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 :امللخص
هدفت الدراسة الحالية إلى تقييؼ فعالية أساالي  الوؾالاا الوعزيزياة باللد ماة بالوال ت  مات 
فل نغام الوؾالا عؽ طريا  تلاا ا الراؾرت بتظليا  الوؾالاا اوليوربنال ج رناا"  لى"الج عماى 
 ال هاااراا الميؾيااةل بالواال ت  ماات فاال "هاااراا الميااة ااسااوقلاليةت ب"هاااراا الميااة الوعليريااة  "هاااراا

تيؾناات عي ااة الدراسااة الظماا  ب"هاااراا الو(اا يةا لااد  ايطااااا  بي ااااظرا. طياا  الوؾ ااد  ب ااد 
طاااا "ااؽ  بي ااااظرا. طياا  الوؾ ااد ال موحقاايؽ صالة عيااة ال راارية لوقاادم اي اا ا   47"ااؽ 

ساااا ةت  23ساااا ؾاا  وااااى  6 4 بي اوعا اااة بالوؾ ااااد  نحااااؾ الوقاااادما " ااااؽ تراب اااات أع ااااارهؼ  اااايؽ 
عمااى ثااىم "ة ؾعاااا هاالع ال ة ؾعااة الوةريليااة ايبلااى الواال اسااو د"ت بتؾزعاات عي ااة الدراسااة 

 8إناما ص وؾسا  ع اري  ادر   3 لؾرت ب 21طاا   23تظلي  الوؾالا االيوربنل بتيؾنت "ؽ 
ت بال ة ؾعااااة الوةريليااااة ال انيااااة الواااال اسااااو د"ت نغااااام الوؾالااااا 52 3بانحااااراي "عياااااري  اااادر  

 36 8إناااااما ص وؾساااا  ع ااااري  اااادر   3 لااااؾرت ب 21طاااااا   23صاسااااولداا الرااااؾر بت لااااات "ااااؽ 
 4 لااؾرت ب :طاااا   23ت فاال  اايؽ تيؾناات ال ة ؾعااة ال اااصظة "ااؽ 8 3بانحااراي "عياااري  اادر  
  ب د راعى اللا ا  تةاانس أفارا  العي اة فال 69 3بانحراي "عياري  94 8إناما ص وؾس  ع ري 

 تلااا ا طرياا  عااؽ وؾالاااال أ ااارا ال وااال  إلااى فاعميااة لااا "ااؽ نغااامال ة ؾعاااا الاا ىمت ب ااد 
فاال  اا  "هاااراا الميااة الوعليريااة  "هاااراا الظماا   جكى"االج اوليوربناال الوؾالااا بتظلياا  الرااؾر

ب"هاراا الو( يةا لد  أطااا ال ة اؾعويؽ الوةاريليويؽ "قارناة صال ة ؾعاة ال ااصظةت فال  ايؽ لاؼ 
ة فاال "هاااراا الميااة تؾجااد فااربل  الااة إ راااليام  اايؽ ال ة ااؾعويؽ الوةااريليويؽ بال ة ؾعااة ال اااصظ

ااساااوقلاليةت ب اااد أبااااحت ال واااال  اساااو رار الوح(اااؽ لااادي ال ة اااؾعويؽ الوةاااريليويؽ فااال "هااااراا 
 الظم  بالو( ية فل القياس الوولعل 

ااظرا. طي  الوؾ دت أسالي  الوؾالات "هاراا الميةت نغام الوؾالا صاسولداا  الكممات المفتاحية:
 الرؾرت تظليقاا الوؾالا  
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استخداو أساليب التواصل التعزيزية والبديلة يف تينية  فعالية
 املهارات اللغوية لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد

 

 د.  سيد جارحي الشيد*
 مكدمة:

"اؽ أك ار  Autism Spectrum Disorder (ASD) طيا  الوؾ اد اااظرا.يعاد   
فال  ادرا الظااا  لافة جؾانا  ال  اؾ لادي الظااات  يا  ي(ال   راؾرام  عمىت ثيرا  اااظراصاا

ااااافة الااال لوااعاااا ااجو ااااعل بالوؾالاااا "ااام اطهاااريؽ فااال "حيظااا  ااجو ااااعلت صاوعمااال ا
 الو ثير الؾااح عمل سمؾك الظاا فيلدب

 اي يان ن ظيام فل ل ير "ؽ   سمؾل 
-Verbal and nonماغاال بيعولاار القرااؾر فاال "هاااراا الوؾالااا الماغاال ب ياار ال      

verbal communication الوؾ اااد  طيااا  اااااظرا.صعاااا  ااساساااية فااال تعريااا  "اااؽ اي
 National Research Council, 2001)ورااا  عمااىبي كااؽ ت  يااا هااصا القرااؾر  ت"

الور  ااد االااال لمياااىم   واااى ااايؽ الييااا. الواااام اسااو دام المياااة ال  ظؾ ااة فااال الوؾالااا   وااراب 
echolalia (Debora, 2008)  

الوؾالاااا لااادي المياااة ب  جريااات العد اااد "اااؽ اللحاااؾم بالدراسااااا لوح(ااايؽ "هاااارااأ  ب اااد       
الوؾ اادل ب لااػ لماادبر ال حااؾري الااصي تمعلاا  هااص  ال هاااراا فاال  طياا  ااااظرا.  بي ااطااااا 

لافة ال ؾا ل ال  اليةت  ي  ان تح(يؽ هاص  ال هااراا  ا  ي صالولعياة الال تح(اؽ  عمىالو ثير 
 بتمعا  الوااعا ااجو اعل "م ااهريؽت ل ا ان  يحد "اؽ ال(امؾلياا ال  اظر ة  عمىالقدرا 

 Augmentative and alternative اللد مااااةب أسااااالي  الوؾالااااا الوعزيزيااااة 
communication ( AAC )  ل  ا  "هااراا الوؾالاا لادي ااطاااا  بي  برام أساسايام فا

نغاااام ت ب Sign Languageت ب"اااؽ هاااص  ايساااالي  لياااة او اااارا طيااا  الوؾ اااد اااااظرا.
 picture Exchange Communication System الوؾالااا صاسااولداا الرااؾر

(PECS) ايجهااااازا ال ؾلااااادا لمراااااؾا بايجهااااازا االيوربنياااااة لموؾالاااااا أب "اااااا يظمااااا  عميااااا  ت
Speech Generating Devices (SGD)  ااا اجهاازا الوؾالااا المؾ يااةت بالوظليقاااا "

"اؽ أساالي  الوؾالاا الوال تعاد أي اام  Smart Phoneال ح مة عمى أجهزا ال ح ؾا الصلياة 
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 اااااظرا.الوعزيزياااة اللد ماااة الوااال تعو اااد عماااى اساااو دام الوي ؾلؾجياااا ال (ااااعدا ل طاااااا  بي  
بتحااابا الدراسااة الحاليااة تقراال أثاار اسااو دام هااص   ة عا"ااة اطياا  الوؾ ااد ب بي اوعا ااة صراا

 ايسالي  فل ت  ية ال هاراا الميؾية لد  أبلئػ ايطااا 
 مصكلة الدراسة:

طي  الوؾ د "ؽ نقص  ااظرا.  بي  ظاع للير "ؽ ايطااا باي  ا   يعانل    
 ي  أن  ت(Scott, Clark, & Brady, 2000) "هاراا الوؾالا الماغل  ير الماغل فل

طي   ااظرا.% "ؽ ايطااا الص ؽ  وؼ تش يرهؼ عمى أن لد هؼ 1:ه اك "ا يقر. "ؽ 
"ؽ  %61-%41المية الوعليريةت بان "ا يقدر   (لة  "هاراا الوؾ د يكؾن لد هؼ  رؾر فل

 ,Ganz, Boles, Goodwyn) لاغيةاسوةاصاا  أي ه اء ايطااا ي اقؾن فل تظؾير
and Flores, 2014; Wodka, Mathy, & Kalb, 2013) ب ظليعة اي"ر   عكس  

 درا ه اء ايطااا عمى الوااعا ااجو اعل "م ال حيظيؽ  هؼت ل ا أن  يعؾل  فل لػ سملام 
 اربرية "ةهؼ سؾاء فل ال درسة أب فل ال ةو م  أب فل الع ات لصلػ لانت ه اك  اجة 

ت بهؾ "ا أطم  عميها أسالي  اا وياجاال ؾاجهة هص   أسالي  تؾالا  د مة لوظؾير
طي  الوؾ د عمى الوؾالا "م  ااظرا.الوؾالا الوعزيزية باللد مة ل (اعدا ايطااا  بي 

هص  ايسالي  "ؽ الوؾالا ت ؾفام لد  العد د "ؽ أصاء ايطااا  بي  أ دثتال ةو مت ب د 
ب لػ  تعمى اليىم أب المية ال  ظؾ ة لد  أطاالهؼ ال(ملل هاطي  الوؾ د "ؽ ت ثير  ااظرا.

هالد  (لومػ ايسالي  ايثر اويةا لالعد د "ؽ الدراساا عمى  نوال  عمى الر ؼ "ؽ ت كيد
بلصلػ فان ال ;Couper, et al, 2014; Rochelle, 2016 3126 ري  عي(ىت 

تؾايح "ر ب  اسو دام لا "ؽ نغام الدراسة الحالية تحابا تلد د هص  ال  ابي "ؽ هىا 
اوليوربنل  كى"لا عمى "هاراا المية  الوؾالابتظلي   الوؾالا صاسولداا الرؾرت

الوعليرية ال و  مة فل "هاراا الظم  ب"هاراا الو( يةت صاواافة إلى "هاراا المية 
دراسة "شكمة الطي  الوؾ د  ب صلػ ي كؽ تم يص  ااظرا.ااسوقلالية لد  ايطااا  بي 

 عايسئمة الواليةالحالية فل اوجاصة عمى 
 ااساوقلالية"هااراا المياة  ت  ياة فالأسالي  الوؾالا الوعزيزية باللد ماة اسو دام  "ا هل فعالية

ت ب"ااا هاال أسااالي  الوؾالااا الوعزيزيااة طياا  الوؾ ااد  ااااظرا.بالوعليريااة لااد  ايطااااا  بي 
 الميؾية باللد مة ايك ر فعالية فل    ال هاراا 



 
 

 

 ا357   (
2017 ،ديشنرب2ج، 52جملة اإلرشاد اليفشي، العدد   

   فعالية استخداو أساليب التواصل التعزيزية والبديلة فى تينية املهارات اللغوية

 هدف الدراسة:
نغااام أسااالي  الوؾالااا الوعزيزيااة باللد مااة   فعاليااةعمااى الوعااري تهاادي هااص  الدراسااة إلااى 

"هااراا المياة  عمى ج رنا"  لى"لجا بتظلي  الوؾالا اوليوربنلت الوؾالا صاسولداا الرؾر
ا لااااااد  Labelingب"هاااااااراا الو(اااااا ية  Requestالوعليريااااااة  "هاااااااراا الظماااااا  ااسااااااوقلالية ب 

لاا   حد ااد أي "ااؽ ال غااا"يؽ ال(اااصقيؽبلااصلػ "حابلااة ت طياا  الوؾ ااد  ااااظرا.ايطااااا  بي 
 اا المية ااسوقلالية بالوعليرية فل هصا الرد  ايف ا فل ت  ية "هار  الاعالية

 أهنية الدراسة:
تي اااؽ أه ياااة الدراساااة الحالياااة فااال ال ؾااااؾع الاااصي تو ابلااا  بهاااؾ أساااالي  الوؾالاااا   

عماااى "هااااراا المياااة ااساااوقلالية بالوعليرياااة لاااد  ايطاااااا  بي  بانعكاساااهاالوعزيزياااة باللد ماااةت 
 ت بت ظؾي هص  الدراسة عمى أه ية نغرية بأه ية تظليقية ل ا  ملعطي  الوؾ د ااظرا.

 األهمية النظرية:
ت نغااام الوؾالااا صاسااولداا الرااؾرجرياات عمااى الدراساااا الواال أ   فاال "حدب يااةه اااك 

عماااى اساااو دام تظليقااااا  أ جريااات-اللا ااا  ااادب  عماااؼ  فااال-"ااام عااادم بجاااؾ   راسااااا عر ياااة 
 ا  بت  ياة  فالب بره اا  الوؾالا الول تع ا عمى ايجهزا المؾ يةت بأجهزا ال ح ؾا الصلياةت

ل ااا أن هااص  الدراسااة تعااد " ظمقااام  طياا  الوؾ اادت ااااظرا."هاااراا الميااة لااد  ايطااااا  بي 
طياا  الوؾ اادت بي كااؽ أن ي وااد  ااااظرا.لدراسااة الوؾجهاااا الحد  ااة فاال تعماايؼ ايطااااا  بي 

  " ا "هاراا الوااعا ااجو اعل  لػ لوقييؼ أثر هص  الوؾجهاا عمى نؾا ل تيياية أهر  
 األهمية التطبيقية:

طياااا  الوؾ ااااد عمااااى  ااااااظرا.ا  بي ن ااااؾ جيؽ "ااااؽ  اااارا"  تاااادري  ايطااااااتقااااديؼ 
 الوؾالااات بال ااانل  و  ااا فاال  رنااا"  نغااام الوؾالااا صاسااولداا الرااؾر  ايبا بهااؾ الوؾالااا

اوليوربنل لو  ية "هاراا الوؾالاات بهاؾ أ اد تظليقااا الوؾالاا ال اطقاة صالمياة العر ياة الوال 
هريرااام ل طااااا تااؼ تراا ي     ياا  تتع ااا عمااى أجهاازا ال ح ااؾا ال اازب ا   غااام ايندربيااد

طي  الوؾ د أب  يرهؼ "ؽ ايطااا  بي اوعا ة الص ؽ  وعاصر عمايهؼ اساو دام  ااظرا. بي 
 المية ال  ظؾ ة فل الوؾالا "م ايهريؽ 
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 مصطلخات الدراسة: 

  Autism Spectrum Disorderطيف التهحد  اضطراب
 ااااااظراصااأ اااد الدراساااة الحالياااة عماااى أنااا   فااالطيااا  الوؾ اااد  اااااظرا.ي عاااري 

ال  الياااة الوااال تراااي  ااطاااااا فيااا  ي الااال  راااؾر باااااح فااال "هااااراا الوااعاااا ااجو ااااعل 
الل "حدب ياة  اد دا فال ال شااطاا  صاواافةب"هاراا الوؾالا صشقي  الماغل ب ير الماغلت 

ان  عماىالل تمػ ال(مؾلياا الول تعكس  رؾرا فل الويا"ا الح(الت  صاواافةبااهو ا"اات 
 ا3115 الةار لتسيد   هىا س ؾاا الظاؾلة ال لكراااعراض  تغهر هص 

 :هيةرات المغامهال
ت عااااري "هاااااراا الميااااة فاااال الدراسااااة الحاليااااة ص نهااااا تمااااػ ال هاااااراا ال وعمقااااة صالميااااة 

"هاراا المية ااسوقلالية إلى تمػ ال هااراا الوال تارتل  صاهاؼ  ااسوقلالية بالوعليرية  ي  تشير
"ااار اا الميااة ب"ااا تشااير اليااا  تمااػ ال ااار اا "ااؽ أ اااياء أب أساا اء أب لااااات بتوةماال هاااص  

المياة الوعليرياة ص نهاا  "هااراا عاريت  ال هاراا فل اتلااع الظااا الوعمي ااا ال ؾجهاة اليا ت  ي  اا 
"هاااراا الظماا  "هاااراا الظماا  ب"هاااراا الو(اا يةت  ياا  تعااري  ا الواال تو اا ؽاتمااػ ال هااار 

ص نها تمػ ال هاراا الول تشير الل "لا أا الظاا صظم  "ا  ر   في  "ؽ أ ياء أب أنشظة "اؽ 
هىا اسو دام الرؾر أب أجهزا الوؾالا اوليوربنيةت  ي  ا تعري "هاراا الو( ية ص نهاا  ياام 

 ليااة او ااارا عماال سااليا ال  ااااا ل  ااياء الواال  الظاااا صطعظاااء "(اا ل لاغاال أب  ياار لاغاال
 يعرفهات أب يظم  "   ت( يوها 

 أساليب التهاصل التعزيزية والبديمة:
ت عري ص سالي  الوؾالاا الوعزيزياة باللد ماة فال هاص  الدراساة ايساالي  الوال ت(او دم 

الوؾالااا لموعلياار عااؽ اا وياجاااا أب الر لاااا بال شاااعرت بايفيااار  بتو اا ؽ لااا "ااؽ نغااام 
صاسولداا الرؾرت بتظلي  الوؾالا اوليوربنلت ال (و د"ان فل ت  ية "هاراا الوؾالا لاد  

 ايطااا  بي ااظرا. طي  الوؾ د 
 اليظري اإلطار

 :اضطراب طيف التهحد .1
إن اااااظرا. طيااا  الوؾ اااد هاااؾ اااااظرا. عرااالل ن اااالل  ااا ثر عماااى العد اااد "اااؽ 
ال اااؾا لت بالوااال تااا  ي  ااادبرها إلاااى العد اااد "اااؽ ال شاااكىا ااجو اعياااة بالوؾالااامية بال(ااامؾلية 
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 American Psychological)ب ااااا اس القااااادر ااهو ا"ااااااا باينشاااااظة ال حااااادب ا 
Association, 2013)  الؾاسااام "اااؽ ايعاااراض ب ت بيشاااير "راااظمح الظيااا  إلاااى ال اااد

ال هااااراا أب "(اااوؾياا  القراااؾر أب اوعا اااة الوااال يغهرهاااا ايطاااااا الاااص ؽ يعاااانؾن "اااؽ هاااصا 
ت فلي  ا يغهر أ د ايطااا إعا ة  اد دات يغهار طااىم (Flores, et al, 2012)اااظرا. 

أهر إعا ة ص(يظة أب  رجة أه  "اؽ ايعاراضت ب اد يراا    لاػ ان ااااا أب ارتااعاا فال 
ت بيشاير الوعريا  اوجرالال اااظرا. طيا  (Rochelle, 2016)ل (وؾ  الؾعيال لمظاا ا

أ ااد اااااظراصاا ال  اليااة الواال ترااي  ااطااااا فياا  ي الوؾ اد فاال الدراسااة الحاليااة عمااى أناا  
الاال  رااؾر بااااح فاال "هاااراا الوااعااا ااجو اااعل ب"هاااراا الوؾالااا صشااقي  الماغاال ب ياار 

ب ياااة  اااد دا فااال ال شااااطاا بااهو ا"ااااات صاوااااافة الااال تماااػ الماغااالت صاوااااافة الااال "حد
ال(اامؾلياا الواال تعكااس  رااؾرا فاال الويا"ااا الح(االت عماال ان تغهاار هااص  ااعااراض هاااىا 

 ا3115س ؾاا الظاؾلة ال لكرا  سيد الةار لت 
"ااؽ فواارا ز" يااة  الوؾ ااد طياا  ااااظرا. انوشاااراهومااات الدراساااا  ااؾا ن(االة ب ااد  
اا ان ال ى ااا ان هااص  ال (االة فاال تزا ااد "(ااو رت بر  ااا  رجاام  لااػ الاال الااؾعل  إلااى أهاار  

ليااا  27ت فلي  ااا لاناات ال (االة ال قلؾلااة فاال  دايااة الو(ااعي اا اااااظرا.ال وزا ااد صظليعااة هااصا 
ل ان ن(الة ا إلاRice  3118راسااا  د  اة اهاري " اا  راساة را از طااا ت تشاير   21111
طاات بتشاير او رااءاا الاؾار ا "اؽ "رلاز  277لا  2 هل طي  الوؾ د ااظرا.انوشار 

 Center for Disease Control and Preventionالاوحكؼ فال اي"اراض بالؾ اياة 
(CDC)  53لااا  2ت  ياا    وشاار  اايؽ الااصلؾر  طاااا 68لااا  2الوؾ ااد ص عاادا  انوشااارإلااى 

 لااؾر إلااى  6 5ل أي   (االة   ااتا 189لااا  2 لاارا   (اا  أعمااى "ااؽ انوشااار   اايؽ اونااام  
 ,CDC)الاوااراا الز" يااة ال(اااصقة "محؾعااام "اام "ااا تااؼ تقااد ر   ارتااعااا  لااػيعااد   اات با اادا  ب 

نحاؾ   يا   عماى ااااظرا.هاصا  انوشاارتحاد  ن(الة "(حية ا تؾجد لد  ا  راساا ب   (2016
 فل "رر أب اللى  العر ية 

 Diagnostic and Statistical اا رالل ال ا"سب ب د أبر  الدليا الوش يرل 
Manual-Fifth edition  DSM-V الوؾ اد اا ؽ "غماة ااااظراصاا  ا اااظرا. طيا

 اث ايؽ "حكايؽ ت  يا  اساو د إلاىNeurodevelopmental Disordersال  الياة العرالية 
 Socialااجو اااعل الوؾالااا فاال القرااؾر الوشاا يصت ايبا بهااؾ "حااػ ع ميااة فاال
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 Communication  ااجو اااعل  ابالوااعااSocial Interaction ت بال حااػ ال ااانل بهااؾ
بال ويااررا أب الواال توراا  صال  ظيااة   ال حاادب ا بااهو ا"اااا باينشااظة ال(اامؾلية اين ااا 

ال لكارات  الظاؾلاة لوشا ا ايعاراض فيا  تغهار الاصي الع اري  الةد ادا ال اد  ببساعت ال عاا ير
  .س ؾاا 4ع ر ال د  ال(ا   بهؾ عؽ  دام 

 صاساؼ جاااظرا. تعاري جد ادا تش يراية فئاة ال ا"(اة لمادليا الظلعة أاافتك ا 
 ت ل طاااا الماص ؽSocial Communication Disorder (SCD) ااجو ااعل الوؾالاا

أعاراض لاعؾ اا الوؾالاا ااجو ااعل بالوااعاا ااجو ااعل الوال ت  اا ال حاػ  عميا  ت ظلا 
ال(امؾلية ال اصلؾرا  ايعاراض هاربن الوؾ ادت بلياؽ ا يغ طيا  ااظرا. ايبا فل تش يص

 الوشا يص  ا  ي إلاى ال كايؽ كاى فال ايعاراض عهاؾر فاطن ال اانل  ب اصلػ ال حاػ فال
ايبا فقا   ا  ي  ال اػ فال ايعاراض أن انظلاال  ايؽ فال الوؾ ادت طيا  صاااظرا.
 ,American Psychiatric Association) ااجو ااعل الوؾالاا صاااظرا. لموشا يص

2013)  
"اام "ااا بر  فاال الاادليا الوش يراال الراصاامت بالراصاام ال عاادا "ااؽ  ياا   بي وماا   لااػ

ااعو ا  عمى ثىم "حكاا تش يرية أساسية لوش يص ااظرا. الوؾ د بهل القرؾر فال 
"هاااااراا الوااعااااا ااجو اااااعلت ب"هاااااراا الوؾالااااا الماغاااال ب ياااار الماغاااالت صاواااااافة إلااااى 

ا. طياااا  الوؾ ااااد بفقااااام لماااادليا "حدب ياااة ال شاااااطاا بااهو ا"اااااات ل ااااا إن تشاااا يص اااااظر 
ا لاااان  و ااا ؽ  العد اااد "اااؽ جااااااظراصااج " اااا DSM-IVالوش يرااال اا راااالل الراصااام  

ت Asperger Syndromeت ب"وىز"ااة أساالرجر Autistic Disorderجااااظرا.  الوؾ ااد 
 Childhoodت باااظرا. الظاؾلاة الوايكال أب الوحممال Rett Syndrome ب"وىز"اة را 

Disintegrative Disorder ت باااااظرا. ال  ااالل الشااا"ا  ياار ال حاادPervasive 
Developmental Disorder, Not Otherwise Specified (PDD-NOS) ت ثااؼ

ا  لاد"ةها ج يعااام DSM-Vالادليا الوش يراال باا راالل   "ااؽ ال ا"(اة جااءا الظلعاة
 فئاة ؽ"ا ريات الوال تاؼ اساقاطها الوؾ ادت في اا عادا "وىز"اة طيا  تحات "(ا ى اااظرا.

 لهاا بهاؾ الةايؽ  ال (ال  الةايؽ اكوشااي تاؼ جي ياة الوؾ اد ينهاا "وىز"اة طيا  اااظرا.
(MeCP2) 
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 المهارات المغهية: .2
تشير "هاراا المية إلى نغام "ؽ الر"ؾز ال وا  عميها فل ثقافة "حد ات  ي   و(ؼ 

بسااالا الوؾالااا هاصا ال غااام صال اال  بالو غاايؼ طلقاام لقؾاعااد "حااد ات ب الوااالل تعاد الميااة إ ااد  
ات فهاااال أساااااس "هااااؼ لمع ااااا باانااااد"ا  فاااال ال درسااااة 34ع 9::2 علااااد العزيااااز الشاااا صت 

بال ةو مت بتقو ل ع مية الوؾالا الميؾية الؾعياية  درا الشا ص عماى فهاؼ "اا تاؼ الوؾالاا 
بهااؾ "ااا يعااري صااسااويعا. أب الميااة ااسااوقلاليةت ب اادرا أهاار  "ااؽ الشاا ص عمااى نقااا  لفياا 

ليار عاؽ  لاػ الاهاؼ بهاؾ "اا يعاري صالمياة اانواجياة أب الوعليرياة  رااال الاؾ الت الرسالة بالوع
 ا  425ع 3114

با  وعمؼ ايطااا المياة عاؽ طريا  الومقايؽ ال لا ارت ص ع اى أنهاؼ ا ي ةار  تراؾي  
ايهظاااء الميؾيااة الواال  ااد يقعااؾن فيهااات ل ااا أنهااؼ ا  مق ااؾن  ؾاعااد ليؾيااة "عي ااةت فلي  ااا ي كااؽ 

 ااوعمؼ ليااة ثانيااة صرااؾرا رساا ية عااؽ طرياا  الومقاايؽ ال لا اارت فااطن ايطااااا يكو(االؾن لم اارء أن 
ت بإ ا لان صعض ايطااا لد هؼ لعؾ اا هالة فل اكو(اا. المية تمقاليام  يؽ  وعراؾن لها

الميااة صال عاادا الظليعاالت فااان "عغااؼ ايطااااا يكو(االؾن الميااة صرااؾرا تمقاليااة  كرسااويؽ ت لااات 
 ا215ع 3113

اليم ااا  فهاؼ عماى القادرا ص نهاا ااساوقلالية المياة (2004) اهيؼ زريقااابيعاري ا ار 
ال( عية  بي (ودا عمى ن ؾ المية ااسوقلالية "ؽ  ادرا  ال عمؾ"اا ب"عالةة ال  ظؾ ةت بايفيار

 الظاا عمى إتلاع الوعمي اا ال ؾجهة إلي  
فهؼ ااتةاهاا  بتولمؾر ال شكىا ال وعمقة صالمية ااسوقلالية فل اع  القدرا عمى

بت ييزهااات بفهااؼ ال ااااهيؼ بال عااانل ال وعااد ا لميم اااا ب"ااا تر"ااز أب تشااير إلياا ت بالاار   "ااا  اايؽ 
 ا 53ع 3121ال(ؾيريت  العزيز بعلد الزلت اليم اات بفهؼ الة ا ال عقدا  أ  د

 ايفيار تحؾيا عؽ ال ( بلة ال هاراا الوعليرية ص نها "ة ؾعة المية  ي  ا ت عري
 لؾرية صررية ر"ؾز إلى تحؾا أنها أب لاغية الرسالة تيؾن  به ا ليؾية لؾتيةت ؾزر" إلى

ات بيعرفها 53ع 3121ال(ؾيريت  العزيز بعلد الزل  كوا ية  أ  د الشكا  هصا الرسالة بتيؾن 
 هؾ بال ظ  " ظؾ ةت صكم اا عؽ أفيارنا الوعلير عمى القدرا ص نها (2004) زريقااا راهيؼ 

 Partingtonبير   صارت ةوؾن بساند ر   .كم ة  ؾاؾ  كا لاا عمى القدرا
&Sundberg  3113 هاراا الظم   إلىا "هاراا المية الوعليرية"Requestت "هاراا 
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  ب صلػ تو  ا "شكىا المية الوعليرية Intraverba الحؾار ت ب"هارااLabelingالو( ية  
لموعلير عؽ ا وياجات  ب"شاعر  فل  درا الظاا عمى تظؾير "ار اا أب ج ا بتراكي  ليؾية 

 ص ا  ي(ر "ؽ الوااعا "م ايهريؽ 
بت عري "هاراا المية فل الدراسة الحالية ص نها تمػ ال هاراا ال وعمقة صالمية 

"هاراا المية ااسوقلالية إلى تمػ ال هاراا الول ترتل  صاهؼ  ااسوقلالية بالوعليرية  ي  تشير
ال ار اا "ؽ أ ياء أب أس اء أب لااات بتوةمل هص  "ار اا المية ب"ا تشير الي  تمػ 

ت عري "هاراا المية الوعليرية ص نها ال هاراا فل اتلاع الظاا الوعمي اا ال ؾجهة الي ت  ي  ا 
"هاراا الظم  تمػ ال هاراا الول تو  ؽ "هاراا الظم  ب"هاراا الو( يةت  ي  تعري 

ا صظم  "ا  ر   في  "ؽ أ ياء أب أنشظة "ؽ ص نها تمػ ال هاراا الول تشير الل "لا أا الظا
هىا اسو دام الرؾر أب أجهزا الوؾالا اوليوربنيةت  ي  ا تعري "هاراا الو( ية ص نها  يام 
الظاا صطعظاء "( ل لاغل أب  ير لاغل  لية او ارا عمى سليا ال  ااا ل  ياء الول 

 يعرفهات أب يظم  "   ت( يوها 
عد د "ؽ العؾا"ا الة( ية ال رتلظة ص(ى"ة الةهاز اليى"ل بيو ثر ال  ؾ الميؾي صال

الع مل  الوآزربسى"ة الحؾاست صاواافة إلى العؾا"ا ال رتلظة ااظراصاا اليد ت بع مية 
بال  ؾ العقملت هصا صاواافة إلى العؾا"ا الليئية بااجو اعية بااناعالية ال  ثرا العرللت 

 ا24ع 3113 أ"اا صاعةت  عمي  فل  يئة ال  زا أب ال درسة
ا إلى صعض ايسالي  336ع 3115بيشير ج اا ال ظي  ب" ى الحد دي  

 ال (و د"ة فل    "هاراا المية بال  ؾ الميؾي لد  الظااا  بي اوعا اا ال  الية ل ا  مل
  تؾفير الار  اليافية لموااعا "م اي  ا  ايهريؽت فالي ليؾتر باللظا اا ب"ا

 "(اعدا ب"ايدات بلي ها لي(ت صااعمية الوؾالا اون(انل  إلى  لػ "ؽ أ باا
 دام المية صرؾرا اربرا أن يكؾن الودري  الميؾي طليعيام  بأن  و  ؽ اسو 

 بعياية بها فة 
  أن  و ظى الودري  عمى ال هاراا الميؾية  دب  الةم(اا العىجية ليش ا ج يم

(اص  "ؽ ألؾاا أب لم اا أب الليئاا الول  وعا"ا فيها الظاات بتع يؼ "ا تؼ اكو
 ج ا فل هص  الليئاا 
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   تر يؼ اللرا"  العىجية ل طااا ية  أن  وؼ فل اؾء تقييؼ "ؾاؾعل "(وؾ
 أ اء  الحالل 

  ية  تعمؼ ال هاراا الميؾية فل أجؾاء سارا ب" وعة  ب لػ  وظم  "عرفة هرالص
ؽ أن ت شكا كا طاا عمى  د  لوحد د ال عززاا بالوا يىا الح(ية الول ي ك

 "دهىم لوعميؼ "هاراا المية 
 أساليب التهاصل التعزيزية والبديمة .3

ي(ااااو دم "رااااظمح أسااااالي  الوؾالااااا الوعزيزيااااة باللد مااااة لؾلاااا  بسااااالا الوؾالااااا 
الااص ؽ  ل طاااااال  وماااة الواال ت(ااو دم لمويماا  عمااى ال شااكىا فاال اسااو دام الميااة ال  ظؾ ااة 

عماااى  ؼطيااا  الوؾ ااادت ب لاااػ ل (ااااعدته يغهاااربن  راااؾرام فااال الياااىم بالمياااةت " اااا اااااظرا.
 الوؾالا بالوااعا "م ال حي  ااجو اعل 

عااري أساااالي  الوؾالااا الوعزيزياااة باللد ماااة بفقااام لمة عياااة اي"ريكيااة لمياااىم بالمياااة ت  ب 
 American Speech-Language-Hearing Associationبال(اااااا م 

(ASHA)(2016)  ص نها لا أ كاا الوؾالا  "اا  بن الياىم الشااهلا الوال ت(او دم لموعليار
عاااؽ ايفياااارت باا وياجااااات بالر لااااات بااعوقاااا اا  بتو ااا ؽ أساااالي  الوؾالاااا الوعزيزياااة 

ا  ,Itskovich, 2012 (17اللد ماة تعليااراا الؾجا  باوي اااءاا بالر"ااؾز أب الراؾر باليواصااة 
ايطااا  بي اوعا ة الص ؽ يعانؾن "ؽ "شكىا  اد دا فال الوؾالاا  بيعو د العد د "ؽ فئاا

بهالة ااظرا. طي  الوؾ دت بالشاما ال  الت ب عاض ايطاااا  بي اوعا اة الصه ياة عماى 
أسااالي  الوؾالااا اللد مااة لموعلياار عااؽ أنا(ااهؼ صشااكا بعيااال أب لم (اااعدا صةاناا  اليااىمت أب 

 لا " اس   اسولداا المية  ير الؾعياية ص سمؾ. تؾا
أنا   عماى اللاد اب الوعزيازي  الوؾالاا إلاىا :21ت 3118ال(اوار  علاد بتشير رااا 

 بيشا ا .الياىم عماى طيا  الوؾ اد اااظرا. بي  ايطاااا ل (ااعدا ايساساية ال اااهيؼ أ د
  و  اى الوال الايارا أب اليم اة لو  اا لمظااا تعظاى بسايمة أي أب الراؾر ال عازز الوؾالاا

 اليىم ي(وظيعؾن  ا الص ؽ ايطااا تدري  هؾ الوؾالا تعميؼ فل  لء أهؼ إن .ع ها الوعلير
ت  يا  هادفيؽ أساساييؽ لا  ال عازز الوؾالاا تظاؾير فطن بلصلػ .ياه ػ أن عمى "اهؾم صشكا

 "اهاؾم أب "(ا ؾع صشاكا الياىم ي(اوظيعؾن  ا الاص ؽ ايطاااا "(اعدافل  و  ا الهدي ايبا 
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 ايفياار تحد ادعماى  ايطاااا "(ااعدا فالت  ي  اا  و  اا الهادي ال اانل عمى طم  "ا  ريادبن  
    ع ها الوعلير بن  ريد الول

بيقرد ص سالي  الوؾالا الوعزيزية باللد مة فل هص  الدراساة ايساالي  الوال ت(او دم 
لموعلياار عااؽ اا وياجاااا أب الر لاااا بال شاااعرت بايفيااار  بتو اا ؽ لااا "ااؽ نغااام الوؾالااا 

الرؾرت بتظلي  الوؾالا اوليوربنلت ال (و د"ان فل ت  ية "هاراا الوؾالا لاد  صاسولداا 
 ايطااا  بي ااظرا. طي  الوؾ د 

اللد مااة إلاى أساامؾ يؽ بهاال اينغ ااة ال دع ااة  بالوؾالااا الوعزيزيااة ترا   أسااالي  ب 
ت  يا  ا ت(او دم Unaided AACب يار ال دع اة ص عي ااا  aided systemsص عي ااا 

ا هارجياااة فااال اينغ اااة  يااار ال دع اااة ص عي ااااا بي(اااو دم عؾااااام عاااؽ  لاااػ لياااة أي تةهيااازا
او ااارات بإي اااءاا اليااد اب الحرلااة ل (اااعدا ايطااااا عمااى الوؾالااات أ"ااا اينغ ااة ال دع ااة 

اي اااكاا ت(اااو دم الوةهيااازاا ال ارجياااة " اااا ال ة(ااا اا بالراااؾر بالر"اااؾز أب  ف نهااااص عي ااااا 
 & ,Ganz, Earles-Vollrath, Heath, Parker, Rispoli)"هااراا الوؾالاا  لوح(ايؽ

Duran, 2012; Itskovich, 2012,17). 
 اااؾا "اااا إ ا لاااان اساااو دام الوؾالاااا الوعزيااازي  باسااامجااادا عماااى الااار ؼ "اااؽ بجاااؾ  

  إا إن تي(و د"  الص  الظاا لد  ال  ظؾ ة المية "حا يحا  وى اللد ا ي كؽ أن  لظئ أبب 
 اااا أن ه ااااك "اااؽ الدراسااااا "اااا يشاااير إلاااى زياااا ا  عم ياااةتلاااػ "اااؽ أ لاااة  ا  ؾجاااد "اااا  ااادعؼ 

-Carbone, Sweeney) نويةاة اساو دام الوؾالاا الوعزيازي باللاد ا الماغياة ااساوةاصاا
Kerwin, Attanasio, & Kasper, 2010) ت بي ك  ا ال غار إلاى هاص  ايساالي  عماى أنهاا

 طي  الوؾ د  ااظرا.بسيمة صررية لوحايز المية ال  ظؾ ة لد  ايطااا  بي 
 Picture Exchange Communication نغاام الوؾالااا صاساولداا الرااؾرعاد يب 

System (PECS)  ت  ياا   ااام لااا "ااؽ  انوشااارا الوؾالااا الوعزياازي باللااد ا أك اار أسااالي
 وظااؾير هااصا ال غااام القااالؼ عمااى اسااولداا  Bondy and Frost (1994) ؾناادي بفربساات

هااصا ااساامؾ. فاال  فعاليااةالرااؾر صاي ااياء ال ر ؾ ااةت ب ااد أ ااار عااد  للياار "ااؽ اللحااؾم إلااى 
إلااى "هاااراا الوااعااا  صاواااافة اا  "هاااراا الوؾالااا ب"هاااراا الميااة ااسااوقلالية بالوعليريااةت 

 ;Gordon, Pasco, McElduff, Wade, Howlin, & Charman, 2011)ااجو اعل 
Hart & Banda, 2010; Ganz, Sigafoos, Simpson, & Cook, 2008)  
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فال ت  ياة "هااراا الوؾالاا  نغاام الوؾالاا صاساولداا الراؾرالر ؼ "ؽ نةا   بعمى
اساو دام هاصا ت إا أن ه ااك صعاض الراعؾ اا فال طيا  الوؾ اد اااظرا.لدي ايطااا  بي 

 الص ؽ أ رزبا "(وؾي "وقدم فل الوؾالا ب"ؽ هص  الرعؾ ااع طاااهالة "م اي ااسمؾ.
  اسااوهىك الي ياار "ااؽ الؾ اات فاال انوااا  لااؾر أب لااربا الوؾالااا "اام ايطااااات بايك اار

 boardال عم ااايؽ لاااوعمؼ لياياااة اساااو دام اللرناااا"  اوليوربنااال  ا وياااا "اااؽ  لاااػ هاااؾ 
marker  اوؾي لاا طااا  ن(خ "وعاد ا "اؽ الراؾر الؾا ادا صحيا  تو اسا  "ام ونوا)"

 عمل  د  
  إ"كانية تعرض الرؾر لموم  أب الاقد "ؽ هىا ااسو دام ال ويرر لها 
 اساو دام الاؾرل  الراؾرا هاؾ لؾنا   يار  ىه اك "حدب ية اهري فل ااتةا  ال ل ال عما

ع مل أب "ؾاؾعل فل تحد د "د  تيرار الرؾر ال (و د"ة "ؽ الظاا فال الوؾالاات 
 الوقدم الصي يحرز  الظاا ى " ا يعد "  را عم

   ك ا إن زيا ا عد  اليربا الول  وؾالا  ها الظاا تارض عميا  جهادام أكلار فال اللحا
الال لاعؾ ة   اا هاصا الياؼ  صاواافةعؽ الرؾرا اب اليارا الصي  ريد ان  وؾالا ص  

 اليلير "ؽ الرؾر 
 صاسااوقىلية ظااااالاال  لااػ هااؾ عاادم "رااا لة الميااة لمرااؾر الواال ي(ااو د"ها ال صاواااافة 

ت " ا يحد "اؽ ا"كانياة تظاؾير الظااا "اؽ "هااراا هصا ااسمؾ. صاسو داماث اء الوؾالا 
 المية الشاؾية فل ال (وقلا

 موؾالا فل الحد "اؽ لالر ؼ "ؽ تقرير العد د "ؽ ايصاء اسواا تهؼ "ؽ هصا ال غام  ىبعم
غاااا "حااادب ا ؽ هاااصا ال غاااام يال (اااوايد ؽ "ااا عاااد ال(ااامؾك ال  اااظر. يطااااالهؼت اا ان 

 ( Deleo , Gonzales , Battagiri & Leroy , 2011,704)  لمياية
بفل "حابلة لوظؾير اسو دام الرؾر فل    "هاراا الوؾالا لدي ااطااا  بي 

تؼ اسو دام ااجهزا االيوربنية ال  وةة لمرؾا ال  ررة لصلػ  طي  الوؾ د ااظرا.
 Dynavx - Cyrano communicator – visual assistant  ب"ؽ أ" مة هص  ايجهزا

– pocket reader – pocket compass (Deleo, et al, 2011) ت ب"ؽ اللحؾم
طي   ااظرا.اسو دام تظليقاا الوؾالا ل طااا  بي  فعاليةصالوحق  "ؽ  الول اهو ت

ا ب راسة أك ا ي بأهربن Couper, et al  3125 راسة لؾ ر بأهربن الوؾ د 
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 Achmadi, et al  3125 ات ب راسة رب ياRochelle  3127  ا   ي  اسو د"ت هص
 Deleo , et   مؾ بأهربن ت ل ا طؾر  Proloquo2 Goالدراسة تظلي  الوؾالا 

al 3122 ا تظليقام لموؾالا ي( ىpix talk  لح  "هاراا الظم  بالوؾالا لد  ايطااا
أ ريس ب"يوشم     راسةطي  الوؾ دت ل ا اهو ت  راساا أهر  " ا  ااظرا. بي 

فاعمية اسو دام هص   دراسة ا Ayres , Mechling & Sansosti  3124  بسان(ؾتل
فل  الصه يةالوؾ د بااعا اا  طي  ااظرا.  طااا باافرا   بي فل "(اعدا اي الوظليقاا

 أ اء ال هاراا الحياتية بااسوقىلية 
بيعااد هااصا الوؾجاا  فاال اسااو دام ايجهاازا ال ؾلاادا لمرااؾا بتظليقاااا الهؾاتاا  الصليااة 

 Assistive"ااؽ الوؾجهاااا الحد  ااة الواال تقااؾم عمااى اسااو دام أجهاازا الوي ؾلؾجيااا ال (اااعدا 
Technology Devices (ATD)  تعااااري "لااااا را تعمااايؼ ايفاااارا   بي اوعا ااااة ت  يااا

Individuals with Disability Education Act (IDEA)  3115ا أجهازا الوي ؾلؾجياا 
ك ااا تااؼ إنواجاا ت أب تااؼ إ هاااا  ص نهااا أي "ااا ا أب أ اا أب نغااام تااؼ اسااو دا"  "لا اارا ال (اااعدا

تعااااديىا بت راااايص لؾعالااااا   (اااا  الظماااا ت  هاااادي زيااااا ا الؾعااااال  بالحاااااا  عميهااااا أب 
  الوي ؾلؾجياا ا إلاى أن  "اRochelle  3127رب ايا  تح(اي ها لمظااا  ي اوعا اة  بيشاير

 "هااراا الوؾالاا بالمياة ال (اعدا فل "دارس الور ية ال الة ي(اهؼ  درجاة لليارا فال تح(ايؽ
الاؾعيال بال ةاا  ل طاااا  ال (اوقاتحااز اي اء  فطنهاابإثراء ال لراا الوعمي يةت ب ا اس القادر 

 طي  الوؾ د فل ال درسة  ااظرا. بي 
هااصا الوؾجاا  "ااؽ الوؾجهاااا  ياار الوقميديااة فاال "ؾاجهااة لااعؾ اا الوؾالااا  صلػ فااان ااب        

ل ااااا ي كااااؽ لائاااااا اهااااري "ااااؽ  بي ااعا ااااة الوؾ اااادت  ااااااظرا. طياااا  لاااادي ااطااااااا  بي 
ت بهالااة أبلئااػ الااص ؽ ب ياار  "ااؽ تظليقاااا ال  اليااة ااسااواا ا "ااؽ هااصا الوظلياا  باااااظراصاا

ت ب بي Deaf وعااصر عماايهؼ اسااو دام الميااة ال  ظؾ ااة فاال الوؾالااا "اام ايهااريؽ " ااا الراااؼ 
ب بي ااعا ااة ت ب بي الشااما الااد"ا لت Aphasia Expressiveالحل(ااة اليى"يااة الوعليريااة 

  " ظؾ ة لص ؽ لؼ يظؾربا "هاراا ليةالصه ية ا
 دراسات سابكة:

 Rochelleرب يا الوؾالا الوعزيزية باللد مة  ام  لموحق  "ؽ فاعمية أسالي 
ات I Padأب ايي صا   I Podا ص قارنة ايجهزا ال  وةة لمرؾا  جهاز ايي  ؾ  3127 
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 بهؾ تظلي  تؼ إعدا   هريرام لو  ية  Proloquo2 Goح مة  وظلي  لموؾالا بال 
ه (ة أطااا "ؽ  بي عي ة تيؾنت "ؽ الرؾر ل صاسولداات بنغام الوؾالا "هاراا الوؾالاا

أبا  ب  ويؽا فل  يئة ال درسةت "ؽ الر  ال انل  وى ال ا"س  4ااظرا. طي  الوؾ د  
ال ح مة  وظلي  لموؾالا جهزا ال  وةة لمرؾا اياا وداللت ب د أ ارا ال وال  إلى أن 

فل    "هاراا لان لها الااعمية ايكلر ات I Padأب ايي صا   I Pod جهاز ايي  ؾ  
أعمى "ؽ " يىتها فل  الة "عداا الظملاا ال (وقمة هىا ال(اعة الوؾالات  ي  لانت 

  طااا الص ؽ  ارلؾا فل الدراسة نغام الوؾالا صاسولداا الرؾرت ب لػ لة يم اي
ا  دراسة هدفت إلى الوعري عمى فاعمية  رنا"  3126ك ا  ام هالد  ري  عي(ى         
لد  ايطااا  بي  اسولداا الرؾر لو  ية "هاراا الوؾالاص الوؾالا ي(و د إلى نغامتدريلل 

"ؽ  بي ااظرا. طي   طاا 27ااظرا. طي  الوؾ د   ي  تيؾنت عي ة الدراسة "ؽ 
تؼ تق(ي هؼ إلى س ةت  ي   23-7تراب ت أع ارهؼ  يؽ إنامات  9 لؾر ب 9  الوؾ د

د أعد اللا   أ اا لقياس "هاراا الوؾالات بلصلػ ب  "ة ؾعويؽ "ويافئويؽ تةريلية بااصظةت
ب د أ ارا   اء اللرنا"  الودريلل اسو ا ام إلى ال را ا ال(ت للرنا"  نغام اسولداا الرؾرت 

اللرنا"  الصي اسو دم ف ياا الوعزيز بالوشكيا بال  صجة فل تح(يؽ  فعاليةال وال  إلى 
فل  ايطااا  بي ااظرا. طي  الوؾ د ير الماغل لد  الماغل ب "هاراا الوؾالا 

  ال ة ؾعة الوةريلية "قارنة صال ة ؾعة ال اصظة
ا  راسة لوقييؼ فعالية  رنا"  تدريلل 3126بأجرا فاط ة الزهراء عمل أ  د سمي ان         

 الؼ عمى نغام الوؾالا صاسولداا الرؾر فل ت  ية الوؾالا ااجو اعل لد  ايطااا  بي 
ب"وييري ج س  تبتحد د طليعة العى ة  يؽ فعالية اللرنا"  الودريلل  وؾ دااظرا. طي  ال

ا "ؽ 5أطااا تؾ د يؽ   21بع ر الظاا الوؾ دي  ب د ا و مت الدراسة عمى عي ة  ؾا"ها 
س ؾاات با و مت أ باا الدراسة  9- 4 يؽ هؼ ا "ؽ اونامت بتراب ت أع ار 7الصلؾر ب 

 احؾليؽت ب"قياس الوؾالا ااجو اعلت ب رنا"  الوؾالا عمى اسو ارا اللياناا ايبلية لم
صاسولداا الرؾرت ب د أ ارا ال وال  إلى بجؾ  فربل  الة ا راليام فل "هاراا الوؾالا  يؽ 
"وؾس   رجاا أفرا  العي ة فل الوظلي  القلمل بالوظلي  اللعدي لرالح الوظلي  اللعدي  ل ا 

لوؾالا لد  ايطااا الوؾ د يؽ فل الوظلي  اللعدي بج دا فربل  الة إ راليام فل "هاراا ا
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لرالح "ة ؾعة الصلؾرت بأعهرا ال وال  ان الائة الع رية اي ا "ؽ ه س س ؾاا لانت  
 ايك ر اسواا ا "ؽ اللرنا"  الودريلل 

 رنا"   فعاليةا الل الوعري عمى "د  3126بسعت عى ل اا أ ؾ  (  هللا   
تيؾنت العي ة  ي  ؾالا  ير الماغل ي"هاا أطااا الوؾ دت تدريلل فل ت  ية "هاراا الو
ب لػ  ت"ؽ أ"هاا ايطااا  بي ااظرا. طي  الوؾ د 41ااسوظىعية لمدراسة "ؽ 

"ؽ اي"هاا المؾاتل  رمؽ عمى  23لمحرؾا عمى العي ة الاعمية لملح  الول تيؾنت "ؽ 
اللا  ة "قياس الوؾالا أ ا الدرجاا عمى "قياس الوؾالا  ير الماغلت ب د اسو د"ت 

الوؾالا  نغام "ؽ إعدا  اللا  ةجت باللرنا"  الودريلل القالؼ عمى  رنا" “ ير الماغل 
الرؾر  ب د أسارا نوال  الدراسة عؽ بجؾ  فربل جؾهرية  اا  الة إ رالية  صاسولداا

لماغلت  يؽ  رجاا القياس القلمل ب رجاا القياس اللعدي فل الدرجة اليمية لموؾالا  ير ا
بلصلػ ايصعا  الارعية الول   مت لا "ؽ اانولا  ال شوركت بالوقميدت بالوعري بالاهؼت 

اللرنا" ت ل ا أباحت ال وال  اسو رار  فعاليةباا ارا لرالح القياس اللعديل " ا يشير الى 
 هصا ايثر فل القياس الوولعل 

يسالي  الوؾالا  ؼ"قارنوه فلا Couper, et al  3125ب د بسم لؾ ر بأهربن        
ت بنغام اسولداا الرؾرت بايجهزا Sign Language لية اا ارا لوش االوعزيزية باللد مة 

ت "ح مة  وظلي  لموؾالا I Padأب ايي صا   I Pod ال  وةة لمرؾا  جهاز ايي  ؾ 
Proloquo2 Go9-5 لؾر تراب ت أع ارهؼ  يؽ  :  ب د تيؾنت عي ة الدراسة "ؽ ا 

كو(ا. اا"حػ "عدا  عمى عو ا ااؾاا "ؽ  بي ااظرا. طي  الوؾ دت ب د تؼ س 
صاواافة إلى تا يا اسمؾ. "حد  "ؽ الوؾالا "ؽ ايسالي   ت  ياء الول يظملها ايطااال

ال ىثة ال(اصقة ل   ريؽ عمى فاعمية أسالي  الوؾالات  ي  تؼ تعريض عي ة الدراسة 
ارا ال وال  إلى اكو(ا. ه (ة أطااا "ؽ الو(عة القدرا يسالي  الوؾالا ال  وماة  بأ 

عمى الظم  صاسو دام أسالي  الوؾالا اللد مة ال ىثةت باكو(ا. اث ان "ؽ أفرا  العي ة 
ل هاراا الظم  "ؽ هىا اسو دام نغام تلا ا الرؾرت بايجهزا ال  وةة لمرؾا  تظلي  

ح( ام "محؾعامت بعمى "(وؾ  الوا يا فقد الوؾالاات  ي ؼ لؼ يحرز أث يؽ "ؽ أفرا  العي ة ت
 أعهر ث انية أطااا "ؽ الو(عة تا يىم ل جهزا ال  وةة لمرؾا 
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ا  راسة   اس Achmadi, et al  3125بفل  راسة "شا هة أجر  أك ا ي بأهربن        
الور يؼ الوةريلل باوجراءاات  ي  سعت الدراسة لموحق  "ؽ اكو(ا. "هاراا الظم  عؽ 

 I Podلية او ارات بنغام تلا ا الرؾرت بايجهزا ال  وةة لمرؾا  جهاز ايي  ؾ  طري  
بتيؾنت عي ة الدراسة ت Proloquo2 Go ح مة  وظلي  لموؾالا الات I Padأب ايي صا  

" هؼ لد هؼ ااظرا. طي  الوؾ دات بتراب ت  4 لؾر "ؽ  بي اوعا اا ال  الية   5"ؽ 
ت 26ت ب23تؼ إجراء "واصعة طؾيمة ال د  لة م اللياناا صعد  س ؾاات ب د 6-5أع ارهؼ  يؽ 

ظم  ال هر "ؽ الودهات ب د أباحت ال وال  اكو(ا. ثىثة اطااا القدرا عمى  29ب
صاسو دام أسالي  الوؾالا اللد مة ال ىثةت ب د لان "عدا الظم  أسرع صاسو دام نغام تلا ا 

أعهر ايطااا ا وااعا ص هاراا الظم  الول الرؾرت بجهاز ايي صا  "ؽ لية او ارات ب د 
اكو(لؾها هىا فورا ال واصعةت "م تا يمهؼ لموؾالا صاسو دام تظلي  الوؾالا ال ح ا عمى 

 أجهزا ايي صا  بااي  ؾ  
ا إلى تقييؼ فاعمية  رنا"  تدريلل صاسو دام 3125هدفت  راسة بليد دمحم عمل  ب         

 بي ة صعض "هاراا الوؾالا ااجو اعل لدي ايطااا ااسوراتيةياا اللررية لو  ي
  ب د اسو دم اللا   الور يؼ الوةريلل ل ة ؾعة با دا صطتلاع القياس ااظرا. طل الوؾ د

"ؽ  "ؽ  بي ااظرا. طي  الوؾ دأطااا  8القلمل باللعدي لهات بتيؾنت عي ة الدراسة "ؽ 
اسو دم اللا   لة م  ياناا "قياس س ؾاات ب  : - 6"حافغة ال  يات تراب ت أع ارهؼ   يؽ 

ات ب ال ة تقد ر  CARS2-ST-تقد ر الوؾ د الظاؾللع ال (وؾي ايساسل  اولدار ال انل
"هاراا الوؾالا ااجو اعلت ب ال ة ااسوراتيةياا اللررية ال (و د"ة "م الظاا الوؾ ديت 

ر اويةا ل لملرنا"  القالؼ باللرنا"  الودريلل ال(مؾللت ب د أ ارا نوال  الدراسة إلى الو ثي
 بي عمى ااسوراتيةياا اللررية فل تح(يؽ "هاراا الوؾالا ااجو اعل لدي ايطااا 

ت باسو رار هصا الو ثير فل القياس الوولعلت ل ا أباحت ال وال  ااظرا. طي  الوؾ د
 تح(ؽ ايطااا عمى "قياس تش يص الظاا الوؾ دي فل اتةا  القياس اللعدي 

 سعتا  دراسة 3124لا "ؽ   لشا  عمل بسها  ال ممل   ت ا" أهر  ى  راسة بف       
بالول ت  مت فل   ير الماغية ال(مؾلياا لو  ية تدريلل  رنا"  فاعمية "ؽ الوحق  إلى

بايبااع  اوي اءااب  بالوقميدت او اري  الوؾالاب  ااناعاليةت الوعليرااب  الورليزت باانولا ت
 9 -5 يؽ  أع ارهؼ تراب ت الص ؽ "ؽ تؾ د يؽ أطااا (8 ) "ؽ "كؾنة عي ة لد  الة( ية
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  ير ال(مؾلياا ت  ية فل الودريلل اللرنا"  فاعمية إلى الدراسة نوال  أ ارات ب د س ؾاا 
 ب د لان "واابتةت  درجاا  بي ااظرا. طي  الوؾ د ايطااا ع د الماغية ال (وهدفة

 .الة(دية بايبااع اوي اءاا صعد فل بأ مها باانولا  صعد الورليز فل أك رها
نغام الوؾالا صاسولداا  Flores; et al (2012)ب ارنت لا "ؽ فمؾريس بآهربن 

ثىثة أطااا  لعي ة تيؾنت "ؽل  د أجهزا الوؾالا اللد مة  I Padبجهاز ايي صا   الرؾر
ؾلياا "ؽ  بي ااظرا. طي  الوؾ دت  ي  أ ارا نوال  الدراسة إلل تح(ؽ ال(م

الوؾالمية لد  أ د ال احؾليؽ "ؽ هىا اسو دام جهاز ايي صا ت  ي  ا لؼ تيؽ ه اك 
ت بجهاز ايي صا  لد  ال احؾليؽ نغام الوؾالا صاسولداا الرؾرفربل  اا  الة  يؽ 

 ايهريؽ 
ا  ل اء  رنا"  تدريلل 3124ب ام  زيد علد ال هدي اليرابنةت ببالا دمحم الشر"ان  

لو  ية الوؾالا  ير الماغل لد  ايطااا   لية او ارا الؾلايةا طريقة "اكوؾن  الؼ عمى 
طاى  27فل "حافغة الظال ت ب د تيؾنت عي ة الدراسة "ؽ   بي ااظرا. طي  الوؾ د

"ؽ ال موحقيؽ ص عهد الور ية الايرية فل "د  ة الظال ت  ي  تؼ تق(ي هؼ إلى "ة ؾعويؽ 
 9ظلي  اللرنا"  عميهات بايهر  ااصظة  كا "ة ؾعة "ؽ إ داه ا "ة ؾعة تةريلية سيوؼ ت

أطاااات ب د  ام اللا  ان صطعدا  "قياس الوؾالا  ير الماغلت باللرنا"  الودريلل القالؼ عمى 
طريقة "اكوؾنت ب د أ ارا ال وال  إلى فاعمية اللرنا"  الودريلل فل تح(يؽ "هراا الوؾالا 

طي  الوؾ د باسو رار هصا الوح(ؽ فل القياس   ير الماغل لد  ايطااا  بي ااظرا.
 الوولعل 
ا أي ام إلل الوحق  "ؽ فاعمية Itskovich  3123ل ا هدفت  راسة ات(كؾفوش  

 51عي ة تيؾنت "ؽ  لد فل "قا ا جهاز ايي صا   نغام الوؾالا صاسولداا الرؾراسو دام 
س ؾاات  ي  تؼ  9 -6يؽ طاىم "ؽ  بي ااظرا. طي  الوؾ دت تراب ت أع ارهؼ الز" ية  

طاا  ال ة ؾعة ايبلى اسو د"ت  31تق(ي هؼ إلى "ة ؾعويؽت لا "ة ؾعة تويؾن "ؽ 
الرؾر فل  يؽ اسو د"ت ال ة ؾعة  نغام اسولداا أسمؾ. الوؾالا الوقميدي عؽ طري  

ال انية أجهزا ايي صا ات ب د اسو ر اللرنا"   الودريلل لم ة ؾعويؽ ل دا عامت ب د أ ارا 
ا الوؾالا بال(مؾلياا ال وال  إلى بجؾ   الا "حدب ا عمى فاعمية ايي صا  فل    "هار ا

 الوااعمية لد  ايطااا 
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ا إلى فاعمية اسو دام أسالي  Carbone, et al  3121ب د أ ار لار ؾنل بآهربن        
تح(يؽ الوؾالا  ير الماغل بالول ت  مت فل لية او ارا "قورنة صالح  ال و هر فل 

ااسوةاصاا الماغية لد  عي ة تيؾنت "ؽ ثىثة أطااا  طاميؽ "ؽ  بي ااظرا. طي  
س ؾاا  بت  مت إجراءاا  7-5الوؾ دت بطاا  ب "وىز"ة  ابنا تراب ت أع ارهؼ  يؽ 

الدراسة فل ت هير تقديؼ ال عززاا أب اي ياء ال ا مة "دا ه س ثؾانل فل  الة عدم 
لاغيةت فل  يؽ  وؼ تعزيز ايطااا "لا را  اا إلدار أي اسوةاصة  الظاا يي إلدار

اسوةاصة لاغية هىا فورا ال ؾانل ال  ست ب د أ ارا ال وال  إلى زيا ا ااسوةاصاا الماغية 
لد  ج يم ايطااا بالول ت  مت فل ألؾاا اليم اا أب اليم اا الوقريلية أب اليم اا 

 الحقيقية ال علرا عؽ اي ياء 
ا إلى الوعري عمى فاعمية  رنا"   الؼ عمى اسو دام 3121 راسة فهد الع ر   بهدفت      

"ؽ ايطااا  بي  41الحاس  اطلل فل تح(يؽ "هاراا الوؾالا لد  عي ة تيؾنت "ؽ 
ااظرا. طي  الوؾ د فل " ظقة الرياضت  ي  تؼ تق(ي هؼ إلى "ة ؾعويؽ "ويافئويؽ 

طاا  ب د اسو دم  26لا " ه ا "ؽ  "ة ؾعة تةريلية بأهر  ااصظةات  ي  تيؾنت 
ات ب د أ ارا ال وال  إلى تح(ؽ 3115اللا   "قياس فا  ىند لم(مؾك الوييال  العويللت 

ايطااا فل ال ة ؾعة الوةريلية فل "هاراا الوؾالا "قارنة صال ة ؾعة ال اصظةت " ا يشير 
لد  ايطااا  بي إلى إ"كانية اسو دام الحاس  اطلل فل    بت  ية "هاراا الوؾالا 

 ااظرا. طي  
 &Chaabane, Alber-Morganبأجر   علان بأللرا "ؾرجان ب ب ار 

DeBar  311: ا  راسة هدفت إلى تقييؼ فاعمية  رنا"  تدريلل ل "هاا عمى نغام
الوؾالا صاسولداا الرؾر فل تح(يؽ "هاراا الظم  لد  اث يؽ "ؽ الصلؾرت ايبا لان 

د"اا الور ية ال الةت صاواافة إلى الوحا   صارا نغا"ل ع ر  ست س ؾاات بيومقى ه
% "ؽ اليؾم الدراسلت بالظاا ال انل لان ع ر  ه س س ؾاا  ي  36ص درسة لمد"  ل دا 

  وغؼ فل "ر مة الح انة صط د  ال دارس ل دا  ؾ"يؽ فل ايسلؾع صاواافة إلى تمقي  
إجراءاا اللرنا"  صاسو دام ف ياا هد"اا الور ية ال الةت ب عد تؼ تدري  اي"هاا عمى 

ال  صجة بالوعمي اا ال كوؾ ة بالويصية الراجعةت  ي  أ ارا ال وال  إلل تح(ؽ "هاراا 
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الظم  لد  الظاميؽ ال شارليؽ فل الدراسةت صاواافة إلى  درا لا أم عمل تعميؼ طاميها  
 اسو دام أ كاا ترؾيرية لمظم  بااسوةاصة 

 Rosales, stone, and Rehfeldtوؾن بريامدا ك ا  يؼ لا "ؽ ربسالز بس
نغام ا  أثر الودري  عمى ال هاراا ال(مؾلية فل تعميؼ ال را ا ال ىثة ايبلى "ؽ :311 

ل ىثة صالييؽ لؼ  ومقؾا "ؽ  لا تدري  عمى نغام الوؾالا  الوؾالا صاسولداا الرؾر
"راا أسلؾعيام بل دا تراب ت  يؽ  ي  تؼ ت ايص الةم(اا الودريلية "رتيؽ إلى ثىم الؾعيالت 

ب د تؼ ااسوعانة    يقة  31-26  يقةت  ي  ا تراب ت "دا جم(اا الوقييؼ  يؽ  1: – 56
 و(ةيىا الايد ؾت بالوعمي اا ال كوؾ ة بالشاؾيةت بال  صجة بالويصية الراجعة  ب د أ ارا 

"م  وؾالا صاسولداا الرؾر غام الال وال  ت كؽ عي ة الدراسة "ؽ ال را ا ال ىثة ايبلى ل
تع ي هؼ لم هاراا الول تؼ اكو(ا هات ب د أ ارا نوال  ال واصعة إلى اسو رار الوح(ؽ صعد 

   هر "ؽ القياس اللعدي 
جريات لو  ياة "هااراا ص (اح لمدراسااا الوال أ    (Debora , 2008) ا"ات   اؾرا ب 

الااص ؽ يعااانؾن "ااؽ  يااا. لا"ااا  طياا  الوؾ ااد ااااظرا.الوؾالااا اللد مااة لاادي ااطااااا  بي 
اسااو دام الميااة ال  ظؾ ااةت أب يبلئااػ الااص ؽ لااؼ ي(ااوظيعؾا تظااؾير "هاااراا ليااة "وقد"ااة ت كاا هؼ 

 وال  2:91فل الاورا "ؽ عؽ ر لاتهؼ ب"شاعرهؼ صااعمية  بالوعلير"ؽ الوؾالا "م ااهريؽ 
ا هااص   راسااةل  ياا  أ ااار  67 ياا  بلااا عااد  هااص  الدراساااا إلاال "ااا يقاار. "ااؽ  ت3118

ا لااد  ايطااااا فاال ت  يااة "هاااراا الوؾالاا ايسااالي الدراساااا فاال "عغ هااا إلاال فاعميااة هااص  
هص  ال هاراا  يؽ لو  ية  ال (و د"ة ب د ت ؾعت أسالي  الودهات طي  الوؾ د ااظرا. بي 

فال الوعلياار عااؽ  أب الرااؾر ب ال ة(اا اا  ااارا الال اسااو دام اا ااياء ال ا ياةاساو دام ليااة او
 ا الرؾر اولدصاسغام الوؾالا بال شاعر ل ا فل نالر لاا 

فاعمية  رنا"  تدريلل سمؾلل  راسة لوقييؼ ا 3119دمحم أ  د دمحم عمى   بأجر   
 ااظرا.أطااا "ؽ  بي  21لوح(يؽ صعض "هاراا الوؾالا  ير الماغل لدي عي ة "ؽ 

اا وياجاا ال الة صالقاهرات تؼ   بي وؾ د "ؽ ال موحقيؽ ص رلزيؽ "ؽ "راكز رعاية الطي  
أطااا  لؾرت ب  تات ب"ة ؾعة ااصظة  5تق(ي هؼ إلى "ة ؾعويؽ ه اع "ة ؾعة تةريلية  

س ؾاات ب د أعهرا ال وال  تح(ؽ  21-9أطااا  لؾرت ب  تات بتراب ت أع ارهؼ  يؽ 5 
  لال ة ؾعة الوةريلية "قارنة صال ة ؾعة ال اصظة فل "هاراا الوؾالا  ير الماغ
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فاعمية اسو دام  رنا"   ع ؾان دراسة صا 3119  سؾسؽ   ت دمحم  ؽ دمحم نيازكب ا"ت       
تدريلل لو  ية صعض "هاراا ااتراا الميؾي لد  ايطااا الوؾ د يؽ فل "ر مة "ا  لا 

الدراسة إلل اليش  عؽ "د  فاعمية  رنا"  تدريلل   ي  سعت  ال درسة ص حافغة جدا
لو  ية صعض "هاراا ااتراا الميؾي اانولا  تالوعريت الو( ية تالوعليرت الوقميدا لد  

ا طاى بطامة ص رلز 31ايطااا  بي ااظرا. طي  الوؾ دت بتيؾنت عي ة الدراسة "ؽ  
-5" ؽ توراب  أع ارهؼ الز" ية  يؽ  جدا لموؾ د  الة عية الايرمية ت ال يرية ال (الية ات 

ا طاا 61ب د تؼ اهويار العي ة عشؾاليام "ؽ  يؽ العي ة اليمية  درها  ؾا"ها   اس ؾاات8
ب د أسارا نوال  الدراسة عؽ بجؾ   ا  هؾرت6تظلي  اللرنا"  فورا   ابطامة ت بأهصا "د

ةت ب"وؾسظاا  رجاا فربل  الة إ راليام  يؽ "وؾسظاا  رجاا أفرا  ال ة ؾعة الوةريلي
أفرا  ناس ال ة ؾعة عمى "قياس تقد ر "هاراا ااتراا الميؾي لمظاا الوؾ دي  لا ب عد 

فربل  الة إ راليام  يؽ "وؾسظاا  ل ا بجداتظلي  اللرنا"  لرالح القياس اللعديت 
عمى "قياس   رجاا أفرا  ال ة ؾعة الوةريلية ب"وؾسظاا  رجاا أفرا  ال ة ؾعة ال اصظة

 ر "هاراا ااتراا الميؾي لمظاا الوؾ دي صعد تظلي  اللرنا"  لرالح ال ة ؾعة تقد
 الوةريلية

هدفت إلى الوعري عمى "د   راسة  ا3118راا علد ال(وار رج    أجراب 
 الؾعيالت  ية "هاراا الوؾالا  فلفاعمية الودري  عمى  رنا"  الوؾالا صاسولداا الرؾر 

 بي لد  ايطااا  الوقميدا –اانولا  ال شورك  –الوعمي   – ااعوراض-ااهويار  –  الظم 
إناما  3 لؾر ب 7أطااا تؾ د يؽ   9عي ة الدراسة "ؽ  الوؾ د  بتيؾنتطي   ااظرا.

تؼ تق(ي هؼ إلى "ة ؾعويؽ  ت  ي س ة 23 – :أع ارهؼ "ا  يؽ  تبأ"هاتهؼ " ؽ تراب 
باسويرل تظلي   ال ة ؾعويؽ يؽ إ داه ا تةريلية بايهر  ااصظة "م "راعاا الوةانس  

ايسلؾع  ب د أباحت ال وال  تح(ؽ "هاراا  فلأيام  4اللرنا"  سلعة أ هر بنر   ؾا م 
فل لا "ؽ الظم  بااهويار بااعوراض بالوعمي ت صاواافة إلى انولا   الؾعيالالوؾالا 

يلية فل القياس ال شورك بالوقميد صعد تظلي   رنا"  تلا ا الرؾر لرالح ال ة ؾعة الوةر 
  اللعدي
ا  إلى اليش  عؽ فعالية 3115هدفت  راسة دمحم  ؾ ل علد ال  عؼ علد ال(ىم  ب       

 رنا"  إر ا ي فر ي لو  ية صعض "هاراا الوؾالا الميؾي لد  عي ة "ؽ ايطااا 
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 أطااا "ؽ  بي ااظرا. طي  الوؾ دأطااا "ؽ  21تيؾنت عي ة الدراسة "ؽ ب الوؾ د يؽت  
"ؽ إ د  "راكز ب" س(اا رعاية ايطااا  بي اوعا ة الصه ية صالقاهرا ت بتؼ تق(ي هؼ إلى 

أطااات  6تيؾنت "ؽ ب بايهر  ااصظة ت أطااا 6تيؾنت "ؽ ب "ة ؾعويؽ إ داه ا تةريلية 
 ال ة ب  ال ة تش يص ايبتيزمت ب فل الدراسة "قياس الظاا الوؾ ديت  اللا  ان ب د اسو دم

فعالية عؽ اللرنا"  اور ا ي الار يت ب د أسارا نوال  الدراسة ب ا الميؾيت "ى غة الوؾال
فل ت  ية "هاراا الوؾالا الميؾي الول ت   ها اللرنا"  بهل عمى الورتي   "هارا اللرنا"  

 الوحدما –الاهؼ –الوعري –ااسو اع 
لل ا إلى اليش  عؽ "د  فعالية  رنا"  تدري3113 راسة عا ا علد هللا   بسعت

  بي ااظرا. طي  الوؾ دلو  ية "هاراا الوؾالا عمى صعض ال غاهر ال(مؾلية ل طااا 
ت اع  اانولا ت ب ك ا تقي(ها  ال ة لؾنرز لوقد ر سمؾك ايطااا بالول ت  مت فل العدبانية

طاىج "ؽ  31با ت عي ة الدراسة   ااجو اعيةت ب فر  ال شا  الحرللت ب ااندفاعيةب 
س   ب"(وؾ   لالهؼ  يؽ  26-7أع ارهؼ  يؽ  تتراب  ا. طي  الوؾ د بي ااظر ايطااا 

ا ده ا ااصظ  بايهر  تةريليةت ب د  "ويافئويؽبتؼ تق(ي هؼ إلى "ة ؾعويؽ ت 68-79
لمصلاءت ب"قياس ال (وؾ  اا ورا ي ااجو اعل ال قافل   اسو دم اللا   "قياس جؾ ار 

ات :::2عا ا علدهللات    يلظاا الوؾ دات ب"قياس ا3111ت ال ظؾر ل سرا  دمحم  يؾ"ل
ات باللرنا"  الودريلل لو  ية 2::2ت ب ال ة لؾنرز لوقد ر سمؾك الظاا   تعري  ال( ا بنى

إعدا  اللا  ات ب د أسارا نوال  الدراسة عؽ بجؾ  راا الوؾالا ل طااا الوؾ د يؽ  "ها
القياس  فلال اصظة ب الوةريلية فربل  ال  إ راليا  يؽ "وؾسظل  رجاا ال ة ؾعويؽ 

ل  ي   ا لد ها "(وؾ  العدبانيةت اللعدي لم غاهر ال(مؾلية لرالح ال ة ؾعة الوةريلية
 از ا  "(وؾ  ااجو اعيةك ا  تبفر  ال شا  الحرلل تبااندفاعية تب"(وؾ  اع  اانولا 

 ياسام صال ة ؾعة ال اصظةت ل ا بجدا فربل  ال  إ راليا أي ام لد  ال ة ؾعة الوةريلية 
باللعدي لم ة ؾعة الوةريلية فل ال غاهر ال(مؾلية    يؽ "وؾسظل  رجاا القياسيؽ القلمل

لح(ا. القياس اللعديت ل ا أعهرا ال وال  اسو رار الوح(ؽ فل ال غاهر ال(مؾلية 
  لفل القياس الوولع الوةريليةلم ة ؾعة 

فاعمية اسو دام جدابا ال شا  ال رؾرا فل تعميؼ ايطااا الوؾ د يؽ  بلموحق  "ؽ
ا صالوحق  "ؽ فاعمية اسو دام جدابا ال شا  3112فقد  ام عا ا علد هللا ب" ى همياة  
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 9ال رؾرا فل ت  ية ال(مؾك الوييال ل طااا الوؾ د يؽ  ب د تيؾنت عي ة الدراسة "ؽ 
 ي  ا لانت  تس ة 24 – 9 يؽ اب ت أع ارهؼ تر  "ؽ  بي ااظرا. طي  الوؾ دتأطااا 

ت بج يعهؼ "ؽ ال (وؾ  ااجو اعل اا ورا ي 89 – 68أع ارهؼ العقمية في ا  يؽ 
ال وؾس ت ب د تؼ تق(يؼ العي ة إلى "ة ؾعويؽ  ايبلى تةريلية  ي  تؼ تدري  ايطااا فيها 

ل ة ؾعة ال اصظة ال انيةا عمى اسو دام جدابا ال شا  ال رؾرا بلؼ  ولم هصا اوجاراء "م ا
ت ب د اسو ادم اللا  ان "قياس جؾ ار  لمصلاءت ب"قياس ال (وؾ  ااجو اعل اا ورا ي 

ات ب"قياس ال(مؾك الوييال ل طااا  علدالعزيز 3111ال قافل ال ظؾر  دمحم  يؾ"لت 
 ات إلى جان  اللرنا"  الودريلل ال (و دم الصي  و ل  "ؽ جدابا ال شا 3::2الش صت 

ال رؾرا الول أعدها اللا  ان بطلقاها عمى ايطااا الوؾ د يؽ فل ال ة ؾعة الوةريليةت ب د 
أ ارا ال وال  إلى  دبم تح(ؽ "محؾ  فل "هاراا ال(مؾك الوييال نويةة اسو دام جدابا 

 ال شا  ال رؾرات باسو رار هصا الوح(ؽ هىا فورا ال واصعة 
 تعليل على الدراسات الشابكة:

أجريت عمى أسالي  الوؾالا  الولالعرض ال(ا   ت ؾع الدراساا   لدب "ؽ
نغام ب  و دام لية او اراسطي  الوؾ د  يؽ ا ااظرا.الوعزيزية باللد مة ل طااا  بي 

ب د أ ارا نوال  هص  أب ايجهزا بالوظليقاا ال  وةة لمرؾات  الوؾالا صاسولداا الرؾر
ت  ية "هاراا الظم  بال(مؾلياا  ير الماغية لد   فلالدراساا إلى فاعمية هص  ايسالي  

أسالي   طي  الوؾ د باوعا اا ال  الية  ل ا أكدا أي ا عمى  بر ااظرا.ايطااا  بي 
 راسة  فلالماغية ل ا  ااسوةاصااالوؾالا اللد مة ال قورنة صالح  ال و هر فل تح(يؽ 

العد د "ؽ الدراساا عمى فاعمية  اتاقتات ب د Carbone, et al  3121 بآهريؽكار ؾنل 
" ا الوعزيز بال  صجة بالويصية ال رتدا بالح  فل تح(يؽ "هاراا الوؾالا  الا ياا ال(مؾلية

 ل 3119دمحم أ  د دمحم عملت ل 3126الماغل ب ير الماغل  هالد  ري  عي(ىت 
Rosales, et al 2009  الدراساا هص  "عغؼ  فلالعي اا ال (و د"ة ب"ؽ ال ى ا إن ا

ل " ا يع ى اربرا تؾهل الحصر فل تع يؼ نوال  هص  الدراساات بلؼ  و كؽ "حدب ا لمياية
اللا   "ؽ الوؾلا إلى  راساا عر ية ت ابلت  بر ايجهزا ال  وةة لمرؾا أب تظليقاا 

إ د   فاعمية اسو دام الوؾالات بهؾ "ا يعظل أه ية لمدراسة الحالية الول ت(عى إلى تقييؼ
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بالوعليرية لد  ايطااا  ااسوقلاليةا الوؾالا   رنا"  لى"لا عمى "هاراا المية تظليقا 
 طي  الوؾ د  ااظرا. بي 

 :فروض الدراسة
تؾجد فربل  اا  الة إ رالية  يؽ "وؾسظاا رت   رجاا أطااا ال ة ؾعاا   2

ال ىم  ال ة ؾعة الوةريلية ايبلى الول ت(و دم تظلي  الوؾالا اوليوربنل 
الرؾرت بال ة ؾعة  اسولداالجت بال ة ؾعة الوةريلية ال انية الول ت(و دم نغام جكى"

 ال ة ؾعويؽ الوةريليؽ  لرالح "قياس "هاراا المية ايساسيةج عمىال اصظةا 
تؾجد فربل  اا  الة إ رالية  يؽ "وؾسظاا رت   رجاا أطااا ال ة ؾعة   3

ب"وؾسظاا رت  الول ت(و دم تظلي  الوؾالا اوليوربنل جكى"لج الوةريلية ايبلى 
 رجاا أطااا ال ة ؾعة ال اصظة فل ااهولار اللعدي عمى "قياس "هاراا المية 

  ايساسية لرالح ال ة ؾعة الوةريلية ايبلى
تؾجد فربل  اا  الة إ رالية  يؽ "وؾسظاا رت   رجاا أطااا ال ة ؾعة   4

ب"وؾسظاا رت   رجاا أطااا الرؾر  اسولدااالول ت(و دم نغام الوةريلية ال انية 
ال ة ؾعة ال اصظة فل ااهولار اللعدي عمى "قياس "هاراا المية ايساسية لرالح 

 ال ة ؾعة الوةريلية ال انية 
تؾجد فربل  اا  الة إ رالية  يؽ "وؾسظاا رت   رجاا أطااا ال ة ؾعة   5

رت   ب"وؾسظاا“كى"ل   الوؾالا اوليوربنل جالول ت(و دم تظليالوةريلية ايبلى 
فل  الرؾر اسولدااالول ت(و دم نغام   رجاا أطااا ال ة ؾعة الوةريلية ال انية

ااهولار اللعدي عمى "قياس "هاراا المية ايساسية لرالح ال ة ؾعة الوةريلية 
  ايبلى

ا تؾجد فربل  اا  الة إ رالية  يؽ "وؾسظاا رت   رجاا أطااا ال ة ؾعة   6
القياسيؽ  فل“كى"ل الول ت(و دم تظلي  الوؾالا اوليوربنل جالوةريلية ايبلى 

 اللعدي بالوولعل عمى "قياس "هاراا المية ايساسية 
عة ا تؾجد فربل  اا  الة إ رالية  يؽ "وؾسظاا رت   رجاا أطااا ال ة ؾ   7

فل القياسيؽ اللعدي بالوولعل  الرؾر اسولدااالول ت(و دم نغام  الوةريلية ال انية
 عمى "قياس "هاراا المية ايساسية 
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 امليهج واإلجراءات:
 مجمهعة الدراسة:

 ااظرا.طاا "ؽ  بي  47الحالية فل لؾرتها ال هالية "ؽ  تيؾنت عي ة الدراسة
ال موحقيؽ صالة عية ال ررية لوقدم اي  ا   بي اوعا ة بالوؾ د  نحؾ الوقدما  طي  الوؾ د

عي ة أطااا "ؽ ال :تؼ اسولعا    ي ت عام 23  وىس ؾاا  6 4" ؽ تراب ت أع ارهؼ  يؽ 
عمى بتؾزعت العي ة   إلى "رلز أهر  اانوقاانويةة عدم اسوي اا اللياناا ص(ل  الييا. أب 

تراب ت أع ارهؼ  يؽ  طاا 23تيؾنت "ؽ ب ال ة ؾعة الوةريلية ايبلى  ثىم "ة ؾعاا هلع
 ت52 3 در  "عياري  بانحراي 8 در   إناما ص وؾس  ع ري  3ت ب لؾر 21  عام 23- 6 4

 21 عام  23- 6 5تراب ت أع ارهؼ  يؽ  طاا 23"ؽ تيؾنت ال ة ؾعة الوةريلية ال انية ب 
ت فل  يؽ تيؾنت 8 3 در   "عياري  بانحراي 36 8 در   إناما ص وؾس  ع ري  3ت ب لؾر

إناما  4ت بر لؾ  :  عام 23 – 5تراب ت أع ارهؼ  يؽ  طاا 23ال ة ؾعة ال اصظة "ؽ 
  ب د راعى اللا   تةانس أفرا  العي ة فل 69 3 "عياري  بانحراي 94 8 ص وؾس  ع ري 

بعدم بجؾ  إعا اا  (ية  طي  الوؾ د ااظرا.ب دا   ي  الع رال ة ؾعاا ال ىم "ؽ 
 ل ا  ؾاح الةدبا الوالل ت  صررية أب س عيةا أب  رلية "را لة لموؾ د

 ا2جدبا  
القلمل ال انية بال اصظة فل القياس  بالوةريليةال ة ؾعاا الوةريلية ايبلى  يؽ "وؾسظاا رت   رجاا أطااا   الة الاربل 

 ااجو اعل اا ورا ي ل سراال (وؾ  ب  ل وييري الع ر الز" ل ب دا الوؾ د
 اهولار لربسكاا بااس صاسو دام  

 الداللة مربع كاي درجات الحرية متهسط الرتب ن المجمهعات البعد
الع ر 
 الز" ل

  ير  اا 9:5 1 3 94 27 23 ا2الوةريلية  
 7: 28 23 ا3الوةريلية  
 54 28 23 ال اصظة

 اظرا.ا
طي  
 الوؾ د

  ير  اا 43 2 3 7: 27 23 ا2الوةريلية  
 94 26 23 ا3الوةريلية  
 48 27 23 ال اصظة

ال (وؾ  
ااجو اعل 
اا ورا ي 

 ل سرا

  ير  اا 298 1 3 :8 28 23 ا2الوةريلية  
 3 67 :2 23 ا3الوةريلية  
 3 28 29 23 ال اصظة
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 يؽ ال ة ؾعاا  إ راليةعدم بجؾ  فربل  اا  الة  ا2 الةدبا  و ح "ؽ  
ال (وؾ  ب  طي  الوؾ د ااظرا.ال ىم " ا يع ل تياف هؼ فل لا "ؽ الع ر الز" ل ب دا 

 الة الاربل  يؽ "وؾسظاا رت   ا  ام اللا   صح(ا. ل   ااجو اعل اا ورا ي ل سرا
ال انية بال اصظة فل القياس اللعدي  بالوةريليةال ة ؾعاا الوةريلية ايبلى  رجاا أطااا 

 ا3 عمى "قياس "هاراا المية ايساسية ل ا  و ح "ؽ الةدبا 
 ا3جدبا  

ال انية بال اصظة فل  بالوةريليةال ة ؾعاا الوةريلية ايبلى  الة الاربل  يؽ "وؾسظاا رت   رجاا أطااا 
 اهولار لربسكاا بااس صاسو دام  عمى "قياس "هاراا المية ايساسية القياس اللعدي

متهسط  ن المجمهعات البعد
 الرتب

درجات 
 الحرية

 الداللة مربع كاي

"هاراا 
 الظم 

  ير  اا 58 2 3 53 28 23 ا2الوةريلية  
 53 27 23 ا3الوةريلية  
 78 28 23 ال اصظة

"هاراا المية 
 ااسوقلالية

  ير  اا :28 2 3 28 31 23 ا2الوةريلية  
 94 29 23 ا3الوةريلية  
 6 :2 23 ال اصظة

"هاراا 
 الو( ية

  ير  اا 867 1 3 31 23 ا2الوةريلية  
 57 29 23 ا3الوةريلية  
 15 :2 23 ال اصظة

ج يم أصعا   عمى إ راليةعدم بجؾ  فربل  اا  الة  ا3  و ح "ؽ الةدبا 
" ا يشير إلى تياف   ااسوقلالية ب"هاراا الو( يةالية ال قياس  "هاراا الظم ت بالم

 "هاراا المية  فلال ة ؾعاا ال ىم 
 منهج الدراسة:

 اسو دام  ي  ت(عى إلى الوحق  "ؽ فاعمية الوةريللتولم الدراسة الحالية ال  ه  
ت بتظلي  الوؾالا نغام الوؾالا صاسولداا الرؾربالوعزيزية   أسالي  الوؾالا اللد مة

طي   ااظرا.فل ت  ية "هاراا المية ااسوقلالية بالوعليرية لد  ايطااا  بي  جكى"لجا
نغام الوؾالا أسالي  الوؾالا اللد مة بالوعزيزية   فلب صلػ تو  ا "وييراا الدراسة  الوؾ دت

ت  ي  ا  و  ا ال ويير ال (وقات بتظلي  الوؾالا جكى"لجا الول ت  ا صاسولداا الرؾر
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ت ب"هاراا المية ا المية ااسوقلاليةا"هار  الميؾية الول تويؾن "ؽ  هارااالفل  لواصمال ويير ا
   ب"هاراا الو( ية الوعليرية الول تو  ا فل "هاراا الظم ت

 أدوات الدراسة:
 (2224)سيد الجارحي،  طيف التهحد اضطرابمقياس تذخيص أواًل: 

 وصف المقياس:
علارا "ؾزعة عمى أر عة أصعا   48"ؽ  طي  الوؾ د ااظرا. ويؾن "قياس تش يص 

الماغل ب ير  "هاراا الوؾالاعلارااات  21ال هاراا ااجو اعية  العى اا ب  أساسية هل
 علارااا  6الويا"ا الح(ل  علاراات  23ل(مؾلياا بااهو ا"اا  اعلارااات  21الماغل  

 :الكفاءة الديكهميترية لممقياس
 :تهحدثبات مقياس تذخيص ال

 الفالكرونباخ:طريقة  . أ
صالوحق  "ؽ ثلاا ال قياس عؽ طري   (ا. "عا"ا  ا3115سيد الةار ل   ام 

طي  الوؾ دت  ي  لان  ااظرا.طاا "ؽ  بي  48الاا لربنلاخ عمى عي ة "كؾنة "ؽ 
ا بهؾ "عا"ا ثلاا ال قياس "رتام ن(ليامت ل ا أجرا نؾران 82 1ألاا لمدرجة اليمية  "عا"ا 

ا ص راجعة ثلاا ال قياس عؽ طري   (ا. "عا"ا الاا لربنلاخ عمى عي ة 3125أ  د ط   
طي  الوؾ دت  ي  لان "عا"ا ألاا يصعا  ال قياس  ااظرا.طاا "ؽ  بي  43"كؾنة "ؽ 

 اا "رتام ن(ليام ل"عا"ا ث بهؾا 96 1بالدرجة اليمية  
 االختبارطريقة إعادة  . ب

لح(ا. "عا"ا ال لاا  ااهولارطريقة إعا ا  صاسو دام ا3115سيد الةار ل   ام 
طي   ااظرا.طاا "ؽ  بي  41س عمى عي ة تيؾنت "ؽ لم قياس ل  ي  تؼ تظلي  ال قيا

س ة ت بتؼ إعا ا  الوظلي  صعد  27 – 6أع ارهؼ  يؽ  تراب ت  اا ا  : –بلد  32  الوؾ د 
 صاسو دام يؽ الوظليقيؽ  اارتلا ثىثة أسا يم "ؽ الوظلي  ايبات بتؼ  (ا. "عا"ا  انق اء

بهؾ  اا إ راليا ع د  ا965 1  اارتلا طريقة  يرسؾن ل  ي  لانت  ي ة "عا"ا  
"عا"ا ال لاا ال قياس عمى  صح(ا.ا  3125نؾران أ  د ط   ت ب د  ا"ت 12 1 "(وؾ  

طي  الوؾ دت بتؼ إعا ا  الوظلي  صعد  ااظرا.طاا "ؽ  بي   43عي ة تيؾنت "ؽ 
طريقة  صاسو دام يؽ الوظليقيؽ  اارتلا أسلؾعيؽ "ؽ الوظلي  ايبات بتؼ  (ا. "عا"ا 
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 :: 1 -7: 1 يرسؾن ل  ي  تراب ت  يؼ "عا"ا ال لاا ل صعا  بال قياس اليمل  يؽ  
 ل " ا يشير إلى ثلاا ال قياس 12 1 ها  الة إ راليا ع د "(وؾ  بج يع

 الداخمي لممقياس االتداقثبات    
لا  ارتلا الداهمل لم قياس "ؽ هىا  اات(الا صح(ا. 3125 ا"ت نؾران أ  د ط   

 ااظرا.طاىم "ؽ  بي  43عي ة "كؾنة "ؽ  عمى"ار ا "ؽ "ار اا ال قياس صالدرجة اليمية 
ت بج يعها  الة ع د "(وؾ  3: 1-:8 1 يؽ  اارتلا طي  الوؾ دت ب د لانت "عا"ىا 

1 12 
 :طيف التهحد اضطرابمقياس تذخيص صدق 
 صدق المحكمين:أ.

بال درسيؽ تؼ عرض ال قياس فل لؾرت  ال لدلية عمى "ة ؾعة "ؽ ال و رريؽ 
ات ب د تؼ تعد ا صعض 23  طي  الوؾ د ااظرا. بي العا"ميؽ "م ايطااا  بايهرالييؽ

فل اؾء "ا أ دا  ه اء  %ا96 اتااللؼ تحرا عمى ن(لة  الول  العلارااعلاراا ال قياس 
 ال درسؾن بايهراليؾن "ؽ "ى غاا 

 طريقة المقارنة الطرفية . ب
 الدرجاا ال رتاعةا صح(ا.  الة الاربل  يؽ "وؾسظاا 3115 ام سيد الةار ل   

 يؽ  ي  لانت الاربل   اور اعل اي نىات بالدرجاا ال   ا ة ر اعل ايعمىا اا
ا 3125نؾران أ  د ط    باتلعتت 12 1 يم ايصعا   الة ع د "(وؾ  ال وؾسظاا فل ج

طاىم "ؽ  بي  43ناس الظريقة فل الوحق  "ؽ لدل ال قياس عمى عي ة "كؾنة "ؽ 
مى باور اعل اي نى  الة ع د طي  الوؾ دت  ي  لانت الاربل  يؽ اور اعل ايع ااظرا.
ل رتاعة بألحا. أن ال قياس  ا ر عمى ت ييز ألحا. الدرجاا ا ت أي12 1"(وؾ  

  ير إلى لدل ال قياسشالدرجاا ال   ا ةل " ا ي
 صدق المحك . ج

 ام اللا   صح(ا. "عا"ا اارتلا   يؽ  رجاا ايطااا  بي ااظرا. طي  الوؾ د 
عمى "قياس "هاراا تش يص ااظرا. الوؾ د ال (و دم فل الدراسة ب رجاتهؼ عمى "قياس 

ات  ي   ويؾن هصا 3124تش يص ااظرا. الوؾ د لد  ايطااا  علد العزيز الش صت 
ل كؾنة لم قياس ال (و دم فل الدراسة الحالية بهل ال قياس "ؽ أر عة أصعا  "شا هة لومػ ا
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"شكىا الوؾالا الماغل ب ير الماغلت ب"شكىا الوااعا ااجو اعلت بال  ظية باولرار 
عمى ثلاا الليئةت بال شكىا ال الة صالحرلة باا راك الح(ل  ب د تراب  "عا"ا اارتلا  

  9:5 1ت ب94 1يصعا  ال قياس بالدرجة اليمية  يؽ 
 مهارات المغة األساسية مقياس تقييمثانيًا: 
يؼ "هاراا المية ايساسية لدي ايطااا  بي اوعا ة الص ؽ يلى تقإ هص  ال قياسهدي       

 54 "ؽ يويؾن ال قياس  ب "م ايهريؽ يعانؾن  رؾرام أب لعؾ اا فل الوؾالا الماغل
 درا  بتقيس علاراا 23  ااسوقلاليةالمية "هاراا  هلثىثة أصعا  رلي(ية  علارا "ؾزعة عمى

الظاا عمى الوعري عمى اي ياء ال  لؾفة الول ي(و د"ها الظاا فل  يات  اليؾ"يةت بالوعري 
عمى الااكهةت بال  رباات بال شرب اات بايلعا.ت بال ىصست باي"اكؽ العا"ةت صاواافة 
إلى فهؼ لؾر ااناعااا بال شاعرت بإتلاع الوعمي اا الل(يظةت بتمػ ال رتلظة ص  اء أنشظة 

 درا الظاا الوعلير عؽ بتقيس  علاراا :2ب"هاراا الظم  بالوعلير   رلية ص(يظة  
ا وياجات  ايساسية " ا طم  ايطع ة بال شرب اات بايلعا. أب اينشظة ال ا مة لديةت 
بلصلػ الصها. إلى الح امت بطم  ال (اعدا "ؽ الز"ىءت بتؾجي  ايسئمة ل هريؽ  بأهيرام 

بتعد "هاراا الو( ية الرؾرا العك(ية "ؽ "هاراا المية  علاراا 22"هاراا الو( ية  
ااسوقلاليةت بتقيس  درا الظاا عمى ت( ية اي ياء ال  لؾفة الل ي(و د"ها فل  يئو ت بلصلػ 
ت( ية الااكهةت بال  رباا بال شرب اات بال ىصس بايلعا.ت باي"اكؽ العا"ة صاواافة 

شاعرت باينشظة الحرلية الل(يظةت باي  ا  ال  لؾفيؽ إلى ت( ية لؾر ااناعااا بال 
 ل  

طريقة تقد ر الدرجااع توؼ اوجاصة عمى "ار اا ال قياس علر "قياس ه اسل 
"ودر   بفقام لدرجة ااسوقىلية الول يغهرها الظااا  ب صلػ تيؾن الدرجة العغ ى لم قياس 

  رجة  89 رجةت بالدرجة الرير  لم قياس  326
 الديكهميترية لممقياس الكفاءة
 طريقة الفالكرونباخ: . أ

 ام اللا   صالوحق  "ؽ ثلاا ال قياس عؽ طري   (ا. "عا"ا الاا لربنلاخ عمى 
ل هاراا طي  الوؾ دت  ي  لان "عا"ا ألاا  ااظرا.طاا "ؽ  بي  59عي ة "كؾنة "ؽ 
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ا 98 1ا  94 1ب"هاراا الو( ية عمى الوؾالل   المية ااسوقلاليةت ب"هاراا الظم ت 
  أن ال قياس  و(ؼ صال لاا إلى" ا يشير ا 97 1بالدرجة اليمية  ا :9 1 

 االختبارطريقة إعادة ب.  
 ااظرا.طاا "ؽ  بي  53ظلي  ال قياس عمى عي ة تيؾنت "ؽ اللا    و ام 
"ؽ الوظلي  ايبات بتؼ  (ا.  أسلؾعيؽ انق اءصعد  صطعا ا الوظلي  ام ؼ ثت طي  الوؾ د

 ي  لانت  ي  تراب ت  يؼ   يرسؾنلطريقة  صاسو دام يؽ الوظليقيؽ  اارتلا "عا"ا 
 بج يعها  الة إ راليا ع د "(وؾ   9: 1-5: 1"عا"ا ال لاا ل صعا  بال قياس اليمل  يؽ 

 ل " ا يشير إلى ثلاا ال قياس 12 1
 :مهارات المغة األساسيةصدق مقياس 

 المحكمين: أ.صدق
فل "ةاا تؼ عرض ال قياس فل لؾرت  ال لدلية عمى "ة ؾعة "ؽ ال و رريؽ 

طي   ااظرا. بي العا"ميؽ "م ايطااا ب  "حك يؽا 8  الرحة ال ا(ية بالور ية ال الة
 اتاالعمى ن(لة الول  رمت علاراا ال قياس اوصقاء عمى ات ب د تؼ "حك يؽ 7  الوؾ د

فل اؾء "ا أ دا   ليا ة صعض الل ؾ ت بتعمي اا ال قياس % أب أك رت ل ا تؼ تعد ا91
 "ى غاا  ال(ا ا ال  حك يؽ "ؽ

 :صدق المحك . ب
 ام اللا   صح(ا. "عا"ا اارتلا   يؽ  رجاا ايطااا  بي ااظرا. طي  الوؾ د 
عمى "قياس "هاراا المية ايساسية ال (و دم فل الدراسة ب رجاتهؼ عمى "قياس تقييؼ 

 ات ب مغ "عا"ا اارتلا 3125ااسوقلالية بالوعليرية لمية العر ية   اليا "رظاىت ال هاراا 
عمى  924 1ت ب875 1ليا "ؽ المية ااسوقلالية بالوعليرية  صعد ال ار اا الوعليريةا 

الوؾاللل " ا يشير إلى لااءا ال قياس فل  ياس ال هاراا الميؾية لد  ايطااا  بي 
  ااظرا. طي  الوؾ د

 ا   3124 علد العزيز الش صت ًا: مقياس المدتهى االجتماعي االقترادي لألسرة ثالث
يعااد ال (ااوؾ  ااجو ااااعل اا ورااا ي ل سااارا "ااؽ العؾا"ااا الليئياااة الواال تمعااا   برام  

كليرام فل  ياا الار  بي ود ت ثير هص  العؾا"ا عمى   رية الار  فل ج يم جؾانلهاا الة(ا يةت 
بالعقمياةت بااناعالياةت بااجو اعياة   يا   اا ثر ال (اوؾ  ااجو ااعل اا وراا ي ل سارا عمااى 
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ي كااؽ أن يقااد"ها الؾالااد ؽ ل طااااا بالواال تاا ثر  اادبرها فاال اارتقاااء ص هاااراا  ال ااد"اا الواال
ب اادراا هاا اء ايطااااات ب"ااؽ ثااؼ فقااد اهااوؼ ل ياار "ااؽ العم اااء باللااا  يؽ صطعاادا  أ باا لوحد ااد 
ال (ااوؾي ااجو اااعل باا ورااا ي ل ساارال ص ااا ي(اااعدهؼ فاال  راسااة تاا ثير هااصا ال ويياار ال هااؼ 

سااامؾلياتهؼ صظريقاااة عم ياااة   يقاااة ي كاااؽ ااعو اااا  عميهاااا فااال اللحاااؾم عماااى   راااية ايفااارا  ب 
 ا   3124بالدراساا العم ية  علد العزيز الش صت 

 بيو  ؽ "قياس ال (وؾ  ااجو اعل اا ورا ي ل سرا ايصعا  الواليةع
 صعد الؾعياة أب ال ه ة  لمة (يؽاع بيو  ؽ ت(عة "(وؾياا  -2
 بيو  ؽ ث انية "(وؾياا صعد "(وؾ  الوعميؼ  لمة (يؽاع  -3
 صعد "وؾس   ها الار  فل الشهرع بيو  ؽ سلم فئاا  "(وؾيااا  -4

ب د تؼ اسو دام ال عا لة الو ل ية الوالية فل  (ا. ال (وؾ  ااجو اعل اا ورا يج   = أ 
ج  ياااااااا  تشااااااااير   ا 6س 6+ .  5س 5+ . 4س 4+ .  3س 3+ .  2س 2+ . 

ساارات بتشااير  أا إلااى  ي ااة ال ا اات العااام الااصي  لمااغ إلااى ال (ااوؾ  ااجو اااعل اا ورااا ي ل 
ا  ااااااااايؼ "عاااااااااا"ىا 6ات ب . 5ات ب . 4ات ب . 3ات ب . 2ت  ي  اااااااااا ت  اااااااااا  . 184 1

ت بت  ااااا 236 1  271 1ت ب213 1ت ب395 1ت ب375 1اانحاااادار بهاااال عمااااى الوااااؾاللع 
ت ب ا  رجااة بعياااة ر. ايساارا3ا  رجااة "وؾساا   هااا الااار  فاال الشااهرت ب  س2الر"ااؾز  س

ا "(ااوؾي تعماايؼ 6ا  رجااة بعياااة ر ااة ايساارات ب  س5ا "(ااوؾ  تعماايؼ ر. ايساارات ب س4 س
ر ااة ايساارات ب وظلياا  ال عا لااة ال(اااصقة ي كااؽ الحرااؾا عمااى ساالعة "(ااوؾياا هاالع "اا  اض 

 "رتام جدا -"رتام  –فؾل ال وؾس  -"وؾس   – بن ال وؾس   –"  اض -جدام 
 والبديمة:أساليب التهاصل التعزيزية : رابعاً 

تو  ؽ أسالي  الوؾالا الوعزيزية باللد مة ال (و د"ة فل الدراسة الحالية  رنا"  
(وعرض اللا   يالوؾالا صاسولداا الرؾرت ب رنا"  الوؾالا االيوربنل جكى"لج  بسؾي 

ايهداي العا"ة باوجرالية ليا  رنا" ت بتؾايح  تال ظؾ  ايساسية ليى "ؽ اللرنا"ةيؽ
ال (و د"ة فل تدري  ايطااا  بي ااظرا. طي  الوؾ د فل ال ة ؾعويؽ لا ياا با

  الوةريلية  ايبلى بال انيةا
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  نظام التهاصل باستبدال الرهربرنامج  . أ 
الرؾر فل     صاسولداا و  ا الهدي ايساسل "ؽ اسو دام  رنا"  نغام الوؾالا 

طي  الوؾ د عمل طم  اي ياء ال ا مة الول  ر لؾن فل  ااظرا. درا ايطااا  بي 
 درتهؼ عمى الوؾالا "م ايهريؽ  "ؽ هىا اسو دام نغام صرري  الؼ  الحرؾات ب عؼ

  د ت وم  "ؽ طاا إلى أهر "ؽ  ي  الوااليا أب الحةؼ  الولعمى اسو دام الرؾر 
(Bondy & Forst, 1994; Gordon, et al, 2011; Hart & Banda, 2010)  

 : نظام التهاصل باستبدال الرهرمراحل برنامج 
  ال ا ي ال ر مة ايبلى  الولا اThe Physical Exchange و  ا الهدي ااساسل ع 

"ؽ هص  ال ر مة فل تقديؼ الظاا لرؾرا اي ياء ال ا مة أب ال عززا إلى ال در.  هدي 
الصي ت  م  الرؾرات بتوظم  هص  ال ر مة "شارلة اث يؽ "ؽ  الشلءالحرؾا عمى 

بال انل يةمس   ريد ت"   بيعظي  "ا  أ ده ا يةمس أ"ام الظاا بيومقى الرؾرا ال در يؽ
ان  ي (ػ  يد الظاا "ؽ ال م  بيؾجهها ليل  الة( لت أيبراء الظاا بي(اعد  الح  

الصي ت  م   الشلءا"ا"   وى يحرا عمى  ي هص الرؾرا بيعظيها لم در. الصي
  الرؾرا

  الومقالية ال ر مة ال انية  زيا اExpanding Spontaneity ع بيو  ا الهدي ايساسل
"ؽ هص  ال ر مة فل  يام الظاا صالصها. إلى لؾ ة/ "م  الوؾالا بالوقا  الرؾرا 

 زيا ا ال (افة  ي   بالوؾج  نحؾ ال در. ببام الرؾرا فل  د ت بيقؾم ال در. صالودري  
 ب يؽ الظاات ب ي   ب يؽ الرؾرا "ؽ جهة أهر  

  ال ر مة ال ال ةع ت ييز الرؾرPicture Discrimination و  ا الهدي ايساسل "ؽ ع 
صظم  اي ياء ال ا مة "ؽ هىا الوؾج  الى لؾ ة/"م   هص  ال ر مة فل  يام الظاا

باهويار لؾرا الشلء الصي  ريد  "ؽ  يؽ "ة ؾعة "ؽ الرؾر بالوؾج  الى  تالوؾالا
ب"حوؾاها هص  ال ر مة اانولا  لمرؾر  فلال در. بإعظاء  الرؾرا  بيوعمؼ الظاا 

"ؽ  ت  ا الشلء الصي  ر   فل الحرؾا عمي  الول ي هات ثؼ اهويار الرؾرا  بالو ييز
 ةؼ الرؾر فل هص  ال ر مة ير  ت بي كؽ لم در. أن يقؾم  وري يؽ عدا لؾر

  ال ر مة الراصعة     اء الة مةSentence Structure تو  ؽ هص  ال ر مة  يام ع
 ريدها سؾاء لانت "ؾجؾ ا أ"ا"  اب  ير "ؾجؾ ا أ"ا"  "ؽ  الولالظاا صظم  اي ياء 
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كم اات  ي   صه  الظاا إلى "م  الوؾالا  هىا اسو دام ج مة "كؾنة "ؽ عدا
 الوؾالاتال ؾاؾع عمى "م   الة اتبي م لؾرا أنا أريدت جاريدج بي ع  عمى  ري  

 ري   الة مةت بي وزعالصي  ريد  بي ع  لصلػ عمى  ري   الشلءثؼ ي وار لؾرا 
  لمحرؾا عمى "ا  ريدالوؾالا بيوة  ص  الى ال در.  الة ا "ؽ "م 

 إلى س اا "ا ا تريد   ااسوةاصة"(ة  ال ر مة ال اResponding to "What do 
you want?   ا ياء "و ؾعة صرؾرا تمقالية  تو  ؽ هص  ال ر مة  يام الظاا صظم

بااجاصة عمى ال( اا الوالل ج "ا ا تريد ت عمى أن تيؾن اسوةاصة ال در. فؾرية لمظاا 
ت  مها الرؾرت "م عدم إعظاء أي  الولفل صا ئ اي"رت ثؼ   هر ال عمؼ تقديؼ اي ياء 

 إي إ ارا أب    لمظاا 
  ال ر مة ال(ا سة  الوعميقاا الوااعمية بالومقاليةResponsive and Spontaneous 

Commenting تو  ؽ هص  ال ر مة إجاصة الظاا صشكا " اس  عمى اسئمة "ا ا ع
هدي إلى زيا ا  درا ب"ا ا لديػ  ب ير  لػ "ؽ أسئمة "شا هة ت تر  تريد ت ب"ا ا 

 ,Bondy & Forst, 1994; Gordon,et al) الظاا عمى الوؾالا "م ايهريؽ
2011)  

  :"تطبيق كالميبرنامج التهاصل االلكتروني "   .
ا  وظؾير 3125وؾ د   ا"ت الة عية ال ررية لوقدم اي  ا   بي اوعا ة بال

ت  ية ب   "هاراا  هدي لى"ل صرؾرا أساسية  جلي ظ رنا"  الوؾالا االيوربنل جت
بيع ا هصا الوظلي  عمى ايجهزا  طي  الوؾ د  ااظرا.الوؾالا لد  ايطااا  بي 

  غام تشييا تع ا  لالو  Smart- Phoneت بالومياؾناا الصليةاTablet المؾ ية  الوا مت
 لؾرا ت  ا اليم اا ايك ر  يؾعام  611"ؽ  الوظلي بيويؾن ت Androidايندربيد 

لؾتية "علرا عؽ الرؾرا صالمية  رن صكا لؾرا ج مةو ي  يقباسو دا"ام فل الحياا اليؾ"يةت 
فل الحياا اليؾ"يةت ب  ةر  نقر الظاا عمى الرؾرا   ظ   اسو دا"هاالؾعياية الول  وؼ 

لؾرا "ؾزعة عمى  611بيويؾن الوظلي  "ؽ   الةهاز صالة مة الرؾتية ال قورنة صالرؾرا
 الواليةع ال (وؾياا
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  بهلع  لؾرا "درجة تحت ست  ؾالؼ رلي(ية 61ال (وؾ  ايباع بيويؾن "ؽ

بال شاعرت اي  ا  باي"اكؽت ايلعا.ت  اا وياجااال  كؾاات ال شرب اات 
 بالوا يىا 

 لؾرا ت در  تحت سلم  ؾالؼ رلي(ية هلع  261 ال (وؾ  ال انلع بيويؾن "ؽ
 باي  ا ت بايلعا.ت باا وياجاا بال شاعرتت باي"اكؽ بال شرب اا تال  كؾاا
 بالوا يىا  بال ىصست

 لؾرا ت در  تح  ث ان  ؾالؼ رلي(ية هلع  411ال (وؾ  الراصمع بيويؾن "ؽ
ال  كؾاا بال شرب اات باي"اكؽ باي  ا ت بايلعا.ت باا وياجاا بال شاعرت 

 بالوا يىا  بال شورياات بال ؾالىات بال ىصست
   لؾرا ت در  تح  ت(م  ؾالؼ رلي(ية هلع 611الراصمع بيويؾن "ؽ ال (وؾ 

 ال  كؾاا بال شرب اات باي"اكؽ باي  ا ت بايلعا.ت باا وياجاا بال شاعرت
 بال ىصست بال شورياات بال ؾالىات باي دام اليؾ"يةت بالوا يىا 

 ي كؽ سر ها ل ا  ملعبيو(ؼ الوظلي  صالعد د "ؽ ال رالص     
  "ودر ع "ؽ ال (وؾياا الؾعياية بال هارية الل(يظة إلى ال رتاعة  2
 ؽ الرؾر "ؽ ال (وؾياا اي ا فل ال (وؾياا ايعمى ي  اللع  ي   وؼ ت    3
الحاا  عمى الؾام ال كانل لمقؾالؼ الرلي(ية بالرؾر فل القؾالؼ الارعية فل   4

أ رل الةان   فلال (وؾياا ال  وماةت ف  ىم أ ا لانت  ال ة ال  كؾاا تغهر 
ناس ال كان فل ال (وؾياا ايعمىت ل ا أن   سوغا فل فطنهاايي ؽ "ؽ الوظلي  

ف  ى  ال ة  ؾ د فل ج يم ال (وؾياا ليا  ال ةتلؾن " عمى راعل ال حافغة 
فل ج يم  ال  كؾاا بالقؾالؼ الارعية ال  درجة تحوها سوغهر صالمؾن اي  ر

 الراصم  "ؽ ال (وؾ  ايبا  وى ال (وؾياا
الرؾا ال  اس  لة س بسؽ الظاا "ؽ هىا  ال ة اوعدا   بلدت  اهويارأ"كانية   5

ات "م إ"كانية تح يا لؾرا   رية لمظاا لوغهر فل ا"رأا أب   تت برجا أب 
 ج مة الظم  أب الوؾالا 
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صاليم اا ال كوؾ ةت أب الرؾر فق ت أب اليم اا فق ت  ةالرؾر "قورن اهويارإ"كانية   6
طي   ااظرا.ن  ي اط  ال (وؾياا ال هارية ال  وماة ل طااا  بي ب صلػ فا

  الوؾ د
 اي ياء ال ا مةلموا يىا  ي  ي كؽ تيصية هص  القال ة ص  و  ؽ الوظلي   ال ة  7

 الظاا نا(   هىا لد  الظاا أب "ؽ هىا القال يؽ عمى تعميؼ الظاا أب "ؽ
 الفنيات المدتخدمة:ج. 

ي(و د تدري  ايطااا  بي اااظرا. طيا  الوؾ اد عماى اساو دام أساالي  الوؾالاا  
ايسالي  بالا ياا القال ة عمى تعد ا ال(مؾك تحمياا ال(امؾك الوظليقال الوعزيزية باللد مة عمى 

Applied Behavior Analysis  (ABA)  اوؼ الو كياد عماى اساو دام أساالي  ف ياة   يا 
 الاااوحكؼ فيهاااا فااال ال(ااامؾك صظااارل " غ ااا  ي كاااؽ "قراااؾ  تيييااار إعااادا ها و ااادامتعمي ياااة تاااؼ 

  بتو  اا الا يااا ال (او د"ة ا(Anderson, Marie, O'Malley, 1996: 181) ب ياساها
 فل الدراسة الحالية فل لا "ؽ الوعزيزت بالوشكيات بال  صجةت بالح  

 Reinforcementالتعزيز  . أ
ي كاااؽ تعريااا  الوعزياااز "اااؽ هاااىا تااا ثير  عماااى ال(ااامؾكل  يااا  يشاااير الوعزياااز إلاااى 

ا Positive Reinforcementااسوةاصة ال ل ية عمى العارض بااااافة  الوعزياز اويةاا ل 
ا ص اااا  ااا  ي إلاااى Negative Reinforcementأب الحاااصي بااساااولعا   الوعزياااز ال(اااملل 

ات  ل اا Ringdahl, Kopelman, and Falcomata, 2009ا و ااا زياا ا ااساوةاصة  
يعري الوعزيز ص ن  الؾسيمة الول ت  ي إلى تعمؼ بتيرار سامؾك  ا  ي إلاى إثاصاة بتة ا  سامؾك 

ل علدال(ااوار إ اراهيؼت علاادالعزيز الاادهيات راااؾ   8ع3113را ت  ا  ي إلااى عقااا.  ع  اان فاا
 ات " ا سل   و ح أن ه اك نؾعيؽ "ؽ الوعزيز ه ا ع94ع  4::2 إ راهيؼت

ع بيو اا ؽ الوعزيااز اويةااا ل Positive Reinforcementالوعزيااز اويةااا ل ال ااؾع ايباع 
تقااديؼ " ياار "ر ااؾ. عقاا  ال(اامؾك "لا اارات ص ااا  اا  ي إلااى زيااا ا "عاادا  دبثاا ت بلياال يظماا  

 ت أب ال قااؾ ت أب اانولااا     ا "عاازز إيةااا ل عماى ال  ياار  " ااا اا و(ااامت أب الحمااؾ ت أب ال اد
 فى د بأن  زيد هصا ال  ير "عدا  دبم ال(مؾك ال (وهدي أب "دت  أب  دت  

إن الوعزيااز ال(املل " ما  " ااا ع Negative Reinforcementالوعزياز ال(ااملل ال اؾع ل اانلع 
لاااان الوعزياااز  الوعزياااز اويةاااا ل  يااا  ي(اااو دم لزياااا ا "عااادا  ااادبم ال(ااامؾك ال ر اااؾ.ت بإ ا
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اويةااا ل  و اا ؽ تقااديؼ " ياار سااار صعااد " ارسااة الظاااا ل(اامؾك "ر ااؾ.ت فااطن الوعزيااز ال(ااملل  
لا"اااا "ميكاااةت   لاااؾيس و اا ؽ إزالاااة " يااار  يااار ساااار نويةاااة " ارساااة الظااااا ل(ااامؾك "ر اااؾ. 

 ا 365ع 1::2
بتو ااؾع أنااؾاع ال عااززاا الواال ي كااؽ تقاادي ها ل طااااا بي وماا  لااا طاااا عااؽ اطهاار  

فل تا يم  لهص  ال عززاات فقد يكؾن  يئام أب نشاطام "عززام لظاا صعي   با يكؾن لصلػ لظااا 
آهر  بية  أن يكؾن ال عمؼ "م ام صال عززاا الول يا مها الظاا ب رجة تا يم  ليا "عازز  

ال ااا كؾاا  عاااززاا إلااى ثىثاااة أناااؾاع رلي(ااية بهااال ال عاااززاا ال ا يااة " اااا بي ك  ااا ترااا ي  ال
" ااا الرساااؼت ايلعااا. باي بااع " ااا الااد"ى أب اي ااىمت بال عااززاا ال شاااطية بال شاارب اات ب 

الر ات عماى " ا لم اا ال د  بال  اءت ب الماغية بااجو اعية بااسو اع لم ؾسيقىت بال عززاا 
بأ"اااا  ل ف ايمة الاارابي 26-23ع 3115 علاد العزيااز الشاا صت ان اليوا ت الوقليااات اا و اا

 ا7:ع :::2ت لالح
 العؾا"ا ال  ثرا فل فاعمية الوعزيزع

ه اك العد د "ؽ العؾا"ا الؾاج  "راعاتها  وى يكؾن الوعزيز " ثرام فل تعمؼ ال(مؾك 
 بتويا"ا هص  العؾا"ا لوحد د ااسو دام اي" ا لم عززاا بهص  العؾا"اع

 الوعزيزع ية  أن يكؾن الوعزيز فؾريام بليس " جىم تؾ يت  ا2
"قدار الوعزيزع بال لدأ العام هؾ تقميا ل ية الوعزيز بعدم إعظاء  صك را فال لاا "ارا  ا3

 وى يغا هصا ال عزز "ر ؾ ام لمظااات ل اا يةا  أن تو اسا  ل ياة الوعزياز بطليعاة 
 ال(مؾك بالةهد الصي  ام ص  الظاا لو  ية ال(مؾك ال ر ؾ.  

ت ؾيام الوعزياازع  هادي  فاام ال ماا عااؽ الظااا بالحاااا  عماى  افعيواا ت ب واى يكو(اا   ا4
 الظاا ال ربنة فل  الة عدم بجؾ  "عزز "حد  يا م  بيوقلا "عزز  د ا 

ية  عدم إعظاء ال عزز لمظاا إا صعد أن   ةز "ا طما  " ا ت إا إ ا لاان الظااا  ا5
ةيم الظااااا عماااى أ اء يةاااد لاااعؾ ة فااال أ اء الع اااا ال ظماااؾ.ت فحي ئاااص ي كاااؽ تشااا

 ال هارا صطعظال  جزء "ؽ ال عزز صعد  يام الظاا صةزء "ؽ ال هارا لا"مة  
إتا اة الحريااة لمظاااا فاال اهويااار ال عازز ال  اساا  بهالااة صال (االة ل طااااا ايكلاار  ا6

ساا ام بالقاعاادا ه ااا إ ا  ااام الظاااا صاعااا "ااا تريااد  فعاازز  ص ااا  ريااد   ؾنلااؾنت اليرساال 
 الهزاز   ا 
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(اا ية ال(اامؾك الااصي  ااوؼ تعزيااز  بهالااة فاال الوعماايؼ ال لكاارع  ياا  أن هااصا يةاا  ت  ا7
ي(ااعد الظااا عمال فهاؼ أن ال(امؾك الاصي أ ا  تاؼ تعزياز بإناػ تر ا  أن  ويارر هااصا 

 ,Leafل 9:ع :::2 تبأ"ااااااا لاااااالح ال(ااااامؾك "اااااؽ الظااااااا   ف ااااايمة الااااارابي 
McEachin, Dayharsh, and Boehm, 1999: 29- 36)  

  Shapingالتذكيل  . ب
يعولاار تشااكيا ال(اامؾك "ااؽ أك اار ااسااوراتيةياا ال (ااو د"ة صرااؾرا عا"ااة بيو اا ؽ 
الوشكيا تقديؼ الوعزيز صرؾرا "ودرجة  " غ ةا عق  ال(امؾلياا الوال تقوار. أك ار فا ك ر "اؽ 

ات بيعاااري لاااؾيس لا"اااا "ميكاااا  71-:6ت 3111ال(ااامؾك ال ر اااؾ.  علاااد العزياااز الشاااا ص 
يؼ ال(ااامؾك الاااصي يقوااار. تااادريةيا "اااؽ ال(ااامؾك ال ر اااؾ. أب ا الوشااكيا ص نااا  تااادع89ع 1990 

يقار اا  فاال هظااؾاا لااييرا تي(اار اانوقاااا ال(ااها "ااؽ هظااؾا إلااى أهاار   بع ااد اسااو دام ف يااة 
الوشكيا  وؼ تحد د ال(مؾك ال ظمؾ. تعمي   لمظاا بالاصي يظما  عميا  ال(امؾك ال (اوهديت ثاؼ 

ياوؼ تعمايؼ لاا ب ادا "اؽ هاص  الؾ اداا تق(يؼ هاصا ال(امؾك إلاى سامؾلياا أب ب اداا لاييرات ب 
صشااكا " ارااات ب عااد إنةاااز هااص  الؾ ااداا الرااييرا  ااوؼ "(اااعدا الظاااا لة اام هااص  الؾ ااداا 
"عام لويؾيؽ ال(مؾك ال (وهدي  فعماى ساليا ال  ااا  اوؼ تادري  ايطاااا  بي اااظرا. طيا  

ي فااال نغاااام الاااصي ي  اااا ال(ااامؾك ال (اااوهدب الظمااا  الومقاااالل الوؾالاااا ب الوؾ اااد عماااى "هااااراا 
تلادأ "اؽ الوادري  عماى الوؾالا "ؽ هىا تلا ا الرؾر "ؽ هىا هظاؾاا لاييرا ب"ودرجاة 

الولااااا ا ال ااااا ي أب "قاي ااااة الرااااؾر صااااال عززاا الدالااااة عميهااااا "ااااؽ هااااىا اسااااو دام الحاااا  
الة( لت ثؼ الودري  عمى زيا ا الومقالية "ؽ هىا زيا ا ال (افة  يؽ الرؾر بال عززاا الول 

ل عمااااؼت ثااااؼ ت ييااااز الرااااؾر ب  اااااء الة مااااة انوهاااااءم إلااااى ااجاصااااة ل ساااائمةت بإعظاااااء فاااال  ااااؾزا ا
 الوااعمية بالومقالية  الوعميقاا
 Modeling النمذجة: . ج

الا ياا ال(امؾلية الوال  اد يقوارن اساو دا"ها صا يااا أهار  " اا    داال  صجة  ت  ا 
 كا ال هة أب  ال ه ةالوشكيا بالو(م(ا بالح ت  ي   وؼ تقديؼ ن ؾ   لمظاا عؽ لياية أ اء 

 & Simpsonجازء " هااا ب اد يكاؾن هاصا ال  اؾ   ال عماؼ أب أ اد الاز"ىء أب  اري  فياد ؾ   
Regan,1988: 3-6 و  ؽ اوجاراء الع مال لم(امؾك أ"اام الظااا أن الوعمؼ صال  ؾ  أيا    

ا صعاارض Lovaas  2:78ب ااد اسااوعان لؾفاااس   هاادي "(اااعدت  عمااى "حاكاااا هااصا ال(اامؾك 
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ال  اااا   لوعمااايؼ ايطاااااا الوؾ اااد يؽ "هااااراا المياااة ب عاااض ال هااااراا ااجو اعياااة ال اااربرية  
صاوااافة  م اطهاريؽتلموااعا ااجو اعلت لالودري  عمى الوؾالا اللراري بتلاا ا الوحياة "ا

تعماايؼ "هاااراا الرعايااة الصاتيااة   (اايا الؾجاا  بترتياا  الحةااراا بال ىصااس بااسااوح امات  إلااى
-219 ع1::2ال(اااوار إ اااراهيؼت  علااادااجو ااااعل  بأن ااا  المعااا ت بالوراااري ال ىلاااؼ لمااادبر 

 ا223
 Promptingلحث ا . د

إلى الح  أب ا Cooper, Heron & Heward   3118يشير لؾ ر بهيربنت بهيؾار 
ال (اعداا عمى أنها " يراا ساصقة لىسوةاصة بترتل  صاسوةاصاا "حد ا  بيعد "ؽ الع الر 

ايساسية فل الودها ال(مؾلل  بيعد الح  "ؽ الا ياا الوعمي ية الول ت(اعد الظاا عمى 
أ اء ااسوةاصة الرحيحة ص ا يقما "ؽ هظ  الظاا بيدعؼ إ (اس الظاا صال ةا  ل ا  مع  

ح   برام ها"ام فل تؾايح ااسوةاصة ال وؾ عة "ؽ الظاا  بال  اطرا الؾ يدا فل اسو دام ال
الح  هل أن الظاا  د يرلح "عو دام عمي  وعظاء ااسوةاصة الرحيحة إا أن  ي كؽ 

تشةيم الظاا عمى اي اء صاسوقىلية صعد  لػ عؽ طري  اسو دام ف ية ااسولعا  الودريةل 
 ا3115لت لمح   سيد الةار 

به اااك العد ااد "ااؽ أنااؾاع الحاا  الواال ت(ااو دم ل (اااعدا الظاااا عمااى أ اء ال(اامؾك أب  
ت Physical Promptااسااااوةاصة الرااااحيحة " ااااا الحاااا  اللاااادنل أب ال (اااااعدا الة(اااا ية 

بت وماا   رجااة ال (اااعدا الة(اا ية الواال ي كااؽ تقاادي ها لمظاااا بيوااراب  "ااداها  اايؽ ال (ااااعدا 
تو اا ؽ تؾجياا  الظاااا إلااى ااسااوةاصة أب ال(اامؾك ت ب Hand Over Hand الة(اا ية اليميااة

الرحيح ص (اعدا ج( ية لليرا " ا او"(اك  يد الظاا بتؾجيهها إلى ااساوةاصة الراحيحة  
بتو اا ؽ تؾجياا  ل (ااة هاياااة  Partial Physical Prompt بال (اااعدا الة(اا ية الةزليااة

حة  ب"ؽ أ اكاا الحا  ايهار  الحا  عمى  د أب لو  الظاا لوؾجيه  إلى ااسوةاصة الرحي
بالااصي  Visual promptي اء ااسااوةاصةت بالحاا  اللرااري  Verbal Promptالماغاال 

ت بالحا  صاو اارا صعد إهاا ا  فال ااساوةاصة ن ؾ   لىسوةاصة الرحيحة لمظاا و  ؽ تقديؼ 
Pointing Prompt وةاصة بيو  ااا فاال إعظاااء إ ااارا صاليااد أب أ ااد ايلاااصم فاال اتةااا  ااساا

يو ااا ؽ إعهاااار إي ااااء  لىساااوةاصة ب  Gestural Promptالراااحيحةت بالحااا  صاوي ااااءاا 
الحااا   وقريااا  "ؾاااااام ب الراااحيحة " اااا ال غااار صاااالعيؽ أب هاااز الااارأس صاااالقلؾا أب الااارفضت 
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  اا ااساوةاصة أب الراؾرا الوال ت بيو  اا فال باام الشالء Positional Promptاي اياءع 
 (Leaf, et al, 1999 ا ي(ها ل  اهويارها   صالرحيحة فل بام أ ر. لمظاا 

 الفترة الزمنية لبرنامجي أساليب التهاصل التعزيزية والبديمة:
اسوير ت الاورا الز" ية لو ايص  رنا"ةل الوؾالال به ا ب رنا"  الوؾالا االيوربنل 

الوةريلية جكى"لج لم ة ؾعة الوةريلية ايبلىت بنغام الوؾالا صاسولداا الرؾر لم ة ؾعة 
ت  ؾا م جم(ويؽ ا3127 "ارس وى  3126 هىا الاورا "ؽ أكوؾ ر  ال انية سوة أ هر

ت ص ا يع ل أن لا "ؽ أطااا ال ة ؾعويؽ الوةريليويؽ   يقة 41 اأسلؾعيامت "دا الةم(ة الؾا د
ساعة "ؽ هىا اللا   ب"ؽ  36تمقى تدريلام عمى أسالي  الوؾالا الوعزيزية باللد مة ل دا 

ا ايهرالييؽ صالة عيةت  ي  تؼ ت ريص  رفة صالة عية لودري  ايطااا عمى هى
أسالي  الوؾالا الوعزيزية باللد مةت ب اواافة إلل  لػ تؼ تؾجي  "عم ل الارا لح  
ايطااا عمى اسو دام  رنا"  الوؾالا االيوربنلت بنغام الوؾالا صاسولداا الرؾر هىا 

 ت ب راة هالة هىا ب ت ت ابا الظعام ايبلىا  ال را ا ال  س اليؾم الدراسل
للرنا"ةل نغام الوؾالا صاسولداا الرؾرت  ال  ظ  العام بنؾاح في ا  مل

 ب رنا"  الوؾالا االيوربنل صرؾرا " وررا 
  ا4 جدبا 

  رنا"  نغام الوؾالا صاسولداا الرؾر
 ال ؾاؾع

  الهدي العاما
عد   الا ياا اي باا ال (و د"ة اوجراليةايهداي 

 الةم(اا
 الوعاري

 الوعاااااااااااااااااااري إلاااااااااااااااااااى 
 ايطاااا

  أن يقااايؼ اللا ااا  عى اااة ألااااة
 "م ايطااا 

  أن ي(اااااااااااااااااااوةي  ايطاااااااااااااااااااااا
لموعمي ااااا ال رتلظاااة صاو اااارا 

 إلى اي ياء 

اي ااااااااياء ال ا اااااااامة 
 لد  ايطااا 

  لعلة 

 الوعزيز
 ال  صجة

3 

 ال ر مة ايبلى
 الولاااااا ا ال ااااااي "اااااؽ 
هاااااااااااااااىا "قاي اااااااااااااااة 

صاااااااال عززاا الراااااااؾر 
 الدالة عميهاا

   أن ي(ااااااوةي  الظاااااااا لمحاااااا
الة(اا ل  تؾجياا   ااد  الوقااا  
الراااااااااااؾرا بإعظاءهاااااااااااا إلااااااااااال 

 ال عمؼ 
  أن  مااوق  الظاااا الرااؾرا "ااؽ

 لؾ ة الوؾالا
  اياء ل لليرا لؾر

 ال ا اااااامة ل طااااااااا
 سؼا x 21سؼ 21 

اي ااااااااياء ال ا اااااااامة 

 الح 
الوعزياااااااااااااااااااااااااز 

 الوشكيا 
ااسااااااااااااااااولعا  
الوااااااااااااااااادريةل 

9 



 

 

 ا392   (
2017 ،ديشنرب2ج، 52جملة اإلرشاد اليفشي، العدد   

 سيد جارحى الشيد  د.

 ال ؾاؾع 
  الهدي العاما

عد   الا ياا اي باا ال (و د"ة اوجراليةايهداي 
 الةم(اا

 عمى ال   دا 
  ان ي اام الظااااا الرااؾرا فااال

 ااااااد ال عمااااااؼ لمحرااااااؾا عمااااااى 
 الشلء الصي ت  م  

 لمح  ل طااا 

 ال ر مة ال انية
 زياااااا ا الومقالياااااة "اااااؽ 
هاااىا زياااا ا ال (اااافة 
 ااايؽ الظااااا بال ااادر. 

 بالظاا بالرؾراا

  أن  ااااصه  الظاااااا إلاااال لؾ ااااة
 أب "م  الوؾالا 

  /أن   ااارع الراااؾرا "اااؽ لؾ اااة
 "م  الوؾالا

   الظااا إلاى ال ادر. أن  وؾج
اسااااااولداا الرااااااؾرا صالشاااااالء 

 الصي ت  م  

 لؾ ة الوؾالا
لاااااااااااااؾر اي اااااااااااااياء 

 ال ا مة ل طااا 
اي ااااااااياء ال ا اااااااامة 

 ل طااا 

ال  صجااااااااااااااااااااااة 
 الوعزيز
 الح 

9 

 ال ر مة ال ال ة
 الو ييااااز  اااايؽ لااااؾر 
اي ااااااااااياء ال ا ااااااااااامة 
الوااااال  ر ااااا  الظااااااا 

 فل الحرؾا عميهاا

  أن يظماااااااا  الظاااااااااا الشااااااااالء
فاال بجااؾ  "شااوت الااصي  ريااد  

 أب  لء  ير "ا ا 
  أن يظماااااااا  الظاااااااااا الشااااااااالء

الااصي  ريااد  فاال بجااؾ   اايئيؽ 
 كىه ا "ا ا لد  الظاا 

  أن يظمااااااااا  "اااااااااا  رياااااااااد فااااااااال
"ة ؾعااااة أكلاااار "ااااؽ اي ااااياء 

 أ ياءا  4-5 
   أن يح ا "م  الوؾالا "عا

 أ   ا  ه  
  أن يظماا  "ااا  ريااد فاال العد ااد

 –"اااااااؽ اي"ااااااااكؽ  ال درساااااااة 
 زاا ال  -ال رب  ال ةو عل

 لؾ ة الوؾالا
 6لااااااؾر لااااااييرا  

 سؼا  x 6سؼ 
لاااااااااااااؾر اي اااااااااااااياء 
 باينشااااظة ال ا اااامة
 ب ياااااااااااار ال ا اااااااااااامة

 ل طااا 
اي ااااااااياء ال ا اااااااامة 

 ل طااا 
أ ااياء  ياار "ا اامة 
با ت  اااااااا "عاااااااززاا 

 " ا الحصاء 

ال  صجااااااااااااااااااااااة 
الوشااااااااااااااااااااااكيا 

 الوعزيز 
 الح 

الؾاجلاااااااااااااااااااا 
 ال  زلية 

26 

 ال ر مة الراصعة
 الظمااااا  "اااااؽ هاااااىا 

 ج اااسو دام 
 

  أن يظمااااااا  الظااااااااا اي ااااااااياء
ال ؾجااااؾ ا أ"ا"اااا  "ااااؽ هااااىا 

 4-3ج ماااااااة "اااااااؽ الراااااااؾر  
 لؾرا

 "م  الوؾالا
لاااااااااااااؾر اي اااااااااااااياء 
ال ا اااااامة ل طااااااااا 

 سؼا X 6سؼ  6 

 الوشكيا
الحااااااااااااااااااااااااااا ت 
بالحااااااااااااااااااااااااااا  

 ال و هر

21 



 
 

 

 ا393   (
2017 ،ديشنرب2ج، 52جملة اإلرشاد اليفشي، العدد   

   فعالية استخداو أساليب التواصل التعزيزية والبديلة فى تينية املهارات اللغوية

 ال ؾاؾع
  الهدي العاما

عد   الا ياا اي باا ال (و د"ة اوجراليةايهداي 
 الةم(اا

  أن يظمااااااا  الظااااااااا اي ااااااااياء
 ياااااار ال ؾجااااااؾ ا أ"ا"اااااا  "ااااااؽ 

 لؾرا  4-3هىا ج مة  
  أن ي(ااااااااو دم الظاااااااااا ج مااااااااة

لاااااؾر "رللاااااة لموعليااااار ع اااااا 
 ريااااد  فعااااا الر لااااة + لااااؾرا 
 الشلء+ لاة " يزا لمشلءا

  أن يظمااااا  الظااااااا لاغياااااام "اااااا
 ريد الحرؾا عمي   

اي ااااااااياء ال ا اااااااامة 
 ل طااا 

 الوعزيز

ال ر مااااااااااة ال ا"(ااااااااااة 
 ااسااااااااااااااوةاصة إلااااااااااااااى 

 ايسئمة ا

  أن يظماااااااااا  الظاااااااااااا أ ااااااااااياء
 "وعد ا صشكا تمقالل 

  أن ي(ااوةي  ع ااد ساا اا "ااا ا
اسااااااو دام ترياااااد  "اااااؽ هاااااىا 

 ج مة "ؽ الرؾر

 "م  الوؾالا
لاااااااااااااؾر اي اااااااااااااياء 
ال ا اااااامة ل طااااااااا 

 سؼا X 6سؼ  6 
اي ااااااااياء ال ا اااااااامة 

 ل طااا 

 ال  صجة
 الوعزيز

الحااااااااااااااااااااااااااااااا  
ال واااااااااااااااااااااا هر 
لوحاياااااااااااااااااااااااااااز 
الظاااااا عمااااى 
اساااااااااااااااااااااو دام 
المياااااااااااااااااااااااااااااااااااة 

 ال  ظؾ ة

8 

 ا5 جدبا 
  رنا"  الوؾالا االيوربنل جكى"لج 

 ال ؾاؾع
  الهدي العاما

عد   الا ياا اي باا ال (و د"ة ايهداي اوجرالية
 الةم(اا

 الوعاري
 الوعااااااااااااري إلااااااااااااى 

 ايطاااا

  أن يقااايؼ اللا اااا  عى ااااة ألاااااة
 "م ايطااا 

  أن ي(اااااااااااااااااااوةي  ايطاااااااااااااااااااااا
لموعمي ااااا ال رتلظاااة صاو اااارا 

 إلى اي ياء 

اي ااااااااياء ال ا اااااااامة 
 لد  ايطااا 

  لعلة 

 الوعزيز
 ال  صجة

3 

طمااااااااااا  اي اااااااااااياء 
ال ا اااااااااااامة "ااااااااااااؽ 

   أن ي(اااااااوةي  الظااااااااا لمحااااااا
الة(ااااا ل  تؾجيااااا   اااااد  لم قااااار 

ساالؾرا  ليااة  هظاااؾا 
ا انوقالياااااااااااااااااااة  لااااااااااااااااااا

 ال  صجة
 لح 

6 



 

 

 ا394   (
2017 ،ديشنرب2ج، 52جملة اإلرشاد اليفشي، العدد   

 سيد جارحى الشيد  د.

 ال ؾاؾع 
  الهدي العاما

عد   الا ياا اي باا ال (و د"ة ايهداي اوجرالية
 الةم(اا

 هااااااااىا اسااااااااو دام
  ال(لؾرا الصلية

 عمى ال(لؾرا الصليةا 
  قاار الظاااا عمااى الرااؾرا أن  

لمحراااؾا عماااى الشااالء الاااصي 
 ي  مها 

  الرااؾرا عمااى الظاااا    قااران
لمحراؾا  "ؾااام " ومااةفل 

 عمى الشلء الصي ت  م  

 اسو دام الوا متا
ي ااااااااياء ال ا اااااااامة ا

 ل طااا 

الوعزياااااااااااااااااااااااااااااااااااااز 
 الوشكيا 

ااساااااااااااااااااااااااااااااولعا  
 الودريةل لمح 

طمااااااااااا  اي اااااااااااياء 
ال ا اااااااااااامة "ااااااااااااؽ 
هاااااااااااااىا أجهااااااااااااازا 
الوا مااااااااات   ااااااااالء 
با ااااااااد "عااااااااربض 

  عمى الشا ةا

   أن ي(اااااااوةي  الظااااااااا لمحااااااا
الة(ااااا ل  تؾجيااااا   اااااد  لم قااااار 

 عمى  ا ة الوا متا 
  قااار الظاااااا عماااى لااااؾرا أن  

عمااااااااى الشاااااااال الااااااااصي أ"ا"اااااااا  
 الشا ة 

  .أن  وؾجا  الظااا إلاى ال ادر
اساااااااولداا الراااااااؾرا صالشااااااالء 

 الصي ت  م  
  أن   قااار الظااااا عمااال الشااالء

ال ا ااا فاال "ؾاااام " وماااة 
عماااااااى الشا اااااااة بفااااااال بجاااااااؾ  

 لؾر "شووة  لؾر  ي اءا

ايجهاااااااااازا المؾ ياااااااااااة 
  الوا متا

اي ااااااااياء ال ا اااااااامة 
 ل طااا 

 ال  صجة
 الوعزيز 

 الح 

6 

الو ييز  يؽ لاؾر 
اي ااااياء ال ا اااامة 
الول  ر   الظاا 
فاااااااااااال الحرااااااااااااؾا 

 عميهاا

  أن يظم  الظاا الشلء الاصي
"اااؽ هاااىا ال قااار عميااا   رياااد  

 فل بجؾ   لء  ير "ا ا 
  قاار الظاااا عمااى الشا ااة أن  

فاااال  ال ا اااااظماااا  الشاااالء ل
بجااؾ   اايئيؽ لىه ااا "ا ااا 

 لد  الظاا 
  أن يظمااااااااا  "اااااااااا  رياااااااااد فااااااااال

"ة ؾعااااة أكلاااار "ااااؽ اي ااااياء 

جهاااااااااز الوا ماااااااات أب 
 تمياؾن  لل 

اي ااااااااياء ال ا اااااااامة 
 ل طااا 

أ ااياء  يااار "ا ااامة 
با ت  اااااااا "عاااااااززاا 

 " ا اليؾ.

ال  صجاااااااااااااااااااااااااااااااااااة 
الوشااااااااااااااااااااااااااااااااااكيا 

 الوعزيز 
 الح 

الؾاجلاااااااااااااااااااااااااااااااا 
 ال  زلية 

26 



 
 

 

 ا395   (
2017 ،ديشنرب2ج، 52جملة اإلرشاد اليفشي، العدد   

   فعالية استخداو أساليب التواصل التعزيزية والبديلة فى تينية املهارات اللغوية

 ال ؾاؾع
  الهدي العاما

عد   الا ياا اي باا ال (و د"ة ايهداي اوجرالية
 الةم(اا

 أ ياءا  4-5 
  الظاااااااااا الةهااااااااااز أن يح ااااااااا

 "ع  أ   ا  ه  المؾ ل 
تع اايؼ الظماا  فاال 

  يئاا " وماة
  أن يظماا  "ااا  ريااد فاال العد ااد

 – ال درسااااااااة "ااااااااؽ اي"اااااااااكؽ 
 ال  زاا -ال رب  ال ةو عل

جهاااااااااز الوا ماااااااات أب 
 تمياؾن  لل 

اي ااااااااياء ال ا اااااااامة 
 ل طااا 

أ ااياء  يااار "ا ااامة 
با ت  اااااااا "عاااااااززاا 

 " ا اليؾ.

 الوعزيز 
 الح 

الؾاجلاااااااااااااااااااااااااااااااا 
 ال  زلية 

6 

الظماا  "ااؽ هااىا 
 اسو دام ج ا

 

  قاار الظاااا عمااى الوا ماات أن  
طماااااااااااااا  الظاااااااااااااااا اي ااااااااااااااياء 

"ؽ هىا ج ماة "اؽ  ال ا مة
 لؾرا 5-4الرؾر  

  أن ي(ااااااااو دم الظااااااااااا ج ماااااااااة
لاااااؾر "رللاااااة لموعليااااار ع اااااا 
 ريااااد  فعااااا الر لااااة + لااااؾرا 
 الشلء+ لاة " يزا لمشلءا

  أن يظمااااا  الظااااااا لاغياااااام "اااااا
  ريد الحرؾا عمي  

جهاااااز الوا ماااات أب   
 تمياؾن  لل 

اي ااااااااياء ال ا اااااااامة 
 ل طااا 

 الوعزيز
 الحاااا  ال واااا هر

لوحاياااااز الظااااااا 
مااااااى اسااااااو دام ع

 المية ال  ظؾ ة
 

21 

ااساااااااااوةاصة إلاااااااااى 
 ايسئمة 

  قااار الظالااا  فااال ال كاااان أن  
ظم  أ ياء "وعاد ا الرحيح ل

 صشكا تمقالل 
 ااا ا   أن ي(ااوةي  ع ااد ساا ال"

تريااااااد  "ااااااؽ هااااااىا اسااااااو دام 
 از الوا مت هج

 
اي ااااااااياء ال ا اااااااامة 

 ل طااا 

 ال  صجة
 الوعزيز

الحاااا  ال واااا هر 
لوحاياااااز الظااااااا 

اسااااااو دام عمااااااى 
 المية ال  ظؾ ة

9 

 
 



 

 

 ا396   (
2017 ،ديشنرب2ج، 52جملة اإلرشاد اليفشي، العدد   

 سيد جارحى الشيد  د.

 
 األساليب اإلحصائية:           

لقيااااس الاااربل  ااايؽ "وؾساااظاا رتااا   Kruskal-Wallisلربساااكاا بااس اهولااار    أ
  رجاا ال ة ؾعاا ال ىم  الوةريلية ايبلىت بالوةريلية ال انيةت بال اصظةا 

لم ة ؾعاا ال (وقمة لموحق  "ؽ  Man-Whitney Testاهولار "ان بيو ل    .
 الاربل  يؽ "وؾسظاا ال ة ؾعويؽ الوةريليويؽ بال اصظة              الة  

ال رتلظة لموحق  "ؽ  الة  لم ة ؾعاا Wilcoxon Test بيميؾل(ؽاهولار     
الاربل  يؽ "وؾسظاا القياسيؽ القلمل باللعديت باللعدي بالوولعى لم ة ؾعويؽ 

 الوةريليويؽ 
 الدراسة: ىتائج

 عاختبار الفرض األول.1
تؾجد فربل  اا  الة    ص الارض ايبا "ؽ الدراسة الحالية عمى أن  ج   2

إ رالية  يؽ "وؾسظاا رت   رجاا أطااا ال ة ؾعاا ال ىم  ال ة ؾعة الوةريلية 
 ت بال ة ؾعة الوةريلية ال انيةالول ت(و دم تظلي  الوؾالا اوليوربنل جكى"لج ايبلى

"هاراا المية  فلت بال ة ؾعة ال اصظةا الرؾر اسولدااالول ت(و دم نغام 
 يؽ "وؾسظاا رت   صال قارنةلموحق  "ؽ هصا لحة الارض  ام اللا   جت ب ايساسية

ال انية بال اصظة فل القياس اللعدي  الوةريليةبال ة ؾعة  ال ة ؾعاا الوةريلية ايبلى
عمى "قياس "هاراا المية ايساسية ال (و دم فل الدراسة صاسو دام اهولار لربسكاا 

  ا6  "ليؽ صالةدبا ل ا هؾ  Kruskal-Wallisبااس 
 ا6جدبا  

ال انية بال اصظة فل القياس  بالوةريليةال ة ؾعاا الوةريلية ايبلى  الة الاربل  يؽ "وؾسظاا رت   رجاا أطااا 
 لربسكاا بااس اهولارصاسو دام  اللعدي

درجات  متهسط الرتب ن اتالمجمهع البعد
 الحرية

مربع 
 كاي

 الداللة

 16 1 78 7 3 36 33 23 ا2الوةريلية   "هاراا الظم 
 24 32 23 ا3الوةريلية  
 24 23 23 ال اصظة

"هاراا المية 
 ااسوقلالية

  ير  اا :8 2 3 49 32 23 ا2الوةريلية  
 74 :2 23 ا3الوةريلية  
 6 29 23 ال اصظة



 
 

 

 ا397   (
2017 ،ديشنرب2ج، 52جملة اإلرشاد اليفشي، العدد   

   فعالية استخداو أساليب التواصل التعزيزية والبديلة فى تينية املهارات اللغوية

درجات  متهسط الرتب ن اتالمجمهع البعد
 الحرية

 الداللة مربع كاي

 16 1 38 7 3 94 32 23 ا2الوةريلية   "هاراا الو( ية
 49 32 23 ا3الوةريلية  
 :3 24 23 ال اصظة

  رجاارت   يؽ "وؾسظاا   الة إ راليام  أن ه اك فرب ام  ا6  و ح "ؽ الةدبا 
"هاراا "قياس بال اصظة عمى  بال انية بالوةريليةايبلى  الوةريلية اا ال ىمأطااا ال ة ؾع

لا "ؽ "هاراا الظم ت ب"هاراا الو( يةت  ي  ا لؼ تيؽ ه اك فرب ام  الة  ايساسية فلالمية 
لمدراسةت مارض ايبا إ راليام فل "هاراا المية ااسوقلاليةت " ا يشير إلى الوحق  الةزلل ل

بلموحق  "ؽ اتةا  الدالة فقد  ام اللا   صالوحق  "ؽ  الة الاربل  يؽ لا "ة ؾعويؽ "ؽ 
 "ة ؾعاا الدراسة ال ىم عمى  دي ل ا  و ح فل الارض ال انل بال ال  بالراصم 

 ع. اختبار الفرض الثاني2
  ص الارض ال انل عمى أن  جتؾجد فربل  اا  الة إ رالية  يؽ "وؾسظاا 

الول ت(و دم تظلي  الوؾالا اوليوربنل  رت   رجاا أطااا ال ة ؾعة الوةريلية ايبلى
ب"وؾسظاا رت   رجاا أطااا ال ة ؾعة ال اصظة فل ااهولار اللعدي عمى  جكى"لج

بلموحق  "ؽ هصا لحة جت ايبلى "قياس "هاراا المية ايساسية لرالح ال ة ؾعة الوةريلية
بال ة ؾعة  يؽ "وؾسظاا رت  ال ة ؾعاا الوةريلية ايبلى  رنةصال قاالارض  ام اللا   

ال اصظة فل القياس اللعدي عمى "قياس "هاراا المية ايساسية ال (و دم فل الدراسة 
 ا7  "ليؽ صالةدبا ل ا هؾ  Mann-Whitneyصاسو دام اهولار "ان بيو ل

 ا7جدبا  
الوةريلية ايبلى ب"وؾسظاا  رجاا ال ة ؾعة  الة الاربل  يؽ "وؾسظاا رت   رجاا أطااا ال ة ؾعة 

 دي صاسو دام اهولار "ان بيو ىال اصظة فل القياس اللع
 الداللة Zقيمة  مجمهع الرتب متهسطات الرتب العدد المجمهعة البعد 

"هاراا 
 الظم 

 16 1 45 3 6 2:1 99 26 23 ا2الوةريلية  
 6 :21 24 : 23 ال اصظة 

المية 
 ااسوقلالية

  ير  اا 862 1 274 69 24 23 ا2الوةريلية  
 248 53 22 23 ال اصظة 

"هاراا 
 الو( ية

 16 1 48 3 2:2 3: 26 23 ا2الوةريلية  
 229 94 : 23 ال اصظة
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أن ه اك فرب ا  الة إ راليا  يؽ "وؾسظاا رت   رجاا  ا7  و ح "ؽ الةدبا  
ايساسية "قياس "هاراا المية أطااا ال ة ؾعة الوةريلية ايبلى بال ة ؾعة ال اصظة عمى 

لا "ؽ "هاراا الظم ت ب"هاراا الو( يةت  ي  ا لؼ تيؽ ه اك فرب ام  الة إ راليام فل  فل
 حق  الةزلل لمارض ت " ا يشير إلى الو"هاراا المية ااسوقلالية

 ع.اختبار الفرض الثالث3
  ص الارض ال انل عمى أن  جتؾجد فربل  اا  الة إ رالية  يؽ "وؾسظاا 

 الرؾر اسولدااالول ت(و دم نغام  رت   رجاا أطااا ال ة ؾعة الوةريلية ال انية
ب"وؾسظاا رت   رجاا أطااا ال ة ؾعة ال اصظة فل ااهولار اللعدي عمى "قياس 

بلموحق  "ؽ هصا الارض  ام جت "هاراا المية ايساسية لرالح ال ة ؾعة الوةريلية ال انية
 يؽ "وؾسظاا رت  ال ة ؾعاا الوةريلية ال انية بال ة ؾعة ال اصظة فل  صال قارنةاللا   

ياس "هاراا المية ايساسية ال (و دم فل الدراسة صاسو دام اهولار القياس اللعدي عمى "ق
 ا8 "ليؽ صالةدبا ل ا هؾ  Mann-Whitney"ان بيو ل

 ا8جدبا  
 الة الاربل  يؽ "وؾسظاا رت   رجاا أطااا ال ة ؾعة الوةريلية ال انية ب"وؾسظاا  رجاا ال ة ؾعة 

 بيو ىدي صاسو دام اهولار "ان ال اصظة فل القياس اللع
متهسطات  العدد المجمهعة البعد

 الرتب
 الداللة Zقيمة  مجمهع الرتب

"هاراا 
 الظم 

 16 1 194 3 297 6 26 23 ا3الوةريلية  
 225 6 : 23 ال اصظة 

المية 
 ااسوقلالية

  ير  اا 862 1 248 53 22 23 ا3الوةريلية  
 274 69 24 23 ال اصظة 

"هاراا 
 الو( ية

 16 1 158 3 6 294 :3 26 23 ا3 الوةريلية 
 242 3: 21 23 ال اصظة

أن ه اك فرب ا  الة إ راليا  يؽ "وؾسظاا رت   رجاا  ا8  و ح "ؽ الةدبا 
"قياس "هاراا المية ايساسية بال ة ؾعة ال اصظة عمى  ال انيةل ة ؾعة الوةريلية ا أطااا

أن  لؼ تيؽ ه اك فرب ام  الة إ راليام فل  يؽ  تفل لا "ؽ "هاراا الظم ت ب"هاراا الو( ية
 لمدراسة  ال ال مارض فل "هاراا المية ااسوقلاليةت " ا يشير إلى الوحق  الةزلل ل
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 ع.اختبار الفرض الرابع4
ج تؾجد فربل  اا  الة إ رالية  يؽ "وؾسظاا رت  عمى أن  الراصم  ص الارض 

 الول ت(و دم تظلي  الوؾالا اوليوربنل جكى"لج  رجاا أطااا ال ة ؾعة الوةريلية ايبلى
 اسولدااالول ت(و دم نغام  ب"وؾسظاا رت   رجاا أطااا ال ة ؾعة الوةريلية ال انية

فل ااهولار اللعدي عمى "قياس "هاراا المية ايساسية لرالح ال ة ؾعة الوةريلية  الرؾر
 يؽ "وؾسظاا رت   رنةصال قابلموحق  "ؽ هصا لحة الارض  ام اللا   ت ايبلىج

ال ة ؾعاا الوةريلية ايبلى بال ة ؾعة الوةريلية ال انية فل القياس اللعدي صاسو دام اهولار 
 ا9"ليؽ صالةدبا   ل ا هؾ  Mann-Whitney"ان بيو ل

 ا9جدبا  
 الة الاربل  يؽ "وؾسظاا رت   رجاا أطااا ال ة ؾعة الوةريلية ايبلى ب"وؾسظاا  رجاا ال ة ؾعة 

  ىفل القياس اللعدي صاسو دام اهولار "ان بيو الوةريلية ال انية
"ة ؾع  "وؾسظاا الرت  العد  ال ة ؾعة اللعد 

 الرت 
 الدالة Z ي ة 

"هاراا 
 الظم 

  ير  اا 371 1 6 265 99 23 23 ا2الوةريلية  
 6 256 24 23 23  ا3الوةريلية  

المية 
 ااسوقلالية

  ير  اا 353 2 6 282 :3 25 23 ا2الوةريلية  
 6 239 82 23 23 ا 3الوةريلية  

"هاراا 
 الو( ية

  ير  اا 169 1 :25 53 23 23 ا2الوةريلية  
 262 69 22 23 ا 3الوةريلية  

 الة إ راليا  يؽ "وؾسظاا رت   عدم بجؾ  فربل  ا9  و ح "ؽ الةدبا 
فل لا "ؽ "هاراا  الوةريلية ال انية رجاا أطااا ال ة ؾعة الوةريلية ايبلى بال ة ؾعة 

لارض اتحق  عدم  " ا يشير إلىل "هاراا المية ااسوقلاليةب الظم ت ب"هاراا الو( يةت 
 مدراسة لالراصم 

  الخامساختبار الفرض .5
 ااتؾجد فربل  اا  الة إ رالية  يؽ "وؾسظا عمى أن  ج ال ا"س  ص الارض 

الول ت(و دم تظلي  الوؾالا اوليوربنل  ايبلى رت   رجاا أطااا ال ة ؾعة الوةريلية
بلموحق  "ؽ هصا  تجعمى "قياس "هاراا المية ايساسية فل القياسيؽ اللعدي بالوولعل جكى"لج
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بجهة ب الة  لوحد د  Wilcoxon test بيميؾل(ؾن اهولار  صاسو دامالارض  ام اللا    
 ا:  الوالل صالةدبال ا هؾ "ؾاح  بالوولعل الاربل  يؽ القياسيؽ اللعدي

 ا:جدبا  
عمى  بالوولعل فل القياسيؽ اللعدي ايبلى رت   رجاا أطااا ال ة ؾعة الوةريلية اا الة الاربل  يؽ "وؾسظ

 ال قياس ال (و دم فل الدراسة 
القياس القبمي/  البعد

 البعدي
متهسطات  العدد

 الرتب
مجمهع 
 الرتب

مدتهى  Zقيمة 
 الداللة

 6 6 6 الرت  ال(اللة "هاراا الظم 
7 53 

38 6 
49 6 

  ير  اا :59 1
 7 الرت  ال ؾجلة

 2 الو(ابي 
 23 اوج الل

 86 8 3 الرت  ال(اللة المية ااسوقلالية
6 72 

26 6 
61 6 

  ير  اا 668 2
 : الرت  ال ؾجلة

 2 الو(ابي 
 23 اوج الل

 25 7 8 ال(اللةالرت   "هاراا الو( ية
5 

54 
23 

  ير  اا 6:2 2
 4 الرت  ال ؾجلة

 3 الو(ابي 
 23 اوج الل

بجاؾ  فاربل  الاة إ رااليا  ايؽ "وؾساظاا رتا   رجااا عدم  ا: و ح "ؽ الةدبا  
"هااراا فل لا "ؽ القياسيؽ اللعدي بالوولعل عماى "قيااس  ايبلى أطااا ال ة ؾعة الوةريلية

 " ا يشير إلى تحق  الارض ال ا"س "ؽ الدراسة ت ايساسيةالمية 
 .اختبار الفرض الدادس 6

  ص الارض ال ا"س عمى أن  جا تؾجد فربل  اا  الة إ رالية  يؽ "وؾسظاا 
فل  الرؾر اسولدااالول ت(و دم نغام  رت   رجاا أطااا ال ة ؾعة الوةريلية ال انية

بلموحق  "ؽ هصا الارض  ام القياسيؽ اللعدي بالوولعل عمى "قياس "هاراا المية ايساسيةج  
لوحد د بجهة ب الة الاربل  يؽ   Wilcoxon test اهولار بيميؾل(ؾن  صاسو داماللا   

 ا21  ل ا هؾ "ؾاح صالةدبا بالوولعل القياسيؽ اللعدي
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 ا21جدبا  
ى فل القياسيؽ اللعدي بالوولعل عم ال انية الة الاربل  يؽ "وؾسظاا رت   رجاا أطااا ال ة ؾعة الوةريلية 
 ال قياس ال (و دم فل الدراسة

القياس القبمي/  البعد
 البعدي

متهسطات  العدد
 الرتب

مجمهع 
 الرتب

مدتهى  Zقيمة 
 الداللة

 21 2 الرت  ال(اللة "هاراا الظم 
6 

21 
56 

  ير  اا 912 2
 : الرت  ال ؾجلة

 3 الو(ابي 
 23 اوج الل

 7 5 الرت  ال(اللة المية ااسوقلالية
7 
 
 

35 
53 

  ير  اا 916 1
 8 الرت  ال ؾجلة

 2 الو(ابي 
 23 اوج الل

 9 4 الرت  ال(اللة "هاراا الو( ية
7 

35 
65 

  ير  اا 2:4 2
 : الرت  ال ؾجلة

 1 الو(ابي 
 23 اوج الل

بجؾ  فربل  الة إ راليا  يؽ "وؾسظاا رت   رجاا  عدم ا21  و ح "ؽ الةدبا 
ت "هاراا المية ايساسية فلأطااا ال ة ؾعة الوةريلية فل لا "ؽ القياسيؽ اللعدي بالوولعل 

 " ا يشير إلى تحق  الارض ال(ا س "ؽ الدراسة 
 مياقصة اليتائج:

اسااو دام أسااالي  الوؾالااا الوعزيزيااة  فعاليااةسااعت الدراسااة الحاليااة إلااى الوحقاا  "ااؽ 
"قا ااا تظلياا  الوؾالااا اوليوربناال جكى"االجا فاال  نغااام الوؾالااا صاسااولداا الرااؾرباللد مااة  

الوااال ت  مااات فااال "هااااراا الظمااا   لت  ياااة "هااااراا المياااة ااساااوقلالية ب"هااااراا المياااة الوعليرياااة
 فعالياةطي  الوؾ د   ي  أ اارا ال واال  إلاى  ااظرا.ب"هاراا الو( ية لد  ايطااا  بي 

 ااا   فااالبتظليااا  الوؾالاااا اوليوربنااال جكى"ااالج  نغاااام الوؾالاااا صاساااولداا الراااؾركاااا "اااؽ 
 "هااااااراا المياااااة الوعليرياااااة  "هااااااراا الظمااااا  ب"هااااااراا الو(ااااا يةا لاااااد  أطاااااااا ال ة اااااؾعويؽ

فاااال  اااايؽ لااااؼ تؾجااااد فااااربل  الااااة إ راااااليام  اااايؽ  تالوةااااريليويؽ "قارنااااة صال ة ؾعااااة ال اااااصظة
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ال ة ااؾعويؽ الوةااريليويؽ بال ة ؾعااة ال اااصظة فاال "هاااراا الميااة ااسااوقلاليةت ب ااد أباااحت  
  ال وال  اسو رار الوح(ؽ لدي ال ة ؾعويؽ الوةريليويؽ فل "هاراا الظم  بالو( ية

أكادا عماى  بر  الوالالية "ام العد اد "اؽ الدراسااا ال(ااصقة بتوا  نوال  الدراسة الح
 اااااظرا.ا الظمااا  لاااد  ايطاااااا  بي افااال تح(ااايؽ "هاااار  نغاااام الوؾالاااا صاساااولداا الراااؾر

 ,Chaabane) 3118ل راا علد ال(وار رجا ت3126طي  الوؾ د  هالد  ري  عي(ىت 
et al, 2009; Debora , 2008; Rosales, et al, 2009) 

ا تح(ؽ "هاراا 3118راا علد ال(وار رج    راسة فعمى سليا ال  اا أباحت 
الظما  صاواااافة إلااى "هاااراا ااهويااار بااعوااراض بالوعمياا ت باانولااا  ال شااورك بالوقميااد لااد  

هالااد طياا  الوؾ ااد صعااد تظلياا   رنااا"  تلااا ا الرااؾرت بلااصلػ  راسااة  ااااظرا.ايطااااا  بي 
أ ااارا إلااى الاادبر اويةااا ل ل غااام تلااا ا الرااؾر فاال تح(اايؽ  الواالا 3126 ااري  عي(ااى  

عمااى ل ااا أكاادا ت طياا  الوؾ ااد ااااظرا."هاااراا الوؾالااا  ياار الماغاال لااد  ايطااااا  بي 
ا الول تؾلمت إلى أن :Chaabane, et al  311 بآهريؽ  علان راسة أي ام هص  ال وال  

فال تح(ايؽ "هااراا الظما  لاد  أساهؼ  نغام الوؾالاا صاساولداا الراؾرتدري  اي"هاا عمى 
  طي  الوؾ د ااظرا.اث يؽ "ؽ الصلؾر "ؽ  بي 

الا ياا ال (و د"ة فل تادري  ايطاااا  بي  اؾء فلبي كؽ تا(ير ال وال  ال(اصقة 
اااااظرا. طيااا  الوؾ اااد فااال لاااا "اااؽ نغاااام الوؾالاااا صاساااولداا الراااؾرت بتظليااا  الوؾالاااا 
االيوربناال بالواال ت  ماات فاال ف ياااا الوعزيااز بالوشااكيا بال  صجااة بالحاا ت  ياا  اعو ااد اللا اا  

"اااؽ هاااىا هظاااؾاا  عماااى الوحمياااا الاااد ي  لقااادراا ب"هااااراا ايطاااااات بتعزياااز اي اء ال ااااجح
لااييرا ت كااؽ "ااؽ الؾلااؾا إلااى أهااداي اللرنااا" ت "اام ااسااوعانة  االعض ال  ااا   اويةا يااةت 
بتعزيز اي اء ال اجح لهص  ال  ا  ت ب د أكدا العد د "ؽ الدراساا عمى  بر الا يااا ال(ااصقة 
فاال تح(اايؽ "هاااراا الميااة بالوؾالااا لااد  ايطااااا  بي ااااظرا. طياا  الوؾ اادل " ااا  راسااة 

ات :Rosales, et al  311ال ب راسااة ربزالاايس بأهااربن 3126هالااد  ااري  عي(ااى  
ات ل ااا ي كااؽ 3118ت ب راساة راااا علااد ال(اوار رجاا   ا3119دمحم أ  ااد دمحم عماال  ب راساة 

إلى اسو دام الدراساة  تا(ير الوح(ؽ فل "هاراا المية الوعليرية لد  ال ة ؾعويؽ الوةريليويؽ 
طيااا   اااااظرا.صي يعاااد "اااؽ ناااؾا ل القاااؾا لاااد  ايطاااااا  بي لم ااادها اللراااري الاااالحالياااة 

بتظلياااا  الوؾالااااا الرااااؾرت  اسااااولدااالوؾ اااادت صاواااااافة إلااااى الواااادري  ال اااا غؼ عمااااى نغااااام 



 
 

 

 ا3:3   (
2017 ،ديشنرب2ج، 52جملة اإلرشاد اليفشي، العدد   

   فعالية استخداو أساليب التواصل التعزيزية والبديلة فى تينية املهارات اللغوية

فااال لاااى "اااؽ "ر مااة إلاااى أهاار   اانوقااااتحاااد   الواالبإتلااااع ال ظااؾ  اور اااا ية االيوربناالت 
 و اسااااا  "ااااام ايطاااااااا  بي ت بإ"كانياااااة تيييااااار هراااااالص الراااااؾر بايلاااااؾان ص اااااا اللرناااااا"ةيؽ

 طي  الوؾ د بتا يىتهؼ الح(ية  ااظرا.
 Achmadi, et alأك اا ي بأهاربن  و(  نوال  الدراساة الحالياة "ام نواال   راساةبت

ا الول أباحت أن "عدا الظم  صاسو دام جهاز ايي صا  بنغام تلا ا الراؾر لاان 3125 
 Flores; et alأك اار تياارارام بساارعةم "قارنااة  ميااة او ااارات بنوااال   راسااة فمااؾريس بأهااربن 

الول أباحت تح(ؽ ال(مؾلياا الوؾالمية "ؽ هىا اسو دام جهاز ايي صا ت ل ا  (2012)
لراصاام فاال الدراسااة الحاليااة "اام نوااال  هااص  الدراسااة "ااؽ  ياا  عاادم بجااؾ  توااا  نوااال  الااارض ا

 اهوماااتت   ي  ااا اوليوربناالت بتظلياا  نغااام الوؾالااا صاسااولداا الرااؾرفااربل  اا  الااة  اايؽ 
ا "اااؽ أن ايجهااازا ال  وةاااة Rochelle  3127الدراساااة الحالياااة "ااام "اااا تؾلاااا إليااا  رب ااايا 

ات ال ح مااة  وظلياا  لموؾالااا أنااو  I Pad  أب ايي صااا I Podلمرااؾا  جهاااز ايي  ااؾ  
ت ب راسااااة  غااااام الوؾالااااا صاسااااولداا الرااااؾر"عااااداا أعمااااى "ااااؽ الظملاااااا ال (ااااوقمة "قارنااااة  

ايي صاا   فعالياةا الول أ ارا إلى بجؾ   الا "حادب ا عماى Itskovich  3123ات(كؾفوش 
ام الوؾالاا صاساولداا  غافل    "هارا الوؾالا بال(مؾلياا الوااعمية لد  ايطااا "قارناة  

  الرؾر
ج تؾجد فربل  اا ك ا ي كؽ تا(ير عدم تحق  الارض الراصم الصي   ص عمى أن  

 الة إ رالية  يؽ "وؾسظاا رت   رجاا أطااا ال ة ؾعة الوةريلية ايبلى ب"وؾسظاا 
رت   رجاا أطااا ال ة ؾعة الوةريلية ال انية فل ااهولار اللعدي عمى "قياس "هاراا 

إلى عدم بجؾ   المية ايساسية لرالح ال ة ؾعة الوةريلية ايبلىجت  ي  أ ارا ال وال 
فربل  الة إ راليام  يؽ ال ة ؾعة الوةريلية ايبلى الول اسو د"ت تظلي  الوؾالا 

 صاسولداااسو د"ت نغام الوؾالا  الولاوليوربنل جكى"لج بال ة ؾعة الوةريلية ال انية 
طي   ااظرا.الرؾر إلل أن لى ااسمؾ يؽ  ؾعاان ال دها اللرري ل طااا  بي 

الوؾ دت ل ا ي كؽ تا(ير عدم تحقي  الوظلي  اوليوربنل جكى"لج فل اؾء تعميقاا "عم ل 
طي  الوؾ د الول أ ارا إلى الحاجة إلل تييير صعض الرؾر  ااظرا.بأصاء ايطااا  بي 

ربنل جكى"لج ت بلصلػ الو(ةيىا الرؾتية للعض اليم اا فل الوظلي  الوؾالا اوليو
بالة ات بتقميا عد  اي ياء ال عرباة عمى الشا ة  وى  و كؽ الظاا "ؽ طم  "ا  ريد 
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ص(هؾلةت بعمى الر ؼ "ؽ " اطلة هص  ال شكىا "ؽ هىا ت ريص الوظلي  بتييير صعض  
  تعصر تييير الو(ةيىا إا انا عمى الشا ةت  وؼ عراه ولالرؾرت بعد  الرؾر ال

الرؾتية لميم اا بالة ات ر ؼ  لػ فقد أسهؼ الوظلي  صرؾرا  الة فل تح(يؽ "هاراا 
  لد  أطااا ال ة ؾعة الوةريلية ايبلى الظم  بالو( ية

بي كؽ تا(ير عدم بجؾ  فربل  اا  الة إ رالية  يؽ ال ة ؾعاا ال ىم 
ل اصظةا فل "هاراا المية ااسوقلالية إلى تح(ؽ  الوةريلية ايبلى بالوةريلية ال انيةت با

ال ة ؾعة ال اصظة فل "هاراا المية ااسوقلالية صرؾرا  ار ت ال ة ؾعة الوةريلية ايبلى 
طي  الوؾ د  ااظرا.أب زيا ا  ريمة ايطااا  بي  اكو(ا.بال انيةت بيرجم  لػ إلى أن 

ي ل ال قدم لمظاا لوح(يؽ  درت  عمى إتلاع "هاراا المية ااسوقلالية  رتل  صاللرنا"  الوعم فل
 ؾسيمة الظم  أب  ارتلاط اي ياء بالرؾر أك ر "ؽ  اهويارالوعمي اا ال ؾجهة إلي ت أب 

نغام ايكلر ليا "ؽ تظلي  الوؾالا جكى"لجت ب  اانعكاسالوؾالا ال (و د"ةت  ي  ا لان 
ت  مت فل "هاراا الظم   الولعمى "هاراا المية الوعليرية  الوؾالا صاسولداا الرؾر

ب"هاراا الو( يةت ب د عزز "ؽ "هاراا الو( ية لد  ايطااا فل ال ة ؾعويؽ الوةريليويؽ 
"را لة المية ال  ظؾ ة لمرؾر الول ي وارها ايطااا أث اء طم  اي ياء الول  ريدبن 

 الحرؾا عميها 
 الرتبوية: التطبيكات

  طي  الوؾ د ل ا  ااظرا.ايطااا  بي إعظاء "هاراا الظم  أبلؾية فل الودها "م
  ورت  عمى ت  ية هص  ال هاراا "ؽ تح(ؽ سمؾلل بتح(ؽ فل "هاراا الوؾالا الؾعيال 

  اسو دام أسالي  الوؾالا الوعزيزية باللد مة " ا تظلي  لى"ل لموؾالا بنغام تلا ا
ة لدي ي(هؼ فل    "هاراا المية الوعليرية " ا "هاراا الظم  بالو( يص ا  الرؾر

 طي  الوؾ د  ااظرا.ايطااا  بي 
  الودها ت ايص  را"  "راعاا تا يىا ايطااا ب"شكىتهؼ الح(ية أث اء 
  تؾعي  الوي ؾلؾجيا ال (اعدا لىرتقاء صال (وؾ  ال هار  ل طااا فل ج يم "ةااا

 اللرنا"  الور ؾي الار ي 
 ايطااا  بي ااظرا. طي  الوؾ د ل  ان ااسو دام ال  وغؼ  الوؾالا "م أسر

 بتع يؼ  لػ فل اي"اكؽ ال ةو عيةيسالي  الوؾالات 
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 :قائنة املراجع
  ع انع  ار بالا لم شر الوؾ د ال رالص بالعى   ا3115 إ راهيؼ زريقاا   2

 بالوؾزيم 
ا  ال شكىا ال وعمقة صالمية ااسوقلالية بالمية 3121العزيز ال(ؾيري   الزل بعلدأ  د   3

ال ةمة اير نية فل الوعليرية لمظملة  بي لعؾ اا الوعمؼ الميؾية فل "د  ة الرياض  
  63-52ات 2  7العمؾم الور ؾيةت 

  القاهراع "كولة ال  ؾ ال ا(ل ل طااا بال راهقيؽا  3113أ"اا علد ال( يم صاع     4
 اينةمؾ ال ررية 

الودها ال لكر بالور ية ال الة فل الظاؾلة ا  3115ج اا ال ظي ت ب" ى الحد دي    5
   ع انع  ار الاير العر ل ال لكرا

 رنا"  تدريلل سمؾلل ي(و د إلى نغام تلا ا  ا  فاعمية3126هالد  ري  عي(ى    6
"ةمة / فم(ظيؽ  الرؾر   يكسا لو  ية "هاراا الوؾالا لد  أطااا الوؾ د فل نا مس

  297-268ات21 4ت جا"عة القدس ال اوؾ ة ل صحام بالدراساا الور ؾية بال ا(ية
 ا  تقييؼ ال هاراا ااسوقلالية بالوعليرية لمية العر ية 3125 اليا "رظاى ع  ان    7

 ع "كولة او داع الدبلل القاهرا
 ير  ال(مؾليااا  فاعمية  رنا"  تدريلل لو  ية 3124 لشا  عملت سها  ال ممل    8

ع  راسة  ل  تةريلية فل طي  الوؾ د ااظرا. بي الماغية لد  عي ة "ؽ ايطااا 
  345-2:4ات 2  :3"ةمة جا"عة  "ش ت ال  غ ة ال(ؾرية لم عؾ يؽ  

لمية اي"يرا  ع  ع انلعؾ اا الوعمؼع ال غري بالوظليقلا  3114راال الؾ ال    9
 ثربا 

  غام تلا ا  تدريللا  فاعمية  رنا"  3118رج  علد  لشػ   علد ال(وارراا   :
 رسالة  لوؾرا  . طي  الوؾ د ااظرا. بي ت  ية "هاراا الوؾالا ل طااا  فلالرؾر 

 ت لمية الور يةت جا"عة الز ازي   ير " شؾرا
ا  فاعمية اسو دام  رنا"  تدريلل لو  ية صعض 3119سؾسؽ   ت دمحم  ؽ دمحم نيازك   21

"هاراا ااتراا الميؾي لد  ايطااا الوؾ د يؽ فل "ر مة "ا  لا ال درسة ص حافغة 
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ت لمية الور ية لمل اا صال د  ة ال  ؾرات جا"عة طيلةت رسالة "اج(وير  ير " شؾراجدا   
  ال  مية العر ية ال(عؾ ية

ا  فاعمية  رنا"  فل ت  ية "هاراا ال(مؾك الوييال بهاض 3116سيد الةار ل    22
رسالة "اج(وير  ير الوؾ د   ااظرا.ال(مؾلياا ال  ظر ة لدي ايطااا  بي 

 ت لمية الور يةت جا"عة عيؽ   س " شؾرا
فعالية  رنا"  تدريلل ت  ية "هاراا الوؾلا عمى صعض ا  3113عا ا علد هللا    23

   فلا عا ا علد هللا ايطااا الوؾ د ؾنع ال(مؾلية ل طااا الوؾ د يؽال غاهر 
  :54 -476ايباج  القاهراع  ار الر ا     راساا تش يري  ب ر"ةية جالةزء

ا  فعالية الودري  عمى اسو دام جدابا 3112عا ا علد هللا دمحم ب" ى همياة  (ؽ   .13
ت جا"عة "ةمة صحؾم لمية اط ا.ال شا  فل ت  ية ال(مؾك الوييال ل طااا الوؾ د يؽ  

  46-6ت 9ال  ؾفيةت سم(مة اولداراا ال الةت 
العى  ال(مؾلل  ا 4::2العزيز الدهيات راؾ  إ راهيؼ   علد ال(وار إ راهيؼت علد  25

  ال ةمس الؾط ل لم قافة بالا ؾن باط ا.ت العد  لمظااع أساليل  بن ا   "ؽ  اات 
 ت اليؾيت   291

"قياس تش يص ااظرا. الوؾ د لد  ايطااا  ا  3124علد العزيز ال(يد الش ص    26
 القاهراع "كولة اينةمؾ ال ررية 

ايطااا العا  يؽ ب بي اا وياجاا تعد ا سمؾك ا  3115علد العزيز ال(يد الش ص    27
   القاهراع "رلز الاوح ال الة

تش يرهات  همايوهاتع ال ظ  باليىم ااظراصاا ا 9::2علد العزيز ال(يد الش ص    28
   الصهليةالرياضع " س(ة الراحاا  أنؾاعهات عىجها 

ا  فاعمية  رنا"  تدريلل فل ت  ية "هاراا الوؾالا 3126عى ل اا أ ؾ  (  هللا    29
ت لمية الور يةت رسالة "اج(وير  ير " شؾراي"هاا ايطااا ال را يؽ صالوؾ د  

 الةا"عة اوسى"ية صيزا 
ا  فعالية  رنا"   يكس لو  ية الوؾالا 3126فاط ة الزهراء عمل أ  د سمي ان    :2

رسالة  لوؾرا   ير   ايطااا الوؾ د يؽ ص  غ ة ال(ؾ ان لموؾ د  ااجو اعل لد
    (ؼ عمؼ ال است لمية اط ا.ت لمية الدراساا العميات جا"عة ال يميؽ " شؾرا
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   الدب ة   دبن نا ر الوؾ دع ااعا ة اليا" ةا  :::2ت بآ"اا لالح  ي ف يمة الراب   31
ا  فاعمية  رنا"  "حؾس  فل تظؾير "هاراا الوؾالا لد  ايطااا 3121فهد الع ر    32

ت الةا"عة اير نيةت ع انت رسالة "اج(وير  ير " شؾراالوؾ د يؽ فل " ظقة الرياض  
 اير ن 

ترج ة    ال خ اللشريع "دها إلى  راسة ال(يكؾلؾجيا بال(مؾكا  3113كرسويؽ ت لا    33
 اليوا. ايلمل " شؾر   398سم(مة عالؼ ال عرفةت العد   ا  اليؾيتععاط  أ  د

 ا4::2
 اليؾيتع  ار القمؼ  العى  ال(مؾلل بتعد ا ال(مؾك  ا 1::2لؾيس لا"ا "ميكة    34
ا   فاعمية  رنا"  تدريلل سمؾلل لوح(يؽ صعض "هاراا 3119دمحم أ  د دمحم عمى    35

 ير  رسالة "اج(ويرالوؾالا  ير الماغل لدي عي ة "ؽ ايطااا  بي الوؾ دت 
 جا"عة عيؽ   سج لمية الور يةت  (ؼ الرحة ال ا(ية  ت" شؾرا

ا  فعالية  رنا"  إر ا ي فر ي لو  ية صعض 3115دمحم  ؾ ل علد ال  عؼ علد ال(ىم    36
رسالة "اج(وير "هاراا الوؾالا الميؾي لد  عي ة "ؽ ايطااا الوؾ د يؽ  ايبتيزما  

 صكار الشيخت جا"عة ط ظا ت لمية الور ية  ير " شؾرا
ا  فاعمية  رنا"  تدريلل فل ت  ية او راك اللرري لد  3125نؾران أ  د ط     37

 لمية الور يةت جا"عة الايؾم ت " شؾرا ررسالة "اج(وير  يايطااا الصاتؾييؽ  
ا  فاعمية  رنا"  تدريلل صاسو دام ااسوراتيةياا اللررية لو  ية 3125بليد دمحم عمل    38

رسالة "اج(وير  ير صعض "هاراا الوؾالا ااجو اعل لدي ايطااا الوؾ د يؽ  
 .ت لمية رياض ايطااا جا"عة ال  يا" شؾرا

تدريلل  الؼ ا    اء  رنا"  3124 زيد علد ال هدي اليرابنةت ببالا دمحم الشر"ان    39
طريقة "اكوؾن لو  ية الوؾالا  ير الماغل لد  ايطااا الوؾ د يؽ فل "حافغة  عمى
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تكييه مهارات اللغة األساسية مكياس  

 
.....ز: ...............        المدرسة/المرك..............االسم: ................  

...................العمر: .    تاريخ الميالد: ..................................      
....ييم: .................القائم بالتق     ...    ..........التذخيص: .............  

 
األجهزة  إلشارة           الرهر        ا   المغة المنطهقة                : لطريقة التهاص

 المهحية
 

الى تقيؼ "هاراا المية ايساسية لدي ايطااا  بي اوعا ة الص ؽ يعانؾن  ال قياسهدي هص   
 رؾرام أب لعؾ اا فل الوؾالا الماغل  بتويؾن هص  ااسو ارا "ؽ ثىثة أصعا  رلي(ية 

 كالواللع 
مهارات المغة االستقبالية  2  
والتعبير مهارات الطمب. مهارات المغة التعبيرية: 2  
 مهارات التدميةمهارات المغة التعبيرية: . 3

في ا  مل "ة ؾعة "ؽ العلاراا فل لا صعد "ؽ ايصعا  ال(اصقةت بيرجل "ؽ التعميمات: 
ا فل ال انة ال  اسلة الول تعلر عؽ "(وؾ  أ اء الظاا فل هص     سيا تيؼ بام عى"ة

 رجاال  6"ورا "ؽ ال هاراا  "م "راعاا ان الو(ةيا ل (وؾي أ اء الظاا سيكؾن عمى 
 ي  تشير الدرجة ايعمى إلى "(وؾ  أعمى "ؽ ااسوقىلية فل  يؽ تشير الدرجاا اي ا 

 إلى "(وؾي أ ا "ؽ ااسوقىلية فل أ اء هص  ال هاراا ل ا فل الشكا 
 
 
2                     3                   4                  5                   6     
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6  
  

 م المهارات 1 2 3 4

 أواًل: مهارات المغة االستقبالية:
يشير إلى اي ياء ال  لؾفة فل  يئو  " ا اليؾ. أب الظل       

أ ياء عمى اي اا  21   
2 

عمى اي اا  6يشير إلى الااكهة ع د"ا يظم  "    لػ         3 
عمى  6ع د"ا يظم  "    لػ   يشير إلى ال  رباا     

 اي اا 
4 

عمى اي اا   6ع د"ا يظم  "    لػ   يشير إلى ال شرب اا       5 
عمى اي اا  6يشير إلى ايلعا. ع د"ا يظم  "    لػ         6 
 7 يشير إلى لؾر ااناعااا بال شاعر      
عمى اي اا 6ة إلي   ه ولم الوعمي اا الل(يظة ال ؾج       8 
لإل ارا إلى الرؾر الول ت  ا أنشظة  رلية  ولم تعمي اا      

عمى اي اا  6ص(يظة    
9 

أ  ا  عمى  4 ولم الوعمي اا لمصها. إلى اي  ا        
 اي اا

: 

عمى ايفاا  3يشير إلى لؾر أفرا  ايسرا         21 
 22  ظم عمى اي اا  6يشير إلى ال ىصس       
 3لال درسة أب ال ا ي   يشير إلى لؾر اي"اكؽ العا"ة      

 عمى اي اا
23 

 مجمهع درجات مهارات المغة االستقبالية: 
مهارات الطمب والتعبير أ.: مهارات المغة التعبيريةثانيًا.   

عمى اي اا  6يظم  الظاا ايطع ة ال ا مة لدية         2 
عمى اي اا  6يظم  الحرؾا عمى ايلعا. ال ا مة إلي          3 
 4 يشير إلى  اجو  لمصها. إلى الح ام      
 5 يظم  ال اء  يؽ يشعر صالعظش      
 6 يظم  الظاا ال شرب اا الول يا مها      
عمى  6يظم  " ارسة صعض اينشظة ال حللة لدي  لالو رجح       

 اي اا 
7 
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 8 يظم  الصها. إلى اي./ ايم       
 9 يظم  تيرار اينشظة الول يا مها      
 : يغهر الظاا  اجو  لمحرؾا عمى "(اعدا ي اء "ه ة "حد ا      
 21 يظم  "ؽ ألد اء  "شارلو  فل المع       
 22 يظم   راء أ ياء أب أطع ة "حد ا      
 23 يظم  ال رب  لمو(ؾل      
 24 يظر  ت(اؤاا عؽ اي  ا  أب اي"اكؽ أب اينشظة      
أب إصعا   لء ا يا م  يظم  إيقاي نشا         25 
 26 يظم  ال رب  لمو ز  أب الو شية      
ي(و دم ايلؾاا أيبلل "ؽ اليم اا أب اليم اا لظم  اي ياء      

 الول  ر   فل الحرؾا 
27 

 28 يظم  "ا  ريد "ؽ هىا اسو دام ج ا لا"مة  كم ويؽ ف ك را     
 29 يعلر عؽ "شاعر ال(عا ا أب الار       
 :2 يعلر عؽ "شاعر الحزن أب الي        

 مجمهع درجات مهارات الطمب والتعبير:  
ب. مهارات التدمية: مهارات المغة التعبيرية ثالثًا.  

فل  يئو  " ا اليؾ. أب  الل ي(و د"ها ي( ل اي ياء ال  لؾفة     
أ ياء عمى اي اا  21الظل     

2 

عمى اي اا  6 لػ  ي( ل الااكهة ع د"ا يظم  "          3 
عمى اي اا  6ع د"ا يظم  "    لػ   ي( ل ال  رباا       4 
عمى اي اا   6ع د"ا يظم  "    لػ   ي( ل ال شرب اا       5 
عمى اي اا  6ي( ل ايلعا. ع د"ا يظم  "    لػ         6 
 7  عمى اي اا 4  ي( ل لؾر ااناعااا بال شاعر     
عمى اي اا  6اينشظة الحرلية الل(يظة  ي( ل        8 
أ  ا  عمى اي اا 4ي( ل اي  ا  ال  لؾفيؽ ل          9 
عمى ايفاا  4ي( ل أفرا  ايسرا         : 
 21  ظم عمى اي اا  6ي( ل ال ىصس       
عمى اي اا 3ي( ل اي"اكؽ العا"ة لال درسة أب ال ا ي          22 

 :ةمهارات التدميمجمهع درجات  
 


