
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعـــــــداد:
 رـز ديد محمد ديد

 عز الشيد معلم لغة عربية ، وباحث دكتوراة

 .د/ ذاكر ربد العظيم محمد قناويأأ

 رق التدريصأستاذ املناهج وط   
 جامعة حلوان –كلية الرتبية 

 أ.م.د/ صفاء ربد العزيز محمد دلطان

 أستاذ املناهج وطرق التدريص املشاعد
 جامعة حلوان –كلية الرتبية 

 

 

 البحث
 الخامس

 
 

 
 

 
فاعلية مدخل "العالقة بني الكساءة والكتابة" يف 

 تينية مهازات الوعي الجكايف لدى تالمير 

الصف اخلامص االبتدائي





 م2017..  يوليو                              السابع       العدد   

  يف جماالت الرتبية النوعية حبوث عربية

 

 

 

   
175 

فاعلية مدخل "العالقة بني الكساءة والكتابة" يف تينية 
 مهازات الوعي الجكايف لدى تالمير الصف 

1اخلامص االبتدائي  

 لص  امل: 

ةتضتة اىضكلة فى وروة قغوح ً مهاحاج الووي  الخاواً لوتال ةذماوج الغوم ارتوامس       

االبتووتا، و واالفتاوواح دخ مووتسب تنارووا ةنياووة الوووي  الخاوواً لووتال ةذماووج ثلوو  الغووم ;      

صوود ذتووب اووجل اىضووكلة مووتسب  القذقووة بووت الاووخافه والكتابووة  بوعوو      صاوود ارووتاتب ال ا

مووتسل ا تؾوويت الت ايووب بووت الاووخافه والكتابووةو بهووتا ةنياووة الوووي  الخاوواً لووتال ةذماووج        

الغوووم ارتوووامس و وقوووت الوووث يانوووة ال ضووود زتيوووويتت موووت ةذماوووج الغوووم ارتوووامس     

 نتوا،س  وقوت رصواحج  .  ةلياوجاا  (30االبتتا،  مبضافُة ادتاوذه و ويوتة رفوخاة جموب زتيويوة       
مهواحاج   بقو   هیةون   موتسب  القذقوة بوت الاوخافه والكتابوة  فوى       هیفايوب  ال ضود دخ 

( بوت متورو      0.05فخق وا ثا ةاللوة دصغوا،اة ينوت مزوتوال         وروتج  ذیح الووي  الخاواً ;  

ةحروواج ةذماووج اتيووويتت التزخت اووة والؾوواب ة فووى الت  اوو  ال قووت  ىااوواش الوووي          

اً ً جمب ستوح مت ستاوح اىاااش و وً اىاااش جمكب لغاحل اتيوية التزخت اوة  الخا

( بووت متوروو   ةحروواج ةذماووج اتيويووة     0.05و وفخق ووا ثا ةاللووة دصغووا،اة ينووت مزووتوال      

التزخت اوووة فوووى الت  ووواات الا لووو  وال قوووت  ىااووواش الووووي  الخاووواً ً جموووب ستووووح موووت  

 الت  ا  ال قت  .ستاوحلو وً اىاااش جمكب لغاحل 

 الوي  الخااً –الكلياج اى تاصاة: متسب القذقة بت الاخافه والكتابة

The Effectiveness of Reading and writing-Approach on 
Developing Cultural Awareness Skills for the Fifth            

Primary Grade Pupils 
Ezz Sayed Mohammad Sayed 

Dr. Shaker Abdel Azim Mohammad,Dr. Safaa Abdul Aziz Sultan 

Abstract: 
The problem of the present study was identified in the weakness 

of the cultural awareness for the fifth primary grade pupils, lack of 
approach suitable for learning reading, and writing and ensures the 
development of cultural awareness to the pupils as themselves, This 
study aimed at know the effectiveness of reading and writing 
relationship approach on developing cultural awareness.The 
sample of this study consisted of fifth primary grade pupils is 
divided into two groups in Giza governorate and all group consist of 
(30) pupil. 

                                                           
رسةةالة دكتةةوراة كمحةةد متالتةةال اسةةتلةاى ارجةةوى علةةل درجةةة دكتةةور ال لشةة ة         ورقةةة علةيةةة مشةةتلة مةة     1

 الرتبية/ قشم املناهج وطرق التدريص
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The study results indicated that the effectiveness of reading and 
writing relationship approach on developing cultural awareness 
skills. It also indicated that there is a statistically significant 
difference between the experimental group and the control group 
pupils’ mean ranks on the post-administration in favor of the 
experimental group and it also indicated that there is a statistically 
significant difference between the experimental group pupils’ mean 
ranks on the pre and post-administrations of the measure of 
cultural awareness in favor of the post-administration. 
Keywords: Reading and Writing Relationship Approach, 
cultural awareness. 

 مكدمة : 

اتها وصؾوواحةها وموححهووا التوواحغتى  لػووة جمووب رمووة اووى رووذف مووت صاغوو  دن 

و جميووا رن للػووة   واووى التووى كخووب جماانهووا اىوصووت واوتتهووا اىزووتالة       والخاوواً

وَووووا،م يووووته مووووت بانهووووا: ة وووواةي ال كووووخ والووووخر و وةوحاوووو  ال كووووخ ا نزووووان و  

فا نزاناة متتنة للتوحا  اللػو  بكب موا لوتتها موت مقواحاو وجموب موا ةقوخا        

( و وبوجل  ةقوت اللػوة وروالة     10و  2009  توونس و  مت رصتاذ اىاؽ  ورصوال   فتض

رراراة ً حتااو  ادوتا اى وى للةباوةو واوو ناوب الوةاذ الخاواً متؾوينا           

قا  اتتيو؛; لوجا فيوت الؾوخوح  ةؾويت الووي  الخاواً ً القيلاوة الةبوتوة          

م؛ ةنيات ; وثل  ىا ل  موت رحوخ جمو   ً رولوف اىفوخاة وادتيايواجو وحتزوت        

  وةزهاب ييلاوة التكاومو وبالتوال  الؾو ٌ االرتيواي  كاود تكونوون        صااةه

 (423و 2009رجمخخ مزاتخه ودظتاباة م؛ غ ا  . فؤاة القارذ و ستيوة يزاا و 

وبووالخغ  مووت راياووة اووجا ادتانوواو فاووت ةوو ت لل اصوود نووتحه وروووة ةحاروواج      

نااسو وركاذ ااتيث بتنياة وقااش الوي  الخااًو مبا تزه  ً حر  رطخ للي

ً ؽوف ما ةز خ ين  نتوا،س  وطخق ةتحتزها ووؽ؛ ةغوح للياخحاج التحاراة 

و وقووووووت رصوووووواحج ةحارووووووة جمووووووب مت: الفااووووووث     اووووووجل التحاروووووواج واىكوووووواذ  

Lafayette(1996, 431) و وفووؤاة القووارذو وستيوووة )5و 2001(و ويوواةي ربووو الووخوش

بالتوياووووة ( دخ نووووتحه االاتيوووواب 53و 2010((و ودمووووان موووو وف423و 2009يزوووواا   

الخاافاوووة للتذماوووج ً شتتلوووم مخاصوووب التقلوووا و وؽوووخوحه االاتيووواب بتنياوووة 

وقاوواش الوووي  الخاوواً لووتال التذماووجو ومووت التحاروواج الوو  روعووث بؾووخوحه        

ةؾووويت الووووي  الخاووواً ً القيلاوووة الةبوتوووة مووو؛ ةنياتووو  ةحاروووة جموووب موووت :   

يوخو نقووة   ي(و 1998و  حصوت  طقايووةو (1997 ستيوت صزوت اىخروو و ونسوخونو    
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 ,Nalderو Te asdel, 1997)و  (2011  ناةتووة ستيووت ي ووت الووخصا  و (2011رووا  

1999.) 

وكخب القذقة بت الاخافه والكتابة متسل ا لتقل  اللػة وةقلايهوا موت صو ن     

حتااووو  اىغوووخاخ اىتوسووواه موووت ةقلايهووواو واوووى ةنياوووة ييلاووواج ةلاووو  اللػوووة   

فاج ةورووو  اىياحروووةو وةقتيوووت يلوووى    ودنتارهوووا اروووتناةاا دخ افةاؽووواجو ودروووخا   

م اةالفو وثل  ىن التونُ  مخوب ا طواح ال كوخ  موت صاود الاوايوت واى واةالفو         

فإنوو  ال تؾوو؛ ررزاووا يالاووة حتكوو  اىياحروواج الت  اااووةو ً صووت رن اىوووتسب         

الةبووو  ظتيوو؛ اىياحرووة بتلوو  اىفكوواح النُختووة ً ؽوووف الواقوو؛ اىيوواحشو وً   

ت فايلاتو و ومن ااوة رفكواحلو وموت حو  مكوت االيتوتاة        ؽوف بخاات قوتة ةؤجمو 

                 ب فكوووواح اىووووتسبو وةقيووووا  ةلوووو  اىفكوووواح بوعوووو ها م وووواةالف للووووتقل  والتقلووووا . 

  Clement, Morie Elena,1995 ) 

وقوووت رصووواحج القتتوووت موووت التحارووواج دخ القذقوووة بوووت الاوووخافه والكتابوووةو         

تاسب وييلاواج ةخبوتوة ةةرو  ةلو      وؽخوحه ة قاب ةل  القذقة مت سوذي مو  

القذقووة دخ ة  ااوواج ييلاووة مكووت ا فوواةه منهووا ً ةنياووة التواعووب اللػووو و    

(و  مغو  ى ي ووت  2002والووي  الخاواًو والوت ك  ب نواي . صواجمخ ي وت القُوا و       

(; يا صجا بال اصد دخ ة ين متسب   القذقة بوت الاوخافه والكتابوة ;    2008القايو 

ت  ً ةنياة مهاحاج الووي  الخاواً لوتال ةذماوج الغوم ارتوامس       لتقخا فايلا

 االبتتا، .

 مشكلة البخح : 

 ةذماووجً مهوواحاج الوووي  الخاوواً لووتال     قغوووحوروووة ضووتة اىضووكلة فووى   تة

الووي  الخاواً   ناروا ةنياوة   موتسب ت فتاواح دخ  الوا و االبتوتا،  ارتوامس الغوم  

 لتال ةذماج ثل  الغم .

 : أسئلة البخح 

 الوي  الخااً اىنار ة لتذماج الغم ارتامس االبتتا، ؟ ما مهاحاج 
   ًمووا فايلاووة مووتسب  القذقووة بووت الاووخافه والكتابووة  ً ةنياووة الوووي  الخاووا

 لتال ةذماج الغم ارتامس االبتتا، ؟

  البخحأهداف: 

 تهتا اجا ال ضد دخ :

 ،حتتتت مهاحاج الوي  الخااً اىنار ة لتذماج الغم ارتامس االبتتا.   
     ةقوووخا فايلاوووة موووتسب  القذقوووة بوووت الاوووخافه والكتابوووة  ً ةنياوووة الووووي

 الخااً لتال ةذماج الغم ارتامس االبتتا،  .
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 :أهنية البخح 

تتنواوي  القذقوة بوت الاوخافه والكتابوة       ةن ؛ راياوة اوجا ال ضود موت جمونو       

    ً لوتال   متسل ا تؾيت الت ايب بت الاخافه والكتابةو بهوتا ةنياوة الووي  الخاوا

وتتوقوو؛ رن ة اووت نتووا،س اووجا ال ضوود فووى       و ةذماووج الغووم ارتووامس االبتووتا،     

 :اتاالج اآلةاة

     مزايته واؽق  اىنااس ومؤل   الكتا اىتحراة فى ديوتاة اىوواة التقلاياوةو

 ووؽ؛ احملتوتاج فى ؽوف ما ةز خ ين  نتا،س ال ضد .

     بهووتا ةنياووة   ةاووتت  مووتسب تةروو  القذقووة بووت الاووخافه والكتابووة ييلااووا

 مهاحاج الوي  الخااً .
   و صاروواج وسغووا،ػ لووو التذماووج فووى ثلوو  الغووم    تنارووا مووتسبةاووتت

 .وتخاي  ال ناة اىقخفاة د  بهتا نضخ وةنياة الوي  الخااً

 :أداة البخح 

   ديتاة ال اصد (ماااش الوي  الخااً لتذماج الغم ارتامس االبتتا،  .  

 : فسوض البخح 

 بووت  0.05: ةورووت فووخوق ثاج ةاللووة دصغووا،اة ينووت مزووتوال     ويال ووخخ اى )

متوروو   ةحروواج ةذماووج اتيووويتت التزخت اووة والؾوواب ة فووى الت  اوو  

ً جموووب ستووووح موووت ستووواوح اىااووواشو وً  ال قوووت  ىااووواش الووووي  الخاووواً  

 لغاحل اتيوية التزخت اة .اىاااش جمكب 

   بووت  0.05ينوت مزووتوال    : ةورووت فوخوق ثاج ةاللووة دصغووا،اة  الخووان ال وخخ )

متورووو   ةحرووواج ةذماوووج اتيويوووة التزخت اوووة فوووى الت  ووواات الا لووو     

ً جمووب ستوووح مووت ستوواوحلو وً اىااوواش   ااوواش الوووي  الخاوواً  ىوال قووت  

 لغاحل الت  ا  ال قت  . جمكب

  البخححدود: 

 َب فى اجا ال ضد اذتتوة التالاة :َذُتلُت

    الخاافاوووة  الخاافوووة القاموووة و والخاافوووة     الووووي  الخاووواً متيخل وووا ً الوووتوا،خ

 ا رذماةو والخاافة القخباةو والخاافة اىغختة( ومؤصخاج الوي  بكب نوع 
       ماوووخح اللػوووة القخباوووة يلوووى ةذماوووج الغوووم ارتوووامس االبتوووتا،   ال غوووب

 التحار  اىوي(.
    ،مازوووية دخ زتيوووويتت :  يانوووة موووت ةذماوووج الغوووم ارتوووامس االبتوووتا

 اىسخال جتخت اة.ؽاب ةو ودصتاايا
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 البخح  مصطلخات: 

 :مدخل العالقة بني الكساءة والكتابة  

تقخا اىوتسب ب نو  :  زتيويوة موت اىزولياج واالفةاؽواج مزول  بغوضتها         

بت راوب االستغواؼ ً التوتحتسو والو  ةةابوٌ فايوا بانهوا بقذقواج وحااوةو          

التقلوووا / بقؾوووها توووخة ٌ ب  اقوووة اىووواةه اىتقليوووةو وبقؾوووها توووخة ٌ بقيلوووا  

 (261و2003.  صزت صضاةة ودتنا النزاحوالتقل 

ا ً اوووجا ال ضووود : تاغوووت مبوووتسب القذقوووة بوووت الاوووخافه والكتابوووة درخا،ااوووو

ةنُووا  ستتوووال موؽووووياج اىوواةه اللػوتووة اىاتموووة ً عوووحه مهوواحاج لػوتوووة       

ا مت خقةو ومقادتتهوا موت   ا ةازايها مقلوماج زتذره وفخويامتزاوداو وَا اة

 و واىنضو ة الخاافاوةو واىقلومواج ا حخا،اوة;    تحتا واىياحروة اللػوتوة  سذي الت

مبوووا عتاووو  الةابوووٌ بوووت الاوووخافه والكتابوووة بغووووحه ككوووت اىوووتقل  موووت دةحاف   

 . و وةنياة الوي  الخااً لتته وةوَا ها ً رةا،ه  اللػو  والقذقة بانهيا

 : الوعي الجكايف  

لاوماوة مبوا تضويب موت يواةاج وةاالاوت       الوي  الخاواً اوو :   الووي  باذتاواه ا    

وريخاا ورصكاب وة ايب وعووح النضواٍ القواب التلاوا،  واىونُ   .  موروى ي وت        

ويخفو  فوؤاة القوارذو وستيووة يزواا        و (148و 2010الخصا و وناعخ يل  مهوت و  

الخااً  ةخاح  يلى احملافُة ً بتوحل وويا  ال خة دةحاف متال" ( ب ن  11و 2009

 ةو ح اج  ر  موت  سالاوة  لت اوى  الضووا،ا;  موت  هاتتهوا  مو؛  عوالةو اى وم اة،و  

 ." وافته

ا ً اوجا ال ضود  : موتال دةحاف ةلياوج الغوم      تاغت بالوي  الخاواً درخا،ااو  و

 -الخاافووة ا رووذماة  -للووتوا،خ الخاافاووة   الخاافووة القامووة ارتووامس االبتووتا،  

لتالوة يلوى وياو  بكوب     الخاافة اىغوختة(و ورةا،و  لليؤصوخاج ا    -الخاافة القخباة 

 . ةا،خه مت اجل التوا،خ الخاافاة

  البخحإجساءات: 

 ةز  درخافاج التحارة وفا ا للا واج اآلةاة :

  ا طاح النُخ  .رول ا: ديتاة 
       حانااووووا: ةغوووويا  التحارووووة ودرووووخافاج ة  ااهوووواو وةتؾوووويت اووووجل ارت وووووه

 ا رخافاج اآلةاة: 

 ًديتاة قا،ية الوي  الخاا . 

  القامة رت واج النيووثش التتحتزو  اىقوت ىقادتوة وصوتاج      ديتاة ارت ة

 .متسب  القذقة بت الاخافه والكتابة اىاخح ً ؽوف 
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 .بناف رةاه الاااش 

 اآلةاة ا للا واج الت  ا  اىاتان  وفا  و تز اىاتاناة حالخاا: التزخبة  : 

     ،ودصوتاايا جتخت اوة   واستااح يانة مت ةذماج الغوم ارتوامس االبتوتا 

 اىسخال ؽاب ة.و

 . الت  ا  الا ل  ىةواج ال ضد 

       ةوووتحتس اىاوووخح باروووتاتاب النيووووثش التتحتزووو  اىقوووت ً ؽووووف موووتسب

 القذقة بت الاخافه والكتابة  ; لتنياة مهاحاج الوي  الخااً .

 . الت  ا  ال قت  ىةواج ال ضد 

  :وثل  مت سذي: ارتاذؼ النتا،س:حابقاا 

 اصغا،اا. حعت ال ااناج ومقادتتها 

 .ارتاذؼ النتا،س وة ز اا ومناقضتها 

 . ةاتت  زتيوية مت التوعااج واىاةصاج ً ؽوف نتا،س ال ضد 

 وفايا تل  مقادتة ما ر   ة غال ا

  اإلطاز اليعسي للبخح: 

ةقوووخا فايلاوووة متسب القذقوووة بوووت الاوووخافه    ىوووا جموووان ال ضووود تزوووتهتا   

الغم ارتامس االبتتا، ; لوجا تاوتب   لوي  الخااً لتذماج ا والكتابة  ً ةنياة

و وكخوب ثلو  القوخخ ً    ال ضود ال اصد يخؽاا كث االروت اةه منو  ينوت ديوتاة     

 :   احملاوح اآلةاة

 : "احملوز األول : مدخل "العالقة بني الكساءة والكتابة 

مكت يخخ بقو  احملوتةاج الو  ةضوكب مذموي وط اقوة موتسب  القذقوة         

 خب ةل  احملتةاج ً النااٍ اآلةاة :بت الاخافه والكتابة و وةتي

 العالقة بني الكساءة والكتابة"  : مدخل مفهوو"  

اىووتسب ب نوو   اىن لاوواج الوو  ةزووتنت دلاهووا طختاووة       حصووت  طقايووة يووخا 

التتحتس مخب: ةغوحاا ى هووب اللػوة وفلزو ة ةقلايهواو والنُوخه دخ ال  اقوة       

تقكوس فلزو ة التوتحتس      اىوتسب التتحتزو  ا نزاناةو وصاغواة اىوتقليت . و  

احملتوووال وصتووى ت؟ رووالوو  ةت لوووح ً رووؤالت: موواثا وجماووم تووت  ةقلووا  التاح      

 (29و 2006وحصت  طقاية   ا الاتياماج اىتسبغتتلم ة قا

وصوي متسب القذقة بت الاخافه والكتابة تض  صاجمخ ي ت القُا  دخ رن 

ةو وةوؤحخ ً بقؾوها   التقل  ييلاة صواملة متكاملوةو ةتو حخ فاهوا روانوا شتتل و      

رل اا ودعتابااو جمجل  تقت التقل  ييلاوة بنا،اوة ةخاجمياوةو ت نوى فاهوا ادتتتوت       

يلى الاتت و تت حخ ب  وتؤحخ فاو و واوجا موا ت زوخ موتسب  القذقوة بوت الاوخافه         
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والكتابوووة  الوووج  تتياوووذ بالت اةلاوووة والنيوووو اىتوووذامتو وتؾوووام رنووو  ً زتووواي      

فه والكتابووةو ورن االرووتزابة لليوواةه اىاووخوفه  النضوواطاج اللػوتووة ةتووتاسب الاووخا 

 موا رو     فوً ؽوو ةكون رجمخخ فايلاة ينت ارتاتاب الااحئ نضاطاج جمتاباة . 

تقوين   التحاروة موتسب   القذقوة بوت الاوخافه والكتابوة  ً اوجل       ت ت ال اصد رن 

زتيويوووة موووت اىن لاووواج اللػوتوووة والخجموووا،ذ الخاافاوووة الووو  ةغوووم ط اقوووة   

روواقل و وحتووتة س ووواج ودرووخافاج الزوو  ً ةتحتزووة; بهووتا       احملتوووال الووج  

بوووالوي  الخاووواً الوووذدب ً صوووتوة    الغوووم ارتوووامس االبتوووتا، ةذوتوووت ةذماوووج 

 مخصلت  القيختة  .

  : "أهنية مدخل "العالقة بني الكساءة والكتابة 

تقووت مووتسب  القذقووة بووت الاووخافه والكتابووة  رصووت اىووتاسب الوو  مكووت مووت        

التلياج ديتاةاا متكامل ا تتنارا م؛ ط اقة النيو اللػو  لو و جميوا    سذدا ديتاة

ةن ؛ راياة متسب القذقة بت الاخافه والكتابة مت سذي يته مذاتاو لقوب موت   

  (.17و2002رايها:  صاجمخ ي ت القُا  

        رن اىووواةه اللػوتوووة الووو  تزوووتنت دلاهوووا اىوووتسب ةن ووو؛ موووت رصاةتووود التذماوووج

 ررهب ً ةقليها وقخافةها.وس اةه و وبجل  ةكون 

      رن اىوووتسب تخجموووذ يلوووى سووو اج التذماوووج الزووواباةو وتزوووتخ  ااتيامووواةه

 وصػ ه  للاخافه .
     تقيب يلى ةنياة الت ك ; صاد رن الت ك  رذف ررار  ً اوجا اىوتسبو منوج

 بتاتة مزايته التذماج يلى التق   يت رفكاحا  .
   للووت ك  ةاسووب اىوقووم التقلايوو .  تتضووتة ةوح اىقلوو  ً حتااوو  باةووة مووخ ه

 واىتقل  منتزاا وم تكخا  ىواة ةقلي  .
        ظتقب ال ذب ً س اج دظتاباة تخاوون فاهواو وةكوون موخ ه لخفو؛ مزوتوال

 ةافقات  دخ التقل  .
          تنيوو  قووتحه التذماووج يلووى بنوواف اىقنووىو وظتقلووه  تزووتيتقون باللػووة الوو

تاتمونها لازوث ييل وا متحروااا    تزتاتمونهاو وتضقخا  ب ن اللػوة الو  تزو   

 تخغيون يلى الاااب ب .
  تاتب نغوؼ لػوتة حتتو  مقنى حااً ونسخ لػو ; يا تخف؛ مت جم افه

 اىتقل  وةخ  ينتل صقوح ب اياة ما تتقلي و وةني  لتته  الوي  الخااً .

      ــا ــة   طبيعتهـ ــة" والل ـ ــساءة والكتابـ ــني "الكـ ــة بـ ــدخل العالقـ ،  مـ

 ووظائفها( :

اللػوووة رموووخ استلوووم فاووو  ال ووواصخونو ورحوووخ اوووجا االسوووتذا بغووووحه    ط اقوووة  

واؽضة ً حتتتت م هومهواو وً مونهس ةحاروتهاو ثلو  ىن اللػوة بواىقنى القواب        
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صوو ف مقاووت مخجموواو ةوونُ  سووواؼ ا نزووان ومووا متلكوو  مووت روانووا ثاناووة       

ون زوواةو وارتياياووة وحاافاووةو واوو  نُوواب مقووخً تووتحشو وةتولووت ينوو  وفاوو    

: 1999ا  جموجل  مهواحاج كواحش ً مواقوم صاوتوة.  جميواي بضوخو        نُختاجو و

83) 

ورجمت رهت اىهوت  ثلو  التغووح اىنُووم  للػوة ً ةقخت و  دوا باولو :  دن         

اللػووة رصووتاذ حتكيهووا قوايووت نُاماووة ةغوو ها رنُيووة فخياووة رووتة مووت بانهووا    

ً    progmaticsنُاب التتاوي   ; واو النُاب التاي يلوى جما اوة اروتاتاب اللػوة 

اىواقوووم والزوووااقاج االرتياياوووة والخاافاوووة اىاتل وووة; لتوووؤة  وَوووا،م ثاةاوووة   

 (   291و 2003وزتتيقاة شتتل ة.  رهت اىهت و 

يت اللػة:  رن م هوب اللػة توؤحخ دخ صوت جمو   ً     Weaverوثجمخ  وت خ  

تن ػوو  رن  -جمووجل   –اىووتسب التقلايوو  الووج  تت قوو  اىقلوو و واىووتسب التقلايوو   

ب اللػوةو وموت حو  فووي  اىقلو  مب هووب اللػوة ورنُيتهوا والزوااق          تقكس م هوو 

الج  تكتنم ةقلايها وةقليهوا توؤحخ ً ياحرواة و وً وياو  مبوا اروتضتذ موت        

   (Weaver, 1980, 3-14 مقاحا مت ص نها رن ةقتي ً ييلااج التقلا . 

 هاطبيعة عنلية تعله الل ة واكتشاب 

متكامووووبو فاالرووووتقياي اللػووووو  اللػووووة ً ط اقتهووووا نزوووو  منووووتمس ونُوووواب 

تزتورا رن ةقل  اللػة وفا ا ل  اقتها الكلاوة; صاود دن القذقوة بوت مكوناةهوا      

لازووث يذقووة س اووةو ودلووا اوو  يذقووة ةا،ختووةو دث دن اللػووة نُوواب ثو ط اقووة   

 (4و 1987جملاة تتز  بالتكامب واالةزاق بت يناعخل.  رهت طااخو

للػوووة وةقليهوووا يلوووى موارهوووة    ورعووو ي موووت الؾوووخوح  رن تنغوووا ةقلوووا  ا   

الؾووخوحاجو واىت ل وواج االرتياياووة والخاافاووةو وان ذق ووا مووت اووجا اى ووتر جمووان    

االاتياب بادتوانا الوَا اة للػة; مبقنى رن ةتحش اللػة ً رااقاج ط اقاوة  

صااااة; ىن وَا ة اللػة ال مكت فغلها ب   صاي يت راياتها رةاه للتواعب 

(و واجا موا توتيونا دخ ؽوخوحه الت جماوت     6ة رذيو ة.جواالرتياي  .  ستيت فؤا

وةتنوو و والقووا  مووت صولوو و واووو      يلووى دحووخاف ويوو  اىووتقل  ب اةتوو و وزتتيقوو و     

مخووب الوووي  الخاوواًو ومووت حوو  بنوواف مواقووم مووت صوو نها دتوواةه ة ايلوو و وبووجل   ما

 مكت ةوَام اللػة ً نا؛ صةون .

 : وظائف الل ة 

ةقووتة وَا، هوواو وةنوووع   – اللػووةيووت ط اقووة مووت راوو  ادتوانووا الوو  ةكضووم   

وروالة ال وخة لاؾواف صاراةو و وةن اوج م ال و  ً        زتاالج ارتاتامها; فاللػوة 

. تنوواقط صووةون  وتزت زووخو وتزتوؽوويو وةنيووو حاافتوو    -ارتؾاوو–اتتيوو؛و وبهووا 

وةزووتاتب اللػووة لتووؤة    .  (5و 2006و حصووتال طقايووة ( 2003و 75 عوو اف ستيوووةو   

َا اووةو ورجمووتج نُختووة  االاووتاال  ؽووخوحه رن تنزووز     رغخاؽاووا ارتياياووة و 
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 –ةقلا  اللػة م؛ ط اقتهاو ورن تخة ٌ ةقل  اللػة مبواقم زتتيقاوة واققاوة   
ثلووو  رن ةقلووو  اللػوووة منقوووذال  يوووت اىواقوووم اتتيقاوووة ظتقوووب        -رو م ةؽوووة 

االطتووخاٍ ً ةقليهووا ييووذ  مغوو نقاا ً نُووخ اىووتقليت. وةزووتنت القذقووة بووت   

الكتابووة ً ةقلوو  اللػووة القخباووة قووخافه وجمتابووة يلووى رروواش رن ةقلوو    الاووخافه و

اللػوووة وةقلايهووووا دلووووا اووووو رمووووخ ستكوووووب ب روووو ااتها االرتياياووووة والخاافاووووة  

و 2003واالن قالاة; وثلو  بهوتا التواعوب مو؛ اآلسوختت .  صواجمخ ي وت القُوا و         

غخاؽاووا وة رازاوا يلووى مووا ةاووتبو مكووت الاووي : دن اللػووة كوواحش; لتضاوو  ر  . ( 22

فخةتووة وارتياياووة ودنزوواناة وحاافاووةو وتووخال ال اصوود ؽووخوحه نضووخ وةنياووة      

الووويى بوَووا،م اللػووة وارووتاتاماةهاو ورن توونقكس يلووى منووااس ةقلووا  اللػووة       

القخباة فى مؤرزاةنا التقلاياة اىاتل وةو فت سوج فنوون اللػوة القخباوة طابقاوا       

ل  و فتنيوو قوتحه اىوتقل     وَا ااا تخة ٌ مبواقم اذتااه الاوماة اللػوتوة لليوتق  

يلووى التواعووب موو؛ اآلسووختت فووى زتتيقوو  و وبالتوواخ تغوو  اووجا اىووتقل  يؾووواا    

 فايل ا فى زتتيق  تؤحخ فا  وتت حخ ب  . 

  ةالل وتعليه املبادئ اليفشية والرتبوية لتعله 

ىغوواةح الوو  ةتنوواوي  يلووى امووتسب   القذقووة بووت الاووخافه والكتابووة      خةكووذت 

لك اتاج ال  ةتناوي ييلاة اجمتزواب  او وةاة والةبوتة لتقل  اللػاى اةئ الن ز

اللػة صتى تتزنى ل  مخاياه ثلو  ً جموب يناعوخ اىونهسو  وفايوا تو ة  دصواحاج        

حصووتال رهووت   مووورذل لوو ق  م وواةئ الووتقل  ً ييلاووة ةقلووا  اللػووة وةقليهووا   

 :(123و 2006طقايةو 

  مزوووايته اىوووتقل  يلوووى  اىواقوووم وارتووو اج اللػوتوووة ال ةكوووون ثاج فقالاوووة ً

اجمتزوواب اللػووة دال دثا جمانووث ً زتيويهووا ثاج مقنووى وةاللووةو ووَا اووة      

 .ومخة  ووة ب غخاؽ  مت ةقل  اللػة ولليتقل 
          اىوقووم ادتاووت لتقلووا  اللػووة وةقليهووا تقتيووت يلووى اوووي وةنوووع ارتوو اج

 .اللػوتة
  ةنُا  س اج ةقل  اللػة ظتا رن تكون ً عوحه قابلة للتقلو. 
  ا الجمتزواب اللػوة وياحروتها صوت     ةقل  اللػة تكون رجمخخ فايلاة وحتااا

وتنيو  ماوود و وتووقِ صارواةه       ووتخ  ااتيوامه   وتوروو  اىقلو  التاحرت

 .وعتا  رغخاؽه  مت ةقل  اللػة وورغخاؽه 

       الدعائه اليعسية والفلشفية الـ  يشـتيد إليهـا مـدخل "العالقـة

 بني الكساءة والكتابة" : 

لتقوخا   ;تت خق ال اصد انا دخ دلااف الؾوف يلوى نُختواج التقلوا  والوتقل     

متسب القذقوة بوت الاوخافه     ا للضوتتد يوت  مناٍ ااتياب ةلو  النُختواج موتسل    
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و لتقلوووا  اللػوووةبوووت الاوووخافه والكتابوووة; القيلاووواج اىوصوووته وط اقوووة  والكتابوووة و

 مت سذي الاخافه والكتابة. وةنياة الوي  الخااً 

نت موووتسب  القذقوووة بوووت الاوووخافه والكتابوووة  دخ يتتوووت موووت ال لزووو اج  تزوووت

والنُختاج الةبوتة ال  مكت ا فاةه منها ً وعم ييلااج ةقلو  اللػوة الو     

ةزووواتخلو وً اصوووتااق رروووس ةوووتحتس اللػوووة وفا وووا دووواو و اعوووة يلووو  اللػوووة     

 الن زووو و وصخجموووة الةباوووة التاتماوووة الووو  قاةاوووا  روووون ةتوووو  و ولا،اوووة        

 بااراوو  و ورفكوواح يووا  الوون س الخوروو   فازوةزووك   االرتياياووةو واجمتيلووث   

 اجل التيا،  بالنُختة ال نا،اة .  

و Humanismجميا ايتيت ً بلوحه م واةئ اىوتسب يلوى ال لزو ة ا نزواناة      

صاوود ةيووث دخ ديوواةه االيت وواح للػووة      – Maslowومووت رصووهخ حواةاووا  ماروولو     

نزوان ً اروتاقاب اللػوةو واالروت اةه منهوا ً      ورنزنتهاو ورجموتج يلوى مكوان ا    

 ,Goodman, K)بناف صاغات و ويذقاة  م؛ اآلسوختتو ولوجا رجموت  روةموان      

S)      راياووة ةلوو  اى وواةالف ا نزوواناة ً ةقلوو  اللػووة وةقلايهوواو وح تتهووا لليووتقل

واىقل ;  فكب متقل  دنزان فخةو واىقليون رناراوا ت وةخ فواه  رن لوتته  ويااوا      

قخفووووة بكا اووووة ارووووتاتاب اىقوووواحا الزوووواباة لووووتال اىووووتقل  وال نوووواف يلاهووووا;  وم

وصاغاة اىتقل  جمب متكامبو وظتا اصةام  وةضوزقا و جميوا ظتوا اصوةاب     

   (Goodman, K.S, 1997, 40)حغ ته  ً التقل  واالرتكضاا . 

 ةنُووخ دخ اللػووة يلووى رنهووا مكتزوو ة ولازووث وحاحاووة   الوو   وروخ النُختوواج

و ومكووت ةقليهووا يووت طختوو  اىياحرووة والتكووخاح      ةرووزوة التوروو ا نُختووة  رو

 االقةان بت اىوخ  واالروتزابة(و ولكنهوا ختتلوم يوت النُختوة الزولوجماة ً        

القناتوووة بالوووتالالج اىقنوتوووة للػوووة و فؾووول ا يوووت الوووتالالج الل ُاوووةو ورؽوووضى     

كخالوها   ةخجماذاا يلى اىقان  التاللاة ومتال التياتذ بت اى وخةاج الو  مكوت   

باةااا وثانااا; فاىوخ تتقخا دلاها ال  ب رواف جمان ثل  يوت طختو  اىضوااته    

رب يت طخت  اىذصُةو ً صت رن الخاناوة: كخوب ةاسلااوا ً الوتمان.  ن اوب ي وت       

 (40-38و 2003اداة  ونسخانو 

ويناووث نُختووة مقادتووة اىقلوموواج بتحارووة القيلاوواج الجاناووة للػووة; صاوود  

ةلووو  النُختوووة رن اىوووخ اج ارتاحراوووة ةوووؤحخ يلوووى صوووواش ال وووخةو     حرال رنغووواح 

والوتقل و مووا اووو دال رلزوولة موت القيلاوواج الوو  جتووخال ةاسوب ثاووت ا نزووان بووت    

 . (135و 1995زابة(.  فتض  الذتاجو مخصلة اىتسذج  التلا ( واىاخراج  االرت

صاوود  وانووا تتوو ت مووتال االةزوواق والنيووو ً النُووخ دخ القيلاوواج الجاناووةو     

افةؽث النُختة التور اة وروة ييلااج ةت  ةاسب الوجات ً ال وةه موا بوت     

صتوذ اىخ  وَهوح االرتزابةو ح  رافج  نُختة مقادتوة اىقلومواج  لتؤجموت    

ةلووو  القيلاووواج الووو  ةوووت  ً مخاصوووب ة وووتر نيووو؛ اىقلومووواجو حووو  ةنُوووا  ةلووو    
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لتذدموو  الووج  تتوواي  اىقلوموواجو ونالووها ىاووذن الووجاجمخهو حوو  حتتتووت ا طوواح ا    

 (Ashman, 1989, 33)ارةراع اىقلوماج مخه حاناة صت اذتارة دلاها. 

وموووت راووو  النُختووواج الووو  مكوووت رن ةكوووون رراراوووا دوووجا االجتوووال النُختوووة    

بتاوتت  حتلاوب    –اىقخفاة و وقت ينى رنغاحاا اىنتيون دخ يل  ن وس القخفوان   

تاتمها ال خة ً صوب اىضوكذجو رو   ة غال  ةت ق  للقيلااج القخفاناة ال  تز

اجمتزوواب اىقوواحاو جميووا حجمووذج النُختووة يلووى بقوو  ادتوانووا اىةاب ووة ً      

ال نووووواف الوووووجاينو وا ةحاف ة زووووو  ةلووووو  القيلاوووووة; ومنهوووووا ال نووووواف اذتارووووو و و 

 (76 – 74و 1988. ناتم سخما و ويل  صزاشو اىقخً

خ دخ مخصلووة وقزوو   فازوةزووك   نُختتوو  دخ رحبقووة مخاصووب: ةزووتنت اىو

ال  ولة اى كخهو صاد ري وى راياوة لوتوح اىروخه ً دجمزواب ال  وب مقاحفو         

اىوخو وةن ل  اىخصلة الخاناة مت سغوا،ػ ال  ولوة اىتورو ةو رموا اىخصلوة      

يلووى مووا تزووتيتل ال  ووب مووت مقوواحا       –الخالخووة: فتقتيووت ينووت  فازوةزووك      

ً ةكووووتت صاغوووات و   ورفكووواحو وجما اوووة بنا،ووو  ىقاحفووو  يوووت اآلسوووختت وت وووتر    

واىخصلة اىس هو فتزتنت دخ مخصلة اىخاااوةو صاود توتقل  ال وخة االجتااواج      

والاوووا  موووت اآلسوووختت وموووت الاوووخافهو وبوووجل  تضوووكب بنووواف متكامل وووا موووت الاوووا    

 ( 64و 2003واالجتاااج واآلحاف واىفكاح.  ن اب ي ت اداة  ونسخانو 

اج للاخاح مبوا تزوايت ً االصت واَ    واىتقل  ً نُختة  رودبب  بناف نضٌ مت

باىقلومووواج واىفكووواح ىوووته طوتلوووةو وتخفووو؛ موووت جم اتوووة اىوووتقل  ً اروووتاقاب       

اىقلوموواج ادتتتووتهو جميووا رن اىقوواحا اىقخؽووة للنزوواان ةووةف رحووخاا تزووايت ً     

ةقل  رتتت تخة ٌ بتلو  اىقواحاو جميوا رن الوتقل  ثا اىقنوى توخة ٌ مبوا تقخفو          

 ( 125و 2006خ ً ةكوتت صاغااةه .  صزين يغخو ال ذب فقل او وتؤح

وعتووتذ ال هوو  مووت ورهووة النُووخ القخفاناووة دثا ارووت اع الاوواحالف رن تووخبٌ   

بناوة اىقخفوة لتتوو  ب ناوة الونػ. وقووت نُوخ  رودبوب  دخ ال ناووة اىقخفاوة لل ووخة        

يلوووى رنهوووا احملتووووال الضوووامب لليقخفوووة ال نا،اوووة لل وووخةو وسواعوووها التنُايوووة     

  كاوووذ اتووواي اىقوووخً لل وووخة. وحرال  رودبوووب  رن اىوووتقل  تزوووتا ب  اىتياوووذهو الووو

اىقلوموواج الل ُاووةو وتخب هووا باىقخفووة وارتوو اج الزوواباةو وبهووجل ال ختاووة       

ةكتزا اىقلوماج ادتتتوتهو فؾوذ  يوت دي واف اىقلومواج الزواباة مقنوى ساعاواو         

  يلوى دصوتاذ   ويلا  فإن ييلاوة الوتقل  يخفانااوا ةقتيوت يلوى موتال قوتحه اىوتقل        

حوابووٌ بووت اىقلوموواج ادتتتووته والزوواباة ةاسووب ال نوواف اىقووخًو ومووتال قابلاووة      

و 1995اىقلوماج للتنُا  والتكامب ةاسب ال ناف اىقخً لليتقل  .  فتضو  الذتواجو   

297) 

والنُختة ال نا،اة اى دصتال النُختاج ال  ةقين بال ضد ً جما اة ةقلو   

ا اووة ةوَا هووا وجما اووة ةولاووت مقوواحا رتتووته   ال ووخة اىقوواحا اىاتل ووةو وجم 
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ارتناةاا دخ اىقاحا اىتاصة لكب فخة مبقاونة مت تاومون يلى ةقلايو و والوتقل    

ال نوووا،  تقوووين بالقيلاووواج الجاناوووة الووو  تؤةتهوووا اىوووتقل  ً دةحاف اىقنوووىو وةوح 

اوتو  ييلااة  القخفاناوة ً دنتواش اىقنوى وبنواف اىقواحا ادتتتوته. رابخ ي وت اذتي       

(و وان لاووث النُختووة ال نا،اووة مووت يووته افةاؽوواج مكووت رن ةووتي         288و 1989

 متسب   القذقة بت الاخافه والكتابة  و وفايا ت ة  ة غاب اجل االفةاؽاج :  

  : االفةاخ اىوي: التقل  ييلاة بنا،اة نض ة وغخؽاة التور 

  االفةاخ الخان : موارهة اىتقل  مبضكلة رو مهية صااااة: 

  :االفةاخ الخالد: اىقخفة الا لاة لليتقل  صخٍ ررار  للتقل  ث  اىقنى 

     االفةاخ الخاب؛: ييلاة التقل  ةتؾيت دياةه بناف ال خة ىقخفتو  موت سوذي

 ة اوخ ارتياي .  

  :االفةاخ ارتامس: النيو القخفان  رلزلة مت التػ اج النيا،اة اىتتاسلة 

 الكساءة والكتابة"  فلشفة وأسص مدخل "العالقة بني 

مووت سووذي يووخخ مناطوواج ااتيوواب نُختوواج التقلووا  والووتقل  الوو  ةووتي           

متسب القذقة بت الاخافه والكتابة ةتؾوي فلزو ة ثلو  اىوتسبو واو  حتااو        

ادووتا اى ووى مووت الووتقل  مووت سووذي ة  اوو  مووا ةقليوو  اىتقليووون فووى مواقووم   

املوووة توووؤةال دخ فقالاوووة رتتوووتهو  فتاوووتت  اىقووواحا وارتووو اج التقلاياوووة متك 

رجمخووخ فووى التقلووا  مووت ةاووتمها من غوولةو ولووجا ظتووا الووخبٌ بووت اذتاووا،          

واى ااا  واى اةئ وارت اج التقلاياة وةاتمها لليوتقليت فوى جموب مةابوٌ     

متكامووبو صتووى تووتيكت اىووتقل  مووت ة  اوو  مووا ةقليوو  فووى باةتوو  االرتياياووة  .      

 ( . 183و 1991 صليى الوجماب وستيت رمت اى تى و 

وً ؽووووف ةلووو  ال لزووو ة ة نوووى القذقوووة بوووت الاوووخافه والكتابوووة يلوووى يوووته    

ايتاوواةاج منهوواو رن ةقلووا  الاووخافه والكتابووة تووت  مووت سووذي نغوووؼ ةقوو  يووت     

مواقووم صااااووة ً الواقوو؛و ورن الووتقل  تتيخجمووذ صوووي اىووتقل و بوواقةاح يووته        

 (Ruddle 1986 طووووخق ورنضوووو ة سووووذي ةقليوووو  الاووووخافه والكتابووووة      

Rigg,p.,1991) : و ويلا  فات ارتنت اجا اىتسب دخ يتة مت اىرس منها) 

  وتزوتنت دخ ط اقوة اللػوة صاود كوة ةكاموب وحاو  بوت          اىراش ال لزو ى :

رنهووا ورووالة ةواعووب ارتيووايى و ةزووتاتب    –فؾوول ا يووت  –و وفنونهووا  فخويهووا

 ىةاف وَا،م شتتل ة . 

   : تنت دخ ط اقوة ارتو ه ا نزوواناة   رموا اوجا اىروواشو فازو    اىرواش الن زوى

بوع ها جمل ا متكامل وا ال ت غوب فاو  بوت القاوب وال كوخ والوروتان .  صزوين         

 (126 -125و 2006يغخو 

 : وتتززت اجا اىراش فى رن ةتكامب سو اج اىوتقليت    اىراش االرتيايى

م؛ واققه  االرتيايىو الجال تقاضون فا ; ولكى تتضا  ثل  عاح لذاماوا رن  

 ( 66و 2004جمياي بضخ و   ةقلا  اللػة وةقليها فى رااقها االرتيايى .تت  

وسذعة ما ر   و تخال ال اصد مت سذي ارتقخاخ اىرس النُختوة الو    

تاوووب يلاهووا مووتسب   القذقووة بووت الاووخافه والكتابووة  فايووا تتقلوو  بووتقل  اللػووة    
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مبووا تك ووب رن اووجا اىووتسب تت وو  وط اقووة اللػووة وعتاوو  وَا، هوواو   –وةقلايهووا 

 ةنياة مقاحا اىتقل  و ودحخاف ويا  الخااً.

   املبــــادئ الــــ  يكــــوو عليهــــا مــــدخل "العالقــــة بــــني الكــــساءة

 والكتابة":

دخ رن مت را  الت  اااج الةبوتة ال  ةوعب  (Friro, 1990)رصاح  فختخو 

دلاهووا نتازووة ركاحوو و رنوو  ال بووت ورن تووتقل  اىط وواي الاووخافه والكتابووة ً وؽوو؛  

تياي و ولاس ً مواقم مغ نقةو ورن تت  ثل  بايت اح رن جمب ط ب قواةح  ار

 يلى الاخافه والكتابة ً ؽوف مزتوال ارتاؼ. 

رن رصت م اةالف ةقلا  الاخافه والكتابةو اصةاب  (Ross, 1990)ورجمت  حوش  

اىتحرت لتذماجا  رفخاةاا ةنتي  دخ زتتيقاجو واصةاب حاافته  الو  ةضوكب   

الوو  ةخايوو   ورووا،ب ةقليهوو و جميووا رجمووت رن مووواة الاووخافه والكتابووة      رووذفاا مووت 

ةاووتب االحة وواٍ اىن اوو  بووت اىقخفووة الزوواباة    واالنقكوواش الخاوواً لليزتيوو؛و  

ةووووف  باةوووة غناوووة للاوووخافه    و ووالنغووووؼ الووو  تاخراوووا ال وووذب رو تكت واوووا    

تقل  والكتابووة رمووخ مهوو و وثلوو  بتوووف  مووواة للاووخافه والكتابووة مووت سوو اج اىوو       

 .ةقكس دظتابااا اللػة اىنذلاة والخاافاة

ويلوووى اوووتال النُختووواج الووو  روووو   يخؽوووهاو وةوووتيا  الكتابووواجو ونتووووا،س        

التحاروواج الوو  ااتيووث بتحارووة القذقووة بووت الاووخافه والكتابووة. روووا عتوواوي      

 ال اصد يخخ را  م اةالف متسب  القذقة بت الاخافه والكتابة  فايا ت ة  :  

  اللػووة ورنُيتهووا ال خياووة وؽووخوحه دصووتاذ التكامووب بووت  الووخبٌ بووت فنووون

  (مهاحاةها. 

         االاتيوواب  وو اج اىووتقليت وق لاوواةه  القخفاناووةو وةزتهووا فووى ال نووامس

 (Robideau, Dan, 1993 )التتحتزى لتقلا  الاخافه والكتابة.  

 79و 2003ن ستيتوةوافخ مغاةح رسخال للاخافه والكتابة.  سلم التتا يخيا ) 

  .26و 1993 يل  رذبو اىقنى حجماذه ةقل  اللػة ةلاااا ودنتاراا  ) 

 .ةكامب الزااق اللػو  ً ةقلا  الاخافه والكتابة  

  : طبيعة العالقة بني الكساءة والكتابة 

الاخافه والكتابة ييلاتوان ةولاوتتتان دنتاراتوانو وتزوتتي يلوى ثلو  موت رن        

 وواي تتقليووون الاووخافهو وت نووون نل ووا عووضاضةو فانالووون مووا لووتته  مووت       اىط

مقووان  ورفكوواح ق ووب رن تتقليوووا قوايووت اللػووةو وتووت  ثلوو  مووت سووذي الت ووايذج    

االرتياياة ال  ت وحونهوا مقتيوتتت يلوى موا ظتوخ  موت ستواوحاجو والاوخافه         

 خه اىنتزووة ةزووتتي  قاوواب ال الووا ب ييوواي جمتاباووة مزووانته ةزووايت ً الزووا   

يلووى مووا ةضوووتيب يلاوو  اىووواةه مووت رفكووواح ومقلوموواج وصاوووا،  وم ووااا  بووواحده.       
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( وُتووججم خ رن انوواف بقوو  اذتاووا،  الوو  حتكوو      124و 1990 هووتان يلوو  نغووخو   

يذقووة الاووخافه بالكتابووة ييلاووتت لػوووتتت متذدمووتتو واووجل اذتاووا،  اوو          

 : (Flood, James and other, 1986, 86)(  8-7و 2002 صاجمخ ي ت القُا و

   دن ال ه  القيا  للياخوف; عتتذ ينتما تقاة ةنُا  اىفكاح واىقلوماج ال

 تضتيب يلاها; صاد تت  دياةةها ً رؽواف رتتته.

          دن اقتغاح التلياج رحنواف التحاروة يلوى القيلاواج الاخا،اوة لوت تكوون جمافااوا

 لتضاا  ةقل  فقاي.
 اة  قناع القاوي .رن االيتياة يلى الكتابة وصتاا ورالة غ  ةقا 
      تزووت ا؛ اىقليووون ةووتحتا ةذماووجا  يلووى جما اووة ارووتاقاب اىوواةه وديوواةه

 بنا،ها مت رتتت .

وانوووواف رمخلووووة يتتووووته للتووووتاسذج بووووت الاووووخافه والكتابووووةو وجماووووم رن      

االرووتزاباج ال خةتووة لليوواةه اىاووخوفه قووت ةكووون رجمخووخ فايلاووة ينووت ارووتاتاب     

ف موا تضو  دخ رن اروتاتاب الكتابوة ً     الااحئ نضواطاج جمتاباوةو جميوا رن انوا    

ةوووتحتس اىنوووااس التحارووواة اىاتل وووة تزوووايت ال وووذب يلوووى االروووتاقابو و مبوووا    

ظتقله  رجمخخ قتحه يلى الت ايوب مو؛ مكونواج اىاوخوفو جميوا تؤجموت بقؾوه  :        

 ,Gonzalez )رن رتة ييلاة ة ك  رو قخافه حاقاة البت رن ةت  ً دطواح جمتواب    

D, 1998, p36)" . 

( 2008( و ومغو  ى ي وت القواي     2002وقت رصاح جمذ  مت صاجمخ ي ت القُوا    

 دخ زتيوية مت القذقاج اىتتاسلة بت الاخافه والكتابة نججمخ منها:

         القذقووة بووت الاابلاووة للاووخافهو وةقاووت ييلاوواج الكتابووة بإييوواي القيلاوواج

 الجاناة ال  ةخبٌ بت الاخافه والكتابة .

 واالرووووتنتاشو والتااووووا و واىخاق ووووةو وال هوووو و وحبووووٌ   التوقوووو؛و والتلاوووواػو

اىقلوموواج ب قؾووها سووذي قووخافه الوونػو وجمووجل  اجمتضوواا روروو  الاغوووحو    

 ووؽ؛ بتا،ب لتغوت هاو دنها اىخاصب ن زها ال  كخ بها ييلاة الكتابة .
 . الت وح الاخا،  ويذقت  بالاتحه الكتاباة 
 . القذقة بت روةه الكتابة وارت ه بها 

  :العنليات واملهازات املوحدة بني للكساءة والكتابة 

كخب القيلااج اىوصته التززات ال قل  لتوصت اللػةو وينها ةتزلى اىهاحاج 

(و وتضواح دخ  32-31و 2001اىوصته بت فنون اللػة ناقهوا  صواجمخ ي وت اذتياوتو     

بانهيووا مووت و ىووا (Literacy)الاووخافه والكتابووة ً الكتابوواج اىرن اووة مبغوو لي   
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 Unitary ييلاوواج ومهوواحاج مضووةجمةو و بووب دنهيووا مووخذن ييلاووة واصووته     

Process  و جميا توؽي الضكب اآلة(Dobson, L, 1988, 418) : 

 ( مناط  التتاسب والتوصت بت ييلااج الاخافه والكتابة1صكب  

بووت الاووخافه والكتابووة ةُهووخ ينووت ارووتاتاب الكاةووا   الن زوولػوتة والقيلاوواج 

لاٍ ال ذغاة ينت يخؽو  ىوؽووي و فهوجل اىلواٍ ةزوتخ  الاواحئو جميوا        لأل

خ بو غخاخ الاوخاف ومضواحجمته     غو رنها مت ره  رسخال ةضز؛ الكاةوا يلوى الت   

 :ة  ومكت ةوؽاي ثل  مت سذي الضكب اآل ومق  فايا جمت  

 لتلا اىوصته( للاخافه والكتابة مت سذي نُختة ا -( القيلااج  الت اةتلاة 2صكب   

 ,Pearson, P. David)وً اووجا الغووتة صووتة لوووثش  ب رووون وة نوو      

و اىةواح الو  ةزوو  بوت الاواحئ والكاةواو صاود تتغووح الاواحالف جماة اواو          (1984

اروووتناةاا دخ افوووةاخ ح،ووواس م ووواةل: رن صوووكب القيلاووواج القالاوووة الووو  تؤةتهوووا   

ا ينوت جمتابتو  دوجا    الااحالف ً نػ ما اوى ن زوها القيلاواج الو  تؤةتهوا الكاةو      

 النػو ومكت يخخ النيوثش يلى النضو اآلة  :

 ( لوش ب رون وب ن  للااحئ بوع   جماةا       3صكب   

ً ؽووف موا يخؽوت      ومكت حتتتت القيلااج اىوصته لتلاو  اللػوة ودنتارهوا   

ومووا ةت ل وو  مووت مووت ييلاوواج  (Tompkins, Gail E, 1997, 15) ةوووم كنذ  

ؾوووتة ً حووذذ ييلاواج جموو ال ةتاللووها بقو  القيلاوواج ال خياووة   مهواحاج من 

  ال  توؽضها الضكب اآلة  :
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 ( القيلااج اىوصته بت الاخافه والكتابة4صكب 

 

  :مربزات الرتكيز على العنليات 

دن الةجماذ يلى القيلااج ً التلا  وا نتاش رجمخوخ احة اط وا بواىتقل ; صاود     

او واىرةلة احملوحتوة الو  ةوتوح صودوا صانيوا تزو ي       ةور  القناتة للقيلاة ثاةه

التلياووج ن زوو : جماووم رجمتووا اىوؽوووع؟ وجماووم ربووتر؟ فووالةجماذ تكووون يلووى     

اختوواث قووخاحاج بضوو ن بتاتووة الكتابووة وةنُايهووا جميهيووةو وتقنووى فاوو  بتضتتووت     

اىفكاحو وجمتابة اىزوةاج باروتتياف اىقواحا الزواباةو وبا روتناة دخ التػجتوة      

مووت اىقليووت والووذمذفو ىن ادووتا اووو اجمتضوواا اىفكوواح ادتتتووتهو       الخارقووة 

وتتواف  ما ر   م؛ صاراج واق؛ ةقلينا للػة القخباةو وراو  اوجل اذتارواج موا     

 ,Broose, Willam G, 1995)(  3و 1993تل :  رلايان ارتؾخ و ورنوح حتاخو 

15( )Brien, 2004, 6   ) 

 اة ييلااة  الجاناوةو واالروةاةازااج   ؽخوحه القناتة مبهاحاج اىتقل و وةني

 ال  توَ ها.
   الت جماووت ً ةن اووج اىووتسب يلووى ة وووتخ ةووتحتس الاووخافه والكتابووة مقاوواو ةون

 داياي ل نون اللػة.
  الت جمات يلى ييلااج اللػةو وةقخا جمام ت كخ اىتقل ؟ وجمام تزتاتب

 مقاحف  الزاباة.  
       ةقلوا  اللػوة وةقليهوا كخووب    القناتوة بالقيلاواج اىوصوته للاوخافه والكتابوة ً

  بوعوم الاوخافه   Fieldingراياة ً ةقلا  اللػةو واو ما رجمتةو   فالوتنس(    

ةقوا  يلوى    -والكتابة صزخ الذاوتة ً ةقلا  اللػةو ورن اذتتتد واالرتياع 

 ,Fielding)رنها حوافت مت ص نها دحخاف نواةس ةنياة مهاحاج الاخافه والكتابة. 

1992, 707  ) 

عملياث 
القراءة  
 والكتابت

تحديد 
تفعيل   الهدف

الخبراث  
 السابقت

 التىقع

تنظيم  
 األفكار

إنشاء 
 المعنى

مراجعت  
 الفهم

الحكم على 
 المقروء

اتخاذ 
 القرار  

 التقىيم
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 خل ومناذج واسرتاتيجيات التدزيص، وأسـالي  التكـويه يف   مدا

 إطاز مدخل "العالقة بني الكساءة والكتابة":

  :  ةتقوتة  متاسب التتحتس اىخة  ة مبتسب   القذقة بت الاخافه والكتابة

اىتاسب التتحتزاة ال  ةخة ٌ مبتسب القذقة بوت الاوخافه والكتابوةو واو      

االستذا بت اوجل اىوتاسب تقووة دخ اسوتذا     ةاوب يلى ررس واصتهو ولقب 

ورهوواج النُووخ صوووي الوَووا،م التووى ةاوووب بهووا اللػووة فووى صاوواه اىووتقليتو          

واسووتذا اىروواش النُووخال الووجال ةزووتنت دلاوو و واىاووتاا التووى ةزووقى دخ      

حتاااهووا و ومووت اووجل اىووتاسبو مووتسب ارتوو ه اللػوتووة و ومووتسب اى ووااا و        

 ومتسب اىضخوعو متسب ال اةة.ومتسب اىضكذج اىقاعخهو 

  لووواثش واروووةاةازااج التوووتحتس ً دطووواح موووتسب   القذقوووة بوووت الاوووخافه

( ؽوخوحه اروتاتاب القتتوت    Tomlinson,2000رجموتج ةوملنزوت    والكتابة : 

مووت النيوواثش واالرووةاةازااج ىزووايته ال ووذب يلووى دظتوواة ةقلوو  راووت . يووا  

اةازااج التووتحتسو وة وتقهووا  صووجا بهووجل التحارووة دخ ةنوتوو؛ لوواثش وارووة   

لإلفوواةه منهووا كزووا اىوقوومو وةوَا هووا ً وقتهووا اىناروواو لتضووكب بووجل          

ارت ووة القامووة رت ووواج التووتحتس  النيوووثش التتحتزوو ( ىقادتووة الوصووتاج  

التتحتزاة ً ؽوف متسب   القذقة بت الاوخافه والكتابوة ; لتنياوة مهواحاج     

اةازااج فوى ؽووف اىنضو ة اللػوتوة     الوي  الخااًو وقت ُصوتةج اوجل االروة   

اىاةصووةو ومهوواحاج الوووي  الخاوواًو وا مكانوواج اىتاصووة . ومووت اووجل النيوواثش   

 واالرةاةازااج ما توؽض  الضكب اآلة :

 

 ( لاثش وارةاةازااج التتحتس ً دطاح متسب   القذقة بت الاخافه والكتابة 5صكب 
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ةقووتةج رنووواع  القذقووة بووت الاووخافه والكتابووة :  ش( التاوووت  ً دطوواح مووتسب

التاوت  ً دطاح متسب القذقة بوت الاوخافه والكتابوةو واوو موا توؽوض  الضوكب        

 اآلة :

 ( رنواع التاوت  ً دطاح متسب القذقة بت الاخافه والكتابة6صكب  

  :"تاسًعا: أدواز املعله يف "مدخل العالقة بني الكساءة والكتابة 

  ةوح اىقلوو  ً دطووواح مووتسب  القذقووة بوووت الاووخافه والكتابووة  انقكاراوووا      توو ة 

عوواةق ا ى اة،وو و ومقتاتاةوو و ونُختوواج الووتقل  الوو  بووين يلاهوواو وتقتيووت صتوواح        

اىتسب يلى قتحه اىقلو  يلوى ةووف  الُوخوا اىذ،يوة لوتقل  نواريو ورال تقتو          

و ورن تكووون قوواةحاا يلووى ن زوو  وصووتل عوواصا الاووخاح فووى استاوواح اىووواة التقلاياووة 

 ةقتتب ارت ٌ التىو وةهاةة اىوقم التقلاي  الج  تتاي فخعة التقل  الجاة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( شت ٌ لوثش التتحتس اىقت ً ؽوف متسب القذقة بت الاخافه والكتابة8صكب   
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 :مدى اإلفادة مما مت عسضه يف هرا احملوز 

  االرت اةه و لقوب ربخداوا ديوتاة س وة     ارتناةاا يلى ما ر  و فات ةقتةج رور

يامووة للتووتحتس ً ؽوووف متسب القذقووة بووت الاووخافه والكتابووة  ييووت سذدووا      

ال اصد دخ ة ين يتة مت القيلااج  اىوصته لتلا  اللػوة ودنتارهوا  التا واٌو    

وا نضووافو واىخارقووة والتضختووخ( متاووجاا دتااووا مخجمووذاا ةووتوح  صولوو  اىقادتوواج      

االرووةاةازااج الوو  تووخال رنهووا ةزووه  ً حتااوو  اىاووتاا الوو       التتحتزوواةو و

تنضتاا اىوتسبو واو  لووثش ةتحتزو  مخجموا ةوَوم فاو  القيلاواج الجاناوة          

اىوصووته بووت الاووخافه والكتابووةو وارووةاةازااج التووتحتس جمووب منهووا ط ا ووا ىووتال  

 مذ،ية موؽوع الوتقل و ومزوتوال اىوتقليت والزوااقاج االرتياياوة واىوق اوة      

ال  ةكتنم موق؛ ةقلا  اللػة ً دنتارها وً ةلااهاو ومضتيذج ثلو  النيووثش   

 ( 8ً صكب توؽض  اىا ٌ 

 احملوز الجاىي : الوعي الجكايف: 

 مكدمة: 

ةقوووت الخاافوووة اتووواي الوووخ،اس الوووج  ةقيوووب موووت سذلووو  وموووت ررلووو  جموووب       

ضوت  ال لز اج والتاواحاجو فاهوا مكوت حتااو  موا ةغو وا دلو  موت راوتااو وموا ةن          

غخروو  يلووى رحخ الواقوو؛و ومووت حوو  فإنهووا ةقكووس وبغووتق مووا ةووتيو دلاوو  اووجل      

ال لز اج مت م اةئ وةورهاجو وبهوا توت  التواعوب بوت اىراوايو والت ايوب مو؛        

 (.117و 2006اذتاؽخو والت ل؛ دخ اىزتا ب.  ستيت ركخان و 

وةوح الخاافوووة تزوووتيخ صتوووى تزوووا خ يلوووى ال وووخةو جماوووم تتضوووتذو ومووواثا     

اووم تقوواط. وباستغوواح ةقيووب الخاافووة ً حتتتووت موواثاو وجماووم        تخةووت و وجم

 ,Ning, Cynthiq, 2009)و (Lee, Kang, 2009, 76)تزول  ال وخة ً نايتو .    

و وتزتهتا ال ضد ةقخا فايلاة متسب   القذقة بت الاوخافه والكتابوة  ً   29

اىزوتاب   ةنياة الوي  الخااً; لجا تهتا اجا احملوح دخ دلااف الؾوف يلى اىتػ 

 دجا ال ضدو ومكت مقادتة ثل  مت سذي النااٍ اآلةاة :

 :مفهوو تعله وتعليه الجكافة 

ةقل  الخاافة او ييلاوة اجمتزواب اىقخفوةو واىهواحاجو واالجتااواج الخاافاوة       

القاموة وارتاعوة الذدموة لذةغوواي ال قوايو والت ايوب موو؛ رفوخاة موت الخاافوواج        

كاووة ا لا،اوة اىزووتيخه الو  ةضوواحف اىووتقل و   اىسوخالو واووى القيلاواج التتناما  

رمووا م هوووب ةقلووا  الخاافووة   فهووو ييلاووة دجمزوواب اىووتقليت مقخفووةو ومهوواحاجو   

واجتااوواج الخاافووة القامووة وارتاعووة الذدمووة لذةغوواي ال قووايو والت ايووب موو؛  

رفخاة مت الخاافاج اىسخالو واى القيلااج التتناماكاة ا لا،اة اىزتيخه ال  
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 ,LEE, Kang Young)احف اىقل  واىتقل  وال نامس جمافة راتاا اىنهس  . ةض

Ibed, 76)  

 الوعي وعالقته بالجكافة: 

الخاافة ا  الزذحو وا  القتاة الج  تزوتاتم  الووي  ً موارهوة ةػو اج     

الواق؛ ومت ل اج اذتااه اىتزتةه. ويلوى الووي  جمو  تزوت ا؛ اصتوواف الخاافوة       

بانوو  وبووت اىنزوواق الخاافاووةو واووجل اىزووافة اوو  جتقووب      رن تووةف مزووافة مووا   

الخاافووة رةاه ً ستمووة الوووي . والتضووت  الووج  تواروو  الخاافووة اووو ستافُتهووا     

يلى ةوادنها الجاة  مو؛ ةل اتهوا ى لول الخ واج والتػوا و اوجا التووادن اوو مكيوت          

اوو  قوةهووا وؽووق ها ً نن واصووتو واووجا تقووين رن القذقووة بووت الخاافووة والوووي و    

يذقوووة ة ايلاوووةو والووووي  تخ وووث ً جموووخ  موووت اىصاوووان كتقووو  ب ناوووة ثاةاوووة   

من غوولة يووت الخاافووةو وثلوو  صووت ُتاووووب الخاافووةو وت ووت  الاووتحه يلووى ناووتاا    

وة وتخاوواو بوعوو ها اىنُومووة الوو  تزووتا  منهووا الوووي  ح ال وفخوؽوو  يلووى        

 (243:  240و 1985ةحوب الت وتخو والنات الػ  و والجاة .  تزختة رهت مخر و 

 : الوعي الجكايف 

 بالنُخ دخ مغ لي الوي  الخااً تتؾي رن  تتكون مت صات ايا:  

   .) الوي : واو مغتح ال قب  وي 

 . الخااً: نز ة دخ الخاافة 

ولكوب منهيووا متلولوو  ارتوواؼو فوالوي : صالووة وستتوووالو والوووي  صالووة; ر     

و صالوة موت ا ظتاباوة واذتاوتوة     نوع مت االنت ال والتااِ وا ةحاف الكامبو وا

ً التقامووب موو؛ اىوؽوواع واىصووااف والاؾوواتا والكووون ب رووخلو ومووت صاوود جمونوو   

ستتووووالو فهوووو ةلووو  اىفكووواح واىضوووايخ وارتغوووا،ػ الووو  توووتحجمها ال وووخة يوووت  

اىصووااف والاؾوواتا احملا ووة بوو  والكووون جمكووب.  رووامي ي ووت الووخصا و وفتضوو          

 (  317و 1997دتاة و 

الوووي  اوووو  دخ رن ( 337و 1996اللاوووان و ويلوو  ادتيووب    رهووت صزووت  ورصوواح  

واوو   و امتذف اىتقل  ودةحاجم  للزوانا اىاتل ة ا ظتاباة والزل اة للزولوف 

ً  Recivingروي اىزووووتوتاج الورتاناووووةو وتنووووتحش حتووووث مزووووتوال االرووووتا اي 

 ةغنام اتاي الورتان  . 

اب جميا يكزوتها ةقخت واج   ربخد اى ااا  الضا،قة للخاافة مبقنااا القورافج 

م؛ استذا ً اىل اَ والغااغاج حتتة اجتواات واؽوضت    القلياف وال اصخت

للخاافوووةو اىوي تنُوووخ دخ الخاافوووة يلوووى رنهوووا ةتكوووون موووت اىقتاوووتاج والاوووا        

واىقات  والخمودو وغ اا مت اىنتزاج القالاةو واالجتال الخان  توخبٌ الخاافوة   
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يوو؛ موواو ولووٌ القذقوواج الوو  ةووخبٌ بووت اىفووخاة ً     بوونيٌ اذتاوواه الكلوو  تت 

 ( 26و 2007 صتاح قتوحو  ) 2003صااةه .  يل  متجموحو 

والوي  الخااً تقين الوي  باذتاواه الاوماوة مبوا ةضويب موت يواةاج وةاالاوت        

وريووخاا ورصكوواب وة ايووب وعوووح النضوواٍ القوواب التلاووا،  واىوونُ .  مورووى ي ووت  

تووووتيو دخ التيزوووو  بالقيوماوووواج و (و148و 2010الووووخصا و وناعووووخ يلوووو  مهووووت و 

الخاافاوووة ورعووووداو لاكوووون ال وووخة رجمخوووخ ويااوووا ً استاووواح ال وووتا،ب الخاافاوووة       

 (168و 2008 ي ت ال تاح ربو مقايو  .الغضاضة الوافته مت حاافاج رسخال

 الوعي الجكايف:  موضوعات 

ةقووووت  للوووووي  الخاوووواً حذحووووة مكونوووواج رن  (26و 2003 روؽووووي يلوووو  مووووتجموح

 ا  : و وؽوياج للوي  الخااًوم

         التضاووذاج الخاافاووةو وةضوويب اىقتاووتاج والاووا  واىسووذق اىضووةجمة بووت

 الناش.  

     القذقووواج االرتياياوووةو وةضووويب القذقووواج الضاغووواة الووو  ةوووخبٌ النووواش

 بقؾه  ب ق . 

         رلواٍ اذتاواه ورروالا هاو واووى النواةس الكلو  اىكووون موت ا صتواداج الخاافاووة

 رتياياة. والقذقاج اال

  :تشكيل الوعي الجكايف 

تكتزو ها ال وخة موت سوذي      ودن ييلاة ةضكاب الوي  الخااً ييلاوة مكتزو ة  

ة ايل  م؛ شتتلم يناعخ اتتي؛و فاولت ال خة ولتت  يوامب ف ختوة ساعوة   

بوووالوي و وبالتوووال  تنوووتس الووووي  نتازوووة يواموووب جموووخ ه ةقيوووب مقاوووا منُوموووة  

ييلاة ةتناماة مزتيخه تت  غوخش روجوحاا    متكاملةو فالوي  تتضكب ً دطاح

اىوخ موووت سوووذي ييلاوووة التنضوووةة االرتياياوووةو وةتضوووت مذستهوووا ً دطووواح     

الخاافة القامة ال  تنيو ً دطاحاوا ال وخةو وتُهوخ ثلو  ً اىياحرواج الاوماوة       

لألفوووخاة موووت سوووذي شتتلوووم اىنضووو ة الووو  ماحروووونها ً صاووواةه  الاوماوووة.  

 (  12و 1998لن ىو  ستيت دبخااا  ي ت ا

ا باالةغوواي والت ايووب موو؛ ادتيايووة الخاوواً تنتاووب ارتيايااوو  ةضووكاب الووويو

  فهنواف يذقوة دظتاباوة طخةتوة بوت الووي       واتل وة بوار ة وروا،ب ا يوذب اى  

الخااً امتغاؼ جموب    مت سذي اجا الويمكت الخااً لليزتي؛ وال  بو و

 والخاافوة ةتززوت ً ياووي اىفوخاة    ف والقناعخ الخاافاةو م؛ استذا مزتوتاةها

حاافوة اىط واي دصوتال     بوجل  ةقوت  وةاالاوتا و و  ووقايه و وياةاةه  وورفكاحا 

  الخاافواج ال خياووة ً اتتيوو؛و وةزووه  القتتووت مووت الورووا،ٌ ً ةضووكاب الوووي 

ا باىؤرزوواج التقلاياووة ونايوواج   الخاوواً لل  ووب ابتووتاف مووت اىرووخهو ومووخوحا     
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تناوووةو والزاارووواةو واالرتياياوووةو ووروووا،ب االةغووواي    الخفووواقو واىؤرزووواج الت 

 .( 41و 1999 ايابو د ستيوة صزت 

 :متطلبات الوعي الجكايف وتينيته 

دن ةقياووو  الووووي  الخاووواً للتلياوووج رموووخ ررارووو  ل نووواف صاغوووات  وديوووتاةل  

و 5و 1996للضااهو والوي  الخااً للتلياج ل  مت ل اجو مت رايها :  فؤاة دجمختواو  

ةنياوووة القيلاووواج   و وةنياوووة اىقووواحا   (349و 1997ت صزوووت اىخرووو و   ( ستيووو 12و 6

والتووتحتا يلووى ة  ااهووا مووت     وجتااوواج اىخغوبووة غووخش الاووا  واال و والقالاووة

 سذي مواقم صااةاة. 

 : خصائ  الينو الجكايف لتالمير الصف اخلامص االبتدائي 

تنتيوو  ةذماووج الغووم ارتووامس االبتووتا،  دخ مخصلووة ال  ولووة اىتوو سخهو      

وا  اىخصلة القيختة ال  ةا؛ بت التارقة والخاناوة يضوخ موت القيوخو وسوذي      

اجل اىخصلة عتب الت ك  اىن ا  ستب الت ك  ارتاال  ;لجا ةقت اوجل اىخصلوة   

رحؽاا سغ ة لتكوتت اجتاااج التلياج وقاي و وةتياذ اجل اىخصلة بالقتتت مت 

ةقل  اىهاحاج الذدمة لضةون اذتااهو  ( :68و 2009الزياج رايها  حصا نوح التتتو و 

واىقات  ارتلااةو والاا  واالجتاااجو وةقت رنزا اىخاصب مت ورهة نُخ يلو   

ن ووووس النيووووو لقيلاووووة الت  اوووو؛ االرتيوووواي و صاوووود ةتزوووو؛ ةا،ووووخه التلياووووج         

 االرتياياةو وةتنوع يذقاة  .

 وفايا ت ة  را  مُااخ النيو اللػو  ً اجل اىخصلة :

: ً اووجل اىخصلووة ةووذةاة صغووالة التلياووج اللػوتووة للي ووخةاجو   لػووو النيووو ال

توخة ٌ النيوو باىقخفوة والاوخافهو صاود تنتاوب       جميا تق  اىقان  اتوخةهو جميوا   

التلياج ً اجل اىخصلوة موت مخصلوة ةقلو  الاوخافه دخ مخصلوة الاوخافه للوتقل و         

اب اىقلومواجو  وال  ب تزتاتب ياةاة و واجتاااة  ال  اجمتز ها مت ررب حتغ

وارتو اج ادتتتوتهو واروتاتاب مهواحةه  ً قووخافه جموب موا تاو؛ حتوث نُووخا          

مت مواة مخب ا يذناج ً الضواحعو ور اف احملواي التزاحتوة. وتا وب ال  وب ً     

اجل اىخصلة يلى قغػ اىػامخاجو والخصذجو والااةهو واىكتض تو والاغوػ  

رتاوواي لووتال ال  ووبو وةووخف اذتختووة ال ولازوواةو جميووا ظتووا االاتيوواب بتنياووة ا

لل  وب للتقوو   يووت ن زو  ب ختانوو  ارتاعووةو ودصو اع ثاةوو  مبووا ةاتمو  لوو  مووت     

مواة ً اتايو وحتاا  صاغات  يت طخت  اذتواح مقو و والت ايوب مو؛ نحا،و و     

 ( .23و 1989وةاتتخ ما ت قل  وما تق  ين   رماية من و 

االرتيووواي  ىحتكزوووون عتتووواش  : وفا وووا لنُختوووة الوووتقل    النيوووو االرتيووواي 

التلياوووج ً اوووجل اىخصلوووة دخ ةووووف  ال وووخؼ الووو  ككووونه  موووت التقووو   يوووت    

 ( .45و 2007مضايخا  ونحا،ه    ناةتة مغ  ى و 



 م2017..  يوليو                              السابع       العدد   

  يف جماالت الرتبية النوعية حبوث عربية

 

 

 

   
197 

ً اجل اىخصلة ةتضتة االجتااواج اىسذقاوة للتلياوجو يواةه      النيو ارتلا  :

االرتياياووووةو  ً ؽوووووف االجتااوووواج اىسذقاووووة الزووووا،ته ً ررووووخة و وباةتوووو       

(. 46و 2007ومتحروووت و واوووو تكتزووو ها وتتقليهوووا موووت الك ووواح  ناةتوووة مغووو  ى و     

فاووووتحف اى ووووااا  اىسذقاووووة مخووووب اىمانووووةو والغووووتقو والقتالة. حصووووا نوووووح     

 (   77و 2009التتتو

 مدى اإلفادة مً العسض الشابل: 

ً ؽوف القخخ الزاب و وم القة موا ةؾوين  موت رةباواج وةحارواج رواباةو       

الوووي  الخاوواًو وقووت كخلووث    لتنياووةال اصوود وصووتة اىت ل وواج الذدمووة    ةقووخا

 رور  ا فاةه ً النااٍ اآلةاة : 

          حتتتت را  الوتوا،خ الخاافاوةو جموجل  ةقوخا فوخوع اوجل الوتوا،خ  مؤصوخاج

 الوي  بكب نوع( ال  تن ػ  رن تل  بها ةلياج الغم ارتامس االبتتا، .
 اة . حتتتت م هوب الوي  الخااً ومكون 
 .ةقخا بق  ادتواناو واىاتااو واىهاحاج الخاافاة ينت ةتحتس الخاافة 

      احملوز الجالح: مدخل "العالقة بـني الكـساءة والكتابـة" ، والـوعي

 الجكايف :

تزتهتا ال ضود ةقوخا فايلاوة موتسب   القذقوة بوت الاوخافه والكتابوة  ً         

ف الؾووف يلوى القذقوة بوت     ةنياة الوي  الخااً; لجا تهوتا اوجا احملووح دخ دلاوا    

  الاخافه والكتابة و والوي  الخااًو وباان ثل  فايا ت ة  :

و ولاووت ةفقووث وحاقووة ورهووان لقيلووة واصووتهالقذقووة بووت اللػووة والخاافووة دن 

القذقوووة بانهيوووا رن ايتووو ج الخاافوووة مهووواحه ةغووواصا دماذةهوووا موووت اىهووواحاج     

لنوواش. ولكوو  عتووتذ التواعووب اللػوتووة; ىن اللػووة ورووالة اةغوواي وة وواا  بووت ا

والت اا  فذ بت مت االصةاف ً مقخفة حموود اوجل الوروالة وموا حتتوتهوا موت       

مقوووان  روووااقاةو وارتياياوووةو وحاافاوووة مت ووو  يلاهووواو ولوووجل  فيوووت اىفؾوووب    

ةوووتحتس الخاافوووة موووت سوووذي اللػوووة ً مواقوووم اةغوووالاة مغووو  ػة بالغووو ػة   

الوو  مكووت رن ةتياصووى رن اووا دخ  الخاافاووةو والبووت مووت وروووة احملوواوح الخاافاووة   

رنووا موو؛ احملوواوح اللػوتووةو جميووا تن ػوو  ةوووافخ الووتوا،خ الخاافاووة الوو  مكووت رن  

 (77و1998ةتضخف فاها جمتا ةقلا  اللػة القخباة.   حصت  طقايةو 

والخاافووووة ةؾوووو   مقووووانى ساعووووة يلووووى جمووووب جمليووووة وةخجماووووا لػووووو     

مقوووان  الكليووواج تزوووتاتم  راوووب اللػوووةو دؽوووافة لليقنوووى اىقزيووو . فيقخفوووة   

وةخاجماا ادتيب ةون مقخفة اىقنىو واالرتاتاب الخااً الزااق  لكب جمليوة  

 (269و 2007وةخجماا اى مقخفة ناقغة.  يل  متجموحو ودمان اختت و 
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الاايووته اىوؽوووياة للوووي  ً اتتيوو؛و واووى ويوو  بووالواق؛       والخاافووة اوو  

  الخاواً لل  وب اوو    والتاحتخو والوي  او ارتذعة لكب حاافةو وةضوكاب الووي  

ررووواش ةكووووتت صاغوووات و صاووود تنتاوووب الووووي  الخاووواً ارتيايااوووا باالةغووواي     

والت ايوووب مووو؛ ادتيايوووةو بوارووو ة وروووا،ب ا يوووذب اىاتل وووةو فهنووواف يذقوووة   

ل  ووبو ويلووى الوووي  الخاوواً لدظتاباووة طخةتووة بووت الوووي  الخاوواً لليزتيوو؛ و

ل خياووة ً اتتيوو؛و يلووى اووجا اىروواش ةقووت حاافووة اىط وواي دصووتال الخاافوواج ا 

ايت وواح رن اىط وواي دوو  م ووخةاج لػوتووة متياووذلو ودوو  يوواةاج وقووا  ومقووات        

ومواقم واجتاااج ساعةو واوجا تقوين رن دو  حاافوة ساعوة بهو و اوى  حاافوة         

اىط ووواي  والووو  ةُهوووخ ً اىذموووي القاموووة لخاافوووة اتتيووو؛.  ستيووووة صزوووت    

 (Lafayette, 1996, 431)( 41و 1999د ايابو 

لػة ال خة مت را  يناعخ الخاافوةو واللػوة اوى اىةاه اىرارواة للتوتحتس      و

وتهوتا  و (35و 1992والتقلا و واى رةاه التق   ورزخ التواعب.  ي واا يووتسو   

ةقلا  اللػة القخباة منج بتاتة اىخصلة االبتتا،اة دخ ككت ال  ب موت رةواج  

و رواة فوى الاوخافه والكتابوة والتقو       اىقخفةو يت طخت  ةذوتوتل باىهواحاج اىرا  

ومزايتة  يلى اجمتزاب ياةاةها الغضاضة واجتاااةها الزلايةو والتوتحش فوى   

ةنياووة اووجل اىهوواحاج يلووى امتووتاة اىخاصووب التقلاياووةو كاوود تغووب التلياووج فووى   

ا نهاتووة اووجل اىخاصووب دخ مزووتوال لػوووال مكنوو  مووت ارووتاتاب اللػووة ارووتاتاما      

تزووايتل يلووى   يووا ;ذ واالرووتياع والاووخافه والكتابووة ا يووت طختوو  التضووت نارضاوو

النهوووخ بالقيووب الوووجال غتتوواحل و ومواعوولة التحاروووة فووى اىخاصووب التقلاياوووة       

 ( 10 -6و  2014 ستيت حرا فؾب اهللو  .التالاة

الاخافه اوى  وة تو القذقة بت الاخافه والكتابةو والوي  الخاواً واؽوضة; فو   

حاافت  ورفكاحلو والكاةا تزت ات فى جمتابتو   الان وع الجال تزتيت من  ا نزان 

و والكتابووة لازووث مهوواحاج صخجماووةو بووب نضوواطاج ةقتيووت  مووت قخافاةوو  لنسووختت

 (Yetta,1990,p2يلى ررس حاافاة كخب انقكاراج ذتااه ال خة ً اتتي؛   

وقووت تزووايت ةقلووا  الاووخافه والكتابووة اىووتقل  بضووكب متكامووب يلووى ارووتاتاب     

ل ة :  جمالاواماس وال هاحش و والكتا و وجموجل  قوخافه   مغاةح ةقلاياة شتت

وجمتابووة الخرووا،ب واىاوواالج و واىووججمخاج الاوماووة  

 

واوو  ن زووها مغوواةح دمووتاة  

 ( .Robideau, Dan,Eric, Ed., 1993, 358749ال خة بالوي  الخااً .  

فووووى اىؤرزوووواج   –اآلن  –ودن مووووت راوووو  راووووتاا ةقلووووا  الاووووخافه والكتابووووة    

اتل ة ديتاة رفخاة قاةحتت يلى ارتاتاب مهاحاج الاوخافه والكتابوة   التقلاياة اى

ب ايلاوة فوى صاواةه  اتتيقاوةو سواحش ةلو  اىؤرزواج التقلاياوة .        

 

    (David 

Wary,1995,57  و ويلاوو  فاووت وعوو ث اىؤرزووة التقلاياووة النارضووة فووى ةقلووا

سووو ه  الاوووخافه والكتابوووة ب نهوووا : مؤرزوووة ةقلووو  الاوووخافه والكتابوووة يلوووى رنهوووا       

ارتياياة ظتا رن تت ايب مقها اىتقليوون موت سوذي سو اةه  ارتاعوةو صتوى       
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تغوو ي شتووخش الووتقل  لوواس حتغووال ا فضزوواو بووب ةخااووم اىووتقليت بايت وواحا   

واوجا تؤجموت ؽوخوحه     (  Tany Manning, 2000 رذفا  مت الكاان االرتيوايى.  

ت اىوووتقل  موووت رن ةخايوووى موووواة الاوووخافه والكتابوووة حاافوووة اتتيووو؛و صتوووى توووتيك  

 .  اجمتزاب مهاحاج الاخافه والكتابة بزهولة وتزخ

; فاها بت ال كخ والقاب والورتان وارت ه ا نزاناة جمب متكامب ال ت غب

 –لووجا عوواح لذامووا  رن ةاووتب اىقوواحا وارتوو اج اىؤالووة لتقلووا  الاووخافه والكتابووة   
موا اجمتزو ول   ب ختاة متكاملة كاد ةؤاب ةل  ال ختاوة اىفوخاة دخ ة  او     

 ( 7و 2002مت مهاحاج فى مواقم اذتااه اذتااااة .  صاجمخ ي ت القُا  و

ورفاة ثل  ال اصد ً حبٌ التقل  ً موتسب  القذقوة بوت الاوخافه والكتابوة       

بالوي  الخااً لتال اىتقل و ومبا تقخا ثل  اىتقل  ىن النػ اىاوخوف لواس دال   

مواج رواباةو ورن الت ايوب بوت مؾويون      ةخجما اا تخ  ً الااحالف سو اج ومقلو 

 النػ واجل ارت اج تؤة  دخ ةخجماا رتتت لليقان  ال  تتؾينها النػ .

 :ثاىًيا: تصنيه الدزاسة وإجساءات تطبيكها 

 ةتؾيت اجل ارت وه ا رخافاج اآلةاة:  

 إعداد قائنة الوعي الجكايف 

الوووي  بكووب  ريووتج قا،يووة الوووي  الخاوواً لتضتتووت رنووواع الخاافووةو ومؤصووخاج  

و وةتيخوووب اوووجل اة قوووث بقووو  ا روووخافاج الووووي  الخاووواً يوووتاة قا،يوووة نووووعو و

 :ا رخافاج ً 

  اهلدف مً إعداد الكائنة : حتديد  

الوووتوا،خ الخاافاوووة  الخاافوووة القاموووةو الخاافوووة   ةهوووتا الاا،يوووة دخ حتتتوووت  

ةذماوج  الو  تن ػو  رن تتقخفهوا    ا رذماةو الخاافة القخباةو الخاافة اىغختة( 

التالة يلى وي  ةذماج الغم ارتامس االبتوتا،  بكوب   واىؤصخاج ثل  الغمو 

 ةا،خه مت التوا،خ الخاافاة احملتةه . 

 إعداد الكائنة : مصادز  

 كخلث مغاةح ديتاة الاا،ية ً :

  مخارقة ال ضوذ والتحاراج  ً وةناولوث   وال  ُررختث ً زتاي الووي  الخاوا

: ةحاروووة وي  الخاووواًو وموووت بوووت اوووجل التحارووواج قووووا،  مهووواحاج   الوووديوووتاة 

و (1997 ستيوووت صزوووت اىخرووو و ونسوووخونو   ةحاروووةو و(1990 حصوووت  طقايوووةو 

 و(2001 صتووال حمؾوان    و وةحاروة (2001 ستيت ي ت الخهت ربو ااص ووةحارة 

ةحاروة   و (2011 ييخو نقة روا   (و وةحارة 2000 وستيوة ي تل فخش ةحارة و

   (Sevim, Inal, 2006)را    ةحارةو و(2011صا    ناةتة ستيت ي ت الخ
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   االطذع يلى اىةبااج ال  ةناولث الخاافةو وماوماةهاو ومُااخااو والوي

 .بها

          ةقووخا ط اقووة ةذماووج الغووم ارتووامس االبتووتا، و وسغووا،ػ مووخصلته

 القيختة .

 ومت رايها : والزاباة اىغاةحةقتةج رور  ا فاةه مت وقت 

 الووو  تن ػووو  ةقلوووا  الخاافوووة موووت   رنوووواع الخاافوووة(اافاوووة ةقوووخا الوووتوا،خ الخ

 .  مؤصخاج الوي  بكب نوع(سذداو جمجل  ةقخا فخوع اجل التوا،خ 

 . ةقخا ةغنا اج قوا،  الوي  الخااً وم حاج جمب ةغنام 
        ةقخا بق  ادتوانا واىاتاا واىهواحاج الخاافاوة الو  ظتوا االاتيواب بهوا

 وضتت بغتة ةتحتس الخاافة.

 ديد حماوز الكائنة :حت  

ً ؽوووف مووا رروو خج ينوو  اىكوواذ والتحاروواج الزوواباة فايووا تتقلوو  بووالوي    

ً   ستواوح ح،ازوة او  الوتوا،خ     وزوة صتة ال اصود  الخااًو  : الخاافاوة متيخلوة 

 وغووختةاىقامووةو والخاافووة ا رووذماةو والخاافووة القخباووةو والخاافووة    الالخاافووة 

ةوتي  اىؤصوخاج الو    ىبقواة ال خياوةو و  ازتيويوة موت   ةا،وخه   وتنتحش حتث جموب 

 .بكب ةا،خه حاافاة ةلياج الغم ارتامس االبتتا،  يلى متال وي 

 : ضبط الكائنة  

للت جمووت مووت عووذصاة الاا،يووة ومووتال مناروو تها لتذماووج الغووم ارتووامس  

 حذحوووةاالبتوووتا،  ض وؽوووقها ً عووووحه اروووت انةو وقوووت ُقزووويث االروووت انة دخ    

و  للوتوا،خ الخاافاوةو ومؤصوخاج الووي  بهوا     موت اىوي  رييتهو ُسغوػ القيووة اى 

مؤصووخاج الوووي  وُسغووػ القيوووة الخووانى  بووتاف حر  احملكوو  فووى مووتال مذ،يووة  

ً دصوتال اىييوته    (√ و صاد ُطلا من  وؽو؛ يذموة  الخااً لكب ةا،خه حاافاة

مذ،وو  دخ صووت موواو وغوو  مذ،وو (و وُسغوووػ القيوووة  والوو  ُقزووويث دخ  مذ،وو و 

مناروو ة جمووب مؤصووخ لتذماووج الغووم ارتووامس     بووتاف حر  احملكوو  فووى   لخالوودا

ً دصتال اىييوته الو     (√ يذمة وطلا مت الزاةه احملكيت وؽ؛ واالبتتا، 

 غ  منارا(. -منارا دخ صت ما -  مناراُقزويث دخ 

ويخؽووث الاا،يووة يلووى زتيويووة مووت رروواةجه اىنووااس وطووخق التووتحتسو          

قلاا ً زتاي منااس وطخق ةقلا  اللػة القخباة ً   نوتوه  وطذب التحاراج ال

  رةاحاوووا اىروووتاث الوووتجمتوح : صووواجمخ ي وووت القُوووا و ويلوووى طت وووة موووت ررووواةجه   

الغضة الن زاة ويل  الن سو ورراةجه اىنااس وطخق ةوتحتس اللػوة القخباوةو    

وجمجل  بق  موره  اللػة القخباة باىخصلة االبتتا،اة; وثل   بوتاف الوخر    

وي م ووخةاج الاا،يووة مووت صاوود : ةقووة عووااغة م ووخةاج الاا،يووةو ومناروو ة       صوو

اىؤصوووخاج اىتؾوووينة ً الاا،يوووة لتذماوووج الغوووم ارتوووامس االبتوووتا، و وةقوووة     



 م2017..  يوليو                              السابع       العدد   

  يف جماالت الرتبية النوعية حبوث عربية

 

 

 

   
201 

ةغوونام اىؤصووخاج وةخةاووا م ووخةاج جمووب عوونمو وةقووتتب مووا ال تنارووا مووت          

 اى ووخةاجو رو دؽووافة مووا تخونوو  مناروو اا دووجل اىزووتوتاجو رو صووجا مووا تخونوو  غوو   

 منارا .  

  :إعداد الصوزة اليهائية للكائنة 

قاب ال اصد ني؛ نحاف احملكيتو وارتاخاش نز ها اىةوتوةو وقوت ُيوتج ال نووة     

% ف يلى مهاحاج منار ةو وبناف يلى 75ال  صُاث باة اق بت احملكيت بنز ة 

اجل النز ة ال  رسوج بهوا ال اصود ض اروت قاة اىهواحاج الو  صغولث يلوى نزو ة          

%. وررختوووث التقوووتتذج اى لوبوووةو ووؽوووقث الاا،يوووة ً عووووحةها    75ب موووت رقووو

 مضتيلة ما ت ة  :

 الوي  بها ومؤصخاج رنواع الخاافة (1رتوي  

 التوا،خ الخاافاة

الخاافة 

 القامة

الخاافة 

 اىغختة

الخاافة 

 ا رذماة

الخاافة 

 القخباة

اتيوع 

 الكل 

5 

يتة اىبقاة ال خياة 

    الخااً( مؤصخاج الوي

12 11 9 9 41 

        اخلطــة العامــة خلطــوات الينــوذج التدزيشــي املعــد ملعا ــة

 مدخل "العالقة بني الكساءة والكتابة"وحدات املكسز يف ضوء  

اصتيب االطاح القاب ىتسب  القذقة بت الاخافه والكتابة  ً ران و  النُوخ    

وماااووة مووتسب    يلووى ماتمووة ةوؽووي راياووة اللػووةو ويذقووة اللػووة بالخاافووةو  

و القذقوووة بوووت الاوووخافه والكتابوووة و وستتةاةووو و وررزووو  النُختوووة وال لزووو اة     

مذموي ارت وة القاموة ىقادتوة      وافةاؽاة و وم اة، ; يا وؽ؛ رراراا لتضكاب

ً عووحه لووثش    متسب  القذقوة بوت الاوخافه والكتابوة     وصتاج اىاخح ً ؽوف 

،ازووة( ةتاللووها وووس ييلاوواج   ةتحتزوو  ةكووون مووت حووذذ مخاصووب  ييلاوواج ح   

فخياةو ةضتيب جمب ييلاة يلى زتيوية موت ا روخافاجو وفايوا تو ة  وعوم      

 اجل القيلااج .

 املسحلة األوىل :  اإلعداد والتصطيط 

 :            مخصلة ا يتاة زتيوية مت ا رخافاجو باانها جماىة  وةتؾيت 

 حتديد األهداف اخلاصة بالوحدات املكسز دزاستها  : 

و وسووذي اووجل القيلاووة تووت  حتتتووت اىاووتاا  ة ال اصوود راووتاا الوصووتاجصووت

كاوود ةكووون مقوو ه ا رخا،اووة للووتحشو والنتازووة الوو  تخرووى الوعوووي دلاهوواو 

يت مهاحاج الوي  الخااً اىخاة ةنياتها مت سذي مقادتة الوصتاجو وحوي  رن 

ااً; بنواف يلوى   ةتكامب فاها راتاا اللػة ب خويها وفنونها م؛ راتاا الوي  الخ

القذقوة الوحااووة بووت اللػووة والخاافووةو فاللػووة اوو  ويوواف الخاافووةو ورةاه التقوو    

 . ينهاو وورالة مت ورا،ب دحخا،ها
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  توى املعا احملحتديد : 

ُالُتووذ ب فووى ستتوووال الوصووتاج بوواىواة التقلاياووة اىاووخحه يلووى ةذماووج الغووم     

اووخحاجو جميووا ُالُتووذ ب فووى    ارتووامس االبتووتا،ىو جميووا وحةج فووى س ووة ةودتوو؛ اى    

لوثش ةتحتزو  ض  مؾيون الوصتاج رن ةكون اىػاتخه فى ررلوب ةاتمها وف  

ماتؾوااج موتسب  القذقوة بوت الاوخافه والكتابوة  و وتوت  ثلو          ديتاةل ً ؽووف  

 فى ؽوف ررس دياةه عااغة احملتوال ومت بانها :

  اللػوتة التى تتتحب ةؾيت اى ااا  واىهاحاج الخاافاة اىزتهتفة فى ال نى

 يلاها التاحش دحرال ا وارتا ال ا .

       ارتيخاح التتحتا يلى جمب مهاحه مزوتهتفة يو  موؽووياج الوصوتاجو مو؛

 التنوع ً زتاالج التتحتا يلى رةاف اىهاحاج .

    حبوووٌ التوووتحت اج واىنضووو ة اىغووواص ة باىهووواحاج وارتووو اج اىتؾوووينة فوووى

 راتاا الوصته وستتوااا .

  حه القنغوووخ التنُايووو  ً الوصوووتاج اىقادتوووة لتذماوووج الغوووم      كخوووب اىهوووا

ارتووامس االبتووتا، ; صاوود ةووتوح يناعووخ الوصووتاج وستتوااووا صوووي مهوواحاج    

الووووي  الخاووواً اىتؾوووينة ً اىاوووتااو وكووواحش اىهووواحه موووت سوووذي رروووةلة  

 مخة  ة مبضتوال النػو ورور  النضاٍ اىغاصا .

 :حتديد اسرتاتيجيات التدزيص املياسبة 

ةقووت ارووةاةازاة التووتحتس ينغووخاا مهياووا مووت يناعووخ اىوونهسو فهووى ةووخة ٌ    

باىاوووتااو وبووواحملتوال احة اط وووا وحاا ووواو جميوووا رنهوووا ةوووؤحخ ً استاووواح اىنضووو ةو    

والورا،ب التقلاياة الوارا ارتاتامها ً القيلاة التقلاياة. دؽوافة دخ رنهوا   

اوة التقلاياوةو وموت بوت     ةزايت ً حتتتت ةوح جمب مت اىقل  واىوتقل  ً القيل 

اروةاةازااج التوتحتس التوى اروتاتمها ال اصود: كخاوب اىةواحو وقوتح الووجاتو        

ووحظ القيوووبو واالروووتزابة للووونػ اللػوووو و وال ضووود ادتيووواي و والتوووتحتس     

 الت اةل و وصب اىضكذج.

 : إعداد البيئة التعلينية املياسبة 

ةواج الذدموووة تلووذب اذتووخؼ يلوووى ؽووخوحه ةوووف  جمافوووة التزهاووذاج واى     

 يتاة باةة التقل  اىنار ة لتن اج اىنض ة اللػوتة والخاافاةو مبا تتواف  م؛ 

ط اقوة رروالاا وارووةاةازااج التوتحتس اىزوتاتمةو صاوود دن ديوتاة وةنُووا       

ال اةوة التقلاياووة تقوت مووت القناعوخ اىهيووة واىرارواة التووى المكوت التػاؽووى      

قلاياة الخختة اىنُية واحملتةه التى ةوفخ ينهاو فاذتارة ملضة دخ ال اةة الت

 ةوفخ رواا مت ال ي نانة وةؤةال دخ التقل  . 
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  : جتهيز مصادز التعله 

ض ديووتاة الورووا،ب التقلاياووة اىغوواص ة لكووب نضوواٍ كاوود ةكووون مضوووقة        

لتذماج اجل اىخصلة و ومتقتةهو  صاد تزت ا؛ اىقل  رن غتتاح منها ما تنارا 

ةذماجلو وغتتب اىوقم التقلايو و جموجل  ةتنووع وفا وا لليهواحه اىوخاة ةنياتهواو        

والخرووبو وال  اقواجو    ولتنوع مزوتوتاج التذماوجو وموت اوجل الوروا،ب : الغووحو      

ورهوواد القووخخ فوووق الووخرشو وبقوو  مواقوو؛ ا نةنووث الوو  ختووتب موؽوووياج    

الوصته و وماغوعاج ادتخا،ت واتذجو واللوصاج التقلاياةو ورقخاؼ مخنوة  

  (CD 

   أوجه اليشاط املصاح : 

وروروو  النضوواٍ  فووى ؽوووف راووتاا اىووتسب ةتقووتة رلوووان اىنضوو ة اىغوواص ةو   

و وال ضووود اىوووتسب ةتيخوووب فوووى مناقضوووة التوووتحت اج اللػوتوووة  اىغووواصا فوووى اوووجا

ادتياي و واىلقاب اللػوتةو جميا ةنويث اىنضو ة لتضويب اىلقواب الةفاهاوة     

 دحخاف الوي  الخااً. بهتا اداةفةو واىنض ة واىقلوماج ا حخا،اةو

  ات :التوجيهات العامة لتدزيص الوحدصياغة  

ويلوى  التوراهواج الذدموة للتوتحتسو    وض عااغة زتيوية مت ا حصواةاج  

اىقلوو  اة ايهووا ينووت الزوو  ً النيوووثش التتحتزوو  اىقووت ً ؽوووف مووتسب  القذقووة 

 بت الاخافه والكتابة  .

   إجساءات معا ة الدزضاملسحلة الجاىية: التيفير)  

ً مخصلة التن اج زتيويوة موت القيلاواج اىت قوة ىقادتوة الوتحش        وةضيب

قة بت الاخافه والكتابة  ؽيت س وة مخنوة; ةزويي لليقلو      ؽوف متسب   القذ

مبذفمتها ىاتؾااج جمب مواقم التتحتسو وةق ا  ال خعة جماملة لإلبوتاعو  

  ة :والتزتتت ً دطاحااو وةتؾيت درخافاج التتحتس ما ت

 التهيئة  : 

فووى ةن اووج درووخافاج التووتحتس جمووان للتهاةووة ةوح ستوووحال مووتسل ا لتووتحتس  

تيلث ييلاووة التهاةووة يلووى القيلاوواج اىنؾوووتة حتووث ييلاووة  موؽوووياةهاو واصوو

التا وواٌ; لووتوحاا ً ارووتخاحه التلياووج وةهاةتوو  ىوؽوووع الووتحشو ومووت اووجل        

 التن ؤ ب صتاذ اىوؽوع .القيلااج: ة قاب ارت اج الزاباةو و

  االستجابة للي  الل وي ككل  اإلىشاء(عنلية : 

دنضاف اىقنوىو وا روخافاج الو      دخ ماااة ييلاةجميا  رص  ً اجل ارت وه

تت قهووا اىقلوو  لتووتحتا ةذماووجل يلووى ياحرووة اللػووة ارووتياياا وقووخافه وجمتابووة  

تكون يلوى قوخافه الونػ واروتن اٍ رفكواحلو       قيلاةوحتتحااو والةجماذ ً اجل ال

ومقاناوو و وعووون ةزووا الج ينوو و كاوود كخووب فاووخاج الوونػ ا رابووة يووت اووجل    
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جميوا ةضوتيب يلوى دروخافاج ةنُوا       و ولاة يوت اىوؽووع  التزا الج رو الكتابة اى

رووتزاباةه و ومناقضووتها موو؛ التذماووج  الاىفكوواح ومناقضووتهاو ويووخخ التذماووج  

  .وم؛ اىقل و وةلاى التذماج التػجتة الخارقة منهيا

 تينية املهازات : 

اختوواث الوونػ اللػوووال ستوووحاا لليقادتوواج اللػوتووةو مووت  القيلاووةتووت  ً اووجه 

ةوخف فخاغواج; لاوتون التلياوج اروتزابتة يلوى اىهواب        مو؛  ة زتوذفااو  يخؽ سذي

دروخافاج ةنياوة اىهواحاج فوى      ةتيخوب والوي  الخاواًو  التى ةهتا ةنياة مهاحاج 

التذماوج و  يلوى   امتسب  القذقة بت الاخافه والكتابة  فى يخخ النػ زتوذفا 

ةنياووة  ذ ةووتحت اج ومهوواب ةقووا  مووت سووذي ررووذاف الوونػو وةهووتا دخ      اووجتهو

ةووخف فخاغوواجو لاووتون التلياووج ارووتزاباة  يلووى اىهوواب      الوووي  الخاوواًو  مهوواحاج 

و دةاصوووة ال خعوووة ىضووواحجمة ناووو؛ التذماوووج والت ايوووب اىزوووتيخ  و والتوووتحت اج

متابقووة التذماووج بارووتيخاح وحعووت اىس وواف التووى ةقكووس مووتال ككوونه  مووت     و

 اىهاحاج موؽ؛ التنياة .

 ى الجكافى.توسيع االهتنامات وإثساء الوع 

ومقلوماج دحخا،اة ةهوتا دخ   و تقت اىقل  رنض ة حاافاةالقيلاة وفى اجل 

ةنياوووة الوووويى الخاووواً لوووتال التذماوووجو وتضووواحف فاهوووا التذماوووج موووت سوووذي        

رو مضوووكذج عتوووتةونها موؽووووياج ىكووواحه  سوووذي   وموؽووووياج تاةصونهوووا

ونوو؛  ورهووةو روحاق ييووب مقووته دووجا الػووخخو وتتورووب دخ ثلوو  بووالاخافاج اى

اىقلوماج مت الغضم واتذج رو مواق؛ ا نةنثو وقت ةتغب اجل اىوؽوياج 

باىاخحو وقت تاةصهوا التذماوج ب ن زوه  وفا وا ىاوود  وااتيامواةه و وجموجل         

نضووو ة اىاتل وووة مخوووبو حتختوووخ زتوووذج اذتوووا،ٌو وديوووتاة بخنوووامس  الااووواب باى

وييوووب ةاووواحتخ يوووت اىكووواذ     دثايوووىو واىضووواحجمة فوووى الذتووواحاج والوووخصذجو    

ويخؽوووها يلوووى التذماوووجو جموووجل  دموووتاة التذماوووج بالقتتوووت موووت اىقلومووواج         

ا حخا،اة ال  ةهتا دخ دحوخاف الووي  الخاواً لوتال التذماوج ً ؽووف اىاوتاا        

 . احملتةه

  املساجعة والتخسيس 

كخوب اووجل ارت وووه ييلاوة مووت ييلاوواج التاووت و فاىخارقووة والتضختووخ مووت    

اج الك ال اىوصته للاخافه والكتابوةو وةضويب دروخافاج التاووت  التكووتين      القيلا

االلتوذاب باىهواحاج الو  ماحروها اىوتقل  سوذي        االج  تتالب التحشو وتقنوى بهو  

الاخافه والكتابةو لاوؽ؛ ثلو  ً ملوم ا صتواد موت سوذي اروتزاباج التذماوج        

سوذي اىييواي اىكتيلوة    يلى ب اقاج القيب ال  ةوؽوي الت ووح النيوا، و وموت     

 .لتيخب رفؾب ريياي التذماج سذي الوصته
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 : التكويه املسحلة الجالجة 

تتؾوويت ةاوووت  ةقلوو  التذماووج نووويت مووت التاوووت  ايووا : التاوووت  اآلنووى;          

قا،يوووة الووووي  وتقنوووى االلتوووذاب باىهووواحاج والقيلاووواج اىزوووتهتفة واحملوووتةه فوووى 

احتووة ةقاووا جمووب ةحشو وقووتمث  مووت سووذي يووته مواقووم ورنضوو ة است الخاوواً

كاووود ةاووووب جموووب مهووواحه موووت اىهووواحاج    واىواقوووم واىنضووو ة ؽووويت الوصوووتاج 

يوووتج لوووجل  الػوووخخ منهوووا  ب اقووواج    ُراىزوووتهتفة موووت سوووذي ب اقووواج ييوووب    

رتزابة للياخوف وةوؽ؛ فى  الززب النيا،   رما اىيياي اىكتيلوةو فاناوى   اال

ينووى بووالتاوت  الووجاةى مووت  رفؾوولها وةوؽوو؛ فووى رووزب  رفؾووب اىييوواي و جميووا  

سوووذي ةاووووت  اىوووتقل  لجاةووو  مبخارقوووة اروووتزاباة  يلوووى ب اقووواج  االروووتزابة   

للياووخوف و وفووى الكتابووة مووت سووذي ييلاوواج اىخارقووة والتضختووخو رمووا التاوووت       

 وومضوخوياج  وادتيايىو فاكون مت سذي يخخ اىيياي ادتياياة مت ركواذ 

ايى فى رنضو ة التاووت  الضويوي    ( ; وتخ(p&q&pومقلوماج مت سذي ب اقة 

ا واالتنوع وزتان ة الني اةو والتتحت اج اللػوتة اىاتمة للتاوت  لازوث زتال و  

مهاحاج التواعب اللػوالو يلى   الست اح التلياج; بب اى ورالة لتقلاي  وةتحت 

الت ايوووب و اىنضووو ةو موووت سوووذي اىضووواحجمة فوووىلتتووو  الوووويى الخاوووافى  دحوووخافو

 .  لليناقضاج اىزتيخه واالرتزابة

  الكياض ةأدابياء . 

مااووواش الووووي  الخاووواً لتذماوووج الغوووم     اروووتلذمث ط اقوووة ال ضووود بنووواف  

 اىةاة : اة قث ارت واج ; لجاارتامس االبتتا، 

 : اهلدف مً املكياض 

ااواش دخ قاواش الووي  الخاواً لوتال ةذماوج الغوم ارتوامس         اىتهتا بناف 

تلو واذتغووي يلوى باانواج عواةقة     االبتتا،   يانة ال ضد( ق ب التزختا وبقو 

ة ت مزتوال الوي  الخااً لتال ةذماج ثل  الغم ً صتوة ما اصوتيلث يلاو    

قا،يووة الوووي  الخاوواً احملووتةهو جميووا تهووتا دخ اذتكوو  يلووى فايلاووة مووتسب         

 ً ةنياة الوي  الخااً ً ؽوف نتا،س اىاااش .   القذقة بت الاخافه والكتابة 

 اض :مصادز إعداد املكي 

 ُريت اىاااش واصُتاث ماةة  مت مغاةح يته منها :
  ً وةناولووث ديووتاة  ال ضوووذ والتحاروواج الوو  ُررختووث ً زتوواي الوووي  الخاووا

ماوواتاسو واست وواحاج للوووي  الخاوواًو وا فوواةه منهووا ً ديووتاة اىااوواشو ومووت  

و (1992اووووجل اىغوووواةح: مااوووواش الاووووا  االرتياياووووة فاتذه رهووووت الزووووقات و  

و 1999 يخيان ادتذاحو ودجمخاب غذبو  الوي  بالتضتتاج اىزتا لاة ماااشو

و (2001ماااش الوي  الخااً الغض    ستيت ي وت الوخهت ربوو ااصو و    و و(130

مااوواش الوووي  الخاوواً  و و(2001 سالووت ييووخانو   الوووي  االقتغوواة   مااوواشو
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 و(2003راهوان رهوت ستيووة و   (ماااش قايوة التقواون   و و(2001 صتوال حمؾان 

مااواش الاوا  اىروختة    و و(2003ماااش الوي  الزاار   مغ  ى يواحاو  و

است اح الوي  الخااً   ناةتوة ستيوت ي وت    و و(2007 ر اف اذتزاين راب اهلل و 

 ( .2016و وماااش الوي  الزاار   دبخااا  ي ت القذتذو (2011الخصا  
  و ومنهوا :   بها اىةبااج ال  ةناولث الخاافةو وماوماةهاو ومُااخااو والوي

 ,Allen) و (2010(و صتوواح قووتوح   2009( و رووقاة دبووخااا    2006ستيووت رووكخان   

Haward & Nostrand,1985)     جميووا ض يووخخ اووجل ادتوانووا ً ا طوواح .

 النُخ .

  ط اقوووة ةذماوووج الغوووم ارتوووامس    سغوووا،ػ اىخصلوووة القيختوووةو و  ةقوووخا

 . االبتتا، و جميا ض يخخ اجل ادتوانا ً ا طاح النُخ 

حتتتوت   وةقتةج رور  ا فاةه مت ال ضوذ والتحاراج الزواباةو وموت رايهوا:   

االطوذع يلوى اىواقوم    مت سوذي    ق وموا  ومؤصخاةو وراتاا اىاااش وستاوحل

   ً وا قواةه منهوا مبووا تتناروا موو؛     واىتنويوة ً است واحاج وماوواتاس الووي  الخاووا

و االبتوووتا، ةذماوووج الغوووم ارتوووامس   سغوووا،ػ اىخصلوووة القيختوووةو وط اقوووة   

 ةتحتس الخاافة. ينتةقخا بق  ادتوانا واىاتاا واىهاحاج الخاافاة و

  املكياض حمتوى حتديد 

يلى ما ةوعب دلاو  ال اصود   الوي  الخااً حتتتت ستتوال ماااش  يتيت ًا

با ؽووافة دخ اىواقووم الت  اااووةو وقوايووت التاووتتخو    ً قا،يووة الوووي  الخاوواًو 

اىووخاة الووتوا،خ الخاافاووة  اوو   رحبقووة ستوواوح ح،ازووة ةكووون اىااوواش مووت  وبووجل  

مذصُتهاو تنتحش حتث جمب ستوح يته مؤصخاج فخياة ةتي يلى موتال ويو    

التلياج باحملوح الخااً الج  تضتيب ثل  اىؤصخو وتق  يت جمب مؤصوخ موقوم   

تااس ادتانا الت  اا   الوي  بالزلوجمااج( و ولكب موقوم حوذذ اروتزاباج    

روووتوي توؽوووي   تووو ة ( ة قاوووا الروووتزاباج التذماوووجو وفايوووا    1 و 2و  3متتحروووة  

 مواع اج ماااش الوي  الخااً .

 ( مواع اج ماااش الوي  الخاا2ًرتوي 

 االرتزاباج اىواقم الت  اااة  اىبقاة ال خياة  ستاوح اىاااش

 36 12 12 الخاافة القامة

 30 10 11 الخاافة اىغختة

 27 9 9 الخاافة القخباة

 27 9 9 خاافة االرذماةال

 120 40 41 اتيوع

 : ً ؽوف ارت واج اآلةاةةكونث الغوحه اى ت،اة للياااش وبجل  
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  بقووت عووااغة اىااوواش وةخةا وو و وؽووقث التقلايوواج       وحقووة الػووذا : ديووتاة

لليقل  لتوؽاي ادتا مت اىاااشو ومكوناةو و وجما اوة ةاوتتخ اروتزاباج     

للتلياووج بلػووة رووهلة ومناروو ة ىزووتوال     التذماووجو جميووا وؽووقث ةقلايوواج    

 .التذماج ةوؽي ادتا مت اىاااشو وجما اة اىضاحجمة ً ة  ا  مواق  

  حويووو  ً ديوووتاة اىااووواشو رن تناروووا مزوووتوال    م وووخةاج اىااووواش :حتتتوووت

ةذماج الغم ارتامس مت صاد اىؾويونو واللػوةو واىرولوبو جميوا حويو       

ال القيلوو  ضتووو مواقووم منُيووة   واالجتوو واذتووت مووت االيتيوواة يلووى الل ُاووة  

جميا حويى ً ةغويا  مواقوم اىااواش رن    و كاحش ً باةة ع اة ط اقاة

ةاتب ؽويت روااقاج متنويوة; جمو ن ظتوخ  التلياوج صوواحاا مو؛ دماوب رو مو؛           

اىقل و رو تق  يت حرت  جتوال عووح رو مضواات مقخوؽوةو رو تنواقط اىقلو  ً       

وح نووتوه . واىاغوووة مووت اووجا    رفكوواح م خوصووةو رو تضوواحف ب ايلاووة ً صؾوو   

التنوووع اووو اوووي بقوو  اىواقووم اىقوو ه يووت الوووي  الخاوواً الوو  عتتيووب رن   

 تتقخخ دا التلياجو وقااش الوي  الخااً ً رجمخخ مت موقم .

 ضبط املكياض 

مووخج ييلاووة ؽوو ٌ اىااوواش مبزيويووة مووت ارت ووواج مكووت وعوو ها فايووا  

 ت ة  :

 :ت يلى ماااش الوي  الخااً ً عوحة  رطل؛ الزاةه احملكي عتق اىاااش

مت صاد : وؽووح الق واحاج وروذمتها     واى ت،اة; لتقخا نحا،ه  وماةصاةه 

اللػوتوووةو واصوووتياي جموووب ي ووواحه موووت الق ووواحاج يلوووى فكوووخه واصوووتهو وكخاوووب  

اىواقووم لقناعووخ اىااوواشو ومناروو ة مؤصووخاج الزوولوف لكووب نوووع مووت رنووواع        

قوم لليؤصوخاج الو  تن ػو  حتاااهوا واىوخاة       الخاافةو ومنارو ة م وخةاج اىوا  

قااروووهاو واحة ووواٍ االروووتزاباج بووواىواقم واىؤصوووخاج الووو  ةاازوووهاو وموووتال     

وقووت قوواب ال اصوود بتحارووة و مناروو ة التحرووة لذرووتزابة اىتوقوو؛ مذصُتهووا 

مذصُوواج الزوواةه احملكيووت ونحا،هوو و با ؽووافة دخ درووخاف بقوو  اىاووابذج  

رهووووة نُووووخا  ومناقضووووته  فايووووا ةون مووووت    لذرووووتياع دخ و; الضاغوووواة

 .مذصُاج

   :ُرووخب اىااوواش ارووت ذيااا يلووى يانووة    التزخبووة االرووت ذياة لليااوواش

واوو   وا وةلياووجه مووت ةذماووج الغووم ارتووامس االبتووتا،    ( ةلياووجا30قوامهووا  

ورروو خ التزختووا االرووت ذي  يووت عووذصاة  و يانووة ال ضوود االرووت ذياة

يوواج االست وواح ; فلوو  ةكووت االرت زوواحاج ةقلايوواج اىااوواش; صاوود وؽوووح ةقلا

الوو  ربووتااا التذماووج دووا عوو ة التكووخاحو اىمووخ الووج  رةال دخ نووتحه وروووة         

 . ةقتتذج

  ة  اوو  ديوواةه  ض صزوواب ح وواج اىااوواش يووت طختوو    : صزوواب ح وواج اىااوواش

اىااوواشو وصزووواب مقاموووب االروووتاخاح بوووت ةحرووواج التذماوووج ً الت  ووواات  
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ح اج اىاااش ب ختاة مقامب االروتاخاح   شو وصزاالا ل  وال قت  لليااا

 لكب ستوحو ح  صزاب مقامب االرتاخاح الكل و ورصاحج النتا،س دخ اىة :

 ( ح اج ماااش الوي  الخاا3ًرتوي 

 مقامب االرتاخاح االرتزاباج اىواقم الت  اااة ؤصخاج اى ستاوح اىاااش

956. 36 12 12 الخاافة القامة
**

 

813. 30 10 11 غختةالخاافة اى
**

 
685. 27 9 9 الخاافة القخباة

**
 

514. 27 9 9 الخاافة االرذماة
**

 
823. 120 40 41 اتيوع الكل 

**
 

( رن مقامذج ح اج ماااش الووي  الخاواً ةوةاوح    3تتؾي مت نتا،س رتوي 

(و وا  قوا  مخة قوة ةضو  دلو  ح واج اىااواشو وموت حو           **956. - **514.بت 

 .ة لذرتاتابتاعذص

  : إجساءات التجسبة امليداىية للدزاسةثالًجا 

ن ووجج التزخبووة وفوو  زتيويووة مووت ا رووخافاج الوو  مكووت وعوو ها وفوو           

  :ةخةاا صتوحها دخ

  إجساءات ما قبل التجسي 

يانووة  استاوواح -ً اووجل ال ووةه  -وقووت ةؾووينث درووخافاج مووا ق ووب التزختووا      

ؾوو ٌ اىووتػ اج الورووا ةو وةووتحتا  التحارووة و واختوواث ا رووخافاج الؾووخوحتة ل 

  مقل  اتيوية التزخت اةو والت  ا  الا ل  ىاااش الوي  الخااً .

  التكافؤ بني اجملنوعتني على مكياض الوعي الجكايف: 

موتال ةكوافؤ   تقخا ل ا;يودتث ال ااناج دصغا،ااو ماااش الوي  الخااًط   

الوج  توؽوض  ادتوتوي    اتيويتت لتضتتت سٌ ال تاتةو وجمانث يلوى النضوو   

 :  آلة ا

 التكافؤ بت اتيويتت ً الت  ا  الا ل  ىاااش الوي  الخااً. (4رتوي  

اىتػ  ستاوح 

 اىاااش(
اىتورٌ  القتة اتيوية

 اذتزاب 
االضتخاا 

 اىقااح 

قاية 

  ج 
ةحراج 

 اذتختة
مزتوال 

التاللة 

 (0.01ينت 
2 

 -.464 2.20 15.13 30 جتخت اة ق ل  الخاافة القامة
 - غ  ةاي 58 

 1.64 14.90 30 ؽاب ة ق ل 

 .071 1.95 13.30 30 جتخت اة ق ل  الخاافة اىغختة

 - غ  ةاي 58 
 1.70 13.26 30 ؽاب ة ق ل 

الخاافة 

 ا رذماة
 .091 1.63 11.26 30 جتخت اة ق ل 

 - غ  ةاي 58 
 1.16 11.23 30 ؽاب ة ق ل 

 -2.360 .95 9.90 30 جتخت اة ق ل  القخباةالخاافة 

 - غ  ةاي 58 
 .899 10.46 30 ؽاب ة ق ل 

 اىاااش جمكب

 
 .266 5.46 49.80 30 جتخت اة ق ل 

 - غ  ةاي 58 
 4.17 49.46 30 ق ل  ؽاب ة

 05.تتؾووي مووت ادتووتوي الزوواب  رن قايووة ج ادتتولاووة ينووت مزووتو  ةاللووة   

وةحروواج  01.وقايووة ج ادتتولاووة ينووت مزووتو  ةاللووة    و2= 58وةحروواج صختووة 
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و يوا تضو  دلو  يوتب ورووة فوخق ةاي دصغوا،اا  بوت متورو             2.66= 58صختة 

ةحروواج اتيووويتت التزخت اووة والؾوواب ة ً الااوواش الا لوو  لكووب ستوووح مووت 

وبالتال  اىاااش جمكب; صاد جمانث نا؛ قوا    وستاوح ماااش الوي  الخااً

ػخ مت قا  ج ادتتولاةو اىمخ الج  تض  دل  وروة ةكافؤ بت ج احملزوبة رع

اتيوووويتت التزخت اوووة والؾووواب ةو ورنهيوووا ة وووتنن موووت نا وووة واصوووته وموووت    

 مزتوال حااً واصت .

 إجساءات التجسبة : 

 :  اآلة راحج درخافاج التزختا يلى النضو 

س ذطيةنان يلى ر  س ة ةوتحت لمقل  اتيوية التزخت اة  ةاب؛ ال اصد

االلتووذاب مووتسب  القذقووة بووت الاووخافه والكتابووة ; مووت صاوود    ً ؽوووف الوصووتاج 

بإرخافاج التتحتسو ومتابقة التذماجو واالطيةنان يلى متال ة ايب التذماوجو  

فؾوووول ا يووووت ةاغوووو  ر  مضووووكذج قووووت ةقووووةخ ةن اووووج درووووخافاج التووووتحتسو      

ومضووواحجمة اىقلوووو  ً صلوووهاو وقووووت صوووخؼ ال اصوووود يلوووى اذتؾوووووح ً مقهووووت     

تيويوووة التزخت اوووة طوووواي فوووةه التزختووواو جميوووا ةووواب؛ القيوووب ً مقهوووت         ا

بوووترج و بانتهووواف التزختوووا و اتيويوووة الؾووواب ة بالتنزوووا  بوووت اتيوووويتت.  

الت  او   درخافاج ما بقت التزختوا ً الاووب ن زو و وةتيخوب اوجل ا روخافاج ً       

خافاج ن زوها  اااش الوي  الخااًو وقت ط اث ةل  اىةواج باة اع ا رو ى ال قت 

ا لليقادتووة ا صغووا،اةو وحتلاووب الوو  اة قووث ً الااوواش الا لوو و وثلوو  كهاووتا 

 ة غاب ثل . ت ة ال ااناج الرتاذؼ نتا،س التحارة . وفايا 

 وتفشريها استصالص اليتائج: 

مووت ررووةلة ال ضوود : مووا مهوواحاج الوووي  الخاوواً     لإلرابووة يووت الزووؤاي اىوي 

االبتووتا، ؟ ض التوعووب دخ قا،يووة اصووتيلث   اىناروو ة لتذماووج الغووم ارتووامس 

يلووووى الووووتوا،خ الخاافاووووة الوووو  تن ػوووو  رن تتقخفهووووا ةذماووووج الغووووم ارتووووامس  

 االبتتا، و واىؤصخاج التالة يلى وي  ةلياج ثل  الغم بكب ةا،خه حاافاة.

: موووا فايلاووة مووتسب   القذقوووة بووت الاوووخافه    ولإلرابووة يووت الزوووؤاي الخووان    

 ي  الخااً لتال ةذماج الغم ارتامس االبتتا، ؟والكتابة  ً ةنياة الو

قاب ال اصد بتضلاب نتا،س التحارة ومناقضتها ً ؽووف ال اانواج ا صغوا،اة    

  خوخ اآلةاة :الال  ض اذتغوي يلاها مت است اح جمب فخخ مت 

رول ا: نتا،س ال خوق بت اتيوية الؾواب ة واتيويوة التزخت اوة ً اىةاف    

 ش الوي  الخااً :ال قت  يلى مااا

( بووت  0.05ةوروت فوخوق ثاج ةاللووة دصغوا،اة ينوت مزوتوال         : ويال وخخ اى 

متورووو   ةحرووواج ةذماوووج اتيوووويتت التزخت اوووة والؾووواب ة فوووى الت  اووو   
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ً جموب ستووح موت ستواوح اىااواشو وً اىااواش       ال قت  ىاااش الوي  الخااً 

 لغاحل اتيوية التزخت اة .جمكب 

; ل اوان ال وخوق بوت     T-testاجا ال خخو ارتاتب است اح ج  الست اح عضة 

اتيوووويتت الؾووواب ةو والتزخت اوووة فوووى اىةاف ال قوووتال يلوووى مااووواش الووووي    

 :   اآلة الخااًو وقت رر خج نتا،ز  يت ال ااناج التى توؽضها ادتتوي 

 .فى ماااش الوي  الخااً  ال خوق بت اتيويتت الؾاب ة والتزخت اة( 5رتوي 

ستاوح 

 اىاااش

 القتة اتيوية
اىتورٌ 

 اذتزاب 
االضتخاا 

 اىقااح 

قاية 

  ج 
ةحراج 

 اذتختة

مزتوال 

 التاللة  

 0.01) 
2 

الخاافة 

 القامة

جتخت اة 

 بقت 

30 22.60 3.47 
10.09 

 
 63. ةاي 58

ؽاب ة 

 بقت 
30 15.46 1.71 

الخاافة 

 اىغختة

جتخت اة 

 بقت 

30 24.60 3.31 
15.74 

 
 81. ةاي 58

ؽاب ة 

 بقت 
30 13.93 1.65 

الخاافة 

 ا رذماة

جتخت اة 

 بقت 

30 18.93 2.40 
14.39 

 
 79. ةاي 58

ؽاب ة 

 بقت 
30 11.93 1.14 

الخاافة 

 القخباة

جتخت اة 

 بقت 

30 15.96 1.77 
13.54 

 
 75. ةاي 58

ؽاب ة 

 بقت 
30 11.20 .76 

اىاااش 

 جمكب

جتخت اة 

 بقت 

30 82.36 8.68 
17.29 

 
 84. ةاي 58

ؽاب ة 

 بقت 
30 52.23 3.96 

 2= 58وةحراج صختة  05.قاية ج ادتتولاة ينت مزتو  ةاللة 

 2.66= 58وةحراج صختة  01.قاية ج ادتتولاة ينت مزتو  ةاللة 

تذصووِ مووت ادتووتوي الزوواب  رنوو  ةورووت فووخوق ثاج ةاللووة دصغووا،اة بووت          

يوية التزخت اة والؾواب ة فوى الت  او  ال قوتال     متورٌ ةحراج ةذماج ات

وفوى اوجا موا تؤجموت      حملوح الخاافة القامة لغاحل ةذماج اتيوية التزخت اة;

فايلاووة اىقادتوواج اىت قووة ً ؽوووف مووتسب  القذقووة بووت الاووخافه والكتابووة  ً       

 حتاا  اىؤصخاج التالة يلى الخاافة القامةو يوا تقكوس ةوح اىوتػ  التزخت وى    

       ً و فوى ةنياوة رةاف التذماوج يلووى احملووح اىوي موت ستوواوح مااواش الووي  الخاووا

 واو ما مكت ةوؽاض  باانااا فايا ت ة :
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 ( ال خق بت متور اج ةحراج اتيوية الؾاب ة والتزخت اة يلى ستوح الخاافة القامة9صكب   

بووت مووت ادتووتوي الزوواب  رنوو  ةورووت فووخوق ثاج ةاللووة دصغووا،اة         وتتؾووي

متوروووٌ ةحرووواج ةذماوووج اتيوووويتت الؾووواب ة والتزخت اوووة فوووى الت  اووو      

ال قووتال حملوووح الخاافووة اىغووختة مووت مااوواش الوووي  الخاوواً لغوواحل ةذماوووج          

وفى اجا ما تؤجمت فايلاوة اىواقوم ال  اقاوة واىنضو ة     و اتيوية التزخت اة

ب ً حتااا  ا حخا،اة اىزتاتمة ؽيت ارت واج التتحتزاة اىت قة ً اىتس

اىؤصخاج التالة يلى ويو  التذماوج بخاافوة زتوتيقه  وباةوته  اىغوختةو يوا        

و ومكوووت تقكوووس ةوح اىوووتػ  التزخت وووى فوووى ةنياوووة الووووي  بالخاافوووة اىغوووختة 

 ةوؽاي ال خق باانااا جميا ت ة  :

 

 

 

 

 ة اىغختة( ال خق بت متور اج ةحراج اتيوية الؾاب ة والتزخت اة يلى ستوح الخااف10صكب  

فوووخوق ثاج ةاللوووة دصغوووا،اة بوووت متوروووٌ ةحرووواج ةذماوووج    وروووتج جميوووا

اتيووووويتت الؾوووواب ة والتزخت اووووة فووووى الت  اوووو  ال قووووتال حملوووووح الخاافووووة   

ا رووذماة مووت مااوواش الوووي  الخاوواً لغوواحل ةذماووج اتيويووة التزخت اووة;     

وفوووى اوووجا موووا تؤجموووت فايلاوووة النوووتواج واىنضووو ة التخاا اوووة اىتحروووة ؽووويت  

رت ووواج التتحتزوواة اىت قووة ً اىووتسب ً حتااوو  اىؤصووخاج التالووة يلووى ويوو   ا

التذماووج بخاووافته  ا رووذماة; يووا تقكووس ةوح اىووتػ  التزخت ووى فووى ةنياووة     

 و ومكت كخاب ال خوق باانااا جميا ت ة  :الوي  بالخاافة ا رذماة

 

 

 

 

 

 

 والؾاب ة يلى ستوح الخاافة ا رذماة ( ال خق بت متور اج ةحراج اتيوية التزخت اة11صكب  
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مووت مااوواش الوووي     القخباووةالت  اوو  ال قووتال حملوووح الخاافووة     نتووا،س فووىو

الخااً تذصِ مت ادتتوي الزاب  رنو  ةوروت فوخوق ثاج ةاللوة دصغوا،اة بوت       

متورووٌ ةحروواج ةذماووج اتيووويتت الؾوواب ة والتزخت اووة لغوواحل ةذماووج       

ا موووا تؤجموووت رحوووخ ة قاوووب ال ضووود واالطوووذعو  ; وفوووى اوووج واتيويوووة التزخت اوووة

واىقلومووواج ا حخا،اوووة فايوووا غتوووػ يووواةاج وةاالاوووت الوووتوي القخباوووةو ؽووويت       

ارت ووواج التتحتزوواة اىت قوووة ً اىووتسب حتااوو  اىؤصوووخاج التالووة يلووى ويووو        

التذماج بالخاافة القخباة; يا تقكس ةوح اىتػ  التزخت وى فوى ةنياوة الووي      

 مكت ةوؽاي ال خق باانااا جميا ت ة  :و وبالخاافة القخباة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ال خق بت متور اج ةحراج اتيوية التزخت اة والؾاب ة يلى  ستوح الخاافة القخباة12صكب  

تتؾوي موت ادتوتوي الزواب  رن قايوة  ج       وةض  نتا،س اىاااش جمكوب جميوا   

ً  كزوو  ةوو ح  جموو  و صاوود بلػووث قايووة مخبوو؛ دتتووا       0.01ةالووة ينووت مزووتوال   

وفى اوجا موا تؤجموت فايلاوة  موتسب  القذقوة بوت الاوخفه          و. ; 84  اااش جمكباى

والكتابة   فى دحخاف الوي  الخااًو ورن اىقادتاج الاا،ية يلى اىتسب اىزتاتب 

  باج موووتسوستتووووال الوصوووتاج ؽووويت س وووً مقادتوووة صااوووث نتوووا،س رفؾوووب 

ة الغووو اة القذقوووة بوووت الاوووخافه والكتابوووة  بالقتتوووت موووت اىنضووو ة الخاافاووو       

والذع اةو جمجل  ةووف  اىقلومواج االحخا،اوة الذدموة  حوخاف ويو  التذماوج        

بخاافووة القووا  مووت صولوو   الخاافووة القامووة(و جمووجل  ةوووف  مواقووم ةقلاياووة         

ط اقاووة رو صوو   ط اقاوووة; لتنياووة ويووو  التلياووج بخاافوووة زتتيقوو   الخاافوووة      

ماوووج يلوووى ال ضووود  جميوووا صوووز؛ مقلووو  اتيويوووة التزخت اوووة التذ   .اىغوووختة(

وةقووخا حاافووة ويوواةاج وةاالاووت الووتوي القخباووة  الخاافووة القخباووة(و  وواالطووذع

وجمووان للنووتواج واالرتؾووافاج ىقليووو  الةباووة ا رووذماةو جمووجل  الخرووووب       

والغووووح التوؽووواضاةو ولووواثش اىقوووامذج ا روووذماة رحوووخ ً ةقوووخا ةذماوووج      

رصوووكاي الت وووخا  وحفووو و اتيويووة التزخت اوووة بقووو  الضاغوووااج التتناووة  

والتقغووواو وةوياوووة التذماوووج بووو ق  اىقوووا  اذتؾووواحتة واآلحووواح ا روووذماة    

و وبووجل  تووت  التوعووب دخ نتازووة م اةاووا ح وووج عووضة      الخاافووة ا رووذماة( 

 ال خخ اىويو واو ما مكت كخال  باانااا فايا ت ة  :
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خت اة ق لااا وبقتتاا ً التحرة الكلاة ( ال خق بت متور اج ةحراج ةذماج اتيوية التز13صكب  

 وادتذ،اة ىاااش الوي  الخااً

: النتوا،س ارتاعوة بوال خوق بوت ةحرواج ةذماوج اتيويوة التزخت اوة          اناااح

 ً رةا،ه  الا ل و وال قت  يلى ماااش الوي  الخااً . 

( بووت  0.05: ةوروت فوخوق ثاج ةاللووة دصغوا،اة ينوت مزوتوال        الخوان  ال وخخ  

ور   ةحراج ةذماج اتيوية التزخت اة فى الت  اات الا لو  وال قوت    مت

لغواحل   ً جموب ستووح موت ستواوحلو وً اىااواش جمكوب      اااش الووي  الخاواً   ى

 الت  ا  ال قت  .

 وقت رر خج النتا،س يت ال ااناج ال  توؽضها ادتتوي اآلة :

 ياااش لت اة ً الت  ا  الا ل  وال قت  لال خق بت متور   ةحراج ةذماج اتيوية التزخ( 6رتوي  

ستاوح 

 اىاااش

 القتة اتيوية
اىتورٌ 

 اذتزاب 
االضتخاا 

 اىقااح 

قاية 

  ج 
ةحراج 

 اذتختة

مزتوال 

 التاللة 

 0.01) 
2  

الخاافة 

 القامة

جتخت اة 

 ق ل 

30 15.13 2.20 
19.20 

 
 93. ةاي 29

جتخت اة 

 3.47 22.60 30 بقت 

الخاافة 

 غختةاى

جتخت اة 

 ق ل 

30 13.30 1.95 
24.96 

 
 96. ةاي 29

جتخت اة 

 3.31 24.60 30 بقت 

الخاافة 

 ا رذماة

جتخت اة 

 ق ل 

30 11.26 1.63 
19.34 

 
 93. ةاي 29

جتخت اة 

 2.40 18.93 30 بقت 

الخاافة 

 القخباة

جتخت اة 

 ق ل 

30 9.90 .95 
18.46 

 
 92. ةاي 29

جتخت اة 

 1.77 15.96 30 بقت 

 جمل  حاافة

جتخت اة 

 ق ل 

30 49.80 5.46 

27.30 
 

 96. ةاي 29
جتخت اة 

 8.68 82.36 30 بقت 
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وروة فخق بوت متورو اج ةحرواج ةذماوج اتيويوة      تتؾي مت ادتتوي الزاب  

التزخت اة ق لااا وبقوتتاا ً مااواش الووي  الخاواً يلوى ستووح الخاافوة القاموة         

  ج   احملزوووبةو وقايووة مؤصووخ   ةقايووصاوود ورووت رن  واوو  ال قووت لغوواحل الت  

( كزوو  رحووخ مخة وو؛  0.01ا ينووت مزووتوال   و ةالووة دصغووا،اا n )2التاللووة القيلاووة    

يا تخ ث فايلاة متسب  القذقوة بوت الاوخافه والكتابوة  ً ةنياوة ويو        ; .(93 

لوو  حتاوو  مؤصووخاج ث و وةذماووج الغووم ارتووامس االبتووتا،  بالخاافووة القامووة     

اىزتوال مت الخاافة; صاد روافج النتوا،س ارتاعوة بو ةاف التذماوج فوى الت  او         

ال قتال حملوح الخاافة القامة وما ةؾين  مت مؤصخاج راوته ودن جموان ةاوب ً    

روةةهووا يووت احملوووح الخووان  الووج  مخووب الخاافووة اىغووختةو وةتزوواوال موو؛ احملوووح    

حملوووح الخابوو؛ الووج  مخووب  وريلووى مووت ا الخالوود الووج  مخووب الخاافووة ا رووذماةو 

( و ووعلث قاية مؤصوخ التاللوة   19.208الخاافة القخباة صاد بلػث قاية   ج    

.( واو بجل  ت ة  ً الةةاا الخان  مت صاود اىقادتواج   93دخ    n )2القلياة   

 ً و و ومكوت ةوؽواي ال وخق    ا صغا،اة ىةاف التذماج يلى ماااش الوي  الخاوا

 :باانااا جميا ت ة  

 

 

 

 

 

 

 ( ال خق بت متور اج ةحراج اتيوية التزخت اة ق لااا وبقتتاا يلى ستوح الخاافة القامة14صكب  

ومكووت رن ةقووذال اووجل النتازووة دخ رن مؤصووخاج الخاافووة القامووة ةقتيووت ً     

 رةا،و  دوجل اىؤصوخاجو    ًزتيلها يلى ارتل اة الخاافاة ال  تتورب بها اىوتقل   

يلووى الغووقوباج اىتقلاووة بهووجا النوووع مووت الخاافووة ةيوو          وً ستاولووة للتػلووا 

ال اصد س واج التتحتس مبواقم ورنض ة دحخا،اوة موت صو نها ةوتحتا التلياوج      

يلووى دروواةه التغووخا ً بقوو  مواقووم اذتاوواه القامووةو وةنوووع التكلا وواج الوو       

 ;واحةاوواة مواقوو؛ التواعووب االرتيوواي  وةت لووا ال ضوود ومتابقووة ورووا،ب ا يووذب 

صتاذ باحده مت ةاحتخ القا و جمجل  ال ىان الغوػ  الوج  ض ديوتاةل    لتقخا ر

ةاسووب ال غووب جمووان لوو  رحووخ ً ةقووخا بقوو  الاؾوواتا الزااروواة يلووى مزووتوال    

 بزاٌ ومورذ. 

مااووواش الووووي  الخاووواً  ً فوووخق بوووت اىةاف الا لووو  وال قوووت     جميوووا وروووت 

اىةاف  لغووواحل يلوووى ستووووح الخاافوووة اىغوووختة   لتذماوووج اتيويوووة التزخت اوووة 

ال قتالو يا تخ ث فايلاة متسب  القذقة بت الاخافه والكتابة  ً ةنياة وي  

ةذماووج الغووم ارتووامس االبتووتا،  بخاافووة زتووتيقه  وباةووته  احملا ووة; يووا   

تقين حتا  مؤصخاج ثلو  اىزوتوال موت الخاافوة; صاود روافج النتوا،س ارتاعوة         
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ومووا ةؾووين  مووت   غووختةة اىبوو ةاف التذماووج فووى الت  اوو  ال قووتال حملوووح الخاافوو  

َ ا  و ومكت ةوؽاي ال خق باانااا جميا ت ة  :مؤصخاج مخة قة احة اياا ملضو

 

 

 

 

 

 

 ( ال خق بت متور اج ةحراج اتيوية التزخت اة ق لااا وبقتتاا يلى ستوح الخاافة اىغختة15صكب  

 ومكت رن ةقذال اجل النتازة دخ :

 والكتابووة ; صاوود ة ايووب التذماووج مووت  فايلاووة مووتسب   القذقووة بووت الاووخافه

سوووذي ةقلووو  يووو  روووااقاج ثاج مقنوووى ةوووخة ٌ مبزتيووو؛ التلياوووج وباةتووو         

ال  اقاة ً مواقم صااةاوةو وتتؾوي ثلو  ً رنضو ة الوصوته اىوخ; صاود       

اروووتخيخ ال اصووود الوووتحش الخابووو؛ وينوانووو  صا الووووطت  والوووتحش ارتوووامس   

 ة الخاافاوووة واىقلومووواج وينوان  مغوووخ رنضووووةه الوووتناا  ً ةكوووختس اىنضووو  

ا حخا،اة ال  ةخخ  وي  التذماج بال اةة احملا ة واتتي؛ اىغخ  الوج   

تقاط فا  التلياجو وكتل بت اعاب يت بقو  اتواالج   الختاؽوة و ال وت و     

ال  اقووة ( ً مغووخو وبقوو  اىنضوو ة التزاحتووة ادامووة ً مغووخو جمووجل     

لاوووواف اىناصووووات الوووو  ةنيوووو  ةقووووخا متتنتوووو  رو قختتوووو  يلووووى ارتخت ووووةو ود

ا صزووواش بوووالوالف الووووطينو جميوووا رووواايث اىقلومووواج ا حخا،اوووة ً ةقوووخا  

 بق  الضاغااج اىغختة ثاج الت ح  ً اتتي؛ اىغخ  .

    دييوواي مووتسب  القذقووة بووت الاووخافه والكتابووة  يووته ارووةاةازااج ومووتاسب

ةقليهوا ثا مقنوىو   ً اجمتزواب اىقلومواج وظتقوب     ةخ  لتال التلياج التافقاوة 

فات صقخ التذماج ب ن ما تتلاون  مت دحخاف حااً تخة ٌ بهو  ومبزوتيقه    

وبالقا  احملاٌ الج  تقاضون فا  و فاىقلوماج ا حخا،اة الو  اروتي؛ دلاهوا    

التذماووج ً الووتحش الخالوود  صووا الوووطت   مووت الوصووته اىوخ قووا  سالووته      

زووث اذتووس الوووطين ىحخاا; حمبووا ىنهووا رووجبث انت ووال التذماووجو وةوو حخوا بهووا ةوو  

 .لتته  

       ادتلزووواج والنوووتواج الووو  ياوووتاا مقلووو  اتيويوووة التزخت اوووة مووو؛ مقلووو

التحاروواج االرتياياووة رحووخج ويوو  التلياووج مبكانووة وراياووة وطنوو و وقووخافه   

 سخت ت  قخافه عضاضة .

     وبالكضم يوت ةاللوة قايو    ج   احملزووبة و وقايوة مؤصوخ التاللوة القيلاوة         

  n)2   0.01و ورووت رنهووا ةالووة دصغووا،اا  ينووت مزووتوال      حملوووح الخاافووة ا رووذماة )

.( و يوا تقنوى ح ووج عوضة ال وخخ الزواب ; وثلو  توتي         93كز  رحخ مخة ؛  

ً   ً يلووى وروووة فووخق بووت اىةاف الا لوو  وال قووت       يلووى  مااوواش الوووي  الخاووا
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حل اىةاف ال قوتال و  لتذماج اتيوية التزخت اة لغوا  ستوح الخاافة ا رذماة

يا تخ ث فايلاة متسب  القذقة بت الاخافه والكتابة  ً ةنياوة ويو  ةذماوج    

الغم ارتامس االبتتا،  بالخاافة ا رذماة; يا تقين حتاو  مؤصوخاج ثلو     

اىزتوال مت الخاافة; صاد روافج النتوا،س ارتاعوة بو ةاف التذماوج فوى الت  او         

ودن جموان  و اة وموا ةؾوين  موت مؤصوخاج راوته      ال قتال حملووح الخاافوة ا روذم   

ةاوووب ً روةةهوووا يوووت نتوووا،س التذماوووج ً احملووووح الخوووان  الوووج  مخوووب الخاافوووة     

اىغووختةو وةتزوواوال موو؛ احملوووح اىوي الووج  مخووب الخاافووة القامووةو وريلووى مووت     

( و 19.343احملوووح الخابوو؛ الووج  مخووب الخاافووة القخباووة صاوود بلػووث قايووة   ج       

وبوووجل  تووو ة  ويووو   و.(93دخ    n )2ؤصوووخ التاللوووة القلياوووة   ووعووولث قايوووة م

التذماج بالخاافة ا رذماة ً الةةاا الخان  مت صاد اىقادتاج ا صغوا،اة  

ومكوت ةوؽواي ال وخق باانااوا جميوا       ىةاف التذماج يلى مااواش الووي  الخاواًو   

 ت ة  :

 

 

 

 

  اة ق لااا وبقتتاا يلى ستوح الخاافة ا رذماة( ال خق بت متور اج ةحراج اتيوية التزخت16صكب 

ً مؤصووخاج الخاافووة ا رووذماة  ومكووت رن تقووذال احة وواع ةحروواج التذماووج   

 :دخ

     ة ايووب التذماووج مووت سووذي التكلا وواج الوو  قوواموا ب ةا،هووا مووت سووذي القيووب

والتػجتووة الخارقووة الوو  صغوولوا يلاهووا مووت رقووخانه  رو مووت اىقلوو    وادتيوواي 

 لة اىقلوماج لتال التذماج .رحخال صغا

  ً جمخارة التلياوج  ةنوع اىنض ة واىقلوماج الخاافاة ا حخا،اة ال  وحةج

بقنوان مقلوموواة  ادتتتووته  وبخنامس اووب ةقلوو  و و مقلوموواج ةهيوو   ; يووا    

رحوووخال ويووو  التلياوووج وجموووان لووو  ةوح ً حتاووو  مؤصوووخاج الووووي  بالخاافوووة    

 ا رذماة  .

   الاخنناوة الكخموة ً ةحش   روذاف القواملت  موت      ورت ال اصد ً النغووؼ

ةحوش الوصووته اىوخ و االيتووتاي ً ا ن وواق   مووت ةحوش الوصووته الخالخووةو     

ونػ اذتوتتد النوو  الضوختم ً ةحش  القلو  النواف؛   فخعوة  حوخاف ويو          

التذماووج بقوامووب انتضوواح ا رووذبو وبوو ق  الضاغووااج التتناووة   اىن اوواف و   

 وواف الخاصووتتت و التووابقت (و وبقوو  اى كووختت اىزووليت و ومووا  الغووضابة و ارتل

قووتموا مووت اسةايوواجو وةوياووة التذماووج بوو ق  اىقووا  اذتؾوواحتة واآلحوواح      

ا رذماةو وماتؾااج االقتغاة ا رذم  مت سوذي قغوػ ومواقوم موت     

حؽوووان اهلل  –والغووضابة والتووابقت  -عوولى اهلل يلاوو  وروول -صاوواه الخروووي 

 -يلاه  رنقت
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    روواايث رنضوو ة   بنوو  اىقلوموواج  الوو  وحةج ً ةحش  رووذاف القوواملت  مووت

الوصووته اىوخ ً ةوؽوواي مكانووة وةوح اىووخره ً ا رووذب مووت سووذي ةوؽوواي  

ً صااةوووو و ورةواح النزوووواف ً  -عوووولى اهلل يلاوووو  وروووول –ةوح دوروووواج الوووونل 

 ا رذب   .
   الووو  صوووخؼ   لق وووث القوووخوخ واىفوووذب التزوووزالاة واعووووح التوؽووواضاة

ال اصوود يلووى ةذوتووت مقلوو  اتيويووة التزخت اووة بنزوواة منهووا ً ةقوووخا         

 وما قتموا مت اسةاياج . واى كختت اىزليت

      راايث ارةاةازاة لقا اىةواحو واروةاةازاة اىناقضوة ً ةوتحتا التلياوج

يلووى ةا ووب الووخر  و وق وووي التقتةتووة ً اآلحاف واالجتااوواجو وكخاووب بقوو        

لغا، ة وماابلها; يا رواا  لوو مؤصوخ حف  رصوكاي الت وخا      التغخفاج ا

 .والتقغا 

            صووخؼ ال اصوود يلووى ةوووف  نزووخ مووت جمتووا الت زوو و جمووجل  الت ارووو

لإلفواةه منهوا ً    ;ا لكةوناةو ودوة مقلو  اتيويوة التزخت اوة بنزوخ منهوا     

 يخخ وة ز  النغوؼ الاخنناة .

ج اتيويووة التزخت اووة  فايووا تتقلوو  بووال خق بووت متورووٌ ةحروواج ةذماوو    و

الخاافوة   لليواقوم التالوة يلوى مؤصوخاج احملووح الخابو؛         ا فى رةا،هو  ا وبقتتاق لاا

ً     القخباووة قايوو    ج   احملزوووبةو وقايووة    و ورووت رنمووت مااوواش الوووي  الخاووا

( كزوو  رحووخ  0.01ا ينووت مزووتوال   و ةالووة دصغووا،اا n )2مؤصووخ التاللووة القيلاووة     

يلاة متسب  القذقة بت الاخافه والكتابة  ً ةنياوة  .(و يا تخ ث فا92مخة ؛  

حتاوو  مؤصووخاج و; القخباووة ويوو  ةذماووج الغووم ارتووامس االبتووتا،  بالخاافووة  

ثلوو  اىزووتوال مووت الخاافووة; صاوود رووافج النتووا،س ارتاعووة بوو ةاف التذماووج فووى        

الت  اوو  ال قووتال ىؤصووخاج ستوووح الخاافووة القخباووة ومووا ةؾووين  مووت مؤصووخاج      

ن ةاوب ً روةةهوا يوت نتوا،س التذماوج ً بواق  ستواوح اىااواش;         ودن جما وراته

 n )2( و ووعوولث قايووة مؤصووخ التاللووة القلياووة   18.46صاوود بلػووث قايووة   ج    

ً الةةاوا الخالود موت     القخباوة .( وبجل  ت ة  وي  التذماوج بالخاافوة   92دخ   

ومكوت  خاواًو  صاد اىقادتاج ا صغا،اة ىةاف التذماج يلوى مااواش الووي  ال   

 ةوؽاي ال خق باانااا جميا ت ة  :
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 ومكت رن تقذال احة اع ةحراج التذماج ً مؤصخاج الخاافة القخباة دخ :
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    تزوواا  ً دحووخاف ويوو   االيتيوواة يلووى اىضووخوياج ال ضخاووةو وال ضوود ادتيوو؛

التذماووج بوو ق  اىووتن التاحغتاووة ويواعوو  القووا  القخبوو و وةقووخا بقوو      

اىقا  اذتؾاحتة القخباةو وال ضد يت رصهخ صقخاف القخبو وجمتابوة بقو    

رو ً موووتسب  وةقلااهوووا مبزلوووة اذتوووا،ٌ ً ال غوووبو وقغوووا،تا  ً لوصووواج

لووتال التذماووج صووا اىقهووتو موو؛ جمتابووة اروو  اىضوواحجمت ً القيووب يووا رحوواح  

 اىضاحجمةو ولى لتته  التافقاة لل ضد .
     ورت ال اصد ً ةحوش الوصته الخاناة  القل  الناف؛  فخعوة منارو ة  حوخاف

وي  التذماج بالقتتوت موت اىقلومواج واىنضو ة ا حخا،اوة الو  ةنيو  لوتال         

التذماج الوي  بو ق  اى كوختت واىاةيواج القخباوةو وموا قوتب القوخب موت         

 قا  صؾاحتة .م
 ياةاج وةاالاوت   ً ةوياوة التذماوج بو ق       ةال اصد الوصته الخالخرتخيخ ا 

                   اعوووواب يووووت زتوووواالج اذتاوووواه    وبقوووو  الت  القوووواةاج والتاالاووووت القخباووووةو  

 و ال قاب و اىرواق و القيذج و ال ت( ً التوي القخباة .  الختاؽة
     وواش بووت فخنوواشو  يو(و 1001روواايث اىفووذب التزووزالاة وماوواط؛ ال اووتتو 

يوا رواا    ; والقُياف اىةة(  ال  دوة بها ال اصد مقل  اتيوية التزخت اوة 

واىزتوووواة القخباووووة  وً ةقووووخا التذماووووج لوووواثش مضووووخفة مووووت ال  وووووالج 

واىاةيوووواج القخباووووةو وجمووووجل  ةقووووخا اىووووتن     ووا رووووذماةو واى كووووختت 

 التاحغتاة ويواع  القا  القخب  .

يوووة   ج  احملزووووتة لليزيويوووة التزخت اوووة فوووى    وبالكضوووم يوووت ةاللوووة قا  

ورووت رنهووا ةالووة جمكووب الت  وواات الا لووى وال قووتال فووى مااوواش الوووي  الخاوواً  

و جميوووا ض صزووواب صزووو  التووو ح  اىكيوووب للتاللوووة     0.01دصغوووا،اا ينوووت مزوووتوال  

يووا تقنووى ح وووج  و.(96وقووت وعوولث قايتوو    2و(nا صغوا،اة بارووتاتاب مؤصووخ   

ة ووو؛; يووا تقوووين رن اىقادتووواج التووى كوووث مووو؛   عووضة ال وووخخ كزوو  رحوووخ مخ  

اتيويووة التزخت اووة رروو خج يووت نتووا،س ثاج قايووة فووى زتوواي دحووخاف الوووي         

و ومكووت ةوؽوواي ال ووخوق بووت الخاوواً لووتال ةذماووج الغووم ارتووامس االبتووتا،  

 متور اج ةحراج اتيوية التزخت اة ق لااا وبقتتاا جميا ت ة  :
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 ىاااش الوي  الخااً
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تتؾوووي موووت الضوووكب الزووواب  ورووووة فوووخق بوووت متورووو اج ةحرووواج ةذماوووج      

اتيويووة التزخت اووة ق لااووا وبقووتتاا يلووى مااوواش الوووي  الخاوواً جمكووب لغوواحل  

مؤصوخاج الوووي  الخاواً دخ فايلاووة    وتخروو؛ التضزوت ً رةاف  الت  او  ال قوت .  

متسب   القذقة بت الاخافه والكتابة  ً ةنياة الوي  الخااًو وثلو  لألرو اب   

 اىةاة: 

      ة  اووو  اىنضووو ة الخاافاوووة ا حخا،اوووة بضوووكب ييلووو  فوووى باةووواج ةقلاياوووة

شتتل وووة دلووو  رانوووا باةوووة ال غوووب جموووان لووو  رحوووخ جمووو   يلوووى اتيويوووة    

 التزخت اة .

 رةاف تن ػو  رن عتااهوا اىوتقل  والزو  فوى ؽوو،ها جموان لو           حتتتت مؤصخاج

رحخ ً ةنياة الوي  الخااً فى حتااو  موا عوييث موت ررلو  اوجل اىؤصوخاج        

 ال  ةنتحش حتث جمب ستوح. .

         ةغوويا  اىنضوو ة الخاافاووة ؽوويت النيوووثش التتحتزوو  ىقادتووة الوصووتاجو

اج اىخنوووةو  و واتيويووولقوووا الوووتوح  واستاووواح اروووةاةازااج جماروووةاةازاة  

وال ضوود ادتيوواي و وصووب اىضووكذجو والقغووم الووجاين جمووان لوو  رحووخل فووى          

ةاووتت  رنضوو ة ةاوووب يلووى التقلووا  والقووذش وا حووخاف و واوو  ررووس ةؤجمووت         

 التكامب بت مهاحاج اللػةو وةخخ  الوي  الخااً لتال التذماج.

      الوووخبٌ بوووت ارت وووواج اىت قوووة ؽووويت الوصوووتاج اىقادتوووة ً ؽووووف موووتسب

ة بت الاوخافه والكتابوةو والووي  الخاواً مبضواوحل ومؤصوخاة  احملوتةه        القذق

وةنوتووو؛ التوووتحتس و فوووالوي  الخاووواً عتوووتة موووا تن ػووو  دصتوووادل و وموووتسب       

 القذقة بت الاخافه والكتابة  عتتة ال ختاة التى تت  بها دصتاد القيب . 

  اج ومغوواةح التهاةووة وا يووتاة ادتاووت بتزهاووذ ال اةووة التقلاياووةو وديووتاة رةو

التقل    ررهذه الكي اووةخ متغولة با نةنوثو اىفوذب التزوزالاة وماواط؛       

ال اتتوو رةواج ديتاة زتذج اذتا،ٌو وال  اقاجو والغوحو واىلغوااج( يوا   

رحووخال القيلاووة التقلاياووةو وجمووان يامل ووا ً رووجب انت ووال التذماووجو ودتوواةه        

 ةافقاته  للتقل  .

  قوووة بوووت الاوووخافه والكتابوووة رةووواح ياحروووة    التوووتحتس ً ؽووووف موووتسب القذ

اىنضوو ة واىواقووم ا حخا،اووة ً باةووة ةقلوو  ط اقاووة رو صوو   ط اقاووة; يووا     

 تُهخ حتا  مؤصخاج رةاف الوي  الخااً لتال التذماج .

   ةقووتة مغوواةح اىقلوموواج مووت نغوووؼ مزوويويةو ومكتوبووةو وعوووح ولوصوواجو

يا رحخال صغالة التلياوج  با ؽافة دخ مواق؛ ال ضد ي  ص كة ا نةنث; 

 الخاافاة .

           ةنوووع التكلا وواج والتووتحت اج واىضووخوياج ال ضخاووةو يووا قووت تكووون لوو  رحووخ

 حتزت رةاف التذماج يلى مؤصخاج الوي  الخااً .
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         حبوٌ موؽووياج الوصوتاج باىصوتاذ ادتاحتوة رواا  ً اجمتزواب اىقلوموواج

 والت ايب مقها.
 ؾه و وبت التذماج واىقل  دخ دتواةه  رةال الت ايب النضٌ بت التذماج وبق

التافقاووة للووتقل  وةوووف  منوواب انقكووس بووتوحل يلووى رةا،هوو  ىؤصووخاج الوووي      

 الخااً .
    التػجتووة الخارقوووة اىزوووتيخه موووت اىقووخان وموووت اىقلووو  رةال دخ حتزوووت رةاف

 التذماج ىؤصخاج الوي  الخااً .

 مياقشة عامة ليتائج البخح: 

وروووة فووخوق ثاج ةاللووة دصغووا،اة فووى مااوواش      تتؾووي مووت نتووا،س ال ضوود    

ً لغوواحل اتيويوة التزخت اوة باىااحنووة باتيويوة الؾوواب ة ً    االووي  الخاو  

وً جموووب ستووووح موووت ستووواوحلو جموووجل  ورووووة فوووخوق ةالوووة      واىااووواش جمكوووب 

دصغا،اا بوت ةحرواج ةذماوج اتيويوة التزخت اوة فوى اىةاف الا لو  وال قوت          

مو؛   ال ضود ت و   تو وً جموب ستووح موت ستواوحلو و    ىاااش الوي  الخااً جمكوب 

 الخاافوة   الوتوا،خ الخاافاوة  ( صاود الوث التحاروة    1990ةحارة حصت  طقايوة   

الخاافوة احمللاوة( الو  تن ػو       –الخاافة القخباوة   –الخاافة ا رذماة  -القامة

رن ةتضخف فاهوا بوخامس ةقلوا  القخباوةو جموجا صوتةج التحاروة راو  اىوؽووياج          

  رن تووتوح صودووا احملتوووال الخاوواً ً جمووب نوووع مووت رنووواع الخاافووةو        الوو  تن ػوو 

واىػوواتخه ً ال ةووة اىزووتهتفةو صاوود ارووتهتفث ةحارووة حصووت  طقايووة فةوووة         

فةووة التقلووا  القووابو جميووا     ال ضوودزووتهتا تالنوواطات بػوو  اللػووة القخباووةو و   

مؤصخاج ومقادتاج ؽيت موتسب  القذقوة بوت الاوخافه والكتابوة  لكوب        تؾام

 . التوا،خ الخاافاة مت ،خهةا

(و  ستيووت 1995  حصووت  طقايووةو   جمووب مووت:موو؛ ةحارووة  ال ضوودت وو  تجميووا 

(و  صتوووال 2001(و   ستيووت ي ووت الووخهت ربووو ااصوو و1997صزووت اىخروو و ونسووخونو 

(و ً ؽووخوحه ةنوواوي الوووي  الخاوواً ً    2011(و  ييووخو نقووة رووا    2001حمؾووان 

و ع الوي  الخااً ومهاحاج لكب نوعنوامخاصب التقلا  اىاتل ةو جمجل  حتتتت ر

تخ ً اىوووتسب رو اجمووجل  لوووو اىؤصوووخاج التالوووة يلوووى الووووي  الخاووواًو مووو؛ التػووو 

 .ال نامس اىزتاتب

; ف ووو  ةحاروووة  حصوووت  تؾوووامالزووواباة و جيوووت التحاروووا ال ضووودوختتلوووم 

( الث رنوواع الخاافوة الو  تن ػو  رن ةتضوخف فاهوا بوخامس ةقلوا          1995طقايةو 

جمجا صتةةا قا،ية التورهاج الخاافاوةو ومخاةوا اوجل التورهواج و ةون      القخباةو

حتتتوووت طوووخق للتنياوووة رو الااووواشو وصوووتةج ةحاروووة:  ستيوووت صزوووت اىخرووو و  

( مهوووواحاج الووووي  الخاوووواً الذدموووة لل  ووووب اىغوووخ    ةتناووووةو    1997ونسوووخونو  
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ً م خةاج  ال ضدوارتياياةو ون زاةو وباةاةو ويلياة (و وبجل  ختتلم م؛ 

لوووي  الخاوواً وطووخق قاارووها وةنياتهوواو بانيووا اقتغووخج ةحارووة   ستيووت ي ووت   ا

( يلوووى الوووي  الخاووواً الغوووض و  2001و وصتوووال حمؾوووان  2001الووخهت ربوووو ااصووو و 

وايوا ينغوخان موت يناعوخ الووي  الخاواً الو  ةناودوا          ووالوي  الخااً ال اةو  

صاود   و(2011 مو؛ ةحاروة  ناةتوة ستيوت ي وت الوخصا        تت   ال ضود جميا .   ضدال

اوواًو خرح تووث التحارووة فايلاووة الووتقل  باللػووة ا صتلاذتووة ً ةنياووة الوووي  ال     

ً يانوووة ال ضووود واووو  ةذماوووج الغوووم ارتوووامس االبتوووتا، و   ض االة ووواق اجميووو

 .تخ ً طخق مقادتة الوي  الخااًو وً اىاةه التقلاياةاوالتػ

و مؤصوخاج اىةاف  لو  دخ وفا وا لليقادتواج ا صغوا،اة    ل ضود ورصاحج نتا،س ا

التالة يلى ويو  التذماوج بخاوافته  اىغوختة; لوجا روافج ً اىخة وة اىوخ موت         

صاووود اىةافو ة قهوووا ً ثلووو  لوووو مؤصوووخاج اىةاف التالوووة يلوووى الووووي  بالخاافوووة  

القامةو والوي  بالخاافة ا رذماة ً الةةاا الخوان  موت صاود رةاف التذماوجو     

لتذماوج يلوى مؤصوخاج الخاافوة القخباوة ً الةةاوا       بانيا رافج نتا،س ةحراج ا

 ومكت ةوؽاي ثل  الةةاا باانااا جميا ت ة  :الخاب؛و 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ةخةاا مزتوال رةاف ةذماج اتيوية التزخت اة يلى ستاوح ماااش الوي  الخااً 19صكب  

( ً 1995وبووجل  ةت وو  نتووا،س التحارووة موو؛ نتووا،س ةحارووة حصووت  طقايووة        

انا وختتلم ً الو ق  اآلسوخ; صاود ارُتال غوث قا،يوة التورهواج       بق  ادتو

الخاافاوووة يوووت طختووو  حتلاوووب ماوووخحاج اللػوووة القخباوووة و وربوووخدج التحاروووة رن   

التور  القاب ت ة  ً اىخاةا اىوخو بانيا التور  ا رذم  ت ة  ما بت اىخة وة  

 الخالخة والخابقة تلاها التور  احملل  و ح  التور  القخب  .

 توصيات الدزاسة 

 ً ؽوف ما رر خج ين  نتا،س التحارة مكت ةاتت  التوعااج اآلةاة :

         ةقووخا فايلاووة مووتسب   القذقووة بووت الاووخافه والكتابووة  ً ةنياووة مهوواحاج

 الوي  الخااً لتال ةذماج الغ وا واىخاصب التقلاياة اىاتل ة .
    الخاافاووة  الخاافووة  ةنياووة الوووي  الخاوواً متيخل ووا ً الةجماووذ يلووى الووتوا،خ

الخاافة القخباوة( الو  تن ػو      -الخاافة ا رذماة -الخاافة احمللاة -القامة

 رن ةتضخف فاها منااس وبخامس التقلا  ً شتتلم مخاصب التقلا  . 
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        ؽووخوحه ة جماووت الوووي  بالخاافووة القخباووة وا رووذماة ً منووااس وبووخامس

 التقلا  ً شتتلم اىخاصب التقلاياة .
 اىنااس يلوى حبوٌ اىوتقل  بخاافوة القوا  موت صولو و ورن ةػوخش فاو            ةخجماذ

ا صزاش ب ن  رذف مت زتتي؛ جم   تضػل  ما تضػب اجا اتتي؛ ً دطاح 

 قاي  وحاافت  .
          ؽخوحه ةض ؛ اىنااس بالخاافوة اىقو ه يوت واقو؛ اىوتقل و وستتوتواج حاافتو

 وصاغات . 
   ب لووواٍ الزووولوف والاوووا و  ةقختوووم التذماوووج ً شتتلوووم مخاصوووب التقلوووا  

والغوضابةو   -عولى اهلل يلاو  ورول    –والغ اج ال  جمانث را،ته بت النل 

والتووابقتو ويليوواف اىزووليتو واذتوود يلووى التيزوو  بهووجا الزوولوف والتضلوو     

 بهجل الغ اج .
   حتتتت مؤصخاج رةاف للوي  الخااً لكب عم يلى صتهو وبجل  تت  حتتتوت

ماج مت رنوواع الوتوا،خ الخاافاوةو وةنياتو  وةاومو       ما تن ػ  رن تتقخف  التذ

 وفا ا دجل اىؤصخاج. 
     ةوعولث دلاهيوا التحاروة ً مونهس       الو  ًاالرت اةه موت قا،يوة الووي  الخاوا

ال خعة  صاد دنها رةاصث ;اللػة القخباة لتذماج الغم ارتامس االبتتا، 

 ثل  الغم . لتضتتت مهاحاج الوي  الخااً ال  مكت ةنياتها لتذماج
     ةوف  لاثش مت الاغػو وال خا،م والنواةح الةبوتوة اداةفوةو واىقلومواج

ا حخا،اووة ً عوووحه مذصوو  للياووخحاج التحاروواةو بهووتا ةنياووة صغووالة       

 التذماج اللػوتةو ودحخاف وياه  الخااً .
        ؽووخوحه وؽوو؛ ستتوووال حاوواً للاووخافه والكتابووة تذتووت مووت حووخوه التذماووج

  ستتوال لػو ; تؾيت د  حبٌ النػ اىتحوش مبا ةحر  اللػوتةو وجمجل

 التذماج ً بااة اىنااس التحاراة .
   حتوتب صغة الاخافه واىكت ة مت صغة ةالاتتة دخ صغة لت اةي اىفكواحو

ودحووخاف ارتل اوووة الخاافاوووة للتذماوووجو وياحرووة اىناصوووٌ التتحتزووواة الووو    

 ةني  وةخخ  الوي  الخااً.  
   مواقوم كواحش موت سذدوا اللػوة ً روااقاةها ال  اقاوة ً        ةووف  رنضو ة و

 ؽوف ييلااج التا اٌو وا نضافو واىخارقةو والتضختخ.

 : مكرتحات الدزاسة 

ً ؽوووف مووا ض التوعووب دلاوو  مووت نتووا،س وةوعووااجو ورووقااا لتنياووة مهوواحاج     

التواعب اللػو  والوي  الخااًو ةاوةح التحاروة دمكاناوة الااواب بوإرخاف بقو        

 ال ضوذ وحا  الغلة بنتا،س اجل التحارة مخب :

    الاااب بتحارة ياحلة ةزتهتا ةقخا فايلاة متسب  القذقة بوت الاوخافه

 والكتابة  ً ةنياة مهاحاج اىةاف اللػو  لتال ةذماج اىخصلة ا يتاةتة .
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       ةحارووة وعوو اة وحتلالاووة ىاووخحاج اللػووة القخباووة ً اىخصلووة االبتتا،اووةو

 ها ً دحخاف الوي  الخااً .ومتال درهام
 .ًديتاة بن  لليناصٌ التتحتزاة ال  ةزه  ً ةنياة مهاحاج الوي  الخاا 
        ةحارة رحخ ةاتت  بخنامس ىقليو  اىوواة التحارواة اىسوخال ً ةنياوة مهواحاج

 الوي  الخااً .
   ديتاة بخنامس لتتحتا رولااف اىموح يلى دحخاف الوي  الخااً لتال اىبناف موت

 ذماج اىخصلة االبتتا،اة .ة

  إسهامات الدزاسة : 

ً ؽوووف النتووا،س الزوواباة مكووت رن ةاووتب التحارووة بقوو  ا رووهاماج الوو        

مكووت رن ة اووت ً ةنياووة مهوواحاج التواعووب اللػووو و ودحووخاف الوووي  الخاوواًو مووت   

 اجل ا رهاماج :  

      ياووة دييوواي مووتسب  القذقووة بووت الاووخافه والكتابووة  وةقووخا فايلاتوو  ً ةن

 مهاحاج الوي  الخااً
    ةغيا  لوثش ةتحتز  مقت ً ؽوف متسب   القذقة بت الاخافه والكتابوة

 تتؾيت س واج مخنة متتحرة ومةاب ة ةزتهتا ةنياة الوي  الخااً .
 هاحاج الوي  الخاواً متيخلوة ً : الوتوا،خ    ساعة مب ةمؾ وط ةةاتت  قا،ي

كوب  و ومؤصوخاج الووي  ب  س االبتوتا،  اىنار ة لتذماج الغم ارتام الخاافاة

 . ةا،خه حاافاة
 مااوواش الوووي  الخاوواًو ح ووث مووت سذلوو  فايلاووة مووتسب   القذقووة بووت    بنوواف

الوي  الخاواً لتذماوج الغوم ارتوامس      الاخافه والكتابة   ً ةنياة مهاحاج

 . االبتتا، 

 املساجع : 

  العسبية املساجعأواًل: قائنة : 

اىراراة لتقا  الاخافه ( : ةلاب اىقل  دخ رلزلة الكتا 1971رهت اىهت  ي ت اذتلا    -

 و الاااخهو م اب؛ الضقا. والكتابة
و ةاح ال كخ 1(: رصتاج زتتيقاج ً الةباة والتنياةو 2003ٍو  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو -

 القخب .

(: مقز  اىغ لضاج الةبوتة اىقخفاة ً 1996ويل  رهت ادتيب  رهت صزت اللاان و  -

 اىنااس وطخق التتحتسو الاااخه: يا  الكتا.

(: اىرار  ً اللػة القخباةو الغتح رتتماج ال  اية والنضخ و 1987رهت طااخ صزانت  -

 الاااخه .
ة ً ةنياة الاا  اىرختة ( : فايلاة ارتاتاب اىنض ة التقلايا2007ر اف اذتزاين راب اهلل   -

ىنهس االقتغاة اىنذل  لتال طال اج الغم اىوي الخانو و حرالة مارزت  غ  منضوحهو جملاة 

 الةباة و رامقة الاااخه .
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 (: ال امس الةبوتة لل  بو  الاااخه و ةاح اىقاحا .1989رماية من   -

ب الكل  ً ةنياة مهاحاج اىةاف ( : فايلاة بخنامس قا،  يلى اىتس2010دمان م وف ق ا   -

 وحاه و جملاة الةباةو رامقة يت اس .تتذماج اىخصلة ا يتاةتةو حرالة ةجملاللػو  

 (: راكولوراة التقل  ونُختاج التقلا و ةاح الكتا اذتتتدو الكوتث. 1989رابخ ي ت اذتيات  -

ا  ً ةنياة بق  الاا  ( : فايلاة ارتاتاب ارةاةازاة ةوؽاي الا2003راهان رهت ستيوة   -

واالجتاااج القلياة لتال ةذماج الغم الخان  ا يتاة و ويذقتها بتضغاله  ً ماةه القلوبو 

 حرالة مارزت  غ  منضوحه و جملاة الةباةو رامقة صلوان .
التاح اىغختة و مقز  اىغ لضاج الةبوتة والن زاة (: 2003 دتنا النزاح و صزت صضاةة -

 .لاااخه ا -الل ناناة 
(: ةقلا  الاخافه مت منُوح يل  اللػة الن ز  متسب ماةح 1999صزين ي ت ال اح  يغخ  -

 نُختت  وة  اااة و جم خ الضاخو و م  قة ارتلوة. 

قؾاتال(و مخجمذ  –م اة،   –(: ةاحتخ اىنهس اىتحر   رعول  2006  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو -

 االركنتحتة للكتابو االركنتحتة. 

(: ررس بناف اىنااس وةنُاياةها: مكت ة اىصتلو و 1991صليى الوجماب وستيت رمت اى تى   -

 الاااخه.

ا لتال طذب اىخصلة : ة وتخ مهاحاج الاخافه للتحارة وياةةه(1990 هتان يلى هتان نغخ  -

 رامقة يت اس  –جملاة الةباة  –الخانوتة فى اىحةن و حرالة ةجمتوحال غ  منضوحه 
(: رحخ ارتاتاب ارةاةازاة التقل  التقاون  ً ةتحتس التحاراج 2010سالت ي ت الل ام ييخان   -

اه  ب ق  االرتياياة يلى التضغاب اىقخً لتال ةذماج الغم الخان  ا يتاة  وةنياة وي

اىضكذج االقتغاةتة احملا ة به و حرالة مارزت  غ  منضوحهو جملاة الةباة بزوااشو 

 رامقة رنوب الواة .
فايلاة ارتاتاب بق  اىتاسب التكاملاة الوَا اة فى  (: 2003(سلم التتا يخيان ستيت -

ةقلا  اللػة القخباة يلى بق  مهاحاج الاخافه والكتابة لتال يناة مت ةذماج الغم الخاب؛ 

 و رامقة الاااخه .و جملاة الةباةاالبتتا،ى

 و الاااخهو ةاح ال كخ القخب .1( : ال  ولة والاا  القلياةو2009ٍحصا ناي نوح التتت  -

(: الخاافة القخباة ا رذماة بت الت لام والتتحتسو الاااخه: ةاح 1998حصت  رهت طقاية   -

 ال كخ القخب .  

 ةقلا  اللػة القخباة اةغالاا بت اىنااس واالرةاةازااج(: 2006ووووووووووووووو  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو -

      .و دتزازكو:منضوحاج اىنُية ا رذماة للةباة والقلوب والخاافة 

(: وي  مقلي  اىزتا ب باىضكذج االرتياياةو ةحارة 1997رامي ي ت الخصا و وفتض  دتاة    -

 . 3و زتلة الةباة ويل  الن سو عماتاناة 
الخااً لتال ط ب ما ق ب  ( : زتذج اىط اي وةوحاا ً ةنياة الوي 2010رقاة دبخااا    -

 و ةاح ادتامقة ادتتتته و الاااخه .اىتحرة
(: مهاحاج التقل  واالرتججماح ويذقتها بالتضغاب 1993رلايان ارتؾخ و ورنوح حتاخ  -

 مقة ق خو مخجمذ ال ضوذ الةبوتةو. وةافقاة التقل و التوصةو را

(: راكولوراة ا بتاع ال ين ً الاغة الاغ هو الاااخهو ةاح غختا 2001صاجمخ ي ت اذتيات  -

 للنضخو 

: القذقة بت م ااا  الاخافه والكتابة ومهاحاةها فى (2002 صاجمخ ي ت القُا  ستيت قناوال  -

ح ال مزتا لاة و رامقة  –  ال  ب ةقلا  اللػاج وةقليهاو ةحارة ماتمة دخ نتوه م ااا

 .جملاة الةباة و ةب   -ا ماحاج القخباة اىتضته 

https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AE%D9%84%D9%81+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A8+%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AE%D9%84%D9%81+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A8+%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
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جملاة  ومتال درتاقاب التاحرت ىلاٍ الخاافة القخباة ا رذماة( : 2001 ياةي ربو الخوش -

 .رامقة اىنغوحه و الةباة

 القخباة اىتضته و الاااخه .( :رةب اىط اي وحاافة ال  بو الضخجمة 2008ي ت ال تاح ربو مقاي  -

(: ةوح ال ناة الخاافاة ً ةنياة الوي  1999يخيان د اياب ادتذاحو ودجمخاب رات غذب   -

بالتضتتاج اىزتا لاة ل ذب جملاة الةباة ً الاخن اذتاة  والقضختت. ةحارة صالة يلى 

 خ.و رجمتوب85طذب جملاة الةباة رامقة اىداخو زتلة جملاة الةباةو القتة 

 (: حاافة ال  ب بت الواق؛ وال يوصاجو الاااخه: مكت ة الذاخاف.1992ي اا يوتس   -
 و الاااخه: ةاح ال كخ القخب .10(: الةباة وحاافة التكنولورااو 2003ٍيل  رهت متجموح   -
ةقلا  اللػة القخباة لػ  الناطات بها   النُختة  ( :2007و ودمان اختت  يل  رهت متجموح -

 و ةاح ال كخ القخب ." والت  ا 

(: رحخ ةكامب منهس اللػة القخباة يلى اىةاف اللػو  لتال ةذماج 1993يل  ي ت القُا  رذب  -

 الغم اىوي ا يتاة و حرالة ةجمتوحاه غ  منضوحهو جملاة الةباةو رامقة ا ركنتحتة. 

اللػة القخباة  ( : بخنامس ماةح قا،  يلى الخاافة ا رذماة لتقلا 2011نقة را    وييخ -

 حرالة مارزت  غ  منضوحه و جملاة الةباةو رامقة الاااخه . وللناطات بػ اا بتولة

( : رحخ ارتاتاب بق  ررالاا ةتحتس التاحتخ يلى ةنياة بق  الاا  1992فاتذه رهت الزات    -

ةباة االرتياياة لتال ةذماج الغم الخان  ا يتاة و حرالة مارزت  غ  منضوحهو جملاة ال

 باناو رامقة رراوٍ .

(: اىرس اىقخفاة للتكوتت الجاين وجتهاذ اىقلوماجو ةاح الوفافو 1995فتض  مغ  ى الذتاج  -

 اىنغوحه. 

 ( : التواعب اللػو  والتقلا  و مكت ة يلوب اللػة القخباة اىغوحهو تناتخ.2009فتض  تونس   -
ةوعتاة ً نضخ الوي  الخااً بت طل ة (: ةوح الةباة ال2009فؤاة القارذ و ستيوة القزاا  -

 التاحش الخانوتة و زتلة ادتامقة ا رذماة واتلت الزاب؛ يضخ و القتة اىوي وتناتخ و 
 (: الت ك  القلي و الاااخه: اداةة اىغختة للكتاب.1996فؤاة دجمختا   -

 ( : متسب يل  اللػة االرتيايى و ةاح غختاو الاااخه . 2004جمياي بضخ   -

(: ةاوت  قغػ اىط اي اىةنة يلى ؽوف مت ل اج 1997  و ونسخونيت صزت اىخر ست -

 و رامقة الذقادت  .28زتلة جملاة الةباةو القتة الوي  الخااً لل  ب اىغخ .

  .يا  الكتاو1ٍ و: اىخر؛ فى ةتحتس اللػة القخباة(2014 ستيت حرا فؾب اهلل -
ارةاةازاة الزلوف ً ةنياة الخاافة الغضاة ( : فايلاة 2001ستيت ي ت الخهت ااص    -

 لتذماج اىخصلة االبتتا،اةو حرالة مارزت  غ  منضوحه و جملاة ال ناجو رامقة يت اس .

 و مكت ة اآلةاب و الاااخه .2( : اجتاااج ً الةباة اذتتتخةوٍة.ج ستيت فؤاة رذي  -
 .و الاااخه: مكت ة اىصتلو1ذتتاحةو ٍ(: الةباة والخاافة فايا بقت ا2006ستيت ستيت ركخان   -

( : ةوح ورا،ٌ الخاافة وا يذب ً ةضكاب الوي  الخااًو زتلة 1999ستيوة صزت ا اياب   -

 ال  ولة والتنياةو اتلس اىيلى لل  ولة والتنياةو ةاح الكتا.
 ؽوف (و بخامس ةقلا  القخباة لليزليت الناطات بلػاج رسخال 1985ًستيوة جمامب الناقة   -

 .ةوافقه و ةحارة ماتاناةو اىيلكة القخباة الزقوةتةو رامقة رب الاخال
( : رحخ منهس التاحتخ يلى الوي  الزاار  لتال ةذماج الغم الخالد 2003مغ  ى رات ياحا   -

 ا يتاة و حرالة مارزت  غ  منضوحهو جملاة الةباةو رامقة رنوب الواة  
اة ارةاةازاة موصته لقيلااج الاخافه والكتابة ً ( : فايل2008مغ  ى ي ت القاي رهت  -

 ةنياة مهاحاج الت ك  الناقتو حرالة ةجمتوحاه غ  منضوحهو رامقة االركنتحتةو. 

(: ةوح ورا،ب ا يذب ً ةضكاب الوي  االرتياي  2010مورى ي ت الخصا و وناعخ يل  مهت    -

 اآلةابو رامقة اىداخ.لتال الض اب ال لز اينو ةحارة ماتاناة يلى طذب جملاة 

https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3+%D8%8C+%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84+%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B1+%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
https://www.google.com.eg/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3+%D8%8C+%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84+%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B1+%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%22&source=gbs_metadata_r&cad=2


 م2017..  يوليو                              السابع       العدد   

  يف جماالت الرتبية النوعية حبوث عربية

 

 

 

   
226 

( : رحخ التقل  باللػة ا صتلاذتة ً الوي  الخااً الغوة  ً 2011ناةتة ستيت ي ت الخصا    -

اللػة القخباة لتذماج الغم ارتامسو حرالة مارزت  غ  منضوحهو جملاة الةباة رامقة 

 الاااخه
اا  والتضغاب اىقخًو (: فايلاة ررلوب كخاب التوح ً ةنياة بق  ال2007ناةتة مغ  ى  -

 لتال ةذماج الغم ارتامس االبتتا،  .

و 126( : اللػاج اىرن اة وةقليهاو رلزلة يا  اىقخفةو يتة 1988ناتم سخما ويل  صزاش   -

 الكوتث.

 ( : مهاحاج ً اللػة والت ك و ةاح اىز هو اىحةن.2003ن اب ي ت اداة و ونسخان   -

 .لا اا وو ةاح الكتا2اافة القخباة ً َب القوىةو ٍ(: مزتا ب الخ2007صتاح قتوح   -

( : بخنامس ماةح للضخجماج التق  تة الضق اة وة ح ل يلى الوي  2001صتوال ستيت حمؾان  -

الخااً ال اة  لتال رط اي اذتل ة اىوخ مت التقلا  اىرار و زتلة جملاة الةباةواتلت 

 (و  رامقة طن ا.30الخان و القتة  
( : الوي  الخااً ورحخل ً مقتالج الك اتة ا نتاراة ينت يياي 1985ت مخر   تزختة ره -

 الغنايةو جملاة اآلةابو رامقة ا ركنتحتة.

 :ثاىًيا: قائنة املساجع األجيبية 

- Allen, Wendy. W, (1995): "Toward cultural proficiency in 
omoggloo proficiency, curriculum Articulation, The ties that Bind 
Northeast conference on the teaching of foreign language.  

- Ashman,. A. and Conway, Rober, N. F(1989):" Using cognitive 
method in the classroom". London Biddles LTD,.  

- Brien, G, (2004): "Writing in a reading language": teaching and 
learning language, Cambridge University. 

- Broose, Willam G, Sinson Michele G,( 1995): "Reading teachers, 
language explaining in secondary school, USA. 

- Chip,Wood(2006).Yards Ticks, Children in the Classroom Ages 
4\14, Aresourse for Parents and Teachers ,Library of Congress 

Design .Alexandria VA: association for supervision and 
curriculum Development Difference, the industry of 
knowledge.Eric No: Ed455154. 

- Dobson, L(1988): "Connecting in literacy learning "write to 
read": A study of children's development through kindergarten 
and grad one Champaign, IL: Center for the study of reading, 
technical report.  

- Fielding, Lind(1992): "Language Arts", elementary encyclopedia 
educational research sixth edition Marvin, New York Macmillan 
com,  



 م2017..  يوليو                              السابع       العدد   

  يف جماالت الرتبية النوعية حبوث عربية

 

 

 

   
227 

- Ghosn, Ima, K(1997): ESL with children literature, the way 
whole language worked in kindergarten class teaching forum, 
vol 35, No 3, July.  

- Gonzalez, D (1998) "A whole language project using story 
Grammars in the E F L High school class room, Teaching forum, 
v36, no 1 

- Goodman K. S (1997): "The reading process" in Encyclopedia of 
language and education, volume 2 Literacy. 

- Jemes Foolod & Dinno Lapp(1981):" Language Reading 
instruction for Young Child", New York: Macmillan Publishing. 

- Lafayette(1979): "Culture in language learning" Northeast 
Conference on The Teaching of Foreign Language. USA. 
Capitaicity Press. 

- LEE, , Kang - You NG (2009)."treating culture: What High School 
EFL Conversation textbooks in South Korea do "English Teaching 
practice and Critique, May, , Volume 8, Number 1, Faculty 
University. 

- Nalder, Glenda (1999). The Art of Globalization, the culture of 
- Ning, Cynthia(2009): "Engaging a "Truly Foreign" language and 

Culture China Through Chinese film "Educational perspective, v 
42, N 1-  

- Patrica. A. Amato(1996):" Making it Happen Interaction in the 
Second Language Classroom form Theory to Practic" ,New 
Yourk.  

- Pearson, P.D., & Tiernney, R.J(1984) : "On becoming a thoughtful 
read: learning to read like a writer in a writer in a purves & J. 
Niles ( Eds), becoming a reader in a complex society, Chicago, Il; 
National Society for The Study of Education. 

- R.B,A(1986): Whole language, Apparent / teacher Guide to 
children learning , Postmos ,NH: Heinemann Education book 
USA Recreations "1997 ERIC, No: Ed 416038. 

- Riggs(1991):" Whole language in Tesl Tesol Quarterly", 
vol,25,No.3,  

- Robideau, Dan(1993): Integration Reading and writing into dult 
(ESL) instruction, Eric, Ed , 358749 

- Tany Manning(2000):" Achieving High Quality Reading and 
Writing in An Urban Middle School": The Case of Qail Statko. 
Available (on  line) at http://cela-Albany.edu. /   

http://cela-albany.edu/


 م2017..  يوليو                              السابع       العدد   

  يف جماالت الرتبية النوعية حبوث عربية

 

 

 

   
228 

- Teasdal, G.R." Physical Education, Health Education and 

Recreations "1997 ERIC, No: Ed 416038. 
- Tomlinson, c.a mctighe , d (2006 ) integrating differentiated 

instruction by  Design .Alexandria VA: association for 
supervision and  curriculum  Development. 

- Tompkins,Gail E (1997):" literacy for the Twenty First Century:A 
balanced Approach,New Jersy,Prentice Holl. 

- Trimble, C(1996): Reading comprehension: a whole language 
effect on academic success, Eric, No, ED 396246,  

- Weaver, C, (1980): Blending process and practice from 
Portsmoot, NH: Heimenuant. 

- Yetta Good man (1990):"How children constru 
Literacy,International Reading Association Inc, 

 

 

 

 

 

 

 

 


