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فعالَت بسنامج تدزٍبٌ قائم علي التعلم 
املستند إىل الدماغ لتنمَت الوعٌ 

الفونولوجٌ وأثسه علي الراكسة السمعَت لدى 
 التالمَر ذوً العسس القسائٌ

 *ٌظسي أخمد طُد عِس ى

 

 

بي مِترح ُاثم كلى الخللم اإلا _  خلص امل ؿدىض بلى الضمان لخىمُت الىعي َضًذ الضعاؾت الحالُت بلى اؾخِصاء ًلالُت بغهامج جضٍع

ت ؤزٍغ كلى الظآغة الؿملُت لضي الخالمُظ طوي اللؿغ الِغاجي. جٖىهذ كُىت الضعاؾت مً )  مً جالمُظ 20الٌىهىلىجي وملًغ
ً

( جلمُظا

ثنى بً خاعزت الصٍ الثاوي الابخضاجي اإلالخدِحن ببرامج صلىباث الخللم باإلاغخلت الابخضاثُت بمضعؾت حلٌغ بً ؤبى ػالب ومضعؾت اإلا

اض زال٘ اللام الضعاس ي  بُت وألازغي طابؼت 1437-1436بمضًىت الٍغ ٌ، جم جِؿُمها بلى مجمىكخحن مخجاوؿخحن بخضاَما ججٍغ

جظم ٔل مجهما كشغة جالمُظ، ولخدُِّ ؤَضاي الضعاؾت جم جؼبُّ مُِاؽ الىعي الٌىهىلىجي )بكضاص الباخث(، مُِاؽ الظآغة 

ٔاء، البرهامج الؿملُت )بكضاص الباخث(،  اث اإلاخخابلت لغاًً للظ بيازخباع اإلاصًٌى اإلاِترح الِاثم كلى الخللم اإلاؿدىض بلى  الخضٍع

 كىض
ً

بحن مخىؾؼاث عجب صعحاث اإلاجمىكت  0.01مؿخىي  الضمان )بكضاص الباخث(. وجىصلذ الىخاثج بلى وحىص ًغوَ صالت بخصاثُا

بُت ومخىؾؼاث عجب صعحاث اإلاجمىكت الظابؼت ف ي الُِاؽ البلضي كلى مُِاؽ الىعي الٌىهىلىجي لصالح اإلاجمىكت الخجٍغ

 كىض مؿخىي 
ً

بُت، ٓما وحضث ًغوَ صالت بخصاثُا بُت في الُِاؽ  0.01الخجٍغ  الِبليبحن مخىؾؼاث عجب صعحاث اإلاجمىكت الخجٍغ

 بلى كضم كلى مُِاؽ الىعي الٌىهىلىجي لصالح الُِاؽ البلضي،  البلضيومخىؾؼاث عجب صعحاتهم في الُِاؽ 
ً

ظلٗ جىصلذ ؤًظا ٓو

بُت في الُِاؽ   بحن مخىؾؼاث عجب صعحاث اإلاجمىكت الخجٍغ
ً

ومخىؾؼاث عجب صعحاتهم في الُِاؽ  البلضيوحىص ًغوَ صالت بخصاثُا

 كىض 
ً

بي، ٓما وحضث ًغوَ صالت بخصاثُا الخدبعي كلى مُِاؽ الىعي الٌىهىلىجي مما ًض٘ كلى اؾخمغاع ًلالُت البرهامج الخضٍع

بُت ومخىؾؼاث عجب صعحاث اإلاجمىكت الظابؼت في الُِاؽ البلضي كلى  0.01ي مؿخى  بحن مخىؾؼاث عجب صعحاث اإلاجمىكت الخجٍغ

 كىض مؿخىي  الظآغةمُِاؽ 
ً

بُت، ٓما وحضث ًغوَ صالت بخصاثُا بحن مخىؾؼاث عجب  0.01الؿملُت لصالح اإلاجمىكت الخجٍغ

بُت في الُِاؽ  الؿملُت لصالح  الظآغةكلى مُِاؽ  البلضيخىؾؼاث عجب صعحاتهم في الُِاؽ وم الِبليصعحاث اإلاجمىكت الخجٍغ

بُت في   بحن مخىؾؼاث عجب صعحاث اإلاجمىكت الخجٍغ
ً

 بلى كضم وحىص ًغوَ صالت بخصاثُا
ً

ظلٗ جىصلذ ؤًظا الُِاؽ البلضي، ٓو

 .الؿملُت الظآغةومخىؾؼاث عجب صعحاتهم في الُِاؽ الخدبعي كلى مُِاؽ  البلضيالُِاؽ 
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بي بغهامج ًلالُت  الىعي لخىمُت الضمان بلى اإلاؿدىض الخللم كلى ُاثم جضٍع

  الِغاجي اللؿغ طوي  الخالمُظ لضي الؿملُت الظآغة كلى وؤزٍغ الٌىهىلىجي
 املقدمت. 1

 التي هالذ       
ً
حلض صلىباث الخللم مً اإلاجاالث الحضًثت وؿبُا

 مً الٕثحر مً الللىم في جٌؿحر ؤؾبابها، وؤػصاص مٌهىمها 
ً
 ٓبحرا

ً
اَخماما

 للضاللت كلى زصاثص مدضصة بضًء مً ؾخِىُاث الِغن 
ً
 ووطىخا

ً
جبلىعا

 لٖىن 
ً
ألاًغاص طوي صلىباث الخللم مً ًئاث ألاًغاص هحر  اإلااض ي. وهـغا

اللاصًحن لظلٗ جبرػ الحاحت اإلااؾت بلى بكضاص البرامج الخللُمُت، 

ؿُت، والىؾاثل الخللُمُت الداصت بهم  .والؼَغ الخضَع

حز كلى         ض اججهذ الضعاؾاث والبدىر اإلالاصغة بلى التٓر ُو

ُت التي جٍِ زل ض اإلاشٕالث واللملُاث اإلالًغ ٍ صلىباث الخللم، ُو

 مخىىكت، ًمجها ما اججه بلى وحهت هـغ 
ً
ؤزظث البدىر والضعاؾاث ؤشٖاال

ُت في جٌؿحر صلىباث الخللم. وكلُه ًِض جىىكذ ألاؾالُب  اإلالًغ

امذ ٓثحر  ت التي تهضي بلى كالج صلىباث الخللم كىض الخالمُظ، ُو التربٍى

اصي بلى اإلاشٕالث مً ألاؾالُب كلى ؤؾاؽ كالج حىاهب الِصىع التي ج

الضعاؾُت مثل الِصىع في الٌهم واللوت وطلٗ بهضي جدؿحن اإلاؿخىي 

 
ً
 ؤؾاؾُا

ً
ٔاصًمي لضي َظٍ الٌئت. وحلخبر اللوت في َظا الجاهب مغجٕؼا ألا

، ٓما  لخىمُت شتى اإلاهاعاث التي ًٕدؿبها الٌغص في مسخلٍ مغاخل همٍى

ت مخضازلت ومدشابٕت وؤي م هاعة ًٕدؿبها الٌغص ؤن حمُم اإلاهاعاث اللوٍى

حؿاكضٍ كلى آدؿاب اإلاهاعاث ألازغي. وجخٖىن اللوت بصٌت كامت مً 

مجمىكت مً اإلاهاعاث ألاؾاؾُت وهي: الاؾخماق والخدضر، والِغاءة 

 ].1والٕخابت ]

ٌي ]        شحر الُى [ بلى ؤن صلىباث الخللم حلض في واُم ألامغ 2َو

ت؛ ًإٓثر ما جـهغ صلىباتها في  هؼاَ اللوت بط ُض جصل صلىباث لوٍى

% مً مجمىق طوي صلىباث 80وؿبت اطؼغاباث اللوت بلى خىالي 

ام مً ؤن البلع ال ًدؿب في جِضًٍغ  إحي الخٌاوث في ألاُع الخللم، ٍو

 بِىما ًدؿب آزغون الاطؼغاب بطا 
ً
ٔان ؤولُا وؿبت الاطؼغاب بال بطا 

، وصلىباث الخللم في ملـمها اطؼغابا
ً
ا  ؤو زاهٍى

ً
تٔان ؤولُا  .ث لوٍى

ظٍُ كبضهللا ]        [ ؤن َىاْ مهاعة لها ؤَمُتها البالوت باليؿبت 3ٍو

 Phonologicalؤلاصعاْ الٌىهىلىجي للِغاءة جخمثل في الىعي ؤو

Awareness خمثل الىعي ؤو ؤلاصعاْ الٌىهىلىجي في ُضعة الؼٌل كلى  ٍو

ًهم ؤن مجغي الحضًث ًمًٕ ججؼثخه بلى وخضاث صىجُت ؤصوغ 

واإلاِاػم والٌىهُماث، ومً اإلالغوي ؤن ألاػٌا٘ اللاصًحن ؤي ٔالٖلماث 

الظًً ال ٌلاهىن مً ؤي صلىبت مً صلىباث الخللم ًٖىن بمِضوعَم 

غ الىعي الٌىهىلىجي زال٘ ؾىىاث ما ُبل اإلاضعؾت ؤما ؤػٌا٘ ما  جؼٍى

ُبل اإلاضعؾت الظًً ًبضون مشٕالث في الىعي الٌىهىلىجي ًُلضون مً 

اث الِغاءة وطلٗ بلض ؤن ًلخدِىا باإلاضعؾت اإلالغطحن لدؼغ صلىب

 .الابخضاثُت

مثل          مً الجىاهب التي حؿاكض في ًهم  الىعيٍو
ً
الٌىهىلىجي حاهبا

ػبُلت اللالُت بحن اللوت والِغاءة، زاصت وؤهه ػغؤ في اللِضًحن جِضم 

ملحىؾ في ًهم َظٍ اللالُت. وؤن ملـم ألاػٌا٘ طوي صلىباث الِغاءة 

في ججهحز اإلاللىماث الصىجُت ؤو الٌىهىلىحُت، وبالخالي ًجضون مشٖلت 

ً كلى عبؽ الحغوي الهجاثُت  ًهم ًٖىهىن كلى ؤزغ طلٗ هحر ُاصٍع

 في الىعي الٌىهىلىجي 
ً
باألصىاث الضالت كلحها وبظلٗ ًىاحهىن ُصىعا

 (Auditory Processing) [.ولهظا ًةن اإلالالجت الؿملُت4] كبضهللا

ىجي لألػٌا٘ الظًً ٌلاهىن مً صلىباث في جخضازل مم الىعي الٌىهىل

حز كلى صىث الٖلماث  خم في َظا الىىق مً اإلالالجت التٓر الِغاءة ٍو

خم جمثُل اإلاللىماث ًحها كلى هدى ؾمعي مً زال٘  ا. ٍو وكملُت جغمحَز

ٔاإلًِاق   لدصاثص الصىث 
ً
ِا حشُٕل ؤزاع ألاصىاث اإلاؿمىكت ًو

 ].6والشضة وصعحت الترصًض ]

شح          بلى ؤن ألاًغاص طوي اللؿغ الِغاجي   Jednorog, et. al [7]رَو

ًـهغون لضيهم ُصىع في الىعي الٌىهىلىجي )الصىحي( والظي ًخٖىن مً 

الِضعة الظلٌُت كلى ملالجت الصىث الظي ٌشٖل اللوت الشٌهُت 

لض مخيبإ زابذ بصلىباث الِغاءة التي جدضر   في الحُاة َو
ً
ًـهغ مبٕغا

 .ًُما بلض

ً الظي ومً هاخُت            ؤزغي شهض اللِض ألازحر مً الِغن اللشٍغ

ؼث   ووؿٌُت، وجٓغ
ً
ُبا  ٓثحرة جىاولذ الضمان جٓغ

ً
كغي بلِض الضمان ؤبدازا

كلى عوابؽ الضمان بٖل مً الجؿض والاهٌلاالث والبِئت الاحخماكُت إلاا 

بلى ؤن ٔل مً  Hannaford [8]  لها مً جإزحر في كمل الضمان، خُث حشحر

ٔاء هي كملُاث ال جِخصغ كلى الضمان  الخللم والخٌٕحر  وؤلابضاق والظ

ٔاث  وخضٍ ولٕجها حشمل الجؿض ٔله بط حلخمض الحىاؽ والحغ

والاهٌلاالث ووؿاثٍ الضمان اإلاخٖاملت كلى الجؿض، والصٌاث 

 ،
ً
ؤلاوؿاهُت التي جغجبؽ باللِل ال ًمًٕ ؤن جىٌصل كً الجؿض مؼلِا

اث الخللُمُت وؤن ججاَل اللىاصغ اإلاهمت للملُت الخللم  ًاصي بالىـٍغ

جلل الخللم   ٍو
ً
ت بلى مسغحاث حللُمُت ؤُل هجاخا واإلاماعؾاث التربٍى

 .ؤصلب باليؿبت للخالمُظ

وػىعث البدىر ألازحرة في مجا٘ الخللم اإلاؿدىض بلى الضمان مٌاَُم        

كضة حضًضة للخللم، وجصىع ٌُُٓت وشىء الخللم الٌّلا٘ الظي جد٘ى 

حز كلى ًهم مً مجغص هِل اإلالًغ ب وجظٓغ اإلاللىماث، بلى التٓر ت والخضٍع

الؼلبت والِضعة كلى اؾخدظاع ؤلاحغاءاث اإلاهمت مً الظآغة وجؼبُّ 

ت ]  ].9اإلالًغ

 لدؼىعة ُصىع الىعي الٌىهىلىجي لضي الخالمُظ طوي اللؿغ        
ً
وهـغا

ٔان مً الظغوعي البدث كً هماطج هحر جِلُضًت ًمًٕ ؤن  الِغاجي 

ؿحن اإلاؿخىي الٌىهىلىجي ومً بحن الىماطج اللالحُت التي حؿهم في جد

بلى الضمان. ومً َىا ًدا٘و الباخث  ضىداإلاؿحؿهم في طلٗ الخللم 

بي مِترح ُاثم كلى الخللم اإلاؿدىض  ت ًلالُت بغهامج جضٍع الحالي في ملًغ

بلى الضمان في جىمُت الىعي الٌىهىلىجي وؤزٍغ كلى الظآغة الؿملُت لضي 

 .طوي اللؿغ الِغاجيالخالمُظ 

 مشكلت الدزاطت. 2

 ٔي ًخمًٕ الؼٌل        
ً
ا جغحم ؤَمُت الىعي الٌىهىلىجي بلى ؤهه طغوٍع

ت الحغوي الهجاثُت وبصعآها. ض ؤشاعث بلع الضعاؾاث ملًغ  [11]ُو

Makngh, et. al , [10] Boets, et. al   بلى اللالُت ؤلاًجابُت بحن جىمُت
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لِغاءة اإلابٕغة، وبن َظٍ مً ؤَم الىعي الٌىهىلىجي وهمى مهاعاث ا

ظٓغ  غ الخللم الظاحي للِغاءة، ٍو مهاعاث الخمثُل اللوىي الالػمت لخؼٍى

ُج ] ى ما ًاصي بلى 12َو  َو
ً
 مهما

ً
[ ؤن الىعي الٌىهىلىجي لألػٌا٘ ؤمغا

 إلاؿخىي مهاعاتهم، وكلى َظا 
ً
ِا جباص٘ ُضعاتهم كلى الِغاءة وطلٗ ًو

ن مً صلىباث الخللم ؤو ممً جصضع ألاؾاؽ ًةن ألاػٌا٘ الظًً ٌلاهى 

ُاث التي حلض بمثابت ماشغاث لصلىباث حللم الخِت  كجهم بلع الؿلٓى

 .ٌلاهىن في ألاصل مً ُصىع في جلٗ اإلاهاعة

ظا ما ؤشاع بلُه مؼغ واللاًض ]        [ بإن الؼالب طوي صلىباث 13َو

 ما جغجبؽ 
ً
َظٍ الخللم ًىاحهىن اللضًض مً اإلاشٕالث الخللُمُت وهالبا

اإلاشٕالث بالىعي الٌىهىلىجي، والظي ًمًٕ ؤن ًٖىن له ؤزغ في مسخلٍ 

اإلاشٕالث التي ًىاحهها طوو صلىباث الخللم، خُث ؤشاعث الضعاؾاث 

وألاصب الىـغي بلى ؤن طوي صلىباث الِغاءة لضيهم ُصىع في مهاعاث 

الىعي الٌىهىلىجي، وؤن مٕمً الصلىبت لضيهم ًغحم بلى كضم الِضعة 

 .عي الصىحيكلى الى 

ومً َىا ًةن العجؼ الظي ًِم جدذ ما ٌؿمى باللؿغ الِغاجي في         

الوالب ًيشإ مً مشٕالث في الىمىطج الٌىهىلىجي للىـام اللوىي 

والظي ًٌؿغ ؤن الظآغة اللاملت جخٖىن مً مٖىهاث ًغكُت ؤخض َظٍ 

اإلاٖىهاث هي الظآغة اللاملت اللٌـُت التي حؿدىض بلى اإلاللىماث 

ىهىلىحُت وجِىم بلملُت اإلالالجت مً خُث كملُت اؾترحاق الٌ

لت ألامض جها في الظآغة ػٍى ًصلىباث Gallagher [14]  اإلاللىماث وجسٍؼ

الِغاءة جيخج مً كىامل مخلضصة مجها الخلغض اإلادضوص إلاٌغصاث اللوت 

لت  ت هحر الٖاًُت باإلاٌاَُم الداصت بجىاهب الىعي الٌىهىلىجي ُو واإلالًغ

ٕخىب َظا باإلطاًت بلى صلىبت بصعاْ اللالُت بحن ألاصىاث الىعي باإلا

 .والغمىػ 

م ]        ظٓغ البَر [ ؤن اطؼغاباث الظآغة الؿملُت حشُم بحن 15ٍو

ا الصلىبت  ألاػٌا٘ طوي صلىباث الخللم، والتي ًمًٕ ؤن ًٖىن مصضَع

جها حز الاهدباٍ والاؾخماق ؤو في جمُحز ألاصىاث ؤو في جسٍؼ  .في جٓغ

اعاث اإلاُضاهُت للباخث لبلع اإلاضاعؽ الابخضاثُت  ومً        زال٘ الٍؼ

اض، لىخف ؤن  بصٌت كامت والصٍ الثاوي بصٌت زاصت بمضًىت الٍغ

ـ ماصة الِغاءة ٌلاهىن مً طلٍ  َىاْ الٕثحر مً الخالمُظ ؤزىاء جضَع

ظلٗ مً زال٘ لِاءاجه مم بلع  في مهاعاث الىعي الٌىهىلىجي، ٓو

لشٖىي، في خحن ؤن َاالء الخالمُظ كاصًحن اإلاللمحن وجإُٓضَم لخلٗ ا

ٔاء والاهظباغ الضعاس ي وملـمهم في  خمخلىن بِضع ؿاَغ مً الظ ٍو

مدُؽ ؤؾغي وزِافي حُض. مما حلل الباخث ًدؿاء٘ كً ألاؾباب 

اإلااصًت بلى َظا الىىق مً الصلىباث، ومً زال٘ البدث اإلاؿخمغ 

طوي اللؿغ الِغاجي  والِغاءاث اإلاهخمت بظلٗ اإلاجا٘ اجطح ؤن الخالمُظ

الخللم الىاجحت ؤزىاء  اؾتراجُجُاثًٌخِغون بلى الِضعة كلى اؾخسضام 

لاهىن مً  ُت َو صىع في اإلالالجت اإلالًغ ؤصاءَم كلى اإلاهام الِغاثُت ُو

 .طلٍ في مهاعاث الظآغة

 جخمثل مشٖلت الضعاؾت في ؤلاحابت كً        
ً
وبىاًء كلى ما ؾبّ، وجدضًضا

بي اإلاِترح الِاثم كلى الدؿا٘ئ الغثِـ ال خالي: ما ًلالُت البرهامج الخضٍع

الخللم اإلاؿدىض بلى الضمان في جىمُت الىعي الٌىهىلىجي وؤزٍغ كلى الظآغة 

  الؿملُت لضي الخالمُظ طوي اللؿغ الِغاجي؟

 أطئلت الدزاطت .أ

 :ؾلذ الضعاؾت الحالُت بلى ؤلاحابت كً ألاؾئلت آلاجُت     

بي  -1 اإلاِترح الِاثم كلى الخللم اإلاؿدىض بلى الضمان في ما البرهامج الخضٍع

جىمُت الىعي الٌىهىلىجي لضي جالمُظ الصٍ الثاوي الابخضاجي طوي اللؿغ 

  الِغاجي؟

بي اإلاِترح الِاثم كلى الخللم اإلاؿدىض بلى  -2 ما ًلالُت البرهامج الخضٍع

جي الضمان في جىمُت الىعي الٌىهىلىجي لضي جالمُظ الصٍ الثاوي الابخضا

 .طوي اللؿغ الِغاجي

بي اإلاِترح الِاثم كلى الخللم اإلاؿدىض بلى الضمان  -3 ما ؤزغ البرهامج الخضٍع

كلى الظآغة الؿملُت لضي جالمُظ الصٍ الثاوي الابخضاجي طوي اللؿغ 

 .الِغاجي

 أىداف الدزاطت .ب

 :ما ًلي الضعاؾت الحالُت بلى ضًذَ     

بي مِترح ُاثم كلى الخللم  -1 اإلاؿدىض بلى الضمان بكضاص بغهامج جضٍع

لخىمُت الىعي الٌىهىلىجي لضي جالمُظ الصٍ الثاوي الابخضاجي طوي 

 .اللؿغ الِغاجي

بي اإلاِترح الِاثم كلى الخللم  -2 ُُاؽ مضي ًلالُت البرهامج الخضٍع

اإلاؿدىض بلى الضمان في جىمُت الىعي الٌىهىلىجي لضي جالمُظ الصٍ 

 .الثاوي الابخضاجي طوي اللؿغ الِغاجي

بي اإلاِترح الِاثم كلى الخللم اإلاؿدىض بلى  -3 ت ؤزغ البرهامج الخضٍع ملًغ

الضمان كلى الظآغة الؿملُت لضي جالمُظ الصٍ الثاوي الابخضاجي طوي 

 .اللؿغ الِغاجي

 فسوض الدزاطت. ج

 بحن مخىؾؼاث عجب صعحاث ؤًغاص  -
ً
جىحض ًغوَ صالت بخصاثُا

بُت والظابؼت في الُِاؽ البلضي كلى مُِاؽ الىعي  اإلاجمىكخحن الخجٍغ

بُت   .الٌىهىلىجي لصالح اإلاجمىكت الخجٍغ

 بحن مخىؾؼاث عجب صعحاث ؤًغاص  -
ً
جىحض ًغوَ صالت بخصاثُا

بُت في الُِاؾحن ال والبلضي كلى مُِاؽ الىعي  ِبلياإلاجمىكت الخجٍغ

  .الٌىهىلىجي لصالح الُِاؽ البلضي

 بحن مخىؾؼاث عجب  ال -
ً
صعحاث ؤًغاص جىحض ًغوَ صالت بخصاثُا

بُت في الُِاؾحن ال والخدبعي كلى مُِاؽ الىعي  بلضياإلاجمىكت الخجٍغ

  .الٌىهىلىجي

 بحن مخىؾؼاث عجب صعحاث ؤًغاص  -
ً
جىحض ًغوَ صالت بخصاثُا

بُت والظابؼت في الُِاؽ البلضي كلى مُِاؽ  اإلاجمىكخحن الخجٍغ

بُت   .الظآغة الؿملُت لصالح اإلاجمىكت الخجٍغ

 بحن مخىؾؼاث عجب صعحاث ؤًغاص جىحض ًغوَ صا -
ً
لت بخصاثُا

بُت في الُِاؾحن ال والبلضي كلى مُِاؽ الظآغة  ِبلياإلاجمىكت الخجٍغ

  .الؿملُت لصالح الُِاؽ البلضي

 بحن مخىؾؼاث عجب صعحاث ؤًغاص  ال -
ً
جىحض ًغوَ صالت بخصاثُا

بُت في الُِاؾحن ال والخدبعي كلى مُِاؽ الظآغة  بلضياإلاجمىكت الخجٍغ

  .الؿملُت

 أىمُت الدزاطت د.

  :جخلدص ؤَمُت الضعاؾت ًُما ًلى       

جإحي َظٍ الضعاؾت الحالُت في مداولت مجها إلاىآبت هخاثج ألابدار  -1

واإلاؿخجضاث في مجا٘ الضمان والضكىة بلى ازخباع ًلالُت َظٍ الىخاثج 
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في مُضان التربُت الداصت مم طوي صلىباث الخللم مً ؤحل حللم ًّلا٘ 

 
ً
 .لِلت َظا الىىق مً الضعاؾاث في َظا الجاهب هـغا

غ  -2 ت الحضًثت في جؼٍى جخٌّ الضعاؾت الحالُت مم الخىحهاث التربٍى

اإلاللمحن مً زال٘ جىكُتهم بمباصت الخللم اإلاؿدىض  ومماعؾاثؤصاءاث 

بلى الضمان التي ًمًٕ جاصي بلى جىمُت مهاعاث الىعي الٌىهىلىجي وجغجِي 

 .لضي الخالمُظ طوي اللؿغ الِغاجي بإصاء الظآغة الؿملُت

ُض حؿاكض َظٍ الضعاؾت في جىحُه اَخمام اإلاؿئىلحن مً الُِاصاث  -3

ت في مجا٘ التربُت الداصت بشٖل كام  وواطعي ومسؼؼي البرامج التربٍى

ومجا٘ صلىباث الخللم بشٖل زاص كلى ؤن ًظلىا في الحؿبان 

ؿُت اؾخسضام ؤؾلىب الخللم اإلاؿدىض بلى الضمان في بى اء بغامجهم الخضَع

واللالحُت وبصعاحه طمً بغامج بكضاص وجإَُل مللمي صلىباث الخللم 

 .الدضمت ُبل وؤزىاء

اصة الىعي لضي مللمي صلىباث   -4 ُض حؿاكض هخاثج َظا الضعاؾت في ٍػ

الخللم بإَمُت اؾخسضام ؤؾلىب الخللم اإلاؿدىض بلى الضمان في جىمُت 

ن مؿخىي الظآغة الؿملُت لضي مهاعاث الىعي الٌىهىلىجي وجدؿح

 كلى جدصُلهم 
ً
الخالمُظ طوي اللؿغ الِغاجي والتي جىلٕـ بًجابُا

ٔاصًمي في حمُم اإلاىاص الضعاؾُت اإلاسخلٌت  .ألا

ما حؿٌغ كىه الضعاؾت مً هخاثج جٕشٍ كً صوع الىعي الٌىهىلىجي  -5

باع في بكضاص بغامج كالج طوي اللؿغ الِغاجي وجدؿحن ؤصاء الظآغة، واكخ

 ًحها
ً
 مهما

ً
ب كلى مهاعاث الىعي الٌىهىلىجي مدىعا  .الخضٍع

 حضًضة في مجا٘ جىمُت  -6
ً
جٌخذ َظٍ الضعاؾت بمجالها وهخاثجها آًاُا

 .مهاعاث الىعي الٌىهىلىجي وما ًخصل بها مً مخوحراث

 مددداث الدزاطت ه.

جخدضص الضعاؾت الحالُت بؼبُلت اللُىت اإلاؿخسضمت وباؾخسضام         

 إلاالءمخه لؼبُلت الضعاؾت وؤَضاًها، ٓما اإلاىهج شب
ً
بي هـغا ت الخجٍغ

جخدضص الضعاؾت باألصواث اإلاؿخسضمت مُِاؽ مهاعاث الىعي الٌىهىلىجي، 

بي اإلاِترح  ٔاء، البرهامج الخضٍع مُِاؽ الظآغة الؿملُت، ازخباع عاًً للظ

 الِاثم كلى الخللم اإلاؿدىض بلى الضمان، وباللُىت اإلاؿخسضمت والتي جخٖىن 

 مً جالمُظ الصٍ الثاوي الابخضاجي طوي صلىباث 20مً )
ً
( جلمُظا

 ببرامج صلىباث الخللم 
ً
الخللم في الِغاءة اإلاشدصحن واإلاسجلحن ًللُا

باإلاغخلت الابخضاثُت بمضعؾت حلٌغ بً ؤبى ػالب ومضعؾت اإلاثنى بً 

اض بالٌصل الضعاس ي الثاوي لللام الضعاس ي  خاعزت بمضًىت الٍغ

اض2015/2016ىاًّ ٌ اإلا1436/1437  .م بمضًىت الٍغ

 :مصؼلحاث الضعاؾت-و

ت في َ  Brain-Based Learning:التعلم املظتند إلى الدماغ ى هـٍغ

ض كلى الخللم مم خظىع الظًَ  Learning with brain in) الخللم جٓا

mind)  واإلاغح ّ مم وحىص الاؾدثاعة اللالُت والىاُلُت واإلاخلت والدشٍى

ب التهضًض وحلضص وجضازل ألاهـمت في اللملُت الخللُمُت والخلاون وهُا

 ].16وهحر طلٗ مً زصاثص الخللم اإلاخىاهم مم الضمان ]

بي اإلاِترح الِاثم كلى الخللم اإلاؿدىض       ٍ البرهامج الخضٍع مًٕ حلٍغ ٍو

باث واإلالاعي والدبراث   بإهه مجمىكت مً الخضٍع
ً
بلى الضمان بحغاثُا

ت وألاوشؼت الِا ت الخللم اإلاؿدىض بلى الضمان التربٍى  التيثمت كلى هـٍغ

خم  تهضي بلى مؿاكضة الخالمُظ كلى جىمُت مهاعاث الىعي الٌىهىلىجي، ٍو

ِت ملُىت زال٘ ًترة ػمىُت  باث وألاوشؼت بؼٍغ جىٌُظ جلٗ الخضٍع

غاعى ًحها الخىىق والشم٘ى وؤن جٖىن مىاؾبت إلاؿخىي  مدضصة، ٍو

 .الخالمُظ بلُضة كً الومىض

َى الِضعة كلى بصعاْ  Phonological awareness: الفوهولوجي الوعي

ت مً زال٘ الٌىهُم الصىحي الىاخض  وملالجت ؤصىاث الٖلماث اإلاىؼُى

 ].17ؤو الٖلماث ؤو اإلاِاػم الصىجُت للٕالم اإلاؿمىق ]

          
ً
لغي الباخث الىعي الٌىهىلىجي بحغاثُا ُضعة الخلمُظ كلى  ههبإَو

ت ألاصى  بصعاْ، ٌُُت اؾخسضامها بالشٖل اإلاىاؾب وملًغ ت ٓو اث اللوٍى

ِاؽ بالضعحت التي  م ؤن حؿاكضٍ كلى ُغاءة صحُدت، ٍو والتي مً اإلاخُى

ًدصل كلحها الخلمُظ كلى مُِاؽ الىعي الٌىهىلىجي اإلاؿخسضم في 

 .الضعاؾت

ت Adutiory Memory: الرالسة الظمعُت  Echoic هي الظآغة الصضٍو

Memory  اإلاثحراث ؤو اإلاللىماث الحؿُت الؿملُت الدام التي جدخٌف ب

، والتي جبِي ًحها مالمذ ألاصىاث اإلاؿمىكت، زم 
ً
لٌترة ػمىُت ُصحرة حضا

 ].18زىان( كلى ألآثر ] 4جؼو٘ ؤو جىضزغ بلض زىان ُلُلت )

 في الضعاؾت الحالُت بمهاعاث ؾلت الظآغة الؿملُت          
ً
وحّلغي بحغاثُا

ما ٌلبر كج ها بالضعحت التي ًدصل كلحها الخلمُظ كلى مُِاؽ وجخابلها، ٓو

 .الظآغة الؿملُت اإلاؿخسضم في الضعاؾت

ى اطؼغاب في كملُاث َ  Learning disabilities:العظس القسائي

 كً جضوي الِضعاث اللِلُت، ؤو
ً
الحغمان البُئي  الِغاءة، لِـ هاججا

ى ؤخض ؤشٖا٘ صلىباث الخللم اإلادضصة، بط ًىاحه الشدص  والثِافي َو

 ُغاثُاإلالؿغ 
ً
مشٕالث في الِغاءة والٕخابت والخهجئت، وفي بلع ألاخُان  ا

اطُاث ]  ].19ًىاحه صلىباث في حللم الٍغ

 الخالمُظ طوي اللؿغ الِغاجي بإنهم الخالمُظ      
ً
لًغي الباخث بحغاثُا وَُ

 ّ  بإنهم ٌلاهىن مً صلىباث حللم في الِغاءة ًو
ً
اإلاشدصحن عؾمُا

واإلالاًحر اإلالخمضة والازخباعاث الدشدُصُت مً ُبل وػاعة اللىاثذ 

الخللُم، مما ؤصي لخِضًم الدضمت لهم في هغي اإلاصاصع الخابلت لبرامج 

 .صلىباث الخللم باإلاغخلت

 إلاطاز النظسي  .3

 :الخللم اإلاؿدىض بلى الضمان 

 مً مجمىكت مً الِضعاث الٖامىت: مجها       
ً
ا ًدشٖل الضمان ًؼٍغ

ىـغ بلى الِضعة  كلى جدلُل البُاهاث، والخىـُم الظاحي، والخإمل الظاحي. ٍو

لُض  الضمان كلى ؤهه حهاػ خُىي ملِض ومخلضص ألاهـمت ألهه ًدشٖل، َو

حشُٕل هٌؿه بٌلل الدبراث الحُاجُت، وؤصبذ ًىـغ بلى الاهٌلاالث كلى 

ؤنها خاؾمت للخللم. ومً َىا ًةن ؤصموخىا حلمل بشٖل ٓلي ومترابؽ، 

الغهم مً ؤن َىاْ كضة وخضاث صماهُت طاث وؿاثٍ مدضصة:  وكلى

ً، وختى  اطت، وػبُلت جٌاكالجىا مم آلازٍغ ٔالخٌٕحر، والاهٌلاالث، والٍغ

ذ والبِئت التي هخللم ًحها؛ ًةن َظٍ الىخضاث هحر مىٌصلت في  الُى

ذ هٌؿه مما ًازغ في ٌُُٓت   في الُى
ً
الضمان بل جخم ملالجتها حمُلا

ُما   ].20,21هخللمه ]حللمىا، ًو

 لىخاثج ؤبدار الضمان وكل        
ً
ت واؾدىاصا ىم ألاكصاب بغػث هـٍغ

، كام (Brain – Based Learning Theory) لضمانكلى اؿدىض الخللم اإلا

التي حؿدىض بلى بىاء الضمان ووؿٌُت  ].20لصاخبحها "ٓحن" و"ٓحن ] 1991

ض كلى ؤن ٔل ًغص ُاصع كلى الخللم بؼبُلخه ، وكلى طغوعة ؤحؼاثه، وجٓا

جصمُم بِئت حللم حلمل كلى اؾخوغاَ الخللم في الدبرة الخللُمُت، 
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وػٍاصة الضاًلُت الظاجُت، والؿماح له باإلالالجت اليشؼت للمللىماث، 

 .وعبؽ الخللم بالدبراث الحُاجُت والىاُلُت

ّلغي الؿلؼي       [ الخللم اإلاؿدىض بلى الضمان بإهه ؤؾلىب ؤو مىهج 9] َو

للُم /الخللم ٌؿدىض بلى اًتراطاث كلم ألاكصاب الحضًثت التي شامل للخ

حي للضمان  ُب الدشٍغ جىضح ٌُُٓت كمل الضمان بشٖل ػبُعي وبلى التٓر

 .البشغي وؤصاثه الىؿٌُي في مغاخل جؼىعٍ اإلاسخلٌت

غي        ؤن الخللم اإلاؿدىض للضمان يهخم بخؼبُّ اإلاباصت Jensen [22]  ٍو

هغ مخىاهمت مم ما جم آدشاًه مً ؤبدار والاؾتراجُجُاث التي جـ

شمل اللضًض مً الاؾتراجُجُاث لتزوٍض الخالمُظ بـغوي  الضمان، َو

وزبراث إلخضار خالت مً الىعي وؤلاصعاْ في هصٌي الضمان بما ٌؿمذ 

 .بالخللم والخضَعـ ألاًظل

ت ؤن الخللم َى الىؿٌُت اللـمى للضمان، ًُـل        وحلخبر َظٍ الىـٍغ

 ختى نهاًت كمغ ؤلاوؿان، وجـل الشبٖاث والشجحراث الضمان 
ً
مخللما

ِت التي  خٌاكل ًحها الٌغص بالؼٍغ ت، ٍو اللصبُت جىمى ما صامذ البِئت زٍغ

وججهحزاجه، ألامغ الظي  واؾخلضاصاجهجدىاؾب وجخىاءم مم َظا الضمان 

 
ً
 .ًجلل مىاٍُ الخللم ؤٓثر ؾهىلت ومغوهت وكمِا

بلى الضمان في آدؿاب الٌغص ؤؾالُب وجـهغ ًىاثض الخللم اإلاؿدىض         

مسخلٌت ومخىىكت حؿمذ للمخللم ؤن ًغبؽ حللمه بسبراث الحُاة، ومً 

 :في آلاحيSpears [23]  َظٍ ألاؾالُب، ٓما ًدضصَا

 Mastery Learning  الخللم اإلاخًِ -

 Styles Learning  ؤؾالُب الخللم -

ٔاءاث اإلاخلضصة -  Multiple Intelligences  ؤهىاق الظ

 Cooperative Learning  الخللم الخلاووي -

ٔاة اللملُت -  Practical Simulation  اإلادا

بي -  Learning Experimental  الخللم الخجٍغ

ُت -  Movement Education  التربُت الحٓغ

 .Problem Based Learning [23] الخللم اإلابني كلى اإلاشٕالث -

ظٓغ         ت الخللم اإلاؿدىض بلى الضمان حلخمض ؤن هـٍغ  Laine & Caineٍو

ا ًُما ًلي  :كلى مجمىكت مً اإلاباصت ًمًٕ خصَغ

 .الضمان هـام صًىامُٖي ملِض -

 .الضمان )اللِل( طو ػبُلت احخماكُت -

 في الضمان -
ً
ا  ًؼٍغ

ً
 .البدث كً اإلالنى ؤمغا

 .البدث كً اإلالنى ًدضر مً زال٘ الترمحز -

 .زالاهٌلاالث خاؾمت مً ؤحل الترمح -

لُاث بشٖل متزامً - يخج ؤحؼاء ٔو  .ٔل صمان )كِل( ٌؿخِل ٍو

ؼ وؤلاصعاْ اإلادُؼي -  مً الاهدباٍ اإلآغ
ً
 .جخظمً كملُت الخللم ٓال

 .الخللم ٌشمل كملُاث الىعي والالوعي -

ِت لخىـُم الظآغة -  .ًىحض ؤٓثر مً ػٍغ

 .الخللم له صٌت الخؼىع  -

لاَ بال -  .تهضًضًىمى الخللم اإلالِض بالخدضي َو

ضة ] - ِت ًٍغ  ].25ٔل صمان مىـم بؼٍغ

 :الىعي الٌىهىلىجي واللؿغ الِغاجي

ًخمثل الىعي ؤو ؤلاصعاْ الٌىهىلىجي في ُضعة الؼٌل كلى ًهم ؤن          

ٔالٖلماث،  مجغي الحضًث ًمًٕ ججؼثخه بلى وخضاث صىجُت ؤصوغ 

ال واإلاِاػم، والٌىهُماث، ومً اإلالغوي ؤن ألاػٌا٘ اللاصًحن ؤي الظًً 

غ  ٌلاهىن مً ؤي صلىبت مً صلىباث الخللم ًٖىن بمِضوعَم جؼٍى

الىعي الٌىهىلىجي زال٘ ؾىىاث ما ُبل اإلاضعؾت، ؤما ؤػٌا٘ ما ُبل 

اإلاضعؾت الظًً ًبضون مشٕالث في الىعي الٌىهىلىجي ًُلضون مً 

اإلالغطحن لدؼغ صلىباث الِغاءة، وطلٗ بلض ؤن ًلخدِىا باإلاضعؾت 

 ].3الابخضاثُت ]

خ         اث ًخضعج الؼٌل مً ٍو ظمً الىعي الٌىهىلىجي كضة مؿخٍى

لخبر اجِان الؼٌل لهظٍ  زاللها ختى ًصل بلى خضَا ألاُص ى، َو

اث مً ؤَم اإلاهاعاث الالػمت للملُت الِغاءة لضي ألاػٌا٘،  اإلاؿخٍى

 ].26] وبالخالي ًهي حلخبر مً ؤَم اإلاىبئاث كلى صلىباث الِغاءة

مًٕ ؤلاشاعة بلى زمـ م           اث مً الصلىبت الٌىهىلىحُت ٍو ؿخٍى

)الصىجُت( التي جىاحه ألاػٌا٘ طوي صلىباث الخللم، وهى جخمثل في 

صلىبت الىعي بالِاًُت والجىاؽ)ٔلماث مدشابهت في اللٌف وجسخلٍ في 

هم  الضاللت(، ومؼج الٌىهُماث الصىجُت، وجدلُل الٌىهُماث، اإلالنى ؤو ًو

 [27] ًت والحظي وؤلابضا٘وبهخاج الٌىهُماث ؤي الِضعة كلى ؤلاطا

Adams  بضو جضوى في صلىبت بصعاْ الٕالم اإلاؿمىق  ٌىهىلىجيال الىعيٍو

ً وصلىبت الخلبحر   .اللٌـيمً ألازٍغ

 مً اإلاهاعاث 3وفي َظا ؤلاػاع ًغي كبضهللا ]        
ً
[ ؤن َىاْ كضصا

ا الىعي الٌىهىلىجي للؼٌل وجيخمي في ألاؾاؽ  َغ الٌغكُت جمثل في حَى

اث خُث جتزاًض جلٗ اإلاهاعاث في حلِضَا بدُث ًمٕىىا ؤن بلى كضة مؿخٍى

هظلها كلى مخصل، ًىضح مٖىهاتها، وجخمثل في جدلُل الجملت بلى 

ٔلماتها، وجمُحز الٖلماث اإلادشابهت في الىػن، جدلُل الٖلمت بلى مِاػلها، 

 (.جدلُل اإلاِؼم بلى ؤصىاث، الىعي الصىحي )الىخضة الصىجُت

ًةن الىعي الٌىهىلىجي ًخظمً اللضًض مً وفي طىء ما ؾبّ         

 في حللم 
ً
 ٓبحرا

ً
اث صوعا اث التي ًمغ بها اإلاخللم وجاصي َظٍ اإلاؿخٍى اإلاؿخٍى

واجِان كملُت الِغاءة لضي ألاػٌا٘ خُث جبضؤ بخللم الؼٌل جدلُل 

الجملت بلى مٖىهاتها الٌغكُت، ًلي طلٗ جمُحز الٖلماث اإلادشابهت في الىػن 

مى السجم، ٓظلٗ جدلُل الٖلمت بلى مِاػم بإهىاكها ؤلاًِاعي ؤو ما ٌؿ

 الىعي الصىحي ؤو 
ً
اإلاسخلٌت زم جدلُل اإلاِاػم بلى ؤصىاث اللوت وؤزحرا

 .الىعي الٌىهُمي

آدؿاب الىعي الٌىهىلىجي ًىؼىي كلى حللم شِئحن  ؤنما ٓ           

ت وحللم ؤن  ازىحن: ؤولهما ؤن الىعي الٌىهىلىجي ًىؼىي كلى ملًغ

 جِؿُمها بلى ؤحؼاء مً ألاصىاث ؤصوغ مً اإلاِؼم الٖلماث ًمًٕ

Syllable ًوزاهحهما ؤن الىعي الٌىهىلىجي ًىؼىي كلى الخللم ك ،

 [28]الٌىهُماث( هٌؿها) Phonemes الىخضاث الصىجُت الصوغي 

Torgesen [ والىعي بالبيُت الٌىهىلىحُت للٖلمت ٌؿاكض الخلمُظ كلى

 ].29مت وجمثُلها الٕخابي ]حلغي اللالُاث بحن الشٖل اإلاىؼَى للٖل

مًٕ الِ٘ى بن الىعي الٌىهىلىجي مغجبؽ بالِغاءة الىاجحت وؤن            ٍو

َىاْ ؤٓثر مً هىق مً الاعجباػاث بحن الىعي الٌىهىلىجي والىمى الِغاجي 

مجها: الىعي الٌىهىلىجي ؾبب في الىمى الِغاجي، والىعي الٌىهىلىجي 

جباصلُت بحن الىعي الٌىهىلىجي هدُجت للىمى الِغاجي، ؤي جىحض كالُت 

ؤن الخجهحز  كلى ٍخٌّ اللضًض مً الباخثحنو  .والىمى الِغاجي

 في همى   Phonological  Processingالٌىهىلىجي
ً
 خاؾما

ً
ًللب صوعا

ت مخلضصة جىؿٍ  شحر الخجهحز الٌىهىلىجي بلى كملُاث لوٍى الِغاءة، َو
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كباعة كً اإلاللىماث كً البىاء الٌىهىلىجي )الصىحي( للوت. ًهى 

مجمىكت مً ألاوشؼت ؤو اإلاهاعاث اللِلُت اإلاؼلىبت في الِغاءة ؤو في حللم 

ً وملالجت  الِغاءة. ًالخجهحز الٌىهىلىجي ًىؼىي كلى الىص٘ى بلى وجسٍؼ

 ].30] اإلاللىماث الٌىهىلىحُت

وحشحر ملـم الضعاؾاث بلى ؤن الؿبب في اللؿغ الِغاجي والخهجئت         

الىعي الٌىهىلىجي)الصىحي( للوت، ومً ؤَمها ًٍِ زلٌها الظلٍ في 

ولِض ؤزبدذ الضعاؾاث ؤن ألاػٌا٘ الظًً  [17,31,32,33] صعاؾت ٔل مً

 في  صعبىا
ً
 كالُا

ً
كلى وشاػاث وكىاصغ الىعي الٌىهىلىجي خِِىا جِضما

ما ؤشاعث الضعاؾاث ؤن  الِغاءة مِاعهت باألػٌا٘ الظًً لم ًضعبىا، ٓو

الىعي الٌىهىلىجي َم ألاػٌا٘ في  ؤٓثر مً ٌؿخٌُض مً وشاػاث

ظلٗ ألاػٌا٘ طوي صلىباث الخللم  الؿىىاث ألاولى مً اإلاضعؾت، ٓو

بشٖل كام وطوي اللؿغ الِغاجي بشٖل زاص، وألاػٌا٘ الظًً 

ًىاحهىن مشٕالث في الخهجئت وؤلامالء وصلىباث الخمُحز الؿمعي 

 ].34] والظًً لضيهم صلىباث في اإلالالجت الؿملُت

شحر ا         ّ 35لىاٌُي ]َو ب كلى الىعي الٌىهىلىجي ٌؿحر ًو [ ؤن الخضٍع

اث هي  :زالزت مؿخٍى

اصة وعي الٖلمت -  .ٍػ

اصة وعي اإلاِاػم -  .ٍػ

اصة وعي الصىث -  .ٍػ

ب ٔل مؿخىي بلى هىكحن: ًخمثل         دلل اليشاػاث التي جىحه لخضٍع ٍو

ألا٘و في ؤوشؼت لالؾخماق خُث ًيبغي جظمحن ؤوشؼت الاؾخماق لٖل 

اث الثالزت الؿابِت لخىحُه اهدباٍ الؼٌل لبيُت م ؿخىي مً اإلاؿخٍى

الصىث في اللوت، والثاوي في ؤوشؼت طبؽ الٖلماث واإلاِاػم وألاصىاث 

اصة ُضعة  اث الثالزت الؿابِت لٍؼ ظٍ ًجب ؤن ٌشملها ٔل اإلاؿخٍى َو

خم  اصة الىعي الصىحي، ٍو الؼٌل كلى طبؽ ؤصىاث اللوت، وبالخالي ٍػ

اهخِا٘ الؼٌل مً مؿخىي الٖلمت بلى اإلاِؼم زم بلى طلٗ مً زال٘ 

حز كلى الىخضاث الصوغي  مؿخىي الصىث مم حشجُم الؼٌل كلى التٓر

 .في ؾُاَ الٕالم وهِل اهدباَه بالخضعج مً مدخىي اللوت بلى شٖلها

وبلض اللغض الؿابّ الظي جىا٘و الىعي الٌىهىلىجي وكالُخه         

ّ باللؿغ الِغاجي وشحر بلى ؤَمُت  بُت التي حؿحر ًو بكضاص البرامج الخضٍع

اث الىعي الٌىهىلىجي والخإُٓض كلى ؤن الٕشٍ اإلابٕغ كً  مؿخٍى

اطؼغاباث الىعي الٌىهىلىجي لضي ألاػٌا٘ ٌؿاكض بصىعة ٓبحرة في 

لت لٌئت ألاػٌا٘ طوي  الخىصل بلى اللالج اإلاىاؾب وجِضًم خل٘ى ؾَغ

ث ٌلاهىن مجها والتي اللؿغ الِغاجي وطلٗ للخسٌٍُ مً خضة الصلىبا

ٔاصًمي  .ُض جدضر في اإلاؿخُِل والتي جاصي بلى الٌشل ألا

 :الظآغة الؿملُت

ً واؾترحاق ما ٌؿمله         الظآغة الؿملُت هي الِضعة كلى جسٍؼ

الؼٌل مً مثحراث ؤو مللىماث. وألاػٌا٘ الظًً ًجضون صلىبت في 

ً واؾترحاق ما ٌؿملىهه ًٌِضون اإلاخابلت الشٌهُ ت للمداصزت ؤو جسٍؼ

ت، ٓما ؤنهم ًٌخِغون بلى الٌهم الِغاجي واجباق  الحىاع في اللوت اإلاىؼُى

 ].36الخللُماث الشٌهُت ]

وجخطح ؤَمُت الظآغة في ٔىنها ؤصاة لٌهم ؤصاء ألاػٌا٘ والبالوحن         

الظًً ٌلاهىن مً صلىباث في حللم الِغاءة، خُث جازغ الظآغة كلى 

ٔان مً ألاػٌا٘ ؤم البالوحن بط بنها ؤهماغ ؤصاء كملُاث الِا عت ؾىاء ؤ

ظا له ؤَمُت ٓبحرة في بصعاْ  ذ باإلاللىماث، َو جدا٘و الاخخٌاؾ اإلاُا

 .الِغاءة

 مً الظآغة الحؿُت اللُاهُت ومهمت         
ً
وحلض الظآغة الؿملُت حؼءا

ض ًٖىن لضي الظًً  ت، ُو لخؼىع اللوت الشٌهُت الاؾخِبالُت الخلبحًر

ت وجدضًض ٌلاهىن مً صلىب ت في الظآغة الؿملُت صلىبت في ملًغ

ا، لظا هجضَم ًىاحهىن صلىباث في  ألاصىاث التي ؾبّ ؤن ؾملَى

 ].37عبؽ ؤصىاث الحغوي مم الغمىػ اإلإخىبت كىض الِغاءة ]

ت ألاصىاث        ًالخالمُظ طوو صلىباث الخللم ًجضون صلىبت في ملًغ

ا ؤو بكؼاء ملاوي للٖلما  التي ؾبّ ؤن ؾملَى
ً
ث ؤو ؤؾماء ألاكضاص، ًمثال

في الِغاءة هجض ألاػٌا٘ ًٌشلىن في عبؽ ؤصىاث الحغوي مم الغمىػ 

ت ]  ].38اإلاىحىصة وفي الخهجئت الشٌٍى

         
ً
ـهغ الؼٌل الظي ٌلاوي مً اإلاشٕالث في الظآغة الؿملُت واخضا ٍو

ٌؿخؼُم اؾترحاق ٌُُٓت هؼّ  ؤو ؤٓثر مً ؤهماغ الؿلْى آلاجُت: ال

، ٓما ؤهه ال ٌؿخؼُم اؾترحاق ؤو جدبم الخللُماث التي ؾملها، ألاؾماء

وال ٌؿخؼُم ٌؿترحم ألاخضار في حؿلؿل مىـم، وال ٌؿخؼُم هجاء 

الٖلماث ؤو جظٓغ ؤًام ألاؾبىق ؤو شهىع الؿىت، وبالؼبم ًةن َظٍ 

[ لظا ًةن 39اإلاشٖلت ؾىي جاصي بلى ؿهىع صلىباث الِغاءة ٓما٘ ]

ت ألن الىجاح الجهاجي للؼٌل في الِغاءة الخظٓغ الؿمعي مهاعة طغ  وٍع

ٍ في حؼء مىه كلى ُضعجه كلى ؤن ًخظٓغ ألاصىاث في هـام  ؾىي ًخُى

  [40].جخابعي ملحن

ن الخالمُظ طوي الِغاءة لضيهم طلٍ في بومً َىا ًمًٕ الِ٘ى         

ا شضًًضا في كملُت  ًٌ لت ٓما ؤنهم ًـهغون طل الخظٓغ الحغ للِىاثم الؼٍى

ٔان طلٗ في الخظٓغ ُصحر اإلاضي الدشٌحر و الاؾترحاق للمللىماث ؾىاء ؤ

ل اإلاضي؛ ًبلع َاالء ألاػٌا٘ ًـهغون صلىباث  ؤو الخظٓغ ػٍى

واضحت في جظٓغ ما شاَضٍو ؤو ؾملٍى بلض ًاصل ػمني للضة زىاوي ؤو 

لخبر َظا مشٖلت في الظآغة ُصحرة اإلاضي،  صُاثّ ؤو ؾاكاث ُلُلت، َو

لت اإلاض ي ًترحم كاصة بلى اؾترحاق اإلاللىماث بلض ًترة ؤما الظآغة ػٍى

 .( ؾاكت ؤو ؤٓثر24ػمىُت ًصل ماصَا بلى )

 الدزاطاث الظابقت. 4

ًىحض اللضًض مً الضعاؾاث اإلاغجبؼت بمخوحراث الضعاؾت الحالُت      

ٔالخالي  :والتي ًمًٕ كغطها 

: دزاطاث جناولت التعلم املظتند إلى الدماغ
ً
  :أوال

والتي َضًذ بلى جِص ي آلازاع اإلاترجبت Juan [41]  مً ؤَمها صعاؾت       

اصة الخدصُل الضعاس ي والضاًلُت  كلى الخللم اإلاؿدىض بلى الضمان كلى ٍػ

لضي جالمُظ الصٍ الؿاصؽ الابخضاجي في ماصة الضعاؾاث الاحخماكُت، 

ا  وجٖىهذ كُىت الضعاؾت مً جالمُظ الصٍ الؿاصؽ التي جم ازخُاَع

 مً مىؼِت مىهال 
ً
  كشىاثُا

ً
 ٓبحرا

ً
ا ُا، وؤؿهغث هخاثج الضعاؾت ًُغ في جٓغ

اصة جدصُل الخالمُظ لصالح اإلاجمىكت  طا صاللت بخصاثُت في ٍػ

لؼي بلى جىؿٍُ الخللم اإلاؿدىض بلى الضمان ٌُ بُت   .الخجٍغ

 صعاؾت        
ً
والتي َضًذ اؾخِصاء   Ozden & Gultekin [42] وؤًظا

كلى مباصت الخللم اإلاؿدىض بلى آلازاع اإلاترجبت كلى كملُت الخضَعـ اإلابيُت 

ت اإلإدؿبت لضي  الضمان كلى الخدصُل الضعاس ي. والخخٌاؾ باإلالًغ

جالمُظ الصٍ الدامـ في ماصة الللىم، وجٖىهذ كُىت الضعاؾت مً 

 في الخدصُل 44)
ً
 ٓبحرا

ً
ا ، وؤؿهغث هخاثج الضعاؾت وحىص ًُغ

ً
( جلمُظا
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ت اإلإدؿبت بحن اإلاجمىكخحن لصا لح اإلاجمىكت والاخخٌاؾ باإلالًغ

بُت  .الخجٍغ

ت ًلالُت بغهامج  ,Salmiza [34] في خحن َضًذ صعاؾت         بلى ملًغ

الخللم اإلالخمض كلى مباصت الخللم اإلاؿدىض بلى الضمان في الخلامل مم 

ا في الٌهم والضاًلُت للخللم  اإلاشٕالث ؤلاصعآُت، والٕشٍ كً ؤزَغ

ت اء لضي ػالب اإلاغخلت الثاهٍى ا، وجٖىهذ اللُىت  ججاٍ ماصة الٌحًز في مالحًز

، وؤؿهغث هخاثج الضعاؾت ًَغ واضح في مؿخىي الٌهم 100مً )
ً
( ػالبا

ٔان الٌَغ  اء بحن اإلاجمىكخحن و ؤلاصعأي، والضاًلُت اججاٍ حللم الٌحًز

بُت  .لصالح اإلاجمىكت الخجٍغ

[ الٕشٍ كً ؤزغ بغهامج 44وخاولذ صعاؾت الؼُؼي وعواشضة ]      

بلى الضمان في الضاًلُت للخللم لضي جالمُظ  حللُمي للخللم اإلاؿدىض

( 132لضعاؾت مً )كُىت االصٍ الدامـ ألاؾاس ي في الللىم، وجٖىهذ 

ت ازيخحن   بلى ؤعبم مجمىكاث مدؿاٍو
ً
 وجلمُظة وػكىا كشىاثُا

ً
جلمُظا

بِخحن ض بُيذ الىخاثج وحىص ؤزغ للبرهامج  ججٍغ وألازغي طابؼت، ُو

جدؿحن الضاًلُت في الللىم لضي جالمُظ الخللُمي اإلاؿدىض بلى الضمان في 

بِخحن  .اإلاجمىكخحن الخجٍغ

[ ًهضًذ بلى الخلغي كلى ًلالُت 45ؤما صعاؾت اللجزي وؾلُمان ]        

ت الخللم اإلاؿدىض بلى الضمان في جىمُت  بغمجُت حللُمُت ُاثمت كلى هـٍغ

اطُاث  بلع اإلاهاعاث الحؿابُت لضي الخالمُظ طوي صلىباث حللم الٍغ

 بةخضي 20الغابم الابخضاجي، جٖىهذ كُىت الضعاؾت مً ) بالصٍ
ً
( جلمُظا

اإلاضعاؽ الابخضاثُت بمضًىت كغكغ بمىؼِت الحضوص الشمالُت، وجىصلذ 

بُت  الىخاثج بلى وحىص ًغوَ طاث صاللت بخصاثُت بحن اإلاجمىكخحن الخجٍغ

بُت اض ي لصالح اإلاجمىكت الخجٍغ  .والظابؼت في مهاعاث الظغب الٍغ

: دز 
ً
 :اطاث جناولت الوعي الفوهولوجي والعظس القسائيثاهُا

 بغامج جُُِم بلى َضًذ والتيValliath [46]  صعاؾت ؤَمها ومً      

ب كلى  الٌىهىلىجي يالىع اإلالخمضة كلى اؾخسضام الٕمبُىجغ في الخضٍع

مهاعاث الىعي الٌىهىلىجي والِغاءة والخهجئت، وجىصلذ الضعاؾت بلى 

في جىمُت مهاعاجه، وجدؿً  ٌىهىلىجيًاكلُت البرامج اإلادىؾبت للىعي ال

بُت مِاعهت بالظابؼت  الِضعاث الِغاثُت، والخهجئت لضي اإلاجمىكت الخجٍغ

، واؾخمغث آلازاع ٌىهىلىجيبلض جؼبُّ بغهامج مدىؾب للىعي ال

 .الاًجابُت للبرهامج زال٘ ًترة اإلاخابلت

ب Phelps [47]  ٓما ُامذ          الىعيبضعاؾت خ٘ى ًاكلُت جضٍع

ت في ًص٘ى ؤػٌا٘ ما ُبل اإلاضعؾت، كل الٌىهىلىجي ى الِضعاث اللوٍى

اؾخمغ زمؿت ؤؾابُم، بىاُم  هىلىجيى الٌوبلض جؼبُّ بغهامج للىعي 

، ؤؾٌغث الىخاثج كً جدؿً في مهاعاث 
ً
 الىعيزالر حلؿاث ؤؾبىكُا

بُت مِاعهت هىلىجيى الٌ ت لضي اإلاجمىكت الخجٍغ ، والِضعاث اللوٍى

 .بالظابؼت

[ بلى الآدشاي اإلابٕغ لصلىباث 4كبضهللا ] ٓما َضًذ صعاؾت        

 للخضزل اإلابٕغ ًِىم كلى 
ً
الخللم بحن ؤػٌا٘ الغوطت وجِضًم بغهامجا

حللُم مهاعاث الىعي الٌىهىلىجي، وجإلٌذ كُىت الضعاؾت مً مجمىكخحن 

مخجاوؿخحن مً ألاػٌا٘ الظٔىع بالؿىت الثاهُت بالغوطت، بخضاَما 

بُت ًؼبّ بغهامج الضعاؾت و ألازغي طابؼت جظم ٔل مجهما جظم ججٍغ

( ؤػٌا٘ لضيهم ُصىع في مهاعاث الىعي الٌىهىلىجي ٓماشغ 7ٔل مجهما )

بي ت بلـــج الضعاؾــاعث هخاثــــم، وؤشــاث الخللــلصلىب  ى ًاكلُت البرهامج الخضٍع

 .للخضزل اإلابٕغ في جىمُت الىعي الٌىهىلىجي ألػٌا٘ الغوطت

ت جإزحر جضزالث ًِض َض Kirk ,& Gillon [48] ؤما صعاؾت         ًذ بلى ملًغ

والِغاءة لضي  ٌىهىلىجيال الىعياإلابٕغة كلى مهاعاث  ٌىهىلىجيال الىعي

طوي الِصىع اللوىي، وؤؾٌغث الضعاؾت كً ؤن الخضزل اإلابٕغ للىعي 

ض مً مهاعاجه لضي ألاػٌا٘ ًُما بلض، وؤن الِصىع  ٌىهىلىجيال ًٍؼ

ب اإلابٕغ جيٌىهىلى ال الىعياللوىي بهما ٌلىص لِصىع مهاعاث  ، وؤن الخضٍع

 .ًِلل مً زؼغ الخلغض للِصىع اللوىي  ٌىهىلىجيال الىعيكلى 

         ٘ الٕشٍ كً ًاكلُت حللُم الىعي الٌىهىلىجي في   Hsin [49] وخاو

في اإلاؼج  ٌىهىلىجيال الىعيجدؿحن مهاعاث الِغاءة، وجمثلذ مهاعاث 

غاءة الٖلماث، وطلٗ لضي  وججؼثت الٌىهُماث، الصىحي، ؤػٌا٘ ما ُو

ُبل اإلاضعؾت اإلالغطحن لدؼغ صلىباث الِغاءة، وجىصلذ الضعاؾت بلى 

ب كلى مهاعاث الٌىهىلىجي ُض ؤصي بلى جىمُخه وجدؿً مؿخىي  ؤن الخضٍع

 .الِغاءة

[ ًهضًذ الخلغي كلى الٌغوَ في الىعي 50ؤما صعاؾت َاشم ]       

ت  والخالمُظ الٌىهىلىجي بحن الخالمُظ طوي صلىباث حللم اللوت الخلبحًر

 مىػكت كلى مجمىكخحن )28اللاصًحن، وجٖىهذ اللُىت مً )
ً
( 14( جلمُظا

 مً اللاصًحن و)
ً
 مً طوي صلىباث حللم اللوت 14جلمُظا

ً
( جلمُظا

 كىض 
ً
ت، وؤؿهغث الىخاثج وحىص ًغوَ صالت بخصاثُا الشٌهُت الخلبحًر

 بحن اإلاجمىكخحن في مهاعاث الىعي الٌىهىلىجي )الخمُحز  0,01مؿخىي 

ظٍ الٌغوَ  –الخدلُل  –الضمج  –الصىحي  الىؼّ الؿلُم للٖلمت( َو

ٔاهذ لصالح اللاصًحن كىض مِاعهتهم بظوي صلىباث حللم اللوت 

ت  .الشٌهُت الخلبحًر

ب كلى مهاعاث الىعي الٌىهىلىجي          ومً الضعاؾاث الؼىلُت للخضٍع

صٍ بضؤث في مغخلت ما ُبل اإلاضعؾت وجم جدبم ألاػٌا٘ ًحها بلى ال

ب كلى الىعي Elbro,et al [51]   الؿابم خُث ُام  للخضٍع
ً
بةكضاص بغهامجا

 وطلٗ كلى كُىت بلوذ )
ً
ً ُغاثُا ( 35الٌىهىلىجي لضي ألاػٌا٘ اإلالؿٍغ

 في بغهامج مٕثٍ إلاضة )
ً
، وؤشاعث مِاًِـ مخابلت ؤصاء 17ػٌال

ً
( ؤؾبىكا

هم كلى ؤػٌا بي بلى جٌُى ٘ اإلاجمىكت ألاػٌا٘ الظًً جلِىا البرهامج الخضٍع

غاءة الٖلماث هحر الصحُدت وطلٗ في  الظابؼت في ُغاءة الٖلماث ُو

 .الؿابم -الثالث –الصٌىي الضعاؾُت الثاوي 

ضًذ صعاؾت الشِباوي ]         [ بلى الٕشٍ كً ًلالُت بغهامج 52َو

بي لخىمُت الىعي الصىحي )الٌىهىلىجي( لضي مجمىكت مً ألاػٌا٘  جضٍع

ًىت ػغابلـ بلُبُا، جٖىهذ كُىت الضعاؾت طوي صلىباث الخللم في مض

 باإلاغخلت الابخضاثُت بمضًىت ػغابلـ وؤؿهغث الىخاثج 20مً )
ً
( ػٌال

بي في جىمُت الىعي الصىحي لصالح اإلاجمىكت  ًلالُت البرهامج الخضٍع

بُت  .الخجٍغ

: دزاطاث جناولت الرلسة الظمعُت
ً
 :ثالثا

بلى الخلغي كلى اللالُت والتي َضًذ Cuy [53]  صعاؾت ؤَمهامً و        

ن اإلالالجت الٌىهىلىحُت، واإلالالجت الؿملُت والظآغة لضي ألاػٌا٘ بح

بؼئ الخللم وألاػٌا٘ طوي صلىباث الخللم، جم ازخُاع اللُىت مً بحن 

( ػالب مً الصٍ ألا٘و ختى الدامـ، وجم جِؿُم اللُىت بلى 2361)

، بؼئ الخللم )75مجمىكاث: طابؼت ) زالر
ً
 وصلىباث 79( ػٌال

ً
( ػٌال

 بةحمالي )32الخللم )
ً
شٌذ الىخاثج ؤن مجمىكت 186( ػٌال ، ٓو

ً
( ػٌال

م ؤطلٍ في اإلالالجت الٌىهىلىحُت، واإلالالجت  ٔان ؤصاَئ بؼئ الخللم 
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الؿملُت والظآغة باإلاِاعهت باإلاجمىكت الظابؼت، ومجمىكت طوي 

ٔاهذ ؤؾىء مً اإلاجمىكت الظابؼت في اإلالالجت  صلىباث الخللم 

  .الٌىهىلىحُت ًِؽ

بي 54ضًذ صعاؾت اللاًض ]َو          [ بلى الخلغي كلى ؤزغ بغهامج جضٍع

ض جٖىهذ  غ مهاعاث الظآغة لضي الؼلبت طوي صلىباث الخللم ُو لخؼٍى

 وػالبت مً الؼلبت اإلالحِحن في هغي 70كُىت الضعاؾت مً )
ً
( ػالبا

بُت وطابؼت جٖىهذ ٔل واخضة  اإلاصاصع مىػكحن كلى مجمىكخحن ججٍغ

وجىصلذ الضعاؾت بلى وحىص ؤزغ طي صاللت  ( ػالًبا وػالبت35) مً

غ مهاعاث  = α) 0.05بخصاثُت كىض ) بي لخؼٍى لخؼبُّ بغهامج جضٍع

 وحىص ؤزغ طي صاللت بخصاثُت كىض 
ً
الظآغة الٖلُت، ٓما جىصلذ ؤًظا

(0.05=α)  غ مهاعاث الظآغة لضي الؼلبت بي لخؼٍى لخؼبُّ بغهامج جضٍع

 .ٔلُت طوي صلىباث الخللم كلى الخدصُل ٓضعحت

م ]         [ ًهضًذ بلى اؾخِصاء ًلالُت بغهامج 15بِىما صعاؾت البَر

بي في جىمُت مهاعاث الظآغة الؿملُت وؤزٍغ في جدؿحن مهاعاث  جضٍع

 40الِغاءة لضي الؼلبت طوي صلىباث، وبلى كضص ؤًغاص الضعاؾت )
ً
( ػالبا

 مً اإلالحِحن في هغي اإلاصاصع في مضا
ً
م ُصضًا عؽ وػالبت جم ازخُاَع

ا  ًُ مداًـت عجلىن، وؤشاعث الىخاثج بلى وحىص ًغوَ صالت بخصاث

(0.05≥α)  بُت في مهاعاث الظآغة الؿملُت بحن ؤًغاص اإلاجمىكخحن الخجٍغ

بي.  بُت حلؼي بلى البرهامج الخضٍع والظابؼت وطلٗ لصالح اإلاجمىكت الخجٍغ

ا ) ًُ  وحىص ًغوَ صالت بخصاث
ً
في الخدصُل  ≤ α) 0.05ٓما ؤشاعث ؤًظا

بُت والظابؼت وطلٗ ا لضعاس ي )الِغاءة( بحن ؤًغاص اإلاجمىكخحن الخجٍغ

بي بُت حلؼي بلى البرهامج الخضٍع  .لصالح اإلاجمىكت الخجٍغ

ض وواكغ         [ ًهضًذ بلى الخلغي كلى ػبُلت 18] ؤما صعاؾت ؤبى ٍػ

ت والخلغي الِغاجي للخالمُظ الظًً -اللالُت بحن الظآغة الؿملُت البصٍغ

لىباث في الخللم مِاعهت بالخالمُظ اللاصًحن، جٖىهذ كُىت ٌلاهىن مً ص

 بمضعؾت الجاملت بمضًىت ؤؾُىغ مجهم )94الضعاؾت مً )
ً
( 29( جلمُظا

 ٌلاوي مً صلىباث الخللم )
ً
 مً اللاصًحن، وجىصلذ 65جلمُظا

ً
( جلمُظا

الىخاثج بلى وحىص ًغوَ طاث صاللت بخصاثُت بحن مخىؾؼي صعحاث 

الخللم والخالمُظ اللاصًحن في بلض الظآغة  الخالمُظ طوي صلىباث

الؿملُت اإلاىـمت، الؿملُت اإلاىـمت الِصحرة، الؿملُت اإلاىـمت 

لت، الؿملُت هحر اإلاىـمت، الؿملُت هحر اإلاىـمت الِصحرة،  الؼٍى

لت، مجمىق ؤبلاص الظآغة الؿملُت لصالح  الؿملُت هحر اإلاىـمت الؼٍى

 .الخالمُظ اللاصًحن

َضًذ الخلغي كلى ٔل مً ٌٓاءة اإلاٖىن  [55ؿً ]وصعاؾت خ          

خت  يُت اإلاُا  لىمىطج باصلي )الؿلت الخسٍؼ
ً
اللٌـي للظآغة اللاملت ػبِا

ؼي(، ومهاعاث الىعي الصىحي ألاؾاؾُت )الىعي  ٌاءة اإلالالج اإلآغ ٓو

بالِاًُت الاؾتهاللُت والىعي باإلاِاػم وجمُحز الىخضاث الصىجُت( لضي 

 وجلمُظة مجهم )74خلت الابخضاثُت بلوذ )كُىت مً جالمُظ اإلاغ 
ً
( 37( جلمُظا

 وجلمُظة ممً ٌلاهىن مً ُصىع لوىي و)
ً
 وجلمُظة مً 37جلمُظا

ً
( جلمُظا

اللاصًحن، جىصلذ الضعاؾت بلى جضوي ٌٓاءة اللٌـي الظآغة اللاملت 

 في مهاعاث الىعي الصىحي لضي جالمُظ وجلمُظاث 
ً
صىعا اللٌـُت، ُو

اجي طوي الِصىع اللوىي مِاعهت بإُغانهم الصٍ الدامـ الابخض

 .اللاصًحن

 :التعقُب على الدزاطاث الظابقت

 يمً زال٘ اللغض الؿابّ إلاجمىكت الضعاؾاث الؿابِت ًخطح ما ًل     

ت ؤزغ اؾخسضام الخللم اإلاؿدىض بلى  - اَخمذ اللضًض مً الضعاؾاث بملًغ

خطح طلٗ م  ً صعاؾتالضمان في جىمُت الخدصُل الضعاس ي والضاًلُت ٍو

Juan [41] و Ozden & Gultekin [42] [ والتي 44والؼُؼي وعواشضة ]

ؤشاعث الىخاثج بلى ًلالُت الخللم اإلاؿدىض بلى الضمان في جدؿحن مؿخىي 

بُت، ؤما صعاؾت   الخدصُل الضعاس ي والضاًلُت لضي ؤًغاص اللُىت الخجٍغ

Salmiza [43]ت ًلالُت بغهامج الخللم اإلالخمض كل ى مباصت ًداولذ ملًغ

الخللم اإلاؿدىض بلى الضمان في الخلامل مم اإلاشٕالث ؤلاصعآُت والٕشٍ 

اء، والتي ؤؿهغث  ا في الٌهم والضاًلُت للخللم ججاٍ ماصة الٌحًز كً ؤزَغ

هخاثجها ًَغ واضح في مؿخىي الٌهم ؤلاصعأي، والضاًلُت اججاٍ حللم 

بُت اء لصالح اإلاجمىكت الخجٍغ  .الٌحًز

مًٕ ٌلض الخللم اإلاؿ - ، ٍو
ً
 هاجحا

ً
 كالحُا

ً
ؿُا  جضَع

ً
دىض بلى الضمان مضزال

ٔاصًمُت والىماثُت  .الاكخماص كلُه في جىمُت اإلاهاعاث ألا

ؤشاعث اللضًض مً الضعاؾاث الؿابِت بلى ؤن طوي اللؿغ الِغاجي  -

 في مهاعاث 
ً
 الىعي، وؤن جضزالث الٌىهىلىجي الىعيٌلاهىن ُصىعا

ض مً مهاعاجه لضي هىلىجيى الٌ  كلى اإلاهاعاث جٍؼ
ً
ىلٕـ طلٗ اًجابُا هم، ٍو

خطح طلٗ مً صعاؾت ٔل مً ]  ].5,46,47,48,49,51,52الِغاثُت لضيهم ٍو

وحىص كالُت بحن الظآغة الؿملُت والىعي الٌىهىلىجي لظوي اللؿغ  -

ظا ما  Cuy [53] ٓشٌذ كىه بلع الضعاؾاث مجها صعاؾت الِغاجي َو

[ والتي ؤٓضث كلى ؤن 55[ وصعاؾت خؿً ]18وصعاؾت ؤبىػٍض وواكغ]

الخالمُظ طوي اللؿغ الِغاجي ٌلاهىن مً طلٍ في مؿخىي الىعي 

 .الٌىهىلىجي وجضوي في ؤصاء الظآغة الؿملُت

ملـم الضعاؾاث التي اكخمضث كلى الخللم اإلاؿدىض بلى الضمان  -

س ي كالجي اَخمذ بخدؿحن الخدصُل الضعاس ي وبلع  ٓمضزل جضَع

ٔاصًمُت بشٖل   -خضوص كلمه -كام، ولم ًخىصل الباخث في اإلاهاعاث ألا

بلى ؤًت صعاؾت كلى اإلاؿخىي اإلادلي جىاولذ الخللم اإلاؿدىض بلى الضمان في 

ذ كلى  جىمُت الىعي الٌىهىلىجي وؤزٍغ كلى الظآغة الؿملُت ؤحٍغ

ظا ما ًمحز الضعاؾت الحالُت في بنها  الخالمُظ طوي صلىباث الخللم، َو

 .جىاولذ َظا الجاهب

 في آدؿاب الِغاءة لظا مً  ٌشٖل -
ً
 حُضا

ً
الىعي الٌىهىلىجي ماشغا

الظغوعي الاَخمام بخدؿحن الىعي الٌىهىلىجي زاصت لضي الخالمُظ 

 .طوي صلىباث الخللم

قت وإلاحساءاث. 5  الطٍس

 منهج الدزاطتأ. 

بي خُث        اؾدىض الباخث في الضعاؾت الحالُت كلى اإلاىهج شبه الخجٍغ

ٍبي ُاثم كلى الخللم اإلاؿدىض بلى الضمان )ٓمخوحر ًسخبر ًلالُت بغهامج جضع 

مؿخِل( وجىمُت الىعي الٌىهىلىجي وؤزٍغ كلى الظآغة الؿملُت )ٓمخوحر 

 (.جابم

 عُنت الدزاطتب. 

ِت 20جٖىهذ كُىت الضعاؾت مً )       م بؼٍغ  جم ازخُاَع
ً
( جلمُظا

 ببرامج صلىباث الخللم بالصٍ 
ً
ُصضًت ومشدصحن ومسجلحن ًللُا

ي باإلاغخلت الابخضاثُت بمضعؾت حلٌغ بً ؤبى ػالب ومضعؾت اإلاثنى الثاو

اض، والجض٘و الخالي ًىضح جىػَم كُىت البدث  بً خاعزت بمضًىت الٍغ

 .كلى اإلاضاعؽ اإلالحّ بها بغامج صلىباث الخللم
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 1حدول 

 ًوضح جوشَع عُنت البدث على املدازض املخلحق بها بسامج صعوباث التعلم

 مُظ طوي صلىباث الخللم بالصٍ الثاويكضص الخال  اإلاضعؾت م

 12 مضعؾت حلٌغ بً ؤبي ػالب 1

 8 مضعؾت اإلاثنى بً خاعزت 2

 20 اإلاجمىق

 بخضاَما: مجمىكخحن بلى الضعاؾت كُىت بخِؿُم الباخث ُام      

بُت   وطلٗ طابؼت، وألازغي  ججٍغ
ً
بي البرهامج لخؼبُّ جمهُضا  الخضٍع

بُت اإلاجمىكت كلى الضمان بلى اإلاؿدىض لمالخل كلى الِاثم اإلاِترح  الخجٍغ

ت الٌىهىلىجي الىعي لخىمُت الظابؼت صون   الظآغة كلى ؤزٍغ وملًغ

٘  ٓما ًىاحهىنها، التي الصلىباث خضة مً والخِلُل الؿملُت  خاو

بُت الضعاؾت مجمىكتي بحن الخٖاًا مً الخإٓض الباخث  والظابؼت الخجٍغ

 مثل الضعاؾت هخاثج كلى جازغ ُض والتي ،اإلاخوحراث بلع في ؤلامٖان بِضع

ٔاء الؼمني اللمغ  الٌىهىلىجي الىعي الحالُت الضعاؾت ومخوحراث والظ

ّ كً وطلٗ الؿملُت، والظآغة  مخىؾؼاث بحن الٌغوَ خؿاب ػٍغ

خني – مان ازخباع باؾخسضام وطلٗ اإلاجمىكخحن، صعحاث عجب  -Mann ٍو

Whitney، وجىضح  ٘  :اإلاجمىكخحن اًاجٖ مضي( 4 ،3 ،2) الجضاو

 2 حدول 

بُت املجموعتين دزحاث زجب متوططاث بين الفسوق داللت ًوضح  (22 = ن) والرماء الصمنى العمس في والضابطت التجٍس

متوطط  ن املجموعت املتغيراث

 السجب

 مظتوى الداللت (Zقُمت ) ((W (U)قُمت  مجموع السجب

 اللمغ

 الؼمني

بُت  0,878 0,153- 103,000 48,000 103,00 10,30 10 ججٍغ

 107,00 10,70 10 طابؼت

ٔاء بُت الظ  0,819 0,229- 102,000 47,000 102,00 10,20 10 ججٍغ

 108,00 10,80 10 طابؼت

 3 حدول 

بُت املجموعتين دزحاث زجب متوططاث بين الفسوق داللت ًوضح   (22 = ن) الفوهولوجي الوعي في والضابطت التجٍس

بُتاملجموع  البعد  التجٍس

 12 = ن

 املجموعت الضابطت

 12ن = 

U W Z  مظتوى

 الداللت

 مجموع السجب متوطط السجب مجموع السجب متوطط السجب

 0,661 0,438- 100,00 45,00 110,00 11,00 100,00 10,00 جِؿُم الجمل بلى ٔلماث

 0,707 0,376- 100,500 45,500 109,50 10,95 100,50 10,05 السجم وجٌُِت الٖلماث )الِاًُت(

 0,549 0,600- 99,00 44,000 111,00 11,10 99,00 9,90 جِؿُم الٖلماث بلى مِاػم

 0,584 0,548- 100,500 45,500 100,50 10,05 109,50 10,95 جِؿُم اإلاِاػم بلى ؤصىاث

 1,000 0,000 105,000 50,000 105,00 10,50 105,00 10,50 عبؽ الصىث بالحغي

 0,260 1,125- 93,00 38,000 93,00 9,30 117,00 11,70 حيالضمج الصى 

 1,000 0,000 105,000 50,000 105,00 10,50 105,00 10,50 الٌىهُم ألا٘و وألازحر مً الٖلمت جدضًض

 0,169 1,375- 88,500 33,500 121,50 12,15 88,50 8,85 خظي الٌىهُم

 0,648 0,457- 100,00 45,00 110,00 11,00 100,00 10,00 بطاًت الٌىهُم

 0,781 0,278- 101,500 46,500 108,50 10,85 101,50 10,15 اؾدبضا٘ الٌىهُم

0,613- 97,00 42,00 113,00 11,30 97,00 9,70 الضعحت الٖلُت  0,540 

 4حدول 

بُت والضابطت في الرالسة الظمعُت  (22 = )ن ًوضح داللت الفسوق بين متوططاث زجب دزحاث املجموعتين التجٍس

بُت البعد  املجموع التجٍس

 12 = ن

 املجموعت الضابطت

 12ن = 

U W Z مظتوى الداللت 

 مجموع السجب متوطط السجب مجموع السجب متوطط السجب

 0,660 0,439- 99,500 44,500 99,50 9,95 110,50 11,05 جظٓغ ؾالؾل مً الحغوي واإلاِاػم

 0,843 0,199- 102,500 47,500 107,50 10,75 102,50 10,25 جظٓغ ؾالؾل مً الٖلماث

 0,502 0,671- 96,500 41,500 113,50 11,35 96,50 9,65 جظٓغ الجملت

 0,818 0,230- 102,00 47,00 108,00 10,80 102,00 10,20 الضعحت الٖلُت
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٘  مً ًخطح          صالت ًغوَ جىحض ال ؤهه الؿابِت الجضاو
ً
 بحن بخصاثُا

ٔاء الؼمىُت ألاكماع عجب مخىؾؼاث  والظآغة الٌىهىلىجي والىعي والظ

بُت للمجمىكخحن الؿملُت  " Z " ُُمت بن خُث والظابؼت، الخجٍغ

 ًض٘ مما اإلادؿىبت " Z " ُُمت مً ؤٓبر( 0.05) مؿخىي  كىض الجضولُت

ٔاء الؼمنى اللمغ خُث مً مخٖاًئخحن اإلاجمىكخحن ؤن  والىعي والظ

 .الؿملُت والظآغة الٌىهىلىجي

 الدزاطت اثأدو  ج.

 (الباخث إعداد) الفوهولوجي الوعي مقُاض -1

 لضي الٌىهىلىجي الىعي مهاعاث ُُاؽ بلى اإلاُِاؽ َظا يهضي       

ت ألاػغ كلى الاػالق زال٘ ومً الِغاجي، اللؿغ طوي  الخالمُظ  الىـٍغ

 جم الٌىهىلىجي الىعي لُِاؽ اإلاؿخسضمت واإلاِاًِـ الؿابِت والضعاؾاث

  [57] وازخباع ،Grawburg [56] الٌىهىلىجي عيالى  مُِاؽ مغاحلت

(Peter)  لألػٌا٘ اإلاِجن ألاصىاث ملالجت وازخباع هىلىجيى الٌ يللىع 

 جِِـ ًغكُت ازخباعاث( 10) مً اإلاُِاؽ جٖىن [ 58] البدحري  لجاص

: في جمثلذ الِغاجي اللؿغ طوي  الخالمُظ لضي الٌىهىلىجي الىعي مهاعاث

 جِؿُم ،(الِاًُت) الٖلماث وجٌُِت مالسج ٔلماث، بلى الجمل جِؿُم

 بالحغي، الصىث عبؽ ؤصىاث، بلى اإلاِاػم جِؿُم مِاػم، بلى الٖلماث

٘  الٌىهُم جدضًض الصىحي، الضمج  خظي الٖلمت، مً وألازحر ألاو

 مً ًخٖىن  ًغعي ازخباع ٔل ًىهُم، اؾدبضا٘ ًىهُم، بطاًت الٌىهُم،

 لإلحابت وصٌغ الصحُدت لإلحابت واخضة صعحت حلؼى بىىص( 10)

 كلحها ًدصل التي للمُِاؽ الٖلُت الضعحت جٖىن  زم ومً الداػئت،

 الٌغعي لالزخباع الٖلُت والضعحت( 100 -صٌغ) بحن ما جتراوح الخلمُظ

 (.10 -صٌغ)بحن ما جتراوح

 صضَ باؾخسضام اإلاُِاؽ صضَ بدؿاب الحالي الباخث ُام       

 الخضَعـ َُئت ؤكظاء مً( 10) كلى كغطه جم خُث اإلادٕمحن،

َ  واإلاىاهج الداصت والتربُت الىٌـ كلم مً اإلاخسصصحن ـ، وػغ  الخضَع

ض وآعائهم، مِترخاتهم طىء في حلضًله وجم  مِبىلت اللباعة اكخباع جم ُو

ا مىاًِت كلى خصلذ التي ض اإلادٕمحن، كضص مً ًإٓثر% 80 ُضَع  ُو

 بلى%( 80) بحن ما اإلاُِاؽ بىىص كلى اإلادٕمحن آعاء اجٌاَ وؿب جغاوخذ

 خؿاب جم ٓما جِِؿه، ًُما اإلاُِاؽ بىىص صضَ بلى ٌشحر مما%( 100)

 اعجباغ ملامل خؿاب زال٘ مً للمُِاؽ الضازلي الاحؿاَ صضَ

 الٖلُت والضعحت ؤبلاصٍ مً بلض لٖل الٖلُت الضعحت بحن( بحرؾىن )

 بلُه، جيخمي التي للبلض الٖلُت والضعحت كباعة ٔل صعحت وبحن للمُِاؽ،

ض  وهي( 0.74 ،0.67) بحن اإلاُِاؽ كباعاث اعجباغ ملامالث جغاوخذ ُو

 خؿاب وجم ،0,01 صاللت مؿخىي  كىض وصالت مغجٌلت اعجباغ ملامالث

ِت باؾخسضام للمُِاؽ الثباث  اللُىت كلى الخؼبُّ بكاصة ػٍغ

َ  الابخضاثُت اإلاغخلت جالمُظ مً الاؾخؼالكُت  ( 15) ػمنى بٌاع
ً
 وبلى ًىما

ى( 0.86) الثباث ملامل  الثباث ملامل وبلى ،(.01,0) كىض صا٘ َو

ِت  كلى وصالت مغجٌلت زباث ملامالث وهي( 0.82) ٓغوهبار ؤلٌا بؼٍغ

غ ت ماشغاث جًى  .اإلاُِاؽ لثباث ٍُى

 (الباخث إعداد) الظمعُت الرالسة مقُاض -2

 اإلاِاػم جظٓغ كلى الخالمُظ ُضعة جدضًض بلى اإلاُِاؽ َظا يهضي      

ؿاكض والجمل والٖلماث  الظآغة في ُصىع  حىاهب ؤًت كلى الخلغي في َو

 ُضعة الؿملُت ًالظآغة. الِغاجي اللؿغ طوي  الخالمُظ لضي الؿملُت

 وفي اللوت آدؿاب في ألاؾاؽ وهي الخللم ًاكلُت كلى اإلاضي بلُضة

 الظآغة جُُِم ًةن ولظلٗ. الاحخماعي والخٌاكل الاجصا٘ مهاعاث جؼىع 

 بلى الخلمُظ اؾخلضاص مضي كلى الخلغي في زاصت ؤَمُت له الؿملُت

 في الخلمُظ مجها ٌلاوي ؤن ًمًٕ ُصىع  حىاهب ؤًت كلى والخلغي الخللم

 .والاحخماعي والىٌس ي اإلالغفي جؼىعٍ

ت ألاػغ بلع كلى الباخث اػلم         الؿملُت بالظآغة اإلاخللِت الىـٍغ

 َ ظلٗ ُُاؾها وػغ  مثل ةالظآغ  لُِاؽ اإلاؿخسضمت اإلاِاًِـ بلع ٓو

 وازخباع Watson, et, al [60] ومُِاؽ[ 59] للؼعاص الظآغة مُِاؽ

ٌي الؿملُت الظآغة ؾلت ؿلغ ومُِاؽ [61] والُٕالوي للُى ٔاء ٓو  للظ

 مُِاؽ بكضاص وجم اإلاغجبؼت، الؿابِت الضعاؾاث كلى والاػالق[ 62]

 .الضعاؾت كُىت ًىاؾب بما طلٗ طىء في الؿملُت الظآغة

 اإلاُِاؽ بخصمُم الباخث ُام الظآغة ؤصبُاث كلى الاػالق زال٘ مً -

: ِٓضعة الظآغة جِِـ ؤحؼاء زالزت مً جٖىن  خُث ألاولُت صىعجه في

 ٘  ؾلؿلت،( 20) كضصَا ًبلى اإلاِاػم مً ؾالؾل جظٓغ زال٘ مً ألاو

٘  في اإلاخضعحت الٖلماث مً ؾالؾل جظٓغ زال٘ مً والثاوي  ًبلى الؼى

 الجمل مً مجمىكت جظٓغ زال٘ مً والثالث ؾلؿلت،( 20) كضصَا

٘  في اإلاخضعحت  في اإلاُِاؽ كغض وجم حملت،( 20) كضصَا ًبلى الؼى

ـ َُئت ؤكظاء مً( 10) كلى اإلابضثُت صىعجه  مً اإلاخسصصحن الخضَع

 وآعائهم، مِترخاتهم طىء في حلضًله وجم الداصت، والتربُت الىٌـ كلم

 والجمل، اثوالٖلم اإلاِاػم مً ؾلؿلت( 60) مً اإلاُِاؽ جٖىن  خُث

 الجؼؤًً في الٖلماث ؤو اإلاِاػم مً ؾلؿلت( 20) مً ًخٖىن  حؼء ٔل

 ٘  لإلحابت واخضة صعحت حلؼى الثالث الجؼء في حملت ؤو والثاوي ألاو

 الضعحت جٖىن  زم ومً مجهم، ٔل في الداػئت لإلحابت وصٌغ الصحُدت

( 60 -صٌغ) بحن ما جتراوح الخلمُظ كلحها ًدصل التي للمُِاؽ الٖلُت

 (.20 -صٌغ) بحن ما جتراوح الٌغعي لالزخباع الٖلُت والضعحت

  الباخث اؾخسضم -
ً
ا  ؤَمها مً اإلاُِاؽ صضَ لحؿاب مسخلٌت ػُغ

، ؾبّ ٓما اإلادٕمحن صضَ  مدٕمي ومِترخاث آعاء كلى وبىاء الِ٘ى

 بلع اؾدبلاص جم خُث اإلاىاؾبت، الخلضًالث بحغاء جم اإلاُِاؽ،

ض مالءمتها، مكض اإلادٕمىن  عؤي التي اللباعاث  اللباعة اكخباع جم ُو

ا مىاًِت كلى خصلذ التي مِبىلت  اإلادٕمحن، كضص مً ًإٓثر% 80 ُضَع

 زال٘ مً للمُِاؽ الضازلي الاحؿاَ صضَ بدؿاب الباخث ُام ٓما

 ؤبلاصٍ مً بلض لٖل الٖلُت الضعحت بحن( بحرؾىن ) اعجباغ ملامل خؿاب

 للبلض الٖلُت والضعحت ةكباع  ٔل صعحت وبحن للمُِاؽ، الٖلُت والضعحت

ض بلُه، جيخمي التي  بحن اإلاُِاؽ كباعاث اعجباغ ملامالث جغاوخذ ُو

 صاللت مؿخىي  كىض وصالت مغجٌلت اعجباغ ملامالث وهي( 0.71 ،0.62)

0,01. 

ِت الؿملُت الظآغة إلاُِاؽ الثباث ملامل بدؿاب الباخث ُام -  بؼٍغ

َ  تالاؾخؼالكُ الضعاؾت كُىت كلى الازخباع بكاصة  ( 15) ػمنى بٌاع
ً
 ًىما

ى( 0.86) الثباث ملامل بلى خُث  كىض وصا٘ مغجٌم زباث ملامل َو

ِت اإلاُِاؽ زباث خؿاب جم ٓما ،0.01 صاللت مؿخىي   ؤلٌا بؼٍغ

 وصالت مغجٌلت زباث ملامالث وهي( 0.82) الثباث ملامل وبلى ٓغوهبار

غ كلى ت ماشغاث جًى  .اإلاُِاؽ لثباث ٍُى

 :للرماء Raven لسافن املتتابعت املصفوفاث اختباز -3

  في لغاًً تـــابلــاإلاخخ اثــًىــاإلاصٌ اعــازخب ضامـــاؾخس ًــم ضيـــاله ٔان       
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 وطلٗ للخالمُظ اللام اللِلي اإلاؿخىي  جدضًض َى الحالُت الضعاؾت

ٔاء ملامل لخثبُذ  .لضيهم ط

ض         .L بجروػ  الىعازت وكالم Raven عاًً الازخباع َظا ؤكض ُو

Penrose، لض  هحر الازخباعاث كلُه ًؼلّ الظي الىىق مً الازخباع َظا َو

 الباخث ُام الحالُت الضعاؾت وفى ،culture-fair Testsللثِاًت اإلاخدحزة

ِت زباجه بدؿاب  مً الاؾخؼالكُت اللُىت كلى الازخباع بكاصة بؼٍغ

َ  الابخضاثُت اإلاغخلت جالمُظ ، 15 ػمنى بٌاع
ً
ض ًىما  الثباث ملامل ٔان ُو

 
ً
ا  .0.01 مؿخىي  كىض صالت وهى 0.75 مؿاٍو

بي البرهامج -4  الدماغ إلى املظتند التعلم على القائم املقترح التدٍز

 لدى الظمعُت الرالسة على أثسو ومعسفت الفوهولوجي الوعي لتنمُت

 (.الباخث إعداد) القسائي العظس ذوي  التالمُر

 :البرهامج َضي -

ت الٌىهىلىجي الىعي جىمُت في البرهامج مً اللام الهضي ًدبلىع   وملًغ

خٌغق الِغاجي، اللؿغ طوي  الخالمُظ لضي الؿملُت الظآغة كلى ؤزٍغ  ٍو

 :الخالُت الٌغكُت ألاَضاي الهضي َظا مً

 .ٔلماث بلى الجمل جِؿُم كلى الخلمُظ ُضعة جىمُت -

 (.الِاًُت) الٖلماث وجٌُِت السجم كلى الخلمُظ ُضعة جىمُت -

 .مِاػم بلى الٖلماث جِؿُم كلى الخلمُظ ُضعة جىمُت -

 .ؤصىاث بلى اإلاِاػم جِؿُم كلى الخلمُظ ُضعة جىمُت -

 .بالحغي الصىث عبؽ كلى الخلمُظ ُضعة جىمُت -

 .الصىحي الضمج كلى الخلمُظ ُضعة جىمُت -

٘  الٌىهُم جدضًض كلى الخلمُظ ُضعة جىمُت -  .الٖلمت مً وألازحر ألاو

 .الٌىهُم خظي كلى الخلمُظ ُضعة جىمُت -

 .الٌىهُم بطاًت الخلمُظ ُضعة جىمُت -

 .الٌىهُم اؾدبضا٘ الخلمُظ ُضعة جىمُت -

 :البرهامج بىاء -

ت كلى البرهامج ٌلخمض         به تهخم بما الضمان بلى اإلاؿدىض الخللم هـٍغ

 زال٘ مً وطلٗ اإلاخللم، صمان وؿٌُت مم ًدىاهم حللم جِضًم مً

ت اللىامل مغاكاة  ومباصت الضمان كمل بألُت تاإلاغجبؼ والىٌؿُت التربٍى

ض والتي الضمان بلى اإلاؿدىض الخللم  ووشاػه اإلاخللم بًجابُت مً كلُه جٓا

 ألاؾـ مً مجمىكت كلى البرهامج ًِىم ٓما للخللم، الاحخماعي والؿُاَ

ت اللامت  ُضعة ًمخلٖىن  الِغاجي اللؿغ طوو  الخالمُظ ؤن ؤَمها والتربٍى

ٔاء في مخمثلت كامت كِلُت ل الظ لاهىن  للخللم همجَا  في ُصىع  مً َو

ب وؤن الٌىهىلىجي، الىعي مهاعاث  الصلب بلى الؿهل مً ٌؿحر الخضٍع

ؼ مم  جِضًم البرهامج في وعوعي الصحُدت، لالؾخجاباث الٌىعي الخلٍؼ

ب إلحغاء الالػمت اثوؤلاعشاص الخىححهاث  .الخضٍع

 :البرهامج مدخىي  -

بي البرهامج مدخىي  بكضاص جم         اإلاؿدىض الخللم طىء في إلاِترحا الخضٍع

 وزصاثص اإلاسخلٌت ومهاعاجه الٌىهىلىجي الىعي ومٌهىم الضمان بلى

ض. الخللم صلىباث طوي  الخالمُظ بي البرهامج مدخىي  ازخُاع جم ُو  الخضٍع

ىُاجه وؤؾالُبه اإلاِترح َ  ًو مه وػغ  جم التي ألاَضاي كلى بىاء جٍِى

، جدضًضَا
ً
باث مً مجمىكت كلى البرهامج اشخمل ولِض مؿبِا  الخضٍع

ت وألاوشؼت  الضمان هلى اإلاؿدىض الخللم مباصت كلى جِىم التي اللوٍى

ٍ  والتي الٌىهىلىجي الىعي مهاعاث جىمُت في ؤَمُتها وجىطُذ بها والخلٍغ

 في جإزحر مً لها إلاا الِغاجي اللؿغ طوي  الخالمُظ ُضعاث مم جخماش ى

بُت حلؿاث ىعةص في وجخمثل بىٌؿه، الخلمُظ زِت مؿخىي  جدؿحن  جضٍع

٘  مبحن ٓما اإلاسخلٌت اإلاهاعاث مً إلاجمىكت بػاع مجها ٔل ًٖىن   بجضو

ض ،(5)  كغض حهاػ في جمثلذ حللمُت وؾاثل بلضة الاؾخلاهت جم ُو

ض. كمل وؤوعاَ خاؾىب وحهاػ (LCD) كغض وحهاػ الشٌاًُاث،  ُو

م كملُت اعجباغ كلى الباخث خغص بي البرهامج بإَضاي الخٍِى  الخضٍع

م كملُت جدؿم ؤن عوعي خُث ؤلاحغاثُت، وباألَضاي لامتال  الخٍِى

ت  عوح بًجاص مم اللالجي البرهامج زؼىاث لجمُم ومصاخبت باالؾخمغاٍع

 كغض زال٘ مً الخؼبُّ كُىت كلى اإلاغح مً حى وبطٌاء الضكابت

ّ وبزاعة الٖىمُضًت وألاخضار الصىع  مً مجمىكت  للماصة الدشٍى

 كلى الاكخماص جم ومىطىكاجه البرهامج ماصة ِاَوالشخ .اإلاِضمت الِغاثُت

 :الخالُت اإلاصاصع

ذ التي الؿابِت والبدىر والضعاؾاث ألاصبُاث -ؤ  الخللم مجا٘ في ؤحٍغ

 البرامج وبىاء الِغاجي، واللؿغ الٌىهىلىجي والىعي الضمان بلى اإلاؿدىض

بُت ذ التي الخضٍع  .اإلاجاالث َظٍ في ؤحٍغ

ت جىاولذ والتي لىٌـا كلم في اإلاخسصصت الٕخب -ص  الخللم هـٍغ

ظلٗ الضمان، بلى اإلاؿدىض ض اإلاغجبؼت، الللمُت اإلاِاالث بلع ٓو  جم ُو

بُت حلؿت( 14) في البرهامج مدخىي  جِضًم ٘  مىضحت جضٍع  :آلاحى بالجضو

 5 حدول 

بي البرهامج حلظاث  التدٍز

 ألاىداف اطم الجلظت 

ٍ بالبرهامج. ألاولى ِت اللمل وؤَضاي البرهامج وشغح زؼت جىٌُظ البرهامجالخلغي كلى جال  حلاعي وحلٍغ بُت وشغح ػٍغ  مُظ اإلاجمىكت الخجٍغ

 جىطُذ للخالمُظ مٌهىم الخللم اإلاؿدىض بلى الضمان ومباصثه الخللم اإلاؿدىض بلى الضمان الثاهُت

الىعي الٌىهىلىجي والظآغة  الثالثت

 الؿملُت

ٓغة الؿملُت واللالُت بُجهما وبٓؿابهم الِضعة كلى جمُحز بحن حلٍغٍ الخالمُظ مهاعاث الىعي الٌىهىلىجي والظ

 ؤهىاق َظٍ اإلاهاعاث

ب الخالمُظ كلى مهاعة جِؿُم الجمل بلى ٔلماث جِؿُم الجمل بلى ٔلماث الغابلت  جضٍع

ب الخالمُظ كلى جٌُِت الٖلماث وجدضًض السجم وجٌُِت الٖلماث )الِاًُت( الدامؿت  الٖلماث التي بها سجم جىطُذ اإلاِصىص بالسجم وجضٍع

ب الخالمُظ كلى مهاعة جِؿُم الٖلماث بلى مِاػم جِؿُم الٖلماث بلى مِاػم الؿاصؾت  جضٍع

ب الخالمُظ كلى مهاعة جِؿُم اإلاِاػم بلى ؤصىاث جِؿُم اإلاِاػم بلى ؤصىاث الؿابلت  جضٍع

ب الخالمُظ كلى مهاعة عبؽ الصىث بالحغي عبؽ الصىث بالحغي الثامىت  جضٍع

ب الخالمُظ كلى صمج ألاصىاث لبىاء الٖلماث الضمج الصىحي لخاؾلتا  جىطُذ اإلاِصىص بالضمج الصىحي وجضٍع

ب الخالمُظ كلى مهاعة جدضًضالٌىهُم ألا٘و وألازحر مً  جدضًض اللاشغة  الٌىهُم ألا٘و وألازحر مً الٖلمت جضٍع
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 الٖلمت

الحاصًت 

 كشغة

ب الخالمُظ كلى مهاعة خ خظي الٌىهُم  ظي الٌىهُمجضٍع

ب الخالمُظ كلى مهاعة بطاًت الٌىهُم بطاًت الٌىهُم الثاهُت كشغ  جضٍع

ب ال اؾدبضا٘ الٌىهُم الثالثت كشغ خالمُظ كلى مهاعة اؾدبضا٘ الٌىهُمجضٍع  

 ُام الباخث بشٕغ الخالمُظ كلى خؿً حلاونهم وججاوبهم مله ؤزىاء جؼبُّ البرهامج الدخامُت الغابلت كشغ

 :هامجالبر  ٌٓاءة

 مً الخإٓض جم للبرهامج ألاولُت الصىعة بكضاص مً الاهتهاء بلض       

 مً مجمىكت كلى البرهامج كغض جم خُث البرهامج وصضَ ٌٓاءة

َ  واإلاىاهج الداصت والتربُت الىٌـ كلم مجا٘ في اإلادٕمحن  جضَعـ وػغ

 البرهامج مالثمت مضي مً للخإٓض وطلٗ التربُت، بٖلُاث اللغبُت اللوت

ل الضعاؾت، كُىت كلى للخؼبُّ دخىاٍوم  الهضي اإلادخىي  َظا ًدِّ َو

ض ؟ ال ؤم ؤحله مً اإلاىطىق  آعاءَم طىء في البرهامج حلضًل جم ُو

بي البرهامج بخؼبُّ الباخث ُام ٓما ومِترخاتهم،  ؤًغاص بلع كلى الخضٍع

بي بشٖل الاؾخؼالكُت الضعاؾت كُىت ىي وطلٗ ،ججٍغ  الؼمً كلى للُى

 ؤن اإلامًٕ مً التي اإلاشٕالث ػبُلت وجدضًض البرهامج ُّلخؼب الالػم

 ًٖىن  كلُه وبىاءً  كلحها، الخولب ومداولت الخؼبُّ ؤزىاء الباخث حلترض

 .الجهاثُت صىعجه بلى وصل ُض البرهامج

 :الجلؿاث وكضص البرهامج ػمً -

-1436 لللام الثاوي الضعاس ي الٌصل زال٘ البرهامج جؼبُّ جم       

بُت حلؿت( 14) كلى البرهامج لواشخم 1437ٌ  ٔل حلؿخحن بىاُم جضٍع

ذ ؤؾبىق، ( 60 – 40) بحن ما جغاوخذ ػمىُت مضة الجلؿت واؾخوُغ

ل صُُِت،  الٌغكُت ألاَضاي مً َضي لخدُِّ مسصصت حلؿت ٔو

 في جخمثل والتي للبرهامج اللامت ألاَضاي جدِّ بضوعَا والتي للبرهامج

  .الضعاؾت طممى  الٌىهىلىجي الىعي مهاعاث جىمُت

 . النتائج6

٘  الٌغض هخاثج -   :ألاو

  صالت ًغوَ جىحض"  ؤهه كلى ًىص والظي      
ً
 مخىؾؼاث بحن بخصاثُا

بُت اإلاجمىكخحن ؤًغاص صعحاث عجب  البلضي الُِاؽ في والظابؼت الخجٍغ

بُت اإلاجمىكت لصالح الٌىهىلىجي الىعي مُِاؽ كلى  وللخدِّ".  الخجٍغ

خني – مان ازخباع اؾخسضام جم الٌغض َظا صحت مً -Mann ٍو

Whitney ىي  ؤًغاص صعحاث عجب مخىؾؼاث بحن الٌغوَ صاللت كلى للُى

٘  في مبحن َى ٓما البلضي الُِاؽ في اإلاجمىكخحن  :الخالي الجضو

 6 حدول 

بُت املجموعتين أفساد دزحاث زجب متوططاث بين الفسوق لداللت( Z) الحسحت النظبت قُمت  الفوهولوجي الوعي ملقُاض لبعديا القُاض في والضابطت التجٍس

 (22 = ن) خُث

بُت البعد  املجموع التجٍس

 12 = ن

 املجموعت الضابطت

 12ن = 

U W Z  مظتوى

 الداللت

 مجموع السجب متوطط السجب مجموع السجب متوطط السجب

 0,00 3,930- 55,00 0,00 55,00 5,50 155,00 15,50 جِؿُم الجمل بلى ٔلماث

 0,00 3,933- 55,00 0,00 55,00 5,50 155,00 15,50 الٖلماث )الِاًُت(السجم وجٌُِت 

 0,00 3,924- 55,00 0,00 55,00 5,50 155,00 15,50 جِؿُم الٖلماث بلى مِاػم

 0,00 4,004- 55,00 0,00 55,00 5,50 155,00 15,50 جِؿُم اإلاِاػم بلى ؤصىاث

 0,00 3,429- 63,00 8,00 63,00 6,30 147,00 14,70 عبؽ الصىث بالحغي

 0,00 3,905- 55,00 0,00 55,00 5,50 155,00 15,50 الضمج الصىحي

 0,00 3,968- 55,00 0,00 55,00 5,50 155,00 15,50 جدضًض الٌىهُم ألا٘و وألازحر مً الٖلمت

 0,00 3,856- 55,00 0,00 55,00 5,50 155,00 15,50 خظي الٌىهُم

 0,00 3,715- 57,00 2,00 57,00 5,70 153,00 15,30 بطاًت الٌىهُم

 0,00 3,868- 55,00 0,00 55,00 5,50 155,00 15,50 اؾدبضا٘ الٌىهُم

3,814- 55,00 0,00 55,00 5,50 155,00 15,50 الضعحت الٖلُت  0,00 

٘  مً ًخطح         صالت ًغوَ وحىص الؿابّ الجضو
ً
 كىض بخصاثُا

بُت اإلاجمىكت صعحاث عجب مخىؾؼاث بحن 0,01 مؿخىي   الخجٍغ

 في الٌىهىلىجي الىعي مُِاؽ كلى الظابؼت اإلاجمىكت عجب ومخىؾؼاث

بُت، اإلاجمىكت لصالح البلضي الُِاؽ  جإزحر مضي ًىضح مما الخجٍغ

 الخالمُظ، لضي الٌىهىلىجي الىعي جىمُت في البدث في اإلاؿخسضم البرهامج

ظا ٘  الٌغض صحت ًثبذ َو  .ألاو

 :الثاوي الٌغض هخاثج -

  صالت ًغوَ جىحض"  ؤهه كلى ًىص والظي 
ً
 عجب مخىؾؼاث بحن بخصاثُا

بُت اإلاجمىكت ؤًغاص صعحاث  كلى والبلضي ِبليال الُِاؾحن في الخجٍغ

 " البلضي الُِاؽ لصالح الٌىهىلىجي الىعي مُِاؽ

 ازخباع اؾخسضام جم الٌغض َظا صحت مً وللخدِّ      

ؿىن  لٖٓى  في بحنم َى ٓما اإلاخىؾؼاث بحن الٌغوَ لضاللت  Wilcoxonٍو

 ٘  :الخالي الجضو
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 7 حدول 

بُت املجموعت أفساد دزحاث زجب متوططاث بين الفسوق لداللت( Z) الحسحت النظبت قُمت   خُث الفوهولوجي الوعي ملقُاض والبعدي القبلي القُاطين في التجٍس

 مظتوى الداللت Zقُمت  مجموع السجب متوطط السجب ألابعاد

 املوحبت الظالبت املوحبت الظالبت

 0,004 2,919- 55,00 0,00 5,50 0,00 جِؿُم الجمل بلى ٔلماث

 0,004 2,844- 55,00 0,00 5,50 0,00 السجم وجٌُِت الٖلماث )الِاًُت(

 0,004 2,841- 55,00 0,00 5,50 0,00 جِؿُم الٖلماث بلى مِاػم

 0,002 3,051- 55,00 0,00 5,50 0,00 جِؿُم اإلاِاػم بلى ؤصىاث

 0,004 2,859- 55,00 0,00 5,50 0,00 الصىث بالحغي عبؽ

 0,005 2,831- 55,00 0,00 5,50 0,00 الضمج الصىحي

 0,004 2,848- 55,00 0,00 5,50 0,00 الٌىهُم ألا٘و وألازحر مً الٖلمت جدضًض

 0,004 2,871- 55,00 0,00 5,50 0,00 خظي الٌىهُم

 0,004 2,873- 55,00 0,00 5,50 0,00 بطاًت الٌىهُم

 0,005 2,820- 55,00 0,00 5,50 0,00 اؾدبضا٘ الٌىهُم

 0,005 2,812 - 55,00 0,00 5,50 0,00 الضعحت الٖلُت

٘  مً ًخطح        صالت ًغوَ وحىص الؿابّ الجضو
ً
 مؿخىي  كىض بخصاثُا

بُت اإلاجمىكت ؤًغاص صعحاث عجب مخىؾؼاث بحن 0,01  كلى الخجٍغ

ٔا الظاجُت الٌٕاءة مُِاؽ  لصالح والبلضي الِبلي الُِاؾحن في صًمُتألا

ظا. البلضي الُِاؽ  .الثاوي الٌغض صحت ًثبذ َو

 ؤًغاص لضي الٌىهىلىجي الىعي جدؿً الٌغض َظا هدُجت مً ًخطح     

بُت اإلاجمىكت ض مما اإلاِترح البرهامج جؼبُّ بلض الخجٍغ  ًلالُت ًٓا

 مهاعاث مُظالخال  آدؿاب كىه هخج والظي الضمان بلى اإلاؿدىض الخللم

 الضعاؾت كُىت لضي الٌىهىلىجي الىعي مؿخىي  جدؿحن كلى ؾاكضتهم

بُت  الىعي مؿخىي  جدؿحن في البرهامج ؤزغ اؾخمغاع مً وللخإٓض .الخجٍغ

بُت اإلاجمىكت جالمُظ لضي الٌىهىلىجي  جؼبُِه مً الاهتهاء بلض الخجٍغ

 ( 45) بدىالي
ً
 ىلىجيالٌىه للىعي جدبعي ُُاؽ بةحغاء الباخث ُام ًىما

 جِضًم مً الاهتهاء بلض البرهامج ؤزغ اؾخمغاع مً للخإٓض الٌترة َظٍ بلض

  ًِؽ ًًٕ لم ؤزٍغ وؤن ٔاًُت، بٌترة وؤوشؼخه حلؿاجه
ً
، ؤزغا

ً
خُا ض ُو  ُو

 :الخالى الٌغض الباخث اًترض

 :الثالث الٌغض هخاثج -

  صالت ًغوَ جىحض ال" ؤهه كلى ًىص والظي        
ً
 مخىؾؼاث بحن بخصاثُا

بُت اإلاجمىكت ؤًغاص ثصعحا عجب  والخدبعي بلضيال الُِاؾحن في الخجٍغ

 جم الٌغض َظا صحت مً وللخدِّ".  الٌىهىلىجي الىعي مُِاؽ كلى

ؿىن  ازخباع اؾخسضام لٖٓى  بحن الٌغوَ لضاللت  Wilcoxonٍو

٘  في مبحن َى ٓما اإلاخىؾؼاث  :الخالي الجضو

 8 حدول 

بُت املجموعت أفساد دزحاث زجب وططاثمت بين الفسوق لداللت( Z) الحسحت النظبت قُمت   خُث الفوهولوجي الوعي ملقُاض والتتبعي البعدي القُاطين في التجٍس

 مظتوى الداللت Zقُمت  مجموع السجب متوطط السجب ألابعاد

 املوحبت الظالبت املوحبت الظالبت

 0,157 1,414 - 3,00 0,00 1,50 0,00 جِؿُم الجمل بلى ٔلماث

 0,317 1,000 - 1,00 0,00 1,00 0,00 جم وجٌُِت الٖلماث )الِاًُت(الس

 1,000 0,000 5,00 5,00 2,50 2,50 جِؿُم الٖلماث بلى مِاػم

 0,083 1,732 - 6,00 0,00 2,00 0,00 جِؿُم اإلاِاػم بلى ؤصىاث

 1,000 0,000 1,50 1,50 1,50 1,50 عبؽ الصىث بالحغي

 0,564 0,577 - 4,00 2,00 2,00 2,00 الضمج الصىحي

 0,655 0,447 - 1,00 2,00 1,00 2,00 الٌىهُم ألا٘و وألازحر مً الٖلمت جدضًض

 1,000 0,000 1,50 1,50 1,50 1,50 خظي الٌىهُم

 0,655 0,447 - 9,00 6,00 3,00 3,00 بطاًت الٌىهُم

 0,773 0,289 - 16,00 20,00 4,00 5,00 اؾدبضا٘ الٌىهُم

 0,190 1,310 - 33,00 12,00 5,50 4,00 الضعحت الٖلُت

٘  ًىضح        وحىص كضم ًخطح ومىه الٌغض َظا هخاثج الؿابّ الجضو

  صالت ًغوَ
ً
 كلحها خصل التي الضعحاث عجب مخىؾؼاث بحن بخصاثُا

بُت اإلاجمىكت ؤًغاص  مُِاؽ كلى والخدبعي البلضي الُِاؾحن في الخجٍغ

بي البرهامج ًلالُت اؾخمغاع كلى ًض٘ مما الٌىهىلىجي، الىعي  الخضٍع

 الخللم صلىباث طوي  الخالمُظ لضي الٌىهىلىجي الىعي جدؿحن في اإلاِترح

  صحت ًثبذ ظاــَو ت،ــوٍىلال مـــاعاتهــبمه يـــىكــال ىـــكل مــضعتهــُ حنـــجدؿ يــًو

 .الثالث الٌغض

 :الغابم الٌغض هخاثج -

  صالت ًغوَ جىحض"  ؤهه كلى ًىص والظي       
ً
 مخىؾؼاث بحن بخصاثُا

بُت اإلاجمىكخحن اصؤًغ  صعحاث عجب  البلضي الُِاؽ في والظابؼت الخجٍغ

بُت اإلاجمىكت لصالح الؿملُت الظآغة مُِاؽ كلى  وللخدِّ".  الخجٍغ

خني – مان ازخباع اؾخسضام جم الٌغض َظا صحت مً -Mann ٍو
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Whitney  ىي ٘  في مبحن َى ٓما البلضي الُِاؽ في اإلاجمىكخحن ؤًغاص صعحاث عجب مخىؾؼاث بحن الٌغوَ صاللت كلى للُى  :الخالي الجضو

 9 حدول 

بُت املجموعتين أفساد دزحاث زجب متوططاث بين الفسوق لداللت( Z) الحسحت النظبت قُمت          خُث الظمعُت للرالسة البعدي القُاض في والضابطت التجٍس

بُت ن البعد  مظتوى الداللت U W Z 12ن =  املجموعت الضابطت 12 = املجموع التجٍس

 مجموع السجب متوطط السجب مجموع السجب ط السجبمتوط

 0,000 3,856 - 55,00 0,000 55,00 5,50 155,00 15,50 جظٓغ ؾالؾل مً اإلاِاػم

 0,000 3,863 - 55,00 0,000 55,00 5,50 155,00 15,50 جظٓغ ؾالؾل مً الٖلماث

 0,000 3,885 - 55,00 0,000 55,00 5,50 155,00 15,50 جظٓغ الجملت

 0,000 3,826 - 55,00 0,000 55,00 5,50 155,00 15,50 الضعحت الٖلُت

٘  ًىضح         وحىص ًخطح ومىه الٌغض، َظا هخاثج الؿابّ الجضو

  صالت ًغوَ
ً
 صعحاث عجب مخىؾؼاث بحن 0,01 مؿخىي  كىض بخصاثُا

بُت اإلاجمىكت  مُِاؽ كلى الظابؼت اإلاجمىكت عجب ومخىؾؼاث الخجٍغ

بُت، اإلاجمىكت لصالح اإلاؿخسضم الؿملُت الظآغة  ًىضح مما الخجٍغ

 الظآغة مؿخىي  جدؿحن في البدث في اإلاؿخسضم البرهامج جإزحر مضي

ظا الخالمُظ، لضي الؿملُت  .الغابم الٌغض صحت ًثبذ َو

 :الدامـ الٌغض هخاثج -

  صالت ًغوَ جىحض" ؤهه كلى ًىص والظي 
ً
 عجب مخىؾؼاث بحن بخصاثُا

بُت تاإلاجمىك ؤًغاص صعحاث  كلى والبلضي ِبليال الُِاؾحن في الخجٍغ

 صحت مً وللخدِّ " البلضي الُِاؽ لصالح الؿملُت الظآغة مُِاؽ

ؿىن  ازخباع اؾخسضام جم الٌغض َظا لٖٓى  الٌغوَ لضاللت  Wilcoxonٍو

٘  في مبحن َى ٓما اإلاخىؾؼاث بحن   :الخالي الجضو

 12 حدول 

بُت املجموعت أفساد دزحاث زجب متوططاث نبي الفسوق لداللت( Z) الحسحت النظبت قُمت   خُث الظمعُت الرالسة ملقُاض والبعدي القبلي القُاطين في التجٍس

مظتوى  Zقُمت  مجموع السجب متوطط السجب ألابعاد

 املوحبت الظالبت املوحبت الظالبت الداللت

 0,005 2,831 - 55,00 0,00 5,50 0,00 جظٓغ ؾالؾل مً الحغوي واإلاِاػم

 0,005 2,829 - 55,00 0,00 5,50 0,00 جظٓغ ؾالؾل مً الٖلماث

 0,005 2,814 - 55,00 0,00 5,50 0,00 جظٓغ الجملت

 0,005 2,810 - 55,00 0,00 5,50 0,00 الضعحت الٖلُت

٘  مً ًخطح        صالت ًغوَ وحىص الؿابّ الجضو
ً
 مؿخىي  كىض بخصاثُا

بُت اإلاجمىكت اصؤًغ  صعحاث عجب مخىؾؼاث بحن 0,01  كلى الخجٍغ

 الُِاؽ لصالح والبلضي الِبلي الُِاؾحن في الؿملُت الظآغة مُِاؽ

ظا. البلضي  .الدامـ الٌغض صحت ًثبذ َو

 ؤًغاص لضي الؿملُت الظآغة جدؿً الٌغض َظا هدُجت مً ًخطح      

بُت اإلاجمىكت ض مما اإلاِترح البرهامج جؼبُّ بلض الخجٍغ  ًلالُت ًٓا

 مهاعاث الخالمُظ آدؿاب كىه هخج والظي الضمان بلى ؿدىضاإلا الخللم

 .بًجابُت

 لضي الؿملُت الظآغة جدؿحن في البرهامج ؤزغ اؾخمغاع مً وللخإٓض       

بُت اإلاجمىكت جالمُظ  ( 45) بدىالي جؼبُِه مً الاهتهاء بلض الخجٍغ
ً
 ًىما

 الٌترة َظٍ بلض الؿملُت للظآغة جدبعي ُُاؽ بةحغاء الباخث ُام

 حلؿاجه جِضًم مً الاهتهاء بلض البرهامج ؤزغ اؾخمغاع مً ٓضللخإ

م وؤن ٔاًُت، بٌترة وؤوشؼخه   ًِؽ ًًٕ لم ؤزَغ
ً
، ؤزغا

ً
خُا ض ُو  اًترض ُو

 :الخالي الٌغض الباخث

 :الؿاصؽ الٌغض هخاثج -

  صالت ًغوَ جىحض ال"  ؤهه كلى ًىص والظي        
ً
 مخىؾؼاث بحن بخصاثُا

 والخدبعي بلضيال الُِاؾحن في بُتالخجٍغ اإلاجمىكت ؤًغاص صعحاث عجب

 جم الٌغض َظا صحت مً وللخدِّ". الؿملُت الظآغة مُِاؽ كلى

ؿىن  ازخباع اؾخسضام لٖٓى  بحن الٌغوَ لضاللت  Wilcoxonٍو

٘  في مبحن َى ٓما اإلاخىؾؼاث  :الخالي الجضو

 11 حدول 

بُت املجموعت أفساد دزحاث زجب متوططاث بين الفسوق لداللت( Z) الحسحت النظبت قُمت   خُث الظمعُت الرالسة ملقُاض والتتبعي البعدي القُاطين في التجٍس

مظتوى  Zقُمت  مجموع السجب متوطط السجب ألابعاد

 املوحبت الظالبت املوحبت الظالبت الداللت

 0,157 1,414 - 3,00 0,00 1,50 0,00 جظٓغ ؾالؾل مً الحغوي واإلاِاػم

 0,257 1,134 - 8,00 2,00 2,67 2,00 لماثجظٓغ ؾالؾل مً الٖ

 0,102 1,633 - 6,00 0,00 2,00 0,00 جظٓغ الجملت

 0,07 1,930 - 25,00 3,00 4,17 3,00 الضعحت الٖلُت

٘  ًىضح         وحىص كضم ًخطح ومىه الٌغض َظا هخاثج( 11) الجضو

  صالت ًغوَ
ً
 كلحها خصل التي الضعحاث عجب مخىؾؼاث بحن بخصاثُا

بُت اإلاجمىكت غاصؤً  مُِاؽ كلى والخدبعي البلضي الُِاؾحن في الخجٍغ

بي البرهامج ًلالُت اؾخمغاع كلى ًض٘ مما الؿملُت، الظآغة  الخضٍع

 اللؿغ طوي  الخالمُظ لضي الؿملُت الظآغة مؿخىي  جدؿحن في اإلاِترح

ُت ُضعاتهم مؿخىي  اعجٌاق وفي الِغاجي  بشٖل والخظٓغ كام بشٖل اإلالًغ

 .الؿاصؽ الٌغض صحت ًثبذ ظاَو زاص،
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٘  الٌغض هخاثج زال٘ مً ًخطح        البرهامج ؤن والثالث والثاوي ألاو

بي  جدؿحن كلى كمل الضمان بلى اإلاؿدىض الخللم كلى الِاثم الخضٍع

بُت اإلاجمىكت ؤًغاص لضي الٌىهىلىجي الىعي مؿخىي   جم الظًً الخجٍغ

بهم  صالت ًغوَ وحضث خُث الضمان بلى إلاؿدىضا الخللم ؤوشؼت كلى جضٍع

 
ً
 ؤًغاص الِغاجي اللؿغ طوي  الخالمُظ صعحاث عجب مخىؾؼاث بحن بخصاثُا

بُت اإلاجمىكخحن  البلضي الٌىهىلىجي الىعي مُِاؽ كلى والظابؼت الخجٍغ

بُت اإلاجمىكت لصالح ٘  في مىضح َى ٓما الخجٍغ  وحضث ٓما ،(6) الجضو

  صالت ًغوَ
ً
 ؤًغاص الِغاجي اللؿغ طوي  الخالمُظ اثصعح عجب بحن بخصاثُا

بُت اإلاجمىكت  الىعي مُِاؽ كلى والبلضي الِبلي الُِاؾحن في الخجٍغ

٘  في مىضح َى ٓما البلضي الُِاؽ لصالح الٌىهىلىجي  ،(7) الجضو

خطح   ٍو
ً
 في صالت ًغوَ جىحض ال ؤهه الثالث الٌغض هخاثج زال٘ مً ؤًظا

بُت اإلاجمىكت ؤًغاص ؤصاء  إلاُِاؽ والخدبعي البلضي ُاؾحنالِ في الخجٍغ

٘  في مىضح َى ٓما الٌىهىلىجي الىعي  كلى ًض٘ مما ،(8) الجضو

 لضي الٌىهىلىجي الىعي مؿخىي  جدؿحن في البرهامج ًلالُت اؾخمغاع

بُت جمىكتاإلا ؤًغاص  .الخجٍغ

 ألاؾـ مً مجمىكت مً اخخىاٍ إلاا ًغحم البرهامج هجاح وللل      

ت  للبرهامج ؤؾاؾُت ُاكضة بمثابت ٔاهذ التي امتوالل والاحخماكُت التربٍى

 الِغاجي اللؿغ طوي  للخالمُظ زاللها مً الباخث ؤوضح خُث الحالي،

بُت اإلاجمىكت ؤًغاص  الىعي مهاعاث في الظلٍ مشٖلت ؤن الخجٍغ

 مله حلاونهم زال٘ مً لضيهم جدؿُجها ًمًٕ كامت مشٖلت الٌىهىلىجي

 في مؿخمغة بصٌت ألامل لباخثا ًؼعق ٔان زم ومً البرهامج حلؿاث في

ض بظ٘ كلى لحثهم الخالمُظ هٌىؽ  مً اللضًض الٓدؿاب الجهض مً اإلاٍؼ

ت اإلاهاعاث  الٌىهىلىجي، الىعي في مهاعاتهم جدؿحن في حؿهم والتي اللوٍى

 بلى طلٗ ؤصي خُث الخالمُظ مم حُضة كالُت بُامت كلى الباخث وخغص

بُت البرهامج حلؿاث بحغاء  والصغاخت وألالٌت اإلادبت مً حى في الخضٍع

  ؤٓثر بصىعة حلغي في وؾاَم
ً
 ٌلاوي التي اإلاشٕالث ػبُلت كلى كمِا

ت مهاعاتهم في طلٍ لهم وحؿبب الخالمُظ مجها  كام بشٖل اللوٍى

 كلى الباخث خغص ٓما زاص، بشٖل الٌىهىلىجي الىعي ومهاعاث

 راثبالخوح والاَخمام الخللم صلىباث طوي  للخالمُظ اإلاؿخمغ الدشجُم

 خث بلى ؤصي مما صوحرة، ٔاهذ مهما الخالمُظ ًبضيها التي ؤلاًجابُت

ض بظ٘ كلى الخالمُظ  في والىجاح الخِضم مً لخدُِّ الجهض مً اإلاٍؼ

بي البرهامج  .الخضٍع

 اكخماص بلى الٌىهىلىجي الىعي مهاعاث في الخدؿً كؼو  ًمًٕ ٓما      

بي البرهامج  محزاث مً له إلاا الضمان بلى اإلاؿدىض الخللم كلى اإلاِترح الخضٍع

بي، البرهامج ًاكلُت مً ػاص ُض  ؤًغاص زصاثص مغاكاة ؤن ٓما الخضٍع

 ًاكلُخه مً ػاص ُض البرهامج بكضاص في الِغاجي اللؿغ طوي  مً اللُىت

ٔاء بمؿخىي  جخمخم اللُىت ؤن خُث  زم ومً اإلاخىؾؽ اإلاضي في ًِم ط

ٔاء، وؿبت ىي مؿخ في اهسٌاض بلى جغحم ال الخللم صلىباث ًةن  الظ

ٔاصًمُت حللُمُت بِئت لهم تهُئت جم كىضما وبالخالي  مً جمٕجهم مىاؾبت وؤ

ُت وبمٖاهاتهم ُضعاتهم مً الاؾخٌاصة  ؿهغ ٓما حللمهم كً ؤؾٌغث اإلالًغ

بي البرهامج جؼبُّ بلض لضيهم الٌىهىلىجي الىعي مهاعاث جدؿً في  الخضٍع

بي مجالبرها اشخمل ما بلى باإلطاًت َظا. اإلاِترح  وؾاثل كلُه الخضٍع

ت ؾملُت بُت ؤوشؼت ومً وبصٍغ ت جضٍع  وجٕغاع بالصىث مصاخبت لوٍى

 الٖلمت كلى جض٘ بصىعة مصاخبخه حاهب بلى مغاث كضة الصىث

 الصىث وعبؽ اإلاؿمىق بالصىث الخلمُظ وعى مً ػاص اإلاؿمىكت

ت مصاخبخه حاهب بلى بالحغي،  الىعي مهاعاث لخىطُذ اإلاىؿٌت بالحٓغ

 مصاخبت ٔلمت ٔلمت جخجمم الجملت ٔلماث الؼٌل عئٍت مثل ىجيالٌىهىل

ِها بكاصة زم بصىتها،  الخلمُظ، مً ومغؤي مؿمم كلى ؤزغي  مغة جٌٍغ

ظلٗ ب في الحا٘ ٓو  وجِؿُم مِاػم بلى الٖلماث جِؿُم كلى الخضٍع

ظلٗ لها، اإلاٖىهت ؤصىاتها بلى الٖلماث   الحا٘ ٓو
ً
ب في ؤًظا  كلى الخضٍع

ظلٗ الٌىهُم واؾدبضا٘ وبطاًت خظي مهاعة ب ٓو  كلى الخلمُظ جضٍع

 .الصىحي الخدلُل بمهاعاث الخلمُظ وعى مً طلٗ ػاص مما جٌُِت

غحم        بي البرهامج ًلالُت ٍو ِت بلى اإلاِترح الخضٍع ب ػٍغ  الخضٍع

 وحللها كلحها هلبذ التي اإلاغح وعوح الباخث كلحها اكخمض التي الجماعي

 مً وخّؿً اهدباَهم ػاص مما لخالمُظا بحن جىاًؿُت ؤللاب ؾُاَ في

 في الاكخماص طغوعة بلى  Torgeson [63]ؤشاع خُث ،الٌىهىلىجي وكحهم

باث  اإلاؿلُت وألالواػ ألاللاب كلى لألػٌا٘ الٌىهىلىجي الىعي جضٍع

شحر. واإلاغح والوىاء والِصص  ؤن طغوعة بلى  Yopp, & Yopp [64] َو

 لألػٌا٘ ٌىهىلىجيال الىعي اثمهاع  حللُم في اإلاؿخسضمت ألاوشؼت جٖىن 

 والٕخب والِصص وألاللاب ألاهاوي واؾخسضام واإلاخلت اإلاغح كلى حلخمض

ب  .ٌىهىلىجيال للىعي الٖامل الٌهم ًخدِّ ختى السجم كلى والخضٍع

  ؾاكض ومما       
ً
 وجدؿحن الٌىهىلىجي الىعي مهاعاث جىمُت في ؤًظا

بي البرهامج حز مُظالخال  لضي ؤزٍغ واؾخمغاع الخضٍع ت كلى التٓر  اإلاشآع

ؼ وجِضًم للخالمُظ ؤلاًجابُت  ٔل بلض واإلالىىي  اإلااصي لهم الٌىعي الخلٍؼ

 الشلىع  الخالمُظ مىدذ والتي اإلاِترح البرهامج جؼبُّ ًترة ؤزىاء هجاح

ت بالثِت  كالُت لها والتي لضيهم، مشٕالث مً زٌي ما كً الخلبحر وخٍغ

  كجها ًخدضزىن  الو  والٌىهىلىحُت الِغاثُت بصلىباتهم
ً
ا ، ؤو زًى

ً
 خجال

 والخضكُم الغاحلت الخوظًت باؾخسضام الخالمُظ ؤزؼاء ملالجت جم ٓما

 .الخؼبُّ ًترة بلض البرهامج ؤزغ بِاء كلى ؾاَم مما ؤلاًجابي

ٌؿغ ًضكم ٓما         جىصلذ ما الصضص َظا في الحالُت الضعاؾت هخاثج ٍو

ب بغامج الُتًل مً ملها واجٌِذ الؿابِت الضعاؾاث بلُه  مهاعاث جضٍع

[ 5] كبضهللا ٔل صعاؾت ومجها الِغاجي اللؿغ طوي  لضي الٌىهىلىجي الىعي

اشم  مجها ألاحىبُت الضعاؾاث مً واللضًض ،[52] والشِباوي[ 50] َو

 ].46,47,48,49] مً ٔل صعاؾت

خطح          ٍو
ً
 والدامـ الغابم الٌغض هخاثج زال٘ مً ؾبّ مما ؤًظا

بي امجالبره ؤن والؿاصؽ  الضمان بلى اإلاؿدىض الخللم كلى الِاثم الخضٍع

اصة كلى كمل  اإلاجمىكت ؤًغاص لضي الؿملُت الظٓغة ؤصاء مؿخىي  ٍػ

بُت بهم جم الظًً الخجٍغ  الضمان بلى اإلاؿدىض الخللم ؤوشؼت كلى جضٍع

  صالت ًغوَ وحضث خُث
ً
 الخالمُظ صعحاث عجب مخىؾؼاث بحن بخصاثُا

بُت إلاجمىكخحنا ؤًغاص الِغاجي اللؿغ طوي   مُِاؽ كلى والظابؼت الخجٍغ

بُت اإلاجمىكت لصالح البلضي الؿملُت الظآغة  في مىضح َى ٓما الخجٍغ

 ٘   صالت ًغوَ وحضث ٓما ،(9) الجضو
ً
 الخالمُظ صعحاث عجب بحن بخصاثُا

بُت اإلاجمىكت ؤًغاص الِغاجي اللؿغ طوي   الِبلي الُِاؾحن في الخجٍغ

 َى ٓما البلضي الُِاؽ لصالح ملُتالؿ الظآغة مُِاؽ كلى والبلضي

٘  في مىضح خطح ،(10) الجضو   ٍو
ً
 الؿاصؽ الٌغض هخاثج زال٘ مً ؤًظا

بُت اإلاجمىكت ؤًغاص ؤصاء في صالت ًغوَ جىحض ال ؤهه  الُِاؾحن في الخجٍغ

٘  في مىضح َى ٓما الؿملُت الظآغة إلاُِاؽ والخدبعي البلضي  الجضو
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 مؿخىي  جدؿحن في رهامجالب ًلالُت اؾخمغاع كلى ًض٘ مما ،(11)

بُت اإلاجمىكت ؤًغاص لضي الؿملُت الظآغة  .الخجٍغ

ٌؿغ ًضكم ٓما         ؤشاعث ما الصضص َظا في الحالُت الضعاؾت هخاثج ٍو

 الىعي مهاعاث بحن كالُت وحىص بلى الؿابِت الضعاؾاث بلع بلُه

م وصعاؾت[ 54] واللاًضCuy [53]  الؿملُت والظآغة الٌىهىلىجي  البَر

ض ؤبى صعاؾت[ 15]  الظآغة ؤصاء جدؿً وؤن[ 55] خؿً[ 18] وواكغ ٍػ

 الِغاءة ومهاعاث الٌىهىلىجي الىعي لخدؿً ٌلؼي  ؤن ًمًٕ الؿملُت

 .كام بشٖل

مًٕ       لضي الؿملُت الظآغة ؤصاء مؿخىي  في الخدؿً ٌلؼي  ؤن ٍو

بُت اإلاجمىكت ؤًغاص م الخجٍغ بي البرهامج في لخإزَغ  باألوشؼت الخضٍع

بُتالخ ُت ضٍع  بجلؿاث ُضمذ التي الضمان كمل كلى جِىم التي اإلالًغ

 زال٘ حللمه ًىصون  ما ولخظٓغ لحاحاتهم ملبُت ٔاهذ خُث البرهامج

 في ؤصائهم جدؿحن بلى ؤصي مما اإلاسخلٌت الخللُمُت للمىاٍُ حلغطهم

  الؿملُت الظآغة
ً
ِا  مً حللمىا التي الىاضحت والخللُماث لإلحغاءاث ًو

  .زاللها

بي البرهامج ًلالُت مً ػاص ومما         الظآغة مهاعاث جدؿً في الخضٍع

 والتي الخلِحن لٌىُت الباخث اؾخسضام الضعاؾت كُىت لضي الؿملُت

بُت اإلاجمىكت ؤًغاص بٓؿاب زال٘ مً ؤَمُتها ؿهغث  مً اللضًض الخجٍغ

ت اإلاهاعاث  جلِحن الٌىُت َظٍ زال٘ مً اإلامًٕ مً بهه خُث اللوٍى

 الٖلماث ُغاءة ٌُُٓت الِغاجي اللؿغ مً ٌلاهىن  الظًً الخالمُظ

ٌُُت الخدضر ٌُُٓت وجلُِجهم واإلاِاػم الهجاثُت والحغوي  جدضًض ٓو

 مؿخىي  جدؿحن في ؾاَم مما ألاصىاث بحن والخمُحز الصىث مصضع

 .لضيهم الؿملُت الظآغة ؤصاء

 . التوصُاث8

         
ً
ت الجىاهب مً اهؼالُا   للضعاؾت، والخؼبُُِت الىـٍغ

ً
 بلى واؾدىاصا

 كىه ؤؾٌغث ما طىء وفي مجالها، في الؿابِت الضعاؾاث ملؼُاث

 :ًلي بما الباخث ًىص ى هخاثج، مً الحالُت الضعاؾت

بُت بغامج وطم طغوعة -1  طوي  للخالمُظ الٌىهىلىجي الىعي لخدؿحن جضٍع

  مبٕغة ؾً في الِغاجي اللؿغ
ً
 الٌىهىلىجي الىعي للالُت هـغا

 واإلاهام زاص بشٖل والِغاءة كام بشٖل تاللوٍى باالطؼغاباث

ٔاصًمُت  .ألازغي  ألا

بُت صوعاث كِض -2 ب مؿخمغة جضٍع  ُبل الخللم صلىباث مللمي لخضٍع

 كالحُت ومضازل جضَعـ اؾتراجُجُاث اؾخسضام كلى الدضمت وؤزىاء

 اإلاؿدىض الخللم مضزل ؤَمها ومً الٌىهىلىجي الىعي جىمُت في مخىىكت

  .الضمان بلى

باث كلى خماصالاك -3 ا الٌىهىلىجي الىعي جضٍع   واكخباَع
ً
  مدىعا

ً
   ؤؾاؾُا

  كامت بصٌت الخالمُظ لضي والٕالم تــاللو اثــاطؼغاب الجـــك جــبغام اءــبى في

  .زاصت بصٌت الخللم صلىباث وطوي 

حز -4 َ  اؾتراجُجُاث اؾخسضام في الخىىق كلى التٓر ـ وػغ  التي الخضَع

 مهاعاث جدؿحن في ٌؿهم مما الٌىهىلىجي الىعي مهاعاث جىمُت في حؿهم

 .الِغاجي اللؿغ مً ٌلاهىن  الظًً الخالمُظ مم وزاصت الظآغة

ض بىاء -5 بُت البرامج مً مٍؼ  مسخلٌت كالحُت مضازل كلى جِىم الخضٍع

حز مم الخللم صلىباث طوي  الخالمُظ لضي الىماثُت اإلاهاعاث لخىمُت  التٓر

ٔاصًمُت الصلىباث كلى  .الٌئت لىٌـ ألا

حر -6 ت الاؾدثاعة ًغص جًى ّ كً الِغاجي اللؿغ طوي  لٌئت اللوٍى  ػٍغ

بُت حلؿاث كِض زال٘ مً والخدضر وؤلاهصاث الاؾخماق خؿً  جضٍع

ٔاصًمُت اإلاهىُت اإلاهاعاث مً اللضًض ًمخلٖىن  مخسصصحن ًض كلى  وألا

 .الٌئت جلٗ مم الىاجح الخلامل مً جمٕجهم

ض بحغاء -7  بلى اإلاؿدىض خللمال مضزل ًلالُت جضعؽ البدىر مً اإلاٍؼ

ٔاصًمُت اإلاهاعاث جدؿحن في الضمان ت ألا  الظآغة في الخدؿً ؤزغ وملًغ

 حللُمُت مغاخل في الخللم صلىباث طوي  الخالمُظ لضي الؿملُت

 .مسخلٌت
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ABSTRACT_ The present study aimed at investigating The effectiveness of the training program 

is based on brain-based learning to the development of phonological awareness and its impact on 

the auditory memory of students with Dyslexic. The sample of the study consisted of (20) 2th 

primary grade enrolled in learning disabilities programs in primary stage at Jaafar bin Abi Talib 

School, Muthanna bin Haritha, in Riyadh in the academic year 1436-1437 AH. The students were 

divided into two groups: an experimental group and a control group and the other officer of each 

ten students, and to achieve the objectives of the study. Data collection was carried out by means 

of the phonological awareness Scale (prepared by the researcher), auditory memory scale 

(prepared by the researcher), aven's Progressive Matrices intelligence test , and the suggested 

Training Program is based on brain-based learning (prepared by the researcher). The results of 

the study revealed that there were significant statistical differences at (0.01) level of significance 

between the average ranks of the scores of the experimental and control groups in the post 

measurement on the phonological awareness Scale in favor of the experimental group. There were 

also significant statistical differences at (0.01) level of significance between the average ranks of 

the scores of the experimental group in the pre and post measurements of the phonological 

awareness Scale in favor of the post measurement. In addition, the results have shown that there 

was no significant statistical difference between the average ranks of the scores of the 

experimental group in the post and follow up measurements of the phonological awareness Scale 

which indicates the effectiveness of the program. Moreover, the results of the study revealed that 

there were significant statistical differences at (0.01) level of significance between the average 

ranks of the scores of the experimental and control groups in the post measurement on the 

auditory memory scale in favor of the experimental group. There were also significant statistical 

differences at (0.01) level of significance between the average ranks of the scores of the 

experimental group in the pre and post measurements of the auditory memory scale in favor of the 

post measurement. In addition, the results have shown that there was no significant statistical 

difference between the average ranks of the scores of the experimental group in the post and 

follow up measurements of the auditory memory Scale. 

KEY WORD: brain-based learning, phonological awareness, auditory memory, Dyslexic. 
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