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تهدددال رااةرادددل راإلا دددل فاددد  راعبدددال ظيددد  راعبم دددا رادددمت خ  اب  دددل  ددد  ر  خدددل  را عددد  ا    
أ خدل ( 10وتكمنت ظ  ل رااةرادل  د  ) ،م ًل )ذوى رااةجل رامس طل( وإاعخار ه ف  را مرقف راإ لت لاغ
ت هددل  –أنددل (  دد  ر  خددل  را يعإحدد   تمادداب راعخل ددط ا سعلددخص ر  خددل  راعخ  دد   5ذكددمة و5)

راعبم ددا  ح ددلت ت   ددل -ادد مر ( وراددعخا ت راملاألددل ر ترب راعلا ددل7-4وراددن    عدداروم أظ ددلةبي  ددل تدد   )
 رايخظ  األ خل  را ع  ا   اغم ًل )ذوى رااةجل رامس طل(،    رظارت راملاألل.

 نتائج الدراسة:  
ال تمجددددددددددا فدددددددددداوة ذر  رااالاددددددددددل رالا ددددددددددل  ل تدددددددددد    عماددددددددددطل  تةجددددددددددل  رام دددددددددد    

ورام دددددددل   دددددددد  ر  خددددددددل  را عدددددددد  ا   اغم ددددددددًل )ذوى رااةجدددددددل رامسدددددددد طل( ظيدددددددد   ح ددددددددلت راعبم ددددددددا 
اغم دددددًل فددددد  فادددددعخار ه فدددددص را مرقدددددف راإ لت دددددل را خعيخدددددل كدددددلاعبم ا  رايخظددددد  األ خدددددل  را عددددد  ا  

ظدددد  راددددنر  اة ددددس ةددددإ إل و  لاددددمل وراعبم ددددا ظدددد  را مرقددددف اة ددددس ةددددإ إل وراعبم ددددا ظدددد  
را طيدددددم  ظ ددددده الا دددددمة اة دددددس ةدددددإ إل وتمةددددد ي  بدددددلن  را خدددددلب ي راةا ددددداب راعددددد   عبددددداة 

 دددددددا ظددددددد  را حلةندددددددل  اددددددده فددددددد  ا لتددددددده ورا طدددددددد راسدددددددي ي اإددددددداول راكي دددددددل  اددددددد  فتدددددددار  وراعبم
 ورإلظعنرة ف  را مرقف راع  تسعاظ  ذاك واكليل ق ل الاعب ل  ةمة. 



 ، أ/ سارة نبيلد/جنوى أنور، د/لوبنى عبد اللطيف،  عبد القادر أ.د/ صالح الدين
 

 452 

تبعما  اايل راطخمال را مكاب راخعاب راعكمن ه راإلا ل    ا لب رإلنسلن وذادك  نهدل راخعداب  
را سددعحمسو وبدد  راعدد   ددعي ف هددل وةدد  رامددنوة ر و  ايلخ دد ل راعدد  تعميددمة وتظهددا    إهددل فدد  

راخعدداب راعدد  يكددمن ف هددل راطخددس فكدداب ورةددإل ظدد  نخسدده وذرتدده راةسدد  ل ورا خسدد ل ورإلجع لظ ددل   ددل 
يسلظاه ظيد  راإ دلب فد  را ةع د  و  ك ده  د  راعمرفدد را خسد . وراطخدس اكد   عخلظدس  د  ر  دا   

 هدلةر  راعبم ا دل فاد  تر س را ةع   التا وأن ي عيك  هلةر  رايغل رإلاعحملا ل وراعبم ا ل وتل ا را
قدددددداةب راطخددددددس فادددددد  أن ييدددددد   ددددددل  ا ددددددا و خكددددددا فدددددد  فددددددص كي ددددددل    طمقددددددل يخه هددددددل ر  دددددداون       

(Sroufes et al., 199b)  واكدد  ا دل  رام اددل را  مهدل ورا إخدد ب ايطخدس وراعدد  يكعسدط   هددل .
رايغدل اداى  رابا ا    راخمار  الإلةلفل فا  تان  را سعمي راألحلف  ورإلقع لتي األاداب فد ن ن دم

راطخس  ع ثا و ؤتى الاطخس فا  ت  ا اغمىو اعص وإن كلنت رابمر س راار ي دل ايطخدس  ألدس الادل 
راسدد   وراحدداةر  رابحي ددل ةددإ إل فهددنه تبعمددا تدداول اا ددلن ت ادد  تإةمدده ظدد  راعمرةددس رايغددمي 

اإدط    ر  ا   وبلاعلا  تؤتى فا  ظام راحاةب ظي  تمت ف راعبم ا اعص فذر كلن ف   للظا ر
ورإلامدددله وبدددنر  دددل تفددد  راملاألدددل ف كلن دددل فادددعخارم أنلدددطل تإعدددمى ظيددد   ة مظدددل  ددد  را مرقدددف 

  راإ لت ل راع  ي ا تهل راطخس تهال ت   ل راعبم ا رامت خ  األ خل  را ع  ا   اغم ًل.

  يبددلنص ابددط ر  خددل   لةددل  دد  ر  خددل  را عدد  ا   اغم ددًل ذوى رااةجددل رامسدد طل  دد 
 لكيل أو ت مة ف  تمت ف رايغل وراعخا هل ف  را مرقدف راإ لت دل را ملةداب  ألدس ظ ي دل  رام د  
ورالدار   ددألً  أو اعدد  راعبم ددا ظدد  را مرقددف راإ دده راعدد  يب لددمن ف هددل وبدداون راحدداةب ظيددص راعبم ددا 
 فغ  راطخس  مرجه  للكس فص راعمرةس    ر  ا   را إ ط   اه   ل  ؤتى اه فاص ااو  ت  ا

اغمى ابام قاةته ظيص راعمرةس وراعخلظدس فدص را مرقدف راإ لت دل راعد  يبد   ف هدل والامدًل  دل يكدمن 
بدددنر راعددد  ا رايغدددمى ندددلتي ظددد  اا دددلن ت ادددص واحدددا أوةدددت رابا دددا  ددد  رامإدددم  ورااةرادددل  ظيدددص 
ةاوةب راعا س را مكا  نه ةب ل يبلاي أوجده راح دمة  مكداًر و حد  راطخدس  د  را لدك   را خسد ل 

وراعددد  أوةددددت ايدددداوةب راعدددا س را مكددددا األ خددددل   Wislon (1997)جع لظ دددل. كاةراددددل ورال
را عدد  ا   اغم ددًل وت   ددل را هددلةر  رايغم ددل اايدده تخلتيددًل اي لددك   را خسدد ل راعدد  ي كدد  أن يكمنددمر 

وراعدص أوةدت ايداوةب راعدا س  Horn and Donna (2005)دوناهورن  فا سل اهل. وتةرادل 
أن راطخدددس  فادددصوتمةددديت  ورايغدددمي راك  ددد   رالةدددطار ى ر  خدددل  ذوى راحدددل ي ظيدددص را ب دددص ادددا
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ور تورة رالجع لظ ددددل الا سددددمل  رالبع ل ددددل تعإسددد  اغعدددده نع ةددددل ايعددددا س را مكددددا وتهددددمة ابددددط 
اداى بدؤال  راخادل  د   رامت خ ال ت   ل راعبم ا و لإفص بنر رامإث      راملاألله عوبنر  ل تم 0اه

! تمت ددف يسددعط بمر   عدد  ا   اغم ددًل )ذوى رااةجددل رامسدد طل( اعددصر  خددل  وبددي فاددل ر  خددل    را
 ج    را مرقف راإ لت ل راع  ي اون تهلو و ب لمن ف هل.  ف رايغل وراعخار هل 

بددس ي كدد  راعبددال ظيددص راعبم ددا راددمت خ  ادداى ر  خددل  را عدد  ا   اغم ددًل )ذوى رااةجددل 
 را مرقف راإ لت ل را خعيخل.  رامس طل( و رانى يسعخام فص

  هال بنر رامإث فا 
 ق لت تةجل راعبم ا رامت خ  ااى ر  خل  را ع  ا   اغم ًل ذوى رااةجل رامس طل.  -1

 

رامسددد طل ظيدددص تبم دددابي فاحدددل  رايدددم  ظيدددص قددداةب ر  خدددل  را عددد  ا   اغم دددًل ذوي رااةجدددل 
رام دد  ،و ادده  ورالبع ددلما  ددلا  راإ ددلب را خعيخددل  ألددس را إلفظددل ظيددص جسدد ه وراب ليددل ادده  راددمت خ 

وك خ دل راإخدل   ،ر تور  راعد  يسدعخا هل فدص رااوةدل ،اخ م  راسد لراخلةل ورالار  ورا  اس 
، ادددعب ل  را حدددمتروراحددداةب ظيدددص  ك خ دددل راعخلظدددس  ددد  ر ةدددخلف را مجدددمت   فدددص رااوةدددلو  ،ظي هدددل

 راسيمك ل  راع  يحمم تهل قمس ر كس وبباه. ،أتور  را ظلفل وراعب ل 

 التعبري الوظيفي:  
بم ذاك راإا ث رانى  ماز ذرت ل را عإا         راعبم ا ظد   لدلظا راإدط وراخدام 

 يددده  ددد   ددد   فاحدددل  راعإ دددل ور امدددله ك دددل  مددداز راةلندددط رإلجع دددلظص فددد  كي دددل  را عإدددا   ة
 ,Finocchiaro, M)وظمددددلةر  راددددمتر  وتحددددايي ر ةددددخلف ر  ددددا   و مرقددددف رإلظعددددنرة 

Brumfit, C, 1993). 
ورا بددددلن  ور فكددددلة  ورالتةلبددددل بددددم  هددددلةب نحددددس را بعحددددار  ور الادددد س  :التعبياااال ال   اااا  -1

  ل فدص ر تر  راعبم دا واد فد  د  ةدإل  ورنسد ل اط قدل    اآل ا  ور اار     را عإا
 (. 169: 2005)نبيل عبد الههدي وآخلو , 
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 :تعليف البهحثة ل تعبيل الرظي ي
بددم ذاددك راإددا ث راددني  مدداز ذرت ددل را عإددا   دد   دد   قاةتدده ظيدد  ةدد لال راة ددس فدد  
ةددكس اددمرة أو رتددار  ةأي أو اهةددل أو كدد م ك ددل  مدداز راةلنددط رإلجع ددلظ  ورامجددارن   دد   دد   

 لددلظاه و مرقددف راخددام وراإددط وراإدد ن راددني ي ددا ادده وراعإددا  ظدد  نلددل ه راعبم ددا ظدد  ففكددلةه و 
 وراع لجلته ف  را مرقف راإ لت ل را خعيخل. 

 :ال   يل تعبيل  اإلجلائيالتعليف 
اي عد  ا اغم دًل  رايخظد بم رااةجل راع  يإ دس ظي هدل را خ دمف ظيدص  ح دلت راعبم دا 

 )فظارت راملاألل(. 

 منهج الدراسة أواًل:
 .رامةخ امل تسعخام راملاألل فص تةراعهل را  هي 

 عينة الدراسة ثانيًا:
( أ خل     ر  خل  را ع  ا   اغم ًل ذوى رااةجل رامس طل 10تعكمن ظ  ل رااةرال    )

( ادددد مر  و سددددعمبا  دددد هي ذوى رإلظلقددددل راإاك ددددل وراسدددد ب ل 7-4 دددد   عدددداروم أظ ددددلةبي  ددددل تدددد   )
  ل ورانب  ل وتي ف ع لةبي    وااب راعخل ط ا سعلخص ر  خل  راعخ  ص. ورام ا 

 أدوات الدراسة  ثالثًا:
  ح لت راعبم ا رايخظص األ خل  را ع  ا   اغم ًل ذوى رااةجل رامس طل )رظارت راملاألل(

 التعبري الوظيفي لدى األطفال املتأخرين لغويًا
 خ   مدداز ذرت دده را عإددا   دد   دد   راعبم ددا ظدد   لددلظا راإددط وراخددام فن راعبم ددا راددمت

ورإلامدددله ك دددل  مددداز راةلندددط رإلجع دددلظص فدددص كي دددل  را عإدددا   ة يددده  ددد   ددد   فاحدددل  راعإ ددده 
وظمددلةر  راددمتر  وتحدددايي ر ةددخلف ر  دددا  و و مرقددف رإلظعدددنرة وراعبم ددا ظددد  را مرفحددل ورادددافط 

خص ظيددص تإي ددس ر تر  رايغددمى فددص  مرقددف راعمرةددس راعددص و   ددط تحددايي رايغددل فددص راعبم ددا راددمت 
 .(Fino cchiaro and Byumfit, 1983,2)تسعخام فص ا لقلتهل 
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 مرقددف راإ ددلب فهددم ذاددك تحعيدد ه وف دده يكددمن راغدداة  دد  راعبم ددا راددمت خ   اتمطددًل ا ددل 
 ط را دددم   ددد  راعبم دددا رادددنى يةددداي تددد   را دددلت فددد  ا دددلتهي رابل دددلو و خدددام ا دددلب راطخدددس فدددص  إددد

 ةع به  لةج را اةال وفص تر يهلو ورامت خل ب ل تاى رايغل ظيص أنهل وا يل راعبم ا ظ  را ب ص 
ةاددي  ايغددل را إددمي راددمت خ  وتؤكددا ظيددص ابدداى راعمرةددس ورا ب ددص أكألددا  دد  راعاك دد  ظيددص رامبددا 

 .(Carol and Earwing, 1999;1) أب  عه
أنده أادلت ايغدل وراعارك دط ظيدص  وتاة س رايغل        را مرقف   ظا فاص راك م ظيدص

أنهددل قيددط راحدداةب ظيددص راعبم ددا راددمت خصو  دد  تحددايي بددنه راعارك ددط  دد   دد    مرقددف يسددهس ف هددل 
 .(Corol and Earwing, 1999,2)رإلاعخارم رايغمى 

وت ت  أب  ل بنر را م     راعبم ا رامت خص فص تإح د الجل  ر فارت وتإح دد أاارةدهي 
 .(Brozik, 1999,3)       اه تملت  راة س ت   را عإا  ورا سع   رإلجع لظ لو ا ث ي ك

ا دث ت دلن  داى فلظي دل ابدط  (  د 2006أيما  أوار ر ال )وبنر  ل بافت فا ده تةرادل 
لةر  هدددر ادددلا ط رااةر  دددل  ألدددس فاددديمب  )ت أل دددس ر تورة ور ابدددل  رااةر  دددل( فدددص ت   دددل ابدددط  

اد  رإلتعدار    د   د    مرقدف و مةدمظل  رإلت دل  راعبم ا رالخمى را ز ل اع   ن را ف راار
 راإ م ل فص راعبم ا رالخمى. 

 راددددعخارمظيددددص أب  ددددل ( 2001عبااااد الاااالحم  ) مصاااا   وااااد  كددددناك أكددددا  تةراددددل 
ر  خددددددل  فددددددص ت   ددددددل  هددددددلةر  رإلت ددددددل  وتمددددددلت  راإددددددا ث  دددددد  ر  خددددددل  فددددددص رااوةددددددل  آتر 

راة دددددددس وراع  ددددددد  تدددددددد   وةددددددد يت را هدددددددلةر  تمدددددددلت  راإدددددددا ث  ددددددد  ر  دددددددا   وإكسدددددددل  ابدددددددط 
 ر ةمر  را خعيخل ايإ مرنل  وا ابل. 

فلاعبم ا رامت خص يبع ا ظيص وةدمم راخكداب وإادعملنه راهدال فدص ظمدلةب ادي  ل  لا دل  د  
سدددددل او را سدددددد رابابددددد  فدددددص تكدددددم   راة دددددس وتاك دددددط رابمدددددلةر                      ر  طدددددل  رايغم دددددل ورا إم دددددل و 

 (.135 ,2013د ع   أحمد, حمنجالء م) 
أن ت لج دددل ي ددد ف ادددا ث ر  خدددل  فدددص بدددنه را اايدددل ( 2000يرساااط م اااهمي )و ددداى 

 ا ل فاص ة خ   ة  س  : راب
فذ  عإددا  ر  خددل  تون أن  : Egocentric speechأواًل: الحااديا المتمل اال حاارت الاا ا  

 أ ا را سع   اه اناك  عإاثمن اعدص فذر ادي يسدع   فاد هي أادا وقدا قسدي ت لج ده بدنه   هييب
 راظلباب فاص ث   تمربا اغم ل فاظ ل وبص: 
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وال يبددددددا بددددددنر راإددددددا ث تمرةددددددً  وإن ددددددل ايعبم ددددددا  Repetitionرإلظددددددلتب وتكددددددارة راإددددددا ث  (أ 
وال  دددداتمط راعكددددارة  ،را دددداتمط الاعاف ددددل ظدددد  رادددد خس وادددد س اهددددنر راإددددا ث ادددد ه فجع لظ ددددل

 ورإلاع ارة أو راعمقف. 
 ،ال  عإدددا  راطخدددس فال  ددد  نخسددده وب دددل -:Monologueراإدددا ث  ددد  رادددنر  ) منمادددمج(  (  

و س   فةجل  ةمته وال   عظا أتر  ر  ا    د  اماده ادناك ال يبعمدا بدنر راإدا ث ادا ألًل 
  عمرةً  وال يإحد أي وت خل فجع لظ ل تس ي اه تعبا س أت  عه رايغم ل. 

ا ددث  عإددا  راطخددس  دد  نخسدده ةدد    -راإددا ث  دد  راددنر  ةدد   ج لظددل  دد  ر  خددل : (ج 
 خل  را    ال    عمن اه ظيص راااي    وجمتب  بهي.  ة مظل  ر  

وبددنر را ددم  يسددبص ف دده راطخددس ا حددس أفكددلةه  :Socialized speechثهنيااًه: الحااديا اإلجتمااهع  
و سدد   أ ددا و   ددا  ،وتمددلت  ر فكددلة تهددال راعمرةددس رإلجع ددلظص و  اددن أن راطخددس   حددا  خدد ً 

 مرفحددل وظيددص راددااي  دد  أن اطخددس راسلتاددل فاةدده راعخلظددس  دد  ر  ددا   ظدد   ا ددد رإلن ددل  ورا
فال أن  دداى اددا ث وتمرةدديه  ،راحدداةب ظيددص راعإددا   دد  ر  ددا   وتمددلت  أالت ددث أكألددا فجع لظ ددل

 إاوت وبنر يب ص تمقخه ظ  تن  راةها رايغمى أو راك  ص    أجس تحايي    ا  د  راعمةد إل  
سددددلتت  ع اكددد  اددددم  ذرتدددده %  دددد  ادددا ث  خددددس را50و دددداى ت لا ددده أن اددددمراص  ،أو راعخسددد ار 

 (. 356: 35 ،2000 ،)يرسط م هم 

 أهمية التعبري اللفظى:
فهدم  ،يإعس راعبم ا راخظص  كلنه ال تارن هل  كلنده ا ابدل اخد   د  ف دمن رايغدل أو فاوظهدل

ك ددل أندده  ،وبددم أترب رإلنسددلن فددص رإلت ددل  اغ دداه  دد  ر  ددا   ،را إ دديل را هل  دده  دد  تبيدد ي رايغددل
ل فص راب ي دل راعبي   دل ادألن راطخدس ي دلةت راعبم دا  د   د   راإدمرة ورا  لقلدل يبا وا يل ة  س 

وظ ل يإعلج فا ه و طيمده فهدم  ،وظ ل يحيحه  مهةه  ل را خعيخل ف بما ظ  راعبم االاعخارم وال س 
وب دددل   ،أترب  دددعي تهدددل فت دددل  رإلنسدددلن اغ ددداب فت دددلاًل ي ك ددده  ددد  راإ دددم  ظيدددص ابدددط  دددل  ا دددا

 له راعص  اتخ       اهل أب  ل راعبم ا رايخظص.  ة مظل    را ح
ظيدص راعبم دا ظ دل يةدم   يتب د هل  تألداوب اغم دل  د  ر اخدل  وراعارك دط راعد   خدر  ت و ا -1

 و سع ةس    نخمت ر  خل  راخمل وفحارن راألحل وراخةس.  ،فص نخماهي
 راخاةل اي بيي أن يكعلف ظ م  ر  خل  رالخ  ل ورايغم ل. ي ع  -2
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)نجااالء خاةددل األ خددل  اع   ددل أذورقهددي ر تت ددل وإتةر  نددمراص راة ددل  فددص رايغددل  عدد ي را -3
 (. 138: 137, 2013محمد ع   أحمد 

أن راعبم ددا رايخظددص يسددلظا ر  خددل  ظيددص راعخك ددا  (Cassielanders,1999)وتيدد ف 
فص راب  ل  ك ةمر  وا سدت  ةدات ة دمز فت دل  وادناك فد ن بدؤال  ر  خدل  يسدعط بمن راح دلم 

 . (Cassilelanders, 1999)ال ابل  راع  تمةي فه هي ايألحلفل ورا خلب ي 
)أمهن  عبد ال تاه   ،(2003 ،)محمد منيل ،(1998 ،)محمد نجبواحا فتخد كً   د  

 ظيص أب  ل راعبم ا رايخظص    ا ث: ( 2006 ،ووهلة فهنوق 
ف راإ لت دددل راعدددص راعبم دددا رايخظدددص ةددداوةى اي ةدددلم فدددص رابا دددا  ددد   ةدددلال  راإ دددلب ورا مرقددد -1

تإعدلج فا هدل  ألدس رام د  ورالدار  ورالجع لظدل  فهددم أكألدا را هدلةر  رايغم دل فنعلدلةًر فدص راإ ددلب 
 راب ي ل ورإلجع لظ ل. 

يسددلظا راطخددس ظيددص راعك ددف  دد  را ةع دد  راددني يبدد   ف دده وظيددص تإح ددد رالاخدده ور  دد  فهددم  -2
 قلتة ظيص راع ث ا فص ر  ا   وراعخلظس وراعمرةس  بهي. 

 سلظا راطخس ظيص راعخا غ رإلنخبلاص وراعبم ا ظ   للظاه ووجارنه وأالا سه. ي -3

 ،)محمااد نجاابوادد يه ايكلددف ظدد  ظ ددم  راعبم ددا أو راعخك ددا   ددل  عدد ي راخاةدده ا بلاةعهددل  -4
 ،( )أماااهن  عباااد ال تاااه  ووهلاااة فاااهنوق 83: 2003 ،( )محماااد منيااال50-51 ،1998
2006، 56-57.) 

 اللفظى:أهداف تنمية التعبري 
  ل   ة مظل    ر بارل راع  يسبص راك م اعإح حهل وبص كلاعلا : ب

 ةإل را طد و  قل رايسلن وت أل س را بلنص. -1
 تبم ا راطخس ظيص راك م تمةمم وتقل وتات ط ر فكلة وةبطهل    ابيهل رامبط.  -2

   دددا ظ دددا راطخدددس را خددداتر  رايخظ دددل راخلةدددل اخمدددار  ظلةدددهل وأثدددلة  فنعملبددده فيدددً  ظددد   -3
 ر ه امبط راحمرظا. فاعخا

يظهددا ابددط ظ ددم  راكدد م  ألددس تكددارة راكي ددل  وراعدداتت وظددلته  ددل  ددعخي  راطخددس  دد  بددنه  -4
 (. 35 ،2012 ،)فهيلة أحمدراب م  ف  ل ت   راارابل وراسلتال 

 ت ك   راطخس    راعبم ا ظ ل  اوة اماه     مةمظل .  -5

 نطمر . راعغيط ظيص ابط رإلةطارال  را خس ل كلاخةس ورايةيةل ورإل -6
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 (. 109 ،1990 ،)إولاويم محمد ع ههللات   ل راألحل الا خس         مرجهل را      -7

 مراحل التعبري اللفظى لدى طفل ما قبل املدرسة  
    رامالتب اعص ظ  ا ظل   :

 تبيي رإلاعةلال امبط ر ةمر  ورايغل را إ طل.  -1
 يكاة ر ةمر  را عكاةب راع  يس بهل.  -2

 ةهمة.  6 – ل ورا عإاكل    ظ اه تبيي راإاول راسلك -3

 راعبم ا تمبط راكي ل  رامس طل.  -4

 سنرا 3-2م  
  .راعبال ظيص را   ا    راكي ل  و بلن هل    ر ةخلف اماهي 

  .فتمل  رإلةلةر  رامس طل 

  .فاعخارم رايغل فص راعبم ا ظ ل  ا ا راطخس فص فةارة ر اايل 

 سنرا   4-3م  
  بهل. عبال ظيص راكي ل  راع  يس 

  .  يس   كأل اًر و سع   الاإا ث ظ  كس ة 

  .يسع ا فص تبيي كي ل  جا اب 

 سنرا  5-4م  
  يسددددع ا فددددص تمادددد    خدددداتر  رايغددددل ظدددد   ا ددددد رإلاددددع ل  فاددددص را إلتثددددل  ورإلنغ ددددلت فددددص

 Julie and) إلتثدل   د  رامدلاغ   ييدي و حداأ راكي دل  ا دم   اتخد  و سدع ع  ا    هدل 

Zimmer,   2003) . 

 ت التعبري اللفظى  خطوا
 بم ا رايخظص ي ا اباب  طمر  وب :أن راع 2006أمهن  عبد ال ته  ووهلة فهنوق, تاى 

  م  ألس وجمت فكاب أو ةأي  ااط را عإا  راعبم ا ظ ه. كترف  ايوجمت وبص  استثهنة -1
 أى أنه ظيص رإلنسلن أن يخكا قمس أن  ماأ راإا ث. ت كيل -2

 راعص    ة نهل نحس ر فكلة وت ظ  هل.  وب  ة لال راة س ورابملةر صيهغة  -3

ا ددث التددا  دد  ادد  ل راةهددلز را ددمتص الظطددل  راإدداول اددابل فدد  را طددد رث ددل   ن اا  -4
 ظ ي ل راإا ث تونه ر طل . 
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 Myers, John   (2001  : )دراسة جون مايرس  -1
عخارم أايم  ةوريل راح دل ايع   دن بافت رااةرال فاص ت   ل  هلةر  راعبم ا رالخهص الا

راددن   يبدددلنمن  ددد  ةدددبمبل  فددص تدددنكا را خدددلب ي وراإحدددل د راعددص تلدددع س ظي هدددل راكعدددط را اةاددد ل 
وتكمنددت ظ  ددل رااةراددل  دد   ة ددمظع   فاددارب ل قل ددت الاددعخارم ةوريددل راح ددل تمراددطل ر  خددل  

ك  تمراطل را بيي وراعخا ت أنخسهي ورا ة مظل راأللن ل تي راعخارم أايم  ةوريل راح ل  بهل وا
بددنه رااةراددل را دد هي راعةا مددص ذو را ة ددمظع   راعةا م ددل ورايددلاطل وأةددلة  نعددل ي رااةراددل فاددص 
فلظي ددل ةوريددل راح ددل فددص ت   ددل راعبم ددا رالددخهص تمراددطل ر  خددل  أنخسددهي  حلةنددل الاددعخارم ةوريددل 

 راح ل تمراطل را بيي. 

 ( :  2006دراسة مروة احلسينى حممد توفيق ) -2
  خل  ا مرقف  خعيخدل وذادك بافت رااةرال فاص ظ س تانل ي قل ي ظيص راعأللةب رةتةل  ر

ت   ل راإ  يل رايغم ل اا هي، وراعإحدد  د  ف كلن دل ت   دل راعبم دا رايخظدص اطخدس  دل قمدس را اةادل 
       تمت ف ظ  ا رالةتةل  وبم أاا وال ط رااةر ل رإلتارظ ل. وتكمنت ظ  ل رااةرال    

( ادد مر  وتددي تحسدد  هي 6-4(  خددً  و خيددل  دد  أ خددل  رااوةددل تارواددت أظ ددلةبي  ددل تدد   )60)
ا مةب  عكلفال فاص  ة مظع   فاارب ل تةا م ل  مد ظي هل رامانل ي را حعام ور  اى ةلاطل اي 
يطمد ظي هل رامانل ي. ورةع يت أتور  رااةرال ظيص فظارت  ح لت راعبم ا رايخظص اطخس رااوةل، 

ت ر تور  ظيدص ر عمدلة ةادي وكناك فظارت تانل ي ر نلطل رالةتةلا ل اطخس رااوةل، ك دل رةدع ي
رااجددس اةمرتنددف بددلة س. وأةددلة  نعددل ي رااةراددل فاددص فبلا ددل تانددل ي رالةتةددل  فددص ت   ددل  هددلةر  

( ادد مر ، ا ددث تاددت را عددل ي ظيددص وجددمت فدداو  ذر  6-4راعبم ددا رايخظددص ادداى  خددس رااوةددل )
 ح دددلت  تالادددل فا دددل  ل تددد    عمادددطل  تةجدددل  أ خدددل  را ة مظدددل راعةا م دددل ورايدددلاطل ظيدددص

 راعبم ا رايخظص ا لاي را ة مظل راعةا م ل فص راح لت رامباى. 

 ( :  2012دراسة فايزة أمحد عبد الرازق ) -3

 : هدف الدراسة
بافت رااةرادل فادص ت   دل  هدلةر  راعبم دا رايخظدص وا دا رايخظدص اداى  خدس رااوةدل  د  

 خددً   60ةراددل  دد   دد    لددلةكل راطخددس فددص ت ددل  ظ لةددا رادد   را سددااص وتكمنددت ظ  ددل راا
(  خدً  و ة مظدل ةدلاطل 30)ذكمة / فنلثًل(  حس    فاص  ة دمظع    ة مظدل تةا م دل قمر هدل )

 خدددً  ورةدددع يت ر تور  ظيدددص قل  دددل اع   دددل ابدددط  هدددلةر  راعبم دددا رايخظدددص وا دددا  30قمر هدددل 
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 دا رايخظص        ظ لةا را   را سااص، و ح لت ت   ل ابط  هدلةر  راعبم دا رايخظدص وا
رايخظددددص  ددددد   ددددد   ظ لةدددددا راددددد   را سدددددااص را  دددددمة )فظدددددارت راملاألدددددل( ورادددددع لةب را سدددددعمى 

 (. 2006رالقع لتى ورالجع لظص فظارت )ظما راب    رالخ ، 
  فروض الدراسة:

ال  مجدددا فدددا  ذر ترادددل فا دددل  ل تددد    عمادددطل  تةجدددل  ةتدددط رام ددد   ورام دددل   ددد  ر  خدددل   -1
 س طل ظيص  ح لت راعبم ا رايخظص اا هي. را ع  ا   اغم ًل ذوى رااةجل رام

 أدوات الدراسة
 أ(  ح لت راعبم ا رايخظص األ خل  را ع  ا   اغم ًل ذوى رااةجل رامس طل ) رظارت راملاألل (. 

 هددال بددنر را ح ددلت فاددص ق ددلت  سددعمى راعبم ددا راددمت خ  ادداى ر  خددل  را عدد  ا   اغم ددل  
(  7:  4  را ع  ا   اغم ل ذوي رااةجدل رامسد طل ) ( اؤرال األ خل53و عكمن بنر را ح لت    )

 ا مر  ، وقا قل ت راملاألل الاخطمر  راعلا ل إلظارت را ح لت .
 :تعليمات المقياس

أظددا  راملاألددل راعبي  ددل  راخلةددل تعطم ددد ت ددمت را ح ددلت وةدد يت راعبي  ددل  ر   ددل  ل 
  ل  ل ظ ا تطم د را ح لت اعص وراطخس وت ظي بنه راعبي  ل  راإاوت راع  يةط أن تارظ هل ر 

 عإحدد راهددال  دد  رال ع ددلة وبددم ق ددلت فبلا ددل أنلدطل رامانددل ي ك ددل  عإحددد اا ددل ور دد  ر  خددل  
ظ ددا تطم ددد ت ددمت را ح ددلت را خعيخددل وقددا وةددبت راملاألددل ابددط راعبي  ددل  األ  ددل  ل وراددمبط 

  :ر  ا  مجه األ خل  ظيص را إم راعلا 
 وصف مقياس التعبير اللفظى

 وصف المقياس

  عكمن را ح لت    تس  ت مت وبص كلاعلا 
 راعبم ا ظ  رانر  اة س ةإ إل و  لامل. -1
 راعبم ا ظ  را مرقف اة س ةإ إل و  لامل. -2

 راعبم ا ظ  را طيم  ظ ه الا مة اة س ةإ إل. -3

  مةي  بلن  را خلب ي راةا اب. -4

 را طد راسي ي اإاول راكي ل  ا  فتار . -5

 راعبم ا ظ  را حلةنل . -6

 رإلظعنرة فص را مرقف راعص تسعاظ  ذاك. -7

 يإكص ق ل ا اعب ل  ةمة. -8

 يب ا اات  ل اا   به أث ل  را مم.  -9
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وكددس ابددا  دد  بددنه ر ابددلت يإعددمي ظيددص  ة مظددل  دد  ر اددايل راخلةددل ادده ، وظيددص كددس 
ر عملةر  ، وظيص راطخس أن يخعلة را مةب را إ إل راارال ظيص راسؤر  ، وظيص ر ع لة  3اؤر  
تةجدل  ،  3ب را إ إل فحط تةجعلن ، أ ل فذر ر علة را مةب را إ إل وظمدا ظ هدل ي  دن را مة 

 أ ل فذر ر علة را مةب راخل ال ي  ن تةجل ورااب .
 الخصائص السيكومترية لمقياس التعبير اللفظي :

 صدق المقياس  -1

و ح دددا الا دددا  س ددداى رادددعطلظل ر ترب أو فجدددار ر  راح دددلت ، ق دددلت  دددل بدددم  طيدددم  
 لاهس وقا راعخا ت راملاألل را ا  الاطا  راعلا ل:ق 

تددي ظدداة را ح ددلت ظيددص ظددات  دد  را إكدد   ورا عخ  دد   فددص ة ددلة  :صاادق المح مااي  (أ 
 (  إك   9ر  خل  ورا إل را خس ل وبيغ ظاتبي )

 ( يوضح نسبة اتفاق احملكمني على مقياس التعبري اللفظى1جدول )

 املفردات

نسبة 
اتفاق 

 احملكمني
 املفردات

نسبة 
اتفاق 

 احملكمني
 املفردات

نسبة 
اتفاق 

 احملكمني
 املفردات

نسبة 
اتفاق 

 احملكمني
 التعبري عن املتقارنات 88.89 29 77.78 15 التعبري عن الذات

1 88.89 16 100.00 30 77.78 44 88.89 
2 100.00 17 88.89 31 88.89 45 100.00 
 االعتذار 100.00 32 88.89 18 88.89 3
4 100.00 19 100.00 33 88.89 46 100.00 
 88.89 47 77.78 34 النطق السليم 88.89 5
6 88.89 20 100.00 35 88.89 48 100.00 
 سرد اليوم معانى املفاهيم 88.89 21 100.00 7
8 77.78 22 100.00 36 88.89 49 88.89 
9 88.89 23 77.78 37 88.89 50 100.00 
 حكاية قصة 100.00 38 88.89 24 100.00 10
11 88.89 25 77.78 39 77.78 51 88.89 

 100.00 52 88.89 40 100.00 26 التعبري عن املطلوب منه
 88.89 53 100.00 41 التعبري عن املواقف 100.00 12
13 88.89 27 100.00 42 77.78   
14 88.89 28 88.89 43 88.89   
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% ، و عيي    راةاو  أن 75ف هل ظ  و  هل  عي انل رابملةب راعص تحس نسمل رالتخل  
% ظيدددص رابمدددلةر  ، و ددد  ثدددي ال  دددعي ادددنل أى ظمدددلةر  و  هدددل  ع عددد  78و77رقدددس نسدددمل رتخدددل  

 0را ح لت الا ا  راظلباى 

تي اسل  ةا  را حلةنل راطاف ل وذاك ايعإحد  د  راحداةب راع     دل  صدق المقهننة ال لفية: (  
 ددلت ي  دد  )ت   دد ًر فلةقددًل( تدد   را سددعمى را   رنددص ا ح ددلت راعبم ددا رايخظددص، و ددل رذر كددلن را ح

تاةجدل  حاةب ظيص راعبم ا رايخظدصراحمى ورا سعمى را   رنص رايب ف، أى ي    ت      اايه  
 اتخبل و   اا هي قاةب ظيدص راعبم دا رايخظدص تاةجدل   خخيدل ، و  هدل قل دت راملاألدل اد جار  

 راخطمر  راعلا ل:
 ( فات تات مًل ت لزا ًل.22اعط ظ ل وظاتبي )تات ط تةجل  أفارت راب  ل رال 

  ددد  رابدددات راكيدددص ايددداةجل   ددد  أو  راعات دددط راع دددلزاص و ددد  آ ددداه، أى تدددي 27تإا دددا  %
( أفدارت  د  6( أفارت    راعات ط ك فارت را سعمى را   رنص را اتخ  ، وآ دا )6تإا ا أو  )

 راعات ط ك فارت را سعمى را   رنص را  خخط.

  ت    عماطص ةتط تةجدل  ر فدارت فدص  سدعمي را  د رن    ظد   ا دد اسل  تالال راخا 
سايب  ل  را سعحيل ا ث أن اةي راب  ل ةغ ا، وتعيي Mann-Whitney Uراعخارم ر عملة س

 را عل ي فص راةاو  راعلاص:
 لداللة الفروق بني جمموعة امليزان املرتفع واملنخفض ملقياس التعبري اللفظى ”z“( قيمة 2جدول )

 العدد موعةاجمل
املتوسط 
 الرتبى

-Mann جمموع الرتب

Whitney U " قيمةz" الداللة 
مستوى 
 الداللة

املستوى امليزانى 
 املنخفض

6 3.50 21 
0.000 -2.929 0.003 

دالة عند 
مستوى 

املستوى امليزانى  0.01
 املرتفع

6 9.50 57 

ا  خخط تر  فا ل  ًل ظ دا  عيي    راةاو  راسلتد أن راخا  ت   را   رن   را اتخ  ور
( وفددص رتةددله را سددعمى را   رندد  را اتخدد    ددل يب دد  ت عدد  را ح ددلت ا ددا  ت   دد ى 01و0 سددعمى )

 قمى اح لت راعبم ا رايخظص.
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 :ثبات المقياس -2

يح ا تألمل  را ح لت تقعده فد  راح دلت، وظدام ت لقيده  د  نخسده، أو أن را ح دلت يبطدص 
اب تإدددت نخدددس راظددداول، أو تددداول  ع لثيدددل، وقدددا قل دددت نخدددس را عدددل ي فذر رادددعخام أكألدددا  ددد   ددد

 راملاألل اإسل  را ح لت الاطا  راعلا ل : 
 :هس رإستخدام معهمل أل ه لكلونبهخثبه  المقي (أ

( تماندل ي راعإي دس Cronbach'sAlpha)فاعخا ت راملاألل  ا حل  بل س أاخل اكاونمدل 
( اب  دددددل 916و0ال عمدددددلة ) ( ، وقدددددا تيغدددددت تةجدددددل ثمدددددل  رSPSS 18رإلا دددددل   ايم لندددددل  )
( فات ، وبدنه رااةجدل تةبي دل نط دا  فادص رادعخارم بدنر را ح دلت كد ترب 22راعط ظ ل  كمنل    )
 ايح لت ف  بنر رامإث.

 طليقة التجلئة النص ية : (ب

، رالةتمددله تدد   تةجددل  ن ددخص را ح ددلتا ددث تب ددس تيددك راطا حددل ظيددص اسددل   بل ددس 
تةجددل  راطدد   ،  عيدد   راحسددي ر و   ة ددم     عكددلفا    ددل رإل عمددلة فاددص ن ددخ ا ددث  ددعي تة

تةجددل  راطدد   فددص ر اددايل را وج ددل، ثددي ، و عيدد   راحسددي راألددلنص  ة ددم  فددص ر اددايل راخاتيددل
 :ةاو  راعلاص، وتمةيت راملاألل فاص رااسل   بل س رالةتمله ت  ه ل

 ( طريقة التجزئة النصفية للمقياس3جدول )

 العدد املفردات
ا معامل ألف
 لكرونباخ

معامل 
 االرتباط

معامل الثبات 
 لسبريمان براون

معامل الثبات 
 جلتمان

 0.852 27 اجلزء األول
0.823 0.903 0.903 

 0.844 26 اجلزء الثانى

٪(، وبدم  بل دس ثمدل  3و90أن  بل دس ثمدل  را ح دلت يسدلوى ) (3و عيي  د  جداو  )
وبددم يبطددص تةجددل  دد  راألحددل ظ ددا راددعخارم  يلد ا فاددص أن را ح ددلت ظيددص تةجددل ظلا ددل  دد  راألمدل ،

را ح ددلت كدد ترب ايح ددلت فددص رامإددث راإددلاص، وبددم يبددا  ؤةدداًر ظيددص أن را ح ددلت ي كدد  أن يبطددص 
 .را عل ي نخسهل فذر  ل أظ ا تطم حه ظيص راب  ل وفص راظاول راعطم د نخسهل

 .إلتسل  راار يص ا خاتر  را ح لتر -1
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 المقيهس    وي  الم لدا  وم هويماإلتسهق الداخ. 

 ( يوضح اإلتساق الداخلى بني مفردات املقياس4جدول )

 املفردات
معامل 

 االرتباط
 املفردات

معامل 

 االرتباط
 املفردات

معامل 

 االرتباط
 املفردات

معامل 

 االرتباط

**0.689 15 التعبري عن الذات
 29 0.552**

 التعبري عن املتقارنات 

1 0.571**
 16 0.448* 30 0.457* 44 0.695** 

2 0.500* 17 0.521* 31 0.502* 45 0.695** 

  االعتذار **0.576 32 *0.521 18 *0.513 3

4 0.623** 19 0.593** 33 0.576** 46 0.442* 

 **0.568 47 *0.457 34 النطق السليم *0.513 5

6 0.618** 20 0.586**
 35 0.649** 48 0.644** 

 اليومسرد  معانى املفاهيم **0.565 21 *0.482 7

8 0.568** 22 0.561** 36 0.485*
 49 0.435* 

9 0.527* 23 0.430* 37 0.531* 50 0.748** 

 حكاية قصة *0.496 38 **0.556 24 **0.601 10

11 0.454* 25 0.514* 39 0.615** 51 0.551* 

 *0.510 52 **0.629 40 *0.496 26 التعبري عن املطلوب منه

12 0.437*
 **0.650 53 *0.511 41 قفالتعبري عن املوا 

13 0.596** 27 0.576**
 42 0.485*   

14 0.527* 28 0.649** 43 0.573**   

 (01و0**  خاتر  ترال ظ ا  سعمى )

 (05و0*  خاتر  ترال ظ ا  سعمى )
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 ي راخلةدل الا ح دلت أن  بل    رالةتمله تد   را خداتر  ورا خدلب (4) عيي    جاو  
(  خدداتب تراددل ظ ددا 26( و)01و0(  خدداتب تراددل ظ ددا  سددعمى )27مجددا )، ا ددث أندده تج  بهددل تراددل

، را خاتر  ورا خلب ي را اتمطدل اده ( ،   ل  ا  ظيص وجمت فتسل  تر يص  اتخ  ت  05و0 سعمى)
 و  هل ف ن را ح لت ظيص تةجل ظلا ل    را ا .

 االتسهق الداخ   وي  الم هويم والدنجة الك ية ل مقيهس 

 ساق الداخلى بني  مفاهيم املقياسيوضح اإلت (5جدول )

 معامل االرتباط دـــــــــــــالبع
 **0.793 التعبري عن الذات

 **0.855 التعبري عن املطلوب منه
 **0.805 النطق السليم

 **0.826 التعبري عن املواقف
 **0.901 معانى املفاهيم

 **0.676 التعبري عن املتقارنات
 **0.685 االعتذار
 **0.597 مسرد اليو

 **0.541 حكاية قصة

 (0,01** م لدا  دالة عند مستر  )
أن  بل    رالةتمله ت   را خلب ي ورااةجل راكي ل اي ح لت ج  بهل  (5) عيي    جاو 

( ،   ل  ا  ظيص وجمت فتسل   اتخ   ابدلت را ح دلت ، و  هدل تدي راع كدا 01و0ترال ظ ا  سعمى )
 راألمل . ا ن را ح لت ظيص تةجل ظلا ل   

 فرض الدراسه :  
" ال يرجااااااد فاااااالق ئا داللاااااا  إحصااااااهئي   وااااااي  وبدددددد   فدددددداة رااةراددددددل ظيددددددص أندددددده 

مترساااا ه  نتاااااب دنجااااه  البناااااي  والبنااااه  مااااا  ااط ااااهت المتااااا خلي  ل ريااااه )ئو  الدنجااااا  
عاااة البساااي  ( ع ااا  مقياااهس التعبيااال ال   اااي فااا  القياااهس البعاااد  والتتبعااا  اط اااهت المجمر 

 التجليبية ع   مقيهس التعبيل ال     "
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 Wilcoxonرالةدددلةى ام يكمكسدددمن )رااتدددط رادددعخارم ر اددديم  را ادددلةر عاى ر عمدددلة 

Signed Rank Test )(ا دل  عخدد  د  ظدات أفدارت راب  دل  را دغ اب را اتمطدل)  اإسدل   سدعمى
وببددا رنعهددل  فعدداب  تالاددل راخددا  تدد    عماددطل  رااتددط ادداةجل  ظ  ددل رامإددث ابددا تطم ددد رامانددل ي

 وتمةيت اي عل ي راعلا ل : ( SPSS 18ظ   ا د تانل ي ) را علابل ظيص  ح لت راعبم ا رايخظ 

 صفى لدرجات عينة البحث بعديا وتتبعيا على مقياس التعبري اللفظى ( االحصاء الو6جدول )
 االحنراف املعيارى املتوسط التطبيق

 1.647 156.40 بعدى
 0.000 159 تتبعى

رامةخص تحلة  فص را عماط راإسدلتص ايعطم دد رامبداى وراععمبدص ،  (6) عيي    جاو 
وايعإحدددد  ددد  تالادددل راخدددا  تددد   ةتدددط  عمادددطل  تةجدددل  راح لاددد   راحميدددص ورامبددداى ، تدددي تطم دددد 

 (. 7ر عملة و يكمكسمن وتعيي را عل ي فص راةاو  )

 س التعبري اللفظى بعديا وتتبعيا" لداللة الفرق بني متوسطى رتب درجات مقياZ( قيمة "7جدول)
 مستوى الداللة "Zقيمة " جمموع الرتب متوسط  الرتب العدد توزيع الرتب البعد

 التعرف
 0 0 0 السالبة

23 0،2  15 3.0 5 املوجبة 0.01دالة عند مستوى  
 - - 0 املتساوية

 راععمبص.أكما     * ةتط راخاو  راسلامل تا  ظيص أن راح لت رامباى
 ةتط راخاو  را مج ل تا  ظيص أن راح لت رامباى أقس    راععمبص.  
 ةتط راخاو  را عسلو ل تا  ظيص أن راح لت رامباى يسلوى راععمبص.  

( أن ةتط راخاو  را مجمل أكما   ل  ا  ظيص أن را عماط رااتمص 7و عيي    راةاو )
، 01و0بنر راخدا  تر  ظ دا  سدعمى  ااةجل  راعطم د راععمبص أكما   ه فص راعطم د رامباى، وأن

  دددل  دددا  ظيدددص وجدددمت فددداو  ذر  تالادددل فا دددل  ل تددد    عمادددطل  رااتدددط تددد   راح دددلت رامبددداى 
وراح لت راععمبص ا لاي راعطم د راععمبص ،   ل  ا  ظيص وجمت تإسد  فدص ت   دل راعبم دا رايخظدص 

 ا  خل  و   ثي  عي ةفط راخاة را خاى.
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 ( رسم بيانى يوضح الفرق بني متوسطى رتب درجات مقياس التعبري اللفظى بعديا وتتبعيا1شكل )

 



 ، أ/ سارة نبيلد/جنوى أنور، د/لوبنى عبد اللطيف،  عبد القادر أ.د/ صالح الدين
 

 468 

 املراجع العربية 
 ( 1990إولاويم محمد ع ه هللا:)  دا  تداة ط رايغدل راباب دل وراا   دلو ترة را هيدل راباب دلو 

 راحلباب. 

 (  2002أيما  أوار ر اال سا ي:)   فلظي دل ابدط ر ادلا ط رااةر  ددل فد  ت   دل ابدط  هددلةر
 جل بل   طل.  –راعبم ا رال مى ااي ت   ن را اايل رإلتعار  لو ةالال  لجسع او كي ل راعاب ل 

 ( 2006عبد العليل الشخص :) أنمرظهدل  –تلخ  دهل  –فةطارال  را طدد وراكد م  يخ عهدل
   ل ايطملظل ورا لا.و راا لةو ةاكل را خإل  رانبم2ظ جهل  د  –

 ( 2012فاااهيلة أحماااد عباااد الااالا ق :)   أثددا  لدددلةكل  خددس رااوةدددل فددد  ت ددل  ظ لةدددا راددد
را ساا  ف  ت   ل ابط  هلةر  راعبم ا رايخظ  وا ا رايخظ و ةالال تكعدمةرهو كي دل ة دلة 

 ر  خل و جل بل راحلباب. 

 ( و ظدددلاي 1 اةادددلو  دددر ابدددل  رايغم ددل األ خدددل   ددل قمددس را(: 1998محمااد نجاااب ف)اال هللا
 راكعطو راحلباب.

 ( 2003محماااد منيااال :)  هدددلةر  رإلت دددل  رإلظ  ددد   وراعابدددم   وراددداظلبو ايسددديل تةرادددل 
 و راحلبابو ترة راخةا اي لا وراعمز  . 111وبإم  فظ   ل )

 ( 2006ماالوة الحساايني محمااد :) فبلا ددل تانددل ي  حعددام ا ةتةدل  فددص ت   ددل راعبم ددا رايخظددص
 ( ا مر و ةالال  لجسع او كي ل ة لة ر  خل و جل بل راحلباب. 6-4وةل )ااى أ خل  راا 

 (  2005نبياال عبااد الهااهدي وعماال عبااد العلياال أواار حشاايي وخهلااد عبااد الكااليم رشااند :)
 و ظ لنو ترة را  ساب. 2 هلةر  ف  رايغل وراعخك او  د

 ( 2013نجاااالء محماااد ع ااا  أحماااد :) و ترة توة أت  راطخدددس فددد  تبيددد ي راباب دددل اي معدددا  
 راةل بل راةا ابو ر اك اة ل. 

 (  2001واادي مصاا  ي عبااد الاالحم:)   أثددا فاددعخارم أت  ر  خددل  فدد  ت   ددل ادد   هددلةر
رإلت دل  رالخ د  األ خددل   دل قمددس را اةادلو كي دل راعاب ددل اسدمبلجو جل بددل ج دم  راددمرتيو 

 تةرال   لمةبو  ةيل راة ب ل را  ا ل اي  لبي و ا  راعاة ط. 

 ن م راطخس را باف  ورايغميس ر ةتن: ر بي ل اي لا وراعمز  . " (:2000ي )يرسط م هم 
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