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Social communication disorder (pragmatic) in children with 

hearing impairment 

By 

Amal Hussein Muhammad 

Abstract: The study aimed to investigate the differences in social 

communication disorder (pragmatic) in hearing-impaired children of 

the gender variable (male - female). The number of participants in 

the study reached (100) children with hearing impairment, whose 

ages ranged between (9-12) years, and the measure of social 

communication disorder (pragmatic) was used in children with 

hearing impairment (Prepared by: Al-ShaKs and others, 2015), and 

the results resulted in Indicating that the high percentage of social 

communication disorder (pragmatic) among children with hearing 

impairment included 43.52% of the study sample, and the presence 

of statistically significant differences in social communication 

disorder (pragmatic) in light of the gender variable in the direction 

of the male sample. 

Keywords: Hearing Impaired - Social Communication Disorder 

(Pragmatism). 
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 أوال  مقدمة الدراسة
الجسمي   ال قمي   يؤثر ض   السم  تأثيرًا سمبيًي  م  جمي  مظيىر النم  الممتمف 

حرمي  الفرت م  حيس    االجتمي ي   االنف يلي    م  األم  النم  المغ ي حي  أ 
 اكتسيبيي حي  أ  اكتسي  المغ   السم  ي ن  حرمينو م   سيم  ىيم  تيسر لو ت م  المغ 

 بت   تتري  منظ   مكث  ل  تتا ر لت   مت ا تميتًا مبيشرًا  م  اإلتراك السم  ي ت
المغ ي الابي ي   لذلك  ر  األافي  ض ي  السم   األافي  ض ي  السم  مظيىر النم 

 تأىي   ل  يتأت  ذلك إال بإ تات ك اتر متمصصي   متربي   يحتيج   إل   ممي  ت مي 
نيي   أسيلي  متن     متجتتة تنسج  م  ابي   استراتيجيي   تق  م  استمتا 
 الممتمف  لألافي  ض ي  السم   مؤىمي  لم م     ىذا المجي   ت  إ تاتى  االحتييجي 

 .ترب يًي  ت ميميًي   قًي لألسس  ممي  صحيح 
 تمث  المغ  األتاة النفسي  األكثر أىمي  لت  البشر، حي  أ   ي  المغ   استمتاميي 

ر األ رات  سم كي .  لذا يمك  الق   بأ  المغ  مك   أسيس   ر يس     يؤثر    تفكي
 ممي  التفي   م  اآلمري   ال ص   إل  نتي   اجتمي ي  مرغ ب .  قت صن  

(Donahue & Cole, 1994) : القترة المغ ي  إل 
  المغ  االستقبيلي :  تتضم  قترة الفرت  م  استقبي  المغ   تفسيرىي، كمي أ  قص ر

 مغ  االستقبيلي  ي    استمتا  المغ    يميي.ال
 .المغ  الت بيري :  تشير إل  القترة  م  االنتيج المغ ي 
   المغ  البرجميتي :  تتمث     القترة  م  استمتا  المغ     شت  السييقي

االجتمي ي ، كيلقترة  م  إجراء المحيتثي  بشك  نيجح.  بيلتيل ،  يلمغ  
    ليي  ظيف  اجتمي ي .البرجميتي  بيلمقي  األ

 تبرز أىمي  مشيرك  األافي  الص  أ  ض ي  السم     البرام  ال الجي  المغ ي  
المال م   الت  يق   بتابيقيي مجم    م  المتمصصي     مجي  اإل يق  السم ي     
ك نيي تثمر    تا ر المييرا  المغ ي  ليؤالء األافي  بشك  يتشيبو إل  حت مي م  ر يقي  
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( أ  األافي  Yoshinaga et al., 2010م  ال يتيي .  قت  جت ي شينيجي  آمر   )
الم يقي  سم يي  الذي  تمق ا التتمال  ال الجي  المال م  مبكرا قت ا ر ا مييرا  لغ ي  
 –تتشيبو م  ر يقي  م  ال يتيي     س  السيب    ذلك استنيتا إل  مقيييس المغ  الت بيري  

 تبيرا  الفي  السم  .االستقبيلي   ام
 تجتر اإلشيرة إل  أ  ىنيك تركيزا م  قب  البيحثي   م  نم  المييرا  المغ ي  
التيلي     مجتم  الص   الم يقي  سم يي  ى  النم  المفرتات  بيإلضي   إل  التراكي  
  االستقبيلي   الت بيري .  بيلرغ  م  ك   تمك مظيىر تشك  المك ني  األسيسي  لنم  المغ

 الت  تسي  م   ممي  الت اص ، إال أ  ىنيك مظيرا لغ يي ىيمي قت تغيض     تراستو 
ال تيت م  البيحثي     ىذا المجتم ، أال  ى  مييرا  المغ  البراجميتي .  بيلرغ  م  
ضر رة امتالك األافي  لحصيم  م  المفرتا  المغ ي  بيإلضي   إل  تمت ي  بمييرا  المغ  

تقبيلي      ممي  الت اص ، إال أنو م  الضر ري جتا أ  يمتمك ىؤالء الت بيري   االس
األافي  القترة  م  ت ظي  ىذه األت ا  المغ ي  بف يلي     م اق  التفي   االجتمي   
 م  ر يقي   ىذا مي ي بر  نو بيلمغ  البراجميتي ،  الت  تشير إل  قترة الفرت  م  استمتا  

(Goberis et al., 2012) ييرا  المغ ي  بشك  يتالء  م  السيي  اإلجتمي  .الم 
 قت تني ل  ال تيت م  التراسي  مظيىر تا ر المغ  البراجميتي  الت  تؤثر    قترة 
ىؤالء األافي   م  الت اص  الف ي  م  غيرى  لت  األافي  ذ ي اإل يقي  مث  األافي  

محتت، غير أ  ىنيك قم  ذ ي اضارا  اي  الت حت أ  األافي  ذ ي القص ر المغ ي ال
   التراسي  الت  تني ل  اضارا  الت اص  االجتمي   )المغ  البراجميتي ( لت      

ض ي  السم (،  ذلك بيلرغ  م  األثر الشتيت  –األافي  ذ ي اإل يق  السم ي  )الص  
 لتمك اإل يق   م  الت اص ،  بيلتيل  تبرز أىمي  الكش     المييرا  البراجميتي  لتمك
الف   م  المجتم  حت  يتسن  لني إ تات التتمال  ال الجي  الت  تستيت  ت زيز تمك 

الذ  يسي     تا ير القترة الت اصمي   (Goberis et al., 2012)المييرا  األمر 
 ليؤالء األافي .
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( م  131(  م  )Conti-Ramsden & Botting, 2004 ف  تراس  أجراىي )
الذي  بمغ  أ ميرى  أحت  شر  يمي، أشير   -المحتت األافي  ذ ي القص ر المغ ي 

النتي   إل   ج ت  الق  تال  إحصي يي بي  اضارا  الت اص  االجتمي   )المغ  
البراجميتي (  الممرجي  االجتمي ي  السيلب .     نفس الشأ ، أسفر  نتي   تراس  

(Farmer, 2004 الت  استيت   الكش     اإلتراك االجتمي   لت  ،)   أرب
مجم     -0(  يمي كيلتيل : 00 -01مجم  ي  م  األافي  الذي  بمغ  أ ميرى  )

مجم    األافي  ذ ي  -1األافي  ذ ي القص ر المغ ي المحتت    المتارس الميص ، 
القص ر المغ ي المحتت    المتارس ال يم ، مجم    ضيبا  مك ن  م  األافي  م  

مجم     -3بي  بيضارا  القص ر المغ ي المحتت، نفس المرحم  ال مري  م  غير المصي
ضيبا  مك ن  م  األافي  المكي  ي     المييرا  المغ ي  م  غير المصيبي  بيلقص ر 
المغ ي المحتت.  أشير  النتي   إل  أ  األافي  المصيبي  بيلقص ر المغ ي المحتت    

  أكثر م  غيرى  م  المتارس الميص  قت أظير ا مشكال  تت م  بيلكفيءة االجتمي ي
األافي     بيق  المجم  ي .  م  مال  مي سب ، تبرز قضي  االستمتا  االجتمي   
لمغ  لت  األافي  ذ ي القص ر المغ ي المحتت،  تتضح أىمي  إ تات برام  تتممي  ميص  
بيألافي  الم رضي  لما رة الم ينية م  المشكال  الت اصمي  كيألافي  ذ   اإل يق  

 س يي لمن  انمفيض مست   الكفيءة االجتمي ي  لتيي . السم ي 
 بيإلضي   لمي سب ، أ ضح  نتي   تراسي  أمر  أ  األافي  الذي  ترا ح  

( أ  ا ،  الذي  ي ين   م  ص  بي  تت م  بيلمغ  البراجميتي  قت 8 - 6أ ميرى  مي بي  )
 ,.Ketelaars et al)ممي  انف يلي  ابقي لتقتيرا  الم  - اجي ا أيضي مشكال  اجتمي ي  

 بنيء  م  مي سب ، يمك  الق   بأ  األافي  الذي  ي ين   م  مشكال  تت م   (2009
ببراجميتيي  المغ  ى  أكثر احتميال لمم ينية م  قص ر    النم  االجتمي    االنف يل . 
 األافي  ذ   اإل يق  السم ي  )الص  أ  ض ي  السم ( قت ي ين   م  ب ض أ جو 

االنف يل   الت  تنب  م  المشكال  البراجميتي  لتيي  نظرا  –قص ر االجتمي   ال
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النمفيض القترا  الت اصمي  ليؤالء األافي   الت  تتأثر بيلمشكال  الميص  بيلمظيىر 
المفظي   البصري  لمغ .  تشير أتبيي  البح  الميص  بيلمغ  البراجميتي  لت  األافي  ذ ي 

  أ  ض ي  السم ( إل  تأمر نم  المغ  البراجميتي  لت  ىذه الف   اإل يق  السم ي  )الص
 Most et،  مقت اتضح م  نتي   تراس  )(Goberis et al., 2012)مقيرن  بيل يتيي  

al., 2010(  الت  أجري   م  ،)م  مستمتم   02( م  األافي  الم يقي  سم يي )13
   الق ق  (،  الذي  ترا ح  أ ميرى  مم  أجري  لي  جراح  زرا 00الم يني  السم ي  + 

(  يمي إل   ج ت تشيبو    قترا  المغ  البراجميتي  ) الت  ت  قييسيي 8.3 – 5.2ميبي  )
( لت  (Prutting & Kirchner, 1987بيستمتا  بر ت ك   المغ  البراجميتي  لك  م  

صتت بيلمقيرن  ىؤالء األافي ،  قص ر القترا  المغ ي  لت  ىؤالء األافي     ىذا ال
ك ين  ضيبا (، حي  كين  القترا  البراجميتي  ليؤالء  02بيألافي  السيم ي  ) = 

 األافي  الم يقي  سم يي أق  مر ن   أق    يلي .
 مشكمة الدراسه  

تتمثد  مشددكم  التراسددو  دد   جدد ت قصدد ر  دد  الت اصدد  االجتمددي   )البراجمدديت ( لددت  
كثيرا م  قترتو  مد  الت اصد  اإلجتمدي    القدترة  األافي  ض ي  السم  ممي يفقت الايل 

 مد  التفي د  الجيددت مد  األمددري  حيد  أ  قترتدو  مدد  اكتسدي    يدد  الت اصد  االجتمددي   
تراسدد  قنصدد ة  إليددو أشددير  مددي  ىددذا ،)البراجمدديت (  الت اصدد  مدد  المجتمدد  مدد  مددال  المغدد 

تراسددد   ،Toe & Paatsch (2013تراسددد  ) (،1107تراسددد   بدددت ربدددو ) (،1108)
(Goberis et al. (2012. 

 قضدي  أ  Adams, Lioyd, Aldred, & Baxendale (2006) تراسد   أكدت 
  دددديت   مدددد  تقدددد  التدددد  الميمدددد  القضددددييي مدددد  ُت ددددت البراجميتيدددد  المغدددد  مشددددكال   ددددالج

 نتي جيدي ت صدم   قدت الت اصد ، اضدارابي  ذ ي األافدي  مد  ي ممد   الدذي  المتمصصي 
 .األافي  لت  البراجميتي  المغ  مشكال  تحسي      الكال  مغ ال  الج  ي مي  إل 

 ت ميمددي   مدد  تنادد ي أ  يمكدد  البراجميتيدد  المغدد  تنميدد   مدد  التددتريبي  ب ددض  ددإ 
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 ,Mechling) تراسد  المثدي  سدبي   مد  مسدبقًي، تحتيدتىي تد  التد  المحيتثدي  ب دض حد  

Pridgen, & Cronin, 2005)  األس م   م  لفظييً  الرت كيفي  السم ي  اإل يق  ذ ي الاال  تتريس. 

 برنديم   ي ميد  إلد  Adams, & Lioyd, (2007) تراسد  ت صدم  الصدتت ىدذا   د 
 لددت  الت اصدد   ميدديرا  المغ يدد  الميدديرا   ددالج  دد   الكددال  المغدد  ل ددالج مكثدد   الجدد 
 .البراجميتي  المغ  اضارا  ذ ي األافي 

 أحددددت ُي ددددت البراجميتيدددد  المغدددد  ضددددارا ا إ  السدددديبق  المنيقشدددد  مدددد  يتضددددح  ىكددددذا
 بدو اىتم   قت التم ، متارس    سم يي الم يقي  األافي  بي  الشي    المغ ي  المصي  

  لدذلك الكدي  ، االىتمي  ت ِلو ل  ال ربي  التراسي  أ  حي     األجنبي ، التراسي  م  كثير
 الم ديقي  األافدي  لدت  يد البراجميت المغد  تحسدي   مد  تركدز تراسد  إلد  بحيج  المجي   إ 

 .التم  متارس    سم يي

    سم يي م يقي  أافي  لتييي الت  األسر بب ض البيحث  احتكيك مال  م   أيضيً  
  دت  مد  تشدك  األسدر ىذه أ   جت البراجميتي  المغ     قص ر م   ي ين   التم  متارس
 .أبني ي  لت  تي البراجمي المغ  مست   تحسي   م  تسي تى  الت  البرام  ت ا ر

 وفى ضوء ما سبق يمكن تحديد مشكمة الدراسة فى السؤال التالي 
 لتي الذك ر  اإلني ؟قص ر    الت اص  االجتمي   )البراجميت ( مي الفر      
 أهداف الدراسه 

قصدددددد ر  دددددد  الت اصدددددد  االجتمددددددي   ترجدددددد    مدددددد  الت ددددددر تيددددددت  التراسدددددد  الدددددد  
الت اصدددددد  االجتمددددددي    ددددددر   مدددددد  الفدددددر    دددددد  لددددددت   يندددددد  التراسددددد ،  الت)البراجمددددديت ( 
 .لتي الذك ر  اإلني  م  ض ي  السم )البراجميت ( 

 أهمية الدراسة 
 قصد ر  د  الت اصد   السم ، ض ي  لف   تتصتي ك نيي    التراس  أىمي  تتجم  -1

 .  االجتمي   )البراجميت (
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  د   ذلدك (قصد ر  د  الت اصد  االجتمدي  ) المجدي  ىذا    ال ربي  التراسي  نترة -2
 . البيحث  إاال  حت ت

 مصطمحات الدراسه 
 Hearing Impaired childrenاألطفال ضعاف السمع 

 السددم ،  حيسدد   دد  جز يدديً   جددزاً  ي ددين  الددذيي ددر  الافدد  ضدد ي  السددم  بأنددو 
 الت ميميدد  لألغددراض الابي يدد  بيالسددتجيب  لددو تسددمح ال سددم ي  بقييددي مدد  لتيددو مددي  بيلتدديل 

 ضددد ي   يلافددد   بيلتددديل  أن ا يدددي، بددديمتال  مسدددي ته  سدددي   بيسدددتمتا  إال  االجتمي يددد ،
 اريق   ى ( السم   التأىي )  ميو يام  مي أ  سم   تتري  إل  ميس  حيج     السم 
 المتبقيدد  السددم ي  القددترا  مدد  االسددتفيتة  مدد  السددم  ضدد ي  الافدد  مسددي تة منيددي اليددت 
 إلد  تسد   ىيت د  نشدياي   ضدم  جمسدي ،  د  يدت  التدتري   ىدذا الممتمف ، بيلار  لتيو
 .اإلصغيء  م  السم  ض ي  قترة تنمي 

 social communication (pragmatic)اضطراب التواصل االجتماعي )البراجماتي( 
 ر تو الجم ي  األمريكي  بأندو ممد   د  االسدتي ي  أ  اسدت مي  المغد  المنا قد  أ  

ىذا االضارا  يشم   م  شك  المغ  )النظي  المغ  المكت ب  أ  أنظم  أمر  م  الرم ز   
الص ت ،  الصر  ،  النح ي(،  محت   المغ  )النظي  التالل (   ظيف  المغ   د  الت اصد  

 .(DSM,5, 2013, 56))النظي  البراجميت ( 
 ي ددر  اجرا يددي بيلترجدد  التدد  يحصدد   مييددي األافددي  ضدد ي  السددم   مدد  مقيدديس 

 (.1104  )إ تات: الشم ، اناي ي،   حسي ، تشمي  اضارا  المغ  البراجميتي
  الدراسة محددات

  الزمنية المحددات -أ
  . 1111ت  تابي  أت ا  التراس      ي  

  المكانية المحددات -ب
  م  األافي  ض ي  السم  بمترس  األم  ببن  س ي .ت  تابي  األت ا  
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  البشرية المحددات -جت
في  ض ي  السم ،  ترا ح  أ مديرى  مدي م  األا 011تك ن   ين  التراس  م  

 (  يمي.   01 – 8بي  )
 المنهجية المحددات -4

 ت  استمتا  المني  ال صف  المقير .  
 دراسات سابقه   

إل  تنمي  المغ   اإلنتبيه  الت اص  لت   Barker et al. (2009)ىت   تراس  
ر المشكال   االضارابي  األافي  الص   ض ي  السم ، الت  تم   ت رًا ميمًي    إظيي

السم كي  الت  ي ين  منيي األافي  الص    يتي  السم ،  قت تك ن   ين  التراس  م  
( افال أصمًّي  ض ي  سم ،  قت استمتم  التراس  مقييس اآلتاء  ال ة  م  005)

تقرير ال التي ،  المالحظي  الت  سجم   م  شريا  يتي ،  كي  م  نتي   التراس  أ َّ 
افي  ض ي  السم  أكثر لغ   ت اصاًل م   التيي  م  األافي  الص ،  ي اجي   األ

 مشكال  سم كي  أكثر م  األافي  الص  أيضًي بشك  مبيشر  غير مبيشر.
تقصد  ن  يد  ال القد  بدي  الكفديءة  Thagard et al. (2011 اسدتيت   تراسد  )
السددم  ، نمددا الت اصدد   ترجدد  المغ يدد  بكدد  مدد  ترجدد  الفقددتا   –البراجميتيدد  االجتمي يدد  

( مدددد  الادددال  الصدددد   ضددد ي  السددددم ، 70اإلنجددديز األكددديتيم   دددد  الت مدددي  ال ددددي  لدددت  )
 Georgia Department of) اسددتمتم  التراسدد  امتبددير الكفدديءة محكدد  المرجدد  

Education,2000)  القي م  المرج ي  لممييرا  االجتمي ي  البراجميتي  لمص   ضد ي  ،
.  ت صددم  التراسدد  إلدد   جدد ت (Cobb County School District, 1997)السددم 

 القددد  م جبددد  ذا  تاللددد  إحصدددي ي  مرتف ددد  بدددي  الميددديرا  البراجميتيددد  االجتمي يددد  )سددد اء 
 استمت  الاال  تمك المييرا  بشك  منا   أ  إشيري(  الممرجي  األكيتيمي .

غد  البراجميتيد  إل  تقص  المسدير النمدي   لم Dammeyer (2012 ىت   تراس  )
لددت  ثالثدد  مدد  األافددي  ذ ي اإل يقدد  السددم ي   الددذي  أجريدد  ليدد  جراحدد  زرا دد  الق ق دد . 
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 اسدددتمر  تمدددك التراسددد  الا ليددد  لفتدددرة أرب ددد  أ ددد ا  تمددد   ييدددي مالحظددد  مدددت  تاددد ر المغددد  
البراجميتيدد  ليددؤالء األافددي  أثندديء تفددي التي  االجتمي يدد  الحددرة مدد  الر ددي ، ثدد  تحميدد  تمددك 

 ضدد    -0لتفددي ال  كميددي  كيفيددي.  مدد  مظدديىر المغ يدد  التدد  تمدد  مالحظتيددي مددي يمدد : ا
اإلصدال   -4االسدتجيبي ،  -3أمذ الت ر أثنيء الحد ار،  -2األتاء السم  ،  -1الكال ، 

سدددم ك الحممقدددد .  أ ضدددح  النتددددي   تحسددد  مسددددت    ضددد   الكددددال   األتاء  -5الحددد اري، 
األرب   األ  ا ،  لك  ظد  ىدؤالء األافدي  ي دين   مد   السم   لت  األافي  الثالث  مال 

صددد  بي  اسدددتمتا  المغددد  البراجميتيددد .  بنددديء  مددد  مدددي سدددب ، انتيددد  التراسددد  إلددد  القددد   
بضدددر رة بنددديء تدددتمال  قي مددد   مددد  تحسدددي  المغددد  البراجميتيددد  سددد يي لت زيدددز النمددد  المغددد ي 

   .  االجتمي   لألافي  الذي  أجري  لي  جراح  زرا   الق ق
حي  استيت   تقص  المييرا   Goberis et al. (2012 قت ىت   تراس  )

البراجميتي  لت  األافي  الم يقي  سم يي )الص   الم يقي  سم يي(.  تشكم   ين  التراس  
( م  األافي  الم يقي  سم يي )الص   ض ي  015م  مجم  تي  إحتاىمي ق اميي )

( أ  ا ،  األمر  الضيبا  تشكم  م  6 - 2) السم ( الذي  ترا ح  أ ميرى  مي بي 
( أ  ا .  استمتم  6- 1( م  األافي  ال يتيي  الذي  ترا ح  أ ميرى  مي بي  )018)

التراس  القي م  المرج ي  لمغ  البراجميتي ،  الت  ابق   م  اآلبيء بقصت الت ر   م  
لق   بأ  نم  البراجميتيي  المييرا  البراجميتي  ألبني ي .  ت صم  نتي   التراس  إل  ا

ل  أ  األافي  الم يقي  سم يي  المغ ي  ي ت بمثيب  أكثر مظيىر المغ  ت قيتا  تجريتا،  ا 
يكتسب   مييرا  المغ  البراجميتي  بشك  أباي مقيرن  بغيرى  م  السيم ي  الذي  يكتسب   

 م  استمتا   ىذه المييرا  بشك  سري  بي  س  الثيل   الراب   بحي  يصبح   قيتري 
المييرا  الميص  ببراجميتيي  المغ  ببرا  ،  أميرا، انتي  التراس  إل  الق   بأنو بت   
إتقي  مييرا  المغ  البراجميتي ، سي اجو األافي  ال تيت م  التحتيي     الت اص  

 االجتمي   بممتم  أشكيلو.
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المييرا  الت  ىت   إل  تقص   Toe & Paatsch (2013تراس  )بينمي ىت   
( م  األافي  الذي  أجري  لي  جراح  زرا   11الح اري  )المييرا  البراجميتي ( لت  )

(  يمي.  تم  مالحظ  ىذه المييرا  01 - 8الق ق  ،  الذي  ترا ح  أ ميرى  مي بي  )
المغ ي  أثنيء األحيتي  الحرة م  ر يقي  م  السيم ي ، ث  مقيرن  المييرا  البراجميتي  

بيؤالء األافي  م  ر يقي  م  السيم ي  بيلمييرا  البراجميتي  الميص  ب شري   الميص 
اف  م  السيم ي   أمثيلي  )م  السيم ي (، تم  ذلك تحمي  ىذه المييرا  البراجميتي     
ض ء الت از  الح اري، التبيت  الح اي  اإلصال  الح اري، بيإلضي   إل  تقص  أثر 

الصتت.  أشير  النتي   إل  أ  األافي  الم يقي  سم يي  مست    ض   الكال     ىذا
كين ا أكثر ميال إل  الييمن   م  الح ارا  المتبيتل  بيني   بي  أمثيلي  م  السيم ي ، 
حي  استي  ىؤالء األافي  الحتي     ال تيت م  الم ض  ي ، استغرق ا  قتي أا  ، 

 ميقي  الشمصي .   م  النقيض،  جي ا أس م  أكثر، كمي صتر   ني  ال تيت م  الت
تميز  المحيتثي  الميص  بيلسيم ي  بيلت از     جمي  المظيىر البراجميتي  السيل  
ذكرىي.  ل  يك  ل ض   الكال  أثر    المييرا  البراجميتي  لألافي  ذ ي جراح  الق ق  ، 

 حي  تمت  جمي  األافي  بمست   مرتف  نسبيي م  ال ض   الكمم .
( إل   دالج اضدارا  المغد  البراجميتيد   تحسدي  1107تراس   بت ربو )  قت ىت  

التفي دد  االجتمددي   لددتي األافددي  ذ ي اإل يقدد  السددم ي  بيسددتمتا  برندديم  ي ددت مصيصددًي 
( أافدددي  مددد  ذ ي اإل يقددد  01لدددذلك،  تك نددد  ال ينددد  مددد  مجم  ددد   احدددتة ق اميدددي  شدددرة )

( 6,4مقدتاره ) ( سدن  بمت سدا  مدري01-7)السم ي  مم  تترا   أ ميرى  الزمني  مدي بدي  
(، 018 – 81(،  تتددرا   م دديمال  ذكددي ي  مددي بددي  )1,883سددن   انحددرا  م يدديري قددتره )

( ترجددد ،  تك نددد  أت ا  5,422( ترجددد ،  انحدددرا  م يددديري قدددتره )87,2 بمت سدددا ذكددديء )
تقني / مديت التراس  م  مقيديس المصدف  ي  المتتيب د  المم ند  لدرا   لقيديس الدذكيء )إ دتات   

(، مقيدديس المسددت   االجتمددي   االقتصدديتي لألسددرة )إ ددتات: الشددم ، 1105أحمددت  مدد ، 
(، مقيدددديس اضدددددارا  المغدددد  البراجميتيددددد  )إ ددددتات: الشدددددم ، الاناددددي ي،  ميدددددري، 1102
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(، مقييس التفي   االجتمي   لألافي  ال يتيي   ذ ي االحتييجي  الميص  )إ تات: 1104
قتددر  ل ددالج اضدددارا  المغدد  البراجميتيدد   تحسددي  التفي ددد  (،  برندديم  م1103الشددم ، 
لدددتي االافدددي  ذ ي اإل يقددد  السدددم ي  )إ دددتات: الشدددم ، سدددميمي ،  السددديت،  االجتمدددي  

التراس     تحق   ر ضيي  الت  ت كس  ي مي  البرنيم   د   دالج  (،  أسفر نتي  1107
 األافي  ذ ي اإل يق  السم ي .لتي اضارا  المغ  البراجميتي ،  تحسي  التفي   االجتمي   

( إلد  بنديء برنديم  تدتريب  بيسدتمتا  األنشدا  المغ يدد  1108 ىدت   تراسد  قنصد ة )
مد  ممسد   اإللكتر ني  لتحسي  المغ  الت بيري  لت  ض ي  السدم ،  تك ند   يند  التراسد 

(  يًمددي 4.04( سددن ا  مدد  ضدد ي  السددم  بمت سددا  مددري قددتره )5-3أافددي   دد   مددر )
تيسدب  بنديء  36:31(  ترا حد  نسدب   قدت السدم  لدتيي  مد  1.28  م يديري قدتره ) انحدرا

 مدددد  تشددددمي  أمصددددي   السددددم يي   تمثمدددد  أت ا  التراسدددد   دددد  مقيدددديس ميدددديرا  المغدددد  
 مقيدديس الت اصدد  االجتمددي    1105الت بيريدد  لضدد ي  السددم ( إ ددتات: جمددي  إبددراىي ، )
(  برنددديم  تدددتريب  قدددي    مددد  1103 لضددد ي  السدددم  )إ دددتات: سددديم   بدددت السدددال  السددديت،

األنشدددا  المغ يدددد  اإللكتر نيدددد ،  أظيددددر  نتددددي   التراسددد   جدددد ت  ددددر   تالدددد  إحصددددي يي بددددي  
المجم  د  التجريبيد   د  األتاء القبمد   الب دتي  مد  مقيديس  مت سداي  رتد  ترجدي  أ درات

ت ساي  رت  لصيلح األتاء الب تي  كذلك  ج ت  ر   تال  إحصي يي بي  م المغ  الت بيري 
ترجدددددي  أ دددددرات المجم  ددددد  التجريبيددددد   ددددد  األتاء القبمددددد   الب دددددتي  مددددد  مقيددددديس الت اصددددد  

مت سداي   االجتمي   لصيلح األتاء الب تي كمي تبي   ت   ج ت  ر   تال  إحصدي يي بدي 
رتددد  ترجدددي  أ دددرات المجم  ددد  التجريبيددد   ددد  األتاء الب دددتي  التتب ددد   مددد  مقيددديس المغددد  

 ددددت   جدددد ت  ددددر   تالدددد  إحصددددي يي بددددي  مت سدددداي  رتدددد  ترجددددي  أ ددددرات الت بيريدددد   كددددذلك 
 المجم    التجريبي     األتاء الب تي  التتب    م  مقييس الت اص  االجتمي  

 تعقيب عمى الدراسات السابقة 
يتضح ممي سب   رضو م  تراسي  سيبق  أنيدي ركدز   مد  ج اند  ممتمفد   يمدي 

لبراجميت ( لت  االافي  ضد ي  السدم ،  أىممد  يت م  بيضارا  الت اص  االجتمي   )ا



 

   

  

 جامعة بني سويف
 مجمة كمية التربية

 عدد يناير
 0202الجزء األول  

525 

كمدددي  لمسددديرة  ج انددد  أمدددري ىيمددد ،  مدددي التراسددد  الحيليددد  إال محي لددد  لسدددت ىدددذه الثغدددرا ،  ا 
البندديء المتتيليدد   مدد  مددتي السددن ا  السدديبق  حتدد   قتنددي الددراى ، كمددي تمدد  المالحظدد  مدد  

ا  الت اصد  االجتمدي    رض التراسي  السيبق  قم  التراسي  الت  اىتمد  بتراسد  اضدار 
 )البراجميت ( لت  االافي  ض ي  السم ،  ذلك    حت ت ااال  البيحث .

 مدد  مددال  النظددرة الكميدد  لنتددي   التراسددي   البحدد   السدديبق ،  جددت  البيحثدد  أ  
 .ض ي  السم  ي ين   م  قص ر  اضح    اضارا  الت اص  االجتمي   )البراجميت (

 ت السابقة أوجه االستفادة من الدراسا
مددددد  مدددددال  اسدددددت راض التراسدددددي  السددددديبق  يمكددددد  القددددد   بأنيدددددي ال ت كدددددس  اقددددد  
المشددكال  النيتجدد   دد  مفددض اضددارا  الت اصدد  االجتمددي   )البراجمدديت ( لددت  االافددي  

 د  حدت اادال  البيحثد ، رغد   –ض ي  السم ،  نظدًرا لندترة ىدذه التراسدي  ليدذا الم ضد   
يقيدد ، بيإلضددي   إلدد  أ  نددترة التراسددي  ال ربيدد  التدد  مددي لمم ضدد   مدد  أىميدد  نظريدد   تاب

تني لدد  اضددارا  الت اصدد  االجتمددي   )البراجمدديت ( لددت  االافددي  ضدد ي  السددم ، يمثدد  
مؤشددرا لضددر رة االىتمددي  بتراسددتيي، مدد  تجندد  أ جددو النقددت التدد   صددف   دد  الت قيدد   مدد  

ي   إلدد  امددتال  التراسدد  التراسددي  بيددت  ال صدد   إلدد  نتددي   أكثددر قيبميدد  لمت مددي ، بيإلضدد
الحيلي     التراسدي  السديبق   د  حتاثد  م ضد  يي،  امتيدير  ينيتيدي التد  ىد   د  حيجد  
ميس  ال  المسينتة م  قب  اآلمري ،  قت استفيت  البيحثد  مد  البحد    التراسدي  السديبق  
يددت  مددي ت صددم  إليددو مدد  نتددي    دد  صددييغ   ددر ض التراسدد ،  ا  ددتات أت ا  التراسدد ،  تحت

ال ين   م اصفيتيي،  امتيير األسيلي  اإلحصي ي  المنيسب  لتحمي  البييندي ، ىدذا بيإلضدي   
إلددد  سددد   البيحثددد  نحددد  الحدددر   مددد  الت اصددد   التكيمددد  بدددي   دددرض اإلادددير النظدددري 
 تابي  األسيلي   األت ا  الميص  بيلتراس ،  الس   نح  تقتي   رض متكيمد   متفي د  

منشد ت   قًدي لمت جييدي  الترب يد   اإلرشديتي  السدميم  التد  تدتالء  مد   ص اًل إل  المست ي ال
 ابي   المجتم  المصري. 
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 الدراسة فروض
 .االجتمي   )البراجميت ( لت   ين  التراس مست   اضارا  الت اص   ي جت امال     -
ت جت  در   ذا  تاللد  احصدي ي  بدي  مت سدا  ترجدي  اضدارا  الت اصد  االجتمدي    -
 .راجميت ( لت  الذك ر  اإلني )الب

  الدراسة إجراءات
  الدراسة منهج

 .المقير  ال صف  المني   م  الحيلي  التراس  ا تمت 
  الدراسة عينة

 :مجم  تي  إل  تقسيمي  ت   قت السم ، ض ي  األافي  م   ين   م  التراس  ُأجري 
  السيكومترية الصصائ  من التحقق عينة -2

 السددم ، ضدد ي  مدد ( 41) مدد  السدديك متري  المصددي   مدد  التحقدد   يندد  تك ندد 
 .  يمي( 01 - 8) بي  مي أ ميرى  ترا ح 
  األساسية العينة -0

   ذك ر( 41) مني  السم  ض ي  األافي  م ( 011) م  األسيسي  ال ين  تك ن 
 . يمي( 01 – 8) بي  مي أ ميرى  ترا ح  إني ،( 41)

  الدراسة أدوات
 :التيلي  االتاة تراستيي    البيحث  استمتم 

 وآصتتترون  الشتتتص   إعتتتداد) لألطفتتتال البراجماتيتتته المغتتته اضتتتطراب تشتتتصي  مقيتتتاس
0222.) 
  المقياس هدف

 ذ ي األافدددي  لدددت  البراجميتيددد  المغددد  اضدددارا  تشدددمي  إلددد  المقيددديس ىدددذا ييدددت 
 .اإل يقي  ذ ي غير م   غيرى  الميص  االحتييجي 
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  المقياس وصف
 :التيل  النح   م   ر ي  أب يت ممس   م  م ز   مفرتة( 54) م  سالمقيي ىذا يتأل 

 .مفرتة( 00) م  يتك  : لمحتي  المال م  غير البتاي  (1
 .مفرتة( 06) م  يتك  : المركزي التميسك ض   (2
 .مفرتا ( 7) م  يتك  : النماي  المغ  (3
 .مفرتة( 05) م  يتك  : الحتي  أثنيء الح اري السيي  استمتا  قص ر (4
 .مفرتة( 02) م  يتك  : الحتي  أثنيء األلف   ت  (5
  المقياس وثبات صدق

 البددديحث   قدددي  اليدددت  ىدددذا  لتحقيددد . م ددديييره  اسدددتمراج  ثبيتدددو صدددتقو مددد  لمتحقددد 
: محددي ر ممسدد   مدد  م ّز دد   بدديرة( 57) مدد  تكددّ   حيدد  مبت يدد   بصدد رة مقيدديس بإ ددتات

 ضددددد  ) الثددددين  لممحددددد ر( 07) ،(لمحددددتي  المال مدددد  غيدددددر البتايدددد ) األ   لممحدددد ر( 01)
 قصدد ر) الرابدد  لممحدد ر( 04) ،(النمايدد  المغدد ) الثيلدد  لممحدد ر( 01) ،(المركددزي التميسددك
 أثندددديء األلفدددد   ددددت ) المدددديمس لممحدددد ر( 02) ،(الحددددتي  أثندددديء الحدددد اري السدددديي  اسددددتمتا 
 لمتحقدد  المحكمددي  مدد  مجم  دد   مدد   رضددو  تدد  االضددارا ، ذلددك لتشددمي   (الحددتي 

 المحد ر مد ( 00) رقد  ال بديرة اسدتب يت  د  المحكمدي  السديتة آراء أسدفر  قدت   صدتقو، م 
  ت ددتي   بدديرتي ، إلدد  الرابدد  المحدد ر  دد ( 8) رقدد  ال بدديرة  تقسددي  لتكرارىددي  نظددراً  الثددين ،
 ق اميددددي  يندددد   مدددد  المقيدددديس ذلددددك بتابيدددد  البدددديحث   قددددي  كمددددي ال بدددديرا ، ب ددددض صددددييغ 

 أ مديرى  ترا حد  ممد  االبتتا   السيتس حت    األ م  بيلصف    افم  افالً ( 0166)
 مددد  لمتحقددد   ذلدددك إحصدددي يًي  البييندددي  م يلجددد  تمددد  ثددد  سدددن ،( 01 -5) بدددي  مدددي الزمنيددد 
 مد    بديرتي  األ  ، المحد ر مد   بديرا  ثدال  حدذ   د  ذلدك أسدفر  قدت  ثبيتدو، صدتقو
 ممسد   مد  م ّز د  ة بدير  54  مد  لممقيديس النيدي   ال تت استقر ث ّ   م  الثيل ، المح ر
 لمب دددت 02 الرابددد ، لمب دددت 05 الثيلددد ، لمب دددت 7 الثدددين ، لمب دددت 06 األ  ، لمب دددت 00) أب ددديت
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 حدتة،  مد  تراسد  صد   لكد  ككد ، السدت  لمصدف   م دييير اسدتمراج تد  كمدي ،(المديمس
 .لممقييس الكمي  لمترج  المي ني   الرت  التي ي  الترجي  حسي  ت  كمي

  يند   مد  المقيديس ليدذا السديك متري  المصي   م  بيلتأكت يلي الح البيحث   قيم 
 :التيل  النح   م   ذلك السم ، ض ي  األافي  م  افال( 41) م  مك ن 

  البراجماتيه المغه اضطراب لمقياس السيكومترية الصصائ 
  المقياس صدق  أوال
 ( العاممي التحميل معادلة باستصدام) البناء صدق -2

  مد  بتابيقو  ذلك لممقييس ال يمم  التحمي  م يتل  بيستمتا  البنيء صت  حسي  ت 
 نفدس مد  السدم  ضد ي  األافدي  م ( 41)  ق اميي السيك متري  الكفيءة م  التحق   ين 

 .ذلك نتي   ي ضدح( 0)  الجت   األسيسي ، البح   ين   ميرج البح  مجتم 
 (2) جدول

 لبراجماتيةا المغة اضطراب مقياس ألبعاد البناء صدق
 الشيوع نسب بالعامل التشبع قيم المقياس أبعاد

 2.702 0...2 لمحديث المالئمة غير البداية
 2.7.4 74..2 المركزي التماسك ضعف

 .2.42 77..2 النمطية المغة
 2.720 7...2 الحديث أثناء الحواري السياق استصدام قصور

 2.707 00..2 الحديث أثناء األلفة عدم
 0.2.0 كامنال الجذر
 72.000 التباين نسبة

 
 

  يمدد   مدد  البراجميتيدد  المغدد  اضددارا  مقيدديس أب دديت تشددب ( 0) جددت   مدد  يتضددح
 ىدددذه أ َّ  ي نددد  ممدددي( 2.451) الكددديم   الجدددذر ،(60.122) التبددديي  نسدددب   بمغددد   احدددت،
 اضددارا  ىدد   احددت  يمدد   دد  جيددتا ت بيددراً  ت بددر ال يمدد  ىددذا تكدد   التدد  األرب دد  األب دديت
 صدت  بترج  المقييس تمت  يؤكت ممي بيلف  ، لقييسو المقييس  ض  الذي البراجميتي  المغ 

 .مرتف  
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 الصدق التمييزي  -0
تددد  حسدددي  صدددت  المقيددديس  ددد  اريددد  المقيرنددد  الار يددد  )صدددت  التمدددييز(،  ذلدددك 
، بترتي  ترجدي   يند  التحقد  مد  الكفديءة السديك متري    د  الترجد  الكميد  لممقيديس تنيزليديً 

حسدددي  تاللددد  الفدددر   بدددي  مت سدددا  ترجدددي  اإلربدددي   األ مددد   اإلربدددي   األتنددد ،   تددد 
 ( ي ضح ذلك. 1 الجت   )

 (0جدول )
 صدق المقارنة الطرفية لمقياس اضطراب المغة البراجماتية

 ن اإلرباعى المقياس أبعاد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيارى

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 قيمة
z 

مستوى 
 الداللة

 المالئمة غير البداية
 لمحديث

 042.22 .2..2 2..4 20.27 20 األعمى
0.222 2.22 

 220.22 40.. 2.72 22.00 20 األدني
 التماسك ضعف

 المركزي
 027.22 20.77 2.27 0..02 20 األعمى

4.000 2.22 
 04.22 7.00 .2.2 4..27 20 األدني

 النمطية المغة
 040.22 2...2 0..0 4..24 20 األعمى

0.4.2 2.22 
 22..22 02.. 2..2 .22.0 20 األدني

 استصدام قصور
 أثناء الحواري السياق

 الحديث

 027.22 2..20 4.77 20..0 20 األعمى
4.027 2.22 

 األدني
20 20.27 0.2. 7.20 00.22 

 أثناء األلفة عدم
 الحديث

 22..02 2..20 0.72 04.22 20 األعمى
4.020 2.22 

 00.22 7.22 2.77 24.22 20 األدني

 الدرجة الكمية
 0.2.22 02.22 27..2 227.22 20 األعمى

4.040 2.22 
 02.22 7.22 0.02 70.00 20 األدني

 

( بدددددي  1.10(  جددددد ت  دددددر   تالدددد  إحصدددددي يًي  نددددت مسدددددت   )1يتضددددح مددددد  جددددت   )
  ضد ي  السدم  مت سا  ترجدي  األافدي  ضد ي  السدم  ذ ي المسدت   المرتفد   األافدي

ذ ي المسددت   المددنمفض،   دد  اتجدديه المسددت   المرتفدد ، ممددي ي ندد  تمتدد  المقيدديس  أب دديته 
 بصت  تمييز  ق  .
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 ثانيا  ثبات المقياس 
 طريقة معامل ألفا ت كرونباخ   -

تد َّ حسدي  م يمد  الثبدي  لمقيديس اضددارا  المغد  البراجميتيد  لدت  األافدي  ضدد ي  
كر نبدديأل ألب دديت المقيدديس  كيندد  كدد  القددي  مرتف دد ،  يتمتدد   –لفددي السددم  بيسددتمتا  م يمدد  أ

 (:2بترج   يلي  م  الثبي ،  بيي  ذلك    الجت   )
 (0جدول )

 كرونباخ –باستصدام معامل ألفا  اضطراب المغة البراجماتيةمعامالت ثبات مقياس 
 كرونباخ –معامل ألفا  أبعاد المقياس

 2.770 لمحديث المالئمة غير البداية
 2.7.2 المركزي التماسك ضعف

 .2.72 النمطية المغة
 2.700 الحديث أثناء الحواري السياق استصدام قصور

 2.7.0 الحديث أثناء األلفة عدم
 2.747 الدرجة الكمية

( أ َّ م دديمال  الثبددي  مرتف دد ، ممددي ي ادد  مؤشددرًّا جيددًتا 2يتضددح مدد  مددال  جددت   )
 ال م  بو. لثبي  المقييس،  بنيء  ميو يمك 

 يصددمح أنددو  جددت حيدد  المقيدديس،  ثبددي  صددت  مدد  التأكددت تدد  ميسددب   مدد   بندديء
 . الحيلي  التراس  ل ين 
  الدراسة نتائج
اضطراب التواصل  مستوى يوجد اصتالف في ين   م  " األول  الفرضنتائج 

 ضح "  ت  استمتا  المت ساي  الحسيبي ،  ي االجتماعي )البراجماتى( لدى عينة الدراسة
 ( ىذه النتي  :3الجت   )
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 ( 4جدول )
 مستوى اضطراب التواصل االجتماعي )البراجماتى( لدى عينة الدراسة

 المئوية النسبة الحسابي المتوسط العدد المستوى
 %40.20 ..2 20 المرتفع
 %04.02 200 00 المتوسط
 %.00.0 .. 20 المنصفض

ال يندد  يتصددف   بيرتفددي   دد  مسددت   ( أ  غيلبيدد  أ ددرات 3يتضددح مدد  مددال  الجددت   )
%،  أقميددد  النسدددب  32.41اضدددارا  الت اصددد  االجتمدددي   )البراجمددديت (،  كينددد  نسدددبتي  

 % م  أ رات ال ين .11.17المنمفض   ى  تمث  
  الرس  البيين  التيل  ي ضح ذلك:
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 (2) شكل
 اضطراب التواصل االجتماعي )البراجماتى( مستوى في العينة أفراد متوسط

 مسدت   ترجدي  مت سدا  بدي   در   ت جدت " أنَّدو  مد  الفدرض يدن   الثاني الفرض تائجن
 ".  اإلني  الذك ر لت ( البراجميت ) االجتمي   الت اص  اضارا 

 لممجمدد  تي ، t-test(  ) امتبددير اسددتمتا  تدد  الفددرض، ىددذا صددح  مدد   لمتحقدد 
 .النتيج  ي ضح( 4)  الجت  
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 (2) جدول
اضطراب التواصل  مستوى في ت وقيمة المعياري النحرافوا الحسابي المتوسط

  واإلناث الذكور مجموعتى لدىاالجتماعي )البراجماتى( 
 22=  ن اإلناث 22=  ن الذكور

 مستوى ت قيمة
 المتوسط الداللة

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط المعياري

.4.00 2.20 44.4. 0..0 24.0. 2.22 

 مت سدددا  بدددي  إحصدددي ي  تاللددد  ذا   دددر    جددد ت يتضدددح( 4) جدددت    ددد  يلنظربددد
 قيمد   ىد  ،(03.25( = ) ) قيم  كين  حي  الذك ر، اتجيه     اإلني  الذك ر ترجي 
 .تحق  قت الفرض يك    بذلك( 1.10) تالل  مست    نت إحصي ييً  تال 

  الرس  البيين  التيل  ي ضح ذلك:
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 (0) شكل
 لدى اضطراب التواصل االجتماعي )البراجماتى( مستوى في بيالحسا المتوسط

  واإلناث الذكور مجموعتى
  الدراسة نتائج مناقشة

 الفددر ض ضدد ء  دد   تفسدديرىي منيقشددتيي يمكدد  التراسدد  لنتددي   السدديب  ال ددرض ب ددت
 :التيل  النح   م   ذلك النظر   اإلاير السيبق   التراسي 
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 االجتمدي   الت اصد  اضدارا   د  احصدي يي تالد   ر    ج ت    النتي   أسفر 
 .بيلفرض تحق  كمي اإلني ،  ين  لصيلح( البراجميت )

 ض ي  أ   م  التراسي  أكت   قت ىذا التراسي ، م  كثير إليو أشير  مي  ىذا
 منيدي  التد ( البراجميت ) االجتمي   الت اص  اضارا      اضح  مشكال  لتيي  السم 
 ،Toe & Paatsch (2013) تراسد  ،(1107) ربدو  بدت اسد تر  ،(1108) قنصد ة تراسد 
 .Goberis et al. (2012) تراس 

بدديلمجتم   محر مدد   مدد  الت اصدد  الفكددري  االجتمددي   ضدد ي  السددم  لددذا  ددإ  
ذا كين  حيس  البصر  سيم  يت ر  بيي بيإلنسي   م  بي تو الميتيد ،  الذي ي يش    يو،  ا 

لذا  إني  ي اجي   ص  بي       م  بي تو االجتمي ي  إ  حيس  السم   سيم  يت ر  بيي 
بيل زلد  االجتمي يد   التد  قدت تصد  إلد   إقيم   القي  اجتمي ي  م  اآلمري   ي  يشد ر  

ممددي يج ميدد   رضددو لكثيددر مدد    Social Rejection الشدد  ر بدديلر ض االجتمددي   ليدد 
ميدد  ت ر األسددرة  دد  تدد  ير ال دديتيي .  ىنددي تظيددر أى المشددكال  السددم كي  أكثددر مدد  أقددراني 

. كمددي تظيددر أىميدد  ضدد ي  السددم  التقبدد  الشددتيت لافميدد   مندديأل اجتمددي   يتسدد  بيأللفدد 
 .اآلثير السمبي  لإل يق  السم ي  التتم  المبكر لم اجي  تمك

المزيدت مد    م  ث ، تأم  البيحث  الحيلي     ض ء مي انتي  إليدو مد  نتدي   إجدراء
مددد  أجددد  تحسدددي   لتحسدددي  الت اصددد  االجتمدددي   البراجمددديت األبحدددي ،  ميصددد  التتمميددد  

 .األافي  ض ي  السم  ب ض ج ان  السم كيي  التكيفي  لت 

  الدراسة توصيات
 -:يم  بمي الحيلي  التراس   نو كشف  مي إل  استنيًتا البيحث  ت ص  -1
 .السم  ض ي  بسيك ل جي  االىتمي  -2

 .السم  ض ي  لت ( يت البراجم) االجتمي   الت اص  بتحسي  االىتمي  -3

 المتكيم  نم ى     الف   ىذه مصي   لت ضيح لمم ممي  تتريبي  ت را   قت -4
 .سم كييتي   تحسي 
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  مقترحة دراسات
 البيحث  تقتر  الحيلي  التراس   نتي   السيبق   التراسي  النظر  اإلاير إل  استنيًتا

  م  لم ق   التراسي   م مزيت إجراء إل  تحتيج الت  البحثي  الم ض  ي  م   تت
 :نتي جيي
برنيم  إرشيت  تتريب  لتحسي  الت اص  االجتمي   )البراجميت ( لت  األافي   -1

 ض ي  السم .
برنيم  قي    م  نظري  الذكيءا  المت تتة    تحسي   الت اص  االجتمي    -2

 )البراجميت ( لت  األافي  ض ي  السم .
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 المراجع
  العربية المراجع  أوال

(. مقييس تشمي  المغ  اضارا  1104الشم ،  بت ال زيز  اناي ي، محم ت  حسي ، رضي )
 .31 – 11، 28مجم  كمي  التربي  بجيم    ي  شمس، البراجميتي  لألافي . 

برندديم  ل ددالج اضددارا  المغدد  البراجميتيدد   تحسددي  التفي دد  االجتمددي   لددت   (.1107 بددت ربددو، سددنيء )
 )رسيل  ميجستير(. كمي  التربي ، جيم    ي  شمس. األافي  ذ ي اإل يق  السم ي 

المغد  الت بيريد  (.   يلي  برنيم  الكتر ن  قي    م  األنشا  المغ يد  لتحسدي  1108قنص ة، أحمت السيت )
 .25 –0، 6، المجم  ال ربي  ل م   اإل يق   الم ىب  الت اص  االجتمي   لت  ض ي  السم . 
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