فعتتيالا   وراا  لفتتتي كتتي  البرنتتيم  ةلستتتي  اثنتتيء المستتتدخ م  والدلقتتي  والحتت 
 ، التتتدعل  صتتتعوبي  ذوي األطفتتتيل لتتت   المورفولتتتوة  التتتوع  مستتتدو  دحستتتي 
 ذوي للطفتتتل بيلنستتتب  واضتتتحيا  أثتتتراا  لفمتتتي والمعنتتتوي المتتتي ي الدعزيتتتز أ  حيتتت 

 دعتيو  ختط مت  ز أنةت الدت  المنزليت  الواةبي  ةين  ل إ ، الدعل  صعوبي 
 دحستتتتنيا  عليفتتتتي دردتتتت  والدتتتت  التتتتدعل ، صتتتتعوبي  ذوي أطفتتتتيلف  متتتت  األمفتتتتي 
 متتت  مةموعتتت  ادبتتتيع دلتتت  ويدطلتتت  ، المورفولتتتوة  وعتتتيف  نمتتتو فتتت  ملحوظتتتيا 
 .األه ا  لدحقي  األطفيل بي  الدفيعل عل  ودعدم  الخطوا  أو القواع 

 

 فتت  ةتتيء كمتتي  ،والدبعتت البعتت ي القييستتي  بتتي  المستتدو  ثبتتي  حيتت  ومتت    
 أطفتيل أ اء دحستي  فت  أستف  البرنتيم  أ  يعن  وهذا الخيمس الفر  ندية 

 األثتر هتذا وبقت  للغت ،  المورفولوة   الوع  مسدو  ف  الدةريبي  المةموع 
 إستتدراديةي  علتت  القتتي   البرنتتيم  دطبيتت  متت  شتتفر بمتت   البرنتتيم  دطبيتت  بعتت 

 يا رةعيتتت اا أثتتتر  لتتت  يكتتت  لتتت  البرنتتتيم  أ  يدكتتت  ممتتتي ، التتت مي  إلتتت  المستتتدن  التتتدعل 
 مستتدو  رفتت  فتت  النةتتي  متت   رةتت ا  حقتت  البرنتتيم  وأ  التتزم ، عيمتتل بستتب 
 فت  ستيهم  الد  العوامل أه  وم  الزم ، عبر اسدمر المورفولوة   الوع 
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 ألطفتتيلف  بتتيلمنزل األستتر  مديبعتت  لتت إ البيحثتت  درةعفتتي والدتت  التتدعل  أثتتر بقتتيء
 أطفتتتتيلف  دتتتت ري  متتتت  يدمكنتتتتوا حدتتتت  الالزمتتتت  دقنيتتتتي وال بيلمفتتتتيرا  ودزويتتتت ه 
 دقتتتتت ي  استتتتتدمراري  علتتتتت  والدركيتتتتتز ،مستتتتتدمر بشتتتتتكل دتتتتت ري  ودقتتتتت ي  بتتتتتيلمنزل
 والحفتتيظ التتدعل  أثتتر بقتتيء فتت  األثتتر لتت  كتتي  ممتتي ،واللفظيتت  المي  يتت  الدعزيتتزا 

 صتعوبي  ذوي الم رس  قبل مي أطفيل ل   المورفولوة  الوع  مسدو  عل 
 .الدعل 

 
 المستدن  الدعل  إسدراديةي  عل  القي   الد ريب  البرنيم  أ  نة  سب  مميو    
 وحقت  ، فيعالا  کي  االدصيلي  اللغوي  المفيرا  بدنمي  الخيص و ال مي  إل 

تتتو   التتتذي الغتتتر   ،  المورفولتتتوة  التتتوع  مستتتدو   دحستتتي  وهتتتو ألةلتتت   ض 
 اعدمتت  والدتت  األستتس دلتت  هتت  ذلتت  فتت  ستتيع  التتذي الر يستت  الستتب  وكتتي 
 الدت  والخطتوا  المستدخ م  الفنيي  وكذل  ،الد ريب  البرنيم  بنيء ف  عليفي
تتأ   الدتت  الف تت  خصتتي ص مراعتتي  إلتت  بيإلضتتيف  دطبيقتت ، فتت  ادبعتت   ألةلفتتي  ع 

 الخيصتت  الف تتي  متت  دعدبتتر والدتت   التتدعل  صتتعوبي  ذوي  تت ف وهتت  البرنتتيم 
 .معفي للدعيمل مخدلف  وأسيلي  طر  ل إ دحديج الد 

 

 للغت   المورفولوة  الوع  مسدو  فرو  يخص فيمي البح  ندي   وددف    
 المردبطت  المدغيترا  بعت   راست  لت إ هت ف  الدت ( 3551) الفوارن  و راس 
 ليستدير و راست  ،الروضت  أطفتيل لت   للغت   المورفولتوة  المكو  نمو بدأخر
 ثتراأل ي دقيت لت إ هت ف  والدت   lyster,alma&hulme(2016) وهتول  والمي
 فتت  الم رستت  قبتتل متتي مرحلتت  فتت  المورفولتتوة  التتوع  لدتت ري  المتت   طويتتل
  راستت  لتت إ ستتع  الدتت ( 3556) شتتقير  راستت  وكتتذل ،  القتتراء  علتت  القتت ر 

  يتتكي يماأل التتدعل  صتتعوبي  ذوي األطفتتيل لتت   للغتت   المورفولتتوة  المستتدو 
 فتتتتتتتيرا الم دنميتتتتتتت  استتتتتتتدف ف  الدتتتتتتت ( 3553)  نيصتتتتتتتر و راستتتتتتت  ،والعتتتتتتتي يي 
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 لمرحلتت  والكديبتت  القتتراء  مفتتيرا  بعت  علتت  أثرهتتي متت  والدحقتت  المورفولوةيت 
 المستتتتتدو  دنميتتتتت  هتتتتت ف  الدتتتتت ( 3555)   علتتتتت و راستتتتت   ،سيستتتتتاأل الدعلتتتتتي 

            مطتتتتتتتر و راستتتتتتت   ، الم رستتتتتتت  قبتتتتتتتل متتتتتتتي أطفتتتتتتتيل لتتتتتتت   للغتتتتتتت   المورفولتتتتتتتوة 
 بيستتتتدخ ا  برنتتتتيم  فيعليتتتت  علتتتت  الوقتتتتو  استتتتدف ف  الدتتتت ( 3554)  والعيبتتتت 

 العيملت  التذاكر  علت  وأثتره  المورفولتوة   التوع  مفيرا  دنمي  ف  الحيسو 
 .القراء  دعل  صعوبي  ذوي ل   اللغوي  والمفيرا 

 

 الحتتيل  البرنتتيم  فيعليتت  حتتول الحتتيل  البحتت  فتترو  دحققتت  فقتت  وبتتذل     
 اللغويت  ا المفتير  دنميت  فت  الت مي  إلت  المستدن  الدعل  إسدراديةي  عل  القي  

  متت يا ادفيقتت وذلتت  ،(والكديبتت  والقتتراء  والدحتت   االستتدميع مفتتيرا )  االدصتتيلي 
 المدنوع  والنظريي  النظري للدرا  ومراعيدفي الندي   لفذه دفسير م  سب  مي

 .للدعل 
 

 الدتتتت  الفتتتترو  ةميتتتت  أ  لتتتت إ الحتتتتيل  البحتتتت  ندتتتتي   كتتتتل دشتتتتير وبتتتتذل     
 ةميعفتي وهت  دحققت  قت  الحتيل  البحت  فت  عليفتي دةيت  أ  البيحثت  حيول 
 التدعل  إستدراديةي  علت  القتي   الدت ريب  البرنتيم  دتأثير مت  الدحقت  إل  دف  

 مفتتتتتيرا )  االدصتتتتتيلي  اللغويتتتتت  المفتتتتتيرا  دنميتتتتت  فتتتتت  التتتتت مي  إلتتتتت  المستتتتتدن 
 ذوي الم رستتتت  قبتتتتل متتتتي أطفتتتتيل لتتتت  (  والكديبتتتت  والقتتتتراء  والدحتتتت   االستتتتدميع
 م  للح   للغ   المورفولوة   الوع  مسدو  بدنمي   وعالقد الدعل  صعوبي 
 ختتالل متت  الندتتي   وددضتت ،  الالحقتت  الدعليميتت  المراحتتل فتت  التتدعل  صتتعوبي 
 والبع ي القبل  القييس ف  الدةريبي  المةموع  أطفيل اسدةيبي  بي  المقيرن 
 .والددبع 

 

 علت  القتي      المستدخ البرنتيم  فيعليت  ددك  ومةدمع  مفر   الندي   وهذه   
  االدصتتيلي  اللغويتت  المفتتيرا  دنميتت  فتت  التت مي  إلتت  المستتدن  التتدعل  إستتدراديةي 
 وبتتتذل ، األطفتتتيل لتتت    للغتتت   المورفولتتتوة   التتتوع  مستتتدو  بدنميتتت  وعالقدتت 
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 النظريتتتي  حيتتت  متتت  ستتتواء لل راستتت  العلميتتت  الخلفيتتت  متتت  الندتتتي   هتتتذه ددفتتت 
 ال راستي  ندتي   حيت  مت  أو لقتراء ا صعوبي  مي ا  ف  النظري  والدفسيرا 

 .للبيحث  دوفر  الد  السيبق 
 

 نةتتت  قتتت  الخمتتتس البحتتت  فتتترو  قبتتتول ختتتالل ومتتت  ستتتب  متتتي عل وبنتتتيءاا    
 دنميتتتتت  فتتتت   التتتت مي  إلتتتت  المستتتتدن  التتتتتدعل  إستتتتدراديةي  علتتتت  القتتتتي   البرنتتتتيم 
 صتتتعوبي  ذوي الم رستتت  قبتتتل متتتي أطفتتتيل لتتت    االدصتتتيلي  اللغويتتت  المفتتتيرا 

 أطفتتتتتيل لتتتتت    للغتتتتت   المورفولتتتتتوة   التتتتتوع  مستتتتتدو  علتتتتت  ودتتتتتأثره ،  التتتتتدعل
 فيعليتتتت  ددأكتتتت  هنتتتتي ومتتتت   ،البرنتتتتيم عليفتتتتي طبتتتت  الدتتتت  الدةريبيتتتت  المةموعتتتت 
 -الدحتتتتت   – االستتتتتدميع)   االدصتتتتتيلي  اللغتتتتت  مفتتتتتيرا  دنميتتتتت  فتتتتت  البرنتتتتتيم 
 .الدعل  صعوبي   ذوي الم رس  قبل مي أطفيل ل  (  الكديب  -القراء 

 

 :البحث توصيات
 

 البيحثتتتت  ددقتتتت   ندتتتتي   متتتت  الحتتتتيل  البحتتتت  إليتتتت   دوصتتتتل متتتتي ضتتتتوء فتتتت    
 :منفي لالسدفي   الديلي  بيلدوصيي 

 ددنتتتوع أ  الم رستت  قبتتل متتي ألطفتتيل الدربويتت  البتترام  دصتتمي  عنتت  يراعتت  -5
 المفتيرا  فت  مشتكال  ذوي األطفيل م  الف   لفذه للبرنيم  الفعيل  األنشط 
 دعمتل والدت  المكيفتآ  ذا  خصيصيا  المصمم  نشط واأل ، االدصيلي اللغوي 
 وذلتتتت  ؛لتتتت يف  المورفولتتتتوة  التتتتوع  مستتتتدو  دحستتتتي  علتتتت  مستتتتيع دف  علتتتت 

 .الم رس  قبل مي طفل خصي ص لمراعي 
 اعدبتتير  و  الدلقتتي  علتت  دعدمتت  الدتت  الدقلي يتت  الدتت ريس طتتر  عتت  عتت الب  -3

 فت  الم رست  قبتل متي طفتل دعلت  فت  سلبييا  أثراا  ددر  أ  يمك  والد  ،  للمدلق
 بيلمشتتيرك  للمتتدعل  أكبتتر قتت راا   دعطتت والدتت  الح يثتت  التتدعل  طتتر  دتتدمك  حتتي 
 والدت  ،الت مي  إلت  المستدن  التدعل  إستدراديةي  علت  دعدمت  والدت  نشط األ ف 

 .األطفيل م  الف   هذه م  ددنيس 
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 ستدخ ا ا علت  الخ مت  وأثنتيء قبتل األطفيل ريي  معلمي  د ري  ضرور -2
 الدعليميتتتتت  المميرستتتتتي  فتتتتت  التتتتت مي  إلتتتتت  المستتتتتدن  التتتتتدعل  إستتتتتدراديةي  نظريتتتتت 
 .لفي المنيسب  الدعليمي  األنشط  ودصمي 

 إستتدراديةيي  إستتدخ ا  فتت  الدنويتت  علتت  األطفتتيل ريتتي  معلمتتي  دشتتةي  -4
 وفتت  يتتدعل  طفتتل كتتل لةعتتل األطفتتيل بتتي  الفر يتت  الفتترو  لمراعتتي  ؛الدتت ريس
 م  ددنيس  الد  األنشط  اندقيء م  ودمكينف  ه؛ل ي المفضل الدعل  أسلو 
 .ومواهبف  ق رادف 

 مت  لت  لمتي ؛للطفتل والمعرفت   العقل بيلنمو االهدمي  بوسي ل األهل دوعي -1
 اللغويتتتت  المفتتتتيرا  ثتتتت  ومتتتت  ،للغتتتت  المورفولتتتتوة  التتتتوع  علتتتت  يةيبيتتتت إ آثتتتتير

 .عي    بشكل   االدصيلي 
 للغتتت   المورفولتتتوة   التتتوع  مستتتدو  اكدستتتي  فتتت  دتتتأخر لوةتتتو  االندبتتتيه -6

 معيلةتتتت  يتتتتد  حدتتتت  والكتتتتال  اللغتتتت   بيخدصيصتتتت واالستتتتدعين  ،واضتتتت  بشتتتتكل
 .المشكل 

 

 :مقترحةال بحوثال
 

 :دي اآل البحو  البيحث  اقدرح  الحيل  البح  ندي   خالل م 
 

 المفتتتيرا  لدنميتتت  المدعتتت    الحتتتواس إستتتدراديةي  علتتت  قتتتي   برنتتتيم  فيعليتتت -5
 .الدعل  صعوبي  ذوي األطفيل م  عين  ل   للغ  رفولوةي المو 
 للغت   المورفولتوة   التوع  لدنميت  المفم  دحليل عل  قي   برنيم  فيعلي -3

 .الدعل  صعوبي  ذوي الم رس  قبل مي أطفيل م  عين  ل  
 األطفيل ل    بيلوع  المورفولوة  وعالقدفي االدصيلي  اللغوي  المفيرا  -2
 .ني واإل الذكور بي  مقيرن   راس  ، مدديلي  مري ع مراحل ف 
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 الستتتمعي  النمي يتت  العمليتتي  إستتتدراديةي  علتت  قتتي   دتتت ريب  برنتتيم  فيعليتت -4
 قبتتتل متتتي أطفتتتيل لتتت   للغتتت   المورفولتتتوة   التتتوع  مستتتدو  لدنميتتت  والبصتتتري 
 .الم رس 

  را إلا -ندبتتتتيهاال)  النمي يتتتت  العمليتتتتي  بعتتتت  علتتتت  قتتتتي   برنتتتتيم  فعيليتتتت -1
 مت  عينت  لت   للغت   المورفولتوة   الوع  مسدو  لدنمي ( يبصر الو   سمعال

 .الدعل  صعوبي  ذوي الم رس  قبل مي أطفيل
 

 المراجع
 المراجع العربية: أوال  :

 

 إستتتتدراديةي  علتتتت  قتتتتي   برنتتتتيم ( . 3551) أحمتتتت  بتتتتراهي إ  هبتتتت ، بتتتتراهي إ -
 الثينويت  المرحلت  ال طت لت   النحتو مفتيرا  لدنمي  ال مي  إل  المسدن  الدعل 
 عتتي  ةيمعتت . الدربيتت  كليتت ( . 56) ع ، الدربيتت  فتت  العلمتت  البحتت  مةلتت . 

 .شمس

 ضوء ف   العلو  لد ريس مقدر  برنيم  فيعلي (. 3554) ينيسإ ،زي  أبو -
 الدحصتتيل لدنميتت  اإلع ا يتت  المرحلتت  لدالميتتذ المتتخ علتت  القتتي   التتدعل  نظريتت 

 .الفيو  ةيمع . الدربي  كلي (.  كدوراه رسيل . )  اإلب اع  الدفكير ومفيرا 

 علت  قتي   مقدتر  برنتيم  فيعليت (. 3555) محمت  مخدير شري  ،زي  أبو -
 دالميتتتتذ لتتتت   اللغويتتتت  المفتتتتيرا  بعتتت  دنميتتتت  فتتتت  ال ميغيتتتت  الستتتتيطر  نظريتتت 
 .سوي   بن ةيمع . الدربي  كلي (. ميةسدير رسيل . )  االبد ا ي  المرحل 
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 إستتتتتتدراديةيي  بعتتتتتت  فيعليتتتتتت (. 3552)عبتتتتتت اهلل أحمتتتتتت  يمتتتتتتي إ ، أحمتتتتتت  -
 والكفتيء  العقتل عتي ا  بعت  دنميت  ف  ال مي  إل  المسدن  الدعل  إسدراديةي 

 ،الدربيت  كليت  مةلت .  الدربيت  فت  العي  ال بلو  طيلبي  ل   األكي يمي  الذادي 
 .زهراأل ةيمع (. 3)ج،(524)ع

 دوةفتي (. 3554 ) حست  محمت  ،  المرست ؛الوهتي  عب  سمير ، أحم  -
 . نينس مكدب  :  مييط.  العربي  اللغ  دعلي  ف  دربوي 

 قي مت  مقدرحت  إستدراديةي  أثتر(. 3552. )عبت الوهي  ستمير يمن  أحم ، -
 العقتتل عتتي ا  دنميتت  فتت  التت مي  إلتت  المستتدن  التتدعل  إستتدراديةي  نظريتت  علتت 
 ي ريتتتت كليتتتت  مةلتتتت . األطفتتتتيل ريتتتتي  مرحلتتتت  فتتتت  المدفتتتتوقي  األطفتتتتيل لتتتت  

 .55ع األطفيل، ريي  كلي  - بورسعي  ةيمع : األطفيل

 دنميتتت  فتتت  الالصتتتفي  االنشتتتط  فيعليتتت ( . 3552) فتتتدا  ستتتحر ستتتميعيل،إ -
 التدعل  نظريت  ضتوء ف  اإلع ا ي الثين  الص  طال  ل ي الدح   مفيرا 

               وعلتتتتت  الدربيتتتتت  فتتتتت  عربيتتتتت   راستتتتتي . العتتتتتر  الدربتتتتتويي  رابطتتتتت . المعنتتتتت ذي
 (.21) ع،(4) ج، سالنف

 صتتتفيء ،األستتتو   ؛عطيتتت  عطيتتت  ،محمتتت   ؛العزيتتتز عبتتت  يفتتتي إ ،البتتتبالوي -
 بمفتتتتتيرا  وعالقدتتتتت   المورفولتتتتتوة   التتتتتوع (. 3551ينتتتتتيير،) بتتتتتراهي إ حستتتتت 
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 ،(2)متتت  ، الخيصتتت  الدربيتتت  مةلتتت .  لغويتتتيا  المدتتتأخري  األطفتتتيل لتتت   القتتتراء 
 (.36)ع

 الحييديتتت  المفتتتيرا   بعتتت  متتتيجإ( . 3555أكدتتتوبر، )  ةبرا يتتتل ، بشتتتير  -
( . الحييديتت  مفيرادتت  الدالميتتذ كستتي ا  و  الحتتوار)  الدعلتتي  منتتيه  فتت  المعيصتتر 

 ضتوء فت  والنفستي  الدربويت  للعلتو  أفضتل اسدثمير نحو لمددمر مق م   راس 
         متتتت  الفدتتتتر  فتتتت   مشتتتت  بةيمعتتتت  الدربيتتتت  كليتتتت  فتتتت  المنعقتتتت  العصتتتتر دحتتتت يي 

 (31-32.) 

 دحسي  ف  ال ور لع  إسدراديةي  أثر(. 3553)  أحم  عب اهلل ، البطي  -
 رستتتتيل . ) الديستتتت  الصتتتت  طتتتتال  لتتتت   والدحتتتت   االستتتتدميع مفتتتتيرا  بعتتتت 
 .دبو  ةيمع . الدربي  كلي ( . منشور  غير  كدورا 

. والمميرستت  النظريتت  التتدعل  صتتعوبي (. 3551) محمتتو  أستتيم  ،البطينيتت  -
 .عمي  :المسير   ار

 لنظريتتت  وفقتتتيا   دعليمتتت دصتتتمي (.3552)  خليتتتل أحمتتت  يوستتت  ،  الةتتتوران -
 الصتتت  طيلبتتتي  دحصتتيل علتتت  وأثتتره التتت مي  إلتتت  المستتدن  التتتدعل  إستتدراديةي 

 ه كدتتورا رستتيل .)   العلمتت دفكيتتره  ودنميتت  حيتتيءاأل متتي   فتت  المدوستتط الثيلتت 
 .بغ ا  ةيمع . الدربي  كلي (. منشور  غير
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 فتت  لفظت  ستتمع  ريب دت  برنتتيم  فيعليت (. 3551) خيتترو يمتي إ ،حستي  -
             . المبكتتتر  الطفولتتت  مرحلتتت  فتتت  الحلتتتزو  زارعتتت  األطفتتتيل لتتت   اللغتتت  اكدستتتي 

 . مش  ةيمع . الدربي  كلي (.ميةسدير رسيل ) 

 مفيرا  بع  لدنمي  محوس  برنيم ( . 3551)   ي  أبو هنيء ،خميس -
 الكليتتتت  فتتتت   المعلمتتتتي  الطيلبتتتتي  لتتتت   العربيتتتت  اللغتتتت  فتتتت  االستتتتدميع دتتتت ريس
 الدربي  كلي (. منشور  غير ميةسدير رسيل . ) بغز  الدطبيقي  للعلو  الةيمعي 

 .االسالمي  الةيمع . 

 مفتتيرا  دنميتت  فتت   دعليمتت برنتتيم  دتتأثير(. 3553) مزيتت  زينتت  ، خنةتتر -
 .العرا (. 352) ع، األسديذ مةل  ،الريي  أطفيل ل   النشط االسدميع

 األلعتتي  أثتتر(. 3551. )ستتالم  رضتتي المواضتتي ، و عيستت ، أحمتت   او ، -
 فت  األطفتيل ريتي  مرحلت  لت ي اللغتوي الدواصتل مفيرا  دحسي  ف  اللغوي 
 عمتتتي   - األهليتتت  عمتتتي  ةيمعتتت : وال راستتتي  للبحتتتو  البلقتتتيء مةلتتت . األر  

 ، 5ع، 33م  ، العلم والبح  العليي ال راسي 

 نظريتت  أستتس:  والدفكيتتر التت مي (. 3552)  الكتتري  عبتت  حيتت ر ، يالزهيتتر  -
سدراديةيي   .الدفكير لدعلي   يبونو مركز : األر  .  د ريسي  وا 

 التدعل  إستدراديةي  نظريت  علت  قتي   مقدر  برنيم (. 3554)فيطم  ،سعي  -
 العقتتتل وعتتتي ا  اإلبتتت اع  القرا تتت  الففتتت  مفتتتيرا  لدنميتتت  التتت مي  إلتتت  المستتتدن 



 جامعة بورسعيد - المجلة العلمية لكلية رياض األطفال

 (9666)                       0202آخر ديسمبر  –أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

. الدربيتت  كليتت (. ميةستتدير رستتيل .) الثتتينوي األول الصتت  طتتال  لتت   المنتتد 
 .أسيوط ةيمع 

.  والعتالج والدطبيت  النظري  بي  الدعل  وبي عص(. 3555) هال ،السعي  -
 .المصري  األنةلو مكدب  : القيهر 

  مبنتت  دعلمتت  دعليمتت برنتتيم  أثتتر (.3553)  أمتتي  ستتمي  ني يتتي  ،الستتلط -
 علتتت  القتتت ر  دطتتتوير فتتت  التتت مي  إلتت  المستتتدن  التتتدعل  إستتتدراديةي  نظريتتت  علتت 
 ةيمعتتت . الدربويتتت  ال راستتتي  كليتتت (. منشتتتور  ه كدتتتورا رستتتيل . )  الفعتتتيل التتتدعل 
 .العليي لل راسي  العربي  عمي 

 الةس  وحوار اللغ  بي   نسيناإل االدصيل(. 3552)  هن  ، ال ي  سي  -
 .القيهر  : المصري  األنةلو مكدب . 

 ديةي إستتتدرا نظريتتت  وفتتت  معتتت  برنتتتيم  فيعليتتت (. 3552) أستتتميء ،الشتتتيف  -
 الصت  دالميذ ل   العربي  اللغ  مفيرا  دنمي  ف  ال مي  إل  المسدن  الدعل 
 .أسوا  ةيمع .  الدربي  كلي (.  كدوراه رسيل .)  االبد ا   الراب 

 لتت   للغتت   المورفولتتوة  المستتدو   راستت (. 3556) شتتفي  متت لي  ،شتتقير -
 كلي (. ميةسدير ل رسي. ) والعي يي  كي يمي األ الدعل  صعوبي  ذوي األطفيل
 . مش  ةيمع . الدربي 
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 بيلمعتتتتتتتير   التتتتتتتوع  دتتتتتتتأثير  راستتتتتتت (. 3551) الميلتتتتتتت  عبتتتتتتت  ،  شتتتتتتتنيق -
  راستتت )  العربيتتت  اللغتتت  فتتت  القتتتراء  اكدستتتي  فتتت  شتتتدقيقي  والمتتتورا الفونولوةيتتت 

 أطروح  .(عي يي  وأطفيل القراء  ف  دعل  صعوبي  ل يف  أطفيل بي  مقيرن 
  ةيمع. االرطوفونيي فرع ف  علو   كدورا  شفي   نيل مدطلبي  ضم  مق م 
 .الةزا ر( . 3)سطي 

 اإللكدرونت  الكدتي  استدخ ا  فيعليت (. 3535. )ستليمي   علت الصوالح ، -
 العلتتتو  -  راستتتي . األطفتتتيل ريتتتي  طلبتتت  لتتت   اللغويتتت  المفتتتيرا  دنميتتت  فتتت 

 . 3ع ،42م  العلم ، البح  عمي   - األر ني  الةيمع : الدربوي 

 الدعلتي  فت  العربيت  دت ريس (.3556)  محمت  ، ومنتيع ؛ يرش  ،  طعيم -
 .القيهر  :  العرب الفكر  ار.  ودةير  نظريي  العي 

 لمدعلمتت  االستدميع مفتتير  دنميت  ضترور (.  3551) التترحم  عبيت  طيت ، -
 و الدتتتتتألي   ار – الستتتتتلفي  الةيمعتتتتت .   ودقنيتتتتتي  خطتتتتتوا :  العربيتتتتت  اللغتتتتت 

 (.  5) ع ،( 42) م  ،  ماأل صو .  الدرةم 

 المستتير   ار.  النشتتط االستتدميع مفتتيرا (. 3555)  متتيهر ، يالبتتير  عبتت  -
 .عمي  : والدوزي  للنشر

  يتتآ ، ةتتو   ، محمتت  ةمتتيل يمتتي إ ، فكتتري ، بتتراهي إ محمتت  الحميتت ، عبتت  -
 مفتتيرا  بعت  دنميتت  فت  مقدتر  برنتتيم ( . 3552) الستي  البتتيق  عبت  محمت 
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 ةيمعتتتت .  كتتتتي يم األ التتتتدعل  صتتتتعوبي  ذوي الروضتتتت  أطفتتتتيل  لتتتت  الدحتتتت  
 (. 55) ع ،األطفيل ريي  كلي  مةل .  األطفيل ريي  كلي  – بورسعي 

               خيلتتتتتت  ي،وبستتتتتن  ؛ العزيتتتتتز عبتتتتت  ،حشتتتتتيش وأبتتتتتو ؛نبيتتتتتل ، يالفتتتتتي  عبتتتتت  -
 .  يعم : المسير   ار.  والدفكير اللغ  ف  مفيرا (. 3552) 

. حستتتتي  عتتتتو  المتتتتيح ، و  ؛مصتتتتطف عبتتتت الرحم  آيتتتتي  عبتتتت الرحم ، -
 قبتتتتتل الدعلتتتتتي  لطفتتتتتل االستتتتتدميع مفتتتتتير  دنميتتتتت  فتتتتت  القصتتتتت  فيعليتتتتت (. 3551)

 - الخرطتتتو  محليتتت  - الخرطتتتو  واليتتت : المعلمتتتي  نظتتتر وةفتتت  متتت  الم رستتت 
 العيلميت ، إفريقيي ةيمع (. منشور  غير ميةسدير رسيل ) شر  الخرطو  وح  

 .الخرطو 

.  التتتتتدعل  صتتتتعوبي  ودقيتتتتتي  دشتتتتخيص(. 3556)  محمتتتتت  عتتتتي ل ،العتتتت ل -
 .الكد  عيل   ار :مصر

.  العلتتو  دتت ريس فت  للتت مي  المستدن  التتدعل (.3551)  ستحر ، التت ي  عتز -
 .الدفكير لدعلي   يبونو مركز : األر  

 المستتدو  دنميتت  فتت   ثرا تتإ برنتتيم  فعيليتت (. 3555) ستتمير نشتتو  ،  علتت -
(. منشتور  غيتر ةسديرمي رسيل . ) الم رس  قبل مي أطفيل ل    المورفولوة 

 .السويس قني  ةيمع . بيلعريش الدربي  كلي 
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 دنميتتتت  فتتتت  مقدتتتتر  دتتتت ريب  برنتتتتيم  فعيليتتتت (. 3551)  حميتتتت   ،  عمرانتتتت -
 ميةستتدير رستتيل . ) قرا يتتيا  المعشتتري  الدالميتتذ لتت    اشتتدقيق المورفتتو  التتوع 
 ي.ي مف ب   العرب ةيمع . واالنسيني  االةدميعي  العلو  كلي (. منشور  غير

 . البواق  أ

 القصتص ل إ مسدن  برنيم  فيعلي (.3552) حس  محم  حمز  ،العوامر  -
 ذوي الطلبتت  متت  عينتت  لتت   واالةدميعيتت  اللغويتت  المفتتيرا  دنميتت  فتت  القرآنتت 

 العلتتتتو  ةيمعتتتت . العليتتتتي ال راستتتتي  كليتتتت (. كدتتتتوراه رستتتتيل ) .التتتتدعل  صتتتتعوبي 
 .ر  األ. العيلمي  سالمي اإل

 إستتتدراديةي  نظريتتت  استتتدخ ا  أثتتتر( 3555)  محمتتت  از التتتر  عبتتت  ، عيتتتي   -
 ،  العلمتت الختتيمس الصتت  طيلبتتي  دحصتتيل فتت  التت مي  إلتت  المستتدن  التتدعل 
 (.12) ع،   ييل مةل 

. الستي  محم  محم  أحم  الحفنيوي، و ؛محم  الحمي  عب  سيم  عيس ، -
  وحيةتي المعييير ضوء ف  الرقمي  الفي يو دلميحي  اسدخ ا  أثر(. 3554)

 اإلستتتدميع مفتتتيرد  لدنميتتت  األطفتتتيل ريتتتي  بمرحلتتت  الستتتم  ضتتتعي  األطفتتتيل
 الدربيتت ، كليتت  - حلتتوا  ةيمعتت : واةدميعيتت  دربويتت   راستتي . لتت يف  والدحتت  

 .4ع، 35م 
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 علتتت  قتتتي   دتتت ريب  برنتتتيم  فعيليتتت (. 3552. )ستتتي  أحمتتت  يستتتري عيستتت ، -
 علتت  وأثتتره ولتتوة الفون التتوع  لدنميتت  التت مي  إلتت  المستتدن  التتدعل  إستتدراديةي 

 ال وليتتت  الدربويتتت  المةلتتت . القرا تتت  العستتتر ذوي الدالميتتتذ لتتت   الستتتمعي  التتتذاكر 
 .5ع ،6م  واألبحي ، لل راسي  سمي   ار: المدخصص 

 دنميتت  فتت   ا يتت األ الفنتتو  فعيليتت ( .3551)  أحمتت  محمتت   آيتت ،  الغزولتت -
 ل التتتتتدع صتتتتتعوبي  ذوي الروضتتتتت  أطفتتتتتيل لتتتتت   والدحتتتتت   االستتتتتدميع مفتتتتتيرد 
 .بنفي ةيمع .النوعي  الدربي  كلي (. منشور  غير ميةسدير رسيل . ) النمي ي 

 االستتتتتتدميع مفتتتتتيرا  دنميتتتتت  مفمتتتتتي (. 3551)  آ   بكتتتتتر أحمتتتتت  ،فالدتتتتت  -
 غيتتتر ميةستتتدير رستتتيل . ) نةليزيتتت اإل اللغتتت  معلتتت  أ اء فتتت  والقتتتراء  والدحتتت  
 .السعو ي  العربي  المملك . القر  أ  ةيمع ( . منشور 

 دتتتت خل برنتتتتيم  فعيليتتتت (. 3552) يهتتتتي  آل حستتتتي  هنتتتتي ي ، طتتتتين القح -
 لتت   اللغويتت  المفتتيرا  بعتت  فتت  المشتتدر  االندبتتيه مفتتيرا  علتت  قتتي   مبكتتر

 .زهراأل ةيمع . الدربي  كلي  مةل . المدع    عيقي اإل ذوي األطفيل

 لتت    ال راستت للدفتتو  الالزمتت  االستتدميع مفتتيرا (. 3555)   علتت ، قتتور  -
، المنصتور  ةيمعت  و الدربيت  كليت  مةلت  ،دحليليت   راست :  طيبت  ةيمع  طلب 
3(21.) 
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 علتوا  صتيل   مترو  لشتمري،ا و ؛اللطيت  عب  الوهي  عب   خول القيس ، -
 الدربويت  البحو  مةل . الريي  أطفيل ل   الدح   مفير (. 3552. )كيظ 

  .16ع والنفسي ، الدربوي  البحو  مركز - بغ ا  ةيمع  :والنفسي 

 ؛الحميتت  عبتت  الةتتيم  محمتت  شتتي ي  رضتتوا ، ؛محمتتو  محتتروس حتتروس،م -
. البيستتتتط عبتتتت  هتتتتالل محمتتتتو  وعبتتتت القي ر، ؛أحمتتتت  شتتتتعبي  لميتتتتيء زيتتتت ، أبتتتتو
 دنفيتتذ دتت ريس فتت " شتتير  زاوج، فكتتر،" إستتدراديةي  استتدخ ا  فيعليتت (. 3551)

 لتتت   الشتتتفوي الدواصتتتل مفتتتيرا  دنميتتت  علتتت  المطتتتور األطفتتتيل ريتتتي  متتتنف 
 . 62ج الدربي ، كلي  - سوهيج ةيمع : الدربوي  المةل . ض الرو  أطفيل

 محمتتتتو  المنستتتت ، ؛ولتتتتي  متتتتية  يوستتتت ، ؛الستتتتي  شتتتتعبي  إيمتتتتي  محمتتتت ، -
 بعتتت  دنميتتت (. 3551. )مفدتتت ي عبتتت العزيز شتتتي ي  مندصتتتر، و ؛عبتتت الحلي 
 إستدراديةي  نظريت  ضتوء فت  الدعل  صعوبي  ذوي للدالميذ المعرفي  العمليي 
 عتتي  ةيمعتت : الدربيتت  فتت  العلمتت  البحتت  مةلتت . التت مي  إلتت  المستتدن  التتدعل 
 .55ج ،35ع والدربي ، والعلو  لآل ا  البني  كلي  - شمس

(. ۶۱۰۲. )ستالم  محمت  واصت  العييت ، ؛علت  رةت  الفدتي  عب  مطر، -
 علتت  وأثتتره المورفولتتوة  التوع  دنميتت  فتت  الحيستو  بيستتدخ ا  برنتتيم  فعيليت 
 بحتتت . القتتتراء  دعلتتت  صتتتعوبي  ذوي لتتت   اللغويتتت  والمفتتتيرا  العيملتتت  التتتذاكر 
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 ةيمع (. ۰.)المةل (. ۶. )الع  . والدربوي  اإلنسيني  العلو  مةل  ف  منشور
 .السعو ي  العربي  المملك : الطي  . الطي  

 إستتتتتتتدراديةي  فيعليتتتتتتت .(3554)  هتتتتتتتالل صتتتتتتتال  بتتتتتتت  يغتتتتتتتيز   ،المطرفتتتتتتت -
 دنميتتت  فتتت  ال ميغيتتت  ر الستتتيط ونمتتتط التتت مي  إلتتت  المستتتدن  التتتدعل  إستتتدراديةي 
 علتتتتو  .(5) مستتتتي  طتتتتال  لتتتت   العلتتتتو  متتتتي   نحتتتتو واالدةتتتتيه النيقتتتت  الدفكيتتتتر
 (.5)م ( 11) ع.بنفي الدربي  مةل  ، بيلسعو ي  القر  أ  بةيمع 

 بيستتدخ ا  برنتتيم  فعيليتت ( . 3535)  التترحم  عبتت   علتت زينتت  ، منتت ور -
 الم رستت  قبتتل متتي أطفتتيل لتت   والدحتت   االستتدميع  مفتتيرد لدنميتت  الةستت  لغتت 

(. منشتور  غيتر ه كدتورا رستيل . ) العربيت  اللغت  قراء  دعل  بصعوبي  المنب ي 
 .بورسعي  ةيمع  .المبكر  للطفول  الدربي  كلي 

 عبتت  ،حستت  الحستتني  ؛ ستتع أ ريمتتي عمتتر، بتتو؛ أ محمتت  ريفتتي  المفدتت ي، -
 الدحت   مفتيرا  لتبع  سيست األ الثتين  الص  امدال   رة (.3552) رب 
 ،( 2)مت .  للبحتو  طتالل بت  الحستي  ةيمعت  .الدعليم   المحدو  ضوء  ف
 (.5)ع

 المفتتتتتتتيرا  لدنميتتتتتتت  دتتتتتتت ريب  برنتتتتتتتيم  فيعليتتتتتتت (. ۶۱۰۶. ) يتتتتتتتفر  نيصتتتتتتتر، -
 ذوي لت   والكديبت  القتراء  مفتيرا  بعت  علت  أثره م  والدحق  المورفولوةي 
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 فت مع. منشتور  غيتر ميةستدير رستيل . الثين  الص  بمرحل  الدعل  صعوبي 
 .مصر: القيهر . العربي  وال راسي  البحو 

 دطتوير فت  الدحت   مفتير   ور(.3552) نبيلت  واقتور،؛ صيفي  ، نيصري -
( . ستديرمية رستيل . ) وآ ابفتي العربيت  اللغ  قس  طلب   ل  الدواصلي  الكفيء 
 . واللغي  اآل ا  كلي . بةيي  ةيمع 

 الستتتلوكيي  فتتت  يب دتتت ر  برنتتتيم  فيعليتتت (. 3555) حبيتتت  ب يعتتت  ، نبفتتتي  -
 عقلتتتت ا  المعتتتتيقي  األطفتتتتيل لتتتت   التتتتذا  ودقتتتت ير بتتتتيلنفس الثقتتتت  لدنميتتتت  األمنيتتتت 
 .62 الع   ،31 المةل  ، النفسي  لل راسي  المصري  المةل .  للدعل  القيبلي 

 المردبطتتتتت  المدغيتتتتترا  بعتتتت   راستتتتت (. 3551. )نتتتتوا  معمتتتتتر الفوارنتتتت ، -
. حيلتتت   راستتت : الروضتتت  فتتتيلأط  لتتت  للغتتت  المورفولتتتوة  المكتتتو  نمتتتو بدتتتأخر
 العلم ، البح  عمي   - اليرمو  ةيمع  :الدربوي  العلو  ف  األر ني  المةل 
 .2ع، 51م 
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