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 العقلية اإلعاقة ذوي األطفال لدى اللغوية املهارات مقياس تقنني
 املصحوبة بالشلل الدماغي

 إعداد
 د / مجال حممد حسن انفع              مد صادق                    أ.د/ فاروق حم

 مدرس تربية خاصة                    أستاذ الرتبية اخلاصة                      
 جامعة عني مشس -كلية الرتبية                                جامعة األزهر                  

 عوض أمحد غرم هللا الزهراين 
 كلية الرتبية ـ قسم الرتبية اخلاصة

4172 
 مقدمة:

، أسحالب  تريبحا افالحاش يشحام وحاط وافالحاش حوي اات با حا  شهد الوقت احلاضر تطورا واضحاا يي
اخلاصححا يشححام  ححا ، وقححد يححراب ااا  ححاط الفالححاش حوي اات با ححا  اخلاصححا ا ب ححا ل وا ححم و   حح ا  
سواء كاات ا   اوبا أو ثقافبا أو تشري با تطال  حبقوق اؤاء افالاش، وال س احاا ال طحور ي تل بحم 
دور  دارس و  ااد و راكز الرتيبا اخلاصا، وتوسحب  اطاقهحا، وتي بحا الاحوادر الةشحريا ال ا لحا  ح  افالحاش 

اصا، تىت صحار افالحاش حوي حوي اات با ا  اخلاصا، وتل بم دور الةاث ال ل ي ي جماش الرتيبا اخل
 هم وااس لادة  ن قدراهتم.  بيت با ا  اخلاصا ثروة يشريا جي  تاا

و حن  حححمش لاولححا مريححرام  حن قبححود ال زلححا الححي قحد تلرضححها اةب ححا ااواقححا، وملسحااة  ةححدأ ال اححافؤ وا  ححاواة 
   ح  وفقحاة ا اااتح ، اسحب ا أاح  يني أفراد اجمل   ، تبث أن لام فرد احلق ي أن يقحوط يحدور ف حاش ي جم

ا خيلو أي جم     ن اجمل   ا   ن ااواقا ال  حمف أاواوها وشدهتا وت دداا و صائصحها، وااواقحا  
ت  حححدل كحححم احلحححوا ز اا   اوبحححا، اليقافبحححا وا اديحححا ور احححا  ه حححا اححححا  اا حححراءا  الوقائبحححا للاحححد  حححن 

ل طحور وااا  حاط ي جمحاش الرتيبحا اخلاصحا مل  أاح   حن ا حمتح  تدوثها أو اا شاراا، واللررم  حن كحم احاا ا
 قلححا الةاححث ي جمححاش ااواقححا  ا   ححددة، ويححرل الةاتححث أمححا   مرحح  الا  ححاط كةحح  اللححررم  ححن اا شححاراا.
فقححد اتحح  الةاتححث  ححن  حححمش القححراءة ي الدراسححا  ال ححايقا ال ريبححا  يهححا واف يةبححا أن أكيححر الدراسححا  

اسا اللئا  ن حوي اات با ا  اخلاصا يشام أتادي واياك قلا ي الدراسا  الي حبيت ركز  ول  در 
 ي    ددي ااواقا.
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 وملجيحاد ولبهحا الضحوء ت حلب  ول  احلالبا دراس   ي الةاتث سبقوط والي تلك ااواقا    ددي فئا  و ن

 ا صحاويا ال قلبحا ااواقحا حوي لحاشافا فئحا هلحا، احي اخلد حا ل قحدم وت ح   اللئا هباه هت م  ياسةا دراسا

 ااواقحا حوي افالحاش لحدل افو  الطلولا سيوا  أبن أوا ااكر أن  اان افمهبا و ن .الد اري اللشلم

 واك  حا  الح  لم خلحاا  اسح  االهتم ي تحؤثر احلر حا، الحي اللحرتا   ن الد اري اللشلم ا صاويا ال قلبا

 وكحالك لحديهم ا هحارا  منحو  حن لحديهم ا   حددة ااواقحا  محد تبحث وال حلوكبا ، ا هحارا   حن الايح 

  .الوقت حلك ي ولبها حيصلون أن سان الي ا ي ا  وكم واخلاا  ال لوكبا 
 يطريقا سواء اآل رين    اا   اوي ال واصم و لبا  ول  كة  يشام رثتؤ  ا   ددة ااواقا  أن حلك

 اجلوااح  ولح  وأيضحا لل يح ا  احل حبا واسح  االت  اآل حرين  ح  لاولح ت ولح  وأيضحا للربحا رح  أو للربحا

 لدي . ا  رفبا

 ا هحارا  احي  ةاحرة  راتحم ي افالحاش احؤاء لحدل ل ي ب هحا ت ح   أن جيح  الحي ا هحارا  أاحم و حن

 سيافكحاد الي حا  ي تي ب هحا ت حاود وكحالك .اآل حرين  ح  ال واصحم و لبا  ت م  حمهلا  ن الل ويا، الي

 .ا ةارة الطلولا ي د  ا  راتم ي الطلم لدل وا  ري

 الةشرل، تبث اجليس أفراد يني كة ة أمهبا م م الل ا أن ( 23 : 2009الشخص،  ال زيز ويؤكد )وةد 

والح  لم، والرتفبح ، وال ابحا،  اآل حرين، وال لاح ،  ح  ال احد  فرحرا  تبحاهتم  واقح  خم لح  ي ت ح خدط
 ولح  وال حثث  اا   اوبحا ا واقح  ي وااال حاا  ا شحاور ون ا  اودة، وال  ة  وال ااا ةاه،   او 

 ا  لو ا  اففراد، وتةادش يني الرسائم تةادش ي الل ا ت  خدط ك ا .وآرائهم اجتاااهتم اآل رين، وتشابم

 أو قحدساة  تطوراحا أو وا حا يصحورة ااا حان تبحاة اةب حا ولح  اف ةحار، والوقحوف ولح  وا  حارف، واحلصحوش

 ا   قةم مل  تاضراة، وااطحمقاة 

  حن ال ديحد ولاحن اةب بحا يطريقحا اآل حرين  ح  لل  ا حم اهلا حا ال وا حم  حن ت  حا الل ويحا ا هحارا  ملن .

 اجمل  ح  هبحا  ح    حا لوني  ابسحل اتصحاش ل ا ملجياد ي  شاكم يوا هون اخلاصا اات با ا  حوي افالاش

 (56 :9999أمحد،  ي، )سهياخلار 
 لحدل الل حوي افداء ال قلبحا، ف  ح ول لإلواقحا ممبحزاة   رهحراة  الل ويحا الجلوااح  ا رتةطحا ا شحاحم  وت  حا

 .الحز ي ال  حر ي ييحاررومم الحاي ال حاديني افالحاش لحدل  يح  يايح  أقحم ال قلبحا ااواقحا حوي افالحاش

 الل ويا. القدرا  ي القصور ااا  راار وت يوع
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  لاورحا قصحورا ي حااون الة حبطا ال قلبحا ااواقحا حوي افالحاش أن الدراسحا   حن كي  ا ائج أكد  فقد 

ولح  الالحاءة اا   اوبحا، وال واصحم،  يحؤثر الاححمط، ك حا ملا حا  آلبحا ولح  سحلةا يحؤثر ممحا الل حوي منحوام ي
 (.2006ا ، ق ة     اآل رين. )مليراابم الزريوال 

 ي القصحور  يحم ا صحاتةا اف حرل ااواقحا   ن جم ووا ال قلبا واقااا حي الطلم لدل ياون  ا ووادة
 اليطحق سححم ا ولح  يحؤثر و يح  الطلحم لحدل الرتكبحز اقحص مل  يحؤدي ممحا احلركحي  ال وافحق وحدط ال ح  ، أو

ااس اشحاف،  ولح  ي   حد والل حا الاححمط منحو الل ويحا، تبحث احلصحبلا منحو اقحص مل  يحؤدي ممحا والاححمط
 الي حو ولح  القحدرة قلحت كل حا ا صحاتةا ااواقحا  وحدد فال حا اباد    الطلحم يبئحا ي تح م الي وال  ار 

  ).25 :9992صادق،  فاروق ( والاحمط الل وي
 حيحد الحد اري، والحاي كالشحلم أ حرل ملواقحا ال قلبحا ااواقحا تصحات  ويحد ا أكيحر ا شحالا ت ضح  وايحا

 الةاحو  ا حائج وتشح  الل حوي وهمنح ي بحق ممحا تولح ،  حن اللةبئحا ااواقحا حو الطلحم تلاوحم  حن يحدوره

 :ال قلبحا،  يحم ااواقحا حي شخصحبا هبحا ت صح  الحي اا   اوبحا ال ح ا  ي ض اياك أن مل  والدراسا 

 وااا  ا ححا ، وال ححلوك ا بححوش الزائححد، وااا ححاا ، وال ححدوان، واقححص اااطححواء، وال  ححرد، واليشححا 

 لدي  الاا  ال  ، و لهوط ون سليب ش ور و ود   اوبا، وكالكاا  ا  اي  ااكرتا  ال اراري، وودط

 ااواقحا )وةحد الحرمحن شحدة کل حا اباد  ال ح ا  ااه تدة لدي ، وتزداد الداف با    ول ض ب ، وتدين

 (.931-935: 2009 ان، بسل
 حوي افالحاش  يهحا ي حاين الحي والاححمط الل حا  شحاحم  أاحم  حن أن ( 2009 :يلالحوق )راضحي ويحاكر 

 93- 60 يحني ا شاحم  ااه  ن ي ااون الاين ا ةا وترتاو  احلالا ااه ات قدي ت اس الد اري الشلم

 الد اري. الشلم حوي  ن % 
 .احلركحي الي حو  رحاار ولح  د اربحا ا شحلوش الطلحم  يح  ي حاين الحاي الحد اري ال لح  آاثر تق صحر  ا وادرا

 وا شحاحم  ال قلحي ال خلح   يحم اف حرل واقحا اا  حن أ حرل أشحااش ويح  يحي م  حا رالةحا ال لح  فهحاا

 مجحاش (الح  لم وصح وال  ا،بالصحرو واليحوال  والةصحريا(  )ال ح  با احل حبا والل ويحا، وااواقحا  الاحم بحا

 (52:2003 ، باخلط
 ملوحداد وشيحات  ال ريبحا الحدوش ي و اصحا – الةحاتيني ولحم تحد ولح  – كافبحا دراسحا  و حود لقلحا وارحراة 

 احلالبا الدراسا د اري، فإن يشلم ا صاويا ال قلبا ااواقا حوي افالاش لدل الل ويا ا لل هار   قايبس
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 ااواقحا حوي افالحاش لحدل ال  ة يحا(  – ااسح قةالبا( الل ويحا لل هحارا   قبحاس ملوحداد ولح  تقحوط سحوف

 د اري يشلم ا صاويا ال قلبا

 الدراسة مشكلة أوالً:
 ال  ا حم ي اف صحائبني ي حض جتحار  ولح  اححمعواا ا بحداين ال  حم  ححمش  حن ال شحالا الةحاتيون ش ر 

 يلي :  ا اتروا د اري، وقد يشلم ا صاويا ال قلبا ااواقا حوي افالاش   
ت يححوع ا شححاحم  الل ويححا لححدل افالححاش حوي ااواقححا ال قلبححا ا صححاويا يشححلم د ححاري  ححن فححرد مل   –

 آ ر.
 يضحب  ا تحىت وقحدراهتم  صائصحهم قبحاس ا  لحم ولح  ي طلح  افالحاش احؤاء تحدري  ي الةحدء قةحم -

 ملوحداد ا هحم  حن ات با حاهتم، ولحالك يلهحم افالحاش، وتحىت احؤاء ل  لحبم ا خصحص الوقحت  حن الايح 

 يلي فب ا الةاث  شالا وت ض  .افالاش هبؤاء  اصا  قايبس

 د اري، مما يشلم ا صاويا ال قلبا قاااوا حوي افالاش لدل وال  ة يا ااس قةالبا الل ا  هارا  ض  

وررةحاهتم،  ات با حاهتم وحن لل  ةح  فبهحا  ررحو  رح  سحلوكبا  اسح خداط مل  تواصحلهم، ويحدف هم ولح  يحؤثر
 ااواقحا حوي افالحاش لحدل الل ويحا ا هحارا  ل ا حني تدريةبحا يحرا ج ملوحداد ي الل ويحا ا قحايبس وفمهبحا

 ااسح قةاي  ااةبح  ي الل ويحا لل هحارا   قباسحاة  الةحاتيون أوحد دد حاري، فقح يشحلم ا صحاويا ال قلبحا

  .وال  ة ي

 ون ا  لم أو والديهم قةم  ن افالاش اؤاء  حمترا أمهبا واف يةبا ال ريبا الدراسا  ي ض أكد  فقد

 احؤاء  يهحا ي حاين الحي الل ويحا والصح وال  ا شحاحم  وتشحخبص مديحد  حمهلحا  حن يح م  قحايبس اريحق

  .افالاش
 والقصحور ال  حز  رحاار وحن الاشح  مل  يهحدف  قباس ملوداد ي احلالبا الدراسا  شالا ت ةلور ايا و ن

 د حاري، وحلحك يشحلم ا صاويا ال قلبا ااواقا حوي افالاش لدل وال  ة يا ااس قةالبا الل ا  هارا  ي

  :ال اي ال ؤاش ي الدراسا  شالا وتا ن .لديهم الل ويا ا هارا  ل ا ني تدرييب يرا ج اوداد متهبداة 
 ااواقحا حوي افالحاش لحدل ) ال  ة يحا – ااسح قةالبا ( الل ويحا ا هحارا   قبحاس وثةا  داا  صدق  ا

 ؟؟ د اري يشلم ا صاويا ال قلبا
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 الدراسة: ثانيًا: هدف 

 ااسح قةالبا ( الل ويحا  هحارا ا ي وال  حز القصحور أو ح  ل اديحد  قبحاس ملوداد مل  احلالبا الدراسا هتدف 

 صحدق داا  يح  يو حد د حاري، حببحث يشلم ا صاويا ال قلبا ااواقا حوي افالاش لدل ال  ة يا(  –

 ا هارا  ي والقصور ال  ز  راار مديد ي واف صائبني ا  ل ني قةم  ن اس خدا   تار  قةولا وثةا 

 . افالاش هلؤاء الل ويا
 الدراسة:ثالثًا: أهمية 

 :ال اي الياو ول  وال طةبقي اليرري ا   ويني ول  احلالبا الدراسا أمهبا ملجيااب سان 

  :ال البا اليقا  ي للدراسا اليرريا افمهبا وتا ن 
 الي حو  وااح  ولح  ) ال  ة يحا – ااسح قةالبا ( الل ويحا ا هحارا  لقصحور ال حلةبا ال حثث ا  توضحب  .9

 احملبطني ي . مجب     لطلما تلاوم ا خ للا، وول 
  رحاار   رفحا ي وال شحخبص القبحاس أدوا  أمهبحا تحوش وا  لو ا  احلقائق ي ض توف  ي ااسهاط  .2

 ال قلبحا ااواقحا حوي افالحاش لحدل  )ال  ة يحا – ااسح قةالبا ( الل ويحا ا هحارا  ي والقصحور ال  حز

 .ا هارا  ااه ل ا ني تدريةبا يرا ج ملوداد مث د اري، و ن يشلم ا صاويا

  :ال البا اليقا  ي مديداا فب ان ال طةبقبا الدراسا أمهبا أ ا 
 – ااسح قةالبا(الل ويحا ا هحارا   قبحاس ملوحداد واحو ا وضحوع أمهبحا  حن تطةبقبحاة  احلالبحا الدراسحا أمهبحا ت ض 

 أاحم مديحد ي   يحمت د حاري، والحي يشحلم ا صحاويا ال قلبحا ااواقحا حوي افالحاش لحدل ) ال  ة يحا

 .ال  ة يحا الل حا ااسح قةالبا، و هحارا  الل حا  هحارا  ي والقصحور الحيقص وأو ح  والصح وال  ا شحاحم 

 و  ل حبهم د حاري يشحلم ا صحاويا ال قلبحا ااواقحا حوي افالحاش أسحر تا حا ي ال طةبقبحا افمهبا وتا ن

 والةاحو  الدراسحا   را  حا  ححمش  حن أاح   مل الاضحافا .الل ويحا ال هحارا   اصحا وأدوا   قحايبس مل 

 ا هحارا  ي  قحايبس اوداد تصد  – الةاتيني ولم تدود ي - وريبا دراسا  و ودة در ا تض أ ال ريبا

 د اري يشلم ا صاويا ال قلبا ااواقا حوي لألالاش الل ويا
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 الدراسة مصطلحات 
   (Mental Retardation) .اإلعاقة العقلية: 

واسح ،  حنحو ولح  ي ح خدط  صحطل  :أبمحا ال قلبحا ااواقحا ) 299 :2005الشخص،  ل زيزا وةد(ورف 
 ي يصاتة  الي ائبا، ك ا اللرتة  حمش يرهر دالا، حببث يدر ا ا  وس   ن أقم واط حاي أداء مل  ويش 
  .ال ابلي ال لوك ي قصور ال   الوقت
 ا حةا يل حت ملحا ال قلبحا ااواقحا حوي  حن اللحرد  ةحاراو مل  احلاضحر الوقحت ي ا  ح خد ا ال  ريلحا  وتشح 

 اا   اوبا. القدرة أو ال اب  ي واضااره قصو  يدا أقم، وملحا أو در ا  10حكائ  
  :(Mild Mental Children Retardation) .األطفال ذوو اإلعاقة العقلية البسيطة  -4

 ت لحم حاتبحاة، وولح   ا لحني يصحةاوا أن ولح  قحادرين أالحااة  تضحم الحي ا  ح وت  ا صحطل  احاا يصح 

 لحاوي ا رادفحا اللئحا للح  لم القحايلني ال قلبحا ااواقحا حوي ااي دائبحا، وي  حا الصحلوف ي أكادسبحا  هحارا 

 الاكاء  دل ال قلبا، وي  ا لإلواقا اف ريابا الجل  با اخلا  ال صيبلي اليراط ي الة بطا ال قلبا ااواقا

 أتد ( ي10 -60)  يني يرتاو  الاي ا  وس ، أو  ن أقم   باريا ( احنرافا 3 -2) يني يرتاو  الاي

 ال زيحز )وةحد اللئحا احاه أفحراد ولح  لل  حرف ا خ صني لدل قةواة  افكير ا دل او اللرديا الاكاء ا  ةارا 

  (969 :2090الشخص،  
ااا  ( الحاين  –)الحاكور  لحاشافا أبمحم الة حبطا ال قلبحا ااواقحا حوو افالحاش الةاتحث ي حرف ك حا

 ( ي أتد ا  ةارا  الاكاء اللرديا.10-60ترتاو    ا حم  حكائهم  ا يني )
 وت لحم ويرهر ولبهم اقص ي الوربلا ال قلبا و لم ي ال لوك ال ابلي   حا، وم احامم ااك لحاء الحااي

 الدراسا صلوف ي قد وات كل ا افسوتء ويني يبيهم الل وة ترهر ولان افكادسبا ا هارا 
  : (Cerebral Palsy) .الشلل الدماغي:  -3

 ولح  واحملافرحا احلركحا ولح  الطلحم قحدرة ولح  تحؤثر الحي ااضحطراال   حن   يووحا جمل ووحا  حا    صحطل 

 أثيحاء أو الحوادة قةحم الفحل الحد ا  ملصحايا مل  ااضحطراال  احاه ي ال حة  احاا وير ح  .وتوااباح  وضح  

 الوادة ي د افو  القلبلا نييال   حمش أو الوادة
 (.22ط : 2003ز، ل) مللني   ا

  :الدماغي ابلشلل املصحوبة البسيطة العقلية اإلعاقة ذوي ألطفالا -2
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 رسحم  قبحاس ( ولح 13 -62) يحني  حا حكحائهم   حا حم  تحرتاو  الحاين ) ااا  -الحاكور( افالحاش احم

 الحاي (Goodenough Harris- احاريس اح مل  حود )ملوحداد  Draw a  Person Test الر حم

 ملواقحا (للح  لم القحايلني ال قلبحا ااواقحا حوي فئحا  حن الدراسحا، واحم احاه ي الةاتحث ي ح خد   سحوف

 يلحرتة الحوادة ي حد أو الحوادة  يحا الحد ا  ي ملصحايا ا ب حا ) د حاري شحلم( تركحي و حز ولحديهم )ي حبطا

 ي  لحم ويصحاتةها الل حا وحن ا  حئولا اليطحق  ححمت ي تلح  أو الحد ا  منحو ي  شحاكم ويها قص ة، يي ج
 وال واابن. والقواط احلركا
  (Language) :اللغة -5

 للربحا :اووحان والل حا .ااا حان هبحا  ح صأ  هحارة ا خ للحا، فهحي ا  حاين متيحم الر حواب  حن جم ووا ون وةارة

 ال قلي، وال يشئا الي و وسائم ملتدل  ات  وال قلي، ملح اا   اوي ااتصاش وسبلا أما للربا، ك ا ور 

 الل حا ال قلحي، واحل حي، واحلركحي، ومتيحم الي حو  رحاار  حن قحوي ااال حاي، و رهحر اا   اوبحا، وال وافحق

اباحران،  )تا حد للطلحم ال قلحي ي حوال ملاحار ي جنحاابمل کحاأ الل حا مبمصح اا   حاوي، وي  حا ال لاوحم  حوار
9990: 910)  

 : (Language Skills)مهارات اللغة  -6
 الل حا  هحارا   قد حا ي والا ايحا، وتي والقحراءة وااسح  اع ال احد   هحارا  مل  الل حا  هحارا  ق حميت

 وا شحاور اففاحار وحن وال  ةح  افشباء وت  با اجلديدة ا لردا  وااس  اع، واك  ا  ال اد   هارا 

 والصحو ، والح لل  الصحورة ي واا ح حمف ل شحاي ا لألشحااش، وملدراك الةصري ال  ببز أيي وافتدا ، مث

 ومقبحق البحد فصحة  الدقبقحا لل ضححم  احلركبحا ا هحارا  والال حا ، وتي بحا للاحروف الصحاب   )اليطحق(

 ن، يالحد کحرط يلحبل ( والا ايحا القحراءة يبحل  ل ممهحدة ک هحارا  نيد وال حبال تركا  ن ال صيب ال ضلي ال آابر
2004  :59) 

 (Reeeptive Language)ستقبالية : اللغة اال -1
 وتله ح    لو حا   حن يقحدط  حا اللحرد تلقحي ي ضح ن الحاي ال واصحم و لبحا  حن اجلااح  لحكح هبحا يقصحد

 . )319 :2001الشخص،  زيوةد ال ز (هلا
 ااواقحا حوي افالحاش ولبهحا ي حدر  الحي ا هحارا   حن جم ووحا :احلالبحا الدراسحا ي الةاتحث هبحا ويقصحد

 واللهحم الةصحري وال حاكر الةصحري وال  ببحز ال   ي ال  ببز  هارا   يم الد اري اللشلم صاوياا  ال قلبا

  .صاباا اطقا ا   ووا والال ا  احلروف واطق ال   ي
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  (Expressive Language) اللغة التعبريية: -1
 زيحوةحد ال ز  ( ويحا ک  أو ر زيحا أو  للورحا يصحورة اففاحار قحما يواسحط ها يح م الي ال واصم  راار ملتدل 

 (.911: 2001الشخص، 

 ااواقحا حوي افالحاش ولبهحا ي حدر  الحي ا هحارا   حن جم ووحا: احلالبحا الدراسحا ي الةاتحث هبحا ويقصحد 

 الد اري اللشلم ا صاويا ال قلبا
 را شحاو وحن الللرحي وال  ةح  رسحائم أو حايبحا صحور  ححمش  حن للاححمط الحداف  وملاثرة احملادثا  هارا   يم 

 .احلركي الللري وال  ة 

  :السابقة الدراسات 
 – .ال قلبا ااواقا حوي    ا ةار ال د م تياولت دراسا  : افوش احملور –

 ا خ للحا الي حو جمحاا  نيي ا ح ا ةار ووحمق   ل دا ما" :(: ي يوان2003) يوشات مسا  دراسا  –

  .ارتقائبا" دراسا - داون   حماب ا أبورا  ا صايني لألالاش

   حماب حا أبوحرا  ا صحايني لألالحاش الحااي وال يةبح  ا ةاحر لل حد م يحرا ج تقبحبم مل  الدراسحا احدفت –

 و يح  افالحاش هلحؤاء ا خ للحا الي حو جمحاا  م حني ي الحاا ج احاا فاولبحا  حدل ولح  وال  حرف داون

 .ال قلي منوام تداور

 –واتحداة  )شحهراة  يحني  حا الز يبحا أو حارام تراوتحت واللحا ( الححمة 90)  حن الدراسحا وبيحا تاواحت وقحد –
 حكحور اصحلهم واللحا ( الححمة 60)  حن تاواحت :جتريةبا جم وو ني، جم ووا مل  تق ب هم شهرا(،  مت 49

 ملا ، وتحرتاو  واصحلهم حكور اصلهم واللا ( الحمة 40)  ن تاوات :ضايطا واصلهم ملا ، وجم ووا

 ( در ا.10 -46) يني  ا حكائهم   ا حم 

  :ال البا افدوا  الةاتيا اس خد ت قدو ( 9 –

 (.9993كا  ون،  وروير  وايت  وي )ملوداد اللاريا للرتيبا يورتبد  يرا ج (9

 (.9963صادق،  فاروق يحماد، ترمجايفا ملوداد) ياا   او اليضج اسب ق (2

 (.9996الشخص،  زيوةد ال ز  ملوداد ( ااق صادي ياا   او يا   و  اسب ق (3

 الةاتيا(. ملوداد قببمال  ت  بم اس  ارة (4

 افالاش لدل ا خ للا الي و جماا  م ني ي ا ةار ال د م يرا ج فاولبا مل  الدراسا توصلت قد –

  – .ال قلي تداور منوام و ي  اا   اوي اض هم    ول وكالك داون أبورا  ا صايني
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 ، االا الةطواي(2004دراسا: ) –

 قةحم  حا سحن ي الطلبح  ال قلحي ال خلح  حوي لألالحاش  ةاحر تحد م يحرا ج الدراسحا:  احاه تياولحت

  وأسرام". ا درسا
 اوع م ني ي الةاتيا أودت  الاي ا ةار ال د م وف البا يرا ج كلاءة  ن ال اقق لاولا مل  ادفت وقد

 ال قلبحا ااواقحا حوي  حن ا درسحا قةحم  حا  رتلحا ي افالحاش لصح ار وا حا يصحلا افساسحبا ا هحارا  وكحم

 شخصحبا،  حواد ارافحا  ا ةبحا، أدوا  ت لب بحا، أدوا  أل حا  ( الححمابط اللحدوم أسحرام طلبلحا، ومل حدادال

 اوحداد الحاا ج، وكحالك تطةبحق  حديو  أثيحاء أالحاهلم ووصحائر(   حاودة  لبلحا و ةحا  اوحداد وأدوا 

  ركحز أالحاش  حن ملا (  4حكحور،  5( أالحاش )90 حن ) الدراسحا وبيا تاوات وقد.للوالدين  رشد دلبم

 اس ي ا  : مل  الدراسا توصلت وقد .( سيوا 6- 3يني )  ا الز يبا أو ارام الطلولا ، تراوتت   وقا 

 تي با ي لحمس خداط يصل  والل البا، وأا  الالاءة  ن  رتل  يقدر ي ص  الاا ج، وأا  ف البا توش طاو

 الشحرو  كافا رووبت  ا ملحا الة ب  ل قليا ال خل  حوي  ن ا درسا قةم  ا فالاش افساسبا ا هارا 

الطلحم ي  يحم احاه   صحائص  ح  ت ياس  يم وشبقا ودقبقا صاباا يطريقا ل طةبق  الحماب ا وا واصلا 
 ا رتلا ال  ريا. 
( ي يححوان ال ححدا م ا ةاححر   حح  افالححاش al .Chen et  2007. ححوااج تشححن و آ ححرون  -دراسححا )دا 
 ا  اقني وقلباة 
 دراسا مل  حبث أثر اس خداط يرا ج لل د م ا ةار    افالاش حوي ااواقا. ادفت ااه ال

:مل   -( الححمة واللحا  حن حوي ااواقحا ال قلبحا، ومت تق حبم وبيحا الدراسحا 50تاوات وبيا الدراسا  حن )
 جم وو ني ول  الياو ال اي:

ام منحو  االحاين اباد  در ح واقحا ال قلبحا( الححمة واللحا  حن حوي اا30جم ووا جتريةبحا: تاواحت  حن ) .9
 .10 ن  يال قل
ام اقا ال قلبا الاين اباد  در حا منحو ( الحمة واللا  ن حوي ااو30جم ووا ضايطا: تاوات  ن )  .2
 . 10ون يال قل

  رفحححا در حححا  منحححوام  أ حححمار أالحححاش اجمل ووحححا ال  ريةبحححا  حححن ولقحححد قحححاط الةحححاتيون ي احححاه الدراسحححا ال  ةححح
ي ححد  مث ي يدايححا الححاا ج ال ححدرييب، مث ي الشححهر اليالححث رححن Quotient Developmental ال قلححي

 افالاش هلؤاء حكاء در ا  يايا الدر االشهر ال ادس وأ  اة ي د الشهر ال اس   ن ال دري  وت د ااه 

 فقح    حرنن ال قلحي منوام در ا    رفا أ م  ن الضايطا اجمل ووا أالاش ال  ةار الةاتيون قاط تني ي

 أشهر. ي   ا ي ده ال درييب، واف رل الاا ج يدايا ي افو 
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 كالتايل: الدراسة هذه نتائج وكانت
 ي حد ال اسح  الشحهر ي حد ال  ريةبحا اجمل ووحا أبالحاش اخلاصحا ال قلحي الي حو در حا    وسح  م حني .9

 الضحايطا اجمل ووحا أالحاش در حا    وسح   حن يايح  أولح  كاات والي   2175يل ت  تبث  ال دري 

 .371 ل ةلغ ال قلي منوام در ا  م يت الاين
  حن كحم ل  خطح  ال  ريةبحا اجمل ووحا أالحاش  حن ( الحم24) يحح اخلاصحا ال قلحي الي حو در حا  م حن .2

 أول  الم 94 لح ال قلي الي و در ا  كاات تني ي، 90 مل  ل صم وا يخلض ا  وس  الي و    ول

  .90 ل ةلغ الدر ا     ول   وس   ن

 احلركبحا ال هحارا  اخلاصحا الحدر ا  فاااحت القاوحدي اخلح  ويحد ال  ريةبحا لل   ووحا ي حةاالل أ حا .3

 واحي اف حرل  وااح  الفري حا اخلاصحا الحدر ا  تقاريحت تحني ي اااححمق ولح  افولح  ولح  الاةح ة

  .اا   اوبا وا هارا  والل ا ال اب  ول  والقدرة الدقبقا احلركبا ا هارا 

 لألالاش ال قلي الي و م ني ي ف اش أثر ا ةار ال د م لاا ج أن وا ا يصلا راساالد ا ائج وأوضات

 م حني ي أمهبحا قحمأ دوراة  لح  كحان افدويحا اسح خداط أن أيضحا الي حائج أوضحات ال قلبحا. ك حا ااواقحا حوي

  .افالاش هلؤاء ال قلي الي و
 حلك قباس ي ال ابلي لل لوك فاي حماد س قايب اس خداط ( ي يوان2009) Taylor نيلور  وي دراسا

 ا ةار ال د م لاا ج  ض وا الاين داون   حماب ا حوي افالاش لدل ال لوك

ال واصحم،   هحارا  واح  - الي ائبحا اجملحاا   حن خم للحا جمحاا  أري حا حبحث مل  الدراسحا احاه احدفت 
 الل حا احم - فروحي جمحاش 99 مل  ا الاضحافااحلركبح وا هارا  البو با احلباة اا   اوبا، و هارا  و هارا 

 - الاةح ة احلركبحا ال وافحق، وا هحارا  ا ا ويحا، واللحرا ، و هحارا  والل حا - ال  ة يحا والل حا - ااسح قةالبا

 ون.اد   حماب ا حوي افالاش. - لدل -الدقبقا احلركبا وا هارا 
 ا   ح ا  كااحت تني ي والوقت  وا درسا  نال و اجليس اي الدراسا ااه ي ا   قلا ا    ا  وكاات

 الي و. ا  ةارا  ا ائج اي ال اي ا

 99  حن ابحالز ي أو حارام تراوتحت دون   حماب حا حوي  حن واللحا الحم ( 99 حن ) الدراسحا وبيحا تاواحت

 سيوا .  5مل   راشه

م ا ةاحر ل ححم  اادفحا للحري  لل حد  رح   راكحز ثححم  ي أ ريحت ارا ةحا   در حا   حن الةبحاا  مجح  ومت
 يوايحا تا حاس، وابوسحن يوايحاافالاش ي سم  ا قةحم ا درسحا ي توساالوسحا يوايحا ااال حا، ودااس 

 تقحم ا  حدة ويح  مج هحا مت والحي الحم ياحم اخلاصحا ال قلحي والي ح در حا  الدراسا واس خد ت تا اس.

  .سيوا  ثحم  ون
 الي حائج تلحك ن ح يايح  قحمأ كااحت احلركبحا ا هحارا  اش  ح اخلاصحا الي حائج أن الدراسحا ا حائج وأوضحات

 ا حائج أوضحات اا   اوبحا. ك حا البو بحا، وا هحارا  احلباة ال واصم، و هارا   هارا    اا  اخلاصا
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 القو بحا الدراسحا ي افالحاش در حا   حن قحمأ كااحت الدراسحا احاه ي افالحاش در حا  أن أيضحا الدراسا

 اللي حةا  حاأ الي ائبحا.  اجملحاا  مجبح  ي وحلحك ال ابلحي لل حلوك فاييحماحد س قحايب  ؤللحو أ رااحا الحي

 در اهتم ت    ا ةار، فلم ال د م يرا ج ي  ايلاة  وحم اة  تلقوا الاي الدراسا ااه ي ا شاركني لألالاش

 اجل ح ي، وال ححم  الحوربلي الاححمط، وال ححم  اضحطراال  ل ححم   ضحووهم  حن  نياوح ي حد رتحةهم وا
  ال وسبق . وال حم 
 حوي افالحاش لحدل الل ويحا ا هحارا  ل ي بحا  ةاحر تحد م يحرا ج ( ي يحوان2099اليةبحي ) ل حد دراسحا

 الل ويحا ا هحارا  ي حضا  بحيت ي  ةاحر تحد م يرا ج فاولبا ون الاش  مل  ادفت ال قلبا، وقد ااواقا

 ضح ت ملا ( وضحايطا 6 حكحور ، و 6) أالاش 90ض ت  جتريةبا ااواقا حوي افالاش  ن وبيا لدل

 ملا (. 4 حكور ، و 5)  أالاش 90
 الل حا و قبحاس الل ويحا ا هحارا  الحم، و قبحاس ياحم  اصحا أولبحا يبحاا  مج  اس  ارة الةاتث س خدطأو 

 يبيبح  - سح االورد  قبحاس أدواتح  ضح ن  حن كحان ك حا ملوحداده  حن ومجب هحا ا ةاحر ال د م ويرا ج ال  ة يا

 ااق صحادي – اا   حاوي ا  ح ول ( و قبحاس9999)  لاحا لحويس ت حديم  )الراي حا )الصحورة للحاكاء

 (.2005) الشخص ال زيز وةد ملوداد ا صريا لألسرة
 الدراسا وبيا لدل الل ويا ا هارا  تي با مل  أدل س خد  أ الاي الاا ج أن ون الدراسا ا ائج وأسلر 

ال ح  ي،  الحووي ي متيلحت الحي ااس قةالبا الل ويا ا هارا  تبث ا  وسطا،  ن ااواقا حوي افالاش  ن
 الحي الل ويحا ا هحارا  تبحث الل حا، و حن واسح خداط الل حوي وااسح ب ا  الل حوي وال  حرف افصحوا  ومتببحز

 الل ويا. واحملادثا اجل م الال ا ، وتركب  افصوا ، وملصدار ملصدار ي متيلت
 العقلية اإلعاقة ذوي مع اللغوية اراتهامل تناولت دراسات :الثاين احملور –

 ( 4116کرب، أ يعل حممد ادةيم( دراسة –

 حححاقني وقلبحححا "فاولبحححا يحححرا ج ل ي بحححا ا هحححارا  اا   اوبحححا وال واصحححم الللرحححي لل  تناولـــت هـــذه الدراســـة:
 ون" القايلني لل  لم".اوا صايني أبورا  "د

اا   اوبححا والشخصححبا  ا هححارا  ل ي بححا ييب يححرا ج تححدر  : لل اقححق  ححن فاولبححاالدراســة هــدفت هــذه
 القحايلني "داون" أبوحرا  وقلبحا   حاقنيا الللرحي وأثحر حلحك ي ت حديم سحلوك افالحاش  و هحارا  ال واصحم

 لل  لم.

 السح خداط ) وي حدي )قةلحي ال  حرييب ال صح بم ولح  ال  حرييب، واو  حد  ا حيهج الدراسحا واسح خد ت

 ال واصحم و هحارا  اا   اوبحا ا هحارا  ل ي بحا تحدرييب يحاا ج اسح  اات، و )ضحايطا -)جتريةبحا جم حوو ني

 اا   حاوي ا  ح وي تقحدير اا   اوبحا، و قبحاس ا هحارا  وقلبحا، و قبحاس ا  حاقني لألالحاش الللرحي

داون،  أبوحرا  وا صحايني وقلبحا ا  حاقني  حن واللحا ( الححم32)  حن الدراسحا وبيحا ااق صحادي، وتاواحت
  ( سيا.92 -5) الز يبا أو ارام  ترتاو  ممن
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 هي: الدراسة نتائج وكانت –

 الرتح  و  وسحطا  ال  ريةبحا اجمل ووحا أفراد لدر ا  الرت    وسطا  يني ملتصائبا دالا فروق تو د –

 اا   اوبحا،    ح ا  ا هحارا   قباس     ا  ول  الاا ج تطةبق ي د الضايطا اجمل ووا أفراد لدر ا 

 ال  ريةبا. اجمل ووا أفراد لصاحل للريال ال واصم  قباس

 لحدر ا  الرتح  و  وسحطا  الحاكور لحدر ا  الرتح    وسحطا  يحني ملتصحائبا دالحا فحروق تو حد ا –

 و   ح ا  اا   اوبحا ا هحارا   قبحاس    ح ا  ولح  الحاا ج تطةبحق ي حد ال  ريةبحا اجمل ووحا ي ااا 

 الللري ال واصم  قباس

 ا قحرت  ال حدرييب الل حوي يراجمح  ييحاء ي الوالحدين  شحاركا تورب  ول  لةاتثا الدراسا ااه ش  ت وقد 

 أييحائهم لحدل الل حوي الض    واا  تطوير ي وواض   هم دور  ن لألسرة  ا احلالبا، وحلك الدراسا ي

 وقلباة. ا  اقني
يب ل حوي، تحدري يحرا ج وتطةبحق اءيحي مل  (Romerobacios, 2007) رومريوابشـيوس دراسة وهدفت 

  حن وي حااون ال قلبحا ااواقحا حوي  راكحز ا ل اقحني  حن واللحا الححمة  (40 حن ) الدراسا وبيا تاوات وقد

 تطةبق مت ضايطا، وقد واف رل جتريةبا جم وو ني، ملتدامها مل  الدراسا وبيا تق بم ل ويا، ومت اضطراال 

 ا هحارا   قبحاس الدراسحا سحايب ، اسح خد تأ وشحرة  حدة سح  رأو  ال  ريةبحا اجمل ووحا أفحراد ولح  الحاا ج

 الل ويا.

 أفحراد لحدل الل ويحا ا هحارا  م حني ي الل حوي ال حدرييب الحاا ج فاولبحا وحن الدراسحا ا حائج أسحلر  وقحد

 ال  ببحز ولح  القحدرة الصحري، وابتدة الياحوي لل لحردا ، والةيحاء احلصحبلا تي بحا  يحم ال  ريةبحا اجمل ووحا

 ال  ريةبا. جمل وواا أفراد لدل الللري

 اطحق ولح   لاحو  ت ح  أي حيحد  الللربحا، فلحم اجلوااح  ي طحوير ي  لحق فب حا اح أ مل  الي حائج أشحار  وقحد

 اجلاا  اليطقي وال  ة  الشلوي. ل طوير الاافبا افاشطا اس خداط ودط مل  ي زل افالاش، وااا
  حن ا  وق ا اللائدة ل ويا، وت م تدريةبا جيرا  يياء مل  تا  يا  دل الدراسا ااه  ن الةاتث أفاد وقد 

  ن الاا ج ال درييب. ا   هدفا الل ويا احملاور مديد مل  الاا ج، ملضافا ااه
 فالحاش  قحدط تحدرييب ل ححوي يرا ج فاولبا ول  ال  رف مل  (Ekars, 2008) إكارس دراسة وهدفت

 افالحاش  ح  ال قلبحا، و قحارا هم القحدرا  ي ل حث ر  صحاتةا الل حوي الي حو  وااح  ي ت حر  حن ي حااون

 جتريةبا    اوي ني: افو  جم وو ني مل  تق ب هم أالاش، مت ( 90 ن ) الدراسا وبيا ال اديني، وتاوات

 الاا ج حلك ش  مأ ال  ريةبا، وقد اجمل ووا أالاش ول  الل وي الاا ج تطةبق مت ضايطا، وقد واف رل

 ي ضحها  ح  افتحدا  ريح  ولح  ا لرداتبحا، والقحدرة احلصحبلا تي بحا  يحم لل ويحاا اجلوااح   حن ال ديحد ولح 

 الة ض.
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 أفحراد لحدل الل حوي الي حو م حني ي الل حوي ال حدرييب الحاا ج فاولبحا وحن الدراسحا ا حائج أسحلر  وقحد 

  .ال  ريةبا اجمل ووا
   ح يد تحدرييب ل حوي يحرا ج قوتطةبح احلالبحا دراسح   تصح بم مديحد ي الدراسحا احاه  حن الةاتحث أفحاد وقحد

 أفحراد ولح  الحاا ج احاا أثحر لدراسحا ضحايطا، وحلحك جم ووحا  ح   قاراحا جتريةبحا جم ووحا وولح  افاحم ول 

 ال  ريةبا. اجمل ووا
 ي الةاتحث ملفحادة مل  شهور، ملضافا ثحمثا واي دراس    دة مديد ي الدراسا ااه  ن الةاتث ادفأ ك ا 

ال  ة يحا،  الل حا و ااح  ااسح ب ايبا الل حا و ااح  ال حدرييب الحاا ج  حن ا  ح هدفا الل ويحا اجلوااح  مديحد
 اجل م. تراكب  ولور الل ويا ا لردا  لور الل ويا واي ا راار  ن  رهر كم لاور مديد مل  ملضافا

 يحرا ج أثحر ولح  ال  حرف مل  (Goorhuis, et al, 2008) وزمـؤهه جوريـوس دراسـة وهـدفت 

افالحاش،   حن جم حوو ني ولح  وال  ة يحا ااسح قةالبا الل حا   ح ول م حني ي واللواولحو ي اليطقي ي لل در 
 لحديهم الياابحا  يخلضحا، واجمل ووحا وقلبحا لقحدرا   صحاتةا ل ويحا اضحطراال  لحديهم افو  اجمل ووحا

  صاتةا.  شاكم دون فق  ل ويا اضطراال 

 جم ووحا  :جتحريةب ني جم حوو ني مل  الدراسحا وبيحا ق ح ت ( الححمة، وقحد39)  حن الدراسحا وبيحا وتاواحت 

 أ حرل ( الححمة، وجم ووحا95)  حن وتاواحت  صحاتةا  شحاكم دون لحدد ل ويحا اضحطراال   حن ت حاين

 ( الحمة.96)  ن تکوات و ال قلبا القدرا  ي تدين    الل ويا ااضطراال  لديها ترافقت
 اا  ةحار تطةبحق ويحد افالحاش أو حار تراوتحت ريةاة، تبحثتق سي ني  مل  الل وي ال دري   دة االت وقد 

 تطةبحق ويحد أو حارام شحهور، وتراوتحت وأري حا سحيوا  مخحس مل  شحهور ومخ حا سحيا  حن ولحبهم القةلحي

 سيوا . سة  مل  شهور وأري ا سيوا  ثحم   ن الة دي ارةاا  

  واا  كافا ي اجمل وو ني ول  ا قرت  ال درييب الل وي للاا ج  ل وساة  أثراة  اياك أن الي ائج أرهر  وقد

الي ت اين  حن اضحطراال  ل ويحا لحددة دون  شحاكم  اجمل ووا أرهر  ، ك ا )وال  ة يا ااس قةالبا( الل ا 
 صاتةا م ياة أكا  ن اجمل ووا اف رل الي ترافقت ااضطراال  الل ويا لديها ي دين القدرا  ال قلبحا، 

 ام  لاو .   أن اف  ة أفاد  يش
 ي ضحه ا ي ويحؤثران ي لحاوحمن ا  حري وال طحور الل حا أن ولح  أيضاة  يؤكد ا قرت ، وااا ال درييب الاا ج  ن

 .ملجيايبا يطريقا

 أن ساحن ويحال ال اجلوااح  ل ا حني اهلادفحا الل ويحا ال دريةبحا الحاا ج أن الدراسا ااه  ن الةاتث أفاد وقد 

  يحم  حيلهم ال قلبحا ااواقحا حول افالحاش لحدل واادراكبحا الل ويحا القدرا  م ني ي افثر أكا هلا ياون

 لددة. ر  ل ويا اضطراال   ن ي ااون الاين افالاش
 ي ماحاف  شحاركا يل حو  تحدرييب  يحرا ج ثحرأ "( ي يحوان2009) يديحاهلو  احلحاف  وةحد ميحاا دراسحا وي 

 مل  احدفت افردن" والحي ي وقلبحاة  ا  حاقني افالحاش لحدل ا( وال  ة يح )ااسح قةالبا الل ويحا ا هحارا  تي بحا
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 ا  اقني لألالاش  وال  ة يا( ااس قةالبا( الل ويا ا هارا  ل ي با افام  شاركا ل وي تدرييب يرا ج تطوير

  .ااا الاا ج فاولبا و  وسطا، وا  ةار ي بطا وقلبا ملواقا
و  وسحطا(  ي حبطا وقلبحا )ملواقحا ال قلبحا ااواقحا حول فالحاشا  حن الدراسحا احاه أفحراد ا  بحار مت تبحث
 الحواي ال ركحز ال خااح  ل بحادة وال  ة يحا، وا حرا  ني ااسح قةالبا الل حا ي اضحطراال   حن وي حااون

 وحدد كحان والل حوي، وقحد اليطقحي ال حدري   حد ا  ل لقحي و حان  دييحا الصحاا لحوابارة ال حاي  لل ح  با 

واللحا ،  الححمة  (20) الدراسحا ي الحد وش ولح  ووافقحوا ال بيحا ا  بحار شحرو  ولحبهم قتيطةح الحاين افالاش
 ومخ حا ي حبطا وقلبحا ملواقحا أالحاش(، مخ حا 90)   حن ت احون جم ووحا جم حوو ني، كحم مل  تق حب هم ومت

 ضايطا. وجم ووا جتريةبا جم ووا جم وو ني مل  وشوائي يشام توابي هم مت حلك ي د   وسطا وقلبا ملواقا

 لحور مل  ل ويحا، ملضحافا  لحردا   حن ا اواحا الل ويحا احملحاور ولح  ال  ريةبحا اجمل ووحا أالحاش تحدري  ومت

 فثكير. كل  ني  ن ا اواا اجل م تراكب 
 يحرا ج و وقلبا لل  اقني وال  ة يا ااس قةالبا الل ا  هارا  ) قباس دراس   ي أداتني الةاتث س خدطأو  

 ااواقحا حول افالحاش لحدل افاحم  شحاركا ولح  ا  ح يد ال  ة يحا(  / )ااسح قةالبا الل ويحا ا هحارا  تي بحا

   وسطا(. / ي بطا يدر ا") ال قلبا
 ا هحارا  وتطحوير تي بحا ي افاحم  شحاركا الل حوي ال حدرييب الحاا ج فاولبحا وحن الدراسحا ا حائج وأسحلر  

 و  وسطا. ي بطا يدر ا ال قلبا واقااا حول افالاش وال  ة يا( لدل )ااس قةالبا الل ويا
  (2092د. بال  اجلواري محدأ تيان (دراسا 

القحايلني  فئحا حايبحاة  ا  حاقني لألالحاش الل ويحا ا هحارا  تي بحا ي ال للزيوابحا افالحاش يحرا ج ي يحوان: تثح 
 لل  لم.
 ي ا صحري ال للزيحون لح و ا قد حا افالحاش يحرا ج تثح  ولح  ال  حرف مل  الدراسحا احدفت: الدراسة هدف
 الاايبا الة بطا. ااواقا فئا حايباة  ا  اقني افالاش لدل الل ويا ا هارا  تي با

 وال  رف ول   دل تلاوم افالاش ا  اقني حايباة وبيا الدراسا    يرا ج افالاش ال للزيوابا.
هلؤاء افالاش واخلحرو     ووحا  حن وكالك ال  رف ول  اووبا الاا ج الي مقق تي با ا هارا  الل ويا 

 ال وصبا  ترتة  هباه الاا ج. 
ـــة الدراســـة ( الححححمة واللحححا  حححن حوي ااواقحححا ال قلبحححا لاايبحححا، ومت 30: تاواحححت وبيحححا الدراسحححا  حححن )عين
 تلقا     لا  ن ي ض يرا ج افالاش الي ت ر  ول  القياة افو  والياابا.  9اس خداط 

 أدوات الدراسة: 
 افورد يبيب  لقباس الاكاء " الصورة اخلا  ا".يس  قباس  .9

 اس  ارة مج  الةباا  افولبا )ملوداد الةاتيا(.  .2

  قباس ا   ول اا   اوي وااق صادي لألسرة ملوداد وةد ال زيز الشخص. .3
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  قباس ا هارا  الل ويا )ملوداد الةاتيا(. .4

 نتائج الدراسة:  
 -  افالحححاش وبيحححا الدراسحححا ي ال طةبحححق )القةلحححي تو حححد فحححروق دالحححا ملتصحححائبا يحححني   وسحححطا  در حححا .9

الة ححدي( ولحح   قبححاس ا هححارا  الل ويححا ي الدر ححا الالبححا ي ححد ال  ححر  لححاا ج افالححاش ال للزيوابححا وحلححك 
 لصاحل ال طةبق الة دي.

تو ححد وحمقححا ملجيايبححا حا  دالححا ملتصححائبا يححني ال  ححر ال قلححي لل ةاححوثني، ويححني در ححاهتم ي القبححاس    .2
 الة دي( ل ي با ا هارا  الل ويا لديهم. -)القةلي  الالي

تو د وحمقا ملجيايبا حا  دالا ملتصائبا يني    ول الحاكاء لل ةاحوثني، ويحني در حاهتم ي القبحاس    .3
 الة دي( ل ي با ا هارا  الل ويا لديهم -الالي )القةلي 

 ماغي:ذوي الشلل الد عمدراسات تناولت املهارات اللغوية  :احملور الثالث –

 (Letto. Et al 1995)دراسة   –

الي ائبححا ولحح  اك  ححا  الل ححا ي تالححا الححم صحح    Vygotskianتياولححت اححاه الدراسححا: "تطةبححق ارريححا 
  صا  يشلم د اري".

وقحححد احححدفت مل  ااسححح  ااا  لهحححوط  يطقحححا الي حححو القريةحححا،  ححح  اارتةحححا  يي حححوح  وحححادي لل وصحححم  يه بحححا  
 د حاري، واحواش يشحلم  صحا سحيا(  2،5الل ا لدل الم حكر و ره )  ياسةا لدراسا اولبا اك  ا 

 )أي الةيحائي ال و بح  ي قحدم يقحوط اللحغ شحريك  ح     حاون تلاوحم ي الطلحم احاا شحارك أشحهر وشحرة فحرتة

   بيا. ل وي قةم  ا اتصاش ورائ  اس يارة ا ؤثرا (
 الشحريك  ح  الطلحم لحدل ااتصحاش  ورحائ  ةحادرا  تاحرار ي ابتدة ايحاك أن  :الدراسـة نتـائج وأظهـرت

  ححمش  حن الطلحم احاا لحدل تقدط تدو  ول  دلبحم أما ول  الي ائج تل   ومت .اللرتة تلك  حمش الةالغ

 القري  اليطاق ارريا
   (Pirila. et al 2007) . دراسة

  .الد اري" الشلم حوي لألالاش واحلركبا الل ويا "ا هارا  الدراسة: هذه تناولت
 و شحاحم  ا  رفبحا وا صحاو  احلركبحا القبحود و طحورة تدة يني اارتةااا  حبث او الدراسا هاا ادف

 لي حائج ال يةؤيحا القحدرة حبحث  حرل الحد اري، أيضحا الشحلم حوي افالحاش لحدل احلركحي وال خااح  الل حا

 ااوهلح اتقحا خمر حا   حن رصحده يح م  حا ولح  الحوادة تحدييي ي اجل   حا  يطقحا صحوي اللحوق اللاحص
 ا صايني شهرا(  ن صلر تىت سيوا  وت   أشهر وشر تىت )سيا أو ارام الحم ( 35شارك ) ال ر 

 52)  حدش  الححم 22 لحح الحاكاء   حدش ويلحغ .ا خحي ال حائم ي وتلح   ةاحرة وادة ي حة  د حاري يشحلم
 اأ ح .احلركحي ال خااح  ي  صحاو  لحديهم اجمل ووحا احاه اصح   حن أكيحر وأرهحر 10  حن (  أكحا%
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 ( فحثرهروا% 39يي حةا ) الححم (94) ( وكحان وحددام% 10حكحاء أقحم  حن ) ي  ح و  حوي افالحاش

 واللهم. والشلهبا ال  ة يا ا هارا  وي احلركي ال خاا   هارا  ي  شکحم 

  طحورة  ح    وسحطا يقحبم الحوادة تحدييي ي لل    حا الصحوتبا فحوق ال و حا  اللاحص ا حائج وارتةطحت

 قحادرين سحباواون لقحراءةا ي ح طب ون الحاين أن مل  تشح  اللح  لم اخلاصحا والي حائج .لوربلبحاا احلركبحا القبحود

 ول :
 الشحلم و طحورة الحاكاء و  ح ول واحلحديث الل حا يحني ال حمقحا يشحثن ا خ للحا اللرضحبا  وصح  .9

 .الد اري

 لألالحاش  حةااللي ال خااح  وأداء الل حا ولح  تحؤثر الوربلبحا احلركبحا والقبحود الحاكاء أن كبح   ياقشحا .2

 الد اري اللشلم ا صايني

 الصوتبا فوق ال و ا  اللاص  يه با ال يةؤ مل ااابا  ياقشا .3

  (Sandberg. et al 2010)  دراسة
 ا  زابة ال واصم لطرق AAC الس خداط وال ه ئا القراءة ي افالاش قدرا  ملبم :الدراسة هذه تناولت

 الحاين افالحاش توا ح  الحي ا صحاو  وحن الاشح  مل  احدفت وقحد الالحاءة".  اسح  راريا والةديلحا، فهحم

  اواحا ل بيحا ل ويحا رأسحبا دراسحا  حن الي حائج الدراسحا ااه وتقدط وال ه ئا. القراءة ي AAC ي  خد ون

( أو AAC(  الححححم مليرليحححدت  صحححايني يشحححلم د حححاري اسححح خد وا )94سحححويدت، و) الححححم ( 94 حححن )
 ولح  ييحاءا  بحدة قحراءة حوي القحراءة ي أمحم ولح  افالحاش احؤاء (  حن9ااتصحاش الةحديم، ومت تصحيب  )

 قحراءة  هحارا  ا  ةحار (  يهم90) ت ر  ار، يبي اةالا   ا  صم الا ا   ن  ث وحة  هاط ي جناتهم

 احلالبحا الدراسحا وت  اشح  مائبحا. القحراءة ي ح طب ون ا أمحم ولح  تصحيبلهم مت (90واتحدة، و ) كل حا

 وأوضحات .وال  حار  ا رتةطحا ا هحارا  تبحث  حن اجمل ووحا  احاه دا حم يحني واا ح حمف ال  اثحم أو ح 

 وملرهحار مقبحق يوسح هم (AAC) أو الةحديم ااتصحاش ا  ح خد ني افالحاش ي حض افقحم ولح  أا  الي ائج

 ودط جتااس ااه اجمل ووا. يالضوء ول يلقي  ا الل ويا ا هارا  ي وم ن ف الا   رفبا  هارا 
ور الرابــع: دراســات تناولــت تنميــة املهــارات اللغويــة لــذوي اإلعاقــة العقليــة املصــحوبة ابلشــلل احملــ 

 الدماغي.
 (Forest & Iusthaus 1989)دراسة  –

 : "احلا ا  افكادسبا    ددي ااواقا". تناولت هذه الدراسة
افكححادسي  ححن  ححححمش واححدفت مل  مديححد أاحححم احلا ححا  افكادسبححا    حححددي ااواقححا وم ححني   ححح واام 

رحرف ا صحادر وقححد تاواحت وبيححا الدراسحا  ححن جم ووحا  حن افالححاش    حددي ااواقححا ا  ح لني ي رححرف 
ا صححححادر دا ححححم ا درسححححا ال اديححححا. وأرهححححر  الي ححححائج أن ات با ححححاهتم ت شححححاي  ي كيحححح   ححححن اخلصححححائص  حححح  

ث  حن ال حاديني ي اك  حا  ات با ا  افالاش حوي ااواقا  الشحديدة، ف حن أاحم  صائصحهم أمحم أيطح
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ا هححارا  ك ححا أمححم ي ححااون  ححن قصححور ي الححااكرة  صوصححا ي ا هححارا  الححي ا ي ححدريون ولبهححا السحح  رار،  
ش أثر ال دري   حن  وقح  آل حر، فهحم ي حااون  حن وحدط القحدرة اك ا أمم ي ااون  ن ض   ي  هارة اا ق

أوصحححت الدراسحححا يضحححرورة   حححم سحححاوا  الححح  لم ولححح  ااو  حححاد ولححح  الحححاا  ي كيححح   حححن ا هحححارا . وقحححد 
  ير ا اللي ةا لل اوا  الصلبا وكالك الرتكبز ول  ال  لم اللردي أو اخلطا اللرديا

 (Erickson and Koppenhaer 1997) دراسة
تياولححت اححاه الدراسححا: "ال واصححم ال اححا لي وت لححبم القححراءة والا ايححا لطلححم حي ملواقححا     ححددة، وتاواححت 

 ملواقا حايبا ولدي  شلم د اري، وقدرة لدودة ول  اس خداط يدي . ن تل با حي 
 وقد كاات أدوا  الدراسا اي: 
 ال اريخ ال طوري للطلم.  –

 ( Dunn and Dunn، 1981ا  ةار ا لردا  الل ويا ا صور. )  –

 (Johns 1994,اس ةبان القراءة افساسبا . ) –
 ( Shanahan, 1987ا  ةار الي ائي أو ال طوري )   –

 كانت أهم نتائج الدراسة هي:و 
 ال ا ن ا    ر لل ل با وحلك ي اس ب ا   هارا  الل ا و  رفا القراءة والا ايا. –
 :وأمهها لل ل با ال ا ن تدو  ي وديدة ووا م ملسهاط –

  .ا درسا دا م ال  م فريق    افسرة ت اون -أ

 الص . دا م افكادسبا اجلواا  ي ال ل با تلاوم فر  ابتدة - 

 الشلم الد اري. حي لل ل با اايوالا  القراءة  هارا  ت لبم ي ةا خب ا  ل ني دتزوي - 

لاحححرتوين ل حححر  الال حححا  ولححح  شاشحححا لل ل بحححا يشحححام  حمئحححم لححح  )ال ايولو بحححا اسححح خداط الحححدلبم اا  - 
 ا  اودة(.

 اجتااا  ا  ل ني واآلالء حنو أمهبا القراءة والا ايا ي ابتدة توافق ال ل با. - 

 ( 2000ود ال  بيب، دراسا )س  -

: "أثحححر يحححرا ج فورسححح بج ي تي بحححا ي حححض  هحححارا  اادراك الةصحححري لحححدل افالحححاش تناولـــت هـــذه الدراســـة
 ا صايني اللشلم الد اري ا صاو  الل خل  ال قلي الة ب .

مل  مديحححد   ححح ول ال ا حححن ي افداء الحححاي ساحححن أن حيدثححح  يحححرا ج فورسححح بج  هـــدفت هـــذه الدراســـة: 
 ارا  اادراك الةصري.ل طوير  ه

الحححححم ومت تق ححححبم ال بيححححا يطريقححححا وشححححوائبا مل  جم ححححوو ني جتريةبححححا  99كااححححت وبيححححا الدراسححححا  اواححححا  ححححن   
 وضايطا. 
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 ا اححان ييب ي تطححوير  هححاري ملدراك الوضحح  وتوصححلت الدراسححا مل  أن الححاا ج ا  حح خدط لحح  افثححر ااجيححا
ايب لل دري  ي  هحاري ال حآابر الةصحري احلركحي وملدراك الشحام وأرداك ال حمقا  ا ااابا، وأن اياك أثر ملجي

واخلللبحححا، وم حححن واضححح  ي اادراك الةصحححري الحححاي يحححدور يحححؤدي لل ا حححن ي  هحححارة القحححراءة ويحححد احححؤاء 
 افالاش. 

 (et, al 2004 Young ,دراسا ) –
قحححححا  ا   حححححددة ي تياولحححححت احححححاه الدراسحححححا: " هحححححارا    رفحححححا القحححححراءة والا ايحححححا لحححححدل الةحححححال ني حوي ااوا

  ؤس  ني قائ  ني ول  أساس يرا ج يو با".
 عينة املشروع وأدواته: 

وشحححرون فحححردا  حححن حوي ملواقحححا حايبحححا وي حححاين   ر هحححم  حححن ملواقحححا    ححح با وت حححبا واضحححطراال  ل ويحححا 
 وكحم با.

 أدوات الدراسة هي:
 ا  ةار ا لردا  الل ويا ا صور. –

 ا  ةار اس قةاش القواود الل ويا. -  –

 أمساء وأصوا  احلروف. – ةار ابم ال شخبصي    ا  –

 ا  ةار ت رف الال ا  ن ا لردا  الل ويا ا رئبا افساسبا. –
  وأيقوا ا  ةار ت رف الال ا  ن اجمل    أو  لردا  ل ويا  رئبا وقائبا  –
 .والا ايا القراءة اا  ا ا      –
 قراءة خم ارة حاتبا.  -

 وبيا  ك ايا.  -

 ة والا ايا. حمترا  دقبقا للقراء -
 أهم نتائج الدراسة هي 

ساثححم   وسحح  در ححا  الل ححا الشححلويا ااسحح قةالبا جمل ووححا ا  ححاقني حايبححا و ححر سححت سححيوا  ومخححس  -9
 شهور.

ارتلححاع   وسحح  در ححا  جم ووححا ا  ححاقني حايبححا ي ال  ححرف ولحح  احلححرف واطقحح ، وشححام ا لححردا     -2
 افساسبا )القراءة(.

هححارا  القححراءة والا ايححا لححدل الياشححئا كثسححس ييححاء يححرا ج ل ي بححا   ايححاوالا القححراءة وصحح   هححارا     -3
 قني حايبا.اا  

 (  2006 دراسا )  اود ال ايد، –
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ااواقححا ا   ححددة اجل حح با والرتيويححا واا   اوبححا وااال البححا ي  حوي تياولححت اححاه الدراسححا: "ات با ححا 
 ق ها     ي ال  ر واجليس".  راكز الرتيبا اخلاصا ي ا  لاا ال ريبا ال  وديا ووحم

ادفت ااه الدراسا مل  ال  رف ول  ات با ا  حوي ااواقحا  ا   حددة اجل ح با والرتيويحا واا   اوبحا 
 وااال البا ي ا  لاا ال ريبا ال  وديا ووحمق ها     ي ال  ر واجليس. 
لةححا ا( ا920دة ملح يلححغ وححددام )وقححد تاواححت وبيححا اححاه الدراسححا  ححن مجبحح  اففححراد حوي ااواقححا  ا   ححد

 واالةا.
 وقد توصلت الدراسة إىل:  
 أن   رحححم الحححاا ج ا قد حححا لألالحححاش    حححددي ااواقحححا احححي يحححرا ج تدييحححا ال هحححد ي  بحححدان الرتيبحححا –

 .اخلاصا
 القةحوش ل ا حني الجمل  ح  لحم ح حم  تحؤالهم اسحرتاتب با  مل  حبا حا ااواقحا    حددي افالحاش أن  –

 .ملديه اا   اوي
 أمهبا توف  يرا ج و د ا  صابا لألالاش    ددي ااواقا. -
ا    حددي ةحكادسبحا والل ويحا وا  رفبحا للطلأوصت   رم الدراسا  يضرورة ملجياد دوم ي ا هحارا  اف -

 ااواقا، وكالك هتبئا الرروف الةبئبا وال  لب با ا ياسةا هلم.
شخصححبا والقححدرة ولحح  تححم ا شححاحم  للطلححم أكححد  الدراسححا ولحح  ضححرورة وأمهبححا تطححوير الالايححا ال -

    دد ااواقا.
 (2090دراسا ) رم اثيت وةد ا حمك  رابوق،  -

 اللشحلم ا صحايني افالحاش  حن وبيحا لحدل ال ابلحي وال حلوك ا  رفبحا القحدرا  ل ي بحا يحرا ج أثحر :ي يحوان

 تحدرييب يحرا ج فاولبحا  حدل ولح  ال  حرف مل  الدراسحا احدفت :الدراسـة هـدفت .وقلبحا ا  حاقني الحد اري

ا  حاقني  – الحد اري اللشحلم ا صحايني افالحاش  حن وبيحا لحدل ال ابلحي وال حلوك ا  رفبحا القحدرا  ل ي بحا
 وقلباة.

 -الحد اري اللشحلم  صحايني واللحا الححمة  99  حن  اواحا وبيحا ولح  الدراسحا أ ريحت  :البحـث عينـة 

(، 9وضحايطا) (9جتريةبحا ) :جم حوو ني مل   ق ح ني سحيوا  99: 6 حن  أو حارام تراوتت .وقلباة  ا  اقني
 ا، وبحةي( جتر 90) نيا حدري (  حن20( ضحايطا، و)9جتريةبحا، ) ( 1اف هحا  )  حن ( 95مل  ) الاضحافا

 ( ضايطا.90)

 احلالية: الدراسة ستخدمتهاا اليت األدوات

  :التالية األدوات الباحثة استخدمت
 الحد اري فةالشحلم افساسحبا ا  لو حا  يحورن ، واسح ةبان و قبحاسالراي حا،  الصحورة يبيبح  سح االورد  قبحاس

  .افساسبا الةباا  اس  ارة مل  لل دريني، الاضافا افساسبا ا  لو ا  س ةبانالأل ها ، و 
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 القباسحني ي  0706   ح ول ويحد ملتصحائباة  دالحا فحروق و حود  عـن: الدراسـة هـذه نتـائج أسـفرت وقـد

  .افالاش  ن ال  ريةبا لل   ووا الة دي القباس اجتاه ي للاا ج، والة دي القةلي
 در ا  ورت  لوسب  والة دي القةلي القباسني يني 076   ول ويد ملتصائباة  دالا فروق و ود تةني ك ا

 القبحاس اجتحاه ي الحد اري، وحلحك للشحلم افساسحبا ا  لو حا  اسح ةبان ولح  لأل هحا  ال  ريةبحا اجمل ووحا

  .الة دي
 والة حدي القةلحي القباسحني يحني 076  ح ول  ويحد ملتصحائباة  دالحا فحروق و حود وحن الي حائج شحلتك كالك

 للشحلم افساسحبا ا  لو حا  اسح ةبان ولح  لل حدريني ال  ريةبحا اجمل ووحا رتح  در حا  و  وسح  لوسحب 

 الة دي. القباس اجتاه ي الد اري، وحلك
 (4173دراسة )هنادي حسني القحطاين،  -

 الحد اري اللشحلم ا صحايني افالحاش لحدل الل ويحا ا هارا     ول ول  ال  رف مل  ةالدراس هذه هدفت

 ا حيهج الةاتيحا ا حدجمني، واسح خد ت رح  ماموأقحر  الحد ج  حدارس ي ا حدجمني فاريحا مواقحا ا صحاو 

 اريحاالل الاواقا ا صاو  الد اري الشلم حوا  ال ل باا   ن الدراسا وبيا ا قارن، وتاوات الوصلي

 (، وكحان90) تل بحاا  وشحرة ا حدجما ، ووحددان (، ورح 90)  تل بحاا  وشحرة ا حدجما ، ووحددان

سحيوا ( وشحهرين، وال  حر ال قلحي  1و حري )  سحيوا    وسح  ( 9 -5الدراسحا ) ل بيحا ال  حري ا حدل
 للاكاء يبيبا س االورد  قباس الةاتيا سيوا (   وس  أري  سيوا  وس ا شهور وقد اس خد ت 5 -4)

 ا  ح ول (، و قبحاس2099فرتحان  ) ا و حود ووةحد اح  ل حد وتقيحني  خ صحرة، ملوحداد  اخلحا س الصحورة

  قبحاس أفراداحا، وكحالك يحني ال  حااس ومقبحق ال بيحا ضحة  دفهبح لألسحرة  وااق صحادي اا   حاوي

 دالحا فحروق يو حد أاح  سحاالدرا مللبهحا توصحلت الحي الي حائج أاحم  حن الةاتيحا(، وكحان )ملوحداد الل ويحا ا هحارا 

 ا حدجمني لصحاحل اللاريحا الاواقحا ا صحاويا الحد اري الشحلم حوي افالحاش در حا    وسح  يحني ملتصائباة 

    ول ويد ملتصائباة  دالا فروق يو د ك ا  0709 الدالا    ول ويد ال  ة يا الل ويا ا هارا  ي د ول 

 .ا دجمني لصاحل ااس قةالبا الل ا  هارا   دي ول  الل ويا ا هارا   قباس ول   0709الدالا 
  :وتعقيب خؤصة
 ا صاويا ال قلبا ااواقا حوي افالاش لدل الل ويا ا هارا  تياولت الي ال ايقا الدراسا  ت دد  لقد

 ا هحارا  تلحك تي بحا كبلبحا ولح  جم لهحا ي الدراسحا  ركحز  تبحث أاحدافها  ي وتةاييحت د حاري يشحلم

 الةحاتيون تحر  ا هارا ، وقحد ااه ل ي با ف الا ويرا ج ارق اس خداط ول  وال  م الاشاف اؤاء لدل

 ال حد م يحرا ج اسح خد ت الحي الدراسحا  وكحالك تحده ولح  فئحا ياحم حح ص الحي الدراسحا  مجح  ولح 

 ماللشحل ا صحاويا ال قلبحا ااواقحا حوي افالحاش فئحا تياولحت الحي للدراسحا  فئحا، وصحواة  كحم  ح  ا ةاحر
  .الد اري
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 اات با حا  حوي افالحاش فئحا   حن اللئحا احاه تياولحت الحي ال ريبحا افحبحا  احدرة الةحاتيون اتح  وقحد

 الل ويا ا هارا   قباس ملوداد ت ض ن والي الدراسا هباه للقباط الةاتيون دف   ا او حلك ول م اخلاصا
 ا قبحاس احاا ملوحداد الدراسحا ، ي لحكت ي اسح خد ت الحي ا  يووحا افدوا   حن ااسح لادة متحت وقحد 

 يشحلم ا صاويا ال قلبا ااواقا حوي افالاش ال  ة يا( لدل – )ااس قةالبا الل ويا ا هارا  تي با ي ر 

  .ال قيني وبيا أي اده، وا  بار ا قباس، ومديد اوداد اليرريا اخلللبا تبث  ن د اري
  املقياس: بناء خطوات

 كال اي: واي اخلطوا   ن ودد ول  ا قباسني هلاين ملودادام  حمش  ن الةاتيون أو  د

 ااواقحا حوي لألالحاش وال  ة يحا ااسح قةالبا الل حا  هحارا   حن تضح ي   حا للدراسحا اليرحري اااحار .9

 د اري يشلم ا صاويا ال قلبا

 ل ي بحا اتصح ب ه مت الحي افدوا  ولح  اححمعا حائج، واا  حن ال حايقا الدراسحا  مللبح  توصحلت  حا .2

 د اري  يم: يشلم ا صاويا ال قلبا ااواقا حوي لألالاش ال  ة يا والل ا ااس قةالبا الل ا  هارا 
 ي( )  ح و 9999الشحخص،  ال زيحز وةحد/ ملوحداد(  لألالحاش يلحال اب ال حلوك  قبحاس أي حاد تحدأ .أ

 الي و الل وي(.

الل حححححا ااسححححح قةالبا لألالحححححاش  (،  قبحححححاس9994ا  ةحححححار الل حححححا ال ريبحححححا )ملحححححا وةحححححد ال زيحححححز رفحححححاوي،   . 
 (،2006م، بسر  لت )ت ل و نيا ضطري
(، 9994  دلحححا )ت ريححح    لحححويس كا حححم  لباحححا، ايبيبححح  للحححاكاء الصحححورة الراي حححا  -د قبحححاس سححح االور  . 

ي احون  حن وحدة ا  ةحارا  واحي  تد جماا  ااا ا قباس او ااسح داش الللرحي، والحايأتبث أن 
 .والي سان  ن  حمهلا تشخبص  هارا  الل ا. -  الللربا(، ال حمقا -اللهم -ردا  ل)ا 

 ود الةاتث الصورة افولبا لل قباسنيأء القراءا   ن ا صادر وا را   وي ضو   .د

صحبارا اللقحرا  الحي متيحم  شحاحم   أ حم را  ا افد  ال ايق ا رتة   وضوع الدراسا،  حن   .ح
  ح  صح وال  الح  لم. وتضح ن افد  الحاي مت  را  الل ا ااس قةالبا وال  ة يحا لحدل الطلةحا حوي

، 2000، الة ححاشد يحح  اب 2000روسححان، ل  فححاروق ا 2003ي، لي اااححار ال ححريب )راضححي الححوق
وي، وائحم أيحو  حوده، از ال حرايحوةحد ال ز   9995ن الي داوي، ي  ا ر 2003اللار،  ي صطل
ا يحتياولحت ا هحارا  ل و  س الحيب( و ن ا قحاي9999سر سا ، ت9999ا  سا  ،لب  سل2000

 هححارا  الل ويححا لل  خللححني وقلبححا ملوححداد الححدل حوي ااواقححا ال قلبححا و ححن اححاه ا قححايبس  قبححاس 
(، و قبححاس القححدرا  الل ويححا لل  ححاقني وقلبححا، وا  ةححار اليطححق والاحححمط 9991فححاروق الروسححان )

سححححلب ان  (، و قبححححاس  هححححارا  ااسحححح  اع ملوححححداد وةححححد الححححرمحن2000ملوححححداد تصححححا الححححد بم ) 
(، و قبحححاس فهحححم واسححح خداط الل حححا لل  حححاقني ملوحححداد، كرسححح ني  حححايلز وت حححديم ملسحححان فحححرا  2003)
 (. 2090(، و قباس ا هارا  الل ويا ملوداد ايادي القاطاين )2003)
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وي ضححوء  ححا سححةق قححاط الةاتححث موححداد  قبححاس ا هححارا  لل ويححا )ااسحح قةالبا وال  ة يححا( ي صححورت  افولبححا 
 مل  القراءا  ي ا صادر وا را   حا  الصلا  وضوع ا قباس.  اس ياداة 

 وص  ا قباس: 
(  لردة ت ياس   ح  حوي ااواقحا ال قلبحا ا صحاويا اللشحلم الحد اري، وق ح ت 92ي اون ا قباس  ن )

 (  لردة  هارا  الل ا ال  ة يا.46(  لردة لل هارا  الل ا ااس قةالبا، )31مل  )
 وتصابا  ا قباس تطةبق:  

    الدراسا: مل راءا 

  الدراسا وبيا:  

 ا صحاويا ال قلبحا ااواقحا حوي  حن واللحا الححمة  ( 40قوا هحا ) وبيحا ولح  ا قبحاس ي طةبحق الةحاتيون قحاط

  .الدراسا  قباس ال باو رتيا اخلصائص ت ا  او  يها اهلدف الد اري، وكان اللشلم
 اآلي اوالي ول  القباس وثةا  صدق حب ا  قا وا مث

  :الصدق -7
 :اآلتية الطرق ابستخدام املقياس صدق من الباحث حتقق

 ال ا لني افساتاة  ن احملا ني  ن (90) ول  افولبا صورت  ي ا قباس ور  مت : احملكمني صدق -أ

  :تبث  ن ا قباس أي اد  اوا  ي آرائهم ال دريس، وايداء وارق وا يااج اخلاصا الرتيبا جماش ي

 الطلم. لدل الل ويا ا هارا  لقباس ال ةارا   ياسةا  دل -

  .ا قباس أي اد  ن  دي لام ال ةارا  صحمتبا  دل -

  .ال قلبا أو ارام و   وت  ال بيا فالاش ا قباس ي الواردة ال ةارا  صحمتبا  دل  -

  .ألالاشل ال قلي وال  ر الز ي لل  ر ا قباس، أو  ن للهدف  ياس  ر  يروا   ا اس ة اد  -

  .واقرتاتا  ت ديحم   ن يروا   ا ملضافا  -

 حدة لل قبحاس افولبحا الصحورة اشح  لت وقحد
ُ
 نييح ااتلحاق  حةاا أ حا و ( وةحارة، 92ولح  ) لل ااحبم ا 

 لي:ي ا  ال ادة احملک ون أوض  وقد اسبا ق وةارا  يول %  90 احملا ني 
 ا قباس. أي اد ول  افساتاة  وافقا –

 .ا قباس تطةبق كبلبا شتو   حمترا  مليداء –

 ا قباس وةارا  ي ض صبارا ملوادة –

 الدا لي اات اق -أ

 والدر حا اللروحي الة حد يحني اارتةحا    ا م ملجياد اريق ون لل قباس الدا لي اات اق صدق ت ا  مت 

 الالبا ر االلد ارتةااها وكالك مللب  تي  ي الاي ااس قةالبا(  ال  ة يا، والل ا )الل ا الرئب ي للة د الالبا

 ااه ا  ا حم : توض  ال البا واجلداوش لل قباس
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 صدق اات اق الدا لي لة د الل ا ااس قةالبا: .9

 ( يوضح صدق االتساق الداخلي لبعد اللغة االستقبالية7جدول )

معامل االرتباط ابلدرجة الكلية لبعد  البعد
 اللغة االستقبالية

معامل االرتباط ابلدرجة 
 الكلية للمقياس

 **0795 **0799 بز ال   يبال  
 **0793 **0794 اللهم ال   ي
 **0799 **0719 ال اكر ال   ي

 **0799 **0799 بز الةصريبال  
 **0712 **0790 ال اكر الةصري

 0، 09** داش ويد 
لدر حا ي ض   ن اجلدوش ال ايق أن مجب    ا حم  اارتةا  ية د الل ا ااس قةالبا اللدر حا الالبحا لح  وال

( ممحححا يحححدش ولححح  أن صحححدق اات حححاق الحححدا لي لة حححد الل حححا 0، 09الالبحححا لل قبحححاس دالحححا ويحححد   ححح ول )
 ااس قةالبا

 صدق اات اق الدا لي لة د الل ا ال  ة يا .2

 بعد اللغة التعبريية.ل( يوضح صدق االتساق الداخلي ل4جدول )

معامل االرتباط ابلدرجة الكلية  البعد
 ةلبعد اللغة التعبريي

معامل االرتباط ابلدرجة 
 الكلية للمقياس

 **0799 **0799 احملادثا
 **0714 **0719 الداف با للاحمط

 **0793 **0791 ال  ة  الللري   احلركي
 0709 ** داش ويد

ي ض   حن اجلحدوش ال حايق أن مجبح    حا حم  اارتةحا  ية حد الل حا ال  ة يحا اللدر حا الالبحا لح ، واللدر حا 
( ممححححا يححححدش ولحححح  أن صححححدق اات ححححاق الححححدا لي لة ححححد الل ححححا 0709ل قبححححاس دالححححا ويححححد   حححح ول )الالبححححا ل
 ال  ة يا.

ك ححا مت ت ححا    ححا حم   اارتةححا  يححني افي ححاد الرئب ححبا ) الل ححا ااسحح قةالبا، والل ححا ال  ة يححا( اللدر ححا   
 الالبا لل قباس، وكاات الي ائج ك ا الجلدوش ال اي:
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االرتباط بني األبعاد الرئيسية )اللغة االستقبالية، واللغة التعبريية(  ( يوضح معامؤت3جدول )
 ابلدرجة الكلية للمقياس

 معامل االرتباط ابلدرجة الكلية البعد
 **0791 الل ا ااس قةالبا
 **0795 الل ا ال  ة يا

 0709** داش ويد 
افي ححاد الرئب ححبا )الل ححا ااسحح قةالبا، اارتةححا  يححني كححم ي ححد  ححن    ححا حم  ي ضحح   ححن اجلححدوش ال ححايق أن

( ممحححا يحححدش ولححح  أن ا قبحححاس ي   ححح  0709والل ححا ال  ة يحححا( اللدر حححا الالبحححا لل قبحححاس دالحححا ويححد   ححح ول )
 يدر ا والبا  ن الصدق.

 صدق املقارنة الطرفية )الصدق التميزي(:
أفححراد ال بيححا واللئححا الححدابا )  (  ححن% 60والصححدق ال  بححزي يقصححد يحح  ا قاراححا يححني اللئححا ال لبححا ) أولحح   ححن 

(  ن أفراد ال بيا ول  أي اد ا قباس واجمل وع الال  لل قباس واجلدوش ال حاي يوضح  احاه % 60أقم  ن 
 ا قاراا:

 املقياس واملقياس الكلى أبعاد( الصدق التميزي بني أفراد العينة يف 2جدول )

املتوسط  ن اجملموعة البعد
 احلسايب

 االحنراف
 مستوى الداللة قيمة"ت" املعياري

 9735 9790 20 اللئا الدابا بز ال   يبال  
 3799 94790 20 اللئا ال لبا 0709   ول دالا ويد  1799

 2729 93750 20 اللئا الدابا اللهم ال   ي
    ولدالا ويد  9724

 2714 29706 20 اللئا ال لبا 0709

 0731 3.96 20 اللئا الدابا ال اكر ال   ي
    ولدالا ويد  6752

 9719 6746 20 اللئا ال لبا 0709

 3761 92756 20 اللئا الدابا ال  ببز الةصري
 3755 99766 20 اللئا ال لبا 0709   ول دالا ويد  5703

 9735 4790 20 اللئا الدابا ال اكر الةصري
 9749 5716 20 اللئا ال لبا 0709   ول دالا ويد  4733

 1799 43700 20 اللئا الدابا الل ا ااس قةالبا
 9.03 51710 20 اللئا ال لبا 0709   ول دالا ويد  9724

 0709    ولدالا ويد  9799 2733 9746 20 اللئا الدابا احملادثا
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 2745 96756 20 اللئا ال لبا

 9790 1740 20 اللئا الدابا الداف با للاحمط
 2736 9756 20 اللئا ال لبا 0709   ول ويد  دالا 3733

ال  ة  الللري  
 احلركي

 4711 42790 20 اللئا الدابا
 5763 65736 20 اللئا ال لبا 0709   ول الا ويد د 1743

 9709 69716 20 اللئا الدابا الل ا ال  ة يا
 9702 99756 20 اللئا ال لبا 0709   ول دالا ويد  9799

 96709 902716 20 اللئا الدابا الدر ا الالبا
 96762 949736 20 اللئا ال لبا 0709   ول دالا ويد  9752

والحاي يحدش ولح   0709دالا ملتصحائبا ويحد   ح ول  " ( أن مجب  قبم "4ي ض   ن اجلدوش ال ايق ) 
 س لل طةبق الصدق ال  بزي في اد ا قباس وا قباس كام وااا يؤكد صحمتبا ا قبا

 :ثبات املقياس 

قححاط الةححاتيون حب ححا  ثةححا  ا قبححاس يطححريق ني مهححا: اريقححا أللححا كرواةححاص واريقححا ال  زئححا اليصححلبا في ححاد 
 ا قباس وا قباس كام واجلدوش ال اي يوض    ا حم  اليةا : 

 ( يوضح معامؤت الثبات ألبعاد املقياس واملقياس ككل5جدول )
 )سيرب مان براون( التجزئة النصفية اخبمعامل ألفا كرون البعد

 0794 0794 بز ال   يبال  
 0790 0719 اللهم ال   ي
 0792 0715 ال اكر ال   ي

 0715 0794 بز الةصريبال  
 0769 0756 ال اكر الةصري
 0793 0794 الل ا ااس قةالبا
 0799 0799 احملادثا

 0769 0751 الداف با للاحمط
 0790 0793 احلركي ال  ة  الللري  
 0799 0790 الل ا ال  ة يا
 0793 0795 ا قباس كام

 ي ض   ن اجلدوش ال ايق أن مجب    ا حم  اليةا   رتل ا والاي يؤكد ثةا  ا قباس 
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 املراجع

 أواًل: املراجع العربية:

( اضححححطراال  الکحححححمط والل ححححا، و ححححان: دار اللاححححر لليشححححر 2006قححححا  )يزر لمليححححراابم وةححححد   فححححر  ا .9
 ال وابي .و 

(. افالححاش ا صححايون اللشححلم الححد اري دلبححم اآلالء ، ترمجححا : يبححداء ال ةبححدي 2003مللححني   الححز )  .2
 ،ال ني : دار الا ا  اجلا  ي

(. تي بحححا ي حححض ا هحححارا  الل ويحححا لألالحححاش ا  حححاقني وقلبحححا فئححححا القحححايلني للححح  لم 2003ملسحححان فحححرا  )  .3
 ،   هد الدراسا  ال لبا للطلولا،  ا  ا وني مشس.الس خداط يرا ج الا ةبوتر، رسالا  ا    

، دار 9(. الشححححلم الححححد اري وااواقححححا احلركبححححا " دلبححححم ا  ل ححححني واآلالء"  2003مجحححاش اخلطبحححح  )  .4
 اللار للطةاوا واليشر وال وابي ، و ان.

، القحححاارة: وحححا  5"ولحححم الحححس الي حححو والطلولحححا وا رااقحححا"،   (2006تا حححد وةحححد ال ححححمط اباحححران ) .6
  .الا 

(. أثر اس خداط تقيبا  الوسائ  ا   حددة ي ت لحبم افالحاش حوي ااواقحا 2000. تصا الد بم ) .5
ال قلبا الة بطا ي م ني اليطق والاحمط لديهم، رسحالا  ا  ح  ، كلبحا الرتيبحا،  ا  حا ا لحك سح ود 

 الرت . 

 تي بححا ا هحححارا  الل ويحححا (. تثحح  يحححرا ج افالححاش ال للزيوابحححا ي2092تيححان أمححححد اجلححواري ال حححب د ) .1
لألالحححاش ا  حححاقني حايبحححاة "دراسحححا جتريةبحححا". رسحححالا  ا  ححح  ،   هحححد الدراسحححا  لل لبحححا للطلولحححا، وحححني 

 مشس. 

 ، افردن:  هبيا لليشر وال وابي .  9   (. أساسبا  الرتيبا اخلاصا ،2009راضي الوقلي )  .9

.اف حححح ة  -و حححان  يشحححورا  كلبحححا  (. صححح وال  الححح  لم: اليرريححححا وال طةبحححق.2003راضحححي الحححوقلي ) .9
 ثرو 

أكادسبحا  : تالحر .ت لحم صح وال  هميلحد نيالا الطحم  يال  رف ول مبدل(، 2000) الة اش دياب  .90
 الرتيبا اخلاصا.
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 جمححححاا  الي ححححو ني(. ال ححححد م ا ةاححححر  و وحمق حححح  ي ا حححح2003سححححا   اححححور ل ححححد وشححححاتي  ) .99
دراسححا ارتقائبححا، رسححالا  ا  حح  ،   هححد  -ا خ للححا لألالححاش ا صححايني أبوححرا    حماب ححا دارون 

 الدراسا  والةاو  الرتيويا،  ا  ا القاارة.

ي تي بحا ي حض  هحارا  اادراك  جبفورسح  يرا ج اس خداط ثرأ(، "2000) يببل د، ال   س ود .92
الةصححري لححدل افالححاش ا صححايني اللشححلم الححد اري ا صححاو  الل خلحح  ال قلححي الة ححب " رسححالا 

  ا  ا اخللبج ال ريب. ن: ا    ، الةاري

(. تشخبص ص وال  ال  لم اليلس ل ويحا لحدل الطلةحا افردابحني ي ا رتلحا 9999سلبلا سا  ) .93
 ااي دائبا، رسالا  ا     ر   يشورة، اجلا  ا افردابا، و ان، افردن.

، ال حححم  ( -مهححاش )ال شححخبص (. ا  خللححون وقلبححاة يححني ااسححاءة واا9999 )نيأمحححد أ حح يسححه .94
 للطةاوا واليشر وال وابي ، القاارة.  اءقةدار 

(. أثححححر يححححرا ج تححححدرييب ل ححححوي  شححححاركا افاححححم ي تي بححححا 2009ويححححدي )اهلاايححححم وةححححد احلححححاف   .96
ا هححارا  الل ويححا )ااسحح قةالبا وال  ة يححا( لححدل افالححاش ا  ححاقني وقلبححاة ي افردن، رسححالا دك ححوراه 

 ا  ال لبا، و ان: افردن.ر   يشورة،  ا  ا و ان ال ريبا للدراس

 -(، سحححححباولو با حوي اات با حححححا  اخلاصحححححا )ا لهحححححوط 2009وةحححححد الحححححرمحن سحححححبد سحححححلب ان )  .95
 .واللئا (،  ا ةا اباراء الشرق، القاارة 

(. اضححححطراال  الل ححححا والاحححححمط . الححححرت : 2000وةححححد ال زيححححز ال ححححرااوي، ووائححححم أيححححو  ححححودة ) .91
 أكادسبا الرتيبا اخلاصا. 

(.  قبححححاس ال ححححلوك ال ابلححححي لألالححححاش ا  ححححاي  ا صححححريا 9999د الشححححخص )وةححححد ال زيححححز ال ححححب .99
 وال  وديا يطاقا  القباس". الرت :  طاي  شركا الصلاا  الااةبا.

(. قحححا وس الرتيبحححا اخلاصحححا وال ثابحححم لحححاوي اات با حححا  2001وةحححد ال زيحححز ال حححبد الشحححخص )  .99
 ، القاارة:  طة ا ال  راابا لألوف ت.911،   3اخلاصا"،  

(. افالححاش حوو اات با ححا  اخلاصححا وأسححالب  روححاي هم، 2009وةححد ال زيححز ال ححبد الشححخص ) .20
  ا ةا الطاي، القاارة. 
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 (، اضطراال  اليطق الل ا، الصلاا  الااةبا، الرت 2005وةد ال زيز ال بد الشخص ) .29

 (. قا وس الرتيبا اخلاصا وال ثابم لاوي اات با ا 2090وةد ال زيز ال بد الشخص )  .22
 ،  ا ةا افجنلو ا صريا. 4 وريب(،  -ملجنلبزياخلاصا )

ا اخلاصا . و ان دار اللار للطةاوا بالرتي (. دراسا  وأحبا  ي2000فاروق الروسان ) .23
 واليشر.

، و ادة شؤون ا ا ةا ، 2(. سباولو با ال خل  ال قلي،  9992فاروق ل د صادق ) .24
  ا  ا ا لك س ود، الرت .

،  ( ، الصورة الراي ا، )ا رتلا افو بيي -اس س االوردبم  قب(. دل9999) کاب لس كا م يلو   .26
  ا ةا افجنلو ا صريا القاارة.

 ييب ، دار اليهضا ال ريبا، القاارة. –(، دلبم  قباس س االورد 9994 لباا )لويس كا م  .25

درا  :ا، القاارةم وتي ب هبمنواا ال ل  ا قةم ا درسا الم ويد (، "الل ا2004) نيالد رطلبل  ك .21
  .ال ريب اللار

 وبيا لدل الل ويا ا هارا  تي با ي  ةار تد م يرا ج فاولبا (، 2099اليةبي ) أمحد ل د .29

 الرتيبا،  ا  ا وني مشس.  ا    ، كلبا رسالا ا  وسطا ال قلبا ااواقا حوي افالاش  ن

ي با القدرا  ا  رفبا وال لوك (. أثر يرا ج تدرييب ل 2090 رم اثيت وةد ا حمك  رابوق ) .29
ال ابلي لدل وبيا  ن افالاش ا صايني اللشلم الد اري ا  اقني وقلباة، رسالا دك وراه، كلبا 

 اآلدا ،  ا  ا وني مشس.

(. "ات با ا  حوي ااواقا  ا   ددة اجل  با والرتيويا 2006  اود وي ان ال ايد ) .30
يبا اخلاصا ي ا  لاا ال ريبا ال  وديا ووحمق ها     ي واا   اوبا وااال البا ي  راكز الرت 

 ال  ر واجليس "، رسالا  ا     كلبا الدراسا  ال لبا، اجلا  ا افردابا.

 (. الدلبم مل  ص وال  ال  لم و ان: دار تفا للطةاوا واليشر.2003 صطل  اللار ) .39
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ا هارا  اا   اوبا وال واصم  (. "فاولبا يرا ج ل ي با2005 بادة ل د ولي أمحد أكا ) .32
الللري لل  اقني وقلباة وا صايني أبورا  "داون" قايلني لل  لم"، رسالا دك وراه،   هد 

 الدراسا  ال لبا للطلولا،  ا  ا وني مشس.

(. دراسا  قاراا يني اخلصائص ال لوكبا والل ويا وافكادسبا 9995لي داوي )اا رين  .33
وافالاش ال اديني ي وبيا أردابا رسالا  ا     ر   يشورة،  لألالاش حوي ص وال  ال  لم
 اجلا  ا افردابا، و ان، افردن

ار اللل ا ال ريبا ل قوم ل ا الطلم رسالا ة(. تص بم ا  9994) يملا وةد ال زيز الرفاو .34
 دك وراه، كلبا الط ،  ا  ا وني مشس  صر. 

ر لألالاش حوي ال خل  ال لي الطلب  (. "يرا ج تد م  ةا2004االا ل د الةطواي ) .36
ي سن  ا قةم ا درسا وأسرام، رسالا دك وراه،   هد الدراسا  ال لبا للطلولا،  ا  ا وني 

 مشس.

(.    ول ا هارا  الل ويا لدل افالاش 2093ايادي ت ني آش اادي القاطاين ) .35
الد ج وأقرامم ر   ا صايني اللشلم الد اري ا صاو  مواقا فاريا ا دجمني ي  دارس
 (.9ا دجمني )دراسا  قاراا(، جملا الرتيبا اخلاصا وال ثابم، اجمللد افوش، ال دد )

وحم ي ي تي با  هارا  الل ا ااس قةالبا لدل  ل وي (، أثر يرا ج2005تسر  لبم ) .31
با، افالاش حول ااضطراال  الل ويا رسالا دك وراه،  ا  ا و ان ال ريبا للدراسا  ال ل

 افردن.

(، دراسا تطوير ا  ةار ل شخبص ص وال  ال  لم لدل ال حم با 9999تسر وي ان سا  ) .39
، اجلا  ا افردابا، و ان، 956 – 933(،   9) 96افردابني ي ا رتلا ااي دائبا، 

 افردن.
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