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�� ا����� ال����
� ��/� وا.- ��, ال��# ال�+#ي ال*ي ی��&' �&�ش�ة ��ل!#ا�� وال! ��� �

ال*ي ی��ر�; ال� � .�
? ال��< 	=ل � ���; ال��#آ0 ، و�8داد أه�
!�4 ��ل!23
� ال�را�0 

�ت ال!0 ی3!�@�4 آ� ���Bا C� �&!�� Cی�	D< ا� �ال!#ا� �
ال*ي ی��&' ��ل�+� ، و��� أن ���



Bا �0 ال! ��� Eل�F ' ال�+#ي وإح�ى�ت �0 ال!�ا��ا��.Jإح�ى ا �ن�4 ��/L� ، 0آ�دی�

� ل���&� .��ف ال��< 	=ل ���
� ال!��
O ، ل4*ا  J�� �C ���لN!�4 ��ل��ق ���Bت ا�
ال���
 �Q

C ال��ق ال ���� لR*4 ال���ل�N ه# �4� Cال����&� ل��رات ال��&� .��ف ال��< ، و� �
ال���

ال��ل&� ��, ���ر�� ال�+� ��ل! ��� ، ح
T ی!/#ن ال&�ن��C� S ��ة ��ن��S ��ری&0 ی���� 
 C� ?
 U!ال ,��  O�3دة �����ه� �
	�#ات ��ری&
� �!�ا��� ی��ر��4 ال��&� .�C ��ة ز��
ال��/=ت ال�+#ی� ال!0 �3#ل دون � ���O4 ، و�� @�ءت ال�را�� ��&
� ل��3@�ت ال ��
� ل���&� 

  .� ال��#آ0.��ف ال��< �0 ���
� ال!#ا�
  

 �4
  :أه�
� ال�را�� وال�3@� إل
  

��!&� ال�+� و�
�� أ���
� �C و��ئ� اJ��2ل ا ،0���!@J	�N� 0� ��#2ل ال!�&
� �C ال*ات 
 0���!@Jال��# ال����0 ال#@�ان0 وا �و��ئ C� ��
و�O4 اD	�یC� C 	=ل ال!#ا��، وه0 و�

23
� اBآ�دی�0 ���&�� ��ل��# ال�+#ي ال*ي 	=ل ال! ��� ال
#�0 ل���&�، ول�� آ�نZ @#انE ال!
 0�#
ی�� أح� ال���آ� ال!0 ی��ن0 ���4 ال��&� .��ف ال��<،ه*R ال���آ� �&�ز أ���ء ال! ��� ال

 Cی�	Dا >� �
ا��B ال*ي ی�دي ) دا	� ال2? و	�ر@�(ل���&� ال*یC ی��ن#ن �C ��/=ت ���
� 0���!@Jل ا�N0 ال�� ;
 
�&E ��#�� ال!#ا�� ال���&' �0 .�? إل, [4#ر ��/=ت �/

  .ال��رة ال�+#ی�
�&�ز أه�
� ال��/�� �C 	=ل ���ن�ت ال��&� .��ف ال��< �0 ��4رات ال!�&
� �C ال*ات، 
و��#�� �O4 اD	�یC 	=ل ���
� ال!/
? دا	� و	�رج ال��ر��،ا��B ال*ي ی��/^ ��, 

=!	Jا ��ل�8ل� و��#��ال�!�`��  �
ه*R ال��/=ت ی�/C . ط �< اD	�یCاJ.��ا��ت ال��#آ

? .+#C� �4F 	=ل ��ا�S ����� ال��&� .��ف ال��< ��, آ�� F#ق  U� �4 أو
�� E�+!ال
 T
3� ،Cی�	D< ا� �وال!#ا� �ن !�ح وال! ��Jل ا=	 C� �c�
ال�8ل� وا�J!+�اق �Lح=م ال

 0�#
  .ی2&- ال� � أآ`� ����
� ���/^ ��, أدائ; ال

? ا.��ا��ت ال!#ا�� ل���&� .��ف ال��< �C 	=ل �� ی�/C أ       U� ,ن ن#.- ال�3@� إل
 0�Lی:  
•  �
��� 0� C/�� ی���4 إل, أ�2, ح�#!�� Z��4 آ�ن� � 
�eال �
ا�!�Uام ��را�O4 ال���

  .ال!#ا�� �< اD	�یC 	=ل ال! ��� ال��#آ0

� ل��� •�#
&� .��ف ال��< دا	� ال���ه�� ال ���� �< اD	�یC 	=ل �Lدی� ال��4رات ال

 .و	�رج ال��ر��

آ�� F#ق ال�8ل� ال!0 � �.�4 ا����� ال���
� ��&E ا.��ا��ت ال�+� ل���&� .��ف  •
 .ال��<

�3
C الN#انE ال� �
� ال��f�e ال!0 ی��ن�F �4�� 0&� .��ف ال��< 	=ل ال! ���  •�
Cی�	D0 �< ا�#
 .ال

• ��!@Jت ا�

� ال!g��!� 0 �� ��� ال�N!�< 	=ل ال���رآ� �< أ��اد ال�N!�< �0 ال ��ل�
�

� وال�ی��F#ت وال����&�ت الJ� !حJا. 

•  Cآ��Bوا �

�ت ال���
� وش&� ال���
� واBه���Nل ال=	 C� Cی�	D< ا� �ال! ��
O4ل �
���!@Jت ا�
 .ال!�وی3
� .�C ال ��ل

  
  :ه�ف ال�را�� 

  

? �C أ�� ا.��ا��ت ال!#ا�� ����� ا��Bل
E ال ���� ال!0 ����� ال��&� .��ف ال�� U!ل� >

  .	=ل ال! ��� ال��#آ0 



  

� �f��h ال �.
�ت  � Z�� ال�4ف g
  : �C أ@� ��3

  
  :��وض ال�را�� 

  
 ��#�Nوال� �
J �#@� ��وق ذات دJل� إح�2ئ
� �0 ا.��ا��ت ال!#ا�� �
C ال��N#�� ال!�Nی&

� �

�ت ���.�� Z�`&و�� ان ،Sل ال&�ن��=	 C� ����eال �ال!�ری&0 �!�` S3!#ى ال&�ن���� g��!
0�:  


C ال��N#�� ال!�ری&
� وال��N#�� ال�e��� �0 ��4رة � �
J �#@� ��وق ذات دJل� إح�2ئ
 8

  . ال!�


C ال��N#�� ال!�ری&
� وال��N#�� ال�e��� �0 ��4رة � �
J �#@� ��وق ذات دJل� إح�2ئ
 8
 .ال!�آ


� �
C ال��N#�� ال!�ری&
� وال��N#�� ال�e��� �0 ��4رة J �#@� ��وق ذات دJل� إح�2ئ
 .ا�دراك 


C ال��N#�� ال!�ری&
� وال��N#�� ال�e��� �0 ال ��� � �
J �#@� ��وق ذات دJل� إح�2ئ
 .ال0��8 ل���4رات 

  
  

  :��3ی� ال��3��2ت 
  

  :.��ف ال��< 
� در@� ��
�� �!���E ه# ال� � ال*ي ��� @8ء �C ��ر�; ال���
�، وآ�!
�N ل*لl �4# ی��< ��

 �
  ).2001ال�و��ن ،(ودر@� إ���!; ال���
  

  :ا.��ا��ت ال!#ا�� 
ال!#ا�� ���2- ی�!�Uم لpش�رة إل, ���
� ال! ��� �
C ا��Bاد ال!0 ��4ف إل, �&�دل 
ال���#��ت وا�B/�ر وال!�&
� �C ال�3@�ت وال�f&�ت وال!#ا�� J ی�3ث ��ون ���� 


E، ال�3ی�ي، . (ل����#��ت و��!�&� ل�4�U2005ال.(  
  

 Sال&�ن��:  
 O� ال�4ف ال*ي g�3� #ات�	ة �� C�e!او ���وع، ی ��� *
 �� 0� �4
ال#�
�� ال!0 ی�!�� ��

 �
  ).Harber,1980(و.�� ل�!�3
g ��, و�g روا�' ���
  
  
  
  
  
  

  :اإلطار النظري والدراسات السابقة 
  

  :اإلطار النظري /  أوال  
  



  : ال!#ا�� وال�+� وال/=م
  


� �&�ش� ��, ��رة ال �د �0 fش� و�&� �/�� ���إن الe+#ط ال� �
� ال!0 ی��ن0 ���4 ال �د �

� ����� ی��&' ��2#��ت ال!#ا�� وال*ي ی!�`� �0 ال!#ا�� �L!ال��#آ0، وی8داد ه*ا ال �ال! ��

  .ال�+#ي
یJ C ی��ن#ن �C إن ال!#ا�� ی�!&� ��#آ� ی�
8 ال&�� �C ���0 ال/�ئ��ت �3
T ان; ی/#ن �4� ل�*

��#��ت �C� O4� 0 ح#لO4 أو �0 ال!#ا�� ��C� O4 	=ل ال�+� �3
T أن ��4رات ال!#ا�� 
O4ل�ی ��

O �� . ال� 0c �/#ن ���� �/�� �
���4ك �C ا��Bاد J �/#ن ل�یO4 ��4رات ال!#ا�� ن��

;!
2Uال �د و��, ش ,�� ���الO2 إن اFB �ل . أن; �#ا@O44 ا.��ا��ت �0 ال!#ا�� �
إن ال�+� ���E دورا ��رزا �0 . ی !��ون إل, ���ر�� ��4رة ال!#ا�� ��&E ���انO4 ��4رة ال�+�

�C 	=ل درا�!; ال�
�ان
� ��, )   Randey,2007(  ���ر�� ��4رات ال!#ا�� ح
T أش�ر 
� ال��&� .��ف ال��< ال�3د �&
C أن ال���آ� ال� �
� ال!0 ی��ن0 ���4 ال!=�
* �0 ال2? ال��ش

  .�� أ��ت ��, ��ن0 �#ا��O4 �< اD	�ی C��E& ���انO4 ال�+�
  

  :ال�+�  
  

���E ال�+� دورا ���= �0 اآ!��ب ال���#��ت ال!0 ی3!�@�4 ال �د 	=ل ال!#ا�� ال
#�0، إن 
ال!#ا�� ال�+#ي یL	* ��ة إش/�ل وال!0 ��!�� ��, ���ر�� ال�+� ��/� ��
O،��, ال�C� Of أن 

�Nت �C �&� ا��Bاد ��, ال��!#ى ال��ل�L� ،0ن ال!#ا�� �
C ال��#ب ���د ال�+�ت وال�4
وال�N!���ت ��ئO ون�!�
< أن ن�N< ه*R ال�+�ت �Z3 ��د �C ال!��ی �ت ن�	� ��4 ��لO ال�+� 

 �4�� :  

� ال���و�� و�!/#ن �C آ���ت و@�� و�#ا�� و���, وه�c� C� �4c� 0ه� ال��# c ال2#ر ال�

  .�ن0ال���0 وال!�e3 ا�ن�
 >�!Nأ��اد ال� C
ال��N#�� ال��
�� �C ال��#ز وال!0 ����� ��, ال!#ا�� ال /�ي ال#ا.- �

 .ال#اح�


�� �C ال��س وی�!��U; أ��اده� �0 �� ���@ ;
�� g !� �3ودة� C
��e� م ر�8ي �#�0 ذو�cن
 .ال! /
� وال!�&
� واJ��2ل

                ) ،R#@#د�وي ،أ�F2000ال��(  
  

ان; ال� �ة ال!0 ی��م ا�ن��ن و��� ل�4 , �4# أآ`� و��ئ' ال!#ا�� ا�!�Uا�� ���
�ا  -:م أ�� ال/=
  ل+!; ال���#�� �C 	=ل ��/
� و����� ��
C ل�x#ات و���!�Uام ال!� ^ وال�e=ت 

                                                                   ) E
�U2005, ال�3ی�ي, ال  (  
  
� 0�
  ــ: �#ر ال��# ال�+#ي ال�&
  

 0�
��ای� J�� أن ی/#ن ����#ن ال!��
� الO�� ,�� ���U و����� ��ل!�#ر وال��# ال�+#ي ال�&
ح
T أن ال� � . ل�ى ال� � ح!, ی�!�
�#ا �����ة ال� � ال*ي ی��نC� 0 ا.��ا��ت ال!#ا�� 

� ��ل�C� Of أن ���� اآ!��ب ی!��O ال�+� دون ��ریE و���O ال�+� ی/#ن ��, ��اح� ����; ل�&�!

� وإن درا�� ال��# ��Nوال �

� وال���Q
ال� � ل�+� و��4ر�U� �4!�? ن!
�N ا	!=ف ال�#ا�� ال&

 0�Dآ� �ال��اح C� د���ال��# ی��  C� �4cأن ه*ا ال� C
  ــ:ال�+#ي �&
1  ;�
ل� � ��&E ��� ی�2خ ا, ـ ال�2اخ ح
T ی�!�Uم ال� � ال�2اخ ل
�&� �C ان ��Jت ��

  . اBلO أو الN#ع أو الU#ف 
  



ـ ال����fة ��ل����fة ن��ط ان�/��0 ی�3ث ن!
�N ا�!��رة ال� � دا	�
� ��F Cیg ا�ح��س  2
 O4
� C�� ل� FBا >
ا�J!/���0 ل�� !
C وال���ن والg�3 ول*لEN� =� l أن ی�#م ��ل����fة @�

 O2ال .  
  
��� ��� اFB �ل ��4c ��دة ����� ی`�ر ال� � ل�{ ی�اR و��!&� ا�!�N��ت �: ـ ال!� | وال�+#  3

وی�4c , أو ی���; و�fل&� �� ی/#ن ال!� | وال�+# �32#�� ����ط ح�آ0 �0 ال
�یC أو اBر@� 
  . ذلl ال�4#ر اBر�< اBول, وی�!�� ��, �=�� ا�2�Bب ال�3
� و��اآ8 ال���غ 

  
��ح�� ح#ال0 ���� اش�4 ی&�ا �0 ه*R ال��ح�� وی/#ن ��� ال� � �0 ه*R ال: ـ ���
� ا�B#ات  4

وه*R ال��ح�� . �!��
� ا�B#ات ال!0 ی���C� �4 اD	�یC �#اء ��4�4 أو لO ی O4 ه*R ا�B#ات 
  )  �2005&�ال�8ی8 ، , آ#ا��3 . ( ��!&� أ���
� و���4 ل!�/
� ال�+� ا�J!�&�ل
� ��� ال� � 

  
5  g, ال���� �وال/=م ��رة ال�  gول, ه0 ��ح�� ـ ال��Bو��!&� ال��� ا �
�0 ��ای� ال��� ال`�ن

ال/��� ال#اح�ة ������ ی��g ال� � �/��� ��
�� ��ن ل�4 دJJت آ`
�ة J ی�رآ�4 إJ ال� � ��ذا 
 ���/� �� � F g!��ت ��0 " آ�ة " ن��ا R�/ی&�أ . ��� ���0 أی�رآ; أو ان ال �
و�0 ال��� ال`�ن

/
  . #ن @�= �2
�ة �C آ��!
C اFB �ل ���' ال/���ت ل
  

إن ال!�#ر ال�+#ي لFx �ل ال*یC ی��ن#ن �C ا.��ا��ت ال��< ی�eU#ن ل�!�#ر ال0��N أ�#ة 
��FB �ل أل��دی
C ، ل/C اFB �ل ال  O2��E& ��م ��ر�O4 ��, ���ع ا�B#ات �Lن ال��اح� 

��U? اFB �ل الO�� 0� O2 ال!��ئ
� �0 اآ!��ب ال�+� ل�یO4 �/#ن ���و�� ا��B ال*ي ی�دي إل, 
  . اآ!��ب ال�+� 

  
�Lن اFB �ل ال*یC ی��ن#ن �C ��#��ت )  Bandyer,2004( و�� أو.- . 	=ل ��اح� ال��# 

  �0 ال�+� ال���#�� ی ��ون ال��رة ��, ال!#ا�� 
  

وه��ك �� ی �� ال �وق ال �دی� �
C اFB �ل �0 ال��g وه# ال��رة ال���
� ل�� � و�=�� أ@84ة 

� وال`���
� وه*R ال�#ا�� ���&' ��ل��# ال�+#ي ل�ى اFB �ل ���!@Jا �Q
  . ال��R��� g و��اء ال&

  
  

  : ا.��ا��ت ال!#ا�� 
  

ی�/C ���ی? ا.��ا��ت ال!#ا�� �Lن; ا.��ا��ت ��3#[� �0 ال��g أو ال2#ت أو ال�=�� 

� ا��B ال*ي ی�N�  ال/=�
� أو ال!L	� ال�+#ي أو ��م ��#ر ال�+� ال!�&
�ی� أو ال�+����
!�Jا


� أو ���#ی� 	��� @=� Sا����3@� إل, � �ال�  .  
                                                               ) E
�U2005, ال�3ی�ي , ال  (  

 

 

  

� ال!#ا�� ��� �
  : أه�

  

#ل#@
� ل� �د، وی���� ��, ان ���
� ال!#ا�� ل; دور آ&
� �0 اش&�ع اJح!
�@�ت ال� �
� وال&

0���!@Jال�=��ت ا C�. ����Nن!��ء ل�Jات . زی�دة ا�&Uآ�� ی���� ��, اآ!��ب ال
  .وال���#��ت ال�Nی�ة آ�� أن ���
� ال!#ا�� ل�ى ال �د ����� ال �د ��, ال!�&
� ��� �0 ال�ا	�



  
  :��cه� ا.��ا��ت ال!#ا�� 

  
 C� C
�

C ن#�
C رئ� C
  :ا.��ا��ت ال!#ا�� ه��ی�
Oc�� 8 ال&�ح`

  
 :ا.��ا��ت ال��g وال/=م 

 :ال3*ف 


� � 4#�� ����� ل���!�&� وح!, f -&2� T
وه# أن ی3*ف ال� � ح��� أو أآ`� �C ال/��� �3
��Bای� ا��ل; �0  C
  .�`= ی��g آ��� ��ك ��ل ش&�ك. إل, ال����

  
 ���.� :ا

� J�� &8ات	آ���  �8وه# إ.��� �#ت إل, ال/��� �`&	 C.  
 

  :ا���ال 
 

ه# إ��ال �#ت ل+#ي �L	� و	��� �0 ال��اح� اBول, ح
T ی���#ن ال�3ف ال*ي ی�!�
�#ن 
س، ص، ز، ل، : ن��� ��C� J ال�3ف ال���#ب، وأآ`� ال�3وف ال!0 ی�Nي ا���ال �
�4 ه0

  .�`� د��� ��C� J @&��. ر، ذ، ظ، ف، د
  

  :ال!�#ی; 
 

ف �4# ��یC� E ال2#ت ال�Lل#ف ل/�� J ی��3; ال�3
��، و�� أي ان�3اف ال2#ت ال��دي ال�Lل#
�`� g0 أ@84ة ال��� E
ا���Bن أو ال� �R أو ی/#ن ال���ن ل
^ �0 و.�� ال��
O : ی/#ن ذلl ل�

��#� g��� ��#F ���/�.  
  ) 2005ال�cه�، (                                

  
 �
  :أ�� ا.��ا��ت ال/=م ��!�� ��, الc#اه� ال!�ل

  
���� ال8ائ�ة ح
T أن ال�!/�O ی/#ن ��ی�� أ���ء ن�g ال/���ت وی�2حE ���� ال/=م ��cه� ال

 ,�� O4�ل��م ��ر ;�� O4��� �و Cی�	Dا��; �< ا#� ,�� ���
� ��دی� وه*R ال�cه�ة �f �
ان ��ل
  .�O4 �� ی���;

� ل��د �C ال��ات ح
T أن ال�!/�O ی/�ر ال�3ف ��ة ��ات أو �� ی!�دد �0 ن��: ال!RL�L �0 ال/=م
 Eء ال/=م و��2ح���وأی�e �� ی��� ��, إ�Fل� ا�B#ات أو ی�2ر أ�#ات ا�!�ا.
� 	��; أ
 0� ���
� ح
T أن�4 �&!N� آ�#�� �e�4 أی�دی�، وی�3�� �
f �
ه*R ال�cه�ة ��cه� ان ��ل
� و@��


&F 2#رة�م ��ر�; ��, ال!�3ث �� �N

� �< �C � 4#م ال �د ل*ا�; �2#رة ��&
; وه*ا ن!�
 .ح#ل;

 �
وه*ا �B&�ب �� ��3ث ��دي لR*4 ال��/�� و���4 اJ.��ا��ت ال �
#ل#@
� ال�2&
وا.��ا��ت ال! /
� وآ*لl ال�2ا��ت اJن ��ل
� وأی�e �� �/#ن ��#آ� �!���� � �� ال��*@� 

 .وال!�8ی8

��� ی�N� ال��!�< ل; �0 ه*R ال�3ل� ی!#�? ال�!/�C� O ال�3یT أ���ء آ=�; : ال#�#ف أ���ء ال/=م
ی��� �Lن; �� أن4, آ=�;، ��ل�C� Of أن� لO ی�!C� 04 ح�ی`� وی�2حE ه*R ال�cه�ة ��cه� 
 C� ال �د �
&�� ��#�� �N
�� ��, � 4#م ال �د ل*ا�; ��/� ��&0 وذلl ن!�
� ��دی� �f �
ان ��ل

Cی�	ذا�; ل�. 



  
  :ا.��ا��ت ال�+� 

 

  :+� ه0ا�!Z��U ��ة ��2
 �ت J.��ا��ت ال�
Jأو :C�e!و���, ال/���ت وی �ء وش/���ال*ي ی�!�� ��,  ?
  :ال!�2

 )Phonology(ا�B#ات  •

 ) Syntax( ال�#3  •

 ) Semantics( ال���ن0  •

•  �
���!@Jال�+� ا )Pragmatic ( 

  
 �
��ن : ,�� 0&�� �
�L� �4.��اب ال�+� وال!0 ل��ال!0 ���&'  �����ال!�2
? ال*ي ی�!�� ��, ا

واJن!&�R وا�!�Uام ال��#ز ال��رة ال���
� ال/�
� و�#ا�� ال�+� ال! ��� اJ@!���0 ال���&' ا�دراك 
  .��ل!#ا��

  
إل, أن ا����� ال�+#ی� ال���U ل
^ لE&� �4 وا.- وأیJ �e )  2005ال�cه�،( و�� أش�ر 

E&�� 0!ال �
��#��ت ���O  ی�@< �&&�4 إل, ا����� ال���
� أو ال���
� وJ إل, ال���آ� ا�دراآ
و�C ال��/C ��3ی�ه� �C 	=ل أ�&�ب ��&#ل� ��/� ا�!`��ئ0 أآ`� �C أن �/#ن ��N#�� . ال�+�

  .	�2ئ� ��3دR ل4*ا ه0 �`
�ة ل����ش
 C� ;�وز ��د آ����N!ی J إذ �

� آ&	L� #4� ی��
  آ��� وJ ی�!�
<50أ�� ال�2#ر �0 ال�+� ال!�&

C

C وه# ���� ��!!��/� R# !أن ی.  
  
( �0 ن�&� ان!��ر ��#��ت ال!#ا�� إل, أن )  2005آ#ا�3; و�&�ال�8ی8،( �� أش�را آ

Cartwright & Etal 1989  ( 03#ال� �ت ال!#ا���وه0 % 4أن; ���ر ن�&� ان!��ر ا.��ا
ن�&� ��� �� ���رن� ���E ان!��ر ا�����ت اB	�ى و�fل&� �� ی/#ن اFB �ل �C ذوي ا�����ت 


� و��#��ت ال!��O، و ذوي اJح!
�@�ت اJن ��ل
� ی��ن#ن �C ال���
� وال���
� و��Nال
 �/�� 0���!@Jال��# ال����0 وال��#ك ا ,�� ���ا.��ا��ت ال!#ا�� وه*R اJ.��ا��ت �

  .��&0 ل� �د
  

أن �0 درا�!; أ�, ��ل!�ل0 أن; ��!&� ال��/=ت )  Herward, 1988( وأی�e أش�را إل, أن 
�C أش/�ل ا.��ا��ت % 80ال!#ا�� ش
#�� ح
T �&�� �� ی��رب  ال���
� أآ`� ا.��ا��ت

 �
�
ال!#ا��، وذل l��E& و@#ده�� آ��/=ت ��2ح&� ل����pت اB	�ى ول
^ آ��/�� رئ
آ*لl ا	!=ف ال�N!���ت ال!0 أ	*ت ���4 �
��ت ال�را�� ل����� ن�&� ان!��ر ا.��ا��ت 

���B3-6 % Cی/
� أش�رت أن ح#ال0 ال!#ا�� � 0 درا�� أ@�یC� Z ال#Jی�ت ال�!�3ة ا
اFB �ل ���هC� 0� O ال��ر�� ی��ن#ن �C ا.��ا��ت �#ا�� ��ر@� ش�ی�ة وأش�رت ال�را�� 

  .آ*لl إل, ار� �ع ن�&� ا.��ا��ت ال��g ���رن� ��J.��ا��ت ال!#ا�� اB	�ى
  

�ت ال!#ا�� و�� أش�را أی�e إل, إن آ= �C آ
�ك و@�#�� �0 درا�!��4 أش�را إل, ان ا.��ا�
�C % 7�8داد �0 ال2 #ف اJ�!�ائ
� اBول,، و��� �0 ال2 #ف ال��
� ح
T أش�ر إل, ان ح#ال0 
�0 % 1ال!=�
* �0 ال2? اBول ی��ن#ن �C ا.��ا��ت ال!#ا��، �
��� ��/� ال��&� ح#ال0 

  .�0 ال2? ال`�لT ال`�ن#ي% 0.2ال2? ال`�لT اJ�!�ائ0 و��/� 
               ) ،0�
  ) 1993ال�



ان ا.��ا��ت ال!#ا�� �8داد و��/� ��&� وا.�3 دا	� )  Kabatilo, 1982( آ�� أش�ر 
ال2? ل���&� .��ف ال��< �0 ال��اح� ال�&/�ة �C ال�را�� آ�� أو.3!�4 �����ت ال2 #ف 

  -آ#ل#رادو  -اBول, 	=ل درا�!; ال�
�ان
� �0 وJی� 
    

  : أ�&�ب ا.��ا��ت ال!#ا�� 
  

 Jأو :eب ال��&�Bی� ا# :  
  


��ب !�Jوال��< وا �
�!�`� �0 و@#د ا.��ا��ت �0 ال���gF ال��Q#ل� �C ال��g وال! /
وه*R ا�B#ر �� ��3ث �&� أو أ���ء . و�/#یC ال�+� �0 ال�� ی�دي إل, ا.��ا��ت �R*4 ال#[�ئ? 

م ال�3� وال#Jدة ، و�� ���&' �#@#د ��ری� ��ئ�0 ل&�h ه*R اJ.��ا��ت أو ��	!=ف ز��ة د
اB�#یC ، أو �!��ول اBدوی� أ���ء ال�3� ، أو ��ل!��ض لxش�� ، أو ا����� �&�h ا��Bاض ، 

  : أو أي ���آ� ��3ث ل�� � أ���ء ال� #ل� ال�&/�ة �`� 
  .ار� �ع در@� ال�3ارة  •
 .اJل!�4��ت  •

 .ال3#ادث  •

 ا�����ت أو ا��Bاض ال!0 ��3ث �0 أي ��� �`� ال3#ادث وا��Bاض واBورام •
 Cوال!��م �0 ال�. 

 

 0�D�� �+ت ال/=م وال���ا��.J ی�#eب ال��&�Bو���&' ا: 

 

  : ـ @�4ز ال��g وال/=م  1
 R*0 ه� ��	ي L� ن���Bوا g�3و��? ال R� ة وال���ن وال��N�3�4ز ال���0 والNال*ي ی�`�; ال

 �
  . اB@8اء �� ی�دي إل, ا.��ا��ت آ=�
  
  : ـ ال���غ  2

�� الL!وال/=م ����� ی gت ال����دي إل, ا.��ا�  .���غ �Lي 	�� �� ی
  

 �
��ن : �
Q

� ( ا�B&�ب ال&���!@Jا: (  
  

 Rور��دي ���#د ه*R ا�B&�ب إل, ال!���Q ا��Bی� وال��ر�
� وأ��ل
E ال���ب ال��Nي ال*ي ی
  . إل, اJ.��ا��ت ال�+#ی� 


� اFB �ل لx��ء ال*یC ی��ن#ن �C اJ.��ا����� Eت �0 ال/=م وال�+� دورا ه�م �0 وی��
  . اJ.��ا��ت ال/=�
� وال�+#ی� 

  
�� ��, ال!#ا�� �`� ��� ال���3ن ال`���0 وال&
0Q و �� ی#@� �0 ال&
C� �Q ال�#ا�� ال!0 ��وی


�ئ
� ال!0 �� ��دي إل, ا.��ا��ت �0 ال�+� .. ال���ص و ال8ئ&g وال/�#ر �
  .و��
� ال����� ال/

�ب ال!�f آ�� أن J 0!ال Cآ��B0 ال�=@{ وا� �
ریE ال����E ل�� � وال���3ن ا��Bي وال�

�� ��, �23#ل ال� � ال�+#ي �
� ال����&� �� ����!@Jا �Q��!�4 ال
� ���� .  
  

��ل`�  : �
�
  : ا�B&�ب ال!��
  



 C

�� ال! ��� �&F 0� ی�3ث ا.��اب �� lإن ��4رات ال�+� وال/=م ��4رات �!���� ، ل*ال

� ����&� ل�� � ال�
��� �Q
� �
�#� ENی l0 ال��# ال�+#ي ل*ال� ���  .�!�3ث وال��!�< ��� ی
  


�  : را���  
  :ا�B&�ب ال#[
  


- اJ.��ا��ت @�اء ا�!�Uام أ@84ة ال/=م ، وی�!&� ال�4Nز أل&��C� 0�# أآ`� اB@84ة ال!0 !�
  . ��!�Uم ��/� �
{ وال*ي ی�دي إل, ��? �e#ي �l�� 0 اB@84ة

  
 ����	 : �
  :ا�B&�ب ال� �
� ال�ا	�

  

� �0 اJ.��ا��ت ال� �
� وال���
� ��, ال��رة �0 ال!#ا�� ال�+#ي �< اD	�یC آ��  �L� ه��ك

�� �#�� إل, أن �/#ن أ�&�ب �e#ی� وح���ن ال� � �C ��? ال#ال�یC أو إه��ل ال� � �� 
 R#ن� ,�� ����� ن �
� ��, وان��ام اC�B ال� �0 ی�ال�+#ي وه��ك أدل� ��
� إل, و@#د أ��ر ی

وی�!�� ال��# ال��دي ل�+� ��� اFB �ل أی�e ��, ال!#ا�g . ل���g و�#�� ��, ���
� ال!#ا�� 
و��h اFB �ل ال*ي ی��ن#ن �C إ����ت ان ��ل
; ی�4cون . ال�
/#ل#@0 اJن ��ل0 ال�#ي 

 C� ��#ن C�e!� 0!0 ال�#ا�? ال� ���	ت �0 ال�+� ��02 ال�!&�دل ا.��اUال� �ال!#ا� .  
  )��!�ی�ت اح!
�@�ت 	��� (                                                                    

  
 �42
U��و �ت ال!#ا���س ا.��ا�
� :  

  

� اJ.��ا��ت ال/=�
� وال�+#ی� ��ی�ة U��س و�

��4 ل�&�� C/اءات ال!0 ی��@�. إن ا

< ال���#��ت �C ال�+� �C ح
T ال&��ء ال�+#ي ، �3!#ى ال�+� أو دJJت و@�
��4 ��4ف إل, @�
  . اBل �ظ ، ال��g وال�=�� ال+#ی� و	�2ئ� ال2#ت 
  .��ذا �� آ�ن ال� � ی��نC� 0 .�? أو إ���� �0 ال�+� 


�� ا.��ا��ت ال!#ا�� و إل, �� إذا آ�ن ا.��اب ال �د &F �4ف ل!�3ی�� �
U�!ال �
إن ���

�ن�ت �C ال��cه� ���� ل��=� >�@ gی�F C� lای� درا�� ��ری� ال�3ل� وذل�� �
ج و�!O ه*R ال���

  .ال���ئ
; وال!�#ری� ل�� � 

� أش�ر �

� وال�
�س لFx �ل ذوي ا.��ا��ت ال!#ا�� �0 أر�< ��اح� رئU�!ال �
��� ���

 0�B�4 آ#ا�3; و�&�ال�8ی8 وه0 آ�
  :إل
  

   B  )screeningول0 ��, اFB �ل ذوي اJ.��ا��ت ال�+#ی� ��ح�� ال/�? ا: ال��ح�� اBول, 
(  
  

ه*R ال��ح�� ه0 ��ح�� ال/�? اBولC� 0 �&� اD��ء وال����
C وا��Bان ، أو ال!��ی� ال*ا�0 
 �
U�!س وال�
ح
T أن; ی!O ��4 �3#ی� اFB �ل ذوي ال��/=ت ال�+#ی� إل, أ	�2ئ0 ال�

  .��آ� ال�+#ی� ��, ال� � J.��ا��ت ال!#ا�� ��� �=ح�c ال�
  
  

 �
  )  physical Diagnosis( ��ح�� ال �3 ال�&0 ال �
#ل#@0 : ال��ح�� ال`�ن
  
  R*ى �=�� ه�� ����� O!
ی!O �3#ی� ال� � إل, أ	�2ئ0 أن? وأذن وح��Nة �0 ه*R ال��ح�� ل

 J أو �
  .اB@84ة �C ال�#اح0 ال �
#ل#@
� وه� �&E اJ.��ا��ت ل�ی� ی�#د �B&�ب ���
  



 Diagnosis of(  رح�� ا	!&�ر ال��رات ��� ال� � ذوي ��#��ت ال!#ا�� : ال��ح�� ال`�ل`� 

Abilities  . (  
  


� ��cه� ا.��ا��ت ال!#ا�� : ال��ح�� ال�ا��� U�� ح���� )Diagnosis of Language 

Disorders    ( �
U��س و�
�0 ه*R ال��ح�� ی!O ا�!�Uام ��د �C اJ	!&�رات ذات ال�=�� ل�

C و�C أهO ا	!&�رات ال!0 أش�ر إل
�4 آ#ا��3 
��cه� ا.��ا��ت ال!#ا�� �C �&� أ	�2ئ

  8ی8 و�&�ال�
  


�س ال� �دات ال�+#ی� ** �� )Peabody Picture vocabulary PPVT. 1959 , 1965  (  
  

ه*ا اJ	!&�ر �&�رة �C� ��#�N� C ال2#ر ح
T ی��C� E ال� 3#ص أن ی�ش� ��, واح�ة 
 C !&�ر ری	م �< . ���4 آ�� ه# ال�3ل �0 ا�U!وی� �
2
U�!ال ^
وی�!&� ه*ا ال��
�س �C ال���ی

*یC ی��ن#ن �C ا.��ا��ت ل+#ی� ��&
�ی� Bن ���ا�; �!��E ا�!�Uام ا�ش�رات ول
^ اFB �ل ال
وی!/#ن ه*ا ال��
�س �C �#ر�
C وی�!�Uم . ال/=م و ه# �C ���ی
^ ال� �دات ال�+#ی� ال�2#رة 

 C� C� اد��B18 – �2< ا  ��� .  
  )  2005#ا��3 ، �&�ال�8ی8 آ(                                                             

  
وه*ا اJ	!&�ر ی�/C أن ی�#م �; آ= ��2U!� C �0 ال!��
� ال���U أو أ	�2ئ0 ن �0 أو 

  .ل+#ي
  

  : �=ج ا.��ا��ت ال!#ا�� 
  
1  C� ی��ن#ن Oه Cات و��#ی� ال�23#ل ال�+#ي ل�#�Bا g�3 ل��
ـ ���
O ال��ی�� ال32

  . ا.��ا��ت ن��
� و�L	� �0 ال/=م 
����ة وإ��دة ���O ال�+� و��4رات ال/=م و�
��f ال�N� ل��., ال3&�; ال/=�
� و���
�O4 ـ � 2


� ��#یh ه*ا ال�2#ر �0 ال�+� وال/=م  
  .آ
3  O`��!ال >� ?
  .ـ زی�دة ن�&� F=�� اBش�Uص ال*یC ی��ن#ن �C ال!��`O و�#@
O44 ن3# ال!/

O ال!� ^ ل�C ی��ن#ن �C ا.��ا��ت ـ ال�����ة ��, ال!�F 0� O/3ی�� إ��ار ال2#ت  4c��و

  . �0 ال2#ت 
5  -
3� �/�� Cی�	D< ا� �ال!#ا� �
 
  . ـ �4
�Q اBش�Uص ��, آ
  

                                                                           ) �
  )ش&/� ا�ن!�نZ ال��ل�
  

  : ال�2Uئ� ال���� لFx �ل ذوي ا.��ا��ت ال!#ا�� 
  

 C� Tال�3ی ��2ئ�42 �!&�ی�� وه*ا �� @�	ة و�
إن ا.��ا��ت ال/=م وال+� ��Q ا��Bاد ��4 آ&
 �
���!@Jـ ا �

� ، ال����
� ، اJن ��ل��Nال ، ;
ال�2Uئ� ��3دة ��, ��
� ال��cه� ال���ئ

  .  أ��ا ��ل� ال#�2�� 

E وال�3ی�ي إل, ��h ال�را��ت ال!0 أو.Z3 ��د �U�2ئ� و���4 أذآ� و�� أش�ر الUال C�

:  
 �
إن ه*R اJ.��ا��ت أآ`� ش
#�� �C ل�ى ال*آ#ر ���4 ل�ى ا�ن�ث و	��� �0 ال��اح� ال�را�
اJ�!�ائ
� وی��ل أن ال�&E ی�#د إل, الe+#ط وال!���^ اJ@!���0 ال*ي ی!��ض ل; ال*آ#ر 

  .���رن� ���ن�ث 



و�&�و ��, ش/� ��!#ی�ت ��ل
� �C ح
T أی�e ل�یO4 ردود ان ��ل
� ��4c ل�ى ه�Jء ا��Bاد 
ال��g وال��#ر ��ل*نE وا�ح&�ط وال��وان وه*R ال�دود �L�0 ن!
�N ا�!�N��ت ��2ر �C ال� � 

  . ن!
�N ل �� �C ح#ل; و�#����O4 ��; وال!C�e!� 0 ال��h وال�8ل� أو ال��3ی� ال8ائ�ة 
  

أداء ه�Jء اFB �ل دون ��!#ى  أی�e �� أش�را إل, ان ه�Jه�ن وآ#���ن �� Jح�c إن ��!#ى
أداء اFB �ل ال��دی
C� C ح
T ال*آ�ء و ال!23
� و ال��#ك ال!/
 0 اJ@!���0 وی+8و ذلJ lن 
 �
ه*R اJ.��ا��ت �/#ن ��ا��; ل�ى ن�&� آ&
�ة ��O4 ل��/=ت أ	�ى آ�J.��ا��ت ال��#آ

 �
��ت ال� �
� ل*وي ا.��ا��ت و إذا �� @��Q ل=.��ا.او ��#��ت ال!��O او ا����� ال�3آ

� �#�� ل�� � ال! O4 و ���!@Jا �
Q
ال/=م و ال�+� �04 �/#ن ��3ودة إذا آ�نZ ال�eوف ال&

Oال��.  
  
  

  : ا�J!&�رات ال!��#ی� 
  

ح
T ی�#م �!3#ی� ال� � ال*ي ی��نC� 0 ���آ� ل+#ی; و ��#��ت ���O إل, أ	�2ئ0 : ا�ح�ل�

O ال=زم ال�=ئF O&0 او ن�g او أ	�2ئ0 ���
; ل!

�� ال��/�� و إ@�اء ال!�&F �3ی�.  

  
ح
T ی��� ال���O ��, �!���� ��ى �C�3 أداء ال� � ال*ي ���م ل; 	���ت �=@
; و : ال�!���� -2

�8وی� اB	�2ئ0 ��ل!+*ی� ال�ا@�� ل����� ��ى �C�3 و اآ!��ب ال� � ل���4رات ال�+#ی� ال!0 
  .ی�ر�; ��
�4 اB	�2ئ0 ال�+#ي

  

� ال����&�-3�

� و ال!��#ی� : إ��اد ال#��ئ� ال!���

? ال#��ئ� ال!��
/� ,�� Oال��� �ی�� T
ح

 �
ل!�&
� ح�@�ت و ��رات اFB �ل ال*یC ی��ن#ن �C ا.��ا��ت ل+#ی; و آ=�
; ،و �4
�Q ال2 
  .  ال����&� ل!�4
� اآ!��ب ال��4رات ال�+#ی� 

  
4-  >
N�!ال�: ال!�8ی8 و ال �ی�� T

�ت ال!�8ی8 ��, حN
��O ��, ا�!�Uا��ت و��ئ� ا�!�ا�

  .�8وی�ه� ل�� �
  )2005آ#ا�3;، �&�ال�8ی8،(                                                                  

  
  
 

 

 

 

 

 

 

  

  :منهجية وإجراءات الدراسة 
  

 0�Lإ@�اءات ال�را�� ��, �� ی C�e!�:  
 Jأو  / ��
  :ال�



  

ل�� �O . �ر �
�� ال�را�� �C اFB �ل ال*یC ی��ن#ن �C ��/�� ال��< �0 ��آ8 ال#��ءل�� �O ا	!


C ��� . ا	!
�ر ال�
�� ��#ائ
� �0 ال2? ال�ا�< اJ�!�ائ0!Q��/!� C
!�#�N� ,إل O4�
��� O�
3) (2) (1(���
* و���
*R آ�� �#.�3 ��ل�Nول ر�O) 24(��ده� (  

  
  

                                               O1(@�ول ر�(  
  

^�Nال Eح� �

C ال��f�e وال!�Nی&!�#�N� ال�را�� ��
  ی#.- �

  
  
  

                                        O2(@�ول ر�(  
  


C ال!�Nی&
� ال�e��� ح�E ال��� ال0��8!�#�Nال�را�� ل�� ��
  ی#.- �
  

  ال��� ال0��8
�
  ال��N#�� ال�e���  ال��N#�� ال!�Nی&

  ش�4                                 ���       ش�4                                  ���     
       4                                     10  
       5                                     12   
       6                                     10  
       3                                     13  

      6                                    12   
      -                                     14  
      4                                    10  
      7                                    11  

  
  

O3(@�ول ر� (�����
C ال!�Nی&
� وال�e��� ح�E ��ء ا!�#�Nال�را�� ل�� ��
  ی#.- �
  

�����  ال��N#�� ال�e���  ال��N#�� ال!�Nی&
�  ��ء ا
  إن�ث  ذآ#ر  إن�ث  ذآ#ر  اBول,

 �&� �����ا
���Uال��#ات ال  

5  6  6  5  

 ��� �����ا
���Uال��#ات ال  

1  -  -  1  

  
  

 �
  :ال!�2
O ال!�Nی&0 / ��ن
 ;
�� gی�� E���� 0&ی�N� O
  )pretest potent group(ل�� �O ا�!�Uام ��2

                                                                        R0        01 

 *
�=�
ال2? 
  ال�ا�<

�
  ال��N#�� ال�e���  ال��N#�� ال!�Nی&
  ال��N#ع  إن�ث  ذآ#ر  ال��&�  ال��N#ع  إن�ث  ذآ#ر  ال��&�

  أ
  ب

3  
3  

3  
3  

6  
6  

  أ
  ب

3  
3  

3  
3  

6  
6  



                                                                 
                                                                        02    -    R 0  

           
0�Lال��#ز ��, �� ی �
  :إذ ��

  
��
 R=         ال�

 O=     اJ	!&�ر ال�&�0

 O1=   اJ	!&�ر أل&��ي اBول

&!	Jر أل&��ي ال`�ن0ا�   = O2 

���N!ال       =x   
  

 0�Bا �ی/#ن ��, ال�/ Sان ال&�ن��:  
  

 �
  ا	!&�ر ���ي_ _ _ _ _ ��N��_ _ _ _ _ا	!&�ر �&�0= ال��N#�� ال!�Nی&
 ����eال ��#�Nر �&�0 = ال��
!	Jي_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ا���!&�ر 	ا  

  
  
  

��ل`�  : S3!#ی�ت ال&�ن���:  
  

�2
O ��ن��C� S 	=ل ال�را� O� �ت ال!#ا���ي ل��/=ت ا.��ا�cر ال��F���ت ال����� وا
 Sن����ری&0 ل���&� .�? ال��< ا�!��دا ��, ��(perror)  O2ل� �ت ال!#ا���ا.��ا �
��� 0�

  ی!/#ن ال&�ن��C� S أر��� ��3ور رئ
�� ه0 .
  
1-  8


� / �3#ر ال!��Dال��4رات ا C�e!ی:  

8 ال�3ف  -أ��  

  8 ال/��� ��
 -ب

8 ��2در ال2#ت -ج��  
  ر�' ال2#ت ��ل��g -د
  
  
2-8
  :ی!C�e/ ال!�آ
  ال��' �
C ال�3وف-أ

  ال��' �
C ال/���ت-ب
  ال��' ال8Nئ0-ج
  ال��' ال/�0-د
  
  
  :�!C�e/ ا�دراك -3
  إدراك ال���,-أ

  إدراك ال�� ال�!#ا��-ب
  إدراك ال�� ال�!��F<-ج
  ا�دراك ال/�0 ل���-د



  
  :ی!C�e: ال ��� ال0��8 -4
  )�0 أ�&#ع(اJآ!��ف وال!�
8 ال8Nئ0 	=ل �#�? @�ی�-أ

  )�0 أ�&#ع(اJآ!��ف وال!�
8 ال/�0 	=ل �#�? @�ی� -ب
  )�0 د��ئg(ر�' ال�#�? ال���g ��ل�#�? ال�3ل0 -ج
  

  :��ق ال&�ن��S / را��� 
  

C� >.ل��4ف ال*ي و ��&F Sات ال&�ن����� ;�
ا@�; ،ل4*ا  إن ال�2ق ی��0 ���ار أو در@� �� ��
 l3�� Sإل, ال!��ف ��, ��ى ار�&�ط ���ات ال&�ن�� �
�O ا�!�Uام ��ق اJر�&�ط وال*ي ی�

Sن����رن!; �< ��� Z�� ر@0 ،و���	 .(perror) ال��3ور �f�
� Z�� ل ال���رن�=	 Cو�
 Tال�3#ر ال`�ل C� #ة�	ال�3#ر ال`�ن0 ،وح*ف  C� C
���� Sد� O� أن ��� ��
اBر��� ال�ئ

  .�ی� ال ��ة ال`�ل`� �C ال�3#ر ال�ا�< ،��&E ��م ال#.#ح و�=ئ�!�4 �0 ال!�&
g و��
  

 ����	  / Sت ال&�ن���&�:  
  

 ��� *

�� م ال!=�� ,�� g&F T
ل��3ب �&�ت ���ات ال&�ا�O� S ا�!�Uام أ��#ب ا���دة ح
Oام ) 10(��ده�U!���و O4
�� Sال&�ا� g
[�4ت ) �#ن�
�(F=ب و��� أ�&#�
O� C إ��دة ��&
  %   . 81,66ن�&!�4 

  
  


O:  ��د�� 

O �� ی��0 : أدوات ال!�
  : ل�� ش��Z أدوات ال!�
  
  ا	!&�ر ال#ح�ة -1
  ا	!&�ر ال�#.#ع ال8Nئ2-0
  ا	!&�ر ال�#.#ع ال/�0 -3
  ا�!��رة ��#ی�
� 	��� � ��ات اBداء- 4 
  
  

 ����� :g
  :ال��ة ال��8
� ل�!�&
  
 .����ل ���!
C �0 ا�B&#ع ,��
<ا�!+��Z ��ة ال!�&
g أر��� أ�*

  
 

 

  
  

                :ليل النتائج خالل التطبيقحت
 Sو�����!�4 �0 .#ء ال�!�ئ �

g ال&�ن��S ��, ال��N#��ت ال!�Nی&&�� Sه*ا ال�3#ر ن!�ئ C�e!ی


� ال�!+
� ال��!���L� ل!�3ی� ����eت ال��#�Nل����4 و���رن!�4 
_ ال!O� 0 ال23#ل ��
J �#@� ��وق ذات (�C ا@� ��3
C� g ال �.
� اBول, ال!0 ��� ��, ا.��ا��ت ال!#�
� و

دJل� اح�2ئ
; �0 �!#�' در@�ت اJ	!&�رات ل���N#�� ال!�Nی&
� ��, ���ات ال&�ن��S ���رن� 



����eال ��#Nال� >� .( ����eال C
!�#�Nال� ��
� ,�� �
��� إ@�اء اJ	!&�رات ال�&�
�ب ال�!#�' واJن�3اف ال��
�ري وال�
O ال!�ئ
� و�� [�4ت وال!�Nی&
� آ� ��, ان �اد، �O ح�

  )7) (6) (5) (4(ال�!�ئS آ�� �#.�3 �0 ال�Nاول
  

Jر ال�&�0: أو�&!	Jاول �0 ا�Nال �
�3�:  
 O4(@�ول ر� ( *
ی#.- ال�!#�' ال��3�0 واJن�3اف ال��
�ري و ال�
�� ال!�ئ
� ل�ر@�ت ال!=�


C ا!�#�Nر ال�&�0 ل���&!	J0 ��4رات �0 ا� ����eوال �
  )ال!�
8(ل!�Nی&
  

��4رة 
8

  ال!�

��
ال�
��   ال��N#�� ال�e���  ال��N#�� ال!�Nی&
�  ال�
�
  ال!�ئ

��!#ى 
ال�!#�'   ال�Jل�

  ال��3�0
اJن�3اف 
  ال��
�ري

ال�!#�' 
  ال��3ب

  اJن�3اف

 8

��
  ال�3وف

24  0،76  0،61  0،28  0،88  0،55  0،05  

 8

��
  ال/���ت

24  0،96  0،75  0،64  0،45  0،36  0،05  

 8

��
��2ر 
  ال2#ت

24  0،78  0،33  0،36  0،47  0،88  0،05  

ر�' 
ال2#ت 

gل����  

24  0،24  0،35  0،26  0،56  0،18  0،05  

  
O5(@�ول ر�(  

ی#.- ال�!#�' ال��3�0 واJن�3اف ال��
�ري وال�
�� ال!�ئ
� ل�ر@�ت ال!=�
* �0 ��4رات 
)8
  )ال!�آ

��4رة 
8
  ال!�آ

��
ال�
��   ال��N#�� ال�e���  ل��N#�� ال!�Nی&
�ا  ال�
�
  ال!�ئ

��!#ى 
ال�!#�'   ال�Jل�

  ال��3�0
اJن�3اف 
  ال��
�ري

ال�!#�' 
  ال��3ب

  اJن�3اف

 C
ال��' �
  ال�3وف

24  0،75  0،18  0،66  0،48  0،86  0،05  

 C
ال��' �
  ال/���ت

24  0،16  0،38  0،48  0،67  0،47  0،05  

ال��' 
  ال8Nئ0

24  0،98  0،33  0،26  0،18  0،56  0،05  

ال��' 
  ال/�0

24  0،66  0،67  0،45  0،24  0،44  0،05  

  
O6(@�ول ر�(  

ی#.- ال�!#�' ال��3�0 واJن�3اف ال��
�ري وال�
�� ال!�ئ
� ل�ر@�ت ال!=�
* اJ	!&�ر ال�&�0 

C ال!�Nی&
� وال�e��� �0 ��4رات !�#�Nدراك(ل���  ) .ا

  
��!#ى ال�
��   ال��N#�� ال�e���  �ی&
�ال��N#�� ال!N  ال�
����4رة 



ال�!#�'   ا�دراك
  ال��3�0

اJن�3اف 
  ال��
�ري

ال�!#�' 
  ال��3ب

  ال�Jل�  ال!�ئ
�  اJن�3اف

إدراك 
  ال���,

24  0،76  0،61  0،28  0،88  0،55  0،05  

إدراك 
ال�� 

  ال�!#ا��

24  0،96  0،75  0،64  0،45  0،36  0،05  

إدراك 
ال�� 

  ال�!��<

24  0،78  0،33  0،36  0،47  0،88  0،05  

ا�دراك 
ال/�0 
  ل���

24  0،24  0،35  0،26  0،56  0،18  0،05  

  
O7(@�ول ر�(  

ی#.- ال�!#�' ال��3�0 واJن�3اف ال��
�ري وال�
�� ال!�ئ
� ل�ر@�ت ال!=�
* �0 اJ	!&�ر  
0� ����eوال �

C ال!�Nی&!�#�Nال0��8 ل���4رات(ال�&�0 ل�� �ال �� (  

  
  

��!#ى   ال�
�� ال!�ئ
�  ال��N#�� ال�e���  �N#�� ال!�Nی&
�ال�  ال�
��  ��4رة ا�دراك
ال�!#�'   ال�Jل�

  ال��3�0
اJن�3اف 
  ال��
�ري

ال�!#�' 
  ال��3ب

  اJن�3اف

اJآ!��ف ال8Nئ0 
	=ل ( ل��#�? ال�Nی� 

  )أ�&#ع 

24  0.14  0.28  0.28  0.78  0.24  0،05  

اJآ!��ف ال/�0 ل��#�? 
  )	=ل أ�&#ع ( ال�Nی� 

24  0.77  0.36  0.56  0.25  0.55  0،05  

 gل=ح�� g�' ال���ر )
 gل ��� د��ئ=	(  

24  0.58  0.71  0.42  0.72  0.33  0،05  

  
 

 

 

 

 

 

 

 �
                                     :أل&��ي ��3
� ال�Nاول �0 اJ	!&�ر : ��ن

< ����ل ���!
C ح
O� T ��ریE ال!=�
* �0 ال��N#�� ال!�Nی&
� ��, ال&�ن��S ل��ة أر��� أ���

  .�0 ا�B&#ع 

C (ول�!C� g�3 ��3 ال �.
� اBول, ال!0 ��� ��,  � �
��م و@#د ��وق ذات دJل� إح�2ئ

 8
 8( ،آ�� �#.�3 �0 ال�Nول ر�O ) ال��N#�� ال!�Nی&
� وال��N#�� ال�e�' ��, ��4رة ال!�



�N#�� ال!�Nی&
� ال!0 ��� أش�رت ال�!�ئS إل, و@#د ��وق ذات دJل� إح�2ئ
� ل�2ل- ال�) 

8 ، ل4*ا ���h ال �.
� ال2 �ی� ��&� ال �.
� ال&�ی�� 
�#@� ( 	Z�e ل�&�ن��S �0 ��4رة ال!�


C �!#�' در@�ت ال��N#�� ال!�Nی&
� وال��N#�� ال�e��� ل�2ل- � ;
��وق ذات دJل� اح�2ئ
 Sل�&�ن�� Z�e	 0!ال �
  )ال��N#�� ال!�Nی&

  
 O8(@�ول ر� (  

�' ال��3�0 واJن�3اف ال��
�ري وال�
�� ال!�ئ
� ل�ر@�ت ال!=�
* �0 ال��N#�� ی#.- ال�!# 
 8

  . ال!�Nی&
� وال�e��� �0 اJ	!&�ر أل&��ي ل��4رة ال!�

  
��4رة 
8

  ال!�

��
ال�
��   ال��N#�� ال!�Nی&
�  ال��N#�� ال�e���  ال�
�
  ال!�ئ

��!#ى 
ال#�'   ال�Jل�

  ال��3�0
اJن�3اف 
  ال��
�ري

' ال#�
  ال��3�0

اJن�3اف 
  ال��
�ري

 8

��
  ال�3وف

24  0.78  0.67  14.22  1.48  16.24  0.05  

 8

��
  ال/���ت

24  0.84  0.88  16.25  1.65  16.08  0.05  

 8

��
��2ر 
  ال2#ت

24  0.56  0.26  15.66  1.98  14.99  0.05  

ر�' 
ال2#ت 

gل����  

24  0.99  0.65  16.08  1.88  
  

15.22  0.05  

  
�

C در@�ت ( ال`�ن
� ال!0 ��� ��,  ول�!C� g�3 ال �.� �
J �#@� ��وق ذات دJل� إح�2ئ

 8
،آ�� �#.�3 �0 ال�Nول ر�O ) ال��N#�� ال!�Nی&
� وال��N#�� ال�e��� ��, ��4رة ال!�آ
��� أش�رت ال�!�ئS إل, و@#د ��وق ذات دJل� إح�2ئ
� ل�2ل- ال��N#�� ال!�Nی&
� ال!0 ) 9(

!�آ
8 ، ل4*ا ���h ال �.
� ال2 �ی� و��&� ال �.
� ال&�ی�� ال! 0	Z�e ل�&�ن��S �0 ��4رة ال
 ,�� ��� ) ��#�Nوال� �

C در@�ت ال��N#�� ال!�Nی&� �
�#@� ��وق ذات دJل� إح�2ئ

Sل�&�ن�� Z�e	 0!ال �
  .ال�e��� ل�2ل- ال��N#�� ال!�Nی&
  
 

 

 

 

 

 

 

  
 O9( @�ول ر�(  

  
و ال�
�� ال!�ئ
� ل�ر@�ت �0 ال��N#�� ال!�Nی&
� ی#.- ال�!#�' ال��3�0 واJن�3اف ال��
�ري  

 8
  .وال�e��� أل&��ي ل��4رة ال!�آ
  



��4رة 
8
  ال!�آ

��
ال�
��   ال��N#�� ال!�Nی&
�  ال��N#�� ال�e���  ال�
�
  ال!�ئ

��!#ى 
ال#�'   ال�Jل�

  ال��3�0
اJن�3اف 
  ال��
�ري

ال#�' 
  ال��3�0

اJن�3اف 
  ال��
�ري

 C
ال��' �
  ال�3وف 

24  0.88  0.26  13.03  1.99  17.16  0.05  

 C
ال��' �
  ال/���ت

24  0.68  0.75  14.16  1.86  24.15  0.05  

ال��' 
  ال8Nئ0

24  0.63  0.55  14.14  0.52  66.15  0.05  

  0.05  33.17  1.59  12.16  0.92  0.77  24  ال��' ال/�0

  
�� ال!�Nی&
� J ن#@� ��وق ��دی� �
C ال��N#(ول�!C� g�3 ال �.
� ال`�ل`� ال!0 ��� ��, 

ح
T أش�رت  , ) 10(آ�� �#.�3 ��ل�Nول ر�O ) ال��N#�� ال�e��� ��, ��4رة ا�دراك 

 Sل�&�ن�� Z�e	 0!ال �
ال�!�ئS إل, و@#د ��وق ذات دJل� إح�2ئ
� ل�2ل- ال��N#�� ال!�Nی&

�#@� ��وق ذات دJل� (ل4*ا ���h ال �.
� ال2 �ی� و��&� ال �.
� ال&�ی�� ال!0 ��� 


C در@�ت ال��N#��  ال!�Nی&
� وال��N#��  ال�e��� ل�2ل- ال��N#�� ال!�Nی&
� إح�2� �
) ئ

 .  

 O10(@�ول ر�(  
 �

C ال�e��� وال!�Nی&!�#�Nل�� �
ی#.- ال#�' ال��3�0 واJن�3اف ال��
�ري وال�
�� ال!�ئ

  : ��, ��4رة ا�دراك
��4رة 

  ا�دراك
��
ال�
��   �ال��N#�� ال!�Nی&
  ال��N#�� ال�e���  ال�

�
  ال!�ئ
��!#ى 

ال#�'   ال�Jل�
  ال��3�0

اJن�3اف 
  ال��
�ري

ال#�' 
  ال��3�0

اJن�3اف 
  ال��
�ري

إدراك 
  ال���, 

24  0.68  0.46  14.22  1.88  14.98  0.05  

إدراك ال�� 
  ال�!#ا��

24  0.77  0.85  15.16  1.94  15.26  0.05  

إدراك ال�� 
  ال�!��<

24  0.42  0.33  16.02  1.36  15.88  0.05  

ا�دراك 
  ال/�0 ل���

24  0.67  0.55  16.56  1.97  15.34  0.05  

  
  
  


C �!#�'��م و@#د ��و( ول�!�3
C� g ال �.
� ال�ا��� ال!0 ���  �  �
 ق ذات  دJل� إح�2ئ

آ�� �#.3; ) در@�ت ال��N#�� ال!�Nی&
� وال��N#�� ال�e��� ��, ال ��� ال0��8 ل���4رات 
 Oول ر��Nأش�را, ) 11(�0 ال ��#�Nل� إح�2ئ0 ل�2ل- ال�Jإل, و@#د ��وق ذات د Sت ال�!�ئ

 Sل�&�ن�� Z�e	 0!ال �

� ال&�ی�� ال!0 ��� . ال!�Nی&e ال �ال2 �ی� و��& �
ل4*ا ���h ال �.




C ال��N#�� ال!�Nی&
� وال��N#�� ال�e��� ل�2ل- ( ��, � �
�#@� ��وق ذات دJل� إح�2ئ
  .0��8 ل���4رات ال��N#�� ال!�Nی&
� ��, ال ��� ال

  
  )11( ر�O @�ول

 �

C ال��N#�� ال!�Nی&� �
  ی#.- ال#�' ال��3�0 واJن�3اف ال��
�ري وال�
�� ال!�ئ
  .وال��N#�� ال�e��� ��, ال ��� ال0��8 ل���4رات 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

  
  

  االسـتـنـتـاجـات والـتـوصـيـات
  

 Jت / أو�@�!�!�Jا :  
  

ال ��� ال0��8 
  ل���4رات

��
ال�
��   ال��N#�� ال!�Nی&
�  ال��N#�� ال�e���  ال�
�
  ال!�ئ

��!#ى 
#�' ال  ال�Jل�

  ال��3�0
اJن�3اف 
  ال��
�ري

ال#�' 
  ال��3�0

اJن�3اف 
  ال��
�ري

اJآ!��ف ال/�0 	=ل 
�0 ( ال�#�? ال�Nی� 

  ) أ�&#ع 

24  0.68  0.88  17.00  1.97  16.46  0.05  

اJآ!��ف ال8Nئ0 
�0 ( ل��#�? ال�Nی� 

  )أ�&#ع 

24  0.77  0.49  15.62  1.99  15.98  0.05  

 g�' ال�#�? ال���ر
 gل=ح��  

24  0.52  0.81  16.54  1.89  15.77  0.05  




; ال!#ا�� ل�ى ال�=ب .��ف ال��< �� ا[C�3� �4 وا.- �0 ال��4رات -1��� Sن����إن 
 Sل�&�ن�� Z�e	 0!ال �
  . اBر��� ل�2ل- ال��N#�� ال!�Nی&

  
�S �� أو.- إدراك ال! ��
� ال/�
� وال8Nئ
� ل�/���ت ل�2ل- ال��N#�� ال!�Nی&
� إن ال&�ن�-2

 Sل�&�ن�� Z�e	 0!ال .  
  
3-  ��#�Nش�رة ل�2ل- ال��إن ال&�ن��S آ�ن ���C� J ح
T ال!���� ��ل�+� ال���#�� أو ل+� ا

 �
  ال!�Nی&
  

C ال� �ه
O ال����� ال -4� g' �0 ال���ال�ا Sل�� أو.- ال&�ن���
  .=ح�� ال��N#�� ال!�Nی&
  
5-  �
إن ال&�ن��S �� �4� ال!���� �< ال�#ا�? ال�Nی�ة �C 	=ل ال��g ل�2ل- ال��N#�� ال!�Nی&
.  
  
  

 �
  :ال!#�
�ت / ��ن
  

ا�!�Uام ال&�ن��S �< ال��&� ش�ی�ي ���ان ال��< 	=ل ا�J!��ن� ��ل��
��ت ال���
� ال����&� ل/� 
� 0�#
 .< اD	�یC ح�ل� 	=ل ال!#ا�� ال

  
 ;�

� ��, ا�!�Uام ال&�ن��C� S ا@� ��&��� C
��ریE آ#ارد �!�22U �0 ��ری^ ال����

 .��/� أو�< 

  
 

 Sا ال&�ن��#�e	 Cل���&� .��ف ال��< ال*ی �0 زی�دة ��4رات ال!#ا�� ���	ت �
ا�!�Uام �ل
 .�C ا@� ��3
g ا�J!��اری� 

 

� C� g

�� أو�< ل�!�3� ,�� Sال&�ن�� g
&�� �
�ق و�&�ت  ال&�ن��C� S ا@� �3
g ال�#.#�
 g
 .�0 ال!�&
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