
 
 قسم التربية الخاصة

 
 

مقياس املهارات اللغىية )اللغة االستقبالية والتعبريية( 
 العقلية املتىسطة اإلعاقةلدي عينة من األطفال ذوي 

 

 

 إعداد 

 الطالب/ محمد أحمد رده الثبيتي 

 ماجستير تربية خاصة

 –جامعة عين شمس  –كلية التربية 

 إشراف 

 يد يس التهاميد/ الس أ.د/ تهاني محمد عثمان منيب

 أستاذ قسم التربية الخاصة 

 عين شمس –كلية التربية 

 مدرس التربية الخاصة

 جامعة عين شمس –كلية التربية 

 

3122  

مقياس المهارات اللغوية ( اللغة االستقبالية و التعبيرية ) لدى عينة من األطفال ذويالعنوان:
اإلعاقة العقلية المتوسطة

مجلة القراءة والمعرفة -مصرالمصدر:

الثبيتي، محمد أحمد ردةالمؤلف الرئيسي:

التهامي، السيد يس، منيب، تهاني محمد عثمان(مشرف)مؤلفين آخرين:

ع 119المجلد/العدد:

نعممحكمة:

2011التاريخ الميالدي:

سبتمبرالشهر:

142 - 111الصفحات:

:MD 106760رقم

بحوث ومقاالتنوع المحتوى:

EduSearchقواعد المعلومات:

االختبارات و المقاييس التربوية، المهارات اللغوية، صعوبات التعلم، تعليم المعوقين،مواضيع:
األعاقة العقلية المتوسطة، تدريس اللغة العربية، معلمو اللغة العربية، التربية

الخاصة، األطفال ذوو االحتياجات الخاصة

http://search.mandumah.com/Record/106760رابط:

© 2016 دار المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.
لالستخدام المادة هذه طباعة أو تحميل يمكنك محفوظة. النشر حقوق جميع أن علما النشر، حقوق أصحاب مع الموقع اإلتفاق على بناء متاحة المادة هذه
دار أو النشر حقوق أصحاب من خطي تصريح دون االلكتروني) البريد أو االنترنت مواقع (مثل وسيلة أي عبر النشر أو التحويل أو النسخ ويمنع فقط، الشخصي

المنظومة.

http://search.mandumah.com/Record/106760


 
 قسم التربية الخاصة

 
 

مقياس املهارات اللغىية )اللغة االستقبالية والتعبريية( 
 العقلية املتىسطة اإلعاقةلدي عينة من األطفال ذوي 

 

 

 إعداد 

 الطالب/ محمد أحمد رده الثبيتي 

 ماجستير تربية خاصة

 –جامعة عين شمس  –كلية التربية 

 إشراف 

 يد يس التهاميد/ الس أ.د/ تهاني محمد عثمان منيب

 أستاذ قسم التربية الخاصة 

 عين شمس –كلية التربية 

 مدرس التربية الخاصة

 جامعة عين شمس –كلية التربية 

 

3122  



 111 

 :مقدمة

بددد ات اعات دددات ا اادلادددا ادل ايدددا باا ااودددإل بدددااألااد ذيد اماالدددإل ياا ددد  ب وددد و    اا   ددد  
اابدددان لىل إجي إ ددداد االاددداج  ياادددساال يادل ددداو   ااددد، اددد  ادل انددداة ياابددد لبات ااددد، ودددلاد     يلددد  اتددد  

مبسدال  ااألدااد اا دادوو  يذاد  اد  ادد   –إجي ند  ادا  –ادلتك  اىل حتس  نااإل هدالء  ااألدااد ا كلندلا 
اءو اق اع احل   إل اا، وشري إجي اىل اارتب إل احل و إل اا، وسدلد اداا اا دلر واااد  ندف دد  ألداد اد  اءنا دا  

 لوإل اا، وساا ه الى اااتل يااليلل إجي البى ا   والهله اه ل راوه.باارت  باخل اات

إجي اخلباجص االغلوإل ايائ  ااط دال مب د ل اد   باجبد   اةسدت إل ياا  ل دإل يء ميكااا اااظا 
يادل األ ددإل ياءداتاا ددإل ياءن  اا ددإل ن ددك اىل هادداق ابلددإل يئ  ددإل بددو اخلبدداجص اءداتاا ددإل  ياالغلوددإل يبددو 

ولدد  اخلبدداجص  يشددا ء دد  أل دده اىل اا  ودد  ادد  ااب دداد ادلاوبيددإل بددااا ل  اا  لدد    دد  ا اااادد ا  بددال 
اشكلإل اداتاا إل ولايدل إل  ن دك ودالدد اا د رة اةد يدة الي د  ادلا لد  ا ل دا إجي لبدلر ا ل روده الدى 

دد بدددده إجي ااالايدددد  اددددع اع دددداو  يه لدددده الدددد  لدددد ره الددددى ااابددددا  ا ادللالدددد  اءداتاا ددددإل دتددددا لدددد  وددددال 
 (89  2004اءنسحاب ا  ادللال  يااا اابت اءداتاا إل ياادادمي إل )اادل اب  اهلل  

اااغ  بديباا  الى ذا  أل لد  هااق اروباط دبري بدو اماالدإل اا  ل دإل ياادياابات االغدإل يااايدف  أل
بر بياو ددإل غددري ادد  اددباإل د دداز ااايددف يااكددبر اقط ددال ادل ددالو ا ل ددا  إء إادد  واي ددلىل ايددلات ااكدد

االغدإل بشدك  اا دايت يذاد  نسد   د ة  وكاسبلىليح حإل ا ا ظت ا  ألااط ال ذيي اماالإل اا  ل إل 
اماالدإل إء اىل اغلددب   وظ ددايىل اشدداد  ا االغددإل ادد  ن دك اءداسدداب اي امنادداج يادلات لددإل ا ااايددف غددري 

  اا درتة ااد، ودرتايح ادا بدو ألدرتة اادلءدة اابح ح  يمبا اىل اا تا ادل ايل اايلر االغإل يااايف اا  ااط ال ه
اخلااسدددإل اددد  اا تدددا  ددددا ت هددد ه اا راادددإل الد دددإل ادددل ااط دددال ادل دددالو ا ل دددا ا اتدددا ااي لادددإل ينددد  

 (112: 67  1997ادلبكاة )دلزال اب  ااان    

 أوال: مشكلة الدراسة

س ادل ددددارات االغلوددددإل و ا دددا اادب ااا سدددد  ا رلددددال اارتب ددددإل اخلايددددإل إجي ا ددداو    دددد   إجي ل ددددا
يببدد إل  ايددإل )االغددإل اءاددا باا إل ياالغددإل ااا بريوددإل( يادد   ددبل اتدد  اابانددك ادل دد ا  اددع ادل ددالو ا ل ددا  

ت إجي وددد ئري اماالدددإل اا  ل دددإل الدددى ادل دددارات االغلودددإل ل ادل ال دددإل  ياا راادددات ااددد، ا دددار ياددد   دددبل اادددساا
(Shonon, 2001 ياا رة ه ه ادل او   يا ر د ا  ) ا ا اادلاا اا ايب  اد ا  و د   اابحدك احلدايل 

إجي إاددد اد ا  ددداس ا  ددداس ادل دددارات االغلودددإل )االغدددإل اءادددا باا إل ياالغدددإل ااا بريودددإل(  ياااح دددف اددد  اخلبددداجص 
 ادلسكلارتوإل ا  ي ق يئبات يهل اهاتار اابانك ااااه .
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 ثانيا: هدف الدراسة

 دددارات االغلودددإل اددد   ااط دددال ذيد اماالدددإل  ددد   اا راادددإل احلاا دددإل إجي وات دددإل يحتسدددو ب ددد  ادل
اا  ل ددددإل ادلالادددديإل ادددد   ددددبل ا  دددداس يددددت  ا اددددل   باجبدددد    يا اددددل  اءاددددرتاو   ات اا بد ددددإل 

 ادلااابإل ذل .

 ثانيا: أهمية الدراسة

 امه إل اا رااإل احلاا إل الى ادلسالوو اااظاد يااايب    الى اااحل اااايل: إ ازميك  

 يةأوال: األهمية النظر 

 يوكت  اامه إل اااظاوإل ال رااإل ا ااا اط ااااا إل:

و ا ل ددا ببددلرة لامادد ار ا زوددادة ددد  ادل للاددات ياحل دداجف ادد  ادل ددارات االغلوددإل ادد   ادل ددل  -1
 اااإل  يادل للو ا ل ا ب ردإل االايإل ببلرة  ايإل.

يالدى و ااد  ولا ح ااا ئريات ااسلب إل ا بلر ادل ارات االغلوإل الى دلان  اااتل ادل ال إل   -2
 ااي   اع مج ع اة يو به.

اء اب ددإل الددى دلاندد  اااتددل ادل ال ددإل ادد   ادل ددللو  يو ئااوددهااضددل  الددى امه ددإل اا  دداس  إا ددا  -3
 ا ل ا ب ردإل االايإل.

 ثانيا: األهمية التطبيقية

وش  ص ادل ارات االغلوإل ا   ادل للو ا ل دا ب رددإل االاديإل اد   دبل ا  داس وشد  ص  -1
 غلوإل.ادل ارات اال

إ ددااق ايا ددا  اااددلر يادل لتددلىل ا اتل ددإل اءداشددا  ادلبكددا ا بددلر ادل ددارات االغلوددإل ادد    -2
 ادل للو ا ل ا ب ردإل االايإل.

وات ددإل يحتسددو ب دد  ادل ددارات االغلوددإل ادد   اط ددال ادد  ادل ددللو ا ل ددا ب ردددإل االادديإل ادد   -3
 ( أل اة.65 بل ا  اس ااكاا  واضت  )

ا ندد يد  –ابحددلث اا اب ددإل اوضددح ندد رة يدددلد درااددات ااب ددإل ادد   ددبل اااد ددإل اا رااددات يا
 وب ت ااات إل يحتسو ادل ارات االغلوإل ا   ااط ال ادل للو ا ل ا ب ردإل االايإل.  –ال  اابانك 
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 رابعا: مصطلحات الدراسة

 ادل ارات االغلوإل -1

اد  اااادلز )اسدتلاإل ه  رلتلاإل ا  ادل ارات االغلوإل اءاا باا إل يااا بريوإل يو ت  داظار اكدلىل 
اي اايللددإل اي اكالبددإل.. ات( اا ددف ال  ددا بددو ألئددإل اي ئ األددإل اي دددا  ا ددو  واسدد  باءناظددار  يزلكلادددإل 

 (187: 2005  يآ ايىليادلشااا بو ااألااد ) ح ه ألار  ااألكار ب لاا   يوسا  ر ا ولاي  

يااا بريوإل اد   ااط دال ادل دالو يو ا  اابانك ادل ارات االغلوإل ب اا: ا ارات االغإل اءاا باا إل 
ا ل ددا  ياادد، و تدد  ا  دداس ادل ددارات االغلوددإل الددى وش  بدد ا ب ب ادهددا ادل ال ددإل يهدد   ادل ددادات االغلوددإل  
يا األدددإل وسلسدددد  ااندددد اث يواد دددد  اةتدددد  ياةادئدددإل( يددددد ا  ) امدراق االغددددلد اقيددددلات( ي )ااات  دددد  

يدتدددا و دددس اا دددا إدااج دددا باا رددددإل ااددد،  بددد  ال  دددا يااا دددا  الدددى اايدددلات( ي)اءادددا  اب االغدددلد(  
 ااي   ادل اق ا ل ا ا ا  اس ادل ارات االغلوإل ادلسا  ر ا اا رااإل.

 Receptive Language اللغة )االستقبالية( -2

(: االغدددإل اءادددا باا إل ب ادددا ذاددد  اةانددد  اددد  اتل دددإل ااالايددد  378: 2006) ااشددد صو دددا  
 و  ر إا ه ا  ا للاات يو  ته ذلا.اا د وضت  ول   اا اد دلا 

ب اا إن   ادل ارات ااسدت  إل االغلودإل ااد، و تد  الدى  اءاا باا إليو ا  اابانك ا ارات االغإل 
( ي اقيدلاتاااا إل يه : )امدراق االغدلد  اب ادل اس يوش  ص ا ارات االغإل  يه  زل دة ا مخسإل 
 اب اابليت( ي)اادا  ار االغدإل اءادا باا إل(  يو دس )     اايلات( ي)ااا ا  الى اايلات( ي)اءاا 

 اا ا باا ردإل اا،  ب  ال  ا ااي   الى ادل  اس اا د اا ه اابانك.

 Expressive Language مهارات اللغة )التعبيرية( -3

( االغدددددإل ااا بريودددددإل: ب ادددددا إندددد   اظددددداها ااالايددددد  ااددددد، ودددددا  177: 2006و ددددا  ااشددددد ص )
 ببلرة ال لظإل اي را وإل اي اكالبإل. بلااطا ا ن   ااط ال 

و األ دا اابانددك ا ددارات االغددإل ااا بريودإل: ب اددا ادل ددارات ادلابددلإل بدادل ادات االغلوددإل يا األددإل وسلسدد  
يواد دد  اةتدد  ياةادئددإل يادلات لددإل باا ردددإل اادد،  بدد  ال  ددا ااي دد  الددى ادل  دداس اادد د اادد ه  ااندد اث
 اابانك.
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 Mentally Retarded Children ة بدرجة متوسطةاألطفال ذو اإلعاقة  العقلي -4

( ااط دال ادل للدلىل ا ل دا ب رددإل االاديإل AAMRو ا  اةت  دإل ااااوك دإل الا لد  اا  لد  )
الدددى إاددد : ااددد و  و دددانلىل اددد  ن دددص ددددلهاد ا اادا  اادددلظ     و دددك وكدددلىل ديىل ادلالاددد   يوكدددلىل 

ااااا دددإل: ااالايددد   ياا ااودددإل  ااك   دددإلدل دددارات اابزادددا ادددع دلانددد  لبدددلر ا ائادددو اي اد دددا اددد  رلددداءت ا
ادددد  ابددددادر اعاتددددع  يااالد دددده اادددد ايت  ااش بدددد إل  ياحل دددداة ادلا ا ددددإل  يادل ددددارات اءداتاا ددددإل  ياءاددددا ادة 

ياابدددددحإل يااسدددددباإل  ياةلانددددد  اادادمي دددددإل االظ   دددددإل  يلضدددددا  يلددددد  اا ددددداا   يا دددددارات اا تددددد   ياحل ددددداة 
 (89: 2004اا اااإل اشاة. )ااد ة اب    اءاا با إل  يوظ ا ذا  لب  ا  

 بحوث ودراسات سابقة

( إجي ل ددداس ألاال دددإل ااسنددداال ا وات دددإل ب ددد  2005يهددد أل  دراادددإل زواددد  ادددد  زلتددد  زوددد اىل )
ا ارات االغإل اا اب دإل اد   ااابا د  ذيد اماالدإل اا ها دإل ا ادلانلدإل اءبا اج دإل  يااد، داند  ب ادلاىل  وات دإل 

 اب إل ا   ااابا   ذيد اماالإل اا  ل إل ا ادلانلإل اءبا اج إل . ب   ا ارات االغإل اا 

( ن ددك ااددا  ا  70 - 50( وسدد إل وبا دد   نسددبإل ذددداج   )9يوكلندد  ا اددإل اا رااددإل ادد  )
اابان إل ا ا ار اءااتا   ا ابدار ال داا ة  ن دك ط ويب   دا )لبل دا  يب د وا( بانداال ااات دإل ب د  ا دارات 

 االغإل اا اب إل.

ناددداجل اا راادددإل اددد  يددددلد ألدددايق ذات دءادددإل إنبددداج إل بدددو درددددات وبا ددد  رلتلادددإل يااددد ات 
اابحك ا اا  اا و )اا بل  يااب  د( ا ا ارات اءااتا   ا ارات اا اا ة اباحل اا  داس ااب د د دتدا 
يد ت ألايق ذات دءاإل إنباج إل بو ا ابار ا ارات اءاداتا  دكد  اد   ااابا د  رلتلادإل اابحدك ا 

اس ااب ددد د يذادددد  ابددداحل ا دددارة اءادددداتا  ياددد ا  يددددد  اىل السنددداال ألاال ددده الددددى وات دددإل ا ددددارات اا  ددد
 اءااتا  ياا اا ة ا   ااابا   ذيد اماالإل بااب  ااسادس اءبا اج .

( إجي ااا ددا  الددى ائددا ا ددرتاق االاادد و  ا Goldfield, 2006يهدد أل  درااددإل دلادد  أل لدد  )
ط دال ادل دالو ا ل دا شدد  و دانلىل اد  اادياابات اغلوددإل  يلد  وكلند  ا اددإل وات دإل ادل دارات االغلودإل ادد   اا

( ط دددب يط لدددإل و دددانلىل اددد  طلددد  ا لددد  ياادددياابات اغلودددإل  يوااينددد  ااتددداره  بدددو 26اا راادددإل اددد  )
اااو إجي ابع ادالات  يلد  ط و سد   ااط دال باااسدايد إجي رلتدلااو: اايجي هاوب دإل ياا ان دإل ادابيإل  

تلادددإل ااا اوب دددإل اسنددداال اغدددلد وددد روا لددداج  الدددى إ دددااق االااددد و  ا ادل اةدددإل االغلودددإل دلددد ة مث  ضددد   اع
مخسدددإل  ددد لر. ياادددا  ا  اا راادددإل بانددداال وددد روا اغدددلد ياداودددو: اايجي اادددابانه دل األدددإل اهددداه االااددد و  

 (.DLS-4ياا ا  ا  اس ادل ارات االغلوإل اااابع ادليلر )
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ادد  ألاال ددإل ااسندداال االغددلد ادليبددف ا اددبج اءاددياابات االغلوددإل  يلدد  اادد ات نادداجل اا رااددإل
 ياا ير اء ايب اللاا و  نا  إل ا رتاد   ا ذا  ااسناال.

غددددلد ليلدددد   دددد    هدددد ه اا رااددددإل اابانددددك الددددى ولظ دددد  اشدددداردإل االاادددد و  ا باددددا  بانارلدددده اا
  ييااددح ا ويددلوا دلاندد  ااضدد   ااادد روا ادل ددرتح ا اا رااددإل احلاا ددإل  يذادد  دلددا اقادداة ادد  دير ا دد

 االغلد ا   ابااج   ادل الو ا ل ا.

( إجي ااكشدد  ادد  ادد   ألاال ددإل بددااال ااادد    ادلبكددا 2007هدد أل  درااددإل وددارا ناددا اددلو  )
ا ل ددا ا حتسددو ادل ددارات اءداتاا ددإل ياالغلوددإل ادد   ا اددإل ادد  ااط ددال ادل ددالو اددإل اقط ددال ادل ددالو  ادل 

 ش  ص يااا    ادلبكا مب واإل داشف.ا ل ا ا اااد  ااا

( ط دب اد  ادللاح دو مباادد  اااشد  ص ياااد    ادلبكدا ا 30يل  وكلند  ا ادإل اا راادإل اد  )
( االات  يل  ط و س ت   اشدلاج ا إجي رلتدلااو 6-3ا واإل داشف  وااين  ااتاره  اا اا إل اا بو )

 ااسايواو )هاوب إل ياابيإل(

  اابان إل بإا اد ا  اادو الت دارات اءداتاا دإل يادل دارات االغلودإل يااح  ف ه   اا رااإل لاا
ب دد  ااددا ااج دءءت يددد ق يئبددات ادل  اادددو ددد داة الحكدد  الدددى ألاال ددإل ااسنددداال اادد د ط ويب  ددده ا 

اا راادإل  ط نسداب  اادئلإلاد   ياإلدابدإلهد ه اا راادإل  يلد  ط ويب دف ادل  داس لبد  يب د  وا  د  ااسنداال  
اء ابددددار اا بلدددد   اعتددددلااو ااا اوب ددددإل يااضددددابيإل الددددى ادا احلسدددداب إل ياءاااألددددات ادل  اروددددإل ادلالادددديات 

 األددددااديااب دددد د  يدل األددددإل أل تددددا إذا داندددد  هادددداق ألددددايق ذات دءاددددإل إنبدددداج إل ا االادددد  اادا  ااب دددد د 
مث ااددا  ار اعتددلااو ااا اوب ددإل يااضددابيإل ادد  د ددإل  يااا اادد  بددو اةددا  يااسندداال ادد  د ددإل ا ددا   

 (Two- way ANCOVA(  يحتل   اااباو  ادلشرتق اا ااج  )ANCOVAحتل   اااباو  ادلشرتق )

ااااددداجل ال راادددإل اىل هاددداق ألايلدددا ذات دءادددإل إنبددداج إل ا ادا  ااط دددال الدددى اا رددددإل  ياظ دددات
تلادإل ااا اوب دإل اادد، ااكل دإل ال  داس ااب د د دل  داس ادل دارات االغلودإل يادل دارات اءداتاا دإل ابداحل األدااد اع

  ض   السناال. 

د دءادإل إنبداج إل الا ااد  بدرب ااسنداال ياةدا  ا ذاااااجل د ا  إجي اد ر يددلد ائدا  يا ارت
 ادل ارات اءداتاا إل

ااددا ااط ددال ادل ددالو ا ل ددا  امه ددإل دير ااادد     يإر دداداا رااددإل بدداارتد   الددى ولد دده  ياييدد 
بالد ده بدااال ادل دالو ا ل دا ا  اييد   دتدا اط داذل االغلودإل ياءداتاا دإل  ادلبكا ا وات إل يمنل اا د رات

ياءداتاا دإل اد   دبل ودلألري يوبدت   اانلإل رواض ااط ال إجي اايرة اءهاتدار باات دإل ادل دارات االغلودإل 
 بااال و ات  الى ااا رو  ادلبكا  نظاا دلا اه ا  امه إل بااغإل ا ه ه ادلانلإل.
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 اإلجراءات

 إا اد ه ا ادل  اس ا  لب  اابانك ا  اس دردات ادل ارات االغلودإل اءادا باا إل يااا بريودإل يل  ط
اد   ااط ددال ادل دالو ا ل ددا  مبدا واااادد  ادع طب  ددإل اماالدإل ي بدداجص هدالء  ااط ددال  يوكدلىل ادل  دداس 

سدددالوات اءادددا باا إل يا سددد  إجي مخسدددإل ا ( أل ددداة و ددد   االغدددإل35( أل ددداة ا سدددتإل إجي لسدددتو )65اددد  )
  إجي ا ا  دددددداس االغددددددإل اءاددددددا باا إل يااا بريوددددددإل يواضددددددت  )امدراق ااسددددددت  ( ي)   دددددد  اايددددددلات( ي)ااا دددددد

( ي)اا  دد  ياءاددا  اب ااسددت  ( ي)ااددا  ار االغددإل اءاددا باا إل(  يط اءاددا ءل مبحاددل  ولدد  اايددلات
ر االغدلد اايب  د  ادع ااي د  ي اغا ا ياارتد   الدى وسلسدل ا ااايدلرد مبدا وا دف ادع ااايدل  اا  اات يد   إل

ادل دداق ا ل ددا ادد   ددبل اااد ددإل اادب اااظدداد ااسددابف  يدتددا  دد  ااالشددإل ذادد  اددع ادد د ادد  ااادداو ة 
اء ابايددددو باعددددال اادددددادمي  اا لتدددد  ياا تلدددد  ا ادل ددددادو  االغلوددددإل ياماالددددإل اا  ل ددددإل  ييادددد   هدددد ه 

ل ولدد  ادلسددالوات اادد  ااي دد  ادل دداق ا ل ددا ادلسددالوات الددى  ددك  اااندد  ادد  اددد  اااادداة ااادد    ا مندد
( و ددد   االغدددإل ااا بريودددإل واضدددت  ا دددادات يمجدددب اددد  يالدددع ااي ددد  ادلبددداد  ط ولزو  دددا بادددا  الدددى 30ي)

اااد دددإل اادب ااسدددابف يااالد دددات اا ادل دددإل احل و دددإل  إجي مخسدددإل ادددد ا  ش لدددإل دل دددارات االغدددإل ااا بريودددإل  يط 
   ددإل يدد اغا ا ياارتد دد  الددى وسلسددل ا ااايددلرد  مبددا وا ددف اددع اااتددل اءاددا ءل مبحاددل  ولدد  اا  دداات يد

يااايددددلر االغددددلد اايب  دددد  اادددد  ااي دددد  ادل دددداق ا ل ددددا  دتددددا  دددد  ااالشددددإل ذادددد  اددددع ادددد د ادددد  ااادددداو ة 
 ادل ابو باعال اادادمي  اا لت  ياا تل  ا ادل ادو  االغلوإل ياماالإل اا  ل إل. يه ه ادل ارات ه :

 ت.إي ار اايلا -1

 إي ار ااكلتات. -2

 واد   ااكلتات. -3

 واد   يباا  اةت  يه  اد ا ا ارة ط اارتد   ال  ا امه ا ا ا ااسناال ااا روا يوشت : -4

 .ا األإل ااأل ال 

 .ا األإل اديات اااب  ا  )ناي  اي  اي ناي  دا( يااظاي  يااضتاجا 

 . ا األإل يظ  إل اا  ا 

 معرفة تسلسل األحداث 

  دداس يبا ادده ياءطددب  اابانددك الددى اا  ودد  ادد  اء ابددارات ادلسددا  اإل يب دد  حت ودد  غدداض ادل
 ا ل ددايادلا اياددإل ا ااب ئددإل اا اب ددإل  يددد  اىل ا ظت ددا و اتدد  ادل ددادات أل دد  ا  دداس االغددإل امنااد ددإل الت ددالو 

 يا ظت ا ء وااا  ااايلر اا ارب الغإل ادل الو ا ل ا.
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   ا ددددادات ااي دددد  اا ددددايب بشددددك  اددددار اءطددددب  الددددى اا رااددددات ااسدددداب إل اادددد، واايادددد
يااي   ادلباد بشدك   دا) )اا دادوو يادل دالو ا ل دا( الا دا  الدى طب  دإل ادل دادات 
ادلا اياددإل الددى ااسدداا    دتددا ط ااادددل  إجي رلتلاددإل ادد  اء ابددارات ادل ااددإل الددى ااب ئددإل 

واايادد  ادلبدداوإل اا اب ددإل  ياا ددا درااددإل ااشدد ص  يلدد   دد  ام ددارة إجي اا رااددات اادد، 
 ا ادات ااي   ا اانلإل د لاه اةت  إل. 

 .اااد إل زلالوات دا  ادلياا إل ادللد إل التانلإل اءبا اج إل  ياانلإل اا لب  ادل راإل 

  ادل الو ا ل ا يل اس االغإل ا و  . بااط الاءطب  الى ادل او   اا ادل إل ادل ا إل 

 باماالددددإل اا  ل ددددإل اءطدددب  الددددى اد دددا ادددد  اا ددداج  ددددا) باااددد رو  اال ظدددد  ياخلدددا (
بشددك  اااادد   يذادد  ادد  اددد  ااا ددا  الددى اهدد  ادل ددارات اادد،  دد  اارتد دد  ال  ددا 

 ائاا  إا اد ادل  اس.

 عينة الدراسة:

( ط ب يط لدإل اد  ادل دالو ا ل دا  إاالدإل ا ل دإل االاديإل 20وكلن  اا  اإل ااا اج إل ال رااإل ا  )
( ادالات  6 - 4ودرتايح ااتداره  اا اا دإل ادا بدو )( درددإل  ي 55 – 40يورتايح نسدبإل ذددامه  ادا بدو )

اددالات( يو ددانلىل ادد  ااددياابات ا االغددإل اءاددا باا إل يااا بريوددإل. يولاددح  5زاددرب لدد ره ) اتددادمبالادد  
 اة يل اااايل نااجل هان  اعتلااو ا اا تا اا ارب:

 (2جدول )

 يوضح تجانس أفراد العينة من حيث العمر الزمني

 ن موعةالمج المتغير
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 zقيمة 
مستوى 
 الداللة

 اا تا اا ارب
 83300 8330 10 اابيإل

 غري دااإل 1381
 127300 12370 10 هاوب إل

واضح ا  اة يل ااسابف ا ر يدلد ألايق ذات دءاإل إنباج إل برب األااد اعتلااو ااا اوب إل يااضابيإل 
 ( اخلايإل با ئري اا تا اا ارب.zدءاإل ل تإل ) الى ااغري اا تا اا ارب  يذا  ا  ر
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 ( يوضح تجانس أفراد العينة من حيث معامل الذكاء3جدول )

متوسط  ن المجموعة المتغير
 الرتب

مجموع 
 الرتب

مستوى  zقيمة 
 الداللة

 غري دااإل 1358 84350 8345 10 اابيإل اا دا 

 125350 12355 10 هاوب إل

 ر يددددلد ألدددايق ذات دءادددإل الدددى إنبددداج إل بدددو األدددااد اعتدددلااو واضدددح اددد  اةددد يل ااسدددابف اددد
 ( اخلا) با ئري اسال  اا دا zااا اوب إل يااضابيإل الى ااغري اا تا اا ارب  يذا  ا  ر دءاإل ل تإل )

 أدوات الدراسة 

 ا  اس ا ارات االغإل اءاا باا إل:

 وصف المقياس -2

ات ادل ددددارات االغلوددددإل اءاددددا باا إل ادددد   ط إادددد اد هدددد ا ادل  دددداس ادددد  لبدددد  اابانددددك ا  دددداس درددددد
ااط ددال ادل ددالو ا ل ددا  مبددا واااادد  اددع طب  ددإل اماالددإل ي بدداجص هددالء  ااط ددال  يوكددلىل ادل  دداس ادد  

( أل ددداة ا سدددتإل إجي مخسدددإل اسدددالوات ا  ددداس االغدددإل اءادددا باا إل يواضدددت  )امدراق ااسدددت  ( ي)  ددد  35)
ءاددا  اب ااسددت  ( ي)ااددا  ار االغددإل اءاددا باا إل(  يط اايددلات( ي)ااا ددا  إجي اايددلات( ي)اا  دد  يا

اءاددا ءل مبحاددل  ولدد  اا  دداات يد   ددإل يدد اغا ا ياارتد دد  الددى وسلسددل ا ااايددلرد مبددا وا ددف اددع ااايددلر 
االغددلد اايب  دد  اددع ااي دد  ادل دداق ا ل ددا ادد   ددبل اااد ددإل اادب اااظدداد ااسددابف  يدتددا  دد  ااالشددإل 

ء ابايدو باعدال ااددادمي  اا لتد  ياا تلد  ا ادل دادو  االغلودإل ياماالدإل ذا  اع ا د اد  اااداو ة ا
اا  ل ددإل  ييادد   هدد ه ادلسددالوات الددى  ددك  اااندد  ادد  اددد  اااادداة ااادد ا   ا منددل ولدد  ادلسددالوات 

 اا  ااي   ادل اق ا ل ا  يدا  واو   ول  ادلاان  الى ااشك  اعيت:

 البعد األول: 

  البلت يحت و  اكاىل اابلت.اءاا ابإل ااال اج إل 

 .اايلات ااكبا إل      

 .ااكلتات اا، طال  ا ا د ادل اطع     

  ااكلتات اا، واكلىل ا  ا يع يان  يطال  ا احلداي  ااسداداإل ينداي  اا لدإل     
 ا   )ريح/هات( ي)نار/يطار(
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 البعد الثاني:

 .اءاا ابإل الا ابري ادل الألإل 

 .إوبا  اايااا اابس يإل 

   ااايا. 5  4  3وسلس 

 .وسلس  ئبئإل ايااا 

 .وسلس  ايااا اا  دة اا اايا 

 . ااا ا  باا  الى االي 

 .وسلس  اان اث 

 امدابإل ا  اائلإل يات  اائلإل بااا  ار اديات ااسالال ادل ال إل 

 البعد الثالث:

 .أل   اا كاة اااج سإل ا  لبإل 

 ات  زلادئإل ات  إطار زل د 

 ات  زلادئإل ناة 

 با  اابس  اااابع ااك 

 خطوات بناء المقياس: -3

ا   ط باا  ا  اس االغإل اءاا باا إل باءااتاد الدى اااد دإل ادل داو   ااسداب إل إجي داند  اااد دإل 
  اغلوددإل ا ااددإل الغددإل اءاددا باا إل الددى  امطددار اااظدداد ادلدداوب  باالغددإل اءاددا باا إل  يذادد  ا دد ر يدددلد ا دداو

ا  اددددإل اا رااددددإل  يط إوبددددا  امددددداا ات ااااا ددددإل ا مجددددع أل دددداات هدددد ه  ادل ددددالو ا ل ددددا وااادددد  اا ئددددإل اا تاوددددإل
 ادل  اس.

لبدد  اابدد   بباددا  ادل  دداس االغددلد  دد  درااددإل اديات ادد ة وا لددف باةلاندد  االغلوددإل يويلرهددا اادد  
 يادل الو ا ل ا. ااي ااي   

اد ا اد  اا داج  مث ط اما اد م ااج ه ه اا  اات ادلاضتاإل ا ادل  اس  ب   درااإل اسا  ضإل
  ا) بااا رو  اال ظ  ياخلا) بااا ه   الت الو ا ل ا بشك  اااا  ياا ا:
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1- Language Development Scale Assessment of Language Skills for 

Mental Impaired children from Infancy to Five Years of Age 

(Walkins, 1997) 

2- Assessment in Speech-Language Pathology: Resource Manual 

(Shipley & McAfee, 1998) 

3- (Receptive – Expressive Emergent Language Scale REELS, 1970) 

اءاددا باا إل يااا بريوددإل ادد   ااط ددال اادد  حلظددإل ااددلءدة  االغلوددإليهددل ا  دداس ا دد  ا  دداس ادل ددارات 
ى ا ددارات االغددإل اءاددا باا إل اددالات  ياذلدد   ادد  ااددا  ار هدد ا ادل  دداس هددل ااا ددا  الدد 3يندد  ادد  

 ,Cooke and Williamادالات ) 6يااا بريوإل اا، و رتض اىل وكلىل لد  اداسدب ا ااط دال لبد  اد  

2000) 
4- Language Skills Scale for Mental Retardation, LSSMR, 1995, 1987 

ا راادإل  يل  ددا  ظ دلر ادل  داس نا  دإل 1995ي  1987ظ ا ا  اس ادل ارات االغلوإل ا اار 
 اردن دددإلهددد أل  إجي اااليددد  إجي دءءت اددد  يددد ق يئبدددات يدددلرة  1986لدددار ادددا اااياددداىل يدددداار ادددار 

ااااوك دددإل الت ددددارات االغلودددإل الت ددددالو ا ل دددا  ن ددددك و دددد ر  ااشددددحاىلا  ادددإل ادددد  ا  ددداس داا ددددإل يءودددإل 
 (1987 ادل  اس يي ا دلسال  ادا  ااي   االغلد ا  ن ك ا اب اوه يالب اوه )ااايااىل يداار 

يب ددد  دراادددإل هددد ه ادلاددداهل يادل ددداو    ط ااددددا ب) بادددلد ااااددد إل اا دددا ادددا  ضدددع الدددد ال اي 
ااا ددد و  ياحلددد   نددد   ددداج ادل  ددداس ببدددلروه ااا اج دددإل  ن دددك دددداىل ادل  ددداس ببدددلروه اايا دددإل واكدددلىل اددد  

 ( أل اة ب   اااحك  .35( أل اة يايبح )45)

 صدق وثبات املقياس: -3

 بات المقياس علي النحو التالي:لقد تم عمل الصدق والث  

 صدق المحكمين

واضددح هدد ا اابدد ق ادد   ددبل امددداا ات اادد، اطدد ت ا باددا  ادل  دداس اددلا  اداندد  ا حت ودد  
يا حتكددد   اةكتدددو يذاددد  ا مج دددع ااانددد  بادددا  ادل  ددداس اددد  ادلانلدددإل اايجي  اتاب ددداده  يا ا دددار اا  دددا 

ااادددبإل اغدددااض اادددا  ار ادل  ددداس  يااددداب اد اا  ددداات غدددري ادل  ددداس  يا ا دددار اا  ددداات ادل اب دددادااح وددد  
ادل  ادل  داس و دد   اد  اىل زل يالا دد ادلبجتدإل  ييدلء إجي وا  د  اابدلرة ااا اج دإل ادلت لدإل ا  داات ادل  داس  

 اا ياع ا  ااه

يلددد  ط اددداض اء ابدددار ببدددلروه اايدددل إل الدددى اددد د اددد  اااددداو ة اةددداا  و يادلدددابو اارتبدددلوو 
اخلايدإل  ادد   اا  ل دإل يا ابايدد  اادياابات االغددإل  يدد ا  االغددلوو يا ابدا) اارتب ددإلاإلاالددإل و يادلد رب
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داا ددددإل اددددو مدددد   ياةاا ددددإل ااردن ددددإل  يداا ددددإل ادللدددد  ابدددد  اا  ودددد   يداا ددددإل اايدددداج   يلدددد  ط اا دددد  
وبت اي مبلحلظدددات اةكتدددو يإدددداا  ااا ددد وبت ادليللبدددإل يط و اودددم ولددد  ادلبنظدددات ياااتددداد اودددإل و ددد 

 يا  ه ه ادلبنظات اا و يت: أل د ا%( ا  اةكتو 80إااألات او ف ال  ا باسبإل )

امجددع اةكتددلىل الددى يددبن إل أل دداات اا  دداس ييددبن ا ا ا و  دد   ادلسددالوات االغلوددإل  -
 بريوإل اي اءاا باا إل ي بلي ا ا ا ئإل اماالإل اا  ل إل. الا  اا ا ااا

 بئدددإل يدرددددإل دددد  بددد و  ابادددا ابإل الدددى ادل  ددداس ا و دددرتض اد زلكددد  الدددى اابددد اج  اا -
 يه  ئبث دردات  يدردااىل  يدردإل يان ة.

 الداخلي األنساقالصدق باستخدام 

ط نسددابه ادد  طاوددف إ دداد ا اادد  اءروبدداط بددو ادل ددادة ياا ردددإل ااكل ددإل الب دد  اادد د وااتدد  إا دده 
 ح ه ه ادل اابت:يد ا  اروباط ا باا ردإل ااكل إل الت  اس ياة ايل ااااا إل ولا

 صدق االتساق الداخلي للبعد األول: -1

 ( يوضح صدق االتساق الداخلي للبعد األول 4جدول )

معامل االرتباط بالدرجة الكلية  المفردة
 للبعد

معامل االرتباط بالدرجة الكلية 
 لألداء

1 0365 0354 
2 0391 0364 

 0301** دال اا  

 :صدق االتساق الداخلي للبعد الثاني

 ( يوضح صدق االتساق الداخلي للبعد الثاني5جدول )

 معامل االرتباط بالدرجة الكلية لألداء معامل االرتباط بالدرجة الكلية للبعد المفردة

3 0390** 0385** 

4 0381** 0379** 

5 0370** 0361** 

6 0383** 0375** 
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 0301** دال اا  

 صدق االتساق الداخلي للعبد الثالث: -3

 ( يوضح صدق االتساق الداخلي للبعد الثالث:7) جدول

معامل االرتباط بالدرجة الكلية  المفردة
 للبعد

معامل االرتباط بالدرجة الكلية 
 لألداء

7 0368** 0366** 

8 0373** 0367** 

9 0375** 0370** 

10 0370** 0366** 

11 0367** 0369** 

12 0376** 0374** 

13 0373** 0370** 

 0301اا  ** دال 

 صدق االتساق الداخلي للبعد الرابع: -5

 ي للبعد الرابعل( يوضح صدق االتساق الداخ8جدول )
14 0349** 0357** 

15 0363** 0360** 

16 0383** 0381** 

17 0374** 0366** 

18 0365** 0368** 

19 0357** 0351** 

20 0375** 0367** 
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21 0362** 0358** 

22 0360** 0357** 

23 0367** 0363** 

24 0373** 0373** 

25 0357** 0353** 

 0301** دال اا  

 صدق االتساق الداخلي للبعد الخامس: -5

 ( يوضح صدق االتساق الداخلي للبعد الخامس9جدول )

26 0371** 0376** 

27 0362** 0362** 

28 0372** 0371** 

29 0358** 0355** 

30 0365** 0358** 

31 0382** 0376** 

32 0373** 0366** 

33 0374** 0371** 

34 0380** 0378** 

35 0353** 0347** 

 0301** دااإل اا  

 ياا د والد  ي ق  0301واضح ا  اة ايل ااساب إل اىل مج ع ا اابت اءروباط دااإل اا  اسال  
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 ألبعاد المقياس لياالتساق الداخ

إل ياا ردإل ااكل إل اقداة ياة يل اااايل ولاح ه ه دتا ط نساب ا اابت اءروباط بو ااب اد اا اا 
 ادل اابت:

 ( يوضح معامالت االرتباط بين األبعاد الفرعية والدرجة الكلية لإلستبانة :جدول )

 معامل االرتباط بالدرجة الكلية البعد

 **0375 األول

 **0383 الثاني

 **0391 الثالث

 **0392 الرابع

 **0387 الخامس

ااب دداد واسددف اددع ادل  دداس دكدد  ن ددك وددرتايح ا دداابت اءروبدداط  إىلةدد يل ااسددابف واضدح ادد  ا
هادداق اوسددالا بددو مج ددع  إىل إجي( شددا وشددري 0301( يمج   ددا دااددإل اادد  اسددال  )0392 – 0375بددو: )

 اب اد ادل  اس  يانه بلده اار يادق ا ل اس اا ياع ا  ااه.

 ثابت المقياس

س بيدداو او مهددا: طاو ددإل اا ددا داينبدداخ يطاو ددإل ااا  جددإل ااابدد  إل لددار اابانددك وسدداب ئبددات ادل  ددا
 اب اد ادل  اس يادل  اس دك  ياة يل اااايل ولاح ا اابت اا بات:

 ( يوضح معامالت الثبات ألبعاد المقياس والمقياس ككل21جدول )
 التجزئة النصفية )سبيرمان براون( معامل ألفا كرونباخ البعد

 0361 0367 اايل

 0385 0382 ا ا ا

 0383 0384 اا ااك

 0391 0387 اااابع

 0388 0388 اخلاا 

 0396 0396 ادل  اس دك 
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 مج ع ا اابت اا بات ااو  إل ياا د والد  ئبات ادل  اس إىلواضح ا  اة يل ااسابف 

 تعليمات تطبيق المقياس -5

اه  يوددداروط ويب دددف طبدددف ادل  ددداس بشدددك  ألدددادد  ن دددك ط ا ااب اودددإل وددد يو  ااددد  ااي ددد   ياتددد
ولاددد ح  اوضددداادل  ددداس يااددد  اا دددانص )اا دددانص هدددل ااباندددك ن سددده( ااددد د لدددار بايب دددف ادل  ددداس  يط 

 اااا    دتا و يت: إئاا اخلايإل به  ااااا إلو ل تات ويب ف ادل  اس يادلبادئ 

ااضلاددا  يوا دداد أل  ددا اا ددانص  ايويب ددف ادل  دداس ا غاألددإل هادجددإل  اا ددإل ادد  ادلشددااات  -
 ي   يا رااه.اع اا

إايددا  ا ددال اي اد ددا لبدد  اابدد   بايب ددف ادل  دداس ي دداح طاو ددإل ااايب ددف الي دد   يذادد   -
 اضتاىل أل   ااي   ايب  إل ادل  اس.

ودددا  اءااتددداد الدددى طب  دددإل اءادددا ابات الي ددد  ادل ددداق ا ل دددا نسددد  طب  دددإل اااددد رو   -
 يااياق اا، ااااد ال  ا ادل رب ادلاابع الي  .

  اس بشك  ألادد اك  نااإل.وا  ويب ف بالد ادل  -

اددد  دددد  أل ددداة  مث  اإلدابدددإل( ئان دددإل 60 - 30إايدددا  ااي ددد  اددد ة زاا دددإل ودددرتايح بدددو ) -
 اءنا ال ب  ها إجي اا  اة اة و ة.

 ددد  ااااددداة اا لدددإل يذاددد  ببددد اغإل أل ددداات ادل  ددداس الدددى ا ددد  يانددد  ميكددد  ابنظاددده  -
 يل ااه.

 طريقة تصحيح المقياس -6

بث درددات اإلدابدإل  اد اىل ادل دارة اا ادإل يدردادو إذا داندد  يدحح ادل  داس و دك ااي د  ئد
ادل ددارة غددري اا اددإل اي نالبددإل  يدردددإل ياندد ة أل دد   إذا داندد  امدابددإل  يدد  اد اىل ادل ددارة غددري الدددلدة  

 ( دردإل دح  اد .35( دردإل دح  االى  ي )105ورتايح اعتل  ااكل  الت  اس بو )

 المجموعتين في مقياس اللغة االستقبالية:ويوضح الجدول التالي نتائج تجانس 

 Mann – Whitney testيالاح ددف ادد  ذادد  لددار اابانددك بااددا  ار ا ابددار ادداىل يواددرب 
الكشدد  ادد  دءاددإل اا ددايق بددو اعتددلااو. يولاددح اةدد يل اااددايل اددا وليدد  إا دده اابانددك ادد  نادداجل ا 

 ه ا ااب د:
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أفراد المجموعة التجريبية ومتوسطات  (: يوضح داللة الفروق بين متوسطات رتب22جدول )
 رتب أفراد المجموعة الضابطة قبل تطبيق البرامج على مقياس اللغة االستقبالية

متوسط  ن المجموعة البعد
 الرتب

مجموعة 
 الرتب

مستوى  zقيمة 
 الداللة

 غير دالة 0333 101300 10310 10 الضابطة األول

 109300 10390 10 التجريبية

 غير دالة 0352 98350 9385 10 ضابطةال الثاني

 111350 11315 10 التجريبية

 غير دالة 0319 107350 10375 10 الضابطة الثالث

 102350 10325 10 التجريبية

 غير دالة 0324 102300 10320 10 الضابطة الرابع

 108300 10380 10 التجريبية

 دالة غير 0315 107300 10370 10 الضابطة الخامس

 103300 10330 10 التجريبية

الدرجة 
 الكلية

 غير دالة 0307 104300 10340 10 الضابطة

 106300 10360 10 التجريبية

واضح ا  اة يل ااسابف ا ر يدلد ألايق ذات دءاإل إنباج إل بو األدااد اعتدلااو ااا اوب دإل يااضدابيإل 
ياادد د والددد  هددان  األددااد اعتددلااو ااا اوب ددإل يااضددابيإل مج ددع زلدداير ادل  دداس ياا ردددإل ااكل ددإل   الددى الدد

 الى اب اد ادل  اس ياا ردإل ااكل إل.

 األداء الرابعة: مقياس المهارات اللغوية التعبيرية:

 وصف المقياس -1

ادد   ااط ددال  إلط إادد اد هدد ا ادل  دداس ادد  لبدد  اابانددك ا  دداس دردددات ادل ددارات االغلوددإل ااا بريودد
( 30ا وااااد  ادع طب  دإل اماالدإل ي بداجص هدالء  ااط دال  يلد  وكدلىل ادل  داس اد  )ادل الو ا ل اىل مب



 127 

الددددى اااد ددددإل اادب ااسددددابف زو  ددددا باددددا  ول  أل دددداة واضددددت  ا ددددادات يمجددددب ادددد  يالددددع ااي دددد  ادلبدددداد  ط
  يااالد ددات اا ادل ددإل احل و ددإل  إجي مخسددإل اددد ا  ش لددإل دل ددارات االغددإل ااا بريوددإل  يط اءاددا ءل مبحاددل  ولدد

اا  دداات يد   ددإل يدد اغا ا ياارتد دد  الددى وسلسددل ا ااايددلرد  مبددا وا ددف اددع اااتددل يااايددلر االغددلد اايب  دد  
اادد  ااي ددد  ادل دداق ا ل دددا  دتددا  ددد  ااالشددإل ذاددد  اددع اددد د ادد  اااددداو ة ادل ابددو باعدددال ااددددادمي  

 اا لت  ياا تل  ا ادل ادو  االغلوإل ياماالإل اا  ل إل  يه ه ادل ارات ه :

 إي ار اايلات. -5

 ار ااكلتات. يإ -6

 واد   ااكلتات -7

 واد   يباا  اةت  يه  اد ا ا ارة ط اارتد   ال  ا امه ا ا ا ااسناال ااا روا يوشت : -8

 .ا األإل ااأل ال 

 .ا األإل اديات اااب  ا  )ناي  اي  اي ناي  دا( يااظاي  يااضتاجا 

 . ا األإل يظ  إل اا  ا 

 ا األإل وسلس  اان اث -9

   بناء المقياس خطوات -2

  ب ددددد  حت وددددد  غددددداض ادل  ددددداس يبا اددددده ياطدددددب  ااباندددددك الدددددى اا  وددددد  اددددد  اء ابدددددارات
  يددد  اىل ا ظت ددا و اتدد  ادل ددادات أل دد  ا  دداس ادلسددا  اإل يادلا اياددإل ا ااب ئددإل اا اب ددإل

 االغإل امنااد إل الت الو ا ل ا يا ظت ا ء وااا  ااايلر اا ارب الغإل ادل الو ا ل ا.

 اددددار   واايادددد  ا ددددادات ااي دددد  اا ددددايب بشددددك اا رااددددات ااسدددداب إل اادددد، اءطددددب  الددددى
يااي   ادلباد بشدك   دا) )اا دادوو يادل دالو ا ل دا( الا دا  الدى طب  دإل ادل دادات 
ادلا اياددإل الددى ااسدداا    دتددا ط ااادددل  إجي رلتلاددإل ادد  اء ابددارات ادل ااددإل الددى ااب ئددإل 

   د  ام دارة إجي اا رااددات ااد، واايادد  ادلبداوإل ياا اب دإل   ياا ددا دراادإل ااشد ص  يلدد
 ا ادات ااي   ا اانلإل د لاه ادلاد  ا ألب  اا رااات ااساب إل.

 .اااد إل زلالوات دا  ادلياا إل ادللد إل التانلإل اءبا اج إل  ياانلإل اا لب  ادل راإل 

  ادل الو ا ل ا يل اس االغإل ا و  بااط الاءطب  الى ادل او   اا ادل إل ادل ا إل.  
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  اءطدددب  الددددى اد ددددا ادددد  ا  دددداس  دددا) بادل ددددارات االغلوددددإل ياخلددددا) باماالددددإل اا  ل ددددإل
بشددك  اااادد   يذادد  ادد  اددد  ااا ددا  الددى اهدد  ادل ددارات اادد،  دد  اارتد دد  ال  ددا 

 ائاا  إا اد ادل  اس.

 صياغة فقرات المقياس -4

الدددددى رلتلادددددإل اددددد   –( أل ددددداة 45ااددددد د واكدددددلىل اددددد  ) –ط اددددداض أل ددددداات ادل  ددددداس ا يدددددلروه اايا دددددإل 
اء ابايددو الا ددد  ادد  ل دداس اا  دداات الب دد  اادد د وااتدد  إا دده  اابدد اغإل االغلوددإل اكدد  أل دداة  ييددبن إل 

( أل ددداة  ب ددد  30اا  ددداة ييدددبن ا ا الب ئدددإل ادلبددداوإل  و دددك ايدددبح ادل  ددداس ببدددلروه ااا اج دددإل اكدددلىل اددد  )
و ا د  رلتلادإل اااضدا  اةكتدو   احل   يااا  و  يااد ال الدى اا  داات ادل  داس ببدلروه اايا دإل  يلد 

ادد  اادداو ة ا اارتب ددإل اخلايددإل يالدد  ااددا   يامر دداد ادد  دل ددإل اا رااددات اارتبلوددإل باا ل ددا ا داا ددإل اددو 
م  يداا إل ادلل  اب  اا  و   يداا دإل ااباندإل  يداا دإل اايداج   يداا دإل اا داهاة  يدد ا  رلتلادإل اد  

بكاالرولس ا ااايف ياالغإل  يل  اااتد  ااباندك الدى لبدلل اا  داة ادل  ان و ا  دلإل   ادة ادلادساري ياا
 %( ألتا أللق.80اا، نب  الى اسال  )

 صدق وثبات المقياس -5

 تم استخراج دالالت صدق وثبات االختبار لغايات الدراسة الحالية على النحو اآلتي:

  ددداس ادددلا  ادانددد  ا اابددد ق: واضدددح هددد ا اابددد ق اددد   دددبل امدددداا ات ااددد، اطددد ت ا بادددا  ادل -ا
ا حتدد ك  اةكتددو  يذادد  ا مج ددع اااندد  باددا  ادل  دداس ادد  ادلانلدددإل  ارحت ودد  اب دداده  يا ا ددار أل ااودده  

اايجي ااح و  اب اد ادل  اس  يا ا ار اا  اات ادلااابإل اغااض ااا  ار ادل  داس  يااداب اد اا  داات غدري 
ادلت لدإل ا  داات ادل  داس  يالا دد  اد  اىل زلادل  ادل  داس و دد   ادلبجتدإل  ييدلء إجي وا  د  اابدلرة ااا اج دإل 

 اا ياع ا  ااه.

 صدق باستخدام االتساق الداخلي 

ياا رددإل ااك دإل الب د  ااد د وااتد  إا ده ي ددد ا   ادل دداداتبدرب  طاءروبداط نسدابه اد  طاودف إ داد ا ااد  
  اابت:اروباط ا باا ردإل ااك إل الت  اس ياة ايل ااااا إل ولاح ه ه ادل
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 صدق االتساق الداخلي للبعد األول: -2

 ( يوضح صدق االتساق الداخلي للبعد األول23جدول )

معامل االرتباط بالدرجة الكلية  المفردة
 للبعد

معامل االرتباط بالدرجة الكلية 
 لألداء

1 0341** 0337** 

2 0382** 0356** 

3 0386** 0383** 

 0301** دال اا  

 دق االتساق الداخلي للبعد الثاني( يوضح ص24جدول )

ا اا  اءروباط باا ردإل ااكل إل  ادل ادة
 الب  

ا اا  اءروباط باا ردإل ااكل إل 
 اقدا 

4 0382** 0367** 

5 0377** 0359** 

6 0381** 0362** 

7 0374** 0370** 

8 0365** 0363** 

9 0363** 0350** 

 0301** دال اا  

 لبعد الثالث:صدق االتساق الداخلي ل -3

 ( يوضح صدق االتساق الداخلي للبعد الثالث25جدول )

معامل االرتباط بالدرجة الكلية  المفردة
 للبعد

معامل االرتباط بالدرجة الكلية 
 لألداء

10 0361** 0360** 
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معامل االرتباط بالدرجة الكلية  المفردة
 للبعد

معامل االرتباط بالدرجة الكلية 
 لألداء

11 0369** 0349** 

12 0363** 0351** 

13 0367** 0359** 

14 0368** 0339** 

15 0357** 0350** 

 0301ل اا  ** دا

 صدق االتساق الداخلي للبعد الرابع: -6

 ( يوضح صدق االتساق الداخلي للبعد الرابع26جدول )

16 0353** 0349** 

17 0356** 0351** 

18 0385** 0382** 

19 0375** 0355** 

20 0380** 0368** 

21 0374** 0367** 

22 0376** 0362** 

 0301** دال اا  

 لبعد الخامس:صدق االتساق الداخلي ل -7

 ( يوضح صدق االتساق الداخلي للبعد الخامس27جدول )

23 0369** 0361** 

24 0367** 0354** 
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25 0373** 0356** 

26 0361** 0356** 

27 0370** 0367** 

28 0361** 0359** 

29 0372** 0364** 

30 0358** 0353** 

 0301** دال اا  

يااددد د  0301ت ت اءروبددداط داادددإل ااددد  اسدددال  ااسدددابف اىل مج دددع ا ددداابواضدددح اددد  اةددد يل 
 والد  ي ق اءوساق اا ا ل  اب اد ادل  اس.

دتدددا ط نسددداب ا ددداابت اءروبددداط بددد  ااب ددداد اا اا دددإل ياا رددددإل ااكل دددإل ادددقداة ياةددد يل ااادددايل 
 ولاح ه ه ادل اابت.

 ستبانة( يوضح معامالت االرتباط بين األبعاد الفرعية والدرجة الكلية لال28جدول )

 ا اا  اءروباط باا ردإل ااكل إل البعد

 **0382 األول

 **0384 الثاني

 **0380 الثالث

 **0386 الرابع

 **0389 الخامس

 0301** دال اا  

واضدح ادد  اةدد يل ااسددابف اىل ااب دداد واسددف اددع ادل  دداس دكدد  ن ددك وددرتايح ا دداابت اءروبدداط 
( شددا وشددري إجي اىل هادداق اوسددالا بددو مج ددع 0301) ( يمج   ددا دااددإل اادد  اسددال 0389 – 0380بددرب: )

 ادل  اس  يانه بلده اار يادق ا ل اس اا ياع ا  ااه. إب اد
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 :ثبات المقياس

ئبددات ادل  دداس بيدداو او مهددا: طاو ددإل اا ددا داينبدداخ يطاو ددإل ااا  جددإل ااابدد  إل  ابلددار اابانددك وسدد
 بت اا اب :ادل  اس يادل  اس دك   ياة يل اااايل ولاح ا اا اقب اد

 ( ولاح ا اابت اا بات اب اد ادل  اس يادل  اس دك 18د يل )

التجزئة النصفية )سبيرمان  معامل ألفا كرونباخ البعد
 براون(

 0353 0351 األول

 0383 0371 الثاني

 0370 0383 الثالث

 0385 0381 الرابع

 0373 0393 الخامس

 0385  المقياس ككل

 ف اىل مج ع ا اابت اا بات ااو  إل ياا د والد  ئبات ادل  اس.واضح ا  اة يل ااساب

 تعليمات تطبيق المقياس -5

طبددف ادل  دداس بشدددك  ألددادد  ن ددك ودددا  ا ااب اوددإل وددد يو  اادد  ااي دد   ياتددداه  يودداروط ويب دددف 
ادل  دداس ياادد  اا ددانص اادد د لددار بايب ددف ادل  دداس  يط اوضددا ولادد ح و ل تددات ويب ددف ادل  دداس يادلبددادئ 

 اا إل اخلايإل به ائاا  اااا    دتا و يت:ااا

ويب ددف ادل  دداس ا غاألددإل هادجددإل  اا ددإل ادد  ادلشددااات اي ااضلاددا  يوا دداد أل  ددا اا ددانص اددع  -1
 )إىل ااك ( ااهااي   يا رااه اي 

إايا  ا ال اي اد ا لب  ااب   بايب ف ادل  اس ي اح طاو إل ااايب دف الي د   يذاد  اضدتاىل  -2
 أل   ااي   ايب  إل ادل  اس.

ودا  اءااتداد الدى طب  دإل اءادا ابات الي د  ادل داق ا ل دا نسد  طب  دإل اااد رو  ياايداق  -3
 اا، ااااد ال  ا ادل رب ادلاابع الي  .

 وا  ويب ف بالد ادل  اس بشك  ألادد اك  نااإل. -4
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( ئان ددددإل اإلدابددددإل ادددد  ددددد  أل دددداة  مث 60 - 30إايددددا  ااي دددد  ادددد ة زاا ددددإل وددددرتايح اددددا بددددو ) -5
 ( دل  إل.30اة و ة و ك وكلىل ا ة ويب ف اء ابار ) اءنا ال ب  ها ال  اة

    اااااة اا لإل يذا  بب اغإل أل اات ادل  اس الى ا   يان  ميك  ابنظاه يل ااه. -6

 طاو إل وبح ح ادل  اس -6

يددحح ادل  ددداس و ددك ااي ددد  ئدددبث دردددات داالدددإل اإلدابدددإل اابددح حإل  اد اىل ادل دددارة اا اددده 
اا اإل اي نالبإل يدردإل يان ة أل    إذا دان  امدابإل  يد  اد اىل ادل دارة  يدرداو إذا دان  ادل ارة غري

غدري الدددلدة  ياد  مث مج دد  ااد ردات ادل ببددإل اكد  ودد رول نسد  ااددا ابإل اايااد   يبدد ا  وكددلىل 
( 90دردددإل ااي دد  هدد  رلتددل  إداباودده ادد  مج ددع أل دداات ادل  دداس  يوددرتايح اعتددل  ااكلدد  الت  دداس بددو )

 ( دردإل دح  ادىن.30)دردإل دح  االى  ي 

 ويوضح الجدول التالي نتائج تجانس المجموعتين في مقياس اللغة التعبيرية.

 Mann- Whitney Testيالاح ددف ادد  ذادد  لددار اابانددك بااددا  ار ا ابددار ادداىل يواددرب 
الكشدد  ادد  دءاددإل اا ددايق بددو اعتددلااو. يولاددح اةدد يل اااددايل اددا وليدد  إا دده اابانددك ادد  نادداجل ا 

 ب د:ه ا اا

( يوضح داللة الفروق بين متوسطات رتب أفراد المجموعة التجريبية ومتوسطات :2جدول رقم )
 رتب أفراد المجموعة الضابطة قبل تطبيق البرنامج على مقياس اللغة التعبيرية

متوسط  ن المجموعة البعد
 الرتب

مجموعة 
 الرتب

مستوى  zقيمة 
 الداللة

 غري دااإل 0305 105350 10355 10 الضابطة األول

 104350 10345 10 التجريبية

 غري دااإل 0357 98300 9380 10 الضابطة الثاني

 112300 11320 10 التجريبية

 غري دااإل 0335 109350 10395 10 الضابطة الثالث

 100350 10305 10 التجريبية

 غري دااإل 0311 103350 10335 10 الضابطة الرابع
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متوسط  ن المجموعة البعد
 الرتب

مجموعة 
 الرتب

مستوى  zقيمة 
 الداللة

 106350 10365 10 التجريبية

 غري دااإل 0304 105350 10355 10 الضابطة الخامس

 104350 10345 10 التجريبية

الدرجة 
 الكلية

 غري دااإل 0311 106350 10365 10 الضابطة

 103350 10335 10 التجريبية

يااضدابيإل واضح ا  اة يل ااسابف ا ر يدلد ألايق ذات دءاإل إنباج إل بو األدااد اعتدلااو ااا اوب دإل 
ااا اوب ددإل يااضددابيإل  مج ددع زلدداير ادل  دداس ياا ردددإل ااكل ددإل ياادد د والددد  هددان  األددااد اعتددلااو  الددى الدد

 الى اب اد ادل  اس ياا ردإل ااكل إل.

 الخصائص الكومتريو:

 :تقنين مقياس اللغة االستقبالية

 ول :لار اابانك با او اداة اا رااإل )ادل  اس( بااا  ار ااب ق ياا بات دتا 

 ي ق اداة اا رااإل -1

 ااب ق بااا  ار اءوساق اا ا ل  -ا

ط نسددابه ادد  طاوددف إ دداد ا اادد  اءروبدداط بددو ادل ددادة ياا ردددإل ااكل ددإل الب دد  اادد د وااتدد  إا دده 
 يد ا  اروباط ا باا ردإل ااكل إل الت  اس ياة ايل ااااا إل ولاح ه ه ادل اابت:

 صدق االتساق الداخلي للبعد األول: -1

 ( يوضح صدق االتساق الداخلي للبعد األول 31جدول )

معامل االرتباط بالدرجة الكلية  المفردة
 للبعد

معامل االرتباط بالدرجة الكلية 
 لألداء

1 0365 0354 
2 0391 0364 
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 0301** دال اا  

 صدق االتساق الداخلي للبعد الثاني: -2

 ي( يوضح صدق االتساق الداخلي للبعد الثان32جدول )

معامل االرتباط بالدرجة الكلية  المفردة
 للبعد

معامل االرتباط بالدرجة الكلية 
 لألداء

3 0390** 0385** 

4 0381** 0379** 

5 0370** 0361** 

6 0383** 0375** 

 0301** دال اا  

 ي ق اءوساق اا ا ل  ال ب  اا ااك: -3

 ( يوضح صدق االتساق الداخلي للبعد الثالث:33جدول )

معامل االرتباط بالدرجة الكلية  مفردةال
 للبعد

معامل االرتباط بالدرجة الكلية 
 لألداء

7 0368** 0366** 

8 0373** 0367** 

9 0375** 0370** 

10 0370** 0366** 

11 0367** 0369** 

12 0376** 0374** 

13 0373** 0370** 

 0301** دال اا  
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 صدق االتساق الداخلي للبعد الرابع: -4

 ( يوضح صدق االتساق الداخلي للبعد الرابع34جدول )
14 0349** 0357** 

15 0363** 0360** 

16 0383** 0381** 

17 0374** 0366** 

18 0365** 0368** 

19 0357** 0351** 

20 0375** 0367** 

21 0362** 0358** 

22 0360** 0357** 

23 0367** 0363** 

24 0373** 0373** 

25 0357** 0353** 

 0301** دال اا  

 صدق االتساق الداخلي للبعد الخامس: -5

 ( يوضح صدق االتساق الداخلي للبعد الخامس35جدول )

26 0371** 0376** 

27 0362** 0362** 

28 0372** 0371** 

29 0358** 0355** 

30 0365** 0358** 
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31 0382** 0376** 

32 0373** 0366** 

33 0374** 0371** 

34 0380** 0378** 

35 0353** 0347** 

 0301** دااإل اا  

يااددد د والدددد  يددد ق  0301واضدددح اددد  اةددد يل ااسدددابف اىل مجدددع ا ددداابت اءروبددداط داادددإل ااددد  اسدددال  
 اءوساق اا ا ل  اب اد ادل  اس.

  دتا ط نساب ا اابت اءروباط بو ااب اد اا اا إل ياا ردإل ااكل إل ادقداة ياةد يل ااادايل ولادح ه د
 ادل اابت:

 ( يوضح معامالت االرتباط بين األبعاد الفرعية والدرجة الكلية لالستبانة36جدول )

 معامل االرتباط بالدرجة الكلية البعد

 **0375 األول

 **0383 الثاني

 **0391 الثالث

 **0392 الرابع

 **0387 الخامس

 0301** دال اا  

ع ادل  ددداس دكددد  ن دددك ودددرتايح ا ددداابت اءروبددداط بدددو: واضدددح اددد  اةددد يل ااسدددابف اىل ااب ددداد واسدددف اددد
( شددا وشددري إجي اىل هادداق اوسددالا بدد  مج ددع اب دداد 0301( يمج   ددا دااددإل اادد  اسددال  )0392 – 0375)

 ادل  اس  يانه بلده اار يادق ا ل اس اا ياح ا  ااه.
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 ثابت المقياس

بدداخ يطاو ددإل ااا  جددإل ااابدد  إل لددار اابانددك وسدداب ئبددات ادل  دداس بيدداو او مهددا: طاو ددإل اا ددا داين
 اب اد ادل  اس يادل  اس دك  ياة يل اااايل ولاح ا اابت اا بات:

 ( يوضح معامالت الثبات ألبعاد المقياس والمقياس ككل37جدول )

التجزئة النصفية )سبيرمان  معامل ألفا كرونباخ البعد
 براون(

 0361 0367 األول

 0385 0382 الثاني

 0.83 0384 الثالث

 0391 0387 الرابع

 0388 0388 الخامس

 0396 0396 المقياس ككل

 واضح ا  اة يل ااسابف اىل مج ع ا اابت اا بات ااو  إل ياا د والد  ئبات ادل  اس.

 تقنين مقياس اللغة التعبيرية

 لار اابانك با او اداة اا رااإل )ادل  اس( بااا  ار ااب ق ياا بات دتا ول :

 راسةصدق أداة الد -1

 الداخليالصدق باستخدام االتساق  -أ

ط نسابه ا  طاوف إ اد ا اا  اءروباط بو ادل ادة ياا ردإل ااكل إل الب   اا د واات  إا ه يد ا  
 اروباط ا باا ردإل ااكل إل الت  اس ياة ايل ااااا إل ولاح ه ه ادل اابت:
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 :صدق االتساق الداخلي للبعد األول -3

 االتساق الداخلي للبعد األول( يوضح صدق 38جدول )

معامل االرتباط بالدرجة الكلية  المفردة
 للبعد

معامل االرتباط بالدرجة الكلية 
 لألداء

1 0341** 0337** 

2 0382** 0356** 

3 0386** 0383** 

 0301** دال اا  

 :صدق االتساق الداخلي للبعد الثاني -4

 ا ا ( ولاح ي ق اءوساق اا ا ل  الب   ا28د يل )

معامل االرتباط بالدرجة الكلية  المفردة
 للبعد

معامل االرتباط بالدرجة الكلية 
 لألداء

4 0382** 0367** 

5 0377** 0359** 

6 0381** 0362** 

7 0374** 0370** 

8 0365** 0363** 

9 0363** 0350** 

 0301** دال اا  
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 صدق االتساق الداخلي للبعد الثالث: -3

 ح صدق االتساق الداخلي للبعد الثالث( يوض:3جدول )

معامل االرتباط بالدرجة الكلية  المفردة
 للبعد

معامل االرتباط بالدرجة الكلية 
 لألداء

10 0361** 0360** 

11 0369** 0349** 

12 0363** 0351** 

13 0367** 0359** 

14 0368** 0339** 

15 0357** 0350** 

 0301** دال اا  

 الداخلي للبعد الرابع:صدق االتساق  -4

 ( يوضح صدق االتساق الداخلي للبعد الرابع39جدول )

16 0353** 0349** 

17 0356** 0351** 

18 0385** 0382** 

19 0375** 0355** 

20 0380** 0368** 

21 0374** 0367** 

22 0376** 0362** 

 0301** دال اا  
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 صدق االتساق الداخلي للبعد الخامس: -6

 ( يوضح صدق االتساق الداخلي للبعد الخامس41جدول )

23 0369** 0361** 

24 0367** 0354** 

25 0373** 0356** 

26 0361** 0356** 

27 0370** 0367** 

28 0361** 0359** 

29 0.70** 0364** 

30 0358** 0353** 

 0301** دال اا  

يااددد د  0301اددد  اسدددال  واضدددح اددد  اةددد يل ااسدددابف اىل مج دددع ا ددداابت ت اءروبددداط داادددإل ا
 والد  ي ق اءوساق اا ا ل  اب اد ادل  اس.

دتدددا ط نسددداب ا ددداابت اءروبددداط بددد  ااب ددداد اا اا دددإل ياا رددددإل ااكل دددإل ادددقداة ياةددد يل ااادددايل 
 ولاح ه ه ادل اابت.

 ( يوضح معامالت االرتباط بين األبعاد الفرعية والدرجة الكلية لالستبانة42جدول )
 ءروباط باا ردإل ااكل إلا اا  ا البعد
 **0382 األول
 **0384 الثاني
 **0380 الثالث
 **0386 الرابع

 **0389 الخامس
 0301** دال اا  

: واضدددح اددد  اةددد يل ااسدددابف اىل ااب ددداد واسدددف ادددع ادل  ددداس دكددد  ن دددك ودددرتايح ا ددداابت اءروبددداط بدددو
 إب دداداىل هادداق اوسددالا بددو مج ددع  ( شددا وشددري إجي0301( يمج   ددا دااددإل اادد  اسددال  )0389 – 0380)

 ادل  اس  يانه بلده اار يادق ا ل اس اا ياع ا  ااه.
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 ثبات المقياس:
لدددار ااباندددك وسددداب ئبدددات ادل  ددداس بيددداو او مهدددا: طاو دددإل اا دددا داينبددداخ يطاو دددإل ااا  جدددإل ااابددد  إل اب ددداد 

 ادل  اس يادل  اس دك  ياة يل اااايل ولاح ا اابت اا بات:
 يوضح معامالت الثبات ألبعاد المقياس والمقياس ككل( 43جدول )

التجزئة النصفية )سبيرمان  معامل ألفا كرونباخ البعد
 براون(

 0353 0351 األول
 0383 0383 الثاني
 0370 0371 اا ااك
 0385 0383 اااابع

 0373 0381 اخلاا 
 0385 0393 ادل  اس دك 

 الثبات مرتفعة والذي يؤكد ثبات المقياسيتضح من الجدول السابق أن جميع معامالت 
 :املراجع

 أوال: المراجع العربية:
 اااددددداد(. اءادددددا  اد ال ددددداا ة يابلاددددده باااددددد ا   1997ددددددلزال نسددددد  ابددددد  اادددددان   ) -1

يادلشداردإل االاا ودإل ياألكدار يإدراق ط د  ااايادإل  رللدإل دراادات ن سد إل  اعلد  ااسدابع  اا دد د 
 .112 – 67اايل ) 

 –(:  دددد اات ذيد اءنا ادددددات اخلايددددإل: اادددد ال ااشدددداا  2002 ري )زوادددد  زلتددددلد  دددد -2
 . اا اهاة: اكابإل ااا ضإل ادلباوإل. 1ااا ه   ادلاكاا . ط –ااا    ادلبكا 

 اا  ل إل  اا اهاة: دار ااا اد. اماالات(: 2004اادل اب  اهلل زلت  ) -3

دار اا كددددددا ااردىل:  5(: ا  اددددددإل ا اماالددددددإل اا  ل ددددددإل. ط2005ألدددددداريق ألددددددار  ااايادددددداىل ) -4
 اليبااإل ياااشا يااالزوع.

 (2005 ل   ) -5

 (. ااياابات ااايف ياالغإل  اااواض  ااب حات اا هب إل.2006اب  اا  و  ااش ص ) -6

 (. و ل   ااط ال ادلا ل و ا ل ا. اتاىل: دار ي ا .2004ااد ة ااس   اب   ) -7

 ثانيا: المراجع األجنبية:
1- Assessment in Speech- Language Pathology: Resource manual 

(Shipley & McAfee, 1998) 
2- Shanon, G. (2001). Effect of Intensive Training on Articulation 

Program and Reading Skills, Brain and Language, 88(1): 21 – 25 
JAN, 2004. 

3- Language Devlopment Scale Assessment of Language Skills for 
Mental Impaired children from Infancy to Five Years of Age 
(Walkins, 1997). 
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