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يهػػدؼ البحػػث الحػػالي إلػػع الكفػػؼ بػػف الفػػروؽ بػػيف أحػػادي وثنػػائي المغػػة بمسػػتويات 
نػػاثف فػػي ثػػبلث مختمفػػة مػػف التكثيػػؼ فػػي الػػذكاء المغػػوي وتقػػدير الػػذات لطفػػؿ الروضػػة  ذكػػور و  ا 

ف ٙٔأحػادي المغػةف بوا ػ   -ثنػائي المغػة بكثافػة محػدودة -روضات  ثنائي المغة بكثافػة مرتفةػة 
طفبًل وطفمة مػف كػؿ روضػةا وابتمػدت الدراسػة بمػع المػنهي الواػفي لدراسػة وتفسػير الفػروؽ 

 مقيػػاس الػػذكاء المغػػوي لطفػػؿ بػػيف موموبػػات الدراسػػة الػػثبلثا وابتمػػدت بمػػع بػػدة أدوات  ػػي:
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اختبػار الماػفوفات المتتابةػة لوػوف -اسػتبياف لمةممػة الروضػة بػف تقػدير الػذات لمطفػؿ-لمطفؿ

كفػفت النتػائي ووػود فػروؽ بػيف  استبانة المستوى اال تاػادي االوتمػابي -رافف لقياس الذكاء
نػػائي المغػػة فػػي الػػذكاء المغػػوي لاػػالة أحػػادي المغػػة وثنػػائي المغػػة باػػورة األطفػػاؿ أحػػادي وث

محدودةا م  بدـ ووود فروؽ بيف الونسيف في الذكاء المغويا وووػود فػروؽ فػي تقػدير الػذات 
 لاالة األطفاؿ ثنائي المغة م  بدـ ووود فروؽ بيف الونسيف في تقدير الذات  
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Differences between kindergarten children 

monomeric and bilingual linguistic intelligence and 

self-esteem in the variable type light 

Assmaa Fathy Tawfic
2

 

Abstract: 
The present research aims to detect the differences between 

mono and bilingual different levels of intensity in the intelligence 

and linguistic self-esteem of a child kindergarten (male and 

female) in three kindergartens (bilingual high densities-bilingual 

limited heavily-monolingual) by 16 children from each 

kindergarten the study was based on a descriptive approach to the 

study and interpretation of the differences between the three 

study groups, and adopted several tools are: 

Scale linguistic intelligence for kindergarten child-a measure 

of self-esteem of a child Alrodh- questionnaire for kindergarten 

teacher for the linguistic intelligence of a child-a questionnaire for 

the kindergarten teacher for the self-esteem of a child-a test 

matrices in a row for John Raven to measure intelligence-

socioeconomic level form. 

The results revealed the existence of differences among 

children mono and bilingual intelligence linguistic favor of 

monolingual and bilingual in a limited way, with no gender 

differences in IQ linguistic, and the existence of differences in self-

esteem in favor of bilingual children with no gender differences in 

self-esteem. 
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 مقدمػػة: 
مرحمة الطفولة مف أ ـ مراحػؿ حيػاة  ةدُ تُ 

لكونهػػا مرحمػػة تكوينيػػة  ؛الفػػرد وأكثر ػػا خطػػورة
 اتتفكؿ فيها ومي  خاائص فخاػية الطفػؿ

 فػيتبلزمػو  التػيوتحدد أبةػاد سػموكو ودوافةػو 
 ف ٕٓٔا ٜٕٓٓحياتو المقبمة  فاكرا 

 ػػػذل المرحمػػػة يكػػػوف نمػػػو الطفػػػؿ  يوِفػػػ
موػاؿ  فػيوخااػة  ع المواالتافت   في اسريةً 

الوسػمية  نمو مفهـو الطفؿ بف ذاتو بأبةاد ػا
سػػػػػابد بمػػػػػع ا يُ َمػػػػػوالنفسػػػػػية واالوتمابيػػػػػة؛ 

التكيػػؼ السػػميـ مػػ  ذاتػػو ومػػ  الضػػمير  كمػػا 
ا إذ بإمكػػاف اسػػريةً  اتطػػورً  المغػػوييفػػهد نمػػول 

 االطفؿ اكتساب مػا يقػرب مػف خمسػيف مفهوًمػ
 النهػػائي  ويضػػيؼ  ػػذا الكػـػ كػػؿ فػػهرٍ  اوديػػدً 

 ائمػػػػة  ف ثػػػػروةً ليكػػػػوّ  المفظػػػػيو اػػػػولِ إلػػػػع مح
والتوػػاوب مػػ  انخػػريف   االتاػػاؿمكنػػو مػػف تُ 

خػرى ع المهػارات األُ فالمغة أساسػية لتنميػة فػتّ 
مختمػؼ مراحػؿ نمػول  فػييكتسػبها الطفػؿ  التي

حيػػث يبػػدأ  ؛خااػػة مرحمػػة مػػا  بػػؿ المدرسػػة
ا ابالتووػػو نحػػو انخػػريف والتفابػػؿ مةهػـػ لغوًيػػ

ليواػػؿ أفكػػارل  ب الومػػؿويسػػتم  إلػػيهـ ويرّكػػ
 ف ٗا ٕٛٓٓإليهـ  النافؼا 

اوتمابيػة   ذا وتةد ثنائية المغة ضػرورةً 
 سػػري ِ  بػػالـٍ  فػػيا حقيقػػة ووػػود الطفػػؿ تفرضػػهَ 

بػػػػيف األحاديػػػػة  كبيػػػػرٌ  التغيػػػػرا فهنػػػػاؾ فػػػػرؽٌ 
المغويةا حيث اال تاار بمػع لغػة واحػدة بمػع 

مسػػػػتوى التخاطػػػػب والقػػػػراءةا وبػػػػيف الثنائيػػػػة 
انيػػػة تضػػػاؼ إلػػػع حيػػػث تةمػػـػ لغػػػة ث ؛المغويػػػة

مػػف  المغػػة األـ  فػػإف إوػػادة الطفػػؿ لغتػػيف بػػداًل 
 ػػذا  فػػيواحػػدة لػػو فوائػػد بمميػػة واضػػحة  لغػػةٍ 

حيػػث يػػتةمـ ويػػتقف  ؛ايػػزداد تةقيػػدً  الػػذيالةػػالـ 
أكثػػػػر مػػػػف لغػػػػة تمكنػػػػو مػػػػف االنفتػػػػاح بمػػػػع 

 الثقافات المختمفة 
ولقد أدركػت الػدوؿ الةربيػة ذلػؾا وأيقنػت 

 التكنولػوويلتقػدـ تتمكف مف مواكبػة ا لكيو أن  
 د مػػػف مةرفػػػة لغػػػةٍ ُبػػػ ومواوهػػػة تحدياتػػػوا فػػػبل

مػػع األ ػػؿ حتػػع تسػػتطي  مػػف واحػػدة بَ  أونبيػػةٍ 
خبللها االتااؿ بهػذا الةػالـا وذلػؾ مػف خػبلؿ 

مختمػػؼ  فػػيوةمهػػا ضػػمف المقػػررات الدراسػػية 
المراحػػؿ التةميميػػة  و ػػد ا تمػػت ماػػر بتةمػػيـ 

مػػػػف مرحمػػػػة ريػػػػاض  االمغػػػػات األونبيػػػػة بػػػػدءً 
التووهػػػات  فػػػي اوظهػػػر ذلػػػؾ واضػػػحً   األطفػػػاؿ

الفمسفية لوزارة التربية والتةمػيـ لتطػوير ريػاض 
السػػػػػف  فػػػػػي التةمػػػػػيـُ  أف يبػػػػػدأَ " فػػػػػياألطفػػػػػاؿ 
 المػػػػؤتمر  "خااػػػػة تةمػػػػيـ المغػػػػات المدرسػػػػي
 ف ٔٔا ٕٗٓٓا اإل ميمي الةربي

وبميػػػوا أاػػػػبحت ثنائيػػػػة المغػػػػة ظػػػػا رة 
مػػف النػػاطقيف  ا يتاػػور كثيػػرٌ مػػفػػائةة أكثػػر م

% مػػف ٓٚفػػأكثر مػػف   نيػػة واحػػدةبمغػػات وط
واحػػدةا  الةػػالـ يتحػػدثوف أكثػػر مػػف لغػػةٍ  سػػكافِ 

أف ينفػػػػأ األطفػػػػاؿ بمػػػػع  الطبيةػػػػيولػػػػذا مػػػػف 
التحػػدث بػػأكثر مػػف لغػػة واحػػدة بقػػدر مػػا  ػػو 
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أف يفػػػبوا بمػػػع التحػػػدث بمغػػػة واحػػػدة  طبيةػػػي
  فٙ٘ا ٕ٘ٓٓسيراجا كبلرؾا فقط  

مػػػف أكثػػػر  المغػػػويالػػػذكاء   ػػػذا ويةػػػدُ 
 نمطػػيحظيػػت بتقػػدير  لتػػياأنػػواع الػػذكاءات 

المػدارس بمػع  البتمػادالمدرسةا وذلػؾ  في
ذكػاء  تقػدرُ  والتػيمقاييس الذكاء التقميديػةا 

بمػػػػع نػػػػوبيف مػػػػف  يساِسػػػػأَ  الطفػػػػؿ بفػػػػكؿٍ 
 الػػػػػذكاء-المغػػػػويمػػػػا  الػػػػػذكاء الػػػػذكاءات  ُ 

 ف  المنطقي الرياضي
 فػػي ػػو مفتػػاح النوػػاح  المغػػويفالػػذكاء 

مػػػف أ ػػـػ  والدراسػػػة والحيػػػاة الةمميػػػةا كمػػػا أن ػػػ
حيػث  ؛المغويتؤثر وتتأثر بالنمو  التيالةوامؿ 
ا والمةػػػانيف الطفػػػؿ مػػػف إدراؾ المفػػػا يـ يمك ػػػ

يوػػاد الةبل ػػات بػػيف األفػػياء وتنظػػيـ األفكػػار  وا 
    فٜٓٔا ٖٕٔٓ بديرا اادؽا  وتسمسمها

لػػػو أ ميػػػة  المغػػػويوبميػػػو فػػػإف الػػػذكاء 
ووانػػب حيػػاة الطفػػؿ  وميػػ  فػػيبالغػػة ومػػؤثرة 
 ؛نفسػػػػية واألكاديميػػػػة و ير ػػػػاوال االوتمابيػػػػة

دونػػو ال يسػػتطي  التوااػػؿ مػػ  انخػػريف مػػف ف
أو التةبير بف أفكػارل ومفػابرل أو تػذكر ونقػؿ 

 لكػػيهػـػ فالمةمومػػات وا  نػػاع انخػػريف والتػػأثير 
    مةينةٍ  يتارفوا بطريقةٍ 

ةػػػد تقػػػدير الػػػذات خػػػرىا يُ أُ  احيػػػةٍ ف نَ وِمػػػ
إلػػع  ادى الطفػػؿا يسػةع دائًمػَلػ ساسػيةً أَ  حاوػةً 
تدفةػػو نحػػو  التػػيفهػػو بمثابػػة القػػوة  ؛ابهاإفػػب

 تأكيد ذاتو وتحقيؽ إمكانياتو  

فمةرفػػػػػة الػػػػػذات والقػػػػػدرة بمػػػػػع فهمهػػػػػا 
تمكػػػف الفػػػرد مػػػف تكػػػويف اػػػورة  اوتقػػػدير ما

 والػػػػوبي وتػػػػو وحػػػػدودل  نػػػػواحيد يقػػػػة بػػػػف 
ومقااػدل ودوافةػو وحاالتػو  ابأمزوتو الداخميػة

القػػدرة بمػػع تأديػػب  ـ  ف ثَػػالمزاويػػة ور باتػػوا ِمػػ
إلػع النوػاح  يؤدا ُيػَمػ االذات وفهمها وتقدير ا

 ببػػػػد الحميػػػػدا  التةامػػػػؿ مػػػػ  الموتمػػػػ  فػػػػي
  فٕٔا ٖٕٓٓ

يضػػةو الفػػرد لذاتػػو يػػؤثر  الػػذي فالتقػػديرُ 
تحديػػػػػد  ػػػػػذا الفػػػػػرد أل دافػػػػػو  فػػػػػيبوضػػػػػوح 
ا واسػػػتواباتو نحػػػو انخػػػريف ونحػػػو واتوا اتػػػو

إلػػػػع ثقػػػػة الفػػػػرد بذاتػػػػوا  ينفسػػػػو  كمػػػػا يػػػػؤد
 الفخاػػػيبلؤمػػػو وفػػػةورل بقيمػػػة نفسػػػوا وت

 ف ٜٗا ٖٕٔٓ ببد المقاودا 
تقػػدير الػػذات  ف أف  يفيػػرى   ػػوؿ ولينػػزر 

أ ـ ما يػدف  اإلنسػاف إلػع التقػدـ وبػذؿ الوهػد 
 أساسػػيةً  والةطػػاءا لػػذا ابتبػػرل  ماسػػمواف حاوػػةً 

يةػػيش فيهػػا  التػػيلتحقيػػؽ التوافػػؽ مػػ  البيئػػة 
ف  وبميػػػػػػوا فتقػػػػػػدير ٖٔا ٕٚٔٓ ا محمػػػػػػود

لتربيػػة اإليوابيػػة الػػذات يةػػد مػػف أ ػـػ مبػػادئ ا
ف حيث الثقة بالنفس واالبتػزاز بهػاا ِمػ ؛لمطفؿ
تكػػػػػػوف أفكػػػػػػار إيوابيػػػػػػة بػػػػػػف الػػػػػػذاتا  ـ  ثَػػػػػػ

بالكفػػػاءة والقػػػػدرة بمػػػػع  الػػػػداخميواإلحسػػػاس 
 كانػتْ  ابكػرً اإلنواز والنوػاحا وكممػا كػاف ذلػؾ مُ 

مػػع مسػػابدة الطفػػؿ بَ  فػػيأكبػػر   نػػاؾ فراػػةً 
 تكويف فخاية  ادرة بمع تحقيؽ أ دافها  



  (255 -225ص ص  أكتوبر 4، ع 52دراسات نفسية )مج                                       

- 555 - 

 

 : البحثمة مفك
أابحت ظا رة إ باؿ انبػاء بمػع إلحػاؽ 
أطفػػػالهـ بروضػػػات توريبيػػػة وخااػػػة ودوليػػػة 

 ا وذلػػؾ ر بػػةً الحػػاليالةاػػر  فػػي افةمًيػػ اوا ًةػػ
تقانهػػاتةمػػيـ أطفػػالهـ لغػػة ثانيػػة  فػػيمػػنهـ  ا وا 
يسػػػابد ـ بمػػػع مواكبػػػة التطػػػور  الػػػذياألمػػػر 

الحيػػػاةا باإلضػػػافة إلػػػع  فػػػيوالتغيػػػر السػػػري  
 فػػػػيأر ػػػػع  فضػػػػؿ وتةمػػػػيـٍ أ ضػػػػماف مسػػػػتقبؿٍ 

وتسػػػارع  المةمومػػػاتييتميػػػز بالتػػػدفؽ  ؛الاػػػغر
خطػػع الةولمػػةا وذلػػؾ دوف النظػػر إلػػع األثػػر 

يمكػػف أف يحدثػػو تةمػػيـ الطفػػؿ لغػػة ثانيػػة  الػػذي
بمػػػػػع المغػػػػػة األـ وبمػػػػػع بةػػػػػض المتغيػػػػػرات 

 األخرى  
خػرى مازالػت  ضػية أحاديػة أُ  ف ناحيةٍ ومِ 
بػػػػيف  اكبيػػػػرً  ثيػػػػر وػػػػداًل وثنائيػػػػة المغػػػػة تُ  المغػػػػة

وذلػػػؾ لزيػػػادة  االةممػػػاء والبػػػاحثيف والتربػػػوييف
ليسػت ظػا رة  فهيا المغة ثنائيأبداد األطفاؿ 
 البيػػة الموتمةػػات  تمػػُس   ػػياسػػتثنائيةا بػػؿ 

دوؿ الةػالـ أكثػر الةالـا حيث تمتمؾ مةظـػ  في
ا أدى إلػػػع ظهػػػور ثنائيػػػة مػػػف لغػػػة واحػػػدة؛ َمػػػ

 المغة 
و ػػد اختمفػػت انراء حػػوؿ تػػأثير الثنائيػػة 

 ؛لمطفػػؿ والةقمػػي األكػػاديميالنمػػو فػػي ويػػة المغ
ف أف ثنائية المغػة  ػد حيف حذر البةض مِ  ففي

مػػع بَ  لمطفػػؿ وتوةمػػو  يػػر  ػػادرٍ  اتسػػبب إرباًكػػ
إلػع  ا باإلضافةِ ينبغيمف المغتيف كما  أي ـِ ةم  تَ 

إلػع  يما يػؤد ؛ها تةيؽ ووانب النمو األخرىأن  
تراوػػػ  مسػػػتوى الػػػذكاءا نوػػػد بمػػػع الوانػػػػب 

ةض يفػػػػو  بمػػػػع ثنائيػػػػة المغػػػػة انخػػػػر الػػػػب
ثانية وبدـ اال تاار بمع لغػة  واالحتكاؾ بمغةٍ 

 ػذا يفػتة  حيػث يػروف أف   اواحدة  المغػة األـف
الموػػػاؿ أمػػػاـ تةمػػـػ المغػػػة ويةػػػزز تطػػػور نمػػػو 

؛ ٕ٘ٓٓا كػػػبلرؾا سػػػيراج  الطفػػػؿ ال إبا تػػػو
 يِفػػػا و ػػػذا االخػػػتبلؼ فٕ٘ٔٓا ببػػػد الحميػػػد

بػػيف مؤيػػد  انراء حػػوؿ تػػأثير ثنائيػػة المغػػة مػػا
 التػيومةارض لهػاا واخػتبلؼ نتػائي الدراسػات 

ذى تحديػد األثػر ال ػ فػي ذا الموػاؿ  فيأوريت 
بةػػض ووانػػب النمػػو فػػي تحدثػػو ثنائيػػة المغػػة 

لػػدى الطفػػؿا أاػػبحت لػػدى  والمةرفػػي المغػػوي
التةػػرؼ بمػػع تػػأثير ثنائيػػة  يِفػػ الباحثػػة ر بػػةً 

بةػػض الووانػػب األخػػرى لػػدى طفػػؿ  فػػيالمغػػة 
 فػػػػػػياالتوػػػػػػال انف  أف   اػػػػػػةً وخا االروضػػػػػػة

نحػػػو تةمػػـػ المغػػػات  االموتمػػػ  أاػػػبة مووًهػػػ
-وحػػدث فيػػو  كمػػا أن ػػتَ  التػػيلمواكبػػة التغيػػرات 

تووػػػػد دراسػػػػات  ال-مػػػـػ الباحثػػػػةحػػػػدود بِ  فػػػػي
 فػػيالمغػػة  وثنػػائي أحػاديتناولػت الفػػروؽ بػػيف 

وتقػػػػػدير الػػػػذات لػػػػدى طفػػػػػؿ  المغػػػػويالػػػػذكاء 
مػػػا دفػػػ  الباحثػػػة إلػػػع إوػػػراء  ػػػذا  ؛الروضػػػة

ث إللقػػاء المزيػػد مػػف الضػػوء بمػػع  ػػذا البحػػ
 الوانب 

و مذكاء أ ميتو لمموتمةػاتا ألن ػل كما أف  
 التػػػػييمثػػػػؿ أبمػػػػع بنااػػػػر الثػػػػروةا فاألمػػػػة 
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تستثمر ذكاء أبنائهػا تزيػد إنتاويتهػا وثقافتهػاا 
بمػػع تنميػػة ذكػػاء أبنائهػػا  تةمػػؿُ  التػػيواألمػػة 
 ركب الحضارة والتفوؽ   فيتتقدـ 
أكثػػػر أنػػػواع  مػػػف المغػػػوييةػػػد الػػػذكاء و 

ثقافتنػاا كمػا أف  فػيالذكاءات المتةػددة أ ميػة 
 ةضػػهماب اوثيًقػػ االمغػػة والػػذكاء يرتبطػػاف ارتباًطػػ

بمػػع ذكػػاء الفػػرد مػػف كيفيػػة  فنسػػتدؿُ  ؛بةضبػػ
استخدامو لمغة والتةامؿ بها مػ   يػرلا فأفكػار 

ا و ػػذل األفكػػار الةقمػػيالفػػرد وػػزء مػػف نفػػاطو 
وؾ مػػػف سػػػم يةبػػػر بنهػػػا بالمغػػػةا والمغػػػة وػػػزءٌ 

ـ  الفردا  يمكػف الحكـػ بمػع ذكػاء الطفػؿ  ومف ثػ
فا فالػػػذكاء ٖٔٔا ٕٙٓٓالسػػػيدا مػػػف لغتػػػو  

تميػز الفػرد بػف  التيف أ ـ المميزات مِ  المغوي
األفراد فهو يترؾ طػاب  خػاص لمفػرد لػدى  با ي

نواحو وتفابمو م  البيئػة  فيانخريفا ويؤثر 
لغويػػػة  سػػػب الطفػػػؿ  ػػػدرةً تحيػػػث يك ؛بفابميػػػة

 بطػػػػرؽٍ  التةبيػػػر فػػػي الطبل ػػػةِ مػػػع تسػػػابدل بَ 
 دخبًل ا يوةمػػو َمػػمػػف المغػػة؛ َمػػوالػػتمكف  ختمفػػةٍ مُ 

 تنمية  درات الطفؿ وتهيئتو لمحياة باػورةٍ إلع 
 أفضؿ 

  ذا ويةد تقدير الػذات بمثابػة تقيػيـ بػاـٍ 
لقػػػدرات الفػػػرد ينقمػػػو إلػػػع انخػػػريف باألسػػػاليب 

 ف ٛا ٖٕٓٓا ماطفعالتةبيرية المختمفة  
لػػػو ببل ػػػة وثيقػػػة  تقػػػدير الػػػذاتوبميػػػو ف

سػػػػنوات  فػػػػيحيػػػػث يظهػػػػر ويتكػػػػوف  ؛بالمغػػػػة
الطفولػػػة المبكػػػرة مػػػ  اكتسػػػاب الطفػػػؿ المغػػػةا 

وتةتبػر المغػة   حيث تتفػكؿ نظػرة الطفػؿ لذاتػو
 فػػػيها الطفػػػؿ يسػػػتخدم التػػػيإحػػػدى الوسػػػائؿ 

فػػػيمكف أف نةػػػػرؼ مػػػػف إدراؾ ذاتػػػو و يمتهػػػػاا 
خبللها ما يفةر ويحس بو الطفؿ توػال نفسػو 

يفا وكيػػػػؼ يقػػػػارف نفسػػػػو وببل اتػػػػو بػػػػانخر 
 ف ٕٗٔا ٜٕٓٓبأ رانو  فاكرا 
الدراسػػة الحاليػػة كمحاولػػة  يوبميػػوا تػػأت
البحػػػث بػػػف الفػػػروؽ بػػػيف  فػػػيبمميػػػة وػػػادة 

 فػػيمرحمػػة الروضػػة  فػػيالمغػػة  وثنػػائي أحػػادي
وتقػػػػدير الػػػػذات لػػػػديهـا فهػػػػؿ  المغػػػػويالػػػػذكاء 

 المغػػويتةزيػػز الػػذكاء  فػػيتسػػهـ ثنائيػػة المغػػة 
 اؿ؟وتقدير الذات لدى األطف

 فػػػػػي البحػػػػػثوممػػػػا تقػػػػػدـ تتحػػػػػدد مفػػػػػكمة 
 التساؤالت انتية:

الذكاء  فيتوود فروؽ دى مَ  أيإلع  -ٔ
 أحػػاديأطفػػاؿ الروضػػة بػػيف  المغػػوي
  المغة؟ وثنائي

الذكاء  فيتوود فروؽ مدى  أيإلع  -ٕ
 أحػػاديبػػيف أطفػػاؿ الروضػػة  المغػػوي
المغة تةزى إلػع متغيػر النػوع  وثنائي

ناث   ف؟ ذكور وا 
بيف دروػات أطفػاؿ  االتساؽدى ما مَ  -ٖ

المغػػة بمػػع  وثنػػائي أحػػاديالروضػػة 
ودروػػػػاتهـ  المغػػػػويمقيػػػػاس الػػػػذكاء 

بمع استبياف مةممة الروضػة لػذكاء 
 ؟ المغويالطفؿ 
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تقػدير  فػيمدى توود فروؽ  أيإلع  -ٗ
 أحػػػاديالػػػذات بػػػيف أطفػػػاؿ الػػػروض 

 المغة؟ وثنائي
تقػدير  فػيفروؽ مدى توود  أيإلع  -٘

 أحػػاديالػػذات بػػيف أطفػػاؿ الروضػػة 
المغة تةزى إلػع متغيػر النػوع  ئيوثنا

ناثف  ؟  ذكور وا 
ما مدى االتساؽ بيف دروػات أطفػاؿ  -ٙ

المغػػة بمػػع  وثنػػائي أحػػاديالروضػػة 
مقياس تقدير الػذات ودروػاتهـ بمػع 
اسػػػػتبياف مةممػػػػة الروضػػػػة لتقػػػػدير 

  الذات بند الطفؿ؟
 :البحثأ مية 

 مف:  أ ميتو  الحاليالبحث ستمد ي
لبحػػث اتناولػػو ي الػػذيطبيةػػة الموضػػوع  -ٔ

المغػػة  وثنػائي أحػاديالفػروؽ بػػيف و ػو 
وتقػػدير الػػذات لػػدى  المغػػويالػػذكاء  فػػي

-حدود بمـ الباحثة يوف-طفؿ الروضة
تووػػػد دراسػػػات ا تمػػػت بمثػػػؿ  ػػػذل  ال

 المتغيرات موتمةة 
وػػػرى ي التػػػيمريػػػة طبيةػػػة المرحمػػػة الةُ  -ٕ

مرحمػػػة مػػػا  بػػػؿ  و ػػػي االبحػػػثبميهػػػا 
يةتبر ػػػا الةممػػػاء بمػػػع  التػػػيالمدرسػػػة 
تخااػػاتهـ وتووهػػاتهـ أ ػـػ اخػػتبلؼ 

  اإلنسانيوأخطر مراحؿ النمو 

 النظػػريف اإلطػػار إمكانيػػة االسػػتفادة ِمػػ -ٖ
تقػديـ  فػيلمبحث باإلضػافة إلػع نتائوػو 

 األحاديػػػةألثػػػر  بممػػػيرؤيػػػة وتاػػػور 
ذكػػػػػاء الطفػػػػػؿ فػػػػػي والثنائيػػػػػة المغويػػػػػة 

تقػػديـ  ـ  ف ثَػػوِمػػ ؛وتقػػديرل لذاتػػو المغػػوي
تواػػيات تفيػػد الةػػامميف والمتخااػػيف 

الخػػاص  والتةميمػػي التربػػويالموػػاؿ  يفػػ
بمرحمػة الطفولػػة المبكػػرةا وفػػتة الموػػاؿ 

ف الدراسػػات والبحػػوث البلحقػػة ِمػػ لمزيػػدٍ 
  نفسو المواؿ في

إبطػػػػاء تاػػػػور بػػػػاـ لطبيةػػػػة الػػػػذكاء  -ٗ
ألطفػػاؿ الروضػػة وتقػػدير الػػذات  المغػػوي
تقػػػديـ مقترحػػػات لمةممػػػات  فػػػييسػػػهـ 
تمكػػػنهـ مػػػف إبػػػداد أنفػػػطة  ؛الروضػػػة

قػػػػػػاء بمسػػػػػػتوى الػػػػػػذكاء وبػػػػػػرامي لبلرت
 وتقدير الذات بند الطفؿ  المغوي

مػػف األدوات لقيػػاس الػػذكاء  تقػػديـ بػػددٍ  -٘
أطفػػػػػاؿ وتقػػػػدير الػػػػذات لػػػػدى  المغػػػػوي
  المغة وثنائي أحاديالروضة 

البحػػػػث تةػػػػدد الفئػػػػات المسػػػػتفيدة مػػػػف  -ٙ
 وثنػػائي أحػػاديأطفػػاؿ الروضػػة   :منهػػا
-ريػػػػػػاض األطفػػػػػػاؿ مةممػػػػػػات-المغػػػػػػة

 واضػػةي-موػػاؿ الطفولػػة فػػي البػػاحثوف
 البرامي والخططف  
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 : البحث دؼ 
الكفػػؼ بػػف إلػػع  الحػػاليالبحػػث هػػدؼ ي

المغػػة بمسػػتويات  وثنػػائي أحػػاديالفػػروؽ بػػيف 
وتقػدير  المغػويالذكاء  فيمختمفة مف التكثيؼ 

ناث   الذات لطفؿ الروضة ذكور وا 
 : البحثماطمحات 

اال تاػػار بمػػع  يوتةنػػ :ٔحاديػػة المغػػةأُ 
تخاطػػب والتوااػػؿ مػػع مسػػتوى البَ  واحػػدةٍ  لغػػةٍ 

    والقراءة والتةبير
أف يةػػػػػػػرؼ  ي: وتةنػػػػػػػٕثنائيػػػػػػػة المغػػػػػػػة

ظػا رة اوتمابيػة  و يويستةمؿ الطفؿ لغتيفا 
حالػػػة لغويػػػة يسػػػتخدـ فيهػػػا الطفػػػؿ بالتبػػػادؿ و 

 وحسب البيئة والظروؼ لغتيف مختمفتيف  
:  ػو القػدرة الفةالػة بمػع ٖالمغويالذكاء 

ؿ مثػ ؛تحقيؽ أ ػداؼ مةينػة فيالمغة  استخداـ
 مةػػانيالتةبيػػر بػػف الػػنفس والمفػػابر وفهػـػ 

األلفػػاظا واالسػػتماع الفةػػاؿ وتػػذكر المةمومػػات 
 والتةبير بنها والتحدث بطبل ة وفابمية  

:  ػػو تقيػػيـ يضػػةو الفػػرد ٗتقػػدير الػػذات
لذاتػػػو وبذاتػػػو ويةمػػػؿ بمػػػع المحافظػػػة بميػػػوا 

سػػػػرتو أُ  فػػػػيويتضػػػػمف اتوا اتػػػػو نحػػػػو ذاتػػػػو 
آلخػػػػريف المدرسػػػػة وينقمػػػػو ل يوأاػػػػد ائو وفػػػػ

 باألساليب التةبيرية المختمفة  
                                           

1
 Monolingual 

2
 Bilingualism 

3
 Linguistic Intelligence 

4
 Self-Esteem 

 : النظرياإلطار 
   ٘أحادية وثنائية المغة

حيػػاة  فػػيتكتسػػب المغػػة أ ميػػة خااػػة 
مػػػػع بَ  الحاػػػػوؿِ  فػػػػيوسػػػػيمتو  هػػػػيفَ الطفػػػػؿا 

امةا ومةرفة ذاتو والةالـ مػف بَ  المةرفة بافةٍ 
 اوثيًقػ اتػرتبط ارتباًطػ فهيااةا خَ  حولو بافةٍ 

 الكتسػابهالو  اافزً حَ  ؿُ ا يفك  مَ  ؛تو وحاواتوبحيا
 التربػػػػويوتةممهػػػػا  فالمغػػػػة كمػػػػا يػػػػذكر الةػػػػالـ 

 هػػػػا أبظػػػـػ مػػػػا ابتكػػػػرل اإلنسػػػػافإن  "ثورنػػػػديؾ 
    "وأبدبو
اال تاػار بمػع لغػة  يحادية المغػة تةنػوأُ 

واحػػػػػدة بمػػػػػع مسػػػػػتوى التخاطػػػػػب والقػػػػػراءة 
ػػػ والكتابػػػة  تةمػػـػ لغػػػة  يا ثنائيػػػة المغػػػة فتةنػػػأم 
طمػػػؽ بمػػػع وي اإلػػػع المغػػػة األـ تضػػػاؼثانيػػػة 
يحظػػع بمةرفػػة لغتػػيف مػػف حيػػث  الػػذيالفػػرد 

وذلػؾ  اٙالمغة ثنائيو الكبلـ والفهـ والكتابة بأن  
لغتػػػيف  فػػػيإذا كػػػاف بمػػػع  ػػػدر مػػػف المةرفػػػة 

  ائمتيف بمػع الاػوت أو اإلفػارة أو األسػموب
  فٕٔٗا ٕٕٓٓ إبرا يـا 

أف وميػػػ   Tabors تػػػابور ػػػذا وتػػػرى 
األـف  األطفػػػاؿ يكتسػػػبوف المغػػػة األولػػػع  المغػػػة

النظػػػر بػػػف ما يػػػة تمػػػؾ المغػػػةا ولكػػػف  بغػػػض
اكتسػػػاب لغػػػة أولػػػع مهمػػػة مةقػػػدةا فالنظػػػػاـ 

محيػػرا إذ يضػـػ موموبػػة مػػف األوػػزاء  المغػػوي
                                           

5
 Monolingual and Bilingualism 

6
Bilingualism  
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فا المةوػػـػ "األاػػػوات" فونولػػػوويالمتفػػػابكة  
تنسػػػيؽ  المفػػػردات المغويػػػةفا النحػػػو  طريقػػػة 

الومؿفا المحادثة  طريقة تنسػيؽ  فيالكممات 
 المغةف   استخداـوابد الومؿفا البروماتيؾ   

المغػػة  اسػتخداـ فػػيويةتبػر األطفػػاؿ أكفػأ 
األـ بندما يتقنػوف كػؿ  ػذل المهػاـ ويتمكنػوف 

 فػػػػيمنهػػػػاا و ػػػػذل مهمػػػػة األطفػػػػاؿ الرئيسػػػػية 
 سػػيراجا السػػنوات السػػت األولػػع مػػف بمػػر ـ 

  ف٘ٗ: ٗٗا ٕ٘ٓٓكبلرؾا 
و نػػػاؾ نظريػػػػات بديػػػػدة فسػػػػرت كيفيػػػػة 

ئمػػػػػة مبل  و ػػػػػيب الطفػػػػػؿ المغػػػػػة األـ اكتسػػػػػا
المغػػػػػػة الثانيػػػػػػةا منهػػػػػػا النظريػػػػػػة  الكتسػػػػػػاب
تػػػرى أف المغػػػة تتطػػػور  التػػػي و ػػػي ٔالسػػموكية

نتيوػػػػة بوامػػػػؿ أو مػػػػؤثرات بيئيػػػػةا والنظريػػػػة 
تػػرى أف  و ػػي ٕالنظريػػة الفطريػػة  ػػي الثانيػػة

المغػػػة تتطػػػور بفةػػػؿ بوامػػػؿ فطريػػػة تولػػػد مػػػ  
مووػػػودة  و ػػػيحياتػػػوا  فػػػيالطفػػػؿ وتاػػػاحبو 

يطمػػؽ بميػػو  مػػا  ػػيداخمػػوا والنظريػػة الثالثػػة 
حيػػث تركػػز بمػػع الومػػ   ٖالنظريػػات التفابميػػة
ةوامػػػػؿ البيئيػػػػة والقػػػػدرات أو التفابػػػػؿ بػػػػيف ال

 ف ٜٗا ٜٕٓٓ رفيدا الفطرية 
 ػػػػذا و ػػػػد اختمفػػػػت انراء حػػػػوؿ السػػػػف 
المناسػػب لػػتةمـ الطفػػؿ لغػػة ثانيػػة بوانػػب لغتػػو 

                                           
1
 Behaviorism 

2
 Nativism 

3
 Interaction is Theories 

السػنوات  أف  فيرى الػبةض  ااألولع  المغة األـف
 فػػيلمبػػدء  مهػـػو ػػت  الطفػػؿِ  مػػرِ ف بُ األولػػع ِمػػ

 فػػيتةمػـػ المغػػة الثانيػػةا حيػػث يتحػػدث األطفػػاؿ 
 بؿ المدرسػة بمغػتهـ األولػع بطبل ػة مرحمة ما 

بالفةػػؿا ويةرفػػوف كيػػؼ تةمػػؿ المغػػة وكػػؿ مػػا 
نهـػ مػدربوف بمػع التوااػؿ مػ  أيتاؿ بهػا  و 

انخػػريف ويحتػػاووف فقػػط إلػػع مفػػردات لغويػػة 
ينقمػػػوا  لكػػػي ؛و وابػػػد النحػػػو بالمغػػػة الوديػػػدة

لمةرفػػػػة والمفػػػػا يـ المسػػػػتمدة مػػػػف خبػػػػراتهـ ا
المبكرة بمغة أخرى  والمتةمموف الاػغار السػف 

نطػػؽ المغػػة الثانيػػة  تةمػـػ فػػيتكػػوف فراػػتهـ 
ا ٕ٘ٓٓ سػػػػػيراجا كػػػػػبلرؾا كأ مهػػػػػا أفضػػػػػؿ 

 ف ٗٙ
إذا تةمػـػ الطفػػؿ لغػػة  وويػػرى الػػبةض أن ػػ

ال يػػزاؿ فيػػو  الػػذيالو ػػت  فػػيثانيػػة  أونبيػػةف 
 المغػة  المغػويالنمػو  فػييتةمـ المغة األـ يػؤثر 

إلػع ضػةؼ المهػارات  ييػؤد الذياألمر  ااألـف
 لفػػيءٍ المغويػة األاػػمية  فػتةمـ الطفػػؿ كممتػيف 

واحػػػد يةمػػػؿ بمػػػع تػػػداخؿ تفكيػػػر الطفػػػؿا  ػػػذا 
المغػػػة  فػػػي باضػػػطرابافة إلػػػع إاػػػابتو باإلضػػػ

  فٜٔٔا ٜٕٓٓ حسفا 
و ناؾ رأى ثالث يػرى أف تةمـػ لغػة ثانيػة 

فيهػػا وميػػ   ػػوى تفػػترؾ  ابمميػػة مةقػػدة وػػد  
الفػػرد الةقميػػة والنفسػػية والةضػػمية والةاطفيػػةا 

ال ريػػب بمميػػة مر قػػة لاػػغار األطفػػاؿ   و ػػي
باإلضػػػافة إلػػػع أف مرحمػػػة الحضػػػانة وريػػػاض 
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األطفػػاؿ يكػػوف األطفػػاؿ فيهػػا أكثػػر حاوػػة إلػػع 
 اوكبلًمػ اتةمـ لغتهـ األامية والتمكف منها نطقً 

 الاػحية المغػويومخاطبة و درة بمػع التةبيػر 
  فٕٙٓٓ ببد الةزيزا 

 الةبل ة بيف أحادية وثنائية المغة: 
أف الةبل ػػػػة  "Cummins"يػػػػرى كمتػػػػر 

بيف المغة األـ والمغة الثانيػة كبيػرة و ػد أوريػت 
 :   ذا الادد أوضحت فيدراسات بديدة 

المغػػة  فػػي المةرفػػيأ ميػػة التطػػور  -ٔ
تةمػػػػػػـ المغػػػػػػة  فػػػػػػياألـ وتأثير ػػػػػػا 

 الثانية 
يسػػهؿ  عولػػأف إتقػػاف الفػػرد لمغتػػو األ  -ٕ

و بميػػػػػو تةمػػػػـػ المغػػػػػة الثانيػػػػػةا ألن ػػػػػ
 تةمـػ المغػة بفػكؿٍ  فػييكتسب الخبرة 

  اـٍ بَ 
 فػػػػػيالمغػػػػػة األولػػػػػع  اسػػػػػتخداـأف  -ٖ

تػػدريس المغػػة الثانيػػة كوسػػيط يةػػد 
تطػور  فػيخطوة ضػرورية تسػابد 

قػـو بميهػا اكتسػاب ي التيالمةرفة 
ا ٜٕٓٓ رفػػػػػيدا  المغػػػػػة الثانيػػػػػة

  فٓٓٔ: ٜٛ
غػة األـ  األحاديػة الم فيأثر ثنائية المغة 

 المغويةف:
أف  فCummins, 2005 يػرى كمنػز 

 فػيالمغػة األـ يتحػدد فػي تأثير تةمـ لغػة ثانيػة 
 اتوا يف: 

 التػػػػػياالتوػػػػػال األوؿ: الةقبػػػػػة المغويػػػػػة 
 فػييبمغػو الطفػؿ  الػذيتفير إلع أف المستوى 

يحػدد  ػؿ سػيواوو الطفػؿ  الػذيالمغة األـ  ػو 
تةممػػػو  فوائػػػد إدراكيػػػة مػػػف ياػػػةوبات أـ يونػػػ

ف الطفػػؿ يوػب أف ياػػؿ إلػػع إ أيلمغػة ثانيػػة  
ةينػػػػة مػػػػف إتقػػػػاف لغتػػػػو األـ  بػػػػؿ أف مُ  دروػػػػةٍ 

فوائػػػػد مػػػػف تةمػػػـػ المغػػػػة  ييسػػػػتطي  أف يونػػػػ
الثانيػػة  وال يقاػػد  نػػا اإلتقػػاف التػػاـ لمغػػة األـ 

 أي "بتبػػة إتقػػاف المغػػة األـ"ع بػػػ بػػؿ مػػا يسػػم  
 فػيواوؿ الطفؿ إلع بداية الطريػؽ الاػحية 

 تو األولع  تةممو لمغ
 التطػػوري: نظريػػة التبػػادؿ الثػػانياالتوػػال 

 إتقػػافبػػيف  مهّمػػة نػػاؾ ببل ػػة  رى أف  تَػػ التػػي
تقػػاف المغػػة الثانيػػة   ف إتقػػاف إ أيالمغػػة األـ وا 

 االمغػػة األـ يسػػابد بمػػػع إتقػػاف المغػػة الثانيػػػة
ف إتقػػاف المغػػة الثانيػػة يسػػابد بمػػع تطػػوير أو 

كمنػػز  المغػػة األـ  ويةبػػر فػػيالمهػػارات المغويػػة 
Cummins  بف  ذا التبػادؿ والتػأثير والتػأثر

مػػػا بػػػيف المغػػػة األـ والمغػػػة الثانيػػػة يمكػػػف أف 
يحػػدث مػػف خػػبلؿ تةمػػيـ المغػػة الثانيػػة بفػػرط 

لمغػػة األـ وكػػذلؾ الةكػػس  تػػوفير تةػػرض كػػاؼٍ 
  فٙٙٚ: ٘ٙٚا ٕٔٔٓالدامغا  

 أنواع ثنائية المغة: 
ف الكتسػػاب المغػػة الثانيػػة ادد نوبػػلقػػد ُحػػ

 واالكتسػػػػػػػابالمتػػػػػػػزامفا  تسػػػػػػػاباالكو مػػػػػػػا 
المتػػزامف يحػػدث بنػػدما  فاالكتسػػابالمتتػػاب ا 
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يتةػػرض األطفػػاؿ ألكثػػر مػػف لغػػة واحػػدة منػػذ 
يتحػػػػدث األب بمغػػػػة  فمػػػػثبًل  اسػػػػف مبكػػػػرة وػػػػد  
ػ وتتحدث األـ بمغةٍ  ا أخرى منذ ميبلد الطفػؿا أم 

االكتساب المتتػاب  يحػدث بنػدما يبػدأ األطفػاؿ 
لمغػػة األولػػع تةمػـػ لغػػة ثانيػػة بةػػد ترسػػ  ا فػػي
فمػػػثبل يكتسػػػب األطفػػػاؿ  ؛بقػػػولهـ فػػػي اوزئًيػػػ

 فػػي الممتاػػقيف بالحضػػانة المغػػة الوطنيػػة أواًل 
المنزؿ ثـػ يكتسػبوف المغػة الثانيػة بنػد دخػوؿ 

سػػػػػػيراجا كػػػػػػبلرؾا   الحضػػػػػػانة أو المدرسػػػػػػة
  فٚ٘ا ٕ٘ٓٓ

 فوائد ثنائية المغة: 
 ثنػائي ناؾ بدة فوائد تةود بمػع الطفػؿ 

مػػف لغػػة واحػػدة  بػػداًل المغػػة مػػف إوػػادة لغتػػيف 
 :  يمييمكف إومالها فيما 

أف ثنائيػػة المغػػة  Alles Jardelيػػرى 
واكتفػػػاؼ الفػػػروؽ  يتمكػػػف الطفػػػؿ مػػػف وبػػػ

المغويػػػػػة بػػػػػيف المغػػػػػة األـ والمغػػػػػة األونبيػػػػػةا 
وتسػػػػهؿ التةػػػػرؼ بمػػػػع انخػػػػريف واالنفتػػػػاح 
بمػػيهـ  وذلػػؾ لػػو أ ميػػة مػػف الناحيػػة النفسػػية 

و خػاص واالوتمابيةا كما يمكنػو ذلػؾ مػف نمػ
مػػػف الناحيػػػة المةرفيػػػة حيػػػث يتميػػػز بالمرونػػػة 

 المةرفية  
 (Hamers, 1999)كما كففت دراسػة 

مهػػاـ حػػؿ  فػػيالمغػػة  ثنػػائيتفػػوؽ األطفػػاؿ  أف
المفػػػػكبلتا واإلبػػػػداعا والقػػػػدرة بمػػػػع إبػػػػادة 

 تنظيـ المةمومات 

 ,Genesee)كػػػػذلؾ أكػػػػدت دراسػػػػة 

Tucker, 1975)  نمػو  فيفوائد ثنائية المغة
حيػث أوضػحت أف  ؛لمطفػؿ وتمػابياالالوانب 
الطفػػػؿ حساسػػػية  يالمغتػػػيف يةطػػػ فػػػيالػػػتحكـ 

ية حيػػث تكػػوف  نػػاؾ حساسػػ ؛اوتمابيػػة كبيػػرة
 المغة   بأحاديأكثر لحاوات التوااؿ مقارنة 

 (Demont, 2001)كما أفارت دراسػة 
 الػػوبيتطػػوير  فػػيإلػػع أف ثنائيػػة المغػػة تسػػهـ 

 بووانبو الفونيمية والنحويةا كما تسػهـ المغوي
تةمػـػ الطفػػؿ القػػراءة فيسػػهؿ بميػػو تةػػرؼ  فػػي

ا ٕٕٔٓالكممػاتا والقػػدرة بمػع الفهػـػ  بابػػةا 
 ف ٙٛٔ: ٕٛٔ

وبميػػو فػػإف تةمػـػ الطفػػؿ لغػػة ثانيػػة يفػػتة 
أمامػػو أبػػواب ثقافػػات وحضػػارات أخػػرى فتتسػػ  
آراءل وفهمػػػو لكيفيػػػة تفكيػػػر انخػػػريف فتأخػػػذ 

  اوديدً  اةدً حياتو بُ 
 سمبيات ثنائية المغة:

لغػػػة ثانيػػػة  ػػػد يةػػػوؽ مػػػف  اكتسػػػابَ إف 
الناحيػػة المغويػػة اكتسػػاب المغػػة األولػػعا يةػػوؽ 
مػػػف الناحيػػػة الفكريػػػة تفكيػػػر الطفػػػؿ و دراتػػػو 

 ف ٕٕٗا ٕٕٓٓالمةرفية  إبرا يـا 
واحػد  آفٍ  فػيتةميـ الطفػؿ لغتػيف  كما أف  

و ػػو يفػػير إلػػع  "ميػػزاف األثػػر"محكػػـو بمتغيػػر 
تةمػـػ المغػػة الثانيػػة  فػػييبػػذؿ  الػػذيأف الو ػػت 

المغػة األـا كمػا يػؤثر بمػع في ر بالضرورة يؤث
 الةقمػػػيامػػػةا وبمػػػع النمػػػو بَ  التربيػػػة باػػػفةٍ 
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السػنوات  فػيمراحػؿ نمػول  فػيلمطفؿ وبخااة 
األولػع مػػف بمػرل  كػػذلؾ يػػؤثر تةمـػ لغػػة ثانيػػة 

حة النفسػية الاػفي  ا بؿ نضي المغة األـ سمبً 
 ف ٕٛٔا ص ٕ٘ٔٓا ببد الحميدلمطفؿ  

بػػأف ثنائيػػة  القائػػؿ الػػرأييتفػػؽ ذلػػؾ مػػ  
 ٔالمةرفػػيع بػػالكؼ إلػػع مػػا يسػػم   يالمغػػة تػػؤد

 يحػػػد وفػػػوا آفٍ  فػػػيتةمػػـػ لغتػػػيف  فا ألف  لمغتػػػي
سػػف مبكػػرةا  بػػؿ أف يػػتمكف الطفػػؿ مػػف لغتػػو 

 ؛ٕالمةرفػيع بالتػداخؿ إلػع مػا يسػم   ياألـ يؤد
نمػػو فػػي  السػػمبيحيػػث تقػػـو كػػؿ لغػػة بالتػػأثير 

  فٖٙا ٖٕٓٓا ببد الحميدالمغة األخرى  
 :ٖالمغويالذكاء 
 با تمػاـذا النػوع مػف الػذكاء  َ  يظِ حَ لقد 

الكثيػػػر مػػػف البػػػاحثيف بمختمػػػؼ تخااػػػاتهـا 
أحػػػػد مكونػػػػات نظريػػػػة  المغػػػػويالػػػػذكاء  ويةػػػػدُ 

 التػيلمػذكاءات المتةػددةا  Gardnerواردنر 
وابتبػرت أف  ابػف الػذكاء اوديػدً  ااػورً  دمت تَ 

ومرونػػػةا وأكثػػػر  امفهػػػـو الػػػذكاء أكثػػػر اتسػػػابً 
هػػػا تقػػػدـ ظريػػػات التقميديػػػةا ألن  مػػػف الن احػػػررً تَ 

األسػػػػػموب المتنػػػػػوع بغػػػػػزارة والفهػػػػـػ وتاػػػػػنيفا 
القػػػدرات الةقميػػػة لئلنسػػػافا وتركيػػػب القػػػدراتا 

التربيػػػػػػػػػة  فػػػػػػػػػياؿ فة ػػػػػػػػػ هػػػػػػػػػا ذات أثػػػػػػػػػرٍ وأن  
(Gooduough, 2001, 201). 

                                           
1
 Cognitive Inhibition 

2
 Cognitive Interference 

3
 Linguistic Intelligence 

 أرمسػػػػػػػػػػػػػػػػترونيولقػػػػػػػػػػػػػػػػد لخػػػػػػػػػػػػػػػػص 
"Armstrong"  األسػػػس المةرفيػػػة الرئيسػػػية

 :  يميَ لنظرية الذكاءات المتةددة فيما 
 ؛متمػػؾ سػػبةة ذكػػاءاتيَ  ردٍ َفػػ كػػؿٍ  -ٔ

 ذكػػػػػػػاء-ي ذكػػػػػػػاء لغػػػػػػػو  يوِ ػػػػػػػ
-باػػػري مكػػػاني ذكػػػاء-رياضػػػي
 وسػػػػمي ذكػػػاء-يموسػػػيق ذكػػػاء
 ذكػػػػاء-فخاػػػػي ذكػػػػاء-حركػػػػي

ف ولكػػف األفػػراد تفػػابمي اوتمػػابي
نسػػػبة ووػػػود كػػػؿ  فػػػييختمفػػػوف 

ا ٜٕٓٓلػػديهـ  الةنيػػزاتا  ذكػػاءٍ 
 ف  ٖٓ

ثػػػـػ أضػػػػاؼ وػػػػاردنر ثبلثػػػػة ذكػػػػػاءات 
ا طبيةػػػػيال: الػػػػذكاء يِ ػػػػإضػػػػافية 
ا الووػوديا والذكاء الروحيوالذكاء 

خرى وديػدة ا أفار إلع ذكاءات أُ مَ كَ 
 تػػػزاؿ أمػػػاـ االختبػػػارات المختمفػػػة اَل 

ا والحساسػػػػػػػػية الروحػػػػػػػػيمنهػػػػػػػػا: 
الخمقيػػػػػػةا والونسػػػػػػيةا والدبايػػػػػػةا 
والحػػػدسا واإلبػػػداعا والقػػػدرة بمػػػع 

ا والقػػػدرة الفػػػميا واإلدراؾ هػػػيالطَ 
 بمع التأليؼ بيف الػذكاءات األخػرى

  ف ٕٕا ٖٕٓٓببد الحميدا  
ةظػػـ األفػػراد يسػػتطيةوف تطػػوير مُ  -ٕ

كؿ ذكاء مف  ػذل الػذكاءات إلػع 
 فػػيمسػػتوى مبلئػػـ مػػف الكفػػاءة 
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الػػدبـ المبلئػػـ مػػف  ووػػودِ  حالػػةِ 
ة المحيطػػػػػيف والبيئػػػػػة أو الثقافػػػػػ

 ووػػودِ  يةيفػػوف فيهػػاا ألف   التػػي
 يكفػيوحدل ال  الوراثي االستةداد

 تـ تنميتو مػف  بػؿ البيئػةلـ يَ  ما
 المحيطة 

مػػػػػػػػف الوسػػػػػػػػائؿ   نػػػػػػػػاؾ الةديػػػػػػػػدُ  -ٖ
 اواالسػػػتراتيويات ليكػػػوف الفػػػرد ذكًيػػػ

نوع مػف أنػواع الػذكاءات  أيضمف 
 المتةددة 

 مػػػػابيوَ  تةمػػػػؿ الػػػػذكاءات بفػػػػكؿٍ  -ٗ
 متةػػػددة ومةقػػػدة طرائػػػؽوب تةػػػاوني

  فٖٔا ٖٓا ٖٕٓٓ الةنزياتا 
وبميػػػػػو فقػػػػػد وػػػػػاءت نظريػػػػػة وػػػػػاردنر 

Gardner  سػػػيطر  الػػذيثػػورة ضػػد االبتقػػاد
اإلنسػاف  بػأف   اويمػة مػف الػزمفا ابتقػادً طَ  لفترةٍ 

و ػو  يحدد بةامػؿ واحػدٍ  اثابتً  اواحدً  يمتمؾ ذكاءً 
ف ا  و  واحػػػػػدٍ  الةامػػػػػؿ الةػػػػػاـا ويقػػػػػاس باختبػػػػػارٍ 

 تةددت اور  ذا االختبار  
 ذياّلػ أف الفردَ  Gardnerويرى واردنر 

 يِفػػ كبيػػرةً  ا لػػو أ ميػػةً المغػػوييتمتػػ  بالػػذكاء 
 اببل يػ ايمتمػؾ  وانًبػ وا ألن ػاإلنسانيالموتم  
 فػػػيالمغػػػة  اسػػػتخداـالقػػػدرة بمػػػع  أيلمغػػػةفا 

ا و أداة لمتػػذكرف مةػػيفٍ  إ نػػاع انخػػريف بسػػموؾٍ 
تةػػيف الفػػرد بمػػع تػػذكر المةمومػػاتا والوانػػب 

لمغػػةا فكثيػػر مػػف  التفسػػيرياأل ػـػ  ػػو الػػدور 

ووانػػب التةمػػيـ والػػتةمـ يػػتـ مػػف خػػبلؿ المغػػةا 
وديػد  بممػيال  نع بنها إلطبلؽ تطور  التي

  فٚٙٔا ٕٗٓٓ واردنرا 
أف بػإلع ما سبؽا يمكػف القػوؿ  اواستنادً 

 ػػدرة مػػف  ػػدرات الػػذكاء تتطػػور  المغػػويالػػذكاء 
رديػة بػيف فَ    ووػود فػروؽٍ م  تطور الطفؿا مَ 

أو  الػػػوراثيلمةامػػػؿ  ابًةػػػطفػػػؿ وآخػػػرا وذلػػػؾ تِ 
ا والةامػػػؿ يتسػػـػ بػػػو كػػػؿ طفػػػؿٍ  يالػػػذ الفطػػػري
  درةتنميػػة  ػػذل القػػػ فػػػييسػػا ـ  يالػػذ البيئػػي

ف نسػبة النوػاح ِمػ او و يمثػؿ نسػبة كبيػرة وػد  
دونػػو ياػػبة الػػتةمـ مػػف ا فالتقميػػديالػػتةمـ  فػػي

 المغػػويذو اػػةوبة بالمغػػةا فالػػذكاء  المدرسػػي
 فػػػي الطبل ػػػةمػػػع بَ  يسػػػابد الطفػػػؿ بػػػبل فػػػؾٍ 

متنوبػة واإلتقػػاف والػتمكف مػػف  طرائػػؽالتةبيػر ب
ـ  وِمػالمغػةا  استخداـ القػدرة بمػع التوااػؿ  ف ثػ
حاػيمة لغويػة  واكتسابة م  انخريفا بفابمي

 متميزة  
 :  المغويتةريؼ الذكاء 
بمػػػع  إلػػػع القػػػدرةِ  المغػػػوييفػػػير الػػػذكاء 

ا سػػػواء كػػػاف ذلػػػؾ الكممػػػات بفابميػػػةٍ  اسػػػتخداـ
 مثػػؿ روايػػة  اػػة أو الخطابػػةف أو مػػف  افػفويً 

خػبلؿ الكتابػة  مثػؿ الفػةرا التػأليؼا النفػرفا 
مغػػة كمػػا يتضػػمف القػػدرة بمػػع تركيػػب وبنػػاء ال

والتةػػػػرؼ بمػػػػع الاػػػػوتيات الخااػػػػة بالمغػػػػةا 
بةػػػاد الةمميػػػة السػػػتخدامات ومةنػػػع المغػػػةا واأل

  فٖٚا ٕ٘ٓٓ خميؿا المغة 
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 Tomas "توماس  يػرو"حيف يرى  في

Hiro   مػػع  ػػو  ػدرة الفػػرد بَ  المغػػوي الػذكاءَ  أف
ا بفابميػػةٍ  اأو تحريرًيػػ االكممػػات فػفويً  اسػتخداـ

اء المغػةا ويضـ القدرة بمع تنػاوؿ ومةالوػة بنػ
وأاػػػواتهاا ومةانيهػػػاا واالسػػػتخدامات الةمميػػػة 

 اإل نػاعا  اا وتضـ بةض  ذل االستخداماتلهَ 
المغػة لتػذكر  اسػتخداـالفرحا مةينػات الػذاكرةا 

نتػػػػاج وتأويػػػػؿ موموبػػػػةٍ  ف ِمػػػػ المةمومػػػػاتا وا 
ابدة بمػػع نقػػؿ مةمومػػات لهػػا بلمػػات المسػػالةَ 

  فٕٕٙا ٕٛٓٓ  يروا داللة 
 ػػو القػػدرة بمػػع  المغػػويكمػػا أف الػػذكاء 

 واسػػػتخداـاالتاػػػاؿ الويػػػد مػػػف خػػػبلؿ المغػػػةا 
اإل ناع أو التػذكر أو  الكممات بفابمية مف أوؿِ 

المغػػػػػػة بتػػػػػػذكر  اسػػػػػػتخداـا الواػػػػػػؼا وأيًضػػػػػػ
المةمومات والتفسير والتةبير بف المغػة ذاتهػاا 

مفا يميػػػة وكػػػذلؾ القػػػدرة بمػػػع خمػػػؽ نمػػػاذج 
وديػػػػػػدةا و ػػػػػػراءة الكممػػػػػػات بةكػػػػػػس ترتيػػػػػػب 

بلبػػب بػػػالحروؼ لتكػػػويف هػػػارة التاا ومحروفَهػػ
 ف ٕٙا ٕٕٓٓ بثمافا  كممات وديدة

وبميػػػوا فقػػػد اتفقػػػت التةريفػػػات السػػػابقة 
 ػػو  ػػدرة الفػػرد بمػػع  المغػػويالػػذكاء  بمػػع أف  

والحساسية لهػذل المغػة  واستخدامهاتةمـ المغة 
الكممػػػػػػات  ومةػػػػػػانيمػػػػػػف حيػػػػػػث إيقاباتهػػػػػػاا 

لتحقيػػؽ أ ػػداؼ مةينػػة أو إل نػػاع  واسػػتخدامها
لتػػذكر المةمومػػات وفػػرح  يف أو كوسػػيمةٍ انخػػر 

 وتوايؿ المةرفة والتةبير بف الذات 

 ػو  ػدرة  المغويوترى الباحثة أف الذكاء 
ػػالتةبيػػر  فػػيالمغػػة  اسػػتخداـالطفػػؿ بمػػع   ابم 

يسػػػمةو ومػػػا يػػػرالا والتوااػػػؿ مػػػ  انخػػػريفا 
والتةبيػػر بػػف المفػػابر والػػذاتا و درتػػو بمػػع 

يؿ تواػػ يفػتػذكر المةمومػػات واالسػتفادة منهػػا 
 اسػػػػتخداـالمةرفػػػػة لآلخػػػػريفا والػػػػتمكف مػػػػف 

  داؼ مةينة  أتحقيؽ  فيمهارات المغة 
 :المغويأ مية الذكاء 

الطفػػػؿ لمتةبيػػػر بػػػف  المغػػػة وسػػػيمةَ  تةػػػد
أفكػارلا والتوااػػؿ مػػ  انخػريف المحيطػػيف بػػوا 

 الطفػؿِ  تةمـ المغة مف وانبِ  أف سربةَ  فبل فؾ  
و حيػػػػث تتكػػػػاتؼ المهػػػػارات ئػػػػدليػػػػؿ بمػػػػع ذكا

المغويػػػة مػػػف حػػػديث واسػػػتماع و ػػػراءة وكتابػػػة 
وتفكيػػػر لتنميػػػة  ػػػذا النػػػوع مػػػف الػػػذكاء لػػػدى 

    متفاوتةاألطفاؿ وذلؾ بدروات 
كونػػو  فػػي المغػػويوتتومػػع أ ميػػة الػػذكاء 

بػػػػف كػػػػؿ مػػػػا يتةمػػػػؽ  مسػػػػئوال ابقميػػػػ انظاًمػػػػ
بالكممػػػػاتا فهػػػػو يمكػػػػف الطفػػػػؿ مػػػػف تػػػػذكر ا 

والتحػدث بهػا و راءتهػا  اوفهمها والتفكيػر فيهػا
  فٖٚا ٜٕٓٓ الةنزياتا تابتها وك

أف التفكيػػػر بنػػػد الطفػػػؿ يػػػرتبط  وال فػػػؾ  
التفكيػػر مػػا  ػػو إال تةبيػػر  ا ألف  المغػػويبذكائػػو 

الكممػػاتا والتفكيػػر ينمػػو مػػ  المغػػةا  باسػػتخداـ
وتسػػابدل بمػػع  المتفكيػػر وضػػوحً  يوالمغػػة تةطػػ

؛ المغػويا فكمما زاد ذكاء الطفػؿ التطور  وبميو
ر واالسػػػتيةاب   ػػػذا زادت  درتػػػو بمػػػع التفكيػػػ
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% مػػػف ٓٛأكثػػػر مػػػف  المغػػػويويمثػػػؿ الػػػذكاء 
دونػو مػف ا و التقميػديالتةمػيـ  فيالنواح  نسبةِ 

 اومحبًطػػػػػ اؤلًمػػػػػمُ  المدرسػػػػػيياػػػػػبة التةمػػػػػيـ 
لممتةممػػػيفا كمػػػا يرتفػػػ  مةػػػدؿ الففػػػؿ لػػػديهـ 

 فػػػػيمػػػف كفػػػايتهـ  بيػػػر بمػػػع الػػػر ـكَ  بفػػػكؿٍ 
؛ ٜٖا المروػػػػػ  السػػػػػابؽ الػػػػػذكاءات األخػػػػػرى 

  فٗا ٕٙٓٓفا كوفاليؾا أوسم
و أن ػ فػي المغويكما تتضة أ مية الذكاء 

 يسابد األطفاؿ بمع: 
 زيادة مستوى أدائهـ  -ٔ
تػػػػػذكر المفػػػػػردات المغويػػػػػة وارتفػػػػػاع  -ٕ

 لديهـ  القرائيمستوى الفهـ 
و ألن ػ ازيادة دافةيػتهـ نحػو الػتةمـ نظػرً  -ٖ

يػػػػػػػػوفر موموبػػػػػػػػة مػػػػػػػػف القػػػػػػػػدرات 
واالسػػػػػتراتيويات واألدوات واألنفػػػػػطة 

زيػػػادة الدافةيػػػة نحػػػو تسػػػتخدـ ل التػػػي
 التةمـ وزيادة مهارات األطفاؿ 

؛ تطػػوير مهػػارات التفكيػػر النا ػػد لػػديهـ -ٗ
 (Ennifer, 2000)حيػػث أفػػارت 

 الػػذكاءأف اسػتخداـ اسػتراتيويات إلػع 
إلػػػػع تطػػػػور مهػػػػارات  يتػػػػؤد المغػػػػوي

 التفكير النا د لديهـ 
تنميػػة مهػػارة االسػػتماع والتةبيػػر بػػف  -٘

ات وتهيئػػػة الطفػػػؿ لػػػتةمـ مهػػػار  الػػػذات
 القراءة والكتابة 

و يػػػر  المفظػػػيتنميػػػة  ػػػدرات االتاػػػاؿ  -ٙ
ف لػػػػديهـ االوتمػػػػابي الػػػػذكاء  المفظػػػػي

 ف ٕٗ: ٔٗا ٕٗٔٓ وماؿ الديفا 
 يالػذ الذكاءأل مية  ذا النوع مف  اونظرً 
مرحمػػػة الطفولػػػة المبكػػػرةا فقػػػد تػػـػ  فػػػييظهػػػر 

سػابد بمػع توظيػؼ مثػؿ تُ  التػيإبداد البػرامي 
حاولػػت  التػػيامي ثمػػة البػػر م ػػذا الػػذكاءا ومػػف أ

وحػػػػؿ مفػػػػكمة نقػػػػص  المغػػػػويتنميػػػػة الػػػػذكاء 
المهػػػػػارات المغويػػػػػة ومهػػػػػارات القػػػػػراءة بنػػػػػد 
األطفػػاؿا البرنػػامي المتكامػػؿ لتنميػػة المهػػارات 

بةػػض دور الحضػػانة اإلنوميزيػػةا  فػػيالمغويػػة 
-El دمتػػػػػو دراسػػػػػة إليزابيػػػػػث بيػػػػػرز  يوالػػػػػذ

Lzabeth Beers.  و ػػػد ا ترحػػػت الدراسػػػة
تيويات لحػػؿ المفػػكمةا بةػػض الحمػػوؿ واالسػػترا

باألنفػػطة المغويػػة  اال تمػػاـوكػػاف مػػف أ مهػػا 
األساسػػية وربطهػػا بالػػذكاءات المتةػػددةا وذلػػؾ 

الموسػػػػمات والػػػػرحبلت  اسػػػػتخداـمػػػػف خػػػػبلؿ 
دور  واأللةػػاب والمػػواد المطبوبػػةا و ػػذا يؤكػػد

ف ِمػػػ حػػػؿ كثيػػػرٍ  فػػػيوأ ميتػػػو  المغػػػويالػػػذكاء 
-El)المفػػػػػػكبلت المغويػػػػػػة لطفػػػػػػؿ الروضػػػػػػة 

Lzabeth Beers, 2000)  
وتنميتػػو  المغػػويوممػػا تقػػدـ فػػإف الػػذكاء 

فػػي  ايةػػد مػػف أ ػـػ أنػػواع الػػذكاءات وأكثر ػػا أثػػرً 
 فػػي إيوػػابيطفػػؿ الروضػػةا لمػػا لػػو مػػف أثػػر 

بػػاـا وتةمػـػ المغػػة بووػػو  بمميػػة الػػتةمـ بووػػوٍ 
 خاص  
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المؤفػػرات السػػموكية الدالػػة بمػػع الػػذكاء 
 :  المغوي

 بةػػدة المغػػويالػػذكاء  ذوييتميػػز األطفػػاؿ 
افات ومؤفرات دالػة بمػع ووػود  ػذا الػذكاء 

 :  يمييمكف إومالها فيما 
يتهوػػػع الكممػػػات بسػػػهولة سػػػواء  -ٔ

  اففهيا أو كتابيً 
القػػػػػػراءة ويفهػػػػػػـ ويتػػػػػػذكر يحػػػػػػب  -ٕ

 بسهولة ما يقرأ 
 ؛يسػػتمت  بأفػػكاؿ المغػػة الاػػوتية -ٖ

 مثؿ السو  والوناس 
يوػػػب كتابػػػة القاػػػص واألنافػػػيدا  -ٗ

 ويد  ويرويها بفكؿٍ 
 بسربة يتذكر الحقائؽ  -٘
ا ٜٕٓٓ الةنيػػػزاتا  متحػػػدث لبػػػؽ -ٙ

  فٖٛ
ب روايػػػػػة القاػػػػػص وكتابػػػػػة حػػػػػي -ٚ

 الرسائؿ 
يسػػػػػػػػػتمت  بػػػػػػػػػإوراء المقػػػػػػػػػاببلت  -ٛ

 والنقاش 
يتذكر األسماء واألمػاكف والتػواري   -ٜ

ػػػموالتفااػػػيؿ  يػػػر ال  بكػػػر  ةهم 
  فٜٛا ٕٚٓٓنوفؿا 

القػػػػدرة بمػػػػع اػػػػيا ة الكممػػػػات  -ٓٔ
  وية ود ة بالية  بمغةٍ 

 القػػػػدرة بمػػػػػع اإل نػػػػػاعا وتقػػػػػديـ -ٔٔ
 الدالئؿ والقرائف بمهنية بالية 

تقػػديـ بػػرا يف وتبريػػرات منطقيػػة  -ٕٔ
 لمموا ؼ المفكمة 

 ػػػدرة باليػػػة بمػػػع حػػػؿ المفػػػكبلت  -ٖٔ
ة المفظيػػػػػة وتركيػػػػػب ذات الاػػػػػيا 

 يػػػػونسا ببػػػػد  الومػػػػؿ والكممػػػػات
  فٜٕ٘ا ٕٕٔٓالو ابا 

يمتمؾ حايمة ويدة مف الكممات  -ٗٔ
 المرحمة الةمرية فيتفوؽ أ رانو 

  نفسها
إيوػػػػػػػاد بمػػػػػػػع  يمتمػػػػػػػؾ القػػػػػػػدرة -٘ٔ

 مترادفات لمكممات 
أمػػػػاـ  وانطػػػػبلؽيتحػػػػدث بوػػػػرأة  -ٙٔ

 انخريف 
 اواػػػفً واػػػؼ الاػػػور  يسػػػتطي  -ٚٔ

ا ٜٕٓٓ أبػػػػػو سػػػػػبلمةا  اد يًقػػػػػ
  ف٘ٔ
لمطفػؿ  المغػويمظا ر الػذكاء  وبميو فإف  

سهولة فهـ األلفاظ والومػؿ واألفكػار  فيتكمف 
والقػػدرة بمػػع  اأو كتابًيػػ اوالتةبيػػر بنهػػا فػػفويً 
 اف األلفػػػػاظ بسػػػػربةِمػػػػ اسػػػػترواع أكبػػػػر بػػػػددٍ 

والنطؽ الاحية لؤللفاظ والقدرة بمػع تمخػيص 
 بةض القاص والتةميؽ بمع الاور  
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 :  المغوي درات الذكاء 
  :ي ِ  درات أرب   المغوييضـ الذكاء 

لمغػػػػػػػػػة:  الببل ػػػػػػػػػياالسػػػػػػػػػتةماؿ  -ٔ
وتسػػػػتخدـ بنػػػػدما نريػػػػد إ نػػػػاع 

 ا مَ  بفيءٍ انخريف 
لمغػػػػػػػػة:  التوضػػػػػػػيحياالسػػػػػػػتةماؿ  -ٕ

التفسػػػػػػػػػيرات وتفػػػػػػػػػمؿ إبػػػػػػػػػادة 
 المختمفة لتوضية أمرنا 

تػػػذكر المةمومػػػات والتةبيػػػر بنهػػػا  -ٖ
 بطبل ة 

تحميػػػػػػؿ مػػػػػػا وراء المغػػػػػػة: وذلػػػػػػؾ  -ٗ
باسػػتخراج المةنػػع المقاػػود مػػف 

يحمػػػػؿ أكثػػػػر مػػػػف  الػػػػذيالكػػػػبلـ 
 ف ٔٙا ٕٙٓٓمةنع  الةدؿا 

 :ٔتقدير الذات
لػدى  بػارزةً  تحتؿ الػذات اإلنسػانية مكانػةً 

لػػػػنفس موػػػػاؿ بمػػػـػ ا فػػػػيالبػػػػاحثيف والةممػػػػاء 
والاػػحة النفسػػيةا لوضػػةها الموضػػ  البلئػػؽ 
بهػػا  فػػإف وهػػؿ اإلنسػػاف لذاتػػو وبػػدـ مةرفتػػو 

إلػػع وضػػ  تقيػػيـ خػػاطا لهػػا سػػواء  يبهػػا يػػؤد
    اأو إيوابً  اسمبً 

 ػػذا ويةتبػػر بنػػاء تقػػدير الػػذات مػػف أ ػـػ 
 ؛تكػػويف فخاػػية الفػػرد فػػيالحاوػػات الممحػػة 

                                           
1
 Self-Esteem 

و الفػػرد لنفسػػو يضػػة الػػذيحيػػث يػػؤثر التقػػدير 
 نحو انخريف  واتوا اتوأ دافو  تحديد في

المرحمػػػة   ػػػيوتةتبػػػر مرحمػػػة الطفولػػػة 
 ؛توض  فيها البذور األولػع لتقػدير الػذات التي

 ػػػذل  فػػييةيفػػػها الطفػػؿ  التػػيفتةػػد الخبػػرات 
تفػكيؿ نظػرة الطفػؿ  فػياألسػاس   يالمرحمة 

لذاتػػػوا والطريػػػؽ المحفػػػز لبنػػػاء تقػػػديرل لهػػػذل 
 الذات  

 تةريؼ تقدير الذات: 
 دراتػػو  فػػيالػػذات  ػػو ثقػػة الفػػرد تقػػدير 

بمػػع إنوػػاز األ ػػداؼا فهػػو يةكػػس كيػػؼ يػػرى 
 االفرد ويقيـ ذاتو بمع المستويات األكثػر بمًقػ

 ,Serap Emil, 2003)فسػية لمخبػرات الن

14)  
تقػػدير الػػذات  "الدسػػو ي موػػدي"ؼ ويةػػر  

و تقػػدير بػػاـ يضػػةو الفػػرد لنفسػػو وبنفسػػو بأن ػػ
حتػراـ ذاتػوا تػدبول ال التػياإليوابيات  امتضمنً 

مػػػػف فػػػػػأنو بػػػػػيف  ؿال تقمػػػػػ التػػػػػيوالسػػػػمبيات 
كػاف  ؛انخريفا وكمما ارتفػ  تقػدير الفػرد لذاتػو

ػااوتمابًيػ ااوحً الفرد نَ  ا إذا انخفػض تقػديرل ا أم 
مػػػف الناحيػػػة  اؿ نواًحػػػو يكػػػوف أ ػػػلذاتػػػوا فإن ػػػ
  فٔٔا ٕٗٓٓا الدسو ي االوتمابية 

 Robins etوبيتر وآخروف "كما يةرفو 

al." نحػػو الػػػذاتا  اووػػػدانيً  او يمثػػػؿ تووًهػػبأن ػػ
تقػػػػدير الػػػػذات  مرتفةػػػػيويةتقػػػػد بػػػػأف األفػػػػراد 

 ايتمتةػػوف بسػػمات فخاػػية مر وبػػة اوتمابي ػػ
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تقػػػػدير الػػػػذات  منخفضػػػػيبػػػػف أ ػػػػرانهـ مػػػػف 
(Robins et al, 2002). 

 التػػيويمخػػص محمػػد خضػػر االتوا ػػات 
 :  يميتناولت تقدير الذات فيما 

فػةور :  ػو اتقدير الذات بوافو اتواً ػ
 فػػػػػيالفػػػػرد باإليوابيػػػػة بػػػػػف نفسػػػػو متمثمػػػػة 

الكفاءةا والقوةا واإلبواب بالػذاتا واسػتحقاؽ 
 الحب  

تقدير الذات بوافة حاوة: ا تـ ماسػمو 
Maslow  بتاػػػػنيؼ حاوػػػػات التقػػػػدير إلػػػػع

تتضػمف  التػياتوا يفا األوؿ حاوػات التقػدير 
اإلنوػػػاز والكفػػػاءة والثقػػػة  فػػػيالر بػػػة القويػػػة 

 والثػػػانيع االبتماديػػػةا بػػػالنفسا والقػػػدرة بمػػػ
الحاػػػوؿ بمػػػع  فػػػيحاوػػػات تتضػػػمف الر بػػػة 

 الهيبة واإلبواب  
: فالتقػػػدير تقػػػدير الػػػذات بواػػػفو حالػػػةً 

 التػييتضمف التقييـ والحكـ بمع مةرفة الذات 
 تتضمف اإليواب أو السمب  

: فالتغذيػػػة اتقػػػدير الػػػذات بواػػػفو تو ًةػػػ
الراوةة السمبية أو اإليوابية مػف وانػب البيئػة 

 فػيتقدير الذات المتمثمة  فيتؤثر  وتمابيةاال
الذات الوسميةا و وية الذاتا ونطػاؽ الػذاتا 
وتاػػور الػػذاتا ومومػػوع تمػػؾ القػػيـ المدركػػة 
ر يمكػػػػف التةبيػػػػر بنهػػػػا مػػػػف خػػػػبلؿ المظػػػػا 

 خضػػػرا أثنػػػاء الحادثػػػة فػػػي السػػػموكية لمفػػػرد 
  فٖٓٗا ٕٗٓٓ

تقػػػدير الػػػذات يمكػػػف  وممػػػا تقػػػدـا فػػػإف  
لمفػػػرد نحػػػو  ووػػػدانييػػػيـ و تقتةريفػػػو بمػػػع أن ػػػ

يةبر الفػرد  سموكيو تقدير وتةبير ذاتوا كما أن  
مػػػف خبللػػػو بػػػف مػػػدى تقػػػديرل لذاتػػػوا و ػػػذا 
التقػػػػدير يةكػػػػس لػػػػدى الفػػػػرد الفػػػػةور بالثقػػػػة 
والوػػػػػػػػدارة والكفػػػػػػػػاءة والدافةيػػػػػػػػة لئلنوػػػػػػػػػاز 

 واالستقبلؿ  
تقػدير الػذات  ػو تقيػيـ  وترى الباحثة أف  

ؿ بمػػػػع الفػػػػرد لذاتػػػػو وبذاتػػػػوا ويةمػػػػ وضػػػػةي
المحافظة بميػوا ويتضػمف اتوا اتػو اإليوابيػة 
أو السػػػػػمبية نحػػػػػو لذاتػػػػػوا وينقمػػػػػو لآلخػػػػػريف 

 باألساليب التةبيرية المختمفة  
 مفهـو الذات وتقدير الذات: 

مفهػػػػـو  أف   "Clemsكمػػػػيمس " ةوضػػػػأ
مػػف فخاػػية  اإلدراكػػيالػػذات يتةمػػؽ بالوانػػب 

يكونهػا الفػرد  التيفهو الاورة اإلدراكية  ؛الفرد
ػػ ا تقػػدير الػػذات فيتةمػػؽ بالوانػػب بػػف ذاتػػوا أم 

حيػػػػث يتضػػػػمف اإلحسػػػػاس  ؛منهػػػػا الووػػػػداني
بالرضػػا بػػف الػػذات أو بدمػػو  حػػافظ بطػػرسا 

 ف ٜٚٗا ٕٛٓٓ
فمفهػػػـو الػػػذات يفػػػير إلػػػع خبػػػرة الفػػػرد 

 ةػػػانيالمَ مػػػف  اإدراكًيػػػ اتنظيًمػػػ وبابتبػػػارلبذاتػػػو 
 ايحاػػػػمها ويكتسػػػبها الفػػػػرد التػػػيوالمػػػدركات 

 خبػػػرة الفخاػػػية بالػػػذاتتفػػػمؿ  ػػػذل ال والتػػػي
  فٙٔٔا ٕٓٓٓ كامؿا 
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ػػ ا تقػػدير الػػذات فهػػو أحكػػاـ ذاتيػػة بػػف أم 
بنهػػا باتوا ػػات الفػػرد  اةبػػرً األ ميػػة الذاتيػػة مُ 
األحكػػػػػػاـ الوابيػػػػػػة أو  فهػػػػػػينحػػػػػػو نفسػػػػػػوا 

الفػػػػػةورية المتةمقػػػػػة بأ ميػػػػػة الفػػػػػرد وتميػػػػػزل 
  فٖٕٔا ٜٕٓٓ فريـا 

وبميو فإف مفهـو الػذات  ػو إدراؾ الفػرد 
لةامػػة كمػػا يرا ػػا  ػػو بػػف نفسػػو لخاائاػػو ا

ػػ ا تقػػدير ولػػيس كمػػا يرا ػػا انخػػروف بنػػوا أم 
الذات فهو وضػ  تقيػيـ فػامؿ بػف الػذات بمػا 

 تتضمنو مف إيوابيات وسمبيات  
 الثقة بالنفس وتقدير الذات:

تقػػػػدير الػػػػذات  ماػػػػطمحيالفػػػػرؽ بػػػػيف 
أف يكػوف لػديؾ والثقة بالنفس  ػو الفػرؽ بػيف 

مػػػع  ػػػدراتؾ ب واالبتمػػػادتاػػػور ويػػػد لنفسػػػؾ 
  ويػػربط الماػػطمحيف التػػواليالفخاػػية بمػػع 

ببل ػػة نفةيػػة مفػػتركة حيػػث يمكنػػؾ أف تػػؤمف 
يتكػػوف لػػديؾ اػػورة  ـ  ومػػف ثَػػ ؛بنفسػؾ و ػػدراتؾ

رائةػػة لنفسػػؾ والةكػػس اػػحية  ببػػد الكػػريـا 
  فٖ٘ا ٕٗٔٓ

 أ مية تقدير الذات: 
إلػػع أ ميػػػة تقػػػدير  "Emilإميػػػؿ "يفػػير 

 فػي اكبيػرً  ادورً ؤدي و يػأن ػ فيتكمف  التيالذات 
 الػذيا فػالفرد الطبيةػي النفسػيالتطوير والنمو 

ذاتػو القػدرة بمػع إنوػاز مػا يحتاوػو  فػييةتبػر 
وما يريد أف يةمموا يمكنػو أف يتحمػؿ تحػديات 

حػيف  فػيا كػاؼٍ  الحياة اليومية والمتزايد بفكؿٍ 

الػذات  فػيأف النقص أو االفتقار إلع االبتقػاد 
و لنتيوػػة أن ػػاإلحسػػاسا وا خػػاروييوةػػؿ الفػػرد 

 Serap)سػػػيكوف أ ػػػؿ فابميػػػة وابتكاريػػػة 

Emil, 2003, 14: 37)  
 فػػػيكمػػػا تتضػػػة أ ميػػػة تقػػػدير الػػػذات 

التحاػػػيؿ واإلنوػػػاز  فػػػيؤديػػػو ي الػػػذيالػػػدور 
 الدراسػػيالتحاػػيؿ  ذويا فاألطفػػاؿ األكػػاديمي

لمػػذاتا  إيوػػابيتقػػدير  فػػيالويػػدا يسػػهـ ذلػػؾ 
ػ لػػع إ يالتحاػيؿ والنوػػاح فيػػؤد فػػيا الففػػؿ أم 
 لمذات   سمبيلفةور بالنقص وتكويف تقدير ا

يحتػػاج األطفػػاؿ إلػػع  ف  ػػذا المنطمػػؽوِمػػ
ليػػػدفةهـ إلػػػع مواوهػػػة المهػػػاـ  ؛تقػػػدير الػػػذات

هػـػ أف يواوهو ػػا وأن   ينبغػػيالاػػةبة كتحػػديات 
 ادروف بمع إنواز اا فذلؾ يةطػيهـ الفػوابة 
لتوربػػػة كػػػؿ مػػػا  ػػػو وديػػػدا ويمػػػنحهـ القػػػدرة 

بمػع مواوهػة  روفهـ  ػادلتاديؽ أنفسهـ بػأن  
ا يسػػابد ـ بمػػع بنػػاء الاػػةاب والتحػػديات؛ مػػ

 فػيتقدير الذات واحترامهاا حتع لػدى و وبهػا 
 الخطأ  

 نظريات تقدير الذات: 
 Ibrahamإبرا ػػاـ ماسػػمو  نظريػػة-ٔ

Maslow 
 امػػػػػت نظريػػػػػة ماسػػػػػمو بمػػػػػع دراسػػػػػة 

 ابتقػدحيث  ؛الفخاية اإلنسانية فيفةية الدا
مػف الحاوػات  ااإلنساف يمتمػؾ بػددً  ماسمو أف  

الفطريػػػةا وافتػػػرض أف  ػػػذل الحاوػػػات مرتبػػػة 
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بمػػػع أسػػػاس  وتهػػػاا وأوؿ مػػػا  اترتيبػػػا  رمًيػػػ
سػػػػػػػمـ الحاوػػػػػػػاتا الحاوػػػػػػػات  فػػػػػػػييوُضػػػػػػػ  

الفسػػيولوويةا يميهػػا دوافػػ  طمػػب األمػػفا يميهػػا 
ـ الحاوػػة إلػػع الفػػةور ثػػالحاوػػة إلػػع الحػػبا 

الحاوػة إلػع إثبػات  ابتقدير و يمة الػذات وأخيػرً 
وتأكيػػد ا وأفػػار ماسػػمو إلػػع  اوتحقيقهػػ الػػذات

 أف حاوات تقدير الذات تتضمف: 
الحاوػػػػػة إلػػػػػع تقػػػػػدير الفػػػػػرد لذاتػػػػػو  -

والفػػػػػػػػػةور بالوػػػػػػػػػدارة  واحترامهػػػػػػػػػا
 والكفاءةا الثقة بالنفسا واإلنواز 

الحاوػػػة إلػػػع التقػػػدير مػػػف انخػػػريف  -
ويتضػػمف المكانػػةا المركػػزا الفػػهرةا 

 التقبؿ  
 :Rosenbergروزنبرج  نظرية-ٕ

نبػػػػػرج بتقػػػػػدير الػػػػػذات حيػػػػػث ا ػػػػػتـ روز 
سػػموؾ تقيػػيـ الفػػرد لذاتػػوا وذلػػؾ مػػف  وارتقػػاء

 االوتمػابيالوسػط  فػيخبلؿ المةايير السائدة 
فتقػدير الػذات يتحػدد ويتفػكؿ مػف  احيط بوالمُ 

 بابتبػاريفةر فيها الفػرد بقيمتػوا  التي الدروةِ 
ػ اتقدير الػذات يمثػؿ اتواً ػ أف   ا نحػو الػذاتا إم 

 فػػييتمثػػؿ  والػػذي أف يكػػوف سػػمبيا أو إيوابيػػا
و ذو  يمػػة ويحتػػـر ذاتػػو لمػػا فػػةور الفػػرد بأن ػػ

 بميو   ي
 
  

كوبرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميث  نظريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة-ٖ
Coopersmith: 

تقػػػػدير الػػػػذات بنػػػػد كوبرسػػػػميث  يةتبػػػػرُ 
 مػف بمميػات تقيػيـ الػذاتا ظا رة تتضػمف كػبًل 

وردود الفةػػؿ أو االسػػػتوابة الدفابيػػػةا فتقػػػدير 
يادرل الفػرد بػف نفسػو  الذيالذات  و الحكـ 

هػػػا تاػػػنةو يػػػرى أن   التػػػيضػػػمنا االتوا ػػػات مت
بمع نحو د يؽا ويقسـ تةبير الفػرد بػف ذاتػو 

 إلع  سميف:
: و ػػو إدراؾ الفػػرد لذاتػػو الػػذاتيالتةبيػػر 
 ووافو لها  
: يفػػير إلػػع األسػػاليب السػػموكيالتةبيػػر 

تفاػػة بػػف تقػػدير الفػػرد لذاتػػو  التػػيالسػػموكية 
 تكوف خااة لممبلحظة   التي

وبرسميث بيف نػوبيف كما تتميز نظرية ك
 مف تقدير الذات: 

: يووػد بنػد حقيقػيتقدير ذات  -ٔ
األفػػراد الػػذيف يفػػةروف بالفةػػؿ 

 هـ ذو  يمة أن  
: يووػد بنػد دفػابيتقدير ذات  -ٕ

هـ األفػػػراد الػػػذيف يفػػػةروف بػػػأن  
 يمػػػػػػة وكمهػػػػػػـ ال  ذوي يػػػػػػر 

االبتػػػػػراؼ بمثػػػػػؿ  يسػػػػػتطيةوف
   ذلؾ 
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 :  Zillerزيمر  نظرية-ٖ
دير الػػذات مػػا نظريػػة زيمػػر أف تقػػتوضػػة 
لمػػذاتا حيػػث ينفػػأ  االوتمػػابي ػػو إال البنػػاء 

لممحػػػػيط  االوتمػػػػابيويتطػػػػور داخػػػػؿ اإلطػػػػار 
يةػػػيش فيػػػو الفػػػردا فهػػػو بػػػذلؾ يػػػرى أف  الػػػذي

تنمػػو  تقػػدير الػػذات  ػػو نتػػاج خبػػرة اوتمابيػػة
ا أحمػػػػػد  االوتمػػػػػابيمػػػػػف خػػػػػبلؿ التفابػػػػػؿ 

  فٚ٘: ٖ٘ا ٖٕٔٓ
لهػذل  اا فإف تقػدير الػذات طبًقػومما تقدـ

يتفكؿ ويتبمػور  اوتمابيا ايات يمثؿ نتاوً النظر 
مػػػػف خػػػػبلؿ محػػػػددات مةينػػػػة  امنػػػػذ الطفولػػػػة

باػػورة تدريويػػة و يكتسػػب الفػػرد مػػف خبللهػػا 
فكرتػػػو بػػػف نفسػػػو وتقػػػديرل لهػػػاا كمػػػا يتو ػػػؼ 
مكانياتػو  تقدير الذات بمع الفرد ذاتو بقدراتػو وا 
المتنوبػػػػةا وبمػػػػع البيئػػػػة المحيطػػػػة بػػػػو بمػػػػا 

تةػػد  التػػياليػػد تفػػممو مػػف مةػػايير وبػػادات وتق
 فػػػييسػػػتخدمو الفػػػرد  الػػػذي األساسػػػيالمحػػػؾ 

 يػػػػػاس مػػػػػدى  بولػػػػػو أو رفضػػػػػو مػػػػػف  بػػػػػؿ 
 الموتم   

 تقدير الذات لدى الطفؿ: 
 فػي يبػدؤوفاألطفاؿ  أف   Rezoterيرى 

تكػػويف مفػػابر ـ األوليػػة لتقػػدير ذواتهػـػ منػػذ 
 ااسػػتنادً األسػػبوع السػػادس مػػف حيػػاتهـا وذلػػؾ 

تويب بهػا لمةػالـ يسػ التيمكيفية لإلع تقويمهـ 
االنفةاليػة والوسػميةا  الحتياوػاتهـمف حولهـ 

ويتفػػػاوت تقػػػدير الػػػذات لػػػدى األطفػػػاؿ خػػػبلؿ 

ا لمكيفيػػػة بًةػػػمراحػػػؿ نمػػػو ـ المختمفػػػةا وذلػػػؾ تِ 
يسػػػتويب بهػػػا األفػػػخاص الحتياوػػػاتهـ  التػػػي
 فػػػػيا يحققونَهػػػػ التػػػػيلدروػػػػة النوػػػػاح  اوتبًةػػػػ

 كؿ مرحمة مف مراحؿ النمو   اوتياز ـ
تكػػػويف االتوا ػػػػات  فػػػيفػػػاؿ فيبػػػدأ األط

ا ا يبادروف بالتةامػؿ مػ  انخػريفا فةنػدمَ بندمَ 
إيوابيػة وبتفػوي   باسػتواباتاتهـ تقابؿ تارف

هـ يبػػػادروف بتكػػويف الفػػػةور بالثقػػة  أمػػػا فػػإن  
بندما تقابؿ مطػالبهـ بةػدـ اسػتوابة يفػةروف 

هـ أ ػػؿ أ ميػػة مػػف  يػػر ـ  ففػػةور الطفػػؿ بػػأن  
يفتقػػر الحتػػراـ  بػػبل  يمػػة يوةمػػو و فػػخٌص بأن ػػ

دوافةهػػـػ واتوا اتػػػو فػػػي الػػػذاتا ويػػػؤثر ذلػػػؾ 
وسػػػػػموكوا والكثيػػػػػر مػػػػػف مفػػػػػكبلت الطفولػػػػػة 
المبكػػرة تػػنوـ بػػػف الفػػةور بانخفػػاض تقػػػدير 
الذاتا فهذا الفةور  و أحد محددات السػموؾ 

  فٔ٘ا ٕٓٔٓا يبالغة األ مية  بم
تقػػدير الػػذات يتو ػػؼ بمػػع  وبميػػوا فػػإف  

فػػػؿ والمحيطػػػيف التفػػػاببلت المسػػػتمرة بػػػيف الط
ا كانػت  ػذل التفػاببلت إيوابيػة سػابد بوا فػإذَ 

ذلػػؾ إبطػػاء الطفػػؿ فػػرص مبكػػرة لبنػػاء تقػػديرل 
وذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ تقػػػدير انخػػػريف لػػػو  الذاتػػػو
إلػػع بنػػاء فخاػػية  ػػادرة  ييػػؤد ذيال ػػاألمػػر 

مػػف تقػػدير الػػذاتا  بػػاؿٍ بمػػع التمتػػ  بمسػػتوى 
 والبةد بف الفةور بالنقص والدونية 
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 تقدير الذات:  ذوياؿ خاائص األطف
تقػػػػػػدير  ويذَ : خاػػػػػػائص األطفػػػػػػاؿ أواًل 

 الذات المرتف : 
المرتفػػػ   الػػػذاتالطفػػػؿ ذو تقػػػدير  يتميػػػزُ 

بالقػػػػػدرة بمػػػػػع التكيػػػػػؼ والتغييػػػػػرا وتفابمػػػػػو 
اا لَهػ واستكفػافو  البيئة المدرسية مَ  اإليوابي

كمػػػا يتميػػػز بزيػػػادة الفابميػػػة والمثػػػابرةا وحػػػب 
التفابػػػػػػؿ االستكفػػػػػػاؼا وكثػػػػػػرة التسػػػػػػاؤالت و 

  اإليوابي
تقػػػػدير  ذوي: خاػػػػائص األطفػػػػاؿ اثانًيػػػػ

 الذات المنخفض: 
تقػػػػػػػدير الػػػػػػػػذات  ذويالطفػػػػػػػػؿ  يتميػػػػػػػزُ 

المػػػػػنخفض بػػػػػالحرصا والتػػػػػرددا والةدوانيػػػػػةا 
مػػػا يحػػػاولوف وػػػذب االنتبػػػال لهػػـػ مػػػف  افغالًبػػػ

 Warash and) الةػػدوانيخػػبلؿ سػػموكهـ 

Markston, 2001, 458-493)  
 ,Walker)" ذا المةنع دراسة  وتؤكد

Chrische Marie, 2006) أظهػرت  التػي
أف تقػػدير الػػذات والسػػموكيات الةدائيػػة نتائوهػػا 

ا بػاألخرىا ألطفاؿ الروضة مػرتبطيف كػؿ منهَمػ
ا انخفػض السػموؾ االػذات بالًيػفإذا كاف تقدير 

ذا كػػػػػػاف تقػػػػػػدير الػػػػػػذات  الةػػػػػػدائي لمطفػػػػػػؿا وا 
مػػػػػنخفض أدى ذلػػػػػؾ إلػػػػػع ارتفػػػػػاع السػػػػػموؾ 

 لدى األطفاؿ   الةدواني
مػػػػرتبط  الةػػػػدوانيالسػػػػموؾ  وبميػػػػو فػػػػإف  

محاولػػػة مػػػف  فػػػيبتقػػػدير الػػػذات المػػػنخفضا 

الطفؿ لوػذب انتبػال انخػريف لػو لفػةورل بةػدـ 
 و  ير محبوب  األ مية وبأن  

 الػػذاتتكػويف تقػدير  فػػيالةوامػؿ المػؤثرة 
 لدى الطفؿ: 

تقػدير  فيف الةوامؿ تؤثر  ناؾ نوباف مِ 
 ا: الذات لدى الطفؿ  مَ 

 تيػة: تتةمػؽ بالطفػؿ نفسػو ذا بوامؿ -ٔ
 

بيئيػػػػػػػة: تتةمػػػػػػػؽ بالبيئػػػػػػػة  بوامػػػػػػػؿ -ٕ
    المحيطة بالطفؿ

 الذاتية: وتتضمف: الةوامؿ : أواًل 
 الوسـ:  اورة-ٔ

 الخػػػػارويتقيػػػػيـ الطفػػػػؿ لممظهػػػػر  و ػػػي
ف حيػػػػث الفػػػػكؿ الةػػػػاـا ومبلمػػػػة لوسػػػػمو ِمػػػػ

ا وتقبمػػػو  الووػػػوا والرضػػػا الةػػػاـ بػػػف الوسػػـػ
  فٛ٘ٔا ٕٙٓٓبو  بطيةا  واال تماـ

تمثيػػؿ اػػورة  فػػيرة الوسػـػ تػػدخؿ فاػػو 
مػػا يفةمػػو فيوتػػؤثر  االوتمابيػػةالػػذات واألدوار 

 بمػػػع ذلػػػؾ فػػػإف   الطفػػػؿ ومػػػا ال يفةمػػػو  وبنػػػاءً 
دى الرضػػا بنهػػا ماػػاحبة اػػورة الوسػـػ وَمػػ

إلػع  يا بينما يؤدالنفسيلتمت  الطفؿ باالتزاف 
فكػرة الطفػؿ بػف  اتسػاـاورة الوسـ إلع  خمؿٍ 

 الفةور بالدونية  ذاتو باالضطراب والسمبية و 
 :الةقمية القدرة-ٕ

حيػػػػث ينمػػػػو مو ػػػػؼ الفػػػػرد مػػػػف نفسػػػػو 
وتقييمػػو لذاتػػو إذا كانػػت  دراتػػو الةقميػػة تمكنػػو 
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ينمػػو  ويالَسػػمػػف أف يقػػيـ خبراتػػوا فاإلنسػػاف 
ػ لديو باورةٍ   السػويا اإلنسػاف  يػر أفضؿا أم 

ـ خبراتػػػػو  ز ػػػػرافا فهػػػػو ال يسػػػػتطي  أف يقػػػػيّ 
  فٖٜٕا ٕ٘ٓٓ
 ة:الذاتي األفكار-ٖ

 التػػػػػيإف األفكػػػػػار الذاتيػػػػػة أو الاػػػػػورة 
فػػػي  بيػػػرٍ كَ  يرسػػػمها الفػػػرد لذاتػػػو تػػػؤثر بفػػػكؿٍ 

مسػػػػتوى تقػػػػديرل لذاتػػػػوا فمتػػػػع كانػػػػت أفكػػػػارل 
الذاتيػػة إيوابيػػة توػػال ذاتػػو انةكػػس ذلػػؾ بمػػع 

ـ  وِمػػػاػػػورتو لذاتػػػوا  نمػػػا لديػػػو الفػػػةور  ف ثػػػ
 ؛ رانويػػػت اإليوػػػابيبالكفػػػاءة وتقػػػدير الػػػذات 

  فٜٔا ٕ٘ٓٓبرتا رو 
 الذكاء:  وىمست-ٗ

ااػػة خَ  إبطػػاء نظػػرةٍ  مػػعيةمػػؿ الػػذكاء بَ 
و ػػػذل النظػػػرة يسػػػا ـ فيهػػػا  لمفػػرد حػػػوؿ ذاتػػػوا

الموتمػػػػ  باػػػػفة إيوابيػػػػة أو سػػػػمبية حسػػػػب 
 مةاممة المحيطيف بو  

تكػػوف لػػو دروػػة كبيػػرة  الػػذكيفالفػػخص 
والبدا ػة وفهـػ األمػورا لػذلؾ فهػو  الػوبيمػف 

أفضػػؿ مػػف الفػػخص  ينظػػر إلػػع نفسػػو بفػػكؿٍ 
  فٖٜٕا ٕ٘ٓٓاء  ز رافا  ميؿ الذك
 :  القمػػؽ-٘

وحالػة  رة انفةالية  ير سػارةٍ بإف القمؽ خ
منهػا الطفػؿ بنػدما يفػةر  يةػانير مستمر وتت

أف يسػػػتطي  تحديػػػدل دوف  فػػػيءٍ بتهديػػػد مػػػف 
    فٖٛٔا ٕٕٓٓا الفوربوي  اواضحً  اتحديدً 

وبميػػوا يتػػأثر تقػػدير الػػذات بنػػد الطفػػؿ 
يػؤثر  الػذيبمدى خمػول مػف اإلحسػاس بػالقمؽ 

حالػػة  يتقيميػػو لذاتػػو وخبراتػػوا حيػػث تػػؤد فػػي
ف بػػدـ التركيػػز والنسػػيافا ِمػػ القمػػؽ إلػػع نػػوعٍ 

 فػػيفيفػػةر الطفػػؿ بةػػدـ القػػدرة بمػػع الػػتحكـ 
 يمػػا يػػؤديواوهػػو؛  الػػذيالمو ػػؼ  فػػيالػػذات 

تقػػػدير الطفػػػؿ  فػػػي مبيَسػػػ إلػػػع حػػػدوث تػػػأثيرٍ 
 لذاتو  
 :االنطواء-ٙ
 الفػػػةور بةػػػدـِ  يِفػػػيتمثػػػؿ  االنطػػػواءإف 

ا االر  تيػػػاح لمخالطػػػة انخػػػريف والتفابػػػؿ مةهػػـػ
الةزلػػػة وانفػػػغاؿ البػػػاؿا وتونػػػب المبػػػادرة إلػػػع 
التحػػدث لآلخػػريفا أو أداء نفػػاطات مفػػتركة 

ا كمػػػػا  مثػػػػؿ  خػػػػرىأُ سػػػػموكيات  ينطػػػػويمةهػػػـػ
القمػػػػؽا الكسػػػػؿا الخػػػػوؼ مػػػػف التةامػػػػؿ مػػػػ  
انخػػريفا وبػػدـ االسػػتوابة لمتغييػػرا والتةبيػػر 

  فٛ٘ٔا ٕٚٓٓا حسفالمحدود   المفظي
إلػع  بػبل فػؾٍ  يتػؤد رومي   ذل المظػا 

ف إتقػػدير الػػذات لػػدى الطفػػؿا حيػػث  انخفػػاض
الطفػػؿ بػػف انخػػريف يةو ػػو بػػف بنػػاء  انةػػزاؿ

تقدير سػميـ لذاتػوا فالطفػؿ يكػوف تقػديرل لذاتػو 
بمػػع  ضػػوء المةػػايير االوتمابيػػةا وبنػػاءً  فػػي

  المحيطيف بوالتفاببلت المستمرة بينو وبيف 
 باألمف:  الفةور-ٚ
فػػةور الطفػػؿ بػػاألمف يةػػد مػػف أ ػـػ إف 

الةناار لتكويف وبنػاء تقػدير الػذات لديػوا لمػا 
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تنميػة الفػةور بالثقػة  فػيلو مف تأثير واضػة 
إلػػع تمتةػػو  يمػػا يػػؤدي انخػػريفا بػػالنفس وفػػ

 بمستوى مرتف  لتقدير الذات 
   : الةوامؿ البيئيةاثانيً 

األسػػػػػرة وومابػػػػة األ ػػػػػراف  يِفػػػػتتمثػػػػؿ 
تكػػػويف تقػػػدير  فػػػيا منَهػػػ والمدرسػػػة ودور كػػػؿٍ 
 الذات لدى الطفؿ: 

 وتقدير الذات: األسرة-ٔ
البيئػػة األولػػع لئلنسػػافا  يِ ػػإف األسػػرة 

تػدور حولهػا  التػي االوتمابيػةالنظـ أ ـ  يو ِ 
 فػػي وػػو ريا لهػػا مػػف دور َمػػحيػػاة اإلنسػػافا لِ 

 تكويف وبناء تقدير الذات لدى الطفؿ  
فإف مػا تضػةو البيئػة األولػع لمطفػؿ مػف 

ذات وتقػػػدير الػػػػذات  ػػػو األسػػػػاس مفهػػػـو الػػػػ
المتػػػػػػيف إلدراؾ الفػػػػػػرد لنفسػػػػػػوا فاإلمػػػػػػدادات 

بمػػػع أساسػػػها تقػػػدير  ييبنػػػ التػػػياألساسػػػية 
مػػف األسػرةا فاألبنػػاء الػذيف لػػديهـ  يالػذات تػأت

ببل ات وثيقة م  انبػاء المحببػيف والةطػوفيف 
مةػػاممتهـا يميمػػوف  فػػيالمػػدبميف المتسػػقيف 

ات مرتفػػ  إلػع أف يكػوف لػديهـ تقػدير ذ اوميًةػ
 ف   ٜٖٔا ٜٕٓٓا ي كفاف

 Cooperكػوبر سػميث "وتفير دراسة 
Smith"  إلػػػػع أف األطفػػػػاؿ الػػػػذيف يتمتةػػػػوف

بتقػػدير ذات مرتفػػ  لهػـػ آبػػاء يتميػػزوف بتقػػدير 
ػػنفسػػو الػػذات ا األطفػػاؿ الػػذيف لػػديهـ تقػػدير ا أم 

االسػػػػػػتقرار  يتميػػػػػػزوف بةػػػػػػدـِ ذات مػػػػػػنخفض 

واالضػػػطرابات السػػػموكية مػػػف وػػػراء المةاممػػػة 
اسػػية مػػف طػػرؼ الوالػػديف أو الحرمػػاف التػػاـ الق

 ف   ٘٘ا ٕ٘ٓٓمنهما  سميمافا 
وبميػػػػوا فػػػػإف مقػػػػدار االحتػػػػراـ والتقبػػػػؿ 

 فػػػػييحاػػػػؿ بميهػػػػا الطفػػػػؿ  التػػػػيوالمةاممػػػػة 
نمػو تقػدير الػذات  يِفػ ام ػمه ادورً تؤدي األسرة 
 لديو 

 وتقدير الذات: المدرسة-ٕ
موااػػمة الػػدور  يِفػػ هػػـٌ م لممدرسػػة دورٌ 

بنػاء وتكػويف تقػدير  فػياألسػرة  تقػـو بػو الذي
ا مػػف أ ميػػة َهػػا لَ َمػػالػػذات لػػدى الطفػػؿا وذلػػؾ لِ 

فخاػػػػية فػػػػي تربويػػػػة تمكنهػػػػا مػػػػف التػػػػأثير 
 ووانبها  ومي ِ  فياألطفاؿ 

 فػػػػيهػػػـػ لممدرسػػػػة مويتضػػػػة الػػػػدور ال
 التػػيالةبل ػػة اإليوابيػػة بػػيف المةمػـػ والتمميػػذا 

تحسػيف تقػدير الػذات بنػد  فيا أ مية كبيرة لهَ 
وكيؼ يفػةر المةمـػ توػال نفسػو تػؤثر التمميذا 
تتطػػػور بينػػػو وبػػػيف  التػػػينوبيػػػة الةبل ػػػة فػػػي 

تطػػوير بيئػػة تةميميػػة  فػػيتبلميػػذلا كمػػا يػػؤثر 
فػؿ باالنتمػاء والسػةادة إيوابية يفػةر فيهػا الط

ا يزيد مف فػرص الػتةمـ لديػو  حػافظ واألمف؛ م
  فٕٜٗا ٕٛٓٓبطرسا 
 اكبيػرً  افػإف لمةممػة الروضػة دورً  ف ثـ  ومِ 

 ؛بنػػاء وتكػػويف تقػػدير الػػذات لػػدى الطفػػؿ فػػي
سػابد يُ  الػذيحيث توفير الوػو المبلئـػ انمػف 

بمػػع تػػوفير الفػػرص المتنوبػػة لمةػػب واإلبػػداعا 
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كػػػػػذلؾ مةاممتهػػػػػا لمطفػػػػػؿ واحترامػػػػػو وتقبمػػػػػو 
 فػػػػياألسػػػػاليب التربويػػػػة السػػػػميمة  واسػػػػتخداـ

إبدادل وتهيئتوا يسابد بػبل فػؾ بمػع تحقيػؽ 
 لذاتو  اإيوابيً  اتقديرً 

 مابة األ راف وتقدير الذات: و -
إكسػػػاب  فػػػياؿ فّةػػػ يقػػػـو األ ػػػراف بػػػدورٍ 
حيػػث يػػتـ ذلػػؾ مػػف  ؛األفػػراد سػػموكيات مةينػػة

ا فالطفػػؿ مػػ   خػػبلؿ تػػدبيمهـ لسػػموؾ زمبلئهػـػ
ا تختمػؼ وديػدٍ  خبرات مف نوعٍ  فيو يدخؿ أ رانِ 

بمػػا ظهػػر لػػو داخػػؿ الحػػدود الضػػيقة لؤلسػػرة 
  فٖٕ٘ا ٕٕٓٓ كامؿا 
 بػة األ ػراف تةػد موػااًل ا فإف وماـ  ف ثَ ومِ 

ا يستمد أ ميتو مف  درتها بمػع اوحيويً  اابً خِ 
ـ  وِمػػػ ؛تةػػػديؿ مفهػػػـو الػػػذات بنػػػد الطفػػػؿ  ف ثػػػ

 فػػيتقػػديرل لذاتػػوا فالطفػػؿ يكػػوف تقػػديرل لذاتػػو 
ومػدى نواحػو  اضوء اتوا ػات انخػريف نحػول

ا  فػػي تكػػويف ببل ػػات اوتمابيػػة نواحػػو مةهػـػ
ػػػ ا تػػػوفرل ومابػػػة األ ػػػراف الرفػػػيدةا ػػػذا َمػػػ ا أم 

رفيدة فسوؼ يكوف لهػا الومابة األ راف  ير 
 فخاية الطفؿ وتقديرل لذاتو   فيتأثير سمبي 

سػرةا مػف األ بمػع كػؿٍ  ينبغيومما تقدـا 
بمفػػابر  اال تمػػاـوالمدرسػةا وومابػػة الرفػػاؽ 

ا لػػذلؾ مػػف َمػػاألطفػػاؿ وأفكػػار ـ وسػػموكياتهـا لِ 
تفػػكيؿ تقػدير ذات مرتفػػ  لػػدى  فػيأثػر بظػػيـ 
 الطفؿ  
 

 لطفؿ الروضة:  المغوياائص النمو خ
 الةقمػػيالمغػػة مظهػػر مػػف مظػػا ر النمػػو 

مػػف أدوات التفكيػػرا وتةػػد مرحمػػة  مهّمػػةوأداة 
حيػػػاة  فػػػيمػػػا  بػػػؿ المدرسػػػة أفضػػػؿ المراحػػػؿ 

يػػتةمـ ويزيػػد مػػف  يمكػػف فيهػػا أف   التػػيالطفػػؿ 
حاػػػيمتو المغويػػػة  ويحػػػاوؿ الطفػػػؿ أف يفهػػـػ 

يسػػػػػمةو مػػػػػف األفػػػػػراد  الػػػػػذيمةنػػػػػع الكػػػػػبلـ 
 بػػؿ  يمحيطػػيف بػػوا وبمميػػة الفهػـػ  ػػذل تػػأتال

الاػػحيةا ويحػػاوؿ الطفػػؿ أف  المغػػويالتةبيػػر 
فيػػربط بةضػػها  والمةػػانيينسػػي مػػف المفػػردات 

ومؿ مفيدة ذات مةنع  ميخائيػؿ مةػوضا  في
 ف   ٜٕٓا ٕٓٓٓ

 ذل المرحمػة و ػد  فيويظهر نمو الكبلـ 
أخػػػذ باالكتمػػػاؿا فأ سػػػاـ الكػػػبلـ لػػػدى الطفػػػؿ 

ويػدا  نطػؽ باأللفػاظ بفػكؿٍ اكتممت ويستطي  ال
 اسػػتخداـ األسػػاليب النحويػػة بفػػكؿٍ  فػػيويبػػدأ 

أفضػػػؿا وتنمػػػو المغػػػة بسػػػربة كبيػػػرةا وتػػػزداد 
مفردات الطفؿ بفكؿ كبيرا كما يسػيطر الطفػؿ 

تتةمػػؽ  التػػيبمػػع التركيبػػات النحويػػة لؤللفػػاظ 
بيئتػػو وحاواتػػوا ويبلحػػظ نمػػو  فػػيبمػػا يػػدور 

نمػػو سػػري   كمػػا يظهػػر  المغػػة الفػػفهية بفػػكؿٍ 
ووانب لغوية بديدة  كطػوؿ الوممػة  فيسري  

لمقوابػػد والنطػػؽا كمػػا  اف تبًةػػالمغػػويوالتركيػػب 
يستطي  الطفؿ اسػتخداـ التوريػد و ػو التطػور 

ا ٜٕٓٓا فػػػاكراسػػػتخداـ المغػػػة   فػػػي الثػػػاني
ف  كمػػػػػػا يػػػػػػتقف الطفػػػػػػؿ التحويػػػػػػؿ إلػػػػػػع ٖٕٓ
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الترتيػب أو  فػياألساليب المغوية دونما أخطاء 
 فػػػيو ترتيػػب الكممػػات حيػػث يمكنػػػ ؛التاػػريؼ

الوممػػػػة وتاػػػػريؼ بةػػػػض الكممػػػػات  بػػػػودة 
 ف   ٕٛٔا ٖٕٓٓا الريماوي

 المغػػػويويمكػػػف تفاػػػيؿ مظػػػا ر النمػػػو 
 :  يميبند طفؿ الروضة فيما 

 ف سنوات: ٘-ٗمف  
يستطي  استخداـ كثير مف األفةاؿ  -ٔ

والافات والظػروؼ وحػروؼ الوػر 
 وأدوات الةطؼ والضمائر 

رد يستطي  أف يميز بيف ايغ المف -ٕ
 والوم  

 ف  ذل-يةرؼ أسماء اإلفارة   ذا -ٖ
يسػػتطي  اسػػتخداـ ضػػمير المػػتكمـ  -ٗ

فا وضػػػػمير المخاطػػػػب نحػػػػف- أنػػػػا
فا وضػػػػػمير الغائػػػػػب أنػػػػػتـ- أنػػػػػت
 ف  ـ-  ي-  و

يستطي  استخداـ أدوات االستفهاـ  -٘
- أيػػف- كػػـ-  ػػؿ- كيػػؼ- متػػع 
 ف لماذا

 يستطي  الربط بيف وممتيف  -ٙ
مف األفياء والكائنػات  اع كثيرً يسم   -ٚ

 ف خبلؿ الاور  م
 يستطي  حفظ أ نية أو نفيد  -ٛ
مػػف  ايسػػتطي  أف يقػػرأ ويكتػػب كثيػػرً  -ٜ

 الحروؼ الهوائية 

 ف سنوات:ٙ-٘مف  
يحسػػف االسػػتماع  اإلاػػغاءف إلػػع  -ٔ

 انخريف 
 ايسػػتخدـ الكممػػات الواػػفية تمقائًيػػ -ٕ

-اػغير-لؤلفياء والكائنات  كبيػر
 ف …خفيؼ-ثقيؿ

كػػػػالموف  األفػػػػياءيةػػػػرؼ اػػػػفات  -ٖ
 والحوـ والفكؿ 

يسػػػتطي  اسػػػتخداـ اػػػيغ التػػػذكير  -ٗ
والتأنيػػػػػػػػث لػػػػػػػػبةض المسػػػػػػػػميات 

 لئلنساف والحيوانات والطيور 
يةػػػػػػرؼ اػػػػػػيغ المفػػػػػػرد والمثنػػػػػػع  -٘

والوم ا وضمير المػتكمـا وضػمير 
المخاطػػػػػػػبا وضػػػػػػػػمير الغائػػػػػػػػبا 

 والمستقبؿ  الماضي فيواألفةاؿ 
يستطي  أف يتحػدث بوممػة مكونػة  -ٙ

 مف ست كممات  
يسػػتطي  أف يسمسػػؿ أحػػداث  اػػة  -ٚ

ا أو فػػػػا د ا مػػػػف خػػػػبلؿ سػػػػمةه
 الاور 

 فػػييػػدرؾ تفااػػيؿ اػػورة فػػا د ا  -ٛ
 كتاب  

% مػػػػف كمماتػػػػو ٘ٛ نحػػػػوينطػػػػؽ  -ٜ
   اسميمً  انطقً 

يسػػػػتطي  أف يقػػػػرأ ويكتػػػػب وميػػػػ   -ٓٔ
الحػػروؼ الهوائيػػةا كمػػا يسػػتطي  
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أف يقػػػرأ بةػػػض الكممػػػات المكونػػػة 
مػػػػػف حػػػػػرفيف أو ثبلثػػػػػة حػػػػػروؼ 

 ف ٖٛا ص ٕٕٓٓ فهيـا 
لطفػػػػػؿ  االوتمػػػػػابيخاػػػػػائص النمػػػػػو 

 ة: الروض
مرحمػػػة  فػػػي االوتمػػػابييتاػػػؼ النمػػػو 

الطفولػػة المبكػػرة باتسػػاع بػػالـ الطفػػؿ وزيػػادة 
وبيػػو باألفػػياء واألفػػخاص مػػف حولػػو  لػػذلؾ 
تةتبػػػر  ػػػذل المرحمػػػة مػػػف أ ػػـػ المراحػػػؿ لبنػػػاء 
فخاػػػية الفػػػرد وتفػػػكؿ سػػػموكياتو التةبيريػػػة 

 المكتسبة 
 ػػػػذل المرحمػػػػة يػػػػدرؾ الطفػػػػؿ ذاتػػػػو  فػػػي
ا األخػػػػرى ا بػػػػف  ير ػػػػا مػػػػف الػػػػذواتويميزَ ػػػػ

ا يكسػػػبو ويتفابػػػؿ مػػػ  بيئتػػػو االوتمابيػػػة؛ مػػػ
خبػػػرات وديػػػدة ومتنوبػػػةا تبػػػدأ ببل ػػػة الطفػػػؿ 

الطفػػؿ  بالكبػػار تتوػػو نحػػو االسػػتقبللية  ويبػػدأُ 
بتفضػػػػيؿ ماػػػػاحبة أطفػػػػاؿ آخػػػػريف  ونوػػػػاح 

تكيفػػػو مػػػ  الةبل ػػػات االوتمابيػػػة  فػػػيالطفػػػؿ 
خااػػة الخارويػػة منهػػا يتو ػػؼ بمػػع مػػا تػػوفر 

يػػػةا و ػػػذل الخبػػػرات لديػػػو مػػػف خبػػػرات اوتماب
والمةػػارؼ توةمػػو يفػػةر باالسػػتقبللية ويحقػػؽ 

يسػػػػةع إلثباتهػػػػا كسػػػػمة مميػػػػزة  الػػػػذيذاتػػػػو 
ا ص ٕ٘ٓٓحوافػػيفا  حوافػػيف؛لفخاػيتو  

ميػػػػػػوا فخاػػػػػػائص النمػػػػػػو ف  وبَ ٕٖ٘: ٖٔ٘
 ػػػدرة  فػػػيلطفػػػؿ الروضػػػة تتمثػػػؿ  االوتمػػػابي

ومابػػة واالنتمػػاء  فػػيالطفػػؿ بمػػع االنػػدماج 

وزيػػػادة  وػػػابيإيإليهػػػاا وتكػػػويف مفهػػػـو ذات 
الثقة بالنفس وانخريفا والقدرة بمػع التوااػؿ 

 م  انخريف  
 الدراسات السابقة: 

تناولػػػت ثنائيػػػة  التػػػيتةػػػددت الدراسػػػات 
 تأثير ػػامحاولػػة منهػػا لمكفػػؼ بػػف  فػػيالمغػػة 
لهػػا  التػػيبةػػض المتغيػػرات وخااػػة تمػػؾ  فػػي

 اختمفػػت  و ػػد والمةرفػػي المغػػويببل ػػة بػػالنمو 
 يتحديػػد األثػػر الػػذ يفػػنتػػائي  ػػذل الدراسػػات 

تحدثػػو ثنائيػػة المغػػةا فبةضػػها وػػاءت نتائوهػػا 
خػر وػاء دبمة لمثنائيػة المغويػةا والػبةض انم

ضػػػػػد الثنائيػػػػػة المغويػػػػػةا و ػػػػػد وػػػػػاءت  ػػػػػذل 
أ ػدافها وأدواتهػاا وبمػع  فػيالدراسات متباينػة 

تناولػػت  التػػيخػػر ا تمػػت الدراسػػات الوانػػب ان
ف بكيفيػػة تنميتػػو لػػدى الطفػػؿ مػػ المغػػويالػػذكاء 

خبلؿ إبداد برامي متنوبة ومختمفػة واسػتخداـ 
استراتيويات لتنفيط  ذا الذكاء والتةػرؼ بمػع 

تناولػت  التػيحػيف ا تمػت الدراسػات  فيأثار ا 
 يتقدير الػذات بدراسػة انثػار الناتوػة بػف تػدن

تقػػػػدير الػػػػذات لػػػػدى طفػػػػؿ الروضػػػػة وببل تػػػػو 
 الةػػػػػػػدوانيوالسػػػػػػػموؾ  الدراسػػػػػػػيبالتحاػػػػػػػيؿ 
لػػػؤلـا وأسػػػػاليب  لمغػػػويوا الثقػػػافيوالمسػػػتوى 

التنفػػػػئة األسػػػػرية  ووميػػػػ   ػػػػذل الدراسػػػػات 
 أونبية وال توود سوى دراسة بربية واحدة 
 فػي-ومما تقدـ ال توود دراسػات تناولػت

 أحػػػاديبػػػيف  الفػػػروؽ-حػػػدود إطػػػبلع الباحثػػػة
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وتقػدير الػذات  المغػويالػذكاء  فػيالمغة  وثنائي
 لدى طفؿ الروضة  

 وبنػػاء بمػػع ذلػػؾ سػػوؼ تةػػرض الباحثػػة
دراسات سابقة تـػ تقسػيمها إلػع ثػبلث محػاور 

 أساسية: 
المحػػور األوؿ: دراسػػات تناولػػت أحاديػػة 

 مرحمة رياض األطفاؿ   فيوثنائية المغة 
: دراسػػات تناولػػت الػػذكاء الثػػانيالمحػػور 

 لطفؿ الروضة   المغوي
المحػػور الثالػػث: دراسػػات تناولػػت تقػػدير 

 الذات لطفؿ الروضة  
ناولػػت أحاديػػة المحػػور األوؿ: دراسػػات ت

 مرحمة رياض األطفاؿ   فيوثنائية المغة 
 ,Clark)دراسػػة كػػبلرؾ وبيفرلػػع وآف 

Bererly, Ann, 2001)  : 
تهدؼ الدراسػة إلػع مةرفػة دروػة طبل ػة 

التحػػػدث بالمغػػػة األـ  فػػػياألطفػػػاؿ الكمبػػػودييف 
والمغػػػة الثانيػػػة  اإلنوميزيػػػةف  وتكونػػػت بينػػػة 

بػودييف ف األطفػاؿ الكمِمػ الدراسة مف موموبةٍ 
الروضػػػةا  فػػػيالػػػذيف تةممػػػوا المغػػػة األـ فقػػػط 

وزمبلئهػػػـػ الػػػػذيف تةممػػػػوا المغػػػػة األـ والمغػػػػػة 
اإلنوميزيػػة  واسػػتخدـ البػػاحثوف  ابػػدة بيانػػات 

المغػػػة األـ والمغػػػة  فػػػيلقيػػػاس دروػػػة الطبل ػػػة 
و د بينػت النتػائي ووػود اختبلفػات  اإلنوميزية 

التحػدث بالمغػة األـ بػيف  فػيدروة الطبل ة  في
تتحػػدث  التػػيومػػوبتيف لاػػالة الموموبػػة الم

دروػة  فػيالمغة األـا كما لـ توود فػروؽ دالػة 
 اإلنوميزية   فيالطبل ة 

ليزابيػػثدراسػػة كػػاثريف   Kathryn) وا 
and Elizabeth, 2002)  : 

تهدؼ الدراسػة إلػع فحػص مهػارات فهـػ 
المغػةا  وثنػائيالمغػة  أحادياؿ المغة لدى األطف

ةا والقػػػدرة بمػػػع ثير الةمػػػر وسػػػنوات الخبػػػر وتػػػأ
 أحػاديالمغة مقابؿ  ثنائياألداء المستمر لدى 

اختبػػار الكممػػة الماػػورةا والتةػػرؼ  فػػيالمغػػة 
 أحػػػػاديبمػػػػع فهػػػـػ الكممػػػػة لػػػػدى المتةممػػػػيف 

تكونػػػت بينػػػة الدراسػػػة مػػػف المغػػػة  و  وثنػػػائي
مػػػف كػػػؿ  طفػػػبًل  ٕٓمقسػػػمة إلػػػع طفػػػؿٍ  ٓٓٔ

: ٔٔا ٓٔ: ٛا ٚ: ٘المسػػػػػتويات الةمريػػػػػة  
 اإلسػػػػػبانيةيتةممػػػػػوف ف كمهػػػػـػ ٙٔ: ٗٔا ٖٔ

  تةمـػ ناػفهـ المغػة المنزؿا مَ  فيكمغة أولع 
ايػػة سػػف مػػ  بد اإلسػػبانيةاإلنوميزيػػة بوانػػب 
اختبػػػار الكممػػػة الباحثػػػاف الخامسػػػة  واسػػػتخدـ 

و ػػػػد بينػػػػت الماػػػػورة وحاسػػػػوب وسػػػػمابات  
: ٘  االنتػػائي أف أداء المفػػاركيف األاػػغر سػػنً 

المغػػةا أبمػػع مػػف أداء  وثنػػائي أحػػادي فػػيف ٚ
مرحمػػة الطفولػػة المتػػأخرةا وكػػاف  فػػيطفػػاؿ األ

 أحػػػػػاديلممفػػػػػاركيف الاػػػػػغار  المغػػػػػوياألداء 
أف تطػػػور  ا كمػػػا ووػػػدَ المغػػػة متوازًنػػػا وثنػػػائي
كمتا المغتػيف لػدى  في طبيةيالكممات  استخداـ
المغػػػػػةا وأف زيػػػػػادة سػػػػػربة  ثنػػػػػائياألطفػػػػػاؿ 

المغػػػة الثانيػػػػة  فػػػياالسػػػتوابة بزيػػػادة الةمػػػػر 
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 دتْ ِوػا ووُ اإلسبانيةغة أكثر مف الم "اإلنوميزية"
األداء  فػيدروة الد ة  في بسيطةً  فروؽٌ  اأيضً 
 وثنػائي أحػاديالمغتػيف لػدى  في االختباربمع 

 واضػةٍ  المغةا وأف المغػة الثانيػة تسػيطر بفػكؿٍ 
 مرحمة المرا قة   يفِ 

دراسػػػػػػػػػػة نيمتفنيسػػػػػػػػػػكعا فوفػػػػػػػػػػانا 
(Nimchinsky, Shoshana, 2005)  : 

لقػدرات تهدؼ الدراسة إلع التةرؼ بمع ا
مرحمػػة مػػا  بػػؿ  فػػياألدائيػػة والمفظيػػة لؤلطفػػاؿ 

المغػػة بمػػع مقيػػاس  وثنػػائي أحػػاديالمدرسػػة 
وكسػػػمر والمقيػػػاس األولػػػع لمػػػذكاء ببل ػػػاتهـ 

ا و لَ  األكػػػػاديميبػػػػاألداء  القػػػػدرات ُفحاػػػػْت هػػػـػ
ألطفاؿ ما  بػؿ المدرسػة فظية ملا ير و المفظية 
 المغة  وبينت نتػائي الدراسػة أف   وثنائي أحادي
المغػػة  ػػد حاػػموا بمػػع نتػػائي  ثنػػائيفػػاؿ األط

وذلػػؾ  االمغػػة أحػػاديمفػػابهة لنتػػائي األطفػػاؿ 
والمقيػاس األولػع  "األدائػي" مقياس وكسمر في

ا مػػف أ ػػؿ كثيػػرً  لمػػذكاء  ولكػػنهـ سػػوموا بفػػكؿٍ 
ا   كَمػالمفظػيالموػاؿ  فيالمغة  أحادياألطفاؿ 

ةدؿ الػذكاء واإلنوػاز دروات مُ  يفِ تنا ض  وودَ 
المغػػػة دوف  أحػػػاديؾ لؤلطفػػػاؿ وذلػػػ األكػػػاديمي

 المغة   ثنائي
 ةا فػػػػػػػػحاتدراسػػػػػػػػة أحمػػػػػػػػد السػػػػػػػػماف

 ف:ٕ٘ٓٓ 
تهػػػدؼ الدراسػػػة إلػػػع الكفػػػؼ بػػػف أثػػػر 

اكتسػاب أطفػاؿ مرحمػة مػا فػي الثنائية المغويػة 

 بػػػػػؿ المدرسػػػػػة لػػػػػبةض المهػػػػػارات المغويػػػػػة  
وطفمػة  ف طفػبًل ٓٛوتكونت بينة الدراسة مػف  
تػـػ ف سػػنواتا ٙ: ٘  تتػػراوح أبمػػار ـ مػػا بػػيف

تقسيمهـ إلع مومػوبتيف متكػافئتيفا إحػدا ما 
المغػػػػةف واألخػػػػرى توريبيػػػػة  أحػػػػاديضػػػػابطة  

 ثنائيػػػة المغػػػةف  و ػػػد اسػػػتخدـ الباحػػػث  ائمػػػة 
مهارات المغة الةربيػة المناسػبة ألطفػاؿ مرحمػة 

النتػػائي أف الثنائيػػة  مػػا  بػػؿ المدرسػػة  وبينػػتْ 
اكتسػاب أطفػاؿ مرحمػة فػي  االمغوية تؤثر سػمبيً 

مدرسػػة لكػػؿ مػػف المهػػارات المغويػػةا مػػا  بػػؿ ال
ومهارات االستماعا ومهارات التحػدثا وبحوـػ 

 كؿ منها  فيأثر مرتف  
 ,Eppe)دراسػػػػة إيبػػػػع اسػػػػتيفانع 

Stephanie, 2006): 
تهػػدؼ الدراسػػة إلػػع فحػػص تطػػور ثػػبلث 

لمقػػػراءة والكتابػػػة  لبلسػػػتةدادساسػػػية أمهػػػارات 
 ثنػػائيمرحمػػة مػػا  بػػؿ المدرسػػةا  فػػيلؤلطفػػاؿ 
 و ػػػػي واإلسػػػػبانيةالمغػػػػة اإلنوميزيػػػػة  وأحػػػػادي

المغة الفػفهية  الحػديثفا المةالوػة الاػوتية ]
  وتكونػػت بينػػة كتابػػة  االسػػتماعفا مةرفػػة ال

المغػػة  أحػػاديمػػف  ف طفػػبًل ٜٕٔالدراسػػة مػػف  
 مػػػػف األطفػػػػاؿ ف طفػػػػبًل ٜٚٔو  اإلنوميزيػػػػةفا 

ف الػػػذيف اإلسػػػبانية-المغػػػة  اإلنوميزيػػػة ثنػػػائي
لمرحمػػة مػػا  بػػؿ  التحقػػوا ببرنػػامي  يػػد سػػتارت

وتػـػ تقيػػيـ المهػػارات المغويػػة ثػػبلث  االمدرسػػة
مرات خبلؿ مرحمة ما  بؿ المدرسة  و د بينػت 
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 أحػادي األطفػاؿنتائي الدراسة إلػع أف مهػارات 
المةالوػػة -المغػػة الفػػفهيةالمغػػة   وثنػػائيالمغػػة 

ا كبيػػػػرٍ  الكتابػػػػةف  ػػػػد نمػػػػت بفػػػػكؿٍ -الاػػػػوتية
غػػة الم ثنػػائيوتحسػػنت المهػػارات لػػدى األطفػػاؿ 

ف ولغػػتهـ الثانيػػة اإلسػػبانيةلغػػتهـ األولػػع   فػػي
المغػة  ثنػائي اإلنوميزيةف وكانت نتائي األطفاؿ 

 المغػػة الفػػتوية والػػذاكرة الاػػوتيةا والمهػػارات 
 فػػػيالاػػػوتيةا والحساسػػػية الاػػػوتيةف أبمػػػع 

حػػػيف كانػػػت  فػػػيبػػػف اإلنوميزيػػػةا  اإلسػػػبانية
ومةرفػػػػة الكتابػػػػة  القرآنػػػػيمهػػػػارات االسػػػػتةداد 

ا وبميػػػو اإلسػػبانيةإلنوميزيػػة مػػػف ا فػػػيأبمػػع 
ا ا كبيػرً المغة  د أبػدوا تحسػننً  ثنائيفإف األطفاؿ 

لمهػػػارة المغػػػة خػػػبلؿ الةػػػاـ حيػػػث حققػػػت تمػػػؾ 
 المهارة المحدودة لديهـ نتائي أولية 

 ,Lin, Lu-chun)دراسة ليف لوفف 
2006): 

تهػػػػدؼ الدراسػػػػة إلػػػػع فحػػػػص مهػػػػارات 
وتطػػور األاػػػوات الكبلميػػػة  السػػػمابي الػػوبي
لمغػػػة لػػػدى األطفػػػاؿ  الػػػدالليرات المةنػػػع و ػػػد
المغػػة: التايوانيػػة واإلنوميزيػػة  وتكونػػت  ثنػػائي

 مػف التػايوانييف ف طفػبًل ٕٗبينة الدراسة مػف  
مرحمػػة مػػا  بػػؿ المدرسػػة الػػذيف يخضػػةوف  فػػي

ريػػػاض  يِفػػػلبرنػػػامي المغػػػة اإلنوميزيػػػة فقػػػط 
المغػػة  أحػػاديف مػػف األ ػػراف ٕٓاألطفػػاؿ مػػ   

ريػػاض األطفػػاؿ   فػػي الاػػينية الػػذيف يدرسػػوف
المغػة اإلنوميزيػة  فػيواستخدـ الباحث مقياس 

و ػػػد بينػػػت  الفحػػػص مهػػػارات المغػػػة الثنائيػػػة
النتػػائي أف خبػػرات المغػػة الثنائيػػة تسػػابد بمػػع 

لؤلطفػػػاؿا  السػػػمابي الػػػوبيتحسػػػيف مسػػػتوى 
 االمغػػةا إف تةمػـػ المغػػة اإلنوميزيػػة مبكػػرً  ثنػػائي

 لؤلطفػػػػاؿالفونولوويػػػػة المهػػػػارات  فػػػػييػػػػؤثر ال
 فػػػػػي السػػػػػمابي الػػػػػوبيالمغػػػػػةا وأف  ثنػػػػػائي

بالمغػػػة  السػػػمابي بػػػالوبياإلنوميزيػػػة يػػػرتبط 
التايوانيػػػػة والةكػػػػس بػػػػالةكس وال دليػػػػؿ بمػػػػع 

فػػػي ارتبػػػاط المغتػػػيف أو انتقػػػاؿ أثػػػر التػػػدريب 
 مهارات كؿ منها لؤلخرى  

 ,Bunta)دراسػػػػػة باتػػػػػا فػػػػػرينس 
Ferenc, 2009): 

تهػػػػػػدؼ الدراسػػػػػػة إلػػػػػػع  يػػػػػػاس المغػػػػػػة 
ة ثبػػػات أحاديػػػة المغػػػة وثنائيػػػة السػػػمابية ود ػػػ

اكتسػػاب  ي ػػدؼ يػػؤد أيالمغػػة لتوضػػية إلػػع 
المغػػة السػػمابيةا وتكونػػت بينػػة الدراسػػة مػػف 

سنوات يتةرضػوف لمغػة  ٖف أطفاؿ أبمار ـ ٛ 
انهـ ف وأ ػػػػػر اإلسػػػػػبانية-الثنائيػػػػػة  اإلنوميزيػػػػػة

سػػػتخدـ الباحػػػث او  اف أطفػػػاؿٛالمغػػػة   أحػػػادي
مقيػػػػاس الكممػػػػة السػػػػمابية ومقيػػػػاس الد ػػػػة 

 وبينػػتْ  ااسػػتنباط الكممػػة المفػػردة فػػيوالثبػػات 
 أحػاديبػيف المومػوبتيف  النتائي ووػود فػروؽٍ 

 ثنػػائيالمغػػة بمػػع المقياسػػيف لاػػالة  وثنػػائي
 المغة  
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دراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ميفػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؿ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػيوؿ 
 ,.Siegal, Mchael et al)وآخػػروف
2009) : 

ػػػ تهػػػدؼ الدراسػػػة إلػػػع الكفػػػؼِ  ا إذا بم 
فهػػػـػ  فػػػػيا كانػػػت ثنائيػػػػة المغػػػػة تحقػػػػؽ تقػػػػدمً 

ألطفاؿ لممحادثةا وتكونػت بينػة الدراسػة مػف ا
ف ٙ-ٖأبمػػػػار مػػػػا بػػػػيف   فػػػػي ف طفػػػػبًل ٖٙٔ 

لتحديػد  ػدرتهـ  االباحػث اختبػارً  ؽَ سنوات  وطب ػ
بمػػع التةػػرؼ بمػػع االسػػتوابات لمتسػػاؤؿ بػػف 

المحادثػػػػة  وبينػػػػت  فػػػػيالحقػػػػائؽ األساسػػػػية 
-المغػػػة  اإليطاليػػػة ثنػػائياألطفػػػاؿ  النتػػائي أف  
المغػػة  أحػػادياألطفػػاؿ ف أفضػػؿ مػػف السػػموفينية

اإليطالية فقط أو السػموفينية فقػطا وبميػو فػإف 
ثنائيػػػػة المغػػػػة يمكػػػػف أف تحسػػػػف االسػػػػتوابات 

 المرتبطة باالتااؿ الفةاؿ  
 ,Yan)دراسػػػػػة يػػػػػاف ونيكػػػػػوالدس 

stephaniei and Nicoladis, Elena, 
2009) 

تهدؼ الدراسة إلع الكفؼ بػف الفػروؽ 
 فػػيالمغػػة  وثنػػائيالمغػػة  أحػػاديبػػيف األطفػػاؿ 
نتاوهػػا فهػـػ المغػػة بينػػة الدراسػػػة    وتكونػػتْ وا 

بمػػػػر المدرسػػػػةا واسػػػػتخدـ  فػػػػيمػػػػف أطفػػػػاؿ 
المفػػردات  يسػػربة تمقػػ فػػيالبػػاحثيف اختبػػارات 

المغويػػػة وتسػػػمية الاػػػور ومقػػػاييس التةبيػػػر 
نتػػػػاج الكممػػػػة  وبينػػػػتْ  الكتػػػػابي  النتػػػػائي أف   وا 
بمػػػػر المدرسػػػػة  فػػػػيالمغػػػػة  ثنػػػػائياألطفػػػػاؿ 

 فػيالمغػة  أحػاديطفػاؿ يستطيةوف مضا اة األ
سػػربة التةػػرؼ بمػػع المفػػردات المغويػػة لكػػنهـ 

 يحتاووف و تا أطوؿ لذلؾ  
 Raunolds)دراسػػة رينولػػدز وأورى 

and uhry, 2010) 
تهػػػػػدؼ الدراسػػػػػة إلػػػػػع مقارنػػػػػة  وػػػػػاء 

 باإلسػػبانيةاألطفػػاؿ لمغػػة اإلنوميزيػػة النػػاطقيف 
المغػػػػة  أحػػػػاديالمغػػػػةف مػػػػ  األطفػػػػاؿ  ثنػػػػائي 

مرحمػػة ريػػاض  فػػيميزيػػة فقػػط النػػاطقيف باإلنو
نتػػػػائي الدراسػػػػة أف  وػػػػاء  وبنيػػػػتْ  األطفػػػػاؿ 

/ اإلسػػػػػبانيةالمغػػػػػة   ثنػػػػػائيأطفػػػػػاؿ الروضػػػػػة 
 أحػادياإلنوميزيةف احية بالمقارنػة باألطفػاؿ 

 وػػػاء المغػػػة  فػػػيوذلػػػؾ  االمغػػػة  اإلنوميزيػػػةف
 فػيا اإلنوميزية بند بداية دخوؿ الروضػةا أم ػ

ف نهايػػػة الروضػػػة لػػـػ يووػػػد فػػػارؽ كبيػػػر بػػػي
 الموموبتيف  

 ,Sislven)دراسػة سػيمفف وروبينػوؼ 
and Rubinov, 2010): 

الدراسػػة إلػػع التةػرؼ بمػػع كيفيػػة  تهػدؼُ 
 فػػيإسػػهاـ التةػػرض لمغتػػيف  الثنائيػػة المغويػػةف 

سػػف مػػا  فػػيتطػػوير مهػػارات االسػػتةداد لمكتابػػة 
 بػػؿ المدرسػػة مػػف المػػيبلد وحتػػع أربػػ  سػػنوات 
دة مقارنػػػػػة بػػػػػالنظراء المتةرضػػػػػيف لمغػػػػػة واحػػػػػ

النتػػػائي أف الثنائيػػػة  وبنيػػػتْ   أحاديػػػة المغػػػةف 
تنميػة المهػارات المغويػة  فػيالمغويػة لهػا تػأثير 
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ومهػػػارات االسػػػتةداد لمكتابػػػة مقارنػػػة باألطفػػػاؿ 
 المغة   أحادي

 :فٕٓٔٓ  ا فاطمةدراسة ابلح الديف
تهػػدؼ الدراسػػة إلػػع التةػػرؼ بمػػع تػػأثير 

فػػػػي تةمػػػػيـ طفػػػػؿ الروضػػػػة المغػػػػة اإلنوميزيػػػػة 
ا وكتابػػة  و ػػد وتحػػدثً  االمغويػػة اسػػتمابً الثػػروة 

 وطفمػػة ف طفػػبًل ٓٙتكونػػت بينػػة الدراسػػة مػػف  
بريػػاض األطفػػاؿ  الثػػانيمػػف أطفػػاؿ المسػػتوى 

ف سػػػنواتا ٙ-٘تراوحػػػت أبمػػػار ـ مػػػا بػػػيف  
بانة واسػػػتالباحثػػػة مقيػػػاس المغػػػة  اسػػػتخدمتو 

وبطا ػػة  اتسػػويؿ المفػػردات والومػػؿ المنطو ػػة
 مبلحظػػػػػػػة بينػػػػػػػة مػػػػػػػف كتابػػػػػػػات األطفػػػػػػػاؿا
واسػػػػتبيانات كػػػػؿ مػػػػف المةممػػػػيف والمػػػػووهيف 
وخبراء التربية وأوليػاء األمػور  وبينػت النتػائي 
أف تةمػػيـ المغػػة اإلنوميزيػػة كمغػػة أونبيػػة ذات 

حيػػث يخمػػط الطفػػؿ بػػيف المغتػػيف  سػػمبيتػػأثير 
الحػػػػػديث وبنػػػػػد  فػػػػػي الةربيػػػػػة واإلنوميزيػػػػػةف 

 ػذل  فػيالكتابيػةا وال يسػتطي  التمييػز بينهمػا 
ويػػػد  تأ يػػػؿ المةممػػػة بفػػػكؿٍ المرحمػػػةا وبػػػدـ 

 لتةميـ الطفؿ المغة اإلنوميزية  
 ف:ٕٕٔٓ  ا بوزيددراسة بابة

تهػػدؼ الدراسػػة إلػػع التةػػرؼ بمػػع آثػػار 
االزدواويػػة المبكػػرة بمػػع بةػػض ووانػػب النمػػو 

 االنتبالا الذاكرةا الذكاءف لػدى أطفػاؿ  المةرفي
ا وتكونت بينػة المدرسيا  بؿ مرحمة التةميـ مَ 
وطفمػػة البػػالغيف مػػف  ف طفػػبًل ٓٙالدراسػػة مػػف  

مدينػػة بوايػػةا مقسػػػميف  يِفػػفا ٙ: ٘الةمػػر  
إلػػع مومػػوبتيف متسػػاويتيفا موموبػػة ثنائيػػة 
المغػػة وأخػػرى أحاديػػة المغػػةا واسػػتخدـ الباحػػث 

 ريا اختبػػػػػػار  المغػػػػػػويالمقابمػػػػػػةا واالختبػػػػػػار 
Rey بػػػار رسػػـػ الروػػػؿ ا واختالمةرفػػػيف لمنمػػػو

 يمكػػػف و البينػػػت النتػػػائي أن ػػػلقيػػػاس الػػػذكاء  و 
نمػػو الطفػػؿا  فػي اابتبػار ازدواويػػة المغػة بائًقػػ

ذات  احيػػػث لػػـػ توضػػػة نتػػػائي الدراسػػػة فروً ػػػ
 وثنػػائي أحػػاديداللػػة إحاػػائية بػػيف األطفػػاؿ 

تطػػػوير  فػػػيالمغػػػةا كػػػذلؾ تسػػػا ـ االزدواويػػػة 
بةػػػض القػػػدرات المةرفيػػػة لمطفػػػؿ حيػػػث حػػػدث 

 ثنػػػائي ػػػدرة الػػػذاكرة لػػػدى األطفػػػاؿ  فػػػيتطػػػور 
 المغة   أحاديفاؿ المغة مقارنة باألط

 ,Erdemir)دراسػػة ايرسػػوى ادميػػر 
Ersoy, 2013) 

تهػػػدؼ الدراسػػػة إلػػػع استكفػػػاؼ وتتبػػػ  
المغػػػػػػة  ثنػػػػػػائيأو  أحػػػػػػادياكتسػػػػػػاب الطفػػػػػػؿ 
وريت الدراسة بمػع بينػة لممفردات المغويةا وأُ 

ف ٘-ٗمػػف األطفػػاؿ تتػػراوح أبمػػار ـ مػػا بػػيف  
سػػنواتا وتػـػ ومػػ  البيانػػات مػػف خػػبلؿ بػػدد 

ا واسػػػػتغر ت الدراسػػػػة اوتمابيػػػػا اف باحثًػػػػٕٚ 
سػػابة بمػػؿ مػػف المبلحظػػة  ٓٓٔأكثػػر مػػف 

وبمػػؿ الومسػػات لؤلطفػػاؿ محػػؿ الدراسػػةا وتػـػ 
تاػػوير مراحػػؿ الكػػبلـ لؤلطفػػاؿ مػػ  المةممػػيف 

بينػت أو ػات المةػب  و  فػيوم  أ رانهـا وكذلؾ 
النتائي ووود ببل ة بيف ثنائية المغة ومفػردات 
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البيئػػػة األطفػػػاؿا وتتػػػأثر  ػػػذل الةبل ػػػة بةػػػوالـ 
مرحمػة مػا  بػؿ المدرسػةا وتػزداد  فيالخاروية 

مفردات المغة لػدى الطفػؿ مػف خػبلؿ القاػص 
لػػػػوا أو مػػػػف الكممػػػػات  يتحكػػػػ التػػػػيالقاػػػػيرة 

الاػػريحة المحػػددة الاػػادرة مػػف األب أو األـ 
كمػػػػا بينػػػػت النتػػػػائي أف تفابػػػػؿ  أو المةممػػػػة 
واختبلطو بهـ يةزز مػف  الغويً  وأ ران  الطفؿ م  

لتحػػػدث السػػػري  وسػػػربة التقػػػاط  درتػػػو بمػػػع ا
المفػػػردات مػػػف زمبلئػػػو  كػػػذلؾ تفابػػػؿ الطفػػػؿ 

مػػ  أ رانػػو والمحيطػػيف بػػو يةػػزز مػػف  اباطفًيػػ
 درتػػو بمػػع التةبيػػر بػػف ذاتػػو ويكسػػبو الثقػػة 

ـ  وِمػ ؛بالنفس واإلحساس باأل ميػة سػةع يَ  ف ثػ
لمتةبير بػف حالتػو النفسػية اإليوابيػة توػا هـ 

وتنميػة مف الحاوؿ بمع التفوي  المتوااػؿ 
الذات بداخموا و ذا يدؿ بمػع أف تقػدير الػذات 
لدى الطفػؿ يػزداد بزيػادة  درتػو بمػع اسػتخداـ 

 التةبير بف ذاتو  فيالمغة 
 Schwartz)دراسة ففارتز ويهوديػت 
and Yedhudit, 2013): 

الدراسػػة إلػػع التةػػرؼ بمػػع دور  تهػػدؼُ 
مرحمػة مػا  بػؿ  فػيثنائية المغػة وأحاديػة المغػة 

لؤلطفػػػاؿ طػػػوير مهػػػارات المغػػػة ت فػػػيالمدرسػػػة 
والةبريػػػػػة  (L1)بالمغػػػػػة الروسػػػػػية النػػػػػاطقيف 

(L2)   بيف األطفاؿ الروس النػاطقيف بالةبريػة
 مػػف طفػػبًل ف ٕٖوتكونػػت بينػػة الدراسػػة مػػف  

المغػػػػة  الروسػػػػية/ الةبريػػػػةف  ثنػػػػائياألطفػػػػاؿ 

مرحمػػػة ريػػػاض  فػػػيالمغػػػة  الةبريػػػةف  حػػػاديوأُ 
مغػػػػة اختبػػػػار مفػػػػردات ال ُاسػػػػتخِدـَ األطفػػػػاؿ  و 

 و ػػػػد بينػػػػت النتػػػػائي أف   واسػػػػتبياف الوالػػػػديف 
ثنائيػػة المغػػة ال تةػػوؽ تنميػػة المهػػارات المغويػػة 

ها تسابد بمع تقػدـ وتطػور المغػة األـ وكما أن  
  الةبريةف  

الػػذكاء  : دراسػػات تناولػػتْ الثػػانيالمحػػور 
 لطفؿ الروضة   المغوي

 ,Low et al)ف يدراسػػة لػػول وآخػػر 
2001): 

ع إبػػػػداد أنفػػػػطة الدراسػػػػة إلػػػػ وتهػػػػدؼُ 
وأساليب تػدريس  ائمػة بمػع نظريػة الػذكاءات 
المتةددة لتحسيف مهارات القراءة والكتابة لػدى 

مرحمػة الروضػة وأطفػاؿ  فػيبينة مف األطفاؿ 
سػػػػػتخدـ ا واُ االبتػػػػػدائيالاػػػػػؼ األوؿ والرابػػػػػ  

بينػػْت و   المغػػويالبػػاحثوف اسػػتراتيويات الػػذكاء 
 فػػية لػػدى أفػػراد الةينػػ اممحوًظػػ انً النتػػائي تحسػػ

مهػػػارات القػػػراءة والكتابػػػة واالسػػػتماع مقارنػػػة 
    القبميبالقياس 

 ف:ٕٙٓٓ  ا ويهافدراسة السيد
الدراسػػة إلػػع التةػػرؼ بمػػع أثػػر  وتهػػدؼُ 

تنميػة  فػياستخداـ اسػتراتيوية الخبػرة المغويػة 
مهػػػػارات التفكيػػػػر األساسػػػػية لطفػػػػؿ الروضػػػػة 

ا ومةرفػة مػدى االرتبػاط المغػويوتنفيط ذكائػو 
 فػػػيمهػػػارات التفكيػػػر والنمػػػو  فػػػيبػػػيف النمػػػو 

بػػدـ وبينػػت النتػػائي   المغػػويمهػػارات الػػذكاء 
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مهارات التفكيػر  فيووود فروؽ بيف الونسيف 
ا وفابميػػػة اسػػػتراتيوية الخبػػػرة المغػػػويوالػػػذكاء 
تنميػػة مهػػارات التفكيػػر األساسػػية  فػػيالمغويػػة 

لمطفػػػؿا وبػػػدـ ووػػػود  المغػػػويوتنفػػيط الػػػذكاء 
تفكيػػر والنمػػو مهػػارات ال فػػيارتبػػاط بػػيف النمػػو 

    المغويالذكاء  في
 ف:ٕٛٓٓ  ا محمددراسة امزياف

بػػف  تهػػدؼ  ػػذل الدراسػػة إلػػع الكفػػؼِ 
والػػػذكاء  المغػػػوييف الػػػذكاء ببل ػػػة االرتبػػػاط بػػػ

الدراسة الكفػؼ بػف ببل ػة  ا كما حاولتْ الةاـ
 أخبػػػار- سػػػرد حكايػػػة المغػػػويأنفػػػطة الػػػذكاء 
المغاربػة ف لدى األطفػاؿ المقرر-نهاية األسبوع

وتكونػػػػت بينػػػػة   ليب حمهػػػـػ لممفػػػػكبلتبأسػػػػا
ف طفمػةا تتػراوح ٖٛا  ف طفػبًل ٛٙالدراسة مف  

ف سػػػنواتا واسػػػتخدـ ٘ ٙ-ٙأبمػػػار ـ بػػػيف  
الباحث اختبػار  يػاس ذكػاء األطفػاؿا وبطاريػة 

ا و ائمػػة لتقػػويـ أسػػاليب المغػػويتقػػويـ الػػذكاء 
بينت النتائي أف  ناؾ ببل ػة و حؿ المفكبلت  

 المغػػػويذكاء ارتبػػػاط بػػػيف دروػػػات أنفػػػطة الػػػ
ووػػود فػػروؽ بػػيف أفػػراد  يػػاب والػػذكاء الةػػاـا و 

؛ وووػػػود المغػػػويموػػػاالت الػػػذكاء  فػػػيالةينػػػة 
فػػػػروؽ بػػػػيف أسػػػػاليب حػػػػؿ المفػػػػكبلت لػػػػدى 

    المغويمواالت الذكاء  فياألطفاؿ 
 ف:ٜٕٓٓ  ا فاطمةدراسة ببد الحميد

الدراسة إلػع التةػرؼ بمػع مػدى  وتهدؼُ 
ة الػذكاء فابمية برنػامي أنفػطة متكاممػة لتنميػ

لػػػدى طفػػػؿ الروضػػػةا وتكونػػػت بينػػػة  المغػػػوي
وطفمػػػػةا تراوحػػػػت  ف طفػػػػبًل ٓٛالدراسػػػػة مػػػػف  

ـَ ف سػػػنواتا و ٙ-٘أبمػػػار ـ مػػػا بػػػيف   ُاسػػػتخِد
اختبػػار ذكػػاء األطفػػاؿ  إوػػبلؿ سػػرىفا مقيػػاس 

ا برنػػػامي األنفػػػطة المتكاممػػػةا المغػػػويالػػػذكاء 
  وبينػػت التوريبػيواسػتخدمت الباحثػة المػػنهي 

تنميػػػة  فػػػيبرنػػػامي المقتػػػرح النتػػػائي فابميػػػة ال
 لطفؿ الروضة   المغويالذكاء 

 ف:ٕٕٔٓ  ا دينادراسة محمد
الدراسة إلع التةػرؼ بمػع فابميػة  تهدؼُ 

تنميػػػػة  فػػػػياأللةػػػػاب اإللكترونيػػػػة التةميميػػػػة 
الػػػػػذكاءات المتةػػػػػددة لػػػػػدى أطفػػػػػاؿ مػػػػػا  بػػػػػؿ 

فا الطبيةػػػي الػػػذكاء-المغػػػويالمدرسػػػة  الػػػذكاء 
مػػػػف  ةٍ بينػػػػة الدراسػػػػة مػػػػف موموبػػػػ وتكونػػػتْ 

ا فػػػػبًل ف طَ ٖٓأطفػػػػاؿ الروضػػػػة يبمػػػػغ بػػػػدد ـ  
 الطبيةػػػيواسػػتخدمت الباحثػػة مقيػػاس الػػذكاء 

ا وبينت النتػائي فابميػة المغويومقياس الذكاء 
البرنػػػػامي القػػػػائـ بمػػػػع األلةػػػػاب اإللكترونيػػػػة 

والػػػذكاء  المغػػػويتنميػػػة الػػػذكاء  فػػػيالتةميميػػػة 
    الطبيةي

 ف:ٖٕٔٓ  ا رحابدراسة محمد
تخطػػػػيط برنػػػػامي  تهػػػػدؼ الدراسػػػػة إلػػػػع

أنفػػػطة  ػػػائـ بمػػػع اسػػػتخداـ  بةػػػات التفكيػػػر 
السػػت لتنميػػة بةػػض الػػذكاءات المتةػػددة لػػدى 

-الرياضػػي المنطقػػيأطفػػاؿ الروضػػة  الػػذكاء 
-المغػػػػوي الػػػػذكاء-المكػػػػاني الباػػػػري الػػػػذكاء
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فا وتكونػػػت بينػػػة الدراسػػػة االوتمػػػابي الػػػذكاء
ممػػػػف تتػػػػراوح  الثػػػػانيمػػػػف أطفػػػػاؿ المسػػػػتوى 

ُاسػػػتخَدـ سػػػنواتا و  فٚ-٘أبمػػػار ـ مػػػا بػػػيف  
رسـػ الروػؿا برنامي األنفطة المقترح واختبػار 

بطا ػػػة مبلحظػػػة األطفػػػاؿا المقيػػػاس الماػػػور 
لمػػػذكاءات المتةػػػددة  وبينػػػت النتػػػائي فابميػػػة 

تنمية الػذكاءات المتةػددة  فيالبرنامي المقترح 
 لطفؿ الروضة  

 ف:ٕٗٔٓ  ا فاطمةدراسة وماؿ الديف
وسػائط  تهدؼ الدراسة إلع إبداد برنامي

والػػػػػػػذكاء  المغػػػػػػػويمةينػػػػػػػة لتنميػػػػػػػة الػػػػػػػذكاء 
لطفػػػؿ الروضػػػةا وتكونػػػت بينػػػة  االوتمػػػابي

وطفمػػػة مػػػف أطفػػػاؿ  ف طفػػػبًل ٓٙالدراسػػػة مػػػف  
وتػػػػػػػـػ تقسػػػػػػػػيمهـ إلػػػػػػػػع  (KG2)الريػػػػػػػػاض 

ف تتكػػػوف كػػػؿ ضػػػابطة-مومػػػوبتيف  توريبيػػػة
وطفمػةا واسػتخدمت الباحثػة  ف طفػبًل ٖٓمنها  

ا ومقيػػاس االوتمػػابيبطا ػػة مبلحظػػة الػػذكاء 
الماػػورا وبرنػػامي  اإللكترونػػي المغػػويلػػذكاء ا

الوسػػػػػائط المةينػػػػػة  وبينػػػػػت النتػػػػػائي فةاليػػػػػة 
 واالوتمػابي المغػويتنمية الػذكاء  فيالبرنامي 

 لطفؿ الروضة  
 ف:ٕ٘ٔٓ  ا ر اـدراسة أنور
الدراسػػػػػة إلػػػػػع مةرفػػػػػة فابميػػػػػة  تهػػػػػدؼُ 
ألطفػاؿ  المغػويتنمية الذكاء  فيبرنامي مقترح 
كونػػت بينػػة الدراسػػة ا وتالمدرسػػيالػػتةمـ  بػػؿ 

وطفمػػة مػػف أطفػػاؿ الروضػػة  ف طفػػبًل ٖٓمػػف  

ا والبػػالغيف مػػف الةمػػر  بػػ سػػنواتف   ٘الخرطـو
بػيف  ادالػة إحاػائيً  وبينت النتائي ووود فروؽٍ 

دروػػػات األطفػػػاؿ  بػػػؿ وبةػػػد تطبيػػػؽ البرنػػػامي 
دالػػة  فػػروؽٍ  و يػػابا البةػػديلاػػالة االختبػػار 

لمتغيػػػر  المموموبػػػة التوريبيػػػة تبًةػػػ اإحاػػػائيً 
دخػػػػػؿ  مسػػػػػتوى-الػػػػػوالدي الترتيػػػػػب-النػػػػػوع 

    فاألسرة
تقػػدير  المحػػور الثالػػث: دراسػػات تناولػػتْ 

 الذات لطفؿ الروضة: 
 .Murphy) يدراسة دوريس وػو مرفػ

Doris Jo, 2002)  : 
الةبل ػػة بػػيف  الدراسػػة إلػػع تحديػػدِ  تهػػدؼُ 

تقدير الذات لػدى طفػؿ الروضػة ومػدى نبو ػو 
اػػػيؿ  تفو ػػػوف مػػػف الناحيػػػة األكاديميػػػة والتح

اسػػػػتمرت الدراسػػػػة لمػػػػدة بػػػػاميف و   الدراسػػػػي
ـ إبػداد مقػاييس لتقيػيـ أداء لراد النتائيا وتَػ

وتقيػيـ  ػدراتهـ بمػع اكتسػاب  الدراسياألطفاؿ 
تحتػػاج  التػيوخااػة تمػػؾ  االمهػارات المختمفػػة

بينػػػت النتػػػائي   و واوتمػػػابي يفكػػػر  إلػػػع ذكػػػاءٍ 
 الدراسػػػيووػػػود ببل ػػػة بػػػيف التحاػػػيؿ بػػػدـ 

فػػػػاؿ الروضػػػػةا وأف  نػػػػاؾ وتقػػػػدير الػػػػذات ألط
ف الدراسػػػة بمػػػع الةينػػػة ِمػػػ حاوػػػة إلػػػع مزيػػػدٍ 

المراحػػػؿ التاليػػػة وحتػػػع مرحمػػػة  فػػػيالمختػػػارة 
 المرا قة لمتواؿ إلع نتائي احيحة  

 ,Pitterle, Paula)دراسة بوال بيترؿ 
2003): 
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مػػػػع وتهػػػػدؼ الدراسػػػػة إلػػػػع التةػػػػرؼ بَ 
 النفسػػػػػػيالةبل ػػػػػػة بػػػػػػيف التةميػػػػػػؽ والتكيػػػػػػؼ 

ت لػػدى أطفػػاؿ مػػا  بػػؿ الػػذاوتقػػدير  االوتمػػابي
ف ٓٙتكونػػت بينػػة الدراسػػة مػػف  المدرسػػةا و 

  ف سػنواتٗ-ٕتتراوح أبمار ـ مػا بػيف   فبًل طِ 
 النفسػػػػيلمتكيػػػػؼ  امقياًسػػػػ واسػػػػتخدـ الباحػػػػثُ 

دى لتقػػػػدير الػػػػذات َلػػػػ اا ومقياًسػػػػاالوتمػػػػابي
مسػػتوى  انخفػػاض النتػػائي أف   األطفػػاؿ  وبينػػتْ 

دراؾ الػػػػذات والثقػػػػة بػػػػالنفس لػػػػ دى الكفػػػػاءة وا 
تقػػدير الػػذات لػػدى الطفػػؿا ي ِفػػاألمهػػات يػػؤثر 

ـ  وِمػال يةطيػوا  الفيءفا د  فإف   فػإف ذلػؾ  ف ثػ
لمطفػػؿا  االوتمػػابي النفسػػيالتكيػػؼ فػػي يػػؤثر 

 النفسػػػيفهنػػػاؾ ببل ػػػة طرديػػػة بػػػيف التكيػػػؼ 
 وتقدير الذات لدى الطفؿ   االوتمابي

 ,Walker)ولكػػػػػر  مػػػػػاريدراسػػػػػة 
Chische Marie, 2006): 

 سة إلػع التةػرؼ بمػع ببل ػةٍ الدرا تهدؼُ 
الروضػػػػةا وتقػػػػدير  لطفػػػػؿ الةػػػػدوانيالسػػػػموؾ 

ف ٖٙتكونت بينػة الدراسػة مػف  الذات لديو؛ و 
مػػف أطفػػاؿ الروضػػة  و ػػد بينػػت النتػػائي  طفػػبًل 

أف تقػػػػدير الػػػػذات يػػػػنةكس بمػػػػع بةػػػػض مػػػػف 
ا أفػػار المةممػػيف لمطفػػؿا كَمػػ الةػػدوانيالسػػموؾ 
ؤثر تدبيـ تقدير الػذات لػدى األطفػاؿ يػ إلع أف  

ا الواذبية االوتمابيػة لػديهـا كَمػفي باإليواب 
ا األكػػاديميهػػا ترفػػ  مػػف مسػػتوى التحاػػيؿ أن  

إال أف بةػػػػض األطفػػػػاؿ ياػػػػيبهـ الميػػػػؿ إلػػػػع 

ويروػػػ  ذلػػػؾ إلػػػع بوامػػػؿ مرتبطػػػة  االةدوانيػػػة
 ابالطفػػػػؿ  ػػػػد تكػػػػوف بوامػػػػؿ وراثيػػػػة أو تبًةػػػػ

 لفخاية وضياع الطفؿ 
 ,Arresola)دراسػػػة سػػػيميا أرسػػػوال 

Celia, 2011): 
ببل ػة  بمػع تةػرؼالإلػع  الدراسةُ  تهدؼُ 
لػػؤلـ بتقػػدير الػػذات  والمغػػوي الثقػػافيالمسػػتوى 

 مرحمػػة الروضػػةا و ػػد تناولػػتْ  فػػيلػػدى الطفػػؿ 
ف األمهػػات ذوات المسػػتوى ِمػػ الةديػػدَ  الدراسػػةُ 
يتمػػػػتةف بمهػػػػارة  والبلئػػػػي االمرتفػػػػ  الثقػػػػافي

التةامػػؿ المبكػػر مػػ   فػػيطبل ػػة المغػػة والمبا ػػة 
السنوات األولػع مػف أبمػار ـ مػف  يفاألطفاؿ 

خػػبلؿ إبػػداد دورات تدريبيػػة لهػػف  و ػػد بينػػت 
لػؤلـ يكسػب  والمغػوي الثقػافيالتنوع  النتائي أف  

 األطفاؿ تقدير الذات  
 يػػػػػني تفػػػػػيوؾ وآخػػػػػروف  وايدراسػػػػػة 

(Cheuk, Wai Hing et al., 2011): 
الدراسػة إلػع التةػرؼ بمػع انثػار  تهدؼُ 

الػػػذات لػػػدى طفػػػؿ تقػػػدير  يالناتوػػػة بػػػف تػػػدن
ف ِمػػػ ينػػػةٍ وريػػػت الدراسػػػة بمػػػع بَ الروضػػػةا وأُ 

أطفػػػػػاؿ الروضػػػػػة رفضػػػػػت مةممػػػػػات ريػػػػػاض 
األطفػػػاؿ االبتػػػراؼ بأ ميػػػة اسػػػتخداـ أسػػػاليب 

وبينػػت   تنميػػة فخاػػياتهـ فػػيتقػػدير الػػذات 
مع مقيػاس تقػدير النتائي أف دروات األطفاؿ بَ 
حيػػػػث بالغػػػػت ؛ الػػػػذات كانػػػػت متدنيػػػػة لمغايػػػػة

فخاػػػػػػية األطفػػػػػػاؿا ازدراء  فػػػػػػيالمةممػػػػػػات 
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فظهػػرت الفخاػػػية  يػػر الواثقػػػة مػػف نفسػػػها 
 وتخفع التةامؿ م  انخريف 
 ,Merritt)دراسػػػػة كػػػػاثريف مريػػػػت 

Kathyrne, L. 2012): 
الةبل ػة  بمػع تةرؼالإلع  الدراسةُ  تهدؼُ 

بػػػػيف أسػػػػاليب التنفػػػػئة االوتمابيػػػػة لؤلسػػػػرة 
  مرحمػة الروضػة فػيوتقدير الذات لدى الطفؿ 

ف مػف انبػاء ٖ٘ٔسة مػف  تكونت بينة الدراو 
وريػػت الدراسػػػة ا وأُ ف طفػػػبًل ٖٔٔواألمهػػاتا و 

ف مػف ٕٔ  كػذلؾ تـػ تقيػيـ  واليػة تكسػاس في
تمػػػؾ المرحمػػػةا ومػػػدى  فػػػيمةممػػػات األطفػػػاؿ 

تةزيػز تقػدير الػذات االستوابة لتطبيؽ أساليب 
آثػار التطبيػؽ مػف خػبلؿ  تاػدلؤلطفاؿا و د رُ 

تتنػػػػػاوؿ  يػػػػػاس روح  التػػػػػيبةػػػػػض المةػػػػػايير 
ادرة لمطفػػػػؿ أو  يػػػػاس بناػػػػر اإل ػػػػداـا المبػػػػ

التحاػػػػػيؿ  فػػػػػيومؤفػػػػػرات النوػػػػػاح والففػػػػػؿ 
مػػػع وػػػذب االنتبػػػال بَ  ا  يػػػاس القػػػدرةِ الدراسػػػي

بلؿ وواذبيتػػػػػو االوتمابيػػػػػة  وذلػػػػػؾ مػػػػػف ِخػػػػػ
ـ   اسػػػتخداـ مقيػػػاس  مبلحظػػػات المةممػػػاتا وتػػػ

% ٛٛالنتػػػائي أف    وبينػػػتْ (Likert)ليكػػػرت 
وأطفػػػالهـ  إيوػػػابيف انبػػػاء كػػػاف المؤفػػػر ِمػػػ
تمتةوف بالثقػة بػالنفس وتقػدير الػذات والػروح ي

بوف أطفػػػػػػالهـ ِسػػػػػػكْ هػػػػػـػ يْ المرتفةػػػػػػةا كمػػػػػػا أن  
% مػف انبػاء تـػ ٛالفخاية السميمةا بينمػا 

هـ آبػػػاء واػػػفهـ حسػػػب مقيػػػاس ليكػػػرت بػػػأن  
هػػـػ يػػػدمروف فخاػػػية أبنػػػائهـ متسػػػمطوف وأن  

مراحػػػؿ النمػػػو القادمػػػةا كمػػػا أف أطفػػػالهـ  فػػػي
 فػػػيكية سػػػوؼ يةػػػانوف مػػػف اضػػػطرابات سػػػمو 
%ف مػػػػف ٘مرحمػػػػة المرا قػػػػةا بينمػػػػا نسػػػػبة  

هـ آبػاء متسػا ميف و يػر انباء تـ وافهـ بأن  
فػػػي وذلػػػؾ يػػػؤثر  احيػػػاة الطفػػػؿ فػػػيإيوػػػابييف 

 تقدير الذات لدى أطفالهـ 
 ف:ٕ٘ٔٓ  ا وماؿدراسة أبو مرؽ

ف الةبل ػة الدراسة إلػع الكفػؼ َبػ تهدؼُ 
بيف تقدير الػذات والتفػاببلت االوتمابيػة لػدى 

ا  بؿ المدرسة االبتدائية خارج المنػزؿ اؿ مَ أطف
بينػة الدراسػة مػف  بمدينة الخميؿا و ػد تكونػتْ 

  أنثػػػعف ٖٗا  ذكػػػرًاف ٕ٘مػػػنهـ   ف طفػػػبًل ٜ٘ 
واستخدـ الباحث اختبػار تقػدير الػذات لؤلطفػاؿ 

 والدسػػو يلكػػوبر سػػميث ترومػػة ببػػد الفتػػاح 
فا الاػػورة  بفا ومقيػػاس التفػػاببلت ٜٔٛٔ 

ف ؿ  وبينػػػت النتػػائي أف ِمػػػاالوتمابيػػة لؤلطفػػا
مظا ر التفاببلت االوتمابية لػدى أطفػاؿ  أ ـ  

ومػػف وانػػب  امػػا  بػػؿ المدرسػػة تقػػديـ الفػػكر
خػػر تبػػيف ووػػود ببل ػػة ارتباطيػػة بػػيف تقػػدير آ

الػػذات والتفػػاببلت االوتمابيػػة خػػارج المنػػزؿا 
 فػػػيدالػػة  فػػروؽٍ  ووػػودِ  بػػدـحػػيف تبػػيف  يِفػػ

بيػػػة دروػػػة تقػػػدير الػػػذات والتفػػػاببلت االوتما
 مػػف الػػذكور واإلنػػاثا وووػػود فػػروؽٍ  لػػدى كػػؿٍ 

 لؤلبويف   التةميميتةزى إلع المستوى 
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الدراسػػػػػات بمػػػػػع خبلاػػػػػة وتةقيػػػػػب 
 السابقة: 
تمت مراوةتها إلػع  التي الدراساتُ   دفتْ 

بةػػػض  فػػػيثػػػر ثنائيػػػة المغػػػة أالتةػػػرؼ بمػػػع 
 اختمفػتا و ػد بالمغػةلها ببل ة  التيالمتغيرات 

 الػػذيحديػػد األثػػر ت فػػينتػػائي  ػػذل الدراسػػات 
المغػػػة األـ وبةػػػض  فػػػيحدثػػػو ثنائيػػػة المغػػػة تُ 
فػػبةض تغيػػرات األخػػرى وثيقػػة الاػػمة بهػػاا الم

دبمة لمثنائية المغوية المبكػرة كانت مُ الدراسات 
 ;Lin, Lu-Chun, 2006) مثػؿ دراسػة

Siegal, Michael, 2009; Silven 
and Rubinov, 2010; 
Schwartzand yehudit, 2013) 

وبةػػض الدراسػػات ف  ٕٕٔٓا زيػػد ا بػػو بابػػة
 ؛كػػرةاألخػػرى وػػاءت ضػػد الثنائيػػة المغويػػة المب

أحمػػد  ؛ٕٗٓٓا ا حسػػفمثػػؿ دراسػػة  بمػػراف
ا اػػػػبلح الػػػػديف؛ ٕ٘ٓٓا ةا فػػػػحاتالسػػػػماف
 ,Erdemir)ا ودراسػػػػة فٕٓٔٓا فاطمػػػػة

Ersoy, 2013)   كمػػػػػا  ػػػػػدفت بةػػػػػض
 أحػػػاديبػػػيف األطفػػػاؿ  الدراسػػات إلػػػع المقارنػػػةِ 

بةػػػػػض  فػػػػػيلمغػػػػػة ا ثنػػػػػائيالمغػػػػػة واألطفػػػػػاؿ 
   :المتغيرات مثؿ دراسة

(Clark et others, 2001 ؛
Kathryn and Elizabeth, 2002 ؛

Nimchinsky, 2005 ؛Eppe, 
Stephanie, 2006؛ Bunta, 

Ferenc, 2009 ؛Yan and 
Nicoladis 2009 ؛Messer et 

others, 2010 ؛Raynolds and 
Uhry, 2010). 

 المغػوي تناولت الػذكاء التيا الدراسات أم  
 المغػويفقد ا تمت بإبداد برامي لتنمية الذكاء 

مثػػؿ  ؛ثر ػػاألػػدى طفػػؿ الروضػػة والتةػػرؼ بمػػع 
ا ؛ ببػد الحميػدٕٙٓٓا السيدا ويهافدراسة  
ا ا فاطمػػػػػػة؛ ومػػػػػػاؿ الػػػػػػديفٜٕٓٓا فاطمػػػػػػة
؛ محمػػدا دينػػاا ٕ٘ٔٓا ا ر ػػاـ؛ أنػػورٕٗٔٓ
كػػػػػػذلؾ   فٖٕٔٓ؛ محمػػػػػػدا رحػػػػػػابا ٕٕٔٓ

ا تمػػػػػػػػػت بةػػػػػػػػػض الدراسػػػػػػػػػات باسػػػػػػػػػتخداـ 
سػػتراتيويات مثػػؿ اسػػتراتيوية الخبػػرة المغويػػة ا

تحسػػػيف  فػػػيواسػػػتراتيوية الػػػذكاءات المتةػػػددة 
مهػػػػػارات القػػػػػراءة والكتابػػػػػة وتنفػػػػػيط الػػػػػذكاء 

 (Low et al., 2001)مثػؿ دراسػة  ؛المغوي
بةػض  فا كمػا ا تمػتْ ٕٙٓٓا ا ويهاف السيد

والػػذكاء  المغػػويالدراسػات بالةبل ػػة بػػيف الػػذكاء 
حؿ المفػكبلت مثػؿ  فيؿ الةاـ وأساليب األطفا

 ف ٕٛٓٓا ا محمددراسة  امزياف
ػػ تناولػػت تقػػدير الػػذات  التػػيا الدراسػػات أم 

لدى طفػؿ الروضػة فقػد ا تمػت بدراسػة انثػار 
تقػػػدير الػػػذات لػػػدى طفػػػؿ  يالناتوػػػة بػػػف تػػػدن
يف تقػدير الػذات والتحاػيؿ الروضة والةبل ػة بػ

لػػػؤلـا  والمغػػػوي الثقػػػافيا والمسػػػتوى الدراسػػػي
ئة األسػػػػرية  وأكػػػػػدت وميػػػػػ  أسػػػػاليب التنفػػػػػ
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الدراسػػػػات أ ميػػػػة تنميػػػػة تقػػػػدير الػػػػذات لػػػػدى 
ا لػو مػف َمػمرحمػة الطفولػة المبكػرة لِ  فػيالطفؿ 

 فػػػيتونػػػب الةػػػوارض السػػػمبية  فػػػيأثػػػر بػػػالغ 
   مثؿ دراسةالمراحؿ التالية

(Murphy. Doris Jo, 2002; 
Pitterle, Paula, 2003; Walker, 
Chische Marie, 2006; Arresola, 
Celia, 2011; Cheuk, Wai Hing et 
al., 2011; Merritt, Kathyrne, L. 

2012) 
  فٕ٘ٔٓ ا وماؿأبو مرؽودراسة  
 :  البحثفروض 

تووػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحاػػائية  -ٔ
بػػػيف متوسػػػطات دروػػػات األطفػػػاؿ 

المغػػة ومتوسػػطات دروػػات  أحػػادي
 فػػػػػػػػيالمغػػػػػػػػة  ثنػػػػػػػػائياألطفػػػػػػػػاؿ 

موموبػػػات البحػػػث الػػػثبلث بمػػػػع 
لطفػػػػػؿ  ويالمغػػػػػمقيػػػػػاس الػػػػػذكاء 

 الروضة  
ال تووػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػروؽ ذات داللػػػػػػػػػة  -ٕ

إحاػػائية بػػيف متوسػػطات دروػػات 
المغػػػػة ودروػػػػات  حػػػػاديأُ األطفػػػػاؿ 
المغػة بمػع مقيػاس  ثنػائياألطفاؿ 
لطفػػػػػؿ الروضػػػػػة  المغػػػػػويالػػػػػذكاء 

 ف إناث-تةزى لمتغير النوع  ذكور

تووػػد ببل ػػة ذات داللػػة إحاػػائية  -ٖ
 أحػػػػػػاديبػػػػػػيف دروػػػػػػات األطفػػػػػػاؿ 

ت موموبػػػػػا فػػػػػيالمغػػػػػة  وثنػػػػػائي
البحث الثبلث بمع مقياس الػذكاء 

ودروػػػاتهـ بمػػػع اسػػػتبياف  المغػػػوي
مةممػػػػػة الروضػػػػػة لػػػػػذكاء الطفػػػػػؿ 

  المغوي
ذات داللػػة إحاػػائية  تووػػد فػػروؽٌ  -ٗ

بػػػيف متوسػػػطات دروػػػات األطفػػػاؿ 
المغػػة ومتوسػػطات دروػػات  أحػػادي

 فػػػػػػػػيالمغػػػػػػػػة  ثنػػػػػػػػائياألطفػػػػػػػػاؿ 
موموبػػػات البحػػػث الػػػثبلث بمػػػػع 
مقيػػػػػػاس تقػػػػػػدير الػػػػػػذات لطفػػػػػػؿ 

 الروضة  
 تووػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػروؽ ذات داللػػػػػػػػػة ال -٘

إحاػػائية بػػيف متوسػػطات دروػػات 
المغػػػػة ودروػػػػات  أحػػػػادياألطفػػػػاؿ 
المغػة بمػع مقيػاس  ثنػائياألطفاؿ 

تقػػدير الػػذات لطفػػؿ الروضػػة تةػػزى 
 ف إناث-لمتغير النوع  ذكور

تووػػد ببل ػػة ذات داللػػة إحاػػائية  -ٙ
 أحػػػػػػاديبػػػػػػيف دروػػػػػػات األطفػػػػػػاؿ 

موموبػػػػػات  فػػػػػيالمغػػػػػة  وثنػػػػػائي
يػاس تقػدير البحث الثبلث بمػع مق

الػػػػذات ودروػػػػاتهـ بمػػػػع اسػػػػتبياف 
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مةممة الروضة لتقػدير الػذات لػدى 
 الطفؿ 

 البحثمنهي 
 الواػػػػفيالباحثػػػػة المػػػػنهي  اسػػػػتخدمت

 المقارف لمتأكد مف احة الفروض  
 :  البحثبينة 

مػػػف الدراسػػػة الحاليػػػة تػػـػ اختيػػػار بينػػػة 
بريػػػػػاض األطفػػػػػاؿ  الثػػػػػانيأطفػػػػػاؿ المسػػػػػتوى 

ؿ ثػػػػبلث المغػػػػةف مػػػػف أطفػػػػا وثنػػػػائي أحػػػػادي 
روضػػػات تابةػػػة إلدارة مدينػػػة ناػػػر التةميميػػػة 
بمحافظة القا رةا وتػراوح الةمػر الزمنػع لمةينػة 

ف سػػػػنواتا كمػػػػا بمػػػػغ الةػػػػدد ٚ-ٙمػػػػا بػػػػيف  
وطفمػػةا  ف طفػػبًل ٛٗ الدراسػػة لةينػػة  اإلومػػالي
بػػػػيف الػػػػذكور واإلنػػػػاثا  بالتسػػػػاويمػػػػوزبيف 

 مقسميف إلع ثبلث موموبات: 

المغػػة  ثنػػائيالموموبػػة األولػػع: أطفػػاؿ 
 و ػيمػدارس الرايػة الدوليػة لمغػات مف روضة 

 ٕ٘بوا ػػػ    باليػػػةٍ  تػػػدرس اإلنوميزيػػػة بكثافػػػةٍ 
 ف وتقـو بذلؾ مةممة متخااػةاسبوبيً حاة أ
ا ف طفػػػبًل ٙٔا وبػػػدد ـ  المغػػػة اإلنوميزيػػة فػػي
 ف إناث  ٛف ذكورا  ٛ 

المغػػػة  ثنػػائيالموموبػػة الثانيػػة: أطفػػاؿ 
 و ػػيمػػف روضػػة حسػػاف بػػف ثابػػت التوريبيػػة 

بوا ػػػػػ  محػػػػػدودة  تػػػػػدرس اإلنوميزيػػػػػة بكثافػػػػػةٍ 
ف و د تقػـو بػذلؾ مةممػة ا حاة واحدة أسبوبيً 

ف ٙٔالروضة أو مةممة متخااةا وبػدد ـ  
 ف إناث  ٛف ذكورا  ٛا  طفبًل 

المغػػة  أحػػاديالموموبػػة الثالثػػة: أطفػػاؿ 
 و ػػػي امػػف روضػػة نويػػػب محفػػوظ الحكوميػػة

بمػػع  األساسػػي واالبتمػػادتػػدرس اإلنوميزيػػة ال 
األـ وتقػػػػػـو بػػػػػذلؾ مةممػػػػػة الروضػػػػػةا  المغػػػػػة

 ف إناث  ٛف ذكورا  ٛا  ف طفبًل ٙٔوبدد ـ  
 فٔودوؿ  

 واػػؼ الةينػػة 

 نوع الةينة
 بدد األطفاؿ

 المنطقة التاب  لها أسماء الرياض
 إناث ذكور

 "بكثافة بالية"المغة  ثنائي
 احاة أسبوبيً  ٕ٘

   رةالقا-مدينة نار  مدارس الراية الدولية لمغات ٛ ٛ

 "بكثافة بالية"المغة  ثنائي
 "احاة واحدة أسبوبيً "

 القا رة-مدينة نار  مدرسة حساف بف ثابت التوريبية ٛ ٛ

  القا رة-مدينة نار  نويب محفوظ الحكومية ٛ ٛ "ال يوود"المغة  أحادي
   ٕٗ ٕٗ الموموع الكمع لؤلطفاؿ
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 تكافؤ الةينة: 
 الةمر الزمنع:  في التوانس-ٔ

ينػػػػة  موموبػػػػات البحػػػػث تةػػػػد الة
الثبلثف متوانسة مف حيث الةمر حيث بمػغ 

ف سػػػػػنوات والوػػػػػدوؿ ٚ-ٙسػػػػػف األطفػػػػػاؿ  
يوضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ   التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي

 فٕودوؿ  
 الةمر الزمنع فياالتوال لمكافئة أطفاؿ الةينة  أحادينتائي تحميؿ التبايف  

 مادر التبايف
موموع 
 المربةات

 دروات الحرية
متوسط 
 المربةات

 داللة ؼ ؼ

 ٖٔ ٖٚ ٕ ٕٙ ٗٚ الموموبات بيف
ٓ ٖٔٚ 

 ير دالة بند 
 ٕٓ ٕٙٔ ٘ٗ ٜٔ ٜٕٜٚ داخؿ الموموبات ٔٓ ٓمستوى 

يتضػػػة مػػػف الوػػػدوؿ السػػػابؽ أف  يمػػػة 
بنػػػػػػد مسػػػػػػتوى  اإحاػػػػػػائيً   ؼف  يػػػػػػر دالػػػػػػةٍ 

يف َبػػ فػػروؽٍ  ووػػودِ  يػػاب  يف و ػػذا يةنػػٔٓ ٓ 

موموبػػات  فػػيالمغػػة  وثنػػائي أحػػادياألطفػػاؿ 
ا يػدؿ بمػع َمػلزمنعا االةمر  فيالبحث الثبلث 

 افؤ الةينة مف حيث الةمر الزمنع تك
 فٖودوؿ  

الذكاء بةد تطبيؽ اختبار ووف  فياالتوال لمكافئة أطفاؿ الةينة  أحادينتائي تحميؿ التبايف  
 رافف 

 مادر التبايف
موموع 
 المربةات

 دروات الحرية
متوسط 
 المربةات

 داللة ؼ ؼ

 ٜ٘ ٔ ٕ ٚٔ ٖ بيف الموموبات
ٔ ٜٙ 

ر دالة بند  ي
 ٔٛ ٓ ٘ٗ ٖٔ ٖٙ داخؿ الموموبات ٔٓ ٓمستوى 

مػػػف الوػػػدوؿ السػػػابؽ أف  يمػػػة  يتضػػػةُ 
إحاػػػػػػائيا بنػػػػػػد مسػػػػػػتوى  ف  يػػػػػػر دالػػػػػػةٍ ؼ 
فػػػػروؽ بػػػػيف ال  يػػػػاب يف و ػػػػذا يةنػػػػٔٓ ٓ 

موموبػػات  فػػيالمغػػة  وثنػػائي أحػػادياألطفػػاؿ 
الػػذكاء بةػػد تطبيػػؽ اختبػػار  فػػيالػػثبلث البحػػث 

مػػػا يػػػدؿ افػػػفا الماػػػفوفات المتتابةػػػة لوػػػوف ر 
 حيث الذكاء  تكافؤ الةينة مف بمع 

 :البحثأدوات 
ف تحديد أداة البحػث يػتـ حسػب طبيةػة إ
سػػػةع إلػػػع ي الحػػػاليالبحػػػث ا وبمػػػا أف البحػػػث

 فػػػيالتةػػرؼ بمػػػع أثػػػر أحاديػػة وثنائيػػػة المغػػػة 
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وتقػػػػػدير الػػػػذات لػػػػدى طفػػػػػؿ  المغػػػػويالػػػػذكاء 
األدبيػػػػػات  الباحثػػػػػةراوةػػػػػت  فقػػػػػد ؛الروضػػػػػة

وذلػػػؾ بهػػػدؼ الحاػػػوؿ  اوالدراسػػػات السػػػابقة
ا وتضػػمنت البحػثبلئمػػة ألدوات مُ  بمػع فقػراتٍ 

 :  مييَ ما  البحثأدوات 
اختبػػػار الماػػػفوفات المتتابةػػػة لوػػػوف   ٔ

 رافف لقياس الذكاء 
 اال تاػػػػػػػػػاديالمسػػػػػػػػػتوى  اسػػػػػػػػػتبانة  ٕ

  إبداد الباحثةف   االوتمابي
لطفػػؿ الروضػػة  المغػػويمقيػػاس الػػذكاء   ٖ

  إبداد الباحثةف ف سنواتٚ-ٙ 
ممػػة الروضػػة بػػف الػػذكاء اسػػتبياف لمة  ٗ

  إبداد الباحثةف  لمطفؿ المغوي
مقيػػػاس تقػػػدير الػػػذات لطفػػػؿ الروضػػػة   ٘

  إبداد الباحثةف ف سنوات  ٚ-ٙمف  
الروضػػة بػػف تقػػدير اسػػتبياف لمةممػػة   ٙ

  إبداد الباحثةف لمطفؿ  الذات 
الماػػفوفات المتتابةػػة لػػرافف  اختبػػار-ٔ

 لقياس الذكاء: 
اييس ةد  ػذا االختبػار مػف أفضػؿ المقػيُ  
الو ػػػت الحاضػػػر لقيػػػاس الػػػذكاء فهدفػػػػو  فػػػي

الةاـ لممفحػوصا و ػو  الةقميتحديد المستوى 
حيػػػػث تتكػػػػػوف  ؛الةممػػػػػييةتمػػػػد بمػػػػع األداء 
كبيػػر حػػذؼ وػػزء منػػوا  الماػػفوفة مػػف فػػكؿٍ 

وبمع المفحوص أف يحػدد الوػزء النػا ص مػف 
ف أفػػػكاؿ مةروضػػػة أمامػػػو  وتراوحػػػت ٙبػػػيف  

ة مةػػػػػامبلت ثبػػػػػات االختبػػػػػار بطريقػػػػػة إبػػػػػاد
 ف   ٜٚ ٓف و ٕٙ ٓالتطبيؽ بيف  

كمػػا تراوحػػت مةػػػامبلت اػػدؽ االختبػػػار 
االختبػػار فكانػػت  يمػػة  طرفػػيبطريقػػة مقارنػػة 

ا يؤكػػػػد دالػػػة إحاػػػائيا مػػػ و ػػػي ٜ ٖ تف = 
 ادؽ االختبار  

واسػػػتخدمت الباحثػػػة  ػػػذا المقيػػػاس ألف 
ف تتناسػػػػػػب مػػػػػػ  ٕٔ-ٔالموموبػػػػػػات مػػػػػػف  

مرحمػػػػة الروضػػػػة وحتػػػػع سػػػػف  فػػػػياألطفػػػػاؿ 
البطا ات الماورة مف  ػذل وُاختيرْت  االسابةة

 الموموبات 
 اال تاػػػػػػػػاديالمسػػػػػػػػتوى  اسػػػػػػػػتبانة-٘

 :  إبداد الباحثةف االوتمابي
 اسػػػػػتبانةرأت الباحثػػػػػة ضػػػػػرورة إبػػػػػداد 

لومػػػػػ  البيانػػػػػات بػػػػػف الحالػػػػػة اال تاػػػػػادية 
 لؤلسرة  واالوتمابية

وذلػػػػؾ بهػػػػدؼ واػػػػؼ الةينػػػػة موضػػػػوع 
 حػػػاديأُ بمػػػع األطفػػػاؿ وزبتهػػػا حيػػػث  ؛البحػػث
الػثبلثا ثـػ  البحثموموبات  فيالمغة  ئيوثنا

بػػْت بةػػد ذلػػؾ  ف بيانػػات  ا بهػػا ِمػػَمػػومةتهػػا وَبو 
 يِفػػ كبيػػرٍ  ووػػود تفػػابوٍ  االسػػتبانةو ػػد أظهػػرت 
 ثنػػػائي األطفػػػاؿبػػػيف  االوتمابيػػػةالمسػػػتويات 

المغػػػػة باػػػػورة  وثنػػػػائيالمغػػػػة باػػػػورة كثيفػػػػة 
 الدخؿ  فيمحدودة م  ووود فروؽ متوسطة 

 فػػػيكبيػػػرة  اروً ػػػكػػػذلؾ ووػػػدت الباحثػػػة ف
اال تاػػػادية لؤلطفػػػاؿ  االوتمابيػػػةالمسػػػتويات 
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 أحػاديالمومػوبتيف واألطفػاؿ  فػيالمغػة  ثنائي
 المغة 
 الػػدخؿ  فػيالناحيػة اال تاػادية  تمثمػتْ و 
المتػػوفرة  األوهػػزة-أفػػراد األسػػرة بػػدد-الفػػهري

 فػي االوتمابيػةوتمثمػت الناحيػة  االمنػزؿف في
 ددبػػ-السػػكنع الحػػي-األـ مهنػػة- مهنػػة األب

حاػػؿ  التػػيالفػػهادات  أبمػػع- ػػرؼ المنػػزؿ
 والوسػػػػػػػػائؿ-مػػػػػػػػف األب واألـ بميهػػػػػػػػا كػػػػػػػػؿٌ 

  ضاء و ت الفراغ  فيالمستخدمة م  الطفؿ 
المسػػػػتوى  اسػػػػتبانةو ػػػػد تػػػـػ اسػػػػتخداـ 

رة لموػػػػػػػرد لؤلسػػػػػػػ االوتمػػػػػػػابي اال تاػػػػػػػادي
 دوف إحااء  االستطبلع وضبط الةينة مف 

لطفػػػػػػػؿ  المغػػػػػػػويالػػػػػػػذكاء  مقيػػػػػػػاس-ٖ
 حثةف الروضة:  إبداد البا

 الهدؼ مف تاميـ المقياس: 
 المغػوي و التةرؼ بمع مسػتوى الػذكاء 

ويقػاس  االمغػةف وثنػائي أحاديلطفؿ الروضة  
 ذا الهدؼ بف طريؽ إوراء مقابمة فرديػة مػ  

 البحػػػثموموبػػػات  فػػػيمػػػع حػػػدة بَ  كػػػؿ طفػػػؿٍ 
 المغة  وثنائي أحاديالثبلث لؤلطفاؿ 

 أبةػادٍ  ةويتكوف  ػذا المقيػاس مػف خمسػ
 :  يأساسية 
مكونػػة مػػف  و ػػي المفظيػػة: الطبل ػػة-ٔ

 الباحثػػػػة تةػػػػرضحيػػػػث  ؛ف بنػػػػود أساسػػػػيةٗ 
 أحػػاديمػػف األسػػئمة بمػػع األطفػػاؿ  موموبػػةً 

ويقػػـو  االموموبػػات الػػثبلث فػػيالمغػػة  وثنػػائي
يوػػػاد و  االطفػػؿ فيهػػا بإكمػػاؿ الومػػؿ النا اػػة ا 

بطػاء أكبػر بػددٍ و  انفسػو كممات بمع الػوزف  ا 
ب أاػوات بػدد تتركػ التػيف الكممات المفيدة مِ 

-طيػور-ذكػر أسػماء  حيوانػات امف الحػروؼ
 تبدأ باوت بةض الحروؼف   فواكو-أفخاص
مكونة مػف  و ياأللفاظ:  مةاني فهـ-ٕ

حيث تقػـو الباحثػة بةػرض  ؛ف بنود أساسيةٜ 
 أحػػاديف الكممػػات بمػػع األطفػػاؿ ِمػػ موموبػػةٍ 
ويقػػـو  االموموبػػات الػػثبلث فػػيالمغػػة  وثنػػائي
ثبلثػػة لفػػظ مػػف بػػيف مةنػػع كػػؿ  باختيػػارالطفػػؿ 
    اختيارات
 نهػػػػا:المةمومػػػػات والتةبيػػػػر بَ  تػػػػذكر-ٖ
حيث تقػـو الباحثػة  ؛ف بنود٘مكونة مف   و ي

ف الكممػات والومػؿ وتطمػب ِمػ بةرض موموبػةٍ 
ف الطفػػؿ ذكر ػػا بالترتيػػبا كمػػا يقػػـو الطفػػؿ ِمػػ

يميهػػػػا موموبػػػػة مػػػػف  إلػػػػع  اػػػػةٍ  باالسػػػتماعِ 
ا بنهػػاالتسػػاؤالت ويطمػػب مػػف الطفػػؿ اإلوابػػة 

ا تةػػػػرض الباحثػػػػة بمػػػػع الطفػػػػؿ محادثػػػػة َمػػػػكَ 
تميفونيػػة مسػػومة وتطمػػب منػػو االسػػتماع إليهػػا 

ا والتةػػرؼ بمػػع محتوا ػػا ومضػػمونها ثػـػ ويػػد  
 بػفبةد االنتهػاء مػف االسػتماع يويػب الطفػؿ 

الخااة بالمحادثةا ويطمب مػف  ةض األسئمةِ بَ 
ا ترديػػد نفػػيد يحفظػػو مػػف خػػبلؿ الطفػػؿ أيًضػػ

 لنفيد  االستماع إلع موسيقع  ذا ا
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ف ٗويتكػػوف مػػف  الفةػػاؿ:  االسػػتماع-ٗ
إحػػػػدى الكممػػػػات  الباحثػػػػة تنطػػػػؽحيػػػػث  بنػػػػودٍ 

دوف اػوت مػف الطفؿ أف ينطقهػا وتطمب مف 
ثػـػ اسػػتبداؿ اػػوت  احػػرؼ مةػػيف يحذفػػو منهػػا

 كمػا-ا ستاػبة الكممػةخر فمػاذَ آ ذا الحػرؼ بػ
 مسػػػوبًل  اتةػػرض الباحثػػػة بمػػػع الطفػػؿ فػػػريطً 

بميهػػا وتطمػػب منػػو التةػػرؼ  الػػبةض األاػػوات
مػػف  وتطمػػب-وترتيبهػػا حسػػب سػػماع اػػوتها

طػػػابؽ كممػػػة يُ  ا البحػػػث بػػػف لفػػػظٍ الطفػػػؿ أيًضػػػ
-اإليقاع مف بيف بدد مػف الكممػات فيمةينة 

يطمػػػب مػػػف الطفػػػؿ تنفيػػػذ بةػػػض األوامػػػر  ثػػـػ
 والتوويهات المطموبة منوف 

بػػػػػف الػػػػػنفس والمفػػػػػابر:  التةبيػػػػػر-٘
ف بنػػودا حيػػث تةػػرض الباحثػػة ٗويتكػػوف مػػف  

مػػػػف الاػػػػور تمثػػػػؿ  وبػػػػةً بمػػػػع الطفػػػػؿ موم
وممػةا  فػيالمفابر وتطمب منو التةبير بنها 

 فػػػيكمػػػا تطمػػػب مػػػف الطفػػػؿ أف يةػػػرؼ نفسػػػو 
ا وتطمػػػػب منػػػػو أف يةبػػػػر بػػػػف بسػػػػيطةٍ  ومػػػػؿٍ 

 ػػد يتةػػرض  التػػيبةػػض الموا ػػؼ  فػػيفػػةورل 
ب الطفػػػؿ بػػػف بةػػػض األسػػػئمة يػػػلهػػػاا كمػػػا يو

 وممة بسيطة  فيتطرحها بميو المةممة  التي
د تاػػػػػميمها و ػػػػػد رابػػػػػت الباحثػػػػػة بنػػػػػ

لمطفػػؿ االطػػبلع بمػػع  المغػػويلمقيػػاس الػػذكاء 
 ػػػذا  فػػػياألطػػػر النظريػػػة والدراسػػػات السػػػابقة 

 التػػػػػيالموػػػػػاؿا والتةػػػػػرؼ بمػػػػػع المقػػػػػاييس 

اسػػتةانت بهػػا تمػػؾ الدراسػػات ومنهػػا المقػػاييس 
 التالية: 

  ف المفظػػياختبػػار ذكػػاء األطفػػاؿ  الوػػزء
 ف ٜٛٛٔإبداد إوبلؿ محمد سرى  

 مد بماد الػديف مقياس المغة إبداد مح
 ف ٜٜٙٔإسمابيؿ وآخروف  

  مقيػػػػاس فػػػػيرر لمػػػػذكاءات المتةػػػػددة
 لؤلطفاؿ 

  مقيػػػػػاس تقػػػػػدير الػػػػػذكاءات النمائيػػػػػة
 المتةددة لؤلطفاؿ  ميداسف 

  إبػػداد ويهػػاف  المغػػويمقيػػاس الػػذكاء
 ف ٕٙٓٓالسيد  

  إبػػداد فاطمػػة  المغػػويمقيػػاس الػػذكاء
 ف ٜٕٓٓببد الحميد  

ابقة بةػػػد االطػػػبلع بمػػػع المقػػػاييس السػػػ
 ااػػورتو األوليػػة فػػيالمقيػػاس  الباحثػػة أبػػدتْ 

مػػػػف األسػػػػاتذة  و بمػػػػع موموبػػػػةٍ تثػػػـػ برضػػػػ
موػػاؿ تربيػػة الطفػػؿ لمتأكػػد  فػػيالمتخااػػيف 

ف ٚ-ٙمف مدى مبلءمتو لطفؿ الروضػة مػف  
سػػػػػنوات ومػػػػػدى مناسػػػػػبة بباراتػػػػػو وموا فػػػػػو 

اػمـ  الػذيوأسئمتو لؤلطفاؿا وتحقيقو لمهدؼ 
س بمػػع المقيػػا الباحثػػةوربػػت ثػـػ   مػػف أومػػو

مػػف األطفػػاؿا وذلػػؾ لمتأكػػد مػػف سػػبلمة  بينػػةٍ 
الةبػػػارات و ػػػدرة األطفػػػاؿ بمػػػع فهػػـػ األسػػػئمة 

الباحثػػة بةػػد ذلػػؾ أوػػرت ووضػػوحها لهػـػ  ثػـػ 
بمػػػػػع آراء  التةػػػػػديبلت بمػػػػػع االختبػػػػػار بنػػػػػاءً 
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اػػػيا ة بةػػػض الةبػػػارات  وبػػػدلتالمحكمػػػيفا 
 فػػياالختبػػار  ُأبػػد  لتناسػػب طفػػؿ الروضػػةا ثػـػ 

 اورتو النهائية 
ح زمػػػػف تطبيػػػػؽ االختبػػػػار بػػػػػيف و ويتػػػػرا

مػػع حػػدةا و ػػد بَ  طفػػؿٍ  ف د يقػػة لكػػؿِ ٓٗ-ٖ٘ 
اسػػػتوابات األطفػػػاؿ ويحاػػػؿ  الباحثػػػة سػػػومت

بنػػو بػػف كػػؿ سػػؤاؿ يويػػب  الطفػػؿ بمػػع دروػػةٍ 
 حيحة  اَ  إوابةً 

مػػػػف  بػػػػأيٍ  ػػػػذاا ولػػػـػ تسػػػػتةف الباحثػػػػة 
ألف أبةاد ػػا تختمػػؼ بػػف  ؛المقػػاييس السػػابقة

  يالحالالبحث  في المغويالذكاء  أبةاد
الباحثػػػػػة  اسػػػػػتخدمتثبػػػػػات المقيػػػػػاس: 

طريقػػة إبػػادة تطبيػػؽ االختبػػار لحسػػاب ثبػػات 
ف ِمػ المقياس بمع بينػةٍ  ُطب ؽَ حيث  ؛المقياس

 اموتمػػ  البحػػث  يػػر بينػػة البحػػث األساسػػية
بمػػغ مةامػػؿ ثبػػات و  اف طفػػبًل ٙٔوبمػػغ بػػدد ا  
ف و ػػػػو داؿ بنػػػػد مسػػػػػتوى ٙٚ ٓالمقيػػػػاس  

 ا يؤكد ثبات المقياس  مَ ف ٔٓ ٓ 
طريقػػػػػة  اسػػػػػتخدمتْ ؽ المقيػػػػػاس: اػػػػػد

اسػػػػػػػتطبلع آراء الحكػػػػػػػاـ لحسػػػػػػػاب اػػػػػػػػدؽ 
وتراوحػػػت نسػػػبة االتفػػػاؽ بػػػيف آراء  االمقيػػػاس

 ف بطريقة الوفع  ٔ-ٚ ٓالمحكميف بيف  
كما تـػ حسػاب الاػدؽ بأسػموب  اػدؽ 

ف بػػػػػػف طريػػػػػػؽ حسػػػػػػاب الػػػػػػداخمياالتسػػػػػػاؽ 
مػف أبةػاد  ةػدٍ مةامبلت االرتباط بيف دروة كؿ بُ 

الكميػػة لممقيػػاسا كمػػا  والدروػػة المغػػويالػػذكاء 
 ف ٗودوؿ   في و موضة 

 فٗودوؿ  
 والدروة الكمية لممقياس المغويودوؿ يوضة مةامبلت االرتباط بيف دروات أبةاد الذكاء  

 مستوى الداللة االرتباط بالدروة الكمية الفربيالبةد 
 ٔٓ ٓداؿ بند مستوى  ٕٗٚ ٓ الطبل ة المفظية

 ٔٓ ٓداؿ بند مستوى  ٖٙٛ ٓ األلفاظ والومؿ مةانيفهـ 
 ٔٓ ٓداؿ بند مستوى  ٚٔٛ ٓ تذكر المةمومات والتةبير بنها

 ٔٓ ٓداؿ بند مستوى  ٕ٘ٙ ٓ االستماع الفةاؿ
 ٔٓ ٓداؿ بند مستوى  ٕٕٜ ٓ التةبير بف النفس والمفابر

يتضػػة مػػػف الوػػػدوؿ السػػػابؽ أف وميػػػ  
مةػػػامبلت االرتبػػػاط بػػػيف دروػػػات أبةػػػاد الػػػذكاء 

الكميػػػة لممقيػػػاس دالػػػة بنػػػد  والدروػػػة المغػػػوي

ا يػػػػػدؿ بمػػػػػع اػػػػػدؽ َمػػػػػ؛ فٔٓ ٓمسػػػػػتوى  
 لممقياس   الداخمي االتساؽ

ـ    الػػذاتيطريقػػة الاػػدؽ  اسػػتخداـ كمػػا تػػ
 وامهػػػا  لتقػػػدير اػػػدؽ المقيػػػاس بمػػػع بينػػػةٍ 
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وتـػ  ا ير بينة البحػث األساسػية ف طفبًل ٙٔ 
 التربيةػػػيمػػػف الوػػػذر  الػػػذاتيحسػػػاب الاػػػدؽ 
ف و ػػو داؿ بنػػد ٚٛ ٓ  مػػغَ وبَ  المةامػػؿ الثبػػات

 ادؽ المقياس  ا يؤكدمَ ف؛ ٔٓ ٓمستوى  
 المغػػػويلممةممػػػة بػػػف الػػػذكاء  اسػػػتبياف-ٗ

 لطفؿ الروضة:  إبداد الباحثةف 
مستوى تقدير المةممػة  تهدؼ إلع تحديدِ 

 وثنػػػائي أحػػػاديبنػػػد الطفػػػؿ   المغػػػويلمػػػذكاء 
التةػػرؼ بمػػع الفػػروؽ بػػػيف  ـ  ف ثَػػوِمػػ االمغػػةف

 المغػػويذكاء دروػػات األطفػػاؿ بمػػع مقيػػاس الػػ
 فػػػػػػيالمةممػػػػػػة  اسػػػػػػتبيافودروػػػػػػاتهـ بمػػػػػػع 

 أحػػػادي األطفػػػاؿ  ةالثبلثػػػالبحػػػث موموبػػػات 
 المغةف  وثنائي

ويقػػاس  ػػذا الهػػدؼ بػػف طريػػؽ تطبيػػؽ 
بمػػع كػػؿ طفػػؿ مػػف  االسػػتبانةالمةممػػة لهػػذل 
 وثنػػػائي أحػػػاديالػػػثبلث  البحػػػث أطفػػػاؿ بينػػػة 

ف ببػػػارة ٕٗمػػػف   االسػػػتبانةالمغػػػةف وتتكػػػوف 
ـ بهػػا الطفػػؿ وتةبػػر بػػف تةبػػر بػػف أفةػػاؿ يقػػو 

ويػػتـ تحديػػد دروػػة كػػؿ ببػػارة  االمغػػويذكائػػو 
موافػؽف حيػث تقػدر   يػر-حػد مػا إلػع- أوافػؽ

  يػر-أوافؽ بثبلث دروات إلع حػد مػا دروتػاف
موافػػػػؽ دروػػػػة واحػػػػدةا حيػػػػث تقػػػػـو المةممػػػػة 

تةبػر بػف  التيف أماـ الةبارة بوض  ببلمة  
 رأيها ومبلحظتها لمطفؿ  

 

:  إبػػػػػػػداد تقػػػػػػػدير الػػػػػػػذات مقيػػػػػػػاس-٘
 الباحثةف 

الهػػػػدؼ مػػػػف تاػػػػميـ المقيػػػػاس: 
التةػػػرؼ بمػػػع مسػػػتوى تقػػػدير الػػػذات لػػػدى 

المغػػة ويقػػاس  ػػذا  وثنػػائي حػػاديأُ األطفػػاؿ 
الهػدؼ بػف طريػػؽ إوػراء مقابمػػة فرديػة مػػ  

موموبػػات البحػػث  فػػيبمػػع حػػدة  كػػؿ طفػػؿٍ 
 المغة   وثنائي أحاديالثبلث لؤلطفاؿ 

ف ببػػػػػارة ٖ٘ويتكػػػػػوف المقيػػػػػاس مػػػػػف  
ف أبةػػػاد تةبػػػر بػػػف إحسػػػاس ٗع  موزبػػػة بمػػػ

 دراتػػػو وفػػػػةورل  فػػػيالطفػػػؿ بأ ميتػػػو وثقتػػػو 
بالرضػػا بػػف نفسػػو ومػػدى  درتػػو بمػػع تحمػػؿ 

 :   يالمسئولية و ذل األبةاد 
  ف ببػارةٖٔ  فػؿ بمػع ذاتػوالط حكـ-ٔ

ف ٜ  المدرسػػػػة فػػػػيالطفػػػػؿ لذاتػػػػو  تقػػػػدير-ٕ
 ببارات 
الطفػػػؿ لذاتػػػو بػػػيف أاػػػد ائو  تقػػػدير-ٖ

 فػػػػيطفػػػػؿ لذاتػػػػو ال تقػػػػدير-ٗف ببػػػػارات  ٚ 
   ف ببارات ٙاألسرة  

 إلػع- أوافػؽ ويتـ تحديد دروة كؿ ببػارةٍ 
افػؽف حيػث تقػدر أوافػؽ بػثبلث مو   يػر-حد ما
موافػؽ دروػة   ير-حد ما دروتاف إلع-دروات

ف واحػػدة حيػػث تقػػـو الباحثػػة يوضػػ  ببلمػػة  
 تةبر بف رأى الطفؿ   التيأماـ الةبارة 

و ػػػػػد رابػػػػػت الباحثػػػػػة بنػػػػػد تاػػػػػميمها 
س تقػػدير الػػذات لطفػػؿ الروضػػة االطػػبلع لمقيػػا
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 يِفػػبمػػع األطػػر النظريػػة والدراسػػات السػػابقة 
 التػػػي ػػػذا الموػػػاؿا والتةػػػرؼ بمػػػع المقػػػاييس 

و ػػػد اسػػػتفادت  ااسػػػتةانت بهػػػا تمػػػؾ الدراسػػػات
 الباحثة مف المقاييس التالية: 

مقيػػػػاس تقػػػػدير الػػػػذات لكػػػػوبر سػػػػميث   ٔ
 ف ٜٔٛٔترومة فاروؽ ببد الفتاح  

ت إبػػداد بػػادؿ ببػػد مقيػػاس تقػػدير الػػذا  ٕ
 ف ٜٜٔٔاهلل محمد  

مقياس تقدير الذات لؤلطفػاؿ والمػرا قيف   ٖ
 ف ٕٛٓٓإبداد فاروؽ ببد الفتاح  

مقيػػػػاس تقػػػػدير الػػػػذات لؤلطفػػػػاؿ إبػػػػداد   ٗ
 ف ٕٗٔٓسناء فراج  

الباحثػػػػػة  اسػػػػػتخدمتثبػػػػػات المقيػػػػػاس: 
طريقػػة إبػػادة تطبيػػؽ االختبػػار لحسػػاب ثبػػات 

ف ِمػ نػةٍ المقياس بمع بي ُطب ؽَ حيث  ؛المقياس
 اموتمػػ  البحػػث  يػػر بينػػة البحػػث األساسػػية

مةامػػؿ ثبػػات  مػػغَ وبَ  اف طفػػبًل ٙٔوبمػػغ بػػدد ا  
ف و ػػػػو داؿ بنػػػػد مسػػػػػتوى ٘ٛ ٓالمقيػػػػاس  

 ا يؤكد ثبات المقياس  ف؛ مٔٓ ٓ 
طريقػػػة  اسػػػتخداـتػػـػ  اػػػدؽ المقيػػػاس:

اسػػػػػػػتطبلع آراء الحكػػػػػػػاـ لحسػػػػػػػاب اػػػػػػػػدؽ 
تراوحػػػت نسػػػبة االتفػػػاؽ بػػػيف آراء و  االمقيػػػاس
ف بطريقػػػة الوفػػػع  ٔ-ٙ ٓف بػػػيف  المحكمػػػي

 االتسػػاؽوتػـػ حسػػاب الاػػدؽ بطريقػػة اػػدؽ 
بػػف طريػػؽ حسػػاب مةامػػؿ االرتبػػاط  الػػداخمي

مػػػف أبةػػػاد تقػػػدير الػػػذات  ةػػػدٍ بػػػيف دروػػػة كػػػؿ بُ 
 فػيوالدروة الكمية لممقياسا كمػا  ػو موضػة 

 ف ٘ودوؿ  
 ف٘ودوؿ  

 لكمية لممقياسيوضة مةامبلت االرتباط بيف دروات أبةاد تقدير الذات والدروة ا 
 مستوى الداللة االرتباط بالدروة الكمية الفربيةد البُ 

 ٔٓ ٓداؿ بند مستوى  ٜٔٔ ٓ تقدير الطفؿ لذاتو 
 ٔٓ ٓداؿ بند مستوى  ٕٛٛ ٓ الروضة فيتقدير الطفؿ لذاتو 

 ٔٓ ٓداؿ بند مستوى  ٜٔٛ ٓ تقدير الطفؿ لذاتو بيف أاد ائو
 ٔٓ ٓداؿ بند مستوى  ٕٜٙ ٓ األسرة فيتقدير الطفؿ لذاتو 

السػػػابؽ أف وميػػػ   يتضػػة مػػػف الوػػػدوؿِ 
مةػػػامبلت االرتبػػػاط بػػػيف دروػػػات تقػػػدير الػػػذات 

لممقيػػػاس دالػػػة بنػػػد مسػػػتوى والدروػػػة الكميػػػة 
ا يػػػػػدؿ بمػػػػػع اػػػػػدؽ االتسػػػػػاؽ ف؛ مػػػػػٔٓ ٓ 

 لممقياس  الداخمي

ا الػذاتيطريقػة الاػدؽ  اسػتخداـكما تـ 
ف و ػو داؿ ٕٜ ٓبمغ مةامؿ ادؽ االختبار  و 

اػػػػػدؽ  ا يؤكػػػػػدف؛ مػػػػػٔٓ ٓسػػػػػتوى  بنػػػػػد م
 المقياس  
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لممةممة لتقدير الذات لدى طفؿ  استبياف-ٙ
 الروضة:  إبداد الباحثةف

دى تقػػػدير إلػػػع التةػػػرؼ بمػػػع َمػػػ تهػػػدؼُ 
المةممػػة لمسػػتوى الػػػذات لػػدى طفػػؿ الروضػػػة 

الو ػػوؼ بمػػع  ـ  ف ثَػػوِمػػ االمغػػة وثنػػائي أحػػادي
الفػػػروؽ بػػػيف دروػػػات األطفػػػاؿ بمػػػع مقيػػػاس 

المةممػة اسػتبياف دروػاتهـ بمػع تقدير الػذات و 
 وثنػػائي أحػاديالػثبلث  البحػث موموبػات  فػي

المغةف ويقػاس  ػذا الهػدؼ بػف طريػؽ تطبيػؽ 
مػػف  بمػػع كػػؿ طفػػؿٍ  لهػػذا االسػػتبياف المةممػػة

 أحػاديالموموبػات الػثبلث   فػياؿ الةينػة فطأ
 المغةف   وثنائي

ف ببػػػػارة ٕٙمػػػػف  ويتكػػػػوف االسػػػػتبياف 
قػػـو بهػػا الطفػػؿ بػػف أفةػػاؿ وسػػموكيات ي رُ ةب ػػتُ 

كػؿ  دروةُ وُتحدد  اوتةبر بف مدى تقديرل لذاتو
موافػؽف حيػث   يػر-حػد مػا إلػع- أوافؽ ببارةٍ 

حػػػػد مػػػػا  إلػػػػع-تقػػػػدر أوافػػػػؽ بػػػػثبلث دروػػػػات
تقػػػـو ف  موافػػػؽ دروػػػة واحػػػدة  يػػػر-فيبػػػدروت

كػػػؿ موموبػػػة مػػػف موموبػػػات  فػػػيالمةممػػػة 
ف أمػاـ الةبػارة الثبلث بوضػ  ببلمػة  البحث 
 تها لسموؾ الطفؿ  تةبر بف مبلحظ التي

 برض النتائي وتفسير ا: 
ذات داللػػة  ووػػد فػػروؽٌ الفػػرض األوؿ: تُ 

 األطفػػػػاؿإحاػػػػائية بػػػػيف متوسػػػػطات دروػػػػات 
المغػػػػة ومتوسػػػػطات دروػػػػات األطفػػػػاؿ  أحػػػػادي
الموموبػػػات الػػػثبلث بمػػػع  فػػػيالمغػػػة  ثنػػػائي

ؿ الروضػػػػػة  لطفػػػػػ المغػػػػػويمقيػػػػػاس الػػػػػذكاء 
الباحثػة  أورترض ولمتحقؽ مف احة  ذا الف

لػدروات األطفػاؿ االتوػال  أحػاديؿ التبايف تحمي
البحػػػث موموبػػػات  فػػػيالمغػػػة  وثنػػػائي أحػػػادي

لطفػػػؿ  المغػػػويالػػػثبلث بمػػػع مقيػػػاس الػػػذكاء 
 الروضة  
اختبػػػػار  تف  الباحثػػػػة اسػػػػتخدمتكمػػػػا 

لتحديػػد اتوػػال الفػػروؽ وداللتهػػا بػػيف األطفػػاؿ 
موموبػػػات البحػػػث  فػػػيالمغػػػة  وثنػػػائي أحػػػادي
 الثبلث 

 فٙودوؿ  
الموموبػات الػثبلث  فػيالمغػة  وثنػائي أحادي روؽ بيف متوسطات دروات األطفاؿداللة الف 

 المغويبمع مقياس الذكاء 
 "ت"داللة  ت ع ـ ف الموموبات الةامؿ المقاس

مقياس الذكاء 
 المغوي

 الموموبة األولع 
 فالمغة باورة كثيفة ثنائي 

ٔٙ ٖٗ ٗٗ ٖ ٓٗٔ 
ٚ ٜٚ 

دالة بند 
 مستوى
ٓ ٓٔ 

 ة الموموبة الثاني
 المغة باورة محدودةف ثنائي 

ٔٙ ٘ٔ ٜٙ ٕ ٚ٘٘ 

دالة بند  ٘ٛ ٕ ٔٗٓ ٖ ٗٗ ٖٗ ٙٔ ثنائي الموموبة األولع 
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 "ت"داللة  ت ع ـ ف الموموبات الةامؿ المقاس
 مستوى فالمغة باورة كثيفة

 الموموبة الثالثة  ٔٓ ٓ
 فالمغة أحادي 

ٔٙ ٗٙ ٚ٘ ٖ ٖٗٛ 

 ثنائي الموموبة الثانية 
 فالمغة باورة محدودة

ٔٙ ٘ٔ ٜٙ ٕ ٚ٘٘ 
ٗ ٖٗ 

 دالة بند
 مستوى
 ٖٛٗ ٖ ٘ٚ ٙٗ ٙٔ فالمغة أحادي الموموبة الثالثة  ٔٓ ٓ

 فػروؽٍ  يتضة مف الودوؿ السابؽ ووػودَ 
ذات داللػػة إحاػػائية بػػيف متوسػػطات دروػػات 

المغػػػػة ومتوسػػػػطات دروػػػػات  ثنػػػػائياألطفػػػػاؿ 
مقيػػػػاس الػػػػذكاء  فػػػػيالمغػػػػة  أحػػػػادياألطفػػػػاؿ 
 وثنػػائيالمغػػة  أحػػاديلاػػالة األطفػػاؿ  المغػػوي

 محدودة  المغة باورةٍ 

يوضػػػة نتػػػائي تحميػػػؿ  التػػػاليوالوػػػدوؿ 
 أحػادياالتوال لدروات األطفػاؿ  أحاديالتبايف 
 فػيموموبات البحث الػثبلث  فيالمغة  وثنائي

    المغويمقياس الذكاء 

 فٚودوؿ  
   المغويمقياس الذكاء  فياالتوال لدروات موموبات البحث الثبلث  أحاديتحميؿ التبايف  

 مادر التبايف
 موموع
 المربةات

دروات 
 الحرية

متوسط المربةات 
  التبايفف

 "ؼ"داللة  ؼ

 ٔٚٚ ٕ٘ٚ ٕ ٕٗ٘ ٔ٘٘ بيف الموموبات
ٖٔ ٜٚٛ 

 ادالة إحاائيً 
بند مستوى 

ٓ ٓٔ 
داخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

 ٘ٚٙ ٛ ٘ٗ ٖ٘ٚ ٜٖٓ الموموبات

يتضػػػة مػػػف الوػػػدوؿ السػػػابؽ أف  يمػػػة 
فا ٔٓ ٓبنػػػد مسػػػتوى   ا ؼف دالػػػة إحاػػػائي  

 أحػػادييف األطفػػاؿ بػػ فػػروؽٍ  ووػػودَ  يو ػػذا يةنػػ
 فػيموموبات البحث الػثبلث  فيالمغة  وثنائي
  المغويالذكاء 

ضػػوء  فػػيويمكػػف تفسػػير  ػػذل النتػػائي 
 بدة بوامؿ: 

 لغة ثانيػة بمميػة مةقػدة تفػترؾ  ـَ تةمّ  ف  إ
بػػػذلؾ  يفيهػػػا وميػػػ   ػػػوى الطفػػػؿا و ػػػ

بمميػػة مر قػػة باػػغار األطفػػاؿا وبميػػو 
تمكػػف الطفػػؿ مػػف المغػػة ي ِفػػتػػؤثر  فهػػي
 اوكبلًمػػ اوالػػتمكف مػػف أولياتهػػا نطًقػػاألـ 

 المغػػػويومخاطبػػػة و ػػػدرة بمػػػع التةبيػػػر 
 اسػتخداـبمع الطفػؿ  فياةب ؛الاحية
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أو مةالوة البنػاء  االكممات بكفاءة ففهيً 
 يلمغػػػة الػػػذ الةممػػػي واالسػػػتخداـ المغػػػوي

إ ناع انخريف والتوااػؿ  فييةتمد بميو 
ا كمػػا يةو ػػو  المغػػة  اسػػتخداـ فػػيمةهػـػ

ات أو إياػػػاؿ مةمومػػػات لتػػػذكر المةمومػػػ
ةػػػد مػػػف المهػػػارات مةينػػػةا وكػػػؿ ذلػػػؾ يُ 
ا وبميػػػو فػػػإف المغػػػوياألساسػػػية لمػػػذكاء 

الػػػػذكاء فػػػػي  اثنائيػػػػة المغػػػػة تػػػػؤثر سػػػػمبً 
 بند طفؿ الروضة   المغوي

  لبيئػة الطفػؿ والمحيطػيف  المغػويالسػموؾ
ا المغػػػويمػػػع ذكائػػػو بَ  بيػػػرٍ كَ  بػػػو ذو أثػػػرٍ 
البيئػػػة األسػػػرية  فػػػي اال تمػػػاـفنوػػػد أف 

المغػة  ثنائيدرسية الخااة باألطفاؿ والم
بمػػػػػػع المغػػػػػػة  باػػػػػػورة كثيفػػػػػػة يةتمػػػػػػدُ 

التوااػػػػػػؿ والتةامػػػػػػؿ  فػػػػػػياإلنوميزيػػػػػػة 
والتفابػػػػؿ وتقػػػػديـ األنفػػػػطة والخبػػػػػرات 
المتةػػددة لؤلطفػػاؿا وبػػػدـ التركيػػز بمػػػع 

 التربيػػة المغويػػة فػػيارات األساسػػية المهػػ
تنمية وتطور ذكائػو  فيتسا ـ  التيتمؾ 

 ػذل  إلػع إيمػاف  و ػد يروػ  ذلػؾ المغوي
ذلػػػػؾ  ف  البيئػػػػة األسػػػػرية والمدرسػػػػية بػػػػأ

يتمفػػػع مػػػ  باػػػر الةولمػػػة واالنفتػػػاح 
و السػػػػبيؿ بمػػػػع الثقافػػػػات األخػػػػرىا وأن ػػػػ

ثراء خبراتهـ   لتوسي  مدارؾ األطفاؿ وا 
  المغػة باػورة محػدودة  ثنائيأما األطفاؿ

لبيئػػتهـ  المغػػويالمغػػةا فالسػػموؾ  وأحػػادي

 تخداـاسػاألسرية والمدرسية يةتمد بمع 
يزيػػػد  يالةربيػػةفا األمػػػر الػػذالمغػػة األـ  
المغػػػػة بمهاراتهػػػػا  اسػػػػتخداـ مػػػػف فػػػػرص
التةبيػػػػر بػػػػف المفػػػػابر  فػػػػيالمختمفػػػػة 
ومةرفػػػة  واسػػػتخداـا والمةػػػانيواألفكػػػار 
المرادفػػػػػات  فػػػػػيتتمثػػػػػؿ  التػػػػػياأللفػػػػػاظ 

 التكػػػػػوينيواأللفػػػػػاظ واألضػػػػػداد والبنػػػػػاء 
لمكممػػػػػػةا والتةػػػػػػرؼ بمػػػػػػع الاػػػػػػوتيات 

موا ػػؼ  فػػيدامها الخااػػة بالمغػػة واسػػتخ
 فػػيوظيفتهػػا  لتػػؤدياوتمابيػػة مختمفػػة 
ا يسػابد بمػع نمػو التوااؿ والتفكيػر؛ مػ

ا و ػػذا مػػا ال يتػػوفر المغػػويذكػػاء الطفػػؿ 
 المغة باورة كثيفة   ثنائيلؤلطفاؿ 

 نفػطة يػزداد بزيػادة األ  المغػويف الذكاء إ
تقػػػدمها المةممػػػة حػػػوؿ  التػػػيوالخبػػػرات 
أللفػػاظ اراتهػػاا وكيفيػػة اختبػػار االمغػػة ومه

ا والتةبيػػػػر بػػػػف المفػػػػابر واسػػػػتخدامها
واألحػػػػداث وتػػػػذكر المةمومػػػػات والتةبيػػػػر 

الفةػػاؿ  االسػػتماعبنهػػاا وتػػدريبهـ بمػػع 
األلفػػاظ  واكتسػػاب ااأللفػػاظ مةػػانيوفهػـػ 

الوديػػدة مػػف ثػـػ تنميػػة الطبل ػػة المفظيػػة 
لؤلطفػاؿ  بيرٍ كَ  لديهـا و ذا يتوفر إلع حدٍ 

المغػػػػػة باػػػػػورة  وثنػػػػػائيالمغػػػػػة  أحػػػػادي
 إنوميػػػػػػػزيدة  حاػػػػػػػة واحػػػػػػػدة محػػػػػػػدو 
 ثنػػػػائييتػػػػوفر لؤلطفػػػػاؿ وال  ف اأسػػػػبوبيً 
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 إنوميػزيحاػة  ٕ٘المغة باورة كثيفة  
 ف اأسبوبيً 

 لممةػػػػػػايير الموضػػػػػػوبة لريػػػػػػاض  اوفًقػػػػػػ
المغػة  وثنػائي أحػادياألطفاؿ فإف الطفػؿ 

 فػػػػػيتتػػػػػوفر لهػػػػـػ  ؛"اػػػػػورة محػػػػػدودةب"
تفػػتمؿ  التػػيالروضػػة الخبػػرات المغويػػة 
والتسػػاؤالت بمػػع المنا فػػات والحػػوارات 

واأللةػػاب المغويػػة وسػػرد القاػػص ولةػػب 
األدوار و ير ػػا باػػورة كبيػػرة أفضػػؿ مػػف 

كثيفػػػػة   المغػػػػة باػػػػورةٍ  ثنػػػػائياألطفػػػػاؿ 
تةتمػػػػد مةظػػػـػ أنفػػػػطتهـ بمػػػػع المغػػػػة ف

 سػػػا ـ بفػػػكؿٍ  الػػػذياإلنوميزيػػػةا األمػػػر 
ظهػػػور فػػػروؽ بػػػيف األطفػػػاؿ  فػػػيكبيػػػر 
باػػػػورة "المغػػػػة  وثنػػػػائيالمغػػػػة  أحػػػػادي
المغػػػػة  ثنػػػػائيفػػػػاؿ وبػػػػيف األط "محػػػػدودة

  المغويالذكاء  فيباورة كثيفة 
  ٍدالػػة  وتةػػزو الباحثػػة سػػبب ووػػود فػػروؽ

 ثنػػائيبػػيف متوسػػطات دروػػات األطفػػاؿ 
المغػػػػػة باػػػػػورة محػػػػػدودة ومتوسػػػػػطات 

المغػػػػة بمػػػػع  أحػػػػاديدروػػػػات األطفػػػػاؿ 
لاػػالة األطفػػاؿ  ؛المغػػويمقيػػاس الػػذكاء 

المغػػة باػػورة محػػدودة إلػػع زيػػادة  ثنػػائي
سرية والمدرسية بهػؤالء البيئة األ ا تماـ
المػدارس  في اال تماـ فنود أف    األطفاؿ

الرسػػػػمية لغػػػػات  التوريبيػػػػةف باألطفػػػػاؿ 
ثراء خبراتهـ يفوؽ المدارس الحكوميػة  وا 

 يػػزداد فيهػػا أبػػداد األطفػػاؿ بفػػكؿٍ  التػػي
الخبػرات وميػ  بير ياػةب مةػو تػوفير كَ 

ا باإلضػػافة إلػػع المغويػػة لؤلطفػػاؿ خااػػةَ 
تمكػف  التػيوالوسائؿ  بدـ توفر المثيرات

المةممػػػػػة مػػػػػف إثػػػػػراء وتنميػػػػػة مهػػػػػارات 
المختمفػػػػة وخااػػػػة المهػػػػارات  األطفػػػػاؿ

 الخااة بالمغة  
 ذل الفػروؽ إلػع  فيكذلؾ يرو  السبب 

سػر أطفػاؿ أل االوتمػابي اال تاػاديالمستوى 
الموموبػػػػػات  اختمفػػػػػتالمومػػػػػوبتيفا حيػػػػػث 

 اال تاػػػػػاديالػػػػػثبلث مػػػػػف حيػػػػػث المسػػػػػتوى 
 اسػػتبانةٍ لػػؾ مػػف خػػبلؿ لؤلسػػرة وذ االوتمػػابي

حػيف تفػابهت  ففػيسر األطفاؿ  أبمع  بتْ ز  وُ 
 اال تاػػػادية إلػػػع حػػػدٍ  االوتمابيػػػةالمسػػػتويات 

المغػة  باػورة كثيفػة  ثنػائيكبير بػيف األطفػاؿ 
وباػػػػػػػورة محػػػػػػػدودةف اختمفػػػػػػػت المسػػػػػػػتويات 

 ثنػػػائياال تاػػػادية بػػػيف األطفػػػاؿ  االوتمابيػػػة
المغػػػة  وتتفػػػؽ نتيوػػػة الفػػػرض  وأحػػػاديالمغػػػة 

وؿ مػػػػ  مػػػػػا أفػػػػػارت إليػػػػو نتػػػػػائي بةػػػػػض األ 
فػي لثنائيػة المغػة  السمبيالدراسات بف التأثير 

الثػػروة الطبل ػػة المفظيػػة ومهػػارات فهػـػ المغػػة و 
 مف: المغوية مثؿ دراسة كؿٍ 

(Clark and Ann, 2001; 
Kathryn and Elizabeth, 2002; 
Messer et other, 2010; Silven 



 ئي اللغةالفروق بين اطفال الروضة احادي وثنا

- 555 - 

 

and Rubinov, 2010; Erdemir, 
Ersoy, 2013) 

 اةفػػػػػحات أحمػػػػػد السػػػػػمافا ودراسػػػػػة  
و ػػد  فٕٓٔٓا الػػديفا فاطمػػة اػػبلح؛ ٕ٘ٓٓ

ا بوزيػد ااختمفت  ذل النتيوة م  دراسة  بابة
أكػدت أف ثنائيػة المغػة ال تفػكؿ  التيف ٕٕٔٓ
تطػػوير  فػػينمػػو الطفػػؿا بػػؿ تسػػا ـ  فػػي ابائًقػػ

تفػوؽ  فػي درات األطفاؿ المةرفيةا وظهر ذلؾ 

القػػدرة بمػػع التػػذكر  فػػيالمغػػة  ثنػػائياألطفػػاؿ 
 المغة   أحاديمقارنة باألطفاؿ 
ال تووػػػػد فػػػػروؽ ذات  :الثػػػػانيالفػػػػرض 

داللػػػػػة إحاػػػػػائية بػػػػػيف متوسػػػػػطات دروػػػػػات 
 ثنػػائيالمغػػة ودروػػات األطفػػاؿ  أحػػادياألطفػػاؿ 

لطفػػػػؿ  المغػػػػويالمغػػػػة بمػػػػع مقيػػػػاس الػػػػذكاء 
 ف إناث-الروضة تةزى لمتغير النوع  ذكور

 ف ٛودوؿ  
المغػػة بمػػع مقيػػاس  وثنػػائي أحػػاديوسػػطات دروػػات الػػذكور واإلنػػاث داللػػة الفػػروؽ بػػيف مت

 المغويالذكاء 
الةامؿ 
 المقاس

 ـ ف النوع الموموبة
موػ ؼ 
ٕ 

 "ت"داللة  ت

مقياس 
الذكاء 
 المغوي

 ثنائي األولع الموموبة 
 فالمغة باورة كثيفة

 ٛٛ ٖٙ ٖٙ ٖٗ ٛ إناث
ٓ ٕٖٗ 

 ير دالة 
 ٘ ٖٛ ٕ٘ ٖٗ ٛ ذكور اإحاائيً 

 ثنائي الثانية موموبة ال
 فالمغة باورة محدودة

 ٛٛ ٜ٘ ٖٛ ٕ٘ ٛ إناث
ٓ ٜٙٗ 

 ير دالة 
 ٓٓ ٛٔ ٓٓ ٔ٘ ٛ ذكور اإحاائيً 

 أحادي الثالثة الموموبة 
 فالمغة

 ٘ ٚ٘ ٕ٘ ٙٗ ٛ إناث
ٓ ٜٕٙ 

 ير دالة 
 ٘ ٜ٘ ٕ٘ ٚٗ ٛ ذكور اإحاائيً 

 ف ٜودوؿ  
المغػػة بمػػع  وثنػػائي أحػػادي "ككػػؿ"واإلنػػاث داللػػة الفػػروؽ بػػيف متوسػػطات دروػػات الػػذكور 

 المغويمقياس الذكاء 

 ع ـ ف النوع الةامؿ المقاس
ؼ ع 

 ٕـ-ٔـ
 داللة ت  ت د ح

مقياس الذكاء 
 المغوي

 ٙٚ ٗ ٕٗ ٚٗ ٕٗ إناث
ٔ ٕٛ ٗٙ ٓ ٜٔ٘ 

 ير دالة 
 ٜٛ ٗ ٚٔ ٚٗ ٕٗ ذكور اإحاائيً 
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يتضة مف الوػداوؿ السػابقة بػدـ ووػود 
بػػػيف الػػػذكور واإلنػػػاث  افػػػروؽ دالػػػة إحاػػػائيً 

المغػػة بالنسػػبة لمقيػػاس الػػذكاء  وثنػػائي أحػػادي
ويمكػف  الثػانيما يؤكد اػحة الفػرض ؛ المغوي

 :  يميضوء ما  فيتفسير  ذل النتيوة 
 مرحمػػػة الروضػػػة بمػػػع  فػػػياألطفػػػاؿ  ف  إ

ف يكػػػوف إنػػػاث-اخػػتبلؼ ونسػػػهـ  ذكػػور
 المغػة بمهػارةٍ  اسػتخداـلديهـ القدرة بمع 

التوااػؿ والتفابػؿ  فػيمػنهـ  وذلؾ ر بػةً 
م  البيئة المحيطػة فنوػد ـ يسػتخدموف 

التةبيػػر والتوااػػػؿ  فػػيالكممػػات بطبل ػػة 
ياػػػػػػاؿ المةمومػػػػػػات  مػػػػػػ  انخػػػػػػريفا وا 

ممكػف مػف  أكبػر بػددٍ  واسػتخداـوتذكر ا 
الكممػػػات واأللفػػػاظ لمتةبيػػػر بػػػف آرائهػػـػ 

يسػػػابد بمػػػع  الػػػذيومفػػػابر ـ األمػػػر 
 ـ  ف ثَػػوِمػػ الهػـػ المفظػػيزيػػادة المحاػػوؿ 

مػػا يسػػا ـ المغػػة والقػػدرة المفظيػػة؛  نمػػو
 المغػػػوينمػػػو الػػػذكاء  فػػػيبيػػػر كَ  بفػػػكؿٍ 
 لديهـ 

 ف الخبػػػرات البيئيػػػة المتةػػػددة المقدمػػػة إ
الروضػػػػة ال تميػػػػز بػػػػػيف  فػػػػيلؤلطفػػػػاؿ 

ن   -ما يتةرض الوميػ   ذكػورالونسيف وا 
 الػػػذيف إلػػػع خبػػػرات واحػػػدة األمػػػر إنػػػاث

بمػػػع  ػػػدرتهـ المغويػػػةا  ايػػػنةكس إيوابًيػػػ
ا َمػالمغػة؛  مةػانيية وفهـ والطبل ة المفظ

المغػػة  اسػػتخداـ فػػيبيػػر كَ  سػػا ـ بفػػكؿٍ يُ 

وكػؿ  االتةبير بف الػنفس والمفػابر في
النهايػة إلػػع نمػػو  فػػيذلػؾ ياػػؿ بالطفػؿ 

و ذا ينطبػؽ بمػع  االمغويوتطور ذكائو 
 سواء  الذكور واإلناث بمع حدٍ 

 ف طبيةػػػػة الموتمػػػػ  وأسػػػػموب التربيػػػػة إ
ف تتوػػو نحػػو بػػدـ التفر ػػة بػػيف الونسػػي

تمابيػػةا فػػأدى أسػػموب التنفػػئة االو فػػي
الفػػروؽ بػػيف الونسػػيفا  انةػػداـذلػػؾ إلػػع 

يميمػوف إلػع بػدـ  االيً حيث نود انباء حَ 
مةاممػة األبنػاء بمػع أسػاس  فػيالتفر ة 

 فػػػػيف وخااػػػػة إنػػػػاث-الوػػػػنس  ذكػػػػور
ثػػػػػػػراء خبػػػػػػػراتهـ  الناحيػػػػػػة التةميميػػػػػػػة وا 
المغويػػةا فهػـػ يهتمػػوف بإبػػداد أطفػػالهـ 

ناث مف أوؿ الحيػاة  فػيالنوػاح  ذكور وا 
والتكيػػػػؼ مةهػػػػاا والواػػػػوؿ إلػػػػع أر ػػػػع 

 فػػيتمكػػنهـ مػػف الةػػيش  التػػيالوظػػائؼ 
 سةادة 

 والتةػاوف مػػف وانػػب  المتسػػاوي اال تمػاـ
مف الروضة واألسرة لبلرتقاء بقػدرات  كؿٍ 
ومي  الووانػب وخااػة المغػة  فيؿ الطف

إثػػراء  فػػياؿ بمػػع نحػػو فة ػػ واسػػتخدامها
والمفػػابر  الخبػػرات والتةبيػػر بػػف انراء

ياػػػػػػاؿ المةمومػػػػػػات  وفهػػػػػـػ مةانيهػػػػػػا وا 
نمػو  فػيبيػر كَ  سا ـ بفكؿٍ ا يُ م اوتذكر ا
ثػراء ذ ا ويكػوف ذلػػؾ المغػويكػاء الطفػػؿ وا 
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واء َسػػػ دٍ إلػػػع الونسػػػيف بمػػػع َحػػػ ومووػػػ
 دوف تفر ة 

  تقػدمها المةممػة  التػياألنفطة المتنوبة
ػػم ادورً  تػػؤديالروضػػة لؤلطفػػاؿ  فػػي  اهم 
رات المفظيػةا بػالمثيمميئة توفير بيئة  في
أثنػػػػاء ممارسػػػػة الطفػػػػؿ لؤللةػػػػاب فػػػػي ف

المغويػػػػػػػػػة ولةػػػػػػػػػب األدوار واألنفػػػػػػػػػطة 
القااػػػػػػية والتمثيميػػػػػػةا و ير ػػػػػػا مػػػػػػف 
األنفػػطةا يتػػوفر لؤلطفػػاؿ مػػف الونسػػيف 

 السػتخداـف فرص متسػاوية إناث- ذكور
التةبيػػػر والتوااػػػؿ واكتسػػػاب  فػػػيالمغػػػة 

الفةػػػػػػاؿ وزيػػػػػػادة  واالسػػػػػػتماع المةػػػػػػاني
ثػػػػـػ التحػػػػػدث الحاػػػػػيمة المفظيػػػػػة مػػػػػف 

نمػػػو  فػػػييسػػػهـ  الػػػذيبطبل ػػػةا األمػػػر 
لػػػديهـ فهػػػذل األنفػػػطة  المغػػػويالػػػذكاء 

سػواء   دٍ مووهة لمذكور واإلناث بمع َحػ
فاألطفػػاؿ اإلنػػاث والػػذكور سػػواء  وبميػػو
المغػػػة ال تووػػػد  ثنػػػائيأو  أحػػػاديكػػػانوا 
    المغويالذكاء  فيبينهـ فروؽ 

وتتفػؽ  ػذل النتيوػػة مػ  مػػا تواػؿ إليػػو 
ف مػػف بػػدـ ٜٜٚٔ  Thompsonثامبسػػوف 

 فػيف إنػاث-ووود فروؽ بػيف الونسػيف  ذكػور
 فػػيالمغػػة وخااػػة  فػػيمرحمػػة ريػػاض األطفػػاؿ 

مهػػػارة التحػػػدث  ويهػػػاف السػػػيد ببػػػد الحميػػػدا 
ف  ويتفػػػػؽ ذلػػػػؾ مػػػػ  التفسػػػػير ٜٓٔا ٕٙٓٓ

 فػػػيلتفػػػوؽ البنػػػات بمػػػع البنػػػيف  البيولػػػووي

حيث يرى أف الم  بنػد البنػات  ؛اكتساب المغة
ر ممػا  ػو بنػد البنػيفا لػذلؾ بكأ ينضي بفكؿٍ 

وانػػب المسػػيطر بمػػع وظيفػػة الكػػبلـ؛ ينفػػط ال
ـ  وِمػإخراج األاػوات  فيما يتبةو اإلسراع   ف ثػ

اكتسػػػاب المغػػػةا و ػػػذا مػػػا يؤكػػػدل  فػػػيالسػػػبؽ 
 ػػذا التفػػوؽ بةػػد سػػف السادسػػة مػػف  يتبلفػػ

ويكػػػػوف  التسػػػػاويبمػػػػر الطفػػػػؿا حيػػػػث يػػػػتـ 
المغة بةد  ػذل السػف  فيالتماثؿ بيف الونسيف 

ا ٕ٘ٓٓمفيػػػػد حوافػػػػيفا زيػػػػداف حوافػػػػيفا  
 ف   ٕٙٙ

وبميػػػػو فبةػػػػد سػػػػف السادسػػػػة يتسػػػػاوى 
المغةا و ذا يتفػؽ مػ  سػف  فيالذكور واإلناث 

 ف سنوات  ٚ-ٙبينة البحث مف سف  
كمػػػػا تتفػػػػؽ  ػػػػذل النتيوػػػػة مػػػػ  دراسػػػػة 

ا ا محمػػػػد؛ أمزيػػػػافٕٙٓٓا السػػػػيدا ويهػػػػاف 
؛ ومػاؿ ٜٕٓٓا ا فاطمػة؛ ببد الحميدٕٛٓٓ
 ر ػػػػػػػاـاا ؛ أنػػػػػػػورٕٗٔٓا ا فاطمػػػػػػػةالػػػػػػػديف
أثبتػػت بػػدـ ووػػود فػػروؽ بػػيف  التػػيفا ٕ٘ٔٓ

بةػػػد اسػػػتخداـ  المغػػػويالػػػذكاء  فػػػيالونسػػػيف 
 استراتيويات متنوبة لتنميتو لدى األطفاؿ  

حػػػيف اختمفػػػت  ػػػذل النتيوػػػة مػػػ   يوفػػػ
بمػع الةبل ػة بػيف  (lindely, 2001)دراسة 

الػػػػذكاء المتةػػػػدد وبةػػػػض سػػػػمات الفخاػػػػية 
 ادالػة إحاػائي   افروً ػوأظهرت النتائي أف  ناؾ 

لاػالة  المغػويالػذكاء  فيبيف الذكور واإلناث 
 ف ٗٔا ٕ٘ٔٓا ا ر اـالذكور  أنور
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 الفرض الثالث: 
تووػػد ببل ػػة ذات داللػػة إحاػػائية بػػيف 

 فػػػػيالمغػػػػة  وثنػػػػائي أحػػػػاديدروػػػػات األطفػػػػاؿ 
الموموبػػػػات الػػػػثبلث بمػػػػع مقيػػػػاس الػػػػذكاء 

ودرواتهـ بمع استبياف المةممػة لػذكاء  المغوي
    المغويلطفؿ ا

ولمتحقػػؽ مػػف اػػحة  ػػذا الفػػرض  امػػت 
 باسػػتخداـالباحثػػة بحسػػاب مةػػامبلت االرتبػػاط 

   مةامؿ ارتباط سبيرماف لمرتب 
 ف ٓٔودوؿ  

 المغػػويالػػذكاء  المغػػة بمػػع مقيػػاس وثنػػائي حػػاديأُ مةػػامبلت االرتبػػاط بػػيف دروػػات األطفػػاؿ 
 لمطفؿ المغويودرواتهـ بمع استبياف المةممة لمذكاء 

 الونس ف الموموبػػة امؿ المقاسالة
مي 
 ٕؼ

 ر
ر 

لمموموبة 
 ككؿ

 داللة ر

اختبار الذكاء 
 لمطفؿ المغوي

 + 
استبياف مةممة 
الروضة لمذكاء 

 المغوي

المغة  ثنائي"األولع 
 "باورة كثيفة

ٔٙ 
 ٗٚ ٓ ٚ إناث

ٓ ٜٚ 
دالة بند 
 مستوى 
ٓ ٓٔ 

 ٘ٛ ٓ ٘ ٛ ذكور

المغة  ثنائي"الثانية 
 "باورة محدودة

ٔٙ 
 ٕٜ ٓ ٕٕ إناث

ٓ ٛٔ 
دالة بند 
مستوى 
ٓ ٓٔ 

 ٜٓ ٓ ٘ ٕٔ ذكور

 ٙٔ المغة أحاديالثالثة 
 ٛٔ ٓ ٜٙ إناث

ٓ ٕٓٛ 
 ير دالة 
 بند مستوى
 ٘ ٕٜ ذكور ٔٓ ٓ

-
ٓ ٔٓ 

ويتضػػػػة مػػػػف الوػػػػدوؿ السػػػػابؽ ووػػػػود 
المغػػة  ثنػػائيدالػػة بػػيف دروػػات األطفػػاؿ  ببل ػػةٍ 

محػػدودة  ةٍ المغػػة باػػور  وثنػػائيباػػورة كثيفػػة "
ودروػػاتهـ بمػػع  المغػػويبمػػع مقيػػاس الػػذكاء 

    المغوياستبياف مةممة الروضة لذكاء الطفؿ 
الػػػة بػػػيف دروػػػات دَ  وبػػػدـ ووػػػود ببل ػػػةٍ 

المغػػػة بمػػػع مقيػػػاس الػػػذكاء  أحػػػادياألطفػػػاؿ 

ودروػػػػػاتهـ بمػػػػػع اسػػػػػتبياف مةممػػػػػة  المغػػػػػوي
    المغويالروضة لذكاء الطفؿ 

وتروػػ  الباحثػػة ووػػود ببل ػػة دالػػة بػػيف 
 "باػػورة كثيفػػة"المغػػة  ثنػػائيروػػات األطفػػاؿ د

بمػػع مقيػػاس  "باػػورة محػػدودة"المغػػة  وثنػػائي
 اسػػػػػتبيافودروػػػػػاتهـ بمػػػػػع  المغػػػػػويالػػػػػذكاء 

إلع د ة المةممػة  االمغويالمةممة لذكاء الطفؿ 
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ومةرفتهػػػػا لقػػػػدرات ومهػػػػارات األطفػػػػاؿ بفػػػػكؿ 
الػػػػذى  اال تمػػػػاـد يػػػػؽا ويةكػػػػس ذلػػػػؾ مػػػػدى 

البيئػػػػة  فػػػػيالمغػػػػة  ثنػػػػائييحظػػػػع بػػػػو الطفػػػػؿ 
المدرسػػػػية مػػػػف وانػػػػب المةممػػػػة وكػػػػذلؾ نػػػػوع 

تتبةهػػػػا مػػػػ   التػػػيالتربيػػػة وأسػػػػاليب التةامػػػػؿ 
 ف دؿ  إو ػذا  االروضػة فػيالمغة  ثنائياألطفاؿ 
 فػػيو يػػدؿ بمػػع كفػػاءة األداء فإن ػػ فػػيءٍ بمػػع 

التةامػػؿ والتفابػػؿ مػػ  األطفػػاؿ ودراسػػتهـ مػػف 
 الػذيووانب فخاياتهـ  وتػوفير الوػو  ومي 

ت واالتاػػػػػػػاؿ واإلناػػػػػػػا يسػػػػػػػودل التوااػػػػػػػؿ
ا يسػػا ـ واإلاػػغاء والتحػػدث مػػ  األطفػػاؿ؛ مػػ

اؿ دراسػػػتهـ بمػػػع نحػػػو فة ػػػ فػػػي كبيػػػرٍ  بفػػػكؿٍ 
مكانياتهـ   وتفهـ  دراتهـ وا 

كمػػا تػػدؿ  ػػذل النتيوػػة بمػػع حسػػف إدارة 
المةممػػػػػة لمةمميػػػػػة التةميميػػػػػة داخػػػػػؿ الفاػػػػػؿ 
خضػػػاع الطفػػػؿ لمتقػػػويـ المسػػػتمر  وخاروػػػوا وا 

ؿ طفػؿ مػف األطفػاؿ والمتابةة وتقدير األداء لكػ
  والتوااؿ م  انبػاء لمتابةػة تطػور ةحدبمع 

 ػػػدراتا أطفػػػالهـ مػػػف ثػػـػ دراسػػػة أدؽ لمطفػػػؿا 
مكانياتػػػػػػو والةمػػػػػػؿ بمػػػػػػع  وتحديػػػػػػد  دراتػػػػػػو وا 

 تطوير ا 
كمػػا تػػدؿ النتيوػػة بمػػع انةكػػاس الػػدور 

تػػوفير األنفػػطة  فػػيالمنػػوط بمةممػػة الروضػػة 
تسػابد بمػع نمػو ذكػاء الطفػؿ  التػيوالمثيرات 

ا ويػػػدبـ ذلػػػؾ مػػػا أكػػػدل وػػػاردنر بػػػف ويالمغػػػ
 التػػػػيأ ميػػػة األنفػػػػطة الاػػػػفية واإلرفػػػػادات 

يقػػدمها المةمػـػ حػػوؿ المغػػة ومهاراتهػػاا وكيفيػػة 
موػاالت وميػ   فياختيار األلفاظ واستخدامها 

 المغػويتنمية ذكػاء الطفػؿ  فيالحياة المختمفة 
  ف  كمػػػػػػػػػػا أفػػػػػػػػػػارٔ٘ا ٜٕٓٓ الةنيػػػػػػػػػػزاتا 

(Bart, 1995) مةمػـػ إلػػع لػػع أف انتبػػال الإ
يسػػػمة لػػػو  المغػػػويالػػػذكاء  فػػػيتفػػػوؽ الطفػػػؿ 

ـ  وِمػػػػبمةرفػػػة نقػػػػاط القػػػػوة لديػػػوا  إبػػػػداد  ف ثػػػػ
ا مية مناسبة لتنميتو  أمزيػافاستراتيويات تةمي

 ف ٖٗٔا ٕٛٓٓا محمد
ػػػػ بػػػػيف دروػػػػات  ا بػػػػدـ ووػػػػود ببل ػػػػةٍ أم 
المغػػػة بمػػػع مقيػػػاس الػػػذكاء  أحػػػادياألطفػػػاؿ 
ودروػػػػػاتهـ بمػػػػػع اسػػػػػتبياف مةممػػػػػة  المغػػػػػوي
فػػيمكف إروابػػو  المغػػويلػػذكاء الطفػػؿ  الروضػػة

روضػػات األطفػػاؿ  فػػيإلػػع اخػػتبلؼ الظػػروؼ 
المغػة  ثنائيالمغة بف روضات األطفاؿ  أحادي

المةممػػات بمتابةػػة األطفػػاؿ  ا تمػػاـمػػف حيػػث 
مكانيػػاتهـ وبنػػاء بمػػع ذلػػػؾ  وتقػػويـ  ػػدرتهـ وا 

إلػػػػع نتػػػػائي  يفػػػػإف الظػػػػروؼ المختمفػػػػة تػػػػؤد
 مختمفة  

 :الراب الفرض 
ذات داللػػة إحاػػائية بػػيف  فػػروؽٌ  تووػػدُ 

المغػػػػة  أحػػػػاديمتوسػػػػطات دروػػػػات األطفػػػػاؿ 
 فػػيالمغػػة  ثنػػائيومتوسػػطات دروػػات األطفػػاؿ 

الموموبات الثبلث بمػع مقيػاس تقػدير الػذات 
 لطفؿ الروضة  
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ا الفػػػرض تػػـػ ولمتحقػػػؽ مػػػف اػػػحة  ػػػذ
االتوػػال لػػدروات  أحػػاديإوػػراء تحميػػؿ التبػػايف 

 موموبػػات فػػيالمغػػة  وثنػػائي حػػاديأُ األطفػػاؿ 
ث الثبلث بمع مقيػاس تقػدير الػذاتا كمػا البح

تػـػ حسػػاب  يمػػة  تف لمةرفػػة اتوػػال الفػػروؽ 
 فػيالمغػة  وثنػائي أحاديوداللتها بيف األطفاؿ 

 موموبات البحث الثبلث 

 ف ٔٔودوؿ  
الموموبػات الػثبلث  فػيالمغػة  وثنػائي أحػاديداللة الفروؽ بيف متوسطات دروػات األطفػاؿ 

 بمع مقياس تقدير الذات
 داللة ت  ت ع ـ ف الموموبات لةامؿ المقاسا

مقياس تقدير 
 الذات

 ثنائي"الموموبة األولع 
 "المغة باورة كثيفة

ٔٙ ٜ٘ ٘ ٙ ٖٕ 
  ير دالة ٚٛ ٓ

 ثنائي"الموموبة الثانية 
 المغة باورة محدودة

ٔٙ ٜٖ ٜٙ ٗ ٜ٘ 

 ثنائي"الموموبة األولع 
 "المغة باورة كثيفة

ٔٙ ٜ٘ ٘ ٙ ٖٕ 
ٗ ٕٖ 

بند  اإحاائي  دالة 
 أحادي"الموموبة الثالثة  ٔٓ ٓمستوى 

 المغة
ٔٙ ٚٛ ٖٙ ٔٗ ٔ 

 ثنائي"الموموبة الثانية 
 "المغة باورة محدودة

ٔٙ ٜٖ ٜٙ ٗ ٜ٘ 
ٖ ٜٓ 

بند  ادالة إحاائيً 
 أحادي الموموبة الثالثة  ٔٓ ٓمستوى 

 فالمغة
ٔٙ ٚٛ ٖٙ ٔٗ ٔ 

 يتضة مف الودوؿ السابؽ ووػود فػروؽٍ 
اللػػة إحاػػائية بػػيف متوسػػطات دروػػات ذات د

المغػػػػة ومتوسػػػػطات دروػػػػات  ثنػػػػائياألطفػػػػاؿ 
مقيػاس تقػدير الػذات  فػيالمغة  أحادي األطفاؿ

 باػػػورة المغػػػة سػػػواء  ثنػػػائيلاػػػالة األطفػػػاؿ 
مػػا يؤكػػد اػػػحة كثيفػػة أو باػػورة محػػدودةفا 

أف ثنائية المغػة لهػا  يالفرض الثالثا و ذا يةن
  لطفؿتقدير الذات لدى افي داؿ  تأثيرٌ 
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 ف ٕٔودوؿ  
 مقياس تقدير الذات فيالمغة  وثنائي أحادياالتوال لدروات األطفاؿ  أحاديتحميؿ التبايف 

 موموع المربةات مادر التبايف
دروات 
 الحرية

متوسط 
 المربةات

 داللة ؼ ؼ

 ٘ٔ ٖٖٚٔ ٕ ٕٜٕ٘ ٕٙٗٚ بيف الموموبات
ٖٖ ٖٔ 

دالة بند مستوى 
 ٘ٗ ٔٗ ٘ٗ ٘ٚٛٔ ٘ٙٛٔ داخؿ الموموبات ٔٓ ٓ

يتضػػػة مػػػف الوػػػدوؿ السػػػابؽ أف  يمػػػة 
ف ٔٓ ٓ ؼف دالػػػػة إحاػػػػائيا بنػػػػد مسػػػػتوى  

 أحػػاديبػػيف األطفػػاؿ  فػػروؽٍ  ووػػودٍ  يو ػػذا يةنػػ
 فػيموموبات البحث الػثبلث  فيالمغة  وثنائي

 تقدير الذات  
مػا  ضػوءِ  فيويمكف تفسير  ذل النتيوة 

   :يمي
  تحقيػػؽ المكاسػػب  فػػيدور ثنائيػػة المغػػة

 بػاحتراـلؤلطفاؿ مػف التةامػؿ  يةاالوتماب
مػػف  بػػؿ انخػػريفا كػػالمةمميف  وا تمػػاـ

-يسػا ـ الذيواألاد اء و ير ـا األمر 
تكػػويف نظػػرة إيوابيػػة  فػػي-كبيػػر إلػػع حػػدٍ 

حيػث تسػا ـ تمػؾ المكاسػب  ؛بف الػذات
إحسػاس الطفػؿ بكفاءتػو  في االوتمابية
دراكػػو أن ػػ  ِفػػيمفاؿ ومػػؤثر و فػػخص فة ػػوا 

ذاتػػو بدروػػة تمكنػػو حولػػوا فتػػزداد ثقتػػو ب
 مف تكويف اورة إيوابية بف نفسو 

  والةبل ػػة  المدرسػينػوع الروضػة والنظػػاـ
المػدارس ثنائيػة  فيبيف المةممة والطفؿ 

ير الطفػػؿ تقػػدفػػي كبيػػر  المغػػة لهػػا تػػأثيرٌ 

الكامػػؿ  باال تمػػاـفالطفػػؿ يحظػػع  ؛لذاتػػو
وتػػػػػػوفير البيئػػػػػػة ا واالحتػػػػػػراـوالربايػػػػػػة 

نػػػػو مػػػػف تمك التػػػػيالتةميميػػػػة اإليوابيػػػػة 
مػا ور بالطمأنينة واألمف والسػةادةا الفة

يػػنةكس بمػػع ببل تػػو بذاتػػو وبػػانخريف 
لتوليػػػػد  اا يفػػػػكؿ دافًةػػػػمػػػػ امػػػػف حولػػػػو

الػػذات   واحتػػراـمفػػابر الفخػػر واإلنوػػاز 
 فػييةػيش  التػيوبميو فإف نػوع الربايػة 

 ادورً  تػػػؤديالمغػػػة  ثنػػػائيكنفهػػػا الطفػػػؿ 
 تقديرل لذاتو  في ام  مه

  ألسػػػػػر  الثقػػػػػافيو  التةميمػػػػػيالمسػػػػػتوى
 أحػػػاديالمغػػػة واألطفػػػاؿ  ثنػػػائياألطفػػػاؿ 

المسػتويات  فػيحيث توود فروؽ  ؛المغة
 الػذييفا األمر تنالتةميمية بيف أسر الةي

مػؿ ونػوع سػاليب التةاأ فػييؤثر ببل فؾ 
فػػػي ا يػػػؤثر التربيػػػة المووهػػػة لمطفػػػؿ مػػػ
فػإف تػدبيـ فخايتو وتقديرل نحو ذاتو  
 ,Walker)تقػػدير الػػذات كمػػا أفػػارت 

Marie, 2006)  فػػي تػػؤثر باإليوػػاب
الواذبية االوتمابية لدى األطفاؿ وترفػ  



  (255 -225ص ص  أكتوبر 4، ع 52دراسات نفسية )مج                                       

- 555 - 

 

مػػف مسػػتوى تحاػػيمهـ ودافةيػػتهـ نحػػو 
 التةمـ  

  أسػػػػاليب التنفػػػػئة  تؤديػػػػو الػػػػذيالػػػػدور
بػف  إيوػابيتفػكيؿ تاػور  فياألسرية 

يتبةهػػػا انبػػػاء  التػػػيالػػػذاتا فاألسػػػاليب 
تنفػػػػئة أبنػػػػائهـ ليسػػػػت  فػػػػيواألمهػػػػات 

نمػػػػا متةػػػػددة بتةػػػػدد ظػػػػروفهـ  واحػػػػدة وا 
و ػػذا  اوتكػػوينهـ وتنفػػئتهـ االوتمابيػػة

 ,Merritt)مػػػا أفػػػارت لػػػو دراسػػػػة 
Kathyren, L, 2012)   فالػػػدور

إبػداد وػو يقػـو  فػياألسػرة تؤديػو  الذي
 فػػػػيبمػػػػع التفػػػػا ـ والتةػػػػاوفا يسػػػػا ـ 

إبداد الطفػؿ الكتسػاب مةػارؼ ومهػارات 
وتةزيػز  الذاتيتمكنو مف تحقيؽ التوافؽ 

 لديو   إيوابي ذاتينمو تقدير 
  تفػػػكيؿ تقػػػدير  فػػػيووػػػود بوامػػػؿ تػػػؤثر

لػػػػػدى الطفػػػػػؿ منهػػػػػا  اإليوػػػػػابيالػػػػػذات 
مػ  الطفػؿ بػف  السػوي الطبيةيالتفابؿ 

طريػػػػؽ إبطائػػػػو الفراػػػػة لمتةبيػػػػر بػػػػف 
الػػػنفس والمفػػػابرا وتدريبػػػو وتوويهػػػو 
بمػػػع تحمػػػػؿ المسػػػػئوليةا وتحديػػػػد دورل 

الحيػػاةا وبتةريفػػو بوضػػةوا  فػػيومكانتػػو 
فػػػػػةارل بأ ميتػػػػػو بػػػػػي ف أفػػػػػراد أسػػػػػرتو وا 

 وموتم  الروضة  
 ف إفػػباع االحتياوػػات األساسػػية لمطفػػؿ إ

 إيوػػػابيسػػػابد بمػػػع نمػػػو تقػػػدير ذات تُ 

لدى الطفؿا وخااػة إفػباع حاوتػو إلػع 
و ػػذا  ابػػو اًبػػأف يكػػوف مرحّ  أياالرتبػػاطا 
فػػػباع حاوػػػة   "التضػػػميف"يسػػػمع بػػػػ  وا 

أف  أياسػػػػتقبللية الػػػػذاتا   ػػػػيأخػػػػرى 
يةتمػػػد بمػػػع  وأال  يختػػػار أ دافػػػو بذاتػػػوا 
ع باالسػػػػػػػتقبللية  يػػػػػػػرلا و ػػػػػػػذا يسػػػػػػػم  

بػف  نقػبًل  ٜٜٜٔا ا ببػد الفتػاح دويدار
 ف   ٕٓٔٓا بمعا ببد ربو

 ػػػ ا بالنسػػػبة لةػػػدـ ووػػػود فػػػروؽ بػػػيف أم 
المغػػة باػػورة  ثنػػائي"الموموبػػة األولػػع 

المغػػة  ثنػػائيوالموموبػػة الثانيػػة  "مكثفػػة
أف باػػػورة محػػػدودةا فيروػػػ  ذلػػػؾ إلػػػع 

متفػػػػابهة  بيئػػػػة فػػػػيكبل مػػػػا يةيفػػػػاف 
 والربايػػػػة اال تمػػػػاـويتمقػػػػوف  اوتمابيػػػػا
 التةميمػػػػػػيا كػػػػػػذلؾ المسػػػػػػتوى نفسػػػػػػها
 ألسر الةينيف متفابهة   والثقافي

وتتفػػػػػػؽ  ػػػػػػذل النتيوػػػػػػة مػػػػػػ  دراسػػػػػػة 
(Pitterle, Paula, 2003; Arresola, 
Celia, 2011; Merritt, Kathyrne, 

2012) 
 ف ٕ٘ٔٓا ا وماؿ دراسة أبو مرؽ

 :  الخامسالفرض 
ذات داللػػة إحاػػائية بػػيف  ؽٌ تووػػد فػػرو

المغػػػػة  أحػػػػاديمتوسػػػػطات دروػػػػات األطفػػػػاؿ 
 فػػيالمغػػة  ثنػػائيومتوسػػطات دروػػات األطفػػاؿ 
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 الذات لطفؿ الروضة موموبػات البحػػث الػػثبلث بمػع مقيػػاس تقػػدير 
 ف ٖٔودوؿ  

المغػػة بمػػع مقيػػاس  وثنػػائي أحػػادي داللػػة الفػػروؽ بػػيف متوسػػطات دروػػات الػػذكور واإلنػػاث
 تقدير الذات

 "ت"داللة  ت ٕمي ؼ ـ ف الونس الموموبػػة مؿ المقاسالةا

مقياس تقدير 
 الذات

المغة  ثنائياألولع 
 باورة كثيفة

 ٗٛ ٔٛٗ ٖٛ ٜ٘ ٛ إناث
  ير دالة ٗٚ ٓ

 ٛٛ ٚ٘ٔ ٖٙ ٜ٘ ٛ ذكور
المغة  ثنائيالثانية 

 باورة محدودة
 ٛٗ ٕٚٔ ٕ٘ ٜ٘ ٛ ذكور

  ير دالة ٕ ٔ
 ٜٓ ٕٕٗ ٖٔ ٕٜ ٛ إناث

 المغة أحاديالثة الث
 ٙٛ ٕٗٙ ٖٔ ٛٚ ٛ إناث

  ير دالة ٕٙ ٓ
 ٜٛ ٕٗٓ ٖٔ ٜٚ ٛ ذكور

 ف ٗٔودوؿ  
 أحػادي"الموموبػات الػثبلث ككػؿ  فػيداللة الفروؽ بيف متوسطات دروػات الػذكور واإلنػاث 

 "المغة بمع مقياس تقدير الذات وثنائي
الةامؿ 
 المقاس

 ع ـ ف الونس
ؼ ع 

 ٕـ-ٔـ
 ت د ج

داللة 
 "ت"

تبار تقدير اخ
 الذات

 ٕٛ ٓٔ ٛ٘ ٜٛ ٕٗ إناث
ٕ ٖٛ ٗٙ ٓ ٕٕ 

 ير 
 ذكور دالة

ٕ
ٗ ٛٛ ٜٙ ٛ ٙ٘ 

يتضة مف الوػداوؿ السػابقة بػدـ ووػود 
فػػػروؽ دالػػػة إحاػػػائيا بػػػيف الػػػذكور واإلنػػػاث 

المغػػة بالنسػػبة لمقيػػاس تقػػدير  وثنػػائي أحػػادي
الػػذاتا مػػا يؤكػػد اػػحة الفػػرض الرابػػ  ويمكػػف 

 :  يميوء ما ض فيتفسير  ذل النتيوة 
 ف أ ػـػ حاوػػػات ةػػد مػػف تقػػدير الػػذات يُ إ

فػػبابها وخااػػة إ ينبغػػي التػػيالطفولػػة 
الحاوػة إلػع االسػتقبلؿ والحريػة والقبػػوؿ 

والنوػػػػاح وكػػػػؿ  ػػػػذل الحاوػػػػات تخػػػػص 
ف وال تقتار بمػع إناث-الونسيف  ذكور

 أحد ما دوف انخر  
  تقػػػدير الػػػذات يةػػػد مػػػف أ ػػـػ االتوا ػػػات

وهػة البيئػة يستند إليهػا الطفػؿ لموا التي
ببل اتػػو بوالديػػو  فػػيالمحيطػػة بػػو سػػواء 

أو مةمميػػػو أو أاػػػد ائو و يػػػر ـ داخػػػؿ 
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المدرسػػة وخاروهػػا وتسػػتند إليهػػا اإلنػػاث 
 والذكور بمع حد سواء  

 ف تقػػػدير الػػػذات ينمػػػو لػػػدى الونسػػػيف إ
ف كنتيوػػػػػػػة لمةبل ػػػػػػػات إنػػػػػػػاث- ذكػػػػػػػور

يمتػػد  ـ  ثُػػ الةػػائمياإلطػػار  فػػيالفخاػػية 
المدرسػػػػية ثػػػـػ تػػػػدريويا إلػػػػع التػػػػأثيرات 

و نتػػػاج تػػػأثيرات الموتمػػػ  ككػػػؿا كمػػػا أن ػػػ
يتكػػػوف مػػػف خػػػبلؿ التفابػػػؿ  اوتمػػػابي
م  انخػريفا وآراء انخػريف  االوتمابي

 ف أنثع-نحو الطفؿ  ذكر
 المغػػة  وثنػػائيالمغػػة  أحػػاديف األطفػػاؿ إ

 اف بمقػػدور ـ تكػػويف اتواً ػػإنػػاث- ذكػػور
نحػػو ذاتهػـػ و ػػذا االتوػػال يةكػػس مػػدى 

    اوابيا أو سمبيً إحساسهـ بذاتهـ إي
 أحػػاديف إنػػاث-يسػػتطي  األطفػػاؿ  ذكػػور 

المغػػػػة نقػػػػؿ تقػػػػدير ـ لػػػػذواتهـ  ثنػػػػائيأو 
األسػػاليب التةبيريػػة  باسػػتخداـلآلخػػريف 
توضػػة تقيػػيمهـ لػػذواتهـ  التػػيالمختمفػػة 

دراكهـ لها بمع حد سواء   وا 
 يحتاوػو وميػ   اف تقدير الػذات يةػد حًقػإ

 عف ليػػػػدفةهـ إلػػػػإنػػػػاث-األطفػػػػاؿ  ذكػػػػور
نواز ػػػا؛ مواوهػػػ مػػػا ة المهػػػاـ الاػػػةبة وا 
بناء تقػدير الػذات واحترامهػا   فييسا ـ 

 مػف الونسػيف بمػع حػدٍ  لذلؾ يسػةع كػؿٌ 
سػػػػػػواء لتكػػػػػػػويف تقػػػػػػدير ذات نحػػػػػػػو ـ 

 أنفسهـ 

  أاػػبحت ال تفػػرؽ  التػػيالبيئػػة النمطيػػة
مػػػف  ا تمػػػاـنثػػػعا فهنػػػاؾ بػػػيف ذكػػػر وأُ 

األسػػرة والمدرسػػة بكػػبل الونسػػيف  وانػػبٍ 
همػػػػا إلػػػػع بمػػػػع حػػػػد سػػػػواء لمواػػػػوؿ ب

أفضػػؿ مسػػتوى لتقػػدير الػػذات لمواوهػػة 
 اةوبات وتحديات الموتم  فيما بةد 

وريػػت دراسػػات لمةرفػػة أثػػر وػػنس و ػػد أُ 
الطفػػؿ بمػػع تقػػديرل لذاتػػو و ػػد تواػػمت بةػػض 

بػيف الونسػيف  الدراسات إلع بدـ ووود فػروؽٍ 
 ,Helen بػيتقدير الذات وتفػير   يمػيف  في

B ير تقػػد فػػيف إلػػع أف الفػػروؽ بػػيف الونسػػيف
الذات ليست ثابتة وال يوود دليؿ واضػة يفػير 
إلع أف البنات يقيمف زواوهػف أ ػؿ مػف البنػيف 

 ف ٙٙا ٕٓٔٓ محمودا 
وتتفػػػؽ  ػػػذل النتيوػػػة مػػػ  دراسػػػة  أبػػػو 

أظهػػػرت بػػػدـ  والتػػػيف ٕ٘ٔٓا ا ومػػػاؿمػػػرؽ
تقػػدير  فػػيووػػود فػػروؽ بػػيف الػػذكور واإلنػػاث 

 الذات  
 :  السادسالفرض 

ية بػػيف تووػػد ببل ػػة ذات داللػػة إحاػػائ
 فػػػػيالمغػػػػة  وثنػػػػائي أحػػػػاديدروػػػػات األطفػػػػاؿ 

الموموبات الثبلث بمػع مقيػاس تقػدير الػذات 
 ودرواتهـ بمع استبياف المةممػة لتقػدير الػذات

    بند الطفؿ
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ولمتحقػػؽ مػػف اػػحة  ػػذا الفػػرض  امػػت 
 باسػػتخداـالباحثػػة بحسػػاب مةػػامبلت االرتبػػاط 

   سبيرماف لمرتب  ارتباطمةامؿ 

 ف ٘ٔودوؿ  
بمػػع مقيػػاس تقػػدير الػػذات  المغػػة وثنػػائي أحػػاديالرتبػػاط بػػيف دروػػات األطفػػاؿ مةػػامبلت ا

 ودرواتهـ بمع استبياف المةممة لتقدير الذات

الةامؿ 
 المقاس

 ر ٕمي ؼ الونس ف الموموبػػة
 ٕموػ ؼ

 لمموموبة
 ككؿ

ر 
لمموموبة 

 ككؿ

 الداللة

مقياس تقدير 
الذات لطفؿ 
 الروضة 

+ 
استبياف 
المةممة 

لتقدير الذات 
 بند الطفؿ

 ثنائياألولع 
 المغة 

 باورة كثيفة
ٔٙ 

 ٖٚ ٓ ٖ٘ إناث
ٖٕٙ ٓ ٗٚ 

داؿ بند 
 مستوى
 ٚ٘ ٓ ٖ٘ ذكور ٔٓ ٓ

 ثنائيالثانية 
المغة باورة 
 محدودة

ٔٙ 
 ٜٙ ٓ ٘ ٕ٘ إناث

ٕٜٔ ٓ ٘ٚ 
داؿ بند 
 مستوى
ٓ ٓٔ 

 ٛٙ ٓ ٕٚ ذكور

 أحاديالثالثة 
 المغة

ٔٙ 
 ٜٔ ٓ ٛٙ إناث

 ر داؿ ي ٖٙ ٓ ٖ٘ٗ
 ٖٖ ٓ ٙ٘ ذكور

 يتضة مف الودوؿ السابؽ ووػود ببل ػةٍ 
باػورة "المغػة  ثنػائيدالة بيف دروػات األطفػاؿ 

المغػػػة باػػػورة محػػػدودة بمػػػع  وثنػػػائي كثيفػػػةٍ 
مقيػػاس تقػػدير الػػذات ودروػػاتهـ بمػػع اسػػتبياف 

بل ة دالػة المةممة لتقدير الذاتا وبدـ ووود بِ 
تقػػدير المغػػة بمػع مقيػاس  أحػاديبػيف دروػات 

الذات ودرواتهـ بمع اسػتبياف المةممػة لتقػدير 
 الذات بند الطفؿ 

ووػػود ببل ػػة دالػػة بػػيف  وتروػػ  الباحثػػة
المغػػػة بمػػػع مقيػػػاس  ثنػػػائيدروػػػات األطفػػػاؿ 

تقدير الػذات ودروػاتهـ بمػع اسػتبياف المةممػة 
 لتقدير الذات بند الطفؿ إلع: 

 ثنػػػائيلؤلطفػػػاؿ  المدرسػػػيالنظػػػاـ  ا تمػػػاـ 
فػػاؿ و ػػدراتهـ بفػػكؿ د يػػؽا ألطالمغػػة بمتابةػػة ا

تقػدير الطفػؿ لذاتػوا  فيفتؤثر البيئة المدرسية 
أف المدرسػػػػة  فJersildفيؤكػػػػد  ويػػػػر سػػػػيمد 

تحتػػػػؿ المرتبػػػػة الثانيػػػػة بةػػػػد األسػػػػرة بالنسػػػػبة 
تكػػػويف فػػػي  تأثير ػػػا فػػػيلمكثيػػػر مػػػف األطفػػػاؿ 

تاػػور الطفػػؿ بػػف نفسػػوا وتكػػويف اتوا ػػات 
اس نحو  بوؿ ذاتػو أو رفضػهاا كمػا يؤكػد تومػ

Thomas  ٜٖٔٚأف نمػػػػػػػػػػط المدرسػػػػػػػػػػة  ف



  (255 -225ص ص  أكتوبر 4، ع 52دراسات نفسية )مج                                       

- 555 - 

 

والةبل ػػة بػيف المةمـػ والطفػػؿ  المدرسػيوالنظػاـ 
تقػػػػدير الطفػػػػؿ لذاتػػػػو  فػػػػيكمهػػػػا بػػػػوالـ تػػػػؤثر 

   ف ٘ٙا ٕٓٔٓا محمود 
مةممة الروضة بأ ميػة  يكما يةكس وب

 وميػػ  فػيربايػة الطفػػؿ ومبلحظتػو  فػيدور ػا 
و ػػدرتها بمػػع إدارة المنػػاخ  اووانػػب فخاػػيتو

وتوسػػي  موػػاؿ النفػػاط  اةالروضػػ فػػي الاػػفي
وتدريبػػػو بمػػػع  المطفػػػؿ االوتمػػػابيوالتفابػػػؿ 

التةػػػػػػػػاوف والتنػػػػػػػػافس والمفػػػػػػػػاركة والةمػػػػػػػػؿ 
وتةزيػػػػػػػز سػػػػػػػموكياتو اإليوابيػػػػػػػة  االومػػػػػػػابي

فػػةارل بأن ػػ و موضػػ  الاػػحيحة والثنػػاء بميػػو وا 
 ورباية مف وانبها   ا تماـ

إلػػػػع ا تمامهػػػػا بػػػػدور ا   ػػػػذا باإلضػػػػافةِ 
بمػػػع  و بنػػػاءً كمقػػػـو يقػػػدـ المسػػػابدة ألطفالػػػ

 ايةػػد منهًوػػ والػػذي االتقػػويـ الػػدائـ والمسػػتمر
 المغة   ثنائيمدارس األطفاؿ  فييتب   اأساسي

تسػػمكها المةممػػة  التػػيكمػػا أف لمطريقػػة 
تقػػػدير ـ  فػػػي اتةاممهػػػا مػػػ  األطفػػػاؿ دورً  فػػػي

لػػذواتهـا فػػإذا ابتقػػد بأ ميتػػو لػػدى المةممػػػةا 
تحسػػيف مفهػػـو الطفػػؿ  فػػيذلػػؾ يسػػا ـ  فػػإف  

بػػف طريػػؽ تحسػػيف تكيفػػو وفػػةورل  بػػف ذاتػػو
المةممػة تهػتـ بػوا كمػا تػؤثر المةممػة مػف  بأف  

خػػػػبلؿ نمػػػػط سػػػػموكها وفخاػػػػيتهاا وتمتةهػػػػا 
بالثقػػة بػػالنفسا وتقػػدير ا لػػذاتهاا حيػػث يمكػػف 
أف تاػػػبة نموذوػػػا يحتػػػذى بػػػو الطفػػػؿ  أبػػػو 

 ف   ٗٚٔا ٕٙٓٓوآخروفا  ؛رياش

 Mathias, Jaimi et)وتفير دراسة 
al., 2011) مػػػنة الطفػػػؿ الثقػػػة  إلػػػع أف

بيئتػو  فػيبالنفس وتقػدير الػذات مػف انخػريف 
االوتمابيػػػة يترتػػػب بميػػػو الةديػػػد مػػػف انثػػػار 

ػػػماإليوابيػػػة ال  سػػػتقببًل حيػػػاة الطفػػػؿ مُ  فػػػية هم 
 ,Cheuk)والةكػػس  ػػو مػػا أكدتػػو دراسػػة 

Wai Hing et al., 2011)  بػػف أثػػر
تقمػػؿ تةامػػؿ مةممػػات ريػػاض األطفػػاؿ باػػورة 

فػػػي مػػػا أثػػػر ى الطفػػػؿ؛ مػػػف تقػػػدير الػػػذات لػػػد
 فخاػػػػػيتو مسػػػػػتقببلا فأاػػػػػبة  يػػػػػر كامػػػػػؿٍ 

الػػنفسا ويخفػػع  فػػيالفخاػػيةا يفقػػد الثقػػة 
 التةامؿ م  انخريف  

 الػذيكما تدؿ النتيوة بمع المناخ الةػاـ 
المغػة مػف حيػث  ثنػائييسود روضات األطفػاؿ 

 ضػػػػػبط نوبيػػػػػة التربيػػػػػةا وا  امػػػػػة الةبل ػػػػػات 
السػػػػميمة مػػػػ  األطفػػػػاؿ ودفػػػػ  األطفػػػػاؿ إلػػػػع 
تاحػػػة الفػػػرص  ممارسػػػة األنفػػػطة المتنوبػػػة وا 

 الػرأيالمتنوبة لمحوار والمنا فة والتةبير بػف 
وا  امػػػػة ببل ػػػػات طيبػػػػة مػػػػ  انخػػػػريفف ذلػػػػؾ 

تةزيػػز  فػػيكبيػػر  يسػػا ـ بفػػكؿٍ  الػػذيالمنػػاخ 
أداء المةممػػة و ػػدرتها بمػػع التوااػػؿ ومتابةػػة 

 األطفاؿ 
بمميػػة اإلفػػراؼ ف إأخػػرى فػػ ف ناحيػػةٍ وِمػػ

ف وانػػػػب إدارة روضػػػػات الػػػػدائـ والمسػػػػتمر مػػػػ
 دائػـٍ  المغة يحػث المةممػة بفػكؿٍ  ثنائياألطفاؿ 

موػػػاؿ  فػػػيبمػػػع متابةػػػة كػػػؿ مػػػا  ػػػو وديػػػد 
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متابةػة وتقػويـ فػي رل ما يػنةكس أث ػالتخاص 
 ومي  ووانب فخايتو  فيالطفؿ 

ةد السػوبلت والممفػات مػف األدوات كما تُ 
تسػػويؿ وتقيػػيـ  فػػيتسػػتخدـ  التػػيالضػػرورية 

نوازاتػػػو مسػػػتوى تقػػػدـ الطفػػػؿ و  روضػػػات  فػػػيا 
المغػػػةا حيػػػث تقػػػـو المةممػػػات  ثنػػػائياألطفػػػاؿ 

حػػوؿ كػػؿ طفػػؿا وتزويػػد  فبتسػػويؿ مبلحظػػاته
أوليػػاء األمػػور بهػػذل المبلحظػػات ومنا فػػتهاا 

دائػـػ  ييوةػػؿ المةممػػة بمػػع وبػػ الػػذياألمػػر 
ومستمر بكؿ ما ياػدر بػف الطفػؿ مػف أفةػاؿ 

ببل ػػة  ؿ ذلػػؾ سػػابد بمػػع ووػػودِ وسػػموكيات ُكػػ
المغػة  ثنػائيبيف دروات األطفػاؿ  ادالة إحاائيً 

بمػػػع مقيػػػاس تقػػػدير الػػػذات ودروػػػاتهـ بمػػػع 
االسػػػػتبياف المووهػػػػة لمةممػػػػة الروضػػػػة بػػػػف 

 تقدير الذات لمطفؿ  
ػ ا بػػف بػدـ ووػػود ببل ػة بػػيف دروػػات أم 
المغػػػة بمػػػع مقيػػػاس تقػػػدير  أحػػػادياألطفػػػاؿ 

الػػػذات ودروػػػاتهـ بمػػػػع االسػػػتبياف المووهػػػػة 
فػيمكف  ؛الطفػؿ لممةممة بف تقػدير الػذات بنػد

 اظػروؼ الروضػات اخػتبلؼإلع  اإروابو أيضً 
تمكف المةممػة مػف  التيوبدـ توفر اإلمكانيات 

متابةػػة وتقػػويـ الطفػػؿ بفػػكؿ دائػـػ ومسػػتمرا 
يقػػػ  بمػػػع  يالػػػذ بءِ  ػػػذا باإلضػػػافة إلػػػع الَةػػػ

حاديػة الروضػات الحكوميػة أُ  فيكا ؿ المةممة 
 المغػػػة مػػػف حيػػػث تزايػػػد أبػػػداد األطفػػػاؿ بفػػػكؿٍ 

سػػػػػبيؿ متابةػػػػػة األطفػػػػػاؿ  فػػػػػيبػػػػػائؽ مثػػػػػؿ يُ 

وتحقيػػػػؽ  ابهػػػـػ بمػػػػع نحػػػػو فةػػػػاؿ واال تمػػػػاـ
أو  بػػػيف الطفػػػؿ والمةممػػػة اإليوػػػابياالتاػػػاؿ 

  فػػػالظروؼ المختمفػػػة تػػػؤدى المةممػػػة واألسػػػرة
 إلع نتائي مختمفة  
 :  البحثتوايات 

تواػػػؿ إليهػػػا  التػػػيوء النتػػػائي َضػػػ يِفػػػ
 ا يمكف تقديـ التوايات التالية: الحاليالبحث 

بالمغػػػة األـ ومهاراتهػػػا  اال تمػػػاـة ضػػػرور  -ٔ
تكثػػر  التػػينفػػطة المغويػػة األ  واسػػتخداـ

الكممات والمفػردات المغويػة  استةماؿمف 
لػػػػػدى أطفػػػػػاؿ  المغػػػػػويلتنميػػػػػة الػػػػػذكاء 

 الروضات ثنائية المغة  
 فػػػػػيإبػػػػداد دورات لمةممػػػػات الروضػػػػة  -ٕ

أسػػػاليب التةامػػػؿ مػػػ  األطفػػػاؿ وخااػػػة 
مةممػػػات الروضػػػات الحكوميػػػة  أحاديػػػة 

والو ػػوؼ بمػػع أفضػػؿ األسػػاليب  اغػػةفالم
تسػػابد بمػػع تنميػػة تقػػدير الػػذات  التػػي

 لدى طفؿ الروضة  
بقػػػد نػػػدوات بمميػػػة لمةممػػػات الروضػػػة  -ٖ

 وانباء بف فوائد وبيوب ثنائية المغة 
 اإليوػابي التةميمػيضرورة توفير المناخ  -ٗ

 التػػيالروضػػات أحاديػػة المغػػة تمػػؾ  فػػي
تسػػابد بمػػػع تنميػػػة تقػػدير الػػػذات لػػػدى 

    الطفؿ
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 بحوث مقترحة: 
اإلبػػداع لػػدى طفػػؿ فػػي أثػػر ثنائيػػة المغػػة  -ٔ

 الروضة 
ببل ػػػػة أحاديػػػػة وثنائيػػػػة المغػػػػة بػػػػبةض  -ٕ

المتغيػػػػرات الفخاػػػػية والةقميػػػػة لطفػػػػؿ 
 الروضة  

وتقػدير  المغػويالػذكاء  فػيدراسة مقارنة  -ٖ
الػػػػػػػػذات لػػػػػػػػدى األطفػػػػػػػػاؿ المو ػػػػػػػػوبيف 

 والةادييف 
 المغػػػويبرنػػػامي مقتػػػرح لتنميػػػة الػػػذكاء  -ٗ

 المغة  ائيثنلؤلطفاؿ 
الػذكاء فػي  االوتمابيػةدراسة أثر البيئة  -٘

وتقػػػدير الػػػذات لطفػػػؿ الروضػػػة   المغػػػوي

  ائمة المراو  

) القااهرة  مفػكبلت المغػة والتخاطػب فػع ضػوء بمػـ المغػة النفسػع() 5555إبراهيم، نااز  ) 
 دار قباء لمطباعة والنشر) 

ف  الدافةيػػة 5555سااميم   أبااو رياااش،  ساانف العاااال، عبااد ال كاايمف عمااور، أميمااةف شااري ،
 ) األردن  دار الفكر) والذكاء الةاطفع

عااددة) ماادارس ريااا      ػػدرات الػػذكاءات المػػتتدريبيااة ()  قيبااة5555أباو ساا،مة، م مااد ) 
 نجد  السعودية) 

Hllp://www.rns.sch.sa/ASGportal/GB5000/GB5024-2.asp?id=193. 
بالتفاع،ت االجتماعية لدى أطفاال ماا قبال () تقدير الذات وع،قته 5555أبو مرق، جمال ) 

، مومػػة دراسػػات نفسػػية وتربويػػة المدرسااة االبتداةيااة  ااارز المناازل بمدينااة ال مياال)
 (  55العدد  

Dspace.univouargla.dzljspui/bitstream/123456789/8851/1/p1401.pdf. 
مرحمػة مػا  بػؿ المدرسػة  اكتسػاب أطفػاؿ بمػعأثر الثنائية المغوية   ف5555شا اته)  ، أ مد السمان

 جامعة أسيوط)   كمية التربية )رسالة ماجستير غير منشورة )لبةض المهارات المغوية

http://www.eulc.edu.egleulc-v5/ Libraries/ Thesis/ Browse Thesis pages. 

aspx2fn = public Draw thesis and Bib ID. 
ة كمػػػدخؿ لرفػػػ  دروػػػة تقػػػدير الػػػذات لػػػدى ف  برنػػػامي لتحسػػػيف وػػػودة الحيػػػا5555أ مااد، ااااياء ) 

) رساالة دكتاورا ) كمياة البناات  جامعاة عاين المتأخريف دراسػيًا مػف طػبلب المرحمػة الثانويػة
 شمس)
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ترجماة مادارس  ف ٕالمتةػددة فػع  رفػة الاػؼ  ط الػذكاءاتف  5555ارمساترون،، تومااس ) 
 الظهران األهمية) دار الكتاب التربوى  السعودية) 

مومػػة ) الساان األنسااب لمباادء بتاادريس المبااات األجنبيااة ااال التعماايم ال كااومل )(5555)   الااد، الاادام 
   5، 5 العدد فإٚوامةة دمفؽ االمومد  

Http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/haman/images/stories/753-811.pdf 
 ية)القاهرة  مكتبة النهاة المعر  ف  دليؿ تقدير الذات 5555الدسوقل، مجدى ) 

ف  أثػر إسػتخداـ اسػتراتيوية الخبػرة المغويػة فػع تنميػة مهػارات التفكيػر 5555السيد، جيهاان ) 
) رسااالة دكتااورا  غياار منشااورة) األساسػػية لػػدى طفػػؿ الروضػػة وتنفػػيط ذكائػػو المغػػوى

 كمية التربية  جامعة  موان)

القااهرة  دار  ببلوهاف  -ف  المفكبلت النفسية لؤلطفاؿ  أسبابها 5555الشوربجل، نبيماة ) 
 النهاة العربية)

 : ٕٛف االةدد ٕمومة وامةة القدس المفتوحة لؤلبحاث والدراساتا مومد  

www.qou.edu/arabic/magazine/issued28-21.research21.pdf. 

ف  فةالية برنامي  ائـ بمع نظرية الذكاءات المتةددة فػع تنميػة مهػارات التػذوؽ 5555العدل بدر)  
) رساالة دكتااورا  غياار منشاورة) كميااة التربيااة  جامعااة ذ المرحمػػة اإلبداديػػةاألولػػع لػػدى تبلميػػ

 المنعورة) 

نظريػػة الػػذكاءات المتةػػددة واػػةوبات الػػتةمـ: برنػػامي تةميمػػع  ()5555العنياازات، عاابا  ) 
 ) عمان  دار الفكر) لتةميـ مهارات القراءة والكتابة

) وزارة التربياة لرؤية الةربيػة لممسػتقبؿف  التةميـ لمومي   ا5555المؤتمر العربل اإلقميمال ) 
 يوليو)  5-5والتعميم) القاهرة  من 

 القاهرة  دار الفكر العربل)  إبداد الطفؿ الةربع لمقراءة والكتابة () 5555الناش ، هدى ) 

  () الااذكاء المبااوى و اال المشااك،ت لاادى عينااة ماان األطفااال المباربااة5555أمزيااان، م مااد ) 
 ( يونيو ) 5(، العدد  5، المجمد  ة والنفسيةمومة الةموـ التربوي

ف  فابمية برنامي مقترح لتنمية الػذكاء المغػوى ألطفػاؿ التةمػيـ  بػؿ المدرسػع 5555أنور، رهاام ) 
) رسااالة دكتااورا ) كميااة التربيااة  دراسػػة توريبيػػة بروضػػة كميػػة التربيػػة بوامةػػة الخرطػػـو

 .http://repostory.sustech.edu/handle/123456789/12091جامعة ال رطوم)
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ف  آثار ازدواويػة المغػة المبكػرة بمػع النمػو المةرفػع لطفػؿ فػع مرحمػة 5555باعة، بوزياد ) 
) رساااالة دكتاااورا ) كمياااة العماااوم اإلنساااانية واالجتماعياااة  التةمػػػيـ مػػػا  بػػػؿ المدرسػػػع

 .HRI: HLTP://hdl.handle.net/setif2/228 الجزاةر)
القااهرة  عااالم  المغويػػة لمطفػؿ  والمهػارات  تنميػػة المفػا يـ ف5555بادير، كريماانف عاادق، إميمال ) 

 الكتب) 

عمااان   الػػذكاء المتةػػدد فػػع  رفػػة الاػػؼ النظريػػة والتطبيػػؽ  ف 5555بكاار نوااال، م مااد ) 
 دار المسيرة) 

ترجمااة م مااد الجيوشاال)  ف  أطػػر الةقػػؿ نظريػػة الػػذكاءات المتةػػددة 5555جاااردنر، هااوارد ) 
 ربل لدول ال مي،) الريا   مكتب التربية الع

فةاليػة الوسػػائط المةينػة فػع تنميػػة الػذكاء المغػوى والػػذكاء  ()5555جماال الادين، ااطماة ) 
رساااالة دكتاااورا ) كمياااة رياااا  األطفاااال  جامعاااة  االوتمػػػابع لػػػدى طفػػػؿ الروضػػػة 

 القاهرة) 

 ) عمان  دار المسيرة لمنشر) ف  التكييؼ والاحة النفسية لمطفؿ5555 ااظ بطرس، بطرس ) 

   القاهرة) ف  الاحة النفسية فع مرحمة الطفولة المبكرة5555 سن ، ناةمة ) 

 () الريا   دار الزهراء لمنشر والتوزيع)5  طف  إبداد طفؿ الروضة لمقراءة5555 سن، اوقية )  

عماان  دار  ف ٕخاػائص واحتياوػات الطفولػة المبكػرة ط() 5555 واشين، مفيدف  واشين زيدان ) 
 الفكر) 

  ) الع،قاااة باااين الجماااود وتقااادير الاااذات لااادى عيناااة معااارية عمانياااة(5555 ماااد ) م ، اااار
 ف ٖف  الةدد  ٗٔمومة الدراسات النفسية امومد  

 () القاهرة  دار الفكر العربل) ٖاالنفطة فع رياض األطفاؿ  ط ف 5555 ميل، عزة ) 

   مكتبة جرير)الريا  ف  تةزيز تقدير الذات 5555رانجيت س) مالهلف روبرت د) ريزنر ) 

 مومػػػ  المغػػػة() نظرياااات اكتسااااب المباااة البانياااة وتطبيقاتهاااا التربوياااة) مجماااة 5555رشااايد، موسااال ) 
-ww.majma.org.jo/majma/res/data/mag/69/m69  ف:ٓٚالةربيػة األردنػعا الةػدد 

4.doc 

 ) عالم الكتب  القاهرة)ف  التوويو واإلرفاد النفسع5555زهران،  امد ) 

 القاهرة  عالم الكتب)  ف  تحسيف مفهوـ الذات 5555) سميمان، سناء 



 ئي اللغةالفروق بين اطفال الروضة احادي وثنا

- 555 - 

 

ف  األطفػػاؿ فػػع السػػنوات المبكػػرة وكيػػؼ نػػدبمهـ    5555كاا،ر ، باا، تشاافورد )   -إياارام ، ساايراز 
 ، المبة، ترجمة ع، أ مد ع، ، القاهرة  مجموعة النيل العربية) النوع، الهوية

 دن  دار عفاء لمنشر والتوزيع)) األر بمـ نفس النمو لمطفؿ() 5555شاكر، سوسن ) 

 ) األردن  دار المسيرة) سيكولووية المرا قة() 5555شريم، رغدة ) 

 )"تأثير تةميـ المغة اإلنوميزية بمػع الثػروة المغويػة لطفػؿ الروضػة" )(5555ااطمة ) ، ع،  الدين
 جامعة القاهرة)   كمية ريا  األطفال )رسالة ماجستير غير منشورة

 ) القاهرة  دار الفكر العربل) المغة والطفؿ سيكولوويةف  5555سيد ) عبد ال ميد، ال
ف  فػػع بمػػـ الػػنفس المغػػوىا المغػػة بػػيف بمػػـ الػػنفس وحروبهػػا 5555عبااد ال ميااد، الساايد ) 
 القاهرة  عالم الكتب) واضطرابها 

)  سمسامة المراجاع تنمية وتةميؽ -  الذكاءات المتةددة والفهـ ف5555جابر ) ، عبد ال ميد
 ) القاهرة  دار الفكر العربل)55ل التربية) الكتاب ا

ف  فابميػػة برنػػامي أنفػػطة متكاممػػة لتنميػػة الػػذكاء المغػػوى لػػدى طفػػؿ 5555عبااد ال ميااد، ااطمااة ) 
 كمية ريا  أطفال  جامعة القاهرة)  منشورة)) رسالة ماجستير غير الروضة

 )ة األـف  تأثير المغات األونبية بمع المغ5555عبد العزيز، نجاة ) 

 http://www.acmls.org/Medica/Arabization/10th/ssue/nj1064.htm# 
 ) القاهرة  المكتب العربل لممعار ) ف  تنمية الثقة بالنفس لطفؿ الروضة5555عبد الكريم، أمل ) 

ف  برنػػػامي  ػػػائـ بمػػػع اسػػػتراتيويات التنظػػػيـ الػػػذاتع لمػػػتةمـ 5555عباااد المقعاااود، إيماااان ) 
ل فػػع  مػػؽ االختبػػػار وتقػػدير الػػذات والتوافػػؽ الدراسػػع لػػػدى وتحسػػيف الةػػزو وأثػػر 

) رسااالة دكتااورا ) معهااد الدراسااات التربويااة  المتفػػو يف بقميػػًا منخفضػػع التحاػػيؿ
 جامعة القاهرة) 

) القاهرة  دار العموم الةقوؿ البفرية أنواعالذكاءات المتةددة ) (5555م مد ) ، عبد الهادى
 لمنشر والتوزيع)

فابميػػػة برنػػامي متكامػػػؿ لطفػػػؿ مػػػا  بػػػؿ المدرسػػػة فػػػع ضػػػوء نظريػػػة ) (5555 أماااانل ) ،عبمااان
 جامعة  موان)   التربية كميةرسالة ماجستير،  )الذكاءات المتةددة

() عاورة الجسام وع،قتهاا بابع  أنمااط التفااع،ت اإلجتماعياة لادى الت،مياذ 5555عطية، جماال ) 
 )  فٓٙامةة المناورةاالةدد    مومة كمية التربيةا وال مر مة الطفولة المتأ رة
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الخوػػؿ وببل تػػو بتقػػدير الػػذات ومسػػتوى الطمػػوح لػػدى المةػػا يف () 5555عمال، عبااد ربااه ) 
 رسالة ماجستير) كمية التربية  الجامعة اإلس،مية ببزة)  باريًا 

 ) عمان  دار الشروق لمنشر والتوزيع) ف  فع بمـ نفس الطفؿ5555عودة الريماوى، م مد ) 

 ) اإلسكندرية  مركز اإلسكندرية لمكتاب)ف  التوويو واإلرفاد النفسع5555)  كامل، سهير

 ) اإلسكندرية  مركز اإلسكندرية لمكتاب)مدخؿ إلع بمـ النفس() 5555كامل، سهير ) 

 القاهرة  دار المعراة الجامعية لمنشر)  االرتقاء النفسع لممرا ؽ () 5555كفاال، ع،ء الدين ) 

ف  تواوز التو ةات: دليؿ المةمـ لتطبيؽ أبحاث الدماغ فػع 5555من، كاارين)  كواالي ، سوزانف أوس
 ترجمة مدارس الظهران األهمية  الممكة العربية السعودية)   رفة الاؼ  الكتاب األوؿ 

ف  فابميػػة اسػػتخداـ ألةػػاب إلكترونيػػة  ماػػممة ومنتوػػةف فػػع تنميػػة بةػػض 5555م مااد، دينااا ) 
) رساالة ماجساتير) كمياة التربياة  جامعاة مػا  بػؿ المدرسػة الذكاءات المتةددة لدى أطفاؿ

-Ab4.eulc.edu.eg/eulc-v5/Libraries/Thesis? mBrowsethesis Pagesبنهااا) 

aspx?fn=Public Draw Thesis & Bibid=112. 
برنامي أنفػطة  ػائـ بمػع  بةػات التفكيػر لتنميػة بةػض الػذكاءات () 5555م مد، ر اب ) 

 الة دكتورا ) معهد الدراسات التربوية  جامعة القاهرة) ) رسلدى أطفاؿ الروضة

ف  فابمية برنػامي مةرفػع سػموكع فػع رفػ  دروػة تقػدير الػذات لػدى 5555م مود، ساموى ) 
) رسالة دكتاورا ) معهاد الدراساات العمياا لمطفولاة  جامعاة مرضع الارع مف األطفاؿ

 عين شمس)

ير الذات لػدى بينػة مػف األطفػاؿ ذوى ف  فابمية برنامي لتنمية تقد5555م مود، ععام ) 
) رساااالة دكتاااورا ) معهاااد الدراساااات العمياااا لمطفولاااة  جامعاااة عاااين اػػػةوبات الػػػتةمـ

 شمس)

 )  ) القاهرة  الدار العربية لمكتابف  تهيئة الطفؿ لمقراءة برياض األطفاؿ5555معطفل، اهيم ) 

األطفػػاؿ ضػػةاؼ ببل ػػة تقػػدير الػػذات بػػالقمؽ االوتمػػابع لػػدى () 5555معااطفل، و يااد ) 
 كمية التربية النوعية ببنها  جامعة الزقازيق)  السم  

اإلسااكندرية  دار  ف ٗف  سػػيكولووية النمػػو الطفولػػة والمرا قػػة  ط5555مي اةياال معااو ،  مياال ) 
 الفكر الجامعل) 
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 ف  الػػذكاءات المتةػػددة ووػػودة التةمػػيـ مػػف خػػبلؿ رؤيػػة المفػػروع 5555هياارور، توماااس ) 
 الهادى) القاهرة  دار العموم) ترجمة م مد عبد 

أثػػر برنػػامي  ػػائـ بمػػع الػػذكاءات المتةػػددة فػػع () 5555ياونس، اهماالف عبااد الوهااب، م مااد ) 
تػػدريس الرياضػػيات بمػػع تحاػػيؿ طمبػػة الاػػؼ الخػػامس األساسػػع فػػع الرياضػػيات 
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