
 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دادإـع
    

 قيةالكلية اجلامعية للعلوم التطبي                      ةـــــــة اإلسالميـــــــاجلامع
 

 
 
 



2018  (8ج)أكتوبر ( 116)عدد ال  جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 427 

  
دادإـع

    

 الكلية اجلامعية للعلوم التطبيقية                      اجلامعة اإلسالمية

التحقق من  عاللةنة الانبا للل ان  عني تاضةنا اتنالالل  ال  نة لند  تهدف الدراسة إلى 
( 16عةنة م  األطضلل المضالبة  ل وينل  عني محلع نة ،نوقد تمند تنا اعتةنلر عةننة عا ةنة موامهنل  

( علمننننل  ممننن  مانننلأور منننن  التننناعل ال  ننننو . ات ننن  ال ل  ننننلر 4.5طضنننط تطض نننة  لمتوسنننن  عمنننل   
تادمل عنندًا  منن  األًتا  تم  ننا عنني  اعت ننلر ا سننتةال  المنهجننة  التجلي نني تالو ننضي. تمنند اسنن

 (د لالمنة المب  نة من  1973) .Foster, R., Giddan, J. J., & Stark, Jال  نو  إعنداً  
إعننداً ال ننل  ة د اعت ننلر الم ننضوعل  المتتللاننة الم ننور ل اننور راعننة (د ال لأننلم  ا ر ننلً  القننل ا 

سننتادا ال ل  ننلر لاننل األسننللة  ا   ننل ةة   مالمنن  ع ننى الاننبا للل انن   إعننداً ال ننل  ة ( تا
 ل قةلسل  المتادًق( تمد أسضل  أتل   الدراسة ع     -  تح ة  الت لي  دالاوتا  بةلسور(ارت لط 

- لانند  – تاننًو عننلتت دا  ً لننة إ  ننل ةة عنني النمننو ال  ننو   منن  القةلسننل  المتانندًق  م  نني
  د لالمة المب  ة ل للح المجموعة التجلي ةة.تت اي(  م  ك  م   اعت لر ا ستةال  ال  و 

تت انني( عنني النمننو ال  ننو  لحمنن  اعت ننلر  -لانند  -  توانند عننلتت عنني القةلسننل  المتانندًق  م  نني
 ا ستةال  ال  و  أت لالمة المب  ة عند ت   مت ةل الذكلء.
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لانننلت ل تا ةنننل عننن  الحلانننل  تم ننن  ال  نننة أئنننا تسنننل   التوا ننن  بنننة  الننننل د تأعضننن  ا
تاألعكنلر تالماننلعلد لمنل ممننه  التضلعن  تالتمننل  المالعننةد تتم ن  ال  ننة المناومنة  الكننبا( أل ننل 

 أأملط ال  ة استادامل  عي التوا   تالتا ةل ا أملأي.
تمنند تانندً  تاليضننل  ال  ننة لنند  ال ننل  ة د كنن  لحمنن  هاتيننة الن ننل إهاءئننلد  ةنن  ماننةل 

(د أر ال  نة  أ نلا رمنو  2005 109(د تهريقنل   1990 18تالحمن   دمنلالند سملرقل  م   
( 2000 7ل توا نن د تيتكنننور منن  أ نننلا  ننوتي ت نننلعي تأحننو  ًت لنننيد  أمننل بنننديل ت نننلًت 

( عقد اعت لتا اأهل الوسة ة التي بواسناتهل ينتا تح ةن  أمنة  نورق 1998 297تالااة  تالحديد  
ممك  إعلًق تلكة  ئذه ال ورق ملق أعل د عي أدئلأنل  دئنةة إلى أاوا هل تع ل  هلد تالتي بهل

 ئلر األعلي .تأد
مة تالنوعةة تالاملية النمل ةنةد  تكامة مدرق لد  ا أملر عهي أم ةةد تتاض  ل ضلتت الضًل
تكمننل أر لهننل ممننتو  ط ةانني مم نن  المننواء لحمنن  الاوامنن  المننللقةد عنن ر الا نن  تا تننالا  منند 

النضمننةة تالاق ةننة تا اتملعةننة ت،ةلئننلد تمنند  نننا المننلطلت   م ننة هل كمننل م ننة  كنن  الو ننل ا
ق   ( 2005 21( تالوريقننل   1998 92( تثلبننا  2005 51( تأمننة   2000 159تابننو اننًو

 اتالالل  التوا   ال  و  الى 
  تتم نن  أعاننلء  عنني الكننبا تننلت   لماننلرا الحننلتفد أت عنندا تم منن هل اضططابات الاالمطط   -1

 ى است دال أت تاوه أت  ذف . لاك  منلس  لحة  يًؤ  ال

تتا ننق لننلألًاء ال  ننو   الضهننا تالتا ةننل( تالتجلينند ال  ننو د سننواء النلامننة  اضططاباالاالة:طط   -2
ع  اتالا  ارتقل ي أت مكتم د تمد مكنور المضنال  ل وينل  سنويل  أت لدمنق إعلمنة تمند 

 تاًو الى عوام  أضمةة تااتملعةة مات ضة.
لعنن  ا اتمننلعيد سننواء كننلر دلننم مواهننل  أا ت قل ةننل د تيننتا ا الاضنن  ال  ننة منن  عننبل التض

تعنننلًق مقنننوا األئننن  بتا نننةا الاضننن  ال  نننة تالكنننباد كمنننل أر الاضننن  ينننتا ا تا منننل  داتةنننل  مننن  عنننبل 
المب  نننة تالتق ةننندد أثننننلء موامنننا التضلعننن  تا ت نننلل تعل نننة أثننننلء ال اننن  النننذ  مم ننن   مننن  

ةد تينمنو الاضن  من  عبلنق عني المجنل   (  لاة م   لال  الاض  األسلسنة2002 15عنلأي 
للعننننةد تال اننننن  سنننن وي ط ةاننننني ت قنننننل ي ممننننها ل نننننورق عاللننننة عننننني تنمةنننننة منننندرا  الاضننننن  الاق ةنننننة 

(د ئننذه الت قل ةننة تب ننا عاننلق الاضنن  ت،لا ننوه تتمننه  الننتا ا الننذاتي لنند  الاضنن  1989 51 متننولي.
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 انن  عنني تانناة  تعننبا (د تيمننتضلً منن  ال2005 62تيمننلعده ع ننى إ هننلر مدراتننق  الج ننللي 
 (.2008 31ماكب  األطضلل النضمةة تال  وية تا اتملعةة  عال  ت موق 

ا  تالقواعنند تاألأمننلط علأللاننل  تمننلعد عنني تا ننا الادينند منن  مجننل   ال  ننة م نن    المضنن ًل
كمننل أأهننل تمننلعد عنني إلمننل  األطضننلل لاننل القننةا المهمننة م نن  ا تننلاا ا عننلي  تباننل  دال  ويننة

 .(124  2007تملعةة  مندي  تبدت  . االمهلرا  ا
( األلانننل  ال  وينننة تسنننة ة عاللنننة لتنمةنننة مهنننلرا  األطضنننلل 7  1999تيات نننل عضننن     
كوأهل تسنة ة اذالنة لتنمةنة اسنتاداً األطضنلل لنتا ا القنلاءق تالكتللنة عني د ال  وية تالاضوية تالكتلبةة

 ا ستملعةة تالكبمةة. بدامة  ةلتها المدرسةة كمل أأهل تنمي مدرا  األطضلل
تلنق بدامنة تأهلمنة  دتتم   ا لال  ال  وية أانلطل ممةنوا لفطضنلل محكمنق مواعند موتنوعة

منن  عبلهننل ممكنن  تنمةننة كضننلءق ا ت ننلل ال  ننو  بننة  ا طضننلل تتنندري ها ع ننى ا سننتاداا  دمحنندًق
ق التنندري ل  كمننل أأهننل تمنننحها عننل  ا بنندان ال  ننو  عنن  طلينند ال ننحةح لك ةننل منن  أًتا  ال  ننة

 ( 21  2002دالاضوية الحلق .   الحة ة 
( ار ال انن  محننو   ت ننل ا ل ويننة عنندق  56_64  2008لمننل مضننةا عاننل  ت مننوق  

ا سنننتاداا  داسنننتاداا الك منننل  عننني ت نننا األلنننوار تاأل نننكلل تاألعنننداً تالمكنننلر تالومنننلر  منهنننل
 الو ةضي الام ي ل  ة.

عاللةنننة بلأنننلم  لاننن  األًتار عننني  (1999ل،)عبطططللاالب وطططلل  ة ططط لتمننند أتتنننحا ًراسنننة
 Guistiتنمةنننة الممننننتو  ال  ننننو  لنننند  طضنننن  مل  نننة ريننننل  األطضننننللد كمننننل أ هننننل  ًراسننننة  

Melissa,  2002  عاللةننة الاننبا ال انن  الحلكنني ال ض نني عنني عضننل اتننالالل  الناننق لنند )
 األطضلل المضالبة  أاقةل.
  ال  وينة عني تنمةنة لانل مهنلرا  عاللةة استاداا األلال (2002حفني)لللتمد أث تا ًراسة

 Wiliam and ,2003)ا سننتاداً ل قننلاءق عنني ريننل  األطضننللد تأتتننحا ًراسننة تلةننلا تأترلنني 

orlee لا أتل   الدراسنة ع نى ارت نلط   دالابمة بة  الاةلل تال ا  لد  األطضلل المضالبة  ل ويل ًت
 القةل  التت اي لد  أعلاً الاةنة. ل ةل بة  ال ا  تالاةلل تالقدرا  ال  وية التا ةلية ل للح

علع ةنننة اسنننتاداا األلانننل  ال  وينننة عننني تنمةنننة (ل2007عبطططللاالمطططن  ل)للمننل الننند  ًراسنننة 
 ةنن  أ هننل تبمةننذ  دمهننلرا  التا ةننل الاننضهي ا بننداعي لنند  تبمةننذ ال ننا المننلً  ا بتنندا ي

 . و  التا ةل الاضهيالضللاة عي ممتالمجموعة التجلي ةة تحمنل دا ً لة ع  تبمةذ المجموعة 
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ا  ننوا  د (2009أبننو عمننكل  د (2008تمنند ا ننلر  عنندً منن  الدراسننل  منهننل محضننو   
( إلنننى  عاللةننننة 1999ع نننند ال لسننن  تع ةننن    د(2002 ضنننني د (2007ع ننند المنننناا   د)2007 

تره عي تنمةة ال  ة لد  األطضلل المضنالبة  ل وينل   ر،نا  دال لام  ا ر لًمة عي الابا للل ا  ًت
انننة المجتمننن  المح ننني لبئتمنننلا بهنننذا الجلأننن  عل نننة مننن  اأتانننلر ا تنننالالل  ال  وينننة لننند   ل

 األطضلل لاد الحلت  ا سلا ة ةة الممتملق ع ى مالن ،وق.
( ل كانننا عننن  عاللةنننة الانننبا الجمنننلعي للل اننن  2005تمننند ئننندعا ًينجنننل ت  أننندري   

اللتتنة تمنل م ن  اللتتنةد تمند المتملكو  ول الاض  كابا لماكب  الكبا لد  األطضلل عي 
تا استاداا المقةل  الق  ي تالتت اني تالمجموعنة الضنللاةد تمند اتضنح أر ئنذا الننون من  الانبا 
أث نا عاللةتنق عني تحمنة  مهنلرا  ال  نة ا سنتق للةة تالتا ةلينة لند  األطضنللد كمنل تاند  الدراسننة 

تا ع ى كبا الاض  تالق     ق أمضل .أر ئذا النون م  التدع  لق أثل مًو
( عنن  أثننل التنندع  للل انن  ع ننى المنن وي تال  ننة 2011لمننل ئنندعا ًراسننة  نن و تكننلري   
 19طضننننب   ننننلركوا عنننني التجلبننننةد  53سنننننوا د  8-5تالمهننننلرا  ا اتملعةننننة لنننند  األطضننننلل منننن  
منن  الاننلما اأالطننوا عنني  14عنني مجموعننة المقلرأننةد  139 ننلركوا عنني مجموعننة التنندع  للل انن د 

تاداا المنه    ق التجلي ي م  مةل  م  ي تباد د األطضلل عني مجموعنة التندع  التجلبةد تا اس
تالمقلرأة تا تقةةمها. تكاضا النتل   أر األطضلل المالركة  عي التدع  للل ا  أ هلتا اأاضلتنل  
ل ةنننلا  عننني عجنننو ال اننن د تأ ننن حوا أمننن  تالي ةنننة ااتملعةنننل تأل نننل ارت لطنننل  ااتملعةنننل مننن  أمنننلاأها. 

ها المهنلرا  ال  وينة الانلم ة تتحمننا لانك  م حنو  عني تحقةنق ئندعها. تتندعا ئنذه تحمنا لندي
الدراسننة اسنننتاداا التننندع  ال انن  عننني تحمنننة  مهننلرا  الاضننن  ال اننن د تالمنن وي تال  نننة تالمهنننلرا  

( أر الانننبا للل اننن  كنننلر عانننل   ل نننلف 2005ا اتملعةنننةد كمنننل اث تتدراسنننة بلاتنننور ت عنننلتر  
 س.الن ل ع  الاملد الجن

  ننننب ال ل  ننننلر تاننننًو ماننننك ة ا تننننالا  ال  ننننو  لنننند  أطضننننلل الليننننل  لاننننك  تاسنننن  
ع ننى ،ننوقد تمنن  عننبل  مب  ننة إ  ننل ةل  الحننل     الحننلت  المتتللةننةا أتاننلر عل ننة لانند 

 الممنننج ة عننني ملكنننو التالطننن  التنننلل  ل ك ةنننة الجلماةنننة ل نننوقد  ةننن  منننلا ال ل  نننلر بوينننلرق عةنننلًق
التالطنن  التللاننة لقمننا ع ننوا التائةنن  عنني الك ةننة الجلماةننة ل ا ننوا التا ةقةننة ل ننوق تا طننبن ع ننى 

تالتننني ب  نننا  2015-2014إ  نننل ةة لاننندً الحنننل   الواعننندق النننى عةنننلًق التالطننن  عنننبل عنننلا 
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(  للة تنوعا عي التااة  مل بة  تاعل ل و د تاتالالل  عي الناقد تاتاقد 2232 والي   
 ننننوتةةد األمننننل الننننذ  مات ننننل مؤ ننننلا   ع ننننى تاننننًو الماننننك ة ت جمهننننل الك ةننننلد لمننننل  تاتننننالالل 

تمننند اسنننتادا  د ممنننتدعي الامننن  ع نننى امتنننلاد ماللجنننل  تتننندعب  ل ممنننلئمة عننني التاضةنننا منهنننل
ال ل  لر  اس و  الابا للل ا  ًتر ،ةنله من  أسنللة  الانبا تدلنم  عت نلره األسن و  األأمن  

اد تالذ  أ لر  ًراسل  عديدق إلى عاللةتق عني ،ةنل ع مناة  عمومنل  لفطضلل تاألسلن عي الاب
تمانلن ،نوق ع و نل د تمنن  ئننل أ انا ماننك ة الدراسنة بهندف التالند منن  اتمنلت األثنل ا مجننلبي 

 الضالل عي ال ةئة الض ماةنةة.
  يمكنلص  غ لمشكة لااللراو لفيلاالسؤاللاالبئ سلاالت الي ل

تخف فلاضطابات الاالة:ط لالطليلع نط لمطنللللل ا  عيمل علع ةة بلألم  مل ا ع ى الابا 
 ؟ األطف ل

  لاالت ال  ل يتفبعلعنهلاالتس ؤالا
ئ  تواد علتت دا  ً لة إ  ل ةة عي ا تالا  ال  و   من  القةلسنل  المتاندًق  م  ني  -1

 ( عي لالمة المب  ة لد   عةنة الدراسة ؟تت اي-لاد  –

( عننني اعت نننلر ا سنننتةال  تت اننني -لاننند  -ئننن  تتننناثل الضنننلتت عننني القةلسنننل  المتاننندًق  م  ننني -2
 ال  و  لاد ت   مت ةل الذكلء لد  عةنة الدراسة ؟

( عنني لالمننة المب  ننة لانند تت انني -لانند  -ئنن  تتنناثل الضننلتت عنني القةلسننل  المتانندًق  م  نني -3
 ت   مت ةل الذكلء لد  عةنة الدراسة ؟

ف  ال  لاال  جلت الة بلفيلتخف فلاضابات الاالة:ط لللتهدف الدراسة إلى التحقق م  مد 
 تمد  تاثل ت م الضاللةة بذكلء الاض  عي  لل ت اق. الليلع ن لمنلاألطف ل

 تواد علتت دا  ً لة إ  ل ةة عي ا تالا  ال  و   من  القةلسنل  المتاندًق  م  ني -1
 لد  األطضلل المضالبة  ل ويل.تت اي( عي اعت لر ا ستةال  ال  و   - لاد  –

تواننند عنننلتت دا  ً لنننة إ  نننل ةة عننني  ا تنننالا  ال  نننو   مننن  القةلسنننل  المتاننندًق  -2
 تت اي( عي لالمة المب  ة لد  األطضلل المضالبة  ل ويل. -لاد  – م  ي
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تت اي( عي اعت نلر ا سنتةال  ال  نو   –لاد  –تواد علتت عي القةلسل  المتادًق  م  ي -3
 المضالبة  ل ويل عند ت   مت ةل الذكلء.لد  األطضلل 

تت انني( عنني لالمننة المب  ننة لنند   -لانند  –توانند عننلتت عنني القةلسننل  المتانندًق  م  نني -4
 األطضلل المضالبة  ل ويل عند ت   مت ةل الذكلء.

 

 :األهمية النظرية للدراسة

 د م  الدراسل  م  عبلهل.توعل الدراسة أرتةة ل  ل  ة  عي المجلل ل نلء الادي -1
تنننوعل الدراسننننة منننلًق تدري ةننننة تمننند الضجننننوق الا مةنننة عنننني األلحنننل   ننننول الضئنننة تالموتننننون  -2

 ل  ل  ة  تالمات ة  عي مالن ،وق أ لا  لندرق الدراسل  المح ةة عي المجلل .

 :األهمية التطبيقية للدراسة
 نلال:ويً .نخف فلاضابات الاالة: لالليلاألطف للاالمضابب تضةد الدراسة عي  -1

تنننوعل الدراسننننة ل مات ننننة  عننني مجننننلل التالطنننن  بلألمجنننل إر ننننلًمل  لاننننبا ا تننننالالل   -2
 للل ا . ال  وية

تمها ئذه الدراسة عي أال الوعي لد  األمهل  تالمجتم  المح ي لااورق إئمنلل عنبا  -3
 ماكب  الاض  ال  وية.

 

 ب:  ــــــالج باللعــــــالع

اي األسننن و  الممنننتادا لضننن   تتواةنننق سننن وي الاضننن  مننن  عنننبل ال اننن  لننندعا النمنننو ئنننو د
الجمننمي تالاق نني تا اتمننلعي تا أضاننللي المتننواهر ل اضنن  تعةننق يننتا إ نن لن  لاننل  عنندق ل اضنن  كمننل 

 (.261  2002 دتيمتادا كاس و  ل تنضةس ا أضاللي عي التا   م  الك ا لد  الاض   الانلأي

انن  إالا ةننل  لاأننق  أسنن و  عبانني مننن ا مقننوا الماننلل  عةننق للسننتاداا تياننلف الاننبا للل 
ال اننن  لممنننلعدق الاضننن  ع نننى  ننن  مانننكبتق مننن  عنننبل اسنننتاداا منننواً ال اننن  التننني مننن  عبلهنننل 

 .  المالل  القةلا لللابا األم  مضم
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 ة:  ـــــــــاللغ
هنل أت ع ل  نهل الوسة ة التي ممك  بواساتهل تح ة  أمة  ورق أت عكلق دئنةة إلى أاوا 

تالتي بهل ممكن  تلكةن  ئنذه ال نورق منلق أعنل  عني أدئلأننل تأدئنلر ،ةلأنل بواسناة تنالةا ك منل  
 (.7  2000عي تلكة  عل   بديل ت لًت. 

 ة:ـــــات اللغـــــاضطراب

مق د للتالالل  ال  ة أ   اوبة عي اأتلا أت استق لل الو دا  ال  وية ل ل الن ل 
لاتد عي مدائل م  ال ةل  الك ي الى الواًو المت لي  عي اأتنلا النحنو تال  نة ع  ال ةئة التي مد تت

ا  م ة ة تتكنوي  لض ني محندً ت نذف األًتا د المضةدق تأ نلف الجنل  د تلك  لمحتو  م ة  تمضًل
 (2005تا لرا  الجم  تال لتف .  الوريقل .

   ادي:ـــــاإلرش جـــــالربنام
الضاللةنننل  المتكلم نننة تالمحننندًق لضتنننلق همنةنننة ماةننننة مجموعنننة مننن  المملرسنننل  تاألأاننناة ت 

  .م  عبل الابا  للل ا  تخف فلاضابات الاالة: لالليلع ن لمنلاألطف لتالتي تهدف إلى 
تمنند اسننتادا ال ل  ننلر ال لأننلم  ا ر ننلً  القننل ا ع ننى الاننبا للل انن  تالننذ  محننو  ع ننى 

 الاديد م  الضنةل .

ملا ال ل  لر للعتةنلر عةننة الدراسنة من  األطضنلل النذي  مانلأور من  ا تنالالل  ال  وينة 
 عي إ د  اللتتل  لمدينة ،وقد تمد تما اعتةلر الاةنة ع ل ملا   متادًق كللتللي  

 اعتةلر رتتة ل ورق عاوا ةة م  مل مة اللتتل  الملع ة م  مديلية ،ل  ،وق. -1

 اللتتة ع ى تنضةذ الدراسة ع ى تبمةذئل. الح ول ع ى مواعقة إًارق -2

 ( طضب .45التل ةح الم د ي لفطضلل بنلء  ع ى مب  ل  المدرسل  تمد تا تل ةح  -3

إالاء اعت لر تااة ي لفطضلل ل تالد م  تاًو اتالالل  ل وية عند األطضلل تدلنم   -4
ا التا ةقةنننةد مننن  عنننبل الضلينننق الا ننني لاةنننلًق التالطننن  التللانننة ل ك ةنننة الجلماةنننة ل ا نننو 

 ( طضب  مالأور م  اتالالل  ل ة.32تاتضح تاًو  

( ع ى ط ة  مات  عي أملا  األأا تاألدر ل تالد م  سنبمة 32عل  األطضلل    -5
( أطضنننلل لنننديها مانننكب  ط ةنننة تحتنننلا لتننندع  8األطضنننلل عضنننويل د علتضنننح تانننًو عننندً 
 عباي عتا است الًئا م  ال لألم .
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ل ع ى مواعقتها ع ى مالركة أطضللها عي ال لألم د عواعنق مالط ة تالد  الاض  ل ح و  -6
 طضب  تطض ة أ  حوا عةنة الدراسة.16ع ى دلم دتت 

تا تا ةق مقةل  ا سنتةال  ال  نو  ع نى األطضنلل لةكنور لم للنة القةنل  الق  ني تلتحديند  -7
 الا  القلعد  ل ممتو  ال  و  لفطضلل.

اةننة بهندف تنوعةتها  نول ال لأنلم  ا ر نلً  ملا ال ل  لر لاقد لقنلء من  أئنللي اطضنلل ال
 تعاواتقد لتحقةق التالتر عةمل بة  األئللي تال ل  ة  ل و ول إلى النتل    المل،وبة. 

 استادا ال ل  لر تعقل لا ةاة الدراسة منهجة  تئمل  
 لت . أت اث نل  الضنلت  تئو ع نلرق عن  اسنتاداا التجلبنة عني اث نل  الضناالمنهجلاالتجبيبي ل

 تيتاذ س م ة م  ا الاءا  البهمة لض   تاثةل الاوام  األعل  .  دع  طليق التجلي 

( اسنننتادما ئنننذه الدراسنننة المننننه  التجلي ننني متمننن ب  عننني 197  2002 د  ع ةننندا  ت عنننلتر 
ت اي ت مةا بلألم  ار لً  مل ا ع ى الابا للل ا  تاعتمد ع ى التقةةا الق  ي تال اد  تالت

ألعننلاً عةنننة الدراسننة تئننذا المنننه  مب ننا لا ةاننة الدراسننة الحللةننة منن   ةنن  محلتلتهننل التحقننق 
 م  عاللةة الابا للل ا  عي تاضةا اتالالل  ال  ة لد  ا طضلل .

 تئننو طليقننة ع مةننة من مننة لدراسننة مت ةننلا  تمملرسننل  مل مننة االمططنهجلاالوصططفيلاالتية ةططي ل
ق تمتل ننة ل دراسننة تالقةننل (د 50  2007 د  كمننل ئنني ًتر تنندع   عاننوار تالمنننكل  تمواننًو

 تدلم بهدف التالد م  تاثةل علم  الذكلء ع ى عاللةة ال لألم . 

 

  ألًتا  ا تةةاستادا ال ل  لر ا

 ,Foster, R., Giddan, J. J., & Starkأواًل: اختبـار االسـتيعاا اللغـوي اعـداد      

J. (1973: 
عن نلا  تتضنم   50(  تيتكنور من  Aةل  عي  ورتق األ  ةة من   القمنا  يتكور المق

مانننلأي الك منننل د أسنننملء مالتعنننةد لانننل األهمننننةد  نننلتف الجنننلد تال نننضل . عنننلًق منننل تمنننتادا 
 لاك   ل   تمكوأة م  مقااة  ع ى األل ل.

(ع ى س ة  الم للد الاض   بد أر مالف ام ة م  ك متة . ال نًو تتضم  Bعي القما  
 Cلابمل  التللةة  تكةن  الامن   ا نو  اللان (د تكةن  ال نضل   المنلأق المناةدق(د عني القمنا   ا
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  ك منننل 4الجم نننة تحتنننو   Dك منننل   أنننوا المنننلأق المننناةدق(د  تالقمنننا    3الجم نننة تحتنننو  ع نننى 
  القلر  المكمور ع ى الالتلة(.

 تطض ننننةد ( طضننننب  311أاليننننا ًراسننننة اسننننتابعةة لتقنننننة  المقةننننل  ع ننننى عةنننننة موامهننننل 
 (0.86-0.80تتلات ا مةمة مالم  ال  ل  للستاداا مالم  ألضل كلتأ لخ 

 الخصائص السيكومترية لمقياس االستيعاب اللغوي:
ل تالنند منن   ننب ةة المقةننل  كنناًاق لح ةننة مننلا ال ل  ننلر بتا ةقننق ع ننى عةنننة اسننتابعةة 

( علمننل اعتةننلتا  4.11ي  ( سنننوا  لمتوسنن   مننلب6_4(  طضننب  تتننلاتد أعمننلرئا منن   50موامهننل 
عاوا ةل  م  أطضلل رتتة رتتة أ  ل  الاضولة اعتةل  عاوا ةل  م  مل مة مديلية تا نةا ،نل  

 ،وق لهذا ال ل .
 اس: ــــــــــــدق المقيــــص

تا عل  المقةنل  ع نى مجموعنة من  المات نة  عني صلقلاالميكم نل/لاالصلقلاالظ هبي ل (أل
رتا لانندق مب  ننل  تننا اسننتدرالهل تا سننتضلًق منهننل عنني (  ةنن  أ ننل6المجننلل تال ننللد عنندًئا  

تجهةو األًاق ل تا ةق  ة  تا التادي  عي  ةل،ة لانل الجمن  لمنل ينلسن   ال ةئنة المح ةنة 
لتالضئة الاملية ل  ح . 

لملا ال ل  لر لحمل  ث ل  المقةل  لاليقتة   ثب الاالمق  س لل (ال
  0.89  ة  ب  ا مةمة ألضل  م  م لأالف لكب نب خ)  
    0.82 تمد ب  ا مةمة مالم  التجو ة الن ضةة  م  م لاالتجزئ لاالنصف ) 

تبننذلم مكننور ال ل  ننلر منند تالنندا منن  عقننلا  ا عت ننلر تأ نن ح ا عت ننلر  ننللحل  ل تا ةننق 
 ع ى عةنة الدراسة األسلسةة. 

 ا  تيق د لق مد  ارت لط ك  عقلق م  عقلا  المقةنل  لنللمجمون الك ني ل ضقنل االتس قلااللا ةي ل
 ةننن  منننلا ال ل  نننلر لحمنننل   ننندت ا تمنننلت النننداع ي علتضنننح أر الا نننلرا  دا  ارت نننلط ًال 

 ( بندا . 79إ  ل ةل  عتا اعتملًئل عي المقةل . تع ةق علر الادً النهل ي لضقلا  المقةل   

 ثانيًا: بطاقة املالحظة:
 تمد ملا ال ل  لر ب نلء ئذه األًاق  ة  مل  لملا   عديدق منهل   

 د الهنندف منن  ال المننة  لقنند كننلر الهنندف منن  إعننداً لالمننة المب  ننة متمنن ب عنني تحدينند تحدينن
ممنننتو  النمنننو ال  نننو  لننند  أعنننلاً الاةننننة تدلنننم  م ننن  تباننند تا ةنننق ال لأنننلم ( تدلنننم  مننن  

 المب  ة الم ل لق ل  ل  ة  .
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 راسننة ا طننبن ع ننى الملاانن  التنني تنلتلننا الموتننون تالدراسننل  المننللقة المتا قننة لماننك ة الد
 . (2007عبللاالمن  ل)ل(.  2002(.  ضني 1999مت  ًراسة ع د ال لس  تع ة   

 لء عقننننلا  تاواأنننن  لالمننننة ا سننننتالأة لنننن راء دت  ا عت ننننل  عنننني مجننننلل التالطنننن  عنننني بننننن
 .المب  ة

  تحديد المهلرا  التي  م تهل لالمة المب  ة.  ة   م ا ال المة ع ى اواأ  ثبثنة ئلمنة
 المهلرا  التا ةلية(.  -استاداا الجم  -ًا تئي   استاداا المضل 

   عقلق.16إعداً الضقلا  عي  ورتهل األتلةة تالتي  م ا ) 

  .الام  ع ى اعت لر الا ل   المةكومتلية لفًاق 

 الخصائص السيكومترية لبطاقة المالحظة: 
  صلقلاالميكم ن 

لل التلبةنة ( م  المحكمنة  المات نة  عني مجن 8تا عل  لالمة المب  ة ع ى عدً  
تع ننا النننضس تالتالطنن  تتننا إاننلاء التانندمب  التنني أت ننى بهننل المحكمننور  ةنن  تننا  ننذف عنندق 
عقلا  م  لالمة المب  ة تتادي   ةل،ة لال الضقلا  تمند ب ند عندً عقنلا  لالمنة المب  نة 

 ( عقلق موهعة ع ى ثب  مهلرا  تئي  15لاد  ةل،تهل النهل ةة  
ا      -ع نننننلرا (  4مهنننننلرق اسنننننتاداا الجمننننن      -ع نننننلرا (  5مهنننننلرق اسنننننتاداا المضنننننًل

 ةنن  أعاننى لكنن  عقننلق تهر منندرا تعننق سنن ا متنندرا عملسنني  د ع ننلرا  ( 6المهننلرا  التا ةليننة  
( لتقننننويا 5د4.د3د2د1(تنننناةا( ت أعاةننننا األتهار التللةننننة دمق ننننول داةنننند داةنننند انننندا د ممتننننله

 (3حق رما  م لمهلرا  النمو ال  و  لد  األطضلل المضالبة  ل ويل .
تمند أانل  ال ل  نلر عني تنوء  راء المحكمنة  التاندمب  البهمنةد كمنل تنا اأتقنلء الضقنلا  
التنني اتضننق المحكمننور ع ننى  ننب ةتهلد ئننذا تمنند اسننت اد  الضقننلا  التنني أ ننلر إلةهننل المحكمننور 

 ( 6عقلق .  م حق رما  ( 15  لة  ح عدً عقلا  لالمة المب  ة
 :ع فقرات بطاقة املالحظة على مهاراتهايبني توزي( 1  رقم واجلدول

 الفقرات بعد الصدق والثبات عدد قبل الصدق والثبات  الفقرات عدد املهارات

 5 5 استخدام املفردات

 4 4 استخدام اجلمل

 6 7 املهارات التعبريية

 15 16 اجملموع
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 اختبار املصفوفات املتتابعة امللون للذكاء:    ثالثا:
    صفلاالمق  س
( ت ننننممق الاننننللا 1947ل  الم ننننضوعل  المتتللاننننة الم ننننور  هننننل ألتل مننننلق عننننلا  مقةنننن

(.تيات ننننل ا عت ننننلر منننن  1956 . تتننننا تادي ننننق عننننلا  John. Ravenا أج ةننننو   اننننور را نننن  
( ال للحة ل تا ةق عي مات ا ال ةئنل  تال قلعنل . Cross- Culturalا عت لرا   ع ل ال قلعةة 

راي الابمننل  المكلأةننة لنند  المضحننو د  تيقننوا المقةننل  ع ننى تيهنندف إلننى مةننل  القنندرق ع ننى إً
( م ضوعة. 12( مجموعل د تك  مجموعة تحتو  ع ى  3أ لية س ةلملر ل ذكلء. تيتكور م   

(عنلا  تك نلر المن  ممن  11.6 - 5تيا ق ع ى األطضنلل الانلًية  تالمتا ضنة  عق ةنل  من  عمنل  
مانننلمب  ال  نننل  عننني ًراسنننة  ر عننن  تكنننور   ( عنننلاد تلات نننا85-65يتنننلاتد أعمنننلرئا منننل بنننة   

 .( لاليقة اعلًق ا عت لر0.62-0.76( بة    1977 
ث نننننل  المقةنننننل  عننننني ال ةئنننننة الض مننننناةنةة  تنننننا تقنةننننننق ع نننننى ال ةئنننننة الض مننننناةنةة بواسننننناة 

( تاتضح أر امة   مالمب  ال  ل  ل درال  الك ةة لمجموعل  ا عت لر تتلاتد مل 2012 ملً 
  . (0.902-0.785(د تل دراة الك ةة لبعت لر كك  تتلاتد مل بة   0.823-0.587بة   

   صلقلاالمق  س
عقد تا التحقق م   دت ا عت لر م  عبل  دت التكوي  الضلتني النذ  ألند ع نى أر 
ا عت ننلر م ننني ع ننى تنندرا الضقننلا  عنني ممننتو  ال نناوبةم  ةنن  تننا التالنند منن  دلننم منن  عننبل 

( لتمنليو األًاء لملا ن  0.001( تئي ًالة عند ممنتو   0.620  تحقةقق مالمب  ارت لط مدرئل
 . (106  2012الامل المات ضة.    ملً.

 ي:  ـــــص الطبـــــرابعًا: الفح
مننلا ال ل  ننلر لل سننتالأة لا ةنن   أع ننل ي أأننا تأدر ت نجننلق( ل تالنند منن  منند  سننبمة 

 أعلاً الاةنة م  أمة مالل  عضوية سماةة.  

ملا ال ل  لر ل عداً بلألم  إر نلً  منل ا ع نى الانبا للل ان  تمند تنا علتنق ع نى عندً 
( منن  المات ننة  عنني مجننلل ا ر ننلً النضمنني تالتلبةننة تالتالطنن  منن  ًاعنن  تعننلرا ع منناة  14 
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عنني  منن  عننبل التوا نن  منن  المات ننة  عنني الجلماننل  لللاننلرا ع ننل ا أتلأننا تلقننلء المات ننة 
 . (4الجلمال  المح ةة تمد تا ت قي  راء المحكمة  تتادي  ال لألم  تعقهل. م حق رما  

تمنند اسننتند ال لأننلم  إلننى عنندق ماننليةل عنني بنل ننق تئنني ماننليةل عل ننة للألئننداف المنن وكةة 
 تماليةل عل ة لللمحتو  تماليةل عل ة للألئداف التا ةقةة تالتقويمةة.

 ر لً  تالذ  سةتا بةلر اثل استادامق عني تاضةنا تممل ي ي عل  م ا  ل  لألم  ا
 اتالا  ال  ة لد  عةنة م  األطضلل .

 :  جـــامــرنــالب دافــــأه
 .ل ويل المضالبة  األطضلل تاضةا اتالالل  ال  ة لد  -1
 . ممك  ممتو   أعض  إلى األطضلل لد  ال  و   األًاء لممتو   الو ول -2
 .الحدي  ثنلءأ المنلس ة ل ك مل  الم ةا ا ستاداا -3

ق ال  وية األعالء ت حةح -4  األطضلل. لد  المواًو

ا  اسننتاداا -5 لتاضةننا ا تننالا  ال  ننو   التا ةليننة تالمهننلرا  الجمنن  اسننتاداا تمهننلرق المضننًل
 .األطضلل لد  عةنة م 

 تالاننننم الننننلعل تك مننننل  ا سننننتضهلا تأًتا  تاألسننننملء األعاننننلل اسننننتاداا منننن  الاضنننن  تمكننننة  -6
 .تالتمةةو اتالو  تالتذكل تالةقة 

 تإ ننلاي تالممننلد تالحكلمننل  الق نن  عننل  عننبل منن  الاضنن  لنند  التا ةليننة القنندرق تنمةننة -7
 .الضاللةل  عي األطضلل

 .لفطضلل المقدمة تالتاويوا  الال  تنون عبل م  الاض  تتم ةة إمتلن -8

 .لي ا ع  م  لابمة الحدي  ع ى الاض  ماج  تالذ  الجةد ا اتملعي التضلع  م  أون تحقةق -9

 ج:ــــامـربنــــدة الــــم
 ( ا مة إر لًمة بوام  ا متة  أس وعةل  24عدً الج مل    

 خطوات بناء البرنامج االرشادي :
لاننننننند ا طنننننننبن ع نننننننى الاديننننننند مننننننن  الدراسنننننننل  المنننننننللقة التننننننني ائتمنننننننا ب ننننننننلء ال نننننننلام  
ا ر نننننننلًمة سنننننننواء لنننننننللابا للل اننننننن  ت،ةلئنننننننلد عننننننني تنننننننوء دلنننننننم ات انننننننا ال ل  نننننننلر الاانننننننوا  

  ا ر لً  التللةة عي بنلء ال لألم 
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  ًالمنا قل  الضكلية  عداً ال لألم  ا ر ل. 
  ًتحديد ماليةل بنلء ال لألم  ا ر ل. 
  تحديد أئداف ال لألم. 
 تالوسل   التا ةقةة لتنضةذ ال لألم    تحديد الالا ق. 
  اعتةلر الوسل   المنلس ة عي تنضةذ ال لألم. 
  تقويا ال لألم. 
 لومنةة المتوم  عةهل تنضةذ ال لألم  كلمب .الااة ا 

 األسس الفلسفية التي قام عليها البرنامج االرشادي:
لقنننننند اسننننننتند ال ل  ننننننلر إلننننننى عنننننندق منا قننننننل  عكليننننننة تأسننننننس ع مننننننضةة تعم ةننننننة لت ننننننمةا 

  ال لألم  تم  أئمهل
اسنننتاداا ال اننن  الاباننني المنننن ا الموانننق عننني عنننبا  نننل   ا تنننالالل  ال  وينننة عننني  -1

 الاةلًا  الاباةة ل ناق تمالل  ال  ة تالكبا . مات ا
التلكةو ع ى لا  األًتار تأئمةة ال ا  عني  ةنلق الاضن  لانتى أأواعنق كوأنق أسن و  من   -2

اسللة  الابا النضمي الذ  يتق  ق الاضن  أل نل تيمنتمت  لنقد تلمنل ل ان  من  عوا ند  نتى 
 ع ى عق ةة تأضمةة الاض  .

ق ال ا  لاد تال  مالن ،وق  لحلت   لسة م  م   محلتلة اسالً األطضلل ع  طلي -3
ا  تبل ت ل ل م  ال ل  ة  ع ى تاضةا  ثلرئل المن  ةة ع نى أضمنةة األطضنلل تاتنضلء 
اننو المننلد تالضننلد ع ننى األطضننلل تدلننم للل انن  تتوهينن  الهنندامل ع ننةها تعقنند ا  تضننل   

 الممةوق تمالركتها بهل.
ا  ال  ويننة لنند  الاضنن  منن  عننبل سننًل  اسننتاداا النندمى تالممننلد منن  أانن  إثننلاء -4 المضننًل

 الق   تالممل ةل  الهلًعة.
 ا ئتملا لللناةد أثنلء ال ا  سواء الضًل  أت الجملعي. -5
 ت ا ال ور م  عبل الق   ال لمتة. -6

 معايير بناء البرنامج االرشادي:

عننني تنننوء منا قنننل  بننننلء ال لأنننلم  ا ر نننلً  تنننا ا سنننتنلً ع نننى عننندق مانننليةل عننني بننننلء 
 ال لألم  تئي ماليةل عل ة للألئداف الم وكةةد  ت لللمحتو  تا ئداف التا ةقةة تالتقويمةة.
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  االم  ي بلاالخ ص لت ألهلافلاالسةوك  لأ(ل

   مل ي ي عند  ةل،ة األئداف الم وكةة ل  لألم  ا ر لً  راعى ال ل  لر
   أر مكور الهدف محدًا  تحديدا  ًمةقل . 
 ه ة ملب ة ل قةل  تالمب  ة تالتا ةق ةل،ة األئداف لم ا حل  س. 
لل:االم  ي بلاالخ ص لت الميتويلا(ل

  عند بنلء ال لألم  ا ر لً   تا ملاعلق مل ي ي
 مام  المحتو  ع ى أأااة متنوعة تألال  ل وية مات ضة . -1
 تت  األطضلل دت   ا تالا  ال  و . يلاعي المحتو  التدرا لةنلس  -2

 .لس  ممتو  أطضلل الليل ل ة المحتو  سه ة تتاتحة د تتن -3
 رب  المحتو  لللمواما الحةلتةة الواماةةعند الاض  . -4
تاجة  الاض  ع ى التا ةل تالمالركة عي األلال  عللمحتو  محتو  ع نى اأاناة تجنذ   -5

 اأت له الاض   تت ةل القدرق التا ةلية لد  الاض .
لل:االم  ي بلاالخ ص لت وتبات ج  الاالتاب قا(ل

    ا ر لً  تا ملاعلق مل ي يعند إعداً ال لألم
 توعةل ال ةئة المنلس ة ل ا  م  األطضلل تدلم بتنون المكلر عي ك  ا مة. 
 تقدما ت ذمة راااة عورية تممتملق. 
  تاويو األطضلل لاك  م ل ل عند ك  إاللة  حةحةم  تقدما المكلعئل. 
 تاجة  الالل ة ع ى االتا ةل ًتر الااور لللاوف أت ا رت لي. 
  ا م  المه  إلى ال ا  عي تا ةق الج مل  عي األلال  ال  وية .التدر 

 التنون عي األسللة  تا لال  تاألأااة المات ضة . 
   ال دء للأللال  التي   تمتدعي الحدي   ،ةل ال  وينة ( عني بدامنة ا منل  ال لأنلم  من

 اا  بنلء ال قة بة  ال ل  ة تاألطضلل تكمل  لاو الاوف أت الاج  لديها.

ل:االم  ي بلاالخ ص لت التقوي لج(
راعننى ال ل  ننلر منند  تحقةننق الهنندف منن  كنن  ا مننة عنني النهلمننةد كمننل تملمننل بتا ةننق عنندق 
مةلسنننل  ع نننى اعنننلاً الاةننننة تئننني كللتنننللي  القةنننل  الق  نننيد تالقةنننل  ال اننند د تالقةنننل  التت اننني( 

  ل تحقق م  مد  علع ةة الابا للل ا  عي  تاضةا اتالا  ال  ة لد  األطضلل.
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لتيليللطبقل او ال بلاالرش دلاالمستخلم لفيلتاب قلاالببن مج د(ل
 تا تا ةق ال لألم  لادق طلت منهل  

الاليقة الجملعةة   تدلم بتا ةق األلال  لاك  املعي تالتأي ماتلي بة  امة  األطضلل  -1
 ع ى ئةئة مجموعل  تعلت ماتلكة عي ال ا ة الوا دق تتم   ك  مجموعة عليق تا د .

مننة   أ ننلر النني لاننل المحكمننة  عنني مجننلل التالطنن  لضننلترق عمنن  ا مننل   -2 الاليقننة الضًل
مة لك  طض  ع ى  دق للستاداا  مة لجلأ  ال ا  الجملعيد عقمنل بتا ة  ا مل  عًل عًل
ااهننوق الحلسننو  تعننل  ألاننل  تا ةمةننة الكتلتأةننة ل ويننة تمننلعد الاضنن  ع ننى التمننل  ال  ننة 

مة. لاك  أًت تبالمل  ت ور تالال   الضم تالتلكة  تالتي تا تا ةقهل لللاليقة الضًل

 اختيار الوسائل في تنفيذ البرنامج:
  متنوعة منهل ال لألم  تا ةق عي الممتادمة األًتا 

 من  تعندً متنوعنة مات ضنة تأاهنوق تأًتا   ةلتةنة ط ةاةنةد تموامنا لمننل ل م وأنة  ور 
 . تالمات ضة المتاللقة ال ور

 تس ورق رمةةت  تلو ل  م وأة أمبا . 
  متنوعة تمكت ةة منولةة متنوعة أًتا . 

 الكم ةوتلد تا ساواأل  المتا قة للل ا  التا ةمي ال  و  . اهله 
 تالكلسةا الممج   التمجة  اهله). 
  موتحة تلو ل  للاتة . 
  المتنق  لللا ل ةلد المملد أعل   أًتا . 
 المملد تالدمى . 
   للل و ل  التا ةمةة الوسل . 

 تاأل كلل ل ضوالق  مجممل . 

 . الال  ال لهل  الضم تالتلكة  ( المنوعة تالال  الحلتف تأ كللهل 
  لا ة ل  أهلمة عي عل و لك  تقدا تاأللال  لللح و   تئي الماوها . 

 :جــامـرنـــويم البــــتق
 تا تقويا علع ةة ال لألم  ا ر لً  م  عبل  

  5ى أعلاً الاةنة اأ ل م حق رما  تا م   تنضةذ ال لألم  ع  االق  سلاالقبةي .) 
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  د تنا تا ةقنق لاند ا أتهنلء من  تا ةنق ال لأنلم  ا ر نلً  ع نى األطضنلل االق  سلاالب طلي 
تمننند تمنننا متللانننة عاللةنننة ال لأنننلم  ا ر نننلً  مننن  عنننبل تواةنننق أعنننلاً الاةننننة لاننند اأتهنننلء 

 نو  لند  أعنلاً ال لألم  ا ر لً  الى عةلًق التالط  ل تالد من  تاضةنا ا تنالا  ال 
 الاةنة تعقد لقلء م  األمهل  لتقةةا عاللةة ال لألم  تمد  تاثل األطضلل لق امجلبةل  .

  تا اعلًق تا ةق ا ًاق لاد ملتر  هلي  م  اأتهلء ال لأنلم  ل تللند من   االق  سلاالتتب ي
 استملارية األثل.

  ة تلرق أعل . تا القةل  للستاداا مقةل  ا ستةال  ال  و  تلرق تبالمة المب  
 :خطة التنفيذية للبرنامج االرشاديال

تتننن  ال ل  نننلر عتنننلق همنةنننة لتا ةنننق ال لأنننلم  ا ر نننلً  تدلنننم بوامننن   نننهلي   تأ نننا 
 (.5ا مة ار لًمة اأ ل م حق رما  24للم ة  بوام  

 : تحديد مراحل إعداد وبناء البرنامج االرشادي
دف إلنى تاضةنا ا تنالا  ال  نو  لند  ملا ال ل  لر بت مةا تإأتلا بلألم  إر لً  يه

 تا بنلؤه بنلء ع ى عاوا  تملا   منهل د عةنة م  األطضلل 
  ةل،ة ا ئداف الال ة تالالمة ل  لألم  ا ر لً  الممتادا . -1
تحديد المحتو  الالم  لج مل  تعنةل  ال لأنلم  ا ر نلً  تدلنم عني تنوء ا ئنداف  -2

 ويل  التللةة  الم ل،ة  ة   م  ال لألم  كب م  الممت
  ا  استاداا الال    الممتو  ا تل الال  .( المضًل
  التا ةل  الجم  استاداا الال   :ال لأي الممتو   الال). 
  تالما ومل  تالتا ةل  اللأ  الال   ال لل   الممتو   الال ). 

  مة تا لكتلتأةة (.  الال  الممتو  اللال   األلال  الضًل
عني  ا ر نلً  تالمتم  نةالتني ين  ني أر يتضنمنهل ال لأنلم    تيليللاالووط ئ لاالت ة م ط  -3

األلانننل  تال نننور تال المنننل  تال و نننل  الوبلينننة تااهنننوق التمنننجة  تالكم ةنننوتل تالننندمى 
 تالمملد.تالمجممل  

 تأأملطق المات ضة تيليلل و ئ لاالت زيز -4

ق لموتننون ال لأننلم  ا ر ننلً  لتحدينند مننواط  القننو  تيليططللأوطط ال بلاالتقططوي لاالمن وططب  -5
 تالضاا تتسل   الابا مدر الممتالن.
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 ج:ــامـــرنــدق البــــــص

تمننن  أاننن  التالننند مننن  سنننبمتق  لاننند أر تنننا بننننلء ال لأنننلم  تتتننناق عننني  نننورتق األتلةنننةد
منن   ( عنني الادينند4تننا علتننق ع ننى دت  الا ننلق تا عت ننل  م حننق رمننا ت ننب ةتق ل تا ةننقم 

ةد المننننلئ  تطنننلت  نننا الننننضسد ال نننحة النضمنننةالضئنننل  الال نننةد ع المجنننل   التللةنننة  التالطننن د
تُهّتً كن  مننها . م  ًاع  ال بً تعلراق التحقةق م دامةة ل  لألم  لاك  ال نل.التدريسدالتلبةة

. تُط   منها منها ع ى ا ممة  أماة الكتلتأةةبنماة م  ال لألم  ا ر لً  منها ع ى ترت ت 
  إبداء اللأ  عي النقلط التللةة

 لألم  ا ر لً  لفئداف الالمة تاألئداف الال ة الموتحة .مد  مبءمة ال  
 . مد  سبمة ال ةل،ة ال  وية تا أااة ال  وية م  األعالء 
 .  ذف أت اتلعة أت تادي  مل يلتأق منلس ل لم  حة ال لألم  
   مد  ت اةة ال لألم  لفأااة التي محتلاهل الاض  الذ  مالأي م  ا تالا  ال  و 
 ال لألم  تأأااتق لممتو  أطضلل الليل  . مد  منلس ة 

ثنا  . ممل أسهما عي إثلا نقتمد ت قى ال ل  لر الاديد م  المب  ل  تالتواةهل  القةمة 
 تبذلم أ  ح ال لألم  ا ر لً  يتمت  ل دت المحكمة  الما وبة عي تو هلدأال  التادمب  

 ت للحل  لبستاداا . عي  ورتق النهل ةةد

 :  بة على الفرض األوللإلجا

الننننذ  يننننن  ع ننننى توانننند عننننلتت دا  ً لننننة إ  ننننل ةة عنننني ا تننننالا  ال  ننننو   منننن  
لاد ( عي اعت لر ا ستةال  ال  و  لد  األطضلل المضالبة  ل وينل.  –القةلسل  المتادًق  م  ي

 . multivariate repeated measuresملا ال ل  لر لحمل  تح ة  الت لي  ل قةلسل  المتادًق 

  عجلء  النتل   ع ى النحو ا تي
 ( يوضح نتائج الفروق يف القياسات املتعددة يف اختبار االستيعاا اللغوي3جدول  

مربع معامل 
 ايتا اجلزئي

القيمة 
 االحتمالية

 القياس املتوسط االحنراف جمموع املربعات fمعامل 

621. 000. 24.557 1446.875 

 لقياس القبليا 35.94 4.057

 القياس البعدي 43.1250 6.91737

 القياس التتبعي 49.3750 5.82952
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( اتضنح تانًو عنلتت بنة  القةلسنل  المتاندًقد  ةن  أر 3تبنلء  ع ى مل تًر عي ادتل  
( تئني ًالنة إ  نل ةل د تل تالند من  اتجنله الضنلتت 0.00001تمنلت    fالقةمة ا  تمللةة لمالمن  

  لر ل الاء  مل  المقلرأل  ال ادمة عجلء  النتل   ع ى النحو التلليملا ال ل  
 ( يوضح نتائج حساا املقارنات البعدية4جدول  

 العوامل متوسط الفروق اخلطأ املعياري القيمة االحتمالية

 البعدي –القياس القبلي  -7.188 1.996 .008

 التتبعي –القياس القبلي  -13.438 2.102 .000

 التتبعي –القياس البعدي  -6.250 1.627 .005

( يتضننح تاننًو عننلتت ًالننة إ  ننل ةل  بننة  القةننل  الق  نني تال انند  ل ننللح 4منن  انندتل  
ال اد . تتاًو علتت ًالة إ  ل ةل  بة  ك  م  القةل  الق  ني تالقةنل  ال اند  ل نللح التت انيد 

لا  ال  نو  لند  عةننة من  األمل الذ  ماةل إلى عاللةنة ال لأنلم  ا ر نلً  عني  تاضةنا ا تنا
 لحم  اعت لر ا ستةال  ال  و . األطضلل

ق إلننى انندتل   ( تالتنني تاننةل 0.621( أب ننب أر مةمننة ملبنن  إيتنل الجو نني منند ب نند  3عنًو
إلننننى  جننننا الت ننننلي  المضمننننل منننن  المت ةننننل التننننلل   ا سننننتةال  ال  ننننو ( بتنننناثةل المت ةننننل الممننننتق  

ةمة الك ةلق لملب  إيتل الجو ي تاةل إلى موق تعاللةة ال لألم   ال لألم  لقةلسلتق المتادًق( تئذه الق
 ا ر لً   ة  تؤكد أر الت ةلا  النلامة ع  ال لألم  اوئلية تلةما  لئلية.

 :لإلجابة على الفرض الثاني
النننذ  يننننن  ع ننننى تواننند عننننلتت دا  ً لننننة إ  ننننل ةة عننني  ا تننننالا  ال  ننننو   منننن  

اي( عي لالمة المب  ة لد  األطضنلل المضنالبة  ل وينل.  تت  -لاد  –القةلسل  المتادًق  م  ي
 multivariate repeated measuresملا ال ل  نلر لحمنل  تح ةن  الت نلي  ل قةلسنل  المتاندًق 

 عجلء  النتل   ع ى النحو ا تي  
 ( يوضح النتائج التفصيلية للفروق يف القياسات املتعددة يف بطاقة املالحظة5جدول  

مربع معامل 
 يتا اجلزئيا

القيمة 
 االحتمالية

 fمعامل 
جمموع 
 املربعات

 القياس املتوسط االحنراف

892. 000. 123.511 13266.792 

 القياس القبلي 22.0000 11.64474

 القياس البعدي 43.8125 11.33854

 القياس التتبعي 62.6875 8.12173
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ت بنة  القةلسنل  المتاندًقد  ةن  اتضح تاًو عنلت  ) 5تبنلء  ع ى مل تًر عي ادتل رما 
ًالنننةد تل تالننند مننن  اتجنننله الضنننلتت منننلا ال ل  نننلر لننن الاء  منننل   fإر القةمنننة ا  تمللةنننة لمالمننن  

 المقلرأل  ال ادمة عجلء  النتل   ع ى النحو التللي 
 :( يوضح نتائج حساا املقارنات البعدية6جدول  

 -عواملال متوسط الفروق اخلطأ املعياري القيمة االحتمالية

 البعدي –القياس القبلي -21.813 2.537 .000

 التتبعي –القياس القبلي -40.688 2.641 .000

 التتبعي –القياس البعدي -18.875 2.595 .000

( يوتننح تاننًو عننلتت ًالننة إ  ننل ةل  بننة  القةننل  الق  نني تال انند  ل ننللح 6منن  انندتل  
ةنل  الق  ني تال اند  تالقةنل  التت اني د كمنل تتاًو علتت ًالة إ  ل ةل  بة  ك  م  الق  ال اد .

اتضح ل للح التت ايد األمل الذ  ماةل إلنى عاللةنة ال لأنلم  ا ر نلً  عني تاضةنا ا تنالا  
 ال  و  لد  عةنة م  األطضلل لحم  لالمة المب  ة.

ق إلى ادتل   .( تالتني تانةل إلنى 892( أب نب أر مةمنة ملبن  إيتنل الجو ني ب ند  5تعًو
لي  المضمننل عنني المت ةننل التننلل   لالمننة المب  ننة( بتنناثةل المت ةننل الممننتق   ال لأننلم   جننا الت نن

لقةلسلتق المتادًق( تئذه القةمة الك ةلق لملب  إيتل الجو ي تاةل إلى موق تعاللةة ال لألم  ا ر لً  
  ة  تؤكد أر الت ةلا  النلامة ع  ال لألم  اوئلية تلةما  لئلية.

 :  لثالثلإلجابة على الفرض ا
لاد ( عني اعت نلر  –تكويني –تواد علتت عي القةلسل  المتادًق  م  ي االذيلينصلعةى

منننلا ال ل  نننلر  د ا سنننتةال  ال  نننو  لننند  األطضنننلل المضنننالبة  ل وينننل عنننند تننن   مت ةنننل النننذكلء
فجطط  ال multivariate repeated measuresلحمننل  تح ةنن  الت ننلي  ل قةلسننل  المتانندًق 

  اآلتيلاالنت ئجلعةىلاالنيو
 ( يوضح املعامل االحصائية للقياسات املتعددة على اختبار االستيعاا اللغوي بعد ضبط متغري الذكاء.7جدول رقم  

 اإلجراء اإلحصائي fقيمة  درجة احلرية نسبة اخلطأ القيمة االحتمالية
 اختبار والكس ملبادا 1.602 2.000 13.000 .239

.( تئنني أل ننل منن  239لننة القةمننة ا  تمللةننة  يتضننح منن  الجنندتل المننلبق أر ممننتو  ً 
( تئنننذا مانننني عننندا تانننًو أمنننة عنننلتت ًالنننة إ  نننل ةل  بنننة  القةلسنننل  المتاننندًق 0.05ممنننتو  ألضنننل  

 ال بثة عي اعت لر ا ستةال  ال  و  لاد ت   مت ةل الذكلء.
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ر مالمن  األمل الذ  م هل عدا الحلاة إلى استكملل مل ت قى م  التح ة  ا   ل يد تع ةق عن 
اعت نلر تالكننس لم ننلًا يوتننح أر ت ننم الضلتمننل  التنني أث تننا عنني التمننلؤل األتل لننا تانند مل مننة عنني 
 نن  تنن   مت ةننل الننذكلءد ممننل يؤكنند أر الننذكلء علمنن   ننديد التنناثةل عنني ا سننتةال  ال  ننو  لنند  

 األطضللد ألر ت   ئذا المت ةل مد أ د  تحو  اوئليل عي أثل ال لألم .

 :  فرض الرابعلالجابة على ال
لاند ( عني لالمنة  –لاند  –تواد علتت عني القةلسنل  المتاندًق  م  ني االذيلينصلعةىل

 المب  ة لد  األطضلل المضالبة  ل ويل عند ت   مت ةل الذكلء؟
 multivariate repeatedمننلا ال ل  ننلر لحمننل  تح ةنن  الت ننلي  ل قةلسننل  المتانندًق 

measures لفج  الاالنت ئجلعةىلاالنيولاآلتي  
 ( يوضح املعامل االحصائية للقياسات املتعددة على بطاقة املالحظة بعد ضبط متغري الذكاء8جدول رقم  

 التأثري fقيمة درجة احلرية نسبة اخلطأ القيمة االحتمالية

 اختبار والكس ملبادا 2.016 2.000 13.000 .173

 ( تئني أل نل من 0.137م  الجدتل الملبق أر ممتو  ً لة القةمة ا  تمللةة   يتضح

بننة  القةلسننل  المتانندًق  ( تئننذا ماننني عنندا تاننًو أمننة عننلتت ًالننة إ  ننل ةل  0.05ممننتو  ألضننل  
 .ال بثة عي لالمة المب  ة لاد ت   مت ةل الذكلء

األمننل الننذ  م هننل عنندا الحلاننة إلننى اسننتكملل مننل ت قننى منن  التح ةنن  ا   ننل يد تع ةننق 
الضلتمنل  التني أث تنا عني التمنلؤل األتل لنا تاند يوتنح أر ت نم  Wilks Lambdaع ر مالمن  

مل مة عي    ت   مت ةل الذكلءد ممنل يؤكند أأنق علمن   نديد التناثةل عني لالمنة المب  نة لند  
 األطضللد ألر ت   ئذا المت ةل مد أ د  تحو  اوئليل عي أثل ال لألم .

 

راسننننة   ضنننننيد 1999  ًراسننننة  ع نننند ال لسنننن  تع ةنننن د اتضقننننا أتننننل   الدراسننننة منننن   ( ًت
راسة  ع د المنااد 2002  (. 2007( ًت

تئنلي الاديد م  الدراسل  المللقة تالتي الء  أتل جهل مواعقة لمل أث تق ئذه ال ح  م  
تاننًو عننلتت دا  ً لننة إ  ننل ةة ل ننللح القةننل  ال انند  عنن  الق  نني م نن  ًراسننة كنن  منن  ًراسننة 

راسة   ضنيد 1999ع ة د  ع د ال لس  ت   (. 2002( ًت
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راسنة  راسنة   د Guisti Melissa,a (2002 )ًت  Wiliam yulre and orleeًت

udwin  (2003    راسننة  ع نند المننااد (  ةنن  أر عنني امةاهنل كننلر مجمننون ًراننل  2007ًت
ةننق أعننلاً الاةنننة عنني القةننل  ال انند  أع ننى منننق عنني القةننل  الق  نني تينناتي ئننذا متضقننل لمننل تو نن  إل

 .ال ل  لر م  أتل   عي ئذا ال دً
يبيلاالب حث نلأنلاالببن مجلاإلرش ديلو ه لتصورةلف عة لفيللتخف فلاضابات الاالة:ط ل

يلانن  األمننل إلننى تن ننةا عاننوا  تملا نن  بنننلء ال لأننلم  ت ننمولةة ال لأننلم  الططليلاألطفطط للح طط ل
ا د  تألانل  الجمن د تألانل  ا ر لً  الممتادا  ة  تنون الممتويل  عةنق منل بنة  ألانل  المضنًل

منة منهنل تالجملعةنة تالتني كنلر لهنل ًتر ك ةنل عني  اللأ  تالتا ةل الحلد تاأللال  ا لكتلتأةنة الضًل
إ دا  تضلع  أعلاً الاةنة أثنلء تا ةق ال لألم   ة  تنضةذ الممللقل  تدلم بتاكة  عليقة  مننها 

  تنننون األًتا  الممننتادمة عنني تا نندا  منلعمننل  عنني ال انن  عةمننل بننة  أعننلاً الاةنننة د عوتننل عنن
ةنننننة تاألاهنننننوق ال لأنننننلم  مننننن  المجمنننننمل  تالوسنننننل   التا ةمةنننننة تالممنننننلد تالننننندمى تاألًتا  المكت 

 ا لكتلتأةة ت،ةلئل.
تيننل  ال ل  ننلر أر أئننا مننل ممةننو ال لأننلم  ا ر ننلً  ئننو األسنن و  الممننتادا عنني تاضةننا 

علأللانل  تنمنني القنندرا  ا بداعةننة  اتنالالل  ال  ننة عل ننة لمل  ننة رينل  األطضننلل تئننو ال انن د
لفطضلل تمنهل  ألال  الاةنللد تا أت نله تا سنتن لط تا سنتد ل تالحنذر تالم ل،تنة تإمجنلً ال ندا   
لحل   اعتلاتةة متادًق ممنل ممنلعدئا ع نى تنمةنة دكنل ها  تيات نل ال ان  التاة ني من  الوسنل   

اانقور ال ان  التاة ني يتمتانور لقندر ك ةنل من  المنااة لذكلء الاضن  تتواعقنقد علألطضنلل النذي  م
التضننوتد كمننل يتمتاننور بدراننة عللةننة منن  الننذكلء تالقنندرق ال  ويننة ت منن  التواعننق ا اتملعيدتلهننذا 
مج  تاجة  الاض  ع ى م   ئذا الننون من  ال ان . كمنل أر لفلانل  الانا ةة كنذلم أئمةتهنل عني 

لل، ل  النضمةة تا اتملعةة لند  الاضن د تلمنل تنمةة تتناة  دكلء الاض د لمل تحدثق م  إ  لن ا
ه ع ننى التاننلتر تالامنن  الجمننلعي تلكوأهننل تنانن  مدراتننق الاق ةننة لننل  تلا  تالتن ةننق تالتضك ةننل تاننًو

 الذ  تتا  ق م   ئذه األلال .
تيلانن  ال ل  ننلر عاللةننة ال لأننلم  الننى ملاعننلق ال ننل  ة  لاننلتط تأمننور ئلمننة أثنننلء  لمننل

 :مل ي ي نهلتا ةق ال لألم  تم

 .تدلم بتنون المكلر عي ك  ا مة ال ةئة المنلس ة ل ا  م  األطضلل توعةل -1

 .ت ذمة راااة عورية تممتملق لفًاء تقدما -2
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الاضن  إاللنة  نحةحة تتاندي  أعال نق  إاللنة التاوينو بنوعةنق المنلً  تالماننو  عنند استاداا -3
 .لاليقة ل قة ار أعاا

  ال ض ننني أل نننل مننن  التوا ننن  لل  نننلرا  أت ع نننى تانننجة  األطضنننلل ع نننى التوا ننن الحنننل  -4
 .ا مملءا  عي ك  لا ة

 التندرا عني األلانل  الممنتادمة عني ال لأنلم  من  المنه  إلنى ال نا  تمن  األلانل  ملاعنلق -5

 .عند الاض  الالًمة إلى استاداا األلال  ال  وية تدريجةل لكمل  لاو الاوف تا رت لي

 .لر تاألسللة  تالالت الممتادمةأل ل مدر ممك  م  التنون عي المك تحقةق -6

إر تننننون األأاننناة تاأللانننل  تالا نننلا  التننني ين  ننني أر تتنننوعل لحةننن  ممكننن  ل منننتا ا أر 
منة تالتني  مملر  الن ا الضلعةة التي تكور عني طنور النمنو تين نح ئننل للسنتاداا المات نلا  الضًل

مةنة تمن  أم  نة المنواً تضا مواً متنوعة ل قةل  تإالاء التجلر  تكذلم للستاداا مااانل  تا ة
 (.279  2005 مالميد  التي استام هل بةلاةق مكا ل د ع  . أعواً الك ليا ..الخ

تمنند اسننتادا ال ل  ننلر عنني ًراسننتهمل الادينند منن  األًتا  تاألاهننوق لتنضةننذ ال لأننلم  لاننك  
متمةننننو  ةنننن  تننننا ا سننننتالأة لننننااهوق الحلسننننو  عنننني ا مننننل  األلاننننل  ا لكتلتأةننننة ال  ويننننة تتننننا 

ستالأة لاًتا  تألال  م  عةلًق التالط  الال ة لللك ةنة الجلماةنة تكنلر لهنذه األًتا  ًتر ا 
 عي تق   األطضلل ل  لألم  تالتضلع  لاك  امجلبي طوال عتلق تا ةق ال لألم  .

لمل أر مملرسة األلال  تاألل له توعل عل ة لمملرسة ك ةل م  المهنلرا  ل نورق أتسن  
وعل  دا  المحتنننو  د تيوسننن  التضكةنننل. كمنننل أر أمنننورا م ننن  اسنننتلاتةجةة لك ةنننل ممنننل تنننوعله الموتننن

تاتاننلد القنننلار تانند انننوءا مهمنن  ل لل ةنننة األلاننل د ت للمنننل تاننلف مواعننند ال ا ننةد ت ننن ح  دالتااننة 
 (.89  2004المالعة أم  أئمةة لك ةل ادا م  مهلرق التضكةل.  ،لأاد 

  عننبل عقنند لقننلء مجماهننا لتننوعةتها لمننل أر توا نن  ال ننل  ة  منن  أئننللي أعننلاً الاةنننة منن
لائمةة الماكب  ال  وينة لند  أطضنللها تت  نةلئا لنللالت ا مجلبةنة الم  نى الواان  إت لعهنل من  
أطضنللها لتضننلً  هيننلًق ث ننو  ئنذه الماننكب  لنند  الاضنن  منن  عنبل إر ننلًئا إلننى أسننللة  التلبةننة 

اضن  لاةندا عن  انو ا ا نلر أت التنوبةخ ا مجلبةة الواا  استادامهل تملاعلتهل عي التالم  من  ال
أت ا د لد مننن   ننن  األمهنننل  لضنننلترق تنننوعةل تتا نننة  تمنننا ل ج نننو  تالحننندي  مننن  الاضننن  
تاسننتاداا الماننوها  لاأواعهنننل ماننق لننق األثنننل الك ةننل عننني عضننل ا تننالا  ال  نننو  لنند  الاضننن  

اتق تتب ي عةو  الكبا.  تهيلًق مضًل
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مات نننل الوسنننة ة الو ةننندق األمنننل   ئتملمنننل  الاضننن  تيانننةل ال ل  نننلر إلنننى أر ال اننن  ئننننل 
تمةولق عني ئنذه المل  نة الاملينة لنلألع  لتحقةنق أل نل مندر من  تنمةنة ل مح نول ال  نو  لدمنقد 
تلننذلم مات ننل األسنن و  األأمنن  لاننبا ماننكب  ال  ننة لنند  األطضننلل أل ننل منن  ،ةننله عهننو مات ننل 

 ةلًا  التالط .عي عبا األطضلل ًاع  ع  األس و  الذ  ممتند إلةق
أمل تاًو علتت ًالة ا  ل ةل  بة  القةلسل  ل للح التت اي عنذلم يلان  من  تاهنة أ نل 
ال نننل  ة  إلنننى أر ئنننذه الضتنننلق الاملينننة ئننني مل  نننة التمنننل  ال  نننة تأر منننل ينننتا تا منننق ع أنننق ي  ننناد 

  كننذلم تي نن ح أسلسننل  لموينند منن  النمننو ال  ننو د عكمننل ئننو ما ننوا عنن ر النمننو عمومننل  تالنمننو ال  ننو 
 تلالميد عمل أأجو م  تاور تالتمل  ل مهلرا  ماوه مويدا  م  النمو تالتاور الب ق.

تيل  ال ل  لر أر عدا تاًو علتت دا  ً لة إ  ل ةة عي متوس  ًرال  ا تنالا  
ال  و   من  القةلسنل  المتاندًق  م  نيد تكنوينيد لاند ( عني كن  من  اعت نلر ا سنتةال  ال  نو  

إلنننى أر  –ة لاننند اسنننت الً أثنننل مت ةنننل النننذكلء لننند  األطضنننلل المضنننالبة  ل وينننل تبالمنننة المب  ننن
الذكلء مات ل علمب مها ادا تمؤثل عني مندرق التمنل  الاضن  ل  نة.  ةن  أأنق ك منل تضنلت  النذكلء 
ل منننل تضنننلت  لللضاننن  الممنننتو  ال  نننو  بنننة  األطضنننللد عللنننذكلء تال  نننة بةنهمنننل عبمنننة موينننة عوينننلًق 

 د  طض  ينا ع ى ممتو  علل م  الذكلء تالاكس  حةح أمضل.المح ول ال  و  ل
تيضننةا ال ل  ننلر  إلننى أر مب  ننة متوسنن  أًاء األطضننلل األع ننى عنني ًراننل  اعت ننلر 
أم ة الذكلء كلر أعض  م  أًاء ،ةلئا مم  ئا أم  عي ًرال  اعت لر أم ة الذكلءد  ة  تاد 

ة تالضاللةل  تاأللانل  الممنتادمةد كنذا ًرانة ال ل  لر منها اأت لئل أ د تتضلعب أل ل م  األأاا
 ا ستجللة ال  وية كلأا أل ل م  ،ةلئا.

تبنننلء  ع ننى اطننبن ال ننل  ة  تانند أر أ، نن  الدراسننل  تاننةل إلننى تاننًو عبمننة بننة  ال  ننة 
 تالذكلء علألطضلل المتضومور عق ةل ي دءتر الكبا م   ،ةلئا.
تبللتننللي عنن ر الننذكلء يننلت   لننللنمو ال  ننو  تياتمنند الننذكلء ع ننى سننبمة النندملد عننند الضننًل 

تيؤثلع ةق عللتاعل عني الكنبا   مانني تناعلا عني النذكلء بن  أر التناعل عني النذكلء ممنتدعي تناعلا  
 (.23  1995عي الكبا.  عبي ة تال  لبةد د 

تئذا منل انلء متواعقنل من  الدراسنل  المنللقة التني ألند  أر النذكلء علمن  منؤثل عني ال  نة 
 .Wiliam yulre and orlee udwin  (2003) طضلل م   ًراسة عند األ

اتننق 70  1990تمنند ألنند الننوراً   ( أر ئنننلي عبمننة بننة  ممننتو  دكننلء الاضنن  تعنندً مضًل
التني يناننق بهننل تمند تانند أر ال  ننة تات نل م هننلا منن  م نلئل أمننو القنندرق الاق ةنة الالمننةد تممننل   

 ى ممتو  علل م  الذكلء. م عةق لار المح ول ال  و  لد  طض  تدل ع 
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تعي عتلا ئذه الدراسة يو ي ال ل  لر لادً م  التو ةل  مواهنة إلنى المات نة  عني 
لالتلبةة تمجلل التالط  تكذلم ال ل  ة  تالمهتمة  بذلم. 

  تاةنننة  أع نننل ةل  أضمنننةل  تأع نننل ةل  عننني مجنننلل التالطننن  ًاعننن  المؤسمنننل  التا ةمةنننة
 اللجة الماكب  ال  وية لد  األطضلل.لم

   التااة  ل لام  تلبوية  عداً األسل تتدري ه  ع نى التضلعن  من  أبننل ها تع نى أمن  تحمنة
 ممتو  األًاء ال  و .

  تننلترق ا ئتمننلا بوتنن  ال ننلام  ا ر ننلًمة تالاباةننة التنني تمننلعد ا لننلء ع ننى تضهننا تعننبا
 الملالو الاباةة المات ة لللاار.اتالالل  التالط  لد  أبنل ها تمالعة 

  تك ةا التوعةة لل ئتملا لنللابا الم كنل لم ن   نل   اتنالالل  التالطن  ممنل ينًؤ  إلنى
 تمهة  الابا تتملياق.

  تلترق تواعل بلام  تلعةهةة تإر لًمة لفطضلل المضالبة  ل ويل م  أا  إ نلالها لنللمواما
 ال  وية لديها. المات ضة التي تملعد ع ى عضل ا تالالل 

   تا ةننننق م نننن  ئننننذه ال ننننلام  عنننني عةننننلًا  التالطنننن  تريننننل  األطضننننلل ع ننننى منننن  ماننننلأي منننن
 ا تالالل  ال  وية م  عئة األطضلل.

 د امتلد ال ل  لر الدراسل  ا تةة تعي توء أتل   الدراسة الحللةة
 الحضلأة. اثل ال ا  التم ة ي عي النمو ال  و  لد  أطضلل 
  بلأننلم  إر ننلً  مقتننلد للل انن  المواننق عنني تنمةننة ا سننتاداًا  القلا ةننة لنند  أطضننلل المل  ننة

 ا بتدا ةة 
  عنننلع ةة اسننتاداا األلاننننل  ال  ويننة عنني تنمةننة مننننهلرا  التا ةننل الاننضهى ا بداعننننى لنند  تبمةننذ

 المل  ة ا بتدا ةة.

 لند  عةننة من   أت نله تعضنل النانلط الوا ند اثل اس وبي ال ا  تالتاويو اللمو  عي تحمنة  ا
  .ط  ة  اوبل  التا ا

  .استاداا المةكو ًرامل عي عبا لال الماكب  النضمةة ألطضلل س  مل م   المدرسة 
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(  اثنننل بلأنننلم  للأللانننل  التا ةمةنننة لتنمةنننة لانننل مهنننلرا  القنننلاءق 2009أبنننو عمنننكلد محمننند  -1
ال ننننا المننننلً  األسلسنننني لمنننندار  عننننلأةوأس   ملامننننتةل منننننلئ  ا بداعةننننة لنننند  تبمةننننذ 

 الجلماة ا سبمةة .-ل ةة التلبةة-تأسللة  تدريس 
 .ة  تالابا د عللا الكت  القلئلقالتاا-( اتالالل  الناق تالكبا 2005أمة د سهةل   -2
ل عنللا الكتن  ل ناند تنم ط لاالمهط راالاالة:ويط لالةافط (  2000 نلًت أمة ني   دبديل كليمنلر -3

ر. د تالتوهي   األًر
مةاالابلاالنفسيلالألطف لل االمباهق ن(  1998ثلبا. ع د الاويو   -4  .  د الماًو

(  تناثةل بلأنلم  عباني عني عضنل ا تنالالل  ال  وينة لند  طللن  2007ا  نواد سنهلا   -5
ر . دالجلماة الالبةة المضتو ة د عي ال ا ال لأي ا بتدا ي ًراسة  للة  ك ةة التلبةة  ا ًر

ًار األسنننلمة ل نانننل تالتوهيننن . د (   المانننلل  النضمنننةة عنننند األطضنننلل2005 منننوق  د ليالج نننل -6
 عملر.

ًار الضكننل ل ناننل تالتوهينن  د  دتاططورلاالتفم ططبلعنططللاالافطط (  1990النمننل ت عننلتر   دالحمنن  -7
 عملر.

(  أثل ا لال  التلبوينة ال  وينة المحوسن ة تالالًمنة عني 2002عل اة  د محمد ت،نةاد الحة ة -8
مج ننننة الماننننة النجننننلد  د ال نننناوبل  القلا ةننننة لنننند  ط  ننننة ال ننننا اللالنننن  األسلسنننني ماللجننننة

 .626_589 د (2 16 دلفلحل _ الا وا ا أملأةة
ف  ال ططط لاوطططتخلا لاألال ططط الاالة:ويططط لفطططيلتنم ططط لت ططط لمهططط راال(  2002أ نننبا المنننةد   د ضنننني -9

 منل. دانو  الواً الماة  درسللة ملامتةل ،ةل مناورق داالوت لادلالةقبا ةلفيلري ضلاألطف ل

 د   تقنة  اعت لر الم ضوعل  المتتللاة الم نور عني ال ةئنة الض مناةنةة(2012ابلائةا   د ملً -10
 . د ،وقالجلماة ا سبمةة درسللة ملامتةل

 أثنل بلأننلم  عباني عني ماللجنة ا تنالالل  ال ننوتةة   (2008محضنو د ع ند النلؤتف   -11
ر.الورملء تةلد محلع ةتالناقةة عي لال ريل  ا طضلل  رسللة ملام  د ا ًر

 .عملرد ًار الممةلق ل نال تالتوهي  د(   اوبل  التا ا2006سلمي  د م حا -12
وططط كوالو   لاال ططط جلت الة طططبلمططط لاألطفططط لل  يل(  2008عانننل د محمنننًو ت منننوقد أ مننند  -13

 ًار ال قلعة ل نال تالتوهي د عملر.  ،االحت    الاالخ ص 
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ًار الضكننل ل ناننل  دتاططورلال:طط لاالافطط (  1995لف  عضنن دع نند الكننليا تال  لبةنند  دالابي ننة -14
 تالتوهي  د عملر. 

مقلمططط لفطططيلاالتبب ططط لاالخ صططط لفطططيلاالافوالططط ل(  1998مننننى   دامنننلل تالحديننند د الااةننن  -15
 عملر. دًار الضكل داالمبكبة

 . ًار المليخ ل نال تالتوهي  د الليل .االة: ل اضابات الاالم  (  1990عة     دالوراً -16
ًار الضكننل  داالتشططخ صل اال طط جل-اضططابات الاالمطط  ل االة:طط (  2005 إبننلائةا د الوريقننل  -17

 عملر. دل نال تالتوهي 
ق دالمننلطلت   -18 أللًممةننة  داضططابات الاالة:طط ل االمطط  (  2000تا نن   د ع نند الاويننو تأبننو اننًو

مة  الليل . دالتلبةة الال ةد الماًو
يلتنم ططط لف  ال ططط لابنططط مجلالة طططبلاألد ارلفططط(  1999عضنننل تع ةننن  أجنننو   د ع ننند ال لسننن  -19

د   م طط لاالمنصططورةل،مجةطط لكة طط لاالتبب طط ل،االمسططتويلاالة:ططويلالافطط لمبحةطط لريطط ضلاألطفطط ل
 (. 228-195 د(39 

ف عة ط لاوطتخلا لاألال ط الاالة:ويط لفطيلتنم ط لمهط راالاالت ب طبل(  2007ع د المناا. ع ي   -20
 دك ةنة التلبةنة د. رسنللة ملامنتةلاالشفويلاإلالاعيلالطليلت م طذلاالصطفلاالسط دسلاالاتطلائي

 الماة الوملهيق.
ًار الضكل  د   ال ح  الا مي مضهومق _ أًتاتق _ أسللة ق(2002دتملر ت علتر  د ع ةدا  -21

 . عملر د ل نال تالتوهي 

ًار الضكنننل د (  ال اننن  عنننند ا طضنننلل _ا سنننس الن لينننة تالتا ةقةنننة2002 ننننلر  د الاننننلأي -22
 عملر . د ل ا لعة تالنال

د مكت نننة االمطططو زلفطططيلمنططط هجلاالبيططط لاال ةمطططي ( 2007بننندر   دأسننناد تالمننننكل   دعانننوار -23
 ،وق. دالالل  الجلماي

ر. دًار ال قلعة ل نال تالتوهي  داالتفم بلعنللاألطف ل(  2004محمًو محمد   د،لأا -24  األًر

  د عنننللا الكتننن د"األال ططط الاالة:ويططط لألطفططط للمططط ل بططط لاالملروططط ( 1999عضنن   د محمننندد   -25
 . القلئلق

ر.1ط دًار الضكل د ة ل االت ة  نظبي الاالت(  2005يوسا   دمالمي -26  د األًر
ًار  د (   ا لاننل  التلبويننة عنني الاضولننة الم كننلق2007محمنند تبنندت . رمضننلر   د مننندي  -27

 .1ط دعملرد الضكل



2018  (8ج)أكتوبر ( 116)عدد ال  جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 453 

 د. مج ة الاب ن  ا سنبمةةاالة بل د رهلفيلح  ةلاالاف ل تبب ته( 1989موسى   متوليد -28
  .51   د116الادً 

29- Bratton, Sue C.; Ray, Dee; Rhine, Tammy; Jones, Leslie 

(2005).The Efficacy of Play Therapy With Children: A Meta-

Analytic Review of Treatment Outcomes. 

30- Professional Psychology: Research and Practice, Vol 36(4), Aug 

2005, 376-390 

31-  Danger, Suzan; Landreth, Garry(2005).Child-Centered Group Play 

Therapy with Children with Speech Difficulties. International 

Journal of Play Therapy, Vol 14(1), 2005, 81-102 

32- Foster, R., Giddan, J. J., & Stark, J. (1973). Assessment of 

children's language comprehension. Consulting Psychologists Press, 

Incorporated.  

33- Guisti M,.A. (2002): the efficacy of oral motor therapy for children 

with 6 mild  articulation disorders, dessirtation abstracts 

international , 41 (1), 221. 

34- Wiliam Y& orlee U (2003): imaginative play in language 

disordered children ,18 (3),197_205. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  أ/ شيماء صبحي أبو شعبان         ، د/ أنور عبد العزيز العبادسة
 

 454 

The effectiveness of “Play Therapy” to reduce  language disorders 

among a sample of children 
The study aims to investigate the effectiveness of play therapy to 

decrease language disorders for a sample of children . 

The researchers followed the experimental and descriptive 

approaches. A group of (16) children (boys and girls) with age mean 

(4.5) year who suffering from language delay where participated as a 

sample of the study. 

The researchers used some tools represent in: the comprehension 

of language scale (Foster, R., Giddan, J. J., & Stark, J. (1973:), 

observation card which prepared by researchers, colored-sequential 

matrices (John Raven, Standardization Hammad 2012  ), and indicative 

program based on play therapy which done by the researchers . 

The researchers used some statistical methods including: 

correlation coefficient (Pearson), variance analysis – for multiple 

measurements). Results of the study have showed that  

 There are significant differences between repeated measures (pre–

post-follow) in the language comprehension according to language 

comprehension test and observation card  for the experimental group 

 There are no significant differences between repeated measures (pre–

post-follow) in the language development according to language 

comprehension test and the observation card when controlling the 

intelligence variable. 


