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 : ف األكبقاء وادرشؾغ .. أما بعد.. والصالة والسالم ظذ أرشغ دااحلؿد هلل رب الع

( 044لؾغة العربقة هي إحدى أكثر الؾغات اكتشارًا دم العامل، إذ يتحدث هبا أكثر من )اف

مؾقون كسؿة، وتػخر جامعة ادؾك شعود من خالل معفد الؾغويات العربقة بلهنا إحدى  أربعؿئة

ؾغة العربقة ظز العامل بلرسه، إذ يـتظم لؾدراشة هبا ضالب يـتؿون إػ أكثر ادمشسات الػاظؾة دم كؼ ال

ويضطؾع معفد الؾغويات العربقة  .خمتؾػة من صتى دول العامل شـوياً جـسقة  مخسغ( 04من )

بؿسمولقة كبرة جتاه ذلك تتضؿن إكساب الؾغة العربقة لؾؿتعؾؿغ وإظداد معؾؿقفا باإلضافة إػ 

 .لغة ثاكقةعربقة تدريب معؾؿي ال

حيرص معفد الؾغويات العربقة ظذ ظؼد مممتر ظؾؿي دويل كبر بشؽل دوري كل ظامغ كام 

من أجل تـشقط حركة البحث العؾؿي واالضالع ظذ مستحدثات التخصص دم مقدان تعؾقم الؾغات 

ظم مثل حترص جامعة ادؾك شعود ظذ د. كام بصػة ظامة وتعؾقم الؾغة العربقة ظذ وجه اخلصوص

 هذه الػعالقات ماديًا ومعـويًا لتخرج دم أحسن صورة هلا.

ويليت هذا ادممتر دم إضار احلراك العؾؿي ادتـامي الذي تشفده جامعة ادؾك شعود دم السـوات 

واكبه تركقز ظذ جودة ادخرجات البحثقة واالرتؼاء بادستوى الـوظي لؾدراشات  حقثاألخرة، 

ر وهوية اجلامعة دم ادحافل الدولقة، لذا تثؿن اجلامعة حرص ادعفد ظذ العؾؿقة التي حتؿل صعا

 ( شبع ظؼة دراشة ظؾؿقة متؿقزة.71التحؽقم العؾؿي الدققق لبحوث هذا ادممتر الذي يتضؿن )

ظذ الدوام أشلل اهلل العع الؼدير أن تؽون جامعة ادؾك شعود مـارة إصعاع ظؾؿي  اوختامً 

الرشالة  اخلر والعطاء، موضن من موضن تعؾقاًم وتثؼقًػا وبحًثا عربقة اجلؿقؾةأكوار لغتـا ال تـؼ

                                                 إكه كعم ادوػ وكعم الـصر.       إػ صتى أكحاء ادعؿورة، ادباركةادحؿدية 

 مدير جامعة ادؾك شعود

 د. بدران بن عبد الرمحن العمرأ. 
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 ةـــمقدم
 :احلؿد هلل وكػى .. والصالة والسالم ظذ كبقه الذي اصطػى .. أما بعد

فقطقب يل أن أقدم لؾؼراء والباحثغ وادتعؾؿغ جمؿوظة متؿقزة من البحوث 

ر الدويل الثاين ، التي ُقدمت  دم ادممتلغة ثاكقةوالدراشات دم مقدان تعؾقم الؾغة العربقة 

الذي ظؼد دم  "اجتاهات حديثة دم تعؾقم العربقة لغة ثاكقة"دعفد الؾغويات العربقة 

م. وقد ُاخترت 3472فزاير  2-3هـ ادوافق 7021ربقع الثاين  30-32الػسة من 

ورقة بحثقة تؼدم هبا مئتي ( 344هذه البحوث والدراشات بعـاية من بغ أكثر من )

ول العامل. وقد ُفحصت هذه البحوث بشؽل أويل، واشتبعد باحثون من صتى د

بعضفا، ثم ُظرض كل بحث من البحوث التي أجازهتا الؾجـة العؾؿقة ظذ حمؽؿغ 

اثـغ من خزاء تعؾقم الؾغة العربقة لغة ثاكقة ادشفود هلم بالؽػاءة، وبعد إجراء 

 حمؽاًم ومدقؼًا.( شبعة ظؼ بحثاً 71التعديالت ظذ هذه البحوث أصبح ظددها )

 وتتوزع هذه البحوث بغ حماور ادممتر الثالثة، وهي:

 ادحور األول: تؼـقات حديثة دم تعؾقم العربقة لغة ثاكقة.

 ادحور الثاين: مػاهقم وكػايات دم تعؾقم العربقة لغة ثاكقة.

 ادحور الثالث: صـاظة ادعجم دم تعؾقم العربقة لغة ثاكقة.

ؿـفا هذا الؽتاب الرؤى العؿقؼة وادعارصة دم الوقت وتعؽس البحوث التي يتض

كػسه دم مقدان تعؾقم العربقة لغة ثاكقة من قبل الباحثغ ادشاركغ دم أظامل ادممتر؛ حقث 

اهتم بعضفم بتوطقف التؼـقات احلديثة من أجفزة وبرامج ووشائط دم ظؿؾقتي تعؾقم الؾغة 

ة لؾؿـفج والطريؼة والؽػاية واجلودة دم الثاكقة وتعؾؿفا، وقدم بعضفم مػاهقم متؽامؾ

مقدان تعؾقم الؾغات بصػة ظامة ومقدان تعؾقم العربقة لغر أبـائفا خاصة. كام قدم بعضفم 

اآلخر أفؽاًرا وتطبقؼات معجؿقة حديثة دم جمال إظداد ادعاجم العربقة لؾـاضؼغ بغرها، 

 ؼاًقا لؾحق مل ختل هذه البحوث كؾفا من اجلدة والطرافة.وإح

 

 ط



وال يػوتـي دم هذا ادؼام أن أكوه بام تؼدمه ادؿؾؽة العربقة السعودية من دظم ال 

حمدود لؾعؾم والعؾامء بؼقادة خادم احلرمغ الؼيػغ ادؾك شؾامن بن ظبد العزيز حػظه 

دتواصل، والدظم الالحمدود لؾعؾم والعؾامء اهلل، الذي يؼدم ادحبة والرظاية، والعطاء ا

دم صتى جامعات ادؿؾؽة ودم مؼدمتفا جامعة ادؾك شعود، فؾه مـا مجقعا الشؽر 

 والتؼدير والعرفان.

وأتؼدم بالشؽر اجلزيل دعايل مدير اجلامعة األشتاذ الدكتور بدران بن ظبد 

عؾؿقة التي تؼقؿفا كؾقات الرمحن العؿر ظذ دظؿه ادتواصل والالحمدود لؾػعالقات ال

اجلامعة ومعاهدها من مممترات وكدوات ظؾؿقة دولقة بؽافة اإلمؽاكات ادعـوية 

 وادادية. 

كام ال يػوتـي أن أتوجه بالشؽر اجلزيل لؽل من أشفم دم إكجاح هذا ادممتر 

ؿقع ومرورًا بالؾجـة العؾؿقة لؾؿممتر، واكتفاًء بج ،بدًءا بؾجـة تـظقم ادممتر ،العؾؿي

مـسويب ادعفد من أشاتذة وضالب وموطػغ، الذين ظؿؾوا بنخالص وتػاٍن دم شبقل 

واحلؿد هلل الذي بـعؿته تتم   إبراز هذا ادممتر دم أهبى صورة، فؾفم مـي الشؽر اجلزيل.

 الصاحلات.

 

 د. ماجد بن حمؿود احلؿد

 رئقس ادممتر -طؿقد معفد الؾغويات العربقة  
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 ور األولـــاحمل

تقنيات حديثة في تعليم 
 العربية لغة ثانية



 2 ادماهات حديثة ذم تعؾقؿ افعربقة فغة ثاكقةادممتر افدويل افثاين:     - افعربقة فؾغقياتامعفد 
 



 3 ... ؾاظؾقة إشساتقجقة َحْؽل افؼصص افرؿؿقة افتشارـقة: د. خمتار ظبد اخلافؼ ظبد افاله ظطقة

 

َحْؽي الؼصص الرقؿقة التشاركقة دم تـؿقة  إسرتاتقجقةفاعؾقة 

مفارات الػفم االستامعي والدافعقة لتعؾم الؾغة العربقة لدى 

 متعؾؿقفا غري الـاصؼني هبا

 

 خمتار عبد اخلالق عبد الاله عطقة .د

 أشتاذ ادـاهج وضرق تدريس افؾغة افعربقة ادشارك

 جامعة ادؾؽ شعقد -معفد افؾغقيات افعربقة  -ثؼاؾة ؿسؿ افؾغة واف
 

 ؾخص اد

تقجقة حؽل افؼصص افرؿؿقة افتشارـقة ذم تـؿقة بعض ااشتفدف افبحث افتعرف ظذ ؾاظؾقة إشس   

افـاضؼغ هبا، وؿد تؽقكت  مفارات افػفؿ آشتامظل وافداؾعقة فتعؾؿ افؾغة افعربقة فدى متعؾؿقفا ؽر

ضافبًا بادستقى افثاين مـ متعؾؿل افؾغة افعربقة ؽر افـاضؼغ هبا بؿعفد  (66ظقـة افبحث مـ )

( ضافبًا، 36افؾغقيات افعربقة بجامعة ادؾؽ شعقد، وتؿ تؼسقؿفا إػ جمؿقظتغ: دمريبقة وظددها )

( ضافبًا، وؿد أظد افباحث بعض ادقاد افتعؾقؿقة وأدوات افبحث افتل متثؾت 36وضابطة وظددها )

ة مفارات افػفؿ آشتامظل ادـاشبة فطالب ادستقى افثاين، وأظد افباحث بافتشارك مع ذم: ؿائؿ

اختبارًا فؼقاس مفارات افػفؿ آشتامظل، وأؾراد ظقـة افبحث جمؿقظة مـ افؼصص افرؿؿقة، 

ومؼقاس افداؾعقة فتعؾؿ افؾغة افعربقة، وؿد تلـد افباحث مـ صدق وثبات هذه إدوات بافطرق 

ادالئؿة، وؿد أشػرت كتائج افبحث ظـ ؾاظؾقة إشساتقجقة حؽل افؼصص افرؿؿقة  اإلحصائقة

افتشارـقة ذم تـؿقة مفارات افػفؿ آشتامظل وافداؾعقة فتعؾؿ افؾغة افعربقة  فدى ادتعؾؿغ أؾراد ظقـة 

افبحث، وؿد ؿدم افبحث جمؿقظة مـ افتقصقات وادؼسحات مـ أمهفا: رضورة تقطقػ إشساتقجقة 

افؽتابة(  - افؼراءة -ل افؼصص افرؿؿقة افتشارـقة ذم تـؿقة ادفارات افؾغقية إخرى )افتحدثحؽ

 وتـؿقة داؾعقتفؿ فؾتعؾؿ.   فدهيؿ دتعؾؿل افؾغة افعربقة ؽر افـاضؼغ هبا فؾتغؾب ظذ صعقبات افػفؿ 

 ؾؿ افؾغة افعربقة.افؼصص افرؿؿقة افتشارـقة، افػفؿ آشتامظل، افداؾعقة فتعالؽؾامت ادػتاحقة  



 4 ادماهات حديثة ذم تعؾقؿ افعربقة فغة ثاكقةادممتر افدويل افثاين:     - افعربقة فؾغقياتامعفد 

 ادؼدمة

يشفد مقدان تعؾقؿ افؾغة افعربقة فغر افـاضؼغ هبا ذم أوكة إخرة تزايدًا مؾحقطًا   

افزيادة ادطردة ذم أظداد  وإؿبآً  ـبرًا مـ ؿبؾ افدارشغ إجاكب، وتدل ظذ ذفؽ

ة ظذ حد شقاء، وؿد ادؼبقفغ بؿعاهد تعؾقؿ افؾغة افعربقة  ذم افبؾدان افعربقة وإجـبق

تـقظت دواؾع همٓء ادتعؾؿغ فدراشة افؾغة افعربقة ما بغ دواؾع ديـقة وشقاشقة 

واؿتصادية وظؾؿقة ... إفخ، وإزاء ارتػاع افطؾب ظذ تعؾؿ افؾغة افعربقة ـان ٓبد مـ 

إظادة افـظر ذم ضرائؼ تعؾقؿفا وأشافقب تدريسفا، بحقث يتؿ تقطقػ وشائط 

 ديثة ؾقفا بام متتؾؽف مـ مقزات ظديدة وؾقائد ـثرة.افتؽـقفقجقا احل

إن اشتخدام افقشائط افتؽـقفقجقة احلديثة ذم تطقير تعؾقؿ افؾغة افعربقة فغر 

افـاضؼغ هبا مل يعد ترؾًا تعؾقؿقًا أو أمرًا اختقاريًا، بؾ أصبح رضورة حتؿقة: وذفؽ 

ؾغة افعربقة وأكشطة تعؾؿفا، إلشفامف افؽبر ذم حتديث إشساتقجقات وضرائؼ تعؾقؿ اف

وحتؼقؼ إهداف افتعؾقؿقة، وحتسغ مستقى افتدريس، وتطقير ظؿؾقات افتعؾقؿ 

وافتعؾؿ، وزيادة حتصقؾ افدارشغ، وإـساهبؿ ادفارات افؾغقية، وتـؿقة مققهلؿ 

 وادماهاهتؿ اإلجيابقة، ورؾع مستقى افداؾعقة فدهيؿ.

شارـقة إحدى اإلشساتقجقات وتعد إشساتقجقة حؽل افؼصص افرؿؿقة افت

افتعؾقؿقة احلديثة افتل اشتػادت مـ افتطقر افتؽـقفقجل ظامة وتؽـقفقجقا افقشائط 

إفخ: …كصقص وصقر  ورشقمات وفؼطات ؾقديق ادتعددة خاصة بام حتتقيف مـ

فتطقير إشساتقجقة رسد افؼصص افتؼؾقدية، بام يضؿـ تؼديؿ حمتقى تعؾقؿل بطريؼة 

 خالل افؽؿبققتر واإلكسكت. جاذبة ومشقؿة مـ

( حقث أوضحت Salmons,2006, 13) "شادقكز"وؿد أـدت ظذ هذا ادعـك 

أن إشساتقجقة حؽل افؼصة افرؿؿقة متثؾ تطقرًا ضبقعقًا إلشساتقجقة حؽل افؼصة 
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افتؼؾقدية ادتعارف ظؾقفا، مـ خالل آظتامد ظذ افتؽـقفقجقا افرؿؿقة، افتل وؾرت 

ـقفقجقة متثؾت ذم: افـص، وافصقت، وافصقر  افثابتة وادتحرـة فؾؼصة ظـاس تؽ

 بغرض إكتاج ؿصة رؿؿقة متامشؽة، تمدي دورًا ؾريدًا ذم افعؿؾقة افتعؾقؿقة.

وفؼد برزت هذه اإلشساتقجقة خالل افسـقات افؼؾقؾة اداضقة بقصػفا أداة 

اجفا واشتخدامفا ؾعافة فؾتدريس وافتعؾؿ، حقث يشسك ـؾ مـ ادعؾؿ وافطافب ذم إكت

ذم ادقاؿػ افتعؾقؿقة ادختؾػة، وظذ افرؽؿ مـ ذفؽ مل تؾؼ إشساتقجقة حؽل افؼصص 

افرؿؿقة آهتامم افؽاذم فؽل يصبح هلا إضار كظري يسفؿ ذم حتديد إشس اخلاصة 

بتقطقػ هذه افتؽـقفقجقا فؽل تصبح أداة ؾعافة فتطقير افعؿؾقة افسبقية وافتعؾقؿقة 

(Robin, 2008.) 

 فؾؿعؾؿ يؿؽـ افتل احلديثة افتؼـقات إحدى بقصػفا -افرؿؿقة  افؼصص إن

 افؼح ضريؼة مـ افسـقز تـؼؾ حقث افتعؾقؿ جمال ذم كؿقذجقاً  تغقراً  تعد -اشتخدامفا

 مثؾ حديثة أكظؿف خالل مـ آتصال ظؿؾقات ظذ افسـقز إػ افتعؾقؿ ذم وإوامر

 بلزهك بافرشقم متؽامؾة برامج خالل ب مـفؾطال ادعؾقمات تؼدم احلاشقب، حقث

 (.3،  2602وادمثرات افصقتقة )افـػقز، واحلرـات إفقان

 مـ ـاكت اختقارها أحسـ ادتعؾؿ، وإذا صخصقة ظذ ؾعال تلثر ذات وافؼصة

 افؼصص هذه أـاكت وشقاء خاصة، افؾغات وتعؾقؿ ظامة وشائؾ افسبقة أكجح

 حسـ تعقده يستؿتع هبا، وهك ٕكف أن يشاهدها ؿيؿؽـ فؾؿتعؾ مرئقة أو مؼروءة،

 افؾغقي، ؿامقشف إػ وتضقػ معرؾتف افؾغقية مـ وتزيد اإلفؼاء وحسـ آشتامع،

 .(2، 2604ـؾف أهنا هتذبف )احلطاب وؽافب،   ذفؽ وؾقق افؼراءة إفقف وحتبب

وافؼصص افرؿؿقة دمذب اكتباه ادتعؾؿغ فسامع افؼصة، ودمعؾفؿ يرـزون ذم 

اثفا، وتشعرهؿ بآشتؿتاع وافراحة أثـاء آشتامع وافعرض، وتؽقن فدهيؿ أحد
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افؼدرة ظذ افتحؾقؾ وافـؼد بشؽؾ أؾضؾ مـ شامظفا بشؽؾ تؼؾقدي، ـام يتعؾؿقن مـ 

خالهلا ـقػقة ترتقب إؾؽار بشؽؾ متسؾسؾ، وتؽقيـ مجؾ ذات معـك، ورسد 

 (.88، 2666افؼصص بعد مشاهدهتا وآشتامع إفقفا )صافح،

وافؼصص افرؿؿقة تساظد ادعؾؿ ظذ حتديد افؼصقر ذم مفارات آشتامع فدى 

ادتعؾؿغ، ؾعذ افرؽؿ مـ أن ادعؾؿ يستخدمفا فتؼديؿ ادعؾقمات فؾطالب 

ومساظدهتؿ ظذ اـتشاف أؾؽار جديدة، ؾنن هذا بدوره يمدي إػ زيادة مستقى 

هتؿ ظذ إداء افؾغقي ادرتبط ارتباط افطالب بتعؾؿ ادفام ادطؾقبة، وزيادة ؿدر

 .(Ohler,2006, 46)بؿفارات آشتامع 

مما شبؼ يتضح أن ثؿة ظالؿة واضحة تربط بغ اشتخدام افؼصص افرؿؿقة مـ 

كاحقة وتعؾقؿ افؾغة وتـؿقة مفارات آشتامع مـ كاحقة أخرى، وربام يرجع ذفؽ إػ 

ز ادشاهد، ومها رـقزتان ؿدرة هذا افشؽؾ افؼصيص اجلديد ظذ جذب اكتباه وترـق

رئقستان مـ رـائز افػفؿ آشتامظل، باإلضاؾة إػ اظتامد هذا افشؽؾ افؼصيص ظذ 

افرسد ادـطقق أـثر مـ افرسد ادؽتقب مما جيعؾ ادشاهد ذم حافة كشاط ذهـل وتقهج 

ظؼع يدؾعف إػ اشتثامر افتؼـقات ادصاحبة مـ صقت وصقرة وحرـة ذم ظؿؾقات 

 تامظل. افػفؿ آش

وفؼد ؿامت دراشات ظديدة بتقطقػ إشساتقجقة حؽل افؼصص افرؿؿقة ذم 

اإلجيايب افؽبر وافػاظؾقة افقاضحة هلذه  افعؿؾقة افتعؾقؿقة، وأـدت كتائجفا ظـ إثر

 اإلشساتقجقة، ومـ هذه افدراشات:

افتل ـشػت كتائجفا ظـ ؾاظؾقة افؼصص  (Barrett, 2006) باريتدراشة  

ظتبارها أداة فؾتعؾؿ افعؿقؼ وافتػؽر افتلمع ذم تعزيز افداؾعقة وادشارـة افرؿؿقة با

 افػعافة فؾطالب، وتـؿقة مفارات تؽـقفقجقا افتعؾقؿ افرؿؿقة. 
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افتل ـشػت ظـ أمهقة افؼصص  (Ballast, et al, 2008) باالست وآخرينودراشة 

تالمقذ افصػ افسادس افرؿؿقة ذم تـؿقة آدماهات اإلجيابقة ومفارات افؽتابة فدي 

 آبتدائل.

افتل أـدت كتائجفا ظذ إثر اإلجيايب ادؾؿقس فتغر  (9009شقؿي )ودراشة 

 كؿط رواية افؼصص افرؿؿقة ذم تـؿقة مفارات افتػؽر افـاؿد.

افتل أـدت كتائجفا ظذ ؾاظؾقة اشتخدام افؼصص  (9009آل متقم )ودراشة 

 تالمقذ افصػ افثافث آبتدائل.  اددجمة ذم ظالج صعقبات افؼراءة فدى 

افتل أثبتت كتائجفا أثرًا إجيابقًا واضحًا فؾؼصص  (Tutum,2009) توتومودراشة 

 افرؿؿقة بقصػفا أكشطة ثؼاؾقة تارخيقة ذم ؾفؿ افـصقص ادؼروءة.

افتل ـشػت كتائجفا ظـ ؾاظؾقة بركامج ؿائؿ  (9000عبد الباسط ) ودراشة

تـؿقة مػفقم  ومفارات تصؿقؿ وتطقير افؼصص افرؿؿقة  ذم Photo Story3ظذ برجمقة 

 افالزمة دعؾؿل اجلغراؾقا ؿبؾ اخلدمة.

افتل أشػرت كتائجفا ظـ إثر اإلجيايب  (9000أبو اهلقجاء )ودراشة 

ٓشتخدام أشؾقب افؼصة ادحقشبة ذم حتصقؾ ضؾبة افصػ افثافث إشاد ذم مادة 

 افعؾقم. 

افتل أشػرت كتائجفا ظـ ؾاظؾقة  (Xu, et al , 2011)  إكسو، وآخرينودراشة 

 افؼصص افرؿؿقة ذم تـؿقة مفارات افؽتابة افذاتقة ظز بقئة تعؾؿ اؾساضقة. 

افتل ـشػت ظـ إثر اإلجيايب افؽبر فؾؼصص  (Kasami,2011) كساميودراشة 

افرؿؿقة ذم تـؿقة داؾعقة افطالب وحتسـ مستقي إداء ذم مؼرر حمق إمقة 

 ققترية.افؽؿب

افتل أثبتت ؾاظؾقة بركامج تعؾقؿل ؿائؿ ظذ  (9002الغامدي )ودراشة 
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 افؼصص اإلفؽسوكقة ذم تـؿقة بعض مفارات آشتامع فدى تالمقذ ادرحؾة آبتدائقة 

 ٓختالف افتل ـشػت كتائجفا ظـ إثر اإلجيايب (9009الـػقيس)ودراشة 

إول  افصػ فتالمقذ ادؽاين افذـاء ـؿقةذم ت اإلفؽسوكقة افؼصة ذم افصقرة أبعاد كقع

 افؽقيت. بدوفة أمقرهؿ أوفقاء ورضا آبتدائل

افتل ـشػت كتائجفا ظـ ؾاظؾقة افؼصص افرؿؿقة ( 9002أبو مغـم ) ودراشة

افتشارـقة ذم تـؿقة افتحصقؾ ادعرذم واـتساب افؼقؿ إخالؿقة فدي تالمقذ افصػ 

 افثاين اإلظدادي.

افتل أشػرت كتائجفا ظـ وجقد أثر إجيايب ؾعال  (9002) عبد الؼادرودراشة 

فزكامج مؼسح ؿائؿ ظذ افؼصص اإلفؽسوكقة فتـؿقة مفارات آشتامع افـشط وأثره ذم 

 افداؾعقة فؾتعؾؿ فدى افتالمقذ مـخػيض افتحصقؾ بادرحؾة آبتدائقة.

افتل أـدت ظذ أمهقة تصؿقؿ وحدات  (9002احلطاب وغالب )ودراشة 

 صقة فتعؾقؿ افؾغة افعربقة فؾـاضؼغ بغرها مـ خالل افتعؾقؿ اإلفؽسوين.ؿص

ويتضح مـ كتائج افدراشات افسابؼة أن إشساتقجقة حؽل افؼصص افرؿؿقة هلا 

أثر إجيايب ؾعال ذم تـؿقة افتحصقؾ وافتػؽر وافداؾعقة وآدماهات وادققل فدى 

ـ دورها افقاضح ذم تـؿقة ادفارات ادتعؾؿغ ذم مراحؾ افتعؾقؿ ادختؾػة، ؾضالً ظ

ظامة وادفارات افؾغقية خاصة،  إٓ أكف مـ افقاضح أن أيا مـ هذه افدراشات أو 

مل يستخدم هذه اإلشساتقجقة ذم تـؿقة ادفارات  -ظذ حد ظؾؿ افباحث  –ؽرها 

 افؾغقية دتعؾؿل افؾغة افعربقة ؽر افـاضؼغ هبا ظامة أو ذم تـؿقة مفارات افػفؿ

آشتامظل فدهيؿ ظذ وجف افتحديد، ومع ذفؽ ؾؼد اشتػاد افباحث مـ هذه 

 افدراشات ذم بـاء افؼصص افرؿؿقة وتطقيرها.

إن آشتامع فف أمهقة ـزى ذم حقاتـا، ؾفق افقشقؾة افتل يتصؾ هبا اإلكسان ذم 
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 مراحؾ حقاتف إوػ بأخريـ، وظـ ضريؼف يؽتسب ادػردات، ويتعؾؿ أكامط اجلؿؾ،

وافساـقب، ويتؾؼك ادػاهقؿ وإؾؽار، وظـ ضريؼف يؽتسب مفارات افؾغة إخرى: 

 (.063، 0998حتدثًا وؿراءًة وـتابًة )خاضر وآخرون،

يقرس  حقث افسؿع ضريؼ ظـ ادؼقل وإدراك افػفؿ مـ يؿؽـ وآشتامع

 أخرى، ؾتتؿ كاحقة مـ ادـصت وافسامع كاحقة مـ ادتؽؾؿغ بغ افؾغقي آتصال

 ادقاؿػ مـ ـثر ظامد مدفقٓهتا، وهق وؾفؿ ادـطقؿة افرمقز اشتقعاب ظؿؾقة هؽذا

 فغة متعؾؿ إػ بافـسبة افققمقة، وهق اإلكسان حقاة ذم اإلصغاء وآكتباه تستدظل افتل

 راشتفا د ذم افتقؽؾ إول ؿبؾ آتصال ظؿؾقة تتؿ ضريؼف إذ ظـ  أشاد، جديدة

  (.23، 0983شامظقؾ،ظذ اشتخدامفا )إ وافتدريب

وإذا ـان فالشتامع ومفاراتف ادختؾػة أمهقة ـزى ذم ظؿؾقات اـتساب افؾغة 

وتعؾؿفا، ؾنن افػفؿ آشتامظل فف أمهقة خاصة ذم هذا ادجال: ذفؽ أن افػفؿ 

آشتامظل ظؿؾقة ٓ تؼتك ظذ اشتؼبال إصقات، بؾ تتضؿـ تقجقف آكتباه 

م ادـطقق واشتقعابف وتػسره وتؼقيؿف وكؼده، وتؾؽ تعد وافسـقز إلدراك معـك افؽال

 مرحؾة أشاشقة مـ مراحؾ إتؼان افؾغة.

ويالحظ أن مفارة افػفؿ آشتامظل مل تلخذ افعـاية افقاجبة ذم برامج تعؾقؿ 

افؾغات ـغرها مـ ادفارات افؾغقية، وفعؾ افسبب ذم ذفؽ افػؽرة افسائدة بغ 

ذم  -ؽر افـاضؼ بافؾغة –ل تؼقل: إن وجقد افدارس ادفتؿغ بتدريس افؾغات افت

ادجتؿع شقتقح فف ؾرص آشتامع إػ افؾغة ذم مقاؿػ ضبقعقة يقمقة، مما يساظد ظذ 

كؿق تؾؽ ادفارة فديف، ويمدي بف إػ اـتساب افؼدرات ادطؾقبة، دون أن يدرب مـ 

 . ، ز(0988خالل بركامج مرشقم هلذا افغرض )ظبد افعزيز وشؾقامن،

وٕمهقة افػفؿ آشتامظل  ذم تعؾؿ افؾغة بشؽؾ ظام وأمهقتف ذم تعؾؿ افؾغة 
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 إػ اشتخدام احلاجة افعربقة فغر افـاضؼغ هبا ظذ وجف اخلصقص ؾؼد طفرت

حديثة فتـؿقة هذه ادفارة ادفؿة، وفذا ؾؼد أجريت ممخرًا بعض  إشساتقجقات

ات: دراشة ظبد ربف وخؾقؾ افدراشات وافبحقث هلذا افغرض، ومـ هذه افدراش

(، ودراشة افزظبل Othman, 2007(، ودراشة )2664(، ودراشة رجب )2660)

(، ودراشة افشقخ 2600(، ودراشة اخلاميسة )2669(، ودراشة افبؾعاد )2668)

(، ودراشة اجلفـل 2604هـ(، ودراشة افسقد )0434(، ودراشة افسبقعل )2602)

(2605.) 

شقًا يتقؿػ ظؾقف كجاح افعؿؾقة افتعؾقؿقة برمتفا، ذفؽ وتعد افداؾعقة ذضًا أشا

أن ؾفؿ دواؾع ادتعؾؿ وحاجاتف وافعؿؾ ظذ صحذها ورؾع مستقاها هق افطريؼ إول 

فضبط افسؾقـقات وتقجقففا واشتثارة افؼدرات فتحصقؾ ادعارف واـتساب 

 ادفارات وتؽقيـ آدماهات.

 ذم افتعؾؿقة افبقئة حتديد مفاًم ذم دوراً  تمدي افؾغقي فؾتعؾؿ افطؾبة وداؾعقة

 أؾؽارهؿ يظفر إجـبقة افؾغات فتعؾؿ ظـ داؾعقتفؿ وافؽشػ افتدريس، حجرات

 (.093، 2604فتعؾؿفا )اخلقافدة وآخران،  وظـ كقتفؿ حقهلا، ومشاظرهؿ

ويـبغل ظذ معؾؿل افؾغة افعربقة فؾـاضؼغ بغرها حتديد مستقيات افداؾعقة 

ظـ افعقامؾ ادمثرة ذم داؾعقتفؿ فتعؾؿ افؾغة افثاكقة،  فدى ضالهبؿ، وافؽشػ

واشتخدام اإلشساتقجقات افتعؾقؿقة افػعافة وتقطقػ افقشائط افتؽـقفقجقة احلديثة 

افتل تساظد ظذ رؾع مستقى داؾعقتفؿ وحتػزهؿ كحق تعؾؿ افؾغة افعربقة بسفقفة 

 ويرس.

رة ذم تعؾؿ افؾغة بصػة وكظرًا فؽقن افداؾعقة هل أحد افعقامؾ ادفؿة وادمث

ظامة وذم تعؾؿ افؾغة افثاكقة بصػة خاصة، ؾؼد أجريت ظديد مـ افدراشات وافبحقث 
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مفاراهتا،  مـ افؾغة وافتؿؽـ تعؾؿ افطالب كحق داؾعقة افسابؼة افتل هدؾت إػ زيادة

(، ودراشة إكصاري 0993(، ودراشة حمقري )Abdan, 1986ومـفا: دراشة افعبدان )

(Al-Ansari, 2000( ودراشة افعبدان ، )2665)، ( ودراشة 2669ودراشة بـات ، ،)

(، ودراشة افشؿقؿري Aziz, 2011(، ودراشة ظزيز )Al-Shami, 2009افشامل )

(Alshumaimeri, 2013( ودراشة اجلابري ،)هـ(، ودراشة  احلاج )0435Al-Haje, 

 (.2604(. ودراشة اخلقافدة وآخريـ)2014

تامظل ذم تـؿقة ادفارات افؾغقية إخرى ـافتحدث وٕمهقة افػفؿ آش

وافؼراءة وافؽتابة، وٕمهقة افداؾعقة ذم كجاح افعؿؾقة افتعؾقؿقة وحتؼقؼ أهداؾفا، 

وٕمهقتفام معًا ذم تعؾؿ افؾغة افعربقة فغر افـاضؼغ هبا، تليت هذه افدراشة فؾؽشػ ظـ 

تـؿقة مفارات افػفؿ  ؾاظؾقة إشساتقجقة حؽل افؼصص افرؿؿقة افتشارـقة ذم

 آشتامظل وافداؾعقة فتعؾؿ افؾغة افعربقة فدى دارشقفا إجاكب.

 مشؽؾة البحث 

ظذ افرؽؿ مـ تقجقف آهتامم ممخرًا إػ تعؾقؿ آشتامع ذم معاهد تعؾقؿ افؾغة 

ٓحظ افباحث مـ خالل خزتف ذم تدريس  افعربقة بادؿؾؽة افعربقة افسعقدية، ؾؼد

فغر افـاضؼغ هبا بؿعفد افؾغقيات افعربقة افتابع جلامعة ادؾؽ شعقد  افؾغة افعربقة

وتعاوكف مع بعض ادعاهد إخرى أن ثؿة ضعػًا مؾحقطًا ذم مفارات افػفؿ 

آشتامظل فدى همٓء ادتعؾؿغ، ويتجذ ذفؽ ذم مقاؿػ افتقاصؾ افشػقي افتل 

ؿقع واشتـتاج ادعاين تعؽس اؾتؼاد همٓء افطالب فؽثر مـ مفارات تػسر ادس

افضؿـقة بف واشتقعاب حمتقاه، إضاؾة إػ ظدم افؼدرة ظذ تؼقيؿ ادسؿقع أو احلؽؿ 

 ظؾقف.

ويمدي هذا افضعػ وافؼصقر ذم مفارات افػفؿ آشتامظل فدى متعؾؿل 
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افؾغة افعربقة ؽر افـاضؼغ هبا إػ ضعػفؿ ذم ـاؾة مفارات افؾغة افعربقة إخرى، ـام 

داؾعقتفؿ كحق تعؾؿ افؾغة افعربقة، ؾقمثر  شؾبًا ظذ مثابرهتؿ فتحؼقؼ  يمدي إضعاف

هذا اهلدف، ويقؿػ ضؿقحاهتؿ ظـد حد إهداف ؿريبة اددى مـ تعؾؿفؿ فؾغة، بؾ 

 ويمثر ظذ متعة تعؾؿ افؾغة افعربقة فدهيؿ.    

ؿ وظذ افرؽؿ مـ إمهقة افتل حيظك هبا افػفؿ آشتامظل، ؾنن واؿع تعؾقؿ وتعؾ

مفاراتف يظفر ؿصقرًا متعؾؼًا بؿستقى اـتساهبا وأشافقب تعؾقؿف وتعؾؿف وبرامج 

( افتل 2665دراشة افعدوان )تـؿقتف، وهذا ما أـدتف كتائج افدراشات افسابؼة مثؾ 

أثبتت ؾاظؾقة ضريؼتل افسمجة وادباذة ذم تـؿقة مفاريت آشتامع وافتحدث فدى 

( افتل 2668ؼغ هبا ذم إردن، ودراشة افزظبل )متعؾؿل افؾغة افعربقة فغر افـاض

 افؾغة ضؾبة وافؼرائل فدى آشتامظل آشتقعاب تعؾقؿل فتـؿقة بركامج ؿامت ببـاء 

( افتل ـشػت 2603إردن، ودراشة ظثامن وإبراهقؿ ) ذم بغرها افـاضؼغ افعربقة

ؾغة إم ذم تـؿقة بعض كتائجفا ظـ إثر اإلجيايب فؾتػاظؾ بغ إشساتقجقة افتدريس واف

مفارات آشتامع فدى متعؾؿل افؾغة افعربقة ؽر افـاضؼغ هبا بجامعة اإلمام حمؿد بـ 

( افتل ؿامت بتحديد مشؽالت 2604شعقد اإلشالمقة بافرياض، ودراشة ؽػقر )

باجلامعة  تعؾقؿ مفارة آشتامع ذم معفد تعؾقؿ افؾغة افعربقة فغر افـاضؼغ هبا

( افتل 2604ادديـة ادـقرة مـ أجؾ حتؾقؾفا وتؼقيؿفا، ودراشة افسقد )اإلشالمقة ب

أظدت بركاجمًا باشتخدام افتعؾؿ ادزيج فتـؿقة آشتقعاب آشتامظل فدى متعؾؿل 

افتل ؿامت بتجريب  (2604افؾغة افعربقة ؽر افـاضؼغ هبا، ودراشة ظطقة )

 "افتقاصؾ افشػقي"امع وافتحدث إشساتقجقة افدراما احلقارية فتـؿقة مفارات آشت

 بجامعة ادؾؽ شعقد بافرياض. ؽر افـاضؼغ هبافدى متعؾؿل افؾغة افعربقة 

( فتؼقيؿ 2604ـام أصارت كتائج بحث آخر أجراه افباحث )افػقزان وظطقة، 
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أداء متعؾؿل افؾغة افعربقة ؽر افـاضؼغ هبا ذم ضقء مستقيات معقارية مؼسحة فتعؾقؿ 

ة فألجاكب إػ أن متقشط أداء ضالب ادستقى افرابع افذيـ حؼؼقا أداًء افؾغة افعربق

افػفؿ آشتامظل ؾفاًم دؿقؼًا  ذم حدود ادػردات "مرتػعًا ذم ادستقى ادعقاري 

 %( وهل كسبة ضعقػة.29ـاكت بـسبة ) "اددروشة

( مـ أظضاء هقئة 06وؿد أجرى افباحث بعض ادؼابالت افشخصقة مع ظدد )

بؿعفد افؾغقيات افعربقة جامعة ادؾؽ شعقد  فغر افـاضؼغ هبافؾغة افعربقة تدريس ا

ومعفد تعؾقؿ افؾغة افعربقة  جامعة اإلمام حمؿد بـ شعقد اإلشالمقة افذيـ أـدوا ظذ 

ضعػ وؿصقر  مفارات افػفؿ آشتامظل فدى متعؾؿل افؾغة افعربقة ؽر افـاضؼغ هبا 

ب كحق دراشة افؾغة افعربقة، وأرجعقا ذفؽ إػ ظدة بام يمثر ظذ داؾعقة همٓء افطال

 مدرشقأشباب جاء ذم مؼدمتفا ضرق افتدريس وأشافقبف افتؼؾقدية افتل يستخدمفا 

 افؾغة ذم تدريس آشتامع فؾطالب إجاكب.

وتلشقسًا ظذ ما شبؼ ؾؼد حتددت مشؽؾة افبحث ذم: ضعػ وؿصقر مفارات 

 افعربقة ؽر افـاضؼغ هبا.فدى متعؾؿل افؾغة  افػفؿ آشتامظل

 أسئؾة البحث 

ما ؾاظؾقة افؼصص افرؿؿقة افتشارـقة ذم تـؿقة مفارات افػفؿ آشتامظل 

وافداؾعقة فتعؾؿ افؾغة افعربقة فدى ضالب ادستقى افثاين مـ متعؾؿل افؾغة افعربقة ؽر 

 افـاضؼغ هبا؟

 وتػرع مـ هذا افسمال إشئؾة افػرظقة أتقة:

فػفؿ آشتامظل افالزمة فطالب ادستقى افثاين مـ متعؾؿل ما مفارات ا 

 افؾغة افعربقة ؽر افـاضؼغ هبا؟

ما ؾاظؾقة افؼصص افرؿؿقة افتشارـقة ذم تـؿقة مفارات افػفؿ آشتامظل  
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 فدى ضالب ادستقى افثاين مـ متعؾؿل افؾغة افعربقة ؽر افـاضؼغ هبا؟

ـؿقة افداؾعقة فتعؾؿ افؾغة افعربقة ما ؾاظؾقة افؼصص افرؿؿقة افتشارـقة ذم ت 

 فدى ضالب ادستقى افثاين مـ متعؾؿل افؾغة افعربقة ؽر افـاضؼغ هبا؟

 فرضا البحث  

 حاول افبحث احلايل بعد تـػقذ دمربتف افتحؼؼ مـ صحة افػروض أتقة:

ٓ يقجد ؾرق ذو دٓفة إحصائقة بغ متقشطل درجات ادجؿقظة  -0

بطة ذم افتطبقؼ افبعدي ٓختبار مفارات افػفؿ آشتامظل افتجريبقة وادجؿقظة افضا

ُيعَزى إػ اشتخدام إشساتقجقة حؽل افؼصص افرؿؿقة افتشارـقة مؼاركة بافطريؼة 

 ادعتادة.

ٓ يقجد ؾرق ذو دٓفة إحصائقة بغ متقشطل درجات ادجؿقظة  -2

 عؾؿ افؾغة افعربقةافتجريبقة وادجؿقظة افضابطة ذم افتطبقؼ افبعدي دؼقاس افداؾعقة فت

ُيعَزى إػ اشتخدام إشساتقجقة حؽل افؼصص افرؿؿقة افتشارـقة مؼاركة بافطريؼة 

 ادعتادة.

 حدود البحث 

 اؿتك افبحث احلايل ظذ:

دراشة ؾاظؾقة افؼصص افرؿؿقة افتشارـقة ذم تـؿقة مفارات افػفؿ آشتامظل  

 ادـاشبة فطالب ادستقى افثاين.

، 2ج –فقحدات افست إخرة مـ ـتاب افعربقة فؾعامل دروس آشتامع ذم ا 

 ادؼرر ظذ ضالب ادستقى افثاين.

ظقـة مـ ضالب ادستقى افثاين فطالب افؾغة افعربقة ؽر افـاضؼغ هبا بؿعفد  

 افؾغقيات افعربقة بجامعة ادؾؽ شعقد.
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 تطبقؼ دمربة افبحث ظذ افطالب ظقـة افبحث ذم افػصؾ افثاين فؾعام افدراد 

 هـ.0435/0436

 مـفج البحث 

 تبعًا فطبقعة افبحث وأهداؾف، اشتخدم افباحث ذم هذا افبحث:

ادـفج افقصػل ذم مراجعة افبحقث وافدراشات افسابؼة وإدبقات   -0

افـظرية ذات افصؾة بافؼصص افرؿؿقة، وحتؾقؾ افػفؿ آشتامظل وحتديد مفاراتف، 

شتػادة مـ افدراشة افـظرية ذم بـاء أدوات وحتديد أبعاد داؾعقة افتعؾؿ، وـذفؽ آ

 افبحث.

ادـفج صبف افتجريبل، واشتخدم مـ تصؿقامت هذا ادـفج ضريؼة  -2 

ادجؿقظات ادتؽاؾئة، وبافتحديد أبسط هذه افتصؿقامت وهل ضريؼة ادجؿقظة 

 احدة وادجؿقظة افضابطة افقاحدة.افتجريبقة افق

 مصطؾحات البحث  

 ث ذم:حتددت مصطؾحات افبح

هل إحدى افتؼـقات افتعؾقؿقة احلديثة افتل  الؼصص الرقؿقة التشاركقة  -0

تؼقم ظذ افتعاون وادشارـة بغ متعؾؿل افؾغة افعربقة ؽر افـاضؼغ هبا ومعؾؿفؿ ذم 

تطقير افؼصص افتؼؾقدية مـ خالل دجمفا مع افقشائط ادتعددة بنمؽاكاهتا ادختؾػة مـ 

ؽتقبة ورشقم: هبدف افػفؿ اجلقد فؾـصقص صقت وصقرة وحرـة وتعؾقؼات م

 افعربقة، وتؼقية افداؾعقة فتعؾؿ افؾغة افعربقة. 

هق ظؿؾقة ظؼؾقة معرؾقة كشطة، يؼقم ؾقفا متعؾؿ افؾغة الػفم االستامعي   -2

بتػسر افؽالم ادـطقق واشتخالص معاكقف واشتقعابف وكؼده،  افعربقة ؽر افـاضؼ هبا

ؿ افتل حيصؾ ظؾقفا ذم اختبار مفارات افػفؿ آشتامظل ويؼاس إجرائقًا بدرجة ادتعؾ
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 افذي أظده افباحث.

هل رؽبة أو ؿقة داخؾقة  تقجف شؾقك متعؾؿل افؾغة افعربقة  الدافعقة  -3

فبذل حماوٓت جادة ذم تعؾؿ افؾغة افعربقة، وتتضؿـ ادثابرة ذم تعؾؿ افؾغة افعربقة 

تعة ذم تعؾؿفا، وتؼاس إجرائقًا وافطؿقح فتحؼقؼ مستقى ظاٍل ؾقفا، وافشعقر باد

 بافدرجة افتل حيصؾ ظؾقفا افطافب ذم مؼقاس افداؾعقة فؾتعؾؿ افذي أظده افباحث.

 خطوات البحث 

فإلجابة ظـ أشئؾة افبحث واختبار صحة ؾرضقف ؿام افباحث بنظداد ما       

 يليت:

 : أوًٓ: اجلاكب افـظري وتـاول ثالثة حماور

فرؿؿقة افتشارـقة: ماهقتفا، وأمهقتفا، وخطقاهتا، ادحقر إول: افؼصص ا -

 وأهؿ ظـاسها.

 ماهقتف، وأمهقتف، ومستقياتف ومفاراتف. ادحقر افثاين: افػفؿ آشتامظل: -

ادحقر افثافث: افداؾعقة فؾتعؾؿ: ماهقتفا، وظـاسها، ودورها ذم تعؾقؿ افؾغة  -

 فغر افـاضؼغ هبا. افعربقة

 ل وصؿؾ اخلطقات أتقة:ثاكقًا: اجلاكب اإلجرائ

 إظداد ادقاد افتعؾقؿقة وأدوات افبحث ومتثؾت ذم: -0

  ؿائؿة مفارات افػفؿ آشتامظل ادـاشبة فطالب ادستقى افثاين مـ

 متعؾؿل افؾغة افعربقة ؽر افـاضؼغ هبا.

 .افؼصص افرؿؿقة افتشارـقة 

 .اختبار مفارات افػفؿ آشتامظل 

 عربقة.مؼقاس افداؾعقة فتعؾؿ افؾغة اف 
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 افتلـد مـ صدق وثبات أدوات افبحث. -2

اختقار ظقـة افبحث وتؼسقؿفا إػ جمؿقظتغ دمريبقة وضابطة بطريؼة  -3

 ظشقائقة. 

افتطبقؼ افؼبع ٓختبار مفارات افػفؿ آشتامظل ومؼقاس افداؾعقة فتعؾؿ  -4

 افؾغة افعربقة ظذ ادجؿقظتغ افتجريبقة وافضابطة.

فتدريس فؾؿجؿقظة افتجريبقة باشتخدام تطبقؼ دمربة افبحث ظـ ضريؼ ا -5

 افؼصص افرؿؿقة افتشارـقة، ذم حغ تدرس ادجؿقظة افضابطة ادؼرر بافطرق ادعتادة.

افتطبقؼ افبعدي ٓختبار مفارات افػفؿ آشتامظل، ومؼقاس افداؾعقة  -6

 فتعؾؿ افؾغة افعربقة ظذ ادجؿقظتغ افتجريبقة وافضابطة.

 حتؾقؾ افـتائج وتػسرها. -7

 تؼديؿ افتقصقات وادؼسحات ذم ضقء كتائج افبحث.  -8

 أمهقة البحث 

 يؿؽـ فؾبحث أن يسفؿ ذم:       

: حقث تـاول رات افؾغة افعربقة فغر افـاضؼغتطقير أشافقب تعؾقؿ مفا -1

افؼصص افرؿؿقة إشساتقجقة افبحث تـؿقة مفارات افػفؿ آشتامظل باشتخدام 

ا يؿؽـ آشتػادة مـف ذم تطقير تعؾقؿ وتعؾؿ هذه افتشارـقة، وتبعًا فذفؽ يضع أكؿقذج

 .ادفارات

تقجقف أكظار مصؿؿل مـاهج تعؾقؿ افؾغة افعربقة فغر افـاضؼغ هبا إػ  -2

رضورة تضؿغ هذه ادـاهج أكشطة جاذبة فؾطالب ـلكشطة إكتاج افؼصص افرؿؿقة 

 افتشارـقة فتـؿقة ادفارات افؾغقية ادختؾػة.

فثاكقة ظذ تلدية مفامفؿ افتدريسقة مـ خالل تؼديؿ مساظدة معؾؿل افؾغة ا -3
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دروس تعؾقؿقة باشتخدام افؼصص افرؿؿقة افتشارـقة: حقث هتقئ هذه افتؼـقة مـاخًا 

 أـثر إجيابقة فؽؾ مـ ادعؾؿ وادتعؾؿ ذم ادقؿػ افتعؾقؿل.

مساظدة افباحثغ وادفتؿغ ذم جمال تدريس افؾغة افعربقة فغر افـاضؼغ  -4

ظداد مقاد تعؾقؿقة فتـؿقة مفارات فغقية أخرى باشتخدام افؼصص افرؿؿقة هبا ظذ إ

 افتشارـقة.

مسايرة روح افعك، وما يـادى بف افسبقيقن مـ رضورة آهتامم  -5

 باإلشساتقجقات افتدريسقة افػاظؾة فتـؿقة مفارات افؾغة افعربقة فغر افـاضؼغ هبا.

يؿؽـ أن تؽقن ظقكًا فؾباحثغ  تزويد ادؽتبة افعربقة بلدوات بحثقة جديدة -6

ومعؾؿل افؾغة افعربقة فغر افـاضؼغ هبا، تتؿثؾ ذم اختبار مفارات افػفؿ آشتامظل، 

 ومؼقاس افداؾعقة فتعؾؿ افؾغة افعربقة.

 

 اإلصار الـظري لؾبحث

ادحور األول  الؼصص الرقؿقة .. ماهقتفا، وخطوات إكتاجفا، ومعايريها، 

 ، ودورها دم تعؾقم الؾغة العربقة لغري الـاصؼني هبا. سرتاتقجقتفا التدريسقةإ

هدف هذا ادحقر إػ حتديد مػفقم افؼصص افرؿؿقة وافؽشػ ظـ أمهقتفا 

 واخلطقات افتل تسر ؾقفا ثؿ حتديد ظـاسها. وحتؼقؼًا هلذا اهلدف شقتؿ تـاول أيت:

 ماهقة افؼصص افرؿؿقة افتشارـقة.     

 افتشارـقة. خطقات إكتاج افؼصص افرؿؿقة  

 معاير افؼصص افرؿؿقة افتشارـقة.  

 إشساتقجقة حؽل افؼصص افرؿؿقة افتشارـقة.  

 افرؿؿقة افتشارـقة ذم تعؾقؿ افؾغة افعربقة فغر افـاضؼغ هبا.دور افؼصص  

 تػصقؾ ذفؽ: وؾقام يليت
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 ماهقة الؼصص الرقؿقة التشاركقة 

ؿ هذه افتعريػات ما تعددت تعريػات افؼصص افرؿؿقة، وفعؾ مـ أه        

 يليت:

جمؿقظة مـ احلؽايات ادمفػة "( بلهنا: 467، 2664مقشك وشالمة )ظرؾفا 

(مـ خالل إضاؾة بعض افتؼـقات ادتعؾؼة CDافتل تعؿؾ ظذ وشقط إفؽسوين )برجمقة 

بافصقت وافصقر وافؾقن وافرشقم افؽرتقكقة ادتحرـة وادمثرات ادقشقؼقة، وتعتؿد 

 افقؿائع وإحداث، واحلبؽة افؼصصقة، وإصخاص واخلط هذه احلؽايات ظذ

افدرامل، وافعؼدة وهلا زمان ومؽان وهتدف إػ افتعؾقؿ وافتثؼقػ واإلمتاع 

 . "وافتسؾقة

ؾـ رواية افؼصص اددمج مع افقشائط "بلهنا  (Robin,2006) وظرؾفا روبـ

ايات أو رسد ادتعددة مـ صقت وصقرة وؾقديق وبرجمقات تؼـقة: هبدف حؽل احلؽ

وظرؾفا ظبد افباشط  ."إحداث افتارخيقة  أو إظالم ادتعؾؿغ بؿقضقع ما

حؽاية كثرية واؿعقة أو خقافقة ؿائؿة ظذ اشتخدام برجمقة "( بلهنا 2606،266)

ذم ادزج ادـظؿ فؾصقر واخلرائط وافـصقص واخلؾػقات  photostory3 يؾقتقشتقر

ث وافشخصقات وادقاؿػ وافظاهرات افتل وافتعؾقؼ افصقيت بغرض دمسقد إحدا

 . "تدظؿ حتؼقؼ هدف أـز أو أـثر مـ أهداف تعؾقؿ وتعؾؿ اجلغراؾقا

تؾؽ افعؿؾقة افتل "حؽل افؼصة افرؿؿقة بلهنا   (Frazel,2011, 9)وظرؾت ؾرازل

تدمج افقشائط افتعؾقؿقة ادتـقظة إلثراء افـصقص ادؽتقبة وادـطقؿة بادمثرات 

فصقر ادتحرـة ومفارات افػـ افروائل مستفدؾة ذم ذفؽ ؽاية تربقية ذات ادقشقؼقة وا

 مالمح تشقيؼ وإثارة تـاشب مفارات افؼرن احلادي وافعؼيـ ادتطقرة.

جمؿقظة ادقاؿػ افتعؾقؿقة فؾؼصة "( بلهنا 7، 2603وظرؾفا كقيب وآخرون ) 
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اـل افقاؿع بافصقت افتؼؾقدية افتل يتؿ حتقيؾفا باشتخدام برامج احلاشب أيل فتح

 وافصقرة وتصؿقؿ افصقر هبا بإبعاد افثـائقة وافثالثقة.

جمؿقظة مـ افؼصص اهلادؾة ادتقؾر ؾقفا  "( بلهنا: 2603وظرؾفا ظبد افؼادر )

ظـاس افؼصة مـ أحداث وصخصقات وظؼدة وزمان ومؽان ورسد وحقار تؼدم مـ 

 افؾقزر أو اإلشطقاكات خالل وشقط إفؽسوين )افؽؿبققتر( مـ خالل اشطقاكات

 ."اددجمة

ؾـ دمج رواية افؼصص افتؼؾقدية مع "، ( بلهنا 2603وظرؾفا أبق مغـؿ ) 

افقشائط ادتعددة مـ صقرة وتعؾقؼ صقيت وـتايب وحرـة ورشقم: هبدف رسد 

أحداث تارخيقة ومعؾقمات جغراؾقة وإـساب ؿقؿ وشؾقـقات مرؽقبة وذفؽ 

 ."افبعض وادعؾؿ  افتالمقذ وبعضفؿبافتشارك ذم اإلظداد وافبـاء بغ

إحدى وذم ضقء افتعريػات افسابؼة ؾنن افؼصص افرؿؿقة افتشارـقة متثؾ 

افتؼـقات افتعؾقؿقة احلديثة افتل تؼقم ظذ افتعاون و ادشارـة بغ افطالب ومعؾؿفؿ ذم 

مـ تطقير افؼصص افتؼؾقدية مـ خالل دجمفا مع افقشائط ادتعددة بنمؽاكاهتا ادختؾػة 

 صقت وصقرة وحرـة وتعؾقؼات مؽتقبة ورشقم.

 خطوات إكتاج الؼصص الرقؿقة التشاركقة 

،  (Sadik,2008)يؿر إكتاج  افؼصص افرؿؿقة افتشارـقة باخلطقات أتقة:     

(Chung,2008) ،004، 2603(، )أبق مغـؿ، 263-262، 2606، )ظبد افباشط-

006) 

، وؿد يؽقن جمال افؼصة ثؼاؾقًا (Story Field)حتديد ادجال افعام فؾؼصة  -0

أو ديـقًا أو تارخيقًا أو تراثقًا ... إفخ، وتـتفل هذه ادرحؾة ظـد بداية افتػؽر افذهـل ذم 

 ـتابة افـص فؾؼصة افرؿؿقة.
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حقث حيدد ـاتب افؼصة افػؽرة ادحقرية (Story Text) ـتابة كص افؼصة  -2

 حتك يصؾ إػ افصقغة افـفائقة.مـ مرة  فؾؼصة، ثؿ يؼقم بؽتابتفا وتطقيرها أـثر

حقث يتؿ حتديد افـص وافقشائط (Story Scenario)إظداد افسقـاريق  -3

 ادتعددة ادراد اشتخدامفا ذم أماــ حمددة بافؼصة.

حقث يتؿ تقؾر افقشائط ادتعددة  (Story Resources)تقؾر ادصادر -4

كت أومـ خالل ادطؾقبة إلكتاج رواية افؼصة، وؿد يؽقن ذفؽ مـ خالل اإلكس

افؽؿبققتر افشخيص، أو مـ خالل إجفزة ادساظدة ـاداشح افضقئل، أو افؽامرا 

 افرؿؿقة... إفخ.

حقث يتؿ إكتاج رواية افؼصة افرؿؿقة باشتخدام  (Production)اإلكتاج  -5

 Photo story ، Adobe وبركامج Movie Makerبركامجبرامج مـاشبة فذفؽ، مثؾ: 

Photoshop ،Visual Mind 8  ،photo editor .إفخ... 

وؾقفا يتؿ ترتقب جؾسة فعرض افؼصص افرؿؿقة  ((Evaluationافتؼقيؿ  -6

 ظذ ادشارـغ هبدف تؼقيؿفا وتطقيرها ومجع افتغذية افراجعة ظـ ـقػقة حتسقـفا.

وتشؿؾ هذه اخلطقة تعاون افطالب ومشارـتفؿ ذم  (Sharing)افتشارـقة   -7

تفؿ ذم آشتػادة وافتعؾؿ مـفا ظـ ضريؼ كؼها ظز بـاء افؼصة مـ كاحقة، ومشارـ

 مـ كاحقة أخرى. CDs مدجمة اإلكسكت أو ظذ إشطقاكات

 معايري تصؿقم الؼصص الرقؿقة التشاركقة 

حتك تمدي افؼصص افرؿؿقة افدور ادـقط هبا ٓ بد مـ تقاؾر جمؿقظة مـ 

جمؿقظة مـ ادعاير  (Lambert,2002, 59-60)ادعاير افالزمة فذفؽ، وؿد حدد ٓمزت 

 فتؼققؿ افؼصص افرؿؿقة، أمهفا:
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  اصتامهلا ظذ ظدد مـاشب مـ افـصقص وافصقر وافرشقمات وإصقات

 وفؼطات افػقديق، مع تؽامؾ هذه افقشائط معًا فتحؼقؼ هدف افؼصة.

  إحساس ادشاهد بآكسجام بغ ادؽقكات افسؿعقة وافبكية فؾؼصة، مع

 افتػؽر.ؿقادتف إػ افتلمؾ و

 .اختقار خؾػقات مقشقؼقة مـاشبة تثر مشاظر افطالب وٓ تشتت اكتباهفؿ 

  اختقار احلرـة افتل دمذب ترـقز  ادشاهد ٕحداث افؼصة، واختقار افصقر

 افتل يؿؽـ أن تـؼؾ ادشاظر وافعقاضػ وتلـقد وجفة افـظر فؾؿشاهد.

 بام يضػل تتضؿـ تعؾقؼًا صقتقًا فصاحب افؼصة بروايتف افشخصقة هلا ،

 مصداؿقة ومقضقظقة ظؾقفا.

  .افتـقع ذم رسد إحداث وظرض ادشاهد رسظة وبطئًا 

( جمؿقظة مـ افؼوط وادقاصػات افقاجب 25، 2603وذـر ظبد افؼادر )

 تقاؾرها ذم هذا افـقع مـ افؼصص، وهل:

أن يؽقن إخراجفا ممتعًا ومشقؿًا ومثرًا، بحقث يشؿؾ افصقت واحلرـة  

 ادقشقؼك.وإفقان و

أن يؽقن فؾؼصة أؾؽار معقـة وحمتقى وؿقؿ وشؾقـقات تسعك إػ  

 حتؼقؼفا.

 أن تؽقن مـاشبة مـ حقث احلجؿ. 

أن يؽقن هلا هدف تسعك إفقف شقاء أـان هدؾًا اجتامظقًا أم فغقيًا أم خؾؼقًا  

 ...إفخ.

أن تشؿؾ مجقع ظـاس افؼصة مـ بداية وهناية وظؼدة وصخصقات ورسد  
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تسؾسؾ إحداث تسؾسالً مـطؼقًا، وأن تؽقن افبداية مثرة ومشقؿة، وحقار، وأن ت

 وتؽقن افـفاية مـطؼقة وشعقدة.

زمـ  مثرًا وجذابًا فتؼؾقؾ ادؾؾ، وأن يؽقن أن يؽقن ظرض افؼصة 

 .افعرض مـاشباً 

       أن تؽقن افؼصة شفؾة آشتخدام افؼصة، ويسفؾ افتحؽؿ ذم ظرضفا. 

بلن معاير افؼصص افرؿؿقة افتشارـقة يؿؽـ  وذم ضقء ما شبؼ يؿؽـ افؼقل

 تصـقػفا إػ ؿسؿغ، مها:

 معاير خاصة بافؼصة، وتشؿؾ:

 أن حتؿؾ هدؾًا أو أهداؾًا واؿعقة افتحؼؼ. 

أن تتقاؾر ؾقفا  مجقع ظـاس افؼصة مـ بداية وهناية وظؼدة وصخصقات  

 ورسد وحقار ...إفخ.

 أو اجتامظقة ...إفخ. أن تؽقن متـقظة: تارخيقة أو واؿعقة أو ديـقة 

 أن تؽقن متسؾسؾة إحداث، متامشؽة إجزاء. 

 أن تؽقن شفؾة إشؾقب واضحة ادعـك. 

 أن تؽقن ؿصرة كسبقًا. 

 أن تؽقن أحداثفا مشقؿة وممتعة. 

 معاير خاصة بافتؼـقة، وتشؿؾ:

 أن يؽقن ظرض افؼصة مثرًا: صقتًا وحرـة وأفقاكًا ورشقمًا. 

ؽقكات افؼصة مـ كاحقة وبغ افقشائط ادستخدمة آكسجام بغ ظـاس وم 

 ؾقفا مـ كاحقة أخرى.

 اكخػاض افتؽؾػة. 
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 شفقفة كؼها ظز اإلكسكت أو ظز إؿراص اددجمة. 

 

 إسرتاتقجقة حؽي الؼصص الرقؿقة التشاركقة 

يؿؽـ حتديد مالمح إشساتقجقة حؽل افؼصص افرؿؿقة افتشارـقة ذم ادراحؾ 

 أتقة:

 وػ: مرحؾة ما ؿبؾ ظرض افؼصة افرؿؿقة، وتشؿؾ:ادرحؾة إ

 حتديد افدرس ادـاشب فتؼديؿف مـ خالل رواية افؼصة افرؿؿقة. -0

 حتقيؾ افدرس إػ ؿصة مؽتقبة. -2

 حتديد اهلدف مـ افؼصة افرؿؿقة. -3

 إكتاج افؼصة رؿؿقًا. -4

 ترتقب ادؽان بام يـاشب مشاهدة افؼصة. -5

 إظطاء افتعؾقامت فؾطالب.  -6

 : مرحؾة حؽل افؼصة افرؿؿقة، وتشؿؾ:ادرحؾة افثاكقة

 افتفقئة ادـاشبة جلذب اكتباه افطالب دقضقع افؼصة افرؿؿقة.-0

 حتديد ادفام ادطؾقبة مـ افطالب ظؼب مشاهدة افؼصة افرؿؿقة.-2

 مشارـة افطالب ذم مشاهدة افؼصة وافتػاظؾ مع أحداثفا.-3

 ادرحؾة افثافثة: مرحؾة ما بعد ظرض افؼصة، وتشؿؾ:

 افطالب ذم معاين افؼصة افرؿؿقة وأحداثفا.مـاؿشة  -0

 تؼقيؿ مفارات افطالب ادستفدف تـؿقتفا مـ  خالل افؼصة افرؿؿقة. -2

 تؼققؿ تػاظؾ افطالب مع افؼصة افرؿؿقة. -3

 تطقير افؼصة افرؿؿقة ذم ضقء ادالحظات ادرصقدة. -4

 كؼ افؼصة ظز صبؽة اإلكسكت. -5
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 - ؿادرة أهنا إشساتقجقة جيد فرؿؿقة،افؼصة ا رواية إشساتقجقة وافـاطر اددؿؼ ذم

ـامؾة، ؾفل تسفؿ ذم  افتعؾقؿقة افعؿؾقة أهداف حتؼقؼ ظذ -تقطقػفا إذا ما أحسـ

تـؿقة افؼدرات افؾغقية )اشتامظًا وحتدثًا وؿراءة وـتابة(، وتعؿؾ ظذ اـتساب افؼقؿ 

عقة ادتعؾؿ، تثر داؾ أهنا إػ وتـؿقتفا، وتسفؿ ذم افتعرف ظذ ثؼاؾات جديدة، إضاؾة

 بغ افػروق افػردية مراظاة ظذ ادعؾؿ تعغ ـام أهنا وافتشقيؼ، باجلاذبقة حقث متتاز

 حرـل(. –بكي  –ادتعؾؿغ مـ خالل اختالف أكامضفؿ )شؿعل 

دور الؼصص الرقؿقة التشاركقة دم تـؿقة مفارات الػفم االستامعي دتعؾؿي الؾغة 

 العربقة غري الـاصؼني هبا 

واؿع تعؾقؿ افؾغة وتـؿقة مفاراهتا فدى متعؾؿقفا ؾؼد دظا ـثر مـ  وفتحسغ

افسبقيغ وافؾغقيغ إػ اشتخدام افؼصة بقصػفا أشؾقبًا حمببًا إػ كػقس ادتعؾؿغ ظذ 

اختالف أظامرهؿ ومراحؾفؿ افتعؾقؿقة وشقاء أـاكقا مـ متعؾؿل افؾغة إم أم مـ 

 متعؾؿل افؾغة ؽر افـاضؼغ هبا.

ة وشقؾة ممتعة وؾعافة فتـؿقة وتعزيز افؽػايات افؾغقية وافثؼاؾقة ؾافؼص

وآتصافقة فدى دارد افؾغة افثاكقة ذم مجقع ادستقيات، وفؽـ مدى ؾاظؾقة افدور 

افذي تؼقم بف يعتؿد اظتامدًا ـؾقًا ظذ أمريـ أشاشقغ: اختقار افؼصة ادـاشبة، وتقطقػفا 

 (.660، 2604بطريؼة مـاشبة )افؽحالين، 

وافؼصة هل أحد أهؿ إفقان إدبقة مالءمة فتعؾقؿ افؾغة افثاكقة، وؿد أـد ظذ 

 Collie) "شالتر"و "ـقيل"هذا ادعـك ظدد ـبر مـ افباحثغ ذم جمال افؾغة مـ أمثال 

and Slater, 1991إرـايا"( و" (Erkaya, 2005و ،)"حاجل زادة"و "ؿاشؿل" 

(Ghasemi & Hajizadeh, 2011و )"دوخمر" (Murdoch, 2002و )"بارديد" 

(Pardede, 2011( واحلطاب وؽافب )2604 .) 
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 تقطقػ افؾغات ظذ مقدان تعؾقؿ ذم وادختصغ افباحثغ مـ ظديد ـام حث

افػفؿ  ومفارات بعامة افؾغة افعربقة مفارات تعؾقؿ ذم افؼصة حؽل إشساتقجقة

 افؾغة، مفارات تعؾؿ ذم ـ ؾاظؾقةهذه اإلشساتقجقة م بف تتؿتع دا بخاصة، آشتامظل

 افعالؿات إدراك إػ ادتـقظة. إضاؾة افؾغقية وافساـقب وافبـاءات ادػردات واـتساب

  (.2667ادسؿقع )إشامظقؾ، افؾغقي افسقاق ضؿـ افؼائؿة افكؾقة وافـحقية

 افتعؾقؿقة اإلشساتقجقات  افتعؾؿقة افؼصة متثؾ إحدى حؽل وإشساتقجقة

بصػة  افػفؿ آشتامظل بصػة ظامة ومفارات افؾغقية ادفارات تـؿقة ذم افػعافة

 افػـقة وافصقر وادصطؾحات ادػردات مـ بؿخزون ـبر ادتعؾؿ تزود خاصة، حقث

 (. Sickles, 2012ادتعؾؿ ) فـػس وحمبب شفؾ بلشؾقب وافتعبرات ادتـقظة

 ـؿقافػفؿ آشتامظل ت مفارات ؾنن افؼصة، حؽل تقطقػ خالل ومـ

 ذم اإلجيابقة مشارـتفؿ ادماهاهتؿ، وتزداد ذم حتسـاً  ويظفر ادتعؾؿغ، فدى وتتحسـ

 افتعؾقؿقة، ادقاؿػ يراؾؼ ؿد افذي ادؾؾ ويـتفل جق افتعؾقؿل، افتعؾؿل ادقؿػ

وافتل  يقاجففا افتل احلقاتقة ادقاؿػ مع بنجيابقة افتعامؾ ؿادرًا ظذ ادتعؾؿ ويصبح

 مثؾ وتتحسـ افذهـقة تـؿق افؼدرات ؾنن ذفؽ ثبت صة، واذاافؼ مقاؿػ مع تتشابف

وافتؼققؿ )ظامر وحمؿد،  وافـؼد وافتػسر وافتحؾقؾ وآشتـتاج افربط مفارات

2668 .) 

مما شبؼ يؿؽـ افؼقل بلن افؼصص افرؿؿقة بام متتاز بف مـ وشائؾ جذب 

وؾرة  أصؽال(، وبام تتضؿـف مـ –رشقمات  –أفقان  -حرـات -وتشقيؼ )أصقات

ذم ادػردات وؽزارة ذم افتعبرات وافساـقب يؿؽـ أن تؽقن أداة ؿقية ووشقؾة ؾعافة 

تؼدم مـ خالل إشساتقجقة متؽامؾة إلـساب متعؾؿل افؾغة افعربقة ؽر افـاضؼغ هبا 
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 ادفارات افؾغقية بصػة ظامة ومفارات افػفؿ آشتامظل بصػة خاصة.

اهقته، ومستوياته ومفاراته، وأمهقته دم  تعؾقم الؾغة ادحور الثاين  الػفم االستامعي  م

 العربقة لغري الـاصؼني هبا

هدف هذا ادحقر إػ حتديد دور افػفؿ آشتامظل ذم تعؾقؿ افؾغة افعربقة فغر 

 افـاضؼغ هبا. وفتحؼقؼ ذفؽ شقتؿ تـاول ما يليت:

افؾغة افعربقة  أمهقة افػفؿ آشتامظل ذم تعؾقؿ -ماهقة افػفؿ آشتامظل.       

 فؾـاضؼغ بغرها.

 مستقيات افػفؿ آشتامظل ومفاراتف.                   

 وؾقام يليت تػصقؾ ذفؽ:

 ماهقة الػفم االستامعي 

تعددت تعريػات افػفؿ آشتامظل تبعًا فؾفدف مـ دراشتف، ومـ هذه 

قز مـ ( افػفؿ آشتامظل بلكف ظؿؾقة مؼصقدة وبسـ2664ظرؾت رجب ) افتعريػات:

 ادستؿع بغرض إدراك معـك افؽالم ادـطقق وؾفؿف وتػسره وتؼقيؿف.

( بلكف جمؿقظة مـ افعؿؾقات افذهـقة افتل يؼقم هبا 05، 2665وظرؾف ؿقاؿزة )

 افطؾبة فؾقصقل إػ افتعؾؿ ادطؾقب مـ خالل اإلصغاء افقاظل فؾرشائؾ ادؾؼاة.

ظل ظؿؾقة معؼدة (  أن افػفؿ آشتام086-079، 2666وأوضحت هالل )

فؾغاية وتػاظؾقة وبـائقة يؼقم ؾقفا ادتعؾؿ بدور كشط إلظادة بـاء وترـقب ادعـك إصع 

ادؼصقد مـ ادتحدث أو ادتحدثغ باشتخدام ـؾ مـ إشساتقجقات ادعاجلة مـ أشػؾ 

إػ أظذ اخلاصة بػفؿ إصقات ادختؾػة ومتققزها وؾفؿ تغر ضبؼة افصقت بصقر 

تػسر ادعـك ادؼصقد، وـذفؽ إشساتقجقات ادعاجلة اخلاصة بػفؿ ادعـك ـؽؾ خمتؾػة ف

مـ أظذ إػ أشػؾ ومـ خالل اشتخدام معارؾفؿ افسابؼة هلؿ وتػسر  ادعارف 
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 اجلديدة ادؼدمة ذم افـص ادتحدث. 

 تعؾقؿ حؼؾ ذم بف يؼصد ( أن افػفؿ آشتامظل08، 2600وذـر رمحضان )

 . ادـطقق افؽالم حمتقى وؾفؿ ادسؿقظة وافساـقب وإفػاظ قاتإص متققز افؾغات

( بلكف مفارة فغقية ذهـقة أدائقة تتشؽؾ 566، 2603وظرؾف افبشر وآخران )

فدى افطافب كتقجة تعرضف فـصقص وؿصص خمتؾػة وتدريبات مصاحبة ذم مقاؿػ 

 ة.حمددة ومضبقضة، متؽـف مـ اإلصغاء افقاظل فؾرشائؾ افصقتقة ادتؾؼا

وفعؾ أبرز ما يؿقز مفارة افػفؿ آشتامظل ظـ ادفارات افؾغقية إخرى هق 

ظامؾ افرسظة، ؾنن معظؿ ادقاؿػ افتل يتعرض هلا ادستؿع فـ تتقح فف ؾرصة افتؿفؾ 

ذم احلديث ادسؿقع وٓ اإلظادة، ؾؿثاًل ظـد آشتامع إػ مرسحقة أو حمارضة أو 

فدى ادستؿع إٓ ؾرصة واحدة فؾسامع، وـذفؽ فـ  مـاطرة أو إػ اإلذاظة، ٓ تتقاؾر

تؽقن ظـده افسقطرة ظذ تؾؼل افرشافة ادسؿقظة، مما يستب ظؾقف تعذر آتصال )ظبد 

 فغقية ذهـقة ظؿؾقة ( بلكف2605،093وظرؾف اجلفـل ) ، ح(.0988افعزيز وشؾقامن،

 ادفارات تقطقػ ضريؼ ظـ ادسؿقظة، ادادة مـ معاٍن فغقية بـاء إػ هتدف تػاظؾقة

 افذهـقة ادتـقظة.

ومفام يؽـ مـ اختالف ضػقػ بغ افتعريػات افسابؼة ؾنن افػفؿ آشتامظل 

يتؽقن ذم جقهره مـ ظؿؾقات ظؼؾقة مـظؿة مثؾ افتػسر وافتحؾقؾ وآشتـتاج وإظامل 

افعؼؾ ذم ادسؿقع، وهذه افعؿؾقات افعؼؾقة تساظد افطالب ذم مقاؿػ آشتامع 

مـ أجؾ أن يؽقكقا مستؿعغ إجيابقغ يعتؿدون ظذ أكػسفؿ ذم تػسر  ادختؾػة

 ادسؿقع وحتؾقؾف واشتقعابف وكؼده.

 الػفم االستامعي دم تعؾقم الؾغة العربقة لغري الـاصؼني هبا  أمهقة

يمدي افػفؿ آشتامظل بؿفاراتف ادتـقظة دورًا ـبرًا ذم تعؾؿ افؾغة افثاكقة بصػة 
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غة افعربقة فغر افـاضؼغ هبا ظذ وجف اخلصقص، وهذا ما حدا ظامة وذم تعؾؿ افؾ

 باخلزاء وافباحثغ إػ إبراز هذه إمهقة وافتلـقد ظؾقفا ذم ـتاباهتؿ.

( أن أمهقة افػفؿ آشتامظل تليت مـ ـقكف يعد مـ 0996ؾؼد ذـر  هالل)

ؾفؿ مدفقل افقشائؾ إشاشقة فؾتعؾؿ ذم حقاة اإلكسان، ؾبقاشطتف يستطقع ادتعؾؿ 

يستطقع تؽقيـ ادػاهقؿ وؾفؿ ما تشر  إفػاظ افتل يسؿعفا ٕول مرة، وظـ ضريؼف

إفقف مـ معاٍن مرـبة، ـام تليت أمهقتف مـ ـقكف افقشقؾة إوػ افتل يتصؾ هبا ادتعؾؿ 

بافبقئة افبؼية وافطبقعقة مـ أجؾ افتعرف إفقفا وافتػاظؾ معفا ذم ادقاؿػ آجتامظقة 

 ة. ادختؾػ

( ظذ أن افـؿق افؾغقي يرتبط بآشتامع وفذا ؾنن 89، 2664وأـد ٓذم )

 آشتامع جزء ٓ يتجزأ مـ افزامج احلديثة ذم تعؾقؿ افؾغات.

( إػ أن آشتامع يمثر ذم افؼراءة وـذفؽ 29، 2665وأصارت افعدوان )

طاء افؼرائقة، % مـ أخطاء افؽتابة مـ كقاتج إخ66افؽتابة: إذ أثبتت افدراشات أن 

 وأن جزءًا مـفا مـ كقاتج افتحدث افذي هق حصقؾة مباذة فعؿؾقة آشتامع. 

( أن فؾػفؿ آشتامظل أمهقة حققية ذم برامج 2، 2666وأوضحت هالل )

تعؾقؿ افؾغة افثاكقة، واـتساب مفاراتف مفؿ بقصػف ؽاية ذم حد ذاتف: ٕهنا متؽـ ضالب 

فؾغة ادتحدثة، ـام يعد افتؿؽـ مـ مفارات افػفؿ افؾغة افثاكقة مـ افػفؿ افـاجح 

آشتامظل وشقؾة فتحؼقؼ ؽايات أخرى، ؾفل تساظد ادتعؾؿغ ظذ اـتساب ؿدر مفؿ 

 مـ افثؼاؾة، وتدظؿ مفارات افتحدث فدهيؿ ذم مقاؿػ افتقاصؾ افسؿعل افشػقي.

( أن آشتامع هق ادفارة إشاس 064، 2603ورأى ظثامن: وإبراهقؿ )

تساب وتعؾؿ افؾغة افثاكقة، ؾافطافب يستؿع إػ كصقص مـ فغة ؽر فغتف إم، ٓـ

وحيتاج ذفؽ مـف افؼقام بعؿؾقات ظؼؾقة متعددة متؽـف مـ افتؿققز بغ ظادات فغتف إم 



 36 ادماهات حديثة ذم تعؾقؿ افعربقة فغة ثاكقةادممتر افدويل افثاين:     - افعربقة فؾغقياتامعفد 

وظادات افؾغة افتل يتعؾؿفا، وباشتؿرار اشتامظف فـصقص متعددة مـ افؾغة اهلدف 

لفػ أصقات افؾغة افثاكقة ويتعؾؿ مػرداهتا ؾنكف يؽتسب مفارات وظادات دمعؾف ي

 وتراـقبفا وتعبراهتا ودٓفة هذه افتعبرات. 

مما شبؼ يتضح أن افػفؿ آشتامظل مفارة حققية وممثرة إػ حد ـبر ذم تعؾقؿ 

افؾغة افعربقة فغر افـاضؼغ هبا، وذفؽ فسببغ: إول: فؽقهنا إداة إوػ فؾتعرف 

تػسرها وحتؾقؾفا واشتقعاهبا، وافثاين: فتلثرها افؽبر ذم  كؿق ظذ افؾغة افثاكقة و

 ادفارات افؾغقية إخرى )افتحدث، وافؼراءة، وافؽتابة( فدى همٓء ادتعؾؿغ.

 مستويات الػفم االستامعي ومفاراته 

باشتؼصاء إدب افسبقي تبغ أن هـاك تصـقػات ظديدة دستقيات افػفؿ 

 مـفا: آشتامظل ومفاراتف، و

 وؾقف صـػ افػفؿ آشتامظل إػ: (:2666تصـقػ ) مدـقر،-0

 ،ومتققز افصػات  آشتامع افتؿققزي ويشؿؾ مفارات: افتذـر افسؿعل

 ادتعؾؼة بافصقت، واشتخالص ادعـك مـ كغؿة افصقت، ومتققز افـغامت افصقتقة،

ت، وافؼدرة ظذ ومتققز افرمقز افصقتقة ادتؼاربة ذم افشؽؾ وذم افـطؼ، ومتققز إصقا

 دمج هذه إصقات، وإـامل افـاؿص مـ افؽؾؿة أو اجلؿؾة )مفارة اإلؽالق(.

 :ويشؿؾ إدراك افعالؿات ادعـقية وادـطؼقة  بغ احلؼائؼ  آشتامع افتصـقػل

 وإؾؽار، ضبًؼا خلاصقة مشسـة ؾقام بقـفا.

 :ويشؿؾ افسـقز ظذ افؽؾامت ادػتاحقة اشتخالص افػؽرة افرئقسة 

 واحلؼائؼ وادػفقمات.

 :ويشؿؾ افتـبم بـفاية ؿصة مسؿقظة أو شقاق مسؿقع  آشتامع آشتـتاجل

 بصػة ظامة.
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  آشتامع افـاؿد: ويشؿؾ: تؼقيؿ افؽالم ادسؿقع مـ حقث دؿتف، ومستقى

إفؼائف، وحتديد افتـاؿضات ذم ادقضقع، واشتخراج اجلؿؾة افتل ٓ ظالؿة هلا بادقضقع 

 .ادستؿع إفقف

وؾقف صـػ مفارات افػفؿ آشتامظل دتعؾؿ   (2664تصـقػ )ضعقؿة، .4

 إػ: افؾغة افعربقة مـ ؽر افـاضؼغ هبا

 متققز إصقات افعربقة ذم احلقارات اهلادئة. -

 إدراك افعالؿة بغ إصقات ورمقزها ادؽتقبة. -

 افتؿققز بغ احلؼقؼة و اخلقال. -

 غة ؾقام يستؿع إفقف.تذوق افتعبرات اجلؿقؾة و إشافقب افبؾق -

 دمـُّب ادشتتات و افسـقز ؾقام يستؿع إفقف. -

 إبداء افرأي ؾقام يستؿع إفقف. -

افػفؿ آشتامظل  مستقيات صـػ ؾقفو(: 2665تصـقػ )ظك، .5

 ومفاراتف إػ:

 و يشؿؾ:  مستقى افػفؿ احلرذم: -أ

 حتديد افطالب ادعـك ادعجؿل فؾؽؾؿة.  -

ف ادعـك افكيح فؾـص ادستؿَ   -  ع إفقف.تعرُّ

 تعرف افػؽر افتػصقؾقة فؾحديث ادستؿع إفقف.  -   تعرف افِػَؽر افرئقسة.        -

 تـػقذ افتعؾقامت ادسؿقظة. -        تعرف مدى تسؾسؾ ادقضقع.    -

 حتديد أوجف افشبف وآختالف ذم ادقضقع ادسؿقع. -

ث ذم تـظقؿ أؾؽاره.  - ف ضريؼة ادتحدِّ  تعرُّ

 تاحقة ذم ادسؿقع.متققز افؽؾامت ادػ  -
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 اؿساح ظـقان مالئؿ فؾـص. -                             ؾفؿ مبـك افـَّص.  -

 مستقى افػفؿ افتػسري، و يشؿؾ:  -ب

 حتديد افػؽر افرئقسة وافػرظقة. -       حتديد ادعـك ادجازي.                 -

 حداث.افتـبم بإ -اشتخالص افـتائج مـ افـص ادستَؿع إفقف.        -

مف أو يطرحف ظذ مجفقر ادستؿعغ. - ف رأي افؽاتب ؾقام يؼدِّ  تعرُّ

 إـامل بعض ثغرات افـَّص ادسؿقع.  -

 اشتـتاج افتعؿقامت مـ افـص ادستََؿع إفقف.    -

  مستقى افػفؿ افتطبقؼل، و يشؿؾ: -ج

 اؿساح حؾقل ظؾؿقة فؾؿشؽالت افقاردة ذم افـص ادستَؿع إفقف. -

 ة ذم افـص ادستؿع إفقف.      تؼققؿ مدى افدؿة افقارد -

 افتؿققز بغ أراء واحلؼائؼ. - 

ث.  -    احلُؽؿ ظذ مصداؿقة ادتحدِّ

 تؼققؿ مدى تؼبُّؾ اجلؿفقر فؾـص ادستؿع إفقف.    -

 مستقيات افػفؿ آشتامظل إػ: صـػوؾقف  ( :2665،  أمحدتصـقػ )   .6

 مستقى افتؿققز افسؿعل،  و تشؿؾ: -أ

 ذوات إصقات ادتشاهبة ذم افـطؼ.افتؿققز بغ افؽؾامت   -

 تعرف افؽؾامت افتل هبا حرـات ضقيؾة. -

دة.   -  افتذـر ادباذ فؾؿسؿقع. -     تعرف افؽؾامت افتل هبا حروف ُمشدَّ

 مستقى افػفؿ افسؿعل، ويشؿؾ: -ب

 اشتـتاج افؽؾامت ؽر ادػفقمة مـ خالل افسقاق. -

 اشتخالص افػؽر افرئقسة مـ افـص ادسؿقع. -
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 ترتقب إحداث وؾؼ تتابعفا. -       ؾؽار افتل هلا ِصؾة بادقضقع.حتديد إ -

 مستقى آشتامع افـاؿد، ويشؿؾ: -ج

 افتـبم بافـتائج بعد آشتامع إػ أحداث متسؾِسؾة. -

 إدراك افعالؿات ادختؾػة ذم افـص ادسؿقع. -

 إصدار أحؽام مقضقظقة ظذ صخصقات افـص ادسؿقع. -

 ة و إؾؽار ؽر افصحقحة.افتؿققز بغ إؾؽار افصحقح -

: وؾقف تؿ تصـقػ افػفؿ آشتامظل إػ:  (2600تصـقػ حرب ) .7

وهـاك  ؾحسب، افسامع مؽقن افذي يقطػ ؾقف "Marginal"اهلامق   آشتامع

  وذحفا ادسؿقظة ادادة ؾفؿ يتطؾب افذي "Interpretative"افتػسري آشتامع

 ادادة كؼد ظذ ادستؿع  ؿدرة يعـل افذي "Evaluative"افتؼقيؿل  وآشتامع وتػسرها،

 معاير معقـة. ضقء ذم وتؼققؿفا ادسؿقظة

: وؾقف صـػ مستقيات افػفؿ آشتامظل (2600تصـقػ )ظريق ، .8

 فدى متعؾؿل افؾغة افعربقة ؽر افـاضؼغ هبا إػ: 

 و يشؿؾ:  أوًٓ : مستقى دؿة افػفؿ،

 .                    ترـقز افذهـ ذم ادادة ادُستَؿع إفقفا -

 ادتابعة و ظدم آكشغال. -

 افتؼاط افػؽرة افعامة ذم ادقضقع ادستؿع إفقف. -

 ثاكقًا مستقى آشتقعاب، ويشؿؾ: 

 إدراك افروابط ذم افـص ادستؿع إفقف.               -

 ؾفؿ إؾؽار ذم افـص ادستؿع إفقف. -

 حتؾقؾ إؾؽار افعامة و إؾؽار اجلزئقة. -
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 ًثا مستقى افتذـر، و يشؿؾ:ثاف

 افؼدرة ظذ معرؾة اجلديد ذم افـص.               -

 ربط افـص ادسؿقع باخلزات افسابؼة. -

 افؼدرة ظذ آحتػاظ ذم افذاـرة بادادة ادسؿقظة. -

 رابًعا مستقى افتذوق، ويشؿؾ: 

 افؼدرة ظذ ادشارـة افقجداكقة.                -

 ضِـ افؼقة و افضعػ.افؼدرة ظذ متققز مقا -

 افؼدرة ظذ تقطقػ افـص ادستؿع إفقف. -

وذم ضقء افتصـقػات افسابؼة يؿؽـ حتديد مستقيات افػفؿ آشتامظل 

 ومفاراتف ـام يليت:

 افػفؿ آشتامظل احلرذم: ويتضؿـ ادفارات أتقة: (أ)

 .حتديد معاين افؽؾامت ادسؿقظة 

 .متققز افؽؾامت ادػتاحقة ذم افـص ادسؿقع 

 تقب أحداث افـص ادسؿقع وؾؼ تتابعفا.تر 

 افػفؿ آشتامظل آشتـتاجل: ويتضؿـ ادفارات أتقة: (ب)

 .اشتـتاج معاين افؽؾامت ؽر ادػفقمة مـ خالل افسقاق 

 افعامة فؾـص ادسؿقع. حتديد افػؽرة 

 .اشتخالص إؾؽار افرئقسة فؾـص ادسؿقع 

 .إدراك افعالؿات ادختؾػة ذم افـص ادسؿقع 

 تاج هدف افؽاتب ذم افـص ادسؿقع.اشتـ 

 )ج( افػفؿ آشتامظل افـؼدي: ويتضؿـ ادفارات أتقة: 
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 .افتؿققز بغ احلؼقؼة واخلقال ذم افـص ادسؿقع 

 .افتؿققز بغ افرأي واحلؼقؼة ذم افـص ادسؿقع 

 .افتؿققز بغ ما فف صؾة بادقضقع ادسؿقع وما فقس فف صؾة بف 

 ث افـص ادسؿقع.إبداء رأي مـطؼل حقل أحدا 

العربقة  وعـارصها، ودورها دم تعؾقم الؾغةادحور الثالث  الدافعقة ماهقتفا، وأكواعفا، 

 لغري الـاصؼني هبا

هدف هذا ادحقر إػ حتديد دور افداؾعقة ذم تعؾقؿ افؾغة افعربقة فغر افـاضؼغ 

 هبا. وفتحؼقؼ ذفؽ تؿ تـاول ما يليت:

                      ماهقة افداؾعقة.               

 أكقاع افداؾعقة.                                                      

 دور افداؾعقة ذم تعؾؿ افؾغة افعربقة فغر افـاضؼغ هبا. 

 وؾقام يليت تػصقؾ ذفؽ:

 ماهقة الدافعقة 

 واشتؿتاظفؿ افطؾبة مثابرة بلهنا افداؾعقة Gottfried, 1990) ظرف جقتػريد )

 ادفام وإكجاز افتعؾؿ، ذم وافتقاصؾ وحب آشتطالع، جديد، بؽؾ وآهتامم فتعؾؿبا

 هبا. يؼقمقن افتل إظامل ذم وافتػقق افؽػاءة افصعبة، وإدراك

( بلهنا تؾؽ افؼقة افذاتقة افتل حترك شؾقك افػرد 43، 0992وظرؾتفا آل ثاين )

قتفا ادادية وادعـقية )افـػسقة( وتقجفف فتحؼقؼ ؽاية معقـة، يشعر باحلاجة إفقفا، وبلمه

بافـسبة فف، وتستثار هذه افؼقة ادحرـة بؼقة تـبع مـ افػرد كػسف )حاجاتف وخصائصف 

ومققفف( أو مـ افبقئة ادادية أو افـػسقة ادحقطة بف )إصقاء وإصخاص وادقضقظات 

 وإؾؽار وإدوات(.
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 اختقار مـ افػرد هدؾفا متؽغ ركحم أو ضاؿة ( بلهناBaron, 1998وظرؾفا بارون )

 .حتؼقؼفا ظذ وافعؿؾ معقـة أهداف

 ادتعؾؿ فدى داخؾقة ( افداؾعقة بلهنا حافة200، 2663وظرف تقق وآخران )

 هذا ذم وآشتؿرار مقجف، بـشاط ظؾقف واإلؿبال افتعؾقؿل، فؾؿقؿػ إػ آكتباه تدؾعف

 افظروف ( بلهنا جمؿقظةGovern, 2004وظرؾفا جقؾرن ) افتعؾؿ. يتحؼؼ حتك افـشاط

 ظـدما وإظادة آتزان حاجاتف، حتؼقؼ أجؾ مـ افػرد حترك افتل واخلارجقة افداخؾقة

 .خيتؾ

( داؾعقة تعؾؿ افؾغة بلهنا ظؿؾقة ظؼؾقة تـشط 302، 2669وظرف  بـات )

 افسؾقك إـاديؿل فدراشة افؾغة، وحترـف وتقجفف وحتاؾظ ظذ اشتؿراريتف.

( داؾعقة اإلكجاز بلهنا رؽبة افطافب ادؾحة فؾتػقق 028، 2606وظرؾت بدر )

وأداء افعؿؾ افدراد بنتؼان، وافتغؾب ظذ ادشؽالت افدراشقة افتل حتقل دون 

  تػقؿف.

( بلهنا حافة داخؾقة ظـد ادتعؾؿ تدؾعف إػ 094، 2604وظرؾتفا احلراحشة )

ٓشتؿرار ذم هذا افـشاط آكتباه فؾؿقؿػ افتعؾقؿل واإلؿبال ظؾقف بـشاط مقجف وا

 حتك يتحؼؼ افتعؾؿ.

وذم ضقء افتعريػات افسابؼة يؿؽـ تعريػ افداؾعقة بلهنا رؽبة أو ؿقة داخؾقة  

تقجف شؾقك ادتعؾؿغ فبذل حماوٓت جادة  ذم افتعؾؿ، وتتضؿـ ادثابرة وافطؿقح، 

 وافشعقر بادتعة ذم افتعؾؿ.

 أكواع الدافعقة 

 افداؾعقة إػ صـػغ: ,Brown  et. all) (1998وآخران  براون صـػ



 37 ... ؾاظؾقة إشساتقجقة َحْؽل افؼصص افرؿؿقة افتشارـقة: د. خمتار ظبد اخلافؼ ظبد افاله ظطقة

 افػرد، أو دقؾ افطبقعل افـؿق وتعـل :  Intrinsic Motivationداخؾقة  داؾعقة

 معرؾتف زيادة يسفؿ ذم افذي افػرد هلدف اكعؽاشا وتعد حمدد، بؿقضقع اهتاممف

 فقتفواشتؼال بـػسف افػرد ثؼة ذم ادختؾػة، وتتضح إظامل أداء ذم ادستؿرة وادشارـة

  .افذات حتؼقؼ آشتطالع، وذفؽ ـؾف  بغرض وحب افذاتقة،

 وإمتام افـجاح ذم افرؽبة وتعـل : Extrinsic Motivationخارجقة   داؾعقة

 مفارات خاصة وجقد ذفؽ ويتطؾب ادحدد، افقؿت ذم مرض كحق إظامل، ظذ

 .افرضا بشعقر افػرد إظامل ظذ هذه تعقد بحقث افػرد، فدى إكجازه ادراد بافعؿؾ

وجيب ظذ معؾؿل افؾغة افعربقة فغر افـاضؼغ هبا افبدء بتؽقيـ افداؾعقة 

اخلارجقة فدى همٓء افدارشغ مـ خالل تقفقد اإلحساس بلمهقة افؾغة افعربقة ذم 

كػقس افدارشغ وتشجقعفؿ ظذ تعؾؿفا، وخر وشقؾة فذفؽ هتقئة افبقئة ادـاشبة 

يس ؽر تؼؾقدية دمذب افدارشغ فدراشتفا وتشقؿفؿ فتعؾقؿفا واشتخدام ضرائؼ تدر

فتعؾؿفا وتدؾعفؿ إلتؼاهنا ـنشساتقجقة حؽل افؼصص افرؿؿقة افتشارـقة، وإذا حتؼؼ 

ذفؽ ؾنن افداؾعقة افداخؾقة تبدأ ذم افتؽقن وافـؿق تدرجيقًا: ٕهنا تتعؾؼ بافبـاء افداخع 

سفؾ ظؾقف ختطل افصعاب فؾشخص ادتعؾؿ، ؾنذا ـان مدؾقظًا مـ تؾؼاء كػسف، ي

 وافعؼبات، ويبادر إػ اشتثامر افػرص ادتاحة فتحؼقؼ افغاية ادـشقدة.

 (260وؿد أوضح ضعقؿة أن دواؾع تعؾؿ افؾغة افثاكقة كقظان: ) ، 

: حقث  Instrumental Motivationافدواؾع افغرضقة أو افذرائعقة أو افقشقطة   

حاجة ؿصرة اددى: ـلن تؽقن شعقًا وراء يؼقم افدارس بتعؾؿ افؾغة افثاكقة فؼضاء 

وطقػة صاؽرة، أو رؽبة ذم افسقاحقة، أو اشتجابة دتطؾبات مؼرر دراد، أو اشتجابة 

 فشعائر ديـقة ... إفخ.

: حقث يؼقم افدارس بتعؾؿ افؾغة Integrative Motivationافدواؾع افتؽامؾقة  
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 معايشة ثؼاؾتفؿ.افثاكقة فالتصال بؿتحدثل هذه افؾغة وممارشة فغتفؿ و

ومـ ادالحظ أن افدارشغ افذيـ حترـفؿ دواؾع تؽامؾقة فتعؾؿ افؾغة افعربقة 

مـ ؽر افـاضؼغ هبا ؽافبًا ما يؽقكقن أؿدر ظذ تعؾؿفا وافـجاح ؾقفا مـ أوفئؽ افذيـ 

 حترـفؿ دواؾع ؽرضقة.

 دور الدافعقة دم تعؾم الؾغة العربقة لغري الـاصؼني هبا 

افباحثقن ذم جمال تعؾقؿ افؾغة افثاكقة بصػة ظامة وجمال تعؾقؿ أمجع اخلزاء و

افؾغة افعربقة فغر افـاضؼغ هبا بصػة خاصة ظذ افدور افػعال افذي تمديف افداؾعقة ذم 

 تعؾقؿ افؾغة فغر أبـائفا:

أن متعؾؿ افؾغة افثاكقة ذا افداؾعقة  ((Littlewood, 1984 "فقتؾقود"ؾؼد ذـر 

ه اإلجيايب تؽقن فف رؽبة ؿقية ذم اشتعامل افؾغة وآتصال بؿتحدثقفا افؼقية وذا آدما

واشــتغالل مجقع افػرص ادتاحة دامرشــة افؾغة ؾتتؽقن فديف افطالؿة ذم احلديث، أما 

ادتعؾؿ ذو آدماه افسؾبل أو ممـ فقســت فف داؾعقة ؿقية ؾال يسعك فالتصال بؿتحدثل 

هبذه افؾغة وٓ يستغؾ أية ؾرصة ٓشتعامهلا. وذم  افؾغة وٓ يعؼد ظالؿات مع افـاس

هذا يؽؿـ رس افعالؿة بغ افداؾعقة وآدماه وافتعؾؿ وافؼدرة ظذ اشتعامل افؾغة 

 (.2600)افسؽـدري، 

 ذم ؾشؾف أو ادتعؾؿ كجاح ذم معقار هل ( أن افداؾعقة 2663و أوضح افعصقع )

 زادت ؿقية، إجـبقة جمتؿع افؾغة كحق ؾؿادتع داؾعقة ـاكت وـؾام افؾغة إجـبقة، تعؾؿ

 افـاضؼة افشخصقة تؼؿص إػ ادتعؾؿ تؼقد ادتعؾؿ: ٕهنا فدى افؾغقية احلصقؾة إثراء ذم

 بافؾغة.

( أن افداؾعقة تعد أهؿ افعقامؾ افتل تساظد ذم تعؾؿ 306، 2669ورأى بـات )

ؼقد إؾراد إػ ؾفؿ افؾغات: إذ إن تعؾؿ افؾغات يعد أحد شبؾ افتطقر وافػفؿ افتل ت
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ثؼاؾات احلضارات، ودون تقاؾر مستقى معغ مـ افداؾعقة ؾؾـ يتؿؽـ افػرد مـ 

 تعؾؿفا.

( ظذ أن فؾداؾعقة تلثرًا ـبرًا ذم تعؾؿ 008، 2606وأـد ضعقؿة وآخران )

افؾغة افثاكقة، ؾعؾامء افـػس جيؿعقن ظذ حؼقؼتغ مفؿتغ، أوٓمها: أكف ـؾام ـان وراء 

داؾع يستحثف، وحاؾز يشده إػ تعؾؿ رء ما، ـان ذفؽ أدظك إػ إمتامف افدارس 

وحتؼقؼ اهلدف مـف، خاصة ذم أصؽافف ادعؼدة، ومفاراتف ادتشابؽة، وثاكقتفام: أن وراء 

ـثر مـ حآت افػشؾ ذم افتعؾؿ ؾؼدان افداؾع، وفؼد أثبتت افدراشات ذم مقدان 

 .تعؾقؿ افؾغات إجـبقة هاتغ احلؼقؼتغ

( إػ أكف فتعؾؿ افؾغة افعربقة بقصػفا افؾغة 08، 2602وأصارت إكجؾر )

 وافتحدث، وافؼراءة، )آشتامع، إربع مفاراهتا ظذ اهلدف، ومـ أجؾ افسقطرة

وافؽتابة( ٓ بد مـ وجقد داؾعقة حتػز افطافب إلتؼان هذه ادفارات ، ؾافدواؾع هل 

 مع هبا وافتقاصؾ افؾغة وحتدده، واشتعاملافتل  تقجف افـشاط افذي يؼقم بف ادتعؾؿ 

افؾغة، وختضع ظؿؾقة  فتعؾؿ إول واحلاؾز افطبقعل يؽقن افسبب ما ؽافبا افـاس

افتعؾؿ دجؿقظة مـ افؼوط وافعقامؾ، بعضفا يتعؾؼ بافعقامؾ افداخؾقة فؾؿتعؾؿ 

تعؾقؿل، وبعضفا أخر يرتبط بافعقامؾ اخلارجقة افتل تمثر ظذ ادتعؾؿ ذم ادقؿػ اف

وتتؿثؾ هذه افعقامؾ ذم مؽقكات افبقئة افتعؾقؿقة، مـ مـاهج وأكشطة إثرائقة وضرائؼ 

 تدريس ووشائؾ تؼـقة مساظدة وأشافقب تؼقيؿ.

وتلشقسًا ظذ ما شبؼ ؾنن افداؾعقة تمدي دورًا حمقريًا ذم تعؾؿ افؾغة افعربقة فغر 

د ظذ إشساتقجقات تدريس ؾعافة آظتام يـبغل اهبا وافتؿؽـ مـ مفاراهتا، فذ افـاضؼغ

ذم خمتؾػ ادـاصط افؾغقية ادؼدمة هلمٓء افدارشغ: وتقطقػ افقشائط افتؽـقفقجقة 

فإلؿبال احلديثة ذم هذه اإلشساتقجقات فدورها افقاضح ذم إثارة اهتاممفؿ وجذهبؿ 
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 مفاراهتا.تؿؽـ مـ حتػقزهؿ ظذ تعّؾؿ افؾغة وافمـ أجؾ ظذ افدرس افؾغقي، 

 اإلجراءات التجريبقة لؾبحث

هدف افبحث احلايل إػ افتعرف ظذ ؾاظؾقة افؼصص افرؿؿقة افتشارـقة ذم        

تـؿقة مفارات افػفؿ آشتامظل وافداؾعقة فتعؾؿ افؾغة افعربقة فدى متعؾؿل افؾغة 

افعربقة ؽر افـاضؼغ هبا، وفتحؼقؼ هذا اهلدف، تؿ إظداد بعض ادقاد افتعؾقؿقة 

 ات افبحثقة، ثؿ تؿ تـػقذ دمربة افبحث.وإدو

 ادحور األول  إعداد ادواد التعؾقؿقة وأدوات البحث

 أوالً  قائؿة مفارات الػفم االستامعي  

 هدف بـاء الؼائؿة  -أ

هدؾت هذه افؼائؿة إػ حتديد مفارات افػفؿ آشتامظل ادـاشبة فطالب 

 هبا افتل يسعك افبحث احلايل إػ ادستقى افثاين دتعؾؿل افؾغة افعربقة ؽر افـاضؼغ

 تـؿقتفا.

 مصادر بـاء الؼائؿة  -ب

 اظتؿد افباحث ذم بـاء افؼائؿة ظذ أيت:

آضالع ظذ بعض افؽتب وادراجع افتل تـاوفت آشتامع وافػفؿ  

آشتامظل، مثؾ ـتاب: تدريبات ؾفؿ ادسؿقع فغر افـاضؼغ بافعربقة )ظبد افعزيز 

اب تـؿقة مفارات آشتقعاب فدى ضؾبة افؾغة افعربقة (، وـت0988وشؾقامن، 

(، وـتاب 2669افـاضؼغ بغرها مع كصقص تطبقؼقة فطؾبة ادستقى ادتؼدم )افزظبل، 

ادرجع ذم مـاهج تعؾقؿ افؾغة افعربقة فؾـاضؼغ بؾغات أخرى )ضعقؿة وآخران، 

2606.) 

افػفؿ  آضالع ظذ افدراشات وافبحقث افتل اهتؿت بتـؿقة مفارات 
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(، ودراشة 2664(، دراشة رجب )2660آشتامظل، ومـفا دراشة ظبد ربف وخؾقؾ )

(Othman, 2007( ودراشة افزظبل ،)ودراشة 2669(، ودراشة افبؾعاد )2668 ،)

هـ(، ودراشة 0434(، ودراشة افسبقعل )2602(، ودراشة افشقخ )2600اخلاميسة )

 (.2605(، ودراشة اجلفـل )2604افسقد )

 بعض ادتخصصغ ذم تعؾقؿ افؾغة افعربقة فغر افـاضؼغ هبا. آراء 

 ضبط الؼائؿة  -ج       

بعد إظداد افؼائؿة ذم صقرهتا إوفقة، تؿ ظرضفا ظذ جمؿقظة مـ ادتخصصغ 

ذم تعؾقؿ افؾغة افعربقة فغر افـاضؼغ هبا وادتخصصغ ذم افؾغة افعربقة وآداهبا، وذفؽ 

 مـ حقث: إلبداء افرأي ذم افؼائؿة

 اكتامء ادفارة فؾؿجال افقاردة ؾقف. 

 مـاشبة ادفارة فؾطالب ظقـة افبحث. 

 إضاؾة أو حذف أو تعديؾ صقاؽة ادفارة. 

وذم ضقء مالحظات افسادة ادحؽؿغ تؿ مراجعة افؼائؿة وإجراء       

 افتعديالت افتل أصاروا إفقفا، وأصبحت افؼائؿة ذم صقرهتا افـفائقة.

 ائقة لؾؼائؿة الصورة الـف -د

تؽقكت افؼائؿة ذم صقرهتا افـفائقة مـ ثالثة حماور رئقسة هل: ادحقر         

إول: افػفؿ آشتامظل احلرذم، وادحقر افثاين: افػفؿ آشتامظل آشتـتاجل، 

وادحقر افثافث: افػفؿ آشتـتاجل افـؼدي، ويـدرج حتت ـؾ حمقر جمؿقظة مـ 

 (.0( مفارات )اكظر مؾحؼ 06دد ادفارات ذم افؼائؿة )ادفارات افػرظقة، وبؾغ ظ

 وبذفؽ يؽقن ؿد تؿ اإلجابة ظـ افسمال إول مـ أشئؾة افبحث، وكصف:

ما مفارات الػفم االستامعي ادـاسبة لطالب ادستوى الثاين من متعؾؿي الؾغة 
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 العربقة غري الـاصؼني هبا؟

 الؼصص الرقؿقة التشاركقة  ثاكقًا  ادادة التعؾقؿقة ادعاجلة بإسرتاتقجقة

 اهلدف من إعداد ادادة التعؾقؿقة  -أ

وادصاؽة ظذ  "2ج -افعربقة فؾعامل"هدؾت ادادة افعؾؿقة ادختارة مـ ـتاب 

هقئة ؿصص رؿؿقة تشارـقة، إػ تـؿقة مفارات افػفؿ آشتامظل وافداؾعقة فتعؾؿ افؾغة 

 افعربقة فدى افطالب ظقـة افبحث.

 تعؾقؿقة حمتوى ادادة ال  -ب

 "2ج–افعربقة فؾعامل "تؿ اختقار ادادة افتعؾقؿقة مـ دروس آشتامع ذم ـتاب 

ادؼرر ظذ ضالب ادستقى افثاين وؾؼًا فؾخطة افزمـقة ادقضقظة مـ ؿبؾ ؿسؿ افؾغة 

وافثؼاؾة بؿعفد افؾغقيات افعربقة بجامعة ادؾؽ شعقد، وـان ظددها شتة دروس مـ 

افؽتاب، وهذه افقحدات هل: افقحدة افسابعة: افبؾدان  افقحدات افست إخرة مـ

 -افقحدة افتاشعة: مـ إظالم ادشفقريـ -افقحدة افثامـة: افصداؿة -وإماــ

-افقحدة احلادية ظؼة: افكاع وافسالم ذم افعامل -افقحدة افعاذة: ظادات وتؼافقد

 افثاكقة ظؼة: افتقاصؾ آجتامظل.

 كتابة الؼصص   -ج    

تطقير ادادة افتعؾقؿقة فؾدروس ادحددة إػ ؿصص ؿصرة، وؿد روظل أثـاء  تؿ

ـتابتفا أن تتقاؾر هبا معاير افؼصة افؼصرة: مـ بداية وهناية وصخصقات وزمان 

 ومؽان وأحداث وظؼدة وحؾ ووضقح إشؾقب وشفقفتف ...إفخ.

 معاجلة الؼصص تؼـقًا  -د

عؾؿغ إػ ؿصص رؿؿقة باشتخدام تؿ تطقير افؼصص ادؽتقبة بؿشارـة ادت

 وؿد روظل ظـد ادعاجلة افرؿؿقة ما يليت: "ؾقتقشتقري"بركامج 
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  إظداد شقـاريق افؼصة وتدظقؿفا بافصقر وافرشقمات وإصؽال ادعزة

 ظـ أحداثفا.

 .اختقار ادمثرات افسؿعقة وافبكية وذائح افعرض ادـاشبة 

 .دمج ممثرات احلرـة ظذ افصقر وافؼائح 

 .تقطقػ ادمثرات افصقتقة وادقشقؼل بافطريؼة ادـاشبة 

( متفقدًا فـؼها ظذ CDوبعد آكتفاء مـ ذفؽ تؿ ختزيـ افؼصة ظذ برجمقة )

 (.Blackboardكظام إدارة افتعؾؿ اإلفؽسوين )

 صدق ادحتوى ادعد باستخدام الؼصص الرقؿقة التشاركقة  -هـ   

بعد إظدادها بصقرة مبدئقة ظذ جمؿقظة  تؿ ظرض ادحتقى )افؼصص افرؿؿقة(

مـ ادحؽؿغ ادتخصصغ ذم ادـاهج وضرق افتدريس وادتخصصغ ذم تعؾقؿ افؾغة 

افثاكقة، وادتخصصغ ذم افؾغة افعربقة وؾـ افؼصة وادتخصصغ ذم تؽـقفقجقا افتعؾقؿ، 

ت افتل إلبداء رأهيؿ ذم مدى صالحقتف فؾتطبقؼ، وؿد ؿام افباحث بنجراء افتعديال

 أصار هبا افسادة ادحؽؿقن.

 إعداد دلقل ادعؾم لؾتدريس باستخدام الؼصص الرقؿقة التشاركقة  -و    

ؿام افباحث بنظداد دفقؾ ادعؾؿ فتدريس ادادة افتعؾقؿقة باشتخدام افؼصص 

 افرؿؿقة افتشارـقة، وؿد تضؿـ هذا افدفقؾ ما يليت:

 عاجلة ؿصصقًا.إهداف اإلجرائقة فؽؾ درس مـ افدروس اد -0

 ادحتقى ادعد باشتخدام افؼصص افرؿؿقة افتشارـقة. -2

 خطقات افتدريس باشتخدام افؼصص افرؿؿقة افتشارـقة. -3

 إكشطة ادصاحبة. -4
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 إدوات وافقشائؾ ادعقـة. -5

 أشافقب افتؼقيؿ.-6

 افزمـ ادـاشب فؽؾ ؿصة رؿؿقة.-7

أؿروا وؿد تؿ ظرض افدفقؾ ظذ جمؿقظة مـ افسادة ادحؽؿغ افذيـ    

 صالحقتف فؾتطبقؼ.

 ثالثًا  اختبار مفارات الػفم االستامعي   

 هدف االختبار  -أ

حتدد هدف آختبار ذم ؿقاس مفارات افػفؿ آشتامظل فدى ضالب ادستقى 

 افثاين مـ متعؾؿل افؾغة افعربقة ؽر افـاضؼغ هبا. 

 مصادر بـاء االختبار   -ب

ادؼرر ظذ ضالب  "فعربقة فؾعاملا"تؿ اختقار ؿطعتغ مـ خارج ـتاب         

ادستقى افثاين، وؿد روظل ؾقفام مـاشبتفام فؾؿستقى افتعؾقؿل وافثؼاذم فطالب 

 ادستقى افثاين.

تؿ إظداد أشئؾة آختبار مـ كقع  حتديد كوع أسئؾة االختبار  -ج

آختقار مـ متعدد ، وؿد روظل ذم صقاؽتفا آظتبارات افقاجب مراظاهتا ذم صقاؽة 

 افـقع مـ إشئؾة.  هذا

تؿ حتديد إوزان افـسبقة دفارات افػفؿ  إعداد جدول ادواصػات  -د

 (. 0آشتامظل، ـام هق مقضح ذم جدول )
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 مواصػات اختبار مفارات الػفم االستامعي .(0جدول )

 ادفارة م
عدد 

 األسئؾة

األسئؾة 

التي 

 تؼقسفا

الوزن 

 الـسبي

 %06 00، 0 2 .حتديد معاين افؽؾامت ادسؿقظة 0

 %06 02، 2 2 متققز افؽؾامت ادػتاحقة ذم افـص ادسؿقع. 2

 %06 03، 3 2 ترتقب أحداث افـص ادسؿقع وؾؼ تتابعفا. 3

اشتـتاج معاين افؽؾامت ؽر ادػفقمة مـ خالل  4

 افسقاق.

3 4 ،04 ،

09 

15% 

 %06 05، 5 2 اشتخالص افػؽرة افعامة فؾـص ادسؿقع. 5

 %06 06، 6 2 دف افؽاتب مـ افـص ادسؿقع.اشتـتاج ه 6

 %06 07، 7 2 اشتخالص افؼقؿ ادقجقدة ذم افـص ادسؿقع. 7

افتؿققز بغ ما فف صؾة بادقضقع ادسؿقع وما فقس  8

 فف صؾة بف.

3 8 ،08 ،

26 

15% 

 %5 9 0 افتؿققز بغ احلؼقؼة واخلقال ذم افـص ادسؿقع. 9

 %5 06 0 افـص ادسؿقع.إبداء رأي مـطؼل حقل أحداث  06

 %066 26 ادجؿقع

تؿ صقاؽة جمؿقظة مـ افتعؾقامت فتحديد اهلدف مـ  صقاغة تعؾقامت االختبار  -ـه

آختبار، وضريؼة اإلجابة ظـ أشئؾتف، وافتلـقد ظذ اإلجابة ذم ادؽان ادخصص مـ 

 ورؿة اإلجابة.

إشئؾة بنظطاء  تؿ تقزيع درجات آختبار ظذصريؼة تصحقح االختبار   -و

درجات( فإلجابة افصحقحة، وصػر فإلجابة اخلطل، وحقث إن آختبار يتؽقن مـ 3)
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  ( درجة.66( شمآً، ؾنن افدرجة افؽؾقة فالختبار تساوي )26)

فؾتلـد مـ صدق آختبار تؿ ظرض جدول ادقاصػات  صدق االختبار  -ز

ادتخصصغ ذم مـاهج وضرق  مع ؾؼرات آختبار  ظذ جمؿقظة مـ افسادة ادحؽؿغ

تدريس افؾغة افعربقة، وذم تعؾقؿ افؾغة افعربقة فؾـاضؼغ بغرها، وذم افؼقاس وافتؼقيؿ، 

وذفؽ هبدف افتلـد مـ ؿقاس ـؾ ؾؼرة مـ ؾؼرات آختبار فؾؿفارة ادستفدف 

ؿقاشفا، ومدى شالمة افػؼرة فغقيًا، وافتعرف ظذ إضاؾاهتؿ ومؼسحاهتؿ، وؿد تؿ 

افتعديالت ادـاشبة ذم ضقء اؿساحات افسادة ادحؽؿغ، وبذفؽ يؽقن إجراء 

  آختبار صادؿًا ذم ؿقاس ما وضع فؼقاشف.

ُأجريت افتجربة آشتطالظقة ظذ ظقـة مـ  التجربة االستطالعقة لالختبار  -ح

( ضافبًا، هبدف افتلـد مـ صالحقة آختبار 25ضالب ادستقى افثاين بؾغ ظددها )

، وحتديد زمـ آختبار، ومعامؾ افسفقفة وافصعقبة، وافتلـد مـ وضقح فؾتطبقؼ

 تعؾقامت آختبار، وذفؽ ـام يليت:

  تؿ حساب معامؾ ثبات آختبار باشتخراج  حساب معامل ثبات االختبار

وهل كسبة ظافقة  6.87( ـروكباخ، وؿد بؾغ معامؾ ثبات آختبار ـؽؾ معامؾ أفػا )

 مـ افثبات.

 باشتخدام معادفة حساب  الت السفولة والصعوبة لألسئؾة حساب معام

معامالت افسفقفة وافصعقبة تؿ حساب معامالت افسفقفة وافصعقبة فالختبار، وؿد 

(، ذم حغ 6.79-6.24تبغ أن معامالت افسفقفة ٕشئؾة آختبار تراوحت ما بغ)

ل معامالت ( وه6.76-6.20تراوحت معامالت افصعقبة ٕشئؾة آختبار ما بغ )

 شفقفة وصعقبة ذات كسب متػاوتة.

   تؿ حساب معامالت افتؿققز فألشئؾة حساب معامالت التؿققز ألسئؾة االختبار
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 (.6.69 -6.30باشتخدام معادفة جقكسقن، حقث تراوحت هذه ادعامالت ما بغ )

   تؿ حساب افزمـ افالزم فتطبقؼ حساب الزمن ادـاسب لتطبقق االختبار

ضريؼ حساب متقشط افزمـ افذي يستغرؿف أرسع متعؾؿ وأبطل متعؾؿ  آختبار، ظـ

 دؿقؼة. 65=   2( ÷66+76ذم اإلجابة ظـ أشئؾتف، ووجد أكف يساوي )

( 3أصبح آختبار ذم صقرتف افـفائقة )مؾحؼ الصورة الـفائقة لالختبار  -ط

 ( أشئؾة ظذ ـؾ ؿطعة اشتامع.06( شمآً مقزظة بقاؿع )26مؽقكًا مـ )

 ( مؼقاس الدافعقة لتعؾم الؾغة العربقة 2)

 اهلدف من ادؼقاس   -

هدف ادؼقاس إػ تؼدير داؾعقة متعؾؿل افؾغة افعربقة مـ ؽر افـاضؼغ هبا كحق   

 تعؾؿ افؾغة افعربقة.

 أبعاد ادؼقاس  -

ظدد مـ افدراشات افسابؼة  ذم ضقء مقجفات كظريات افداؾعقة، ومراجعة 

 ,Al-Ansariفداؾعقة فتعؾؿ افؾغة مثؾ دراشة إكصاري )افتل أظدت مؼايقس خاصة با

-Al(، ، ودراشة افشامل )2669ودراشة بـات ) ،(2665( ، ودراشة افعبدان )2000

Shami, 2009( ودراشة ظزيز ،)Aziz, 2011 ودراشة افشؿقؿري ،)(Alshumaimeri, 

دراشة (. وAl-Haje, 2014هـ(، ودراشة  احلاج )0435، ودراشة اجلابري)(2013

 (.2604اخلقافدة وآخريـ)

 تم التوصل إىل األبعاد اآلتقة 

ادثابرة: وهل ؿدرة افػرد ظذ أداء ظؿؾ ما وآشتؿرار ؾقف مفام ـاكت افظروف 

 ضعقػًا، هبدف آكتفاء مـ افعؿؾ بشؽؾ جقد. ادحقطة صعبة أو إمؾ ذم افـجاح

حتؼقؼفا مـ خالل افطؿقح: وهق ما يلمؾ افػرد حتؼقؼف مـ أهداف، وحماوفة 
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 حتديد مستقيات ظؾقا مـ افعؿؾ ذم ضقء خطط حمددة يـقي افؼقام هبا.

آشتؿتاع ذم مقاؿػ ادـاؾسة: وهق افشعقر بافؾذة ذم ادقاؿػ افتل تتطؾب بذل 

 اجلفد وافـشاط فؾتػقق ظذ أخريـ.

 إعداد جدول مواصػات ادؼقاس   -

فتعؾؿ افؾغة افعربقة، حقث ؿام تؿ إظداد جدول ادقاصػات دؼقاس افداؾعقة 

وإوزان افـسبقة فؽؾ حمقر مـ  افباحث بتقزيع ظبارات ادؼقاس ظذ ادحاور افثالثة

 (.2حماوره، ويتضح ذفؽ مـ خالل جدول )

 

 مواصػات مؼقاس الدافعقة لتعؾم الؾغة العربقة .(9جدول)

 أرقام العبارات حماور ادؼقاس م

إمجايل  كوع العبارات

عبارات 

 حوراد

الـسبة 

 سؾبقة إجيابقة ادئوية

0 
ادثابرة ذم تعؾؿ إول: 

 افعربقة. افؾغة

1 ،2 ،4 ،9 ،
11 ،12 ،13 ،
01 ،00 ،02 ،
11 ،10   

4 4 10 11,11% 

2 

افطؿقح فتحؼقؼ افثاين: 

مستقى ظاٍل ذم افؾغة 

 افعربقة.

1 ،7 ،11 ،
10 ،17 ،12 ،
01 ،03 ،09 ،
11  ،13 ،14 

4 4 10 11,11% 

3 

افثافث: آشتؿتاع 

بؿقاؿػ ادـاؾسة ذم تعؾؿ 

 افؾغة افعربقة.

0 ،3 ،2 ،11 ،
14 ،19 ،01 ،
02 ،04 ،07 ،
11 ،12 

4 4 10 11.11% 

 %066 36 ادجؿقع
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 صدق ادؼقاس   -

ؿام افباحث بعرض ادؼقاس ذم صقرتف إوفقة ظذ ظدد مـ أظضاء هقئة 

ة وادتخصصغ ذم مـاهج وضرق تدريس افتدريس ادتخصصغ ذم تعؾقؿ افؾغة افثاكق

افؾغة افعربقة وادتخصصغ  ذم ظؾؿ افـػس افسبقي: بؼصد معرؾة مـاشبة ـؾ ظبارة 

مـ ظبارات ادؼقاس فؾؿحقر افذي تـتؿل إفقف، ومدى مـاشبتفا فطالب ادستقى 

افثاين، ومدى وضقح ـؾ ظبارة، وؿد أجرى افباحث افتعديالت افالزمة كحق 

 تل تػضؾ هبا ادحؽؿقن.ادؾحقطات اف

ُأجريت افتجربة آشتطالظقة ظذ ظقـة مـ   التجربة االستطالعقة لؾؿؼقاس

( ضافبًا، هبدف افتلـد مـ صالحقة ادؼقاس 25ضالب ادستقى افثاين بؾغ ظددها )

 فؾتطبقؼ، وحتديد زمـ ادؼقاس، وافتلـد مـ وضقح تعؾقامت آختبار، وذفؽ ـام يليت:  

    الصدق البـائي -

فؾتلـد مـ متاشؽ ـؾ حمقر مـ حماور ادؼقاس بافدرجة افؽؾقة فؾؿؼقاس، ؿام 

افباحث بؼقاس صدق افتجاكس افداخع فألداة، ومـ خالل بقاكات اشتجابات 

ادبحقثغ تؿ حساب معامؾ آرتباط بغ ـؾ حمقر مـ حماور ادؼقاس وافدرجة افؽؾقة 

 (.3فؾؿؼقاس ـام هق مبغ ذم جدول رؿؿ )

 

 ( معامالت االرتباط لؽل حمور من حماور ادؼقاس بالدرجة الؽؾقة له2ول )جد

 مستوى الداللة معامل االرتباط ادحور

 6.60 6.874 إول

 6.60 6.796 افثاين
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 6.60 6.852 افثافث

أن مجقع معامالت آرتباط دافة إحصائقًا ظـد  ويتضح مـ اجلدول افسابؼ

جاكس افداخع بغ ـؾ حمقر مـ حماور ادؼقاس ( مما يشر إػ افت1,11مستقى )

 وافدرجة افؽؾقة فف.  

 ثبات ادؼقاس  -

ادؼقاس بطريؼتغ، أوٓمها: باشتخدام افتجزئة افـصػقة بغ تؿ افتلـد مـ ثبات 

افعبارات ذوات إرؿام افػردية وافػؼرات ذوات إرؿام افزوجقة، وثاكقتفام: 

 (.4 ذفؽ جدول )باشتخدام معامؾ أفػا ـروكباخ، ويبغ

 

 معامالت الثبات دحاور مؼقاس الدافعقة لتعؾم الؾغة العربقة .(2جدول )

 حماور ادؼقاس م
معامل ثبات 

 التجزئة الـصػقة

معامل ثبات 

 ألػا كروكباخ

 6.760 6.742 افعربقة. ادثابرة ذم تعؾؿ افؾغةإول:  0

2 
افطؿقح فتحؼقؼ مستقى ظاٍل افثاين: 

 ة.ذم افؾغة افعربق
6.663 6.737 

3 
افثافث: آشتؿتاع بؿقاؿػ ادـاؾسة ذم 

 تعؾؿ افؾغة افعربقة.
6.863 6.864 

 6.865 6.877 معامؾ ثبات إداة

 يتضح مـ اجلدول افسابؼ أن ادؼقاس يتؿقز بدرجة ظافقة مـ افثبات.

 حساب معامالت تؿ ـام تؿ افتلـد مـ ثبات آتساق افداخع فؾؿؼقاس، حقث

 إفقف، تـتؿل افذي فؾؿحقر بافدرجة افؽؾقة ادحقر ظبارات مـ ظبارة فؽؾ آرتباط
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 :(5جدول ) ذفؽ ويقضح

 معامالت االرتباط لؽل عبارة من عبارات ادحور بالدرجة الؽؾقة لؾؿحور الذي تـتؿي إلقه .(5) جدول

 باطمعامل االرت رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة

 ادحور الثالث ادحور الثاين ادحور األول

 ‚502(   ٭٭) 25 ‚676(   ٭٭) 03 ‚756(   ٭٭) 0

 ‚466(  ٭٭) 26 ‚436(  ٭٭) 04 ‚664(   ٭٭) 2

 ‚747(  ٭٭) 27 ‚785(   ٭٭) 05 ‚562(  ٭٭) 3

 ‚560(  ٭٭) 28 ‚766(  ٭٭) 06 ‚690(  ٭٭) 4

 ‚662 (  ٭٭) 29 ‚564(  ٭٭) 07 ‚593(  ٭٭) 5

 ‚545(   ٭٭) 36 ‚663(  ٭٭) 08 ‚644(   ٭٭) 6

 ‚496(   ٭٭) 30 ‚563(  ٭٭) 09 ‚680(  ٭٭) 7

 ‚694(   ٭٭) 32 ‚636(   ٭٭) 26 ‚706(   ٭٭) 8

 ‚526(   ٭٭) 33 ‚586(   ٭٭) 20 ‚647(  ٭٭) 9

 ‚726(  ٭٭) 34 ‚566(   ٭٭) 22 ‚568(  ٭٭) 06

 ‚502(  ٭٭) 35 ‚426(  ٭٭) 23 ‚653(  ٭٭) 00

 ‚534(   ٭٭) 36 ‚626(   ٭٭) 24 ‚466(   ٭٭) 02

 ( 6‚65.( و) ‚6( تشر إػ دٓفة إحصائقة ظـد مستقى )ا٭٭) 

يتضح مـ كتائج اجلدول افسابؼ أن مجقع معامالت آرتباط دافة إحصائقا ظـد 

( مما يشر إػ آتساق افداخع بغ ظبارات ـؾ حمقر 6‚65.(، و)‚6مستقى )ا

 وافدرجة افؽؾقة فؾؿحقر.

 زمن تطبقق ادؼقاس  -

تؿ حساب افزمـ افالزم فتطبقؼ ادؼقاس، ظـ ضريؼ حساب متقشط افزمـ 

افذي يستغرؿف أرسع متعؾؿ وأبطل متعؾؿ ذم اإلجابة ظـ ظباراتف، ووجد أكف يساوي 
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 دؿقؼة.  66=  2( ÷76+56)

 الصورة الـفائقة لؾؿؼقاس 

إول: خيتص بافبقاكات إوفقة فؾطافب، تلفػ ادؼقاس مـ ؽالف وؿسؿغ، 

 وافثاين: تـاول داؾعقة افطالب فتعؾؿ افؾغة افعربقة مـ خالل ثالثة حماور هل:

 .ظبارات ( 02)ادثابرة ذم تعؾؿ افؾغة افعربقة   -

 ظبارة (. 02) افطؿقح فتحؼقؼ مستقى ظاٍل ذم افؾغة افعربقة -

 ظبارة (. 02بقة )آشتؿتاع بؿقاؿػ ادـاؾسة ذم تعؾؿ افؾغة افعر -

( ظبارة، وؿد وضعت ذم تدرج مخاد 36وبذفؽ بؾغ ظدد ظبارات ادؼقاس)

( 4( درجات، وأواؾؼ )5)فقؽرت(، بحقث خيصص فالختقار: أواؾؼ بشدة )

( درجة، 0( درجة، أظسض بشدة )2( درجات، وأظسض )3درجات، وحمايد )

( درجة 086-36بغ )وبذفؽ تؽقن افدرجة افؽؾقة ظذ هذا ادؼقاس ؿد تراوحت 

حسب جمؿقع افدرجات فؽؾ ؾرد مـ أؾراد افعقـة فؼقاس داؾعقتف كحق افتعؾؿ )مؾحؼ 

2.) 

 ادحور الثاين  إجراء جتربة البحث

 أوالً  اختقار عقـة البحث 

تؿ اختقار جمؿقظتل افبحث افتجريبقة وافضابطة مـ متعؾؿل افؾغة افعربقة ؽر   

فعربقة بجامعة ادؾؽ شعقد بافرياض: حقث تؿ اختقار افـاضؼغ هبا بؿعفد افؾغقيات ا

صعبتغ مـ صعب ادستقى افثاين ظشقائقًا، وـذفؽ تؿ تعقغ إحدى افشعبتغ ظشقائقًا 

( ضافبًا، وأصبحت افشعبة إخرى هل 36فتصبح جمؿقظة دمريبقة وبؾغ ظدد ضالهبا )

 ( ضافبًا.36ادجؿقظة افضابطة وبؾغ ظدد ضالهبا )

 طبقق الؼبيل ألدوات البحث ثاكقًا  الت
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 التطبقق الؼبيل الختبار مفارات االستامع  -0

ؿام افباحث بتطبقؼ اختبار مفارات افػفؿ آشتامظل ظذ ضالب جمؿقظتل 

هـ، وذفؽ 26/5/0436افبحث: افتجريبقة وافضابطة ذم يقم إربعاء ادقاؾؼ 

امظل، ويقضح فؾقؿقف ظذ مدى متؽـ ضالب ادجؿقظتغ مـ مفارات افػفؿ آشت

( دٓفة افػروق بغ متقشطات درجات ضالب ادجؿقظتغ افتجريبقة 6اجلدول )

 ٓختبار مفارات افػفؿ آشتامظل.وافضابطة ذم افتطبقؼ افؼبع 

 داللة الػرق بني متوسطي درجات صالب ادجؿوعتني التجريبقة والضابطة .(6جدول)

 امعيدم التطبقق الؼبيل الختبار مفارات الػفم االست

 "ققؿة االكحراف ادعقاري ادتوسط احلسايب العدد ادجؿوعة

 "ت

الداللة عـد 

00‚0 

 2.76 05.47 36 افتجريبقة
 ؽر دافة 6.5

 2‚80 04.83 36 افضابطة

يتضح مـ اجلدول افسابؼ ظدم وجقد ؾرق ذي دٓفة إحصائقة بغ متقشطل 

قؼ افؼبع ٓختبار مفارات درجات ضالب ادجؿقظتغ افتجريبقة وافضابطة ذم افتطب

( 05.47، حقث ـان متقشط  درجات ضالب ادجؿقظة افتجريبقة )افػفؿ آشتامظل

( ، ذم حغ ـان متقشط درجات ضالب ادجؿقظة 2.76باكحراف معقاري ؿدره )

وجد  "ت"(، وبحساب ؿقؿة 2‚80( باكحراف معقاري ؿدره )04.83افضابطة )

( تبغ أكف 29قؿة )ت( اجلدوفقة ظـد درجة حرية )(، وبؿؼاركتفا بؼ6.5أهنا تساوى )

، بغ جمؿقظتل افبحث( 6065( أو )6‚60ٓ يقجد ؾرق دال إحصائقًا ظـد مســتقى )

 وذفؽ يشر إػ تؽاؾم ضالب ادجؿقظتغ ذم تدين مفارات افػفؿ آشتامظل.

 التطبقق الؼبيل دؼقاس الدافعقة لتعؾم الؾغة العربقة  -9

مؼقاس افداؾعقة ظذ ضالب جمؿقظتل افبحث: افتجريبقة ؿام افباحث بتطبقؼ 
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هـ، وذفؽ فؾقؿقف ظذ مدى 20/5/0436وافضابطة ذم يقم اخلؿقس ادقاؾؼ 

( دٓفة افػروق 7داؾعقة ضالب ادجؿقظتغ كحق تعؾؿ افؾغة افعربقة، ويقضح جدول )

ع بغ متقشطات درجات ضالب ادجؿقظتغ افتجريبقة وافضابطة ذم افتطبقؼ افؼب

 دؼقاس افداؾعقة فتعؾؿ افؾغة افعربقة.

 داللة الػرق بني متوسطي درجات صالب ادجؿوعتني التجريبقة والضابطة .(7جدول)

 دم التطبقق الؼبيل دؼقاس الدافعقة لتعؾم الؾغة العربقة

 البقان              

 البعد
 العدد ادجؿوعة

ادتوسط 

 احلسايب

االكحراف 

 ادعقاري

 ققؿة

 "ت"

 اللةالد

0.00 

ادثابرة ذم تعؾؿ 

 افؾغة افعربقة

 2.24 09.43 36 افتجريبقة
 ؽر دافة 6.642

 2.76 08.60 36 افضابطة

افطؿقح فتحؼقؼ 

 مستقى ظاٍل ؾقفا

 3.00 26.03 36 افتجريبقة
 ؽر دافة 6.490

 2.89 26.94 36 افضابطة

آشتؿتاع 

بؿقاؿػ ادـاؾسة 

 ذم افتعؾؿ 

 2.04 07.33 36 افتجريبقة

 0.96 08.27 36 افضابطة ؽر دافة 6.536

 افدرجة افؽؾقة

 فألبعاد 

 9.73 56.89 36 افتجريبقة
 ؽر دافة 6.687

 8.96 57.22 36 افضابطة

يتضح مـ اجلدول افسابؼ ظدم وجقد ؾروق ذات دٓفة إحصائقة بغ متقشطل 

افؼبع دؼقاس افداؾعقة  درجات ضالب ادجؿقظتغ افتجريبقة وافضابطة ذم افتطبقؼ

حقث ـان متقشط درجات ضالب ادجؿقظة افتجريبقة ذم حماور  فتعؾؿ افؾغة افعربقة:

( 56.89( )07.33( )26.03( )09‚43ادؼقاس وافدرجة افؽؾقة فف ظذ افتقايل )

(، ذم حغ ـان متقشط 9.73( )2.04( )3.00( )2.24باكحراف معقاري ؿدره )

( 57.22( )08.27( )26.94( )08.60ضابطة )درجات ضالب ادجؿقظة اف
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 "ت"(، وبحساب ؿقؿة 8.96( )0.96( )2.89( )2.76باكحراف معقاري ؿدره )

(، وهك ؿقؿ ؽر دافة ظـد 6.687( )6.536( )6.490( )6.642وجد أهنا تساوى )

(، وذفؽ يشر إػ تؽاؾم ضالب ادجؿقظتغ ذم ضعػ مستقى 6‚60مســتقى )

 ة افعربقة.افداؾعقة فتعؾؿ افؾغ

 ثالثًا  تدريس ادادة التعؾقؿقة لؾؿجؿوعتني التجريبقة والضابطة 

تؿ افبدء ذم تدريس ادادة افتعؾقؿقة فطالب ادجؿقظة افتجريبقة باشتخدام 

هـ إػ 24/5/0436إشساتقجقة حؽل افؼصص افرؿؿقة افتشارـقة مـ إحد ادقاؾؼ 

يقمًا. أما ضالب  65ريسف حقايل هـ، حقث اشتغرق تد29/7/0436آثـغ ادقاؾؼ 

ادجؿقظة افضابطة ؾؼد درشقا هذه ادقضقظات بافطريؼة ادعتادة. وؿد ؿام افباحث 

كػسف بتطبقؼ دمربة افبحث ظذ ضالب ادجؿقظتغ افتجريبقة وافضابطة، وؿد ؿام 

افباحث بتدريب افطالب ظذ تصؿقؿ افؼصص افرؿؿقة، و افتعامؾ معفا  بعد كؼها 

 كسكت.ظذ اإل

 رابعًا  التطبقق البعدي ألدوات البحث 

تؿ تطبقؼ اختبار مفارات افػفؿ آشتامظل ومؼقاس افداؾعقة فتعؾؿ افؾغة 

افعربقة تطبقؼًا بعديًا ظذ ضالب ادجؿقظتغ افتجريبقة وافضابطة ظؼب آكتفاء مـ 

ؿد هـ، و7/8/0436-6ظؿؾقات افتدريس، وذفؽ ذم يقمل إحد وآثـغ ادقاؾؼ 

 تؿ تصحقح آختبار وادؼقاس، ورصد افدرجات ومعاجلتفا إحصائقًا.   

 

 كتائج البحث وتوصقاته ومؼرتحاته

هيدف هذا ادحقر إػ رصد افـتائج افتل تؿ افتقصؾ إفقفا ذم هذا افبحث، 

وتػسرها، ثؿ تؼديؿ ظدد مـ افتقصقات ذم ضقء هذه افـتائج ، وـذفؽ تؼديؿ ظدد 
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 قة ادؼسحة.مـ ادقضقظات افبحث

 أوالً  كتائج البحث، وتػسريها 

  فؾتلـد مـ صحة افػرض إول مـ ؾريض افبحث احلايل، وكصف: ٓ يقجد

ؾرق ذو دٓفة إحصائقة بغ متقشطل درجات ادجؿقظة افتجريبقة وادجؿقظة 

افضابطة ذم افتطبقؼ افبعدي ٓختبار مفارات افػفؿ آشتامظل ُيعَزى إػ اشتخدام 

قة حؽل افؼصص افرؿؿقة افتشارـقة مؼاركة بافطريؼة ادعتادة، ؿام افباحث إشساتقج

بحساب متقشط درجات افطالب بادجؿقظتغ افتجريبقة وافضابطة ذم افتطبقؼ 

افبعدي ٓختبار مفارات افػفؿ آشتامظل، وحساب آكحراؾات ادعقارية، وحساب 

 ( يقضح ذفؽ.8، وحساب حجؿ إثر، وجدول )"ت"ؿقؿة 

 داللة الػرق بني متوسطي درجات صالب ادجؿوعتني التجريبقة والضابطة .(8دول)ج

 دم التطبقق البعدي الختبار مفارات الػفم االستامعي

 العدد ادجؿوعة
ادتوسط 

 احلسايب

االكحراف 

 ادعقاري
 "ت"ققؿة 

درجة 

 احلرية

الداللة 

عـد 

00‚0 

 حجم التلثري

 7‚86 50‚70 36 التجريبقة
 ـبر 6.72 فةدا 29 03‚00

 9‚52 32‚92 36 الضابطة

يتضح مـ اجلدول افسابؼ وجقد ؾرق ذي دٓفة إحصائقة بغ متقشط درجات  

ضالب ادجؿقظتغ افتجريبقة وافضابطة ذم افتطبقؼ افبعدي ٓختبار مفارات افػفؿ 

آشتامظل فصافح ادجؿقظة افتجريبقة: حقث ـان متقشط درجات ضالب ادجؿقظة 

(، ذم حغ ـان متقشط درجات 7‚86( باكحراف معقاري ؿدره )50‚70يبقة )افتجر

(، وبحساب 9‚52( باكحراف معقاري ؿدره)34‚92ضالب ادجؿقظة افضابطة )

اجلدوفقة ظـد  "ت"(، وبؿؼاركتفا بؼقؿة 03‚00وجد أهنا تساوى) "ت"ؿقؿة 
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ؾض افػرض ، وبذفؽ تؿ ر 6‚60( تبغ أهنا ؿقؿة دافة ظـد مستقى 29درجة حرية )

إول مـ ؾريض افبحث وتعديؾف بحقث يصبح ظذ افـحق أيت: يقجد ؾرق ذو دٓفة 

إحصائقة بغ متقشطل درجات ادجؿقظة افتجريبقة وادجؿقظة افضابطة ذم افتطبقؼ 

افبعدي ٓختبار مفارات افػفؿ آشتامظل فصافح ادجؿقظة افتجريبقة ُيعَزى إػ 

 ص افرؿؿقة افتشارـقة مؼاركة بافطريؼة ادعتادة.اشتخدام إشساتقجقة حؽل افؼص

ـام تؿ حساب حجؿ افتلثر ٓشتخدام إشساتقجقة حؽل افؼصص افرؿؿقة 

بؾغ حقث  ،(2)افتشارـقة ذم تـؿقة مفارات آشتامع، وذفؽ بحساب مربع إيتا 

( وهق حجؿ تلثر ـبر: مما يدل ظذ ؾاظؾقة افتدريس باشتخدام إشساتقجقة 6‚72)

افؼصص افرؿؿقة افتشارـقة ذم تـؿقة مفارات افػفؿ آشتامظل فدى ضالب  حؽل

 ادجؿقظة افتجريبقة.

 وبذفؽ تؽقن ؿد متت اإلجابة ظـ افسمال افثاين مـ أشئؾة افبحث، وكصف:

ما فاعؾقة الؼصص الرقؿقة التشاركقة دم تـؿقة مفارات الػفم االستامعي لدى 

 ة العربقة غري الـاصؼني هبا؟ادستوى الثاين من متعؾؿي الؾغ  صالب

ويعزو افباحث هذا افـؿق افقاضح ذم مفارات افػفؿ آشتامظل فدى ضالب 

 ادجؿقظة افتجريبقة إػ:

أن افؼصص افرؿؿقة بطبقعتفا افػـقة ادحببة مـ كاحقة ومقزاهتا افتؽـقفقجقة -0

يرـزون ادتعددة مـ كاحقة أخرى ممتعة وجذابة فؾؿتعؾؿغ، وذفؽ جيعؾفؿ يـتبفقن و

اكتباهفؿ أثـاء ظرضفا، وهذا آكتباه وافسـقز يؿفد حلافة مـ افػفؿ آشتامظل اجلقد 

 فدهيؿ.   

اـتساب ادتعؾؿغ ؽزارة فػظقة واؾرة مـ افؼصص افرؿؿقة افغـقة بادػردات -2

 وافساـقب وافتعبرات شاظد ظذ تـؿقة مفارات ؾفؿ ادسؿقع وحتؾقؾف وتػسره فدهيؿ.
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ظرض ادحتقى افؼصيص مـ خالل افتقطقػ اجلقد فقشائط تـقع أشؾقب -3

افتؽـقفقجقا مـ أصقات وصقر ورشقمات وحرـات، أشفؿ ذم جذب ادتعؾؿغ 

وتشقيؼفؿ فؾتعؾؿ وإحساشفؿ بادتعة ؾقف، وـؾ ذفؽ أشفؿ ذم تـؿقة ؿدراهتؿ ظذ 

 تػسر ادسؿقع واشتقعابف. 

قئة تعؾؿ كشطة هقلهتؿ مشارـة  ادتعؾؿغ ذم بـاء افؼصص افرؿؿقة أوجد ب-4

ٓشتقعاب افـصقص ادسؿقظة مـ خالل ادـاؿشات واحلقارات افتل تصحب 

 إظدادها.

أن إشساتقجقة حؽل افؼصص افرؿؿقة افتشارـقة تتقح ؾرصًا واشعة -5

فؾتدريب ظذ مفارات افػفؿ آشتامظل، شقاء مـ خالل افتعؾقامت افتل يتؿ إفؼاؤها 

أثـاء إظداد افؼصة افرؿؿقة، أو خالل ادـاؿشات  ظذ افطالب ؿبؾ ظرض افؼصة، أو

 افتل تصاحب ظرضفا.

ؿقام ادعؾؿ بؿـاؿشة ادتعؾؿغ ذم مقضقع افؼصة افرؿؿقة وافدروس -6

ادستػادة مـفا ظؼب ظرضفا  أشفؿ ذم ترـقزهؿ ظذ ؾفؿ ما شؿعقه فؾؿشارـة ذم هذه 

 ادـاؿشة وإبداء آرائفؿ.

(، وظبد افؼادر 2603راشتل: افغامدي )وؿد اتػؼت هذه افـتقجة مع كتائج د

 ( افؾتغ أثبتتا ؾاظؾقة افؼصص افرؿؿقة ذم تـؿقة مفارات آشتامع. 2603)

 

  وفؾتلـد مـ صحة افػرض افثاين مـ ؾريض افبحث احلايل، وكصف: ٓ يقجد

ؾرق ذو دٓفة إحصائقة بغ متقشطل درجات ادجؿقظة افتجريبقة وادجؿقظة 

فبعدي دؼقاس افداؾعقة فتعؾؿ افؾغة افعربقة ُيعَزى إػ اشتخدام افضابطة ذم افتطبقؼ ا

إشساتقجقة حؽل افؼصص افرؿؿقة افتشارـقة مؼاركة بافطريؼة ادعتادة، ؿام افباحث 
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بحساب متقشط درجات افطالب بادجؿقظتغ افتجريبقة وافضابطة ذم افتطبقؼ 

كحراؾات ادعقارية، وحساب افبعدي دؼقاس افداؾعقة فتعؾؿ افؾغة افعربقة، وحساب آ

 ( يقضح ذفؽ.9، وحساب حجؿ إثر، واجلدول ) "ت"ؿقؿة 
 

( داللة الػرق بني متوسطي درجات صالب ادجؿوعتني التجريبقة والضابطة دم التطبقق 9) جدول

 البعدي دؼقاس الدافعقة لتعؾم الؾغة العربقة

 البقان              

  البعد
 العدد ادجؿوعة

ادتوسط 

 حلسايبا

االكحراف 

 ادعقاري

 ققؿة

 "ت"

 الداللة

0.00 
 حجم التلثري

ادثابرة فتعؾؿ 

 افؾغة افعربقة

 6.63 54.07 36 افتجريبقة
 ـبر 6.70 دافة 5.83

 7.52 28.63 36 افضابطة

افطؿقح 

فتحؼقؼ 

مستقى ظاٍل 

 ؾقفا

 5.92 56.69 36 افتجريبقة

 ـبر 6.74 دافة 6.28
 6.00 27.98 36 افضابطة

آشتؿتاع 

بؿقاؿػ 

 ادـاؾسة ...

 7.64 52.84 36 افتجريبقة

 5.82 36.24 36 افضابطة ـبر 6.65 دافة 5.44

افدرجة 

 افؽؾقة

 فألبعاد 

 06.80 063.06 36 افتجريبقة

 00.66 86.85 36 افضابطة ـبر 6.83 دافة 24.60

صائقة بغ متقشطل يتضح مـ اجلدول افسابؼ وجقد ؾروق ذات دٓفة إح

اشتجابات ضالب ادجؿقظتغ افتجريبقة وافضابطة ذم افتطبقؼ افبعدي دؼقاس افداؾعقة 

فتعؾؿ افؾغة افعربقة فصافح ادجؿقظة افتجريبقة: حقث ـان متقشط اشتجابات ضالب 

( 56.69( )54‚07ادجؿقظة افتجريبقة دحاور ادؼقاس ودرجتف افؽؾقة ظذ افتقايل هل )
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(، 06.80( )7.64( )5.92( )6‚63( باكحراف معقاري ؿدره )063.06)( 52.84)

( 27.98( )28‚63ذم حغ ـان متقشط اشتجابات ضالب ادجؿقظة افضابطة )

(، 00.66( )5.82( )6.00( )7‚52( باكحراف معقاري ؿدره )86.85( )36.24)

( 5.44( )6.28( )5‚83وجد أهنا تساوي بافستقب ) "ت"وبحساب ؿقؿة 

(، وبذفؽ تؿ رؾض افػرض افثاين مـ 6‚60(، وهل ؿقؿ دافة ظـد مستقي )24.60)

ؾريض افبحث وتعديؾف بحقث يصبح ظع افـحق أيت: يقجد ؾرق ذو دٓفة إحصائقة بغ 

متقشطل اشتجابات ادجؿقظتغ افتجريبقة وافضابطة ذم افتطبقؼ افبعدي دؼقاس افداؾعقة 

ُيعَزى إػ اشتخدام إشساتقجقة حؽل  تجريبقةفتعؾؿ افؾغة افعربقة فصافح ادجؿقظة اف

 افؼصص افرؿؿقة افتشارـقة مؼاركة بافطريؼة ادعتادة.

ـام يتبغ مـ اجلدول أن حجؿ تلثر اشتخدام إشساتقجقة حؽل افؼصص 

افرؿؿقة افتشارـقة ذم تـؿقة داؾعقة ضالب ظقـة افبحث فتعؾؿ افؾغة افعربقة ـبر، حقث 

 (.6.83( )6.65( )6.74( )6.70)بؾغت ؿقؿف ظذ افستقب 

 وبذفؽ تؽقن ؿد متت اإلجابة ظـ افسمال افثافث مـ أشئؾة افبحث، وكصف:

 

ما فاعؾقة الؼصص الرقؿقة التشاركقة دم تـؿقة الدافعقة لتعؾم الؾغة العربقة  لدى 

 ادستوى الثاين من متعؾؿي الؾغة العربقة غري الـاصؼني هبا؟  صالب

تػاع ذم مستقى افداؾعقة فتعؾؿ افؾغة افعربقة فدى ويعزو افباحث هذا آر

 ضالب ادجؿقظة افتجريبقة إػ:

أن افؼصص افرؿؿقة بام حتتقيف مـ ظـاس تشقيؼ وجذب )صقت،  -0

وصقرة، وحرـة( دمعؾ ادتعؾؿغ يؼبؾقن ظذ دراشة افؾغة افعربقة برؽبة وحب 

 وتدؾعفؿ إػ تعؾؿفا وإتؼان مفاراهتا.    
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ؿغ واكتباهفؿ فعروض افؼصص افرؿؿقة يقجد فدهيؿ أن ترـقز ادتعؾ  -2

رؽبة داخؾقة فالشتؽشاف وافتعرف ظذ أحداثفا، ومـ ثؿ تـؿق داؾعقتفؿ فتعؾؿ فغة 

 افؼصة )افؾغة افعربقة(.

ما تقؾره ظروض افؼصص افرؿؿقة مـ جق ؾقف مرح وترويح خيؾؼ بقئة  -3

ؿ فدراشة افؾغة افعربقة خصبة فؾتعؾؿ، ومـ ثؿ يسفؿ ذم حتػقز افطالب وتؼقية داؾعقتف

 وتعؾؿفا. 

مشارـة  ادتعؾؿغ ذم بـاء افؼصص افرؿؿقة يقجد حافة مـ افتحدي ذم  -4

 كػقشفؿ تدؾعفؿ فتعؾؿ افؾغة افعربقة وإتؼان مفاراهتا مـ أجؾ إمتام هذا افعؿؾ.

إظطاء مساحة مـ احلرية فؾؿتعؾؿغ ذم احلقارات وافـؼاصات أثـاء إظداد  -5

قئة تعؾؿقة مرحية خترجفؿ ظـ رتابة ادحارضات افتؼؾقدية وتقفد افؼصة افرؿؿقة يقؾر ب

 فدهيؿ كشاضًا وؾاظؾقة، ومـ ثؿ متـحفؿ رؽبة أـقدة وداؾعقة ؿقية فتعؾؿ افؾغة افعربقة.

إبداء ادتعؾؿغ وجفة كظرهؿ ؾقام اشتؿعقا إفقف مـ ؿصص رؿؿقة يؿـحفؿ  -6

ار، وذفؽ يؼقي داؾعقتفؿ افثؼة ذم أكػسفؿ، وحيػزهؿ إػ مزيد مـ ادشارـة واحلق

 فتعؾؿ افؾغة افعربقة.

 Ya-Ting& Wan-Chiدراشة ياكج ) وؿد اتػؼت هذه افـتقجة مع كتائج دراشتل:

( حقث أطفرت كتائجفام ؾاظؾقة إشساتقجقة حؽل 2603( ، وظبد افؼادر )2012

 افؼصص افرؿؿقة ذم تـؿقة داؾعقة افطالب فؾتعؾؿ.

 

 ثاكقا  توصقات البحث 

  ضقء ما أشػر ظـف افبحث مـ كتائج، يؿؽـ تؼديؿ افتقصقات أتقة:ذم        

تقجقف ادزيد مـ آهتامم وافعـاية بؿفارات افػفؿ آشتامظل افتل حيتاج  -0

إفقفا متعؾؿق افؾغة افعربقة ؽر افـاضؼغ هبا، وذفؽ ٕمهقتفا افؼصقى ذم إـساهبؿ 
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 ادفارات افؾغقية إخرى. 

عقة فتعؾؿ افؾغة افعربقة فغر افـاضؼغ هبا ذم شقاؿات آهتامم بتـؿقة افداؾ  -2

 تدريسقة حتؿؾ ظقامؾ اإلثارة وافتشقيؼ وحتػز افطالب فدراشة افعربقة.

رضورة تقطقػ إشساتقجقة حؽل افؼصص افرؿؿقة افتشارـقة ذم تـؿقة  -3

 ادفارات افؾغقية دتعؾؿل افؾغة افعربقة ؽر افـاضؼغ هبا فؾتغؾب ظذ صعقبات افػفؿ

 فدهيؿ.  

ظؼد ورش ظؿؾ ودورات تدريبقة دعؾؿل افؾغة افعربقة فغر افـاضؼغ هبا  -4

فتدريبفؿ ظذ بـاء افؼصص افرؿؿقة افتشارـقة وتقطقػفا بشؽؾ ؾاظؾ ذم تـؿقة 

 ادفارات افؾغقية فؾدارشغ.

تطقير برامج إظداد معؾؿل افؾغة افعربقة فغر افـاضؼغ هبا بحقث تشؿؾ  -5

ؾؿغ ظذ تقطقػ  إشساتقجقات افتدريس احلديثة ومـفا تدريب افطالب ادع

 إشساتقجقة حؽل افؼصص افرؿؿقة افتشارـقة.   

آشتعاكة بؿتخصصغ ذم ؾـ افؼصة ومتخصصغ ذم تؽـقفقجقا  افتعؾقؿ  -6

 فؾؿشارـة ذم ختطقط مـاهج تعؾقؿ افؾغة افعربقة فغر افـاضؼغ هبا وتطقيرها.

 

 ثالثا  مؼرتحات البحث 

 ذم ضقء كتائج افبحث احلايل يؼسح افباحث إجراء افبحقث أتقة:        

دراشة ؾاظؾقة افؼصص افرؿؿقة افتشارـقة ذم تـؿقة ادفارات افؾغقية  -1

متعؾؿل افؾغة افعربقة ؽر  مفارات افؽتابة( فدى –افػفؿ افؼرائل -إخرى )افتحدث 

 افـاضؼغ هبا.

 تـؿقة افقظل افصقيت فدىدراشة ؾاظؾقة افؼصص افرؿؿقة افتشارـقة ذم  -2

 متعؾؿل افؾغة افعربقة ؽر افـاضؼغ هبا.
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دراشة أثر بركامج تدريبل مؼسح ؿائؿ ظذ افتعؾؿ اددمج ذم تـؿقة مفارات  -3

 .إكتاج افؼصص افرؿؿقة فدى معؾؿل افؾغة افعربقة فغر افـاضؼغ هبا

 تقطقػ افؼصص افرؿؿقة افتشارـقة وإشساتقجقات تدريسقة مؼاركة بغ -4

 أخرى وأثرها ذم افتحصقؾ ادعرذم دتعؾؿل افؾغة افعربقة ؽر افـاضؼغ هبا.
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 ادراجع

 أوالً   ادراجع العربقة 

( أثر اشتخدام افؼصة ادحقشبة ذم حتصقؾ 2606أبق اهلقجاء، ظدكان حمؿد ) .0

 ضؾبة افصػ افثافث إشاد ذم افعؾقم، رشافة ماجستر، ـؾقة افسبقة، جامعة

 افرمقك.

( ؾاظؾقة افؼصص افرؿؿقة افتشارـقة ذم تدريس 2603أبق مغـؿ، ـرامل بدوي ) .2

افدراشات آجتامظقة ذم افتحصقؾ وتـؿقة افؼقؿ إخالؿقة فدي تالمقذ ادرحؾة 

 .086-93(، 75ع ) مك،-اإلظدادية، جمؾة افثؼاؾة وافتـؿقة 

 مفارات تـؿقة ظذ افؾغقية افطرائػ اشتخدام أثر( 2665) صالح ظزة أمحد، .3

  افسبقة ـؾقة ماجستر، رشافة آبتدائل، افرابع افصػ تالمقذ فدى آشتامع

 .ادـقا جامعة

 ( ضرائؼ تدريس افؾغة افعربقة، ظامن، دار افػؽر.2667إشامظقؾ، زـريا ) .4

( افعربقة فؾـاضؼغ بغرها، تقكس، مـشق رات ادعفد 0983إشامظقؾ، حمؿد ) .5

 قة.افؼقمل فعؾقم، افسب

( ؾاظؾقة اشتخدام افؼصص ادسجؾة ظذ 2669آل متقؿ، ظبد اهلل بـ حمؿد ) .6

إؿراص اددجمة ذم ظالج صعقبات افؼراءة فدى تالمقذ افصػ افثافث 

 آبتدائل، رشافة دـتقراة، ـؾقة افسبقة، جامعة ادؾؽ ظبد افعزيز.

( ، 0ؿطر، ع )- جمؾة آؾاق تربقية ( افداؾعقة وافتعؾؿ،0992آل ثاين، ظائشة ظع ) .7

43-60. 

( مدخؾ إػ كظريات افشخصقة، ترمجة: ؾفد افدفقؿ، دار 2602إكجؾر، باربرا ) .8

 زدين فؾطباظة وافـؼ.
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ؾاظؾقة اشتخدام إشساتقجقة اإلثراء افقشقع ذم تدريس  (2606بدر، بثقـة حمؿد ) .9

از افرياضقات ظذ تـؿقة مفارات افتػؽر آشتدٓيل و افتحصقؾ و داؾعقة اإلكج

افدراد فدى ضافبات ادرحؾة اإلظدادية، دراشات ظربقة ذم افسبقة وظؾؿ افـػس 

 .056 -007( ، 4(ع )4افسعقدية، مج) -

( 2604افبشر، أـرم ظادل : احلسـات، ظقسك خؾقؾ : إمحقدة، ؾتحل حمؿقد ) .06

أثر افتعؾؿ ادتامزج ذم حتسغ مفارات آشتقعاب افسؿعل بافؾغة افعربقة فدى 

افبحريـ، مج -جمؾة افعؾقم افسبقية وافـػسقة  درحؾة إشاشقة افدكقا،ضؾبة ا

 .520-495( ، 0(، ع )05)

( أثر بركامج تعؾقؿل مؼسح ذم تـؿقة مفارات ؾفؿ 2669افبؾعاد، حمؿد أمحد ) .00

ادسؿقع فدى أضػال افرياض ذم إردن، رشافة ماجستر، ـؾقة افسبقة، جامعة 

 افرمقك.

( مستقى افداؾعقة كحق تعؾؿ افؾغة إجـبقة )اإلكجؾقزية( 2669بـات، صػقؼ ) .02

فدى ظقـة مـ ضؾبة اجلامعات إردكقة، جمؾة جرش فؾبحقث وافدراشات، 

 .330-365(، 2(، ع)02مج)

( أشس ظؾؿ 2663تقق، حمقل افديـ : ؿطامل، يقشػ : ظدس، ظبد افرمحـ ) .03

 افـػس افسبقي، ظامن، دار افػؽر فؾـؼ وافتقزيع.

هـ( دور افبقئة افتعؾقؿقة بؿعفد تعؾقؿ افؾغة افعربقة 0435ري، شؾامن ظع )اجلاب .04

فغر افـاضؼغ هبا باجلامعة اإلشالمقة بادديـة ادـقرة ذم تـؿقة داؾعقة افتعؾؿ وزيادة 

، دراشة "ادستقى افرابع أكؿقذجاً "افتحصقؾ افؾغقي مـ وجفة كظر افطالب 

غر افـاضؼغ هبا، اجلامعة اإلشالمقة بادديـة ماجستر، معفد تعؾقؿ افؾغة افعربقة ف

 ادـقرة.
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 مفارات تـؿقة ذم افؼصة رواية إشساتقجقة ( أثر2605اجلفـل، ظبد اهلل محقد ) .05

افسعقدية،  بادؿؾؽة افعربقة آبتدائل افثاين افصػ ضالب فدى ؾفؿ ادسؿقع

 .262-087(، 0(، ع)4ادجؾة افدوفقة افسبقية ادتخصصة، مج)

( أثر بركامج تعؾقؿل ؿائؿ ظذ إشساتقجقة افتخقؾ 2604احشة، ـقثر ظبقد )احلر .06

ذم تدريس افعؾقم ذم تـؿقة مفارات افتػؽر افـاؿد وافداؾعقة كحق افتعؾؿ فدى 

جمؾة احتاد اجلامعات افعربقة فؾسبقة وظؾؿ  .ضؾبة ادرحؾة إشاشقة ذم إردن

 .220 -088( ، 0ع ) (، 02شقريا، مج) -افـػس 

( كصقص آشتامع ذم مـفاج افؾغة افعربقة فؾؿرحؾة 2600حرب، ماجد ) .07

افعؾقم افسبقية  -إشاشقة افعؾقا ذم إردن: ادستقيات وافبـك افـصقة، دراشات 

 .205-265(، 0(، ع)38إردن، مج )-

( تصؿقؿ وحدات 2604احلطاب، مصطػك حسغ : ؽافب، حمؿد ؾفام ) .08

ؾـاضؼغ بغرها مـ خالل افتعؾقؿ اإلفؽسوين، ـؾقة ؿصصقة فتعؾقؿ افؾغة افعربقة ف

معارف افقحك وافعؾقم اإلكساكقة، اجلامعة اإلشالمقة افعادقة بامفقزيا، 

https://uqu.edu.sa/files2/tiny_ mce/plugins/filemanager/files/4320520/200.pdf  

( ضرق تدريس افؾغة افعربقة وافسبقة 0998خاضر، حمؿقد رصدي: وآخرون ) .09

 ،افؽقيت، ممشسة افؽتب اجلامعقة.7افديـقة ذم ضقء آدماهات احلديثة، ط

( أثر إشساتقجقة تدويـ ادالحظات ذم حتسغ 2600اخلاميسة، إياد حمؿد ) .26

جمؾة احتاد  ى ضالب ـؾقة افسبقة ذم جامعة حائؾ،آشتقعاب آشتامظل فد

 .226-083، (57اجلامعات افعربقة، ع)

( 2604اخلقافدة، حمؿد ظع : اجلراح ظبد افـاس ذياب : افربقع، ؾقصؾ خؾقؾ ) .20

داؾعقة تعؾؿ افؾغة افعربقة فدى افـاضؼغ بغرها ذم إردن وظالؿتفا ببعض 

 .264 -090(، 2(، ع)06م افسبقية، مج)ادتغرات، ادجؾة إردكقة ذم افعؾق

https://uqu.edu.sa/files2/tiny_%20mce/plugins/filemanager/files/4320520/200.pdf
https://uqu.edu.sa/files2/tiny_%20mce/plugins/filemanager/files/4320520/200.pdf
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( ادماهات حديثة ذم 2669افدفقؿل، ضف ظع ، وافقائع، شعاد ظبدافؽريؿ )  .22

 تدريس افؾغة افعربقة، إردن: ظامل افؽتب احلديث فؾـؼ وافتقزيع.

( أثر اشتخدام اددخؾ افدرامل ظذ تـؿقة مفارة 2664رجب، ثـاء ظبد ادـعؿ ) .23

-ى تالمقذ افصػ آول اإلظدادي، جمؾة افؼراءة وادعرؾة افػفؿ آشتامظل فد

 . 58-03(، 36مك، ع )

بركامج مؼسح فتعؾقؿ مفارة آشتامع فؾغة افعربقة  (2600رمحضان، ؾقزي ) .24

 –فؾـاضؼغ بغرها: دراشة مقداكقة بجامعة افراكري اإلشالمقة احلؽقمقة اتشقف 

 .آشالمقة إكدوكقسقا، رشافة ماجستر، جامعة أم درمان

 آشتقعاب تـؿقة ذم تعؾقؿل بركامج ( ؾاظؾقة2668افزظبل، بشر راصد ) .25

إردن، رشافة  ذم بغرها افـاضؼغ افعربقة افؾغة ضؾبة وافؼرائل فدى آشتامظل

 دـتقراة، ـؾقة افدراشات افسبقية افعؾقا،  جامعة ظامن افعربقة فؾدراشات افعؾقا.

ؿقة مفارات آشتقعاب فدى ضؾبة افؾغة افعربقة ( تـ2669افزظبل، بشر راصد ) .26

 افـاضؼغ بغرها مع كصقص تطبقؼقة فطؾبة ادستقى ادتؼدم، افؼاهرة، دار بداية.

م( صعقبات افتعؾؿ إشس افـظرية  0998افزيات، ؾتحل مصطػك )  .27

 وافتشخقصقة وافعالجقة، افؼاهرة: دار افـؼ فؾجامعات.

هـ( بركامج مؼسح ؿائؿ ظذ إشساتقجقات ما 0434افسبقعل، ظبد اهلل بـ حمؿد ) .28

وراء ادعرؾة فتـؿقة مفارات افػفؿ آشتامظل وافؼراءة اجلفرية فدى ضالب 

افصػ افثافث ادتقشط، رشافة دـتقراة، ـؾقة افعؾقم آجتامظقة، جامعة اإلمام 

 حمؿد بـ شعقد اإلشالمقة.

ذم تعّؾؿ  "افداؾع افتؽامع"أمهقة ( 2600افسؽـدري، ظبد افرمحـ بـ صقؽ ) .29

-http://ar-chik.blogspot.com/2011/05/blog، افؾغة افعربقة بقصػفا فغة ثاكقة

post_16.html 

http://ar-chik.blogspot.com/2011/05/blog-post_16.html
http://ar-chik.blogspot.com/2011/05/blog-post_16.html
http://ar-chik.blogspot.com/2011/05/blog-post_16.html
http://ar-chik.blogspot.com/2011/05/blog-post_16.html
http://ar-chik.blogspot.com/2011/05/blog-post_16.html
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( اشتخدام افتعؾؿ ادزيج ذم تـؿقة آشتقعاب 2604امة زـل )افسقد، أش .36

آشتامظل فدى متعؾؿل افؾغة افعربقة ؽر افـاضؼغ هبا وادماهاهتؿ كحق افتعؾؿ 

ادزيج، مممتر ادماهات حديثة ذم تعؾقؿ افعربقة فغة ثاكقة، معفد افؾغقيات افعربقة، 

 .335-277ؾزاير،    02-06جامعة ادؾؽ شعقد، 

( إشساتقجقة مؼسحة ذم ضقء اددخؾ افتقاصع 2602خ ظع، هداية هداية )افشق .30

فتـؿقة افػفؿ افسؿعل فدى دارد افؾغة افعربقة افـاضؼغ بغرها، جمؾة افعؾقم 

 .95-03( ، 42اإلكساكقة وآجتامظقة، جامعة اإلمام حمؿد بـ شعقد اإلشالمقة، ع)

افؼصة افرؿؿقة افؼائؿة ظذ  ( أثر تغر كؿط رواية2669صقؿل، كادر شعقد ) .32

افقيب ظذ افتحصقؾ وتـؿقة بعض مفارات افتػؽر افـاؿد وآدماه كحقها، جمؾة 

 .37-3(،  3(، ع )09مك، مج)-تؽـقفقجقا افتعؾقؿ

( إرـان افتعؾقؿقة ذم رياض إضػال، 2666صافح، ماجدة حمؿقد ) .33

 اإلشؽـدرية، ادؽتب افعؾؿل فؾـؼ وافتقزيع.

( ادفارات افؾغقية: مستقيات تدريسفا 2664ي أمحد )ضعقؿة، رصد .34

 وصعقباهتا، افؼاهرة، دار افػؽر افعريب.

ضعقؿة، رصدي أمحد )د.ت( ادرجع ذم تعؾقؿ افؾغة افعربقة فؾـاضؼغ بؾغات  .35

 (، مؽة ادؽرمة، جامعة أم افؼرى، معفد افؾغة افعربقة.0أخرى، ج)

( ادرجع 2606ي، إيامن أمحد )ضعقؿة، رصدي أمحد : مدـقر، ظع أمحد : هريد .36

 ذم مـاهج تعؾقؿ افؾغة افعربقة فؾـاضؼغ بؾغات أخرى، افؼاهرة، دار افػؽر افعريب.

( تدريس افعربقة ذم افتعؾقؿ 2666ضعقؿة، رصدي أمحد : مـاع، حمؿد افسقد ) .37

 افعام: كظريات ودمارب، افؼاهرة، دار افػؽر افعريب.

( تقطقػ أبحاث افدماغ ذم 2668) ظامر، ضارق ظبد افرؤوف : حمؿد، ربقع .38



 69 ... ؾاظؾقة إشساتقجقة َحْؽل افؼصص افرؿؿقة افتشارـقة: د. خمتار ظبد اخلافؼ ظبد افاله ظطقة

 افتعّؾؿ، ظامن، دار افقازوري افعؾؿقة فؾطباظة وافـؼ وافتقيع.

ؾاظؾقة بركامج مؼسح ؿائؿ ظذ اشتخدام ( 2606ظبد افباشط، حسغ حمؿد ) .39

ذم تـؿقة مػفقم ومفارات تصؿقؿ وتطقير افؼصص افرؿؿقة  PhotoStory3برجمقة 

دمة، جمؾة اجلؿعقة افسبقية فؾدراشات افالزمة دعؾؿل اجلغراؾقا ؿبؾ اخل

 . 226-094(، 29مك، ع)-آجتامظقة

( تدريبات ؾفؿ ادسؿقع فغر 0988ظبد افعزيز، كاصػ : شؾقامن، مصطػك) .46

 افـاضؼغ بافعربقة، ظامدة صمون ادؽتبات، جامعة ادؾؽ شعقد.

وكقة ( بركامج مؼسح ؿائؿ ظذ افؼصص اإلفؽس2603ظبد افؼادر، حمؿقد هالل ) .40

فتـؿقة مفارات آشتامع افـشط وأثره ذم افداؾعقة فؾتعؾؿ فدى افتالمقذ مـخػيض 

افتحصقؾ بادرحؾة آبتدائقة، جمؾة دراشات ظربقة ذم افسبقة وظؾؿ افـػس، 

 .56-02(، 2(، ج)40ع)

( تعؾقؿ مفارة آشتامع، جمؾة افعربقة فؾـاضؼغ 2665ظؿر افصديؼ ) ،ظبد اهلل .42

 .238-220(، 2ع)( 2بغرها، مج)

( أثر تقطقػ ادقشقؼك 2660ظبد ربف، ظزة ظبد افرازق : خؾقؾ، أمال حسغ ) .43

ادممتر افعؾؿل افثافث ظؼ  .ذم تـؿقة مفارة افػفؿ آشتامظل فتعؾؿ افؾغة افػركسقة

مـاهج افتعؾقؿ وافثقرة ادعرؾقة  -فؾجؿعقة ادكية فؾؿـاهج وضرق افتدريس 

 .046 – 002، افؼاهرة،  (2)افتؽـقفقجقة ادعاسة، مج

( داؾعقة ضالب اجلامعة افسعقديغ فتعؾؿ افؾغات 2665افعبدان، ظبد افرمحـ ) .44

 .98-55(، 77إجـبقة أشققية وإوروبقة، ادجؾة افسبقية، ع)

( أثر افتػاظؾ بغ 2603ظثامن، خؾػ افديب : إبراهقؿ، هداية هداية ) .45

ؿقة بعض مفارات آشتامع فدى متعؾؿل إشساتقجقة افتدريس وافؾغة إم ذم تـ
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افؾغة افعربقة ؽر افـاضؼغ هبا، جمؾة دراشات ظربقة ذم افسبقة وظؾؿ افـػس، 

 .045-060(، 0(، مج )42ع)

( ؾاظؾقة ضريؼتل افسمجة وادباذة ذم تـؿقة مفاريت 2665افعدوان، حقاة كايػ ) .46

اضؼغ هبا ذم إردن، آشتامع وافتحدث فدى متعؾؿل افؾغة افعربقة فغر افـ

 رشافة ماجستر، ـؾقة افدراشات افسبقية افعؾقا، جامعة ظامن افعربقة.

هـ( مفارة آشتامع وضرق ؿقاشفا وتـؿقتفا فدى دارد 0400افعريق، حيل) .47

افؾغة افعربقة مـ ؽر افـاضؼغ هبا بادستقى إول وافثاين، رشافة ماجستر، 

 عة اإلمام حمؿد بـ شعقد اإلشالمقة.معفد تعؾقؿ افؾغة افعربقة، جام

( آدماهات احلديثة فتدريس افؾغة افعربقة ذم 0998ظك، حسـل ظبد افباري ) .48

 ادرحؾتغ اإلظدادية وافثاكقية، اإلشؽـدرية، ادؽتب افعريب احلديث.

( تعؾقؿ افؾغة افعربقة ذم ادرحؾة آبتدائقة، 2665ظك، حسـل ظبد افباري ) .49

 فؾؽتاب.مرـز اإلشؽـدرية 

( أشاشقات ذم تعؾقؿ افؾغة افعربقة فؾـاضؼغ بؾغات  2663افعصقع، ظبدافعزيز )  .56

 أخرى، افرياض، جامعة ادؾؽ شعقد.

( ؾاظؾقة إشساتقجقة افدراما احلقارية ذم تـؿقة 2605ظطقة، خمتار ظبد اخلافؼ ) .50

بعض مفارات افتقاصؾ افشػقي فدى ضالب افؾغة افعربقة ؽر افـاضؼغ هبا، 

 .45-0(،  40دجؾة افسبقية، جامعة شقهاج، ع)ا

( ؾاظؾقة بركامج تعؾقؿل ؿائؿ ظذ افؼصص 2603افغامدي، محدان شعقد ) .52

اإلفؽسوكقة ذم تـؿقة بعض مفارات آشتامع فدى تالمقذ ادرحؾة آبتدائقة، 

 رشافة ماجستر، ـؾقة افسبقة، جامعة افباحة.

مفارة آشتامع ذم معفد تعؾقؿ  ( مشؽالت تعؾقؿ2604ؽػقر، حمؿد ؿاشؿ ) .53
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افؾغة افعربقة فغر افـاضؼغ هبا باجلامعة اإلشالمقة بادديـة ادـقرة: دراشة حتؾقؾقة 

تؼقيؿقة، رشافة ماجستر، معفد تعؾقؿ افؾغة افعربقة فغر افـاضؼغ هبا، اجلامعة 

 اإلشالمقة بادديـة ادـقرة.

مستقيات معقارية  (2605ظبد اخلافؼ )افػقزان، حمؿد بـ إبراهقؿ : ظطقة، خمتار  .54

مؼسحة فتعؾقؿ افؾغة افعربقة فغر افـاضؼغ هبا وتؼقيؿ أداء افطالب ذم ضقئفا 

 .239-264(،26بادؿؾؽة افعربقة افسعقدية، جمؾة افعربقة فؾـاضؼغ بغرها، ع)

( دور افؼصة افؼصرة ذم تعؾقؿ افؾغة افعربقة )فغة 2604افؽحالين، ؾاضؿة ) .55

مممتر  ادماهات حديثة ذم تعؾقؿ افعربقة فغة ثاكقة، معفد افؾغقيات افعربقة،  ثاكقة(،

 .600-595ؾزاير،    02-06جامعة ادؾؽ شعقد، 

(  افتؽامؾ افػعال بغ افتؼـقة وافؾغة، جمؾة افؼراءة 2664ٓذم، شعقد ظبد اهلل ) .56

 .026 -73(، 32وادعرؾة، ع)

ؾغة افعربقة ذم ادرحؾة افثاكقية: ( تدريس اف0998جماور، حمؿد صالح افديـ ) .57

 أشسف وتطبقؼاتف افسبقية، افؼاهرة، دار افػؽر افعريب.

( افداؾعقة وأثرها ذم تعؾؿ افؾغة افعربقة مـ ؽر 0993حمقري، ظع مؽل ) .58

افـاضؼغ هبا، دراشة ماجستر، معفد تعؾقؿ افؾغة افعربقة، جامعة اإلمام حمؿد بـ 

 شعقد اإلشالمقة.

أثر افتعؾؿ افتعاوين ذم تـؿقة مفارات افؼراءة  هـ(0436بـ خشامن ) ادطري، ؾفد .59

فدى متعؾؿل افؾغة افعربقة فغة ثاكقة، رشافة ماجستر، معفد تعؾقؿ افؾغة افعربقة، 

 قة.جامعة اإلمام حمؿد بـ شعقد اإلشالم

( افؼصص آفؽسوكقة 2664مقد، حمؿد حمؿقد ، وشالمة، وؾاء حمؿد ) .66

حؾة ما ؿبؾ اددرشة، ادممتر اإلؿؾقؿل إول درـز افبحقث ادؼدمة ٕضػال مر



 72 ادماهات حديثة ذم تعؾقؿ افعربقة فغة ثاكقةادممتر افدويل افثاين:     - افعربقة فؾغقياتامعفد 

، ـؾقة "افطػؾ افعريب ذم طؾ ادتغرات ادعاسة" . وافدراشات ادتؽامؾة

 .504 -462افبـات، جامعة ظغ صؿس، مك، 

( أثر اختالف كقع أبعاد افصقرة ذم افؼصة 2602افـػقز، خافد ظبد ادـعؿ ) .60

ـاء ادؽاين فتالمقذ افصػ إول آبتدائل ورضا اإلفؽسوكقة ظذ تـؿقة افذ
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The Effectiveness of Using Collaborative Digital Storytelling 

strategy on developing listening comprehension skills and 
motivation to learn Arabic language for non-native speakers 

Arabic learners 
 

Dr. Mukhtar Abd Alkhalek Abd Ellah Atia 
 
 
Abstract: This research aimed at identifying the effectiveness of Collaborative digital 
Storytelling strategy on developing listening comprehension skills and motivation to learn 
Arabic language for non-native speakers Arabic learners. The sample consisted of (60) 
students of the second level of the Arabic language students of non-native speakers in Arabic 
linguistics Institute at King Saud University, they were divided into two groups: experimental 
group (30) students, and control group (30) students. The researcher prepared The following 
educational materials and evaluation tools: a List of the appropriate listening comprehension 
skills for the second level students, the digital stories, a listening comprehension skills test, 
and a measure of motivation to learn Arabic. the validity and reliability of these tools has 
been confirmed by an appropriate statistical ways. The findings showed the effectiveness of 
Collaborative digital Storytelling strategy in developing listening comprehension skills and 
motivation to learn Arabic language for research sample. also The research Presented  a 
number of recommendation for using Collaborative digital Storytelling strategy on developing 
other language skills.                               
                                                                                           
Key words: Collaborative Digital Stories, Listening Comprehension Skills, Motivation to 
Learn Arabic Language.                             
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 ة لؾطُّالب غر الـ اطؼػ بالؾُّغة العربق ةالقة الؽالمق  تـؿقة الط  

 Audacity"ُأوَداَساِت "بركامج باستخدام 

 د أمحد بن حمؿود عبد الغـي أبو العز

 عؾقم عن بعدعؾم اإللؽرتوين والتّ عامدة التّ 

 ّ  رةادديـة ادـوّ  –ة اجلامعة اإلسالمق

ذم تعؾقم الّؾغة العربّقة لؾطّّلب الـّاضؼغ بغرها إػ آشتامع   تّتجه آدّماهات احلديثة: ادؾخص

أّوًٓ قدر ادستطاع لؾـّاضؼغ بالعربّقة: لذا تسعى هذه الّدراشة إػ تـؿقة وتؼويم الّطّلقة الؽّلمّقة 

 Shadowing"أشؾوب آشتامع والسديد"لدى الطّّلب الـّاضؼغ بغر العربّقة من خّلل تطبقق

Technique   ُأوَداَشاِت "باشتخدام"Audacity( :قائؿة بادفام الرئقسة 1، ومتّثؾت أدوات الدراشة ذم )

( بطاقة مّلحظة أداء الّطّلقة الؽّلمّقة لدى 2ادؽّوكة لؾّطّلقة الؽّلمّقة لؾـّاضؼغ بغر العربّقة، )

ّلقة الؽّلمّقة لدى الـّاضؼغ ذم تـؿقة الطّ  "ُأوَداَشاِت "( دلقل اشتخدام 3الـّاضؼغ بغر العربّقة، )

من ( ضالًبا 30)تم تدريب، وبصوت الـّاضؼغ بالعربّقةmp3( حؼقبة شؿعّقة بؿؾػات 4بغر العربّقة، )

أشابقع ظذ مقؽاكقؽّقة حترير الصوت وتسجقؾه، وتطبقق  4الـّاضؼغ بغر العربّقة ظؿؾقًّا ددة 

لقتؽّؾؿوا الّؾغة العربّقة الّتؾؼائّقة الّسفؾة "ُأوَداَشاِت "باشتخدام  "أشؾوب آشتامع والسديد"

والّصحقحة بؾفجة الـّاضؼغ هبا، وتّم تطبقق بطاقة مّلحظة أداء الّطّلقة الؽّلمّقة لدى الطّّلب 

ا، ومن خّلل  SPSSدام إحصائقًّا باشتخ البقاكاتحتؾقل  غر الـّاضؼغ بالّؾغة العربّقة قبؾقًّا وبعديًّ

بغ متوشطات  0.1.ة ظـد مستوى دٓلة وجود فروق ذات دٓلة إحصائقّ  إػاشة رؾت الدّ توّص 

الّدرجات الؽؾّقة ذم بطاقة ادّلحظة لؾّطّلقة الؽّلمّقة لدى الّطّّلب غر الـّاضؼغ بالّؾغة العربّقة 

مفارت آشتامع تـؿقة ذم "ُأوَداَشاِت "ة بركامج فاظؾقّ هذاإػ  ويرجع، لصالح التطبقق البعدي

ها، وأوصت الّدراشة بتعؾقم الّؾغة العربّقة اضؼغ بغرب الـّ ّّل لدى الطّ م بطّلقة واكسقابّقة والؽّل

لؾـّاضؼغ بغرها بإذكغ ٓ بالعقـغ كام يؽتسب الّطػل الّرضقع لّؾغة بآشتامع لوالديه، وحتػقز 

ذم تعؾقم الّؾغة "وَداَشاِت أُ "الّطّّلب ومعّؾؿي الّؾغة العربّقة لؾـّاضؼغ بغرها ظذ اشتخدام بركامج 

 العربّقة0

 Audacity0"ُأوَداَشاِت "،ةغة العربقَّ غرالؾ  باضق الـَّالّطّلقة الؽّلمّقة، : الؽؾامت ادػتاحّقة
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 مةادؼّد 

إذا تلّمؾـا واقع تعؾقم الّؾغات إجـبّقة كالعربّقة أو اإلكجؾقزّية ذم اددارس  

وإذا شللـا ، Textbookكجدها تعتؿد ظذ الؽتاب واجلامعات ظذ ادستوى العادي، فنّكـا

ذم قدرتـا أو قدرة أوٓدكا  أوٓدكا هلذا الؽتاب لسـواتٍطويؾةٍ تدريسـاأكػسـا ظن جدوى 

ث الؾّ  شفولة ووضوح واكسقابّقة بة ة التؾؼائقًّة الػوريّ ة أو اإلكجؾقزيّ غة العربقّ ظذ حتد 

كتؽّؾم  مازلـا غر قادرين ظذ أنْ  ـاأكّ  ـا كجقباضؼغ هبا، فؾعؾّ مثل أهؾفا الـّ 

بب احلؼقؼي وراء هذا الؼصور ذم ام الّس فاضؼغ هبا، ة بطّلقة مثل الـّ ة/اإلكجؾقزيّ العربقّ 

اضؼغ بغرها؟، وما العّلج العؿع اإلجرائي هلذه غة العربقّة لؾـّ ة بالؾّ ّلقة الؽّلمقّ الطّ 

 َأَداْبتِْػؾِْركِْن (لذا أّكدت  : ت إجـبّقة؟ادشؽؾة التي تمّرق ادـظومة الّؾغوية لتعؾقم الّؾغا

(AdaptiveLearnin, Oct. 22, 2011,  ظذ رضورة أن يتعّؾم كّل معؾؿي وضّلب تعؾقم

 لؾتسجقل السؿعي الرقؿي0"ُأوَداَشاِت "الّؾغات إجـبقة 

 اضؼغة لؾـّ غة العربقّ ريؼة التي تسؾؽفا اددرشة ذم تعؾقم الؾّ الطّ بغ وإذا قارّكا  

 ةغؾّ لبا غالـّاضؼ وجدكا أنّ ؾغتفم إم، بريؼة التي يتعّؾم هبا الـّاضؼون الطّ وبغرها 

فم ـة بلظقغة العربقّ ؿون الؾّ بآشتامع ٓ بالؽتاب، فػي اددرشة يتعؾّ  ؿونالعربّقة يتعؾّ 

، وٓ غةم الؾّ ػل ٓ يؾتؼط كتاًبا لقتعؾّ فالطّ  العربّقة بلذهنم، ةغؾّ لبام الـّاضؼون يتعؾّ  بقـام

م بلذكقه، إذ يستؿع لوالديه قرابة العام أو العامغ قبل أن ه يتعؾّ ػل بعقـقه ولؽـّ م الطّ يتعؾّ 

الّؾغة العربّقة  فمكعؾِّؿ أنْ  دّ ة لؾـّاضؼغ بغرها؟ ٓبغة العربقّ يتؽّؾم: إذن كقف كعّؾم الؾّ 

آشتامع :ّٕن قحصح شؽلٍ الّؾغة العربّقة أوتوماتؽقًّا وب واؿتؽؾّ أكق بآشتامع إذا أردكا

، ,Learn Real English, Jul. 26, 2011)لِْرْن ِرَيْل إِْكِجؾِْش ( ةّلقة الؽّلمقّ مػتاح الطّ 

الّصحقحة بدون كتاٍب، وشتصبح  حويةالـّ  واظدالؼ تْللف إذن شامعفبآشتامع ش

إذن ظذ عّودوشتتإذن أكثر تذّوًقا لسامع الّؾغة العربقة الّصحقحة التي َألَِػت ظؾقفا، 
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العباراتوإكامط وإمثال والؾغة الّدارجة التي يستخدمفا الـاضؼون بالعربقة ذم 

ذم الّذاكرة ضويؾة Storageوختزيـة  Codingحقاهتم القومقة، ثم يبدأ ادخ تشػر ذلك 

: لقستدظقه ادخ من الّذاكرة تؾؼائقًّا أثـاء الؽّلم باكسقابقة Long-Term Memoryإمد 

، وهذا ما تمّكده كظرية )إِْلَدْر (Pinkr, Steven, Oct. 6, 2012)بِقَؽْر، ْشتِقػنْ ومروكة 

% .7إذ أّن البالغغ يؼضون  (Adler, R., Rosenfeld, L. and Proctor, R., 2001وآخرون 

% ذم الؽّلم، .3% من هذا الوقت ذم آشتامع، و45من وقتفم ذم التّواصل، ويؼضون 

  الؽتابة0% ذم4% ذم الؼراءة، و16

وكظًرا ٓهتامم هذه الّدراشة بالّتدريس ادبتؽر باشتخدام التؼـّقات احلديثة ذم  

تعّؾم الّؾغات إجـبّقة كالعربّقة واإلكجؾقزّية لؾـّاضؼغ بؾغات أخرى، ومن خّلل 

آّضّلع ظذ أحدث آدّماهات احلديثة ذم ادجال التّؽـولغويتدرييس لبعض 

 Oxford Universityالّؾغة اإلكجؾقزّية، مثل: )ُأْكْسُػوْرْد ُيـِِػْرْشتِيادتخّصصغ ذم تعّؾم 

Press ELT, Jan. 23, 2013,(و )ُكُؾوِشْن، ِديػقدClausen, David, Jun 9, 2013,  و )

 ,Alcorn, Angela, Sep. 28و )ألؽورن، إدمقّل  ( ,Julian, Aug. 29, 2013)ُجوْلَقان، 

ذم تـؿقة الّطّلقة الؽّلمّقة الػورّية "ُأوَداَشاِت " خدام تؼـقة( اّلذين اهتّؿوا باشت,2012

أشؾوب آشتامع "وآكسقابّقة لؾـّاضؼغ بغر اإلكجؾقزّية من خّلل ممارشة 

: كظرا إػ ذلك تسعى هذه الّدراشة إػ اشتؼطاب هذا  Shadowing"والّسديد

 رقؿي اجاين مػتوح كؿحرر صوت وتسجقع"ُأوَداَشاِت "بركامج إشؾوبباشتخدام 

ادصدر لتـؿقة الّطّلقة الؽّلمقّة لؾـّاضؼغ بغر الّؾغة العربّقة، وذلك بتدريب الّطّلب 

 "أشؾوب آشتامع والسديد"الـّاضؼغ بغر العربّقة ظذ مقؽاكقؽّقة اشتخدام 

من خّلل شامظفم وحماكاهتم وتؼؾقدهم وكسخفم "ُأوَداَشاِت "باشتخدام 

ارات وادؼآت والـصوص بصوت وهلجة وإيؼاع وكغؿة لؾؿحادثات واحلو
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وتعبرات الـّاضؼغ بالّؾغة العربّقة وتدريبفم ظذ حتريك الّؾسان وحتريك ظضّلت 

الػم والوجه بالّطريؼة الّصحقحة أثـاء الؽّلم مثل الـّاضؼغ بالّؾغة العربّقة حتّققتحّسن 

ؽقًّا واكسقابقًّا،ممايزيد من ثؼتفم أداؤهم الّصوت والؽّلمي لّؾغة العربّقة أوتوماتق

بلكػسفم ذم إتؼان الّؾغة العربّقة اشتامًظا وكّلًما، وتزيد من دافعقتفم كحو التعّؾم 

 مؽانٍ  ذم أيِّ  ماهتروقدؿورغباهتم حسب مقوهلادستؿر وادػتوح والرسيع لّؾغة العربّقة 

مـاشبٍة لتعّؾم الّؾغة العربقّة دون التؼقد بؽتاٍب أو مادٍة ظؾؿقٍة قد تؽون غر زماكٍ  و أيِّ 

 لؾـّاضؼغ هبا ذم الوقت احلارض0

 مشؽؾة البحث:

الغرض من هذه الّدراشة إكساب الّطّّلب الـّاضؼغ بغر الّؾغة العربقّة  

بـػس  "أشؾوب آشتامع والسديد"بؿامرشة "ُأوَداَشاِت "خزات ظؿؾّقة ذم توطقف 

 مفارت آشتامع والؽّلم بتؾؼائّقة واكسقابّقة0 صوت وهلجة الـّاضؼغ بالعربقّة: لتحسغ

 :أسئؾة البحث

 حياول هذا البحث اإلجابة ظذ التّساؤلغ الّتالقغ:

كقف يؿؽن تـؿقة الّطّلقة الؽّلمّقة لدى الّطّلب الـّاضؼغ بغر الّؾغة  .1

 ؟Audacity"ُأوَداَشاِت "العربّقة باشتخدام بركامج 

يف تـؿقة الطّالقة   Audacity"وَداَشاِت أُ "ما فاظؾّقة اشتخدام بركامج  .2

 ؟لدى الّطّّلب الـّاضؼغ بغر الّؾغة العربّقةالؽالمقّة 

 فروض الّدراسة:

 حتّددت فروض الّدراشة ذم الػرض التايل:

بغ متوّشطات  0.1.توجد فروق ذات دٓلة إحصائّقة ظـد مستوى "

ة لدى الّطّلب الـّاضؼغ بغر الّدرجات الؽّؾقة ذم بطاقة ادّلحظة لؾّطّلقة الؽّلمقّ 
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 0"الّؾغة العربّقة لصالح التّطبقق البعدي

 :أهداف الّدراسة

 :إػراشة الدّ  ههدفت هذ

ّ ّّل كساب الطّ إ 10 ذم  "أُوَداَشاِت "ذم توطقف  ةٍ ظؿؾقّ  ة خزاٍت اضؼغ بغر العربقّ ب اـل

شتامع والسديد"ممارشة  شتامع والؽّلم0"أشؾوب ٓا  لتحسغ مفارت ٓا

ب ّّل ة بػئة الطّ ة اخلاّص ّلقة الؽّلمقّ كة لؾطّ ئقسة ادؽوّ بادفام الرّ  داد قائؿةإظ 20

 (10، مؾحق )ةاضؼغ بغر العربقّ الـّ 

اضؼغ بغر ب الـّ ّّل ة لدى الطّ ّلقة الؽّلمقّ بطاقة مّلحظة الطّ  تصؿقم 30

 (20، مؾحق )ةالعربقّ 

ؾـاضؼغ بغر لتـؿقة الطّلقة الؽّلمقة ل"ُأوَداَشاِت "إظداد دلقل اشتخدام  40

 0(3، مؾحق )العربقة

اضؼغ صوت وهلجة الـّ دحاداثات حقّة بإظداد حؼقبة صوتّقة رقؿقّة  50

 الطبقعّقة0 ةبالعربقّ 

 

 مصطؾحات الدراسة:

 :Audacity "ُأوَداَساِت "بركامج 

هو بركامج حمرر صوت وتسجقع رقؿي اجاين مػتوح ادصدر، "ُأوَداَشاِت "

 /http://www.audacityteam.orgط: يؿؽن حتؿقؾه من هذا الراب

 :Shadowing Technique أسؾوب االستامع والرتديد

 قصر ( ,Julian, Aug. 29, 2013)ُجوْلَقان يعّرفه 
ٍ
بلْن تستؿع جّقًدا بلذكقك إػ جزء

باإلكجؾقزّية/ العربّقة )حمادثة أو حواًرا أو مؼآً أو فقديو 000 إلخ(، مع الّسكقز ظذ 

 هبا وهلجته وكغامته ووقػاته وحركات لساكه وحركات فؿه وظضّلت صوت الـّاضؼغ
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وجفه الّصحقحة أثـاء الؽّلم وكطق ما تسؿعه ذم كػس الوقت وبـػس الّصوت وكػس 

، "ُأوَداَشاِت "الرّسظة حماوًٓ تؼؾقد وكسخ هذا الّصوت متاًما وتسجقؾه باشتخدام 

 ت اّلذي تؼّؾده إػ أْن يتامثّل متاًما0 وتؽّرر ذلك مراًرا وتؼارن صوتك ذم كل مرة بالّصو

 :Speaking Fluency ةالقة الؽالمقّ لطّ ا

يؼصد هبا الباحث قدرة الّطالب الـّاضق بغر العربّقة ظذ التحّدث بالعربّقة 

أوتوماتقؽقًّا وتؾؼائقًّا بؽّل اكسقابّقة ومروكة وشفولة ووضوح لؾّتواصل الػّعال مع 

 أخرين0

  ةالّدراسات الّسابؼ

من الّدراشات العربّقة اّلتي اهتّؿت بتـؿقة مفارة الؽّلم لؾـّاضؼغ بغر العربّقة، 

 غةبالؾّ  ادـاطرة كادي ةفعالقّ (التي اهتؿت بدراشة 8..2دراشة )الّشطقبي، خالد، 

وقد اهتؿت  باملقزيا، ةالعادقّ  ةاإلشّلمقّ  باجلامعة الؽّلم مفارة تـؿقة ذم ةالعربقّ 

( بتحديد أهّم الّصعوبات الّؾغوّية لدى الـّاضؼغ بغرالعربقة، 2.13)ظػقػي، اظتامد 

، ويّتضح من هذه الّدراشات أهّنا كظرّية وتؼؾقدّية ةوتقّ عوبات الّص الّص وذكرت أمهفا: 

لتعؾقم العربّقة لؾـّاضؼغ بغرها،  بقـام ظرضت )محاده،  "ُأوَداَشاِت "ومل تستخدم 

تعؾقم فق "ذكة اقرأ آية"دمربة ( 2.13، .2-17شؾوى، والسايس، حمؿود، فزاير 

، وختتؾف الّدراشة احلالقّة مع وتقةة من خّلل ظدد من ادؼاضع الّص غة العربقّ كطق الؾّ 

هذه الّدراشة ذم كون ادادة العؾؿّقة هلذه ادؾّػات الّصوتّقة قديؿة وغر ضبقعقة وٓ 

بتدريب الّطّلب الـّاضؼغ بغر  تتـاشب مع الوقت احلارض، بقـام هتتم الّدراشة احلالقّة

أشؾوب آشتامع "العربّقة ظذ إكتاج مؾّػاهتم الّصوتقة ذاتقًّا  من ممارشة 

 0ُأوَداَشاِت "باشتخدام  Shadowing"والّسديد

ومن الّدراشات إجـبّقة االتي اهتّؿت بتـؿقة الّطّلقة الؽّلمّقة لؾـّاضؼغ 
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 Brown, Bud, Aug)َراِوْن، ُبودْ بِ  (دراشة كلٍّ من ،"ُأوَداَشاِت "بؾغاٍت أخرى باشتخدام 

 ,Clausenو )ُكُؾوِشْن، ِديػقد ,MimicMethod, Dec. 1, 2012)مقِؿْك ِمُثوْد (و ,2011 ,19

David, Jun 9, 2013,  )باشتعراض بعض ادفارات العالقة واحلقل الّذكقّة  التي اهتؿت

 أشؾوب آشتامع والّسديد"و Mimicذم توطقػطريؼة التّؼؾقد والـّسخ ادعروفة بـ

"Shadowing  لتـؿقة مفارت آشتامع والؽّلم بصوت الـّاضؼغ باإلكجؾقزّية، وكقػقّة

الّتحّؽم ذم تبطيء رسظة وهلجة الـّاضؼغ باإلكجؾقزّية حتّى يتدّرب ظؾقفا الّطّّلب غر 

 mp3الـّاضؼغ هبا، وحتويل أي كص مؽتوب إػ مؾف شؿعي 

 Teaching Arabic inقم الّؾغة العربّقة لؾـّاضؼغ بغرها بؽالقػوركقاوذم مركز تعؾ

California بَِرمْحُوْن ظبِْد اْلَؼاِدْر (ممثّّلً ذم(Berrahmoun, Abdelkader, Jin. 13, 2014,  اّلذي

هيتم بتعؾقم الّؾغة العربّقة الػصحى والّؾفجات، كام هيتم بتوطقف الّتؽـولوجقا ذم تعؾقم 

كؿحّرر ومسّجل صوت اجّاين مػتوح  "ُأوَداَشاِت "ن خّلل اشتخدام الّؾغات م

ادصدر ذم إثراء تعّؾم الّصوتقّات والّؾفجات وممارشة الـّطق الّصحقح لؾؿحادثات 

 واحلوارات القومقّة التي يللػفا الـّاضؼون بالعربّقة ذم حقاهتم القومّقة0

 ,Oliveira, Clayton De, Feb. 22)ُتنْ ُألِِػَرا، كَِؾقْ (باإلضافة إػ ما شبق فؼد قام  

ذم تعؾقم الّؾغة الّصقـّقة لؾـّاضؼغ بغرها، بتوطقف  "ُأوَداَشاِت "باشتخدام  ,2015

ذم تـؿقة مفارت  ُأوَداَشاِت "باشتخدام  Shadowing"أشؾوب آشتامع والّسديد"

 آشتامع والؽّلم لدى الـّاضؼغ بغر الّصقـّقة0

ذم  "ُأوَداَشاِت "القّة مع هذه الّدراشات ذم أمهّقة اشتخدام وتتػق الّدراشة احل

، وقد اشتػادت تـؿقة الّطّلقة الؽّلمّقة ذم تعؾقم الّؾغات إجـبقة لغر الـّاضؼغ هبا

ذم  "ُأوَداَشاِت "باشتخدام  Shadowing"أشؾوب آشتامع والّسديد"مـفا ذم توطقف 

 بالعربّقة0تـؿقة الّطّلقة الؽّلمّقة لؾـّاضؼغ  
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   طرق البحث

تباع اإلجراءات ا، تم اواإلجابة ظؾقتساؤٓهته الّدراشة لتحؼقق أهداف هذ

 أتقة:

 أوالً: أدوات الّدراسة :

 :ذم أتالدراشة  متّثؾت أدوات

اضؼغ ب الـّ ّّل ة اخلاصة بالطّ ّلقة الؽّلمقّ كة لؾطّ بادفام الرئقسة ادؽوّ  قائؿة 10

 (10، مؾحق )بغر العربقة

، ةاضؼغ بغر العربقّ ة لدى الطّلب الـّ ّلقة الؽّلمقّ بطاقة مّلحظة الطّ  20

 (20مؾحق )

ذم تـؿقة الطّلقة الؽّلمقة لدى الـاضؼغ  "ُأوَداَشاِت "دلقل اشتخدام  30

 (30مؾحق ) ،بغر العربقة

 CD0بصوت الـاضؼغ بالعربقة ظذ د دي mp3حؼقبة رقؿقة شؿعقة بؿؾػات  40

 :راسةّد ا: بـاء أدوات الثاكقً 

ب اّل ة لدى الطّ القة الؽالمقّ كة لؾطّ بادفام الرئقسةادؽوّ  إعداد قائؿة 

 ة:غة العربقّ اطؼػ بغر الؾّ الـّ 

ة ّلقة الؽّلمقّ ت بتـؿقة الطّ ؼة التي اهتؿّ باراشات الّس حتؾقل بعض الدّ  10

ة قّ ّلقة الؽّلمئقسة لؾطّ ادفام الرّ لّلشتػادة مـفاذم حتديد ة: اضؼغ بغر اإلكجؾقزيّ لؾـّ 

 ة0كؾغة أجـبقّ  العربقةم زمة لتعؾّ الّّل 

لبعض ادحادثات Tasks-Analysis"حتؾقل ادفام"شؾوب أاشتخدام  20

ئقسة ة: هبدف دمؿقع بعض ادفام الرّ اضؼغ بغر العربقّ ظة لؾـّ ة واحلوارات ادتـوّ القومقّ 

 ة0ة كؾغة أجـبقّ م العربقّ ة لتعؾّ ّلقة الؽّلمقّ لؾطّ 
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م ة لتعؾّ ّلقة الؽّلمقّ كة لؾطّ ئقسة ادؽوّ ه ادفام الرّ دمؿقع هذ تمّ  2و1ذم ضوء  30

ذم  فاتعديؾ، وتم ؿغة ذم قائؿة، وظرضفا ظذ اجؿوظة من ادحؽّ ة كؾغة أجـبقّ العربقّ 

فائقةصورهتا الـّ 

0 

اطؼػ بغر الب الـّ ة لدى الطّ القة الؽالمقّ بطاقة مالحظة الطّ تصؿقم  

 :ةغة العربقّ الؾّ 

لؾـّاضؼغ بغر  "ةّلقة الؽّلمقّ لطّ ّلحظة أداء ابطاقات م"آشتعاكة بعض  10

 اإلكجؾقزّية ذم تصؿقم هذه البطاقة0

ّلقة لؾطّ ؿة من ادفامالرئقسة إػ قائؿة ادفام الّرئقسة ادؽّوكة فكلِّ م حتؾقل .2

لتعّؾم العربّقة كؾغة أجـبّقة0 وهي اّلتي شبق إظدادها إػ اجؿوظة من ادفام  الؽّلمقة

 ا0الػرظقة ادؽوكة هل

ة ّلقة الؽّلمقّ مّلحظة الطّ تّم تصؿقم بطاقة  2و1ذم ضوء اخلطوات  30

عرضفا ظذ اجؿوظة من ذم صورهتا إّولّقة: ل ةاضؼغ بغر العربقّ ب الـّ ّّل لؾطّ 

فائقةذم صورهتا الـّ  فاتعديؾ، وتّم ؿغادحؽّ 

0 

يف تـؿقة الّطالقة Audacity "ُأوَداَساِت "إعداد دلقل استخدام  

 :لؾـاطؼػ بغر العربقّة الؽالمقّة

ذم تـؿقة الّطّلقة "أُوَداَشاِت "آشتعاكة ببعض الّدراشات إجـبقّة ذم توطقف  .1

شتخدام الطالب   ٓ الؽّلمقّة لؾـّاضؼغ بغر اإلكجؾقزّية ذم إظداد هذا الّدلقل ادبّسط

 بغر العربقّة0ذم تـؿقة الّطّلقة الّؾغوية لؾـّاضؼغ  Shadowing"أشؾوب آشتامع والّسديد"

                                                      

 (10مؾحق ) 

 ( 20مؾحق)
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ذم صورته  هعديؾ، وتم تعذ اجؿوظة من ادحؽؿغهذا الدلقؾظرض  20

الـفائقة

0 

 بصوت الـّاطؼػ بالّؾغة العربّقة: mp3 إعداد احلؼقبة الّسؿعقة بؿؾػات 

لبعض ادحادثات القومّقة بؾغة mp3إظداد  اجؿوظة من ادؾّػات الّصوتقّة .1

 ضبقعّقة بصوت الـّاضؼغ بالعربّقة0

صورهتا فاذم تعديؾ، وتّم ؿغظذ اجؿوظة من ادحؽّ  ت هذه احلؼقبةضظر 20

الـفائقة

0 

 

 :التصؿقم التجريبي والتطبققا: ثالثً 

ذم اختقار اجؿوظة Quasi-experimentalاشتخدم ادـفج صبه التجريبي 10

ة غة العربقّ بؿعفد تعؾقم الؾّ ( ضالًبا بادستوى إّول .3دمريبقة واحدة ظشوائقًّا من )

 0هـ 1436 الّدراد ة لؾعاماضؼغ هبا باجلامعة اإلشّلمقّ  الـّ لغر

تطبقق بطاقة مّلحظة أداء الّطّلقة الؽّلمّقة لدى الّطّلب الـّاضؼغ بغر  20

 0العربّقة قبؾقًّا ظذ ظّقـة الّدراشة

أشابقع،  4 تدريب ظّقـة الّدراشة ظؿؾقًّابؿعؿؾعامدةالّتعؾقؿعـُبعدددة 30

قل بعض ادؾّػات الّصوتّقة بصوت الـّاضؼغ بالعربّقة من )لؼاءان/أشبوع(، ظؾقتحؿ

، وتدريبفم ظذ اشتخدام "ُأوَداَشاِت "احلؼقبة الصوتّقة أو مواقع اإلكسكت ظذ 

ذم آشتامع اجلقّد لصوت وتـغقم الـاضؼغ بالعربّقة وترديد الؽّلم بـػس  "ُأوَداَشاِت "

فؿه وظضّلت وجفه الّصحقحة  الّصوت وكغامته ووقػاته وحركات لساكه وحركات

                                                      
( 30مؾحق) 


 CDملف مضغوط على 
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: دؼاركته بالصوت "ُأوَداَشاِت "أثـاء الؽّلم ذم كػس الوقت، وتسجقؾه وحػظه بـ

 إصع، وتدريبفم ظذ تؽرار ذلك مراًرا إػ أن يتامثّل متاًما0 

 الـّاضؼغ غر الّطّّلب لدى الؽّلمقّة الّطّلقة ء أدا مّلحظة بطاقة تطبقق 40

ا بالعربّقة  0بعديًّ

 الطّلب لدى الؽّلمقّة أداء الّطّلقة ادّلحظة قل كتائج تطبقق بطاقةحتؾ 50

ا بالعربقة الـاضؼغ غر  SPSS0باشتخدام الزكامج اإلحصائي قبؾقًّا وبعديًّ
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 الطالب لدى الؽالمقّة الّطالقة أداء مالحظة بطاقة( معامل ثبات وصدق 1جدول )

 بالعربقّة الـّاطؼػ غر

بات )ألػا معامل الثّ  ظدد ادفام ن

 كروكباخ(

 دقالّص 

30 
4. .091. .0953 

ّلقة ( أن ققؿة معامل الثبات لبطاقة مّلحظة أداء  الطّ 1يتضح من اجلدول )

وهي ققؿة ظالقة ومؼبولة،  .091.ب غر الـاضؼغ بالعربقة ّّل ة لدى الطّ الؽّلمقّ 

ة وهي ققؿة ظالقة ومؼبولة وهذا يوضح دقة بطاق 0953.فا وكذلك معامل صدق

 ة0اضؼغ بالعربقّ ب غر الـّ ّّل ة لدى الطّ ّلقة الؽّلمقّ ادّلحظة ذم صدق ققاس أداءالطّ 

  تائج وتػسرهاالـّ 

الطّلب ذم التطبقق الػروق بغ متوشطات درجات أطفرت كتائج الدراشة 

بطاقة مّلحظة أداء  الطّلقة الؽّلمقة لدى الطّلب غر الـاضؼغ الؼبع والبعدي ل

 :t-test"ت"بالؾغة العربقةباشتخدام اختبار 

( الػروق بػ متوسطات درجات الطالب يف التطبقق الؼبغ والبعدي لبطاقة 2جدول )

مالحظة أداء  الطالقة الؽالمقة لدى الطالب غر الـاطؼػ بالؾغة العربقة باستخدام 

 t-test"ت"بار اخت

درجات  ن طبققالتّ 

 يةاحلرّ 

االكحراف  م

 ادعقاري

 اللةالّد  ت

 .3 الؼبع
58 

302. .0761 -

550393 
.0.1 

 ..601 65037 .3 البعدي
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دالة إحصائقًّا ظـد مستوى  550393-= "ت"( أّن 2يّتضح من اجلدول )

ائقّة ظـد وجود فروق ذات دٓلة إحص"، وهذا يثبت صحة فرض الّدراشة: 0.1.

بغ متوّشطات الّدرجات الؽؾقّة ذم بطاقة ادّلحظة لؾّطّلقة الؽّلمقّة  0.1.مستوى 

فاظؾقة ، ويرجعفذاإػ "لدى الّطّلب الـّاضؼغ بغر العربّقة لصالح الّتطبقق البعدي

اضؼغ ب الـّ ّّل لدى الطّ الّطّلقة الؽّلمّقة تـؿقة ذم Audacity"ُأوَداَشاِت "بركامج 

 حتسغ مفارة آشتامع لدهيم التي تعّد مػتاح الّطّلقة الؽّلمّقة0ها، وبغر

  اخلامتة

الّتعّؾم ذم الػرصة لؾّطّّلب الـّاضؼغ بغر الّؾغة العربّقة "ُأوَداَشاِت " يتقح

الرّسيع والػّعال لّؾغة العربّقةبآشتامع والسديدلؾعربّقة الطبقعّقة التي يتؽّؾؿفا 

ة خّلل ادحادثات واحلوارات القومّقة، وهو ما ٓ يتقرس باظتامد الـّاضؼون بالّؾغة العربقّ 

لغة الؽتاب ادصطـعة واجلافة والبعقدة ظن لغة الواقع، كام يتقح لؾّطالب تعّؾم الّؾغة 

وفق قدراته واهتامماته، واختقارادؾّػات الّصوتّقة ذم ادوضوظات التي هتّؿه )كالّرياضة 

مما جيعؾه يؼبل ظذ تعّؾم الّؾغة بصورة أرسع: وذلك ممّا يزيد أو الّسقاحة أو الّطبخ 000(، 

من ثؼته بـػسه ذم تبادل الؽّلم بالعربّقة آكسقابّقة مع أخرين، دون تػؽر ذم تطبقق 

الؼواظد الـّحوّية، أو ترمجة ذم ذهـه من لغته إػ العربّقة، فقػفم وحيؾل ما يسؿعه تؾؼائقًّا، 

:ممّا يتقح ممارشة ذلؽلثـاء الذهاب iPadظذ أي باد"ُأوَداَشاِت "ويؿؽـه تشغقل 

 لؾعؿل أو العودة أو ممارشة رياضة ادم أو اجلري 0000

  التوصقات

 راشة بأت:كتائج تويص هذه الدّ  من ذم ضوء ما أشػرت ظـه

تعؾقم العربّقة لؾـّاضؼغ بغرها بإذن ٓ بالعقـغ كام يؽتسب الّطػل  10

 الديه0الؾغة بآشتامع لو
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ذم تصويب "ُأوَداَشاِت "حتػقز الّطّّلب الـّاضؼغ بغرها ظذ اشتخدام  20

 أخطائفم الّؾغوية0

تدريب الّطّّلب ومعّؾؿي العربّقة لؾـّاضؼغ بغرها ظذ اشتخدام  30

 ذم تعّؾم العربقة0"ُأوَداَشاِت "

ذم "ُأوَداَشاِت "تشجقع الّطّلب الـّاضؼغ بغر العربّقة ظذ اشتخدام  40

 م العربّقة لألغراض اخلاصة0تعؾّ 

تـؿقة مواهب إضػال ظذ تؼؾقد مشاهر قّراء الؼرآن الؽريم باشتخدام  50

 0"ُأوَداَشاِت "

 0"ُأوَداَشاِت "ظّلج أمراض الـّطق والؽّلم لدى إضػال باشتخدام  60
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Development of Speaking Fluency for Non-Native Arabic 
Students Using Audacity 

 
Ahmed Aboulez 

Abstract. The new trend for Teaching Arabic for non-native speakers is to listen first to 
native Arabic speakers to experience the fluency of the language. This study seeks to develop 
and evaluate the speaking fluency of non-native Arabic students using Audacity as a 
shadowing technique. The tools used in this study are (i) a list of main-tasks which composed 
of speaking Arabic fluency for non-native speakers, (ii) a checklist of performance of 
speaking Arabic fluency for non-native speakers, (iii) a guide of using Audacity to improve 
speaking fluency for non-native Arabic speakers, and (iv) an audio package of mp3 files of 
natural Arabic for native speakers. Thirty non-native Arabicstudents were trained for 4 weeks 
on using audacity to edit, record sound, how to deal with audio files, and how to use 
shadowing technique to improve speaking fluency for non-native Arabic students. Pre and 
post data on speaking performance based on Arabic fluency for non-native speakers that 
tested at the application level were collected from the students. Analysis indicated that there 
was significant difference at the 0.01 level on the post-application of the checklist of 
performance of speaking Arabic fluency for non-native speakers. This result shows the 
effectiveness of Audacity to develop listening and speaking skills fluently and smoothly for 
non-native speakers. Based on the results of this study, it is recommended to learn language 
with ears not with eyes similar to how a baby acquires language by listening to the parents. 
One method to motivate non-native Arabic students to learn and teachers to teach non-native 
Arabic students effectively is to use Audacity to encourage listening to improve the fluency of 
the Arabic language. 
 
 Keywords: Arabic speaking fluency, non-native Arabic speaker, shadowing, Audacity. 
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 (1مؾحق )

 قائؿة بادفام الّرئقسة ادؽّوكة لؾّطالقة الؽالمّقة لدى الطّاّلب الـّاطؼػ بغر العربقّة

 

 ....................... أ.د. سعادة 

 

 ّلم ظؾقؽم ومحة اهلل وبركاتهالّس 

ة غر العربقّ باضؼغ ـّ ب الّّل ة لدى الطّ ّلقة الؽّلمقّ راشة تـؿقة الطّ حتاول هذه الدّ 

قامت بنظداد قائؿة بادفام الّرئقسة ادؽّوكة  لذا : Audacity"ُأوَداَشاِت "باشتخدام 

حتؾقل "، واظتؿدت ذم ذلك ظذ بّّل ة هبذه الػئة من الطّ ة اخلاّص ّلقة الؽّلمقّ لؾطّ 

 ، والتي تمَّ حتديدها ذم ادفام التالقة:"Tasks-Analysisادفام 

 س.الّثؼة بالـّػ .1

 لتعؾم مفارت االستامع والؽالم  لّؾغة العربّقة الطبقعقة."ُأوَداَساِت "استخدام  .2

 مفارات االستامع. .3

 كطق احلروف العربّقة بؾفجة الـّاطؼػ هبا. .4

 مروكة الؽؾامت واكسقابقتفا. .5

 تؼؾقد صوت وهلجة وحركات الوجه لؾـاطؼػ بالؾغة العربقة. .6

 الّتػؽر فؼط بالّؾغة العربّقة. .7

 ؼائؿة0بخزاتؽم ذم مراجعة هذه ال صادين آشسويسعد

 صؽًرا ظذ تعاوكؽم0
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 (2مؾحق )

 بطاقة مالحظة الطّالقة الؽالمقّة لدى الّطاّلب الـّاطؼػ بغر العربقّة 

 

 /....................... أ.د. سعادة

 

 ّلم ظؾقؽم ومحة اهلل وبركاتهالّس 

ة غر العربقّ باضؼغ ّلب الـّ ة لدى الطّ ّلقة الؽّلمقّ راشة تـؿقة الطّ حتاول هذه الدّ 

معتؿدة ذم ذلك بطاقة مّلحظة  قامت بتصؿقملذا : Audacity"ُأوَداَشاِت "باشتخدام 

ة ّلقة الؽّلمقّ : لتحديد ادفام الّرئقسة ادؽوكة  لؾطّ "Tasks-Analysisادفام حتؾقل "ظذ 

ّرئقسة إػ اجؿوظة من ادفام ّؿة من هذه ادفامالفكلِّ م حتؾقل،وبّّل ذه الػئة من الطّ هل

 الػرظقّة ادؽّوكة هلا0

مدى الّتحؼق من بخزاتؽم ذم مراجعة هذه البطاقة، و صادويسعدين آشس

 0مّلءمتفا

 

 صؽًرا ظذ تعاوكؽم0
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 م

 

 ادفؿة

غر  متوفرة بدرجة

 متوسطة كبرة متوفرة

 ادفّؿة األوؼ: الّثؼة بالـّػس.

    ائقًّا بثؼة ظالقة0يتحّدث العربّقة تؾؼ 1

    لديه الّدافعقة لؾّتحّدث بالعربقّة0 2

خجول ظـدما يتحّدث العربّقة أمام  3

 أخرين0

   

إجيايب الّتػؽر لّلشتامع ٕفّلم إضػال  4

 بالعربّقة0

   

يتبادل الؽّلم بالعربّقة مع الـّاضؼغ بالعربّقة  5

 ظز وشائط التّواصل آجتامظي0

   

 لتعّؾم مفارت االستامع والؽالم  لؾعربّقة الطبقعّقة."ُأوَداَساِت "ة الثاكقة: استخدام ادفؿّ 

ل أي مؾف صوت  6     0"ُأوَداَشاِت "ظذ mp3حيؿِّ

يسّجل بصوته العبارات التي يسؿعفا بصوت  7

 0"ُأوَداَشاِت " أحد الـاضؼغ بالعربقة بـ

   

ه يسؿع صوته ويؼاركه بالّصوت الذي شؿع 8

 0"ُأوَداَشاِت " لؾـّاضؼغ بالعربّقة بـ

   

لقتابع mp3حيػظ ماتم إكجازه يومقًّا ذم مؾف  9

 حتسن صوته وهلجته0
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    يؽؾِّم كػسه بالعربّقة أثـاء ادواقف القومّقة0 37

يتؽؾم العربقة الػورية دون تػؽر ذم الؼواظد  38

 أثـاء الؽّلم0
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 ..1 ادماهات حديثة ذم تعؾقم العربقة لغة ثاكقةادممتر الدويل الثاين:     - العربقة غوياتؾالمعفد 

 (3مؾحق )

لتـؿقة الّطالقة الؽالمّقة لؾـّاطؼػ بغر Audacity  "ُأوَداَساِت "دلقل استخدام  

 العربقّة

 

 عزيزي الّطالب:

 

 ّلم ظؾقؽم ومحة اهلل وبركاتهالّس 

 

ذم تـؿقة  "ُأوَداَشاِت "البسقطة لزكامج  مرحبًا بك ذم الّتدريب ظذ بعض ادفارات

 "أشؾوب آشتامع والسديد"الّطّلقة الؽّلمّقة لؾـّاضؼغ بغر العربّقة بؿامرشة 

 لؾؿوضوظات موضع اهتاممك  كالرياضة أو السقاحة0

 

 وصؽًرا0
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 0 "ُأوَداَشاِت "ثم اضغط ظذ هذا ادؾػؾتثبقت 

http://audacityteam.org/
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 :Audacity"ُأوَداَساِت "
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 Import0أو كختار openكختارFileمن قائؿة

 

 :"ُأوَداَساِت "(: تسجقل الصوت وسامعه بـ 5ادفارة )
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 0وتالّص  قص أجزاء من- 1

 0وت من مؽان ٔخرالّتحّؽم ذم كؼل مؾف الّص - 2

 0تؽبر ادوجات الّصوتّقة- 3

 لتحديد كؼطة البدء ذم ادؾف الصوت0- 4

 الّتحّؽم ذم تضخقم وترققق درجة أجزاء من مؾف الّصوت5-0

 

1 
2 3 4 

5
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اجلزء الذي تريد حذفه من ادؾف الصوت ثم اضغط مػتاح  حدد باداوس

Delولؾساجع اضغطCtrl+z 

 
 ."ُأوَداَساِت "(: إضافة جزء من مؾف صوت إؼ ادؾف الصوت ادوجود يف 9ادفارة )

 ."ُأوَداَساِت "(: التعامل مع عدة مؾػات صوتقة يف مسارات متعددة يف 10ادفارة )

 ."ُأوَداَساِت "اء من ادؾف الصوت يف (: حذف الضوض11ادفارة )

 ."ُأوَداَساِت "(: تضخقم )تؼوية( الصوت يف 12ادفارة )

 ."ُأوَداَساِت "(: تبطيء وترسيع رسعة صوت الـاطؼػ بالعربقة يف ادؾف الصوت يف 13ادفارة )

 xظذ ظّلمة ضغط لاب
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 كحو مـفج تعؾقؿي معارص لؾغة العربقة باشتخدام 

 التؼـقات الؾغوية احلاشوبقة

 د. عؿرو مجعة عبد الرشول عبد ادـعم

 جامعة الؼاهرة - دكتوراه الؾغة العربقة وآداهبا

 :ادؾخص

يًّد هذا افبحث إػ حتِٔؾ مدوٕة فٌقية فًِربٔة باشتخدام إحدى افتَْٔات افٌِقية 

ٔة اإلحهاء وافٍٓرشة افٌِقية، وذفؽ هبدف ادساظدة يف تًِٔؿ افًربٔة وتقؾر احلاشقبٔة؛ وهل تَْ

مْاهج ظكية فتًِؿ افٌِة افًربٔة ادًارصة، تُقن مبْٔة ظذ حتِٔؾ افبٔإات افوخّة ٕجؾ افتًِٔؿ 

وافتًِؿ. ؾافبحث خيرج بّجّقظة مـ اإلحهاءات افرضورية وافالزمة يف تًِٔؿ افًربٔة ادًارصة 

 0111اخلروج ب٘حهائٔة ظـ أـثر -ظذ شبٔؾ ادثال  -غ هبا أو فٌر افْاضَغ هبا، ومْٓا فِْاضَ

مسُقك اشتخداما يف  011متالزم وأـثر 011ـِّة تُرارا يف افٌِة افًربٔة ادًارصة، وـذفؽ أـثر

ٔؿ افٌِة أداة ٕحقية اشتخداما يف افًربٔة؛ وهق أمر ذو بال يف تًِ 011افًربٔة ادًارصة، وأخرا أـثر

افًربٔة فِْاضَغ هبا وفٌر افْاضَغ هبا، ؾّـ صٖٕف أن يساظد بنُؾ ـبر ظذ حتديد افُِامت 

إشاشٔة دتًِؿ افًربٔة ادًارصة، ومـ ثؿ يُّـ فًِِّّغ وفِّتًِّغ افسـٔز ظذ هذه افُِامت 

ًجؿ رسيع ظْد افتًِٔؿ وافتًِؿ بؾ يُّـ فٌِقيغ ـذفؽ إٓىالق مـ هذه افُِامت ٕحق م

 وظكي فًِربٔة ادستخدمة أشقة بٌرها مـ افٌِات يف هذا ادجال.

وافبحث ادَسح يؼح اخلىقات افًِّٔة فِخروج بٖمثال هذه افْتائج افسابَة وؽرها مـ 

توؿ مستقيات  Corpusخالل اشتخدام تَْٔات اإلحهاء وافٍٓرشة افٌِقية يف مًاجلة مدوٕة فٌقية 

تَقم تَْٔات افٍٓرشة افٌِقية بًِّٔة افتحِٔؾ اإلحهائل دٓفٔة خمتٍِة حٔث  فٌقية خمتٍِة وجمآت

دٍردات افْهقص ادًاجلة مـ خالل إظداد ؾٓارس دٍردات هذه افْهقص مرتبة ظدد مرات 

 تُرارها، ومـ ثؿ يُّـ ظرض هذه افٍٓارس يف صقرة ؿائّة ظّقدية مرتبة وؾؼ افستٔب اهلجائل

و وؾؼ ظدد تُرار افُِامت تهاظديا أو تْازفٔا، أو وؾؼ ضقل افُِّة افتهاظدي أو افتْازيل، أ

 .Textanz(2)، و Concordance Version 3.2(0 )ومـ أهؿ أمثِة هذه افتىبَٔات اإلحهائٔة تهاظديا أو تْازفٔا. 

ر أـث –افًربٔة ادًارصة  –اددوٕة افٌِقية  –تَْٔات اإلحهاء وافٍٓرشة افٌِقية : الؽؾامت ادػتاحقة

 .ادتالزمات  –ادسُقـات  –اشتخداما يف افًربٔة  0111
 

                                                      
 /http://www.concordancesoftware.co.uk( يُّـ حتِّٔف مـ خالل ادقؿع: 1)

 http://www.cro-code.com/textanz.jsp:  ( يُّـ حتِّٔف مـ خالل ادقؿع2)

http://www.concordancesoftware.co.uk/
http://www.cro-code.com/textanz.jsp
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 مؼدمة

فَد ؽدت احلاجة ماشة إػ أؾُار جديدة يف صْاظة ادْاهج افدراشٔة وذفؽ اشتْادا إػ 

افقاؿع ادًٔش وادقاد ادستخدمة وذفؽ فتًٍٔؾ أثر هذه ادْاهج افدراشٔة يف حٔاة ـؾ 

ٔاهتؿ، ومـ ثؿ جاءت ؾُرة هذا افبحث بافبحث ادتًِّغ وآشتٍادة مما تًِّقه يف ح

ظـ مْٓج مًارص فًِربٔة يًتّد ظذ ادستخدم مـ ـِامهتا وتراـٔبٓا وؿقاظدها 

 افْحقية. 

وفٔس أيرس مـ اشتخدام افتَْٔات احلديثة يف اـتناف هذه ادْاهج وصٔاؽتٓا 

افٌِقية فتَديّٓا فِدراشغ، ؾُّٔـ مـ خالل اشتخدام تَْٔات اإلحهاء وافٍٓرشة 

افُنػ ظـ أـثر افُِامت وادتالزمات وادسُقـات وإدوات افْحقية اشتخداما 

يف افًربٔة ادًارصة مـ خالل آظتامد ظذ مدوٕة فٌقية ظربٔة مًارصة. وهق مقضقع 

مًجؿ ـقبِٔد اإلٕجِٔزي  -مىروح يف ظدد افٌِات إجْبٔة ومْف ظذ شبٔؾ ادثال 

 دراشات افسابَة.ـام شٖٔيت يف اف –افتًِّٔل 

 

 من الدراشات السابؼة

 COBUILD English Dictionary:(0)مرشوع معجم كوبقؾد اإلكجؾقزي التعؾقؿي 

ـــز  ــة ـقفْٔ ــف مٗشس ــر، إٔجزت ـــروع ـب ــد–من  Collins COBUILDـقبِٔ

اإلٕجِٔزية، ادتخههة يف صْاظة ادًاجؿ افٌِقية، وهيدف إػ وضع مًجـؿ تًِّٔـل 

 أظّـؼ ؾٓـؿ ظـذ–مْٖهِٓاومٌْرأهِٓـا–رصة، يساظد متًِّٔٓا فٌِة اإلٕجِٔزية ادًا

                                                      
فة ( راجع: ضف، د. ادًتز باهلل افسًٔد، مدوٕة مًجؿ ظريب مًارص، مًاجلة فٌقية حاشقبٔة، رشا1)

 وما بًدها. 96م. ص2112ماجستر، ـِٔة دار افًِقم، جامًة افَاهرة، 



 ...ٕحق مْٓج تًِّٔل مًارص فٌِة افًربٔة باشتخدام افتَْٔات: ظبد ادًْؿ د. ظّرو مجًة ظبد افرشقل
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 ٕسـبةن وبٔـا افنـائًة، وافساـٔـب ادٍردات حك بًد افٌِقية واشتًامٓهتا فساـٔبٓا

صإًق ادًجؿ بقضـع أــز ظـدد ممُــ مــ آشـتًامٓت  اهتؿ ـام مْٓا؛ ـؾ صٔقع

فتُّـ مْٓا أمرا مٔسقرا. افٌِقية ٕؿؾ ظدد مـ ادٍردات، وهق ما جيًؾ تًِؿ افٌِة وا

 English Dictionary Helping Learnersوؿد ٕنـر مًجؿ ـقبِٔد اإلٕجِٔـزي افتًِّٔـل 

With Real English  م، واظتّدت افىبًة إوػ ظذ مدوٕة 0612فِّرة إوػ يف ظام

مِٔقن ـِّة، مجًـت مــ مهـادر إٕجِٔزيـة ظديـدة ممـا ٕنــر حتـك  21مُتقبة مـ 

م، ب٘ذاف 2111مـ افَرن ادايض، وأظٔد ٕنـر ادًجؿ مرة أخرى يف ظام افثامْٕٔٔات 

–Jon Sinclair (0611ـِـر جقٕسـغ–إصـؾ آشـُتِْدي–ادًجّل اإلٕجِٔزي 

 ادْٔة واؾتف حتك برمْجٓام بجامًة ادًارصة فإلٕجِٔزية أشتاذا ـان افذي –م( 2112

( 211111111) مِٔـقن مـائتل إػ  ادًجـؿ مدوٕـة حجـؿ زيـادة بًد–م 2112يف

 حييك ـام اإلٕجِٔزية، ادًاجؿ أهؿ مـ واحدا ـقبِٔد–ويًد مًجؿ ـقفْٔز  ". (0)ـِّة

د ؾىــ صـإًقه إػ ادنـُالت إشاشـٔة يف ؾَِـ افًامل؛ إٔحاء مجٔع يف واشع بإتنار

 افزامجـايت وافقصـػ افٌِـقي آشـتًامل أمهٔـة إػ–ــذفؽ–تًِؿ افٌِـة، وؾىْـقا 

 ظافٔة درجة إػ بادًجؿ وصِت وإحهاءات، وؿقإغ أشس ووضًقا افٌِة، دٍردات

 صـائًة، بُِـامت آشـتخدام، شـٓؾ  افٍائـدة، ـبـر ؾخـرج واإلتَـان، اجلـقدة مـ

 .(2)"ات واضحة، وؿقاظد ٕحقية مٔرسة، واشتًامٓت فٌقية مْتَاةوتًبر

 

 

                                                      
(1)Sincliar, J. and Others. (2000). Collins COBUILD York: English Dictionary Helping Learners With 

Real English. London. Introduction of Dictionary. P. viii.   

افسًٔد، مدوٕة مًجؿ ظريب مًارص، مًاجلة فٌقية حاشقبٔة، رشافة ( راجع: ضف، د. ادًتز باهلل 2)

 وما بًدها. 96م. ص2112ماجستر، ـِٔة دار افًِقم، جامًة افَاهرة، 
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 التعريف باألدوات والتؼـقات ادستخدمة دم الدراشة

( 1)يف بتؼـقات اإلحصاء والػفرشة الؾغويةمؼدمة دم التعر
 

تَقم تىبَٔات افٍٓرشة اإلحهائٔة بًِّٔة افتحِٔؾ اإلحهائل دٍردات 

افْهقص ادًاجلة مـ خالل إظداد ؾٓارس دٍردات هذه افْهقص وحتديد ظدد 

مرات تُرارها يف هذه افْهقص، وتًرض هذه افٍٓارس يف صقرة ؿائّة مرتبة وؾؼ 

ا أو ا افستٔب اهلجائل فتهاظدي أو افتْازيل، أو وؾؼ ظدد تُرار افُِامت تهاظديًّ

ًّٔا ا أو تْازف ا فىقل افُِّة تهاظديًّ ًَ ًّٔا، أو وؾ  .(2)تْازف

، أو Pick Listوتتٔح هذه افزامج إمُإٔة حك ـِامت بًْٔٓا مـ خالل ؿائّة

 .Stop Listاشتبًاد ـِامت بًْٔٓا مـ خالل ؿائّة 

 .Textanz(4)، وConcordance Version 3.2(1)ت ومـ أمثِة هذه افتىبَٔا 

 

 

                                                      
 96( راجع: ضف، د. ادًتز باهلل افسًٔد، مدوٕة مًجؿ ظريب مًارص، مًاجلة فٌقية حاشقبٔة، ص1)

ادًارصة يف ادجال افسٔاد، دراشة فٌقية  وما بًدها، وراجع أيوا: راصد، هبة، افٌِة افًربٔة

 . 33-33حاشقبٔة مـ واؿع ذخرة فٌقية، بتكف 

 11، 12( راجع: راصد، هبة، افٌِة افًربٔة ادًارصة يف ادجال افسٔاد، رشافة ماجستر، ص 2)

ٔة، بتكف. وراجع أيوا: ضف، ادًتز باهلل افسًٔد، مدوٕة مًجؿ ظريب مًارص، مًاجلة فٌقية حاشقب

 وما بًدها. 96م. ص2112رشافة ماجستر، ـِٔة دار افًِقم، جامًة افَاهرة، 

-12في:  /http://www.concordancesoftware.co.uk( يُّـ احلهقل ظذ افزٕامج مـ خالل افرابط 3)

12-2113. 

-12في:  code.com/textanz.jsp-http://www.croالل افرابط  ( يُّـ احلهقل ظذ افزٕامج مـ خ4)

12-2113. 

http://www.concordancesoftware.co.uk/
http://www.cro-code.com/textanz.jsp
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 عرض تػصقيل ألهم تطبقؼات الػفرشة اإلحصائقة

 Concordance(0)بركامج   -0

يدظؿ افزٕامج افٌِة افًربٔة وحروؾٓا، ويتؿ إدراج مٍِات افْهقص ؾٔف  

ؾَط، حٔث يَقم افزٕامج بٍٓرشة افُِامت ادقجقدة هبذه افْهقص،  (txtبامتداد).

ِّة ظْده: جمّقظة مـ احلروف ادتهِة بًوٓا بًوا افقاؿًة بغ مساؾتغ ؿبِٓا وافُ

( Headwordوبًدها، ويًرض افزٕامج افْص يف صُؾ ؿائّة واحدة مـ افُِامت )

.(، ثؿ يًرض NOويقضع أمام ـؾ ـِّة ظدد تُرار هذه افُِّة يف افْص يف ؿائّة )

 (، وذفؽ ـام يف افنُؾ:)%ِف يف ؿائّة ٕسبة مئقية هلذا افتُرار بادَارٕة مع افْص ـ

                                                      
يف رشافتف فِامجستر، مدوٕة مًجؿ Concordance( ظرض افباحث ادًتز باهلل افسًٔد ضف فزٕامج 1)

 . 24، 21ظريب مًارص، مًاجلة فٌقية حاشقبٔة، ص 
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 لؾـصوص العربقة Concordance( دعاجلة بركامج  1صؽل توضقحي رقم )

 ( الزكامج ادستخدم دم البحث) Textanzبركامج  -2

إضاؾة  -بًّاجلة افساـٔب  Concordanceظـ برٕامج  Textanzيتّٔز برٕامج  

(، يًرض افزٕامج افساـٔب ادتُررة Phraseؾباختٔار وطٍٔة ) -إػ مًاجلة افُِامت 

بًدد مرات تُرارها، وظدد ـِامت افسـٔب، ؾسـٔب مثؾ:  مهحقبة (0)يف افْص

                                                      
آشتٍادة مـ هذه افقطٍٔة يف اشتخراج أـثر ادتالزمات وافتًابر ادسُقـة صٔقًظا يف  ( يُّـ1)

 افًربٔة ادًارصة، ـام شٖٔيت.
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 (.2) (، وعدد كؾامته2عدد مرات وروده دم الـص اددرج ) "ادرصح الديؿؼراضي"

 .لؾـصوص العربقة Textanz  ( دعاجلة بركامج2صؽل توضقحي رقم )

 

ٕامج تئِؾ افُِامت لحؾ افبحث يف مقاضًٓا يف افْص، ويتّٔز ويُّـ فِز 

( وختتص بًرض افهقر ادختٍِة فُِِّة Words formsافزٕامج بّٔزة أخرى وهل )
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افقاحدة حٔث يًرض فُِِامت متناهبة احلروف يف افْص افقاحد، ؾُِامت مثؾ: 

، ويُّـ "اسافرئ"تٖيت مجًٔا حتت افقحدة  "افرئاد"، "افرئاشٔة"، "افرئاشة"

افتحُؿ يف ظدد حروف افتنابف بتحديد أؿل ظدد حلروف افتنابف بغ افُِامت أو 

 أؿؾ ظدد حلروف افتنابف بغ افُِامت. 

 مؼدمة دم التعريف باددوكات الؾغوية وأهداففا 

بٖهنا ـتِة ؽر مْتيّة مـ افْهقص اددوٕة افٌِقية د. ادًتز باهلل افسًٔد يًرف 

ىقؿة افتل تستخدم فدراشة جقإب افٌِة، يُّـ ؿراءهتا وافتًامؾ مًٓا ادُتقبة أو ادْ

آفٔا بًد إدخاهلا ظذ احلاشب أيل، ـام يُّـ افتحُؿ يف بٔإاهتا ومدخالهتا، باإلضاؾة 

( صّّت خهقصا Databasesأو احلذف أو افتًديؾ مـ خالل ؿقاظد بٔإات )

حلاوية فْهـقص اددوٕة افٌِقية فِتًامؾ مع هذه افْهقص. وتًتز ؿاظدةافبٔإات ا

خمزٕا ـبرا فٌِة، يرجع إفٔف وؿت احلاجة، ويتحّؾ أي ؿدر مـ افْهـقص افتل 

 .(0)توـاف إػ ادادة إشاشٔة مستَبال

 التعريف باددوكة ادستخدمة )مدوكة لطقػة السؾقطي( دم الدراشة: 

العربقة مدوكة "ظّد افبحث إػ إحدى اددوٕات يف افًربٔة ادًارصة؛ 

م، ويبِغ ظدد  2114فِباحثة فىٍٔة افسِٔىل، ويًقد تارخيٓا إػ شْة  "ادعارصة

مَافة،  400ـِّة، وظدد مَآهتا  "142914"ـِامهتا ؿرابة مِٔقن ـِّة، حتديدا 

وأهؿ جمآهتا افسٔاشة وآؿتهاد وافتًِٔؿ وافرياضة، وهل جمًّة مـ افهحػ 

واإلذاظٔة وؽرها، ومـ ادُّـ حتّٔؾ اددوٕة مـ وادجالت وافَِاءات افتٍِٔزيقٕٔة 

                                                      
( ضف، ادًتز باهلل افسًٔد، مدوٕة مًجؿ ظريب مًارص، مًاجلة فٌقية حاشقبٔة، رشافة ماجستر ، 1)

 .2112ـِٔة دار افًِقم 
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 .(0)ادقؿع اخلاص بافباحثة فىٍٔة افسِٔىل ظذ مقؿع جامًة فٔدز افزيىإٔة

 
 ( دجؾدات مدوكة لطقػة حسب جماالهتا4صؽل توضقحي رقم )

 خطوات معاجلة اددوكة الؾغوية باشتخدام تؼـقات الػفرشة واإلحصاء الؾغوية

وٕة فًِّاجلة احلاشقبٔة مـ خالل حتقيِٓا مٍِاهتا مـ إظداد مادة ادد -0

 حتك يُّـ فتَْٔات افٍٓرشة أفٔة افتًرف ظِٔٓا. (txt( إػ صٌٔة ).xmlصٌٔة ).

                                                      
 ًربٔة ادًارصة. افسِٔىل، فىٍٔة،مدوٕة اف( راجع: 1)

http://www.comp.leeds.ac.uk/eric/latifa/research.htm 

 .2101-02-02يف: 

http://www.comp.leeds.ac.uk/eric/latifa/research.htm
http://www.comp.leeds.ac.uk/eric/latifa/research.htm
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 XML( دؾػات أحد جمؾدات مدوكة لطقػة دم صقغة 5صؽل توضقحي رقم )

 

( إػ ادٍٓرس، وإظىاء إمر ببدء txtيف صٌٔة .إدخال مٍِات اددوٕة ) -2

 ِٔة افٍٓرشة.ظّ
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 ( txtدم صقغة .مؾػات اددوكة )ألحد ( 6صؽل توضقحي رقم )

 (xlsxاحلهقل ظذ ٕسخة مـ خمرجات افزٕامج يف صٌٔة ). -1
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 (xlsx( دخرجات تطبقؼات اإلحصاء دم صقغة ).1جدول توضقحي رقم )

 

حتِٔؾ افبٔإات بًد ؾٓرشتٓا حتِٔال فٌقيا؛ وتهٍْٔٓا بٌرض إظداد  -4

شٔة فتًِٔؿ افًربٔة وتًِّٓا. وذفؽ ٓشتخراج افبٔإات إشاشٔة يف ظِّٔة مْاهج درا

تًِٔؿ افًربٔة ادًارصة، وشتَتك افدراشة ظذ بًض افْتائج ظذ شبٔؾ ادثال، ظذ 

 افتايل: افْحق

البقاكات التي يؿؽن اشتخراجفا باشتخدام تطبقؼات اإلحصاء اآللقة  -5

 )إمجاال(: 



 ...ٕحق مْٓج تًِّٔل مًارص فٌِة افًربٔة باشتخدام افتَْٔات: ظبد ادًْؿ د. ظّرو مجًة ظبد افرشقل

 

006 

 ة تُرارا يف افٌِة افًربٔة ادًارصة. ـِّ 0111إحهائٔة بٖـثر   

 متالزم اشتخداما يف افًربٔة يف ادًارصة. 011إحهائٔة بٖـثر 

 مسُقك اشتخداما يف افًربٔة يف ادًارصة. 011إحهائٔة بٖـثر 

 أداة ٕحقية اشتخداما يف افًربٔة 011إحهائٔة بٖـثر 

 وذلك عذ التػصقل التايل: 

 ا دم الؾغة العربقة ادعارصة. كؾؿة تؽرار 1111إحصائقة بلكثر 

تبدأ مرحِة افتحِٔؾ افٌِقي بًد احلهقل ظذ خمرجات تىبَٔات افٍٓرشة 

اإلحهائٔة وافتل تتوّـ ظدد تُرار ـؾ ـِّة مـ ـِامت اددوٕة هبا مرتبة مـ إظذ 

تُرارا إػ إؿؾ تُرارا؛ ؾ٘ذا ما اشتثْْٔا إدوات افْحقية يف افًربٔة مـ افُِامت 

 Stop تُرارا وترددا يف اددوٕة افٌِقية لحؾ افدراشة، وذفؽ باشتخدام ؿائّة )إظذ

List ـِّة ترددا وتُرارا يف افًربٔة شقى هذه  0111(؛ ؾُّٔـ حْٔئذ حتديد أـثر

 إدوات افْحقية، وافتل تيٓر بًوٓا مـ خالل اجلدول افتايل:
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 (xlsxغة ).( دخرجات تطبقؼات اإلحصاء دم صق2جدول توضقحي رقم )

ويُّْْا مـ خالل اجلدول افسابؼ افتًرف ظذ بًض افُِامت إفػ إظذ 

أوٓ بتُرار  "اهلل"تُرارا وترددا يف اددوٕة لحؾ افدراشة، حٔث حيؾ فٍظ اجلالفة 

 "ظام"، تِٔٓام ـِّة  0140ثإٔة بتُرار ؿّٔتف  "افًربٔة"، وحتؾ ـِّة 0410ؿّٔتف 

 خرها.... إػ آ0222بتُرار ؿّٔتف 

ظذ شبٔؾ  –ّْٓاأما افُِامت إفػ إـثر تُرارا يف اددوٕة لحؾ افدراشة ؾ

 : -ادثال 
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 -آجتامظل  -آحتاد  -اشّف  -اشؿ  -اشتخدام  -ارد  -ارتٍاع  -ابـ 

 -آؿتهادية  -آؿتهادي  -آؿتهاد  -آختالف  -آحتالل  -آجتامظٔة 

 -اإلشالمٔة  -اإلشالمل  -اإلشالم  -اإلرسائٔع  -اإلبداع  -آهتامم  -آمرـٔة 

 -اإليامن  -اإلٕسإٔة  -اإلٕسان  -اإلٕجِٔزية  -اإلٕسٕت  -اإلٕتاج  -اإلظالم 

 -إرسة  -إشباب  -إشاشٔة  -إدبٔة  -إدب  -إخرة  -إخر  -إبحاث 

إؿِٔات  -إظامل  -ل إضٍا -إضباء  -إصٔاء  -إصجار  -إشقد  -إشقاق 

 -إمقر  -إمرئُة  -إمريُل  -إمراض  -إمر  -إمر  -إمر  -إمة  -

أخريـ  -أخر  -أثار  -إيام  -إوػ  -إول  -إوشط  -إوربٔة  -إمر 

 افبحر  -افبحث  -افباب  -أية  -

 دم ادعارصة.  متالزم اشتخداما دم العربقة 511إحصائقة بلكثر 

 ادتالزمات الؾػظقة أو )التعابر السقاققة(بداية أن ٕتْاول بافتًريػ يْبٌل 

 :Collocationادتالزم الؾػظي 

ادتالزمات افٍِئة: ظبارة ظـ تالزم فُِّتغ أو أـثر بهقرة صائًة يف افٌِة، 

ْٓا، ومثاهلا: متٔؾ إػ ارتباط بًوٓا ببًض، فتامثؾ بغ ادالمح ادًجّٔة فُؾ ـِّة م

 .(0)"كؾؿة ملثورة"، "خرق معاهدة"، "اكتفك ُحْرمة"

أو ادتقاردات  "ادتصاحبات الؾػظقة"ويىِؼ ظِٔٓا افبًض أشامء أخرى مثؾ 

( أو ادهاحبات افٍِئة أو collocating wordsأو ادَسٕات أو ادساؾَات افٍِئة )

 .(2)افتجًّات افٍِئة

                                                      
ٔاؿٔة ومًجؿ ظريب هلا، جمِة افِسان 1) ( افَاشّل، د. ظع، بحث بًْقان افتًابر آصىالحٔة وافسِّ

 .26ب تْسٔؼ افتًريب بافرباط، د.ت. صافًريب، مُت

 ( ادرجع افسابؼ، افهٍحة ٍٕسٓا.2)
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 داما دم العربقة دم ادعارصة متالزم اشتخ 511حتديد أكثر 

فتحديد ادتالزمات يْبٌل حك افْير وترـٔزه يف خمرجات تىبَٔات اإلحهاء 

مـ افساـٔب افتل تتُقن مـ ـِّتغ ؾٖـثر مـ خمرجات برامج افٍٓرشة اإلحهائٔة 

وتَسّٔٓا حسب ظدد ـِامت ـؾ ترـٔب، ابتداء بافساـٔب إصٌر ذات افُِّتغ ثؿ 

 افُِامت افثالث وإتٓاء بافساـٔب إـز ذات افُِامت إربع.افساـٔب ذات 

 فعذ مستوى الساكقب ذات الؽؾؿتني

 
 ( دخرجات تطبقؼات اإلحصاء من الساكقب ذات الؽؾؿتني3جدول توضقحي رقم )
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يالحظ مـ افقهِة إوػ فِْير يف خمرجات تىبَٔات افٍٓرشة اإلحهائٔة مـ 

اصتامل هذه ادخرجات ظذ إظالم وافُٔإات مثؾ:  افساـٔب ثْائٔة افُِامت

وهق أمر ضبًٔل فتُرر مثؾ هذه إظالم "افؼق إوشط"و "افَرآن افُريؿ"

 وافُٔإات يف ٕهقص اددوٕة لحؾ افدراشة، ومـ ادُّـ آشتٍادة مْف تًِّٔٔا.  

و  "ٓدةحديثل افق"أما افساـٔب ادتالزمة ثْائٔة افُِامت إـثر تُرارا مثؾ:

ؾُِٓا تراـٔب تتالزم يف ـِامهتا ظادة ويُّـ  "رجال إظامل"و  "تَْٔة ادًِقمات"

تَديّٓا دتًِؿ افًربٔة يف صقرها ادتالزمة باظتبارها أـثر ادتالزمات تُرارا وترددا يف 

 افًربٔة. 

ـثر ادتالزمات افثْائٔة تُرارا وترددا يف اددوٕة لحؾ افتّثٔؾ ٕومـ ثؿ يُّـ 

 فدراشة ؾٔام يع:ا

افًامل  -افٌِة افًربٔة  -حَقق اإلٕسان  -افؼق إوشط  -افَرآن افُريؿ 

 -صٓر رموان  -اخلِٔج افًريب  -افَرن افتاشع  -دوٓر أمريُل  -اإلشالمل 

صبُة  -افٌِة اإلٕجِٔزية  -افوٍة افٌربٔة  -افهحة افًادٔة  -آؿتهاد افسًقدي 

 -حديثل افقٓدة  -اخلىقط اجلقية  -افساث افًريب  -افبث افٍوائل  -اإلٕسٕت 

افبحر  -فألمؿ ادتحدة  -احلوارة افًربٔة  -احلوارة اإلشالمٔة  -احلروب افهِٔبٔة 

 .وافقٓيات ادتحدة -مديْة افَدس  -ادديْة ادْقرة  -افَدس افؼؿٔة  -إمحر 
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 وـذا إمر ظذ مستقى افساـٔب ذات افُِامت افثالث

 
 

 ( دخرجات تطبقؼات اإلحصاء من الساكقب ذات الؽؾامت الثالث4جدول توضقحي رقم )
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حٔث يُّـ حتديد ادتالزمات ثالثٔة افُِامت إـثر تُرارا يف اددوٕة 

افقٓيات ادتحدة  -ادُِّة افًربٔة افسًقدية وؾؼ ما يع: ادثال ادستخدمة ظذ شبٔؾ 

مْىَة  -احلرب افًادٔة افثإٔة  -ن افتاشع ظؼ افَر -ريض اهلل ظْف  -إمرئُة 

مجٔع  -ثاين أـسٔد افُربقن  -ظز وجؾ  -اهلل -ظّر بـ اخلىاب  -افؼق إوشط 

شقق حراء  -افَرن افثامـ ظؼ  -ظِٔف افهالة وافسالم  -إن صاء اهلل  -إٔحاء افًامل 

افبْؽ  -أمريُل  مِٔار دوٓر -مِٔار ريال شًقدي  -صٓر رموان ادبارك  -افدويل 

 . دول جمِس افتًاون -افسًقدي اهلقفْدي 

 

يُّـ حتديد ادتالزمات ذات افُِامت إربع إظذ ترددا وتُرارا يف اددوٕة 

 -افتًِٔؿ اددرد داخؾ ادْزل  -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ظذ شبٔؾ احلك ظذ ما يع:

مدن ادُِّة  -بٔة افسًقدية مْاضؼ ادُِّة افًر -اخلىقط اجلقية افًربٔة افسًقدية 

ظّر بـ  -ظع ريض اهلل ظْف  -داخؾ ادُِّة افًربٔة افسًقدية  -افًربٔة افسًقدية 

حَقق اإلٕسان  -يف ـؾ إٔحاء افًامل  -خارج ادُِّة افًربٔة افسًقدية  -ظبد افًزيز 

يف ـقبا  آحتاد افًريب -ؽاز ثاين أـسٔد افُربقن  -ريض اهلل ظْف  -ظّر  -يف اإلشالم 

إحصائقة  وظذ صًٔد افساـٔب ذات افُِامت إربع افبىافة يف آؿتهاد افسًقدي  -

 مسؽوك اشتخداما دم العربقة دم ادعارصة.  111بلكثر 

يْبٌل ـذفؽ بداية ؿبؾ إحهاء أـثر ادسُقـات اشتخداما يف افًربٔة ادًارصة 

 أن ًٕرف بادسُقـات أو افتًابر آصىالحٔة.
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( دخرجات تطبقؼات اإلحصاء من الساكقب ذات الؽؾامت 5توضقحي رقم ) جدول

 األربع

وحدة فٌقية )توؿ "(: Idiomادسؽوك أو )التعبر االصطالحي( ) 

أـثر مـ وحدة مًجّٔة بسٔىة(، يَع يف آشتًامل افٌِقي باضراد، وفف دٓفة ثابتة 
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، ؾتُقيـ افتًبر آصىالحل (0) "ختتِػ ظـ افدٓفة ادًجّٔة دٍرداتف مٍردة أو مرـبة

ِّٔدها ظقامؾ دٓفٔة وترـٔبٔة جتًؾ مْٓا وحدة "ؿائؿ ٌظذ  شِسٍِة مـ افُِامت افتل ُتَ

 .(2)دٓفٔة جديدة

ومل ُيقِل افٌِقيقن افَدماء اهتاممٓؿ هلذا افْقع مـ افتًبرات إٓ ؾٔام ٕدر، ـام أن 

ـثر اهتامما مـ شابَٔٓؿ برصد هذه افتًبرات افباحثغ ادًارصيـ مل يُقٕقا أ

َظ إٓ باهتامم ظدد ؿِٔؾ مـ افباحثغ، إكؾت ظْايتٓؿ ظادة إػ  ودراشتٓا؛ ؾِؿ حَتْ

–قوامقس أحادية ، ومل تُـ هْاك (1)"افتًابر افَديّة ادقجقدة يف ثْايا ـتب افساث

يف  Oxford Collocationsسظذ ؽرار ؿامقالؾغة لؾؿتالزمات دم العربقة  -تى ثـائقة أوح

مًجؿ افتًابر "افٌِة اإلٕجِٔزية مثال، حتك أخرجت افدـتقرة وؾاء ـامؾ ؾايد 

ظّدت ؾٔف إػ حك افتًابر آصىالحٔة يف  "آصىالحٔة يف افًربٔة ادًارصة

ٕة ٕهقص  افًربٔة احلديثة وادًارصة، وهق مًجؿ أحادي افٌِة، مبْل ظذ مدوَّ

 تًبر اصىالحل. 4111(، ويوؿ ما يَرب مـ Corpus basedمقشًة )

 

 

                                                      
، 21-22م، ص0661، 0( راجع: ظِؿ افدٓفة، د. أمحد خمتار ظّر، ظامل افُتب، افَاهرة، ط1)

وراجع: صْٔل، لحّقد إشامظٔؾ وآخرون، ادًجؿ افسٔاؿك فِتًبرات آصىالحٔة، مُتبة فبْان 

 م، ص ح )ادَدمة(.0669، 0ٕاذون، بروت، ط.

ّٔؾ، د. لحّد حِّل، إشس افْيرية فقضع مًجٍؿ فِّتالزمات افٍِئة افًربٔة، أشس 2) ( هِ

 . 229، ص، 01، 02م، ظــ 0662ادًجؿ افْيري، جمِة ادًجّٔة، تقٕس، 

( ؾايد، د. وؾاء ـامؾ، بًض صقر افتًبرات آصىالحٔة يف افًربٔة ادًارصة، جمِة جمّع افٌِة 3)

 .169-160، ص 4، اجلزء 21افًربٔة بدمنؼ، ادجِد 
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وؿسّت افدـتقرة وؾاء ـامؾ افتًابر آصىالحٔة ادًارصة تَسٔام ٕحقيا 

 : (0)ترـٔبٔا إػ

قدِ -0 َُ ْْ ًُ عِ –ادرـب اإلضايف: ومـ أمثِتف: آِخُر اف َّ –َِٕسُٔجاْدُْجَت

ْقداء ِةافسَّ ِْٔؾ.–َأْبَْاُءاْفَبىَّ  اْبُْافِ

ُة  -أمثِتف: افىَّاُبقُر اخْلَاِمُس  ادرـب افقصٍل: ومـ-2 بَْوُة احْلَِديِديَّ ََ –اْف

َٔا ِْ ًُ َُٔداْف ِريَوةُ اخْلُُىق–اْف ًَ  .ُط اْف

ََِج َصْدَره -1 ْقَء إَْخرَضَ  -ادرـب افًٍع: ومـ أمثِتف: َأْث –َأْظَىل افوَّ

َْٔواءَ  اَيَةاْفَب افرَّ ًُ بَةِ –َيْرَؾ ِْ إَِفٔاحْلَ  .َجرَّ

اِئِع ادرـب آشّل: ومـ أ-4 ًُِب يِف اْفَقْؿِت افوَّ َِّ ُنقِف –مثِتف: اف ُْ ٔاْدَ َِ ًَ ُب ًِ َِّ  اف

ًُِب بِافَّْاِر.  – َِّ  اف

َظَذ  -ادرـب افًباري: ويتُقن مـ صبف مجِة، ومـ أمثِتف: بافٍؿ ادِٔان-0

ِريت  ٍْ ػِّ ظ َدَخَراباَِمفَىة–ـَ ًْ  .َب

 افسٔاؿٔة ـام ٕص ومـ ادٓؿ إجياز افٍروق بغ افتًابر آصىالحٔة وافتًابر

 :(2)ظِٔٓا د. ظع افَاشّل ؾٔام يع

إمُإٔة اشتنٍاف مًْك افتًبر افسٔاؿل مـ ؾٓؿ دٓفة ظْارصه، أو   -0

؛ "اكتفك االتػاققة"يًْل  "خرق ادعاهدة"افُِامت ادُّقٕة فف ظذ حدة، ؾَقفْا: 

 ."االتػاققة"تًْل  "ادعاهدة"، و"اكتفك"تًْل  "خرق"ّٕن 

حد أجزاء افتًبر افسٔاؿل دون ذـر اجلزء افثاين ادُّقن فف، يُّـ ذـر أ  -2

                                                      
( ؾايد، د. وؾاء ـامؾ، بًض صقر افتًبرات آصىالحٔة يف افًربٔة ادًارصة، جمِة جمّع افٌِة 1)

 .وما بًدها 161، ص 4، اجلزء 21افًربٔة بدمنؼ، ادجِد 

 .11-26( راجع: ادرجع افسابؼ، ص2)
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 ."الرشيف"دون أن ٕردؾٓا بُِّة  "الؼدس"ؾْستىٔع أن َٕقل: 

ّٕف يُّـ تبديؾ افُِامت   -1 متتاز افتًابر افسٔاؿٔة بَدرهتا ظذ افتْقع أي أ

تًبر افُع، ادُّقٕة فًِبر افسٔاؿل بُِامٍت مماثٍِة هلا دٓفتٓا دون اإلخالل بًّْك اف

، "مجاعٌة من اجلـود"يُّـ أن َٕقل:  "ثؾٌة من اجلقش"ؾٍل افتًبر افسٔاؿل 

 ."جمؿوعٌة من العسؽر"و

 

 حتديد ادسؽوكات دم اددوكة حمل الدراشة بواشطة تطبقؼات الػفرشة اآللقة

 
 ( دخرجات تطبقؼات اإلحصاء من بعض ادسؽوكات 6جدول توضقحي رقم )
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 افًربٔة بتًدد ظدد ـِامهتا، ؾْٓاك ادسُقـات ثْائٔة تتًدد ادسُقـات يف

افُِامت وهْاك ادسُقـات ثالثٔة افُِامت إػ آخر إٔقاظٓا ادتًددة بتًدد ـِامهتا، 

وتتٍاوت أظدادها وتردداهتا وتُراراهتا يف افًربٔة ادًارصة حسب أظداد ـِامهتا؛ 

ْائٔة وتُرارها وترددها يف ؾافدراشة اإلحهائٔة تْبئ ظـ أن أظداد ادسُقـات افث

افًربٔة أـثر مـ أظداد ادسُقـات افثالثٔة، وأظداد ادسُقـات افثالثٔة أـثر مـ 

 أظداد افرباظٔة بىبًٔة احلال.

 

 أداة كحوية اشتخداما دم العربقة. 111إحصائقة بلكثر 

إن ادالحية إوػ ظْد ظِّٔة افتحِٔؾ افٌِقية فِّدوٕة لحؾ افدراشة إٕام هل 

 .ن افُِامت إظذ تُرارا وترددا يف اددوٕة مـ ٕهٔب إدوات افْحقية يف افًربٔة أ

هق إداة إظذ تُرارا بغ أدوات افْحق افًربٔة، بتُرار  "يف"ؾحرف اجلر 

، ئِف حرف اجلر  01421بتُرار ؿّٔتف  "ظذ"، ئِف حرف اجلر  22012ؿّٔتف 

خر هذه إدوات. وهق حتِٔؾ يق بٖمهٔة ، وهُذا إػ آ 2410بتُرار ؿّٔتف  "إػ"

حروف اجلر ودورها يف ترابط اجلِّة افًربٔة ومـ ثؿ اظتبارها أوػ افدروس افًربٔة 

بافتًِؿ فدارس افًربٔة.  وهق مٗذ آخر ظذ اشتخدام افًٍؾ يف افًربٔة بنُؾ ـبر، 

أن يستْتج  ؾحروف اجلر يف افًربٔة تتًِؼ بإؾًال، ومـ ثؿ يُّـ فًِِّؿ وادتًِؿ

 أمهٔة افًٍؾ يف افًربٔة وصٔقع اجلِّة افًٍِٔة بنُؾ أـز مـ اجلِّة آشّٔة. 
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( دخرجات تطبقؼات اإلحصاء من بعض األدوات الـحوية األكثر تؽرارا 7جدول توضقحي رقم )

 دم العربقة

 

ويع حروَف اجلر مـ إدوات أشامُء اإلصارة؛ ؾاشؿ اإلصارة هذه يتُرر يف 

، وهق مٗذ ظذ ادْزفة 2026مرة ، ؾٔام يتُرر اشؿ اإلصارة ذفؽ  1429ة اددوٕ

 افثإٔة فِدروس افْحقية ظامة أو فألدوات افْحقية خاصة بًد حروف اجلر. 

ثؿ يٖيت دور إشامء ادقصقفة باظتبارها أـثر افُِامت تُرارا يف افًربٔة؛ 

بتُرار  "افتل"ادقصقل  مرة ، ئِف آشؿ 1044  "افذي"ؾٔتُرر آشؿ ادقصقل 
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يف اددوٕة لحؾ  2401بتُرار ؿّٔتف  "ـان"يع ذفؽ افًٍؾ افْاشخ  . 2661ؿّٔتف 

 . 2106بتُرار ؿّٔتف  "ٓ"افدراشة، ثؿ حرف افٍْل 

 ويُّـ حك هذه إدوات ادائة ؾٔام يع:

 -و  -ذفؽ  -ٓ  -ـان  -افتل  -افذي  -هذه  -ما  -ظـ  -إػ  -ظذ  -يف 

 -ويف  -افتل  -ـإت  -وؿد  -ؿد  -حتك  -ـام  -ان  -بًد  -ٓ  -هق  -ـؾ  -بغ 

 -بف  -تِؽ  -ؾٔف  -هبا  -مع  -ؿبؾ  -ؾٔٓا  -ظِٔف  -أو  -ثؿ  -وهق  -ؽر  -وٓ 

 -خالل  -وـان  -أو  -ظْد  -وهل  -وفُـ  -هْاك  -مثؾ  -بؾ  -هلا  -ىف  -افذيـ 

 -حٔث  -هؾ  -أو  -ظع  -إن  -مع  -ؾ٘ن  -دون  -أن  -ؾَد  -و  -ظِٔٓا  -مْذ 

 -افتل  -فٔس  -هل  -حقل  -فُـ  -فَد  -بـ  -أو  -إن  -ومل  -أو  -وما  -ظْدما 

 -مل  -وافتل  -ظْف  -مع  -وذفؽ  -خالل  -داخؾ  -أيوا  -بام  -إفٔف  -ؾٔام  -ؾَط 

 إٓ  -إفٔٓا  -إٓ  -حٔث  -مل  -أمام  -إٕف  -وظذ  -فف  -حتت 

ن مـ شامت افًربٔة ارتباط ـِامهتا بافسقابؼ وافِقاحؼ؛ ؾَد أتت هذه وٕ

افُِامت مُررة ضّـ ادائة إوػ مـ إدوات افْحقية إـثر تُرارا يف افًربٔة 

ٓرتباضٓا بسقابؼ وفقاحؼ خمتٍِة وفًدم اظتامد تىبَٔات افٍٓرشة اإلحهائٔة ظذ 

 (0)افتىبَٔات افٌِقية افًربٔة افتحِٔؾ افكيف ظْد اإلحهاء، وهل مـ منُالت

بقان كقػقة االشتػادة من خمرجات تؼـقات اإلحصاء دم مـاهج تعؾقم العربقة لؾـاضؼني 

 بالعربقة أو لغر الـاضؼني هبا.

يْبٌل افتٖـٔد بداية ظذ إٔف فٔس اهلدف مـ افبحث اـتناف أـثر افُِامت أو 

                                                      
مـ منُالت افتحِٔؾ افْيص "ة، د. ظّرو، بحث مجً -( راجع: محادة، د.شِقى افسٔد 1)

 .2111مٗمتر هْدشة افٌِة  "فِّحتقى افًريب ظذ صبُة اإلٕسٕت
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ٕا يف افًربٔة ادًارصة ظذ وجف ادتالزمات أو ادسُقـات أو إدوات افْحقية دورا

افًّقم، بؾ اهلدف هق رشؿ مْٓج لحدد وضريَة ظِّٔة صحٔحة ٓـتناف هذه 

 افُِامت أو ادتالزمات أو ادسُقـات أو إدوات افْحقية إـثر دورإا. 

ؾافبحث إٕام يرشؿ افىريؼ ويوع ادْٓج، ومـ ادُّـ فباحث آخر أن يًّد إػ 

افبحث تتُقن مـ ظدة ماليغ مـ افُِامت، ؾتُقن افْتائج أدق مدوٕة أـز مـ مدوٕة 

وأـثر صّقٓ فًِربٔة ادًارصة ـِٓا، ومـ ثؿ أـثر ؾائدة دتًِؿ افًربٔة ومًِّٓا. ومـ 

ادُّـ ـذفؽ اشتخدام ادْٓج ذاتف دًرؾة أـثر افُِامت دورإا يف ٕهقص ختهص 

اشىة تىبَٔات افٍٓرشة أفٔة ما، ـٖن يًّد افباحث إػ مدوٕة متخههة وحيِِٓا بق

دًرؾة أـثر افُِامت دورإا يف ٕهقص هذا افتخهص، ومـ ثؿ افسـٔز ظِٔٓا ظْد 

 تًِؿ ـِامت هذا احلَؾ افدٓيل ادتخهص. 

ومـ ادٓؿ افتْبف إػ أن ذفؽ ٓ يَِؾ مـ ؿّٔة افبحث وٕتائجف، وهل ٕتائج 

مبدئٔا دا يُّـ أن دم تهقرا لحددة وؾَا فِّدوٕة مادة افدراشة، وفُـ افدراشة تَ

تُقن ظِٔف افْتائج يف حال مًاجلة مدوٕة فٌقية أـز حجام مـ ادًاجلة يف هذه 

 افدراشة.

آشتٍادة مـ خمرجات تَْٔات اإلحهاء يف مْاهج تًِٔؿ ويُّـ إجياز ـٍٔٔة 

 افًربٔة فِْاضَغ بافًربٔة أو فٌر افْاضَغ هبا؛ ـؾ ظذ حدة:

، كؾؿة تؽرارا دم الؾغة العربقة ادعارصة 1111أكثر إحصائقة ؾٍٔام خيص 

ؾُّٔـ باإلضاؾة فالشتٍادة مـ هذه افْتائج يف حتديد أـثر افُِامت دورإا وتُرارا يف 

 افًربٔة ادًارصة؛ يُّـ: 

ربط هذه افُِامت حسب حَقهلا افدٓفٔة وتَديّٓا فدارس افًربٔة  -0

هبا ضّـ احلَؾ افٌِقي اخلاص هبا،  ومتًِّٓا مـ افْاضَغ هبا أو مـ ؽر افْاضَغ
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 افدٓيل احلَؾ حتت تدخؾ ـِامت ـِٓا...  - ثالث–مائة–ظؼ–ؾافُِامت: أفػ 

... ـِٓا ـِامت  -ع أشبق–صٓر–ظام–شْة–يقم: ،وافُِامت "وإظداد إرؿام"

 ."افتاريخ وافقؿت"حتت احلَؾ افدٓيل 

افًربٔة فتسٓٔؾ ربط هذه افُِامت حسب جذورها افثالثٔة وافرباظٔة يف  -2

 – "ظِّٔات" – "ظِّف" - "ظّؾ"ربط افُِامت ذات اجلذر افقاحد، ؾافُِامت: 

 – "افدول": افُِامت وـذفؽ ،"ظّؾ" هق واحد؛ جذر ذات "ظِّٔة"

 خىقة وهل. "دول" ذاجتذرواحد؛جذرها "افدوفٔة" – "افدويل" – "افدوفة"

 مـ هبذاافْقع أشقة ارصةادً افًربٔة يف تُرارا افُِامت ٕـثر ؽقي مجؾ مع ٕحق

 .افٌِات بًض يف ادًاجؿ

 "آشؿ"تهْٔػ هذه افُِامت حسب إٔقاع افُِؿ يف افًربٔة إػ  -1

فقجقده ضّـ ؿائّة إدوات افْحقية  "احلرف"مع جتاهؾ تهْٔػ  "افًٍؾ"و

 إـثر اشتًامٓ يف افًربٔة ادًارصة.

بقة دم ادعارصة، متالزم اشتخداما دم العر 511إحصائقة أكثر أما ما خيص 

يف ادًارصة ؾُّٔـ آشتٍادة  مسؽوك اشتخداما دم العربقة 111وإحصائقة أكثر 

مْٓام يف اخلروج ظـ افّْط ادٖفقف يف ادًاجؿ افًربٔة إػ مًاجؿ فِّتالزمات 

وادسُقـات وهق ؾرع حتتاج ادُتبة افًربٔة ؾٔف إػ افًديد مـ ادًاجؿ ادتخههة ؾٔف، 

ظذ إمُإٔة تَديؿ ترمجة هلذه ادتالزمات وادسُقـات إػ بًض هذا باإلضاؾة 

 مـ افًربٔة دتًِّل إضاؾة–افٌِات، وهق ما مـ صٖٕف أن يساظد افُثر مـ ادسمجغ 

 افًربٔة يف ادسُقـات ادتالزماتق هذه مًاين ظذ افتًرف ظذ–ٕبٓا افْاضَل ؽر

 .فٌة أي يف ماشقاه ترمجة ظـ جذري بنُؾ ختتِػ ادسُقك ؾسمجة. إم بٌِاهتؿ
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ؾرجك مْٓا إحهاء ، أداة كحوية اشتخداما دم العربقة 111إحصائقة أكثر أما 

أـثر مائة أداة ٕحقية اشتخداما يف افًربٔة ادًارصة ومـ ثؿ حتديدها وربىٓا مع 

بًوٓا وحتديد دروشٓا افْحقية افُِٔة، فتَديّٓا دتًِّل افًربٔة ادًارصة مـ 

هبا أو مـ ؽر افْاضَغ هبا يف اإلضار افْحقي افُع بنُؾ ظام. ؾإدوات افْاضَغ 

 وأشامء اجلر حروف – جتًّٓا ما بغ مـ–ادائة إـثر اشتخداما يف افًربٔة جتًّٓا 

 وهل وآشتثْاء، افٍْل وأدوات وافيروف وافوامئر ادقصقفة وإشامء اإلصارة

 ادًارصة؛ افًربٔة ٕحق فتًِؿ ـٖشاس ّٓاتًِ افًربٔة فدارس ادٓؿ مـ ٕحقية دروس

ظذ افقاؿع ادستخَدم وفٔس ظذ افتْير افبًٔد ظـ افقاؿع أو ما  ادًتّد ٕحقها أظْل

 يُّـ أن ٕسّٔف بادّٓؾ مـ افٌِة وؿقاظدها.

 

  الـتائج والتوصقات

ـِّة تُرارا يف افٌِة افًربٔة ادًارصة،  0111اخلروج ب٘حهائٔة ظـ أـثر  

مسُقك اشتخداما يف افًربٔة ادًارصة، وأخرا  011متالزم وأـثر  011ر وـذفؽ أـث

 أداة ٕحقية اشتخداما يف افًربٔة. 011أـثر 

رشؿ افبحث مْٓجا لحددا وضريَة ظِّٔة ٓـتناف افُِامت أو ادتالزمات  

 أو ادسُقـات أو إدوات افْحقية إـثر دورإا يف افًربٔة ادًارصة.

ة مدوٕة فٌقية أـز حجام، تتُقن مـ ماليغ افُِامت يقيص افبحث بًّاجل 

 تُقن صامِة دستقيات افًربٔة ادختٍِة فوامن ٕتائج دؿَٔة وتٍهِٔٔة.

يقيص افبحث باختاذ ٕتائج هذا افبحث مـ افُِامت وادسُقـات  

وادتالزمات وإدوات افْحقية ٕقاة دًجؿ ظريب مًارص وؿامقس متًدد افٌِات مـ 

 ؽرها مـ افٌِات.افًربٔة إػ 
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 جعدراا

  مـ منُالت افتحِٔؾ "مجًة، د. ظّرو، بحث  -محادة، د.شِقى افسٔد

 .2111مٗمتر هْدشة افٌِة  "افْيص فِّحتقى افًريب ظذ صبُة اإلٕسٕت

  ،ـِٔة راصد، هبة، افٌِة افًربٔة ادًارصة يف ادجال افسٔاد، رشافة ماجستر

 م . 2119صّس ، جامًة ظغ  –إفسـ 

  ،صْٔل، لحّقد إشامظٔؾ وآخرون، ادًجؿ افسٔاؿك فِتًبرات آصىالحٔة

 .م0669، 0مُتبة فبْان ٕاذون، بروت، ط.

  ضف، د. ادًتز باهلل افسًٔد، مدوٕة مًجؿ ظريب مًارص، مًاجلة فٌقية

 م. 2112حاشقبٔة، رشافة ماجستر، ـِٔة دار افًِقم، جامًة افَاهرة، 

  ،م0661، 0محد خمتار، ظِؿ افدٓفة، ظامل افُتب، افَاهرة، طد. أظّر 

  ؾايد، د. وؾاء ـامؾ، بًض صقر افتًبرات آصىالحٔة يف افًربٔة

 .4، اجلزء 21ادًارصة، جمِة جمّع افٌِة افًربٔة بدمنؼ، ادجِد 

  ٔاؿٔة ومًجؿ افَاشّل، د. ظع، بحث بًْقان افتًابر آصىالحٔة وافسِّ

 افِسان افًريب، مُتب تْسٔؼ افتًريب بافرباط، د.ت. ظريب هلا، جمِة

  ّٔؾ، د. لحّد حِّل، إشس افْيرية فقضع مًجٍؿ فِّتالزمات افٍِئة هِ

 .01، 02م، ظــ 0662افًربٔة، أشس ادًجؿ افْيري، جمِة ادًجّٔة، تقٕس، 
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 قضايا وإشفامات يف تؽـولوجقا تعؾقم الؾغة العربقة 

 حوشبة قواعد الـحو العريب كؿوذجا

 

 د. عبد الواحد دكقؽي

 افؽؾقي ادتعددة افتخصصوت بوفرصقديي

 ادغرب  -شامظقؾ مؽـوسإجومعي مقٓي 

 :توضئة

ديـومقيي  اضطؾعً افتؽـقفقجقو ادعورصة بدور بورز ذم جمول افتعؾقؿ وافتعؾؿ خوصي ذم تقسير 

اجلامظوت وتدبرهو تعؾيقام وتعؾيامف ؾفيل تقني تـؼيؾ وتـؼقيؾ ادعؾقميوت داخيؾ اجلامظيوت 

افػصؾقيف وتسفؿ ذم تطقير افؼدرات افتعؾؿقيي فيدى إؾيراد وتـ يقط ظؿؾقيوت آـتسيوب 

 افؾغقي ومصوحبتفو فدى إؾراد اد ؽؾغ فؾجامظوت افػصؾقي: 

ذم تعؾقؿ افؾغي ظؿقموف وهـو افؾغي افعربقيي واحلديٌ ظـ دور تؽـقفقجقو ادعؾقموت  

حتديداف يعـل تدبر تعؾيامت ؾةيي ظري يي ميـ ادتطؾعيغ فيتعؾؿ هيذه افؾغيي فيداؾع احلوجييف 

آجتامظقي أو آؿتصوديي أو افديـقي أو اهلقيي افؾغقيي ذم أبعيد تؼيديرا،وف أو فيداؾع افػ يقل 

 وافرؽبي ذم افتعرف ظذ هذه افؾغي وخصوئصفو.

عؾييقؿ افؾغييي افعربقييي ؿ ييقي ـقكقيييف تطرحفييو اخلصقصييقوت افروحقييي وافديـقييي إن ت 

واحل وريي هلذه افؾغي...ف وـذا افـظر إػ افقضع افذي أصبحً تعق يف افؾغيي افعربقيي ذم تعؾقؿفيو 

 .وتعؾؿفو شقاء فدى افـوضؼغ هبو أو فدى افـوضؼغ بغرهو

وئط ادعورصة افتل تسوظد ظيذ ذم افقؿً ذاتف  تعتز تؽـقفقجقو ادعؾقموت مـ افقش 

افتعؾؿ وافتطقر افنيع فؾتعؾؿف ذم طؾ مو تيقؾره افتؽـقفقجقيو ادعيورصةف ميـ حقاشيقى أو 
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هقاتػ ذـقي أو ؽرمهوف ذم ميو تيقؾره وشيوئؾ آتصيول آجتامظيلف بيؾ تطيً افتجيورب 

(ظيذ حقاميؾ didacticielوإبحوث هذا ادستقى إػ صقوؽي برامٍ  تعؾقؿقي تعؾؿقي افؽسوكقي)

إفؽسوكقيف ُتَقنر ظؿؾقوت افتعؾؿف وبودؼوبؾ تبغ معطقوت افزامٍ افتل صقغً فغرض تعؾيقؿ 

افؾغي افعربقي أن إمر ؾقفو حيتوج إػ دراشي معؿؼيف تبتعد ظـ ـؾ إؽيرا  دمرييديف وتـتكي 

يي فؾيتعؾؿ فؾغي افعربقيف ذم كؼهو فدى اـز ؾةي مـ افـوس اكطالؿو مـ ظوميؾ ادقاـبيي افعكي

وحتقٓتف افقشوئطقيف وافرؾع مـ افؼقؿي افتعؾقؿقي افتعؾؿقيي فؾغيي افعربقييف ذم طيؾ آجتقيوح 

 افؾغقي إجـبل افذي يػد ظذ افؾغي افعربقيف 

هذا جيعؾ أمر آهتامم هبو تؽـقفقجقو أمرا مؾحوف ييدظق إػ ت يوؾر اجلفيقد ؾقيف بيام  

مد يد ادسوظدة إػ افراؽبغ ذم تعؾؿ افؾغي افعربقي شقاء حيػظ فؾغي افعربقي مؽوكتفو افتورخيقيف و

ممدرشغف ذم تعؾقؿ كظومل ؿطريف أو ؽر كظومقغ ذم افتؿدرسف وذفيؽ ظيز تصيـقػ مفيوم 

افتعؾؿ تصـقػو ٓ تراظل افتخصص ادجويل فؾتعؾامتف ذم ضبقعتفو افؾسيوكقيف افـحيق وافكيف  

 فثؼوؾقي وآجتامظقي...ادعجؿ...ف أو ذم جموٓ،و ؽر افؾسوكقيف ا

ذم هذا افسقو  تؼسح ورؿي افعؿؾ هذه رؤيي حتديثقي فتقسر ظؿؾقوت تعؾيقؿ افعربقيي  

وذفؽ مـ خالل اشتثامر بعض افتجورب اإلفؽسوكقي افتل صقغً فتعؾيقؿ افعربقيي وتعؾؿفيو 

قييف وتعؾيؿ واشتثامرهو ذم كطو  تقسر مفامت ادتعؾؿغ ذم اإلؿبول ظذ برامٍ تعؾؿ افؾغي افعرب

سر تعؾؿ افعربقي ذم خمتؾػ مسيتقيو،و قؿقاظد افـحق افعريب خوصيف ثؿ اؿساح خطي مـفجقي فت

افصقتقي وافكؾقي وافـحقيي وافدٓفقي وادعجؿقيف ارتبوضو مع حقشبي ؿقاظد افـحيق افعيريبف 

 ترتؽز ظذ اؿساح صقغي تطقيرييي فؾتعوميؾ ميع ادعجيؿ افـحيقي افعيريب ذم أرؿيك تطقراتيف

وتقطقػف ذم تعؾقؿ وتعؾؿ افعربقيف يراظل جمؿقظيي كصيقص إدموجقيي فتعؾيقؿ افؾغيي افعربقيي 

فؾـوضؼغ بغرهوف واؿساح بركومٍ مـدمٍ فتجووز إصؽوفقي افتـقع ذم ادستقى افتػقةل دتعؾؿيل 

 افؾغي افعربقي ذم افقضـ افعريب.

افؾغيي افعربقييف تـطقي أهداف هذا افعؿؾ ظذ تبقيون إشيفوم افؾسيوكقوت ذم تعؾيقؿ  

وتقطقػ كتوئٍ وأبحوث افؾسوكقوت ذم تعؾقؿ افؾغيي افعربقيي بوشيتثامر دميورب بعيض ادراـيز 
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اخلوصي بتعؾقؿ افؾغي افعربقيف ثؿ تقطقيػ أبحيوث افؾسيوكقوت احلوشيقبقي بوظتبورهيو امتيدادا 

ف تطبقؼقو ومتصال ب ؽؾ مبيوذ بوفؾسيوكقوت افتعؾقؿقيي ذم تعؾيقؿ افعربقيي فؾـيوضؼغ بغرهيو

فغوييتطقير افتجربي افزاجمقي فتعؾقؿ افؾغي افعربقيف وتطيقير صيقغي اإلؿبيول ظيذ تعؾيؿ افؾغيي 

افعربقي ظز إرشوء أشس معجؿ تػوظع فؼقاظد افـحق افعيريبف يسيتجقى فؾحوجيوت ادؾحيي 

دتعؾؿل افؾغي افعربقيف يعتؿد ذم مرجعقتيفف اخلصقصيقوت آجتامظقيي وافتقاصيؾقي وافديـقيي 

بـقي فؾتعؾامت تالئؿ بـقوت آشتؼبول افذهـل فدى ادتعؾؿغف تؾص بعيد ذفيؽ إػ  وإدبقيف

وضع خطي أشوس فزكومٍ مـفوجل فتعؾقؿ افؾغيي افعربقييف يسيتجقى تـ يقطوف ذم ظؿؾقيوت 

 .افتؽقيـف فتطقير ادفورات إربع فؾؿتعؾؿ)افتحدث وآشتامع وافؼراءة وافؽتوبي(

  ادؼدمة 

ؼدمفو ذم إضور اجلفقد افرامقي فؾؿعوجلي أفقي افعوميي فؾغيي تدخؾ افقرؿي افتل ك

افعربقيف وادعوجلي أفقي ـام هق متعورف ظؾقف ذم  إدبقوت افؾسوكقي احلوشقبقي هل ؾرع  

فسوين تطبقؼلف ؽويتف متؽغ أكظؿي افزجمي احلوشقبقي مـ افتعرف ظذ تكف اخلقارزم 

وف بوف ؽؾ افذي متؽـف هذه ادحوـوة مـ إكتوج افؾغقي ذم دموغ اإلكسون وحموـوتف صقري

 بـقوت فغقيي شؾقؿي تؽقيـو ودٓفي ذم مرحؾي افتؽ قػ وآشسجوع.

ادعوجلي أفقي ظذ تقؾر ؿقاظد معطقوت اديدخالت افؾغقييي بـيوء ظيذ ترتؽز 

مرجعقوت كظريي وتطبقؼقي فسوكقي صقريي ؿودرة ظذ احتقاء ضبوئع ادؽيقكغ اد يؽؾغ 

ل اصتغول افؾسوكقوت احلوشقبقيف تطبقؼوت افتؼوكي احلوشقبقي وافؾسوكقوتف وارتبوط دجو

افؾسوكقوت احلوشقبقي بتؽـقفقجقو افؾغيف وبوف بط بتؽـقفقجقو تعؾقؿ افؾغي هق ارتبيوط 

ظ قيف ذفؽ أن افؾسوكقوت احلوشقبقي ظؿقمو جموهلو تطبقؼيلف تـصيفر ؾقيف ظؿؾقيوت 

ـوء ظذ أشس حتؾقؾقي صقريي ؿوبؾي فؾزجمي احلوشيقبقيف تقؾر ؿقاظد ادعطقوت افؾغقيي ب

 وبوفتويل حتؼقؼ إهداف ادرجقة.

 إشس افـظريي وافتطبقؼقي فبـوء معجؿ تػوظع فؼقاظد افـحق ذم تعؾقؿ افؾغي افعربقي -8
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وشقو ذم مسوئؾ احلقوة افعومي واخلوصي فألؾيرادف تؽتيس افتؽـقفقجقو افققم دورا أش 

بؾ أصبحً جزءا أشوشقو مـ احلقوة آجتامظقي فؾؿجتؿعوت ادعورصةف ودورهيو ذم جميول 

افتعؾقؿ وافتعؾؿ ٓ يؼؾ أمهقي أو دورا ظـ إدوار افتل تؾعبفيو ذم جميوٓت أخيرىف ـيام أن 

ارس وادعوهيدف ٕن وشيوئط دورهو ٓ يؼتك ظذ وجقدهو خؾػ إشقار افداخؾقي فؾؿد

افتؽـقفقجقو دخؾً ـؾ بقًف بؾ تعددت بتعدد أكامضفو فدى أؾراد إرسة افقاحدةف ؾؿـفو 

مثال افتؾػزةف ومـفو اهلقاتػ افذـقيف ومـفو احلقاشقى افخ: ؾوفتؾػزة اددرشيقي تؾعيى دورا 

ي ٓ تسيخر ذم أشوشقو ُمفام ذم جمول افتعؾقؿ وافيتعؾؿف وإذا ـوكيً خمتؾيػ افيزامٍ افعربقي

(ف ؾينن 8ؽوفبقتفو افتؾػزة اددرشقي إٓ فتعؾيقؿ افؾغيوت إجـبقيي )افػركسيقي وآكجؾقزييي()

تعوضقفو مع افؾغي افعربقيي وظيذ خمتؾيػ مسيتقيوت افيتعؾؿ ٓ ييتؿ إٓ بوظتبورهيو وشيقطو 

 فتقصقؾ حمتقيوت وم ومغ افعبورات ادؼدمي بوفؾغي إجـبقي )افػركسيقي أو آكجؾقزييي(ف

وإػ جوكييى ذفييؽ تقجييد أي ييو إؽييوين وإك ييقدات ادؼدمييي فألضػييول شييقاء ظييذ 

بكييف وؿيد أثبتيً -ف أو ؽرمهو مـ افقشوئؾ افسؿع"يقتقب"ف أو ظذ "افػويسبقك"

افتجورب ادخزيي أمهقي إؽوين وإك قدات ادؼدمي فألضػول ذم ظؿؾقوت افيتعؾؿ افؼوئؿيي 

 وهدة(ف ثؿ افسديد وإظيودة تيدوير ورسد إؽـقيي اد-بك )اإلكصوت-أصال ظذ افسؿع

إك قدةف وفعؾ هذه خطقة أشوشقي ذم افتعؾؿف مـ حقٌ ـوكً تـؼيؾ ـؾيامت ومػيردات 

إؽـقي مـ جمرد شؿع إػ واؿع اشتعاملف ظودة مو يستعؿؾ ذم مـوشبوت أخرى ؽر إؽـقيي 

افقاحيد دـقؽيلف خوصي ذم افتقثقؼ افػصيع داخيؾ إؿسيوم وافػصيقل افدراشيقي)ظبد 

                                                      

حكاف افتل تؼدمفو افؼـوة افتؾػزيقكقي ادغربقي افرابعيف أو  ك ر هـو إػ افتؾػزة اددرشقي ف مثوٓ 8ٓ

 افؼـوة افثؼوؾقيف افؼـي افقضـقي فإلذاظي  وافتػزيقن بودؿؾؽي ادغربقي.
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فشؾطي افؾغي اإلفؽسوكقيي بيغ افؼقيد وادتحيقل وأثورهيو ظيذ آـتسيوب ؿ يويو 3183

ف افؼراءة افبكيي أفقي مـ دمريد افيتعؾؿ إػ ميلز  3185وكامذجف و ظبد افقاحد دـقؽل 

(فتستعؿؾ ـؾ هذه افقشوئط ذم أؽؾبفو اف وبؽي افدوفقي )آكسكقً(ف ظز اظتامد افتصحقػ

افبحٌ ؾقفوف افتيل ت يؽؾ حؼقؼيي ثيقرة افؼيرنف وإحيدى افسيامت ادؿقيزة فيفف  حمرـوت

ؾوف وبؽي تعتؿد ظذ حمرـوت افبحٌ ووشيوئؾ افتقاصيؾ افػيقري وادقاؿيع آجتامظقييف 

تزودهو بودعطقوت خمتؾػ ادرجعقوت افتل تؼدم معطقوت خدمو،و إػ هذه ادقاؿيعف افقيء 

لؿؾ تؽؾػي ممؽـيف وذم وؿً وجقيز جيداف إليصيوهلو افذي يؿؽـ مـ افقصقل إػ ادعؾقمي ب

إػ ادستخدم ذم أرسع وؿيًف وهيذا أمير جيعيؾ مـفيو أكجيع وشيقؾي فؾتقاصيؾ افػيقري 

وافتػوظع مع خمتؾػ ادعطقوت اديراد افقصيقل إفقفيوف وظـوييي ادفتؿيغ بؿجيول افتعؾيقؿ 

قاؿيع افتيل ،يتؿ ظؿقموف وتعؾقؿ افعربقي حتديداف ٓ ت ذ ظيـ افؼوظيدةف بحقيٌ تتعيدد اد

بؿسوئؾ افتعؾقؿف إمو ذم افقصقل إػ معؾقموت معقـييف تيص صيلكو تربقييو أو تعؾقؿقيوف أو 

فالشتػودة مـ افتجورب إخرىف حقيٌ افثؼوؾيي أو افسبقيي أو تعؾيقؿ افؾغيوت أو خقوضيي 

افؾبوس أو افصـوظي ادطبخقي... إفخ: وضؿـ هذه آشيتعامٓت ذم جميول افيتعؾؿ خوصيقي 

مثال أو ؽيره ميـ  "ؽقؽؾ"وتعؾؿ افؾغوتف ؾام أن تػتح صػحي ظذ حمرك افبحٌ تعؾقؿ 

حتك متدك اشتجوبي مـصي افقاجفي  "تعؾؿ افؾغوت"(ف بوشتدٓل بحٌ 8حمرـوت افبحٌ)

بصػحوت متعددة ومرؿؿي دقاؿع هلو صؾي بؽؾامت ادػتوح اددخؾي أصيال فؾبحيٌف وافتيل 

 مـفو مثال:ف 791000حقايل  كتوئجفوتؼدم ذم حمصؾي 

 

                                                      

بوظتبوره أؿقى حمرـوت افبحٌ افعودقي وإـثر اشتعامٓ  "ؽقؽؾ"اظتؿدكو هـو ظذ حمرك افبحٌ 8

 ـ ذم آكسكقً.ذم اف وبؽي مـ فدن ادستخدمغ أو ادبحري
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 ,.Ph.Dورصي تقطقػ افتؽـقفقجقو ذم تعؾقؿ افؾغي افعربقي. د. ظالء صود .

University of Hull, UKتؽـقفقجقو افتعؾقؿ و ؿسؿ–. أشتوذ مسوظد تؽـقفقجقو افتعؾقؿ

 افتعؾؿ.

 ؛جامعة ...« اددخل التؼـي يف تعؾقم الؾغة العربقة د.مريض الزهراين 

ٍ اخلوصيي بـوء ظذ ادعطقوت افسوفػي كعتؼد جوزمغ أن تتبيع صيقوؽي افيزام 

فتعؾقؿ افؾغي افعربقي أمر ذم ؽويي إمهقيف وحيظك بعـويي مفؿيف ٕن أؽؾبفو ٓ يتجف كحق 

ادقضقظوت افدؿقؼي ذم إفؽسوكقيي تعؾيقؿ افؾغيي افعربقييف وأن يعيود افـظير ذم ضبقعيي 

ادعؾقموت ادؼدمي بوفعربقيف ٕهنو ٓ تستـد إػ مرجعقي فسوكقي واضيحيف وواؿيع حيول 

ربقي يػرض ظؽس ذفؽف أي آشتـود إػ مرجعقي فسوكقي حميددة وواضيحيف تعؾقؿ افع

دمؿييع بييغ ادعطقييغ افؾغييقي افؾسييوين وافتؼـييل احلوشييقيب بوظتبييوره ظييامد افقشييوئط 

 افتؽـقفقجقي ادستعؿؾي ذم هذا ادجول.

 الؾساكقات احلاشوبقة ودورها يف تقسر ادفام التعؾقؿقة لؾغة العربقة: -1-2

سوكقوت افعربقي إػ افنظي افؼصقى ذم افبحٌف بحقٌ تطً فؼد مرت افؾ 

أجقوهلو اجلقؾ افثوفٌف فتدخؾ ذم جقؾفو افرابع )حمؿد احلـوشف فسوكقوت اجلقؾ افرابع 

(ف وهق اجلقؾ افذي 81فص3و8فظددان85وجمتؿع ادعرؾيف افتقاصؾ افؾسوين جمؾد

(ذم كطو  ثقرة صـوظي l'ingénierie linguistiqueتتجف ؾقف إبحوث إػ هـدشي افؾغي)

(فوصـوظي افؾغي جمول هيتؿ ظؿؾقوت افتحؾقؾ افؾسوين industrie de languesافؾغي )

وافؾغقي اخلوصي بؿقاـبي وتلهقؾ افؾغوت افطبقعقي خقارزمقو فالشتغالل أيل 

 Lettre I -Glossaire de Linguistique Computationnelle 1999RIES .INDUSTاحلوشقيب)

DE LA LANGUE)بام يعـل أن هـدشي افؾغوت افطبقعقي يؼقم ذم أشوشف ظذ صقوؽي ف

افؼ ويو افؾغقيي ادبحقثي تؼؾقديوف ذم إضور آمتدادات افتطبقؼقي صقوؽي صقريي ؿوبؾي 

http://uqu.edu.sa/page/ar/6793
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0CEEQFjAFahUKEwjXrbD7lJzIAhXM1BoKHZsPDfM&url=http%3A%2F%2Fldelafosse.pagesperso-orange.fr%2FGlossaire%2FI.htm&usg=AFQjCNGYerzISosmxw3Pc7invMTb_JXBxA&bvm=bv.103627116,d.d24
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 (8ف افتقاصؾ افؾسوينف ص8993فؾعالج أيل)حمؿد احلـوش 

 يف تػاعل الؾساكقات احلاشوبقةبالـظر إىل لغات الزجمة:-1-2-1

رؿـو رسد ضبوئع فغوت افزجمي افتل يعرؾفو احلؼؾ افعؾؿل فؾحوشقبقوت ذم ؿد يغ

متوهوت جزئقوت تبعدكو وٓ صؽ ظـ ادقضقع ؿقد افدراشيف فذفؽ ك ير بعجوفيي إػ 

أن افؾسوكقوت احلوشقبقي وذم مالزمتفو فتحقٓت افزجمي احلوشقبقيف وآشتػودة مـفيوف 

افقيى افدٓيلف وهل فغوت برجمقيف يؿثؾ هلذا تتػوظؾ مع ثالثي أصـوف مـ فغوت برجمي 

افصـػ بؾغي جوؾو ود++ ويب إتش يب وؽرهيوف تيقل فؾؿسيتعؿؾ صيـوظي بيرامٍ 

احلوشقبف تطبقؼوت اجليقالف مقاؿيع إفؽسوكقيي وأكظؿيي افت يغقؾ افيخف ثيؿ فغيوت 

افتل تسيتعؿؾ ذم اشيسجوع ادعطقيوت ميـ ؿقاظيد افبقوكيوت SQLاشتعالمف ويؿثؾ هلو

 SPARQLوأخرا فغييف XMLافتل تستخدم ذم اشتعالم مؾػوتف Xqueriقيف وفغيافعالئؼ

:تسيؿح هيذه OWLادستعؿؾي ذم اشسجوع ادعطقوتف ومعوجلتفو ميـ إكطقفقجقيوت

افؾغي بوشسجوع ادعطقوت ومعوجلتفو مـ كظيؿ حوشيقبقي حتتيقي ظيذ بقوكيوتف وميـ 

سييفقؾ وتبييودل ف اخسظييً فتXMLو HTMLبعييدمهو فغييوت واصييػيف أصييفر فغو،ييو

ادعؾقموت بطريؼيي مقحيدة مفيام اختؾػيً أكظؿيي افت يغقؾف تسيؿح هيذه افؾغيوت 

فؾؿستعؿؾ أن يصػ ادحتقى افرؿؿلف وؾؼ ؿقاظد حمددةف وؿد تطقرت ب ؽؾ مذهؾ 

 و RDF ذم افعؼد إخرف مستػقدة مـ ادـطؼ افقصػل وافذـوء آصطـوظل وأصيفرهو

RDFsوowl ضور  ادوفؽلف أكطقفقجقو ا( فـحقافعريبف ذمhttp://arabicontology.org:) 

 الـحو العريب وتؽـولوجقا تعؾقم الؾغة العربقة، األشس الـظرية: -1-3

إن افتلمؾ ذم خصوئص مو هق مؼدم فؾغي افعربقي ذم افزجمقوت اإلفؽسوكقي ؿد  

و  افتعومؾ ميع افؾغيي افعربقيي إفؽسوكقيوف وهيق أؾه بـو إػ اشتـتوجوت رئقسي ذم شق

شقو  يؽ ػ ظدم ؿدرة افصقغ ادؼدمي فؾغي افعربقي ظذ حيؾ أزميي افؾغيي افعربقيي ذم 

http://arabicontology.org)؛


 845 ... ؿ ويو وإشفوموت ذم تؽـقفقجقو تعؾقؿ افؾغي افعربقي: د. ظبد افقاحد دـقؽل  

افرؽؿ مـ اجلفقد ادبذوفيف ظذ مقاـبتفو دختؾػ افتطقرات افتؽـقفقجقي ادعورصةف إذ 

ؾر،و تؼـقيوت افيزامٍ أو افتل ترجع ذم كظركو إػ اإلجراءات  افتؼـقي ادستحدثي افتل و

( واشتغالففف ذم تقسر شبؾ افتعومؾ ميع افعربقيي ت تيتؿؽـ ميـ softwareافعتود ادرن)

احتقاء افـؼص احلوصؾ ذم دراشوت افؾغي افعربقيف أو افؽ يػ ظيـ اخلصيوئص افتيل 

يؿؽـ هبو تطقير جموٓت افؾغي افعربقي فتصبح ؾوظؾقتفو ذم افسق  اإلفؽسوكقي شيورييف 

مثؾ افؾغوت إخرىف )افػركسقي واإلكجؾقزيي خوصي(ف حتؼؼ وطوئػفو ادتعيددةف  مثؾفو

 ذم افتعؾقؿ وافسمجي وافتقاصؾ ومو إػ ذفؽ.

تعتز برامٍ افـحق افعريب أبرز اد وـؾ ادطروحي ذم تعؾيقؿ افعربقيي خوصييف  

بقيي وحقشبتفو فتصبح مودة ؿوبؾي فؾديداـتقؽ اإلفؽسوينف أي تقسر شيبؾ تعؾيؿ افعر

إفؽسوكقوف وبوفؼدر افذي تؼدمف ادؼررات افتعؾقؿقي افقرؿقي ادعتؿد ذم إكظؿي افتعؾقؿي 

اددرشقيف ومـ مـطؾؼف كرى حقشبي ؿقاظد افـحق افعريب يـبغل أن تسيتـد إػ مرجعقيي 

واضحيف دمؿع بغ معطقوت كظريي تصقرييف تستـد إػ تقصقػ فسوين رصف ؿودر ظذ 

افتقجقف افـحقي إشودف وؿودرة ذم افقؿً ذاتف ظذ حتقييؾ  آشتػودة مـ معطقوت

ادعطقوتف افتل تؿ تبـقفوف إػ أدوات صقريي ؿوبؾي فؾزجمي مـ جفيف واحتقاء افت عى 

افؾغقي فؾعربقي مـ جفي ثوكقيف وكحـ كعتؼد أن اخلروج ميـ افصيبغي افتؼؾقدييي فػفيؿ 

يف ؾلول ادـطؾؼوت ذم هيذا افسيقو  افـحق افعريب وظؿؾقوت برجمتف بنمؽوهنو حؾ اد ؽؾ

يؽؿييـ ذم رورة افتؿققييز بييغ أمييريـ اثـييغف إول افـحييق افعؾؿييل وافثييوين افـحييق 

افتعؾقؿلف ؾوفـحق افعؾؿل هق خمتؾػ افتصقرات افتل تمضر خمتؾػ افعؿؾقوت ادامرشي 

ي فزجمي ؿقاظد افـحق افعربقيف ذم حغ أن افـحق افتعؾقؿل هق خمتؾيػ إدوات افعؿؾقي

 ظـيدافتل متؽـ مـ تعؾقؿ افؾغيف وتقؾر فؾؿتعؾؿ أو ادستعؿؾف تعؾيامت بـوئقيي داخؾقيي 

 آشسجوع وافتؽ قػ.
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يـبـل مـطؾؼـو إول أشوًشو مـ ؾفؿـو فؾـحق افعريب بوظتبوره ي ؽؾ آفقي فػفؿ  

افؾغي وافتؿؽـ مـ ؿقاظدهوف ؾفق ذفؽ اإلضور افذي ي تؿؾ ظذ تـظقؿ تـوشؾ تػيوظع 

بغ خمتؾػ ادستقيوت افؾسوكقي ادعروؾيف خوصي ادعجؿ وافسـقىف ثؿ افكفف  ُمرتَّى

ثؿ آشتعامل )ادـطق  افصقيت أو ادؽتقب ادرؿقن(ف وافسبى ذم ذفؽ كرجعيف إػ ميو 

تـطؾؼ مـف افـظريي افؾسوكقي ادعورصةف ادقجفي كحق افعؿؾقوت احلقشبي أو ادعؾقموتقييف 

ل تتؿقز بعدم افػصؾ بغ مستقيوت افدرس افؾسوينف ثؿ افتوهل ذم أحدث تقجفو،وف 

متوزج افبـقي افعؿقؼيي افذهـقييف بوظتبورهيو حيورس هقييي افتـظيقؿ افؾغيقيف وادعجيؿ 

بوظتبوره افتؿثؾ إول افذي يؽ ػ ظـ اشتعامل افؾغي وكؼؾفو مـ بـقي افتجريد إػ بـقي 

ثؿ افكف وافصقتف إكام هق افظفقرف ومو يتقشط بقـفامف بدءا مـ افسـقى وافدٓفيف 

ـ مـ افتقاصؾ وحتؼقؼ افغويوت افقطقػقي افؾغقيي إخرى. دمؾ    ؾعع مموَرسف ُيؿؽر

يعتز ادعجؿف ببعديف افسـقبل وافدٓيلف أشوس ـيؾ هـدشيي فغقيييف تيص  

-géni)افؾغييي افعربقييي أو ؽرهييوف ومييـ مـطؾؼييف كييرى أن مرجعقييي اهلـدشييي افـحقيييي

grammaticaleربقي تـطؾؼ ممو يؼدمف ادخطط أيت بعيدهف وذم صيدد هيذا افؽيالم ( فؾع

ك ر إػ أن افبـقوت إشوشقي ذم تؽـقفقجقو تعؾقؿ افعربقي تـطؾؼ مـ إشس ادرجعقي 

ادت ؿـي فؾػرضقوت افـظريي افتل كعتؿدهو ذم افسقو  ذاتيفف أي إكـيو كـطؾيؼ ميـ بـقيي 

فو ادعجؿ  بلصؾ ترـقبلف ـام يمضر افسـقى (ف يمضر ؾقretrospectiveتػوظؾقي مساددة )

ف ادعوجؿ آفقي بـوء ؿوظدة ادعطقيوتف افتقاصيؾ 8993)حمؿد احلـوش بلصؾ معجؿل

 ف ظذ كحق مو تؼدمف ادعودفي اجلزيي أتقي:(83فص8فظدد4افؾسوينفمٍ

 افسـقى× افـحق= ادعجؿ

 افدٓفي(× = افساـقى افؾغقيي(syntaxe)حقٌ افسـقى
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 ؼقد إػ ادعودفي افريوضقي:مو ي

 دٓفي(× تراـقى× ) افـحق= ادعجؿ 

(ف فقسً اجلوكيى اف يؽع فألفػيوظ Constructive Forms)ؾوفساـقى افؾغقيي 

افؾغقيي ؾحسى بؾ هل جمؿيقع افسيقوؿوت افتقزيعقيي افتقاردييي فؾؿػيردات افؾغقييي 

بـقيوت شيؾقؿي افتؽيقيـ  بدٓٓ،و افتل حتددهو ذم شقو  افتقارد وافتل مـفو يتؿ إك يوء

 Harris,z,s1972,structures mathematiques de langage,p25.et Gross) تيقاردا ودٓفيي

Maurice 1975, methodes en syntaxe,p37 وافدٓفيييف بوفـسييبي إفقـييوف ٓ تتحييدد ذم (ف

 Lexis convention) افقضع آشتعاميل افذي يؼره ادرجع افتقاضعل فؾدخؾيي افؾغقييي

state) ؾحسىف بؾ بحسى مو يؼدميف شيقو  افتيقارد افتيقزيعل فؾػيظ ذم كطيو  بـيوء

افساـقييىف وهييق شييقو  يؽ ييػ ظييـ خمتؾييػ ضبييوئع افبـقييوت افؾغقييييف افعوديييي 

 (.55ف افـحق افتلفقػل مدخؾ كظريف ص8985)حمؿد احلـوشف وادجوزيي)ادسؽقـي(

 الؾغة العربقة: الـحو العريب يف تعؾقمبعالقة الؾساكقات احلاشوبقة  -1-3-1

إن أمهقي افؾسوكقوت ذم ديداـتقؽ افؾغي ظؿقميو أصيبح أميرا مؾحيو ٓ يؼبيؾ   

جدٓ ؾفلف أّيَو ـون افتقجف افؾسوين ذم افؾسيوكقوت افسبقييي )افتعؾقؿقيي( تعتيز حؼياًل 

رئقًسو ذم تعؾقؿ افؾغوت وديداـتقؽفو وتعؾؿفوف ؾفل جمول تطبقؼل أشيود ييتؿ اظيتامد 

تف ذم حتديد افبـقوت ادحويثي افداخؾقي فؾغيف وديداـتقؽفوف فؽـ ادؾػيً مبودئف وإجراءا

فالكتبوه أن تعؾقؿ افؾغي افعربقي وديداـتقؽفو خوصي ت يستػد بوفؼدر افؽوذم ميـ خمتؾيػ 

 افتقجفوت افؾسوكقيف وافسبى ذم ذفؽ يرجع إػ أمريـ اثـغ: 

ربقيي ت يسيتطقعقا يؽؿـ إمر إول ذم أن واضيعل افيزامٍ افتعؾقؿقيي فؾع 

افتخؾص مـ ادـظقر افتؼؾقدي افؼديؿ فتعؾقؿ افؾغي افعربقيف ادعتؿد ظذ ادؼرر افدراد 
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(ف ويتجذ إمر افثوين ذم ؽقوب اكسجوم بغ اإلجيراءات افتصيقريي افـظرييي 8افقرؿل)

عورصة فؾتقجفوت افؾسوكقي ادعورصة وجموٓ،و افتطبقؼقي افسبقييف ؾوفؾسوكقوت افعربقي اد

مو تزال تبحٌ هلو ظـ مقضئ ضؿـ ظؿؾقوت ترمجي ادمفػوت ادتعددة فؽبور افؾسيوكقغ 

(ف أو 3ـسمجي ـتى جقن بقوجل أو ـتى كقام ت قمسؽل أو ـزاؾقل روجرز وؽرهؿ)

جميوٓت ميع ظذ إؿؾ حتوول أن تؽقػ واؿع افػرضقوت افـظريي افؾسوكقوت افتطبقؼقي 

(فافقء افيذي جيعيؾ 68فص3115وكقوت وافديداـتقؽافتعؾقؿ )ظع أيتلوصونف افؾس

هذه افسمجوت أو ادحيووٓت جميرد اؿساحيوت كظرييي ذم مـفجقيي وتطيقير افبـقيوت 

افديداـتقؽقي فتعؾقؿ افعربقي وتعؾؿفو دون أن تصؾ إػ تطبقؼ ظؿع فؾؿامرشي افسبقييي 

 افػعؾقي.

 بقداغوجقا حل ادشؽالت الؾغوية باعتامد احلاشوب.  -1-4

تتعدد ادؼوربوت افبقداؽقجقي افتل تؿ تبـقفو ذم خمتؾيػ إكظؿيي افتعؾقؿقيي ذم  

افقضـ افعريبف وهل مؼوربوت تطقرت بتطقر جمؿقظي مـ افؼوط وافظروفف مـفو مو 

يرتبط بوفسقوشوت افتعؾقؿقي ظؿقمو ومـفو مو يرتبط بتطقير بـقيوت افدييداـتقؽ إلكيامء 

                                                      

تـدرج خمتؾػ افتصقرات افتل بـقً ظؾقفو حمووٓت تطقير تعؾقؿ وديداـتقؽ افؾغي افعربقي ظذ  8

اشتـسوخ افزكومٍ ادؼرر مـ فدن افؼطوظوت افقصقي ظذ افتعؾقؿف يـظر ظذ شبقؾ ادثول ٓ احلك 

 ممفػوت ديداـتقؽ افؾغي افعربقي.

تقثؼ صؾتفو بؿجوٓت افسبقي وافتلصقؾ افبقداؽقجل ذم افتعومؾ وهذه جمؿقظي مـ ادمفػوت افتل ت 3

مع افؾغيف يـظر ذم هذا افصدد جمؿقع مـ ادراجع ذم مؾحؼ هذا افعؿؾ ظذ شبقؾ ادثول ظع أيً 

ف افؾسوكقوت وافديداـتقؽ كؿقذج افـحق افقطقػل مـ ادعرؾي افعؾؿقي إػ 3115أوصونف وآخريـ 

 وؾي افدار افبق وءف ادغرب.ادعرؾي اددرشقيف دار افثؼ
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كتقجي اف عػ افعيوم افيذي يعوكقيف ادتعؾؿيقن ذم آـتسوب افتعؾؿل فدى ادتعؾؿغف 

ضؿـفو ميقاد افؾغيي افعربقيي ضبعيًوف وبؿقجبيف اكتؼؾيً هيذه مـ خمتؾػ  ادقاد وافتل 

بصييـوؾوتف ادتعييددة ادعروؾيييف فبؾييقم  "إهييداف"ادؼوربييوت مييـ تبـييل كؿييقذج 

وؽره)ظبدافؽريؿ ؽريى وأخرونف معجيؿ ظؾيقم افسبقييف ميودة صـوؾي(ففتصيؾ إػ 

 Approche) ؾؿؼوربي بوفؽػويوتفذج بقداؽقجقي متطقرةف مـفو افـؿقذج  افبقداؽقجل كام

par Compétences ؾؿؼوربيي بوإلدميوج ف(ف مع بروكـر وآخريـف  وافـؿقذج افبقداؽقجل

(Approche par insertion ) ف ديييييداـتقؽ افؽػويييييوت 3181)ظؿيييير بق ييييقف

ؾؿؼوربيي بودؾؽيوت فاؽقجل ( مع ـزاؾقل روجرزف وافـؿقذج افبقيد43دموجفصواإل

ف افتعؾقؿ بودؾؽوت(ف وهل ـؾفو مؼوربوت ترـز ظذ ادتعؾؿ حمقرا 3184)حمؿد افدريٍف

فؾعؿؾقي افتعؾقؿقي افتعؾؿقي ظؿقموف وتبحٌ ظـ شبؾ متؽيغ هيذا اديتعؾؿ ميـ إدميوج 

تعؾامتف ذم حؾ وضعقوت م يؽؾيف ظيز تقطقيػ ميقارده ادرشيوة شيؾػو ذم افػصيقل 

ف دفقييؾ 3119ي ادـييوهٍ بييقزارة افسبقييي افقضـقييي بودؿؾؽييي ادغربقييي افصييػقي)مديري

فؽـ أهؿ ادالحظوت افتل تسجؾ هلذه ادؼوربيوت ف بقداؽقجقو اإلدموجف وثوئؼ تربقيي(

اكصفور ترـقزهو ـؾف ظذ ادتعؾؿف بوظتبوره ؿطى ـؾ افعؿؾقيوت افتعؾقؿقيي وافتعؾؿقييف 

فؼوط افتل تستفدف حػز افتعؾؿف وهل بحقٌ ادمفً إػ افسـقز ظذ اإلجراءات وا

ذوط يؿؽـ إمجوهلو ذم مرحؾتغ مسابطتغف تؽؿيـ ادرحؾيي إوػ ذم إثيورة افيتعؾؿف 

حقٌ تعتز إثورة آكتبوه مـ افعؿؾقيوت افتجريبقيي إشوشيقي ذم جميول حػيز افيتعؾؿف 

بوإلثورة وتؽؿـ ادرحؾي افثوكقي ذم اجلذب وحى آشتؽ وفف وادرحؾتون معو ترتبطون 

وآكتؼول مـ مرحؾي آشتؽ وف إػ مرحؾي افتتبع آشتؽ وذمف ثيؿ ادرحؾيي افثوكقيي 

ترتبط بتـؿقي خمرجوت ادالحظيف ادبـقي ذم ادرحؾي افسوبؼيف افتل تمدي إػ تتبع تػوصقؾ 

ادقضقع مـ أوفف إػ آخرهف و مرحؾي افـتقجي وهل مرحؾي متـح اديتعؾؿ افؼوبؾقيي ظيذ 
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ر وافعقدة إػ افزكومٍ ادؼرر أو افتـحل ظـف ـؾقي وهل ـؾفو تصقرات يؿؽـ آشتؿرا

فؽسوين ظؿقمو أو تطبقؼفيو ظيذ تؽـقفقجقيو بركيومٍ تؽققػفو مع ضقابط  افتعؾقؿ اإل

 افـحق افعريب.

س الـظريوة والسوـن وووقم الؾغوة العربقة،األشوووومعجم الـحوو التعؾقؿوي يف تعؾ -2

 ادرجعي:

فقؿقف ظـد ادػوهقؿ إشوشقي وادرجعقيي ذم حقشيبي ؿقاظيد جدير بـو أوٓ ا 

افـحق افعريبف ؾوفـحق ظؿقمو هق آفي وصػ ترـقى افؾغي وؿقاكقـفيوف ؾؿيـ أراد تعؾيؿ 

افؾغي ٓ يؾزمف أن يقؽؾ ذم دراشي ؿقاظدهوف بؼدر مو ييتعؾؿ افؼيقاكغ اإلكجوزييي افتيل 

حوييٌ )إصيؾ ادوترييسي(ف أو ذم تبـك ظؾقفو بـقوت افؾغيف شقاء ذم أصؾفو افبـوئل اد

افتزام خصوئص اددجموت وادحذوؾوت مـ ظـورص افؾغي ذم افبـقوت ادحقفي أو اد تؼيف 

فذفؽ ؾنن ظؿؾقي احلقشبي هيل ظؿؾقيي تؼـقيي وظؿؾقييف تؼيقم ظيذ صيقوؽي افؼقاظيد 

هليو افتل ٓ بد هل افصقريي ؿقاظد افؾغي افعربقيف أو ؿقاظد افـحقف ؿصد برجمتفو آفقوف و

مـ أشوشغف إشوس إول فسوين رصفف يؿثؾ ادرجعقي افـظريي ادعرؾقيف وإشوس 

فف يؿثؾ ادرجعقي افؾغقيي آشتعامفقي أو افقطقػقيف وذم شقو  هذا ٓ  افثوين كحقي رِصْ

افرؽؿف  عذ يؿؽـ إكؽور اجلفقد افتل ؿدمفو كحوة افعربقي افؼدامك فدراشي افؾغي افعربقيؾ

وصؾ ذم افؾغي افعربقيف بػعؾ آحتؽوك وافتعورص آشتعامفقغف ؾؼقاظد مـ افتطقر احل

افؾغي افعربقي مو تزال مستؼرة ذم بـقتفو ادجردة افعؿقؼيف وافتغر افتل حصؾ ذم افعربقيي 

افتل ،ؿ مػيردات ادعجيؿ ؾؼيطف تؾؽ كجوزيي أو آشتعامفقي ؾؼطف اشتفدف بـقتفو اإل

هل افتل تتكف ظقائد افتطيقر وتيدؾع اجلامظيي إػ  ٕن ادعجؿ وبوفتحديد ادػردات

فافعربقي افػصحك احلديثي بحيقث ذم  3183شتتؽػقتشإشـود معوين جديدة فألفػوظ)

(ف دون أن ُتغيرر ميـ ترتقيى افبـقيوت افسـقبقيي 37فص تطقر آأفػوظ وإشيوفقى
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أمريـ اثـيغف  إصؾقيف وافبـقي اإلكجوزييف ـام هق معؾقم ذم افدراشوت افؾغقييف ُتص  

إمر إول هق أمر ادػردات أو ادعجؿ بوظتبوره مؽـز إفػوظ افتيل ييتؿ ابتيداظفو أو 

ابتؽورهو فتؾبقي حوجوت تقاصيؾقي رصفف واجلوكيى افثيوين هيق افـيوتٍ ظيـ افتيداول 

آشتعاميل فألفػوظف وافذي يدخؾ ذم كطو  مسخ ادعقور إػ فغقَّوت أو هلجيوت حمؾقييف 

ادعطقوت اجلغراؾقي وادـوخقي وآجتامظقي ومو ارتبط هبوف وهق مو خيؾيؼ كقظيو  تمثر ؾقفو

مـ آزدواجقيف إن ت كؼؾف افتعدديي افؾغقييف افتل تعؿؾ ظذ إؿحيوم تػيوظالت بـوئقيي 

ممتزجي ذم اشتعامل فغقي معغف أو هلجي حمؾقيف ٓ يؿؽـ آضؿةـون إفقف ذم برجمي ؿقاظد 

دد أكامضفو وامتزاج بـقو،و خؾؼ كقظو مـ افتصيدع ظيذ مسيتقى افؾغي افعربقيف ٕن تع

كامط فغقييي هجقـيي أافدظقة إػ تبسقط  أو افتخع ظذ ؿقاظد افعربقي افػصحك فصوفح 

ذم افعربقيف واظتامد هذا افـؿط أو ذاكف إكام هق إؿبور فؾغي افعربقي مـ جفيف ومـ افـوحقي 

كجيوز افؾغيقي ٓ وٓمتزاج إكام حصؾ ذم اإلافعؾؿقي وبعقدا ظـ أيي حسوشقي تطقرييف ؾ

ذم افبـقي ادعقور اجلقهريي فؾغي افعربقيف بؿعـك أن آدميوه ذم افتعوميؾ أيل ميع ؿقاظيد 

افؾغي افعربقي يتجف كحق افبـقي ادجردة افذهـقي فؾغي افعربقيف وهل افبـقي افتل متقز افعربقي 

تفيو اخلوصييف وهيذه افبـقيي هيل بـقيي ظـ ؽرهوف ـؾغي هلو اشتؼالفقتفو افداخؾقي وهقي

 1موتريس تت ؽؾ مـ افستقى إصيع فؾتيقارد افسـقبيل ذم افعربقييف وهيق )ف س

خالؾييًو ف (53ص(ف افـحييق افتييلفقػل مييدخؾ كظييريف 8985حمؿييد احلـييوشف )ك()

افتل ت تتعؿيؼ ذم أصيقل افعربقيي تؾؽ فؾتقجفوت ادقجقدة ذم حقشبي افؾغي افعربقيف 

صػو شطحقو فؼقاظدهوف وبتعبر أـثر دؿي اجلؿؾي افػعؾقي)ظبد افقاحيد افعؿقؼي فتؼدم و

ف ادعجؿ افصقري فؾظروف ذم افؾغيي افعربقيي بـيوء فسيوين حوشيقيبف 3117دـقؽلف 

(فوـؾ افبـقوت إخرى افتل يؼدمفو آشتعامل افؾغقي افعيريبف أي اجلؿؾيي 875ص

في)  ( مـ افبـقي ادوتريس.Derivéésآشؿقي أو صبف اجلؿؾي إكام هل بـويوت حمقَّ
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فذفؽ كرى ومـ ادـطؾؼغ افسوبؼغ أن مرجعقيي بـيوء ؿقاظيد  افـحيق افعيريب  

ادقجفي فؾحقشبي وافزجمي يـبغل أن تـطؾؼ ميـ ظامدييـ اثـيغ: إضروحيي افعومؾقيي 

)افعومؾ وادعؿقل )افعؿؾ افـحقي(( ببعيدهو افسيقوؿل افتيقزيعل افتيقارديف ميو دام 

فؾغقيي ذم افساـقى حمػقطو بؿحددات افعقامؾ واحلرـوت اإلظرابقيي ترتقى افعـورص ا

(ف وافثوكقييي هييل أضروحييي 33افزجييوجلف اإلي ييوح ذم ظؾييؾ افـحييقف صافقطقػقييي )

افتعؾقؼف افذي خيصص آرتبوط ادعـقيف افظوهر واد يؿرف ادتػوظيؾ ميع آرتبيوط 

مـ إضيروحتغ معيو  افـحقي ذم ؿبقل اشتعامل افعبورات وإشوفقىف وهذا مو جيعؾ

ـالًّ جقهريو ذم أي تعومؾ مع كحقيي افؾغي افعربقيف ٓ يؿؽـ دمووزه أو آشتغـوء ظـفام 

 (.8يليي حول مـ إحقال)

 تقسر قواعد الـحو العريب وتعؾقم العربقة:  -2-1

فؼد ـثرت دظقات وظؿؾقيوت دمدييد افـحيق افعيريبف وأفػيً ذم ذفيؽ ـتًبيوف 

ات متعددةف مـفو مو ـون خػقًّوف ومـفو مو ـيون جفيوراف بيدأت واشتفدؾتف آراء وتصقر

ب ؽؾ رصيح مع ابـ م وء افؼرضبل ذم ـتوب افرد ظذ افـحوةف حقٌ رؾض افعقاميؾ 

(ف 38)ابـ م وء افؼرضبيلف افيرد ظيذ افـحيوةف صف وافعؾؾ افـحقيي بلكقاظفو...إفخ

لثر افيدرس وتطقرت مع افتخػل بغطوء تقسر ودمدييد افيدرس افـحيقيف بػعيؾ تي

افؾسوين احلديٌ وادعورصف فذفؽ كجيد افؽتوبيوت تتعيدد وتتـيقع بتسيؿقوت خمتؾػيي 

دقضقع واحد هق افتخؾص مـ افسشيوكي ادػوهقؿقيي وافتصيقريي افتيل ؿيدمفو كحيوة 

                                                      

وهـو ٓ كتػؼ مع أضروحوت دظقات افتجديد أو افتقسر افتل تستفدف ؿقاظد افؾغي افعربقي ظذ 8

اختالف تسؿقو،و وافـعقت افتل أحلؼً بوفـحق افعريبف وهل أضروحوت ـثرة ٓ يستحؿؾ ادؼول 

 رسدهو ـؾفو.
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(ف ووجد ؾقفو مـووئق افؾغي افعربقي مرتًعو مِفياًم فؾفجيقم ظيذ افؾغيي 8افعربقي افؼدامك)

ؿيدر،و ظيذ مقاـبيي افتحيقٓت افؾغقييي وافعؾؿقيي وادعرؾقيي افعربقيف وكعتفو بعيدم 

وفـحق افعريب ك ل ذم أشسف ادرجعقي ظذ أشوس تعؾقؿلف وافثؼوؾقي ادختؾػي ادعورصةف ؾ

وتؾؿس خمتؾػ ادبودرات افتل ك ل ظذ أشوشفو افـحق افعريب تػقيد أن حموربيي افؾحيـ 

فؾغيي ذم خمتؾيػ كقاحقفيو افبـوئقيي وافػسود افؾغقي ت ؽؾ بقةي آشتعامٓت اخلوضةيي 

افـحقيي وافكؾقي وافدٓفقيفووضع ؿقاظد افؾغي افعربقي ادعقوريي إكيام ـيون هدؾيف رّد 

ادخطئ ذم افعربقي إػ شالمي وشؿً افؾغي)افزجوجل اإلي وح ذم ظؾؾ افـحيقف بيوب 

أن ؾحص ادعطقوت افعؿؾقيي وافتصيقريي افـظرييي ضػ إػ ذفؽ ف أافؼقل ظذ افـحق(

فـحوة افعربقيف ظذ اختالف تقجفو،ؿ ومذاهبفؿ وضبؼو،ؿف يبغ أن اهلؿ إول فـحوة 

افعربقي افؼدامك ـون خدمي افؾغي افعربقي وخدمي ظؾقمفوف وهذه حؼقؼي ٓ يـؽرهيو إٓ 

فيو آحيسام افتيومف جوحد أو متـؽر فؼقؿي هذه افؾغيف وفذفؽ ؾـظرتـو جلفقدهؿ يطبع

حمووفي تؽققػ ادعطقوت افتل ؿدمقهو مع مستجدات افبحٌف بام خيدم افؾغي  هقفّؿ ادو

افعربقيف ؾام ؿدمف افـحوة يعتز راؾدا مفام مـ افرواؾد افتل يؿؽـ اظتامدهوف مع تؽققيػ 

ضقابطفو مع مو يتطؾبف افبحٌ افؾسوين ادعورصف وهـو تؽؿيـ خؾػقتـيو ادرجعقيي هليذا 

فعؿؾف وتؽؿـ أي و كظرتـو إػ اإلجوبي ظـ مؼتهي افتسيوؤٓت ادطروحيي ميـ ذي ا

ف هليو هقيتفيو افداخؾقيي "فغيي هقييي "ؿبؾف ؾـحـ كعتؿد ظذ افؾغي افعربقي بوظتبورهيو

                                                      

ف دزيد مـ آضالع يـظرف صقؿل ضقػحقف وكذـر مـ هذه ادحووٓت مو شؿل بحؿالت تقسر افـ8

تقسر افـحق افتعؾقؿل ؿديام وحديثو مع هنٍ دمديدهف وـذا حمووٓت إبراهقؿ افسومرائلف ذم افـحق 

افعريب ذم مقاجفي افعكف وـذا متوم حسونف افؾغي افعربقي معـوهو ومبـوهوف دار افثؼوؾي ف افدار 

 افبق وءف ادغربف وؽرهؿ .
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وهقيو،و آمتدادييف هقيي أمي وهقيي ديـف هقيي أميي بوظتبيور اشيتعامهلوف وٓ ضير ذم 

معجؿفوف وهقيي ديـف بوظتبورهو افػقصؾ افيذي  تطقرهو ادصطؾحل أو تطقر مػردات

يؿؽـ مـ وفقج افعتامت اخلػقي ذم ؾفؿ افـص افؼرآينف ٕكف إشوس ذم ؾفؿ آشتعامل 

ؾغيي افعربقييف وفغويو،يو افؾغقيف وظـويتـو تتجف بوٕشوس إػ أن أيي ظؿؾقيي حلقشيبي اف

ومؾ هبوف إكام يـبغل أن تلخذ ف خدمي افؾغي افعربقي وتعؾقؿفو وتعؾؿفو وتقسر افتعادتعددة

 مـطؾؼفو مـ هذا افتقجف.

حوشبة قواعد الـحو العريب ودورهوا يف تقسور بورامع تعؾوقم الؾغوة مادعجوم  -2-2

 البسقط وادعجم ادركب، وامتدادات التػقئ(.

تبعو فؾؿعطقوت ادرجعقيي أظياله ك ير أن اشيتفداف ؿقاظيد افـحيق افعيريب  

بؾ فؼـوظي تؽؿـ ذم أمهقي ؿقاظد افـحق افعريب ذم تعؾقؿ افؾغي بوحلقشبي ت يـبع مـ ؾراغف 

افعربقي وتسفقؾ ظؿؾقوت ممورشتفو ـتوبي وحتدثوف ؾفق ي يؽؾ ميدخال حؼقؼقيو وؿؿقـيو 

فؾتعرف ظذ خمتؾػ افبـقوت افداخؾقي فؾغي أؾؼقو وظؿقديوف مـ بـوءا،و افدكقو ادػفقمييف 

فـحقيي افؽؾقي أو ذم ظالؿو،و بؿرجعفو افؽؾؿيف ورصؾفو وظالؿوت تكيػفو بوفؼوظدة ا

 اخلورجل افدٓيلف وـذا ظالؿتفو بسقوؿفو افتقاردي مـ حقٌ ادؼبقفقي وظدمفو.

افـؼطي افثوكقي ترتبط ب عػ حمتقى افعربقيف ادبـغ فسوكقوف ذم مـظقمي اإلظالمقوتف إن  

ـظيرات ظذ مستقى افزامٍ افعوميف أو ظيذ مسيتقى بيرامٍ افيتعؾؿف ميع وؾيرة افت

وآؿساحوت فذفؽف حتً مسؿقوت ظديدةف مـ مثؾ افـحق احلوشقيب وافؾغيي افعربقيي 

هنود ادقشكف افؾغيي افعربقيي كحيق )كحق تقصقػ جديد ذم ضقء افؾسوكقوت احلوشقبقي

(ف وكؿيقذج حمقشيى  دحؾيؾ كحيقي تقصقػ جديد ذم ضقء افؾسوكقوت احلوشيقبقي

(ف 3113عربقيي)ؾتحل شيؾقؿ احلؿيدانف فؾجؿؾ آشؿقي ؽير اد يؽقفي ذم افؾغيي اف

ظؿر ادالف ؿقاظد افؾغي افعربقي بركيومٍ  افؽيسوين فظيذ افبيقير وؿقاظد افؾغي افعربقي)
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حقشبي ؿقاظد افـحق افعريب هل جمؿقظي مـ افعؿؾقوت افتل ،يدف   ( وؽرهو.بقيـً

ظؿؾقوت  قه تقؾر ؿوظدة معطقوت فؾؿعوجلي أفقي فؾغي افعربقيف وبـوء هذه افؼوظدةإػ 

ترتبط مـ جفيي بتؼيديؿ ادعؾقميي ـيام وردت ميـ خيالل ـتوبيوت افـحيوة ادتؼيدمغ 

وادتلخريـف ومـ جفي ثوكقي ؾفل تص هـدشي ؿقاظد افـحق بوظتبورهو ؿقاظد مقجفيي 

فتعؾقؿ افؾغي افعربقي ٓ تتؾػ هذه اهلـدشي ظـ افبـقوت افسحوبقي إول إٓ ؾقام تؼدميف 

 يب مـ ترابط بغ افدخؾي ادعجؿقي افـحقيي وامتدادا،و افتػسريي.ؿقاظد افـحق احلوشق

 حوشبة قواعد الـحو التعؾقؿي لؾغة العربقة:-2-2-1

تعوين دراشوت افعربقي افتل تستفدف تعؾيقؿ افؾغيي افعربقيي ميـ إصيؽوفقتغ  

أشوشييقتغف تؽؿييـ اإلصييؽوفقي إوػ ذم ظييدم ؿييدر،و ظييذ متققييز هييدف واحييد مييـ 

قؿ افؾغي افعربقيف وخوصي إشس افعؿؾقي افتل جييى اتبوظفيو ذم تطيقير مؼت قوت تعؾ

بـقي تعؾامت ؿقاظد افؾغي افعربقيف وهل إصؽوفقي ترتبط أشوشو بعدم افؼدرة ظذ افتؿققيز 

بغ مـطؼغ متؽومؾغ جقهريو ذم كحق افؾغي افعربقييف مـطيؼ افـحيق افعؾؿيل وافـحيق 

 (ف811ات افؾغقييي وظروبيي افؾسيونف صف ادفيور8999افتعؾقؿل)ؾخر افديـ ؿبووة 

ؾوفـحق افعؾؿل هق جمؿقع ادعطقوت افـظريي افتل بـل ظؾقفو افتصقر افـحقي ذم تعومؾف 

مع وضعقوت افبـوء فؼقاظد افؾغي افعربقيف وهق يت ؿـ خمتؾػ افتصقرات افـظريي افتل 

افتعؾقؿل هيق  ؿدمفو كحوة افعربقيف مـ فدن ك لة افـحق افعريب إػ أنف ذم حغ افـحق

خمتؾػ اإلجراءات افتيل ؿيدمً تقصيقػو ف يقابط بـيوء افؾغيي افعربقيي افسيؾقؿيف أو 

بوٕحرى تقصقػ ُكُظؿ ترـقى افؽالم افعريبف وافتل ترتبط بوفبدايوت إوػ افتل ك ل 

مـ أجؾفو افـحق افعريب ـؽؾف وتطقرت معطقوتف بتطقر جميوٓت افبحيٌ ذم افبـقيوت 

 ربقي )افـحق وافكف وافبالؽي وادعجؿ...(.افؾسوكقي ادحويثي فؾع
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وترتبط اإلصؽوفقي افثوكقي بؿسلفي تدريس افـحيق افعيريب وافؼقاظيد ادسيتفَدؾي 

فؾتعؾؿف اظتبورا أن شمال تعؾقؿ افـحقف وبوف يبط ؿقاظيد افؾغيي افعربقييف طيؾ حميقر 

د افقيقمف إصؽوٓت تعؾقؿقي فسـقات ضقال ومو يزالف ؾتعؾقؿ افـحق افعريب ت يؽـ وفقي

بؾ يؿتد إػ طفقر وتػق طوهرة افؾحـ ذم افؾغي افعربقيف وظيزه تطيقرت ممورشيوت 

تدريسفف ؾتحقفً افؼقاظد ميـ مقضيقع  تعؾقؿيل تثؼقػيل إػ كظريييف ذم تقجفيوت 

ومدارسف اختؾػً بغ اظتامد افسامع أو افؼقوسف وـؾفو خططً دامرشيوتف أؿيؾ ميو 

ر ميـ اكصيفورهو ذم ـ يػ وتؼيديؿ ادعؾقميي يؼول ظـفو إهنو ؽرؿيً ذم افـظرييي أـثي

وتريق فوف وـذا افبحٌ ذم وطقػقتفو افـحقيي ذم ظالؿو،و بوفعربقيف وهل افؼ قي افتيل 

ت وربً أراء حقهلوف بغ مميد ذم دمريد افؼقاظد افـحقيي وبغ مـتؼد هليذا افتجرييد 

ٍ تقسيرهوف افذي شـف افـحوةف وافدظقة فرضورة تقسر افؼقاظيد أو اشتصيالح مـيوه

مالءمي فبـقوت آشتؼبول افذهـل دتعؾؿ افعربقي افذي يبتعد زمـقيو ظيـ بقةيوت وضيع 

وافـؼطي افثوكقي تؽؿـ ذم وطقػقيي ادعؾقميي افـحقييي ذم ظالؿتفيو  .افـحق افعريب افؼديؿ

بوفعربقيف وهل افتل كستفدؾفو ذم هذا افعؿؾف ؾـحـ ٓ كرييد أن كـيوؿش ؿ يقي وظؾيي 

ؿقاظدهف بؼدر مو ك ع مسلفي وطقػقي افؼوظدة ذم افتعؾؿ واـتسوب وضع افـحق ووضع 

 .ؿقاظد افؾغي افعربقي فغويي اشتعامهلو افسؾقؿ ذم ادؼوم إول

يدؾعـو ادعطك افسوبؼ إػ آكطال  مـ مسؾؿتغ اثـتغف تؽؿـ ادسؾؿي إوػ  

ؾفق افذي  ذم أن رصح افـحق رصح صومخف وهق راؾد رئقس ذم ـؾ تعومؾ مع افعربقيف

يؽ ػ افعالؿوت إصؾقي فبـوءات افؾغي افعربقيف بوظتبورهو فغي هقيي بوفدرجي إوػف 

وتعؾقؿ افعربقي وتعؾؿفو يـطؾؼ مـ ـقن افتعؾؿ هق مسلفي جقهريي ذم اـتسيوب ثؼوؾيي 

ؿقم افؾغي وهقيتفؿف وترتبط ادسؾؿي افثوكقي بوفقضع احلويل افذي تعوكقف افؾغي افعربقي ذم 

ظيذ حقيوة وحتيديو،و هذاف افذي ضغً ؾقف افتؽـقفقجقو افرؿؿقيف بؽؾ تداظقو،و زمــو 
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اإلكسون ادعورصف وضؿـفو احلقوة افؾغقييف ؾحؽؿً ظذ بع فو بوٓكيدحور وافتـحيل 

مـ اخلريطي افؾغقيي افعوميف ـام حؽؿً ظذ بع يفو أخير بودؼووميي فالشيتؿرار أو 

ثيؿ شيتمول إػ ميو آفيً إفقيف افػصيقؾي  آكصفور ذم مؽقكوت فغقييي ؽرهيوف وميـ

 (.8إوػ)

 هـدشة قواعد الـحو العريب ومـطق حوشبتفامادـطؾؼات الؽزى( :  -3

 دور الـحو يف ففم كصوص االكطالق يف تعؾقم الؾغة العربقة  -3-1

ترتؽز حقشبي ؿقاظد افـحق افعريب ظذ جمؿقظي مـ ادرتؽزاتف مـفو وضقح  

حتديد مو افذي كريده حؼو؟ هؾ احلقشبي ٕجيؾ محوييي افؾغيي  أي ف اهلدف مـ احلقشبي

افعربقيف هؾ احلقشبي ٕجؾ افتعؾقؿ أي تعؾقؿ افؾغي افعربقي؟ هؾ احلقشبي فسمجي افؾغي 

 افعربقي وإجيود ادؼوبالت ذم فغوت أخرى؟

ن ـيؾ شيمال مـفيو خيتؾيػ ظيـ أخير ذم مـطؾؼوتيف كطرح هذه إشيةؾي ٕ 

شسف ادـفجقي ـام أن تطبقؼوت ـيؾ واحيد مـفيو يسيتؾزم ضبقعيي وإجراءاتف افعؿؾقي وأ

جقهريي خوصيف ثؿ حتديد ادـطؾؼوت اخلوصي بؽؾ ظؿؾقي مـ ظؿؾقوت احلقشبي وهيذه 

 كؼطي روريي ٓ تـػصؾ ظـ افـؼطي إوػف بؾ تؽؿؾ ؽويو،و افعؿؾقي:

مدؿؼ  ؽويي تصحقح وبـوء )تصحقح اددؿؼوت افـحقيي أفقي فؾعربقي ف وبـوء -8

 كحقي آيل حيػظ فؾعربقي شؿتفو افداخع(

 

                                                      

ادـظؿي افعؾؿقي فؾسبقي وافثؼوؾي وافعؾقم )افققكسؽق( حقل وضعقوت افؾغوت افتل ت ر وثوئؼ 8

تعتؿد ذم تقاصؾ ادـظامت افعودقي افتوبعي فألمؿ ادتحدة أن افؾغي افعربقي تعتز مـ افؾغوت إشوشقي 

 افتل تعتؿدهو مـظؿي إمؿ ادتحدة.
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ظز صقوؽي برامٍ حوشقبقي فتعؾيقؿ افؾغيي فؽويي تعؾقؿ وإؿدار بقداؽقجقغ -3

 .افعربقي

 والغايتان معا تستفدفان:

إتوحي جمؿقظي مـ افقشوئؾ وإدوات فؾؿستخدم افعريب تسؿح فيف بتؽ يقػ 

دٓيل دؽقكيوت اجلؿؾيي افعربقيي وتقصقػ ادقارد ادؽتقبي بوفعربقيف ووصػ حوشقيب 

وصػو صقريوف يزز افعالؿوت افـحقيي بغ ادرـبوت كحقيو ودٓفقيو) ضيور  اديوفؽلف 

 .اكطقفقجقو افـحق افعريب (

ؾحقشبي ؿقاظد افـحق افعريب هدؾفو  افعوم احلػوظ ظذ افؾغي افعربقي ظز إظيودة 

ضبيوئع بـيوء اخلقارزميوت افـظر ذم شبؾ تطقطفو وهـدشي بـقو،و برؤييي تـسيجؿ ميع 

افزجمقي وتقسر شبؾ بـوء ؿقاظده فتؿيريـ تعؾيقؿ افؾغيي افعربقيي اكطالؿيو ميـ معرؾيي 

 خصوئص بـوئفو افداخع ادحويٌ:

تؼسح بعض افتقجفوت افؾسوكقي جمؿقظي مـ أفقوت حلقشبي افـحق افعيريب ذم 

 مؼسحوت كعتزهو ؽويي ذم إمهقيفأبرزهو:

وذفؽ ببـيوء افـحيق ظيذ  كؿيقذج كظرييي ادجؿقظيوت  صقركي افـحق افعريبف

افريوضقيف وافذي جيسده ب ؽؾ واضح مػفقم إبقاب افـحقيي فيدى كحيوة افعربقييف  

افتل تتيلفػ ميـ مؽيقكغ تؾؽ وؾقف تـصفر مجقع ظـورص مؽقكوت افـؿقذج افـحقيف 

 أشوشغ مهو افػةوت وافعالؿوت.

تتؽقن مـ جمؿقظي ميـ افعـيورص  افػةي افـحقييف وهل مؽقن تصـقػلف:افػةي -

م سـيف ؾػةي إشيامء تتؽيقن ميـ جمؿيقع إشيامء افتيل  ؽر مـتفقيف متتؾؽ خقاصَّ 

ت سك ذم خوصقي آشؿقيف افتل تتحدد بؿجؿقظي مـ افسامتف افتل متقز آشيؿ ظيـ 

 افػعؾ وظـ احلرف:
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 افؽؾامت )ضبوئع أؿسوم افؽؾؿ وممقزا،و( -8

 و وؾروظفو(اجلؿؾي )حتديد أصـوؾف -3

 افعالموت )حتديد افسامت افـحقيي ادؿقزة ذم بـقي افتقارد ذم افعربقي( -3

 جمؿقظي اجلـس -4

جمؿقظي افعدد: )إظداد ادػردةف أفػوظ افعؼقدف ادرـبوت افعيددف افتطيوبؼ  -5

 ذم افتذـر وافتلكقٌف(

فكؾقي جمؿقظي إوزان: )افصقغ آصتؼوؿقيف اجلذوع افكؾقيف افتغرات ا -6

 احلوصؾي ذم افؽؾامت حغ افسـقى افتقاردي(

جمؿقظي افزمـ:)ضبقعيي تكييػ إؾعولفحتدييد جفيي افيتامم وافالمتيومف  -7

 افظروف افزمـقي (

 ؾةي اف خص: )اإلؾرادف وافتثـقيف واجلؿعف ظالموت اإلظراب ادطوبؼي(ف -8

ظذ افت ؿـ  افعالؿوت: وهل مـ ظـورص افتحؾقؾ وافزهـي افريوضقي افدافي  -

تدخؾ ذم ظالؿوت افتل أو آحتقاء أو ؽرمهوف وهل تص ـؾ ظـورص افػةوت افسوبؼي 

ظالؿي افػوظؾقيي افتيل  كحقَ بعض م ؽؾي صبؽي دٓفقي أوشع مع ـقي وثالثقي بع فو قثـا

تربط بغ اشؿ مرؾقع وؾعؾ مبـل فؾؿعؾقم بقـام تـحك ظالؿي ادػعقفقي ؾتصؾ إشامء 

 ل....ادـصقبي بلؾعو

 األشس التطبقؼقة مادقداكقة(: -3-2

تـطؾؼ إشس افتطبقػقي حلقشبي ؿقاظد افـحق افعيريب ميـ افتصيقر اهلرميل  

ادـطؾؼ مـ افبـقي ادعجؿقي ادمضرة فؽيؾ حؼيقل واشيتدٓٓت آمتيدادات افػرظقيي 

 اهلرمقي افعومي هلـدشي افـحق افعريب ـام كتصقره:فؾؼقاظدف وكؼدم ؾقام يع مؼسح 

 تدرج اشتدٓٓت ادداخؾ: -أ
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 هرمقة الدوال مج دالَّة(: -ب

تؽؿيييـ هيييذه افعؿؾقيييي افتؼـقيييي ذم أن ـيييؾ كؼطيييي اشيييتدٓل تعتيييز 

( مت ييؿـي/حمتقيي دجؿقظييي مييـ افعـييورص ensembliste(جمؿقظوتقييي)fonctionدافييي)

 افػرظقي بخصوئصفو افؾغقيي

واجفتغ اثـتغف تؽؿـ افقاجفيي إوػ تتخذ ظؿؾقوت حقشبي افـحق افعريب  

ذم بـوء افؼقافى افسحوبقي فؼقاظد افـحق افعيريب ذم صيقغي معجيؿ شيحويبف أو حميرك 

معؾقموت مسابطيف اكطالؿو مـ دٓفي معجؿقي خمتصي يؼررهو كص أولف ي ؽؾ إضيورا 

ظومو فالكطال ف وؽويتف تعريػقيف ترتؽز ظيذ حتدييد ظؾؿيل كظيريف تـصيفر بداخؾيف 

ميثال  "اجلؿؾي" قوت خمتؾػ افتعريػوت افقاردة ذم ـتى افـحق افؼديؿف ـتؼديؿ مؼت

ظـد أهؿ أظالم افـحقف مـ حقٌ هل افؼقل ادػقد بوفؼصدف أو هل ظبيورة ظيـ افػعيؾ 

ف ؾصيؾ 3وافػوظؾ وادبتدأ واخلز ومو ـيون بؿـيزفتفام)ابـ ه يومف مغـيل افؾبقيىف ج

ومتثؾ صقريو )ف  "اجلؿؾي افػعؾقي"تدٓل اجلؿؾي وذـر أحؽومفو(ف ثؿ يؾقف مبوذة اش

ك( بوظتبورهو أشوس افتـظقؿ افستقبل فؾجؿؾيي ذم افعربقيي: ييع ذفيؽ اشيتدٓل  1س

ف اظتبيورا فؽيقن افسيامت "شامتف افدٓفقي"ف ويؿثؾ صقريو)ف( مع حتديد "افػعؾ"

وحتيدد افدٓفقي تعتز ادؾؿح افسـقبل ادؿقز فؼبقل افعـورص إخيرى ادتيقاردة معيفف 

ضبوئعف مـ حقٌ افتعدييي وافؾيزومف بعيد حتدييد ادالميحف يتيدخؾ اشيتدٓل ظـكي 

حؼ فؾػعؾف ذم إزمـي افثالثي ادعروؾيي قاافتكيػف بعد حتديد اشتدٓل افسقابؼ وافؾ

فؾعربقيف وـذا اشتدٓل افزوائد ادرتطبيي بوفعيدد)ادػرد وادثـيك واجلؿيع( واشيتدٓل 

 وافتلكقٌ(ف بعد ذفيؽ يتيدخؾ اشيتدٓل افػوظؾفويؿثيؾ زوائد اجلـس)زوائد افتذـر

( بوظتبور خوصقتف افستقبقي ذم افبـوء اجلؿعف ورابطف يت ؽؾ مـ اشيتدٓل 1صقريو)س

ظوم هق اشتدٓل آشيؿف يػيرع إػ اشيتدٓٓت ؾرظقييف ت يؿ خصيوئص افسيامت 
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إهؿ ذم بـقيي افدٓفقي افقطقػقي فالشؿف ت ؿ آشؿ ادتؿؽـ إمؽـ بوظتبوره افعـك 

اجلؿؾي وصوحى افصالحقوت افؽزى فؾتقارد ذم ادقؿع افقطقػل اجلؿع افػوظيؾف ثيؿ 

بعده آشؿ ادتؿؽـ ؽر إمؽـف أو ميو يعيرف ذم إدبقيوت افـحقييي بيودؿـقع ميـ 

افكفف مع اإلصورة إػ خوصقي افتؼققد افقطقػل افسـقبيل افتيل بؿقجبفيو مـيع ميـ 

اشتدٓل آشؿ ادبـلف حقيٌ ييتؿ رسد ادبـقيوتف ادؾحؼيي  افكفف فقعؼبف بعد ذفؽ

 بوٕشامءف وافتل يعتز ظددهو حمدودا ذم افعربقيف

بعد آشيتدٓل افعيوم فؾػوظيؾ يعؼبيف اشيتدٓل ادػعيقلف ويؿثيؾ صيقريو  

(( وهق اشتدٓل ٓ يؿؽـ ؾصؾف ظـ آشتدٓل إشوس فؾػعيؾف فؽيـ n+1)ك+)س

ٓت ؾرظقيف ي ور ذم أوهلو إػ اشتدٓل آشيؿ اديتؿؽـف خوصقتف أكف يتػرع إػ اشتدٓ

بـقظقف إمؽـ وؽر إمؽـف فقعؼبف اشتدٓل ادػعقٓت افتل تدخؾ بقاشطيف وؾقفيو 

يتؿ افتـبقف إػ حروف اجلر مع رسدهوف مو دامً حروف اجلر حمصقرة افعدد وافقطقػي 

تدٓل افبـقوت افعوديي وهق ـذفؽف وداخؾ اشتدٓل ادػعقل كحرص ظذ افتـبقف إػ اش

( ادجوزييي افتيل ٓ يؿؽيـ حيذف 8آشتدٓل افعوم ثؿ اشتدٓل افبـقوت ادسيؽقـي)

ادػعقل ؾقفو أو بوٕحرى أحد ظـورصهوف ضبؼو فؾؼوظيدة افعوميي افتيل تػصيؾ وحتيدد 

ف افبـقييوت ادسييؽقـي) (ف مييع Gross, Maurice, les expressions figées, 1989وتعييرر

                                                      

ؼررات افتعؾقؿ ذم خمتؾػ إكظؿي وهذه افبـقوت ٓ يقجد حسى ظؾؿـو أي مؼرر دراد مـ م8

افسبقيي داخؾ افقضـ افعريب أصور إفقفو أو كبف إفقفو. مع أمهقتفو ذم إشوشقي ذم تؼقيؿ افتعؾامت 

وجوذبقتفو افتعبريي ذم افؾغي وآشتعامل افؾغقيف يـظر ذم هذا افصدد ظبد افقاحد دـقؽل 

قي افتعؾؿ افؾغقي وافتـقع افثؼوذمف كحق تطقير (فدور ادرـبوت ادسؽقـي ذم تعؾقؿ افؾغي افعرب3183)

 مـفوج تعؾقؿ افؾغي افعربقي فغر افـوضؼغ بف ف معفد ابـ شقـو فؾعؾقم اإلكسوكقيف فقؾف ؾركسو.



 863 ... ؿ ويو وإشفوموت ذم تؽـقفقجقو تعؾقؿ افؾغي افعربقي: د. ظبد افقاحد دـقؽل  

جرومل ظوم بندهو وتبقون مقضع ادسؽقـقي أو افساص بيداخؾفوف وـيذا اشتدٓل أ

بعد آشتدٓل افعوم إول يـتؼؾ افزكومٍ إػ    معـوهو افثؼوذم افسقوؿل افذي تعز ظـف.

آشتدٓل افثوينف وهق آشتدٓل افيذي خيصيص افبـقيوت ادحقفيي وهيل ت يؿ ذم 

ؾيػ مؽقكو،يوف ثيؿ صيبف اجلؿؾيي ثيؿ مجؾيي اشتدٓٓ،و افػرظقي اجلؿؾي آشؿقي بؿخت

اجلؿؾي ادرـبييف وت يؿ اجلؿؾيي افؽيزى واجلؿؾيي  أي ادصدري ومجؾي افبـوء ادؼؾقب

)ابيـ ه يوم آكصيوريف مغـيل افؾبقيىف  دموجقييافصغرى بػروظفام افداخؾقيي واإل

 فؾصؾ اجلؿؾي وذـر أحؽومفو(3ج

  اخلصائص التعؾقؿقة حلوشبة قواعد الـحو العريب: -3-3

كـطؾؼ ذم بـوء بركومٍ حقشبي ؿقاظد افـحق افعريب مـ جمؿقظي مـ ادبودئف مـفو 

ادبودئ افتؼـقي: وتستؾزم مرحؾتغ ذم ـؾ تعومؾ تؼـل مقجف فؾحقشبيف فؼقاظد افـحيق 

 .افعريب

 بـاء أكامضه عذ مبدأ التدرج الػرعي حسب الػئات ادرحؾقة: :ادرحؾة األوىل

افعريب فؾؿبتدئغف وهيل مرحؾيي افؼقاظيد افتيل ٓ  ؿقاظد افـحق :الـؿط األول

تتخطك ذم ظؿقمفو افتعريػ إويل بوٕصقات واإلمالءف وترـقى افؽؾامت وافتؿققيز 

 .افكذم بغ آشؿ وافػعؾ واحلرفف ثؿ افسيقض ظذ متثؾفو كطؼو وـتوبي

 ؿقاظد افـحق افعريب فؾؿتقشطف وهل ادرحؾي افتل ترتؽيز ظؾقفيو :الـؿط الثاين

ـؾ ظؿؾقوت افتؿثؾ افتجريدي فؾؼقاظدف ؾودتعؾؿ ذم هذه ادرحؾي يؽقن ؿيد بؾيغ كقظيو 

مـ افـؿق افذي يمهؾف فؾتعومؾ افتجريدي مع افؼقاظد وإمؽوكقي افتكف ؾقفو وبوفتيويل 

تطبقؼفو ذم وضعقوت تعؾؿ خمتؾػيف ـقػام ـوكً ضبقعي ادامرشي افعؾؿقي افتل يقجد ؾقفوف 

جف فؾعؾقم افدؿقؼيف افػقزيوء وافطبقعقوت او افعؾقم افريوضقي....أو شقاء ذم افتعبر ادق

 .ذم ادبوحٌ ذات آرتبوط بوفعؾقم اإلكسوكقي ظذ اختالف تػرظفو
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ؿقاظد افـحق افعريب فؾتؽؿقؾف تعتز هذه ادرحؾيي ميـ ادراحيؾ  :الـؿط الثالث

ع وافقصيػ وافـؼيؾ ادتؼدمي وافتل جيى ؾقفو اظتامد افؼقاظيد افدؿقؼيي فبـقيوت اإلتبيو

كػيسض هليذه ادرحؾيي اظيتامد افؼقاظيد  ؽوافتحقيؾ وافتعبر ظـ ادقاؿػ...ف وفيذف

افداخؾقي فبـقيي افسـقيى اجلؿيع افـ ي ذم خمتؾيػ دمؾقوتيفف ـيوفتعرف ظيذ افتقابيع 

 .ووطوئػ افتسقيرف وأبـقي اإلضامر وؽرهو

ي آظتامد ظذ ادبدأ ستؾزم ضؿـ هذا افتتبع ادرحع فـؿق ادستقيوت افتعؾؿقيو 

افعومف ويؽؿـ ذم اختصور افعبورة وشيفقفي افقصيقل إػ اهليدفف يؾقيف ادبيدأ افثيوينف 

ويؽؿـ ذم اختصور آمتدادف أي تؼؾقص آمتدادات واظتامد آشيتدٓل ادرـيزي ذم 

 .ـؾ امتداد ؾرظلف وؾقف يتؿ وضع  افؼوظدة وذحفو ثؿ امتداد افتؼقيؿ )تدريبوت(

حؾ وضعقوت إدموجقيف حقٌ يطؾى ميـ ادسيتخدم تصيحقح  :لثاكقةادرحؾة ا

وضعقوت افؼوظدة ذم كيص ؿيد يؽيقن ترؾقفقيو أو متـقظيو حسيى اهتامميوت ومقيقل 

ادستخدمف ثؿ يؾقفام ادبدأ افثوفٌف وؾقف كـطؾؼ مـ افطبقعيي افسيقؽقمعؾقموتقي فؾزائيرف 

افصػحوت افتل يطؾبفوف  حقٌ إن افزائر ظودة ٓ حيى آكتظور ـثرا فظفقر ـؾ حمتقى

فذفؽ ؾفق يغر وجفتف بنظيف وفذفؽ جيى تقزييع ادحتيقى  ظيذ ظيدة صيػحوت 

ظقض وضعف ظذ صػحي واحيدةفوذفؽ فتجيووز ظقيى افعدييد ميـ افيزامٍ افتيل 

صقغً فتعؾقؿ افعربقيف وهيذه ادسيلفي تيرتبط ـيذفؽ بقضيقح اهليدف وتيقؾر بقةيي 

ؾيقص ظيدد افصيػحوت وحمتقيو،يو ادقجفيي ذم إفؽسوكقي مـوشبي فؾتعؾؿف يتؿ ؾقفو تؼ

 .( ذم أصؾ ادقؿع افزكومsupportٍارتبوضفو بوٓمتداد افرئقس افـوتٍ ظـ افرابط افعامد)

 معجم الـحو التعؾقؿي وأدوار اددرس االفسايض وادتعؾم-3-3-1

اددرس آؾسايض هق واحد مـ إشس افتؼـقي افتل تعتؿد ظؾقفو تؽـقفقجقيو 

فؾغوت ظؿقموف واددرس آؾسايض ذم هذا افصددف هق جزء مفؿ ميـ افتعؾيقؿ تعؾقؿ ا
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آفؽسوينف وخوصقتف كؼؾ ـؾ افقطوئػ وافعؿؾقوت افتل يؼيدمفو اديدرس/ادعؾؿ ذم 

افػصؾ إػ بـقي آفقي تعتؿد ظذ ميو يؼدميف احلوشيقبف أو بيوٕحرى ادقؿيع احلوشيقيب 

س آؾيسايض هـيو تؼ فؽسوكقيو إػ ـيؾ إتيضي تقجقيف اديتعؾؿ فؾؿتعؾؿف ومفوم اديدرر

افعؿؾقوت افتل كستفدؾفو ذم تعؾقؿقي ؿقاظد افـحق افعريبف بحقٌ ظيذ افزكيومٍ أن ٓ 

ى خمتؾػ افطبوئع افبقداؽقجقيف ادعرؾقي واحلسحرـقي وافقجداكقي فؾؿتعؾؿف خوصي يغقّ 

يؿ ادعؾقمي افـحقييي فؽسوكقوفحقٌ تؼتيض افبـقي ادعرؾقي تؼدإذم بـوء ادفامت افتعؾقؿقي 

 .ادستفدؾي مع مراظوة اخلصوئص افسقؽقمعؾقموتقي فؾؿتعؾؿفمستخدم افزكومٍ

حرـيل ـيذفؽ تقجقيف افزكيومٍ -مرحؾي مو يعيرف بيودرؿك احليستؼتيض  

ادتعؾؿ/ ادستخدم إػ افؼقوم بؿجؿقظي مـ ادفوم افغويي مـفوف إرشوء اديقارد وتعؾؿفيو 

ستفدؾيف ؾعؿؾقوت اإلرشوء تعتيز ميـ ادفيامت افبقداؽقجقيي ضبؼو دو تؼدمف افؼوظدة اد

افتل تـبـل ظؾقفو بقداؽقجقو اإلدموج مـ أجؾ متؽغ ادتعؾؿ ميـ افيتحؽؿ ذم ادعيورف 

ادؼدمي ففف افتيل تعؿيؾ ظيذ إكيامء تعؾامتيفف بخصيقص افقضيعقوت افتيل يؿؽيـ أن 

شوشيو ظيذ افبـقيوت يصودؾفوف أو يػوجل هبو ذم تعومؾف افؾغقيف وهل ظؿؾقيوت تبـيك أ

افػرظقي فؾؼوظدة افـحقييف وافتل تؼدم فف ذم آشتدٓٓت افبقوكقي بعيد آشيتدٓٓت 

 .افتعريػقي افـظريي ف بط افؼوظدة

ذم بـقي افتعؾقؿ تؽقن أمو بخصقص ادرحؾي افثوفثيف أو ادرؿك افقجداينف ؾفل  

عؾؿ وتبيغ متؽـيف ميـ ي يؼدميف اديتذافتؿثؾ افتجريدي اف تجسد ذمتوافعودي افػصع 

تعؾامت افؼوظدةف فؽـفو مـ افـوحقي اإلفؽسوكقي  ٓ تتؾػ ذم جقهرهو ظام يؼدم ضبقعقوف 

إٓ ذم خوصقتفو اإلفؽسوكقيف وهل مرحؾي افتؽ قػ افتل يؼدمفو اديتعؾؿ/ ادسيتخدم 

فؾزكومٍ وتبغ مدى متؽـف مـ افؼوظدةف أو مراحيؾ تيدرج افؼوظيدة افـحقيييف وهيل 

تقجف بوٕشوس إػ ظؿؾقيوت افتؼيقيؿف افتيل يـبغيل فؾزكيومٍ أن يت يؿـفوف مرحؾي ت
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تـسجؿ مع معطقوت اشتدٓٓت افؼوظدة إصؾقي ادحجقبي ظـ جيعؾفو بوف ؽؾ افذي 

افظفقرف وافتل تـبئ ادتعؾؿ بدرجي صحي كتوئجف ادتقصؾ إفقفو أو إحوفتف مبوذة ظيذ 

 اجلزء ادخصص فؾؼوظدة دراجعتف.

 عجم الـحو التعؾقؿي ومفام ادتعؾمم -3-3-2

مو تبديف افدراشوت ادتتبعي فتعؾؿ افـحيق ميـ فيدن افتالمقيذ وؾةيي ادتعؾؿيغ  

هؿ كقظو مـ افـػقر مـ تؾؼل دروس افـحق افعيريبف ؤظؿقمو وتؼبؾفؿ فؼقاظده هق إبدا

زال وافسبى يرجع إػ افطر  افتؼؾقديي افتل ،قؿـ ظذ ـؾ ادامرشوت افعؿؾقي افتل مو ي

ؿ هبو افـحق افعيريبف إذ تبيغ ظؿؾقيي اؾتحيوص بسيقطي جيداف دختؾيػ ادؼيررات يعؾّ 

وافزامٍ افتعؾقؿقي ذم خمتؾػ أكظؿي افتعؾقؿ ذم خمتؾػ دول افعوت افعريبف أن براجمفيو ت 

تستطع اخلروج إػ تطقير بـقي ادعطقوت ادؾؼـي فؼقاظد افعربقيف فذفؽ فـ كعقد فــوؿش 

قاظد افـحق افعريب وٓ خؾػقو،وف وٓ مـوؿ ي تطقر افؾغيي افعربقييف هـو مسوئؾ وضع ؿ

مـفو يتؿ  اظتامده ف إكام كتجف رأشو إػ حمووفيي آشيتػودة ميـ معطقيوت افيساـامت  ووأيّ 

ادؼدمي ذم شبقؾ اشتصيالح ضبقعيي تؼيديؿ افؼقاظيدف ؾيودتعؾؿ ظؿقميو ٓ يؼبيؾ ظيذ 

تعامل افتػؽير افعؿقيؼف ميـ أجيؾ ؾفيؿ ادقضقظوت افتل حتتوج إػ ـبر تلميؾف واشي

افؼوظدةف بؾ حيتوج إػ مو يؾبل رؽبتف افتعؾؿقيي ذم أؿكي ميدة ممؽـييف فيذفؽ ؾيودتعؾؿ 

بوفـسبي إفقـو ذم جمول افتعؾقؿ ادحقشىف أو بوٕحرى ميتعؾؿ ؿقاظيد افـحيق ادحقشيبي 

ه مـف ادستفدؾي بوٓـتسوبف هق متعؾؿ رسيع افتحقل مـ صػحي إػ صػحيف ومو كريد

 هق افتزام افصػحي افتل كؼدمفو ففف وتؾؼل أـز ؿدر مـ ادعؾقموت ظـ ؿقاظد افعربقيي

ف بؾ اشتثورتف فقتتبيع خمتؾيػ ادراحيؾ افتيل يؼطعفيو درس افـحيق مـ تؾؽ افصػحي 

 ادحقشى.

 



 867 ... ؿ ويو وإشفوموت ذم تؽـقفقجقو تعؾقؿ افؾغي افعربقي: د. ظبد افقاحد دـقؽل  

 اخلالصات

ت ؽؾ حقشبي افؼقاظد افـحق افعريب جزءا مـ ادعوجلي أفقيي افدؿقؼيي فؾغيي  

حتتوج اػ جفقد متؽوثػي ميـ ؿبيؾ ادفـدشيغ وأهيؾ آختصيوص ميـ افعربقي وهل 

ن افدؾوع ظـ افؾغي افعربقي ذم ظوت افتؼـقوت يستدظل افتجـد بؽؾ افقشوئؾ افؾسوكقغف ٕ

فرؾع احلقػ ظـ افؾغي افعربقيف ومسلفي افيدؾوع ظـفيو فقسيً بؿجيرد افتـظيرات بيؾ 

ـحقهيو ومعجؿيف فتصيؾ إػ خمتؾيػ ػ اؿساح بدائؾ حؾقل ظؿؾقيف تبيدأ بإبوٓكتؼول 

إكامط افؾسيوكقي إخيرىف ٕن افـحيق أشوشيفو ومـيوط اشيتخراج ـيؾ خصوئصيفو 

وافؽ ػ ظـ معوير تراـقبفوف فؽـ هذا افـحق يستؾزم إظودة افـظر برؤيي فسوكقي ؿودرة 

 ظذ آشتجوبي فؾتطقر افتؽـقفقجل.
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  وعدراجوا

افرد ظذ افـحوةف حتؼقؼ صقؿل ضقػ دار  ف8983ابـ م وء افؼرضبلف -

 ادعورففافؼوهرةف مك.

ف مغـل افؾبقى ظـ ـتى آظوريىف ادؽتبي 8998ابـ ه وم آكصوري/ -

 افعكييف بروتف فبـون.

ف  اإلي وح ذم ظؾؾ افـحقف حتؼقؼ موزن ادبوركف 8986أبق افؼوشؿ افزجوجلف -

 فدار افـػوئسف بروتف فبـون.5افطبعي

ف افؾغي افعربقي معـوهو ومبـوهوف دار افثؼوؾي ف افدار 8973 متوم حسونف -

 .افبق وءف ادغرب

فافعربقي افػصحك احلديثي بحقث ذم تطقر إفػوظ 3183شتتؽػقتشف -

وإشوفقىف ترمجي حمؿد حسـ ظبد افعزيزفافطبعي إوػف دار افسالم فؾطبوظي وافـؼ 

 شؽـدرييف مك.اإل -وافتقزيع وافسمجيف افؼوهرة

قؿل ضقػف تقسر افـحق افتعؾقؿل ؿديام وحديثو مع هنٍ دمديدهف افطبعي ص -

 ف  دار ادعورفف افؼوهرةف مك.3

 .(http://arabicontology.orgضور  ادوفؽلف أكطقفقجقو افـحقافعريبف ذم  -

ف اجلومع ذم ديداـتقؽ افؾغي افعربقي مػوهقؿف 3185ظبد افرمحون افتقملف -

 ف ادعورف اجلديدةف افربوطف ادغرب.8.افطبعي مـفجقوت ومؼوربوت بقداؽقجقي

ظبد افؽريؿ ؽريى وأخرونف معجؿ ظؾقم افسبقيف مـ قرات جمؾي ظؾقم  -

 افسبقيف جومعي حمؿد اخلومسف افربوط.

 فوجدةف ادغرب.8ف ديداـتقؽ افؾغي افعربقيفافطبعي3185ظبد اهلل ضقػف -

ؾقؿ افؾغي افعربقي (فدور ادرـبوت ادسؽقـي ذم تع3183ظبد افقاحد دـقؽل ) -

 ف افؾغي افعربقي فغر افـوضؼغ بف افتعؾؿ افؾغقي وافتـقع افثؼوذمف كحق تطقير مـفوج تعؾقؿ
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 معفد ابـ شقـو فؾعؾقم اإلكسوكقيف فقؾف ؾركسو.

ف ادعجؿ افصقري فؾظروف ذم افؾغي افعربقي 3117ظبد افقاحد دـقؽلف - -

ف افدـتقر ظبد افغـل أبق افعزمف بـوء فسوين حوشقيبف أضروحي افدـتقراهف حتً إذا

 ـؾقي أداب ظغ اف ؼ افدار افبق وءف ادغرب )مرؿقكي(.

ف افؼراءة افبكيي أفقي مـ دمريد افتعؾؿ إػ 3185ظبد افقاحد دـقؽلف - -

ملز  افتصحقػف وؿوئع كدوة افؼراءة وافـظر ادعرذمف اددرشي افعؾقو فألشوتذةف جومعي 

 رب) مرؿقكي(.مقٓي إشامظقؾ مؽـوس ادغ

ف افؾسوكقوت وافديداـتقؽ كؿقذج افـحق افقطقػل مـ 3115خريـ آظع أوصـ و -

 ادعرؾي افعؾؿقي إػ ادعرؾي اددرشقيف دار افثؼوؾي افدار افبق وءف ادغرب.

 .ظؿر ادالف ؿقاظد افؾغي افعربقي بركومٍ ظذ افبقير بقيـً -

رات ـجؾي ظؾقم ف ديداـتقؽ افؽػويوت وآدموجفمـ ق3181ظؿر بق قف  -

 افسبقيف جومعي حمؿد اخلومس افربوط فادغرب.

فكؿقذج حمقشى دحؾؾ كحقي فؾجؿؾ 3113ف ؾتحل شؾقؿ احلؿدان -

آشؿقي ؽر اد ؽقفي ذم افؾغي افعربقيفرشوفي موجسترف حتً اذاف افدـتقر 

اشامظقؾ ظبوبـي وافدـتقر جالل افعتقمفـؾقي آداب وافعؾقمف جومعي آل 

 ( www.motasem.netقكي ظذ ادقؿعافبقً)مرؿ

ف ادفورات افؾغقيي وظروبي افؾسونف دار افػؽر 8999ؾخر افديـ ؿبووةف -

 ادعورص ودار افػؽرف بروتف ودم ؼف فبـون وشقريي.

ف ادعوجؿ آفقي بـوء ؿقاظد ادعطقوتف افتقاصؾ افؾسوينف 8993حمؿد احلـوش  -

 فبق وءف ادغرب.ف مطبعي افـجوح اجلديدةف افدار ا8فظدد4جمؾد

ف افـحق افتلفقػل مدخؾ كظريف جمؾي دراشوت أدبقي 8985حمؿد احلـوشف -

 .وفسوكقيف مطبعي افـجوح اجلديدةفافدار افبق وء ادغرب
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ف فسوكقوت اجلقؾ افرابع وجمتؿع ادعرؾيف جمؾي افتقاصؾ  3183حمؿد احلـوش -

افبكي أيل ظذ   إدموج ادعورف افؾسوكقي ذم ظؿؾقي افتعرف "حتً ظـقان افؾسوينف

 85ف إظداد شوت ـوكقن وجقزيػ ديقف ادجؾد "افؽؾامت وافـصقص افعربقي

 (ف فققنف ؾركسو.ICARفادرـز افقضـل فؾبحٌ افعؾؿل ف )خمتز)3و8افعددان 

 .ف افتعؾقؿ بودؾؽوت()مقكقؽراف(3184حمؿد افدريٍف -

دار  ف3ف ك لة افـحق وتوريخ أصفر افـحوةفافطبعي3115حمؿد ضـطوويف -

 ادعورفف افؼوهرةف مك.

ف افػجقة افرؿؿقيفرؤيي ظربقي دجتؿع 3115كبقؾ ظع وكوديي حجوزيف  -

 دابف افؽقيً.فادجؾس افقضـل فؾػـقن وافثؼوؾي وا388ٔادعرؾيفظوت ادعرؾيف ظدد

هنود ادقشكف افؾغي افعربقي كحق تقصقػ جديد ذم ضقء افؾسوكقوت  -

 احلوشقبقي.

ي فؾسبقي وافثؼوؾي وافعؾقم )افققكسؽق( وجمؿقظي ضوفى وثوئؼ ادـظؿي افعؾؿق -

ف تؽـقفقجقو ادعؾقموت وآتصوٓت ذم افتعؾقؿ ذم مخس دول 3183أبق ؽزافيف 

ظربقيف حتؾقؾ مؼورن فدمٍ تؽـقفقجقو ادعؾقموت وآتصوٓت واجلوهزيي اإلفؽسوكقي 

 ذم اددارس ذم مك وآردن وظامن وؾؾسطغ.

ف دفقؾ  3119ضـقي وافتعؾقؿ افعويل وتؽقيـ إضرف وزارة افسبقي افق -

 دموجف ادؿؾؽي ادغربقيف مديريي ادـوهٍ.بقداؽقجقو اإل
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- Maurice Gross,1988," sur les phrases figées complexes du français", langue 
française,n°77, librairie Larousse, Paris 

Maurice Gross, , 1975, méthodes en syntaxe, édition Herman, Paris. - 

- Zellig,Sabbetai , Harris, 1971, structures mathématiques de langage, édition  
Dunod, Paris. 
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 الـحوّية ؾّقةـلؼدرة التواصا

 واكتساب ادتعؾـّم لتشارط األبـقة وادؼامات

  أ.د.  حمّؿد صالح الدين الرشيف

 يمؾـّقّي أداب واًمػـقن واإلكسوكقّوت - أؾمتوذ متؿقّز

 ضمومعي مــّقسمي، شمقكس

 :ؾخ اد

عمستعؿؾي ذم شمعؾقؿ إًمسـ  وشمطّقرهو كحق مـفجّل ُيؼّر  سمتدّرج اعمؼورسموت ا أيؼقم اًمبحٌ قمغم مبد

،  أمؼورسمي شمعؾقؿقّي شمستػقد مـ اًمتعؾـّؿ اًمطبقعّل ودمووزه مـ طمقٌ اًمرسقمي ذم آيمتسوب. وسمـوء قمغم هذا اعمبد

يطرح اًمبوطمٌ إؿمؽوًمقّي اعمؼورسمي اًمػضغم ذم شمعؾقؿ اًمعرسمقّي ًمسوكو صموكقو سمـوء قمغم رصده عمو سملم اًمـظرّيوت اًمؾغقّيي 

ؿقّي وشمطبقؼوهتو مـ شمضورب وشمؽومؾ. وًمإلضموسمي قمـ اًمتسوؤٓت اًمتل شمطرطمفو اإلؿمؽوًمقّي، يتبــّك واًمتعؾق

آشمـّجوَه اًمتقاصكمَّ سمػروقمف اعمختؾػي قمغم صقرة خمصقصي قمرض اًمبوطمٌ ظمطقـمفو اًمـظرّيي اًمؽؼمى ذم 

اجلفوز اًمـحقّي . ومؾخـّصفو أّن 'اإلكشاء الـحوّي لؾؽون'أقمامل أظمرى، شمـضقي مجقعفو ذم مو ؾماّمه سمـ

اعمـظـّؿ ًمؾسون واعمــتٍ ًمؾخطوب يتؽّقن ذهـقّو مـ مـظقمي كحقّيي سمالهمقّي شمتعومؾ مبوذة مع اعمـظقموت 

اًمذهـقّي إظمرى ذات اًمصؾي سموعمعؾقموت اًمتل يقومـّرهو اجلفوز اًمعصبّل قمـ اعمحقط، ومـ مـظقمي كحقّيي 

قمي اًمـحقّيي اًمبالهمقّي، سمام جيعؾ هذا اجلفوز اًمـحقّي ؿمؽؾقّي طمقؾمبقّي ـمبقعقّي شمتػوقمؾ مبوذة مع هذه اعمـظ

اعمـظـّؿ ًمؾسون واعمـتٍ ًمؾخطوب كظومو ذهـقّو قمروموكقّو ذا ظمصقصي شمعومؾقّي اضمتامقمقّي سمطبعف، يشتغؾ اضمتامقمّقو 

فقم ذم معوجلي اعمعؾقموت ذات اًمصؾي سمحقوة اعمجؿققمي ذم اعمحقط. وموًمؼدرة اًمتقاصؾقّي هبذا  اعمػ دائامً  اؿمتغوًٓ 

ًمؾـحق ضمزء ٓ يتجّزأ مـ اًمؼدرة اًمـحقّيي اًمعوّمي اًمتل يؽتسبفو اعمتعؾـّؿ مـ مؼوموت اًمتعومؾ اًمؾغقّي أصمـوء 

أكشطتف آضمتامقمقّي اعمختؾػي. وذم هذا اإلـمور، يداومع اًمبوطمٌ قمـ يمقن اًمعالىمي اعمـطؼقّي اًمطبقعقّي إؾموؾمّقي 

تشورـمقّي سملم إسمـقي اًمـحقّيي، وسمقـفو وسملم اعمؼوموت اًمـؿطّقي اعمـظـّؿي عمؽّقكوت اجلفوز اًمـحقّي هل اًمعالىمي اًم

ذات اًمصؾي آطمتامًمقّي هبو. وسمـوء قمؾقف، ٓ يؽقن اعمتعؾـّؿ أرىمك ايمتسوسمو سمؼدر مو يؽتسبف مـ معرومي ًمألسمـقي، 

وسمو ذهـقّو ومو يدريمف مـ مؼوموت مـوؾمبي هلو، سمؾ سمؼدر ايمتسوسمف عمو سمقـفو مـ شمشورط ايمتسوسمو قمروموكقّو، أي ايمتس

 .جمووزا  ًمإلدراك واعمعرومي. وهق أمر ٓ يتقومـّر إٓ سموًمـشوط اًمؾغقّي اعمؽثـّػ واعمستعؿؾ ًٔمقّوت شمشورـمقّي
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 ادؼّدمة

]إن ك[  'اإلكشوء اًمـحقّي ًمؾؽقن'يـضقي هذا اًمبحٌ ذم إـمور مو ؾمّؿقـوه  سمـ

ّل ومو (.  وهل كظرّيي ذات أسمعود خمتؾػي، مـفو اًمػؾسػ1001/ 2991)ن. اًمنميػ 

 إًمقف، ومـفو اًمعؾؿّل اًمـظرّي أو اًمتطبقؼّل. 

أّمو اًمػؾسػّل،  ومؾقس هذا اًمتقضّمف اًمتعؾقؿّل جموٓ ًمؾخقض ومقف. وًمقس ذًمؽ أّن 

اًمـظر ذم اًمتعؾقؿ ٓ يؼتيض اًمـظر اًمػؾسػّل، إذ ٓ مـفٍ معتؼٌم ذم اًمتعؾقؿ  إٓ وًمف ؾمـد 

ّل ٓ يتـّصؾ سمتصّقراشمـو اًمػؾسػقّي ومؽرّي ذو أسمعود ومؾسػّقي؛ سمؾ هق أّن شمصّقركو اًمتعؾقؿ

اشمـّصوٓ مبوذا، سمؾ يتـّصؾ هبو قمـ ـمريؼ اًمـظرّيي اًمـحقّيي اًمؼوئؿي قمؾقفو ]إن ك[، 

 واًمتل يموكً شمصّقراشمـو اًمتعؾقؿقّي داومعي إًمقفو شمورة وكودمي قمـفو  شمورة أظمرى. 

 

سمجؿقع ومروقمف، معجام وسومو وإقمراسمو وسمالهمي  2ذًمؽ أّن شمدريسـو ًمؾـحق

و، ذم كػس اًمػؽمة وًمـػس اًمػرق مـ اًمطؾبي، كّبفـو إمم اًمتؿققز سملم مو هق ذم اًمؾغي وقمروض

مـ صـوقمي اًمعؾؿ ومو هق ومقفو مـ ـمبقعي اًمذهـ. ذًمؽ أّن سمعض مو خيطئ اًمطوًمى ذم 

وصػف وكعتف ًمقس دائام ظمطل ذم إدراك إسمـقي واًمقطمدات اًمـحقّيي ذم ذاهتو، سمؾ ذم 

صػي هلو، واًمتل ٓ يؽقن وصػفو ًمطبقعي اًمؾسون هق مػوهقؿ اًمـظرّيي اًمعؾؿّقي اًمقا

 اًمقصػ إمثؾ سموًمرضورة.  

                                                      
كستعؿؾ ذم يمتوسموشمـو قمبورة اًمـحق ذم اعمػفقم إصكّم إّول اًمذي ؾمــّف اًمبـوة ذم اًمؼرن اًمثوين      . 2

ًمؾفجرة. وهق مػفقم ضمومع مـذ اًمؽتوب عمو ؾمّؿتف اعمتلظمـّرون ذم سمدايي اكحالل اعمػفقم سمعؾقم 

كرى ذم مو سمعد، ًمقس اًمتشّبٌ هبذا اعمػفقم اًمقاؾمع ًمؾـحق اظمتقورا اصطالطمّقو سمؼدر مو  اًمعرسمّقي. ويمام

هق شمعبػم قمـ شمصّقر قمؾؿّل وشمعؾقؿّل، همرضف حتؼقؼ مو يسعك إًمقف اعمختّصقن ذم شمعؾقؿّقي إًمسـ 

 مـ شمؽومؾ سملم ومروع اعمودة اعمدروؾمي؛ وهق شمؽومؾ ٓ يؿؽـ سمؾقهمف سموًمتؼسقامت اًمسوئدة.
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ومو دامً اًمعؼمة سموٓيمتسوب واًمتعؾـّؿ، وموعمتعؾـّؿ اًمذي يتقّصؾ إمم إكتوج مجؾي 

 ؾمؾقؿي مـ مثؾ ىمقًمؽ :

  "كان رئقس اجلؿفورّية قبل اكتخابه رئقس حزب ادعارضة" (1)

قمتبورهو مجؾي ومعؾّقي أو اًمعؽس، أو أن ٓ يرّضه أن يعتؼمهو مجؾي اؾمؿقّي قمقض ا

  "رئقس اجلؿفورّية"يعتؼمهو مجؾي مـ صـػ آظمر. يمذًمؽ ٓ يرّضه أن يعتؼم  اعمريمـّى 

شمبعو ًمذًمؽ  "رئقس حزب ادعارضة"اؾمام ًمؽون أو  مبتدأ أو وموقمال وأن يعتؼم اعمريمـّى 

ًمؽميمقى، ومو ظمؼما أو مػعقٓ، مو دامً هذه اًمتسؿقوت كظرّيي وٓ شممصمـّر ذم ؾمالمي ا

دامً اًمقفمقػي مسـدة إمم يمّؾ اعمريمـّى، ٓ إمم ضمزء مـف يمام يػعؾ أهمؾى اعمدّرؾملم 

اًمعرب اًمذيـ يعرسمقن اجلؿؾ يمؾؿي يمؾؿي دون اقمتبور دور اًمعالىموت اًمعومؾقّي ذم 

اًمؽميمقى. وموعمػقد شمعؾقؿّقو أّن اعمتعؾـّؿ ، إن يمون اعمـتٍ ًمؾجؿؾي، ومؼد أكتجفو ؾمؾقؿي ًمتدّل 

ك اًمذي أراد اًمدًٓمي قمؾقف، وأكـّف وومـّر عمخوـمبف اعمعؾقمي اًمتل حيتوج إًمقفو ذم قمغم اعمعـ

زمـ اًمتخوـمى ومالسمسوشمف. واعمػقد، ذم اعمؼوسمؾ، إن يمون اعمتعؾـّؿ هق اعمخوـمى، أن يػفؿ 

أّكف يقضمد ؿمخص ّمو حتّقل زموكّقو مـ يمقكف رئقس طمزب معورض إمم يمقكف رئقس 

ومي ذم ختصقص اإلطموًمي، وأّٓ يػفؿ أّن اًمرئقس سمؼل مجفقرّيي، أي أن يػفؿ دور اإلضو

رئقسو سمؿؼته أّن اؾمؿ يمون وظمؼمهو ذم احلوًمتلم هق آؾمؿ اعمسؾقب مـ اإلضوومي يمام 

 شمقمهف اًمؽتى اًمشوئعي.

رهمؿ أمّهقّي هذا اجلوكى مـ اًمتؿققز سملم اًمـظرّيي اًمعؾؿّقي ومو يـبغل أن يؽقن مـ  

بحٌ ًمـ كتتّبع إسمـقي اًمالزم إدراضمفو ذم رصقد حتصقؾ اعمتعؾـّؿ، ومنكـّـو ذم هذا اًم

اعمتعؾـّؿلم وٓ إطمؽوم اًمـظرّيي اًمالزم اقمتبورهو أو إمهوهلو ذم إكشطي اًمالزمي ًمتعؾقؿ 

اًمؾسون قمؿقمو، وشمعؾقؿ اًمؾسون اًمثوين سموخلصقص. ومفذا اعمجول، قمغم أمّهقتف، يستقضمى 

 ه هلذه اًمدراؾمي.سمحثو آظمر، يؼتيض أن يسبؼ سمؿقىمػ مـفجّل قموّم اظمؽمكو
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ذًمؽ أكـّف شمبلّم ًمـو أصمـوء اًمػؽمة إومم مـ كشوـمـو اًمتعؾقؿّل ًمؾغي ذم أواظمر 

اًمسبعقـّقوت، أّن سمعض اعمػوهقؿ اًمؾسوكّقي اًمسوئدة ذم اًمدراؾموت ٓ شمتقاومؼ مع رضورّيوت 

اًمتعؾقؿ، وٓ شمستجقى ًمرضورة اًمرسمط سملم دروس اإلقمراب واًمٍمف واًمبالهمي 

 اًمثـوئّقوت اعمختؾـّي اًمسوئدة ذم اًمعرف اعمدرّد اًمعرّي يموًمتؼوسمؾ ومنضوومي إممسموخلصقص. 

سملم اًمٍمف واًمـحق، أو اًمـحق واًمبالهمي، أو اعمعجؿ واًمؾغي واًمـحق، شمـتنم ذم اًمؽتوسموت 

يموعمؼوسمؾي سملم اًمؾسون واًمؽالم واعمؼوسمؾي سملم اًمؼدرة  أظمرىصمـوئّقوت اًمؾسوكّقي اًمعوعمّقي 

وهل . واعمؼوسمؾي سملم اًمتعوىمى واًمتزامـ سملم فمقاهر اًمـظوم  ياًمؾسوكّقي واًمؼدرة اًمتقاصؾقّ 

صمـوئّقوت، وإن يموكً مؼّمرة مـفجّقو، وموٕظمذ هبو قمغم صقرة مطؾؼي ٓ يقاومؼحؼقؼي مو 

 سمقـفو مـ قمالىموت وٓ آؾمؽمؾمول اًمطبقعّل سملم اًمظقاهر اًمؾغقّيي. 

 مستقيلم اإلؿمؽول إؾموّد ذم مثؾ هذه اًمتؼوسمالت أكـّفو حتدث ىمطقعتلم ذم

خمتؾػلم: ذم مستقى اؿمتغول اًمؾغي، وذم مستقى وصػفو وشمػسػمهو. ومؿثؾ هذه اعمػوهقؿ 

شمؼصؾ، يمام يؼقل اًمػالؾمػي،  سملم اعمعرومي واًمعؿؾ ومصال يمّدي إمم اًمػصؾ سملم كظرّيي 

اعمعرومي وكظرّيي اًمعؿؾ. وذًمؽ أكـّفو شمؼوسمالت شمدومعـو إمم آقمتؼود سملّن ايمتسوب اعمرء 

ون ايمتسوب خمتؾػ قمـ ايمتسوسمف ٓؾمتعامهلو، ممّو يستؾزم كظرّيتلم قمؾؿّقتلم عمعرومي سموًمؾس

 خمتؾػتلم ىموسمؾتلم ًمؾتعورف واًمتؽومؾ ىمبقهلام ًمؾتجوهؾ واًمتضورب.

ًمقس هذا اإلؿمؽول ومؾسػّقو سومو وٓ قمؾؿّقو حمضو مو دام يـتٍ ذم مـوهٍ اًمتعؾقؿ 

ّقي إًمسـ قمؾام ًمغقّيو وضعو همػم مريح سملم مقاد اًمتعؾقؿ. ومؿـذ مو اؾمتؼومً شمعؾقؿ

شمطبقؼّقو، اؾمتثورت ىمضويو اًمتـسقؼ سملم درس اًمـحق ودروس اًمتعبػم اًمشػقّي واًمؽتوّي، 

وسمقـفام وسملم دروس اعمطوًمعي وذح اًمـصقص وهمػمهو. ويمثػما مو شمقظمـّك اعمدّرؾمقن 

ًمؾخروج مـ هذه اًمؼضويو طمؾقٓ مل شمؽـ دائام مؼـعي، ًمؽقهنو شمؼقم إّمو قمغم شمغؾقى 

وإمهول أظمر وإّمو قمغم ومصؾ متعودل ذم فموهره ومشتـًّ ذم فموهره عمجفقد  اًمبعض
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ويمون مـ اًمـتوئٍ اًمغريبي هلذا اًمػصؾ أكـّف وىمع ذم اًمدراؾموت اًمغرسمّقي احلديثي  اعمتعؾـّؿ.

اكػصول ظمطر  سملم قمؾقم اًمـظوم وقمؾقم اؿمتغول اًمـظوم ؿمبقف سمام وىمع ذم شموريخ اًمؾسوكّقوت 

بالهمي. ومؽام أّن ورصمي اعمػتوح اكتفقا إمم ومصؾ سملم اًمعؾؿلم مل يؽـ اًمعرسمّقي سملم اًمـحق واًم

مدرضمو ذم سمركومٍ اًمسؽـّويمل اًمذي يمون يعّد كػسف مـخرـمو ذم اعمنموع اًمسقبقهيّل )ن. 

(، ومؽذًمؽ اكتفك ورصمي اًمػؾسػي اًمؾغقّيي اًمتحؾقؾّقي إمم شمداوًمقّي سمالهمقّي 1020سمـ صقف، 

 فو اًمـحقّيي اعمـتجي ًمؾخطوب.ٓ شمؽؽمث ذم اًمؽثػم مـ ضمقاكبفو سملؾمس

وذم هذا اًمقضع، يتػوىمؿ اإلؿمؽول اًمتعؾقؿّل ذم اًمعرسمّقي سمتالىمل شمشتقتلم كظرّيلم، 

أطمدمهو متلّت مـ اعمقروث اًمـحقّي اًمبالهمّل وأظمر  مـ اعمـقال اًمغرّي اعمحتذى ذم 

 شمـتػع سمام شمعؾقؿ إًمسـ. ويمال اعمصدريـ مصون سمـظرّيوت كوومذة، وروح كؼؾّقي اشمـّبوقمّقي مل

مـ هذه اًمدراؾمي أن  واعمـفجّل  ًمذا، وموًمغرض إؾموّد  يمون ذم اعمقدان مـ شمسوؤل.

كؾّؿح إمم مو كعتؼمه مـ كؼوئص ذم اعمؼورسموت اًمسوسمؼي أو اًمسوئدة متفقدا ًمؾدوموع قمـ 

أـمروطمي كظرّيي شمشّدد قمغم اقمتبور اًمـحق اعمـتٍ ًمؾخطوب ضمفوزا شمعومؾّقو ذم أؾموؾمف 

لم، يؼتيض أن يؽقن شمعؾقؿ إًمسـ، وٓ ؾمقاّم اًمثقاين مـفو، حمتوضمو إمم واؿمتغوًمف اًمطبقعقّ 

 أكشطي شمتامؿمك وهذا اًمتصّقر اًمتعومكّم. 

وعّمو يمون اًمـظر ذم إسمـقي اًمـحقّيي وإكشطي اعمرؾّمخ هلو ذم اًمذهـ جموٓ أضمّؾ 

قح إمم رأيـو آيمتػوء سموًمتؾؿأضمـّؾـو اًمـظر ومقف،و ؾقؾي،ىماشمـّسوقمو مـ أن يغبـ سمؽؾامت 

اًمعالىمي إؾموؾمّقي ذم اًمتعومؾ اًمـحقّي اعمـتٍ ًمؾخطوب؛ وهل اًمتشورط ذم مستقى 

. وذًمؽ أمال ذم أن إسمـقي ذاهتو، وذم مستقى قمالىمتفو سموعمؼوموت  واعمشوهد اًمتصّقرّيي

 يؽقن اًمـظر ذم اًمتشورط  مدقموة ًمؾـظر ذم أؿمؽول إسمـقي وأكامط اعمؼوموت.

 ادؼاربات  مواصن الؼّوة والضعف يف بعض .1

شمتدّرج مـذ مـتصػ اًمؼرن اعمؼورسموت اعمستعؿؾي ذم شمعؾقؿ إًمسـ    كالطمظ أنّ 
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كحق مؼورسمي شمعؾقؿّقي شمستػقد مـ اًمتعؾـّؿ اًمطبقعّل ودمووزه مـ طمقٌ  اعمويض وشمتطّقر

وذم اًمسـقات إظمػمة ومـذ اؾمتؼرار اعمؼورسمي اًمتقاصؾّقي ذم  اًمرسقمي ذم آيمتسوب. 

سمعض اًمـؼوئص ومقفو، فمفرت شمعديالت يمثػمة ذم اشمـّجوهلم: اشمـّجوه  اًمثامكقـّقوت وفمفقر

يموعمعجؿ وإقمامل اًمؾغقّيي، واشمـّجوه يؼّقي  ،يؼّقي اًمؽميمقز قمغم سمعض اعمؽّقكوت اًمؾغقّيي

اًمؽميمقز قمغم اًمؼدرات إؾموؾمّقي وقمغم اعمفاّمت آضمتامقمّقي)ن اعمجؾس إوري، 

ي اعمؼورسمي اًمػضغم ذم شمعؾقؿ اًمعرسمّقي ًمسوكو طمٌ إؿمؽوًمقّ واًمب (. وهذا مو يطرح قمغم1002

صموكقو سمـوء قمغم رصده عمو سملم اًمـظرّيوت اًمؾغقّيي واًمتعؾقؿقّي وشمطبقؼوهتو مـ شمضورب 

 وشمؽومؾ.

ومجؿقع اعمؼورسموت اعمتعوىمبي شمتضّؿـ اىمتـوع أصحوهبو سموًمـظرّيي اًمعؾؿّقي اًمتل 

فو أضمدى مـ همػمهو ذم إيصول يرضمعقن إًمقفو قمـد شمـظقؿفؿ ًمؾامدة اعمدّرؾمي، متقىمـّعلم أكـّ

اعمتعؾـّؿ إمم ايمتسوب  اًمؾسون اعمستفدف. وهق مو يؼتيض ضؿـّقو اقمتؼودهؿ أّن مـفجفؿ 

  يؼورب اًمتؿشـّل اًمطبقعّل ًمذهـ اعمتعؾـّؿ. 

مـ هذه اعمؼورسموت مؼمزيـ سمؼدر مو  سمعض أمثؾي اكطالىمو مـ هذا اإلىمرار، كؼّدم

)ن.  .واإلجيوسمّقي  متفقدا عمو كراه اعمؼورسمي اًمػضغمشمؼتضقف أهداومـو سمعض اجلقاكى اًمسؾبقّي 

 (2999 اعمؼورسموت ذم : سمقطمقش،

 حدودها وآفاقفاادؼاربة ادعجؿقّة  1ـ1

إّن اعمؼورسمي اًمتؼؾقدّيي اًمؼوئؿي مثال قمغم شمعؾقؿ إًمسـ اكطالىمو مـ اًمؼقائؿ 

ي واًمذي سمؼل اعمعجؿّقي، شمعؽس اًمتصّقر  اًمـظرّي اًمؾسويّن إّول ذا إصقل اًمتؼؾقديّ 

ؾموئدا إمم اًمػؽمة اًمبـققّيي ذات اعمـحك اًمسقؾمػمّي اًمؼوئؿ قمغم اقمتبور اًمؾسون كظومو مـ 
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. ومؿـ اًمبدهّل ذم اقمتؼودهو أن يؽقن شمعؾـّؿ 2اًمعالموت اعمتامؾمؽي اًمتل يشّد سمعضفو سمعضو

ذات أؾموس دٓزّم أو  1اًمؾسون يتطؾـّى مراقموة  اكتظوم اًمعالموت ذم قمالىموت شمشوريمّقي

ققّي ؿمؽكّم. وسمذًمؽ يموكً اعمؼورسمي حتؿؾ قمؾـّي ومشؾفو مـ إّول، مو دام شمصّقرهو سمـ

ًمؾـظوم اًمؾسويّن اعمؽمؾّمخ ذم اًمذهـ يؼػ قمـد اعمػفقم اعمعجؿّل ًمؾعالمي، ويؾؼل سموجلؿؾي 

اخلطوسمّقي ذم اإلكجوز دون اًمتػطـّـ إمم أّن أًمي اًمـظومّقي اًمتل يتصّقروهنو ـمبقعقّي ٓ 

وهؽذا مل يؽـ سمنمؽون هذه  ذم اًمقاىمع اًمػعكّم مو ٓ يقضمد ومقفو سموًمؼّقة. يؿؽـفو أن شمـتٍ

اعمؼورسمي اًمؼوئؿي قمغم اجلزء مـ ضمزء اخلطوب، أي اعمعجؿ، أن شمصؾ سمتعؾقؿ إًمسـي إمم 

 همويتف اعمـشقدة اًمتل هل إكتوج اعمتعؾـّؿ ًمؾخطوب اعمتضّؿـ ًمؾجؿؾي اعمتضّؿـي ًمؾؿػردات.

ذم اًمتعؾقؿ شمطّقرت يمثػما هذه إّيوم سمػضؾ شمطّقر  أّن اعمؼورسمي اعمعجؿّقي إّٓ 

واًمتل شمعتؼمه أؾموس اًمـحق، وشمؼّدمف قمغم  اعمؼورسموت اًمـحقّيي اًمؼوئؿي قمغم اعمعجؿ،

اًمـظرّيوت اًمتل شمعتؼم اًمـحق ىموئام قمغم اعمؼقٓت اعمعجؿّقي واًمقفمقػقّي، ٓ ؾمقاّم سمتطّقر 

وسمتطّقر (،2991و)ىمروس، اًمبحٌ احلوؾمقّي اًمصـوقمّل ذم شمؼطقع اًمـصقص وشملًمقػف

)اًمعبورة اعمـتنمة قمـد أشمبوع هوريس  اًمبحٌ ذم  مو يسّؿك سموٕسمـقي احلؿؾّقي قمـد اًمبعض

                                                      
( شمستعؿؾ ذم اًمـحق اًمتؼؾقدي اًمػركز ًمؾدًٓمي ظموصي قمغم جمؿققمي إًمػوظ Langageورة ). يموكً قمب2

. 'ًمغي'اعمؽّقكي ًمؾؿعجؿ اًمذهـل. وهق اؾمتعامل همػم سمعقد قمـ آؾمتعامل اًمعرّي اًمؼديؿ ًمؾػظ 

وذم رأيـو أّن دي ؾمقؾمػم، وإن يمون أّول ًمغقّي ومّرق سملم اًمؾغي واًمؾسون، مل يستطع أن خيرج متومو 

اًمتصّقر اًمؼديؿ، ومؼد سمؼل مػفقم اًمؾغي همومضو طمسى شمعبػمه هق سمـػسف )ن. دي ؾمقؾمػم،  قمـ

، اًمػصؾ اًمثوًمٌ(. وًمذًمؽ قمـد متققزه سملم اًمؾسون واًمؽالم، مل يؽـ اًمتؿققز سملم اجلؿؾي 2919

ؿمؽال  كحقّيو واجلؿؾي كّصو ظمطوسمّقو واضحو يمّؾ اًمقضقح ذم ذهـف. وشمقاصؾ إمر يمذًمؽ مع 

 ام هقؾؿسالف.أشمبوقمف، ٓ ؾمقّ 

1( .associative.) 
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؛ )اًمعبورة اعمـتنمة قمـد اًمتقًمقدّيلم(أو إسمـقي اعمحقرّيي قمـد اًمبعض أظمر ظموّصي(

 ويمؾتومهو رهمؿ اًمػرق آصطالطمّل شمؽود شمعؼّم قمـ كػس مو شمعؼّم  قمـف إظمرى؛  وهق

إسمـقي اًمؼوئؿي قمغم وطمدات معجؿّقي قمومؾي قمؿؾ اًمرؤوس سمـققّيو ذم متعؾـّؼوهتو، أو 

ـّ هذه اعمؼورسمي 2قمؿؾ احلؿقل دًٓمّقو ذم أـمراف شمتبعفو وشمسّؿك سموحلدود أو اعمقاضقع . ًمؽ

ظموّصي ذم اًمتعؾقؿ اعمستعلم سموحلوؾمقب، ٓ ذم اعمعوجلوت أًمّقي وكجوطمفو  رهمؿ كجوطمفو 

ن مؼورسمي مسوكدة عمؼورسمي شمعؾقؿّقي أؿمؿؾ شملظمذ سمعلم آقمتبور طمؼقؼي يؿؽـ إٓ أن شمؽق

اًمـظوم اًمـحقّي ذم قمالىمتف سموإلكتوج اخلطوّي. ومـجوح  اعمـحك اعمعجؿّل ذم اًمـحق مرّده 

أؾمفؾ ذم اعمعوجلي اًمشؽؾّقي احلوؾمقسمّقي ًمألًمسـ مـ إسمـقي اًمرمزّيي أؾموؾمو إمم أّن اعمعجؿ 

 قمـد اًمتعؾـّؿ ومحػظف .مريمز اخلصقصّقوت اًمؾسوكّقيع إًمسـّل اعمجّردة، وأكـّف ذم اًمتـقّ 

اعمتعؾـَّؿ، وايمتسوب اًمتعوسمػم  اًمؾسون ذميسوقمد يمثػما قمغم ايمتسوب إسمـقي إؾموؾمّقي 

ًمؽــّف يبؼك رهمؿ ذًمؽ ضمزئّقو ٓ يشؿؾ  يمّؾ مؽّقكوت اخلطوب  اعمخصقصي واعمسبقيمي.

ّد ىمّقهتو مـ اعمعوجلي أًمّقي، حتتوج دائام وموعمؼورسموت اعمعجؿّقي، مـ طمقٌ شمستؿ ومؼتضقوشمف.

إمم اعمجّسؿ اعمودّي ًمؾؿؽّقكوت اًمـحقّيي. ومؾق مل يؽـ اًمؽؾؿ جمّسام سموًمؾػظ أو مو يعّقضف، 

عمو يموكً اًمقطمدات اعمعجؿّقي أؾموؾمو ًمؾؿؼورسمي اعمعجؿّقي ذم اًمـحق، وسموًمتوزم، عمو وضمدت 

 مؼورسمي معجؿّقي ًمتعؾقؿ إًمسـ.

ـّ اًمدراؾموت اًمـ حقّيي سمّقـً مـذ اًمؼديؿ أّن أسمـقي اخلطوب ىموئؿي قمغم ومجقات ًمؽ

ًمػظّقي قمديدة. وموعمتؽؾـّؿ ٓ يؼقل ًمػظو يمّؾ مو يؼقًمف؛ ومفق حيذف ويضؿر  ويؼّدر ويضّؿـ 

معتؿدا ذم اًمبقون قمغم أطمؽوم اًمرسمط واًمؽميمقى واًمعؿؾ واإلطموًمي قمغم اعمتصّقرات 

ذم اعمؼوموت اعمودّيي اخلورضمّقي. وٕمّهقّي هذه اعمخزوكي واعمتصّقرات اعمؿثـّؾي حلضقر إؿمقوء 

                                                      
2( .Termes / Arguments.) 
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اًمػجقات واًمػراهموت اًمبـققّيي، يموكً أهّؿ رء اكتبف إًمقف اًمؽتوب اًمـحقّي اًمعرّي إّول  

وظمّصص ًمف مو يؼورب رسمع طمجؿف. صمّؿ يموكً هذه اًمػجقات مـ أهّؿ مشوهمؾ اًمـظرّيوت 

ذا أّن أهّؿ اًمعـوس اًمـحقّيي اًمضومـي اًمـحقّيي احلديثي، أقمـل اًمتقًمقدّيي. وىمد سمّقــّو ىمبؾ ه

ًمؾتقاصؾ يمقفموئػ اإلظمبور واإلصمبوت واًمرسمط ٓ شمؼقم ذم أؾموؾمفو قمغم اًمعـوس اعمعجؿّقي 

وإن يموكً شمستغؾـّفو ىمرائـ، يمام سمّقــّو أّن متضّؿـوت اًمؼقل، مو يموكً ًمتؽقن دًٓمّقي ًمقٓ 

ضوء وآؾمتؾزام واًمتضّؿـ أطمؽوم اًمـحق اًمتل دمعؾ اًمؾػظ اعمؽّقن ًمؾؼقل مشورـمو سموٓىمت

ًمغػمه همػم اعمقضمقد ذم ًمػظ اًمؼقل اًمذي شمستقضمبف أطمؽوم اًمـحق سمػضؾ يمقكف مقضمقدا ذم 

 اجلفوز اًمـحقّي ذاشمف سموًمػعؾ أو سموًمؼّقة.

 . ادؼاربة البـقوّية حدودها وآفاقفا2ـ1

يبدو زم أّن اعمؼورسمي اًمبـققّيي ـ وهل مثوًمـو اًمثوين ـ أيمثر شمٍمحيو مـ اعمؼورسموت 

اًمسوسمؼي سملّن مـوهجفو ذم شمعؾقؿ إًمسـ يستـد إمم آًمّقوت ـمبقعّقي ذم اًمتعؾـّؿ. وموًمبـققّيي 

قمؿقمو واًمسؾقيمّقي سموخلصقص يموكً مـ أوائؾ آشمـّجوهوت اًمتل ىمّدمً كظرّيوت 

معتؿدة ذم ذًمؽ سموخلصقص قمغم كظرّيي ؾمؽقـر )ريشول،  مغريي ذم اًمتعؾـّؿ وآيمتسوب

ـّجوهوت شملصمػما ذم شمعؾقؿّقي إًمسـ إمم أن. ومؼد ؾمودت . وًمعؾـّفو أيمثر آشم(2971

ممؾّمسوت اًمتدريس سمدون مـوزع ومؽمة زمـّقي ـمقيؾي كسبّقو، ومو زاًمً سمعض  ـمرىمفو، 

يموًمتامريـ اًمبـققّيي، كوومذة اعمػعقل، رهمؿ آكتؼودات اًمشديدة اًمتل وضّمفتفو إًمقفو اًمـظرّيي 

هلو. وًمعؾـّف مـ أؾمبوب كجوح  اًمبـققّيي اًمسؾقيمقّي اًمتقًمقدّيي، واًمـظرّيوت اًمعروموكّقي اًمتوًمقي 

ذم شمعؾقؿ إًمسـ كجوطمو كسبّقو أكـّفو ؾمؾقيمّقي سمؿعـك أكـّفو شمؼقم مبوذة قمغم رصد 

ـّ كؼطي ضعػفو إؾموؾمّقي أكـّفو سمؼقً ؾمجقـي  اًمؽالم، وشمتّبع أؿمؽول اخلطوب اعمـجز. ًمؽ

 اًمبقشمؼي أًمقّي اًمشؽؾّقي. 
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أيضو، طمومؾي  ومشؾفو ذم منموقمفو اًمؼوئؿ قمغم أًمقّي ومؼد يموكً اًمبـققّيي، هل 

واعمحويموة،  واًمػؼػم إمم مو يؽػل مـ اًمبعد اًمدٓزّم ومو يؼتضقف مـ سمعد اضمتامقمّل. ومؾؼد 

أفمفرت يمّؾ اًمتجورب آظمتبورّيي أّن شمعؾـّؿ إًمسـي اقمتامدا قمغم أؿمؽول سمـققّيي ضمقوموء، 

ئػفو اًمدًٓمّقي واًمتعومؾّقي آضمتامقمقّي. أىمّؾ كجوقمي مـ شمعؾقؿفو ذم ؾمقوق شملديتفو ًمقفمو

وموعمتعؾـّؿ ٓ يؽتسى إسمـقي سمآًمّقوت شمؽرارّيي ومحسى، سمؾ سمتقفمقػفو  شمقفمقػو يعقـف قمغم 

 حتؼقؼ طموضمقوشمف.

رهمؿ مـ هذا وقمغم اًمرهمؿ مـ آكتؼودات اًمتل وضّمفتفو اًمتقًمقدّيي يمام كرى قمغم اًم

ّن اعمؼورسمي اًمبـققّيي مل شمـؼرض متومو. ومؿـوهٍ سمعد طملم إمم اعمـقال اًمسؾقيمّل،  ومػل اقمتؼودكو  أ

آيمتشوف واًمتحؾقؾ اجلدوًمّقي اًمـسؼّقي اًمتل ىمــّـتفو ذات منموقمّقي شمورخيّقي ذم شمطّقر 

اًمدراؾموت اًمـحقّيي مـذ اًمؼديؿ، ومـ اعمجوزومي قمدم اقمتبورهو متقومـّرة ذم اًمعرومون اًمػردّي 

ـد اًمتحؾقؾ. ومؾقس مـ اًمصدومي مثال أن واجلامقمّل، مو دامً اعمعطقوت اًمؾغقّيي شمدقمؿفو قم

ُمـخِرج، ُيـخرج، }يؽقن شمـظقؿ اعمؼوسمالت اجلدوًمّقي واًمـسؼّقي ًمؾؿجؿققمي اًمتوًمقي 

ذم هذه اًمغويي مـ اًمدىمـّي. وإذن مـ اًمعسػم أن كؼبؾ أكـّف شمـظقؿ  {َمـخرج، أخَرج ...الخ

، أو أّن ايمتسوسمف همػم مسّجؾ قمروموكقّو ذم أؾمؾقب اًمذهـ اإلكسوين ذم معوجلتف ًمؾؿؼقٓت

ًمقس ضمزءا مـ ايمتسوب اًمؾسون ، وأكـّف سموًمتوزم، ٓ يصؾح ٓؾمتغالل شمعؾقؿّل ّمو. وذم 

اًمعؿقم، ومنكـّـو ٓ كرى مـقال ؾمؽقـر وؿموكقن معورضو ضمقهرّيو ًمالشمـّجوهوت اًمعروموكّقي 

احلديثي. وموقمتبور اًمذهـ صـدوىمو أؾمقد طمؼقؼي ـمبقعّقي هلو كظوئر ذم قمؾقم ـمبقعّقي أظمرى. 

يمّؾ مو ذم إمر أّن اعمـقال وضع ذم ومؽمة مل شمتبؾقر ومقفو اًمتصّقرات اًمعؾؿّقي اًمؽوومقي ًمدراؾمي 

اؿمتغول اًمذهـ. أّمو ومؼر اًمـظرّيي اًمسؾقيمّقي ذم اؾمتقعوب اًمبعد اًمثؼوذّم اًمذي شمبّقـً أمّهقتف ذم 

شمعؾقؿ إًمسـ مـذ أواظمر اًمسبعقـقّوت، ومسـحوول معوجلتف ذم اًمصػحوت اعمؼبؾي طمسى 

 ـقال ٓ كعتؼد أكـّف يعورض متومو إـمروطموت اًمبـققّيي.م
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 التولقدّية وآفاق التحويالت يف تعؾقم األلسن .3ـ1

طمووًمً اًمتقًمقدّيي أن شمتالرم أيمؼم اًمـؼوئص  اًمبـققّيي سموًمرضمقع إمم اًمذهـّقي وإمم  

اًمػؽرة اًمديؽرشمقّي  اًمؼوئؿي قمغم ىمدرة اًمعؼؾ قمغم اخلؾؼ. وموكتؼدت مـقال ؾمؽقـر، 

فرت كؼوئص آًمقّوت اإلصمورة وآؾمتجوسمي سملمثؾي قمديدة شمبلّم ومؼر احلوومز ذم ايمتسوب وأفم

اًمطػؾ، وشمدقمؿ  ذم أن كػسف ومرضقّي اًمػطرّيي واًمـحق اًمؽؾـّّل وىمدرة اًمطػؾ قمغم 

ايمتسوب اًمؾسون اعمحقط وسمـوئف اقمتامدا قمغم مبودئ  ومؼويقس أّوًمقّي مقروصمي متؽـّـف مـ 

اجلؿؾ. ومؿع اًمـظرّيي اًمتقًمقدّيي، شمرؾّمخً  اًمعالىمي سملم كظرّيي شمقًمقد مو ٓ هنويي ًمف مـ 

اًمتعؾـّؿ وآيمتسوب واًمـظرّيي اًمـحقّيي، سمحقٌ أصبح آيمتسوب معقورا  رئقسّقو ذم 

ؾؿ يؽـ ًمعؾامء اًمـػس اًمؾغقّيلم مػّر  وم. 'ادطابؼة التػسرّية'حتديد يمػوءة اًمـظرّيي ذم 

 شمليقد إـمروطموت اًمتقًمقدّيي أو دطمضفو. مـ آكؽبوب قمغم دراؾموت ؿمتـّك همويتفو 

اًمـظرّيي اًمـحقّيي 'و 'كظرّيي اًمتعؾـّؿ وآيمتسوب'هلذه اًمصؾي اعمتقـي سملم 

، كجد ذم هذا اعمقدان اًمـػّز اًمؾغقّي يمثػما مـ اعمراضمع اعمػقدة ذم ومفؿ 'اًمتقًمقدّيي

ٓ ؾمقاّم وايً )ن. وايً،   [2ل[، أو ايمتسوب اًمؾسون اًمثوين ]1لايمتسوب اًمؾسون إّول ]

اًمعروموكّقي اًمتقًمقدّيي '. ًمؽــّف رهمؿ يمّؾ هذا اًمثراء اًمؾغقّي اًمـػّز، مل شمسع (2991

إمم شمرؾمقخ مؼورسمي شمعؾقؿّقي دمووز كجوح اًمبـققّيي ذم هذا اعمقدان. ومؼد  'اًمشؿسؽّقي

ايمتػً سمتؼديؿ اًمتػسػم اًمـظرّي إلظمػوىمفو اًمـسبّل ذم  شمعؾـّؿ إًمسـ دون اىمؽماح سمديؾ 

وهذا مل . ، ٕؾمبوب إسمستؿقًمقضمّقي كذيمرهو سمعد طملمدّي ذم صقرة مـفوضمّقي شمعؾقؿّقيشمقًمق

يؿـع سمعض اعمـوسيـ ًمؾتػؽػم اًمتقًمقدّي مـ اؾمتغالل اًمتحقيالت ذم صقغفو إومم 

ٓىمؽماطموت شمطبقؼّقي ذم شمعؾقؿ إًمسـ. وذًمؽ ىمبؾ شمؼؾـّص اعمؽّقن اًمتحقيكّم ذم مـقال 

 اعمبودئ واعمؼويقس اًمقؾمقطي.
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قمـ ومؽرة اعمؼوسمؾي سملم إسمـقي ومـ إؾمبوب اًمرئقسّقي ًمؾؽماضمع قمـ اًمتحقيالت 

اًمسطحّقياًمعؿقؼي أكـّفو ٓ شمطوسمؼ اإلضمراء اًمتقًمقدّي قمـد اعمتؽّؾؿقٓ آًمقوت آيمتسوب؛ 

ومال رء يثبً أّن اعمتؽؾـّؿ يؽّقن اكطالىمو مـ خمزوكف اعمعجؿّل أسمـقي قمؿقؼي حيّقهلو إمم 

ؽ، ٓ يؿؽـ ًٔمّقي اًمتحقيؾ، يمام وصػتفو اًمؽتوسموت اًمؾسوكّقي إومم وًمذًم أسمـقي ؾمطحّقي.

 (، وإمم طمدود اًمؼمكومٍ إدكقّي )ؿمؿسؽل2911/2972)ن.مثال ؿمؿسؽل

ـّ هذا ٓ يؿـعـو مـ أن كؼّر سملّن اًمتامريـ 2991 (، أن شمؽقن ؾمـدا شمعؾقؿّقو مػقدا. ًمؽ

ًمتؼديؿ واًمتلظمػم قمؿؾّقوت اًمؼوئؿي قمغم اًمتٍّمف ذم إسمـقي سموٓؿمتؼوق واًمتعقيض وا

مػقدة ضمّدا ذم شمعؾقؿ إًمسـ، وشمدّل قمغم أّن ظمطل اًمـظرّيي اًمتقًمقدّيي ٓ يتعؾـّؼ هبذه 

اًمعؿؾّقوت اًمتل شمؼتيض قمالىموت شمشورـمّقي سملم إسمـقي سمؼدر مو يتعؾـّؼ سمتـظقؿ إضمرائفو ذم 

 شمقًمقد اعمتؽؾـّؿ ًمؾجؿؾي ذاهتو.

 

 ه. العائق اإلبستؿولوجّي وآفاق حؾـ4ّـ1

ذم رأيـو، ًمقس اإلؿمؽول ذم اًمتحقيالت ذاهتو، سمؾ ذم صقوهمتفو داظمؾ كظرّيي 

ومرداكّقي ؿمؽالكّقي آًمّقي راومضي ًمؾـظر ذم اًمتعومؾ آضمتامقمّل ٓكضقائفو ذم إسمستؿقًمقضمقّي 

سمقسمرّيي. ومنذا مل كؾتزم سموعمػفقم اًمشؽكّم اعمـطؼّل اًمريويّض ًمؾتحقيؾ، وسمؼقـو ذم طمدود 

ـّفقؿؽــو مثال أن كؼقل أّن احلقار اًمتوزم ىموئؿ قمغم حتقيالت خمتؾػي مػفقمف اًمطبقعّل، ومنك

شمستـد إمم مو يقومـّره اجلفوز اًمـحقّي مـ قمالىموت شمشورـمّقي حتوومظ قمغم حمتقى معؾقمّل 

 واطمد :

(2)  

 : أسؼط اإلرهابّقون صائرة مدكّقة1م .أ

 إظمبور اسمتدائل

 : أحؼـّا فعؾوها؟2م .ب
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اًمـ م.ف. ووضعف معؿقل اؾمتػفوم إطموًمي قموئدّيي سمنضامر اخلؼم اًمسوسمؼ ذم 

 مشؽـّؽ

 : ال أعتؼد ذلك.3م .ج

 إضامر اخلؼم ذم اإلؿمورة وشمليمقد اًمسوسمؼ سمـػل آقمتؼود ومقف

 : مل يسؼط اإلرهابّقون أّي يشء3م .د

 اؾمتعودة اإلظمبور آسمتدائل مـػقّو ومميمـّدا سمحنم  اعمػعقل ذم شمسقير مطؾؼ 

 : عّم تتحّدثون؟4م .ه

 اإلهبوم ووضعف ذم طمقّز إقمامل اؾمتػفومّل إضامر مقضقع احلديٌ ذم طمرف 

 : كؼؾت بعض الؼـوات أّن الطائرة الروسّقة أسؼطفا اإلرهابّقون1م .و

إؾمـود اعمخؼم إّول اخلؼم إمم مصدره وشمغقػم اًمؽمشمقى سمحسى مو يؼتضقف 

 اعمقصقل اعمصدري

 : إسؼاصفم لؾطائرة ممؽن، ال غر.2م .ز

عّدٓ ذم صقغي مقضققمّقي، سمتحقيؾ ًمؾخؼم آسمتدائل وشمليمقده ًمشؽـّف م 1إؾمامء م

 دًٓمي اإلمؽون اعمتضّؿـي ذم اإلكشوء إمم مقضع إطموزّم.

هذه اًمعؿؾّقوت اًمتحقيؾّقي اًمطبقعّقي اعمتـووًمي ًمـػس اعمضؿقن اخلؼمّي وهمػم اعمؼّقدة 

ؿمؽؾّقو سمؿسور شمقًمقدّي واطمد مـتٍ جلؿؾي واطمدة مو يموكً ًمتؽقن ًمقٓ اًمعالىموت 

إسمـقي واعمخّقًمي ًمؾؿتؽؾـّؿلم اًمتٍّمف ومقفو. ومؽام يالطمظ اعمتلّمؾ  اًمتشورـمّقي اًمراسمطي سملم

ذم هذا احلقار، مل خيرج اعمتحوورون ذم معوجلتفؿ ًمؾحؼقؼي قمـ مضؿقن اإلظمبور 

آسمتدائّل ذم )أ(. وذًمؽ دون أن كّدقمل أّن إطمداهو يموكً اًمبـقي اًمعؿقؼي ًمألظمرى، أو 

. ومػل اخلطوسموت واحلقارات اًمػعؾّقي مو أكـّفو صدرت قمـفو سمػضؾ قمؿؾّقي حتقيؾّقي ّمو

يثبً هذه اًمعالىموت اًمتشورـمّقي ذم شمـوىمؾ اعمعؾقموت قمغم صقرة ٓ شمؼتيض مطؾؼو 
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 اؾمتعامل اًمسؼم اًمـػز اعمػــّد ًمؾعؿؾّقوت اًمتحقيؾّقي.

طمؼـّو، طموول سمعض اًمتقًمقدّيلم جمووزة مو ؾمّؿل سمـحق اجلؿؾي إمم مو ؾمّؿل سمـحق 

 (. إٓ أّن ًمـو ذم هذا اًمشلن مالطمظتلم. 2971اًمـّص)سُمرِدْن و ُدَهْؿ 

إومم، وكؽتػل سمؿجّرد ذيمرهو، أّكـو مل كضع مـقاًمـو اًمـظرّي ]إن ك[  مـذ رسمع  -

ىمرن عمجووزة سمعض إـمروطموت اًمتقًمقدّيي ومؼط، سمؾ وضعـوه أؾموؾمو وكحـ كػؽـّر ذم 

ٓ شمعؽمف  إرضموع اًمدراؾمي اًمؾغقّيي إمم اًمتعومؾ آضمتامقمّل ذم اًمتوريخ  قمغم صقرة

 . 2سموعمؼوسمؾي سملم كحق اجلؿؾي وكحق اًمـّص 

أّمو اًمثوكقي، ومفل أّن اًمـظرّيي اًمتقًمقدّيي اًمشؿسؽقّي، ًمػرط اهتاممفو سموًمتعؾـّؿ، همػم  -

ىموسمؾي ذم كظركو ًمصقوهمي شمعؾقؿّقي. وذًمؽ ًمؽقن اًمتعؾـّؿ كػسّقو ومردّيو، ويمقن اًمتعؾقؿ 

ًمتوريخ، وىمبؾ كشلة اعممؾّمسي اًمتعؾقؿّقي ذم اضمتامقمّقو ممؾّمسّقو. وموًمتعؾقؿ، مـذ مو  يمون ذم ا

 احلضورات اًمؼديؿي، مفّؿي يتؽػـّؾ اعمحقط آضمتامقمّل اًمؼريى مـ اًمطػؾ.

 التولقدّية بني دخالكّقة التعؾـّم وبّراكّقة التعؾقم .5ـ1

وقمؾـّي ذًمؽ أّن كظرّيي اًمتعّؾؿ وآيمتسوب اًمتقًمقدّيي ًمقسً كظرّيي شمعؾقؿّقي، سمؾ 

اًمعرومويّن اًمطبقعّل؛ أّمو اًمـظرّيي اًمتعؾقؿّقي، ومـظرّيي ًمتطبقؼ صـوقمّل كظرّيي ًمؾتؿشـّل 

ـّ  يتطؾـّى معطقوت ظمورضمّقي جمووزة ًمؾحقؾمبي اًمـحقّيي اًمذهـّقي. ومؿـ اخلؾط أن يظ

اًمبعض أّن كظرّيي اًمتعؾـّؿ يموومقي وُمـغـِـقي قمـ كظرّيي ًمؾتعؾقؿ. وموًمعؾؿ اًمطبقعّل رء 

 اًمصـوقمي ٓ شمستؼقؿ إٓ سمجقدة اعمعرومي اًمطبقعّقي. واًمعؾؿ اًمصـوقمّل رء آظمر. إٓ أنّ 

 

                                                      
اعمفداة إمم ومؼقدكو شمؾؽ  "اًمؼراءة واًمؽتوسمي"ذم كدوة  2911. قمؼّمكو قمـ ؿمؽـّـو ذم كحق اًمـّص مـذ 2

اًمسـي صوًمح اًمؼرمودي ممؾّمس اًمؾسوكّقوت ذم اجلومعي اًمتقكسّقي. وأقمقد كنمهو ذم )اًمنميػ 

1007.) 
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واًمسبى ذم هذا اًمتػوصؾ سملم اًمـظرّيي اًمـحقّيي واًمتطبقؼ اًمتعؾقؿّل ؾمبى مـفجّل 

وإسمستؿقًمقضمّل يـجّر مبوذة مـ اقمتبور اًمؾغي قمضقا ـمبقعّقو ذا دمفقز سمققًمقضمّل، ويؼقم 

ومرداكّقي، شمؼقم قمغم ومطرّيي اًمـحق قمغم أؾمس ومؾسػقّي متقـي.  وموًمـظرّيي اًمتقًمقدّيي كظرّيي 

اًمؽؾـّّل، وقمغم مػفقم آؾمتؼالل اًمداظمكّم ًمؾؿـظقمي اًمؾغقّيي ذم اًمذهـ. ومام هيّؿ اًمتـظػم 

اًمشؿسؽل ؿمبقف سمام هيّؿ اًمتـظػم اًمقراصمل ذم اًمبققًمقضمقو، أو اًمتـظػم ًمؾؿـوقمي اًمبققًمقضمّقي. 

بـقّو مستؼال قمـ يمّؾ وهق يمقػ شمشتغؾ اعمـظقمي اًمؾغقّيي اًمدظمالكّقي اؿمتغوٓ طمقؾم

 اًمعقامؾ اخلورضمقّي.

هذا اظمتقور  كظرّي ذو مؼّمرات مـفجّقي، وٓ يؼقم قمغم قمدم اكتبوه اعمـظـّريـ إمم 

اًمبعد آضمتامقمّل واًمدٓزّم اًمتداوزّم. وًمذًمؽ كجدهؿ، وقمغم رأؾمفؿ ؿمؿسؽل، حيّددون 

؛ ومهو اًمصقرة اعمـطؼقّي سمقضقح شموّم كؼطتل اًمتالىمل سملم اًمؾغي اًمدظمالكّقي واًمؾغي اًمؼّماكّقي

اعمؿثـّؾي ًمؾبـقي اًمدًٓمّقي اًمـحقّيي ذم مستقى اًمتصّقر اًمذهـّل، واًمصقرة اًمصقشمّقي اعمؿثـّؾي 

. شمليت يمؾتو اًمصقرشملم وضمقفي شمـتفل قمـدهو  ًمؾبـقي اًمؾػظّقي ذم مستقى اإلدراك احلّزّ

وسمؼ، وشمبدأ اًمؾغي اًمؾغي اًمدظمالكّقي، أو اًمؼدرة اًمؾسوكّقي، طمسى اًمتعبػم اًمتقًمقدّي اًمس

اًمؼّماكّقي، أو اًمؼدرة اإلكجوزّيي اعمتضّؿـي ًمؾتداوًمّقي واًمتقاصؾّقي، واًمتل حتتوج إمم 

 مـظقموت ذهـّقي أظمرى همػم اعمـظقمي اًمؾغقّيي.

هؽذا يتبلّم أّن اعمشغؾ  اًمتقًمقدّي يؼػ أؾموؾمو قمـد ايمتسوب اًمؼدرة اًمـحقّيي 

وموًمتعومؾ آضمتامقمّل ظمورج قمـ مشؿقٓت ظموًمقي مـ يمّؾ سمعد سمالهمّل شمقاصكّم وشمداوزّم. 

اًمـظرّيي. وهذا يطرح ىمضّقي اًمتعؾقؿ، سموقمتبور ه كشوـمو ظمورضمّقو يؽّقن ممؾّمسي اضمتامقمّقي، 

 حتتوج إمم معطقوت ٓ شمتعومؾ مبوذة مع اجلفوز احلقؾمبّل اًمطبقعّل ًمؾغي. 

سملم أواظمر اًمسّتقـّقوت وأوائؾ اًمسبعقـّقوت رؾّمخً اًمتقًمقدّيي اًمشؿسؽّقي 

اؾمتؼالل اعمـظقمي اًمؾغقّيي، سموقمتبورهو مـظقمي ذهـّقي قمروموكّقي، قمـ اًمؼدرات اًمعروموكّقي 
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إظمرى ذات اًمصؾي سموٓؾمتعامل اًمػعكّم ًمؾسون ذم اًمتقاصؾ آضمتامقمّل. وذًمؽ سمؽمؾمقخ 

مػفقم اًمؼدرة اًمؾسوكّقي اًمتل ٓ شمعـل ذم ؾمقوق اًمتصّقر اًمشؿسؽل ًمؾغي إّٓ ىمدرة كحقّيي 

إلقمراّي اًمذي يسفر قمغم ؾمالمي شمريمقى اًمعـوس اعمعجؿّقي طمسى مريمزهو اًمـظؿ ا

 مؼقٓهتو اًمؽؼمى ًمتؽقيـ إسمـقي اًمعؿقؼي وموًمسطحقّي اًمؼوسمؾي ًمؾتلويؾلم اًمدٓزّم واًمؾػظّل. 

 مػفوم الؼدرة التواصؾقّة والرشخ اإلبستؿولوجّي والـظرّي  .6ـ1

)هويؿز  رة اًمتقاصؾّقيسى شمؼديركو اًمشخيّص، مل يؽـ اسمتداع هويؿز عمػفقم اًمؼدطم

شمالومـَل كؼٍص ومؾَء ومجقٍة شمريمفو اًمتػؽػم اًمتقًمقدّي سمؼدر مو يمون شمعبػما قمـ  (2971

. وموًمتضورب اكضقاء ذم اظمتقورات مـفجّقي وكظرّيي قموّمي، قمؼّم قمـفو اًمتقًمقدّيقن أكػسفؿ

اًمظوهرّي سملم اًمتقًمقدّيلم واًمتقاصؾّقلم ذم أمريؽو ممؾّمس واىمعّقو  قمغم اظمتقورات 

سمستؿقًمقضمّقي وكظرّيي هل كػسفو آظمتقورات اًمتل ومصؾً مو سملم اًمـحق واًمبالهمي إ

واعمـطؼ مـذ اإلهمريؼ. وًمقس مـ اًمصدومي وٓ مـ سموب اًمتلصمـّر واًمتلصمػم أن شمؽقن اعمالمح 

اًمؽؼمى ًمؾنمخ ذم اًمتػؽػم إمريؽّل واًمتػؽػم إورّي متشوهبي وهمػم متداومعي. ومرهمؿ 

شمقاصؾّقي هويؿز  سمعقدة قمـ اًمتقضّمف إورّي ذم اًمػصؾ سملم آظمتالف اًمـظري، مل شمؽـ 

دراؾمي اًمـحق ودراؾمي اخلطوب. ومؽام وضمدت اًمتقًمقدّيي ضمذورهو ذم اًمديؽرشمّقي 

وإومالـمقكّقي، مل شمؽـ اًمتقضّمفوت اًمتقاصؾّقي  همريبي قمـ اًمتّقور اًمؼمهماميت اًمذي ـمبع 

اًمتؼؾقد إرؾمطّل ذم رسمط  اًمػؾسػي اًمتحؾقؾّقي، هذه اًمػؾسػي اًمتل مل شمؽـ سمعقدة قمـ

ظمورج اًمـحق، وًمؽـ سملؾمؾقب يقاومؼ شمطّقر اعمـطؼ واًمتػؽػم اًمػؾسػّل اًمبالهمي سموعمـطؼ 

 احلديٌ.

ـّ هويؿز مل يؽـ حتً شملصمػم اعمقضمي اًمتداوًمّقي اًمتل أطمدصمتفو حمورضات أؾمتـ  ًمؽ

ومؼط ومـ ؾمبؼف مـ اعمػؽـّريـ اًمراضمعلم إمم اًمػؾسػي اًمعؿؾّقي يمبػمس ومقريس؛ إذ 

يـبغل أٓ يغقى قمـ اًمذايمرة أّن آشمـّجوه اإلكود مؽمؾّمخ ذم اًمؾسوكّقوت إمريؽّقي مـذ 
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ـّ هذيـ  سمقاس وؾموسمػم ، وأّن آشمـّجوه آضمتامقمّل اكتعش ذم شمؾؽ اًمػؽمة مع ٓسمقف. ًمؽ

آشمـّجوهلم مل يتقّصال إمم وضع كظرّيي كحقّيي ىمقّيي شمضوهل اًمتّقور اًمبـققّي واًمتقًمقدّي ذا 

د اًمـػّز. ومؾؿ يؽـ سمّد مـ أن يسػم مػفقم اًمؼدرة اًمتقاصؾّقي ذم اشمـّجوه مرادع اًمبع

، واعمـػّل ذم دي ؾمقؾمػم قمـدًمؾبـققّيي واًمتقًمقدّيي، وموًمئ ًمؾجوكى آؾمتعامزّم اعممضّمؾ 

 اًمـسؼ اًمػؽرّي اًمشؿسؽّل.

ًمقسً اًمؼدرة اًمتقاصؾّقي إذن ؾمقى مػفقم موًمئ ًمػراغ كظرّي مؼصقد وكوشمٍ 

. ويمؾتومهو ]قدرة/إكجاز[واًمثـوئقّي اًمشؿسؽّقي ]لسان/كالم[ّقي اًمسقؾمػمّيي قمـ اًمثـوئ

شمعؼّم سمطريؼتفو اخلوّصي قمـ مظفر ًمغقّي  وـمبقعّل قموّم. ومؽّؾ اًمعـوس اًمطبقعّقي، يمام يبدو 

،  شمتؿظفر  ًمؾؿالطمظ طمسى قمالىموت مبفؿي أو همػم شموّمي اًمقضقح، ًمؽــّفو كوؿمئي قمـ 

اعمعؼقل أن حُيدث اًمعؼؾ اًمؽوؿمػ ٕرسارهو ومصال ىمقاكلم ىموسمؾي ًماليمتشوف. ومؿـ 

كظرّيو سملم اًمؽقون اعمـشئ، وهق يمقون جمّرد متعّدد آطمتامٓت، واًمؽقون احلوصؾ، وهق 

يمقون مـجز. ومال إؿمؽول إذن ذم اًمتؿققز اًمعوّم سملم اجلفوز اعمقًمـّد ًمؾؼقل واًمؼقل اعمتقًمـّد 

إكـاّم اإلؿمؽول اعمـفجّل أن كػفؿ  قمـ هذا اجلفوز  قمغم وضمف شمؼتضقف قمقامؾ ظمورضمي قمـف.

اًمتؿققز  ومصال ىموـمعو، ىمد ٓ كصقى ذم إضمرائف.  ومليـ يؼع اًمػصؾ؟أو سمتعبػم آظمر، متك 

 كؼقل أّن اًمظوهرة اًمطبقعّقي ظمرضمً مـ اًمؼوكقن اعمحتؿؾ هلو إمم اًمقاىمع اًمقاضمى؟ 

 التواصل أساس اكتساب الؼدرة الؾساكّقة الـحوّية .2

أن كػصؾ ومصال ضموزمو سملم اًمؼوكقن واؿمتغوًمف ذم  ًمقس مـ اًمسفؾ ذم اًمطبقعي 

 نومنشمشؽقؾ إؿمقوء اعمجّسدة ًمف، إذ اًمػصؾ كظرّي حمض، ٓ يؿثـّؾ طمؼقؼي إؿمقوء. 

اعمػقد أن كؿّقز اًمؼمكومٍ اًمـحقّي اعمـتٍ ًمؾخطوب يمام كؿّقز اًمؼمكومٍ اجلقـّل اعمـتٍ  يمون مـ

أّن اخلطوب حيؿؾ ذم أقمامىمف أمريـ قمغم إىمّؾ:  قمـ أٓ كغػؾ ،ومؿـوًمرضورّي ًمؾػرد

اًمؼمكومٍ اًمـحقّي اًمذي وًمـّده، مو دمـو ٓ كدرك هذا اًمؼمكومٍ إٓ سمتحؾقؾ إىمقال اًمتل 
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،  وأّن مّدة إكتوج اخلطوب، قمـد اعمتؽؾـّؿلم سمصقرة ـمبقعّقي وشمؾؼوئّقي، هل شمؼريبو 2أكتجفو

ـّـو ىمؾقال مو كـتٍ ، سمحقٌ أككػس اعمّدة اًمتل يؿضقفو اًمؼمكومٍ ذم إكتوج أضمزاء اخلطوب

. هذا ٓ يؿـع أكـو ذم سمعض اعمؼوموت كحتوج إمم إكتوج ظمطوسمو يؽقن ضموهزا حلظي ىمقًمف

 ّبً مـ ؾمالمتفو. ـمجؾـو ذم صؿً وأٓ كـطؼ هبو دومعي واطمدة إٓ سمعد مراىمبتفو واًمتث

، وذم مدى سملم اًمؼمكومٍ واؿمتغوًمف شمطرح هذه اعمالطمظي شمسوؤٓ ذم مبدإ اًمػصؾ

وهق ذم طموًمي  غم ايمتسوب اًمؾسونؼوئؿ قمتؿشـّل اًمتعؾـّؿل اًمطبقعّل اًماًمػرق سملم اًم

اًمذي يؼقم قمودة قمغم سمرجمي اعمودة ، واًمتؿشـّل اًمتعؾقؿّل اًمصـوقمّل اؿمتغول شموّم ذم اعمحقط

 اًمتعؾـّؿقّي ىمبؾ شمعؾقؿفو.

 

 . التواصل وادـوال التولقدّي لالكتساب1ـ2

ي ًماليمتسوب، طمسى اعمـقال اًمتقًمقدّي ذم اًمعؿقم، يتـّخذ اًمتعؾـّؿ اًمطبقعّل اعممدّ 

اًمشوئع مسور ا  يؿّر سمؿراطمؾ متؽّررة شمبدأ سموًمتؼوط اعمتعؾـّؿ ًمؾؿعطقوت اًمؾسوكّقي اعمتقومـّرة 

 ذم اعمحقط آضمتامقمّل اًمؼريى، وسمـوء قمغم اًمـحق اًمؽؾـّل، أو قمغم 

 ف[ ويؽتسب1ل، يبـل ًمسوكف إّول  ]1مو  ومطر قمؾقف مـ آًمقّوت وؾموسمؼوت قمروموكّقي

[ قمغم 2لوسمـػس اًمطريؼي، طمسى اعمرضّمح، يؽتسى ًمسوكف اًمثوين ] طمسى مراطمؾ معّقـي.

                                                      
ديد سملم اًمطبقعي اًمؾغقّيي واًمطبقعّقوت إظمرى. أومؾقس اًمؼمكومٍ اجلقـل اعمـتٍ . اًمشبف مهو أيضو ؿم2

 ًمألومراد مقومـّرا كسخو مـف ذم اخلاليو اعمؽّقكي ًمؾػرد؟

. ىمد يرومض سمعض اًمدارؾملم اًمتصّقر اًمتقًمقدّي ًمـ]ن ك[. ًمؽـ ٓ مػّر مـ اإلىمرار سملّن إًمسـي 1

طمؽوم قموّمي مشؽميمي. وذم هذه احلوًمي، أقمتؼد أن اًمبنمّيي مفام شمعّددت وشمـّققمً ومفل شمرضمع إمم أ

اًمؼقل سملطمؽوم قمؼؾّقي يمؾـّّقي، قمغم همرار اعمـوـمؼي واًمريوضّقلم واًمػالؾمػي، ًمقس أىمّؾ همراسمي مـ اًمؼقل 

 سملطمؽوم كحقّيي يمؾـّّقي. سمؾ، ًمعّؾ اعمػفقملم شمعبػمان قمـ طمؼقؼي واطمدة أو ذات أصؾ واطمد.
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ىمد يستدقمل، [ 2ل]. إٓ أّن ايمتسوب صقرة ـمبقعّقي ظمورج أّي مـظقمي شمعؾقؿّقي صـوقمّقي

. وموٕهمؾى أّن دور اًمـحق [1لمـ ] ومعقّـ إذا مل يؽـ ذم كػس اًمػؽمة احلرضمي، شمقؾّمطو

اًمثوين خيتؾػ قمـ دوره ذم شمعؾـّؿ اًمؾسون إّول؛ وموًمصقغ  اًمؽؾـّل ذم شمعؾـّؿ اًمؾسون

 إومم ذم سمدايي شمعؾـّؿ ًمسون آظمر ٓ ختؾق مـ آصمور اًمؾسون  اًمذي شمعّقد قمؾقف اعمتعؾـّؿ.

ذم اًمعؿقم يؿؽـ رؾمؿ آيمتسوب قمغم اًمصقرة اًمتوًمقي اًمتل شمميمـّد أّن اًمتعؾـّؿ 

ًمتقًمقدّيلم هق  أن يصبح اعمرء ذا ىمدرة قمؿؾّقي كػسّقي ذهـّقي، وأّن مػفقم آيمتسوب قمـد ا

ًمسوكّقي ذهـقّي، أي أّن إمر يتعؾـّؼ سمام ؾماّمه ؿمؿسؽل ذم يمتوسموشمف سموًمؾغي اًمدظمالكّقي. ومؾقس 

 عمػفقم آيمتسوب اًمشؿسؽّل، طمسى شمؼديركو، أّي سمعد قمؿكّم ظمورج اعمـظقمي احلقؾمبقّي:

 

(3)  

 
 

ؾمقى  قضمفي اًمـظر اًمتقًمقدّيي،شمشّبثو مطؾؼو سمشّبٌ مل كتن ، إٓ كرى ذم هذا اًمرؾمؿ

شمصّقر قموّم ىموسمؾ ًمإلدراج ذم أّي كظرّيي يموكً. ومحسى قمؾؿـو، ٓ كعرف مـذ اًمؼديؿ 

 دارؾمو يرومض أن يؽقن اًمطػؾ يتؾؼـّك ًمسوكف إّول سموًمتؼوط مو يسؿعف مـ حمقطف. 
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 سمتعؾقؿ اًمطػؾقمغم أؿمخوص يتشّبثقن أطمقوكو وإن اؿمتؿؾ طمتـّك هذا اعمحقط، 

متعّددة مسؽمؾمؾي مشوهد شمقاصؾّقي  مـأؾموؾمو  فق يتؽّقنظ قمـ ىمصد، ومسمعض إًمػو

وًمتعؾـّؿ اًمطبقعّل مل يـتظر مػفقم اعمؼورسمي اًمتقاصؾّقي طمتـّك يؽقن وم. ةمؼصقد وهمػم

هذه اعمالطمظي قمغم سمسوـمتفو مفّؿي ذم ًمػً آكتبوه إمم إمؽون اقمتبور اًمرؾمؿ  شمقاصؾّقو.

اعمحضي، أّي اعمؼورسمي اًمتل اؾمتعؿؾً ذم شمعؾقؿ  "ياعمؼورسمي اًمتقاصؾقّ "كػسف يموومقو ًمتؿثقؾ 

 :إًمسـ سمدون أّي ؾمـد كحقّي صـوقمّل مصوطمى

 

(4)  

 
 

ذًمؽ أّن اًمؼوئؾ هبذه اعمؼورسمي واعمستعؿؾ هلو، مفام يمون ختطقطف ذم شمـظقؿ اإلضمراء 

اًمتعؾقؿّل، ؿمخص ٓ يثؼ يمثػما ذم اًمعؾؿ اًمـحقّي، ويعّقل أؾموؾمو قمغم آًمّقوت اًمتعؾـّؿ 

اعمؼورسمي اًمعوّمي أيمثر ممّو يعّقل قمغم أًمقّوت اًمـحقّيي اًمطبقعّقي. ومام شمضقػف اًمـػسّقي 

إكـاّم هق جيري ذم اًمتعؾـّؿ اًمطبقعّل  اعمحضي واخلوًمقي مـ يمّؾ شمـظػم كحقّينمم مو اًمتقاصؾّقي

ىموسمؾي ًمؾتعؾـّؿ.  معقّـي معطقوتمدروس هدومف شمقومػم  وصطـوع شمقاصؾشمالذم اًمصدومي سم

أم مل يؼّر  سملّن مؼورسمتف اًمتقاصؾّقي اًمتل حتّرك آًمّقوت اًمتعؾـّؿ شمشغـّؾ ؾمقاءأىمّراعمـظـّر و

اًمـحق اًمؽؾـّل أو قُمّدة شمعؾـّؿّقي أظمرى، ومنّن مو حيدث ذم ذهـ اعمتعؾـّؿ يبؼك حمّؾ كؼوش 
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ومغويي اعمؼورسمي اًمتقاصؾقّي  اعمثغم  جيووز  اًمعؿؾّقي اًمتقاصؾّقي ذاهتو، ـمبقعّقي يموكً أم صـوقمّقي.

. وهق مو كرى "اكتساب التواصل العؿيّل "ي يؿؽـ شمؾخقصفو سموًمعبورة  همويي قمؿؾقّ 

متثقؾف قمغم اًمصقرة اًمتوًمقي، طمقٌ احلقّز اًمذهـّل يبؼك طمّقز اًمؼدرة اًمؾسوكّقي طمسى 

شمشؿسؽل، وطمقٌ يؽقن اًمتقاصؾ اًمعؿكّم جمول حتؼـّؼ ىمدرة شمقاصؾّقي شمغّذهيو رواومد 

 أظمرى:

(5)  

 
  

مقىمػ اًمتقًمقدّيلم مـ إكشطي اخلورضمي قمـ  هذا اًمذي  ٓطمظـوه يعلم قمغم ومفؿ

اًمـظوم احلقؾمبل اًمـحقّي اًمداظمكم. ومفذا اًمـظوم اعمؿثـّؾ ذم اًمرؾمؿ سموًمصـدوق إوؾمط 

يشتغؾ سمػضؾ ظمصوئصف آؿمتغول إومضؾ ذم مجقع احلوٓت. ومخرضمف اعمتؿثـّؾ ذم 

ي اًمؾغقّيي، آيمتسوب رهلم اًمدظمؾ اعمتلشمـّل مـ اخلورج. وذًمؽ أّن أًمّقوت اًمتعؾـّؿقّ 

. ومؿفام مـ اعمدظمالت وتقومـّر هليقومـّر مـ اًمـتوئٍ إٓ سمؼدر مو شميمؽّؾ سمركومٍ طمقؾمبّل، ٓ 

، قمغم اؾمتؽامل  مو ذم اًمقاردات مـ كؼوئصيموكً ىمدرة اًمذهـ قمغم اًمتقًمقد واخلؾؼ، و

 ، يملّي آًمي معوجلي،وموجلفوز اًمـحقّي اًمذهـّل  ومال سمّد مـ شمزويده سمحّد أدكك مـ اعمعطقوت.

ـ شمقاصؾ مـ شمقاصؾ ـمبقعّل أم مشتغؾ سمـػس اًمؽقػقّي ؾمقاء أيمون اًمدظمؾ متلشمـّقو ي

ـ أكشطي أظمرى همػم شمقاصؾّقي يموًمتامريـ اًمبـققّيي أو احلػظ اًمبحً ماصطـوقمّل أو 
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وموظمتالف اًمـتوئٍ ٓ يتلشمـّقنٓ مـ شمػووت  ًمؾـصقص  أو اعمتقن أو اًمدروس اًمـحقّيي.

 اعمدظمالت.

 والـظري الكتساب الؼدرة عذ التواصل العائؼان التطبقؼيّ  .2ـ2 

يميّمد هذا أّن  اًمؼضّقي اجلقهرّيي شمـحٍم ذم اعمحقط اًمذي يؼع ومقف اًمتعؾـّؿ. وهق ـ 

ذم مو خيّصـو ـ اعمحقط اًمتعؾقؿّل سملريموكف اإلكسوكّقي آضمتامقمّقي واعمـفوضمّقي اًمؽمسمقّيي 

 :ًمؾؿؼورسمي اًمتقاصؾّقي يـحٍم  واعمعرومّقي اًمٍمحيي واًمضؿـّقي. وسموًمتوزم، وموعمعرىمؾ احلؼقؼّل 

ذم مؾء اعمحقط اخلورضمّل اًمتعؾـّؿّل اًمتعؾقؿّل  اعمبتدئ مـف اًمدظمؾ  تطبقؼّقا -

 ، بلكشطة غر تواصؾّقة وبعقدة عن االستعامل الطبقعّي لؾغة

والـايف 'الؼدرة الؾساكّقة'عبارة ذم اعمػفقم اعمسـد إمم  كظرّياويـحٍم  -

جمّردة مـ  وب مـحٍما ذم ايمتامل آًمقّي طمقؾمبّقي كحقّييكػقو جيعؾ مػفقم آيمتس لؾتواصل

 ؾتعومؾ آضمتامقمّل.يمّؾ مو جيعؾفو أداة ًم

سملم هذيـ إمريـ شمراسمط متلم. ومؽالمهو ٓ يعقد إمم ـمبقعي إمقر سمؼدر مو يعقد 

إمم مو كزقمؿ أكـّف ظمؾؾ ذم اًمصـوقمتلم اًمعؾؿقّي واًمتعؾقؿّقي. ومام دام إصؾ ذم اًمطبقعي 

ي أّن اعمتعؾـّؿ سموًمػطرة يتؾؼـّك مو جيري طمقًمف مـ شمقاصؾ ومقستـبط مـف اجلفوز آضمتامقمقّ 

اًمـحقّي اًمذي جيعؾف مشوريمو قمودّيو ومقف، ومنّن اًمصـوقمي اًمعؾؿّقي مطوًمبي سمتـظػم مػرّس  

ًمؼدرة اجلفوز اًمـحقّي قمغم إكتوج اخلطوب اعمـوؾمى ًمؾؿؼوصد واعمؼوموت، يمام أّن 

ـظػم عمامرؾمي شمتقظمـّك اًمتؿشـّل اًمطبقعّل ًمؾتعؾـّؿ اًمصـوقمي اًمتعؾقؿقّي مطوًمبي سمت

 وآيمتسوب.

مـ أؾمبوب اخلؾؾ اًمتعؾقؿّل أّن اًمظروف اعمعرومّقي واعمودّيي اًمتل شمؼع ومقفو اًمعؿؾّقي 

اًمتعؾقؿّقي فمروف مؼّقدة ٓ شمسوقمد قمغم إضمراء شمقاصؾ ـمبقعّل سملم احلورضيـ يتـّصػ سمام 

 ىمبي ذم أن كػسف. يؽػل مـ اًمتؾؼوئّقي ومـظـّؿ  وىموسمؾ ًمؾؿرا
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ومـظرا إمم اكغالق اًمذهـ قمـ اعمالطمظي اعمبوذة، يعرس قمغم اعممؾّمسي اًمتعؾقؿّقي أن 

شمرى سمقضقح مو حيتوج إًمقف ذهـ اعمتعؾـّؿ ًمؾسون ّمو. ومـحـ ٓ كعرف إمم أن قمغم صقرة 

ضموزمي يمقػ يؾتؼط وقمغم أّي أؾموس يؾتؼط اعمتعؾـّؿ اعمعطقوت اعمتداوًمي ذم حمقطف ًمقبـل 

هبو كظومف اًمـحقّي. ومؽّؾ مؼؽمح ذم هذا اًمشلن، مـذ ىمرن، معّرض ًمؾـؼد واًمرومض 

واًمدطمض، مفام يمون اىمتـوع أصحوسمف سمف، ومفام يموكً وضموهتف اًمظوهرّيي.  هذا إضوومي إمم 

أكـّـو ٓ كعرف إمم أن أيضو وقمغم صقرة ضموزمي وجمؿع قمؾقفو يمقػ يـتظؿ اجلفوز 

 مع ىمدراشمـو اًمعروموكّقي إظمرى. ، ويمقػ يتعومؾ 2اًمـحقّي ذم اًمذهـ

 قصور ادعرفة العؾؿّقة الـحوّية الشائعة .3ـ2

احلّؾ اًمتؼؾقدّي مـذ ىمرون هق آؾمتـود إمم اعمعرومي اًمعؾؿّقي اًمعرومّقي ٓظمتقور سمعض 

مو اًمتؼطف قمؾؿ اًمـحق مـ اًمظقاهر ًمتؿريرهو مـظـّؿي طمسى مو شمؼتضقف إصقل اًمـظرّيي 

ل معرومي حتظك سمؽثػم مـ اًمثؼي، وٓ ختؾق أطمقوكو مـ شمؼديس ؿمبف اًمعؾؿّقي واًمتعؾقؿقّي. وه

وصمـّل، وإن يمــّو كعرف مـذ ىمرن وكصػ شمؼريبو أّن وصػـو ًمألًمسـ شمؼريبّل وؾمطحّل 

يمؽّؾ اًمـظرّيوت اًمتل حتوول وصػ اًمطبقعي. ومؽثػم مـ اعمدّرؾملم يظــّقن أّن اًمـحق 

هنؿ يمام يصوغ اًمـحق اًمصـوقمّل  ذم اًمطبقعّل اعمـظـّؿ ًمؾسون اعمتؽؾـّؿلم مصوغ ذم أذهو

اًمؽتى، ويظــّقن أّن متريره قمغم اًمشويمؾي اًمعرومّقي إمم ذهـ اعمتعؾـّؿ ضومـ ًماليمتسوب. 

                                                      
سمؼي اًمـػسّقي ذم وصػ اًمؾغي اًمبنمّيي وذم وصػ إًمسـي اًمتل . ًمسـو مـ اًمذيـ يؼقًمقن سمرضورة اعمطو2

حتؼـّؼفو. وموًمؾغي قمـدكو طمؼقؼي شمورخيقّي اضمتامقمّقي جمووزة ًمؼدرات اًمذهـ اًمػردّي وإن يموكً ىموئؿي 

قمغم اؿمتغول إذهون اًمػردّيي. وموعمطوسمؼي اًمتػسػمّيي، ذم ]إن ك[ شمتحؼـّؼ متك يمون وصػـو ًمؾغي 

ّقي ذم إكشوء طمؼقؼي اًمؽقن. إٓ أّن اعمطوسمؼي اًمـػسّقي رضورّيي ذم كظرّيي اًمتعؾـّؿ مػرّسا ًمتطّقر اإلكسوك

وآيمتسوب، أي ذم شمعؿػم اًمذهـ اًمػردّي اعمشورك ذم اعمـظقمي اًمؾغقّيي اًمثؼوومّقي اًمطبقعّقي؛ وهل 

 سموًمتوزم رضورّيي ذم يمّؾ قمؿؾّقي شمعؾقؿّقي.
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هذا واحلول أّن يمثػما مـ اًمتصـقػوت واًمؼقاقمد اعمستؼّرة طمؼوئؼ ذم اًمؽتى مػوهقؿ كظرّيي 

 تسوب.؛ هذا إذا مل شمؽـ معرىمؾي ًماليمٓ حيتوج إًمقفو اعمتعؾـّؿ سموًمرضورة

هذا إضوومي إمم أّن قمؾؿ اًمـحق يؼع ذم جمول اعمعرومي اًمثؼوومّقي اعمؽتسبي واخلوضعي 

ًمؾققمل واإلدراك، ذم طملم  أّن اًمـحق، مـ طمقٌ مو هق اكتظوم ًمؾعؿؾّقوت اًمذهـّقي اعمـتجي 

ًمؾؼقل سمؿؼته سمركومٍ ـمبقعّل ذي أصقل ومطرّيي قمصبّقي، إكـاّم هق طمؼقؼي قمروموكّقي 

ًمققمل وًمؽّؾ موًمف صؾي  سموإلدرايملم احلّزّ واًمذهـّل، ًمؽقن اًمعرومون جمووزة ًمؾؿعرومي وا

جمووزا   قمروموكّقو ٓؿمتغول اًمذهـ. وعّمو يمون اًمـحق اؿمتغوٓ ذهـّقووقمصبقّ  وومطريّ  وأؾموؾم

ًمؾؿعرومي واإلدراك، وملهمؾى مو كـتجف ذم اخلطوب اًمعودّي اًمتؾؼوئّل كـتجف قمغم أؾموس 

 أصقل ٓ كعقفو. 

سملم مو هق ـمبقعّل ومو هق صـوقمي قمؾؿقّي، أفمفرت  شمقاومؼو مع هذا اًمػرق

اًمدراؾموت اًمعصبّقي أّن اؿمتغول اًمذهـ سموًمـحق اًمصـوقمّل، أي قمؾؿ اًمـحق، ٓ يستعؿؾ 

كػس إطمقوز اًمعصبّقي اعمستعؿؾي ذم آؿمتغول اًمطبقعّل ًمؾـحق. وهق اًمرّس ذم اًمـجوح 

رسمي شمعتؿد أكشطي شمقاصؾّقي اًمـسبّل اًمذي قمرومتف سمعض  اًمتطبقؼوت اًمتعؾقؿّقي ذم إـمور مؼو

همػم مدقّمؿي سمدروس كحقّيي. ومذهـ اعمتعؾـّؿ مع  مثؾ هذه إكشطي،  يشتغؾ  اؿمتغوٓ  

 .ؿمبف ـمبقعل طمسى اعمـقال اعمؼّدم 

 حاجة  ادؼاربة التواصؾقّة إىل معرفة كحوّية عاّمة وشامؾة . 4ـ2

معرومي قمؾؿقّي  ٓ شمعـل مالطمظوشمـو هذه أّكـو ٓ كرى أّي ضمدوى مـ آؾمتـود إمم

قمرومّقي، أو همػم قمرومّقي،  شمؼقد أكشطتـو اًمتعؾقؿّقي. وموًمتقاصؾ اًمطبقعل أو ؿمبف اًمطبقعّل همػم 

يموف ًمتعؾقؿ إًمسـي ذم آضمول زمـّقي معؼقًمي. ذًمؽ أّن اًمػرق اجلقهرّي سملم اًمتعؾـّؿ 

ٓ خيضع دذّم اًمتؾؼوئّل ذم اًمظروف اًمتقاصؾقّي اًمعودّيي واًمتعؾـّؿ اًمتعؾقؿّل أّن إّول ُص 

وإن يمون  شمـظقؿّل مسبؼ وٓ إمم مراىمبي شمؼققؿّقي وًمقس حمّددا سمآضمول، ظمورضمّل  ًمتخطقط
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ذم  طملم أّن اًمثوين  ظموضعو ـمبقعّقو ًمؼمجمي ضمقـقّي ذات مراطمؾ ومزيقًمقضمقّي إؾموس،

يسعك إمم شمرسيع آيمتسوب سموًمتخطقط واًمتـظقؿ واعمراىمبي. وٓ ؾمبقؾ إمم شمرسيع 

ضمف كوضمع إّٓ  سمجعؾ إكشطي اًمتقاصؾّقي اًمتل يتقظمـّوهو اعمعؾـّؿ آيمتسوب مـظـاّم قمغم و

وهمػم اًمراضمعي  ظموضعي ًمتؿّش مـفجّل ىموئؿ قمغم معرومتف اًمقاقمقي  سملطمؽوم اًمؾسون اًمػعؾّقي

، ومفورشمف ذم حتؼقؼفو سمػضؾ أؿمؽول ومـوويؾ سمـققّيي داًمـّي ومـوؾمبي إمم اًمتـظػم اًمتػسػمّي 

قخ اًمرسيع ذم اًمذهـ سملكشطي شمؽرارّيي همػم رشمقبي عمؼتضقوت اًمتقاصؾ، وىموسمؾي ًمؾؽمؾم

طمومؾي ًمتـّققموت دًٓمقّي مـوؾمبي. وهق مو ىمد يستدقمل سملم احللم واحللم شمققمقي اعمتعؾـّؿ 

وٕطمؽوم اًمرضورّيي طمتـّك وشمرؾمقخفو ذم ذهـف سم [ 2ل]ضمقاكى ظمصقصّقي مـ  سمبعض

وؾمتعامل مو شمستعؿؾف [ سم1لشمؽقن ًمف سمعض اعمرضمعّقوت اعمعقـي قمغم اًمتخؾـّص مـ شملصمػم  ]

 أو إمهول مو ٓ شمستعؿؾف.

شمؼتيض هذه اعمعرومي اًمقاقمقي سملطمؽوم اًمؾسون  كظرّيي متؽومؾي وؿمومؾي ًمؾجفوز 

اًمذي يـتحقف اعمتؽؾـّؿ  إلكتوج اخلطوب؛ وذًمؽ قمغم صقرة يموومقي ًمتحؼقؼ ايمتسوب 

هق مو وطمؼقؼّل يؿؽـّـ اعمتؽؾـّؿ مـ اًمتخوـمى اًمتؾؼوئّل اًمسؾس واعمـوؾمى ًمؾؿؼوموت. 

مثؾ اعمؼوسمالت سملم  اًمؾسون  اعمػوهقؿ اًمـظرّيي مراضمعي كسبقّي عمجؿققمي مـ يستدقمل

واًمؽالم، واعمؼدرة واإلكجوز، واًمـحق واًمبالهمي أو اًمتداوًمّقي. ومـفو اعمؼوسمؾي سملم  اًمؼدرة 

 )أو اًمؽػوءة( اًمؾسوكّقي واًمؼدرة )أو اًمؽػوءة( اًمتقاصؾّقي.

 ـحوّية والتواصؾقّةتساؤل يف العالقة بني الؼدرتني ال .3

مل شمستعؿؾ اعمؼورسمي اًمتقاصؾّقي ذم اًمتعؾقؿ مػفقم اًمؼدرة ويمام سمّقــّو، ، سمودئ ذي سمدء

اًمتقاصؾّقي إّٓ ظمورج اًمؼدرة اًمؾسوكّقي اعمتجّسدة ذم اًمـحق. ًمؽــّف رسقمون مو شمبلّم 

ًمؾؿحؼـّؼلم، ذم اًمعؼد اًمسوسمع كػسف اًمذي ؿمفد فمفقر اعمػفقم واعمصطؾح، أّن اًمؼدرة 

اًمتقاصؾّقي شمؼتيض أن يؽتسى اعمتعؾـّؿ ىمدرة كحقّيي. وًمذا، صور آشمـّجوه اًمعوّم أّن  
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اًمؼدرة اًمتقاصؾّقي ىمدرة قموّمي شمتضّؿـ ىمدرات قمّدة مـ سمقـفو هذه اًمؼدرة اًمؾسوكّقي 

اًمـحقّيي. وموعمتعؾـّؿ ًمؾغي صموكقي ٓ حيتوج ومؼط إمم إسمـقي اًمسؾقؿي اعمعؼّمة قمـ اعمؼصقد، سمؾ 

ومو يؼتضقف مـ أؾموًمقى  و إمم صمؼوومي طمضورّيي شمـػم ًمف ؾمبؾ اًمتعومؾ  آضمتامقمّل حيتوج أيض

 . (2910)ن. يموكول وؾمقايـ شمعبػمّيي

أمر معروف مـذ اًمؼديؿ ؾموسمؼ ًمؾؿؼورسمي اًمتقاصؾّقي  لفًمقسً اًمػؽرة ضمديدة. وم

ومستقيوهتو  اعمختؾػي سمدرضموهتو[ 1ل[. ومػل اؾمتعامل ]2لوٓ يـحٍم ذم اؾمتعامل ]

، مؼتضقوت اضمتامقمّقي مؼومّقي وـمبؼقّي وومئقّيي وضمفقّيي ىمد شمـجّر قمـ قمدم ّقيآضمتامقم

مراقموهتو ظمالوموت ذات درضموت مـ اخلطقرة  طمسى اًمعرف اعمعـّل هبو؛ ومام يؽقن ذم 

اعمراؾمؿ اًمدسمؾقموؾمّقي همػم مو يؽقن ذم اعمراؾمؿ اًمقـمـّقي أو مراؾمؿ اًمزواج أو ذم مؼوم 

وئّقي أو ذم مؼوم شمعومؾ سملم مستقيلم اضمتامقمقلّم ؾمقق أو مؼوم ممؾّمسي شمرسمقّيي أو ىمض

خمتؾػلم، أو ضمقؾلم أو همػم ذًمؽ مـ اعمؼوموت. يمّؾ مو ذم إمر أّن مو يتعّقد اعمتعّؾؿ قمغم 

 [ ذم اعمؼوم كػسف.2ل[  ذم مؼوم معلّم ٓ يصؾح سموًمرضورة ٓؾمتعامًمف ذم ]1لاؾمتعامًمف ذم ]

ًمتسوؤل قمـ مدى اًمعالىمي سملم شمدقمق هذه اعمالطمظوت اًمبسقطي واًمعودّيي إمم ا

 اًمؼدرة اًمـحقّيي واًمؼدرة اًمتعومؾّقي آضمتامقمّقي.

 الـظام وادػفوم احلدّد لؾـحو .1ـ3

مفام يموكً أضمزاء هذا  ،ضع ًمـظوم متامؾمؽ، ومنكـّفخيإن اشمـّػؼـو قمغم أّن يمّؾ ًمسون 

ومنكـّفو شمدظمؾ ذم قمالىموت سمقـفو شمتحّدد طمسى وفموئػ هذه  ،اًمـظوم قمددا ويمقػو

ضمزاء، وًمؽــّفو ذم مجقع احلوٓت  حتّؼؼ هذا اًمتامؾمؽ. ويمام كالطمظ ذم يمثػم مـ إ

إكظؿي اًمطبقعّقي، يؿؽـ ًمبعض هذه إضمزاء أن شمؽقن سمدورهو أكظؿي صغرى شمتؿتـّع 

سموؾمتؼالل داظمكّم ٓ يمصمـّر ؾمؾبو ذم متوؾمؽ اًمـظوم اًمعوّم، سمؾ يدقمؿ اىمتصودّيتف ويؼقف ّذ 

أضمزائف مـ ظمؾؾ؛ وذًمؽ سمتقزيع اًمقفموئػ وطمٍم يمّؾ مـفو  اكتشور  مو ىمد يصقى سمعض 
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ٕمر  ّمو ىمد يؽقن ذا صؾي سمؽمّدد اًمؾغقّيلم ذم اإلمجوع قمغم  ذم  اجلزء اًمرضورّي هلو.

ًمـظوم. ومـ ػفقم امعامرّيي كظومّقي يمؾـّقّي، مل يتـّػؼ اًمؾغقّيقن قمغم مصطؾح قموّم عم

، 'الـحو'اًمتؼؾقدّي إكسى، وهق  إؾمبوب اًمرئقسّقي ًمعدم اشمـّػوىمفؿ أّن اعمصطؾح 

أصقى قمؼم اًمعصقر، وٓ ؾمقاّم مـذ دي ؾمقؾمػم، سمتشؽقؽوت خمتؾػي شمعقد أؾموؾمو إمم 

شمعريػوت قمؾؿّقي، أو حتديدات إضمرائّقي، مل حتسـ رسمط أضمزاء اًمـظوم سمعضفو سمبعض. 

ؿؾي وذًمؽ ًمقضمقد إؿمؽوًمّقوت ذم رسمط إسمـقي اًمصقشمقّي اخلوًمصي سموٕسمـقي اًمعالمقّي اعمستع

هلو مثال، أو اًمرسمط سملم إسمـقي اًمؾػظّقي قمؿقمو وإسمـقي اًمدًٓمقّي ذات اًمصؾي هبو ، أو اًمرسمط 

سملم اًمقطمدات اعمؼقًمّقي اإلطموًمّقي واًمتل شمدرج قمودة ذم اعمعجؿ سموًمقطمدات وإسمـقي 

اعمؼقًمقّي اخلوًمصي واًمتل شمدرج قمودة ذم كظوم سذّم إقمراّي شمستعؿؾ ًمف قمبورة اًمـحق 

 أطمقوكو.

كعتؼم أّن مثؾ هذه اإلؿمؽوًمقّوت إؿمؽوًمّقوت إسمستؿقًمقضمقّي هتّؿ مػوهقؿ اًمعؾؿ 

ومـوهجف، وشمرضمع إمم طمدود اعمعرومي اًمعؾؿّقي سموًمؽوئـ اًمـظومّل اًمذي طمدؾمـو وضمقده 

اكتحاء 'ٕكـّـو أردكو سمف وصػ  'الـحو'وؾمّؿقـو اًمعؾؿ سمف، ىمبؾ أن كعل إؿمؽوًمّقوشمف، سمـ 

ذم اًمتؽؾـّؿ سموًمسؾقؼي. وهق قمقـف، أو  'لعرب ادتؼّدمنيادتؽؾـّم ادبتدئ لسؿت كالم ا

يؽود، مو طمدس اإلهمريؼ وضمقده سمعد شمبــّقفؿ ًمؾؿعرومي اًمػقـقؼّقي سموخلصقص، وؾمّؿقه 

، أي شمؼققد اًمؽتوسموت 'صمبً اخلطقط'( اًمتل ٓ شمعـل ذم إصؾ ؾمقى grammarسمـ)

اًمـحق مـ هـقد اًمؼديؿي يملؿمعور هقمػموس وهمػمهو. وذًمؽ أّن يمّؾ اعممؾّمسلم ًمعؾؿ 

وإهمريؼ وقمرب ومـ ؾمقاهؿ مـ اًمشعقب اًمقؾمقطي سمقـفؿ اًمتؼطقا أكظؿي أًمسـتفؿ مـ 

ظمالل اؿمتغوهلو اًمطبقعّل ذم اخلطوب. ويمون اًمعرب أيمثرهؿ وقمقو سملّن هذا آؿمتغول 

مؾػقظ مسؿقع متؽؾـّؿ سمف ذم خمتؾػ اعمؼوموت، مو ارشمػع مـفو ومو دكو، وًمقس متجّؿدا 

 ؾمي أو ؿمبف مؼّدؾمي شمريمفو إّوًمقن.ذم كصقص مؽتقسمي مؼدّ 
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 . أمّهّقة ادػفوم احلدّد لؾـحو كظرّيا وتطبقؼّقا2ـ3

كعتؼم  هذا احلّس اًمؼديؿ سمؿػفقم اًمـحق مػقدا وكوضمعو مـ اجلفتلم اًمعؾؿقّي 

 واًمتعؾقؿّقي.  

ومؿـ اًمـوطمقي اًمتعؾقؿّقي، ٓ جمول ًمؾشّؽ ذم ضعػ مردودّيي آىمتصور قمغم 

ي اعمحدودة  همػم اًمشومؾي جلؿقع اعمؽّقكوت اًمرضورّيي اًمضومـي ًمـجوح اًمتطبقؼوت اًمتعؾقؿقّ 

اًمتعومؾ اًمؾغقّي ذم  ىمضوء احلوضموت آضمتامقمقّي. ومعؿؾّقو، ومـذ اًمسبعقـّقوت، شمطّقرت 

آشمـّجوهوت اًمتقاصؾّقي كحق شمصّقرات ٓ شمميمـّد ومؼط دور اًمتقاصؾ اًمطبقعّل وؿمبف 

دور  اًمرسمط سملم اًمتقاصؾ وإقمامل  ومؼطد شمميمـّوٓ اًمطبقعّل ذم كجوح آيمتسوب، 

،سمؾ شمميمـّد أيضو أّن شمـبقف اعمتعؾـّؿلم إمم سمعض آضمتامقمّقي إظمرى ذات اًمصؾي سمف

اًمؼقاقمد اًمـحقّيي سمصقرة سحيي يمثػما مو يؽقن رضورّيوذم معوجلي احلوٓت اًمقؾمقطي 

، ذم [1ل]ـّقي مـ حتً مػعقل إطمؽوم اعمتلشم [2ل]اًمتل ومقفو يبؼك اعمتعؾـّؿ اعمستعؿؾ ًمـ

اعمطوسمؼي اًمزموكّقي مثال، أو ذم اؾمتعامل اًمعالموت اًمداًّمي قمغم اعمؼقٓت اًمتٍميػّقي، أو ذم 

شمرشمقى اًمؽؾؿ واًمرسمط سمقـفو. أّمو ذم طموٓت آؾمتعامل اًمضؿـّل وهمػم اًمقاقمل ًمألطمؽوم 

 اًمـحقّيي، ومؿفام يمون طمدس اعمعؾـّؿ، وإصوسمتف ذم اظمتقور  إكشطي وشمقضمقففو، ومؿـ

اعمعروف ذم مجقع اعمجوٓت اًمصـوقمّقي أّن اًمتخطقط اًمػــّّل ًمألقمامل شمؼقى مردودّيتف 

 سمؼدر مو ًمؾؿخطـّط مـ درايي سملرسار اعمجول وىمقاكقـف.

مو يؼتيض أٓ كؼػ قمـد اًمتجرسمي آظمتبورّيي اًمتل يؼقم  هبو همػمكو  ذم فمروف  هذا

ًمظروومـو ذم شمعؾقؿ اًمعرسمّقي؛ سمؾ  اضمتامقمّقي وؾمقوؾمّقي ضمغراومّقي ىمد ٓ شمؽقن مالئؿي متومو

يؼتيض مـّو أن كتجووز آشمـّبوع إقمؿك سموًمتـظػم اًمـؼدّي ذم مستقى سمعض اعمػوهقؿ 

اًمـظرّيي واعمـفوضمّقي اعمسػّمة ًمؾتػؽػم اًمؾغقّي وأؾمسف اإلسمستؿقًمقضمّقي كػسفو، وذًمؽ وومؼ 

ظمورج  اعمسور اًمتورخيّل  اعمسور اًمتورخيّل ًمؾؿعرومي، إذ أّن يمّؾ ومؽرة أو يمّؾ اشمـّجوه كتبــّوه
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 ىمد يتحّقل شمطبقؼّقو وكظرّيو إمم مو يسّؿقف اعمـفوضمّققن سموًمعوئؼ اإلسمستؿقًمقضمّل.

وذم هذا اًمسقوق، مل يؽـ رضمققمـو إمم اًمػفؿ اًمسوذج ًمؾـحق رضسمو مـ ؾمؾػّقي 

صمؼوومّقي مبـّقي قمغم قمؼؾّقي كؼؾّقي حمضي يمام هل احلول  قمـد سمعض  اًمدارؾملم، سمؾ يمون كوؿمئو 

سوءًمي كؼدّيي شمثػم اإلؿمؽوًمّقوت وشمسعك إمم طمؾـّفو سموؾمتبوق شمـظػمّي يسوير  مسور قمـ م

اًمتطّقر  ذم اعمعرومي اإلكسوكّقي. وقمغم يمّؾ، ومفذا اًمػفؿ اًمقاؾمع واًمسوذج ًمؾـحق مقاومؼ 

 ٓشمـّجوهوت ًمسوكّقي أظمرى، ٓ ؾمّقام اًمعروموكّقي مـفو.

واًمؼدرة اًمتقاصؾّقي مؼـعو  مل يؽـ اًمػصؾ اًمـظرّي سملم اًمؼدرة اًمؾسوكّقي اًمـحقّيي

ًمؽّؾ اًمؾغقّيلم. وذم مو خيّصـو، ٓ كؼبؾ ومؾسػّقو أن يؽقن اجلفوز اًمطبقعّل  مـػصال قمـ 

. ومؾقس ذم اًمطبقعي، قمغم همرار مو يؼع ذم اًمصـوقموت، (1020)ن. اًمنميػ  اؿمتغوًمف

ؾّقي طمّؾ سمركومٍ يؾقف شمطبقؼ. وٓ كعتؼد أّن اىمؽماح إحلوق اًمؼدرة اًمـحقّيي سموًمؼدرة اًمتقاص

مثوزّم مـ اًمقضمفي اًمـظرّيي، إٓ إذا يمون اعمؼصقد سموًمؼدرة اًمتقاصؾّقي ىمدرة ؾمقؿقوئّقي قموّمي 

 شمتحؼـّؼ ذم أكظؿي خمتؾػي مـ سمقـفو اًمؾغي. 

 إٓ أكـّـو ٓ كرى سمقضقح أمّهّقي هذا اًمتقضّمف ذم شمعؾقؿقّي إًمسـ.

 ز الـحويّ فرضّقة اكضواء الؼدرة التواصؾقّة الؾغوّية يف اجلفا . 3ـ3

سموقمتبور يمؾقفام وؾمقؾي  ،وعمقؾمقؼك أو اًمرىمصٓ كشّؽ، مثال، ذم أمّهقّيآقمتـوءسم

 . ـّ ؿـ وضمفي كظرّيي ومشمعبػمّيي ذم إصؾ ذات أصقل ومطرّيي ىمبؾ أن يتحّقل صمؼوومّقو إمم وم

 وشمطبقؼّقي، كؼبؾ هذا اًمرأي وكؼّدر ومقائده اًمتعؾقؿّقي ذم كنم سمعض إًمسـي. 

ـّ إمر، ذم مو خي ّص مقضققمـو اًمعؾؿّل اًمتعؾقؿّل اًمذي كحـ سمصدده أن، ًمؽ

ٓ يتعؾـّؼ سموًمؼدرة اًمسقؿقوئقّي قمـد اإلكسون، وٓ سمتػوقمؾ إكظؿي اًمسقؿقوئّقي ذم مو سمقـفو، 

سمؾ يتعؾـّؼ سموًمؾغي ٓ مـ طمقٌ يمقهنو يمؾـّّقي يموًمرىمص واعمقؾمقؼك،  سمؾ مـ طمقٌ يمقهنو 

ؾتعؾقؿ. وموًمؼدرة اًمتقاصؾّقي اعمعـقّي سموعمؼوسمؾي شمتحؼـّؼ سملًمسـي ظمصقصّقي ىموسمؾي ًمؾتعؾـّؿ وًم



 101  ادموهوت طمديثي ذم شمعؾقؿ اًمعرسمقي ًمغي صموكقياعمممتر اًمدوزم اًمثوين:     - اًمعرسمقي ًمؾغقيوتامعفد  

 سمقـفو وسملم اًمؾسوكّقي اًمـحقّيي ىمدرة إكجوزّيي يمالمّقي متضّؿـي داظمؾ إًمسـي ٓ ظمورضمفو. 

مـ هذه اًمزاويي ٓ كرى يمقػ يؿؽـ أن يؽقن اجلفوز اًمـحقّي جمّرد مـظقمي 

ذا أن اًمـحق ضمزء مـ شمـدرج ذم ىمدرة شمقاصؾّقي ًمغقّييقموّمي، إٓ إذا يمون اعمؼصقد هب

اًمبالهمي )أو اًمتداوًمقّي يمام يؼول اًمققم(، وهق أمر ٓ كرى ًمف وضمفو؛ إذ يعرس قمؾقـو أن 

 كتصّقر أّن أًمي اعمـتجي ًمؾٌمء يؿؽـ أن شمؽقن ضمزءا مـف. 

أّمو إذا يمون اعمؼصقد أّن اًمؼدرة اًمتقاصؾّقي شمتحؼـّؼ سملطمؽوم ًمغقّيي قموّمي جمووزة 

عمؼومّقي، وقمومؾي قمغم صقوهمي اخلطوب ذم أسمـقي كحقّيي  دااـّي ًمؾخصقصّقوت اخلطوسمّقي وا

قمغم مو شمؼتضقف إطمقال، ومنّن هذا اًمؼصد ٓ يعـل ؾمقى اومؽماض أّن هذه إطمؽوم 

جمّردة وشمشتغؾ آًمي مـتجي داظمؾ اًمؾسون ذم مستقى اجلفوز اًمـحقّي. وذم هذه احلوًمي 

م مـظقمي داظمؾ اجلفوز اًمـحقّي سموًمذات، ٓ كرى ؾمببو معؼقٓ ًمعدم اقمتبور هذه إطمؽو

 كػسف. وهق آظمتقور اًمذي ذهبـو ومقف كظرّيو وشمطبقؼّقو.

يتضّؿـ هذا آظمتقور  أّن اًمؼدرة اًمتقاصؾّقي ظموصّقي وفمقػقّي قمروموكّقي ذم اًمؾغي 

اًمبنمّيي، وأّن إًمسـي اًمبنمّيي، سموقمتبورهو حتؼقؼوت ظمصقصّقي وشمـقيعّقي ًمؾغي، شمشتغؾ 

سمحؽؿ ظمصوئص شمؽّقهنو اًمـحقّي، ٓ سمحؽؿ اؾمتعامهلو  قاصؾأؾموؾمو ذم حتؼقؼ اًمت

 اًمغوئّل.

 اغرتاض احلقاد احلوسبّي لؾخارج ادحّقـَـد .4ـ3

يتضورب اًمتـصقص قمغم اًمتقاصؾ مع ومرضقّوت اًمؼدرة اًمؾسوكّقي ذم اًمـظرّيي 

 اًمتقًمقدّيي ومع مػفقم اًمؾغي اًمدظمالكّقي اًمتل يراهو اًمتقًمقدّيقن ذهـّقي سمحتي. وموًمتقاصؾ،

سموًمـسبي إمم هذه اًمـظرّيي، وفمقػي إكجوزّيي شمؼتيض يمؽّؾ إكجوز يمػوءات قمروموكّقي أظمرى 

، سمحقٌ ٓ يؿؽـ ًمؾـظوم اًمـحقّي، إن شمضّؿـفو، أن ظمورج اًمـظوم احلقؾمبّل اًمـحقّي 

 يتشؽـّؾ شمشؽـاّل طمقؾمبّقو.
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. ومؾسـو قمغم رأي اًمعروموكّقلم اًمذيـ كؼبؾ هذا اًمتصّقر اًمتقًمقدّي ذم قمؿقمف 

أّن إضمفزة اًمطبقعّقي، واًمبققًمقضمقّي سموخلصقص، ٓ شمؼبؾ آكتظوم احلقؾمبّل.  يعتؼدون

ومػل كتوئٍ اًمعؾقم اًمبققًمقضمّقي مو يؽػل ٓومؽماض مػفقم ـمبقعّل ًمؾحقؾمبي جيووز 

 احلقؾمبي اًمصـوقمّقي سمؼّقشمف آطمتامًمّقي وسمعدم ظمضققمف ًمؾتسؾسؾ اعمحدود اًمطروملم.

ٓ  سمام هل طمقؾمبقّي، ّقي حمويدة،ومؿبودئ اًمـحق وأطمؽومف اًمشؽؾإن يمون ذا، 

شمتخؾـّك قمـ ظمصوئصفو، وٓ شمغػّم مـفو سمحسى اعمؼوم، وىموسمؾي ًمؾتعبػم قمـ اًمٌمء 

وموٕسمعود اعمؼومّقي واإلديقًمقضمّقي وهمػمهو مـ إسمعود اًمثؼوومّقي ٓ شمظفر إٓ ذم . وكؼقضف

دون شمـسقؼ اًمتقاصؾ اعمـجز. ًمؽــّـو ٓ كعتؼد أّن اًمؼمكومٍ احلقؾمبّل اًمـحقي يشتغؾ سم

مع اعمـظقموت اًمعروموكّقي إظمرى؛ وموكغالىمف قمغم قمؿؾّقوشمف ٓ يؼتيض سموًمرضورة أكـّف يـتٍ 

 اجلؿؾ سمدون اظمتقور مسبؼ عمؽّقكوهتو اعمختؾػي.  

، وًمؾشوئع شمبعو ًمذًمؽ ذم 2ًمالشمـّجوه اًمتقًمقدّي  كسبّقو ًمتقضقح رأيـو هذا اعمخوًمػ

 ًمؼمكومٍ اًمـحقّي اًمطبقعّل سمؼمكومٍ طمقؾمبّل اعمؼورسموت اًمتقاصؾّقي، كؼورن ذم هذا اًمشلن ا

 . مـ اًمؾغي اًمطبقعّقي يبدو اؾمتؼالًمف قمـ اعمستعؿؾلم ًمف أوضح صـوقمّل 

ٓ يشّؽ أطمد، قمـد اؿمؽماء طموؾمقب أو سمرجمّقي ّمو، أكـّف يؼتـل أداة مسوقمدة 

 مستؼّؾي قمـ اكتامءات اعمستعؿؾلم وىمـوقموهتؿ اعمختؾػي،وأكـّف يؿؽـ ٕـمراف خمتؾػي أراء

ومتـوزقمي أن شمستغؾـّف سمعُضفو ضّد سمعض سمؿّده دظمال سمام حتتوج إًمقف ظمرضمو، سمحقٌ ًمق 

دموخلرج اعمحتوج إًمقف؛ ومال طموؾمقب يشتغؾ سمال شمشغقؾ ؾموسمؼ شمـُرك سمال دظمؾ مـوؾمبعُ 

                                                      
ـّ ؿملكف ذم ذًمؽ . ٓ كـوزع ذم أّن اًمؼمكومٍ اًمـحقّي خيضع عمؼتض2 قوشمف احلقؾمبّقي اًمطبقعّقي اًمداظمؾّقي؛ ًمؽ

يمشلن احلقؾمبي اًمصـوقمّقي ذم يمقكف يؼيض طموضموت اعمستعؿؾ سمجعؾفو حمتقى ًمعؿؾّقوشمف احلقؾمبقّي 

اًمتل ٓ ختضع ذم ذاهتو هلذه احلوضموت. ومؿخوًمػتـو ًمؾقضمفي اًمتقًمقدّيي أكـو كػؽمض يمام ؾمـرى أن 

 ت اجلفوز اًمـحقّي اًمعوّم.اًمؼمكومٍ احلقؾمبل مؽّقن مـ مؽّقكو
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اًمعؼمة مـ هذا اًمتؿثقؾ أّن اقمتبور معطقوت اًمتشغقؾ ظمورضمي قمـ اًمؼمكومٍ هلدف ٓطمؼ. 

أمر كسبّل ٓ يؾزم قمـف اقمتبور اًمتشغقؾ ظمورضمو. وذًمؽ أّن اًمؼمكومٍ، مفام يموكً ىمّقشمف 

وؾمعي جموًمف، ٓ يعوًمٍ إّٓ مو يمون مقضققمو ًمف، وٓ يشتغؾ إٓ قمـد شمقومػمه ًمف قمـد 

وز اًمعصبّل شمـسحى قمغم اؿمتغوًمف اًمبققومقزيوئّل  اًمتشغقؾ.  وهذه ظموصّقي قموّمي ذم اجلف

قمغم أّن اًمؼمكومٍ اًمـحقي،  دواًمبققيمقؿقوئّل اكسحوهبو قمغم اؿمتغوًمف اًمذهـّل. ًمذا  كشدّ 

سموقمتبوره سمركوجمو ذهـّقو ـمبقعّقو، يستـد إمم سمركومٍ قمصبّل، يتضّؿـ مو جيعؾ اؿمتغوًمف ممؽـو 

ر ًمف ذم اًمدظمؾ مو يشغـّؾف، ٓ سموقمتبور  مو ذم اًمتقاصؾ، وقمغم أكـّف ٓ يتحّرك إذا مل يتقومـّ

يشغـّؾف جمّرد طموومز مثػم، أو جمّرد فمرف ظمورضمّل مشؽمط، سمؾ سموقمتبوره ىمبؾ يمّؾ رء 

مصػوة داظمؾقّي شموسمعي ًمف، وـمرومو مـ أـمراومف يصؾ سمقـف وسملم مو ًمقس مـف، يمام شمصؾ 

رف اًمؾؿّز احلقاس سملم اخلورج قمـ اًمعصبّل واًمدموغ، أو يمام يصؾ اعمؾؿس سمػعؾ اًمط

 ذم إصوسمع سملم ذهـ اعمستعؿؾ وطموؾمقسمف.

ػّقي قيـبغل أٓ يغقى قمـ اًمذهـ أّن اًمؼمكومٍ اًمـحقي سموقمتبوره شموسمعو عمـظقمي وفم

قمروموكّقي ذهـقّي ٓ يؿؽـف اًمتعومؾ مبوذة مع اًمعومل اخلورضمّل. ومفق يتعومؾ مبوذة مع 

موغ سموعمعؾقموت اعمختزكي ومقف اًمتصّقرات اًمعروموكّقي إظمرى اعمتلشمـّقي مـ اؿمتغول اًمد

وسموعمعؾقموت اًمتل يمّوهلو قمـد اًمتؼوط اعمدريموت اخلورضمّقي سمقاؾمطي إـمراف اًمعصبقّي 

اعمساّمة سموحلقاس. وسمـوء قمغم هذا، ٓ يؿؽـ ًمؾؿتؽؾـّؿ أن حيّقل شمصّقراشمف إمم اعمخوـمى 

ّي معـك، حتقيال مبوذا. قمؾقف أن يستعلم ًمؾتقاصؾ سمتشػػم صقيّت ٓ حيؿؾ ذم ذاشمف أ

وًمؽــّف ىموسمؾ إلؿمػور اعمخوـمى وشملويؾف ًمؾؿسؿقع سمحسى مو ًمديف مـ معؾقموت 

ؾموسمؼي. وٓ يؽقن شمؾػـّظ وٓ ؾمامع إٓ سمتشغقؾ اجلفوز اًمعصبّل ٕـمراومف اعمؿتّدة ذم 

أقمضوء اًمبٌ وآًمتؼوط. وموًمؼمكومٍ اًمـحقّي ٓ يشتغؾ إٓ هبوشملم احلريمتلم، وٓ معـك 

 ًمـشوـمف ظمورضمفام.
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اعمعتؿد ذم  اًمػرداينّ  اًمتقضّمفهذا اًمتصّقر مـفوضمقّو وومؾسػّقو مراضمعي  يستدقمل

اظمتزال اًمذات اًمـحقّيي إمم متؽؾـّؿ خموـمى مثوزّم؛ ومفق مـ اعمػوهقؿ اعموكعي إلدراج 

اًمتعومؾ ذم صؾى اجلفوز اًمـحقّي.  وذًمؽ أّن هذا اإلدراج، إضوومي إمم أمّهقتف اًمعؾؿّقي 

ًمتخطقط ًمتطبقؼ شمعؾقؿّل كوضمع يؼيض قمغم اًمعقائؼ اًمـظرّيي اخلوًمصي، يسوقمد قمغم ا

 اعمـفجّقي اًمتل دمعؾ شمعؾقؿّقي اًمـحق مـػصؾي قمـ شمعؾقؿقّي اًمتعبػميـ اًمؽتوّي واًمشػقّي.

 

 البـقة الـحوّية بني اإلمثال الػردايّن  واالكتظام التعاميلّ  .4

 . اإلمثال الػرداينّ 1ـ4

مػفقم، وإن  'ـّؿ اعمخوـمى اعمثوزماعمتؽؾ'ذم رأيـو أّن اإلمثول اعمتجّسد ذم مػفقم 

(، ومنكـّف 2911مل يظفر سحيو إٓ مع ؿمؿسؽل مـذ مـتصػ اًمستـّـّقوت )ؿمؿسؽل 

ضؿـّل ذم أهمؾى اًمدراؾموت اًمـحقّيي مـذ اًمؼديؿ. وموظمتقوركو هـو اًمؽميمقز قمغم اًمتقًمقدّيي 

ه ذم شمرؾمقخ إكـاّم يعقد إمم شملؾمقسف اًمـظرّي اًمٍميح ذم يمتوسموت اًمتقًمقدّيلم،  وإمم اقمتامد

 مػفقم اًمؼدرة اًمؾسوكّقي مـذ اًمستـّقـوت  صمّؿ مػفقم اًمؾغي اًمدظمالكّقي مـذ اًمتسعقـوت

 (.2991)ؿمؿسؽل 

طمؼقؼي اًمقاىمع اًمؾغقّي سمجعؾفو ذم  'اعمتؽؾـّؿ اعمخوـمى اعمثوزم'يسطـّح مػفقم 

مستقى واطمد سمدون أسمعود. وهذا ، وإن يمون يقاومؼ ظمطـّقّي احلقؾمبي اًمصـوقمّقي اعمصقركي 

ؾمؾسؾّقو يموًمؼضويو اعمـطؼّقي اًمريوضّقي، ومفق ٓ يقاومؼ احلقؾمبي اًمطبقعّقي ذات اًمسؾقك ؿمبف 

اًمػقضقّي ذم اًمظوهر واًمدورّي ذم اًمؽثػم مـ احلوٓت. هذا مو جيعؾ احلقؾمبي اًمـحقّيي 

معجؿّقي وهنويي متػّرقمي إمم وضمقفتلم دًٓمّقي  أو ذات سمدايي مؼقًمقّي يؾ اًمتقًمقديّ يووذم اعمـ

[، أو اًمقوء اإلهمريؼقّي دا اإلهمريؼّل  ]ي وًمػظقّي صقشمّقي قمغم صقرة ؿمبقفي سمحرف عمَ مـطؼقّ 

[. وذم هذا اًمتؿثقؾ، ٓ كجد ومرىمو سملم شمقاضمف  اًمداظمؾ احلقؾمبل سموخلورج اعمؼؾقسمي ]
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اًمتصّقرّي أو اًمصقيت اإلدرايمل قمـد اعمتؽؾـّؿ وكظػمه قمـد اعمخوـمى، مو دام اعمتؽؾـّؿ 

يبدأ سموًمتصّقر  ، طمسى رأيـو،دا. وذم اًمقاىمع أّن شمقًمقد اعمتؽؾـّؿاعمخوـمى اعمثوزّم واطم

 ويـتفل سموًمتؾّػظ ذم طملم أّن شملويؾ اعمخوـمى يبدأ سموًمسامع ويـتفل سموًمتصّقر.

ذم رأي أهمؾى اًمؾسوكّقلم أن اإلمثول اعمذيمقر  رضورة مـفوضمّقي شمؼتضقفو اعمؼوسمؾي 

اًمتل هل كػسفو  اًمؽالمّقي اًمتداوًمّقيسملم اًمؼدرة اًمؾسوكّقي اًمـحقّيي واًمؼدرة اإلكجوزّيي 

. وذًمؽ أّن اًمتؿققز اًمػعكم سملم اعمتؽؾـّؿ واعمخوـمى، طمسى اًمرأي اًمؼدرة اًمتقاصؾّقي

اًمسوئد، ٓ يؼع إٓ قمـد اًمتقاصؾ اعمـجز سموًمؼقل. وهق مو يتضّؿـ أّن اًمؼمكومٍ اًمـحقّي 

ف ىمودر قمغم إكتوج مو ٓ ، ًمؽــّٓ يؿّقز  سملم اعمتعومؾلْم آضمتامقمقّلْم اًمتقًمقد  'ظمـثقّي '

 هنويي ًمف مـ اجلؿؾ سمؼّقة اًمؼدرة اًمؽومـي ذم اعمتؽؾـّؿ اعمخوـمى اعمقطّمد.

ض أّن اجلفوز اًمـحقّي ضمفوز شمعومكّم ذم ؽمًمؽــّـو، قمغم ظمالف اًمرأي اًمسوئد، كػ

أؾموؾمف ٓ يـتظر اًمتقاصؾ واًمتداول طمتـّك يؽقن يمذًمؽ. ؿملكف ذم ذًمؽ ؿملن اجلفوز 

. ويمام ٓ يؽقن اًمقصول إٓ 2ـ اًمبققًمقضمّل ٓ يؽقن إٓ شمعومؾقّواًمتـوؾمكّم ذم اًمتؽقي

سمؿؼته مو ذم مؽّقكوت اجلفوز ومو إًمقفو مـ ومقاقمؾ، يمذًمؽ ٓ يؽقن اخلطوب، أي 

 ، إّٓ سمػضؾ اًمؼّقة اًمتعومؾّقي اًمؽومـي ذم اجلفوز اًمـحقي.1اًمتخوـمى

                                                      
. شمعّؿدكو شمشبقف اًمتعومؾ اًمؾغقّي سموًمتعومؾ اخلـثقّي قمـد سمعض احلققاكوت يمدودة إرض اعمساّمة ذم 2

 ّٓ اًمدارضمي اًمتقكسّقي سمشحؿي إرض ًمؾقهنو اًمقردّي اًمػوشمح. ومفل وإن يموكً ظمـثقّيي ٓ شمتـوؾمؾ إ

أهمؾبفؿ ومردايّن اعمـفٍ، ٓ هيؿؾقن مطؾؼو سموًمقصول اًمزوضمّل. ومع ذًمؽ، وموًمبققًمقضمّققن، وإن يمون 

 ذم وصػفؿ هلذه اًمدودة  وصػ مجوقمفو اًمثـوئّل وشمػسػم ظمصوئصف.

. اعمعـك آؿمتؼوىمّل ًمؾخطوب أكـّف يمؽّؾ واىمع قمغم صقغي ومِعول  مثؾ ضمدال وظمصوم وطمقار وساع 1

يمي. إٓ أكـّف اؾمؿ ووصول ومجوع وهمػمهو إكـاّم يدل ّ قمغم مو يدّل قمؾقف اؾمؿ احلدث مػوقمؾي مـ مشور

 حمض.
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كؽتػل ذًمؽ ًمًمقس مؼوًمـو هذا سموعمجول اًمؽوذم ًمبقون هذه اًمؼّقة اًمتعومؾقّي. 

أمّهـّقي مؼقًمتل احلضقر واًمعؿؾ ذم سمقون أّن اجلفوز اًمـحقّي مبـّل قمغم   سموإلؿمورة إمم

 أؾموس اًمتعومؾ آضمتامقمّل.

 التواجد اإلكشائّي اإلحايّل يف البـقة األساسقّة .2ـ4

ؿمّددكو ذم قمؿؾ ؾموسمؼ قمغم أّن اجلؿؾي اخلطوسمّقي اًمدكقو شمتؽّقن مـ طمقّزيـ: طمقّز 

وهق أمر وإن يمـو ختّصص سمف مـقاًمـو اًمـظرّي مـ طمقّز إطموزّم معؿقل. إكشوئّل قمومؾ و

دون همػمه مـ اعمـوويؾ، ومنكـّف ذو ضمذور ىمديؿي مؽمؾّمخي ذم اًمـظر اًمـحقّي اًمعرّي  ذم 

. وكجد مالمح ًمف ذم مـطؼ اعمدرؾمّقلم  ذم اًمغرب 2مػفقم اًمصدر ومعوين اًمؽالم

و ذم اًمـحق احلديٌ ومـجد مـف مشوسمف قمـد وسمالهمتفؿ، صمّؿ قمـد سموزم شمؾؿقذ دي ؾمقؾمػم. أمّ 

 اًمقفمقػقّلم .

مـ أطمداث ضمعؾّقي إكشوئّقي همػم   ، ذم كظركو،وحلّقز اإلكشوئّل مو ؾمّؿقـوهب يتؽّقن

يتعؾـّؼ هبو طمودث ضموقمؾ هق ذم اًمبـقي متؽؾـّؿ مطؾؼ ؾمّؿقـوه  قمغم أّي مرضمع حمقؾي

شمؾقفو  أطمداث إكشوئّقي صمالصميذم اًمقاىمع اعمـجز ىموئؾ طمؼقؼّل  ًمسومع. وهل هق ، و1سموًمقاضع

 مؽّقكوت إطموًمّقي صمالصمي:

؛ ويمّؾ مؽّقن واصؾ يعؿؾ ذم مقصقل ؾرسمط أو اًمقصؾ إكشوء اًمقاضع ًم .2

 هق:

اإلكشوئّل،  اعمحّدد إلجيوسمو وؾمؾبو ًمإلظمبور وهمػمه، ويعؿؾ ذم إكشوء اًمصدر  .1

                                                      
دًٓمي مو يؽقن سمصدر اجلؿؾي وقمرضـو سمعض  2991. ذطمـو هذا إمر ذم درس  مـوفمرة اًمتؼميز 2

 (.2999هذا اًمدرس ذم )اًمنميػ، 

. ذم اًمظوهر أّن قمبورة اًمقاضع إومرادّيي وٓ شمؼّؾ اظمتزاًمّقي قمـ اإلمثول اًمذي كـتؼده. وًمقسً ذم احلؼقؼي 1

 وق شمصّقركو ؿملن إكسويّن ذم اًمتوريخ، ومال يؽقن ومردّيو.يمذًمؽ ّٕن اًمقضع ذم ؾمق
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 وضمقد اإلطموًمي؛ وهق: 

إلجيود ذم اًمعـوس  ؛ وهق اعمقًمـّد إجيوسمو ًمإلصمبوت واًمـػل؛ ويعؿؾ ااإلجيود .1

 اعمحقؾي قمغم اًمتصّقرات اًمذهـّقي؛ وصدر اإلطموًمي هق:

 احلدث اًمػعكّم،  ويعؿؾ ذم قمؾقؼف إّول؛ وهق:   .1

 احلودث اًمػوقمكّم؛ ىمبؾ أن يعؿؾ سمتاممف سمف ذم قمؾقؼف اًمثوين؛ وهق: .1

 احلودث اعمػعقزّم. .1

طمقٌ  ،)مػ([ ]ومػواًمـؿطقّي اعمعروومي  اإلقمراسمّقي وحلّقز اإلطموزّم يتؽّقن مـ اًمبـقيوم

)مػ(، أي اعمػعقل، يؼبؾ أٓ يؽقن يمام يؼبؾ اًمتعّدد. وًمقس ذًمؽ سمحسى ًمزوم اًمػعؾ 

وشمعّديف ومؼط، سمؾ ًمؽقن إقمراب اًمعرسمّقي وطّمد اعمرومقع  ًمزومو وقمّدد اعمـصقب اًمؼوسمؾ أٓ 

 يؽقن.

مصحقسمي سمثالصمي أمثؾي إقمراسمّقي مـظـّؿي طمسى  كؾّخص هذه اًمبـقي اًمرئقسّقي يمام يكم

عالىمي اًمعومؾّقي إيمثر شمقاشمرا ذم حتؾقؾ اًمـحوة، طمسى متثقؾ اقمتؼمكوه إيمثر مالءمي اًم

؛ وهق اًمتوزم، طمقٌ يؿثـّؾ اًمسفؿ اًمعؾقّي شمسؾـّط 2ًمطبقعي اًمبـقي مـ اًمتشجػم اعمعوس

اًمعومؾ قمغم معؿقًمف ًمقػرغ ومقف معـوه، واًمسفؿ اًمسػكّم ختصقص اعمعؿقل ًمعومؾف وشمؼققده 

قم، وهلذا اًمسػكّم دور صموكقّي آظمر ذم اًمتخصقص ًمؽــّف ضمقهرّي ًمف  ًمقخرضمف مـ اًمعؿ

 :ذم آكتظوم، وهق إطموًمي اعمبفؿ قمغم اعمػرّس 

 

                                                      
كـّبف إمم إمؽون شمشجػمهو قمغم مو جيري قمؾقف اإلقمراب ذم يمثػم مـ اًمـظرّيوت احلديثي؛ إٓ أكـّـو . 2

ومضـّؾـو متثقؾ قمؿؾ اعمؽّقكوت سمعضفو ذم سمعض  قمغم اًمتػريع ٕؾمبوب ذطمـوهو ذم همػم هذا اًمعؿؾ 

يعؿؾ سمعضفو ذم سمعض، ومنّن اعمعؿقٓت ومقفو  ختصقصوت ًمؾعقامؾ خترضمفو وأمّهفو أّن إسمـقي ،يمام 

 مـ اًمعؿقم )ن. اًمتخصقص واًمتعؿقؿ ذم مستصػك اًمغزازم ومػفقم اًمؼقد ذم مػتوح اًمسؽـّـويمل (
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(6)  

  
 

طمووًمـو أن كبلّم ذم ]إن ك[  أّن هذه اًمبـقي إؾموؾمّقي ًمؾجؿؾي اخلطوسمّقي سمـقي مشتؼـّي 

مو رمزكو إًمقف سمـ]ك مـ سمـقي مؼقًمّقي أيمثر مـفو دمريدا هل اًمبـقي احلدصمّقي اًمقضمقدّيي؛ وهل 

[ -: +/طمحو[، طمقٌ ]ك[ يمقـقكي وضمقدّيي طمدصمقّي ىموئؿي قمغم اًمؼقؿي اإلجيوسمّقي اًمسؾبّقي ]

سمؿعـك أّن اًمقضمقد ىمقؿي إجيوسمّقي أو ؾمؾبّقي ذم اًمؽقن اًمـحقّي أطمدصمفو اًمذهـ ذم مرطمؾي ّمو 

ؾمتػفوم مـ مراطمؾ شمطّقر اًمعرومون قمـد اجلـس اإلكّز. ومشؽؾ اإلكشوء ذم اإلظمبور أو آ

. وهق مو يػرّس أكـّف يؿؽـ هل كػسفو  ؿمؽؾ اإلطموًمي مثالأو إمر أو اإلصمبوت أو اًمـػل 
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أمتـّك وأظمؼم وآمر  }اًمتعبػم قمـ إطمداث اإلكشوئّقي سملطمداث إطموًمقّي مـ صـػ 

وهمػمهو ممّو يعؼّم قمـف  سموحلروف، ويسّؿقف اًمـحوة سموٕومعول {وأؾمتػفؿ وأصمبً وأكػل

 وقمّقي )ن. مثال إؾمؽماسموذي، ذح اًمؽوومقي(.اإلكشوئّقي أو اإليؼ

أمّهّقي اإلىمرار سمبـقي مؼقًمّقي واطمدة، إضوومي إمم هذا اًمتػسػم، أكـّف يعلم قمغم 

آؾمتدٓل قمغم أّن اًمعـوس اإلكشوئّقي هل أىمقى اًمعقامؾ ًمؽقهنو جمّسؿي ًمعؿؾ 

ي اًمزموكّقي، اعمتؽؾـّؿ. وسموًمتوزم، كستدّل قمغم أكـّفو هل اًمتل حتدث اًمدًٓمي احلضقريّ 

 وشمػرهمفو ذم اًمعـوس اًمػعؾّقي وآؾمؿّقي اعمؽّقكي ًمؾحّقز اإلطموزّم. 

 احلضور[  عذ التواجد اإلكشائي اإلحايلّ  سقطرة مؼولة  ] .3ـ4

يؼقم اًمـظوم اًمـحقّي أؾموؾمو، ذم مو يؼقم، قمغم اعمؼقًمي اًمتؼوسمؾّقي سملم احلضقر 

[. هذه اعمؼقًمي مؽمؾّمخي ذم ضورح ]اًمتل يؿؽـ شمؾخقصفو ذم اًمشؽؾ هل واًمغقوب، و

اًمعؿؾّققتلم اعممؾّمستلم ًمؾـحق اعمـتٍ ًمؾخطوب؛ ومهو اإلكشوء واإلطموًمي، ومو يتضّؿـف 

يمالمهو مـ أكامط سمـققّيي متشورـمي، يستدقمل سمعضفو سمعضو اؾمتدقموء يؼتيض وضمقد 

 اًمطروملم اعمتخوـمبلم، ويؼتيض ذم طموٓت قمّدة أن شمؽقن مجؾي أطمدمهو داقمقي إمم اؾمتجوسمي

اًمطرف أظمر سمجؿؾي مشورـمي، يمتشورط اإلظمبور وآؾمتخبور ومو يتضّؿـوكف سمالهمّقو مـ 

، واإلصمبوت واًمـػل اعمقًمـّديـ مـطؼقّو يؼتيض ذم اعمعـك اًمـحقّي شمقاضمد اعمتعومؾلم حتوور

، واًمـداء اًمداًملم قمغم اًمتصّقر اًمقضمقدي ذم اعمؼوم وسمالهمّقو ًمؾتصديؼ واًمتؽذيى

اعمقًمـّديـ ذم اًمتقاصؾ  ًمصـػ مـ اخلطوب احلقارّي، صؾقاًمعوىمديـ ًمؾتقا واجلقاب

 وهؾّؿ ضمّرا.

اًمؼقل ذم  ءسمّقــّو ذم أقمامًمـو اًمسوسمؼي أّن اإلطموًمي ذم اًمعرومون اًمبنمّي ختصقص إلكشو

. ومنكشوء ، يمتخصقص يمّؾ معؿقل ًمؾرأس )أو اًمصدر( اًمعومؾ ومقفاًمقضمقد اًمذهـّل 

، سمػضؾ يمقكف قمؿال ًمغقّيو ًمؾؿتؽؾـّؿ اعمتؽؾـّؿ ًمؾؼقل ذم ذاشمف إجيود طمضقرّي إجيويّ 
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اجلوقمؾ سمؼقًمف خموـمبف طمورضا طمضقره  هق كػسف، ومقحدث سمذًمؽ كؼطي ذم اًمػضوء 

[،  +حارضاًمزمويّن اًمؽقيّن اًمعرومويّن ، شمؽّقن سمؿؼته هذا احلضقر اًمثالصمّل آكو طمورضا  ]

ومؾقس اعميّض  طمورض[ -همػم طمورضيـ ] زموكلميؼّسؿ ومضوء اًمسفؿ اًمزموين إمم 

ؾمتؼبول زمـلم واىمعلم مسؼطلم قمغم اخلطوب، سمؾ مهو زموكون كحقّيون يـظـاّمن وآ

إكشوء آظمر حيدث سمف اعمتؽؾـّؿ يمقـقكي  سمدورهو اإلطموًمياًمؽقن سموخلطوب اعمحقؾ قمؾقف، إذ 

مغويرة إلكشوء ىمقًمف ذم كؼطي ؾموسمؼي أو مطوسمؼي أو ٓطمؼي، يؽتسى سمؿؼتضوهو احلدث 

. أّمو اًمعـوس اًمٍمومقّي واعمعجؿّقي اعمقضققمي ًمذًمؽ شمتجّسد ذم اإلطموزّم ىمقؿي طمضقرّيي

مغويرهتو ، ومفل سمؿؼته واعمجّسدة سموٕؾمامء واًمضامئر اًمذات اعمتعؾـّؼي هبذا احلدث

همػم طمورضة. وهق اًمسبى ذم يمقن مجقع إؾمامء  ًمؾؿـشئ اعمتؽؾـّؿ واعمـشل إًمقف اعمخوـمى

 .2ق مو يسّؿك سموًمغقوب[؛ وهحضور -اًمداًمـّي قمغم اًمذوات اإلطموًمّقي مقؾمقمي سمـ]

                                                      
. شمعتؿد كظرّيي ]إن ك[ قمغم معامريي كظومّقي شمؼع مـظقموهتو ذم ؾمؾـّؿ دمريدّي رؿّمحف اًمعرومون اًمبنمّي 2

وومقف حتتّؾ اعمـظقمي اعمؼقًمّقي أقمغم اعمستقيوت اًمتجريدّيي. وشمتؽّقن مـ ـمبؼتلم أقمالمهو قمؼم اًمتوريخ. 

اعمستقى اعمؼقزّم اًمػؼػم وأطمؽومف اًمتشورـمّقي. حيتقي هذا اعمستقى سموخلصقص قمغم اعمؼقًمي احلدصمقّي 

     مػوده+[ و –وىمقؿفو اًمشحـّقي. ختضع اًمؼقؿ اًمشحـّقي ًمؾؼوقمدة اًمتشورـمّقي اًمتوًمقي اًمؼوسمؾي ]

. كطّبؼ هذه "اًمقضمقد اعمؿؽـ ذط اًمقضمقد اًمسوًمى اًمذي هق ذط اًمقضمقد اًمقاضمى"أّن 

اًمؼوقمدة قمغم يمّؾ اعمستقيوت اعمتـّجفي كحق اًمتحؼقؼ. وسمـوء قمؾقفو ختضع مؼقًمي احلضقر ذم اعمستقى 

دة + طمضقر[. شمـطبؼ هذه اًمؼوقم طمضقر  –طمضقر اعمؼقزّم اًمثرّي إًمقف قمغم اًمصقرة اًمتوًمقي ]

ذم مستقى اعمعجؿ ًمتقًمقد اًمضامئر ووؾمؿ إؾمامء سموًمغقبي، وذم مستقى اخلطوب ذم شمقزيع إدوار 

اًمتخوـمبّقي سملم متؽؾـّؿ وخموـمى وهموئى. وموعمتؽؾـّؿ هق اًمقاضمى طمضقره إجيوسمو ]+ طمضقر[، 

 طمضقر[، أّمو اعمخوـمى ومفق اعمؿؽـ احلضقر ] -واًمغوئى هق اًمقاضمى طمضقره ؾمؾبو ]

=       أكـّؽ إذا يمـً متؽؾـاّم سمؿحرض زيد وقمؿرو ذم اعمؼوم، ومؽالمهو ذم ظمطوسمؽ طمضقر[، سمدًمقؾ
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[، سمام احلضور-وذم هذا اًمصدد كؼّر طمؽؿلم متؽومؾلم: أّوٓ  أّن مؼقًمي اًمغقوب ]

هل واؾمؿي عمؼقًمي اًمذات، واؾمؿي ًمؾقطمدات اعمعجؿّقي اعمحؼـّؼي هلو، أي اًمضامئر 

وإؾمامء اًمؼوسمؾي ًمإلضامر ، وصموكقو أكـّـو، قمغم ظمالف اًمشوئع اًمؼوئؾ سملّوًمّقي إؾمامء قمغم 

ضامئر، كعتؼم إؾمامء ختصقصوت ًمؾضامئر، وشمقؾمعي دًٓمقّي ًمؾـقاة اًمضؿػمّيي اًمؽومـي اًم

ذم إؾمامء. وذًمؽ ٕؾمبوب ٓ يتـّسع اعمجول ًمؾخقض ومقفو. ومام هيّؿـو هـو هق اًمتليمقد 

قمغم أّن اًمقفمقػي اًمدًٓمّقي إومم ًمؾؿحالت آؾمؿّقي، سمعد وفموئػفو اإلقمراسمّقي اًمعؿؾّقي 

و  اًمتخوـمبّل، أي سموقمتبورهو ـمرومو مـ إـمراف اًمثالصمي ذم اخلوًمصي، هل دوره

 اًمتخوـمى.

ظمالصي هذه اًمؾؿحي أّن اًمعـوس اعمؼقًمقّي اعمؽّقكي عمحالّت سمـقي اًمشؽؾ إؾموّد 

جلؿؾي اخلطوب، أي احلدث اإلكشوئل واًمذاشملم اعمتعؾـّؼتلم سمف واحلدث اإلطموزم ومو 

[ . وًمقس مـ ومرق حضور ي اًمتؼوسمؾّقي ] يتعؾـّؼ سمف مـ ذوات، مجقعفو مقؾمقمي سموعمؼقًم

سملم إطمداث واًمذوات ذم هذه اعمؼقًمي ؾمقى أّن طمضقر إطمداث زمويّن وطمضقر 

اًمذوات ٓ زمويّن. وذم مجقع احلوٓت يبؼك احلضقر  اخلوصّقي اًمريمحقّي ًمؾؿشفد 

 اًمتصّقرّي اًمـؿطّل ًمؾتعومؾ آضمتامقمّل ذم اًمعرومون اًمـحقّي. 

اعمؼّمرة ًمتؿّسؽـو سملّن اجلفوز اًمـحقّي ضمفوز شمعومكّم هذا ؾمبى مـ إؾمبوب 

سموٕؾموس، وأّن اًمقضمف اًمتقاصكّم اًمتداوزّم ًمإلكجوز مو هق إٓ إؾمؼوط ومعكّم هلذه اخلوصقّي 

                                                                                                                             
مل شمؽـ اًمؽوف إٓ  "إكـّف صديؼؽ"ىموسمؾ ٕن يؽقن خموـمبو أو هموئبو، سمحقٌ إن ىمؾً ٕطمدمهو  =

حمقؾي قمغم أطمدمهو دون أظمر، أّمو هوء اًمغقبي ومؽام حتقؾ قمغم أظمر احلورض ذم اعمؼوم دون اخلطوب، 

قؾ قمغم صموًمٌ ًمقس طمورضا ذم اعمؼوم وٓ ذم اخلطوب؛ وهذا اًمثوًمٌ ٓ يؽقن إٓ هموئبو همػم ىمد حت

ىموسمؾ ًمؾؿخوـمبي إٓ قمغم ؾمبقؾ اعمجوز.؛ وذًمؽ أن احلضقر اعمؼومل ذط احلضقر اًمتخوـمبّل، 

 ًمؽــّف ذط رضورّي همػم يموف، إذ اًمعؼمة سموظمتقور اعمتؽؾـّؿ.
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اًمتعومؾّقي اًمؽومـي سموًمؼّقة. وهق مو يعـل، ذم مو يعـل، أّن اًمتصّقرات اًمسوئدة ًمؾجفوز 

 اضمعوت يمثػمة. اًمـحقّي وًمؾتقاصؾ اًمبالهمل ذم طموضمي إمم مر

كجد سمعض هذه اعمراضمعوت مبثقصمو ذم كظرّيوت  هومشّقي أو ضعقػي آكتشور،  ٓ 

سمؼدر مو شمعقزهو اًمؼّقة اعممؾّمسّقي اعمزامحي. إٓ  شمـؼصفو اًمؼّقة اًمتػسػمّيي أو آؾمتبصورّيي

 أكـّـو هـو كؽتػل سمتؼديؿ ظمالصتـو اًمـظرّيي.

 تعامؾّقة اجلفاز الـحوّي واكغالقه .5

ذا اًمػصؾ حتؼقؼ اهلدف اًمـظرّي اعمؼّمر سمام ذطمـوه ذم اًمػصؾ اًمسوسمؼ. حيوول ه

وهق اًمؽمؾمقخ ًمتصّقر شمعومكّم ًمؾجفوز اًمـحقّي، يؿؽـ اقمتامده ًمتجؼقؼ هدف شمطبقؼّل 

 ممضّمؾ يمؾّمس ًمتعؾقؿّقي شمرسمط سمدون شمؽؾـّػ سملم: 

 .اعمعرومي اًمـحقّيي اًمبالهمّقي  -

  .وآؾمتعامل اًمتقاصكمّ  -

 اًمثؼوذّم اًمذي شمستؾزمف شمعؾقؿّقي اًمؾسون اًمثوين. وسمقـفام وسملم اًمـسقٍ -

اؾمتبوىمو عمو ٓ يؿؽـ اإلوموضي ذم سمقوكف مـ مـوهٍ اًمتعؾقؿ، كؿّفد، سمـبقون اًمتشؽـّؾ 

اًمعوّم ًمؾجفوز اًمـحقّي، جلؿقع إكشطي اًمتل ٓ شمػصؾ سملم شمعؾقؿّقي اًمـحق واؾمتعامًمف ذم 

عّل اهلقئي. وقمغم ظمالف مو يقطمل سمف شمعوسمػم ؿمػقّيي ويمتوسمّقي مـّزًمي ذم إـمور شمقاصكّم ـمبق

متّسؽـو سموكغالىمّقي اجلفوز اًمـحقّي اًمتعومكّم مـ آًمّقي طمقؾمبّقي ضمقوموء مػرهمي مـ اًمدًٓمي 

اعمؼومّقي ومـ اًمبعد اًمثؼوذّم اًمذي يستؾزمف آؾمتعامل، وشمعؾقؿ إًمسـ،  كحوول 

اًمثؼوومي اإلكسوكّقي  سموإلؿمورات اعمؼبؾي شمـبقف اًمدارؾملم إمم أّن اجلزء إيمؼم واًمغوًمى مـ

واًمثؼووموت احلضورّيي اخلصقصّقي إكـاّم هل صمؿرة اًمدور اًمتؽرارّي ًمؾحدصمون اًمـحقّي 

اًمبالهمّل اًمدائؿ احلريمي. وهق مو مـ ؿملكف أن جيعؾ اًمثؼوومي ذم كصقبفو إوومر ُمـــْشـَـل 

قودّي ًمغقّيو ومؼومو دائام إلكتوج اًمـحق  ًمؾخطوب. ويـجّر قمـ هذ أمران أّن اًمتجريد احل
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ًمؾؼمكومٍ اًمـحقّي مراوهمي ختػل اظمتزاكف ًمؾتجرسمي اًمعروموكّقي آضمتامقمّقي وىمدرشمف قمغم 

مقاصؾتفو، وأّن دمريد شمعؾقؿ إًمسـ مـ اًمبعد اًمثؼوذّم حتـقط يػرهمفو مـ مفّؿتفو 

 إؾموؾمّقي اًمتل هل اعمعوجلي اجلامقمّقي ًمؾؿعؾقموت.

 التشؽـّل العاّم لؾجفاز الـحوّي التعاميلّ  .1ـ5

يستجقى اًمتشؽـّؾ اًمعوّم ًمؾجفوز اًمـحقّي ًمؾقفمقػي إؾموؾمّقي ًمؾغي ذم اعمحوومظي 

قمغم اجلـس اًمبنمّي؛ وهل اعمعوجلي اجلامقمّقي ًمؾؿعؾقموت . وكػؽمض أّن هذه اًمقفمقػي 

اًمؾغقّيي اًمعوّمي مسجـّؾي ضمقـّقو قمغم صقرة دمعؾ اًمـحق اًمؽؾـّل مؽّقـَـػو  هلو، ومؽِقـّـػو 

 سـي اعمحؼــّؼي هلو.  سمؿؼتضوهو أكحوء إًم

اؿمتغوٓ شمعومؾّقو سملم  أّن اجلفوز اًمـحقي يشتغؾ سمـوء قمغم مو شمؼّدم، كشّدد قمغم

 :2متخوـمبلم قمغم إىمّؾ 

                                                      
اعمعـك ذم يمّؾ "ؾجفوز اًمـحقّي، أّول مو ىمّدمـوهو، ذم كدوة . ىمّدمـو ومرضّقي اًمتشؽـّؾ اًمتعومكّم ًم2

( اًمتل كظـّؿفو اًمزمقؾ اعمرطمقم قمبد اجلّبور سمـ همرسمقّي Le sens dans tous ses états) "طموٓشمف

( 1001ذم إـمور اًمتعوون سملم اًمٍمسمقن ويمؾـّّقي أداب سمؿــّقسمي. )ن. اًمنميػ،  1سمبوريس

 سموًمػركسّقي.
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ويمام كبلّم سموًمرؾمؿ أقماله، يتؿتـّع يمال اعمتخوـمبلم سمؿـظقمي ًمغقّيي مستؼّؾي قمـ سمؼقّي 

اعمستعؿؾ قمـد أظمر؛   اعمـظقموت اًمذهـّقي، شمتؽّقن مـ كسخي مـ كػس  اجلفوز اًمـحقّي 

 وشمرشمبط اًمـسختون  قمـد اًمتعومؾ اًمتخوـمبّل سمػضؾ ؿمػرة ًمػظقّي، أو ؿمػرة معّقضي هلو .

 شمتؽّقن يمؾتو اًمـسختلم مـ اجلفوز اًمـحقّي مـ:

مصػوة ًمالكتؼوء اًمبالهمل، وفمقػتفو اكتؼوء مو ذم اًمذهـ مـ معطقوت وضمداكّقي  .أ

 إكحوئفو، أي شمشؽقؾفو شمشؽقال كحقّيو؛ وشمصّقرّيي، ًمـؼؾفو إمم اًمؼمكومٍ اًمـحقّي ىمصد

، وفمقػتف إكتوج اخلطوب سمتحقيؾ اعمعطقوت اًمقضمداكقّي سمركومٍ كحقّي  .ب

وإسمـقي اًمتصّقرّيي إمم مو يـوؾمبفو مـ اًمقطمدات وإسمـقي اًمـحقّيي )اًمصقشمقّي واًمٍمومّقي 
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 .واعمعجؿّقي واإلقمراسمّقي واعمؼقًمّقي(

ٌّ وشمشػػم  سموًمـسبي ًمؾطرف اعمـشئ .ج ، أو شمؾّؼ وإؿمػور سموًمـسبي إمم مـظقمي سم

اًمطرف اعممّول، وفمقػتفو حتقيؾ اجلوكى اًمدازّم  دون اعمدًمقزّم مـ اخلطوب مـ ؿمػرة 

سمققًمقضمّقي )ومقزيوئّقي يمقؿقوئّقي( إمم ؿمػرة ؾمؿعقّي ًمػظّقي، وهل احلوًمي اًمعودّيي، أو سمٍمّيي 

وسط "ضمّقي  صوحلي ًمؾـإؿمورّيي، أو عمسقّي، ومجقعفو ؿمػرات ومقزيوئّقي همػم يمقؿقوئّقي سمققًمق

، طمسى اعمػفقم اًمبققًمقضمّل هلذه اًمعبورة؛ هذا وإن يمون اجلفوز "اخلارجي ادحقط

 اًمعصبّل يستعلم ذم إكتوضمفو سملـمراف ومزيقًمقضمّقي. 

يتعومؾ هذا اجلفوز اًمـحقّي، يمام سمّقـــّـو ذم اًمرؾمؿ، دظمال قمـد اإلكشوء  .د

ًمؾؿخوـمى،  مع ؾموئر  اعمـظقموت اًمتؽقيـّل ًمؾؿتؽؾـّؿ، وظمرضمو قمـد اإلكشوء اًمتلويكّم 

اًمعروموكّقي يستؼل مـفو اًمقضمدان واًمتصّقر، ويسؼقفو اًمقضمدان واًمتصّقر، ذم إصمراء 

 اضمتامقمّل دائؿ.

يؿثـّؾ اًمزوج اًمتعومكّم اعمبلّم ذم هذا اًمرؾمؿ اًمؼوقمدة اًمثـوئّقي اًمدكقو عمعوجلي 

قمدة اًمثـوئقّي سمركومٍ اعمعؾقموت ذم مستقى اًمقضمقد اًمبنمّي. وإذا صّح أّن ىمؾى هذه اًمؼو

كحقّي حمويد ذو  ظمصقصي طمقؾمبّقي ـمبقعّقي كقاهتو اًمـحق اًمؽؾـّل، ومنّن هذه اًمؼوقمدة ذات 

شمقًمـّد شمراسمطّل ٓ هنوئّل مفقل يتعّدى إومراد وإىمقام وإًمسـ واًمعصقر، حموومظو قمغم 

ي اًمقاقمقي ىمدرة رهقبي ًمؾعرومون اًمبنمّي، سمحقٌ ٓ شمؽّقن اعمعرومي اًمعؾؿقّي اعمحضي اعمدريم

 ؾمقى ضموكى ضئقؾ مـف.

ذم هذا اإلـمور اًمؾغقّي اًمتعومكّم اإلكسويّن اًمعوّم، كـّزل اًمتعومؾ اًمـحقّي اعمسػّم 

 ًمؾسون اًمعرّي، وكـّزل اعمؼورسمي اًمتقاصؾّقي ذم شمعؾقؿ هذا اًمؾسون.

 . االكغالق الـسبّي لؾجفاز الـحوّي البالغّي عن ادحقط اخلارجيّ 2ـ5

ىمديؿ  أيمـّده اًمبـققّيقن، صمّؿ شمـقد ٕؾمبوب ىمد شمبدو مؼّمرة.  اكغالق إكظؿي مبدأ



ـّؿ: د صالح اًمديـ اًمنميػأ.د.  حمؿّ    127 ... اًمؼدرة اًمتقاصـؾّقي اًمـحقّيي وايمتسوب اعمتعؾ

إٓ أكـّف مبدأ قموّم ذم مجقع إضمفزة اًمطبقعّقي واًمصـوقمّقي. وىمد شمؽقن اعمبوًمغي ذم شمـوؾمقف 

اكزٓىمو مـفجّقو مرّضا سموعمعرومي. وموكغالق إكظؿي سمعضفو قمـ سمعض، ؾمقاء أيموكً 

اًمتعومؾ سمقـفو؛ سمؾ يبدو أكـّف طمقؾي اسمتدقمتفو ـمبقعّقي أم صـوقمّقي، ٓ يعـل مطؾؼو قمدم 

اًمطبقعي، واكتحؾتفو اًمصـوقمي اًمؾغقّيي واًمتؽـقًمقضمقّي، ًمؾؿحوومظي قمغم إكظؿي قمغم 

صقرة دمعؾفو أيمثر كجوقمي. ًمذا، طمووًمـو أن كميمـّد سموًمرؾمؿ أقماله، ذم احللم كػسف، مبدأ 

 آكغالق ومقـمـ اًمـسبّقي ومقف.

هق اجلؿجؿي، ومفل اًمصـدوق إؾمقد طمؼـّو  أّول فمقاهر آكغالق اعمودّيي

واعمحتقي ًمؾدموغ اًمذي هق أؿمّد مـفو شمؽتـاّم قمغم أرساره. وداظمؾ هذا اًمصـدوق 

إؾمقد احلوًمؽ، يشتغؾ اًمذهـ صـدوىمو أؾمقد، ، يؼقم قمروموكو مؽمؾّمخو ذم سمـقي اًمؼنمة 

ػقفصـدوىمو اًمرمودّيي. ًمذًمؽ مثـّؾـو اًمذهـ سموًمؾقن اًمرمودّي، وضمعؾـو اعمـظقمي اًمؾغقيّ 

 أهمؿؼ.

قمؿؾّقو ومودّيو، ويمام سمّقـــّو سموًمرؾمؿ ، ٓ يتـّصؾ  اًمذهـ اًمػردّي سموخلورج اعمودّي إٓ 

قمـ ـمريؼ إـمراف اًمعصبّقي، سمحقٌ إن شمعطـّبً إـمراف احلّسّقي ًمسبى ّمو ذم شمزويد 

اًمدموغ وشمصديره، أصقبً اًمـػس سمرضب مـ اًمتقطّمد اًمعوزل. وإذا اؾمتثـقـو اإلدراك 

، ومنّن أهمؾى اًمقفموئػ اًمذهـّقي دظمالكّقي، وشمعوًمٍ اعمعؾقموت اًمقاردة مـ احلّزّ 

 إـمراف سمتجفقز ظموّص ظمورج قمـ وفمقػي إـمراف. 

يقمهـو دور اًمؾغي ذم طمقوشمـو آضمتامقمّقي أهّنو شمعقش سمقــو يمسوئر إؿمقوء. وهل ذم 

اًمقهؿ مـ صخى اًمؾػظ احلؼقؼي ذم  ذهـ يمّؾ ومرد ومقـو قمغم وضمف جيؿع  سمقــو. إكـاّم يلشمقـو 

اًمذي هق ذم طمؼقؼتف جمّرد راسمط كوىمؾ سملم أذهوكـو، ٓ همػم، وىموسمؾ ًمالؾمتبدال. وهذا أمر 

 يعرومف اًمؾسوكّققن اًمبـوة مـذ أيمثر مـ ىمرن. 
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اًمققم، سمتطّقر اًمعؾقم اًمعروموكّقي اًمطبقعّقي، كعرف ضمّقدا أّن اًمدال واعمدًمقل  يمالمهو 

سموًمرضورة.  وموًمتصقيً اًمـطؼّل إذن مو هق إٓ  شمشػػم  قمصبّل عمتصّقر يشؽمط أظمر

طمقؾي اجلفوز اًمعصبّل ذم شمشػػم إسمـقي اًمتصّقرّيي اعمستؼّرة ومقف ٓ شمغودره. وهذه مالطمظي 

ٓ جيدر سمـو إمهوهلو. ومفل رضورّيي ذم سمقون أّن اجلفوز اعمـشئ ًمؾخطوب ىمقٓ ذا دال 

جلزء اًمداّل مـ هذا اخلطوب ومدًمقل ٓ يرؾمؾ إمم اعمتؾؼـّل اعممّول إٓ ؿمػرة قمـ ا

 شمتـّصػ سمؽقهنو متشؽـّؾي شمشؽـاّل خموًمػو عمو هق قمؾقف ذم اًمذهـ. 

هذه اعمالطمظي ٓ كعرف ىمقؿتفو اًمشخصقّي إٓ قمـدمو كؾتؼل سمؿتؽؾـّؿ يتؽؾـّؿ سمغػم 

ًمسوكـو، أو ٓ جيقده، أي كؾتؼل سمرؾموًمي مشػـّرة سمتشػػم ًمقس ًمـو كسخي كحقّيي يمػقؾي 

سمرؾموًمي مشػـّرة شمشػػما ؾمّقئو ٓ يستجقى إمم أطمؽوم اًمـسخي اًمـحقّيي  سمحؾـّف، أو كؾتؼل

 اًمتل كؿتؾؽفو. 

إٓ أّن اًمؼقؿي اجلقهرّيي هلذه اعمالطمظي ىمقؿي طمضورّيي وصمؼوومقّي ٓ كشعر هبو إٓ 

قمـدمو كعثر قمغم آصمور ىمقم يبدو أّن طمضورهتؿ اعمفّؿي ذم شموريخ اإلكسون  ومؼدت كسختفو 

ذهون احلومؾي هلو؛ ومفل طمتـّك وإن شمريمً ؿمػرة مؽتقسمي ومتؾؽ اًمـحقّيي سموضؿحالل إ

 اًمشػرة ٓ شمعـل ؿمقئو مو دامً جمّرد متثقؾ خلطوب سمؼل ذم ذهـ صوطمبف.

اخلالصي أّن اجلفوز اًمـحقّي يبؼك مـغؾؼو داظمؾ ذهـ اًمػرد، وأكـّف سمشػرة اًمدال 

مـ زوج  مـ اخلطوب ٓ يـػتح قمغم أّي ظمورج؛ ومام اًمشػرة ؾمقى  ىمرص مشػـّر يؿرّ 

شمعومكّم أّول إمم صمون. وسمؿرور اًمرّس اعمؾغز قمغم ىموقمدة صمـوئقّي، يـتنم سموًمتعّدد اًمتعومكم ًمغزا 

 ورّسا مشؽميمو، كخوًمف قمؾـو وضمفرا ًمؽثرة مـ يشؽمك ومقف.

 دور الدارة التعامؾقّة يف إثراء االكػتاح التصّورّي  .3ـ5

ـ راسمط ًمؾذهـ سمخورضمف إذا شمريمـو ضمفي اًمدارة اًمتعومؾقّي اًمـحقّيي، مل كجد م

يتعومؾ  أن ؾجفوز اًمـحقياعمحقط همػم إـمراف اًمعصبّقي. ومخورج اًمدارة، ٓ يؿؽـ ًم
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مع حمقطف اًمعرومويّن اعمتجّسد ذم خمتؾػ اعمـظقموت اًمعروموكّقي إظمرى. إٓ شمعومال مبوذا

 وٓ يتـّصؾ سموخلورج اعمحقط همػم اًمذهـّل إّٓ قمؼم مو يقومـّره ًمف اجلفوز اًمعصبّل مـ

شمصّقرّيي  قمؼم  اعمحقط اًمذهـّل. ومعغم ظمالف مو كتقهـّؿف مـ اكػتوح ظمطوّي قمغم  معطقوت

اعمحقط اخلورضمّل، ٓ يؿؽـ ًمؾؿصػوة اًمبالهمّقي أن شمغرف مبوذة مـ اًمقاىمع، وٓ أن 

شمتـّصؾ مبوذة سموعمؼوم اعمودّي. ومؾقس اجلفوز اًمـحقّي اعمـتٍ ًمؾخطوب يمومػما مزّودة 

ؼؾف، إكـاّم يستؼقف ممّو أدريمتف إـمراف اًمعصبّقي، وقموجلتف مرايمز سمؿؽروومقن. يمّؾ مو يـ

آًمتؼوط احلّزّ ًمؾتعّرف قمؾقف اقمتامدا قمغم اخلطوـموت اًمسوسمؼي اعمختزكي ذم اًمذايمرة، ومو 

يتـّصؾ هبو مـ معؾقموت ومو يؼقم سمف اًمدموغ مـ حتؾقالت واؾمتـتوضموت وهمػم ذًمؽ مـ 

حمؽقم قمؾقف سموًمتعومؾ مع ضموراشمف مـ اعمـظقموت  اًمعؿؾّقوت اًمذهـقّي. وموجلفوز اًمـحقّي 

 اًمعروموكّقي، ٓ همػم. 

سموًمرضورةصقرة مطوسمؼي ًمألصؾ  اعمعطقوت اًمتصّقرّيي واًمقضمداكّقي ًمقسً

مدريموشمـو ٓ شمعدو أن شمؽقن وـحـ قمؿقمو ٓ كدرك سمحقاؾمـو طمؼقؼي اًمؽقن. وماًمقاىمعّل. 

إؿمقوء قمؾقفو، وىمدرة اجلفوز  شمصّقرات ذهـّقي كوؿمئي قمـ شمسجقؾ أـمراومـو اًمعصبّقي ًمقىمع

اًمعصبّل اعمريمزي قمغم شملويؾ وىمع اًمٌمء ومتثقؾف سمحسى سمرجمتف اًمطبقعقّي. ومؿعؾقموشمـو 

قمـ إؿمقوء حمّددة  سمدائّقو سمؼدراشمـو اًمعصبّقي. إٓ أكـّف، سمػضؾ اًمؽمايمؿ اًمتجريبّل اًمػردّي 

مستقى ومردّي  واجلامقمّل قمؼم اًمزمـ، كؽّقن مؼقٓت شمصّقرّيي سمسقطي ومريمـّبي، ذم

، كعتؿدهو  سمدهّقو ذم اًمتعومؾ مع اًمقاىمعدون أن كؽقن سموًمرضورة ومستقى صمؼوذّم أقمؿّ 

ومحتـّك اعمعرومي اًمعؾؿّقي اخلوًمصي واعمجووزة ًمؾخصقصّقوت احلضورّيي . واقملم هبو

واعمعتؿدة ذم ضمزء مـفو قمغم أؿمؽول ًمغقّيي مصقركي، ومنكـّفو ٓ ختؾق، يمام سملّم ومالؾمػي 

 ق اًمعؾقم، مـ ضؿـّقوت شمصّقرّيي جمووزة ًمؾققمل. اًمؾغي وممّرظم
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ويمام خيتزن اًمػرد شمصّقراشمف ذهـّقو، ختتزن اعمجتؿعوت شمصّقراهتو اجلامقمّقي سمػضؾ 

أكظؿتفو اًمسقؿقوئّقي اعمتؿحقرة قمؿقمو طمقل اًمؾغي. وذم اًمعؿقم، شمتجووز إسمـقي اًمرمزّيي 

د اعمتعومؾلم هبو ووقمقفؿ ومعورومفؿ. اًمسقؿقوئّقي وإسمـقي اعمؼقًمّقي اًمؾغقّيي إدراك إومرا

 وًمذًمؽ كؿقّزهو سمـعتفو سموًمعروموكّقي. 

 . ذهـّقة ادؼامات ادغّذية لؾتواصل4ـ5

إذا شمريمـو ضموكبو، ًمضقؼ اعمؼوم،يمّؾ مو يتعؾـّؼ سموحلقامؾ اًمثؼوومّقي اًمعوّمي اًمتل شمبدو 

، واًمتل هل ذم ظمورضمي قمـ اًمتعومؾ اًمـحقي اًمبالهمل سملم اعمتؽؾـّؿلم ذم اعمؼوموت اًمعودّيي

إهمؾى وؾموئط مشتؼـّي مـ آؾمتعامل اًمؾغقّي يموًمؽتى واعمؽتبوت وإذـمي 

وإىمراص احلوومظي اعمحػقفمي، وإذا ايمتػقـو سموًمتصّقرات اًمذهـّقي اعمزّودة عمصػوة آكتؼوء 

اًمبالهمّل، ومنكـّـو كػوضمل قمـد اًمتثّبً سملّن أهمؾى إسمـقي اًمتصّقرّيي اًمبسقطي واعمريمـّبي 

ًمـّػي اًمتل كعتؿدهو ذم إكجوز ضمزء ٓ سملس سمف مـ شمعومالشمـو اًمؾغقّيي إكـاّم شمعقد إمم واعمم

خمزوكـو اًمذهـّل. ومؿفام يمون ؾمـدكو آظمتبورّي اًمقاىمعل ذم طمقاراشمـو اًمعؾؿقّي واًمثؼوومّقي 

واًمسقوؾمّقي واًمققمّقي اعمتعؾـّؼي سمنماءاشمـو وشمـؼـاّلشمـو ومشوهدكو ومصوئبـو ومرّساشمـو، 

اًمبالهمّقي ٓ شمؼّدم إمم اعمعوجلي اًمـحقّيي اعمـتجي ًمؾخطوب ؾمقى أسمـقي شمصّقرّيي وموعمصػوة 

 خمتزكي ًمقس ٕهمؾبفو صؾي مبوذة سموًمقىموئع.

ـّ "كسبّقي احلؼقؼي"إلىمراركو هذا سمعٌد إسمستؿقًمقضمّقذو صؾي سمؿقضقع   ، ًمؽ

إن أكتٍ ؿملوكو  ذم هذا اًمسقوق أن كميمـّد أّن اجلفوز اًمـحقي ذم دارشمف اعمـغؾؼي، طمتـك و

ظمطوسمو ذم اًمػقزيوء اًمدىمقؼي، ٓ يتعومؾ إٓ مع مـظقموت ذهـّقي مسّقجي سموجلفوز اًمعصبّل، 

 وشمعتؿد أؾموؾمو قمغم خمزوهنو اًمتجرّي. 

 

 



ـّؿ: د صالح اًمديـ اًمنميػأ.د.  حمؿّ    112 ... اًمؼدرة اًمتقاصـؾّقي اًمـحقّيي وايمتسوب اعمتعؾ

 .فالؾغة كشفرزاد  حتؽي لـا عن عامل مل خترج إلقه قطّ 

ومؾّقي ٓ كذيمر هذا عمجّرد اًمتشبقف. سمؾ ًمـميمـّد كظرّيو اكغالىمّقي اًمدارة اًمـحقّيي اًمتع

شمليمقدا ٓ خيق مـ مؼوصد مـفجّقي شمعؾقؿّقي. وموًمرؾمؿ اًمذي رؾمؿـوه ًمؾدارة يشػم ذم مو 

يشػمإًمقلّن ضمزءا ٓ سملس سمف مـ خمزوكـو اًمتصّقري اًمػردّي واًمثؼوذّم ومـ خمزوكـو 

 اًمقضمداين اًمػردّي واجلامقمّل إكـاّم هق صمؿرة اًمدور اًمتؽرارّي اًمتعومكّم.

د اعمتعؾـّؿ سمخؾػقّي أو أرضّقي صمؼوومّقي يـؿق ومقفو وهبو وموئدة هذا اإلىمرار أّن شمزوي

ايمتسوسمف ًمؾسون ٓ يؼتيض ىمدرة صمؼوومّقي، يمام شمرى سمعض اعمؼورسموت اًمتقاصؾّقي، سمؼدر مو 

يؼتيض اؾمتعامٓ شمعومؾقّو مؽثـّػو ًمؾخطوسموت اعمـشلة ذم هذه اًمؽمسمي. ومفذا يموف إلصمراء 

ي ذات مؼوسمـِـالت مؼقًمّقي كحقّيي. ذًمؽ أكـّـو  اًمعومل اًمتصّقري قمـد اعمتعؾـّؿ سملسمـقي شمصّقريّ 

ٓ كسؾـّؿ سملّن جمؿققمي اًمتصّقرات وإسمـقي اًمتصّقرّيي اًمـػسّقي اًمعوّمي، هل كػسفو 

 اعمجؿققمي اعمختزكي ذم اجلفوز اًمـحقّي قمغم صقرة مؼقًمّقي خمصقصي.

ّيي سمتعبػم آظمر، ٓ حتتوج اعمؼورسمي اًمتقاصؾّقي ذم شمعؾقؿ إًمسـ إمم مؼوموت مود

طمؼقؼقّي. ومام  دامً اًمدارة اًمـحقّيي اًمتعومؾّقي مـغؾؼي قمغم كػسفو ذم حمقط اعمـظقموت 

اًمذهـّقي إظمرى اًمتل شمتزّود سموًمدارة كػسفو،  ٓ سموٕـمراف اًمعصبّقي ومؼط ـ ومام كؽسبف 

سموًمتعومؾ اًمؾغقي اجلامقمل يػقق مو كؽسبف سمؿػردكو ـ ومنّن اعمؼوموت إؾموؾمّقي اعمغّذيي 

كـاّم هل مؼوموت ذهـّقي يؿؽـ ًمؾؿعؾـّؿ إصمراءهو سموؾمؽماشمقجقّي مدروؾمي  شمؼقم ًمؾتقاصؾ إ

قمغم اًمتعومؾ اًمؾغقّي كػسف، مع مسوقمدات أظمرى يمػقؾي سمنصمراء اًمتصّقرات وحتريؽ 

 آكػعوٓت.

 اختالف التصّور الؾغوّي عن سائر التصّور الـػّس  .5ـ5

رات اعمختزكي ذم إًمسـي قمالىمي اًمتصّقرات اًمـػسقّي اًمذهـّقي اًمعوّمي سموًمتصقّ 

اًمطبقعّقي ىمضّقي مطروطمي قمغم اًمتػؽػم. وذم رأيـو أّن اًمتؿققز سمقـفام مقىمػ مـفجّل، 
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شمؼتضقف اظمتالوموت إًمسـ ذم حتديد اعمدريموت، ومو شمطرطمف هذه آظمتالوموت مـ 

[ ذم سمعض 2[ وطمتـّك سمـ]ل1صعقسموت ذم اًمؽممجي، أو مـ صعقسموت اًمتعبػم سمـ]ل

مو شمؽقن إومؽور واضحي قمـد اعمتؽؾـّؿ، ورهمؿ ذًمؽ يشعر سملّن اًمتعبػم إطمقون. ومؽثػما 

قمـفو هبذا اًمؾسون سمدل ذاك يمّدي أيمثر مؼوصده، أو جيــّبف متضّؿـوت ٓ يريدهو. 

ومبؿؼته اًمدارة اًمـحقّيي اًمتعومؾّقي ومو يـجّر قمـفو مـ اظمتزان شمصّقرّي مستّؾ مـ 

قّيي اعمعجؿّقي وهمػم اعمعجؿّقي حمّؿؾي ؾمقوىموت ومؼوموت خمصقصي، شمصبح إسمـقي اًمـح

 سمخصقصّقوت شمصّقرّيي ٓ شمقاومؼ دائام شمصّقر يمّؾ إومراد ويمّؾ اجلامقموت.

مـ اعمعؼقل أن كػؽمض أّن اًمتصّقرات آضمتامقمّقي أىمقى دمريدا وأىمّؾ ظمصقصقّي 

 يإسمـقمـ اًمتصّقرات اًمػردّيي، وأن كػؽمضلّن اًمتصّقرات اعمختزكي ذم اًمقطمدات و

كسبّقو ًمؾـزقموت اًمػردّيي  جمووزةكودمي قمـ َمؼـَْقًمي وضعّقي مجوقمّقي دمعؾفو كّقي اًمؾسو

وٓ يؿؽــو أن كحّدد هلو شمورخيو.  ،معطقوت ٓ كعرفواًمتّقورات آضمتامقمّقي،وختتزن 

ومـحـ ٓ كعرف مثال متك مقّزت اًمعرسمّقي سملم رء مؾتؼط ذم اًمتصّقر اًمعرومويّن اجلامقمّل 

، ورء آظمر مؾتؼط يموئـو {ؿمجر، كخؾ، أو رسب، ىمطقع ...}و يمـاًمؾغقّي  يموئـو مجعقّ 

. ومندراك اًمؾغي {قمصػقر/قمصوومػم، ؿموة/ؿمقوه ... }ومردّيو ىموسمال ًمؾتعداد اجلؿعّل يمـ

ًمؾؿجؿققمي إدرايمو يمؾـّّقو  جمؿال همػم مػّصؾ، أو إدرايمفو ضمزئّقو قمـ ـمريؼ أومرادهو، ًمقس 

يمون اًمؾسون اعمعـّل قمـد اعمستعؿؾ سموًمرضورة مقاومؼو ًمتصّقر اعمستعؿؾلم، طمتـّك وإن 

. ومؼد ٓطمظـو قمّدة مّرات قمـد اًمطؾبي، أكـّفؿ ٓ خيطئقن ذم اًمسمال اعمتعؾـّؼ [2]ل

 سموعمطوسمؼي ذم مثؾ إسمـقي اًمتوًمقي:
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(7)  

 .)...( اًمرسب اًمذي رآه زيد .أ

 .)...( اًمطققر اًمتل رآهو  .ب
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ـّ أهمؾبفؿ ُيدرج ذم اًمسمال اعمتعؾـّؼ سموعمؼقٓت يمّؾ إؾمامء اعمـعقشمي ذم ضمدول   ًمؽ

مؼقًمي اجلؿع وذم ضمدول مؼقًمي همػم اًمعوىمؾ، ويٍّمح  ذم ؾممال اًمؼقاقمد سمؿعومؾي مجع 

ؼقا اًمؼوقمدة ذم كصػ همػم اًمعوىمؾ معومؾي اعممكـٌّ. ًمؽــّفؿ يػوضممون سملكـّفؿ مل يطبّ 

إمثؾي، وحيتورون ذم شمػسػم  اًمسبى، ويتؾؼـّقن ذم رء مـ اًمعجى وآقمتداد أكـّفؿ مل 

خيطئقا ذم اؾمتعامل اًمعرسمّقي وأكـّفؿ ـمبّؼقا ىموقمدة أظمرى مل يدرؾمقهو مـ ىمبؾ، ومقفو يتـّزل 

واًمداّل  اؾمؿ اجلؿع مـزًمي آؾمؿ اعمػرد، ويؼبؾ اجلؿع يمسوئر إؾمامء اعمػردة. واًمغريى

ذم كػس اًمقىمً أهنؿ يتؼبّؾقن سمصعقسمي أّن اًمعرسمّقي شمدرضمفو ضؿـ إؾمامء اعمػردة، 

سمؼدر مو  يبلّم هذا  ويتعّجبقن مـ وضمقد اًمظوهرة ذم يمؾامت أظمرى مـ أًمسـي أظمرى.

اعمثول وهمػمه ممّو ٓ جمول ًمؾتبّسط ومقف أّن اًمتصّقرات اعمختزكي ذم اجلفوز اًمـحقّي ٓ شمتؽوومل 

رات اًمـػسّقي، يتبلّم ًمؾدارس أّن اكتؼوء اعمصػوة اًمبالهمّقي عمؽّقكوت اخلطوب مع اًمتصقّ 

اًمتصّقرّيي ٓ شمعـل اإلدراج أزّم ًمؾؿتصّقر اًمـػّز ذم ىموًمى كحقّي ضموهز. ومعبورة 

اعمصػوة جمّرد قمبورة ًمتسؿقي اًمعؿؾّقوت اًمؾغقّيي اًمتل يؼقم هبو اًمذهـ ذم سمحثف قمـ اعمعودل 

اًمصقر. ومام يعؼّم قمـف ًمسون سمؿؽّقن معجؿّل ، يؿؽـ أن يعؼّم اًمـحقّي قمغم صقرة مـ 

قمـف ًمسون آظمر شمعبػما سومّقو أو إقمراسمّقو. سمؾ طمتـّك ذم كػس اًمؾسون، يؿؽـ ًمؾؿصػوة أن 
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ختتور ًمؾؿتصّقر اًمـػز مو صودومفو ممّو ٓ ختتوره ذم اؾمتعامل آظمر. ومؾؾؿتصّقر اًمقاطمد 

 ػي متشورـمي ىمد شمؽقن مؽمادومي وىمد ٓ شمؽقن.يؿؽـ ًمؾجفوز اًمـحقّي  أن خيتور أسمـقي خمتؾ

شمقطمل هذه اعمالطمظوت سمرضورة اًمعؿؾ قمغم أؾموًمقى شمرسمقّيي متؽـّـ اعمتعؾـّؿلم  

مـ إضمودة ًمعبي ًمغقّيي شمؼقم قمغم اًمتشورك ذم ىمقل اًمٌمء كػسف سملسمـقي خمتؾػي. ويستقضمى 

ـقي. ذًمؽ أّن هذا سموًمرضورة حتسقسفؿ  سموًمػقيرىموت اًمدًٓمّقي  اًمـودمي قمـ اظمتالف إسم

 شمعومال ًمغقّيو ٓ يعوًمٍ اعمعؾقموت، ٓ حيؼـّؼ، يمام رأيـو، اًمقفمقػي اًمؾغقّيي إؾموؾمّقي.

 استؼاللّقة اجلفاز الـحوّي وتػاعالته  .6ـ5

شمدقمؿ هذه اإلؿموراُت اًمـظرّيَي اًمؼوئؾي سموٓؾمتؼالًمّقي اًمداظمؾّقي ًمؾجفوز اًمـحقي. 

وإن يموكً شمعتؿد دموغ اًمػرد، سمؾ هل  ومؾقسً هذه آؾمتؼالًمّقي ذهـقّي ومردّيي ومؼط،

اؾمتؼالًمّقي قمروموكّقي اضمتامقمقّي جمووزة ًمذهـ اًمػرد اًمذي خيتزهنو. وإدًمـّي قمغم هذه 

آؾمتؼالًمّقي يمثػمة. ومؿـذ اًمؼديؿ، ٓطمظ اًمـحوة أّن اًمتحؾقؾ اعمدىمـّؼ ًمبعض اًمظقاهر 

غم طمّؼ اًمٍمومّقي واإلقمراسمّقي، وطمتـّك اًمصقشمّقي، يؽشػ قماّم كعتف اًمؼدموء قم

. مـ ذًمؽ أّن  سمعض إسمـقي اًمبسقطي ذم فموهرهو، متك طمؾـّؾتفو حتؾقال 'إرسار'سمـ

سمـققّيو شمقزيعّقو صورمو يعتؿد اًمتؼوسمالت اًمـسؼقّي واجلدوًمّقي، اكؽشػ ًمؽ أكـّفو كسقٍ 

مـظـّؿ مـ  ضمزيئوت ًمػظّقي شمرمز إمم مؼقٓت شمصّقرّيي ٓ يدريمفو اعمتؽؾـّؿ إدرايمو مبوذا 

. ومـ اعمعروف ذم هذا اعمضامر أيضو أّن اًمؽؾامت وسمعض اعمريمـّبوت اًمقضعّقي سموًمرضورة

وإطموًمتفو اًمثؼوومّقي ومؼط، سمؾ ىمد   دمووز دًٓمتفو اعمعجؿّقي اًمدكقو ٓ ختتزن معؾقموت صمؼوومّقي

، وٓ يؿؽـ عمستعؿؾ اًمؾسون أن يتػطـّـ إًمقفو إّٓ قمـد 2دمذب ظمؾػفو كظومو رمزّيو يمومال

                                                      
ؽـقًمقضمّقو يؿؽـ زرع سمرجمّقوت ذم احلقاؾمقى شمعؿؾ ذم إـمور ؿمبؽي مـظقمقّي . ٓ قمجى ذم هذا. ومت2

 واؾمعي، وٓ ختضع إـمالىمو أو متومو عمراىمبي اجلفوز. 
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 ؾمقء اؾمتعامل اعمتعؾـّؿ إضمـبّل هلو.اًمؽممجي، أو قمـد 

ًمذًمؽ، ٓ كعتؼد، يمام يرى سمعض ظمصقم اًمعروموكّقي اًمتقًمقدّيي، أّن اجلفوز اًمـحقّي 

يؽتػل سموؾمتػماد  اًمتصّقرات اًمـػسّقي وشمشػػمهو ًمػظّقو ىمصد شمصديرهو ظمورج اًمذهـ. 

 جمّرد وؾمقط شمرمقزّي.  اًمـحقّي  اًمؼمكومٍومؾقس  

ٓ كعتؼم أّن اًمصقرشملم اعمـطؼّقي واًمصقشمّقي وم شمرمقزّي ًمؽـ يمام ٓ كعتؼمه جمّرد كظ

ظمورج ومو هق اًمؾػظّقي جمّرد وضمفتقـبلم مو هق داظمؾ اًمؼمكومٍ احلقؾمبّل اًمـحقّي 

سمؾ يبدو ًمـو أّن ىمّق ة اجلفوز اًمـحقّي اًمتعبػمّيي شمؼتيض سموًمرضورة أٓ يشتغؾ إّٓ وهق .قمـف

ومؽقػ يؿؽـ ًمؾؿرء أن يعؼّم قمـ مقىمػ  قمغم صؾي سمجؿقع اعمؾؽوت اًمذهـّقي واًمقضمداكّقي.

اكػعوزّم يؿزج سملم اًمغضى واًمتلًمـّؿ واحلؽؿي ذم مسؽ اًمـػس سملؾمؾقب اؾمتدٓزّم 

طمجوضمّل مؼّمر عمقىمػف اًمؼوئؿ قمغم مالطمظوشمف اعمختؾػي ومو خيتزكف ذم اًمذايمرة مـ ىمرائـ 

ـّ أّن مقىمػو يمفذا ٓ يؽمك ضمفوزا إدرايمقّو وٓ ذايمرّيو وٓ شمػؽػم ا وٓ أّي ؾموسمؼي. أفم

مـظقمي قمروموكّقي أظمرى ٓ شمشورك ذم إظمراج ظمطوب متؽومؾ ومؼـع وممصمـّر. ومؾؽل 

يـظـّؿ اًمؼمكومٍ اًمـحقّي اخلطوب اعمالئؿ، قمؾقف أن يتؼبّؾ مجقع اعمعؾقموت اعمؼّمرة ًمؾؼقل 

طمتـّك ٓ يتحرّس ذم مؼوم اًمتعّجى وٓ يسلل ذم مؼوم إمر وٓ يـػل ذم مؼوم اإلصمبوت، 

تور مـ اإلمؽوكوت اًمؽميمقبقّي، ومـ اعمػردات، وإؾموًمقى واًمقضمقه، مو وطمتـّك خي

يتامؿمك واعمؼوم واعمؼوصد وأؿمقوء أظمرى قمديدة ًمقس هذا جمول اًمتػصقؾ ومقفو. وهل 

معؾقموت ٓ يتؼّبؾفو دومعي واطمدة. ومـحـ ٓ هنّقئ  ذم اًمعودة ظمطوسموشمـو يمومؾي ىمبؾ 

 .ودة أكـّـو كؽود كرؾمؾ مو كؼقًمف حلظي شملًمقػفإضمرائفو، وىمّؾ مو كتفقّل عمو كؼقًمف؛ سمؾ اًمع

. وومؽرشمـو قماّم كؼقًمف ذم إهمؾى شمؼريبقّي يمثػما مو شمتحّدد سموًمظروف واًمعالىموت اعمؼومّقي

ومؾقس اعمتؽؾـّؿ آًمي ٓ شمعبل  .ويمثػما مو يتغػّم مسوره أصمـوء إكجوزه سمتلصمػم مبوذ مـ  اعمحقط

وىمد  .ضمف واًمـظرات وخمتؾػ احلريموتاعمعؾـي يمسامت اًمق سمردود اًمػعؾ اعمعؾـي وهمػم
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كػوضمل ذم إظمػم سمام اكتفقـو إمم ىمقًمف، ومـجده أطمسـ ممّو كتقىمـّع، أو أؾمقء ممّو يمــّو كريد. 

وهق مو ُيـبئ سملّن اًمؼمكومٍ اًمـحقّي يشتغؾ قمغم اشمـّصول دائؿ سمؿختؾػ اعمـظقموت 

قمـ ـمريؼ إـمراف  اًمذهـّقي إظمرى، واًمتل شمعوًمٍ سموؾمتؿرار مو شمتؾؼـّوه  مـ معؾقموت

اًمعصبّقي. ومال يؿؽـ إذن أن شمؽقن اًمؼدرة اًمتقاصؾّقي واًمبالهمّقي اًمتداوًمّقي قمؿؾقّو  ىمدرة 

مضوومي إمم اًمشؽؾ اًمؾػظّل ًمؾؼقل؛ سمؾ هل ىمدرة شمعؿؾ ذم صقوهمي اخلطوب مـذ اًمبدء 

 ومقف.  وهذا ضمكّم ظموّصي ذم اًمعبورات اًمتؾؼوئقّي واعممصمـّرة، ًمقضقح اًمشحـي اًمقضمداكّقي ذم

 صقوهمتفو وذم اظمتقور أًمػوفمفو.

شمليمقدا  جلؿقع اًمتػوقمالت اعمؿؽـي سملم  اجلفوز اًمـحقّي واعمحقط اًمتصّقري، وسملم 

، اًمتل شمعـل  [مؽّقكوت اجلفوز كػسف،  وضعـو ذم اًمرؾمؿ اعمبلّم أقماله قمالمي اًمتشورط ]

ومٍ احلقؾمبّل وضمقد ضمدًمّقي دائؿي سملم اعمؽّقكوت. وذًمؽ أكـّـو يمام ٓ كؼبؾ أن يؽقن اًمؼمك

مـؼطعو ذم اؿمتغوًمف،  ٓ كؼبؾ أن يؽقن اجلفوز اًمـحقّي ضمفوزا يتحّرك ذم اشمـّجوه واطمد 

سمدون شمرّدد. ومجؿؾي اخلطوب ٓ شمتقًمـّد سمتسؾسؾ طمقؾمبّل  آزّم صـوقمّل، سمؾ سمحقؾمبي 

ـمبقعّقي شمؼقم قمغم شمػوقمؾ اعمؽّقكوت. ومبؿجّرد مو يتؾؼـّك اًمؼمكومٍ احلقؾمبّل مو اكتؼتف 

مـ شمصّقرات يشغـّؾ أطمؽوم مؽّقكوشمف سمؿؼته مو شمؼّبؾف مـ هذه اًمتصّقرات؛ اعمصػوة 

إٓ أّن مو يـتجف وحيقؾف إمم مـظقمي اًمبٌ واًمتشػػم ىمد يمّدي سموعمصػوة إمم شمعديؾ مو شمـتؼقف 

ًمسبى مـ أطمؽوم اًمؼمكومٍ أو مـ ضغقط اًمتشػػم أو مـ ردود ومعؾ اعمخوـمى اًمؼقًمّقي 

 أو همػمهو.

وت اًمعوّمي قمـ اؾمتؼالًمّقي اجلفوز اًمـحقّي وشمػوقمالشمف اًمداظمؾّقي حتتوج هذه اعمالطمظ

سملم مؽّقكوشمف، وشمػوقمالشمف اخلورضمّقي مع حمقطف اًمعرومويّن إمم شمدىمقؼوت أقمؿؼ قمـ ظمزن 

اًمـظوم اًمـحقي ًمؾؿشوهد اًمتصّقرّيي وًمؾؿؼوموت اًمـؿطّقي اًمـودمي قمـ خمتؾػ اًمتعومالت 

 اعمـتجي ًمؾثؼوومي.
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ـّ اعمجول أضقؼ مـ أن  كتـوول يمّؾ مو شمستؾزمف ومو شمؼتضقف ومرضقّي اًمـحق ًمؽ

 اًمتعومكّم.

 ةـــاخلامت

ظمالصي اًمؼقل أّن اعمـقال اًمذي ىمّدمـوه قمغم صقرة  مو زاًمً ذم طموضمي إمم 

اًمتحؾقؾ واعمـوىمشي مـقال يستػقد مـ مجقع اعمؼورسموت مـ طمقٌ هق ىموئؿ قمغم رصد قموّم 

 ًمـؼوئصفو ومزايوهو:

يتعؾـّؼ سموظمتزان اعمعجؿ  ًمؾؿشوهد اعمؼقًمّقي اًمتصّقرّيي  رهمؿ أكـّـو اظمتزًمـو يمّؾ مو -

وًمؾؿؼوموت اًمـؿطقّي، ومؼد يمون ذم قمرضـو مو يػقد أّن اعمؼورسمي اعمعجؿّقي، إن يموكً ذم ذاهتو 

قموضمزة قمـ اؾمتقعوب اخلطوب، ومفل مػقدة ذم إـمور كظرة كحقّيي قموّمي. وذًمؽ سموقمتبور 

أؾموؾمّقي حتؿؾ ذم أطمشوئفو ذايمرهتو اعمؼومقّي اعمعجؿ مؽّقكو أؾموؾمّقو خيتزن ىمطعو ظمطوسمّقي 

 واًمتصّقرّيي اًمتل ايمتسبتفو مـ دورهو اًمتؽرارّي ذم اًمدارة اًمـحقّيي اًمبالهمقّي.

أّمو اًمبـققّيي، ومستبؼك مرطمؾي وقمل مـفجّل رئقّز ذم شموريخ اًمؾغقّيوت. ومؾقس  -

مـ إومؽور مـ قمؾؿ دىمقؼ إٓ وهق ذو كقاة سمـققّيي. وذم قمؿؾـو هذا طموومظـو قمغم يمثػم 

اًمبـققّيي. ومدورهو ذم شمعؾقؿ إًمسـ مل يؽـ وموؿمال متومو. وٓ كظـ أّكـو كستغـل قمـ سمعض 

اًمتامريـ اًمبـققّيي سمعد اًمتخؾـّص مـ ؿمقائبفو أًمقّي اًمتل سمدت ظموّصي ذم إومراـمفو ذم 

اًمسؾقيمقّي طمسى مـقال ؾمؽقـر وؿموكقن.  وهق مـقال ذم قمؿقمف مقاومؼ ًمؾغي ويـؼصف 

امقمّل اًمذهـّل اًمذي مو زال ًمػؽمة ـمقيؾي أظمرى صـدوىمو أؾمقد. وذم اًمعؿقم اًمبعد آضمت

 ٓ ختؾق اًمعروموكّقوت اًمققم اًمتقًمقدّيي وهمػم اًمتقًمقدّيي مـ أصقل سمـققّيي ىمديؿي.

أّمو اًمتقًمقدّيي، وإن يمــّو كخوًمػفو ذم سمعض اًمتقضّمفوت اًمػؾسػقّي واعمـفجّقي، ومنكـو  -

قمو رئقسّقو همػم مـوىمض ًمؾؿسور اًمتورخيّل اعمعؼقل كعتؼم  مػفقم اعمؽّقن احلقؾمبّل مػف

ًمؾعؾؿ اًمـحقّي  وٓؿمتغول اًمؾغي،  وًمقس مـ اًمقسػم شمؽقيـ معرومي قمؾؿقّي ضموّدة ٓ شملظمذ 
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سمعلم آقمتبور مو شمقّصؾ إًمقف اًمتقًمقدّيقن ذم وصػ اًمـحق واًمتعؾـّؿ وآيمتسوب. وهذا 

رّيي وشمطبقؼّقي ٓ يؿؽـ اًمتػصقؾ ٓ يعـل سموًمرضورة شمبـّل اًمـظرّيي اًمشؿسؽقّيٕؾمبوب كظ

ومقفو، وًمؽــّـو أذكو إمم سمعضفو. مـ أهّؿ إؾمبوب أّن اًمػصؾ اعمـفجّل سملم اًمؼمكومٍ 

واؿمتغوًمف ٓ يقاومؼ إؿمقوء اًمطبقعّقي. وذم ظمصقص اًمؾغي ٓ طمظـو أّن هذا اًمػصؾ 

 ئام كظرّيو.حيدث مشويمؾ يمثػمة ذم اًمتطبقؼ اًمتعؾقؿّل أّدت إمم طمؾقل قمقـّقي ٓ شمستؼقؿ دا

هلذه إؾمبوب اعمذيمقرة وٕؾمبوب أظمرى مل شمذيمر ـمرطمـو سمديال كظرّيو يتامؿمك 

واًمتطبقؼوت اعمرضمّقة ذم اًمتعؾقؿ، ويستػقد مـ رواومد خمتؾػي. وحمقرهو شمعؾقؿّقو اعمؼورسمي 

 اًمتقاصؾّقي.

 أمقر قمّدة ٓ سمّد مـ اقمتبورهو ذم وصػ إًمسـي وشمعؾـقؿفو: اؿمتؿؾ قمرضفو قمغم

ظموصّقي اجلفوز اًمـحقّي؛ وموًمؼمكومٍ اًمـحقّي، يمام أؾمؾػـو،  'اًمتعومؾّقي' أّوهلو أنّ  -

مقضقع قمغم احلضقر اًمتعومكّم ويتضّؿـ ذم مؽّقكوشمف اعمعجؿقّي واًمٍمومقّي واإلقمراسمقّي مو يدّل 

قمغم شمرؾّمخ اخلصوئص اًمتخوـمبّقي ذم سمـوء اًمـظوم؛ وذًمؽ أّن اًمـظوم اًمـحقّي ٓ يشتغؾ إٓ 

مـ كػس اًمؼمكومٍ: كسخي ذم ضمفوز اإلرؾمول، أي دموغ اعمتؽؾـّؿ،  سمـسختلم قمغم إىمّؾ 

وكسخي ذم ضمفوز اًمتؾؼـّل، أي دموغ اعمخوـمى؛  وٓ مؼّمر مـفجقّو ًمإلمثول اًمػردايّن اعمتؿثـّؾ 

ذم دمريد اًمتخوـمى ذم صقرة ىموئؾ ؾمومع مثوزّم؛ وٓ يؿـع هذا أن يضقع إرؾمول ٓ يتؾؼـّػف 

كعرف ىمقٓ مل يتؾؼـّػف متؾّؼ ّٕن اًمؼقل إن ضوع ومؼد ضوع، وإن  ىموسمؾ ذم اًمقاىمع؛ وًمؽــّـو ٓ

قمثر قمؾقف قموصمر ومفق اعمتؾؼـّل، ذيطي أن شمؽقن ًمف كسخي صموكقي مـ كحق اًمؾسون، أو ىمدرة قمغم 

 .إقمودة شمريمقبفو وشمصّقر اعمخوـمى إصكّم اعمستفدف هبو

، وٓ ظمورج اًمثوين أّن شمدظمـّؾ اًمعقامؾ اعمؼومّقي ٓ يؼع ظمورج اجلفوز اًمـحقّي  -

اًمذهـ، سمؾ يؼع مـذ اسمتداء  اعمتؽؾـّؿ ذم إكتوج اخلطوب سمػضؾ مـظقمي ؾمّؿقـوهو سمؿصػوة 

آكتؼوء اًمبالهمّل شمؼقم سمقفمقػي اًمتعومؾ مع اعمـظقموت اًمعروموكّقي إظمرى؛ وهل كػسفو 
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اعمـظقمي اًمتعدادّيي اًمتل شمـتؼل مـ جمؿققمي اعمعجؿ اعمختزكي ذم اًمؼمكومٍ اًمؽؾامت اًمتل 

ـك هبو كظؿ اجلؿؾي وشمـتؼل مـ جمؿققمي إسمـقي اعمؼّدرة ذم سمركوجموًمؼقاقمد اًمبوكقي جلؿؾي يب

 اخلطوب؛

اًمثوًمٌ أّن اخلطوب يبؼك ذم ذهـ اعمتؽؾـّؿ سمدواًمـّف ومدًمقٓشمف، ٓ خيرج مـف إمم  -

اعمحقط إٓ اًمتشػػم اًمؾػظّل ًمدواًمـّف دون مدًمقٓشمف، وأّن ظمروضمف يمعدم ظمروضمف 

 ؿمقئو ظمورج ذهـ اعمخوـمى؛ ٓ يعـل 'صخى صؿً'

اًمراسمع أّن اخلطوب ٓ يؽتؿؾ إٓ سمتلويؾ اعمخوـمى ًمؾشػرة اًمؾػظقّي سمػضؾ  -

اجلفوز اًمـحقّي كػسف؛ وذًمؽ سمتػوقمؾ سملم مصػوة آكتؼوء اًمبالهمّل واًمـسخي اًمتل 

 يؿتؾؽفو اعمخوـمى مـ كػس اًمؼمكومٍ اًمـحقّي ؛

مـ يمّؾ تخوـمبّقي وظموًمقي اخلومس أكـّف ٓ وضمقد جلؿؾي مـجزة ظمورج اًمعؿؾّقي اًم -

 .سمعد سمالهمّل شمداوزّم 

 

اًمسودس أّن اجلفوز اًمـحقّي، سمام هق شمعومكّم همػم مػقد أطمودّيو، ضمفوز مـغؾؼ قمغم  -

كػسف ذهـّقو وقمصبّقو ويؽّقن دارة ٓ شمتعومؾ مع أّي ظمورج حمقط؛ ًمؽــّف يتعومؾ مع 

قمي اًمـحقّيي اًمؼوئؿي حمقطف اًمذهـّل، سمقاؾمطي مصػوة آكتؼوء اًمبالهمّل اًمتل هل اعمـظ

 سمدور اًمتعومؾ مع اعمـظقموت اًمعروموكّقي إظمرى.

يـبـل قمغم مو مه أّن شمعؾـّؿ ًمسون صمون ظمورج اًمدارة اًمـحقّيي اًمبالهمقّي شمعؾـّؿ 

أىمّؾ مو يؼول ومقف أكـّف همػم ـمبقعّل.  ويـبـل قمغم اًمـؼطي اًمسودؾمي سموخلصقص أّن اجلفوز 

ٓ ذم حمقط ذهـّل يقومـّر داظمؾ اًمدموغ يمّؾ اًمـحقّي ٓ يشتغؾ قمغم صقرة قمودّيي إ

اعمعؾقموت اًمرضورّيي ًمتؽقيـ مجؾي اخلطوب وشملويؾفو. إذا ؾمّؿقـو هذه اعمعؾقموت 

سموًمثؼوومي، ومام أىمرركوه ٓ يعـل ؾمقى أّن اًمؼمكومٍ اًمـحقّي، سمؼدر مو هق حمويد صمؼوومقّو ذم 

حتقى مو يـتجف مـ مستقى ىمقاقمده وأطمؽومف ، ٓ يشتغؾ إٓ ذم حمقط صمؼوذّم مـوؾمى عم
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ىمد يبدو مو ذيمركوه مػورىمي قمجقبي؛ إٓ أكـّف ًمقس يمذًمؽ إـمالىمو؛ وموًمتجّرد  ظمطوب. 

اًمـسبل ًمؾؼمكومٍ اًمـحقّي مـ اًمتخصقص اًمثؼوذّم  هق  اًمذي يؿؽـّـف مـ اًمؼقوم سمقفمقػتف 

اًمثؼوومّقي. ومفذه ظموصقي إضمفزة احلقؾمبّقي، سمؼدر مو شمعّؿؿ ودمّرد مؽّقكوهتو شمؽقن أىمدر 

 غم معوجلي اًمقىموئع.قم
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 الـؿوذج العرفاين يف تعؾقم الؾغة العربقة لغة ثاكقة

 
 .د. توفقق قريرةأ

 ادعفد العايل لؾعؾوم اإلكساكقة 

 توكس -جامعة ادـار

 

 ادؼدمة

بام أّن تعؾقؿقي افؾغي هي صعبي ذم افؾسوكقوت افتطبقؼقي ؾنّّناو أأباً ظاذ أن  تساتػقد ذم 

 وافعرؾوكقي.  ي خمتؾػي ـوفبـقويي ضبط مـوهجفو و إحؽوم مبوأئفو  من ادموهوت فسوكق

وتعّد افؾسوكقوت افعرؾوكّقي افتي بدأ إصعوظفو يزق ذم ثامكقـوت افؼرن ادويض    

كؿوذجو يؿؽن أن يستػوأ مـه ذم ضبط بعض افؼضويو ادتصؾي بتعؾقؿقي افؾغوت و ٓ 

 Cognitiveؾوين ( و يعـقـو هفـو افسـقز ظذ افـؿوذج افعر2شّقام تعؾقؿي افؾغي افثوكقي )ل 

Paradigm .ذم تعؾقم افعربقي فغًي ثوكقي فؾـوضؼغ بغرهو 

وارتؽز  Behaviorismـقيفؼد جوء هذا آدموه  رّأا ظذ بحوث اددرشي  افسؾو   

ظذ مجؾي من ادبوأئ أمّهفو أّوفّقي ادعوجلي افذهـقي بوفـسبي إػ افسؾوك و أّن ادتعؾؿغ 

ر ادحقط و أّن ادتعّؾؿغ ؿوأرون ظذ أن يربطوا بغ فقسوا مستجقبغ شؾبّقغ دث

 . افسؾوـقغادعؾوموت اجلديدة و افؼديؿي و ؽر ذفك من ادبوأئ افتي تـؼض مؼوٓت 

واشتػوأت أراشي افؾغوت من هذه ادعطقوت ذم جعل متعّؾؿقفو حمورا ؾوظال و    

ؿال مـعزٓ ظن حمقط تؾك (  فقس ظ2فقس ظـكا  ذا تلثر شؾبي   و أّن تعؾقم افا )ل 

(. ؾؿثال ٓ يؿؽن تعؾقم افعربقي 1افؾغي و ٓ ظن حمقط إّم )ل ء( أو  افؾغي إوػ )ل

فغر افـوضؼغ هبو مـػصؾي ظن حمقطفو افثؼوذم ادوّشع و ٓ أّن حمقط افؾغي إّم دتعؾم 
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افـؿوذج افعربقي   معرؿل يؿؽن أن  حيول أون تعّؾؿفو . ظذ افعؽس من ذفك  يؼول 

 auto- structuration réflexive افعرؾوين من خالل مبدأ   اهلقؽؾي افذاتقي آكعؽوشقي 

بلّن ادتعؾم يؿؽن أن يبـي ذاتقو معرؾته بوفؾغي افثوكقي اظتامأا ظذ كوع من افساشل ؽر 

 ادكح به مع افا )ل ء(.

وين ذم تعؾقم افعربقي  بام ظذ أّن مو يعـقـو ذم هذا ادبحٌ هو  أّن  افـؿوذج افعرؾ   

(  يؿؽن أن يتدّظم بـتوئٍ جديدة توّصؾً إفقفو افؾسوكقوت 2هي )ل

افػضوء افذهـي 'من خالل مجؾي من ادػوهقم مثل   Cognitive Linguisticsافعرؾوكقي

'Mental space ; فػوـوكقويFauconnier آكدموج افتصوري'و  مػفوم' Conceptual 

blending تركر  فػوـوكقوي وFauconnier & Turner   و زوج مػفومي اؿسضته

و  Figure –groundافؾسوكقوت افعرؾوكقي من كظريي اجلشطؾً هو افوجه  و آرضقي

شـعتؿد ادػفوم إّول ذم بقون افػضوء افذهـي إّم و افػرظّي ذم ظؿؾقي تعؾقم افعربقي و 

( بام 2دموج بغ ادتصورات ذم)لكـطؾق من كتوئٍ ادػفوم افثوين فبقون افتػوظل و آك

أّن متعّؾم افعربقي  ذفك  2(بام هي ؾضوء أخل1أّول  و)ل 1input spaceهي ؾضوء أْخل

من ؽر  افـوضؼغ هبو ٓ يتعومل معفو و خصوصو ذم مراحل افتعّؾم إّول إّٓ من ( 2)ل

تالؾوت ( اخ2( و )ل1( و فقس بغ ادتصورات ذم )ل1خالل ادرور بؾغته إصؾقي )ل

ذم افتسؿقي ؾؼط بل  بقـفو اختالؾوت تصوريي و مػفومقي أيضو ّٕن افؾغوت ٓ ختتؾف ذم 

 افتسؿقوت بل ختتؾف أيضو ذم تؼطقع افؽون وهذه حؼقؼي فسوكقي فقسً بوجلديدة.

 2أّمو ادػفوم افثوفٌ ؾسـعتؿده ذم بقون أمرين أشوشّقغ ذم تعؾقم أّيي ل    

ؾػقي أو خ( 2و مهو  أّوٓ اظتامأ افثؼوؾي افتي تـتؿي إفقفو )لـوفعربقي فغر افـوضؼغ هب

أرضّقي بوفـسبي إػ افوحدات افؾغويي افرمزيي ادػرأة أو ادرـّبي و ثوكقو افتػريق بغ 

( و افالمؼبول ؾقفو ٕشبوب إأراـقي يؿؽن أن يتجووز  2افالحن  أو افالكحوي ذم )ل
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ٓرتبوط بغ افؾغي و  إرضقي–ـوء ثـوئقي افوجه ّٕن ذم ادسلفي خؾال ذم ب 1فقشؿل ل 2اف

 اإلأراك.

َّفدات أَساسّقة -1  ُمم

 التعؾقؿقة والؾساكقات التطبقؼقة : -1-1

مرتبطي أـثر ؾلـثر  بتدريس افؾغي وبوفتعؾقم  1صورت افؾسوكقوت افتطبقؼقي    

تؾك  ظؿومو و ذفك فسّد افػجوة بغ ادعطقوت افـظريي ذم افؾسوكّقوت و متطؾبوت تطبقق

. وذم هذا افسقوق يعّرف 2ادعطقوت  ذم اددارس و ادمشسوت افتي تضطؾع بتعؾقم ل

افؾسوكقوت افتطبقؼقي بربطفو بوفؾسوكّقوت افـظريي ومدى  Widdowsonويداوشون

                                                      

وجوأ و افعالؿي بغ افؾسوكقوت افتطبقؼقي و افتعؾقؿقي فقسً ظالؿي تلضر  و حسى بل هي ظالؿي    1

بوفوٓيوت ادتحدة إمريؽقي   1941تعوأ إػ أربعقـوت افؼرن ادويض حغ تلشسً ذم  ظوم 

 University ofذم جومعي مقتشغون English Language Instituteممشسي افؾغي اإلكؽؾقزيي 

Michigan  فدراشي  'ادؼوربي افعؾؿقي  'و اشتعؿل ادصطؾح ذم وشم أرس تطبقؼي اشؿه

افؾذين  Charles Fries and Robert Ladoجـبقي. فؽن افبدايي افػعؾقي ارتبطً بوشؿي افؾغوت إ

ظذ كؼ  جمؾي جديدة تعـى بتعؾقم افؾغي  هي ادجؾي افػصؾقي فؾسوكقوت افتطبقؼقي و  = = أذؾو

تم مو ؾتئً أن طفرت جمالت أخرى ذم آختصوص كػسه  ذم  1948يعوأ ذفك إػ  ظوم 

شتقـوته. و ذم أواخر افسبعقـوت طفر ادّموهون شومهو ذم تطوير افؾسوكقوت  مخسقـوت  افؼرن و

( من 2افتطبقؼقي مهو افؾسوكقوت افتػورؿقي و ظؾم كػس تعؾقم افؾغي افثوكقيو تـووٓ أراشي افا )ل

 وجفي كظر احلوجي افسبويي. اكظر :

Masarykova univerzita . In ; Theory and Practice in English Studies 3 (2005): Proceedings 

from the Eighth Conference of British, American and Canadian Studies.   Brno: 

Masarykova univerzita  p 215 : 

http://www.phil.muni.cz/plonedata/wkaa/Offprints%20THEPES%203/TPES%203%20(2

13-219)%20Hrehovcik.pdf 

http://www.phil.muni.cz/plonedata/wkaa/Offprints%20THEPES%203/TPES%203%20(213-219)%20Hrehovcik.pdf
http://www.phil.muni.cz/plonedata/wkaa/Offprints%20THEPES%203/TPES%203%20(213-219)%20Hrehovcik.pdf
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: افؾسوكقوت افتطبقؼقي ـام  "آشتػوأة من كظريوهتو ذم تعؾقم افؾغي ذم افػصل ؾقؼول: 

وت افتي متتّد من افّدراشوت  افـظريي فؾغي إػ افؼسم ـي أؾفؿفو هي ضقف  من افتحؼقؼ

 1 "تطّبق.

مـذ افثامكقـوت صور ادصطؾح مستعؿال فإلحوفي ظذ أّيي جفي من افدراشي ذات 

افصؾي  بوفؾغي و بذفك اتسعً أرجوء آختصوص. و يتضح هذا آدموه ذم تعريف 

فـوس ذم مقدان افؾسوكقوت بوإلضوؾي إػ مو أفػه ا 'إذ يؼول :  Brumfitبريؿػقً 

( ؾنن افتعريف ؿد امتد وفغيأجـبقيوتعؾقؿفو 2ول 1تدريسل)  تعؾقامفؾغي–افتطبقؼقي 

بشؽل موّشع إػ جفوت من كوع افؾسوكقوت افرسيريي  و  افطى افؼظي وادعجؿقي و 

 2افـؼد افؾسوين و كظريي افسمجي و تطبقؼفو.

: يي و افؾسوكّقوت افتطبقؼقي ؾقؼولربغ افؾسوكّقوت افـظLyonsويؼورن ٓيـز    

افؾسوكقوت افـظريي تدرس افؾغي و افؾغوت مع رؤيي إػ بـوء كظريي فبـقتفو و وطوئػفو و  '

بؼطع افـظر ظن أّيي تطبقؼوت ظؿؾقي يؿؽن أن تؽون ٕي اشتثامر  فؾغي و افؾغوت ، بقـام 

توئجفو ظذ مجؾي من افؾسوكّقوت افتطبقؼقي من صواؽؾفو تطبقق متصورات افؾسوكقوت وك

  '، 3افتطبقؼوت ادتـوظي بام ذم ذفك تدريس افؾغي

                                                      
1- Widdowson‟s (1979: 1) definition clearly stresses the prim acy of language education: 

“Applied linguistics, as I conceive it, is a spectrum of inquiry which extends from 

theoretical studies of language to classroom practice.” 
2“In addition to what has been traditionally regarded as applied linguistic territory – language 

education (first, second and foreign language teaching and learning) this definition 

extends coverage to areas such as clinical and forensic linguistics, lexicography, critical 

linguistics and translation theory and practice.”    

Brumfit, C.J. (1991) „Applied Linguistics in Higher Education: Riding the Storm‟, BAAL 

Newsletter 38: 45-49p: 46 . 

3“Theoretical linguistics studies language and languages with a view to constructing a theory 

of their structure and functions and without regard to any practical applications that the 

investigation of language and languages might have, whereas applied linguistics has as its 

concerns the application of the concepts and findings of linguistics to a variety of practical 
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ؾرع من  'ؾقعّرف  افؾسوكقوت افتطبقؼقي  بلّّنو  Crystal (2001: 23) أّمو ـريستول    

افؾسوكّقوت اهتاممفو إّول هو تطبقق مـوهٍ افـظريوت افؾسوكقي و كتوئجفو فؼح ) 

تظفر ذم جموٓت أخرى من افتجربي. افػرع إـثر فبقون( مشوـل افؾغي افتي يؿؽن أن 

يستعؿل  وأحقوكوتطورا فؾسوكقوت افتطبقؼقي هو تدريس افؾغوت إجـبقي  وتعؾقؿفو 

 1'ادصطؾح وـلّن هذا هو احلؼل افوحقد ادضّؿن.

من خالل هذه افتعريػوت مجقعو كتبّغ مو فؾسوكّقوت افـظريي و افتطبقؼقي من    

و بذفك يؿّثل هذا افعؿل مواصؾي إلرشوء أشس كظريي مستؿّدة  صؾي بتعؾقم افؾغوت

من افؾسوكقوت افعرؾوكقي ـي يستػوأ مـفو ذم تعؾقّؿقي افعربقي بام هي فغي أجـبقي. و فؽن 

ؿبل مبوذة هذا ادوضوع يتعّغ ظؾقـو افـظر تورخيقو إػ أهّم ادراحل افتي مّر  هبو  

 ريي افتي ياتلشس ظؾقفو.افـؿوذج افعرؾوين وأهّم ادبوأئ افـظ

 التعريف بالباريدغم العرفاين  -1-2

ؿبل طفور افتّقور افعرؾوين ذم شبعقـوت افؼرن افعؼين و وصول بحوثه     

تبؾورهو ذم افثامكقـوت واكطالؿتفو ادؿقزة إػ أيومـو ذم جموٓت ـثرة ـوكً فؾؿدرشي 

                                                                                                                             
tasks, including language-teaching”). Lyons, John (1999) Language and Linguistics, 

Cambridge: Cambridge University Press. p 35. 

1- Widdowson 2000: 4“It all seemed straightforward  enough: linguistics decontextualised 

language from reality, and applied linguistics re-contextualised it, and reconstructed 

reality in the process. In this respect, linguistics was the science (like physics) and applied 

linguistics its technology (like engineering).” 

Crystal, David (2001) A Dictionary of Linguistics and Phonetics. Fourth Edition, Oxford: 

Blackwell Publishers.  
Crystal (2001: 23) “a branch of linguistics where the primary concern is the application of 

linguistic theories, methods and findings to the elucidation of language problems which 

have arisen in other areas of experience. The most well-developed branch of applied 

linguistics is the teaching and learning of foreign languages, and sometimes the term is 

used as if this were the only field involved”. 
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 ظؼيـوت افؼرن افسوبق.افسؾوـقي إثر إوؾر ذم تشؽقل بحوث افتعؾقؿقي بدايي من 

صوحى كظريي  Ivan Petrovitch Pavlovمن أبرز رّواأ افسؾوـقي بوؾؾوف    

 .B. F و ب.ف. شؽقـر ،,John B. Watsonآكعؽوس افؼضي  و جون ب.واضسون

Skinnerػس ٓ يـبغي فه أن يرتؽز ظذ ـػ افؼول بلّن ظؾم افو ـوكً بحوثفم تؼوأ إ

مؼوربي ظؾؿّقي صورمي فألحوال افبوضـقي افـػسقي اخلوصي: بل يـبغي أن يدرس افسؾوك 

افبؼي. ومو هيؿـو من افـظريي هو مو ؿّدمته فؾتعؾقؿقي من مبوأئ وؿواظد حؽؿً 

 ؾؽور :ظؼوأا من افتػؽر  افسبوي و افتعؾقؿي ومن بغ أهّم تؾك إ

أّن ادتعّؾم يستجقى فؾؿثرات اخلورجقي ذم ادحقط آجتامظي وافثؼوذم وهذا  -

يعـي أّكه ضرف شؾبي وافتعؾقم آيّل. ومن بغ ضرق افبحٌ افسؾوـقي: افتعؾقم افسابطي 

)افطػل يتعؾم أن ٓ يؾؿس كورا ّٕنو حترق(. وؿد توصل افسؾوـقون إػ ظديد 

اط واصتغؾوا ظذ شؾوك احلامم و افػئران آـتشوؾوت وبوٕشوس حول اإلذ

 واحلقوان. هي إذن مدرشي من افتػؽر تدار ظذ تلثر ادحقط ذم ظؿؾقوتـو افذهـقي.

أّن ادتعّؾم صػحي بقضوء و أّن تعؾقؿه أّي رء يتشّؽل بوفتعزيزات اإلجيوبقي و  -

.  بل إّن  افسؾبقي  و أن افتعزيز اإلجيويب هو أؾضل  من افعؼوب ذم ترشقخ افتعؾم

واضسن ذهى إػ حّد افؼول بلّن بـقي ذهــو هي بشؽل ـومل مصوؽي بواشطي مؽوؾلة 

جمتؿعـو و ظؼوبه و فقسً مصوؽي  بلّي تلثر جقـي. ومن هـو جوءت ادزحي افتي ورأت 

ظذ فسون ادعوأين فالدموه. و ؾقفو أّكه حغ يؾتؼي شؾوـّي بآخر ؾؾن يؽون فه أّي اختقور 

  'هل أكً بخر افقوم. ، و أكو هل أكو بخر؟ 'ل : إّٓ أن يؼو

أن افتعؾقم ظؿل يـبغي دمزئته إػ مراحل و يبدأ من افبسقط إػ ادعّؼد و من  -

 إشود إػ ادرـى و أّن افسمال هو ادغذي إـز فعؿؾقوت افتعؾم.

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ivan_Pavlov
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و بدايي من افسبعقـوت من افؼرن ادويض  بدأ افـؿوذج افعرؾوين يؽتسح     

افـؿوذج افسؾوـي   بواشطي ظؾم افـػس افعرؾوين.  و ؿد ـون  يدظم أن افتػسر افتوم 

فؾتعؾقم افبؼي يستؾزم اشتعوكي  بوٕبـقي ؽر ادالحظي بوٓرتؽوز ظذ  افذاـرة. وذم 

افعؼوأ إخرة من افؼرن افعؼين أيد افتوجه افثؼوذم ذم افدراشي افعرؾوكقي ؾؽرة أّن 

 ٓ يؿؽن أن يرى بوكػصول ظن افسقوق آجتامظي.  افتطّور افذهـي  

من افسبعقـوت بدأت افبحوث تصدر ظن كؿوذج ظؾؿي   اكطالؿوادفّم أّكه     

ذم ـتوبه :  T.Kuhnـوهن  . مقّز ضوموس cognitive paradigmاشؿه افـؿوذج  افعرؾوين

جعّقو   يرتؽز ظؾقه افـؿوذج افعرؾوين بوظتبوره إضورا مر 1962بـقي افثورات افعؾؿقي ظوم 

افبوحثون ذم إأراك معرؾي من ادعورف  ادعورف فبـقـي بحوثفم و توجقففو ذم ظك من 

افعصور: مثال افطى افغريب افراهن افذي تػرس ؾقه آضطرابوت افػقزيوئقي بعؾل 

ؾقسقوفوجقي و تعوجلفو برظويي ظضويي ) أأويي ، ظؿؾقوت..( هو افـؿوذج ادفقؿن ذم 

ي. و يعتؼد ـوهن أّن توريخ افعؾوم خيضع فطوارئ ثؼوؾقي و اجتامظقي افطى افرشؿ

فؾحظي افراهـي و يعؿل بطريؼي افؼػزات : ذم ؾسات اهلدوء حغ حيؽم مـوال مفقؿن 

تتواػ أزموت  يؿؽن أن تـػتح ظذ إظوأة مراجعي جذريي دـوويل افؾحظي: و ذم بعض 

 إحقون ؿد تعّوضفو.

ين : افعرؾوكقي  ذم بدايي شبعقـوت افؼرن افعؼين  من ُبـي افـؿوذج افعرؾو   

افتؼوء أؾؽور  ضوئػوت ظؾؿقي خمتؾػي مـفو  ظؾامء افـػس و ادعؾوموتقّون و اخلزاء  ذم 

،  ومـفم  افؾسوكقون من ادتلثرين بـظريوت افؾسوين إمريؽي 'افذـوء آصطـوظي'

من ادؿؽن ظـدئذ احلديٌ ظن كوام صؿسؽي و مـفم أيضو  افػالشػي و بذفك مل يؽن 

اختصوص حؼقؼي فؾعرؾوكّقوت فه  أشس كظريي صؾبي: بل مو كتحدث ظـه ذم هذا 

ادذـورة بعضفو من كظريوت بعض و بذفك أمؽن  آختصوصوتادـوال هو اشتػوأة 
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 ( افتويل :   1احلديٌ ظن  كؿوذج مسدس فؾعؾوم افعرؾوكقي  ـام ذم افشؽل )

 افػؾسػي                                                                         

ظؾم افـػس                                                                                                              

 افؾسوكّقوت

 

 

افعؾوم افعصبقي                                               اإلظالمقي                                           

 إكثروبوفوجقو

 (  : بروز مسّدس العؾوم العرفاكقة ربط العالقات بني مجقع االختصاصات السّتة1الشؽل )

    

تدرس  افعؾوم افعرؾوكقي ) ظؾم افـػس افعرؾوين ( ـقف يعوفٍ افذهن ادعؾوموت 

هي افتي يسؿقفو افسؾوـقون ادثرات و ـقف تؼوأ تؾك  ادعوجلي افتي يستؼبؾفو اإلكسون و

إػ اشتجوبوت و هتتم بوفتغرات افتي تؽون بغ ادثر  أو افدخل و آشتجوبي أو اخلرج. 

و  perceptionظؾم افـػس افعرؾوين يدرس افعؿؾقوت افبوضـقي أو افداخؾقي بام ؾقفو اإلأراك

 .thinking وافتػؽر memoryو افذاـرة , attentionآكتبوه

عؾوم افعرؾوكّقي  افتي أّضرت  ادـوال افتعؾقؿي يعتز ظؾم افـػس افعرؾوين أبرز اف   

ز هذا افعؾم  ظذ مو يسّؿى إبـقي ؽر ادرئقيافعرؾوين  ـّ  Unobservable .ؾؾؼد ر

Constructs وؾقه أّن افؾغي فقسً بعقدة ظن مظوهر افعرؾون إخرى. ذفك الّن افذهن .

موت افؾسوكقي إٓ كوظو مـفو افبؼي موّجه إػ معوجلي ـل أكواع ادعؾوموت و مو  ادعؾو

رؽم ـوّنو معؼدة أـثر. و فؼد ُوجه  آهتامم إـز  إػ  ؾفم بـقي افؾغي بدٓ من افؼدرة 

 2و ل 1ظذ اشتعامهلو. حسى هذه افوجفي من افـظر ؾنّن افطريؼي ادثذ فػفم  ل

http://www.simplypsychology.org/perception-theories.html
http://www.simplypsychology.org/attention-models.html
http://www.simplypsychology.org/memory.html
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 . وادفورات  واشتعامهلو يؽون ظز ؾفم افعؿؾّقوت افتي يستخدمفو ادتعؾم فتعؾم ادعؾومي

افعرؾوكقي هتتّم بودتعؾم ظذ أّكه ؾرأ ؿبل أن يؽون مجوظي )هذا ذم مؼوبل     

. و ترى   2و بوفعؿؾقوت ادرتبطي بتعؾقم ل)sociocultarists  افثؼوؾقغ آجتامظقغ 

ظذ أّّنو اـتسوب فبعض ادفورات ادرـبي ، بعض من   SLLكظريي افتعؾم افعرؾوكقي

ضؿـي ذم ظؿؾقوت تعؾقم افؾغي هي ؿواظد افـحو افتطبقؼي ، و اختقور ادفورات  اد

افرصقد ادعجؿي ادـوشى وافسعي وراء ادواضعوت افتداوفقي ادتحؽؿي ذم اشتعامل 

(. يرى هذا أن افذاـرة صبؽي من افعؼد و ادعؾومي  Mc Laughlin 1987خمصوص فؾغي )

رة اددى و هذا افعؿل يؽون مراؿبو . تـّشط وؿتّقو ؿي افذاـرة افؼص 2اجلديدة من  ل

وحغ تـشط تصبح بشؽل أؿّل مـتجو  فؾعؿؾقوت ادراؿبي و بشؽل أـز فؾعؿؾقوت 

أفّقي . و حغ تصبح آفّقي بوفتامم وافؽامل ؾنّّنو ختّزن ذم افذاـرة افطويؾي اددى وهذه 

تسى ؾنّن شتحّرر افذاـرة افؼصرة فتفتّم بتعّؾم جديد أـثر تعؼقدا. و حغ تؽ

افعؿؾّقوت أفّقي يصعى تغقرهو أو حذؾفو. هبذا افشؽل يؿؽن فؾؿتعؾؿغ أن يتعؾؿوا 

 Mc (1990; 2أـثر مو يؽون ظن افؾغي. و يصؾون إػ أرجوت متزايدة من افتضؾع ذم  ل

Laughlin 1987 ذم هذا افتصور .)SLL  هو ظؿؾقي مستؿرة من افعؿؾّقوت ادراؿبي إػ

 ذفك بتـشقط مؽّرر  فعؿؾّقوت مراؿبي .  افعؿؾقوت أفقي و

و هيّم فقس مافعرؾوكقي خوفػً ادبوأئ افسؾوـقي ذم افتعؾقؿقي ؾؼوفً إّن     

افسؾوك بل افعؿؾقوت افعرؾوكقي أي ـقػقي معوجلي افذهن فؾؿعؾوموت ٓ  مالحظي 

 افسؾوك اخلورجي و افوؿوع ؾقه حتً افتلثر أيل و ؿد حتؽؿً ؾقه ثـوئقي ادثر

 وآشتجوبي. 

من جفي أخرى ٓ تعتز افعرؾوكقي ادتعؾؿغ مستجقبغ شؾبقغ دثرات و    

ادحقط اخلورجي بل تعّدهم ؾوظؾغ ممثرين بام أّّنم هم من جيرون افسابطوت بغ 
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ة وافؼديؿي و هم من يرتبون ادعورف و يـظؿوّنو ذم مؼوٓت و  ذم دادعؾوموت اجلدي

 وافعؼد. وبصػي ظومي يؿؽن حتديد ادـوال افعرؾوين ذم صبؽوت مسابطي افعـوس

 ( افتويل:2افتعؾقم ـام رشم أضره ظؾم افـػس افعرؾوين ـام ذم افشؽل )

 

 1ادـوال افعرؾوين

 َوَرِظْرؾون

 اكتبوه                                                                ترمقز

 إأراك                ُمدخل                

 اشسجوع

 اشتجوبي

 

  ( :  مراحل عؿؾّقات التعّؾم  يف الـؿوذج العرفاين2الشؽل )

  

حتدث ظؿؾقّوت افتعّؾم ذم مراحل مثؾام يبقّـه افشؽل أظاله  وؾق مراحل أوٓهو   

وذاـرة افعؿل    sensory memoryتتؿثل ذم مو حيدث من روابط بغ افذاـرة احلسقي  و 

Working memory  ذم هذه ادرحؾي إوػ  تتؽّػل آكتبوهattention   بنيصول اددخل

احلّز إػ أاخل ذاـرة افعؿل وتوجقففو إػ ذفك اددخل بوفذات و يتؽّػل 

بوفتعّرف افوارأ ظؾقه  )وهو تعّرف كؿطي(. و ثوكقو  تتّم ذم ذاـرة  Perceptionاإلأراك

ادعؾوموت و افتكف ؾقفو ظذ أشوس افتجزئي و  افعؿل ظؿؾّقي  افتـظقم بتجزئي

افتؼسقم إػ أجزاء  يتعّرف ظؾقفو  و فؽن ادفؿي إشوشقي هي اشتخراج ادعؾوموت من 

                                                      

 http://www.utexas.edu/courses/svinicki/ald320/cognmodel.htmlملخوذ من  1

 

مدى أو   صيرةقذاكرة 

 ذاكرة عمل 
ذاكرة طويلة 

 املدى

http://www.utexas.edu/courses/svinicki/ald320/cognmodel.html
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 Short Termاددى إػ افذاـرة افؼصرة اددى  Long Term Memoryافذاـرة افطويؾي

Memoryّؾم  ؾتتّم بغ ذاـرة افعؿل و . أّمو ادرحؾي افثوفثي من معوجلي ادعؾومي أثـوء افتع

ادعؾوموت و  storageأو ختزين encodingافذاـرة افطويؾي اددى مو حيدث هو افسمقز

ذفك بتغقر ادثر  حتى خيّزن ذم افذاـرة افطويؾي اددى.  و يبـى تعّؾم  ذو 

و ذفك  بتعزيز افؼدرة ظذ افتصوير أو بـوء افوضعقوت   meaningful learningأٓفي

و بتـظقؿفو.  و يـخرط افذهن ذم معوجلي ظؿقؼي  أو خػقػي  من كوع افؼقوشوت    دتعّؾؿيا

وتػعقل اخلطوضوت و افتؾخقص و ؽرهو من افعؿؾقوت افتي يتطؾبفو تعؾقم وحدة تعّؾم 

 .1بسقطي أو معّؼدة

و بعد هذا افعرض افعوم ٕهّم إشس افعرؾوكقي ذم كظريي افتعّؾم و خصوصو     

مـفو بعؾم افـػس افعرؾوين يـكف افبحٌ إػ تؼديم تصّور مبدئي حول  مو ارتبط

افؽقػقي افتي يؿؽن أن تستػقد مـفو  تعؾقؿقي افؾغوت إجـبقي من بعض  ادػوهقم 

افؾسوكقي افعرؾوكقي:  وهو تصور ؿوامه ثالثي أشس : افػضوءات افذهـقي و كظريي ادزيٍ 

 ت افعرؾوكقي من كظريي اجلشطؾً.         إرضقي افتي أخذهتو افؾسوكقو -و افوجه

 

 توظقف بعض ادػاهقم الؾساكقة العرفاكقة يف تعؾقؿقة الؾغة العربقة لغة أجـبقة 

 .1بالرتابط مع ل 2الػضاءات  الذهـّقة و  تعؾم ل -1-3

 ما الػضاءات الذهـقة ؟  1- 2-1

افػضوءات افذهـقّي  مصطؾح اشتعؿؾه  ؾوـوكقوي ذم ـتوبه افصوأر أّوٓ 

 Mental(1994تّم بوإلكجؾقزيي ) Espaces Mentaux (1984)بوفػركسقي حتً ظـوان

                                                      

 اكظر اإلحوفي افسوبؼي. -1
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Spaces وافػضوءات افذهـقي هي أبـقي ذهـقي وؿتقي واؾساضقي تبـى وحتّرك أثـوء  .

(. ويتطّور ادعـى ويتغر ذم هذه افتؿثقالت Fauconnier & Turner , 2OO2, 40اخلطوب )

و كػّؽر وظـدمو كتؽّؾم تـّشط جمؿوظوت من افعصقبوت افذهـقي بتطّور شرورته. ؾعـدم

ادجتؿعي وحيدث بقـفو ترابط من جراء تـشقطفو تـشقطو مشسـو. وهذا حيدث ذم 

ـّى ومو من ـالم أو تػؽر إّٓ  أكشطتـو افعوأّيي وذم ـالمـو ّٕكه مو من كشوط إّٓ وهو مر

ى.  افػضوءات مقوأين و ادقوأين ختؾق ـؾام تؽ ـّ ّؾؿـو وفقسً جزءا من افـحو . وهو مر

ؽر أّّنو أشوشقي بوفـسبي إػ افؾغي . ادقوأين تبـَغ بوفعـوس و إأوار  و آشساتقجقوت 

 وافعالؿوت.

 ذم ادثوفغ افتوفقغ ؾضوءان ذهـقّون متوازيون  مهو ؾضوء افواؿع و ؾضوء افرشم :

 ، هلو ظقـون ذم هذا افصورة ، افػتوة ذات افعقـغ افؽستـوئّقتغ  -  (1

 خرضاوان . 

 

ذم افواؿع وهو افػضوء إّول ؾنّن فؾػتوة ظقـغ ـستـوئّقتغ  و ذم افصورة  وكتقجي 

فرضب من افتزيغ أو اخلدظي صورت افعقـون افؽستـوئقتون خرضاوين. و هؽذا تصبح 

افصورة ؾضوء ذهـقو  شـرمز  فه با )ص( وهو   ؽر ؾضوء  افواؿع )و(  و فـسّؿه ؾضوء 

. و أن يؽون فـو هذان افػضوءان ؾفذا يعـي أن يؽون فـو ذم )ص ( ؾتوة هلو افصورة

 ظقـون خرضوان و يؽون فؾػتوة ظقـون ـستـوئّقتون ذم)و( .

فـػسض أّن ادـطؾق هو صخص  و فـسؿه هـد،  و اهلدف هو ادجول افذي ؾقه 

 ( افتويل:3ُترى و ظـدئذ  يؿؽن  أن يؿثّل  ذفك بوفشؽل )
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 بط[ ]را 

 

 

 ]    هـد ذم افواؿع [                                             ] هـد ذم فصورة[    

 

(: هـد يف الػضاءين الذهـّقنين )و( و )ص( و بني الػضاءين رابط يشدمها يف مستوى  3الشؽل)

 التصّور و التؿثقل.

 

  خرضاوين ، ؾنذن وأّّنو ذم افصورة ذات ظقـغ ـستـوئقتغفـزظم أّن هلـد ظقـغ 

افصورة هي متثقل هلـد بواشطي بعض  –توجد ظالؿي تداوفقي بغ ادـوال    و افصورة 

 افروابط افذهـقي.

 

 ]رابط[  

 

 

 ]  ادـطؾق : هـد بعقـغ ـستـوئقتغ                                    افصورة: هـد بعقـغ خرضاوين[ ]  اهلدف :      

 

 يف الػضاءين الذهـّقنين )و( وهو الػضاء ادـطؾق  و )ص(  وهو الػضاء اهلدف . ( : هـد4الشؽل)

 

 



 248  ادموهوت حديثي ذم تعؾقم افعربقي فغي ثوكقيادممتر افدويل افثوين:     - افعربقي فؾغويوتامعفد  

هـوك إذن ؾضوء ذهـي )و(  هو افػضوء ادـطؾق وؾقه هـد ذات ظـقـغ 

ـستـوئّقتغ يوازيه ذم افػضوء )ص( وهو اهلدف كػس افبـً ؽر أّن هلو ظقـغ 

و كػفم افعالؿي بغ افػضوءين خرضاوين.  وبغ افػضوئغ رابط  ذهـي تداويل جيعؾـ

 وافعـك ادوّحد بغ افػضوءين هو هـد كػسفو واؿعو و متثقال ذم افصورة.

 Spaceيّسؿى بوين افػضوء 'ذم هذه افصورة 'ذم كظريي افػضوءات افذهـقي 

builder  (  1وذم ادثول  ، )' تؼقم ؾضوء ذهـقو فؾصورة .  'ذم افصورة 

ؿقل بقـام ـون  زيد يؼف ظذ شتوأيو ظؿرو افػـون  و  و أن فـعتز أّن ادثول ؿد

 يتلّمل فوحي هبو هـد ؾسقؼول :

 ذم افواؿع ، افػتوة ذات افعقـغ اخلرضاوين هلو ظقـون ـستـوئّقتون - (2

ؾنّن اخلطوضي شتؼؾى. ؾبدٓ من آكطالق من افواؿع إػ افصورة ؾؼد اكطؾؼـو 

 افواؿعقي.هـد فصورة و اهلدف هو من افصورة إػ افواؿع. آكطالق أن هو  ا

 

 

 رابط                                                     

 

 

 

 

 

 اهلدف ] افواؿع[ ادـطؾق ] افرشم [                                         

 
 .ؼول: تغّر ادـطؾق و اهلدف بحسب  الػضاء الذي كان مـطؾؼا يف بـاء ادشفد أو ال5الشؽل 
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 (:3يؿؽن أن كعّز  ظن ادشفد افسوبق بوفؼول )

 يعتؼد زيد  أّن هـدا افتي ذم  صورة ظؿرو ، هلو ظقـون ـستـوئّقتون  -(3

ب ف : بوين افػضوء ، ف: ؾضوء يؿؽن صؽؾـي افػضوءات و بـوهتو ـوفتويل )

 ذهـي( ، ـوفتويل:

 

 و ظقـون   خرضاوانيعتؼد زيد     أّن هـدا  افتي      ذم  صورة ظؿرو ،  هل

 ب ف                                                 'ب ف

 

 ف                                                      'ف 

 

و افذي يصـع  ؾقه افؼول   'افػضوء إب'معتؼد زيد  هو  و هؽذا ، ؾنّن 

 'بلـؿؾه،إّكه بوفتويل ف

ذهـي مـػصل ؾفو ف   ّٕن  افصورة  هي مؼوبل و صورة ظؿرو  هلـد هي ؾضوء 

دعتؼد زيد.  فؽـّفو تظل  واؿعي أاخل ؾضوء اظتؼوأ فذفك هو ؾضوء ابن )أو بـً ( . أّمو 

هي ادرـبوت افتي ختؾق افػضوءين . إّنام من  'ذم صورة ظؿرو 'و 'يعتؼد موـس'

أن كشر إػ أّن ب  و ب أف ف ظذ افتتويل . من ادػقد 'بـوة إؾضققي  أو ب أف  ف 

 1.'أف شقبـي أائام ف أاخل افػضوء إب ف

 

 الؾغة الثاكقة فضاء ذهـي يبـى بواسطة الػضاء الذهـي لؾغة األوىل -1-4

: هـوك بـوء ؾضوء ذهـي جديد بوفّؾغي خيتؾف ظن بـوء  2و ل 1ذم تعؾقم افؾغتغ ل

                                                      

 www.case.edu/.../Mentalspacesandcognitivesemanticsاشتعـّو ذم هذه إمثؾي با  -1

http://www.case.edu/.../Mentalspacesandcognitivesemantics
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ين افواؿعي و ؽره يشبه افتعومل بغ افػضوء 2. افتعؾقم ذم ل 1ؾضوء ذهـي ؿديم بؾغي 

بؿثوبي افػضوء ادـطؾق   1) افؾوحي ، افػؾم ، افصورة( . ذم افتعؾقؿقي أائام شـعتز  ل

بؿثوبي افػضوء ؽر افواؿعي ـوفؾوحي و  2ّّٕنو إؿرب و إـثر أفػي و تعّد افؾغي 

.  2ـوفرشم وـوفػؾم و فـؼل هي افػضوء اهلدف و هذا إمر يؽون  ذم بدايي تعّؾم ل

ظن معـى من  2هو ـقف يؿؽن أن تعّز ل 2فك أّن افّسمال افذي يراوأ متعّؾم لذ

: هل هو م أو  2ـذا ؾام يؽون ادعـى م ذم  ل 1؟ أو إذا ـون ادعـى م ذم ل 1معوين ل

 ؟'م

( هدؾو و بقـفام رابط . و هذا 2( مـطؾؼو و  )ل1ذم هذا ادثول افـظري كعتز  )ل

قي ٓ يـطؾق وهو يتعّؾؿفو من ؾراغ بل إّكه يـطؾق ذم تعّؾؿفو يعـي أّن متعؾم افؾغي إجـب

 من فغته إصؾقي. 

 

 رابط                                          

 

 

 

 

 

 ] هدف[ 2]مـطؾق[                                                 ل  1ل

 

و هي   2االعتامد عؾقفا حيدث تعؾقم ل(تؽون الػضاء ادـطؾق الذي ب1: الؾغة األّم )ل 6الشؽل 

 الػضاء اهلدف.

ؾنّن ذفك ادرور يؽون بواشطي  1يؿّر  إفقفو بوظتامأ ل  2ا وإذا ـون متعّؾم ف 
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 معزين 

 ادعز ادعـوي أو افتصوري  إػ افؾػظ وهو ادعز إوكوموشقوفوجي -

Onomasiology  ؟ وهو شمال ـلن يسلل موذا تسّؿي افعربقي أفي افتي كؽتى هبو

 شقؼوأه إػ ] ؿؾم[ ، ] ؿؾم رصوص [ ، ] ؿؾم حز[ .

ـلن يسلل وهو  semasiologyادعز  افؾػظي إػ ادعـى ويسّؿى ادعز افؾػظي -

يسؿع ـؾؿي جديدة بوفعربقي ] ؿؾم[ موذا تعـي ذم افؾغي افعربقي ؟ أو ـلن يؿّر  شوئح 

ررة ] تػوح[ أو ] ظـى[ ؾقتسوءل بسوق بؼوفي ذم افبالأ افعربقي ؾقسؿع مثال ـؾؿي مؽ

 ظن معـى هذا افصوت ذم تؾك افؾغي.

فؽّن ادعز ادعـوي ا، إوكوموشقوفوجي و ادعز افؾػظي أو افسقامشقوفوجي ٓ 

يتاّمن دن يروم تعؾم افعربقي فغي ثوكقي من ؽر  اشتـجوأ بوفؾغي إوػ ؾؿثال ٓ يسلل من 

[ أو با] Penيي ] ؿؾم[ مبوذة من ؽر أن يؼركه با] ـوكً اإلكجؾقزيي فغته إوػ ظن هو

pencil ومهو مدخاله إصؾقّون و معزاه افؾػظقون إػ ادعـى.  و كػس افقء يؼول ]

ؿبل أن يتسوءل ظن apple  1دتعؾم تعرض ظؾقه صورة تػوحي ؾفو شقتذـر اشؿفو ذم ل

دتعّؾم يؽون ذم أوػ حوٓت . و هؽذا ؾنّن ا 2ُمـوطر تؾك افتسؿقي ذم افعربقي بام هي ل

وؾقفو يتّم افتبئر  اإلأراـي ظذ  .  1تعّؾؿه مؼّسام بغ ؾضوء فغي مـطؾق هو ؾضوء ل

وؾقفو شقتّم افتبئر  2و ؾضوء فغي هدف هو ؾضوء لapple  ) تسؿقي افقء ؾقفو ) فـؼل

ن افرابط ظذ افوحدة افؾغويي افتي شقتّم تعّؾؿفو ) فـؼل تػوحي(  وذم هذه احلوفي يؽو

وحدة ادرجع افتصوري كعـي ذم حوفي افتػوحي هقلة افتػوحي ادعؾومي فدهيو ذم ثؼوؾته و 

افتي هي مطوبؼي أيضو دو جيده ذم إشواق افعربقي ؾشؽل افعالؿي بغ افػضوءين 

 شقؽون ذم هذه احلوفي ـام ذم افشؽل افتويل:
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 رابط] وحدة ادرجع افتصوري[             

 

 

 

 

 ] تػوح [ 2[                                                    لapple]  1ل

 

[  اإلكجؾقزية و ]  apple[  يف عباريت ]2[ و اهلدف ]ل1( :  العالقة  بني فضاءيادـطؾق ]ل7الشؽل )

 تػاح[ العربقة.

 

 و يؽون 1يؽون بودـوطرة بقـفو إػ حد ادطوبؼي و بغ ل 2وهؽذا ؾنّن تعّؾم ل

 مثول افتعؾم ُمَشْؽَؾـًو ـوفتويل: 

ذم  'و  '1ذم ل':  وذم هذا ادثول ادشؽؾن ؾنّن  2س تسّؿى ز ذم ل 1ذم ل

مهو من بـوة افػضوءات وإّن افرابط افذي يؿتّن افعالؿي بغ ؾضوءي افؾغتغ    '2ل'

 هو افتطوبق ادرجعي و ادتصوري بغ افقء ادسّؿى ذم افؾغتغ. 2و ل 1ل

هذا افتطوبق ٓ ُيْؿؽُن أن يؽون ثوبتو ذم ـثر من افتصّورات ذفك أّن ؽر أّن 

و ٓ هلو وجوأ ذم تؾك افؾغي أو أّن  1فقس هلو تسؿقوت ذم ل 2ـثرا من إصقوء ذم ل

تؼطقع احلؼوئق خمتؾف بغ افؾغتغ و ظـدئذ يضعف افرابط افتصوري بغ افؾغتغ أو 

 تضعف أرجي افتطوبق ؾقه. 

ؾنّكه من ادؿؽن أن كجد ذم أأاء ادتعّؾؿغ ادبتدئغ أو ادتوّشطغ و ظذ افعؿوم 

فؾعربّقي فغي ثوكقي مو يدّل ظذ أّّنم يعتؿدون افػضوءين افؾغويغ و بتعبر أـثر أّؿي  أّّنم 

و يؿؽن مالحظي ذفك ذم افسؾوك إأائي  2بشؽل ـبر ذم تعؾم ل 1يعتؿدون ظذ  ل
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 ي: اظتامأا ظذ ادالحظوت افتوفق

معّدل رسظي إأاء  : يؽون إأاء  بطقئو  فدى همٓء ادتعّؾؿغ إذا مو ؿورّكوه  -

بؿعّدل رُسظي كطق افؽؾؿي أو اجلؿؾي فدى ادتؽّؾم ادستؿع ادثويل حغ تلأيته  فؾغته 

إصؾقي . ؾطول  افوؿً  من  ادعوجلي  افتي  يؼطعفو افذهن ذم  ادؼوركي  بغ فسوكغ 

. و هذا يسجم ذهـّقو إػ مضوظػي اجلفد اإلأراـي افذي يؽون فدى ( 2( و )ل 1)ل

 متؽؾم افؾغي إم.

( : وهذا 2ظدم آكضبوط فؾؼواظد افصوتقي و افكؾقي و افسـقبقي فا )ل -

يؾحظ ذم مو يسؿى ظوأة بوفؾحن: واحلؼقؼي أّن ـثرا من ذفك افّؾحن هو  إجراء افؽالم 

. ويظفر   ذفك ذم افتعثر 2ظذ أأاء ل 1لو إشؼوط مؼوٓت  1بؿجريوت ؿواظد ل

افصويت  و ذم تذـر ادمكٌ و تلكقٌ ادذـر  و ذم تؼديم افـعً ظذ ادـعوت و ـل ذفك 

 .1من ضغط افعوأة افتي تليت من ل

( ؾؿن 1حضور  مؼوٓت ثؼوؾقي  خمتؾػي هي ذم احلؼقؼي من رواشى افا )ل -

فسومل معومؾي ختتؾف ظن مجع ادذـر افصعى ظذ متعؾم افؾغي أن يعومل مجع ادمكٌ ا

افسومل و شقجد ظـتو ذم تؼبل ذفك و ذم آكصقوع فؾؼوظدة افكؾقي و شقعتز  أّن ذم 

 إمر خؾال ثؼوؾقو ؿبل أن يؽون تؼسقام سؾقو فؾؽون بشؽل من إصؽول.

افطريؼي افتؼؾقديي ذم افتعؾقم ٓ تشر  إػ مو يؿؽن أن يـطبع ذم ذهن ادتعّؾم من 

ثور  كػسقي تـطبع ذم ذهـه وهو يعوفٍ هذا افتوازي بغ ادستويوت. و حتّى إن تـبفً آ

إفقفو ؾنّّنو تعتزهو ؽر مػقدة وٓ تستحّق افتوؿف. هذه آكطبوظوت افتي يؿؽن 

 آصطالح ظؾقفو بوفسشبوت افعرؾوكقي افالواظقي .

افبسقطي يؼول  مو يؼول ظن افتعومل بغ ؾضوءي افؾغتغ ذم افوحدات ادعجؿقي

 أيضو ظن افوحدات افـحويي ادرـبي ـوجلؿل ؾؾـػسض اجلؿؾي افتوفقي: 
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 وَصَل إػ فـدن   -(4

و فـػسض أّن متعّؾام فؾعربقي فغته إّم اإلكجؾقزيي  يػفم مو معـى هذه اجلؿؾي و 

 يؼورّنو بام يؼوبؾفو ذم فغته وهو:

5  )- He arrived in London 

ذم  ادستويغ ادعجؿي و افسـقبي  شتؽون  2و ل 1اة بغ لوهذا يعـي  أّن ادواز

 تـوطريي  بغ افػضوء ال ـوفتويل: 

   2ل                               1ل

he                                  هو 

Arrived                      وصل 

In                                    إػ 

London                        فـدن 

و افغوئى ادػرأ ادذـر ذم  1تشوبه صويت بغ ضؿر افغوئى ادػرأ ادذـر  ذم ل-

و هذا افتشوبه فن حيتػظ به ادتعّؾم و إن ـون شقسّجؾه ّٕكه ؽر مّزر ظذ إؿل ذم   2ل

كطوق معرؾته ادبدئقي ؾفو  شقؽتشف بعد مّدة أّن هذا فقس بؼوظدة ؾؾقس بغ ضؿر 

( هذا افتشوبه فذفك  فن تثبً افؼوظدة و   (she 1و مو يـوطره ذم ل 2غوئبي )هي ( ذم  لاف

 شقسؼط بوفتويل ترجقح افشبه و فن يؾتػً إفقفو ذم هذا افسقوق.

تـطق بشؽل  2و فؽـفو ذم ل Londonذم اشم  1و ل 2تشوبه صويت بغ ل  -

أّن إشامء إظالم تظل    خمتؾف. هذا افتشوبه  أمر  معروف فدى ادتعّؾم مرّأه إػ

حموؾظي ظذ هقلهتو افـطؼقي ذم أؽؾى افؾغوت مع اختالؾوت ضػقػي ذم افـطق ٓ تمأي إػ 

تشويه افتسؿقي. هذه ادعؾومي ادسشبي ذم ذهن ادتعّؾم   تؼوأ إفقفو  مالحظي ادشوهبي 

قـفام. ؾعذ افـوبعي من ادزاوجي بغ ؾضوءين: و تؼوأ  إفقفو أيضو مالحظي افػروق ب
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افرؽم من وجوأ مشوهبي ذم إشامء إظالم و ظذ افرؽم من آظتؼوأ بلّن إشامء ٓ 

تتبّدل ؾنّن ادتعّؾم شقؾحظ أّن ـثرا من أشامئه تتغّر ذم افؾغي اجلديدة و  أن ـثرا من 

إشامء افتي فديه ظن افؾغي  افعربقي مغّر ظن أصوفه بدءا من اشم افرشول ظؾقه 

 Avicenneو ابن شقـوء Averroèsالم وصوٓ  إػ أشامء افعؾامء و افػالشػي ـوبن رصدافس

 و ؽرهم وهؽذا يرشم افػضوء إصع و افػضوء ظر إصع ـوفتويل:

يـطق بشؽل  2و بوفتويل ذم ل 2يـطق بشؽل مغّر ذم ل 1آشم افعؾم ع ذم ل

 قر أو خؾل ـبر. رؽم أّكه إن كطق ـام ذم فغته ٓ يطرأ تغ 1مغر ذم ل

بام ؿد  2ٓ يعرف أين مـوطرهو ذم ل ed –حيؿل ٓحؼي 1افػعل ادويض ذم ل-

يعـي اختالؾو ـبرا ذم افػضوءين ادـطؾق و ادصّى أو اهلدف هذا شقمأي به اكطبوظقو 

وافتي حيؿل  1إػ اؾتؼوأ افـظر  افكذم افذي بـى ظؾقه تكيػه فبعض إؾعول ذم ل

 هذه افالحؼي افتي هلو كظر ذم افؽؾامت إخرى. و هذا شقدؾعه ؾقفو بعض ادويض

ذهـقو إػ أن يبحٌ ظـفو ذم أؾعول أخرى )من كوع أخل و رضب و أـل و ذب و 

شوؾر  .. ( افتي رّبام ؿوأته إػ مالحظوت مضّؾؾي ـوٓظتؼوأ بلّن ٓحؼي افصقغي ادوضقي 

أّن افالم هي ٓحؼي ؽر  أّكه  صوت ) فو ؿورن بغ وصل و أخل و أـل( ؾؼد يعتؼد

اظتؼوأ شقتبّدأ حغ جيد أؾعوٓ أخرى مثل شوؾر و ـتى و ذب وؽرهو(. فؽـّه ذم 

صّى افـفويي شقصل إػ بـوء ؿوظدة تعتؿد ظذ ثـوئقي افػضوء ادصدر  و افػضوء اد

 : ـوفتويل

ي  فقسً فه ٓحؼ 2( افػعل ذم لed  -بالحؼي من كوع ) 1افػعل ادويض ذم ل 

َم  1فقسً فه ٓحؼي ل 2:افػعل ادويض ذم ل1صبقفي أو خموفػي فؾتي ذم ل . و رّبام ُظؿِّ

 هذا تدرجيّقو ـام يع:

 .1و  فه ٓحؼي   ذم ل  2ٓ توجد ٓحؼي موض فؾػعل ذم ل  
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آكطبوع افثوفٌ وهو تعؿقؿي ؽر أّكه فن يوصل إػ كتوئٍ صحقحي و يتؿثل -

( يوازيه حرف اجلر ] إػ[  ذم 1[  ذم ) لin]  prepositionذم  مالحظي  أّكرابط اجلرّ 

 (:  ؽر أّن ادثول اإلكجؾقزي افتويل : 2)ل

 ادطور إػ وصل –( 6

 با: 1افذي يسجم ذم ل

7)-  He arrived at the airport 

[ بوإلضوؾي atشقؿّؽـه من أن يالحظ أّن ] إػ[ تسجم رابط اجلر اإلكجؾقزيي ]  

[ و افتعومل بغ ؾضوءي افؾغتغ )ادـطؾق و اهلدف ( شقؼوأه إػ in] إػ رابط اجلّر 

 افوصول إػ مبدأ أو تؼعقد يؿؽن صقوؽته ـوفتويل:

 in ; atمن كوعprepositionؾنّن حرف اجلّر  إػ يؿؽن أن تسجم بلـثر من 2ذم ل

ؾؽرة افػضوءات افذهـقي مػقدة ذم هذا افسقوق  ّّٕنو شتجعل اددّرس يـخرط 

أو  2معزوفي ظن ل 1رضب من افـحو ادؼورن بؿؼتضوه ٓ تعرف افؼواظد ذم لذم 

افعؽس و  يصبح فؾتعؾقم بعد آخر  ؽر  ذي ادموه واحد ـام هو ذم إصل بل كتعّرف 

ظذ  فغتـو من خالل مؼوركتفو بؾغي أخر و هي معرؾي ٓ تتوؿف ظـد تػوصقل 

قؼوأكو إػ رضب من ادعوجلي فؾغي آختالف و جزئقوته بل إّن افتصور افعرؾوين ش

تراظي معوجلتـو فؾغي اهلدف و فؽل ذفك ؾوئدة ذم مستوى مو يسّؿى ذم افؾسوكقوت بـوء 

فؽّن هذا افػضوء شقصبح بعد أن يؽتؿل بـوؤه ؾضوء واؿعقو  construalافؽون أو افبـوئقي

  : ثوكقو. فذفك يشتغل ذهن ادتعّؾم بطريؼي ادوازاة بغ افػضوءين ـوفتويل

 ذم افؾغي افعربقي هذه اجلؿؾي )افؽؾؿي( تؼول ـام يع ذم افؾغي )س(. 

 (I‟m ill/je suis maladeذم افؾغي افعربقي أكو مريض تؼول ـام يع ذم فغتي إوػ )

 (stylo /penذم افؾغي افعربقي )ؿؾم( يؼول ـام يع ذم فغتي إوػ )
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وت افصوتقي و ادرؾوفوجقي و ؽر أّن حوٓت من اخلوكوت افػورؽي ذم ادستوي

ادعجؿقي و افسـقبقي ٓ تصّح معفو ادوازاة وظـدئذ شقدرـفو ادتعّؾم من ؽر تـوطر بغ 

 افؾغتغ ؾؿثال تؽون اجلؿؾي افتـوطريي افتوفقي  ٓ مؼبوفي:

 . تـطؼؽاميؾقػقؾغتقوٕوػ( افؼوف) ؾقوفؾغيافعربقي¿

 هلذا افصوت.) اإلكجؾقزيي ( كظر  2ّٕكه ٓ يوجد ذم ل

  2و ل 1أحوال االكػصال بني ل  -1-5

هو مرحؾي  1( بوٓظتامأ ظذ ل2كحن كعتؼد أّن افتعّؾم ادؼورين افالواظي فا )ل   

من مراحل افتعّؾم و فقس حوفي ثوبتي  من حوٓته : ويؽون ذفك مظفرا بدائّقو من 

ؿه ادتعّؾم ذم أحوال آتصول بغ افؾغتغ بؼطع افـظر ظن افزمون افػعع افذي يستغر

( 2هذه ادرحؾي  يؿؽن أن يؽون متواصال  إن مل  حتدث افـؼؾي افتي دمعل ادتعؾم فا )ل

متؿؽـو ؾقفو واثؼو من متؽـه مـفو مـغؿسو ؾقفو يمأهيو بقرس و شالشي وثقؼغ.  ذم هذه 

( و يظفر هذا جؾقو فدى 1احلوفي يتحّرر افتؿثّل و اإلأراك صقئو ؾشقئو من شقطرة )ل

ي من اكتؼؾوا بوإلؿومي و ددة ضويؾي و مسسشؾي ذم جمتؿعوت ٓ تتؽؾم فسوّنم إّم. أفسـ

ؾقخرج أأاؤهم من ضور ادؼوركي و آكتؼول بغ ؾضوءي افؾسوكغ إػ إأاء ادستؼل ظن 

افؾسون إصع. ذم تؾك ادرحؾي يؽون ادتعؾم ؿد اـتسى آفقوت افتواصل و افتػؽر و 

(. ذم افتعؾقم يتم 1( و هذا مو جيعؾه مستؼال ظن أحوال افا )ل2)لبـوء إـوان بوفا 

هذا ذم ادراحل ادتؼدمي من افتحصقل و يؿؽن مالحظي ذفك ذم شؾوك ادتؽؾؿغ 

 ـوفتويل:

رسظي إأاء رسظي تشبه أو تسووي افرسظي افتي يؼضقفو ادتؽؾم ادستؿع  -

 ادثويل فؾغته إصؾقي .
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افصوتقي و افكؾقي و افسـقبقي ؾال حيدث ؾقفو خؾل  2آفتزام افتوم بؼواظد ل -

 ذم إأاء متومو ـام ٓ حيدث خؾل ذم أأاء ادتؽؾم إصع فذفك افؾسون.

 ؽقوب مو يعّد آثورا فؾغي إصؾقي و يؽثر ذفك ذم أضوار افتعؾم إّول. -

حتى تؾك افتي مل تؼبل ذم أوػ مراحل  2افؼبول افتواضعي افتوم بلحوال ل -

ؾم ٕشبوب ثؼوؾقي من مثل إجراء اجلؿع ادمكٌ جمرى اجلؿع ؽر افعوؿل و إخراجه افتع

ر. ـّ  ذم افؾغي افعربقي من أائرة اجلؿع افعوؿل افذي ٓ يـطبق إٓ ظذ ادذ

ذم افدراشوت افتعؾقؿقي احلديثي   Immersion Linguisticي يعتز آكغامس افؾغو

تعّؾم يـغؿس ذم افثؼوؾي افتي يريد ضؾى و ذفك بجعل اد 2افوشقؾي إكجع فتعؾقم ل

فغتفو ؾقعقش مواؿف تواصؾقي حّقي هي افتي شتعقـه ظذ افتعؾم افصحقح و ادتغ ٓ 

فؾغي افثوكقي و حسى بل فؾثؼوؾي أيضو. ؽر أّن اإلصؽول هفـو هو أّن آكغامس افؾغوي 

ؼوؾوهتو ٓ دن رام ذم أحوافه افصحقي يؽون مالئام دن رام تعّؾم افؾفجوت ادحؾقي و ث

تعّؾم افػصحى. ؾوفػصحى فغي ٓ توجد إٓ ذم اددارس و اجلومعوت و ذم بعض 

وشوئل اإلظالم و ظذ فسون بعض افسقوشقغ و هفـو جيد ادتّعّؾم فؾعربقي كػسه  إزاء  

رضبغ من اخلقورات : ؾنّمو أن يتعؾم هلجي افبالأ افتي هو ؾقفو ) افسعوأيي إن ـون ذم 

ي و افتوكسقي إن ـون بتوكس..( و  هذه افؾفجوت ٓ تصؾح فه مداخل إٓ إػ افسعوأي

افثؼوؾوت افشػويي  احلقي و ادحؾقي و ٓ كعتؼد أّنو شتؿؽـه من أن يتواصل هبو خورج 

افبؾد افتي تعؾؿفو فذفك يؿقل افـوس إػ تعؾقم إجوكى افػصحى ّّٕنو فغي احلضورة 

يؿؽن افتواصل هبو ذم مجقع افبالأ افعربقي بام أّن هـوك  و أـثر من أفف شـيادؽتوبي مـذ 

أائام من يػفؿفو و من يتؽّؾؿفو وحتى من مل يتعؾؿفو ؾنّكه شقسمجفو بلحوال هلجته 

افقومقي مثؾام يػعل حغ يسؿع وهو افذي يعرف ـتوبي افػصحى و ؿراءهتو كؼة 

 افػصقحي.إخبور  أو خطبي اجلؿعي أو ؽر ذفك من اخلطوبوت افعربقي 
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يؽون ذاتقّو و يؽون بوفتحػقز  و  2و ل 1افتخّؾص من ادؼوركي بغ ؾضوءي ل   

. و فذفك يؿؽن تؼسقم 2فؽـّه ذم ـؾتو احلوفتغ ٓ يؽون ذم ادرحؾي إوػ من تعؾقم ل

تعؾقم هذه افؾغي إػ مرحؾتغ مرحؾي افػضوءين   ادتعومؾغ  وهي مرحؾي ابتدائقي من  

 . 2ي افػضوء افواحد و هذه تؽون ذم ادرحؾي ادتؼدمي من تعؾقم لو مرحؾ 2تعؾقم ل

اإلؿالع افذايت ظن افؾجوء إػ افػضوءين افؾغوّيغ  ادتعومؾغ يـبع من اـتشوف    

أي إّن  1وجوأ ؾوارق ـزى بغ افؾغتغ وخوكوت ؾورؽي ٓ يؿؽن أن متأل من ل

ضعف افرابط ضعف  اإلصؽول يؽون ذم جدوى ظؿل افرابط بغ افػضوءين إن

 افؾجوء إػ افػضوء افؾغوي إصع. 

من احلوٓت افتي ٓ توثق افصؾي بغ افؾغتغ حوٓت آختالف افسـقبّي  

ؾؿثال  ٓ يؿؽن أن كجد مـوطرا ذم  اإلكجؾقزيي فظوهرة افتؼديم  و افتلخر ذم بعض 

د ذم افؾغي افوطوئف مثل افػوظل و ادػعول به : ؾنذا ـون فؾرتبي أورهو إشو

فذفك ٓ يؿؽن أن جيد متؽؾم   :اإلكجؾقزيي ؾنّن فإلظراب افدور إهّم ذم افعربقي

 :دػعول  ذم فغته إصؾقي ـام ذماإلكجؾقزيي كظرا فتؼديم  افػوظل و تلخر  ا

 رضَب ظَؿًرا زيدٌ  -(8

أ افتي ٓ يؿؽن أن حتػظ ذم مؼوبؾفو اإلكجؾقزي بوفتؼديم و افتلخر  و إّكام تعو

 افعـوس إػ ترتقبفو إصع ـام ذم :

9)- Omar beats Zayd   

 أو أن تعّوض افصقغي بوفبـوء فؾؿجفول 

12 )Zayd was beaten by Omar 

( بل  تسجم مجال 8( اجلؿؾي )12( و )9و ذم احلوفتغ ٓ تسجم اجلؿؾتون )

 ( : '12( و )' 9أخرى هي )
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 ( رضب زيٌد ُظَؿرا '9

َب زيٌد '12  ، رضبه ُظَؿُر.( رُضِ

( ؾقفو تّكف يتـوشى مع افبـقي افعربقي  افتي 12( افؼربقي من )'12بل إّن )

 تطوي ذـر  افػوظل ضّقو توّمو و ٓ تؽرره ـام ذم أصول افـحو اإلكجؾقزي.

أّمو ترمجي أيوت افتوفقي من شورة ادّدثر  بام يع ؾال كعتؼدهو موّؾؼي ّّٕنو و إن 

افـص إصع ؾنّّنو ٓ حتسم افبـقي إصؾقي فؾجؿؾي  افتي ؾقفو  راظً افستقى افذي ذم

افػوظل يسبق افػعل و ادػعول وهي فن تـؼل افػوئدة افتي ذم افتؼديم وهي ؾوئدة 

 بالؽقي.

ْجز ؾوهُجْر )ادّدثر : –( 11   ( با:5-3و رّبك ؾؽّز  و ثقوبك ؾطّفر  و افرُّ

11' )-  Your  Lord  glorify your  clothing  purify   and cleanliness avoid 

و أـز  مو جيعل ادتعؾؿغ يزهدون من أكػسفم ذم ادؼوركي بغ ؾضوءي فغتغ  هو 

افطوبع افثؼوذم فالشتعامل افؾغوي وـذفك افبعد افزاؽاميت. ؾنذا كظركو إػ افتحقي و هي 

ظرا ذم افؾغي صلن ـوين ؾنكـو شـجد ذم افعربقي بـوء خمتصو ٓ يؿؽن أن جيد فه ك

 اإلكجؾقزيي 

  good morning( ظؿتم صبوحو ،12 -

  good morning(  أشعد اهلل صبوحؽم13 -

 good morning( صبوح اخلر14 -

وذم افتعوبر افقومقي مو ٓ يؿؽن أن يوجد فه مثقل ذم افؾغوت و خصوصو ذم 

ٓ أاخل ظبورات افتعومل افقومي أو ذم افعبورات افتي هلو شقوؿوت خمصوصي ٓ تػفم إ

 افثؼوؾي افضقؼي  من كوع ادثول افتويل:

 Last ( زرت ذم افصقف افػورط أكو و جديت ذم افؼوهرة افسقدة زيـى15 -

.Sayyida Zineb Mosque in Cairo  I visited summer, my grand mother and 
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يضوف إػ ذفك ـثر من افعبورات افعربقي ادسؽوـي أو اجلوهزة افتي ٓ يؿؽن 

هلو مثقال ذم افؾغوت إخرى.  ؾػي ادوت مثال كجد افعبورات ادسؽوـي افتوفقي  أن كجد

و إكام يـبغي أن تسجم صلن أمثؾي  افتي ٓ يؿؽن أن تػي ترمجتفو احلرؾقي بودطؾوب، 

 he died افتحقي أظاله بوجلؿؾي افتي تسجم افؽالم أي 

 ؿه كحبه  -(16 -

 ( موت حتف أكػه 17 -

 ه ( فّبى أاظي  ربّ 18 -

أخرا  ؾنّن افتوؿف ظن ادوازاة بغ ؾضوءي افؾغتغ ؿد يؽون ضؾبو مبوذا من 

 ادعّؾم و يؽون ذفك مدروشو ـوفتويل: 

 (. 2أن يؽون ذم ادراحل ادتؼّدمي من افتعّؾم افتي يؼّدرهو معّؾم افا )ل -

 أٓ يؽون ذفك من بوب ا فـصقحي  اخلوفقي من أّي تزير أو  روائز تطبقؼقي.  -

ؽون ذفك اظتامأا ظذ تؼديم ظبورات أو مرـبوت أو وضعقوت تواصل أن ي -

( من كوع إؿحومه ذم وضعقي تواصؾقي 2ؾريدة ٓ كظر هلو ذم افثؼوؾي إصؾقي )ثؼوؾي ل

ؾريدة ختّص افثؼوؾي ادحؾقي )احتػول خصويص ( أو أن يؽؾف بوصف وضعقي 

ػ افتخؾص من ادؼوركي تواصؾقي ذم شقوق خمصوص و ؽر ذفك من افتامرين افداؾعي إ

 بغ افػضوئغ. 

-  

 كظرية ادزيج : فضاء الؾغة اجلامعة و الدمج ادتصوري -2-2

 ما كظرية ادزيج؟ -2-2-1

هي كظريي وضع أشسفو  ؾوـوكقوي  Blending Theory(BT)كظريي ادزيٍ)ن م( 

  ثول )اكظر ظذ شبقل اد  Mark Turnerصوحى كظريي افػضوءات افذهـقي و مورك توركر 

Fauconnier &Turner ( 1994, 1998  وتتؿقّز افـظريي  هبدؾفو  ادثؿّثل ذم بـوء حرـي أو
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وهي  ترتؽز بل ظذ مػفوم افػضوءات افذهـقي فؽن بدٓ من   On lineحّي فؾؿعـى  

احلديٌ ظن ؾضوءين ذهـّغ حتدثً ظن أربعي ؾضوءات ذهـقي . احلؼقؼي أن ّ كظريي 

)ن ا  Conceptual Metaphor Theory كظريي آشتعورة افتصوريي    ادزيٍ جوءت رّأا ظذ

ذات ادقداكغ افتصّورين  ) ادقدان   Lackoff & Jhonsonت ( فاليؽوف و جـسن   

 ادصدر و ادقدان اهلدف (.

( ـام اشتخدمً ) ن مأّول افػروق أّن كظرّيي )ن ات ( اشتخدمً ادقوأين بق

[ ذم افتؿققز بغ  Turner & Fauconnier 1995ركر وؾوـوكقوي ] افػضوءات افذهـقي .يؼول تو

ذم مؼوبل  "ؾضوء ذهـي  "كحن كستخدم ظبورة  "افػضوء افذهـي وادقدان افتصوري :

، افػضوء افذهـي هو ) كسبقّو أؿّل ( حزمي مػفومقي تراـؿً "مقدان تصّورّي  "ظبورة 

ّؾام ؾّؽركو أو تؽّؾؿـو: وهي مسابطي ٕؽراض ؾفم حمّع وظؿل.. تبـى افػضوءات افذهـقي ـ

ؾقام بقـفو ويؿؽن تعديؾفو ـّؾام كام اخلطوب. ؾعذ شبقل ادثول يؿؽن أن كبـي ؾضوء ذهـّقو 

فـػفم اجلؿؾي افتوفقي ) كزهتي ظذ ضول ممّر إبالش ذم ـورفقزل بوٓيي بـسؾػوكقو ] ظوم [ 

ه 1992 وافتّوريخ وادوضع وؽرذفك. إّكه (، هذا افػضوء افذهـي شقضّم افـزهي وادتـزِّ

شقُعّغ بـقي جزئقّي من ادقدان افتصّورّي فؾرحؾي وفؽّن ؿؾقال ؾؼط من ادعرؾي ادرتبطي 

بوفرحؾي شقتعّغ بشؽل سيح فبـوء افػضوء افذهـّي. وتصبح افبـى اإلضوؾقي متوحي ظز 

ثر من إحقون افبـقي ذم اإلجراءات آؾساضقي وافتداوفقي. إّن أّي ؾضوء ذهـي يعّغ ذم ـ

 (Turner & Fauconnier 1995)]  1"أـثر من مقدان تصّوري.

                                                      
1 - We use the term “mental space” in contrast to the term “conceptual domain”. A mental 

space is a (relatively small) conceptual packet built up for purposes of local understanding 

and action. Mental spaces are constructed whenever we think and talk. They are 

interconnected, and they can be modified as discourse unfolds. For example, we may built 

up a mental space to understand the phrase “my hike along the Appalachian trail in 

Carlisle, Pennsylvania in 1990” This mental space will include the hike, the hiker, the 

date, the location, and so on. It will recruit partial structure from the conceptual domain of 

journey, but only a small amount of the knowledge associated with journey will be 
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 الػضاءات األربع التي تستخدمفا )ن م(  ففي:

) مو يـوطر ادقدان ادصدر وادقدان اهلدف ذم )ن ا ت(  input spacesؾَضوءا َأْخل

وأظامٓ خُمَّصصي و )مهو   يضاّمن أضرا وخمّصص أأوار وَظالؿوت  2وأ 1ؾضوءا افدخؾد

ويتحؼق بغ ـل  Counterpartsو يضاّمن افعـوس افتي بقـفو تطوبق وتؽّون كظوئر 

متـوطرين رشم  تطوبؼي  ظوبر فألؾضقي يربط إأوار وافعالؿوت بغ افػضوئغ. 

وترشم اإلشؼوضوت ظز افػضوئغ ادتـوطرين بخطوط تومي بقـام ترشم اإلشؼوضوت 

 ع  وافػضوء ادزيٍ بخط متؼطع.بودموه افػضوء اجلوم

افػضوء اجلومع هو ؾضوء يضّم اهلقؽل افعظؿي  Generic Spaceوؾضوء جومع

فؾُبـى ادتؼوشؿي ؾوكطالؿو من َؾَضوَءْي افّدخل ؾنّن افبـقي ادتؼوشؿي تـؼل إػ افػضوء 

 اجلومع . هذا افػضوء يؿثّل بـقي جمّرأة وظوّمي جّدا

خل وـّل َمو حُيتوج إفقه ـي ُيػفم ادزيٍ تضّم ـّل مشسك بغ ؾضوءي افد

: ويؿؽن فؾػضوء Image schemaافـفوئّي. افبـقي ادتؼوشؿي تطوبق ظوأة صورةخطوضقي   

ؾنّن افػضوء اجلومع رضورّي فؾؿزج افتصوري بام أّكه يؼقده بسامت   (اجلومع أن يؼّرب

 مشسـي.

 1ـِي ؾضوءا افدخل )أ: َيبْ ). )أو افّدمٍ افتصوريBlending spaceؾضوء ادزيٍ

( 1( مًعو ؾضوًء حيّؼق افدمٍ افتصوري وفذفك يسّؿى ؾضوء ادزيٍ ويـؼل من )أ2وأ

( أأوارا وظالؿوت بعضفو ُيتؼوشم بغ ؾضوءْي افّدخل وفؽّن بعضفو يؽّوم 2و)أ

                                                                                                                             
explicitly recruited in building up the mental space. Additional structures become 

available through default and pragmatic procedures. A given mental space often recruits 

structure from more than one conceptual domain. » (Turner & Fauconnier 1995) 

Turner, M. & Fauconnier, G. (1995) "Conceptual Integration and Formal Expression".  

Journal of Metaphor and Symbolic Activity 10:183-203.  

Disp. sur : http://www.wam.umd.edu/~mturn/WWW/metmet.html 

http://www.wam.umd.edu/~mturn/WWW/metmet.html
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افّسامت اخلُصوصقي فؽّل ؾضوء من افػضوءين. وُيـتٍ افّدمٍ بغ ؾضوءي افدخل بـقي 

. و ؾضال ظن وراثي بـقي Emergent Structureسّؿى افبـقي ادـبثؼي جديدة خصوصقي ت

)أو كوصئو (  emergentجزئقّي من ـال افػضوئغ افّدخؾغ ؾنّن ادزيٍ يطّور حمتوى خمؾوضو 

 .من تؾؼوء كػسه هذا ادحتوى كوتٍ من دموور ظـوس من افّدخؾغ

 

 ؾضوء جومع )ف.ج(                                                                         

 

 إشؼوضوت كحو ف.ج

                                                                    1)أ 1ؾضوء أخل                                                          

 (2)أ 2ؿضوء أخل

 

 

 

 إشؼوضوت )خمتورة(  كحو                                                                         

 افػضوء ادزيٍ                                                                                           

 

 

 ؾضوء مزيٍ                                          

 وإسؼاطاهتا يف كظرية ادزيج ) الشؽل الـؿطي((: الػضاءات األربعة 8الشؽل)

 

  2و ل 1الػضاء اجلامع  و الؾغة اجلامعة بني ل -2-2-2

ذـركو ذم كظريي افدمٍ افتصوري ) أو ادزجيوت(  أّن هـوك ؾضوءي أخل    

●

●

 

●

 ●●● 

●●

●● 

 ●●●

●●

● 
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حيدث بقـفام تراشل تطوبؼي يسّؿى إشؼوضوت و أصر إفقفام بخطوط  مسسشؾي ظذ 

وبؼي افذي حيدث من افػضوءين ذم ادستوى إظذ وهو افـؼقض من افسشقم افتط

افػضوء اجلومع أو ذم إشػل ضؿن ادزجيوت.  ومو يعـقـو ذم هذا افسقوق هو 

من افػضوءين افدخؾغ بودموه  Mappings اإلشؼوضوت افتطوبؼقي افتي تسّؿى افسشقامت  

خطوضي بحقٌ افػضوء اجلومع. هذا افرضب من اإلشؼوضوت يؽون بشؽل دمريدي أو 

كجد ذم افػضوء اجلومع ظـوس ظؾقو يؿؽن أن دمؿع بغ افعـوس اخلصوصقي ذم 

 افػضوءين. 

و  1يؿؽن أن كستػقد من هذه افػؽرة ذم أراشي مو يؿؽن أن توّؾره افؾغتون ل   

من ظـوس خطوضقي مشسـي دتصورات متؼوربي  و فؽن ؾقفو بعض اخلالف. ؾنذا  2ل

افتي هي افعربقي و مو يـوطره من تسؿقوت ذم     2بغ ل ظدكو إػ مثول ] هالل[

(  ،  ؾؿن ادؿؽن أن كػرّس crescent, first moon, crescent moon)  1اإلكجؾقزيي بام هي ل

ـقف يتّم اإلشؼوط افثـوئي بغ افػضوءين ثّم ـقف يتم اإلشؼوط افعؿوأي ذم افػضوء 

 اجلومع افذي شـسّؿقه هـو افؾغي اجلومعي.

 (2)ل   2ؾضوء افدخل              (                     1)ل 1ؾضوء افدخل 

        crescentهالل:                                                                       

 appears it as oonm the of figure Theؽّرة  افؼؿر                                                              

   phase quarter first its before افؼؿر من أّول افشفر  فؾقؾتغ                        

 phase quarter third its after or(                   27و  26و فؾقؾتغ من آخر افشفر  )

 oints                  p in terminating edges and convex concave withمو اشتؼوس مـه     

    The free dictionary  [8- 11/227] ل.ع : )ه ل ل ( : 

http://www.thefreedictionary.com/crescent        

فؼد ربطـو أظاله بغ افسامت ادعجؿقي ادتوّؾرة ذم افؼوموشغ افعريب و 
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صورين و هذا اإلكجؾقزي و مثؾام كرى ؾنّن هـوك معؾوموت متؼوربي ذم توصقف ادت

افتؼورب كوبع من احّتوأ مرجعي فؾؿتصورين . يؿؽن افؼول إّن ادعؾوموت ادشسـي ) 

بدايي افؼؿر و ّنويته ، صؽؾه ادؼوس  هي افتي متثل  افعـوس ادساشؾي و افتطوبؼقي  

 افذهـقي افتي دمعؾـو إزاء رء واحد. 

 

اددرك و تعّد هذه افعـوس  افتامثل يؽون ذم افشؽل و افعالؿي بوفؼؿر  وذم افزمن

إشوشقي ادشسـي ) و بؼطع افـظر ظن افتػوصقل ( هي افعـوس افتي يتّم بقـفو إشؼوط 

 :ـوفتويل  2مو يـوطره ذم افػضوء افدخل  1بؿعـى أّن فؾعـك مـفو ذم افػضوء افدخل 

 

 مـظر                                                صؽل

 ؾقل                                  يؼوس هـدشقو بلجزاء افؼؿر زمن يؼوس بوف

 افشؽل افعوم                                          صؽل احلدين أو احلرؾغ من اهلالل 

فؽّن آختالؾوت بغ افسامت و افتصورات ادذـورة أظاله يؿؽن أن تـعؽس 

 أن كجؿعفو ؾقام يع : ظذ افتصّور افذي بغ افثؼوؾتغ  و يؿؽن 

( :  مؼوبل ؿسؿته بوٕجزاء )إربوعمـظر  ذم مؼوبل صؽل : ؿسؿي اهلالل بوفؾقويل ذم

افشؽل ادؼّوس ذم مؼوبل احلدين ادؼعرين ادحدبغ ..هذا آختالف  يؿؽن أن يزول ذم 

ط ، افؼؿر  ) و تسؼدئذ شـجد  ؾقه : افؼؿر  وأؿسومهتصّور ظؾوي ذم افػضوء اجلومع ظـ

اخلالؾوت اجلزئقي ادتغؾؼي بؼسؿته اهلـدشقي إػ أربوع أو افزموكقي إػ فقول ( و شرشخ مػفوم 

 افشؽل) بؼطع افـظر ظن ـوكه صؽال ظومو أو جزئقو يتعّؾق بلضراؾه (.

فؼد أمؽن فـو  آشتػوأة من هذه افـظريي ذم إثبوت ؾؽارة أشوشاقي  ذـركوهاو شاوبؼو 

ـقي ادػرأة: وهي أّن من يتعّؾم فغي ٓ يسك وهو يـجز افؾغي ظـد حديثـو ظن افػضوءات افذه
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افثوكقي فغته إصؾقي. ؾفو يػؽر هبو و يبـي هبو ظومل افؾغي اجلديادة. ؾاال رء يؿـاع  ضاالب 

أن يتعؾؿوهاو و أن يػّؽاروا  2افؾغوت افثوكقي أن يػّؽروا  ، وهم ذم بدايوت تعّؾؿفم مبوأئ ل

عّؾم افؾغي افثوكقي  من افبدهي أن يشتغل افذهن بؿعوجلي تؾاك ؾقفو بوشوئل تؾك افؾغي. ظـد ت

مادخؾغ معاو ياتّم بقاـفام  2و ل 1افؾغي بخزته ذم افؾغي إصؾقي وذم هذه احلوفي تؽاون ل

و مان ذفاك افسشاقم  2ظااّم يـوشاى ل 1رضب من افسشقم اإلشؼوضي بلن يبحٌ  ذم ل

ؼوضوت واكادموجوت تصاوريي ( حتادث إشا2و ل 1افتطوبؼي بغ افػضوءين افادخؾغ )ل

و يصابون ذم اكادموج هاو افػضاوء   Generic spaceؾقتعؾق افػضوءان افدخالن بػضوء جومع

 ادزيٍ افذي شـعوأ إػ تػصقل احلديٌ ؾقه ٓحؼو.

 ضوء جومع

 إشؼوضوت كحو افػضوء اجلومع

 

 

 

                                                           (                                               1)ل 1ؾضوء أخل 

 (2)ل 2ؾضوء أخل 

 

 

 

 

 

 (1)ل 1( : إسؼاط كحو الػضاء اجلامع و إسؼاط تـاظري من فضاء الدخل 9الشؽل )

 (.2)ل 2إػ ؾضوء افدخل 

●

●●●

●●

 ●

●

● 

●

●

●

●● 
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و هؽذا ومثؾام يثبته افشؽل أظاله ، ؾنّن افػضوء اجلومع هو ؾضوء يؿؽن أن دمد 

مـوبتفام ادشسـي ؾحتى كػفم مثال وحدة بسقطي  2و ل 1وس افؾغويي من لؾقه افعـ

:   1ذم افػركسّقي بوظتبورمهو ل     croissantذم إكجؾقزيي أو  cressentو  2ـفالل ذم ل

ؾنّكه ٓ بّد من أن يوجد  وذم مستوى أـثر دمريدا رضب من ادتصّور  افذهـي اخلطوضّي 

ات فؾفالل ذم افثؼوؾوت افثالث تسؿح بتؿثل ظـوس هذه اجلومع  بقـوختالف افتصّور

إصقوء من بقـفو مثال بدايي افؼؿر و اـتامفه ومن بقـفو مبدأ إضوءة إؿامر و أيضو و 

اجلومعي إػ   Schematicإصؽول افسامويي اادضقئي.. وتـتؿي هذه ادتصّورات اخلطوضقي

وهي فغي ذهـقي يؿؽن تصّورهو بـوء  2ول 1فغي جومعي هي أـثر دمريدا و صؿوٓ من ل

افعرؾوكقي افتي ترى أّن افذهن يؿؽن أن يصل من متثقؾغ  Schema ظذ ؾؽرة اخلطوضي  

إػ بـوء خطوضي  Abstractionاثـغ متشوهبغ أو أـثر  و ظز ظؿؾقي ذهـقي هي افتجريد

صؽول افعومي جومعي بغ افعـكين أو افعـوس حتذف ؾقفام افػوارق و ٓ تبؼى إّٓ إ

و ظـدئذ كسر  Instantiationادوّحدة ومن اخلطوضوت كصل ذم ادموه ظؽز إػ افـؿذجي

من مستوى خطوضي جمّرأ إػ كامذج و ظقـوت أـثر خصوصقي و هذا حيدث حغ كـتؼل 

من ] صجرة[ إػ ] صجرة تػوح[ أو ] كخؾي[ أو ]زيتوكي[ ؾشجرة ذم مستوى أظذ 

 ذـورة هي كؿذجي ومتثقل فتؾك اخلطوضي افعؾقو.خطوضي وأكواع إصجور اد

ؾوفؾغي اجلومعي هي فغي يؿؽن أن تؽون دمريدا أظذ فؾوحدات ادعجؿقي    

و افتي بقـفو اختالؾوت تصّوريي جوءهتو من افثؼوؾي أو من ضرق  2و ذم ل 1ادؼطعي ذم ل

كو متثقالهتام وجد 2ول 1خمتؾػي ذم تؼطقع افؽون. ؾنن جرأكو افوحدتغ ادؼطعتغ ذم ل

ادجرأة ذم تؾك افؾغي افعؾقو ؾفي رضب من افتؿثقل اخلطوضي افذي فقس دمريدا 

فؾتؿثقل افواحد ذم افؾغي افواحدة بل هو دمريد فؾوحدات افؾغويي ذم أـثر من فغي. ؾنذا 

ــو كجري ذم افعربقي من وحدات ]هالل افعقد[ و ]هالل  صوال[ و ]هالل احلؾوى[ و 
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[  وؽرهو دمريدات خطوضقي  يؿؽن أن كصل  هبو إػ رضب من ] هالل افؽتوبي 

اخلطوضي ذم افؾغي افعربقي ظن )هالل( ذم آشتعامل افعريب  ؾنّكه من ـؾامت ]هالل [ و  

crescent    وcroissant  .يؿؽن أن كصل إػ خطوضي بقؾغويي 

من ـؾؿي  2] هالل[ و افػضوء افدخل  1خيتؾف إمر إذا ـون افػضوء افدخل 

  First moon[ و]   Crescent moon  افؽؾامت ادراأؾي ذم افؾغي اإلكجؾقزيي فؾفالل مثل ]

د افتعّؾق افتصوري بوفؼؿر ذفك  ـّ [ومو من صّك ذم أّن مو ذم افتسؿقتغ من ترـقى يم

أن ّ )هالل افؼؿر ( تسؿقي تشر  إػ رضب معؾوم من إهّؾي هو افذي  افطبقعي وهو 

إػ ؽقوب توّم فػؽرة اهلالل  'افؼؿر إّول 'هفـو :  بقـام يشر اشم  ظؾقه مدار احلديٌ

. وهؽذا ؾنّن  dark moonو أّكه ذم احلؼقؼي بدايي فؾؼؿر بعد مو يسّؿى بوفؼؿر إشوأ 

افتـوطر بغ ؾضوءي أخل بغ اهلالل من كوحقي و افتسؿقتغ اإلكجؾقزيتغ ادذـورتغ 

يؿؽن أن وط افعؿوأي ذم افػضوء ادزيٍ أـثر دمريدايصر أـثر اشتثامرا  ويؽون اإلشؼ

كصل إػ رضب من اخلطوضي بغ افؾغوت أي تتجووز هذه افؾغوت افثالث فتخؾق فغي 

جومعي ؾقفو تػؼد افؽثر من إصؽول اخلوصي و اخلطوضقي اجلزئقي أصؽوهلو فتصل إػ 

ووزهو ذم رضب صومل من اخلطوضوت افعومي افتي تشؿل افؾغوت افثالث و ؿد تتج

مرحؾي مثوفقي إػ أن متثل افؾغوت افعودقي ادستعؿؾي. فقس إمر يتعؾق بام يسّؿقه 

صؿؽز افؾغي افبوضـقي أو افداخؾقي وهي افؾغي افػطريي افتي توفد بقوفوجقو ذم اإلكسون 

 universal grammarو يعؾق هبو مو يسؿقه صؿسؽي افـحو افؽوين 

أن يؼول ذم مستوى ادرـبوت و اجلؿل  مو يؼول ذم مستوى ادػرأات يؿؽن

ؾوفظواهر افسـقبقي ـوإلشـوأ يؿؽن أن كجد هلو متثقال ذم افػضوء اجلومع أيضو مثل 

اإلشـوأ ؾػي افعربقي هـوك إشـوأ ؾعع و هـوك إشـوأ اشؿي ٓ يؿؽن أن كجد فألّول 

يؾغى و إّمو أن مموثال ذم افػضوء اجلومع بغ فغوت افػركسقي و اإلكجؾقزيي فذفك إّمو أن 
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يضّؿن ذم افػضوء اإلشـوأ آشؿي . و ذم افؾغي اجلومعي يؿؽن أن كؿقز بغ صؽؾغ 

 مثوفقغ خطوضقغ مهو اإلشـوأ  و ظدم اإلشـوأ.

 ( افورأة محراء 19 -

- The flower is red 19‟) 
- La fleur est rouge 19 „‟ 

ل افثالث مو يؿؽن ذم هذه احلوفي ؾنّن اإلشـوأ متطوبق أو متؼورب ّٕن ذم اجلؿ

أن يؿثؾفو ذم افؾغي اجلومعي إذ ؾقفو مجقعو إشـوأ اشؿي جيؿع بغ مبتدأ معرؾي و خز و 

رابط بقـفام مذـور ذم اإلكجؾقزيي و افػركسقي مضؿر ذم افعربقي. يضوف إػ ذفك تطوبق 

ذم مستوى افوحدات ادعجؿقي أو ادؼوٓت افـحويي )إشامء وافصػوت( هذا يؼوأ إػ 

تـتوج مػقد ذم شقوق افؾغي اجلومعي افتي حترك افؾغوت افثالث وهي افساشل ادتؼورب اش

بغ اإلشـوأ و ترتقى ظـوسه وكوع مؼوٓته. ذم هذه احلوفي إذا تقرّس تعؾقم افظوهرة 

ظـد من فسوكه إول افػركسقي أو اإلكجؾقزيي ؾؾـجوح افعؿؾقي  2ظذ متعؾؿي افعربقي ل

اإلشؼوط يعوأ ادتعؾم إػ ادعؾوموت ادجرأة ادتؿثؾي ذم أّكه يوجد افذهـقي ادتؿثؾي ذم 

إشـوأ ذم افؾغي افثوكقي و أن ترتقبه يؿؽن أن جيرى بوفشؽل افذي ظؾقه ظـوس فغته 

إوػ و أن افتعريف ذم ادسـد إفقه مموثل فؾتعريف ذم ادسـد إفقه ذم افؾغي افثوكقي وهذا 

أـثر دمريدا يضّم آثـغ مهو افؾغي اجلومعي افتي  افتامثل كوبع من أّن هـوك ؾضوء

 .  1و ل 2تستجقى هلو ل

فؽن ذم حوٓت أخرى ٓ يؿؽن أن كجد ذم ادستوى افتـوطري ادتشوبه افدرجي 

 كػسفو 

 ؾػي ؿوفـو : 

 أخي  و أكو رسكو إػ ادـزل  بعد اددرشي.   -( 22

 :يؿؽن أن دمد اجلؿؾي إصؾقي ذم افؾغي اإلكجؾقزيي 

My brother  and i walked home after school 20‟ 
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Mon frère et moi avons marché à la maison après l‟école   sœur et moi20‟‟  

 فؽّن ترمجتفو إػ :

 أخي و أكو مشقـو ادـزل بعد اددرشي )؟(21)

 افتعبر ذم افعربقي يستوجى افبدايي بودتؽؾم أكو: 

 ادـزل بعد أن اكتفً حصص اددرشي.  ( أكو و أخي رسكو إػ22

تتقح افعربقي تراـقى إشـوأيي ؾعؾقي ٓ تؼبل ذم افؾغي افػركسقي و ٓ اإلكجؾقزيي 

ّٓن اإلشـوأ  هو ادظفر اجلومع ذم افؾغي اجلومعي. و يؿؽن أن يـؿذج بشؽؾقه ذم فغي و ٓ 

يوجد اإلشـوأ يـؿذج إٓ بشؽل واحد ذم فغي أخرى ؾػي افػركسقي و اإلكجؾقزيي ٓ 

افػعع مع اإلشـوأ آشؿي و يؿؽن أن توجد فغوت ٓ يوجد ؾقفو إٓ اإلشـوأ افػعع و 

توجد فغوت ـوفعربقي يوجد ؾقفو اإلشـوأان. ادفم أّن افؾغي اجلومعي هي افػضوء افذي 

 حيوي ؾؽرة جمرأة أو خطوضي ترـقبقي ظومي تتعؾق بوإلشـوأ.

 اددرشي ( رسكو أختي و أكو ادـزل بعد 23

 ( إػ ادـزل رسكو أختي و أكو إػ ادـزل 24

 ( أكو و أختي رسكو إػ ادـزل 25

..... 

  1ٓ دو يستجقى فاا ل  2ذم ـل مجؾي بـوء فؾوضعقي بام يستجقى فؼواظد ل

 

 الدمج  التصوري بني فضاءي الدخل : الػضاء ادزيج -2-2-3

ءات ـون متعؾؼو إّمو بوفساشل  مو ذـركوه إػ هذا احلد من افتعومل بغ افػضو

و إّمو بوإلشؼوط ذم ؾضوء جومع هو  2و ل 1اافتطوبؼي إؾؼي بغ ؾضوءي افدخل ل

. ؽر أّن افشبؽي ٓ تؽتؿل إّٓ 2و ل 1افذي اظتزكوه فغي جومعي جمرأة و خطوضقي بغ ل

 بنشؼوط من ؾضوءي افدخل بودموه ؾضوء يدمٍ بقـفام و يؾغي افػوارق و يسّؿى هذا
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 وبـوء ظؾقه شّؿقً ـل افـظريي بـظريي ادزيٍ.  blendingافػضوء بودزيٍ 

[ ومهو وحدتون فغوّيتون تعّقـون   First moon  فـعد إػ ظبورة ] هالل[ افعربقي و] 

كػس ادتصّور و ذم هذه احلوفي يتّم افساشل افتطوبؼي بغ ؾضوءي افدخل  1و ل 2ذم ل

[first moon ـوفتويل ][ و ] هالل:  

  first moonهالل                                                                                       

افؾقويل إوػ أو إخرة من افؼؿر                     افقوم إول من كشلة  افؼؿر ذم أورته 

 اجلديدة     

 ٓ ُيري من إرض ٓ فقال و ٓ ّنورا                    ُيرى من إرض فقال                           

ظذ افرؽم من هذا آختالف ؾنّن افتؿسقتغ يؿؽن أن تعقّـو ٓ صقئو واحدا بل 

صقئو مرجعقو واحدا ذم افؾغي ) ٓ ذم آصطالح افػؾؽي (. و ادزج بقـفام يوّفد متصّورا 

ٓ يدرك من افؼؿر و بغ إّول ؾعال و مو خؾقطو أو تصّورا مزجيو بغ مو يدرك فقال و مو 

ـون  بؿثوبي إّول بام هو مرحؾي من مراحل وٓأة افؼؿر اجلديد و ُيتغوىض ظوأة ظن 

ادعؾوموت افدؿقؼي )أّكه ذم أّوفه أو ذم آخره (  و فذفك كصل بواشطي افدمٍ افتصوري 

 فعوم ـوفتويل: وشقؽون افشؽل ا 2و شامت  ل  1إػ صورة من اهلالل ؾقفو شامت  ل



 273 افـؿوذج افعرؾوين ذم تعؾقم افؾغي افعربقي فغي ثوكقي  :أ.أ. توؾقق ؿريرة

 [ First moon(]1)ل 2ؿضوء أخل         (   ] هالل[            2)ل 1ؾضوء أخل 

[ 

 

 

 
 

 

 ؾضوء مزيٍ

 

 

 

(  وإسؼاطاهتا يف فضاء  ادزيج  تطبقؼا عذ  1( و )ل 2(: فضاءا الدخل )ل11الشؽل)

 First moonالوحدتني الؾغويتني ] هالل [ و

 

ادزيٍ تسوهم ظـد تطبقؼفو ظذ تعؾقؿقي افعربقي فغي ثوكقي ذم   هؽذا ؾنّن كظريي

أمرين مشسـغ مفؿغ ذم تعؾقم افؾغوت إجـبقي فغر افـوضؼغ هبو مهو آكتؼول أّوٓ  

( بشؽل يقرّس تعؾقم افثوكقي اظتامأا ظذ أشس معرؾي ادتعّؾم 2( و ) 1بغ افؾغتغ )

ل إػ مػورؿوت تصّوريي بغ مو يّعغ ذم افؾغتغ بوٕوػ : و ثوكقو افؼدرة ظذ افوصو

وهذه ادػورؿوت فن توصل بػضل كظريي ادزيٍ إػ تشتقً ادعرؾي بل إػ خؾق رضب 

و  1من افتوفقف و افدمٍ افتصوري بغ ادتصورات افتي تبـغ بشؽؾغ خمتؾػغ ذم ل

 و إػ دمريدمهو ذم فغي جومعي . 2ل
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 اء  ادػفومي عذ األرضقة الثؼافقة لؾغة الثاكقة : اإلرس األرضقة–الوجه  -2-3

 العرفاين والـحو اجلشطؾت يف األرضّقة–اصطػاف الوجه  -2-3-1

ادتصّور إخر افذي ّنتّم به ذم هذا افسقوق  مستؿد من كظرّيي اجلشطؾً كعـي 

هلو بدأ افتـظر   Gestalt theory.كظريي اجلشطؾground -figureًإرضقي–ثـوّيي افوجه 

ذم أواخر افؼرن افتوشع ظؼ و بدايي افؼرن افعؼين مع ظؾامء افـػس إدون و 

تعـي ـؾؿي  Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, and Kurt Koffkaإشسافقغ

أو افشؽل ذم افؾغي إدوكقي . من أبرز مبوأئفو أّن افقء بام هو ـّل  'افؽل  'جشطؾً 

يؿؽن أن تـػصل و حتّؾل و يعوأ ترتقبفو ذم افؽل  و هذا يتؿثل ذم تػوظل أجزائه افتي 

يعـي أّن افؽّل خيتؾف ظن جمؿوع أجزائه . وهذا  ادبدأ افعوّم  يؿؽن أن يػرّس  ـقف أّن 

صورة واحدة يؿؽن أن تدرك ظذ أّّنو صورتون خمتؾػتون بوختالف افطريؼي افتي كرتى 

مـفو. وضع ظؾامء افـػس اجلشطؾً  هبو ظـوسكو أو بوختالف زاويي افـظر افتي كراهو

ؿواكغ مخسي فؼح ـقػقي إأراك إصقوء. أحد هذه افؼواكغ خيص  ترتقى افعـوس 

  ground-alignementfigureأرضقي -اددرـي بحسى اصطػوف  وجه

حتقل ثـوئقي  افوجه وإرضقي ظذ افـزوع أيل افذي فديـو حغ كرى صورة 

برز ذم احلؼل افبكي  افؽومل و  كؿقزه من أي رء آخر ؾـحوول أن كختور  افوجه إ

ذم ادحقط : مو يؽون إبرز ذم ادـظر هو افوجه ومو يؽون حمقطو هو إرضّقي.  ؾػي 

فوحي مثل افتي ذم افشؽل أشػؾه كريد أن كبحٌ هل إمر يتعّؾق بؽلس أم بوجفغ إن 

ز ظذ افؽلس ؾقعـي أّن ادحقط إبقض ـّ افذي حيّف به هو ظـدئذ يؽون  ـون إأرــو ير

افؽلس وجفو و احلواّف افسوأاء حمقطو : و حغ كرى من ادشفد وجفغ ؾعـدئذ يؽون 

ادحقط افسواأ افػوصل بقـفام  ؾفو إرضّقي بقـام يؿثّل افوجفون افوجه ذم هذه افطريؼي 

 من افـظر إػ ادشفد افواحد .
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ن أم كلس : إن تعّؾق األمر بالوجفني فاألرضقة هي الؾون  ( : التباس يف ادشفد أهو وجفا11الشؽل )

األسود و إن تعّؾق األمر بالؽلس ففو الوجه و األبقض األرضّقة . يؿؽن لؾوجه 

 أن يؽون أرضّقة ولألرضّقة أن تؽون وجفا بتـويع زاوية الـظر وادشفد البارز.

 

ي بواشطتفو يرّتى هو ظؿؾقّ  Figure – Ground segmentationافتؼطقع وجه أرضّقي 

لُّ َضرف بواشطي مو يظفر  ـُ ُأ  افـظوم افبكّي مشفدا مرئقّو إػ وُجوٍه وخؾػقَّوهتو. ويتحدَّ

مـفو. ُيستعؿل هذا افثـوئي ذم ادؼوفي افدٓفقي افعرؾوكقي بحقٌ يؽّون زوجو من 

ادتصورات متعوفؼو بشؽل يؽون واحد مـفام كؼطي مرجعقي إحوفقي و مرشوة و يسّؿى 

وهو ادتّصّور  إبرز  ؾػي Figureبوفـسبي إػ متصّور آخر  هو افوجه Groundرضقي إ

 ؿوفـو مثال  : 

 الطػل  يؼػز   فوق البساط  -(26

بعالؿي اإلرشوء  Talmyؾنّن هـوك ظالؿي بغ افطػل  و افبسوط يسؿقفو تودي 

ؿي ترابطقي ذم ؾقؽون افشقئون مسـدين ذم صؽل ظال   Cognitive Anchoringافعرؾوين 

حدث حرـي هو افؼػز  افذي يتحّدأ هفـو موضعقو بوفـسبي إػ رء ثوبً كسبقو وهو 

افبسوط و يؿثل إرضقي و بوفـسبي إػ ذفك افقء افثوبً يوجد ـقون ؽر ثوبً وهو 

 افطػل افذي يؿثّل افؽقون ادتحرك ؾقعّد بوفتويل افوجه. 

 و ثوبتو ـام ذم: فؽن يؿؽن فؾوجه و إرضقي أن يؽون ـالمه
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 افسقورة ؿرب ادـزل  -(27

و ظـدئذ يؽون افرابط افعالؿي  بقـفام ٓ افثوبً و ادتحّرك بل احلجم، ؾوإلحوفي 

ذم هذا ادثول تؽون بوفـسبي إػ افؽقون إـز فذفك يؽون ادـزل افؽقون اإلحويل أي 

كو ؿوبال فؾتحرك ظذ إرضقي بقـام تؽون افسقورة افؽقون افوجه. و تظل افسقورة ـقو

 افـؼقض من ادـزل افثوبً فذفك ٓ كؼول :

 ؟ ادـزل ؿرب افسقورة   -(28

فسبى يتعّؾق بعرس  بـوء مشفدي يؽون ؾقه إصغر و ادتحّرك معؾام يتحّدأ 

بـوء ادشفد ظذ  'يرد 'بوفـسبي إفقه افثوبً و إـز  كعـي ادـزل ؾنأراــو فؾؿشفد 

و إـز هو ادعؾم أو إرضقي و كعـي ادـزل و به يتحّدأ  افعـك  تعوفق  جيعل افثوبً

 . 1ادؼوبل فه و هو ادتحّرك و  إصغر و كعـي  افسقورة.

 ذم افتعؾقؿقي يؿؽن أن يستػوأ من ثـوئقي افوجه إرضقي ذم  أمرين مسابطغ مهو:

ذم ذفك ترشقخ مؼوٓت فغويي ظومي يؿؽن أن تشسك ؾقفو أـثر من فغي )بام  -

 (2و ل 1ل

اظتامأا ظذ اظتبور افؾغي وجفو متغّرا ذم أرضقي ثؼوؾقي  2ا   بسط ضريؼي تعؾقم ل 

 ثوبتي كسبقو

 (  2( و )ل1و ادؼوالت الؾغوية ادشرتكة بني )ل األرضقة–االستػادة  الوجه  -2-3-2

 يؿؽن توطقف ثـوئقي افوجه إرضقي توطقػو أّوفقو ذم معـوه إشود و توطقػو

ثوكقو ذم شقوق إرشوء فؾؿػوهقم و ادتصورات ذم أرضقي ثؼوؾقي. فـلخذ مثال ظبورة 

                                                      
1-Leonard talmy (2000) Toward a cognitive semantics ;Vol.1 The Mit Press pp 311- 

344(chap 5). 
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[: آشتػوأة من افوجه إرضقي يؿؽن book]ـتوب[ افتي هي افتسؿقي افعربقي فا ]

أشػؾه وؾقفو  مشفد مرـى من يد حتؿل ـتوبو و يظفر من  1اظتامأه ـام ذم افصورة 

  1ؾضوء آخر  ثالثي إبعوأ. ذم هذه افصورة   اخلؾف بقوض يؿؽن أن يؽون حوئطو أو

افذي ٓ  contoursؾنن إرضّقي هي خؾػقي افصورة افبقضوء وهي ادحقط ذي احلواّف  

يعتز أشوشّقو ذم ادشفد و إّكام إشوّد ؾقه  افقد افتي  حتؿل ـتوبو مػتوحو. افؽتوب 

وأ. و يؿؽن اظتبور افؽتوب   وجفو ذم أرضقي افػضوء افثالثي إبع -هو و افقد -يؿثل 

 أرضقي إذا مو ظّدت افقد وجفو و يؿؽن أن تعز ظـفو اجلؿؾي 

 افؽتوب ذم افقد -

ؾوجلومع بغ )افؽتوب(  و ) افقد(   هو حرف اجلر] ذم[  ؾفو   بحسى ظبورة 

افعالؿي بقـفام أي يززهو إأراـّقو. ٓ يؿؽن أن يؽون    Profileافـحو افعرؾوين  جُيـُّى 

وب إٓ وجفو ّٕكه ٓ يؿؽن أن كبـي  ادشفد بشؽل آخر : أّن افقد ظوفؼي   افقد ذم افؽت

 افؽتوب مثال.

 
: إرضّقي هي اخلؾػقي افبقضوء وهي افػضوء افذي تؼع ؾقه صورة  1ذم افصورة 

يد حتؿل ـتوبو مػتوحو. افؽتوب يؿثل هو و افقد وجفو ذم أرضقي افػضوء افثالثي 

 أرضقي إذا مو ـوكً افقد وجفو .إبعوأ. و هو أيضو 

: هـوك أرضقي ـزى هي افّطووفي و ظؾقفو أصقوء ـثرة ـراس و 2وذم افصورة 

ـتوب و ؿؾم ذم افقد خيتط ظذ افؽراس. افؽراس أرضقي أخرى فؾؽتوب ؾفو أرضقي 
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ثوكقي موأام يؼع ظؾقفو  و افؽراس أرضقي أخرى فؾؼؾم افذي فه أرضقي ثوكقي هي افقد 

إػ أرضقوت ـزى و   2به وهؽذا يؿؽن أن يـؼسم ادشفد ذم افصورة  افتي متسك

 ووجوه ـزى و أرضقوت صغرى و وجوه صغرى يؿؽن أن تعز ظـفو اجلؿل افتوفقي :

افؽراس ظذ افطووفي ) افطووفي أرضقي و افؽراس وجه و ظذ هو افرابط  -(29

 افذي جيـى افعالؿي بقـفام(.

فطووفي أرضقي و افؽتوب وجه و ظذ هو افرابط افؽتوب ظذ افطووفي ) ا -(32

 افذي جيـى افعالؿي بقـفام(.

افؽتوب ظذ افؽراس) افؽراس أرضقي و افؽتوب وجه و ظذ هو افرابط -(31

 افذي جيـى افعالؿي بقـفام(.

افؼؾم يؽتى ظذ افؽراس) افؽراس أرضقي و افؼؾم وجه و ظذ هو  -(32

 افرابط افذي جيـى افعالؿي بقـفام(

افؼؾم بغ يدي افؽوتى)افطووفي أرضقي وافؽراس وجه و ظذ هو افرابط  -(33

 افذي جيـى افعالؿي بقـفام(.

 
: مشفد يؿؽن افتؿققز  ؾقه بغ أرضقي ـزى هي افطووفي و أرضقوت  2افصورة 

صغرى أو ؾرظقي تصبح هي افؽزى حغ يضقق ادشفد و يـحرس ظن ؽرهو افتي 

 أمر كسبي.حتوهيو إرضقي و افوجه 

أكوهو ذم إمثؾي وجفؿــوحقيوافتقحدّ –يـبغي أن كػّرق بغ افعالؿي أرضّقي 
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افسوبؼي و افعالؿي بغ افوجه و ادقدان. ذفك أّن افؼؾم و افؽراس و افؽتوب يؿؽن أن 

تـتؿي إػ  اجلفي اإلأراـقي كػسفو و فؽّن افقد تـتؿي إػ جفي أخرى. اجلفي اإلأراـقي 

كوت ادتـوشبي و ادتؼوربي ؾام جيعل افؼؾم و افؽراس و افؽتوب تـتؿي إػ  تـتظم ؾقفو افؽقو

ادقوأين اإلأراـقي  ذاهتو أّّنو موطػي معو ذم افؽتوبي و ادعرؾي و افتدوين ؾتجربي افذهن 

مع إصقوء هي افتي دمعؾفو تـتؿي مؼوفقو إػ  اجلفي اإلأراـقي كػسفو ؾودؼوفي تتّم ذهـقو 

افتعومع بغ افؽقوكوت مثال وهذه كوبعي من دمربتـو آجتامظقي و بؿؼويقس افؼرب 

 افثؼوؾقي وافذهـقي مع إصقوء ذم افؽون.

  -و ظقــو هفـو ظذ افعربقي -مو هيّؿـو من هذه ادالحظوت أن ّ معّؾم افؾغي افثوكقي 

يؿؽن أن يستػقد من ثـوئقي افوجه إرضقي فبقون جوكى ـوين ذم بـوء افوضعقوت 

 ؾغويي و افتؿققز بغ اخلوضئ كحويو و افالمؼبول أٓفّقو. اف

إذا ظدكو إػ افصورة إوػ كريد أن كصف ؾقفو بعض افوضعقوت ذم ادشفد  

 ؾستؽون اجلؿل افتوفقي ذم وصػفو مؼبوفي :

 (The book is on  the tableافؽتوب  ظذ افطووفي ) - (34

   The copybook  is on the tableافؽراس ظذ افطووفي- (35

  of writer The pen is in the handافؼؾم بغ يدي افؽوتى  - (36

فؽن اجلؿل افتوفقي  افتي تصف افوضعقوت كػسفو من وجفي كظر أخرى فن 

 تؽون مؼبوفي  ٓ  ذم افعربقي  و ٓ  ذم اإلكجؾقزيي : 

   The table is under the bookافطووفي  حتً افؽتوب  :  (37

   The table is under the copybookافطووفي حتً افؽرد:   (38

  The hand of the writer is around the pen يدا افؽوتى حول افؼؾم:  (39

ٓ يتعّؾق إمر هفـو بوفالكحويي أو افؾحن و إّكام بوفالمؼبوفقي بؿعـى أّن اجلؿؾي 
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من اجلفي افـحويي فقسً ٓحـي و من اجلفي افدٓفقي هي ممؽـي فؽـّفو من اجلفي 

ي ؽر مؼبوفي ّٕن افوضعقوت ٓ تبـى بوفشؽل افذي يؽون ؾقه افعـك  إـز اإلأراـق

جمـّبو ) أي مززا إأراـقو( بوفـسبي إػ افعـك  إصغر : فذفك كحن ٓ كدرك افطووفي 

ظذ أشوس أّّنو حتً افؽتوب و ٓ  حتً افؽراس و ٓ أّن افقد مستـدة إػ افؼؾم أو 

أّن شؿي من شامت إرضّقي بام هي ادعؾم فؾؿشفد أن  حوفه. افسبى يعوأ ذم هذا إػ

هبذا ُيدرك ادتعّؾم أّن هـوك ضرؿو  (Talmy 2000, 315-316تؽون أـز  من افوجه )اكظر : 

ٕشبوب إأراـقي  فذفك ؿد تؽون ادواكع  2و ل 1ذم بـوء افوضعقوت ؽر ممؽـي بغ ل

 حمقطي بلـثر من فغي.

 هي الوجه. 2ألرضقة و  لا  2اإلطار  الثؼايف لؾغة    -2-3-3

افوجه و إرضقي  يؿؽن أن يستػوأ مـفام ذم تعؾقؿقي افؾغي إجـبقي ذم شقوق 

افتعوفق بغ افؾغوي و افثؼوذم و ذفك ٓ يؽون ذم مجقع افوحدات افؾغويي بل ذم تؾك 

 افتي هلو أرضّقي ثؼوؾقي ممقّزة ظن أرضقوت ثؼوؾقي أخرى. 

فغي ثوكقي مؼتك ظذ تعّؾم كحوهو و سؾفو و  ؾؿن ادعتؼدات اخلوضئي أّن تعؾم

معجؿفو و اإلحوضي بوشتعامٓهتو وهذا صحقح ؽر أّن افتصّور افعرؾوين يستوجى أن 

تؽون ظـوس ثالثي مسابطي هي افؾغي و افذهن و افثؼوؾي.  واتصول افثؼوؾي بوفؾغي، ذم 

أّن أّيي مػرأة ذم افؾغي  ضرحـو احلويل و ذم تصّوركو افعرؾوين ، كـطؾق من مسؾؿي مػوأهو

ـّى وهو مو يصطؾح ظؾقه فسوكّقو بوشم افوحدات افرمزيي  إن    Symbolic unitsأو أّي مر

هو  إّٓ ترمقز فغوي فتؿثقل مدرك:  و بوفـسبي إػ ادرـبوت و اجلؿل ؾنّّنو تعؽس ضرؿو 

افتصويريي  ذم بـوء ادشوهد و ترـقبفو بلصؽول خمتؾػي اظتامأا ظذ مؾؽي بؼيي تسّؿى 

Imagery       وهي افؼدرة ظذ بـوء وضعقي  أو مشفد واحد بطرق   خمتؾػي من بقـفو(

آظتامأ ظذ زوايو افـظر  ادتـوظي (     و بـوء ظذ هذا ادعطى ؾنّكه من ادؿؽن أن تدرس 
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افوحدات افرمزيي ظذ أّّنو وجوه واؿعي ضؿن خؾػقوت ثؼوؾقي هي افتي حتّدأهو و أّن 

دات افؾغويي ٓ تـؼل أصقوء مػرأة بل أصقوء يتّم تبئرهو و إرشوؤهو ظذ أرضقي افوح

 أوشع تتحّدأ هبو ظالؿقو. 

( اإلكجؾقزيي شقتعؾم أّن  1فـػسض أّن متعؾم افؾغي افعربقي ممّن فغته إصؾقي )ل

Crescent  ( ؾفذا ٓ حيّل ادشؽل ّٕن تعّؾم ادػرأة 2يسّؿى ]هالل[  ذم افعربقي )ل

فعربقي اجلديدة فقس مـػصال ظن أرضقي ثؼوؾقي ظوّمي ٓ يـػصل ؾقفو اهلالل ظن رمزيته ا

ذم حتديد بدايوت  افشفور افؼؿريي و خصوصو مـفو  تؾك إصفر  افتي  تؼسن بؿواظقد 

أيـقي ـشفر  رمضون صفر افصقوم ظـد افعرب و صفر  ذي احلجي ادرتبط بوحلٍ و بعقد 

 ثوين ادرتبط بؿقالأ افرشول إـرم ظؾقه افسالم. اإلضحى  و بشفر  ربقع اف

ؾوفوحدة افؾغويي آشؿقي ]هالل[ هي هبذا آظتبور  متصّور يؼع ذم أرضّقي 

ثؼوؾقي ٓ يؿؽن ؾصؾه ظـفو و ٓ يؿؽن فؾؿتعّؾم أن يرجئ ادعطقوت افثؼوؾقي ادتصؾي به 

ي و دجّرأ افتسؿقي أّول إػ وؿً ٓحق ّٕكه ٓ ؿقؿي ظرؾوكقو ٕن تسّؿي  مجوظي ثؼوؾق

 Darkجزء ميضء من افؼؿر  يظفر  بعد مو يسّؿى ذم ثؼوؾوت أخرى افؼؿر إشوأ 

Moon   وهو افػسة افتي ٓ يرى ؾقفو افؼؿر حغ يـعؽس ظؾقه ضقوء افشؿس. مو من

صّك ذم أّن تسؿقي اجلزء إّول اديضء من افؼؿر  و ظدم تسؿقي جزء مـه آخر  )مثال 

ف افؼؿر ( كوبع من حوجي اجلامظي افتي شّؿته إػ تؾك افتسؿقي و فقس ذم ظـدمو يـتص

ادسلفي ترٌف ذم إشامء أو ختؿي ؾقفو ـام ُيعتؼد. ؾوهلالل ذم هذه افثؼوؾي حُيتوج إفقه ذم 

ضبط بدايي افتؼويم افشفري ّٕن كظوم افتؼويم افعريب ؿؿرّي و فقس صؿسّقو وذم 

يؽون آهتامم ببدايوت افؼؿر    Lunar calendarsفو ؿؿريو افثؼوؾوت افتي يؽون افتؼويم ؾق

وّنويوته طوهرة ٓؾتي فالكتبوه. مو كؼوفه هفـو هو خؾػقي ثؼوؾقي وفقسً أمرا ثوكويو ذم 

تعّؾم آشم: بل هي اخلؾػقي اإلأراـقي  ادـتجي فؾتسؿقي و افتي تػقد معرؾتفو متعّؾم 
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 و دمّذر ذم ثؼوؾتفو.( و دمعؾه ٓ يتؾؼى تسؿقوت بل فغًي هل2)ل

فقسً ـّل افوحدات افؾغويي حتتوج  هذه إرضقي افثؼوؾقي بل  حتتوجفو    

افوحدات افتي هلو خؾػقوت ثؼوؾقي من كوع اهلالل و افصوم و احلٍ و ؽرهو من 

إفػوظ افتي ٓ تستعؿل دجرأ افتسؿقي بل هلو خمزون ثؼوذم خمتؾف ظن مـوطراهتو ذم 

 تؾك افثؼوؾوت يؿؽن أن يسّؿى  اهلالل ـام ذم افؾغي اإلكجؾقزيي ذمافثؼوؾوت إخرى. 

ز ظذ وٓأة افؼؿر ـؽّل ٓ ظذ   new moonبوشم  ـّ أي افؼؿر  اجلديد. و تصّور ـفذا ير

جزء مـه. ؾوهلالل يتحّدأ بوظتبور  افؼؿر و فقس إمر ـذفك ذم افعربقي ّٕن اهلالل بـوء 

افبدر ادؽتؿل. و افؼؿر حيقل ذم افثؼوؾي افعربقي  متصّوري مستؼل تسؿقي ظن افؼؿر أو

 Newظذ افتؼويم افؼؿري وٓ إحوفي ذم افثؼوؾي افعربقي اإلشالمقي ذم هالل ظذ مو يسّؿى

moon  أوDark moon   ـام هو افشلن ذم افثؼوؾي اإلكجؾقزيي. ؾوهلالل و إن ـون يضؿر

درحؾي إخرة من أورة آـتامل بدايي افؼؿر ؾفو أيضو يضؿر ّنويته ّٕكه يطؾق ظذ ا

 افؼؿري : وذم تسؿقي اهلالل ٓ رء حيقل ضؿـو أو ساحي ظذ افؼؿر إشوأ.  

ذم تصّوركو فتعؾقم افعربقي فغي ثوكقي يشسط أن كضع و بشؽل مواز افوحدة 

افؾغويي ادعّؾؿي شواء أـوكً وحدة صغرى بسقطي أم معّؼدة ذم شقوؿفو افثؼوذم . هذا 

يؿثل ذم هذا اإلضور إرضقي افتي يرتبط هبو افوجه و ذفك فسببغ اثـغ : أّوهلام  افسقوق

ظرؾوين فسوين يتؿثل ذم ؿول افؾسوكقغ افعرؾوكقغ إّن بعض افوحدات افؾغويي ـوٕشامء 

ٓ يؿؽن أن تدرك بام هي ـقوكوت ظرؾوكقي ذم ذاهتو و إّكام ذم شقوق أوشع مـفو يسّؿى 

أاخل ذفك افسقوق افعرؾوين إوشع افذي هو بؿثوبي إرضقي يتّم ادقدان افعرؾوين. و

. ؾوهلالل مثال يتّم   profilingافسـقز  إأراـقّو ظذ ـقون معّغ و يسّؿى هذا بوفتجـقى

افتجـقى ؾقه ظذ اجلزء اديضء من افدائرة افؽومؾي افتي هي افؼؿر. و يظل اجلزء 

هلالل دمـقبو جلفي مضقئي ظذ مقدان أوشع إؽؾى مـه مـطؿسو ٓ يدرك فذفك يؽون ا
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هو افؼؿر، وحغ يؽتؿل افؼؿر ويصبح بدرا ؾقيضء جزء افدائرة افتوّمي تدرك افدائرة  

 افؽومؾي ذم ؾضوء أوشع  و مقدان أـز  هو افسامء فقال .

أّمو افسبى افثوين ؾقتؿثل ذم أّن افؽؾم ادػرأة و افؽالم ادرـى ٓ يستعؿل إٓ ذم  

ضعقوت وهذه افوضعقوت هلو صؾي بوفتجربي افتي فإلكسون مع افؽون  شواء أـون بـوء و

ذفك ظذ مستوى ثؼوذم كػز أو اجتامظي أو إيديوفوجي أو ؽر ذفك: و بام أّن 

اإلكسون ؿد خيتؾف مع ؽره ذم بـوء كػس افؽون و افوضعقي ذاهتو ؾسقمثر ذفك ذم افؾغي 

ػصل ذم إأراك افوحدات افؾغويي وهذا فذفك متّثل إرضقي وافوجه زوجو ٓ يـ

أو  مع افوحدات ادرـبي من كوع ؿوفه   Bookيستؼقم مع أبسط افوحدات من كوع ـتوب

 تعوػ ذم افذـر احلؽقم : 

 ( 12) يو حيقى   خذ افؽتوب بؼوة(  : )  مريم  - (42

O Yahya! take hold of the Book with might  -40‟  

قدان ادعرؾي هذا هو افشوئع فؽّن ذفك فقس افؽتوب يؿّثل جفي دمـّى ذم م

افتجـقى افوحقد ؾقؿؽن أن يؽون جمـبو ذم مقدان افعؼقدة إذا مو ـون مثؾام هو ذم افـص 

افؼرآين يعـي افرشوفي افسامويي و يؿؽن أن يؽون أيضو ذم شقوق آخر  يعـي  حمصؾي 

 احلسوب و افعؼوب ـام ذم ؿوفه تعوػ  : 

 ويـؼؾى (8) يسرا حسوبو شىحيو ؾسوف(7) بقؿقـه ـتوبه أويت من أمو)  -41

 (11) ثبورا يدظو ؾسوف (12) طفره وراء ـتوبه أويت من وأمو( 9)  مرسورا أهؾه إػ

 [ 12-7] آكشؼوق :  .(  (12) شعرا ويصذ 

 - '41 - Then as for he who is given his record in his right hand, He will be judged 

with an easy account And return to his people in happiness. But as for he who is 
given his record behind his back He will cry out for destruction And [enter to] 
burn in a Blaze. Indeed .  

 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4499&idto=4499&bk_no=61&ID=4584#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4499&idto=4499&bk_no=61&ID=4584#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4499&idto=4499&bk_no=61&ID=4584#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4499&idto=4499&bk_no=61&ID=4584#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4499&idto=4499&bk_no=61&ID=4584#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4499&idto=4499&bk_no=61&ID=4584#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4499&idto=4499&bk_no=61&ID=4584#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4499&idto=4499&bk_no=61&ID=4584#docu
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اثـون أّوهلام أّن  إرضّقيأمران–خالصي إمر من آشتػوأة من افوجه 

ه افذي يّؿل اجلفي افوحدات ادعجؿقي يؿؽن أن تدّرس بوفتعوفق اظتامأا ظذ ثـويي افوج

افتي ظؾقفو افسـقز من ادقدان اإلأراـي  ذم مؼوبل حمقط يؼع ظذ أرضقته ذفك ادتصّور 

من مقدان معّغ. و ثوكقفام أّن افوحدة افرمزيي افؾغويي شواء أـوكً بسقطي  أم مرـبّي 

فـو ذم  ؾفي ٓ بّد واؿعي ذم أرضقي ثؼوؾقي ظوفؼي هبو متثّل إضورهو افذي تدرك ؾقه و ـون

مثول ـتوب أظاله مثول جزئّي شواء آشتعؿل وحدة معجؿقي بسقطي أم ذم شقوق ترـقى 

 ذم إضور ثؼوذم معّغ ذـركو فه مثوٓ افسقوق افؼرآين.

 

  اخلامتة

فؼد بّقـو خالل صػحوت هذا افبحٌ أّن  تعؾقم افؾغي افثوكقي،  و ـون مثوفـو 

تؿي و مو يزال  مـتؿقو إػ افؾسوكّقوت افعربقي فغر افـوضؼغ هبو،  هو مبحٌ ـون يـ

افتطبقؼقي. و أّن اكتامءه إفقفو كوبع أّوٓ  و ؿبل ـّل رء من إمؽون أن تستػقد تعؾقؿقي 

افؾغي افثوكقي من افـظريي افؾسوكقي ذم ادموه من ادموهوهتو. و ممّو يؿؽن أن تستػقده من 

 ي ظرؾوكقي  ـزى هي:افعرؾوكقي اشتشػػـوه من ثالثي متصورات فسوكق افؾسوكقوت

. و بـوء ظؾقه  بّقـّو ـقف   Fauconnier 'ؾؽوكقوي'أّوٓ  متصّور افػضوء افذهـقؾا

( أْن يستػقد ، ظذ إؿّل ، ذم ادرحؾي إوػ من تعّؾؿفو من 2يؿؽن دتعّؾم افعربقي )ل

ؾضوء ( 1( و ـون مثوفـو ذم ذفك افؾغي اإلكجؾقزيي : ؾفو جيعل  افا )ل1فغته إوػ )ل

( افتي هي بؿثوبي افػضوء  2مـطؾؼو يستوظى من خالفه متصورات )ٓ أشامء( افا  ) ل

( اظتامأا ظذ افتؼورب أو 2( و ذم )ل1اهلدف و يؼقم رابطو ذهـقو بغ ادتصور ذم )ل

افتامثل )و فرّبام اظتامأا  أيضو ظذ  افتخوفف ادرجعّي(  بغ ادتصورين. و بّقـّو ـقف أّن 

شل  بغ افػضوءين  شقضعف أو يضؿر   فقعتؿد ادتعؾم ذم مرحؾي  متطورة هذا افسا
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ظذ اشتقعوب أحوأّي افػضوء فؾغي افثوكقي : حيدث ذفك حغ يؽتشف ادتعّؾم أّن هـوك 

خوكوت ؾورؽي بغ افػضوءين أو حغ يصل  إػ آؿتـوع افذايت أو بواشطي ادعّؾم بودبدأ 

 سن اختالؾوت مفّؿي ذم  تؼطقع افؽون.  افؾسوين ادعروف: أّن بغ إف

ثوكقو متصّور  ادزيٍ افتصوري أو آكدموج افتصوري و ادعروف بـظريي ادزيٍ 

و افتي بّقـّو من خالهلو و  بـوء ظذ ؾؽرة   Fauconnier & Turner'تركر 'فػوـوكقوي و 

ْخل و افػضوء اجلومع و ؾضوء ادزيٍ ( أّن  افػضوءات  افذهـقي  افربوظقي  :  )ؾضوَءْي افدَّ

( يؿثالن فدى ادتعّؾم ؾضوءي أخل  بام ؾقفام من تواٍز 2( و )ل1ادتصورين ذم )ل

شامت تـوطريي )يسّؿى افتوازي افتـوطري بغ افػضوءين  ذم هذه افـظريي افسشقم 

Mapping  وهذان افػضوءان يسؼطون بواشطي افتجريد ذم ؾضوء خطوضي أـثر دمريدا .)

مو اظتزكوه فغي جومعي أو ظؾقو وهي فغي يؿؽن أن تستوظى بقء من  يؿؽن أن يؿثل

د أّن  ـّ افتجريد  و اخلطوضقي   متصورين متامثؾغ من فغتغ خمتؾػتغ أو أـثر اشتقعوبو يم

ذم كظريته ذم  Chomskyفؾبؼ  فغي ؾطريي أو بوضـقي تؾك افتي حتدث ظـفو صؿسؽي 

ضوؾي إػ افؾغي اجلومعي  افتي تسؼط ؾقفو . و بوإلUniversal Grammarافـحو افؽوين 

ظؿوأّيو ظـوس  افػضوءين افدخؾغ يوجد ؾضوء ادزيٍ افذي تسؼط ؾقه ظـوس 

ؾضوءي افدخل  بلن متحى مـفو آختالؾوت افتصوريي  و ختؾق  متصورا موّحدا ؿد 

ؾػغ  يدمٍ بغ ظـوس متؼوربي و أحقوكو خمتؾػي فقوّفد تصّور جديدا  يدمٍ بغ  ادخت

[ ذم افؾغي crescent moon  first moon ;مثؾام حدث إمر بغ ] هالل[ ذم افعربقي و] 

 اإلكجؾقزيي.

و  أّمو ادتصّور افثوفٌ و إخر ؾتعّؾق بثـوئقي افوجه وإرضقي افتي اشتػوأت 

مـفو افؾسوكقوت افعرؾوكقي من كظريي اجلشطؾً ذم ظؾم افـػس. ومن اشتػوأهتو اشتػوأ 

دؼول من ؾؽرتغ أوٓمهو ؾؽرة  إرشوء ادتصّورات افذهـقي ذم أرضقي واشعي تؽون هذا ا
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ظذ أرضقي ادقدان افعرؾوين: و  Profiledبؿثوبي إرضقي و يؽون ادتصّور افوجه اُدَجـَّى

ثوكقتفام أّن ادتصّورات واؿعي بوفرضورة ظذ أرضقي ظرؾوكقي هي إضورهو افثؼوذم افذي 

( . و فذفك 1( إأراـو ؿد خيتؾف ظن إأراك ادتصور ادوازي ذم )ل2تدرك ؾقفو ذم )ل

وّجفـو آهتامم إػ وجوب افربط بغ افؾغوّي و افثؼوذّم ذم تعؾقم افعربّقي فغر افـوضؼغ 

 هبو و ؿد يؽون آكغامس افؾغوّي و افثؼوذّم وشقؾي كوجعي ذم هذا ادضامر.

رات فسوكقي ظرؾوكقي  أخرى أو ؽر من ادؿؽن أن تستػقد افتعؾقؿقي من  متصوّ 

ظرؾوكقي فتجديد افطرق ذم تعؾقم افؾغي افعربقي فغر افـوضؼغ هبو. و هذا ادعـى جيعل 

افؾسوكّقغ حمورا مفاّم ذم تطوير كظريوت افتعؾقؿقي:  فؽـّه فن يؽون ادحور افوحقد إذ 

ظي و يـبغي أن يؽون هذا آختصوص متعّدأ ادحوور  ؾقه افـػز وآجتام

افبقداؽوجي و افعصبّي و ؽره: ؽر أّن ادحور افؾسوين مو يزال هو إضعف ذم 

 و افتورخيي إػ افؾسوكقوت افتطبقؼقي. 'افؼظي 'افعؿؾقي ظذ افرؽم من اكتامء افتعؾقؿي
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 يف تعؾوم الؾغة "طريؼة التدريس"مػهوم 

 
 أ.د. صالح بن ىارص الشويرخ

 ظؿقد معفد تعؾقؿ الؾغة العربقة

 جامعة اإلمام حمؿد بـ شعقد اإلشالمقة

 

 مؼدمة

إن مقدان تعؾقؿ الؾغة الثاكقة غـل بادـفجقات والطرق واإلشساتقجقات التدريسقة، 

م، ومـفا ظؾؿ الؾغة وظؾؿ الـػس وظؾؿ متلثر بالتطقرات التل حدثت ذم كثر مـ العؾق

التعؾقؿ، وقد كان لؾبحقث ادقداكقة والتطقرات الـظرية واخلزات العؿؾقة دعؾؿل 

الؾغة دور ذم تشؽقؾ هذه ادـفجقات، مع أن تعؾؿ الؾغة الثاكقة ذم ادايض واحلارض مل 

تعؾؿفا بطريؼة غر يتلثر كثرا هبذه ادـفجقات التدريسقة، فغالبقة الؾغات الثاكقة يتؿ 

كظامقة، بؾ إن ادـفجقات التدريسقة الـظامقة حتاول تؼؾقد بعض خصائص التعؾؿ 

، ففـاك ظدد مـ الباحثغ ادتخصصغ كؾف ذلؽمـ رغؿ ظذ الالؾغقي غر الـظامل. و

، ويؼدمقن بدال مـ ذلؽ "ضريؼة تدريس"ذم تعؾقؿ الؾغة الثاكقة يرفضقن مصطؾح 

ذم تدريس الؾغة، وهذا هق مقضقع هذا الػصؾ، حقث  مـفجقات ومذاهب بديؾة

شــاقش األدلة التل يعتؿد ظؾقفا همالء ذم رفضفؿ دػفقم الطريؼة، ومـ ثؿ كعرض 

(، ومذهب Richards, 2001ثالث مـفجقات بديؾة، وهل مذهب التدريس الػعال )

 (.Nunan, 2001(، وادذهب السقاقل )Long, 2001السكقز ظذ الشؽؾ )

 طريؼة التدريس مػهوم

 ,Richards, Longيشؽؽ بعض ادتخصصغ ذم تعؾقؿ الؾغة )وظذ رأشفؿ 
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Nunan, Burns ذم مػفقم ضرق التدريس، حقث يشددون ظذ أكـا جيب أال كـشغؾ )

باختقار ضريؼة التدريس، بؼدر اكشغالـا بالؽشػ ظام يػعؾف ادعؾؿقن األكػاء ذم فصقل 

ومة اخلضقع ادطؾؼ لطرق التدريس وحماولة تعؾقؿ الؾغة، حقث يدظقن إػ مؼا

اكتشاف ادامرشات التدريسقة الػعالة. وهذه ادامرشات ذم كظرهؿ متثؾ اختقارات 

شساتقجقة فقام يتعؾؼ بادحتقى الؾغقي، إػ جاكب قـاظاتف وكظرياتف حقل ادعؾؿ اإل

ؼ هبذه الؼضقة، التدريس والتعؾؿ. وشقف كـاقش فقام يع آراء همالء العؾامء فقام يتعؾ

ومـ ثؿ شقف كستعرض ثالث ممارشات تدريسقة مؼسحة مـ قبؾ ثالثة مـ أبرز 

 ,Nunan( و )Long, 2001(، و )Richards, 2001ادتخصصغ ذم تعؾقؿ الؾغة، وهؿ )

2001.) 

إن اهلدف الذي يسعك إلقف معؾؿق الؾغة مـذ قرون هق العثقر ظذ الطريؼة 

(. وقد صفد تاريخ تدريس الؾغة ذم الؼرون Kelly, 1969الصحقحة ذم تدريس الؾغة )

اداضقة حماوالت لسك اكطباع لدى ادعـقغ بتدريس الؾغة بلن حتسغ تدريس الؾغة 

مرتبط بتحسغ جقدة ضرق التدريس، ومـ ثؿ يؿؽـ تطقير ضريؼة تدريس فعالة، مع 

غة الثاكقة، األمؾ ذم أن تتقصؾ كظريات اكتساب الؾغة إػ الؽشػ ظـ رس تعؾؿ الؾ

بحقث يتؿ دمج كؾ هذه التطقرات لصقاغة ضريؼة تدريس خارقة حتؾ كؾ 

اإلصؽاالت وتـاشب مجقع السقاقات. واألشقأ مـ ذلؽ أن هـاك مـ يعتؼد أن 

الطريؼة اخلارقة قد اكتشػت، وأن الطريؼة الصامتة أو الطريؼة التقاصؾقة أو غرها مـ 

 ؿ الؾغة ظذ كحق غر مسبقق.الطرق هل التل شقف تسفؿ ذم حتسغ تعؾق

وحتتقي كؾ ضرق التدريس بال اشتثـاء ظذ جمؿقظة مـ ادقاصػات ادتعؾؼة 

بؽقػقة تـػقذ ظؿؾقة التدريس، وهذه ادقاصػات مستؼاة مـ كظرية معقـة ذم ضبقعة الؾغة 

وتعؾؿ الؾغة الثاكقة. وتعؽس االختالفات ذم ادقاصػات التدريسقة االختالفات ذم 
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ت التل تشؽؾ أشاس كؾ ضريؼة. فبعض الطرق تدظق إػ رضورة السكقز ظذ الـظريا

مفارة الؽالم مـذ البداية لؾؿساظدة ذم تلشقس األكامط الؾغقية األشاشقة، ذم حغ 

تقيص ضرق أخرى برضورة تلخر الؽالم حتك يتؿؽـ ادتعؾؿ مـ بـاء الؽػاية 

الـصقص ادحػقطة، ذم حغ االشتؼبالقة ذم الؾغة. وهـاك ضرق تقطػ احلقارات و

تستقجب ضرق أخرى ققام ادتعؾؿغ بالتقاصؾ فقام بقـفؿ متك ما كان ذلؽ ممؽـا 

باشتعامل مصادرهؿ الؾغقية. كام حتتقي كؾ ضرق التدريس ظذ جمؿقظة مـ القصػات 

التل يـبغل أن يـػذها ادعؾؿ والطالب ذم الػصؾ. وتتضؿـ هذه القصػات ادقاد 

يـبغل تؼديؿفا ومتك وكقػ تدرس، أما القصػات اخلاصة بالطالب التعؾقؿقة التل 

فتشؿؾ ادذهب التعؾؿل الذي جيب أن يسؾؽف الطالب ذم تعؾؿفؿ. وبـاء ظذ ما شبؼ، 

 ,Richards & Rogersفؼد حددت كؾ ضريؼة أدوار ادعؾؿ وادتعؾؿ وادادة التعؾقؿقة )

درييس وأشؾقب ضالبف التعؾؿل (. ويتؿثؾ دور ادعؾؿ ذم أن جيعؾ أشؾقبف الت1986

 مـسجام مع ضريؼة التدريس التل اختارها.   

وظذ الرغؿ مما يدظقف أكصار كؾ ضريؼة، فنن تاريخ ضرق التدريس مل يؽـ 

الدراشات التل أجريت هبدف التحؼؼ مـ فاظؾقة ضرق التدريس مل تتؿؽـ ومشجعا، 

إػ ذلؽ، أطفرت كتائج بعض مـ تؼديؿ األدلة الؽافقة ظذ فاظؾقة أي ضريؼة. إضافة 

الدراشات التل اشتخدم أصحاهبا ادالحظة الصػقة أن ادعؾؿغ كادرا ما يؾتزمقن 

 ,Swaffarبالطرق التل يػسض أن يطبؼقها ذم دروشفؿ. فعذ شبقؾ ادثال، أجرى )

Arens & Morgan, 1982 دراشة هتدف إػ تؼيص الػروق بغ ادذاهب العؼؾقة )

rationalist تجريبقة والempiricist  ذم تدريس الؾغة الثاكقة. ويؼصد الباحثقن بادذهب

العؼع ادذهب التدرييس ادقجف كحق العؿؾقات التعؾؿقة، بحقث يـظر لؾغة ظذ أهنا كؾ 

ال يتجزأ، وفقفا االشتقعاب يسبؼ اإلكتاج، ويتضؿـ تعؾؿ الؾغة التػؽر الـاقد والرغبة 
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بعضفا  بل فركز ظذ ادفارات الؾغقية األربع مـػصؾةذم التقاصؾ. أما ادذهب التجري

. والسمال ادطروح هـا هؾ ادامرشة الصػقة يؿؽـ أن تعؽس هذه الػروق؟ ظـ بعض

وهؾ ادعؾؿقن بالػعؾ يؾتزمقن بؿبادئ كؾ ضريؼة ظـدما يـفؿؽقن ذم ظؿؾقة 

 الطرق بغ ؿققزالتدريس؟ وقد أطفرت كتقجة هذه الدراشة أن الػروق ادستخدمة لؾت

خاصة تؾؽ ادتصؾة بادامرشات الصػقة غر مقجقدة ذم ادامرشة الػعؾقة، بؾ أثبتت 

هذه الدراشة الصعقبة التل يقاجففا مـ يتقػ ظؿؾقة ادالحظة الصػقة ذم اكتشاف 

 الطريؼة التل يطبؼفا ادعؾؿ.

ق أن ضرهل ( ظذ أن ادشؽؾة الرئقسقة ذم هذه ادسللة Richards, 2001ويشدد )

التدريس تؼدم حزمة حمددة شؾػا لؾؿعؾؿغ، هذه احلزمة التدريسقة دمسد كظرة جامدة 

متحجرة ظـ التدريس، يتؿ فقفا حتديد أدوار ادعؾؿ وادتعؾؿ والـشاضات والعؿؾقات 

التدريسقة والتعؾؿقة وتػرض ظذ ادعؾؿغ والطالب. لؼد أثبتت الدراشات الصػقة 

ؾ هق ظؿؾقة تػاظؾقة تتسؿ بالديـامقؽقة، بحقث تـتج أن التدريس لقس ظؿؾقة جامدة ب

الطريؼة التل خيتارها ادعؾؿ مـ ظؿؾقات التػاظؾ بغ ادعؾؿ والطالب وادفامت 

(. إن حماولة إجياد Chall, 1967; Dunkin & Biddle, 1974التعؾؿقة مع مرور الزمـ )

قة تعؽس رؤية ضرق تدريس ظامة تـاشب مجقع ادعؾؿغ ومجقع السقاقات التدريس

شؾبقة ظـ ادعؾؿغ، مػادها أكف كظرا ألن جقدة ادعؾؿ غر مضؿقكة، جيب تؼؾقؾ 

إشفامات ادعؾؿ قدر ادستطاع وذلؽ مـ خالل تؼديؿ ضرق تدريس مؼاومة جلفقد 

 ادعؾؿغ الذاتقة.

بادؼابؾ، فؼد قدم بعض الباحثغ، الذيـ قامقا بتؼيص ضبقعة التدريس، رؤية 

(، إذ Good, 1979; Elliot, 1980; Tikunoff, 1985يس ظـ الرؤية السابؼة )خمتؾػة لؾتدر

يػسض همالء أن ادعؾؿغ هؿ مـ يصـع الػارق ولقس ضرق التدريس، ويػسضقن 
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كذلؽ أن ادعؾؿ قادر ظذ العؿؾ بؿعزل ظـ ضرق التدريس، وبالتايل يؿؽـفؿ حتديد 

خرون حقلقا تركقزهؿ إػ مقاصػات وخصائص التدريس الػعال. وهـاك باحثقن آ

ادتعؾؿ مع السعل إػ حتديد مقاصػات التعؾؿ الػعال. وهذه ادذاهب اجلديدة تتطؾب 

مذهبا خمتؾػا لؾتدريس، مذهبا يتعغ فقف ظذ ادعؾؿ ادشاركة ذم مالحظة ممارشاهتؿ 

 التدريسقة والتلمؾ فقفا، وكذلؽ شؾقكقات ضالهبؿ التعؾؿقة.   

( أن هـاك أربعة أشباب رئقسقة Long, 2001: 180مـ كاحقة أخرى، يرى )

تػرض ظؾقـا رضورة دمـب فخ ضرق التدريس. أوال تشابف ضرق التدريس ذم كثر مـ 

اإلجراءات التدريسقة التل تقيص هبا، فعذ شبقؾ ادثال، مجقع ضرق التدريس تؼريبا 

قا لقس هـاك تقيص بتصحقح أخطاء الطالب، وإكام ختتؾػ ذم إجراءات تـػقذ ذلؽ. ثاك

أدلة ظذ أن ادعؾؿغ يطبؼقن ضرق التدريس ذم فصقل تعؾقؿ الؾغة، فطرق التدريس 

بجؿقع إجراءاهتا وتػصقالهتا تطبؼ فؼط ذم الدروس التل يعدها اددربقن ويـػذوهنا ذم 

برامج إظداد ادعؾؿغ أمام ادتدربغ. أما التسجقالت الصػقة احلؼقؼقة فتخؾق مـ 

م ادعؾؿغ بطرق التدريس ظذ الـحق الذي تؼدمف كتب ضرق صقاهد ظذ التزا

(. ثالثا أطفرت Dinsmore, 1985; Nunan, 1987التدريس وبرامج إظداد ادعؾؿغ )

كتائج الدراشات التل أجريت هبدف مؼاركة فاظؾقة ضرق التدريس ظدم تػقق ضرق 

بلن ضرق معقـة ظذ ضرق أخرى إال ذم جقاكب حمدودة جدا، ويؿؽـ تػسر ذلؽ 

التدريس ال تشؽؾ صقئا ذا ققؿة، أو أن ضرق التدريس غر مقجقدة أصال ذم الػصقل، 

فادعؾؿقن متشاهبقن فقام يؼقمقن بف. رابعا ظذ الرغؿ مـ أن مػفقم الطريؼة قد يؽقن 

( ذم برامج تدريب ادعؾؿغ، ففق ال يؿثؾ كذلؽمػفقما حتؾقؾقا مػقدا )وقد ال يؽقن 

 ,Swafferأجراها )التل اظدهؿ ذم ممارشة التدريس. فػل الدراشة أشاشا مػاهقؿقا يس

Arens & Morgan, 1982 ظذ ظدد مـ معؾؿل الؾغة األداكقة تبغ أكف ظذ الرغؿ مـ )
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خضقع ادعؾؿغ لتدريب رصيح ومؽثػ ظذ ضرق التدريس، فؾؿ يؽـ لدى همالء 

ق وال ذم ممارشاهتؿ ادعؾؿغ فؽرة واضحة ذم أذهاهنؿ ظـ الػروق بغ هذه الطر

أن مػفقم الطريؼة غر قابؾ لإلثبات وال  Longالتدريسقة. وبـاء ظذ ما تؼدم، يرى 

ى أن أهذا احلد، بؾ ر دظـ Longظالقة لف بؿحاوالت حتسغ تدريس الؾغة. ومل يؼػ 

مػفقم الطريؼة قد يؽقن مرضا ألكف يشتت اكتباه ادعؾؿغ ظـ الؼضايا األكثر أمهقة. 

مـ األفضؾ دمـب مػفقم الطريؼة والتػؽر بدال مـ  فأك Long ذلؽ، يرى وبـاء ظذ

ذلؽ ذم اخلصائص الؾغقية الـػسقة التل يؿؽـ تقطقػفا ذم تصؿقؿ بقئة التعؾؿ، تؾؽ 

اخلصائص التل تؽشػ ادقاصػات ادفؿة لعدد كبر مـ ادؼررات والطرق وادقاد 

 التعؾقؿقة وادفامت واالختبارات.

 ؾة يف تدريس الؾغةمنهجوات بدي

   Richardsلـمذهب التدريس الػعال 

( أن مـفجقة التدريس الؾغقية تتللػ مـ ادفامت Richards, 1998; 2001يرى )

واخلزات التل يؼقم ادعؾؿ بتقطقػفا ضؿـ ظؿؾقة التدريس والتعؾؿ، وهل تستـد إػ 

ؾؿ وادتعؾؿ، والـشاضات مـطؾؼات ادعؾؿ الـظرية ادتصؾة بالؾغة وتعؾقؿفا، وأدوار ادع

التعؾؿقة وادقاد التعؾقؿقة. ومتثؾ هذه ادـطؾؼات والؼـاظات األشاس الذي يعتؿد ظؾقف 

ادعؾؿ ذم اختاذ الؼرارات الشعقرية والالصعقية التل تشؽؾ أشس العؿؾقات التدريسقة 

حلظة بؾحظة. فؿـفجقة التدريس ذم كظره لقست صقئا ثابتا، يتؿثؾ ذم جمؿقظة مـ 

بادئ واإلجراءات الصارمة التل جيب ظذ ادعؾؿ اتباظفا، بؾ هل ظؿؾقة اشتؽشافقة اد

ديـامقؽقة إبداظقة تبدأ مـ جديد كؾ مرة يقاجف فقفا ادعؾؿ جمؿقظة مـ الطالب. 

تؾػ ظـ مذاهب التدريس خيوالقاقع أن الـظر إػ ظؿؾقة التدريس مـ هذا ادـظقر 

عؾؿغ، التل تعتؿد ظذ تؼديؿ إحدى ضرق التدريس ادطبؼة ذم كثر مـ برامج إظداد اد
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 مثؾ الطريؼة السؿعقة الشػفقة لؾطالب ويطؾب مـفؿ حماكاهتا.

يعتؿدادبادئ ادـفجقة  Richardsإن مذهب التدريس الػعال الذي يـادي بف 

ادستؼاة مـ دراشة ادامرشات والعؿؾقات التدريسقة التل يقطػفا ادعؾؿقن األكػاء ذم 

وحتؾقؾفا. فالتدريس اجلقد مـ هذا ادـظقر ال يـتج مـ اتباع ضريؼة معقـة مـ  دروشفؿ

ضرق التدريس، وال مـ تعديؾ ادعؾؿ لسؾقكف التدرييس حتك يتطابؼ مع مبادئ 

وققاظد خارجقة، بؾ هق يـتج مـ حتؽؿ ادعؾؿ الـشط بعؿؾقات التدريس والتعؾؿ 

ؾقات وإدراكفا جقدا. إن فصقل والتقاصؾ ذم الصػ وإدارهتا، ومـ ففؿ هذه العؿ

تعؾقؿ الؾغة ذم هذا ادذهب ما هل إال مؽان يتحؼؼ فقف تػاظؾ مستؿر وديـامقؽل بغ 

أهداف ادعؾؿ التدريسقة، وأهداف الطالب، وادفامت والـشاضات الصػقة، 

إمتام ادفامت ادطؾقب  أثـاءوشؾقكقات ادعؾؿ وكشاضاتف التدريسقة، وشؾقك الطالب 

وكقاتج التعؾؿ. فالتدريس الػعال يعؽس مدى قدرة ادعؾؿ ظذ إيصال  تـػقذها،

مؼاصده وأهدافف، وقدرتف ظذ إدماج ضالبف ذم ادفامت التدريسقة، وقدرتف ظذ مراقبة 

 أداء ضالبف أثـاء تـػقذ ادفامت.

 effective teaching، فنن مػفقم التدريس الػعال كؾف وظذ الرغؿ مـ ذلؽ

كػسف، حقث يصعب اكتشافف، ففؾ  Richardsؾص كام يؼر بذلؽ مػفقم مائع ومتؿ

كؽتشػف مـ خالل شؾقك ادعؾؿ، أم شؾقك الطالب، أم التػاظؾ الصػل، أم كتائج 

التعؾؿ؟ وقد حاول الباحثقن صقاغة مػفقم التدريس الػعال إجرائقا مـ خالل 

ذم  ـتج ظـف مؽتسبات تػقق ادؽتسبات ادتققعةتوصػف بلكف التدريس الذي 

(. وقد اظتؿدت الدراشات التل كاكت Good, 1979االختبارات التحصقؾقة ادعقارية )

هتدف إػ حتديد فاظؾقة ادعؾؿ ظذ ادالحظة الصػقة الطقيؾة لؾـشاضات التدريسقة 

 Richardsداخؾ الػصقل ذم حماولة لػرز مفارات وخصائص ادعؾؿغ األكػاء. ويرى 
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 teacherشساتقجقات ادعؾؿ إؽقكغ رئقسقغ: أن التدريس الػعال يتللػ مـ م

strategies شساتقجقات ادتعؾؿ إوlearner strategies. 

 

 سرتاتوجوات املعؾمإ

هـاك ظدد مـ األبعاد التدريسقة التل تؿ اكتشاففا متقز التدريس الػعال مـ 

(، وهل تشؿؾ إدارة الصػ Doyle, 1977; Good, 1979التدريس غر الػعال )

classroom management وبـقة الدرس ،structuring وادفامت ،tasks والتشؽقالت ،

 .  groupingالصػقة 

ويؼصد بندارة الصػ تـظقؿ شؾقك الطالب وحتركاهتؿ وتػاظالهتؿ ذم الدرس 

والتحؽؿ هبا مـ قبؾ ادعؾؿ لضامن حتؼقؼ التعؾؿ ظذ كحق فاظؾ، فؿفارات إدارة 

ادشؽالت السؾقكقة تؽقن وة لؾتدريس الػعال. الصػ تعتز مـ ادؽقكات األشاشق

حمدودة جدا ذم الدرس اددار بطريؼة تتسؿ بالؽػاءة، كام أن الطالب يؽقكقن مـفؿؽغ 

يسفؿ ذم ارتػاع دافعقة الطالب كؾف ذم أداء ادفامت والـشاضات التعؾؿقة، وهذا 

 وتققعاهتؿ مـ الدرس.

صد ادعؾؿ وأهدافف واضحة ويؽقن الدرس مبـقا بـاء جقدا ظـدما تؽقن مؼا

وتؽقن الـشاضات التدريسقة مـظؿة وفؼا دـطؼ يػفؿف الطالب ويدركقكف. وتشر 

الدراشات الصػقة أن ادعؾؿغ والطالب جيفؾقن أحقاكا مؼاصد بعض الـشاضات 

التدريسقة، وجيفؾقن شبب تـػقذ بعض الـشاضات، وجيفؾقن كذلؽ العالقة بغ 

س، ولذا قد خيػك ظذ الطالب ما جيب السكقز ظؾقف إلمتام الـشاضات ادـػذة ذم الدر

( إػ أن اهتامم الطالب Fisher et al., 1980: 26ادفؿة التعؾؿقة بـجاح. ويشر )

وتركقزهؿ يزداد ظـدما يـاقش ادعؾؿ معفؿ أهداف الدرس وبـقة ، ذم حغ يشدد 

(Berliner, 1984: 63ظذ أن بـقة الدرس تمثر ذم معدل اال ).كتباه 
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أما ادفامت ففل الـشاضات التل يؽؾػ ادعؾؿ الطالب بتـػقذها لتحؼقؼ أهداف 

تعؾؿقة حمددة. ويعتز مػفقم ادفؿة مـ ادػاهقؿ ادحقرية ذم دراشات التدريس الػعال، 

فحجؿ الققت الذي يؼضقف الطالب ذم تـػقذ ادفامت ظذ كحق كشط ذو صؾة مباذة 

كؾام زاد الققت الذي يؼضقف الطالب ذم و(، Good & Beckerman, 1978بالتعؾؿ )

دراشة ادحتقى الؾغقي، حتسـ تعؾؿفؿ. وظؾقف، فالتدريس الػعال هق تدريس مقجف 

( أن ادفامت الصػقة تتػاوت وفؼا لثالثة أكقاع مـ Tikunoff, 1985رى )يبادفامت. و

ابة )أي ادفارات التل ادتطؾبات ادتعؾؼة بادتعؾؿ: أوال ادتطؾبات ادتعؾؼة باالشتج

تؼتضقفا ادفؿة مثؾ ادعارف واالشتقعاب والتطبقؼ والتحؾقؾ وكحق ذلؽ، وثاكقا 

ادتطؾبات ادتعؾؼة بالتػاظؾ )أي الؼقاظد التل حتؽؿ تـػقذ ادفامت الصػقة، كلن تـػذ 

ؿة )أي ادفؿة فرديا أو مجاظقا أو بؿساظدة ادعؾؿ(، وثالثا ادتطؾبات ادتعؾؼة بتعؼقد ادف

كقػ يدرك الطالب صعقبة ادفؿة(. وال تؼترص مفؿة ادعؾؿ ظذ حتديد ادفامت 

ادطؾقب تـػقذها مـ قبؾ الطالب، بؾ تتضؿـ حتديد الستقب الذي جيب أن تؼدم بف 

ادفامت، أي تتابع ادفامت، وحتديد الققت الذي يـبغل أن يؼضقف الطالب ذم كؾ 

شساتقجقات التعؾؿ التل يؿؽـ لؾطالب إفؿة، ومفؿة، وكذلؽ حتديد ادـتج مـ اد

 (.Tikunoff, 1985اشتعامهلا، وادقاد التعؾقؿقة التل جيب اشتعامهلا إلمتام ادفؿة )

أخرا، متثؾ التشؽقالت الصػقة حجر الزاوية ذم تعؾقؿ الؾغة، فادعؾؿ الػعال 

االكػرادي،  يدرك األثر الذي يؿؽـ أن ختؾػف التشؽقالت الصػقة ادختؾػة )العؿؾ

والعؿؾ الزوجل، والعؿؾ اجلامظل، والـؼاش، وادحارضة، والدائرة اخلاصة بالؼراءة( 

ذم التعؾؿ، ففل إما أن تعزز التعؾؿ أو تعققف. كام أن لؾتشؽقالت الصػقة ظالقة مباذة 

كذلؽ ظالقة بادفارة لف بلكقاع التامريـ وادفامت ادطؾقب تـػقذها مـ قبؾ الطالب، و

 ة ادستفدفة. الؾغقي
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 سرتاتوجوات املتعؾمإ

مـ الصقرة، أما اجلزء اآلخر فقتعؾؼ  اإن ما يؼقم بف ادعؾؿ ذم الصػ يؿثؾ جزء

شساتقجقات ادتعؾؿ. وكام إبام يػعؾف ادتعؾؿ لتحؼقؼ التعؾؿ الـاجح، وهق ما يطؾؼ ظؾقف 

أن البحقث ادتعؾؼة بالتدريس الػعال كاكت هتدف إػ الؽشػ ظـ شؾقكقات 

التدريس التل تسفؿ ذم حتؼقؼ فاظؾقة التدريس، فنن البحقث ادتعؾؼة بالتعؾؿ الػعال 

تسعك إػ الؽشػ ظـ شؾقكقات التعؾؿ التل تساظد ذم تسفقؾ ظؿؾقة التعؾؿ. ويعرف 

(Willing, 1987: 278 )شساتقجقات التعؾؿ بلهنا الطرق التل يؼقم ادتعؾؿ بتقطقػفا إ

ة تساظده ذم التحؽؿ هبذا الدخؾ، ومـ ثؿ التؿؽـ مـ دعاجلة الدخؾ الؾغقي بطريؼ

شساتقجقات التعؾؿ هل وشقؾة إلدارة إمتثؾ الدخؾ الؾغقي واشتقعابف. وظؾقف، فنن 

ادعؾقمات ادعؼدة التل يستؼبؾفا ادتعؾؿ حقل الؾغة اهلدف. وقد شعت الدراشات 

عؾؿ التل يستعؿؾفا شساتقجقات ادتعؾؿ إػ الؽشػ ظـ األشالقب وضرق التنادتصؾة ب

(، حقث ركزت هذه الدراشات ظذ Oxford, 1985aادتعؾؿقن لتسفقؾ ظؿؾقة التعؾؿ )

 العؿؾقات واإلجراءات التل يطبؼفا ادتعؾؿ ظـد تعؾؿ الؾغة الثاكقة. 

شساتقجقات التعؾؿ ذم تعؾؿ الؾغة الثاكقة أصبح اآلن مـ ادجاالت إإن حؼؾ 

تؾػ بشؽؾ كبر ظـ البحقث السابؼة ذم هذا ادفؿة ذم البحقث الصػقة، وهق خي

شساتقجقات التعؾؿ تػتؼر إػ األشس الـظرية إذم  ادجال. فؼد كاكت البحقث األوػ

ادتقـة، وتتللػ غالبا مـ ققائؿ مـ اخلصائص التل يعتؼد أن متعؾؿل الؾغة الـاجحغ 

متعؾؿل الؾغة  يؿتؾؽقهنا. وقد اشتخؾصت هذه الؼقائؿ مـ ادؼابالت التل أجريت مع

 ,Willing(. ويشدد )Rubin, 1975, 1981; Stern, 1975; Naiman et al., 1978ادتػققغ )

( ظذ أن أمهقة مثؾ هذه التعؿقامت وفائدهتا ألهنا تساظد ذم ففؿ ظؿؾقة تعؾؿ 275 :1987

 الؾغة مـ زاوية ادتعؾؿ، لؽـف يرى أهنا ال تؼدم وصػات قابؾة لؾتطبقؼ ذم التدريس.
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شساتقجقات التعؾؿ إػ احلصقل ظذ إدؼابؾ، شعت البحقث احلديثة ذم جمال با

معؾقمات أكثر فائدة وكػعا، وذلؽ مـ خالل تقطقػ البقاكات ادستخؾصة مـ ظدد 

كبر مـ ادصادر، مثؾ ادالحظة الصػقة، وإجراءات التػؽر اجلفري، وادؼابالت، 

التجريبقة اهلادفة إػ تؼيص ظؿؾقات  واالشتباكات، وادذكرات، إػ جاكب الدراشات

(. وقد كتج ظـ هذه الطرق وادذاهب معؾقمات ذات Heuring, 1984معرفقة حمددة )

( إػ Oxford, 1985bمذكقر ذم  Cohenفائدة ظؿؾقة كبرة، فعذ شبقؾ ادثال، تقصؾ )

شساتقجقات تعزيز إ( 2شساتقجقات تستخدم مـ قبؾ الطالب ادتػققغ: إشت 

( اشتعامل مصادر ادعؾقمات التل تشؽؾ خؾػقات ادقضقظات والؼضايا 0تباه، االك

( اشتعامل أشالقب تعؾؿ 2( اشتعامل احلقؾ ادتعؾؼة باإلكتاج الشػفل، 2اددروشة، 

 ( اشتعامل أشالقب الؽتابة.2شساتقجقات معاجلة الـصقص، إ( اشتعامل 2ادػردات، 

( إػ Heuring, 1984شات )مثؾ مـ كاحقة أخرى، تقصؾت كتائج بعض الدرا

شساتقجقات التدريس التل يتبعفا بشؽؾ مستؿر، إرضورة أن يؼقم معؾؿ الؾغة بتؼققؿ 

شساتقجقات التعؾؿ الػعالة إوذلؽ لؾؽشػ ظام إذا كاكت هذه اإلشساتقجقات تعزز 

شساتقجقات التعؾؿ غر الػعالة. فعذ شبقؾ ادثال، مـ إظـد الطالب أم تعزز 

قب التل يستعؿؾفا معؾؿق الؾغة ذم تدريس الؽتابة وضع ظـارص دقضقع األشال

الؽتابة أو اتباع كؿقذج بالغل معغ، ظؾام بلن هذه األشالقب قد تعقق تطقير مفارات 

الؽتابة ظـد الطالب، ألهنا حتقل اكتباه الطالب إػ صؽؾ أو آلقة الؽتابة ذم مرحؾة 

 مبؽرة مـ ظؿؾقة الؽتابة.

ق الؾغة يرغبقن ذم تؼديؿ معؾقمات ظـ إشساتقجقات التعؾؿ وإذا كان معؾؿ

لطالهبؿ، فؿـ ادفؿ صقاغة إشساتقجقات التعؾؿ صقاغة إجرائقة ظذ صؽؾ أشالقب 

(، رغؿ أكف لقس هـاك إمجاع حقل كقػقة Fraser & Skibicki, 1987تعؾؿقة حمددة )



 222  ادماهات حديثة ذم تعؾقؿ العربقة لغة ثاكقةادممتر الدويل الثاين:     - العربقة لؾغقياتامعفد  

ذهب مباذ ذم تدريس إشساتقجقات التعؾؿ. فبعض الباحثغ يدظقن إػ تبـل م

تدريس إشساتقجقات التعؾؿ، أي تدريب الطالب ظذ كحق مباذ ورصيح ظذ 

اشتعامل بعض إشساتقجقات التعؾؿ، وتدريبفؿ ظذ كقػقة مراقبة اشتعامهلؿ هلذه 

(. O'Malley et al., 1985; Russo & Stewner-Manzanares, 1985اإلشساتقجقات )

ل ضريؼة غر مباذة، بحقث يتؿ دمج إشساتقجقات بادؼابؾ، هـاك مـ يػضؾ اشتعام

(. ومـ الؼضايا Fraser & Skibicki, 1987التعؾؿ مع جقاكب أخرى مـ ادحتقى )

تتعؾؼ بام إذا كان تدريس إشساتقجقات التعؾؿ قضقة اجلديرة باالهتامم ذم هذا السقاق 

أن يؼترص األمر جيب أن يتؿثؾ ذم تزويد الطالب ببعض اإلشساتقجقات الػعالة، أم 

 ظذ تـؿقة وظل الطالب باإلشساتقجقات التل يستعؿؾقهنا وحتسغ حتؽؿفؿ هبا. 

ذم هناية ادطاف ظذ مسالة ذم غاية األمهقة، حقث يمكد أن  Richardsويشدد 

ادـطؾؼ الذي يـطؾؼ مـف هذا ادذهب يتؿثؾ ذم أن تؼيص التدريس الػعال 

ومستؿر ذم ظؿؾقة التدريس، وهق مـ  وإشساتقجقات التعؾؿ هق مؽقن حمقري

وطائػ ادعؾؿ األشاشقة. هذا ادذهب يعقد تعريػ وطقػة ادعؾؿ، فادعؾؿ لقس جمرد 

ممٍد يـػذ الدور ادحدد مـ قبؾ ضريؼة التدريس، أو أكف يطبؼ جمؿقظة مـ ادبادئ التل 

ضالبف  يضعفا اآلخرون، وإكام هق مستؼٍص وباحث ذم ممارشاتف التدريسقة وممارشات

التعؾؿقة. فالعبء األكز ذم حتديد ما يشؽؾ التدريس والتعؾؿ الػعال يؼع ظذ كاهؾ 

ادعؾؿ، إذ يستطقع، مـ خالل ادالحظة ادـتظؿة لتدريسف ومـ خالل التحؾقؾ والتلمؾ، 

أن حيصؾ ظذ تغذية راجعة ذات ققؿة كبرة حقل فاظؾقة تدريسف. أما فقام يتعؾؼ 

فقؿؽـ لؾؿعؾؿ أن يؾعب دورا كبرا ذم ذلؽ، حقث يؿؽـ  بنشساتقجقات التعؾؿ،

لؾؿعؾؿ أن يؼقم بؿالحظة شؾقكقات ضالبف التعؾؿقة ومـ ثؿ يؼقم بتؼديؿ تغذية 

راجعة ختص اإلشساتقجقات األكثر فاظؾقة ذم حتؼقؼ الـجاح ذم خمتؾػ جقاكب تعؾؿ 
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ذ البحث ظـ الؾغة. وبـاء ظذ ذلؽ، فاهتامم ادعؾؿ ضؿـ هذا ادذهب ال يـصب ظ

أفضؾ ضريؼة لتدريس الؾغة، وإكام يـصب ظذ الظروف والسقاقات التل يتحؼؼ فقفا 

 التدريس والتعؾؿ الػعال. 

 Long  مذهب الرتكوز عىل الشؽل لـ

بلكف  focus on form( مذهب السكقز ظذ الشؽؾ Long, 2000: 179يعرف )

ي صقغة رصفقة أو تركقب كحقي حماولة ظرضقة غر خمطط هلا لتقجقف اكتباه ادتعؾؿ أل

ذم شقاقف مع بؼاء السكقز األشاد مـصبا ظذ ادعـك. فادعؾؿ ذم هذا ادذهب يؼدم 

السكقز ودخال لغقيا لطالبف هبدف تدريسفؿ حمتقى هذا الدخؾ الؾغقي أيا كان، 

ض يؽقن مـصبا ظذ ادعـك، وأثـاء ظؿؾقة دراشة الـص يؾػت ادعؾؿ اكتباه ضالبف إػ بع

اخلصائص الؾغقية، كحقية كاكت أم رصفقة أم داللقة، وذلؽ ظـد طفقرها ذم الـص 

بشؽؾ غر مؼصقد، ظؾام بلن اهلدف األشاد مـ الدرس هق تطقير قدرة الطالب 

التقاصؾقة. فالسكقز ظذ الشؽؾ يعتؿد ظذ اشتعامل جمؿقظة متـقظة مـ اإلجراءات 

بشؽؾ رسيع ومقجز إػ خصائص الـظام التدريسقة ادصؿؿة لؾػت اكتباه ادتعؾؿ 

الؾغقي لؾغة اهلدف ظـد مصادفتفا أثـاء معاجلة الدخؾ الؾغقي معاجلة داللقة. ومـ 

اإلجراءات التدريسقة التل يؿؽـ لؾؿعؾؿ الؾجقء إلقفا أن يققػ ادعؾؿ الطالب الذي 

عالج، وذم يـػذون ادفؿة التعؾؿقة إذا الحظ أن الطالب يرتؽبقن خطل مـتظام وقابال لؾ

هذه احلالة يؾػت ادعؾؿ الطالب لؾخاصقة ادستفدفة بلي ضريؼة تـاشب ظؿر الطالب 

 ومستقى كػايتفؿ الؾغقية، قبؾ أن يسؿح لؾطالب باشتئـاف الدرس.

بغ مذهب السكقز ظذ الشؽؾ وضريؼة التدريس ادـصبة ظذ  Longويػرق 

اظد الؾغقية بطريؼة مؼصقدة، ، التل تعتؿد ظذ تدريس الؼقfocus on formsالشؽؾ 

التل تتؿثؾ ذم ضرق التدريس التؼؾقدية وغر هل وبشؽؾ مـػصؾ أحقاكا ظـ ادعـك، و
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التؼؾقدية، التل تعتؿد ظذ تدريس اخلصائص الؾغقية مـ خالل حتديدها مسبؼا ذم 

ادـفج الؾغقي. فػل ضريؼة التدريس ادـصبة ظذ الشؽؾ حتقل االكتباه كحق اخلصائص 

كحق  attention shiftsقية يػرضف ادـفج ادعد مسبؼا، ذم حغ حتقل االكتباه الؾغ

اخلصائص الؾغقية ذم مذهب السكقز ظذ الشؽؾ حيدث ظـد طفقر مشؽالت تتعؾؼ 

باالشتقعاب أو اإلكتاج التل تظفر ظذ كحق ظريض ويشعر هبا الطالب أكػسفؿ، 

 ر حتقل االكتباه. يث الذيفادخطط الذهـل الداخع ظـد ادتعؾؿ هق 

ظذ أن هذا ادذهب ذم التدريس، الذي يـدرج حتت مذهب  Longويشدد 

، يزيد مـ فاظؾقة وكػاءة Task-based language teachingتدريس الؾغة الؼائؿ ظذ ادفؿة 

ظؿؾقات التعؾؿ الؾغقي، إذا أحسـ ادعؾؿ اختقار ادفؿة التعؾؿقة التل يؼقم الطالب 

أن إجيابقات هذا ادذهب تتؿثؾ ذم أن االكتباه لؾخاصقة الؾغقية  Longبلدائفا. ويرى 

)الـحقية أو الرصفقة أو الداللقة( حيدث ظـدما يؽقن معـك الصقغة الؾغقية ادؼصقدة 

ووطقػتفا واضحا لؾؿتعؾؿ، ذم الؾحظة التل يشعر باحلاجة إػ العـرص اجلديد، ومـ ثؿ 

(.  ويؼرر Long & Norris, 2009ة لتعؿؾفا )يؽقن مستعدا مـ الـاحقة الؾغقية/الـػسق

Long  أن اإلجراءات التدريسقة التل يؿؽـ اشتعامهلا لتحؼقؼ ذلؽ تتػاوت مـ

إجراءات ضؿـقة مثؾ تعزيز الدخؾ الؾغقي أو التحقير، إػ إجراءات رصحية مثؾ 

التصحقح الرصيح أو غرها مـ اإلجراءات التل حيددها ادعؾؿ كػسف وفؼا لؾؿققػ 

عؾؿل وصخصقة الطالب ومدى صعقبة اخلاصقة الؾغقية. إضافة إػ ذلؽ، يشدد الت

(Doughty & Williams, 1998 أن مذهب السكقز ظذ الشؽؾ يستؾزم االكتباه إػ )

اخلصائص الشؽؾقة لؾدخؾ الؾغقي إػ جاكب ادعـك، ذم حغ يؼترص اهتامم ذم ضريؼة 

ؽؾقة دون ادعـك، كام أن مذهب التدريس ادـصبة ظذ الشؽؾ ظذ اخلصائص الش

السكقز ظذ الشؽؾ يسؿح لؾؿعؾؿ وضالبف بدراشة ادادة الؾغقية بالسكقز ظذ ادحتقى 
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 الذي يدركقن حاجتفؿ إلقف، مع معاجلة ادشؽالت الؾغقية التل تقاجففؿ. 

( هل األشاس Long, 1981) Interaction Hypothesisوتعتز فرضقة التػاظؾ 

دذهب، حقث تشدد هذه الػرضقة ظذ أمهقة وحمقرية الدخؾ الؾغقي ذم الـظري هلذا ا

اكتساب الؾغة الثاكقة، كام تشدد ذم الققت كػسف ظذ الدور الذي يؾعبف التػاظؾ 

والـؼاش وما يـتج ظـفام مـ تعديالت لؾدخؾ الؾغقي، مما يساظد ذم ففؿ الدخؾ 

لؽ، تمكد هذه الػرضقة ظذ أمهقة الؾغقي واشتقعابف، ومـ ثؿ إػ اكتسابف. إضافة إػ ذ

التل  negative feedbackوالتغذية الراجعة السالبة  selective attentionاالكتباه االكتؼائل 

ساظد ذم تطقر ادػردات والرصف يحتدث أثـاء ظؿؾقة التػاظؾ ومـاقشة ادعـك مما قد 

( ذم White, 1987) األوػ والثاكقة. ويشدد تغوالـحق أو ذم اكتشاف الػروق بغ الؾغ

ولػت اكتباه  incomprehensible inputهذا الصدد ظذ أن الدخؾ الؾغقي غر ادػفقم 

ادتعؾؿ إػ الساكقب الؾغقية غر ادؼبقلة ذم الؾغة اهلدف )ومها كقظان مـ الشقاهد 

( قد يؽقن رضوريا ظـدما يؽقن ادتعؾؿ غر قادر ظذ التعؾؿ negative evidenceالسالبة 

 . positive evidenceمـ الشقاهد ادقجبة 

( ظذ أن هـاك ظددا مـ األدلة التل ال Long, 2001مـ كاحقة أخرى، يمكد )

تميد تدريس الؼقاظد الؾغقية بالطرق التؼؾقدية، حقث يتؿ تؼديؿ كؾ قاظدة لغقية 

بؿعزل ظـ الؼقاظد الؾغقية األخرى، حقث تمكد دراشات الؾغة ادرحؾة 

Interlanguage ي تؼدم لف، بؾ ذأن متعؾؿ الؾغة ال يتعؾؿ اخلاصقة الؾغقية ذم وقتفا ال

ظذ الـؼقض مـ ذلؽ، ففق يؿر بؿسار كامئل معؼد ومتدرج ومسابط ذم تعؾؿ األكظؿة 

قب الؽؾامت ذم ت( وترStauble, 1981الـحقية الػرظقة مثؾ الـػل ذم الؾغة اإلكجؾقزية )

(، كام أن هذا ادسار الـامئل لقس Meisel, Clahsen & Pienemann, 1981الؾغة األداكقة )

أحادي االدماه، ففـاك تؼؾب وتذبذب ذم إشؼاط بعض الصقغ أو إضافتفا. ثاكقا متعؾؿ 
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الؾغة ال يـتؼؾ مـ دماهؾ الصقغة الؾغقية إػ إتؼاهنا ذم خطقة واحدة، فالصقغة ظـدما 

بطريؼة ختتؾػ ظـ الطريؼة التل  تظفر ألول مرة ذم الؾغة ادرحؾقة ظـد ادتعؾؿ تستخدم

يستخدمفا الـاضؼ األصع، ومـ ثؿ تتحسـ درجة الدقة الؾغقية ذم اشتخدامفا بطريؼة 

تدرجيقة، وأحقاكا تؽقن هـاك حتقالت ذم القطقػة مع مرور الزمـ بسبب دخقل صقغ 

جديدة ذم الؾغة ادرحؾقة، بؾ قد حيدث أحقاكا ضعػ ذم الدقة أو حتك اختػاء ممقت 

 ,Lightbownعض الصقغ بسبب بعض التغرات التل تطرأ ظذ الؾغة ادرحؾقة )لب

(، وأي حماولة أخرى لتدريس اخلصائص الؾغقية ادـػصؾة ذم وقت حمدد شقف 1983

تػشؾ إال إذا كان السكقب الؾغقي مـ الساكقب التل يستطقع ادتعؾؿ معاجلتفا بحقث 

 (. Pienemann, 1984الـػسقة الكتسابف )يؽقن ادتعؾؿ مستعدا مـ الـاحقة الؾغقية/

 

 Nunan  املذهب السواقي لـ

ذم تدريس الؾغة، الذي  linear approach( ادذهب الطقيل Nunan, 2001يشبف )

يستـد إػ التسؾقؿ بلن متعؾؿل الؾغة يتعؾؿقن كؾ قاظدة لغقية ظذ حدة ظـد تؼديؿفا 

االكتؼال إػ الؼاظدة التل تؾقفا، ببـاء  هلؿ ذم الدرس بحقث جيب ظذ ادتعؾؿ إتؼاهنا قبؾ

حائط، بحقث تشؽؾ الؼقاظد الؾغقية السفؾة قاظدة احلائط التل يبـك ظؾقفا مزيدا مـ 

أن متعؾؿل الؾغة ال يتعؾؿقن الؾغة هبذه  Nunanالؼقاظد األكثر صعقبة. ويشدد 

تعؾؿ الؾغقي ويمثر الطريؼة، فالعـارص الؾغقية ادختؾػة تتػاظؾ فقام بقـفا أثـاء ظؿؾقة ال

بعضفا ذم بعض، وهذا ما يػرس ما كالحظف مـ أن إتؼان ادتعؾؿ ألي قاظدة لغقية غر 

ثابت، ففق يزيد ويـؼص ذم أوقات خمتؾػة أثـاء ظؿؾقة التعؾؿ الؾغقي. بادؼابؾ، يشبف 

Nunan  ادذهب ادتـاغؿorganic approach  ذم تدريس الؾغة بزراظة حديؼة، فادتعؾؿ ذم

ا ادذهب ال يتعؾؿ صقئا واحدا ذم وقت حمدد ظذ كحق تام، بؾ هق يتعؾؿ ظدة أصقاء هذ
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بالتزامـ وظذ كحق غر تام، كام أن األزهار الؾغقية ذم احلديؼة ال تظفر مجقعفا ذم كػس 

الققت، وال تـؿق مجقعفا بـػس الرسظة، بؾ إن بعض األزهار تذبؾ قبؾ أن دمدد 

ظدة ظقامؾ تتػاظؾ فقام بقـفا ترتبط بؼققد معاجلة الؽالم  كؿقها. إن معدل الـؿق حيدده

(Pienemann & Johnston, 1987( وتتلثر بالتدخالت التدريسقة ،)Pica, 1985 )

( وببقئة اخلطاب التل تظفر فقفا العـارص Johnston, 1987وبعؿؾقات االكتساب )

 (. Nunan, 1993الؾغقية )

ورة مساظدة متعؾؿل الؾغة ظذ إدراك إػ رض Nunanوبـاء ظذ ما تؼدم، يدظق 

أن التقاصؾ الػعال يتضؿـ حتؼقؼ االكسجام بغ التػسرات والتلويالت القطقػقة 

(، وذلؽ مـ خالل تؽؾقػفؿ بؿفامت تصقر Halliday, 1985وادالءمة الشؽؾقة )

العالقة بغ العـارص الـحقية والسقاقات ادتصؾة باخلطاب التل حتدث فقفا. فػل 

ت التقاصؾ األصقؾة، تؽقن الؼقاظد الـحقية مرتبطة بالسقاق ارتباضا وثقؼا، ظؿؾقا

السقاق إػ بحقث ال يستطقع ادتحدث حتديد اخلقارات الـحقية ادـاشبة إال باالشتـاد 

والغرض مـ العؿؾقة التقاصؾقة. وظؾقف، إذا مل يعط الطالب فرصة الشتؽشاف 

فؿ إدراك كقػ وداذا تتعدد الصقغ الؼقاظد ذم شقاقفا، فسقؽقن مـ الصعب ظؾق

كذلؽ ظذ أن التامريـ  Nunanالؾغقية التل تعز ظـ ادعاين التقاصؾقة ادختؾػة. ويشدد 

ؾحؼ هبا مفامت تـؼؾ لؾؿتعؾؿغ توالتدريبات التل تركز ظذ الصقغ الؾغقية جيب أن 

سؿح هلؿ حؼقؼة أن الصقغ ادختؾػة متؽـفؿ مـ التعبر ظـ معان خمتؾػة، فالـحق ي

برامج تعؾقؿ الؾغة الطقلقة مل وبصـاظة ادعـك بلكقاظف وأصؽالف ادختؾػة البالغة التعؼقد، 

تـجح ذم تقضقح العالقة بغ الشؽؾ والقطقػة، فالطالب يتعؾؿقن الصقغ 

 والساكقب، لؽـفؿ ال يتعؾؿقن كقػقة اشتعامهلا إليصال ادعاين.
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اقل ذم فصقل تعؾقؿ الؾغة مـ خالل أكف يؿؽـ تبـل ادذهب السق Nunanويؼرر 

 ما يع:

 .تدريس الؾغة باظتبارها جمؿقظة مـ اخلقارات 

  إظطاء الطالب فرصا الشتؽشاف العالقات الـحقية وتؾؽ ادتصؾة باخلطاب

 ذم ظقـات لغقية أصقؾة.

 .تدريس الؾغة بطريؼة دمعؾ ظالقة الصقغ بقطائػفا واضحة 

 كشطغ لؾغة. تشجقع الطالب ظذ أن يؽقكقا مستؽشػغ 

 .تشجقع الطالب ظذ اشتؽشاف ظالقة الـحق باخلطاب 

 

 اخلامتة

اشتعرضـا ذم هذا البحث ثالث مذاهب تدريسقة، هل مذهب التدريس 

الػعال، ومذهب السكقز ظذ الشؽؾ، ومذهب التدريس السقاقل. ومع أن هذه 

أهنؿ يرفضقن  ادذاهب الثالثة ختتؾػ فقام تركز ظؾقف، إال أن أصحاهبا يشسكقن ذم

بادـظقر التؼؾقدي، الذي يتؿ فقف حتديد مجقع اإلجراءات  "ضريؼة التدريس"مػفقم 

ادـفجقة التل جيب أن يطبؼفا ادعؾؿ، بحقث يتحقل ادعؾؿ إػ مستفؾؽ خامؾ هلذه 

الطرق. ظالوة ظذ ذلؽ، يممـ أصحاب هذه ادذاهب بلن ضرق تدريس الؾغة الثاكقة 

تعؾقؿ الؾغة بادقاصػات التل وضعفا أصحاهبا. وبـاء ظذ  ال تطبؼ أصال ذم فصقل

ذلؽ،  فنن مـ أهؿ مضامغ هذا البحث أن كؾ معؾؿ قادر ظذ وضع ضريؼة التدريس 

    .التل تـاشبف وحتؼؼ أهداف ضالبف وتستجقب دتطؾبات السقاق الذي يعؿؾ فقف
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 الشؿري الزماي د. عؼقل بن حامد

 أشتاذ افٌِقيات افتىبَٔٔة ادساظد

 جامًة ادِؽ شًقد -مًٓد افٌِقيات افًربٔة 

 

 افٍُاية افتقاصِٔة تنر إػ ادًرؾة ادوّرة افتل يتحَؼ مـ خالهلا اشتًامل افٌِة.: مؾخص البحث

وذم مَابؾ افٍُاية افْحقية افتل تتّثؾ ذم ادًرؾة افؤّْة وادجردة فدى ادتحدث ظـ اخلقاص 

افنُِٔة فْيام افٌِة )مثؾ افساـٔب، وافتكيػ، وادًجؿ(، ؾ٘ن افٍُاية افتقاصِٔة تنّؾ جمّؾ 

رئٔسٔة وراء ادًارف افٌِقية افتل تقجف اختٔارات ادتحدث وؿراراتف ذم افتقاصؾ افٌِقي. وافٍُرة اف

مٍٓقم افٍُاية افتقاصِٔة هل إٔف، رؽؿ أن افٍُاية افْحقية مّٓة جدا، إٓ أهنا وحدها فٔست ـاؾٔة 

فتٍسر افَدرات افٌِقية افتل يتىِبٓا اشتًامل افٌِة ذم افسٔاؿات ادختٍِة. ومع إٔف ٓ يقجد حتك 

غ ذم هذا ادجال ينرون إػ أن أن ّٕقذج ـامؾ ومقحد دٍٓقم افٍُاية افتقاصِٔة، إٓ أن افباحث

افٍُاية افتقاصِٔة تتُقن مـ ظدد مـ افٍُايات افٍرظٔة افتل تتٍاظؾ ؾٔام بْٔٓا بنُؾ مًَد جدا 

فتُقيـ ؿدرة افتقاصؾ فدى ادتحدثغ. ويَسؿ مًيؿ افباحثغ مُقٕات افٍُاية افتقاصِٔة إػ مخسة 

آجتامظٔة، وافٍُاية -ىابٔة، وافٍُاية افٌِقيةمُقٕات أشاشٔة، هل: افٍُاية افْحقية، وافٍُاية اخل

ظدد مـ ادَتؤات  افتقاصِٔةافتداوفٔة، وافٍُاية اإلشساتٔجٔة. وفِسـٔز ظذ مٍٓقم افٍُاية 

 وآشتتباظات ادًرؾٔة وافتىبَٔٔة ؾٔام يتًِؼ بتًِٔؿ افٌِات وؿٔاس افَدرة افتقاصِٔة فدى ادتًِّغ. 

بٍّٓقم افٍُاية افتقاصِٔة، واشتًراض تىقر هذا ادٍٓقم مْذ افقرؿة افتًريػ هذه وحتاول 

ات، باإلضاؾة إػ افتًريػ ٔأن ضرح ذم جمال افدراشات افٌِقية ٕول مرة ذم مىِع افسبًْٔ

بادُقٕات افٍرظٔة فٍُِاية افتقاصِٔة وما تنتّؾ ظِٔف مـ جزئٔات وتٍاصٔؾ. وتستٓدف افقرؿة 

تًِّٔٔة، مع افسـٔز بنُؾ خاص ظذ تًِٔؿ افٌِة افًربٔة، ـذفؽ ربط هذا افَْاش بادَتؤات اف

 خاصة بافْسبة دتًِّل افًربٔة ـٌِة ثإٔة. 
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 مؼدمة

 :يرـز افبحث احلايل ظذ ثالثة أهداف رئٔسٔة

 "افٍُايةافتقاصِٔة"افتًريػ بٍّٓقم .1

افتًرف ظذ اشتتباظات هذا ادٍٓقم واشتِزاماتف ؾٔام يتًِؼ بتًِٔؿ افٌِة  .2

 ظّقما

رف ظذ اشتتباظات هذا ادٍٓقم واشتِزاماتف ؾٔام يتًِؼ بتًِٔؿ افًربٔة افتً .3

 خهقصا

وتبًا فذفؽ، يَْسؿ افبحث إػ ثالثة أؿسام رئٔسٔة، يرـز ـؾ ؿسؿ مْٓا ظذ 

 مْاؿنة افَوايا وادسائؾ ادتًَِة بُؾ حمقر مـ هذه ادحاور افثالثة. 

 الؽػاية التواصؾقة: املػفوم واملؽوكات .1

. وشُٔقن هدؾْا هق "افٍُايةافتقاصِٔة"سؿ شْتحدث ظـ مٍٓقم ذم هذا افَ

افتًريػ هبذا ادٍٓقم، وبافًقامؾ افتل أدت إػ طٓقره وتىقره، باإلضاؾة إػ 

ومُقٕاهتا. ومٍٓقم  "افٍُاية  افتقاصِٔة"اشتًراض بًض افْامذج افْيرية حقل 

. وـام يذـر "داءإ"بنُؾ ظام يستخدم ذم مَابؾ مٍٓقم آخر هق مٍٓقم  "افٍُاية"

بًض افباحثغ ؾ٘ن هذيـ ادٍٓقمغ يستخدمان بًّان متْقظة مـ ؿبؾ افباحثغ 

بحسب افرؤية افْيرية افتل يتبْاها افباحث ظـ ظالؿة افٍُاية بإداء )إير مثال: 

Tylor, 1988, Llurd, 2000 .وشًْرض هلذه ادسٖفة ذم ثْايا افَْاش افتايل .) 

 واصؾقةمػفوم الؽػاية الت.1.1

 Communicative"ترمجة دهىِح:  "افٍُاية افتقاصِٔة"مهىِح 

Competence"  ذم افٌِة اإلٕجِٔزية. ويتُقن هذا ادهىِح مـ ـِّتغ تهػ إحدامها

. أما افتقاصؾ ؾٔنر إػ "تقاصِٔة"ادقصقؾة بٖهنا  "افٍُاية"إخرى، ومها ـِّتا 
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اوض حقفف باشتخدام افرمقز افٌِقية ظِّٔة تتهؾ بافتًبر ظـ ادًْك وتٖويِف وافتٍ

ٓحَا. وأما ذم  "افتقاصؾ"(. وشًْقد إػ مٍٓقم Savignon, 1997وؽر افٌِقية )

 . "افٍُاية"افَسؿ احلايل ؾسْرـز ظذ مٍٓقم 

مـ افسـٔز ظذ اجلإب  افِسإٔات تحقلبمرتبط بنُؾ ظام  "افٍُاية"مٍٓقم 

مٍِقطات، إػ افًْاية بافَدرة ادًرؾٔة  افسِقـل افياهر مـ افٌِة وما يْتج ظْف مـ

(. 2312افُامْة افتل دمًؾ اـتساب افٌِة وؾّٓٓا وإٕتاجٓا أمرا ممُْا )افبقصٔخل، 

وؿد ابتدأ هذا افتحقل بنُؾ أشاد بيٓقر افْيرية افتقفٔدية ذم افْهػ افثاين مـ 

افَرن افًؼيـ ظذ يد افِساين إمريُل ًٕقم تنقمسُل )ؽٍِان وآخرون، 

(. ويذهب تنقمسُل إػ أن افُالم أو افقجف افياهر مـ افٌِة ظذ صُؾ 2313

مٍِقطات وشِقـات مًْٔة ٓ يُّـ أن يُقن مقضقع افدراشة دـ يريد أن يٍٓؿ 

: وفالضالع ظذ مْاؿنة حمدثة هلذا ادقضقع، إير: Chomsky, 1959افٌِة افبؼية )

أن يُقن افَقاظد افُامْة ذم (. ؾّقضقع افدراشة بإحرى جيب 1993تنقمسُل، 

ذهـ ادتحدث افتل متُْف مـ إٕتاج إؿقال وؾّٓٓا أو اشتًٔاهبا. وتبًا فذفؽ، ؿام 

. ؾافٍُاية 1"إداء"و "افٍُاية"( بافتٍريؼ بغ مٍٓقمل Chomsky, 1965تنقمسُل )

إداء  تتًِؼ بادًرؾة افُامْة افتل يّتُِٓا ادتُِؿ ظـ فٌتف ومتُْف مـ اشتًامهلا. وأما

                                                      

 مـ ؽرمها ـثر مثؾ "performance"و "competence"ٕنر هْا إػ أن هذيـ ادهىِحغ:   

افًربٔة بّهىِحات متًددة وخمتٍِة. ؾّـ ادَابالت  اإػ يسجؿ إخر افِسإٔة ادهىِحات

 :افثاين فسمجة ادستخدمة ادَابالت ومـ ،"ومُِة وؿدرة، أهِٔة،"ادستخدمة فسمجة إول: 

 آختٔار هلذا ـثرة مزرات وهْاك. "ٕداء "و" افٍُاية "ٕستخدم هْا وفُْْا ،"وتٍْٔذ إٕجاز،"

 . فؼحٓا هْا ادَام يتسع ٓ
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ؾٔتًِؼ باشتًامل تِؽ ادًرؾة بافًٍؾ ووضًٓا ذم مقضع افتٍْٔذ ذم مَامات افتخاضب 

ادختٍِة، بام يتوّْف ذفؽ مـ آفٔات وظِّٔات ذهْٔة وشِقـٔة، طاهرة وموّرة 

(Fernandez & Cairns, 2010 .) 

فَد ـان هذا افتٍريؼ إشاد، افذي اشتحدثف ًٕقم تنقمسُل، بغ افٍُاية 

اء مٓام جدا، وأدى إػ حتقل هائؾ ذم افدراشة افِسإٔة. ورؽؿ أمهٔة هذا افتٍريؼ وإد

( ـان Canale & Swain, 1980وأثره، إٓ إٔف ـام يذـر بًض افباحثغ )إير مثال: 

يْىقي مْذ افبداية ظذ ٕقع مـ افٌّقض وآفتباس بغ مًْٔغ خمتٍِغ فِتٍريؼ بغ 

. وتبًا هلذا "ادًْك افَقي"أما ادًْك إول ؾٔسّقٕف  .1"إداء"و "افٍُاية"مٍٓقمل 

ادًْك، ؾ٘ن مٍٓقم افٍُاية حمهقر ؾَط ذم مًرؾة افْيام افنُع ٓؿسان افهقت 

بادًْك ذم افٌِة، ادخزون ذم أدمٌة ادتُِّغ. وافٍُاية هبذا ادًْك ٕيام خمهقص 

ظـ ؿهد افسامع مّٓتف تْحك ذم تقفٔد اجلّؾ افهحٔحة ٕحقيا ؾَط، بًّزل 

وادتُِؿ، وطروف آشتًامل، وافًقامؾ اإلدراـٔة إخرى افتل تَتؤٓا ادًاجلة 

ادًْك "(. وأما ادًْك افثاين ؾٔسّقٕف Fernandez & Cairns, 2010افذهْٔة فُِالم )

(. ويتًِؼ هذا ادًْك بافتّٔٔز بغ ادًرؾة Canale & Swain, 1980, p. 3) "افؤًػ

ق وفٌره مـ ادياهر إخرى ذم افٌِة مـ ٕاحٔة، وآشتًامل افًٍع ادوّرة فِْح

 فتِؽ ادًرؾة ذم مقاؿػ حمددة مـ ٕاحٔة أخرى.

رؽؿ  -( ؾ٘ن مًيؿ افباحثغ  Canale & Swain, 1980وـام يذـر ـإٔؾ وشقيـ )

                                                      

ٕتٔجة هلذا آفتباس، تقؿػ تنقمسُل ٕقظا ما ظـ اشتخدام مهىِحل افٍُاية وإداء،  1

افٌِة /E-language"،و"/افٌِة افداخِٔةI-language"واشتًاض ظْٓام بّهىِحل 

 . 1993 تنقمسُل،: ،إير"اخلارجٔة
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يَبِقن ادًْك افثاين فِتّٔٔز بغ افٍُاية  –1وجقد بًض آشتثْاءات افَِِٔة جدا

داء. وأما ادًْك إول ؾٓق حمؾ خالف واشع جدا. ومـ أبرز وجقه افَْد افتل وإ

وجٓت إػ هذا افتهقر افذي حيك افٍُاية ذم اجلإب افنُع افْحقي حتديدا إٔف ٓ 

آجتامظٔة. -إؿقال مـ افْاحٔة افثَاؾٔة "مالءمة"يقيل أي اهتامم بافَوايا ادتًَِة بـ

افتهقر يَقم ؾَط بتقؾر إبْٔة ادتاحة ذم افْيام افٌِقي  ؾادُقن افْحقي تبًا هلذا

فتنٍر ادًْك ذم مجؾ صحٔحة ٕحقيا، بًّزل ظـ آظتبارات ادتًَِة بَهد ادتُِؿ 

 وتٖويؾ ادخاضب وطروف ادَام وافسٔاق. 

افذي يرـز  "افٍُاية"وٕتٔجة ٕوجف افَهقر افتل متت مالحيتٓا ذم مٍٓقم 

حكا، ؿام ظدد مـ افباحثغ وادْيريـ ذم مىِع افسبًْٔٔات ظذ اجلإب افْحقي 

: وفِّزيد حقل Hymes, 1972 :Campbell & Wales, 1970 :Habermas, 1970)مثؾ: 

( باؿساح مٍٓقم أوشع فٍُِاية، وهق 2312هذه افَْىة، إير أيوا: افبقصٔخل، 

ظْايتف بٖثْقؽراؾٔة ( ظز Hymes, 1972. وربام يُقن دل هايّز )"افٍُاية افتقاصِٔة"

افتقاصؾ مـ ٕاحٔة، وتًِّٔٔة افٌِة مـ ٕاحٔة أخرى، مـ أبرز إشامء افتل ـان هلا 

وفٍت إٓتباه إػ أمهٔتف. وـام يَقل  "افٍُاية افتقاصِٔة"دور ـبر ذم تقضٔح مٍٓقم 

. وؿد حاول "هْاك ؿقاظد فالشتًامل بدوهنا تهبح ؿقاظد افْحق بال جدوى"هايّز 

رتف هذه ظـ ضريؼ مْاؿنة حافة ضٍؾ )اؾسايض( فديف ؿدرة ظذ إٕتاج أي تقضٔح ؾُ

مجِة ٕحقية وؾّٓٓا، وفُْف ٓ يّتِؽ ؿدرة فٌقية ؽرها. إن مثؾ هذا افىٍؾ ـام يَقل 

                                                      

مـ هذه آشتثْاءات ظذ شبٔؾ ادثال افِساين افزيىاين مايُؾ هافٔدي افذي يْير إػ افٌِة مـ  1

مْيقر وطٍٔل ويًتزها ٕقظا مـ افًٍؾ أو افًّؾ مّٓتٓا إشاشٔة حتقيؾ افًّؾ ادحتّؾ إػ 

 مًْك حمتّؾ. 
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افىٍؾ افسقي ٓ يُتسب مًرؾة "، ٕن "حيتاج إػ اإليقاء"هايّز ؽر ضبًٔل و

ئّة أيوا. ؾٓق يُتسب ـٍاية ؾٔام خيص اجلّؾ باظتبارها ٕحقية ؾَط، بؾ باظتبارها مال

متك يتحدث، ومتك ٓ يتحدث، وما افذي يُّـ أن يتحدث ظْف، ومع مـ، ومتك، 

 (. Hymes, 1972, p. 277-278) "وأيـ، وبٖي ضريَة

بنُؾ ظام ينر إػ جمّؾ ادًارف وادٓارات  "افٍُاية افتقاصِٔة"إن مٍٓقم 

(. Canale & Swain, 1980ٌِة ذم افتقاصؾ )افتل تنُؾ ؿدرة ادتحدث ظذ اشتًامل اف

وؾٔام ظدا هذا افتهقر ادجّؾ حقل ادٍٓقم بنُؾ ظام، ؾٕ٘ف ٓ يقجد اتٍاق حقل ـثر 

( ؾ٘ن مٍٓقم Canale, 1983مـ افتٍهٔالت ادتًَِة هبذا ادٍٓقم. وـام يَقل ـإٔؾ )

ان بال مدفقل حتقل ذم ـثر مـ إحٔان إػ مقضة وتًبر ضْ "افٍُاية افتقاصِٔة"

حمدد. ؾافًالؿة افتل تربط بغ افٍُاية افتقاصِٔة وافٍُاية افْحقية، ظذ شبٔؾ ادثال، 

فٔست واضحة: وافذيـ يْتّقن إػ آدماه افتقفٔدي، ـام ذـرٕا شابَا، يكون ظذ 

ظذ هذا ادُقن  "افٍُاية"خهقصٔة ادُقن افْحقي واشتَالفف، ويَكون مٍٓقم 

)إير ظذ  1)مثؾ: افَدرة ظذ آشتخدام( يًتزوٕف مـ ؿبٔؾ إداءحكا، وما ظداه 

افٍُاية "(. وهْاك مـ يستخدم 73-65، ص 1993شبٔؾ ادثال: تنقمسُل، 

افٍُاية "مـ أجؾ اإلصارة إػ أي رء آخر يُّـ أن يواف إػ  "افتقاصِٔة

                                                      

 ورؽام "افْحقية افٍُاية "مثؾ" افتداوفٔة افٍُاية"جقد مُقن خيص احلََٔة أن تنقمسُل يَر بق

 شقاء"ة افْحقية مستَؾ ظـ ؽره افٍُاي مُقن أن يًتز إٔف إٓ إداء، مستقى ذم يتٍاظالن أهنام

 ٕخرىا ادُقٕات مـ ؽره ظـ دمريده ٕستِزم ادُق هذا وؾٓؿ ،"ظِّف ضريَة أو بْٔتف حٔث مـ

 أو "إمثِة" مٍٓقم حقل وفِّزيد :23 ،ص،2312 افبقصٔخل، :إير) مًف ادتٍاظِة

 (. 74 ،ص1993 تنقمسُل،: إير افتجريد،
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أحد  "فْحقيةافٍُاية ا"، مثؾ ؿقاظد اشتخدام افٌِة. وهْاك مـ يًتز أن "افْحقية

ومُقٕاهتا افٍرظٔة )فالضالع ظذ َٕاش ظام هلذه ادقاؿػ،  "افٍُاية افتقاصِٔة"أجزاء 

(. وباإلضاؾة إػ اخلالف حقل هذا 2312: افبقصٔخل، Canale & Swain, 1980إير: 

بإداء،  "افٍُاية افتقاصِٔة"ادقضقع، هْاك اختالؾات أخرى حقل ظالؿة 

ٍاية افتقاصِٔة. وشْتقؿػ ظْد ـؾ مْٓام تباظا وب٘جياز ذم وادُقٕات افتل تنُؾ افُ

 افَسّغ افتافٔغ.

 واألداء "التواصؾقة الؽػاية"العالقة بني . 1.1 

إن احلديث ظـ افًالؿة بغ افٍُاية افتقاصِٔة وإداء يًقد بْا إػ ذات 

ثغ ممـ ٓ آفتباس افذي حتدثْا ظْف ذم افَسؿ افسابؼ. ؾباشتثْاء ظدد حمدود مـ افباح

يٍرؿقن أصال بغ افٍُاية وإداء )مثؾ هافٔدي، ـام ذـرٕا شابَا(، ؾ٘ن افٌافبٔة 

هلام مًْٔان خمتٍِان، وفُـ  "إداء"و "افٍُاية"افًيّك مـ افباحثغ تذهب إػ أن 

ييٓر اخلالف ذم تًٔغ حدودمها. أيـ تْتٓل حدود افٍُاية وتبدأ حدود إداء؟، وما 

افٍُاية؟، وما افذي يْتّل إػ إداء؟، وأيـ ٕرشؿ اخلط افٍاصؾ افذي يْتّل إػ 

بْٔٓام؟، هؾ تْتّل، ظذ شبٔؾ ادثال، افَدرة ظذ اشتخدام إشساتٔجٔات افتقاصؾ 

 وافذـاء افًامة إػ حٔز افٍُاية، أم إػ حٔز إداء؟، وٕحق ذفؽ مـ إشئِة. 

ية تَقم ظذ ٕقع مـ وبىبًٔة احلال، ؾ٘ن هذه إشئِة وٕحقها أشئِة ٕير

إَْمَثِة وافتجريد. ؾافٍُاية ؾرضٔة فٔست ؿابِة فِرصد بنُؾ مباذ، ؾام يتحَؼ ذم 

افقاؿع هق إداء، وفُْٓا ؾرضٔة رضورية ٕهنا متثؾ افبْٔة افتحتٔة افتل دمًؾ إداء 

ذم  (. وـام ذـرٕا شابَا، ؾ٘ن آدماه افذي ـان شائداFernandez & Cairns, 2010ممُْا )

ظذ ادُقن افْحقي، وإحافة ـؾ ما  "افٍُاية"افِسإٔات افتقفٔدية هق ؿك مٍٓقم 

ذم إشاس مـ  "افٍُاية افتقاصِٔة"شقى ذفؽ إػ حٔز إداء. وؿد تؿ اؿساح مٍٓقم 
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فٔنّؾ إٔقاظا أخرى مـ  "افٍُاية"أجؾ مًارضة هذا افتهقر، وتقشٔع مٍٓقم 

 & Hymes, 1972 :Canale)إير مثال:  "حقيةافٍُاية افْ"ادًارف وافَدرات ؽر 

Swain, 1980 خيتٍِقن  "افٍُاية افتقاصِٔة"(. وفُـ حتك هٗٓء افذيـ يتبْقن مٍٓقم

ؾٔام بْٔٓؿ ذم تقصٍٔٓا. ؾدل هايّز، ظذ شبٔؾ ادثال، ذم حتريره دٍٓقم افٍُاية 

 ٓقم:افتقاصِٔة، يذـر أربًة ضقابط أشاشٔة ٓ بد أن ينتّؾ ظِٔٓا هذا ادٍ

 هؾ إمر جائز مـ افْاحٔة افنُِٔة أم ٓ؟ )وإػ أي حد هق ـذفؽ؟(.  .1

هؾ إمر مستىاع اشتْادا إػ وشائؾ افتٍْٔذ اإلدراـٔة أم ٓ؟ )وإػ أي  .2

 حد هق ـذفؽ؟(.

هؾ إمر مالئؿ ذم افسٔاق آجتامظل افذي يستخدم وئَّؿ ؾٔف أم ٓ؟  .3

 )وإػ أي حد هق ـذفؽ؟(.

  أم ٓ؟ )وإػ أي حد هق ـذفؽ؟(.هؾ إمر مىبؼ ؾًال .4

وتبًا فذفؽ، ؾ٘ن افٍُاية افتقاصِٔة، ذم رؤية هايّز، ٕادمة ظـ تٍاظؾ أربًة 

( مًٔار ٍٕز حيدد 2( مًٔار ٕحقي حيدد اجلائز مـ افْاحٔة افنُِٔة، و)1مًاير: )

ًغ، ( مًٔار اجتامظل حيدد ادالئؿ ذم شٔاق م3ادستىاع مـ ٕاحٔة ادًاجلة افذهْٔة، و)

( مًٔار إحهائل حيدد احتامفٔة افقرود بافْسبة فَقل مًغ )هؾ هق صائع أو ٕادر 4و)

 وؽر مٖفقف، ظذ شبٔؾ ادثال(. 

ودون أن ٕدخؾ ذم تٍاصٔؾ ٓ يتسع هلا ادَام احلايل حقل هذه ادًاير  

ْٔة إربًة، ييٓر أن هايّز ٓ يَتك ذم تًريٍف فٍُِاية افتقاصِٔة ظذ ادًرؾة افوّ

افثابتة ؾَط، بؾ يدمج أيوا افَدرة ظذ اشتخدام ادًرؾة وتىبَٔٓا ذم شٔاق مًغ 

 . ويرى أن:"افٍُاية"ضّـ مٍٓقم 

إن تًٔغ افَدرة ظذ آشتخدام باظتبارها جزءا مـ أجزاء افٍُاية يراظل "
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ة. دور افًقامؾ ؽر اإلدراـٔة، مثؾ افداؾًٔة، باظتبارها أحد ادحددات اجلزئٔة فٍُِاي

ومـ ادٓؿ بنُؾ خاص ذم حديثْا ظـ افٍُاية، أٓ ٍٕهؾ افًقامؾ اإلدراـٔة ظـ 

افًقامؾ افقجدإٔة وافًقامؾ ادتًَِة باإلرادة ضادا ـان ادَهقد هق أثر افْيرية ظذ 

 ، وافتٖـٔد فف(. Hymes, 1972, p. 283) "ادامرشة افتًِّٔٔة...

واشع جدا، وٓ يراظل افتّٔٔز ومـ افقاضح أن هذا افتًريػ فٍُِاية تًريػ 

افرضوري بغ ادبادئ افثابتة فٍُِاية، وافسامت افًرضٔة فألداء. )ويبدو أن هذا 

افَدرة "افتهقر بافذات هق افذي ـان يرد ظِٔف تنقمسُل حْٔام تىرق إػ مٍٓقم 

ورضورة اشتبًاده مـ مٍٓقم افٍُاية، ـام أذٕا إٍٓا، إير:  "ظذ آشتخدام

 (. 73-65، ص 1993تنقمسُل، 

( أن Canale & Swain, 1980وذم مَابؾ تقصٔػ هايّز، يرى ـإٔؾ وشقيـ )

جيب أن يَتك ؾَط ظذ اجلقإب افثابتة افتل متثؾ ادًرؾة  "افٍُاية افتقاصِٔة"مٍٓقم 

افؤّْة ادختزٕة ذم ذهـ ادتحدث ظـ افٌِة افتل يستخدمٓا، ودمًِف يتُّـ مـ 

بحسب ما فديف مـ ـٍاية. وأما إداء، شقاء ذم جإبف  اشتخدامٓا بىريَة مًْٔة

افسِقـل افياهر أو جإبف افذهْل ادوّر، ؾٓق ٕاتج تِؽ افٍُاية وثّرهتا حْٔام 

هبذا ادٍٓقم ٓ تَتك  "افٍُاية"تقضع ذم مقضع افتٍْٔذ ذم طرف حمدد. ويريان أن 

-افٍُاية افثَاؾٔة"، بؾ تنّؾ أيوا جقإب أخرى مثؾ "افٍُاية افْحقية"ؾَط ظذ 

افتل تتًِؼ بّالءمة إؿقال فِسٔاق افذي تستخدم ؾٔف. ويًتزان أن  "آجتامظٔة

هلا جقإب ظامة وـِٔة تنسك  "افٍُاية افْحقية"مثؾ  "آجتامظٔة-افٍُاية افثَاؾٔة"

 ؾٔٓا افٌِات مجًٔا، وهلا جقإب خهقصٔة ختتص هبا بًض افٌِات دون بًض. 

ريػ افٍُاية افتقاصِٔة ٓ يًقد إػ آظتبارات افْيرية إن آختالف ذم تً

ؾحسب، بؾ يرجع أيوا إػ ضبًٔة افِسإٔات افتىبَٔٔة واهتامماهتا افتًِّٔٔة ذم ادَام 
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إول. ؾُام رأيْا ذم آؿتباس افسابؼ ظـ دل هايّز، ؾ٘ن إدراجف فِجإب ادتًِؼ 

ِٔة يًقد إػ ترـٔزه ظذ بافَدرة ظذ آشتخدام ضّـ مٍٓقم افٍُاية افتقاص

آظتبارات افتًِّٔٔة حتديدا. وبادثؾ، ؾ٘ن أخريـ افذيـ يستخدمقن مٍٓقم افٍُاية 

(. ؾّـ Savignon, 1997افتقاصِٔة هبذا ادًْك فدهيؿ ٍٕس افداؾع )إير مثال: 

إٔف مٍٓقم جمرد يًز ظـ افْيام  "افٍُاية"افهًقبات افتل تًسض اشتخدام مٍٓقم 

باظتباره حافة ثابتة أو مستَرة فِذهـ، وفٔس ظِّٔة متٌرة أو تٍاظِٔة تتًِؼ ادوّر 

 باإلجراء وادًاجلة. وـام يَقل روبرت ديُايرس: 

يُّـ افَقل إٕف ٓ افٍُاية وٓ إداء يّثالن مقضع آهتامم افُبر بافْسبة "

ق ظذ إؽِب فِساين افتىبَٔل، ؾإوػ ]أي، افٍُاية[ مٍٓقم ؽاية ذم افتجريد، وه

مٍٓقم ؾِسٍل، وأما افثاين ]أي، إداء[ ؾًبارة ظـ جمّقظة مـ إٓحهارات وأوجف 

افنذوذ ؽر ادّٓة بذاهتا، ذم حغ أن ادْىَة افتل تَع بْٔٓام ومتتد مـ افتّثٔؾ بًّْاه 

افقاشع، إػ ادًاجلة، وإػ آشتخدام ادتٌر اجتامظٔا هل افتل متثؾ صّٔؿ افبحث ذم 

 (.DeKeyeser, 2009, p. 120) "ساب افٌِة افثإٔة وافِسإٔات افتىبَٔٔة بنُؾ ظاماـت

فَد أدى هذا افتٍاوت إػ اضىراب ـبر جدا ذم اشتخدام مهىِحل 

وتهقر ضبًٔة افًالؿة بْٔٓام ذم جمال افِسإٔات افتىبَٔٔة  "إداء"و "افٍُاية"

(. وفذا يَسح بًض Tylor, 1988 :Llurd, 2000)فالضالع ظذ بًض إمثِة، إير: 

( مٍٓقما ثافثا يُقن وشٔىا بْٔٓام، ويرـز ظذ افَوايا Tylor, 1988افباحثغ )مثؾ: 

ادتًَِة بادًاجلة واإلجراء وافَدرة ظذ آشتخدام، وهق مٍٓقم 

 Celce-Murcia, et. ومع ذفؽ، ؾ٘ن هْاك باحثغ آخريـ )مثؾ: "proficiencyافٍُاءة/"

al., 1995ًتَدون إٔف رؽؿ أن هذه افتّٔٔزات وجٔٓة ورضورية مـ افْاحٔة افْيرية ( ي

افٍُاية "افبحتة، إٓ أن ؾائدهتا حمدودة مـ افْاحٔة افًِّٔة. ويًتَدون أن مٍٓقم 
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، خاصة مـ ٕاحٔة اجلقإب pedagogicalٓ يزال مٍٔدا مـ افْاحٔة افَِإٔة/ "افتقاصِٔة

ْٓج افتًِّٔل، واختبار ؿدرة ادتًِّغ ذم ادتًَِة بتقصٔػ مُقٕات ادحتقى واد

 اجلقإب ادختٍِة.

 مؽوكات الؽػاية التواصؾقة .2.1

ٓ تَتك ظذ ما ذـرٕاه  "افٍُاية افتقاصِٔة"إن آختالؾات حقل مٍٓقم 

حتك أن. ؾادُقٕات افٍرظٔة افتل تنُؾ جمّؾ افٍُاية افتقاصِٔة ٓ تزال أيوا حمال 

مارشٔا -مـ اخلالف. وؿد ؿامت ماريغ شِٔسفِبحث وافْير، ومقضًا فُثر 

(Celce-Murcia, 2007 بتَديؿ مِخص مقجز ومبسط ٕحد ادسارات افتل مر هبا )

-(. وـام تقضح شِٔس1افتٍُر ذم مُقٕات افٍُاية افتقاصِٔة، ـام يقضح افنُؾ )

رحِة مارشٔا، ؾ٘ن هذا ادٍٓقم ؿد مر بًدد مـ ادراحؾ. وـؾ مرحِة مْٓا مبْٔة ظذ اد

افتل شبَتٓا، وتنتّؾ ظذ زيادة ذم افتٍهٔؾ وتقشٔع ظدد ادُقٕات. وؿد شبؼ أن 

أدحْا ذم افَْاش افسابؼ إػ بًض هذه ادراحؾ. ؾادرحِة إوػ تتّثؾ ذم متٔٔز 

، وآؿتهار ؾَط "إداء"و "افٍُاية"( بغ مٍٓقمل Chomsky, 1965تنقمسُل )

راشة افِسإٔة، مع حكها ذم ادُقن افْحقي ظذ افٍُاية باظتبارها مقضقظا فِد

( فَك مٍٓقم Hymes, 1972حتديدا. وأما ادرحِة افثإٔة ؾتتثّؾ ذم مًارضة هايّز )

 "افٍُاية افتقاصِٔة"افٍُاية ظذ افٍُاية افْحقية ؾَط، وضرح مٍٓقم مقشع فـ

افتل تتًِؼ  "ٔةآجتامظ-افٍُاية افثَاؾٔة"ينتّؾ، باإلضاؾة إػ افٍُاية افْحقية، ظذ 

 بّالءمة إؿقال فسٔاؿاهتا.
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 ( التطور التارخيي ملؽوكات الؽػاية التواصؾقة1الشؽل )

 

إػ جمال  "افٍُاية افتقاصِٔة"وأما ادرحِة افثافثة ؾتتّثؾ ذم َٕؾ مٍٓقم 

افْسبة افِسإٔات افتىبَٔٔة، وحماوفة بِقرة تهقر حمدد فُِّقٕات افتل تنتّؾ ظِٔٓا ب

فِّتحدثغ ظّقما، ودتًِّل افٌِة افثإٔة ظذ وجف اخلهقص، ظذ يد مٔنٔؾ ـإٔؾ 

افٍُاية "(. وؿد توّـ مَسحٓام إدراج Canale & Swain, 1980ومريؾ شقيـ )

ضّـ مُقٕات افٍُاية افتقاصِٔة. وأما ادرحِة افرابًة ؾتنتّؾ ظذ  "اإلشساتٔجٔة

ظـ  "افٍُاية اخلىابٔة"( بٍهؾ Canale, 1983تٍهٔؾ بسٔط، حٔث ؿام ـإٔؾ )

فُل تنُؾ مُقٕا مستَال بذاهتا. وأما ادرحِة اخلامسة  "آجتامظٔة-افٍُاية افثَاؾٔة"

 ,.Celce-Murcia, et alمارشٔا ٍٕسٓا مع زمِٔغ آخريـ هلا )-ؾٓق ّٕقذج ؿدمتف شِٔس
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)يسّقهنا  "ٔةافٍُاية افتداوف"(، حٔث ؿامقا ب٘ضاؾة مُقن خامس يتّثؾ ذم 1995

"actional competence"  وؿد ترمجْاها بافٍُاية افتداوفٔة ٕن هذا هق ادَهقد، وإن

 (. "pragmatic competence"خافػ اشتًامهلؿ فِّهىِح ادًٓقد 

ؿد بَٔت تَريبا ـام هل مْذ أن ضرحت  "افٍُاية افْحقية"وـام يالحظ، ؾ٘ن 

-افٍُاية افثَاؾٔة"باظا مـ رحؿ ٕول مرة. وأما بَٔة ادُقٕات ؾَد خرجت ت

تبًا فتهقرات متًددة. وهذا يدل ظذ رشقخ ادُقن افْحقي وثباتف ذم  "آجتامظٔة

مَابؾ تزظزع افتهقرات بنٖن ادُقٕات إخرى افتل يًتَد أهنا تُقن افٍُاية 

مارشٔا وزمٔالها -افتقاصِٔة. وظذ أية حال، ؾ٘ن افّْقذج افتل تَسحف شِٔس

(Celce-Murcia, et al., 1995 يتُقن مـ مخسة مُقٕات ذات ظالؿات متَاضًة، ـام )

 (.2يقضح افنُؾ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: مؽوكات الؽػاية التواصؾقة1الشؽل )

 الكفاية الخطابية 

 الكفاية النحوية  الكفاية التداولية 

 الكفاية

 االجتماعية الثقافية 

 الكفاية اإلستراتيجية 
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وـام يقضح افنُؾ أظاله، ؾ٘ن افٍُاية اخلىابٔة تَع ذم افدائرة افهٌرى ذم  

 وافبْك، افُِامت، تَاءبإ ادتًَِة افَدرة"ؿِب افّْقذج. وتتّثؾ افٍُاية اخلىابٔة ذم 

 شقاء مقحد، ٕص فتحَٔؼ متًاؿبة متتافٔات ذم وترتٔبٓا وإؿقال، واجلّؾ،

 افذي ادجال متثؾ ٕهنا ادْتهػ ذم اخلىابٔة افٍُاية وضًت وؿد. "ٕىَاأوـتابة

ذا هق ادقضع افذي ه" مرشٔاوزمٔالها-شِٔس تَقل ؾُام. ادُقٕات بَٔة ؾٔف تتَاضع

افْحقي إصٌر افذي يتجف مـ افَاظدة إػ إظذ، مع -ى ادًجّليتَاضع ؾٔف ادستق

آجتامظل افذي يتجف -ادستقى إـز افذي يتًِؼ بافَهد افتقاصع وافسٔاق افثَاذم

 (.P. 13) "مـ افَّة إػ إشٍؾ فِتًبر ظـ ادقاؿػ وافرشائؾ، وإلٕناء افْهقص

مُقٕات أخرى  ةث ثالثوحئط بافدائرة افهٌرى مثِث متثؾ زواياه افثال 

-فٍُِاية افتقاصِٔة، وهل: افٍُاية افْحقية، وافٍُاية افتداوفٔة، وافٍُاية افثَاؾٔة

 افًْاس ظـ ادتُِؿ فدى ادستبىْة ادًرؾة"آجتامظٔة. أما افٍُاية افْحقية ؾتتّثؾ ذم 

ب وٕيام ٕامط اجلِّة وترـٔبٓا ومُقٕات افسـٔأ مثؾ وٕيامٓا افٌِقية فِبْٔة إشاشٔة

 ادَاصد َٕؾ ظذ افَدرة" ذم ؾتتّثؾ افتداوفٔة افٍُاية وأما. "افتكيػ وافهقاتة

 ظذ اظتامدا فٌقي وافنُالل افتداويل ادَهد بغ ادىابَة خالل مـ وؾّٓٓا افتقاصِٔة

آجتامظٔة -ا افٍُاية افثَاؾٔةوأم. "افُالمٔة إؾًال حتّؾ افتل افٌِقية بإبْٔة ادًرؾة

ِّؿ مًرؾة"ؼ بـؾتتًِ  وافثَاؾٔة آجتامظٔة ادَام دَتؤات ادالئّة افتًبر بٍُٔٔات ادتُ

 وادستقيات افسجالت بغ وادراوحة افتّٖدب وؿقاظد افسِىة ـًالؿات وادٗشسّٔة

ّٔة  افتل" شساتٔجٔةاإل افٍُاية" متثؾ ـزى دائرة ـِف بذفؽ وحئط. "وٕحقها افِٓج

 مـ متُْف افتل ادتُِؿ فدى افٍِئة وؽر افٍِئة ادٓارات خمزون"ذم تتّثؾ

 ادوّرة افٍُايات مـ أي ذم وافَهقر افَْص بتٍادي وادتابًة افًٍال تًزيزافتقاصؾ

ظذ تقضٔح هذه ادُقٕات اخلّسة  امارشٔا وزمٔاله-مل تَتك شِٔسو ."إخرى
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ـؾ مْٓا. وٓ يتسع افٍرظٔة، بؾ حاوفقا أيوا تَديؿ افًديد مـ افتٍهٔالت اجلزئٔة ذم 

(. وبْٔقا Celce-Murcia, et al., 1995ادَام هْا فتتبع تِؽ افتٍهٔالت )فِّزيد، راجع: 

أن ادَهقد إشاد هبذا افّْقذج هق ادَاصد افَِإٔة افتل تتىِب تقصٍٔا مٍهال 

دُقٕات افٍُاية افتقاصِٔة مـ أجؾ اشتخدامٓا ذم إظداد ادْٓج ومقاد افتًِٔؿ 

افتَٔٔؿ بام يتقاؾؼ مع مبادئ افتًِٔؿ افتقاصع فٌِات. واجلدير بافذـر أن هذا وأدوات 

افّْقذج ٓ يّثؾ ادَسح افقحٔد، ؾْٓاك افًديد مـ ادَسحات إخرى افتل ختتِػ 

(. بؾ إن 2312ذم ـثر مـ افتٍاصٔؾ )فالضالع ظذ بًوٓا، إير: افبقصٔخل، ظْف 

ّْقذج وتًديؾ بًض أجزائف، ب٘ضاؾة ما مارشٔا ٍٕسٓا ؿامت بّراجًة اف-شِٔس

 اجلاهزة بافتًابر وتتًِؼ "formulaic competence/افهٌٔٔة افٍُاية"اشّتف 

 بال هل ـام ادتًِّقن يُتسبٓا افتل "آصىالحٔة افتًبرات"مـ وٕحقها وادسُقـة

 مـ افْقع هبذا آهتامم فتزايد ٕتٔجة–يبدو  ؾٔام –ادُقن هذا أضاؾت وؿد. حتِٔؾ

(، وفُْْا ٓ ًٕتَد إٔف Wary, 2000: ادثال شبٔؾ إيرظذ) ادتًِّغ فدى ادًرؾة

يستحؼ أن يٍرد بُّقن مستَؾ ضّـ مُقٕات افٍُاية افتقاصِٔة. ومـ ٕاحٔة 

أخرى، رؽؿ أن افٍُاية اخلىابٔة تَع ذم ؿِب ّٕقذج افٍُاية افتقاصِٔة ـام رأيْا 

 ذم إٔف ( ينُُقن2314: ريبقل ومقصِر، أظاله، إٓ أن بًض افِسإٔغ )إير مثال

مُقٕا مستَال، ويًتَدون أن هذا ادٍٓقم يُّـ أن خيتزل  "اخلىاب"يُّـ أن يّثؾ

 إػ ادُقٕغ افْحقي وافتداويل افِذيـ ينُالن جمّؾ افَدرة افٌِقية. 

( ذم ّٕقذج بديؾ فٍُِاية Bachman & Palmer, 1996ؾ٘ن باـامن وبادر )وبادثؾ، 

صِٔة، مـ مْيقر مقجف ٕحق افَٔاس وآختبارات بنُؾ خاص، خيرجان ما افتقا

مـ جمال ادًرؾة افٌِقية ذم حد ذاهتا، وجيًالهنا مـ  "افٍُاية اإلشساتٔجٔة"يسّك 

ؿبٔؾ ادٓارات اإلدراـٔة افًِٔا افتل تتَاضع مع ادًرؾة افٌِقية ذم مقاؿػ آشتًامل. 
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ادًرؾة افٌِقية ذم ّٕقذج باـامن وبادر تَْسؿ إػ ودون افدخقل ذم تٍاصٔؾ ـثرة، ؾ٘ن 

، وـؾ مْٓام تَْسؿ إػ "ادًرؾة افتداوفٔة"، و"ادًرؾة افتْئّٔة"مُقٕغ رئٔسغ، مها: 

 مُقٕات ؾرظٔة أخرى. ويُّـ تِخٔص افّْقذج ـافتايل:

ادُقٕات افتل يَتؤٓا افتحُؿ بافبْٔة "ادًرؾة بـ –ادًرؾة افتْئّٔة  .1

فٌِة، مـ أجؾ إٕتاج اجلّؾ افهحٔحة ٕحقيا أو افتًرف ظِٔٓا، ومـ أجؾ افنُِٔة 

 ، وتتُقن مـ:"ترتٔبٓا فتنُٔؾ ٕص

a.  مارشٔا -صبٔٓة بافٍُاية افْحقية ذم ّٕقذج شِٔس –ادًرؾة افْحقية

 وزمِٔٔٓا.

b.  مارشٔا -صبٔٓة بافٍُاية اخلىابٔة ذم ّٕقذج شِٔس –ادًرؾة افْهٔة

 وزمِٔٔٓا.

ادُقٕات افتل متُْْا مـ ربط افُِامت "ادًرؾة بـ – ادًرؾة افتداوفٔة .2

وإؿقال بًّإٔٓا، وبَهقد مستًّع افٌِة، وباخلهائص ذات افهِة ؾٔام يتًِؼ 

 ، وتتُقن مـ:"بسٔاق اشتًامل افٌِة

a.  ادًرؾة بًّاين افُِامت وافَدرة ظذ اشتخدام افٌِة  –ادًرؾة ادًجّٔة

 ادجازية.

b.  افًالؿات بغ إؿقال وافَهقد، أو "رؾة بـادً –ادًرؾة افقطٍٔٔة

، وهل صبٔٓة بافٍُاية افتداوفٔة ذم ّٕقذج "إؽراض افتقاصِٔة دستًّع افٌِة

 مرشٔا وزمِٔٔٓا.-شِٔس

c. آجتامظٔة ذم -صبٔٓة بافٍُاية افثَاؾٔة –آجتامظٔة -ادًرؾة افٌِقية

 مرشٔا وزمِٔٔٓا.-ّٕقذج شِٔس
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ادًرؾة، - افرئٔسغ، هْاك اشساتٔجٔات ماوراوباإلضاؾة إػ هذيـ ادُقٕغ

وهل اشساتٔجٔات إدراـٔة ظِٔا ٓ تْتّل إػ ادًرؾة افٌِقية بحد ذاهتا، وفُْٓا تتٍاظؾ 

مًٓا تٍاظال وثَٔا جدا ذم مقاؿػ اشتًامل افٌِة. وبحسب باـامن وبادر ؾ٘ن هذه 

( حتديد إهداف، 2( افتَٔٔؿ، و)1آشساتٔجٔات تتُقن مـ ثالثة إٔقاع، هل: )

 (.Bachman & Palmer, 1996( افتخىٔط )وفِّزيد، إير: 3و)

وـام يالحظ ذم افَْاش افسابؼ، ؾٕ٘ف يقجد افًديد مـ أوجف افنبف بغ 

( بًض آختالؾات 2( إظادة افتْئؿ افًام فُِّقٕات، و)1افّْقذجغ. وؾٔام ظدا: )

( إخراج ادُقن 4وادًجّٔة، و) ( افٍهؾ بغ ادًرؾتغ افْحقية3آصىالحٔة، و)

ادتًِؼ بآشساتٔجٔات مـ ادُقٕات إشاشٔة فًِّرؾة افٌِقية، ؾ٘ن افّْقذجغ 

حيتقيان تَريبا ظذ ادُقٕات ٍٕسٓا. ومع إْٔا ٓ ًٕتَد أن افٍهؾ بغ ادًرؾة ادًجّٔة 

ذم مُقٕغ  وادًرؾة افْحقية مزر، إٓ إٔف يبدو أن إظادة تْئؿ ادُقٕات بقجف ظام

أشاشٔغ )ٕحقي وتداويل( مع إحافة اشساتٔجٔات افتقاصؾ إػ حٔز اإلدراك وافذـاء 

افًام ؿد يُقن أـثر وجاهة مـ افْاحٔة افْيرية افبحتة. وبٌض افْير ظـ هذه 

فسإٔة، ؾْٕ٘ا ًٕتَد أن -اجلقإب افتل حتتاج إػ دراشات مًَدة جدا مـ افْاحٔة افٍْس

زمِٔٔٓا أوضح وأشٓؾ وأـثر مالءمة فألؽراض افتًِّٔٔة. مارشٔا و-ّٕقذج شِٔس

وؾٔام يع شْْاؿش بًض ادَتؤات افتًِّٔٔة هلذا افتهقر، شقاء ذم تًِٔؿ افٌِة بنُؾ 

 ظام، أو ذم تًِٔؿ افٌِة افًربٔة بنُؾ خاص.

 "الؽػاية التواصؾقة"االستتبعات التعؾقؿقة ملػفوم  .2

حتقل ذم افتقجف افًام ذم  "اصِٔةافٍُاية افتق"فَد تهاحب مع طٓقر مٍٓقم 

 "communicative approachادَاربة افتقاصِٔة/"تًِٔؿ افٌِة ٕحق تبْل ما يسّك بـ

(Savingnon, 1997 وبىبًٔة احلال، ؾ٘ن هذا افتحقل فف آثار ظذ ـاؾة اجلقإب .)
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ادتًَِة بافتًِٔؿ مثؾ تهّٔؿ ادَرر، ومْٓجٔة افتدريس، وإظداد ادقاد، وتدريب 

ادَاربة "، ؾ٘ن "افٍُاية افتقاصِٔة"دًِّغ، وؽرها. وـام هل احلال مع مٍٓقم ا

أيوا ٓ حتٔؾ إػ تهقر مقحد وحمدد، بؾ يقجد افًديد مـ افتقجٓات  "افتقاصِٔة

ادختٍِة وادتْقظة، إػ حد يهؾ ذم بًض إحٔان إػ افتًارض وافتبايـ دماه ـثر مـ 

فتقاصِٔة )وفالضالع ظذ اشتًراض ظام فبًض افَوايا، داخؾ إضار ادَاربة ا

(. ومع ذفؽ، Savingnon, 2005 :Spada, 2007اجلقإب ادتًَِة هبذا ادقضقع، إير: 

باظتباره حمقر  "افتقاصؾ"بافسـٔز ظذ  "ادَاربة افتقاصِٔة"ؾٕ٘ف يُّـ تِخٔص فب 

ذم تًِٔؿ اإلٕجِٔزية ذم  "ادَاربة افتقاصِٔة"فَد إتؼ آهتامم بـ افًِّٔة افتًِّٔٔة. 

 ,Breen & Candlinظَد افسبًْٔٔات، وأصبح هق افتقجف افسائد إٓذاك )إير مثال: 

1980 :Brumfit & Johnson, 1979 :Widdoson, 1978 هق ادٍٓقم  "افتقاصؾ"(. وـان

ادرـزي ذم هذا افتقجف. وافٍُرة إشاشٔة هل أن افسـٔز ظذ افنُؾ افٌِقي بحد 

ظـ ضريؼ افؼح ادباذ فَِقاظد افْحقية، أو ظـ ضريؼ افتدريب ادُثػ  ذاتف )شقاء

، وٓ يٗدي 1ظذ إٕامط افٌِقية( ٓ يتوّـ شامت افتقاصؾ افىبًٔل ذم احلٔاة افٔقمٔة

                                                      

ز نًب ويتجآ يُّْْا هْا افتقؿػ فؼح شامت افتقاصؾ وخهائهف، ؾٓذا ادقضقع مًَد ومت    

ّقن حدود افقرؿة احلافٔة. وفُـ افسّة ادرـزية ذم افتقاصؾ هل إٔف يرـز ظذ ادًْك وادو

وافرشافة افتل يراد إيهاهلا، وفٔس افنُؾ افٌِقي. ؾافتقاصؾ ظِّٔة تٍاوضٔة حقل ادًْك 

مرتبىة بٖؽراض ادنارـغ ذم افتٍاظؾ افٌِقي ومَاصدهؿ افذاتٔة واحلََٔٔة. وافتقاصؾ هبذا 

ادًْك يتجاوز جمرد اشتخدام افٌِة أو افتدرب ظذ اشتخدامٓا ذم مقاؿػ مهىًْة، ويتىِب 

)وفِّزيد حقل genuineمـ أجؾ حتَٔؼ ؽاية اجتامظٔة حََٔٔة/authenticأصِٔة/ماشتخدا

(Canale, 1983 ،Savignon, 1997خهائص افتقاصؾ، إير:
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إػ ّٕق افٍُاية افتقاصِٔة بُاؾة أبًادها وجقإبٓا فدى ادتًِّغ. وفَد ـان اهلدف 

َِِّإٔة/ "ادَاربة افتقاصِٔة"إشاد فـ هق افًّؾ ظذ  pedagogicalمـ افْاحٔة اف

حتَٔؼ شامت افتقاصؾ احلََٔل وخهائهف ذم افٍهؾ افدراد، وتًديؾ اخلىاب 

افهٍل بام يتالءم مع هذا اهلدف ويٗدي إػ حهقفف. وذم ٍٕس افقؿت افذي طٓرت 

 "ة افثإٔةاـتساب افٌِ"، برزت أيوا أبحاث "ادَاربة افتقاصِٔة"ؾٔف بقادر آهتامم بـ

افتل ترـز ظذ ظِّٔة افتًِؿ ذاهتا ذم أذهان ادتًِّغ. وبحسب أبحاث اـتساب افٌِة 

 ذط رضوريافثإٔة ؾ٘ن افتًرض افىبًٔل فٌِة ذم افتقاصؾ افذي يرـز ظذ ادًْك 

فُل يّْق افْيام افٌِقي ذم أذهان ادتًِّغ ويهبح جزءا مـ ـٍايتٓؿ افٌِقية )إير 

إن ادَاربة افتقاصِٔة وأبحاث اـتساب افٌِة افثإٔة يٗـدان  (. Lightbown, 2000مثال: 

مًا مـ افْاحٔة افْيرية ظذ دور افتقاصؾ وأمهٔتف، فٔس باظتباره جمرد هدف فًِِّٔة 

افتًِّٔٔة ؾحسب، بؾ باظتباره افقشِٔة وادحرك إشاد فِتًِؿ أيوا. وفَد أدى 

ْٓج افتًِّٔل وتْئّف بحٔث يُقن افتقاصؾ هذا افتهقر إػ ّٕقذج جديد ذم بْاء اد

 ,Breenافىبًٔل هق ادحرك إشاد فًِِّٔة افتًِّٔٔة داخؾ افٍهؾ )إير مثال: 

1987a, 1987b :Long & Crookes, 1992 ومع أن هذا هق إشاس افْيري افًام افذي .)

ختالؾات إزاء تستْد إفٔف ادَاربة افتقاصِٔة ذم ادجّؾ، إٓ إٔف يقجد افًديد مـ آ

افُثر مـ افتٍاصٔؾ. ؾّـ مقاضع اخلالف، ظذ شبٔؾ ادثال، مقؿع افنُؾ افٌِقي 

 ,Spada) 1داخؾ ادْٓج افتًِّٔل وـٔػ يتؿ تَديّف، وإػ أي حد يتؿ افسـٔز ظِٔف

                                                      

آختالف ذم افتًامؾ مع افنُؾ افٌِقي يُّـ أن يُقن هق أشاس افتّٔٔز بغ ما يسّٔف بًض   

. ؾٍل افهٌٔة "ادَاربةافتقاصِٔة"ادنددة مـ  ( افهٌٔة ادخٍٍة وافهٌٔةHowat, 1984افباحثغ )

=       ادنددة يتؿ تًِؿ افٌِة ظـ ضريؼ اشتخدامٓا ؾَط، ودور افنُؾ افٌِقي ثإقي وهامق
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(. وبٌض افْير ظـ افتٍاصٔؾ ادتًَِة هبذه ادسٖفة أو ؽرها مـ ادسائؾ، ؾ٘ن 2007

فٍرض أشافٔب وإجراءات مًْٔة ٓ بد  "methodضريَة/"ٓ متثؾ  "ةادَاربة افتقاصِٔ"

مـ اتباظٓا ذم افتدريس، بؾ هل ظبارة ظـ تقجف ظام يستْد إػ ظدد مـ ادبادئ 

إشاشٔة افتل يُّـ أن تتْقع إجراءات تىبَٔٓا بحسب مَتؤات ادَام واحلال 

(Savignon, 2005.) 

 ,Prabhu, 1900 :Kumaravadivelu وـام يرى ظدد مـ افباحثغ )إير مثال:

افذي يتّثؾ ذم افبحث ظـ ضريَة مثافٔة ذم افتًِٔؿ ذات  "ظك افىريَة"( ؾ٘ن 1994

إجراءات حمددة ؿد إتٓك، وحؾ حمِف تهقر أصّؾ مرتبط بّبادئ حمددة، وفُْف يَبؾ 

افتْقع بحسب افيروف افتل تنُؾ احلدث افتقاصع وحتٔط بف ذم بٔئة افتًِؿ. وفذا 

قل اهتامم افباحثغ إػ تِخٔص أهؿ ادبادئ افًامة افتل ٓ بد أن يبْك ظذ أشاشٓا حت

وٕتائج إبحاث ذم اـتساب افٌِة  "ادَاربة افتقاصِٔة"ادْٓج افتًِّٔل فُل يتسؼ مع 

(. Kumaravadivelu, 2002 :Doughty & Long, 2003 :Ellis, 2005افثإٔة )إير مثال: 

قريـ مـ هذه افتهقرات ادتًَِة بادبادئ افًامة فَِّاربة وشَْقم هْا بتِخٔص ته

افتقاصِٔة، وَٕارن بْٔٓام. أوهلام هق ادبادئ افتل يَسحٓا ـقماراؾاديٍِق 

(Kumaravadivelu, 2002/مـ مْيقر أـثر ارتباضا بافَِإة )pedagogy وافثاين هق .

َدمف ـاثريـ داويت ومايُؾ افذي ت "فتًِٔؿ افٌِة ادبْل ظذ ادٓامت"ادبادئ افًامة 

 ( مـ مْيقر أـثر ارتباضا بٖبحاث اـتساب افٌِة افثإٔة.Doughty & Long, 2003فقٕغ )

ِق ) ٍِ ( ؾَٔسح ما يسّٔف Kumaravadivelu, 1994, 2002أما ـقماراؾادي

                                                                                                                             
وموّر ضّـ افتقاصؾ افٌِقي افذي يرـز ظذ ادًْك. وأما ذم افهٌٔة ادخٍٍة ؾال بد أن  =

 افنُؾ افٌِقي، دون أن يٗدي ذفؽ إػ يُقن هْاك ترـٔز سيح إػ حد ما، وبىريَة ما، ظذ

 إؽٍال دور افتقاصؾ باظتباره ادحرك إشاد فًِِّٔة افتًِّٔٔة. 
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باظتباره تقجٓا ذم افَِإة يتُقن  "principled pragmatismافزاؽامتٔة ذات ادبادئ/"

وهل ظبارة  macro-strategiesمـ آشساتٔجٔات. آشساتٔجٔات افُزى/ مـ ٕقظغ

ظـ ظؼة مبادئ ظامة وثابتة تستْد إػ ٕتائج أبحاث افتًِؿ افْيرية وافتىبَٔٔة. 

وهل ظبارة ظـ إجراءات تٍهِٔٔة  micro-strategiesوآشساتٔجٔات افهٌرى/

ٔات افُزى بام يتالءم مع طروف متْقظة يٍْذها ادًِّقن مـ أجؾ حتَٔؼ آشساتٔج

( ظذ ؿائّة آشساتٔجٔات افُزى مع 1ادقؿػ افتًِّٔل اخلاص. وحيتقي اجلدول )

 ذح مقجز فُؾ مْٓا.

 

 ( االسرتاتقجقات الؽربى لتعؾقم الؾغة لدى كومارافاديػقؾو1اجلدول )

 ذحف ادبدأ ر.

حتَٔؼ أؿل ؿدر مـ  1

 ؾرص افتًِؿ

ًِؿ ٍٕسف حْٔام تتٖٓٔ افٍرص ادالئّة، ودور افتًِؿ يْبًث مـ ادت

ادًِؿ يتِخص بادقازٕة بغ افتخىٔط خلِؼ تِؽ افٍرص، 

 وافًّؾ ظذ اشتثامرها حْٔام حتدث

هتٔئة ؾرص افتٍاظؾ  2

 افتٍاويض

افتٍاظؾ افتٍاويض حقل ادًْك افذي يتوّـ ادبادرة ذم احلديث 

حَٔؼ وتًديؾ إؿقال واشتٔواح ادخاضب وٕحق ذفؽ فت

 افتٍاهؿ ادتبادل هق افسبٔؾ إشاد فِتًِؿ 

تَِٔؾ حجؿ افتبايـ  3

 اإلدراـل

ٕجاح افتٍاظؾ افتٍاويض يتقؿػ ظذ حتَٔؼ ؿدر مـ افتقاؾؼ 

اإلدراـل بغ ادنارـغ ذم افتٍاظؾ، ؾال بد مـ إزافة ما يًقق 

 افتقاؾؼ مـ أشباب وجدإٔة وثَاؾٔة وؽرها

تًٍٔؾ أشباب  4

 احلدسآشتْباط ب

آشتًاضة ظـ ذح ؿقاظد افْيام افٌِقي بآظتامد ظذ 

افًِّٔات افذهْٔة افىبًٔٔة فدى ادتًِّغ افتل متُْٓؿ مـ 

 اشتْباط تِؽ افَقاظد بنُؾ ضّْل مبْل ظذ احلدس
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 ذحف ادبدأ ر.

تًزيز افقظل افٌِقي  5

 بادساظدات

ٓ يُتٍك بافتًِؿ افوّْل ادبْل ظذ احلدس، وإٕام يتؿ تَديؿ 

مًْٔة تقجف ذهـ ادتًِؿ وتٍِت إتباهف إػ افنُؾ  مساظدات

 افٌِقي بام يٍيض إػ اـتسابف واشتدخافف

تَديؿ افدخؾ افٌِقي ذم شٔاق فف مًْك وهدف بافْسبة فِّتًِؿ،  تٖضر افدخؾ افٌِقي  6

يتجاوز جمرد اشتخدام افٌِة ويدمج بغ ادُقٕات افْحقية 

 تقاصِٔة حََٔٔة وادُقٕات افتداوفٔة مـ أجؾ حتَٔؼ ؽاية

تَديؿ ادٓارات افٌِقية )آشتامع، وافُالم، وافَراءة، وافُتابة(  دمج ادٓارات افٌِقية 7

ذم شٔاق ـع ومتُامؾ يدظؿ إدماجٓا ضّـ إداء افتقاصع، 

 وٓ تَدم بنُؾ مٍْهؾ

ٍُاية مساظدة ادتًِؿ ظذ أن يتًِؿ ـٍٔٔة افتًِؿ، وتّْٔة اف تًزيز اشتَالفٔة ادتًِؿ 8

آشساتٔجٔة فديف بتزويده بآشساتٔجٔات ادالئّة فتقجٔف 

 ظِّٔة افتًِؿ بام خيدم أهداؾف وخهقصٔاتف اإلدراـٔة

تّْٔة افٍُاية افثَاؾٔة آجتامظٔة بّختِػ مُقٕاهتا افسِقـٔة  تّْٔة افقظل افثَاذم 9

وافقجدإٔة واإلدراـٔة مـ أجؾ خِؼ صبُة مـ افقظل افثَاذم 

دا فدى افْاضؼ إصع مع تًزيز ادنارـة افْدية مـ ؿبؾ مناهبة 

 ادتًِؿ

افتٖـٔد ظذ آرتباط  13

 آجتامظل

مًزوٓ، بؾ يْتّل إػ مْيقمة اجتامظٔة  اتًِؿ افٌِة فٔس ٕناض

أصّؾ هلا أبًادها افسٔاشٔة وآؿتهادية وآجتامظٔة، وٓ بد مـ 

 ِّٔٔةأخذها بًغ آظتبار وربىٓا بافًِّٔة افتً

 

، وإير Doughty & Long, 2003وبادثؾ، ؾ٘ن ـاثريـ داويت ومايُؾ فقٕغ )

، "اـتساب افٌِة افثإٔة"(، ومها مـ افباحثغ افبارزيـ ذم جمال Long, 2009أيوا: 
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ذم  باظتباره ٕيرية أوفٔة "تًِٔؿ افٌِة ادًتّد ظذ ادٓامت"يَدمان تهقرا ظـ 

، وتتجاوب مع متىِبات ث افًِّٔة ذم آـتسابافتدريس مبْٔة ظذ ٕتائج إبحا

ِق بغ آشساتٔجٔات افُزى  ٍِ ادَاربة افتقاصِٔة. ومثؾ تٍريؼ ـقماراؾادي

ادبادئ "وافهٌرى، ؾ٘ن داويت وفقٕغ يٍرؿان أيوا بغ ما يسّٔإف 

. "pedagogic proceduresإجراءات افَِإة/"، و"methodological principlesادْٓجٔة/

تّثؾ مبادئ حاـّة وـِٔة ذم تًِٔؿ افٌِات مبْٔة ظذ افبحث ادبادئ ادْٓجٔة ؾأما 

مـ  آ متْاهٔ اظدد ؾتتوّـافَِإة  . وأما إجراءاتإشاد ذم اـتساب افٌِة افثإٔة

حتَؼ تِؽ ادبادئ أثْاء أحداث افتدريس افًٍع. وهذه أن اخلٔارات افتل يُّـ 

ا تٍؤالت ادًِؿ وؾِسٍتف اخلاصة، باإلضاؾة إػ اخلٔارات ترتبط بًقامؾ ـثرة مْٓ

ٌة مستقى ـٍاءة ادتًِّغ وأظامرهؿ وأشافٔبٓؿ ذم افتًِؿ، وافسامت اخلاصة فِ

، وٕقظٔة بٔئة افتًِؿ. ومع أن خٔارات اإلجراءات افَِإٔة ختتِػ وتتْقع، وٓ ادتًِّة

م بام خيدم ادبادئ ادْٓجٔة يْبٌل أن تستخد إٔف يقجد مًٔار حمدد فالختٔار مـ بْٔٓا، إٓ

ِق، ؾ٘ن ادبادئ ادْٓجٔة إشاشٔة  افرئٔسٔة ويًّؾ ظذ حتََٔٓا. ٍِ وـام فدى ـقماراؾادي

( تِخٔها هلذه ادبادئ 2ذم تهقر داويت وفقٕغ ظؼة أيوا. ويَدم اجلدول )

أ حٔث ؿّت باشتًراض هذه ادبادئ بنُؾ أـثر 2315)وفِّزيد، إير: افنّري، 

  تٍهٔال(.

 ( ادبادئ ادْٓجٔة افًامة فتًِٔؿ افٌِة ادبْل ظذ ادٓامت فدى داويت وفقٕغ2اجلدول )

 ذحف ادبدأ ر.

ادّٓة هل افقحدة  1

 افرئٔسٔة ذم افتحِٔؾ

ادّٓة وفٔس افْهقص أو افَقاظد افْحقية وؿقائؿ ادٍردات هل 

 وحدة افتحِٔؾ إشاشٔة ذم إظداد ادْٓج وتٍْٔذه،

ٓ يتؿ تًِؿ افٌِة ظـ ضريؼ دراشتٓا وحتقيِٓا إػ مقضقع  ؿ بادامرشة دظؿ افتًِ 2

 مًرذم، بؾ يتؿ تًِّٓا مـ خالل اشتخدامٓا افًٍع ذم افتقاصؾ.
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 ذحف ادبدأ ر.

ٓبد مـ تَديؿ ٕقظٔة خاصة مـ افدخؾ افٌِقي ادٓذب افذي  تَديؿ افدخؾ ادٓذب  3

يتوّـ تًديالت فٌقية حسب ما تستدظٔف حافة ادتًِؿ ذم 

 ت افتقاصؾ افًٍع. مَاما

تَديؿ دخؾ فٌقي  4

 ثري

ٓبد مـ تَديؿ دخؾ فٌقي ثري حجام وٕقظا، ذي ارتباط بادٓام 

ادىِقبة، ويقؾر ظْٔات متْقظة مـ اشتخدام افْاضَغ إصِٔغ 

 فٌِة.

تنجٔع افتًِؿ افًريض  5

وافتَِائل فُِتؾ 

 افٌِقية

ظْد ادتًِؿ ٓبد أن يُقن إٓتباه افًام ذم افَقى اإلدراـٔة 

مقجٓا إػ ادًْك بام ينجع ظذ آـتساب افتَِائل فُِتؾ 

 افٌِقية بّجّقظٓا بدون إٓنٌال بتحِِٔٓا افٌِقي.

ٓبد أن يتؿ أحٔإا )وذم افيروف ادالئّة افتل تَتيض ذفؽ(  تًزيز إٓتباه فِنُؾ 6

تقجٔف إتباه ادتًِؿ فِنُؾ افٌِقي ادراد اـتسابف بافىريَة 

 اشبة افتل دمًِف يالحظ افنُؾ افٌِقي وارتباضف بادًْك.ادْ

تقؾر افتٌذية افراجًة افسافبة بافَدر افُاذم مٍٔد ٕٕف جيًؾ   تقؾر افنقاهد افسافبة 7

ادتًِؿ يالحظ آختالل ذم فٌتف افبْٔٔة وإحراؾٓا ظـ ٕيام افٌِة 

 ادستٓدؾة.

مراظاة ادراحؾ  8

 افتىقرية فِّتًِؿ

ِّغ مْتيّة ومتىقرة، وهلا مراحؾ ثابتة ٓ يُّـ افٍَز فٌة ادتً

 ظِٔٓا أو دماوزها، وٓبد مـ أخذها بًغ آظتبار ذم افتًِٔؿ

تنجٔع افتًِؿ  9

 افتًاوين/افتآزري

تقاصؾ ادتًِّغ ؾٔام بْٔٓؿ مٍٔد جدا ذم آـتساب وبْاء ادًرؾة 

ز افٌِقية، ؾالبد مـ تقشٔع ؾرص افتقاصؾ بغ ادتًِّغ ظ

 مٓام منسـة تتىِب افتقاصؾ احلََٔل.

يقجد بغ ادتًِّغ ؾروق ؾردية ترجع ؽافبا إػ اشساتٔجٔات  تٍريد افتقجٔف  13

وأشافٔب افتًِؿ وؽرها مـ افًقامؾ، ؾالبد مـ تٍريد افتقجٔف 

 بام يْاشب افٍروق افٍردية بغ ادتًِّغ.
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(، يقجد تنابف ـبر بغ ادبادئ افًؼة ذم 2( و)1وـام يالحظ ذم اجلدوفغ )

ـؾ مْٓام. ؾاإلضار افُع ادنسك افذي جيّع بغ افتهقريـ افِذيـ ظرضْامها أظاله 

هق آظتامد ظذ افتقاصؾ باظتباره ادْيؿ إشاد فًِّٔتل افتًِؿ وافتًِٔؿ وما يرتبط 

إظداد ادْٓج وتٍْٔذه. ؾبدٓ مـ اظتبار افٌِة مقضقظا  هبام مـ ظِّٔات وإجراءات ذم

ِّؿ ظز افتحِٔؾ افقاظل ٕجزائف ادختٍِة، أصبحت ادامرشة  ًَ مًرؾٔا ُيْدَرس وُيَت

احلََٔٔة فِتقاصؾ هل ادرتُز إشاد فِّْٓج افتًِّٔل مـ أجؾ تًٍٔؾ افًِّٔات 

افٌِقية بنُؾ ظٍقي وتَِائل.  افذهْٔة افىبًٔٔة فدى ادتًِؿ بام يٗدي إػ ّٕق ـٍايتف

ادَاربة "واحلََٔة أن هذيـ افتهقريـ جمرد ّٕقذجغ فِتقجف افًام افذي يّثؾ 

ـام ذحْا أظاله. ومع أهنام ينسـان ذم افًديد مـ أوجف افنبف، إٓ إٔف  "افتقاصِٔة

يقجد بْٔٓام أيوا بًض آختالؾات. وأؽِب هذه آختالؾات اختالؾات اصىالحٔة 

بادرجًٔة افتل يْىِؼ مْٓا افباحث ذم تقضٔح ادبادئ افًامة فَِّاربة  ترتبط

افتقاصِٔة. ؾُقماراؾادئٍِق، ـام ذـرٕا شابَا، يْىِؼ مـ مْيقر فَاين ذم ادَام إول 

وفذا ؾ٘ن ادبادئ افًامة فَِّاربة افتقاصِٔة فديف تًُس هذا آهتامم. وأما داويت 

فساين يًتّد ظذ ٕتائج افبحث -ل مـ مْيقر ٍٕسوفقٕغ ؾْٔىَِان ذم ادَام إو

، وفذا ؾ٘ن ادبادئ افتل يًرضاهنا ترـز أـثر ظذ هذا 1إشاد ذم اـتساب افٌِة افثإٔة

 اجلإب.

ومع إٔف ٓ يُّـ افقؿقف ظْد افُثر مـ افتٍاصٔؾ هْا، إٓ إٔف مـ ادٍٔد أن 

                                                      

 & VanPatten:،إير"تساب افٌِة افثإٔةاـ"فالضالع ظذ تِخٔص مرـز ودؿٔؼ فْتائج افبحث ذم 

Benati, 2010فزمٔؾ افدـتقر مْهقر وافُتاب أن ؿٔد افسمجة إػ افًربٔة بآصساك بْٔل وبغ ا

مٌٔري.
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يـ إليواح ما بْٔٓام مـ َٕارن بنُؾ مقجز بغ ادبادئ افًؼة ذم ـؾ مـ افتهقر

( آرتباضات بغ ادبادئ افًؼة ذم ـؾ مـ 3منسـات. ويِخص افنُؾ )

 افتهقريـ. 

 

 
 ( مؼاركة بني مبادئ املؼاربة التواصؾقة يف تصور كومارافاديػؾو وتصور داويت ولوكغ2الشؽل )
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 حتَٔؼ أؿل ؿدر مـ"ادبدأ إول فدى ـقماراؾادئٍِق، ظذ شبٔؾ ادثال، 

. "دظؿ افتًِؿ بادامرشة"يامثؾ تَريبا ادبدأ افثاين فدى داويت وفقٕغ  "ؾرص افتًِؿ

ؾافتًِؿ ٓ حيدث ٕتٔجة فِتًِٔؿ افكيح فٌِة، بؾ يْبًث ذم افٌافب باظتباره ٕتٔجة 

ظرضٔة فِخزة افتل يّر هبا ادتًِؿ أثْاء اشتخدام افٌِة ذم افتقاصؾ افًٍع. وفذا ؾ٘ن 

 هق تقشٔع ؾرص افتقاصؾ احلََٔل واشتثامرها إػ أؿل حد دور ادًِؿ إشاد

 "تًزيز اشتَالفٔة ادتًِؿ"ممُـ مـ أجؾ إحداث افتًِؿ. ويرتبط بذفؽ أيوا بـ

ومساظدتف ظذ بْاء دور إجيايب وٕنط ذم افًِّٔة افتًِّٔٔة، ظز تزويده 

(، أو Dornyei, 1995بآشساتٔجٔات افتل متُْف مـ ذفؽ، إما بتدريسٓا بنُؾ مباذ )

 & Donatoبخِؼ ادقاؿػ افتل تٗدي إػ ّٕقها بنُؾ ؽر مباذ ) –وهق إجدى  –

McCormick, 1994  .) 

 "هتٔئة ؾرص افتٍاظؾ افتٍاويض"وبادثؾ، ؾ٘ن ادبدأ افثاين فدى ـقماراؾادئٍِق: 

تنجٔع "، و"تَديؿ افدخؾ ادٓذب"يْاطر مبدأيـ آخريـ فدى داويت وفقٕغ، ومها: 

1. ؾافدخؾ ادٓذب/"فتًِؿ افتًاوين/افتآزريا
elaborated input  هق ٕقع مـ افدخؾ

افٌِقي يتوّـ تًديالت مًْٔة حتدث أثْاء ظِّٔة افتقاصؾ ودمًؾ افدخؾ مٍٓقما 

مـ ؿبؾ ادتًِؿ ويُقن فف صدى ذم آفٔات افتًِؿ افداخِٔة ذم ذهْف. وهذا افْقع مـ 

                                                      

: ومها افْهقص، مـ آخريـ ٕقظغ وبغ بْٔف ادَارٕة يُّـ "ادٓذب افدخؾ" وفٍٓؿ    

افْهقص ادبسىة. ؾافْهقص إصِٔة ؿد تُقن صًبة وؽر مْاشبة افْهقصإصِٔة،و

هقص فِّتًِّغ، وافْهقص ادبسىة ؿد تُقن ؽر مالئّة ٕهنا ؽافبا مهىًْة وٓ متاثؾ افْ

افىبًٔٔة. ؾافدخؾ ادٓذب ٕقع مـ اخلىاب جيري تًديِف بنُؾ ضبًٔل بام يتْاشب مع حافة 

Long, 2009ادتًِؿ )وفِّزيد، إير:
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بغ ادتخاضبغ أثْاء افتقاصؾ افٌِقي.  "افتٍاوض حقل ادًْك"افدخؾ يتحَؼ ظز 

وفذا ؾٕ٘ف يْبٌل تقشٔع مساحة هذا افْقع مـ افتقاصؾ داخؾ افٍهؾ افٌِقي. ومـ 

ظـ ضريؼ تْئؿ ادتًِّغ ذم  "تنجٔع افتًِؿ افتًاوين/افتآزري"وشائؾ حتَٔؼ ذفؽ 

ة جمّقظات صٌرة، ظذ شبٔؾ ادثال، يًّؾ أؾرادها ظذ حؾ منُالت تقاصِٔة مًْٔ

 (.Donato, 2004)وفالضالع ظذ خهائص افتآزر ادٍٔد ذم اخلىاب افهٍل، إير: 

، "تَِٔؾ حجؿ افتبايـ اإلدراـل"وأما ادبدأ افثافث فدى ـقماراؾادئٍِق: 

مراظاة ادراحؾ افتىقرية "ؾٔتامثؾ مع مبدأيـ آخريـ ظْد فقٕغ وداويت، ومها: 

ًِؿ ٓ بد مـ إزافة افًقائؼ اإلدراـٔة . ؾُِل حيدث افت"تٍريد افتقجٔف"، و"فِّتًِؿ

وافقجدإٔة وؽرها. ومـ أهؿ هذه افًقائؼ افتٍاوت بغ وجٓات افْير بغ ادًِؿ 

وادتًِؿ. وفذا يْبٌل تَِٔؾ هذا افتٍاوت ؿدر اإلمُان فتحَٔؼ ٕقع مـ اإلفتَاء 

 ( بغFoley, 1991، إير: inter-subjectivityافتذاوت/"افذهْل )أو ما يسّك بـ

ادنارـغ ذم افًِّٔة افتًِّٔٔة. ويُّـ حتَٔؼ ذفؽ ظـ ضريؼ مراظاة ادراحؾ 

افتىقرية ذم فٌة ادتًِؿ، وتَديؿ افتًِٔؿ بام يتْاشب مع اهتاممات ادتًِؿ وخهقصٔاتف 

 اإلدراـٔة وافقجدإٔة وؽرها.  

 "تًٍٔؾ أشباب آشتْباط باحلدس"وادبدأ افرابع فدى ـقماراؾادئٍِق: 

تنجٔع افتًِؿ افًريض "ؼ متاما مع ادبدأ اخلامس فدى داويت وفقٕغ: يتىاب

. ؾآظتامد ظذ افتقاصؾ يتىِب، ـام ذـرٕا شابَا، افسـٔز ظذ ادًْك ذم "وافتَِائل

ادَام إول واـتساب مُقٕات افٍُاية افتقاصِٔة ضّْا. ومـ وشائؾ حتَٔؼ ذفؽ 

( آظتامد ظذ ٕامذج 3( افتْقع، و)2و)( افقؾرة، 1يتسؿ بـ ) "تَديؿ دخؾ فٌقي ثري"

فٌقية ضبًٔٔة مرتبىة بٖداء مٓام مًْٔة، باإلضاؾة إػ ما ذـرٕاه شابَا ظـ هتذيب 

افدخؾ افٌِقي ذم اخلىاب افهٍل. وفُـ ذفؽ ٓ يًْل إمهال افسـٔز ظذ افنُؾ 
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فٌِقي تًزيز افقظل ا"افٌِقي. وفذا ؾ٘ن ادبدأ اخلامس فدى ـقماراؾادئٍِق يْص ظذ 

تًزيز ". وهذا ادبدأ يتىابؼ متاما مع مبدأيـ آخريـ فدى داويت وفقٕغ: "بادساظدات

. ؾافسـٔز ظذ ادًْك ٓ يٍُل وحده "تقؾر افنقاهد افسافبة"، و"إٓتباه فِنُؾ

فتحَٔؼ افتًِؿ. بؾ ٓ بد مـ فٍت إتباه ادتًِؿ إػ افنُؾ افٌِقي بنُؾ سيح 

تدظل ذفؽ، إما بآظتامد ظذ ٕتائج إبحاث افسابَة ذم ومباذ حْٔام يقجد ما يس

. وهْاك ضرق 1اـتساب افٌِة افثإٔة أو بآظتامد ظذ طروف ادقؿػ افتقاصع ٍٕسف

متْقظة فتًزيز إٓتباه إػ افنُؾ افٌِقي )ٓ يتسع ادَام هْا ٓشتًراضٓا، إير: 

Doughty & Williams, 1998وادَهقد نقاهد افسافبة. (. ومـ هذه افىرق تَديؿ اف

بافنقاهد افسافبة هق أي ٕقع مـ افتٌذية افراجًة تتوّـ مًِقمات تقجف إتباه 

ادتًِؿ إػ إحراف فٌتف افبْٔٔة ظـ مًاير افٌِة ادستٓدؾة. وتتٍاوت افنقاهد افسافبة 

ذم مَدار ساحتٓا ؾبًوٓا سيح جدا مثؾ افتهقيب ادباذ، وبًوٓا ضّْل مثؾ 

ب. ويًتّد فهٔاؽة وافتًديالت افتل دمًؾ ادتًِؿ يْتبف إػ خىئف بدون تهقيإظادة ا

 اختٔار افْقع ادْاشب ظذ طروف ادقؿػ افٌِقي ومستقى افٌِة افبْٔٔة فدى ادتًِؿ.

، "تٖضر افدخؾ افٌِقي"وأما ادبدآن افسادس وافسابع فدى ـقماراؾادئٍِق: 

                                                      

 اخلىاب مـ آخريـ وظغ غب يَارن حْٔام أؾوؾ بنُؾ" افنُؾ إػ إٓتباه"ويُّـ ؾٓؿ  

 يُتٍل "ادًْك ظذ افسـٔز"ؾـ . "افنُِٔات ظذ افسـٔز"و ،"ادًْك ظذ افسـٔز": افتًِّٔل

فٌِة وتَديؿ افدخؾ افٌِقي افَابؾ فٍِٓؿ ـام حيدث تَريبا بغ افْاضَغ  افىبًٔل بافتًرض

ؾًٔتّد أشاشا ظذ افتحِٔؾ افٌِقي فًِْاس افٌِقية  "افسـٔزظِٔافنُِٔات"إصِٔغ. وأما 

تٍهِٔٔة هلذه إٕقاع افثالثة، ادختٍِة وتَديّٓا بنُؾ جمزوء ومباذ )وفالضالع ظذ مَارٕة 

 (. Long, 2000إير:
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ادّٓة هل "أ إول فدى داويت وفقٕغ: ؾَٔابالن ادبد "دمج ادٓارات افٌِقية"و

افدخؾ افٌِقي افَابؾ ". وادَهقد هْا هق أن تَديؿ"افقحدة إشاشٔة فِتحِٔؾ

ٓ يُّـ أن يُقٕا ؾاظِغ وؿابِغ فِتٍْٔذ إٓ حْٔام  "افتٍاوض حقل ادًْك"و "فٍِٓؿ

ُـ يَدمان ضّـ إضار حََٔل فِتقاصؾ افٌِقي افىبًٔل. ومع إٔف مـ حٔث ادبدأ يّ

بْاء إضار فِتقاصؾ افىبًٔل ذم افٍهؾ افدراد بٖصُال متْقظة، إٓ أن داويت وفقٕغ 

( Ellis, 2003 :Skehan, 2003)وؽرمها مـ افباحثغ ذم اـتساب افٌِة افثإٔة، إير مثال: 

باظتباره ادْيؿ إشاد إلظداد ادْٓج  "taskادّٓة/"يَسحان أن آظتامد ظذ 

وشِٔة فتحَٔؼ ذفؽ. وادّٓة بنُؾ خمتك هل ٕناط حمدد يستِزم وتٍْٔذه هق أؾوؾ 

اشتخدام افٌِة مـ ؿبؾ ادتًِّغ بنُؾ تٍاظع يرـز ظذ ادًْك مـ أجؾ إٕجاز ؽرض 

خيتِػ ظـ افىرق افتَِٔدية ذم تْئؿ ادْٓج افتل تًتّد  "ادّٓة"مًغ. ؾآظتامد ظذ 

ؽرها ذم تْئؿ ادْٓج. وإٕجاز افٌرض ظذ إبْٔة افٌِقية أو افْهقص أو ادقاؿػ و

ادىِقب حتََٔف هق اهلدف إشاد فِّّٓة، وأما تًِؿ افٌِة ؾٔحدث ظرضا أثْاء 

آهنامك ذم أداء ادّٓة )وٓ يُّـ افتٍهٔؾ هْا ذم خهائص ادّٓة، وٓ ذم ضرق 

 (. Ellis, 2003إظدادها وبْائٓا، وفِّزيد، إير: 

بَة، يقجد مبدآن فدى ـقماراؾادئٍِق فٔس هلام وباإلضاؾة إػ ادبادئ افسا

، "تّْٔة افقظل افثَاذم"مَابؾ سيح ذم ادبادئ افًؼة ظْد داويت وفقٕغ، ومها: 

ؾرـز  "تّْٔة افقظل افثَاذم". أما ادبدأ افتاشع: "افتٖـٔد ظذ آرتباط آجتامظل"و

صِٔة وجيًِف أـثر آجتامظل مـ افٍُاية افتقا-بنُؾ سيح ظذ ادُقن افثَاذم

بروزا، مع افتٖـٔد ظذ افتْقع وافتًدد افثَاذم افذي يتىِبف تًِٔؿ افٌِات، وظدم ؾرض 

 "افتٖـٔد ظذ آرتباط آجتامظل"ثَاؾة مًْٔة ظذ ادتًِّغ. وأما ادبدأ افًاذ: 

ؾرـز ظذ ارتباط تًِؿ افٌِة بادحٔط آجتامظل افًام وما يتوّْف مـ حٔثٔات 
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واؿتهادية هلا ظالؿة مباذة بتًِؿ افٌِة. ورؽؿ أن دوايت وفقٕغ مل يْها ظذ  شٔاشٔة

مبدأ مستَؾ يتًِؼ هبذا اجلإب، إٓ إٔف يْدرج ضّْا ذم ادبدأ إول افذي جيًؾ 

افقحدة إشاشٔة ذم بْاء ادْٓج افتًِّٔل وإظداده. ؾادٓام افتل يُّـ  "ادّٓة"

بال حد، وفذا ؾ٘ن إتَاء ادٓام افتًِّٔٔة وإظدادها  إٕجازها ظز اشتخدام افٌِة متْقظة

( افذي حتدده Long, 2005) "حتِٔؾ احتٔاجات ادتًِّغ"يرتبط ارتباضا مباذا بـ

 بٔئاهتؿ وأؽراضٓؿ اخلاصة. 

إن آشتًراض افسابؼ يقضح أن تًِٔؿ افٌِات أصبح يًتّد ظذ مبادئ 

اـتساب افٌِة "افبحث إشاد ذم  حمددة وثابتة، تًتّد اظتامدا ـامال ظذ ٕتائج

)وفِّزيد حقل افًالؿة افقثَٔة بغ تًِٔؿ افٌِات واـتساب افٌِة افثإٔة،  "افثإٔة

(. ؾِؿ يًد آهتامم يْهب ظذ افٌِة ذاهتا، بؾ ظذ ظِّٔة Lightbown, 2000إير: 

ومع أن افتًِؿ افتل تتنُؾ مـ خالهلا افٍُاية افٌِقية وافتقاصِٔة فدى ادتًِّغ. 

اإلجراءات افَِإٔة افتٍهِٔٔة ؿد ختتِػ وتتْقع بال حد وبال هناية، ؾٕ٘ف يقجد ظدد 

حمدود مـ ادبادئ ادْٓجٔة افًامة افتل ٓ بد مـ حتََٔٓا فُل يتامصك ادْٓج افتًِّٔل 

 فسإٔة فتًِؿ افٌِات. -مع إشس افٍْس

 استتباعات وحتديات مـفجقة يف تعؾقم العربقة .3

ذم افَسّغ افسابَغ، ؾ٘ن إبحاث افِسإٔة وافتًِّٔٔة تىقرت ـام رأيْا 

أو ذم تقضٔح  "افٍُاية افتقاصِٔة"تىقرا ـبرا شقاء ذم رشؿ احلدود افًامة دٍٓقم 

ذم افتًِٔؿ افٌِقي. وبىبًٔة احلال ؾ٘ن ادهدر  "ادَاربة افتقاصِٔة"ادبادئ ادْٓجٔة فـ

ز مـ ٕتائجٓا هق تًِٔؿ افٌِة اإلٕجِٔزية إشاد هلذه افتىقرات وادستٍٔد إـ

(. وأما تًِٔؿ افٌِة افًربٔة ؾَد Stern, 1983)وبًض افٌِات إوروبٔة إخرى( )

اشتٍاد مـ هذه افتىقرات بنُؾ ؽر مباذ ظز ما تسّٔف إحدى افباحثات 
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( افذي يًتّد بنُؾ أشاد ظذ َٕؾ إؾُار وحماـاة Rydin, 2013) "افتٓجغ"

ات ذم تًِٔؿ افٌِة اإلٕجِٔزية )وؽرها مـ افٌِات إوروبٔة(، وٓ يًتّد ظذ افتىقر

ٕتائج افبحث إشاد ذم اـتساب افٌِة افًربٔة وحاجات متًِّٔٓا اخلاصة )وفِّزيد 

ب(. ومع أن افِسإٔات افتىبَٔٔة افًربٔة 2315حقل هذا افَْىة، إير: افنّري، 

، إٓ أن افبحث افٌِقي إشاد ٓ يزال 1ةصٓدت تىقرا مِّقشا ذم افٍسة إخر

يًاين مـ ؿهقر واضح ذم افًديد مـ اجلقإب. وبىبًٔة احلال، ؾٕ٘ف ٓ يُّْْا هْا 

تَديؿ ادزيد مـ افتٍهٔؾ، وفُْْا شْتقؿػ بنُؾ مقجز جدا ظْد أربًة جقإب 

ل أشاشٔة دياهر افَهقر ذم افبحث افٌِقي افًريب حتقل دون مقاـبة افتىقرات افت

 تنٓدها افِسإٔات افتىبَٔٔة ادًاسة. 

 مؽوكات الؽػاية التواصؾقة يف العربقة املعارصة .1.3

أوػ ادسائؾ افتل ٕحتاج إػ افقؿقف ظْدها تتًِؼ بُّقٕات افٍُاية افتقاصِٔة 

افٍُاية "ذم افًربٔة ادًاسة. وـام رأيْا ذم افَسؿ إول، ؾَد ارتبط طٓقر مٍٓقم 

( حتقل افِسإٔات مـ افسـٔز 1أشاشغ ذم افبحث افِساين: )، بتحقفغ "افتقاصِٔة

( 2ظذ اجلإب افياهر مـ افٌِة إػ آهتامم بافَدرة ادًرؾٔة ادوّرة فدى ادتُِؿ، و)

دماوز حك افَدرة افٌِقية ذم ادُقن افْحقي ؾَط إػ افًْاية بُّقٕات أخرى تنُؾ 

ومع إٔف يقجد خالف حقل افتحديد  جمّؾ ادًارف وافَدرات افٌِقية فدى ادتُِؿ.

افدؿٔؼ دُقٕات افٍُاية افتقاصِٔة وما بْٔٓا مـ ظالؿات، إٓ أن هذا اخلالف ذم جمِّف 

                                                      

. 1987ومـ افدراشات افْادرة افتل تٗرخ فتىقر افِسإٔات افتىبَٔٔة ذم افًامل افًريب: صْٔل، 

ورؽؿ تَادمٓا، إٓ أهنا تَدم تهقرا أوفٔا مٍٔدا جدا حقل افبدايات افتل تنُِت ظزها 

 افِسإٔات افتىبَٔٔة ذم افًامل افًريب. 
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خالف ذو ضبًٔة دمريدية مرتبط بتىقر افبحث افْيري ذم افِسإٔات. وأما مـ افْاحٔة 

يٗدي إػ  افتىبَٔٔة أو افتًِّٔٔة، ؾال بد مـ افًْاية بُاؾة ادُقٕات بنُؾ متساو

 إدماجٓا وتُامِٓا. 

وبادَارٕة مع افتىقرات افتل صٓدهتا افدراشات ادتًَِة بٖثْقؽراؾٔة افتقاصؾ 

وما تنتّؾ ظِٔف مـ متٌرات متًددة ترتبط بُاؾة مُقٕات افٍُاية افتقاصِٔة )إير 

 (، ٕجد أن افبحث افٌِقي افًريب ادًاس يًاين مـ ؿهقرSaville-Troike, 2008مثال، 

واضح جدا مـ هذه افْاحٔة. ؾاجلقإب ادتًَِة بافٍُاية افتقاصِٔة بافْسبة فِّتحدث 

افًريب مل تدرس دراشة واؾٔة، وٓ تزال ؽر مٍٓقمة بنُؾ واضح، ؾوال ظـ إمُإٔة 

تقطٍٔٓا ذم ادجآت افتًِّٔٔة. ؾافبحث افٌِقي افًريب ٓ يزال يًتّد بنُؾ أشاد 

ي، ويرـز ظذ بْٔة افْيام افٌِقي ذم مستقى مًغ مـ ظذ افتهقر افْحقي افتَِٔد

مستقيات افٌِة، دون ؽره مـ ادستقيات إخرى افتل يتوّْٓا افتقاصؾ افىبًٔل ذم 

(. وفذا ؾ٘ن ادسائؾ ادتًَِة 2312افقاؿع افًريب ادًاس )إير مثال: بدوي، 

فتل حتُؿ إٓتَال مـ بّستقيات إداء ذم افًربٔة ادًاسة، وافَقاظد آجتامظٔة ا

مستقى إػ آخر، وؿقاظد اخلىاب افتل حتُؿ تنُٔؾ افْهقص ادتْقظة )ادْىقؿة 

وادُتقبة(، وإشساتٔجٔات افتًِؿ وافتقاصؾ افتل يستخدمٓا افًريب ادًاس ذم 

ادقاؿػ افٌِقية ادختٍِة ـِٓا مسائؾ صبف جمٓقفة ومل حتظ بدراشة واؾٔة يُّـ آظتامد 

 ظِٔٓا. 

 "ادّٓة"ذم تًِٔؿ افٌِة، واشتخدام  "ادَاربة افتقاصِٔة"ن إٓتَال ٕحق إ

باظتبارها ادْيؿ إشاد فًِِّٔة افتًِّٔٔة يتىِب بحثا ظِّٔا مُثٍا ظـ إٔقاع ادٓام 

افٌِقية افتل جيري أداؤها ذم ادجتّع افٌِقي، وٕقظٔة افٌِة ادستخدمة ذم أدائٓا، 

جتامظٔة ادرتبىة هبذا ادقضقع. وهذا بىبًٔة احلال ٓ وخمتِػ افًقامؾ افذهْٔة وآ
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يًْل تًِٔؿ افًامٔة بدٓ مـ افٍهحك، وفُْف يستِزم ؾٓؿ ادتٌرات وادًاير افتل 

يتىِبٓا تهّٔؿ ادٓام افتًِّٔٔة بْاء ظذ رصد حََٔل فِقاؿع افٌِقي، بدٓ مـ افٌِة 

 ادْاهج افتًِّٔٔة.   ادهىًْة، وادقاؿػ افٌِقية ادختَِة افتل تَدمٓا

 عؿؾقات االكتساب ومراحؾه .2.4

ٓ تَتك ادَاربة افتقاصِٔة ظذ حتديد ادُقٕات ادختٍِة فٍُِاية افتقاصِٔة، 

فساين ذم -بؾ تًتّد اظتامد أشاشٔا، ـام رأيْا ذم افَسؿ افثاين، ظذ ٕتائج افبحث افٍْس

تقصؾ هلا افبحث افًِّل  ظِّٔة افتًِؿ ذاهتا وذوط حتََٓا. ومـ أهؿ افْتائج افتل

ذم هذا افهدد أن افتقاصؾ افىبًٔل افتَِائل ذط رضوري ٓ بد مْف فُل يتحَؼ 

أيوا أن  "اـتساب افٌِة افثإٔة"آـتساب افٌِقي. ومـ افْتائج إشاشٔة ٕبحاث 

ظِّٔة آـتساب متر بّراحؾ ضبًٔٔة فِّْق افٌِقي ٓ بد مـ مراظاهتا وأخذها بًغ 

وٓ يستىٔع افتًِٔؿ أن يتجاوزها أو يٌرها. وهذه ادًىٔات، رؽؿ أهنا ثابتة آظتبار، 

(. ، إٓ أهنا تَريبا صبف VanPatten & Benati, 2010ومٗـدة ذم أبحاث آـتساب )

 جمٓقفة ذم مٗشسات تًِٔؿ افًربٔة وبرامج إظداد ادًِّغ. 

مل تٍٓؿ هذه ادسائؾ  وبىبًٔة احلال، ؾٕ٘ف ٓ يُّـ تبْل ادَاربة افتقاصِٔة ما

ؾٓام واضحا، مـ أجؾ تًديؾ افًِّٔة افتًِّٔٔة وتىقيًٓا بام يتالءم مع افؼوط 

فسإٔة فتحَؼ آـتساب افٌِقي. ؾافْحق، ظذ شبٔؾ ادثال، ٓ يزال يْير إفٔف -افٍْس

باظتباره مقضقظا فًِّرؾة افتل تَدمٓا ـتب افْحق، يدرس وحيِؾ ظز ذح افَقاظد 

افٌِقي ادُثػ، وٓ يْير إفٔف باظتباره جزءا مـ افٍُاية افٌِقية افْامٔة وافتدريب 

وادتىقرة ذم أذهان ادتًِّغ. وفذا ؾ٘ن تًِٔؿ افْحق ذم برامج تًِٔؿ افًربٔة ٓ يزال 

يًتّد بنُؾ ـبر ظذ افىريَة افتَِٔدية ذم افؼح وافتَِغ افتل ختافػ ـؾ ما هق 

قي. وباإلضاؾة إػ هذا افَهقر ذم افٍٓؿ، يقجد مًروف ذم أبحاث آـتساب افٌِ
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أيوا ؿهقر ذم افبحث افًِّل. ؾٖبحاث اـتساب افًربٔة حمدودة جدا )ٓشتًراض 

( وٓ متْحْا صقرة واضحة ظـ مراحؾ افّْق افٌِقي Ryding, 2013بًوٓا، إير: 

 فدى ادتًِّغ وٓ ظـ افتسِسؾ افىبًٔل افذي يّر بف اـتساب افًْاس افٌِقية

ادختٍِة. وفذا ؾ٘ن ؽٔاب افبحث افٌِقي إشاد مـ أـز افًقائؼ أمام تبْل ادَاربة 

 افتقاصِٔة ذم تًِٔؿ افًربٔة. 

 مستويات العربقة يف ظل االزدواجقة .2.3

وادسٖفة افثافثة افتل ٓ بد مـ أخذها بًغ آظتبار تتًِؼ بآزدواجٔة افٌِقية 

دواجٔة ترتبط ارتباضا وثَٔا بُّقٕات افٍُاية ذم افقاؿع افٌِقي افًريب. ومع أن آز

افتقاصِٔة افتل حتدثْا ظْٓا ذم ادسٖفة إوػ أظاله، إٓ أهنا تستحؼ إؾرادها بنُؾ 

مستَؾ خلهقصٔتٓا وٕثرها ظذ خمتِػ اجلقإب ادتًَِة بافًِّٔة افتًِّٔٔة. وبىبًٔة 

ِّل افٌِة افثإٔة، احلال، مقضقع آزدواجٔة مقضقع واشع ومتنًب، وٓ خيص متً

 ,Bassiouneyبؾ فف أثر ـبر ظذ افٍُاية افتقاصِٔة ظْد افْاضَغ إصِٔغ أيوا )إير: 

، دراجًة ظامة حقل هذا ادقضقع(. وـام هق مًروف، ؾ٘ن آزدواجٔة ذم  2009

افتهقر افتَِٔدي تنر إػ وجقد مستقيغ فٌقيغ يتًاينان ذم ادجتّع افٌِقي بنُؾ 

وبْٔٓام تقزيع وطٍٔل ثابت ودائؿ، بحٔث يستخدم ـؾ مْٓام ذم جمال مًغ  مٍْهؾ،

(. ومع أمهٔة هذا افتًريػ مـ Hudson, 2002وٕداء وطائػ مًْٔة بًّزل ظـ أخر )

افْاحٔة ادجردة، إٓ إٔف ؽر واؿًل، وتًرض فُِثر مـ افَْد مـ ٕقاح ظديدة، أمهٓا 

تامظٔة ؾتتًِؼ بتًدد ادستقيات افٌِقية وتداخِٓا ٕاحٔتان: اجتامظٔة، وٍٕسٔة. أما آج

أثْاء ظِّٔات افتقاصؾ افًٍِٔة. وأما افٍْسٔة ؾتتًِؼ بَدرة ادتُِؿ ظذ اشتخدام أـثر 

 ,Bassiouneyمـ مستقى فٌقي بحسب ما تتىِبف طروف ادقؿػ أثْاء افتقاصؾ )

2009 :Boussofara-Omar, 2006.) 
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ة ادتًَِة هبذا ادقضقع، ؾ٘ن ادَاربة وبٌض افْير ظـ افتٍاصٔؾ ادتنًب

افتقاصِٔة تتداخؾ تداخال وثَٔا جدا مع افقضع آزدواجل ذم واؿع افٌِة افًربٔة. 

ومع ذفؽ، ؾٕ٘ف ٓ يقجد إٓ ظدد حمدود جدا مـ ادْاؿنات إزاء هذا افَؤة، وـثر 

 مْٓا ظبارة ظـ إىباظات جزئٔة فٔست مبْٔة ظذ بحث ظِّل واشع ومُثػ ظـ

افٍُاية افتقاصِٔة فدى افْاضؼ إصع ذم افبٔئة افًربٔة )وفالضالع ظذ مراجًة فبًض 

(. وتبْل ادَاربة افتقاصِٔة Wahba, 2006إدبٔات ادتًَِة هبذا ادقضقع، إير: 

يتىِب دراشات واشًة ومُثٍة فٍٓؿ ؿؤة آزدواجٔة افٌِقية وظالؿتٓا بزامج 

ذ إؿؾ. إوػ تتًِؼ بّْقذج افٍُاية ادستٓدف افتًِٔؿ افٌِقي مـ ٕاحٔتغ ظ

بافْسبة دتًِؿ افًربٔة. وافثإٔة تتًِؼ بْقظٔة افدخؾ افٌِقي افذي يْبٌل أن يَدمف 

افزٕامج افتًِّٔل. وـؾ مْٓام مسٖفة مًَدة ومرتبىة بافًديد مـ ادتٌرات ادختٍِة 

 ادستقيات.  افتل حتتاج إػ بحث فَاين وفساين اجتامظل صامؾ ومتًدد

 احتقاجات املتعؾؿني .3.3

وأما ادسٖفة إخرة افتل ٕقد اإلصارة إفٔٓا ؾتتًِؼ باحتٔاجات ادتًِّغ 

إٍٔسٓؿ ورؤيتٓؿ اخلاصة إزاء إهداف افتل يتقخقن حتََٔٓا مـ وراء تًِؿ افٌِة 

ومستقى افٍُاية افذي يرومقن حتهِٔف ذم افًربٔة. وهذه بىبًٔة احلال مسٖفة مّٓة 

سائؾ تًِٔؿ افٌِات بنُؾ ظام، وؿِام حتيك بافًْاية افتل تستحَٓا )إير مثال: مـ م

Cook, 2002 وٓ يُّـ ؿٔاس افٌِات بًوٓا ظذ بًض مـ هذه افْاحٔة، ؾإوضاع .)

افسٔاشٔة وآؿتهادية وآجتامظٔة افًامة فٌِات ختتِػ وتتبايـ. وـام رأيْا، ؾ٘ن مـ 

فتقاصِٔة مراظاة افقضع آجتامظل افًام فٌِة، وضبًٔة ادبادئ افرئٔسٔة ذم ادَاربة ا

افقطائػ افتل تٗدهيا افٌِة بافْسبة فِّتًِّغ. وتبْل ادَاربة افتقاصِٔة ذم افٌِة 

اإلٕجِٔزية راجع أصال إػ تقشًٓا باظتبارها فٌة افتقاصؾ افدويل ذم افًديد مـ 
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زية وطٓقر تْقظات خمتٍِة (. ومع ذفؽ، ؾ٘ن امتداد اإلٕجHowatt, 1984ِٔادجآت )

فإلٕجِٔزية أدى إػ مراجًة ـثر مـ افتهقرات افسابَة حقل وضع افْاضؼ إصع 

 (.Jenkins, 2006 :Littelwood, 2014ذم مقضع ادًٔار فٍُاية متًِؿ افٌِة )إير مثال: 

وبافْسبة فًِربٔة ؾ٘ن هذه افَؤة ذات أمهٔة خاصة ٕن احتٔاجات متًِّل 

ٍِة جدا ظـ متًِّل اإلٕجِٔزية أو أي فٌة أخرى. وفذا ؾ٘ن ٕقظٔة ادَاربة افًربٔة خمت

افتًِّٔٔة ادْاشبة تتىِب مًرؾة أؽراض ادتًِّغ وؽاياهتؿ اخلاصة مـ تًِؿ افًربٔة. 

ومع إشػ، ؾ٘ن أؽراض ادتًِّغ ذم ـثر مـ إحٔان تٍسض اؾساضا، وفٔست 

ّغ ادختٍِة. وفذا ؾٕ٘ف ٓ يقجد فديْا أي مبْٔة ظذ رصد ظِّل واضح فٍئات ادتًِ

مستْد يُّـ آظتامد ظِٔف مـ هذه افْاحٔة. ومع ذفؽ، ؾٕ٘ف يُّـ بنُؾ ظام تَسٔؿ 

ادتًِّغ إػ جمّقظتغ رئٔسٔتغ. أوهلام متًِّق افًربٔة مـ ادسِّغ ذم افبِدان 

ٕف يٌِب ظذ ادجّقظة اإلشالمٔة، وافثإٔة متًِّق افًربٔة ذم افًامل افٌريب. وذم حغ أ

إوػ إؽراض وافٌايات افدئْة ادرتبىة بافٌِة افًربٔة افٍهحك، ؾٕ٘ف يٌِب ظذ 

ادجّقظة افثإٔة افًْاية بافٌايات افتقاصِٔة ادباذة وآهتامم بافٌِة ادحُٔة وادْىقؿة 

ة ادٓام ذم ادجتًّات افًربٔة. وبىبًٔة احلال، ؾ٘ن هذه آختالؾات تٗثر ظذ ٕقظٔ

وافدخؾ افٌِقي ادىِقبغ فبْاء ادْٓج افتًِّٔل. ويتقؿػ حتَٔؼ ادَاربة افتقاصِٔة 

 ظذ بحث ظِّل واشع ٓشتَهاء احتٔاجات ادتًِّغ وأؽراضٓؿ ادختٍِة. 
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 اخلامتة

فَد اشتًرضْا ذم هذه افقرؿة ادسائؾ ادتًَِة بٍّٓقم افٍُاية افتقاصِٔة 

، ؾ٘ن هذا ادٍٓقم ٕاتج ظـ حتقفغ أشاشٔغ ذم افدراشة افِسإٔة. ومُقٕاتف. وـام رأيْا

أوهلام يتًِؼ بإٓتَال مـ اجلإب افياهر مـ افٌِة إػ افَدرة ادًرؾٔة ادوّرة فدى 

ادتُِؿ. وافثاين يتجاوز ؿك افَدرة افٌِقية ظذ ادُقن افْحقي ؾَط ٕحق مُقٕات 

صِٔة فدى ادتُِؿ. واشتًرضْا ـذفؽ أخرى تنُؾ جمّؾ ادًارف وافَدرات افتقا

بًض آختالؾات حقل افتحديد افدؿٔؼ دُقٕات افٍُاية وما بْٔٓا مـ ظالؿات. وـام 

رأيْا، ؾٕ٘ف يُّـ مـ افْاحٔة افَِإٔة حتديد مخسة مُقٕات ظذ إؿؾ تنُؾ افٍُاية 

 افتقاصِٔة، بٌض افْير ظـ آختالؾات افْيرية افبحتة ذم هذا افهدد. 

ا ـذفؽ باشتًراض ادبادئ ادْٓجٔة افًامة فَِّاربة افتقاصِٔة ذم تًِٔؿ وؿّْ

اـتساب افٌِة  "افٌِة، وحاوفْا تبٔغ ارتباط هذه ادبادئ بْتائج افبحث إشاد ذم 

. وبْاء ظذ هذا افَْاش، حاوفْا حتديد أهؿ ادسائؾ افتل يقاجٓٓا تًِٔؿ افًربٔة "افثإٔة

ت  افْيرية وافتىبَٔٔة ذم جمال تًِٔؿ افٌِات. وخلهْا وتًقؿف ظـ افِحاق بافتىقرا

( افَهقر افْيري وافبحثل ذم حتديد 1هذه ادسائؾ ذم أربع مسائؾ رئٔسٔة، تتّثؾ ذم: )

( إًدام افدراشات آختبارية 2مُقٕات افٍُاية افتقاصِٔة فدى ادتُِؿ افًريب، و)

( وضًػ افبحث 4ٌقي، و)( ومنُِة آزدواج اف3ِذم اـتساب افٌِة افًربٔة، و)

افًِّل ادتًِؼ برصد احتٔاجات ادتًِّغ وأؽراضٓؿ مـ تًِؿ افٌِة افًربٔة. 

وادٖمقل هق أن تساهؿ هذه افقرؿة ذم فٍت إٓتباه ٕحق ادسائؾ وافَوايا افرئٔسٔة ذم 

افتًِٔؿ افتقاصع فٌِات، وإثارة آهتامم هبذا ادقضقع مع افسـٔز ظذ اإلصُآت 

 ديات افتل تقاجف افًربٔة ذم هذا افهدد. وافتح
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بحث ذم : .مستقيات افًربٔة ادًاسة ذم مك(2312) بدوي، افسًٔد حمّد

 .دار افسالم فِىباظة وافْؼ وافتقزيع: افَاهرة. ظالؿة افٌِة باحلوارة

طٍٔٔة. (. افتقاصؾ افٌِقي: مَاربة فسإٔة و2312افبقصٔخل، ظزافديـ )

 بروت: مُتبة فبْان ٕاذون.

(. ادًرؾة افٌِقية: ضبًٔتٓا، وأصقهلا، واشتخدامٓا. 1993تنقمسُل، ًٕقم )

 ترمجة: حمّد ؾتٔح. افَاهرة: دار افٍُر افًريب.

(. هؾ مـ افرضوري مقاصِة هنجْا ذم 2314ريبقل، آن: ومقصِر، جاك )

ّد ادالخ. جمِة جامًة أم افَرى حتِٔؾ اخلىابات؟. ترمجة: حاؾظ إشامظٔع ظِقي، وحم

 .236-195(، ص. 13فًِقم افٌِات وآداهبا، ع )

. افتًِؿ ظـ بًد: أشس ومبادئ تهّٔؿ افبٔئة )أ2315افنّري، ظَٔؾ )

افتًِّٔٔة ادثذ مـ مْيقر افِسإٔات افٍْسٔة ٓـتساب افٌِة افثإٔة، ضّـ: زـل 

قاؿع وادٖمقل. افرياض: مرـز ادِؽ بٌدادي )حمرر(، تًِٔؿ افٌِة افًربٔة ظـ بًد: اف

 ظبداهلل افدويل خلدمة افٌِة افًربٔة. 

ب(. افًربٔة ذم افقؿت احلارض: احلهِٔة وأؾاق، 2315افنّري، ظَٔؾ )

ضّـ: حمّقد ادحّقد )حمرر(، إَراض افٌِات وازدهارها: حماوفة فٍِٓؿ. افرياض: 

 مرـز ادِؽ ظبداهلل افدويل خلدمة افٌِة افًربٔة.

(. افِسإٔات افتىبَٔٔة ذم افًامل افًريب، ضّـ: 1987صْٔل، حمّقد إشامظٔؾ )

ظبدافَادر افٍاد افٍٓري )مح(، تَدم افِسإٔات ذم إؿىار افًربٔة، وؿائع ٕدوة 

 افرباط. بروت: دار افٌرب اإلشالمل. 1987جٓقية، إبريؾ 
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ٔات (. افِسا2313ٕؽٍِان، مهىٍك: وادالخ، حمّد: و ظِقي، حاؾظ )

افتقفٔدية: مـ افّْقذج ما ؿبؾ ادًٔار إػ افزٕامج إدٕقي: مٍاهٔؿ وأمثِة. إردن، 

 أربد: دار ظامل افُتب.
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 اختبار الؽػاءة يف الؾغة العربقة: دراسة حتؾقؾقة تؼققؿقة

 

 د. حسػ عغ عبقدات

 األردن - جامعة الريموك -مركز الؾغات

 :ادؾخص

ماتزال احلاجة إػ وجقد امتحان ـػاءة معقاري ذم افؾغة افعربقة فؾـاضؼغ بغرها أو ألهؾفا 

افعربقة وتعؾقؿ افعربقة فؾـاضؼغ بغرها ظذ تشؽؾ هاجسا فدى افعامؾغ ذم جمال افؾغقيات افتطبقؼقة 

افرؽؿ مـ ادحاوالت ادتؽررة ظز ظؼقد مـ افزمـ فقضع امتحان ـػاءة معقاري ذم ظذ حد شقاء. و

افؾغة افعربقة، إال أن ما طفر مـفا ما زال يشقبف ـثر مـ افعققب افتل حتقل دون تطبقؼف ظذ مستقى 

رى ذم افؾغات األجـبقة، أو مازال حبقس األدراج يـتظر أن يرى دويل صلن االمتحاكات افدوفقة األخ

افـقر ذم وؿت ما. وتليت هذه افدراشة ذم صؼغ: األول إلفؼاء افضقء ظذ بعض االمتحاكات  افتل 

جرى وجيري تطبقؼفا مـ مثؾ االمتحان افذي أظدتف رابطة أشاتذة افؾغة افعربقة ذم جامعة مقتشجان 

افتطبقؼقة ذم واصـطـ وامتحان افؽػاءة افذي أظده معفد افؾغقيات افعربقة  وامتحان مرـز افؾغقيات

ذم جامعة ادؾؽ شعقد مـ خالل ظرض حتؾقع دحتقياهتا ذم ضقء األضر افـظرية دعاير افؽػاءة 

افؾغقية، وافثاين يعرض فدراشة دمريبقة أوفقة المتحان افؽػاءة افذي أظده معفد افؾغقيات افعربقة 

اشة كتائج شبعغ ضافبا مـ ضؾبة ؿسؿ افؾغة وافثؼاؾة ذم ادعفد يؿثؾقن ادستقيات األول حقث تؿ در

وافثاين وافثافث دعرؾة أثر ظقامؾ متعددة تتعؾؼ بعدد افؾغات افتل يعرؾقهنا وظدد شـقات دراشتفؿ 

ثر ذفؽ ـؾف فؾغة افعربقة ؿبؾ افتحاؿفؿ بافزكامج وادستقى افدراد فؾطؾبة ذم ؿسؿ افؾغة وافثؼاؾة أ

شتامع وافؼراءة وافؽتابة ـؾ ظذ حدة وظذ ادستقى افعام ظذ مستقى افتحصقؾ ذم مفارات اال

فؾؽػاءة افؾغقية ومدى اكسجام تؾؽ افـتائج مع ادستقيات افتل يتقزع ظؾقفا افطؾبة ذم ؿسؿ افؾغة 

قف ذفؽ المتحان وافثؼاؾة. حقث شتعرض افقرؿة كتائج افتحؾقؾ اإلحصائل فتؾؽ افعقامؾ وما يعـ

 افؽػاءة بادؼام األول وفزكامج افؾغة وافثؼاؾة ثاكقا ،وكختؿ بعرض ألهؿ افـتائج وافتقصقات.

 



 453  ادماهات حديثة ذم تعؾقؿ افعربقة فغة ثاكقةادممتر افدويل افثاين:     - افعربقة فؾغقياتامعفد  

 ادؼدمة

اجلفقد افؽثرة وافدؤوبة، مل تتؿؽـ مراـز االختبارات وأؿسام  ظذ افرؽؿ مـ

ـػاءة ذم افؾغة افعربقة ومعاهد تعؾقؿ افؾغة افعربقة فؾـاضؼغ بغرها مـ تطقير اختبار 

افؾغة افعربقة معقاري ومؼــ حيظك بادصداؿقة افتل حتظك هبا اختبارات افؽػاءة 

ادعقارية ذم افؾغات األخرى، وهذا ظائد ألشباب يؿؽـ مـاؿشتفا حتت افعـاويـ 

 افتافقة:

 االختبارات افؾغقية وافؾغقيات افتطبقؼقة 

 افتخطقط افؾغقي وافسقاشة افؾغقية 

 قاس( ومعاهد تعؾقؿ افؾغة افعربقةمراـز االختبارات )افؼ 

 االختبارات الؾغوية والؾغويات التطبقؼقة -1

تضاربت اآلراء فدى ادتخصصغ ذم افؾغقيات افتطبقؼقة حقل االختبارات 

افؾغقية وهؾ هل جزء مـ افؾغقيات افتطبقؼقة. ؾعـدما طفر ظؾؿ افؾغة افتطبقؼل ـاكت 

باحثف فؽـ هذا ادبحث أصبح يلخذ بعدا افؾغقيات افتطبقؼقة تشؽؾ مبحثا رئقسا مـ م

( حقث اكشغؾ Messick 8991تربقيا تقجفف كظرية افصدق وافثبات )مقسقؽ

ادتخصصقن بف ذم تؾؽ ادعاير واكخرضقا بـظريات افؼقاس وافتؼقيؿ األمر افذي 

جعؾ افؽثريـ ممـ يعؿؾقن ذم جمال ظؾؿ افؾغة افتطبقؼل يـلون بلكػسفؿ ظـ جمال 

(، وؿد دؾع هذا افتقجف إػ Corder 8991و هيؿشقهنا )ـقردرأافؾغقية االختبارات 

إخراج االختبارات افؾغقية مـ ظؾؿ افؾغة افتطبقؼل ظـد بعض اددارس وأصبح 

فالختبارات افؾغقية جمالهتا اخلاصة ومممتراهتا افدوفقة اخلاصة ومجعقاهتا افدوفقة 

و باـامن  Bachman 8919 و باـامن Davies8911 ،8911) ديػقسILATاخلاصة مثؾ

. واألهؿ مـ ذفؽ أكف أدى إػ اكرصاف ـثر مـ ادتخصصغ )Cohen 8991 ـقهغو
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افؾغقية وإخراجفا مـ دائرة اهتامماهتؿ، وترك هذا  ظـ افعؿؾ ذم جمال االختبارات

األمر فذوي االختصاص افذيـ ظؿؾقا ظذ تطقير افعديد مـ االختبارات افؾغقية 

د مـ افؾغات األجـبقة مدؾقظغ بلؽراض دمارية أـثر مـ أي ؽرض ادعقارية ذم ظدي

آخر. وهذا هق واؿع اختبارات افؽػاءة افعادقة افتل كعرؾفا ومـفا اختبارات افؾغة 

ذم افؾغة DELFواختبار دفػGRE  اإلكجؾقزية مثؾ افتقؾؾ وآيؾتس ومقتشجان وال

ؿثؾ هذه افشفرة افقاشعة افػركسقة وؽرها. فؽـ هذه االختبارات ما ـاكت فتحظك ب

بشؽؾ ـبر ذم تطقير أشفؿت ظادقا فقال وجقد ختطقط فغقي وشقاشة فغقية ؾاظؾة 

هذه االختبارات وتؼـقـفا وحتػقز افعامؾغ ظؾقفا إلخراجفا إػ حقز افقجقد واحلرص 

ظذ مقاـبتفا فؾتطقر ذم ـؾ ادجاالت. فؽـ فؾغة افعربقة صلن خمتؾػ يتؿثؾ ذم ؿؾة 

 وؽقاب افسقاشة افؾغقية وافتخطقط افؾغقي وؽقاب افتعاون وافدظؿ ادتخصصغ

ادادي وادعـقي وؽر ذفؽ. وهذا األمر هق افذي يؼح حؼقؼة خؾق افساحة مـ 

 اختبار ـػاءة معقاري ظادل ذم افؾغة افعربقة حتك يقمـا هذا.

 التخطقط الؾغوي والسقاسة الؾغوية: -2

فسقاشة افؾغقية شببا جقهريا فعدم وجقد ربام يعد ؽقاب افتخطقط افؾغقي وا

اختبار ـػاءة ظادل ذم افؾغة افعربقة. ؾاجلامعات افعربقة فقست مراـز جذب فؾدارشغ 

مـ افـاضؼغ بغر افعربقة. وهل ال حتّػز افدارشغ مـ خؾػقات فغقية خمتؾػة فؾدراشة 

قية ذم افعربقة يتؿ ؾقفا وتؾؼل افعؾقم. وذفؽ مما يستقجب درجة معقـة مـ افؽػاءة افؾغ

حتديدها وؾؼا الختبار ـػاءة أظد هلذا افغرض. كاهقؽ أن فغة افتدريس ذم ـثر مـ 

افتخصصات افعؾؿقة هل اإلكجؾقزية أو افػركسقة.وظذ افعؽس مـ ذفؽ ؾنن 

اجلامعات األجـبقة تطؾب درجة مـ افؽػاءة افؾغقية جيري ؿقاشفا وؾؼا ألحد 

وذفؽ يعد ذضا أشاشقا فالفتحاق بافدراشة ذم تؾؽ  االختبارات افؾغقية ادعروؾة.
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اجلامعات. ـام أن افؽػاءة افؾغقية هل ذط فالفتحاق بسقق افعؿؾ ذم افؼـات 

وادمشسات ذم تؾؽ افدول. وبافتايل أصبحت تؾؽ االختبارات تشؽؾ مقردا مافقا 

فا ظؿؾقة ضخام فؾؼائؿغ ظؾقفا. وإن ذفؽ دام جعؾ ظؿؾقة تطقيرها وتؼققؿفا وتؼقيؿ

ن اإلؿبال ظذ اجتقاز تؾؽ االختبارات أدى إػ اكتشار مراـز تعؾقؿ إمستؿرة. بؾ 

افؾغات بشؽؾ ـبر ذم معظؿ دول افعامل مصحقبا بسقاشة فغقية واضحة وداظؿة دثؾ 

تؾؽ ادراـز افتعؾقؿقة مما اكعؽس إجيابقا ظذ جمال تعؾقؿ افؾغات وضرق تدريسفا 

ا، وأصبحت تؾؽ ادراـز حتظك بؿقازكات مافقة ضخؿة ومـاهجفا وكظريات تعؾقؿف

تـػؼفا ظذ تعؾقؿ تؾؽ افؾغات وتػقق مقازكات بعضفا مقازكات بعض افدول افعربقة  

 مثؾ ادرـز افثؼاذم افزيطاين.

ويؿؽـ فؾغة افعربقة أن حتظك بؿثؾ ذفؽ وأـثر فق أن هـاك ختطقطا فغقيا 

ا ودول اخلؾقج افعريب حتديدا هل مراـز وشقاشة فغقية داظؿة. ؾافقضـ افعريب ظؿقم

جذب فؾعامؾغ مـ خمتؾػ فغات افعامل، فؽـ معرؾة افؾغة افعربقة وافؽػاءة افؾغقية 

فقست ذضا فدخقل شقق افعؿؾ وفقس هـاك شقاشة فغقية تدظق دثؾ ذفؽ. وفق ـان 

األمر ـذفؽ الكتؼت مراـز تعؾقؿ افعربقة بشؽؾ الؾت وألشفؿت ذم تطقير تعؾقؿ 

افؾغة افعربقة ودؾعت إػ إحداث مراـز متخصصة فتطقير اختبارات ذم افؽػاءة 

 افؾغقية  ظذ درجة مـ افعادقة صلن االختبارات افعادقة ادعروؾة.

 مراكز االختبارات )الؼقاس( ومعاهد تعؾقم الؾغة العربقة: -3

ؼؾقؾ مـ تبؼك جفقد تطقير اختبارات ـػاءة فغقية ذم افؾغة افعربقة )مع ظدم افت

أمهقتفا( جفقدا مبعثرة ال ترؿك إػ ادستقى ادطؾقب خصقصا ذم طؾ ؽقاب افتـسقؼ 

وافتعاون بغ مراـز االختبارات ومعاهد افؾغة افعربقة كاهقؽ أن ـثرا ممـ يعؿؾقن 

ظذ بـاء اختبارات ذم افؽػاءة افؾغقية ذم تؾؽ ادراـز هؿ مـ افسبقيغ ومـ 
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ال مـ ادتخصصغ بافؾغقيات افتطبقؼقة وتعؾقؿ افعربقة  ادتخصصغ بافؾغة افعربقة

فؾـاضؼغ بغرها، وهل مراـز تعؿؾ بؿعزل ظـ اجلامعات ذم ـثر مـ األحقان. أضػ 

إػ ذفؽ أن معاهد افؾغة افعربقة حتتاج إػ دظؿ ـبر مـ ادمشسات افتابعة هلا وإػ 

ية يؼقم ظؾقفا خزاء مـ ذوي إدراك حؼقؼل ألمهقة تطقير اختبارات ـػاءة فغقية معقار

االختصاص يتؿ تػريغفؿ هلذا افغرض ويؽقن ذفؽ بافتـسقؼ مع ادمشسات افتل 

 تعؿؾ ذم هذا ادجال وهق أمر مغقب إػ حد ـبر.

 االختبارات الؾغوية ادعقارية أو ادؼــة:

هل اختبارات حترض ألهداف دمارية مـ ؿبؾ متخصصغ ذم جمال االختبارات 

فؾغقيات افتطبقؼقة ختضع إلجراء مقحد ذم إدارهتا وتعؾقامهتا وؿققد تقؿقتفا افؾغقية وا

وتصحقحفا، وبافتايل هل أـثر مقضقظقة مـ ؽرها مـ االختبارات. ـام أهنا تغطل 

 مساحة تعؾقؿقة أـز بحقث تؼقس مستقى افتحصقؾ ظذ مدار شـة أو شـقات مـ افتعؾؿ.

 وظائف االختبارات الؾغوية:

اهلدف افذي مـ أجؾف يستخدم االختبار. ؾنذا مل تؽـ األهداف وكعـل هبا 

واضحة ؾنن افـتائج شتؽقن ؽر مزرة ومغايرة دا كرؽب بف. ويؿؽـ أن كحرص 

 وطائػ االختبارات افؾغقية ذم وطقػتغ مها:

( وهل اختبارات فؼقاس افؽػاءة افؾغقية Prognosticاالختبارات افتـبمية ) -8

ادستقى وافتقؾؾ وؽرها؛ وظادة هذه اختبارات الترتبط بؿؼرر مثؾ اختبارات حتديد 

 أو بركامج درشف افطافب أو ادتعؾؿ. 

( وهل اختبارات فؼقاس مستقى Evaluationاالختبارات افتؼققؿقة )  -2

 افتحصقؾ ظـد ادتعؾؿ ذم مقضقع حمدد ومؼدار ما حتصؾ ظؾقف ذم ذفؽ ادقضقع.

ـ االختبارات وأؿصد بف اختبار افؽػاءة وما يعـقـا هـا هق افـقع األول م
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افؾغقية افذي يتحدد بؿقجبف ادسار ادستؼبع فؾؿتعؾؿ ذم افتخصص ذم مقضقع ما أو 

افعؿؾ ذم جمال ما أو ما صابف ذفؽ. ويـدرج حتت هذا افـقع مـ االختبارات ما يعرف 

 .aptitudeةوافؽػاء Placementوحتديد ادستقى Selectionباالختقار

ختقار ؾققؾر معؾقمات يستب بؿقجبفا ؿبقل افشخص أو ظدم ؿبقفف ذم أما اال

بركامج ما وفقس مـ افرضوري أن يؽقن افزكامج تعؾقؿقا. ويـدرج حتت هذا افـقع 

 مـ االختبارات اختبار دخقل اجلامعات واالختبارات افتـاؾسقة.

ادتعؾؿ أما حتديد ادستقى ؾقفدف إػ حتديد ادستقى افذي جيب أن يبدأ مـف 

تعؾؿ افؾغة وال تؽقن كتقجتف افـجاح أو افرشقب. ويعتز امتحان افؽػاءة افؾغقية 

وافتل يتؿ  ACTFLمعقارا أشاشقا ذم تصـقػ ادتعؾؿغ وؾؼا فؾؿستقيات افتل وضعتفا

تصـقػ ادؿتحـغ بؿقجبفا إػ مخسة مستقيات هل ادبتدئ وادتقشط وادتؼدم 

ستقيات افثالثة األوػ يـؼسؿ ـؾ واحد مـفا إػ مستقيات وادتػقق وادتؿقز. ظذ أن اد

(. وتعتؿد 2185، افؼحطاين وآخرون 2119ثالثة: أدكك ومتقشط وأظذ ) افعش 

 ـثر مـ برامج افؾغة مثؾ هذه افتصـقػات أو ما هق ؿريب مـفا إػ حّد ـبر.

ى كجاح ؾقتؿ مـ خالفف افتـبم بؿد Aptitudeوأما امتحان افؽػاءة أو األهؾقة

 ادتؼدم فالختبار ذم جمال مـ ادجاالت ذم ادستؼبؾ شقاء ـان جماال تعؾقؿقا أو مفـقا. 

ظذ أن هذه افقطائػ افثالث يمدهيا اختبار افؽػاءة افؾغقية مقضقع هذا 

 افبحث. 

 امتحان الؽػاءة الؾغوية:

فدى  اختبارات افؽػاءة افؾغقية ـام أشؾػـا هل اختبارات فؼقاس افؼدرة افؾغقية

جمؿقظة مـ افـاس بشؽؾ ظام. وتؼقس ادعرؾة افؾغقية افساـؿقة فدى ادتعؾؿ ظذ مدى 

شـقات افدراشة، وكعـل بافؼدرة هـا افؼدرة ظذ ادفارات افؾغقية ادختؾػة وافؼدرة 
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ظذ تقطقػفا، وفقس هـاك اهتامم بافؽقػقة افتل حصؾ مـ خالهلا افشخص ظذ ادعرؾة 

م بؼدرتف ظذ تقطقػ تؾؽ ادعرؾة. وهذه االختبارات تستخدم افؾغقية بؼدر االهتام

ظذ كطاق ظادل واشع، ؾؿعظؿ اجلامعات تعتؿدها ـؼط فؾؼبقل ومثال ذفؽ اختبار 

افتقؾؾ افذي بات ذضا فؾؼبقل ذم برامج افدراشات افعؾقا ذم ـثر مـ جامعاتـا 

 افعربقة.

اركة باألكقاع األخرى، وتصؿقؿ هذا افـقع مـ االختبارات يعّد األصعب مؼ

ألن حتديد مػفقم افؽػاءة افؾغقية فقس باألمر افسفؾ. ؾفق يؼقس افؼدرة ظذ اشتخدام 

افؾغة ألؽراض حقاتقة حؼقؼقة بغض افـظر ظـ افطريؼة افتل اـتسبت هبا.وشـعرض 

تافقا كقظا مـ افتؼققؿ الختباريـ مـ اختبارات افؽػاءة ذم افؾغة افعربقة افتل اظتؿدت 

مريؽقة وخارجفا افتل مل تدرك األ تحدةعتؿد فألؽراض اآلكػة ذم افقاليات ادأو ت

مستقاها ودؿتفا ـثر مـ اختبارات افؽػاءة ذم افؾغات األجـبقة األخرى رؽؿ ادجفقد 

 افؽبر افذي بذل ذم إظدادها.

اختبار افؽػاءة ذم افؾغة افعربقة افذي وضعتف رابطة أشاتذة افؾغة افعربقة ذم  -8

آن آربر، أذف ظؾقف  -بنذاف ودظؿ جامعة مقتشجان AATAاليات ادتحدةافق

أشاتذة مـ اجلامعة ادذـقرة ومـ جامعات أمريؽقة أخرى كذـر مـفؿ راجل رامقين 

ظذ افطؾبة  افذيـ هؿ  8919وشؾامن افعاين ومحدي ؿػقشة. وؿد بدأ تطبقؼف ذم ظام 

 بؿستقى اجلامعة.

بـظام Closed testذ كحق ما يعرف بشمال ظ 811يتؽقن االختبار مـ 

 شماال 15وبؼقة ادفارات  شماال 25االختقار مـ متعدد، مؼسؿة بغ االشتامع بقاؿع 

مستقيات هل  4تغطل ادػردات وافؼقاظد وافؼراءة. هذه ادفارات أيضا تتقزع بغ 

مجة افس -8ادبتدئ وادتقشط وادتؼدم. وهـاك جزء خاص دفارة افؽتابة يتؽقن مـ: 
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مقضقع  -4تؾخقص فـص ظريب بافؾغة افعربقة، و  -2مـ اإلكجؾقزية إػ افعربقة،و 

 شاظات ، كصػ شاظة مـفا فالشتامع. 4إكشاء بافعربقة. وافقؿت ادعطك فالختبار هق 

يتضح مـ أشئؾة االختبار أكف أظد بطريؼة تتالءم وادجتؿع األمريؽل مـ حقث 

فف بافؾغة اإلكجؾقزية وبافتايل جاء ادطؾقب ذم ـؾ االختبار يػسض معرؾة ادتؼدم إن 

جزء مـ أجزاء االختبار مؽتقبا بافؾغة اإلكجؾقزية. أضػ إػ ذفؽ أن كصقص افؼراءة 

رؽؿ ؿرصها ال تعؽس احلقاة افققمقة دتحدثل افؾغة افعربقة، ؾفل إما كصقص 

افؾغقية. أما مصطـعة أو كصقص تؼؾقدية مـ افساث وهذا ال يتـاشب وكظرية افؽػاءة 

ادستقيات ؾؾقست واضحة مـ خالل أشئؾة االمتحان وال كعرف بافضبط مافذي 

ؿصده معّدو االختبار هبذه ادستقيات ظذ شؾؿ افؽػاءة افؾغقية. ـام أن كصقص 

االشتامع تضؿـت مؼاضع ألؾالم ومسؾسالت بافؾفجة افعامقة، وهذه هػقات ربام 

ثؾ هذا االختبار، بؾ وديؿقمتف كاهقؽ ظـ وؿػت ظائؼا أمام افتقشع ذم اشخدام م

متابعة مثؾ هذا افعؿؾ وتطقيره وؾؼا دعاير اختبار افؽػاءة. ظذ أن افباحث ال يـتؼص 

مـ اجلفد افذي بذل ذم إظداد مثؾ هذا االختبار ذم وؿت مل تؼدم اجلامعات افعربقة 

 بؿعاهدها ومراـز االختبارات )افؼقاس( جفدا يذـر ذم حقـف.

هذا االختبار ؿد وؿع ذم مطب افتحقز افؾغقي وافثؼاذم ؾؾؿ يعؽس صقئا  ظذ أن

مـ افثؼاؾة افعادقة بؾ اـتػك واضعقه بـصقص تعؽس ثؼاؾتفؿ أو ثؼاؾة فغتفؿ ) وهق 

أيضا مقضع تساؤل( وهذا ما ظده متخصصقن ذم جمال االختبارات حتقزا ثؼاؾقا وؾؼا 

، و جارشقا Wilde & Sockey 8995فؾدراشات افتل أجراها ـؾ مـ وايؾد وشقـل

Garcia 8998    وتايؾر ويل ،Tayler& Lee8911 وآخرون حقث بقـت هذه افدراشات

أن االختبارات افتل حتقي مقضقظات ثؼاؾقة ظادقة )مشؽالت ادقاه وافبقئة واهلجرة 

وافػؼر وافبطافف واإلرهاب ...( يؽقن أداء افطؾبة ؾقفا أؾضؾ مما فق اؿترصت ظذ ثؼاؾة 
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افؾغة كػسفا. ـام أن االختبارات افتل تمـد أشؾقبا فغقيا معقـا بدال مـ تقـقد افؼدرة 

افتقاصؾقة تؽقن متحقزة ضد افطؾبة افذيـ فقس فدهيؿ اضالع ظذ ذفؽ األشؾقب 

افؾغقي. ؾعذ شبقؾ ادثال ـان االختبار يتـاول ذم جاكب مـف هلجة مـ افؾفجات ) 

ع ادلخقذة مـ ادسؾسالت ادرصية( وحصؾ أن افؾفجة ادرصية ذم أشئؾة االشتام

ادؿتحـ ال يعرف تؾؽ افؾفجة ؾفذا حتقز فغقي ضد ذفؽ ادؿتحـ، كاهقؽ ظـ أن هذا 

اختبار ـػاءة ذم افؾغة افعربقة افػصحك ال جيقز اشتخدام افؾفجات ؾقف بلي صؽؾ مـ 

ر   ، و بقفقتزر وتقؾNaveretle &Gustkee8999 األصؽال ) كاؾرتؾ و جقشتؽل

Plolitzer &Taylor 8911  .) 

 وتافقا بعض األمثؾة مـ االختبار:

 ............ صديؼل ددة شاظتغ. -48

 اكتظرت -صاهدت    د -وؿػت      ج -كظرت        ب -أ

 فدراشة األوضاع اجلديدة ذم افؼق األوشط.خاص ظؼد اجتامع  -43

 حؽقمل -صامؾ    د -ج    مفؿؽر  -ب     مفؿ -أ

إن أول مسجد بـل ظذ وجف األرض هق ادسجد احلرام بؿؽة وبقـف وبغ  -31

 ربعقن ظاما.أادسجد ادؼَدس 

 ادسجد احلرام بـل بعد ادسجد بلربعغ شـة. -أ

 ن بـقا بـػس افقؿت.اادسجد -ب

 ادسجد ادؼدس بـل بعد ادسجد احلرام بلربعغ شـة. -ج

 مقة.ادسجد ادؼدس هق أول ادساجد االشال -د

وفسـا هـا بصدد احلديث ظام وؿع مـ أخطاء فغقية وثؼاؾقة ذم افؽثر مـ أشئؾة 

 االختبار بؼدر ما هق إظطاء ؾؽرة ظامة ظـ االختبار.
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امتحان افؽػاءة ذم افؾغة افعربقة افذي أظده مرـز افؾغقيات افتطبقؼقة ذم  -2

ومازال  .(8992)واصـطـ د.س. وهق اختبار حديث كسبقا مؼاركة باالختبار افسابؼ 

يستخدم ذم ـثر مـ اجلامعات وادمشسات احلؽقمقة  واخلاصة؛ وؿد أذف ظذ 

إظداده راجل رامقين مـ جامعة مقتشجان إضاؾة إػ ؾريؼ مـ افعامؾغ فدى ادرـز. 

يؼقس هذا االختبار افؽػاءة ذم مفاريت االشتامع وافؼراءة حقث تشؽالن جزئل 

 شمال: مخسقن شماال فؽؾ جزء.االختبار افذي يتؽقن مـ مئة 

أما مادة االختبار دفارة االشتامع ؾجرى تسجقؾفا مـ برامج إذاظقة وتؾػزيقكقة 

متـقظة ومـ حمارضات وكؼاصات رشؿقة مراظاة دقضقع األصافة واشتخدام فغة 

احلقاة افققمقة. أّما مادة افؼراءة ؾتتؽقن مـ كصقص متـقظة ذم مقضقظاهتا وخمتؾػة مـ 

قل وافؼرص، وهل أيضا كصقص أصقؾة تـاوفت أؿقاال ملثقرة وحؽام حقث افط

وأمثاال ومقاضقع جمردة ؾقفا تـقع ثؼاذم بعقدة ظـ افتحقز افثؼاذم كقظا ما، دمـب ؾقفا 

 معّدو االختبار افؽثر مـ اهلػقات افتل وؿع ؾقفا االختبار افسابؼ. 

وادتقشط وادتؼدم  مستقيات هل ادبتدئ 4يصـػ هذا االختبار ادؿتحـغ إػ 

ظذ إضالؿفا ومل يعتؿد افتؼسقامت افتل اظتؿدها ادجؾس األمريؽل ذم تؼسقؿ 

 ادستقيات وافتل باتت جزءا مـ معاير افؽػاءة.

أما افتحقز افؾغقي ؾفق ادثؾب افؽبر ذم هذا االختبار افذي خيال مـ يراه 

تبارا ذم افؾغة افعربقة.ؾجؿقع فؾقهؾة األوػ أكف اختبار ذم افؾغة اإلكجؾقزية وفقس اخ

أشئؾة االختقار ـتبت بافؾغة اإلكجؾقزية: يستؿع ادؿتحـ إػ كص أو حقار بافعربقة ثؿ 

يؼرأ األشئؾة حقل ذفؽ افـص بافؾغة اإلكجؾقزية وهذا يتؽرر ذم اخلؿسغ شماال افتل 

 متثؾ أشئؾة االشتامع بؿستقياهتا افثالثة، ومثال ذفؽ:

5- (A)  To show gratitude. 
     (B)  To show admiration. 
     (C)   To show satisfaction. 
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     (D)   To show astonishment. 
16- (A) She teaches medicine at Georgetown University. 
      (B) She has opened a clinic in Dearborn. 
      (C) She lives on Warren Street in Dearborn. 
       (D) She is a heart surgeon in Washington. 
49- (A)  A reliable and responsible person. 

      (B)   A faithful، pious Muslim. 

      (C)   A wealthy and contended person. 
      (D)   A tricky and dishonest person. 

واألمر يـسحب ظذ أشئؾة افؼراءة ذم مستقيقفا األول وافثاين ذم حغ أن 

ادستقى افثافث ؾؼط وهق ادستقى ادتؼدم جاءت كصقصف وأشئؾتف بافؾغة افعربقة. 

 ئؾة افؼراءة:ومـ أمثؾة أش

 54 -ممـقع افتدخغ 

This sign says 
(A) Smoking allowed 
(B) Cigarettes sold here. 
(C) No Smoking. 
(D) No Cigars. 

إن ـتابة اختبار هبذه افطريؼة وهذا افتحقز افؾغقي افذي يطغك ظذ افؾغة افتل 

ؽ ظـ مصداؿقة جاء فؼقاشفا جيعؾ مقضقع افؽػاءة افؾغقية ـؾف مقضع تساؤل، كاهق

االختبار. ومع ذفؽ يستؿر ادرـز ذم تؼديؿ هذا االختبار مؼابؾ رشقم مادية بـاء ظذ 

ضؾب افعديد مـ افزامج وادمشسات ذم طؾ ؽقاب افبديؾ، وفقس احلديث هـا ظـ 

 افبدائؾ افتل ماتزال حبقسة األدراج.

افعربقة ذم اختبار افؽػاءة ذم افؾغة افعربقة افذي ضقره معفد افؾغقيات  -4

 جامعة ادؾؽ شعقد:

وؾؼا دعاير  2188بدأ مؼوع إظداد اختبار افؽػاءة ذم افؾغة افعربقة ذم افعام 

فقؽقن اختبارا دوفقا يؿؽـ أن جيري تطبقؼف ذم  ACTFLافؽػاءة افعادقة وادعتؿدة مـ

ؿؾ أي مؽان وزمان بغض افـظر ظـ اخلؾػقة افؾغقية وافثؼاؾقة فؾؿؿتحـغ. واشتؿر افع
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ظذ إظداد هذا االختبار وإخراجف حقايل ثالث شـقات. وؿد متت تغطقة ادفارات 

افؾغقية بشؽؾ متؽاؾئ، تغطل ادستقيات افتل وضعفا جمؾس افتعؾقؿ األمريؽل 

ـجزء مـ معاير افؽػاءة بحقث صؿؾت مخسة مستقيات هل   ACTFLواظتؿدهتا

د جرى تؼسقؿ ـؾ مستقى مـ ادبتدئ وادتقشط وادتؼدم وادتػقق وادتؿقز. وؿ

ادستقيات افثالث ـام يع: األول إػ مستقيات ثالث هل أدكك وأوشط وأظذ. وؿد 

حافت بعض ادعقؼات دون إمتاماالختبار وتسقيؼف ـام ـان خمططا وال أظؾؿ إػ أيـ 

وصؾت األمقر بعد ذفؽ. ومـ األمقر افتل أخذت بعغ االظتبار ظـد إظداد اختبار 

 ي اؾتؼرت إفقفا االختبارات افسابؼة:ذافؾغة افعربقة هذا واف افؽػاءة ذم

  أن هذا االختبار هق اختبار فؾؽػاءة ذم افؾغة افعربقة افػصحك مـ األفػ إػ

افقاء بعقدا ظـ افتحقز افؾغقي شقاء ؾقام خيص افؾفجات افعربقة أو افؾغات ؽر 

 افعربقة.

 يد مستقى ادتؼدم وضقح ادستقيات ذم أجزاء االختبار بحقث يتؿ حتد

 بدرجة ظافقة مـ افدؿة.

  راظك االختبار ذم مستقاه ادبتدئ ادستقى األدكك ممـ مل يؿضقا وؿتا ضقيال ذم

تعؾؿ افعربقة فؽـفؿ يستطقعقن افربط بغ افؽؾؿة وافصقرة وهق ما ؽػؾت ظـف ـثر مـ 

 االختبارات افسابؼة. أما افصػريقن ؾال حاجة ألن يتؼدمقا فالختبار.

 ظك االختبار مقضقع افتحقز افثؼاذم وحرص ظذ اختقار كصقص يستطقع را

 ادؿتحـقن افتعامؾ معفا بغض افـظر ظـ خؾػقاهتؿ افثؼاؾقة.

  حرص االختبار ظذ أن تؽقن مقضقظات االختبار مـ واؿع احلقاة افققمقة

 ادعارصة.

 .اظتؿد االختبار مقضقع األصافة ذم اختقار افـصقص ومقاد االختبار 
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  يؼترص االختبار ظذ متعؾؿل افعربقة فؾـاضؼغ بغرها بؾ هق اختبار يؼقس ال

افؽػاءة افؾغقية فدى أبـاء افؾغة افعربقة وبافتايل يؿؽـ أن يطؾب ممـ تتطؾب ضبقعة 

 ظؿؾفؿ أن يؽقن فدهيؿ مستقى ظال مـ افؽػاءة ذم افؾغة افعربقة مـ أبـائفا.

 ديد ادستقيات افتل تؼتيض ضبقعة االختبار مرن إػ درجة أكف يؿؽـ أن يتؿ حت

افزامج/ افعؿؾ افتؼدم هلا بحقث يتؿ افتجاوز ظـ مستقيات أخرى بحسب ضبقعة 

 ادتؼدمغ ومدى معرؾتفؿ بافؾغة افعربقة اختصارا فؾقؿت واجلفد.

 .االختبار حمؽقم بؿدة زمـقة حمددة ال يؿؽـ دماوزها بلي حال مـ األحقال 

 ختبارا حتصقؾقا ـلن يعطك ؿبؾ وبعد يؿؽـ تقطقػ االختبار فقؽقن ا

 افزكامج وهق بذفؽ كقع مـ افتؼققؿ فؾزكامج كػسف.

 تطبقق االختبار:

فؼد تؿ تطبقؼ االختبار بؿستقياتف افثالثة )ادبتدئ وادتقشط وادتؼدم بتػريعاهتا 

أدكك وأوشط وأظذ( ظذ جمؿقظة مـ ضؾبة ادعفد افذيـ يدرشقن ذم ؿسؿ افؾغة 

ايات تصـقػقة ومعرؾة ما إذا ـان االختبار يعؽس ادستقى افذي يدرس ؾقف وافثؼاؾة فغ

افطؾبة أم أكف يعؽس تبايـا ذم افتصـقػ، بحقث يؿؽـ أن يؿثؾ كقظا مـ افتؼققؿ 

فألشس ادتبعة ذم تصـقػ افطؾبة، وبافتايل يؿؽـ أن يتؿ ظذ أشاشف مراجعة تؾؽ 

ختبار هدف إػ اإلجابة ظـ األشس وافزكامج بشؽؾ ظام. أضػ إػ ذفؽ أن اال

جمؿقظة مـ األشئؾة يؿؽـ أن كػقد مـفا ذم مقضقع افتعؾقؿ وافتعؾؿ، وهذه األشئؾة 

 هل:

  هؾ يمثر ظدد افؾغات افتل يتحدثفا افطافب ظذ حتصقؾف ذم امتحان افؽػاءة

 بافؾغة افعربقة )مفارة االشتامع، مفارة افؼراءة، مفارة افؽتابة، افدرجة افؽؾقة(؟

 ر شـقات دراشة افطافب فؾغة افعربقة ظذ حتصقؾف ذم امتحان افؽػاءة هؾ تمث
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 بافؾغة افعربقة )مفارة االشتامع، مفارة افؼراءة، مفارة افؽتابة، افدرجة افؽؾقة(؟

  هؾ يمثر ادستقى افدراد فؾطافب ذم ؿسؿ افؾغة وافثؼاؾة ذم ادعفدظذ

شتامع، مفارة افؼراءة، مفارة حتصقؾف ذم امتحان افؽػاءة بافؾغة افعربقة )مفارة اال

 افؽتابة، افدرجة افؽؾقة(؟

 عقـة الدراسة:

فؼد جرى تطبقؼ االختبار ظذ جمؿقظة مـ ضؾبة ؿسؿ افؾغة وافثؼاؾة يؿثؾقن 

جـسقة خمتؾػة،  84ضافبا، يؿثؾقن  99ادستقيات األول وافثاين وافثافث، وبؾغ ظددهؿ 

 .فؾغة افعربقة ويتحدثقن فغات خمتؾػة، وتتػاوت ؾسات تعؾؿفؿ

 كتائج التحؾقل:

فؼد تؿ حتؾقؾ افبقاكات افقاردة ذم ـشػ افتػصقالت أظاله وؾؼا فزكامج 

 وفؽؾ شمال مـ أشئؾة افدراشة ـام هق مبغ تافقا:SSPSافتحؾقؾ اإلحصائل

 اإلجابة عن السؤال األول:

ا هؾ يمثر ظدد افؾغات افتل يتحدثف "يـص افسمال األول فؾدراشة احلافقة ظذ 

افطافب ظذ حتصقؾف ذم امتحان افؽػاءة بافؾغة افعربقة )مفارة االشتامع، مفارة افؼراءة، 

 مفارة افؽتابة، افدرجة افؽؾقة(؟

فؾؽشػ ظـ   One Way ANOVAتؿ اشتخدام حتؾقؾ افتبايـ أحادي االدماه

مدى اختالف حتصقؾ افطالب ذم امتحان افؽػاءة بافؾغة افعربقة باختالف ظدد 

تل يتحدثفا افطافب )ال يقجد، فغة واحدة، فغتان ؾلـثر( . وحتك تتحؼؼ افؾغات اف

 "ذوط اشتخدام حتؾقؾ افتبايـ تؿ ضّؿ آخر جمؿقظتغ إحدامها إػ األخرى بؿسؿك 

 ؛ وـاكت افـتائج ـام هل مقضحة باجلداول افتافقة:"فغتان ؾلـثر

 



 491 تؼققؿقة حتؾقؾقة دراشة: افعربقة افؾغة ذم افؽػاءة اختبار : ظبقدات ظع حسغ. د 

 ان الؽػاءة بالؾغة العربقة(: ادتوسطات واالكحرافات ادعقارية لؾتحصقل يف امتح1جدول )

 تبعًا لعدد الؾغات التي يتحدثفا الطالب.

 االكحراف ادعقاري ادتقشط افعدد ظدد افؾغات افتحصقؾ

 االشتامع

 2.119 9.51 82 ال يقجد

 8.515 88.984 24 فغة واحدة

 8.159 88.931 43 فغتان ؾلـثر

 افؼراءة

 9.811 81.891 82 ال يقجد

 9.399 24.919 24 فغة واحدة

 9.899 29.382 43 فغتان ؾلـثر

 افؽتابة

 9.111 1.8991 82 ال يقجد

 1.811 82.431 24 فغة واحدة

 1.394 89.111 43 فغتان ؾلـثر

 افدرجة افؽؾقة

 83.119 41.251 82 ال يقجد

 88.815 38.129 24 فغة واحدة

 82.859 39.219 43 فغتان ؾلـثر

 

 يف التحصقل يف امتحان الؽػاءة بالؾغة العربقة (: داللة الػروق2جدول )

 تبعًا لعدد الؾغات التي يتحدثفا الطالب

 افتحصقؾ
مصدر 

 افتبايـ
 جمؿقع ادربعات

درجة 

 احلرية

متقشط 

 ادربعات

 ؿقؿة

 "ف"

مستقى 

 افدالفة

 االشتامع

بغ 

 ادجؿقظات
58.458 2 25.919 

9.181 1.18 

 4.191 99 231.598داخؾ 
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 افتحصقؾ
مصدر 

 افتبايـ
 جمؿقع ادربعات

درجة 

 احلرية

متقشط 

 ادربعات

 ؿقؿة

 "ف"

مستقى 

 افدالفة

 ادجؿقظات

   91 299.932 افؽع

 افؼراءة

بغ 

 ادجؿقظات
191.339 2 411.224 

داخؾ  1.18 9.511

 ادجؿقظات
2981.411 99 49.951 

   91 4411.129 افؽع

 افؽتابة

بغ 

 ادجؿقظات
514.921 2 298.993 

داخؾ  1.18 5.813

 ادجؿقظات
4189.113 99 59.489 

   91 3411.182 افؽع

جة افدر

 افؽؾقة

بغ 

 ادجؿقظات
4211.959 2 8941.911 

داخؾ  1.18 88.141

 ادجؿقظات
9111.884 99 831.594 

   91 84115.112 افؽع

 يتضح مـ اجلدول افسابؼ أكف:

ذم امتحان افؽػاءة بافؾغة  1.18دافة إحصائقًا ظـد مستقى تقجد ؾروق  

تبعًا فعدد افؾغات افتل يتحدثفا  فؽتابة()افدرجة افؽؾقة، االشتامع، افؼراءة، اافعربقة 

 افطافب.
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وفؾتعرف ظذ افػروق ذات افدالفة بغ افطالب افذيـ يتحدثقن ظددا خمتؾػا 

)افدرجة افؽؾقة، االشتامع، افؼراءة، امتحان افؽػاءة بافؾغة افعربقة مـ افؾغات ذم 

بعدية ذم حافة ـاختبار فؾؿؼاركات اف LSDتؿ اشتخدام اختبار أؿؾ ؾرق دال افؽتابة( 

 دالفة حتؾقؾ افتبايـ ؾؽاكت افـتائج ـام هل مقضحة ذم افتايل:

 

 مفارة االستامع تبعًا لعدد الؾغات التي يتحدثفا الطالب يف ( داللة الػروق3جدول )

 (88.984فغة واحدة )م= (9.511ال يقجد )م= افؾغات

  **2.384 (88.984فغة واحدة )م= 

 1.299 **2.831 (88.931فغتان ؾلـثر )م= 

 1.18يتضح مـ اجلدول افسابؼ أكف تقجد ؾروق دافة إحصائقًا ظـد مستقى 

بغ حتصقؾ افطالب افذيـ ال يتحدثقن أية فغات أخرى وبغ افطالب افذيـ يتحدثقن 

فغة واحدة ذم مفارة االشتامع فصافح افطالب افذيـ يتحدثقن فغة واحدة، ـذفؽ 

بغ حتصقؾ افطالب افذيـ ال يتحدثقن  1.18 تقجد ؾروق دافة إحصائقًا ظـد مستقى

أية فغات أخرى وبغ افطالب افذيـ يتحدثقن فغتغ ؾلـثر ذم مفارة االشتامع فصافح 

 افطالب افذيـ يتحدثقن فغتغ ؾلـثر.

 

 ( داللة الػروق يف مفارة الؼراءة تبعًا لعدد الؾغات التي يتحدثفا الطالب4جدول )

 (24.919غة واحدة )م= ف (81.891ال يقجد )م=  افؾغات

  **9.332 (24.919فغة واحدة )م= 

 2.114 **9.235 (29.382فغتان ؾلـثر )م= 

 1.18يتضح مـ اجلدول افسابؼ أكف تقجد ؾروق دافة إحصائقًا ظـد مستقى 

بغ حتصقؾ افطالب افذيـ ال يتحدثقن أّية فغات أخرى وبغ افطالب افذيـ يتحدثقن 
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اءة فصافح افطالب افذيـ يتحدثقن فغة واحدة، ـذفؽ تقجد فغة واحدة ذم مفارة افؼر

بغ حتصقؾ افطالب افذيـ ال يتحدثقن أية  1.18ؾروق دافة إحصائقًا ظـد مستقى 

فغات أخرى وبغ افطالب افذيـ يتحدثقن فغتغ ؾلـثر ذم مفارة افؼراءة فصافح 

 افطالب افذيـ يتحدثقن فغتغ ؾلـثر.

 

 فارة الؽتابة تبعًا لعدد الؾغات التي يتحدثفا الطالبميف ( داللة الػروق 5جدول )

 (12.348لغة واحدة )م=  (8.167ال يوجد )م=  الؾغات

  3.818 (82.431فغة واحدة )م= 

 4.952 **1.144 (89.111فغتان ؾلـثر )م= 

 1.18يتضح مـ اجلدول افسابؼ أكف تقجد ؾروق دافة إحصائقًا ظـد مستقى 

ال يتحدثقن أية فغات أخرى وبغ افطالب افذيـ يتحدثقن  بغ حتصقؾ افطالب افذيـ

 فغتغ ؾلـثر ذم مفارة افؽتابة فصافح افطالب افذيـ يتحدثقن فغتغ ؾلـثر.

 

 لتحصقل يف الؽػاءة بالؾغة العربقة )درجة كؾقة(يف ا( داللة الػروق 6جدول )

 تبعًا لعدد الؾغات التي يتحدثفا الطالب

 (41.826لغة واحدة )م=  (33.253ال يوجد )م=  الؾغات

  **88.519 (38.129فغة واحدة )م= 

 *1.419 **81.959 (39.219فغتان ؾلـثر )م= 

 

يتضح مـ اجلدول افسابؼ أكف بافـسبة فؾتحصقؾ ذم امتحان افؽػاءة بافؾغة 

بغ حتصقؾ  1.18افعربقة )درجة ـؾقة( تقجد ؾروق دافة إحصائقًا ظـد مستقى 

ثقن أية فغات أخرى وبغ افطالب افذيـ يتحدثقن فغة واحدة افطالب افذيـ ال يتحد
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فصافح افطالب افذيـ يتحدثقن فغة واحدة، ـذفؽ تقجد ؾروق دافة إحصائقًا ظـد 

بغ حتصقؾ افطالب افذيـ ال يتحدثقن أية فغات أخرى وبغ افطالب  1.18مستقى 

لـثر، وتقجد افذيـ يتحدثقن فغتغ ؾلـثر فصافح افطالب افذيـ يتحدثقن فغتغ ؾ

بغ حتصقؾ افطالب افذيـ يتحدثقن فغة  1.15ؾروق دافة إحصائقًا ظـد مستقى 

واحدة وبغ افطالب افذيـ يتحدثقن فغتغ ؾلـثر فصافح افطالب افذيـ يتحدثقن 

 فغتغ ؾلـثر.

وافـتائج ذم جمؿؾفا هـا تشر إػ أن افتحصقؾ ذم اختبار افؽػاءة بافؾغة افعربقة 

اءة، افؽتابة، افدرجة افؽؾقة( يزداد بزيادة ظدد افؾغات افتل يتحدثفا )االشتامع، افؼر

 افطافب.

 إجابة السؤال الثاين:

هؾ يمثر شـقات دراشة افطافب "يـص افسمال افثاين فؾدراشة احلافقة ظذ 

فؾغة افعربقة ظذ حتصقؾف ذم امتحان افؽػاءة بافؾغة افعربقة )مفارة االشتامع، مفارة 

 افؽتابة، افدرجة افؽؾقة(؟افؼراءة، مفارة 

فؾؽشػ ظـ مدى  One Way ANOVAهتؿ اشتخدام حتؾقؾ افتبايـ أحادي االدما

اختالف حتصقؾ افطالب ذم امتحان افؽػاءة بافؾغة افعربقة باختالف شـقات دراشة 

افؾغة افعربقة )ال يقجد، شـة واحدة، شـتان، ثالثة ؾلـثر( . وحتك تتحؼؼ ذوط 

ـ تؿ ضؿ آخر ثالث جمؿقظات بعضفا إػ بعض بؿسؿك ثالث اشتخدام حتؾقؾ افتباي

 ؾلـثر؛ ؾؽاكت افـتائج ـام هل مقضحة باجلداول افتافقة:
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تبعًا لعدد  (: ادتوسطات واالكحرافات ادعقارية لؾتحصقل يف امتحان الؽػاءة بالؾغة العربقة7جدول )

 سـوات دراسة الطالب لؾغة العربقة.

 االكحراف ادعقاري وسطادت العدد السـوات التحصقل

 االشتامع

 8.915 9.514 82 ال يقجد

 8.181 82.118 83 شـة واحدة

 8.319 88.144 85 شـتان

 2.245 88.518 21 ثالث ؾلـثر

 افؼراءة

 5.458 81.514 82 ال يقجد

 5.811 28.119 83 شـة واحدة

 1.295 23.944 85 شـتان

 1.111 29.911 21 ثالث ؾلـثر

 بةافؽتا

 5.931 1.114 82 ال يقجد

 9.192 82.834 83 شـة واحدة

 1.942 83.144 85 شـتان

 1.311 85.934 21 ثالث ؾلـثر

 افدرجة افؽؾقة

 81.414 44.891 82 ال يقجد

 82.499 31.118 83 شـة واحدة

 83.941 35.911 85 شـتان

 84.115 31.494 21 ثالث ؾلـثر
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 ق يف التحصقل يف امتحان الؽػاءة بالؾغة العربقة(: داللة الػرو8جدول )

 تبعًا لعدد سـوات دراسة الطالب لؾغة العربقة

 التحصقل
مصدر 

 التباين
 جمؿوع ادربعات

درجة 

 احلرية

متوسط 

 ادربعات

 ققؿة

 "ف"

مستوى 

 الداللة

 االشتامع

بغ 

 ادجؿقظات
31.419 4 89.812 

داخؾ  1.18 3.859

 ادجؿقظات
258.949 95 4.118 

   91 299.932 افؽع

 افؼراءة

بغ 

 ادجؿقظات
922.931 4 211.931 

داخؾ  1.18 3.199

 ادجؿقظات
2153.119 95 32.414 

   91 4411.129 افؽع

 افؽتابة

بغ 

 ادجؿقظات
521.189 4 819.214 

داخؾ  1.15 4.141

 ادجؿقظات
4118.994 95 51.148 

   91 3411.182 افؽع

افدرجة 

 افؽؾقة

بغ 

 ادجؿقظات
2812.899 4 121.311 

داخؾ  1.18 3.441

 ادجؿقظات
81912.113 95 891.141 

   91 84115.112 افؽع
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 يتضح مـ اجلدول افسابؼ أكف:

ذم افتحصقؾ ذم امتحان  1.18دافة إحصائقًا ظـد مستقى تقجد ؾروق  

تبعًا فسـقات دراشة افطافب  شتامع، افؼراءة()افدرجة افؽؾقة، االافؽػاءة بافؾغة افعربقة 

 فؾغة افعربقة.

ذم افتحصقؾ ذم امتحان  1.15دافة إحصائقًا ظـد مستقى تقجد ؾروق  

 تبعًا فسـقات دراشة افطافب فؾغة افعربقة. )افؽتابة(افؽػاءة بافؾغة افعربقة 

وفؾتعرف ظذ افػروق ذات افدالفة بغ افطالب خمتؾػل شـقات دراشة افؾغة 

)افدرجة افؽؾقة، االشتامع، افؼراءة، افؽتابة( امتحان افؽػاءة بافؾغة افعربقة افعربقة ذم 

ـاختبار فؾؿؼاركات افبعدية ذم حافة دالفة حتؾقؾ LSDتؿ اشتخدام اختبار أؿؾ ؾرق دال

 افتبايـ ؾؽاكت افـتائج ـام يع:

 

 ب لؾغة العربقة( داللة الػروق مفارة االستامع تبعًا لسـوات دراسة الطال9جدول )

 سـوات دراسة الؾغة العربقة
 ال يوجد 

 (9.583)م= 

 سـة واحدة

 (12.371)م=  

 سـتػ 

 (11.733)م= 

   **2.311 (82.118شـة واحدة )م=

  1.441 **2.851 (88.144شـتان )م= 

 1.892 1.511 **8.911 (88.518ثالث شـقات ؾلـثر )م= 

 

 1.18دافة إحصائقًا ظـد مستقى  يتضح مـ اجلدول افسابؼ أكف تقجد ؾروق

بغ حتصقؾ افطالب افذيـ مل يدرشقا افؾغة افعربقة وبغ باؿل افطالب ذم مفارة 

االشتامع فصافح باؿل افذيـ درشقا افؾغة افعربقة ؿبؾ شابؼ )ددة شـة واحدة أو شـتغ 

 أو ثالث شـقات ؾلـثر(.
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 ت دراسة الطالب لؾغة العربقة( داللة الػروق يف مفارة الؼراءة تبعًا لسـوا13جدول )

 سـوات دراسة الؾغة العربقة
 ال يوجد 

 (18.583)م= 

 سـة واحدة

 (21.786)م=  

 سـتػ 

 (24.933)م= 

   4.214 (28.119شـة واحدة )م=

  4.831 *9.451 (23.944شـتان )م= 

 8.913 *3.128 **1.123 (29.911ثالث شـقات ؾلـثر )م= 

 

 1.15كف تقجد ؾروق دافة إحصائقًا ظـد مستقى يتضح مـ اجلدول افسابؼ أ

بغ حتصقؾ افطالب افذيـ مل يدرشقا افؾغة افعربقة وبغ افطالب افذيـ درشقا افؾغة 

افعربقة ددة شـتغ ذم مفارة افؼراءة فصافح افطالب افذيـ درشقا افؾغة افعربقة ددة 

صقؾ افطالب بغ حت 1.18شـتغ، ـذفؽ تقجد ؾروق دافة إحصائقًا ظـد مستقى 

افذيـ مل يدرشقا افؾغة افعربقة وبغ افطالب افذيـ درشقا افؾغة افعربقة ددة ثالث 

شـقات ؾلـثر ذم مفارة افؼراءة فصافح افطالب افذيـ درشقا افؾغة افعربقة ددة ثالث 

بغ حتصقؾ افطالب  1.15شـقات ؾلـثر، وتقجد ؾروق دافة إحصائقًا ظـد مستقى 

فعربقة ددة شـة وبغ افطالب افذيـ درشقا افؾغة افعربقة ددة افذيـ درشقا افؾغة ا

ثالث شـقات ؾلـثر ذم مفارة افؼراءة فصافح افطالب افذيـ درشقا افؾغة افعربقة ددة 

 ثالث شـقات ؾلـثر.

 ( داللة الػروق مفارة الؽتابة تبعًا لسـوات دراسة الطالب لؾغة العربقة11جدول )

 سـوات دراسة الؾغة العربقة
 ال يوجد 

 (8.383)م= 

 سـة واحدة

 (12.143)م=  

 سـتان 

 (14.733)م= 

   3.191 (82.834شـة واحدة )م= 

  2.591 *9.951 (83.144شـتان )م= 

 1.981 4.511 **1.591 (85.934ثالث شـقات ؾلـثر )م= 
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 1.15يتضح مـ اجلدول افسابؼ أكف تقجد ؾروق دافة إحصائقًا ظـد مستقى 

الب افذيـ مل يدرشقا افؾغة افعربقة وبغ افطالب افذيـ درشقا افؾغة بغ حتصقؾ افط

افعربقة ددة شـتغ ذم مفارة افؽتابة فصافح افطالب افذيـ درشقا افؾغة افعربقة ددة 

بغ حتصقؾ افطالب  1.18شـتغ، ـذفؽ تقجد ؾروق دافة إحصائقًا ظـد مستقى 

ذيـ درشقا افؾغة افعربقة ددة ثالث افذيـ مل يدرشقا افؾغة افعربقة وبغ افطالب اف

شـقات ؾلـثر ذم مفارة افؽتابة فصافح افطالب افذيـ درشقا افؾغة افعربقة ددة ثالث 

 شـقات ؾلـثر.

 ( داللة الػروق يف التحصقل يف امتحان الؽػاءة يف الؾغة العربقة )درجة كؾقة(12جدول )

 تبعًا لسـوات دراسة الطالب لؾغة العربقة

 الؾغة العربقة سـوات دراسة
 ال يوجد 

 (33.167)م= 

 سـة واحدة

 (43.371)م=  

 سـتان 

 (45.633)م= 

   9.913 (31.118شـة واحدة )م= 

  5.529 *82.344 (35.911شـتان )م= 

 2.194 1.422 **85.229 (31.494ثالث شـقات ؾلـثر )م= 

 1.15يتضح مـ اجلدول افسابؼ أكف تقجد ؾروق دافة إحصائقًا ظـد مستقى 

بغ حتصقؾ افطالب افذيـ مل يدرشقا افؾغة افعربقة وبغ افطالب افذيـ درشقا افؾغة 

افعربقة ددة شـتغ ذم امتحان افؽػاءة ذم افؾغة افعربقة )درجة ـؾقة( فصافح افطالب 

افذيـ درشقا افؾغة افعربقة ددة شـتغ، ـذفؽ تقجد ؾروق دافة إحصائقًا ظـد مستقى 

ب افذيـ مل يدرشقا افؾغة افعربقة وبغ افطالب افذيـ درشقا بغ حتصقؾ افطال 1.18

افؾغة افعربقة ددة ثالث شـقات ؾلـثر ذم امتحان افؽػاءة ذم افؾغة افعربقة )درجة ـؾقة( 

 فصافح افطالب افذيـ درشقا افؾغة افعربقة ددة ثالث شـقات ؾلـثر.
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افؽػاءة بافؾغة افعربقة وافـتائج ذم جمؿؾفا هـا تشر إػ أن افتحصقؾ ذم اختبار 

)االشتامع، افؼراءة، افؽتابة، افدرجة افؽؾقة( يزداد بزيادة شـقات دراشة افطافب فؾغة 

 افعربقة.

 اإلجابة عن السؤال الثالث:

هؾ يمثر ادستقى افدراد فؾطافب "يـص افسمال افثافث فؾدراشة احلافقة ظذ 

تحان افؽػاءة بافؾغة افعربقة )مفارة ذم ؿسؿ افؾغة وافثؼاؾة ذم ادعفدظذ حتصقؾف ذم ام

 االشتامع، مفارة افؼراءة، مفارة افؽتابة، افدرجة افؽؾقة(؟

فؾؽشػ ظـ مدى One Way ANOVAتؿ اشتخدام حتؾقؾ افتبايـ أحادي االدماه

فؾؿستقى اختالف حتصقؾ افطالب ذم امتحان افؽػاءة بافؾغة افعربقة باختالف 

)األول، افثاين، افثافث( ؾؽاكت ؼاؾة ذم ادعفد افدراد فؾطافب ذم ؿسؿ افؾغة وافث

 افـتائج ـام يع:

 (: ادتوسطات واالكحرافات ادعقارية لؾتحصقل يف امتحان الؽػاءة بالؾغة العربقة13جدول )

 لؾؿستوى الدراد لؾطالب يف قسم الؾغة والثؼافة يف ادعفدتبعًا 

 عقارياالكحراف اد ادتقشط افعدد ادستقى افدراد افتحصقؾ

 االشتامع

 2.119 88.221 22 األول

 8.558 88.549 21 افثاين

 8.999 88.294 89 افثافث

 افؼراءة

 األول
 

81.111 3.198 

 افثاين
 

23.993 5.849 

 افثافث
 

29.154 9.999 

 افؽتابة
 األول

 
9.5355 3.814 

 افثاين
 

85.428 9.199 
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 افثافث
 

81.511 1.394 

 افدرجة افؽؾقة

 ولاأل
 

41.193 1.938 

 افثاين
 

39.518 81.115 

 افثافث
 

54.328 84.148 

 

 (: داللة الػروق يف التحصقل يف امتحان الؽػاءة بالؾغة العربقة14جدول )

 تبعًا لؾؿستوى الدراد لؾطالب يف قسم الؾغة العربقة والثؼافة

 التحصقل
مصدر 

 التباين
 جمؿوع ادربعات

درجة 

 احلرية

متوسط 

 تادربعا

 ققؿة

 "ف"

مستوى 

 الداللة

 االشتامع

بغ 

 ادجؿقظات
8.341 2 .185 

داخؾ  1.153 1.851

 ادجؿقظات
291.582 99 3.524 

   91 299.932 افؽع

 افؼراءة

بغ 

 ادجؿقظات
8418.983 2 951.951 

داخؾ  1.18 21.999

 ادجؿقظات
2115.982 99 48.354 

   91 4411.129 افؽع

 ةافؽتاب

بغ 

 ادجؿقظات
8939.981 2 124.419 

داخؾ  1.18 21.314

 ادجؿقظات
2953.894 99 31.285 

   91 3411.182 افؽع

افدرجة 

 افؽؾقة

بغ 

 ادجؿقظات
5939.994 2 2124.399 

داخؾ  1.18 25.153

 ادجؿقظات
1341.111 99 882.991 

   91 84115.112 افؽع
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 أكف: يتضح مـ اجلدول افسابؼ

ذم افتحصقؾ ذم امتحان افؽػاءة بافؾغة افعربقة دافة إحصائقًا ال تقجد ؾروق  

 تبعًا فؾؿستقى افدراد فؾطافب ذم ؿسؿ افؾغة افعربقة وافثؼاؾة ذم ادعفد. )االشتامع(

ذم افتحصقؾ ذم امتحان  1.18ظـد مستقى دافة إحصائقًا تقجد ؾروق  

تبعًا فؾؿستقى افدراد  بة، افدرجة افؽؾقة()افؼراءة، افؽتاافؽػاءة بافؾغة افعربقة 

 فؾطافب ذم ؿسؿ افؾغة افعربقة وافثؼاؾة ذم ادعفد.

وفؾتعرف ظذ افػروق ذات افدالفة بغ افطالب ذم ادستقيات ادختؾػة ذم ؿسؿ 

)افدرجة افؽؾقة، افؼراءة، امتحان افؽػاءة بافؾغة افعربقة افؾغة افعربقة وافثؼاؾة ذم 

ـاختبار فؾؿؼاركات افبعدية ذم حافة  LSDخدام اختبار أؿؾ ؾرق دالتؿ اشتافؽتابة( 

 دالفة حتؾقؾ افتبايـ ؾؽاكت افـتائج ـام يع:

 ( داللة الػروق يف مفارة الؼراءة تبعًا لؾؿستوى الدراد لؾطالب15جدول )

 يف قسم الؾغة العربقة والثؼافة

 (23.993افثاين )م=  (81.111األول )م=  ادستقى افدراد

  **9.993 (23.993افثاين )م= 

 *3.119 **88.154 (29.154افثافث )م= 

 1.18يتضح مـ اجلدول افسابؼ أكف تقجد ؾروق دافة إحصائقًا ظـد مستقى 

بغ حتصقؾ ضالب ادستقى افثاين وبغ حتصقؾ ضالب ادستقى األول ذم مفارة افؼراءة 

 1.18حصائقًا ظـد مستقى فصافح ضالب ادستقى افثاين، ـذفؽ تقجد ؾروق دافة إ

بغ حتصقؾ ضالب ادستقى افثافث وبغ حتصقؾ ضالب ادستقى األول ذم مفارة 

افؼراءة فصافح ضالب ادستقى افثافث، وتقجد ؾروق دافة إحصائقًا ظـد مستقى 

بغ حتصقؾ ضالب ادستقى افثافث وبغ حتصقؾ ضالب ادستقى افثاين ذم مفارة  1.15

 ادستقى افثافث .افؼراءة فصافح ضالب 
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 ( داللة الػروق يف مفارة الؽتابة تبعًا لؾؿستوى الدراد لؾطالب16جدول )

 يف قسم الؾغة العربقة والثؼافة

 (15.321الثاين )م=  (6.546األول )م= ادستوى الدراد

  **1.115 (85.428افثاين )م= 

 4.251 **82.144 (81.519افثافث )م= 

 1.18ف تقجد ؾروق دافة إحصائقًا ظـد مستقى يتضح مـ اجلدول افسابؼ أك

بغ حتصقؾ ضالب ادستقى افثاين وبغ حتصقؾ ضالب ادستقى األول ذم مفارة افؽتابة 

 1.18فصافح ضالب ادستقى افثاين، ـذفؽ تقجد ؾروق دافة إحصائقًا ظـد مستقى 

ة بغ حتصقؾ ضالب ادستقى افثافث وبغ حتصقؾ ضالب ادستقى األول ذم مفار

 افؽتابة فصافح ضالب ادستقى افثافث.

 

 ( داللة الػروق يف التحصقل يف امتحان الؽػاءة يف الؾغة العربقة )درجة كؾقة(17جدول )

 تبعًا لؾؿستوى الدراد لؾطالب يف قسم الؾغة العربقة والثؼافة

 (46.571الثاين )م=  (33.864األول )م=  ادستوى الدراد

  **85.111 (39.518افثاين )م= 

 *9.139 **22.551 (54.328افثافث )م= 

 

 1.18يتضح مـ اجلدول افسابؼ أكف تقجد ؾروق دافة إحصائقًا ظـد مستقى 

بغ حتصقؾ ضالب ادستقى افثاين وبغ حتصقؾ ضالب ادستقى األول ذم امتحان 

افؽػاءة ذم افؾغة افعربقة )درجة ـؾقة( فصافح ضالب ادستقى افثاين، ـذفؽ تقجد 

بغ حتصقؾ ضالب ادستقى افثافث وبغ  1.18دافة إحصائقًا ظـد مستقى  ؾروق

حتصقؾ ضالب ادستقى األول ذم امتحان افؽػاءة ذم افؾغة افعربقة )درجة ـؾقة( فصافح 
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بغ حتصقؾ  1.15ضالب ادستقى افثافث، وتقجد ؾروق دافة إحصائقًا ظـد مستقى 

ى افثاين ذم امتحان افؽػاءة ذم افؾغة ضالب ادستقى افثافث وبغ حتصقؾ ضالب ادستق

 افعربقة )درجة ـؾقة( فصافح ضالب ادستقى افثافث.

وافـتائج ذم جمؿؾفا هـا تشر إػ أن افتحصقؾ ذم اختبار افؽػاءة بافؾغة افعربقة 

)افؼراءة، افؽتابة، افدرجة افؽؾقة( يزداد بزيادة ادستقى افدراد فؾطافب ذم ؿسؿ افؾغة 

 ؾة بادعفد.افعربقة وافثؼا

 

 ةــــاخلامت

جاءت كتائج افتحؾقؾ اإلحصائل فؾدراشة افتطبقؼقة فالختبار معززة دصداؿقتف، 

حقث أطفرت افـتائج أكف ـؾام زاد ظدد افؾغات افتل يعرؾفا افطافب ـاكت كتائجف 

أؾضؾ. وفعّؾ هذا األمر يتقاؾؼ مع كظريات اـتساب افؾغة افثاكقة، ـام أطفرت افـتائج 

افدراشة تؾعب دورا أشاشقا ذم مستقى افؽػاءة افؾغقية، وهذا مـ صلكف أن أن مدة 

يدظؿ مصداؿقة اختبار افؽػاءة افؾغقية افذي يؼقس ادعرؾة افساـؿقة فؾغة ؿقاشا ال 

 يرتبط بؿـفاج معغ.

أما ما خيص بركامج افؾغة وافثؼاؾة، ؾؼد أطفرت افـتائج خؾال ذم تقزيع افطؾبة 

ذفؽ دام يستدظل إظادة افـظر ذم اآلفقة افتل يعتؿدها افزكامج ذم  ظذ ادستقيات. وإنّ 

افتقزيع. وفعّؾ اظتامد اختبار افؽػاءة يػل ذم هذا افشلن بافغرض. أضػ إػ ذفؽ أن 

شتامع وافؽتابة؛ وهق ما يستدظل إظادة افـظر ذم ادقاد هـاك ضعػا ذم مفاريت اال

 افتعؾقؿقة وضرق افتدريس وتدريب اددرشغ.

واألهؿ مـ ذفؽ ـؾف هق افعؿؾ ظذ إجياد آفقة فـؼ هذا االختبار ذم ادمشسات 

وادعاهد افتل تدرس افؾغة افعربقة ظذ ـاؾة ادستقيات ادحؾقة وافعربقة وافعادقة ذم 
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طؾ افػؼر افذي تشفده افساحة ذم هذا ادجال وضعػ االختبارات ادستخدمة، كاهقؽ 

أشس كظرية شؾقؿة، ذم حغ أن هذا االختبار بـل وؾؼا وأهنا اختبارات ال تستـد إػ 

دعاير افؽػاءة افؾغقية افعادقة، وكتؿـك فؾؿخططغ افؾغقيغ افعؿؾ ظذ خؾؼ افظروف 

 ادالئؿة إلجياد شقاشة فغقية داظؿة تساظد ظذ تبـل مثؾ هذه االختبارات.
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املؼاربة املعرفقة وأثرها يف حتؾقل اخلطأيف تعؾقم وتعّؾم الؾغة العربقة 

 لغري الـاطؼني هبا

 

 مؾقؽة بوراوي .د

 ؿسؿ افٌِة افًربٔة وآداهبا , أشتاذة حمارضة 

 اجلزائر,ظْابة ,جامًة باجل خمتار

 

َج بيٓقر  ٖيًدُّ افَرُن افًؼون مْىَِا فتْاول اخلى مـ مْيقر إجيايب: إذ ُتقِّ

ذم جمال  G. BACHELARDإلبستّقفقجٔا ادًارصة وبخاصة مع ؽاشتقن باصالر ا

ْٕش  KOYREافٍٔزياء، وـقهرى  ذم جمال افرياضٔات،  R. BLANCHEوروبر ْباَل

 ذم جمال ظِؿ احلٔاة- J.. PIAGETوجان بٔاجٔف 

وؿد اجتٓد ،ـَّابؾ فِحََٔة وافَهقاب  ٖوإػ ظٓد ؿريب ـان يْير إػ اخلى

قن ذم حمارصتف وافتهدي َفف، ذم حغ تراه اإلبستّقفقجٔا ادًارصة َمْدَخالً افتَِٔدي

ًّٔا فِقصقل إػ احلََٔة   جيب احتقاؤه فِتُّـ مـ دمازوه-،ضبًٔ

ّٔة افٌِات ) ( وـان فف Ladidactiquedeslanguesفَد برز آهتامم باخلىٖ ذم تًِّٔ

ّٔة، يتبارى ؾٔف ـثر مـ افّدارشغ، ويرجحقن  ٕهٔب مٍروض ذم اجلامًات افًاد

ّٔة افٌِات ذـر مـ ادَاربات ٕو ،ٕتائجف ؾتُقن هل افَقَل افٍهؾ ذم وضع برامج تًِّٔ

( وهل مَاربة جديدة (Pédagogiedel’erreur احلديثة ذم دراشة اخلىٖ: بٔداؽقجٔة اخلىٖ 

ِّؿ تَقم ظذ تهقر جديد فِخى ٔؿ فِتًِ إشساتٔجٔة ، إذ تًتزه ٖفًٍؾ افتًِٔؿ وافتً

 (-723ص ،1،ج2006وافتًِؿ )ظبد افُريؿ ؽريب، 
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ّٔة ظّقًما م( مُإة Stratégieحتتّؾ فٍية إشساتٔجٔة  ) ّٓة ذم جمال افتًِّٔ

( Enseignementوتًِّّٔٔة افٌِات  خهقًصا وهل ُخىة حمُّة مـ جٓة افتًِٔؿ )

ٕاهتا مـ افًِّٔات افتل يُّـ أن تَقد إػ حتَٔؼ أهداف مُق اباظتبارها َمَسارً 

ِّؿ  ،ووشائؾ ،)أهداف وتَقيؿ فِْتائج ادحهؾ ظِٔٓا( ومـ جٓة افتً

(Apprentissage باظتبارها خىة إجرائٔة يَقُم هبا َظَدٌد حُمََدٌد مـ ادتًِّغ فتحَٔؼ ٕقع )

 -حمدد مـ افتًِؿ ادرتبط بّٓارات تًِّّٔٔة خمتٍِة

ّٔة  اإلشساتٔجٔتغوذم ـِتا  ف تْيؿ وتهّؿ إذ ذم ضقئ "فِخىٖ"تًىك أمه

ويٗذ ظذ ضريَة آصتٌال ،ويَهَحُح اَدَسار افتًِّّٔل فِّتًِؿ ،افقضًٔات افتًِّّٔٔة

 افذهْل فديف-

 :اإلطار املرجعي لـ بقداغوجقا اخلطأ

ٕنر إػ أّن ادَاربة "ؿبؾ احلديث ظـ اإلضار ادرجًل فـ بٔداؽقجٔا اخلىٖ 

وؿد شًت إػ افَواء ظِٔف ذم َمَراحِف  افسِقـٔة مـ أصدِّ ادَاربات َظَداوة فِخىٖ،

ِّؿ ذم ٕير أصحاب هذه ادَاربة يْبٌل  إوػ، وإّن أّية إجابة شٔئة تهدر ظـ ادتً

ِّؿ ،جمّقظة مـ إٕنىة  اؿساح حماربتٓا مـ خالل ,بَدر ادستىاع –ومساظدة ادتً

ك ّٕقَذجف افسبقي بـBloomظذ دماوز أخىائف، ويرى بِقم ) َّّ افْسؼ ": ( افذي ش

ّٔة افَهقى يْبٌل أن  "افسبقي مـ ؽر أخىاء أّن أي ٕيام تًِّّٔل يتّهػ بافًٍاف

يًّؾ ظذ تَِٔص إخىاء إػ أؿل حّد ممُـ، ويتٔح جلّٔع ادًِّغ افقصقل بدون 

 ,ذم ٕير افسِقـٔغ ,ٕيام تًِّٔل ـؾ ؾًافٔة واشتثْاء إػ ٍٕس افدرجة مـ اإلٕجاز، 

باظتباره ظائَا أمام مًرؾة حََٔٔة )حمّد  ،وإؿهائف، ىٖ اخل وزؿائّة ظذ دما

 (-135ص  ،2010ذؿل،

 



ِّؿ افٌِة افًربٔةادَاربة اد :بقراوي مُِٔة- د   387   ---ًرؾٔة وأثرها ذم حتِٔؾ اخلىٖذم تًِٔؿ وتً

 أّما بقداغوجقا اخلطأ فتستـد عىل:

 املؼاربة البـائقة:  - أ

ِّح أصحاهبا وظذ رأشٓؿ جان بٔاجٔف  ظذ ؾًؾ افبْاء ذم ـؾ  J.. Piagetي

مـ افقاؿع  ادًرؾة افتل ٓ تًّد ٕسخة( هذه 13،ص2010)ظز افديـ اخلىايب،مًرؾة،

بؾ هل ٕتاج ظِّٔات بْائٔة متدرجة، ـام أّن افْناط ادًرذّم فٍِرد هق ظبارة ظـ ،

ضة جمّقظة مـ افَدرات افذهْٔة ـافتٍُر واإلدراك آـتساب ادًارف بقش (1)شرورة

ِّؿ ِّؿ افىٍؾ ٓ يتّؿ ظـ ضريؼ تزويده بّجّقظة مـ  ،وافتذـر وافتً ـام أّن تً

ِّؿ: إذ يهىدم  ادًِقمات وادٍاهٔؿ، ّٕام بافتٍاظؾ بْٔف وبغ منُِة وضًٔة افتً وإ

ٍّٔف مًٓا ؾِٔجٖ إػ افبحث ظـ إجراءات احلّؾ ادىِقب  بادنُِة وينًر بًدم تُ

ِّؿ )ؾاإلجراء  باـتناؾٓا واخساظٓا- شِسِة افتُقيـ اجلديد يْبثؼ مـ تٍُر ادتً

 (-36،ص،1989افسبقي، 

ِّؿ ذم ٕير افبْ ِّؿ بادًِقماتإّن مٍٓقم افتً ّٕام ، ائٔغ فٔس حنق ذهـ ادتً وإ

،  نُالت متُْٔف مـ جمّقظة تَْٔات ووشائِقمْاهج تٗهِف حلّؾ جمّقظة مـ اد

ّٔة بغ ذات ظارؾة وتبْك ، ومقضقع ادًرؾة، وتْىِؼ ادَاربة افبْائٔة مـ افًالؿة افتٍاظِ

وأخرى  ،تسبات ؿديّة( بغ مConflit cognitifُادًارف إىالؿا مـ رصاع مًرذّم )

                                                      
وادتدرج افذي يّْق  ،ؾ هذا ادهىِح فِدٓفة ظذ افىابع افتىقريًّ( يستprocessusشرورة ) ,1

ِّّباظتبار أن هذا إخر ٓ يتّؿ دؾًة واحدة ،وؾَف مقضقع أو خاصٔة مًْٔة مثؾ شرورة افتً

مستّرة مساـّة، ويُّـ افتّٔٔز بغ بؾ يّثؾ شرورة ، وٓ يْتٓل بافقصقل إػ َٕىة حمددة

ن افٍِظ إول حئؾ ظذ افتدرج افتىقري ؿهر اددى، بْٔام إفٍيتل شرورة وصرورة، حٔث 

ذم ، ًّد تاريخ اإلٕسإٔة صرورةيحئؾ افٍِظ افثاين ظذ افتدرج افتىقري ضقيؾ اددى مثؾ: 

 -772ص ،2،ج2006حغ يًّد تاريخ افٍرد شرورة، إير ظبد افُريؿ ؽريب، ، 
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حديثة ؾْٔتج ظْف افالتقازن افذي حيّتؿ ظذ ادتًِؿ تْئؿ مًِقماتف ادتْاثرة 

وآشتدٓل ظذ افٍُٔٔة افتل يْبٌل أن تُقن ظِٔٓا إصٔاء ذم هذا افًامل )أمحد ظع 

( افذي أشاشف آشتًٔاب Equilibre( فتحَٔؼ افتقازن )46ص  ،1991افٍْٔش، 

(Assimilation ) ، وافذي مـ خالفف تدمج ادًارف ضّـ افْسٔج ادًرذم فتهبح

ؼ مٖفقؾة ومٖٕقشة و َّ ًَ بقشاضتف ( افذي Accomodationافتالؤم )يتح ُل افبْاء ادًرذم دَّ ُي

 فِّتًِؿ-

 ،وبافٍٓؿ ،افذات ظذ ادقضقعباصتٌال  ,ذم افبْائٔة–إذا ـان افتًِؿ يَسن 

ذط  "اخلىٖ"ربة وفٔس بافتَِغ، ؾّ٘ن وبافتج، وآشتدٓل ـؼط فبْاء ادٍٓقم 

ِّؿ ِّؿ،ٌصٔ وهق فِتً ّٕف  ة اشتدٓفٔة مـ صٔغ افتً يَتيض افسٗال ظـ شبب افقؿقع ٕ

ِّؿ شرورة تْئؿ  ذم اخلىٖ ادٗدي بدوره إػ آشتدٓل ـؼط إلبًاد اخلىٖ، وافتً

فتَِغ ذايّت تتبْك إجراءات آشتدٓل ـادّماه تدرجيل إلبًاد إخىاء، وفٔس ا

)شِسِة افتُقيـ افسبقي،    "وآشتيٓار إّٓ افَْٔض ادباذ هلذه افسرورة---

 (-37ص ،  1989

وإىالؿا مـ هذا ادْيقر يْبٌل ؾٓؿ احلقاجز وافًَبات افتل حتقل دون  

ِّؿ ٓؿتحامٓا ّٕام فُسب رهان افتًِؿ "ودمازوها  ،  افتً فٔس مـ أجؾ افتجاوز ؾَط وإ

 (-78ص ،  2010،   )ظّر بٔنق "افذايت

اددّرشغ بتدريب ادتًِؿ ظذ افتًامؾ مع اخلىٖ  "فٔجان بٔاج"ويْهح  

ة ومتُْٔف مـ ادراؿبة وافتَقيؿ افذايت حخىقة أوػ ذم ادّماه ٕحق ادًرؾة افهحٔباظتباره 

 (-psychologie et pédagogie,1969 ; P 43إلؿهاء آضىراب وافًقائؼ )

 

 

 



ِّؿ افٌِة افًربٔةادَاربة اد :بقراوي مُِٔة- د   389   ---ًرؾٔة وأثرها ذم حتِٔؾ اخلىٖذم تًِٔؿ وتً

تًٔاب فًِِّقمات اجلديدة افتل تتّؿ مالءمتٓا وتٍُٔٔٓا إّن افتًِؿ ظِّّٔة اش 

وفُـ افبًد آجتامظل مُّقن  -(Piagetف )ٔوإدماجٓا ذم افبْٔات افَديّة ـام ذـر بٔاج

ِّؿ بحٔث ٓ يُّـ احلديث ظـ بْاء وتُٔٔػ فًِّارف دون منارـة  أشاّد ذم افتً

 "شٔق ثَاؾٔةق ظقامؾ شٕتٔجة تٍاظؾ بغ"إؾراد واجلامظات وإؿران، ويُقن ذفؽ

قتسُل ذم افسكوفٌقية ـام يُ  َُ  ((vygotski 1985شٔق بْائٔة-قح بذفؽ ؾٔ

يّْق ظز افتٍاظؾ مع ادحٔط واحلقار  ؾًؾفٔس افتًِؿ ؾًال مًْزٓ وإٕام هق  

شساتٔجٔات افتًِٔؿ وافتًِؿ بافتٌذية افراجًة افتل تُنػ إمع أخريـ،   وترتبط 

 ٔٓا ادتًِؿ ذم بْاء ادًرؾة-ظـ افهًقبات افتل يالؿ

 ستؿولوجقة:باملؼاربة اإل - ب

واإلبستّقفقجٔا  ،(Gaston Bachelardومـ رواد هذه ادَاربة ؽاشتقن باصالر )

ة مـ فٍيغ إؽرئَغ مها  َّ ( وتًْل Episteméستّل )إببادٍٓقم افبسٔط ـِّة منت

افًِّٔة افًَِٔة، وهل   ( ادًرؾة أو افدراشةLogosادًرؾة افًَِٔة افَْٔٔٔة وفقؽقس )

ؾرع مـ ؾروع افٍِسٍة هتتؿ بادًرؾة وحتاول أن دمٔب ظـ شٗال مٓؿ وهق ما هل 

ادًرؾة؟ ـامتبحث ذم ـٍٔٔة تُقيـ ادٍاهٔؿ وـٍٔٔة حتقيِٓا، وـٍٔٔة تبادهلا، وتْير إػ 

 افًِؿ مـ زاوية افتىقر وهل ٕتٔجة دًرؾة شابَة-

ٓظقجاج وتهحٔح ٕخىاء، وهُذا مل يًد تَقيؿ "وادًرؾة افًِّٔة هل دوًما 

ّٕام أصبح يتّتع بقجقد ؾًّع ظْٔد ّٕف أصبح مْىِؼ ، اخلىٖ ظًٔبا، أو وجقًدا ظارًضا، وإ إ

ّٔة تتُقن  ّؿ تًديِٓا، )ظبد تأخىاء مـ جمّقظة ـؾ مًرؾة ما دامت ادًرؾة افًِّ

دة ٕيًرا إػ ( ٕهنا ظرؾت تًثرات ظدي19,20افسالم بًْبد افًايل، وشامل يٍقت، ص 

أن إدوات وادْاهج افتل ـإت تنتٌؾ هبا مل تًد ؿادرة ظذ اشتًٔاب افتىقرات 

 اجلديدة-
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تْدرج ضّـ شرورة  "ؽاشتقن باصالر"إن إخىاء افتل ٕرتُبٓا ذم ٕير 

ْا ٕتًِؿ ظذ إَٔاض ادًرؾة "ادًرؾة باظتبارها خىقة رضورية فتَدم ادًرؾة، يَقل  ّٕ إ

قا ًِّدم ادًارف افتل مل ٕحسـ بْاءها--- بذفؽ وجب ظذ ادربغ أن يافسابَة،   أي هب

(-إّن 379ص 1، ج2006 )ظبد افُريؿ ؽريب، "افتالمٔذ اظتامًدا ظذ َهْدم أخىائٓؿ

ّٔة ظز باخلىٖ ذم ادَاربة اإل ستّقفقجٔة صبٔف باخلىٖ افذي ظرؾتف ادًرؾة افًِّ

ّٕف فٔس جمرد تًثر ذم افىريؼ،   طاهرة بٔداؽ"وهق ذم ٕير باصالر (1)افتاريخ قجٔة مّٓة ٕ

ّٕف َٕىة إىالق ادًرؾة، ذفؽ أن  وٓ ييٓر ؾَط بًٍؾ ما هق خارج ظـ ادًرؾة بؾ إ

ادًرؾة ٓ تبدأ مـ افهٍر بؾ تهىدم بًّرؾة مستًِّة مقجقدة مـ ؿبؾ، وهذا ما ٓ 

 (-379ص ،  1، ج2006 )ظبد افُريؿ ؽريب، "يْبٌل فِبٔداؽقجٔا أن تتجاهِف

ّٕام تتحُؿ ؾٔف ، ٓ يْجؿ ؾَط ظـ اجلٓؾ "بٔداؽقجٔة اخلىٖ"إن اخلىٖ ذم  وإ

ّٔة ب ورؽؿ ، (représentationافتّثالت )أيوا ادًرؾة افسابَة وهق ما يًز ظْف ذم افتًِّٔ

ـًِؿ افٍْس وظِؿ آجتامع  ةتًَد هذا ادهىِح وحوقره ذم جمآت ظد

ًٔا يُّـ أن ًٕىل إٓ إٔف   وافبٔداؽقجٔا ًٔا تَريب ّٕف حئؾ ظذ  :فف تًريٍا بٔداؽقج  "إ

ّٔة فقصػ أو ذح، أو ؾٓؿ حدث أو  تهقرات ادتًِّغ افتل يًتّدوهنا ـّرجً

ٔة ما، ـام يًد افتّثؾ ذم ادجال افتًِّٔل دراية ؿبِٔة فًِّارف ظذ ّٕط صحٔح وضً

وتَّٔٔٓا- )ظبد  أو خىٖ،  وافتل يْبٌل ظذ اددرس تَديرها بافتًرف ظِٔٓا، وتَقيّٓا

 (-829ص ، 2، ج2006 افُريؿ ؽريب،

 

                                                      
مثال ظذ ذفؽ تردد رياضٔق أوربا ؿدياًم ذم ؿبقل آظساف بافهٍر ـًدد ضبًٔل إذ ـان يْير  ,2

بَٔة إظداد افىبًٔٔة، وافقء  منسـة معإفٔف ــَ ٓ رء مع افًِؿ أّن فف خهائص متًددة 

 ٍٕسف بافْسبة فَؤة إتامئف شقاء فألظداد اإلجيابٔة أو افسافبة-
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بنُؾ مباذ بٖخىاء ادتًِّغ وفذا  "بافتّثالت"آهتامم افتًِّّٔل  ارتبطفَد 

وجب ظذ اددرشغ أخذ هذه افتّثالت بًغ آظتبار أثْاء حتور افدروس ٕهنا ذم 

 رأي ـثر مـ افباحثغ:

 خالل تدريس إٕنىة افتًِّٔٔة- تتٔح فٍِاظؾ افسبقي صٔاؽة إهداف مـ 

 تُنػ ظـ أخىاء ادتًِّغ افتل تًد مْىَِا فبْاء ادٍاهٔؿ ادستٓدؾة- 

 تًد أداة تقاصِٔة مًرؾٔة- 

حدظقائؼ أافتّثالت أداة تقاصِٔة مًرؾٔة، ؾ٘هّنا ُتًدُّ ـذفؽ تًّد  ومثِام 

ِّؿ ويُّـ أن ًّٕز ظـ هذا افْ قع مـ افتّثالت افتقاصؾ افبٔداؽقجل افتل تًرؿؾ افتً

ّٔة"بـ:  افتل تًقق ادتًِؿ ذم حتهٔؾ مًارف جديدة وؿد ظّز ظْٓا  "افتّثالت افسِب

( ادستّد مـ ؾُرة Obstaclepédagogiqueباصالر بـ افًائؼ افبٔداؽقجل ) نؽاشتق

هق ظبارة ظـ جمّقع و، ( ذم ادًرؾةObstacleépistémologiqueبستّقفقجل )افًائؼ اإل

 ىرابات افتل تتسبب ذم ُٕقص ادًرؾة افًِّٔة-افتًىالت وآض

ِّّف، 1أّما افًائؼ افبٔداؽقجل ؾهًقبة ) ( يهادؾٓا ادتًِؿ أو حاجز يًّىؾ تً

افتّثالت  أن حيِؾوجيب ظذ افٍاظؾ افسبقّي أن يٖخذ بًغ آظتبار هذا افًائؼ و

ِّؿ إػ تٌٔر ٕ يقجفبًّرؾة ظِّٔة صحٔحة،   و يًّقضٓاافسِبٔة و ، يرتف إػ افقاؿعادتً

 متثالت جديدة ظذ إَٔاض ادُتسبات افَديّة- يبْلو

أمهٔة ادْٓجغ افتَابع وحتِٔؾ إخىاء )ذم اخلّسْٔٔات مـ رؽؿ ظذ اف

ِّؿ ذم  ،  وافستْٔٔات( ذم حتِٔؾ إخىاء وافُنػ ظـ افهًقبات افتل تًسض ادتً

                                                      
بغ مٍٓقمل افًائؼ وافهًقبة، إذ يًتزان افًائؼ ؿْاظة A. Lerougeو   R. Etienneثان:ئّز افباح ,1

خاضئة مُِٓٔة بَقة هلا صٍة احلََٔة ذم ذهـ ادتًِؿ مما ئًؼ افتًِؿ، أّما افهًقبة ؾٓل مرتبىة 

 .PerenoudPH ,1979, P 77بَْص ادًارف--- إير: 
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ّٕف ذم افسبًْٔٔات طٓرت إتَاد ات ظدة فِّْٓج افتَابع مْٓا ترـٔزه تًِؿ فٌة ثإٔة إّٓ أ

ظِاًم أّن ، ( بغ افٌِة إم وافٌِة افثإٔة ذم ارتُاب اخلىinterférenceٖظذ افتداخؾ )

ِّؿ افٌِة افثإٔة وضريَة افتدريس  أشباب اخلىٖ متًددة مْٓا: صًقبات ذم تً

ِّؿ--- وإو ّٕف مل مـ رؽؿ ظذ افشساتٔجٔات افتً ّٕف مْٓج تْبئل إّٓ أ يتْبٖ بجّٔع أ

 إخىاء افتل يُّـ أن يَع ؾٔٓا ادتًِؿ-

أشباب ظدة فِخىٖ مْٓا افتداخؾ  أصحابف أّما مْٓج حتِٔؾ إخىاء ؾَد ذـر

وادبافٌة ذم ، وافتىبٔؼ افْاؿص فَِاظدة ،واجلٓؾ بَٔقد افَاظدة،  بغ افٌِة إم وافثإٔة

خىاء ومهادرها بَٔت ضئِٔة ذم افُنػ ظـ إ ؿافتًّٔؿ---إّٓ أّن جٓقده

 (-20,21,22ص ،  1993---)مُِٔة بقراوي،  

 مػفوم اخلطأ يف املؼاربة املعرفقّة:

 اخلىٖ ذم مٍٓقم ادًرؾٔغ هق:

-)ظبد افُريؿ "حافة ذهْٔة أو ؾًؾ ظَع يًتز صائًبا ماهق خاضئ أو افًُس" 

 (-379ص ،  1ج2006،   ؽريب

حت خاضئة أو ؽر أثر مًرؾة شابَة ـإت ذات أمهٔة وٕاجحة، وأصب" 

 (-379ص ،  1،  ج2006)ظبد افُريؿ ؽريب،    "مالئّة

ِّؿ ذم ؾٓؿ افتًِٔامت ادًىاة فف مـ ِؿَبؾِ   ِّؿ يسجؿ شِقـٔا  ؿهقر فدى ادتً ادً

، ص 2002)حمّد دباذي،  "إػ إظىاء مًرؾة ٓ تْسجؿ ومًاير افَبقل ادرتَبة

98-) 

ّٕام تتحُؿ ؾٔف أيوا ، ظـ جٓؾ ؾَط إّن اخلىٖ مـ مْيقر ادًرؾٔغ ٓ يْجؿ   وإ

ؿامة احلقارات إادًرؾة افسابَة، ويتّؿ افُنػ ظْف ذم افدراشات احلديثة مـ خالل 

 يغ( افتل تيٓر ؾٔٓا اختالؾات مًرؾٔة ظذ ادستقDialoguescontradictoiresادتًارضة )
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ِّف ادد رس ذم تْئؿ افٍرديقاجلامظل ويبدو ؾٔٓا أيوا افكاع ادًرذم افذي يستٌ

 (-Situationd’exploitationمًارف ادتًِؿ وتهّٔؿ وضًٔات اشتُناف افتهقرات)

ة بغ ادًرؾتغ مـ   وادقاجٓة بغ ادًرؾة ادرجّقة ومًرؾة ادتًِّإلبراز اهلقَّ

 (-234،   ص 1987أجؾ افقصقل إػ ادًرؾة افهحٔحة )جٔقردان 

ِّؿ ومْاؿنتف ذم تًثرات  افتًِّّٔٔةف،   وأخىائف وبْاء افقضًٔات إن ُمَساَءفة ادتً

أصبحت افٔقم َظَقاِمَؾ ٓ ُيستٓاُن هبا ذم احلّد مـ اخلىٖ ذم تًِؿ افٌِة بهٍة ظامة وتًِؿ 

 افٌِة افثإٔة خاصة-

ّٕف جاء ذم ـتاب شؿبؾ أن ٕتحدث ظـ هذه اإل ادٓارات "ساتٔجٔات، ٕنر إػ أ

رصدي أمحد ضًّٔة، دراشة ظـ ف "افٌِقية: مستقياهتا،  تدريسٓا، صًقباهتا

ِّؿ افٌِة افًربٔة فٌر افْاضَغ هبا، وذـر صاحب ، افهًقبات وإخىاء افٌِقية ذم تً

هذا افُتاب أن هذه افدراشة تبدو ؿديّة إػ حّد ما، إّٓ أن ؿّٔتٓا تُّـ ذم أمريـ 

 (-31ص ،  2004)ضًّٔة،  

ّٔة واضحة   إجرائٓا ظذ مجٓقر  ذم ضقئٓا تُرار ـُيّإهّنا ذات مْٓجٔة ظِّ

 حديث-

إهّنا تنتّؾ ظذ ٕتائج منسـة تِتَل ظْدها أبحاث ـثرة مما جيًؾ ٕتائجٓا  

 -صاحلة فِتًّٔؿ إػ حّد ـبر 

وذـر افباحث جمّقظة مـ افًّْٔات ذم حتِٔؾ إخىاء،   مستخِها جمّقظة مـ 

ّٔة )فٌر افْاضَغ هبا(  ٌِّة افًرب ِّؿ اف  ِٕخهٓا ذم أيت:افهًقبات افتل تقاجف متً

 :بعض الصعوبات الصوتقة واإلمالئقة

 تتهؾ بافُتابة وافتًرف ظذ افهٔغ ادختٍِة فِحروف- 

 صًقبة افتّٔٔز بغ احلرـات افَهرة وافىقيِة- 
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 صًقبة ذم وضع احلرـة ادْاشبة ظذ احلروف- 

ختتِػ مـ حٔث افنُؾ حسب مقؿًٓا ذم  -ذفؽ أهناضبًٔة احلروف افًربٔة 

مٍْهِة،   ممّا يٗدي إػ  وذم أخر متهِة أ أوذم افقشط  بداية افُِّة، :ذمافُِّة

 صًقبة افتًرف ظِٔٓا-

صًقبة افتّٔٔز بغ افقحدات افهقتٔة ادتناهبة: افدال وافواد.افذال  

 وافياء.احلاء واهلاء.افسغ وافهاد إضاؾة إػ بًض إخىاء اخلاصة بافْز وافتٌْٔؿ-

 رصفقة:بعض الصعوبات الـحوية وال

تٖيت افهٍة ذم افٌِة افًربٔة بًد ادقصقف ظُس ما حيدث ذم فٌات أخرى  

 ٕجِٔزية(-)ـافٍرٕسٔة واإل

ّٔة ذم اجل   ،وافًدد، وافتًريػْستتىابؼ افهٍة مع ادقصقف ذم افٌِة افًرب

 ٕجِٔزية(-)ظُس افٍرٕسٔة واإل وافتُْر

 افٍرٕسٔةٓ يقجد ؾًؾ افُْٔقٕة ذم افًربٔة )ذم حغ حتتقيف اجلِّة  

 واإلٕجِٔزية(

 ـثرة أبقاب افكف وتًدد مقضقظاتف،  وتنًب ؿواياه- 

 افتداخؾ بغ أبقاب افكف وافْحق- 

 امٕجِٔزية وافٍرٕسٔة ٓ يقجد ؾٔٓتٍْرد افًربٔة بادثْك واجلّع )ظُس اإل 

 ادثْك(-

ّٔة )مجع ادذـر وادٕٗث افسادغ + مجع افتُسر(-   تتًدد اجلّقع ذم افًرب

)تْتٍل هذه افياهرة ذم افٌِتغ افٍرٕسٔة  فقرة افًٍؾ ضبَا فٍاظِتٌر ص 

 ٕجِٔزية(-واإل

 تْتٍل طاهرة اإلظراب ذم افٌِات إخرى- 
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 بعض الصعوبات الداللّقة:

َدُد  ًَ اين افُِامت، ويهًب افبحث ظـ مًإٔٓا ذم ادًاجؿ وتت ًَ َدٓٓهتا تتًدد َم

 وتْتَؾ افُِّة مـ ادًْك احلََٔل إػ ادًْك ادجازي-

إػ افتداخؾ بغ فٌة ادْنٖ )افٌِة  ,ذم افٌافب–وترجع أشباب هذه إخىاء

ّٔة، واشتًامل  إم( وافٌِة افثإٔة،   إضاؾة إػ َٕص افتدريبات افنٍقّية وافُتاب

ِّؿ افٌِة افًربٔة فٌر افْاضَغ هبا، إضاؾة إػ أشباب  افىرائؼ افتَِٔدية ذم تًِٔؿ وتً

 (-335إػ ص  311ص ،  2004أخرى- )رصدي أمحد ضًّٔة،  

ٔام يع ّٕقذج فبًض إخىاء ادًجّٔة وافساـٔب افّدٓفّٔة ذم افٌِة افًربٔة ؾو

ّٔة(-  فىِبة جزائريغ )ـبار( مٓاجريـ ذم ؾرٕسا )فٌتٓؿ إوػ افٍرٕس

ّٔة-وهل أخىاء ٕادمة ظـ تٖثر افٌِ ِّؿ افًرب  ة افٍرٕسٔة )افٌِة إم( ذم تً

ّٔة  تذـر ـِامت مٕٗثة وافسٔاق يتىِب تٖٕٔثٓا ذم افٌِة افًرب

 un oeil  افًغ:

 le pied  افَدم:

 le soleil  افنّس:

 le tableau  افسبقرة:

 un arbre  افنجرة:

 تٖٕٔث ـِامت مذـرة وافسٔاق يتىِب تذـرها 

 la question  افسٗال:

 la porte  :افباب

 la tête  افرأس:

 la grotte  افُٓػ:
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 la chaise  افُرّد:

وؿس ظذ هذه إمثِة ـِامت أخرى ـثرة باتت بّثابة آظتَاد افراشخ أهّنا  

إّما مذـرة، وإّما مٕٗثة بحسب ما اـتسبقه ذم فٌة ادْنٖ، ممّا يتىِب مًاجلة مرـزة هلدم 

ّٔة-هذه ادًارف اخلاضئة وتًقيوٓا بًّار  ف صحٔحة تتقاؾؼ ومًارف افٌِة افًرب

 أخطاء تركقبقة داللقة 

  :اًما أؿقُل ختمٗخًرا أشتىٔع أن أؿقل: ِظقض"enfinjepeuxdire" 

  ُيًىك بف ادثؾ ذم افقؾاء ظقض: يرضب بف ادثؾ ذم افقؾاء"on donne 

l’exemple"- 

  مٌِْؼ حقل ٍٕسف ظقض: مٌِْؼ ظذ ٍٕسف"fermé sur soi-meme"- 

 ًع ظؼة شْة بة ظؼ شْقات ظقض أرأرب"quatorze années"- 

  ؽّىك أْخَباَر صًبف ظقض َٕؾ أخبار صًبف"il a couvert les informations"- 

  َص َس حٔاتف ذم خدمة ـذا ظقض خهَّ رَّ  -"il a consacré"ـَ

  ُت إخر ادقضقع ظقض اخَسْت ادقضقع إخر  j’ai choisi le"اْخَسْ

dernier sujet"- 

  ا يذَهبان إػ اجلامًة ا يذهبقن إػ اجلامًة ظقض مُهَ  ils vont à"مُهَ

l’université"- 

 ظقض اصسْيُت ـتابغ  باصسيُت اثْغ ـت"j’ai acheté deux livres"- 

  ًدا َِٓذًظا َْ ا ظقض َٕده ٕ ًدا ُمرًّ َْ َٕ َدُه  ََ َٕ"il l’a critique une critique amère"- 

 ا --- مـ ـّؾ اجلقإب ش ًٔا، ثَاؾٔا واؿتهاديًّ  ,de tout part politiquement"ٔاش

culturellement, et économiquement" ومًجّٔة  - هل أخىاء ـثرة )صقتٔة وترـٔبٔة
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ّٔة---( أصار إفٔٓا ظدد مـ افباحثغ ذم أبحاثٓؿ إـادئّة ) ذم –( وفُّْٓؿ 1دٓف

شٔغ مها: ادْٓج افتَابع ومْٓج رـزوا ذم حتِِٔٓؿ فألخىاء ظذ مْٓجغ أشا ,افٌافب

دماوز هذيـ ادْٓجغ إػ  "بٔداؽقجٔا اخلىٖ"حتِٔؾ إخىاء ورؽؿ أمهٔتٓام حاوفت 

شساتٔجٔات افتل يسُِقهنا ذم ادتًِّغ فِتًرف ظذ ّٕط افسرورات واإل اءفةمس

 شساتٔجٔات حتِٔؾ اخلىٖ مـ مْيقر بٔداؽقجٔاإبْاء ٕناضٓؿ ادًرذم- وذم ما يع 

 اخلىٖ-

 :اإلشعار باخلطأ

تٔح فْا يـام ،  إن اشتثامر إخىاء يّثؾ َٕىة دظؿ ؿقّية مـ أجؾ افتَّدم  

شساتٔجٔات افتل يسُِٓا ادتًِؿ ذم افتًِؿ، وفذا وـذا اإل،  افتًرف ظذ افسرورات

 صًار ادتًِؿ باخلىٖ مع افتخِص مـ ـؾ ٕيرة دؤٕة فف )فِخىٖ(-إيْبٌل 

 تصـقف األخطاء:

ٔس بإمر افسٓؾ تهْٔػ إخىاء، ٕن هذه إخرة ٓ تقصػ دائام ف 

بقضقح: ؾاخلىٖ افقاحد يُّـ أن يْتّل إػ أـثر مـ صْػ ويُّـ أن حيِؾ بىريَتغ 

 خمتٍِتغ:

 

                                                      
 إير مثال: ,1

ّٔة مـ ؽر أهِٓا بادرـز اإلشالمل حسغ افىٔب افنٔخ، حتِٔؾ أخ , ىاء افٌِة افًرب

 -1984،اإلؾريَل باخلرضقم

شِّٔة بقًٕٔجة راصدي، حتِٔؾ إخىاء افٌِقية دتًِّل افٌِة افًربٔة )ؾئة  ,

 -1992ادٌسبغ(

, 1994.Ahmed  Brahim, Linguistique contrastive et fautes de français 
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جاء ظذ فسان أحد متًِّل افٌِة افًربٔة )فٌر افْاضَغ هبا( ]ُؾالٌَن َضاَح ذم 

 -اخلىٖ[ بًّْك وؿع ذم اخلىٖ أو أْخىٖ

 يُّـ افْير إػ هذا اخلىٖ مـ زاويتغ:

 "………tombédansle peché"خىٖ مرجًف تٖثر افٌِة افٍرٕسٔة  ,1

ّٔة اجلزائرية )َضاْح ذم افٌِط(- ,2  خىٖ مرجًف تٖثر افًام

ِّؿ حتك تًرف َمَرامٔف  ا ٓ بد مـ مْاؿنة ادتً ًَ وفُل يُقن وصػ اخلىٖ دؿٔ

 بدؿة-

 تػسري اخلطأ:

 ِّ ِّّف،   مع افًِؿ أن إؿ يستخدم مـ ادالحظ أن ادتً شسادمٔات متًددة ذم تً

إػ طٓقر اختالؾات  ىهْاك اختالؾات بغ افباحثغ ؾٔام يتًِؼ بّهادر اخلىٖ ممّا أد

 ـثرة أيًوا ذم تٍسره-

إّن تٍسر اخلىٖ وافبحث ظـ مهادره ظِّٔة دؿَٔة جًدا أيًوا إذ تتؿ بقضع 

 وؾحهٓا ؿبؾ إٓتَال إػ ادًاجلة-  جمّقظة مـ افٍرضٔات حقل مهادر اخلىٖ،

ِّؿ  ـام أّن آظتامد ظذ َحْدِس اددّرس وخزتف ومًرؾتف ادْٓٔة ومًرؾتف بادتً

 يساظد ـثًرا ذم افُنػ ظـ مهادر اخلىٖ ٕٕف ٓ يقجد مهدر ئَْل فف-

 ، 2006 ،   ( َمَهاِدَر اخلىٖ ذم أيت: )ظبد افُريؿ ؽريبBrousseauَحَدَد بروشق )

 (379ص ،  1ج

َٕاَمئل أو ٕنقئل ,أ  :مهدر 

تتواظػ ؾرص اخلىٖ ظْد ادتًِؿ ـِام ضافبْاه بّجٓقد يتجاوز ؿدراتف افًَِٔة، 

ِف Piagetإذ فُؾ مرحِة ُظّرية خهقصٔتٓا ـام بّغ ذفؽ بٔاجٔف ) ّّ ( ؾال يُّـ أن ٕح

 ما ٓ ضاؿة فف بف-
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 :ستؿولوجيبإمصدر  - ب

ِّؿ   حهقفف فديف-ٕسبة  اخلىٖ وتواظػ مـ قؿقع ذماف ػإإن صًقبة ادٍٓقم دمر ادتً

 :مصدر تعؾقؿي -ج

ّٔة  وؾٔف يرتبط اخلىٖ بافىريَة ادًتّدة ذم افتدريس، أو باإلشساتٔجٔة افتًِّٔ

ادىبَة، أو بىبًٔة ٕقع ادحتقى ادًرذم ادقطػ وضريَة َِٕف إػ ادتًِؿ: إذ يالحظ أن 

ة فِْاضَغ هبا وؽر افْاضَغ هبا هيِّقن ادًِّغ ذم تًِّٔٓؿ فٌِة افًربٔمـ ـثًرا 

وٓ ئّزون بغ ادًرؾة  " Les besoins langagiers"آحتٔاجات افٌِقية فِّتًِّغ 

ّٔة وهل مًرؾة ادختهغ  ،  متتاز بافتًَٔد وٓ يُّـ متثِٓا وهل خام افتل افًِّ

 Laَْؾ افتًِّٔل )يٍسُض اف- وِّتًِؿفوادًرؾة افتًِّّٔٔة أو ما جيب أن يدّرس ؾًال 

transposition didactique)(*1) ُّٔة فت ّّل مبسط ًِٔتَم ذم شٔاق دَّ ََ إظادة بْاء ادًرؾة افًِّ

 وؿدراتف افٌِقية وادٓارية- ادتًِؿ  ظتبار حاجاتبّساظدة ادًِؿ مع إخذ بًغ آ

 :مصدر تعاقدي -د

 صُع يربط بغ صقري )ومهل( ٓ ظَد( Lecontratdidactiqueافًَد افتًِّٔل )

ِّؿ أَشاُشف احلقار وإخذ وافًىاء وآحسام- ِّؿ وادتً  ادً

ًّٔا مع تالمذتف وذفؽ  إّن مـ أخالؿٔات مْٓة افتدريس أن يتًاؿد اددّرس ضّْ

ظـ ضريؼ حتديد افقطائػ وإدوار وادٓام وإظامل افتل جيب أن يَقم هبا ـّؾ ضرف، 

ّٕف  وإذا مل يستقظب ادتًِؿ بنُؾ دؿٔؼ ،  شَٔع ذم اخلىٖ ,ةٓ حماف–ادىِقب مْف ؾ٘

 ويَْىُع افتقاصؾ بْٔف وبغ افٍاظؾ افسبقي-

                                                      
: جمّقظة مـ افتحقٓت وافتٌرات افتل تىرأ ظذ transposition didactiqueافَْؾ افتًِّّٔل ,1

ّٔة فتَدم ذم شٔاق تًِّٔل-  ادًرؾة افًِّ
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 :املعاجلة

ظذ تَديؿ إٔنىة جديدة فُتتجاوز افهًقبات افتل تّؿ ادًاجلة تًتّد 

تنخًٔهٓا- إّن افدراشات احلديثة ذم حتِٔؾ اخلىٖ ما زافت تَاِوُم افتهقرات افتَِٔدية 

 رون برسظة حتت إخىاءقل ـثر مـ افدارشغ افذيـ ظادة ُيسىِّ افراشخة ذم ظَ

 وينرون إػ جمّقظة مـ ادالحيات مـ ؿبٔؾ: )بخط أمحر(

ٓ تٍُر بٌِتؽ إم  ،تًابر رـُٔة جًدا ،ب إخىاءْدم، إتبف إػ إخىاء 

ة ---افخ- ٕاهٔؽ ظـ افٌٔاب ادىِؼ فتحديد مهادر اخلىٖ وأشبابف، واؿساح إٕنى

ّٔز بغ ٕقظغ مـ ادًاجلة:  افًالجٔة ادْاشبة- ويُّـ أن ّٕ

آشتدراك افٍقري ذم : وهل مًاجلة إٓٔة،وتُّـ أمهُٔتٓا ادًاجلة افٍقرية

ع، وتًد أخىاًء ؽر جقهرية فألخىاء افًابرة،   وافْادمة ظـ ٓمبآة أو شٓق، أو ترّس 

 ٓ تٗثر ـثًرا ذم ادًْك-

مًاجلة دؿَٔة جًدا، وتْىِؼ مـ تنخٔص دؿٔؼ فألخىاء،  : وهلادًاجلة ادرـزة

ًٔا فتحَٔؼ  وبخاصة مْٓا افتل تتُرر باشتّرار، وحيتاج هذا افْقع مـ ادًاجلة إظداًدا َؿْبِ

 افْتائج ادرجقة ودماوز افهًقبات-

وما بًدها( ـام  129ص ،  2005شسادمٔات ادًاجلة )ك- روجرس،   إومـ 

 (Paquay et Deketeleدوـتٔؾ )ذـرها افباحثان باـل و

 (: وهل مًاجلة تَقم ظذ:autocorrection: )ية افراجًةتٌذافبادًاجلة ,1

ِّؿ بافتهحٔح افذايت  ,أ )ـتاب مدرد،    آخر: ّساظده ضرفبؿٔام ادتً

ِّؿ---(- ،  ؿامقس  ادً

)إؿران،    :رف آخرح ضتَقم ظذ مَارٕة افتهحٔح افذايت بتهحٔ ,ب

ِّؿ---(  ادً

ّٔة جديدةإة باظتامد ادًاجل ,2  أو  : ـتَديؿ وضًٔات جديدةشسادمٔات تًِّٔ
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 تٌٔر ضريَة افتدريس ؿهد إرشاء مقارد متًَِة بّوامغ مًْٔة-

ومراجًة ،  : ـتَديؿ متاريـ إضاؾٔة ادًاجلة بافتُرار أو بٖظامل تُِّٔٔة ,3

 ادُتسبات افَبِٔة مـ دون افسـٔز ظذ احلٍظ ؾَط---

ّٔةمًاجلة تًتّد ظذ أ ,4 ظذ أضراف ترتُز  : وهل مًاجلة ضراف خارج

خارجٔة )خارج ادٗشسة افسبقية( مثؾ ادختهٔغ ذم تَقيؿ افْىؼ أو أضباء ظِؿ 

ِّؿ )ـافْىؼ  أو ،  افٍْس--- مـ أجؾ مًاجلة اضىرابات شِقـٔة أو خِؾ ذم افتً

 أو ظرس افَراءة---افخ(- ،  افسّع

ًِّغ وشِٔة ٕاجحة فُِنػ ظـ وتبَك مًاجلة اخلىٖ ظـ ضريؼ مساءفة ادت

جتْاب، آؿ خاصة أن ـثًرا مْٓؿ يِجٖ إػ إشساتٔجٔة  افتحار أو هتأشباب تًثرا

 ؾٔتجْبقن ما حيرجٓؿ، وٓ يستًِّقن إّٓ افساـٔب وافًبارات افتل يًرؾقهنا-

ِّؿ وْٕسك أّن فف  ِّقم إػ ادتً ْا ؽافبا  دا ٕبحث ذم اخلىٖ وأشبابف، ٕتقجف باف ّٕ إ

وبىريَة تدريسف، ـام أن ادًارف ، وبيروف تُقيْف، أشبابا متًَِة بافٍاظؾ افتًِّٔل

ادُتسبة ٓ يُّـ أن تُقن واحدة فدى ادتًِّغ، وهذا آختالف ٓ يًقد إػ 

ذفؽ إػ اختالف ـوضرائؼ افتًِٔؿ ؾحسب بؾ يًقد ، اختالف إشافٔب افبٔداؽقجٔة

ّٔة-وتٍاوت اهتاممٓؿ بادًر، ادتًِّغ  ؾة افتًِّٔ

هق آهتامم بافسرورة  "بٔداؽقجٔا اخلىٖ"إن افٌرض مـ حتِٔؾ اخلىٖ ذم 

ِّؿ وهل شرورة حجبٓا افّْقذج افسِقـل  ّٔة وـٍٔٔة آصتٌال افذهْل فدى ادتً ادًرؾ

 ظذ افًٍؾ افتًِّٔل افتًِّل- امسٔىر ,إػ يقمْا هذا–افذي ما يزال

مًرؾة ؿديّة ذم تًِٔؿ وتًِؿ افٌِة افًربٔة وإّن بْاء مًرؾة جديدة ظذ إَٔاض 

وفـ يتٖتك هذ باظتامد ادْٓج افتَابع ، فِْاضَغ بٌرها يًْل دماوز افهًقبة وافًائؼ

ّٕام أيوا باّتباع ، وحتِٔؾ إخىاء ؾَط وبْاء ، شساتٔجٔات حديثة ذم مًاجلة اخلىٖإوإ

ِّؿ ِّؿ بافدرجة إوػ مـ افتً ـ ادتً ُّ  افذايت- وضًٔات جديدة مت
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،  شستٔجٔات افتدريس ،   افدار افًربٔة فُِتاب ،   إأمحد ظع افٍْٔش ،    ,1

 -فٔبٔا1991

حسـ افىٔب افنٔخ ،   حتِٔؾ أخىاء متًِّل افٌِة افًربٔة مـ ؽر أهِٓا  ,2

 1984 مًة اجلزائر -بادرـز اإلشالمل اإلؾريَل باخلرضقم ، رشافة  ماجستر ، جا

ادٓارات افٌِقية :مستقياهتا،   تدريسٓا ،   ، رصدي أمحد ضًّٔة  ,3

 -2004،    1صًقباهتا،   دار افٍُر افًريب ،   افَاهرة ،  ط

ٕيريات افتًِؿ ،   ادتًِؿ ذم مجاظة افٍهؾ ،    ،شِسِة افتُقيـ افسبقي  ,4

 1998دار آظتهام ،   ادٌرب ،   

دي ،   حتِٔؾ إخىاء افٌِقية دتًِّل افًربٔة : ؾئة شِّٔة بقًٕٔجة راص ,5

 -  1992ادٌسبغ ،   رشافة ماجستر،   جامًة باجل خمتار ،   ظْابة ،   اجلزائر ،   

ظبد افسالم بـ ظبد افًايل وشامل يٍقت ،   درس اإلبستّٔقفقجٔا ،   دار  ,6

 2001،    3تقبَال فِْؼ ،   ادٌرب ،  ط

ادْٓؾ افسبقي ،   مْنقرات ظامل افسبٔة ،      ظبد افُريؿ ؽريب ، ,7

 - 2006،   1ادٌرب ،   ط

افًريب اشِٔامين ،   افتقاصؾ افسبقي ،   مدخؾ جلقدة افسبٔة وافتًِٔؿ ،    ,8

  2005،    1افٍْل وافىباظة ن ادٌرب ،   ط

ظز افديـ اخلىايب،  إضر ادرجًٔة فَِّاربات افبٔداؽقجٔة،  دؾاتر  ,9

 -2010،  ماي2افتُقيـ،  ظددافسبٔةو

10,  



ِّؿ افٌِة افًربٔةادَاربة اد :بقراوي مُِٔة- د   403   ---ًرؾٔة وأثرها ذم حتِٔؾ اخلىٖذم تًِٔؿ وتً

ظّر بٔنق ،   ديداـتٔؽ افٍُايات واإلدماج ،   مىبًة افْجاح اجلديدة ،    ,11

 - 2010،    1ط

ك-روجرس وآخرون ،   بٔداؽقجٔا اإلدماج : اإلضار افْيري ،     ,12

افقضًٔات ،   إٕنىة -إظداد وترمجة حلسـ بقتُالي ،  افٍْل  وافىباظة ،   ادٌرب ،   

 - 2005  ،  1ط

افِسإٔات وافٌِة افًربٔة ،   مْنقرات خمز افِسإٔات وافٌِة افًربٔة ،   ,13

،    08ؿسؿ افٌِة افًربٔة وآداهبا ،   جامًة باجل خمتار ،   ظْابة ،   اجلزائر ،   ظدد

2012 - 

مَاربات بٔداؽقجٔة ،   اؾرئَا افؼق ،   ادٌرب ،    ،حمّد ذؿل  ,14

2010 - 

اخلىاب افديداـتُٔل باددرشة إشاشٔة بغ افتهقر حمّد دباذي ،    ,15

 - 2002،    1وادامرشة ،   دار افثَاؾة مٗشسة فِْؼ وافتقزيع ،   ادٌرب ،   ط

مُِٔة بقراوي، حتِٔؾ إخىاء ذم افٌِة افًربٔة )مدوٕة ضِبة ؿسؿ افٌِة  ,16

 -1993افٍرٕسٔة (رشافة ماجستر،  جامًة ظْابة ، اجلزائر ،  
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 حمؿد السفول د. 

 افؽؾقة ادتعددة افتخصصات افرصقدية

 ادغرب -جامعة مقالي إشامظقؾ مؽـاس

 

 ادؼدمة

افبحث ضؿـ ادحاوالت افساظقة إػ اشتثامر افؾساكقات احلديثة ذم  يـدرج هذا

 "ودمديد مـاهج تعؾقؿفا، وتقسر ضرر  صصرقؾفا وتدريسرفا ،جمال تدريس افؾغات  

مرـ بقرداؽقجقغ  –وتتؿقضع معامل خؾػقتف ادـفجقة ذم شقا  ما يشتغؾ بف افبراحثقن 

ذم ؿضايا افتعؾقؿقات مـ أجؾ افتحديرد وافضربط  –وفساكقغ وباحثغ ذم ظؾؿ افـػس 

دظؿ  أؿىصر حرد نؽرـ فؽؾ ما يؿؽـ أن يؼقم بف األشتاذ حتك يـشئ فدى تالمقذه وي

افطقب دبرف  مػراهقؿ فسراكقة ذم تعؾرقؿ افـحرق )  "مـ افػائدة وادشارـة داخؾ افؼسؿ

 (.117افعريب، ص، 

ادػاهقؿ افؾساكقة ذم تعؾرقؿ افؾغرات وتعؾؿفرا ؿردم حؾرقال دشراـؾ  رإن اشتثام

حؼقؼقة تتصؾ أشاشا بنظادة افـظر ذم مقاد افتدريس ومـاهجفرا بغقرة صؼقرؼ افطريؼرة 

 فتعؾقؿقة ادثذ فتجاوز تعثر افطالب وضعػفؿ ذم افؾغة افعربقة.ا

إن تعؾقؿ افؾغة افعربقة ذم معظؿ افدول افعربقة مازال بقجف ظام يتعرض دشاـؾ 

تبـ ظذ أشس ظؾؿقرة وتربقيرة مـفجقة صائؽة إذ إن ادـاهج ادتبعة فتعؾقؿ هذه افؾغة مل 

 ؿقؿ. مـ حقث افتص ومـ حقث افبـقة وادضؿقن  دؿقؼة
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وكظرا فشققع هذه ادشؽؾة ادـفجقة ، ؾؿرـ افورورة االهرتامم  رذه األشرس 

ج تعؾقؿ افؾغة. وذم ضقء هذا حياول هرذا ادؼرال تـراول اافؾغقية ومراظاهتا ذم بـاء مـف

هذه األشس افؾغقيرة، وـقػقرة تطبقؼفرا ذم ظؿؾقرة بـراء مـفراج تعؾرقؿ افؾغرة افعربقرة 

ساكقات بتعردد كظرياهترا ومسرتقياهتا ذم هرذا ادجرال مسسصدا بام يؿؽـ أن تؼدمف افؾ

 وخاصة جمال اـتساب افؾغة.

 وتؼويؿه الؾغة العربقة ـفاجممؼاربات لساكقة يف بـاء  -1

ج تعؾقؿ افؾغة افعربقة بـقة متعددة األبعراد تررتبط بؿجراالت ـثررة ال اإن مـف

غة افعربقرة بقصرػفا تتعؾؼ بافؾغة افعربقة بقصػفا كظاما ؾحسب، وإكام تتعؾؼ أيضا بافؾ

ج تعؾرقؿ اجاكبا مـ جقاكب احلقاة االجتامظقة وافثؼاؾقة. فذفؽ ؾال بد أن يـبـل بـاء مـف

 هذه افؾغة ظذ هذه اجلقاكب حتك يؽقن مـفجا متؽامؾ األبعاد.

فبـاء مـفاج فتعؾقؿ افؾغرة افعربقرة البرد أن يسرتـد هرذا ادرـفج ظرذ كترائج      

افتقفقديرة، أو افقطقػقرة، أو افـسربقة وافتجريبقرة حرقل  األبحاث افؾساكقة شقاء مـفا

 اـتساب افؾغة وتعؾؿفا .

إن اشتـادكا إػ افـظريات افؾساكقة وادعرؾقرة ذم بـراء األشرس افؾغقيرة دـفراج  

 "مرـ ؿـاظتـرا افراشرخة  بلارا األداة افورورية ادسراظدة ذمكابع تعؾقؿ افؾغة افعربقة 

،ومـ هذه األشس افؾغقية  افتل  "ؾفا صؾقال ظؾؿقاوصػ افؾغة وصػا مقضقظقا وصؾق

 يـبغل أن يتضؿـفا ادـفاج بـاؤه وؾؼ مستقيات افدرس افؾساين وهل ـاآليت 

 األسس الصوتقة: 1-1

يـبغل فقاضعل ادـفاج أن يؽقن ظذ ظؾؿ بافـظام افصقيت افعريب ؿصد تؾؼقـرف  

ة وظؼيـ صامتا ، وثالثة مـ ضرف اددرس بشؽؾ شؾقؿ، هذا افـظام ادتؽقن مـ مخس

مدود، أو مصقتات ضقيؾة )األفرػ وافرقاو ويراء( تؼابؾفرا ثالثرة مصرقتات ؿصررة 
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)افػتحة وافضؿة وافؽرسة(، ودراشة خمارج هرذه األصرقات وشرامهتا  ؿصرد كطؼفرا 

بشؽؾ شؾقؿ خصقصا وأاا تشرؽؾ صرعقبة فؾؿرتعؾؿ األجـبرل افرذي أفرػ افـطرؼ 

افتـبقف إػ افطريؼة افسؿعقة افشػفقة افتل أثبرت بلصقات فغات أخرى. هذا ؾضال ظـ 

افتدرج ذم ظرض ادادة افصرقتقة وذفرؽ بافبردء ثؿ جدارهتا ذم هذا افـقع مـ افتعؾقؿ. 

باألصقات افسفؾة ومتثقؾفا ذم ـؾامت بسقطة. هذا ذم افقؿت افرذي هرق مؾرزم ـرذفؽ 

 ال احلرص  بادعرؾة بافؼقاكغ افصقتقة فؾغة افعربقة ومـفا ظذ شبقؾ ادثال

  الؾغة العربقة الػصحى ال تبدأ بساكن وال تؼف طىلذ مححىلر و ويحو ىلل

 :لؾـطق بالساكن بؿححر 

 تؽىلره هىل ه  كىل   ال جتحؿع يف كؾؿة طربقة الصاد واجلقمو  أو الطاء واجلىلقم

الواو أو القاء مع مصوت من جـسه وخا ة إذا ورد  :الؾغة الـطق بصامت ضعقف مثل

 :(بعد  وت مد )قاول:قائل

 غصن( مثل: تؽره ه ه الؾغة الوقوف طذ ساكـع(. 

 . تعحؿد الؾغة العربقة طدم الحـافر يف تللقف األ وات ومعقار اجلفد األقل 

 :األسس ادعجؿقة الرصفقة   2-1

ادتؿثؾة ذم دراشة ادػردات افؾغقية وبقان  وافرصؾقة هذه األشس ادعجؿقة         

ـفا، وتصرـقػ ادػرردات وتبقيبفرا تبعرا ألكظؿرة خمتؾػ افعالؿات افدالفقة افؼائؿة بق

معقـة، وبـاء ظؾقف البد أن تتضؿـ ـتب تعؾرقؿ افؾغرة افعربقرة وصقغ  رصؾقة معجؿقة 

معاجؿ أحادية افؾغة تؼح فؾطافب افؽؾامت افصعبة وتزوده بثروة فغقيرة متؽـرف مرـ 

افتل تسرفؿ افتقاصؾ مع اآلخريـ. ـام جيب ظؾقف معرؾة جمؿقظة مـ افؼقاظد افرصؾقة 

 ....و ادجرد وادزيد  ذم تـؿقة افؾغة مـ مثؾ   االصتؼا  ، األوزان افرصؾقة
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 األسس الرتكقبقة والداللقة: 3-1

ذم افعالؿات بغ افؽؾامت وؾفرؿ ـقػقرة أدائفرا فقطقػتفرا هذا ادستقى  يبحث 

ب شرقا  افسـقبقة ذم اجلؿؾة ، أو وطقػتفا افـحقية بتعبر افـحاة، وتعدد معاكقفا حسر

ورودها، وخمتؾػ افعالؿات افدالفقة افتل تربط بغ ـؾامهتا مـ مثؾ  افسادف وافتضاد 

 .واالصساك افؾػظل ...، وظالؿات األفػاظ باحلؼائؼ اخلارجقة افتل تشر إفقفا

 األسس الحداولقة:  4-1

يرـز هذا ادستقى ظذ دراشة معاين األؿقال ذم ادؼامات افتداوفقة ، أو دراشة 

فؽالم ذم ظالؿة بغ متؽؾؿ وخماضب أو شقا  ومؼام ، وهق ما يؿؽـ اشتثامره ذم ا

ادرحؾة افثافثة مـ تعؾقؿ افؾغة بعدما يؽقن افطافب ؿد تعؾؿ ؿقاظد افؾغة وأكظؿتفا 

 افصقتقة وافرصؾقة وافسـقبقة وافدالفقة. 

فقؾ ـثر إن هذا  افتعدد ذم األشس افؾغقية شقسفؿ ذم تعؾقؿ افؾغة افعربقة وتد  

مـ افصعقبات افتل جيدها ـؾ مؼبؾ ظذ هذه افؾغة افتل خصفا اهلل تعاػ بافتؼيػ دا 

 جعؾفا فغة افؼرآن افؽريؿ.

 موقع الؾساكقات يف تعؾقم الؾغات: -2

مل يعد اهلاجس فدى افؾساكقات مـحرصا ذم وصػ افؾغات، وتـؿقطفا ورصرد 

ادـفجقرة، واججرائقرة وتطبقؼفرا  تطقرها،  بؾ شرعت إػ تػعقرؾ كظرياهترا، وأدواهترا

ضفرا )افسةرة ، ظؾرؿ افرـػس افعؿؾقة ظذ جماالت وؿطاظات خمتؾػرة رؽرؿ تبرايـ أكام

 صؾقؾ افـصقص األدبقة،  وافعؾؿقة وافؼاكقكقة(.  ،ادريض

جمرال افرـص أن يؽرقن ومـ هذه ادجاالت افتل اكػتحت ظؾقفا افؾسراكقات     

ـة ضقعة أـثر اكصقاظا فؾتطبقؼ افعؿع ، وذفؽ مـ خرالل األديب باظتباره متـا ؿرائقا وفب

ومـ خالل ما يتحؼؼ فدى ادرتعؾؿ مرـ  ،ما متد بف اددرس مـ أدوات كظرية وإجرائقة
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بردء  ،وظل فغقي يغطل مقداكا صاشعا مـ األكشرطة ادتعرددة وادختؾػرة حرقل افؾغرة

 ،ادرقرؾقؿ ،ػرقكقؿبافقظل بافبـقة افصقتقة ) افتجزيء افصقيت إػ وحدات صغرى  اف

وادسرتقى  ،ادؼطع...( اكتؼاال إػ افقظل بادستقى افسـقبل ادتعؾؼ بافؼقاظد افـحقيرة

افداليل ادرتبط بؿعـك افؽؾامت واجلؿؾ وادستقى افتداويل ادررتبط برافقظل بؼروط 

اكتفاء بادسرتقى افـ ر واخلطرايب ادررتبط بافتامشرؽ  ،افتقاصؾ وؿقاظده االجتامظقة

 سجام .واالك

  من اكحساب الؾغة العربقة إغ تعؾقؿفا -3

ظـدما كتصػح ادعاجؿ افؾغقية كجد أاا  تستعؿؾ فػرظ االـتسراب وافرتعؾؿ    

حيقؾ ذم افؾغتغ افعربقة وافػركسقة  Acquisitionوإذا ـان فػظ االـتساب  "بـػس ادعـك 

فررتعؾؿ معررا ، ظررذ مػفررقم افتؿؾررؽ وادؾؽقررة واخلررزات وادفررارات، ؾررنن فػررظ ا

L’apprentissage   ظذ خالف ذفؽ ، يدل ظذ افتعديؾ احلاصؾ ذم افترصف وافسؾقك ،

واالـتساب ظرذ هرذا  افذي يطرأ ظذ افشخصقة جراء افتػاظؾ بغ افذات وادحقط .

افـحق، ؿد يعز ظذ وجف مـ أوجف افتعؾؿ افستاتقؽل ، ذم حغ يبؼرك افرتعؾؿ  مرم ا 

 أن االـتساب ، ذم طؾ هذا ادـظقر ؿرد حيقؾـرا، بشرؽؾ أو ظذ اجلاكب افديـامل فف، ـام

بآخر، ظذ مػفرقم افرذاـرة، فقظرؾ برذفؽ مػفرقم افرتعؾؿ مرتبطرا باجلاكرب افـشرط 

وافديـامل دختؾػ افترصؾات وافسؾقـات ، افتل تمهرؾ افػررد فؾتؽقرػ مرع حمقطرف 

ية واألشاشقة )...(، يؿؽـ احلديث ظـ االـتساب ، باظتباره ادرحؾة األوػ وافوور

داخؾ هرمقة افتعؾؿ، ألن افتعؾؿ مرـ وجفرة كظرر جرؾ ادـظرريـ ، يبردأ باالـتسراب 

فقتجاوزه إػ ظؿؾقات حؾ خمتؾػ ادشؽالت  وصؼقؼ افتؽقػ، ذفرؽ أن االـتسراب ، 

يؿثؾ واؿعة افتعؾامت افسابؼة ، فقبؼك بذفؽ افتعؾؿ معزا ظـ االـتسابات اجلديردة أو 

بػعؾ حؾ ادشرؽالت وؽرر ذفرؽ مرـ أشرافقب افتؽقرػ مرع افالحؼة ، افتل تتؽقن 
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،  2)ظبد افؽريؿ ؽريب ، افتعؾؿ واالـتساب ، جمؾة شرقؽقفقجقة افسبقرة ، ع "ادحقط

(. إن افعالؿة افؼائؿة إذن بغ االـتسراب وافرتعؾؿ ؿائؿرة ظرذ مبردأ افتجراوز  3ص،

 1ف.واالشتػادة بحقث يؽقن ؾقفا افتعؾؿ دماوزا فالـتساب ومستػقدا مـ

يؿر افتعؾؿ مـ ثالث مراحؾ أشاشقة وهل  مرحؾة االتصال بادقضقع ، ثؿ      

 مرحؾة االـتساب وأخرا مرحؾة  ؿقاس وتؼققؿ افتعؾؿ. 

 اكحساب الؾغة يف لساكقات الؼدرة )الؾساكقات الحولقدية(: 1-3

تشؽؾ افـظرية افتقفقدية افتحقيؾقة افتل وضع أشسفا صقمسرؽل مـرذ صردور 

ثرقرة حؼقؼقرة ذم مقردان افؾسراكقات احلديثرة ،  )1957(ـرك افسـقبقرة شرـة ـتابف )افب

ويتلشس هرذا االؿرساح ظرذ رؾرض افتصرقرات افقصرػقة افتجريبقرة ادبـقرة ظرذ  "

االشتؼراء وافتل شادت خالل افـصػ األول مـ افؼرن افعؼيـ ، ذم مؼابرؾ افردؾاع 

قامت االشرتؼراء وتـشرغؾ ظـ ادقؿػ افذي يرى أن افؾساكقات جيب أن تتجراوز تعؿر

بقضع ادبادئ افعامة افتل تروم تػسر افظقاهر وافتـبم بظقاهر أخرى وافؽشرػ ظرـ 

)حسرـ مافرؽ ، افؾسراكقات افتطبقؼقرة "افبـقات افذهـقة  افتل تؼػ وراء إكتاج افؾغرة

 (.4وؿضايا تعؾقؿ وتعؾؿ افؾغات ، ص، 

سرػقة حقرث ؿرام فؼد بـك صقمسؽل كظريتف افؾساكقة ظرذ أشرس مـطؼقرة وؾؾ 

باكتؼاد اددرشة افبـققية ومـفجفرا افشرؽع ذم افتحؾقرؾ افؾغرقي ، ـرام اكتؼرد افـظريرة 

أن تعؾؿ افؾغة ال خيتؾػ ظـ اـتساب أي شؾقك افسؾقـقة ذم افتعؾؿ  افتل ـاكت تعتؼد 

                                                      
فسؾقك Acquisitionافتعؾؿ ظؿؾقة اـتساب "يعرف ظبد افؽريؿ ؽريب ومـ معف افتعؾؿ بؼقفف    -1

أو ترصف معغ )حرـات ، معارف ، مقاؿػ ، مفارات ، ـػايات ...(، ويتؿ هذا االـتساب ذم 

ؾؿ(  ، ذم ضر  وضعقة حمددة ، ومـ خالل تػاظؾ ما بغ ادتعؾؿ وادقضقع اخلاص بافتع

 .51وتؼـقات افتعؾقؿ ، ص، 
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االشرتجابات افؾػظقرة افترل  إن ادثررات  افؾػظقرة  وافبققفقجقرة  تقفرد"آخر بحقث 

بقاشطة افتعزيز، أي إن افطػؾ يتعؾؿ افؾغة وؾؼا فؾؿبادئ كػسرفا افترل يتعؾؿفا افطػؾ 

 (.(Skinner ,B,F ,Verbal Behavior ,pp,40-50"يتعؾؿ بقاشطتفا أكقاع شؾقـف األخرى

فؼد صؽؾ االـتساب افؾغقي مقضقع افعديد مـ األبحاث افؾساكقة وافـػسرقة  

) ادؾؽرة افؾغقيرة ( وبق رة   ومـفا كظرية صقمسؽل افتل تػرسه باؾساض جفاز ذهـرل 

يستطقع ذم  –أيا ـان جـسف أو فقكف  –ـؾ ضػؾ مـ أضػال افعامل  "فغقية مـاشبة حقث 

بضعة أيام أن يعز بؾغة حمقطف ظـ أؽراضف وحاجاتف افصغرة، دون أن يؽقن فؾقافديـ 

أو مـ حيؾ حمؾفام جمفقد أشاس ذم هذا اجكجاز.وـؾ ضػؾ حررم مرـ جفراز افسرؿع، 

مـ افؼدرة ظذ افؽالم وافتعبر بؾغة حمقطف ظرـ أؽراضرف وحاجاترف  -بافـتقجة –حيرم 

افصغرة . وـؾ ضػؾ يعاين مـ مشاـؾ ذم اجلزء األيرس مـ دماؽف يـعؽس ذفؽ بصػة 

،تتؽقن ادؾؽة افؾغقية حسرب 1"مبا ة ظذ ؿدرتف ظذ افؽالم وحيد مـفا،وؿد يعطؾفا

ادبادئ وافؼقاظد ادسموفة ظرـ تقفقرد  صقمسؽل مـ ؿدرة كحقية تتؽقن مـ ظدد مـ

(   2002ظرز افرديـ افبقصرقخل )(ظدد الاائل مـ اجلؿؾ افسؾقؿة ترـقبقرا ودالفقرا

، ضؿـ أصغال كردوة تعؾرقؿ افؾغرات 121كظرية افـحق افقطقػل وتعؾؿ افؾغات،ص.

،مؽـرراس شؾسررؾة  اجكسرراكقةوافعؾررقم  اآلداب،كظريررات ومـرراهج وتطبقؼات،ـؾقررة 

 .) 15افـدوات ،رؿؿ 

وخالل افعؼقد األخرة طفرت ذم افساحة افػؽرية وافسبقية دراشات ظؾؿقرة  

أخرى دماوزت ادػاهقؿ افسؾقـقة وأؿرت بلن افؾغرة ظؿرؾ ذهـرل معؼرد تترداخؾ ذم 

ظؿؾقة اـتسا ا ظقامؾ ـثرة تررتبط بشخصرقة ادرتعؾؿ وؿدراترف افعؼؾقرة وإمؽاكقاترف 

ة ومفاراتف اجبداظقة وادحقط افذي تتعؾؿ ؾقف افذهـقة واجدراـقة ودواؾعف افسقؽقفقجق
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 "فدراشات شقؽقفقجقة وفساكقة حديثرة اافؾغة وؽر ذفؽ مـ ظقامؾ  أصبحت حمقر

(. ومرـ 150)مارك ريشؾ  اـتساب افؾغة ظـد افطػؾ ، ترةة بؽرداش ـرامل ، ص، 

ر هذه افدراشات افعؾؿقة افـظرية ادعرؾقرة  ادعرارصة  افترل ترتؽرز ظرذ رؾرض اظتبرا

افسؾقـقغ أن افتعؾؿ صػحة بقضاء  تسطر ظؾقفا افبق ة ضبقعقرة ـاكرت أم تعؾقؿقرة  مرا 

تشاء مـ أؾؽار ، بؾ تمـد ظذ افدور اججيايب فؾؿتعؾؿ افذي شقطر ظذ ظؿؾقرة افرتعؾؿ 

وتممـ بؼدراتف  افعؼؾقة وإمؽاكاتف افذهـقة ودواؾعف افسرقؽقفقجقة ظـرد افرتعؾؿ ، وأن 

مرارك ريشرؾ، )"األول ذم افتلثر أو افتحؽؿ ذم كتقجة افرتعؾؿ افبق ة فقست هل ادرجع

إن افعؼؾ حسب هرذا افتصرقر هرق افرذي خيترار مرـ برغ (.20مرجع ، شابؼ، ص، 

اددرـات احلسقة وادثرات ما يـاشب حاجات ادتعؾؿ ورؽباتف ، وهرق افرذي يصرـػ 

اء ظذ ذفرؽ كرقع هذه اددرـات ويربط بقـفا وبغ اخلزات افسابؼة وهق افذي حيدد بـ

 االشتجابة ادالئؿة حسب افظروف ادحقطة بادتعؾؿ .

ـام ختتؾػ افـظرية افتقفقدية ظـ تؽقيـقة بقراجل افترل تعترز افبـقرات افذهـقرة 

 ؾافطػرؾ حسرب "متطقرة ، ذم حغ إن صقمسرؽل يعتزهرا ؾطريرة ظـرد اجكسران ، 

قات ظؼؾقة ظادقة تسؿح صقمسؽل يؿؾؽ مـذ والدتف مؾؽة فغقية ضبقعقة ، أي يؿؾؽ بـ

فف مـذ والدتف ببـاء كسؼ فساين خاص ، أما بافـسبة فبقاجل ؾنن افبـقات افذهـقرة افترل 

يقفد  ا افطػؾ، تؽقن ظبارة ظـ اشتعدادات ، تتحقل إػ ؿردرات ؾعؾقرة، مرع افـؿرق 

وافتطقر ، ألن ما يعجز افطػؾ ظـ إدراـف واشتقعابف، ؿبؾ ظؼ شـقات، يصبح نؽـرا 

يتجاوز ظؿرر االثـترل ظؼرة شرـة، أي ظـردما يتحؼرؼ تطرقر وكؿرق افبـقرات  ظـدما

ظبد افؽريؿ ؽريرب ، افرتعؾؿ واالـتسراب كحرق مؼاربرة شرقؽقبقداؽقجقة ) "افذهـقة

 .(51إجرائقة، ص، 
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يتضح مـ خالل ما شبؼ أن صقمسؽل يـظر إػ مسلفة اـتساب افؾغرة كظررة     

ة فدى افػرد ادتعؾؿ أـثر مـ ارتؽازها ظذ ظؼؾقة ترتؽز ظذ اخلصائص افذهـقة افػطري

ادحقط ، وهل مرتبطة بؿبادئ افـحق افؽع ادشسـة بغ افبؼ وبػضؾفا يتؿ اـتسراب 

أي فغة ـاكت ، بقـام تشؽؾ خصائص ـؾ فغة  ظذ حدة ؾقار  يتؿقز  ا افـراضؼ بؾغرة 

ع فؼد أظطك صقمسؽل فؾـحق افؽر  (.42) حسـ مافؽ، مرجع شابؼ، ص، "أخرى 

افثاكقرة دورا أشاشقا فقس ؾحسب ذم اـتساب افؾغة األم وإكام ذم اـتساب وتعؾؿ افؾغة 

ظؾقف يؿؽـ افؼقل إن تعؾؿ افؾغة افثاكقة مـ مـظرقر افؾسراكقات افتقفقديرة يعرد  وبـاء"

إجراء يسفؿ ادتعؾؿ بحققية ذم إكجازه تساكده ذم ذفؽ ادعارف افتل اـتسبفا مـ افـحق 

ؾغتغ األوػ وافثاكقة ذم بـقاهتام مثال يعد ظامال  يسراظد مرتعؾؿ افؾغرة افؽع ، ؾتشابف اف

افثاكقة ظذ افتؼدم افرسيع ذم إضار افـحق افؽع ، وبذفؽ تسفؾ افؾغة األوػ ظؿؾقة تعؾؿ 

 (.44مرجع شابؼ ، ص، ) "افؾغة افثاكقة

 إن االشتػادة مـ افـظرية افتقفقديرة افتحقيؾقرة ذم مسرلفة االـتسراب وافرتعؾؿ

وتطبقؼاهتا ذم جمال تعؾقؿ افؾغة افثاكقة كتج ظـف طفقر افـظرية افػطرية ذم اـتساب افؾغة 

. وؿد أثرت مبادئ هذه افـظرية  Innate theory in Second Language Acquisitionافثاكقة 

ومػاهقؿفا تلثرا ؿقيا وإجيابقا ظذ ضر  تدريس افؾغات األجـبقة ، حقث أصبح يـظرر 

اظتباره إجراء حققيرا بافـسربة فؾؿرتعؾؿ مرتبطرا بتؽقيـرف افعؼرع وادعررذم إػ افتعؾؿ ب

ومؽؿال دعرؾتف افضؿـقة بافبـقات افؾغقية ادراد تعؾؿفا ، ـام أصربح يـظرر إػ ادرتعؾؿ 

 باظتباره مشارـا ؾعاال وحققيا ذم تعؾؿ افؾغة واـتسا ا وبـاء ـػايتف افؾغقية. 

افتقفقدية تعد ظؿؾقرة تعؾرؿ  ن افؾساكقاتأ"كستخؾص إذن مـ خالل ما شبؼ    

افؾغة افثاكقة بشؽؾ خاص كقظا مرـ اججرراء افرذي يسرفؿ ادرتعؾؿ ذم إكجرازه ، ؾفرام 

وإبداظا، تساظده ذم ذفؽ ادعارف افػطرية ادرتبطة برافـحق افؽرع وادعرارف افؾغقيرة 
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قرة تسراظده ظرذ ادرتبطة بـحق فغتف األم ، هذه افؾغة افتل تعد بؿثابة إشساتقجقة تعؾؿ

 (.46) حسـ مافؽ ، مرجع شابؼ، ص،  "متثؾ واشتقعاب كظام افؾغة اهلدف 

 اكحساب الؾغة من مـظور الؾساكقات الوضقػقة : 2-3

 الـحو الوضقػي واخلريطة الؾساكقة احلديثة 1-2-3          

ظرؾت افؾساكقات تطقرات مؾحقطة ذم افسـقات األخرة: إذ مل تعد تؼترص ظذ 

، برؾ اكتؼؾرت 1ة افظقاهر افؾغقية ووصػفا، ـام هق افشلن ذم افؾساكقات افبـققيةمالحظ

إػ مرحؾة تػسررها، وافبحرث ذم اجلفراز ادسرمول ظرـ إكتاجفرا وتلويؾفرا )افرذهـ 

، هرق ذم ( 1965 )تشومسىلؽيافبؼي(.  ألن االهتامم بافؽػاية افتػسرية، ـام يؼرقل 

 فـظرية افؾساكقة.ؽافب األحقان أمر حاشؿ بافـسبة فتؼدم ا

مـ افبحث ذم ادعطقات وافقؿائع افؾغقية افتل  افقطقػقة  ؾؼد اكتؼؾت افؾساكقات

ال يؿؽـ حرصها ودمؿقعفا بحال، إػ افبحث ذم ؿدرة ادتؽؾؿ/ادخاضب ادسموفة ظـ 

إكتاج افؾغة وؾفؿفا، مستػقدة ذم ذفؽ مـ افثقرة ادعرؾقة افتل صرفدهتا بعرض افعؾرقم 

 فتؿة بافقاؿع افـػيس فدى اجكسان، خاصة مـفا ظؾؿ افـػس ادعرذم.اجكساكقة اد

ؾـتج ظـ هذا افتغقر احلاصؾ ظذ مسرتقى مقضرقع افبحرث افؾسراين طفرقر 

بلكحائفا ادختؾػة، ومدارشفا ادتعرددة، شرعقا إػ وصرػ افؼردرة  (2افؼدرة) فساكقات

                                                      
كان دي دأحقؾؽؿ هـا ظذ أظامل ممشس ظؾؿ افؾساكقات ورائد افؾساكقات افبـققية افقصػقة ؾر -1

(، 1970شقشر، ـام أحقؾؽؿ ظذ أظامل بعض افقطقػقغ افقصػقغ أمثال )مارتقـل 

 ة افعربقة.( وؽرمها، وأبحاث د. متام حسان ذم إضار افؾغ1966و)بـػـست 

ادؼصقد بؾساكقات افؼدرة افؾساكقات افتل ترمل إػ وصػ ؿدرة  مستعؿؾ افؾغة افطبقعقة  -2

مـ جفازه افذهـل ادسمول ظـ إكتاج افؾغة وتلويؾفا، وتتخذ هذه  اوتػسرها، باظتبارها جزء

 .افؼدرة مقضقظا هلا، شقاء تعؾؼ األمر بافؼدرة افؾغقية أو افؼدرة افتقاصؾقة
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رة ؾطريرة متقرزه ظرـ افؾغقية فدى مستعؿؾ افؾغة افطبقعقة وتػسررها، باظتبارهرا ؿرد

احلققان، ومتؽـف مـ إكتاج اخلطاب وتلويؾف. متقشؾة إػ ذفؽ ببـاء كامذج صرقرية بـراء 

 ػسض ؾقف حماـاة جفاز اجكتاج وافتلويؾ فدى اجكسان.ت

وكظرا فتعدد هذه األكحاء واددارس افؾساكقة واختالؾفا، وحرصا ظذ تلضرها 

 تصـقػفا ذم إضار ثـائقةمتقز بغ بغقة تسفقؾ ظؿؾقة االشتػادة مـفا، تؿ 

تسؾؿ بنمؽان وصػ بـقة افؾغة بؿعزل ظـ وطقػتفرا،  كظريات غر وضقػقة -1

فدى ادتؽؾؿ/ادسرتؿع ادثرايل وتػسررها، باظتبارهرا  "افؼدرة افؾغقية"وتروم وصػ 

جمؿقظة مـ افؼقاظد افصقرية ادـتفقة افتل متؽـ اجكسان مـ إكتاج ظدد ال حمردود مرـ 

 . ويؿثؾ هذا االدماه افـحق افتقفقدي ومدارشف ادختؾػة.اجلؿؾ

تممـ بارتباط بـقة افؾسان افطبقعل بقطقػترف افتقاصرؾقة،  وكظريات وضقػقة -2

وهتتؿ بافؾغة ودورها افتقاصع بغ أؾراد ادجتؿع فتحؼقؼ أهداف وؽايرات ومصرافح 

وتػسررها، فدى مسرتعؿؾ افؾغرة  "افؼدرة افتقاصؾقة"مـ وراء ذفؽ، وتروم وصػ 

ال تمهؾف جكتاج ةؾ كحقية ؾؼرط، برؾ ـرذفؽ جكتراج هرذه اجلؿرؾ "باظتبارها ؿدرة 

فؾؿزيد مـ افتقضقح حقل هذه افثـائقة، أحقؾؽؿ  )"ؾقاميالئؿفا مـ شقاؿات االشتعامل

  افؾسراكقات وافديرداـتقؽ   )آيرت أوصران ـرذفؽ  كظررواب( 1993ظذ )ادتقـؾ 

 .(43و42 ة افعؾؿقة إػ ادعرؾة اددرشقة، ص، كؿقذج افـحق افقطقػل مـ ادعرؾ

كظرية "ومـ أبرز افـظريات افقطقػقة ادشؽؾة فؾؿـحك افقطقػل احلديث كذـر  

افسـقبقررات "، و(1)"كظريررة افقجفررة افقطقػقررة فؾجؿؾررة"، و(1)"افـسررؼقة افقطقػقررة

                                                      
 "وضقرها تالمذتف، خاصة مـفؿ: هافقداي "John.Firth"د  ا افـظرية افتل أشسفا ؾرث كؼص -1

MAK Halliday"  وويدوشقن" Widdowson . H . G". 
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ا مر". فؽرـ مـفرا "كظرية افـحرق افرقطقػل"، و"افػرضقة اجكجازية"، و(2)"افقطقػقة

تقؿػ ـافقجفة افقطقػقة فؾجؿؾة وافػرضقة اجكجازية، ومـفا ما ال يرزال حرا ا ذم 

احلؼؾ افؾساين ـافـسؼقة افقطقػقة وافسـقبقات افقطقػقة وكظرية افـحق افقطقػل. ومـفا 

ما يشؽؾ كظرية فساكقة ؿائؿة افذات ـافـسؼقة افقطقػقة وكظرية افـحق افقطقػل، ومـفا 

امذج افـظرية افتقفقدية افتحقيؾقة ـام هق صلن افػرضقة اجكجازية ما هق مدمج ذم أحد ك

 (. 48(  ص، 2006ادتقـؾ )) "وافسـقبقات افقطقػقة

وبـاء ظؾقف، كخؾص إػ أن افـحق افقطقػل كظريرة فسراكقة وطقػقرة حديثرة،      

ية تـدرج ذم إضار فساكقات افؼدرة، متتاز ظـ ؽرها مـ افـظريات افقطقػقة باالشتؿرار

وباالشررتؼالفقة بررذاهتا مررـ حقررث ادبررادئ واآلفقررات واجوافقررات واألهررداف. ؾررام 

 مقضقظفا؟ وما مبادئفا افثابتة؟ وما افؼققد افضابطة الصتغاهلا؟ 

 كظرية الـحو الوضقػي: ادوضوعو وادبادئو والؼقود.3  -2 -2

باشرؿ افؾغرقي اهلقفـردي شرقؿقن  "افـحرق افرقطقػل"اؿسن طفرقر كظريرة   

، برغ 1978، افصادر شـة "Functional Grammar"افذي ةع ؾقؽتابف و  .DIk, S.Cديؽ

                                                                                                                             
(،حقث MathésiusVilhemبرزت هذه افـظرية ظذ يد افباحث افؾغقي افتشقؽل ماثقزيقس) -1

اهتا. وبعد ذفؽ، ظرؾت تطقرات اظتز افقجفة افقطقػقةفؾجؿؾةهل ادتحؽؿة ذم ترتقب مؽقك

 (.J. Firbas، وؾرباسF. Danesمع باحثغ آخريـ: أبرزهؿ)داكقش

افذي اؿسحف ؾان ؾافغ  " Role and Référence Grammar"كحق األدوار واجحافة"ؼصد  ا ي  -2

وؾقيل، وظذ افرؽؿ مـ اكدماجف ضؿـ افـظرية افتقفقدية افتحقيؾقة، إال أكف خيتؾػ ظـ باؿل 

أكحائفا، ألكف ال يعتز ادؽقن افسـقبل مؽقكا مستؼال بؾ يعتزه مؽقكا يتػاظؾ مع ادؽقكقغ 

اآلخريـ فؾـحق، ادؽقن افداليل وادؽقن افتداويل، جكتاج افبـقة افرصؾقة افسـقبقة. وظذ هذا 

 افسـقبقات افقطقػقة أحد حؼقل افؾساكقات افقطقػقة"( أن1980األشاس أـد ـقكق )ـقكق 

 . "حقث صؾؾ افبـقات افسـقبقة ظذ أشاس وطائػفا افتقاصؾقة
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ادرتؽزات افـظرية فالدماه افقطقػل وادـطؼ افصقري. وحدد مقضقع هذه افـظرية ذم 

فدى مستعؿؾ افؾغة افطبقعقة وتػسرها، باظتبارهرا ؿردرة  "افؼدرة افتقاصؾقة"وصػ

معرؾة افؼقاظد افرصؾقة وافسـقبقة وافدالفقة  ال تـحرص ذم"صامؾة وواحدة ال تتجزأ و

ـ مستعؿؾ افؾغة وافصقتقة، بؾ تتعداها إػ معرؾة افؼقاظد افتداوفقة، افؼقاظد افتل متؽ  

افطبقعقة مـ إكتاج وؾفؿ ظبارات فغقية شؾقؿة ذم مقاؿػ تقاصؾقة معقـة ؿصرد صؼقرؼ 

 .(19(، ص، 2003)أمحد ادتقـؾ )"أؽراض معقـة

افؼدرة افتقاصؾقة ذم مؾؽات مخس، مـفا ما هق فغقي )ادؾؽة وحرص ديؽ هذه 

افؾغقية( ومـفا ما هق ؽر فغقي )ادؾؽة ادـطؼقة، وادؾؽة ادعرؾقة، وادؾؽرة اجدراـقرة، 

وادؾؽة االجتامظقة(، يستخدمفا مستعؿؾ افؾغة افطبقعقرة أثـراء ظؿؾقرة افتقاصرؾ ـرام 

 شـرى الحؼا.    

 شاس، ؾقؿؽـ تؾخقصفا ذم ما يع أما مبادئفا ادـفجقة األ

 وضقػة الؾغات الطبقعقة )األساسقة( هي وضقػة الحوا ل.   -1"

 ادخاصب. / موضوع الدرس الؾساين هو و ف الؼدرة الحوا ؾقة لؾؿحؽؾم-2

الـحو الوضقػي كظرية لؾرتكقب والداللىلة مـظىلورا إلىلقف  مىلن وجفىلة كظىلر -3

 تداولقة. 

لطامح إغ الؽػاية إغ حتؼقق أكىلواع الثالىلة جيب أن يسعى الو ف الؾغوي ا -4

 من الؽػاية:

 الؽػاية الـػسقة -أ

 الؽػاية الحداولقة -ب

 (. 09(  ص، 1986) ادتقـؾ )"الؽػاية الـؿطقة  -ج

مـ خالل هذه ادبادئ، يتضح أن افـحق افقطقػل يعتز افؾغة أداة، وخيترزل        
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افشفرة، ذم وطقػة أشراس واحردة وطائػفا افست، ـام حددها جاـبسقن ذم خطاضتف 

األمر يتقح فف حرص مقضقظف ذم وصػ افؼدرة افتقاصؾقة وهذا هل وطقػة افتقاصؾ. 

فدى ادتؽؾؿ/ادخاضب وتػسرها، بحؽؿ أن هذه افؼدرة متؽـ مستعؿؾ افؾغة افطبقعقة 

 مـ افربط بغ بـقة افؾغة ووطقػتفا افتقاصؾقة ذم ظؿؾقتل إكتاج اخلطاب وتلويؾف.    

ـام يعتز افبـقة تابعة فؾقطقػة، أي بـقة افؾغة تابعة فقطقػتفا افتقاصؾقة، وهذا      

االختقار ادـفجل جيعؾف يعطل األشبؼقة ذم افتحؾقؾ فؾؿعؾقمرات افدالفقة/افتداوفقرة، 

ادؼابرؾ، يعترز ادعؾقمرات ذم و .ويعتزها ـؾقات مشسـة بغ مستعؿع افؾغة افطبقعقة

وافصرقتقة جمررد اكعؽراس صرقري أو صؼقرؼ ؾعرع فؾؿعؾقمرات  افرصؾقة/افسـقبقة

افدالفقرة وافتداوفقرة افرقاردة ذم األشراس. ويتضررح هرذا األمرر مرـ خرالل جفررازه 

افقاصػ، وبـقتف افصقرية، وآفقات اصتغافف ذم خمتؾػ كامذجف ادتعاؿبة ـام شـرى ذم مرا 

 يع.    

ر فؾؽػايرة، واظتزهرا وفبؾقغ أهداؾف وضبط آفقات اصتغافف، وضع ديؽ معاي 

بؿثابة ؿققد فؾـظرية افؾساكقة، هل افؽػاية افقصػقة وافؽػايرة افتػسررية. وبرافـظر إػ 

ضبقعة األهداف ادتقخراة مرـ هرذا افـحرق، أظراد ديرؽ صرقاؽة افؽػايرة افتػسررية، 

 ؾلصبحت تتؽقن مـ     

اجمؽان، بؿقجبفا يطؿح افـحق افقطقػل إػ أن يؽقن، ؿدر وافؽػاية افـػسقة  

فردى مسرتعؿؾ افؾغرة، شرقاء مـفرا  (Psychological models)«فؾـامذج افـػسقة»مطابؼا 

كرامذج »افتل صدد ـقػ يبـل ادتؽؾؿ افعبرارات افؾغقيرة ويـطؼفرا، أو « كامذج اجكتاج»

افتل صدد ـقػقة صؾقؾ ادخاضب فؾعبارات افؾغقية وتلويؾفرا. ورؽبرة ذم بؾرقغ « افػفؿ

ؽ ذم هذه افؽػاية، أف « واؿعقتفرا افـػسرقة»غك مـ كامذجف ادتعاؿبة افؼقاظرد افترل ّصرؽ 

 ـافؼقاظد افتحقيؾقة ظذ شبقؾ ادثال.    
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تعد مصدر متقز افـحق افرقطقػل ظرـ ؽرره مرـ األكحراء "افؽػاية افتداوفقة  و

جيب أال كتعامؾ مع افعبارات افؾغقية ظذ أشاس أاا  ". ألكف ـام يؼقل ديؽ "األخرى

ت مـعزفة، بؾ ظذ أشاس أاا وشائؾقستخدمفا ادتؽؾؿ جبالغ معـك معغ ذم مقضقظا

إضار شقا  صردده افعبرارات افسرابؼة ومقؿرػ صردده افقشرائط األشاشرقة دقؿرػ 

 (.13(   ص، 1997) شقؿقن ديؽ )أ"افتخاضب

افدراشة افـؿطقة ال تؽرقن "افؽػاية افـؿطقة  افتل يمـد بؿقجبفا ديؽ ظذ أن 

 إذا أضرهتا جمؿقظة مـ افػرضقات افـظرية وال تؽقن، ذم ادؼابؾ، افـظريرة ذات كػع إال

افؾساكقة ذات ـبر جدوى إال إذا ـشػت ظـ مبرادئ وؿقاظرد ذات اكطباؿقرة واشرعة 

 (.15) ادرجع افسابؼ ، ص، "افـطا 

وأمال ذم اكػتاح افـظرية ظرذ احلقراة افسقشرقق اؿتصرادية، بعردما أصربحت     

ادبادئ واجوافقرات فبؾرقغ ذفرؽ، ّأضرقػت ـػايرة جديردة ّشرؿقت ممهؾة مـ حقث 

ظذ األؿؾ مـ ؿطاظرات  ـػاية اجشفام ذم جاكب مفؿ   "بافؽػاية اججرائقة، وّؿصد  ا

)ادتقـرؾ "االؿتصادية افتل تستخدم افؾغة بؽقػقة مـ افؽقػقرات-افتقاصؾ االجتامظقة

بعد اشتؽامهلا ألدوات افتـظرر ، ألن افـظريات افؾساكقة احلديثة ( 47(  ص، 2006)

معدة ألن دماوز حؼؾ "افعؾؿل، وإوافقات افتحؾقؾ، وبـاء أجفزة وصػ ـاؾقة، باتت 

افؼطاع "وصػ وتػسر افظقاهر افؾغقية إػ حؼؾ آخر أظؿ هق حؼؾ ما يؿؽـ تسؿقتف 

. مؼصقدكا هـا هق جمؿقظة جماالت افتقاصؾ افترل تسرتخدم "االجتامظل-االؿتصادي

ة إمرا ـؾقرا ـافسةرة بؿختؾرػ أكقاظفرا )افبؼرية، اآلفقرة، افػقريرة...( أو ؾقفا افؾغ

جزئقا)األ ضة افسقـامئقة، األؽاين...(. ونا يدخؾ ذم هذا احلؼؾ كػسف االضرطرابات 

افؾغقية افراجعة إػ أمراض كػسقة أو ظؼؾقة. بؾ إكف مـ ادؿؽـ افذهاب إػ أبعرد مرـ 

معدة اآلن ألن تؾج ـذفؽ  -أو بعضفا ظذ األؿؾ-ذفؽ وافؼقل إن افـظريات افؾساكقة
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األكسا  افتقاصؾقة افتل ال تستخدم افؾغة ـاجيامء وافرشؿ واألؾالم افصامتة وافؼطرع 

 (.46(  ص، 2006)ادتقـؾ )"افصامتة "ادقشقؼقة

وفتستجقب كظرية افـحق افقطقػل فؼوط افبحث افعؾؿرل احلرديث، حررص 

مـطؾؼاهترا افـظريرة وبـقتفرا افصرقرية وجفازهرا  روادها ظذ حصقل اكسجام تام بغ

افقاصػ، وهذا ما تعؽسف خمتؾػ كامذجفا ادتعاؿبرة، اكطالؿرا مرـ افـؿرقذج مرا ؿبرؾ 

( افرذي يعترز كرقاة افـظريرة وظرذ أشاشرف بـقرت براؿل افرـامذج 1978ديك ادعقار)

افرذي يعؽرس خمتؾرػ افتعرديالت  (1989ديىلك األخرى، مرورا بافـؿقذج ادعقار)

فتغرات افتل ظرؾتفا افـظرية إثر اكػتاحفا ظذ بعض افؾغات افطبقعقة األخرى، وإثر وا

اكػتاحفا وتػاظؾفا وتؽامؾفا مع بعض افػروع ادعرؾقة األخرى ادفتؿة بافقاؿع افـػيس 

فدى مستعؿؾ افؾغة افطبقعقة، وخاصة مـفا ظؾؿ افـػس ادعررذم. وصرقال إػ كؿرقذج 

( افذي يعتز أحدث كامذج افـظريرة، 2008وهـخػؾد مؽـزي كحق اخلطاب افقطقػل)

وأـثرها اشتجابة دعقاري افبساضة وافقضرقح، وأـثرهرا اشرتجابة فؾؽػايرة افـػسرقة، 

مطؿح ـؾ أكحاء افؼدرة، وهذا يتضح مـ خالل بـقتف افصرقرية وجفرازه افقاصرػ، 

مقضرقع  واختاذه افػعؾ اخلطايب، ـقػام ـان حجؿف مػردة أو مرـبرا أو ةؾرة أو كصرا،

 افبحث افؾساين افقطقػل.

خالصة افؼقل إن افـحق افقطقػل كؿقذج كحقي مـ أكحاء افؼدرة، هيردف إػ  

وصػ آفقات اصتغال افذهـ افبؼي وتػسرها ذم ظؿؾقتل إكتراج اخلطراب وتلويؾرف، 

ويروم افتؿثقؾ فؾؿعرؾة افؾغقية افتل متثؾ جقهر افتقاصؾ برغ ادرتؽؾؿ وادخاضرب ذم 

تقاصؾقة ؿصد صؼقؼ األهداف ادرجقة مـفا، بحقث ال يؼترص ذم ذفؽ ظرذ شقاؿاهتا اف

ادعؾقمات افسـقبقة وافرصؾقة وافصقتقة وافدالفقة، بؾ يتعداها إػ ادعؾقمات افتداوفقة 

 افتل جيعؾفا مـطؾؼ ظؿؾقات إكتاج اخلطاب وأشاس افتؿثقؾ فف.    
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كحسىلىلاب إغ مىلىلن الؼىلىلدرة الؾغويىلىلة إغ الؼىلىلدرة الحوا ىلىلؾقة: ومىلىلن اال 3-2-3

 الحعؾقم:

ظبارة ظـ ؿدرة  افؾغقية  شقؿقن ديؽ  أن هذه ادؾؽة ظـداالدماه افقطقػل  يرى   

تقاصؾقة ) أو تداوفقة( تتؽقن مـ ادبادئ وافؼقاظد ادسموفة ظـ تقفقد اجلؿؾ افسؾقؿة 

ترـقبقا ودالفقا، وتؾؽ ادسموفة ظـ مطابؼة تؾؽ اجلؿؾ دختؾػ األهداف افتقاصرؾقة 

 ا.فؼد أثبتت األبحاث افتل ؿام  1ستعؿؾ مـ أجؾفا ، وفؾؿؼامات افتل تـتج ؾقفاافتل ت

حقل اـتساب افؾغة أن افطػؾ يؽتسب معرؾة متؽـف مـ افتؿققرز برغ (  1984هايؿز)

ةؾ كحقية واردة شقاؿقا وأخرى ؽر واردة ، وأكف يؽتسب ؿدرة يرتؿؽـ مرـ خالهلرا  

لؾؿزيد من   ذم أي وؿت ، وأيـ، وبلية ضريؼة )مـ صديد متك يتؽؾؿ ومع مـ وبامذا ، و

 (.1998( والبوشقخي )1984الحػصقل وأكظر هايؿز)

فؼد ضرأ تعديؾ ظذ تـظقؿ مػفرقم افؼردرة افتقاصرؾقة  فردى مسرتعؿؾ افؾغرة  

ادؾؽة الؾغويىلة و ادؾؽىلة ادـطؼقىلة أصبحت تتلفػ مـ مخس مؾؽات هل   .ؾؼدافطبقعقة

. ويؼسح )شقؿقن ديؽ( بـاء ظرذ  دراكقة وادؾؽة االجح طقةوادؾؽة ادعرفقة و ادؾؽة اإل

هذا افتصقر فؾؼدرة افتقاصؾقة أن يصاغ )كؿقذج مستعؿؾ افؾغرة افطبقعقرة( ذم صرؽؾ 

) افؼافب افـحقي، افؼافب االجتامظل، افؼافب ادعرذم ، ؿقافب ةجفاز يتؽقن مـ مخس

طؾع ـؾ ؿافب مـفرا برصرد يض افؼافب ادـطؼل، افؼافب افشعري وافؼافب اجدراـل(

(  ؿضررايا افؾغررة افعربقررة ذم 1995أمحررد ادتقـررؾ ))مؾؽررة مررـ ادؾؽررات افتقاصررؾقة 

، دار األمران 23افؾساكقات افقطقػقة ، افبـقة افتحتقة أو افتؿثقؾ افداليل افترداويل ،ص.

(   ؿضايا افؾغرة افعربقرة ذم افؾسراكقات افقطقػقرة مرـ 2001افرباط أو أمحد ادتقـؾ )

(   2005، دار األمان ، افرباط. وظع آيت أوصران ) 39-38ؾة إػ افـص ،ص.اجلؿ
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افؾساكقات وافديرداـتقؽ كؿرقذج افـحرق افرقطقػل مرـ ادعرؾرة افعؾؿقرة إػ ادعرؾرة 

 .( 51 -50اددرشقة ،ص.

تسفؿ هذه افؼقافب بـسب خمتؾػة ذم تلويؾ اجلؿرؾ وإكتاجفرا  حسرب كقظقرة  

قطقػقة ذم تػصقؾ ـقػقة اصرتغال افؼافرب افـحرقي اخلطاب وإن اكصبت افدراشات اف

افذي حيو ذم ةقع حاالت افتقاصؾ افؾغقي،ويؿثؾ افؼافب ادرـزي بقرـام افؼقافرب 

 األخرى بؿثابة خمازن متده بام حيتاجف مـ معؾقمات.

يستب ظـ هذا افطررح اظتبرار افؼردرة افتقاصرؾقة ؿردرة صرامؾة وواحردة       

 تتضؿـ أمريـ هامغ مها 

ال تـحرص قدرة مسىلحعؿظ الؾغىلة الطبقعقىلة  يف معرفىلة الؼواطىلد الرصىلفقة   - أ

 الرتكقبقة والصوتقة والداللقة بل تحعداها إغ معرفة الؼواطد الحداولقة.

ال تـفض بعؿؾقة الحوا ل الؼدرة الؾغوية الرصف وحدها بل تسفم فقفىلا  - ب

 ؿؽىلن مسىلحعؿظقدرات أخرى مـطؼقة ومعرفقة واجح طقة وإدراكقة وغرها.وه ا ما ي

الؾغة الطبقعقة مىلن الحوا ىلل فىلق  بقىلـفم بغىلض الـظىلر طىلن كىلوع العبىلارات الؾغويىلة 

 (.56) ظع وصان ، مرجع شابؼ ، ص، وحجؿفا

 اكحساب الؾغة من مـظور الؾساكقات الـسبقة: 3-3

أما رواد افػرضقة افطبقعقة وافتـشرقط افسبرقي ؾقـطؾؼرقن ظرذ اخرتالف         

ؾرضقة ظؿؾ تػقد أن اخلاليا افعصبقة فألظضاء افذهـقة ظبارة ظرـ  حؼقهلؿ ادعرؾقة مـ

ظؾقم أوفقة مزجمة ذم بـقتفا،  وأن افعضق افذهـل مزود  ذه افعؾقم افغريزية ادطبقظرة 

ومـ ثؿة ؾفل ال تؾؼـ، وتؽتسب وإكام تـتؼؾ مـ اخلؾػ إػ افسؾػ   ،ذم خالياه خؾؼة

فقراثقة ـؾقن افبؼة وافعقـغ وكعقمة افشعر بؿقرثات بققفقجقة اكتؼال شائر افسحايا ا

(، افؾسراكقات افـسربقة وتعؾرقؿ افؾغرة 2010) حمؿد األوراؽرل )وجعادتف وهؾؿ جرا
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. إن ادعارف األوفقة افتل صردث ظـفرا افطبقعقرقن تؽرقن (140، 139افعربقة ، ص.

عصربقة خالل افشفقر األوػ مـ والدة افطػؾ ذم حافة ـؿقن وأن اكبعاثفا ذم افذات اف

افتل صؿؾفا يتطؾب  ضغ مها   كؿق افعضق افذهـل وكضجف افػقزيقفقجل، وثاكقفام ، 

اكتظام افذهـ افبؼي وافعامل اخلارجل بقاشرطة ظالؿرة ادصراحبة .أمرا دور ادردرس 

ؾقؼترص ظذ دؾع افتالمقذ وحثفؿ جثرارة مرا ذم أذهرااؿ مرـ ادعرارف افطبعقرة افترل 

مـشرط خلرزان افعؾرقم ادطبقظرة خؾؼرة ذم أذهران "ارة ظـ ورثقها ظـ أبقهيؿ، إكف ظب

افتالمقذ، ومقجف هلؿ حتك يـتفقا بلكػسفؿ إػ اشتـباط مرا ذم افردرس مرـ معؾقمرات 

 ."تتعؾؼ بؿقضقظف 

مبردؤه  اظصربق اأما أصحاب افػرضقة افؽسبقة ؾقعتزون افعدة ادعرؾقرة جفراز

تفاه احلقاس اخلارجقة ادفقرلة خؾؼرة ادؾؽات افذهـقة ادزجمة ذم األظضاء افدماؽقة ومـ

فقطائػ مضبقضة ، دمؿع هذه افطريؼرة ذم افتردريس برغ افتعؾرقؿ افرذي حيتراج ؾقرف 

 ـػسف.فافطافب إػ اددرس وبغ افتعؾقؿ افذايت بحقث يـؼؾب افتؾؿقذ إػ معؾؿ 

  تعؾقم الؾغة العربقة لؾـاصؼع بغرها  من مـظور الؾساكقات الحداولقة الوضقػقة -4

االشتـاد إػ ما ذـركاه مـ كتائج  األبحاث افؾساكقة شقاء مـفرا افتقفقديرة أو  إن

افقطقػقة  أو افـسبقة وافتجريبقة حقل اـتساب افؾغة وتعؾؿفا يسراظد ذم بـراء ادـراهج 

 .اخلاصة  بتعؾقؿ افؾغة افعربقة فغر افـاضؼغ  ا 

تيضر ـرام ؿرال ظرز افرديـ وهلذا ؾنن تعؾؿ افؾغة افعربقة فغر افـاضؼغ  ا يؼ     

ويتطؾرب ظؿرؾ هرذه  "افبقصقخل تدخؾ افطاؿرات افترل تؽرقن افؼردرة افتقاصرؾقة 

افتحػقز،تؼرقم ـرؾ  ضؾافطاؿات احتؽاـا بافؾغة ادتعؾؿة ذم حمقط فغقي مـاشب. وبػ

ضاؿة بافعؿؾ وؾرؼ ادبرادئ اخلاصرة  را ، وهرل ادبرادئ افػطريرة  را ادسرتؼؾة ظرـ 

ة ، ثؿ تؼقم بتثبقت افؼقاظد ادرتبطة بافؾغة ادتعؾؿة . وـؾ خصقصقات افؾغات افطبقعق
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تػعؾ ذفؽ متػاظؾة مع  -وهل تعؿؾ بؿبادئفا افػطرية وتثبت افؼقاظد اخلاصة -ضاؿة  

ؽرها مـ افطاؿات  ادؽقكة فؾؼردرة افتقاصرؾقة ، وال يؿؽرـ أن يتحؼرؼ ذفرؽ إال إذا 

قط افطبقعل فؾغة ادتعؾؿ . وادـفج وضع ادتعؾؿ  ذم حمقط فغقي يشبف ؿدر اجمؽان ادح

افذي يؾبل هذا افطؾب هق ادـفج افتقاصع ذم افتعؾقؿ ، حقث يعؿد إػ دؾع ادتعؾؿ إػ 

افتقاصؾ بافؾغة  األجـبقة ذم مؼامات خمتؾػة رؽؿ معرؾتف افبسقطة بادػردات ادعجؿقرة 

مرجع شرابؼ،  (  2002ظز افديـ افبقصقخل ))"ومعرؾتف افض قؾة بافؼقاظد افـحقية 

(. يستطقع ادتعؾؿ  ذا ادـفج افتقاصع أن يـؿل معرؾترف ادعجؿقرة .132-131ص، 

ألن اشتعامفف فؾغة ذم مؼامات وشقاؿات خمتؾػة يساظده ظذ ذفؽ ، وهـا  البد أن كشر 

إال أكف حيتاج ـذفؽ إػ صػقرز ضاؿاترف األخررى اجدراـقرة واالجتامظقرة وافؾغقيرة إػ 

يتؿ تثبقت افؼقاظرد اخلاصرة "ادعرؾقة وادـطؼقة.وذم ادراحؾ افالحؼة  جاكب افطاؿتغ

بافؾغة ادتعؾؿة وباشتعامهلا. ويتؿ اشتثامر ادعطقات افؾغقية افتل أصبح ادرتعؾؿ متعرقدا 

ظز افرديـ افبقصرقخل ، مرجرع شرابؼ ، )"ظذ إكتاجفا وؾفؿفا ذم تعؾقؿ هذه افؼقاظد

 (.132ص، 

يؼتيض تدخؾ "تعؾقؿ افؾغة افعربقة فغر افـاضؼغ  ا  فؼد شبؼت اجصارة إػ أن   

ن افؼدرة افتقاصؾقة . ويتطؾب ظؿؾ هذه افطاؿات احتؽاـرا بافؾغرة  افطاؿات افتل تؽق 

ادتعؾؿة ذم حمقط فغقي مـاشب. وبػعؾ هذا افتحػقز، تؼرقم ـرؾ ضاؿرة بافعؿرؾ وؾرؼ 

صقات افؾغات افطبقعقة، ادبادئ اخلاصة  ا ، وهل ادبادئ افػطرية ادستؼؾة ظـ خصق

وهرل تعؿرؾ بؿبادئفرا  –ثؿ تؼقم بتثبقت افؼقاظد ادرتبطة بافؾغة ادتعؾؿة. وـؾ ضاؿرة 

تػعؾ ذفؽ متػاظؾة مع ؽرها مـ افطاؿات ادؽقكرة  –افػطرية وتثبت افؼقاظد اخلاصة 

وال يؿؽرـ ـرام  (.131) ظزافديـ افبقصقخل، مرجع شرابؼ ، ص"فؾؼدرة افتقاصؾقة

ـ افبقصقخل أن يتؿ هذا افتعؾؿ إال إذا وضع ادتعؾؿ ذم حمقط فغرقي يشربف  ؿال ظز افدي
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ادحقط افطبقعل فؾغة ادتعؾؿة وذفرؽ ظرـ ضريرؼ ادرـفج افتقاصرع  –ؿدر اجمؽان  -

حقث يتؿ دؾع ادتعؾؿ فؾغة افعربقة إػ افتقاصؾ  را  ذم مؼامرات خمتؾػرة رؽرؿ  اؾتؼرار 

ؾغقية ومعرؾتف افض قؾة بؼقاظد افؾغرة افعربقرة رصقده ادعجؿل فؾؽثر مـ ادػردات اف

 افصقتقة وافرصؾقة وافـحقية . 

أما مراحؾ تعؾؿ افؾغة افعربقة فؾـاضؼغ بغرها ؾتتؿ حسب افـحق افقطقػل ـام   

 يع 

  ادرحؾة األوػ وؾقفا يتؿ صػقز ادبادئ افػطرية افؽؾقرة ؿبرؾ تعؾرؿ ؿقاظرد

ؽرا ذم حمقط فغقي أؿرب ما يؽرقن إػ افقضرع افؾغة افعربقة وهق ما يتطؾب إؽامشا مب

 افطبقعل.

  ادرحؾة افثاكقة وؾقفا يتؿ تثبقت ؿقاظد افؾغة افعربقة ظـ ضريؼ اشتعامهلا ذم

 شقاؿات خمتؾػة تؾبقة حلاجات ادتعؾؿ ورؽباتف.

  ادرحؾة افثافثة وؾقفا تتحؼؼ افغاية مـ افتعؾؿ، هذه افغاية افترل يؿؽرـ أن

أو شقاحقة  وهذا مرا يتطؾرب اكتؼراء ذم ادرقاد اددرشرة وبركاجمرا  تؽقن ديـقة أو ثؼاؾقة

 تعؾقؿقا حيؼؼ تؾؽ افغايات وتؼـقة تسفؾ ظؿؾقة افتعؾؿ .

 

 خامتة

إن اشتـادكا إػ افـظريات افؾساكقة وادعرؾقرة ذم بـراء األشرس افؾغقيرة دـفراج  

 "ورية ادسراظدة ذممـ ؿـاظتـرا افراشرخة  بلارا األداة افور كابعتعؾقؿ افؾغة افعربقة  

وصػ افؾغة وصػا مقضقظقا وصؾقؾفا صؾقال ظؾؿقا ، وهل ذم احلؼقؼة تعؿرؼ معرؾتـرا 

بطبقعة افؾغة افبؼرية وبعؿؾقرة اشرتعامل اجكسران فغترف ذم طرروف افرتؽؾؿ ادختؾػرة 

( افؾسراكقات 2002ظبد اهلل ؽزالن))"وبافعالؿات افؼائؿة بغ متؽؾؿ افؾغة وجمتؿعف 

.ضرؿـ 77ؿ افؾغة افعربقة افػصحك كؼد مػاهقؿ كحقيرة تراثقرة، ص، افقصػقة وتعؾق
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، 14،شؾسؾة افـدوات رؿرؿ "افؾساكقات وتعؾقؿ افؾغة افعربقة وتعؾؿفا "أصغال كدوة  

 .(ـؾقة اآلداب وافعؾقم اجكساكقة مؽـاس.مـ إظداد ظبد افعزيز افعامري

اح افدرس افؾساين ال يسعـا ذم ختام هذه ادداخؾة إال افتلـقد ظذ  ورة اكػت

احلديث، بؽؾ مستقياتف افؾغقية)افصقتقة وافرصؾقة افسـقبقة وافدالفقة وادعجؿقة 

وافتداوفقة(، ظذ ؿضايا ديداـتقؽ افؾغات،. ـام كمـد ظذ  ورة اشتثامر كتائج 

افـظريات افؾساكقة احلديثة، خاصة افقطقػقة مـفا، افتل أثبتت كجاظتفا ذم مؼاربة باؿل 

وافتػاظؾ بغ مستقياهتا  اطابات األخرى، و ورة تقطقػ آفقاهتا وإوافقاهتأكامط اخل

ؽذا وضع برامج تستجقب هوو  فتعؾقؿ افؾغة افعربقة فؾـاضؼغ  ا أو بغرهاومؽقكاهتا 

وذفؽ فؾؿتطؾبات افعؾؿقة وحلاجات ادتعؾؿغ ورؽباهتؿ وؽايتفؿ ادختؾػة مـ افتعؾؿ   

 بغ افتعؾقؿ وافتعؾؿ واالـتساب.مـ خالل تصقر ظؾؿل واضح يربط 
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134 

يف معاهد تعؾقم اقؾغة اقعربقة بادؿؾؽة اقعربقة  معوـات حتؼقق اجلودة

 "معفد اجلامعة اإلشالمقة بادديـة ادـورة كؿوذجاً "اقسعودية 

 

 د. أمحد بـ صٚفح افهبٔحل

 مًٓد تًِٔؿ افٌِٜ افًربٜٔ فٌر افْٚضَغ هبٚ  -أشتٚذ مسٚظد 

 ادديْٜ ادْقرة -اجلٚمًٜاإلشالمٜٔ 

ٝ افدراشٜ إػ افتًرف ظذ مًقؿٚت تىبٔؼ مًٚير اجلقدة بَسؿ اإلظداد افٌِقي بًّٓد تًِٔؿ هدؾ :صؾخادـ

افٌِٜ افًربٜٔ فٌر افْٚضَغ هبٚ بٚجلٚمًٜ اإلشالمٜٔ بٚدديْةٜ ادْةقرة مةـ وجٓةٜ ٕيةر أظوةٚ  هٔدةٜ افتةدريس 

ظوق هٔدٜ تدريس ومدرس ( ٥٥واددرشغ وافًٚمِغ يف وحدة اجلقدة بٚدًٓد ، وتُقٕٝ ظْٜٔ افدراشٜ مـ )

٪ مـ جمتّع افدراشٜ ضبَٝ ظِةٔٓؿ اشةتبٕٜٚ مُّةٜ ، وفَةد اشةتخدم افبٚحةٞ ادةْٟٓ ادسةحل ٨٨يّثِقن 

 افقصٍل افتحِٔع، وفَد تقصِٝ افدراشٜ إػ ظدد مـ افْتٚئٟ ومـ أمهٓٚ:

 حهقل ادًقؿٚت ادتًَِٜ بّجٚل اإلدارة ظذ درجٜ إظٚؿٜ مرتًٍٜ.-١

 تًَِٜ بّجٚل ادَررات افدراشٜٔ ظذ درجٜ إظٚؿٜ مرتًٍٜ.حهقل ادًقؿٚت اد -٥

 حهقل ادًقؿٚت ادتًَِٜ بّجٚل افًِّٜٔ افتًِّٜٔٔ وبٔدتٓٚ ظذ درجٜ إظٚؿٜ مرتًٍٜ. -٣

وجقد ؾروق ذات دٓفٜ إحهٚئٜٔ يف مًقؿٚت اإلدارة وادَررات افدراشٜٔ ُتًزى دتٌر افقطٍٜٔ  -٤

 فًٚمِغ يف وحدة اجلقدة.وذفؽ فهٚفح أظوٚ  هٔدٜ افتدريس وا

 ظدم وجقد ؾروق ذات دٓفٜ إحهٚئٜٔ يف مًقؿٚت افًِّٜٔ افتًِّٜٔٔ وبٔدتٓٚ ُتًزى دتٌر افقطٍٜٔ. -٥

 ظدم وجقد ؾروق ذات دٓفٜ إحهٚئٜٔ يف ادًقؿٚت ظٚمٜ ُتًزى دتٌر افقطٍٜٔ. -٦

افتخهص ُتًزى  وجقد ؾروق ذات دٓفٜ إحهٚئٜٔ يف مًقؿٚت ادَررات افدراشٜٔ دتٌر -٧

 فِّتخههغ يف ظِؿ افٌِٜ افتىبَٔل وافسبٜٔ.

ظدم وجقد ؾروق ذات دٓفٜ إحهٚئٜٔ يف مًقؿٚت افًِّٜٔ افتًِّٜٔٔ وبٔدتٓٚ ُتًزى دتٌر  -٨

  افتخهص.

 ظدم وجقد ؾروق ذات دٓفٜ إحهٚئٜٔ يف مًقؿٚت اجلقدة ظٚمٜ ُتًزى دتٌر افتخهص. -٩

ثاًل يف ؿسؿ اإلظداد افٌِقي بٚفًّؾ اجلٚد وافًٚجؾ ظذ إزافٜ ـؾ وأوصٝ افدراشٜ بدظقة ادًٓد مم

 هذه ادًقؿٚت افتل حتقل دون تىبٔؼ مًٚير اجلقدة.

و اؿسحٝ افدراشٜ إجرا  دراشٚت ممٚثِٜ يف افَسؿ أخر يف ادًٓد ، وـذفؽ إجرا  دراشٜ مَٚرٕٜ 

 .بغ ادًٚهد إخرى دًرؾٜ مدى تىبٔؼ مًٚير اجلقدة

 



 ٤٣٥ حديثٜ يف تًِٔؿ افًربٜٔ فٌٜ ثٕٜٚٔ اجتٚهٚتادٗمتر افدويل افثٚين:    -افًربٜٔ فٌِقيٚتامًٓد 

 ادؼدمة

مل تًد افٌِٜ افًربٜٔ بًد اإلشالم فٌٜ خّٚصٜ بٚفًرب وحدهؿ، بؾ أصبحٝ فٌٜ  

ًٚ٪ ؾبٓٚ تٗدى افنًٚئر، وهبٚ يتؿ افتٍٚهؿ وافتقاصؾ، وظـ ضريَٓٚ ؾَط  ادسِّغ مجًٔ

يٗخذ افًِؿ افؼظّل افقاجٛ وافٍوؾ، وخالل حَبٜ زمْٜٔ ؿهرة صٓرت هذه افٌِٜ 

احتقهتٚ وأثرهتٚ مـ رصٔدهٚ افٌْل ادتْقع، ؾتنُؾ ادَدشٜ ـثرًا مـ افًِقم وافٍْقن و

إرث حوٚري ظئؿ مـ خمتِػ افًِقم وصتك افٍْقن، وهذا افُْز احلوٚري افوخؿ 

ٓ يُّـ ؾتحف إٓ بقاشىٜ افٌِٜ افًربٜٔ، ؾُٚن صٖن إمٜ مْذ طٓقرهٚ إػ افٔقم 

هبٚ، وزيٚدة حهِٔتٓؿ  آظتْٚ  بتًِٔؿ افٌِٜ افًربٜٔ ٕبْٚئٓٚ افْٚضَغ هبٚ وؽر افْٚضَغ

ًٚ ٕؼ  افٌِقيٜ وافًِّٜٔ مْٓٚ، وتّْٜٔ روح آظتزاز هبذه افٌِٜ اخلٚفدة اجلِّٜٔ، وأيو

هذه افٌِٜ وتًزيز تًِّٓٚ وتًِّٔٓٚ فٌر افْٚضَغ هبٚ، مـ أبْٚ  ادسِّغ وؽر 

رة ادسِّغ، وفَد زاد ظدد متًِّل افٌِٜ افًربٜٔ مـ ؽر افْٚضَغ هبٚ يف افًَقد إخ

زيٚدة ـبرة ممٚ زاد مـ اهتامم اجلٚمًٚت وادٗشسٚت افتًِّٜٔٔ يف افًٚمل افًريب، 

وادُِّٜ افًربٜٔ افسًقديٜ بهٍٜ خٚصٜ، وـذفؽ اؾتتحٝ افُثر مـ اددارس 

دول افتل وجٓٝ افوادًٚهد وادراـز وإؿسٚم يف ـثر مـ اجلٚمًٚت يف ـثر مـ 

ٌر افْٚضَغ هبٚ، ؾٚشتَىبٝ فذفؽ إشٚتذة وافًِام  ظْٚيتٓٚ إػ تًِٔؿ افٌِٜ افًربٜٔ ف

وافبٚحثغ افذيـ ظْقا بُؾ إشبٚب وافقشٚئؾ ادًْٜٔ ظذ تًِٔؿ افٌِٜ افًربٜٔ فٌر 

افْٚضَغ هبٚ مستٍٔديـ يف ذفؽ مـ تراث افٌِٜ افًربٜٔ افًريؼ، ومـ جتٚرب وخزات 

افًٚمل افتل تقصِٝ إػ جمّقظٜ  إمؿ إخرى يف تًِٔؿ افٌِٚت افثٕٜٚٔ يف ـثر مـ دول

ُِؿ وتًِٔؿ افٌِٜ بقصٍٓٚ فٌٜ  ٜ مـ ادًٚير افوٚبىٜ وادْيّٜ افتل حتُؿ ظِّٜٔ تً ّّ مٓ

ّٔز يف هذا افًك  أجْبٜٔ أو ثٕٜٚٔ حتك حتهؾ ظذ اخلتؿ اخلٚص فِدخقل يف افتًِٔؿ ادّ

مًٔٚريٜ  أٓ وهق ختؿ ضامن اجلقدة  افذي ٓ يتٖتك إٓ مـ خالل مْيقمٜ مقاصٍٚت
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ُِؿ افٌِٜ  فُؾ افًْٚرص وافذي يٗدي يف افْٓٚيٜ إػ إحراز اجلقدة ادىِقبٜ يف تًِٔؿ وتً

افًربٜٔ فٌر افْٚضَغ هبٚ. وظِّٜٔ افتَقيؿ وافتىقير ظِّٜٔ صٚئُٜ صًبٜ جيٛ أٓ ُتسك 

فألمزجٜ، أو ختوع فألدجلٜ، بؾ ٓ بد مـ مًٚير صٚرمٜ حيتُؿ إفٔٓٚ اجلّٔع، ٓ جمٚل 

فالٕىبٚظٜٔ أو ادحٚبٚة ؿدر اإلمُٚن، وهذه ادًٚير ادحُّٜ هل افتل جتّسؿ مٚ  ؾٔٓٚ

ٕىِؼ ظِٔف اجلقدة، إذ ٓ جقدة دون مًٚير واضحٜ ودؿَٜٔ، وفًؾ اجلقدة تُقن اجلن 

أمـ فَْؾ افتًِٔؿ ادحع إػ افتىقرات احلديثٜ ظز مًٚير ظٚدٜٔ افتًبر مِٜٔ اإلٕنٚ  

ْر  ُّ ًٚ (٪ فذا ؾَد أخذت مًيؿ افدول بٚٓهتامم بٚدقاصٍٚت ـام ؿٔؾ  )ؾ ْذ مِٔ ٍّ ًٚ وٕ ظٚدٔ

ادًٔٚريٜ فتَقيؿ ـؾ ظْك مـ ظْٚرص افًِّٜٔ افتًِّٜٔٔ ظذ ضق  مًٚير اجلقدة افتل 

ًٚ بٚفقاؿع وأـثر صِٜ  هتدف إػ حتَٔؼ اجلقدة وآرتَٚ  بٚفتًِٔؿ فُٔقن أؿقى ارتبٚض

ؿدرة ظذ مقاـبٜ افتدؾؼ وإٍٓجٚر ادًِقمٚيت وافتَدم بحٚجٚت افٍرد وادجتّع وأـثر 

افتَْل وافًِّل. إن حتَٔؼ اجلقدة ظّؾ مٗشيس تربقي مْيؿ، وفُل يتؿ حتَٔؼ ضامن 

اجلقدة يف افًّؾ ادٗشيس ومـ ضّْف ادٗشسٚت افتًِّٜٔٔ، ـٚن ٓ بد مـ وضع 

ت اجلقدة٪ فذا مًٚير وأشس يتؿ يف ضقئٓٚ احلُؿ ظذ مدى حتَٔؼ ادٗشسٜ دتىِبٚ

ؾَد وضع اخلزا  وادٓتّقن جمّقظٜ مـ ادًٚير فِّٗشسٚت افتًِّٜٔٔ ادختٍِٜ تْىِؼ 

مـ أبًٚد خمتٍِٜ ابتداً  مـ افسٔٚشٚت افسبقيٜ فُؾ بِد وإهداف افًٚمٜ واخلٚصٜ 

وادٚدة افًِّٜٔ ودواؾع ادتًِّغ وحٚجٚهتؿ، وفٔس إتًٓٚ  بّتىِبٚت ادجتّع وشقق 

ر ذفؽ، وتٖيت هذه افدراشٜ يف هذا اإلضٚر فتحٚول مسٚظدة ادسٗوفغ يف افًّؾ وؽ

مًٓد تًِٔؿ افٌِٜ افًربٜٔ فٌر افْٚضَغ هبٚ بٚجلٚمًٜ اإلشالمٜٔ بٚدديْٜ ادْقرة فِقؿقف 

 ظذ إشبٚب افتل يُّـ أن تًٔؼ تىبٔؼ اجلقدة يف ادًٓد .
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 اقؼسم األول: أشاشقات اقدراشة

 ئؾتفا:مشؽؾة اقدراشة وأش

 تُّـ منُِٜ افدراشٜ يف اإلجٚبٜ ظـ افسٗال افرئٔس افتٚيل:

ما معوـات تطبقق معاير اجلودة يف معفد تعؾقم اقؾغة اقعربقة قغر اقـاطؼػ هبا 

 ويتٍرع ظـ هذا افسٗال افسٗٓن افتٚفٔٚن:  باجلامعة اإلشالمقة بادديـة ادـورة ؟

تًِٔؿ افٌِٜ افًربٜٔ فٌر  مٚ مًقؿٚت تىبٔؼ مًٚير اجلقدة يف مًٓد ١س

افْٚضَغ هبٚ بٚجلٚمًٜ اإلشالمٜٔ بٚدديْٜ ادْقرة مـ وجٜٓ ٕير أظوٚ  هٔدٜ افتدريس 

 واددرشغ وافًٚمِغ يف وحدة اجلقدة بٚدًٓد ؟

 -١هؾ تقجد ؾروق ذات دٓفٜ إحهٚئٜٔ يُّـ أن تًزى فِّتٌريـ  ٥س

 -٥ٚمِغ يف وحدة اجلقدة( افً -اددرشغ  -افقطٍٜٔ: )أظوٚ  هٔدٜ افتدريس 

افتخهص ،فًِّقؿٚت افتل تقاجف تىبٔؼ مًٚير اجلقدة يف مًٓد تًِٔؿ افٌِٜ افًربٜٔ 

 فٌر افْٚضَغ هبٚ بٚجلٚمًٜ اإلشالمٜٔ بٚدديْٜ ادْقرة ؟

 أهداف اقدراشة:

افتًرف ظذ أبرز ادًقؿٚت افتل حتقل دون تىبٔؼ مًٚير اجلقدة يف مًٓد  -١

 ًربٜٔ فٌر افْٚضَغ هبٚ بٚجلٚمًٜ اإلشالمٜٔ بٚدديْٜ ادْقرة.تًِٔؿ افٌِٜ اف

افتًرف ظذ أثر مًقؿٚت تىبٔؼ مًٚير اجلقدة يف ضق  متٌري افدراشٜ :  -٥

ٜ افتدريس  -١ ٜ: )أظوٚ  هٔد ًٚمِغ يف وحدة اجلقدة(  -اددرشغ  -افقطٍٔ  افتخهص. -٥اف

 أمهقة اقدراشة:

 مًقؿٚت تتْٚول افتل–افبٚحٞ ظِؿ حد ظذ–تًد هذه افدراشٜ إوػ  -١

 بٚجلٚمًٜاإلشالمٜٔ هبٚ افْٚضَغ فٌر افًربٜٔ افٌِٜ تًِٔؿ مًٓد يف اجلقدة مًٚير تىبٔؼ

 وادًٚهد إخرى ادامثِٜ. ادْقرة بٚدديْٜ



 ٤٣٥ ...مًقؿٚت حتَٔؼ اجلقدة يف مًٚهد تًِٔؿ افٌِٜ افًربٜٔ: د. أمحد بـ صٚفح افهبٔحل 

ؿد تسٚظد ٕتٚئٟ هذه افدراشٜ وتقصٔٚهتٚ ادسٗوفغ يف اجلٚمًٜ  -٥

ٜ فٌر افْٚضَغ هبٚ وادًٚهد إخرى ادامثِٜ اإلشالمٜٔ ومًٓد تًِٔؿ افٌِٜ افًربٔ

 ظذ جتٚوز بًض هذه ادًقؿٚت ومًٚجلتٓٚ فتحَٔؼ اجلقدة ادْنقدة يف ادًٓد. 

 حدود اقدراشة:

: اؿتكت حدود مقضقع افدراشٜ ظذ حتديد احلدود ادوضوعقة

ٜٔ ادًقؿٚت افتل ؿد حتقل دون تىبٔؼ مًٚير اجلقدة يف مًٓد تًِٔؿ افٌِٜ افًرب

فٌر افْٚضَغ هبٚ بٚجلٚمًٜ اإلشالمٜٔ بٚدديْٜ ادْقرة بقصٍف ممثال فًِّٚهد 

ٕف مـ أؿدمٓٚ ويتقاؾر ؾٔف مـ افىالب واددرشغ إإخرى ادامثِٜ حٔٞ 

وأظوٚ  هٔدٜ افتدريس وادقطٍغ مٚ ٓ يتقاؾر يف ؽره مـ ادًٚهد إخرى يف 

افتدريس واددرشغ بٚدًٓد ادُِّٜ وذفؽ مـ خالل وجٜٓ ٕير أظوٚ  هٔدٜ 

 وافًٚمِغ يف وحدة اجلقدة .

: اؿتكت حدود افدراشٜ ظذ افتًرف ظذ احلدود ادؽاكقة واقزماكقة

ادًقؿٚت افتل ؿد حتقل دون تىبٔؼ مًٚير اجلقدة يف مًٓد تًِٔؿ افٌِٜ افًربٜٔ 

ظوٚ  هٔدٜ فٌر افْٚضَغ هبٚ بٚجلٚمًٜ اإلشالمٜٔ بٚدديْٜ ادْقرة مـ وجٜٓ ٕير أ

افتدريس واددرشغ بٚدًٓد وافًٚمِغ يف وحدة اجلقدة خالل افٍهؾ افدراد 

 هة.١٤٣٦إول فًِٚم اجلٚمًل  

 مصطؾحات اقدراشة:

مًقؿٚت: ويَهد هبٚ ادنُالت أو افهًقبٚت افتل ؿد حتقل دون  -١

ًٚ بٖهنٚ جمّقع اشتجٚبٚت  افقصقل إػ حتَٔؼ اهلدف. وُتًَرف ادًقؿٚت إجرائٔ

أظوٚ  هٔدٜ افتدريس واددرشغ بٚدًٓد ظذ ؾَرات آشتبٕٜٚ بٖؿسٚمٓٚ 

 ادختٍِٜ وافتل ؿد حتقل دون افقصقل إػ حتَٔؼ اجلقدة يف ادًٓد.
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مًٓد تًِٔؿ افٌِٜ افًربٜٔ فٌر افْٚضَغ هبٚ بٚجلٚمًٜ اإلشالمٜٔ بٚدديْٜ  -٥

شالمٜٔ بٚدديْٜ ادْقرة، افتل ادْقرة: إحدى اجلٓٚت افتًِّٜٔٔ إـٚدئّٜ بٚجلٚمًٜ اإل

هتدف إػ تًِٔؿ افٌِٜ افًربٜٔ فىالب ادْح وؽرهؿ بٚجلٚمًٜ اإلشالمٜٔ، وتزويدهؿ 

بٚفٍُٚيٚت افٌِقيٜ افالزمٜ افتل متُْٓؿ مـ افتحدث بٚفٌِٜ افًربٜٔ وافتقاصؾ هبٚ مع 

ًٚ يتٔح ف اً أخريـ، مع إظداد ضالب ادْح ادَبقفغ يف ادًٓد إظداد ِّتّٔزيـ مْٓؿ فٌقي

 آفتحٚق بُِٔٚت اجلٚمًٜ.

: ادًٔٚر مَٔٚس فَِّٚرٕٜ وافتَدير ومجًف standardsQualityمًٚير اجلقدة   -٣

ًٚ فَِّٚرٕٜ  مًٚير. ومًْٚه ادَٔٚس أو ادحؽ افذي يُّـ افرجقع إفٔف أو اشتًامفف أشٚش

 وجف. أو افتَدير. وتًْل اجلقدة إتَٚن افًّؾ وإحسٕٚف وإمتٚمف ظذ أـّؾ

ومًٚير اجلقدة: هل مجِٜ اخلهٚئص وادًٚير افتل يْبٌل أن تتقاؾر يف مجٔع 

. ويُّـ وصػ ادًٚير بٖهنٚ جمّقظٜ مـ افؼوط ادتٍؼ (١)ظْٚرص افًِّٜٔ افتًِّٜٔٔ

 ظِٔٓٚ ويُّـ مـ خالل تىبَٔٓٚ افتًرف ظذ مقاضـ افَقة ومقاضـ افوًػ ؾٔام ُيراد 

 

 

                                                      
 .٦٦٣، دت، ص ١: جمّع افٌِٜ افًربٜٔ: ادًجؿ افقشٔط، طُيْير(١)

ادهىِحٚت افسبقيٜ وافٍْسٜٔ، افَٚهرة، افدار  وصحٚتف، حسـ، وافْجٚر، زيْٛ: مًجؿ -

 .٥٨٤ادكيٜ افِبْٕٜٚٔ فُِتٚب. د. ت، ص

م، ٥٨٨٣ووزارة افسبٜٔ وافتًِٔؿ بّك: مؼوع إظداد ادًٚير افَقمٜٔ فِتًِٔؿ يف مك،  -

 .١٦١(، ص١جمِد )
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افتًريػ اإلجرائل دًٚير اجلقدة يف هذه افدراشٜ: بٖهنٚ  .(١)تَقيّف وإصدار احلُؿ ؾٔف

جمّقظٜ مـ ادقاصٍٚت واخلهٚئص ادىِقبٜ افتل يْبٌل تقاؾرهٚ يف مًٓد اجلٚمًٜ 

 اإلشالمٜٔ بٚدديْٜ ادْقرة فٔحَؼ اجلقدة ادبتٌٚة.

 

 اقؼسم اقثاين: اقدراشات اقسابؼة واإلطار اقـظري

 أوالً اقدراشات اقسابؼة:

 :(2)(4991اشة األوؼ: دراشة درباس )اقدر

هدؾٝ افدراشٜ إػ: حتَٔؼ إمُٕٜٚٔ آشتٍٚدة مـ تىبٔؼ ّٕقذج اإلدارة 

افُِٜٔ يف افَىٚع افسبقي افسًقدي ـّْقذج حٔٞ درس ٕخبٜ مـ ٕامذج إدارة 

اجلقدة وتىبَٔٚهتٚ يف افقٓيٚت ادتحدة إمرئُٜ٪ ورصد صًقبٚت تىبٔؼ هذه 

افسبقي افسًقدي، واشتخدم افبٚحٞ ادْٟٓ افقصٍل  افْامذج يف افسٔٚق

 افتحِٔع.

 وتقصِٝ افدراشٜ إػ ظدد مـ افْتٚئٟ مْٓٚ: 

رضورة تهّٔؿ برامٟ إلدارة اجلقدة افنٚمِٜ تتقاؾؼ مع افبٔدٜ  -١

                                                      
ظدادي يف ضق  حسْغ، ضٔٚ  افديـ مّد :تَقيؿ ـتٛ افٌِٜ افًربٜٔ فِهػ إول اإل :( ُيْير١)

م، ١٩٩٤إهداف وادًٚير افتل حددهٚ ادٗمتر افَقمل فتىقير افتًِٔؿ اإلظدادي بٚفَٚهرة ظٚم 

م، ٥٨٨٤رشٚفٜ مٚجستر، ؽر مْنقرة، جٚمًٜ افَٚهرة، مًٓد افدراشٚت وافبحقث افسبقيٜ، 

 .١٨ص

يٜ وإمُٕٜٚٔ اإلؾٚدة مْٓٚ يف (  دربٚس، أمحد شًٔد: إدارة اجلقدة افُِٜٔ )مٍٓقمٓٚ وتىبَٔٚهتٚ افسبق(٥

افَىٚع افتًِّٔل افسًقدي( دراشٜ مٔدإٜٔ، رشٚفٜ اخلِٟٔ، مُتٛ افسبٜٔ افًريب فدول اخلِٟٔ، 

 (.٥٨افًدد )



 ٤٣٨ حديثٜ يف تًِٔؿ افًربٜٔ فٌٜ ثٕٜٚٔ اجتٚهٚتادٗمتر افدويل افثٚين:    -افًربٜٔ فٌِقيٚتامًٓد 

 افسًقديٜ.

 .ة يف ادرحِٜ افثٕٚقيٜ واجلٚمًٜٔتدريس مٍٚهٔؿ وأشٚفٔٛ إدارة اجلقد  -٥

وأضر افَٔٚدة افسبقيٜ افتل تًّؾ يف  رضورة إظٚدة تًريػ مٍٚهٔؿ  -٣

ضقئٓٚ اددارس وادٗشسٚت افسبقيٜ ادختٍِٜ ؿبؾ افبد  يف تىبٔؼ مٍٚهٔؿ وأشٚفٔٛ 

 إدارة اجلقدة.

 :(4)م(2004اقدراشة اقثاكقة: دراشة اقبؽر )

هدؾٝ افدراشٜ إػ: وضع إضٚر مْٓجل فدظؿ وتَقيؿ مسٚر جقدة افًِّٜٔ 

( يف جمٚل افسبٜٔ ٩٨٨٥قاصٍٚت افدوفٜٔ فِجقدة)افتًِّٜٔٔ مـ خالل تقطٔػ اد

وافتًِٔؿ، وتىبٔؼ ظْٚرصهٚ ـًّٚير فًِّٜٔ افتَقيؿ وؿٔٚس وؾٚظِٜٔ جقدة إدا  يف 

ادٗشسٚت افسبقيٜ وافتًِّٜٔٔ وتًزيز افنًقر بٚدسٗوفٜٔ وتقطٔػ افذات يف افًّؾ 

  وافتىبَٔل.وتًزيز مٍٓقم افًّؾ اجلامظل. واشتخدم افبٚحٞ ادْٟٓ، افتحِٔع

 ومـ أهؿ ٕتٚئٟ افدراشٜ: 

 رضورة إخذ بًّٚير ادقاصٍٜ افدوفٜٔ فِجقدة يف بْٜٔ وٕيٚم افتًِٔؿ.  -١

ؾٚظِٜٔ ٕيٚم اجلقدة يف دظؿ ادٗشسٚت واإلدارات افتًِّٜٔٔ وؿدرتف ظذ  -٥

 إحداث ظِّٜٔ افتٌٔر وافتحديٞ يف افْيٚم افسبقي.

ت افدوفٜٔ فِجقدة اإلشٓٚم يف بِقرة إضٚر متُٚمؾ فِّقاصٍٚ -٣

 ( يف جمٚل افسبٜٔ. ٩٨٨٥)أيزو

وضع اخلىقط اإلجرائٜٔ فتقطٔػ مُقٕٚت وظْٚرص هذه ادقاصٍٜ يف  -٤

                                                      
افبُر، مّد ظبد اهلل: أشس ومًٚير اجلقدة افنٚمِٜ يف ادٗشسٚت افسبقيٜ وافتًِّٜٔٔ، دراشٜ  (١)

 .١٥، ادجِد ٦٨بقيٜ، افُقيٝ، جٚمًٜ افُقيٝ، افًددتىبَٜٔٔ، جمِس افْؼ افًِّل ادجِٜ افس



 ٤٣٩ ...مًقؿٚت حتَٔؼ اجلقدة يف مًٚهد تًِٔؿ افٌِٜ افًربٜٔ: د. أمحد بـ صٚفح افهبٔحل 

تهّٔؿ ومراجًٜ أدا  إجٓزة وافًْٚرص وادحتقيٚت ذات افًالؿٜ بٚفًِّٜٔ 

 افتًِّٜٔٔ ظذ اختالف مستقيٚهتٚ.

 . (4)(2002اقدراشة اقثاقثة: دراشة اقصاحلي )

راشٜ إػ تَديؿ تهقر مَسح فتىقير اإلدارة اددرشٜٔ هدؾٝ افد 

 بّدارس وـٚفٜ افٌقث بٌزه يف ضق  مدخؾ إدارة اجلقدة افنٚمِٜ.

 ةوؿد درس افبٚحٞ واؿع اإلدارة اددرشٜٔ بّدارس وـٚفٜ افٌقث بٌز 

 مديرًا، ١٧٤ظذ مجٔع مديري اددارس وظددهؿ  فضريؼ اشتبٔٚن تؿ تىبَٔ ـظ

يف دائرة  بالت صخهٜٔ مع ظؼيـ مـ ـبٚر ادسٗوفغإػ جٕٚٛ إجرا  مَٚ

 افسبٜٔ وافتًِٔؿ.

وؿد تقصِٝ افدراشٜ إػ ؿٚئّٜ بٖهؿ افهًقبٚت افتل تقاجف  

وافرؿٚبٜ فتىبٔؼ  ،وافتْئؿ ،اإلدارات اددرشٜ يف جمٚٓت : افَٔٚدة وافتخىٔط

 ؾ إدارة اجلقدة افنٚمِٜ. دخم

 :(2)(م2002اقدراشة اقرابعة: دراشة طعقؿة ) 

 وفَد هدؾٝ هذه افدراشٜ فإلجٚبٜ ظـ أشدِٜ رئٔسٜ هل:

مٚ ميٚهر إزمٜ افتل تقاجٓٓٚ مًٚهد تًِٔؿ افٌِٜ افًربٜٔ فٌر فْٚضَغ هبٚ  - ١

ًٚ ومستَبالً؟   وإظداد مًِّٔٓٚ؟ ومٚ آجتٚهٚت افًٚمٜ فتىقير هذه ادًٚهد واؿً

                                                      
افهٚحلل، ٕبٔؾ تىقير اإلدارة اددرشٜٔ بّدارس وـٚفٜ افٌقث بّحٚؾيٚت ؽزة يف ضق  مٍٓقم  (١)

 م.٥٨٨٣إدارة اجلقدة افنٚمِٜ، رشٚفٜ دـتقراه ؽر مْنقرة جٚمًٜ ظغ صّس، افَٚهرة، 

فٌر افْٚضَغ ، اجتٚهٚت افتىقير، مًٚير آظتامد، ( ضًّٜٔ، رصدي: مًٚهد تًِٔؿ افٌِٜ افًربٜٔ ٥)

( ٣مٗذات اجلقدة، جمِٜ افًربٜٔ فِْٚضَغ بٌرهٚ، جٚمًٜ أؾرئَٚ افًٚدٜٔ، افسقدان، افًدد )

 م.٥٨٨٦يْٚير، 



 ٤٤٨ حديثٜ يف تًِٔؿ افًربٜٔ فٌٜ ثٕٜٚٔ اجتٚهٚتادٗمتر افدويل افثٚين:    -افًربٜٔ فٌِقيٚتامًٓد 

 ؟ مٚ أمهٜٔ آظتامد إـٚديّل هلذه ادًٚهد؟  ومٚ مًٚيره - ٥

مٚذا يَهد بٚجلقدة افنٚمِٜ؟ ومٚ مٗذاهتٚ يف مًٚهد افٌِٜ افًربٜٔ فٌر  - ٣

 افْٚضَغ هبٚ ؟

وقؼد حتدث طعقؿة عن معاير االعتامد األفاديؿي، وذفر ادصادر اقتي يؿؽن أن 

 تشتق مـفا هذه ادعاير، ومن ذقك:

ضقابط ومًٚير افسخٔص دٗشسٚت افتًِٔؿ افًٚيل اخلٚصٜ يف افقضـ  - ١

 يب.افًر

 ؿٚئّٜ افتَقيؿ افذايت واظتامد ادستقى افتًِّٔل فِّٗشسٚت افسبقيٜ. - ٥

ًٚت. - ٣ ًِّغ يف اجلٚم ٟ إظداد اد ل وادْٓل فزام ـٚدّي ٜ فالظتامد ٕا ٚير ادَسح  ادً

ؿٚئّٜ مًٚير برامٟ إظداد ادًِّغ  افتل أصدرهتٚ رابىٜ اإلذاف افٍْل  - ٤

 وتىقير ادْٚهٟ بٖمريُٚ.

 تًِٔؿ افٌِٜ افًربٜٔ فٌر افْٚضَغ هبٚ وإظداد مًِّٔٓٚ. فقائح بًض مًٚهد - ٥

مقرًا ومْٓٚ ادَررات  ٥٥ويف ضق  مٚ شبؼ ؿّدم ضًّٜٔ ؿٚئّٜ بٚدًٚير حتٝ 

افدراشٜٔ وادقاد افتًِّٜٔٔ، ويوؿ ـؾ مقر مْٓٚ ظددًا مـ ادًٚير، ـام هق طٚهر يف 

 اجلدول افتٚيل:

 



 ٤٤١ ...مًقؿٚت حتَٔؼ اجلقدة يف مًٚهد تًِٔؿ افٌِٜ افًربٜٔ: د. أمحد بـ صٚفح افهبٔحل 

 اقؾغة اقعربقة قغر اقـاطؼػ هبا( معاير جودة معاهد تعؾقم 4جدول )

 عدد ادعاير ادحور م  عدد ادعاير ادحور م

 ٥ ادقاد افتًِّٜٔٔ  ١٤  ٥ إهداف  ١

 ٤ مرـز مهٚدر افتًِؿ  ١٥  ٤ اهلُٔؾ اإلداري  ٥

 ٦ ادُتبٚت  ١٦  ٥ آظتامد إـٚديّل  ٣

 ٣ إٕنىٜ  ١٧  ٤ أؿسٚم ادًٓد  ٤

 ٦ افدراشٚت افًِٔٚ  ١٨  ١ اخلىط وافزامٟ  ٥

افنٗون ادٚفٜٔ   ٦

 واإلداريٜ
٤ 

 افبحٞ افًِّل  ١٩ 
٣ 

 ٤ تَقيؿ افزامٟ  ٥٨  ٤ ادبٚين وافتجٓٔزات  ٧

 ٕيٚم افَبقل  ٨
٥ 

تَقيؿ ظوق هٔدٜ   ٥١ 

 افتدريس
٣ 

اإلرصٚد إـٚديّل   ٩

 وافٍْيس

٤ 

 

 تَقيؿ افىالب  ٥٥ 
٨ 

 ٣ تَقيؿ اخلرجيغ  ٥٣  ١ هٔدٜ افتدريس  ١٨

 ٥ خدمٜ ادجتّع  ٥٤  ٦ افتّْٜٔ ادْٜٓٔ  ١١

١٥  َ  ٥ افتًٚون افدويل  ٥٥  ١ ررات افدراشٜٔاد

 ١٥٥ ادجّقع  ٧ افسبٜٔ افًِّٜٔ  ١٣

 

ّّٜٔ إػ ظدد مـ افتقصٔٚت افتل ؿد تسٓؿ يف تىقير  وفَد خِهٝ هذه افدراشٜ افَ

ومـ أمهٓٚ دون صؽ ادَررات افدراشٜٔ وادقاد  افًّؾ بًّٚهد افٌِٜ افًربٜٔ ،

 ومـ هذه افتقصٔٚت: افتًِّٜٔٔ،

 



 ٤٤٥ حديثٜ يف تًِٔؿ افًربٜٔ فٌٜ ثٕٜٚٔ اجتٚهٚتادٗمتر افدويل افثٚين:    -افًربٜٔ فٌِقيٚتامًٓد 

قمل تٚبع فِّْيّٜ افًربٜٔ فِسبٜٔ وافثَٚؾٜ وافًِقم تنُٔؾ جمِس ؿ - ١

فالظتامد إـٚديّل دًٚهد تًِٔؿ افٌِٜ افًربٜٔ فٌر افْٚضَغ هبٚ ـؼط فالظساف 

 بنٓٚداهتٚ.

وضع مًٚير آظتامد إـٚديّل دًٚهد تًِٔؿ افٌِٜ افًربٜٔ فٌر افْٚضَغ  - ٥

وري فِتْٚشٛ مع متٌرات افًك هبٚ وإظداد مًِّٔٓٚ، وحتديٞ هذه ادًٚير بنُؾ د

 وادستجدات افتل تًُْس ظذ هذه ادًٚهد.

تىبٔؼ ادًٚير فوامن اجلقدة وتًزيز ثَٜ اجلٚمًٚت وادٗشسٚت هبذه  - ٣

 ادًٚهد وتْئؿ إجرا ات آظتامد.

مسٚظدة ادًٚهد ظذ إجرا  دراشٚت افتَقيؿ افذايت بنُؾ مستّر واؿساح  - ٤

 أشٚفٔٛ تىقير إدا  ؾٔٓٚ.

إجرا  افبحقث وافدراشٚت ادتًَِٜ بتىقير ٕيؿ آظتامد وافتَقيؿ وضبط  - ٥

 اجلقدة دًٚهد تًِٔؿ افٌِٜ وتْئؿ ادٗمترات وافْدوات وورش افًّؾ افالزمٜ.

افتْسٔؼ بغ هذه ادًٚهد ووزارات افسبٜٔ وافتًِٔؿ افًٚيل، واجلٚمًٚت  - ٦

 و خزاهتٚ.وؽرهٚ مـ مٗشسٚت تًِّٜٔٔ حتتٚج خلرجيل هذه ادًٚهد أ

ٕؼ ادًِقمٚت وافبٕٔٚٚت اخلٚصٜ بٚٓظتامد ٕؽراض افتقظٜٔ واإلظالم  - ٧

 وافبحٞ افًِّل وإتٚحتٓٚ فألؾراد واجلٓٚت افراؽبٜ يف اإلضالع ظِٔٓٚ.

جتديد آظتامد إـٚديّل ـؾ مخس شْقات مثاًل حتك ٓ ترــ ادًٚهد إػ  - ٨

 .آظتامد إويل ؾٔتدٕك مستقى أدائٓٚ بّرور افزمـ

إٕنٚ  ٕيٚم افتَقيؿ افذايت افدوري افذي يَقم بف ـؾ مًٓد يف ضق  إضٚر  - ٩

يتٍؼ ظِٔف مع دظقة خبر مـ ادْيّٜ افًربٜٔ فإلذاف ظذ ذفؽ افتَقيؿ وتقجٔف 

 ادًٓد يف ضقئف.



 ٤٤٣ ...مًقؿٚت حتَٔؼ اجلقدة يف مًٚهد تًِٔؿ افٌِٜ افًربٜٔ: د. أمحد بـ صٚفح افهبٔحل 

وضع خىٜ مْٓجٜٔ فتىقير مًٚهد تًِٔؿ افٌِٜ افًربٜٔ وإظداد مًِّٔٓٚ يف ضق   - ١٨

ٜ افتل يِزم اخلريٟ.) تدريس/ إدارة/ تقجٔف/ تٖفٔػ افتحديد افدؿٔؼ فِحٚجٚت ادْٓٔ

 ـتٛ.. (.

 

 . (4)(2002اقدراشة اقرابعة: دراشة اقسحقم )

مـ وجٜٓ ٕير  ٩٨٨٨وهدؾٝ افدراشٜ إػ مًرؾٜ أثر تىبٔؼ إدارة اجلقدة أيزو 

ادديريـ وادًِّغ يف مدارس افتًِٔؿ افًٚم ادىبَٜ هلٚ وافتًرف ظذ ؾقائد وظقائؼ 

َٔؼ افْجٚح يف تىبٔؼ إدارة اجلقدة مـ وجٜٓ ٕير ادديريـ وادًِّغ يف وظقامؾ حت

مدارس افتًِٔؿ افًٚم ادىبَٜ هلٚ يف ادُِّٜ افًربٜٔ افسًقديٜ، وتقصؾ افبٚحٞ إػ ظدة 

ٕتٚئٟ مْٓٚ: أن فتىبٔؼ اجلقدة إشٓٚمٚ ظٚفٔٚ يف جذب مزيد مـ افىالب فِّدارس، 

ؿِٜ صُٚوى أوفٔٚ  إمقر، وزيٚدة إٕتٚجٜٔ  وزيٚدة اخلدمٚت ادَدمٜ فِىالب، مع

افًٚمِغ مـ ؽر ادًِّغ بٚددرشٜ، و تًٍٔؾ دور ادًِؿ يف افْٓقض بٚفىالب، وحتسـ 

افًالؿٜ بغ ادًِّغ وأوفٔٚ  إمقر، مع تًٍٔؾ دور مدير اددرشٜ يف آرتَٚ  

إدارة اجلقدة وحهِٝ بٚدًِّغ، ـام إٔف تقصؾ إػ أبرز افًقائؼ افتل حتقل دون تىبٔؼ 

ظذ متقشىٚت ظٚفٜٔ جدًا وهل: ظدم مقاؾَٜ إدارة افتًِٔؿ ظذ افتٌٔرات افتل يتىِبٓٚ 

واحلٚجٜ ٕظامل ـتٚبٜٔ ـثرة، احلٚجٜ فقثٚئؼ وأدفٜ مىقفٜ فتىبٔؼ  ٩٨٨٨تىبٔؼ أيزو 

، أمٚ بٚؿل افٍَرات ؾَد جٚ ت بّتقشط ظٍٚل وهل ظذ افْحق أيت: ٩٨٨٨أيزو 

، وظدم آؿتْٚع ٩٨٨٨د ادٚدي وادًْقي فِجٓقد ادبذوفٜ فِتٖهٔؾ فميزو ضًػ افًٚئ

                                                      
يف مدارس افتًِٔؿ افًٚم يف ادُِّٜ  ٩٨٨٨افسحٔؿ، خٚفد شًٔد، واؿع تىبٔؼ إدارة اجلقدة أيزو  (١)

 م.٥٨٨٦ديٜ، وزارة افسبٜٔ وافتًِٔؿ افريٚض، افًربٜٔ افسًق



 ٤٤٤ حديثٜ يف تًِٔؿ افًربٜٔ فٌٜ ثٕٜٚٔ اجتٚهٚتادٗمتر افدويل افثٚين:    -افًربٜٔ فٌِقيٚتامًٓد 

ًٚ يف  بٚفْيٚم وجدواه، واحلٚجٜ إلحداث تٌٔرات جقهريٜ ظذ افْيٚم ادًّقل بف شٚبَ

اددرشٜ، و مَٚومٜ افًٚمِغ فِتٌٔر، وضًػ دظؿ إدارة اددرشٜ، وَٕص إدٚم 

 افًٚمِغ بٚفْيٚم. 

 (4)(2002اشة اجلرجاوي وكشوان )اقدراشة اخلامسة: در

هدؾٝ افدراشٜ إػ تَقيؿ إدا  ادْٓل فًِِّّغ افًٚمِغ بّدارس وـٚفٜ  

افٌقث افدوفٜٔ بٌزة يف ضق  مٗذات اجلقدة افنٚمِٜ، واشتخدم افبٚحثٚن اشتبٕٜٚ 

 مًِاًم ومًِّٜ.  ٥٥٨ؾَرة تؿ تىبَٔٓٚ ظذ ظْٜٔ افدراشٜ ادُقٕٜ مـ  ٤٥مُقٕٜ مـ 

ـ أهؿ ٕتٚئٟ افدراشٜ: ظدم وضقح رؤيٜ ورشٚفٜ اددرشٜ يف جمٚل وـٚن م 

افتخىٔط اإلشساتٔجل فًِِّّغ، وضًػ ادنٚرـٜ يف اختٚذ افَرارات اددرشٜٔ 

ادتًَِٜ بًِّٜٔ افتًِؿ، وضًػ ممٚرشٜ ادًِؿ فًِّؾ افبحثل وتّْٜٔ ؿدرات افىِبٜ 

فٍْيس وإًٍٓٚيل، وؿِٜ ظذ اشتخدام افتَقيؿ افذايت، وضًػ آتزان افًٚضٍل وا

آهتامم بٚفّْق اجلسّل وافهحل افسِٔؿ. ـام أطٓرت افْتٚئٟ ظدم وجقد ؾروق ذات 

دٓفٜ إحهٚئٜٔ يف تَقيؿ أدا  ادًِّغ ادْٓل ترجع إػ متٌرات ـؾ مـ اجلْس، 

 واخلزة، وادٗهؾ افًِّل.

 

 

 

 

                                                      
اجلرجٚوي، زيٚد وٕنقان، مجٔؾ: تَقيؿ أدا  ادًِّغ ادْٓل يف وـٚفٜ افٌقث افدوفٜٔ يف ضق   (١)

مٗذات اجلقدة افنٚمِٜ، ادٗمتر افًِّل إول فُِٜٔ افسبٜٔ جٚمًٜ إؿل، ادجِد افثٚين، 

 م.٥٨٨٦ؽزة، ديسّز 



 ٤٤٥ ...مًقؿٚت حتَٔؼ اجلقدة يف مًٚهد تًِٔؿ افٌِٜ افًربٜٔ: د. أمحد بـ صٚفح افهبٔحل 

 (4).اقدراشة اقسادشة: دراشة اقزهراين

 : إػ افدراشٜ ذهه أهداؾٚفدراشٜ: هدؾٝ

افتًرف ظذ ادًقؿٚت افتل حتقل دون تىبٔؼ مًٚير اجلقدة يف اجلٚمًٚت  - ١

 افسًقديٜ مـ وجٜٓ ٕير أؾراد افًْٜٔ 

وضع تهقر دَسح مـ أجؾ افتٌِٛ ظذ مًقؿٚت تىبٔؼ مًٚير اجلقدة  -٥

 بٚجلٚمًٚت افسًقديٜ.

 افًْٜٔ وتُقٕٝ قصٍل،اف ادْٟٓ افدراشٜ مْٓجٚفدراشٜوظْٔتٓٚوأداهتٚ: اتبًٝ

 هٔدٜ أخذت بىريَٜ ضبَٜٔ مـ أظوٚ  (٣٨٦مـ ) افدراشٜ ظِٔٓٚ ضبَٝ افتل

 افبٕٔٚٚت. ـٖداةجلّع آشتبٕٜٚ افدراشٜ واشتخدمٝ افسًقديٜ، بٚجلٚمًٚت افتدريس

 صِّٝ: مًٚمؾ افدراشٜ بٕٔٚٚت حتِٔؾ يف ادستخدمٜ اإلحهٚئٜٔ إشٚفٔٛ

 وتؿ test (Tاختبٚر)ت – وادتقشىٚت اددقيٜ وافْسٛ افتُرارات – افٍٚـروٕبٚخ

 ،(SPSS) اإلحهٚئٜٔ آجتامظٜٔ احلزم برٕٚمٟ خالل مـ إشٚفٔٛ هذه اشتخدام

 (١٦اإلصدار )

 : اقدراشة كتائج أهم

 مـ خالل حتِٔؾ اشتجٚبٜ أؾراد افًْٜٔ تقصِٝ افدراشٜ إػ ٕتٚئٟ مـ أمهٓٚ:

 ٚجلٚمًٚت افسًقديٜ أهنؿ يقاجٓقن أؾٚد أؾراد افًْٜٔ مـ أظوٚ  هٔدٜ افتدريس ب

مًقؿٚت تىبٔؼ مًٚير اجلقدة افقاردة يف آشتبٕٜٚ بهقرة جمِّٜ وـذا ادحٚور افٍرظٜٔ 

 بدرجٜ مرتًٍٜ.

                                                      
بـ مّد: مًقؿٚت تىبٔؼ مًٚير اجلقدة بٚجلٚمًٚت افسًقديٜ مـ وجٜٓ ٕير  ( افزهراين، حسـ(١

أظوٚ  هٔدٜ افتدريس، رشٚفٜ دـتقراه ؽر مْنقرة، اجلٚمًٜ اإلشالمٜٔ بٚدديْٜ ادْقرة، 

هة.١٤٣٣



 ٤٤٦ حديثٜ يف تًِٔؿ افًربٜٔ فٌٜ ثٕٜٚٔ اجتٚهٚتادٗمتر افدويل افثٚين:    -افًربٜٔ فٌِقيٚتامًٓد 

 :أظفرت اقدراشة أن أعذ ادعوـات من وجفة كظر أؿراد اقعقـة هي 

 ظدم وجقد ٍٕٚد ٕظوٚ  هٔدٜ افتدريس يِبل احتٔٚجٚهتؿ. .١

س رضٚ  افًّال  مـ افىالب وافًٚمِغ بٚدٗشسٜ ظدم وجقد مًٚير فَٔٚ .٥

 افتًِّٜٔٔ .

 ظدم اهتامم اجلٚمًٜ بتىقير افًالؿٜ بسقق افًّؾ. .٣

 :فام أظفرت اقدراشة أيضا أن أـل ادعوـات من وجفة كظر أؿراد اقعقـة هي 

 رشٚفٜ اجلٚمًٜ ؽر واضحٜ. 

 ربٜٔ افسًقديٜ.افرشٚفٜ ٓ تتٍؼ مع ادتىِبٚت افثَٚؾٜٔ وآؿتهٚديٜ فُِِّّٜ افً 

 صٌٜٔ افرشٚفٜ ؽر مرتبىٜ بٕٕٚنىٜ افرئٔسٜٔ يف ادٗشسٜ افتًِّٜٔٔ.  

ويف ضق  مٚ تقصِٝ إفٔف افدراشٜ مـ ٕتٚئٟ  ضبط افبٚحٞ ظددا مـ 

 مْٓٚ: افتقصٔٚت

  تقؾر إجقا  افٍْسٜٔ وآجتامظٜٔ وافًِّٜٔ ٕظوٚ  هٔدٜ افتدريس يف

ٕقاٍد ٕظوٚ  هٔدٜ افتدريس تِبل مٗشسٚت افتًِٔؿ افًٚيل مـ خالل إٕنٚ  

 احتٔٚجٚهتؿ، وهذا بدوره يًُْس ظذ إدا  يف ادٗشسٜ افتًِّٜٔٔ.

  ٜافًّؾ ظذ وضع مًٚير ؿٔٚشٜٔ فرضٚ  افداخِغ مـ افىالب وأظوٚ  هٔد

افتدريس وؽرهؿ، وادتخرجغ ،و ادحقفغ جلٚمًٚت أخرى مـ افىالب وؽرهؿ ، 

 ٜ افتًِّٜٔٔ يف افداخؾ واخلٚرج.وهذا بدوره يًُس شًّٜ ادٗشس

  اهتامم اجلٚمًٜ بىالهبٚ ادتخرجغ مـ خالل افتقاصؾ مع شقق افًّؾ فتٖمغ

 ؾرص افًّؾ ادْٚشبٜ هلؿ.



 ٤٤٧ ...مًقؿٚت حتَٔؼ اجلقدة يف مًٚهد تًِٔؿ افٌِٜ افًربٜٔ: د. أمحد بـ صٚفح افهبٔحل 

 .(4)(2002اقدراشة اقسابعة: دراشة ثابت )

هدؾٝ افدراشٜ إػ حتديد افهًقبٚت افتل تقاجف تٍْٔذ إضٚر ضامن اجلقدة يف مدارس 

ٜ بٌزة مـ وجٜٓ ٕير ادديريـ وادؼؾغ افسبقيغ وشبؾ افتٌِٛ وـٚفٜ افٌقث افدوفٔ

 ظِٔٓٚ.

 ٨٦ومـ أجؾ ذفؽ تؿ إظداد اشتبٕٜٚ وتىبَٔٓٚ ظذ ظْٜٔ افدراشٜ ادُقٕٜ مـ  

ًٚ و ًٚ تربقي مديرًا، وؿد تقصِٝ افدراشٜ إػ جمّقظٜ مـ افهًقبٚت ادرتبىٜ  ٥٨١مؼؾ

ريٛ، وادٍٚهٔؿ وافْامذج ادستخدمٜ يف إضٚر بٚدقارد افبؼيٜ، وادقارد ادٚديٜ، وافتد

ضامن اجلقدة. ـام تقصِٝ افدراشٜ إػ وجقد ؾروق ذات دٓفٜ إحهٚئٜٔ بغ 

متقشىٚت تَديرات ـؾ مـ ادديريـ وادؼؾغ فِهًقبٚت ادرتبىٜ ببًد افتدريٛ 

ر بْٔام مل تسجؾ ؾروؿٚت ذات دٓفٜ إحهٚئٜٔ يف إبًٚد افثالثٜ إخرى ـام مل تيٓ

ؾروق ذات دٓفٜ إحهٚئٜٔ بغ متقشىٚت تَديرات ادديريـ فِهًقبٚت تًزى فْقع 

اددرشٜ )إظدادي، ابتدائل(. إػ جٕٚٛ ذفؽ تقصؾ افبٚحٞ إػ جمّقظٜ مـ 

اإلجرا ات افتل يُّـ أن تسٓؿ يف افتٌِٛ ظذ افهًقبٚت افتل تقاجف تٍْٔذ إضٚر 

 ضامن اجلقدة أو احلد مْٓٚ.

 

 اشة احلاققة واقدراشات اقسابؼة:ادوازكة بػ اقدر

، افدراشٚت افتل تْٚوفٝ بًض جقإٛ هذا ادقضقعفَد اضِع افبٚحٞ ظذ بًض 

 وأؾٚد مْٓٚ يف ضق  أهداف افدراشٜ احلٚفٜٔ مٚ يع:

 إن افدراشٚت افتل تْٚوفٝ مقضقع مًٚير اجلقدة ؿِِٜٔ جدًا.  - ١

                                                      
ثٚبٝ، زيٚد: افهًقبٚت افتل تقاجف تٍْٔذ إضٚر ضامن اجلقدة يف مدارس وـٚفٜ افٌقث افدوفٜٔ  (١)

 م.٥٨٨٧ًِّل إول فُِٜٔ افسبٜٔ جٚمًٜ إؿل، ادجِد افثٚين، ؽزة، ديسّز ادٗمتر اف



 ٤٤٨ حديثٜ يف تًِٔؿ افًربٜٔ فٌٜ ثٕٜٚٔ اجتٚهٚتادٗمتر افدويل افثٚين:    -افًربٜٔ فٌِقيٚتامًٓد 

 إظداد اإلضٚر افتىبَٔل ادْٓجل فِدراشٜ. - ٥

را ات وادْٓجٜٔ افًِّٜٔ افتل تسٓؿ يف إظداد ؿٚئّٜ ادًٚير افىرائؼ واإلج - ٣

 ومـ ثؿ أداة افدراشٜ.  

رضورة مراظٚة خهقصٜٔ مًٚهد تًِٔؿ افٌِٜ افًربٜٔ ظْد إظداد مًٚير  - ٤

 جقدهتٚ وأمهٜٔ مراظٚة ذفؽ. 

 وهْٚك أوجف اختالف بغ افدراشٜ احلٚفٜٔ وافدراشٚت افسٚبَٜ ومـ ذفؽ:

مل يىِع افبٚحٞ ظذ أّي ظْقان منٚبف أو ذي صِٜ مـ حٔٞ افًْقان٪ حٔٞ  - ١

 وثَٜٔ هبذا بًْقإٚفدراشٜ احلٚفٜٔ.

: مًقؿٚت تىبٔؼ مًٚير "جمتّع افدراشٜ وظْٔتٓٚ"مـ حٔٞ ادقضقع  - ٥

اجلقدة بًّٓد تًِٔؿ افٌِٜ افًربٜٔ فٌر افْٚضَغ هبٚ بٚجلٚمًٜ اإلشالمٜٔ ظذ ضق  

ٜ دراشٜ تْٚوفٝ هذا ادقضقع مـ خالل مًٚير اجلقدة٪ حٔٞ مل يَػ افبٚحٞ ظذ أي

اشتَرا  آرا  مجٔع أظوٚ  هٔدٜ افتدريس واددرشغ وافًٚمِغ يف وحدة اجلقدة 

 بٚدًٓد.

مـ حٔٞ إداة٪ حٔٞ ؿٚم افبٚحٞ ب٘ظداد ؿٚئّٜ مًقؿٚت تىبٔؼ مًٚير  - ٣

اجلقدة يف مًٓد تًِٔؿ افٌِٜ افًربٜٔ فٌر افْٚضَغ هبٚ وذفؽ بًد حتُّٔٓٚ مـ ؿبؾ 

 اخلزا  وافبٚحثغ يف هذا ادجٚل .

 

 ثاكقًا: اإلطار اقـظري

( د–و–يدل إصؾ آصتَٚؿل فُِّٜ ) جقدة ( وهق اجلذر )ج  مػفوم اجلودة:

 ومْف أيهٚرجٔدًا، جقدة افق  وجٚد افردي  َٕٔض واجلٔد وافًىٚ ، افبذل ظذ

 أجٚد: ويَٚل ؾ،وافًٍ افَقل مـ بٚجلٔد أيت:  وأجٚد جقدة جٚد وؿد افتجقيد، ـذفؽ



 ٤٤٩ ...مًقؿٚت حتَٔؼ اجلقدة يف مًٚهد تًِٔؿ افٌِٜ افًربٜٔ: د. أمحد بـ صٚفح افهبٔحل 

 .(١)وجقدة بجقد ظِّف وجٚد وجقدة ظِّف يف ؾالن

ؾٚجلقدة هتدف إػ حتَٔؼ درجٜ اإلتَٚن وافتّٔز يف ـؾ خدمٜ أو مْتٟ، وهل  

ًٚ بٚحتٔٚجٚت  تَدم افسًِٜ بام يتقاؾؼ مع رؽبٚت ادستٍٔديـ وادستُِٓغ مع افقؾٚ  أيو

حتٍزهؿ فإلٕتٚج اجلٔد، فٔهًْقا  افًٚمِغ يف ادٗشسٜ حتك يتسْك هلؿ افًّؾ يف بٔدٜ

ًٚ يُّـ أن يقصػ بٚجلقدة إذا ضبؼ جمّقظٜ مـ ادًٚير افوٚمْٜ فإلتَٚن  مْتج

 واجلقدة.

ًٚ مبٓاًم  " واجلقدة مًٔٚر أو متىِبٚت، أو هدف يُّـ ؿٔٚشف، وفٔس إحسٚش

بٚفهالحٜٔ، إٕام هق جٓد متقاصؾ مـ  أجؾ افتىقير، وفٔسٝ درجٜ مددة فالمتٔٚز، 

قدة مًٔٚر فُِامل يَرر ظـ ضريَف مٚ إذا ـْٚ ؿد أديْٚ مٚ ظزمْٚ ظِٔف يف افقؿٝ ؾٚجل

ادحدد وبٚفٍُٜٔٔ افتل ؿررٕٚ أهنٚ تالئؿ ظّال ٕٚ ، ؾ٘ذا ـٕٚقا شًدا  بٚفىريَٜ افتل 

 .(٥)"ؿدمٝ هبٚ اخلدمٚت وإظامل، يُّـ افَقل إْٕٚ حََْٚ أهداف اجلقدة

م إداري إلدارة أظامل افهْٚظٜ وافتجٚرة ؾرضتف قرة ٕيٚصٕنٖ ٕيٚم اجلقدة يف  كشلهتا:

طروف افتَدم افهْٚظل وافثقرة افتُْقفقجٜٔ يف افًك احلديٞ. وبًد ٕجٚح هذا 

ادٍٓقم آؿتهٚدي إصؾ يف إدارة افهْٚظٜ وافتجٚرة، متٝ اشتًٚرتف يف مٔدان 

 اصٍٚتافتًِٔؿ ٕن ادْىِؼ واحد يف ادجٚفغ وهق حتَٔؼ احلهقل ظذ مْتٟ ذي مق

ًٚ وذفؽ بٚصساط اجلقدة  ًٚ  تًِّٔٔ ًٚ تربقي ًٚ أو مْتج ًٚ صْٚظٔ ظٚفٜٔ اجلقدة شقا  أـٚن مْتج

يف خمتِػ ظْٚرص افًِّٜٔ افتًِّٜٔٔ: ادْنٖة واإلدارة وادًِّغ وافُتٛ وافقشٚئؾ 

                                                      
 .٥٥٩م، ص ١٩٨٨، ١ابـ مْيقر، مّد: فسٚن افًرب، بروت، دار اجلٔؾ، ج :( ُيْير١)

( افًدوي، ؽسٚن يٚشغ: تىقير ادْٚهٟ افتًِّٜٔٔ وؾؼ مًٚير اجلقدة افنٚمِٜ ومٗذاهتٚ، دراشةٜ ٥)

فٌِٜ افًربٜٔ درحِٜ افتًِٔؿ إشٚد يف شقريٚ، رشٚفٜ دـتةقراه، ؽةر مْنةقرة، حتِِٜٔٔ دْٚهٟ ا

 .٦١م، ص٥٨٨٦ؿسؿ ادْٚهٟ، ـِٜٔ افسبٜٔ، جٚمًٜ دمنؼ، 
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إخرى وإهداف وادحتقى وافىريَٜ وافتدريبٚت وافتَقيؿ. ؾٚفتًِٔؿ أؾوؾ اشتثامر 

 َقم ظِٔف افتّْٜٔ ادستدامٜ افتل تَقم ظذ آشتثامر يف افًْك افبؼي.وهق افذي ت

ًٚ، وخٚصٜ بًد ٕجٚح افتجربٜ افٔٚبٕٜٚٔ معايرها: ًٚ ٓزم ارتبىٝ ادًٚير بٚجلقدة ارتبٚض

يف آشتٍٚدة مـ تىبٔؼ ادًٚير وافتل ؽدت بسببٓٚ افٔٚبٚن مـ افدول ادتَدمٜ يف 

خالل ؾسة زمْٜٔ وجٔزة، حٔٞ إتؼ مٍٓقم اجلقدة افسبًْٔٚت مـ افَرن افًؼيـ 

ومقاصٍٚهتٚ ومًٚيرهٚ يف إٔحٚ  افًٚمل. ثؿ اتٍَٝ افدول إوربٜٔ وافدول افهْٚظٜٔ 

افُزى يف هنٚيٜ افثامْٕٔٔٚت مـ افَرن افًؼيـ ظذ ادًٚير افتل وضًتٓٚ ادْيّٜ 

(. وفَد International standard of organizationافدوفٜٔ فتقحٔد افَٔٚس بغ افدول )

( وؿد إتَؾ هذا آجتٚه إػ ادٔدان ISOأخذت اشّٓٚ مـ احلروف إوػ هلذه ادْيّٜ )

 standardافسبقي وافتًِّٔل يف افثامْٕٔٚت حٔٞ طٓرت حرـٜ ادستقيٚت ادًٔٚريٜ )

Movement م، وأصبح حتَٔؼ اجلقدة ١٩٨٣( يف افقٓيٚت ادتحدة إمرئُٜ بًد ظٚم

دخالت وافًِّٔٚت وادخرجٚت افتًِّٜٔٔ ثؿ إتَةِٝ إػ  ُّ يستِزم وجقد مًٚير فِ

بريىةٕٚٔٚ حٔٞ يًقد أول اشتخدام فًِّٚير ادَْْٜ يف جمٚل افسبٜٔ وافتًِٔؿ إػ ظٚم 

 BSI-British standardsم ظْدمٚ أصدرت ادٗشسٜ افزيىٕٜٚٔ فًِّٚير )١٩٩٥

Institution ٕحق تىبٔؼ مًٚير ادٗشسٜ يف جمٚل افسبٜٔ وافتًِٔؿ.( إرصٚداهتٚ بٚفتقجٔف 

وؿد تٖثرت افسبٜٔ وظِّٔٚت تىقير ادْٚهٟ يف افبِدان افًربٜٔ هبذا افتٌر افذي صّؾ  

افًٚمل، وطٓرت حرـٜ ٕنىٜ يف هذا آجتٚه متثِٝ يف افًديد مـ افدراشٚت افًِّٜٔ 

)مْٚهٟ افتًِٔؿ وادستقيٚت  وادٗمترات ادتخههٜ مثؾ ادٗمتر افًِّل افسٚبع ظؼ

، وادٗمتر افًِّل افتٚشع ظؼ )تىقير مْٚهٟ افتًِٔؿ يف ضق  ٥٨٨٥ادًٔٚريٜ(يف ظٚم 

م افِذيـ تؿ تْئّٓٚ بجٚمًٜ ظغ صّس مـ ؿبؾ اجلًّٜٔ ٥٨٨٧مًٚير اجلقدة( يف ظٚم 

ادكيٜ فِّْٚهٟ وضرق افتدريس، وـذفؽ افَِٚ  افسْقي افرابع ظؼ افذي ٕيّتف 
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ًّٜٔ افسًقديٜ فًِِقم افسبقيٜ وافٍْسٜٔ )جستـ( بًْقان )اجلقدة يف افتًِٔؿ افًٚم( اجل

هة، وفَد ٕٚؿنٝ هذه ادٗمترات وؽرهٚ ؿؤٜ ادًٚير افتل حتَؼ جقدة ١٤٥٨يف ظٚم 

افتًِٔؿ مـ زوايٚ متًددة مثؾ ادًِؿ، وادحتقى وافُتٚب اددرد، وإٕنىٜ وؽر 

 ذفؽ.

افسبٜٔ وافتًِٔؿ يف بًض افبِدان افًربٜٔ بْٚ  مًٚير٪  ـام تبْٝ بًض وزارات 

حٔٞ أصدرت وزارة افسبٜٔ وافتًِٔؿ افًٚيل بدوفٜ ؿىر وثَٜٔ افسٔٚشٜ افسبقيٜ فدوفةٜ 

ؿىر ـّؼوع مَسح فسٔٚشٜ تربقيٜ متىقرة تًتّد  ادًٚير افتل يُّـ ؿٔٚشٓٚ وذفةؽ 

فتًِّٜٔٔ بقزارة افسبٜٔ وافتًِٔؿ م، وصدر ظـ مرـز تىقير ادْٚهٟ وادقاد ا٥٨٨١ظٚم 

بدوفٜ اإلمٚرات افًربٜٔ ادتحدة )افقثَٔةٜ افقضْٔةٜ دةْٟٓ ادةقاد آجتامظٔةٜ وافسبٔةٜ 

م، وٍٕةذت وزارة افسبٔةٜ ٥٨٨٥افقضْٜٔ يف دوفةٜ اإلمةٚرات افًربٔةٜ ادتحةدة( ظةٚم 

ر(، ةمهةم )ادًٚير افَقمٔةٜ فِتًِةٔؿ يف ٥٨٨٣وافتًِٔؿ بجّٓقريٜ مك افًربٜٔ ظٚم 

وأصدر مُتٛ افسبٜٔ فدول اخلِةٟٔ افًةريب بٚفريةٚض )مًةٚير ضةبط اجلةقدة( ظةٚم 

هة، وٍٕذت وزارة افسبٜٔ وافتًِٔؿ بٚدُِّٜ افًربٜٔ افسًقديٜ مؼوع )مًةٚير ١٤٥٤

هةةة، وأصةةدرت وزارة افسبٔةةٜ وافتًِةةٔؿ ١٤٥٩ظْةةٚرص افًِّٔةةٜ افتًِّٔٔةةٜ( ظةةٚم 

ًةٚير وادخرجةٚت افتًِّٔٔةٜ دةٚدة افدراشةٚت بٚجلّٓقريٜ افًربٜٔ افسقريٜ وثَٔةٜ اد

 (١)م٥٨٨٦آجتامظٜٔ واإلٕسٕٜٚٔ يف افتًِٔؿ إشٚد ظٚم 

                                                      
افدخٔؾ، ؾٓد ظبدافًزيز: مًٚير تْئؿ ادْٟٓ ومدى تقاؾرهٚ يف مةْٟٓ افتًِةٔؿ  :وفِّزيد ُيْير 

دراشٚت يف ادْٚهٟ وضرق افتدريس، صةٓر أؽسةىس،  افًٚم بٚدُِّٜ افًربٜٔ افسًقديٜ، افَٚهرة،

 )بتكف(. ١١٤م، ص٥٨١٨، ١٦١ظدد 

ومُتٛ افسبٜٔ افًريب فدول اخلِٟٔ: مًٚير ضبط اجلقدة، اخلىٜ ادنسـٜ فتىقير مْٚهٟ افتًِٔؿ  -   

 .١١م، ص٥٨٨٣بدول اخلِٟٔ افًريب، افريٚض، 
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افرؽؿ ظذ وفًِف مـ ادٍٔد هْٚ أن ٕنر إػ إٔقاع ادًٚير يف ادجٚل افتًِّٔل.ذفؽ إٔف 

 مـ تْقظٓٚ يف ادجٚل افتًِّٔل ؾ٘هنٚ يف افْٓٚيٜ تتجف ٕحق افتُٚمؾ افذي يًّؾ ظذ

 حتسغ افًِّٜٔ

 

 (4) اقتعؾقؿقة فؾفا، وهذه ادعاير هي:

مًٚير مرتبىٜ بٚفىِبٜ٪ مـ حٔٞ داؾًٜٔ إؾراد واشتًدادهؿ فِتًِؿ،  -١

ومـ حٔٞ افَبقل وإٓتَٚ ، وٕسبٜ ظدد افىالب إػ ادًِّغ، ومتقشىٜ تٍُِٜ افٍرد 

 واخلدمٚت ادَدمٜ هلؿ.

ثَٚؾتٓؿ ادْٜٓٔ، وتَديرهؿ مًٚير مرتبىٜ بٚدًِّغ٪ مـ حٔٞ ظددهؿ و -٥

 فِىالب واحسامٓؿ هلؿ، ومدى مسٚمهتٓؿ يف خدمٜ ادجتّع.

مًٚير مرتبىٜ بٚدْٚهٟ افدراشٜٔ٪ مـ حٔٞ جقدة مستقاهٚ ومتقاهٚ  -٣

وأصٚفتٓٚ، وافىريَٜ وإشِقب ومدى ارتبٚضٓٚ بقاؿع وحٔٚة افىٚفٛ، وإػ أي مدى 

َٜ افقضْٜٔ واإلشالمٜٔ   وافثَٚؾٜٔ.تًُس ادْٚهٟ افنخهٔ

مًٚير مرتبىٜ بٚإلدارة اددرشٜٔ٪ مـ حٔٞ افتزام افَٔٚدات اددرشٜٔ  -٤

 بٚجلقدة، وافًالؿٚت اإلٕسٕٜٚٔ اجلٔدة، واختٔٚر اإلداريغ وتدريبٓؿ.

مًٚير مرتبىٜ بٚإلدارة افتًِّٜٔٔ٪ مـ حٔٞ افتزام افَٔٚدات افتًِّٜٔٔ  -٥

   ٕسٕٜٚٔ اجلٔدة، واختٔٚربٚجلقدة، وتٍقيض افسِىٚت افالمرـزيٜ، وافًالؿٚت اإل

 افٍُٚ ات اجلٔدة فِتًِٔؿ وافتىقير ادستّر دٓٚراهتؿ،  وزيٚدة احلقاؾز هلؿ.

                                                      
قي افهةْٚظل بّكة يف ضةق  مًةٚير اجلةقدة جقدة، خٚفد: تىقير مْٚهٟ افتًِٔؿ افثةٕٚ :( ُيْير١)

–ؼ ةكيٜ فِّْٚهٟ وضرق افتدريس، ادٗمتر افًِّل افتٚشةع ظةةافنٚمِٜ، افَٚهرة، اجلًّٜٔ اد

م.٥٨٨٧، صٓر يقفٔق، ٩٥٩، ص ٣جمِد –تىقيرمْٚهٟ افتًِٔؿ يف ضق  مًٚيراجلقدة
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مًٚير مرتبىٜ بٚإلمُٕٚٚت ادٚديٜ٪ مـ حٔٞ مروٕٜ ادبْك افتًِّٔل  -٦

وؿدرتف ظذ حتَٔؼ إهداف، ومدى اشتٍٚدة افىالب مـ مرـز مهٚدر افتًِؿ 

دوات ادقجقدة يف ادبْك، وشالمٜ ادبْك مـ افْٚحٜٔ وتَْٔٚت افتًِؿ وإجٓزة وإ

 اإلٕنٚئٜٔ وافهحٜٔ وافبٔدٜٔ.

مًٚير ادنٚرـٜ بغ ادٗشسٜ افتًِّٜٔٔ وادجتّع: مـ حٔٞ وؾٚ  ادٗشسٜ  -٧

افتًِّٜٔٔ بٚحتٔٚجٚت ادجتّع، وادنٚرـٜ يف حؾ منُالتف، وربط افتخههٚت 

تًِّٜٔٔ بّقاردهٚ افبؼيٜ وادٚديٜ مع بحٚجٚت ادجتّع وضبًٔتف، وتٍٚظؾ ادٗشسٜ اف

 ادجتّع بّختِػ ؿىٚظٚتف.

ٓ يُّـ حتَٔؼ اجلقدة إٓ بٚتبٚع مًٚيرهٚ، ؾال جقدة دون مًٚير،  أمهقتفا وؿوائدها:

وهذه ادًٚير هتدف إػ وصقل افًِّٜٔ افتًِّٜٔٔ إػ مستقى ظٍٚل مـ افتُّـ. ويَٚس 

ذ افتًِؿ ادّٔز افذي يُّـ حتََٔف مـ ذفؽ مـ خالل مٗذات إدا  افتل تدل ظ

خالل تىبٔؼ ادًٚير يف افًِّٜٔ افتًِّٜٔٔ ـِٓٚ. وتٖيت أمهٜٔ اجلقدة مـ أمهٜٔ مًٚيرهٚ 

 :(١)افدؿَٜٔ افتل يٗدي تىبَٔٓٚ يف افتًِٔؿ إػ

ادحٚشبٜ: حٔٞ خيوع اجلّٔع مـ ضالب ومدرشغ وظٚمِغ فِّحٚشبٜ بًْٚ   -١

 ظِٔٓٚ.

ى مًٚير اجلقدة إػ مسٚئؾ ادسٚواة يف افتًِٔؿ، ؾٓل ادسٚواة: حٔٞ تتهد -٥

 حٔٚديٜ وٓ حتٚيب أحدًا.

 رؾع ادستقى: حٔٞ ترؾع مًٚير اجلقدة افتقؿًٚت إػ مستقى أظذ جديد. -٣

                                                      
نةٚمِٜ ومٗذاهتةٚ، ادرجةع ( افًدوي، ؽسٚن: تىقير ادْٚهٟ افتًِّٔٔةٜ وؾةؼ مًةٚير اجلةقدة اف١)

 .٧١افسٚبؼ، ص
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اإلصالح ادْٓجل: حٔٞ متثؾ ادًٚير مقازيـ مُّٜ ترتُز ظِٔٓٚ ظِّٜٔ  -٤

 ٍٜ.إصالح افًِّٜٔ افتًِّٜٔٔ بجقإبٓٚ وتٍرظٚهتٚ ادختِ

تسٚظد مًٚير اجلقدة ادٗفٍغ وخمىىل ادْٚهٟ وافًٚمِغ يف ادجٚل افتًِّٔل  -٥

 ظذ:

 تبْل ؾِسٍٜ مًْٜٔ فِّْٟٓ. .أ 

 صٔٚؽٜ أهداف ادْٟٓ وحتديدهيٚ. .ب 

 اختٔٚر متقى ادْٟٓ. .ج 

 تَرير إٔسٛ ادقاد افتًِّٜٔٔ. .د 

 اؿساح أؾوؾ ضرق افتًِٔؿ وافتًِؿ. .ه 

 حتديد ضرق افتَقيؿ. .و 

 سابط بغ ادْٚهٟ افتًِّٜٔٔ.إحداث افتُٚمؾ واف .ز 

 حتَؼ آفتزام بٚفتًِٔؿ ادتّٔز. .ح 

تسٚظد ظذ حتديد ادستقيٚت إدائٜٔ افتل تسٚظد افىالب ذوي  .ط 

ادٓٚرات ادحدودة ظذ اـتسٚب ادٓٚرات افالزمٜ افتل تسٚظد ظذ حتَٔؼ مًٚير متقى 

 ادقاد إخرى.

ت ادحدودة ٕحق افزاظٜ، تسٚظد اددرشغ ظذ حتٍٔز افىالب ذوي ادٓٚرا .ي 

  وٕحق حتَٔؼ مًٚير ادقاد افدراشٜٔ إخرى.

، (١)وافقاؿع أّن تًِٔؿ افٌِٜ افًربٜٔ فٌر افْٚضَغ هبٚ يًٚين  أزمٜ، بؾ أزمٚت .ك 

                                                      
ضًّٜٔ، رصدي: مًٚهد تًِٔؿ افٌِٜ افًربٜٔ فٌر افْٚضَغ هبٚ، اجتٚهٚت افتىةقير، مًةٚير  :( ُيْير١)

 .١٨٣آظتامد، مٗذات اجلقدة ، ص 
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وإن أؾوؾ ادداخؾ دًٚجلٜ هذه ادنُالت هق مٚ أخذت بف ـثر مـ افدول ادتَدمٜ يف 

ؿ افٌِٜ افًربٜٔ فٌر افْٚضَغ هبٚ مـ خالل هذا افًك وهق افتقجف ٕحق تىقير تًِٔ

 :(١)اتبٚع ٕيٚم اجلقدة. و يتقؿع افبٚحٞ مْف أن حيَؼ مٚ يع

 بٔٚن مٚ هق متقؿع بدؿٜ مـ تًِٔؿ افٌِٜ افًربٜٔ فٌر افْٚضَغ هبٚ. -١

مًرؾٜ ادًٚير وادقاصٍٚت افتل يْبٌل مراظٚهتٚ يف ظْٚرص تًِٔؿ افٌِٜ افًربٜٔ  -٥

 ) مدخالتف وظِّٔٚتف وخمرجٚتف (.فٌر افْٚضَغ هبٚ 

ًٚ حٚشاًم  -٣ ًٚ ؿٔٚشٔ حتقيؾ تِؽ ادًٚير وتقطٍٔٓٚ إػ آفٔٚت تىبَٜٔٔ فتُقن أشٚش

 فَٔٚس ؾًٚفٜٔ افًِّٜٔ افتًِّٜٔٔ بجّٔع ظْٚرصهٚ.

مًرؾٜ وحتديد أهداف تًِٔؿ افٌِٜ افًربٜٔ فٌر افْٚضَغ هبٚ، وافسًل ٕحق  -٤

 حتََٔٓٚ ظذ أؾوؾ وجف.

وأؽراض وتقؿًٚت ادستٍٔديـ مـ اخلدمٜ افتًِّٜٔٔ إػ  ترمجٜ احتٔٚجٚت -٥

 مقاصٍٚت ومًٚير وأهداف واضحٜ ومددة.

وضع اخلىط افدراشٜٔ افٍُِٜٔ فالٕتَٚل مـ افبْٜٔ افتًِّٜٔٔ افسٚبَٜ إػ ادرحِٜ  -٦

 اجلديدة افالحَٜ، وذفؽ بًد ؾسة جتريبٜٔ مرٕٜ.

 

                                                      
، افٍتالوي، شِٜٓٔ مسـ: اجلقدة يف افتًِٔؿ، ادٍٚهٔؿ، ادًٚير، ادقاصٍٚت، ادسةٗوفٔٚت :( ُيْير١)

 .٥٥١م، ص٥٨٨٨، ١ظامن، إردن، دار افؼوق، ط

، ١وظِٔامت، ٕٚرص صٚفح: إدارة اجلقدة افنٚمِٜ يف ادٗشسٚت افسبقيٜ، ظامن، دار افؼةوق، ط -   

 .٦٩م، ص ٥٨٨٤

م، ص ١، ٥٨٨٥وـٚطؿ، خور، إدارة اجلقدة افنٚمِٜ وخدمٜ افًّال ، ظةامن، دار ادسةرة، ط -   

٤٧. 



 ٤٥٦ حديثٜ يف تًِٔؿ افًربٜٔ فٌٜ ثٕٜٚٔ اجتٚهٚتادٗمتر افدويل افثٚين:    -افًربٜٔ فٌِقيٚتامًٓد 

اجلديدة فتْئؿ ظِّٔتل حتقيؾ اخلىط إػ برامٟ ظّؾ تسٚظد ظذ ادامرشٚت  -٧

ُِّؿ ادقجف ٕحق ادتًِّغ مع اشتخدام تُْقفقجٔٚ ادًِقمٚت ـقشٔط.  افتًِٔؿ وافتً

افتحُؿ يف افهًقبٚت افتل تقاجف تًِٔؿ افٌِٜ افًربٜٔ فٌر افْٚضَغ هبٚ،  -٨

 وافًّؾ ظذ مًٚجلتٓٚ وحِٓٚ بّسٗوفٜٔ وتًٚون مع ادستٍٔديـ.

ت وترتٔبٚت وإٔنىٜ وآحتٍٚظ هبٚ يف تسجٔؾ مٚ تؿ افَٔٚم بف مـ إجرا ا -٩

شجالت مْٚشبٜ، وافَٔٚم بٖظامل افتدؿٔؼ وافتَقيؿ وادراؿبٜ ادستّرة فِتحَؼ ممٚ تؿ 

 تٍْٔذه.

حتديد أشٚس افتحسغ وافتىقير ادستّر فًْٚرص افًِّٜٔ افتًِّٜٔٔ  -١٨

 يف مدخالهتٚ وظِّٔٚهتٚ وخمرجٚهتٚ.

 

 اقؼسم اقثاقث: إجراءات اقدراشة

 اشة: مـفج اقدر

دٚ ـٕٚٝ افدراشٜ هتدف إػ مًرؾٜ مًقؿٚت تىبٔؼ مًٚير اجلقدة يف مًٓد تًِٔؿ 

افٌِٜ افًربٜٔ فٌر افْٚضَغ هبٚ بٚجلٚمًٜ اإلشالمٜٔ بٚدديْٜ ادْقرة ؾ٘ن ادةْٟٓ ادسةحل 

ر ظةذ ة)افقصٍل( هق ادْٟٓ ادْٚشٛ دثةؾ هذهٚفدراشةٜ: وهةذه افدراشةٜ ٓ تَتهة

تكة ظذ مًرؾٜ مًقؿٚت تىبٔؼ مًٚير اجلةقدة يف مًٓةد تًِةٔؿ افدراشٜ افقصٍٜٔ ادَ

افٌِٜ افًربٜٔ ، بؾ تتجٚوز ذفؽ إػ مجع ادًِقمٚت وحتِِٔٓةٚ واشةتْبٚط آشةتْتٚجٚت 

ًٚ فتٍسرهٚ وتقجٔٓٓٚ ، ؾٚهلدف مسحل بٚإلضٚؾٜ فُقٕةف وصةٍٔٚ حٔةٞ (١)فتُقن أشٚش

                                                      
مٓدي، وضراوٕف، حتسغ، )مْٓجٜٔ افبحٞ افًِّل( ّظامن، إردن، دار افٍُر،  (  ُيْير، زويِػ،١)

 م.١٩٩٨ -هة ١٤١٨، ١٨٨، ص١ط



 ٤٥٧ ...مًقؿٚت حتَٔؼ اجلقدة يف مًٚهد تًِٔؿ افٌِٜ افًربٜٔ: د. أمحد بـ صٚفح افهبٔحل 

 ًٚ ( هيةدف إػ مجةع ١مةْياًم ) اشتخدم افبٚحٞ ادْٟٓ افُّل افذي يًتز جٓةدًا ظِّٔة

ادًِقمٚت مـ مٍردات جمتّع افدراشٜ أو ظْٔتٓٚ يف ضق  متٌر بحثل أو أـثةر وذفةؽ 

دًرؾٜ ضبًٜٔ اجتٚهٚت مٍردات ظْٜٔ افدراشٜ ٕحق مةٚ ئَسةف ادَٔةٚس ادسةتخدم مةـ 

 متٌرات وأبًٚد.

 جمتؿع اقدراشة:  

ددرشغ يف مًٚهد تًِٔؿ افٌِٜ يتُقن جمتّع افدراشٜ مـ مجٔع أظوٚ  هٔدٜ افتدريس وا

افًربٜٔ فٌر افْٚضَغ هبٚ بٚدُِّٜ افًربٜٔ افسًقديٜ ٪واختر مًٓد تًِٔؿ افٌِٜ افًربٜٔ 

فٌر افْٚضَغ هبٚ بٚجلٚمًٜ اإلشالمٜٔ ممثالً دجتّع افدراشٜ دٚ يتّٔز بف مـ حٔٞ أظداد 

افىالب واددرشغ  افىالب وأظداد اددرشغ وأظوٚ  هٔدٜ افتدريس، ويتقؾر ؾٔف مـ

 مٚٓ يتقؾر يف ؽره مـ ادًٚهد يف ادُِّٜ افًربٜٔ افسًقديٜ.

 عقـة اقدراشة:

٪ بٚفىريَٜ افىبَٜٔ افًنقائٜٔ مـ أظوٚ  هٔدٜ  ٨٨تتّثؾ ظْٜٔ افدراشٜ يف اختٔٚر 

حسٛ ظددهؿ وٕسبٓؿ يف برٕٚمٟ اإلظداد  -ـؾ ظذ حدة -افتدريس واددرشغ 

ٜ افًربٜٔ فٌر افْٚضَغ هبٚ بٚجلٚمًٜ اإلشالمٜٔ بٚدديْٜ افٌِقي بًّٓد تًِٔؿ افٌِ

 ادْقرة.  

 وصف عقـة اقدراشة :

 وؾٔام، افْتٚئٟ وتٍسرهٚ ظذ تٖثرٚ هل يُقن ؿد افتل ادتٌرات ظذ بْٚ  افًْٜٔ وصػ تؿ

 :حدة ظذ متٌر فُؾ اإلحهٚئٜٔ افبٕٔٚٚت يع

 

                                                      
 .١٤٧م ، ص  ١٩٩٩( حسغ ، شّر :  بحقث اإلظالم ،  افَٚهرة  ، افىبًٜ افثٚفثٜ ، (١



 ٤٥٨ حديثٜ يف تًِٔؿ افًربٜٔ فٌٜ ثٕٜٚٔ اجتٚهٚتادٗمتر افدويل افثٚين:    -افًربٜٔ فٌِقيٚتامًٓد 

 (4جدول رـم )

 يوضح اقوظقػة 

 
 افْسبٜ افتُرار

ظوق هٔدٜ 

 تدريس
25 48.1 

 32.7 17 مدرس

ظٚمِقن يف 

 وحدة اجلقدة
10 19.2 

 100.0 52 ادجّقع

 
 

         
           

          

                 
            

 



 ٤٥٩ ...مًقؿٚت حتَٔؼ اجلقدة يف مًٚهد تًِٔؿ افٌِٜ افًربٜٔ: د. أمحد بـ صٚفح افهبٔحل 

يتبغ مـ اجلدول افسٚبؼ أظاله أن ؽٚفبٜٔ أؾراد ظْٜٔ افدراشٜ أظوٚ  هٔدٜ 

ٚ ٪(  أم٣٥.٧٪(  بْٔام بٌِٝ ٕسبٜ اددرشغ )48.1تدريس. وذفؽ بْسبٜ بٌِٝ )

٪(. وهذه إظداد وافْسٛ ١٩.٥افًٚمِقن يف وحدة اجلقدة ؾَد بٌِٝ ٕسبتٓؿ )

 تقضح واؿع وحََٜٔ متثِٔٓؿ يف ادًٓد وافدراشٜ أيوٚ.

 

 (2جدول رـم )

 يوضح اقتخصص 

 
 افْسبٜ افتُرار

 21.2 11 فٌٜ ظربٜٔ

 36.5 19 ظِقم ذظٜٔ

 32.7 17 فٌقيٚت تىبَٜٔٔ

 9.6 5 تربٜٔ

 100.0 52 ادجّقع

 



 ٤٦٨ حديثٜ يف تًِٔؿ افًربٜٔ فٌٜ ثٕٜٚٔ اجتٚهٚتادٗمتر افدويل افثٚين:    -افًربٜٔ فٌِقيٚتامًٓد 

 

                                   

21.2

36.5

32.7

9.6

 
 

يتبغ مـ اجلدول أظاله أن ؽٚفبٜٔ أؾراد ظْٜٔ افدراشٜ ختههٓؿ ظِقم ذظٜٔ 

٪(  بْٔام بٌِٝ ٕسبٜ افذيـ ختههٓؿ فٌقيٚت تىبَٜٔٔ  ٣٦.٥وذفؽ بْسبٜ بٌِٝ )

٪(  أمٚ افذيـ ختههٓؿ ٥١.٥٪(  وبٌِٝ ٕسبٜ افذيـ ختههٓؿ فٌٜ ظربٜٔ )٣٥.٧)

 ٪(.٩.٦ٌِٝ ٕسبتٓؿ )تربٜٔ  ؾَد ب

 

 : أداة اقدراشة

ؿٚم افبٚحٞ ب٘ظداد اشتبٕٜٚ مـ أجؾ اشتخدامٓٚ يف حتديد وحك ادًقؿٚت 

 افتل تَػ أمٚم تىبٔؼ اجلقدة يف مًٓد تًِٔؿ افٌِٜ افًربٜٔ فٌر افْٚضَغ هبٚ.

وؿٚم افبٚحٞ بتقزيع آشتبٕٜٚ ظذ أظوٚ  هٔدٜ افتدريس واددرشغ وافًٚمِغ 

 جلقدة بًّٓد تًِٔؿ افٌِٜ افًربٜٔ فٌر افْٚضَغ هبٚ.يف وحدة ا



 ٤٦١ ...مًقؿٚت حتَٔؼ اجلقدة يف مًٚهد تًِٔؿ افٌِٜ افًربٜٔ: د. أمحد بـ صٚفح افهبٔحل 

 صدق األداة: 

صدق أداة افدراشٜ يًْل افتٖـد مـ أهنٚ شقف تَٔس مٚ أظدت فَٔٚشف، يَهد 

 ًٚ صّقل ادَٔٚس فُؾ افًْٚرص افتل جيٛ أن تدخؾ يف افتحِٔؾ  "بٚفهدق أيو

 ووضقح ؾَراهتٚ ومٍرداهتٚ. وؿد ؿٚم افبٚحٞ بٚفتٖـد مـ صدق آشتبٕٜٚ مـ خالل:

فِتٖـد مـ صدؿٓٚ  ؿٚم افبٚحٞ بتَْغ ظبٚرات آشتبٕٜٚ وذفؽاقتحؽقم: -١

( ١١وثبٚهتٚ ٪ حٔٞ ظرض افبٚحٞ آشتبٕٜٚ ظذ جمّقظٜ مـ ادحُّغ تٖفٍٝ مـ )

ظوقًا مـ اهلٔدٜ افتدريسٜٔ واددرشغ بٚجلٚمًٜ اإلشالمٜٔ بٚدديْٜ ادْقرة وذفؽ 

 فالضّدْٚن ظذ مدى مال مٜ إداة ٕهداف افدراشٜ وـذفؽ إلبدا  آرائٓؿ حقل: 

 هتٚ.وضقح افهٔٚؽٜ وجقد 

 .ٚومدى صالحٔتٓٚ فَٔٚس موّقهن 

  .ٚومدى اتهٚهلٚ بّحٚوره 

 .ٜٕٚحذف أو إضٚؾٜ مٚ يروٕف مْٚشبٚ فالشتب 

وؿد اشتجٚب افبٚحٞ ٔرا  ادحُّغ، وؿٚم ب٘جرا  افتًديالت مـ حذف وإضٚؾٜ يف 

 ضق  مَسحٚهتؿ.

 صدق االتساق اقداخغ قألداة : -2

اخع وذفةؽ مةـ خةالل  حٔٞ ؿٚم افبٚحٞ بٚفتحَؼ مـ صةدق آتسةٚق افةد

 آتسةٚق صةدق ِحسةٚب تىبٔؼ آشتبٕٜٚ ظذ افًْٜٔ آشتىالظٜٔ، وبًةد ذفةؽ تةؿ

 وافدرجةٜ ؾَرة ـؾ درجٜ افًالؿٜ بغ برشقَِٕٔٚس ارتبٚط مًٚمؾ بٚشتخدام افداخع

افتٚيل يقضح افًالؿٜ آرتبٚضٔةٜ فٍَةرات  فِّحقر افذي تْتّل إفٔف. واجلدول افُِٜٔ

 ادَٔٚس.

 



 ٤٦٥ حديثٜ يف تًِٔؿ افًربٜٔ فٌٜ ثٕٜٚٔ اجتٚهٚتادٗمتر افدويل افثٚين:    -افًربٜٔ فٌِقيٚتامًٓد 

 (٣رؿؿ )جدول 

 يقضح مًٚمالتٚرتبٚضبرشقًِٕبٚرات آشتبٔٚن

 معوـات اإلدارة
معوـات ادؼررات 

 اقدراشقة
 معوـات اقعؿؾقة اقتعؾقؿقة وبقئتفا

    
 

   
 

 

 .515(**) 9 .594(**)  .824(**)  .667(**) 9 .651(**) 

 .699(**) 10 .656(**)  .704(**)  .509(**) 10 .615(**) 

3 .724(**)  .591(**) 3 .821(**) 3 .574(**)  .357(**) 

4 .524(**) 12 .493(**) 4 .813(**) 4 .462(**) 12 .350(*) 

5 .629(**) 13 .583(**) 5 .751(**) 5 .606(**) 13 .390(**) 

6 .773(**) 14 .586(**) 6 .799(**) 6 .592(**)   

7 .500(**) 15 .728(**) 7 .794(**) 7 .691(**)   

8 .653(**) 16 .538(**) 8 .711(**) 8 .627(**)   

افُِٔةٜ  بٚفدرجةٜ ؾَةرات افدراشةٜ ارتبةٚط مًٚمةؾ ؿةٔؿ يبْٔٚجلدول أظاله أن

( جلّٔةع ٨.٨١دٓفةٜ ) مسةتقى ظْد ٔٚإحهٚئ ودافٜ فِّحقر افذي تْتّل إفٔف مقجبٜ

 ظبٚرات آشتبٕٜٚ.

 ثبات مؼقاس اقدراشة: -2

فَٔٚس مدى ثبٚت أداة افدراشٜ اشتخدمٝ افبٚحةٞ )مًٚدفةٜ أفٍةٚ ـروٕبةٚخ( 

(Cronbach's Alpha (α)  فِتٖـةد مةةـ ثبةٚت أداة افدراشةٜ، ـةةام هةق مبةغ بٚجلةةدول  )

 (. ٤)ؿرؿ



 ٤٦٣ ...مًقؿٚت حتَٔؼ اجلقدة يف مًٚهد تًِٔؿ افٌِٜ افًربٜٔ: د. أمحد بـ صٚفح افهبٔحل 

 (1جدول رـم )

 مؼقاس اقدراشة ؼقاس ثباتق يوضح معامل أقػا فركباخ

 ثبات ادحور عدد اقعبارات 

 0.89 16 معوـات اإلدارة

 0.90 8 معوـات ادؼررات اقدراشقة

 0.80 13 معوـات اقعؿؾقة اقتعؾقؿقة وبقئتفا

 0.91 37 معوـات تطبقق معاير اجلودة

 

ؿةد  دًقؿٚت تىبٔؼ مًةٚير اجلةقدةيتوح مـ اجلدول أظاله أن مًٚمؾ افثبٚت 

( بْٔام بٌِٝ مًٚمةؾ ٨.٨٩( وبِغ مًٚمؾ افثبٚت دحقر مًقؿٚت اإلدارة )٨.٩١ِغ  )ب

(. أمةٚ مةقر مًقؿةٚت افًِّٔةٜ ٨.٩٨افثبٚت دحقر مًقؿةٚت ادَةررات افدراشةٜٔ )

(. وهذا يدل ظذ أن أداة افدراشةٜ  تتّتةع بدرجةٜ ٨.٨٨افتًِّٜٔٔ وبٔدتٓٚ ؾَد بٌِٝ )

 يف افتىبٔؼ ادٔداين فِدراشٜ. ظٚفٜٔ مـ افثبٚت يُّـ آظتامد ظِٔٓٚ

 

 ادعاجلة اإلحصائقة:

فتحَٔؼ أهداف افدراشٜ وحتِٔؾ افبٕٔٚٚت افتل تؿ جتًّٔٓٚ، تؿ اشتخدام افًديد 

مـ إشٚفٔٛ اإلحهٚئٜٔ ادْٚشبٜ بٚشتخدام احلزم اإلحهٚئٜٔ فًِِقم آجتامظٜٔ 

StatisticalPackage for Social Sciences  ٚوهل افتل يرمز هل .( اختهٚرًا بٚفرمزSPSS.) 

 وبًد ذفؽ تؿ حسٚب ادَٚئس اإلحهٚئٜٔ افتٚفٜٔ :

 .افثبٚت فَٔٚس Alpha Cronbach أفٍٚـروٕبٚخ مًٚمؾ (١

 .افداخع آتسٚق صدق فَٔٚس Pearson يرشقن ارتبٚضٛ مًٚمؾ (٥



 ٤٦٤ حديثٜ يف تًِٔؿ افًربٜٔ فٌٜ ثٕٜٚٔ اجتٚهٚتادٗمتر افدويل افثٚين:    -افًربٜٔ فٌِقيٚتامًٓد 

 اشةتجٚبٚت دًرؾةٜ Mean احلسةٚيبّ  وادتقشةط اددقيٜ وافْسبٜ افتُرارات (٣

 .ومٚورمهٚ افدراشٜأداة  فبْقد إؾراد

 إؿةؾ فهةٚفح افًبٚرات فستٔٛ Standard Deviationادًٔٚري إٓحراف (٤

 .احلسٚبٜٔ ادتقشىٚت ظْد تسٚوي تنتتٚ

اختبٚر افتبةٚيـ إحةٚدي دًرؾةٜ دٓفةٜ افٍةروق بةغ اشةتجٚبٚت أؾةراد  (٥

  افدراشٜ.

 

 اقؼسم اقرابع: حتؾقل كتائج اقدراشة وتػسرها

 مؼدمة

 خةالل تسةٚؤٓت افدراشةٜ مةـ ظةـ اإلجٚبةٜ يف هذا اجلز افبٚحٞ  شٔتْٚول

 ختةالص افْتةٚئٟ ثةامس ومةـ ظِٔٓةٚ، احلهةقل تةؿ اإلحهٚئٜٔ افتل افبٕٔٚٚت ظرض

 .ومْٚؿنتٓٚ وتٍسرهٚ

شٗال افدراشٜ إول: مٚ مًقؿٚت تىبٔؼ مًٚير اجلقدة يف مًٓد تًِةٔؿ افٌِةٜ 

يْٜ ادْقرة مـ وجٜٓ ٕير أظوٚ  هٔدٜ افًربٜٔ فٌر افْٚضَغ هبٚ بٚجلٚمًٜ اإلشالمٜٔ بٚدد

 افتدريس واددرشغ وافًٚمِغ يف وحدة اجلقدة بٚدًٓد. 

 أوالً : ما معوـات تطبقق معاير اجلودة اخلاصة باإلدارة؟



 ٤٦٥ ...مًقؿٚت حتَٔؼ اجلقدة يف مًٚهد تًِٔؿ افٌِٜ افًربٜٔ: د. أمحد بـ صٚفح افهبٔحل 

 (5جدول رـم )

 يوضح معوـات تطبقق معاير اجلودة اخلاصة باإلدارة

 مـخػضة متوشطة مرتػعة ادعوق
ادتوشط 

 احلسايب

ف االكحرا

 ادعقاري

ترتقب 

 اقعبارة

عدم جعل رشاقة ادعفد  .4

بوصػفا موجفًا أشاشقًا الختاذ 

 اقؼرارات ؿقه

 8 18 24 ك

2.32 
  

0.74 
  

15 
 

% 46.2 34.6 15.4 

ـصور اقعؿل يف وحدة  .2

اجلودة وعدم ــاعة اقؽثرين بادعفد 

 بام تؼدمه اقوحدة

 5 10 35 ك

2.6 
  

0.67 
  

7 
 

% 67.3 19.2 9.6 

عدم توؿر اقؽوادر ادمهؾة  .2

 قؾعؿل يف جمال إدارة اجلودة

 9 10 32 ك

2.45 
  

0.78 
  

12 
 

% 61.5 19.2 17.3 

ضعف اقوعي بلمهقة تطبقق  .1

 اجلودة بػ مـسويب ادعفد

 4 18 30 ك

2.5 
  

0.64 
  

10 
 

% 57.7 34.6 7.7 

ضعف اقتخطقط  .5

 اإلشساتقجي

 2 10 39 ك

2.73 
  

0.53 
  

1 
 

% 75.0 19.2 3.8 

 ضعف ادامرشة اقؼقادية .2
 2 14 36 ك

2.65 
  

0.56 
  

2 
 

% 69.2 26.9 3.8 

ـصور االشتػادة من ادوارد  .2

 اقبؽية واداققة

 3 19 30 ك

2.52 
  

0.61 
  

9 
 

% 57.7 36.5 5.8 

 



 ٤٦٦ حديثٜ يف تًِٔؿ افًربٜٔ فٌٜ ثٕٜٚٔ اجتٚهٚتادٗمتر افدويل افثٚين:    -افًربٜٔ فٌِقيٚتامًٓد 

 (5تابع جدول رـم )

 يوضح معوـات تطبقق معاير اجلودة اخلاصة باإلدارة

 مـخػضة متوشطة مرتػعة قادعو
ادتوشط 

 حلسايبا

االكحراف 

 ادعقاري

ترتقب 

 اقعبارة

عدم إدراك خصوصقة هذا  .8

اقـوع من اقتعؾقم قدى عامة من 

يديرون ويؽؿون عذ اقعؿؾقة 

 اقتعؾقؿقة يف ادعفد

 3 16 32 ك

2.57 
  

0.61 
  

8 
 

% 61.5 30.8 5.8 

حماوقة تطبقق أكظؿة ادرحؾة  .9

  ادعفد ومساواته هبااجلامعقة عذ

 8 17 27 ك
2.37 
  

0.74 
  

14 
 % 51.9 32.7 15.4 

عدم حتديد اقصالحقات  .40

وضبابقة اإلجراءات واألكظؿة يف 

 ادعفد

 4 13 35 ك

2.6 
  

0.63 
  

6 
 

% 67.3 25.0 7.7 

ـؾة اقؽػاءات ادتخصصة  .44

ادمهؾة قؾؼقام باقعؿؾقة اقتعؾقؿقة 

 اخلاصة بادعفد

 8 15 29 ك

2.4 
  

0.75 
  

13 
 

% 55.8 28.8 15.4 

ـؾة اقزامج اقتدريبقة  .42

اقرضورية وادبارشة قتعؾقم اقؾغة يف 

 ادعفد

 2 17 33 ك

2.6 
  

0.57 
  

5 
 

% 63.5 32.7 3.8 

ضعف اقعالـات اإلكساكقة  .42

 بػ مـسويب ادعفد

 18 9 24 ك
2.12 
  

0.91 
  

16 
 % 46.2 17.3 34.6 

وشائل اقتشجقع عدم وجود  .41

 واحلواؿز اقداؿعة قؾعؿل يف ادعفد

 5 8 39 ك
2.65 
  

0.65 
  

3 
 % 75.0 15.4 9.6 



 ٤٦٧ ...مًقؿٚت حتَٔؼ اجلقدة يف مًٚهد تًِٔؿ افٌِٜ افًربٜٔ: د. أمحد بـ صٚفح افهبٔحل 

 مـخػضة متوشطة مرتػعة قادعو
ادتوشط 

 حلسايبا

االكحراف 

 ادعقاري

ترتقب 

 اقعبارة

اقشعور بعدم اقرضا عن  .45

 توزيع أعباء اقعؿل بػ مـسويب ادعفد

 6 16 30 ك
2.46 
  

0.7 
  

11 
 % 57.7 30.8 11.5 

عدم وجود مؼقاس دعرؿة  .42

رضا مـسويب ادعفد من اهلقئة 

 ريسقة وادتعؾؿػ دا يؼدم هلماقتد

 3 13 36 ك

2.63 0.6 4 

% 69.2 25.0 5.8 

 ٥.٥١  ادتقشط افًٚم

 

( حسٛ ترتٔبٓٚ  ١٤إػ  ١يتبغ مـ افْتٚئٟ ادقضحٜ أظاله أن ادًقؿٚت مـ )

يف اجلدول أظاله )ترتٔٛ افًبٚرة( تًٔؼ بدرجٜ مرتًٍٜ حٔٞ تراوح متقشىٓٚ احلسٚيب 

( ٣.٨٨إػ  ٥.٣٤( وهق متقشط يَع يف افٍدٜ افثٚفثٜ )مـ ٥.٧٣ إػ ٥.٣٧مٚ بغ )

وهل افٍدٜ افتل تنر إػ خٔٚر اإلظٚؿٜ بدرجٜ مرتًٍٜ. وؾٔام يع ظرض فًِّقؿٚت 

ومتقشىٓٚ احلسٚيب ظذ افتقايل مـ اإلظٚؿٜ إـز إػ اإلظٚؿٜ إؿؾ )ضًػ افتخىٔط 

، ظدم وجقد وشٚئؾ "٥.٦٥"، ضًػ ادامرشٜ افَٔٚديٜ "٥.٧٣"آشساتٔجل 

، ظدم وجقد مَٔٚس دًرؾٜ رضٚ "٥.٦٥"افتنجٔع واحلقاؾز افداؾًٜ فًِّؾ يف ادًٓد 

، ؿِٜ افزامٟ "٥.٦٣"مْسقيب ادًٓد مـ اهلٔدٜ افتدريسٜٔ وادتًِّغ دٚ يَدم هلؿ 

، ظدم حتديد "٥.٦٨"افتدريبٜٔ افرضوريٜ وادبٚذة فتًِٔؿ افٌِٜ يف ادًٓد 

، ؿهقر افًّؾ يف "٥.٦٨"بٜٔ اإلجرا ات وإٕيّٜ يف ادًٓد افهالحٔٚت وضبٚ

، ظدم إدراك "٥.٦٨"وحدة اجلقدة وظدم ؿْٚظٜ افُثريـ بٚدًٓد بام تَدمف افقحدة 

خهقصٜٔ هذا افْقع مـ افتًِٔؿ فدى ظٚمٜ مـ يديرون ويؼؾقن ظذ افًِّٜٔ 

، "٥.٥٥"يٜ وادٚفٜٔ ، ؿهقر آشتٍٚدة مـ ادقارد افبؼ"٥.٥٧"افتًِّٜٔٔ يف ادًٓد 



 ٤٦٨ حديثٜ يف تًِٔؿ افًربٜٔ فٌٜ ثٕٜٚٔ اجتٚهٚتادٗمتر افدويل افثٚين:    -افًربٜٔ فٌِقيٚتامًٓد 

، افنًقر بًدم افرضٚ "٥.٥٨"ضًػ افقظل بٖمهٜٔ تىبٔؼ اجلقدة بغ مْسقيب ادًٓد 

، ظدم تقؾر افُقادر ادٗهِٜ فًِّؾ "٥.٤٦"ظـ تقزيع أظبٚ  افًّؾ بغ مْسقيب ادًٓد 

، ؿِٜ افٍُٚ ات ادتخههٜ ادٗهِٜ فَِٔٚم بٚفًِّٜٔ "٥.٤٥"يف جمٚل إدارة اجلقدة 

، مٚوفٜ تىبٔؼ إٔيّٜ ادرحِٜ اجلٚمًٜٔ ظذ ادًٓد "٥.٤٨"اخلٚصٜ بٚدًٓد  افتًِّٜٔٔ

 (."٥.٣٧"ومسٚواتف هبٚ 

(  حسٛ ترتٔبٓٚ يف ١٦إػ  ١٥بْٔام تًٔؼ بدرجٜ متقشىٜ ادًقؿٚت مـ  )

إػ  ٥.١٥اجلدول أظاله )ترتٔٛ افًبٚرة( حٔٞ تراوح  متقشىٓٚ احلسٚيب مٚ بغ )

( وهل افٍدٜ افتل تنر ٥.٣٣إػ  ١.٦٧ٍدٜ افثٕٜٚٔ )مـ ( وهق متقشط يَع يف اف٥.٣٥

إػ خٔٚر اإلظٚؿٜ بدرجٜ متقشىٜ وؾٔام يع ظرض فٍَِرات ومتقشىٓٚ احلسٚيب )ظدم 

ًٚ ٓختٚذ افَرارات ؾٔف  ًٚ أشٚشٔ ، ضًػ "٥.٣٥"جًؾ رشٚفٜ ادًٓد بقصٍٓٚ مقجٓ

 (."٥.١٥"افًالؿٚت اإلٕسٕٜٚٔ بغ مْسقيب ادًٓد 

تقشط افًٚم دحقر مًقؿٚت تىبٔؼ مًٚير اجلقدة اخلٚصٜ بٚإلدارة وبٚفْير إػ اد

يتوح فْٚ أهنٚ تًٔؼ بدرجٜ مرتًٍٜ بهقرة ظٚمٜ، حٔٞ بِغ ادتقشط احلسٚيب افًٚم 

( ٣.٨٨إػ  ٥.٣٤( وهق متقشط يَع يف افٍدٜ افثٚفثٜ )مـ ٥.٥١جلّٔع ادًقؿٚت )

 .وهل افٍدٜ افتل تنر إػ خٔٚر اإلظٚؿٜ بدرجٜ مرتًٍٜ

وفًؾ افسبٛ يف حهقل مقر اإلدارة ظذ درجٜ مرتًٍٜ يف ظدم تىبٔؼ مًٚير 

اجلقدة يرجع يف إشٚس إػ أن ادًٓد مْذ حتقفف إػ جٜٓ أـٚدئّٜ يؼف ظِٔف ويَقم 

ًٚ ظِّٜٔ -ب٘دارتف  ُِّٓؿ إن مل يُـ ـِٓؿ مـ جٓٚت  -ظامدة ووـال  وأؿسٚم ؾوال  ُج

افٌِقيٚت( ٓ ظالؿٜ هلٚ بتخهص وظّؾ  -ٔدةافًَ–افدظقة–وأؿسٚم أخرى )افٍَف 

افَسؿ وادًٓد، وذفؽ فًدم تقؾر ادتخههغ يف افبدايٚت يف ظِؿ افٌِٜ افتىبَٔل 

وافسبٜٔ وفًدم إدراك ادسٗوفغ يف اجلٚمًٜ أن ادًٓد فف رشٚفٜ خٚصٜ وختهص دؿٔؼ 



 ٤٦٩ ...مًقؿٚت حتَٔؼ اجلقدة يف مًٚهد تًِٔؿ افٌِٜ افًربٜٔ: د. أمحد بـ صٚفح افهبٔحل 

تؿ إجيٚد بَسؿ افسبٜٔ حتك ي -يف افبدايٚت ظذ إؿؾ -وـٚن إوػ حْٔٓٚ ربىف 

ًٚ٪ ٕن افسبٜٔ مـ أؿرب  ادتخههغ يف ظِؿ افٌِٜ افتىبَٔل وادٗهِغ ٓحَ

افتخههٚت فًِؿ افٌِٜ افتىبَٔل وهق جمٚل ادًٓد، وفٔس افتخههٚت وإؿسٚم 

 إخرى افتل هل يف احلََٜٔ بًٔدة ظـ جمٚفف.

 ثاكقًا : ما معوـات تطبقق معاير اجلودة اخلاصة بادؼررات اقدراشقة؟

 

 (6جدول رـم )

 يوضح معوـات تطبقق معاير اجلودة اخلاصة بادؼررات اقدراشقة

 مـخػضة متوشطة مرتػعة ادعوق
ادتوشط 

 احلسايب

االكحراف 

 ادعقاري

ترتقب 

 اقعبارة

ال تتواؿر األهداف  .4

 اقسبوية يف ادؼررات اقدراشقة

 13 13 25 ك
2.24 
 

0.84 
 

8 
 % 48.1 25.0 25.0 

ؼررات ال متثل اد .2

 جواكب اقتعؾم ادختؾػة

 8 16 27 ك
2.37 
 

0.75 
 

7 
 % 51.9 30.8 15.4 

ال تراعي ادؼررات  .2

معاير تـظقم ادحتوى اقالزمة 

 قتـظقم ادؼرر

 8 15 28 ك

2.39 
 

0.75 
 

6 
 % 53.8 28.8 15.4 

ال تراعي ادؼررات  .1

اقبعد اقشخيص واالجتامعي 

 قؾؿتعؾؿػ

 3 16 32 ك

2.57 
 

0.61 
 

2 
 % 61.5 30.8 5.8 

اقتؼويم تؼؾقدي كؿطي  .5

 ال يمدي إؼ اقطالـة اقؾغوية

 4 14 33 ك
2.57 
 

0.64 
 

3 
 % 63.5 26.9 7.7 

 4 0.61 2.53 3 18 30 كال تؾبي ادؼررات احلد  .2



 ٤٧٨ حديثٜ يف تًِٔؿ افًربٜٔ فٌٜ ثٕٜٚٔ اجتٚهٚتادٗمتر افدويل افثٚين:    -افًربٜٔ فٌِقيٚتامًٓد 

 مـخػضة متوشطة مرتػعة ادعوق
ادتوشط 

 احلسايب

االكحراف 

 ادعقاري

ترتقب 

 اقعبارة

األدكى من رشوط اإلخراج 

 اقػـي قؾؽتاب اقتعؾقؿي
% 57.7 34.6 5.8 

   

ذ ال تشجع ادؼررات ع .2

حتؼقق االتصال يف شقاـات 

 طبقعقة ذات معـى

 4 18 29 ك

2.49 
 

0.64 
 

5 
 % 55.8 34.6 7.7 

ال توافب ادؼررات  .8

االجتاهات احلديثة يف تعؾقم 

 اقؾغات األجـبقة وثؼاؿتفا

 4 7 40 ك

2.71 0.61 1 
% 76.9 13.5 7.7 

 ٥.٤٨  ادتقشط افًٚم

( حسٛ ترتٔبٓٚ يف  ٧إػ  ١ن ادًقؿٚت مـ )يتبغ مـ افْتٚئٟ ادقضحٜ أظاله أ

اجلدول أظاله )ترتٔٛ افًبٚرة( تًٔؼ بدرجٜ مرتًٍٜ حٔٞ تراوح متقشىٓٚ احلسٚيب مٚ 

( وهل ٣.٨٨إػ  ٥.٣٤( وهق متقشط يَع يف افٍدٜ افثٚفثٜ )مـ ٥.٧١إػ  ٥.٣٧بغ )

ٚت ومتقشىٓٚ افٍدٜ افتل تنر إػ خٔٚر اإلظٚؿٜ بدرجٜ مرتًٍٜ وؾٔام يع ظرض فًِّقؿ

احلسٚيب ظذ افتقايل مـ اإلظٚؿٜ إـز إػ اإلظٚؿٜ إؿؾ )ٓ تقاـٛ ادَررات 

، ٓ تراظل ادَررات "٥.٧١"آجتٚهٚت احلديثٜ يف تًِٔؿ افٌِٚت إجْبٜٔ وثَٚؾتٓٚ 

، افتَقيؿ تَِٔدي ّٕىل ٓ يٗدي إػ "٥.٥٧"افبًد افنخيص وآجتامظل فِّتًِّغ 

، ٓ تِبل ادَررات احلد إدٕك مـ ذوط اإلخراج افٍْل "٥.٥٧"افىالؿٜ افٌِقيٜ 

، ٓ تنجع ادَررات ظذ حتَٔؼ آتهٚل يف شٔٚؿٚت "٥.٥٣"فُِتٚب افتًِّٔل 

، ٓ تراظل ادَررات مًٚير تْئؿ ادحتقى افالزمٜ فتْئؿ "٥.٤٩"ضبًٜٔٔ ذات مًْك 

 (."٥.٣٧"ٍٜ ، ٓ متثؾ ادَررات جقإٛ افتًِؿ ادختِ"٥.٣٩"ادَرر 
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(  حسٛ ترتٔبف يف اجلدول أظاله ٨بْٔام ئًؼ بدرجٜ متقشىٜ ادًقق رؿؿ  )

( وهق متقشط يَع يف افٍدٜ افثٕٜٚٔ ٥.٥٤)ترتٔٛ افًبٚرة( حٔٞ بِغ  متقشىف احلسٚيب )

( وهل افٍدٜ افتل تنر إػ خٔٚر اإلظٚؿٜ بدرجٜ متقشىٜ وؾٔام يع ٥.٣٣إػ  ١.٦٧)مـ 

احلسٚيب )ٓ تتقاؾر إهداف افسبقيٜ يف ادَررات افدراشٜٔ  ظرض فٍَِرة ومتقشىٓٚ

"٥.٥٤".) 

وبٚفْير إػ ادتقشط افًٚم دحقر مًقؿٚت تىبٔؼ مًٚير اجلقدة اخلٚصٜ 

بٚدَررات افدراشٜٔ يتوح فْٚ أهنٚ تًٔؼ بدرجٜ مرتًٍٜ بهقرة ظٚمٜ، حٔٞ بِغ 

ط يَع يف افٍدٜ افثٚفثٜ )مـ ( وهق متقش٥.٤٨ادتقشط احلسٚيب افًٚم جلّٔع ادًقؿٚت )

 ( وهل افٍدٜ افتل تنر إػ خٔٚر اإلظٚؿٜ بدرجٜ مرتًٍٜ.٣.٨٨إػ  ٥.٣٤

وفًؾ افسبٛ ؾٔام أشٍرت ظْف ٕتٚئٟ افدراشٜ بٚفْسبٜ فَِّررات افدراشٜٔ 

وحهقهلٚ ظذ درجٜ مرتًٍٜ يف ظدم تىبٔؼ مًٚير اجلقدة ٪ ٕن ادَررات افدراشٜٔ 

أـثر مـ أربًغ شْٜ وـٕٚٝ يف إصؾ أوراؿٚ ومهقرات  ؿديّٜ جدًا ،ومٙ ظِٔٓٚ

بٚجتٓٚدات ـبرة ومنُقرة وؾؼ  -حٍيف اهلل  –إٔجزهٚ افدـتقر ف. ظبدافرحٔؿ 

مًىٔٚت تِؽ ادرحِٜ افسٚبَٜ وضقال تِؽ افسْقات مل يىرأ ظِٔٓٚ تٌٔر يذـر، وإدارة 

رات حديثٜ شتهدر اجلٚمًٜ وادًٓد أن بهدد إظداد خىٜ ووثَٜٔ مْٟٓ جديدة دَر

 .ؿريبٚ ب٘ذن اهلل



 ٤٧٥ حديثٜ يف تًِٔؿ افًربٜٔ فٌٜ ثٕٜٚٔ اجتٚهٚتادٗمتر افدويل افثٚين:    -افًربٜٔ فٌِقيٚتامًٓد 

 ثاقثًا : ما معوـات تطبقق معاير اجلودة اخلاصة باقعؿؾقة اقتعؾقؿقة وبقئتفا؟

 (٧جدول رؿؿ )

 يقضح مًقؿٚت تىبٔؼ مًٚير اجلقدة اخلٚصٜ بٚفًِّٜٔ افتًِّٜٔٔ وبٔدتٓٚ

 مْخٍوٜ متقشىٜ مرتًٍٜ ادًقق
ادتقشط 

 احلسٚيب

إٓحراف 

 ادًٔٚري

ترتٔٛ 

 فًبٚرةا

تزايد صًقر بًض  .١

إـٚدئّغ مـ أظوٚ  

هٔدٜ افتدريس بٖن ادًٓد 

أؿؾ مـ مستقاهؿ، 

واظتَٚدهؿ أن ظِّٓؿ ؾٔف 

 ٓ يِبل ضّقحٚهتؿ

 8 13 30 ك

2.43 
 

0.76 
 

9 
 ٪ 57.7 25.0 15.4 

تَديؿ افدروس  .٥

بقصٍٓٚ مًِقمٚت ٕيريٜ 

بحتٜ، وفٔسٝ مٓٚرات 

تىبَٜٔٔ يف شٔٚؿٚت ضبًٜٔٔ 

 ٕٚؾًٜ

 2 11 39 ك

2.71 
 

0.54 
 

4 
 ٪ 75.0 21.2 3.8 

ضًػ افتقاصؾ  .٣

وافًالؿٚت اإلٕسٕٜٚٔ بغ 

 اهلٔدٜ افتدريسٜٔ وادتًِّغ

 8 15 29 ك

2.4 
 

0.75 
 

12 
 ٪ 55.8 28.8 15.4 

آفٔٚت تَقيؿ  .٤

ادتًِّغ ّٕىٜٔ إىبٚظٜٔ 

 يف افٌٚفٛ وؽر مَْْٜ

 

 

 1 16 35 ك

2.65 
 

0.52 
 

6 
 ٪ 67.3 30.8 1.9 
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 مْخٍوٜ متقشىٜ مرتًٍٜ ادًقق
ادتقشط 

 احلسٚيب

إٓحراف 

 ادًٔٚري

ترتٔٛ 

 فًبٚرةا

ظدم وجقد آفٜٔ  .٥

فتَقيؿ أدا  اهلٔدٜ 

 افتدريسٜٔ بٚدًٓد

 3 12 37 ك

2.65 
 

0.59 
 

7 
 ٪ 71.2 23.1 5.8 

ـثرة تٖخر أظوٚ   .٦

اهلٔدٜ افتدريسٜٔ ظـ 

ادحٚرضات افدراشٜٔ 

 بٚدًٓد

 8 13 29 ك

2.42 
 

0.76 
 

11 
 ٪ 55.8 25.0 15.4 

ـثرة ؽٔٚب  .٧

أظوٚ  اهلٔدٜ افتدريسٜٔ 

ادحٚرضات افدراشٜٔ ظـ 

 بٚدًٓد

 16 11 22 ك

2.12 
 

0.88 
 

13 
 ٪ 42.3 21.2 30.8 

ظدم حتور  .٨

أظوٚ  اهلٔدٜ افتدريسٜٔ 

فِّحٚرضات، وضًػ 

 اشتًدادهؿ هلٚ

 5 19 26 ك

2.42 
 

0.67 
 

10 
 ٪ 50.0 36.5 9.6 

ضًػ متٚبًٜ  .٩

ادتًِّغ وؿِٜ افقاجبٚت 

وافتُٚفٔػ افالزمٜ فْجٚح 

 فتًِّٜٔٔافًِّٜٔ ا

 

 

 

 

 5 15 31 ك

2.51 
 

0.67 
 

8 
 ٪ 59.6 28.8 9.6 



 ٤٧٤ حديثٜ يف تًِٔؿ افًربٜٔ فٌٜ ثٕٜٚٔ اجتٚهٚتادٗمتر افدويل افثٚين:    -افًربٜٔ فٌِقيٚتامًٓد 

 مْخٍوٜ متقشىٜ مرتًٍٜ ادًقق
ادتقشط 

 احلسٚيب

إٓحراف 

 ادًٔٚري

ترتٔٛ 

 فًبٚرةا

يٌِٛ ظذ افًِّٜٔ  .١٨

افتًِّٜٔٔ افتَِغ وافند، 

وختِق مـ مٓٚرات افتٍُر 

 افْٚؿد واحلِقل اإلبداظٜٔ

 1 10 40 ك

2.76 
 

0.47 
 

3 
 ٪ 76.9 19.2 1.9 

ضًػ اخلدمٚت  .١١

اإلرصٚديٜ ادَدمٜ 

 فِّتًِّغ

 2 11 39 ك

2.71 
 

0.54 
 

4 
 ٪ 75.0 21.2 3.8 

ٓ تقجد مهٚدر  .١٥

تًِؿ حديثٜ وـٚؾٜٔ فدظؿ 

 افًِّٜٔ افتًِّٜٔٔ

  6 45 ك
2.88 

 
0.33 

 
2 
 ٪ 86.5 11.5  

ٓ تتقاؾر يف مبْك  .١٣

ادًٓد افؼوط افسبقيٜ 

إشٚشٜٔ فتٍْٔذ افًِّٜٔ 

افتًِّٜٔٔ ادتخههٜ يف 

تًِٔؿ افٌِٜ بقصٍٓٚ فٌٜ 

 أجْبٜٔ

  5 47 ك

2.9 0.3 1 
٪ 90.4 9.6  

  ٥.٥٨ ادتقشط افًٚم

 

( حسٛ ترتٔبٓٚ  ١٥إػ  ١يتبغ مـ افْتٚئٟ ادقضحٜ أظاله أن ادًقؿٚت مـ )

يف اجلدول أظاله )ترتٔٛ افًبٚرة( تًٔؼ بدرجٜ مرتًٍٜ حٔٞ تراوح متقشىٓٚ احلسٚيب 

( ٣.٨٨ػ إ ٥.٣٤( وهق متقشط يَع يف افٍدٜ افثٚفثٜ )مـ ٥.٩٨إػ  ٥.٤٨مٚ بغ )

وهل افٍدٜ افتل تنر إػ خٔٚر اإلظٚؿٜ بدرجٜ مرتًٍٜ. وؾٔام يع ظرض فًِّقؿٚت 
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ومتقشىٓٚ احلسٚيب ظذ افتقايل مـ اإلظٚؿٜ إـز إػ اإلظٚؿٜ إؿؾ )ٓ تتقاؾر يف مبْك 

ادًٓد افؼوط افسبقيٜ إشٚشٜٔ فتٍْٔذ افًِّٜٔ افتًِّٜٔٔ ادتخههٜ يف تًِٔؿ افٌِٜ 

، ٓ تقجد مهٚدر تًِؿ حديثٜ وـٚؾٜٔ فدظؿ افًِّٜٔ "٥.٩٨"ٌٜ أجْبٜٔ بقصٍٓٚ ف

، يٌِٛ ظذ افًِّٜٔ افتًِّٜٔٔ افتَِغ وافند، وختِق مـ مٓٚرات "٥.٨٨"افتًِّٜٔٔ 

، ضًػ اخلدمٚت اإلرصٚديٜ ادَدمٜ "٥.٧٦"افتٍُر افْٚؿد واحلِقل اإلبداظٜٔ 

ٕيريٜ بحتٜ، وفٔسٝ  ، تَديؿ افدروس بقصٍٓٚ مًِقمٚت"٥.٧١"فِّتًِّغ 

، آفٔٚت تَقيؿ ادتًِّغ ّٕىٜٔ "٥.٧١"مٓٚرات تىبَٜٔٔ يف شٔٚؿٚت ضبًٜٔٔ ٕٚؾًٜ 

، ظدم وجقد آفٜٔ فتَقيؿ أدا  اهلٔدٜ افتدريسٜٔ "٥.٦٥"إىبٚظٜٔ يف افٌٚفٛ وؽر مَْْٜ 

، ضًػ متٚبًٜ ادتًِّغ وؿِٜ افقاجبٚت وافتُٚفٔػ افالزمٜ فْجٚح "٥.٦٥"بٚدًٓد 

، تزايد صًقر بًض إـٚدئّغ مـ أظوٚ  هٔدٜ افتدريس "٥.٥١"افتًِّٜٔٔ  افًِّٜٔ

، "٥.٤٣"بٖن ادًٓد أؿؾ مـ مستقاهؿ، واظتَٚدهؿ أن ظِّٓؿ ؾٔف ٓ يِبل ضّقحٚهتؿ 

، "٥.٤٥"ظدم حتور أظوٚ  اهلٔدٜ افتدريسٜٔ فِّحٚرضات، وضًػ اشتًدادهؿ هلٚ 

، ضًػ "٥.٤٥"ات افدراشٜٔ بٚدًٓد ـثرة تٖخر أظوٚ  اهلٔدٜ افتدريسٜٔ ظـ ادحٚرض

 (."٥.٤٨"افتقاصؾ وافًالؿٚت اإلٕسٕٜٚٔ بغ اهلٔدٜ افتدريسٜٔ وادتًِّغ 

(  حسٛ ترتٔبف يف اجلدول أظاله ١٣بْٔام ئًؼ بدرجٜ متقشىٜ ادًقق رؿؿ  )

( وهق متقشط يَع يف افٍدٜ افثٕٜٚٔ ٥.١٥)ترتٔٛ افًبٚرة( حٔٞ بِغ  متقشىف احلسٚيب )

( وهل افٍدٜ افتل تنر إػ خٔٚر اإلظٚؿٜ بدرجٜ متقشىٜ وؾٔام يع ٥.٣٣إػ  ١.٦٧)مـ 

ظرض فٍَِرة ومتقشىٓٚ احلسٚيب )ـثرة ؽٔٚب أظوٚ  اهلٔدٜ افتدريسٜٔ ظـ 

 (.٥.١٥ادحٚرضات افدراشٜٔ بٚدًٓد 

وبٚفْير إػ ادتقشط افًٚم دحقر مًقؿٚت تىبٔؼ مًٚير اجلقدة اخلٚصٜ بٚفًِّٜٔ 

وبٔدتٓٚ يتوح فْٚ أهنٚ تًٔؼ بدرجٜ مرتًٍٜ بهقرة ظٚمٜ، حٔٞ بِغ ادتقشط افتًِّٜٔٔ 
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 ٥.٣٤( وهق متقشط يَع يف افٍدٜ افثٚفثٜ )مـ ٥.٥٨احلسٚيب افًٚم جلّٔع ادًقؿٚت )

 ( وهل افٍدٜ افتل تنر إػ خٔٚر اإلظٚؿٜ بدرجٜ مرتًٍٜ.٣.٨٨إػ 

ف ادًٓد ؾُٚن وخمرجٚت افًِّٜٔ افتًِّٜٔٔ هل إشٚس افذي أشس مـ أجِ

إوػ أن هُتٖٔ  ـؾ افيروف إلٕجٚحٓٚ، وحهقهلٚ ظذ درجٜ مرتًٍٜ يف ظدم تىبٔؼ 

مًٚير اجلقدة ٕتٔجٜ ضبًٜٔٔ فِوًػ افنديد فِّحقريـ افسٚبَغ )اإلدارة، ادَررات 

ًٚ ؾًدم وجقد اإلداري ادتخهص وادَررات احلديثٜ  ّْٔٚ شٚبَ افدراشٜٔ( ظذ ٕحق مٚ ب

ًٚ ٕدرة ا فٌِقي افتىبَٔل وافسبقي ادتّرس ،وآظتَٚد بٖن تًِٔؿ افٌِٜ افًربٜٔ وأيو

ـٌِٜ أجْبٜٔ ظِّٜٔ شِٜٓ يستىٔع أن يَقم هبٚ ـؾ واحد، وظدم إدراك أن هدف ؿسؿ 

اإلظداد افٌِقي ـٚشّف هق هدف فٌقي يف إشٚس وظدم إدراك افًالؿٜ وإمهٜٔ بغ 

ٚدًٓد، ـؾ ذفؽ أدى إػ جًؾ ادًٓد ادحتقيغ افؼظل وافٌِقي يف تًِٔؿ افٌِٜ ب

جٜٓ ؽر متخههٜ بتًِٔؿ افٌِٜ افًربٜٔ ؾَط ،بؾ أصبح جٜٓ أـٚدئّٜ ذظٜٔ يّثؾ 

ؾٔٓٚ افؼظٔقن افْسبٜ افًِٔٚ !! وذفؽ ممٚ يق بٌٔٚب افرؤيٜ افقاضحٜ وافٍٓؿ افدؿٔؼ 

 هلدف ورشٚفٜ وظّؾ افَسؿ وادًٓد. 

دالقة إحصـائقة تعـزى قؾؿتغـرين هل توجد ؿروق ذات :شمال اقدراشة اقثاين

)اقوظقػة، اقتخصص( قؾؿعوـات اقتي تواجه تطبقق معـاير اجلـودة يف معفـد تعؾـقم 

 اقؾغة اقعربقة قغر اقـاطؼػ هبا باجلامعة اإلشالمقة بادديـة ادـورة؟ 

أوًٓ: افٍروق ذات دٓفٜ إحهٚئٜٔ افتل تًزى فِّتٌر )افقطٍٔةٜ( فًِّقؿةٚت 

مًٚير اجلقدة يف مًٓد تًِٔؿ افٌِٜ افًربٜٔ فٌر افْٚضَغ هبٚ بٚجلٚمًٜ  افتل تقاجف تىبٔؼ

 اإلشالمٜٔ بٚدديْٜ ادْقرة
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 (8جدول رـم )

يوضح اقػروق ذات اقدالقة اإلحصائقة اقتي تعزى قؾؿتغر )اقوظقػة( قؾؿعوـات اقتي تواجه تطبقق 

 ا باجلامعة اإلشالمقة بادديـة ادـورةمعاير اجلودة يف معفد تعؾقم اقؾغة اقعربقة قغر اقـاطؼػ هب

 
 

جمؿوع 

 ادربعات

درجة 

 احلرية

متوشط 

 ادربعات
 Fـقؿة 

اقدالقة 

 اإلحصائقة

معوـات 

 اإلدارة

 019. 4.321 170.204 2 340.408 بغ ادجّقظٚت

داخؾ 

 ادجّقظٚت
1930.265 49 39.393 

  

 51 2270.673 ادجّقع
   

معوـات 

ادؼررات 

 اقدراشقة

 000. 12.897 157.299 2 314.599 بغ ادجّقظٚت

داخؾ 

 ادجّقظٚت
585.441 48 12.197 

  

 50 900.039 ادجّقع

   

معوـات 

اقعؿؾقة 

اقتعؾقؿقة 

 وبقئتفا

 099. 2.428 68.517 2 137.033 بغ ادجّقظٚت

داخؾ 

 ادجّقظٚت
1382.659 49 28.218 

  

 51 1519.692 ادجّقع
   

معوـات 

ق معاير تطبق

 اجلودة

 062. 2.953 452.597 2 905.194 بغ ادجّقظٚت

داخؾ 

 ادجّقظٚت
7510.575 49 153.277 

  

 51 8415.769 ادجّقع
   

 



 ٤٧٨ حديثٜ يف تًِٔؿ افًربٜٔ فٌٜ ثٕٜٚٔ اجتٚهٚتادٗمتر افدويل افثٚين:    -افًربٜٔ فٌِقيٚتامًٓد 

 يتبغ مـ اجلدول أظاله مٚ يع:

وجقد ؾروق ذات دٓفٜ إحهٚئٜٔ يف متقشىٚت مًقؿٚت اإلدارة تًزي  .١

( ٩ٍل( ـام هق مقضح بٚجلدول رؿؿ )دتٌر افقطٍٜٔ حٔٞ بغ آختبٚر افبًدي )صٔ

أن افٍروق ـٕٚٝ بغ أظوٚ  هٔدٜ افتدريس وـؾ مـ اددرشغ وافًٚمِغ يف وحدة 

 اجلقدة فهٚفح أظوٚ  هٔدٜ افتدريس.

وجقد ؾروق ذات دٓفٜ إحهٚئٜٔ يف متقشىٚت مًقؿٚت ادَررات  .٥

هق مقضح افدراشٜٔ تًزي دتٌر افقطٍٜٔ حٔٞ بغ آختبٚر افبًدي )صٍٔل( ـام 

( أن افٍروق ـٕٚٝ بغ اددرشغ وـؾ مـ أظوٚ  هٔدٜ افتدريس ٩بٚجلدول رؿؿ )

 وافًٚمِغ يف وحدة اجلقدة فهٚفح أظوٚ  هٔدٜ افتدريس وافًٚمِغ يف وحدة اجلقدة.

وفًؾ وجقد هذه افٍروق ذات افدٓفٜ اإلحهٚئٜٔ فهٚفح أظوٚ  هٔدٜ 

ًزى إػ ارتٍٚع ظِؿ ووظل أظوٚ  افتدريس وافًٚمِغ يف وحدة اجلقدة يُّـ أن يُ 

هٔدٜ افتدريس وافًٚمِغ يف وحدة اجلقدة وارتبٚضٓؿ بٚفتخهص وظالؿتٓؿ افقثَٜٔ 

 بف.

ظدم وجقد ؾروق ذات دٓفٜ إحهٚئٜٔ يف متقشىٚت مًقؿٚت افًِّٜٔ  .٣

 افتًِّٜٔٔ وبٔدتٓٚ  تًزي دتٌر افقطٍٜٔ.

تىبٔؼ ظدم وجقد ؾروق ذات دٓفٜ إحهٚئٜٔ يف متقشىٚت مًقؿٚت  .٤

مًٚير اجلقدة بهقرة ظٚمٜ  تًزي دتٌر افقطٍٜٔ،وفًؾ مرد ذفؽ إػ أن اجلّٔع يًٚيش 

 هذه ادًقؿٚت يف افًِّٜٔ افتًِّٜٔٔ ويالمسٓٚ بٍْس افَدر. 



 ٤٧٩ ...مًقؿٚت حتَٔؼ اجلقدة يف مًٚهد تًِٔؿ افٌِٜ افًربٜٔ: د. أمحد بـ صٚفح افهبٔحل 

 (9جدول رـم )

يوضح االختبار اقبعدي قؾػروق ذات دالقة إحصائقة اقتي تعزى قؾؿتغر )اقوظقػة( قؾؿعوـات اقتي تواجه 

 عاير اجلودة يف معفد تعؾقم اقؾغة اقعربقة قغر اقـاطؼػ هبا باجلامعة اإلشالمقة بادديـة ادـورةتطبقق م

 االكحراف ادتوشط اقوظقػة (J) اقوظقػة (I) ادتغر اقتابع
اقدالقة 

 اإلحصائقة

 معوـات اإلدارة
عضو هبئة 

 تدريس

 026. 1.97306 (*)4.51765 مدرس

اقعامؾػ يف وحدة 

 اجلودة
5.90000(*) 2.34841 .015 

معوـات ادؼررات 

 اقدراشقة
 مدرس

- عضو هبئة تدريس
5.18873(*) 1.10709 .000 

اقعامؾػ يف وحدة 

 اجلودة

-
5.44706(*) 1.39180 .000 

 

ًٚ: افٍروق ذات افدٓفٜ اإلحهٚئٜٔ افتل تًزى فِّتٌر )افتخهص(  ثٕٚٔ

قدة يف مًٓد تًِٔؿ افٌِٜ افًربٜٔ فٌر افْٚضَغ فًِّقؿٚت افتل تقاجف تىبٔؼ مًٚير اجل

 .هبٚ بٚجلٚمًٜ اإلشالمٜٔ بٚدديْٜ



 ٤٨٨ حديثٜ يف تًِٔؿ افًربٜٔ فٌٜ ثٕٜٚٔ اجتٚهٚتادٗمتر افدويل افثٚين:    -افًربٜٔ فٌِقيٚتامًٓد 

 (40جدول رـم )

يوضح اقػروق ذات اقدالقة اإلحصائقة اقتي تعزى قؾؿتغر )اقتخصص( قؾؿعوـات اقتي تواجه 

 مقة بادديـة ادـورةتطبقق معاير اجلودة يف معفد تعؾقم اقؾغة اقعربقة قغر اقـاطؼػ هبا باجلامعة اإلشال

 
 

جمّقع 

 ادربًٚت

درجٜ 

 احلريٜ

متقشط 

 ادربًٚت

ؿّٜٔ 

F 

افدٓفٜ 

 اإلحهٚئٜٔ

 معوـات اإلدارة

 181. 1.691 72.351 3 217.054 بغ ادجّقظٚت

 42.784 48 2053.619 داخؾ ادجّقظٚت
  

 51 2270.673 ادجّقع
   

معوـات 

ادؼررات 

 اقدراشقة

 001. 6.745 90.293 3 270.879 بغ ادجّقظٚت

 13.386 47 629.160 داخؾ ادجّقظٚت
  

 50 900.039 ادجّقع
   

معوـات اقعؿؾقة 

 اقتعؾقؿقة وبقئتفا

 659. 538. 16.477 3 49.431 بغ ادجّقظٚت

 30.630 48 1470.262 داخؾ ادجّقظٚت
  

 51 1519.692 ادجّقع
   

معوـات تطبقق 

 معاير اجلودة

 121. 2.035 316.574 3 949.722 جّقظٚتبغ اد

 155.543 48 7466.047 داخؾ ادجّقظٚت
  

 51 8415.769 ادجّقع
   

 يتبغ مـ اجلدول أظاله مٚ يع:

ظدم وجقد ؾروق ذات دٓفٜ إحهٚئٜٔ يف متقشىٚت مًقؿٚت اإلدارة  .١

 تًزي دتٌر افتخهص.



 ٤٨١ ...مًقؿٚت حتَٔؼ اجلقدة يف مًٚهد تًِٔؿ افٌِٜ افًربٜٔ: د. أمحد بـ صٚفح افهبٔحل 

دَررات وجقد ؾروق ذات دٓفٜ إحهٚئٜٔ يف متقشىٚت مًقؿٚت ا .٥

افدراشٜٔ تًزي دتٌر افتخهص حٔٞ بغ آختبٚر افبًدي )صٍٔل( ـام هق مقضح 

( أن افٍروق ـٕٚٝ بغ ختهص افًِقم افؼظٜٔ  وـؾ مـ ختهص ٩بٚجلدول رؿؿ )

 فٌقيٚت تىبَٜٔٔ وختهص افسبٜٔ فهٚفح ختهص فٌقيٝ تىبَٜٔٔ وختهص افسبٜٔ.

يف ظِؿ افٌِٜ افتىبَٔل وافسبٜٔ وفًؾ افسبٛ يف هذا يرجع إػ أن ادتخههغ 

أؿدر مـ ؽرهؿ وأظِؿ يف َٕد ادَررات افدراشٜٔ وؾحهٓٚ واحلُؿ ظِٔٓٚ وبٔٚن 

 ؿّٔتٓٚ وؿدرهتٚ ظذ حتَٔؼ إهداف ادبتٌٚة مـ تٖفٍٔٓٚ وٕؼهٚ.

ظدم وجقد ؾروق ذات دٓفٜ إحهٚئٜٔ يف متقشىٚت مًقؿٚت افًِّٜٔ  .٣

 هص.افتًِّٜٔٔ وبٔدتٓٚ  تًزي دتٌر افتخ

ظدم وجقد ؾروق ذات دٓفٜ إحهٚئٜٔ يف متقشىٚت مًقؿٚت تىبٔؼ  .٤

 مًٚير اجلقدة بهقرة ظٚمٜ  تًزي دتٌر افتخهص.

ويُّـ أن ُيًزى ذفؽ إػ أن افنُقى مـ هذه ادًقؿٚت ظٚمٜ ظْد أظوٚ  هٔدٜ 

افتدريس وظْد ؽرهؿ٪ ؾٚجلّٔع يبٚذ افًِّٜٔ افتًِّٜٔٔ ويًٚين هذه ادًقؿٚت: 

 تّثؾ يف ادَررات افدراشٜٔ وافبٔدٜ افتًِّٜٔٔ،وؽر مبٚذة تتّثؾ يف اإلدارة.مبٚذة ت



 ٤٨٥ حديثٜ يف تًِٔؿ افًربٜٔ فٌٜ ثٕٜٚٔ اجتٚهٚتادٗمتر افدويل افثٚين:    -افًربٜٔ فٌِقيٚتامًٓد 

 (44جدول رـم )

يوضح االختبار اقبعدي قؾػروق ذات اقدالقة اإلحصائقة اقتي تعزى قؾؿتغر )اقتخصص( قؾؿعوـات اقتي 

 امعة اإلشالمقة بادديـة ادـورةتواجه تطبقق معاير اجلودة يف معفد تعؾقم اقؾغة اقعربقة قغر اقـاطؼػ هبا باجل

 االكحراف ادتوشط اقوظقػة  (J) اقوظقػة (I)  ادتغر اقتابع
اقدالقة 

 اإلحصائقة

معوـات ادؼررات 

 اقدراشقة

عؾوم 

 رشعقة

 072. 1.40023 2.58081- قغة عربقة

قغويات 

 تطبقؼقة

-
5.12092(*) 1.23739 .000 

- تربقة
5.54444(*) 1.84959 .004 

 

 أهم اقـتائج واقتوصقات وادؼسحات

 أهم اقـتائج:

بِغ ادتقشط افًٚم دحقر مًقؿةٚت تىبٔةؼ مًةٚير اجلةقدة اخلٚصةٜ بةٚإلدارة  .١

ـ ٥.٥١) ٜ )م ٜ افثٚفث ٜ افتل تنر إػ خٔٚر ٣.٨٨إػ  ٥.٣٤( وهق متقشط يَع يف افٍد ( وهل افٍد

 اإلظٚؿٜ بدرجٜ مرتًٍٜ.

ؼ مًةٚير اجلةقدة اخلٚصةٜ بةٚدَررات بِغ ادتقشط افًٚم دحقر مًقؿٚت تىبٔ .٥

( وهةل افٍدةٜ افتةل ٣.٨٨إػ  ٥.٣٤( وهق متقشط يَع يف افٍدٜ افثٚفثٜ )مـ ٥.٤٨افدراشٜٔ )

 تنر إػ خٔٚر اإلظٚؿٜ بدرجٜ مرتًٍٜ.

بِغ ادتقشط افًٚم دحقر مًقؿٚت تىبٔةؼ مًةٚير اجلةقدة اخلٚصةٜ بٚفًِّٔةٜ  .٣

رجٜ مرتًٍٜ بهقرة ظٚمٜ، حٔٞ بِغ ادتقشط احلسٚيب افتًِّٜٔٔ وبٔدتٓٚ يتوح فْٚ أهنٚ تًٔؼ بد

( وهل ٣.٨٨إػ  ٥.٣٤( وهق متقشط يَع يف افٍدٜ افثٚفثٜ )مـ ٥.٥٨افًٚم جلّٔع ادًقؿٚت )

 افٍدٜ افتل تنر إػ خٔٚر اإلظٚؿٜ بدرجٜ مرتًٍٜ.



 ٤٨٣ ...مًقؿٚت حتَٔؼ اجلقدة يف مًٚهد تًِٔؿ افٌِٜ افًربٜٔ: د. أمحد بـ صٚفح افهبٔحل 

ٜ إحهٚئٜٔ يف متقشىٚت مًقؿٚت اإلدارة تًزي دتٌر افقطٍٜٔ  .٤ وجقد ؾروق ذات دٓف

ام هق مقضح بٚجلدول رؿؿ )حٔٞ بغ ٕٚٝ بةغ ٩ آختبٚر افبًدي )صٍٔل(ـ  ( أن افٍروقـ 

أظوٚ  هٔدٜ افتدريس وـؾ مـ اددرشغ وافًٚمِغ يف وحدة اجلةقدة فهةٚفح أظوةٚ  هٔدةٜ 

 افتدريس.

وجقد ؾروق ذات دٓفٜ إحهٚئٜٔ يف متقشىٚت مًقؿٚت ادَررات افدراشةٜٔ تًةزي  .٥

ةام هةق مقضةح بٚجلةدول رؿةؿ )دتٌر افقطٍٜٔ حٔٞ بغ آختب ( أن ٩ٚر افبًدي )صٍٔل(ـ 

ٜ افتدريس وافًٚمِغ يف وحدة اجلقدة فهٚفح  ـ أظوٚ  هٔد ٝ بغ اددرشغ وـؾ م ٕٚ افٍروقـ 

 أظوٚ  هٔدٜ افتدريس وافًٚمِغ يف وحدة اجلقدة.

ظدم وجقد ؾروق ذات دٓفٜ إحهةٚئٜٔ يف متقشةىٚت مًقؿةٚت افًِّٔةٜ افتًِّٔٔةٜ  .٦

 دتٌر افقطٍٜٔ. وبٔدتٓٚ  تًزي

ظدم وجقد ؾروق ذات دٓفٜ إحهٚئٜٔ يف متقشىٚت مًقؿٚت تىبٔؼ مًٚير اجلةقدة  .٧

 بهقرة ظٚمٜ  تًزي دتٌر افقطٍٜٔ.

ٜ يف متقشىٚت مًقؿٚت اإلدارة تًزي دتٌر افتخهص. .٨ ٜ إحهٚئٔ  ظدم وجقد ؾروق ذات دٓف

راشةٜٔ تًةزى وجقد ؾروق ذات دٓفٜ إحهٚئٜٔ يف متقشىٚت مًقؿٚت ادَررات افد .٩

ام هق مقضح بٚجلةدول رؿةؿ ) ( أن ٩دتٌر افتخهص حٔٞ بغ آختبٚر افبًدي )صٍٔل(ـ 

ٕٚٝ بغ ختهص افًِقم افؼظٜٔ  وـؾ مـ ختهص افٌِقيٚت افتىبَٜٔٔ وختهص  افٍروقـ 

 افسبٜٔ فهٚفح ختهص افٌِقيٚت افتىبَٜٔٔ وختهص افسبٜٔ.

مًقؿةٚت افًِّٔةٜ افتًِّٔٔةٜ  ظدم وجقد ؾروق ذات دٓفٜ إحهٚئٜٔ يف متقشىٚت .١٨

 وبٔدتٓٚ  تًزى دتٌر افتخهص.

ظدم وجقد ؾروق ذات دٓفٜ إحهٚئٜٔ يف متقشىٚت مًقؿٚت تىبٔؼ مًةٚير  .١١

 اجلقدة بهقرة ظٚمٜ  تًزي دتٌر افتخهص.



 ٤٨٤ حديثٜ يف تًِٔؿ افًربٜٔ فٌٜ ثٕٜٚٔ اجتٚهٚتادٗمتر افدويل افثٚين:    -افًربٜٔ فٌِقيٚتامًٓد 

 :اقتوصقات

ٞ يقيص بام يع : ٟئ افدراشٜ ؾ٘ن افبٚح ٚت ٚ أشٍرت ظْفٕ   يف ضق  م

ربٔ  (١ ٌٜ اًف ِٔؿ اِف ر افْٚضَغ هبٚ ممثالً يف ؿسؿ اإلظداد افٌِقي دظقة مًٓد ًت ٜ ٌف

. ٜ ٟئ هذه افدراش ٚت  فالشتٍٚدة مـٕ 

ًٚير اجلقدة يف اإلدارة يف ادًٓد . (٥ ٜ مًقؿٚت تىبٔؼ م  افًّؾ ظذ إزاف

ًٚير اجلقدة (٣ ٜ مًقؿٚت تىبٔؼ م ٜ يف ادًٓد افًّؾ ظذ إزاف  .يف ادَررات افدراشٔ

ًٚي (٤ ٜ مًقؿٚت تىبٔؼ م ٚ يف ادًٓد .افًّؾ ظذ إزاف ٔدتٓ ٜ وب ّٔ ِٔ ٜ افًت ِٔ  ر اجلقدة يف افًّ

٥)  ٛ حهقل مٚور افدراشٜ افثالثٜ ظذ درجٜ إظٚؿٜ مرتًٍٜ مٗذ خىر يقج

جٚح  ًٚير اجلقدة يف ادًٓد وأثرهٚ ادبٚذ يفٕ  مهٜٔ تىبٔؼ م دة افقظل ٖب ّؾ ظذ زٚي مزيدًا مـ اًف

. ٚ ِّٜٔ افتًِّٜٔٔ برمتٓ  وتىقر اًف

 ادؼسحات:

ٛ  إجرا  -١ ًٚير اجلقدة يف ؿسؿ إظداد وتدري ٜ ظـ مًقؿٚت تىبٔؼ م دراشٜ ممِٚث

  ادًِّغ بٚدًٓد .

٥-  ٜ رٔب ِٔؿ افٌِٜ اًف إجرا  دراشٜ مَٚرٕٜ بغ ادًٚهد افسًقدٜي ادتخههٜ يف ًت

ًٚير اجلقدة. ٚ د ٜ مدى تىبَٔٓ  دًرؾ

ير افىال -٣ ًٚير اجلقدة مـ وجٜٕٓ  ٜ ظـ مًقؿٚت تىبٔؼ م ب إجرا  دراشٜ ممِٚث

 افدارشغ يف ادًٓد وادتخرجغ مْف .

ر  -٤ ٜ ٌف ٌٜ افًرٔب ِٔؿ اِف ًٚير اجلقدة ادْنقدة يف برامٟ ًت إجرا  دراشٚت فتحديد م

. ٛ ـ مجٔع اجلقٕا ْٚضَغ هبٚ م  اف
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 ادراجــع

 م.١٩٨٨، ١، بروت، دار اجلٔؾ، جقسان اقعربابـ مْيقر، مّد:  .١

ة اقشامؾة يف ادمشسات اقسبوية أشس ومعاير اجلودافبُر، مّد ظبد اهلل:  .٥

، جمِس افْؼ افًِّل ادجِٜ افسبقيٜ، افُقيٝ، واقتعؾقؿقة، دراشة تطبقؼقة

 .١٥، ادجِد ٦٨جٚمًٜ افُقيٝ، افًدد

 .م٥٨٨٧ صٓريقفٔق،، ٣جمِد–تطوير مـاهج اقتعؾقم يف ضوء معاير اجلودة .٣

 مدارس وفاقة اقصعوبات اقتي تواجه تـػقذ إطار ضامن اجلودة يفثٚبٝ، زيٚد:  .٤

ادٗمتر افًِّل إول فُِٜٔ افسبٜٔ جٚمًٜ إؿل، ادجِد اقغوث اقدوققة، 

 م.٥٨٨٧افثٚين، ؽزة، ديسّز 

تؼويم أداء ادعؾؿػ ادفـي يف وفاقة اقغوث اجلرجٚوي، زيٚد وٕنقان، مجٔؾ:  .٥

ادٗمتر افًِّل إول فُِٜٔ افسبٜٔ  اقدوققة يف ضوء ممرشات اجلودة اقشامؾة،

 م.٥٨٨٦جٚمًٜ إؿل، ادجِد افثٚين، ؽزة، ديسّز 

تطوير مـاهج اقتعؾقم اقثاكوي اقصـاعي بؿرص يف ضوء معاير جقدة، خٚفد:  .٦

، افَٚهرة، اجلًّٜٔ ادكيٜ فِّْٚهٟ وضرق افتدريس، ادٗمتر اجلودة اقشامؾة

 افًِّل افتٚشع ظؼ.

ف األول اإلعدادي تؼويم فتب اقؾغة اقعربقة قؾصحسْغ، ضٔٚ  افديـ مّد:  .٧

يف ضوء األهداف وادعاير اقتي حددها ادممتر اقؼومي قتطوير اقتعؾقم اإلعدادي 

رشٚفٜ مٚجستر، ؽر مْنقرة، جٚمًٜ افَٚهرة، مًٓد  م،4991باقؼاهرة عام 

 م.٥٨٨٤افدراشٚت وافبحقث افسبقيٜ، 

اقتعؾقم  معاير تـظقم ادـفج ومدى تواؿرها يف مـفجافدخٔؾ، ؾٓد ظبدافًزيز:  .٨

افَٚهرة، دراشٚت يف ادْٚهٟ وضرق افتدريس،  اقعام بادؿؾؽة اقعربقة اقسعودية،
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 م.٥٨١٨، ١٦١صٓر أؽسىس، ظدد 

إدارة اجلودة اقؽؾقة )مػفومفا وتطبقؼاهتا اقسبوية وإمؽاكقة دربٚس، أمحد شًٔد:  .٩

، رشٚفٜ اخلِٟٔ، اإلؿادة مـفا يف اقؼطاع اقتعؾقؿي اقسعودي( دراشة مقداكقة

 (. ٥٨مُتٛ افسبٜٔ افًريب فدول اخلِٟٔ، افًدد )

معوـات تطبقق معاير اجلودة باجلامعات اقسعودية افزهراين، حسـ بـ مّد:  .١٨

رشٚفٜ دـتقراه، ؽر مْنقرة، اجلٚمًٜ  من وجفة كظر أعضاء هقئة اقتدريس،

 هة.١٤٣٣اإلشالمٜٔ بٚدديْٜ ادْقرة، 

ّظامن، إردن،  قبحث اقعؾؿي()مـفجقة ازويِػ، مٓدي، وضراوٕف، حتسغ،  .١١

 م.١٩٩٨ -هة ١٤١٨، ١دار افٍُر، ط

يف مدارس اقتعؾقم  9000واـع تطبقق إدارة اجلودة أيزو افسحٔؿ، خٚفد شًٔد،  .١٥

 م.٥٨٨٦افريٚض، وزارة افسبٜٔ وافتًِٔؿ،  اقعام يف ادؿؾؽة اقعربقة اقسعودية،

غوث بؿحاؿظات تطوير اإلدارة اددرشقة بؿدارس وفاقة اقافهٚحلل، ٕبٔؾ:  .١٣

، رشٚفٜ دـتقراه، ؽر مْنقرة، جٚمًٜ ؾزة يف ضوء مػفوم إدارة اجلودة اقشامؾة

 م.٥٨٨٣ظغ صّس، افَٚهرة، 

معاهد تعؾقم اقؾغة اقعربقة قغر اقـاطؼػ، اجتاهات اقتطوير، ضًّٜٔ، رصدي:  .١٤

 جمِٜ افًربٜٔ فِْٚضَغ بٌرهٚ، جٚمًٜ أؾرئَٚ معاير االعتامد، ممرشات اجلودة،

 م.٥٨٨٦( يْٚير، ٣افًٚدٜٔ، افسقدان، افًدد )

تطوير ادـاهج اقتعؾقؿقة وؿق معاير اجلودة افًدوي، ؽسٚن يٚشغ:  .١٥

، دراشٜ حتِِٜٔٔ دْٚهٟ افٌِٜ افًربٜٔ درحِٜ افتًِٔؿ إشٚد اقشامؾةوممرشاهتا

يف شقريٚ، رشٚفٜ دـتقراه، ؽر مْنقرة، ؿسؿ ادْٚهٟ، ـِٜٔ افسبٜٔ، جٚمًٜ 

 م.٥٨٨٦، دمنؼ
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، ظامن، دار إدارة اجلودة اقشامؾة يف ادمشسات اقسبويةظِٔامت ، ٕٚرص صٚفح:  .١٦

 م.٥٨٨٤، ١افؼوق، ط

اجلودة يف اقتعؾقم، ادػاهقم، ادعاير، ادواصػات، افٍتالوي، شِٜٓٔ مسـ:  .١٧

 م.٥٨٨٨، ١، ظامن، إردن، دار افؼوق، طادسموققات

. ظامن، دار ادسرة، خدمة اقعؿالءإدارة اجلودة اقشامؾة وـٚطؿ، خور،  .١٨

 م.٥٨٨٥0١ط

 ، دت.١، طادعجم اقوشقطجمّع افٌِٜ افًربٜٔ:  .١٩

، معجم ادصطؾحات اقسبوية واقـػسقةوصحٚتف، حسـ، وافْجٚر، زيْٛ:  .٥٨

 افَٚهرة، افدار ادكيٜ افِبْٕٜٚٔ فُِتٚب. د. ت.

نسـٜ فتىقير ، اخلىٜ ادمعاير ضبط اجلودةمُتٛ افسبٜٔ افًريب فدول اخلِٟٔ:  .٥١

 م. ٥٨٨٣مْٚهٟ افتًِٔؿ بدول اخلِٟٔ افًريب، افريٚض، 

، مؽوع إعداد ادعاير اقؼومقة قؾتعؾقم يف مرصوزارة افسبٜٔ وافتًِٔؿ بّك:  .٥٥

 م. ٥٨٨٣( ١جمِد )
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 الثالثور ـــاحمل

 تعليم في المعجم صناعة
 انيةث لغة العربية 
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 معجم متعؾم العربية لغة ثانية

 إشؽاالته وآليات صـاعته 

 

 أ.د. حمؿد صاري

 أشتٚذ افِسٕٚٔٚت بَسؿ افٌِٜ افًربٜٔ وآداهبٚ

 اجلزائر -جٚمًٜ حمّد افؼيػ مسٚظديٜ

وآليات  معجم متعؾم العربية لغة ثانية، إشؽاالته "هتدف افقرؿٜ افبحثٜٔ ادقشقمٜ بــــــ:  ؾخ: امل

إػ افُنػ ظـ منُالت هذا افْقع مـ افقشٚئط افتًِّٔٔـٜ  ومْٚؿنـٜ ؿوـٚيٚه  و ـبط  "صـاعته

آفٔٚت بْٚئف  وحتديد مقاصٍٚتف. ومـ اإلصُٚٓت افتل تثٚر حقل مًجـؿ افًربٔـٜ ادقجـف فِْـٚضَغ 

ٚن أحـٚدي بٌرهٚ: مٚ مدى حٚجٜ متًِؿ افًربٜٔ فٌٜ ثٕٜٚٔ إػ مًجؿ أحـٚدي أو ثْـٚئل افٌِـٜذ إذا ــ

افٌِٜ  ؾٓؾ يْبٌل أن يُقن خمتٍِٚ ظـ ادًجؿ ادقجف دتُِؿ افٌِٜ إم  ظِام أن ـال مْٓام  أي مـتًِؿ 

افًربٜٔ فٌٜ أوػ ومتًِؿ افًربٜٔ فٌٜ ثٕٜٚٔ ذم حٚجٜ مٚشٜ إػ مرصد إػ ؿقاظـد آشـتًاملذ وإذا ــٚن 

صؾ وافتخٚضٛذ وـٔػ يتحـقل ثْٚئل افٌِٜ  هؾ ُيهّؿ بٌرض افٍٓؿ وآشتًٔٚب أم بٌرض افتقا

متًِؿ افًربٜٔ فٌٜ ثٕٜٚٔ مـ اشتخدام افَٚمقس افثْٚئل إػ ؿٚمقس افٌِٜ اهلـدف أحـٚدي افٌِـٜذ ومـٚ 

إشس افتل جيٛ أن تسسصد هبٚ صْٚظٜ مًجؿ افًربٜٔ فٌٜ ثٕٜٚٔذومٚ مقاصٍٚت ادًجـؿ ادْنـقدذ 

ؾ افهْٚظٜ ادًجّٜٔ ادقجٜٓ فت ُِّ ًِـٔؿ افٌِـٚت...ذ هـذه عّقظـٜ مــ ومٚ مقؿع افِسٕٚٔٚت مـ تن

اإلصُٚٓت ادىروحٜ ذم حَؾ افهْٚظٜ ادًجّٔـٜ وتًِـٔؿ افٌِـٚت  ٕحـٚول مْٚؿنـتٓٚ مــ خـالل 

 اـتسٚب افٌِٜ افثٕٜٚٔ: ؿوٚيٚ ومُٚشٛ. –2      مَدمٜ. – 4 افًْٚس إشٚشٜٔ أتٜٔ:

 واحلٚجٜ إفٔف. ادًجؿ افتًِّٔل أمهٔتف – 4 - 3 افهْٚظٜ ادًجّٜٔ وتًِٔؿ افٌِٚت. –3

ذم تهـقر  –5     مـ ؿوٚيٚ مًجؿ افًربٜٔ فٌٜ ثٕٚٔـٜ. – 4  َٕد افدراشٚت افسٚبَٜ. - 2 – 3

 خٚمتٜ. –  مًجؿ افًربٜٔ فٌٜ ثٕٜٚٔ.
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 مؼدمة

صٓدت افًَقد إخرة مـ افَرن ادٚيض ازدهٚرا ٓ ٕير فف ذم افهْٚظٜ 

ادتخههٜ  أحٚديٜ افٌِٜ اجلديدة: افًٚمٜ و4ادًجّٜٔ  وإٕتٚج إٔقاع مـ افَقامٔس

وثْٚئٜٔ ومتًددة افٌِٚت  مقجٜٓ فؼائح متْقظٜ مـ افَراء. ومـ اديٚهر افدافٜ ظذ 

ٕوٟ هذه افهْٚظٜ وتىقرهٚ افُبر ذم افساث افٌريب  افتْٚؾس افقا ح بغ 

ادٗشسٚت ادًجّٜٔ افًٚدٜٔ افُزى مثؾ: ٓروس  وأـسٍقرد  وبسس  

م خمتٍِٜ مـ ادًٚجؿ افقرؿٜٔ واإلفُسؤٕٜ افتل متٔزت وفقٕجامن...ذم تٖفٔػ أحجٚ

بٚإلجيٚز  وافتْئؿ ادحُؿ  وشٓقفٜ ادٖخذ  وحسـ اإلخراج  وتِبٜٔ دواؾع 

مستخدمٔٓٚ  ومراظٚة مستقيٚهتؿ ادختٍِٜ  وحٚجٚهتؿ ادتْقظٜ. ومـ أبرز افتحديٚت 

افٍجقة  "ٚد ادًرؾٜ( افتل ُتىرح ظذ افٌِٜ افًربٜٔ ذم ادجتّع افرؿّل ) عتّع اؿته

  إذ يالحظ ؾَر ـبر ذم افهْٚظٜ ادًجّٜٔ افًربٜٔ افراهْٜ  افتل تًٚين َٕهٚ "ادًجّٜٔ

حٚدا ذم ادًٚجؿ ادتْقظٜ  وظذ رأشٓٚ ادًٚجؿ افسبقيٜ ادقجٜٓ دختِػ ادراحؾ 

 افًّريٜ  ومْٓٚ مًٚجؿ تًِٔؿ افٌِٜ افًربٜٔ.    

هْٚظٜ  حٚجٜ متًِؿ افًربٜٔ فٌٜ ثٕٜٚٔ  ذم ومـ احلٚجٚت إشٚشٜٔ ذم هذه اف

                                                      

  وذم هذه افقرؿٜ افبحثٜٔ شْستًّؾ بَقةافتداول "مًجؿ " مهىِح "ؿٚمقس " مهىِح رادف – 2

ُيًْك بٚفرصٔد افِسٚين  "ادًجؿ"افٍِيتغ بًّْك واحد  وإن ـٚن بًوٓؿ ئّز بْٔٓام ؾرى أن 

ٜ مٚ مـ افٌِٚت  أي مجٔع مٚ يستًِّف افً ٌَ ُِ ٚم افذي ينتّؾ ظذ افقحدات ادًجّٜٔ ادُقٕٜ فِ

ادجتّع مـ مٍردات. ومـ ضبًٜٔ هذه افذخرة إٔف يتًذر ظذ افٍرد افقاحد أن حئط هبٚ ) متٚم 

ٚمقس ؾٓق ظبٚرة ظـ مرجع ينتّؾ ظذ رصٔد جزئل مـ افَ أمٚ(. 346 – 345: 4994حسٚن 

 (. 52: 2449ادُقٕٜ فٌِٜ. ؾٚدًجؿ أظؿ وأصّؾ.إير )عِٜ افدراشٚت ادًجّٜٔ ادٍردات 
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زمـ ينٓد اإلؿبٚل ظذ تًِّٓٚ  ظٚدٔٚ  ّٕقا مىردا ٕيرا ٕمهٜٔ افًٚمل افًريب 

ِّؿ 2اإلشساتٔجٜٔ وآؿتهٚديٜ . وٓ خيٍك ظذ ادتخهص مدى افتًَٔد افذي ئّز تً

ٚربٜ افتل افٌِٜ افثٕٜٚٔ ٕؽراض خٚصٜ: ؾٓق ظِّٜٔ تتوّـ صبُٜ مـ ادتٌرات ادتو

يهًٛ  بىٓٚ بَّٚئس جٚمًٜ مًٕٜٚ. ؾٓؾ حيتٚج متًِؿ افًربٜٔ فٌٜ ثٕٜٚٔ إػ مًجؿ 

أحٚدي أم ثْٚئل افٌِٜذ إذا ـٚن أحٚدي افٌِٜ  ؾٓؾ يْبٌل أن يُقن خمتٍِٚ ظـ ادًجؿ 

ادقجف دتُِؿ افٌِٜ إمذ وإذا ـٚن ثْٚئل افٌِٜ  ؾٓؾ ُيهّؿ بٌرض افٍٓؿ وآشتًٔٚب 

صؾ وافتخٚضٛذ وـٔػ يتحقل متًِؿ افًربٜٔ فٌٜ ثٕٜٚٔ مـ اشتخدام أم بٌرض افتقا

افَٚمقس افثْٚئل إػ ؿٚمقس افٌِٜ اهلدف أحٚدي افٌِٜذ ومٚ إشس افتل جيٛ أن 

تسسصد هبٚ صْٚظٜ مًجؿ افًربٜٔ فٌٜ ثٕٜٚٔذ ومٚ مقاصٍٚت ادًجؿ ادْنقدذ ومٚ 

 مقؿع افِسٕٚٔٚت مـ تنُؾ افهْٚظٜ ادًجّٜٔ...ذ

                                                      

 فف تُقن أن جيٛ هبٚ افْٚضَغ ؽر افًربٜٔل افٌِٜ تًِٔؿ: افسٔٚق هذا ذم هٚفراجحل ظبد يَقل –3

مـ اجلٓر هبٚ  ومٚ يْبٌل فْٚ ذفؽ  هذه افٌٚيٜ هل  ٕستحل ٓ ؽٚيٜ وهل وحمددة  وا حٜ ؽٚيٜ

(. وبٚفًٍؾ حيؼ فْٚ أن ٕتسٚءل ظـ مقؿع 448: 4996)  "بٜٔ بٚظتبٚرهٚ فٌٜ اإلشالمتًِٔؿ افًر

افٌِٜ افًربٜٔ ذم  قء ادْٚخ اجلٔقشٔٚد اجلديد افذي تنُؾ بًد أحداث احلٚدي ظؼ شبتّز. 

ؾام مقؿع افٌِٜ افًربٜٔ أمٚم حرب افٌِٚت واهلّْٜٔ افٌِقيٜذ وهؾ حيّؾ افسٔٚد افًريب وظٔٚ 

نُِٜ افٌِقيٜ ومستَبِٓٚذ وـٔػ يُّـ أن ُيستثّر تًِٔؿ افًربٜٔ فٌٜ ثٕٜٚٔ ـٚشساتٔجٜٔ بٖبًٚد اد

ذم ٕؼ اإلشالم افًّع ادتسٚمح ذم صقرتف احلوٚريٜ افسٚمٜٔذ أو افًُس ـٔػ يُّـ أن 

 تستثّر افدظقة اإلشالمٜٔ ـٚشساتٔجٜٔ فْؼ افٌِٜ افًربٜٔذ 
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يالحظ افَٚرئ ادتتبع ٕدبٔٚت افبحٞ ذم ؿوٚيٚ اـتسٚب افٌِٜ افثٕٜٚٔ  وتًِؿ 

ًٚ مل ُيًٓد مـ ؿبؾ  إْن ظذ  ًٚ مًرؾٔ ًٚ  وإٕتٚج افٌِٜ إجْبٜٔ ذم افًَقد إخرة ثراًء بحثٔ

افْنٚط  ادستقى افُّل وافْقظل  أو ظذ ادستقى افْيري واإلجرائل. فَد أدى

ِف ظديد آختهٚصٚت  ُُّ افبحثل اهلٚئؾ ذم هذا احلَؾ ادًرذم  افذي أشّٓٝ ذم تن

َِّبٝ ٕيرك ذم مٚ ُيْؼ  ادتوٚؾرة  إػ ثقرة ذم إؾُٚر وادداخؾ وافْيريٚت. وحٔثام ؿ

مـ بحقث ودراشٚت ؽربٜٔ  ومٚ ُيْٚؿش ذم افْدوات وادٗمترات  اـتنٍٝ جديدًا ذم 

ٚت وافُتٛ وادَٚٓت وإشٚفٔٛ واإلجراءات... ورؽؿ افًْٚويـ  وادق قظ

ادراجًٚت افدوريٜ ادتقاصِٜ  وافتٌذيٜ افراجًٜ فِّْجز افِسٚين افتىبَٔل ذم ظِؿ 

تدريس افٌِٚت مـ ؿبؾ مْيريـ وممٚرشغ مقهقبغ  بؾ رؽؿ ؿقة افتٖضر ادٍٚهّٔل  

  واددخؾ افٌِقي  وظّؼ افىرح افْيري فإلصُٚٓت ومْٓٚ: إصُٚفٜٔ افَْؾ افٌِقي

وافتْقع افٌِقي  وافْحق افًٚدل  وافَدرة  وإداء  وافٍُٚءة ادزدوجٜ  وافٍٓؿ  

واإلٕتٚج  واإلدراك  وافذاـرة   وافٍسة احلرجٜ  وافٌِٜ افبْٜٔٔ  وافتحجر  واحلدس 

افٌِقي... افتل تنٌؾ تٍُر اخلزاء افذيـ يْتّقن إػ مدارس وتٔٚرات متبٚيْٜ مـ 

                                                      

واحد ذم بًض افبحقث وافدراشٚت ادتًَِٜ هْٚك مهىِحٚن  ينٔع اشتًامهلام بًّْك  -4

بٚفِسٕٚٔٚت افتىبَٜٔٔ وتًِّٜٔٔ افٌِٚت مهٚ: مهىِح افٌِٜ افثٕٜٚٔ  ومهىِح افٌِٜ إجْبٜٔ  

ودمدر اإلصٚرة أن افبحقث احلديثٜ متٔز بْٔٓام: ؾٚفٌِٜ افثٕٜٚٔ هل : افٌِٜ افتل يتًِّٓٚ افدارس ذم 

ؾٚإلٕجِٔزيٜ افتل يتًِّٓٚ افًريب ذم بريىٕٚٔٚ أو أمريُٚ أو  بٔئتٓٚ بًد فٌٜ ادْنٖ ) افٌِٜ إوػ( 

أشسافٔٚ أو ـْدا تًد فٌٜ ثٕٜٚٔ. أمٚ تًِؿ اجلزائري  فألدٕٜٚٔ ذم اجلزائر  وتًِؿ افسًقدي 

                                                                                             (.                                      464: 4994فإلٕجِٔزيٜ ذم افسًقديٜ ؾُالمهٚ فٌٜ أجْبٜٔ. ) هـ. دوؿالس براون 



 495 مًجؿ متًِؿ افًربٜٔ فٌٜ ثٕٜٚٔ  إصُٚٓتف وآفٔٚت صْٚظتف: أ.د. حمّد صٚري

افٍُريٜ وادًرؾٜٔ وافِسٕٜٚٔ  ؾ٘ن افًٍؾ افبٔداؽقجل داخؾ ؿٚظٜ  رجًٔٚتحٔٞ اد

ِؿ افٌِٜ افثٕٜٚٔ: ؾٓزائؿ ادربغ مل تْتف  وإخٍٚق  ًُّ افدرس ينر إػ ؾنؾ سيح ذم ت

ادْيريـ افقا ح يتقاصؾ  فٔس ظذ مستقى ؽٔٚب اإلجٚبٚت احلٚشّٜ ظـ إشئِٜ 

  بؾ ظذ مستقى صٔٚؽٜ إشئِٜ افهحٔحٜ افهًبٜ افتل ُتثٚر مـ حغ إػ آخر ؾحسٛ

أيوٚ  ذم حَؾ حٔقي يتجٚذبف ظدد هٚئؾ مـ ادتٌرات افزئبَٜٔ ادتوٚربٜ  ـٚفًّر  

وافذـٚء  وافنخهٜٔ  وآشتًداد افٌِقي  وادًرؾٜ بٚفٌِٚت إخرى  واشساتٔجٜٔ 

هـ. دوؿالس افتًِؿ  وافداؾًٜٔ  وبٔئٜ افتًِؿ  وذوضف  وضبًٜٔ ادًِؿ وتُقيْف... ) 

 (.46 – 45: 4994براون 

إٕف مـ ادبُر جدا أن تهٚغ طٚهرة اـتسٚب افٌِٜ إوػ أو افثٕٜٚٔ أو تًِؿ افٌِٜ 

إجْبٜٔ ذم ّٕقذج ظِّل أو آيل أمٚم تًذر اإلمسٚك ببًض جقإٛ افيٚهرة 

ومتٌراهتٚ  افتل يتامهك ؾٔٓٚ افًِّل بٚفٍْل  وافِسٚين بٚفًهبل  وافٍردي اخلٚص 

امظل افًٚم. وفـ يْجح أي ظِؿ أو ٕيريٜ أو ّٕقذج أو ظٚمؾ ذم أن يَدم  وحده  بٚجل

وصٍٜ شحريٜ فإلصُٚٓت ادستًهٜٔ افتل تُتْػ  ؿوٚيٚ اـتسٚب افٌِٜ افثٕٜٚٔ أو 

(. ؾٓؾ يُّـ مثالً  أن يىّئـ 46  45: 4994تًِّٓٚ )هـ.دوؿالس براون 

ريٜ افتل َِٕٝ افبحٞ ذم افًَقد ادنتٌِقن هبذا احلَؾ إػ افتحقٓت افْيريٜ اجلذ

ُِّؿ  حٔٞ تؿ  افثالثٜ إخرة بٚفتدريٟ مـ: افسـٔز ظذ افتدريس إػ آهتامم بٚفتً

إٓتَٚل مـ هّْٜٔ افبحٞ ذم مٍٓقم افتدريس افذي يتًِؼ بٚدًِؿ أو ادحِؾ افٌِقي  

ُِّؿ افذي يرـز ظذ ادتًِؿ وٕيٚمف افٍردي ادح رِّ )شقزان م. إػ افبحٞ ذم مٍٓقم افتً

ومـ آهتامم بٚفٌِٜ ظذ اظتبٚر أهنٚ ظٚدة أو  :  ادَدمٜ(.2449جٚس  ٓري شُِْٔر 

مٓٚرة إػ افسـٔز ظذ افٌِٜ بٚظتبٚرهٚ مُِٜ خالؿٜ مبدظٜ. ومـ مرـزيٜ افبحٞ ذم 

ادُِٜ افٌِقيٜ إػ افتٖـٔد ظذ أوفقيٜ ادُِٜ افتقاصِٜٔ. ومـ آهتامم بٚفسالمٜ افٌِقيٜ 
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ِّٔل افىالؿٜ وافتَِٚئٜٔ  حٔٞ ُأظىل آهتامم دحتقى افتخٚضٛ بدٓ مـ و افدؿٜ إػ تٌ

ومـ ادَٚربٜ صُِف. ومـ وصػ افٌِٜ اهلدف إػ حتِٔؾ افٌِٜ افبْٜٔٔ )ادرحِٜٔ(. 

بٕٚهداف إػ ادَٚربٜ بٚفٍُٚءات. ومـ آختهٚص إحٚدي إػ تَٚضع 

دحٚور وافقحدات. ومـ افْهقص آختهٚصٚت. ومـ ٕيٚم افدروس إػ ؾُرة ا

ادهىًْٜ إػ افْهقص إصِٜٔ. ومـ آهتامم بٚددخالت إػ افسـٔز ظذ 

ادخرجٚت. ومـ ؾَر افقشٚئؾ إػ ثراء افقشٚئط وادًْٔٚت. ومـ افتَقيؿ اخلتٚمل إػ 

افتَقيؿ افبْٚئل. ومـ افقشٚئؾ إػ إهداف إػ ادوٚمغ إػ احلٚجٚت وافًالؿٚت 

وافسٗال ٜ. وبٚختهٚر مـ ؾسة اجلدب وافنح إػ مرحِٜ افثراء واخلهقبٜ. افنخهٔ

 ًٚ ًٚ وهنٚئٔ ًٚ ومٖمقٕ افذي ُيىرح هٚهْٚ: هؾ يُّـ اظتامد هذه إؾُٚر مهدرًا وا ح

فِتقجٔف اإلرصٚدي فًِِّؿ ذم ؿٚظٜ افدرسذ  مع افًِؿ أن افزاهغ افتجريبٜٔ ادٗيدة 

ة فِخالف ؾٔام تىرحف مـ تٍسرات ؿٚبِٜ هلذه افتقجٓٚت مٚ تزال حمدودة ومثر

. ومـ يوّـ ظدم (361 357: 1998فِتٍٚوض ) روزامقٕد مٔتنؾ  ؾِقرإس مٚيِز 

ًٚ بًد حغ أمٚم دمدد أشئِٜ بحثٜٔ أـثر إؽراءذ ؾَد  اختٍٚء هذه إؾُٚر ادٌريٜ إٓٔ

ُٕتنػ بًد حغ أن مٚ يبدو مقا ٔع حسٚشٜ وهٚمٜ ؿد يهبح عرد هقاجس ظٚبرة. 

وإذا ـٚن ذفؽ ـذفؽ ؾْحـ ذم حٚجٜ مٚشٜ إػ أن ٕتًِؿ ـٔػ ٕسٖل أشئِٜ صحٔحٜ 

تقؾر اجلٓدذ وـٔػ يُقن بَّدورٕٚ افتْبٗ بٚدقا ٔع إشٚشٜٔ ادحتِّٜ ذم افبحٞ 

 . (584: 4994)ن.ي.ـقفْٟٔ واجلدل ادستَبعذ 

ؽر مستَر  ينبف افريٚح ادتٌرة  "أفزت مٚرـقارت "إٕف و ع ـام وصٍف 

(  يهًٛ مًف اختزال 292  33: 4994افرمٚل ادتحرـٜ )هـ. دوؿالس براون و

اإلجٚبٜ ظـ إشئِٜ افَديّٜ ادتجددة: مٚ اـتسٚب افٌِٜ افثٕٜٚٔذ ومٚ أؾوؾ وشِٜٔ 

فتحَٔؼ هذا اهلدف ادْنقدذ ودٚذا ٓ يهؾ متًِؿ افٌِٜ افثٕٜٚٔ إػ افٍُٚءة ٍٕسٓٚ 
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ػ(ذ وـٔػ يُّـ خِؼ أؽراض فِتخٚضٛ ادُتسبٜ ذم فٌٜ ادْنٖ ) افٌِٜ إو

مٚ ضبًٜٔ افًَؾ ووافتقاصؾ افْٚجح ذم فٌٜ أجْبٜٔ  وذم بٔئٜ ٓ تتقؾر ظذ أي مْٓامذ 

افتل مٚزافٝ تثر تقتر  الؼضاياهذه بًض  4افبؼيذ وـٔػ تنتٌؾ افٌِٜ ؾٔفذ

ن ؾ٘ افبٚحثغ وؿَِٓؿ ذم حَؾ تًِّٜٔٔ افٌِٚت. ودون افؤٚع ذم  بٚبٜٔ هذا افتنٚؤم

اجلدل احلٚد حقل افَوٚيٚ افًٚفَٜ افتل يتًذر حسّٓٚ ظذ اددى افَريٛ ٓ يْبٌل أن 

حيجٛ ظْٚ ادْجزات افرئٔسٜٔ فألبحٚث احلديثٜ ذم عٚل تًِؿ افٌِٜ افثٕٜٚٔ) إير  

: اخلٚمتٜ(  وهل افتل أشّٓٝ بْسٛ 4998روزامقٕد مٔتنؾ  وؾِقرإس مٚيِز

تسٚب افٌِٜ افثٕٜٚٔ ظز خىقات واثَٜ. ؾٚإلٕٚء مل متٍٚوتٜ ذم رشؿ إضٚر ظٚم فْيريٜ اـ

 يهِْٚ ؾٚرؽٚ! 

ٍِّٓٚ احلقار افًِّل حقل ؿوٚيٚ اـتسٚب افٌِٜ  ومـ أبرز ادُٚشٛ افتل خ

ظَقد مـ اهلزائؿ ادّزوجٜ بٚفبٓجٜ وفًبٜ افنؽ وافَٔغ  افتل أؾوٝ  -وتًِّٓٚ خالل 

فتل يُّـ مالحيتٓٚ ذم عٚل افتٌرات اجلذريٜ ا -إػ صَؾ ذم أشس ومُقٕٚت افْيريٜ 

افتْير فتًِٔؿ افٌِٜ افثٕٜٚٔ: ؾَد تؿ افسـٔز ٕول مرة ظذ افٌِٜ افثٕٜٚٔ ذاهتٚ  وإنٌؾ 

افبٚحثقن بٍحص افٍُٚءة افٌِقيٜ ادزدوجٜ فِّتًِّغ بًد أن ـٚن آهتامم مْهبٚ ظذ 

فدى افدارشغ وٓحيقا أن أخىٚء افٌِٜ افبْٜٔٔ ) ادرحِٜٔ(  افٍُٚءة ذم فٌٜ واحدة.

                                                      

صٓدت افسْقات إخرة تسِؾ افِسٕٚٔغ وافٍْسٕٚٔغ إػ اجلٕٚٛ افًهبل فٌِٜ  وآشتثامر  –4

ٕشٚفٔٛ افُبر مستَبال يْبٌل أن يُقن ذم ؾٓؿ اجلٕٚٛ افذهْل افًّٔؼ فٌِٜ  أمٚ افىرائؼ وا

وإدوات ؾًْدٕٚ مٚ ئٍُْٚ ضِٜٔ إفٍٜٔ افثٚفثٜ. وؿد صدم تنقمسُل مئٚت ادًِّغ وادربغ 

ظْدمٚ سح ذم أحد ادٗمترات أن افِسٕٚٔٚت مل تهؾ بًد إػ ؾٓؿ افٌِٜ ؾٓام ظِّٔٚ يُّـ مـ 

 خالفف أن ٕٔرس تًِٔؿ افٌِٚت. 
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أخىٚء حتّٜٔ  وحٚفٜ صحٜٔ وفٔسٝ مر ٜٔ  مَٚرٕٜ بٖخىٚء افىٍؾ ظْد اـتسٚبف فٌٜ 

ادْنٖ  تِؽ افتل تسًك ظديد افتخههٚت إػ ؾّٓٓٚ وتٍسرهٚ  بٚظتبٚرهٚ افّْقذج 

ادثٚيل فٍِحص وافدراشٜ. ومـ ادٗـد أن حؾَّ فٌزهٚ يًغ ٓ حمٚفٜ ظذ ؾٓؿ اـتسٚب 

حٚول افًِامء  بط افٍروق إشٚشٜٔ بغ تًِؿ إضٍٚل وتًِؿ  افٌِٜ افثٕٜٚٔ. فَد

ر آـتسٚب فدى مًيؿ ادتًِّغ  افراصديـ  ومـ افٍروق افقا حٜ بْٔٓام حتجُّ

افراصديـ ؿبؾ أن يتَْقا افٌِٜ إتَٚن أحد أبْٚئٓٚ. ـام ٓحيقا  خالؾٚ دٚ ـٚن شٚئدا  أن 

ي افًٚم  ٓ خيتِػ ذم جقهره ظـ إشس تًِؿ افٌِٜ افثٕٜٚٔ ٕقع مـ إٔقاع افتًِؿ افبؼ

 (.526: 4994)ن.ي. ـقفْٟ 5افتل حتُؿ اـتسٚب افٌِٜ إوػ

                                                      

ًٚ  إذ يالحظ أن ـؾ ضٍؾ ؾّتًِؿ افٌِٜ إوػ فٔس حِؿ افًِامء ؾحسٛ بؾ حِ–5 ؿ مًِؿ افٌِٜ افثٕٜٚٔ أيو

شقي يُتسٛ افٌِٜ إم ذم ذوط ضبًٜٔٔ ذم مدة زمْٜٔ ؿٔٚشٜٔ جدًا وبْجٚح تٚم  ظذ حغ يقاجف 

ُِّؿ افٌِٜ إجْبٜٔ صًقبٚت هٚئِٜ ـثرًا مٚ تْتٓل إػ افٍنؾ. ؾال  ادتًِّقن وبخٚصٜ افُبٚر مْٓؿ ذم تً

ًٚ بٚفَقاظ ًٚ مـ افْحق يِّؽ افىٍؾ وظٔ د افْيريٜ افتل حتٔط بٚفٌِٜ  ؾٓق يستًِّٓٚ دون أن يتًِؿ صٔئ

افنُع. ويدرك بٚفَقة ـؾ افتبٚيْٚت افهقتٜٔ ادستًِّٜ ذم فٌتف بام ؾٔٓٚ تِؽ افتل تُقن بال ؾٚئدة. وهق 

 يامرشٓٚ دون حٚجٜ إػ فٌٜ أخرى فُل ٕسجؿ فف هبٚ. ورؽؿ تنٚبف اخلزات ذم بًض إشس افتل حتُؿ

اـتسٚب افٌِٚت مٓام ـٚن ترتٔبٓٚ ظْد افٍرد: أوػ أو ثٕٜٚٔ أو ثٚفثٜ  بؾ رؽؿ افًالؿٜ بغ اـتسٚب افٌِٜ 

إوػ واـتسٚب افٌِٜ افثٕٜٚٔ  ؾ٘ن ؿٔٚس هذه إخرة ومحِٓٚ ظذ إوػ  يتوّـ ـثرًا مـ ادسٚئؾ 

تٌرات وتَْْٔٓٚ. إهنٚ ؿؤٜ جدفٜٔ ٓ افنٚئُٜ افتل ؿد تٗدي إػ ؿٔٚشٚت مٌٚفىٜ ومزافؼ ذم ؽٔٚب حتديد اد

 (.44:4998تقجد إجٚبٚت هنٚئٜٔ ظْٓٚ وفُـ تقجد ؾر ٔٚت ) روزامقٕد مٔتنؾ  ؾِقرإس مٚيِز

(  وفُْٓام ظْد افبًض 536ؾٚفتًِؿ وآـتسٚب ظِّٔتٚن خمتٍِتٚن ـام يًتَد ـراصـ )ن.ي.ـقفْٟ: 

رشقن بًض افٍروق ذم جقإٛ ومسٚئؾ ظدة  أخر متنٚهبتٚن وفٔس إػ حد افتىٚبؼ. وؿد  أحل افدا

 (.266 – 262: 2446فالضالع ظِٔٓٚ إير )ظبد افًزيز افًهٔع 
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ومـ ادُٚشٛ اجلِِٜٔ  افتٌرات اجلقهريٜ ذم إشٚفٔٛ ادستخدمٜ ذم ؿٚظٜ 

: حٔٞ تؿ افتّحقر حقل ادتًِؿ  ومراؿبٜ شِقـف افٌِقي  وأدرك افًِامء افدرس

ُِّّف. وافىبًٜٔ ؽر ادبٚذة بغ م س ومٚ يتؿ تً تٌرت مٍٚهٔؿ ادحتقى افتًِّٔل  ٚ ُيدرَّ

مٝ  وادٓٚرات  وافتَقيؿ. وأصبحٝ افٌِٜ افنٍقيٜ أهؿ وأوػ مـ ؽرهٚ. وُؿدِّ

افقطٚئػ افٌِقيٜ ظذ افَقاظد  ٕٕف تبغ مٔدإٔٚ أن مًرؾٜ افَٚظدة افْحقيٜ ٓ يًْل 

هٚل. وُجؾ هذه ادُٚشٛ بٚفرضورة افَدرة ظذ اشتخدامٓٚ ذم افتخٚضٛ وآت

حتََٝ ٕتٔجٜ دخقل افِسٕٚٔٚت إػ حَؾ افتًِّٜٔٔ  وؿقهتٚ افْيريٜ ذم اإلجٚبٜ ظـ 

شٗال: مٚ افٌِٜذ بًد احتُٚر ضقيؾ فَوٚيٚهٚ مـ ؿبؾ افدراشٚت افٍْسٜٔ وافسبقيٜ  

ممٚ أدى إػ حتقل ذم ادًرؾٜ افٌِقيٜ  وتٌر مٍٓقمْٚ ظـ مٚهٔتٓٚ) إير  ٕٚيػ خرمٚ  

(. ؾٓذه افتٌرات وؽرهٚ تًُس بق قح مدى 3  4: افٍهؾ 4988حجٚج  ظع

افٍوٚء افقاشع افذي ُأتٔح فِّدرس احلديٞ  ومٚ يتّٔز بف هذا افٍوٚء مـ ثراء 

. ومع "بٚفتَِٔدي "وخهقبٜ مَٚرٕٜ بٚخلٔٚرات ادْٓجٜٔ ادتٚحٜ فًِِّؿ افذي ُيًْٝ 

: 4994ر متٚمٚ! )ن.ي.ـقفْٟ ذفؽ  بؾ رؽؿ ذفؽ ؾ٘ن إشٚفٔٛ افتَِٔديٜ مل هُتج

(. إ ٚؾٜ 363 – 355: 4998( و )روزامقٕد مٔتنؾ  ؾِقرإس مٚيِز548 – 549

إػ هذه ادُٚشٛ هْٚك تىقرات جقهريٜ ذم تهّٔؿ ادْٚهٟ افدراشٜٔ  وإظداد 

افقشٚئط افتق ٔحٜٔ  ومْٓٚ ادًٚجؿ افتًِّٜٔٔ بٚظتبٚرهٚ أدوات ؾًٚفٜ ذم افتخىٔط 

 مْٚؿنتْٚ ذم افًْك ادقايل.افٌِقي  وهل مق قع 

 الصـاعة املعجؿية وتعؾيم الؾغات  –3

ظذ رضوب صتك متنٚهبٜ حْٔٚ ومتبٚيْٜ  "مًجؿ "حدَّ افدارشقن مهىِح 

حْٔٚ آخر. ومٚ هيّْٚ مْٓٚ ذم هذه افدراشٜ: أن ادًجؿ ـتٚب ورؿل أو إفُسوين ُيًْك 

ِٜ مىروحٜ: يق ح بٍّردات افٌِٜ و ًٚ واشتًامٓ  ُيًىل أجقبٜ مَٚبؾ أشئ
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َراِجع مٚ اشتبٓؿ مـ إفٍٚظ وادًٚين. ؾٓق مرجع حيتقي ظذ ـِامت مرتبٜ ترتٔبٚ  ُّ فِ

مًْٔٚ  وذم إؽِٛ ترتٔبٚ أفٍبٚئٔٚ. وهذه افُِامت تُقن ذم افًٚدة مهحقبٜ بًِّقمٚت 

ظـ بْٔتٓٚ  وضرق ٕىَٓٚ  ووطٚئٍٓٚ  وتٖثِٔٓٚ  ومًٕٚٔٓٚ  ومقؿًٓٚ ذم افُالم  

(. هذا ظـ مٚهٜٔ 43 – 42: 4978هتٚ آصىالحٜٔ ) داود حِّل افسٔد واشتًامٓ

ادًجؿ ظّقمٚ  وؿد يتٌر هذا احلد بحسٛ ضبًٜٔ ادًجؿ واهلدف مـ تهّّٔف: ؾْٓٚك 

مًٚجؿ ظٚمٜ وصٍٜٔ  ومًٚجؿ ظٚمٜ تٚرخئٜ  ومًٚجؿ آشتًامل  ومًٚجؿ تٖثِٜٔٔ  

مهىِحٚت  ومًٚجؿ هلجٜٔ  ومًٚجؿ افْىؼ  ومًٚجؿ افتالمٔذ وافىالب  ومًٚجؿ 

مـ ادٗـد أن احلٚجٜ ادٚشٜ إػ مراجًتٓٚ بٚشتّرار  وومًٚجؿ أحٚديٜ وثْٚئٜٔ افٌِٜ... 

وتداوهلٚ ظذ ٕىٚق واشع فدى ذائح متْقظٜ مـ افَراء وادستخدمغ  جًِٝ هلٚ 

مُٕٜٚ وا حٜ ظذ افرؾقف: ذم ادْٚزل  واددارس  واجلٚمًٚت  وادٗشسٚت افًِّٜٔ  

 سٔٚشٜٔ  وافتجٚريٜ...واف

 املعجم التعؾيؿي أمهيته واحلاجة إليه  – 1 – 3

ادًجؿ وظٚء فألفٍٚظ  وخزان يْوح بٚدًرؾٜ  وٓ ؽرابٜ إن ُوِشؿ  

بـــٚجلّٓرة  وافَٚمقس  وافتٓذيٛ  وادحٔط  وادخزن  وادستقدع  وافُْز  

افْحؾ وؽرهٚ مـ وادْجد  وافقجٔز  وافقشٔط  وافُبر  وحديَٜ إفٍٚظ  وخِٜٔ 

افًْٚويـ افتل حتتٚج إػ ؿراءة شّٔٔٚئٜٔ  وبحٞ يٍردهٚ بدراشٜ مستَِٜ. ؾٓق حيّؾ 

افًٚمل ذم جقؾف. ويًُس ضٚبع افًك افذي يقفد ؾٔف: يسجؾ ّٕق افٌِٜ وتٌر دٓفٜ 

أفٍٚطٓٚ  ويرصد إػ افنٚئع مـ إفٍٚظ  وادتقاتر  وافٌٚفٛ  وينر إػ افَِٔؾ  

در. وهق ادقجف إػ آشتًامل افهحٔح وافَْٚء افٌِقي. يقثؼ حَٚئؼ وإؿؾ  وافْٚ

افٌِٜ  وٓ يستىٔع أن يقؿػ تىقرهٚ  وفٔس مـ وطٍٔتف تَْغ تٌرهٚ  وتِؽ 

 مسٗوفٔٚت مٚزال ُيًتَد إٔف حيتٍظ هبٚ حتك أن. 
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إن وطٍٜٔ ادًجؿ ذم افقاؿع وطٍٜٔ تًِّٜٔٔ بٚفدرجٜ إوػ  بحُؿ مٚ حيِّف مـ  

ف  حٔٞ يزود ادستخدم  إ ٚؾٜ إػ ادًِقمٚت افٌِقيٜ  بحَٚئؼ ظٚمٜ ؿد تق ع ذم مًٚر

متْف  أو ذم ادِحؼ مثؾ: جداول ادقازيـ  وادُٚئؾ  وادَٚئس  واحلقادث افتٚرخئٜ 

افبٚرزة  وأشامء إظالم  وبًض أشامء إدويٜ واشتًامٓهتٚ  وؽر ذفؽ مـ ادًِقمٚت 

ِٕجٖ إفٔف فَٔٚس افٌِٜ و ًٚ واشتًامٓ مثِام ِٕجٖ فِسٚظٜ   6...افتل حيتٚجٓٚ ادراِجع

فَٔٚس افقؿٝ  وأردأ افسٚظٚت ذم مْيقر جقٕسـ خر مـ ظدمٓٚ )داود حِّل افسٔد 

(. ؽر أن ـثرا مـ افَٚئّغ ظذ مٔدان افسبٜٔ وافتًِٔؿ يَْهٓؿ افقظل 249: 4978

ادًٚجؿ افسبقيٜ ظٚمٜ  وادهّّٜ هبذه افَّٜٔ  أو ٓ يَدروهنٚ حؼ ؿدرهٚ  ظِام أن 

خهٔهٚ فتًِٔؿ افٌِٚت: فٌٜ أوػ  أو ثٕٜٚٔ  تَِك ذم أوٕٜ إخرة ؿدرا مٓام مـ افًْٚيٜ 

وآهتامم ادتزايد ذم افبحقث وافْدوات وادْٚؿنٚت افًِّٜٔ بًد أن ـٚن احلَؾ مّٓال 

يٚ ذم افهْٚظٜ فدى افِسٕٚٔغ وؽر افِسٕٚٔغ. ؾَد أصبحٝ افِسٕٚٔٚت حَال مرـز

ادًجّٜٔ  وبٍوِٓٚ تؿ دمديد إشئِٜ افبحثٜٔ ذم ٕيريٜ ادًجؿ بنُؾ ظٚم  ودمٚوز 

اإلصُٚٓت ادٖفقؾٜ ادتًَِٜ بٚدداخؾ  وافنقاهد  وإمثِٜ افتق ٔحٜٔ  واحلدود  

  ٓ تٖخذ بًغ آظتبٚر مٚ حيتقيف ادًجؿ مـ  7وافتًريٍٚت إػ عٚٓت أدق وأظّؼ

بؾ أوفقيٜ ادستخدمغ  ودواؾًٓؿ ذم افرجقع إفٔف ذم ادَٚم إول  مًٚرف ؾحسٛ  

ـٚفبحٞ مثال ذم اشتخدامٚت افَٚمقس  ومقاؿػ ادستخدمغ مـ افىالب 

واددرشغ وظٚداهتؿ  وـذفؽ افبحٞ ذم ادرحِٜ ادْٚشبٜ فتحقل متًِؿ افٌِٜ افثٕٜٚٔ 

                                                      
 وافُِٔٚت اجلٚمًٚت بٖشامء ؿٚئّٜ ادًِقمٚت هذه جٕٚٛ إػ إمرئُٜ ادًٚجؿ بًض حتتقي–6

 (.44: 4978وظْٚويْٓٚ  وتٚريخ ٕنٖهتٚ )داود حِّل افسٔد  اجلٚمًٜٔ 

 إول هدؾف حٞ عٚفٛ: مْٓٚ ٕذـر احلَؾ هذا ذم اجلديدة افبحقث مـ ٕقاظٚأ بًوٓؿ أحل –7

 ومدى ...وافٍِظ وافتٓجئٜ  ـٚدًْك  دًجؿ ؾٔٚ ادتقؾرة افٌِقيٜ فًِِّقمٚت افْسبٜٔ إمهٜٔ اـتنٚف

دًجؿ. وهْٚك دراشٚت تبحٞ ذم مقاؿػ ادستخدمغ إٍٔسٓؿ  وتقؿًٚهتؿ. ا دستخدمل بٚفْسبٜ ؾٚئدهتٚ

ك بحقث هدؾٓٚ افُنػ ظـ إشبٚب افتل تٗدي بٚدستخدم إػ افرجقع إػ افَٚمقس. وهْٚك وهْٚ

بحقث رـزت ظذ ادٓٚرات ادرجًٜٔ افتل يِجٖ إفٔٓٚ ادستًِّقن أثْٚء اشتخدام افَقامٔس ) ن.ي. 

 (.694: 4994ـقفْٟ
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أحٚدي افٌِٜ. )ن.ي. مـ اشتخدام افَٚمقس ثْٚئل افٌِٜ إػ ؿٚمقس افٌِٜ اهلدف 

 (.694 – 694ـقفْٟ: 

إن ادًٚجؿ وشٚئط تًِّٜٔٔ بٚمتٔٚز  يُّـ اشتثامرهٚ بْجٚح ذم افتدريس ظٚمٜ وتًِٔؿ افٌِٜ 

ظذ وجف اخلهقص  ٓ شٔام إذا تؿ تٖشٔسٓٚ ظذ مرجًٔٚت فسٕٜٚٔ ومْٓجٜٔ ومًرؾٜٔ 

ذ مًرؾٜ افٍِيٜ و ًٚ صِبٜ. وتُّـ أمهٜٔ هذا افقشٔط ذم وطٍٔتف: ؾٓق يسٚظد ادراِجع ظ

واشتًامٓ. ويزوده بٕٚمثِٜ احلٜٔ  وادًِقمٚت اإلمالئٜٔ  وافْىَٜٔ  وافْحقيٜ  وافكؾٜٔ  

وافتٖثِٜٔٔ. وفإلصٚرة ؾ٘ن افقاؿع ادًرذم اجلديد أؾرز ذم افساث افٌريب إٔقاظٚ مـ ادًٚجؿ 

ظبَريٜ ذم تٍريخ  افتًِّٜٔٔ ادختكة افتل متٔزت بسٓقفٜ ادٖخذ. وؿد أطٓر افْٚذون

ٓروس  "ظْٚويـ صٌرة مـ أظامل أـز مقجقدة شٚبَٚ  ٕذـر مْٓٚ ظذ شبٔؾ افتّثٔؾ: 

ٓروس " "ٓروس احلد إؿل فِّبتدئغ "  "ٓروس فِّبتدئغ "  "افتحوري

  مًجؿ "ٓروس اجلٔٛ فِهٌٚر "  "ٓروس افْٚصئغ فِحٔقإٚت"  "ادتقشط أو إصٌر

  (.694دتَدم...)افسٚبؼ: أـسٍقرد فِّتًِؿ ا

 نؼد الدراسات السابؼة  – 2 – 3

يالحظ  8مـ يًقد فِساث افًريب  ويتٖمؾ ذم ٕنٚط افهْٚظٜ ادًجّٜٔ ظْد افَدمٚء 

أهنؿ ـٕٚقا ظذ وظل برضورة وجقد مًٚجؿ خمتكة تِبل حٚجٜ افْٚصئٜ وادتًِّغ إػ 

                                                      

 افًريب  افٌِقي ادًجؿ دمديد " إير افًربٜٔ ادًجّٜٔ افهْٚظٜ تىقر حقل ادًِقمٚت مـ دزيد – 8

 = افٌِٜ بَسؿ ٕقؿنٝ حٚبس  أمحد إظداد مـ خمىقضٜ دـتقراه رشٚفٜ  "افتىقر مْٓجٜٔ ذم دراشٜ

. وفألمٕٜٚ فَد 2443 شْٜ اجلزائر  ظْٚبٜ  خمتٚر  بٚجل جٚمًٜ وافٌِٚت  أداب ـِٜٔ وآداهبٚ  افًربٜٔ

 ٜ.اشتٍدت مـ افدـتقر أمحد حٚبس ذم تَْٔح هذه افقرؿٜ افبحثٔ
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هٗٓء أن تقفٔد مًٚجؿ خمتكة جٕٚٛ ادًٚجؿ افٌِقيٜ افًٚمٜ وادقشقظٜٔ. ؾَد أدرك 

مـ مًٚجؿ مقشقظٜٔ رضورة حوٚريٜ: ؾّـ ؽر ادًَقل أن يُقن مًجؿ ادبتدئ ذم 

افٌِٜ هق ٍٕسف مًجؿ افٌِقي  أو إصقيل  أو ادٍرس  أو افٍَٔف... ؾًْد طٓقر احلٚجٜ 

إػ ادًجامت ٕشبٚب دئْٜ  أطٓر افَدمٚء ظْٚيٜ خٚصٜ بتَْٜٔ ادًٚجؿ ادقجقدة  

خِؼ ادٍَقد مْٓٚ مـ خالل هتذيٛ متقهنٚ مـ افٌريٛ وافقحق وادّٓؾ  تٔسرا و

وتبسٔىٚ ظذ افْٚصئٜ وادتًِّغ. ؾَد شٚر افْنٚط ادًجّل ذم تٖفٔػ ادختكات جْبٚ 

خمتٚر "و "يْٚبٔع افٌِٜ "إػ جْٛ مع تٖفٔػ ادقشقظٚت. ومـ أظامهلؿ ذم هذا افنٖن:  

خمتٚر  "و  "مِتَط افهحٚح "و  "خمتك افهحٚحٕجد افٍالح ذم  "و  "افهحٚح

...إفخ. ومـ 9 "اجلٚمع وافرامقز "و "صٍق افراح ذم خمتك افهحٚح "و "افٌِٜ

هـ( ذم ادَدمٜ مق حٚ 656 – 573أؿقاهلؿ ذم هذا افنٖن ؿقل حمّقد أمحد افزٕجٚين ) 

ف  أظْل ... وـٚن ؿد حداين إػ هتذيب "إشبٚب افتل دؾًتف إػ اختهٚر افهحٚح: 

دمريد فٌتف مـ افْحق وافتكيػ اخلٚرجغ ظـ ؾْف  وحذف مٚ ؾٔف مـ حنق وتُرير  

                                                      

 إػ افًربٜٔ تًِٔؿ ظذ حرصٓؿ أدى ادًجّٜٔ  آختهٚرات و ع ظذ افًِامء حرص مثِام –44

. افٌٚفٛ وهق تًِّٔل تربقي ومستقى حتِٔع  ٕيري مستقى افْحق: مـ مستقيغ بغ افتّٔٔز

برضورة وجقد مٗفٍٚت ٕحقيٜ تًِّٜٔٔ خمتكة إػ جٕٚٛ ادىقٓت  وظل ظذ ـٕٚقا ؾٚفَدمٚء

ٚت  صٚرك ذم و ًٓٚ ٕحٚة  وفٌقيقن  وؾَٓٚء  ومٍرسون  وأصقفٔقن  ومْٚضَٜ...مْٓٚ وادقشقظ

ُِّّع  وؿىر  مثال: افتٍٚحٜ  وادقجز  وافقجٔز  وادَدمٜ  واددخؾ  وادٓذب  وافقا ح  واف

 افْدى... 
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  روح افتخٍٔػ واإلجيٚز  44وإشَٚط مٚ ٓ حٚجٜ إفٔف مـ إمثٚل وافنقاهد افُثرة

 "(. وذم مَدمٜ 42: 4997)ظبد افٌْل أبق افًزم  "فٔسٓؾ حٍيف  ويَرب  بىف...

هـ( إػ اهلدف مـ تِخٔهف دًجؿ 694ت بًد شْٜ ينر افرازي )   "خمتٚر افهحٚح

هذا خمتك ذم ظِؿ افٌِٜ مجًتف مـ ـتٚب افهحٚح  "افهحٚح دون ؽره ؾَٔقل: 

فإلمٚم افًٚمل افًالمٜ أيب ٕك إشامظٔؾ بـ محَّٚد اجلقهري رمحف اهلل تًٚػ  دٚ رأيتف 

)  "هٚ تداوٓأحسـ أصقل افٌِٜ ترتٔبٚ  وأوؾرهٚ هتذيبٚ  وأشِٓٓٚ تْٚوٓ  وأـثر

(. ٕستْبط مـ 5: ادَدمٜ   ظـ ظع افَٚشّل  عِٜ افٌِٜ افًربٜٔ  افًدد4922افرازي

هذه إؿقال وإظامل أن افقظل برضورة إجيٚد مًٚجؿ تًِّٜٔٔ ـٚن حٚرضا ذم تٚريخ 

 "افًغ"افٍُر ادًجّل افًريب افساثل  وأن جؾ ادًٚجؿ ادتٖخرة افتل جٚءت بًد 

ؾ بٚجلٕٚٛ افتقفٔدي فٌِٜ  أو افوبط احلسٚيب فٍِّردات ـام ؾًؾ فِخِٔؾ مل تْنٌ

اخلِٔؾ  بؾ رـزت ظذ ظِّٜٔ تَْٜٔ افٌِٜ مـ افٌريٛ وادّٓؾ وافقحق ) ظبد افَٚدر 

 (.47: 4998افٍٚد افٍٓري 

وظْد افًقدة إػ افْنٚط افبحثل افًريب ذم ادًجّٜٔ احلديثٜ  ُيالحظ أن  

ٕتٚج مًجّل ـّل مًتز تْيرا وتىبَٔٚ  وفُـ مٚ ؿّٜٔ افسٚحٜ افًربٜٔ تتقؾر ظذ إ

هذا اإلٕتٚج مَٚرٕٜ بٕ٘تٚجٜٔ افساث افٌريب  ٓشٔام افتًِّٔل مْفذ ومٚ ؿّٜٔ هذا اإلٕتٚج 

أمٚم مىٚفٛ دارد افًربٜٔ مـ أهِٓٚ ومـ افْٚضَغ بٚفٌِٚت إخرىذ افقاؿع إٔف ٓ 

                                                      

  مٚت حقل ظٔقب ادًٚجؿ افَديّٜ  وحتديد ادًٚجؿ افتل ٕحتٚج إفٔٓٚ إيرادًِق مـ دزيد – 44

 ادًجؿ افًريب ٕنٖتف وتىقره حلسغ ٕهٚر.
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ل ؽٚيٜ ذم اإلبداع وافتجديد وجف فَِّٚرٕٜ بغ افثروة ادًجّٜٔ افٌربٜٔ  وه

وافتحديٞ  وبغ إٕتٚج افدول افًربٜٔ ؿٚضبٜ  افذي هّٔـ ظِٔف آتبٚع وافتَِٔد  بؾ إن 

ادَٚرٕٜ تبدو ؽر متُٚؾئٜ أصال. ومع ذفؽ شْجري ؿراءة رسيًٜ فدراشٚت مًجّٜٔ 

ٕيريٜ وتىبَٜٔٔ شٚبَٜ  فُْنػ ظـ مدى آهتامم بهْٚظٜ ادًجؿ افتًِّٔل  وافقظل 

بَوٚيٚه. وشَْػ ب٘جيٚز ظْد ظِّغ ذم ادًجّٜٔ افْيريٜ  وآخريـ ذم ادًجّٜٔ 

 افتىبَٜٔٔ.

دور  "حقل  44: يتّثؾ افًّؾ إول ذم يقم درادلؾدراسات الـظريةؾبٚفْسبٜ  

. ومـ خالل إوراق افبحثٜٔ ادَدمٜ ؾٔف  "ادًجؿ ذم تًِٔؿ افٌِٜ افًربٜٔ وتًِّٓٚ

ظِٔٓٚ افٔقم افدراد  وادْٚؿنٜ افتل دارت حقهلٚ  يتبغ وٕقظٜٔ إشئِٜ افتل تٖشس 

ادتدخِغ  افذيـ حٚوفقا افُنػ  وجقد ؿِؼ وإنٌٚل بَوٚيٚ ادًجؿ افتًِّٔل فدى

ظـ ضبًٜٔ هذا افهْػ مـ ادًٚجؿ  ورصد مٚ فف ومٚ ظِٔف. وـٚن مـ بغ اإلصُٚٓت 

ٜٔ ؿدرات ادتُِؿ افتقاصِٜٔ ادىروحٜ إشئِٜ افتٚفٜٔ: مٚ دور افرصٔد ادًجّل ذم تّْ

وافتًبريٜذ ـٔػ ُيستٌؾ افَٚمقس ذم تًِٔؿ افٌِٜ افًربٜٔذ ومٚ دور افْهقص ذم إؽْٚء 

افرصٔد ادًجّلذ ومٚ ظالؿٜ ادًرؾٜ ادًجّٜٔ بتىقير افهْٚظٜ افَٚمقشٜٔ افًربٜٔذ 

افَِؼ وـٔػ يستٌؾ ادتُِؿ ؿدرتف ادًجّٜٔ ذم تُقيـ ادٍردات اجلديدةذ...ـام يتبغ 

                                                      

 مقٓي جٚمًٜ اإلٕسٕٜٚٔ  وافًِقم أداب بُِٜٔ 2445 ٕقؾّز22 افثالثٚء يقم إًَد – 42

حقل  2444ؾزاير  8مُْٚس  ادٌرب  وهق ظبٚرة ظـ امتداد فٔقم دراد شٚبؼ إًَد ذم  إشامظٔؾ 

 ."افِسٕٚٔٚت وتًِٔؿ افٌِٜ افًربٜٔ وآداهبٚ "مق قع 
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ادًجؿ "و إٓنٌٚل فدى افبٚحثغ مـ خالل ظْٚويـ ادداخالت ادَدمٜ  ٕذـر مْٓٚ: 

أفٜ "  "ادًجؿ إصُٚٓت فٌقيٜ وتًِّٜٔٔ "  "افقطٍٔل وتّْٜٔ ادُِٜ افٌِقيٜ

دور ادًجؿ ذم  "  "اإلحهٚء ادًجّل وتًِٔؿ افًربٜٔ "  "ادًجّٜٔ وتًِٔؿ افًربٜٔ

... )إير  أظامل افٔقم افدراد  شِسِٜ افْدوات  افْدوة "تَقيؿ افٍُٚءة افتقاصِٜٔ

(. وفإلصٚرة ؾ٘ن مًيؿ هذه إوراق ـٕٚٝ تىٍق ظذ افسىح  وجِٓٚ مل يْتبف إػ 24

 بًض إبًٚد إشٚشٜٔ ذم صْٚظٜ ادًجؿ افتًِّٔل  بؾ مل يثرهٚ أصال. 

ٜ افًربٜٔ ؿوٚيٚ ادًجّٔ "وؾٔام يتًِؼ بٚفًّؾ افْيري افثٚين  ادتّثؾ ذم ـتٚب  

ؾَد تنُؾ مـ جزئغ. وتوّـ شبًٜ وظؼيـ بحثٚ أـٚدئّٚ  تقزظٝ ظذ  42 "وآؾٚق

ادًجّٜٔ "  و"ادًجّٜٔ افًربٜٔ بغ افساث وادًٚسة"أربًٜ حمٚور هل ظذ افتقايل: 

مـ ؿوٚيٚ  "  و"ٕحق آؾٚق جديدة فًِّجّٜٔ افًربٜٔ"  و"افًربٜٔ دراشٜ تَقئّٜ

(. هدؾف 2444مْتك أمغ ظبد افرحٔؿ  حٚؾظ إشامظٔع ظِقي    ) إير  "ادًجؿ

تٖصٔؾ افَْٚش حقل افتّْٜٔ ادًجّٜٔ ومًٚمل ريٚدة هذه افهْٚظٜ وتىقراهتٚ. ومـ أبرز 

افَوٚيٚ افتل أصٚر إفٔٓٚ ادؼؾٚن ظذ إظداد افُتٚب وتَديّف  وافذي توّـ افبحقث 

مٟ بحثٜٔ واشتُنٚؾٜٔ حمددة مل ُتٍتح بًد إوراش افًِّٜٔ ادبْٜٔ ظذ برا"ادذـقرة أن: 

بٚفهٌٜٔ ادىِقبٜ: ؾُثر مـ عٚٓت افبحٞ ذات افهِٜ بٚفْيٚم ادًجّل تْيرا 

وتىبَٔٚ مٚزافٝ تستؼف افبدايٚت  ومـ بْٔٓٚ ادًجؿ افتٚرخيل وادًٚجؿ 

                                                      

 افَٚدر ظبد ظِٔف وأذف ظِقي  إشامظٔؾ حٚؾظ و افرحٔؿ ظبد أمغ مْتك إظداد مـ وهق – 43

 ْبٜٔ.وأج ظربٜٔ دول إػ يْتّقن افبٚحثغ مـ ظدد افُتٚب ذم صٚرك وؿد. افٍٓري افٍٚد



 547 مًجؿ متًِؿ افًربٜٔ فٌٜ ثٕٜٚٔ  إصُٚٓتف وآفٔٚت صْٚظتف: أ.د. حمّد صٚري

آصىالحٜٔ وؿوٚيٚهٚ افْيريٜ وافتىبَٜٔٔ  وافَقامٔس افَىٚظٜٔ  وؿوٚيٚ افتّْٜٔ 

ًجّٜٔ ب٘ضالق  وتّْٜٔ ادقارد ادًجّٜٔ افقطٍٜٔٔ افتل دخدم افَىٚظٚت آؿتهٚديٜ اد

أو افتجٚريٜ أو ادَٚوٓتٜٔ  وافَقامٔس اددرشٜٔ ادقاـبٜ دستقيٚت ّٕق ادًرؾٜ ادًجّٜٔ 

(. ؾ٘ذا شِّْٚ فَِقل أن 44 – 9) افسٚبؼ:  "وافٌِقيٜ ظّقمٚ ظْد ادتًِؿ افًريب

ّل افًريب تْيرا وتىبَٔٚ مٚزافٝ تستؼف افبدايٚت ؾّتك ٕيٍر عٚٓت افبحٞ ادًج

 بٚدَٚصدذ! 

ورؽؿ افقظل افذي طٓر فدى افبًض ذم ضرح منُالت مًجؿ تًِٔؿ افًربٜٔ ذم 

ادداخالت وافبحقث افْيريٜ ادذـقرة شٚبَٚ  ؾ٘ن جؾ هذه إظامل مٚفٝ إػ افتْير 

ٚرئ افؼؿل  وإحهٚء ادثٚفٛ  وأمهِٝ وافقصػ  وأحٕٔٚٚ إػ َٕؾ افتْير افٌريب فَِ

مًجؿ افًربٜٔ فٌٜ ثٕٜٚٔ  ومل تًره أي اهتامم  ومل تْتبف إػ بًد مرـزي ذم تهّٔؿ 

مـ هقذ  "مستخدم ادًجؿ وٕقظٜٔ افَٚرئ افذي يرمل إػ خدمتف "ادًٚجؿ  أٓ وهق 

ِّٔفذ ومٚ دٚذا يًقد فَِٚمقسذ ومٚ ٕسبٜ ظقدتف إفٔف: ٕٚدرا أم ؽٚفبٚذ ومٚ مستقى تً

ؾ افذي  فٌتف إوػذ ومٚ أحقافف آؿتهٚديٜ وآجتامظٜٔذ ومٚ مقاصٍٚت ادًجؿ ادٗمَّ

 يِبل رؽبتف ويستجٔٛ حلٚجٚتفذ...

الدراسات هذه وموٜ ظـ بًض افدراشٚت افْيريٜ افسٚبَٜ  أمٚ ذم عٚل  

جؿ ـام وٕقظٚ   ؾ٘ن افقاؿع يثبٝ أن افسٚحٜ افًربٜٔ تًٚين ؾَرا وا حٚ ذم ادًٚالتطبيؼية

مَٚرٕٜ بدوفٜ واحدة أوروبٜٔ ـبِجُٔٚ مثال  ٓشٔام افتًِّٜٔٔ مْٓٚ. ؾًّٚمجْٚ افتًِّٜٔٔ 

مًٚجؿ ؿٚفبٜٔ  إٓ مٚ ٕدر  مهّّٜ جلّٔع إظامر وافٍئٚت وادراحؾ. تتٖشس ظذ مًٚير 

ديد تَديريٜ  ٓ تًر اهتاممٚ فِتحريٚت ادٔدإٜٔ ومٚ تٍيض إفٔف مـ دؿٜ ومق قظٜٔ ذم حت
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ٜ ٕهنٚ ؽر مقاـبٜ   َُ َِ حٚجٚت مستخدم افَٚمقس و بىٓٚ. وٓ ؽرابٜ إن وصٍٝ بٚدستٓ

ادًجؿ افًريب  "وتقفد جديدة ذم صُِٓٚ ؿديّٜ ذم حمتقاهٚ. ومـ أبرز هذه ادًٚجؿ ٕذـر: 

ادْجد  "و  "ادْجد ذم افٌِٜ افًربٜٔ ادًٚسة "و  "ادًجؿ افًريب ادٔرس "و  "إشٚد

ادًجؿ افًريب احلديٞ  "و  "افَٚمقس اجلديد فِىالب "و  " افًربٜٔ ادًٚسةافقشٔط ذم

وؽرهٚ مـ ادًٚجؿ افٌِقيٜ افًٚمٜ. ومٚ ئًْْٚ  "ادحٔط مًجؿ افٌِٜ افًربٜٔ "و  "ٓروس

ادًجؿ افًريب  "مـ هذه اإلٕجٚزات ظّالن مقجٓٚن فتًِٔؿ افًربٜٔ فٌٜ ثٕٜٚٔ مهٚ: 

 43."مًجؿ افًربٜٔ بغ يديؽ "ًربٜٔ و فِْٚضَغ بٌر اف "إشٚد

 25444وهق أحٚدي افٌِٜ  ينتّؾ ظذ  باملعجم العريب األسادؾٔام يتًِؼ  

مدخؾ    ؾَد َأخذت ظِٔف بًض افدراشٚت ـثرا مـ اهلْٚت مْٓٚ: إٔف مل يتؿ ذم مَدمتف 

 "افقشٔط"حسؿ افسٗال اجلقهري ) دـ ادًجؿذ(  وإٔف احتٍظ بٚإلضٚر افًٚم دًجّل 

مع رء مـ احلذف أو اإل ٚؾٜ  وأن مداخِف تؿ ترتٔبٓٚ بْٚء ظذ اجلذور  "افقجٔز "و

                                                      

اف ادْيّٜ افًربٜٔ فِسبٜٔ وافثَٚؾٜ وافًِقم  صدر ظـ دار افْؼ ب٘ذ إظداده تؿ إول – 44

صٍحٜ. وؿد صٚرك ذم إظداده عّقظٜ مـ افٌِقيغ  4348  و ؿ بغ دؾتٔف 4988وس شْٜ ٓر

افبٚرزيـ وهؿ: أمحد افهٚيؾ  أمحد خمتٚر ظّر  اجلٔالين بـ احلٚج حئك  داود ظبده  صٚفح جقاد 

ضًّٜ  حتٝ تْسٔؼ ظع افَٚشّل ومراجًٜ متٚم حسٚن وحسغ ٕهٚر وٕديؿ مرظنع. أمٚ افثٚين ؾٓق 

ٔػ ظبد افرمحـ افٍقزان وخمتٚر حسغ وحمّد ؾوؾ  وهٗٓء مـ أظوٚء هٔئٜ افتدريس ذم مـ تٖف

مًٓد افٌِقيٚت بجٚمًٜ ادِؽ شًقد  وهلؿ خزة ضقيِٜ ذم افتًٚمؾ مع متًِؿ افًربٜٔ فٌٜ ثٕٜٚٔ. وؿد 

 –تؿ ضبع ادًجؿ حتٝ إذاف حمّد آل افنٔخ. يدرج هذا افًّؾ ذم إضٚر مؼوع افًربٜٔ فِجّٔع 

 ٌالف.اف ظذ مثبتٜ ؾٌر افْؼ دار أمٚ. صٍحٜ 443 دؾتٔف بغ  ؿ وؿد. يديؽ بغ افًربٜٔ سِٜشِ
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وفٔس بْٚء ظذ افستٔٛ إفٍبٚئل افْىَل  ظِام أن هذا إخر يسٚظد افَٚرئ ظذ افًثقر 

ظذ افٍِيٜ دون ظْٚء يذـر. ـام ٓحيقا ظِٔف إدراج أشامء إظالم وافبِدان ذم متـ ادٚدة 

  بؾ ـام تًٍؾ "ادْجد"وإوػ و ًٓٚ ذم ادِحؼ أو ؾهِٓٚ ـام هق افنٖن ذم افٌِقيٜ  

افَقامٔس إوروبٜٔ. وهْٚك ؾقىض ذم ترتٔٛ ادًٚين ـتَديؿ ادجٚزي ظذ احلََٔل  

  وظنقائٜٔ ذم إثبٚت ظالمٚت افسؿٔؿ  وأحٕٔٚٚ ؽٔٚب افتٍسر  44وتٍسر افقء بٚفقء

تٓٚ  وظدم حتٔغ ادًِقمٚت افَديّٜ  إ ٚؾٜ إػ وظدم دؿٜ افنقاهد وإمثِٜ ورـٚـ

(. 469- 454: 4997إخىٚء افٌِقيٜ وافتهحٍٜٔٔ...) إير  ظبد افٌْل أبق افًزم 

 .45ورؽؿ وجٚهٜ هذه إٓتَٚدات تبَك أردأ افسٚظٚت ـام ؿٚل جقٕسقن خرا مـ ظدمٓٚ.

افتل  ؾٓق أحٚدي افٌِٜ   ؿ ـؾ افُِامت "معجم العربية بني يديك "وأمٚ  

افتٚبًٜ دؼوع افًربٜٔ فِجّٔع. وؿد بِغ ظدد  "افًربٜٔ بغ يديؽ"وردت ذم شِسِٜ 

 4644. ـام  ؿ تَريبٚ 46ـِّٜ مرتبٜ ترتٔبٚ أفٍبٚئٔٚ بحسٛ افْىؼ 7644مداخِف 

. وذم "ادًجؿ إشٚد"صقرة تق ٔحٜٔ فبٔٚن بًض ادًٚين  واشتٍٚد ـثرا مـ 

                                                      
 .جٚف بحز مزود إؿالم مـ ٕقع: جٚف حز ؿِؿ: ٕحق – 45

 .جقٕسقن فهّقيؾ اإلٕجِٔزيٜ افٌِٜ مًجؿ مَدمٜ مـ – 46

ٚفتٚم2444 شْٜ ادًجؿ ضُبع – 47 ـ  بجديٜ حٚشقبٚٔ يل: ء  آ  أ  ؤ  إ  ئ  ا  ب  ـ  وتؿ ترتٛٔ حروف ٕا

ت  ة  ث  ج  ح  خ  د  ذ  ر  ز  س  ش  ص  ض  ط  ظ  ع  غ  ف  ق  ك  ل  ٓ  م  ن  ه  و  ى  ي. 

فػ. ويبدأ ـؾ بٚب ذم  ذة وفٔس بًد ٕا فػ ادَهقرة ) ى( ؿبٔؾ افٔٚء ) ي( مٚب دري دٚذا ُرتبٝ ٕا وٕٓ 

 ٓ ٜب ٕىَٚ. ذم افقاؿع حيتٚج هذا افًّؾ إػ دراشٜ مستَِٜ  ادًجؿ بجدول يق ح خمرج افهقت وصٍٚتف ـٚت

ير  ادًجؿ افًريب بغ يديؽ:  ٓ يسّح بذفؽ..) ٕا فقصػ وافَْد  ؽر أن ادَٚم هٚهْٚ   (. 4دخهف ٚب
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ًض ادالحيٚت واإلرصٚدات افتقجٜٔٓٔ افتل دمًؾ مَدمٜ ادًجؿ أصٚر ادٗفٍقن إػ ب

ادستخدم هيتدي برسظٜ إػ مٚ يريد مـ مداخؾ. وُختؿ بِّحؼ  ؿ عّقظٜ مـ 

افٍقائد افٌِقيٜ: ذم افْحق  وافكف  واإلمالء  وظالمٚت افسؿٔؿ. ورؽؿ اجلٓقد 

ٚ  ؾ٘ن ادؤْٜ افتل بذهلٚ ادٗفٍقن ذم تهّٔؿ مًجؿ افًربٜٔ بغ يديؽ صُال وموّقٕ

تٛ ظذ افٌالف اخلٚرجل يالحظ أن ادًجؿ مهّؿ ٕـثر مـ ؾئٜ: ؾٓدؾف  ـُ ادتهٍح دٚ 

خدمٜ افىالب افًرب ذم ادراحؾ ادختٍِٜ ـام سح مٗفٍقه  وـذفؽ متًِّل افًربٜٔ 

فِْٚضَغ بٚفٌِٚت إخرى مع افًِؿ أن  بط اإلجٚبٜ ظـ شٗال: دـ ادًجؿذ يًد 

ادًجّٜٔ. ؾٓؾ مـ افقجٚهٜ أن يُقن مًجؿ افٌِٜ إوػ هق ُبًدا مرـزيٚ ذم افهْٚظٜ 

ٍٕسف مًجؿ افٌِٜ افثٕٜٚٔذ! ذم افقاؿع حيتٚج ادًجؿ إػ دراشٜ مستَِٜ تبغ مٚ فف ومٚ 

 ظِٔف  وفُـ ادَٚم ٓ يسّح إٓ بَراءة خمتكة. 

فًِربٜٔ بغ يديؽ يالحظ ظددا مـ ادآخذ أبرزهٚ مٚ يع: ؽٔٚب افتٖشٔس وادتهٍح 

افْيري: ؾال تقجد إصٚرة ذم ادَدمٜ إػ افْيريٜ ادًجّٜٔ أو اخلٍِٜٔ افِسٕٜٚٔ افتل تدظؿ 

إبًٚد وادتٌرات افتل تٖشس ظِٔٓٚ ادًجؿ. ؾتهّّٔف مل يتؿ بًْٚء ظذ حتريٚت مٔدإٜٔ 

تُنػ ظـ افرصٔد افٌِقي إشٚد افذي حيتٚجف مستخدم افَٚمقس ـام وـٍٔٚ. ثؿ إن 

َِّٜ مـ شِسِٜ افًربٜٔ بغ يديؽ  افتٚبًٜ دؼوع افًربٜٔ جؾ إفٍٚظ افق اردة ؾٔف ُمْست

  وٓ ُيًِؿ مدى صٔقظٓٚ وإتنٚرهٚ وأمهٔتٓٚ ذم "ادًجؿ إشٚد "فِجّٔع  أو مـ 

...وِزيَد ظِٔٓٚ أفٍٚظ ذات أمهٜٔ  "افْهقص وآشتًامل رؽؿ تكيح ادٗفٍغ بٚفَقل: 

  وٓ ًِٕؿ مٚ ادًٔٚر افذي اشتخدم فتحديد شّٜ )إير افٌالف اخلٚرجل( "وصٔقع ظٚل

افنٔقع افًٚيل! وؾٔام يتًِؼ بٚدًِقمٚت افْحقيٜ إشٚشٜٔ  افتل تدرج ذم افًٚدة مع 
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مثال(. بٚإل ٚؾٜ إػ ذفؽ يالحظ  "َأٌب "افتًريػ  ؾٓل ؽٚئبٜ إٓ ذم مٚ ٕدر ) إير اددخؾ: 

ق ٔحٜٔ. وأمٚ افهقر ادهٚحبٜ ظدم دؿٜ ـثر مـ افتًريٍٚت وافنقاهد وإمثِٜ افت

فِّداخؾ ؾٓل منُِٜ ادنٚـؾ ذم ادًجؿ: ؾًّيّٓٚ ُمَوِِؾ وؾٔف َفبْس  ومـ ذفؽ مثال: 

افهقرة ادهٚحبٜ فُِِامت أتٜٔ: أثَؾ  أحٚط  أخىٖ  ؾٚض  ؽٚر  ؾٚشد  صٚفح  ؾس  

فتًريػ ٕنط... وجِٓٚ ٓ حيتٚج أصال إػ صقرة. ومٚ ؾٚئدة افهقرة إذا ـٕٚٝ أظجز مـ ا

(. وأحٕٔٚٚ تتُرر افهقرة ذم بٚبغ خمتٍِغ فتًز 427: 2443أو افؼحذ!) ظع افَٚشّل

  "اهتدى "و "ؽقى "ظـ مًْٔغ متبٚيْغ  ومـ ذفؽ مثال افهقرة ادهٚحبٜ فُِّتل: 

حٔٞ ييٓر حتٝ افٍِيٜ إوػ صخص بجٕٚبف ؿْْٜٔ مخر ورأشف ظذ افىٚوفٜ  وحتٝ فٍيٜ 

ذو حلٜٔ بٔوٚء  راؾع يديف فِتُبر. وًٕثر ظذ افهقرة ٍٕسٓٚ مع ييٓر صٔخ  "اهتدى "

: ؾٚفنٔخ تَل وافنخص أخر افذي تهٚحبف افَْْٜٔ ؾٚشؼ. "ؾٚشؼ"و "تَل "فٍيتل 

ؾٓؾ يتُّـ متًِؿ افٌِٜ افثٕٜٚٔ )إجْبل( مـ إدراك تِؽ افدٓٓت ادًْقيٜ وافهقرة 

فَقل حقل مًجؿ افًربٜٔ بغ (. وخالصٜ ا252  254ؽٚيٜ ذم اإلهبٚمذ! ) إير ص

يديؽ إٔف ظّؾ تىبَٔل حمض  يًُس اخلٍِٜٔ افدئْٜ دحرريف. ؾَد ؾر ف ادٔدان افذي 

وَٕده ذم  قء افْيريٜ ادًجّٜٔ يبغ 47اصتٌؾ ؾٔف ادٗفٍقن وحٚجٜ افىالب إجٕٚٛ 

 بق قح صٌر حجّف  و حٚفٜ ظَّف  ودمٚوز مٚدتف. 

  انية من قضايا معجم العربية لغة ث – 4  

                                                      

شٚتذة افذيـ أشّٓقا  افًربٜٔ افٌِٜ تدريس ذم مًتزة خزة فِّٗفٍغ – 48 ضَغ بٌرهٚ  ؾٓؿ مـ أبرز ٕا فِْٚ

ٜ بجٚمًٜ ادِؽ شًقد بٚفريٚض.ذم تُقيـ أجٔٚل   مـ افىالب واددرشغ إجٕٚٛ ذم مًٓد افٌِقيٚت افًربٔ
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يتقق ـؾ مـ يٗفػ ـتٚبٚ إػ رء مـ ادديح  أمٚ مـ يٗفػ مًجام  "يَقل أهؾ افًِؿ: 

ـْ يستىع أن يْجق مـ افِقم أو افَْد أمٚم هذه 48"ؾحسبف أن يْجق مـ افِقم   وَم

افهْٚظٜ ادًَدة صٔئٚ مٚ  أو افهًبٜ أحٕٔٚٚ  افتل تستِٓؽ آٓؾٚ مـ افسٚظٚت مـ وؿٝ 

ٚ مد وجزر بغ مٚ يتّْك أن يًٍِف ادًجّل ظذ أشس ظِّٜٔ  ذوي اخلزة   ويسصده

وبغ مٚ هق موىر فًٍِف بسبٛ ضِبٚت مستخدمٔف افتَِٔديٜ وافوٌقط افتجٚريٜ. 

ورؽؿ افٌزو ادتهٚظد فِحٚشقب ذم مجٔع مراحؾ إٕتٚج ادًجؿ  وـذفؽ رؽؿ 

ف فٔس افتحديٞ ادتقاصؾ فَِقامٔس صُال وموّقٕٚ ومٚ حتَؼ هلٚ مـ مُٚشٛ  ؾٕ٘

مـ افسٓؾ ظذ افهْٚظٜ ادًجّٜٔ أن تهبح ظِام  ؾٓل أؿرب إػ افٍـ بحُؿ مٚ تتىِبف 

أحٕٔٚٚ مـ حتِٔالت ذاتٜٔ  وؿرارات اظتبٚضٜٔ  واشتْتٚجٚت حدشٜٔ ) ظع افَٚشّل 

(. ؾبْٔٓٚ وبغ افتحُؿ افًِّل ذم بْٚئٓٚ مسٚؾٜ  يتحدد مداهٚ بحسٛ ضبًٜٔ 5: 4994

فَوٚيٚ افتل تىرحٓٚ  ومٚ تْتجف مـ ثقابٝ ومتٌرات بًد ٕنٚضٓٚ افبحثل  وٕقظٜٔ ا

 حسّٓٚ فُثر مـ إشئِٜ افًٚفَٜ افتل تقاجف هذا ادٔدان. 

إن صْٚظٜ ادًجؿ ظٚمٜ ومًجؿ افًربٜٔ فٌٜ ثٕٜٚٔ ٕنٚط يًتّد افْجٚح ؾٔف ظذ حتَٔؼ 

(  أبرزهٚ تًٔغ 674: 4998تقازن بغ ظدة متىِبٚت متوٚربٜ ) ن.ي. ـقفْٟ 

ًّؾ ادًجؿ واهلدف مْف: دـ ادًجؿذ ومٚ افٌٚيٜ مـ إظدادهذ  ؾٓل أول خىقة ذم مست

صْٚظٜ ادًجامت احلديثٜ  بؾ ذم صْٚظٜ ادْٚهٟ افدراشٜٔ بنُؾ ظٚم. حٔٞ يبَك 

                                                      

 وتهحٔح َٕد افتقٕز  افرائد مًجؿ ـتٚب مـ( افًتبٜ)  إوػ افهٍحٜ ذم افَقل ورد – 49

 ًُبل.اف مْجل فِدـتقر
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ادستًّؾ حمقر اهتامم صٕٚع ادًجؿ ذم ـؾ مرحِٜ مـ مراحؾ إٕجٚزه ) حمّد خٚفد 

(. 446: 2444  4ؾظ إشامظٔع ظِقي جافٍجر  ذم: مْتك أمغ ظبد افرحٔؿ  وحٚ

ؾَبؾ إظداد مًجؿ إػ زيد أو ظّرو  ٓ بد مـ حتديد مـ هق زيد ومـ هق ظّرو ومٚذا 

ؾذ هؾ هق مقجف فِّتخههغذ أم فِّسمجغذ أم  مَّ َٗ يريد ـؾ مْٓام مـ ادًجؿ اد

ع فىالب اددارس واجلٚمًٚتذ فِْٚضَغ بٚفٌِٜ أم فِْٚضَغ بٌرهٚ...ذ ؾتحديد ٕق

ادًجؿ  و بط حجّف  ومْٓجف  وإتَٚء مداخِف  ورشؿ حدوده  واختٔٚر 

 صقاهده... ـِٓٚ أبًٚد تٚبًٜ فألهداف مبْٜٔ ظِٔٓٚ. 

وممٚ ُيىرح مـ إصُٚٓت ظْد تهّٔؿ مًجؿ افًربٜٔ فٌٜ ثٕٜٚٔ: ادتًِؿ افْٚضؼ بٌر 

صؽ ؾٔف أن  ممٚ ٓ 49افًربٜٔ )إجْبل( هؾ حيتٚج  إػ مًجؿ أحٚدي أم ثْٚئل افٌِٜذ

افسامت افتهّّٜٔٔ  فًِّجؿ افتًِّٔل ادقجف دتًِؿ افًربٜٔ فٌٜ ثٕٜٚٔ جيٛ أن تًُس 

احلٚجٚت افٌِقيٜ اخلٚصٜ بٚدتًِّغ إجٕٚٛ  وتستؼف مهٚظٛ تًِّٓؿ. ومل 

ُيدَرك هذا افبًد إٓ ذم افسْقات إخرة  حٔٞ تَِٝ ادًٚجؿ أحٚديٜ افٌِٜ ادهّّٜ 

جٕٚٛ ؿدرا مٓام مـ افًْٚيٜ ذم ٕيريٜ افهْٚظٜ ادًجّٜٔ  خهٔهٚ فِّتًِّغ إ

وإًُس ذفؽ ممٚرشٜ ذم ؿقامٔس ُصّّٝ خهٔهٚ فِّتًِؿ إجْبل. وفًؾ أبرز 

افًقامؾ افتل أدت إػ صَؾ هذا افتقجف اجلديد هق إدراك أن مستخدم افَٚمقس افذي 

                                                      

ا ٕتقخك ذم ادًجؿ زيد مـ ادًِقمٚت إير  ادًجؿ افًريب فِْٚضَغ بٚفٌِٚت إخرى  ومٚذد – 24

افًربٜٔ بغ افْيريٜ  ادًجّٜٔ ـتٚب ذم 434 – 443افًريب فِْٚضَغ بٚفٌِٚت إخرىذ ص 

 وافتىبٔؼ فِّٗفػ ظع افَٚشّل.
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 حٚجتف إػ مًرؾٜ تنُؾ اإلٕجِٔزيٜ فٌتف إم ٓ خيتِػ ـثرا ظـ ادتًِؿ إجْبل ذم

(. ثؿ إن ـثرا 684: 4998افَقاظد ادتًَِٜ بٚفٌِٜ و ًٚ واشتًامٓ ) ن.ي. ـقفْٟ 

ت إجْبٜٔ  وهؿ رجٚل ادٔدان  ٓ ئِّقن إػ اشتخدام ادًٚجؿ مـ مدرد افٌِٚ

افثْٚئٜٔ  بؾ يقصقن افىالب بًدم اشتًامهلٚ ٕهنٚ ذات ؾٚئدة  ئِٜٔ: توع ادَٚبؾ 

ف ادداخؾ. وتًىل إىبٚظٚ خٚضئٚ فِّتًِّغ  ؾحقاه أن  فٍِيٜ بٚفٌِٜ اهلدف وٓ تًرِّ

ٓؿ إم  مع افًِؿ أن فُؾ فٌٜ مْىَٓٚ هْٚك مىٚبَٜ حرؾٜٔ بغ افٌِٜ إجْبٜٔ وفٌت

اخلٚص. ومٓام حٚوفْٚ إبًٚد تٖثر افٌِٜ إوػ ظـ تًِؿ افٌِٜ افثٕٜٚٔ ؾْٕ٘ٚ ٓ ٍِٕح )ظع 

(. ؾًِِّٚجؿ افثْٚئٜٔ مُٕٜٚ ذم دروس افٌِٜ إجْبٜٔ  457 – 456: 4994افَٚشّل 

قشٚئط تًِّٜٔٔ تتحدد بحسٛ افىريَٜ افتل تقطػ هبٚ  وفُـ ٓ يْبٌل أن ُتستثّر ـ

 "أشٚشٜٔ  بؾ يُّـ آشتئْٚس هبٚ ظذ صُؾ مسٚرد أو ؿقائؿ أو مالحؼ ذم هنٚيٜ 

ادقجٜٓ فِّبتدئغ وذوي ادستقى ادتقشط ٕهنٚ  ٓ حمٚفٜ  تسٚظد  "ـتٛ افىالب

 ادتًِؿ إجْبل أثْٚء ؿراءة افْهقص  وظْد افتًبر أو افسمجٜ بٚفٌِٜ إجْبٜٔ.

يسـٛ مْٓٚ ادًجؿ  ؾْٓٚك درجٜ ـبرة مـ افتقاؾؼ بغ ادًٚجؿ  أمٚ ظـ ادٚدة افتل

حقل ؾئٚت أو عّقظٜ ادًِقمٚت افتل حيتٚجٓٚ ادستخدمقن  وتنّؾ ذم افًٚدة 

مًِقمٚت تتًِؼ بٚفُِّٜ إشٚشٜٔ: تٖرخيٓٚ وتٖثِٔٓٚ  وتق ٔح ضريَٜ ٕىَٓٚ 

يٜ وسؾٜٔ  وذـر وـتٚبتٓٚ  وذـر جْسٓٚ  وظددهٚ  ومٚ يتًِؼ بف مـ مًِقمٚت ٕحق

ـٚؾٜ مًٕٚٔٓٚ ودٓٓهتٚ ادًجّٜٔ  مع مراظٚة إؿدم ؿبؾ احلديٞ  واحلََٔل ؿبؾ 

ادجٚزي وؽر ذفؽ مـ افتٍٚصٔؾ ادًروؾٜ ) ظبد افًع افقدؽري  ذم: مْتك أمغ 

(. ويُّـ اختزال هذه افبٕٔٚٚت 54: 2444ظبد افرحٔؿ  وحٚؾظ إشامظٔع ظِقي
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شٜٔ أتٜٔ: ادداخؾ  وافتًريٍٚت  وإمثِٜ وافنقاهد  مجًٔٚ ذم افَوٚيٚ إشٚ

 وافهقر افتق ٔحٜٔ  وادًِقمٚت افٌِقيٜ. 

: وهل ؿقام ظِؿ ادًجؿ  وُيىِِؼ ظِٔٓٚ بًوٓؿ: افُِّٜ افرئٔسٜٔ  وادٚدة املداخلؾٖمٚ 

ادًجّٜٔ أو ادقاد  وافقحدات  وإشس  واجلذور. وذم افًٚدة  يتؿ إبرازهٚ ذم 

تخدام افبْط افًريض افٌٚمؼ. وادَهقد بٚددخؾ  وإن تْقع مـ فٌٜ إػ ادًجؿ بٚش

أخرى  هق افهٌٜٔ ادّثِٜ أو ادًٔٚريٜ افتل ُتقفَّد أو ُتنتؼ مْٓٚ عّقع افهٔغ افتكئٍٜ 

إخرى افتل تْتّل إػ صٌٜٔ اصتَٚؿٜٔ واحدة  ٕحق: ) ـتٛ  ـتٚب  ـٚتٛ  مُتقب  

ل تقاجف مًجؿ افًربٜٔ فٌٜ ثٕٜٚٔ اختٔٚر ادداخؾ مُتبٜ...(. ومـ أبرز افًَبٚت افت

ؾًذ أي أشٚس يتؿ اختٔٚرهٚ ـام وٕقظٚذ هؾ دختٚر مـ افٌِٜ ادُتقبٜ  24وتَديرهٚ 

افُالشُٜٔٔذ ظِام أن ادْىقق هق جقهر افٌِٜ! وظذ أي أشٚس يتؿ آختٔٚر ذم ؽٔٚب 

ي افقطٍٔل افذي ٓ اددوٕٜ أو اددوٕٚت افٌِقيٜ ادحقشبٜ آفٔٚ  أو افرصٔد افٌِق

يتحَؼ مجًف إٓ بٚفتحريٚت افٌِقيٜ افقاشًٜ افْىٚق فُِّتقب وادْىقق  وافْزول إػ 

ادٔدان  وتسجٔؾ آشتًاملذ ؾٖصؾ إصقل هق أن يًُس ادًجؿ آشتًامل 

: 2447احلََٔل فٌِٜ افٍهحك احلديثٜ وافَديّٜ ) ظبد افرمحـ احلٚج صٚفح

ٓختٔٚر افذايت  أو احلدد  أو افًنقائل ٓ بد (. وفُل ٕتجْٛ ا439  448 446

مـ تٖضر ظِّٜٔ إٓتَٚء بًّٚير داخؾ افٌِٜ وخٚرجٓٚ مْٓٚ: افنٔقع  وافتقاتر  

                                                      

مدخال   24677مدخال  وافَٚمقس اجلديد ظذ  46644اصتّؾ مًجؿ افقشٔط ظذ – 24

 مدخال. 44444ٌِٜ افًربٜٔ ظذ مدخال  وادحٔط مًجؿ اف 25444وادًجؿ افًريب إشٚد ظذ 
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وإٓتنٚر  وو قح اهلدف مـ ادًجؿ  وحتديد ظّر مستخدم افَٚمقس  وادرحِٜ 

جؾ افٌِقي افتًِّٜٔٔ  وادُتسبٚت افَبِٜٔ  وخٍِٔتف افٌِقيٜ  وحَِف ادْٓل  وافس

افذي يْبٌل أن دختٚر مْف ادداخؾ  وحجؿ ادًجؿ  واددة افزمْٜٔ افتل يستٌرؿٓٚ 

 إٕجٚزه... 

  وؾٓؿ افتَِٔد افذي حيُؿ اختٔٚر ادداخؾ الرتتيبوبًد اختٔٚر ادداخؾ تٖيت ظِّٜٔ 

وترتٔبٓٚ مسٖفٜ ذم ؽٚيٜ إمهٜٔ بٚفْسبٜ دتًِؿ افًربٜٔ فٌٜ ثٕٜٚٔ  ٕهنٚ تقؾر اجلٓد 

وافقؿٝ ظذ ادستخدم. ومـ افسامت افتل تًُس جقدة ادًجؿ  ذم مْيقر بًض 

ادًجّٔغ  أن اُدَراِجع يستىٔع أن جيد ؾٔف مٚ يريد. وإهؿ مـ ذفؽ أن جيد ؾٔف مٚ يريد 

ؾٖهيام أشٓؾ وأرسع  فُل جيد  (.446: 4994مـ ادحٚوفٜ إوػ )ظع افَٚشّل 

وػ: افستٔٛ إفٍبٚئل افْىَل أم افستٔٛ اجلذري ادراِجع مٚ يريد مـ ادحٚوفٜ إ

)آصتَٚؿل( افذي يَدم ادٍردات ذم حَقل دٓفٜٔذ بدهل إٔف ٕشبٚب ظِّٜٔ حيتٚج 

متًِؿ افًربٜٔ فٌٜ ثٕٜٚٔ إػ مًٚجؿ مرتبٜ ترتٔبٚ أفٍبٚئٔٚ ٕىَٔٚ  ؾٓق افْٟٓ افَٔٚد افٔقم. 

ٚم افْحقي  وتدريبٚ ظِّٔٚ ظذ ثَٚؾٜ أمٚ افستٔٛ اجلذري ؾٕ٘ف حيتٚج إػ ؿدر مـ اإلد

اشتًامل ادًجؿ بٚفىريَٜ ادٍٔدة. وؿد ٓ تتقؾر هذه افثَٚؾٜ حتك فدى متًِؿ فٌٜ ادْنٖ. 

افتجٚرب افىقيِٜ افتل ظرؾتٓٚ افَقامٔس افَديّٜ  وافتجٚذب  "وبٚختهٚر ؾٕ٘ف بًد 

ٚ  اشتىٚظٝ بغ مدارشٓٚ ادتًددة  وإٓتَٚدات افُثرة افتل ـٕٚٝ تقجف إفٔٓ

ؿقامٔسْٚ احلديثٜ أن تَىع أصقاضٚ متَدمٜ ذم هذه افْٚحٜٔ. ؾٚشتَرت ظذ تبْل افستٔٛ 

إفٍبٚئل افًٚدي  وو ًٝ  قابط جٔدة فستٔٛ ؾروع ادٚدة آصتَٚؿٜٔ مـ أؾًٚل 
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) ظبد افًع افقدؽري  ذم: مْتك أمغ ظبد افرحٔؿ  وحٚؾظ إشامظٔع 24 "وأشامء...

  (. 26: 2444ظِقي

ؾٓل مُقن أشٚد  وهلٚ حوقر وا ح ذم ادًٚجؿ افَديّٜ  التعريػات وأمٚ 

واحلديثٜ  بدوهنٚ ٓ تُتّؾ صْٚظٜ ادًجؿ. إن افٌٚيٜ مـ وجقدهٚ شقاء أـٚن ادًجؿ 

هق افدال  "ظٚمٚ أم خمتهٚ هل تق ٔح مًْك مبٓؿ. واحلد أو افتًريػ ذم آصىالح 

وصػ فٍيل "أو هق ظبٚرة ظـ : (  46: 4986)افزجٚجل  "ظذ حََٜٔ افقء

فتهقر مٚ  يسّح بٚفتٍريؼ بْٔف وبغ افتهقرات إخرى داخؾ مْيقمٜ تهقرات  أو 

هق وصػ فٍيل فتهقر مٚ يًتّد ظذ رسد ظدد مـ افهٍٚت افتل تَْؾ دٓفٜ هذا 

) أذف ظبده  ذم: مْتك أمغ ظبد افرحٔؿ  وحٚؾظ إشامظٔع  "افتهقر

بسٚضٜ  افتًريػ هق ٕقع مـ افؼح. ومٚ دمدر (. وب344 – 343: 2444ظِقي

اإلصٚرة إفٔف أن افتًريٍٚت واحلدود تىرح إصُٚفٜٔ ظذ مستقيٚت ظدة: مْىَٜٔ  

ذ وفُـ فٔس مـ "س "ودٓفٜٔ  ومًجّٜٔ. ؾّـ افسٓقفٜ أن يسٖل شٚئؾ مٚ هق 

  افٔسر اإلجٚبٜ ظْف. ؾتًدد افتًريٍٚت  وتبٚيْٓٚ  وتْٚؿوٓٚ أحٕٔٚٚ وادحدود واحد

ف أو حدَّ  دفٔؾ ظذ افىبًٜٔ ادًَدة دق قع احلدود وافتًريٍٚت. بٚفْسبٜ ٕرشىق ظرَّ

فذ ومٚ افهٍٚت افتّٔٔزيٜ  تًْل اإلجٚبٜ ظـ شٗافغ مهٚ: إػ أي جْس يْتّل ادًرَّ

افتل تسّح بٚفتٍريؼ بْٔف وبغ أصٔٚء أخرى تْتّل إػ ٍٕس اجلْس

                                                      

 .افقشٔط ادًجؿ مَدمٜ ذم وافوقابط افَقاظد هذه مـ بًوٚ إير –
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. هذا هق افتًريػ ادْىَل افذي حيدد ادٍٓقم 

 بٚجلْس وافٍهؾ. 

يرصد إٔقاظٚ ـثرة أبرزهٚ: 22وادتتبع فِتًريٍٚت ذم ادًٚجؿ افًربٜٔ افَديّٜ واحلديثٜ 

افتًريػ آشّل  وينّؾ افتًريػ بٚدرادف  وبٚٓصتَٚق  وبٚفود  وبٚفنبٔف  

افتًريػ ادْىَل  وينّؾ افتًريػ وبٚإلحٚفٜ  وبٚدثٚل  وبٚفسمجٜ  وبٚفهقرة. و

بٚحلد افًٚم  وادقشقظل  وادهىِحل. وهْٚك افتًريػ افبْٔقي افذي يوؿ افتًريػ 

(  وؽرهٚ مـ إٕقاع افتل تتًدد ؾٔٓٚ 4999بٚحلَؾ افدٓيل )إير  حالم اجلٔاليل 

ٜٔ فٌٜ ادالمح. ؾٖيـ افتًريػ اجلٚمع ادٕٚع أمٚم هذا افتْقعذ! وبٚفْسبٜ دًجؿ افًرب

ثٕٜٚٔ ؾٕ٘ف  أمٚم تًذر وجقد افتًريػ ادثٚيل  حيتٚج إػ تًريٍٚت تهٔٛ ادًْك بٖؿك 

افىرق: مَتوبٜ  وحمُّٜ افهٔٚؽٜ  بٌِٜ وا حٜ مٍٓقمٜ  خٚفٜٔ مـ افِبس 

 "ع"  وتًّرف "ع"بذـر  "س"وافٌّقض  تتجْٛ افتًريػ بٚفدور  أي تًّرف 

أو ؽٚمض  أي تًريػ عٓقل بّجٓقل     أو بٚإلحٚفٜ إػ عٓقل"س"بٚإلحٚفٜ إػ 

  أو ـَقهلؿ مثال: افبىٚؿٜ "مؼط "بـــ  "مبوع "و "بجذاذة" "بىٚؿٜ"ـتًريٍٓؿ 

 "بــــ  "بخٔؾ "رء مًروف  أو مًروف ٓ حيتٚج إػ تْبٔف  أو بٚفسِٛ ـتًريػ 

. إ ٚؾٜ إػ ذفؽ حيبذ بًض ادًجّٔغ أن يتحرك افتًريػ ادَتوٛ "فٔس ـريؿ

فُِّٜ إشٚشٜٔ ذم احلَؾ افدٓيل )افًٚئِٜ افٍِئٜ( وٓ يبتًد ظْٓٚ مٚ أمُـ بٚدمٚه ا

                                                      

فٔس هدؾْٚ هٚهْٚ دراشٜ افتًريٍٚت ذم ادًٚجؿ افًربٜٔ ٓشٔام احلديثٜ مْٓٚ  ومٚ صٚهبٚ مـ 

 ظٔقب وَٕٚئص  ؾَْد افتًريٍٚت حيتٚج إػ دراشٚت مستَِٜ.
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وبٚختهٚر يْبٌل أن يتّٔز افتًريػ بٚفدؿٜ   (.424: 4994ذفؽ )ظع افَٚشّل 

 بٌض افْير ظـ افْقع افذي يْتّل إفٔف.  وافق قح وافنّقل

مـ شامت مدخؾ ؾ٘هنٚ تنُؾ شّٜ أشٚشٜٔ  "الشواهد التوضيحية "وؾٔام يتًِؼ بـــــ

ادًجؿ  وٓ جيٛ افْير إفٔٓٚ ظذ أهنٚ عرد مزايٚ إ ٚؾٜٔ  ؾٓل مـ دون أدٕك صؽ ؿسؿ 

مٓؿ ذم تًريػ افَٚمقس  تًىل دظام ؿقيٚ ظْد ظرض إصُٚل وادًٚين  وإن ـٕٚٝ 

بًض افَقامٔس ادختكة ٓ تًىل أيٜ أمثِٜ أفبتٜ  وبًوٓٚ أخر يًىٔٓٚ أمهٜٔ أؿؾ 

درادؾٚت. ودختِػ أراء حقل ضبًٜٔ إمثِٜ افتق ٔحٜٔ افتل يْبٌل مـ افتًريٍٚت وا

أن تدظؿ ادداخؾ وتًريٍٚهتٚ: هؾ يٍوؾ آشتنٓٚد بنقاهد حََٜٔٔ وأؿقال مٖثقرة أم 

بًبٚرات مهىًْٜذ مع افًِؿ أن مـ مزايٚ اشتخدام افنقاهد احلٜٔ أهنٚ تًىل ٕامذج 

ٜ إم أو افٌِٜ إجْبٜٔ(  حيتٚجٓٚ ظْد مقثقؿٜ آشتخدام فٌر ادتخهص) متًِؿ افٌِ

افُالم أو ذم افُتٚبٜ. وفذا ؾ٘ن ؾُرة اشتخدام صقاهد حََٜٔٔ ذم افَٚمقس مٚتزال 

(. وؾٔام يتًِؼ 679 – 678: 4994مّْٜٓٔ ظذ مهٍْل ادًٚجؿ ) ن.ي. ـقفْٟ 

ٜ بٕٚمثِٜ وافنقاهد ذم مًجؿ افًربٜٔ فٌٜ ثٕٜٚٔ ؾٕ٘ف مـ افهًٛ احلديٞ ظـ إمثِ

احلٜٔ ذم ؽٔٚب افٍهحك ظـ شٚحٜ آشتًامل افًٍقي افىبًٔل. وهْٚ يٖيت دور مهّؿ 

ادًجؿ  ومٚ يتّتع بف مـ خزة ومٓٚرة ذم خِؼ أمثِٜ واؿًٜٔ  ُتسَتْقحك مـ شِقك افٌِٜ 

افًربٜٔ  ـام هق ذم اخلىٚب افرشّل ووشٚئؾ اإلظالم... وتىقيًٓٚ وتٍُٔٔٓٚ فتق ٔح 

وؿد حيتٚج إػ اشتخدام افهقرة  واخلرائط  واجلداول   مًْك افٍِيٜ أو وطٍٔتٓٚ.

وافرشقم افبٕٜٔٚٔ  بٚظتبٚرهٚ وشٚئط تق ٔحٜٔ أشٚشٜٔ  تثر آهتامم  وتًزز افُِّٜ 

ادستٓدؾٜ  وربَّ إصٚرة أبِغ مـ ظبٚرة ـام ؿٔؾ. ؾ٘صٚبٜ ادًْك بٖؿك افىرق هل افٌٚيٜ 
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ٚ افهقرة. ويْبٌل اختٔٚر افهقر مـ افتًريػ وإمثِٜ وافنقاهد ادهٚحبٜ بام ؾٔٓ

افقا حٜ افدافٜ افتل حتّؾ مًْك مبٚذا ٓ حيتّؾ افَراءة  وإٓ حتقفٝ إػ وشٔط 

مًجؿ افًربٜٔ بغ "ُمَوِِؾ إذا متٔزت بٚفِبس وافٌّقض وظدم افدؿٜ ـام رأيْٚ ذم 

 ."يديؽ

ويد ـوبط ضريَٜ ٕىؼ ادداخؾ وافرشؿ اإلمالئل  وتز "املعؾومات الؾغوية "وأمٚ 

ادًجؿ بَّدار مًغ مـ ادًِقمٚت افكؾٜٔ وافْحقيٜ  إػ جٕٚٛ افؼح  ؾَؤٜ 

أخرى مـ ؿوٚيٚ ادًجؿ ظٚمٜ  ومًجؿ افًربٜٔ فٌٜ ثٕٜٚٔ ظذ وجف اخلهقص: ؾٓؾ 

يْبٌل إدراج افبٕٔٚٚت افٌِقيٜ ذم ادًجؿذ إذا ـٚن اجلقاب ًٕؿ  ؾٖيـ ُتدرجذ ذم ادَدمٜ 

ومٚ ادَدار ـام وٕقظٚذ وؿبؾ ذفؽ ـِف مٚ افٍٚئدة مْفذ  إن أم ذم ادتـ أم ذم ادِحؼذ 

مستخدم افَٚمقس حيتٚج  وهق يامرس مٓٚرة افبحٞ ذم ادًجؿ  إػ ؿدر مًغ مـ 

ادًِقمٚت افٌِقيٜ  وظدم تؤّْٓٚ ذم ادًجؿ ؿد يدؾًف فِبحٞ ظْٓٚ ذم ـتٛ افَقاظد  

ُأحٔؾ ظذ ـتٛ افْحق! ٓشٔام وفؽ أن تتهقر مَدار افهًقبٜ افتل تقاجف ادراِجع إذا 

إذا ـٚن ادتًِؿ ضري افًقد فغ اجلٕٚٛ ذم افٌِٜ افثٕٜٚٔ. وظِٔف ؾ٘ن تزويد متًِؿ افًربٜٔ 

فٌٜ ثٕٜٚٔ بخالصٜ ٕحقيٜ وسؾٜٔ وإمالئٜٔ واؾٜٔ  ظذ صُؾ ؾقائد وإرصٚدات ذم افٌِٜ 

 قجد ؾٔف.إجْبٜٔ  رضورة مِحٜ ذم تهّٔؿ ادًٚجؿ بٌض افْير ظـ  ادق ع افذي ت

وإفحُّ مـ ذفؽ هق رضورة تذئؾ افُِّٜ إشٚشٜٔ ذم متـ ادًجؿ ) أي ادداخؾ( 

بًِّقمٚت إمالئٜٔ  وسؾٜٔ  وٕحقيٜ ظْٓٚ  ـذـر  رشّٓٚ  وٕقظٓٚ  وجْسٓٚ  

وظددهٚ  واصتَٚؿٓٚ  ووطٍٔتٓٚ... بَدر مٚ يسّح بف مجٓقر افَراء ادَهقد  وحجؿ 

ذفؽ ؿٚظدة ذم بْٚء ادًٚجؿ احلديثٜ. ورؽؿ أن افَٚمقس. ؾَد أصبح افتْهٔص ظذ 
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افًربٜٔ ٓ حتتٚج إػ افرشؿ افهقيت فتبٔغ تٍِيٓٚ  ٕهنٚ اشتٌْٝ ظـ ذفؽ بوبط 

ادداخؾ بٚفنُؾ   ؾٕ٘ف ُيٍوؾ اشتًامل افُتٚبٜ افهقتٜٔ ذم ادًٚجؿ ادقجٜٓ فتًِٔؿ 

ذ ادًجؿ مداخؾ افًربٜٔ فٌر افْٚضَغ هبٚ. ـام يٍوؾ تًّٔؿ افنُؾ تًّٔام ـِٔٚ ظ

وذوحٚ. وُيستحسـ أن ينٚر إػ ـٍٜٔٔ ٕىؼ افُِامت افتل خيٚفػ رشّٓٚ ضريَٜ 

ٕىَٓٚ مثؾ: هذا  هذه  مٚئٜ  ظّرو  داود. وؿد تٔرس ذفؽ افٔقم أمٚم ادًٚجؿ 

اإلفُسؤٕٜ ادزودة بْٚضؼ آيل  يبغ بٚفهقرة وافهقت ضريَٜ حدوث إصقات  

رشّٓٚ مع ٕىَٓٚ ) ظبد افًع افقدؽري  ذم: مْتك وٕىؼ افُِامت افتل ٓ يتىٚبؼ 

 (.  52: 2444أمغ ظبد افرحٔؿ  وحٚؾظ إشامظٔع ظِقي

 يف تصور معجم العربية لغة ثانية  – 5

ممٚ شبؼ ذـره يتٖـد أن افهْٚظٜ ادًجّٜٔ فٔسٝ تدريبٚ ٕيريٚ يزيد مـ ادًرؾٜ  

جٓقدا مؤْٜ مـ ذوي اخلزة ذم اخلزة اإلٕسٕٜٚٔ وفُْٓٚ تدريٛ ظّع مًَد  يتىِٛ 

ويَتيض افْجٚح ذم هذا افْنٚط مزيدا مـ ادْٜٓٔ وآحساف فدى مهْػ  23افًٚفٜٔ.

ادًجؿ إـٚديّل أو افتجٚري. ومـ دون صؽ أن إٕتٚج مًجؿ ظٚم أو خٚص  

فألضٍٚل أو فِّتخههغ  مؼوع يتقؿػ إٕجٚزه ظذ توٚؾر اجلٓقد 

شغ. وصتٚن بغ افْنٚط افبحثل اجلامظل ادْيؿ  وآختهٚصٚت بغ ادْيريـ وادامر

وبغ افًّؾ افٍردي ادحدود ذم هذه افهْٚظٜ  افتل يًتّد اإلبداع ؾٔٓٚ ظذ مدى 

                                                      

رد افنٓر اشتٌرق إٕجٚزه مخسٚ وشبًغ شْٜ  وصٚرك ذم تٍْٔذه أزيد مـ مثال مًجؿ أـسٍق

 .شبع مٚئٜ صخص ) إير  داود حِّل افسٔد  ادًجؿ اإلٕجِٔزي بغ ادٚيض واحلٚرض(
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حتَٔؼ افتقازن بغ ظدة أبًٚد  ؿد تهؾ إػ حد افتوٚرب أحٕٔٚٚ: ؾْٓٚك ؾرق وا ح 

يـ ادًجؿ افُٚمؾ بغ مٚ يريد ادًجّل حتََٔف  وبغ مٚ يتحَؼ فف بٚفًٍؾ ا ىرارا. ؾٖ

افنٚمؾ أمٚم حتّٜٔ افتٌر افٌِقي  وظجز افِسٚين وافسٔٚد ظـ تثبٔٝ افٌِٜ وتقؿٔػ 

 تٌرهٚ. يبدو أن صْٚظٜ هذا افّْقذج ادثٚيل ؽٚيٜ ٓ تدرك.

ومٓام يُـ مـ أمر ادًٚجؿ افًربٜٔ احلديثٜ  ومْٓٚ مًجؿ افًربٜٔ فٌٜ ثٕٜٚٔ ؾ٘ن  

مرحِٜ افىٍقفٜ مَٚرٕٜ بام حتَؼ ظْد افٌربٔغ  مـ  افبحٞ ادًجّل افًريب ٓيزال ذم

مْٜٓٔ واحساؾٜٔ ذم صْع مًٚجؿ جٚهزة مقجٜٓ جلّٔع إظامر وافٍئٚت. ُتبَِقر ؾٔٓٚ 

ثَٚؾٜ افًك وفٌتف  وتستجٔٛ فألهداف ادتقخٚة مـ و ًٓٚ ) ظبد افَٚدر افٍٚد 

أمس احلٚجٜ  ؾْحـ ذم 24(. وٓ  ر أن يستٍٔد تراث مـ تراث 44: 4993افٍٓري 

إػ ؿقامٔس ظربٜٔ حديثٜ متجددة. وٓ خيٍك ظذ ادربغ مدى أمهٜٔ ادًٚجؿ افتًِّٜٔٔ 

ومسٗوفٔتٓٚ ذم تىقير افًربٜٔ  وحتديثٓٚ  وظكٕتٓٚ  وٕؼهٚ  وتٔسر اشتًامهلٚ 

ُِّّٓٚ إذا أحسْٚ اشتثامرهٚ ذم ادْٚهٟ افدراشٜٔ ادقجٜٓ جلّٔع مراحؾ افتًِٔؿ افًٚم  وتً

ًل )ظبد افًع افقدؽري  ذم: مْتك أمغ ظبد افرحٔؿ  وحٚؾظ إشامظٔع واجلٚم

 ( 28: 2444ظِقي 

                                                      

ة افىريَٜ ٍٕسٓٚ افتل تؿ مـ خالهلٚ تهّٔؿ حمٚـٚ يُّـ ثٕٜٚٔ فٌٜ افًربٜٔ بًّجؿ يتًِؼ ؾٔام – 25

تَدم افذي حَؼ ٕجٚحٚ مَْىع افْير ذم تًِٔؿ اإلٕجِٔزيٜ فِْٚضَغ ؿٚمقس أـسٍقرد فِّتًِؿ اد

 بٚفٌِٚت إخرى.
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ح أو تهقر ظـ ادًجؿ ادْنقد فًِربٜٔ فٌٜ  َّ ِْ ويٖيت هذا افًْك أشٚشٚ هبدف إظىٚء َم

ثٕٜٚٔ  ظِام إٔف ـٌره مـ ادًٚجؿ افًٚمٜ أو ادتخههٜ  خيوع دٚ دخوع فف مـ أشس 

يتهػ بٖدٕك ؿدر مـ اجلديٜ وافًٍٚفٜٔ دخىٔىٚ وتٍْٔذا  ٓ بد أن وأرـٚن. وـؾ مًجؿ 

يُقن أصحٚبف ؿد اظتزوا ؾٔف عّقظٜ  مـ إشس وادًٚير: ؾًّجؿ افًربٜٔ فٌٜ ثٕٜٚٔ 

ادٗمَّؾ ذم حٚجٜ مٚشٜ إػ ؿٚظدة بٕٔٚٚت حمقشبٜ يتٖشس ظِٔٓٚ  ُيهّؿ مْذ بدايتف 

ٚ إفُسؤٕٚ  يتقؾر ظذ مدؿؼ سذم بحسٛ مًىٔٚت افْيٚم ادًِقمٚيت فُٔقن ؿٚمقش

(. وؿد آن إوان فِتحقل 495: 2449وٕحقي وإمالئل...)عِٜ افدراشٚت ادًجّٜٔ

مـ ادًجؿ افقرؿل إػ ادًجؿ اإلفُسوين افذي يتّٔز برسظٜ ؾٚئَٜ ذم إٕجٚز 

 افًِّٔٚت  وتٍْٔذ افىِبٚت  وتقؾر اإلمُٕٚٚت اهلٚئِٜ دستخدمٔف. 

ه مهّؿ فٍِٓؿ وآشتًٔٚب  ويسٚظد ادتًِؿ ظذ افتقاصؾ وادًجؿ ـام أتهقر

وافتخٚضٛ بام يقؾره مـ أمثِٜ حٜٔ مـ آشتًامل افَديؿ واحلديٞ فٌِٜ  وإن ـٚن مـ 

افهًٛ أن ٕجد ذم ادامرشٜ افًِّٜٔ مًٚجؿ دخٚضبٜٔ سؾٜ حتك ذم افتجٚرب افٌربٜٔ) 

وتربقيٜ وحوٚريٜ. (. ؾٓق مًجؿ مٗشس ظذ مرجًٔٚت فسٕٜٚٔ 684ن. ي.ـقفْٟ: 

يْىِؼ مـ شِقك افٌِٜ ـام هق ذم افقاؿع  ٓ ـام يْبٌل أن يُقن. يستّد مٚدتف مـ 

َِّٜ مـ مهٚدر وٕهقص حديثٜ وؿديّٜ حمقشبٜ آفٔٚ  يتؿ  مدوٕٚت وأرصدة فٌقيٜ مست

تٌذيتٓٚ وحتْٔٔٓٚ بٚشتّرار. ظذ أن خيوع إتَٚء هذه ادٚدة ـام وـٍٔٚ إػ وصػ وحتِٔؾ 

 قء مًٚير داخِٜٔ وخٚرجٜٔ  متًٚرف ظِٔٓٚ فدى أهؾ آختهٚص:  وتهْٔػ ذم

ـنٔقع افٍِيٜ ذم آشتًامل  وتقاترهٚ  وإتنٚرهٚ  وؿٚبِٔتٓٚ فِتًِٔؿ وافتًِؿ  ودرجٜ 

إتٍٚع ادتًِؿ هبٚ  ومدى صالحٔتٓٚ فَِٚمقس... وبًد إتَٚء ادداخؾ وترتٔبٓٚ ترتٔبٚ 
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ب ظِّٜٔ ُيٍوؾ افستٔٛ افْىَل  تٖيت مرحِٜ أفٍبٚئٔٚ حسٛ افْىؼ أو اجلذر  وٕشبٚ

إشْٚد افتًريٍٚت. وتًريػ ادداخؾ وحتديدهٚ مسٖفٜ تتحُؿ ؾٔٓٚ ظديد آظتبٚرات 

مْٓٚ  ضبًٜٔ اددخؾ ) ادٍٓقم(  ومجٓقر افَراء ادَهقد  وحجؿ افَٚمقس  ومُٕٚف  

ْىَٔٚ  أو وزمٕٚف.... وُيٍوؾ افتًريػ افدال ادختك افقا ح مٓام ـٕٚٝ ضبًٔتف م

بْٔقيٚ  أو دٓفٔٚ... مع رضورة افتّٔٔز بغ افتًريػ افسٓؾ وافتًريػ إشٚد  ؾام 

هق أشٚد ؿد ٓ يُقن بٚفرضورة شٓال. ويُّـ آشتًٕٜٚ بٕٚمثِٜ وافنقاهد احلٜٔ 

َِّام تقؾرت  وبٚفقشٚئط افتق ٔحٜٔ افدؿَٜٔ وادًزة ذم صُِٓٚ ومًْٚهٚ ـٚفهقر   ـ

واخلرائط...هذا وؿد أصبح افتْهٔص ظذ رء مـ ادًِقمٚت  وافرشقم افبٕٜٔٚٔ 

افٌِقيٜ افهقتٜٔ وافكؾٜٔ وافْحقيٜ ذم متـ ادًجؿ بًد ادداخؾ ؿٚظدة ذم بْٚء ادًٚجؿ 

احلديثٜ. وُيستحسـ افتَديؿ فًِّجؿ بَّدمٜ ـٚؾٜٔ صٚؾٜٔ تتوّـ تقجٔٓٚت 

دراِجع أو متًِؿ افٌِٜ وإرصٚدات تق ح افىريَٜ ادٍٔدة ٓشتًامل ادًجؿ  بؾ إن ا

افثٕٜٚٔ ذم حٚجٜ مٚشٜ إػ تدريٛ مْتيؿ  وممٚرشٜ اشتخدام افَٚمقس. أمٚ ظـ ادِحؼ 

ؾحَف أن يتوّـ بٚإل ٚؾٜ إػ بًض ادًِقمٚت إشٚشٜٔ افتل ٓ يُّـ إدراجٓٚ ذم 

ادتـ  خالصٜ ٕحقيٜ وسؾٜٔ وإمالئٜٔ ـٚؾٜٔ  تٌْل ادتًِؿ ظـ افًقدة إػ مراجع 

شٔام بٚفْسبٜ إػ ادبتدئغ وذوي افٍُٚءة ادتقشىٜ ذم افٌِٜ. وإذا ـٚن ظِٔف أن افْحق ٓ

يْٚؾس بْجٚح  ويَٚوم مع مرور افزمـ ؿقامٔس ممٚثِٜ ذم احلَؾ ٍٕسف ؾًِٔف أن يدخؾ 

(  675 – 674افسقق ذم وؿٝ حمدد  ويتّتع بحجؿ وشًر مَبقفغ ) ن.ي.ـقفْٟ: 

ادًّؿ وادراجًٜ افدوريٜ  وخٚصٜ مـ ؿبؾ وحيغَّ بٚشتّرار بًد إخوٚظف فَِْد 

ادامرشغ ) رجٚل ادٔدان(. وٓ خيٍك ظِْٔٚ  مدى تٖثر ادامرشٜ ذم حتسغ ؾّْٓٚ افْيري 
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فِيقاهر اددروشٜ. وـؿ أؾٙ افتىبٔؼ إػ تٌٔر ذم مُقٕٚت مّٜٓ وأشٚشٜٔ ذم 

قر بّخىط (. وٓ بٖس أن ٕختؿ هذا افته473: 4994افْيريٜ. )ه. دوؿالس براون 

بٔٚين ِٕخص ؾٔف مراحؾ تهّٔؿ افَٚمقس وخىقاتف  وٕبغ مـ خالفف أن هذه ادراحؾ 

 واخلىقات تتٍٚظؾ ذم حرـٜ دائريٜ ٓ خىٜٔ:
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 خامتة

يبٚفغ بًوٓؿ ظْدمٚ يذهٛ إػ أن افبحٞ ادًجّل افًريب يًٚين أزمٚت  

إٍهٚم صْٚظٜ ادًجؿ ظـ ؾًٔتَد أن  25ـثرة  ظذ رأشٓٚ ؾجقة افتْير ادًجّل 

(. وافقاؿع 346: 2445ٕيريتف هل منُِٜ ادنٚـؾ ) إير  ٕبٔؾ ظع  ٕٚديٜ حجٚزي

أن تهّٔؿ ادًٚجؿ  ـام رأيْٚ  صْٚظٜ ظِّٜٔ مٔدإٜٔ بٚفدرجٜ إوػ  وـثر مـ 

افبٚحثغ ٓ حيسـ افتًٚمؾ مع ادٔدان. فَد أبدع افساثٔقن ذم إٕتٚج إٔقاع مـ ادًٚجؿ 

  ذم ٕيري  ٓ تتًِؼ بٍَر  شقظٜٔ وادختكة ذم ؽٔٚب افْيريٜ ادًجّٜٔ. ؾٚدنُِٜادق

افتْير بَدر مٚ تتًِؼ أحٕٔٚٚ بٚدبٚفٌٜ ذم افتخىٔط  أو افًجز ظـ افتٍْٔذ ذم ؽٔٚب 

افقشٚئؾ واإلمُٕٚٚت ادٚديٜ وافبؼيٜ  أمٚ افتْير ؾًْدٕٚ مٚ يٍُل ضِٜٔ إفٍٜٔ افثٚفثٜ. 

دو اإلصُٚفٜٔ وثَٜٔ افهِٜ بٌٔٚب اددوٕٜ افٌِقيٜ افنٚمِٜ ادحقشبٜ وظْد افتٖمؾ  تب

)ؿقؿؾ ظريب(. ؾٓل  "افذخرة افٌِقيٜ افًربٜٔ "آفٔٚ  أو مٚ يىِؼ ظِٔف احلٚج صٚفح 

إـسر احلٔٚة بٚفْسبٜ فِهْٚظٜ ادًجّٜٔ احلديثٜ ادتجددة. وأتهقر أن إٕجٚز هذا 

ـثر مـ ادنُالت افٌِقيٜ افتل  ادؼوع افوخؿ  مؼوع إمٜ  شٔسٓؿ ذم حؾ

تتًِؼ بٚفًربٜٔ  وفُـ متك يتحَؼ! ومنٚريًْٚ ذم افًٚدة طرؾٜٔ  أو إٜٓٔ  أو اردمٚفٜٔ ٓ 

ؿ  أو تَِص  أو تذوب مع مرور افزمـ ٕشبٚب ٕٚدرا مٚ  تَٚوم: تِد  خّٜ ثؿ حتجَّ

 26تُقن مق قظٜٔ.

                                                      

دزيد مـ ادًِقمٚت حقل إصُٚفٜٔ افتْير ادًجّل إير ادًجّٜٔ  مَدمٜ ٕيريٜ ومىبَٜ/ 

 مهىِحٚهتٚ ومٍٚهّٔٓٚ دحّد رصٚد احلّزاوي.

قق بٚفقاصٍٚت احلديثٜ  بدأ افًّؾ ؾٔف ـٕٚٝ هْٚك حمٚوفٜ جٚدة فق ع ؿٚمقس رائد ؽر مسب – 27

هنٚيٜ افثامْٕٔٚت مـ افَرن ادٚيض  ؾريؼ ظِّل مُقن مـ أربًغ خبرا مـ إٔحٚء افًٚمل افًريب  وفُـ 

ادؼوع تقؿػ بًد حرب اخلِٟٔ إوػ ) إير ظبد افًع افقدؽري  ذم: مْتك أمغ ظبد افرحٔؿ  

 (. 68: 2444وحٚؾظ إشامظٔع ظِقي 
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 عـــاملراج

دراشٜ ذم مْٓجٜٔ افتىقر  رشٚفٜ  أمحد حٚبس  دمديد ادًجؿ افٌِقي افًريب  – 4

دـتقراه خمىقضٜ  ٕقؿنٝ بَسؿ افٌِٜ افًربٜٔ وآداهبٚ  ـِٜٔ أداب وافٌِٚت  جٚمًٜ 

 .2443ظْٚبٜ  اجلزائر   بٚجل خمتٚر

متٚم حسٚن  افٌِٜ افًربٜٔ مًْٚهٚ ومبْٚهٚ  دار افثَٚؾٜ  افدار افبٔوٚء  ادٌرب  – 2

4994. 

  دار مك فِىبٚظٜ  افَٚهرة 4ٕنٖتف وتىقره  طحسغ ٕهٚر  ادًجؿ افًريب  – 3

4988. 

حالم اجلٔاليل  تَْٔٚت افتًريػ بٚدًٚجؿ افًربٜٔ ادًٚسة  مْنقرات احتٚد  – 4

 . 4999افُتٚب افًرب  دمنؼ 

داود حِّل افسٔد  ادًجؿ اإلٕجِٔزي بغ ادٚيض واحلٚرض  دراشٜ ذم مْٟٓ  – 5

 .4978افُقيٝ   جٚمًٜ 4مًجّٜ افٌِٜ اإلٕجِٔزيٜ  ط

روزامقٕد مٔتنؾ  ؾِقرإس مٚيِز  ٕيريٚت تًِؿ افٌِٜ افثٕٜٚٔ  تر: ظٔسك  – 6

 .2444افؼيقذم  مىٚبع جٚمًٜ ادِؽ شًقد  افريٚض  ادُِّٜ افًربٜٔ افسًقديٜ 

  دار افٍْٚئس  بروت 5افزجٚجل  اإليوٚح ذم ظِؾ افْحق  تح: مٚزن ادبٚرك  ط – 7

4986. 
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  تر: 2  4ٓري شُِْٔر  اـتسٚب افٌِٜ افثٕٜٚٔ  مَدمٜ ظٚمٜ  ج شقزان م. جٚس  – 8

مٚجد احلّد  افْؼ افًِّل وادىٚبع  جٚمًٜ ادِؽ شًقد  افريٚض  ادُِّٜ افًربٜٔ 

 . 2449افسًقديٜ 

  2ظبد افرمحـ احلٚج صٚفح  بحقث ودراشٚت ذم افِسٕٚٔٚت افًربٜٔ  ج – 9

 .2447اجلزائر مْنقرات ادجّع اجلزائري فٌِٜ افًربٜٔ  

ظريب  شِسِٜ  _ظبد افرمحـ افٍقزان وآخرون  ادًجؿ افًريب بغ يديؽ  ظريب  – 44

 . 2444افًربٜٔ بغ يديؽ  افًربٜٔ فِجّٔع  افريٚض  افسًقديٜ 

ظبد افًزيز افًهٔع  ظِؿ افٌِٜ افٍْز  ظامدة افبحٞ افًِّل  جٚمًٜ اإلمٚم  - 44

 .2446دُِّٜ افًربٜٔ افسًقديٜ حمّد بـ شًقد اإلشالمٜٔ  افريٚض  ا

  مٗشسٜ افٌْل 4ظبد افٌْل أبق افًزم  ادًجؿ اددرد أشسف وتقجٓٚتف  ط – 42

 .4997فِْؼ  افربٚط  ادٌرب 

  دار 4ظبد افَٚدر افٍٚد افٍٓري  ادًجؿ افًريب ٕامذج حتِِٜٔٔ جديدة  ط – 43

 .4998تقبَٚل فِْؼ  افدار افبٔوٚء  ادٌرب 

افراجحل  ظِؿ افٌِٜ افتىبَٔل وتًِٔؿ افًربٜٔ  دار ادًرؾٜ اجلٚمًٜٔ  ظبده  – 44

 .4996آشُْدريٜ  مك 

  ظامدة صٗون ادُتبٚت  جٚمًٜ 2ظع افَٚشّل  ظِؿ افٌِٜ وصْٚظٜ ادًجؿ  ط -45

 .4994ادِؽ شًقد  افسًقديٜ
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ت    مُتبٜ فبْٚن ٕٚذون  برو4ادًجّٜٔ افًربٜٔ بغ افْيريٜ وافتىبٔؼ  ط -

 .2443فبْٚن

اختهٚر ادًٚجؿ أهداؾف وضرائَف  دراشٜ ذم خمتٚر افهحٚح فِرازي  عِٜ افٌِٜ  -

 .2444  ادجِس إظذ فٌِٜ افًربٜٔ  اجلزائر 5افًربٜٔ  افًدد

حمّد رصٚد احلّزاوي  ادًجّٜٔ مَدمٜ ٕيريٜ ومىبَٜ/ مهىِحٚهتٚ  – 46

 .2444ومٍٚهّٔٓٚ  مرـز افْؼ اجلٚمًل  تقٕس 

مْتك أمغ ظبد افرحٔؿ  حٚؾظ إشامظٔع ظِقي  ادًجّٜٔ افًربٜٔ ؿوٚيٚ  – 47

  شِسِٜ ادًرؾٜ افِسٕٜٚٔ  دار ـْقز ادًرؾٜ افًِّٜٔ فِْؼ 4  ط2  4وآؾٚق  ج

 .2444وافتقزيع  إردن 

ٕٚيػ خرمٚ  ظع حجٚج  افٌِٚت إجْبٜٔ تًِّٔٓٚ وتًِّٓٚ  ظٚمل ادًرؾٜ   – 48

 .4988ؾٜ وافٍْقن وأداب  افُقيٝادجِس افقضْل فِثَٚ

ٕبٔؾ ظع  ٕٚديٜ حجٚزي  افٍجقة افرؿّٜٔ  رؤيٜ ظربٜٔ دجتّع ادًرؾٜ  ظٚمل  – 49

 .2445ادًرؾٜ  ادجِس افقضْل فِثَٚؾٜ وافٍْقن وأداب  افُقيٝ 

  تر: حمل افديـ محٔدي  3  2  4ن. ي. ـقفْٟ  ادقشقظٜ افٌِقيٜ  ادجِد  – 24

ٔدان  افْؼ افًِّل وادىٚبع  جٚمًٜ ادِؽ شًقد  افريٚض  افسًقديٜ وظبد اهلل احلّ

2444. 
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دوؿالس براون  أشس تًِؿ افٌِٜ وتًِّٔٓٚ  تر: ظبده افراجحل  وظع  هـ. – 24

 .4994أمحد صًبٚن  دار افْٓوٜ افًربٜٔ فِىبٚظٜ وافْؼ  بروت 

 .2449ط  ادٌرب عِٜ افدراشٚت ادًجّٜٔ  افًدد افسٚبع وافثٚمـ  افربٚ – 22

ادًجؿ افًريب إشٚد  ادْيّٜ افًربٜٔ فِسبٜٔ وافثَٚؾٜ وافًِقم  ٓروس  – 23

4988. 

  ـِٜٔ أداب 24دور ادًجؿ ذم تًِٔؿ افٌِٜ افًربٜٔ وتًِّٓٚ  شِسِٜ افْدوات  – 24

.2449وافًِقم اإلٕسٕٜٚٔ  جٚمًٜ مقٓي إشامظٔؾ  مُْٚس  ادٌرب 

25 – G.Siouffi, D. Van Raemdonck, 100 Fiches pour comprendre la linguistique, 

Breal, Rosny, Paris1999.  
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 من معجؿفا؟ ما الذي حيتاجه متعؾؿو العربقة لساكا أجـبقًّا

 

 عبدالػتاح الػرجاويد. 

 توكس  -جامعة سوسة 
 

تؼقم هذه افقرؿة ظذ وضع تصّقر كظري مشػقع بؿقاد تطبقؼقة هل ظقـة  : مؾّخص البحث

ل مـ مداخؾ تشّؽؾ كقاة فبـاء معجؿ اشتعاميل فؾعربقة ظذ ؽرار ادعاجؿ آشتعامفقة افت

أكجزت فؽثر مـ إفسـة ذم افغرب... وهل فذفؽ  ورؿة تستػقد مـ دمارب افبحث ذم 

ادخابر افتل أكجزت معاجؿ فؾغاهتا بؿسامهة ممشسات ظؾؿقة وؾرق مـ افباحثغ وافدارشغ 

افـظرية واإلجرائقة ذم افتصـقػ ذم جمال تعؾقؿقة إفسـة افطبقعقة. إّكـا كعتؼد  مـ ذوي اخلزة

،  2و ل 1دهؿ ؾقفا يؿؽـ أن يؽقن مػقدا دمشساتـا اجلامعقة  ذم تعؾقؿقة افعربقة لأّن جمفق

ببـاء  افؼقامقس آشتعامفقة افتل تسدي خدمة جؾقؾة فؾطالب وافباحثغ  ظـدكا ، وذفؽ ظذ 

ؽرار ادعاجؿ افتل صـػقها فؾػركسقة وإداكقة وآكؽؾقزية وافروشقة.. إّن ادعجؿ آشتعاميل  

أن يؽقن مرجعا مػقدا وأداة رضورية فعربقة افققم بافسـقز ظذ ادادة افؾغقية  ادطؾقبة  يؿؽـ

ذم جمآت آـتساب وافبحث وافدراشات افتطبقؼقة ذم افؾغة وراؾدا مـ رواؾد تعؾقؿقة 

افعربقة فؾـاضؼغ بغرها بام تؼتضقف مـ مادة معجؿقة مطؾقبة  ذم  افتقاصؾ  وافتػاظؾ خاصة 

 ح  إػ شّد كؼص ذم ادؽتبة افعربقة ذم هذا اجلاكب. ـام يطؿ

 -افعربقة ادعارصة  -تعؾقؿقة إفسـ -معجؿ اشتعاميل كشقط -معجؿ  : الؽؾامت ادػاتقح

 افصـاظة  افؼامقشقة . –افؼدرة افتقاصؾقة  -ةل أجـبق -2ل -1ل
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 ةــمؼّدم

 دور التلّثر والتلثري يف اكتساب الؾسان * 

رد فؾغة مّا ٓ يؽتؿؾ إّٓ باشتعامهلا ذم ادحادثة واختاذها ذم إّن اـتساب افػ 

. ؾنذا ـان افػرد ذم حمقطف إول ـامالً  افؽتابة ظذ كحق يتحؼؼ معف افتقاصؾ حتؼؼاً 

واؿعا حتت افتلّثر ؾنكف تلثر ضبقعل بحؽؿ افتفقم افتؾؼائل افذي يشسط مـ مجؾة ما 

شالمة احلقاس فدى افطػؾ، وأخرى  يشسط تقّؾر ظقامؾ ؾقزيقفقجقة مـفا أشاشا

مقضقظقة مـفا ظدم دماوزه ادراحؾ افعؿرية احلاشؿة ذم اـتسابف فساَن أّمف. وهذه 

افتل تسّؾؿف إػ مرحؾة تافقة هلا يؽقن ؾقفا واؿعا حتت افتلثر  ادرحؾة إوػ هل 

احلال  آجتامظل اإلرادي حقث يؽتسب فساكا ثاكقا ظـد مـ هلؿ  ازدواج فغقي ـام هق

ومعؾقم أّن  .ادشرتكة الرسؿقة العربقةؾـحـ ممـ يتعّؾؿقن فساكا ثاكقا هق  (1)بافـسبة إفقـا

افعربقة بافـسبة إػ متعّؾؿقفا مـ ؽر افعرب فغة أجـبقة  ومـ هـا ؾنكف ٓ تتساوى 

حظقظ إجـبل مع افعريّب ذم افتعّؾؿ  فؾؼرابة افقاؿعة بغ افدارجة /افدارجات 

فرشؿقة . وفتجاوز ظدم افتؽاؾم هذا فزم افتػؽر ذم إشس افتل تؽػؾ وافعربقة ا

افتعّؾؿ وآـتساب ظذ كحق جّقد وذفؽ مـ بغ إكشطة افتل تتؽػؾ هبا اددرشة مـ 

( ذفؽ أّن افـشاط افتعؾقؿل 2خالل فغة واصػة / صـاظقة فعربقة مقصقؾة / ضبقعقة )

                                                      
. هـاك افعربقة افرشؿقة وهـاك افؾفجة وهـاك افؾفقجة ذم واؿعـا آشتعاميل، ومـ مـظقر فساين  1

ظام ؾنن افدارجة تعّد فغتـا إم ومـ مـظقر افؾساكقات آجتامظقة تؽقن افعربقة  افرشؿقة 

 افؾغة إّم. ادشسـة

وإن ـان مـ افعؾامء مـ  يـؽر افؾغة أصال ويؿقؾ إػ افؼقل باخلطاب ذفؽ أن افؾغة ـؽقان جمّرد  2

حمض اؾساض يتّؿ ظز حتقيؾ إؿقال ادـتجة ذم ادؼامات إػ صقر جمّردة هلا كسؿقفا أبـقة  فغقية 

 ومـ ثؿ ؾنن ما كتعّؾؿف هق ادعاين ٓ إفػاظ.
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ؾقة يؽتسب هبا ادتعؾؿ مفارات  ظبارة ظـ تدخؾ خارجل ضارئ يستدظل وشائؾ ظؿ

افتؿؾؽ واحلذق . وإذا ـان ٓبّد مـ افبحث ظـ افقشائؾ افؽػقؾة بـجاح إيصاهلا إػ 

 متعّؾؿقفا ؾؼد فزم افتدخؾ إلجياد إدوات ادساظدة ومـ تؾؽ إدوات ادعجؿ. 

وإذا ـان ؽر خاف أّن ادؽتبة افعربقة، ظذ َؽـاها بادعاجؿ افعامة وادختصة 

ظذ ظراؿة افتلفقػ وتلّصؾف ذم حمقطفا،  تظّؾ إػ افققم حمتاجة إػ  افشاهدة مـ ثؿّ و

تطقير صـاظة  معجؿفا  ظذ أشس جديدة ٓظتؼاد افؽثريـ ظـدكا أن معامجـا 

افصـاظقة  ؿديَؿفا وجديَدها مل تعد ؿادرة ظذ مقاـبة حرـة افبـاء وافتصـقػ افتل  

ؾفا وؽّرت مـ كظرهتا فؾتلفقػ ذم هذا ادجال. كشطت ذم افغرب  وضّقرت أدوات ظؿ

ـان ٕشالؾـا ؿصب افسبؼ ذم هذا ادشغؾ ظذ افصعقديـ افـظري وافصـاظل: ؾؿـذ 

اخلؾقؾ بـ أمحد ذم افؼرن افثاين فؾفجرة  بدأت حرـة افتلفقػ و ٓ كشّؽ حلظة أن ذم 

يؽػؾ كظريا وتطبقؼقا ادماهف  ذم بـاء معجِؿ ظربقة زماكف  ما يشر إػ اهتدائف إػ ما 

تعؾقؿقة فسان أّمف وأّمتف مـ خالل رؽبة واظقة ذم وضع مصـّػ  اشتعاميل شّرتف كظرية 

صامؾة رائدة أشاشفا إحصاء إؾراد افؾغقية ادؿؽـة بتؼؾقب مادة اجلذور وحقشبتفا 

ف وؾؼ ؿاكقن اإلمهال وآشتعامل ، ـام مل يؽـ افبعد آشتعاميل ؿد ؾات تؾؿقذه  شقبقي

افذي وصػ  افؾسان ادعقاري ادشسك ، فسان ظك اخلؾقؾ وشقبقيف،  "افؽتاب "ذم  

ؾؾغتف ؾقف فغة واصػة فعربقة مقصقؾة اشتدل ظؾقفا بافؼقاكغ ادسؿقظة مـ افعرب 

وؿقاس افغائب افذي مل يسؿع ظذ افشاهد ادسؿقع واشتـباط افعؾؾ ورد افػروع إػ 

وثبت اشتعامفف ظـدها..،  ؾؿـ ؽر صؽ أّن افقاؿع  إصقل واشتدظاء ما ؿافتف افعرب

وـام  "افؽتاب "افؾساين ـان يقمفا مقزظا ظذ هلجات صّتك أو فغات ـام شاّمها ذم 

احلال افققم،  وذفؽ ٕن افعريّب  ـان، ـام ذم يقمـا هذا، واؿعا ذم ازدواج فغقي بؾ 

يف أّن فؾعرب فغات مـذ واؿعقا هـاك  دائام ما هق أبعد مـ آزدواج ؾؼد ذـر شقبق
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افؼديؿ هل ما كسؿقف افققم هلجات حتتفا هلقجات وصقٓ إػ إؾراد . وبافـتقجة  

يصبح فؽؾ ؾرد أشؾقُبف اخلاصُّ حتك ذهب  بعض افعؾامء إػ كػل وجقد افؾغة 

وبادؼابؾ إثبات وجقد افؽالم أو اخلطابات وإؿقال افػردية ؾذاك رأي معروف 

يؽقن مػفقم افؾسان ادقّحد ادـسجؿ مػفقما مثافقا ضقباويا. ظـدهؿ. وبافـتقجة  

ؾـحـ معـققن بافتشبث  .وفقس ذم ذفؽ بلس مادام افتقاصؾ واؿعا وافتػاهؿ حاصال

بقحدة افؾسان افذي يؽػؾ افتقاصؾ بقــا افققم ويضؿـ افتػاهؿ مؼؿا ومغربا مـ 

بقــا. ؾؾفذا بعده افرمزي  ةالعربقة ادعقارية ادشرتكخالل فسان مرجع كجتؿع ظؾقف هق 

وذم افتعامؾ مـ خالهلا وظذ أشاشفا   2لوافثؼاذم وهق أمر جقهري ذم متثقؾ  افعربقة  

، ؾفذا مـ صلكف أن يؼّقَي  افـاضؼغ بغرهامع إجـبّل افذي ُيؼبؾ ظذ تعّؾؿفا إؿبال 

يّتصؾقن بؿؼتضاها  مـزفتفا ـؾغة اشتعامفقة حيتاج إفقفا افـاضؼقن بغرها ذم ادقاديـ افتل

 بافعرب اؿتصاديا وشقاشقا وثؼاؾقا.

إّن ضامن اشتعامهلا وآشتػادة مـفا داّم يؾزم افتػؽر ؾقف ببـاء معجؿ كشقط ذم     

تعؾقؿّقتفا فساكا ثاكقا وفساكا أجـبقا ـذفؽ. وفؽـ ما افذي حيتاجف مستعؿؾفا مـفا 

ا ذم حقاتف ومعاصف و حّؾف و وـقػ يستعغ بف ظذ تعّؾؿفا واـتساب ادفارات ؾقف

 ترحافف؟

 العربقة وحاجات االستعامل واالكتساب 

إن مؼوع بـاء معجؿ اشتعاميّل هذه أبعاده َفُقعّد أداة تدريب ظذ اشتعامل       

ادػردات افؾغقية مـ خالل أداة ظؿؾ حققية ممشسة ظذ  ؿاظديت بـاء أشاشقتغ مها 

ادتالزمات افؾػظقة ادمشسة ظذ ترابط  أؾرادها آصتؼاق افدٓيل بؿختؾػ مظاهره و

وؾؼ ذائط افتصاحب بقـفا. وفقس معـك هذا أن معامجـا افعربقة  مل تعتـ هبذه 

وفؽـ ادعجؿقغ مل جيعؾقها مـ أوفقيات افتصـقػ ادتؽامؾ ـام  ،إدوات افبـائقة. ـالّ 
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افؼامقشقة ذم أوربا هق حال ـثر مـ إفسـة ذم افغرب افققم ؾؼد تطقرت افصـاظة 

وأمريؽا تطقرا ٓؾتا وارتؼت وشائؾ افعؿؾ ظـدهؿ إػ احلّد افذي جعؾ افتلفقػ 

ديـ مـ أكـا افققم ذم ؽـك ظـفا ذم  ـّ افؼامقد حرـة تقّجففا تصقرات مـفجقة فسـا متل

 صـاظة معجِؿ افعربقِة آشتعاميّل.

رــا أن ؽايات بقداؽقجقة وإذا كظركا إػ ادؼوع مـ افـاحقة  افتعؾقؿقة ،  أد  

تربقية  تؼبع وراء هذا افـشاط افعؾؿل ذم تؽؿؾتف ٕكشطة اـتساب أخرى فعّؾ مـ 

 أمّهفا:

 حسـ آشتعامل بتجـّب افّؾحـ وآؿتصاد ذم ادجفقد.  -

 افبقان ظـ ادراد ذم ظبارة  واضحة وبـاء شؾس.  -

ؿاظدة ضؿـقة اكسجاما  تؽققػ افؼاظدة  افـحقية بـؼؾفا مـ ؿاظدة رصحية إػ  -

مع مػفقم افـحق افضؿـل افذي هق كحق ٓ يتقخك اشتدظاء افؼاظدة افكحية وافتؼـغ 

افـحقي ادسّر بافؼقاكغ افصارمة بؾ يسعك إػ تقطقػفا افتقطقػ ادرن وادقّّس بام 

 يػيض إػ آشتعامل ادمدي إػ افقظل بخصائص افؾسان ما طفر مـفا وما بطـ.

اء افتعريػ افدٓيل فؾؿقاد افؾغقية وافعؿؾ ظذ مراظاة افعالؿات اشتدظ - 

 افسقاؿقة بغ مقاد اجلداول افؾغقية افتل حيتاجفا ادتعؾؿ ويستعؿؾفا ذم بقئتف اجلديدة.

 كؼؾ ادعرؾة مـ  ادجآت  افـظرية إػ آشتعامل. -

طائػف ظـ ؾفذه افؼوط إذا اـتؿؾت ـان ادعجؿ ادـشقد معجام ٓ يؼّؾ ذم و 

دور ادعّؾؿ افذي فقس ظؾقف أن  يؾّؼـ افؼقاظد بؾ حسبف ذم ذفؽ ـؾف أن يقّجف إػ شبؾ 

اشتعامل افؾسان وتػّفؿ دٓٓت ادداخؾ وإؾراد افؾغقية  افتل  يلتؾػ هبا افؽالم 

دور  ؾلّي  دٓفقة –وتتآفػ أؿسامف ومـ  ثّؿ رصد  ما تمديف مـ وطائػ بـائقة 

 ذم تعؾقؿقة إفسـة؟ فؾؿؼاربات احلديثة 
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 ادؼاربات احلديثة وأثرها يف تعؾقؿقة األلسـة الطبقعقة 

هـا كؽقن حقال معرؾة حاصؾة بتعؾقؿ افؾسان تؽّؿؾفا معرؾة بحسـ      

آشتعامل دعجؿ كشقط ُتتخّر مقاده وُترتَّب وؾؼ خطة ظؿؾ وتقجقف بقداؽقجل 

ادـاشبة . وهق ضرح يسسؾد دمارب  مدروس هبام يتقّّس افتقاصؾ بافؾسان ذم ادؼامات

أمؿ أخرى مـ حقفـا ويستدظل جقاكب مـ ضرائؼفا ذم تـظقؿ ادقاد وتعريػفا. ؾػل 

ممشسات ظؾؿقة تعرض مشاريع ظؿؾ تتؽػؾ مـ خالهلا بقضع  افغرب افققم

تصقرات مـفجقة وبحقث ختصصّقة ٓ خيػك ظذ ادتتبع افدور افذي تؼقم بف مـ أجؾ 

دعجؿ آشتعاميل ظذ ادستقيغ افـظري واإلجرائل وـقػقة صـاظة إرشاء دظائؿ  ا

مقاده بؿراظاة ادعطقات افؽؾقة افدٓفقة افتل يؽقن بؿؼتضاها  ـثر مـ ادػاهقؿ 

كطقفقجقة وثؼاؾقة كدرك ظذ أشاشفا أوافتصقرات ـؾقات ـقكقة وبقؾقجقة وكػسقة و

ـائقة ادقت واحلقاة وثـائقة ادعاؿبة معاين ـثر مـ افثـائقات ـثـائقة اخلر وافؼ وث

وادراؿبة وثـائقة ادؼّدس واددّكس. ؾؾألفسـ مجقعفا ضرؿفا ذم تسؿقة تؾؽ ادػاهقؿ 

وافتصقرات وآصطالح ظؾقفا بؽّقػقات متـقظة وؿد يطرح ذفؽ بعض افصعقبات 

ػاهقؿ بؽؾؿة ظـد افسمجة أو افتعقغ بافتسؿقة   تبعا دا ختتاره ـّؾ فغة فؾتعبر ظـ اد

وذفؽ بؿراظاة  ضبقعة افؾسان ذم وصػ ادقاد  .(3)مػردة أو ظبارة  أو ؿقل صارح

وافتـظر هلا بام يقّّس ؾفؿ اصتغاهلا ذم مستقى دواهّلا وافعالؿات  بغ أؾرادها ذم 

اصساـفا وترادؾفا وتضادها وتالزم بعضفا مع بعض وهذا تؼريبا ما ظؿؾت بعض 

ٓظتـاء بف واشتدظائف بافعرض وافقصػ وتؽّػؾ ـثر مـ ادمشسات افبحثقة ظذ ا

 –ادختصغ  بف ذم جمآت صـاظة ادعجؿ ظذ افـحق افذي اتبعف افؾساين افرود 

                                                      
3 paraphrase 
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وافّؾساين افبؾجقؽل أ. بقفغار ذم جفقدمها افـظرية وافتطبقؼقة  مافتشقك إيغقر افؽـدي

افػركيس املعجم  "قم بـافتل اكعؽست ذم تآفقػفام وافتل تّقجاها بؿعجؿفام ادقش

( ؾؼد ضبطا معا مجؾة إشس 2003وبقفغار 1995)مافتشقك  "( (LAFافـشقط

افـظرية وافقصػقة دؼاربتفام ذم تعؾقؿقة أفػاظ افػركسقة ومقادها ادعجؿقة مستلكسغ ذم 

 -ذفؽ بادؽتسبات افتل حتؼؼت ذم جمآت صـاظة حقشبة افؾغة ظذ أشس كظرية 

يؼّدم  ادػردات وافساـقب  ذم صقرة صبؽة مـ ادقاد ادتعافؼة   صـاظقة. وهق معجؿ

ادتصؾة ؾقام بقـفا واهلادؾة إػ دمؿقع خمزون مـتًؼك مـ ادقاد  ـػؾ  فؾػركسقة ادعارصة 

 معجؿفا افـشقط. 

وبافتقازي مع هذا ادجفقد اظتـك افباحثان افػركسقان جان ـؾقد روٓن وج. 

 ،( 2002فػركسقة آشتعامفقة) روٓن و بقؽقش، بقؽقش بقضع مصـػ ٕفػاظ ا

حقث ٓحظا ما حلؼ تعؾقؿقة ادعجؿ ومقاده  ذم ادجآت افـظرية وافتطبقؼقة مـ ضقؿ، 

ؾلرجعاه إػ ما شاد مـ اظتبارات ظّد بؿؼتضاها ادعجؿ، وإػ زمـ ؽر بعقد، ؿقائؿ مـ 

ؾفا  ذم بـقة واضحة ادػردات ادؾحؼة بافدرس افـحقي شؿتفا إشاشقة ظدم تشؽ

وظدم خضقظفا فؼقاكغ مطردة ومـ ثّؿ ظدم كظامقة ادعجؿ وهق ما حدا هبام إػ 

افعؿؾ ظذ  تقؾر أدوات ظؿؾ  كظرية وتطبقؼقة دعجؿ ذم افؼح افتعؾقؿّل يستػقد مـف 

 ؾضال ظـ افـاضؼغ غرهادتعؾؿ ويستعغ بف ادعّؾؿ ذم كؼؾف ادعرؾة بافؾسان إػ افـاضؼغ ب

بف. وؿد ٓحظا ما يؽتـػ ادعاجؿ افتؼؾقدية  ذم تؼافقد افتلفقػ ذم افػركسقة مـ خؾؾ ذم 

مـفج اختقار ادػردات  وضرق تبقيبفا  بام جعؾفا ؽر مماتقة دتطؾبات افتعؾقؿ فذفؽ 

ارتليا أن يؽقن افتبقيب وافتصـقػ مغايريـ  دا ذم افتصاكقػ افتؼؾقدية ؾاكتخبا مادة 

مػردة تّؿ دمؿقعفا اختباريا تبعا دؼايقس دٓفقة بنيالء افؽؾامت 7500ى فغقية ٓ تتعدّ 

ادتقاترة أـثر مـ ؽرها ادؽاكة إوػ مع إؽػال افؽؾامت ذات ادعـك افشائع وادػردات 
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افبافقة أو افـادرة ذم آشتعامل ـام روظقت ادؼايقس آصتؼاؿقة واإلحصائقة ؾجاء 

ئقة وبؿراظاة حدس ادتؽؾؿ افػركيس بؾغتف وتبعا آكتؼاء تبعا فعؿؾقات إحصا

فؾعائالت ادرؾقفقجقة افتل تتشاـؾ بـائقا ، وهؽذا دمتؿع ادػردات داخؾ ظائالت 

متـقظة متعددة وظائالت فغقية متؼؾصة جدا ؾضال ظـ ظائالت معزوفة ؾؽان ادعجؿ 

حتت شبعغ أفػ ادـجز يشتؿؾ ظذ ما يزيد ظـ بضعة آٓف مـ إؾراد افؾغقية تتـزل 

 مدخؾ بغ مػردة و تعبر.

 مػفوم الوحدة ادعجؿقة يف التعريف الؾساين  احلديث

بـاء ادعجؿ آشتعاميل ضرح ادصطؾحات افسائدة ذم افـحق  فؼد أظادت  كظرية 

ويؽػل  .وهق إصؽال مطروح مـذ افؼديؿ وذم أـثر مـ كحق .وادتعؾؼة بؿػفقم افؽؾؿة

ـحقي ادـطؼل افعربقغ  فـجد أّكف مـ ادػاهقؿ  افتل حظقت أن كعقد إػ  افساث اف

بجفد تـظري ـبر راظك ذم افتصـقػ واحلّد أشسا معـقية تارة وظامؾقة ضقرا وهل 

ظالؿة بدت ؽر بّقـة ذم إكحاء افغربقة مما حدا بافدارشغ إػ إظادة ضرح مسلفة احلّد 

 (PICOCHE(J), Précis de lexicologie française, p13-30.)وافتصـقػ ؾقفا

فؼد اشتعاض  ف. دو شقشر ذم دروشف ذم افؾساكقات )شقشر، دروس ذم      

ظـ مػفقم ـؾؿة افذي شاد ذم إكحاء افغربقة بؿػفقم  (190إفسـقة افعاّمة ، ص 

افدفقؾ افؾغقي ادؽقن مـ وجقفتغ متالزمتغ تالزم افقرؿة وؿػاها مها افصقرة 

( وافصقرة افذهـقة )=  اددفقل ( ـام بـت افتقفقدية تصقرها  افصقتقة )= افدال

ومـطؼقة هل  4)  (تتّؿ هتجئتفا فؾؿػردة ظذ اظتبارها مدخال تشّؽؾف  صقرتان: صقتقة

                                                      
4 Spell out 
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مػفقما إصؽافقا وبكف افـظر ظـ افتسؿقة  "ـؾؿة  "وواؿعقا طؾ مػفقم  )5(ادعـك

ؿّدمفا أصحاهبا ظذ دمديد  آصطالحقة ؾؼد حرصت كظرية افؼح وافتلفقػقة ـام

افـظرة إفقفا وحّؾ إصؽال افتسؿقة وافتعريػ وافتصـقػ ؾاشسؾدت ما ذم اإلرث 

افؾساين ادتقؾر افققم  مـ معطقات كظرية جديدة  ووّطػتف ذم وضع إشس افـظرية 

وافتطبقؼقة فبـاء ادعجؿ ادـشقد ظذ أشاس تصقر جديد دػفقم افقحدة ادعجؿقة 

ظادة تدؿقؼف ضؿـ صبؽة مػفقمقة صارمة . ؾؾؿ يعد إمر متعؾؼا بتؿحقصف وإ

باحلديث ظـ افؽؾؿة بؾ ظؿؾ ظذ ضبط افقحدة افصغرى ذم ادعجؿ وافقحدة افؽزى 

ؾقف وفذفؽ ؾام أضاؾتف كظرية افؼح وافتلفقػقة ذم ختّؾقفا ظـ مػفقم افؽؾؿة افتؼؾقدي 

مػقد.  ؾفذا ادصطؾح word -form" (6   ) " إػ ما شاّمه مافتشقك وبقفغار وـالس  بـ

يصؾح أن يؽقن مدخال تتـزل حتتف  خمتؾػ افصقغ  افػعؾقة  وآشؿقة واحلرؾقة ذم ـثر 

مـ افؾغات ـافػركسقة ؾفل وحدات معجؿقة  وذفؽ خالؾا فؾعربقة افتل يؽقن احلرف 

 ؾقفا وحدة ترـقبقة ٓ تشتؼ وٓ تتكف.  وظـ افقحدة ادعجؿقة  تتػّرع مجؾة 

وافتل يؼابؾفا ذم افعربقة مصطؾح  " lexies  "تكيػاهتا  افتل يصطؾح ظؾقفا  بـ 

 َظْجؿة.

وـام هق معؾقم ؾنّن افؾغات ختتار فؾقحدة ادعجؿقة حتؼؼا ذم مبـك واحد إذا  

ـاكت مـ صـػ افؾغات افتلفقػقة ـافعربقة ومبـك شقاؿقا إذا ـاكت مـ صـػ افؾغات 

بة معا وبذفؽ افتحؾقؾقة ـافػركسقة ، وهؽذ ـّ ا يستقظب اددخؾ  افقحدة ادػردة وادر

ؾُّ إصؽافقة افؽؾؿة افتل ظّدت  مبـك واحدا ذم أظراف افتصـقػ ذم إكحاء افغربقة  حُتَ

خالؾا فؾـحق افعريب افذي وّشع مػفقمفا فتشؿؾ ادػردة وافعبارة افتل دمري دٓفقا ظذ 

                                                      
5  Logical  form 

 «   mot vedette » ، وتسؿقفا جاكؾني بقؽوش" ادبـى -الؽؾؿة" 6
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بفؿ ظذ افـحق افذي كجده ذم  ذح ادػصؾ اإلؾراد ـام ذم أمثؾة افـحاة ادثبتتة ذم ـت

   (7)ٓبـ يعقش ظـد حديثف ظـ أؿسام افؽؾؿ

 أمهقة  كظرية التعؾقق يف بـاء معجم استعاميل-1

شعَقفا إػ آشتػادة  مـ كظرية  "كص -معـك"ٓصؽ أّن مـ مزايا  كظرية        

ر بـظ Tesnièreفؾساين افػركيس  (8)افتعؾقؼ افـحقي  ـّ رية افعقامؾ اإلظرابقة ـام افتل  تذ

بسطفا شقبقيف ذم افؽتاب. تؼقم هذه افـظرية ظـده  ظذ  متققز افبـقة افدٓفقة  فألؾعال 

ذم افػركسقة مـ بـقتفا اإلظرابقة وهق ما يظفر ذم افػرق بغ ادشارـغ ذم احلدث / 

صؽؾ افبـاء وما يؽقن بقـفؿ مـ ظالؿات ترـقبقة إظرابقة ـام ذم  (9)افػقاظؾ افدٓفقغ

، ؾػل افشاهد ادلثقر (10)فؾػاظؾ وافبـاء فؾؿػعقل وـذفؽ ؿقامفا ظذ افؼقل بـ افـؼؾ

، يتّؿ حتقيؾ  ادرـب "خر مـ أن تراه  تسؿَع  بادعقدي "وادـؼقل ظـ افؼدامك:

إػ مرـب مقصقيل حرذم بزيادة أن ادصدرية إفقف  "تسؿَع بادعقدي "اإلشـادي ؾقف : 

أن "مؼّدرة ذم أّوفف ( فتصبح بنطفارها ذم افؾػظ :  مضؿرةد مـ يراها أو تؼديرها )ظـ

 وتؽقن  ذم حمؾ ادبتدإ إكام يـؼؾفا مـ افػعؾقة إػ آشؿقة.  "تسؿع بادعقدي

 

                                                      
كجد تػصقال ضاؾقا هلذه ادسلفة ذم مؼافغ  ، إول  فعزافديـ ادجذوب: مػفقم افقحدة ادعجؿقة  7

آصتؼاق وافثاين فؾؿجدوب وآخريـ:  2014كدوة افرياض "مـ ادعـك  فؾـص "ذم كظرية

: مدخؾ إػ حقشبة افؾغة افعربقة.. حقفقات اجلامعة افتقكسقة "كص -معـك"افدٓيل ذم كظرية 

 . 93-57ص 2013/   58افعدد

8 Co occurrence 

9 Actants 

10 Translation 
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ـام أّن كػس ادضؿقن افدٓيل فعـك معجؿل مّا يؽقن ؿابال ٕن يصاغ ذم أبـقة 

  -معـك "ق افدٓيل.  ثؿ إّن كظرية ترـقبقة متـقظة وهذا ما يؽسبف خاّصقة آصتؼا

تشدد ظذ مرـزية افػعؾ ذم اجلؿؾة ؾفق تاجفا افعامؾ ذم مؽّقكاهتا وفذفؽ شاّمه  "كص

ومـ ثّؿ    .(2012إضالٓت..،   )ادجدوب،( 11(( بافذرة ادعؼقؾة   (Tesnière ارتـق

ات ـام ظـد ؾنّن افتعؾقؼ ممّا يظفر ذم ادستقيات افدٓفقة باشسؾاد ؾؽرة ادقضقظ

افتل ترجع إػ ظؿقدها افذي يعرف ذم مـطؼ هذا افػقؾسقف ( Frege) ادـطؼل ؾريغة

بادحؿقل ؾبـاء افؼضقة ادـطؼل وافدٓيل  يستقجب أظؿدة ترؾعفا هل حمؿقهلا 

  "ومقضقظاتف وفق كظركا إػ اجلؿؾة افػعؾقة افتافقة : رمك افصقاد افطريدة بافسفؿ ، ـان

 "افػريسة"مقضقظا أول )ؾاظؾ( و  "افصقاد "اكت مقضقظاهتاحمؿقهلا، وـ "رمك 

 مقضقظا ثافثا ) افقشقؾة(. "افسفؿ"مقضقظا ثاكقا ) ضحقة( و

ـام تبـك افـظرية  مافتشقك ظذ اشتدظاء ادتالزمات افدٓفقة: ؾػل ادتالزمات    

ساوَق بغ افتافقة : حؾؼ افشاة وجّز افصقف ، وؿّص صعر افعـزة  يراظك ذم افتالزِم افت

مع  "جزّ "مع افشاة وافػعؾ "حؾؼ "افػعؾ وادػعقل دٓفقا وفذفؽ يتصاحب  افػعؾ

إػ  "جزّ "و "حؾؼ"ؾقفام ؾؾزم أن يربط ادتعّؾؿ  "ؿّص  "افصقف،  ويؿتـع افػعؾ 

إػ  "ظامرة  "إػ افشعر/ افعـزة،  وربط  افصػة    "ؿّص  "افصقف/افشاة  وربط 

إذا ـاكت جرداء وذفؽ ظـد  "ؽامرة"وكؼقضفا  إذا ـاكت خصبة  "أرض"ادقصقف 

 إرادة افتؽثقػ واإلصباع:

 

 

                                                      
11 Atome - crochet 
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 "جزّ "          

 جزّ  افشاة / افصقف       حؾؼ

 

 "ؿّص  "        

 افعـزة  افشعر/ صعر             ؿّص 

 

 "ظامرة / ؽامرة "               

 ؽامرة أرض         ظامرة       

 

  جارب يف بـاء ادعجم االستعاميليف كقػقة استقعاب بعض الت-2

، بافـظر إػ ؽاياتف افتعؾقؿقة واشتعامٓتف ذم اـتساب "ادعجؿ افـشقط"يعّد          

ؿدر حمسم مـ إرصدة افتل تسفؿ ذم آـتساب ومتّؾؽ معجؿ افعربقة ، وشقؾة أمام 

قاد فدهيؿ. ادتعّؾؿغ ذم تقشعة حؼقل معارؾفؿ وإثراء دمربة آشتعامل ادـفجل فؾؿ

وفذفؽ ؾفق بافـسبة إػ افطؾبة وشقؾة ظؿؾ وتػؽر مـ خالل تؼديؿ مجؾة إشس 

افـظرية افرضورية فتؿثؾ خطة واضعقف ؾقف ومادتف احلققية افتل ؿّدماها ذم ؿسؿف 

افتطبقؼل. وكحـ هـا إذ كتبـّك ؾؽرة وضع معجؿ فالشتعامل شـعؿؾ ظذ تؼديؿ مقاد 

ؾقة فـقاة معجؿ دتعؾؿل افعربقة  يراظك ذم وصػ ما يثبت مـ حمددة باظتبارها ظّقـة متثق

مقاده آصتؼاق افدٓيل وادتالزمات افؾذيـ يـسجان معا صبؽة تربط بغ افقحدات 

ادعجؿقة  ربطا  مـ صلكف أن يتقح فؾطؾبة ؾرصة افتعبر ظـ مؼاصدهؿ وآصطالح 

فؽ أداة تطؿح إػ اشتعامل ادستعؿؾ ذم افتعؾؿ وافتقاصؾ وهق فذ ظذ مػاهقؿ افؾسان

ادعجؿ وأدواتف بحسـ وصػ ادداخؾ إشاشقة وصػا جيعؾف أداة ٓـتشاف أرصدة 
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إّن تقؾر وشائؾ خمصقصة يستػقد افؾغة وحسـ اشتغالهلا وتقطقػفا  ذم افتقاصؾ. 

مـفا افطالب ذم تعّؾؿ افؾغة افثاكقة يؽقن ؾقفا افعؿؾ ادعجؿل رصحيا مباذا و افـحق 

ـقا داّم تمّيده افقؿائع آختبارية. وإذا كظركا إػ واؿع ادتعّؾؿغ وربطـا بغ ظؿال ضؿ

افـصقص افتل يستعان هبا ظذ آـتساب وافتقاصؾ بافعربقة ظذ كحق مؼبقل ٓحظـا 

اكشداد افطاّلب إػ رصقد فغقي هق حصقؾة ادػردات افتل تؼدمفا هلؿ  ـتبفؿ 

رض تؾؽ إؾراد افؾغقية ظرضا تتػاوت أمهقتف افتعؾقؿقة وافتل ؽافبا ما ختتزل ظ

وذفؽ بحسب اجتفاد ادمفػغ ادصـّػغ ذم ادؼررات افتعؾقؿقة افرشؿقة افتل اّضؾعـا 

ظذ كامذج مـفا مستعؿؾة ذم معفد افؾغقيات بافرياض  ومعفد بقرؿقبة فؾغات بتقكس. 

قط و ادعجؿ فؽـ إمر يظفر بصقرة جؾقة ذم ادعاجؿ افتعؾقؿقة )ادعجؿ افقش

إشاّد( افتل يؼّؾ ؾقفا افسـقز ظذ ادستقيات افدٓفقة ووجقه تصاريػ افؽالم ظذ 

أشس وتصقرات مـفجقة مضبقضة تسفؿ حؼا ذم تعؾقؿقة افعربقة  فؾـاضؼغ بغرها. 

تظّؾ دون ما يرجك مـفا،  (12)ؾعذ افرؽؿ مـ إصفار تؾؽ ادعاجؿ فـػسفا ذم ظـاويـفا

هق أشاد بؾ ظؿؾت ظذ افتزّيد واحلشق وإدراج  ما ٓ حيتاج إفقف مـ إذ فقس ؾقفا ما 

مقاد مستفؾؽة  وأخرى أبالها آشتعامل أو تـاشاها أهؾفا. إّن افؼقائؿ ادعروضة  

د حمدوديتفا ـقػا ٓ ـاّم وظدم اشتجابتفا حلاجة افطافب ذم ما تراـؿف مـ مادة ظػا   ـّ تم

حتك صارت مما ٓ حيتاج إفقف مستعؿؾ افعربقة فساكا ظؾقفا افزمان وتـاشاها آشتعامل 

 أول ؾضال ظـ متعّؾؿقفا فساكا أجـبّقا.

فذفؽ فزم إدراج بعض ادقضقظات افتل حيتاج ضافب افعربقة مـ افـاضؼغ 

بغرها إػ اشتعامهلا ذم بقئتف افتل حتتضـف ويتعّؾؿ فسان ؿقمفا، ؾػل ادحقط افتعؾقؿل 

 أن يتخاضب مع ادحقطغ بف ذم اجلامعة ويتػاظؾ. اجلديد حيتاج افطافب إػ 

                                                      
 .  معجؿ افطالب ،  ادعجؿ إشاد، ادعجؿ افعريب بغ يديؽ،  ادغـل ذم افؾغة ...12
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فقس مـ ادعؼقل إمهال أؾعال ؽافبة ذم آشتعامل وافتخاضب وافتغاؾؾ ظـ  

 هلا أمهقتفا ذم بـاء افساـقب واجلؿؾ بؿراظاة اجلقاكب افدٓفقة ادمشسة ظذ 
ٍ
أشامء

ؾفذا مدخؾ إػ  ؿاظدة افسادف وآصساك وافتضاد وآصتؼاق وادتالزمات افؾغقية.

تـظقؿ ادقاد تـظقام ؿقامف أشس  جديدة  تستدظل وشائط كعتؼد ذم جدواها فبـاء مادة 

فساكقة وتـظقؿفا ظذ أشس صارمة وذم كػس افقؿت كاجعة ومػقدة ذم افعؿؾقة 

افتعؾقؿقة ؾباشتقعاب هذه ادتطؾبات وتؾبقتفا  يصبح ممؽـا بـاء تصّقراتـا  فؾؿعجؿ 

د واختبار مدى كجاظتف ذم تعؾقؿقة افعربقة فؾـاضؼغ بغرها ظذ وجف آشتعاميل ادـشق

اخلصقص، وذفؽ ّٕن اهلدف ادرشقم مـ خالل افرؤية ادطروحة يراد بف تؼديؿ ظؿؾ 

مجقؾ كاؾع ذم اـتساب أرصدة  ترتب  ترتقبا وتـّظؿ تـظقام. ؾادفّؿ  أن يؼع احلرص ظذ 

مؼايقس دٓفقة تستػقد مـ افتصقرات اظتامد خطة واضحة ذم تـظقؿ ادادة وؾؼ 

افؾساكقة احلديثة واشتدظاء ادػردات صديدة افتقاتر واظتامد ظائالت مرؾقفقجقة تبعا دا 

   Hausmann يتشاـؾ  مـفا صقغقا ويتـاشب تـاشبا وضعقا بام يؽػؾ  ما شامه

(transparence  intralinguistique)  يتّؿ أي افعالؿات افشػاؾة بغ إفسـة افتل

بؿؼتضاها افؼح وافتعريػ افدٓفقغ فؾؿقاّد رصؾقا و دٓفقا، وبـاء مقاّد افعربقة 

ادعارصة بام يبقئفا ٕن تؽقن مؼوظا مػتقحا مـ خالل ؿابؾقتف فإلؽـاء بلرصدة مـ 

وهذا شقؾغل   .ادعاجؿ افعربقة  ادعروؾة وافعبارات آصطالحقة اجلارية ذم خماضباتـا

ػردات افشػاؾة وادػردات افتل تؼادمت ؾؾؿ يعد يؼتضقفا آشتعامل مـ ؽر صّؽ  اد

أو ؿؾ مل يعد مطؾقبا اظتامدها ذم اخلطاب  ادعارص. وبادؼابؾ يؼع افسـقز ظذ ظدد مـ 

إؾراد افؾغقية إشاشقة فؾعربقة ادعارصة وافشائعة ذم احلقاة افققمقة ذم اددرشة 

ؽقن ذم افتفاين وزيارات ادجامؾة وادممترات وادمشسات افرشؿقة واإلظالم وما ي

مـ دون صّؽ و وإظقاد افديـقة وادـاشبات آجتامظقة ؾافؽقػ هـا مؼّدم ظذ افؽّؿ.. 
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أّن ادجامقع وإرصدة ادستعؿؾة تظؾ ؿؾقؾة ظدديا إذا ما ؿقست بادقاد ادؼّقدة ذم 

وادعاجؿ "دؼايقس ا"و"افصحاح "و "افؾسان"و "افعغ"ادعاجؿ ادعروؾة مثؾ 

ـّ ذفؽ افؼؾقؾ ؿد يؽقن ـاؾقا  احلديثة مثؾ ادعجؿ افقشقط وادعجؿ إشاد. فؽ

 بافـسبة إػ متعؾؿ افعربقة مـ افـاضؼغ بغرها ذم هذه ادراحؾ مـ آـتساب.

 كقف كحؼق عؿؾقة تعؾقؿقة مقّّسة؟. 3

غقية خمتؾػة يـتؿقن إػ جمؿقظات إثـقة/ ف 2لٓ كـسك أّن متعّؾؿل افعربقة 

وأحقاكا صديدة افتـقع )افصقـل بنزاء احلبق مثال( فذفؽ شقؽقن ظذ افدارس 

ادتخصص ذم جمآت تعؾقؿقة افؾغات آظتـاء بدراشة مدى تػاظؾ ادتعّؾؿغ فؾعربقة 

الؤم يؽػؾ افتػاظؾ اإلجيايب بغ مع معّؾؿقفؿ ادباذيـ هلؿ بام حيؼؼ رضبا مـ افت 2ل

افطرؾغ ادتقاصؾغ )معؾؿ/ متعّؾؿ( مـ خالل  ـقػقة افتخاضب بافعربقة وامتالك 

افؼدرة ظذ آشتجابة بافػفؿ وحسـ آشتعامل دراؿبة درجة افتؿؾؽ وآـتساب 

افؾغقيغ ومـ جفة أخرى رصد افتػاوت افقاؿع بغ افطؾبة ظـد اشتعامهلؿ افعربقة ذم 

فتعبر ظـ إؾؽار واإلبالغ ظـ  ادؼاصد  ومـ هـا يتّؿ افسـقز ظذ رصد مجؾة ا

افتالؤم "و "افتالؤم اجلّقد "ادتغرات ادعرؾقة  احلاصؾة فدى ادتعؾؿغ بػحص

ذم ظؿؾقات آـتساب فدهيؿ. ومـ افبدهل أن يالحظ ادعّؾؿ  بعض  "افضعقػ

ذم افتقاصؾ افشػقي وافؽتايب مـ خالل افـؼائص فدهيؿ بافـظر إػ ادعجؿ ادستخدم 

ؼع مراؿبة  تبـاء ادتتافقات مـ اجلؿؾ وـقػقة ادطابؼة ادؼقفقة )اجلـس وافعدد..( ـام 

الت افتل جيرهيا  ادستعؿؾقن فؾعربقة ظذ ـالمفؿ وآهتامم بؿدى تقؾؼفؿ  إػ يافتعد

از مجؾ أو متتافقات دماوز افعراؿقؾ افتل تعسضفؿ واهلـات  افـامجة ظـ صعقبة  إكج

مـ اجلؿؾ إكجازا شؾقام. إن افتػاظؾ اجلقد بغ ادعؾؿ وادتعؾؿ شقؽقن مؽػقٓ بجؿؾة 

مـ  افعؿؾقات افتل تستخدم ؾقفا  مػاهقؿ وأدوات مـفا ما يعرف ظـد ادختصغ 
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افذي يؽقن ظبارة ظـ مجؾة مـ افتعديالت  افتل جيرهيا ادتخاضبقن  (13)بعؿؾقة افتالؿل

ظذ ـالمفؿ  حتك يتالءم مع ـالم اُدحاِور)ادعؾؿ خاصة( وهل ظؿؾقات  بافعربقة

ذم ما يسابط ويتـزل ظذ  افدٓفقة افعالؿات –ترجع إػ إجراء إؾراد افؾغقية )ادعجؿ 

 ادحقر افسقاؿّل(

يؽقن ادتعؾؿقن بحاجة إػ تثبقت افؽالم بعدم افتغقر   "افتالؿل "وإػ جاكب 

أن ظدم تثبقت ادػردات معـك وأصقاتا يصبح  ممّذا شؾبقا يسجؿ  ذم ـالم افػرد ذفؽ

ظـ ؾشؾ افتقاصؾ وتعثر ظؿؾقات آـتساب وافتعؾؿ  ومـ ثؿ تشّعب افعؿؾقة  

افتعؾقؿقة وهق ما يظفر ظـد ما جيـح ادعؾؿ إػ احلرص ظذ افتصقيب وتصحقح افـطؼ 

قة افتصقيت ؾقفا وكظام افـاجؿ ظـ فؽـة ادتعؾؿ افراجعة إػ خصائص فساكف وـقػ

ؾافبعد ادعقاري افذي ؿد يغؾب ذم افعؿؾقة افتعؾقؿقة حيدث أثرا شؾبقا ظذ  .أصقاهتا

 ادتعّؾؿ.

و فؾعربقة آشتعامفقة أرصدة  ٓ بلس هبا ، يؿؽـ أن يستػقد مـفا ادتعؾؿ ٕهنا 

واشتشعر ؿائامت مػتقحة ويستزيد مـفا ضافب افؾسان افثاين ـؾام تؼّدم ذم آـتساب 

احلاجة إػ تطقير معرؾتف بف  ؾقؽقن ذفؽ ظالمة ظذ كجاح افعؿؾقة افتعؾقؿقة وٓشقام 

متك ـاكت افبقاظث ظذ افتعؾؿ  ثؼاؾقة أو ديـقة أو ذرائعقة مرتبطة بافعؿؾ وتبادل 

 ادـاؾع وادعامالت آؿتصادية ظامة.

 كاجعة تعؾقؿقة. البطاقة الوصػقة لؾؿداخل وأثرها يف 4

إّن ادفّؿ ذم هذا ـؾف اّتباع خطة ذم  تـظقؿ ادقاد وتعريػفا وهق ما يتلتك      

 بقشائط  مـفا: 

                                                      
ذم ـتابف افسقاشة افؾغقية   طولقػصون. و جقؿسه ادسلفة  ذحا ضاؾقا افباحث  ذح هذ  13

 )مسجؿ(.
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 ( 14)مراظاة ادتقاتر . أ

 تـظقؿ ادادة برصد ما يعّز مـفا ظـ دٓٓهتا وأشاشا:   . ب

 ـبر( -ؽـل / صغر-حار / ؾؼر -افتضاد: )بارد  -

حقث يؽقن افؼقل  "ؿقل – ـالم"افسادف أو ادتقازيات افسادؾقة مـ ؿبقؾ:  -

حقث جيقز ذم ؿعد أحقال متتـع   ذم  "ؿعد –جؾس "مقضع حتّجر خالؾا فؾؽالم، و

جؾس، ـؼقهلؿ: ؿعد ؾالن ظـ اجلفاد وامتـاظف بنزاء: جؾس ظـ اجلفاد..، وـذا ما 

 ."ظؾؿ "خمتؾػة دٓفقا ظـ "ظرف"جيعؾ 

 آصساك ـؿدخؾ إػ افتقشع ذم ادعاين.  -

افعالؿات ادؼقفقة بغ إؿسام ـعالؿة إؾعال بإشامء ظذ أشاس ج. اظتبار    

،  وكام ظقشة –اصتؼاق آشؿ مـ افػعؾ ظـد مـ يرى افػعؾ أصال ذم ذفؽ مثؾ: ظاش 

ـقكف يعؿؾ ظذ دمـب افتؽرار وافتعاود وجيعؾ  ذم.. وفعّؾ مزية هذا افتصّقر كقما –

د افؾغقية واؿعا حققيا يؿّؽـ ادتعّؾؿغ مـ ادشتبف وادختؾػ دٓفقا وبـائقا بغ إؾرا

 اشتخدام ادعجؿ افعريب ادعارص اشتخداما مقّؾؼا. 

د.  هقؽؾة ادداخؾ دٓفقا حقث تقّزع ادداخؾ ظذ أؿسام ـزى.وتعتؿد مـطؾؼا 

 فؾتعريػ وافقصػ افدٓيل 

مـطؾؼا فؾتعريػ وافقصػ واإلصارة إػ   "اددخؾ –افؽؾؿة  ".  تثبقتـه

 ادؼقيل )اشؿ ، ؾعؾ ...(  صـػفا

                                                      
يؿؽـ افرجقع هـا إػ افؽتب ادعتؿدة ذم ادعاهد ادعـقة بتدريس افعربقة فؾـاضؼغ بغرها وجرد   14

ه ادقاد افؾغقية بحسب ادقاد وادقضقظات ـام يؿؽـ إمهال  ادقاد افـحقية ظدا ما اؿتضا

 آشتعامل ومثؾ ثراء دٓفقا أـثر مـ شقاه. 
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و.  وضع صاهد مـ افؼرآن أو احلديث أو افشعر أو إؿقال ادلثقرة متك تقؾر 

 ذفؽ إثراء فزاد ادتعؾؿ ـؾام احتاج إػ آشتزادة.

 ز.  ترؿقؿ اددخؾ وما يتـّزل حتتف مـ ظجامت.

 ح. اددخؾ هـا ظبارة ظـ مجؾة تدرج افؽؾؿة ادراد تعريػفا ـلن تؽقن ؾعال

مثؾ افؼائؿ باحلدث ومتحؿؾ  (Arguments) يستدظل مقضقظات ( Prédicat)محؾقا

 احلدث وإضار احلدوث مؽاكا وزماكا ...

عدها اإلحايّل ظذ ط.  اظتامد كظام ترمقزي  فؾػقاظؾ جيّرد إشامء مـ بُ 

ر بافعامل احليّس  ـّ  ادقجقدات ذم اخلارج رصؾا فؾذهـ ظـ ـّؾ ما يذ

د ظـد افتؿثقؾ ؿقاشا ظذ ما ذم افرياضقات باشتدظاء افرمقز ي.  تقّخل افتجري 

ادستعؿؾة ؾقفا)س / ص( وجريا ظذ أظراف آشتعامل ذم إكحاء مـذ افؼديؿ، 

 
ٍ
 بعقـفا ـزيد وظؿرو وظبد اهلل  وهـد ، رصؾا فألذهان ظـ أشامء

ٍ
واختزال ذفؽ ذم أشامء

 ٕؾراد حؼقؼقغ. 

 تـبقف إػ طاهرة ترـقبقة أو خاصقة بـائقةس. اشتحضار افـحق افضؿـل ظـد اف 

ع.  افتؼؾقؾ مـ افؼاظدة ما أمؽـ بآؿتصار ظذ ما يشر إػ خصائص حمّددة 

ـافؾزوم وافتعدية ذم إؾعال ووجقه افقصقل إؾعال وافػاظؾغ إػ ادػعقفغ 

قٓت )مباذة أو بقاشطة(  مع آفتػات إػ افعؿؾ وافتعؾقؼ  واإلصارة إػ جمال معؿ

 . (15)افػعؾ

                                                      
 اجلؾد مؼاركة     =>ؿارن ضقؼ جمال معؿقٓت  افػعؾ دبغ 15

ذم إرض/ أمخاشف ذم أشداشف/ افسؽة/ افػحؾ أكثاه/  ادعؾؿ    =>باتساع جمآت افػعؾ رضب 

 افتؾؿقذ إفخ.
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 ف.  احلرص ظذ تـقيع إمثؾة افتعؾقؿقة فطافب افعربقة إثراء فزاده مـفا .

 

 . بعض ادداخل ادؼرتحة5  

 اددخل األّول

 تعّؾمَ /  عّؾمَ /  َعؾِمَ 

 تعّؾؿ. مزيد)مز(. مت. -.ظؾَِؿ ف جمّرد )مج( متعد)مت( / َظّؾَؿ 1

 ) ق( "افبقان ؿفظؾّ افؼرآن. خؾؼ اإلكسان .  ظّؾؿافرمحان  "

 زيٌد افرمايَة وافصقَد ورـقَب اخلقِؾ.  تعّؾؿ 

 زيٌد ظؿرًا افرماية َو افصقَد ورـقَب اخلقِؾ. ظّؾؿ 

)ب(  ظّؾؿ)ب( ]+مفارة[ و)ج( هق مـ  تعّؾؿ)أ ( زيد ]+بؼي+ظاؿؾ+حل[ 

 فـ) أ(

شطة ؿا. كحقية = يتعّدى افػعؾ ذم افعربقة إػ مػعقفف/ مػاظقؾف مباذة أو بقا

 حرف.

)ب = افرماية /افصقد/افرـقب ( أشامء مشتؼة= مصادر ؾـ)ب( مفارة / دربة 

يؽقن، بعد مّدة زماكقة مّا، ؿادرا ظذ  افتعؾؿ/ كشاط. و)ج ( بـباهتف ومقؾف افػطري إػ 

 بقاشطةأو  ذاتقااـتساب تؾؽ ادفارة 

ػ يؿق ـق ظّؾامهبؿساظدة )ج( ، و)ج( مها أبقاه افؾذان  يتعّؾؿ)أ( ضػؾ 

 ويتؽّؾؿ وـقػ يلـؾ ويؼب ويؾبس.
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هـاك أمقر ـثرة  -إّوٓن  معّؾامه)أ( إصقاء ادحؿقدة وأبقاه مها  يتعّؾؿ -

 ظؾقفا  يربقاكف

: أؾراد فغقية متعافؼة دٓفقا. = افسادف هـا هق  رّبك=  فّؼـ=  دّرب= ظّؾؿ

 أشاس افعالؿة افدٓفقة بقـفا.

 أو شّقئفا . افسبقةوبذفؽ يؽقن إّما حسـ   سبقةافما يتؾؼاه )أ( مـفام هق 

مـ إخقتف وأخقاتف وجّديف وجّدتقف أمقرا  ؾقتعّؾؿيتلثر )أ(  بؿحقطف افعائع   

 ـثرة. 

 )أ( أن يؽقن اجتامظقا. يتعّؾؿ -

 )أ( وهق ذم اددرشة إشاشقة ـقػ يؼرأ ويؽتب وحيِسب  يتعّؾؿ .2

و أشتاذه / أشتاذتف  مفارات افؼراءة أ معّؾؿتف/  معّؾؿفيتؾّؼك ظذ يدي  

 وافؽتابة واحلساب

 افذي يتعّفده ذم ـؾ يقم. معّؾؿفيتحّصؾ ظذ ادعارف إشاشقة  بػضؾ   

. ؾقؽقن ذم مرحؾة ما بعد اددرشة ذم حافف تلهقؾ  يتدّربو  يتعّؾؿ  ( أ)

 صـاظل أو دمارّي أو ؾالحّل. تدريبمفـل أو 

ـقػ يتعاضك كشاضا مـ هذه  يتعّؾؿأو ادزرظة.   ذم ادصـع أو ادتجر يتدّرب .3 

 إكشطة ذم حقاتف ادفـقة مستؼبال 

افصـاظة أو افتجارة أو افزراظة كشاط يامرشف )أ(.  حيتاج ـؾ كقع مـ هذه 

 إكشطة إػ أدوات ظؿؾ 

 بافصقاكة ويتعّفدهاـقػ يشّغؾ أٓت  يتعؾؿذم ادصـع °  

ضاظتف ظذ احلرؾاء: ـقػ يستؼبؾ احلريػ ـقػ يعرض ب يتعؾؿذم ادتجر ° 

 وـقػ يرّؽبف ؾقفا ـام حيتاج إػ أن يؽقن ؾطـا ـقّسا ذم ادعامؾة .
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ـقػ يؼقد اجلّرار و ـقػ بحرث ويزرع وـقػ يتعّفد  يتعّؾؿذم ادزرظة °    

 أصجار مزرظتف مـ كخقؾ ورمّان وـّؿثرى وخقخ وتّػاح وظـب وتٍغ..

 ضـقة ؾقتؾّؼك تؽقيـا ظسؽريا.)أ( يؾتحؼ باخلدمة افق  

 جـدي صابٌّ ذم افؼقات ادسّؾحة)=اجلقش( )أ( =  

ظذ اشتعامفف ذم افدؾاع ظـ وضـف  ويتدّرب)أ( ـقػ حيؿؾ شالحف  تعّؾؿ.  4  

 وـقػ حياؾظ ظؾقف

 ظذ ـّؾ ذفؽ. دّربف)أ(وـقػ حيقّل ضباضف وحيسمفؿ. ؾـ)ب(  هق مـ  تعّؾؿ      

دمربة،  وشاؾر  -خزة ،  وجّرب  -شامء وإؾعال مثؾ: خز تعّز ـثر مـ إ  

وبقـفا مجقعا ترابط ذم افذهـ  تعؾقام – ظّؾؿتدريبا..، ظـ مدفقل  –شػرا،  ودّرب  –

 ظذ كحق ؽر حمدود.

 وهق ذم ؿسؿ افتاريخ تاريخ اداضغ. تعّؾؿزيد ؾصقٓ مـ افتاريخ ،  تعّؾؿ. 5 

أن ]ح[ مـ إحداث افتارخيقة  تعّؾؿج(، )أ( ] +بؼي[ درس افتاريخ )  

 افؽبرة

 )ح(  حدث تارخيلمعرؾة /  ظؾؿٌ )ج(  -  معّؾؿ)ب(    -متعّؾؿ)أ(   

مـ )أ( إذ  أظؾؿ= إذا ـان)ب( هق افذي ظّؾؿ )أ( ؾنّن)ب(  ظؾؿ – معرؾة]ج[   

 أخبار اداضغ. تعّؾؿهق افذي شاظده ظذ 

ـّب مـ هباءتغ مـ افؽقؿقاء. اد ظؾؿ/ )ج(  تعّؾؿ)أ( .  6 اء جسؿ مر

 اهلقدروجغ وهباءة مـ إـسقجغ.

ادعؾقمة وختزيـفا ذم ذاـرتف وآشتظفار  اـتسابؾطـة )أ( هل افتل تدؾعف إػ   

 مـف ذفؽ. معّؾؿفبحػظفا متك ضؾب 
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ضافب مدرد ثّؿ جامعل يتابع درس افتاريخ ذم افثاكقية ثؿ ذم  ( أ)

 ة ـثرا مـ ادعؾقمات افعؾؿقة.مـ خالل ادطافع ويتعّؾؿافؽؾقة 

 ـؾَّ صباح ، حيرض )أ( درس افتاريخ مـ افساظة افثامـة إػ افساظة افعاذة.

 مـ ؿبُؾ. يتعّؾؿقهاأشتاذ افتاريخ ضؾبتف أصقاًء مل  يعّؾؿ.  7

يؼّدم إشتاذ ذم اجلامعة دروس افؾغة افعربقة فؾطالب افـاضؼغ بغرها ، 

 ـ ذفؽمادتعّؾؿغ ؾقستػقد ـّؾ 

 ذم افصغر ـافـؼش ظذ احلجر. افعؾؿمـ إؿقال ادلثقرة : °  

II  . 

 اددخل الثاين

 األرسة  

I-   اشؿ ممكث ، معرؾة )افـ+ظائؾة/ افـ +أرسة( افعائؾة=  إرسة 

 افضقؼة.      إرسةزيد وهـد يبـقان    

أـثر. أوٓدمها أبـاء زيد رجؾ، هـد امرأة ، ومها يعقشان معا وهلام ضػؾ أو  -أ   

. وتبعا فألظراف وافتؼافقد أرسة. وظـدما تزّوجا بـقا إرسةوبـات،  ؾفؿ يؽّقكقن معا 

ؾ ادسموفقة  إرسة رّب ؾنن إب يؽقن  ـَ ، ؾفق افذي بقده إمر وافـفل، وإفقف ُتق

ن : هق مـ يعقؾفا ويسفر ظذ شعادهتا، إَّٓ أكف ذم ادجتؿعات احلديثة تؽقإرسّية

 ادسموفقة مشسـة بغ افزوجغ. 

مػفقم مسقحل يعتـل افرّشامقن برشؿف ذم افؽـائس )افسّقدة  ادؼّدشة افعائؾة  

 افعذراء وافسّقد ادسقح(.

: يـجبان إوٓد وإذا ـاكا افعائؾةبقدمها مسموفقة  أم افعقال و افعقال أبق -ب 

، ويؿؽـ افعائؾقةمعا ادسموفقات ـبرة، ومها يتحؿالن  افعائؾةـثري اإلكجاب تؽقن 
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جقّدة ـام يؿؽـ أن تؽقن متقّشطة. يتؽّػؾ إب وإم   افعائؾةأن تؽقن أوضاع 

 برظاية إبـاء وافسفر ظذ راحتفؿ.

تبعا فعدد  فؾعائؾة: وهل مساظدة مافقة تكف ظائؾقة بؿـحةيتؿّتع إبقان  -ج

 ّمؾ بؿـحة تساظدها ظذ اإلظافة.إوٓد وؿد تتؿتع إم ذّم حال افطالق أو افس

. إّن ادرأة مـزًٓ =  مسؽـا= شؽـايسّؿك  افعائؾةافذي تسؽـ ؾقف  افبقت -د

ظـدما تؽقن ربة مـزل وٓ متارس ظؿال خارج افبقت، ؾنهنا تتػرغ فؾبقت وتربقة 

 إوٓد.           

  مقّشعة ظائؾةزيد وهـد هلام  -

وإجداد وإظامم وافعاّمت وإخقال  تضؿ أباء ادقّشعة افعائؾة -2

 واخلآت وإصفار.

: ؾقؽقن يتقام أو ظائعّ أ. يؿؽـ أن يؽقن صخص ّما ذـرا أو أكثك مـ دون شـد   

. ؾإب ادقّشعة ظائؾتفضّقؼة ؾضال ظـ  ظائؾةمؼدا وفؽـ بصػة ظامة ؾنن فؾػرد 

إخقات وإزواج وإم افؾذان يـحدر مـفام افؼيؽان زيد وهـد واإلخقة و

ؾافعالؿة هـا حمقطا أرسياٌّ  وافزوجات وأبـاء همٓء اإلخقة وإخقات يمفػقن مجقعا 

ممشسة ظذ افؼرابة. ؾبغ ـؾ همٓء إؾراد ؿرابة ، وافؼرابات تؽقن بغ افرجال  

 وافـساء،  افرجال وافـساء يؽّقكقن إؿارب وافؼريبات.

إذا شادت بقـفؿ ادحبة وافقئام وإذا  ؾنن ـان بقـفؿ  مقّدة وحتابب أي -

حرصقا ظذ صؾة افّرحؿ ؾنهنؿ جيتؿعقن ويتقاصؾقن ذم إؾراح وإتراح، وظـدما 

، وفؽـ ظائؾة مقحدةتعّد  افعائؾةجيتؿعقن ؾنهنؿ يسسجعقن مايض ظائؾتفؿ: وهلذا ؾنّن 

 تامة.ؽر مـسجؿة أو مشتتة ؾقؽقن أؾرادها ذم ؿطقعة  ظائالتذم مؼابؾ ذفؽ تقجد 

 



 554 ادماهات حديثة ذم تعؾقؿ افعربقة فغة ثاكقة افدويل افثاين:    ادممتر -افعربقة فؾغقياتامعفد  

.  اجلّدان. ظبداهلل وشؾؿك مها جّدهتاهـد ، شؾؿك  جدّ زيد و  وافدظبداهلل -ب 

اشتعؿؾقا ظبارات افتقدد:   اجلداتو إجداد إوٓد، إذا خاضب احلػقدةوهـد هل  

 .شت احلبايبـام يؼال ظادة فألم  احلبقبةأو  افعزيزةأو  جديت افغافقة

 ادصاهرةزيد بحؽؿ  بعائؾةـؾثقم مرتبطة  ةوظائؾـؾثقم  بعائؾةزيد مرتبط  -ج 

ـؾثقم  ظائؾةزيد ويعد زيد واحدا مـ  ظائؾةوفذفؽ ؾنن ـؾثقم تعّد واحدة مـ 

ويـعؽس ذفؽ بافـسبة  ظائؾتفـؾثقم هؿ  ظائؾةؾنن أؾراد  افروابط افعائؾقةوبافـسبة إػ 

 افعائؾةة هؿ بؿثاب اإلخقة إصؼاء وإخقات افشؼقؼات أزواج وزوجاتإػ ـؾثقم. 

ويؼال  ظؿّ )ج. صفر() أب افزوجة  أصفاراوفذفؽ كؼقل ٕب افزوجة وأمفا  احلؼقؼقة

 وـؾفؿ أؿرباء (. خافةوّٕم افزوجة  خالأيضا 

إخقة ظاّم ومـ  أبقف إخقةمـ  أخبافـسبة إػ ـؾ وفد مـ أوٓدكا يؽقن ـؾ    -د

مـ أخقات أّمف يؼال هلا  أختوـؾ  ظّؿةمـ أخقات أبقف يؼال هلا  أختخآً وـؾ  أّمف

ؾقـادي افقاحد مـفؿ :  واخلافة فؾخالأو  افعّؿةأو  فؾعؿّ . ويؿؽـ أن يتقّدد إوٓد خافة

ويؽقن إبـاء  افغافقة افعزيزة/خافتل  افغايل/ خايل  افعزيزةظّؿتل /افعزيزظّؿل 

 إػ افعؿقمةة . ويؽقن إبـاء بافـسبوأبـاء إخت  أبـاء إخبافـسبة إػ افعّؿ وافعّؿة 

. ويؿؽـ أن دمري ظذ افؽـاية مثؾ أبـاء كجد واحلجاز أبـاء اخلال واخلموفة أبـاء افعؿّ 

 . أبـاء ظؿقمة

 ظائؾتغشقاشقتغ خمتؾػتغ وظؿرو وأمحد مـ  ظائؾتغظع و ظبداهلل مـ -3

 مذهبّقتغ. فؽـ افعالؿة بقـفؿ ممشسة ظذ آحسام ادتبادل.

ات احلقة ومـ إصقاء ادؾؿقشة أو ادّجردة  ـؾ شؾسؾة مـ افؽائـ - أ

 . ظائؾةترتبط بخاصقة مشسـة تعتز 
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  افبؼية، ـافعائؾةتتػرع إػ ؾروع وتصـّػ إػ أصـاف  افعائالت  - ب

 وتؽقن بقـفا صالت وأوارص وروابط.  احلققاكاتأو  افـباتات ظائؾةو

اس ، يشتؼ مـفا : هل ظبارة ظـ جمؿقظة مؽّقكة مـ ـؾؿة أشافؽؾامت ظائؾة. 4

 أؾراد. 

: مجؾة افؾغات افتل تـحدر مـ أصؾ واحد ـافعربقة  افؾغقّية افعائؾة. 5 

. افالتقـقة واجلرماكقة وافققكاكقة افسامقة افعائؾةوافعزية وإـادية ترجع إػ 

 أوربقة-وافسـسؽريتقة  تـحدر مـ أصؾ واحد وتسّؿك فغات هـد

افتل  أشالؾفإخر أداؤها أؾضؾ مـ : حقاشقب اجلقؾ ااحلقاشقب ظائؾة 6

 ترجع إػ افسـقات اخلؿسغ مـ افؼرن ادايض.. 

 ّما مـ بالد افعرب .افعربقة ؾافعقائ - 
ٍ
 : هل إرس ادتقاجدة ذم جزء

ظبارة جاهزة ، متؽؾسة : هق ـّؾ حديث ٓ يعتّد بف. وذم  "ظقالحديث ". 7 

 ."ظقال اهلل"افؼرآن 

 

 خامتة

افّعقـات مدخال إػ ظرض مقادَّ بعقـفا مـ ادعجؿ ادؼوع ، وهل مثؾت هذه     

تطبقؼ مػتقح ؿابٌؾ  فؾتعديؾ وافتطعقؿ  وافتحسغ بام يسفؿ ذم إثراء ادادة افؾغقية 

وتـقيع مصادر دمؿقعفا إذ تؾّبل وبصقرة  مبدئقة  حاجات متعؾؿل افعربقة مـ 

قكف وتؽّؿؾ افؽتب وادؼررات افـاضؼغ بغرها وتـّؿل زادهؿ افؾغقي افذي حيتاج

ادعتؿدة ذم تعؾقؿقة افعربقة ؾنذا ثبت ذفؽ ؾقفا أمؽـ أّن اجلقاب ظـ شمال افعـقان 

أظاله وباؿل أشئؾة أؿسام افقرؿة مـ  إشئؾة  إشاشقة ظـد مـ يعـقف افبحث ذم 

ػ افطرائؼ ادقصؾة إػ ظؿؾقة تعؾقؿقة كاؾعة دمعؾ افعربقة  فساكا وطقػقا بافـسبة إ
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متعّؾؿقفا مـ ؽر أبـائفا وتعؿؾ ظذ تثبقت مؽاكتفا بغ إفسـة احلّقة ذم زمـ صارت 

 ؾقف أفسـة ظدة يتفّددها ادقت. 

وافقاؿع أّن ادؽتبة افعربقة  تػتؼر إػ مشاريع بحث تؼّدم أظامٓ ظؾؿقّة ظؿؾقّة     

فؽ فزم افعؿؾ ظذ تستػقد مـ خزة افعؾامء وافباحثغ ذم خدمة إفسـة افطبقعقة وفذ

جؾب افعربقة إػ حظرة تؾؽ إفسـ افتل يعؿؾ أبـاؤها ظذ تطقير افبحث ذم جمآت  

تعؾقؿقة افؾغة ـام فزم افسعل إػ اكتشار افعربقة وإصعاظفا ذم حمقطفا اإلكساين افقاشع 

ؾقة وضامن اشتعامهلا اشتعامٓ جقدا ذم هذا افعامل ادتشابؽ ادصافح بػضؾ افثقرة افتقاص

 وتؼـقات آتصال اجلديدة.

ؾافؼامقس ادؼسح ٓ  .وفذفؽ ؾنّن افتعؾقؿقة تظفر مـ خالل ظرض ادادة   

يؿؽـ أن يصبح مـقآ ومثآ إّٓ إذا ـان أداة ظؿؾقة ذم  تعؾقؿقة افعربقة وافـفقض هبا 

فا هلا ومتؽقـفا مـ مقاجفة افتحديات وادخاضر افتل تتفددها وٓ شقام ذم اشتعامل أبـائ

اشتعامٓ مشّقها فـؼص افقظل بؿخاضر آزدواج افؾساين احلاصؾ افققم وكؼص 

افقشائؾ افـاجعة ذم خدمتفا وافـفقض هبا. وهلذا ؾادطؾقب مـفجقا دمؿقع افعـارص 

افؽزى افالزمة فؾبـاء وافتلفقػ وضبط مجؾة ادبادئ إشاشقة فؾتحرير مـ خالل 

حتديد مداخؾفا ادعجؿقة وبـائفا وترتقبفا وؾؼ خطة حتديد اددّوكة  وتقثقؼ مقادها و

حمؽؿة وتؼديؿفا تؼديام مشؽؾـا يؽقن مشػقظا بجؿؾة افرمقز آصطالحقة ادطؾقبة 

فذفؽ ... وهؽذا تؽقن صـاظة معجؿ اشتعاميل صـاظة ؿائؿة ظذ احلقشبة وؿابؾة 

ؿؾ ظؿؾقة تستػقد مـ  فؾؿعاجلة أفقة فؾؿقاّد  وادداخؾ بام يؿّؽـ ادتعؾؿغ مـ أداة ظ

ادؽتسبات  افتل تقّؾرها احلاشقبقة مـ تؼـقات اشتعامل حديثة. ـام ٓ بّد مـ افتـقيف إػ 

أّن ادعجؿ ادـشقد يستثؿر جفدا كظريا وتطبقؼقا حاصال ذم ادمشسات افعؾؿقة افعادقة 

ـظرية ذم وذم اجلامعات ادحسمة ويستـد إػ مجؾة افتصقرات افتل تستدظل ادعطقات اف
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ظؾقم افؾغة ـافكف وافسـقب وافدٓفة واحلاشقبقة وادعاجلة أفقة فؾؿعطقات. وهق 

هلذا ثؿرة افدراشات ادعجؿقة وافؼامقشقة ضادا أن حاجات آشتعامل تؼتيض مادة 

واصػة فّؾسان وهل مادة تتدخؾ ؾقفا ذات ظادة وأخرى متعؾؿة ظذ كحق يػيض إػ أن 

أي فسان آخر ظؾؿ صـاظل اختباري ؾفق ذم هناية ادطاف ثؿرة  تعؾقؿقة افعربقة أو

جفقد بحثقة وكشاط خمزّي  ـام ذم ادمشسات افغربقة افتل اصتغؾت ظذ إفسـة وبـت 

بام  فؾؽقكقة كػسفا  ترّصح افتل "كص – معـك"كتائجفا ظذ أشس كظرية مثؾ كظرية 

ٕفسـة افطبقعقة ومـ خالل متّثؾف مجؾة مبادئفا ادشسـة مـ وشائؾ ظؿؾ فقصػ ا

( 3، ل2( وفسان ؽرها )ل1ضؿقحفا إػ متؽغ ادستعؿؾ مـ افتقاصؾ بؾسان أّمف)ل

ذم ادؼامات ادتعددة داخؾ ادمشسة افتعؾقؿقة وذم ادراؾؼ افعامة وافػضاءات 

 ات افرشؿقة ظذ كحق وطقػل..بآؿتصادية وادـاش
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 ادراجــع

قحدة ادعجؿقة بغ اإلؾراد افتضام  وافتالزم، جمؾة افدراشات (افأ) مراد ابن 

  2006افرباط  5ادعجؿقة  افعدد 

)ع( مػفقم ادتالزمات وإصؽافقة آصتغال ادعجاميت، جمؾة العزم أبو 

 2006افرباط  5افدراشات ادعجؿقة  افعدد 

)ع(متالزمات معجؿقة أم متالزمات فغقية: معجؿ أم ترـقب؟ جمؾة  خريي  

 م 2006  افرباط 5افدراشات ادعجؿقة  افعدد 

)ف(، دروس ذم إفسـقة، تعريب صافح افؼرمادي وحمؿد  سوسري دو 

 .1985تقكس -افشاوش وحمؿد ظجقـة، ط افدار افعربقة فؾؽتاب

)م ص ( بعض إشس افـظرية دؼاربة كحقية ظامة تعؾقؿقة تقّحد الرشيف 

ة ذم افتقاصؾ ادـاشب فؾؿؼام. ضؿـ أظامل خمتؾػ افؼدرات افؾساكقة ٓشتعامل افعربق

 1435م/  ربقع أخر  2014مممتر ادماهات حديثة ذم تعؾقؿقة افعربقة فغة ثاكقة ؾزاير

 /ادؿؾؽة افعربقة افسعقدية – افرياض جامعة –ه 

، افسقاشة افؾغقية خؾػقاهتا ومؼاصدها ،ترمجة د. طولقػصون)جقؿس و.(  

 م 2007باطحمؿد خطايب، ممشسة افغـل، افر

)ع(واؿع افعربقة وآؾاؿفا ذم ضقء افعقدة، ادممتر افدويل ادشسك الػرجاوي 

: افعقدة 2015أؾريؾ -ادـار واجلامعة افؾبـاكقة  كقسان–إول بغ جامعة تقكس 

 واخلصقصقات  افؾغقية

)أ( مؼدمة دعجؿقة افؼح وافتلفقػقة،   بولغار)أ( كالس –)إ(  مالتشوك 

 م2010حسغ دار شقـاترا /ادرـز افقضـل فؾسمجة تقكس تعريب هالل بـ 
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)ع( مػفقم افقحدة ادعجؿقة ذم كظرية مـ  ادعـك إػ افـص إليغقر  ادجدوب 

مافتشقك وأثرها ذم تعؾقؿ إفسـة، ضؿـ أظامل مممتر ادماهات حديثة ذم تعؾقؿقة 

ادؿؾؽة  – فرياضا جامعة –ه  1435م/  ربقع أخر  2014افعربقة فغة ثاكقة ؾزاير

 افعربقة افسعقدية.

)ع( بآصساك، إضالٓت ظذ افـظريات افؾساكقة وافدٓفقة ذم ادجدوب 

ذم  "د"باب  -افـصػ  افثاين مـ افؼرن افعؼيـ، تـقار، مـبادئ ذم اإلظراب افبـققي

 2012تقكس  -افتعؾؼ وافبـاء ، بقت احلؽؿة

ؼاق افدٓيل ذم كظرية )ع(/ افسعقد)ع إ(/ احلريص)ن(، آصتادجدوب 

 58:مدخؾ إػ حقشبة افؾغة افعربقة..حقفقات اجلامعة افتقكسقة افعدد"كص -معـك"

  93-57ص2013/

)م(ادتالزمات ادعجؿقة افعربقة ذم ادعاجؿ..جمؾة افدراشات  معتصم 

 م  2006افرباط  5ادعجؿقة  افعدد 
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 "شائع"معجم ادػردات الشائعة دتعؾؿي العربقة 

 

 حمؿد الؼحطاين سؿري الرحقيل عبداهلل الػقػي

  جامعة املؾك طبداـعزيز جامعة صقبة جامعة اإلمام حمؿد بن سعود اإلسالمقة

  أيؿن الغامدي عبدالرمحن العصقؿي

  جامعة أم اـؼرى جامعة اإلمام حمؿد بن سعود اإلسالمقة

ؼدم هذه اـورؾة كبذة طن أمهقة بـاء معجمم طمرح يمديث ملمعؾؿمي اـؾغمة ت :ؾخ اد

اـعربقة اــاصؼع بغريها، يسممػقد ممن اـمطمور اـؽبمري ذم اماغ اـؾغويمات اةاسموبقة 

ـمؼديم مادة معجؿقة ختمرص طىل اـطاـب اـوؾت واجلفد اـالزمع  ،واملدوكات اـؾغوية

معجمم روع مم تسممعر  اـورؾمة متمـمعؾم مػردات اـؾغة ومعاكقفما ومتممؼا؛اث  م

، وما أكجز مـمه يممى ؿمابمة همذه اـورؾمة، "شائع" املػردات اـتائعة ملمعؾؿي اـعربقة

روع ذم كسمخمه اووغ، وهمو اـمذي  ممد   غ مواخلطموات املسممؼبؾقة تؿمماغ املتمم

 اإلسفام بدور ؽاطل ذم تعؾقم اـؾغة اـعربقة ـؾـاصؼع بغريها.

 .م، شقوع، مػردات، اـؾغة، اـعربقةمعج الؽؾامت ادػتاحقة:
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 مؼدمة

حتمل معاجم اـطالب أمهقة ؿبرية ذم ااغ تعؾقم اـؾغة ـؾـاصؼع بغريها، وؽقا    

خيص املعاجم اـعربقة تزداد هذه اومهقة ـعدم ؿػاية املعرو  أمام ممعؾؿي اـعربقة. 

قة اــاصؼع بغريها، وـذا ؿان ـزامًا اـعـاية بنكتاء معاجم صالبقة ملمعؾؿي اـؾغة اـعرب

تواؿب مسمجدات صـاطة املعاجم يوغ اـعامل. وملا ؿان ـؾؿػردات اـتائعة أوـوية 

طىل ؼريها ذم تعؾم اـؾغة، أية ـغة ؿاكت، ؽنن بـاء معجم صالح يعمؿد طىل اـتقوع 

يؽمسب أمهقمه من هذه اووـوية، وؾد ؾام ؽريق من اـؾغويع واةاسوبقع طىل  كتاء 

هلذا املعجم اـذي يعمؿد طىل اـتقوع ذم املؼام اووغ، ـقس ذم مداخؾه  كؿوذج أويل

املعجؿقة ويسب، بل ذم اخمقار معاين هذه املداخل، وترتقبفا ـؾؼارئ،  ضاؽة  غ 

 سات أخرى مػوية ذم  ـايا هذه اـورؾة.

 ادعاجم الؾغوية دتعؾؿي الؾغة العربقة

ؿد ـؾبايثع ذم ااغ املعاجم    اـعربقة تؾك اـزيادة املؾحوضة ذم   ن مما ُيح

اتهمام بملـقف املعاجم املوجفة ـػئة اـطالب بتؽل طام، ؽفذا يحبػ بؿسمؼبل واطد 

مه ـػئة اـطالب، ومن أوائل هذه املعاجم طىل سبقل املثاغ معجم  هلذه املعاجم وملا تؼدِّ

ؾغة اـعربقة )اؿع اـ "املعَجم اـَوجقز"م(،  وؿذـك 7661)مسعود،  "رائد اـطالب"

 م(، ومها موجفان ـؾطالب ذم مرايل اـمعؾقم اـعام. 7691ذم اـؼاهرة، 

بـاء طىل اـػئة املسمفدؽة من يقث ـغمفم اوم،  وطـد تصـقف هذه املعاجم     

ؽنكه من املمسف أن كرى كؼصًا واضحًا ذم تؾك املعاجم املوجفة ملمعؾؿي اـؾغة اـعربقة 

ظؿة اـعربقة ـؾرتبقة واـثؼاؽة )املـ "م اـعرح اوساداملعج"ـعل اــاصؼع بغريها، و

هذا اــوع، ورؼم ما صدر بعده  أبرز املعاجم املـدرجة حتتمن م( 7696، واـعؾوم

هذا املجاغ مل يتفد تطورًا كوطقًا ؽقا خيص اسمخدام ؽنكه يؿؽن اـؼوغ بلن  من معاجم



 265   "شائع"معجم املػردات اـتائعة ملمعؾؿي اـعربقة  ث  وآخرون: اـػقػيطبداهلل

 . املوجفة هلذه اـػئة اـعربقة اـمؼـقات اةاسوبقة اةديثة ذم تلـقف املعاجم

ؽنكـا كجد ؽقفا  –ؿاإلكجؾقزية  –وطـد املؼاركة باملعاجم املمـػة ـبعض اـؾغات     

بعض اخلصائص اـمي تـاسب ممعؾؿي اـؾغة أؿثر من ؼريهم، ومن ذـك طىل سبقل 

املثاغ  أهنا ؛مم بنبراز اـؽؾات اوؿثر شقوطًا، وتصـػفا يسب درجة شقوطفاث وذـك 

اـذي تؾعبه هذه املػردات ذم اخمصار اـوؾت واجلفد طىل املمعؾم ـؾدور ؿبري 

طىل اتكدماج ذم  وخصوصًا ذم املرايل اووغ من تعؾم اـؾغة، مما يساطد اـطاـب

 بتؽل أرسع. املجمؿع اـؾغوي املحقط به

 COBUILD ومن أوائل املعاجم اـمي اهمؿت بؿقزة اـتقوع ذم بـائفا معجم    

(Sinclair, 1987ا ) ـذي يتري  غ املػردات اوؿثر شقوطًا برموز خاصة، ؿا يؼوم طىل

(. ومثل هذا املعجم ذم Stein, 1989اـتقوع ذم ترتقب املعاين حتت املداخل املعجؿقة )

 Longman dictionary of contemporary Englishاتسمػادة من مـفجقة اـتقوع معجم 

(Murphy, 2009 ومعجم ،)Macmillan English dictionary for advanced learners 

(Rundell, 2007.وؼريمها ،) 

وطودًا  غ اـؾغة اـعربقة، كجد أن من املعاجم اةديثة اـمي اهمؿت باـتقوع ذم     

 :A Frequency Dictionary of Arabicاـؽؾات اـعربقة اـتائعةمػردات اـعربقة: معجم 

Core Vocabulary for Learners (Buckwalter and Parkinson, 2011 اـذي ،)ةيضم مخس 

املسمخدمة ذم بـائه، وهذا  يسب املدوكة اـؾغويةهي اوؿثر شقوطًا طربقة آت  مػردة 

(، وهو ما أضعف 7املعجم موجه ذم املؼام اووغ ـؾـاصؼع باإلكجؾقزية )اكظر اـتؽل 

 اإلكجؾقزية. من  سفام هذا املعجم ذم ااغ تعؾقم اـعربقة ـؾـاصؼع بؾغات أخرى ؼري
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 الؽؾامت العربقة الشائعة : أحد مداخل معجم 1الشؽل 

(A Frequency Dictionary of Arabic: Core Vocabulary for Learners) 

هذا اتسمعرا  املوجز ـؾؿعاجم اـؾغوية املوجفة ملمعؾؿي اـؾغة اـعربقة يربز 

عربقة اــاصؼع بغريها، اةاجة اـؽبرية  غ بـاء معجم طرح يديث ملمعؾؿي اـؾغة اـ

يسمػقد من اـمطور اـؽبري ذم ااغ اـؾغويات اةاسوبقة، وذم بـاء املدوكات اـؾغوية، 

وحتؾقؾفا بوجفقه اـؽؿي واــوطي، ــؼدم ـؾطاـب خالصة املادة املعجؿقة اـمي 

ُيماجفا، واـمي ختمرص ـه اـوؾت واجلفد اـالزمع ـمعؾم مػردات اـؾغة ومعاكقفا 

ل ؾراءة هذه املادة واسمقعاهبا ومن  م اسمخدامفا.ومتمؼا؛ا  ، ذم ؾاـب يحسفِّ

 "شائع" معجم فؽرة

طىل كمائج اـمحؾقل اإليصائي ـتقوع اـؽؾات  "شائع" يؼوم مػوع معجم    

واملعاين واتشمؼاؾات ذم  يدى املدوكات اـؾغوية اـعربقة، ومتمد ؽؽرة هذا اـتقوع 

ث يحربز املعجمح املػردات اوؿثر شقوطًا ذم اـؾغة جلؿقع جواكب املعجم تؼريبًا، يق

اـعربقة، مع تصـقػفا يسب درجة شقوطفا، ويؼدم ؿذـك املعاين اوؿثر شقوطًا ـؽل 

مػردة، مرتبًة  يسب شقوع اسمخدامفا، وؿذـك اةاغ ذم اتشمؼاؾات اـمي يحربز 

ؿل مدخل املعجم اـتائع مـفا ـؽل مدخل معجؿي، ؿا أن صقاؼة اـمعريػات حتت 

معجؿي تعمؿد طىل ؾائؿة اـؽؾات اـتائعة املسمؿدة من املدوكة اـؾغوية، وهبذا يؽون 
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اـطاـب ؾد وضع يده طىل أهم املػردات واملعاين واتشمؼاؾات اـتائعة ذم اـؾغة 

 اـعربقة، مع تؼديم املداخل املعجؿقة بؾغة سفؾة تعع اـطاـب طىل ؾراء؛ا واسمقعاهبا.

 ادعجم األوىل من الـسخة

يرتؿز اهمام اـػريق اـبحثي ذم اــسخة اووغ طىل كؼطمع: اووغ حتديد 

املـفجقة اـعؾؿقة املالئؿة ـبـاء املعجم من كايقمي املحموى اـؾغوي واإلخراج اـتؽظ، 

اــؼطة اـثاكقة تصؿقم اودوات اةاسوبقة املطؾوبة ـؾؿعاجلة اـؾغوية، واـمي تحسّفل طىل 

حموى اـؾغوي و ضاؽمه ـؾؿعجمث اكطالؾًا من هذا اوساس ؽؼد رأى اـػريق حتؾقل امل

ؽريق املعجم أن تؼمرص اــسخة اةاـقة طىل املػردات املئة اوؿثر شقوطًا، يقث يحسمػاد 

زاد  مـفا ؿعقـة أوـقة تخمبار دؾة املـفجقة اـعؾؿقة وؿذـك اودوات اةاسوبقة،  م يح

 بضعة آت .طدد املػردات ذم اــسخ اـماـقة  غ 

 معجم املػردات اـتائعة ملمعؾؿي اـعربقةيؿؽن اـوصوغ  غ اــسخة اةاـقة من 

، وحتموي هذه اــسخة طىل <http://www.shaa3.com>: طن صريق اـرابط "شائع"

واجفة رئقسة تعر  ملمعؾم اـؾغة اـؽؾات املئة اوؿثر شقوطًا مرتبة يسب شقوطفا 

ها يـمؼل اـطاـب  غ صػحة املعـى اـمي تعر  (، وطـد اـضغط طىل أيد5)اـتؽل 

املعؾومات املعجؿقة ـؾؿدخل املحدد، وتتؿل أبرز املعاين مرتبًة يسب شقوطفا، مع 

طر  كسبة شقوع ؿل مـفاث  ضاؽة  غ تعريف خممرص ـؽل وايد من هذه املعاين مع 

 (.5 مثاغ ـه، وؿذـك جدوغ بلهم اشمؼاؾات املػردة يسب املعـى املعرو  )اـتؽل
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 ."شائع": الواجفة الرئقسة دعجم 2الشؽل 

 

 
 : صػحة ادعـى ألحد مداخل ادعجم3الشؽل

 

ؿؿت صػحات املعجم ـمعر  مادته بطريؼة واضحة ومرتبة تحسّفل طىل      صح

اـطاـب اـوصوغ  غ املػردات، وؾراءة املعؾومات، واـرجوع  ـقفاث ؽعىل سبقل املثاغ 

 –اـصػحة اـرئقسة يغـي اـطاـب طن اسمخدام خاكة اـبحث َوضعح اـؽؾات املئة طىل 

وذـك ـمعريػه هبذه اـؽؾات أوتً،  م ـمسفقل اـوصوغ  غ معاكقفا  –مع وجودها 

  اكقًاث وذـك ملحدودية طدد املػردات ذم هذه اــسخة.
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 ادـفجقة

  الشقوع وقائؿة اددوكة أوالً: اختقار

وية ـؾـظر ذم مـاسبمفا ـبـاء املعجم، بعد اسمعرا  اؿوطة من املدوكات اـؾغ

وجد اـػريق أن وؽاءها باملعايري املوضوطة ـؾؿػوع أؾل مما هو مطؾوب هلذا املػوع، 

ومن ذـك طىل سبقل املثاغ اـمؿثقل املموازن ـؾػرتات اـزمـقة وـألكواع اودبقة ذم اـؾغة 

ـطوق  ضاؽة  غ اـعربقة، مع ؿون املدوكة اـؾغوية مػموية املصدر، ووجود جزء م

املؽموب، مع اةجم اـؽبري اـذي يساطد طىل  ططاء ؾَقم دؾقؼة ملدى شقوع املػردات، 

وهذا يربزح اةاجة  غ بـاء مدوكة مـاسبة، أو توسقع املدوكات اـؼائؿة ـمػي باةد 

املطؾوب ـبـاء معجم ملمعؾؿي اـؾغة اـعربقة اــاصؼع بغريهاث وون اــسخة اةاـقة من  

ع املعجم تحرؿز طىل جاكَبي املـفجقة اـعؾؿقة واودوات اةاسوبقة، ؽنن اـعؿل مػو

طىل مدوكة جديدة أو توسقع مدوكة ؾائؿة ؾد يسمغرق من اـػريق وؾمًا وجفدًا يـبغي 

املدوكة "بذـه ذم أوـويات اــسخة اةاـقة من املعجم، وـذا ؽؼد اكمفى اـػريق  غ اخمقار 

بـى طؾقه مادة املعجمث Althubaity, 2014) "اـعربقة ( ـمؿثل اوساس اـؾغوي اـذي تح

ـوجود معايري تصؿقم واضحة هلذه املدوكة،  ضاؽة  غ يجؿفا اـذي يػوق ؿثريًا من 

املدوكات رؼم أهنا ـقست اوؿرب، ـؽـفا ؿاكت اوؿثر وؽاء بؿعايري املعجم، وؽقا يظ 

 كبذة يسرية طن هذه املدوكة.

 مؾقون ؿؾؿة من اــصو  ع و ال عسبعائة وا ـ" "ةاملدوكة اـعربق"حتوي 

املؽموبة باـؾغة اـعربقة ابمداًء من اـعرص اجلاهظ ويمى اـعرص اةديث، ؿا تتؿل طدة 

بؾدان ومـاصق،  ضاؽة  غ طػة أوطقة ـؾـػ وهي املخطوصات املحؼؼة، واـصحف، 

واإلصدارات  واملجالت، واـؽمب، واـرسائل اجلامعقة، واـدوريات املحؽؿة،

ـدرج حتت ؿل وطاء تاـرسؿقة، ووؿاتت اوكباء، واإلكرتكت، واملـاهج اـدراسقةث و
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من اووطقة اـسابؼة ااتت ؽرطقة، وذـك مثل اايل اوخبار واملؼاتت حتت وطاء 

من خالغ أدوات اـبحث  "املدوكة اـعربقة"يؿؽن ـؾبايثع اتسمػادة من واـصحف، 

 .http://www.kacstac.org.sa شبؽة اإلكرتكت: املماية طىل موؾعفا طىل

أهنا ـقست مػموية  "املدوكة اـعربقة"ري مػوع املعجم ذم مما مل يمػق مع معاي    

املصدر، أي ت يؿؽن تـزيل كصوصفا ملعاجلمفا بلدوات خارجقة، ومن  م ؿان ـزامًا 

اتطماد طىل ما توؽره من أدوات، ومما يؿقزها ذم جاكب اـتقوع أهنا توؽر ؾائؿة طامة 

ئم ؽرطقة مبـقة طىل اوكواع اودبقة ـؾؿػردات اـتائعة ذم ؿامل املدوكة،  ضاؽة  غ ؾوا

املتؿوـة بـصو  املدوكةث وؾد اطمؿد ؽريق املعجم طىل اـؼائؿة اـعامة مع  جراء 

 معاجلة ـغوية ملحمواها ةل بعض اــؼاط، ومـفا ما يظ:

وؾد يؽون اـتؽل  –أّن بعض املػردات ترد مرة باـتؽل ومرة بدوكه   -7

ؿة اـتقوع طىل أهنا أؿثر من ؿؾؿة، وـؽل وايدة ومن  م ترد ذم ؾائ –بلؿثر من صريؼة 

ل هذا اإلشؽاغ بنزاـة اةرؿات من مجقع  طدد خممؾف من مرات اـمؽرار، وؾد يح

ؿؾات اـؼائؿة، و طادة مجع مرات اـمؽرار ـمؾك املػردات اـمي احتد رسؿفا بعد  زاـة 

ؽؾات، وذـك اـمتؽقلث وؾد أدت هذه اـعؿؾقة  غ تغرير يسري ذم مدى شقوع بعض اـ

يسب طدد املػردات اـمي اتػق رسؿفا واخمؾػت يرؿا؛ا، ويسب درجة شقوع ؿل 

 وايدة مـفا  ؾبل  زاـة اـمتؽقل.

أّن بعض املػردات ترد مرة مػردة بسقطة وأيقاكًا مع يرو  أو ضائر  -5

، ذم، وذم، ؽقه، ؽقفا، ؽػي، ؽقفا، وؽقه، ؽقفم، وؽقفا، ؽقفاتحؽمب ممصؾة هبا، مثاغ ذـك )

، ... وهؽذا(، وـؽل وايدة مـفا كسبة شقوع مسمؼؾة، وؾد ؽقك، ؽقـا، ؽػقه، ؽقؽم

 Elixir Functional تطؾب ذـك اسمخدام  يدى أدوات اـمحؾقل اـرصذم وهي

Morphology  (Smrz, 2007 ـػصل مجقع هذه املػردات طا اتصل هبا من يرو  أو )



 266   "شائع"معجم املػردات اـتائعة ملمعؾؿي اـعربقة  ث  وآخرون: اـػقػيطبداهلل

 مثاــا اـسابق( مع مجع مرات اـمؽرار ذم "ذم"ضائر، و طادة دافا ذم املػردة اوصل )

 جلؿقع تؾك اوشؽاغ ذم رؾم وايد يؿثل درجة اـتقوع اجلديدة هلذه املػردة.

 د  املعجم  غ رسد املتمؼات اـرئقسة ـؽل مدخل معجؿي ياغ ؿوكه  -5

اسًا أو ؽعاًل، وذـك بنيراد املػرد واملثـى واجلؿع ـألساء، مع  ضاؽة اوزمـة واجلـس 

أدكاه، وون بعض املتمؼات ـؾؿػردة اـوايدة ؾد تؽون  7غ ؿا ذم  اجلدوغ ـألؽعا

ضؿن أؿثر اـؽؾات شقوطًا، وهذا يعـي أن يحوضع ـؽل متمق مدخٌل مسمؼٌل، ؽؼد 

رأى اـػريق أن يحؼمرص طىل مدخل وايد يؽون أساسه املػرد املذؿر ـألساء، واملايض 

قع متمؼات املػردة اـوايدة ذم ؾائؿة املسـد  غ اـغائب ـألؽعاغ، وذـك بنطادة مج

اـتقوع  غ هذا اوصل اـوايد، ويساب درجة شقوع هذا اوصل من خالغ مجع 

طدد اـمؽرار جلؿقع متمؼاته اـواردة ذم اـؼائؿة، وهذا بال شك أدى  غ تغرير ذم مدى 

 ـفا.شقوع هذه اوصوغ بـاًء طىل طدد املتمؼات اـواردة ذم اـؼائؿة ودرجة شقوع ؿل م

 

 "أشار": مشتؼات الزمن والعدد واجلـس لؾؿدخل ادعجؿي 1اجلدول 

 

 اجلؿع ادثـى ادػرد 

 ادؤكث ادذكر ادؤكث ادذكر ادؤكث ادذكر 

وا َأَشاَرَتا َأَشاَرا َأَشاَرت َأَشارَ  ادايض  َأَذنَ  َأَشارح

ِتريح  ادضارع ِترَيانِ  تحِتريح  يح ونَ  تحِترَيانِ  يح ِػ  يحِتريح  نَ يح

وا َأِشرَيا َأِشرَيا َأِشرِيي َأِذ  األمر  َأِذنَ  َأِشريح

 

طؿؾقة  رجاع املتمؼات ذم ؾائؿة اـتقوع  غ أصل وايد هي تخمقار املػردات 

اـواردة ذم املعجم باطمبارها مداخل معجؿقة، وـذا ؽفي ت تم ر طـد يساب شقوع 
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ات تؽراره ـويده اتشمؼاؾات ـؽل مدخل معجؿي، يقث ُيسب ـؽل اشمؼاق مر

 دون اــظر  غ اوصل.

، "املدوكة اـعربقة"تلخذ اـؽؾات اـوضقػقة يقزًا من ؾائؿة اـتقوع ذم  -5

ؿحرو  اتسمثـاء وأسائه، ويرو  اـعطف واجلر، ويرذم اتسمػفام وأسائه، 

وأؽعاغ املدح واـذم، واةرو  اــاسخة، وأساء اـموؿقد، وؼريهاث وؾد رأى اـػريق 

مػردة ؽؼط،  711هذه اـؽؾات ذم اــسخة اةاـقة من املعجم اـمي تضم اسمثـاء 

واتؾمصار طىل اـؽؾات ذوات املعاين، واسمحخدمت ـذـك ؾائؿة اـؽؾات اـعربقة 

اـمي أضفرت أن مخسًا وطػين مػردة  ((Arabic Stop Words Zerrouki, 2015املسمبعدة 

 وع تؼع ضؿن اـؽؾات املسمبعدة.من املػردات اـثال ع اووغ ذم ؾائؿة اـتق

املدوكة "ؾائؿة اـتقوع ذم اـمي أجريت طىل املعاجلة اـؾغوية  طؿؾقات بـاء طىل

ؿؾؿة هي اوؿثر  5111ؽريق املعجم  غ ؾائؿة حتوي يوايل ؽؼد خؾص  "اـعربقة

 شقوطًا ذم اـؾغة اـعربقة، وؾد اخمريت مـفا املئة اووغ ـمؿثل املداخل املعجؿقة ـؾـسخة

 ."شائع"اووغ من معجم 

 ادعاين وتصـقف األمثؾة ثاكقًا: استخراج

اسمحخرج ـؽل مػردة من املػردات املئة اـمي تضؿفا اــسخة اةاـقة من املعجم 

ؿم هلذا  مخسة آت  مثاغ )مػردة اـبحث مع سقاؾفا( من خالغ ؿود براي صح

أداة اـبحث اـمي  اـغر ، يقث يؼوم هذا اـؽود باسمخراج هذه اومثؾة مسمخدماً 

طىل موؾعفا، واخمري من هذه اومثؾة مئما مثاغ طتوائي  "املدوكة اـعربقة"توؽرها 

ـّػت هذه اومثؾة يسب معاكقفا يدويًا طن صريق اـػريق اـؾغوي ذم  بطريؼة آـقة،  م صح

املػوع ـمحديد املعاين اوؿثر شقوطًا، وؾد صور اـػريق اةاسوح أداة ـؾؿساطدة طىل 

قف املعاين ـمؽون جزءًا من ـوية اـمحؽم ذم املعجم، وهي اـمي تؼوم أيضًا تصـ
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برتتقب طر  هذه املعاين تؾؼائقًا ـؽل مػردة اطمادًا طىل كسب شقوطفا )اكظر اـتؽل 

(، ؿا يؿؽن طن صريق هذه اوداة تعديل املعاين اةاـقة، أو يذؽفا، أو  ضاؽة معاين 5

 ىل أساسفا صـػت املعاين.جديدة بـاء طىل اومثؾة اـمي ط

 

 
 : تصـقف ادعاين من خالل لوحة التحؽم لؾؿعجم4الشؽل

 

 الشقوع وققاس التعريػات ثالثًا: كتابة

ؾد يصعب طىل اـطاـب اوجـبي ؾراءة تعريف املدخل املعجؿي وؽفؿه، وـذا    

ـمي رأى ؽريق املػوع أن يعمؿد ذم صقاؼة اـمعريػات طىل ؾائؿة اـؽؾات اـتائعة ا

، وذـك ـتقوع هذه املػردات وباـمايل سفوـة ؾراء؛ا "املدوكة اـعربقة"اسمخرجفا من 

مػردة، ؾسؿت  5111وؽفؿفا من ؾبل اـطاـبث وحتوي هذه اـؼائؿة طىل يوايل 

ؿؾؿة ، وبـاء طىل هذا اـمؼسقم  511يسب اـتقوع  غ طػة مسمويات ذم ؿل مـفا 

ـمعريػات، يقث تؼارهنا بؼائؿة املػردات اـتائعة صّور اـػريق أداًة تساطد طىل ؿمابة ا

ـقدغ  –ضؿن سؾسؾة من اوـوان  –وتربز مدى شقوطفا من خالغ تغقري ـون اخلط 

 (.2طىل درجة شقوع ؿل مػردة )اـتؽل 

الجزء الخاص 

 بتصنيف المعاني
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 : إبراز درجة شقوع ادػردات ادستخدمة يف تعريف اددخل ادعجؿي5الشؽل

 

  ادستؼبؾقة اخلطوات

املعجم خطوات إلكجازها ؾبل اؿماغ اــسخة اووـقة يسب ما زاغ أمام     

( يساب 7اخلطة املؼررة ـه، ومن اخلطوات اـمي يعؿل طؾقفا ؽريق املػوع ياـقًا )

درجة اـتقوع ملتمؼات ؿل معـى من املعاين اـواردة ذم املداخل املعجؿقة، و برازها 

(  دراج 5أمهقة أؿثر من ؼريهاث )بطريؼة تحقّّس طىل املسمخدم معرؽمفا وباـمايل  يالءها 

اـمسجقل اـصويت ـؾؿػردات بـاء طىل معاكقفا مع اـمسجقل اـصويت ـألمثؾة اـواردة 

(  دراج رسم توضقحي ملا أمؽن من املعاين ـقسفم ذم توضقح املعـى 5ـؽل معـىث )

 (  جراء تؼويم ـؾـسخة اووـقة من املعجم من جاكبع، اووغ5واملساطدة طىل ؽفؿهث )

أخذ آراء اؿوطة من املخمصع ذم اـعؿل املعجؿي وذـك ذم مجقع جواكب املػوع 

ومـفا املـفجقة املمبعة، واملادة اـؾغوية واملعجؿقة، واودوات اةاسوبقة، وؼريهاث 

اجلاكب اـثاين يؼوم طىل أخذ آراء املسمخدمع املسمفدؽع من ممعؾؿي اـؾغة اـعربقة 

امن اـؼوة واـضعف ذم اــسخة اةاـقة، ومن  م اـعؿل طىل اــاصؼع بغريهاث ملعرؽة مؽ

تطوير املػوع، ـقسفل بعد ذـك اتكمؼاغ  غ اــسخة اـثاكقة اـمي سقرتؿز اـعؿل ؽقفا 

طىل توسقع املادة املعجؿقة أؿثر من اجلواكب اوخرى، ؿا سمحضا  بعض اجلواكب 

حوية، وبعض املواد اـمعؾقؿقة ذم املؽؿؾة ـؾادة املعجؿقة مثل اـؼواطد اإلمالئقة واــ

 اــسخ املسمؼبؾقة من املعجم.
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 ةــــخامت

ؾدمت اـورؾة كبذة طن أمهقة بـاء معجم طرح يديث ملمعؾؿي اـؾغة اـعربقة    

اــاصؼع بغريها، يسمػقد من اـمطور اـؽبري ذم ااغ اـؾغويات اةاسوبقة واملدوكات 

اـطاـب اـوؾت واجلفد اـالزمع ـمعؾم  اـؾغوية ـمؼديم مادة معجؿقة ختمرص طىل

معجم املػردات مػردات اـؾغة ومعاكقفا ومتمؼا؛اث  م اسمعرضت اـورؾة مػوع 

، وما أكجز مـه يمى ؿمابة هذه اـورؾة، واخلطوات "شائع" اـتائعة ملمعؾؿي اـعربقة

ملعجم املسمؼبؾقة  غ اؿماغ املػوع ذم كسخمه اووغث وؽريق اـعؿل وهو يبـي هذا ا

ومادته وأدواته ـَقلملح أن يؽون ـبـة مم رة ذم معاجم اـطالب، وأن يسفم بدور ؽاطل 

 ذم تعؾقم اـؾغة اـعربقة ـؾـاصؼع بغريها.
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 صـاطة ادعجامت اخلاصة بتعؾقم العربقة باطتبارها لغة ثاكقة 

 )رؤية وضقػقة( 

 

 د. محقدي بن يوسف

 اجلزائر  -جامعة اددية

 

 مؼّدمة

تطبقؼفا إػ ويستـد تعؾقؿ افؾغة افثاكقة إػ إشساتقجقات معقّـة، ختضع ذم اختقارها 

ذم  بؾقغ درجة اإلتؼان، ؾوتعؾقؿفا إهداف ادتقخك حتؼقؼفا مـ تعّؾؿ هذه افؾغة

شساتقجقات ظديدة، وهذا ذم مؼابؾ ادطؾب إيؼتيض تقطقػ  اشتخدام افؾغة افثاكقة

افؾغقي ذم ادقاؿػ حتؼقؼ افتقاصؾ إػ ادتعّؾؿ يرمل مـ خالفف افقطقػل افذي 

آهتامم بادستقى افبـقي  ذم افغافب حقث يؼّؾ ادختؾػة، بلؿؾ جفد وأيرس تؽؾػة، 

 بداظل فالشتخدام افؾغقي.واجلاميل واإل

ويـسحب هذا آرتباط اإلذاضل بغ آشستقجقات ادعتؿدة وإهداف 

افتعؾقؿقة ظذ ادعجؿ افذي يعّد وشقؾة تعؾقؿقة ؿاظدية، ووؾؼا فذفؽ، ختضع افصـاظة 

وبافـّظر إػ خصقصقة ضائػة  .إػ حاجقات اجلؿفقر ادستفدفبإشاس  ادعجؿقة

هذه افصـاظة بسؿة ؿـ افرضوري أن تتصػ تبارها فغة ثاكقة، ؾمتعؾؿل افعربقة باظ

أو تعريػفا، وهذا حتؼقؼا  مـفج ظرض ادادة افؾغقيةافبساضة، شقاء ظذ مستقى 

افذي يعؿؾ ظذ مساظدة هذه افطائػة مـ ادتعّؾؿغ ذم تؾبقة  فؾؿسعك افقطقػل فؾؿعجؿ
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 متطؾبات افتبؾقغ افؾغقي ذم خمتؾػ ادقاؿػ افتقاصؾقة.

وبافـّظر إػ افقاؿع افبحثل افعريب اخلاص بتعؾقؿقة افؾغة افعربقة، يتبّغ أّن 

هـافؽ بعض ادحاوٓت اخلاّصة بتصـقػ معجامت مقّجفة إػ افـاضؼغ بغر افعربقة 

مـ ادتعّؾؿغ، مثؾام هق إمر بافـسبة فؾؿعجؿ ادساظد، ومعجؿ ظبد افرحقؿ، وفؽـّفا 

عديؾ يؿزجان ذم تـاؽؿ بغ حاجات ادتعّؾؿغ افؾغقية تبؼك ذم حاجة إػ مراجعة وت

 وبغ افثؿرات احلديثة فؾدراشات اخلاّصة بافصـاظة ادعجؿقة.

اكتؼاء ادػردات اؿساح بعض افطرائؼ اخلاّصة بتسعك هذه افقرؿة إػ ، وظؾقف

قّجف ذم أصؾف ادوتعريػفا، وذفؽ وؾؼ ما تؼتضقف خصقصقة ادعجؿ  فاداخؾمترتقب و

حاجة همٓء إػ افتـبقف  اول مـ زاوية تداوفقةحتؾئة ؽر افـاضؼغ بافعربقة. ـام إػ 

صة هلؿمعاجؿ حمقشبة ادتعّؾؿغ إػ اشتخدام  تـطؾؼ مـ حاجقاهتؿ، وُتقرّس هلؿ ، خمصَّ

 بطريؼة تػاظؾقة. افقطقػقة حتصقؾ معاين ادػرداتافسبقؾ كحق 

 وشتالمس هذه افقرؿة افـؼاط افتافقة: 

 )اإلصؽافقة، ودواؾع افبحث، وخّطتف(ّدمة: ـ مؼ 1

 افعربقة باظتبارها فغة ثاكقة.تعؾؿل أمهقة ادعجؿ ذم تؾبقة حاجقات مـ  2

فغر افـاضؼغ بافعربقة. )ادعجؿ ادخصصة  تـ دحة ظـ واؿع تلفقػ ادعجام 3

 ظبد افرحقؿ(ف. ادساظد، معجؿ 

 ف إػ متعّؾؿل افعربقة )فغة ثاكقة(ادقّج ؿػردات ذم ادعجؿ افقطقػل فؾكتؼاء آـ  4

 )فغة ثاكقة( ـ وطقػقة ترتقب ادػردات ذم ادعجؿ ادقّجف إػ متعّؾؿل افعربقة 5

 )فغة ثاكقة(ادقّجف إػ متعّؾؿل افعربقة افثـائل  وطقػقة افتعريػ ذم ادعجؿـ  6

 ثاكقة()فغة ادقّجف إػ متعؾؿل افعربقة ـ افبعد افتػاظع ذم ادعجؿ ادحقشب  7

 واؿساحات. ـ خامتة 8



     صـاظة ادعجامت اخلاصة بتعؾقؿ افعربقة باظتبارها فغة ثاكقة  )رؤية وطقػقة(: د. محقدي بـ يقشػ
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  العربقة باطتبارها لغة ثاكقةأمهقة ادعجم يف تؾبقة حاجقات متعؾؿي 

 أشاشا صئاافـإّن تبايـ اإلشساتقجقات افتعؾقؿقة اخلاصة بتعؾقؿ افؾغة افثاكقة 

افتل تظّؾ رضورية،  افتعؾقؿقة ظـ اختالف افغايات افتعؾقؿقة ٓ يؾغل بعض ادطافب

 افتل احلديثة افدراشات تمـد»و .ػ ذم افتقاصؾقطَّ صقد مػردايت يُ مثؾ: حتصقؾ ر

 ظذ افؼدرة ذم افؽؾامت فتعؾؿ ادحقري افدور افؾغات إجـبقة تعؾؿ جمال ذم أجريت

 اظتامًدا ـبًرا تعتؿد إربع افؾغة مفارات أن افباحثغ مـ ـثر ويرى اشتخدام افؾغة،

 مـ إوػ ادراحؾ وٓشقام ذم افؾغة، تعؾؿم حيصؾفا افتل افؾػظقة افثروة حجؿ ظذ

 مـ آشتعامل فقتؿؽـ صائعة افؽؾامت مـ ـاف ؿدر تعؾُّؿ إػ ادتعؾؿ حيتاج إذ: تعؾؿف

. ومـ (115، ص. 2112)اهلاصؿل، ظع،  «واشتخدامفا افؾغة تعؾؿ ذم افـجاح

مادة فغقية هذا افرصقد اإلؾرادي ادؽتسب يؿّثؾ خالل هذا اإلؿرار، يؿؽـ افؼقل بلّن 

أّوفقة ٓ يؿؽـ آشتغـاء ظـفا، بحقث يتّؿ تشؽقؾفا وصقاؽتفا وؾؼ ؿقاكغ فغقية 

إلكتاج تعابر تقاصؾقة ذم شقاؿات خمتؾػة، ـام يتّؿ اشتحضار هذا افرصقد ذهـقا أثـاء 

 ؾؽ صػرات اخلطابات ادسؿقظة وافـصقص ادؼروءة.

ي مـ مصادر صتك: مـ خالل ويستطقع ادتعّؾؿ أن حُيّصؾ هذا افرصقد اإلؾراد

آشتامع إػ خمتؾػ مظاهر اشتعامل افؾغة أثـاء افتقاصؾ: وبافرجقع إػ افـصقص 

وبافتػاظؾ مع افزجمقات ادحقشبة اخلاّصة بتعؾقؿ افؽػاءات  :وبعض ادراجع افتعؾقؿقة

وظذ افرؽؿ مـ تـّقع شبؾ حتصقؾ ادػردات، وتقّؾر ظّدة  افؾغقية إربع، وؽر ذفؽ.

خقارات بافـسبة إػ متعّؾؿ افؾغة حقال هذه ادسلفة، ؾنّن هذه اخلقارات ٓ يؿؽـ هلا أن 

اشتعامل ادعجؿ، افذي يعتز ادـفؾ افؼاظدي وافطبقعل فؾؽشػ ظـ معاين  تؼقم مؼام

 ادػردات وتبقان وجقه اشتعامهلا. 
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ـاك مـ ؽر أّن هذه إمهقة تبؼك مـقضة بظروف اشتعامل ادعجؿ، بحقث إّن ه

افباحثغ مـ أكؽر جدواه، وبخاّصة أثـاء دراشة افـصقص ذم افصػقف افتعؾقؿقة 

افقؿت »مـ أّن  اخلاّصة بتعّؾؿ افؾغة افثاكقة، مـ ذفؽ مثال ما ذـره ك. بريتشارد

ادستغرق ذم افبحث ظـ افؽؾامت يتداخؾ مع ذاـرة افؼّراء ذات اددى افؼصر، 

ظـد اشتخدام » ف. ـام أكّ (Prichard, 2008, p.217) «ؾويؿـعفؿ مـ افسـقز ظذ افـّص ـؽ

افؼراء فؾؿعجؿ، ؾنّن ذفؽ يستغرق وؿتا أضقل ذم افؼراءة، وأّن ادتعّؾؿغ إـثر حذؿا، 

واحلؼ  (Prichard, 2008, p. 219). «اشتػادهتؿ، ظذ ـّؾ حال، مـ اشتخدام ادعجؿ تؼؾُّ 

ارئ، ويشقش ظؾقف تصّقره افعام فؾـّص، أّن افّرجقع ذم ـّؾ مّرة إػ ادعجؿ يعقؼ افؼ

ـّ  إذا مل هيتد مـ خالل افسقاق إػ معرؾة معـك افؾػظة أو إفػاظ افتل افؼارئ  وفؽ

جيفؾفا، وبخاّصة إذا ـاكت افؾػظة مػتاحقة يتقّؿػ ظذ ؾفؿفا ؾؽ صػرات افـص 

 .إفقفال مػّر مـ افؾجقء ، ؾواكثـاءاتف

ؿغ بـػادهؿ إػ ادعجامت يؼعقن أحقاكا ظذ ادتعؾّ »ويضقػ بريتشارد ؿائال بلّن 

. (Prichard, 2008, p. 217). «اددخؾ ادعجؿل اخلاضئ، وهق ما يمدي إػ شقء افػفؿ

فواحلؼقؼة أّن هذا اف واؿع ذم ـثر مـ إحقان، وبخاّصة ذم ادعجامت افتل تؽتػل  تكُّ

ك افؽؾؿة افتل يبحث ظـفا ذم مـ ادعاين ٓ تتقاؾؼ ذم جمؿقظفا مع معـ بذـر ظدد حمدودٍ 

ؿد ، افـّص. وفؽـ ذم ادؼابؾ، ؾنّن اظتامد افؼارئ ظذ ختؿغ معـك افؾػظة مـ خالل افسقاق

يمّدي ذم ـثر مـ إحقان إػ حتصقؾ ؾفؿ ظاّم ؽر دؿقؼ هلذه افؾػظة، بؾ ؿد يمّدي بف 

احلآت مرهقن شؾقك افؼارئ ذم مثؾ هذه  ؾننّ ختؿقـف أحقاكا إػ شقء افػفؿ. وظؾقف، 

ة بادادة ؽـقّ بحسـ تسققؼف فؾػظة مـ جفة، وبحسـ اختقاره فؾؿعجامت افتل تؽقن 

ادعجامت افثرية افتل تستقظب مداخؾفا  بف اختقارُ  ـُ ادعجؿقة مـ جفة أخرى، بحقث حيُس 

 فديف. لأؽؾب افسقاؿات افتل ترد ؾقفا إفػاظ، وهق ما يؼؾؾ مـ احتامل اخلط
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ارد هذه اجلقاكب افسؾبقة ٓشتخدام ادعجؿ، أصار إػ ظرض بريتشأن وبعد 

هـاك دراشات ظديدة أطفرت أّن اشتعامل ادعجامت اخلاّصة »بلّن  افرأي ادؼابؾ، ؾلؿرّ 

 ,Prichard). «ـ مـ ؾفؿ ادؼروء، ويؿؽـ أن يمدي إػ تـؿقة معجؿقةس  بافؾغة افثاكقة حُي 

2008, p. 217).  يظّؾ أمرا مػقدا بافـسبة دتعؾؿل افؾغةّن اشتخدام ادعجؿ أواحلؼقؼة 

، وبافـسبة دتعّؾؿل افؾغة افثاكقة أو إجـبقة ظذ وجف اخلصقص، حقث تؽقن ظؿقما

معارؾفؿ افؾغقية اخلاّصة بدٓفة إفػاظ، ذم افغافب، أؿّؾ ثراء وترّشخا بافؼقاس إػ 

افػقائد افتل ويؽػل ضؿـ هذا اإلضار اإلصارة إػ بعض  .ؾقغمتعّؾؿل افؾغة إص

 يؼّدمفا ادعجؿ.

مـ ذفؽ، أّن ادعجؿ يعّد مـ أهؿ وشائؾ افتعّؾؿ افذايت افتل تتقح اـتساب 

 معظؿ»وضؿـ هذا افسقاق، يرى أمحد كشقان أّن  .ادفارات افؾغقية بؽّؾ حرّية

 ظذ وافسـقز افتعؾقؿقة ذم افعؿؾقة ادعؾ ؿ دور مـ افتؼؾقؾ رضورة ظذ تمـد افدراشات

 جقّد بشؽؾ افؾغة اـتساب وتعؾؿ ظذ تعقـف وشائؾ مـ فـػسف يقؾ ره وما ؾؿادتع

 ادعجؿ هذا ـان خاصة إذا افقشائؾ هذه ـلحد ززُ يَ  ادعجؿ اشتعامل وفعؾَّ  وؾّعال،

اًم  هـ، 1427. )كشقان، «افدارشغ حاجات تالئؿ وتربقية ظؾؿقة أشس ظذ مصؿَّ

يسؿح بتحصقؾ معاين افؽؾامت ؾحسب،  . ـام أّن آّضالع ظذ ادعجؿ ٓ(516ص. 

بؾ يؼّدم فؾؼارئ معؾقمات ختص افبـقة افؾغقية، )ادعؾقمات افصقتقة، وافكؾقة، 

 افؽؾؿة معـك ظـ افؽشػ ذم ؿادتعؾ   يبذفف افذي اجلفد» ؾننّ وؾقق ذفؽ،  ،وافـحقية(

، ص. 2112)اهلاصؿل، ظع، . «افذهـ ذم معـاها ترشقخ ظذ يساظد ادعجؿ ذم

. إذن ؾافبحث ذم ادعجؿ يؾعب دورا تعزيزيا ـام هق إمر بافـسبة إػ افتؽرار أو (118

 افؾغقية وؽر افؾغقية.  شقخافتغذية افراجعة أو ؽر ذفؽ مـ وشائؾ افّس 
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تعّؾؿ ادعـك واشتعامل افؽؾؿة » وضؿـ هذا افسقاق، ترى جاس وشؾقـؽر أّن 

شقاؿات خمتؾػة، ورّبام كحتاج أن كستشر ؾ ذم يتطّؾب مـّا أن كستؿع إػ ـقػ ُتستعؿَ 

)جاس، شؾقـؽر،  «ؿامقشا حّتك ؿبؾ أن كتشّجع ـػاية ؾـحاول اشتعامهلا بلكػسـا

د هذا ادؼتطػ افقطقػةَ و. (587، ص. 2، ج1431 ـّ افتحؼقؼقة افتل يؼقم هبا  يم

 فػةٌ ؿ أُ هيدادعجؿ، حقث يػقد ادتعّؾؿغ، وبخاّصة متعّؾؿل افؾغة افثاكقة افذيـ ٓ تؽقن ف

بسقاؿات آشتعامل افؾغقي، ذم افتحّؼؼ مـ مدى مقاؾؼة معـك مػردة ما فسقاق معّغ. 

ثّؾ ذم آشتئـاس افذي جيده ؿافـػيس ادت ػقض ظـ هذا افدور افتحؼقؼل افبعدُ ويَ 

 ادتعّؾؿ مـ خالل تعامؾف مع ادعجؿ.

 فؾطافب ساددر   تشجقع»يؼّر أمحد كشقان بلّن  وضؿـ هذا ادـحك افـػيس،

 ٕكف بـػسف: افثؼة وتعزيز اإلبداع ذم افطافب روح يذـل ادعجؿ اشتعامل كحق وحػزه

 ظذ تـّص  افتل احلديثة افدراشات ما تػرزه وهذا كػسف، تؾؼاء مـ ادعؾقمة ظـ يبحث

هـ،  1427. )كشقان، «ٓ مستؼباِل شؾبقا إجيابًقا مبدًظا يؽقن أن يـبغل افدارس أن

ظر إػ افصعقبات افتل تعسض شبقؾ متعّؾؿل افؾغة افثاكقة بافؼقاس . وبافـّ (521ص. 

وظؾقف، ؾنّن  .غ، ؾنّن حتؼقؼ هذا ادطؾب افـػيس يعّد أمرا ٓزماؾقإػ متعّؾؿل افؾغة إص

 اشتعامل ادعجؿ يعتز مظفرا مـ مظاهر دمسقد افداؾعقة كحق تعّؾؿ افؾغة.

د أمهقة ادعجؿ ذم تؾبقة احلاجات إمجآ يؿؽـ افؼقل، بلّن افـؼاط افسابؼة  ـّ تم

ادعرؾقة وافـػسقة دتعّؾؿ افؾغة، وبخاّصة بافـسبة إػ متعّؾؿل افؾغة افثاكقة، بؾ إّن 

ك هذه افقشقؾة افتعؾقؿقة، حقث رّصح  ـّ آختبار اإلحصائل اخلاص هبذه افطائػة ؿد ز

 فغة افعربقة افؾغة تعؾؿ ذم ادعجؿ اشتخدام جمال ذم»بلّكف  ظع وحمؿقد اهلاصؿل ظبد اهلل

 ادعجؿقة اإلشساتقجقاتAl-Shuwairekh, 2001) أن ) افشقيرخ دراشة ثاكقة، ـشػت

. )اهلاصؿل، «ادتعؾؿقن يستخدمفا افتل أـثر اإلشساتقجقات بغ متؼدمة مرتبة احتؾت
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. وإذا ـان إمر ـذفؽ، ؾنّن اتساع دائرة اشتخدام ادعاجؿ (118، ص. 2112ظع، 

ا بغ أوشاط متعّؾؿل افعربقة باظتبارها فغة ثاكقة، شقضاظػ ٓ حمافة مـ حجؿ وتداوهل

ادسموفقة ادؾؼاة ظذ ظاتؼ ممّفػل ادعجامت افؾغقية ادخصصة هلذه افطائػة مـ 

 ادتعّؾؿغ.

واقع تللقف ادعجامت ادخصّصة لؾـاصؼع بغري العربقة )قراءة يف دحة طن ـ  3

 معجم ف طبد الرحقم(:

ت ذم افعك احلديث معجامت خّصصت ذم أصؾفا فؾـاضؼغ بغر افعربقة، طفر

ويؿؽـ اإلصارة ذم هذا افسقاق  .وفؼد أكجزت مـ ؿبؾ أؾراد، ومـ ؿبؾ هقئات ظؾؿقة

ادعجؿ ادساظد إػ ثالثة معجامت مقّجفة إػ هذه افطائػة: ادعجؿ افعريب إشاد، و

اضؼغ بغرها، ومعجؿ افؽؾامت ادستعؿؾة فؾؽتاب إشاد اخلاص بتعؾقؿ افعربقة فؾـ

ذم دروس افؾغة افعربقة فغر افـاضؼغ هبا، دمّفػف، ف. ظبد افرحقؿ. ؾلّما ادعجؿ افعريب 

ممفَّػ أشاشا »إشاد، ؾؼد صدر ظـ ادـّظؿة افعربقة فؾسبقة وافثؼاؾة وافعؾقم، وهق 

. وظذ اظتبار أّن (61، ص. 1991. )مطر، «فغر افـاضؼغ هبا ممـ تؼّدمقا ذم دراشتفا

تؾّؼقا يظذ ادتعّؾؿغ أن  تقّجبادعجؿ أحادي افؾغة ؾفق يقاؾؼ ادستقى ادتؼّدم، حقث ي

تؽقيـا ؿاظديا ـاؾقا ذم خمتؾػ ظؾقم افعربقة فؽل حيسـقا تقطقػف وآشتػادة مـف. 

 . صؾقغإافؾغة بـاء أمـ  افعربقةوظؾقف، ؾفق يػقد أيضا متعّؾؿل 

افرئقيس  فدؾهخصقص ادعجؿ ادساظد فؾؽتاب إشاد، ؾؾؼد تؾخص أّما ب

ـ  "افؽتاب إشاد ذم تعؾقؿ افؾغة افعربقة فغر افـاضؼغ هبا"مساظدة دارد »ذم 

شقاء أـاكت افعربقة بافـسبة إفقفؿ فغة ثاكقة أم أجـبقة ـ ظذ اشتعامفف، وذفؽ بلن يؽقن 

أفػاظ افؾغة افعربقة افػصحك ادعارصة  أداة فؾتعؾقؿ افذايت تدؿؼ مؽتسباهتؿ مـ

 «ثـاء مرحؾة افتعؾؿ أو بعدها.أوتعابرها وتغـل تؾؽ ادؽتسبات وتعززها شقاء 
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. وفئـ بدا أّن هذا ادعجؿ ادساظد يـحق مـحك (11، ص. 2119)ادعجؿ ادساظد، 

وطقػقا مـ خالل دمؿقع ماّدتف اإلؾرادية مـ افؽتاب إشاد افذي يضّؿ رصقدا 

داوفقا مـ ادػردات ادقّجفة إػ ؽر افـاضؼغ بافعربقة، ؾنّن اـتػاء ممّفػقف بعرض ت

 ادػردات افعربقة وما يؼابؾفا ذم اإلكجؾقزية وافػركسقة واإلشباكقة وإداكقة ذم صقرةِ 

ؾؼد ادعجؿ أحد أهؿ أرـاكف ادتؿّثؾة ذم افّتعريػ افذي تزداد ؿقؿتف بافـّظر إػ ؿد أ مرسدٍ 

 افطائػة ادستفدؾة مـ ادتعؾؿغ.ت هذه حاجقا

معجام مجع ؾقف وذم مؼابؾ ادعجؿغ افسافػل افذـر، أّفػ ؾاكقا ظبد افرحقؿ، 

وارتباط ادعجؿ  .ادػردات ادستعؿؾة ذم ـتاب دروس افؾغة افعربقة فغر افـاضؼغ هبا

د وطقػقتف،  ـّ يساهؿ ذم ترشقخ بافؽتاب ادؼسح ظذ ؾئة ؽر افـاضؼغ بافعربقة مثؾام يم

معاين ادػردات افتل يتؾؼاها متعؾؿق افؽتاب، دون أن يعـل ذفؽ أّن هذا ادعجؿ يبؼك 

س افؽتاب، بؾ يؿؽـ أن تستػقد مـف ذحية ـبرة مـ متعّؾؿل حؽرا ظذ مـ درَ 

ز ذم أؽؾبفا  ـّ افعربقة ؽر افـاضؼغ هبا. وفؼد تضّؿـ ذم ثـاياه ظددا مـ افّتعريػات افتل ر

ؾة. وؾقام يليت بعض ادالحظات  ستعؿؾراد شقاؿات فغقية تظذ إي ؾقفا ادػردة ادعرَّ

 اخلاّصة هبذا ادعجؿ:

 ـ مـفج التصـقف يف معجم ف طبد الرحقم: 1ـ  3

ؾقزي(، ظريبَّ اددخؾ، ججاء معجؿ ف. ظبد افرحقؿ ثـائل افؾغة )ظريب/ إك

. واختقار ادمف ػ فؾؿدخؾ ؾقزيةجمزج ؾقف ادمّفػ ذم فغة افؼح بغ افعربقة واإلك

افعريب ادقاؾؼ فؾغة اهلدف يبّغ بلّن افغرض إشاس مـ تلفقػ ادعجؿ يتؿّثؾ ذم 

ذح أفػاظ افؾغة افعربقة، وظؾقف ؾفق يـّؿل افؽػاءة آشتؼبافقة فؾؿتعّؾؿغ، بحقث 

قـفؿ ظذ تػؽقؽ افـصقص مـ افـاحقة افدٓفقة، مـ خالل افتّعّرف ظذ معاين عِ يُ 

ػردات افتل جيفؾقاها. وظؾقف، ؾفق يػقدهؿ ذم اـتساب مفاريت افؼراءة وآشتامع. اد
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وفؽـ ادمّفػ أورد أشػؾ ادداخؾ بعض افسقاؿات افؾغقية افتل ُتستخدم ؾقفا 

ؾقزية، وهق ما ؿد يسؿح جؿ افسقاق بلـؿؾف إػ افؾغة اإلكرَج ادػردة افعربقة، ثّؿ تَ 

ية بافؾغة اهلدف )افعربقة( ظذ مـقال افـامذج فؾؿتعّؾؿ بؿحاوفة كسج تعابر فغق

. وفؽـ افؽالمذم اـتساب مفارة  وذفؽ ممّا يػقده  افسقاؿقة ادذـقرة ذم ادعجؿ، 

 ظذ افعؿقم ؾنّن ادـفج افعام فؾؿعجؿ هق مـفج فغقي حتؾقع ؽر ترـقبل.

تقب وفؼد اظتؿد ظبد افرحقؿ ذم معجؿف ظذ افستقب إفػبائل، وفؽـ هذا افس 

مل يـطؾؼ مـ صقرة افؽؾؿة ـام هل، وإّكام بافـظر إػ جذرها، وهذا ما أؿّره ذم 

)ظبد  «ُرتبت افؽؾامت وؾؼ جذورها افتل ُوضعت بغ ؿقشغ»مؼّدمتف بؼقفف: 

س ظذ اجلذور ٓ (VIافرحقؿ، ص. . ويبدو فؾقهؾة إوػ بلن هذا افستقب ادمشَّ

ؾفؿ ٓـتشاف هذه افكؾقة ٓ تمه   يـاشب إجاكب ظذ اظتبار أّن معارؾفؿ

ـثرا ظـ أصؾفا.  اجلذور، خاّصة إذا ـاكت افؽؾامت ادراد معرؾة معاكقفا متحّرؾةً 

ة ظـ أصؾفا ـزاحوفؽـ ف. ظبد افرحقؿ دّظؿ هذا افستقب افعام بذـر ـؾ ـؾؿة م

ػ ذم مقؿعفا افستقبل افذي تضعفا ؾقف صقرهتا افظاهرة ؿبؾ افتغّر، ثّؿ اإلحافة إ

مقضع تعريػفا ذم اددخؾ اخلاص بادادة ادشتؼة أو ادتػرظة ظـفا. وهذا ما كّبف إفقف 

ؾبعض ادشتؼات افتل ٓ يتقرس فؾؼارئ حتديد جذورها »ذم مؼّدمة معجؿف بؼقفف: 

ؿد رتبت أفػبائقا ووضعت بغ حاضـتغ، وأحقؾ إػ جذورها. مثال: ]تراث[ 

 .(VI)ظبد افرحقؿ، ص. «اكظر: ورث

دتعؾؿ افؾغة افعربقة مـ  تقححلؼ أّن هذا اإلجراء مػقد مـ جفتغ، ؾفق يوا

 ـامإجاكب افقصقل إػ أية ـؾؿة يطؾبفا بؿجرد حػظف فؾستقب إفػبائل افعريب، 

آصتؼاؿقة ادقجقدة بغ مػردات افعربقة ذات  ػقده ذم افتّعّرف ظذ افروابطي

 .اإلحافةإصؾ افقاحد، وذفؽ مـ خالل تقطقػ تؼـقة 
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 التّعريف السقاقي يف معجم ف. طبد الرحقم: ـ  2ـ  3

خالؾا فؽثر مـ إظامل ادعجؿقة ادقجفة إػ متعؾؿل  ،ف. ظبد افرحقؿ وّطػ

مل يشؿؾ  هذا افتقطقػافّتعريػ ذم معجؿف، وفؽـ  افؾغة افعربقة مـ إجاكب، تؼـقةَ 

 مـ ادعجؿ. 
ٍ
ؾةادداخؾ  فؼد اـتػك ادمّفػ ذموشقى جزء ـّؾ مػردة  بؿؼابؾة ؽر ادعرَّ

ُمؼصقا بذفؽ ـثرا  ،1ؾقزية واحدة، أو بؿػردتغ مسادؾتغجظربقة ذم افغافب بؿػردة إك

مـ ادعاين ادشفقرة افتل حتقؾ إفقفا إفػاظ افعربقة متعددة افدٓفة، وادػقدة هلذه افػئة 

افؾتغ  to beat, to hitمؼابؾتف بؾػظتل:  تمتّ  ، مثال،"رضب"، ؾؾػظ: مـ ادتعّؾؿغ

ن ظذ معـك افرضب باظتباره ؾعال جسامكقا يؼقم بف افشخص دماه صخص أو تدّٓ 

 افذي ُيعّد مشفقرا ومػقدا "رْضب ادثؾ"، وهق هبذا آختزال ؿد أؽػؾ معـك حققان

إػ ضبقعة ادتـ ادػردايت ؿد يؽقن هذا آختزال راجعا . وبافـسبة فؾؿتعّؾؿغ إجاكب

ظذ ذح معاين افؽؾامت افقاردة ذم ـتاب:  ؾقف كاؿتُ  وافذيضّؿف ادعجؿ، افذي 

ؾة، ؾؼد ضغك ظؾقفا  ."دروس افؾغة افعربقة فغر افـاضؼغ هبا"  أّما ادداخؾ ادعرَّ

، أو ادثال افسقاؿل ـام يسؿقف بعضفؿ، وادتؿّثؾ ذم وضع ادػردة 2افتعريػ افسقاؿل

ق معّغ، بحقث تؼسن مع مػردات أخرى فتقضقح افعربقة ادراد تعريػفا ضؿـ شقا

                                                      
قع افّتعريػات افؾػظقة، يعتز بعض افدارشغ أن مؼابؾة اددخؾ بؾػظ مـ فغة أخرى كقع مـ أك 1

بعض ادعاجؿ اخلاصة، » يسّؿك افتعريػ افتؽاؾمي، ـام هق إمر بافـسبة إػ شقبآ  افذي يرى أّن 

، ]فػظا[ مؽاؾئا أو أـثر يـتؿل إػ كظام آخر مـ إدفة تؼسح بؿثابة تعريٍػ ثـائقة أو متعّددة افؾغات، 

ـ هذا ادػفقم ٓ يقاؾؼ ذم رأيـا ادػفقم افعام فؾتّعريػ . وفؽ.Selja Sepälä, 2004, p. 69))« افؾساكقة

 افذي يؼقم بؼح معـك ادػردة ذم ظبارة أو أـثر.

افذي ؿابؾف  "يقم"ظثركا ذم ادعجؿ ـّؾف ظذ تعريػ إحايل واحد، وذفؽ ذم اددخؾ اخلاص بؾػظ   2

فا مػفقم افققم، وهل ثؿ أورد بعد ذفؽ ؿائؿة افتسؿقات افتل يتحؼؼ ؾق ،dayبـ ف. ظبد افرحقؿ 

افسبت وإحد وآثـغ وافثالثاء وإربعاء واخلؿقس واجلؿعة. وظذ افرؽؿ مـ افػائدة افتعؾقؿقة 

 افتل يؼّدمفا هذا افـقع افّتعريػل إّٓ أّن ادمفِػ مل يقط ػف إّٓ ذم هذا اددخؾ.
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ّبع افسقاؿات افّتعريػقة افتل وردت ؾقفا افؽؾامت وبتت معـك مـ معاكقفا آشتعامفقة.

ؾة تَ  ُمغػال ـذفؽ ـثرا مـ  بلّن أؽؾب ادداخؾ يعرض شقاؿا اشتعامفقا واحدا، بغَّ اُدعرَّ

افسقاق افتعريػل افتايل: ؾقف ـر ذُ  افذي "محؾ"تعريػ افػعؾ ادعاين افسقاؿقة، ـام ذم 

بؿػرده، وأؿصقت ؾقف شقاؿات مشفقرة ووطقػقة فؾػعؾ  "مَحَؾ افسالح ظذ ؾالن"

. ومثؾ هذا اإلؽػال جيعؾ وؽر هذا "محؾت ادرأة"و "محؾ إماكة"مثؾ:  "محؾ"

ؽر ؿادر ظذ تؼديؿ مادة إؾرادية تػل باحلاجات افتقاصؾقة دتعؾؿل افؾغة ادعجؿ 

ارتباط ادعجؿ إػ بقة مـ ؽر افـاضؼغ هبا، وـؾ هذا راجع ـام شؾػ افذـر افعر

 ."دروس افؾغة افعربقة فغر افـاضؼغ هبا" ـتاب بادعاين افقاردة ذم

 ادوّجه إغ متعّؾؿي العربقة )لغة ثاكقة(:ؿػردات يف ادعجم الوضقػي لؾكتؼاء ـ اال 4

ادعجؿقة ظذ خصقصقات ؾئة  يعتؿد حُك ادػردات واكتؼاؤها ذم افصـاظة

ادتعّؾؿغ ادستفدؾة وإهداف ادراد حتؼقؼفا. وبـاء ظذ ذفؽ يتعّغ ظذ ممّفػ معجؿ 

وطقػل خمّصص دتعّؾؿل افعربقة باظتبارها فغة ثاكقة حتديد مستقى ادتعؾؿغ، وتعقغ 

ٓ حمافة ادفارات افؾغقية افتل يسعقن إػ حتصقؾفا: ّٕن مقاصػات ادعجؿ شتتؾّقن 

 هبذه احلاجقات.

افؽتب ادقّجفة  أّوٓ مـؿائؿة إفػاظ افقطقػقة إؾضؾ أن ُتستؼك مـ و

مـ  اذـر رصدي ضعقؿة ظددضؿـ هذا اإلضار، و فغة ثاكقة. باظتبارها فتعؾقؿ افعربقة

، ادؼسح عجؿ افقطقػلفؾؿتشؽقؾ اددّوكة اإلؾرادية  يؿؽـ اظتامدها ذمادراجع افتل 

. 1979ادػردات افشائعة ذم افؾغة افعربقة جامعة افرياض، »ائؿة داود ظبده، ؿ -مـفا: 

تب تعؾقؿ افؾغة افعربقة فغر افـاضؼغ هبا ـُ . «)...( ومـفا ؿقائؿ ادػردات افتل ُذّيؾت هبا 

وإذا ـان هذا اإلجراء آكتؼائل مػقدا ذم  .(33 -32، ص ص. 1982)ضعقؿة، 

، ؾال يـبغل يقاجففا ادتعؾؿقن ضؿـ مسارهؿ افتعؾقؿلترشقخ اداّدة اإلؾرادية افتل 
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آـتػاء هبذه اددّوكة ادعجؿقة، بؾ يتعّغ ظذ صاكع ادعجؿ أن يـػتح ظذ ؿدر أـز مـ 

ادتعّؾؿغ ادحؼؼغ فؼوط افؼائؿة ادستفدؾة، وظذ أشافقب تعؾقؿقة أخرى، مثؾ 

ات فغقية وطقػقة أخرى تشتؿؾ افتعّؾؿ افذايت احلر، بحقث يستدظل إمر ضّؿ مدّوك

ظذ أفػاظ جديدة. وأمام افتطقر احلايل ادتسارع فؾؿعارف وافتؼـقات، جيدر باددّوكة 

افؾغقية ادختارة أن تستقظب ادػردات اجلديدة وادصطؾحات ادستحدثة ادـتؼة 

برسظة، فؽل يضؿـ هذا ادعجؿ مسايرة افقاؿع افؾغقي افتقاصع فطائػة متعّؾؿل 

 ربقة )فغة ثاكقة(، ثّؿ افعؿؾ ظذ حتققـفا دوريا فتقاـب هذه ادستجّدات. افع

ومـ كاحقة دٓفقة، يؾزم تـقيع ادػردات فتتقزع ظذ جمآت دٓفقة خمتؾػة، 

وهذا مـ أجؾ أن تتقح دتعّؾؿل افعربقة افتبؾقغ بػعافقة ذم شقاؿات تقاصؾقة خمتؾػة، مع 

ة ظـ اخلصقصقة افديـقة وافثؼاؾقة، وبخاّصة ّدا كعؾؿ إخذ ذم احلسبان إفػاظ ادعز  

أن ـثرا مـ متعّؾؿل افعربقة باظتبارها فغة ثاكقة ُيْؼبِؾقن ظؾقفا ٕؽراض ديـقة تعّبدية ذم 

 ادؼام إّول.

ـام يـبغل حك مجقع افقحدات افؾغقية افقطقػقة )أو ادقرؾقامت( افتل تمّدي 

ئر، وحروف افعطػ، وؽرها، ؾفل حروف متثّؾ وطقػة رصؾقة أو كحقية، مثؾ افضام

اهلقؽؾ افرئقس فؾغة، وتـتؿل إػ ؿائؿة مغؾؼة ثابتة مـ حقث افعدد، ومتتاز بتقاتر ـبر، 

وهل مـ َأوػ افقحدات افتل يستقجب حتصقؾ معـاها ومعرؾة مقضعفا ذم افبـقة 

الل وطقػتفا ، افؾغقية. وظذ اظتبار أّن هذه افقحدات افؾغقية يتحّدد معـاها مـ خ

ؾفل ٓ حتتاج إػ تػؽقؽ دٓيل دضؿقاها، بؾ ُيؽتػك ذم افغافب بذـر ظدد مـ 

افسقاؿات افتل تستخدم ؾقفا وُتبِغ ظـ معـاها إذا ـان ادعجؿ أحادي افؾغة، أو إيراِد 

 مؽاؾِئاهتا افؾػظقة ذم فغة ادتعّؾؿغ إوػ إذا ـان ادعجؿ ثـائقا. 
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حيسـ ظـد اكتؼاء ادػردات تؼديؿ ادادة اإلؾرادية ذات  ر إػ أّكفبؼل أن كش

اخلصقبة آصتؼاؿقة، بحقث تتقح إؿامة ظالؿات دٓفقة مع ظدد ـبر مـ افصقغ 

 ادشتؼة، وهق ما يساظد ادتعّؾؿ ذم افربط بغ معـك اجلذر وخمتؾػ ادعاين ادرتبطة بف. 

 متعّؾؿي العربقة باطتبارها لغة ثاكقة:وضقػقة ترتقب ادػردات يف ادعجم ادوّجه إغ ـ  5

مػتاح افبحث ظـ ادػردات ذم ادعجؿ، وتتحؽّؿ ؾقف ظقامؾ معّقـة، افستقب يعّد 

مـفا افطبقعة افكؾقة فؾغة، وكقظقة افؼراء ادستفدؾغ. ووؾؼا فذفؽ، ؾنذا ـاكت فغة 

ػ خقارا ترتقبقا ادداخؾ ذات ضبقعة اصتؼاؿقة، مثؾ افؾغة افعربقة، ؾناّها تقّؾر فؾؿمفّ 

يستـد ؾقف إػ جذور افؽؾامت، ؾقعرض حتت اددخؾ افقاحد مجقع أؾراد افعائؾة 

آصتؼاؿقة افـاصئة ظـ ادادة افؾغقية افقاحدة، وهذا ذم مؼابؾ افؾغة ذات افطبقعة 

اإلفصاؿقة افتل ؽافبا ما ُترتَّب مػرداهتا ذم ادعجؿ ظذ أشاس أوائؾ احلروف 

 افظاهرة فؾؿػردة.  ؾػظقةادشّؽؾة فؾصقرة اف

ويظفر تلثر كقظقة افؼراء ذم ترتقب مػردات ادعجؿ مـ خالل مستقاهؿ  

ادعرذم ذم تؾؽ افؾغة، ؾادعاجؿ  ادقّجفة إػ متعّؾؿل افؾغة افثاكقة ادبتدئغ افذيـ فقس 

ادزيد، وؽر ذفؽ مـفا وفدهيؿ معرؾة رصؾقة تتقح هلؿ إدراك أصؾ افؽؾامت وادجرد 

افستقب  وؾؼكقاع افعالؿات آصتؼاؿقة ادقجقدة بغ ادػردات، ُتبـك ذم افغافب مـ أ

إفػبائل بحسب صقرة افؽؾؿة ـام هل، ٓ بحسب أصؾفا أو مادهتا، فؽل يتقرس هلؿ 

 افقصقل إفقفا برسظة. 

د ظبد افرمحـ احلاج صافح جدوى هذا افستقب ذم ؿقفف:  ـّ  اجلاكب أما»ويم

مل  افذيـ فؾتالمقذ بافـسبة وخاًصة ادػردة ظذ افعثقر شفقفة ذم اجؾقً  اإلجيايب ؾقظفر

 مثؾ ذم وضع وٓبلس .وافتكيػ آصتؼاق ؿقاظد ذم افؽاؾقة ادعارف بعد يؽتسبقا

 ذم ظؾقفؿ وؽرهؿ( فؾتسفقؾ إجاكب )مـ افعربقة تعؾؿ يريد مـ وـؾ فألضػال ذفؽ
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. وفؽـ هذا (674، ص. 78 )احلاج صافح، مج .«مبؽر وؿت ذم ادعجؿ اشتعامل

اـتساب  ومـفج »اجلاكب اإلجيايب ٓ يؽػل، بؾ إّكف ٓ يعدو أن يؽقن مرحؾقا، ؾافعربقة 

. «ادتعؾؿ ؾقفا تّكف وـقػقة وافصقغ إصقل معرؾة ظذ متاًما متقؿػ هق مػرداهتا

 . (674، ص. 78)احلاج صافح، مج 

وأمام هذا إمر، وظذ اظتبار أّن ادبتدئغ مـ متعّؾؿل افعربقة باظتبارها فغة ثاكقة ٓ 

يؿتؾؽقن معرؾة اصتؼاؿقة وتكيػقة تتقح هلؿ رّد ادػردات إػ أصقهلا، ؾنّكف يتعّغ ظذ 

ؾادػردات افتل تتغر صقغتفا ظـ أصؾفا  :ممّفػ ادعجؿ افقطقػل اجلؿع بغ افستقبغ

 إصؾقة( احلروف مقضعفا آصتؼاؿل )بحسب ذم تليت»وف أو حذؾفا بزيادة حر

 ادقضع إػ إفػبائل ادقضع مـ افظاهرة وبنحافة حروؾفا بحسب آخرَ  ومقضعٍ 

 "مقزان"وظؾقف ؾنّن فػظة . (675، ص. 78)احلاج صافح، مج  «.وافعؽس آصتؼاؿل

تقب إفػبائل، ذم حرف ادقؿ، خافقة مـ مثال، يعثر ظؾقفا ادتعّؾؿ ادبتدئ، بآشتـاد إػ افس

افتل حّتدد حتتفا  "وزن"، وفؽـّفا مرؾؼة بنحافة تـؼؾف مباذة إػ مادة أي تعريػ أو مؽاؾئ

 .وتكيػقا اوؽرها مـ إفػاظ ادرتبطة هبا اصتؼاؿق "مقزان"فػظة 

أّوٓ،  بغ افستقب إفػبائل وآصتؼاؿل مػقد مـ جاكبغ ّٕكف حياؾظ،إّن اجلؿع 

ؼظذ  اخلصقصقة آصتؼاؿقة فؾغة افعربقة ذم ادعجؿ، ـام أّكف يقرس فؾؿبتدئغ مـ  حتؼُّ

متعّؾؿل افعربقة فغة ثاكقة افقصقل أّوٓ إػ ادػردة افتل جيدها مذـقرة ذم مقضعفا مـ 

افستقب إفػبائل، وجمّردة مـ أي تعريػ أو معؾقمات ختص افبـقة افصغرى، وحُمآ 

 اادػردات ادرتبطة هبإػ عفا افطبقعل افذي يشغؾف اجلذر افذي اصتؼت مـف، وإػ مقض

ػة فؾعائؾة آصتؼاؿقة. إذن، ؾاشتثامر تؼـقة اإلحافة يتقح فؾؿتعّؾؿغ حتؼقؼ ؽايتغ ادمف  

مفّؿتغ: تتؿّثؾ إوػ ذم افتّعّرف ظذ افروابط آصتؼاؿقة فؾؿػردة ادطؾقبة، وافثاكقة ذم 

 ادعجؿ. داخؾافقصقل إػ مقضعفا  رسظة ويرس
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 ادوّجه إغ متعّؾؿي العربقة باطتبارها لغة ثاكقة:الثـائي  وضقػقة التعريف يف ادعجمـ  6

أحادي ادعجؿ وتعظؿ أمهقتفا إذا ـان تعّد افتعريػات ظصب ادعجؿ وؿقامف، 

قة أو ٓ يـبغل أن يؽقن بصقرة ظشقائودا ـان إمر ـذفؽ، ؾنّن إدراجفا  .افؾغة

 ,Svensén). «يـبغل فؾتعريػات إذن أن تؽقن مقاؾؼًة فؾغرض مـ ادعجؿ»كؿطقة، بؾ 

1993, p. 134) . فا إػ وضؿـ هذا افسقاق، يؿؽـ افؼقل بلّن ادعجؿ افذي يؽقن مقجَّ

متعّؾؿل افؾغة افثاكقة، يـبغل أن تّتسؿ تعريػاتف بافقضقح، وأن تؽقن ُمدّظؿة بإمثؾة 

ؾة وطقػقة، وهذا حتؼقؼا فؾغوافرشقم افتقضقحق ية افتعؾقؿقة اة، وأن تؽقن ـؾامتف اُدعر 

 ادرومة ذم هذا افـقع مـ ادعجامت.

ف إػ متعؾؿل  وبـاء ظذ هذا آظتبار، ؾنّكف يتعّغ ظذ مصـّػ ادعجؿ ادقجَّ

افعربقة باظتبارها فغة ثاكقة أن خيتار مـ بغ أكقاع افتعريػات تؾؽ افتل حتؼؼ هذا 

رض افتعؾقؿل، وأن يـلى ظـ بعض إكقاع افّتعريػقة إخرى افتل ٓ تػقد هذه افغ

افطائػة، مثؾ افّتعريػات ذات افغاية افتلرخيقة افتل حتاول افتلصقؾ دعـك ـؾؿة 

، أو افتعريػات احلؼقؼقة افتل هتدف إػ افقصقل إػ ماهقة اوافّتغرات افتل تطرأ ظؾقف

قة افتل تتقؾر ظذ معؾقمات إضاؾقة ؽر مباذة ظـ افقء، أو افّتعريػات ادقشقظ

ف وافتل ٓ حَي  تاج إفقفا ادتعّؾؿ، وؽر ذفؽ مـ أكقاع افتّعريػات افتل ٓ افقء ادُعرَّ

 تػقده ـثرا.

وفؼد تبّغ مـ خالل اّضالظـا ظذ أؽؾب أكقاع افتّعريػ أّن ظددا مـ إكقاع 

ؾتّعريػ ـام هق احلال بافـسبة ف، افثاكقةافؾغة افتعريػقة أـثر صالحقة مـ ؽرها دتعؾؿل 

اإلحايل، وافّتعريػ بافؽؾؿة ادرادؾة، وافّتعريػ اجلؿع، وافتّعريػ بإمثؾة افسقاؿقة، 

  افقطقػة. وافّتعريػ بافضد، وافّتعريػ باظتبار
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ز ظذ ذـر افعـارص افتل extensional definition فالتعريف اإلحايل ـّ ، افذي ير

ؾتعريػ  :قفا معـك ادػردة مػقد بافـسبة دتعّؾؿل افعربقة باظتبارها فغة ثاكقةيـطبؼ ظؾ

افشفادتان، "فة إػ هذه افطائػة ظذ أّكف: ذم ادعجامت ادقجَّ  "افرــ اإلشالمل"مػفقم 

يبدو أؿرب إؾفاما مـ تعريػفا مـطؼقا ظذ أاّها  "وافصالة، وافزـاة، افصقم، واحلج

أّن هذا افـقع افتعريػل ؽر ـ افرضوري أن يؼقم بف ادسؾؿ. أصقل فؾديـ اإلشالمل م

ؾات، بحقث  يؽقن مـاشبا ذم تعريػ ادراجع ادشّؽؾة فؼائؿة  إّكفٓ يـاشب مجقع ادُعرَّ

ؼة فـػس اجلـس. وإذا ـان إمر مغؾؼة مـ ادراجع تتػؼ ذم افصػات واخلصائص ادحؼ  

قّجفة إػ ؽر افـاضؼغ بافعربقة أن يتخّر ـذفؽ، ؾنّكف يتعّغ ظذ ممّفػ ادعجامت اد

ؾات افتل يـاشبفا هذا افـقع مـ افتعريػات.  ادعرَّ

، ؾقؼقم ظذ حتؼقؼ ادساواة افدٓفقة افتامة أو افتؼريبقة التّعريف بالؽؾؿة ادرادفةأّما 

ف. وهق تعريػ  ف وافؾػظ ادُعر   ظادة ما ُيستعؿؾ ذم معاجؿ افؾغة،»بغ افؾػظ ادعرَّ

ويسؿح باشتحضار معـك ـؾؿة مـ خالل اؿساح ـؾؿة أخرى حتؿؾ معـك ؿريبا جّدا 

. وتؽؿـ افػائدة افّتعؾقؿقة فؾتعريػ بافؽؾؿة ادرادؾة، (Sepälä, 2004, p. 67). «مـفا

معـك ـؾؿة مـ خالل معـك ـؾؿة  ظذ تؼديؿ بدائؾ فػظقة فؾؿتعؾؿ، ذم حتديدِ  زيادةً 

ف إفقف، وبخاصة بافـسبة إػ متعؾؿل افعربقة مـ إجاكب، ثاكقة، وفؽـ ما يـبغل افتـبق

مـ افؽؾؿة ادراد تعريػفا،  أوضحهق أّكف مـ افالزم أن تؽقن افؽؾؿة ادرادؾة 

ٓ هيّؿف إثراء رصقده فغاية وطقػقة ؾؿستعؿؾ ادعجؿ افؾغقي مـ ؽر افـاضؼغ بافعربقة 

افتل شقستخدمفا ذم ادؼام  افؽؾامت ينامع افتعّرف ظذاإلؾرادي بؼدر ما هيّؿف 

 . ادـاشب

إمر يتعّؾؼ بجؿؾٍة يؽقن ؾقفا معـك افؽؾؿة »، ؾنّن التّعريف اجُلؿظوبخصقص 

وشط مجؾة تاّمة، ذم  افؽؾؿة تقضع حقث. (Gaudin, Guespin, 2002, p. 150)«مقّضحاً 
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اجلؿؾة  "فراي ديبق"بحقث يتبّغ معـاها بافـّظر إػ ما حُيقط هبا مـ ـؾامت. وُتؼّدم 

بدين: شخص بدين هو شخص أضخم من احلجم "افتافقة مثآ ظذ ذفؽ: 

تؽؿـ كجاظتف » ـام ُتؾّخص ُبعَده افقطقػل بؼقهلا:  (Debove, 2006, p. 27).الطبقعي

افبقداؽقجقة احلؼقؼقة ذم تؽقيـف فؾقحدة افّدكقا فؾّتقاصؾ، اجلؿؾة، وهذا ما ُيسّفؾ 

ؾؿـ إحسـ وّدا ـان إمر ـذفؽ، . (Debove, 1971, pp. 27- 28). «ظؿؾقة افػفؿ

 ،اشتثامر هذا افـقع مـ افتّعريػات ذم ادعاجؿ ادقّجفة إػ متعؾؿل افعربقة فغة ثاكقة

أؽؾب أو أصفر حيك مـ خالهلا  افقاضحة،  يقرد ادعجؿل ظددا مـ اجلؿؾ بحقث

ؾة. وتّستب ظذ هذا اإلجرا ء اخلاص بافتعريػ اجلؿع ادعاين اخلاّصة بافؽؾؿة اُدعرَّ

ؿؾقة ؾفذه افتعريػات اجلُ  :ؾائدة تعؾقؿقة إضاؾقة بافـسبة دتعّؾؿل افؾغة افعربقة فغة ثاكقة

ب معفا افؽؾؿة ادراد تعريػفا،  ـّ ادذـقرة تزّود ادتعّؾؿ بعدد مـ ادػردات افتل تس

ؼقهلؿ: ـآّتساق تػتؼد إػ  افـاضؼغ بغر افعربقة يـطؼقن مجال بعضؾؽثرا ما كالحظ 

 . "ؿقي جّدا"بدٓ مـ  "ؿقي ـثرا"

ؾُقعتز ظـكا مساظدا، إذ يؽتػل اُدعجؿل  3بواسطة األمثؾة السقاققة لتعريفوأّما ا

ومـ إمثؾة ؾقف بندراج افؽؾؿة ادراد تعريػفا ذم شقاق فغقي يؽشػ ظـ معـاها، 

تعريػ )افـّصػ( مثال، بافسقاق: »افسقاؿقة افتل ُيؼّدمفا حالّم اجلقاليل ادثال افتايل: 

وظذ اظتبار أّن افقطقػة  (.55، ص.1999)حاّلم،  .«)ؿسؿت افتػاحة كصػغ(

إشاشقة هلذه إمثؾة تـحك ذم تؼريب معـك افؽؾؿة إػ افؼّراء، ؾنّكف يعّد مـ أكسب 

                                                      
، ؾادثال افسقاؿل ُيعتز ُظـكا مـ افرّضوري هـا أن ُكؿّقز بغ افّتعريػ اجلُؿع وادثال افسقاؿل 3

ُمساظدا فؾّتعريػ، وؽافبا ما يع افّتعريػ، بحقث ُيقضع افؾػظ ذم شقاق حيقي افؽؾؿة ادُراد تعريػفا، 

وبآظتامد ظذ هذا ادثال ؿد ُيتقّصؾ إػ معـك افؽؾؿة. أّما افّتعريػ اجلُؿع ؾقتّؿ ؾقف وضع افؽؾؿة 

ـّب ذم مجؾة مقّضحة. ادراد تعريػفا مع ـؾؿة أو ترـقب  ُمصاحب هلا، ثّؿ ُيعؿد إػ ذح ذفؽ ادر
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ثال أن خُيتار اد إكقاع افتعريػقة إػ متعؾؿل افعربقة باظتبارها فغة ثاكقة، ذيطة

 .افسقاؿل بعـاية

د  ف ـؾؿة بضّدها»بصقرة ظاّمة ظذ أّكف افّتعريػ افذي الّتعريف بالضد وحُيدَّ . «ُيعر 

(Clas, 1985, p. 78) .بغ إفػاظ. ة ادقجقدافتؼابؾقة  افدٓفقةافعالؿات  ويتؿقّز بنطفاره

 ,J. Dubois, C. Dubois). «تػسض تـظقام ُثـائقا فؾؿػردات ]افؾغقية[»وهذه افّتعريػات 

1971, p. 88) ف باإلحافة إػ افؽؾؿة اُدخافػة هلا مـ حقث . أي أّن ـّؾ ـؾؿة ُتعرَّ

 . "هق َمـ فقس بغبل"بعبارة  افذـلافدٓفة، مثؾ: تعريػ 

أحقاكا بافـسبة دتعّؾؿ افؾغة افعربقة  ارضوريا، بؾ مػقد ـقعهذا اف وُيعتز

، ومتداوٓ ذم فديف ه معروؾاؿد يؽقن مضادُّ ظـده ، ؾافؾػظ ادجفقل باظتبارها فغة ثاكقة

ف بف، ؾتعريػ فػظ: رَ افذي جيعؾف افطريؼ إكسب ٕن ُيعْ  شؽؾآشتعامل باف

ف بلّكف ضد  "احلرور" بؾ إّن معـاه ؿد ٓ يّتضح  ،"افظؾ"مثال يؽقن أحسـ إذا ُظر 

مـطؼقا. وشعقا وراء حتؼقؼ دتعّؾؿ افؾغة افعربقة ؽر افـاضؼ هبا إذا تّؿ حتديده شقاؿقا، أو 

افػائدة افتعؾقؿقة إوػ مـ ادعجؿ، وادتؿّثؾة ذم معرؾة معاين افؽؾامت، ؾنّكف يتعّغ ظذ 

ف إػ هذه افطائػة أن خيتار افؾػظ ادضاد إـثر وضقحا وتداوٓ.  ممف ػ ادعجؿ ادقجَّ

تل تزز ظذ بعض إصقاء افؾقصُدق  التعريف باطتبار الوضقػةأّما بخصقص 

بروزا ٓؾتا، مثؾ إجفزة، وإدوات هذه إصقاء ؾقفا خاصقة افقطقػة افتل تؼقم هبا 

)مارتان،  «"آفة فضغط افزاؽل وؾّؽفا"»تعريػ مػؽ  افزاؽل بلّكف:  ـام ذموؽرها، 

س ؾؼط ظذ ذـر خاصقة افقطقػة افتل تمدهيا هق تعريػ ممشَّ  (.81، ص. 2116

ـة ذم و. فاؾؽ  ذم ضغط افزاؽل و ادتؿّثؾةوهذه إداة  يؿؽـ فؾسؿة افقطقػقة ادتضؿَّ

معـك افؽؾؿة ادراد تعريػفا أن تتؽّػؾ بؿػردها بتؼريب ادػفقم، وتؽقيـ صقرة ذهـقة 

، بؾ إاّها، باظتبار أمهقتفا بافـسبة هلذه إكقاع مـ فدى ادتعّؾؿغ ظـ افقء ادراد تعريػف
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ؾات، تُ   .يز وترشقخ ٓ وشقؾة تعريػ وحتديد ؾحسبعتز وشقؾة تعزادعرَّ

وبعد ظرض هذه  افتّعريػات ادقاؾؼة فػئة متعّؾؿل افؾغة افثاكقة دمدر اإلصارة إػ 

كسبة معّقـة مـ أّن افقاحد مـفا ٓ يصؾح فتعريػ مجقع مداخؾ ادعجؿ، بؾ يقاؾؼ 

ؿل افعربقة )فغة ادخّصص دتعؾّ ادػردات ادقاؾؼة فف، وظؾقف يتعّغ ظذ ممّفػ ادعجؿ 

ثاكقة( أن يـتؼل افّتعريػ ادقاؾؼ خلصقصقة ـّؾ مػردة،  فقتحؼؼ ادطؾب افقطقػل 

 ادـشقد ظذ أـؿؾ وجف.

ادوّجه إغ متعؾؿي العربقة باطتبارها البعد التػاطظ يف ادعجم ادحوسب  - 7

 لغة ثاكقة.

شفؿت ذم أفتل احلقشبة افؾغقية اصفدت افعؼقد إخرة تطّقرا رسيعا ذم جمال 

فؼد ُوّطػت احلقشبة ذم جمال افصـاظة ادعجؿقة، حّؾ ـثر مـ اإلصؽآت افؾغقية، و

ؿت حاشقبقا وؾؼ بعد ؿ  معجامت فغقية ظربقة ُص بحقث طفرت ذم أوكة إخرة 

تػاظع ـام هق إمر بافـسبة دعجؿ افؾغة افعربقة افتػاظع افذي أضؾؼت كسخة دمريبقة 

 واخلزاء وادفـدشغ افباحثغ مـ ظدد بغ وتعاون جفد ثؿرة »،  وهق 4مـف ظذ افقيب

 بدمشؼ، افتطبقؼقة وافتؽـقفقجقا فؾعؾقم افعايل ادعفد ذم افعربقة ادعؾقماتقة وافؾغة ذم

وافثؼاؾة  فؾسبقة افعربقة وادـظؿة وافتؼـقة فؾعؾقم افعزيز ظبد ادؾؽ مديـة مـ ـؾ   رظتف

، 2113)ؽـقؿ، «. افعربقة فؾغة بيافق ظذ تػاظؾقاً  معجامً  فقصبح )أفؽسق (وافعؾقم

  .(196ص. 

                                                      
 . ويراجع ذم هذا افشلن: كدىhttp://almuajam.hiast.edu.sy/index.jsp: ُيـظر: ادقؿع افتايل 4

افتػاظع، جمؾة جامعة دمشؼ فؾعؾقم ؽـقؿ )وآخرون(، افتشارـقة ذم إؽـاء معجؿ افؾغة افعربقة 

. وهق ادؼال افذي ؿّدم وصػا هلذا ادعجؿ افتػاظع، واشتػدكا مـف ذم 2113، 1، ع29اهلـدشقة، مج 

 هذا افبحث. 

http://almuajam.hiast.edu.sy/index.jsp
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وذم طّؾ آهتامم افؽبر بتعؾقؿ افعربقة فغر افـاضؼغ بافعربقة، ؾؿـ ادػقد 

اشتثامر هذه احلقشبة ذم صـاظة معجؿ تعؾقؿل رؿؿل ذي ضابع تػاظع مقّجف إػ 

مـ خالل ضابعف احلرـل افتػاظع متعّؾؿل افعربقة باظتبارها فغة ثاكقة، يسؿح هلؿ 

بؿسايرة مستجدات افتقاصؾ افؾغقي افقطقػل، بحقث يصبح هذا ادعجؿ افرؿؿل 

رؾقؼا مساظدا هلؿ، ؿابال فالشتغالل داخؾ حجرة افؼاظة وخارجف، ضؿـ إضار افتعؾقؿ 

افـّظامل فؾغة افعربقة، أو افتعّؾؿ افذايت احلّر، ويؿؽـ حتؿقؾف بسفقفة ظذ اهلاتػ، 

 فتػاظؾ معف ظز افقيب.وا

أّما بخصقص ادادة افؾغقية ادشّؽؾة فؼاظدة ادعطقات، ؾتتشّؽؾ ذم ؿائؿة 

مػتقحة ظذ اإلثراء، ؾؿـ اُدستحسـ أن تـطؾؼ، مثال، مـ ماّدة ادعجؿ افقرؿل ادقّجف 

اجع إػ متعّؾؿل افعربقة )فغة ثاكقة(، ثّؿ ُتثرى بادػردات افقطقػقة ادبثقثة ذم ثـايا ادر

ادعتؿدة ذم افـظام افتعؾقؿل اخلاص هبذه افػئة، وبام ُيؼسح أثـاء افتػاظؾ افرؿؿل مـ 

 أفػاظ ومصطؾحات مـ ؿبؾ ادتخصصغ.

اإلحافة ]ذم ادعجؿ »وتشر افدراشات، بخصقص آؿتصاد ذم افقؿت،  إػ أّن 

وؿتا ؿؾقال  اإلفؽسوين[ إػ ـؾؿة ؽر معروؾة مـ خالل رابط إفؽسوين، مثال، تستغرق

. وهذا ذم (Prichard, 2008, p. 217)«. جّدا، وتكف افؼارئ ظـ افـص إػ درجة أؿؾ

مؼابؾ اشتخدام ادعجؿ افقرؿل افذي يستغرق ؾقف افؼارئ وؿتا أضقل، ويكؾف ظـ 

افـّص افؾغقي ادعافج فػسة أضقل. وإضاؾة إػ متّقز افبحث بافرسظة، ؾنّكف يتّسؿ 

ن يرؿـ ادتعّؾؿ ادػردة أو ادادة افؾغقية ادبحقث ظـفا ذم مؽااها بافسفقفة، إذ يؽػل أ

 ادخصص، ثؿ يـؼر ظذ افزر اخلاص بافبحث فتظفر افـتائج ذم طرف وجقز.

ويتعّغ ظذ ممف ػل ادعجؿ افتػاظع ادقّجف إػ متعّؾؿل افعربقة باظتبارها فغة 

دة ادطؾقبة وؽرها مـ ادػردات ثاكقة حتديد افعالؿات افدٓفقة ادقجقدة بغ ادػر
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إخرى، ـعالؿات افسادف، وافتضاد وؽرها، وذفؽ مـ خالل تؼـقة اإلحافة، أو مـ 

ؾة، وُمْرَؾؼة  خالل ظرض كاتج افبحث ظـ ادػردة ضؿـ صػحة ترد ؾقفا ادػردة ُمعرَّ

فؽ. بؿرادؾاهتا وأضدادها، وبادػردات ادرتبطة هبا مـ افـاحقة آصتؼاؿقة وؽر ذ

وحيُسـ هـا افتـبقف إػ رضورة ضبط ادػردات بافشؽؾ، ّٕكف مظفر وطقػل فؾغة 

افعربقة، ُيساهؿ ذم افتؿققز بغ ادػردات ذات افبـقة افصامتقة ادشسـة ادـتؿقة إػ كػس 

 افعائؾة آصتؼاؿقة.

ـام ُيستحسـ ذم هذا ادعجؿ افتػاظع اشتحداث واجفة تتصؾ بافـطؼ افصقيت 

ت افعربقة. وظذ افّرؽؿ مـ أّكف تقجد مـاَشبة ـبرة بغ مؽتقب افؾغة افعربقة فؾؽؾام

ومـطقؿفا، إّٓ أّن هذه افقاجفة تػقد ذم تقضقح افـطؼ افصحقح فؽؾامت مثؾ: فؽـ، 

وهذا، وؽرمها مما ٓ تتقاؾؼ ؾقف افصقرة ادؽتقبة فؾؿػردة مع افصقرة ادـطقؿة. وٓ 

ذ مجقع ادػردات افتل تضّؿفا ؿاظدة ادعطقات اخلاّصة بلس إْن ُظّؿؿ هذا اإلجراء ظ

بادعجؿ. ـام يؿؽـ تقشقع هذا افـّطؼ افصقيت فقشؿؾ شقاؿات فغقية ترـقبقة، بحقث 

 ُتؼرأ ـّؾ افعبارة ادشتؿؾة ظذ ادػردة ادعـقة. 

ويؿؽـ هلذا ادعجؿ أن يقضع ذم مقؿع صابؽل خاص مػتقح ظذ ادشارـة 

مغ، بحقث يؿؽـفؿ، بعد افتسجقؾ، مـ اشتغالل ادعجؿ افتػاظؾقة فؾؿستخد

ؼقن مـ خالهلا أهداؾفؿ ادعجؿقة. ويؿؽـ تدظقؿ هذا  وافتػاظؾ معف بصقرة حيؼ 

ادعجؿ بقاجفات يستػرِس ؾقفا ادتعّؾؿقن ظـ بعض ادشؽالت افتل تعسضفؿ، وهذا 

غ ذم افصـاظة ٕخذها ذم احلسبان ظـد حتقغ ادعجؿ. ـام يػتح أيضا ظذ ادتخصص

ادعجؿقة، وذم تعؾقؿ افؾغة افثاكقة مـ أجؾ إؽـاء ادعجؿ بامدة إؾرادية وطقػقة، وتؼديؿ 

مالحظات ومؼسحات مساظدة ظذ تطقير ادعجؿ، تتؽػؾ هبا جلـة خمتصة مـ أجؾ 

 افعؿؾ بام يػقد ذم تطقير هذا ادعجؿ افتػاظع. 
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 ـ خامتة واقرتاحات:  8

ن كـّبف إػ أّكف ذم طّؾ وجقد خصقصقة فدى متعّؾؿل افعربقة مـ ادفّؿ ذم اخلتام أ

باظتبارها فغة ثاكقة مـ ادبتدئغ، تتلشس مـ خالل ارتباضفا بلهداف تعؾقؿقة حمّددة 

تـعؽس بصقرة مباذة ظذ حجؿ وكقع ادحتقى افؾغقي ادؼّدم إفقفؿ، وظذ ضرائؼ 

ة هلؿ، ؾنّن تصـقػ معجؿ )بصقرتقف ادطبقظة،  وإشساتقجقات تعؾقؿقة معدَّ

وادحقشبة( هلذه افػئة يعد أمرا رضوريا وظاجال، وبخاّصة مع اكتشار احلقشبة افؾغقية 

وتطّقرها. وهذا فتسفقؾ ضرائؼ تعؾقؿ افؾغة افعربقة، وتػـقد أراء افتل تؼقل بصعقبة 

 ح.تعؾقؿ افؾغة افعربقة بافـسبة إػ ؽر افـاضؼغ هبا، وهذا دون أي مستـد ظؾؿل صحق

وظذ اظتبار أّن إّمة افعربقة اإلشالمقة ٓ تـؼصفا ادحّػزات، حقث إّن افؾغة 

افعربقة فغة افؼرآن وافديـ اإلشالمل، ؾنّن كؼها وتقشقع دائرة اشتعامهلا هق ذم 

حؼقؼتف كؼ فإلشالم. ـام ٓ تعقزها اإلمؽاكات ادادية وافبؼية، بدفقؾ تقّؾر ـػاءات 

ؿ افزامج وادـاهج ادثذ فتقسر تعؾقؿ افعربقة ٕبـائفا احلافقغ ظؾؿقة ؿادرة ظذ تؼدي

وادستؼبؾقغ.  ويزداد إمر إحلاحا ّدا كعؾؿ أّن ادفتؿغ بتعؾقؿ فغات أخرى 

ـاإلكؽؾقزية مثال، يسعقن إػ اشتثامر ـؾ افتؼـقات وإشافقب ادتاحة مـ أجؾ تطقير 

ػاق ظذ هذا افتعؾقؿ، حتك ذم افبؾدان وتقسر تعؾقؿفا، ويرؾعقن مـ مستقى اإلك

افـّاضؼة بغر تؾؽ افؾغات، وهذا فتحؼقؼ أؽراض اؿتصادية وثؼاؾقة، ؿد ٓ تؽقن ذم 

مستقى ادحّػزات افتل تدؾع أبـاء إّمة اإلشالمقة وافؼائؿغ ظذ أمرها إػ تعؾقؿ 

 فغتفؿ وتعّؾؿفا. 

  افـؼاط افتافقة:ذم افتل خرجت هبا هذه افقرؿة ويؿؽـ إمجال ادؼسحات

ـ افدظقة إػ إكجاز معجامت أحادية وثـائقة افؾغة، ورؿقة وحمقشبة، خاّصة 

 بؿتعّؾؿل افعربقة باظتبارها فغة ثاكقة. وتؽثقػ افبحقث ذم هذا ادجال افتعؾقؿل.
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صـاظة ادعجامت ادقّجفة إػ متعّؾؿل افعربقة باظتبارها مـ ادػقد آكطالق ذم  -

ائج افدراشات اخلاّصة بتعّؾؿ افؾغة ظـد هذه افطائػة، وُيَدّظؿ  ذفؽ مـ كت فغة ثاكقة

 .بـتائج افبحقث ادعجؿقة ادعارصة  ذم هذه افصـاظة

د احلاجقات افقطقػقة دتعّؾؿل افؾغة افعربقة )فغة ثاكقة( بدؿة،  ـ يتقّجب أن حُتدَّ

 فؽل يتؿ تصؿقؿ ادعجؿ ادـشقد ظذ هدهيا.

ّوكة اخلاّصة بادػردات افقطقػقة مـ افؽتب ادخصصة مجع اددُيـطؾؼ ذم  ـ أن

دتعّؾؿل افعربقة باظتبارها فغة ثاكقة، وأن يراظك ذم ذفؽ ادػردات اجلديدة وإفػاظ 

مع إخذ ذم ، احلضارية ادستحدثة، وهذا دسايرة ادعجؿ فقاؿع افتقاصؾ احلايل

ة ظـ اخلصقصقة افديـقة وافثؼا  ؾقة فؾؿجتؿع افعريب اإلشالمل.احلسبان إفػاظ ادعز 

ـ أن ُتراظك اخلاصقة آصتؼاؿقة فؾغة افعربقة ذم ترتقب ادػردات وذم اإلحافة 

 إفقفا ذم ـّؾ مـ ادعجؿ افقرؿل وادحقشب.

افقطقػل ادقاؾؼ خلصقصقة ـّؾ  لتعريػ ادػردات افـقع افتعريػ أن خُيتار ذمـ 

 دتعّؾؿل افعربقة باظتبارها فغة ثاكقة.إػ  بافـسبةفػظة، وفؾغاية افتعؾقؿقة ادسّطرة 

ـ أن تتضاؾر جفقد  ادعجؿقغ وافتعؾقؿقغ واحلاشقبقغ مـ أجؾ إكجاز 

 وتطقير معجؿ تػاظع يقضع ذم خدمة متعّؾؿل افؾغة افعربقة باظتبارها فغة ثاكقة.

مـ خالل ادستجدات، ومـ خالل كتائج  ل ادعاجؿ دوريا، وتعدَّ غَّ حُت ـ أن 

ػاظؾ مع ادعجؿ ادحقشب افذي يظفر كؼائص ادعجؿ، واحلاجقات افؾغقية افت

 فؾؿتعّؾؿغ.
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 يف تعؾقم العربقة ةادعجؿق  التفقئة مـاهج 

 لغري الـاطؼني هبا

 ادجقول كارص بن سؾطان. د

 اددوٕٚت فٌقيٚت ذم دـتقراه

 شًقد ادِؽ جٚمًٜ -ـِٜٔ أداب

ًٔٚ فْيريٚت مًجّٜٔ ذم إضٚر افتحِٔؾ أيل اددّويّن ذم فٌقيٚت  ادؾخص: تَدم هذه افقرؿٜ حتًًِٔل تىبَٔ

وٕؽراض افتحِٔؾ ادًجّل ادٍتقح فٌِٜ وؾَٚ فسٔٚؿٓٚ افبحثل  corpus linguistics1 اددوٕٜ احلٚشقبٜٔ

رف بٚشؿ: افتٓٔئٜ  ًُ ادتْقع واخلٚص بٌرض مًجّل مًّغ. وُترـز افقرؿٜ ظذ مْٚهٟ ٕيريٜ تىبَٜٔٔ ت

قة وتًبئٜ افٍج nesting "افتجّٔع"ودور  collocationوافتهٚحٛ افٍِيل  lexical primingادًجّٜٔ 

، ـام تسًك إػ تىبٔؼ هذه pattern grammarٕحٔٚز افْحق افّْىل  lexical gap-fillingادًجّٜٔ 

هـ( مـ 1425آدمٚهٚت ظذ مًجؿ افًربٜٔ بغ يديؽ فِْٚضَغ بٌر افًربٜٔ )افٍقزان وآخرون 

دى ( مـ جٜٓ ثٕٜٚٔ، وذفؽ هلدف افُنػ ظـ م2004جٜٓ، وادًجؿ افقشٔط فِْٚضَغ بٚفًربٜٔ )

حوقر افتًبئٜ ادًجّٜٔ وهتٔئتٓٚ ذم متقن هذه ادًٚجؿ، وظـ ؾقائد تِؽ ادْٚهٟ ذم تىقير ادًجؿ 

افًريب اخلٚص بتًِٔؿ افًربٜٔ فٌر افْٚضَغ هبٚ. وشبٛ إدخٚل ادًجؿ افقشٔط يًقد فُقٕف مًًٚسا 

، ومتقؾرً  ًٓ فتحقيِف إػ مِػ -ثٕٚٔٚ-اومتسًٚ ٕقظٚ مٚ وجٚمًٚ بغ افنٚرد وبغ اجلَدة ذم آشتًامل أو

 . comma separated value csvومِػ افَٔؿ ادٍهقفٜ بٍٚصِٜ )إـسؾ(  plain textافْص افبسٔط 

 lexical gap-fillingافتًبئٜ ادًجّٜٔ  ،Lexical Primingافتٓٔئٜ ادًجّٜٔ : الؽؾامت ادػتاحقة

، تًِٔؿ افًربٜٔ corpus-based analysisٌقيٜ ، افتحِٔؾ ادًتّد ظذ اددوٕٜ افcorpusِ احلٚشقبٜٔاددوٕٜ 

  TASL تًِٔؿ افًربٜٔ فٌٜ ثٕٜٚٔ ،lexicography، صْٚظٜ ادًجؿ lexicon، ادًجؿ افذهْل TASLفٌٜ ثٕٜٚٔ 

Teaching Arabic as a Second Language .  

                                                      

حٜ مٍِٚت مًجؿ  صُر وتَدير - 1 ٚت فنُر اجلزيؾ إػ مٗشسٜ افقؿػ اإلشًلمل افتل تٍوِٝ ٘ب أتَدم ٚب

ن افدـ متْٚ فنُر وٓا فٜٔ. وأخص ٚب تقر حمّقد ادحّقد رئٔس ؿسؿ افًربٜٔ بغ يديؽ افَٚبِٜ فَِراءة ٔا

افٌِٜ وافثَٚؾٜ ذم مًٓد افٌِقيٚت افًربٜٔ بجٚمًٜ ادِؽ شًقد ظذ تقؾر تِؽ ادٍِٚت، وظذ مٚ ؿدمف مـ 

ـ فف هبٚ جزيؾ افنُر وافًرؾٚن. ـ مًجؿ افدراشٜ أـ  مًِقمٚت وإؾٚدة ظ



 602 ادمٚهٚت حديثٜ ذم تًِٔؿ افًربٜٔ فٌٜ ثٕٜٚٔ:   ادٗمتر افدويل افثٚين  - افًربٜٔ فٌِقيٚتامًٓد 

 ادؼدمة

ٍََّسر مهىِح  ادتهٚحبٚت  ذم شٔٚق Lexical Priming "افتٓٔئٜ ادًجّٜٔ"ُي

-nافتل ُتستخرج آفٔٚ بقاشىٜ خٚصٜٔ افتتٚبع افٍِيل )افٌْرامل(  collocations فٍِئٜا

gramsٜأن افُِّٜ تتٖٓٔ إػ أن تُقن مع إخرى ذم -بنُؾ حمدد-، وتًْل افتٓٔئ

افْص افٌِقي، أو تُقن مٖٓٔة فًلشتًامل افٌِقي افتقاصع افسِقـل ـقهنٚ متداوفٜ ذم 

 طٚهرةً  ادتهٚحبٚت افٍِئٜ ذم إضٚر افتٓٔئٜ ادًجّٜٔ Hoeyويًتز هقي  افٌِٜ افىبًٜٔٔ،

وبٖدوات تُنػ ظـ وجيري افبحٞ ؾٔٓٚ ذم شٔٚق تًِٔؿ افٌِٜ، ٍٕسٜٔ. صٍقيٜ  ٕهٜٔ

مدى آرتبٚط وؿقتف بغ افُِّٜ وافُِّٜ )أو افُِامت( ادهٚحبٜ هلٚ، وظـ مدى 

إن اـتسٚب افٌِٜ  ، ويَقل هقي(Hoey 2005)هقي تقطٍٔٓٚ ذم شٔٚق اـتسٚب افٌِٜ 

  ٜ َٜ هتٔئ ٓمتدادات افهقت ظـ ضريؼ افتٓٔئٜ ادًجّٜٔ بُِّٜ -ذم إشٚس-يًد ظِّٔ

ذم أدوات  nodal itemأو أـثر جقار افُِّٜ إشٚس ادهىِح ظِٔٓٚ بٚدٚدة افًَْقديٜ 

َٕٚ مـ متهٚحبٚت فٍئٜ مستًِّٜ اجتامظٔٚ وشِقـٔٚ،  مًٚجلٜ افٌِٜ، وتتوّـ خمزو

ٚل ذم 160افٌِٜ واظٔٚ هبٚ )ادهدر افسٚبؼ:  ويُقن مستخدم ًّ (. وفًِّٚجؿ دور ؾ

وبْٚء ظذ ذفؽ: مٚ دور مًجؿ افدراشٜ ذم متٓٔد هذه افتٓٔئٜ وذفؽ  .مًٚجلٜ هذه افتٓٔئٜ

  افثراء دُتسبل افًربٜٔ بقصٍٓٚ فٌٜ ثٕٜٚٔ؟

فٌِٜ افُنػ ظـ متثٔؾ اافتٓٔئٜ ادًجّٜٔ مـ أجؾ مزيد مـ  مْٚهُٟيِجٖ إػ 

ٜٔ إمٚ فٌرض تبٔٚن مدى إٕامط فِتهٚحٛ افِيٍل ذي مبدأ آختٔٚر ادٍتقح احل

open-choice principle  وأـثرهٚ تُرارا واشتًامٓ، أو فٌرض مًٚجلتٓٚ ذم مًجؿ

تًِّٔل بٚفدرجٜ إشٚس، ـقن افتًِٔؿ ؿؤٜ فٌقيٜ ٍٕسٜٔ تربقيٜ بٚفدرجٜ إوػ، 

ىرح ُٔ افتٓٔئٜ ادًجّٜٔ ش مْٟٓبام أن . وومدى هذا افتّثٔؾ ذم شٔٚق هذا ادًجؿ

مًجؿ -بغ مًجؿ افًربٜٔ بغ يديؽ بٚدَٚرٕٜ مـ جٜٓ، وافتَقيؿ بٚفقصػ وافتحِٔؾ
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( مـ 2004هـ( وادًجؿ افقشٔط )1425)افٍقزان وآخرون -فٌر افْٚضَغ بٚفًربٜٔ

ٕيريٚت افتٓٔئٜ ادًجّٜٔ، بؾ ظذ ـؾ ترـز ظذ افقرؿٜ فـ  ؾ٘ن هذه جٜٓ أخرى،  

ّٖٔ ٍٕسًٔٚ  مدى هتٔئتٓٚ ددى ٕىٚؿٚت افْحق افّْىل وشًٜ افتهٚحٛ افٌِقي ادٓ

ًّٔٚ، بؾ شسـز ظذ إٔامط افتهٚحٛ ذم إضٚر افتٓٔئٜ ادًجّٜٔ وإٔقاع تِؽ  وتًِّ

( ذم ؾحص افتهٚحبٚت 2004) Sinclairإٕامط. ويرتُز إخر ظذ مْٟٓ شُِْٔر 

دراشٜ، وذفؽ بٚفتقصٔػ وافتحِٔؾ مـ مًجؿ اف nestingافٍِئٜ مع افتجّٔع 

، ومـ بًُد بٖٕامط open-choice principleوادَٚرٕٜ وؾَٚ فتٍسرات مبدأ آختٔٚر ادٍتقح 

افتل تًد مـ إشس  pattern grammarتراـٔبٓٚ افهٚرمٜ وؾَٚ فْيريٜ افْحق افّْىل 

ٓٔئٜ ومٚ يُّـ ادّٜٓ ذم مًٚجلٜ افتٓٔئٜ ادًجّٜٔ، وذفؽ ـِف مـ أجؾ حتديد ظّقم افت

ّٖٔ فِّتًِّغ مـ ؽر افًرب، ومٚ يُّـ أن ُيستثّر ذم مًجؿ افًربٜٔ بغ يديؽ  أن ُُي

إذن: ؾٚفتٓٔئٜ ادًجّٜٔ ّٕقذج . Lexical gap-fillingبٖدوات تًبئٜ افٍجقة ادًجّٜٔ 

دهٚ افٍْز وافًِّل وافتًِّٔل، ؾ٘ن إحدى ٚبًأصٚمؾ فًِّرؾٜ افٌِقيٜ، وذم ضقء 

ادًٚجؿ مع  slotsذم أحٔٚز  مبدأ آختبٚر ادٍتقحـٍٜٔٔ تسقيٜ  تُّـ ذم ٓٚؾٔ ادنًُلت

، وجْبًٚ إػ جٕٚٛ افتهٚحٛ افٍِيل افهٚرم "pattern grammarافْحق افّْىل "مبدأ 

، وـٍٜٔٔ اإلثراء ادًجّل افسـٔبل/افدٓيل وؾَٚ Firth 1957افذي اؿسحف ؾرث 

وتَسح افتٓٔئٜ ادًجّٜٔ صًُل مـ Sinclair [1 .]فذفؽ ادبدأ افذي وضًف شُِْٔر 

ًٔٚ دمٚه افتًِ ، افْيٚمل وؽر افْيٚمل افبٔئل /افتًِؿؿٔآـتسٚب افٌِقي ادقجف تىبَٔ

ادتهٚحبٜ، فِقحدات ادًجّٜٔ افسٔٚؿٜٔ افقاؿًل وهق: آرتبٚط افقجقدي 

ل وخهقصٜٔ هذا افتهٚحٛ ذي ادبدأ ادٍتقح ذم افٌِٜ افًربٜٔ  ضبَٚ فًلشتًام

 افىبًٔل ادتسؼ شِقـٔٚ وتقاصِٔٚ مع افٌِٜ. 
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ُٕدرك أن سامٜ افتهٚحٛ افٍِيل ظْد ؾرث  تٍَّس  Firthوفزامٚ أن 

 "ضقيٝ إرض"أو  "رـبٝ افبحر"ادتهٚحبٚت بهقرة ؾِسٍٜٔ، ؾًذ شبٔؾ ادثٚل: 

يًتزان ّٕقذًجٚ تهٚحبٔٚ واحًدا: وهق: )ؾًؾ+ؾٚظؾ+مًٍقل بف(، ومْٟٓ شُِْر 

Sinclair  د هذيـ ادثٚفْغ ّٕقذجغ مـ افتهٚحٛ افٍِيل ادٍتقح ًُ ذم افتهٚحٛ ي

(، وـًلمهٚ شُٔقٕٚن Hunston and Francis 1999 :85-87)هقٕستقن وؾرإسٔس 

 structuralظذ حمّؾ آظتبٚر ذم افتحِٔؾ. وٓبد مـ افتٍريؼ بغ ؿؤٜ  افْحق افسـٔبل 

grammar  وافْحق افّْىلpattern grammar  ظذ ادستقى ادًجّل، وبخٚصٜ ظذ

ادستقى افتهٚحبل، ؾٓام ينسـٚن ذم حتديد أوجف افًًلؿٚت افْحقيٜ بغ ادتهٚحبٚت 

افٍِئٜ )بغ ـِّٜ وـِّٜ أخرى أو ظدة ـِامت( وخيتٍِٚن ذم أن افثٚين أـثر سامٜ ذم 

ؾٓرشٜ افًًلؿٚت افْحقيٜ/افدٓفٜٔ فهٚفح ادًجؿ وصْٚظتف )مُٕٚري وهٚردي 

McEnery and Hardie 2012 :216 وادْٟٓ ادًّقل بف ذم هذا افبحٞ فـ يىٔؾ ،)

 spansافتحِٔؾ وؾَٚ فتِؽ آدمٚهٚت، بؾ شُٔتٍل برصد إٕامط ورصد أمديٜ 

 افتهٚحٛ افهٚرم ظذ مبدئف ادٍتقح ذم مًجؿ افدراشٜ. 

 . معجم الدراسة 2

ادٗفٍٜ فِىًلب  "يديؽافًربٜٔ بغ "يرتبط مًجؿ افًربٜٔ بغ يديؽ بسِسِٜ 

افْٚضَغ بٌر افٌِٜ افًربٜٔ، وادٗفٍٜ مـ ثًلثٜ ـتٛ فِىٚفٛ وثًلثٜ ـتٛ فًِِّؿ، 

وُيدف مًجؿ افًربٜٔ بغ يديؽ إػ إظٕٜٚ افىٚفٛ ظذ افقؿقف ظذ مًْك افقحدة 

ادًجّٜٔ ادقطٍٜ ذم ٕهقص تِؽ افسِسِٜ. أمٚ ظدد افُِامت افْقظٜٔ وافًٍِٜٔ 

 [ ؾٓل ظذ افْحق أيت: 2بٜٔ ذم ادًجّغ ]وتُراراهتٚ افْس

مدخًًل مرتبٚ ترتٔبٚ أفٍبٚئٔٚ، وهل  7477يتوّـ مًجؿ افًربٜٔ بغ يديؽ 

وحدات مًجّٜٔ فٔسٝ مهٍْٜ ضّـ مٍٓقم ادقاد ادًجّٜٔ اجلذريٜ ذم ادًٚجؿ، افتل 
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ويُقن هذا يٖخذ اجلذر ؾٔٓٚ رأس اددخؾ، وتِٔف ذم مٚدتف ادقاُد ادًجّٜٔ آصتَٚؿٜٔ. 

ٚ ذم مقاده افٌِقيٜ:  ًَ ادًجؿ بذفؽ ادْٟٓ مًجاًم شِسٚ ذم اشتًَلل اددخؾ، ومٌِ

إلؾٚدة افدارشغ بدٓٓت تِؽ افقحدات ادًجّٜٔ افقاردة ذم ٕهقص شِسِٜ افًربٜٔ 

ـِّٜ، أمٚ ظدد افُِامت  58612ؾٔف  typesبغ يديؽ. وتبِغ ظدد افُِامت افْقظٜٔ 

 52.5ـِّٜ، وٕسبٜ افتُرار افْسبل بْٔٓام يٍقق افْهػ ) 111511افًٍِٜٔ ؾَد بِغ 

%(، وهل دٓفٜ ظذ تقشط افتْقع تَريبٚ بْٔٓام ذم ادًجؿ ـِف. أمٚ ذم ادًجؿ افقشٔط، 

مدخًل تَريًبٚ، أمٚ ظدد افُِامت افْقظٜٔ وافًٍِٜٔ ؾٓق  53757ؾًدد ادداخؾ بِغ 

ِّٜ، وٕسبٜ افتْقع بْٔٓام ـ 615350ـِّٜ، و 112161تتٚبًٔٚ ظذ افْحق أيت: 

%، وهل تدل بنُؾ واضح ظذ ظنقائٜٔ افًًلؿٜ بغ 18.2ضًٍٜٔ جًدا، حٔٞ بٌِٝ 

 أجزاء(.4اجلذور/اجلذوع وبغ ادنتَٚت ذم مدوٕٜ ادًجؿ برّمتف )

وؿد يبدو بٖن ادَٚرٕٜ بغ ادًجّغ فٔسٝ دؿَٜٔ افبقاظٞ واهلدف ـقن ؽرض 

ٜ ظذ مٚ ؿد يبدو بسبٛ ذفؽ هق أن ادَٚرٕٜ ذم ـؾ مًجؿ خمتِػ ظـ أخر، واإلجٚب

إصؾ فٔسٝ ٕجؾ افٌرض ادًجّل ادٖفقف وادؼوط ذم ـؾ مًجؿ وؾَٚ خلىتف 

 Hartmann 2001)هٚرمتٚن  introductory matterافٌرضٜٔ افتل ُتذـر ذم ادٚدة افتّٓٔديٜ 

فتوّغ (، وفٔسٝ ٕجؾ مَٚرٕٜ مْٚهٟ افستٔٛ واJackson 2002 :25وجٚـسقن 

وادًِقمٚت افٌِقيٜ اددرجٜ ضّـ ـؾ مدخؾ ذم ـؾ مًجؿ، بؾ ٕجؾ ـنػ ٕىٚق 

بْٔٓام. وافْحق  collocationوافتهٚحٛ افٍِيل  pattern grammarافْحق افّْىل 

 lexicalافّْىل وافتهٚحٛ افِيٍل يًدان رـٔزتغ مّٓتغ ذم مْٟٓ افتٓٔئٜ ادًجّٜٔ 

priming ُِتًرف بّرحِٜ افتًبئٜ افذي ؽٚفًبٚ مٚ ئٍد مرح ًٜ . وبام أن مًجؿ fillingًٜ بًدي

افًربٜٔ بغ يديؽ مًجؿ مٌِؼ يتوّـ مقاد مًجّٜٔ واردة ذم شِسِتف افتًِّٜٔٔ 

، ؾ٘ن مثؾ هذه ادَٚرٕٜ افتل ؿد تٍٔد مًجؿ افًربٜٔ بغ يديؽ "افًربٜٔ بغ يديؽ"



 606 ادمٚهٚت حديثٜ ذم تًِٔؿ افًربٜٔ فٌٜ ثٕٜٚٔ:   ادٗمتر افدويل افثٚين  - افًربٜٔ فٌِقيٚتامًٓد 

ٚ إػ تىقير افسِسِٜ ٍٕسٓٚ بٚظتبٚر مًٚجلٜ إٕام ًً ط افْحقيٜ/افدٓفٜٔ مـ تُقن داؾ

أجؾ مزيد مـ آـتسٚب افٌِقي ذي مبدأ آختبٚر ادٍتقح، ومدى مًٚجلٜ هذا ادبدأ 

اجلّؾ وافًبٚرات ادتْقظٜ شٔٚؿٔٚ  chunksبٚفتْقع ذم تِؽ إٕامط، وأمهٜٔ إتَٚء ؿىع 

ًٔٚ ٕحقًيٚ/دٓفٔٚ ذم شٔٚق تًِٔؿ افٌِٜ وصْٚظٜ ادًٚجؿ )إير  ؾرتش وـٚشز  وّٕى

Faerch and Kasper 1983 وهٚرمتٚن ،Hartmann 2000  .) 

 . التحؾقل والـتائج 3

يًتّد حتِٔؾ مًجؿ افًربٜٔ بغ يديؽ ظذ حتديد إٔامط افتهٚحٛ افٍِيل 

[ ادبْٜٔ ذم اجلدول 3] Stanford taggerافهٚرم/ادٍتقح بقاشىٜ واشامت شتٍٕٚقرد 

بٚفقاشامت، ومنٌؾ  within and containing(، وبقاشىٜ منٌؾ افوّـ وافتوّغ 1)

[، ووطٚئػ 4بٚفبحٞ افًٍع ظـ افُِامت افًٍِٜٔ ] meet and unionآجتامع وآحتٚد 

افتل دُمرى ؾٔٓٚ هذه افقاشامت آفٔٚ مـ  corpus language queryفٌٜ اشتًًلم اددوٕٜ 

 أجؾ اشتخراج تىٚبؼ إٕامط وتُراراهتٚ وٕسبٓٚ اإلحهٚئٜٔ.  

 

لغة استعالم اددوكة "يف خاصقة البحث بـ  Stanford taggersواسامت ستاكػورد . 1اجلدول 

 Corpus Query Language "احلاسوبقة

NNP اشؿ ظِؿ NN  اشؿ VBP  ؾًؾ مبْل فًِِّقم ؽر

 تٚم

VBD ؾًؾ مبْل فًِِّقم تٚم VBN ؾًؾ مبْل فِّجٓقل NNPS  )اشؿ )مثْك أو مجع

NNS )اشؿ )مجع 

JJ ٍٜافه PRP ئر ادتهِٜ وادٍْهِٜافوام VB ؾًؾ أمر 

RB ٜٔافيرؾ VBG مهدر ظٚمؾ WP آشؿ ادقصقل 

PRP$ ُِٜٔضّر اد DTNN  اشؿ مًرف بـ)أل( فٍِّردCC أداة ربط 
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DTNNS فِجّع 

WH )ِٜطرف )صٔغ إشئ DT مًرؾٜ / اشؿ اإلصٚرة UH  تًٚبر افًقاضػ

 وادنٚظر

DTNNP  اشؿ ظِؿ مًرف بـ)أل( فٍِّردDTNNPS فِجّع  VN اشؿ ؾًؾ 

JJR أؾًؾ افتٍؤؾ CD إظداد NOFUNC ؽر مقشقم 

 FW  ٜٔـِّٜ أجْب  IN  /ٍٜٔٔحرف جر/ ـِّٜ وط

 حرف ربط 

RP  أداة/ حرف 

PUNC ظًلمٜ ترؿٔؿ JJR  صٚؾٝ فَِّٚرٕٜ/ أؾًؾ

 افتٍؤؾ

ADJ  ٜافهٍٚت افًددي

 وأفٍٚط افستٔٛ

DTJJ ًؾ افتٍؤؾصٍٚت مًرؾٜ بـ )أل( فَِٚرٕٜ/ إؾ WRB ٜٔافْسبٜٔ احلٚف 

 

)افُِّٜ إشٚس  nodal itemوذم شٔٚق افتحِٔؾ شُٔقن مْىِؼ ادٚدة افًَْقيٜ 

 .Vأو افَسؿ افُِّل افًٍع  .NNذم افتهٚحٛ افٍِيل( إمٚ افَسؿ افُِّل آشّل: 

وأرـٚن إٔامط افْحق افتهٚحبل افٍِيل/افدٓيل هل بَٜٔ افقاشامت. ومـ  .JJأو افهٍٜ 

ادٓؿ أن ٕذـر أن ٕسبٜ دؿٜ هذه افقاشامت مساوحٜ وبًض افقاشامت أؿؾ دؿٜ مـ 

[ اُدىّقر مـ 5] Madaإخرى، وهْٚك واشامت أخرى مثؾ واشامت ٕيٚم مدى 

هبٚ  precisionوافوبط  accuracy[ فُـ مًٚير افدؿٜ 6] Buckwalterحمًِلت بٚـقافس 

. وذم اجلدول Sketch Engineتش إٕجـ تتٍٚوت ـثرا بغ مدوٕٜ وأخرى ذم أداة شُ

 ( ّٕط افتهٚحٛ آشّل وتُراراتف ذم مًجؿ افًربٜٔ بغ يديؽ:2)
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 . امتدادات التصاحب الؾػظي االسؿي الـؿطي يف معجم العربقة بني يديك2اجلدول 

 افتُرار ّٕط افتهٚحٛ افٍِيل

 VBP. VBD. NN. 6729اشؿ _ؾًؾ مبْل فًِِّقم

 NN. DTNN(S) 6497اشؿ مًرف بٖل _اشؿ

 NN. V. 3896ؾًؾ _اشؿ

 NN. JJ. 2919صٍٜ _اشؿ

 JJ. JJ. 242صٍٜ _صٍٜ

 VBN. NN. 157اشؿ _ؾًؾ مبْل فِّجٓقل

 VN. NN. 35اشؿ _اشؿ ؾًؾ

 VBG. NN. 17اشؿ _مهدر ظٚمؾ

 NN. RB 15طرف _اشؿ

 NN. UH. 6صٌٜٔ تًجٛ أو مدح أو ذم _اشؿ

فتهٚحٛ افٍِيل افّْىل افهٚرم وتُرارهٚ، وذم اجلدول أظًله تبٔٚن ٕٕقاع ا

( اشسداد ٕٕامط افتهٚحٛ آشّل وافًٍع ادّتدة بغ ثًلث إػ مخس 3وذم اجلدول )

متتٚبًٚت فٍئٜ، ومـ خًلهلٚ شَْػ ظذ أهؿ افَْٚط افتل حتتٚج إػ ظرض وحتِٔؾ ؾٔام 

يديؽ ظذ وجف خيص مٍٓقم افتٓٔئٜ ادًجّٜٔ، ومدى إتنٚرهٚ ذم مًجؿ افًربٜٔ بغ 

وظًلمٜ  .Vأو مبتدئٜ بًٍؾ  .NNافًّقم. وإٕامط ذم اجلدول أدٕٚه إمٚ أهنٚ مبتدئٜ بٚشؿ 

[ ؾّحِٓٚ بَٜٔ افقاشامت "*.??"=tagآشتٍٓٚم تدل ظذ بَٜٔ إٔقاظٓام، أمٚ افقاشؿ ]

اديِِٜ ظدا آشؿ وافًٍؾ وإٔقاظٓام، وهذه إٕامط افتهٚحبٜٔ ادسسدة بقاشىٜ 

 "فٌٜ اشتًًلم اددوٕٜ"أو مٚ يسّك بـ  وافتوّغافوّـ شتٍٕٚقرد ذم منٌؾ واشامت 

CQL-َٚؿد تيٓر أـثر مـ ثًلث ـِامت متهٚحبٜ ٕيًرا إػ تىٚبؼ ّٕط -ـام ؿِْٚ شٚب

ظذ أـثر مـ اشؿ واحد أحٕٔٚٚ: ـٖن يُقن مرـبٚ إضٚؾٔٚ -مثًل-.NNآشؿ 

(NN._DTNN(s))هٚحٛ افٍِيل وظدد تُراراهتٚ. . وذم اجلدول أيت تبٔٚن ٕٕامط افت 
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را
را
ُ
ك ت
دٕ
ٕ
ػ ا
ذ إ
ٕظ
ـ ا
م

 
ل 
ثّ
ٚر
ج
ِق
 اف
هر
فّز
بٚ

l0
g

-D
ic

e
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]tag="NN?.*"[ 

]tag="NN?.*"[ 

]tag="NN?.*"[ 

6573 ]tag="VBP.*(VBD.*)"[ 

]tag="NN?.*"[ 

]tag="NN.*"[ 

1141 

]tag="NN?.*"[ 

]tag="V?.*"[ 

]tag="NN?.*"[ 

20466 tag="VBP.*(VBD.*)"[ 

]tag="NN?.*"[ 

]tag="JJ.*"[ 

196 

]tag="NN?.*"[ 

]tag="V?.*"[ 

]tag="JJ.*"[ 

1675 tag="VBP.*(VBD.*)"[ 

]tag="NN?.*" [

]tag="PRP*"[ 

594 

]tag="NN?.*"[ 

]tag="V?.*"[ 

]tag="PRP.*"[ 

1501 tag="VBP.*(VBD.*)"[ 

]tag="NN?.*" [

]tag="RP.*"[ 

35 

]tag="NN?.*"[ 

]tag="NN?.*"[ 

]tag="RP.*"[ 

74 tag="VBP.*(VBD.*)"[ 

]tag="NN?.*" [

]tag="UH.*"[ 

 صٍر

]tag="NN?.*"[ 

]tag="V?.*"[ 

7 ]tag="VBN.*"[ 

]tag="NN?.*"[ 

12 
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]tag="UH.*"[ ]tag="JJ.*"[ 

]tag="NN?.*"[ 

]tag="JJ.*"[ 

]tag="JJ.*"[ 

69 ]tag="VBG.*"[ 

]tag="NN?.*"[ 

]tag="JJ.*"[ 

 صٍر

  ]tag="VN.*"[ 

]tag="NN?.*"[ 

]tag="JJ.*"[ 

1 

افتهٚحٛ افٍِيل ذم مًجؿ افًربٜٔ بغ يديُقمـ  . إحهٚءات إٔامط3اجلدول 

ادٓؿ أن َٕٔس هذه إٕامط مـ حٔٞ تُرارهٚ وٕسبتٓٚ إػ حجؿ مًجؿ افًربٜٔ بغ 

يديؽ بام ذم ذفؽ ادًجؿ افقشٔط ٕيًرا فتُّْْٚ مـ حتقيؾ إخر إػ مٚدة رؿّٜٔ ؿٚبِٜ 

(، 5ًٚسة، ؾٍل اجلدول )فَِراءة أفٜٔ، وٕيًرا حلداثتف واحتقائف ظذ أفٍٚظ ظربٜٔ م

ِٕحظ أن تُرارات إٔامط افتهٚحٛ افٍِيل بغ مًجؿ افًربٜٔ بغ يديؽ وبغ ادًجؿ 

افقشٔط متَٚربٜ جًدا ؿٔٚشٚ ظذ افْسبٜ وافتْٚشٛ بْٔٓٚ وبغ حجؿ ـؾ مًجؿ، ؾبًض 

اشؿ[، ؿد تُررت بٚفْسبٜ ادتْٚشبٜ ٍٕسٓٚ. _صٍٜ[، و]اشؿ ؾًؾ_إٕامط، مثؾ ]صٍٜ

ط افتهٚحٛ افٍِيل اشتًامٓ ذم مًجؿ افًربٜٔ بغ يديدك هل: ]ؾًؾ مبْل وأـثر إٔام

ؾًؾ[ وافّْط _اشؿ مًرف بـ)أل([، وئِٓام افّْط ]اشؿ_اشؿ[، و]اشؿ_فًِِّقم

صٍٜ[، و]ؾًؾ مبْل _صٍٜ[ ؿِٔؾ افتقطٔػ، أمٚ أؿِٓٚ ؾٓل: ]صٍٜ_]اشؿ

ٕامط ظذ اشؿ[، وؿِٜ هذه إ_اشؿ[، و]مهدر ظٚمؾ_اشؿ[، و]اشؿ ؾًؾ_فِّجٓقل

افرؽؿ مـ أمهٔتٓٚ ذم آـتسٚب افٌِقي يَِؾ مـ تقازن مًجؿ افًربٜٔ بغ يديؽ ذم 

تسقيٜ هذه إٕامط وؽرهٚ بَدر صبف متسٚو  فٌرض اتزان افتٓٔئٜ ادًجّٜٔ آـتسٚبٜٔ، 

َِىع  افتهٚحبٜٔ ذم مًٚجؿ فٌقيٜ خمههٜ  chunksوبخٚصٜ ذم إضٚر رضورة افًْٚيٜ بٚف

 صِٔغ. فِْٚضَغ ؽر إ
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 . امتدادات التصاحب الؾػظي االسؿي الـؿطي يف ادعجم الوسقط ومعجم العربقة بني يديك5اجلدول 

ّٕط افتهٚحٛ  

 افٍِيل

افتُرار ذم 

 ادًجؿ افقشٔط

(615.350 

 ـِّٜ(

ٕسبٜ 

افتُرار 

 إػ احلجؿ

ذم مًجؿ  افتُرار

 بغ يديؽ افًربٜٔ

(111.511 

 ـِّٜ(

ٕسبٜ 

افتُرار إػ 

 احلجؿ

ًؾ مبْل ؾ .1

اشؿ _فًِِّقم

VBP. VBD. NN. 

7477 0.01 6729 0.06 

اشؿ مًرف _اشؿ .2

 .NNبٖل 

DTNN(S) 

39.007 0.06 6497 0.05 

 NN. V. 32.815 0.05 3896 0.03ؾًؾ _اشؿ .3

 .NNصٍٜ _اشؿ .4

JJ. 

11.084 0.02 2919 0.02 

 JJ. JJ. 1296 0.002 242 0.002صٍٜ _صٍٜ .5

ؾًؾ مبْل  .6

ؿ اش_فِّجٓقل

VBN. NN. 

39.166 0.06 157  0.001 

اشؿ _اشؿ ؾًؾ .7

VN. NN. 

165 0.0003 35 0.0003 

مهدر  .8

 .VBGاشؿ _ظٚمؾ

NN. 

7341 0.01 17 0.0002 

 .NNطرف _اشؿ .9

RB 

25 0.0000

4 

15 0.0001 

صٌٜٔ _اشؿ .10

تًجٛ أو مدح 

 .NN. UHأو ذم 

12 0.0000

2 

6 0.0000

5 

 

فُؾ تهٚحٛ  log-Diceقجٚرثّل وحري أن ٕحدد ؿٔٚس افزهر افِ
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أو حٚل  .JJأو صٍٜ  .NNفٍيل يُقن أشٚشف آشؿ أو افًٍؾ، ويُقن مهٚحبف اشؿ 

RB  ٛأو تًجUH  (، ويُقن ؿٔٚس افزهر افِقجٚرثّل بغ افهٍر وافـ 4)اجلدول

 collocation، وـِام ـٚن افَٔٚس إػ إظذ دل ذفؽ ظذ ؿقة ادرصح افتهٚحبل 14

candidateًٚدفٜ هذا افَٔٚس اإلحهٚئل هل: ، وم

 وحقاصؾ ؿّٔف ظذ افْحق أيت: 

( ظْدمٚ تُقن ـؾ تىٚبَٚت افُِّٜ إشٚس ذم 14تُقن أظذ ؿّٜٔ ٕيرًيٚ ) -

افتهٚحٛ افٍِيل مع ادتهٚحٛ افٍِيل وـؾ ادتهٚحٛ مع افُِّٜ إشٚس، 

 (. 10وظٚدة تُقن افَّٜٔ أؿؾ مـ )

أفػ مرة  16افتىٚبؼ يُقن بقاؿع مرة واحدة ذم ـؾ افَّٜٔ )صٍر( تًْل أن  -

 فُِِّٜ إشٚس.

 أفػ ـِّٜ.  16تدل افَّٜٔ )صٍر( ظذ تُرار افّْط مرة واحدة ذم ـؾ  -

دل ذفؽ ظذ ؿقة  14، وـِام اؿسب إػ 14تُقن افَٔؿ بغ صٍر و -

 افتهٚحٛ. 

زهر بتىبٔؼ هذه ادًٚدفٜ ظذ إٔامط افتهٚحٛ افٍِيل، يتبّغ أن دٓفٜ اف -

ٕٕحٚء افتهٚحٛ افٍِيل افّْىل يًتّد ظذ افَقة مـ افوًػ  logDiceافِقجٚرثّل  

 (. 14بغ افَّٜٔ صٍر و)

وذم إٕامط افتهٚحبٜٔ بغ افُِّٜ آشّٜٔ إشٚس وبغ ادتهٚحبٚت مـ اشؿ 

أو ؾًؾ أو صٍٜ أو حٚل أو تًجٛ، ِٕحظ ؿِٜ ؿٔٚشٚت افزهر افِقجٚرثّل مع 

إخرة، وـذفؽ احلٚل ٍٕسف مع تِؽ إٕامط افتهٚحبٜٔ بغ ادتهٚحبٚت إربع 

 (. 6افُِّٜ افًٍِٜٔ إشٚس وتِؽ ادتهٚحبٚت إربع إخرة )اجلدول  

كؾؿة( وققاس تؽراراه بالزهر الؾوجارثؿي _. أكامط التصاحب الؾػظي )كؾؿة6اجلدول 

logDice 
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واشؿ 

افُِّٜ 

 إشٚس

واشؿ 

 ادتهٚحٛ

logDice 
واشؿ  

ّٜ افُِ

 إشٚس

واشؿ 

 ادتهٚحٛ

logDice 

 
 
 
 
 
 
 

NN. 

NN. 
12.069  

 

V?? 

DTNN 
12.363 

NNP. 
12.457 

NN. 
11.860 

VBD. 
13.112 

NNP. 
12.010 

VBP. 
12.467 

JJ. 
11.959 

VB. 
12.255 

RP. 
7.614 

VN. 
7.937 

UH. 
5.536 

VBG. 
7.518  

JJ. 

NN. 
7.179 

JJ. 
12.384 

JJ. 
9.188 

UH. 
5.354 

DTJJR. 
6.313 

وؽٔٚب مثؾ هذه إٕامط، أو ظذ أؿؾ تَدير افتْقيع ادتزن بْٔٓٚ مٓؿ فٌرض 

افتْقيع آصتَٚؿل ذم آـتسٚب افٌِقي ذي ادبدأ ادٍتقح، وؿد َٕقل إن ؿِٜ بًض 

ِّص مـ ؾًٚفٜٔ  إٕامط، بٚإلضٚؾٜ إػ ؿِٜ افتْقع ذم افتهٚحٛ افٍِيل ادٍتقح شَٔ

ًجؿ ذم تْقيع أرضٜٔ افتٓٔئٜ ادًجّٜٔ دتًِّل افًربٜٔ مـ ؽر افًرب. وفٔس اد

ادنُؾ هْٚ ذم ؿِٜ إٕامط أو ذم تٍٚوهتٚ افًنقائل وحسٛ، بؾ ِٕحظ ـثرة ادًِقمٚت 

إٔامط افتهٚحٛ، وافَىع افٌِقيٜ ذات أمهٜٔ  chunksافكؾٜٔ وافْحقيٜ ذم ؿىع 

ؿ ادًٚجؿ افتًِّٜٔٔ. وادِقحيٜ ادّٜٓ جًدا ؿهقى ذم تهّٔؿ مقاد تًِٔؿ افٌِٜ وتهّٔ

ذم مًجؿ افًربٜٔ بغ يديؽ، وهل منُؾ ـقهنٚ ترددت ـثرا ذم ادًجؿ، ـثرة 

افتًريٍٚت وافؼوح وافتهْٔػ افْحقي ذم تِؽ إٕامط، مع ؿِٜ ؿِِٜٔ مـ إمثِٜ 

مع ؿِٜ احلٜٔ ذم إٔحٚء افتهٚحٛ افٍِيل ادٍتقح افّْىل، وـثرة ادًِقمٚت افْحقيٜ 

افَىع افٌِقيٜ افّْقذجٜٔ مـ افًربٜٔ افىبًٜٔٔ ادًٚسة، وـثرة ادًِقمٚت افْحقيٜ ٓ 
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تَدم فٌٜ حٜٔ فِتًِؿ، بؾ تَدم مًِقمٜ ظـ افٌِٜ وظـ تًِّٓٚ، وهذا ٓ يتٍؼ 

 ومؼوضٜٔ ادًجؿ افتًِّٔل. 

ي دثؾ هذه إمثِٜ ظـ ضريَٜ خٚصٜٔ منٌؾ آجتامع وآحتٚد   meetوؿد ُتهدِّ

and union افذي يساوح بغ  5و 3، وأول مٚ يٍِٝ افْير ذم افتتٚبع افٍِيل ادّتد بغ

آٓف تتٚبع فٍيل هق ـثرة ادًِقمٚت افْحقيٜ: ؾّثًل: ُذـرت ـِّٜ )ادهدر( ـام  110

إحٚفٜ  1581تتٚبًٚ فٍئٚ، وبٌِٝ ظدد اإلحٚٓت افْحقيٜ  2827ذم )مهدر ـذا( ذم 

يٜ مـ مهدر ومجع: مع وضع تِؽ ادهٚدر واجلّقع ذم بًد اإلؾٚدة بًِّقمٜ ٕحق

مداخؾ خٚصٜ، وهذا يَِص ؾًِٔٚ ظدد ادداخؾ اجلديدة ذم ادًجؿ، وجيًِٓٚ تبِغ 

مدخًل. ومـ أمثِٜ هذه اإلحٚٓت: )إبداع مهدر أبدع. إير: أبدع(،  5896

 و)إظًلم مهدر أظِؿ(، و)حَٚرة مهدر حَر. إير: حَر(، إفخ. وثّٜ مًِقمٚت ظـ

ـٚن وأخقاهتٚ وإن وأخقاهتٚ  وظّؾ )ـٚد( وآهتامم بذـر مًِقمٚهتٚ افْحقيٜ بنُؾ 

مُرور جًدا، وظدم ذـر ؾًؾ إمر ٍٕسف مع )طـ وأخقاهتٚ(، أو افتبٚيـ ذم ظرض 

مًِقمٜ )أمسك( ظـ مًِقمٜ )أصبح(، ـٚفَقل: )ؾًؾ مٚض ٕٚؿص مـ أخقات ـٚن( 

 ثٚفغ ادسسديـ آدٕٚه: فألول و)مـ أخقات ـٚن( فِثٚين ـام ذم اد

صبح أصبحْٚ و)أ دخؾ ذم وؿٝ افهبح. مسكأ( خًلف 1صبٚحٚ: )إصبح يهبح أ

ـٚن  خواتأ ( مـ2. )[شبحٚن اهلل حغ متسقن وحغ تهبحقن( ]ادِؽ هلل رب افًٚدغ

 "صبح افىٚفٛ ضبٔبٚأ":

صبح ]ؾسبحٚن اهلل حغ متسقن و أخًلف  ;( صٚر ذم وؿٝ ادسٚء1يّز إمسٚء: )

أمسك " يرؾع آشؿ ويْهٛ اخلز، ( ؾًؾ مٚض ٕٚؿص مـ أخقات ـٚن2غ تهبحقن[. )ح

 "دريض شٚهرا 

وافسٗال ادٓؿ هْٚ هق: هؾ ادًِقمٚت افْحقيٜ أو ادًِقمٜ ظـ افًربٜٔ مٍٔدة ذم 

مًجؿ افًربٜٔ فِْٚضَغ بٌرهٚ؟ أفٔس مـ إؾوؾ أن دُمّع هذه ادًِقمٚت ذم آخر 
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مـ تذئؾ ادًجؿ بِّحؼ افٍقائد افٌِقيٜ )افٍقزان وآخرون ادًجؿ؟ وظذ افرؽؿ 

(، إٓ أن مًِقمٚت افْقاشخ افًٍِٜٔ واحلرؾٜٔ وؽرمهٚ مل ترد ؾٔٓٚ. وُيرى 387: 1425

أن يًٚد ظرض هذه ادًِقمٚت افْحقيٜ بدون مهىِحٚت ٕحقيٜ تهٍْٜٔٔ، وأن ُتبغ 

ؿ. ـام ُفقحيٝ أيوٚ ـثرة هذه افْقاشخ مـ أؾًٚل أو حروف أو ؽرمهٚ ذم آخر ادًج

آشتنٓٚد بٚٔيٚت افَرإٜٓٔ، وهق ظئؿ اجلًلل وأرؿك ادستقيٚت افًربٜٔ افٍهحٜٔ، 

إٓ أن رضورة وضع اشتنٓٚدات وأمثِٜ مـ افًربٜٔ افىبًٜٔٔ ادًٚسة وادتْقظٜ بتْقع 

افقظٚء وادجٚل وادقضقع مٓؿ أيوٚ فىًلب ُيراد هلؿ حتَٔؼ مستقى افٍُٚءة 

ٜٔ وافٍُٚيٜ افٌِقيٜ آشتًامفٜٔ. وذم ادِحؼ ادقضقع ذم آخر افقرؿٜ ؿٚئّٜ افتقاصِ

تتٚبع فٍيل تُراًرا، وؿد بِغ ظدد آشتنٓٚدات بٚٔيٚت افَرإٜٓٔ  1000بٖول أـثر 

ٚ. وتتٍٚوت بَٜٔ افتتٚبًٚت افٍِئٜ ذم مًجؿ افًربٜٔ بغ يديؽ، افتل بٌِٝ  566 ًً متتٚب

ًٔٚ، وتتٍ 110.875 متتٚبع ظدد ـؾ مـ  1000ٚوت ذم ؿقائؿ ـؾ تتٚبًٚ فٍي

آشتنٓٚدات افَرإٜٓٔ مـ جٜٓ، وادًِقمٚت افْحقيٜ مـ جٜٓ أخرى بْسٛ تساوح 

 بٚدئٜ.  56بٚدئٜ وبغ  20بغ 

 . التفقئة/التعبئة ادعجؿقة يف ادعجم ادلمول لغري الـاطؼني بالعربقة4

افتٓٔئٜ ادًجّٜٔ اُدًْٜٔ  ذم شٔٚق حتِٔؾ إٔامط افتهٚحٛ افٍِيل ومدى ؾٚظِٜٔ

ظذ اـتسٚب افًربٜٔ وصْٚظٜ ادًجؿ افًريب افتًِّٔل بًبٚرات ومجؾ ِؿْىًٜٔ، وهل 

، ٓحيْٚ أن هْٚك ظدم تقازن بغ تْقيع تِؽ 5و 2ادتّثِٜ ذم افتهٚحٛ ادّتد بغ 

إٕامط. وثّٜ مٍٚهٔؿ أشٚشٜٔ ذم إظداد مًجؿ فًِربٜٔ مقجف إػ ؾئٜ متًِّل افًربٜٔ 

مـ ؽر افًرب، وهل مٍٚهٔؿ مًّقل هبٚ ـثرا ذم صْٚظٜ مًجؿ افٌِٜ بهٍتٓٚ فٌٜ 

ب( حقل 2007أ، 1997 ،2005 ،2007) Hoeyثٕٜٚٔ/أجْبٜٔ. ؾٍل دراشٚت هقي 

افتٓٔئٜ ادًجّٜٔ، يُْنػ افُثر مـ آحتٔٚجٚت افتل ترى رضورة اشتًامل 
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 Llach-Agustínٓتش -ـأجقشت  compensatory strategy useإشساتٔجٜٔ افتًقيض 

(، وهل إشساتٔجٜ تَقم ظذ مؾء افٍجقات ادًجّٜٔ فهٚفح 530، 529: 2010)

حتسغ افسِقك افٌِقي، وفهٚفح رؾع ـٍٚءة افتقاصؾ افٌِقي، وٓ يُّـ إٕجٚزه إٓ 

 ٚ ًَ بتحديد مٚ حيتٚج إفٔف متًِّق افًربٜٔ مـ ؽر افًرب مـ اـتسٚب مًجّل تتٚبًل وؾ

ظٜ وفيروف افتقاصؾ افٌِقي ادَٚمل ادتًدد. ـام أن هذا افًّؾ حيتٚج فِسٔٚؿٚت ادتْق

إػ أن دُمّع فف ٕهقص ظربٜٔ ضخّٜ ٕجؾ اشتخراج هذا افتْقع مْٓٚ، وافتْقع هْٚ 

يتىِٛ أن يُقن ظذ ظْكيـ اثْغ: إول: افتْقع افّْىل فِتتٚبًٚت افٍِئٜ، 

ّٜٔ. وافثٚين: افتْقع ادًجّل آشتًاميل ظذ مستقى   افقحدات افسِسِٜٔ افتتٚبً

ومـ اجلدير بٚفذـر أن مًجؿ افٌِٜ بهٍتٓٚ فٌٜ ثٕٜٚٔ/أجْبٜٔ خمتِػ ظـ ذفؽ 

ادًجؿ ادهّؿ فِْٚضَغ إصِٔغ بٚفًربٜٔ، ومٚ ٓحيْٚه ذم مَٚرٕٜ مًجؿ افًربٜٔ بغ 

 patternيديؽ بٚدًجؿ افقشٔط هق افتنٚبف افُبر بْٔٓام ذم تقطٔػ افْحق افّْىل 

grammar  ٛادتْقع ذم إٔامط افتهٚحcollocation patterns  إير إػ  5إػ  2ادّتد مـ(

حقل افتْقع افتهٚحبل ادّتد  Rouhani 1994روحٚين  Firth 1957 :200ؾرث 

افهٚرم وإٔقاظف(. وهذا افتنٚبف جًؾ مـ مًجؿ افدراشٜ ٕسخٜ مىٚبَٜ ذم اإلظداد 

)افبٚحٞ  Hornyٌٜ أوػ، ويٗـد هقرٕبٚي واجلّع وافٌرض دًجؿ افٌِٜ بهٍتٓٚ ف

ًٜ ثٕٜٚٔ ظذ أن  ادًِؿ( وؾَٚ فدراشٚت اشتبٕٜٔٚٔ ومًجّٜٔ دتًِّل اإلٕجِٔزيٜ فٌ

ادتًِّغ بحٚجٜ إػ مًٚجؿ خمتٍِٜ متٚمٚ ظـ مًجؿ ادتحدثغ إصِٔغ افتَِٔدي 

، وهٚرمتٚن Quirk 1973، وـقيرك Barnhart 1962، وإير بٚرهنٚرت 1965)

Hartmann 2001 :84 .) 

 ومـ أهؿ افتقصٔٚت افتل مـ ادُّـ أن ُتِخهٓٚ هذه افقرؿٜ ٕذـر أيت: 

. بام أن مًجؿ افًربٜٔ بغ يديؽ مًجؿ خٚص فسِسِٜ افًربٜٔ بغ يديؽ ومٚ 1
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تتوّْف هذه افسِسِٜ مـ مقاد ٕهقصٜٔ ومٓٚريٜ وتدريبٜٔ، ؾ٘ن تىقير مًجؿ افًربٜٔ 

وأول أوجف افتىقير هق افًّؾ ظذ تْقيع إٔامط  ٍٕسف يتىِٛ تىقيًرا فِسِسِٜ،

 افتهٚحٛ افٍِيل. 

. تْقيع آشتنٓٚدات وإمثِٜ، ومـ ادُّـ ؾًؾ ذفؽ بقاشىٜ مًٚجلٚت 2

افٌِٜ افًربٜٔ وٕهقصٓٚ اددؤٕٜ احلٚشقبٜٔ، وافتْقيع ذم تِؽ إٕامط يتىِٛ أيوٚ أن 

افتْقع: مثؾ: افْهقص تُقن مسسدة آفٔٚ مـ أوظٜٔ ٕهقصٜٔ متْقظٜ ومتزٕٜ ذم 

افؼظٜٔ، وافْهقص إدبٜٔ، وافْهقص افًِّٜٔ، وافْهقص آؿتهٚديٜ، 

 وافْهقص افثَٚؾٜٔ، إفخ. 

. تْقع افْهقص فف دور مٓؿ ذم تّْقع افقحدات ادًجّٜٔ افتتٚبًٜٔ، وذم تْقِع 3

 إٔامط هذا افتتٚبع أيًوٚ. 

فتقاصؾ افٌِقي . رضورة اشتبٔٚن حٚجٚت افىًلب ادتَدمغ ذم مقاؿػ ا4

بٚفًربٜٔ، وهذا اإلجراء يًغ ـثرا ظذ مًرؾٜ مٚ يًٕٚٔف افىًلب مـ ضًػ ذم افتًبئٜ 

ادًجّٜٔ، ومًٚجلٜ افتًبئٜ ادًجّٜٔ هبذه افىريَٜ يوّـ مًٚجلٜ متَدمٜ فِتٓٔئٜ 

ادًجّٜٔ أيوٚ، ومًٚجلٜ إخر يوّـ ـذفؽ تَدمٚ ذم مًٚجلٜ تّْقع إٔامط افتهٚحٛ 

 افٍِيل. 

 اخلامتة . 5

ٕختتؿ افقرؿٜ بْتٔجٜ برزت ذم ـؾ مسٚظل افتحِٔؾ ادتبًٜ شٚبَٚ إػ أن افتٓٔئٜ 

ادًجّٜٔ ذم مًجؿ افًربٜٔ بغ يديؽ بقصٍٓٚ فٌٜ ثٕٜٚٔ/أجْبٜٔ تتنٚبف مع ادًجؿ 

افقشٔط، وأن حتديد اإلضٚر افتىبَٔل فِتٓٔئٜ حيدد اإلضٚر افًّع افتىقيري فِتًبئٜ 

د إٔامط افتهٚحٛ افٍِيل آـتسٚيب ذم ادًجؿ يًغ ظذ ؾٓؿ مٚ ادًجّٜٔ، وأن اشسدا

حيتٚجف ادًجؿ، وظذ أؿؾ تَدير: افتقزيع ادْوبط وادتْقع بغ تِؽ إٕامط، وأن 



 618 ادمٚهٚت حديثٜ ذم تًِٔؿ افًربٜٔ فٌٜ ثٕٜٚٔ:   ادٗمتر افدويل افثٚين  - افًربٜٔ فٌِقيٚتامًٓد 

افتْقع ذم إمثِٜ وافنقاهد مـ افًربٜٔ ادًٚسة مٓؿ جًدا مـ أجؾ حتَٔؼ افٌرض 

ٜ، وهق ؽرض: افٍُٚيٜ افٌِقيٜ افتل إشٚس مـ تًِؿ وتًِٔؿ افًربٜٔ بهٍتٓٚ فٌٜ ثٕٚٔ

 احلوايش ترؾع مـ شَػ افٍُٚءة افتقاصِٜٔ.

 Sinclair[. افٍرق اجلقهري بغ مٍٓقم افتهٚحٛ افٍِيل ظْد شُِْر 1]

، وحتٝ positionهق إٔف ظْد إول يًتّد ظذ مٚ ُيسّك بٚفقضع  Firthوظْد ؾرث 

 مـ ظْٕٓٚتٚئٟ افبحٞ أيل  تٍٔد بف ، ومٚ يُّـ أنopen-choiceمبدأ آختٔٚر ادٍتقح 

صٚرم ويْىِؼ مـ إٔامط ثٚبتٜ،  ٓق(. أمٚ مٍٓقمف ظْد افثٚين ؾ1991أي مدوٕٜ فٌقيٜ )

 (.  200: 1957إٕامط ) هذهوُتستخرج إمثِٜ بْٚء ظذ 

ومٚ  ++Notepadبرٕٚمٟ ٕقت بِس فس  ظـ ضريؼ[. ُحّدد ظدد ادداخؾ 2]

 ِْهقص وحتديد بدايٚت ادداخؾ وتًدادهٚ. يقؾره مـ خقاص تْئؿ وتْئػ ف

 http://nlp.stanford.edu/software/tagger.shtml[. إير: 3]

(، ورابط 2004( ،)2010( ،)2014) Kilgariff[. إير ـِٔجٚرف 4]

 . /https://the.sketchengine.co.uk/loginحقشبٜ ادًجؿ: 

دزيد مـ افتٍٚصٔؾ حقل واشامت شتٍٕٚقرد وتىقر واشامت أمرة [. 5]

AMERA  ومدىMADA( 2014، إير ٕزار حبش .) 

 :Habash (2010)حبش  إير [.6]

 http://www1.cs.columbia.edu/~-10-downloads/CCLS-rambow/software

01.pdf.  
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 ك_ادتتٚبًٜ ت

 

 4مـ ضِقع افٍجر إػ ؽروب 

 4مـ افذهٛ أو افٍوٜ أو 

 4افٍقاحش مٚ طٓر مْٓٚ ومٚ 

 4ومٚ مـ دابٜ ذم إرض 

 3وزهؼ افبٚضؾ إن افبٚضؾ ـٚن 

 3مـ ؿقل إٓ فديف رؿٔٛ 

اشتٓقتف افنٔٚضغ ذم إرض حران  

3 

ـٚفذي اشتٓقتف افنٔٚضغ ذم إرض 

3 

 3ٔظ افَِٛ ٍٕٓوقا مـ ؾيٚ ؽِ

 3وٓ ضٚئر يىر بجْٚحٔف إٓ 

 3ؾئٜ ؿِِٜٔ ؽِبٝ ؾئٜ ـثرة 

 3ضٚئر يىر بجْٚحٔف إٓ أمؿ 

 3ـٚن ذو ظَّسة ؾْيرة إػ 

 3دابٜ ذم إرض وٓ ضٚئر 

 3إرض وٓ ضٚئر يىر بجْٚحٔف 

 3ذم إرض وٓ ضٚئر يىر 

 3ؾبًٞ اهلل ؽرابٚ يبحٞ ذم 

 3فنّس ضِقع افٍجر إػ ؽروب ا

 3ذو ظَّسة ؾْيرة إػ مَّٔسة 

 3ؿقل إٓ فديف رؿٔٛ ظتٔد  

 3افتَقيؿ اهلجري افَّري  يع صٓر 

 3افبٚضؾ إن افبٚضؾ ـٚن زهقؿٚ  

 3افذيـ ـٍروا فق تٌٍِقن ظـ 

 3مٚ يٍْع افْٚس ؾُّٔٞ ذم 

ضٚئٍتٚن مـ ادٗمْغ اؿتتِقا 

 3ؾٖصِحقا 

 3وإن ـٚن ذو ظَّسة ؾْيرة 

 3مٚ يٍِظ مـ ؿقل إٓ 

 3جٚء احلؼ وزهؼ افبٚضؾ إن 

 3وؿؾ جٚء احلؼ وزهؼ افبٚضؾ 

 3ؽِٔظ افَِٛ ٍٕٓوقا مـ حقفؽ  

 3مـ دابٜ ذم إرض وٓ 

 3ـْٝ ؾيٚ ؽِٔظ افَِٛ ٍٕٓوقا 

 3مـ ؾئٜ ؿِِٜٔ ؽِبٝ ؾئٜ 

 3احلؼ وزهؼ افبٚضؾ إن افبٚضؾ 

 3يٍِظ مـ ؿقل إٓ فديف 

 3ؿِِٜٔ ؽِبٝ ؾئٜ ـثرة ب٘ذن 

فقثَك ٓ إٍهٚم اشتّسؽ بٚفًروة ا

2 

 2وٓ ظذ إظرج حرج وٓ 

 2ظذ درجٚت ظٚفٜٔ ذم آختبٚرات  

 2افْحؾ أن اختذي مـ اجلبٚل 

 2وٓ تَربقا افٍقاحش مٚ طٓر 

 2اذهٛ إػ ؾرظقن إٕف ضٌك  

 2يىع افرشقل ؾَد أضٚع اهلل 

 2ظّر بـ اخلىٚب ريض اهلل 

 2مـ فبـ مل يتٌر ضًّف  

 2مـ بغ ؾرث ودم فبْٚ 

 2ٚ ؾرضْٚ ذم افُتٚب مـ م

 2مـ أـؾ ثقمٚ أو بهًل  

 2أمر افسٚظٜ إٓ ـِّح افبك 

 2يْزل ظِْٔٚ مٚئدة مـ افسامء  

 2احلسْك  هق اهلل اخلٚفؼ افبٚرئ 

 2فف مٚ ذم افساموات ومٚ 

 2مـ خىبٜ افْسٚء أو أـْْتؿ 

 2إذا رجًتؿ إفٔٓؿ ؿؾ ٓ 

 2أؾّـ يّق مُبٚ ظذ وجٓف 

 2زوجٓٚ ؿقل افتل دمٚدفؽ ذم 

 2وـٚن ذم ادديْٜ تسًٜ رهط 

 2ربؽ إػ افْحؾ أن اختذي 

 2حتَِقا رؤوشُؿ حتك يبِغ اهلدي 

 2مِٜ إبراهٔؿ حٍْٔٚ ومٚ ـٚن 

 2مُبٚ ظذ وجٓف أهدى أمـ 

 2وهـ افًيؿ مْل واصتًؾ افرأس 

 2افسٚظٜ إٓ ـِّح افبك أو 

 2أظراض مجع ظرض إير ظرض 

 2افز وافتَقى وٓ تًٚوٕقا ظذ 

 2إن اهلل يٌٍر افذٕقب مجًٔٚ  

 2ومٚ أـثر افْٚس وفق حرصٝ 

 2وأذن ذم افْٚس بٚحلٟ يٖتقك 

 2ظٔسك بـ مريؿ ظِٔف افسًلم 

 2إن اهلل يٖمرـؿ أن تٗدوا 

 2ؾىٚف ظِٔٓٚ ضٚئػ مـ ربؽ 

 2اشتىًتؿ أن تٍْذوا مـ أؿىٚر 

 2ؾًؾ مٚض ٕٚؿص مـ أخقات 

 2اهلل احلسْك  هق اهلل افذي 

 2فذيـ يّنقن ظذ وظبٚد افرمحـ ا

 2إٕام حرم ظُِٔؿ ادٔتٜ وافدم 

 2ـؾ مٚ فذ وضٚب مـ 

 2ظذ وجٓف أهدى أمـ يّق 



 620 ادمٚهٚت حديثٜ ذم تًِٔؿ افًربٜٔ فٌٜ ثٕٜٚٔ:   ادٗمتر افدويل افثٚين  - افًربٜٔ فٌِقيٚتامًٓد 

 2فَد جٚءـؿ رشقل مـ إٍٔسُؿ 

 2احلِؿ ؾِٔستٖذٕقا ـام اشتٖذن افذيـ 

 2ؿٚل هل ظهٚي أتقـٖ ظِٔٓٚ 

 2مـ ادٚء ـؾ رء حل 

 2يٚ أُيٚ افذيـ آمْقا ـتٛ 

 2ؾٔذهٛ جٍٚء وأمٚ مٚ يٍْع 

 2ن افرشقل يتًبد ذم ؽٚر ـٚ 

 2فُؾ أمٜ جًِْٚ مْسُٚ هؿ 

 2ومٚ ذم إرض ومٚ بْٔٓام 

 2يٍْد ومٚ ظْد اهلل بٚق 

 2ذم شبٔؾ اهلل: فتُقن ـِّٜ 

 2اهلل افذي ٓ إفف إٓ 

 2أهدى أمـ يّق شقيٚ ظذ 

 2وـِام مر ظِٔف مأل مـ 

 2أجزظْٚ أم صزٕٚ مٚ فْٚ 

 2وفًٔتزل مسجدٕٚ وفًَٔد ذم بٔتف  

 2ٖمٚ افذيـ صَقا ؾٍل افْٚر ؾ

 2ؿد شّع اهلل ؿقل افتل 

 2ظِٔٓٚ وأهش هبٚ ظذ ؽّْل 

 2أمرٕٚ مسؾٔٓٚ ؾٍسَقا ؾٔٓٚ ؾحؼ 

 2حيّك ظِٔٓٚ ذم ٕٚر جْٓؿ 

 2مٚ طٓر مْٓٚ ومٚ بىـ  

دسْٚ افسامء ؾقجدٕٚهٚ مِئٝ حرشٚ 

2 

 2ـؾ أوفئؽ ـٚن ظْف مسٗوٓ  

 2إبراهٔؿ حٍْٔٚ ومٚ ـٚن مـ 

 2ذن اهلل واهلل ؾئٜ ـثرة ب٘

 2ؿدرٕٚه مْٚزل حتك ظٚد ـٚفًرجقن 

 2إذ ؿٚمقا ؾَٚفقا ربْٚ رب 

 2أهؾ افَرى أن يٖتٔٓؿ بٖشْٚ 

 2شبع بَرات شامن يٖـِٓـ شبع 

 2إرض مـ بَِٓٚ وؿثٚئٓٚ وؾقمٓٚ 

 2تِؽ افرشؾ ؾوِْٚ بًوٓؿ ظذ 

 2إٔزل ظِٔؽ افُتٚب مْف آيٚت 

 2ؾٔٓٚ ؾحؼ ظِٔٓٚ افَقل ؾدمرٕٚهٚ 

 2فْخِٜ تسٚؿط ظِٔؽ رضبٚ بجذع ا

 2وؿًٝ ؽزوة بدر ذم افسْٜ  

 2ٓ ريٛ ؾٔف هدى فِّتَغ  

 2اخلٔط إبٔض مـ اخلٔط إشقد 

بَِٓٚ وؿثٚئٓٚ وؾقمٓٚ وظدشٓٚ 

 2وبهِٓٚ  

 2يٖمرـؿ أن تٗدوا إمٕٚٚت إػ 

 2يُِػ اهلل ٍٕسٚ إٓ وشًٓٚ 

 2ؾٍسَقا ؾٔٓٚ ؾحؼ ظِٔٓٚ افَقل 

 2أمـ يّق شقيٚ ظذ ساط 

 2أـؾ ثقمٚ أو بهًل ؾًِٔتزفْٚ 

 2بف افريح ذم مُٚن شحٔؼ  

 2وأمٚ مٚ يٍْع افْٚس ؾُّٔٞ 

افسٍْٜٔ ؾُٕٚٝ دسٚـغ يًِّقن ذم 

2 

 2ظزيز ظِٔف مٚ ظْتؿ حريص 

 2اهلل ؿقل افتل دمٚدفؽ ذم 

 2وهق افًدد افذي يع تسًٜ 

 2أظرض ظـ ذـري ؾ٘ن فف 

 2إم ظذ ابْٓٚ مـ افزد  

 2ومٚ ظْد  مٚ ظْدـؿ يٍْد

 2بٚفديـ  ـِام ضِبٝ مْف حَل 

إضٍٚل مُْؿ احلِؿ ؾِٔستٖذٕقا ـام 

2 

 2هلؿ بف مـ ظِؿ إٓ 

 2وؿٚل افذي ٕجٚ مْٓام وادـر 

 2ؾ٘ذا أؾوتؿ مـ ظرؾٚت ؾٚذـروا 

 2ظـ مِٜ إبراهٔؿ إٓ مـ 

 2إين أرى شبع بَرات شامن 

 2فهٚحبف ٓ حتزن إن اهلل 

 2افذيـ محِقا افتقراة ثؿ مل 

 2ِبٞ ؾٔٓؿ أفػ شْٜ إٓ ؾ

 2مـ ادسجد احلرام إػ ادسجد 

 2هل ظهٚي أتقـٖ ظِٔٓٚ وأهش 

وذوه بثّـ بخس دراهؿ مًدودة  

2 

 2ؾٚذـروا اهلل ظْد ادنًر احلرام 

 2إذا شٚوى بغ افهدؾغ ؿٚل 

افسًلم ادٗمـ ادّٓٔـ افًزيز اجلبٚر 

2 

وخنًٝ إصقات فِرمحـ ؾًل 

 2تسّع 

 2ؾ مـ أخر  أحدمهٚ ومل يتَب

 2ـٚن ؾٔٓام آهلٜ إٓ اهلل 

 2إبراهٔؿ إٓ مـ شٍف ٍٕسف  

 2ـسٍٚ مـ افسامء شٚؿىٚ يَقفقا 

 2ريب أن ُيديْل شقاء افسبٔؾ  

 2بىقٕف مـ بغ ؾرث ودم 

 2يتًد حدود اهلل ؾَد طِؿ 

 2افساموات ومٚ ذم إرض ومٚ 

 2إًّْٔٚ ظذ اإلٕسٚن أظرض وٕٖى 

وؿقمقا افهِقات وافهًلة افقشىك 

 2هلل 

 2مٚت أو ؿتؾ إَِبتؿ ظذ 

 2مل حيِّقهٚ ـّثؾ احلامر حيّؾ 
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 2ـؾ امرئ بام ـسٛ رهغ  

 2هق اهلل افذي ٓ إفف 

 2شٚوى بغ افهدؾغ ؿٚل إٍخقا  

 2ادسجد احلرام إػ ادسجد إؿل 

 2ظـ ذـري ؾ٘ن فف مًٔنٜ 

 2إن افسّع وافبك وافٍٗاد ـؾ 

 2مـ أشامء اهلل احلسْك  يٚ 

 2مـ أشامء اهلل احلسْك  هق 

 2وإذا رأوا دمٚرة أو هلقا 

 2خنٔٝ أن تَقل ؾرؿٝ بغ 

 2مـ إٍٔسُؿ ظزيز ظِٔف مٚ 

 2جيًِقن أصٚبًٓؿ ذم آذاهنؿ مـ 

 2ويهْع افٍِؽ وـِام مر ظِٔف 

 2مـ أشامء اهلل احلسْك  إن 

 2إن اهلل هق افرزاق ذو 

 2ٍٕر مـ ـؾ ؾرؿٜ مْٓؿ 

 2مٗمـ  خَُِؿ ؾُّْؿ ـٚؾر ومُْؿ

 2ؿربٚ ؿربٕٚٚ ؾتَبؾ مـ أحدمهٚ 

 2وافَّر ؿدرٕٚه مْٚزل حتك ظٚد 

 2وإٔٚ دسْٚ افسامء ؾقجدٕٚهٚ مِئٝ 

افتَقيؿ اهلجري افَّري  وهق افذي 

2 

 2ذم إرض ومٚ بْٔٓام ومٚ 

 2أشامء اهلل احلسْك  هق اهلل 

 2اهلل: فتُقن ـِّٜ اهلل هل 

 2أبق بُر افرشقل ذم هجرتف 

 2دْٚم أين إين أرى ذم ا

 2يٚ أُيٚ افذيـ آمْقا إذا 

 2وتزودوا ؾ٘ن خر افزاد افتَقى  

 2ؿد إٔزفْٚ ظُِٔؿ فبٚشٚ يقاري 

 2افتل دمٚدفؽ ذم زوجٓٚ وتنتُل 

 2اهلل يٖمرـؿ أن تذبحقا بَرة  

 2افذي جًؾ فُؿ مـ افنجر 

 2يسِبٓؿ افذبٚب صٔئٚ ٓ يستَْذوه  

 2مٚ ودظؽ ربؽ ومٚ ؿذ  

 2ذم افْٚس بٚحلٟ يٖتقك رجٚٓ 

 2وإن يروا ـسٍٚ مـ افسامء 

 2آدم بٚحلؼ إذ ؿربٚ ؿربٕٚٚ 

 2دؾـ ادقتك  دؾـ جدي ذم 

افبَر وافٌْؿ حرمْٚ ظِٔٓؿ صحقمٓام  

2 

وادسٚـغ وافًٚمِغ ظِٔٓٚ وادٗفٍٜ 

 2ؿِقهبؿ 

 2وٓ تُقٕقا ـٚفتل َٕوٝ ؽزهلٚ 

 2يٚ أُيٚ افذيـ آمْقا تقبقا 

 2ٝ بغ بْل أن تَقل ؾرؿ

افَدوس افسًلم ادٗمـ ادّٓٔـ 

 2افًزيز 

 2ذم ظٓد ظّر بـ ظبد 

 2ادسٔح ظٔسك ابـ مريؿ رشقل 

 2حتِّْٚ مٚ ٓ ضٚؿٜ فْٚ 

 2صٓر رموٚن افذي إٔزل ؾٔف 

 2حتك يتبغ فُؿ اخلٔط إبٔض 

 2أردٕٚ أن هنِؽ ؿريٜ أمرٕٚ 

 2ؾّـ مل جيد ؾهٔٚم ثًلثٜ 

 2أُيٚ افذيـ آمْقا تقبقا إػ 

 2يروا ـسٍٚ مـ افسامء شٚؿىٚ 

 2رؤوشُؿ حتك يبِغ اهلدي حمِف  

 2وذم احلديٞ  أدبْل ريب ؾٖحسـ 

 2أوٓدـؿ فِذـر مثؾ حظ إٕثٔغ 

 2َٕوٝ ؽزهلٚ مـ بًد ؿقة  

 2افُتٚب ٓ ريٛ ؾٔف هدى 

 2بٖن اهلل ٕزل افُتٚب بٚحلؼ 

 2أن تٍْذوا مـ أؿىٚر افساموات 

 2يَقل فهٚحبف ٓ حتزن إن 

 2يد اهلل فٔذهٛ ظُْؿ افرجس ير

 2هلٚ مـ فٍيٓٚ  وإٕام مجًٓٚ 

 2مُْؿ احلِؿ ؾِٔستٖذٕقا ـام اشتٖذن 

 2يٚ أُيٚ افذيـ آمْقا ٓ 

 2ؾِقٓ ٍٕر مـ ـؾ ؾرؿٜ 

 2مٗمـ واهلل بام تًِّقن بهر  

 2إذ ؿربٚ ؿربٕٚٚ ؾتَبؾ مـ 

 2ومُْؿ مٗمـ واهلل بام تًِّقن 

تٍْذوا مـ أؿىٚر افساموات 

 2وإرض 

 2فُؿ تذـرة وتًٔٓٚ أذن واظٜٔ 

ظذ افهِقات وافهًلة افقشىك 

 2وؿقمقا 

 2ب٘ذن اهلل واهلل مع افهٚبريـ  

 2ؿربٕٚٚ ؾتَبؾ مـ أحدمهٚ ومل 

 2ذم أوٓدـؿ فِذـر مثؾ حظ 

 2اتَقا افْٚر وفق بنؼ مترة   

 2أمثٚفُؿ مٚ ؾرضْٚ ذم افُتٚب 

 2وراءهؿ مِؽ يٖخذ ـؾ شٍْٜٔ 

ر حيّؾ أشٍٚرا  حيِّقهٚ ـّثؾ احلام

2 

 2افَهٚص ذم افَتذ احلر بٚحلر 

 2ٓ إفف إٓ هق ادِؽ 

 2احلديٞ  اتَقا افْٚر وفق بنؼ 

 2رجًتؿ إفٔٓؿ ؿؾ ٓ تًتذروا 
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 2ؿٚل يٚ ابـ أم ٓ 

 2أن يٖتٔٓؿ بٖشْٚ ضحك وهؿ 

 2مٚ حدث فف ـٚن أمرا  

 2بف مـ ظِؿ إٓ اتبٚع 

 2مـ أشامء اهلل احلسْك  هق 

 2ٚ زؾر وصٓٔؼ  افْٚر هلؿ ؾٔٓ

 2ثؿ مل حيِّقهٚ ـّثؾ احلامر 

 2ظذ إظرج حرج وٓ ظذ 

 2ثقمٚ أو بهًل ؾًِٔتزفْٚ وفًٔتزل 

 2بغ افثًلثغ واخلّسغ مـ افًّر 

 2بًٍؾ مٚ أمر بف واجتْٚب 

 2يقصُٔؿ اهلل ذم أوٓدـؿ فِذـر 

 2شٖسف ظـ آيٚيت افذيـ يتُزون 

 2ظِٔف مأل مـ ؿقمف شخروا 

 2ٚ مـ يٍسد ؾٔٓٚ أدمًؾ ؾٔٓ

 2جٚءـؿ رشقل مـ إٍٔسُؿ ظزيز 

 2إفُٔؿ إذا رجًتؿ إفٔٓؿ ؿؾ 

 2أشامء اهلل احلسْك  هق اهلل 

 2واذبقا حتك يتبغ فُؿ اخلٔط 

أرشِْٚ إفٔٓؿ اثْغ ؾُذبقمهٚ ؾًززٕٚ 

2 

 2تُقٕقا ـٚفتل َٕوٝ ؽزهلٚ مـ 

 2يىر بجْٚحٔف إٓ أمؿ أمثٚفُؿ 

 2وافٍٗاد ـؾ أوفئؽ ـٚن ظْف 

 2ُٕٚٝ دسٚـغ يًِّقن ذم افبحر  ؾ

 2وإن يريدوا خٕٔٚتؽ ؾَد خٕٚقا 

 2جْٚح ظُِٔؿ ؾٔام ظرضتؿ بف 

أو بهًل ؾًِٔتزفْٚ وفًٔتزل مسجدٕٚ 

2 

 2مـ أفٍٚظ افًدد ترشؿ هُذا 

 2ـٚدح إػ ربؽ ـدحٚ ؾًّلؿٔف  

 2افذي ٕجٚ مْٓام وادـر بًد 

 2مًْٚ ؽدا يرتع ويًِٛ وإٕٚ 

 2ىره  مٚ ـْتؿ ؾقفقا وجقهُؿ ص

 2دمٚدفؽ ذم زوجٓٚ وتنتُل إػ 

 2واهلل ٓ حيٛ ـؾ ـٍٚر 

 2اهلل يٖمرـؿ أن تٗدوا إمٕٚٚت 

حٚؾيقا ظذ افهِقات وافهًلة 

 2افقشىك 

 2ؿِقهبؿ إذ ؿٚمقا ؾَٚفقا ربْٚ 

 2واتؾ ظِٔٓؿ ٕبٖ ابْل آدم 

 2مٚ يراه افْٚئؿ ذم ٕقمف 

 2مـ أشامء اهلل احلسْك  وهق 

 2سّع إٓ إصقات فِرمحـ ؾًل ت

 2أول بٔٝ وضع فِْٚس فِذي 

 2وافبك وافٍٗاد ـؾ أوفئؽ ـٚن 

 2افنخص ممٚ هق ؾٔف بامفف 

 2ـٕٚقا ؿًِٔل مـ افِٔؾ مٚ 

 2وٓ جْٚح ظُِٔؿ ؾٔام ظرضتؿ 

وخيرون فألذؿٚن يبُقن ويزيدهؿ 

 2خنقظٚ  

 2هق افذي يهقرـؿ ذم إرحٚم 

 2إٔزل مـ افسامء مٚء ؾسٚفٝ 

 2رمهٚ افذهٛ أو افٍوٜ أو ؽ

مْٚزل حتك ظٚد ـٚفًرجقن افَديؿ  

2 

 2مسؾٔٓٚ ؾٍسَقا ؾٔٓٚ ؾحؼ ظِٔٓٚ 

 2افُٚؾر يٚ فٔتْل ـْٝ ترابٚ  

وافقافدات يرضًـ أوٓدهـ حقفغ 

 2ـٚمِغ  

 2ادريض مـ آٓم ذم بىْف  

 2إػ افْحؾ أن اختذي مـ 

 2أمر بف واجتْٚب مٚ هنك 

 2ذم افَتذ احلر بٚحلر وافًبد 

 2ف شخروا مْف مأل مـ ؿقم

 2أن هنِؽ ؿريٜ أمرٕٚ مسؾٔٓٚ 

 2ظسك ريب أن ُيديْل شقاء 

 2مـ حرارة أو برودة أو 

 2ظُِٔؿ ؾٔام ظرضتؿ بف مـ 

 2فُؿ بف افزرع وافزيتقن وافْخٔؾ 

 2هلٚ مٚ ـسبٝ وظِٔٓٚ مٚ 

 2آمْقا تقبقا إػ اهلل تقبٜ 

 2رشقل مـ إٍٔسُؿ ظزيز ظِٔف 

 2ظهٚي أتقـٖ ظِٔٓٚ وأهش هبٚ 

 2فنجر إخرض ٕٚرا ؾ٘ذا إٔتؿ ا

 2مِٜ إبراهٔؿ إٓ مـ شٍف 

 2إذا دـٝ إرض دـٚ دـٚ  

 2ظـ افْٚر وأدخؾ اجلْٜ ؾَد 

إٕام افهدؿٚت فٍَِراء وادسٚـغ 

 2وافًٚمِغ 

 2ؾسَك هلام ثؿ تقػ إػ 

 2إٍٔسُؿ ظزيز ظِٔف مٚ ظْتؿ 

 2ؾرضْٚ ذم افُتٚب مـ رء  

 2مجع هلٚ مـ فٍيٓٚ  وإٕام 

 2ك ظهٚه ؾ٘ذا هل ثًبٚن ؾٖفَ

 2ظِٔٓؿ ٕبٖ ابْل آدم بٚحلؼ 

 2تَربقا افٍقاحش مٚ طٓر مْٓٚ 

 2افذي خَُِؿ ؾُّْؿ ـٚؾر ومُْؿ 

 2يّق مُبٚ ظذ وجٓف أهدى 

 2وـِقا واذبقا حتك يتبغ فُؿ 
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 2إرض ومٚ بْٔٓام ومٚ حتٝ 

 2مل جيد ؾهٔٚم ثًلثٜ أيٚم 

 2إين وهـ افًيؿ مْل واصتًؾ 

 2خٚض إػ جذع افْخِٜ ؾٖجٚءهٚ اد

 2حٍْٔٚ ومٚ ـٚن مـ ادؼـغ  

 2وأحؾ اهلل افبٔع وحرم افربٚ  

 2إٓ ـِّح افبك أو هق 

 2اهلل ؽرابٚ يبحٞ ذم إرض  

 2أرى ذم ادْٚم أين أذبحؽ  

 2افَتذ احلر بٚحلر وافًبد بٚفًبد  

 2بْل آدم ؿد إٔزفْٚ ظُِٔؿ 

 2خىبٜ افْسٚء أو أـْْتؿ ذم 

 2شٚؿىٚ يَقفقا شحٚب مـ افسامء 

 2افذيـ ـتٛ ظِٔٓؿ افَتؾ إػ 

 2أتقـٖ ظِٔٓٚ وأهش هبٚ ظذ 

 2ممٚ هق ؾٔف بامفف أو 

 2إخرض ٕٚرا ؾ٘ذا إٔتؿ مْف 

 2ابـ أم ٓ تٖخذ بِحٔتل 

 2بجْٚحٔف إٓ أمؿ أمثٚفُؿ مٚ 

 2يقم حيّك ظِٔٓٚ ذم ٕٚر 

 2أـثر افْٚس وفق حرصٝ بّٗمْغ  

 2فذيـ مـ ؾِٔستٖذٕقا ـام اشتٖذن ا

 2احلسْك  هق اهلل افذي ٓ 

 2ظٔسك ابـ مريؿ رشقل اهلل 

 2يْبٝ فُؿ بف افزرع وافزيتقن 

 2ـٍروا فق تٌٍِقن ظـ أشِحتُؿ 

 2 -ريض اهلل ظْف-أبق بُر 

 2ٕجٚهؿ إػ افز إذا هؿ 

ؾٚؽسِقا وجقهُؿ وأيديُؿ إػ 

 2ادراؾؼ  

 2أُيٚ ادأل أؾتقين ذم رؤيٚي 

 2ِٛ وفق ـْٝ ؾيٚ ؽِٔظ افَ

 2هتقي بف افريح ذم مُٚن 

 2رأوا دمٚرة أو هلقا إٍوقا 

 2ومُْؿ مـ يرد إػ أرذل 

إٔزفْٚ ظُِٔؿ فبٚشٚ يقاري شقآتُؿ 

2 

 2آيٚيت افذيـ يتُزون ذم إرض 

مـ ادٗمْغ اؿتتِقا ؾٖصِحقا بْٔٓام  

2 

 2اهلل هق افرزاق ذو افَقة 

 2ذفؽ بٖن اهلل ٕزل افُتٚب 

 2ئ ادهقر  هق اهلل اخلٚفؼ افبٚر

 2إٓسٝ ٕٚرا فًع آتُٔؿ مْٓٚ 

 2ؿؾ هٚتقا برهُٕٚؿ إن ـْتؿ 

ؾٖخذهتؿ افرجٍٜ ؾٖصبحقا ذم دارهؿ 

2 

 2حرج وٓ ظذ ادريض حرج 

 2إظّك حرج وٓ ظذ إظرج 

 2ظْدـؿ يٍْد ومٚ ظْد اهلل 

افسامء ؾقجدٕٚهٚ مِئٝ حرشٚ 

 2صديدا 

 2يريدوا خٕٔٚتؽ ؾَد خٕٚقا اهلل 

 2تٓجد بف ٕٚؾِٜ ومـ افِٔؾ ؾ

 2وجف إم ظْدمٚ ظِّٝ بْجٚح 

 2مـ ظرؾٚت ؾٚذـروا اهلل ظْد 

 2ومٚ بْٔٓام ومٚ حتٝ افثرى  

 2هق افذي خَُِؿ ؾُّْؿ ـٚؾر 

 2إذ يَقل فهٚحبف ٓ حتزن 

أمٚ افسٍْٜٔ ؾُٕٚٝ دسٚـغ يًِّقن 

2 

 2رضٛ وٓ يٚبس إٓ ذم 

 2بٚحلؼ إذ ؿربٚ ؿربٕٚٚ ؾتَبؾ 

 2رجس أهؾ اهلل فٔذهٛ ظُْؿ اف

 2ؿد تبغ افرصد مـ افٌل  

 2ظذ ؽّْل ويل ؾٔٓٚ مآرب 

 2ـثرة ب٘ذن اهلل واهلل مع 

 2ـًل إذا دـٝ إرض دـٚ 

 2إٔتؿ أجْٜ ذم بىقن أمٓٚتُؿ  

 2ذم افساموات ومٚ ذم إرض 

 2يستىٔع ربؽ أن يْزل ظِْٔٚ 

 2مـ افسامء مٚء ؾسٚفٝ أوديٜ 

 2ربؽ أن يْزل ظِْٔٚ مٚئدة 

 2شْٜ إٓ مخسغ  ؾٔٓؿ أفػ

 2فسِٔامن جْقده مـ اجلـ واإلٕس 

ؾقجدٕٚهٚ مِئٝ حرشٚ صديدا 

 2وصٓبٚ  

 2فُؾ امرئ مْٓؿ يقمئذ صٖن 

 2افرمحـ افذيـ يّنقن ظذ إرض 

 2مـ آمـ بٚهلل وافٔقم أخر  

 2خِص افنخص ممٚ هق ؾٔف 

 2مٚ ذم افساموات ومٚ ذم 

 2ـِّح افبك أو هق أؿرب  

 2ـ  ـِام ضِبٝ أخر افقؾٚء بٚفدي

 2هبٚ ظذ ؽّْل ويل ؾٔٓٚ 

 2بف مٚ ذم بىقهنؿ واجلِقد  

 2ؿؾ ٓ تًتذروا فـ ٕٗمـ 

 2تْبٝ إرض مـ بَِٓٚ وؿثٚئٓٚ 

 2حرم ظُِٔؿ ادٔتٜ وافدم وحلؿ 

 2يهٓر بف مٚ ذم بىقهنؿ 
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 2حرج وٓ ظذ إظرج حرج 

 2أُيٚ افذيـ آمْقا ـتٛ ظُِٔؿ 

 2اهلل ذم أوٓدـؿ فِذـر مثؾ 

 2ْقده مـ اجلـ واإلٕس وافىر ج

 2ؾتَبؾ مـ أحدمهٚ ومل يتَبؾ 

 2هٚتقا برهُٕٚؿ إن ـْتؿ صٚدؿغ  

 2بُر افرشقل ذم هجرتف إػ 

 2ظذ افز وافتَقى وٓ تًٚوٕقا 

 2ؾٔام ظرضتؿ بف مـ خىبٜ 

 2اثْغ إذ مهٚ ذم افٌٚر  

افهدؿٚت فٍَِراء وادسٚـغ 

 2وافًٚمِغ ظِٔٓٚ 

 2ؿ ؾٔٓٚ صَقا ؾٍل افْٚر هل

 2مر ظِٔف مأل مـ ؿقمف 

 2ظِٔٓٚ ضٚئػ مـ ربؽ وهؿ 

أفٍٚظ افًدد ترشؿ هُذا وتستًّؾ 

2 

 2افَرى أن يٖتٔٓؿ بٖشْٚ ضحك 

 2خٕٔٚتؽ ؾَد خٕٚقا اهلل مـ 

 2يرؽٛ ظـ مِٜ إبراهٔؿ إٓ 

 2افذيـ يتُزون ذم إرض بٌر 

 2ـتٛ ظِٔٓؿ افَتؾ إػ موٚجًٓؿ  

 2 وإذا بِغ إضٍٚل مُْؿ احلِؿ

 2ؽِبٝ ؾئٜ ـثرة ب٘ذن اهلل 

 2ومـ افبَر وافٌْؿ حرمْٚ ظِٔٓؿ 

 2فًٔل  شبحٚن افذي أرسى بًبده 

 2وحيؾ هلؿ افىٔبٚت وحيرم ظِٔٓؿ 

 2ـؿ مـ ؾئٜ ؿِِٜٔ ؽِبٝ 

 2مُٚن دؾـ ادقتك  دؾـ جدي 

 2أشامء اهلل احلسْك  إن اهلل 

 2افقؾٚء بٚفديـ  ـِام ضِبٝ مْف 

 2ٓ تًتذروا فـ ٕٗمـ فُؿ 

 2ٕسَُٔؿ ممٚ ذم بىقٕف مـ 

 2ظرضتؿ بف مـ خىبٜ افْسٚء 

 2مـ اخلٔط إشقد مـ افٍجر  

 2هنِؽ ؿريٜ أمرٕٚ مسؾٔٓٚ ؾٍسَقا 

 2ظهٚه ؾ٘ذا هل ثًبٚن مبغ  

 2وأهش هبٚ ظذ ؽّْل ويل 

 2بْل ٓ تدخِقا مـ بٚب 

 2وؾؼ افتَقيؿ اهلجري افَّري  يع 

 2فُؿ مـ افنجر إخرض ٕٚرا 

 2ن ؾٚشتًّقا فف وإٔهتقا ؿرئ افَرآ

 2ذم بىقٕف مـ بغ ؾرث 

افسامء شٚؿىٚ يَقفقا شحٚب مرـقم  

2 

 2يٚ ابـ أم ٓ تٖخذ 

وؾؼ افتَقيؿ اهلجري افَّري  وهق 

2 

 2افذيـ صَقا ؾٍل افْٚر هلؿ 

 2أو إضًٚم ذم يقم ذي 

 2جًؾ فُؿ مـ افنجر إخرض 

 2افٍِؽ وـِام مر ظِٔف مأل 

 2اؿتتِقا  وإن ضٚئٍتٚن مـ ادٗمْغ

 2ؾِام ٕجٚهؿ إػ افز إذا 

 2آدم ؿد إٔزفْٚ ظُِٔؿ فبٚشٚ 

 2ؽدا يرتع ويًِٛ وإٕٚ فف 

 2ظِْٔٚ أجزظْٚ أم صزٕٚ مٚ 

ٕهٔٛ ممٚ ترك افقافدان وإؿربقن 

2 

 2ٕٚرا ؾ٘ذا إٔتؿ مْف تقؿدون  

 2ضّر رؾع مٍْهؾ فٌِٚئٛ ادٍرد 

 2وتًٚوٕقا ظذ افز وافتَقى وٓ 

 2ْف آيٚت حمُامت ظِٔؽ افُتٚب م

 2مٚ أمر بف واجتْٚب مٚ 

 2وأهنٚر مـ فبـ مل يتٌر 

 2ؾُّْؿ ـٚؾر ومُْؿ مٗمـ واهلل 

 2إبٔض مـ اخلٔط إشقد مـ 

 2مٚ أوجبف اهلل ظذ ظبٚده 

 2ؿريٜ أمرٕٚ مسؾٔٓٚ ؾٍسَقا ؾٔٓٚ 

 2ظُِٔؿ افَهٚص ذم افَتذ احلر 

 2ٕبٖ ابْل آدم بٚحلؼ إذ 

 2حيِّقهٚ محِقا افتقراة ثؿ مل 

 2إفٔٓؿ ؿؾ ٓ تًتذروا فـ 

 2وإذا إًّْٔٚ ظذ اإلٕسٚن أظرض 

 2ؿىًٜ مـ افذهٛ أو افٍوٜ 

 2يتبغ فُؿ اخلٔط إبٔض مـ 

 2ظذ إظّك حرج وٓ ظذ 

 2ضٚئػ مـ ربؽ وهؿ ٕٚئّقن  

 2مـ بَِٓٚ وؿثٚئٓٚ وؾقمٓٚ وظدشٓٚ 

 2ممٚ تْبٝ إرض مـ بَِٓٚ 

 2شّع اهلل ؿقل افتل دمٚدفؽ 

 2ومـ يتًد حدود اهلل ؾَد 

 2افزبد ؾٔذهٛ جٍٚء وأمٚ مٚ 

 2مـ يرد إػ أرذل افًّر  

 2ممٚ ذم بىقٕف مـ بغ 

 2أؾوتؿ مـ ظرؾٚت ؾٚذـروا اهلل 

 2اشؿ مـ أشامء اهلل احلسْك  

 2رب إين وهـ افًيؿ مْل 

 2متٚر ؾٔٓؿ إٓ مراء طٚهرا 

فٍَِراء وادسٚـغ وافًٚمِغ ظِٔٓٚ 
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 2وادٗفٍٜ 

 2مـ  -شبحٕٚف وتًٚػ-هلل بف ا

 2وهزي إفٔؽ بجذع افْخِٜ تسٚؿط 

 2وٓ يٚبس إٓ ذم ـتٚب 

 2ـٚفتل َٕوٝ ؽزهلٚ مـ بًد 

وافهًلة افقشىك وؿقمقا هلل ؿٕٚتغ  

2 

 2فق إٔزفْٚ هذا افَرآن ظذ 

 2ؿًِٔل مـ افِٔؾ مٚ ُيجًقن  

 2إن ظدة افنٓقر ظْد اهلل 

 2إػ افز إذا هؿ يؼـقن  

 2روا اهلل ظْد ادنًر ظرؾٚت ؾٚذـ

 2ؾٔٓٚ مـ يٍسد ؾٔٓٚ ويسٍؽ 

 2مٚ فذ وضٚب مـ افىًٚم  

 2يٚبس إٓ ذم ـتٚب مبغ 

 2وإن يسِبٓؿ افذبٚب صٔئٚ ٓ 

 2ؾٍل افْٚر هلؿ ؾٔٓٚ زؾر 

 2يٚ أُيٚ ادأل أؾتقين ذم 

 2ـَّساب بًَٜٔ حيسبف افيّآن مٚء  

 2وٓ مجع هلٚ مـ فٍيٓٚ  

 2يٓؿ ورد اهلل افذيـ ـٍروا بٌٔ

 2مـ افنجر إخرض ٕٚرا ؾ٘ذا 

 2ـٚؾر ومُْؿ مٗمـ واهلل بام 

 2مـ أحدمهٚ ومل يتَبؾ مـ 

 2اجلق مـ حرارة أو برودة 

 2افِٔؾ ؾتٓجد بف ٕٚؾِٜ فؽ 

 2ومـ يرؽٛ ظـ مِٜ إبراهٔؿ 

 2أن يْزل ظِْٔٚ مٚئدة مـ 

 2زحزح ظـ افْٚر وأدخؾ اجلْٜ 

 2افذي إٔزل ظِٔؽ افُتٚب مْف 

فْٚ وفًٔتزل مسجدٕٚ بهًل ؾًِٔتز

 2وفًَٔد 

امرأت افًزيز أن حهحص احلؼ  

2 

 2اهلل احلسْك  هق اهلل اخلٚفؼ 

 2أوؿدوا ٕٚرا فِحرب أضٍٖهٚ اهلل 

بِغ إضٍٚل مُْؿ احلِؿ ؾِٔستٖذٕقا 

2 

افَرآن ؾٚشتًّقا فف وإٔهتقا فًُِؿ 

2 

بف افزرع وافزيتقن وافْخٔؾ 

 2وإظْٚب 

 2وربىْٚ ظذ ؿِقهبؿ إذ ؿٚمقا 

 2إن اهلل يٖمرـؿ أن تذبحقا 

 2وجًِْٚ مـ ادٚء ـؾ رء 

 2ومـ أظرض ظـ ذـري ؾ٘ن 

 2ابْل آدم بٚحلؼ إذ ؿربٚ 

 2ظذ ؿِقهبؿ إذ ؿٚمقا ؾَٚفقا 

 2اهلل افذي ٓ تؤع ودائًف  

 2ادديْٜ تسًٜ رهط يٍسدون ذم 

احلديٞ  أدبْل ريب ؾٖحسـ تٖديبل  

2 

 2إٓ أمؿ أمثٚفُؿ مٚ ؾرضْٚ 

 2ىبٜ افْسٚء أو بف مـ خ

 2افذي ٓ إفف إٓ هق 

 2ـِام أوؿدوا ٕٚرا فِحرب أضٍٖهٚ 

 2اهلجري افَّري  يع صٓر ربٔع 

 2إفٔؽ بجذع افْخِٜ تسٚؿط ظِٔؽ 

 2أول ظّؾ ؿٚم بف افرشقل  

 2ـؾ مٚ ظبد مـ دون 

 2افذيـ آمْقا تقبقا إػ اهلل 

 2ؾّـ زحزح ظـ افْٚر وأدخؾ 

 2ذم ادديْٜ تسًٜ رهط يٍسدون 

افرجٍٜ ؾٖصبحقا ذم دارهؿ جٚثّغ  

2 

 2هذا افَرآن ظذ جبؾ فرأيتف 

 2إظرج حرج وٓ ظذ ادريض 

 2ؿٚمقا ؾَٚفقا ربْٚ رب افساموات 

 2هق ؾٔف بامفف أو بٍْسف 

 2اشؿ مـ أشامء اهلل احلسْك 

 2فَد تٚب اهلل ظذ افْبل 

 2ظذ ؿقم يًٍُقن ظذ أصْٚم 

 2إٕام يريد اهلل فٔذهٛ ظُْؿ 

 2 تدع مع اهلل إهلٚ ؾًل

 2أمؿ أمثٚفُؿ مٚ ؾرضْٚ ذم 

 2ذفؽ افُتٚب ٓ ريٛ ؾٔف 

 2مٚ هلؿ بف مـ ظِؿ 

 2ظؼات  وهق افًدد افذي يع 

ؾًِٔتزفْٚ وفًٔتزل مسجدٕٚ وفًَٔد 

 2ذم 

 2ود افذيـ ـٍروا فق تٌٍِقن 

 2تٚب اهلل ظذ افْبل وادٓٚجريـ 

 2افسّع وافبك وافٍٗاد ـؾ أوفئؽ 

 2ٚ فْٚ مـ أم صزٕٚ م

 2وجٓف أهدى أمـ يّق شقيٚ 

 2وإذا ؿرئ افَرآن ؾٚشتًّقا فف 

 2افرشؾ ؾوِْٚ بًوٓؿ ظذ بًض  

 2إفف إٓ هق ادِؽ افَدوس 

 2شبٔؾ اهلل: فتُقن ـِّٜ اهلل 

 2فُؿ اخلٔط إبٔض مـ اخلٔط 
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 2جٍٚء وأمٚ مٚ يٍْع افْٚس 

 2افتقراة ثؿ مل حيِّقهٚ ـّثؾ 

 2أم ٓ تٖخذ بِحٔتل وٓ 

 2إٔزفْٚ هذا افَرآن ظذ جبؾ 

 2أرى شبع بَرات شامن يٖـِٓـ 

 2ظـ آيٚيت افذيـ يتُزون ذم 

 1مجع ٍٕس إير ٍٕس إٍٕٚق 

 1أمٜٔ بـ خِػ   ج  ظبٚد  

 1ظذ متـ احلهٚن   رـبْٚ ظذ 

 1أرسة إرساء مهدر أرسى إير 

 1افىٚئرة  أخل ضٔٚر ذم اخلىقط 

افذيـ يِحدون ذم أشامئف شٔجزون 

1 

ٕمر  بًّلحيٜ طٚهره  ـٚن يًتّد ا

1 

يْداح إديٚحٚ  تقشع  إداحٝ 

 1افدائرة 

 1خًلف ظؼ  بر افقفد وافديف 

 1اجلٔش ـتٔبٜ فهد ادتّرديـ  ـثر 

اؽتْؿ افِص افٍرصٜ  ؾَّسق افبٔٝ  

1 

 1بف أحقال رجٚل احلديٞ مـ 

 1إير وزن أوشٚخ مجع وشخ 

 1وزير افىٚؿٜ مـ احلُقمٜ  طـ 

 1أٓ تٖـِقن  راؽٛ آهلتٓؿ ؾَٚل 

 1ٕٚدى افًبٚس بـ   افًٚيل  ادرتٍع 

متخهص ذم افدراشٚت افٌِقيٜ 

 1افًٚمل 

 1إٓ ذو حظ ظئؿ حير 

 1صٍٜ احلٚل أو اهلٔئٜ افتل 

 1اهلل هل افًِٔٚ  محزة ومهًٛ 

 1أتك بقء جديد  مل يُـ 

 1إػ بٔٝ اهلل احلرام ذم 

 1تٌِٛ مهدر تٌِٛ إير تٌِٛ 

 1ف  ذؾٚء مجع افرشقل ذم حٔٚت

وافزيتقن وافْخٔؾ وإظْٚب إٔبٔٚء 

 1مجع 

 1زرع ؾٔٓٚ وٓ مٚء  جرس 

 1شّْٜ تهٔٛ افبدإٜ ٕسبٜ ـبرة 

 1ذم ـؾ مُٚن  ؾٚحنٜ  ج  

 1متهٚظدة مـ بٔٝ اجلران   أشًٚر 

 1ذم ذق إؾرئَٚ  تْزإٔٚ وـْٔٔٚ 

 1إرض َْٕهٓٚ مـ أضراؾٓٚ واهلل 

 1ذع .إير ذع تنًٛ يتنًٛ 

 1مبٚدئ  أشٚس  افهدق مبدأ مـ 

 1يبىـ  ؽر مٚ تَدم  وخًلف 

 1إرسى مـ أيدي افًدو  ؾُٚهٜ 

 1رذائؾ مجع رذيِٜ إير رذيِٜ 

ج  جرائد  صحٍٜٔ إخبٚريٜ تهدر  

1 

اجلسؿ افهِٛ ـٚخلنٛ وادًٚدن 

 1بٚحلٍر 

 1وظًل ؾقق ادٚء وٕحقه  يىٍق 

 1افثٔٚب  ابتدأ يبتدئ ابتداء بدأ 

شقرة افتحريؿ إحدى شقر مراحؾ   

1 

 1أبقة ظًلؿٜ افَرابٜ مـ جٜٓ 

 1ؿبحٚ  صٚر ؿبٔحٚ: خًلف حسـ 

مسْدة  خنع خينع خنقظٚ  

 1اشتُٚن 

 1رصَٚ  رمك وٕثر وؿذف  رصؼ 

احلُقمٜ افنقارع بّْٚشبٜ افًٔد  

 1مجؾ 

ظْٔد  اشتٍتك يستٍتل اشتٍتٚء  شٖل 

1 

 1مجع شِىٚن إير شِىٚن شًلفٜ 

 1ؾٜ  ج  اهلل ظذ حرف  حر

 1أو ـهٔٛ مـ افسامء ؾٔف 

 1مـ إيٚم ادؼؿٜ   فف وجف 

 1ٕؼ  مد آشتًامر شِىتف ذم 

افىبٔٛ بٚحلّٜٔ  وترك افسُريٚت  

 1وذم 

 1جيره إفٔف  رؤشٚء مجع رئٔس 

 1تًسػ يتًسػ تًسٍٚ طِؿ  بٚفغ 

 1أهِف  ؾٕٚتير افسٚظٜ  وشط  ج  

 1مُٜ  ؾ٘ن أحكتؿ ؾام اشتَّٔس 

: ؾٖصٚبف افسٓٚد  شٓر مـ آمتحٚن

1 

 1ؾْجٚن  ج  ؾْٚجغ  ؿدح صٌر 

 1افُتٚبٜ بثًلث فٌٚت   هؾ تقاجف 

 1افدوفٜ   يسر افزٕٚمٟ وؾؼ خىٜ 

 1حٚول أن دمٔٛ ظـ مجٔع  

 1افًرف افسِٔؿ صدرت ظْف ـِّٜ 

اشتثامر مهدر اشتثّر إير اشتثّر 

1 

 1تىقير: وظذ أصحٚبف أن يىقروه  

 1ـٚف  اشؿ مبْل بًّْك حسٛ  

 1تًديًلت ظذ افَٕٚقن  أدخْٜ مجع 

 1ذم افَقل وافًّؾ  ؿز  ج  

 1فرشقل حتك يٖتْٔٚ بَربٚن تٖـِف 
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 1تًِؿ ابْل ؿٔٚدة افسٔٚرة وحهؾ  

 1ثبٝ ظذ رأيف وثبٝ ذم  

 1ادٚء وٕحقه  ٕريد صٚيٚ  ؾوع 

 1دائام أؿؾ مـ افىقل   وشٚرظقا 

 1ذاـرة ؿقيٜ يتذـرون ـؾ مٚ 

 1حهٜ ٕهٔٛ  شٓؿ إضٍٚل ظٚدة 

واضىراب  هْٚك أدويٜ خٚصٜ 

 1فًًلج 

 1مًٚرف مجع   هق مًٚد فِحؼ 

 1درس دروع مجع درع إير  

 1ؿدم وأخر  إخراج مهدر أخرج 

 1خرج دون ؿهد فقجٜٓ مًْٜٔ 

 1إصؾ ظريؼ افْسٛ  إذا ـْٝ 

 1ؽِٛ ؽٚػ يٌٚيل مٌٚٓة بٚفغ 

 1ذم ضرف افُػ أو افَدم  

 1ّك ؾِزم جسّف حٚرا  أصٚبتف احل

 1مـ احلرف  زار وافدي ضبٔبٚ 

وافًجقز ؿِٔؾ احلرـٜ   حرـٜ ادرور 

1 

 1زخٚرف   ج  زخٚرف زيْٜ ومجٚل 

 1دون أن يُقن ذفؽ مـ 

 1ظِٔؽ  أول  ج  أوفقن/أوائؾ  مٗ  

 1ظزل افىبٔٛ ادريض ظـ بَٜٔ  .

 1إوػ  ويْتٓل ذم صٓر صٍر  

 1إير مهس مهش ُيّش هتّٔنٚ  

 1دقاد بًوٓٚ ببًض ذم إفهٚق ا

 1إن ربُؿ اهلل افذي خِؼ 

امتنٚؿٚ  اشتؾ  امتنؼ افٍٚرس 

 1افسٔػ  

 1فْزع أو افتَٚط إصٔٚء افهٌرة 

 1شقار إير شقار أشبٚب مجع 

 1ظٚش    ئًش افبدو ذم افهحراء 

 1إتًٚش اؿتهٚدي ذم هذا افبِد  

 1افًبد إػ ربف   وإٔٔبقا إػ 

 1 يًّد اددير مـ ـًلمف إػ 

 1وؿػ افَتٚل مٗؿتٚ  ؿبؾ اجلٔنٚن 

 1ادديْٜ  جدث  ج  أجداث  افَز 

 1وؽرهٚ  افٔٚبٚن مـ أـز افدول 

 1افتل ٕقؿنٝ ذم آجتامع  اتُٖ 

 1مٚ  صُِٝ احلُقمٜ جلٕٚٚ مْٓٚ  

 1ـسٛ إير ـسٛ ـسٛ يُسٛ 

 1وخٔٚرهٚ  ظِٔؽ بٚفزبد ودع ظْؽ 

 1مـ ـًلم وأؾُٚر: مًْك  مٚ 

وجدتف مسجك ظذ  مٌىك بٚفثقب 

1 

 1ينبع صبًٚ اـتٍك مـ افىًٚم 

مهدر تكف إير تكف تكف 

1 

 1حتديثٚ  تُِؿ روى احلديٞ ظـ 

 1ظْٓام مـ شقآهتام  شقاء ٓ 

 1شىؾ  ج  شىقل إٕٚء حلّؾ 

 1وتقشؾ  مـ ينٍع صٍٚظٜ حسْٜ 

 1أخذ ٕهٔٛ أخٔف أيوٚ   أيىّع 

 1إب أو وافد إم: واجلدة 

 1ؾٚضّٜ زوجٜ    ابـ مىٔع فقافديف

 1اهلل  خرة أؾوؾ  ـٚن افهحٚبٜ 

داخِٓٚ ثَٚؾٚت افنًقب افتل 

 1اظتَْٝ 

 1ظـ جْس أمف  هذا افبٌؾ 

اؿتبس افُٚتٛ بًض أيٚت  

 1وإحٚديٞ 

 1ورؿٜ  ج  أوراق وورق مـ 

ب٘ظىٚء مزيد مـ ادسٚظدات فألؾراد  

1 

افنديدة  ويُقن جسّف حٚرا  

 1أصٚبتف 

 1ٔٚرة جديدة  ظِٔف وؿٝ  اصسى ش

 1أحد  خٍل ٓ ييٓر  حيّؾ 

افْجٚشٜ  ٕجٛ يْجٛ ٕجٚبٜ  شبؼ 

1 

 1ظذ رء إذا ؾًِتّقه حتٚببتؿ 

 1افوّٜ...  حرم حيرم حتريام  جًؾ 

 1طٓر اجلّؾ  حتّؾ ادرأة ذم 

 1مِؽ  شٔىر  هؾ متتِؽ بٔتٚ؟  

 1آمتحٚن  هٚت اشؿ ؾًؾ أمر  

 1إشْٚن وتىٓر افٍؿ ؿٚل  وإن 

 1ذيٚع   أؾوؾ شامع إخبٚر مـ اد

 1ادٚرة  ضٚع يىقع ضقظٚ  ويىٔع 

 1اددارس افًربٜٔ ذم جْقب إؾرئَٚ  

 1ُيقي هقيٚ وهقيٕٚٚ  شَط  إَض  

 1ظذ ـؾ جمتٓد  ذل احتَر 

 1بٚفًٚمل  أو يْسٛ إػ افًٚمل: 

 1افًٚدغ  ذبٔحٜ  ؾٍديٜ مـ صٔٚم 

افرشؾ ب٘بًلؽٓٚ فِْٚس  افرشٚفٜ 

 1اإلشًلمٜٔ 

 1حُؿ حيُؿ حُام  ؿٙ  إن 

 1ؿهرة  ٕدرس ذم افٔقم مخس 

 1إير ؽقى ؽٚيٜ ؿهد ومراد  

 1هرؿٚ  صٛ  شُٛ  هرق افىٍؾ 

ادرحِٜ آبتدائٜٔ مرحِٜ تسّك 
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 1ادرحِٜ 

 1إير رس إرساف مهدر أرسف  

 1افَرار  ضبؼ  ج  أضبٚق  اإلٕٚء 

 1هبٚ افنخص مٚ يىرأ ظذ 

 1 افقزير  ٕسبٜ  ج  ٕسٛ  مَدار

يُسق إرض خرضة وترظٚه ادٚصٜٔ 

1 

 1تًّرا  ظٚش ظّرا مديدا  ظّر 

 1وفغ افُِٛ ذم إٕٚء أحدـؿ 

ادًىػ خنٜٔ افزد   وختنك افْٚس 

1 

 1ضريَٓٚ ـثرا مـ افبٔقت  ـٕٚٝ 

 1وإضراء  ؿٚل افنٚظر ؿهٔدة ذم 

 1ظٚؿر  ٓ يِد افًَٔؿ   أو 

مدخؾ افْسٚء  مدخـ افذي يستْنؼ 

1 

 1د وافثٌقر محٚيٜ فِقضـ يِزم احلدو

 1ظزات وظز  دمًٜ  ظْدمٚ رأى 

 1مُّؾ  مٚ يتؿ افقء ويُِّف  

 1ج  هبٚئؿ  احلٔقان وهبّٜٔ إًٕٚم   

 1ومـ أصدق مـ اهلل ؿًٔل  

 1إير مهدر مهٚرع مجع مكع 

 1واخٍض هلام جْٚح افذل مـ 

إير أيوٚ دـتقراه دـتقراه افنٓٚدة 

1 

أو فِنخص  ذحٝ فِّدير 

 1منًُليت: 

 1إير اهنٚر اهتدى ُيتدي اهتداء  

 1مٍٓقمٚ  ؿرب اددرس احلؾ إػ 

 1ـّٜٔ ـبرة مـ افذهٛ  دظقة 

 1وجع أوجٛ يقجٛ إجيٚبٚ أفزم 

 1مـ بِد آخر: خًلف مهدر 

يقاجف مقاجٜٓ ؿٚبؾ  اشتَبؾ  واجٓف 

1 

 1افًًلؿٜ ادبْٜٔ ظذ ادقدة واحلٛ 

 1مـ ظِؿ إٓ اتبٚع افيـ  

 1دم وحزن ظذ رء أشٍٚ  ٕ

 1أمٚرة  هْٚك ظًلمٜ ظذ جبٜٓ 

 1يد افِص بؼيط مـ افَامش 

اخلنٛ واجلدران فِتثبٔٝ  ثبٝ 

 1افْجٚر 

ترك ادُٚن  خًلف  وصؾ  ؽٚدرت 

1 

 1شجٚرة  ج  شجٚئر  تبغ مٍِقف 

 1إير ؽرض أؽرى يٌري إؽراء 

إصبع أصبح يهبح إصبٚحٚ خًلف 

1 

 1مجع أخدود إير أخدود أخٚف 

 1 افرؽؿ مـ خىئف  متٚدى ظذ

 1وذم احلديٞ  بقرك ٕمتل ذم 

روضٜ  ج  ريٚض وروضٚت بستٚن 

1 

 1أو إتَؾ مـ حٚفٜ إػ 

 1حُؿ حٚل حيقل حقٓ  حٚل 

 1بٚل   ظذ افٍَر ثقب بٚل 

 1وأدبر افْٓٚر مـ هٚهْٚ  ؾَد 

 1مـ افًِؾ  ظِػ يًِػ ظٍِٚ  

 1افْحؾ  مٚ أضٔٛ ظسؾ افْحؾ!  

 1ى افًّؾ ؾًؾ  ؿٚم ب  أد

 1ضبط مهدر ضبط إير ضبط 

يدرك بٚحلقاس: خًلف ادجرد افذي 

1 

 1شًر افذهٛ ذم هذا افبِد؟  

 1حيبس حبسٚ شجـ ومْع وأمسؽ  

 1إظامل بٚفْٔٚت وإٕام فُؾ امرئ 

 1بًلدي افَىـ إػ دول افًٚمل  

 1خًلف احلًلل  حلؿ اخلْزير حرام  

اددن افُبرة  مِقث مِىخ ومتسخ 

1 

 1أبْٚء مجع ابـ إير ربف  

 1جٔد فٌِرؾٜ  ضريَٜ  هذه أفٜ 

افبحقث افًِّٜٔ  يًّؾ افبٚحثقن 

 1وافًِامء 

 1افتسًغ مـ ظّره  ٕٚهض يْٚهض 

 1وافده  مهؿ مجع مهٜ إير 

 1مجع مٓٛ إير مٓٛ مٓٚجر 

 1بٌِٝ   ج  تُٚفٔػ  ؿّٜٔ  ثّـ 

افًٚمل افًريب صحٍٜٔ احلٔٚة وصحٍٜٔ 

1 

 1هتديد  ختقيػ إير ٕٚدي إٕذار 

 1تٖشٍٝ دٚ حدث ذم بًض  

 1دون اهلل إن ـْتؿ صٚدؿغ  

 1بىًلٕٚ  ؾسد وشَط حُّف  يبىؾ 

 1ويٍِٝ إٓتبٚه إفٔف فهٍٜ ؾٔف 

 1اهلل اخلٚفؼ افبٚرئ ادهقر  بٚرحٜ 

 1ظِٔف  مل يًد افسبل مقجقدا 

مقشك ؿقمف شبًغ رجًل  أحسْٝ 

1 

 1إير ظْز أظقام مجع ظٚم 

 1د افىًلب افْنىٚء مٚ  أمحد أح
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 1افهقم مـ افِٔؾ  ٕٔئ ضًٚم 

افقؿٝ  اشتّر آجتامع مدة شٚظتغ  

1 

يستنر اشتنٚرة صٚور وأخذ افرأي  

1 

 1افًَٔؼ ذم افّٔـ  ظََٜٔ  ج  

 1هق    افسامء مِٔئٜ بٚفسحٛ افٔقم 

 1زئر مهدر زأر إير زأر 

 1أراء حقل أمقر حمددة  جرت 

 1ٔف مٔؾ  مّٔقن  ج  مٔٚمغ ؾ

 1صٍع يهٍع صًٍٚ  رضبف بٍُف 

افَامش ادتغ   يهْع ذيط افٍٔديق 

1 

 1زرظٚ خمتٍِٚ أفقإف  زرؿٚء إير 

 1ادْىَٜ افتل توؿ افدول افًربٜٔ 

 1أمريُٚ مـ أصٓر صًلٓت افًٚمل  

 1وشٚر وؿٝ افٌداة: وهل أول 

 1ؾَهر  ضٔٚر افنخص افذي يَقد 

 1بٚفٔد  خط افرؿًٜ أيَّس وأرسع 

 1بـ ظبد افًزيز   ويزيد  ظّر

 1يْبٌل أن تسٚوم افبٚئع ؿبؾ 

 1مـ ٕبل ؿٚتؾ مًف ربٔقن 

 1مديٜ   هذا صٚروخ بًٔد اددى 

أشٓؿ أشٓٛ يسٓٛ إشٓٚبٚ: أضٚل 

1 

 1ؽٚب  ؽرب ومـ ذ ؽٚشؼ 

 1وجدتف ضًٔػ اجلسؿ ٓ يَدر  

 1جقاد ـبقة   مل يْٓض بًد 

 1يٌّر ؽّرا ؽىك ومأل  ؾٚض 

ن ومـ يستُْػ ظـ ادًلئُٜ ادَربق

1 

 1رسيره  مسح يّسح مسحٚ  أزال 

 1بٚفقء: خًلف أمهؾ  اهتؿ أخل 

 1افهٚئؿ ظـ افىًٚم وافؼاب  وذم 

 1ضقائػ مجع ضٚئٍٜ إير ضٚئٍٜ 

 1ادٚء مـ إٕػ  يستْنؼ ادسِؿ 

 1ٍٕٓوقا مـ حقفؽ  ؾًؾ يًٍؾ 

 1مٚ جيّد مـ افِبـ ويهْع 

 مثؾ  افٍراش وافسجٚجٔد وافُراد

 1خ آثٚر إف

 1ُٕقن رمحٚء هبؿ  رخٚء اتسٚع 

 1افْبتٜ افهٌرة افتل تَْؾ مـ 

 1  ـٚن ظثامن مـ رساة ادسِّغ 

 1افٌٚيٜ ذم دؿٜ ظِّف  ؽبٚر 

وأهبٟ أمتع افنٚظر احلوقر بنًره  

1 

 1إٓ ؿًِٔل   إن َٕقل إٓ 

إجٓزة افُٓربٚئٜٔ يُّـ إدارهتٚ 

 1بٚفتحُؿ 

جِسقا  وؿٍقهؿ إهنؿ مسٗوفقن 

 1ُـ: ش

 1ظودك بٖخٔؽ  ظوق  ج  أظوٚء 

 1بام ذم ؿِقهبؿ ؿؾ اشتٓزئقا 

 1حهؾ حتهغ مهدر حهـ إير 

افهٍٚت  ؿٚرب افنٍٚء  متٚثؾ 

 1ادريض 

 1يٍتدي مـ ظذاب يقمئذ ببْٔف  

 1ادقاد افٌذائٜٔ؟   تبٚع مقاد افبْٚء 

 1حٍؾ حيٍؾ حًٍل  اجتّع  احتند 

خًلف افِغ  واجٓٝ افؼضٜ 

 1 ادتيٚهريـ

 1وذم احلديٞ  اتَقا افْٚر وفق 

 1افبِح  ٕوٟ وصٚر فْٔٚ رضبٚ 

 1شٖم مِؾ وضجر إير شئؿ 

افكاط ادستَٔؿ  حسـ افسِقك  

 1ـٚن 

 1وصٚر إػ ؽر مٚ ـٚن 

 1شًٔد إير شًٔد شًر  ج  

 1ادًز وافيبٚء  ـؿ ظْزا فديؽ؟ 

 1أو جِسٚء يستنرهؿ أو يسِقٕف  

أظٔبٓٚ  ظٚبٞ افنخص افًلظٛ 

 1فًلهل ا

 1وترشؿ هُذا  ذم افَٚظٜ مئٜ 

 1ادٚء وافِبـ وافزيٝ  صٛ مٚء 

 1أو حٔقان وحتُؿ ذم ادمٚهٓٚ 

 1ٓ إفف إٓ اهلل حمّد 

 1ؾراش  أدٕك أو أؿؾ  جِس 

احتٍيٝ افٌِٜ افًربٜٔ بُّٕٚتٓٚ مْذ  

1 

 1اجلثٜ  هؾ رأيٝ افٌوٍْر ذم 

 1صٌٍٓٚ حبٚ صٌؾ ينٌؾ تنًٌٔل  

 1ذا أؿبؾ احلٍؾ  وذم احلديٞ  إ

وافٌرب  حتَؼ يتحَؼ حتََٚ  حدث 

1 

 1اشتٍٓٚم  أي ضٚفٛ تٌٔٛ؟    ؾبٖي 

 1مجع هدم إير هدم هدايٚ 

 1ؽٕٚؿ   شٔٚرتف شقداء  فقهنٚ ؽٚمؼ 

 1وؿسؿ يٍوؾ افبَٚء: فَِٚء افًدو 

 1بًد أن ـٚن شُران  أؾٚق 

 1اظتزل يًتزل اظتزآ ختذ وتْحك 



 630 ادمٚهٚت حديثٜ ذم تًِٔؿ افًربٜٔ فٌٜ ثٕٜٚٔ:   ادٗمتر افدويل افثٚين  - افًربٜٔ فٌِقيٚتامًٓد 

 1ُيدر هديرا ردد افهقت  شًّٝ 

ًلق  افديـ اإلشًلمل هق ديـ وأخ

1 

 1هْد بًد زواجٓٚ بسْٜ  محؾ 

 1ٕقح اهبط بسًلم مْٚ هبؾ 

 1ؾس: خًلف ٕنٚط  اشتًذ بٚهلل 

افَّساء وافرضاء  رضائٛ مجع 

 1رضيبٜ 

 1ادديْٜ  مٙ يّيض مؤٚ  ذهٛ 

بًض افبِدان ؽر اإلشًلمٜٔ  اضّٖن 

1 

 1ؾٚجًٜ ؾقاحش مجع ؾٚحنٜ إير 

 1شًلم  ـٚن يدظق افْٚس إػ اإل

 1أخذ افًًلج مرة أخرى  ُٕص 

 1ـتٚبٜ  ظز ظـ صًقرك بٚفْجٚح  

 1شٖفتحؼ بٚجلٚمًٜ ذم افًٚم افَٚبؾ  

 1مرتؾ  تًل افىٚفٛ افَرآن  ثؿ 

 1ادريض حرج وٓ ظذ إٍٔسُؿ 

 1جًِْٚ مْسُٚ هؿ ٕٚشُقه مْسقج 

 1وهق افسّٔع افبهر  فٔؾ  مٗ  

د افٌروب  يتْٚول افهٚئؿ افٍىقر  بً

1 

 1مٚ ٕسبٜ ظدد افذـقر إػ  

 1وفهقؿٚ  فزق وظِؼ  فهؼ افقرق  

 1أمس ظْد مْتهػ افِٔؾ    تًىِٝ 

 1وصؾ  مـ حرف جر  منٔٝ 

خئػ إخٚؾٜ أخٚف إشد افنخص  

1 

 1مـ افًّؾ  بام يّدح ظِٔف 

 1احلٔٚة افدٕٔٚ وذم أخرة ٓ 

 1تٍٔد مًْك ـٚمًل أو ؽر 

افقء  اشتًّٝ إػ مِخص 

 1ة  ادحٚرض

 1مٖشٚة  ج  مآس  ادآد  ادهٔبٜ 

وأفق اشتَٚمقا ظذ افىريَٜ 

 1ٕشَْٔٚهؿ 

صقرة: فٔوًٓٚ ظذ رخهٜ افَٔٚدة  

1 

 1افتل حٍيٝ افَرآن ذم اددرشٜ 

فدارٕٚ  اشتٍٚد يستٍٔد اشتٍٚدة  

 1اـتسٛ  

 1يَِٚهٚ إٓ افذيـ صزوا  افذيـ 

 1ابتدأ بف ذم احلديٞ  مـ 

 1مـ افقؿٝ أزمْٜ وأزمٚن  ؾسة 

 1مٖزق ظْدمٚ شٖفف اددير ظـ 

 1إير ذهٛ ذهٛ مٚدة مًدٕٜٔ 

 1افرجز  فئـ ـنٍٝ ظْٚ افرجز 

 1يقم احلٍؾ أظًلمٚ مْهقبٜ ذم 

 1تٍُر ؾٔام ٓ ٍٕع ؾٔف  

زوده  شٚظده  مدت احلُقمٜ اجلٔش 

1 

 1إجزاء  رأيٝ صجرة مَىقظٜ ذم 

 1مزجٚ  خِط صٔئٚ بآخر  ٓ 

 1ِف إٓ امرأتف ـِٓؿ   ؾٖٕجْٔٚه وأه

حيّص ويىحـ ويهْع مْف ذاب 

1 

 1ؾنِٝ بًض أصٚبًف  صًلل  ج  

أدار  صٌِٝ افسٔٚرة  وصٌِٝ 

 1إجٓزة  

 1أمر شاموي مـ اهلل  فقن 

 1اؿسب يَسب اؿسابٚ  دٕٚ  وصٚر 

 1افًّؾ  بام يّدح ظِٔف  ــ 

 1يٗخذ مْف افًىر  أي إٔقاع 

 1ـؿ تَتهد مـ ادٚل ـؾ  

 1ن هذا فقء بًع صٔخٚ إ

 1خِٟٔ  ج  خِجٚن  امتداد مـ 

 1افْٚر ذم ادْزل   وضًٝ إم 

 1وشِقإٚ   ٕز وضٚبٝ ٍٕسف بًد 

 1اإلٕسٚن إػ ـقـٛ ادريخ ممُـ؟  

 1بف اجلّٔع   واشتٍتحقا وخٚب ـؾ 

 1ضٓٚ يىٓق ضٓقا  ضٓك يىٓق 

 1مَٓقرا  بًد هزائّف ادتتٚفٜٔ  مَٓك 

 1خدظٜ مهدر خدع إير خدع 

 1ٗجؾ تٖجًٔل  أخر افقء ظـ ي

 1ومل حتدثف ٍٕسف بٚفٌزو مٚت 

 1خًلف صٍٚ  تُدر مٚء افْٓر 

ادْٚزظٚت بغ افؼـٚت بسبٛ 

 1افتْٚؾس  

 1ؿد صٌٍٓٚ حبٚ صٌؾ ينٌؾ 

 1ذم افَتٚل  مٗيد افذي يٗيد 

 1ادزارع إرض فٔسَل افزرع رصٚ 

 1ُئؿ هٔام وهٔامٕٚ  خرج دون 

 1افوٚد ضٖن مٚ فف صقف 

 1ـ افنخص مـ إحسٚس بٕٚمل م

افىًٚم خٚرج افبٔٝ  أتْٚول وجبٚيت 

1 

 1صٚذ  ج  صقاذ وصذاذ  خمٚفػ  

بٚفًْػ   يْبٌل حؾ ادنًُلت 

 1بٚفِغ 

 1بٚفقء  ؽًلف هذا ادًجؿ مجٔؾ 
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افقء بحرص صديد  تِٓػ 

 1فِحهقل 

 1ؾٚضّٜ مـ أهِٓٚ   وٓ جْٚح 

 1وـتٛ ؾٔف مٚ يىِبف مْف 

 1مٕٜٚ أدى ظِّف أخِص افقؾٚء وإ

 1ؿبٜ ترـٛ ؾٔف افْسٚء ظذ 

 1يًتٚد اظتٔٚدا  تًقد  صٚر يًٍؾ 

 1يٚ ظع   أؽِؼ اجلٔش احلدود  

اشتّرت افَىًٜٔ بغ إخقيـ زمْٚ  

1 

 1إير مرؾؼ مراؿبٜ مًلحيٜ  ـٚن 

إير إخٍض إخٍض يْخٍض 

 1إخٍٚضٚ  

 1درظف وخرج فَِتٚل  درهؿ  ج  

 1يسّك تَٚم ؾٔف صًلة اجلًّٜ  و

 1أفٌٚط  إصقات ادبّٜٓ افتل ٓ 

 1رابىٜ ؿقيٜ بغ مسِّل اهلْد 

 1افًلئحٜ اجلديدة افتل تْيؿ افًّؾ 

 1فًٔل  خقؾٚ مـ احلٔقإٚت   هؾ 

 1أزيٚء فبٚس مقحد يِبسف أهؾ 

 1إتٓك خًلف بَل وظٚش  ؿٚل 

 1هبٚ إػ يقم افَٔٚمٜ  شْٚبؾ 

 1افًِامء احلٚـؿ آبتًٚد ظـ أظداء 

 1َص مـ ؿّٜٔ افقء أو وإٔ

 1اإلٕسٚن بسول ٍٕط شٚئؾ ؿٚبؾ 

 1ارتدى يرتدي   وارتد ظذ ظَبٔف 

ج  مقاؿٔٝ  وؿٝ خمهص فًِّؾ  

1 

 1ؿٚمٝ افؼـٜ بتقزيع بوٚئًٓٚ ذم  

يسك بًض افْٚس بًلدهؿ  

 1ويِجٗون 

 1حٚرسا  أصْٚف مجع صْػ إير 

 1ٔخر بَهد إؾسٚد افًًلؿٜ وافٍتْٜ 

 1ْٚء وأبْٚء إبْٚء افْسؾ  وهؿ إب

 1وشط افسقق: ؾَتِٝ ـثرا مـ 

 1حؼة تْتٟ افًسؾ وافنّع  ٕريب 

 1حَف  وترت افًدد جًِتف وترا  

 1ادهٔبٜ أو افداهٜٔ  ومـ إظراب 

 1وافرمٚن  إن اهلل ؾٚفؼ احلٛ 

 1اهلل واشع ظِٔؿ  ؾسٔح  ممتد: 

هذا افقضع: ؾٚفوقضٚء ـثرة   

 1إوضٚع 

 1ستٔٛ ؽر ثخذ ضيغ وهذا اف

 1ؾٓق دائام شٚخط  وٓ يَْع 

 1حوـ إير حوـ أحرض حيرض 

 1افَٚف ؿٚء يَلء ؿٔئٚ  أخرج 

ظذ افقء  يتوّـ افُتٚب ظؼيـ 

1 

 1أوؿع ؽره ذم منُِٜ  ورط 

 1ذم ادسجد  صدي يهدى صدا  

 1محٔدة  وادْٚؾؼ ذو خهٚل ؿبٔحٜ  
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