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: ممخص

 
تشاكلت ىحه الجراسة مػضػع دكر المعب في تشسية ميارات المغة الذفيية عشج األشفاؿ 

في محاكؿ تصبيق مجسػعة مغ األلعاب التخبػية اليادفة " الشػع البديط"متأخخيغ لغػيا مغ 

 .التي تداعج الصفل السراب في اكتداب ميارات ججيجة مسا تجعمو يبشي رصيجه المغػؼ 

في ىحه الجراسة حاكلشا معخفة ما إذا كاف لمعب دكرا فعاال في تشسية لغة الذفيية  عشج 

، كىل تػجج فخكؽ بيغ الؿياس القبمي كالؿياس " الشػع البديط " شفل متأخخ لغػيا  مغ

 .البعجؼ لجػ أفخاد عيشة الجراسة بعج تصبيق مجسػعة مغ األلعاب التخبػية

كنطخا لصبيعة السػضػع ك إلثبات فخضيات الجراسة ، قسشا باستخجاـ السشيج الذبو تجخيبي 

 :مع استعساؿ األدكات التالية 

 .األلعاب التخبػية  -
 .مجسػعة مغ بشػد إختبار شػفمخؼ ميمخ لمؿياس القبمي كالؿياس البعجؼ  -

: الكمسات السفتاحية

. األلعاب التخبػية، المغة الذفيية، تأخخ المغة البديط -

 



summary: 

This study dealt with the subject of the role of playing in 

developing the oral language skill for children who are linguistically 

retarded of the "simple type" in an attempt to apply a set of 

educational games aimed at helping the affected child acquire a 

new skill, which makes him build his linguistic balance. 

In this study, we tried to find out whether playing  hasan effective 

role in developing the oral language of a linguistically late child "the 

simple type", and whether there are differences between the pre- 

and post-measurement of the study sample after applying a set of 

educational games. 

 

 

 

 



 شكخ وعخفان

 بدػ هللا الخحسان الخحيػ

الحمد هلل رب العالمٌن، و الصالة و السالم على أشرف المرسلٌن سٌدنا دمحم ، أحمد هللا 

.تعالى حمدا ٌلٌق بجالله و عظٌم سلطانه  

والتً كان لها مجهودا كبٌرا فً " قوٌدي لٌلى" أتقدم بجزٌل الشكر إلى أستاذتً المشرفة 

 سبٌل إنجاز هذا التقرٌر

....فشكرا لها على نصائحها و توجٌهاتها   

....و شكرا لها على تواضعها و لطفها  

المستشفى "كما أتوجه بجزٌل الشكر إلى مجموعة المختصٌن األرطفونٌٌن  بكل من 

"الجامعً بتلمسان  

.على مساعدتهم و إمدادهم لنا من خبراتهم" مستشفى األمراض العقلٌة بمستغانم"و   

وال ٌفوتنً أن أشكر كل أساتذة التخصص و الزمالء اللذٌن ساهموا فً هذا العمل دون 

 .استثناء

 

 

                                                                              خيخالجيؼ



إىجاء 

إلى قجكتي األكلى الحؼ كاف دافعا لي لكل نجاح، إلى مغ بحؿ كل غاؿ ك نؽيذ ليدعجني 

.شيب   ثخاه  (كالجؼ الحبيب)  

إلى ركح القمب ك نبس الحشاف، إلى مغ صبخت ك كافحت في ىحه الحياة إلى اعطع 

.أشاؿ   في عسخىا (كالجتي الحبيبة)إندانة إلى قمبي   

.خي ك أختي العديديغ، إلى أفخاد عائمتي المحيغ كانػا سشجا شيمة حياتيأإلى   

.إلى كل أصجقائي ك زمبلئي ك كل مغ قاؿ لي كفقظ    

.أىجؼ لكع ىحا البحث  

 

 

 

 

 

 خيخالجيؼ



إىجاء 

 :أىجؼ ىحا العسل الستػاضع

 .عداء عمى تذجيعيع كالتزحيات التي تحسمػىالى كالجّؼ األإلى  ا

 .إلى أخي كأخػاتي

 .إلى أصجقائي األعداء الحيغ ييسشي كجسيع األصجقاء

 .لجسيع عائمتي مغ القخيب كالبعيج

 .إلى كل مغ ساىع في إنجاز ىحا العسل
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 مػػقػػػػجمػػة

   أ

 

 :مقجمة 

تعج المغة مغ الخرائز التي اختز بيا   بشي البذخ ليشفخدكا عغ سائخ مخمػقاتو 

لتحقيق اإلتراؿ كالتػاصل - مشصػقة كمكتػبة-فاإلنداف كحجه القادر عمى إستخجاـ المغة

بأبشاء جشدو عمى إختبلؼ بيئتيع كالمغة أساس ىاـ لمحياة لئلجتساعية ،كضخكرة مغ أىع 

ضخكراتو، ككسيمة اإلنداف لمتعبيخ عغ حاجاتو كرغباتو كأحاسيدو كمػاقفو، كشخيقو إلى 

ترخيف شئػف عيذو كإرضاء غخيدة اإلجتساع عشجه ،كالمغة باإلصافة لحلظ أداة اإلنداف 

لمتخاشب مع األخخيغ كالتفاىع كتبادؿ األفكار كاآلراء كالسذاعخ معيع، كشخيقة فيع 

كتحدذ أذكاقيع ككسيمة لسعخفة محاىبيع كشخؽ التأثيخ فييع كإيجاد العبلقات كبشاء الخكابط 

كتحقيق التعاكف كالتكامل معيع مسا يداعجه عمى العير بيشيع في سبلـ ككحلظ المغة 

أيزا كسيمة لتشسية أفكاره كتجاربو كتييئتو لمعصاء كاإلبجاع كالسذاركة في تحقيق حياة 

متحزخة ،فبػاسصتيا يستدج كيختمط باألخخيغ كيقػؼ عبلقاتو مع أعزاء أسختو كأفخاد 

مجتسعو، كعغ شخيقة يكتدب الخبخات كالسيارات كالقجرات البلزمة لتصػيخ حياتو كىحا 

 . مايجعمو أكثخ كعيا كإدراكا كقابمية عمى اإلبجاع كالسذاركة في تحقيق التصػر الفكخؼ 

 (11،ص2001شاش،)                                                               

فالمغة خاصية إنداسية يكتدبيا اإلنداف مشح كالدتو كػف أف الصفل يسخ بسخاحل مختمفة 

تعج أىع مخاحل حياتو فالصقل يتعمع لغتو مغ األياـ األكلى مغ شفػلتيع كلكغ في الػاقع 

األمخ ال يتعمسيا برػرة مألػفة كإنسا يدتعج لتعمساه ألنو يحاكؿ االتراؿ مع األخخ 



 مػػقػػػػجمػػة

   ب

 

خاصة األـ بذتى الجػانب فتعخؼ المغة عمى أنيا مجسػعة مغ الخمػز كالتي يكتدبيا 

الصفل برفة تجريجية عغ شخيق احتكاكو مع اآلخخيغ السحيصيغ بو كخاصة الػالجيغ 

كإجخاء األسخة ليحا يخػ السخترػف بأف اكتداب المغة لمصفل يختمف في اكتدابو لسيارة 

السذي كػنو يعج نزج بيػلػجي ألعزائو عغ جسيع األشفاؿ يتع حرػؿ الصفل عمى 

المغة األكلى عمى عجة مخاحل كل مخحمة تالية أقخب مغ السخحمة األخخػ كأقخب لقػاعج 

 .البالغيغ 

 (1،ص2021شيساء،)           

كلكغ في بعس الحاالت يحجث خمل في نسػ ىحه السخاحل يسكشو أف يؤدؼ إلى تأخخ أك 

 .اضصخاب في الكفاءة المغػية 

كمغ بيغ ىحه اإلضصخابات المغػية نجج تأخخ المغة  البديط الحؼ يعج مغ اإلضصخابات 

ؼيعخفو العمساء بالتأخخ .المغػية التي تؤثخ عمى الحالة االجتساعية كالتػاصمية لجػ الصفل

حيث اليتسكغ الصفل مغ الئلنتاج  (نسػىا)في مدتػػ الدمشي الكتداب المغة كتصػرىا 

المغػؼ كالتكمع بيغ سشة الثانية كالثالثة فبليدتصيع الػصػؿ إلى الحج األدنى مغ الشزج 

 .المغػؼ كحتى اإلكتدابات المغػية إف كججت فيي بصيئة كضعيفة

 (21،ص2008حػلة،)                                                               

كىػ مغ أىع السػضػعات التي لفتت إنتباه الباحثيغ في المغة كالسختريغ حيث عسمػا 

عمى إيجاد حل لسداعجة الصفل عمى القجرة عمى التػاصل مع اآلخخيغ، لحلظ تػصمػا إلى 



 مػػقػػػػجمػػة

   ج

 

أف تحدغ األداء المغػؼ يتصمب البعج عغ إستخجاـ  السجخدات في تعميسو كتجريبو ، 

كالتخكيد عمى األشياء السمسػسة ، كأف نذيخ إلى الذيئ كاستخجاماتو كمايجؿ عميو مغ 

السدسيات مغ خبلؿ بعس الشذاشات ك التي مغ ضسشيا األلعاب التخبػية ك التي ىي 

 .مػضػع دراستشا

لحا تعتبخ األلعاب التخبػية أحج أىع اإلستخاتيجيات التي تدتخجـ لتشسية كتحديغ األداء 

المغػؼ عشج األشفاؿ ، لكػنيا نذاشات بديصة، مستعة، مذػقة ك مخنة بحيث تتشاسب مع 

جسيع مخاحل الصفػلة ك بالتالي تداىع في الشسػ الشفدي كاالجتساعي كالسعخفي لجػ 

 .الصفل

كفي ىحا اإلشار جاءت ىحه الجراسة لتػضيح دكر المعب التخبػؼ في تشسية ميارات المغػية 

عشج شفل متأخخ لغػيا نػع تأخخ المغة البديط،كمغ أجل ىحا يجب بشاءىا عمى أسذ 

 .مشيجية تزع جانبييغ جانب نطخؼ جانب تصبيقي

 :إذ يحتػؼ الجانب الشطخؼ عمى أربع الفرػؿ كالتالي

جاء كسجخل لمجارسة يحتػؼ عمى إشكالية الجراسة كفخضيات الجراسة : الفرل التسييجؼ 

 .كأىسيتيا كأىجافيا باإلضافة إلى الجراسات الدابقة كالسفاـيع األساسية لمبحث



 مػػقػػػػجمػػة

   د

 

خرز لؤللعاب التخبػية كقج تصخقشا ؼيو لسفيـػ المعب التخبػؼ كأىسيتو، : الفرل الثاني

نطخيات تفديخ المعب، أسذ المعب، أنػاع المعب، معاييخ اختيار األلعاب، كفي األخيخ 

 .دكر السعمع أثشاء استخجاـ األلعاب التخبػية

يتزسغ المغة الذفيية برفة عامة ،مفيـػ المغة،مكػنات المغة، مدتػيات : الفرل الثالث 

 .المغة، أبعاد المغة ،ككضائف المغة، نطخيات اكتداب المغة

تشاكلشا ؼيو تأخخ المغة البديط، مفيـػ تأخخ المغة، أغخاضو،أسبابو، : الفرل الخابع 

، تكفل بتأخخ (الجيدفازيا)كتصخقشا إلى الفخؽ بيغ تأخخ المغة البديط كتأخخ الشسػ المغػؼ 

 .المغة البديط

 .ك يحتػؼ عمى فرميغ: الجانب التصبيقي

تشاكؿ الجراسة اإلستصبلعية ك الجراسة األساسية، مشيج الجراسة، إشار : الفرل األكؿ

 .السكاني ك اإلشار الدمشي ،عيشة الجراسة كأدكات الجراسة

ك تصخقشا ؼيو إلى الشذاشات السصبقة عمى الحاالت، عخض كتحميل نتائج : الفرل الثاني 

 .الجراسة ك تحميل ك مشاقذة الفخضيات، بعجىا اإلستشتاج العاـ
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 :اإلشكالية  .1

 ليكتدب المغة التي مغ شفلتعتبخ األلعاب التخبػية مغ أىع الػسائل التي يعتسج عمييا اؿ

ؿ مع غيخه مغ أفخاد مجتسعو ك يعبخ بيا عغ كل حاجياتو، ك بشاءا عمى صخبلليا يتػا

دمحم محسػد ) اذلظ إىتست الكثيخ مغ الجراسات بسػضػع األلعاب التخبػية حيث يعخفو

عمى أنيا نذاط مشطع يبحؿ ؼيو البلعبيغ جيػدا كبيخة ك  (34،ص2010،الحيمة

 .يتفاعمػف معا لتحقيق أىجاؼ محجد في ضػء قػانيغ معيشة كىحا ما يؤدؼ إلى تعمع فعاؿ

عمى ذلظ يسكغ التػاصل مغ أشفاؿ مختمفيغ في   كآداة التعبيخ ك الجليل يعتبخالمعبؼ

.  الثقافة ك القػمية ك المغة ك أيزا يسكغ اإلتراؿ بيغ األشفاؿ ك الكبار

  (205،ص2004 ،نبيل عبج اليادؼ )                                               

كقج قامت مجارس عجيجة عمى استخجاـ نذاط المعب كأساس لصخيقة التعمع ك ذلظ ألنو 

يؤدؼ إلى زيادة الحريمة المغػية لمصفل بحيث تقخب لو السفاـيع ك تداعجه في إدراؾ 

. األشياء

 (53،ص2012يغ،زيجاف اليػيج)           

أما المغة فيي تعتبخ عامل ميع في حياة الصفل ألنيا تقـػ ببمػرة ك تحجيج شتى فعاليات 

 .الصفل األخخػ مغ فكخية ك نحػىا، كىػ يدتخجميا كآداة لئلتراؿ الجساعي
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كألف شفل ما قبل السجرسة لجيو عادة رغبة قػية في تػسيع دائخة عبلقاتو خارج محيط 

األسخة، ك ألنو في الػقت نفدو يسيل إلى المعب، فإنو مغ السشاسب استثسار لعبو في 

تشسية لغتو تشسية مخصصة ك مقرػدة، ك ىحه كضيفة األلعاب ك أىسيتيا في تشسية 

 .ميارات الصفل المغػية

ك قج استخجـ اصصبلح األلعاب في تعميع المغة لكي يعصي مجاال كاسعا في األنذصة، 

كذلظ لتدكيج السعمع ك الستعمع بػسيمة مستعة كمذػقة لمتجريب عمى عشاصخ المغة، ك 

تػفيخ الحػافد لتشسية السيارات المغػية السختمفة، ك ىي أيزا تػضف بعس العسميات 

العقمية مثل التخسيغ إلضفاء أبعاد إترالية عمى تمظ األنذصة، ك تتيح لمستعمسيغ نػعا 

مغ اإلختيار لمغة التي يدتخجمػنيا، ك ىحه األلػاف مغ األلعاب تخزع إلشخاؼ السعمع 

 .أك لسخاقبتو عمى األقل

 (12،ص2005دمحم رجب فزل  ،)                        

  : ات يسكغ أف نصخح الدؤاؿ التاليشيمغ خبلؿ كل ىحه السعككفي ىحا اإلشار 

  ىل لؤللعاب التخبػية دكر في تشسية المغة الذفيية عشج األشفاؿ الستأخخيغ لغػيا ؟ -

  : ك تتجرج تحتو األسئمة الفخعية اآلتية

   عشج األشفاؿ الستأخخيغ لغػيا ؟شفييىل لؤللعاب التخبػية دكر في تشسية الفيع اؿ -

 ىل لؤللعاب التخبػية دكر في تشسية اإلنتاج المغػؼ عشج األشفاؿ الستأخخيغ لغػيا ؟ -
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 :فخضيات البحث  .2

 :الفخضية العامة  .2.1

 .لؤللعاب التخبػية دكر في تشسية المغة الذفيية عشج األشفاؿ الستأخخيغ لغػيا -

 :الفخضيات الفخعية  .2.2

 .لؤللعاب التخبػية دكر في تشسية اإلنتاج المغػؼ عشج األشفاؿ الستأخخيغ لغػيا -

 . عشج األشفاؿ الستأخخيغ لغػياشفييلؤللعاب التخبػية دكر في تشسية الفيع اؿ -

 

 :أىسية الجراسة  .3

تدتصيع إستشباط أىسية البحث نطخا لحداسية السخحمة العسخية السخاد دراستيا ك التي 

تعتبخ حجخ األساس لمشسػ المغػؼ عشج الصفل ، ك يسكغ أف نحجد أىسية البحث في ما 

  : يمي

إعصاء صػرة عغ دكر األلعاب التخبػية في تشسية المغة الذفيية عشج األشفاؿ  -

 .الستأخخيغ لغػيا

مداعجة األخرائييغ في حدغ إختيار األلعاب التخبػية السشاسبة لؤلشفاؿ الستأخخيغ  -

 .لغػيا
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 :أىجاف الجراسة  .4

التعخؼ عمى دكر األلعاب التخبػية في تشسية الفيع المغػؼ عشج األشفاؿ الستأخخيغ  -

 .لغػيا

التعخؼ عمى دكر األلعاب التخبػية في تشسية اإلنتاج المغػؼ عشج األشفاؿ الستأخخيغ  -

 .لغػيا

 :السفاهيػ األساسية لمجراسة  .5

ىي عبارة عغ أنذصة تقخب مبادغ العمع لؤلشفاؿ ك تػسع :  األلعاب التخبؽية .5.1

 .اآلفاؽ السعخؼية

 (224،ص2014مشى سسيخ حدغ الحديشي،)                   

  ىي مجسػعة مغ الشذاشات الستشػعة حدب كل مجاؿ يقـػ : التعخيف اإلجخائي

 .بيا الفخد بيجؼ التعمع ك تػسيع اآلفاؽ السعخؼية

ىي كسيمة لشقل رسالة مغ السرجر إلى الستمقي، ك يكػف ىحا : المغة الذفيية  .5.2

 (200،ص2014ليشجة بػديشار،).    المفع مشصػقا فيجركو السدتقبل بحاسة الدسع

 . ىي التي تتزسغ كل مغ السيارات الذفيية التعبيخية ك اإلستؿباليةالمغة الذفيية

 (592،ص2022عسيخية بيدات،)                                                  
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 المغة الذفيية ىي عبارة عغ كسيمة لفطية تسكغ الصفل مغ  : التعخيف اإلجخائي

التعبيخ مغ التػاصل مع محيصو بصخيقة شفيية بحيث يدتصيع التعبيخ عغ حاجاتو ك 

 .رغباتو

 ىػ تأخخ في السدتػػ الدمشي الكتداب المغة ك تصػرىا حيث : تأخخ المغة البديط .5.3

ال يتسكغ الصفل مغ اإلنتاج المغػؼ ك التكمع بيغ الدشة الثانية ك الثالثة، فبل يدتصيع 

الػصػؿ إلى الحج األدنى مغ الشزج المغػؼ ك حتى اإلكتدابات المغػية البديصة ك إف 

كججت فيي ضعيفة ك بصيئة، كسا التراحب ىحا اإلضصخاب االعاقات الحدية ك 

 . الحخكية ك الصفل يكػف سميسا مغ الشاحية الفيديػلػجية ك العزػية

 (27،ص2009حػلة دمحم،)                                                           

  ىػ الشسػ الغيخ الدميع لمغة عشج الصفل في السخحمة العسخية ما : التعخيف اإلجخائي

 . مع سبلمة الجياز العربي ك األعزاء الحدية ك الحخكية  سشػات6 ك 3بيغ 
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 :الجراسات الدابقة  .6

 2021عؽاطف عبجه بيؽمي  .6.1

ك قج أكجت في دراستو عمى أثخ ك فاعمية األلعاب التخبػية في تشسية السيارات المغػية 

لجػ أشفاؿ ما قبل السجرسة ك ذلظ مغ خبلؿ ترسيع مجسػعة مغ األلعاب التخبػية ك 

 شفل ك شفمة مقدسة عمى مجسػعتيغ األكلى 90المغػية أجختيا عمى عيشة نكػف مغ 

  .تجخيبية ك الثانية ضابصة

 2017سمؽى حدؼ زيج  .6.2

األلعاب التخبػية ك السػسيؿية في تشسية ميارات  ؾياس أثخ إلى كقج ىجفت دراستيا

التػاصل اإلجتساعي لجػ شفل الخكضة ك كحلظ ترسيع مجسػعة مغ األلعاب التخبػية 

ك السػسيؿية لتشسية التػاصل اإلجتساعي ك كل ذلظ كاف مغ خبلؿ دراسة أجخية عمى 

  .ة شفل ك مجسػعة كاحجة تجخيبي37عيشة نكػف مغ 

ك تػصمت الشتائج  إلى كجػد دكر فعاؿ في مسارسة ىحه األنذصة في تشسية ميارات 

 .التػاصل االجتساعي

 2014مشى سسيخ حدؼ الحديشي  .6.3

كقج ىجفت إلى تحجيج أثخ مسارسة األلعاب التخبػية في تشسية بعس ميارات التعمع لجػ 

 شفل بيغ 90تبلميح التعميع اإلبتجائي مغ خبلؿ دراسة أجخيت عمى عيشة مكػنة مغ 
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ذكخ ك أنثى مقدسة إلى مجسػعتيغ ضابصة ك تجخيبية، ككانت الشتائج الستحرل عمييا 

إلى أنو ىشاؾ فعبل دكر لسسارسة ىحه األلعاب في تشسية ميارات التعمع لجػ فئة تبلميح 

 .التعميع اإلبتجائي

 2005نيفميؼ دمحم صالح ناصخ  .6.4

حيث قامت ىحه الجراسة إلى الكذف عغ تأثيخ األلعاب التعميسية في تشسية بعس 

السيارات السعخؼية الستسثمة في السيارات العقمية ك الحذ حخكية لجػ أشفاؿ الخكضة 

 الجراسة عمى تأجخؼ  بحيث مغ خبلؿ بشاء بخنامج تجريبي قائع عمى األلعاب التعميسي

 شفل بيغ ذكخ ك أنثى تتخاكح أعسارىع بيغ أربعة إلى خسدة سشػات ، ك أضيخت 17

الشتائج إلى أنو ىشاؾ فعبل تأثيخ لؤللعاب التعميسية في تشسية السيارات السعخؼية لجػ 

 . ىحه الفئة مغ األشفاؿ

 :التعقيب عمى الجراسات الدابقة .7

مغ خبلؿ نتائج الجراسات الدابقة تبيغ فعبل أف لؤللعاب التخبػية دكر في تشسية الجانب 

المغػؼ عشج الصفل السراب بالتأخخ المغػؼ البديط، ك ىحا ما أسفخت عشو نتائج دراسة 

مشى سسيخ حدغ "ك " سمػػ حدغ زيج"ك " لقػؽ فخياؿ" ك " عػاشف عبجه بيػمي"كل مغ 

، بحيث في ىحا الجانب تذتخؾ كل ىحه الجراسات "نيفميغ دمحم صبلح ناصخ" ك" الحديشي

في إىتسامشا عامة بسجػ تأثيخ األلعاب التخبػية في تشسية الجانب المغػؼ عشج الصفل ، أما 
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مغ جانب آخخ فقج إختمفت كل ىحه الجراسات مع دراستشا في عجد ك شبيعة العيشة 

 .السختارة لمجراسة
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: تسييج 

إف المعب عبارة عغ نذاط حخكي ضخكرؼ حياة الصفل ك مشح مخاحمو األكلى ألنو مغ 

خبللو يشسي الصفل قجراتو العقمية ك يكتدب مياراتو األكلية، ك المعب يتجرج مع الصفل 

عبخ مختمف مخاحمو العسخية كىحا ما أكجه الباحثػف مغ خبلؿ ترشيفاتيع ألنػاع المعب 

كعمى ىحا األساس يسكغ إعتبار األلعاب التخبػية عمى أنيا مغ أىع األنذصة كاألساليب 

الحجيثة في مجاؿ التعميع ألنيا باإلضافة إلى تحقيق الستعة ك التخؼيو تجفع الصفل إلى 

التفاعل مع السػاد التعميسية كمع أقخانو مغ الستعمسيغ مسا يديج دافعيتو لمتعمع ك اكتذاؼ 

بو ك قجراتو  .مياراتو مػـا
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 :مفهوم األلعاب التربوية  .1

 المعب .1.1

 :لمعب عجه تعخيفات نحكخ مشيا

 المعب نذاط مػجو أك غيخ مػجو يقـػ بو الستعمسيغ مغ أجل تحقيق :تعخيف جؽد

كيدتغميا الكبار عادة ليداىع في تكػيغ سمػكيع كشخرياتيع بأبعادىا , الستعة كالتدمية

 .  السختمفة العقمية كالجدسية كالػججانية

  (104،ص2014، كحػؿ شؽيقة)                                   

كيخػ فخكبل كىػ مؤسذ رياض األشفاؿ أف المعب ىػ اسسى تعبيخ عغ الشسػ 

األنداني في الصفػلة، كىػ التعبيخ الحخ الػحيج عسا يجكر في داخل الصفل الرغيخ 

  .كىػ أساس نسػ الكمي الستكامل لمصفل

 (49،ص2021،جبلب مرباح)                                    

 المعب عسميو التسثل تعسل عمى تحػيل السعمػمة الػاردة لتبلئع حاجات :جؽن بياجي

 . الفخد، فالمعب كالتقميج كالسحاكاة جدء ال يتجدأ مغ عسمية الشساء العقمي

 (278،ص2020، نػريةيبالعا )                                                   

 أف المعب ىػ شخيقو يعمع بيا الصفل نفدو بشفدو بحيث يرحح (الخفاف) كتخػ 

أخصائو كيعيج تجخبة دكف الذعػر بالحنب، كسا يعتبخ البلعب مغ أىع كسائل الرغار 
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لفيع العالع كالبيئة السحيصة بيع مغ كسائل التعبيخ عغ الشفذ، ألنو يتيح إستخجاـ 

الحػاس كالعقل كيدسح ليع باكتذاؼ العالع مغ حػليع حيث تتصػر قجراتيع كميارات 

 .تفكيخىع مغ خبلؿ السسارسة السختمفة أللػاف المعب

     (25،ص2015،الخفاؼ إيساف عباس )                                             

المعب بأنو فعل يختبط بعسل ال يججؼ أك بالسيل إلى الدخخية  ةالسعاجػ العخبيكتعخؼ 

الحيغ اتخحكا ديشيع }: بل ىػ نذاط ضج الجج، كقج جاء في القخاف الكخيع بقػلو تعالى

 {افحرىع يخػضػا ك يمعبػ}:  ، كفي مػضع اخخ قاؿ تعالى70.اإلنداف {لعبا كليػا

 ، كجاء المعب بسعشى االستستاع كالتدمية عمى لداف إخػة يػسف ألبييع 83.الدخخؼ

، كليحا فاف المعب في 12.يػسف {أرسمو معشا غجا يختع كيمعب}: قاؿ تعالى

السجتسعات العخبية اختمط فيسو عشج العامة إلى درجو التبايغ، عشجما نشطخ إليو في 

إشار الشذاط الحؼ يقابل الشذاط الجيشي لغاية التفاضل فإنو يذكل نذاشا عبثيا، أما إذا 

فيع بأنو نذاط لمرغار أك لمكبار في إشار تقديسي ال يفزل الشذاط الجيشي فانو يقبل 

   .مع التحفع

 (33،ص2010دمحم محسػد الحيمة،)            

كبيحا يسكغ القػؿ باف المعب ىػ عبارة عغ نذاط حخ يقـػ بو اإلنداف بقرج الستعة 

بػجػد ىجؼ معيغ مثل إنساء سمػؾ األشفاؿ كشخريتيع أك قج يكػف بجكف كجػد ىجؼ 

 .معيغ مغ ذلظ غيخ الستعة كالتدمية
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  :األلعاب التخبؽية .1.2

يعخؼ مخعي ك بمؿيذ األلعاب التخبػية عمى أنيا نذاط أك مجسػعة مغ األنذصة التي 

.  يسارسػىا فخد أك مجسػعة مغ األفخاد لتحقيق أىجاؼ معيشة

 (27،ص2012، زيج اليػيجؼ)                                                

 

أما صباريشي ك العداكؼ ؼيعخفانيا عمى أنيا نذاشا مشطسا مشصؿيا يبحؿ ؼيو البلعبػف 

جيػدا كبيخة ك يتفاعمػف معا لتحقيق أىجاؼ محجدة ككاضحة في ضػء قػانيغ ك قػاعج 

. معيشة مػضػعة مدبقا

 (41،ص2010، محسػد الحيمةدمحم)                      

فاأللعاب التخبػية ىي عبارة عغ استقبلؿ أنذصة المعب في اكتداب السعخفة ك مغ ثع 

.  تقخيب مبادغ العمع لؤلشفاؿ ك العسل عمى تػسيع آفاقيع السعخؼية

يع زيج)                                            (211،ص2018،سمػػ حدغ إبخـا

 :أىسية المعب  .2

جدءا ضخكريا في  المعب يعتبخ بأف (26،ص2014حشان عبج الحسيج العشاني،)يحكخ

 :حياه الصفل ألنو يداعج عمى

 .إشعار الصفل بالستعة كالبيجة كالدخكر -
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 .تخكيس الجدع كتسخيغ العزبلت -

 .تذػيق الصفل كتشسية استعجاده لتعمع -

 .بشاء شخرية الصفل مغ جسيع الشػاحي -

 .مداعجة الصفل عمى فيع ذاتو كتقبل األخخيغ كمعخفة العالع السحيط بو -

 .االجتساعية، العاشؽية ،الجدجية ، الجيشية: إعجاد الصفل لمحياة السدتقبمية  -

 .السداىسة في تعميع الصفل السيارات االجتساعية -

 .مداعجة الصفل عمى تعمع السػاد الجراسية -

 .التخمز مغ التػتخ كاالنفعاالت الزارة كمغ الصاقة الدائجة -

 . إشباع حاجات الصفل بصخيقة مقبػلة اجتساعيا -

 :نعخيات تفديخ المعب  .3

 (scchiller- spencer)(شيمخ– نعخية سبشدخ  ):نعخية الطاقة الدائجة  .3.1

 عغ فكختو عغ 1815-1959لقج عبخ الذاعخ كالفيمدػؼ األلساني فخديخيظ شيمخ 

المعب بأنو البحؿ الغيخ اليادؼ لمصاقة الدائجة كىحه الشطخية تذيخ إلى أف الكائشات 

البذخية قج كصمت إلى قجرات عجيجة، كلكشيا ال تدتخجـ كميا إال في كقت كاحج 

ككشتيجة ليحه الطاىخة تػجج قػة فائزة ككقت فائس ال يدتخجماف في تدكيج احتياجات 

معيشو، ك عمى ىحا فإف لجػ اإلنداف قػػ معصمو لفتخات شػيمة كأثشاء فتخات التعصيل 

ىحه تتخاكع الصاقة في مخاكد األعراب الدميسة الشذيصة أك يدداد تخاكسيا كبالتالي 
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ضغصيا حتى يرل إلى درجو يتحتع ؼيو كجػد مشفح لمصاقة كالمعب كسيمو مستازة 

.  الستشفاذه ىحه الصاقة الستخاكسة

  (242،ص2014،بغ عقيمة كساؿ)                                  

 -stanly hall)(ىشخي بؼ وثخونجايغ- ستانمي ىؽل):الشعخية التمخيرية  .3.2

henry bet- thorndike) 

تأكج ىحه الشطخية عمى أف المعب ىػ عسميو تمخيز لساضي اإلنداف مشح كالدتو، إذا 

ستخاتيجية المعب عغ شخيق السخكر بسخاحل الحياة التصػرية إفيػ يسيل إلى مسارسة 

التي مخت بيا الحزارات البذخية، فيحه الشطخية تخػ أف ما يسارسو اإلنداف مغ لعب 

ما ىػ إال عسميات تحكخ ك استعادة لمغخائد التي مخ بيا عبخ التاريخ ، ككأف التاريخ 

  .يعيج نفدو

 (291،ص2019،سسية عيج الدعبػط)               

 (الزاروس) :نعخية االستجسام  .3.3

قجـ ىحه الشطخية الفيمدػؼ األلساني الزاركس في القخف التاسع عذخ حيث بيغ أف 

كضيفة المعب الخئيدية ك األساسية ىي إراحة الجدع عغ عشاء العسل كمغ التعب ، 

  .فالصفل الحؼ يتعب كيمعب ليخيح نفدو ك يججد شاقتو

 ( 279ص،2020،العايب نػرة)                                                      
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 (فخويج)  :نعخية التحميل الشفدي .3.4

كيعتقج فخكيج أف بإمكاف األشفاؿ التخمز مغ السذاعخ السختبصة باألحجاث كالخبخات 

السؤلسة عغ شخيق المعب، ىكحا عغ شخيق العسميات اإلسقاشية أثشاء المعب يتعامل 

  .الصفل مع السذاعخ كيديصخ عمييا

 ( 517،ص2018،حيجر فاضل حدغ)                                  

 (جؽن بياجي) :نعخية السعخفة  .3.5

إف نطخية جػف بياجي في المعب تختبط إرتباشا كثيقا بتفديخه لشسػ الحكاء كيعتقج أف 

 .كجػد عسميتي التساثل كالسصابقة ضخكريتاف نسػ كل كائغ عزػؼ 

  : نطخية بياجي في المعب تقـػ عمى إفتخاضات رئيدية ىي

إف الشسػ العقمي يديخ في تدمدل محجد مغ السسكغ تدخيعو أك تأخيخه كلكغ التجخبة  -

 .ال يسكغ أف تغيخه كحجىا

إف ىحا التدمدل ال يكػف مدتسخا بل يتألف مغ مخاحل يجب أف تتع كل مخحمة مشيا  -

 .قبل أف تبجا السخحمة السعخؼية التالية

إف ىحا التدمدل في الشسػ العقمي يسكغ تفديخه إعتسادا عمى نػع العسميات السشصؿية  -

 .الحؼ يذتسل عمييا

 ( 54ص،2020،ىجاج حسدة)                      
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 : نعخية الشسؽ الجدسي .3.6

إلى ؾيسة المعب في استثارة مخاكد مخية ،  (كار)تذيخ ىحه الشطخيات التي تشدب لمعالع 

يكػف مغ إستذارتيا نساء لمجدع، كسا تبيغ ؾيسة السخاكد السخية في تحخيظ الصفل 

فتؤدؼ إلى لعبو كسا يقػؿ صاحب الشطخية البلعب ىػ السداعج األكؿ عمى نسػ 

األعزاء خرػصا السخ كالجياز العربي ألنو عشجما يػلج الصفل ال يكػف مخو في 

حالو نسػ كامل كحالة استعجاد كامل لمعسل، ألف معطع أليافو مكدػة بالغذاء أؼ 

كلسا كاف المعب يذتسل . الغذاء الجىشي الحؼ يفرل ألياؼ السخ  بعزيا عغ بعس 

عمى حخكات يذخؼ عمى آدائيا كثيخ مغ السخاكد السخية، ليحا فإف مغ شأنو أف يثيخ 

  .ىحه السخاكد إثارة يتكػف بفزميا تجريجيا ما يعػز األلياؼ العربية مغ األغذية

 (59،ص2021،جبلب مرباح)                                                    

 (كارل كخوس) : نعخية اإلعجاد الحياة السدتقبمية .3.7

بأف المعب عسمية غخيدية تدعى إلى إكداب الزغار السيارات ك القجرات  (كخكس)يخػ 

 .التي تداعجه عمى التكيف مع البيئة في الحاضخ ك السدتقبل

 (517،ص2018حيجر فاضل حدغ،)                                                
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 :أسذ المعب  .4

إف المعب يدتشج عمى أسذ كمبادغ نفدية تخبػية إجتساعية كؼيسا يمي شخح ليحه 

 :األسذ

  :األسذ الشفدية  .1.1

 :كيقـػ المعب عمى مجسػعة مغ األسذ الشفدية كىي

المعب مغ أىع حاجات اإلنداف في مختمف مخاحل العسخ، كل فخد لجيو دافع لمعب  -

يشبغي أف يذبعو كإال ستكػف الشتيجة قمقا كاضصخابا كمعاناة مغ مذاكل نفدية 

 .عجيجة

المعب ىػ عسميو تديخ كفق مخاحل فيػ يبجأ عذػائيا كغيخ مشطع ثع يربح مشطسا  -

 .كيبجأ حديا حخكيا ثع استكذاؼيا فإيياميا ثع عقميا مجخدا ك اجتساعيا

كل مخحمة مغ مخاحل تصػر المعب ليا خرائز معيشة تبخز أكثخ مغ غيخىا، ك  -

عمى سبيل السثاؿ تتدع السخحمة الحدية الحخكية باأللعاب اإلستكذاؼية ك معالجة 

السػاد، ك تترف األلعاب في الصفػلة السبكخة أك في مخحمة المعب اإلييامي بالمعب 

 .بالجمى ك العخائذ ك ىكحا



األلعاب التخبػية: الجانب الشطخؼ                                                     الفرل الثاني   

45  

     

يختبط المعب كأؼ مطيخ نسائي بعػامل الشزج ك اإلستعجاد ك الجافعية ك التجريب،  -

فتػفخ ىحه العػامل يؤدؼ إلى نسػ الصفل مسا يداىع في نياية األمخ في تشسية 

 .شخرية الصفل

ىشاؾ فخكؽ فخدية في المعب إذا يختمف األفخاد ؼيسا بيشيع مغ حيث سخعة نسػ  -

المعب كسا ك كيفا ك عميو فاألشفاؿ يختمفػف ؼيسا بيشيع في زمغ عبػر مخاحل 

 .المعب

ـ شاؾ أنذصة سمػكية تطيخ أثشاء المعب يعتبخىا البعس غيخ سػية أك غيخ مخغػب  -

فييا ك لكشيا تعج عادية بالشدبة السخحمة معيشة ك غيخ عادية بالشدبة بسخحمة معيشة 

 . أخخػ 

يتشاقز المعب كسا مع العسخ كيعػد ذلظ ألسباب مشيا شػؿ فتخة الجراسة ك زيادة  -

الػاجبات السشدلية ،قمة مقجار كقت المعب ك كحلظ تدايج كعي األشفاؿ لسيػليع ك 

 .اتجاىاتيع لجراستيع التي تحتاج لسديج مغ الػقت ك التخكيد ك الجيج

يتدايج المعب كيفا مع العسخ إذا يتحخؾ الصفل ألعابا ك يخكد في لعبة معيشة تشاسب  -

ميػلو ك قجراتو ك كحلظ يبتعج عغ كثيخ مغ األشفاؿ رفقاء المعب ك يمعب مع 

 (34،ص2014حشاف عبج الحسيج العشاني،)                   .أصجقاء محجديغ
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  :األسذ التخبؽية لمعب .1.2

تدتصيع األلعاب التخبػية أف تثخؼ نسػ الصفل ك تعمسو إذا ما أخح السعمع السبادغ ك 

 :األسذ اآلتية

اختيار األلعاب كفقا ألىجاؼ التعميسية السحجدة بحيث تؤدؼ إلى مداىسة فخيجة في  -

 .تعمع الصمبة ك تاكيجه

 .تشطيع تختيبات األلعاب عمى نحػ يسكغ كافة الصمبة مغ السذتخكة فييا -

كضع خصط باستخجاـ األلعاب في عسميتي التعميع ك التعمع الرفي بصخيقة مبخمجة  -

بحيث ال يصغى اإلستستاع بسػاقف المعب عمى اليجؼ األساسي مغ إستخجاـ المعبة 

مع جعل كافة األدكات ك السػاد في متشاكؿ اليج بحيث يديخ المعب كفق الخصػات 

السحجدة، ك استخجاـ األلعاب في كقتيا السحجد ضسغ سياؽ الجرس حتى تأدؼ الغاية 

 .مغ استخجاميا

إختيار الصمبة السذاركيغ بأىجاؼ المعبة ك قػاعجىا ك تعميسات السذاركة في المعب  -

مغ إثخاء ك تعديد لمسفاـيع ك السعمػمات ك السيارات الستعمسة ، ك كحلظ معخفة ما 

 .إكتدبػه مغ ؾيع ك اتجاىات مخغػب فييا أثشاء المعب

 (109،ص2010دمحم محسػد الحيمة،)                                               
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  : األسذ اإلجتساعية لمعب .1.3

إف المعب عشج الصفل يختمف مغ مجتسع آلخخ ك ذلظ بفعل األسذ اإلجتساعية التي  -

  : تأثخ عمى ذلظ ك التي يسكغ إيجازىا ؼيسا يمي

الغاية األساسية مغ المعب قج تكػف التدمية أك تعمع الحقائق ك السفاـيع ك السيارات،  -

إال أنو يجب أف يداعج الصفل عمى تعمع الؿيع ك الدمػكات الدميسة كاإلنطباط ك 

 . احتخاـ حقػؽ اآلخخيغ ك التحمي بالربخ ك األمانة ك تقبل الخبح ك الخدارة

يداعج المعب في التشذئة اإلجتساعية لمصفل بحيث يتعمع الدمػؾ كعزػ في جساعة  -

مغ حيث تعمع الؿياـ بالجكر االجتساعي السشاسب ك تعمع ميارات العسل الجساعي 

 .كاالتراؿ ك التعبيخ عغ الخأؼ ك احتخاـ الخأؼ اآلخخ

تمبي عسمية المعب احتياجات الصفل إلى اإلنتساء اإلجتساعي ك اإلنداني، كتداعجه  -

عمى تحسل مدؤكلية السداىسة في رفاـية ك تقجـ مجتسعو ك أمتو، لحلظ يجب 

 . اإلىتساـ باأللعاب التي تحقق ذلظ

لسذاركة اآلباء ك السعمسيغ األشفاؿ في ألعابيع أثخ إيجابي في تحقيق السديج مغ  -

التفاىع ك اإلحتخاـ ك تعمع ك تبادؿ األدكار ما بيغ الكبار ك الرغار ، لحلظ يجب 

 .التأكيج عمى مثل ىحه السذاركة

 (نفذ السخجع الدابق)                                 
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 :أنؽاع األلعاب التخبؽية  .5

ك نطخا لتعجد الباحثيغ في مجاؿ المعب ك تشػع أشخىع الشطخية كججت ترشيفات كثيخة 

 : مشيار ذؾفلمعب 

 :ترشيف فؽرياش .1.4

 : حيث صشف المعب إلى فئتيغ

أنذصة المعب أك ما يدسى بالمعب الحخ ك ىػ أكثخ شيػعًا في مخحمة الصفػلة ك  -

 .سابق عمى المعب السشطع

  .السباريات أك ما يدسى بالمعب السشطع ذؼ القػاعج -

 (38،ص2014، عشاني عبج الحسيجحشاف)                                         

 :ترشيف األشقخ .1.5

  : حيث صشف المعب في مخحمة رياض األشفاؿ إلى ما يمي

 يحػؿ ؼيو الصفل العالع الػاقعي إلى عالع خاص بو ك يتعامل مع :المعب اإلييامي -

 .السػاد ك السػاقف كاف الحياة فييا

الكخسي ىػ الكخسي ك :  ك فييا يجرؾ الصفل الػاقع كسا ىػ :المعب الؽاقعي  -

 .العرا ىي العرا ك يكػف ؼيو شيئ مغ الخياؿ حتى يجعل الشذاط لعبا
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ك ىي صشع األشياء بيجؼ اإلستستاع ك الدسعة بيغ زمبلئو ك : المعب اإلنذائي -

دة مثل بشاء البيػت مغ الخذب لؤلكالد ك األعساؿ الجؾيقة غبعس الشطخ عغ الفا

 .كالخياشة ك الخسع ك التمػيغ البشات

 .تقجـ في الدغ  ك ىػ المعب السشفخد ك يتخكو الصفل كمسا:المعب الفخدي  -

 ك ىػ ما بيغ الخابعة ك الخامدة ك يذارؾ ؼيو الصفل زمبلئو في :المعب الجساعي -

 .المعب

متعاكف مع اآلخخيغ في المعب ك لو قػانيغ ك أنطسة ك يتسيد : المعب التعاوني  -

 .بالرعػبة عغ األنساط االخخػ 

ك ىػ استخجاـ أدكات مػاد لعسل أشياء ليا معشى يكتدب مشيا  :  المعب التخكيبي -

 .السفاـيع مثل السكعبات، ك االلعاب التخكيبية أك البشائية

 ك ىػ لعب ما قبل السخاىقة ك يتبلشى ؼيو المعب اإلييامي ك :المعب السخطط -

 .التسثيمي

 ك ىػ لعب يتزسغ ميارات ك معارؼ بحاجة إلى :(الذعبي)المعب اإلجخائي  -

 .تشطيع ك قػاعج ك تطيخ ركح السشافدة مثل لعبة الذصخنج ك الػرؽ 

 . ك يتسيد باالبجاع لتػفخ خياؿ خرب:المعب التخيمي -

 ك ىي مباريات مشطسة ليا قػاعج ك يتسيد بقمة :المعب التشافدي و السباريات -

 .االحتخاـ نطخا الف لكل العب دكر خاص ك ىجؼ يدعي لتحؿيقو
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 ك يتسثل في أف يعصي الصفل لعبتيع لمصفل اآلخخ ليمعب بيا :المعب االجتساعي  -

 .ثع يخدىا إليو بعج االنتساء مغ المعب

 (149،ص2012ر،األشقعبج السجيج حسج   عبج   )                           

 :معاييخ اختيار األلعاب التخبؽية  .6

 :كىحه بعس مغ السعاييخ لحدغ إختيار األلعاب التخبػية

 .مجػ اتراؿ األلعاب باألىجاؼ التخبػية التي يدعى السعمع لتعميسيا -

 .مشاسبة ىحه األلعاب ألعسار األشفاؿ ك مدتػػ نسػىع العقمي ك البجنية -

أف تداعج األلعاب السختمفة الصفل عمى التأمل ك السبلحطة ك السػازنة ك الػصػؿ  -

 .إلى حقائق بخصػات مخئية مشصؿية

أف تخمػا ىحه األلعاب مسا قج يعخض حياة الصفل لمخصخ أك التعخض إلصابة  -

 .نتيجة إلستخجاميا بسفخده

 (111،ص2014،فاضل سبلمة)                             

إدراج كل مجسػعة مغ ىحه األلعاب في الرعػبة حتى تعسل عمى تشسية قجرات  -

 .الصفل كفق تدمدل مشتطع يشتقل مغ السدتػيات البيئة الديمة إلى األكثخ تعقيجا

أف تداعج ىحه األلعاب  -

عمى تذخيز مجػ نسػ الستعمع مغ اكتداب الخبخات السصمػبة ك التعخؼ إلى  -

 .أماكغ الزعف في تحريمو ثع تدكيجه بالخبخات السشاسبة التي تعالج ذلظ
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ـ حه األلعاب ك عجد األشفاؿ ك ميدانية السجرسة -  .أف تتشاسب 

 .اتراؿ األلعاب ببيئة الستعمع -

 (132،ص2010،دمحم محسػد الحيمة)                                

 :دور السعمػ في اختيار األلعاب التخبؽية  .7

 . مذجعة عمى التعمعئةتػفيخ بي -

 .السخاؾبة ك السبلحطة بحيث يدسح ذلظ بتفديخ سمػؾ الصفل أثشاء المعب -

تجخل السعمع في أنذصة المعب بيجؼ تػضيح ميارة أك استخجاـ أسمػب معيغ  -

 (ف الحدغؼ سسيخ حذػمغ).

 إجخاء دراسة لؤللعاب الستػفخة في بيئة الصفل -

التخصيط الدميع إلستغبلؿ ىحه األلعاب ك الشذاشات لخجمة أىجاؼ تخبػية تتشاسب  -

 .ك قجرات ك احتياجات كل فخد

 . تحجيج الػقت ك السكاف السشاسب مغ أجل المعب -

 (5-4،ص2009،جييشة السرخؼ )                                                    
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 :خالصة 

ندتشتج مسا سبق أف األلعاب التخبػية ليا دكر أساسي في اكتداب الصفل لسياراتو 

األساسية، كسا أف مزاميشيا ك خرائريا تتشػع ك تختمف باختبلؼ السخاحل العسخية 

لمصفل ك أيزا الطخكؼ الثقاؼية ك اإلجتساعية مسا جعميا تتسيد بالسخكنة ك سيػلة البشاء 

 .ك التكييف، مسا جعميا نذاط مػجو يسكغ اإلعتساد عميو في العسمية التخبػية ك التعميسة
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: تسييج

ندانية تسيد اإلنداف بسا ىػ بل تعج المغة مغ أىع شخكط اإلنداف إتعتبخ المغة كضيفة 

ىا الػسيمة الػحيجة التي فكالتخاشب أل كعشرخا بارزا في حياة األفخاد لكػنيا كسيمة لمتعبيخ

  .تػاصل مغ خبلليا األفخادؼ
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 مفيؽم المغة .1

اختمف العمساء اعتسادا عمى اتجاىاتيع التجخيبية كالشطخية كقج عبخ عشيا  بعزيع بانيا 

ثشاء الشصق أتمظ الخمػز السشصػقة يخخجػف مشيا رسائل التعبيخ األخخػ مغ حخكات تطيخ 

. صػات مقصعيةأكالكتابة كعشجىا صياغة السعمػمات كالسذاعخ في 

تفق عمى أنيا مجسػعة مغ الخمػز كالعبلمات ذات الجالالت كالسعاني اكمغ الجراسيغ مغ 

ف يتكمسػا يشصق باستخجاـ أجيدة الشصق كغيخىا مغ التعبيخ المحشية أالتي يدتصيع الفخد 

كالعبلمة الػجيية كالجدجية لمتعبيخ عغ األفكار كاآلراء كالسذاعخ ليحقق التػاصل 

. االجتساعي بيشو كبيغ اآلخخيغ

 (31،ص2000 ،زيشب الذقيخ)                              

لحا تعج المغة مغ الخرائز التي اختز بيا   بشي البذخ ليشفخدكا بيا عغ سائخ 

مخمػقاتو كمغ الستفق عمييا ألف اإلنداف كحجه ىػ القادر استخجاـ المغة لتحقيق االتراؿ 

             .كالتػاصل بأبشاء جشدو عمى اختبلؼ بيئاتيع

 (80ص.2005.الخزيقاتعبج   فخج )                                          

كيخػ أف المغة عبارة عغ نطاـ مغ الخمػز يتفق عميو في ثقافة معيشة اك بيغ األفخاد فئة 

معيشة أك جشذ معيغ كيتدع ىحا الشطاـ بالزبط كالتشطيع شبقا لقػاعج محجكدة كبالتالي تعج 

المغة احجػ كسائل التػاصل كقج تكػف المغة مشصػقة أك مكتػبة اك لغة إشارة  اك لغة 
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كقج تزع رمػزا مغ األشكاؿ اليشجسية أك الشقاط كقج تتخج صػرة .العيػف أك لغة األصابع 

أصػات أك حخكات كإيقاعات معيشة يتفق عمييا بيغ أفخاد الجشذ الػاحج، كتعج المغة أكثخ 

. مغ عسمية التػاصل

 (31،ص2006،شقيخزيشب اؿ)                    

 . أصػات يعبخ بيا كل قـػ عغ أغخاضيععمى أنيا المغةابؼ جشي  ك يعخؼ

ف المغة ىي كل نطاـ يسكغ يحسل معشى تخديغ السعمػمات اك أب ميخيام ستؽبارد تخػ و 

تبادليا كسا أنيا كسيمة تعبيخية تجؿ عمى ممكة الكبلـ أك القجرة عمييا في االستساع 

 .كاإلدراؾ كإمكانية اإلتراؿ

 نطاـ مغ الخمػز يتدع باإلنتطاـ كالتحكع كالتسدظ بالقػاعج ؼق المغة  بأف ىارليك يخػ 

. زمة لتجسيع ىحه الخمػز كالقػاعج التي مغ شانيا  اف تعييشيا عمى التػاصل الاؿ

عخيفو لمغة ضخكرة اإلشارة الى القػاعج الشحػية ت فيػ يخػ في تذؽمدكيما العالع أ

ف يكػف لو معشى حيث يسكغ أيذتخط  ف السشصػؽ أك السمفػظ بو الأكالتخكيبات القػاعجية ك

لئلنداف نصق كمسات ليذ ليا معشى كلكغ القػاعج الشحػية كالتخكيبات القػاعجية تجعل 

. الجسل السشصػؽ بيا ذات معشى كمزسػف 

 (80،ص2005،الخزيقاتعبج   فخج )                                        

 



المغة الذفيية: الجانب الشطخؼ                                                       الفرل الثالث   

57  

 

  :مكؽنات المغة .2

: تتكػف المغة مغ   العشاصخ التالية

،  (فػنديسا) كيقرج بيا نطاـ الكبلمية في المغة ك أصغخ كحجة تدسى :األصؽات  .2.1

عغ كحجات صغيخة تداعج عمى تسييد نصق لفطة ما عغ لفطة أخخػ في  كىي عبارة 

لغة ما أك ليجة ما ، ك المغات ك الميجة ما ، ك المغات ك الميجات تدتخجـ أصػاتا 

. مختمفة

 ك ىػ نطاـ خاص ببشاء شكل الكمسات في المغة كريغ الجسل التي :التخاكيب  .2.2

ك أنسا خيػط مختبة تختيبا دؾيقا مغ الكمسات تحسل . ليدت خيػط متخاصة مغ الكمسات

معشى لمدامع إثخ سساعيا، ك يبجك أف الجسل ليا مخكد خاص في الحاكخة فكمسا كانت 

الجسل تحسل معشى كمسا كاف اليديخ أف يتع تحكخىا بديػلة ك العكذ صحيح، ك 

. بالتالي فإف البشية التخكيبية تقـػ بجكر ميع في الحاكخة الخاصة باألداء المغػؼ 

يسثل قػاعج المغة ك شخيقة بشاء الجسمة في كمسات بشاء عمى قػاعج  ثابتة، : الشحؽ  .2.3

كلقج ثبت أنو كمسا كانت السقاشع المغػية التي يتع تختيبيا عمى شكل جسمة تحكسيا 

. قػاعج نحػية سميسة كمسا تحكخىا أسخع ك العكذ صحيح ك ىػ جدء مغ التخاكيب

 تكسغ ؾيسة المغة في تػصيل السعشى إلى اآلخخيغ، فإذا كاف اإلتراؿ :السعاني .2.4

. مبشيا عمى فيع تمظ السفخدات ك الجسل التي تتكػف مشيا المغة كاف ذا فعالية

 ك تذيخ إلى تػضيف المغة في السػاقف االجتساعية :الجؽانب اإلجتساعية لمغة .2.5
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 .التي تتصمب التػاصل المغػؼ لتحقيق اإلتداف االنفعالي ك التػافق الشفدي كاالجتساعي

  (84،ص2005،الخزيقاتعبج   فخج )                                               

 :مدتؽيات المغة  .3

نحجد لكل صػت مخخج معيغ فيشاؾ : niveau phonetique مدتؽى الرؽتي .3.1

: أصػات الفسػية تتسثل في 

/ ك/  ـ/ /ب/ ؼ: في  الستسثمة نحجد لكل صػت مخخج معيغ فيشاؾ األصػات الفسية

/ د/ ط: ات الشصعية التي تسثميا ككاألص/. ث/ ذ/ ط: /كاألصػات المثػية التي ىي

كاألصػات الذجخية الحشكية /. ز/ /س/ /ص: كاألصػات األسمية الستسثمة في /. ت/

غ /ح / ع)  /١// كاألصػات الحمؿية الستسثمة في ؛ ق/. ؼ/ /ض/ش/التي ىي؛ ج 

 ./خ/

 :phonologieمدتؽى الفؽنؽلؽجي .3.2

الرػتية  عجـ اىتداز األكتار كأ يتحجد الجيخ كاليسذ باىتداز :الجيخ واليسذ  .3.2.1

كالحخكؼ . اليسذ عشج الشصق بالرػت فالحالة األكلى تسثل الجيخ بيشسا الثانية تسثل

 /د/ /ز/ /ط/ /ر/ /ف/ /ؿ/ /ض //ؼ/ /ج/ /ؽ/ /غ/ /ع/ /ا/ /ء:/السجيػرة ىي

  ./ك/ /ـ// ب// ذ/ /ظ/

 ./ؼ/ /ص/ /ت/ /س/ /ش/ /ؾ/ /خ/ /ح// ق/:السيسػسة ىي أما الحخكؼ
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 /ت/ /ؽ/ /ب/ /ط/ كتدسى كحلظ باالنحباسية كىي ؛: الذجيجة واالنفجارية   .3.2.2

 ./ؾ/ /د/ /ج/

 /ز/ / ض/ /ص/ /س// ع/ /غ/ /ح// ق/:  مسثمة في و االحتكاكية أالخخؽة  .3.2.3

 /.ؼ/ /ذ/ /ث/ /ظ/ /ش/

 /ؼ/ /ـ/ /ؿ/: كىي    التي ىي بيغ الذجة كالخخػة كتدسى الجخسيةالستؽسطة  .3.2.4

 ./ع/ /ك/ /ر/ /أ/ /ف/

: مدتؽى السعجسي  .3.3

ذا كانت الػحجات الرػتية جػفاء كخالية مغ السعشى فاف الػحجات الرغيخةفي المغة إ

كالتي تحسل معشى تدسى مقاشع كالسقصع يتكػف مغ بعس الفػنيسا االصغخ كقج تكػف 

السقاشع كالكمسات اك اجخاء مغ الكمسات اك كمسات بجاية اك كمسات الشياية اك قج تكػف 

ىي مقصع اك كحجات معشى حخة تقف oldككمسةtheركابط بيشيا جسيعا فسثبل كمسة

عغ شخيق كحجات السعشى joy-fullتتكػف مغ مقصعيغ  joyfullبسفخدىا بيشسا كمسة 

. الخابصة تدتصيع تػليج مبلييغ كحجات الحجكد ليا مغ الكمسات 

: السدتؽى السؽرفؽتخكيبي .3.4

ك بشية الجسمة باؼ القػاعج التي تحكع  الخكابط بيغ السقاشع أالسدتػػ تخكيب  يعشي ىحا

لى تحجيج اآللية التي يتع مغ خبلليا ربط إفي العبارات كالجسل كتيجؼ قػاعج المغة 

ك أدكات الخبط لتكػيغ جسمة لفطية ذات معشى كداللة لدساعيا  أالسقاشع كالسفخدات ك
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قخائتيا  فسغ خبلؿ قػاعج المغة ندتصيع ضبط الجسل بسخاعاة الزسائخ، كضخكؼ 

دكات الخبط كغيخىا مغ القػاعج المغة لتشتج جسمة كاضحة  أالسكاف كالدماف كالحاؿ ك

. كمفيػمة مغ قبل مخسميا

يخكد العمساء في ىحا السدتػػ عمى القػالب التي تجسع بيغ الكمسات في جسل ذات 

نتاج التخاكيب المغػية الججيجة إلى عسمية االشتقاؽ المغػؼ في إضاؼية إمعشى كداللة 

فالشحػ ىػ عسمية التي تخفس بجراسة القػاعج التي تحكع بشاء الجسل كتخكيبيا 

كالزػابط التي تزبط كل جدء مشيا كعبلقة ىحه األجداء ببعزيا كمغ ىحا السشصمق 

فالشحػ يػفخ السبادػء التي تحكع المغة كتحجيج السعاييخ الستبعة في تبػيبيا فالشحػ 

التػليجؼ الحؼ يعشي بتحجيج الخصػط العامة لمقػاعج التي تػلج التتابعات الرػتية 

. السقبػلة كذات معشى

: السدتؽى الجاللي  .3.5

كييتع ىحا السدتػػ بجراسة السعاني كالجالالت السختبصة كالجسل كالتعابيخ المغػية، فيػ 

العسميات العقمية التي يدتخجميا السدتسع في تسييد األصػات  يدعى الى تحجيج كفيع

السدسػعة كعسميات تخميدىا كتفديخىا ،كسا ييتع بجراسة الذخكط الػاجب تػافخىا في 

عصاء معشى معيغ إالخمػز الػاجب تػافخىا في الخمػز المغػية لكي يكػف قادرا عمى 

: كتحجيجا فاف ىحا السدتػػ يعشي بسدالتيغ رئيديتيغ ىسا 
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  ؼ الكيؽية مغ خبلليا تعسل الػحجات المغػية كخمػز لمجاللة أ:بياف معاني السفخدات

. يعخؼ بالسعاني السعجسية عمى األشياء الخارجية كىػ ما

 اؼ الكيؽية التي مغ خبلليا تعسل الخمػز :بياف معاني الجسل كالعبارات المغػية

يعخؼ بالسعاني  المغػية لمجاللة عمى العبلقات القائسة بيغ الػحجات المغػية كىػ ما

.  الشحػية

: السدتؽى البخغساتي  .3.6

ييتع ىحا السدتػػ بسعخفة اثخ الشرػص عمى الستكمع كالتعخؼ عمى الخسائل السدتعسمة 

ليحا اليجؼ ،فالشز الحؼ يػجو لمستكمع يكػف لو عادة ىجؼ عاـ اكخاص يسكغ 

. تحجيجه

فالبخغساتية تجرس العبلقة بيغ اإلشارات كمدتعسميا اك ىي دراسة األفعاؿ فيي مغ ىحا 

السشطػر تعتبخ عسمية اتراؿ كفعل في نفذ الػقت كسا تتزسغ البخغساتية نػعا مغ 

التفاعل بيغ الستكمسيغ كىحا التفاعل يقتزي بجكره اآلداء الخصابي كالحؿيقة اف ىشاؾ 

عبلقة بيغ الشاشقيغ ممفػضاتيع كالتي بجكرىا تؤثخ فييا األفعاؿ كتعبخ عسمية االتراؿ 

ما دمغ كجية نطخ البخغساتية كفعل كفي نفذ الػقت كتفاعل فعمي سبيل السثاؿ عغ

عصاء امخ لمسخاشبة فيػ اليشتج مجخد كمسات كانسا يحققيا في الػاقع إيتحجث الستكمع  ب

ؼ بعج االجتساعي الستعساؿ المغة ،فتعتبخ عسمية أ،اما ؼيسا يتعمق بطاىخة التفاعل 

االتراؿ عسمية تفاعمية بيغ الفخد كمجسػعة مغ األفخاد الحيغ يكػنػف مػضػع االتراؿ 
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خحه بعيغ االعتبار في أيجب  خخػ كػسيمة إلضيار التفاعل كلكغ ماأكمغ جية 

. دماج بعج البخغساتيةإالتحميل المداني كىة الجانب الػضيفي في نطاـ المغة كذلظ ب

 (223،ص2003،الدغمػؿ)                                                         

 :أبعاد المغة  .4

: لمغة أبعاد يسكغ تشاكليا عمى الشحػ التالي

: (الشطقي)البعج الفديؽلؽجي  .4.1

ىػ دراسة األصػات األساسية التي تتجسع لتكػف الكمسات كالجسل في لغة ما ككحلظ 

أؼ  (الفػنيع)القػاعج التي تحكع ىحه األصػات فأصغخ كحجة أساسية في المغة تجعى 

السشصػؽ الجاؿ 

: البعج السؽرفؽلؽجي .4.2

 كىػ يجرس الشاحية التذكيمية التخكيبية  لمريغ كعبلقاتيا الترخيؽية مغ ناحية ك

رفػلػجية تترسغ التغيخات التي تصخأ عمى كاإلستقامية مغ ناحية أخخػ فالقػاعج الع

. شكل الكمسات في حالة تغيخ تخكيبيا كذلظ بتغيخ معانييا

: البعج التخكيبي .4.3

ىػ عشرخ المغة الحؼ يحجد قػاعج تجميع الكمسات في جسل كاألفخاد ىع دائسا استخجاـ 
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دكف الذعػر بحلظ فعمع الشحػ كالتخكيب يبحث في كمسات  (اإلعخابية)القػاعج التخكيبية 

أؼ عبلقة كمسات الجسمة .الجسمة كتختيبيا أثخ كل مشيا في األخخػ تقجيسا كتأخيخا 

فسثبل التختيب األكؿ في "اسسي أك خبخية"بعزيا البعس ككحلظ أنػاع الجسل ككضيفتيا 

الجسمة لمفعل كالفاعل فالسفعػؿ بو فالسجخكر كسا يكػف التختيب األكؿ لمسبتجأ تع الخبخ 

. كىكحا

 : (السعاني)البعج الديسانتيكي  .4.4

ىػ عمع دراسة معاني الكمسات كيخكد عمى كيؽية ارتباط الكمسات بالسػضػعات 

كاألحجاث كالسفاـيع التي تسثميا أؼ معانييا ككمسا تقجـ الصفل في الشسػ فاف حجع 

. مفخدات المغػية تشسػ بدخعة كبيخة

 (50،ص2017،بػعدة)                                 

 :وظائف المغة  .5

: ؼيسا يمي" ىاليجاؼ"أىع كضائف المغة بالشدبة ؿ 

: الؽظيفة الشفعية  .5.1

  حاجاتيع كيعبخكا عغ رغباتيع كماافالمغة تدسح لؤلفخاد مشح شفػلتيع السبكخة أف يذبعػ

يخيجكف الحرػؿ عميو مغ البيئة السحيصية كىحه الػضيفة ىي التي يصمق عمييا كضيفة 

 .ريج أأنا



المغة الذفيية: الجانب الشطخؼ                                                       الفرل الثالث   

64  

 

أفعل كحا )أؼ تحكع الفخد مغ خبلؿ المغة في سمػؾ اآلخخيغ   :الؽظيفة التشعيسية .5.2

فالمغة ليا كضيفة الفعل أك التػجيو العسمي السباشخ ، أؼ األكامخ كالشػاىي (تفعل كحا ال

ففي عقج   القخاف مثبل يتع الدكاج بسجخد الشصق بألفاظ معيشة ككحلظ في السحكسة . 

. لى فعلإحكست السحكسة بكحا فاف ىحه الكمسات تتحػؿ :حيشسا يقػؿ القاضي 

: الؽظيفة التفاعمية  .5.3

 (أنا كأنت )تدتخجـ المغة لمتفاعل مع اآلخخيغ  في العالع االجتساعي كىي كضيفة 

كتبخز أىسية ىحه الػضيفة باعتبار أف اإلنداف كائغ اجتساعي ال يدتصيع الفخار عغ 

أسخ جساعتو فشحغ ندتخجـ المغة كنتبادليا في السشاسبات االجتساعية السختمفة 

  .كندتخجميا في إضيار االحتخاـ كالتأديب مع اآلخخيغ

: الؽظيفة الذخرية .5.4

فسغ خبلؿ المغة يدتصيع الفخد أف يعبخ عغ مذاعخه كاتجاىاتو ك آرائو نحػ مػضػعات 

. كأشخاص كثيخكف أؼ يقجـ أفكاره لآلخخيغ كيثبت ىػيتو ككيانو الذخري

: الؽظيفة االستكذافية .5.5

فالفخد بعج أف يسيد ذاتو عغ البيئة يدتخجـ المغة الستكذاؼ كفيع ىحه البيئة كىي التي 

يسكغ أف نصمق عمييا الػضيفة االستفيامية بسعشى أنعحه يدأؿ عغ الجػانب التي اليخفيا 

  .في البيئة حتى يدتكسل الشقز معمػماتو عغ ىحه البيئة
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 :الؽظيفة التخيمية  .5.6

مثل ...حيث نجج أف اإلنداف مغ خبلؿ المغة يسكشو أف ييخب مغ الػاقع الى عالع اخخ 

مثل )الذعخ أك استخجامو لمغشاء لمتخكيح عغ نفدو لػ لمتغمب عمى صعػبات معيشة 

. (..الغشاء أثشاء العسل

 ( 23،ص2005،قاسع)                    

 : (اإلعالمية)الؽظيفة اإلخبارية   .5.7

فيشتقل الفخد مغ خبلؿ المغة معمػمات ججيجة الى اآلخخيغ في أؼ زماف كمكاف مغ 

. خبلؿ كسائل االتراؿ

: الؽظيفة الخمدية  .5.8

فكمسة )فالمغة مغ خبلؿ األلفاظ تسثل رمػزا تذيخ إلى السػجػدات في العالع الخارجي 

. (شجخة ىي لفع أك رمد لذيء مػجػد في الخارج 

 (25ص،2005،قاسع)                                                 

 

 :نعخيات إكتداب المغة  .6

ضيخت العجيج مغ نطخيات التي تفدخ اكتداب المغة كمغ ابخكىا نطخية الدمػكية 

. كالشطخية الفصخية كالشطخية السعخؼية
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: الشعخية الدمؽكية .6.1

ف تػلى االىتساـ بالدمػكيات القابمة أتفتخض الشطخية الدمػكية عامة انو يشبغي 

العسميات الجاخمية أك يخكدكف اىتساميع عمى األبشية العقمية  ال ك لمسبلحطة كالؿياس،

التي تػلج األبشية المغػية ،كالسذكمة األساسية ىحا السشطػر ىي انو نطخا الف األنذصة 

. ك تقاس أف تعخؼ أيسكغ  نيا الإؼ ف تخػ ،أيسكغ  العقمية ال

 ( 40،ص2005،قاسع)                                                            

كتذسل تفديخ نطخيات االشتخاط الكبلسيكي كاإلجخائي كنطخية التعمع االجتساعي مغ 

. خبلؿ السحاكاة كالتقميج

 :  نعخية االشتخاط .6.2

خخ حيث آؼ سمػؾ أيختمف عغ تعمع  ف اكتداب المغة الأصحاب  ىحه الشطخية أعتقج ؼ

صػات عذػائية مغ خبلؿ السشاغاة كتقجـ األسخة السعدزات البلزمة أف الصفل يحجث أ

يشصقو الصفل مسا يعسل عمى  ليحه االستجابة مغ خبلؿ االبتداـ كالحشاف كتكخار ما

. لى مفخدات كاضحة ليا دالالتيا المغػية إكتعجيميا لمتحػؿ  تقػيتيا كتثبيتيا

 صاحب ىحه الشطخية االشتخاط الكبلسيكي في اف الكمسات يسكغ اف بافمؽفكيخػ 

. سساعيا اك شسيا اك تحكقيا اك لسديا تربح مثيخات شخشية تقتخف بخؤية االشياء اك
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 صاحب نطخية االشتخاط االجخائي في التعمع االستجابات التي تعدز تدداد  سكيشخكيخػ 

قػة اؼ انو بالتعديد يتع تذكيل جسيع انػاع الدمػؾ بسا في   ذلظ اكتداب المغة،كيؤكج 

سكشخ اف االشفاؿ يخخجػف كحجات صػتية اساسية مثل الفةنيسات كالسقاشع الرػتية 

التي يسكغ تعديدىا انتقائيا مسا يعصي الصفل فخضو جسع ىحه السقاشع الرػتية غيخ 

. السشطسة في نطاـ لغػؼ متعمع كججيج يذكل تجريجيا لغة كاضحة كمفيػمة

  : نعخية السحاكاة والتقميج .6.3

يؤكج البخت بشجكرا اف االشفاؿ يبجاكف بسحاكاة الكبار مشح عسخ الدشة االكلى في الكثيخ 

كتؤكج ىحاه الشطخية اف االشفاؿ يتعمسػف المغة مغ .مغ الدمػكيات بسا في ذلظ المغة

خبلؿ تقميج الكبار كاالستسشاع الحاديثيع كحػارتيع السدتسخة ،حيث اف االستساع يعشي 

القجرة عمى التخديغ مسا يتيح لبلشفاؿ فخصة التحكخ كمحاكلة نسحجة مايقػلو الكبار، 

كخرػص اذا ماتػفخت الجافعية كالخغبة في التقميج مغ خبلؿ تػفخ معدزات التقميج مغ 

. االخخيغ

 (298،ص2004،العتـػ)          

:  الشعخية الفطخية  .6.4

تحجثت العجيج مغ الشطخيات الفصخية كالشطخية تحميل السعمػمات،كنطخية 

كيخػ اصحاب ىحه .التحػيمية،كالشطخية التػليجية كالتي يعج تذػمدكي مغ اكبخ ركادىا



المغة الذفيية: الجانب الشطخؼ                                                       الفرل الثالث   

68  

 

االتجاه اف المغة قجرة فصخية يذتخؾ بيا جسيع افخاد الجشذ البذخؼ كقج تكػف مختبصة 

كسا يخػ اصحاب ىحا . عسل الشرف االيدخ مغ السخ بالعػامل البيػلػجية كشبيعة

االتجاه اف جسيع االشفاؿ بغس الشطخ عغ ذكائيع اك مجػ تذػه الخبخات المغػية 

قادركف عمى تعمع المغة كفق عجد مغ الخرائز البيػلػجية الػراثية  البيئية مغ حػليع

كلحلظ يعج السشاغاة كتخديجات االشفاؿ انعكاسا ليحه .التي تجعميع يكتدبػنيا تمقائيا

. القجرات الفصخية البيػلػجية

كيؤكج انرار ىحه الشطخية الفصخية اف كجػد القػػ الفصخية اليعشي كالدة االشفاؿ بمغة 

جاىدة ،كانسا كالدة االشفاؿ بتخاكيب كمخصصات لغػية تػضح قيج االستخجاـ عشجما 

يرل الصفل الى مخحمة عسخية يدسح لو بتحميل المغة التي يدسعيا مغ بيئتو كيتخج 

كىحا مايفدخ قجرة االشفاؿ عمى تعمع القػاعج لغػية بالغة التعقيج .القخارات السشاسبة ليا

في سخعة ىائمة عغ شخيق تحميل البيانات المغػية الستػفخة كتكػيغ فخضيات حػؿ 

. كيؽية بشاء  التخكيبات كالرياغات المغػية

 (300،ص2005،العتـػ)                                         

: الشعخية السعخفية .6.5

نتيجة تفاعل الصفل مع بيئتو في اشار القجرة  تؤكج ىحه الشطخية اف اكتداب المغة يحجث

عمى معالجة السعمػمات معخؼيا كفي ضػء نسػ الفخد السعخفي كيؤكج بياجيو رائج ىحا 
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االتجاه اف االتجاه الدمػكي كاالتجاه الفصخؼ لع يػفق في تفديخ اكتداب المغة حيث اف 

اكتداب المغة عسمية ابجاعية تدسح بطيػر التخاكيب المغػية اذا كانت ضسغ االساس 

فقبل اف يدتصيع الصفل اجخاء عسمية السقارنة بيغ االشياء،يجب عمى .السعخفي لمفخد 

ؼ السعخفي الحؼ حجد نسػه ؼ الصفل اف يتعبع مفاـيع الحجع كالػزف كالترشيف كفق بشائو

ر كالتفكيخ السادؼ،كالتفكي قبل العسميات، ربع مخاحل معخؼية كىي الحذ الحخكية ،كماأ

  .السجخد

 ( 301،ص2005،العتـػ )        
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: خالصة

ف المغة ىي الػسيمة األساسية لمتػاصل كالتخاشب كالتعبيخ أف نقػؿ أكفي األخيخ ندتصيع 

ندتصيع االستغشاء عشيا  كال.عغ الحاجيات كالخغبات كاألحاسيذ كتبادؿ األفكار كأراء 

ألنيا تمعب دكرا كبيخا في حياة اإلنداف ىي مرجر مغ مرادر تحقيق اإلندانية كالقجرة 

. لى اآلخخيغ بمغة مفيػمةإيراؿ األفكار إعمى 
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  :تسييج

سشتصخؽ في ىحا الفرل إلى تأخخ المغة البديط الحؼ يعتبخ مغ أكثخ اإلضصخابات التي 

يسكغ أف تػاجو األشفاؿ ك تعخقل تػاصميع مع مجتسعاتيع، كيرشف ىحا اإلضصخاب 

ضسغ  مجسػعة مغ اإلضصخابات التي تشذأ نتيجة خمل في مخاحل إكتداب المغة ك التي 

 .تسكغ الصفل مغ التػاصل مع اآلخخيغ ك التعبيخ عغ آرائو ك سمػكاتو
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 :مفيؽم التأخخ المغؽي  .1

ىػ عبارة عغ ضعف في الحريمة المغػية ك التعبيخ عغ الحات ك التعامل مع اآلخخيغ 

 .بعبارات قريخة ك كمسات مفيجة ك عجـ الجراية بقػاعج المغة

ك تعتبخ المغة مزصخبة إذا انحخفت عغ كبلـ الشاس اآلخخيغ إلى درجة ممفت لئلنتباه أك 

أصبح اإلضصخاب معيقا لئلتراؿ مع اآلخخيغ أك نتج عشو إزعاج لآلخخيغ أك 

السرغييغ ك يبجأ ضيػر الكبلـ السفيـػ عشج عسخ الدشة األكلى مغ العسخ تقخيبا ك يطيخ 

 .التقجـ الدخيع خبلؿ سشػات ماقبل السجرسة

 (196ص،2018،جيياف رضا دمحم العذساكؼ )                                    

 بأنو الحالة التي يعكذ عشجىا السدتػػ المغػؼ لمصفل عسخا زمشيا أقل مغ أملكع تعخفو 

عسخه الحؿيقي بحيث تكػف الحريمة المغػية أقل بذكل كاضح مغ أقخانو في نفذ 

 .السخحمة العسخية التي يسخ بيا

 (109ص،2021أمل عمي أحسج عامخ،)                                    

 مفيؽم تأخخ المغة البديط  .2

 تأخخ في السدتػػ الدمشي الكتداب المغة ك تصػرىا حيث  عمى أنودمحم حؽلةيعخفو 

اليتسكغ الصفل مغ اإلنتاج المغػؼ ك التكمع بيغ الدشة الثانية ك الثالثة، فبل يدتصيع 

الػصػؿ إلى الحج األدنى مغ الشزج المغػؼ ك حتى اإلكتدابات المغػية البديصة ك إف 
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ك شخاب اإلعاقات الحدية ظتراحب ىحا اإل كججت فيي ضعيفة ك بصيئة، كسا ال

 .   العزػية الحخكية ك الصفل يكػف سميسا مغ الشاحية الفيديػلػجية ك

                                                                      (37، ص2009دمحم حػلة، )                                                       

 الصفل في الكبلـ بيغ أف تأخخ المغة البديط يطيخ عشجما ال يبجأ ببؽرال ميدونيك تخػ 

ف الصفل يعاني أالدشتيغ ك الثبلث سشػات ، إذ لع تكغ التصػرات سخيعة ك عادية فشقػؿ ب

خخا بديصا في المغة أما في ما يخز صفة بديط فتعشي بأنو ليذ مخفػقا بخمل أت

 .عزػؼ 

 (68،ص2004،مدكار فازية)           

 العجيج مغ األشفاؿ الحيغ يعانػف مغ تأخخ المغة البديط ك الحيغ تتخاكح لؽنيكقج سجل 

 سشػات ك يتكيفػف إيجابيا مع الشذاشات ك  لكشيع ال يتحجثػف 4 إلى 3أعسارىع بيغ 

 18جيجا يكػنػف قج تعمسػا كمساتيع األكلى متأخخة بغس الشطخ عغ بابا كماما أكثخ مغ 

. شيخا

 سشػات، تكػف التصػرات عشجىا 4 أك 3إال ؼيسا بعج نحػ  فجسع ىحه الكمسات لغ يتع

ة ك ستتسيد المغة السمفػضة بخرػصيات كبلـ الخضيع ك سِيؤدؼ التصػر بذكل يئبط

عفػؼ إلى تشطيع لغة عادية، كسا كضح بأنو بعج دخػؿ السجرسة لغ يبقى شيئا مغ ىحا 

. التأخخ

 (نفذ السخجع الدابق )         
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 :أعخاض تأخخ المغة البديط  .3

 .التأخخ في ضيػر الكمسات االكلى مقارنة مع أقخانو العادييغ -

صعػبات في إستعساؿ األفعاؿ ك في الزسائخ ك عجـ إستعساؿ أدكات الخبط ك  -

 .أدكات اإلشارة أثشاء الكبلـ

  يتسيد الفيع بكػنو عادؼ أك شبو عادؼ -

  عادة ما يخافق ىحا اإلضصخاب بتاخخ حخكي -

 .صعػبات في الؿياـ ببعس التشطيسات الجؾيقة لمحخكة -

 .تأخخ ضيػر بعس السكتدبات الشفدية الحخكية مثل السذي -

صعػبات ك أخصاء في السخصط الجدسي ك في الجانبية ،خاصة األجداء الجؾيقة في  -

 .الجدع

 .ضيػر مذاكل نفدية عاشؽية -

يسكغ أف ياثخ تأخخ المغة البديط عمى القخاءة ك الكتابة ك يؤدؼ إلى مذاكل التحريل 

  .الجراسي برفة عامة

 (88،ص2018،سسيخة ركدة )       
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 :أسباب تأخخ المغة البديط  .4

  .شبيعة العبلقة بيغ األـ ك الصفل ك نسط االتراؿ المغػؼ ك الغيخ المغػؼ  -

 .شخرية كل مغ الصفل ك أمو -

 .اف العاشفي الستعمق اآلباء أك أحجىساـرحاؿ -

 .دكر الثشائية المغػية، تأثيخ اكتداب لغة ثانػية قبل اماـ ك ثبات المغة األـ -

 .معايذتو أك تقميجه لكبلـ أناس يعانػف أيزا مغ إضصخابات الكبلـ -

  .حرػلو عمى ما يخيج بيحا األسمػب -

 (41،ص2009،حػلة دمحم)                                           

  :الفخق بيؼ تأخخ المغة البديط و تأخخ الشسؽ المغؽي  .5

 :تأخخ المغة البديط  .1.1

ىػ تأخخ في السدتػػ الدمشي الكتداب المغة يدتجرؾ الحقا بعج التكفل بو، ك يتجدج 

 سشػات ك الحيغ يتعاممػف 6 إلى 3ىحا التأخخ في األشفاؿ الحيغ تتخاكح أعسارىع مغ 

بذكل عادؼ مع مجتسعيع ك مغ يحيط بيع عمى شكل تصػرات بصيئة لمغة السشصػقة ك 

:  التي تتسيد بخرػصيات كبلـ الخضيع لسا ليا مغ أشكاؿ تتسثل ؼيسا يمي
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بالشطخ إلى الرعػبة اإلدراكية لمصفل لفيع الجسمة : تأخخ في فيػ المغة .5.1.1

فالصفل الحؼ يعاني تاخخا بديصا يرعب عميو إعادة الجاؿ ك السجلػؿ كسا ال يدتصيع 

 .فيع األفعاؿ التي تذيخ إلى الحخكة ك السجة ك التػالي

ك يعشي عجـ القجرة عمى تكػيغ بشية صحيحة : تأخخ في التعبيخ عؼ المغة .5.1.2

لمجسمة فالسفخدات فالسفخدات محجكدة ك تقخيبة ك ستػاجو في صياغة جسل صحيحة ك 

 .بالتالي تكػف أيزا المغة رديئة

 .إضطخاب في معخفة الترؽر الجدجي .5.1.3

 .تيو السكان و الدمان .5.1.4

 (74،ص2004،مدكار فازية)                                

: (الجيدفازيا)تأخخ الشسؽ المغؽي  .1.2

 بأنو خمل في المغة AJURIAGERRAؼيعخفو  (الجيدفازيا)أما تأخخ الشسػ المغػؼ 

الذفيية تطيخ خاصة في الدشة الدادسة عمى شكل صعػبات كاضحة في تشطيع الشسػ 

المغػؼ، يسكغ أف تأثخ عمى المغة السكتػبة ك تطيخ في شكل عدخ قخاءة ك كتابة، ك 

. ىحا عشج أشفاؿ يستازكف بشسػ حدي حخكي عادؼ 

 (89،ص2018،سسيخة ركدة)                                                 

، يتسيد باضصخاب حاد   (عربي نسائي)كىػ مرصمح يذيخ إلى اإلضصخاب الػضيفي 
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في المغة مغ دكف كجػد إعاقة حدية أك ذىشية ، مع عجـ كجػد ضعف إجتساعي 

 3تخبػؼ، كىػ إضصخاب دائع ك ليذ عابخ، ك تتخاكح ندبة اإلصابة في العالع بيغ 

.   اضصخاب حاد% 1 بيشيا % 7إلى

 (8،ص2020،حداني إسساعيل)                                    

أما السشطسة الكشجية فتعخفو عمى أنو اضصخاب يخز التعبيخ ك غالبا الفيع غيخ الشاتج 

مغ اختبلؿ الحكاء أك الدسع أك العاشفة أك السيكانيدمات أك السؤثخات غيخ السشاسبة 

. فاضصخاب المغة ىحا سببو اختبلؿ في الػضيفة العربية .

 (29،ص2018،خجكسي كخيسة)                                                    

فالجيدفازيا ىػ اضصخاب خاص في نسػ المغة الذفػية يستاز بػجػد نقز لداني معتبخ 

ك دائع، فيحا ال يخزع ألؼ نقز سسعي أك اختبلؿ تكػيشي لؤلعزاء السرػتة، 

نقز الحكاء، اضصخابات عربية مكتدبة خبلؿ الصفػلةأك مذاكل تخبػية ك نقز 

. عاشفي حاد

 (نفذ السخجع الدابق)             

: ك تتسثل أعخاضو ؼيسا يمي

 اضصخابات حخكية نخز الجياز الفسي ك الرػتي . 

 صعػبات متعمقة بإدراؾ األصػات رغع سبلمة الجياز الدسعي. 

 إضصخابات الفيع المغػؼ خاصة السفاـيع السجخدة الستعمقة بالدماف ك السكاف. 
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  يتعحر عميو إعادة تمخيز قرة ألنو اليدتصيع التحكع في التدمدل الصبيعي 

 .لؤلحجاث

 فقخ في السفخدات ك محجكدية التخاكيب. 

 إخترار الكبلـ مع أخصاء تخكيبة كاضحة تؤثخ عمى السفاـيع الدمانية ك السكانية. 

 الخمط بيغ الجسع ك لسفخد. 

 عجـ الخبط بيغ اإلنتاج ك الفيع. 

 العجد أك الشقز في البخمجة الفػنػلػجية. 

 التخكيبي-  العجد أك الشقز الفػنػلػجي. 

  التخكيبي– العجد أك الشقز في السدتػػ السعجسي. 

 التجاكلي- العجد أك الشقز الجاللي. 

 (89،ص2018،سسيخة ركدة)                                       

 التكفل بتاخخ المغة البديط .6

السختز  بالشدبة لعسمية التكفل بتأخخ المغة تدتجعي تشاكؿ تكفل متكامل لكل مغ

خمق تغيخ ايجابي في  األرشفػني كالسختز الشفدي كخاصة تعامل األكلياء كالعسل عمى

يتجدج في تأسيذ ثبلثة كضائف  ديشاميكية االسخة كؼيسا يتعمق بإعادة التخبية األرشفػنية

 : اساسية لمغة
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االتراؿ   الػضيفة الستعمقة بتييئة الصفل لبلتراؿ المغػؼ أؼ ديشاميكية: أوال .6.1

التقشيات التي  الستسثمة في الخغبة في االتراؿ المغػؼ الذفيي كاستعساؿ مختمف

 .تدسح بحلظ

لمسفاـيع   الػضيفة التي تدسح مغ خبلليا بتأسيذ إشار مشطع كمشدق:ثانيا  .6.2

 .األساسية لبلستعساالت المغػية

التعبيخ   كضيفة تحقيق األفعاؿ المغػية التي تيجؼ إلى إعصاء الصفل إمكانية:ثالثا  .6.3

 . بمغة فعالة

 (41،ص2009،حػلة دمحم)              
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: خالصة

ندتشتج في األخيخ بأف التأخخ المغػؼ البديط كحالو مغ اإلضصخابات األخخػ لو أسباب ك 

عػامل سمبية تسارس في محيط الصفل ك التي مغ خبلليا يطيخ ىحا اإلضصخاب ك مع 

تقجـ الصفل في الدغ يسكغ أف يتصػر إلى إضصخابات أخخػ أكثخ صعػبة في حالة عجـ 

 .التذخيز ك التكفل السبكخيغ 
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: تسييج 

بعج التصخؽ لمجانب الشطخؼ ال بج مشا أيزا أف نتصخؽ لجانب تصبيقي نعخض مغ خبللو 

اإلجخاءات السيجانية ك السشيجية لجراستشا، حيث تشاكلشا في ىحا الفرل السشيج كاإلشار 

الدمشي ك السكاني ككحلظ التعخؼ عمى عيشة البحث ك األدكات السدتعسمة لجسع 

السعمػمات كأيزا اختيار اإلختبارات ك األدكات اإلحرائية السشاسبة، كذلظ مغ أجل 

 .التأكج مغ صحة الفخضيات أك نفييا
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 :الجراسة اإلستطالعية  .1

لقج لجأنا ألى الؿياـ بجراسة إستصبلعية مغ أجل التدكد بالسعمػمات البلزمة حػؿ كل مغ 

الحاالت ك السدتذؽيات السدتقبمة، ك ذلظ مغ أجل ضبط عشػاف الجراسة ك تحجيج 

متغيخاتيا ك كحلظ التعخؼ عمى أدرات الجراسة ك التأكج مغ إمكانية تصبيقيا ك صبلحيتيا، 

لحلظ تعتبخ الجراسة اإلستصبلعية مخحمة تحزيخية يسخ عمييا أؼ باحث في مجاؿ البحػث 

 .العمسية 

 :اإلطار السكاني لمجراسة اإلستطالعية  .1.1

أجخيت الجراسة حػؿ دكر األلعاب التخبػية في تشسية المغة الذفيية لجػ األشفاؿ 

 :كذلظ عمى مدتػػ  (تأخخ لغػؼ بديط )الستأخخيغ لغػيا 

ك الحؼ  : (مرمحة األنف و األذن و الحشجخة)السدتذفى الجامعي بتمسدان  .1.1.1

 أثشاء فتخة اإلستعسار الفخندي، ك في 1954 ك 1947تع بشاءه في الفتخة السستجة بيغ 

 تع تذييجه كسخكد مدتذفى جامعي بسػجب السخسـػ التشفيحؼ رقع 1986عاـ 

 ك يحسل إسع الجكتػر تيجاني دمخجي الصبيب 1986 ديدسبخ 16 بتاريخ 306.86

 .ك شييج الثػرة الجدائخية 

 مميػف مػاشغ، 1,5 سخيخ ك يغصي 646تبمغ سعة مدتذفى الجكتػر تيجاني دمخجي 

كسا يحتػؼ عمى مختمف السرالح اإلستذفائية في مختمف التخررات الصبية ك 

 : قدع ك مختبخ متخرز ، كسا يزع 44التي تطع 
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 . شبيب بجرجة أستاذ23 -

 ".أ" مجرس بجرجة 14 -

 ".ب" مجرس بجرجة 15 -

 . مداعج ماجيدتيخ106 -

 . األخرائييغ السداعجيغ في مجاؿ الرحة العامة172 -

 . األشباء العامػف 60 -

 . شاقع تسخيس591 -

 

أما ؼيسا يخز األنذصة ؼيقجـ السدتذفى الخجمات عمى أساس ثبلث مجاالت رئيدية، 

ك ىي الخعاية ك التجريب الصبي ك الذبو الصبي ك أخيخا البحث، ك ؼيسا يتعمق بالبحػث 

 : مختبخات بحثية 4الصبية، فإف مخكد السدتذفيى يزع 

 .مختبخ معسل الدخشاف  -

 .مختبخ شغاؼ القمب -

 .مختبخ الدسـػ -

 .الجخاحة التجخيبية -

 



إجخاءات الجراسة: الجانب التصبيقي                                                 الفرل الخامذ   

87  

 

 ك ىي مؤسدة إستذفائية  :(مدتغانػ)مدتذفى األمخاض العقمية بتججيت  .1.1.2

كسا أنيا مؤسدة عامة  (مدتغانع  )متخررة في األمخاض العقمية تقع في تججيت 

ذات شابع خاص ك استقبلؿ مالي تحت إشخاؼ مالي ؛ك تحت اإلشخاؼ اإلدارؼ 

 .لػزارة الرحة

جشاح خاص بالخجاؿ ك جشاح خاص بالشداء  ): يحتػؼ ىحا السدتذفى عمى جشاحيغ

؛ تيتع ىحه األجشحة بالسخضى الحيغ ىع في حالة ـياج أك حالة متقجمة مغ السخض  (

؛ حيث يسكثػف في ىحه األجشحة مع الخعاية الصبية مغ الصبيب العقمي باإلضافة الى 

تدتقبل ىحه ، كحرز يقـػ بيا مختز نفداني تخترخ عمى الجعع الشفدي 

. مغ كالية غميداف ك معدكخ ك مدتغانعالحاالت األجشحة 

 الى 08:00 حيث يبجأ الفخيق األكؿ  العسل مغ الداعة 24/24يعسل السدتذفى ك 

 الى الداعة 16:30 ك يبجأ الفخيق الثاني بالسشاكبة مغ الداعة 16:30الداعة 

 صباحا مع العمع أف الفخيق الثاني مقدع عمى ثبلث مجسػعات كل ليمة 05:00

. مجسػعة بالتشاكب

  :اإلطار الدمشي لمجراسة اإلستطالعية  .1.2

 ديدسبخ لمػقػؼ عمى الطخكؼ التي سيتع 26 نػفسبخ إلى 16في الفتخة السستجة بيغ 

 .فييا إجخاء الجراسة األساسية
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 :عيشة الجراسة اإلستطالعية  .1.3

ك تزسشت عيشة الجراسة نفذ الخرائز ك الرفات التي يحسميا مجتسع الجراسة ك 

 .التي تتسثل في األشفاؿ السرابيغ بالتأخخ المغػؼ البديط

 :أدوات الجراسة اإلستطالعية  .1.4

كىػ إختبار  : (claude chevrié_muller) لمباحثة شػفخؼ مػلخ N-EELإختبار 

 .فخندي يصبق عمى األشفاؿ لؿياس كل مغ الجانب اإلستؿبالي ك التعبيخؼ لمغة
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 : الجراسة األساسية .2

 :التعخيف بسشيج الجراسة  .2.1

نطخا لصبيعة دراستشا الستسثمة في دكر األلعاب التخبػية في تشسية المغة الذفيية لجػ 

األشفاؿ الستأخخيغ لغػيا إستػجب عميشا إتباع السشيج الذبو تجخيبي الحؼ يتػافق ك 

 .مػضػع دراستشا

 كيعخؼ السشيج الذبو تجخيبي بأنو دراسة لمطػاىخ اإلندانية كسا ىي دكف تغييخ أك 

ىي دراسة لمعبلقة بيغ متغيخيغ عمى ماىي عميو في الػاقع دكف أف يقـػ الباحث 

 .بالتحكع فييا

 (14ص.2021.لحسخؼ أميشة)              

 :عيشة الجراسة  .2.2

 إناث 2 ذكػر ك4 أشفاؿ متأخخيغ لغػيا 6اعتسجنا في دراستشا عمى عيشة مكػنة مغ 

 سشػات ك ال يعانػف مغ أؼ إضصخابات مراحبة كقج تع 5 إلى 4تتخاكح أعسارىع بيغ 

اختيارىع بصخيقة قرجية ك ذلظ بالتشديق مع السختريغ األرشفػنييغ عمى أساس 

: السعاييخ التالية

 مخحمة الصفػلة. 

 يعانػف مغ تأخخ لغة بديط. 
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 ال يعانػف مغ إضصخابات مراحبة. 

 متسجرسيغ في قدع التحزيخؼ أك الدشة األكلى. 

اإلظطخابات  التسجرس العسخ الجشذ إسػ الحالة رقػ الحالة
 السراحبة

1 
 ال يػجج اإلبتجائية  سشػات05 أنثى س. ـ

 ال يػجج الحزانة  سشػات04 أنثى ك. أ 2

 ال يػجج التحزيخؼ   سشػات05 ذكخ د. ج 3

 ال يػجج التحزيخؼ   سشػات05 ذكخ ـ. أ 4

 ال يػجج اإلبتجائية  سشػات05 ذكخ ع. ؼ 5

 ال يػجج الحزانة  سشػات04 ذكخ ع. س 6

 .يسثل أفخاد عيشة البحث (1)الججكؿ 

 .2022 ماؼ 26 إلى 2021 ديدسبخ 27   في الفتخة السستجة بيغ :مجة الجراسة  .2.3

 : أدوات الجراسة  .2.4

 : السالحعة  .2.4.1

  جيج شخري يقـػ بو األرشفػني بػية جسع أكبخ عجد مسكغ مغ السعصيات عغؼقك

. مبلحطة مباشخة كمبلحطة غيخ مباشخة: عيشة مخيزة، كالسبلحطة نػعاف

. ىي تمظ التي يجخييا األرشفػني بشفدو عشجما يمتقي بالسخيس: السبلحطة السباشخة -
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ىي تمظ السعصيات التي يجسعيا األرشفػني عغ السخيس : السبلحطة غيخ مباشخة -

غيخ مباشخة كمغ الصخؽ التي يدتعسميا األرشفػني في السبلحطة غيخ  بصخيقة

  :السباشخة نجج ما يمي

تصبيق االختبار، إجخاء حػار أك لقاء أك مقابمة مع أكلياء الصفل أك زمبلئو، لقاء  -

 .معمع الصفل أك حػار مع

سخعة : كلكي تكػف السبلحطة جيجة ال بج أف يتػفخ األرشفػني عمى عجة خراؿ مشيا

االنتباه، القجرة عمى فيع الدمػؾ، قجرة كبيخة عمى التحسل كالربخ كقجرة عمى  البجيية،

. السداعجة

 (50ص.2018.سسيخة ركدة)           

 : السقابمة  .2.4.2

 يقرج بالسقابمة ذلظ المقاء السباشخ الحؼ يحرل كجيا لػجو بيغ األرشفػني كالسخيس

كيتع خبلؿ ىحا المقاء شخح مجسػعة مغ األسئمة كاالستفدارات عمى السخيس بػية فيع 

لحالتو، كيسكغ أف تكػف السقابمة مػجية أك غيخ مػجية بحدب الحاالت  أحدغ

يكغ يجب أف تتػفخ شخكط معيشة في األخرائي األرشفػني  كاالضصخابات، كميسا

كالربخ كالسذاركة الػججانية، كسا يشبغي تػفخ  ؼيكػف قادرا عمى اإلصغاء كالتقبل

كزمشية  (خاص بالسعايشة األرشفػنية مكاف)ضخكؼ مبلئسة لمسقابمة كىي ضخكؼ مكانية 
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يكػف في لحطات يخفس  اختيار كقت مبلئع لمسخيس فبل يكػف في نياية الشيار كال)

. (فييا السخيس السقابمة

 (نفذ السخجع الدابق)                        

 :اإلختبارات  .2.4.3

 لذػفخؼ ميممخ N-EEL االختبار الججيج لمغة :التعخيف باالختبار .2.4.3.1

(Claude Chevrié-Muller) ثع أعيج الشطخ 1975سشة  ىػ رائد فخندي نذخ 

الجانب  ، يصبق عمى األشفاؿ لؿياس كتقييع كل مكػنات المغة ، مغ1985ؼيو سشة 

التعبيخؼ، يتكػف مغ عجد مغ االختبارات الفخعية التي تقييع الشصق،  ك االستؿبالي

بشاء ىحه البصارية الججيجة  الفيع كاإلنتاج المغػؼ كالجػانب السعجسية الشحػية لمغة، تع

 .نتيجة لديادة السعخفة في عمع المغة كتصػر التقييع كالتذخيز المغػؼ 

 اختبار فخعي بيجؼ تقييع كل مكػنات المغة الخسسية أؼ في 17تتكػف البصارية مغ 

 نحػية كىحا في جانب االستؿباؿ- السعجسية، السػرفػ كل مكػنات المغة الرػتية،

 . (التعبيخ) كاإلنتاج (الفيع)

الستكذاؼ مكػنات المغة السختمفة   تيجؼN-EELاالختبارات الفخعية التي تذكل 

كقج تع اختيار  .كقجرات األشفاؿ في تصػيخ المغة الذفػية كتعمع المغة السكتػبة

ا في البحث لمتأكج مغ فخضيات الجراسة كالججكؿ ـ الستخجامويغ فخعييغاختبار

 .السختارة التالي يػضح البشػد
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اإلختبار  البشج الخقع
 الفخعي

 التشؿيط التعميسات السكػنات

كمسات  التدسية الفػنػلػجيا 1
ثشائية /أحادية:

 السقصع

  نصمب مغ الصفل
 تدسية الرػرة

  ندسييا ك نصمب
مشو إعادة 
 تدسيتيا

كنعصيو كصف 
 إلستعساليا

 0 
نقصة 
لئلجابة 
 الخاشئة

 1 نقصة 
لئلجابة 
الرحيح
 ة

الفيع  المدانيات 2
 الذفيي

قرة سقػط 
 الصفل في الػحل

  نصمب مغ
الصفل سخد 
ألحجاث القرة 
مغ خبلؿ 
إعصائو بعس 
األسئمة لكل 
 صػرة

 نقصة 0
لئلجابة 
 الخاشئة

 نقصة 1
لئلجابة 
 الرحيحة

 ك N-EELيػضح البشػد كاإلختبارات الفخعية السختارة مغ إختبار  (20)الججكؿ 

 كيؽية التشؿيط

 صػرة 33 ك يتكػف ىحا البشج مغ : إختبار التدسية مؼ بشج الفؽنؽلؽجيا  .2.4.3.2

شاكلة، أرنب،  رضيع، سيارة، عجمة، مػز، شائخة، سكيغ، دمية، : متسثمة في 
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بيانػ، الحساـ، مشدؿ، جبغ، مقز، لحع، كخسي، سيجارة، قمع، إناء، شجخة، عخبة، 

مصارية، قمع رصاص، مفتاح، مصار، باقة كرد، أصبع، أنف، مسحات، مخأة، شسعة، 

 .سجادة، لياب

  نطيخ الرػرة لمصفل كنصمب مشو تدسية الذيء الحؼ فييا، كإذا لع :التعميسة 

 .يدتصع الصفل تدسيتو ندسيو نحغ ك نصمب مشو إعادة التدسية

 

  ك يكػف كالتالي :التشقيط : 

 . نقصة لئلجابة الخاشئة0 -

 . نقصة لئلجابة القخيبة مغ الرحيحة1 -

 . نقصة لئلجابة الرحيحة2 -

  ىػ إختبار اإلنتاج المغػؼ ألفخاد العيشة:اليجف . 

 5 ك يتكػف ىحا البشج مغ :إختبار الفيػ الذفيي مؼ بشج المدانيات  .2.4.3.3

 سؤاؿ يجكر حػؿ أحجاث 17صػر تتسثل في قرة سقػط شفل في الػحل ك 

 .القرة

  نطخ لمصفل الرػر متدمدمة ثع نقـػ بإعصائو مجسػعة مغ األسئمة :التعميسة 

 .حػليا

 محا يفعل الصفل؟: مثبل  -
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 أيغ سقط الصفل؟ -

  ك يكػف كسا يمي :التشقيط : 

 . نقصة لئلجابة الخاشئة0 -

 . نقصة لئلجابة الرحيحة1 -

  ىػ إختبار الفيع ك اإلنتاج المغػؼ لجػ أفخاد العيشة:اليجف . 

 :آداة السعالجة اإلحرائية  .3

الذائعة،  (البلبارامتخية)ك ىػ أحج أساليب اإلحراء البلمعمسية : إختبار ويمكؽكدؽن  -

كالحؼ يدتخجـ إليجاد الفخكؽ بيغ متػسط عيشتيغ متخابصتيغ، كىػ أسمػب بجيل 

لعيشتيغ متخابصتيغ في حاؿ عجـ تحقق شخكط األساليب السعمسية، ك ذلظ  (T)إلختبار 

 .مغ أجل الحرػؿ عمى نتائج ك تفديخات دؾيقة
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 : خالصة 

مغ خبلؿ كل ما سبق يسكششا القػؿ بأف الجراسة اإلستصبلعية ك األساسية التي قسشا بيا 

يسكششا إعتبارىا مخجعا حجدنا مغ خبللو اإلجخاءات البلزمة التي ساعجتشا عمى جسع 

السعمػمات ك كضع السشيج اإلكميشيكي السشاسب الحؼ يتبلئع كشبيعة دراستشا، كسا أف 

 .بفزمو سشتسكغ مغ الػصػؿ إلى الشتائج ك عخضيا ك تحميميا

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عخض وتحميل الشتائج : الثانيالفرل 

 تقييػ القبميعخض و تحميل نتائج ال .1

 عخض الشذاطات السطبقة عمى الحاالت .2

 عخض و تحميل نتائج التقييػ البعجي .3

 التحميل اإلحرائيعخض  .4

 عخض و مشاقذة الفخضيات .5
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 :عخض و تحميل نتائج التقييػ القبمي  .1

 :عخض و تحميل نتائج التقببػ القبمي لمحاالت في إختبار التدسية  .1.1

 الحاالت
 الكمسات

 6الحالة  5الحالة  4الحالة  3الحالة  2الحالة  1الحالة   

 Tabla Tabla Tawila tabla tawila tabla طاولة
 Arnab Arnab Arnab arnab arnab arnab أرنب

 Tifl Bibi Bibi bibi bibi momo رضيع
 Loto Sijara Loto loto sajara jaja سيارة
 / / / / / Daraga عجمة
 Banana Banana Banana banana banana banana مؽز
 / Tiyara Tiyara Tiyara tayara taira طائخة
 Xodmi / / / sajf haha سكيؼ
 Bobija Bobija Domja bobija domja domja دمية
 / / / / / / بيانؽ
 / / / / / / حسام
 / Dar Dar Bajt dra manzil مشدل
 Formag Formac Formac formas gobn gobn جبؼ

 / / / / / Miqas مقص
 / / / / / Lham لحػ

 / / / / / / كخسي
 / / / / / / سيجارة

 / Qalam Stilo / stilo qalam قمػ
 / / / / / / إناء

 Cagara Cagara chagara chagara chagara chagaja شجخة
 / / / / / / عخبة

 / / / / / Dalila مطارية
 / Qalam Stilo / stilo qalam قمػ رصاص

 / / / / / Mftah مفتاح
 Qitar Qitar Qitar qitar qitar kitar قطار

 Warda Zahra Zahra nowara zahra zahya باقة ورد
 Jad Jad Jad jad jad jadi اصبع
 Nif Nif Nif nif anf nifi أنف

 / / / / / / مسحات
 / / / / / / مخآة

 / / / / / / شسعة
 / / / / / / سجادة
 / / / / / / لياب

 يسثل نتائج التقييع القبمي لمحاالت في إختبار التدسية (3)الججكؿ 
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 الشدبة السؤوية التشقيط العسخ الجشذ الحاالت

 %62 41/66 5 أنثى الحالة األولى

 %40 27/66 4 أنثى الحالة الثانية

 %39 26/66 5 ذكخ الحالة الثالثة

 %42 28/66 5 ذكخ الحالة الخابعة

 %45 31/66 5 ذكخ الحالة الخامدة

 %33 22/66 4 ذكخ الحالة الدادسة

في إختبار  يسثل التشؿيط ك الشدب السؤكية لشتائج التقييع القبمي لمحاالت (4)الججكؿ 

 التدسية

 

  :التحميل الكسي .1.1.1

  التي كانت إجابتيا 5جل إجابات الحاالت كانت بالمغة الجارجة غجا الحالة رقع 

 .بالعخبية الفرحى 

  50برفة عامة في التقييع القبمي كاف ىشاؾ عجد الحاالت في تدسية أكثخ مغ %

  .مغ الكمسات % 62 التي تسكشت مغ تدسية 1مغ الكمسات ىجا الحالة رقع 

  في اإلختبار القبمي كاجيت الحاالت صعػبات في نصق بعس الحخكؼ خرػصا

  6الحالة رقع 
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  : فيالتحميل الكي .1.1.2

إف عجـ التعخؼ عمى أغمب الرػر مغ شخؼ الحاالت يعػد إلى كػنيع في مخحمة  -

اإلكتداب، ك ذلظ بجؿ أيزا عمى عمى أف رصيجىع المغػؼ ضعيف الف أغمب 

 . الرػر تتسثل في أدكات ذات إستعساؿ يػمي

إف سيصخت المغة الجارجة عمى كبلـ الحالة يعػد إلى عجـ تسكشيع مغ العخبية  -

 .الفرحى

إف المغة الصفػلية أك لغة الخضيع يعػد سببيا إلى ضعف الحريمة المغػية لمحالة  -

 عغ صػرة اؿ 6بحث ال يدتصيع التعبيخ عغ أفكاره ، فسثبل عبخت الحالة رقع 

 . ك ذلظ تعبيخا عغ األلع الحؼ تدببو ىحه األداة  "haha" ب" سكيغ"
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 :عخض و تحميل نتائج التقببػ القبمي لمحاالت في إختبار الفيػ الذفيي  .1.2

التشقيط اجابة الحالة التعميسات 
[Šarhjadirtfal ] andokalb]1 ]ع 
[Šarahlabstfal] [tricosaral] 1 

3[ Šarahjadirlkalb] [hbal] 1 
4Wintahtfol] [tah lard] 1 

[kifŠtah]  0 
 0  [ laŠtàhع]

[kirahdayar] [haka] 0 
[kifaŠrah] [jabkjmoax] 1 
[kifaŠtah ]  0 
 0  [ laŠtàhع]
[kifaŠrah]  [wasax] 1 

[rahzaefanwlafarhan]  [zaعfan ] 1 
 0  [laŠع]

[Šarah jadir lkalb]  0 
 0  [laŠrahjasaltfalع ]

[Škonrahjaعawanfih ]  0 
[winrahomhawajgah] [mamah] 1 

[winrahomraglih] [hnaya] 0 
[winrahjŠoftfal]  0 

 0  [laŠrahfarhan ع ]
[Šofraglih] [kirahomdajrin]  0 

lahrahomdajrinhaع]
ka] 

 0 

[ŠaraktŠof]  0 
 8 السجسؽع

 إختبار الفيع الذفيي في   لمحالة األكلىيبيغ نتائج التقييع القبمي (5)الججكؿ
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التشقيط اجابة الحالة التعميسات 
[Šarhjadirtfal] [tfalkalb] 1 

[ Šarahlabastfal] [sarwal] 1 
[ Šarahjadirlkalb]  0 

[Wintahtfol] مقمج الطفل في الرؽرة [tah] 1 
[kifaŠtah]  0 
[laŠtàhع ]  0 

[kirahdayar]  0 
[kifaŠrah] [mawasax] 1 
[kifaŠtah ] [haka] 0 
 0  [laŠtàhع]

[kitahdayar]  0 
[kifaŠrah]   0 

[rahzaefanwlafarhan] [ [Zaعfan] 1 
 0  [laŠع]

[Šarahjadirlkalb]  0 
 0  [laŠrahjasaltfalع ]

Škonrahja[ع awanfih ]  0 
[winrahomhawajgah]  0 

[winrahomraglih]  0 
[winrahjŠoftfal]  0 

 0  [laŠrahfarhan ع ]
[Šofraglih] [kirahomdajrin]  0 

lahrahomdajrinhaع]
ka] 

 0 

[ŠaraktŠof] [hnaya] 0 
 05 السجسؽع

 إختبار الفيع الذفييفي   لمحالة الثانيةيبيغ نتائج التقييع القبمي  (6) الججكؿ
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التشقيط اجابة الحالة التعميسات 
[Šarahjadirtfal]   0 

[ Šarahlabastfal] [hwajag] 1 
[ Šarahjadirlkalb] [haw] 0 

Wintahtfol] [Bara hna] 1 
[kifaŠtah]  0 
[laŠtàhع ] [haka] 0 

[kirahdayar]  0 
[kifaŠrah]  0 
[kifaŠtah ]  0 
 0  [laŠtàhع]

[kitahdayar]  0 
[kifaŠrah]   0 

[rahzaefanwlafarhan] [ [Zaعfan] 1 
 0  [laŠع]

[Šarahjadirlkalb]  0 
 0  [laŠrahjasaltfalع ]

[Škonrah jعawanfih ]  0 
[winrahomhawajgah]  0 

[winrahomraglih]  0 
[winrahjŠoftfal] [roho] 1 
 0  [laŠrahfarhanع]

[Šofraglih] [kirahomdajrin]  0 
lahrahomdajrinhaع]

ka] 
 0 

[ŠaraktŠof]  0 
 04 السجسؽع

 إختبار الفيع الذفييفي   لمحالة الثالثة يبيغ نتائج التقييع القبمي(7)ؿالججك
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التشقيط اجابة الحالة التعميسات 
[Šarahjadirtfal]  [maklb] 1 

[ Šarahlabastfal] [sabat] 1 
[ Šarahjadirlkalb]  0 

Wintahtfol]  0 
[kifaŠtah]  0 
[laŠtàhع ] [haka] 0 

[kirahdayar]  0 
[kifaŠrah] [jbkmosax] 1 
[kifaŠtah ] [wah] 0 
 0  [laŠtàhع]

[kitahdayar]  0 
[kifaŠrah]   0 

[rahzaefanwlafarhan] [ [jbkZaعfan] 1 
 0  [laŠع]

[Šarahjadirlkalb]  0 
 0  [laŠrahjasaltfalع ]

[Škonrahjaعawanfih ]  0 
[winrahomhawajgah]  0 

[winrahomraglih] [ma] 1 
[winrahjŠoftfal]   

 0  [laŠrahfarhan ع ]
[Šofraglih] [kirahomdajrin]  0 

lahrahomdajrinhaع]
ka] 

 0 

[ŠaraktŠof]  0 
 05 السجسؽع

 إختبار الفيع الذفييفي   لمحالة الخابعة يبيغ نتائج التقييع القبمي(8) الججكؿ
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التشقيط اجابة الحالة التعميسات 
[Šarahjadirtfal]  [ mعakalb] 1 

[ Šarahlabastfal] [trjco] 1 
[ Šarahjadirlkalb] [jakl] 0 

Wintahtfol] [hnaya] 0 
[kifaŠtah]  0 
[laŠtàhع ] [haka] 0 

[kirahdayar] [hak] 0 
[kifaŠrah] [zaعfan] 1 
[kifaŠtah ]  0 
 0  [laŠtàhع]

[kitahdayar]  0 
[kifaŠrah]   0 

[rahzaefanwlafarhan] [ [zaعfan] 1 
 0  [laŠع]

[Šarahjadirlkalb]  0 
 0  [laŠrahjasaltfalع ]

Škonrahja[ع awanfih ]  0 
[winrahomhawajgah] [omah] 1 

[winrahomraglih]  0 
[winrahjŠoftfal] [rohoDoch] 1 

 0  [laŠrahfarhan ع ]
[Šofraglih] [kirahomdajrin]  0 

lahrahomdajrinhaع]
ka] 

 0 

[ŠaraktŠof]  0 
 6 السجسؽع

إختبار الفيع الذفيي في   لمحالة الخامدةيبيغ نتائج التقييع القبمي (9) الججكؿ
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التشقيط اجابة الحالة التعميسات 
[Šarahjadirtfal]   0 

[ Šarahlabastfal] [hwajaz] 1 
[ Šarahjadirlkalb] [haw] 0 

[Wintahtfol]  0 
[kifaŠtah]  0 
 0 [haka] [ laŠtàhع]

[kirahdayar] [hak] 0 
[kifaŠrah]  0 
[kifaŠtah ] [wah] 0 
 0  [laŠtàhع]

[kitahdayar]  0 
[kifaŠrah]   0 

[rahzaefanwlafarhan] [ [Za3fan] 1 
 0  [laŠع]

[Šarahjadirlkalb] [haw] 0 
 0  [laŠrahjasaltfalع ]

[Škonrahjaعawanfih ]  0 
[winrahomhawajgah]  0 

[winrahomraglih] [ma] 1 
[winrahjaŠoftfal]  0 
 0  [laŠrahfarhanع ]

[Šofraglih] [kirahomdajrin]  0 
lahrahomdajrinhaع]

ka] 
 0 

[ŠaraktŠof]  0 
 03 السجسؽع

 إختبار الفيع الذفييفي   لمحالة الدادسة يبيغ نتائج التقييع القبمي(10(الججكؿ
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الشدبة السؤوية التشقيط العسخ الجشذ الحاالت 

 %33 24\8 5أنثى الحالة األولى 

 %20 24\5 4أنثى الحالة الثانية 

 %16 24\4 5ذكخ الحالة الثالثة 

 %20 24\5 5ذكخ الحالة الخابعة 

 %25 24\6 5ذكخ الحالة الخامدة 

 %12 24\3 4ذكخ الحالة الدادسة 

 ٌمثل النسب التنقٌط و المئوٌة لنتائج التقٌٌم القبلً فً إختبار الفهم الشفهً (11)الجدول 

 

 :التحميل الكسي و الكيفي  .1.2.1

نبلحع مغ خبلؿ الشتائج الستحرل عمييا الحاالت لع تتسكغ مغ اإلجابة عمى معطع 

األسئمة ، كىحا ما يجؿ عمى فقخ الخصيج المغػؼ عمى رغع أف بعس الحاالت كانت 

تفيع قميبل إال أنيا تجج صعػبة في إيراؿ الفكخة كسا كاف الخصيج المغػؼ لمحاالت 

يقترخ عمى السحيط العائمي كما يجكر حػليا مغ السخكد ،كىحا ما أشارت إليو الشتائج 

ككانت تدتجيب عكذ الحاالت األخخػ أما  %33حيث تحرمت الحالة األكلى عمى 

 ككانت نتيجة الحالة الخابعة نفذ نتيجة 16%، كالحالة الثالثة %20الحالة الثانية 

 كبالشدبة لمحالة %25،أما الحالة الخامدة تحرمت عمى %20 الحالة الثانية 

  .% 12 الدادسة تحرمت عمى أدنى نتيجة
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 عخض الشذاطات السطبقة عمى الحاالت .2

ختخناىا مغ أجل تصبيقيا عمى اىحا الججكؿ يػضح  بعس مغ األلعاب التخبػية التي 

تسثمت في مجسػعة . الحاالت ك التي كانت مشاسبة ك تتساشى مع قجرات الحاالت الدتة

 .مغ األنذصة الفخدية 

 السجة اليجؼ مغ الشذاط           (التعميسية)شخح نذاط  نػع الشذاط الشذاط
لعبة تدسية 

 الرػر
إعصاءه مجسػعة مغ - فخدؼ

الرػر عبارة عغ صػر 
مختمفة لحيػانات ، خزخ ، 

 فػاكو ، ػأشياء

التعخؼ عمى -
 الحيػانات ك أصشافيا

التعخؼ عمى مختمف -
 األشياء 

تسييد بيغ الخرخ ك -
 الفػاكو 

  حرز8

 األشكاؿ ك األلػاف

 

 فخدؼ
 

التعخؼ ك تسييد بيغ -
 األشكاؿ اليشجسية 

 تحجيج األلػاف   -

تشسية مختمف السفاـيع -
 الستشػعة

التعخؼ عمى مختمق -
 األشياء
 التسييد بيغ األشياء - 

 ك األلػاف 

  حرز8
 

لعبة سرد 

القصص على 

شكل بطاقات 

تعبٌرٌة لجمل 

 بسٌطة

 

 

مجموعة من البطاقات - فردي
تحكً قصص مختلفة ، على 
الطفل ان ٌقوم بسرد القصة 

بتسلسل األفكار و تتبع 
 األحداث   

 
 

اكتساب المزٌد من -
 الكلمات 

تركٌب و تكوٌن جمل -
 البسٌطة

توظٌف حروف -
 )العطف و األفعال 
 (....ماضً ، مضارع 

 تنمٌة الجانب اللغوي-
 

  حصص8

 
 

 يبيغ بعس مغ األلعاب السصبقة عمى الحاالت  (12 )الججكؿ 
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 :عخض و تحميل نتائج التقييػ البعجي  .3

 :عخض نتائج التقييػ البعجي لمحاالت في إختبار التدسية  .3.1

 الحاالت
 الكمسات

 6الحالة  5الحالة  4الحالة  3الحالة  2الحالة  1الحالة   

 Tabla tabla tawila tabla tawila tabla طاولة
 Arnab arnab arnab arnab arnab arnab أرنب

 Tifl bibi bibi bibi bibi bibi رضيع
 Lutu sijara lutu loto sajara sajara سيارة
 / / daraga / / dgerara عجمة
 banana banana banana banana banana banana مؽز
 / Tiyara tiyara tiyara tayara taira طائخة
 xodmi / / / sikin sikin سكيؼ
 bobija bobija domja bobija dumja domja دمية
 / Pijanu pijanu / / pijanu بيانؽ
 Doc / doc / hamam doc حسام
 / Dar dar bajt dar manzil مشدل
 formag formac formac formas gobn gobn جبؼ

 / Miqas / miqas / miqas مقص
 Lham lham lham lham lahm lham لحػ

 Korsi korsi korsi korsi korsi korsi كخسي
 / Garu sigaja sigaja sigaja sigaja سيجارة

 Qalam stilu stilu stilu qalam stilu قمػ
 / kasruna / kasruna / qdra إناء

 cagara cagara chagara cagara cagara cagara شجخة
 / karusa / / / 3araba عخبة

 / Dalila / dlala / dlala مطارية
 Kalam stilu qalam stilu kalam stilu قمػ رصاص

 Mftah mftah mftah mftah mftah mftah مفتاح
 Qitar qitar qitar qitar qitar qitar قطار

 Warda zahra zahra nowara zahra zahra باقة ورد
 sba3 jad jad sbu3 jad jad اصبع
 Nif nif nif nif anf nif أنف

 / mimha / mimha mimha mimha مسحات
 Mraja mraja / / mraja mraja مخآة

 cm3a cam3a cm3a cam3a cam3a cam3a شسعة
 / Bocun / bocun bocun bocun سجادة
 / / zalamit / / zalamit لياب

 يسثل نتائج التقييع البعجؼ لمحاالت في اختبار التدسية (13)الججكؿ 
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 الشدبة السؤوية التشقيط العسخ الجشذ الحاالت

 %62 62/66 5 أنثى الحالة األولى

 %40 42/66 4 أنثى الحالة الثانية

 %39 50/66 5 ذكخ الحالة الثالثة

 %42 48/66 5 ذكخ الحالة الخابعة

 %45 60/66 5 ذكخ الحالة الخامدة

 %33 39/66 4 ذكخ الحالة الدادسة

يسثل الشدب التشؿيط السؤكية لشتائج التقييع البعجؼ لمحاالت في اختبار  (14)الججكؿ 

 التدسية

 :التحميل الكسي و الكيفي  .3.1.1

  التي كانت إجابتيا 5دا الحالة رقع عجل إجابات الحاالت كانت بالمغة الجارجة 

 .ؼالبعج بالعخبية الفرحى، ك ذلظ في اإلختبار

  مغ الكمسات% 50التقييع البعجؼ تسكشت كل الحاالت مغ تدسية أكثخ مغ  في. 

  الشصق خرػصا عشج الحالة صعػباتبذكل تجريجي  إختفت البعجؼفي اإلختبار 

 .ؼ بعج التكفل األرشفػف 6رقع 
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 :عخض نتائج التقييػ البعجي لمحاالت في إختبار الفيػ الذفيي  .3.2

التشقيط اجابة الحالة التعميسات 
[Šarahjadirtfal]  [mعakalb] 1 

[ Šarahlabastfal] [malbs] 1 
[ Šarahjadirlkalb] Jgartfal 1 

[Win tahtfol] [lard] 1 
[kifaŠtah] [wagho] 1 
 1 [Kanjari] [ laŠtàhع]

[kirahdayar] [mawasx] 1 
[kifaŠrah] [mawasx] 1 
[kifaŠtah ]  0 
 0  [laŠtàhع]

[kitahdayar]  0 
[kifaŠrah]  [Zaعfan] 1 

[rahzaefanwlafarhan]  [Zaعfan] 1 
 1 [tah f lard] [laŠع]

[Šarahjadirlkalb]  0 
  [twasa] [laŠrahjasaltfalع ]

[Škonrahjaعwanfih ]  [mamh] 1 
[winrahomhawajgah] [عand mamh] 1 

[winrahomraglih] [f lma] 1 
[winrahjaŠoftfal] [rohoF doŠ] 1 
 1 [dawaŠ] [laŠrahfarhanع ]

[Šofraglih]  [kirahomdajrin] [Šabin] 1 
 0  [lahrahomdajrinhakaع]

[ŠaraktŠof]  0 
 17 السجسؽع

 يبيغ نتائج التقييع البعجؼ لمحالة األكلى في إختبار الفيع الذفيي (15)الججكؿ
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التشقيط اجابة الحالة التعميسات 
[Šarahjadirtfal]  [jamŠi mعaklb] 1 

[ Šarahlabastfal] [Srwal w trico] 1 
[ Šarahjadirlkalb] [jagri] 1 

[Win tahtfol]  0 
[kifaŠtah] [عla wjho] 1 
 0  [ laŠtàhع]

[kirahdayar] [mwasx] 1 
[kifaŠrah]  0 
[kifaŠtah ] [wagho] 1 
 0 [abعYl] [laŠtàhع]

[kitahdayar] [hak] 0 
[kifaŠrah]  [mosax] 1 

[rahzaefanwlafarhan]  [Zaعfan] 1 
 1 [tah] [laŠع]

[Šarahjadirlkalb]  0 
 0  [laŠrahjasaltfalع ]

[Škonrahjaعawanfih ] [mamh] 1 
[winrahomhawajgah] [Hado] 0 

[winrahomraglih] [F lma] 1 
[winrahjaŠoftfal] [Hamammraja] 1 
 0 [wah] [laŠrahfarhanع ]

[Šofraglih] [kirahomdajrin]  0 
 0  [lahrahomdajrinhakaع]

[ŠaraktŠof]  0 
 12 السجسؽع

 يبيغ نتائج التقييع البعجؼ لمحالة الثانية في إختبار الفيع الذفيي (16) الججكؿ
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 التشقيط اجابة الحالة التعميسات
[Šarahjadirtfal]  [klab] 1 

[ Šarahlabastfal] [hwajag] 1 
[ Šarahjadirlkalb]  0 

[Win tahtfol] [lard] 1 
[kifaŠtah]  0 
 0  [ laŠtàhع]

[kirahdayar] [mŠiŠbab] 1 
[kifaŠrah]  0 
[kifaŠtah ]  0 
 0   [laŠtàhع]

[kitahdayar]  مقمج الطفل في الرؽرة [haka] 1 
[kifaŠrah]   0 

[rahzaefanwlafarhan]  [Zaعfan] 1 
 1 [tah] [laŠع]

[Šarahjadirlkalb]  0 
 0  [laŠrahjasaltfalع ]

[Škonrahjaعawanfih ]  0 
[winrahomhawajgah] [mamah] 1 

[winrahomraglih] [Hanay]  0 مذيخ الى الرؽرة الطفل 
[winrahjaŠoftfal] [mrajadoŠ] 1 
 1 [dawŠ] [laŠrahfarhanع ]

[Šofraglih] [kirahomdajrin]  0 
 0  [lahrahomdajrinhakaع]

[ŠaraktŠof] [عla sbعih] 1 
 11 السجسؽع

 يبيغ نتائج التقييع البعجؼ لمحالة الثالثة في إختبار الفيع الذفيي (17) الججكؿ 
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التشقيط اجابة الحالة التعميسات 
[Šarahjadirtfal]  [jamŠi mعa klb] 1 

[ Šarahlabastfal] [Trico srwal] 1 
[ Šarahjadirlkalb] [Ylعb] 1 

[Win tahtfol] [bara] 1 
[kifaŠtah] [hak] 0 
 0  [ laŠtàhع]

[kirahdayar]  مقمج صؽرة الطفل [haka] 1 
[kifaŠrah] [mosax] 1 
[kifaŠtah ]  0 
 0  [laŠtàhع]

[kitahdayar]  0 
[kifaŠrah]  [jabki] 1 

[rahzaefanwlafarhan] [ [Zaعfan] 1 
 0  [laŠع]

[Šarahjadirlkalb]  0 
 1 [Tah bra] [laŠrahjasaltfalع ]

[Škonrah j3awn fih] [mamah] 1 
[winrahomhawajgah] [hado] 0 

[winrahomraglih] [F lma] 1 
[winrahjaŠoftfal] [rohodoŠ] 1 
 1 [dawaŠ] [laŠrahfarhanع ]

[Šofraglih] [kirahomdajrin]  0 
 0  [lahrahomdajrinhakaع]

[ŠaraktŠof]  0 
 13 السجسؽع

 يبيغ نتائج التقييع البعجؼ لمحالة الخابعة في إختبار الفيع الذفيي (18)الججكؿ 
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التشقيط  اجابة الحالة التعميسات
[Šarahjadirtfal]  [Ylعb mعa klb] 1 

[ Šarahlabastfal] [Hwajag] 1 
[ Šarahjadirlkalb] [Hbal] 1 

[Win tahtfol] [Bara hna] 1 
[kifaŠtah]  0 
 0  [ laŠtàhع]

[kirahdayar] [F lard haka] 1 
[kifaŠrah] [Mosax] 1 
[kifaŠtah ]  0 
 1 [jari] [laŠtàhع]

[kitahdayar] [عla wjho] 1 
[kifaŠrah]   0 

[rahzaefanwlafarhan]  [Zaعfan] 1 
 0  [laŠع]

[Šarahjadirlkalb]  0 
 1 [Twasx] [laŠrahjasaltfalع ]

[Škonrahjaعawanfih ] [Omah] 1 
[winrahomhawajgah] [عndmamh] 1 

[winrahomraglih] [L ma] 1 
[winrahjaŠoftfal] [mrajaDoch] 1 
 1 [dawŠ] [laŠrahfarhanع ]

[Šofraglih] [kirahomdajrin]  0 
 0  [lahrahomdajrinhakaع]

[ŠaraktŠof]  0 
 15 السجسؽع 

 يبيغ نتائج التقييع البعجؼ لمحالة الخامدة في إختبار الفيع الذفيي (19)الججكؿ 
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التشقيط اجابة الحالة التعميسات 
[Šarahjadirtfal] [Ylعb klb] 1 

[Šarahlabastfal] [Srwalwtrico] 1 
[Šarahjadirlkalb]  0 

[Win tahtfol] [Bra f lrd] 1 
[kifaŠtah [عla krŠo] 1 

 0 [hak] [ laŠtàhع]
[kirahdayar] [hak] 0 

[kifaŠrah]  0 
[kifaŠtah ]  0 
 0  [laŠtàhع]

[kitahdayar]  0 
[kifaŠrah] [Mosax] 1 

[rahzaefanwlafarhan]  [zaعfan] 1 
 0  [laŠع] 
[Šarahjadirlkalb]  0 

 0  [laŠrahjasaltfalع ]
[Škonrahjaعawanfih [mamh] 1 

[winrahomhawajgah] [Mamah] 1 
[winrahomraglih]  0 
[winrahjaŠoftfal] [roho f Hamam] 1 

[laŠrahfarhan [dwaŠ] 1 
[Šofraglih] [kirahomdajrin]  0 

 0  [lahrahomdajrinhakaع]
[ŠaraktŠof]  0 

 10 السجسؽع

 يبيغ نتائج التقييع البعجؼ لمحالة الدادسة في إختبار الفيع الذفيي (20) الججكؿ
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الشدبة السؤوية التشقيط العسخ الجشذ الحاالت 

 % 70 24\ 17 5أنثى الحالة األولى 

 % 50 24\ 12 4أنثى الحالة الثانية 

 % 45 24\ 11 5ذكخ الحالة الثالثة 

 % 54 24\ 13 5ذكخ الحالة الخابعة 

 % 62 24\ 15 5ذكخ الحالة الخامدة 

 % 41 24\ 10 4ذكخ الحالة الدادسة 

يسثل الشدبة التشؿيط كالشدب السئػية لشتائج التقييع البعجؼ لمحاالت إلختبار  (21) الججكؿ

 الفيع الذفيي

 :التحميل الكسي و الكيفي  .3.2.1

نبلحع مغ خبلؿ تصبيق مجسػعة مغ األلعاب التخبػية عمى العيشة كقسشا بإعادة 

 :تصبيق إختبار شػفمخؼ ميمخ بشج الفيع الذفيي عمى العيشة كانت الشتيجة كالتالي 

 بيشسا كانت قج تحرمت في %70بالشدبة لمفيع تحرمت الحالة األكلى عمى 

  .% 33عمى الؿياس القبمي 

  في الؿياس القبمي20% مقابل 50% أما الحالة الثانية قج تحرمت عمى . 

  في الؿياس القبمي 16% مقابل 45%الحالة الثالثة تحرمت عمى . 
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  في الؿياس القبمي20% مقابل 54%الحالة الخابعة تحرمت عمى . 

  في الؿياس القبمي 25% مقابل 62%الحالة الخامدة تحرمت عمى . 

  في الؿياس القبمي 16% مقابل 41%الحالة الدادسة تحرمت عمى  . 

كىحه الشتائج تجؿ عمى أنو لمعب دكر فعاؿ كممسػس في تشسية المغة الذفيية لجػ أفخاد 

 .عيشة الجراسة كتحديغ كتصػيخ رصيجىع المغػؼ بسفخدات ججيجة

 

 

 

 يسثل الفخؽ بيغ التقييع القبمي ك البعجؼ لمحاالت في اختبار التدسية  (01)الذكل 
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 يسثل الفخؽ بيغ التقييع القبمي ك البعجؼ لمحاالت في إختبار الفيع الذفيي  (02)الذكل 
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 :التحميل اإلحرائي عخض  .4

  :wilcoxonإختبار ويمكؽكدؽن  .4.1

حداب الفخوق اإلحرائية بيؼ متؽسطي التقييػ القبمي و البعجي لمحاالت  .4.1.1
  :في إختبار التدسية

 التقييػ البعجي التقييػ القبمي الحاالت

 62 41 1الحالة 

 42 27 2الحالة 

 50 26 3الحالة 

 48 28 4الحالة 

 60 31 5الحالة 

 39 22 6الحالة 

 يسثل التقييع القبمي ك البعجؼ لمحاالت في اختبار التدسية (22)الججكؿ 
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Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

1التنقٌط  6 29,1667 6,49359 22,00 41,00 

2التنقٌط  6 50,1667 9,30412 39,00 62,00 

 

 يىضح اإلحصاء الىصفي للتقييم القبلي و البعذي إلختبار التسمية (23)الجذول

 (Std. Deviation)و اإلنحراف المعياري     (N)و العذد  ( Meanط الحسابي الىس) 

 (Std. Error Mean)و الخطأ المعياري للىسط 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 1التنقٌط > 2التنقٌط  

b. 1التنقٌط < 2التنقٌط  

c. 1التنقٌط = 2التنقٌط  

 

 لمحاالت في إختبار التدسية( القبمي، البعجؼ)يسثل إشارات الفخكؽ  (24)الججكؿ 

 (0)ك السػجبة  (6) ك بحلظ فإف عجد اإلشارات الدالبة 

Ranks 

 N Mean Rank 

 متوسط الرتب

Sum of Ranks 

ع الرتبومحم  

1التنقٌط - 2التنقٌط  

Negative Ranks 0
a
 ,00 ,00 

Positive Ranks 6
b
 3,50 21,00 

Ties 0
c
   

Total 6   
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a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

  السحدػبةzيػضح الؿيسة  (25)الججكؿ 

 

ك ىي  (0,28) تداكؼ sigكؾيسة  (-2,201)  تداكؼ zيتزح مغ الججكؿ  أف ؾيسة 

، كبحلظ ندتصيع القػؿ بأنو تػجج فخكؽ ذات  (0,5)ؾيسة أصغخ مغ ؾيسة مدتػػ الجاللة 

داللة إحرائية بيغ متػسط درجات الحاالت قبل ك بعج البخنامج ، ك بحلظ تػجج فعالية 

 .لمبخنامج

 

 

 

 

Test Statistics
a
 

1التنقٌط - 2التنقٌط   

Z -2,201
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,028 
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حداب الفخوق اإلحرائية بيؼ متؽسطي التقييػ القبمي و البعجي إلختبار  .4.1.2

 :التدسية 

 :الفيػ الذفيي .4.1.3

 التقييػ البعجي التقييػ القبمي الحاالت

 17 8 1الحالة 

 12 5 2الحالة 

 11 4 3الحالة 

 13 5 4الحالة 

 15 6 5الحالة 

 10 3 6الحالة 

 يسثل التقييع القبمي ك البعجؼ لمحاالت في اختبار الفيع الذفيي (26)الججكؿ 

 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

 8,00 3,00 1,72240 5,1667 6 1التنقٌط

 17,00 10,00 2,60768 13,0000 6 2التنقٌط

 يىضح اإلحصاء الىصفي للتقييم القبلي و البعذي في إختبارالفهم الشفهي (27)الجذول 

 

 

 (Std. Deviation)و اإلنحراف المعياري     (N)و العذد  ( Meanط الحسابي الىس) 

 (Std. Error Mean)و الخطأ المعياري للىسط 
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Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

 1التنقٌط - 2التنقٌط

Negative Ranks 0
a

 ,00 ,00 

Positive Ranks 6
b

 3,50 21,00 

Ties 0
c

   

Total 6   

a. 1التنقٌط > 2التنقٌط 

b. 1التنقٌط < 2التنقٌط 

c. 1التنقٌط = 2التنقٌط 

 لمحاالت في إختبار الفيع الذفيي( القبمي، البعجؼ)يسثل إشارات الفخكؽ  (28)الججكؿ 

 (0)ك السػجبة  (6)ك بحلظ فإف عجد اإلشارات الدالبة 

 

 

 

 

  السحدػبةzيػضح الؿيسة  (29)الججكؿ 

ك ىي  (0,28) تداكؼ sigكؾيسة  (-2,232)  تداكؼ zيتزح مغ الججكؿ  أف ؾيسة 

، كبحلظ ندتصيع القػؿ بأنو تػجج فخكؽ ذات (0,5)ؾيسة أصغخ مغ ؾيسة مدتػػ الجاللة 

داللة إحرائية بيغ متػسط درجات الحاالت قبل ك بعج البخنامج، ك بحلظ تػجج فعالية 

 .لمبخنامج

 

Test Statistics
a
 

 1التنقٌط - 2التنقٌط 

Z -2,232
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,026 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 
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 :عخض و مشاقذة الفخضيات  .5

 :عخض و مشاقذة الفخضية الفخعية األولى  .5.1

ك التي نرت عمى أف لؤللعاب التخبػية دكر في تشسية اإلنتاج المغػؼ لجػ األشفاؿ 

 2021" عػاشف عبجه بيػمي"الشتأخخيغ لغػيا ك نتائج دراستشا الحالية تتفق مع دراسة 

التي تقػؿ أف لؤللعاب التخبػية دكر في تشسية السيارات المغػية لجػ أشفاؿ ما قبل 

السجرسة مغ خبلؿ التحرل عمى فخكؽ ذات داللة إحرائية في السيارات المغػية بيغ 

 . متػسصات درجات األشفاؿ

يع زيج"كسا أيزا إتفقت مع دراسة   بحيث تشز ىحه الجراسة 2018"سمػػ حدغ إبخـا

عمى أف األلعاب التخبػية ك السػسيؿية تأثخ عمى تشسية التػاصل اإلجتساعي لجػ شفل 

الخكضة ك التي تػصمت إلى كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسط درجات 

السجسػعة التجخيبية في الؿياس القبمي كمتػسط درجات أفخاد السجسػعة نفديا في 

 .الؿياس البعجؼ 

كسا تحققت الفخضية مغ خبلؿ نتائج دراسة ست حاالت مغ خبلؿ كجػد فخكؽ ذات 

 البعجؼ ك الؿياسداللة إحرائية بيغ متػسط درجات نفذ الحاالت في الؿياس القبمي ك

 .ذلظ بتصبيق اختبار التدسية لذػفخؼ مػلخ
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 :عخض و مشاقذة الفخضية الفخعية الثانية  .5.2

لؤللعاب التخبػية دكر في تشسية المغة الذفيية لجػ "ك نرت الفخضية الثانية عمى أف 

، بحيث تحققت ىحه الفخضية مغ خبلؿ نتائج ست حاالت "األشفاؿ الستأخخيغ لغػيا

أضيخت كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسط درجات الحاالت في الؿياس 

 .القبمي ك الؿياس البعجؼ ك ذلظ بتصبيق اختبار الفيع الذفيي لذػفخؼ مػلخ

 ك التي تتجو إلى أف لؤللعاب 2006" نيفميغ دمحم صبلح"كسا اتفقت مع دراست 

التخبػية أثخ في تشسية السيارات العقمية ألشفاؿ الخياض مغ خبلؿ التحرل عمى فخكؽ 

 .ذات داللة إحرائية في السجسػعة التجخيبية بعج التجريب

 :عخض و مشاقذة الفخضية الخئيدية  .5.3

لؤللعاب التخبػية دكر في تشسية المغة الذفيية لجػ "كتشز ىحه الفخضية عمى أف 

 ".األشفاؿ الستأخخيغ لغػيا

ك مغ خبلؿ نتائج الفخضيات السحققة ك الدابق عخضيا، ك كحلظ مغ خبلؿ اتفاؽ 

مشى سسيخ "ك " سمػػ حديغ زيج"ك " عػاشف عبجه بيػمي" الشتائج مع كل مغ دراسة 

، ك كحلظ مغ خبلؿ اإلشار الشطخؼ "نيفميغ دمحم صبلح ناصخ"ك " حدغ الحديشي

 .لعامل األلعاب التخبػية

 .ندتشتج أف نتائج ىحه الجراسة تجؿ عمى صحة ك تحقق الفخضية العامة 
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: إستشتاج عام 

يتسثل ىجفشا الخئيدي في ىحا البحث ىػ اكتذاؼ دكر األلعاب التخبػية في تشسية المغة 

الذفيية لجػ األشفاؿ السرابيغ بتأخخ المغة البديط باإلستعانة بشذاشات المعب ، ك مغ 

تشسية  في يداىعلمعب اخبلؿ السبلحطات ك السقاببلت التي قسشا بيا إفتخضشا في أف 

الجانب المغػؼ عشج الصفل، بحيث يجعمو قادرا عمى التػاصل ك فيع ما يجكر حػلو ، كسا 

 .يسكشو ذلظ مغ إكتداب ميارات عجيجة التي بجكرىا تػسع مجالو السعخفي ك العمسي 

 أشفاؿ يعانػف مغ تأخخ المغة البديط ك 6في ىحه الجراسة جسعشا عيشة قرجية مكػنة مغ 

بحث تع اختيارىع مغ السدتذفى الجامعي بسجيشة  ( سشػات6 ك 4 )تتخاكح أعسارىع بيغ الػ

تمسداف ك كحلظ مدتذفى األمخاض العقمية بسجيشة مدتغانع، ك إستعسمشا أدكات الجراسة 

 N-EELالستسثمة في السبلحطة، السقابمة كبشػد التدسية ك الفيع الذفيي مغ إختبار 

 التي تحجد قجرة الصفل عمى اإلنتاج ك الفيع الذفيي مغ chevrier mullerلذػفخؼ مػلخ 

 .خبلؿ تدسية بعس الرػر ك الدخد لقرة مرػرة

ك قج تػصمشا إلى أف مسارسة األلعاب التخبػية مع األشفاؿ تداىع بذكل كبيخ في إثخاء 

نسػىع المغػؼ، كذلظ مغ خبلؿ السقارنة بيغ الشتائج الستحرل عمييا بيغ اإلختبارات القبمية 

ك البعجية لمحاالت ك التي تػضح كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية ك بالتالي تأكيج 

فخضيتشا الخئيدية الستسثمة في أف لؤللعاب التخبػية دكر في تشسية المغة الذفيية لجػ 

 .األشفاؿ السرابيغ بالتأخخ المغػؼ البديط
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عػاشف عبجه بيػمي "كىحا يتساشى مع ماجاء بو الجراسات الدابقة حيث أكجت دراسة 

 عمى أثخ كفاعمية األلعاب التخبػية في تشسية السيارات المغػية لجػ أشفاؿ ماقبل "2021

السجرسة كذلظ مغ خبلؿ ترسيع مجسػعة مغ األلعاب التخبػية كالمغػية أجختيا عمى عيشة 

 شفل كشفمة مقدسة عمى مجسػعة األكلى تجخيبية كالثانية السصبقة ، 90تتكػف مغ 

نتائج إلى كجػد دكر في مسارسة األنذصة في تشسية ميارات المغػية كالتػاصل اؿكتػصمت 

. اإلجتساعي
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 :تؽصيات و إقتخاحات 

يتزح مسا سبق أف مذكل التأخخ المغػؼ عشج الصفل أصبح مغ أكثخ السذاكل التي 

تػاجو األشفاؿ ك التي تحتاج إلى العجيج مغ الجيػد في إشار السحيط األسخؼ ك ىحا ما 

 :يتصمب 

  عقج دكرات كمحاضخات تػعػية الػالجيغ كأفخاد السجتسع ككيؽية التعامل مع األشفاؿ

. متأخخيغ لغػيا نػع البديط 

 إجخاء السديج مغ البحػث كالجراسات حػؿ تأخخ المغة البديط لجػ األشفاؿ .

 كالتخكيد عمى التػاصل ىػ اندب  مسارسة نذاشات مثل المعبالتعمع عغ شخيق 

 ." نػع البديطاؿ" مغتداب المغة عشج األشفاؿ متأخخيغ لغػياؾشخيقة إل

 ضخكرة دمج األاشفاؿ متاخخيغ لغػيا مع أقخانيع أثشاء مسارسة األنذصة .

 ضخكرة التكفل السبكخ .

 تخكيد عمى المعب الجساعي أك التجريب الجساعي .

  يجب عمى األسخة اف تقـػ بتػضيف األنذصة اليػمية،مغ أجبللتفاعل المغػؼ مع

. الصفل كيسكغ خمق مػاقف المعب تذسل ىحه األنذصة



 

 

 

 

 

 

 

 

 خاتسة



ةػـػػاتػػخ  

   ه

 

 :خاتسة 

إف مخحمة الصفػلة األكلى تعتبخ مغ أسخع السخاحل نسػا فخبلليا يتمقى ك يكتدب الصفل 

. مياراتو ك خبخاتو التي تداعجه عمى التػاصل مع اآلخخيغ ك كحلظ فيع مغ حػلو 

فاكتداب السيارة في ىحه الفتخة الحداسة يحتاج إلى مسارسة بعس الشذاشات التي تكدبو 

ىحه السػافق ك الخبخات الستسثمة في المعاب التخبػية السجركسة ك التي تشاسب أعسار 

 .األشفاؿ السختمفة

ليحا حاكلشا في ىحه الجراسة أف نعخؼ ما إذا كاف لؤللعاب التخبػية دكر في تشسية المغة 

الذفيية عشج األشفاؿ السرابيغ بتأخخ المغة البديط ، بحيث أجخيت بالسدتذفى الجامعي 

 6بتمسداف ك كحلظ مدتذفى األمخاض العقمية بسدتغانع مع مجسػعة أشفاؿ مكػنة مغ 

  .( سشػات5 ك4)أفخاد بيغ ذكخ ك أنثى تتخاكح أعسارىع بيغ 

 N-EELقسشا بسبلحطة الحاالت ثع تصبيق بشػد التدسية ك الفيع الذفيي مغ إختبار 

 في إختبار قبمي ثع بعجؼ بعج تصبيق بخنامج التكفل chevrier mullerلذػفخؼ مػلخ 

 .األرشفػني السعتسج عمى األلعاب التخبػية

ك تػصمشا إلى أف ىشاؾ فخكؽ ذات داللة إحرائية بيغ الؿياس القبمي ك الؿياس البعجؼ ، 

 : ك بشاءا عمى ذلظ يسكغ القػؿ بأف ما قجمشاه مغ فخضيات قج تع التأكج مغ كجػدىا ك ىي



ةػـػػاتػػخ  

   و

 

أف لؤللعاب التخبػية دكر في تشسية المغة الذفيية لجػ األشفاؿ السرابيغ بتأخخ المغة 

 .البديط
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لجػ األشفاؿ ذكؼ التأخخ المغػؼ البديط، محكخة ماستخ، جامعة عبج الحسيج ابغ 

 .باديذ، مدتغانع، الجدائخ

  ،إستخاتيجية المعب مقاربة لتصػيخ العسمية التعميسية،  (2019)سسية عيج الدعبػط

 .السؤتسخ العمسي الجكلي العاشخ، إسصشبػؿ، تخكيا

  ،دكر المعب في الشسػ الشفدي لجػ األشفاؿ، مجمة  (2018)حيجر فاضل حدغ

 .، جامعة بغجاد، العخاؽ59البحػث التخبػية ك الشفدية، العجد

  ،يع زيج أثخ األلعاب التخبػية ك السػسيؿية في تشسية  (2018)سمػػ حدغ إبخـا

، 51التػاصل اإلجتسعي لجػ شفل الخكضة، مجمة بحػث التخبية الشػعية، العجد

 .جامعة السشرػرة، مرخ

 ،تػضيف المعب في إكتداب ك تصػيخ السيارات  (2020)ىجاج حسدة، ركاب عسار

الحخكية األساسية لجػ تبلميح السخحمة اإلبتجائية في ضل غياب معمع متخرز،مجمة 

 .، جامعة بدكخة، الجدائخ01، العجد05الدخاج في التخبية ك قزايا السجتسع،السجمج

  ،بحث في التعمع بالمعب، جامعة السمظ سعػد، الدعػدية (2009)جييشة السرخؼ. 
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  ،فاعمية بخنامج تجريبي لتشسية السيارات المغػية  (2018)جيياف رضا خالج العذساكؼ

، 06ألشفاؿ ما قبل السجرسة الستأخخيغ لغػيا، مجمة تصػيخ اآلداء الجامعي، السجمج

 .، جامعة السشرػرة، مرخ03العجد

  ،فاعمية بخنامج في تعجيل الدمػؾ عمى خفس التأخخ  (2021)امل عمي أحسج عامخ

المغػؼ ك تحديغ التػاصل اإلجتساعي لجػ عيشة مغ تبلميح السخحمة اإلبتجائية، العجد 

 .، جامعة عيغ الذسذ،مرخ03

  ،العمـػ العربية السعخؼية إتجاه معاصخ في  (2018)خجكسي كخيسة، حسدة بخكات

، 03تشاكؿ إضصخاب الجيدفازيا، دراسات في األرشفػنيا كعمع الشفذ العربي، السجمج

 .، الجدائخ2، جامعة الجدائخ03العجد

  ،إضصخاب المغة الذفيية لجػ األشفاؿ ذكؼ صعػبات التعمع،  (2014)ليشجة بػديشار

 .، جامعة تيدؼ كزك، الجدائخ01، العجد05مجمة السسارسات المغػية، السجمج

 ،فاعمية األلعاب التخبػية ك تشسية السيارات المغػية  (2021)عػاشف عبجه بيػمي

، السجمة األكاديسية العالسية في البحػث (بسحافصة الصائف )لصفل ما قبل السجرسة

 .التخبػية ك الشفدية، جامعة الصائف، الدعػدية

 ،أثخ اإلرشاد باستخجاـ األلعاب التخبػية في تشسية  (2005)سامي ميجؼ العداكؼ

، 27مفيـػ الحات لجػ تبلميح رياض األشفاؿ، مجمة مخكد البحػث التخبػية ، العجد

 .جامعة قصخ، قصخ
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 ،أثخ مسارسة بعس األلعاب التخبػية في تشسية  (2014)مشى سييخ حدغ الحديشي

بعس ميارات التعمع لجػ تبلميح التعميع اإلبتجائي، مجمة كمية التخبية ، جامعة 

 .بػرسعيج ، مرخ

 ،دكر عسمية اإلدماج في تحديغ المغة الذفيية ك تصػيخ بشيات  (2022)عسيخية بيدات

التفكيخ السشصقي لجػ الصفل األصع الحامل لمدرع القػقعي، السجمة العخبية لمجراسات 

 .، الجدائخ2ك األبحاث في العمـػ اإلندانية ك اإلجتساعية، جامعة الجدائخ

 ،كاقع استثسار المعب التخبػؼ في السؤسدة اإلبتجائية الجدائخية،  (2014)كحػؿ شؽيقة

 .، جامعة بدكخة، الجدائخ16مجمة العمـػ اإلندانية ك اإلجتساعية، العجد

 ،أىسية المعب في حياة الصفل ككضائفو ك  (2021)جبلب مرباح، بعايخؼ حداف

نطخياتو كأدكاره التخبػية ك اإلجتساعية، مجمة الخاصج لجراسات العمـػ اإلجتساعية، 

 .،جامعة السديمة، الجدائخ01، العجد01السجمج

 ،المعب التخبػؼ عشج شفل التحزيخؼ بيغ التدمية ك األىسية  (2020)العايب نػرة

التخبػية، مجمة العمـػ القانػنية ك اإلجتساعية، مجمة العمـػ القانػنية ك اإلجتساعية ، 

 .جامعة الجمفة، الجدائخ

 ،13مغ أجل مقاربة لعبية لمعب في الػسط التخبػؼ، السجمج (2014)بغ عقيمة كساؿ ،

 .، الجدائخ03، جامعة الجدائخ01العجد
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 ،محاضخات في مؿياس إضصخابات التعمع، جامعة دمحم  (2020)حداني إسساعيل

 .العخبي بغ مييجؼ، أـ البػاقي، الجدائخ

 ،محاضخات في مؿياس مشيجية البحث العمسي، جامعة أبػ بكخ  (2021)لحسخؼ أميشة

 .بمقايج، تمسداف، الجدائخ
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 (01)السمحق رقػ 

 :السيدانية األرطفؽنية لمحاالت

 الحالة األولى

 .السدتذفى الجامعي الجكتػر تيجاني دمخجي بتمسداف: السؤسدة اإلستذفائية  -

 س.ـ: اإلسع  -

 14/06/2016: تاريخ اإلزدياد -

  سشػات5: الدغ -

 أنثى: الجشذ -

 2: عجد اإلخػة -

 .األب ك األـ جامعييغ: السدتػػ الثقافي لؤلسخة -

 40: سغ األب  -

 تاجخ: ميشة األب  -

  29: سغ األـ عشج الػالدة  -

 مػضفة: ميشة األـ  -

 شبيعية: فتخة الحسل  -

 شبيعية: الػالدة  -

 جيجة: حالة الصفل عشج الػالدة  -
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 متأخخة: السشاغات  -

 جيجة: كضعية الجمػس  -

 عادؼ : السذي  -

 ماما: الكمسة األكلى  -

 جيج: الدسع  -

 جيج: البرخ -

 29/10/2021: سشة اإللتحاؽ بالسؤسدة  -
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 الحالة الثانية

 .السدتذفى الجامعي الجكتػر تيجاني دمخجي بتمسداف: السؤسدة اإلستذفائية  -

 ك. أ: اإلسع  -

 07/02/2017: تاريخ اإلزدياد -

  سشػات4: الدغ -

 أنثى: الجشذ -

 3: عجد اإلخػة -

 .األب ك األـ جامعييغ: السدتػػ الثقافي لؤلسخة -

 53: سغ األب  -

 مػضف: ميشة األب  -

 38: سغ األـ عشج الػالدة  -

 مػضفة: ميشة األـ  -

 شبيعية: فتخة الحسل  -

 عديخة: الػالدة  -

 جيجة: حالة الصفل عشج الػالدة  -

 متأخخة: السشاغات  -

 جيجة: كضعية الجمػس  -
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 شبيعي : السذي  -

 ماما: الكمسة األكلى  -

 جيج: الدسع  -

 جيج: البرخ -

 12/10/2021: سشة اإللتحاؽ بالسؤسدة  -
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 :الحالة الثالثة 

 .السدتذفى الجامعي الجكتػر تيجاني دمخجي بتمسداف: السؤسدة اإلستذفائية  -

 د. ج: اإلسع  -

 22/08/2016: تاريخ اإلزدياد -

  سشػات5: الدغ -

 ذكخ: الجشذ -

 2: عجد اإلخػة -

 .األب ك األـ في السدتػػ الثانػؼ : السدتػػ الثقافي لؤلسخة -

 38: سغ األب  -

 مػضف: ميشة األب  -

 25: سغ األـ عشج الػالدة  -

 .ماكثة في البيت: ميشة األـ  -

 شبيعية: فتخة الحسل  -

 شبيعية: الػالدة  -

 جيجة: حالة الصفل عشج الػالدة  -

 متأخخة: السشاغات  -

 جيجة: كضعية الجمػس  -
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 متأخخ قميبل : السذي  -

 ماما: الكمسة األكلى  -

 جيج: الدسع  -

 جيج: البرخ -

 16/09/2021: سشة اإللتحاؽ بالسؤسدة 
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 :الحالة الخابعة 

 (مدتغانع)مدتذفى األمخاض العقمية ب تيججيت : السؤسدة اإلستذفائية  -

 ـ. أ: اإلسع  -

 15/11/2016: تاريخ اإلزدياد -

  سشػات5: الدغ -

 ذكخ: الجشذ -

 ال يػجج: عجد اإلخػة -

 .األب ثانػؼ ك األـ في السدتػػ الجامعي: السدتػػ الثقافي لؤلسخة -

 31: سغ األب  -

 عدكخؼ : ميشة األب  -

 24: سغ األـ عشج الػالدة  -

 .مػضفة إدارية : ميشة األـ  -

 شبيعية: فتخة الحسل  -

 شبيعية: الػالدة  -

 جيجة: حالة الصفل عشج الػالدة  -

 متأخخة: السشاغات  -

 جيجة: كضعية الجمػس  -
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 شبيعي: السذي  -

 دادا: الكمسة األكلى  -

 جيج: الدسع  -

 جيج: البرخ -

  12/08/2021: سشة اإللتحاؽ بالسؤسدة  
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 :الحالة الخامدة 

 (مدتغانع)مدتذفى األمخاض العقمية ب تيججيت : السؤسدة اإلستذفائية  -

 ع. ؼ: اإلسع  -

 06/07/2016: تاريخ اإلزدياد -

  سشػات5: الدغ -

 ذكخ: الجشذ -

 1: عجد اإلخػة -

 .مدتػػ األب ك األـ جامعي: السدتػػ الثقافي لؤلسخة -

 48: سغ األب  -

 مقاكؿ: ميشة األب  -

 35: سغ األـ عشج الػالدة  -

 .ماكثة في البيت : ميشة األـ  -

 شبيعية: فتخة الحسل  -

 شبيعية: الػالدة  -

 جيجة: حالة الصفل عشج الػالدة  -

 متأخخة: السشاغات  -

 جيجة: كضعية الجمػس  -
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 شبيعي: السذي  -

 ماما: الكمسة األكلى  -

 جيج: الدسع  -

 جيج: البرخ -

  14/11/2021: سشة اإللتحاؽ بالسؤسدة  
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 :الحالة الدادسة 

 (مدتغانع)مدتذفى األمخاض العقمية ب تيججيت : السؤسدة اإلستذفائية  -

 ؼ. س: اإلسع  -

 26/05/2017: تاريخ اإلزدياد -

  سشػات4: الدغ -

 ذكخ: الجشذ -

 2: عجد اإلخػة -

 .مدتػػ األب ك األـ ثانػؼ : السدتػػ الثقافي لؤلسخة -

 36: سغ األب  -

 حخفي: ميشة األب  -

 28: سغ األـ عشج الػالدة  -

 .مػضفة : ميشة األـ  -

 شبيعية: فتخة الحسل  -

 شبيعية: الػالدة  -

 جيجة: حالة الصفل عشج الػالدة  -

 متأخخة: السشاغات  -

 جيجة: كضعية الجمػس  -
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 متأخخ: السذي  -

 ماما: الكمسة األكلى  -

 جيج: الدسع  -

 جيج: البرخ -

 14/11/2021: سشة اإللتحاؽ بالسؤسدة 
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 (02)السمحق رقػ 

  chevrier muller لػػػذػفخؼ مػلخ N-EELصػر بشج التدسية مغ إختبار 
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 (03)السمحق رقػ

  chevrier muller لػػػذػفخؼ مػلخ N-EELصػر بشج الفيع الذفيي مغ إختبار 

 

 
 

 

 (1)الرػرة 



 الػػسػػبلحػػق

174  

 

 

 

 
 

 

 (2)الرػرة 



 الػػسػػبلحػػق

175  

 

 

 

 
 

 (3)الرػرة 

 



 الػػسػػبلحػػق

176  

 

 

 

 
 

 

 (4)الرػرة 

 



 الػػسػػبلحػػق

177  

 

 

 

 
 

 

 (5)الرػرة 



 الػػسػػبلحػػق

178  

 

 (04)السمحق رقػ

 صػر مغ نذاط التدسية السصبق عمى الحاالت

: حيػانات  .1
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 :خضر و فواكه  .2



 الػػسػػبلحػػق

181  

 

 

 

 

 



 الػػسػػبلحػػق

182  

 

 : األلػاف .3
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 (06)السمحق رقػ 

 صػر لشذاط سخد القرز السصبق عمى الحاالت
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