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اهااا  املتننية لبرنامج قائه على نظرية احلكول الداللية 
 لدى طفل الروضة الداللية

 
 صتدل:: امل 

ٛ ، ٚتعدسف  املٗدرزا  ايد٫يٝد١ اي٬شَد١ ي ؿدٌ ايسٚ د١     ذبدٜدد   ٖدف ايبحث إىل :   اٖرَطدو

ودد٘،    ؾرعًٝ ، ٚقٝددرعاملٗددرزا تًددو يوُٓٝدد١ ٚؾددل ْيسٜدد١ اسبكددٍٛ ايد٫يٝدد١ بسْددرَ  ٚإعدددا  

 ٌ ايسٚ ددد١، ٚبٓدددر٤ الوبدددرز يكٝرضدددٗر، ٚتهْٛددد    ذبدٜدددد عػدددس٠ َٗدددرزا   ٫يٝددد١ ٫شَددد١ ي ؿددد

صبُٛع١ ايبحث َدٔ ارْٝد١ فاؿدرٍ ؾد٢ زٚ د١ ةهَٛٝد١  حرؾيد١ فضدٛإ، ٚبٓدر٤ بسْدرَ            

َٔ عػس ٚةدا  ٚؾل ْيس١ٜ اسبكٍٛ ايد٫ي١ٝ، ٚاعوُد ايبحدث عًد٢ املدٓٗ  غدب٘ ايوىسٜبد٢      

يسابددد  ذبكدددل ايؿدددسٚ  ا٭ٍٚ ٚاياريدددث ٚا ٚتصدددُِٝ اعُٛعددد١ ايٛاةدددد٠، ٚ  ايوٛ دددٌ إىل: 

يف تُٓٝد١   ْيسٜد١ اسبكدٍٛ ايد٫يٝد١    ٚؾدل ْػ ١ ٚايوددزٜبر  املكدَد١   ا٭ٚايربْرَ   ؾعري١ٝٚ

عًددددد٢ َطدددددو٣ٛ ايهًُددددد١وَع٢ٓ، َٚعدددددر  ، َٚدددددسا ف  ٚعًددددد٢ َطدددددو٣ٛ   ملٗدددددرزا  ايد٫يٝددددد١ا

ازب١ًُوَع٢ٓ، َٚعر  ، َٚسا ف ، ٚزؾض ايؿس  ايار٢ْ يعدّ ٚجدٛ  ؾدسٚم  ايد١ بريٓطدب١     

  ايد٫ي١ٝ، ٚفٕ تٓيِٝ ايهًُر  املكد١َ يٮاؿدرٍ ٚؾدل ةكدٍٛ    يًُٗرزا  ايوأضٝط١ٝ يًُٗرزا

                     ٫يٝدددد١  ٝددددص٠  ٚاضددددواداّ ايكصدددد١ ٚا٫يعددددرا ا٫يهةْٚٝدددد١ ٚاشبددددسا٥  ايد٫يٝدددد١ ؾعريدددد١  

 يف ت١ُٝٓ املٗرزا  ايد٫ي١ٝ ي ؿٌ ايسٚ ١.
 .يد٫ي١ٝ املٗرزا  ا د دداؿٌ ايسٚ ١ددد  ايهًُر  ايداي١ :ْيس١ٜ اسبكٍٛ ايد٫ي١ٝ

A Program Based on Semantic Fields Theory to Develop 
Language Understanding Skills of the Kindergarten Child  

Dr. Suad Gaber Mahmoud Hassan 
Dr. Sabah Youseef Ahmed Ibraheem 

Abstract: 
The aim of the study was to: Identify semantic skills needed for 

kindergarten child and define its level, prepare a proposed program 
according to the semantic field theory to develop these skills, and 
measure the effectiveness of the proposed program. Eight of the 
children in the government kindergarten in Aswan Governorate, the 
program was built of ten units according to semantic fields theory, 
the study adopted semi-experimental approach and the design of a 
single group, and reached to: Verification of first, third and fourth 
hypotheses the effectiveness of the program, activities and exercises 
provided according to the semantic field theory in the development 
of semantic skills at the level of the word and the sentence level 
(meaning, antithesis, synonym), and rejection of the second 
hypothesis because there are no significant differences in the skills 
of constituent skills, Organizing the words given to children 
according to specific fields and using story, electronic games and 
the semantic maps. Is an effective way to develop the semantic skills 
of the kindergarten child,. 

Keywords: semantic skills, semantic fields theory,kindergarten 
child. 



 م2018..  يناير                               التاسع    العدد   

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
288 

 كدمة: م 

ٜعدد تعًددِٝ ايًػدد١ ٚتعًُٗددر َددٔ فٖدِ ايكعددرٜر ايودد٢ غددػً  ايعًُددر٤ ٚايبددرةا    

ٚاملعًُدد  يف عٝدد  املساةددٌ، ؾريًػدد١ نددأ ا٠ ي٬تصددرٍ ٚانوطددرا املعسؾدد١ ٖددٞ     

اتكرْٗدر. ٚ ٜبددف اي ؿدٌ ؾد٢ زٜدر  ا٭اؿدرٍ        فٚىل املٗرزا  ايو٢ ػبب ع٢ً املوعًِ

 .    ايوعس  ٭ٍٚ دبسب١ يوعًِ ايًػ١ بصٛز٠ زمس١ٝ

                    ر نٓيددددرّ َوهرَددددٌ ر ٚاضددددوكبرًيٚتوددددأيـ ايًػدددد١ املٓ ٛقدددد١ ٚاملهوٛبدددد١ اْورج دددد  

 :َدددٔ فزبعددد١ فْيُددد١ َوؿرعًددد١ ٖدددٞ: ايٓيدددرّ ايصدددٛت٢ ٜٚوعًدددل بأ دددٛا  ايًػددد١   

 ٚايوٓػدددِٝ املوعًكددد١ بهًُرتٗدددر ٚعبرزاتٗدددر   ، ايٓدددربٚظدددٛاٖس ، ةسٚؾٗدددر َٚكراعٗدددر 

 ٜ تصدددسٜـ ا٭ؾعدددرٍ ٚايهًُدددر  ٚاغدددوكرقٗر، ٚايٓيدددرّ   عدددر  ٚايٓيدددرّ ايصدددسؾ٢ ٚ

ايٓحددد٣ٛ ايدددر٣ ٜدددٓيِ تسانٝبٗدددر ٚع٬قوٗدددر ببععدددٗر، ٚايٓيدددرّ ايدددد٫ىل ايدددر٣    

  .عر٢ْ ايهًُر  ٚازبٌُ ٚايع٬قر  بٝٓٗرو   ؽب

يٮاؿدرٍ، ٚايبداٜدد١ ٖددرٙ تعدد   ٚانوطدرا ايد٫يدد١ ٖددٛ بداٜد١ ايددوعًِ ايًػددٟٛ   

ر عٔ َعرْٞ ايهًُر ، ٚعٔ ايع٬قر  ايكر٥ُد١ بد    بريوأنٝد فِْٗ قد تعًُٛا غ٦ٝ 

َعرْٝٗر، إ٫ فٕ نٝؿ١ٝ تعًُِٗ ايوؿهري بر٭غدٝر٤ ٚا٭ةدداو ٚ در بد  لدرباتِٗ      

            َدٔ  دد٬  ؾ متددر ياددٌ غدد٦ٝ ر  ددر قددد تعًُددٛٙ ٚ ددر ٜعددس  املعًَٛددر  عٝعٗددر  

ضر٥ٌ ايًػ١ٜٛ، ٚهلرا ؾ ٕ ايبٓر٤ ايد٫يٞ يف ايوعًِ ػبدب فٕ ٜهدٕٛ يد٘ ْيدرّ     يف ايس

  2014وعع١،  .تػؿريٟ بػ١ٝ ياٌٝ املع٢ٓ يف ايًػ١ اي بٝع١ٝ"

ؾرملعسؾد١   ;ا٫ضوٝعرا بُٝٓٗر ع٬ق١ َسنبد١  ٢اياس٠ٚ ايًؿي١ٝ ٚايكدز٠ عًٚ

ايٛاضددع١ بريهًُددر  تعددصش ايكدددز٠ عًدد٢ ا٫ضددوٝعرا، ٚتبٓدد٢ اياددس٠ٚ ايًػٜٛدد١ َددٔ       

  ,2010Harmon,et alو. ل٬ٍ قسا٠٤ ايٓصٛص ٚؾُٗٗر

ٚايع٬قددد١ بددد  ايؿهدددس ٚايًػددد١ فنٝدددد٠; ؾدددريوؿهري يف نًُدددر  َهْٛددد١ َدددٔ      

ٚةددا ، ٖٚدرٙ ايٛةدددا  ا٭ٚىل ا٭ضرضد١ٝ ٖدٞ َعددرْٞ ايهًُدر ، ؾُعٓد٢ ايهًُدد١       

ا٫زتبدددرل ايٛ ٝدددل بددد  ايؿهدددس ٚايًػددد١ فٚ ايهددد٬ّ، ٚايًػددد١ تدددصٚ  ا٭اؿدددرٍ ميادددٌ 

بددر٭ ٚا  اي٬شَدد١ يًوُاٝددٌ ايعكًددٞ ٚايددرٟ فاًددل عًٝدد٘ ؾٝىٛتطددهٞ "ايوٛضدد      

ٖٚٞ تع  ايكدز٠ ع٢ً إيصرم فمسر٤ يٮغدٝر٤   "Verbal mediation"ايًؿيٞ" 

يكددز٠ عًد٢   ٚيًعًُٝر ، ٖٚٞ ١َُٗ يف متٛ املؿّٗٛ ٚايوعُِٝ ٚايؿهس. ؾوحطد  ا 

اضواداّ ايًػد١ يف ايؿهدس ٖدٛ َؿودرن ايُٓدٛ ٚايٓىدرن يف َسةًد١ َدر قبدٌ املدزضد١           

ٚميهددٔ ا٭اؿددرٍ َددٔ ةددٌ املػدده٬  ازبدٜددد٠ بددد٫ً َددٔ ا٫عوُددر  عًدد٢ ا رٚيدد١   

  2010ٚاشب أ فٚ ع٢ً اٯلسٜٔ. واملَٛ ،

متددٛ ايًػدد١  ددسٚزٟ ي٬ضددوٝعرا ايكسا٥ددٞ ٚيًٓىددرن يف املٛ ددٛعر  ا٭لددس٣   ٚ

عًّٛ ٚايدزاضر  ا٫جوُرع١ٝ. ؾاربا  ا٭اؿرٍ ايًػ١ٜٛ املبهدس٠ هلدر تدأ ري    َاٌ اي

 .٫ٚنوطددرا املؿددس ا  ٚضددع١   Nathalie et al. 2010عًدد٢ تعًُٗددِ يًػدد١ و  

ّ ضدرع تعًدِ ايًػد١ ضدٛا٤ يػد١ ا٭     فاسبص١ًٝ ايًػٜٛد١ فُٖٝد١ ندبري٠ ةٝدث فْٗدر      
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  ٚ اْورج دددر ذا نددرٕ اهلددددف تدددزٜب اي ؿددٌ عًددد٢ ؾٗددِ ايًػدد١      إفٚايًػدد١ ا٫جٓبٝدد١، 

ٚاضوكبرًير ؾُٔ ايعسٚزٟ َساعر٠ ْيرّ ايًػ١ ْؿط٘; ةٝث تؿس  ابٝعد١ ندٌ   

 .يػ١ اسقر َع١ٓٝ إلتكرْٗر

ٖٚٓرى عد٠ ْيسٜر  تؿطس انوطرا ايًػ١ ٚتٛ ح نٝؿ١ٝ تٓيِٝ تعًُٝٗدر  

تٓ ًددل َددٔ تصددٛز يًػدد١ بأْٗددر بٓددر٤  ايودد٢ َٚددٔ بٝٓٗددر ْيسٜدد١ اسبكددٍٛ ايد٫يٝدد١، 

ع٢ً غهٌ صبُٛعر ،  تكّٛ نٌ صبُٛعد١   يٓيرّ َوىرْظ تٛجد ؾٝ٘ ايهًُر 

تكددّٛ ٚؾٝٗددر بوػ ٝدد١ صبددرٍ َؿددرُٖٝٞ ضبددد  ٖددٛ َددر ٜطدد٢ُ برسبكددٌ ايددد٫ىل.    

ْيس١ٜ اسبكدٍٛ ايد٫يٝد١ عًد٢ ؾهدس٠ املؿدرِٖٝ ايعرَد١ ايود٢ ت٪يدـ بد  َؿدس ا            

يػ١ َر بػهٌ َٓويِ ٜطرٜس املعسؾ١ ٚاشبرب٠ ايبػس١ٜ ا د ٠ يًصد١ً ايد٫يٝد١   

 . 2006ب  ايهًُر  يف يػ١ َع١ٓٝ وطبورز،فٚ ا٫زتبرل ايد٫ىل 

ايدزاضدر  اٖوُد    َجدٌ  ٫ فٕ إٚع٢ً ايسغِ َٔ ف١ُٖٝ ؾٗدِ ايدد٫٫  ايًػٜٛد١    

ٌ برملٗرزا  ايصٛت١ٝ  ٞ     يد٣ اي ؿد  ، ٚمل ٜٛجد٘ ا٫ٖوُدرّ ْؿطد٘ إىل ازبرْدب ايدد٫ي

 ندددارئَ عٓدددد عًٝددد٘ ٜٚ٪ندددد ٖدددرٙ امل٬ةيددد١ َدددر ذندددسٙ  ععددد١ "فٕ املوؿدددل  

فبدا"ٚمل  يٝط  ض١ًٗ اي ؿٌ عٓد ايد٫يٞ ايُٓٛ ظرٖس٠  زاض١ فٕ ٖٛ ايبرةا 

وٓرٍٚ ت١ُٝٓ ازبرْب ايد٫يٞ يًػ١ يد٣ فاؿرٍ ايسٚ د١  ٜ حبثٜوِ ايعاٛز ع٢ً 

بسْدددرَ  قدددر٥ِ عًددد٢ ْيسٜددد١ اسبكدددٍٛ  بٓدددر٤اسبدددريٞ تعدددسف بحدددث رٍٚ ايؼبددديدددرا 

.٘ٚتعسف ؾرعًٝور ر ٚاضوكبرًيو١ُٝٓ املٗرزا  ايد٫ي١ٝ يًػ١ اْورج يايد٫ي١ٝ 

 بحثمشهلة ال: 

توُاٌ َػه١ً ايبحث يف  عـ املٗرزا  ايد٫ي١ٝ يد٣ فاؿرٍ ايسٚ ١ ٖٚدرا  

َر ٫ةيو٘ ايبرةا١ يف ف ٓر٤ ا٫غساف ع٢ً اريبر  ايةب١ٝ ايعًُٝد١ َٚدٔ لد٬ٍ    

; ةٝدث ٫ ٜدوُهٔ نداري َدٔ ا٭اؿدرٍ َدٔ ذبدٜدد         ايوٛاجد يف فناس َٔ زٚ ١

ا٭ْػدد ١ املكدَدد١ هلددِ عًدد٢ َعددر٢ْ  َعٓدد٢ نًُدد١ اٚ َسا ؾٗددر، نُددر ٫ ذبودد٣ٛ 

 ايهًُر  فٚ ازبٌُ.

تعًددِ ف٣ يػدد١ ٖددٛ ؾدد٢ ا٭ضددرع تعًدددِ نٝؿٝدد١ بٓددر٤ املعددرْٞ ٚايوعددبري عدددٔ          ٚ

املكصٛ ، ؾٝوعًِ ايؿس  الوٝرز ايهًُر  املٓرضب١ يهٌ َٛ ٛع فٚ ضٝرم يٝعدرب عدٔ   

ؾٗدِ َعدر٢ْ ايهًُدر  ٚازبُدٌ     ٚيرا ؾد ٕ   ؾُٗ٘ ملر ؼبٝ  ب٘ َٔ ظٛاٖس َٚٛاقـ،

ٗدددرزا  ايد٫يٝددد١ ذا  ا٭ُٖٝددد١; ةٝدددث تددد٪ س يف قددددزا  اي ؿدددٌ ايًػٜٛددد١     َدددٔ امل

زاضدد١ اٛيٝدد١ يًع٬قدد١ بدد      Frost et alا٭لددس٣ ٚتوددأ س بٗددر، ٚقددد  فجددس     

 ضددد١ٓ :املؿدددس ا  13ضدددٓٛا  إىل 3اؿدددٌ يف ضدددٔ  َدددر٥ياملٗدددرزا  ايد٫يٝددد١ يدددد٣  

 ايكسا٥د٢ ٚايؿِٗ، ٚ بٓر٤ ازب١ًُ، ٚايٛع٢ ايصٛت٢، ٚؾو ايػدؿس٠ َٚٗدرزا  ايؿٗدِ    

 ١قٜٛدد  ٚتٛ ددً  إىل فٕ املددوػريا  ايد٫يٝدد١ ٚاملددوػريا  ايصددٛت١ٝ نرْدد  َٓب٦ددر 

 بريُٓٛ ايكسا٢٥.
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، ٚاسم بٓٝرْٗر يف فْطرم ٗراي ؿٌ يًػ١ عًٞ تعًُ٘ ملؿس ات اضواداّ ٜٚعوُد

 ا٫ضددددواداّ ايصددددحٝح ٭شَٓدددد١ ا٭ؾعددددرٍ ٚفقطددددرّ ايهًُدددد١ ٚنددددريو  ،يؿيٝدددد١

 ح١ اياس٠ٚ ايًػ١ٜٛ  دنُر تع ؾعرٍ،ٚايوطًطٌ ايطًِٝ يًصؿر  ٚا٭مسر٤ ٚا٭

ةددددٟ املٗدددرزا  ا٫تصدددري١ٝ يف ةريددد١ تعدددبريٙ، ٚيف اضدددوكبري٘ ملعدددُٕٛ     إيً ؿدددٌ 

  1، ٫2008تصرٍوعرَس:ا

ستب  ا دد ساا َطددو٣ٛ ايد٫يدد١ ايًؿيٝدد١ بريوددألس يف انوطددرا َعددرْٞ    ٜٚدد

ايهًُددر  ا ددد ٠ فٚ ايع٬قددر  بدد  ايهًُددر ، ٚ ددعٛب١ انوطددرا ايكدددز٠ عًدد٢        

ؾٗدِ َعٓد٢   ٚ دعٛبر   بد ٤ يف َعسؾد١ ايهًُد١ ٚاضدوعُرهلر،     ٚ ،هًُر تصٓٝـ اي

ٚتدددرنس ، املؿدددس ا ، ٚ دددعـ ًَحدددٛظ يف تؿطدددري ازبُدددٌ، َٚػددده٬  ايوؿطدددري  

               املصدد ًحر  املستب دد١ بريصَددرٕ ٚاملهددرٕ ٚع٬قددر  ايطددبب ٚايٓوٝىدد١ ٚا٫ضددوٓور .

  2008و دٜل ، 

                   ١ اسبكدددٍٛ ايد٫يٝددد١ ٚقدددد ةرٚيددد   زاضدددر  َوعدددد ٠ ا٫ضدددوؿر ٠ َدددٔ ْيسٜددد   

ايًدرٜٔ   Rusinek  &Kleparski 2007يف ت١ُٝٓ َٗرزا  َوٓٛع١ َٚٓٗر  زاض١ 

 فٕ ايودزٜظ ٚؾل ْيس١ٜ اسبكدٍٛ ايد٫يٝد١ ف دس عًد٢ تعًدِ ايهًُدر       تٛ ٬ إىل 

ٝ ددر. ٚ زاضدد١   38بدد   رقرزْددايًددرٜٔ   Khosravizadeh & Mollaei   2011إػبرب

ٚ َطدددوٜٛر   ١يف  ٬ ددد راريب ددد   تكددددِٜ نًُدددر   ٫نوطدددرا َعدددر٢ْ ايهًُدددر  

ٚتٛ د٬  وعًدِٝ ايكدسا٠٤،   يةكٍٛ  ٫ي١ٝ طبوًؿ١ يف ْصدٛص   ١زبعفجدٜد٠ َٔ 

 ايهًُر .إىل فٕ تكدِٜ ايهًُر  ٚؾل اسبكٍٛ ايد٫ي١ٝ ف س يف اتكرٕ َعر٢ْ 

ادددسٜكو  يوددددزٜظ  ايوددد٢ شاٚجددد  بددد  2011و Richard et alٚ زاضدد١   

ٚتٛشٜعٗدر يف ةكدٍٛ  ٫يٝد١     تعسٜـ ايهًُدر  تكدِٜ ايه١ًُ  يف زٜر  ا٭اؿرٍ، 

َطدددو٣ٛ عدددرٍ يف تعًدددِ  ةككدددٛا ٭اؿدددرٍ يف ايكصددد  ٚايهودددب ٚتٛ دددٌ إىل فٕ ا 

  Hameedتٛ دددٌ ، نُددر  كصدد  اييف املٛشعدد١ عًددد٢ ةكددٍٛ  ٫يٝددد١   ايهًُددر   

ٚا٫لو٬ؾددر  بدد   ملؿددس ا  ايًػٜٛدد١ يٛ ددـ ايوػددربٗر    إ ذبًٝددٌ فىل   إ(2013

 ىل  ددددؿر  طبوًؿدددد١ تطدددد٢ُ املهْٛددددر  ايد٫يٝدددد١  إايهًُددددر  بوىص٥دددد١ املؿددددس ٠  

يوعًدددِٝ املؿدددس ا   ّ اسٜكددد١ تعوُدددد عًددد٢ ْيسٜددد١ اسبكدددٍٛ ايد٫يٝددد١اٚاضدددواد

يف انوطدرا  نرٕ َؿٝد ا ػبه١ َةاب ١ نزنص  ع٢ً ايع٬قر  ب  ايهًُر  

 .َؿس ا  ايًػ١ ا٫ظبًٝص١ٜ

             ْيددسا ٭ُٖٝدد١ املٗددرزا  ايد٫يٝدد١ ٚملددر ٜةتددب عًدد٢ ا دد سابٗر َددٔ َػدده٬    ٚ

يف ايُٓٛ ايًػ٣ٛ، ٚملدر ف بوود٘ ايدزاضدر  ا٭جٓبٝد١ َدٔ  ٝدصا  يٓيسٜد١ اسبكدٍٛ         

بسْدددرَ  قدددر٥ِ عًددد٢ ْيسٜددد١ اسبكدددٍٛ بٓدددر٤  اسبدددريٞبحدددث رٍٚ اي;  ؼبددد ايد٫يٝددد١

يسٚ ١.ايد٫ي١ٝ يو١ُٝٓ املٗرزا  ايد٫ي١ٝ يد٣ اؿٌ ا

 بحثأشئلة ال: 

 :ت١ٝةرٍٚ ايبحث ا٫جرب١ عٔ ا٭ض١ً٦ اٯ
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 ؟   َر املٗرزا  ايد٫ي١ٝ اي٬ش١َ ي ؿٌ ايسٚ ١ 

 ؟ َر َطو٣ٛ املٗرزا  ايد٫ي١ٝ يد٣ اؿٌ ايسٚ ١ 
 َيوُٓٝد١ املٗدرزا  ايد٫يٝد١     كر٥ِ ع٢ً ْيسٜد١ اسبكدٍٛ ايد٫يٝد١   ر ايربْرَ  اي

 ؟   يد٣ اؿٌ ايسٚ ١
  ؟ ت١ُٝٓ املٗرزا  ايد٫ي١ٝ يد٣ اؿٌ ايسٚ ١َر ؾرع١ًٝ ايربْرَ  يف 

  بحث:الأهداف 

 بحث إىل :ايٖدف 
  املٗرزا  ايد٫ي١ٝ اي٬ش١َ ي ؿٌ ايسٚ ١ذبدٜد . 

  َطو٣ٛ املٗرزا  ايد٫ي١ٝ يد٣ اؿٌ ايسٚ ١تعسف . 
   يوُٓٝددد١ املٗدددرزا   ٚؾدددل ْيسٜددد١ اسبكدددٍٛ ايد٫يٝددد١     بسْدددرَ  َكدددةن إعددددا

 .  ؿٌ ايسٚ ١ي اي٬ش١َايد٫ي١ٝ 
 ؾرعًٝددد١ ايربْدددرَ  املكدددةن يف تُٓٝددد١ املٗدددرزا  ايد٫يٝددد١ يدددد٣ اؿدددٌ     قٝدددرع

 . ايسٚ ١

 بحثأهنية ال: 

   ٔفُٖٝدد١ يػدد١ ا٭اؿددرٍ يف عُددس َددر قبددٌ املدزضدد١   ٜطددوك٢ ايبحددث فُٖٝودد٘ َدد

ضددٓٛا  برعوبدرز ٖدرٙ املسةًد١ َددٔ املساةدٌ اهلرَد١ يًُٓددٛ       6ددد    4ا٫بودا٥ٝد١ َدٔ   

ا٭اؿددرٍ َٚٗددرزاتِٗ ايوٛا دد١ًٝ عًدد٢  ٞ ٖددرٙ املسةًدد١ تُٓددٛ يػدد١  ؿددايًػددٟٛ ؾ

ٌِ قؿصا  ضسٜع١، ةٝث ميس بأقص٢ ضدسع١ يد٘ لد٬ٍ ٖدرٙ ايطدٓٛا  ايدي        غه

تطبل املدزض١. ٖٚدرا ٖدٛ فٍٚ ازتبدرل َٗدِ يًػد١ َد  غاصد١ٝ اي ؿدٌ، َٚدٔ          

ايعسٚزٟ اضوػ٬ٍ ٖرٙ ايؿس ١ إلنطرا اي ؿٌ قدزًا نبريًا َٔ املؿدرِٖٝ  

ايًؿيددٞ، ٚيهٓدد٘ َددٔ انوطددرا    ٚا٭يؿددرظ ٚايهًُددر  ايددي تُٓددٞ ضبصددٛي٘    

 املٗرزا  ايًػ١ٜٛ يف ايوعرٌَ ٚايوؿرعٌ َ  اٯلسٜٔ.
   فاؿددرٍ ايسٚ دد١ ةٝددث ٜ بددل ايربْددرَ  يوُٓٝدد١       بحددثاي اٜطددوؿٝد َددٔ ٖددر

  ِ ٖٚدد٢ َددٔ املو ًبددر  ايكبًٝدد١ يددوعًِ ايكددسا٠٤     املٗددرزا  ايد٫يٝدد١ اي٬شَدد١ هلدد

 .ٚايهورب١
   ميهددٓٗٔ ت بٝددل  َعًُددر  زٜددر  ا٭اؿددرٍ ةٝددث    بحددثاي اتطددوؿٝد َددٔ ٖددر

 و١ُٝٓ قدزا  ا٭اؿرٍ. ا٫ضوؿر ٠ َٔ ا٭ْػ ١ ايٛاز ٠ ب٘; يايربْرَ  ٚ
 ايبدرةإٛ ةٝدث ميددِٖ بكر٥ُد١ يًُٗدرزا  ايد٫يٝد١       بحدث اي اٜطوؿٝد َٔ ٖر 

 . ر يف  زاضر  فلس٣ُميهٔ اضواداَٗ اي٬ش١َ ي ؿٌ ايسٚ ١ ٚالوبرز

 :   املصطلحا 

 :املاهااا  الداللية:" semantic skills 

ؾٗدددِ َعٓددد٢ ايهًُدددر  ٚايعبدددرزا  ٚازبُدددٌ ٚايٛةددددا  ا٭ندددرب ٚاضدددواداَٗر  

 . Paul،2001املٓرضب" و

تطددد١ُٝ ا٭غدددٝر٤ ٚا٭ؾدددسا    املٗدددرزا  ايد٫يٝددد١: قددددز٠ اؿدددٌ ايسٚ ددد١ عًددد٢     

ؾِٗ َعر٢ْ املؿدس ا ، ٚذبدٜدد ايع٬قد١    ٚٚ ؿٗر ٚتصٓٝؿٗر ٚتعسف ٚظر٥ؿٗر، ٚ 



 م2018..  يناير                               التاسع    العدد   

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
292 

 ازبٌُ : ٚذبدٜد ايع٬ق١ ب  ازبٌُ،ؾِٗ َع٢ٓ تسا ف ٚ تعر ، ٚ "ب  ايهًُر 

 تسا ف ٚ تعر  ع٢ً َطو٣ٛ ايًػ١ ا٫ضوكبرىل ٚاإلْورجٞ .

 : أطفال الروضة kindergarten child: 

ٌَ ، ٚاي اؿدددٌ: ٖدددٛ ايٓبدددر  ايدددسل       :اي ؿدددٌ يػددد١ً   َدددٔ ايؿعدددٌ ايا٬ دددٞ ااؿاددد

 . ٚايسل  ايٓرعِ ٚازبُ  اؿرٍ ٚاؿٍٛ

ٚايصد  ٜددع٢ اؿد٬ً ةد  ٜطدك  َدٔ ب دٔ         .: ايصػريإ ٚاي ؿٌ ٚاي ؿ١ً

  410ابٔ َٓيٛز، و.فَ٘ إىل إٕ ؼبوًِ 

  :مرحله  اياض األطفال 

ضٓٛا  تٗدف يوحكٝل  6ضٓٛا  إىل  4ٖٞ َسة١ً تسب١ٜٛ تعِ ا٭اؿرٍ َٔ 

يُٓٛ ايػرٌَ ٚاملوهرٌَ يٮاؿرٍ َٔ ايٓرة١ٝ ازبطد١ُٝ ٚايعكًٝد١ ٚا٫جوُرعٝد١    

ا٫بودا١ٝ٥  ر تكدَ٘ َدٔ فْػد ١ ٚبدساَ  تٗدِ     ٚا٫ْؿعري١ٝ ٚت٦ِٝٗٗ يًُدزض١ 

  2008اي ؿٌ ٚتػب  ةرجرت٘.وعبد اشبريل ، عًٞ ، 

ِٖ فاؿرٍ تدةاٚن فعُدرزِٖ َدر     ٜٚكصد بأاؿرٍ ايسٚ ١ ؾ٢ ايبحث اسبريٞ:

بدد  ايسابعدد١ ٚايطر ضدد١ َددٔ ايعُددس ٚ  قبددٛهلِ ٚتطددىًِٝٗ يف إةددد٣ زٜددر        

 ٍ ٌ   اذبكٝدددل  بكصدددد   ا٭اؿدددر ٔ ايٓرةٝددد١ ازبطدددد١ُٝ  َددد  يُٓدددٛ ايػدددرٌَ ٚاملوهرَددد

ٚايعك١ًٝ ٚا٫جوُرع١ٝ ٚا٫ْؿعريٝد١ ٚتٗٝد٦ِٗ يًُدزضد١ ا٫بودا٥ٝد١  در تكدَد٘       

 .َٔ فْػ ١ ٚبساَ  

 :نظرية احلكول الداللية semantic fields theory: 

تطدد٢ُ فٜعددر ْيسٜدد١ اعددر٫  ايد٫يٝدد١، ٚتٓ ًددل ْيسٜدد١ اسبكددٍٛ ايد٫يٝدد١  

ْٗدر بٓدر٤ يٓيدرّ َوىدرْظ تٛجدد ؾٝد٘ ايهًُدر  عًد٢         فَٔ تصدٛز عدرّ يًػد١ َؿدر ٙ     

غهٌ صبُٛعر ، تكّٛ نٌ صبُٛع١ ؾٝٗر بوػ ١ٝ صبرٍ َؿرُٖٝٞ ضبد  ٖدٛ  

    2007َر ٜط٢ُ برسبكٌ ايد٫ىل. وهلٌَٛٝ ،

 الكائه على نظرية احلكول الداللية ربنامجال : 

  بأْد٘" اشب د١ املسضد١َٛ يعُدٌ     47،  1995ٜعسف ايربْرَ  ؾ٢ املعىِ ايدٛجٝصو 

َددر" ، ٚعفددسف ايربْددرَ  ايودددزٜ  ؾدد٢ َعىددِ املصدد ًحر  ايةبٜٛدد١ ٚايٓؿطدد١ٝ       

 بأْ٘" صبُٛع١ َٔ ا٭ْػ ١ املٓي١ُ ٚاملةاب ١ ذا  ا٭ٖداف ا د ٠ 74، 2003و

ٚؾكددًر ي٥٬حدد١ فٚ ل دد١ َػددسٚع، ٜٗدددف إىل تُٓٝدد١ َٗددرزا  فٚ ٜوعددُٔ ضًطدد١ً  

 َٔ املكسزا  تستب  بٗدف عرّ فٚ طبس  ْٗر٥ٞ.

صبُٛعدد١ َددٔ ايٛةدددا  املهْٛدد١ َددٔ   ْددرَ  يف ايبحددث اسبددريٞ:  ٜٚكصددد بريرب

ٗددف  كدّٛ عًد٢ فضدظ ْيسٜد١ اسبكدٍٛ ايد٫يٝد١ ت      تفْػ ١ ٚتددزٜبر  َوٓٛعد١،   

ضبوددد٣ٛ تًدددو  ٜوعدددُٔ ٚ إىل تُٓٝددد١ املٗدددرزا  ايد٫يٝددد١ يدددد٣ اؿدددٌ ايسٚ ددد١،  

ٜدوِ تدزٜطدٗر   ٚ َؿرِٖٝ ٚنًُدر  ٚعدٌ َدزجد١ يف قصد  ٚفيعدرا،      ايٛةدا 
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يعصـ ايرٖ ، ٚاشبسا٥  ايد٫ي١ٝ، ٚايكص١، ٚا٭يعرا بٛاض ١ اضةاتٝىٝر  ا

 َوٓٛع١. فضريٝب تكِٜٛهلر ٚايعر ١ٜ ٚا٫يهة١ْٝٚ، 

  :حدود البحث 

 اقوصس ايبحث ع٢ً:

  : بعض املاهااا  الداللية 

َٗددرزا  ايوطدد١ُٝ ٚايٛ ددـ ٚايوصددٓٝـ ٚتعددسف ايٛظددر٥ـ ٚتعددسف َعددر٢ْ       

َٚعدددر ٖر" ٚذيدددو   ايهًُدددر  َٚسا ؾٗدددر َٚعدددر ٖر، َٚعدددر٢ْ ازبُدددٌ َٚسا ؾٗدددر     

 ي٬عوبرزا  ايوري١ٝ:

    َ عدر٢ْ  ايوألس يف املٗرزا  ايد٫ي١ٝ ايوأضٝط١ٝ ٚلر د١ يف ايوطد١ُٝ ٚتعدسف 

ـ  ايهًُدددددددددر  ٜدددددددددد٪ ٣ إىل  دددددددددعٛبر  يف    اضددددددددددواداّ ايًػددددددددد١ يف املٛاقدددددددددد

  Ketelaars et al, 2010اي بٝع١ٝو

    ٍانوطدددرا املٗدددرزا  ايد٫يٝددد١ يدددٝظ ؾعددد٬ َٛةددددا بدددٌ ٜو ًدددب َدددٔ ا٭اؿدددر

ايبدددددرةا  ايدددددرٜٔ ٜدزضدددددِْٛٗ  ا٫عوُدددددر  عًددددد٢ َؿدددددرِٖٝ  ٚندددددريو وَدددددٔ

  Wagner,2010ٚاضةاتٝىٝر  ٚقدزا  َوٓٛع١ يٝهٕٛ ْرجح رو

       فاؿرٍ ايسٚ ١: ٭ِْٗ يف َسة١ً تُٓٝد١ ا٫ضدوعدا  يدوعًِ ايكدسا٠٤ ٚايهوربد١

 ٜعوُد عًٝٗر ظبرن اي ؿٌ يف املسة١ً ا٫بودا١ٝ٥.

 ٌٜطدددِٗ ايُٓدددٛ ايًػدددٟٛ   إىل انوطدددرا املٗدددرز٠ ايًػٜٛددد١، ةٝدددث  ؼبودددر  اي ؿددد

ذبكٝل ايوٛاؾدل ايػاصدٞ   ٚاياك١ بريٓؿظ ت١ُٝٓ يً ؿٌ يف ٖرٙ املسة١ً يف 

ٚا٫جوُدددرعٞ ٚايعكًدددٞ، ٭ٕ ايًػددد١ تطدددرعد اي ؿدددٌ يف ايوعدددبري عدددٔ ةرجرتددد٘    

ْؿعر٫تد٘.  اَٚو ًبرت٘، نُر تطرعدٙ يف ايوٛا دٌ َد  اٯلدسٜٔ ٚايوعدبري عدٔ      

  2009، ر ؽبًص٘ َٔ ايوُسنص ةٍٛ ايرا . ويبربٓ٘

 .ضبرؾي١ فضٛإ ضبٌ عٌُ ايبرةا١ ٚاقرَوٗر 

 :مناهج البحث 

ٜوب  ايبحث يإلجربد١ عدٔ فضد٦ًو٘ ٚايوحكدل َدٔ  دح١ ؾسٚ د٘ املدٓٗ  غدب٘          

ايوصددُِٝ  ايوىسٜبد٢، ٚايوصدُِٝ ايوىسٜبدد٢: اعُٛعد١ ايٛاةدد٠. ٜٚطدد٢ُ فٜع در     

بوعددسٜض عٝدد  فؾددسا  ايعٝٓدد١ عًدد٢   وِ ٜدد (Within Subjects)  الددٌ ا٭ؾددسا  

ٚقدد الدوري ٖدرا ايوصدُِٝ ي٬عوبدرزا       اييسٚف ايوىسٜب١ٝ املاوًؿ١ يًوىسبد١.  

 (Gravetter, & Wallnau,2009) اٯت١ٝ:

 ايكعر٤ ع٢ً ا٫لو٬ؾر  ايؿس ١ٜ ب  اييسٚف ايوىسٜب١ٝ. 
   ايوهددرؾ٪ ايوددرّ بدد  فؾددسا  ايعٝٓدد١. ةٝددث فٕ عددٝعِٗ تعس ددٛا يددٓؿظ املدد٪ سا                

 .ٚ اييسٚف
 ٫ ٜو ًب ةىِ ع١ٓٝ نبري. 
      ٜكًددٌ َددٔ تددأ ري تبددرٜٔ اشب ددأ ؾٝصٜددد َددٔ ؾددسص انوػددرف تددأ ري املددوػريا

 .املاورب٠
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  املٗددرزا  ايد٫يٝدد١ عًدد٢ املطددو٣ٛ ا٫ضددوكبرىل ٚاإلْوددرجٞ يددد٣   املددوػري ايوددرب :

 . اؿٌ ايسٚ ١

 ٌايد٫ي١ٝ: ايربْرَ  ايكر٥ِ ع٢ً ْيس١ٜ اسبكٍٛ املوػري املطوك . 

 أدبيا  البحث: 

 ايودد٢ تؿطددس ٓيسٜددر ٜوٓددرٍٚ اإلاددرز ايٓيددسٟ يًبحددث املٗددرزا  ايد٫يٝدد١، ٚاي  

    ٌ فضدريٝب تُٓٝدد١  ، ٚ ٚز ايسٚ دد١ يف ايُٓدٛ ايًػد٣ٛ   ، ٚانوطدرا ايًػد١ عٓدد اي ؿد

 َدٔ ةٝدث َؿٗدّٛ اسبكدٌ ايدد٫ىل      ْيسٜد١ اسبكدٍٛ ايد٫يٝد١   ، ٚاملٗرزا  ايد٫ي١ٝ

 ر.٭١ُٖٝ ايو بٝك١ٝ هلايٓيس١ٜ، ٚاٚا٭ضظ ايو٢ بٓٝ  عًٝٗر 

  :املاهااا  الدالليةSemantics Skills: 

ٛ زبعد١  توأيـ ايًػر   ر ؾٝٗر ايًػد١ ايعسبٝد١ َدٔ ف    ، ؾٗٓدرى املطدو٣ٛ   ٜر َطدو

 ايصٛتٞ، ٚاملطو٣ٛ ايصدسيف، ٚ املطدو٣ٛ املعىُدٞ ايدد٫يٞ، ٚ املطدو٣ٛ ايةندٝ       

ايدددي تعدددب  ايع٬قدددر   ٚيهدددٌ َطدددو٣ٛ َدددٔ ٖدددرٙ املطدددوٜٛر  قٛاْٝٓددد٘ َٚبر ٥ددد٘   

 ايدالًٝددد١ بددد  َهْٛرتددد٘ ٚعٓر دددسٙ، ٚتدددٓيِ ع٬قوددد٘ ببكٝددد١ َطدددوٜٛر  ايًػددد١     

ٚتودددالٌ َطدددوٜٛر  ايًػددد١ ؾُٝدددر بٝٓٗدددر تدددال٬ ٫ ميهدددٔ ؾصدددً٘ عًددد٢ َطدددو٣ٛ   

 ا٫ضوعُرٍ اسبكٝكٞ يًػ١. ٢ٖٚ:

 ٜػددري املطددو٣ٛ ايصددٛتٞ إىل ايكدددز٠ عًدد٢ َعرزبدد١ ايٓيددرّ  :املطددو٣ٛ ايصددٛت٢

 ٛا  ايًػٜٛد١ َدٔ ةٝدث َهدرٕ تػدهًٝٗر      املٓ ٛق١، ٜٚوٓرٍٚ ا٭ايصٛتٞ يًػ١ 

ٜٚوعًدددل  phonologyواملادددرز  ، ٚاسٜكددد١ تػدددهًٝٗر وايٓ دددل  ٚوايةندددٝ   

  .بريةتٝب املٓويِ يًحسٚف يف َكرا  ، ٚاملكرا  يف نًُر 

 ٜٗوِ ٖرا املطوٟٛ بريوػريا  ايدي ت دسف عًدٞ ايهًُدر  َدٔ       : املطو٣ٛ ايصسيف

ايصددسؾ١ٝ يف  ١ىل َطددر١ُٖ املعسؾدد إحبددرو ٚتٛ ددً  ا٭ ،ايٓرةٝدد١ ايصددسؾ١ٝ 

ٚبريودرىل تعًدِ    ;وُهٔ َدٔ َؿدس ا  ايًػد١   يً فضرضَٞوػري ؾٗٞ  ;تعًِ ايكسا٠٤

ةر ٜدد١ فبريصددسف يٝطدد    ٚ ايؿٗددِ، ٚاملعسؾدد١ فايكددسا٠٤ ضددٛا٤ يف ؾددو ايةَٝددص   

 . (Kuo& Anderson2006تبر يٞ، بٌ تطري يف غهٌ ا٫دبرٙ

  ٟ ٌ  املطددو٣ٛ ايٓحدد٣ٛ ٜوعًددل : املطدو٣ٛ ايٓحددٛ دددد  ا٫ضددِ ددددد ببٓدر٤ ازبًُدد١ وايؿعدد

عدددساا  ربكوٗدددر يكٛاعدددد اإلَؾعًٝددد١  ٚ ددددد اسبدددسف  ٚفْٛاعٗدددر وعًددد١ امسٝددد١

ايصحٝح١، ٜٚستب  بةتٝب ايهًُر  يف عٌ هلر َعٓد٢، ٚتسنٝدب ايهًُدر     

ميهٔ فٕ ٜهٕٛ ي٘ ف س نبري ع٢ً َعٓد٢ ازبُدٌ املع در٠، ؾد ٕ إعدر ٠ تسنٝدب       

  ٜعورب ع١َ٬ ع٢ً تػري َع٢ٓ ازب١ًُ ا٭ ١ًٝ. ةٝدث  ايهًُر  بػهٌ بطٝ

ُدر   الدٌ ازبُددٌ   ًػبدب عًد٢ اي ؿدٌ فٕ ٜدوعًِ فُٖٝد١ ايةتٝدب املٓرضدب يًه       

 يوطٌٗٝ ايًػ١ ا٫ضوكبري١ٝ ٚايوعبري١ٜ.

  :َطوٟٛ املعرْٞ فٚ  ٫ي١ ا٭يؿرظSemantics : عدرْٞ   ٖدرا املطدو٣ٛ    ٜوعًدل 

ايهًُددر  ٚاي سٜكدد١ ايددي تددستب  بٗددر ازبُددٌ ببععددٗر، ٖٚٓددرى ْٛعددرٕ َددٔ         

ةطددرع ايددراتٞ ايددرٟ ٜهْٛدد٘ ايؿددس  عددٔ ايهًُدد١      املعدد : َعدد   ددُ  فٟ اإل  
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ٜ دد  ٜطددوادّ ٚر يًهًُدد١ ، ٚايعبددرز٠ ، َٚعدد  َػددرز إيٝدد٘ ٖٚددٛ املعدد  ا ددد  ؾ س

قدد  عًددٞ اي ؿددٌ َعدد  ٚاضدد  يًهًُددر  برملكرزْدد١ بريبددريػ  ؾٝ ًددل نًُدد١   

   ةٝٛاْر  عدٜد٠ ٚذيو يعدّ انوُرٍ املع  عٓدٙ .

: 2015ميس انوطرا اي ؿٌ ملعرْٞ ايهًُر  برملساةٌ ايوري١ٝ : وعبد اسبُٝدد :   ٚ

15:14  

 ةدددو َعدد  ٚاةددد ٫ٚ فٚيددٞ عٓددد اي ؿددٌ بػدد٤ٞ  ٜددستب  َعدد  ايهًُددر  ا٭ ٚ 

 يددٞ قًدد١ لددرب٠إٜعُددِ عًددٞ فغددٝر٤ فٚ فةددداو َددٔ ْؿددظ ايؿ٦دد١ ، ٜٚسجدد  ذيددو  

اي ؿٌ املعسؾ١ٝ َٔ ةٝث ٬َةي١ فٚج٘ ايػدب٘ بد  فؾدسا  ايٓدٛع ايٛاةدد َدٔ       

غددٝر٤،  ؾ٦دد١ َ٪يؿدد١ َددٔ ؾددس  ٚاةددد ٚيددٝظ ؾددس ا َددٔ صبُٛعدد١    ةددداو ٚا٭ا٭

 فؾسا  َوُر ١ً . 

      ٜكدّٛ  ٜٚبدف اي ؿٌ بعد ذيو  ٬ةي١ فٚج٘ ايػب٘ ايدي دبُد  بد  ا٭غدٝر٤

  .رُ٘ ْرقص بوعُِٝ شا٥د بعهظ املسة١ً ايطربك١ ةٝث نرٕ تعُٝ
  ٌفيدٞ  إيٞ ايوعُِٝ ايصحٝح ؾٝبدف يف تكًدٝ  تعُُٝد٘ ايصا٥دد    إٜصٌ اي ؿ ٕ

َديٍٛ عًدٞ ايهًُدر  عٓددٙ    ٝصبح ؾ; ٚ ٜو ربل َع٘فٜكةا َٔ تعُِٝ ايهبرز 

 يٞ ايوعُِٝ ايصحٝح .إنُديٛهلر عٓد ايهبرز ٜٚصٌ 

 :املكصود بالداللة 

ِ       : ايد٫َّيد١   ايعًدِ املادو       ايد٫َّيد١  َدر ٜكوعدٝ٘ ايًؿدع  عٓدد ِإا٬قد٘، ٚعًد

َّدد١ يف ضددٝرقرتٗر املاوًؿدد١              بدزاضدد١ َعددرْٞ ا٭يؿددرظ ٚايعبددرزا  ٚايوَّسانٝددب ايًيػٛ

ٜددد٫ٕ عًدد٢  ُٖددرٚن٬ Semanticsٜٚكربددٌ املصدد ًح اإلظبًٝددصٟ ،  2008وعُددس، 

 " زاضدد١ ايع٬قدد١ بدد  ايسَددص ايًػدد٣ٛ َٚعٓددرٙ، ٚت ددٛز َعددر٢ْ ايهًُددر  ترزؽبٝ ددر      

  2005عدددرْٞ، ٚاعدددرش ايًػددد٣ٛ، ٚايع٬قدددر  بددد  نًُدددر  ايًػ١"وؾسٜدددد :    ٚتٓدددٛع امل

ٚ تؿطدري نًُد١ فٚ عًد١    فٜٚكصد بٗدر ندريو  زاضد١ املعٓد٢ يف ايًػد١، "َعٓد٢       

    American Heritage2011 فٚ ٝػ١ يػ١ٜٛ"  و

ايد٫يدد١ بد٫يدد١ ايسَددص ايًػدد٣ٛ ضددٛا٤ نددرٕ زَددص ا َؿددس  ا نددأٟ     عًددِ ٗددوِ ٜٚ

نب در َادٌ ايوعدبريا  ا٫ د ٬ة١ٝ، ٜٚصدرةب ذيدو       ن١ًُ َؿس ٠، فّ زَدص ا َس 

عٓر١ٜ بر٭ضبرا امل٪ ١ٜ إىل ٖرا ايدوػري، نُدر ٜعٓد٢ بدزاضد١ ايع٬قدر  ايد٫يٝد١       

 .   ب  ٖرٙ ايسَٛش

تػددري َٗددرزا  ايًػدد١ ايد٫يٝدد١ إىل ؾٗددِ َعددرٕ ايهًُددر  ٚايعبددرزا  ٚازبُددٌ        

ٚايٛةدا  ا٭نرب ٚاضواداَٗر ، ٢ٖٚ ة١ٜٛٝ يو ٜٛس ؾِٗ ايعرمل ٚايكدز٠ عًد٢  

ايوعددبري عددٔ ايددٓؿظ بٛ ددٛن ٚ عٓدد٢. ٚتددستب  عًدد٢ ٚجدد٘ اشبصددٛص حبىددِ      

      ٚ ٕ فميهدٔ  املؿس ا ، ٚايكدز٠ عًد٢ ؾٗدِ ايًػد١ املهوٛبد١ ٚاملٓ ٛقد١ ٚاضدواداَٗر، 

ىل مخددظ ؾ٦ددر  يًهًُددر  تطددرعد ؾدد٢ غددسن َهْٛددر  اغددوكرم املعٓدد٢ َددٔ  إتكطددِ 

نًُددر  ضبودد٣ٛ ٚايًػدد١ : نًُددر  َؿددرِٖٝ َاددٌ: ؾرنٗدد١ تػددٌُ تؿددرن َٚددٛش،   

َسا ؾددر  ٖٚدد٢ ٚتددستب  بددأجصا٤ طبوًؿدد١ َددٔ ايهدد٬ّ فؾعددرٍ فٚ فمسددر٤ ٚ ددؿر ،  
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َ ٚنًُددر  هلددر ْؿددظ املعٓدد٢ َاٌوؾر٥ددد٠، َٚٓؿعدد١     عددر٢ْ نًُددر  َوعددر ٠ هلددر 

فَ ، ٚلر٥ٔ  ٚنًُر  َوىرْط١ هلر ْؿظ ا٭ دٛا  ٚيهدٔ َعدر٢ْ    وَوعرنط١

 ٚتوعُٔ: (Newmonic, 2011)طبوًؿ١ 

  التصنيةstating Lables:  

ةد٣  املٗرزا  ايًػ١ٜٛ املبهس٠ يف ايُٓدٛ  ٚتعٓد٢ ايكددز٠ عًد٢ ؾٗدِ ايوطدُٝر        إ

ايهوددب . ٚ ميهددٔ يً ؿددٌ ايصددػري فٕ ٜػددري إىل عدٜددد َددٔ ايصددٛز َددٔ    ٖددرٚذنس

املؿعدد١ً يدددٜو، ٚبعددد ؾددة٠ ٚجٝددص٠ ميهٓدد٘ تطدد١ُٝ ايعٓر ددس بٓؿطدد٘، َٚٗددرزا      

  ٗ  ِٚ   ايوطُٝر  توكدّ بطسع١ ةٝث فٕ ا٭اؿرٍ ايصػرز ٫ ٜػدبعٕٛ يف ضدعٝ

يوعًِ نًُر  جدٜد٠، ٚتو ًدب فٕ ؼبدد  اي ؿدٌ اضدِ  دٛز٠ َكدَد١ يد٘ ٖٚدرا         

     ٝ ػد٤ٞ َكددّ يد٘    ر اضدِ ي ٜعد ازبرْب ا٫ضوكبرىل يًػد١ ، ٚفٕ ٜدرنس اي ؿدٌ غدؿٗ

 يف  ٛز٠ ٖٚرا ٜعد ازبرْب اإلْورجٞ يًػ١.

 التصنيف Categorizing : 

    ٚ تستٝبٗددر يف ْيددرّ لددرص، ٚعًدد٢     ايوصددٓٝـ ٖددٛ تكطددِٝ ا٭غددٝر٤ فٚ املعددرْٞ 

ٝ ٔ، حبٝددث تبددٚ ايصدد١ً ٚا دح١ بدد  بععدٗر ايددبعض، َادٌ تصددٓٝـ      فضدرع   َعد

  45ايعسب١ٝ، ص:  ايهر٥ٓر ، ٚتصٓٝـ ايعًّٛ.و صبُ  ايًػ١

ٖددٞ تًددو املٗددرز٠ ايددي تطددوادّ يوىُٝدد  ا٭غددٝر٤  ٜٚكصددد  ٗددرز٠ ايوصددٓٝـ 

ٔ  ع٢ً فضرع لصر٥صٗر فٚ  ؿرتٗر صبُٛعدر  فٚ ؾ٦در ، فٚ فْٗدر عبدرز٠ عدٔ        دُ

ع١ًُٝ عك١ًٝ ٜوِ َٔ ل٬هلر ٚ   ا٭غٝر٤ َعًر  ُٔ صبُٛعر  حبٝث دبعدٌ  

٢ فضدرع   ، فٚ ٚ د  ا٭غدٝر٤ يف صبُٛعدر  عًد    2010وضدًُٝرٕ،   َٓٗر غ٦ًٝر ذا َعٓد٢ 

  .2009لصر٥صٗر املػةن١ وٜٛضـ، 

   ميٝدددص اي ؿدددٌ بددد  ا٭غدددٝر٤ وَساعدددر٠ فٚجددد٘ ايوػدددرب٘ ٚا٫لدددو٬ف بُٝٓٗدددر         

ٜٚصددٓـ اي ؿددٌ ا٭غددٝر٤ املوػددرب١ٗ َعددر يف صبُٛعددر  ٚاةددد٠ تبعددر شبٛا ددٗر         

بٗددف انوػددرف ايع٬قدد١ املٓ كٝدد١ ايكر٥ُدد١ بُٝٓٗددر عًدد٢ فٕ ٜددوِ ذيددو ايوىُدد   

 ع٢ً َساةٌ َووربع١ تػٌُ :

  ِتصٓٝـ ا٭غٝر٤ ٚؾل لر ١ٝ ٚاةد٠ وايػهٌ ،ٚايًٕٛ ،ٚاسبى 

     ٌتصٓٝـ ا٭غٝر٤ ٚؾكر شبر ٝو  وايػهٌ ٚايًٕٛ ، واسبىدِ ٚايًدٕٛ ، وايػده

    15:  2011ٚاسبىِ . وَٓصٛز،
     ٌ ٭ضدرع ايصدحٝح ملٗدرزا     ٚ ا َٚٗرز٠ تعدسف ايؿ٦در  ٚتطدُٝوٗر ٖرَد١ يً ؿد

ايوصٓٝـ ايٓرجح١ ٖٛ ايكدز٠ ع٢ً تعسف فٚج٘ ايوػرب٘ ب  نر٥ٓر  طبوًؿد١.  

ٜبددريػٕٛ يف ايوصددٓٝـ  ٚا٭اؿددرٍ ايصددػرز عددر ٠ َددر ٜبدددفٕٚ يف تعًددِ ايهًُددر .     ٚ

عٓدَر ٜوعسف اي ؿٌ فٕ ايهًب ي٘ فزبع١ فزجٌ ٚذٌٜ ميودد ٖدرا ايوعسٜدـ يػدريٙ     

ا٭غٓرّ ٚايدبب١، فٚ ا٭بكدرز  ؾٝصٓـ ذٌٜ، ٚهلر َٔ املاًٛقر  ايي تدا ع٢ً فزب  

 َاٌ ايه٬ا.
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٫لوبرز قدز٠ اي ؿٌ ع٢ً ايوصٓٝـ ع٢ً املطدو٣ٛ ا٫ضدوكبرىل يًػد١ ٜ ًدب     ٚ

َددٔ اي ؿددٌ فٕ ٜػددري إىل صبُٛعدد١ ٜطددُٝٗر ايؿددرة  نؿ٦دد١" ٫ٚلوبددرز قدددز٠   

اي ؿددٌ عًدد٢ ايوصددٓٝـ عًدد٢ املطددو٣ٛ اإلْوددرجٞ يًػدد١. ٜ ًددب َددٔ اي ؿددٌ ذنددس  

 فععر٤ َٓٗر ع٢ً ا٭قٌ" 3ٕ ٜعس  عًٝ٘ ايؿرة  فايؿ١٦ بعد 

  ::الوصف: حتديد الصفا  واخلصائ 

 ٚ غدد٤ٞ برضددواداّ ايصددؿر   فٚ َهددرٕ فٚتعٓدد٢ ايكدددز٠ عًدد٢ ٚ ددـ غددا      

ٚيكٝرع قدز٠ اي ؿٌ ع٢ً ايٛ دـ عًد٢ املطدو٣ٛ ا٫ضدوكبرىل يًػد١  ٜ ًدب َدٔ        

ىل إٕ ٜددرنس يدد٘ ايؿددرة  لصر٥صدد٘" وفغددس  فىل عٓصددس بعددد إٕ ٜػددري فاي ؿددٌ 

ايػ٤ٞ اير٣ ي٘ فْٝرا  ٚيكٝرضٗر ع٢ً املطو٣ٛ اإلْورجٞ ٜ ًب َٔ اي ؿٌ ذندس  

 لصر٥  غ٤ٞ َر.

تعودرب َٗدرز٠ ايٛ ددـ َدٔ املٗددرزا  ا٭ضرضد١ٝ يف تٓيدِٝ تؿهددري اي ؿدٌ ةددٍٛ       

ٖٚٞ َدٔ فٖدِ املٗدرزا  اي٬شَد١ يًوٛا دٌ َد         َٛقـ، ةر  ١، َٛ ٛع َر  ٛز٠،

َعدرمل ا٭غدٝر٤ ايوؿصد١ًٝٝ ،٫    هلددف ا٭ضرضدٞ يًٛ دـ ٖدٛ ذبدٜدد      ، ٚااٯلسٜٔ

 َٗرز٠ تُٓٛ َ  اي ؿٌ َٓر فٕ ٜبدف ايه٬ّ. ، ٢ٖٚايس٥ٝط١ٝ ؾحطب

 تعرف الوظائف Identifying& Stating Functions: 

 ٚتوعُٔ ايكدز٠ ع٢ً ذبدٜد ٚظٝؿ١ ايػا  فٚ ايػ٤ٞ املٛجدٛ  يف ايصدٛز٠  

ٚيكٝددرع قدددز٠ اي ؿددٌ عًدد٢ تعددسف ايٛظددر٥ـ عًدد٢ املطددو٣ٛ ا٫ضددوكبرىل يًػدد١       

ٕ ٜػري إىل بٓد ذنس ايؿرة  ٚظٝؿود٘، بُٝٓدر قٝرضدٗر عًد٢     فٜ ًب َٔ اي ؿٌ 

املطددو٣ٛ اإلْوددرجٞ ٜو ًددب فٕ ٜددرنس اي ؿددٌ غددؿٗٝر ٚظٝؿدد١ ايػدد٤ٞ املعددسٚ    

 عًٝ٘.

  التعريف Identifying Definitions & Stating  : 

َعر٢ْ ايهًُر ، ٚيكٝرع قدز٠ اي ؿدٌ عًد٢ تعدسف َعدر٢ْ      ٜٚكصد بٗر ذنس

ىل عٓصدس  إٕ ٜػدري  فاملؿس ا  ع٢ً املطو٣ٛ ا٫ضدوكبرىل يًػد١ ٜ ًدب َدٔ اي ؿدٌ      

بُٝٓر   ي٘ ٚظٝؿ١ ذنسٖر ايؿرة  " ايػ٤ٞ اير٣ ْع  ؾٝ٘ ايبكري١ عٓد ايوطٛم

       ٝ ر  َعٓد٢ نًُد١   قٝرضٗر ع٢ً املطدو٣ٛ اإلْودرجٞ ٜو ًدب فٕ ٜعدسف اي ؿدٌ غدؿٗ

 عًٝ٘ َارٍ: ٖ٪٤٫ ا٭اؿرٍ فقٜٛر٤" َر َع٢ٓ فقٜٛر٤. عس  

 ٚتعسف املعٓد٢ ٜوعدُٔ َعدر٢ْ نًُدر  َٓؿدس ٠ ٚنًُدر  يف عدٌ نرًَد١        

نُر ٜكوع٢ ذبدٜد َعدر  ايهًُدر  املٓؿدس ٠ َٚعدر  ازبُدٌ. ٚيكٝدرع ايكددز٠        

ع٢ً تعسف َعر٢ْ ايهًُر  ٚازبُدٌ  عًد٢ املطدو٣ٛ ا٫ضدوكبرىل َدٔ ايًػد١ تكددّ        

  ٚ ؽبوددرز ايصددٛز٠ ايودد٢ تعددرب عددٔ َعٓدد٢ ايهًُدد١ فٚ ازبًُدد١      يً ؿددٌ عددد٠  ددٛز 

ٚيكٝدرع ايكددز٠ عًد٢ تعدسف َعدر٢ْ ايهًُدر  ٚازبُدٌ  عًد٢          ٚنريو َعر ٖر.

املطدو٣ٛ اإلْودرجٞ َدٔ ايًػد١ تكددّ يً ؿدٌ عدد٠  دٛز ٜٚعدرب غدؿٗٝر عدٔ َعٓد٢             

ايصددٛز٠ ايودد٢ ٜساٖددر ٚنددريو َعددر ٖر. نُددر ٜوعددُٔ تعددسف َعددر٢ْ املؿددس ا      

 ٜكصد بٗر ذبدٜد نًُر  طبوًؿ١ هلر ْؿظ املع٢ٓ.َعسؾ١ املةا ؾر  ٚ
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ايد٫يٝددد١ عًددد٢ َطدددو٣ٛ ازبًُددد١   ٗدددرزا املٕ ٜوعدددح فَٚدددٔ لددد٬ٍ َدددر ضدددبل  

 توعُٔ:  

 عددٔ اسٜددل ايددسب  بدد  ازبًُدد١ َٚعٓرٖددر َددٔ  كددرع ٜٚ :ؾٗددِ َعٓدد٢ ازبًُدد١

يٝٗر َٔ ب  عد٠  ٛز، فٚ َدٔ لد٬ٍ ذندس َعٓد٢     إل٬ٍ ايصٛز٠ ايو٢ تػري 

  .َعسٚ ١ عًٝ٘ع١ً َٔ ل٬ٍ  ٛز٠ 

 إٔ ٜػدددري اي ؿدددٌ اىل عدددٌ  كدددرع بددديف املعٓددد٢ ٜٚ :ذبدٜدددد ازبُدددٌ املةا ؾددد١

َةا ؾددد١ َعسٚ ددد١ عًٝددد٘ َدددٔ بددد  عدددد٠ عدددٌ، فٚ ٜدددرنس َسا ؾدددر  عدددٌ  

 .َعسٚ ١ عًٝ٘

 :ٌُإىل عٌ َوعر ٠ َعسٚ ١  اي ؿٌ ٜػريٜٚكرع بإٔ  ذبدٜد َعر  ازب

 عًٝ٘ َٔ ب  عد٠ عٌ، ٜٚرنس َعر  عٌ َعسٚ ١ عًٝ٘.

 ظريا  انتصاب اللػة عند الطفل: ن 

تعددد   ايٓيسٜددر  ايودد٢ ةرٚيدد  تؿطددري عًُٝدد١ انوطددرا ايًػدد١ عٓددد اي ؿددٌ 

 ٗر:عض َٓٚخبر ١ َعر٢ْ ايهًُر  ٚازبٌُ ٚؾُٝر ٢ًٜ بٝرٕ ب

  : النظرية الصلونية 

َددٔ فٖددِ املدددازع ايددي ةرٚيدد  تؿطددري انوطددرا ا٫اؿددرٍ يًػدد١، بددإٔ ايًػدد١     

    ٝ  زجد١ تعًدِ اي ؿدٌ ، ٚتدسٟ فٕ اي ؿدٌ ٜٛيدد        ر َد  ضًٛى َدوعًِ ٜٚوٓرضدب ْطدب

 َ ر ٚظبرة٘ يف انوطرا ايًػد١ ٜسجد    ٚذٖٓ٘  ؿح١ بٝعر٤ لري١ٝ َٔ ايًػ١ ير

ْد٘ اضدوىرب١   فيٞ ايطًٛى ايًػدٟٛ عًدٞ   إيًودزٜب املوٛا ٌ، ٜٚٓيس ايطًٛنٕٝٛ 

يًُدداري  ددِ تصددبح ٖددرٙ ا٫ضددوىرب١ نُدداري سبدددٚو اضددوىرب١ تريٝدد١ ٜٚٓددو           

١ٜ ايي ٜوِ تعصٜصٖر ٚايدي تعدرب عدٔ اضدوٝعرب٘ ٚؾُٗد٘      اي ؿٌ ا٫ضوىربر  ايًػٛ

  111، 2009يًػ١ . وٖٜٛدٟ ،ارٌٜ عبد اسبرؾع: 

 تدد٘ضبرنراي ؿددٌ ٚتكددّٛ عًٝدد٘ ٖددرٙ ايٓيسٜدد١ ٖددٛ تكًٝددد    ر٣ضددرع ايددإٕ ا٭

اؿدرٍ َدٔ   يدٞ ايوددعِٝ َدٔ قبدٌ ايهبدرز ملدر ٜصددز عدٔ ا٭        إ رؾ١ إ٭يؿرظ ايهبرز، 

ٗدددِ يًحدددسٚف، ٚتهدددٜٛٔ َكدددرا  َٓٗدددر  َكدددرا  فٚ فيؿدددرظ يػٜٛددد١ يف بداٜددد١ ْ ك

وايًعب ايه٬َٞ  ٚؼبرٍٚ اي ؿٌ فٕ ٜكًد ٖرٙ ايهًُر  فٚ ازبٌُ ايي ٜٓ ل بٗر 

   ٚ َ دد إايهبددرز،  ٫ٚ ٜهوطددب اي ؿددٌ َؿددس ا   ايًػدد١ ؾحطددب،  ر عددٔ متددر ٜهددٕٛ َؿٗٛ

               ايةنٝبدددددر  ايًػٜٛددددد١ ايصدددددحٝح١ َدددددٔ ْرةٝددددد١ قٛاعدددددد ايةنٝدددددب ايًػدددددٟٛ   

  37،47، 2011وضًُٝرٕ: 

ٜٚس٣ ف حرا املدزض١ ايطًٛن١ٝ فٕ ايع٬ق١ ب  ايه١ًُ ٚاملعٓد٢ تساب ٝد١   

اؿددرٍ بريوكًٝددد ٕ ايًػدد١ صبُٛعدد١ َددٔ ايعددر ا  ٜوعًُٗددر ا٭ فٚ ٫ ربعدد  يًُٓددٛ:

ٝ   ٚايوهساز، ؾٗٞ ْيدرّ َٓ دٛم قبدٌ فٕ ٜهدٕٛ َهودٛا. ٚايب٦ٝد١ تد٪ ٣  ٚزاً            ر فضرضد

 ا٫غددةالٚايةابدد ، ٜٚددوِ عددٔ اسٜددل ا رنددر٠،    ٗر يف متددٛ ايًػدد١، ٚانوطددرب  

اؿدرٍ  ايودعِٝ، ٚايًػد١ ضدًٛى ، ٚايطدًٛى ميهدٔ تعًُد٘ برضدوارز٠ ا٭      ٚايوهساز، ٚ

 . 24: 2014،ي ؿٞ  ٚبصؿسوهلرا ايطًٛى 
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ْٗدددر ف٫ إٚعًددد٢ ايدددسغِ َدددٔ ٖدددرا ايو دددٛز اسبر دددٌ يف ايٓيسٜددد١ ايطدددًٛن١ٝ، 

ٜكربدٌ برضدوىرب١    ؾػً  يف ةٌ ناري َٔ َػده٬  املعٓد٢، ؾًدٝظ ندٌ ضدًٛى     

فٚقد تهٕٛ ا٫ضوىرب١ يد٘  د١ُٝٓ ٫ ميهدٔ ٬َةيوٗدر، ٚيف ٖدرٙ اسبريد١ ضدٛف        

تع ٞ ايٓيس١ٜ عد٠ َعدرٕ يًهًُد١ ايٛاةدد٠، ٚندٌ ٖدرٙ املعدرْٞ ميهدٔ فٕ تٓكدٌ         

إىل املطوُ  ٜٚكةٕ بععٗر َ  ًَٝ٘ إىل ا٫ضوىرب١ ؾٝحصٌ عٓدٙ َعٓد٢ نٓدر   

يعٛاٌَ ايدي ٫ ميهدٔ فٕ ٜدوحهِ بٗدر     ْسٜد إٜصرٍ غريٙ إيٝ٘ ٭ٕ عرٌَ املٌٝ َٔ ا

  67 ددد 58ص   2006عُس،املوهًِ.  و

 : قستٗر ايطًٛن١ٝفٚميهٔ ا٫عوُر  ع٢ً َبر ٨ ايوعًِ ايو٢ 

  ًٜٞكًددٙ اي ؿدٌ ٚذيدو بُٓرجد١ ايدوؿهري      ايدر٣  تٛؾري ايُٓٛذ  ايًػ٣ٛ ٚايعك

  يف َعر٢ْ املؿس ا .

 . سٚز٠ تهساز ايهًُر  يف فناس َٔ ضٝرم  

   ايةابدد   فايهًُددر  ٚازبُددٌ َٚعرْٝٗددر بصددٛز ةودد٢ ميهددٔ ت بٝددل َبددد   زبدد

 ٚتعٌُ نُاريا  يًوؿهري.

  : النظرية الفطرية 

ٜدددس٣ ف دددحرا ايٓيسٜددد١ ايؿ سٜددد١ فٕ ايًػددد١ عبدددرز٠ عدددٔ ْيدددرّ ٜوهدددٕٛ َدددٔ  

صبُٛعدد١ فْيُدد١ :ايصددٛتٞ ٚايٓحددٟٛ ٚايصددسيف ٚايددد٫يٞ. ٜٚددسٟ تػَٛطددهٞ       

Chomsky,   ٜدد١ يهٓدد٘ َددٔ انوطددرا   فٕ نددٌ اؿددٌ ميوًددو قدددز٠ يػٜٛدد١ ؾ س

ايًػدد١ ٚت ٜٛسٖددر، ف٣ فٕ ا٫اؿددرٍ ٜٛيدددٕٚ ٚيدددِٜٗ متددرذ  يًةنٝددب ايًػددٟٛ        

يهِٓٗ َٔ ذبدٜد قٛاعد ايةنٝب ايًػٟٛ يف عٝ  ايًػر  ، ؾٗدٞ يادٌ يدٜد٘    

قدددزٙ فٚيٝدد١ ؾ سٜدد١ عًددٞ ذبًٝددٌ ازبُدددٌ ايددي ٜطددُعٗر  ددِ تهددٜٛٔ عدددٌ مل          

تهدٕٛ عبدرز٠ عدٔ دبُد  جدٜدد      ر، ٚفٕ نٌ ع١ً ٜوحدد ٗر ايؿدس    ٜطُعٗر َ ًًك

 َ ر َٔ ايهًُر  تيٗس يًُدس٠ ا٫ٚيدٞ، ٖٚدٛ بدريو ٜدسٟ فٕ ايهًُدر  ٫ ذبؿدع        ير

عددٔ ظٗددس قًددب، ٚايًػدد١ ٫ ميهددٔ فٕ تكًددد ببطددرا١  ددِ تٛ ددـ . نُددر ٜددس٣ فٕ     

اي ؿٌ ٫ ٜكّٛ ب ْور  ايًػ١ ؾك  نُر ٜطُعٗر ، ٚيهٔ ٜكّٛ ب عدر ٠ بٓدر٤ قٛاعدد    

  16: 2014ٖرٙ ايًػ١ . وي ؿٞ ٚ بصؿس،

ٚبريو ميوًو اي ؿٌ جٗرش ٫نوطرا ايًػ١ ٜطرعدٙ عًدٞ انوطدربٗر بػدهٌ    

 ٜٚطددرعدٙ ٖددرا ازبٗددرش عًددٞ َددر  تًكددر٥ٞ، ٜٚػددةى يف ذيددو عٝدد  فاؿددرٍ ايعددرمل 

ًٜٞ: 

 ٛا  ايًػ١ٜٛ ٚغري ايًػ١ٜٛ .ايكدز٠ عًٞ ايوؿسٜل ب  ا٭  
         تستٝدددب ف دددٛا  ايًػددد١ يف صبُٛعدددر  ٜ ًدددل عًٝٗدددر اعُٛعدددر  ايد٫يٝددد١                   

  .فٚ املعرْٞ
   ٞددداز فةهددرّ يػٜٛدد١ َددٔ ةٝددث ايوهددٜٛٔ ايصددٛتٞ ٚايٓحددٟٛ.      إايكدددز٠ عًدد                    

  .116: 2010وَ س ٚ َطرؾس، 

 ٚميهٔ ا٫ضوؿر ٠ َٔ ٖرٙ ايٓيس١ٜ يف: 
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  ٛز٠ صبُٛعر   ٫ي١ٝ  . ٗر ؾ٢ؾٝايهًُر  ْػ ١  تع١ًُٝٝ  تكدّ فبٓر٤  

 يؿددٛا عدد٬ لر دد١ بٗددِ عددٔ اسٜددل عددس    فترةدد١ ايؿس دد١ يٮاؿددرٍ  إ٪ٜ ٕ

 ؾك  عٓرٜٚٔ  املٛ ٛعر   

 .ٍتكدِٜ َعر٢ْ لرا١٦ يًهًُر  املعسٚ ١ عًِٝٗ يٝصححٗر ا٭اؿر 

  ل در٤ يف تصدٓٝـ ايهًُدر  ٚؾدل صبدر٫       تدزٜب ا٭اؿرٍ ع٢ً انوػدرف ا٭

 . َع١ٓٝ

  : نظرية املعين 

ْطواًصد٘ َدٔ   ٕ ف حرا ايٓيس١ٜ فْٓدر يهدٞ ْصدٌ ايدٞ املعد ، ٜٓبػدٞ       فٜسٟ 

ايبٓٝدد١ ايعُٝكدد١، ملعسؾدد١ َعددرْٞ نددٌ نًُدد١ َددٔ نًُددر  ازبًُدد١ ؾعدد٬ عددٔ   

ايود٢ تدسب  بد  ٖدرٙ ايهًُدر        ضرضد١ٝ، َعسؾ١ ايع٬قدر  ايٓحٜٛد١ ايبرآٝد١ ا٭   

ؾ٬بد َٔ َعسؾ١ قٛاعد ايًػد١ ٚنٝؿٝد١ ت بٝكٗدر ٖٚدرا  ٚز املعًُد١ يف تددزٜب       

ٚنددٌ َددر ٜددوِ ايوحدددو اؿرهلددر عًددٞ ايؿٗددِ اسبكٝكددٞ ملعددرْٞ ايهًُددر  ٚازبُددٌ ف

 :  ٚميهٔ ا٫ضوؿر ٠ َٔ ايٓيس١ٜ عٔ اسٜل  24: 2014بصؿس:  ٚعٓ٘ .و ي ؿٞ 

  رةي تص ا  املعرْٞ عًُكَعرب٠  بصٛز  ٚازبٌُ زب  ايهًُر.   

  َّػرٖد يا١ًٝٝ  ب  لدرٍ صبُٛعد١ َدٔ ايهًُدر  ٚايصدٛز اسبطد١ٝ        اضوادا

 َٔ ٚاق  ب١٦ٝ اي ؿٌ .

  ٬شّ ٫ضدوعُرٍ ايًػد١ ٚايةنٝدص عًدٞ ضد٬َوٗر َٚعسؾد١       يد اضوػ٬ٍ ايٛقد  ا

 ايكٛاعد ايًػ١ٜٛ ٚت بٝكٗر .  

  : النظرية البنائية 

َ دد   ف ددحرا ٖددرا ا٫دبددرٙ َددٔ    فٜٓ ًددل  ر ببٓر٥دد٘  ٕ ضددًٛى ايؿددس  ٜهددٕٛ ضبهٛ

املعسيف ٜٚصبح َر يدٟ ايؿس  َٔ َعسؾ١ َد٪ سا بدزجد١ ندبري٠ عًدٞ َدر ميهدٔ       

                 يدددٞ بٓٝوددد٘ املعسؾٝددد١، ٚبريودددريٞ عًدددٞ َدددر ميهدددٔ فٕ ٜهوطدددب٘  إفٕ ٜعدددٝؿ٘ املدددوعًِ 

يددٞ إفٚ ٜوعًُدد٘، ٚاي سٜكدد١ ايس٥ٝطدد١ٝ يًحصددٍٛ عًددٞ َعًَٛددر  جدٜددد٠ تعددرف 

ْٗددر فعًددٞ  ٗرٕ ٜكددّٛ ايؿددس  بوُاٝددٌ ٖددرٙ املعًَٛددر  ٚاضددوٝعرب فٖددٞ  ايبٓددر٤ املعددسيف

تطددُٝو٘ بريبٓددر٤  ر ميهددٔ  ددجددص٤ َددٔ بٓر٥دد٘ املعددسيف يف عًُٝدد١ اةوددٛا٤ فٚ  َدد        

ايارْٟٛ ايرٟ ٜٗوِ بسب  ايؿهس٠ ازبدٜد٠ فٚ املعًَٛد١ ازبدٜدد٠  در ٖدٛ َٛجدٛ       

اؿدرٍ قبدٌ   ر يددٟ ا٭ يدٟ ايؿس  َٔ َعًَٛدر  ٚفؾهدرز . ؾرملعسؾد١ املٛجدٛ ٠ َطدبكً     

. رٙ املؿرِٖٝ ازبدٜد٠ بصٛز٠ ؾعري١ايوعًِ تعد َٔ ايعٛاٌَ امل٪ س٠ يف تعًُِٗ هل

   23:22: 2014وي ؿٞ ٚ بصؿس: 

ٚتو ًب ت١ُٝٓ يػ١ اي ؿدٌ ٚقدزتد٘ ايكسا٥ٝد١ ٚايهوربٝد١ بٓدر٤ ب٦ٝد١ ٚظٝؿٝد١         

ٚع٢ً املعًِ ايوُٝٝص ب  ب١٦ٝ ايوعًِ َٔ ٚجٗد١ ْيدس اي ؿدٌ ٚب٦ٝد١ ايدوعًِ َدٔ       

ٚج١ٗ ْيسٙ ٖٛ، ٚعًٝ٘ تٛؾري َٛا  َٚصدر ز َٓرضدب١ يف غسؾد١ ايصدـ. ؾُهوبد١      

 ٓٛعدد١: ةهرٜددر  غسؾدد١ ايصددـ ٫ بددد فٕ ذبوددٟٛ عًدد٢ صبُٛعدد١ َددٔ ايهوددب املو      

 ٚقصدد  لٝددرٍ، ٚنوددب َصددٛز٠، ٚنوددب اسبددسٚف اهلىر٥ٝدد١، ٚنوددب ايعددد        
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ـ                         ٚجسا٥ددد، ٚصبدد٬ ، َٚساجدد . ٖٚددرٙ اعُٛعددر  املوٓٛعدد١ َددٔ ايهوددب ربوًدد

  . 2009وامحٝد٠، يف ا٭ضًٛا، ٚايُٓ ، ٚايػهٌ ْٚٛع ايوٛ ٝحر  املسض١َٛ

يً ؿدٌ َدٔ لد٬ٍ     عٓد تعًدِٝ ايًػد١   ٚميهٔ ا٫ضوؿر ٠ َٔ ايٓيس١ٜ ايبٓر١ٝ٥

٫ضددوؿر ٠ َددٔ ايبٓددر٤ املعددسيف يً ؿددٌ ٚ تعددبري اي ؿددٌ عددٔ لرباتدد٘ ايطددربك١ ايددي  ا

ب رقدر  ايوحددو ايدي تعدس       ، برضواداّٜعرب عٓٗر َٔ ل٬ٍ ٚ ؿ٘ ٚذبد ٘

 ي٘  ٛ ٛعر  يظ جٛاْب َٔ لربات٘  .  

 الداللية: الصنا  نظرية 

يدٞ ايدي ٜهوطدبٗر اي ؿدٌ ٖدٞ ا٭عدِ  دِ        ٚيدٞ فٕ امل٬َدح ا٭  إفغرز  ند٬زى  

ٝ ددد رؾري ؿدددٌ ٜهوطدددب ًَُح ددد ; اشبدددرص ؾدددر٭ل   تدددص ا  امل٬َدددح   ٚ، اٚاةدددد  ر ٫ي

 . 1973:74ا نُدر عٓدد ايهبدرزون٬زى ،    ر ؾٝص ا  َعٓرٖر ذبدٜدد  ايد٫ي١ٝ تدزػبٝ 

ٝ دد ٚتكصددد بددرمل٬َح ايد٫يٝدد١ ٖٓددر اشبصددر٥  ايددي يٝددص يٝٝددصاً   ر عددٔ ر غدد٦ٝ  ٫ي

غٝر٤، ٖٚرٙ امل٬َح ايد٫ي١ٝ هلدر اْعهرضدر  عًدٞ ا٫ضدوعُرٍ ايًػدٟٛ      غريٙ َٔ ا٭

 رٕ يًهًُد١ ًَُح دد فندريوُٝٝص بد  املدرنس ٚامل٪ْدث وذٖب/ذٖبدد   ؾُعٓد٢ ذيدو       

  Katz,1977:    (83. ا ٝص  ٝ ر ٫ي

ٌ  ند٬زى  فٚيد    فٕ املدزند١ بدرسبٛاع ٚاياربد     يًطدُر   اٖوُرَٗدر  جد

ٞ  يٝط  برسبٛاع إيٝٗر ٜوٛ ٌ ايي ايطُر  ٔ   ٚةددٖر  ٖد  املعسؾد١  املطد٪ٚي١ عد

ًً  ايد٫يٝد١،  ٔ  رؾعد ٍ  يف ايػدو  عد  ْيدسا  ; ٚ ا٥ُد١   ربود١  يٝٝدص  عًُٝد١  ةصدٛ

 ٜهٕٛ ؾورز٠ اييسٚف، ٚةطب ٬َةع ٖٛ ُرا طٛضر  ن يف املطوُس يًوبدٍ

 ٕ ٛ  ايػد٤ٞ  يدٛ ٌ  ٖد ٕ  ٚتدرز٠  اي ؿدٌ،  إىل بريٓطدب١  ايؿٝصد ٕ   غدهً٘،  ٜهدٛ  ٚقدد تهدٛ

 عٔ ايطُر  ايد٫ي١ٝ ْيسٜوٗر ٚفتبع  ايؿٝصٌ، ٖٞ  ريا١ ْرة١ٝ َٔ ٚظٝؿو٘

ٍ  ت دٛز  فٕ ؾٝٗدر  زف  فلدس٣،  بٓيسٜد١  ايد٫يٝد١  ٞ  املدديٛ ٝ د  ايًؿيد  عٓدد  رَعىُ

 :ٚا٫  ٬ن املكرب١ً َبدفٟ َب  ع٢ً اي ؿٌ

 ذبٌُ ايي ايهًُر  فشٚا  َكرب١ً ةٝث َٔ : املكرب١ً َبدف  ٞ  َعسٚؾد١  َعدرْ

ٍ  فٕ ٚزف  ايًػد١،  بٓدر٤  إىل ٚقدد اضدوٓد     انوطدرا  ٜوعًُْٛد٘ ف ٓدر٤   ا٭اؿدر

ٕ  ُٖدر  نًُدو   فٟ  ٫يدي  ٭ٕ املدديٍٛ;  ٕ  ايًودر َدٔ   رْٛع د  برضدوُساز  تػده٬

 بدد٫يوٗر  ا٭ٚىل ايهًُد١  ؾٝ٘ توُٝص ايرٟ املعىِ يف ا٭َس ٖٛ نُر ايوكربٌ،

 .اياريا١ َٔ بدٚزٖر ٖرٙ ٚتوُٝص ايه١ًُ ايار١ْٝ، َٔ
  ايهًُدر   بعدض  يف ا٫ د ٬ن  َبددف:  ٔ  تكًٝدٜد١  نًُدر   ٚجدٛ   ةٝدث  َد

ٌ  ف ٚا  فٚ ٚجدٛ   َعسٚؾد١،  ٖٚدرا   "ايًػٜٛد١  ازبُرعد١  يف ايهًُد١  يوػدهٝ

ٞ  ا٭ضدرع  َعسٚؾد١    ٫٫  ا٭يؿدرظ  ةٝدرش٠  ؾهدس٠  عًد٢  ؾُدب   ا٫ د ٬ة

 ميهٔ ٫  حٝ ِٗ ا٫تصرٍ ٭ٕ عٓٗر، ايدا٥ِ ا٭اؿرٍ ٚحبث عًٝٗر َوؿل

ِ  فٕ ٍ  ٜدو ٞ  إ٫ بر٫تصدر ٟ  ايدٛظٝؿ ٔ  ايدر ٌ  ٖدرا  َد ِ  ٚ٭ٕ (ايكبٝد ٔ  ٖددؾٗ  َد

 ؾكدد  ٚهلدرا  عٓددِٖ،  املٛجدٛ ٠  املعىُٝد١  اياػدسا   ٖٛ  َد٤ٌ  املديٍٛ انوطرا

  عٓٗدر  اسبددٜث  ٜسٜدد  ايدي  املوصدٛز٠  نرْ  ا٭ دٓرف  فٜر" ْ٘ف ن٬زى زف 
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ٞ  ا٫نوطدرا  َٓيدٛز  َٚٔ املوعًِ ؾ ٕ ٞ  املعىُد ٘  َدر  ضدد  إىل ف٫ٚ ٜسَد  يدٜد

ٌ   ايهًُدر   ع٢ً ااعوُر   َعىُٞ ْك  َٔ  ٚبٓد   بٓؿطد٘،  إيٝٗدر  ايدي ٜوٛ د

 : اٯتٝو  ايؿس ٝو  ع٢ً ٖرا تصٛزٖر

 رْكص دد ٜهوػددؿٕٛ عٓدددَر جدٜددد٠ نًُددر  عددٔ ا٭اؿددرٍ ضددٝبحث                     

ِ  يف ٟ  ز دٝدٖ ٕ  عٓددَر  ايًؿيدٞ، ف ِ  ٜددزنٛ  َد   ايوحددو  يف زغبدوٗ

ٙ  آلدس  غدا   ٔ  ٚإلبدرز ـ  عد ٚ  فٚ  دٓ  ٚعٓددَر  لدرص،  غد٤ٞ  ْدٛع ف

ٔ  غدري  فِْٗ ٜدزنٕٛ ٔ  بطدٗٛي١  ايعادٛز  عًد٢  قدر زٜ  نًُد١  َٓرضدب١   عد

 .عٓ٘ ايوحدو املسا  ايػ٤ٞ هلرا

  توكربٌ ايهًُر  تًو فٕ ٜؿة ٕٛ جدٜد٠ نًُر  ا٭اؿرٍ ٜطُ  ة 

ِ  فلس٣ َعسٚؾد١  َ  ٔ  يددٜٗ ِ  ٜ ًدب  َدر  فٕ إ٫ قبدٌ،  َد ٙ  ةود٢  َدٓٗ  ٖدر

ِ  ٜطدبل  ٚمل ٜوصٛزْٚٗر ايوا ٝ  ٭ ٓرف ٖٛ املسة١ً  عسؾٖٛدر  فٕ هلد

 .مسٖٛر فٚ

تكددددِٜ صبُٛعددد١ َدددٔ  َدددٔ لددد٬ٍ  ٚميهدددٔ ا٫ضدددوؿر ٠ َدددٔ ٖدددرٙ ايٓيسٜددد١   

ا٭ْػدد ١ املوٓٛعدد١  يً ؿددٌ عددٔ بعددض ايهًُددر  ايػددر٥ع١  ذبُددٌ صبُٛعدد١ َددٔ 

امل٬َح ايد٫ي١ٝ ايٛظٝؿ١ٝ املُٝص٠ ةٝث ؽبوًـ َعد  ندٌ نًُد١ عدٔ  َعد       

قدٌ عدٔ ابٝعوٗدر َادٌ نًُد١ ق د١  "       غريٖر  ًُح  ٫يدٞ  ٝدص ٚاةدد عًدٞ ا٭    

ِ ف٬َددح ايد٫يٝدد١ ايٛظٝؿٝدد١  يًك دد١   " هلددر   ؾُددٔ امل ٜػ ددٞ   دددد َددٛا٤ ددددد زبدد  قددٛا٥

 جطُٗر ايؿسٚ.........  

 :دوا الروضة يف الننو اللػوى 

ٜأتٞ َعيِ ا٭اؿرٍ ايٞ ايسٚ ١ ٚقرَٛضِٗ ايًػٟٛ ضبدٚ  ٚقدزتِٗ عًٞ 

ايوعددبري  ددعٝؿ١ ٚايةانٝددب ايًػٜٛدد١ ايددي ٜطددوادَْٛٗر بطددٝ ١، ٖٚددرا ٜعددٛ     

٘    بصددٛز٠ نددبري                 ٠ ايددٞ ب٦ٝدد١ اي ؿددٌ اياكرؾٝدد١، ٚإيددٞ ازبٗددٛ  ايددي تبددرهلر فضددست

يف تسق١ٝ يػو٘ ، ٚت١ُٝٓ يػ١ اي ؿٌ يف ايطٓٛا  َٔ ايسابع١ ةي ايطر ضد١  َدٔ   

عُددسٙ تألددر بعدددٜٔ ُٖددر: ا٭ٍٚ شٜددر ٠ عددد  املؿددس ا  ٚعددد  ايةانٝددب، ٚاياددرْٞ   

تٛ ٝح املعد  املدسا ف يدبعض ايهًُدر  فٚ بوحدٜدد ٖدرا املعد  فٚ ب  درؾ١ َعد           

 جدٜد إيٞ ايه١ًُ املأيٛؾ١ .ٚيريو :

 اسبٛازا  ايًػٜٛد١ ٚايهًُدر  ايدي تدة   عًدٞ َطدرَ  اي ؿدٌ        ٜٓبػٞ فٕ ته ٕٛ

 ٚايي ٜٓ ل بٗر اي ؿٌ يف ايسٚ ١ َستب ١ بأيعرب٘ ايؿس ١ٜ ٚازبُرع١ٝ .
           ٜٓبػٞ عًٞ املع١ًُ فٕ تعٌُ جرٖد٠ عًدٞ إقرَد١ ع٬قد١ يؿيٝد١  ٓر٥ٝد١ َد

نٌ اؿدٌ يف ةدٛازا  بطدٝ ١ ، ٚندرا ةدٛازا  عرعٝد١ َد  ندٌ ا٭اؿدرٍ          

  تِٗ اي ؿٌ ٚػبدب فٕ تطدوادّ يف ةٛازٖدر نًُدر  ٭غدٝر٤      ةٍٛ َٛ ٛعر

 َٚٛاقـ ٚفغارص تٛجد يف ةٝر٠ اي ؿٌ ايٛاقع١ٝ .
         نُر فٕ ايسٚ ١  ر ؾٝٗر َدٔ دبٗٝدصا  توُادٌ يف لرَدر  ٚفيعدرا ٚقصد

 ٟ   ٚفْػددددد ١ ةسنٝددددد١ َٚٛضدددددٝك١ٝ َٚطدددددسة١ٝ تادددددسٟ قرَٛضدددددِٗ ايًػدددددٛ

 . ؾر٭اؿرٍ ل٬ٍ ٖرٙ ا٭ْػ ١ ٜطُعٕٛ ٜٚوهًُٕٛ
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  ِٜايُٓرذ  ايه١َٝ٬ ازبٝد٠ ٚتٛ ٝح َعرْٞ ايهًُر  ، ٚا٫ٖوُدرّ بطدع١   تكد

قر٥ُدد١ املؿددس ا  ٚاددٍٛ ازبًُدد١ ٚضدد٬َوٗر ، َٚساعددر٠ ا٫ضددوعُرٍ ايصددحٝح     

  239:238، 2012يًهًُر  . وةطرّ مسري عُس: 

        ٜٓبػٞ فٕ تكدّ يٮاؿرٍ فمسدر٤ ا٭غدٝر٤ ايدي ٜػدرٖدْٚٗر يف ايب٦ٝد١ ا ٝ د١

ٚفةىرَٗر ٚا٭َدرنٔ ٚازبٗدر  ٚٚ دـ اشبصدر٥      بِٗ  ِ تكدِٜ  ؿرتٗر 

ايؿٝصٜكٝددد١ ، ٚايكٛاعدددد ايًػٜٛددد١ ايطددد١ًٗ  دددِ ٜوبددد  ذيدددو تسنٝدددب ازبُدددٌ      

  69، 2016ايبطٝ ١ . وايعٝطٟٛ : 
زٜر  ا٭اؿرٍ جرٖدد٠ عًد٢ ذبكٝدل ا٫تصدرٍ ب ؿدٌ ايسٚ د١ ؾُٝدر        ٚتعٌُ 

بدد  ايسابعدد١ ٚايطر ضدد١ َددٔ عرملدد٘ ا ددٝ  بدد٘، َددٔ لدد٬ٍ ا٭ْػدد ١ اسبسنٝدد١    

ايًعب املوٓٛع ٚعٔ اسٜل ايًػ١ ا بب١ إيٝ٘ ٚإىل ٚجداْ٘. نُر فٕ هلر ٚظٝؿد١  ٚ

عريٝدد١، ؾري ؿددٌ ٜطددوُو  بأ ددٛا  ايهًُددر ، ٜٚطددس َددٔ ايٓػُددر  املصددرةب١         

٫ضوعُري٘ ايًػد١، نٓػدٝد َدٔ ا٭ْرغدٝد فٚ ياًٝٝد١ ؾٝٗدر عدٌ ٚعبدرزا  ٜكدّٛ          

ػبدرا اي ؿدٌ، ؾىُدرٍ    دٖر اضوُورعًر بٗر، ٚ ٛ  املع١ًُ يف ةٓرْ٘ ٜاي ؿٌ بة 

     ٌ   ايًػدد١ بريٓطددب١ يً ؿددٌ ٜوىًدد٢ يف ف ٓددر٤ زٚاٜدد١ املعًُدد١ يكصدد١ تسٜٚٗددر يً ؿدد

ٚتكّٛ املع١ًُ ٖٓر بدٚز َِٗ ف٫ ٖٚٛ زب  اي ؿدٌ بريًػد١ املطدُٛع١  در ػبعًد٘      

َٝر٫ إيٝٗر ٚضببر هلر، نُر فٕ يًػ١ ٚظٝؿ١ ْؿط١ٝ، ؾد ذا اضدوادَ  ايًػد١ َد      

ُددر ٜددددٚز يف ايددٓؿظ. ندددرٕ َعٓدد٢ ٖدددرا شٜدددر ٠    اي ؿددٌ عًددد٢ فْٗددر ف ا٠ يًوعدددبري ع  

ةصًٝو٘ ايًػ١ٜٛ ايي يهٓ٘ َٔ ا٫ْ د٬م ٚاسبسٜد١ يف تعدبريٙ، ٚيف ٖدرا إغدبرع      

  2006يً ؿددددددددٌ، ٚغدددددددددعٛز بدددددددددر٭َٔ ٚاي ُأْٝٓددددددددد١. وايكعدددددددددرٙ ٚايةتدددددددددٛزٟ،  
َٚددٔ لدد٬ٍ ذيددو ٜوعددح فٕ ايسٚ دد١ تطددوهٌُ َطدد٪ٚي١ٝ ا٭ضددس٠ يف ايوٓػدد١٦       

 اتٗددددر يف تكدددددِٜ طبوًددددـ اشبددددربا  ايًػٜٛدددد١ يً ؿددددٌ ٚتبددددرٍ قصددددرزٟ صبٗٛ

ٚا٫ْػددد ١ برضدددواداّ اسا٥دددل َوعدددد ٠ إلنطدددرا اي ؿدددٌ طبوًدددـ املؿدددس ا      

                 ٚايةانٝددب ٚاملعددرْٞ اي٬شَدد١ يوُٓٝدد١ َٗرزاتدد٘ ٚقدزاتدد٘ ايًػٜٛدد١ ، ٜٚددوِ ذيددو       

يف ب٦ٝددد١ ٦َٝٗددد١ َٚعدددد٠  اوًدددـ ا٭ْػددد ١ ٚاشبدددربا  ٚايوكٓٝدددر  ايةبٜٛددد١     

املدزبدد١ يف ا ددسا٤  ٝىٝر  اسبدٜادد١ ايددي تطددوادَٗر املعًُدد١ املو ددٛز٠ ، ٚا٫ضددةات

 .ايُٓٛ ايًػٟٛ

ٖٚٓددددر ٜددددأتٞ  ٚز املعًُدددد١ يف اضددددواداّ ايًعددددب يف تكدددددِٜ ا٫يعددددرا ٚاجددددسا٤    

 ا ر  دددر  اسبٛازٜددد١ بٝٓٗدددر ٚبددد  ا٫اؿدددرٍ ٚبددد  ا٫اؿدددرٍ  بععدددِٗ ايدددبعض      

كددّ َدٔ   نريو إ سا٤ ب١٦ٝ اي ؿدٌ بريصدٛز ٚايسضدّٛ ٚا٭يدٛإ ايصاٖٝد١ ٚايدي ت      

لدددد٬ٍ  ايكصدددد  ٚاسبهرٜددددر   امل٦ًٝدددد١ بددددرملؿس ا  ٚاملعددددرْٞ ايًػٜٛدددد١ ٚٚ ددددـ    

ايػاصددٝر  اسبٝٛاْٝدد١ ٚا٭غددٝر٤ يف ايب٦ٝدد١ َددٔ ةٛيدد٘ ، نُددر تكدددّ َددٔ لدد٬ٍ     

ايب رقر  املصٛز٠ ٚيٛةر  ايوحدو ٚايي تعُدٌ عًدٞ تُٓٝد١ قددز٠ اي ؿدٌ عًدٞ       

ا  تطدرِٖ  ايوعبري ٚتهٜٛٔ طبوًـ ازبٌُ يوطٌٗٝ ع١ًُٝ انطرا اي ؿٌ لدرب 

 يف ت ٛز َٗرزات٘ ايًػ١ٜٛ .  
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 امل بٛعد١  ايػٓٝد١ بدرملٛا    ايصدؿ١ٝ  ايب٦ٝد١  فٕ  إىل  2009 امحٝد٠ ٚقد تٛ ٌ

ٞ  ت دٜٛس  ايسٚ د١ ف   اىل   يف ٍ  يدد٣  املهوٛبد١  بريًػد١  ايدٛع ايسٚ د١   فاؿدر

ـ  بب١٦ٝ َكرز١ْ تكددِٜ   دسٚز٠   239:238، 2012و مسدري ٜد١. ٚفندد   ايوكًٝد ايصد

ايُٓددرذ  ايه٬َٝدد١ ازبٝددد٠ ٚتٛ ددٝح َعددرْٞ ايهًُددر ، ٚا٫ٖوُددرّ بطددع١ قر٥ُدد١     

املؿددس ا  ٚاددٍٛ ازبًُدد١ ٚضدد٬َوٗر ، َٚساعددر٠ ا٫ضددوعُرٍ ايصددحٝح يًهًُددر .      

غددٝر٤ فمسددر٤ ا٭ يٮاؿددرٍٜٓبػددٞ إ تكدددّ إىل فْدد٘  69، 2016ايعٝطددٟٛو نُددر فغددرز

 ددددؿرتٗر ٚفةىرَٗددددر  ددددِ تكدددددِٜ  ،ايددددي ٜػددددرٖدْٚٗر يف ايب٦ٝدددد١ ا ٝ دددد١ بٗددددِ

٭َرنٔ ٚازبٗر  ٚٚ ـ اشبصر٥  ايؿٝصٜك١ٝ ، ٚايكٛاعد ايًػٜٛد١ ايطد١ًٗ   اٚ

  ِ ٜوب  ذيو تسنٝب ازبٌُ ايبطٝ ١ . 

  :أهداف اخلربا  اللػوية يف اياض االطفال 

 .تدزٜب اي ؿٌ عًٞ ا٫ضوُرع ازبٝد 
 .ت١ُٝٓ َؿس ا  اي ؿٌ ايًػ١ٜٛ 
  ٌضًِٝ َٔ ل٬ٍ ضس  ايكص .تدزٜب اي ؿٌ عًٞ ضس  ا٫ةداو يف تطًط 
 .ٞٗتدزٜب اي ؿٌ عًٞ ايوعبري ايػؿ 
  ، ٞ38، 2002تدزٜب اي ؿٌ عًٞ َعسؾ١ َعرْٞ ايهًُر  ازبدٜد٠ .وَص ؿ   

 :أشاليب تننية املاهااا  الداللية 

اضوادَ  فضريٝب ٚاضةاتٝىٝر  َوعدد ٠ يف تُٓٝد١ املٗدرزا  ايد٫يٝد١ ؾُٝدر      

 ٢ًٜ بٝرٕ بععٗر:

  الداللية:اشه اخلرائط 

اشبددددسا٥  ايد٫يٝدددد١  فٚ املٓيُددددر  ايصددددٛز١ٜ ٖددددٞ لددددسا٥  فٚ غددددبهر  َددددٔ 

ايهًُر . ٚايػس  َٔ إْػر٤ اشبسٜ ١ ٖٛ عدس  بصدسٟ يًع٬قدر  بد  َعٓد٢      

نًُددد١ فٚ عبدددرز٠ ٚصبُٛعددد١ َدددٔ ايهًُدددر  فٚ املؿدددرِٖٝ ذا  ايصددد١ً. ٚتطدددرعد      

يف ايدٓ    ايي ٜكس٤ْٚٗر ٢ْ ايهًُر راشبسا٥  ايد٫ي١ٝ اي ٬ا ع٢ً ذبدٜد َع

 .، ٚلر ددد١ ايدددرٜٔ ٜعدددرْٕٛ َدددٔ  دددعٛبر ، ٚذٟٚ اإلعرقددد١    ٖرٚتدددرنس ٗدددرٚؾُٗ

  Zorfass& Gray،2014و

تطددرعد املٓيُددر  ايسضدد١َٝٛ  َاددٌ ايػددبهر ، ٚاشب ددٛل ايصَٓٝدد١، ٚفغددهرٍ   ٚ

ؾٔ، ٚاملا  در  ا٫ْطدٝرب١ٝ، ٚلدسا٥  املؿٗدّٛ املعًُد  ٚاي د٬ا عًد٢ ذبدٜدد         

يع٬قدر  بد  املؿدرِٖٝ ٚتصدٛزٖر.     ٚجٗر  ْيدسِٖ َٚعدسؾوِٗ بصدسٜر، ٚتعدسف ا    

املعًَٛددددر  تددددوِ  َعرزبوٗددددر ٚربصٜٓٗددددر يف ايددددرانس٠ يف فغددددهرٍ يػٜٛدددد١        ٕٚ٭

ٚبصددس١ٜ، ؾدد ٕ لددسا٥  املؿٗددّٛ ميهددٔ اضددواداَٗر يف َسةًدد١ اي ؿٛيدد١ املبهددس٠   

ملطرعد٠ ا٭اؿرٍ ع٢ً تٓيدِٝ ٚذبدٜدد َدر ٜعسؾدٕٛ َٚدر ٜؿهدسٕٚ ؾٝد٘  ٚ ىدس          

ٚٚ دد  اشبددسا٥  املؿرُٖٝٝدد١، ميهددٔ فٜعددر   فٕ ٜددوعًِ ا٭اؿددرٍ نٝؿٝدد١ "قددسا٠٤" 

ر يدد٣ ا٭اؿدرٍ ٚندريو    اضواداَٗر يوحدٜد املؿرِٖٝ اشبرا١٦ املٛجٛ ٠ َطدبكً 

  Birbili،2006اضواداَٗر نأ ا٠ يًوكِٝٝ. و
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اشبسا٥  ايد٫يٝد١    إىل فٕ اضواداّ 2005و Raiziene& Grigaite تٛ ً  ٚ

ر يف عُددس ضدد   اؿًًدد يف تطددسٜ  متددٛ ايعًُٝددر  ايعكًٝدد١ يطددب  ٚمخطدد     ضددرعد 

 ضٓٛا  يف تدزٜب ملد٠ فزبع١ غٗٛز يو١ُٝٓ قدزا  ايوصٓٝـ ٚايةتٝب.

فٕ املعًدِ عٓددَر ٜكددّ َٛ دٛع ر َعٝٓدًر      Stahl and Nagy  (2006)ٚقد ذنس 

فٚ َٛقًؿدددر يًو٬َٝدددرواعرّ، َٗدددٔ، ٚغريٖدددر  ٜٚعدددس  عًدددِٝٗ قر٥ُددد١ بريهًُدددر   

ر يًُع٢ٓ ؾٗرٙ اي سٜكد١  ٚؾًكٚايصٛز ايو٢ تستب  برملٛ ٛع ،  ِ ٜسب  ايهًُر  

نرْدد  ف ا٠ ؾعريدد١ ٫نوطددرا املؿددس ا  ٚاضددةجرعٗر، نُددر فٕ تكدددِٜ نًُددو   

َدددستب و  َعٜٓٛدددر ٫ ٜطدددرعد ؾكددد  يف ٚعددد٢ املدددوعًِ بٗدددر بدددٌ ٜصدددبح ٚاعٝدددر          

 نريو. بريوػربٗر  يف املع٢ٓ ٚؼبد  ٜٚورنس ايؿسٚم بٝٓٗر

سا٥  ايد٫يٝد١    إىل ؾعريٝد١ اضدواداّ اشبد   Erick ،2012نُر تٛ ً   زاض١و

يف تعصٜددص نوربدد١ ايوعددبري ملوعًُددٞ ايًػدد١ اإلظبًٝصٜدد١ نًػدد١  رْٝدد١ ةٝددث فْٗددر    

َهٓ  اي د٬ا َدٔ تٛيٝدد املعًَٛدر  قبدٌ نوربد١ َٛ دٛعر  ايوعدبري، ٚغدىع           

عًدد٢ ايددوعًِ ايوعددر٢ْٚ، ٚ٭ْٗددر اسٜكدد١ ضبٛزٖددر اي ريددب ؾكددد فع دد  اي دد٬ا      

 ايؿس ١ ٭ٕ ٜ ٛزٚا َعسؾوِٗ بأْؿطِٗ .

فٕ تددددزٜظ املؿدددس ا  َدددٔ  2012و  ٥Nilforoushan   زاضددد١ ٚفندددد  ْودددر

لدددد٬ٍ اشبددددسا٥  ايد٫يٝدددد١ ف ٣ إىل ذبطددددٔ  اٍ يف ٚعدددد٢ اي دددد٬ا برملعسؾدددد١    

إىل فٕ ايوددزٜظ املبرغدس     2015و  Zareiاملؿدس ا . نُدر تٛ دٌ      ملعرْٞايعُٝك١ 

ٜ ريٝد١  برضواداّ تكٓٝر  عس  اشبسا٥  ايد٫ي١ٝ ٚايواٌٝ يف تعًِ ايًػد١ اإل 

 ْورجٗر.إيف ؾِٗ املؿس ا  ٚ ف س

 :الكراءا  املتهراة واحلوااية 

ٚ ايٛايدددٜٔ فٕ ٜعٝدددٚا قددسا٠٤ فتو ًددب اسٜكدد١ ايكددسا٤ا  املوهددسز٠ َددٔ املعًُدد١ 

قصددد١ َصدددٛز٠ فٚ نودددرا عدددد٠ َدددسا  يٮاؿدددرٍ، ٖٚددد٢  رزضددد١ َٛ ددد٢ بٗدددر     

ٚ تٛ ددددٌ ، (Justice,et al,2005)يوحطدددد  يػدددد١ ا٭اؿددددرٍ ٚايُٓددددٛ ايًػدددد٣ٛ   

Biemiller & Boote فٕ ايكسا٠٤ املوهسز٠ ايبطدٝ ١ ف   إىل إ درؾ١     إىل 2006و

نًُددر  ، يف ةدد  فٕ ايكددسا٠٤ املوهددسز٠ َدد  ايوطددر٩ٍ ف   إىل   10ايهًُددر  َددٔ  1.3

ر عدددٔ ٚقدددد فٚ دددح ايوحًٝدددٌ املدددرٚزا٢٥ يطدددو١ عػدددس حبا ددد    ايهًُدددر . 2.9إ دددرؾ١ 

 466ُٓ اؿدرٍ ايسٚ د١ ،تعد   فاضواداّ ايكسا٤ا  املوهدسز٠ يف تُٓٝد١ ايًػد١ يدد٣     

ٕ طبسجر  فر ، فٕ ايكسا٤ا  املوهسز٠ ف س  يف ؾِٗ ايهًُر ، ٚؾِٗ ايكص١، ٚاؿًً

 Carol et al 2012ا٭اؿرٍ ايًػ١ٜٛ نرْ  إػبرب١ٝ.

 :التدايض املوشع 

ٜكصددد بريودددزٜظ املٛضدد  إع ددر٤ املصٜددد َددٔ ا٫ْوبددرٙ  إىل نددٌ َددٔ ايطددٝرم       

، ٚقدددد ؾعدددٌ  ٚايوعدددرزٜـ ٚغدددسن ٚجٝدددص ملعٓددد٢ ايهًُددد١ عٓددددَر تيٗدددس يف قصددد١  

Coyne,et.al " (2007) دزٜظ املٛض ". يوعًِٝ املؿس ا  ي ؿٌ ايسٚ ١ ةٝث ايو
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ناددس فنًُددر   ٭اؿددرٍ ايسٚ دد١ ف ٣ إىل  تعًددِ نًُددر      6 ٕ تدددزٜظفٚجددد 

  0.5بريودددزٜظ  َددٔ لدد٬ٍ قددسا٠٤ بطددٝ ١  ٕٚ تٛجٝدد٘. ةٝددث ف ددرف      1.5بٓطددب١ 

ٖدرٙ ايٓودر٥  إىل فٕ تددزٜظ    ن١ًُ  فلس٣  إىل ايهًُر  ايو٢   تعًُٗر ٚ تػري 

عد  نبري َٔ ايهًُر  بػدهٌ فقدٌ نارؾد١ قدد ٜد٪ ٟ إىل َهرضدب عرَد١ فندرب         

 َٔ تدزٜظ بع  نًُر  بعُل.

 :الكصة 

 ايكص١ ٢ٖ َٛ ٛع فٚ ؾهدس٠ هلدر ٖددف يادٌ  دٛز٠ اإلبدداع ايؿد  ايوعدبريٟ         

ٚتعوددرب ايكصدد١ بريٓطددب١ يٮاؿددرٍ  ) 23،  2008وفبددٛ يددؾب ،  تصددرؽ بأضددًٛا يػددٟٛ.

١ًٝ تسب١ٜٛ ٚتع١ًُٝٝ ذا  تأ ري نبري ، ؾِٗ ٜٓوبٕٗٛ إيٝٗر ب زا تِٗ اْوبرٖدًر  ٚض

ٚا دح ر. ٜٚكصددد بأضددًٛا ايطددس  ايكصصددٞ: ٖددٛ فضددًٛا تعًُٝددٞ تعًُددٞ ٜٗدددف  

       ٞ              إىل تكدددِٜ املددر ٠ ايعًُٝدد١ يًُددوعًُ  َددٔ لدد٬ٍ تٛظٝددـ ايعددس  ايكصصدد

 . ايطس  يف ايودزٜظ، ٚذيو يوحكٝل ا٭ٖداف ايوع١ًُٝٝ فٚ

                ؾرعًٝدد١ ايكصدد١ يف تُٓٝدد١ املٗددرزا  ايًػٜٛدد١ يددد٣ ا٭اؿددرٍ      2010وفنددد ضددٝد 

إىل فٕ ايكص١ ت٪ س ع٢ً يػ١ اي ؿٌ   2012وايبػٝي تٛ ً ٚضٓٛا ،  6:4يف ضٔ 

ٍ َدددٔ ةٝدددث ْٚ كددد٘ ايطدددًِٝ يًُؿدددس ا ، ٚفٕ فْدددٛاع ايكصددد  املكدَددد١ يٮاؿدددر

نْٛٗدددر  ٜٓٝددد١ فّ اجوُرعٝددد١ فّ ترزؽبٝددد١ فٚ غريٖدددر تددد٪ س عًددد٢ يػددد١ اي ؿدددٌ        

 ٘ ٚف بودد   زاضدد١ ، ٚانوطددرب٘ يًُؿددس ا  ةٝددث فٕ يهددٌ ْددٛع َؿس اتدد٘ اشبر دد١ بدد

ا٫ضددوُرع  َٗددرزتٞ تُٓٝدد١ يف اإليهةْٚٝدد١ ايكصدد١ ؾرعًٝدد١  2015ٓددرٕ ٜايعس

   .ايسٚ ١ َسة١ً اؿٌ يد٣ ٚايوحدو 

 :األلعاب 

 ِ ٍ  ٜدوعً ٔ  ا٭اؿدر ٔ  َدر  ايًعدب  اسٜدل  عد ٙ  فٕ ميهد ٔ  ٜوعًُدٛ نُدر   غدريٙ،   َد

ٞ  ٜػدى  ايًعدب   ِ  ٚا ر  د١  اسبدٛاز  تُٓٝد١  عًد ٌ  َدر  َٗدرزا   ٜٚددع  ايكدسا٠٤  قبد

ٞ  ٜٚػدى   ايبصسٟ ٚايوُٝٝص نريو ربل  بد   ايوعدرٕٚ، ٚاملػدرزن١   تُٓٝد١  عًد

 .ا٭اؿرٍ

  إىل فٕ اضدواداّ ا٭يعدرا ايوعًُٝٝد١ ٚايهُبٝٛتسٜد١     2008ٚتٛ ً   ز دٛإ و 

ف ٣ إىل ت١ُٝٓ َٗدرزا  ا٫ضدوعدا  يًكدسا٠٤ يدد٣ فاؿدرٍ ايسٚ د١. نُدر فغدرز          

 إىل  ددةي١ قددز٠ اي سٜكد١ ايوكًٝدٜدد١ املطدواد١َ عَُٛددًر     2010ندرت   ٚ شٜدٛ  و  

يف تعًددِٝ فاؿددرٍ ايسٜددر  َكرزْدد١ بهؿددر٠٤ اسٜكدد١ اضددواداّ ا٭يعددرا ايًػٜٛدد١     

 .عدسٚز١ٜ ٚتعًُٝٗدر  ٚؾعريٝوٗر ؾُٝر ٜوعًل ب نطرا اي ؿدٌ املؿدرِٖٝ ايًػٜٛد١ اي   

ٞ  ايكصد١  ف ٚاز يعدب  بسْدرَ   إىل ؾرعًٝد١   2010(عطدرنس  زاضد١  تٛ دً   ٚ  عًد

  2011نُر فند   زاض١ ضًُٝرٕ و. ايسٚ ١ اؿٌ يدٟ ايًػ١ٜٛ املٗرزا  ت١ُٝٓ

ؾعري١ٝ بسْرَ  ا٭يعرا اإليهة١ْٝٚ يف إنطرا فاؿدرٍ املطدوٟٛ ا٭ٍٚ ٚ ايادرْٞ    

 فٜعر .بسٜر  ا٭اؿرٍ بعض َؿرِٖٝ ايسٜر ٝر  
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ا٭يعددرا ايًػٜٛدد١ عًدد٢ إنطددرا اي ؿددٌ املٗددرزا  اي٬شَدد١ ٚاملؿددرِٖٝ   ٚتطددرعد 

ازبدٜدددد٠ ايدددي تادددسٟ يػوددد٘ املهوطدددب١، ٚتطدددرعدٙ يف  لدددٍٛ َسةًددد١ ايوعًدددِٝ         

ا٭ضرضٞ برسبد ا٭ ْد٢ ايد٬شّ َدٔ املعدرزف ٚاملٗدرزا  َدٔ ْرةٝد١، ٚاسبدد ا٭ ْد٢          

 .ْرة١ٝ فلس٣َٔ ايو١٦ٝٗ ايٓؿط١ٝ يًٛيٛ  يف ايب١٦ٝ املدزض١ٝ َٔ 

 :العصف الذهين 

بأْد٘ َٛقدـ تعًُٝدٞ َدسٕ ٜكدّٛ عًد٢ ةسٜد١          2010عسؾو٘ محد اهلل  ٚ َٓصٛز 

ايوؿهري يوٛيٝدد فنرب عد   هٔ َٔ ا٭ؾهرز ةٍٛ َٛ ٛع َع  ٚايوعبري عٓٗدر  

 ,Al-Maghrawyنُدر عسؾد٘ و   . "بريهًُر  ٚازبٌُ ل٬ٍ َد٠ ش١َٝٓ ضبد ٠

ـ    (2012)  بأْ٘ َٓود٣ َبدع عرع٢ يٮؾهرز ايعر١َ، ٚقدد تٛ دٌ إىل فٕ يًعصد

 . ْرواإل ٚفايسٚ ١ ضٛا٤ ايرنٛز  ي ؿٌ ايًػ١ٜٛ ايو١ُٝٓ ف س يف ايرٖ 

ْيس ا ملر ا بوو٘ ايدزاضر  ايطربك١ يهٌ اضةاتٝى١ٝ  ر ضبل ٚي بٝع١ اؿدٌ  

 ٢ٖٚ:  ايسٚ ١ ؾ ٕ ايربْرَ  املكةن ضٛف ٜطوادّ فزب  اضةاتٝىٝر  َٓٗر

 : ددر فٕ ايكصدد١ تعوُددد عًدد٢ ايطددس  ايًؿيدد٢ ايددر٣ يدد٘ ف ددس يف تُٓٝدد١  ايكصدد١ 

ايؿِٗ ايًػ٣ٛ ةٝث ٜؿِٗ اي ؿٌ املعرْٞ َٔ ل٬ٍ اسٜك١ اإليكر٤ ايو٢ تكدّٛ  

بٗددر املعًُدد١ يوُاٝددٌ املعٓدد٢;  ددر ٜدد٪ س يف ؾٗددِ ايهًُددر  ٚازبُددٌ، نُددر فٕ         

 ايصٛز املسؾك١ َ  ايكص١ تطِٗ فٜع ر يف تٛ ٝح املعرْٞ.

 :ا٭يعرا اإليهة١ْٝٚ ٚايعر ١ٜ ٚخبر د١ ايًػٜٛد١ ايود٢ تهدٕٛ َر تٗدر       ا٭يعرا

  ٌ               ايهًُددر  ٚازبُددٌ، تطددرعد اي ؿددٌ عًدد٢ فٕ ٜوعددسف َعددر٢ْ ايهًُددر  ٚازبُدد

يف جددٛ ايًعدددب ا بدددب يٓؿطددد٘،  دددر ٜطدددرعد عًددد٢ تدددرنس ايهًُدددر  ٚازبُدددٌ  

 ٫زتبراٗر  بريوػٜٛل ٚاسبُرع املصرةب يًعب.

  :٭ْٗددر تعوُددد عًدد٢ ايسضددّٛ ايودد٢ تٛ ددح ايع٬قدد١ بدد         اشبددسا٥  ايد٫يٝدد١

ايهًُر  ٚازبٌُ ؾ٢ٗ تطِٗ يف إظٗرز ايسٚاب  ب  ايهًُر   ر ٜطرعد ع٢ً 

 تعسف َعٓرٖر َٔ ل٬ٍ ع٬قوٗر بػريٖر.

  ٖٜعوُددد ايعصددـ ايددرٖ  عًدد٢ إ ددرز٠ ذٖددٔ اي ؿددٌ ٚإْورجدد٘   ايعصددـ ايددر :

ٚ ٛز َٚػه٬   در   يًهًُر  ٚازبٌُ ايو٢ تستب   ر ٜكدّ ي٘ َٔ َٛاقـ

 ػبعً٘ اضةاتٝى١ٝ ميهٔ فٕ تطِٗ يف ت١ُٝٓ املٗرزا  ايد٫ي١ٝ.

 :نظرية احلكول الداللية 

تطدد٢ُ فٜعددر ْيسٜدد١ اعددر٫  ايد٫يٝدد١، ٚتٓ ًددل ْيسٜدد١ اسبكددٍٛ ايد٫يٝدد١  

ْٗدر بٓدر٤ يٓيدرّ َوىدرْظ تٛجدد ؾٝد٘ ايهًُدر  عًد٢         فَٔ تصدٛز عدرّ يًػد١ َؿدر ٙ     

غهٌ صبُٛعر ، تكّٛ نٌ صبُٛع١ ؾٝٗر بوػ ١ٝ صبرٍ َؿرُٖٝٞ ضبد  ٖدٛ  

    2007َر ٜط٢ُ برسبكٌ ايد٫ىل. وهلٌَٛٝ ،

ٔ  ٖٚد٢  ّ  َد ٌ  يف ايٓيسٜدر   فقدد  نرْد   ايًػدٟٛ ٚقدد   املعٓد٢  عٓر دس  ذبًٝد

ٔ  عبدرز٠  بدداٜرتٗر  ٌ  ٚتًُٝحدر   إغدرزا   عد َصد ًح   اضدوعُر٫   بدبعض  توصد
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 Tegner ٚ ،Humboldt  ،, Herder ،HeyseAbelةكددددٌ، ٚ ٗددددٛ  نددددٌ َددددٔ    

 ايًػٟٛ. اسبكٌ َؿّٗٛ ايرٜٔ  عٛا إىل  زاض١ ايًػ١  زاض١ عك١ًٝ ٚظٗٛز

ٌ 2006، عُدس، 2011 ب  عدٜدد غدري قًٝدٌ َدٔ ايبدرةا وعصٚش،     فٚقد    2007، هلَٛٝد

  يد١ ايهًُدر   فٕ ايطبل نرٕ يًعسا يف َعرزب١ نداري َدٔ املطدر٥ٌ املوعًكد١ بد٫    

ؾهوبٛا عٔ صبرش ايكسإٓ ٚغسٜب فيؿرظد٘، ٚايع٬قد١ بد  ايًؿدع ٚاملعٓد٢، ٚت دٛز       

ٚنرْ  بدا١ٜ َعرجِ املعرْٞ  در    َعرْٞ ا٭يؿرظ ٚايةا ف ٚا٭ دا  ٚاملػةى.

فيددـ يف ايسضددر٥ٌ ايددي عدد  ؾٝٗددر ايددسٚا٠ ا٭يؿددرظ ايددي يحددٛز بععددٗر ةدددٍٛ           

      ٞ ٖدد ، ٚاشبٝدٌ   204  َٛ ٛع ٚاةدد نريٓبدر ، ٚايػدىس ٚلًدل اإلْطدرٕ يٮ دُع

 ، ٚنرْ  ٖرٙ ا٭عُرٍ ايًبٓد١  224ٚايػِٓ ٚايٛةٛش ٚايطبرع ٚاي ري ٭بٞ عبٝد 

   ا٭ضرض١ٝ يف ٚ   املعرجِ ايعسب١ٝ نُر عسؾ  ؾُٝر بعد .

ٜٚهؿٞ يف ٖدرا ايصدد  ذندس َعىدِ املاصد  ٫بدٔ ضدٝدٙ يٝوعدح ايوكدرزا          

اسبكدددٍٛ  بٝٓددد٘ ٚبددد  املعىُدددر  املٛ دددٛع١ٝ اسبدٜاددد١ ايدددي تبٓددد٢ عًددد٢ فضدددرع  

ايد٫ي١ٝ، ع٢ً ايسغِ َدٔ ايؿدرزم ايدصَ  ايدرٟ ٜؿصدً٘ عٓٗدر، ٖٚدٛ عُدٌ  داِ          

ٜعددد   دددٛز٠ غدددر١ًَ يًػددد١ ايعسبٝددد١، ؾىُددد  ايهًُدددر  ةدددٍٛ بعدددض ا دددرٚز        

ايس٥ٝطدد١ٝ املاوًؿدد١، ٚٚ دد  َددر ٜوعًددل بريطددُر٤ ٚايٓىددّٛ يف ؾصددٌ، ٚنددريو        

ٚ      ٥ا٭ز  ٚفجٛا  فلد٬م ٗر، ٚاإلْطرٕ َٚر ٜوعًدل بد٘ َدٔ فمسدر٤ ٚفععدر٤ ٚ دؿر  

ٚٚ د  ايٓبرتدر  ٚفْٛاعٗدر يف ؾصدٌ ٚنددريو املطدر٥ٌ ايٓحٜٛد١ ٚايصدسؾ١ٝ، ٖٚددٛ        

   عُددددددددددٌ ٫ ؽبددددددددددس  عددددددددددٔ ت بٝكددددددددددر  ْيسٜدددددددددد١ اسبكددددددددددٍٛ ايد٫يٝدددددددددد١.     
ٚقد ضرز يف ذيو ع٢ً فضرع ايوددز  املعوُدد عًد٢ املٓ دل ٚايعكدٌ ٜٚٛ دح ذيدو        

ةٝددث ٜكددٍٛ: "ؾأَددر ٖددرا ايهوددرا، َددٔ قبددٌ نٝؿٝدد١ ٚ ددع٘ ؾُٓٗددر تكدددِٜ ا٭عددِ     

ِ عًدد٢ ا٭لدد  ؾددر٭ل ، ٚاإلتٝددرٕ بريهًٝددر  قبددٌ ازبص٥ٝددر ، ٚا٫بودددا٤      ؾددر٭ع

  بدددرزبٖٛس ٚايوكؿٝددد١ بدددر٭عس ، عًددد٢ َدددر ٜطدددوحك٘ َدددٔ ايوكددددِٜ ٚايودددألري        

ٌ" وبدددٔ ٚتكدددميٓر نددِ عًدد٢ نٝددـ، ٚغدددد٠ ا رؾيدد١ عًدد٢ ايوكٝٝددد ٚايوحًٝدد        

   .ضٝد٠

 فٕ ؾكد٘ ايًػد١ ٚضدس ايعسبٝد١ يًاعدري      إىل   2014نُر تٛ ً   زاض١ ايؿىدسو 

ظٗددس ؾٝدد٘ ندداريال َددٔ ٬ََددح ْيسٜدد١ اسبكددٍٛ ايد٫يٝدد١، بدددفٖر بوعددٝ  فمسددر٤     

اسبكٍٛ،  ِ بدف اسبكٍٛ ايد٫ي١ٝ بهًُر  فضرض١ٝ، ٚفِٖ ٖدرٙ امل٬َدح ايع٬قدر     

ايد٫ي١ٝ ايي فةهُ  ايع٬قدر  بد  املٛ دٛع ايعدرّ يًحكدٌ، ٚايهًُدر  املستب د١        

 ب٘.

ٞ     إىل اٜدسا  2015املٛضد٢ ٚايسٚاغدد٠و   ٚفغدرز   ٌ   ا٭ دُع ٌ   دؿر   زب د  اإلبد

ٕ  ؽبد    ؾُٝدر  ْٚعٛتٗدر  ٌ  ٚاملعٜٓٛد١،  ازبطدد١ٜ   دؿرتٗر  بٝدر  ةٝرتٗدر  َٚساةد

ٔ   الًٝد١  تصدٓٝؿر   ٚفيٛاْٗدر، ٚٚجدٛ    ٚفعُرزٖدر،  ُ ٢  فٕ ميهد ٔ  ةكد٫ًٛ،  تفطد  َٚد

 .اإلبٌ فيٛإ َٔ ٜفرنس ّ ر:َاٌ َٔ فبٛاا ذب  ف زج٘ َر ذيو
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 :تعريف احلكل الدالىل 

املوكرزبدد١ ذا  امل٬َددح ايد٫يٝدد١ املػددةن١ ٚجعًددٗر    عدد  ايهًُددر  ٚاملعددرْٞ   

ذب  يؿع عرّ ػبُعٗر ٜٚٓيُٗر، ٜٚعسف بأْ٘: صبُٛعد١ َدٔ ايهًُدر  تدستب      

  ٫يوٗر ؾُٝر بٝٓٗر ٚتٛ د  ذبد  يؿدع عدرّ ػبُعٗدر ٚذيدو عبدٛ فيؿدرظ ايكسابد١         

  2006وفا، فّ، فخ، عِ، ع١ُ، لرٍ، لري١، جد، جد٠  وعُس، .

 احلكول الداللية: العالقا  بني الهلنا  يف 

ٔ  ٫ ربس  ايع٬قر  ب  ايهًُر  ؾ٢ اسبكٍٛ ايد٫ي١ٝ عٔ: ايةا ف  ٚايوعدُ

 ٫غوُرٍ، ٚايوعر ، ٚايوٓرؾس.فٚ ا

  :الرتادف 

                مياِّددٌ ايددةا ف إةددد٣ ايع٬قددر  ايددي دبُدد  ايهًُددر  ذبدد  َؿٗددّٛ ٚاةددد         

ال َدٔ    يف اسبكٌ ايد٫يٞ،  ٜٚوحكل ايةا ف يف اسبكٌ ايد٫يٞ  ة  ٜٛجدد تعدُ

  68عُس،زبرْب  نُر يف ن١ًُ فّ ٚٚايد٠.وا

                  ٫يددد١ عدددد  َدددٔ ايهًُدددر  املاوًؿددد١ عًددد٢ َعٓددد٢ ٚاةدددد:   ٜٚكصدددد بددد٘ فٜع دددر  

 سن، ضفدس ، اْػدسن   وؾ دٜل،  رةبواسٜل،  زا، ضه١، ضبٌٝ،. ض١ٓ، ةٍٛ عرّو

بداٜر  ايوَّدٜٚٔ، ؾكد ٚز  ذبدَّو ايًػٜٕٛٛ ايعسا عٔ ايوَّسا ف َٓر  ، ٚقد  ابوٗ 

ذنددسٙ عٓددد ضددٝبٜٛ٘ ايددرٟ فاًددل عًٝدد٘ َصدد ًح: والددو٬ف ايًؿيدد  ٚاملعٓدد٢        

 .24، ص 1ٚاةد  .ضٝبٜٛ٘، جص٤

 التضنُّن أو االشتنال: 

      ِّٔ ِ  اسفال اسًؾر آلدس، حبٝدث ٜهدٕٛ ايًؿدع املوعد ٜوحكل ا٫غوُرٍ بإٔ ٜع

َّٔ نُددر يف يؿددع ؾددسع ؾ ْدد٘ ٜٓوُددٞ إىل يؿددع ةٝددٛإ.                فعًدد٢ َددٔ ايًؿددع املوعدد

ٖددٛ اْوُددر٤ عٓصددس فٚ صبُٛعدد١ إىل صبُٛعدد١ عًٝددر. ٚاعُٛعدد١     69وعُددس، ص 

ٖٚددٞ تػددب٘ ع٬قدد١    ايعًٝددر تطدد٢ُ غددر١ًَ، ٚايعٓصددس ا٭ضددؿٌ ٜطدد٢ُ َػدد٫ُٛ.      

ايةا ف إ٫ فْٗر تعُٔ َٔ جرْب ٚاةدد ٜهدٕٛ وف  َػدو٬ًُ عًد٢ وا  ةد  ٜهدٕٛ       

 وا  فع٢ً يف ايوكطِٝ فٚ ايوؿسٜعٞ َاٌ: واإلْطرٕ  ٚولريد . 

ع٬ق١ ازبص٤ بريهدٌ، عبدٛ ع٬قد١ ايٝدد برزبطدِ ٚايعىًد١ بريطدٝرز٠. ٚايؿدسم         

ؾريٝدد يٝطد  ْٛعدًر َدٔ     ب  ٖرٙ ايع٬قد١ ٚع٬قد١ ا٫غدوُرٍ فٚ ايوعدُٔ ٚا دح،      

ازبطددِ ٚيهٓٗددر جددص٤ َٓدد٘ خبدد٬ف ولريددد  ايددرٟ ٖددٛ ْددٛع فٚ جددٓظ َددٔ اإلْطددرٕ    

  98:2006، عُسوٚيٝظ جص٤ًا َٓ٘. 

 التضاد: 

ايوعر : ٖٛ ٚجدٛ  نًُدو  َوػدربٗو  يف َعيدِ املهْٛدر  ايد٫يٝد١ َدر عددا         

 ض .فضٛ  : فبٝر ضًبر ٚإػبربر: واٌٜٛ : قصري ،وٚةد٠ ٚاةد٠ فٚ ا ٓو  ربوًؿ
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 : ٚقد ٚض  بععِٗ َؿّٗٛ اسبكٌ ايد٫يٞ يٝػٌُ ا٭ْٛاع اٯت١ٝ

 ايهًُر  املةا ؾ١ ٚايهًُر  املوعر ٠ . 
  ا٭ٚشإ ا٫غوكرق١ٝ وايصسؾ١ٝ . 
 فجصا٤ ايه٬ّ ٚتصٓٝؿرتٗر ايٓح١ٜٛ . 

  ٚتػدددٌُ صبُٛعدددر  ايهًُدددر  ايدددي Syntagmaticاسبكدددٍٛ ايطدددٓوىُرت١ٝو

ٟ    تةابدد  عددٔ اسٜددل ا٫ضددوعُرٍ، ٚيهٓٗددر       ٫ تكدد  فبدددا يف ْؿددظ املٛقدد  ايٓحددٛ

  فغكس غعس... ٚ فذٕ، ٚ ؾسع ٚ ٌٗٝ، ٜطُ ٚ َاٌونًب ْٚبرن،

ٚيهٔ يٝط  ايهًُر   الٌ اسبكٌ ايٛاةد ذا  ٚ   َوطرٚ، ؾٗٓدرى نًُدر    

    فضرضد١ٝ ٚنًُدر  ٖرَػدد١ٝ، ٚا٭ضرضد١ٝ ٖدٞ ايددي تدوحهِ يف ايوكدرب٬  اهلرَدد١       

َعرٜري طبوًؿ١ يًوُٝٝص ب  ايٓدٛع   يف  الٌ اسبكٌ، يريو ؾكد ٚ   ايعًُر٤ 

 َٚٓٗر:

 . ايه١ًُ ا٭ضرض١ٝ تهٕٛ ذا  ٚةد٠ َعى١ُٝ ٚاةد٠ 
   ٔايهًُددد١ ا٭ضرضددد١ٝ ٫ ٜوكٝدددد صبدددرٍ اضدددواداَٗر بٓدددٛع ضبدددد  فٚ  دددٝل َددد

ا٭غٝر٤، ؾريػكس٠ َدا٬ ٫ ت ًدل إ٫ ٚ دؿر يًػدعس ٚايبػدس٠ ، يدرا ٫ ميهدٔ فٕ        

  ُرهلر غدري َكٝدد ٚغدري ضبدد     تهٕٛ ن١ًُ فضرض١ٝ ، فَر اسبُس٠ ؾٝأتٞ اضدوع 

 يرا ؾٗٞ ن١ًُ فضرض١ٝ .
    ٔايهًُدد١ ا٭ضرضدد١ٝ تهددٕٛ ذا  يٝددص ٚبددسٚش بريٓطددب١ يػريٖددر يف اضددوعُرٍ ابدد

 . ايًػ١
   ٔعٓرٖدر َددٔ َعٓدد٢ فجصا٥ٗددر خبدد٬ف فشزم   ايوٓبدد٪ايهًُد١ ا٭ضرضدد١ٝ ٫ ميهدد 

 ٚفلعس َا٬.
 ايهًُدد١ ٜهددٕٛ َعٓدد٢ ايهًُدد١ ا٭ضرضدد١ٝ َوعددُٓر يف نًُدد١ فلددس٣ َرعدددا     ٫

ا٭ضرضددد١ٝ ايدددي تػ دددٞ صبُٛعددد١ َدددٔ املؿدددس ا  ،َادددرٍ ايهًُددد١ ا٭ضرضددد١ٝ    

ايددي ٫ توعددُٓٗر نًُدد١ فلددس٣ ضدد٣ٛ ايهًُدد١ ايس٥ٝطدد١ٝ        :شجرجدد١ ،نددٛا 

 وٚعر٤ .
 .ايهًُر  ا٭جٓب١ٝ اسبدٜا١ ا٫قةا  َٔ ا٭غًب ف٫ تهٕٛ فضرض١ٝ 
        وعُدس .ايهًُر  املػهٛى ؾٝٗدر تعرَدٌ يف ايوٛشٜد  َعرًَد١ ايهًُدر  ا٭ضرضد١ٝ 

2006  
  : 107ص2006قطِ وفٚملٔ  اسبكٍٛ ايد٫ي١ٝ إىل  ٬ ١ فْٛاع وعُس،ٚ

       اسبكٍٛ ا طٛض١ املوص١ً : ٚاملارٍ عًد٢ ذيدو ْيدرّ ا٭يدٛإ إذ فٕ صبُٛعد١

ا٭يٛإ اَودا  َوصٌ َٔ املُهٔ تكطُٝ٘ ب دسم طبوًؿد١، ٚ ربوًدـ ايًػدر      

 .يف ذيو ايوكطِٝ
    املٓؿصددد١ً نٓيدددرّ ايع٬قدددر  ا٭ضدددس١ٜ  اسبكدددٍٛ ا طٛضددد١ ذا  ايعٓر دددس  

 .ٚميهٔ فٕ تصٓـ ٚؾل َعرٜري طبوًؿ١
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   اسبكددددٍٛ ايوىسٜدٜدددد١ ٚياًددددٗر ا٭يؿددددرظ اشبر دددد١ برملعددددرْٞ ايؿهسٜدددد١ غددددري

 .ا طٛض١

 إىل:  اسبكٍٛ ايد٫ي2006١ٝعبد اسبط و نُر قطِ 

   ٕايهًُر  املةا ؾ١ ٚاملوعر ٠ ايو٢ تهٕٛ ايع٬ق١ بُٝٓٗر ع٢ً غهٌ ايوعدر  ٭

ايٓكٝض ٜطودع٢ ايٓكٝض يف ع١ًُٝ ايدوؿهري ٚاملٓ دل ؾعٓددَر ْ ًدل ةهُدر      

َددر ْوأنددد َددٔ  ددحو٘ ٚيرضددو بٓٝودد٘ يف ايعددٛ ٠ اىل ةهددِ ٜعرنطدد٘ َٚٓٗددر   

 . تٓػأ اسبكٍٛ املٓرقع١
   ا٫ٚشإ ا٫غوكرق١ٝ: ٢ٖٚ ةكٍٛ  سؾ١ٝ تصٓـ ايٛةدا  يف ٖرا اعرٍ بٓدر٤

ايودد٢ تعددد مسدد١  ددٛز١ٜ   عًدد٢ قسابدد١ ايهًُددر  يف  دد٤ٛ ايع٬قددر  ايصددسؾ١ٝ   

ٚ ٫ي١ٝ َػةن١ بٝٓٗر  الٌ اسبكٌ ايٛاةد َاٌ  ٝػ١ ؾعريد١ ايدايد١ عًد٢    

 .ظبرز٠  ددد املٗٔوجصاز٠
 عٓر س ايه٬ّ ٚتصٓٝؿرت٘ ايٓح١ٜٛ . 
       ٔاسبكٍٛ ايةنٝب١ٝ ٚتػٌُ صبُٛع١ ايهًُر  ايود٢ تدستب  ؾُٝدر بٝٓٗدر عد

 .اسٜل ا٫ضوعُرٍ ونًب/ ْبرن  اعرّ/ ٜكدّوشٖس٠/ تؿوح 
 سبكددٍٛ املودزجدد١ ايد٫يدد١: تهددٕٛ ؾٝٗددر ايع٬قدد١ َودزجدد١ بدد  ايهًُددر  ؾكددد ا

 ْطددرٕو ايددسفع، ايصدددز  تددس  َددٔ ا٭عًدد٢ إىل ا٭ضددؿٌ اٚ ايعهددظ نىطددِ اإل    

ايددب ٔ، ا٭اددساف ايعًٜٛدد١، ا٫اددساف ايطددؿ١ًٝ، ؾأ ددػس ا٭اددساف ايعًٜٛدد١        

 . ا٭ رب ددد ايسان ددد َا٬: ايٝد ، ايسضؼ، ايطرعد، ايععد،  ايٝد: ايهـ

 العبيـدى  2002ذلنـد    ) :احلكول الداللية األشض اليت بنيت علياها نظرية( )

2002) 

 ٍوا٫ضددوبداParadigmatic  :    ٌٜٚعدد  فٕ ادد١ َؿددس ا  ميهددٔ فٕ ذبددٌ ندد

َؿددس ٠ ضبددٌ فلوٗددر يف ا٫ضددوعُرٍ، فٚيف ايد٫يدد١ نًؿيدد١ وٚجٌ ٚيؿيدد١       

ولر٥ـ ٚيؿي١ وَوٗٝب َٔ ، ؾكد تعدد ٖدرٙ املؿدس ا  َدٔ املةا ؾدر ، ٚيهٓٗدر       

 نًٗر ذب  َؿّٗٛ اشبػ١ٝ ٚاشبٛف. 
 ّوايددددو٩٬Syntagmatic :  ٜٚعدددد  فٕ ع٬قدددد١ املؿددددس ا  بععددددٗر َدددد  بعددددض                   

 يف نْٛٗر َٔ برا ٚاةد نُر ٖٛ اسبرٍ يف برا ا٭يٛإ.

  ايوطًطددٌ ٚايةتٝددبوSequence  :     ّٜٚعدد  فٕ ايةتٝددب ٜهددٕٛ حبطددب ايكددد

 ٕ               ٚا٭ُٖٝدددد١ ٚا٭ٚيٜٛدددد١ .ٚذيددددو عبددددٛ فٜددددرّ ا٭ضددددبٛع .فٚ املكددددرٜٝظ ،فٚ ا٭ٚشا

 فٚ يةتٝب ا٭يـ بر٥ٞ.   
 ٕوا٫قددةاCollocation  :      فٟ تكددةٕ بعددض َؿددس ا  اسبكددٍٛ ايد٫يٝدد١  ددر

ٜكسا  ٫يوٗر َٔ ايؿِٗ فٚ ٜػسن ؾعًٗر ؾرقةإ وٜعض بر٭ضٓرٕ ميٝص يؿع 

وفضدددٓرٕ  َدددٔ يؿعوفضدددٓرٕ املػ  ٚوفضدددٓرٕ املٓػرز ٚوفضدددٓرٕ املطدددرَري يريو 

 .عٔ اسٜل َر ٜصرةبٗر  ؾ ْ٘ ٫ تعسف ايه١ًُ إ٫
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     دٜددد َددر ػبددب فٕ ٜػددًُ٘   ٚميهددٔ يف  دد٤ٛ َددر ضددبل ذنددسٙ عددٔ اسبكددٍٛ ذب

 ضبو٣ٛ ايربْرَ  َٔ ةكٍٛ ٚنًُر  تٓو٢ُ إيٝٗر:

 .ايةنٝص ع٢ً اسبكٍٛ ا طٛض١ املوص١ً ٚاملٓؿص١ً 
 .ٍايةنٝص ع٢ً ع٬قر  ايةا ف ٚايوعر  ٚا٫غوُر 
  ٍٛٚةكدٍٛ ا٭ٚشإ ايصدسؾ١ٝ; ٭ْٗدر    ايوىسٜدٜد١ اضوبعر  َر ؽب  اسبك ،

 ٫  ت٥٬ِ َسة١ً زٜر  ا٭اؿرٍ.
  ع٬قر  ا٫قةإ ب  ايهًُر  املكد١َ.َساعر٠ 

 :األهنية التطبيكية لنظرية احلكول الداللية 

اضوؿر  ايبرةإٛ ٚايعًُر٤ َٔ ْيس١ٜ اسبكٍٛ ايد٫ي١ٝ يوٝطدري تعًدِ ايًػدر     

 ضٛا٤ فنرْ  يػ١ ا٭ّ فّ يػر  اجٓب١ٝ َٚٔ ب  ت بٝكر  ايٓيس١ٜ َر ٢ًٜ:

 معجه احلكول الداللية: 

ايد٫يٝددد١ إىل ٚ ددد  َعىدددِ ٜعوُدددد نرؾددد١ اسبكدددٍٛ   ف   ْيسٜددد١ اسبكدددٍٛ 

      ٌ ٚندرٕ فغدٗس َعىدِ     .ايد٫ي١ٝ يف ايًػ١ ٚ تكددّ ؾٝد٘ املؿدس ا   الدٌ ندٌ ةكد

 ٘  Roget فٚزبددٞ َبهددس  ددٓـ عًدد٢ فضددرع املٛ ددٛعر  ٖددٛ املعىددِ ايددرٟ ٚ ددع

يهًُر  ايًػ١ ا٫ظبًٝص١ٜ ٚ عبرزاتٗر، ٖٚٛ َستب ةطب املعدر٢ْ، ٚ فةددو َعىدِ    

 ٛ ٫ٚ بدد َدٔ امل٬ةيد١ ٖٓدر إىل فْد٘ ندرٕ يًعدسا         Greek New Testament ٖد

فضددبك١ٝ يف َٝدددإ املعددرجِ املعٜٓٛدد١ ابودددا٤ َددٔ زضددر٥ٌ املٛ ددٛعر  ايددي ٚ ددعٗر   

 :ٜٚكّٛ عٌُ َعىِ َصٓـ يًُؿرِٖٝ ع٢ً فضرض  .جرَعٛ ايًػ١ ا٭ٍٚ

 قر١ُ٥  ؿس ا  ايًػ١   ٚ . 

 رتصٓٝـ ٖرٙ املؿس ا  ةطب اعر٫  فٚ املؿرِٖٝ ايي توٓرٚهل. 

 : تدايض اللػا  األجنبية 

  ٕ ٔ  اضدوؿر  ايو بٝكٝدٛ ٕ  ايد٫يٝد١  ايع٬قدر   َد ِ  يوهدٛ                  ايس٥ٝطد١  ٚضدًٝوٗ

ٞ  غدسن  يف  ٚا٫غدةاى  ؾدريةا ف  ايًػد١ ا٭جٓبٝد١;   يف ازبدٜدد٠  ايهًُدر   َعدرْ

ِ  نرْد   ٚايوعر  ٌ  فٖد ِ  بٗدر  ٜطدوع   ايدي  ايٛضدر٥ ِ  املعًد ايًػد١   َؿدس ا   يوكددٜ

ٌ  تؿدرٚ   عًد٢  ازبدٜدد٠   ايًؿيٝد١  املو٬شَدر   نرْد   نُدر  .ايوعًُٝٝد١  املساةد

 قدّ إذ املاوًؿ١; ايوداٚي١ٝ ايطٝرقر  يف ضًٛى املؿس ا  يوحدٜد ١َُٗ ٚض١ًٝ

ّ  ٖدرا  ٘   در  صبدس  ا  املؿٗدٛ  املطدو٣ٛ  عًد٢  َدٔ عٓر دس   ايٛاةدد٠  ايهًُد١  تكوعدٝ

ٙ  عًد٢  ٜةتب َٚر اشب ٞ، ا٭ؾكٞ ٔ  ا٫قوعدر٤  ٖدر ٞ  الدو٬ف  َد ايطدٝرق١ٝ   املعدرْ

 جدٜد٠  ٫ي١ إىل َؿس ٠ً ايه١ًُ  ٫ي١ تٓوكٌ ة  ٚا٫  ٬ة١ٝ وداٚي١ٝٚاي

 امل و٬ِشّ. ايةنٝب ٜٓػ٦ٗر

ّ  دِ إٕ   ٞ  املهدرؾ٧  َؿٗدٛ ٌ   ايةعد                 ٚجٖٛسٜد١  فضرضد١ٝ  ْك د١  ايدد٫يٞ َاَّد

ٕ  بٗدر;   ايٓدراك   يػدري  ايًػ١ تعًِٝ يف ِ  ذيدو ف ّ  إمتدر  ايًػد١   ٓر٥ٝد١  ايكدٛا٥  تكدٛ
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 يػري ايعسب١ٝ ايًػ١ يوعًِٝ ايعرملٞ ايد٫يٞ وامل٪يس ٚايوهرؾ٪ ايوػرب٘ َبدف ع٢ً

 ٙ  1430و. بٗر ايٓراك 

 َٓدرٖ   َٚ٪يؿٞ ايو بٝكٝ  ايًطرْٝ  ايد٫ي١ٝ ْيس١ٜ اسبكٍٛ ٖد  ٚقد

ِ  َدٔ ادسم   عدد   إىل ايارْٝد١  ايًػد١  ِ  :َٓٗدر  املؿدس ا ،  تعًدٝ ٍ  ايوعًدٝ  بدرسبكٛ

 .س٥ٝط١ٝٚايه١ًُ اي ايد٫ي١ٝ، ٚاشبسا٥  ايد٫ي١ٝ، ٚايعر١ً٥ ايد٫ي١ٝ،

املؿددس ا ، ٚقددد بدددف بوصددٓٝـ ايع٬قددر   ددِ تٛ ددٝح ا٭َاًدد١ عًدد٢ نٝؿٝدد١        

ت بٝل ايع٬قر  يف تعًِ املؿس ا ، ٚٚجدا فٕ ٖدرٙ اي سٜكد١ ضدرُٖ  يف تٛضدٝ      

َؿس ا  املوعًُ  برغوكرم ع٬قر  يهًُر  جدٜدد٠ ضدرعد  املدوعًِ عًد٢ اتكدرٕ      

 .ب سٜك١ فناس ؾعري١ٝ ْٚير١َٝايهًُر  ٚتعًِ ايًػ١ 

             فٜعدددر َطدددر١ُٖ ْيسٜددد١ اسبكدددٍٛ ايد٫يٝددد١       Changhong2010(انوػدددـٚ

ىل جرْددب إ يف تعًددِٝ املؿددس ا ، ٚنرْدد   زاضددو٘ ايع٬قددر  بدد  َعددر٢ْ ايهًُددر ،   

َٔ ايٓيس١ٜ ٚقدد اضدوادّ تكٓٝدر  تكدٝظ انوطدرا املؿدس ا         ايةنٝ ازبص٤ 

ٕ ٖدددرٙ اي سٜكددد١ ضدددرعد    فىل إا ، ٚتٛ دددٌ َدددٔ لددد٬ٍ ايوىُٝددد  ٚا٫ضدددوعرز   

املددوعًُ  عًدد٢ تٛضددٝ  َؿددس اتِٗ، ٚتعُٝددل اتكددرٕ ايهًُددر  برغددوكرم ع٬قددر         

فٕ   2011وFrattarelli& Hsu فنددد ، ٚتسنٝبٝدد١ عًُٝدد١ يًهًُددر  ازبدٜددد٠   

ٝ  ٛا زضرٜٔ صبُٛع١ ا٭اؿرٍ ذ٣ٚ ا٫عرقر  ايًػ١ٜٛ اي ر نًُر  َةاب ١  ٫ي

بصدددٛز٠ فؾعدددٌ يف الوبدددرز اضدددةجرع ايهًُدددر ، َدددٔ اعُٛعددد١ ايوددد٢  زضددد    ٚ ف

 .نًُر  غري َةاب ١

 َٓٗر: ايد٫ي١ٝ ًحكٍٛيق١ُٝ  ؾٛا٥د  2006نُر ذنس عُسو

  ـ ٔ  ايهػد ٘  ايع٬قدر   عد ٘  ٚفٚجد ٟ  ايدي  ايهًُدر   بد   ٚاشبد٬ف  ايػدب  تٓعدٛ

 ؾٗرٙ. ػبُعٗر ايرٟ ايعرّ املص ًح ٚب  بٝٓٗر ٚايع٬ق١. ةكٌ َع  ذب 

 املةاب د١  اعُٛعدر   ٚتعدر   ، ايهًُدر   بد   ايع٬قدر   تٛ دح  ايٓيسٜد١ 

 . اعُٛع١  الٌ امل٬َح يف ٚايوػرب٘ ايوكربٌ ؾويٗس فٚج٘

 ٕيدْر نُر ، ةدٙ ع٢ً َٛ ٛع يهٌ عدٜد٠ بهًُر  يدْر ايٓيس١ٜ ٖرٙ إ 

ٌ   در  ; يؿع يهٌ بريوُٝٝصا  ايدقٝك١ ٘  الوٝدرز  ايػدا   عًد٢  ٜطدٗ  فيؿرظد

 . يػس ٘ امل١ُ٥٬
  يف ايًػد١  َؿدس ا   ايٓيس١ٜ ٖرٙ تع  ٌ ٞ  غده ٞ  تدسنٝ   دبُعد  عٓٗدر  ٜٓؿد

 . ا٫ْعصاي١ٝ املصع١َٛ
 املػةن١ ٚا٭ضظ ايعَُٛٝر  َٔ ناري عٔ ايٓيس١ٜ ٖرٙ ت بٝل ٜهػـ 

  ِ ـ  يف ايًػدر   ايدي ذبهد ٘  ٜدب   نُدر  ، َؿس اتٗدر  تصدٓٝ  بد   اشبد٬ف  فٚجد

 . بٗرا اشبصٛص ايًػر 
يف ذبدٜدد فضددظ   ْيسٜدد١ اسبكدٍٛ ايد٫يٝدد١ قدد اضددوؿر  ايبحدث اسبددريٞ َدٔ    ٚ

بٓر٤ ايربْرَ  َٚهْٛرت٘ نُدر ضٝوعدح يف ل دٛا  بٓدر٤ ايربْدرَ . ٚؾد٢  د٤ٛ َدر         
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  َساجعوددد٘ َدددٔ نوربدددر  ٚ زاضدددر  ضدددربك١ اؾة ددد  ايبرةاودددرٕ ايؿدددسٚ       

 ايوري١ٝ:

 :فروض البحث 

   يف الوبرز املٗرزا     زجر  ا٭اؿرٍ َوٛض ٞتٛجد ؾسٚم  اي١ إةصر٥ٝر ب

 ايد٫ي١ٝ ايكبًٞ  ٚايبعدٟ يصرحل املوٛض  ايبعد٣.

   املٗدددرزا   زجدددر  ا٭اؿدددرٍ  يف  ٢تٛجدددد ؾدددسٚم  ايددد١ إةصدددر٥ٝر بددد  َوٛضددد

الوبدرز املٗدرزا    ايوأضٝط١ٝ وٚ دـ ٚتطد١ُٝ ٚتعدسف ٚظدر٥ـ ٚتصدٓٝـ  يف      

 ايد٫ي١ٝ ايكبًٞ  ٚايبعدٟ يصرحل املوٛض  ايبعد٣.

  املٗدددرزا   زجدددر  ا٭اؿدددرٍ  يف  ٢إةصدددر٥ٝر بددد  َوٛضددد تٛجدددد ؾدددسٚم  ايددد١

الوبددرز ايد٫يٝدد١ عًدد٢ َطددو٣ٛ ايهًُدد١ وتعددسف املعٓدد٢ ٚاملددسا ف ٚاملعددر   ؾدد٢  

 املٗرزا  ايد٫ي١ٝ ايكبًٞ  ٚايبعدٟ يصرحل املوٛض  ايبعد٣.

   املٗدددرزا   زجدددر  ا٭اؿدددرٍ  يف  ٢تٛجدددد ؾدددسٚم  ايددد١ إةصدددر٥ٝر بددد  َوٛضددد

الوبددرز وتعددسف املعٓدد٢ ٚاملددسا ف ٚاملعددر   يف  ايد٫يٝدد١ عًدد٢ َطددو٣ٛ ازبًُدد١  

 املٗرزا  ايد٫ي١ٝ ايكبًٞ  ٚايبعدٟ يصرحل املوٛض  ايبعد٣.

 اإلجراءا  امليدانية للبحث: 

 لإلجابة عن الصؤال األول الذى نصه "ما املاهااا  الداللية الالزمـة لطفـل   :أواًل

 الروضة ؟ مت ما يلى:

      تٓرٚيد  ايُٓدٛ ايًػد٣ٛ  بصدؿ١ عرَد١     ا٫ا٬ع عًد٢ ايهوربدر  ٚايدزاضدر  ايود٢ 

  َٚطددددوٜٛر  ايًػدددد١ ٚفْيُوٗددددر ايصددددٛت٢ ٚايددددد٫يٞ ٚ ايٓحدددد٣ٛ ٚ ايصددددسؾ٢     

 ٚلصر٥  ايُٓٛ ايًػ٣ٛ .

     إعددا  قر٥ُدد١ َبد٥ٝدد١ برملٗدرزا  ايد٫يٝدد١ اي٬شَدد١ ي ؿدٌ ايسٚ دد١ ؾدد٢  دد٤ٛ

 اشب ٛت  ايطربكو .

  اي٬شَد١   عس  ايكر١ُ٥ املبد١ٝ٥ ؾ٢ غهٌ اضوبر١ْ توعُٔ املٗرزا  ايد٫يٝد١

 ي ؿٌ ايسٚ ١.

  .ت بٝل ا٫ضوبر١ْ ٚز د ا٫ضوىربر ، َٚعرزبوٗر إةصر٥ًٝر 

   . ايوٛ دددٌ إىل قر٥ُددد١ ْٗر٥ٝددد١ برملٗدددرزا  ايد٫يٝددد١ اي٬شَددد١ ي ؿدددٌ ايسٚ ددد١

  1ًَحلو

 ــا ــذى نصــه " مــا مصــتوى املاهــااا         :ثانًي ــانى وال ــة عــن الصــؤال الا لإلجاب

 الداللية لدى طفل الروضة؟ " مت اتباع ما يلى:

إعدا  الوبدرز َسجعدٞ ا دو يوحدٜدد َطدو٣ٛ املٗدرزا  ايد٫يٝد١ يدد٣ اؿدٌ          

ايسٚ ١، ٚؾ٢ ا٫لوبرز ضبهٞ املسجد   تعدرب  زجد١ اي ريدب عدٔ َدد٣ ذبكٝكد٘        

٭ٖداف تع١ًُٝٝ َسج٠ٛ . فٚ َٗرز٠ َع١ٓٝ َٚر ةككد٘ يف صبدرٍ ضبدد  ذبدٜددا     

وطرا  قٝكر ةٝث تػري اؾةا ر  ايكٝرع ضبهٞ املسج  إىل ٚجٛ  َوصٌ ٫ن
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  املعددرزف فٚ املٗددرزا  ٜبدددف بٓك دد١ عدددّ ايهؿددر٠٤ ٚ ٜٓوٗددٞ بٓك دد١ ايهؿددر٠٤ ايورَدد١   

ٚيادٌ ايدزجدد١ ايددي ؼبصددٌ عًٝٗددر اي ريددب د يف الوبددرز ضبهددٞ املسجدد  د قُٝدد١        

ٜعددددرب عٓٗددددر بٓك دددد١ عًدددد٢ ٖددددرا املوصددددٌ ٚ تكدٜسٜدددد١ ملطددددو٣ٛ ا٭ ا٤ فٚ ايهؿددددر٠٤

 :ت١ٝ ٛا  اٯٚذيو ٚؾل اشب.) 2011:  17، 18ا٫ؾةا ٞ  وع٬ّ ، 

 :حتديد النطام الصلونى الذى يكيصه االختباا 

ٜكصد بريٓ رم ايطًٛنٞ صبُٛعد١ املعدرزف املٗدرزا   ٚاملٗدرّ ايود٢ ػبدب فٕ       

ٜوعًُٗر ا٭ؾسا  ٚايو٢ ٜكٝطٗر ا٫لوبرز ، ٜٚعوُد تعسٜؿد٘ عًد٢ ابٝعد١ ا ود٣ٛ     

هلدددرا  . ٜٚوحدددد  ايٓ دددرم ايطدددًٛنٞ 2011ايوعًُٝددد٢ ٚايوددددزٜ  ٚةددددٚ ٙوع٬ّ ، 

 ا٫لوبرز  ٗرزا  ؾِٗ ايه١ًُ ٚازب١ًُ َٚر ٜٓدز  ذبوُٗر َدٔ َٗدرزا  ؾسعٝد١   

 ي١ اشبر ١  سة١ً زٜر  ٚقد   ذبدٜد ٖرا ايٓ رم َٔ ل٬ٍ ايبحٛو ٚا٭

 ا٭اؿرٍ.

 :حتليل املاهااا  إىل مهوناتاها الفرعية وصياغتاها فى صواة شلونية 

َهْٛرتٗدر ايؿسعٝد١. ٚ  دٝرغوٗر      ذبًٌٝ َٗرزتٞ ؾِٗ ايه١ًُ ٚازبًُد١ إىل  

 ٝرغ١ ضًٛن١ٝ إجسا١ٝ٥ يُٝهٔ قٝرضدٗر  ؿدس ا  الوبرزٜد١ َٓرضدب١ ٚجدر٤       

  :1نُر ٖٛ َٛ ح  دٍٚ و

   املٗرزا  ايد٫ي١ٝ َٚهْٛرتٗر ايؿسع١ٝ ٚايٛ ـ ايطًٛن٢ هلر1جدٍٚو

 ايٛ ـ ايطًٛن٢ املٗرز٠

 ايوط١ُٝ

 ؼبد  اضِ  ٛز٠ َكد١َ ي٘ َٔ ب  عد٠ الوٝرزا 

 ٜرنس غؿٗٝر امس ر يػ٤ٞ َكدّ ي٘ يف  ٛز٠

 ايوصٓٝـ

 ؼبد  ايؿ١٦ ايو٢ ٜٓو٢ُ هلر غ٤ٞ َٔ ب  عد٠ ؾ٦ر 

 ٜرنس ايؿ١٦ ايو٢ ٜٓو٢ُ هلر غ٤ٞ َكدّ ي٘ غؿٗٝر

 ايٛ ـ

 ٜسب  ب  ايصؿ١ ٚايصٛز٠ ايو٢ تػري ايٝٗر َٔ ب  عد٠  ٛز

 ٜرنس ٚ ؿر يصٛز٠ َعسٚ ١ عًٝ٘

تعسف ايٛظر٥ـ

 

 ايٛظٝؿ١ ٚايصٛز٠ ايو٢ تػري ايٝٗر َٔ ب  عد٠  ٛزٜسب  ب  

 ٜرنس ٚظٝؿ١ يصٛز٠ َعسٚ ١ عًٝ٘

 ؾِٗ َع٢ٓ ايه١ُ

 ٜسب  ب  ن١ًُ َٚعٓرٖر َٔ ل٬ٍ ايصٛز٠ ايو٢ تػري ايٝٗر

 ٜرنس َع٢ٓ ن١ًُ َٔ ل٬ٍ  ٛز٠ َعسٚ ١ عًٝ٘

 ؾِٗ ايهًُر  املةا ؾ١

 عد٠ نًُر ىل نًُر  َةا ؾ١ َعسٚ ١ عًٝ٘ َٔ ب  إٜػري 

 ٜرنس َسا ؾر  يهًُر  َعسٚ ١ عًٝ٘

 ؾِٗ ايهًُر  املوعر ٠

 ٜػري اىل نًُر  َوعر ٠ َعسٚ ١ عًٝ٘ َٔ ب  عد٠ نًُر 

 ٜرنس َعر  نًُر  َعسٚ ١ عًٝ٘

 ؾِٗ َع٢ٓ ازب١ًُ

 ٜسب  ب  ع١ً َٚعٓرٖر َٔ ل٬ٍ ايصٛز٠ ايو٢ تػري ايٝٗر َٔ ب  عد٠  ٛز

  ٛز٠ َعسٚ ١ عًٝ٘ ٜرنس َع٢ٓ ع١ً َٔ ل٬ٍ

 ؾِٗ ازبٌُ املةا ؾ١

 ىل عٌ َةا ؾ١ َعسٚ ١ عًٝ٘ َٔ ب  عد٠ عٌإٜػري 

 ٜرنس َسا ؾر  عٌ َعسٚ ١ عًٝ٘

 ؾِٗ ازبٌُ املوعر ٠

 ٜػري إىل عٌ َوعر ٠ َعسٚ ١ عًٝ٘ َٔ ب  عد٠ عٌ

 ٜرنس َعر  عٌ َعسٚ ١ عًٝ٘

 :إعداد وصياغة مفردا  االختباا 

بعددد فٕ يدد   ددٝرغ١ املٗددرزا  بصددٛز٠ ضددًٛن١ٝ    ذبدٜددد ضدد٪اي  يهددٌ         

ةدُٖر يًػ١ ا٫ضوكبري١ٝ ٚايارْٞ يإلْورج١ٝ، ٚقد بًؼ عد  تًو ا٭ض١ً٦ فَٗرز٠ 

 ٔ ض٪ا٫ً.ٜعػسضو١ ٚ
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  : صياغة تعلينا  االختباا 

تكددسف املعًُدد١ تعًُٝددر  ا٫لوبددرز يً ؿددٌ ٚا٭ضدد١ً٦ ٚتطددىٌ ا٫جربدد١.، ٚقددد       

 إعددددا  ايوعًُٝدددر  فٕ تهودددب ايوعًُٝدددر  بًػددد١ ٚا دددح١ َٚبطددد ١  زٚعددد٢ عٓدددد 

ٚتكسفٖر املع١ًُ يٮاؿرٍ.

 :حتديد طريكة التصحيح 

ٜددوِ تصددحٝح ا٫لوبددرز عًدد٢ فٕ يهددٌ إجربدد١  ددحٝح١  زجدد١ ٚاةددد٠، ٚيهددٌ    

 إجرب١ لرا١٦ فٚ َةٚن١  ؿسًا .

  حتديــد مصــتوى األداء: معيــاا تصــنيف أداء األطفــال علــى االختبــاا لتعــرف

 ا  املاهااا  الداللية   مصتوي

يوحدٜددد َطددو٣ٛ املٗددرزا    ةطددرا فعًدد٢  زجدد١ ٚفقددٌ  زجدد١ ٚاملوٛضدد           

  :2ٚا٫عبساف املعٝرزٟ نُر ٖٛ َب   دٍٚو

   اةصر٤ ٚ ؿ٢ ٫لوبرز املٗرزا  ايد٫ي2١ٝجدٍٚو

 املعٝرزٟا٫عبساف  املوٛض  فع٢ً  زج١ فقٌ  زج١ ايدزج١ ايه١ًٝ ٕ

30 26 4 15 10.65 2.293 

 15. 28املوٛض  + اعبساؾٝ  َعٝرزٜ  = ؾٛم املوٛض   = َوؿٛم 

 6. 12اعبساؾٝ  َعٝرزٜ  = ذب  املوٛض   = َٓاؿض -املوٛض  

 :صالحية الصواة املبدئية لالختباا 

   عددس  ا٫لوبددرز ؾدد٢  ددٛزت٘ املبد٥ٝدد١ عًدد٢ غببدد١ َددٔ املواصصدد  ؾدد٢    

ٚزٜددر  ا٭اؿددرٍ   اددسم تدددزٜظ ايًػدد١ ايعسبٝدد١ َددٔ فععددر٤ ٦ٖٝدد١ ايودددزٜظ،     

إلبدا٤ آزا٥ِٗ ةٍٛ مشٍٛ ا٫لوبدرز يًُٗدرزا  ايد٫يٝد١، ٚنؿرٜد١ عدد  ا٭ضد١ً٦       

ايو٢ تكٝظ نٌ َٗرز٠، َٚٓرضب١ ايهًُدر  ٚايصدٛز ملطدو٣ٛ ا٭اؿدرٍ،   إجدسا٤      

 بعددض ايوعددد٬ٜ  ؾدد٢  ددٝرغ١ بعددض املؿددس ا ، ٚتػددٝري بعددض بدددا٥ٌ اإلجربدد١      

ايصددم ايٛ دؿ٢ ٭ْد٘ بٓد٢      ٚقدد ذبكدل  ي٬لوبدرز،   ا ود٣ٛ ٚبٗرا ذبكل  ددم  

ع٢ً فضرع ذبًٌٝ املٗرزا  ايد٫ي١ٝ ٚٚ عٗر ؾ٢  دٛز٠ ضدًٛن١ٝ ضبدد ٠،  دِ     

ف دبح ا٫لوبدرز  درسبًر ٭ٕ ٜ بدل ت بٝكدًر      ٖٚهدرا  ت٢ً ذيو ٚ   بٓٛ  ا٫لوبرز 

 اضو ٬عًٝر يوكدٜس نؿر٤ت٘.

 : حصاب ثبا  االختباا 

اؿددد٬ً ، برضدددواداّ اسٜكددد١    30   ت بٝدددل ا٫لوبدددرز عًددد٢ صبُٛعددد١ َدددٔ     

ٖٚدٛ َعرَدٌ    0.78ايوىص١٥ ايٓصؿ١ٝ ٚقد بًؼ َعرَدٌ ازتبدرل ضدبريَرٕ ٚبدسإٚ      

.بحثٖداف ايفَٓرضب ٜطُح بو بٝل ا٫لوبرز يوحكٝل 

 :تطبيل االختباا على دلنوعة البحث قبلًيا 

َطدو٣ٛ املٗدرزا  ايد٫يٝد١       ت بٝل ا٫لوبرز ٚز د ْور٥  ت بٝك٘ يوحدٜد

 :3يدِٜٗ ٚجر٤  ايٓور٥  نُر ٢ٖ َب١ٓٝ  دٍٚ و
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ٝ 3جدٍٚو   ر  زجر  صبُٛع١ ايبحث قبً

 املعٝرزٟا٫عبساف  املوٛض  ايدزج١ ايه١ًٝ ٕ

8 26 8.5 1.6 

 ايكبًَٞوٛض   زجر  ت٬َٝر صبُٛع١ ايبحث ؾ٢ ا٫لوبرز  4جدٍٚ و

 َوٛض  ايدزجر  املٗرزا  ّ َوٛض  ايدزجر  املٗرزا  ّ

 0.125 ؾِٗ ايهًُر  املةا ؾ١ 6 1.75 ايوط١ُٝ 1

 0.25 ؾِٗ ايهًُر  املوعر ٠ 7 1.87 ايوصٓٝـ 2

 0.25 ؾِٗ َع٢ٓ ازب١ًُ 8 1.875 ايٛ ـ 3

 0.125 ؾِٗ ازبٌُ املةا ؾ١ 9 1.625 تعسف ايٛظر٥ـ 4

 0.125 ؾِٗ ازبٌُ املوعر ٠ 10 0.875 ؾِٗ َع٢ٓ ايه١ُ 5

 8.87 ا٫لوبرز نهٌ َوٛض   زجر 

 ٚؾُٝر ٢ًٜ تؿطري ْور٥  ت بٝل ا٫لوبرز ايكبًٞ:

  جدددر٤ َوٛضددد   زجدددر  ت٬َٝدددر صبُٛعددد١ ايبحدددث ؾددد٢ َٗدددرزا :  ايوطددد١ُٝ    

ٕ َطددو٣ٛ فٚايوصددٓٝـ، ٚ ايٛ ددـ، ٚ تعددسف ايٛظددر٥ـ، َستؿعددًر  ددر ٜدددٍ عًدد٢   

     ر يددِٜٗ;  ٚقدد ٜسجد  ذيدو إىل فٕ ٖدرٙ املٗدرزا  ٜدوِ تُٓٝوٗدر         ٖرٙ املٗرزا  َٓرضب 

       يٞ اشبربا  ايي ٜعٝػٗر اي ؿٌ إٜعر ففتكٖٓٛر. نُر ٜسج   ِٗيف ايوُٗٝدٟ ٚفْ

يف َٓصيد٘ ٚايب٦ٝد١ َدٔ ةٛيد٘، ؾٗدٛ       ٗدر ضست٘ يف تعسف فمسر٤ ا٫غٝر٤، ٚٚظر٥ؿفيف 

ت٪ ٜٗددر ٚؼبددرٍٚ فٕ ٜكًددد  غددٝر٤ ٚفمسر٥ٗددر ٚايٛظددر٥ـ ايددي   ا٥ددِ ايوطددر٩ٍ عددٔ ا٭

 ٘   ف ددٛاتٗر يددريو ٜوددأ س اي ؿددٌ بوعرَددٌ ٚايدٜدد٘ َعدد٘ َٚدددٙ بددرشبربا  امل٥٬ُدد١ يدد

عًٞ تعسٜـ اي ؿٌ بر٭غٝر٤ ضرعد  نُر فٕ َػرٖد٠ اي ؿٌ يًوًؿرش ٚبساصب٘ 

َٚعرْٝٗر، ؾىًدٛع اي ؿدٌ ضدرعر  اًٜٛد١ ايدٞ فؾد٬ّ ايهدرزتٕٛ جعدٌ َدِٓٗ َدٔ           

ر عًدٞ ؾُٗٗدِ   ٚ املعًُد١ بريسٚ د١  يًًٝد   فبدٛاٙ  فٜوحدو ايؿصدحٞ عٓددَر ؼبر  د٘    

 ملعرْٞ ايهًُر  ايي ٜطُعْٛٗر َٔ غاصٝر  ايهرزتٕٛ . 

ؾٗددِ َعٓدد٢  جددر٤ َوٛضدد   زجددر  ت٬َٝددر صبُٛعدد١ ايبحددث ؾدد٢ َٗددرزا :        

ؾٗدددِ ايهًُدددر  املةا ؾددد١، ٚ ؾٗدددِ ايهًُدددر  املوعدددر ٠ ، ٚ ؾٗدددِ َعٓددد٢      ايهًُددد١ ، ٚ

وعر ٠ َٓاؿعًر  ر ٜع٢ٓ فِْٗ ؾِٗ ازبٌُ املٚازب١ًُ، ٚ ؾِٗ ازبٌُ املةا ؾ١، 

                      ىل تُٓٝددد١ ٖدددرٙ املٗدددرزا  ٭ْٗدددر فضدددرع ملٗدددرزا  ايكدددسا٠٤ ٚايهوربددد١      إؼبودددرجٕٛ 

 2007َصد ؿٞ   ٚتوؿل ٖرٙ ايٓوٝى١ َ  َر جدر٤ يف  زاضد١   ،يف املسة١ً ا٫بودا١ٝ٥

يدددوعًِ ايكدددسا٠٤  ٚايهوربددد١ ااؿدددرٍ ايسٚ ددد١ اضدددوعدا  ايوددد٢ ٫ةيددد  اغبؿدددر  

 2009فمحٝدددٙ ٚ زاضدد١  إنطددربِٗ املؿددس ا  ٚازبُددٌ ايًػٜٛدد١ ،بعددسٚز٠  ٚ دد ٚف

 ت ٜٛس ايكدز٠ عًٞ ايوعًِ املبهس يًكسا٠٤ ٚايهورب١ . ايو٢ فغرز  اىل  سٚز٠ 

فٕ َوٛضدد   زجددر  عٝٓدد١ ايبحددث فقددٌ َددٔ املوٛضدد      4وٜٚوعددح َددٔ جدددٍٚ

  در ٜعٓدد٢ فٕ َطددو٣ٛ َٗددرزا  ايد٫يٝدد١ يددِٜٗ َددٓاؿض. ٚبٗددرا يدد  اإلجربدد١  

عٔ ايط٪اٍ ايار٢ْ َٔ فض١ً٦ ايبحث.

 لإلجابة عن الصؤال الاالث الذى نصه : :ثالًاا 

ْيسٜددد١ اسبكدددٍٛ ايد٫يٝددد١  يوُٓٝددد١ املٗدددرزا  ايكدددر٥ِ  عًددد٢ َدددر ايربْدددرَ  " 

   اتبرع َر ٢ًٜ : ". ايد٫ي١ٝ يد٣ اؿٌ ايسٚ ١ ؟
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 :حتديد أشض بناء  الربنامج املكرتح  

، ٜٚوِ عس  فضظ بٓر٤ نٌ اسبكٍٛ ايد٫ي١ٝ  بٓر٤ ايربْرَ  ٚؾل ْيس١ٜ 

 َهٕٛ َٔ َهْٛر  ايربْرَ  ٚؾل َبر ٨ ايٓيس١ٜ.

 حتديد مهونا  الربنامج املكرتح: 

 ٚتػٌُ :

 حتديد أهداف الربنامج : 

َدددٔ لدددد٬ٍ َدددر   ا٫ادددد٬ع عًٝدددد٘ َدددٔ فضددددظ ْيسٜددد١ اسبكددددٍٛ ايد٫يٝدددد١     

 :فٖداؾر عر١َ ٢ٖٜوعُٔ ايربْرَ   ٚت بٝكرتٗر زٚعٞ فٕ

  ع٢ً َطو٣ٛ ايه١ًُ. املٗرزا  ايد٫ي١ٝ اي٬ش١َ ٭اؿرٍ ايسٚ ١ت١ُٝٓ 
 ع٢ً َطو٣ٛ ازب١ًُ. ت١ُٝٓ املٗرزا  ايد٫ي١ٝ اي٬ش١َ ٭اؿرٍ ايسٚ ١ 
   ايد٫ي١ٝايوأضٝط١ٝ اي٬ش١َ يًُٗرزا  ت١ُٝٓ املٗرزا. 

فٖداف ضًٛن١ٝ ٜوٛق  َٔ ا٭اؿرٍ فٕ ٜهْٛٛا قر زٜٔ ع٢ً ف ا٥ٗر ؾد٢ ْٗرٜد١   

: ع٢ ؾٝٗر فْٕٚرَ  ٚزَٔ ايرب ٚةد٠نٌ 

 يًربْرَ  ١ف ايعرَاٖدتستب  بر٭. 
 تصرؽ بصٛز٠ إجسا١ٝ٥ يهٔ َٔ قٝرضٗر ٬َٚةيوٗر . 
  ٌٚةد٠.ت٥٬ِ ايصَٔ املورن يًودزٜب ؾ٢ ن 
 تصرؽ ؾ٢ عبرزا  بطٝ ١ غري َسنب١ ٚتوعًل بع١ًُٝ ٚاةد٠   . 
 تعر  . ددد ؿِٗ ايع٬قر  ب  ايهًُر  وتسا فتوصٌ ب 

 تعر  . ددد ايع٬قر  ب  ازبٌُوتسا فؿِٗ توصٌ ب 
         تٓ  ع٢ً ت١ُٝٓ َٗدرزا  ايوصدٓٝـ ٚايوطد١ُٝ ٚايٛ دـ برعوبرزٖدر َٗدرزا

 فضرض١ٝ يًؿِٗ ايًػ٣ٛ.
 ع٢ً ذبدٜدد ايع٬قدر  بد  ايهًُدر  يف ةكدٍٛ  ٫يٝد١ َوٓٛعد١ تٓرضدب         ت  ٓ

 اؿٌ ايسٚ ١ ٚنًٗر َٔ ا طٛضر .  

  :إعداد ذلتوى الربنامج 

:  ايربْرَ  َٚساعر٠ عدد٠ َعدرٜري ٫لوٝدرز املؿدس ا  ايًػٜٛد١       إعدا  ضبو٣ٛ 

 153،152، 2015وَرٖس غعبرٕ: 

 : ر يف ا٫ضوعُرٍ ايَٝٛٞناس غٝٛع ٜٚكصد بٗر املؿس ا  ا٭ ايػٝٛع. 

 ٍُٜٛكصد بٗر فٕ توعُٔ املؿس ٠ ايٛاةد٠ َعر٢ْ َوعدد ٠ حبٝدث تػٓد٢     ايػ :

 ن١ًُ عٔ تعًِ عد  نبري َٔ املؿس ا  ايًػ١ٜٛ .
 :ٟٜٛٚكصدد بٗدر َهدرٕ اضدوعُرٍ ايهًُد١ َد  نًُدر          صبرٍ ا٫ضوعُرٍ ايًػ

 .  ايكًِ  ، ًُر  ناري٠ َاٌوايهوراطبوًؿ١ ، ؾه١ًُ وٜبٝ   تطوادّ َ  ن
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 : ٫بددد َددٔ الوٝددرز املؿددس ا  ايطدد١ًٗ يف ايٓ ددل   ايطددٗٛي١ يف ايٓ ددل ٚايهوربدد١

ٚايهورب١ ٚؼبد  ذيو عد  اسبدسٚف َٚددٟ اغدوُرهلر عًدٞ ةدسٚف َوػدرب١ٗ       

 يف يػ١ املوعًِ ٚع١ًُٝ تٛاؾل ايٓ ل َ  ايه١ًُ . 
 ا طٛع: الوٝرز ايهًُر  ذا  ا وٟٛ   ٫ي١ ايه١ًُ . 
 : ي تعًددِ َؿددس ٠ ٜٚكصددد بٗددرا املعٝددرز فٕ تهددٕٛ املؿددس ٠ ايًػٜٛدد١ ايدد   ايعسٚبدد١

 .عسب١ٝ لريص١ ايعسٚب١
 تؿعٌ ايه١ًُ ايي تهٕٛ َأيٛؾ١ عٓد ا٭ؾدسا  عًدٞ ايهًُد١ املٗىدٛز٠      يؿ١ :ا٭

 ْر ز٠ ا٫ضواداّ . 

 :حتديد األجاهسة والوشائل التعلينية املتطلبة 

  الوٝرز ٚضر٥ٌ زٚعٞ ؾٝٗر فٕ: تستب  ايٛضدر٥ٌ َٚصدر ز ايدوعًِ بر٭ٖدداف     

توٓدددٛع ايٛضدددر٥ٌ ٚتػدددٌُ:  دددٛزًا  ربوددد١، ٚتطدددى٬ٝ   ، ٚ ايطدددًٛن١ٝ  ٚا وددد٣ٛ

 ٛت١ٝ، ٚيك ر  ؾٝدٜٛ.

 :حتديد اشرتاتيجيا  التدايض  

تٛ ددح ايع٬قددر  بدد  ايهًُددر     ايودد٢ ا٫ضددةاتٝىٝر عًدد٢ اعوُددد ايربْددرَ   

ٚ اشبددسا٥  ايد٫يٝدد١، ٚا٫يعددرا  ٖٚدد٢:   ايعصددـ ايددرٖ  ايعر ٜدد١ ٚاإليهةْٚٝدد١، 

. ايكص١ٚ

 األنشطة: 

ْػدددرًار  ضدددبع١ فيعدددرا تعًُٝٝددد١ ٚايهةْٚٝددد١    38ايربْدددرَ  ضبوددد٣ٛ تعدددُٔ 

َٚطربك١، ٚفزبع١ قص  َوٓٛع١ َر ب  عس  تكددمي٢  ٚنودريٛ  ٚب رقدر     

َصٛز٠ ، ٚعػس لسا٥   ٫ي١ٝ ٚضبع١ فْػ ١ يػ١ٜٛ َوٓٛعد١ ٚازبعد١ فْػد ١    

زضِ ؾ٢ٓ، ٚيٛةر  يًوحدو. ٚقد زٚعٞ يف ا٭ْػ ١ املكد١َ فٕ :

  املٗرز٠ بػهٌ َودز  ٚبطٝ  .تطرعد اي ؿٌ عًٞ إ زاى 

   ٌاضددواداّ اضددةاتٝىٝر  ةدٜادد١ يف تكدددِٜ ا٭ْػدد ١ ٫ضددوارز٠ اْوبددرٙ اي ؿدد

 يًٓػرل ٚتكدِٜ َعرزف جدٜد٠ .

  . ٌَساعر٠ ايٛق  املاص  يهٌ ْػرل; ةي ٫ ميٌ اي ؿ 

        ازتبددددرل ا٭ْػدددد ١ بر٭ٖددددداف ايعرَدددد١ يًربْددددرَ  ٚا٭ٖددددداف ايطددددًٛن١ٝ

 .ا٫جسا١ٝ٥ يهٌ َٗرز٠  ٫ي١ٝ 

    ِتكدددِٜ فناددس َددٔ ْػددرل ٚفناددس َددٔ ت بٝددل تسبددٟٛ يٝوطدد٢ٓ يً ؿددٌ ؾٗدد

 املٗرز٠ بطٗٛي١ . 

 :حتديد أشاليب التكويه 

           .  زٚعد٢ ؾٝدد٘ فٕ: ٜدستب  ايوكددِٜٛ بر٭ٖدداف، ٜٚهددٕٛ ايوكدِٜٛ َسجعددٞ ا ددو    

ضد١ً٦ بعدد ندٌ ْػدرل، ٚتكدِٜٛ بعدد٣       فٚ ٜوعُٔ ن٬ ايٓٛع  تكِٜٛ تهدٜٛ   

ايد٫ي١ٝ يف ْٗر١ٜ ايربْرَ  .الوبرز املٗرزا  



 م2018..  يناير                               التاسع    العدد   

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
320 

 :ضبط الربنامج والتأند من صالحيته 

  عس  ايربْدرَ  عًد٢ صبُٛعد١ َدٔ َعًُدر  زٜدر  ا٭اؿدرٍ ٚععدٛا          

 .١٦ٖٝ ايودزٜظ يًوأند َٔ  ٬ةٝو٘

ٚقد فبد  بعض املعًُر  ٬َةير  بصٜر ٠ عد  ايودزٜبر  يف َٗرز٠ َعسؾد١  

. ايٛ ـ ٚايوط١َُٝعر  ازبٌُ، ٚتكًٌٝ عد ٖر يف َٗرزا  

 (2التوصل إىل الصواة الناهائية للربنامج. ملحل) 

ٚةدد٠ بٗدر   يهٌ َٗدرز٠  ٚةدا  تهٕٛ ايربْرَ  ؾ٢  ٛزت٘ ايٓٗر١ٝ٥ َٔ عػس٠ 

ايدي توٓدٛع َدر بد  اْػد ١ عكًٝدد١      ٚايوددزٜبر  ٚايو بٝكدر  ايةبٜٛد١    ْػد ١  ا٭

بودزٜطد٘  ٚقصص١ٝ ٚايعرا تع١ًُٝٝ ٚؾ١ٝٓ تستب  بدرملٓٗ  ايدرٟ تكدّٛ املعًُد١     

يف ايسٚ دد١ ندد  سا٤ يٛةدددا  املددٓٗ  املكدَدد١ ٚةددي ٜطددِٗ يف تُٓٝدد١ َٗددرزا        

 اي ؿٌ ايًػ١ٜٛ  َٔ ل٬ٍ اضواداّ اسا٥ل َوعد ٠.

 لإلجابة عن الصؤال الرابع الذى نصه::اابًعا 

ملٗدددرزا  ايد٫يٝددد١ يدددد٣ اؿدددٌ " َدددر ؾعريٝددد١ ايربْدددرَ  املكدددةن ؾددد٢ تُٓٝددد١ ا

   اتبرع َر ٢ًٜ:؟"ايسٚ ١

  ت بٝددل ايربْددرَ  عًدد٢    ايربْددرَ  عًدد٢ فؾددسا  صبُٛعدد١ ايبحددث:    ت بٝددل  

تكسٜبدددر بٛاقددد  ٚةدددد٠    غدددٗسٜٔملدددد٠ و فاؿدددرٍ 8فاؿدددرٍ ايسٚ ددد١ ٚعدددد ِٖ   

 . بٛاض ١ َع١ًُ َواصص١ اضبٛعٝ ر 

  ٜٚدٌ نٛنطدٕٛ    َعر يد١   ت بٝل  ،  ت بٝل الوبرز املٗرزا  ايد٫ي١ٝ بعدًٜر

 ددر  ١0.05 عٓددد َطددو٣ٛ سبطددرا ايؿددسم بدد  املوٛضدد   ٚجددر٤  ايكُٝدد١  ايدد    

يدددزجر  صبُٛعدد١ ايبحددث    ايكبًددٞر بدد  املوٛضدد   ٜعٓدد٢ فٕ ٖٓددرى ؾسقددر  اًيدد  

 .ٚاملوٛض  ايبعد٣ يصرحل ايو بٝل ايبعد٣ 
  يًؿسم ب  املوٛض   ايكب٢ً ٚايبعدZ٣  ق١ُٝ و5جدٍٚ و

 َطو٣ٛ ايد٫ي١ايؿسم ب  املوٛض   َوٛض  بعد٣ َوٛض  قب٢ً ٕ

8 8.5 22.37 2.521 0.012 

   ٚ ٫يوٗر اإلةصر١ٝ٥ يًؿسٚم ب  َوٛض  قب٢ً ٚبعد٣ يهٌ َٗرزZ٠ق١ُٝ و  6جدٍٚ و

ɳ2 َطو٣ٛ ايد٫ي١ق١ُٝ  ٕاملٗرز٠ّ
 ةىِ ا٭ س 

 ايوط١ُٝ 1

8 

1.000 0.317   

   1.0000.317 ايوصٓٝـ 2

  1.0000.317 ايٛ ـ 3

   1.7320.083 تعسف ايٛظر٥ـ 4

 نبري 0.600 2.8900.21 ؾِٗ َع٢ٓ ايه١ُ 5

نبري 2.4100.0160.602 ؾِٗ ايهًُر  املةا ؾ١ 6

 نبري 2.3790.0170.59 ؾِٗ ايهًُر  املوعر ٠ 7

 نبري 0.56 2.2510.024 ؾِٗ َع٢ٓ ازب١ًُ 8

 نبري 0.59 2.3920.017 ؾِٗ ازبٌُ املةا ؾ١ 9

 نبري 0.603 2.4140.016 ؾِٗ ازبٌُ املوعر ٠ 10
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   ٍ   فٕ ايؿددسٚم بدد  َوٛضدد ٞ  زجددر  صبُٛعدد١     6وٜوددب  َددٔ لدد٬ٍ جدددٚ

ٚ ددـ ٚتطدد١ُٝ ٚتعددسف   بحددث يف املٗددرزا  ايوأضٝطدد١ٝ يًُٗددرزا  ايد٫يٝدد١: و   اي

ـ    غددري  ايدد١ ٚبٗددرا ٜددوِ زؾددض ايؿددس  اياددر٢ْ َددٔ ؾددسٚ       ٚظددر٥ـ ٚتصددٓٝ

تٛجد ؾسٚم  ايد١ إةصدر٥ٝر بد  َوٛضد   زجدر       ايدزاض١ اير٣ ٜٓ  ع٢ً فْ٘ "

يف ملٗرزا  ايوأضٝط١ٝ وٚ ـ ٚتط١ُٝ ٚتعسف ٚظدر٥ـ ٚتصدٓٝـ    ا٭اؿرٍ يف ا

ٜٚسجد  ذيدو    الوبرز املٗرزا  ايد٫ي١ٝ ايكبًٞ ٚايبعدٟ يصرحل املوٛض  ايبعدد٣. 

إىل ازتؿرع َطدو٣ٛ تًدو املٗدرزا  يدد٣ ا٭اؿدرٍ نُدر ظٗدس يف  زجدر  ا٫لوبدرز          

 ايكبًٞ.

عٓدد َطدو٣ٛ    فٕ ٖٓدرى ؾسقدًر  ا٫ً إةصدر٥ٝرً     6وٜوب  َدٔ لد٬ٍ جددٍٚ    نُر 

 ؾٗددِ َعٓدد٢ ايهًُدد١ؾدد٢ َٗددرزا : بحددث   بدد  َوٛضدد ٢  زجددر  صبُٛعدد١ اي0.5و

ؾٗدِ  ٚؾٗدِ َعٓد٢ ازبًُد١،    ٚؾٗدِ ايهًُدر  املوعدر ٠،    ٚؾِٗ ايهًُدر  املةا ؾد١ ،   ٚ

ؾٗدددِ ازبُدددٌ املوعدددر ٠ ايكبًدددٞ ٚايبعددددٟ يصدددرحل املوٛضددد   ٚازبُدددٌ املةا ؾددد١ ، 

صبُٛعد١ ايبحدث عًد٢     ر ٜددٍ عًد٢ ذبطدٔ ٚا دح ؾد٢ قددز٠ فاؿدرٍ         ;ايبعد٣

 ٔ  ؾِٗ ايهًُر  ٚازبٌُ ٚتوؿل ٖرٙ ايٓوٝى١ َ   َر تٛ ً  إيٝ٘  زاض١ نٌ َد

Changhong2010    َطدددر١ُٖ ْيسٜددد١ اسبكدددٍٛ ايد٫يٝددد١ يف تعًدددِٝ  ايدددر٣ ف بددد

ضدرعد    فْٗدر ىل إٚتٛ دٌ   ،ٚايةانٝدب  ايع٬قر  ب  َعر٢ْ ايهًُدر  ٚ املؿس ا ،

املددوعًُ  عًدد٢ تٛضددٝ  َؿددس اتِٗ، ٚتعُٝددل اتكددرٕ ايهًُددر  برغددوكرم ع٬قددر         

، ٚ زاضد١   Richard et al.2011 ، ٚ زاضد١ تسنٝب١ٝ عًُٝد١ يًهًُدر  ازبدٜدد٠   

Gao)  &.  Xu  2013        ًُايًدرإ ٚجددا فْٗدر ضدرُٖ  يف تٛضدٝ  َؿدس ا  املدوع    

ًددِٝ املؿددس ا  ايودد٢  ايودد٢ تٛ ددً  اىل فٕ اسٜكدد١  تع   Hameed 2013ٚ زاضدد١ 

اعوُدددد  عًددد٢ ْيسٜددد١ اسبكدددٍٛ ايد٫يٝددد١ ايوددد٢ زندددص  عًددد٢ ايع٬قدددر   بددد    

 .َؿس ا  ايًػ١ ا٫ظبًٝص١ٜاملوعًُ  ايهًُر   َؿٝد٠ يف انطرا 

بحدث  ايٚبٗرا   ايوحكل َدٔ  دح١ ايؿس د  اياريدث ٚايسابد  َدٔ ؾدسٚ         

ر  تٛجدددد ؾدددسٚم  ايددد١ إةصدددر٥ٝر بددد  َوٛضددد   زجددد ايًدددرإ ٜٓصدددرٕ عًددد٢ فْددد٘ "

املٗددرزا  ايد٫يٝدد١ عًدد٢ َطددو٣ٛ ايهًُدد١ وتعددسف املعٓدد٢ ٚاملددسا ف        ا٭اؿددرٍ  يف 

 الوبرز املٗرزا  ايد٫ي١ٝ ايكبًٞ  ٚايبعدٟ يصرحل املوٛض  ايبعد٣.ٚاملعر   

تٛجدددد ؾدددسٚم  ايددد١ إةصدددر٥ٝر بددد  َوٛضددد   زجدددر  ا٭اؿدددرٍ  يف املٗدددرزا       

عدر   الوبدرز املٗدرزا     ايد٫ي١ٝ ع٢ً َطو٣ٛ ازب١ًُ وتعدسف املعٓد٢ ٚاملدسا ف ٚامل   

 ايد٫ي١ٝ ايكبًٞ  ٚايبعدٟ يصرحل املوٛض  ايبعد٣.

 دس ايوىددسٜ  يًُدوػري املطددوكٌ وايربْدرَ     ةطددرا    يًوأندد َدٔ ةىددِ ا٭  

 :ةىِ ا٫ س برضواداّ املعر ي١ ا٫ت١ٝ

Effect Size = z/ N (Cohen, 1988) 
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ػدددرزن   يف ةريددد١ اعُٛعدددر  املستب ددد١ إيدددٞ صبُدددٛع امل      Nةٝدددث تػدددري  

، ٜٚهٕٛ ةىِ ا٭ س  دػريا   2×فٟ عد  املػرزن  َعسٚا يف عد  امل٬ةير ، 

ٚنبريا إذا  0.5≥ 2 ≥  0.3 ٜٚهٕٛ ةىِ ا٭ س َوٛضً ر 0.3> 2≥ 0.1 إذا نرْ  

  0.5 < 2نرٕ  

 ٍ  َعٓد٢ ايهًُد١  ؾٗدِ   ةىدِ ا٭ دس ندبري ا  يف َٗدرزا  :    فٕ   6وٜوب  َٔ جددٚ

ؾٗدِ   ، ٚؾٗدِ َعٓد٢ ازبًُد١    ، ٚؾِٗ ايهًُدر  املوعدر ٠   ، ٚؾِٗ ايهًُر  املةا ؾ١ٚ

 در ٜددٍ عًد٢ ؾعريٝد١ ايربْدرَ   ؾد٢ تُٓٝد١ املٗدرزا  ايد٫يٝد١           ;ازبٌُ املةا ؾد١ 

 إىل :ذيو سج  ٜ قديد٣  فاؿرٍ ايسٚ ١ ٚ

       بك١ ابٝع١ ايربْرَ  اير٣ زنص عًد٢ تددزٜب ا٭اؿدرٍ عًد٢ املو ًبدر   ايطدر

يوُٓٝدد١ املٗددرزا  ايد٫يٝدد١ ٚعًدد٢ املٗددرزا  ايد٫يٝدد١ يف ايٛقدد  ْؿطدد٘، ٚذيددو       

٫ةوٛا٥د٘ عًدد٢ تدددزٜبر  يوُٓٝدد١ ايٛ ددـ ٚايوطدد١ُٝ ٚتعددسف ايٛظددر٥ـ ايودد٢  

َ  َٚٓ ايوأضٝطدد١ٝ يًؿٗددِ ايددد٫ىل.  املٗددرزا  تعددد َددٔ   ٗددرز٠ ٗددر ايودددزٜب عًدد٢ 

ٚلدسا٥     ،يعدرا تعًُٝٝد١  فٚ ْػ ١ ٚتدزٜبر  يػٜٛد١، برضواداّ ف وايوط١ُٝ 

ايدسب   عٔ اسٜدل  َٗرز٠ وايٛ دـ  ٚايودزٜب ع٢ً  . ٫ي١ٝ ٜطوهًُٗر اي ؿٌ

بددد  ايصدددؿ١ ٚايصدددٛز٠ َدددٔ لددد٬ٍ اةدددداو قصصددد١ٝ ٚت بٝكدددر  تسبٜٛددد١        

   ٌ يٝد٘  إٜٚطدوٓو  َدر تٗددف      ،ٚلسا٥  ذ١ٖٝٓ، ٚيٛةر  ذبددو، ٜصدؿٗر اي ؿد

ا٫ضدد َؿةع وايؿٝدٌ  داِ    و ؿر  ايػاص١ٝ املكد١َ يد٘  ؾِٗ َٔ ل٬ٍ 

٘  ازبطددِ   ددِ َٗددرز٠ ، ٚؽبوددرز َٓٗددر غاصدد١ٝ ٚؼبهددٞ قصدد١ عٓٗددر َددٔ لٝريدد

تدددزٜبر  عًددٞ اضددواداَر  ا٫غددٝر٤  ايربْددرَ  تعددُٔةٝددث  تعددسف ايٛظددر٥ـ

  ٗر.ٚٚظر٥ؿ
         اةوٛا٤ ايربْرَ  ع٢ً  تددزٜبر ونًُر  َوٓٛعد١، ٚةكدٍٛ  ٫يٝد١ طبوًؿد١

 تعددُٔ ايربْددرَ  عدٜددد َددٔ اسبكددٍٛ ايد٫يٝدد١ َٓٗروايؿٛاندد٘ ٚاشبعددسٚا    

ر ، ايٓبرتر  املٓصيٝد١ ، املٛا د٬ . اي عدرّ ايصدحٞ ايٓيرؾد١ ، بعدض       ٚاسبٝٛاْ

املٗٔوزجٌ امل رؾ٧  ٚايي اغدوك  َدٔ ٚةددا  املدٓٗ  املكددّ ي ؿدٌ ايسٚ د١         

ب دددسم ٚفْػددد ١ ٚتددددزٜبر     وٗدددراملؿدددرِٖٝ ٚتُٓٝ ٖدددرٙ يًعُدددٌ عًدددٞ تابٝددد  

 .ٚاضةاتٝىٝر  َوٓٛع١ ٚطبوًؿ١

     يد٫يٝددد١ ٚزبددد  ايهًُدددر    ااشبدددسا٥  اعوُدددر  ايربْدددرَ  عًددد٢ اضدددةاتٝى١ٝ

                ببععددٗر ضددرعد ا٭اؿددرٍ عًدد٢ ربُدد  َعددر٢ْ ايهًُددر  ٚازبُددٌ يوىُعٗددر        

يف ةكددٌ ٚاةددد، ٖٚددرا َددر ذبكددل َددٔ لدد٬ٍ ايو بٝكددر  ايةبٜٛدد١ يٮْػدد ١      

ٌ اي ؿدددٌ  ؾٗدددِ زندددص  عًددد٢ ٚايوددددزٜبر  املكدَددد١ ايدددي     يًهًُدددر  ٚازبُددد

تكدددِٜ قصدد١ ؾعٓددد ؾٝطددو ٝ  زبدد  ايهًُددر  ٚازبُددٌ  عرْٝٗددر َٚسا ؾرتٗددر  

واملٗددٔ َٚٓٗددر َٗٓدد١ زجددٌ امل ددرؾ٧  تكددّٛ املعًُدد١ بددريو بٝل ايةبددٟٛ عًددٞ         

ةدددداو ايكصددد١ املكدَددد١، ؾريبددد  اي ؿدددٌ بددد  ايهًُددد١ املٛجدددٛ ٠ بريب رقددد١   ف

              بٝدد  دددد  َٓصٍَاددٌوَٚسا ؾٗددر بدد  عددد٠  ددٛز َددٔ نًُددر  ايكصدد١ ايطددربك١  
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ِ دددد   اؿددرٍوا٭ ِ  دددد ا٫ٚ٫   وٜٓٗددسٖ  د     ؼبهٜٞوحدددو بهددٌ غعددب و   دددد   ٜعددٓؿٗ

ٜوهًِ  ٚبريؿعٌ تعسف ا٫اؿرٍ عًٞ ايهًُر  َٚسا ؾرتٗر بطٗٛي١   دددٜوحدو 

  َدددٔ فٕ اضدددواداّ  2007وعهدددٛز ٜٚوؿدددل ٖدددرا َددد  َدددر تٛ دددً  ايٝددد٘  زاضددد١      

ٛ   نددرٕ ؾعرًيددر اشبسٜ دد١ ايد٫يٝدد١   ٜ  اسبددسيف يف تُٓٝدد١ ؾٗددِ املكددس٤ٚ برملطددو

ِ  ٚ يد٣ اًب١ ايصـ ايساب  ا٭ضرضدٞ،  ا٫ضوٓورجٞٚ  يف تُٓٝد١    2004وا٭ غددددد

ٚاضددواداَِٗ هلددر يف  نًٝدد١ ايةبٝدد١اضددةاتٝىٝر  ؾٗددِ املكددس٤ٚ يددد٣ ادد٬ا 

تدزٜظ ايكدسا٠٤ ةٝدث فغدرز إىل فٕ  اضدةاتٝى١ٝ اشبسٜ د١ ايد٫يٝد١ ت بٝدل        

 .ٚايٓيس١ٜ  ايد٫ي١ٝ املا   ايعكًٞ يٓيسٜي
    ةٝددث  تكدددِٜ املٛ ددٛع  ددِ ايعصددـ ايددرٖ :    ٚ٭ْٗددر توعددُٔ ؾدد٢ ل ٛاتٗددر

ٜطواري املعًدِ َعدرزف املدوعًُ  ايطدربك١ عدٔ املٛ دٛع ب دسن صبُٛعد١ َدٔ          

َٕٛ َعًَٛددر  ٚفؾهددرز ٚإجربددر    دايو٬َٝددر عٓٗددر، نُددر ٜكدد    ٝددبا٭ضدد١ً٦ ػب

  املعًدِ يف املعًَٛدر  امل سٚةد١    ِٗةٝدث ٜٓرقػد   ايوصٓٝـ: ٚتستب  برملٛ ٛع 

ٓٝؿٗر ٚٚ ددعٗر يف صبُٛعددر  ،  ددِ زبدد  املعًَٛددر  ٚٚ ددعٗر يف غددهٌ      يوصدد

، ٖٚددرٙ اشب ددٛا  تٛاؾددل املٗددرزا  ايد٫يٝدد١ املددسا     لسٜ دد١  ٫يٝدد١ يًُٛ ددٛع 

 تدزٜب ا٭اؿرٍ عًٝٗر.

 ٚايهةْٚٝد١ بطدٝ ١ ذا    ٗر ب سٜكد١ عر ٜد١   ؾكد   تكدمي اضواداّ ا٭يعرا

ايددد٫يٞ املددسا  اسبكددٌ تعددسف نًُددر  عًددٞ  ٙ ددٛا  َبٗىدد١ تطددرعدفيددٛإ ٚف

غدٝر٤ ٜكدّٛ اي ؿدٌ بريعدػ  عًدٞ ايػد٤ٞ املكددّ        تعًُ٘ َاٌ يعب١ ٚظدر٥ـ ا٭ 

  ٘ صددٌ ايددٞ  ٜنًُددر  ددػ  عًددٞ  ددٛز٠ ايػدد٤ٞ   ٚ ،يدد٘ ؾويٗددس يدد٘ اضددواداَرت

٘ فَٔ ب  ايصٛز املٛجدٛ ٠   د ٖراضواداَرتٗر املوٓٛع١  ٚؼب ، ٚ ٜوؿدل ٖدرا   َرَد

ٛا ددٌ َددٔ  ددسٚز٠ لًددل ؾددسص يًو    kathy2004َدد  َددر فٚ دد  بدد٘  زاضدد١   

ايًػٟٛ ٚتكدِٜ فْػ ١ تعًِ قر١ُ٥ عًٞ ايًعب ، ٚنريو  زاضي َصد ؿٞ  

يف فُٖٝدد١ اضددةاتٝىٝر  ايددي تدداري تعًددِ اي ؿددٌ ٚتطددرعدٙ     2012ٚمسددري  2007

 عًٞ ايُٓٛ ايًػٟٛ يً ؿٌ .  

     ميتكدددِٜ ايكصدد١ املصددٛز٠ بددريعس  ايوكددد  اضددةاتٝى١ٝ ايكصدد١ ةٝددث ٞ

نًُدر  ٜكدّٛ اي ؿدٌ بدريسب  بد  ايػد٤ٞ املدسا  ٚايصدٛز٠ ايدي          و٣ٛ ايو٢ ذب

 د ٚ ايوعددر  بٝٓٗددر فٚ ؼبددفٚ  ددؿوٗر فيٝدد٘ يٝحصددٌ عًددٞ َعٓدد٢ ايهًُدد١ إتػددري 

ٔ   َر جر٤ يف ايصٛز٠ ايي ت٪ ٟ َع  ازب١ًُ. ٜٚوؿل ٖرا َ            زاضد١ ند٬ َد

تداري   ١ُٖٝ تكددِٜ ٖدرٙ ا٫ضدةاتٝىٝر  ايدي    فيف   2012  ، ٚوعُس2012ايبػٝيو

اير٣ فند  2007، ٚ َص ؿٞ تعًِ اي ؿٌ ٚتطرعدٙ عًٞ ايُٓٛ ايًػٟٛ يً ؿٌ

ف١ُٖٝ ايكص١ تدزٜب ا٭اؿدرٍ عًدٞ َٗدرزا  ا٫ضدوُرع ٚإنطدربِٗ املؿدس ا        

بوُٓٝد١   willcox2000ايًػ١ٜٛ ايي ت٦ِٝٗٗ يًكسا٠٤ ٚايهورب١، نريو فٚ ٢ 

ٝر  َٓٗدر  يػ١ اي ؿٌ ٚا زاى َعرْٞ ايهًُدر  َدٔ لد٬ٍ صبُٛعد١ اضدةاتٝى     

 ايكص١، ٚايًعب املٛج٘.
    ٙا٭يددددٛإ ٚا٭ ددددٛا  ٚايسضددددّٛ املوحسندددد١ ٚاياربودددد١ ف   إىل جددددرا اْوبددددر

ةٝدث   در ضدرعد ؾد٢ تسنٝدص ا٫ْوبدرٙ يًهًُدر  ٚازبُدٌ َٚعرْٝٗدر.          ا٭اؿرٍ;
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تعددددُٔ ايربْددددرَ  ا٫يعددددرا ا٫يهةْٚٝدددد١ ٚايكصدددد  بددددريعس  ايوكدددددميٞ   

ٕ تػددد اْوبددرٙ فاضددو رع  ١; ٚيٛةددر  ايوحدددو ٚايهوددب املصددٛز٠ بددأيٛإ شاٖٝدد  

يف َعدر٢ْ ايهًُدر  ٚازبُدٌ .      دس يف تسنٝدص ا٫ْوبدرٙ    فا٫اؿرٍ  ر ندرٕ يد٘   

تصددرٍ فٕ ايًعددب ايكددر٥ِ عًدد٢ ا٫  2010يٝدد٘ اهلٛازْدد١  إٖٚددرا ٜوؿددل َدد  َددر فغددرز   

ٚايوؿرعددٌ بدد  ا٭اؿددرٍ ٚايساغدددٜٔ ٜوددٝح هلددِ ايؿس دد١ يًوعددس  ملدد٪ سا      

ُدددر  جدٜدددد٠ ٖٚرَددد١ يف ت دددٛز    يػٜٛددد١ ٚيًوعدددبري ايًؿيدددٞ ٚاضدددواداّ نً   

 .انوطرا ايًػ١"

         ٌفترة  فْػ ١ ايربْرَ  ذبكٝدل ايدوعًِ بر٫نوػدرف ايدر٣  عدٞ إيٝد٘ اٚشبد

عٓددددَر ذندددس فٕ "ايبددددٌٜ ا٭ضرضدددٞ املودددرن قبدددٌ ا٫يوحدددرم برملدزضددد١ ٖدددٛ فٕ    

ٜهوػددـ اي ؿددٌ اشبصددر٥  ا٭ضرضدد١ٝ يًُؿددرِٖٝ بٓؿطدد٘ َددٔ لدد٬ٍ قٝرَدد١   

دبسٜددد ٚيٝٝدددص ٚاغددوكرم يًؿدددس    بريعًُٝددر  ايوصدددٛز١ٜ ايعددسٚز١ٜ َدددٔ   

 . 2008ؾسةرٕ،  آٍٚنريو َٔ ل٬ٍ ايوعُِٝ"و ٚالوبرز ي٘،

 : بحث إيٝ٘ َٔ ْور٥  ؾُٝر ٜأتٞتٛ ٌ ايميهٔ إعرٍ َر 

     تٓيِٝ ايهًُر  املكد١َ يٮاؿرٍ ٚؾل ةكٍٛ  ٫ي١ٝ  ٝدص٠  اسٜكد١ ؾعريد١

 ؾعريٝددد١ ايربْدددرَ  إلنطدددرا املٗدددرزا  ايد٫يٝددد١ ي ؿدددٌ ايسٚ ددد١ ٚف ٣ إىل    

 املكةن .

   اضددةاتٝىٝر اضددواداّ ايكصدد١ ٚا٭يعددرا اإليهةْٚٝدد١ ٚاشبددسا٥  ايد٫يٝدد١ 

 ١ُٝٓ املٗرزا  ايد٫ي١ٝ ع٢ً َطو٣ٛ ايه١ًُ ٚازب١ًُ.ؾعري١ يف ت
          تدزٜب فاؿدرٍ ايسٚ د١ عًد٢ َٗدرزا  ايٛ دـ ٚايوطد١ُٝ ٚتعدسف ايٛظدر٥ـ

ٚايوصدددٓٝـ ٜطدددرِٖ ؾددد٢ تُٓٝددد١ املٗدددرزا  ايد٫يٝددد١ عًددد٢ َطدددو٣ٛ ايهًُددد١        

   ٚازب١ًُ.

  التوصيا: 

 :ؾ٢  ٤ٛ َر فضؿس  عٓ٘ ْور٥  ايبحث تٛ ٢ ايبرةاورٕ  ر ٢ًٜ

     إ ددرؾ١ تدددزٜبر  ٭اؿددرٍ ايسٚ دد١ عًدد٢ َٗددرزا  ايؿٗددِ ايًػدد٣ٛ يف َطددو٣ٛ

 . ازب١ًُ
         ٌاضدددواداّ بسْدددرَ  املٗدددرزا  ايًػٜٛددد١  دددُٔ ٚةددددا  املدددٓٗ  املكددددّ ي ؿددد

 ايسٚ ١ .
   دددسٚز٠ تددددزٜب َعًُدددر  ايسٚ ددد١ عًدددٞ اضدددواداّ اضدددةاتٝىٝر  َوٓٛعددد١                

 ً ؿٌ.ييًػ١ ايف انطرا 
      تٛع١ٝ َعًُر  ا٭اؿرٍ ٚفضسِٖ بعسٚز٠ تٛؾري طبوًدـ ايهودب ٚايكصد

 ٚاع٬  ٚا٭ْرغٝد املصٛز٠ يو١ُٝٓ َؿس ا  يػ١ اي ؿٌ .

 : املكرتحا 

ايبرةاورٕ َر ٢ًٜ.ؾ٢  ٤ٛ َر فضؿس  عٓ٘ ْور٥  ايبحث تكةن 
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        ٌزاضدد١ ؾرعًٝدد١ بسْددرَ  يوُٓٝدد١ املٗددرزا  ايد٫يٝدد١ يؿٗددِ اعددرش يددد٣ اؿدد 

 ايسٚ ١.
     زاض١ يوحدٜد املو ًبر  ايكب١ًٝ يوعًِٝ املٗرزا  ايد٫ي١ٝ يؿٗدِ اعدرش يدد٣ 

 اؿٌ ايسٚ ١.
     ددد  ل ددد١ َطدددوكب١ًٝ ضبدددد ٠ يًبحدددث ايعًُدددٞ يف صبدددرٍ تعًدددِٝ ايًػددد١ ٚ               

 زٜر  ا٭اؿرٍ .يف َسة١ً 

 ملراجع العربية:أوال: 
   : اضةاتٝىٝر  ايوعًِٝ ٚاضريٝب ايوعًِ ، َهوب١ ا٫ظبًٛ املصس١ٜ 2004ابساِٖٝ ،صبدٟ عصٜص،و -

 . ايكرٖس٠
 ابٔ ضٝدٙ، فبٛ اسبطٔ عًٞ بٔ إمسرعٌٝ، املاص ، ذبكٝل زب١ٓ إةٝر٤ ايةاو ايعسبٞ -

   .10ص:، 1َٓػٛزا   از اٯؾرم ازبدٜد٠، بريٚ ، يبٓرٕ،  :
 -1-9-فبٛ ايؿس  ، ضبُد فمحد، املعرجِ ايًػ١ٜٛ يف  ٤ٛ  زاضر  عًِ ايًػ١ اسبدٜث ص -

، ا٫ضةاتٝىٝر  اسبدٜا١ يف تعًِٝ ٚتعًِ  2008وفبٛ يؾب ٚجٝ٘ املسض٢، قٛز٠ ع٢ً عبد ايطُٝ  ،  -

 .ايًػ١ 

 11ض١ٓ ،ص . 6عًِ ايد٫ي١، عرمل ايهوب ، ايكرٖس٠  ل ،2006وفمحد طبورز عُس، -
بريًػ١  ايٛعٞ ت ٜٛس يف امل بٛع١ برملٛا  ايػ١ٝٓ ايصـ ب١٦ٝ ،ف س 2009و، امحٝد٠ ؾوحٞ -

 1 عد  ،5 صبًد ايةب١ٜٛ، ايعًّٛ يف ا٭ز ١ْٝ اع١ً ايسٚ ١،  فاؿرٍ يد٣ املهوٛب١
 .13فمحد عصٚش، ف ٍٛ تسا ١ٝ يف ْيس١ٜ اسبكٍٛ ايد٫ي١ٝ، ص -

 فزْٛف ٜٚوٝ  : َكد١َ يف عًِ ايٓؿظ ، تسع١ عص ايدٜٔ ا٭غٍٛ ٚآلسٕٚ، ا٫ظبًٛ، ايكرٖس٠ .  -

، ْيس١ٜ فٚشبٌ يف ايوعًِ ايًؿيٞ ذٟ املع٢ٓ، عٔ اسٜل ايػبه١ 2008آٍ ؾسةرٕ، عبداهلل،  -

  http://www.watfa.net/studr8.htm :ايساب  ٢ايعٓهبٛت١ٝ،عً

ف س ايودزٜب ع٢ً بعض اضةاتٝىٝر  ؾِٗ املكس٤ٚ يد٣ ا٬ا  2004وا٭ غددددِ ز ددر فمحد ةرؾع  -

غعب١ ايًػ١ ايعسب١ٝ بهًٝر  ايةب١ٝ يف انوطربِٗ ٚاضواداَِٗ هلر يف تدزٜظ 

 /http://www.angelfire.com/ma4 ، َورن ع٢ً:ن١ًٝ ايةب١ٝ بدَٝرل  ،ايكسا٠٤
reda1121/s6.htm 

ايكص١ ٚف سٖر ع٢ً اي ٬ق١ ايًػ١ٜٛ عٓد فاؿرٍ َر قبٌ املسة١ً   2012ايبػٝي  عر٤ بٓ  ْرؾر ، -

 http://www.alukah.net/publications_ competitionsع٢ً :  َورن ،ا٫بودا١ٝ٥
/0/41624/#ixzz4hlu8aqi7  

   ف س ايٛع٢ ايصسؾ٢ يف تعًِ ايكسا٠٤ ،صب١ً ن١ًٝ عًّٛ ايةب2015١ٝوْٜٛٝٛ،  اشبًٛؾ٢ ؾرا١ُ، -

 ، ايطًط١ً ازبدٜد٠. 7ايعد 

 ْيس١ٜ َعرجِ اسبكٍٛ ايد٫ي١ٝ ٚإزٖر رتٗر يفوؾك٘ ايًػ١ ٚضسِّ 2014ايؿىس ضبُد لريد و -

  www.alukah.net  َورن ع٢ً ه 429ايعسب١ٝ  يًاعري  و  

 . از ايػ٪ٕٚ اياكرؾ١ٝ ايعر١َ،بػدا َبرةث يف عًِ ايًػ١ ٚايًطرْٝر و  :2002وايعبٝدٟ، زغٝد، -

  عًِ ايٓؿظ ايةبٟٛ ، ايٓيس١ٜ ٚايو بٝل، عُرٕ ،  از 2005ايعوّٛ ٚعدْرٕ ٚازبسان ٚ َعر١ٜٚو -

 .املطري٠ 

 ػس ٚايوٛشٜ ، عُرٕ. . عًِ ايٓؿظ املعسيف،  از املطري٠ ي2004ًٓايعوّٛ، عدْرٕ ٜٛضـ و -

بعض  ت١ُٝٓ يف اإليهة١ْٝٚ ايكص١ اضواداّ ،ؾرع2015١ًٝايعسٜٓرٕ  ٖدٌٜ ضبُد عبد اهلل،  -

 ايسٚ ١، َرجطوري، ن١ًٝ ايةب١ٝ، جرَع١ اّ ايكس٣.  اؿٌ يد٣ ايًػ١ٜٛ املٗرزا 

 اإلبٌ نورا يف ايد٫ي١ٝ  ، ايع٬قر 2015و، عٛ ٠ بط١ُ ، ايسٚاغد٠ ضعد املٛض٢ ٜرمس  -
 1 ايعد  ، 42 اعًّد ٚا٫جوُرع١ٝ، اإلْطر١ْٝ ايعًّٛ  زاضر ،،   ُعٞيٮ

، ف س اضواداّ  ٬و اسم ع٬ج١ٝ يف اارز اضةاتٝى١ٝ اتكرٕ  2003ا سشٟ ، عبد اهلل عبرع ،  -

ايوعًِ ع٢ً ذبصٌٝ اًب١ املسة١ً ا٫ضرض١ٝ يف َر ٠ ايسٜر ٝر  ٚادبرٖرتِٗ عبٖٛر ، ااسٚة١ 

 ، ن١ًٝ ايةب١ٝ وابٔ اهلٝاِ ،جرَع١ بػدا  . نوٛزاٙ وغري َٓػٛز٠  

http://www.watfa.net/studr8.htm
http://www.angelfire.com/ma4/%20reda1121/s6.htm
http://www.angelfire.com/ma4/%20reda1121/s6.htm
http://www.alukah.net/publications_
http://www.alukah.net/
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َسة١ً َر قبٌ املدزض١ ٚفُٖٝوٗر يف انوطرا املٗرزا  ايًػ١ٜٛ،  2010املَٛ  إبساِٖٝ عبداهلل ، -

امل٪يدس ايع٢ًُ  "ايًػد١ ايعسبٝد١ يف املسة١ً ا٭ضرض١ٝ يًصؿدٛف ا٭زبع١ ا٭ٚىل َٚسة١ً َر 

ّ. صبُ  ايًػ١ 2010  تػسٜٔ ا٭ٍٚ 28 دد 26ٖد،  و1431  ذٚ ايكعد٠ 20 ددد 18قبدٌ املدزضد١ "َٔ 

 www.majma.org.jo/res/data/seasons/28/28-1.docايعسب١ٝ ا٭ز ْٞ 

١ ،  از ايؿهس ّ  ،  ت١ُٝٓ املٗرزا  ايًػ١ٜٛ ٭اؿرٍ َر قبٌ املدزض2013ايٓرغـ ، ٖد٣ ضبُٛ  ، و -

 . 4،ا٭ز ٕ ، ل

 َػل: اهل١٦ٝ ايعر١َ ايطٛز١ٜ  انوطرا ايًػ١ عٓد ا٭اؿرٍ ، 2010واهلٛاز١ْ َعُس ْٛاف  -

 .97-96يًهورا، 

 يد٣ فاؿرٍ ايًػٟٛ بريُٓٛ ايص١ً ذا  املوػريا  بعض  زاض١ ، 2012وْٛاف  اهلٛاز١ْ َعُس -
  ا٭ٍٚ ،ايعد  28 َػل، اعًد،  جرَع١ ايسٚ ١، صب١ً

 ، امل بع١ ايع1١ًُٝل ،ٚت ٛزا اي ؿٌ متٛا عٓد ايًؿيٞ املديٍٛ  2003وضبُٛ ، ع١ ، لريدع -

 . َػل

يف ايُٓٛ ايًػ٣ٛ  ايرٖ ف س ايعصـ  2010 (نرٌَ َطري ، َٓصٛز إْصرف ةٝدز محداهلل -

 يٮاؿرٍ، صب١ً ايبحٛو ايةب١ٜٛ ٚايٓؿط١ٝ، ايعد  اسبر ٣ ٚايا٬ ٕٛ

-www.ssnpstudents.com/wp/wpَورن ع٢ً: ايد٫ي١عًِ  2015 ولعٝ س عًٞ محٝد ، -
content/ 

               ؾعري١ٝ اضواداّ ن٬ َٔ ا٭يعرا ايوع١ًُٝٝ ٚفيعرا ايهُبٝٛتس  2008ز ٛإ ٢َٓ جربس و -

، َعٗد ايدزاضر  ايعًٝر يف ت١ُٝٓ َٗرز٠ ا٫ضوعدا  يًكسا٠٤ ي ؿٌ ايسٚ ١، زضري١ َرجطوري 

 .يً ؿٛي١، جرَع١ ع  مشظ

 ايًػ١ٜٛ املٗرزا  ت١ُٝٓ عًٞ ايكص١ ف ٚاز يعب   ؾرع2010١ًٝو ايٛاةد عبد ضبُد ٖدٟ ضٝد -
 مشظ ع  يً ؿٛي١ ، جرَع٘ ايعًٝر ايدزاضر  ايسٚ ١،  نوٛزاٙ، َعٗد اؿٌ يدٟ

ايًعب ٚت١ُٝٓ ايًػ١ يدٟ ا٫اؿرٍ ذٟٚ ا٫عرق١ ايعك١ًٝ ، ايكرٖس٠:  از   ،2001وضٗري غرش  -

 ايكرٖس٠ يًٓػس ٚايوٛشٜ . 

  َعىِ املص ًحر  ايةب١ٜٛ ٚايٓؿط١ٝ، ايكرٖس٠، ايداز 2003شٜٓب،وغحرت١ ةطٔ ٚ ايٓىرز  -

 املصس١ٜ ايًبٓر١ْٝ.

ايرباَ  ايةب١ٜٛ يٮاؿرٍ املع سب  يػٜٛر َٔ ذٟٚ ا٫ةوٝرجر    2008 دٜل، يٝٓر عُس و -

 قطِ ايدزاضر  ٚا٭حبرو .  ددداشبر ١ حبث ف بٞ ذبًًٝٞ، َٓود٣ فاؿرٍ اشبًٝ  

  ، َدلٌ  يسٜر  ا٭اؿرٍ 2008عًٞ ،ضبُد ضبُٛ  ضبُد ، وٚعبد اشبريل ، ؾ٪ا  ضبُد  -

  .،َهوب١ املوٓ  ، املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛ ١ٜ 

   جرٚز ْيس١ٜ اسبكٍٛ ايد٫ي١ٝ يف ايةاو ايًػٟٛ ايعسبٞ َورن2011وعصٚش  فمحد، -

http://www.w3.org/1999/x  

زضري١   ف س فؾعرٍ ازبٛازن يف ت ٜٛس املٓٗ  ايد٫ىل يًعسب١ٝ، 2006بٌ، وعبد اسبط  َسِٜ صب -

  نوٛزاٙ، ن١ًٝ ايةب١ٝ ، جرَع١ ايهٛؾ١

  انوطرا ايًػ١ ٚعُس اشبُظ ضٓٛا  ،  صب١ً اي ؿٛي١ ، ايعد   2006عبد ايٛاةد ،عبد اسبُٝد و -

26. 

 املٗرزا  ت١ُٝٓ عًٞ ايكص١ ف ٚاز يعب   ؾرع2010١ًٝ، و ايٛاةد عبد ضٝد ضبُد ٖدٟ عطرنس -
 مشظ ع  يً ؿٛي١، جرَع٘ ايعًٝر ايدزاضر   نوٛزاٙ، َعٗد ايسٚ ١، اؿٌ يدٟ ايًػ١ٜٛ

ف س إضةاتٝى١ٝ " اشبسٜ ١ ايد٫ي١ٝ " يف ت١ُٝٓ ؾِٗ   2007وعهٛز ، زابع١ عبد ايٖٛرا ضبُد  -

َرجطوري، ن١ًٝ يد٣ اًب١ ايصـ ايساب  ا٭ضرضٞ،  ا٫ضوٓورجٞاملكس٤ٚ برملطوٜٛ  اسبسيف ٚ 

 ايةب١ٝ ، جرَع١ ايريَٛى

  : ايكٝرع ٚايوكِٜٛ ايةبٟٛ يف ايع١ًُٝ ايودزٜط١ٝ ،  از 2007ع٬ّ  ٬ن ايدٜٔ ضبُٛ  و -

 . املطري٠ يًٓػس، ن١ًٝ ايةب١ٝ ، جرَع١ ا٭شٖس
: ايرنر٤ ايًػٟٛ ٚع٬قو٘ ببعض ايعٛاٌَ  2015وزٖرّ فْٛز ضبُد  ع٢ً ؾسن امحد ؾسن، ةطٔ -

٫جوُرع١ٝ و زاض١ َٝدا١ْٝ ع٢ً فاؿرٍ ايوعًِٝ قبٌ املدزضٞ  ح١ًٝ اشبساّٛ  اياكرؾ١ٝ ٚا

 صب١ً ايعًّٛ اإلْطر١ْٝ. ٚزق١ ع١ًُٝ جرَع١ ايطٛ إ يًعًّٛ ٚايوهٓٛيٛجٝر

 ايًػ١ َٗرزا  يو١ُٝٓ يػٟٛ تدزٜ  بسْرَ  ف س  :2012(، ايؿرٜص َريؾ ، عًُٝر  آٜرع -
ع١ٓٝ فز ١ْٝ،  يف ايًػ١ٜٛ ا٫  سابر  ذٟٚ َٔ املدزض١ قبٌ َر يد٣ فاؿرٍ ا٫ضوكبري١ٝ

 ،  46-35، 1عد  ، 8 صبًد ايةب١ٜٛ، ايعًّٛ يف ا٭ز ١ْٝ اع١ً

http://www.majma.org.jo/res/data/seasons/28/28-1.doc
http://askzad.com/Bibliographic?imageCount=491&imageName=BK00045699-000&key=PAD_Bibliographic_Content&referrelUrl=http%3A%2F%2Faskzad.com%2FResults%3Fq%3D%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25AE%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2585%2B%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%25D9%2585%25D8%25A8%25D9%258A%25D9%2588%25D8%25AA%25D8%25B1%2B%25D9%2581%25D9%2589%2B%25D8%25AA%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2585%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25BA%25D8%25A9%26service%3D3&service=3
http://askzad.com/Bibliographic?imageCount=491&imageName=BK00045699-000&key=PAD_Bibliographic_Content&referrelUrl=http%3A%2F%2Faskzad.com%2FResults%3Fq%3D%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25AE%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2585%2B%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2583%25D9%2585%25D8%25A8%25D9%258A%25D9%2588%25D8%25AA%25D8%25B1%2B%25D9%2581%25D9%2589%2B%25D8%25AA%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2585%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2584%25D8%25BA%25D8%25A9%26service%3D3&service=3
http://www.w3.org/1999/x
http://www.w3.org/1999/x
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 اي ؿٌ صب١ً عٓد ازب١ًُ إ زاى ايًػٟٛ ٚاضةاتٝى١ٝ   ايٛع2009ٞو إمسرعٌٝ عًٟٛ ٫َٟٛ -
 .ا٭زبعٕٛ ايعد  ايعسب١ٝ، اي ؿٛي١

  متٛ ايٛعٞ ايًػٟٛ ضريٚز٠ انوطرا ايًػ١ عٓد اي ؿٌ، صب١ً عًّٛ 2005عًٟٛ ، امسرعٌٝو -

 .  29ايةب١ٝ : ايعد  

  اضواداّ ا٫يعرا اإليهة١ْٝٚ ع٢ً ت١ُٝٓ َؿرِٖٝ 2011ضًُٝرٕ َس٠ٚ ضًُٝرٕ فمحد و -

 ايسٜر ٝر  يد٣ فاؿرٍ ايسٚ ١ ، زضري١ َرجطوري، ن١ًٝ ايةب١ٝ جرَع١ ع  مشظ.

ايُٓٛ ايًػ٣ٛ َر قبٌ املدزض١: طبراس ايٛاق  ٚذبدٜر  املطوكبٌ ،حبث   2012ورّ عُس ةط مسري -

    ٜٓرٜس 89َٓػٛز، صب١ً ن١ًٝ ايةب١ٝ ببٓٗر ،ايعد  و
  ضبٌ ت١ُٝٓ املٗرزا  ايًػ١ٜٛ يدٟ اي ؿٌ حبث تسبٟٛ ، صب١ً 2016ايعٝطٟٛ عبد ايؿورن و -

 617، ايعد 54اعًد  -ايهٜٛ  -١َٝٚشاز٠ ا٫ٚقرف ٚايػ٪ٕٚ ا٫ض٬ددد ايٛعٞ ا٫ض٬َٞ 
 : ت١ُٝٓ املٗرزا  ايًػ١ٜٛ يٮاؿرٍ تكسٜس،  صب١ً ايٓؿظ 2008عرَس ارزم عبد ايس٤ٚف و -

 90امل ١ٓ٦ُ ايعد  
  : ؾرع١ًٝ نورا ايكص١ املصٛز٠ يف ت١٦ٝٗ اؿٌ ايسٚ ١ يًكسا٠٤ 2007ٖٝرّ َص ؿٞ و عبد اهلل -

، زضري١ َرجٝطوري غري َٓػٛز٠ ، ن١ًٝ زٜر  ٚايهورب١ يف  ٤ٛ ا٫دبرٖر  ايةب١ٜٛ اسبدٜا١ 

 ا٫اؿرٍ ، جرَع١ ايكرٖس٠ . 
متٛ ايًػ١ عٓد اي ؿٌ ٚع٬قو٘ برملطوٟٛ ايوعًُٝٞ ي٬ّ ْٚٛع اي ؿٌ   2015، وعبد اسبُٝد ضبُد  -

  .جرَع١ بٓػرشٟ ، ن١ًٝ ايةب١ٝ املس  ، اع١ً ايًبٝب١ ايعرمل١ٝ ، ايعد  ايساب 
: ا س بسْرَ  تدزٜ  يػٟٛ  ػرزن١ ا٫ٌٖ يف ت١ُٝٓ  2009و ٖٜٛدٟ ،ارٌٜ عبد اسبرؾع -

املٗرزا  ايًػ١ٜٛ ا٫ضوكبري١ٝ ٚايوعبري١ٜ يدٟ ا٫اؿرٍ املعرق  عكًٝر يف ا٫ز ٕ ، زضري١ 

  نوٛزاٙ ،جرَع١ عُرٕ ايعسب١ٝ ، ن١ًٝ ايدزاضر  ايةب١ٜٛ ٚايٓؿط١ٝ ايعًٝر ،ا٫ز ٕ،. 
عٞ اؿٌ ايسٜر   سجع١ٝ ايه١ًُ نُكد١َ : 1995ٚقٓدٌٜ ، ضبُد َوٛيٞ ، ٚايػٗرٟٚ ،  -

 .22جرَع١ آ ر ، ايعد  –يًوعبري ايًػٟٛ ٚايوٛا ٌ ، صب١ً ن١ًٝ ايةب١ٝ 

: َٗرزا  ا٫ضوعدا  يًكسا٠٤ يف اي ؿٛي١ املبهس٠ وفاس ْيس١ٜ  2015 وَرٖس غعبرٕ عبد ايبرزٟ -

 ٚت بٝكر  ع١ًُٝ  ، َهوب١ املوٓ  ، ايدَرّ

ف س ا٭يعرا ايًػ١ٜٛ يف شٜر ٠ اسبص١ًٝ   2010وي ٝـ شٜٛ ضبُد عص  عسبٞ نرت ،ٚيٝٓر  -

  ضٓٛا  5 -4ايًػ١ٜٛ يد٣ فاؿرٍ ايسٜر  " زاض١ دبسٜب١ٝ ع٢ً فاؿرٍ ايسٜر  َرب  ضٔو 

 .32،  صبًد 3، صب١ً فحبرو جرَع١ تػسٜٔ، عد : "يف َد١ٜٓ  َػل
 .47ايكرٖس٠، َهوب١ شٖسا٤ ايػسم، ،  ، يف عًِ ايد٫ي2002١و ضبُد، ضبُد فضعد -

 . 55ايو ٛز ايصٛتٞ ٚف سٙ يف ت ٛز ايد٫ي١ ، آ اا ايساؾدٜٔ ، ايعد    :2008 ،وضبٞ ايدٜٔ -

١ًٝ اضواداّ ايوعًِٝ املدَ  يف ت١ُٝٓ َٗرزا  ايسٜر ٝر  ؾرع) 2011 (َٓصٛز،  ٜٓر فمحد ةرَد -

 جرَع١ ايكرٖس٠ ،َعٗد ايدزاضر  ٚايبحٛو ايةب١ٜٛ، َرجطوري، زضري١ بسٜر  ا٭اؿرٍ

 ف٫ٚ ْر َٔ اي٫ٛ ٠ إىل املساٖك١ ، فنر مي١ٝ ، بريٚ .  :2001و  َسٖ   زٜور، -

يد٣  ايٓػ  ا٫ضوُرع زا َٗر ت١ُٝٓ يف تعًُٝٞ بسْرَ  تأ ري ،2012 وشٜٓب لٓىس َصٜد -

  203 ع،ايسٜر ، ا٭ضورذ فاؿرٍ
  . ت١٦ٝٗ اي ؿٌ يًكسا٠٤ بسٜر  ا٭اؿرٍ، ايداز ايعسب١ٝ يًهورا، ايكرٖس2002.٠َص ؿ٢، ؾِٗٝ و -

 ، ايهٜٛ  ،. 193: ايًػ١ ٚايوؿطري ٚايوٛا ٌ ، عرمل املعسؾ١ ، عد   1995وَص ؿٞ ْر ـ -

 ، َ رب  ٚشاز٠ ايةب١ٝ ٚايوعًِٝ.٠، ايكرٖس  املعىِ ايٛجٝص1995صبُ  ايًػ١ ايعسب١ٝ،و -

 -ايع١ًُٝ)املؿرِٖٝ  بعض ت١ُٝٓ يف املوهر١ًَ اشبرب٠ َٓٗ  ، ؾرع١ًٝ)2012(ْصس َٓصٛز َريْر -
 فاؿرٍ اسبسن١ٝ يد٣) ٚاملٗرزا  (ا٫جوُرع١ٝ -ضٓٛا  ايًػ١ٜٛ (ايؿ١ٝٓ -اسبسن١ٝ

 َػل، زضري١  َد١ٜٓ يف ا٭اؿرٍ زٜر  ع٢ً دبسٜب١ٝ   زاض6١اىل  5 َٔ ) ايسٜر 

 ،ن١ًٝ ايةب١ٝ، جرَع١  َػل َرجطوري

   زاض١  زج١ ذبكٝل َ٪ضطر  زٜر  ا٭اؿرٍ يًةب١ٝ املوهر١ًَ 2009يبربٓ٘ امحد ةطٔ و -

 ،َورن: ٭اؿرٍ َر قبٌ املدزض١، ن١ًٝ إزبد ازبرَع١ٝ، جرَع١ ايبًكر٤ ايو بٝك١ٝ
http://al3loom.com/ 

 ايد٫ي١ٝ ب  ايةاو ايعسبٞ ٚايؿهس ايًطر٢ْ املعر س  ْيس١ٜ اسبكٍٛ 2007هلٌَٛٝ بر ٜظو -

 1ضبُد لٝعس. ايعد :  جرَع١ .135، 134 ،ازبصا٥س:  ٜٛإ امل بٛعر  ازبرَع١ٝ

http://search.shamaa.org/arSearch.aspx?lookfor=%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%8C%20%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%20%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF&type=authortag_Text&page=1&RecordsPerPage=20
http://search.shamaa.org/arSearch.aspx?lookfor=%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%8C%20%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%20%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF&type=authortag_Text&page=1&RecordsPerPage=20
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 : تعًِٝ ايكسا٠٤ ٚايهورب١ ي ؿٌ ايسٚ ١  2014وي ؿٞ جٝٗرٕ ٚ بصؿس لدػب١ عبد اهلل -

 ايسٜر ، َهوب١ ايسغد،. 
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