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اثز استخدام اسرتاتيجية التصور العقلي يف تهمية املفاهيم 
 الهحوية لدى تالميذ الصف الجاني اإلعدادي

 ملستخلصا : 

ٝذذإىلايتعددضفذإىلذٖددزؾهذٖددشٙذايزصاعدد١ذذذ ١ذذايتصددٛصذايعكًددٞذ ذذذثىددضذاعددتدزاّذاعدد ا َٝ

،ذٚمتذاختٝدد صذ ٝٓدد١ذايزصاعدد١ذذ ُٓٝدد١ذااؿدد ِٖٝذايْٜٓٛدد١ذيددز٣ذ فَٝددشذايصددـذاييدد ْٞذا  ددزارٟ

(ذ ًُٝددش اذَددٔذ فَٝددشذايصددـذاييدد ْٞذا  ددزارٟ،ذَكغدد١ُذإىلذزتُددٛ ت ذ ذإّددزاُٖ ذذذذذ07َددٔذ 

٠ذ(ذ ًُٝددش اذ،ذٚمتذاعددتدزاّذثراذ53(ذ ًُٝددش اذ،ذٚارخددض٣ذةدد ده١ذ ددزرٖ ذ ذذذ53جتضٜبٝدد١ذ ددزرٖ  ذ

حتًٝدددٌذايتدددٟٛذ،ذٚاختبددد صذااؿددد ِٖٝذايْٜٓٛددد١،ذٚريٝدددٌذااعًدددِذ،ذٚنتددد  ذايتًُٝدددشذ ذةددد٤ٛذذذذذذذذ

ٝ  ذد عدتدزاّذاختبد صذ و(،ذَٚدٔذىدِذذذذذذذاع ا ١َٝٝذايتصٛصذايعكًٞذ ،ذٚمتذحتًٌٝذايٓتد ٥ ذإّصد ٥

(ذدددد ذ7073ٍٚدددٛرذؾدددضٚمذساوذرصيددد١ذإّصددد ١ٝ٥ذ ٓدددزذَغدددت٣ٛذ ذايتٛصدددٌذإىلذايٓتددد ٥ُذايت يٝددد١ 

، ذاختبد صذااؿد ِٖٝذايْٜٓٛد١ذذذذذذُٛ د١ذاياد ده١ذٚامُٛ د١ذايتَضٜبٝد١ذذذذَتٛعهٞذرصٍد وذامذ

يصدد اذامُٛ دد١ذايتَضٜبٝدد١،ذٚثٚصددهذايب ّيدد١ذدتٛجٝددـذاعدد ا ١َٝٝذايتصددٛصذايعكًددٞذ ذذذذذ

ذ زصٜػذقٛا زذايْٓٛذايعضدٞذ0

ذ0ااؿ ِٖٝذاي١ْٜٛٓذذ–ايهًُ وذااؿت ١ّٝ ذايتصٛصذايعكًٞذ

The Effect Of Using Mental Imagery Strategy In Developing 
Grammatical Concepts Among  Second- Grade  prep school 

pupils 

Abstract: 
This research aims to explore the the effect of using a mental 

imagery strategy in developing grammatical concepts among 
Second- Grade prep school pupils. The sample of the study was 
chosen (70) male students of the Second- Grade prep school pupils. 
This sample was divided into two groups: experimental group which 
consisted of (35) students, and control group which consisted of 
(35) students The following tools were used: content analysis list, 
syntactical concepts test, and teacher's guide, student guide 
developing the pupils book in the light of the mental imagery 
strategy.  after implementation of the experiment, T-test  was used 
to analyze the data statistically. The results showed that: 

- There were statistically significant differences at α ≤ 0.05 in the 
means of students' results in the post syntactical concepts test 
between experimental and control group, in favor of the 
experimental group. 

- The researcher recommended that it is necessary to employ 
mental imagery strategy in teaching Arabic syntax. 

Keywords: Grammatical concepts  -  Mental Imagery.  
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 :املقدمــة 

ُ دد عددزذايًػدد١ذثع ع دد  ذيًْٝدد ٠ذاصٍتُ  ٝدد١ذٚةددضٚص٠ذَددٔذثٖددِذةددضٚصا ٗ ذ،ذذ ذَٗ

ٜ  ذاصهفّٝ  ذيًزصي١ذ َ  ذصَظ ٚايتعبريذٚايتٛاصدٌذ،ذٚايتؿ  دٌذَد ذذذذذؾ٢ٗذمتيٌذْظ 

ثؾضارذامتُد ذ،ذٚددزْٚٗ ذصذٜغدتهٝ ذا ْغد ٕذثٕذٜؿهدض،ذٚصذٜغدتهٝ ذا ّتؿد جذذذذذذذذ

ذد اعددد ْٞذ،ذٚدٗدددشاذؾٗدددٞذَدددٔذثٖدددِذايٛعددد ٥ٌذايدددتذ يُه دددٔذا ْغددد ٕذَدددٔذايدددتؿهريذذذذذذذذ

ذٚانتغ  ذااعضؾ١ذ0

ؾ يًػددد١ذٖدددٞذايٛعددد١ًٝذايدددتذ غدددتدزّذ ذايتعدددبريذ دددٔذااؿددد ِٖٝذٚاذتكددد ٥لذذذذذذذ

 ٓدزذ عًُد٘ذذذذتًُٝدشذٚايٓظضٜ وذ ذايعًّٛذا ْغ ١ْٝذٚايهبٝع١ٝذٚايتهبٝكٝد١ذ،ذؾ يذ

يًػ١ذ تهدٕٛذ ذسٖٓد٘ذَؿد ِٖٝذٚثؾهد صذَعٝٓد١،ذحتتد ِذإيدٞذايًؿدثذايدشٟذٜيبتٗد ذ،ذذذذذذذذذذذ

ايشٖٓٝددد١ذد عدددتدزاَٗ ذ ذ غددد١ُٝذذذٖٚدددشاذايًؿدددثذٜغددد  زذ ًدددٞذ هدددٜٛٔذايصدددٛصذذذذ

ايعٓ صدددددضذاادتًؿددددد١ذايدددددتذ ًدددددٌذإيٝٗددددد ذاادددددزصىذادتغدددددُٞذٚ ذ ضنٝبٗددددد ذذذذذذذ

ذ0(115،ذذ7770ثٜا  0 اياب ،ذ

يػتددد٘ذ،ذٜٚغدددٝهضذ ًدددٞذؾْٓٛٗددد ذارصدعددد١ذَدددٔذحتدددزٌذ،ذذذتًُٝدددشٚيهدددٞذٜدددتكٔذاي

 ذ ذرصاعد١ذايْٓدٛذٚايصدضفذذذذ ًٝد٘ذثٕذٜهدٕٛذَسعغ دذذذذ؛ذٚاعتُ عذ،ذٚقضا٠٤ذ،ذٚنت د١

ٝ ددٜب  ذ ددزصَٚددزصد   هددٕٛذذ ذميهٓدد٘ذَددٔذؾٗددِذااعضؾدد١ذ،ذؾ يًػدد١ذدددزٕٚذايْٓددٛذصذذ ذن ؾ

ذ(70،ذذ1890يػ0١  ه ذ،ذ

ٛذذ ،ذّٝدًذذٜعدزذايؿدٔذارتد َػذايدشٟذٜته َدٌذذذذذذذذَٚٔذىِذ بزٚذاذت ١ٍذإيدٞذذايْٓد

َدد ذايؿٓددٕٛذارصدعدد١،ذؾبزْٚدد٘ذ ؿكددزذايًػدد١ذثٖددِذٚج ٥ؿٗدد ذ،ذٖٚددٛذاص صدد ٍذايؿعدد ٍذذ

ٖذ تْهِذ ذعدددفَتٗ ذٚاعدددتعُ   ذذةددد ديذإٜك  ٗددد ذٚاادددذذذُددد يًؿٗدددِذٚا ؾٗددد ّذ،ذٚ

ْ اعتعُ ًي َٔذثِٖذ ًّٛذايًغ ٕذق طبد١ذ،ذذذ"ادٔذخًزٕٚ"ٙذ0ذٚيشيوذؾكزذ زَّ  ذصْٝ

ٛذذذ ٚايبٝدد ٕذٚارر ذ،ذٚإٕذارٖددِذذذؾٝكددٍٛذ ذ" ًددّٛذايًغدد ٕذثصدعدد١ذٖدد٢ذ ذايًػدد١ذٚايْٓدد

ٜتب ذثصٌذااك صزذد يزصي١ذ،ذؾٝعضفذايؿ  ٌذَٔذذُ ااكزّذَٓٗ ذٖٛذايْٓٛ،ذإسذدٗ

،ذ1891 ذادٔذخًدزٕٚذ،ذذ0ذدتٌٗذثصٌذا ؾ ر٠ذ"ذُ ،ذٚاابتزثذَٔذارتربذ،ذٚيٛصٖااؿعٍٛذ

ذ0(313

َٚددٔذارٖددزافذايع َدد١ذذيتددزصٜػذايْٓددٛذ ذَضاّددٌذايتعًددِٝذايعدد ّذٖددٞذإق َدد١ذذ

ّذذذ (ذ،ذٖٚددشاذلعددٌذيًْٓددٛذذذ570،ذ7779 ذَددزنٛص،0ذايًغدد ٕذ،ذٚجتٓددلذايًْددٔذ ذايهددف

ذّٝددًًّدد١ذا  زارٜدد١ذ؛ذَه ْدد١ذخ صدد١ذ ذمٝدد ذَضاّددٌذايتعًددِٝ،ذٚ  صدد١ذااضذ

ٜغ  زذااتعًُ ذ ًٞذؾِٗذٚج ٥ـذايهًُ وذ ذادتُدٌذّغدلذَٛقعٗد ذ،ٚايتُٝٝدظذذذذذ

ذ(171،ذ7777د ذثْٛاعذارع يٝلذَٚزيٛص ٗ ذ0ذ   َضذ،ذ

ٜٚكدددّٛذ ًدددِذايْٓدددٛذدزصاعددد١ذايعفقددد وذايغدددٝ ق١ٝذدددد ذايهًُددد وذ ذادتُدددٌذذذذذ

ايْٓددٛذذٜٚصدٓؿٗ ذ ذَؿد ِٖٝذٜغدتزٍذؾٝٗد ذدغدُ وذشتصٛصد١ذ دزٍذ ًد٢ذثددٛا ذذذذذذذذذ

(،ذٚسيدوذرٕذذ73،ذ1890ٚ تع ٕٚذٖدشٙذايغدُ وذؾُٝد ذدٝٓٗد ذيتهدٜٛٔذااؿد ِٖٝذ  هد ،ذذذذذذذذ

 ًُٝددشذااضًّدد١ذا  زارٜدد١ذيزٜدد٘ذايكددزص٠ذ ًدد٢ذ ٓظددِٝذَعًَٛ  دد٘ذٚص ٜدد١ذارؽددٝ ٤ذذذذ
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 ٢ًذَغت٣ٛذَؿ ُٖٝٞذ،ذنُ ذ ظرارذعض ت٘ذ ذايتْصٌٝذٚايكزص٠ذ ٢ًذايدتؿهريذذ

ارؽدددٝ ٤ذٚ دددظرارذقزص ددد٘ذ ًددد٢ذذذامدددضرذٚاصعدددتزصٍذ،ذٚاصعدددتٓت ِذٚاذتهدددِذ ًددد٢ذذ

ذ(511-517،ذ7779ايتَضٜزذٚؾِٗذايضَٛطذثنيضذَٔذسٟذقب0ٌذ طٖضإذ،

ٚقددزذقغددِذ ًُدد ٤ذايًػدد١ذايعضدٝدد١ذايْٓددٛذإىلذَؿدد ِٖٝذَٚصددهًْ وذٚقٛا ددزذذذذذذ

يتٝغددددريذ عًُدددد٘ذٚمتهدددد ذايتفَٝددددشذيدددد٘ذَددددٔذ ٛجٝؿدددد٘ذٚ هبٝكدددد٘ذ،ذٚصذٚعدددد١ًٝذذ

رصاىذَؿ ُٖٝددد٘ذ،ذصعدددتٝع  ذ ًدددِذايْٓدددٛذثٚذايصدددضفذإصذدؿٗدددِذَصدددهًْ  ٘ذٚإذذذ

ٜٚعتُدددزذ ًددد٢ذَددد ذٜعدددضفذد يتَضٜدددزذايعكًدددٞذنُددد ذٜتددد ىضذااؿٗدددّٛذدددد ختففذذذذذذذذ

ٍ  ذ ذًّكد وذٜبٓد٢ذذذذذذذذذ َغتٜٛ وذٖدشاذايتَضٜدزذ؛ذٜٚهدٕٛذإرصاىذاادتعًِذيًْٓدٛذَتدزص

دعاٗ ذؾٛمذدعضذصعتٝع  ذايكٛا زذٚايتهبٝلذيتٓتكٌذ ذ ضدٝتٓد ذايًػٜٛد١ذَدٔذذذذ

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ79-70،ذ1887اؿ 0ِٖٝذذ ذٍ  ذاهللذ،ايتؿِٗٝذإىلذايؿِٗذٚايكزص٠ذ ٢ًذإ ك ٕذٖشٙذا

ُ د ذيًتًُٝدشذ،ذّٝدًذٜتدزص ذ ًد٢ذذذذذذذذ ٚ كلذانتغ  ذااؿد ِٖٝذايْٜٓٛد١ذرٚص اذَٗ

ُذذ ٝددددد١ذقزصا ددددد٘ذٚ ُٓٝددددد١ذَٗددددد صاوذذذإ ُددددد ٍذايعكدددددٌذ ذايٓصدددددٛ ذايًػٜٛددددد١ذٚ ٓ

صٍذ،ذٚايتعُِٝذ،ذٚايتؿغدريذ،ذٚاصعدتكضا٤ذ،ذٚ ٓظدِٝذذذذ ن يكٝ ؼذ،ذٚاصعتزايتؿهري

ُ دد ذٜغددٌٗذ ًٝدد٘ذاصْتؿدد عذدٗدد ذ،ذد  ةدد ؾ١ذإىلذمتهٝٓدد٘ذَددٔذذذذذذ ااعًَٛدد وذيزٜدد٘ذ ٓظٝ

ايتًْٝددٌذايصددْٝ ذييعدد يٝلذايًػٜٛدد١ذ،ذْٚكددزذاي انٝددلذٚؾًكدد ذيكٛا ددزذايًػدد١ذذذذذذذذ

اادٛارذذٚإساذن ٕذ عًِذااؿ ِٖٝذساذث١ُٖٝذ ذمٝ ذذ(777،ذ7779َٚؿ ُٖٝٗ 0ذ ؽْ  ٘ذ،

ايزصاعد١ٝذ،ذؾد ٕذ عًُٗد ذ ذزتد ٍذايًػدد١ذٚايْٓدٛذيد٘ذثُٖٝد١ذخ صد١ذ؛ذرٕذرصاعدد١ذذذذذذذذذ

ايب١ٝٓذااعضؾ١ٝذرٟذَٛةٛعذضتٟٛذ بزثذدتٛةٝ ذااؿ ِٖٝذارع عد١ٝذٚايؿض ٝد١ذذذ

ايتذ هْٛ٘ذ،ذىِذ ُٓٝتٗ ذد رع يٝلذاآ عب١ذيٝتُهٔذايتفَٝشذَٔذإ كد ٕذايكٛا دزذذذ

ذَ ذايكزص٠ذ ٢ًذاعتدزاَٗ 0

١ُٖٝذ عًِذااؿ ِٖٝذاي١ْٜٛٓذ ذمٝ ذااضاٌّذايتع١ًُٝٝذ  ١َذٚ ذْٚظض اذر

(ذٖدزًؾ ذذ71،ذ7713ااض١ًّذا  زار١ٜذخ ص١ذ،ذؾكزذٍعًت٘ذ ذٚطاص٠ذاي د١ٝذٚايتعًدِٝذ،ذ

َددٔذثٖددزافذ ددزصٜػذ ًددِذايْٓددٛذ،ذّٝددًذْصددهذٚىٝكدد١ذااددُٓٗذ ًدد٢ذثٕذااددتعًِذ،ذذذذذذذ

د١ٝذ،ذٚثٕذ ًٌذٜتعضفذايصٝؼذاي١ْٜٛٓذٚايصضؾ١ٝذايغ١ًُٝذٚاذتضن وذا  ضا

ذٜٚضنلذثمن ًط ذيػ١ٜٛذ ٢ًذثع ؼذايؿِٗذٚاصعتٝع  ذصذاذتؿث0

(ذَعٝد ص اذَدٔذذذ77-71،ذ7717نُ ذ ز ٘ذ ا ١٦ٝذايع ١َذياُ ٕذادتٛر٠ذٚاص تُ رذ،

َعدد ٜريذمتهددٔذايتًُٝددشذَددٔذايًػدد١ذٚ عًددِٝذايْٓددٛذ،ذٚمتيًددهذٖددشٙذااغددتٜٛ وذ ذذذذذذذذذذ

ٚذ  عددضفذايددتػرياوذايددتذ هددضثذذ عددضفذادتًُدد١ذايعضدٝدد١ذَٚهْٛ  ٗدد ذ،ذَٚهُف ٗدد ،ذ

 ًٝدد٢ذدٓٝدد١ذدعددضذايهًُدد و،ذٚ عددضفذ صددضٜؿ وذايهًُدد١ذٚطضٜكدد١ذايهؾددـذ ذذذذذذذذ

ذااع ٍِذٜٚغتدزَٗ 0

ٚ  نٝددز اذ ًددٞذٖدددشٙذارُٖٝدد١ذ،ذؾكددزذاٖتُدددهذايزصاعدد وذٚايبْددٌٛذايغددد دك١ذذذذذذذ

د اؿدددد ِٖٝذايْٜٓٛدددد١،ذّٝددددًذ ٓددددٛعذذايتٓدددد ٍٚذددددد ذايتْصددددٌٝذيددددبعضذااؿدددد ِٖٝذذذ

َٚدٔذدد ذ ًدوذذذذذ، ذ،ثٚذحتزٜزذَغتٜٛ وذانتغ دٗ اي١ْٜٛٓ،ثٚذ ُٓٝتٗ ذثٚذ هٜٛضٖ
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 , Kumashiro, Toshiyuki) رصاعدد١ذنَٛ ؽددريٚ،ذ ٛؽددٝٛن٢ذذذايزصاعدد وذ

،ذرصاعدد١ذذ(Connor , Audrey J. 2002 )،ذرصاعدد١ذنْٛددٛص،ذثٚرص٣ذِذ(2000

،ذرصاعدد١ذعددرباُْذ،ذذذ(Morelli , Jacquelline , 2003 )َددٛصىلذ،ذٍدد نٛي ذذ

(،ذ7717،ذرصاعد١ذ ذعدًُٝ ٕذ،خًدـذاهلل،ذذذذ(Sprang , Kathreine . 2003 )ند ىضٜٔذذ

(ذ،ذذرصاعددددد١ذ ذَضعدددددٞ"ذذ7711(ذ،ذرصاعددددد١ذ ؾدددددضِ"ذْدددددٛص٠"،ذ7715رصاعددددد١ذ ايظٖضاْدددددٞ،

ذ(ذذ7713إصتٞ"،

ٚد عددددتكضا٤ذايزصاعدددد وذايغدددد دك١ذذٍٚددددزذثْٗدددد ذثٚصددددهذداددددضٚص٠ذاعددددتدزاّذذذذذذ

اع ا َٝٝ وذ ع١ًُٝٝذؾع ي١ذ تٓ علذَ ذطبٝعد١ذااؿد ِٖٝذايْٜٓٛد١ذٚايصدضؾ١ٝذذذذذ

٥ددِذطبٝعدد١ذايُٓددٛذايعكًددٞذيتًُٝددشذااضًّدد١ذا  زارٜدد١ذَددٔذٍٗدد١ذذذذذَددٔذٍٗدد١ذٚ فذ

ذثخض٣،ذٚيعٌذَٔذثِٖذٖشٙذاصع ا َٝٝ و اع ا ١َٝٝذايتصٛصذايعك0ًٞ

ّٝددًذ عددزذاعدد ا ١َٝٝذايتصددٛصذايعكًددٞذإّددز٣ذاصعدد ا َٝٝ وذااعضؾٝدد١ذ ذذذ

ايددتؿهريذٚايتددشنضذٚ هددٜٛٔذااؿدد ِٖٝذ،ذٚؾٗددِذايًػدد١ذايددتذًَٜدد ذإيٝٗدد ذا ْغدد ٕذ ذذذ

ضتٛذانتغ  ذارؾه صذٚايتصٛصاوذٚارترباوذادتزٜز٠ذ؛ذارَضذايدشٟذٜدسرٟذذذذععٝ٘

إىلذاريؿددد١ذد اؿددد ِٖٝذٚ ضنٝدددظذاصْتبددد ٙذٚاعدددتدزاّذَغدددتٜٛ وذث ُدددلذيتَٗٝدددظذ

(ذ؛ذمم ذٜغٌٗذَٔذ ١ًُٝذختظٜٔذااعًَٛ وذ173،ذ1883َٚع دت١ذااعًَٛ و0 ايظٜ وذ،

ذذٜدز٠ذيًُٛةدٛ  و0ذذٚ شنضٖ ذٚاع ٍ  ٗ ذٚانتغ  ذااؿد ِٖٝذٚإْتد ِذْدٛا ُذٍزذذذ

ذ(1880،ذ7778 ذايظغًٍٛذ،ذايظغًٍٛذ،

ٚ عتُزذاع ا ١َٝٝذايتصٛصذايعكًٞذ ذايتعًِٝذٚايدتعًِذدؾدهٌذثع عدٞذ ًد٢ذذذذذ

ْظضٜددد وذ ًدددِذايدددٓؿػذااعدددض ذ ذْظضٜددد١ذايتؾدددؿريذاييٓددد ٥ٞذ،ذْظضٜددد١ذايتٓظدددِٝذذذذ

 اآظَٛدد١(ذ،ذْٚظضٜدد١ذاادههدد وذايعكًٝدد١ذ،ذْٚظضٜدد١ذيعددلذايددزٚصذثٚذايتظدد ٖضذ،ذذذذ

ايصدددٛص٠ذايٛاقعٝددد١ذ(،ايتددد٢ذ سندددزذؾ  ًٝددد١ذرٚصذاادددتعًِذؾددد٢ذاعدددتكب ٍذذذذْٚظضٜددد١ذ

ااعدد صفذادتزٜددز٠ذَدد ذ ٓؾددٝيذخًؿٝتدد٘ذااعضؾٝدد١ذايغدد دك١ذ ددٔذَٛةددٛعذايددتعًِ،ذذذذذذ

ذ(137 ذ177،ذ7777 عٛيغٛ،

د  ةدد ؾ١ذإىلذاصٖتُدد ّذدزصاعدد١ذايعًُٝدد وذايعكًٝدد١ذايزاخًٝدد١ذايددتذحتددزٌذذذذذذ

ُذذ عضؾد١ذٚ ٓظُٝٗد ذٚختظٜٓٗد ذذذذراخٌذ كٌذااتعًِذْؿغ٘ذَٔذنٝؿٝد١ذانتغد د٘ذيً

 ذسانض دد٘ذ،ذٚنٝؿٝدد١ذاعددتدزاَ٘ذ ددشٙذااعضؾدد١ذ ذحتكٝددلذَظٜددزذَددٔذايددتعًِذذذذذ

ٚايتؿهري،ذمم ذلعٌذإٍضا٤اوذايتعًِذ تِذدصٛص٠ذثنيضذعض ١ذ0 ايهٝل،ذصؽٛإذ

(0ذٚ عددددضفذاعدددد ا ١َٝٝذايتصددددٛصذايعكًددددٞذد ْٗدددد ذ ؾددددهٌٝذثٚذصددددٝ غ١ذذذذذذ77،ذ7777،

 غددتدزّذذ- دد ر٠ذَدد -صددؿ وذااُٝددظ٠ذ،ذيًتُيددٝفوذايعكًٝدد١ذساوذارتصدد ٥لذثٚذايذ

ذ(ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذMacomber,2001,13ن ع ا ١َٝٝذَعضؾ١ٝذيتٓظِٝذ ١ًُٝذايتعًِذ0ذ 

ٚ تادد ذثُٖٝدد١ذاعدد ا ١َٝٝذايتصددٛصذايعكًددٞذ ذنْٛٗدد ذاعدد ا ١َٝٝذَددٔذذذذذذذذ

اعدد ا َٝٝ وذايتدددظٜٔذايددتذ ددتِذ ذؽددهٌذصددٛصذ كًٝدد١ذ،ذّٝددًذ عتددربذْظدد ٥ضذذذذذذذذ

ٚذ ارؾعددد ٍذٚ عتُدددزذ ًددد٢ذارتصددد ٥لذاذتغددد١ٝذا رصانٝددد١ذذذذذذَب ؽدددض٠ذييؽدددٝ ٤ذ
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ايعٝ ١ْٝذ شٙذارؽدٝ ٤ذ،ذٚ ؿٝدزذٖدشٙذاصعد ا ١َٝٝذ ذطٜد ٠ذَعٓد٢ذااعًَٛد وذَدٔذذذذذذذذذ

يدددددددددددددز٣ذذخدددددددددددددفٍذايدددددددددددددضديذدٝٓٗددددددددددددد ذٚدددددددددددددد ذارتدددددددددددددرباوذاذتغددددددددددددد١ٝذذذذ

ذ(1887،393ايؿضر0 ثدّٛهل،ص رم،

ؾ يتصٛصذايعكًٞذي٘ذٚج ٥ـذثع ع١ٝذ ذمٝ ذَضاٌّذا ْغد ٕذ،ذّٝدًذمييدٌذذذذ

ؽه ٍذايتؿهريذارع ع١ٝذايتذمتهٔذايؿضرذَدٔذخف د ذمتيٝدٌذايٛاقد ذراخدٌذذذذذذثّزذث

ذْغك٘ذايتصٛصٟذٚطٜ ر٠ذاي نٝظذ ٢ًذاررا٤ذدؾهٌذ  ّذ0ذذذذذذ

نُددد ذٜٗدددزفذايتصدددٛصذايعكًدددٞذإىلذاصص كددد ٤ذ غدددت٣ٛذايدددتعًِذَدددٔذاذتؿدددثذذذذ

ٚايددتًك ذإىلذاي نٝددلذ،ذٚايتًْٝددٌذ،ذٚايتُٝٝددظ،ذنُدد ذلعددٌذايددتعًِذساذَعدد ذذ،ذذذ

ٍذانتغ  ذارترباوذادتزٜز٠ذذٚإىضا٤ذايصٛصذايش١ٖٝٓذيًُتعًُ ذٚايدتذذَٔذخف

ذ(573-571 ذ7778ثدٛذععٝزٟذ،ذايبًٛؽٞذ،ذ( عتربذثع ؼذ ٛيٝزذارؾه صذا دزا 0١ٝذ

ْٚظض اذرُٖٝد١ذاع ا ١َٝٝذايتصٛصذايعكًٞذيدتعًِذايًػد١ذَٚد ذ تُتد ذدد٘ذَدٔذذذذذذذ

ٍ٘ذخ  ،ذؾكدزذاٖتُدهذدد٘ذذذَظاٜ ذ ذ عًِٝذايًػ١ذدٍٛ٘ذ  ّذٚااؿ ِٖٝذاي١ْٜٛٓذدٛ

ذدعضذايزصاع وذارٍٓب١ٝذٚايعضد١ٝ؛ذَٚٓٗد ذ 

ٌذ(،ذرصاعد١ذ ذSheryl,2005 ،ذرصاعد١ذ ؽدريٍذذذذ(7771  بدزذايٓبد٢،ذذذرصاعد١ذذ  )رٚىد

Duthle,2005 ذ،ذرصاع١ذ ٍٝٓهٝدٓػذذ7779،ذرصاع١ذ ذثدٛذْ ؽ٤ٞ،ذ)Jenkins,2009)ذ،

(ذ0ذٚدددد يٓظضذإىلذ7711  بدددزذ دددٕٛذ،ذايعهددد ص،رصاعددد١ذ(ذ،ذ7778رصاعددد١ذ ذ بدددزذايبددد صٟذ،

 ذّددزٚرذذ–ؾ  ًٝدد١ذاعددتدزاّذاعدد ا ١َٝٝذايتصددٛصذايعكًددٞذ،ذثذجتددزذايب ّيدد١ذذذذذ

رصاعدد١ذاٖتُددهذدتُٓٝدد١ذااؿدد ِٖٝذايْٜٓٛدد١ذيددز٣ذ فَٝددشذايصددـذاييدد ْٞذذذذذذ- ًُٗدد 

ذا  زارٟذ،ذَٚٔذٖٓ ذْبعهذؾهض٠ذٖشٙذايزصاع0١

  :مشكلة الدراسة 

ْذذذذهمتيًدد ايصددـذذَٝددشٞذَغددت٣ٛذمتهددٔذ فذَؾدده١ًذايزصاعدد١ذاذت يٝدد١ذ ذ ددز

ايدددشٟذٜتهًدددلذذارَدددضايفطَددد١ذ دددِذ؛ذذااؿددد ِٖٝذايْٜٓٛددد١ذ  دددزارٟذَدددٔاذيددد ْٞاي

ااؿدد ِٖٝذيددزٟذذ ٛجٝددـذإعدد ا َٝٝ وذ زصٜغدد١ٝذَع صددض٠ذ غددِٗذ ذ ُٓٝدد١ذٖددشٙ

ذ   ٍ ددد١ذ ددٔذايتغددد  يذذدايب ّيدد١ذذذق َددهذٚيًتصددزٟذ ددشٙذااؾدده١ًذذذذذ،ذتفَٝددشذاي

ذ  اآل ٝ

 ااكضص٠ذ ًد٢ذ فَٝدشذايصدـذاييد ٢ْذا  دزار٣ذؾد٢ذذذذذذذذااؿ ِٖٝذاي١ْٜٛٓصٛص٠ذَ ذ

ذ؟ة٤ٛذاع ا ١َٝٝذايتصٛصذايعك٢ًذ

 يددزٟذذايعكًددٞذ ذ ُٓٝدد١ذااؿدد ِٖٝذايْٜٓٛدد١ذذذعدد ا ١َٝٝذايتصددٛصذاذَدد ذؾ  ًٝدد١ذ

  فَٝشذايصـذايي ْٞذا  زارٟ؟

  :حدود الدراسة 

ذاقتصضوذايزصاع١ذاذت ي١ٝذ ٢ًذاآل ٞ ذذ
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 ااؿ ِٖٝذاي١ْٜٛٓذااكضص٠ذ ًد٢ذ فَٝدشذايصدـذاييد ْٞذا  دزارٟ؛ذٚسيدوذْظدض اذذذذذذذذ

رْٗدد ذ ددض بيذدتْصددٌٝذايتفَٝددشذايزصاعددٞذ،ذممدد ذٜددسرٟذإىلذاييكدد١ذ ذْتدد ٥ُذذذذ

ايزصاع١ذاذت ي١ٝذ ٓزذَك ص١ْذَغت٣ٛذمتهٔذ فَٝشذامُٛ ت ذايتَضٜبٝد١ذذ

ا ١َٝٝذٚايادد ده١ذَددٔذااؿدد ِٖٝذ،ذَٚددٔذىددِذايت نددزذَددٔذَددز٣ذؾ  ًٝدد١ذاعدد ذذذ

ذايتصٛصذايعك0ًٞ

 ااضًّدد١ذذَٓتصددـ،ذّٝددًذمييددٌذٖددشاذايصددـذ ددزار٣ذا ذاييدد ْٞايصددـذذ فَٝددش

 ذٖدددشاذايصدددـذدزصٍددد١ذَدددٔذايٓادددُذايعكًدددٞذذذتفَٝدددشايذٜٚتغدددِ؛ذذا  زارٜددد١

ٚايًػدددٟٛذايدددتذ سًٖدددِٗذيتهدددٜٛٔذ صدددٛصاوذ كًٝددد١ذزتدددضر٠ذ،ٚمتهدددِٓٗذَدددٔذذذذذذ

صددًِٝٗذ ددشٙذذحتارَددضذايددشٟذٜغددِٗذ ذ ُٓٝدد١ذذذ؛اعددتٝع  ذااؿدد ِٖٝذايْٜٓٛدد١ذذ

ذ0ذااؿ ِٖٝ

  :حتديد مصطلحات الدراسة 

  :املفهوم الهحوي 

٘ذذااؿٗدّٛذايْٓدٟٛذذذذ(19 ذ1887ٍ  ذاهلل، ذ ضف "ذايؿهدض٠ذثٚذايتصدٛصذايعكًدٞذذذذ ذد ْد

ايشٟذٜهْٛ٘ذايؿضرذ،ذيًزصي١ذايًؿظ١ٝذ ًدٞذدعدضذااعد ْٞذااتعًكد١ذد اصدهًْ وذذذذذذ

ؿهددض٠ذإيددٞذّٝددظذايتعددبريذذايْٜٓٛدد١ذ،ذىددِذٜٓتكددٌذااددتعًِذدٗددشاذااؿٗددّٛذَددٔذْهدد مذايذذ

 د يًػ١ذ،ذٚايتع ٌَذايًػٟٛذايصْٝ "0

٘ذااؿّٗٛذايْٓدٟٛذذذ(89 ذ7711ايظٖضاْٞ،ذ  ضفنُ  صدٛص٠ذ كًٝد١ذزتدضر٠ذذذذ "د ْد

ٜهْٛٗ ذايهف ذ ٔذايهًُد١ذ،ذٚدٓٝتٗد ذٚ فقتٗد ذدػريٖد ذ ذادتًُد١ذ،ذٚ د ذق  دز٠ذذذذذذذذ

ٝدًذذ ابيذخص ٥صٗ ذٚمس  ٗ ،ذيتزٍذ ًٞذايب  ذايْٟٓٛذايشٟذ ٓتُٞذإيٝ٘ذ،ذحب

ميهددٔذمتٝٝظٖدد ذ ددٔذغريٖدد ذ،ذٚاذتهددِذ ًددٞذايؾدد سذرتضٍٚدد٘ذ ٓٗدد ذدؾددهٌذٚاةدد ذذذذذذ

ذممٝظ"0

ٜيكصزذد اؿّٗٛذايْٟٓٛذ ذٖشٙذايزصاع١ ذد ْ٘ذ صٛصذ كًٞذزتضرذسٚذرصيد٘ذذ ٚ

٘ذذ ،ذٜهْٛدد٘ذ فَٝددشذايصددـذذذٚدٓٝتدد٘ذيؿظٝدد١ذيػٜٛدد١ذٜتعًددلذدددٓظِذايهددفّذٚ ضنٝبدد

يددد٘ذق  دددز٠ذ ادددبيذاييددد ْٞذا  دددزارٟذيًُصدددهًْ وذايْٜٓٛددد١ذااكدددضص٠ذ ًدددِٝٗ،ذذ

خص ٥ص٘ذٚمس  ٘ذٚذحتزرذَعٓد ٙذ،ذحبٝدًذميهدٔذمتٝٝدظذٚ صدٓٝـذ ًدوذااؿد ِٖٝذذذذذذذذ

ذ0ذذ،ذٚميهٔذقٝ ع٘ذد را٠ذَعز٠ذ شاذايػضض ٔذغريٖ 

 :التصــــور العقلي 

(ذايتصٛصذايعكًدٞذد ْد٘ذ ذزتُٛ د١ذَدٔذا ٍدضا٤اوذذذذذذ08،ذ7778 ضفذ ذ بزذايب صٟ،

زارٟذ ٓدزذ ؿ  ًدِٗذَد ذااٛةدٛعذذذذذايعك١ًٝذايتذٜتبعٗ ذ فَٝشذايصدـذاييد ْٞذا  دذذذ

ايكضا٥ددٞذ،ذٚ تاددُٔذٖددشٙذا ٍددضا٤اوذذدٓدد ٤ذزتُٛ دد١ذَددٔذايصددٛصذثٚذاادههدد وذذذذذذ

ذايعك١ًٝذااع١ٓٝذ ٢ًذاعتدف ذااع٢ٓذَٔذايٓل0
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(ذايتصدٛصذايعكًدٞذد ْد٘ ذزتُٛ د١ذَدٔذذذذذذ71،ذ7717نُ ذ دضفذ  صدؿٛصذ"ذإميد ٕ"،ذذذ

غ١ٝذايدتذٜضمسٗد ذذذارتهٛاوذايش١ٖٝٓذايتذ ٓتُذايصٛصذايعك١ًٝذساوذايزصي١ذاذت

ذااتعًِذْت١َٝذيتؿ  ً٘ذَ ذايت٣ٛذااكض0٤ٚ

ٝ ددددد ذذذذذذذ ٚعدددددتعضفذايزصاعددددد١ذاذت يٝددددد١ذاعددددد ا ١َٝٝذايتصدددددٛصذايعكًدددددٞذإٍضا٥

د ْٗ  زتُٛ دد١ذَددٔذا ٍددضا٤اوذايتزصٜغدد١ٝذاآظُدد١ذايددتذٜتبعٗدد ذااعًددِذيتُٓٝدد١ذذذ

قزص٠ذايتفَٝشذ ًد٢ذ هدٜٛٔذصدٛصذسٖٓٝد١ذراخدٌذايعكدٌذَغدتّٛ ٠ذَدٔذَدزصن وذذذذذذذذذذ

تعًددلذد اؿدد ِٖٝذايْٜٓٛدد١ذااكزَدد١ذإيددِٝٗذ،ذٚمتهددِٓٗذَددٔذؾٗددِذايزصيدد١ذّغدد١ٝذ،ذ 

ذ0ايًؿظ١ٝذاع ذااؿّٗٛذايْٟٓٛذٚايصض 

 :أهمية الدراسة 

ذاعتُزوذايزصاع١ذاذت ي١ٝذثُٖٝتٗ ذمم ذميهٔذثٕذ غِٗذد٘ذ ذإؾ ر٠ذنٌذَٔ 

  ذشتههٞذاآ ُٖذٚسيوذَٔذخفٍذ

 ايعضدٝد١ذدك ٥ُد١ذااؿد ِٖٝذذذذإَزارذارتربا٤ذايك ٥ُ ذ ٢ًذإ زارذنتلذايًػ١ذ

اي١ْٜٛٓذااكضص٠ذ ٢ًذ فَٝدشذايصدـذاييد ْٞذا  دزارٟذٚاآظُد١ذ ذةد٤ٛذذذذذذذ

ؾٓٝ وذاع ا ١َٝٝذايتصٛصذايعكًٞذ،ذٚسيوذيتادُٝٓٗ ذ ذستتد٣ٛذايهتد  ذذذذ

ذااكضصذ؛ذمم ذميهٔذايتفَٝشذَٔذاعتٝع دٗ ذٚحتصًٝٗ 0

  ذااعًُ ذٚسيوذَٔذخفٍذ

 ٛجٝددـذإعدد ا ١َٝٝذايتصددٛصذذذذإَددزارِٖذدددزيٌٝذَعًددِذٜٛةدد ذإٍددضا٤اوذذذذ 

 فَٝش0ايصـذاييد ْٞذا  دزارٟذذذيزٟذذايعك٢ًذؾ٢ذ ١ُٝٓذااؿ ِٖٝذاي١ْٜٛٓ

دصدددؿ١ذخ صددد١،ذ؛ذارَدددضذايدددشٟذٜدددسرٟذإىلذحتكٝدددلذثٖدددزافذ عًدددِٝذايًػددد١ذذذ

 ايعضد0١ٝ
 دزار٣ذيكٝد ؼذذذيًصدـذاييد ٢ْذاذذذإَزارِٖذد ختب صذؾد٢ذااؿد ِٖٝذايْٜٓٛد١ذذذ  

 َغت٣ٛذمتهٔذايتفَٝشذَٔذٖشٙذااؿ 0ِٖٝ
 ذايع ّذ،ذٚسيوذَٔذخفٍذ ذ زار٣ايصـذايي ٢ْذا ذ فَٝش

 َغدد  ز ِٗذ ًدد٢ذ ٓظددِٝذدٓٝددتِٗذااعضؾٝدد١ذَددٔذخددفٍذ هددٜٛٔذ صددٛصاوذذذذذذذذذ

ممدددد ذٜغددددٌٗذَددددٔذاعددددتٝع دٗ ذذذ؛ذذ كًٝدددد١ذصدددد١ْْٝذيًُؿدددد ِٖٝذايْٜٓٛدددد١ذذ

ايًػ١ٜٛ،ذذ د ذٜعٝدِٓٗذذذٚاصّتؿ جذدٗ ذٚعٗٛي٘ذاعتز  ٥ٗ ذٚصؾ ذنؿ ٤ ِٗذ

ٛارذايزصاعدد١ٝذاادتًؿدد١ذٚمم صعدد١ذذذ ًدد٢ذَٛاصدد١ًذ كددزَِٗذايعًُددٞذ ذااددذذذ

ذايًػ١ذايعضد١ٝذّغلذرٚاؾعِٗذٚاّتٝ ٍ  0ِٗ

 ،ذٚسيوذَٔذخفٍذ ذايب ّي ذ

 ّذذذذ ٞذاعددد ا ١َٝٝذاذؾدددت ذامددد ٍذثَددد ّذايبددد ّي ذصعدددتدزا ذيتصدددٛصذايعكًددد

ذ0 َ صوذٍزٜز٠ذ ذ عًِٝذايًػ١

  :إجزاءات الدراسة 

ذذيإلٍ د١ذ ٔذ غ  صوذايزصاع١ذا يِبعَّهذا ٍضا٤اوذاآل ١ٝ 
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يإلٍ ددد١ذ ددٔذايغددساٍذارٍٚذيًزصاعدد١ذْٚصدد٘ ذَدد ذصددٛص٠ذااؿدد ِٖٝذايْٜٓٛدد١ذذذذذذذذذ

ااكددضص٠ذ ًدد٢ذ فَٝددشذايصددـذاييدد ْٞذا  ددزارٟذذ ذةدد٤ٛذاعدد ا ١َٝٝذايتصددٛصذذذذذذذذذ

 ايعكًٞ؟

 ٚمتهذا ٍ د١ذَٔذخفٍذا ٍضا٤اوذاآل ١ٝذ ذ
 رصاع١ذايبٌْٛذايغ دك١ذٚارردٝ وذااض به١ذد اؿد ِٖٝذايْٜٓٛد١ذيدز٣ذ فَٝدشذذذذذ

ذا  زار١ٜذااض١ًّ

 ٚذرصاعدد١ذارردٝدد وذاي دٜٛدد١ذايتدد٢ذ ٓ ٚيددهذذذذذ ذااؿدد ِٖٝذايْٜٓٛدد١ذايْٓددٛذ  َدد١ذ،ذ

خ ص0١ذذ

 حتًٝددٌذستتدد٣ٛذنتدد  ذايًػدد١ذايعضدٝدد١ذ يػددتذّٝدد  ٞ(ذااكددضصذ ًدد٢ذ فَٝددشذذذذذذ

ايصـذايي ْٞذا  زارٟذدٗزفذاعتدضاِذَ ذ تآُ٘ذَٔذَؿ ِٖٝذضت١ٜٛذ،ذىِذ

ٌذيًُؿددد ِٖٝذ ضةدددٗ ذ ًددد٢ذايهُددد ذيًت ندددزذَدددٔذَدددز٣ذ دددٍٛذايتًْٝدددذذذذذذ

ذااتا١ُٓذ ذايهت  ذااكضص0

 إ ددددددزارذق ٥ُدددددد١ذد اؿدددددد ِٖٝذايْٜٓٛدددددد١ذ ارع عدددددد١ٝذٚايؿض ٝدددددد١(ذ ذةدددددد٤ٛذذذذ

اصعددد ا ١َٝٝذٚإ ددد ر٠ذصدددٝ غتٗ ذٚ ٓظُٝٗددد ذٚدٓ ٥ٗددد ذ ذةددد٤ٛذاعددد ا ١َٝٝذذذذ

ذايتصٛصذايعكًٞ،ذٚ ضةٗ ذ ٢ًذايهُ ذٚ عزًٜٗ ذ ذة٤ٛذآصا0ِٗ٥

 0ذٚة ذايك ١ُ٥ذ ذصٛص ٗ ذايٓٗ ١ٝ٥

يإلٍ د١ذ ٔذايغساٍذايي ْٞذيًزصاع١ذْٚص٘ ذَد ذؾ  ًٝد١ذاعد ا ١َٝٝذايتصدٛصذذذذذ

ذايعكًٞذ ذ ١ُٝٓذااؿ ِٖٝذاي١ْٜٛٓذيز٣ذ فَٝشذااض١ًّذا  زار١ٜ؟ذ

ذٚمتهذا ٍ د١ذَٔذخفٍذا ٍضا٤اوذاآل ١ٝذ 

 0ًٞرصاع١ذايبٌْٛذايغ دك١ذايتذ ٓ ٚيهذاع ا ١َٝٝذايتصٛصذايعك 
 هذاعتدزاّذاع ا ١َٝٝذايتصٛصذايعك0ًَٞضاٍع١ذارردٝ وذايتذ ٓ ٚي 
 َضاٍع١ذارردٝ وذايتذ ٓ ٚيهذَه يلذايُٓٛذايًػٟٛذٚايعكًٞذيتفَٝشذايصـذ

ايي ٢ْذا  زار0٣

 إ زارذنت  ذايتًُٝشذيت١ُٝٓذااؿ ِٖٝذاي١ْٜٛٓذ ذة٤ٛذاع ا ١َٝٝذايتصدٛصذذ

 ايعك0ًٞ
 ايتصددٛصذذ ددزارذريٝددٌذااعًددِذيتُٓٝدد١ذااؿدد ِٖٝذايْٜٓٛدد١ذ ذةدد٤ٛذاعدد ا ١َٝٝذذذإ

ذايعك0ًٞ

 ذإ زارذثرٚاوذايكٝ ؼذ،ذٚمتيًهذثرا٠ذايكٝ ؼذ ذ ذ

 اختبددد صذحتصدددًٝٞذيًُؿددد ِٖٗٝذايْٜٓٛددد١ذيدددزٟذ فَٝدددشذايصدددـذاييددد ْٞذذذذذذذذذ

ذا  زارٟذ،ذايت نزذَٔذصزق٘ذٚىب  0٘

 0ذاختٝ صذايع١ٓٝ

 0ذحتزٜزذايتصُِٝذايتَضٜيب

 0ًٞذ هبٝلذاصختب صذايكب

 0ًٞذْت ٥ُذ هبٝلذاصختب صذايكب

  ُٛذتذايزصاع١ذ ايتَضٜب١ٝذٚايا ده١(0ايتزصٜػذم
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 ذ هبٝلذاصختب صذايبعزٟذٚإٍضا٤ذارع يٝلذا ّص 0١ٝ٥ذ

 0 ٝذصصزذايبٝ ْ وذَٚع دتتٗ ذإّص ٥

 0 ٖذحتًٌٝذايٓت ٥ُذٚ ؿغري

 كزِٜذايتٛصٝ وذٚااك ّ و0ذ  

 .اإلطار الهظزي ملتغريات الدراسة 

 .أوًلا: طبيعة املفهوم الهحوي  ، أهميته ،  خصائصه 

 املفهوم الهحوي: تعزيف 

ااؿّٗٛذايْٟٓٛذصذخيتًـذنيري اذ ذ عضٜؿ٘ذ ٔذااؿٗدّٛذدصدؿ١ذ  َد١ذ،ذؾد ساذذذذذ

ندد ٕذااؿٗددّٛذ ددزرذ ًددٞذثعدد ؼذثْدد٘ذصددٛص٠ذسٖٓٝدد١ذٜهْٛٗدد ذايؿددضرذ ددٔذثؽددٝ ٤ذثٚذذذ

ّدددٛارٌذ ذايب٦ٝددد١ذّغدددلذايصدددؿ وذااؾددد ن١ذدُٝٓٗددد ذ،ذؾددد ٕذااؿٗدددّٛذايْٓدددٟٛذذذذ

ذ0ضذ عضٜؿ وذااؿّٗٛذايْٟٓٛصخيضِذ ٔذٖشاذا ط صذ،ذٚؾُٝ ذًٜٞذ ضضذيبع

صدٛص٠ذ كًٝد١ذزتدضر٠ذذذذ "ذد ْ٘ااؿّٗٛذايْٟٓٛذذ(89 ذ7711ايظٖضاْٞ،ذ ذ ضفؾكزذ

ٜهْٛٗ ذايهف ذ ٔذايهًُد١ذ،ذٚدٓٝتٗد ذٚ فقتٗد ذدػريٖد ذ ذادتًُد١ذ،ذٚ د ذق  دز٠ذذذذذذذذ

 ابيذخص ٥صٗ ذٚمس  ٗ ،ذيتزٍذ ًٞذايب  ذايْٟٓٛذايشٟذ ٓتُٞذإيٝ٘ذ،ذحبٝدًذذ

،ذٚاذتهددِذ ًددٞذايؾدد سذرتضٍٚدد٘ذ ٓٗدد ذدؾددهٌذٚاةدد ذذذذميهددٔذمتٝٝظٖدد ذ ددٔذغريٖدد ذذ

ذممٝظ"0

(ذذااؿّٗٛذايْٓدٟٛذد ْد٘ ذ"ذايتصدٛصاوذايعكًٝد١ذذذذذ18 ذ7713ٚ عضفذ َضعٞ"إصت٢"،

امددضر٠ذايتدد٢ذ تهددٕٛذيددز٣ذ فَٝددشذايصددـذارٍٚذا  ددزار٣ذجتدد ٙذااصددهًْ وذذذذذذذذ

 صٓٝؿٗ ذَٔذخفٍذخص ٥صٗ ذااؾد ن١ذذاي١ْٜٛٓذااكضص٠ذ ًِٝٗذ،ذٚايت٢ذميهٔذ

ذ٠ذ،ذٚحتزٜزذايك  ز٠ذايت٢ذ ابيذٖشٙذارتص ٥ل0ااُٝظ

ميهددٔذذيًزصاعدد١ذاذت يٝدد١ذثٕذ عددضفذااؿٗددّٛذذذايغدد دك١ذايتعضٜؿدد وذٚد عددتكضا٤

ايْٟٓٛذد ْ٘ذ ذ صٛصذ كًٞذزتضرذسٚذرصي١ذيؿظٝد١ذيػٜٛد١ذٜتعًدلذددٓظِذايهدفّذذذذذذ

ٚ ضنٝبددد٘ذ،ذٜهْٛددد٘ذ فَٝدددشذايصدددـذاييددد ْٞذا  دددزارٟذيًُصدددهًْ وذايْٜٓٛددد١ذذذذ

ااكددضص٠ذ ًددِٝٗ،ذيدد٘ذق  ددز٠ذ اددبيذخص ٥صدد٘ذٚمس  دد٘ذٚذحتددزرذَعٓدد ٙذ،ذحبٝددًذذذذذذذ

ؿ ِٖٝذ ٔذغريٖ ذ،ذٚميهدٔذقٝ عد٘ذدد را٠ذَعدز٠ذ دشاذذذذذذميهٔذمتٝٝظذٚ صٓٝـذ ًوذاا

ذايػضض0ذذ

 :أهمية تعلم املفهوم الهحوي 

؛ذ110 ذ7771 ذَٛعدددددٞ،قدددددزذّدددددزروذارردٝددددد وذاي دٜٛددددد١ذٚايزصاعددددد وذايغددددد دك١ذ

 بددزذ؛ذ9ٚ ذ7711خًٝـ"عدد ١َٝ"،؛ذ777ٚ ذ7778ادتٍٛٛ"ثيؿدده"،ذ؛ذ778ٚ ذذ7775ايعددزٟٚ،ٚ

ثُٖٝد١ذ عًدِذااؿد ِٖٝذايْٜٓٛد١ذذذذذ(ذ18 ذ7713َضعدٞ"إصتٞ"،ذ؛01ٚ 7711اآعِ"ذعدٛطإ"ذ،ذ

ذ ذاآل ٞ 
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 ٜغدد  زذااددتعًِذ ًددٞذإرصاىذثٍٚدد٘ذايؾددب٘ذٚاصخددتففذددد ذااؿدد ِٖٝذايْٜٓٛدد١ذذذذذذ

اادتًؿددد١ذ،ذٚايدددشٟذددددزٚصٙذٜغدددِٗذ ذ دددشيٌٝذدعدددضذصدددعٛد وذ عًدددِذايْٓدددٛذذ؛ذذ

ؾ اتعًِذٜهتغلذثٟذَؿّٗٛذضتٟٛذإساذاعته عذايتهبٝلذ ًٞذ دزرذَدٔذادتُدٌذذذذ

 0ٓ٘ذٚد ذااؿ ِٖٝذارخض٣ٚارَي١ًذ،ذَٚٝظذدٝ
 ٜزص ذااتعًِذ ًٞذإ زارذًَدلذيًك  ز٠ذاي١ْٜٛٓذ ذصٛص٠ذن١ًٝذزتضر٠،ذ

 ثٟذ ٢ًذؽهٌذشتهيذسٖ ذميهٔذصمس٘ذ ًٞذايٛصمذ0
 ٜغدد  زذااددتعًِذ ًددٞذايؿٗددِذٚايتهبٝددلذاٛاقددـذٍزٜددز٠ذثٟذ غددٌٗذاْتكدد ٍذثىددضذذذذذ

اعددته عذثٕذذايددتعًِذ،ذؾُدديفذ ذإساذاعددته عذااددتعًِذثٕذٜغددتٛ لذاذتدد ٍذٚق  ز دد٘

 ٜهبلذسيوذ ًٞذَٛاقـذٍزٜز٠ذٖٚهشا0
 ٜغدددِٗذ ذ ُٓٝددد١ذايدددتؿهريذيدددزٟذاادددتعًِذ،ذؾٝصدددب ذثنيدددضذقدددزص٠ذ ًدددٞذّدددٌذذذذذذ

 0ااؾهفوذايًػ١ٜٛذايتذ ٛاٍٗ٘
 ٜ٢ُٓذيز٣ذااتعًِذايعزٜزذَٔذايصؿ وذااضغٛ ذؾٝٗ ذ،ذَيدٌذايتٓظدِٝذٚايزقد١ذ،ذذذذ

٠ذرٕٚذثٕذًّٝذ غُ ذ ًٞذَض١ْٚذااؿ ِٖٝذد ة ؾ١ذٚاعدتٝع  ذّكد ٥لذٍزٜدزذذذ

 خيتٌذايتٓظِٝذااعض ذيًُتع0ًِ
 ٜغ  زذااتعًِذ ًٞذإل رذايضٚاديذٚايعفق وذايك ١ُ٥ذدد ذااؿد ِٖٝذايْٜٓٛد١ذذذذ

،ذَٚ   ذَٔذثىضذ ذايعًُٝ وذايعك١ًٝذَيٌ ذايتُٝٝظذ،ذٚايتصدٓٝـذ،ذٚايتعُدِٝذ،ذذذ

؛ذؾُيًفذ"َؿّٗٛذايؿعٌ"ذإساذثرصند٘ذايتًُٝدشذذذٚايتَضٜزذ،ٚاي نٝلذ،ذٚايتًٌْٝ

هٝ ذثٕذٜصٓؿ٘ذإىلذؾعٌذَ ض،ذَٚا صعذ،ذٚثَضذ،ذٚميٝظذدُٝٓٗد ذٜٚهبكد٘ذذذٜغت

  ذَٛاقـذٍزٜز0٠

ٚ ذة٤ٛذار١ُٖٝذايغ دك١ذيدتعًِذااؿد ِٖٝذايْٜٓٛد١ذ؛ذؾد ٕذايزصاعد١ذاذت يٝد١ذذذذذذذ

ذميهٔذثٕذ غِٗذ ذحتكٝلذٖشٙذار١ُٖٝذَٔذخفٍ 

 ذذاي١ْٜٛٓذادتزٜدز٠ذد اؿد ِٖٝذاادظْٚد١ذذذذصديذااؿ َِٖٝغ  ز٠ذااتعًِذ ٢ًذ 

 ت٘ذااعضؾ١ٝذدصٛص٠ذَٓظ١ُذمم ذٜغِٗذ ذاْتك ٍذآىضذايتعًِذدغٗٛي١ذ0دٓٝ
 عددض ١ذااضاٍعدد١ذايؿع يدد١ذيًكٛا ددزذايْٜٓٛدد١ذايددتذذذ ُٓٝدد١ذقددزص٠ذااددتعًِذ ًدد٢ذذ

َدددٔذخدددفٍذ ٓظدددِٝذ ًدددوذايكٛا دددزذ ددد ذٜغددد  زذ ًددد٢ذ دددزّذذ،ذعدددبكهذرصاعدددتٗ ذ

 ْغٝ ْٗ 0
 َعضؾٝددد١ذًُؾددد صن١ذايؿع يددد١ذ ذ هدددٜٛٔذدٓٝددد١ذذذإ  ّددد١ذايؿضصددد١ذيًُدددتعًِذيذ

َتُ عددده١ذَض بهددد١ذدددد اؿّٗٛذارع عدددٞ،ذٚ ًدددٞذسيدددوذٜغددد  زذ ًدددٞذ ٓظدددِٝذذذذ

 اازصن وذاذتغ١ٝذٚامضر٠ذذٚ ٓظِٝذارترباوذاي١ْٜٛٓذيز0ٜ٘
 ددذذ َ َ دد ٦ٝٗدد١ذؾددض ذايددتعًِذايددشا ٞذ،ذسيددوذ ٓددزَ ذٜهددٕٛذَؿٗٛ  ذٜغددتهٝ ذثٕذ ذ  

ٜهبددلذارّهدد ّذايع َدد١ذدٗددشاذااؿٗددّٛذ ًددٞذنددٌذّ يدد١ذخ صدد١ذ ٓددزصِذحتتدد٘ذ،ذذذ

ٝ ؾُيفذ ٓ ٚد يت يٞذٜغٌٗذ ًٞذَٔذٜزصىذ؛ذ ذثْٛاعذارتربذزَ ذٜتعًِذااتعًِذذسا 

 ؽب٘ذادت١ًُ(ذثٕذٜصٓـذّ ص ٘ذاادتًؿ١ذ0ذ-ادت١ًُذذ-ااؿ ِٖٝذ خربذااؿضر
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 :خصائص املفهوم الهحوي 

 ذ1889ؾادٌذاهللذ،ذطٖدضٟ،ذذ؛ذٚذ19-18 ذ1889 ايبْدضاٟٚ،ذذ ذّزرٖ ذدعضذايب ّي ذ

 ذ7773 بدددددزذاذتددددد ؾث،ذ؛ذ157ٚ-178 ذ7771َٛعدددددٞ،؛ذ93ٚ ذ7777ثددددددٛذنًدددددٛ ،ذذ؛197-191ٚ

  ؾُٝ ذًٜٞذذ(78-38 ذ7717 بزذادتٛار"ذايؾُٝ ٤"،ذ؛775ٚ ذ7778ادتٍٛٛ،؛51ٚ
 ايضَظٜددد١ذثٚذايتَضٜدددز ذؾددد اؿّٗٛذايْٓدددٟٛذٜضَدددظذيغددد١ُذثٚذزتُٛ ددد١ذَدددٔذذذذذذذذ

ؾ يؿ  ددٌذٜغددتدزّذااعدد صفذذذذاذ ددشٙذارت صدد١ٝذ،ذذايغددُ وذامددضر٠ذٜٚعددزذصَددظ ذذذ

 ذايتددزيٌٝذ ًدد٢ذثْدد٘ذَددٔذقدد ّذد يؿعددٌذثٚذذذذذذذذايْٜٓٛدد١ذساوذايغددُ وذااؾدد ن١ذذ

 .ا صـذد٘
 ايتُٝٝدظ ذؾدد اؿّٗٛذايْٓددٟٛذٜؾددتٌُذ ًدد٢ذمٝدد ذايغددُ وذايددتذجتُدد ذااؿٗددّٛذذ

ايتذميهٔذثٕذ غتبعزذَؿ ِٖٝذثخض٣ذميهٔذ– حتت٘ذٚمتٝظذدٝٓ٘ذٚد ذايغُ و

ؾُؿّٗٛذايؿعٌذاا ةٞذي٘ذزتُٛ ١ذَٔذايغدُ وذايدتذمتٝدظٙذذذذذ،ثٕذ تزاخٌذَع٘

 . ٔذغريٙذَٔذارؾع ٍذَيٌذايؿعٌذااا صعذثٚذايؿعٌذارَض
 ايتعُِٝ ذؾد اؿّٗٛذايْٓدٟٛذصذٜٓهبدلذ ًد٢ذّ يد١ذدعٝٓٗد ذثٚذَٛقدـذَعد ذددٌذذذذذذذذذذ

ارؽٝ ٤ذٚارتصد ٥لذٚااٛاقدـ،ذؾُؿٗدّٛذذذذ– صدزذثٕذجتُ ذ ذة٥ٛ٘ذزتُٛ ١

 ٢ًذؾعدٌذَاد صعذَعد ذددٌذٜٓهبدلذ ًد٢ذندٌذؾعدٌذذذذذذذذذذٜٓهبلصذايؿعٌذااا صعذ

ذ تٛاؾضذؾٝ٘ذرصي١ذايؿعٌذااا صع0

 اافّظ١ ذٖٚٞذْت ِذ هٜٛٔذااؿٗدّٛ،ذٜٚظٗدضذااؿٗدّٛذَدٔذخدفٍذارَيًد١ذايدتذذذذذذذذ

ااؿّٗٛذايْٟٓٛذ ًٝٗ ،ذَيٌذَفّظ١ذايتػٝرياوذ–  كزّذيًتزيٌٝذ ٢ًذاْهب م

ذ.مس١ٝايتذحتزٌذْت١َٝذرخٍٛذن ٕذٚثخٛا ٗ ذ ٢ًذادت١ًُذاص

 ثْٗ ذق د١ًذيًتعًِذ ذٖٚٞذص رق١ذد يٓظضذإيٞذام ٍذايْٟٓٛذايشٟذ دزٚصذؾٝد٘ذ،ذذذ

ٚميهددٔذإرصاىذارَيًدد١ذايزايدد١ذ ًٝٗدد ذعددٛا٤ذ ددٔذطضٜددلذ ض ٝددلذايهًُدد وذ ذذذذذذذذذذ

ادت١ًُذ،ذثّذ ٔذطضٜلذاذتضن وذ،ثٚذاذتدضٚفذااعٝٓد١ذايدتذ ٛةد ذ ذْٗ ٜد١ذذذذذذ

ًدددٞذَعددد ذايهًُددد١ذحبٝدددًذ هدددٕٛذٖدددشٙذاذتدددضٚفذثٚذ ًدددوذاذتضنددد وذرايددد١ذ ذذ

ذٚجٝؿ0ٞ

 ثْٗ ذق د١ًذيًتًٌْٝذنٓظ ّذ ذٖٓ ىذَؿ ِٖٝذنربٟذق د١ًذيًتؿدضعذٚايتًْٝدٌذذذ

نُد ذٖدٛذاذتد ٍذ ذَؿٗدّٛذايؿعدٌذايدشٟذذذذذذذذ،إيٞذثْظ١ُذؾض ٝد١ذثخدضٟذدغدٝه١ذذذ

ٜٓكغددِذإيددٞذَؿدد ِٖٝذؾض ٝدد١ذ َدد ض،ذَادد صع،ثَض(،ذ ذّدد ذصتددزذَؿدد ِٖٝذذذذذذذ

نُد ذٖدٛذذذذنربٟذمتيٌذايٓظ ّذارّذ تؿضعذإيٞذ ز٠ذثْظ١ُذؾض ١ٝذَضنبد١ذ،ذ

،ذٚايؿعدٌذذٚاصعدِذذذ0اذت ٍذ ذَؿّٗٛذ"ذايهًِ"ذٜٓكغدِذإيدٞذاعدِذ،ٚؾعدٌ،ذّٚدضفذذذذذ

 َعض ذَٚب ذ0إيٞذغريذسيوذَٔذايتكغُٝ و0ذ ٜٓكغِذإيٞ

ٚممدد ذ كددزّذٜتادد ذثٕذٖٓدد ىذثصددد ذخصدد ٥لذَؾدد ن١ذممٝددظ٠ذيًُؿٗدددّٛذذذذذذذذذ

ذدصؿ١ذ  ١َذ،ذٚااؿّٗٛذايْٟٓٛذدصؿ١ذخ ص١ذ،ذٖٚٞ 

 ٖٓ١ٝذٜضنظذاادتعًِذؾٝٗد ذ ًدٞذايغدُ وذثٚذذذذذايتَضٜزذثٚذايضَظ١ٜذ ٖٞذ ١ًُٝذس

ارتصددد ٥لذامضر٠يًُؿٗدددّٛذ،ذٚحتزٜدددزذَادددُٕٛذٖدددشٙذايغدددُ وذ ذؽدددهٌذذذذذذذ
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اذاذثٚذجتضٜدز ذ ذَؿّٗٛذ"ايؿعٌذ"ذٜعزذصَدظ ذ 0ؾُيًًَؿ ِٖٝذ زرٖ ذايؾدلذيؿظٝ 

 يغُ وذايؿعٌذذٖٚٛذايزصي١ذ ًٞذاذتزٌذثٚذايظ0َٔ
 هضٜكد١ذْؿغدٗ ذايدتذذذذاعدتَ د١ذخ صد١ذاديريذد يذذذذتعًِايتعُِٝ ذٖدٛذثٕذٜبدزٟذاادذذذ

ٗ ٜظٗضٖ ذ ٓزَ ذٜٛاٍ٘ذَيري   0ٜٚكصزذدٗ ذثٕذااؿّٗٛذايْٟٓٛذذصذٜهًدلذذاذَؾ د

 ًٞذَع ذستزرذثٚذَي ٍذدعٝٓ٘ذ،ذدٌذٖٛذٜٓهبلذ ًدٞذزتُٛ د١ذةدد١ُذَدٔذذذذذ

 ذَؿّٗٛذ"ذايؿعٌذااعتٌذ"ذصذٜٓهبلذ ًدٞذذاايرياوذاآت١ُٝذيًُؿّٗٛذْؿغ٘ذ0ؾُيًً

ٛذذذإؾعدٌذَعتدٌذدعٝٓد٘ذ،ذدددٌذذذذ اؾضوذؾٝدد٘ذخصد ٥لذٚصدؿ وذايؿعددٌذذذٕذندٌذؾعدٌذ د

 ذ ًدٞذَؿٗدّٛذايؿعدٌذااعتدٌذذذذذٜعدزذَي ًيدذذذ١ااعتٌذد ٕذن ٕذثّزذثصٛي٘ذّضفذ ً

 قا0ٞذ-ق ٍذ-َيٌذذٚ ز
 رْدد٘ذذ؛ايتصددٓٝـ ذٚ عددزذٖددشٙذارت صدد١ٝذَددٔذثدددضطذخصدد ٥لذااؿٗددّٛذايْٓددٟٛذذ

ساوذطبٝع١ذ صٓٝؿ١ٝ،ذٖٚٝٛةد ذارؽدٝ ٤ذثٚذااعًَٛد وذدٓد ٤ذ ًدٞذارتصد ٥لذذذذذذذ

 ذذؾُيًًدددذتًهٗددد ذ ًدددوذااعًَٛددد وذثٚذارؽدددٝ ٤ذثٚذصذمتتًهٗددد ،ذذذااؾددد ن١ذايدددتذمتذ

 0(ثٚذؽب٘ذم١ًذ–م١ًذذ–َؿضرذذ   صٓٝـذااب ذٚااعض ذ،ثْٛاعذاذت ٍ
 ايتُٝٝددظ  ع ذ ًددوذارت صدد١ٝذثٕذااؿٗددّٛذايْٓددٟٛذٜتُٝددظذدغددُ وذٚخصدد ٥لذ

متٝددظٙذ ددٔذغددريٙذَددٔذااؿدد ِٖٝذ،ذؾدد اؿعٍٛذااهًددلذيدد٘ذمسدد وذٜٓددزصِذحتتٗدد ذذذذذذذذذذ

ٚزت٦ٝددد٘ذَدددٔذٍدددٓػذؾعًددد٘ذ،ذٖٚدددٞذددددزٚصٖ ذمسددد وذذذذذ-ايٓصدددلذٚذ-"ااصدددزص١ٜ

ذ-ختتًدـذ ددٔذمسد وذَؿٗددّٛذثخدضذنُؿٗددّٛذااؿعدٍٛذرًٍدد٘ذٖٚدٞذااصددزص١ٜذذذذذذ

 ٚدٝ ٕذعبلذايؿع0ٌذ-ٚايٓصلذ

   ، ثانًيـــا: اســـرتاتيجية التصـــور العقلـــي ، مفهومهـــا ،  خصائصـــها

 أنواعها، أسسها العلمية ، إجزاءاتها :

 :مفهوم اسرتاتيجية التصور العقلي 

 كقدرة :  يالتصور العقل 

ؾُٔذايزصاع وذَ ذْظضوذإىلذايتصٛصذ ًٞذثْ٘ذقزص٠ذٚن ٕذَدٔذخدفٍذدعدضذذذذ

ايُٓ سِذٚارحب ٌذا َربٜك١ٝذٚايدتذخيتًدـذؾٝٗد ذارؾدضارذٚؾدلذَدتػرياوذَيدٌذ ذذذذذذذذ

 ذيًؿضٚمذايؿضر١ٜذد ذارؾضارذ،ذايٛةٛحذٚايتْهِذ،ذٚا تربوذٖشٙذااتػرياوذثع ع 

ذ٢ٖٚ 

ثْدد٘ذ "قددزص٠ذايه يددلذ ًددد٢ذذذذٜددض٣ذذ(ذّٝددًذذ187،ذ7715 ؽددعب ٕذ،"ذَٓدد ٍذ"،ذذذ عضٜددـذذ

ايتصٛصذثٚذايتدٌٝذايشٖ ذااغٗلذايٛاعد ذٚايػظٜدضذد يتؿ صدٌٝ،ذٚ هدٜٛٔذايصدٛصذذذذذذ

ثٚذايتصددٛصاوذايشٖٓٝدد١ذرّددزاٌذثٚذَٛاقددـذعددبلذٚثٕذ ؿ  ددٌذَعٗدد ،ذثٚذرّددزاٌذذذذذذذذ

ك١ذ ذسٖٓددد٘ذٚ عٓددد٢ذددددضديذارتدددرباوذايغددد دذذذتعًَِٚٛاقدددـذخٝ يٝددد١ذٜعٝؾدددٗ ذاادددذ

اادظ١ْٚذ ذايشانض٠ذٚ ضنٝبٗ ،ذٚٚةعٗ ذ ذ ؾهٝفوذٍزٜز٠ذؾٝعربذ ٓٗد ذإَد ذذذ

،ذممدددد ذٜغدددد  زذ ذ ُٓٝدددد١ذقزص دددد٘ذ ًدددد٢ذايددددتؿهريذذد يصددددٛص٠ذثٚذايؾددددهٌذثٚذايًػدددد١

ذا دزا ٞ"0ذ
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ثْدد٘ذ "ذايكددزص٠ذ ًدد٢ذصددديذصددٛصذذٜددض٣ذّٝددًذذ17 ذذذ7711 ذاا٢َٓٛ"ْ ٖددز"ذ،ذ عضٜددـ

ٝ د ذ،ذٚايكدزص٠ذ ًد٢ذاعدتز  ٤ذ ًدوذذذذذذارٍغ ّذٚارّزاٌذٚارَ نٔذ ؿ ُٖٝٗد ذرَ ذ غ

ذ–ايصٛصذَٔذايدشانض٠ذطًٜٛد١ذاادز٣ذٚؾدلذارتدرباوذايغد دك١ذيًْدٛاؼذارتُدػذذذذذذذذذ
ٚايتؿ  ددٌذَٚع دتتٗدد ذ ذَغددتٜٛ وذذذذ–نُٓ ؾددشذيًددزَ ؽذ ًدد٢ذايعدد ثذارتدد صٍٞذذذذ

ذشتتًؿ١"ذذ0

   : التصور العقلي كتمجيالت عقلية 

ظذااعًَٛدد وذ،ذ ػددريوذايٓظددض٠ذاؿٗددّٛذايتصددٛصذايعكًددٞذَدد ذجٗددٛصذاجتدد ٙذجتٗٝددذ

ااعًَٛدد وذايعٝ ْٝدد١ذ،ذَٚددٔذذذ ٚمتذ عضٜؿدد٘ذ ًددٞذثْدد٘ذمتيٝددٌذيًُعًَٛدد وذٚخصٛص ددذ

ذٖشٙذايتعضٜؿ و ذ

ٜددض٣ذّٝددًذذ( Fleckenstein, et al. 2002 : 6 )ؾًهٝٓغددت ذذ عضٜددـذ

ثْدد٘ "متيٌٝذدصددضٟذعدد نٔذثٚذعًغدد١ًذَتت دعدد١ذَددٔذارطددضذايددتذمتتددظِذؾٝٗدد ذذذذذذذذ

ذارصٛاوذٚايضٚا٥ ذٚااؾ  ض"ذ0ذذ

ثْ٘ "ايع١ًُٝذثٚذااًه١ذارت ص١ذدتهدٜٛٔذذٜض٣ذ(ذًّٝذ13 ذ7778 عًُٝ ٕذ،ذ عضٜـ

 ذ،ذٚ ٣ٛذايتدٌٝذدزاخًد٘ذذايتُيٝفوذايعك١ًٝذييؽٝ ٤ذايتذصذ هٕٛذٍَٛٛر٠ذؾعًً

ذٜٚٓؾه٘ذ ٢ًذضتٛذؾع ٍذ"0

 :التصور العقلي كخربة 

إىلذايتصدٛصذ ًد٢ذثْد٘ذخدرب٠ذَؾده١ًذييّدزاٌذذذذذذذذوايزصاع وذْظدضذذٖٓ ىذدعض

ذادظ١ْذ ذايشانض٠،ذَٚٔذٖشٙذايتعضٜؿ وذ ٚااٛةٛ  وذا

ثْدد٘ " ٕٝٛذايعكددٌذ،ذٖٚدد٢ذايؿعددٌذذٜددض٣ذ(ذّٝددًذDavid,2003,1راؾٝددزذ  عضٜددـذ

ذايتصٛصٟذااؾهٌذييّزاٌذثٚذااٛةٛ  وذغريذاذت ةض٠ذثَ ّذايع "0

ثْ٘ " ًُٝددددد١ذ ؾدددددهٌٝذذٜدددددض٣ذ(ذّٝدددددًذ(jenkins,2009,3ٍٝدددددتهػ عضٜدددددـذ

ذايتذصذ هٕٛذٍَٛٛر٠ذد يؿعٌ"0ا ّغ ع وذايزاخ١ًٝذيًُٛةٛ  وذثٚذارّزاٌذ

 : التصور العقلي كاسرتاتيجية تذكز 

اعددددتدزّذايتصددددٛصذايعكًددددٞذن عدددد ا ١َٝٝذَددددٔذاصعدددد ا َٝٝ وذااعٝٓدددد١ذذذذذ

يًشانض٠ذ،ذ ًوذاصع ا َٝٝ وذايتذ غ  زذايؿضرذ ًٞذ شنضذَ ذعبلذثٕذ عًُ٘ذ

عدد ا ١َٝٝذَعٝٓدد١ذذ  ًددٞذضتددٛذ ًكدد ٥ٞذ،ذٚ ضنددظوذرصاعدد١ذايتصددٛصذايعكًددٞذنذذذ

نض٠ذَٓشذثٚاخضذايغتٝٓٝ وذَٔذايكدضٕذايعؾضٜددٔذ،ذَٚدٔذٖدشٙذايتعضٜؿد وذَد ذذذذذذذيًشا

 ًٜٞذ 
ثْ٘ "زتُٛ دد١ذَددٔذايصددٛصذذٜددض٣ذ(ذّٝددًذ7717 395 ايهٓدد ٢ْذ،ذٚرٜددٛإذ،ذذ عضٜـ

ايددتذ ظٗددضذثَدد ّذااددتعًِذ ٓددزَ ذٜهددٕٛذثَدد ّذَؾدده١ًذ،ذٚ دد ٍٚذاعددتز  ٤ٖ ذَددٔذذذذذذذ

٤ذَددضٚصٙذايددشانض٠ذايددتذ اددِذخددظٜٔذَ انددِذَددٔذارتددرباوذايددتذ عددضضذثىٓدد ذذذذ
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دع١ًُٝذايتعًِذ،ذٖٚشٙذايصٛصذ  ذ فق١ذدٓؾد  ذايتُيدٝفوذا رصانٝد١ذيعًُٝد١ذذذذذ

ايتصٛصذايتذ غ  زذ ٢ًذ هٜٛٔذايصدٛصذايشٖٓٝد١ذغدريذااٍٛدٛر٠ذ ذٚاقد ذاادتعًِذ،ذذذذذذذ

ذٚد يت يٞذ غ  زذ ٢ًذ هٜٛٔذااؿ ِٖٝذامضر٠ذ"0

ه١ٝذٜتِذثْ٘ " ١ًُٝذ ك١ًٝذراخ١ًٝذرٜٓ َٜٝض٣ذ(ذًّٝذ11 ذ7713 ثمحز،ذ عضٜـ

َٔذخف  ذإ  ر٠ذدٓ ٤ذٚ ؾهٌٝذارترباوذاذتغ١ٝذايغد دلذختظٜٓٗد ذ ذايدشانض٠ذ،ذذذذ

ٚسيوذ ْت ِذصٛصذ ك١ًٝذقزذمت ىٌذْظ ٥ضٖ ذاذتغد١ٝذثٚذا رصانٝد١ذثٚذختتًدـذذذذ

ذ ٓٗ ،ذٜٚتِذسيوذ ذغٝ  ذاازصىذاذتغٞذ ذايٛاق "ذ0

 :التصور العقلي كاسرتاتيجية تدريسية 

ذايعكًٞذن ع ا ١َٝٝذ زصٜغ١ٝذ،َٓٗ  ذجٗضوذ عضٜؿ وذ زٜز٠ذيًتصٛص

ذا ٍدددضا٤اوَدددٔذذ١ثْ٘ "زتُٛ دددٜدددض٣ذ(ذّٝدددًذ7778،08  بدددزذايبددد صٟذذ عضٜدددـذ

ٗ ذ فَٝشذايصدـذاييد ْٞذا  دزارٟذ ٓدزذ ؿ  ًدِٗذَد ذااٛةدٛعذذذذذذذذعبتٜايعك١ًٝذايتذ

ايكضا٥ددٞذ،ذٚ تاددُٔذٖددشٙذا ٍددضا٤اوذدٓدد ٤ذزتُٛ دد١ذَددٔذايصددٛصذثٚذاادههدد وذذذذذذذ

ذ"0اعتدف ذااع٢ٓذَٔذايٓلايعك١ًٝذااع١ٓٝذ ٢ًذ

َدددٔذايعًُٝددد وذذ١ثْ٘ "زتُٛ دددٜدددض٣ذ(ذّٝدددًذ519،ذ7711  بدددزذايبددد صٟذ، عضٜدددـذ

ايعك١ًٝذايعًٝ ذايتذ عٌُذ ٢ًذاعتْا صذااتعًِذيصدٛص٠ذايهًُد١ذايعضدٝد١ذده ؾد١ذذذذذ

ذثؽه   ذٚصٛصٖ ذ،ذٚحتزٜزذرصيتٗ ذٚاص ب ط  ٗ ذدهًُ وذثخضٟذ"0

ثْدد٘ "ذزتُٛ دد١ذَددٔذارتهددٛاوذٜددض٣ذ(ذّٝددًذ71 ذ7717  صددؿٛص"إمي ٕ"ذ، عضٜـ

ذااددتعًِضمسٗدد ذٜايشٖٓٝد١ذايددتذ ٓددتُذايصدٛصذايعكًٝدد١ذساوذايزصيدد١ذاذتغد١ٝذايددتذذذذ

ذْت١َٝذيتؿ  ً٘ذَ ذايت٣ٛذااكض٤ٚ"ذ0

ـذذذذ ايتصددٛصذايعكًددٞذ ذذذاعدد ا ١َٝٝذٚ ذةدد٤ٛذايعددضضذايغدد دلذميهددٔذ عضٜدد

 ٝ ظُدد١ذا ٍددضا٤اوذايتزصٜغدد١ٝذاآزتُٛ دد١ذَددٔذذ   د ْٗددايزصاعدد١ذاذت يٝدد١ذإٍضا٥

 هدٜٛٔذصدٛصذسٖٓٝد١ذذراخدٌذايعكدٌذذذذذذذايتذٜتبعٗ ذااعًِذيت١ُٝٓذقزص٠ذايتفَٝدش ٢ًذ

،ذذذايتفَٝشَغتّٛ ٠ذَٔذَزصن وذّغ١ٝذ تعًلذد اؿ ِٖٝذاي١ْٜٛٓذااكز١َذإىل

ذٚمتهِٓٗذَٔذؾِٗذايزصي١ذايًؿظ١ٝذٚايٛجٝؿ١ٝذاع٢ٓذااؿّٗٛذاي0ْٟٛٓ

 : خصائص التصور العقلي 

 ذ7717ّغدٔذ"ٖٓدز"،ذذ؛ذ551ٚ-578،ذ7778بًٛؽدٞ،ذٜشنضذنٌذَدٔ ذثددٛذعدعٝزٟذ،ٚايذذذ

 (ذثٕذايصٛصذايش١ٖٝٓذ تصـذ َُٛ ١ذَٔذايصؿ و،ذَٓٗ ذ 37-35
 قتصدد ر١ٜذايصددٛصذايشٖٓٝدد١ذ ذإٕذايعكددٌذايبؾددضٟذٜعدد مذٚخيددظٕذٜٚتع َددٌذَدد ذذا

ايصٛصذايش١ٖٝٓذدصٛص٠ذثعٌٗذ،ذؾَٓزذثٕذايزَ ؽذٜتع ٌَذَ ذااعًَٛ وذايدٛاصر٠ذذ

٘ذنددٌذ ًددوذااعًَٛدد وذ،ذدُٝٓدد ذايٛصددـذذذ ذايصددٛصذنك يددلذٚاّددزذ ته َددٌذؾٝددذذ

ايًػٟٛذ تٟٛذ ًٞذقه ذَٓؿص١ًذَٔذايهًُ وذ ت ِذذايعكدٌذايبؾدضٟذؾٝٗد ذذذذ
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إيٞذٍٗزذثنربذ ذايضديذدُٝٓٗ ،ذؾُٔذٖٓ ذٜتا ذثٕذايصٛص٠ذايش١ٖٝٓذيٝغهذ

َع١ًَٛذَؿضر٠ذ،ذٚإمن ذٖٞذزتُٛ ١ذَٔذااعًَٛ وذَٓظُد١ذدصدٛص٠ذرقٝكد١ذ،ذذذذ

ًَٛدددد وذثعددددٌٗذ ذ ًُٝدددد١ذاصعددددتز  ٤ذذذذٚثٕذٖددددشاذايتٓظددددِٝذٚايتَُٝدددد ذيًُعذذ

ٚايتؿعٝدددٌذ ذايدددزَ ؽذٚثنيدددضذعفعددد١ذ ذايتع َدددٌذَدددٔذ ٓ صدددضذايدددشانض٠ذذذذذذ

 ارخض0٣
 متت طذد ْٗ ذَك ١َٚذيًتػٝريذ ذصتدزذثٕذايصدٛصذ تُتد ذ  صد١ٝذَك َٚد١ذؾكدزذذذذذذذ

ارَدضذايدشٟذٜظٜدزذَدٔذذذذذذ؛ااعًَٛ وذايتذمتتًهٗ ذؾٗٞذنٌذَٓظِذٜك ّٚذايتػريذ

 ؾض ذدك ٥ٗ ذ ذايشانض0٠
 اذَدٔذايهًُد وذ،ذٚثٕذايعٓ صدضذذذذا ذ تصـذايصٛصذدهْٛٗد ذثقدٌذجتضٜدز ذذذقٌذجتضٜز ث

ايغٛعددد١ذايددددتذ تُتدددد ذدٗددد ذايصددددٛصذجتعًددددٗ ذثنيدددضذَضْٚدددد١ذ ذايتؿعٝددددٌذذذذ

 ٚاصعتدزاّذ ذ ١ًُٝذايتعًِذٚنُز ُ وذيًشانض0٠ذذ
 غدد  زذ ًدد٢ذحتكٝددلذارٖددزافذ ذؾٗددٞذ غدد  زذااددتعًِذ ًدد٢ذايت٦ٝٗدد١ذايٓؿغدد١ٝذذذذ 

١ذدعكز٠ذئذثمتهٔذَٔذحتكٝلذٖدشاذا دزفذ،ذٚد يتد يٞذذذذيتده٢ذايعكب١ذااتعًك

 ًددد٢ذارتهدددٛاوذارٚىلذ ذذ٘ايؾدددَ  ١ذايفطَددد١ذيٛةددد ذقزَددداادددتعًِذ هغدددلذ

 0٘ايتٓؿٝشذايؿعًٞذادهه

 َ  ذَ ذَد ذعدًـذسندضٙذَدٔذخصد ٥لذَبٝٓد١ذيًتصدٛصذايعكًدٞذ،ذجتدزذذذذذذذذذذٚاْغَ 

ايب ّي١ذثٕذ ًوذارتص ٥لذقضٜب١ذَٔذخص ٥لذااؿّٗٛذدصؿ١ذ  ١َذٚااؿ ِٖٝذ

نُد ذٜتد ىضذذذ،ذااؿّٗٛذد يتَضٜدزذايعكًدٞذذذذٜتصـدصؿ١ذخ ص١ذذ،ذًّٝذذاي١ْٜٛٓذ

ؾٗٓدد ىذْٛ دد ٕذيًُؿٗددّٛ ذًَُٛع دد ذذذذااؿٗددّٛذددد ختففذَغددتٜٛ وذٖددشاذايتَضٜددزذ،ذذذذ

غددددريذستغٛعدددد١ذذع دددد ،ذن يٛيددددزذ،ذٚايعصددددؿٛص،ذٚايهضعددددٞ؛ذثَدددد ذااؿدددد ِٖٝذستغٛ

ن يدددشن ٤ذٚارَ ْددد١ذؾٗدددٞذزتدددضر٠ذ،ذؾددد رٚىلذ دددز٠ذصدددؿ وذؾٝظٜكٝددد١ذْضاٖددد ذ،ذذذذذ

  ذؾتكدّٛذ ًد٢ذذذْغُعٗ ذ،ذًُْٚغدٗ ،ذدُٝٓد ذثدعد رذااؿد ِٖٝذامدضر٠ذ"ذن ابتدزث"ذذَيًًدذذذذذذذ

فىد١ذٖددٛذذَؿد ِٖٝذثخدض٣ذ ن صمسٝد١ذٚاصدتددزا٤ذٚا عدٓ رذ(ذ،ذٚندٌذَددٔذٖدشٙذاييذذذذذذ

ذْؿغ٘ذَؿّٗٛذزتضرذي٘ذمس  ٘ذااُٝظ٠ذ0

 :أنواع التصور العقلي 

 (ذثٕذايتصٛصذٜؾتٌُذ ٢ًذثْٛاعذ،َٓٗ ذ ذ17 ذذذ7711 ض٣ اا٢َٓٛ"ْ ٖز"ذ،
 صٛصذارٍغ ّذٚارّزاٌذٚارَ نٔذا ْغ ٕذدتشنضذًّٝذايتصٛصذايبغٝيذ ذ

 ٚارصٛاوذنُ ذٖٞذ ذايٛاق 0
 ًدد٢ذإرصاىذايعفقدد وذااددتعًِذايددشٟذٜتاددُٔذقددزص٠ذذٖٚددٛذايتصددٛصذايتًًْٝددٞذ ذ 

 ايعُٝك١ذد ذزتُٛ ١ذَٔذايصٛصذايعك١ًٝذ ايش١ٖٝٓ(0
 ًد٢ذايتد يٝـذ،ذؾُٝد ذدد ذايصدٛصذذذذذذاادتعًِذذذٜتادُٔذقدزص٠ذذذذٚايتصٛصذا دزا ٞذ ذ 

ايعك١ًٝذٚ ضنٝبٗ ذ ذصٛصذإدزا ١ٝذغريذٍَٛدٛر٠ذ ذايٛاقد ذ،ذحبٝدًذ تصدـذذذذذ

 د دتز٠ذٚارص ي0١
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 ْٛا ددد٘ذ،ذؾ يتصدددٛصذَضاؾدددلذدتُٝددد ذَغدددتٜٛ وذايدددتؿهريذذذذذذايتصدددٛصذايٓؿغدددٞذدذ 

 ٚثمن ط0٘

اذيتٓددٛعذايتصددٛصذايعكًدد٢ذٚ عددزرذثْٛا دد٘ذ،ذؾ ْدد٘ذٜغددتؿ رذَٓٗدد ذؾدد٢ذ ُٓٝدد١ذذْٚظددض 

ذااؿ ِٖٝذاي١ْٜٛٓذٚايصضؾ١ٝذ،ذَٔذخفٍذاآل ٞ 

 ايتٓٛعذؾد٢ذ كدزِٜذ ًدوذااؿد ِٖٝذدهدضمذشتتًؿد١ذخت طدلذثنيدضذَدٔذّ عد١ذذذذذذذذذذذ

 ٜ   00اخل0 ذ،ذٚاغٝ  ذ،ذّٚضنٝ  ذ،ذٚذمسعٝ عٛا٤ذدصض
 إى ص٠ذراؾع١ٝذااتعًِذٍٚش ذاْتب ٖ٘ذضتٛذ عًِذااؿ ِٖٝذاي١ْٜٛٓذٚايصدضؾ١ٝذ،ذذذ

َددٔذخددفٍذايتٓددٛعذ ذ كددزِٜذااؿٗددّٛذ ذؽددهٌذشتههدد وذ كًٝدد١ذ،ذثٚذخددضا٥يذذ

 س١ٖٝٓذ،ذثٚذ ضٚضذ كزمي١ٝذ،ذثٚذصعَٛ وذ،ذثٚذؾٝز00ٜٛٚغريٖ 0
 ٚا دددزاعذددد ذايتفَٝددشذإةددؿ ٤ذٍددٛذَددٔذااتعدد١ذٚااضْٚدد١ذٚخًددلذصٚحذيفدتهدد صذذذ

،ذٚ ب رٍذارترباوذؾُٝ ذدِٝٓٗذٚاي نٝدظذ ًد٢ذ ؿ صدٌٝذايصدٛصذذذذذ دعاِٗذدعا 

 ايش١ٖٝٓذااه١ْٛذيزِٜٗذَٚه دكتٗ ذَ ذَ ذعبلذ عًُ٘ذ0

 .األساس العلمي السرتاتيجية التصور العقلي 

قزذاعتكٞذايتصدٛصذايعكًدٞذثعغد٘ذَدٔذ ًدِذايدٓؿػذااعدض ذٚ ًُٝد وذ ٓظدِٝذذذذذذذذذذ

ٚؾُٝدد ذًٜددٞذثٖددِذذًٗ ذراخددٌذااددنذا ْغدد ْٞذثىٓدد ٤ذ ًُٝدد١ذايددتعًِذ0ذااعًَٛدد وذٚ ؾددػٝ

ذْظضٜ وذايتعًِذااعض ذايتذاعتؿ رذَٓٗ ذايتصٛصذايعكًٞذٚع ُٖهذ ذْؾ  ٘ 

   : نظزية التشفري الجهائيDual- Coding Theory 

 General Cognitiveثعغددهذٖددشٙذايٓظضٜدد١ذنٓظضٜدد١ذَعضؾٝدد١ذ  َدد١ذذذذذ

Theoryَٔذايت ىريذايًؿظٞذٚغريذايًؿظٞذ ٢ًذ ُدٌذذذ،ذٚقزذْبعهذٖشٙذايٓظض١ٜذ

ايشانض٠ذ،ذًّٝذثنزوذايزصاع وذؾ  ١ًٝذٖشٙذايٓظض١ٜذدصؿ١ذ  ١َذ ًد٢ذصؾد ذذذ

نؿدد ٠٤ذايددشانض٠ذ،ذ دددف٠ٚذ ًدد٢ذاعدددتدزاَٗ ذ ذَع دتدد١ذايهًُددد وذايددتذ تغدددِذذذذذذ

د يك دًٝدد١ذايع يٝدد١ذيًتصددٛصلايتدٌٝذ،ذممدد ذلعددٌذإٍددضا٤اوذايددتعًِذ ددتِذدصددٛص٠ذذذذذ

ذ(770،ذ7777صؽٛإذذثنيضذعض ١ذ0 ذايهٝلذ،

(ذإىلذثٕذْظضٜدد١ذايتؾددؿريذذMacomber ,2001 :19-20ٜٚؾددريذَدد نَٛرب ذ

(ذقزذْظضوذيًُعضؾ١ذ ٢ًذثْٗ ذْؾ  ذ،ذٖٚشاذايٓؾ  ذٖدٛذذPaivioاييٓ ٥ٞذيب ؾٝٛذ ذ

 بدد ص٠ذ ددٔذايتُيددٝفوذايضَظٜدد١ذييْظُدد١ذاادتًؿدد١ذٚايددتذ تؿ  ددٌذَدد ذايب٦ٝدد١ذذذذذذذ

ذ  ايٛاقع١ٝذ،ذذٖٚشٙذايٓظض١ٜذ تأُذثَضٜٔذ،ذُٖ

 ٞذذ  ذٖٚدٛذايعٓصدضذايكد٣ٛذٚار ًد٢ذ ذذذذذVerbal Representationايتُيٝدٌذايًؿظد

 ؾؿريذامدضراوذ،ذٚايدتذ ته َدٌذَد ذَع دتد١ذايهًُد وذخ صد١ذايًػد١ذدصدؿ١ذذذذذذذذذذ

ذ  0١َ

 ايتُيٝفوذغريذايًؿظ١ٝNon- Verbal Representationذٖٚشاذايٓدٛعذٜتع َدٌذذذ 

يتهٜٛٔذذدؾهٌذَتٛاٍطذَ ذايعٓ صضذاا ر١ٜذ،ذٚنفذايٓٛ  ذايغ دك ذٜتؿ  فٕ

ذايصٛصذايش١ٖٝٓذ0
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     :)نظزية التهظيم )املهظومة 

 & Kosslyn, Shwartz ؿد ضذٖدشٙذايٓظضٜد١ذايدتذاق ّٗد ذندٌذَدٔذذ ذذذذذذذذ

Pinker 1980ذٍٚدددٛرذثْدددٛاعذشتتًؿددد١ذَدددٔذايتُيٝدددٌذ ذايدددشانض٠ذايبصدددض١ٜذذذذذ)

ٚثٕذايدشانض٠ذايٓؾده١ذ تُٝدظذدٍٛدٛرذٚعدٝيذذذذذذذ،ايٓؾه١ذٚايشانض٠ذط١ًٜٛذااز٣ذ

ؽب٘ذ ٓظُٝٞذٜغ  زذ ذا رصاىذاذتغٞذايبصضٟذ،ذٚثٕذ صدٛصذارؽدٝ ٤ذاازصند١ذذذذ

ذٜتِذَٔذخفٍذ ٓؾٝيذخفٜ ذدعٝٓٗ ذ ذٖشاذايتٓظ0ِٝذ

(ذذPaivio , 1971 ذذد ؾٝٛذٜٚفّثذ ٢ًذٖشٙذايٓظض١ٜذثْٗ ذ ك  ذَٔذْظض١ٜ

ذ،ثٟذثٕذٖٓ ىذشتظْ ذيتدظٜٔذااعًَٛ وذٜؿٝزإذ ذ هٜٛٔذايصدٛصذذ، ذاؾ اةٗ 

ُٖٚ ذ ذًَؿ وذايصٛصذٚ تعًلذدتهٜٛٔذايصٛصذثٚذٍظ٤ذَٓٗ ذ،ذٚااًؿد وذاصؾ اةد١ٝذذذ

ذ(0ذ711،ذ7717ٚايتذختتلذد اع٢ٓذؾكيذ0 إدضاِٖٝ،ذ

       : نظزية الصورة  الواقعية 

ايعكًٝد١ذراخدٌذايعكدٌذ،ذذذذ سٜزذٖشٙذايٓظض١ٜذاصجت ٙذايشٟذٜز ِذٍٚدٛرذايصدٛصذذذ

ٚثٕذايتصٛصذٜؾدب٘ذإىلذّدزذندبريذ ًُٝد١ذص ٜد١ذصدٛصذٚاقعٝد١ذ0ذٜٚدض٣ذ عدًُٝ ٕذذذذذذذذذذ

(ذثٕذ دد صٜنذٖددشٙذايٓظضٜدد١ذٜضٍدد ذإيددٞذثؾفطددٕٛذٚثصعددهٛذقددزميً ذ،ذغددريذذ137 ذذ7773،

ثْٗدد ذصقددهذقبددًٛصذ ذاآلْٚدد١ذارخددري٠ذ0ذٚ سنددزذٖددشٙذايٓظضٜدد١ذ ًدد٢ذثٕذايتصددٛصذذذذذذذ

عكدٌذ ؾدب٘ذثٚذ كدّٛذدعُدٌذايصدٛصذايعكًٝدد١ذ،ذذذذذذااض٥دٞذٜتادُٔذٍٚدٛرذنٝ ْد وذ ذايذذذذ

ٚ تهددٕٛذٖددشٙذايصددٛصذَددٔذدك ٜدد ذاْهب  دد وذّغدد١ٝذثٚذثّ عددٝػذَض٥ٝدد١ذ،ذن ْددهذذذذ

ؾُٝددد ذَادددٞذ ؾدددب٘ذايصدددٛص٠ذ،ذَٚدددٔذىدددِذؾٗدددٞذصذ تٓ عدددلذإصذ ذّ يددد١ذايتصدددٛصذذذذ

ذايبصضٟذ0

 نظزية املخططات العقليةSchemata Theory  : 

(ذٚ كدّٛذ ًد٢ذثعد ؼذذذذ(Andersonٚة ذٖشٙذايٓظض١ٜذ  ثذايٓؿػذثْزصعٕٛذ

ااؿ ١ُٖٝٝذيًُدتعًُ ذ ذؽدهٌذثطدضذَعضؾٝد١ذ،ذثٚذؽدبه وذ كًٝد١ذذذذذذذذ ٓظِٝذايب١ٝٓ

ذزتضر٠ذ عربذ ٔذؾُِٗٗذيًع ثذايٝيذدِٗذ

(ذَدد ذٖدد٢ذإصذ ٓظددِٝذذHowardؾ ادههدد وذايعكًٝدد١ذَددٔذٍٚٗدد١ذْظددضذٖددٛاصر ذذ

 عدددزذمتيدددٝفذذذMental Structureيًُعًَٛددد وذ،ذثٚذ ضنٝدددلذثٚذدٓٝددد١ذ كًٝددد١ذذذ

رٍظا٤ذايتذ عزذَيرياذيًؿضرذ،ذٚإٕذاادهيذايعكًٞذؽ ْ٘ذؽ ٕذااؿد ِٖٝذ،ذذيبعضذا

ٖددٛذ بدد ص٠ذ ددٔذمتيددٝفوذزتددضر٠ذيًدددرب٠ذ غددتدزّذيؿٗددِذايعدد ثذايددشٟذْتؿ  ددٌذذذذ

ذ(Howard،1986 ،30 ذذذذذَع0٘ذ

  : نظزية لعب الدور أو التظاهز 

 ٓب ذٖشٙذايٓظض١ٜذَٔذ١ٍٗٚذايٓظضذايتكًٝز١ٜذ ذايؿهضذايؿًغدؿٞذٚايٓؿغدٞذذذ

يًتصٛصذايعكًٞذ،ذٚايتذ ض٣ذثٕذايصٛص٠ذايعك١ًٝذ ب ص٠ذ ٔذإرصان وذ غتي صذَٔذ

ذراخٌذايشانض٠ذٚيٝػذَٔذاازخٌذاذتغٞذ0ذذذ
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ّد ٍٚذثٕذٜدضديذذذذ-صد ّلذٖدشٙذايٓظضٜد١ذذذذذ-(ذذNasear, 1973 ْ عريذثٕذصتزذ

د ذا رصاىذٚااعضؾ١ذ،ذؾَُ ذد ذٍٚٗتذايٓظضذٍّٛذايتكد  ذااعًَٛد وذ،ذٚدد ذذذذ

١ذااعًَٛدد وذايكدد ٥ِذ ًدد٢ذثعدد ؼذاي ندد ٠ذرْؾدده١ذايهُبٝددٛ ضذ،ذذذثمنددٛسِذَع دتدد

ٚق ٍذإٕذايصٛص٠ذايعك١ًٝذٚىٝك١ذايص١ًذدد  رصاىذ،ذٚإٕذذذٚخضِذدٓظض١ٜذٍزٜز٠ذ،

ٍٚٛرذصٛص٠ذ ك١ًٝذراخٌذاانذمت ىٌذ ًُٝد١ذايتدٝدٌذثٚذايتظد ٖضذد يض ٜد١ذ،ذإْٗد ذذذذذذ

صددد١ذ ًُٝددد١ذثؽدددب٘ذدددد يتٛق ذثٚذاصعدددتعزارذيدددإلرصاىذ،ذٖٚدددٞذيٝغدددهذ ًُٝددد١ذخ ذذذذذ

 ذذ7773عدًُٝ ٕ،ذذذ0 د عتع ر٠ذصٛصذ ك١ًٝذؽب٘ذٚاقعٝد١ذ،ذثٚذٚصدـذإرصاندٞذزتدضرذذذذ

ذ(171،ذ177

ٚميهٔذاصعتؿ ر٠ذَٔذارعػذايٓظض١ٜذيٓظضٜ وذايتصٛصذايعكًد٢ذؾد٢ذ ُٓٝد١ذذذذ

ذااؿ ِٖٝذاي١ْٜٛٓذَٔذخفٍذةضٚص٠ذَضا  ٠ذارعػذار ١ٝ 

 زٜدددزذاعدددتيُ صذارتًؿٝددد١ذااعضؾٝددد١ذايغددد دك١ذيدددز٣ذايتفَٝدددشذ ٓدددزذايدددتعًِذادتذ

يًُؿٗددّٛذايْٓدد٣ٛذ،ذؾ اعضؾدد١ذايكبًٝدد١ذؽددض ذثعدد ؼذيبٓدد ٤ذايددتعًِذس٣ذااعٓدد٢ذذذذ

0 ًدد٢ذعددبٌٝذاايدد ٍذ  ٓددزذرصاعدد١ذَؿٗددّٛذثْددٛاعذاذتدد ٍذؾفدددزذثٕذٜهددٕٛذيددز٣ذذذذذذذذذذ

ذايه يلذَعضؾ١ذع دك١ذ ٔذثْٛاعذادت١ًُذ ا مس١ٝذٚايؿع١ًٝذٚؽب٘ذادت١ًُ(0

 عددتٝع  ذ كددزِٜذااؿدد ِٖٝذدهضٜكدد١ذَٓظُدد١ذَٚتغًغدد١ًذٖٚ رؾدد١،ذّتدد٢ذٜددتِذاذ

ااؿ ِٖٝذاي١ْٜٛٓذ ٢ًذضتٛذعٌٗذٚدغٝي،ذَٔذخفٍذ ضضذارَي١ًذاآتُٝد١ذذ

ٚغريذاآت١ُٝذ،ذٚحتزٜزذايصؿ وذٚارتص ٥لذااؾ ن١ذااتعًكد١ذد اؿد ِٖٝ؛ذذذ

ِذذ–ٚد يت ىلذُٜٓد٢ذٚ د٢ذايزاصعد ذد يعًُٝد وذايعكًٝد١ ذايتصدٓٝـذذذذذذذ ذ-ٚايتعُدٝ

ذصضؾ0١ٝٚاافّظ١(ذ ٓزذ عًِذااؿ ِٖٝذاي١ْٜٛٓذٚايذ-ٚايتُٝٝظ

 ًدد٢ذنٝؿٝدد١ذاعددتدزاّذايتصددٛصذايعكًدد٢ذٚحتٜٛددٌذارؾهدد صذذذذتفَٝددش ددزصٜلذاي 

امضر٠ذإىلذصٛصذّغ١ٝذٜغٌٗذيًُتعًِذايتع ٌَذَعٗ 0ذَٔذخدفٍذايتٓدٛعذؾد٢ذذذذ

اعدددتدزاّذايصدددٛصذٚاادههددد وذايعكًٝددد١ذٚارتدددضا٥يذٚايضعدددّٛذااعٝٓددد١ذ ًددد٢ذذ

  شنضذااؿ ِٖٝذاي0١ْٜٛٓ

 :إجزاءات اسرتاتيجية التصور العقلي 

(ذايدتذٚجؿدهذاعدتدزاّذايتصدٛصذذذذذ78 ذذ7717ا ؿكدهذرصاعد١ذ  صدؿٛص"إمي ٕ"،ذذذقزذ

ايعكًدددٞذ ذ ُٓٝددد١ذَٗددد صاوذايكدددضا٠٤ذايٓ قدددز٠ذيدددز٣ذايه يبددد وذااعًُددد وذؽدددعب١ذذذذذذذذذ

(ذايدددتذثؽددد صوذثٕذذذ77-71 ذ7778ايؿًغدددؿ١ذٚاصٍتُددد عذ،ذَددد ذرصاعددد١ذ  بدددزذايبددد صٟ،ذذذ

ذإٍضا٤اوذإع ا ١َٝٝذايتصٛصذايعكًٞذ تُيٌذ ذاآل ٞ 

 حلة ما قبل القزاءة :أواًل : مز 

 ذ0ذايكضا١ٝ٥ذاا١ُٗذَٔذا زفذحتزٜز

 ذخفٍ ذَٔذسيوذٜٚتِذ،ذايتد١ًٝٝذايكزصاوذسٟٚذايتفَٝشذحتزٜز

 0٘اعتي ص٠ذراؾع١ٝذايتفَٝشذضتٛذايت٣ٛذااهًٛ ذ زصٜغ 
 طددضحذزتُٛ دد١ذَددٔذارعدد١ً٦ذصعددتي ص٠ذارتًؿٝدد١ذااعضؾٝدد١ذايغدد دك١ذ ددٔذذذ

ذااٛةٛع0
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 ذَٓظضذَٔذاآ جضذثٚذَه ٕذستزرذ0ذذَ هًٝـذايتفَٝشذدٛصـذ

 ذتفَٝشذ ذٖشٙذايصٛصذٚثدع رٖ ذ0ذَٓ قؾ١ذاي

 ٜعضضذااعًِذمُٛ ١ذَٔذايصٛصذ ًٞذ فَٝشٙذ،ذىِذٜهًلذَِٓٗذإغدفمذذ

ذ0 ِْٝٛٗذ

 0ذٚٚصـذَ ذصثٚٙذؾٝٗ ذ

 : ثانيًا : يف أثهاء القزاءة 

 ِٝٔذذٍٗضٜد ذذٚقضا٤ ٗ ذ،ذؾكضاوذ ز٠ذإيٞذايكضا٥ٞذااٛةٛعذ كغ ٌذذَد ِذااعذقبد ذثٚذًد

ذذؾ ٥لذط يلذقبٌذَٔ

 ذ0ذااكض٤ٚذيًُٛةٛعذ ك١ًٝذصٛصذ هٜٛٔذيهٝؿ١ٝذايتفَٝشذثَ ّذااعًِذمنش١ٍ

 ًذذ،ذايتفَٝشذقبٌذَٔذايص َت١ذايكضا٠٤ ٌذذٜعهد٢ذذّٝد ذٍدظ٤ اذذثٚذؾكدض٠ذذ ًُٝدشذذند

ذصٛص٠ذ ك١ًٝذ ٔذااكض0٤ٚذ هٜٛٔذَٓ٘ذٜٚهًلذ،ذايٓلذَٔ

 ِذ0ذايٛصمذ ٢ًذسٖٓ٘ذ ذاص غُهذايتذايعك١ًٝذايصٛص٠ذصع

 ٍذ0ذد اٛةٛعذص١ًذٚثنيضٖ ذ،ذثٍٛرٖ ذصختٝ صذ؛ذااضع١َٛذايصٛصذ ب ر

 ذى ١ْٝذ١ٍٗذَٔذٚااعًِذايتفَٝشذٚد ذ،ذ١ٍٗذَٔذايتفَٝشذد ذَٓ قؾ١ذإٍضا٤

ذ0ذثخض٣ذرٕٚذَع١ٓٝذس١ٖٝٓذيصٛص٠ذ ؿاًِٝٗذ ٔ

 ايتُيٌٝذايص َهذيًُعًِذ ذّٝدًذٜكدّٛذااعًدِذدعدضضذدعدضذايصدٛصذايشٖٓٝد١ذذذذذذذذ

ثّزاٌذٚصروذ ذااٛةٛعذ،ذثٚذمتيٝدٌذررا٤ذؽدصد١ٝذٚصروذ ذذذايتذ زٚصذٍّٛذ

ذايكص١ذ،ذَٚ ذ ٢ًذايهف ذإصذثٕذ زرٚاذٖشاذاذتزٌذ،ذثٚذٖشٙذايؾدص١ٝذ0

 : ثاًلجا : بعد القزاءة 

 ذرع١ً٦ذايتذ ٓصلذ ًٞذااٗ صاوذَٛة ذايكٝ ؼذ،ذَيٌذ اذَٔذزتُٛ ١ذطضح

 ذَ ذايؿهض٠ذايع ١َذيًُٛةٛعذ؟

 ذ·ااٛةٛعذ؟ذذَ ذثدضطذااؾ ٖزذ ذٖشا

 َددد ذارَددد نٔذايدددتذٚصروذ ذااٛةدددٛعذ؟ذَٚددد ذصدددٛص ٗ ذايدددتذاص غدددُهذ ذذذذذ

ذ·سٖٓو؟ذ

 ذ·َ ذايصٛص٠ذايتذٜضٜزذايه  لذثٕذ صٌذيًك ص٤ٟذ؟ذ

 ذ·َ ذايعفق١ذد ذارؾه صذايؿض ١ٝذٚايض٥ٝغ١ذ؟ذ

 ذَ ذايصٛص٠ذايتذميهٔذصمسٗ ذيًؾدص١ٝذايض٥ٝغ١ذ ذااٛةٛعذ؟ذ

اعد ا ١َٝٝذايتصدٛصذايعكًدٞذيدتعًِذايًػد١ذذذذذذٜٚتا ذَٔذخدفٍذَضاّدٌذ ٓؿٝدشذذذذ

ايعفق١ذايٛىٝك١ذذدٝٓٗ ذٚد ذااؿ ِٖٝذاي١ْٜٛٓذ،ذًّٝذإٕذ هٜٛٔذااؿد ِٖٝذدصدؿ١ذذذ

 ذ تهدددٕٛذ ذااضاّدددٌذاابهدددض٠ذذذ  َددد١ذٚااؿددد ِٖٝذايْٜٓٛددد١ذدصدددؿ١ذخ صددد١ذ؛ذؾ ْٗدددذذذذ

رّدزذااٛةدٛ  وذثٚذذذذMentalذ Image،ذٚ هًلذ ًٝٗد ذايصدٛص٠ذايشٖٓٝد١ذذذذنصٛص

عددبلذايتعددضضذيدد٘ذندددرب٠ذّغدد١ٝذَعٝٓدد١ذثٜدد ذن ْددهذاذت عدد١ذذذذارّددزاٌذ،ذممدد ذ

(،ذؾددد اتعًِذصددددزذثٕذميتًدددوذذ85،ذ7770ااغدددتدز١َذ ذإرصانددد٘ذ0ذ ذايادددب ذ"ذىٓددد ٤"ذ،ذ

صددٛص اذسٖٓٝدد١ذ دددٔذااؿدد ِٖٝذدصدددؿ١ذ  َدد١ذٚااؿدد ِٖٝذايْٜٓٛددد١ذدصددؿ١ذخ صددد١ذذذذذذذذ
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حبٝددًذ ض غددِذ ذسٖٓدد٘ذ ددز٠ذصددٛصذَٓٗدد ذ ذايصددٛصذاذتغدد١ٝذ،ذايصددٛص٠ذايزصيٝدد١ذ،ذذذ

 (ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ519،ذ7711ا َف١ٝ٥ذ،ذايصٛص٠ذايصٛ ١ٝذيًه١ًُذ0ذ ذ بزايب صٟ،ذذايصٛص٠

 :إجزاءات الدراسة 

 ااكدضصذذذتًٌْٝذستتٟٛذنت  ذايًػ١ذايعضدٝد١ذ يػدتذّٝد  ٞذ(ذذذددق َهذايب ّي١ذ

دتاُ ذااؿ ِٖٝذاي١ْٜٛٓذ ذاعدتُ ص٠ذذذ ٢ًذ فَٝشذايصـذايي ْٞذا  زارٟذ،

ٝ  ذ،ذٜٓدددزصِذحتتٗددد ذ ذ11 ايتًْٝدددٌ،ذٚدًدددؼذ دددزرٖ ذذ َ ددد ذص٥ٝغددد َ ددد ذ57(ذَؿٗٛ (ذَؿٗٛ

0  ٝ ؾض 

 ًٞ0 ٓظِٝذااؿ ِٖٝذاي١ْٜٛٓذٚؾلذاع ا ١َٝٝذايتصٛصذايعك

 إ ددزارذريٝددٌذااعًددِذيتُٓٝدد١ذااؿدد ِٖٝذايْٜٓٛدد١ذ ذةدد٤ٛذاعدد ا ١َٝٝذايتصددٛصذذذذ

ايعك0ًٞ

 إ زارذنت  ذايتًُٝشذيت١ُٝٓذااؿ ِٖٝذاي١ْٜٛٓذ ذة٤ٛذاع ا ١َٝٝذايتصدٛصذذ

0ًٞايعك

  متيًهذثرا٠ذقٝ ؼذؾ  ١ًٝذاع ا ١َٝٝذايتصٛصذايعكًٞذ ذذذإ زارذثرا٠ذايكٝ ؼ

ذاختب صذحتصد٢ًٝذيًُؿد ِٖٝذايْٜٓٛد١ذيدز٣ذ فَٝدشذايصدـذاييد ْٞذا  دزارٟ،ذذذذذذذذ

ن ر ٞ ذذٚمتذّغ  ذىب  ٘ذٚصزق١ذ

َدٔذخدفٍذطضٜكد١ذثيؿد ذنضْٚبد ذذٚعدبريَ ٕذذذذذذذذمتذّغ  ذىب وذاصختب صؾكزذ

٥دد١ذايٓصددؿ١(،ذذنُدد ذٖددٛذَٛةدد ذؾدد٢ذادتددزٍٚذذذذذٚدددضإٚذٚطضٜكدد١ذٍتُ ٕ ايتَظذ

ذاآل ٢ 

 (ذَع ٌَذاييب وذيفختب صذايتْص1٢ًٍٝزٍٚذ 
ذطضٜك١ذٍتُ ٕذطضٜك١ذعبريَ ٕذٚدضإٚذَع ٌَذثيؿ ذنضْٚب ذذطضٜك١ذّغ  ذىب وذاصختب ص

ذ7081ذ7081ذ7087ذق١ُٝذَع ٌَذىب وذاصختب ص

دهضٜكد١ذثيؿد ذذذٜتا ذَدٔذادتدزٍٚذايغد دلذثٕذقُٝد١ذَع َدٌذاييبد وذيفختبد صذذذذذذذذ

(ذٚدهضٜك١ذٍتُ ٕ ايتَظ٥د١ذذ7081(،ذٚدهضٜك١ذعبريَ ٕذٚدضإٚذ 7087نضْٚب ذذ 

(ذذٖٚدد٢ذقددِٝذَض ؿعدد١ذ؛ذممدد ذٜددزٍذ ًدد٢ذىبدد وذا ختبدد صذٚإَه ْٝدد١ذذذذذ7081ايٓصددؿ١(ذ 

ذايٛىٛمذؾ٢ذْت 0َ٘٥

متذايت ندزذَددٔذصددزمذاصختبدد صذَددٔذخددفٍ ذايصددزمذايددشا ٢ذ،ذٜعددضفذايصددزمذذ

تَضٜبٝدددد١ذيفختبدددد صذد يٓغددددب١ذيًددددزصٍ وذذذايددددشا ٢ذد ْدددد٘ ذ"ذصددددزمذايددددزصٍ وذايذذ

اذتكٝكٝدد١ذايتدد٢ذخًصددهذَددٔذؽددٛا٥لذثخهدد ٤ذايكٝدد ؼ،ذٜٚكدد ؼذايصددزمذايددشا ٢ذذذذذذ

حبغدد  ذَع َددٌذادتددشصذاي دٝعدد٢ذاع َددٌذىبدد وذاصختبدد صذ"ذ ذايغددٝز،ذؾددسارذايبٗدد٢،ذذذذ

ذ(1770 ذ7779

 ذ70870َع ٌَذاييب وذنُ ذمتذّغ د٘ذ" ع ٌَذثيؿ ذنضْٚب ذذ"ذٖٛ ذ) 
 ّغددددددد د٘ذ"دهضٜكددددددد١ذعدددددددبريَ ٕذٚدضإٚ""دهضٜكددددددد١ذذذَع َدددددددٌذاييبددددددد وذمتذذ

 (70810ٍتُ ٕ" ايتَظ١٥ذايٓصؿ١ٝ(ذٖٛ ذ
 ٖٚٛذَع ٌَذصزمذَض ؿ 0ذ7087=ذذ7087َع ٌَذايصزمذايشا ٢ذيفختب صذ=ذذذذذ
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ذٖٚٛذَع ٌَذصزمذَض ؿ 0ذذذذذذذ7083=ذذ7081َع ٌَذايصزمذايشا ٢ذيفختب صذ=ذذذذذذ

دد٘،ذٚدٓت ٥َد٘ذؾد٢ذٖدشٙذذذذذذمم ذعبلذٜتاد ذثٕذاصختبد صذصد رم،ذٚميهدٔذايٛىدٛمذذذذذ

 ايزصاع0١

 " اختيار " عيهة الدراسة : 

ايدددتذطقِبكفدددهذؾٝٗددد ذاازصعددد١ذثخدددض٣ذختتًدددـذ دددٔذَزصعددد١ذاختدد صوذايب ّيددد١ذذ

ّتد٢ذصذ دزٌذاْتكد ٍذرىدضذايتَضدد١ذذذذذذذزصاعد١ذرٚاوذايايتَضد١ذاصعدتهف ١ٝذرذ

َدٔذذعدبع ذ ًُٝدش اذذذَٚدٔذىدِذ هْٛدهذ ٝٓد١ذايزصاعد١ذايٓٗ ٥ٝد١ذَدٔذذذذذذذذذايتفَٝشيز٣ذ

،ذٚقددزذمتذًٝٛدٝدد١يددٛطاص٠ذاي دٝدد١ذٚايتعًددِٝذد يكذذذ١(ذايت دعددددد راص٠ذدٓٗدد ذايددشنٛصذ 

(ذ53  كغدددِٝذٖدددشٙذايعٝٓددد١ذإىلذزتُدددٛ ت  ذزتُٛ ددد١ذجتضٜبٝددد١ذ هْٛدددهذَدددٔذذذذ

(ذ53 ،ذٚزتُٛ ١ذة ده١ذ هْٛدهذَدٔذذذَزصع١ذاآؾ١ٝذا  زار١ٜذدٓ  ذ ًُٝش اذ

 0َزصع١ذرًَٛذيًتعًِٝذارع عٞذااؾ ن١ ذ ًُٝش اذ

 لتجزبة :تطبيق ا 

دعددددزذاختٝدددد صذايعٝٓدددد١ذ،ذٚةددددبيذااددددتػرياوذااددددسىض٠ذ،ذٚايت نددددزذَددددٔذ هدددد ؾسذذذذذ

امُدددٛ ت ذايًدددت ذمتذاختٝ صُٖددد ذَدددٔذدددد ذؾصدددٍٛذايصدددـذاييددد ْٞذا  دددزارٟذذذ

0  ٜ ٝ  ذٚدعز ذد ازصعت ذااؾ صذإيُٝٗ ذع دًك ،ذمتذ هبٝلذثرٚاوذايزصاع١ذ،ذ هبًٝك ذقبً

 ضابطة( :التدريس جملموعيت الدراسة )التجزيبية وال 

ق َدددهذايب ّيددد١ذدتدددزصٜػذستتٜٛددد وذايّٛدددز٠ذارٚىلذٚايي ْٝددد١ذٚايي ييددد١ذَدددٔذ

نتددد  ذايًػددد١ذايعضدٝددد١ذ"ذيػدددتذّٝددد  ٞ"ذذيًصدددـذاييددد ْٞذا  دددزارٟذَدددٔذايهتددد  ذ

ّ،ذٖٚددددد٢ذ ؾدددددٌُذذذ7710ذ–ّذ7717اازصعددددد٢ذااكدددددضصذيًعددددد ّذايزصاعددددد٢ذارٍٚذ ددددد ّذذذذ

ؾعد ٍ،ذُٖظ د ذايكهد ذذذذَؿ ِٖٝ ااعض ذٚااب ذَدٔذارمسد ٤ذ،ذااعدض ذٚاادب ذَدٔذارذذذذذ

ٚايٛصدددٌذ،ذايٓعدددهذ،ذايعهدددـذ،ذاذتددد ٍ(ذ،ذٚسيدددوذد عدددتدزاّذاعددد ا ١َٝٝذايتصدددٛصذ

ايعكًددٞ،ذٚسيددوذيتفَٝددشذامُٛ دد١ذايتَضٜبٝدد١،ثَ ذامُٛ دد١ذايادد ده١ذ؛ذؾكددزذذذذذذذ

رصعددهذااؿدد ِٖٝذْؿغددٗ ذد يهضٜكدد١ذايتكًٝزٜدد١ذااعتدد ر٠ذدٛاعدده١ذَعًددِذايؿصددٌذ،ذذذذ

ذَضٜب١ٝذ0ٚؾ٢ذايتٛقٝهذايظ٢َٓذْؿغ٘ذيًَُُٛ ١ذايت

 : نتائج الدراسة 

ثًٚص ذايتْكددلذَددٔذؾ  ًٝدد١ذاعدد ا ١َٝٝذايتصددٛصذايعكًددٞذ ذ ُٓٝدد١ذااؿدد ِٖٝذذذذذذ

ايْٜٓٛدد١ذيددز٣ذ فَٝددشذايصددـذاييدد ْٞذا  ددزارٟ،ذَددٔذخددفٍذااك صْدد١ذددد ذثرا٤ذذذذذذذذذذ

ذامُٛ ١ذايتَضٜب١ٝذٚثرا٤ذامُٛ ١ذايا ده١ذ ذايتهبٝلذايبعزٟ 

زذؾدضمذسٚذرصيد١ذإّصد ١ٝ٥ذ ٓدزذذذذذٍٜٛ"ذٜٓلذايؿضضذارٍٚذيًزصاع١ذ ٢ًذثْ٘

(ذددد ذَتٛعددهٞذرصٍدد وذ فَٝددشذامُددٛ ت ذايتَضٜبٝدد١ذذذذα ≤ 0.05َغددت٣ٛذ 

ٚايادد ده١ذؾدد٢ذايتهبٝددلذايبعددزٟذيًُؿدد ِٖٝذايْٜٓٛدد١ذايددتذٜتاددُٓٗ ذاصختبدد صذذذذذ
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ٚيًتْكدلذَدٔذصد١ْذذذذذذايتْصًٝٞذنهٌذيص اذ فَٝدشذامُٛ د١ذايتَضٜبٝد١"ذذذ

ٝ  ذَددٔذخددفٍذّغدد  ذقُٝدد١ذ"ذّصددايؿددضضذق َددهذايب ّيدد١ذ ع دتدد١ذايبٝ ْدد وذإ ٥ 

،ذّٚغ  ذَِّذايت ىريذ و"

7

η0ذ(،ذٚادتزٍٚذاآل ٢ذٜٛة ذسيو

 فَٝشذزتُٛ ت٢ذايزصاع١ذؾ٢ذايتهبٝلذذ "ق١ُٝذ"ذوذ"ذيزصي١ذايؿضٚمذد ذَتٛعه٢ذرصٍ و (7ٍزٍٚذ 

ذٚاصختب صذنهٌ"،ذٚنشيوذَِّذايت ىريذايبعز٣ذيفختب صذايتْص٢ًٝ

ذااتٛعيذايعزرذامُٛ ١

اصضتضافذ

ذااعٝ صٟ

رصٍ وذ

ذاذتض١ٜ

ق١ُٝذ

ذ"و"

َغت٣ٛذ

ذايزصي١

َِّذ

ذارىض

ذ1010ذ7908ذ53ذجتضٜب١ٝ

ذ7500ذ79

راي١ذ ٓزذ

ذ70771

ذ7098

ذ103ذ17077ذ53ذة ده١

ذَٔذادتزٍٚذايغ دلذٜتا ذَ ذ٢ًٜذ 

 ٍٚددٛرذؾددضمذسٚذرصيدد١ذإّصدد ١ٝ٥ذ ٓددزذَغددت٣ٛذ ذα ≤ 0.001ذددد ذَتٛعدده٢ذ)

ٚايادد ده١ذؾدد٢ذايتهبٝددلذايبعددز٣ذذذذرصٍدد وذ فَٝددشذامُددٛ ت ذايتَضٜبٝدد١ذذذذ

يًُؿدد ِٖٝذايْٜٓٛدد١ذايتدد٢ذٜتاددُٓٗ ذاصختبدد صذايتْصدد٢ًٝ،ذٚنددشيوذايزصٍدد١ذذ

ايهًٝد١ذيفختبد صذنهدٌذيصد اذامُٛ د١ذايتَضٜبٝد١ذؾد٢ذايتهبٝدلذايبعددز٣،ذذذذذذذذذ

 ٖٚشاذٜؾريذإىلذقبٍٛذايؿضضذارٍٚذَٔذؾضٚضذايزصاع0١
 7نُ ذثٕذَّدِذ د ىريذااع دتد١ذايتَضٜبٝد١ذذذذذηذٖٚدٞذذ7098قدزذدًػدهذقُٝتٗد ذ ذذذذ،)

ٚ زٍذ ٢ًذثٕذْغب١ذندبري٠ذَدٔذايؿدضٚمذ عدظ٣ذذذذذق١ُٝذنبري٠ذٍز اذَٚٓ عب١،ذ

%ذؾد نيضذ(ذَدٔذذذ13ايت ىريذايشٟذٜؿغضذ َدٔذذإٕذذًّٝااع دت١ذايتَضٜب١ٝ،ذإىلذ

ندبري ا0ذذاذايتب ٜٔذايهًٞذرٟذَتػريذَغدتكٌذ ًد٢ذاادتػرياوذايت دعد١ذٜعدزذ د ىري ذذذذذذ

ًددد٢ذؾ  ًٝددد١ذاعددد ا ١َٝٝذذ،ذممددد ذٜدددزٍذ (115ذ-ذ159 ذ7717صددد رم،ذ ثدّٛهدددلذٚ

ذايتصٛصذايعكًٞذ ذ ١ُٝٓذااؿ ِٖٝذاي0١ْٜٛٓ

،ذذ(7771ذٖشٙذايٓت١َٝذذَ ذْت ٥ُذدعدضذايزصاعد وذَٓٗ  رصاعد١ذ عد ا ٕذذذذذذ تؿلذٚ

(ذ،ذ  بددزذ7715(ذ ندد جِذ،ذٚ ًددٞ،ذ7711(ذ،ذ ؾٓددزٟ،ذغٝددزإذ7779 ايؾددٓ ٟٚذ"ؽددريٜٗ ٕ،

 ؿغدريذ ًددوذايٓتَٝد١ذنُدد ذذذ(ذ0ذٚميهددٔذ7711(ذذ، ذايعبدزذاهلل،ذ7715اذتُٝدزذ"ذ  ٥ؾدد١"ذ،ذ

ذًٜٞ 

 0إٍضا٤ذَٓ قؾ وذد ذااعًِذٚ فَٝشٙذٍّٛذايغُ وذااُٝظ٠ذيًُؿّٗٛذايْٟٓٛذ 
 كددزِٜذزتُٛ دد١ذَددٔذاآظُدد وذايضعدد١َٝٛذيًُؿدد ِٖٝذايْٜٓٛدد١ذٚايعفقدد وذذذذذذ 

ايك ١ُ٥ذدٝٓٗ ذ،ذٚ هًٝـذايتفَٝشذدكضا٠٤ذٖشٙذارؽه ٍذٚاادهه وذايعكًٝد١ذ،ذذ

 ٓزصِذحتت٘ذَٔذَؿ ِٖٝذؾض 0١ٝٚحتزٜزذااؿّٗٛذايْٟٓٛذَٚ ذٜ

ٝ دد  ذايتْكددلذَددٔذؾ  ًٝدد١ذاعدد ا ١َٝٝذايتصددٛصذايعكًددٞذ ذ ُٓٝدد١ذااؿدد ِٖٝذذذ ى ْ

ايْٜٓٛددد١ذيدددزٟذ فَٝدددشذااضًّددد١ذا  زارٜددد١ذ ذايتهبدددٝك ذايكبًدددٞذٚايبعدددزٟذذذذذذذذ

ذيًَُُٛ ١ذايتَضٜب١ٝ 

ٚيتْكٝلذسيوذؾكزذصٝؼذايؿضضذايي ْٞذايشٟذٜٓلذ ٢ً ذ"ٍٜٛزذؾضٚمذساوذ

د ذَتٛعهٞذص لذرصٍ وذامُٛ د١ذايتَضٜبٝد١ذيدز٣ذ فَٝدشذذذذذرصي١ذإّص ١ٝ٥ذ

ايصدددـذاييددد ْٞذا  دددزارٟذد اؿددد ِٖٝذايْٜٓٛددد١ذ ذايتهبدددٝك ذايكبًدددٞذٚايبعدددزٟذذذ
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يص اذَتٛعيذص لذرصٍد وذايتهبٝدلذايبعدزٟ"0ذٚيًتْكدلذَدٔذصد١ْذايؿدضضذذذذذذذذ

ٝ  ذَٔذخفٍذّغ  ذق١ُٝذ"ذوذ"ذ،ذّغد  ذذ ق َهذايب ّي١ذ ع دت١ذايبٝ ْ وذإّص ٥

ىريذ َِّذايت 

7

η0ذ(،ذٚادتزٍٚذاآل ٢ذٜٛة ذسيو

"ق١ُٝذ"ذوذ"ذيزصي١ذايؿضٚمذد ذَتٛعهٞذرصٍ وذ فَٝشذامُٛ ١ذايتَضٜب١ٝذؾ٢ذايتهبٝك ذ (5ٍزٍٚذ 

ذايكب٢ًذٚايبعزٟذ ذااؿ ِٖٝذاي١ْٜٛٓذايتذٜتآُٗ ذاصختب صذايتٝصًٝٞذنهٌذ،ذٚنشيوذَِّذايت ىري

ذااتٛعيذايعزرذامُٛ ١

اصضتضافذ

ذااعٝ صٟ

رصٍ وذ

ذاذتض١ٜ

ق١ُٝذ

ذ"و"

َغت٣ٛذ

ذايزصي١

َِّذ

ذارىض

ذ1010ذ1700ذ53ذجتضٜب١ٝ

ذ7101ذ51

راي١ذ ٓزذ

ذ70771

ذ7085

ذ105ذ7908ذ53ذة ده١

 ٜتا ذَٔذادتزٍٚذايغ دل 
 ٍٚدٛرذؾدضمذس٣ذرصيدد١ذإّصد ١ٝ٥ذ ٓددزذَغدت٣ٛذ ذذذذα ≤ 0.001ذدد ذَتٛعدده٢ذذ)

ٚايبعددز٣ذؾدد٢ذرصٍدد وذ فَٝددشذامُٛ دد١ذايتَضٜبٝدد١ذؾدد٢ذايتهبددٝك ذايكبًدد٢ذذذ

ااؿدد ِٖٝذايْٜٓٛدد١ذايتدد٢ذٜتاددُٓٗ ذاصختبدد صذايتْصددًٝٞ،ذٚنددشيوذايزصٍدد١ذذذذذذذ

ايهًٝددد١ذيفختبددد صذنهدددٌذيصددد اذايتهبٝدددلذايبعدددز٣،ذٖٚدددشاذٜؾدددريذإىلذقبدددٍٛذذذذ

 ايؿضضذايي ْٞذَٔذؾضٚضذايزصاع0١
 7ثٕذَِّذ  ىريذاع ا ١َٝٝذايتصدٛصذايعكًدٞذذذηًد٢ذااؿد ِٖٝذايْٜٓٛد١ذايتد٢ذذذذذذ 

ٞذ ذذذذذذذذذذذذ،ذذٚندددشيوذاصختبددد صذنهدددٌذ،ذقدددزذ ضاّٚدددهذذٜتادددُٓٗ ذاصختبددد صذايتْصدددًٝ

(،ذٖٚٞذق١ُٝذنبري٠ذَٚٓ عب١،ذمم ذٜدزٍذ ًد٢ذثٕذاعد ا ١َٝٝذايتصدٛصذذذذذ7085 ذ

ايعكًٞذن ٕذ  ذ  ىريذندبريذؾد٢ذااؿد ِٖٝذايْٜٓٛد١ذايتد٢ذٜتادُٓٗ ذاصختبد صذذذذذذذذ

 0ايتْصًٝٞ،ذذٚنشيوذاصختب صذنهٌ

رصاعدد١ذنُدد ذ تؿددلذٖددشٙذايٓتَٝدد١ذثٜا دد ذَدد ذْتدد ٥ُذدعددضذايزصاعدد و،ذَٓٗدد  ذذذذذ

 ( ذرصاعددد١ذ ذ7717(،ذذرصاعددد١ذ  صدددؿٛصذ،7717(ذذ دٛصقددد١"ذ دددبري"ذ،7778  بدددزايب صٟ،

(Nargis ,2014ذرصاعدد١ذ ذذ،Douville,etal,2014ذرصاعدد١ذ  بددزذ ددٕٛذ،ذايعهدد صذذذ،)

ٚميهدٔذ ؿغدريذايٓتَٝد١ذايغد دك١ذذذذذذ(،(Francey & Caina ,2015(ذ،ذرصاعد١ذذ7711،

ذنُ ذًٜٞ 

 ١ذيضؾددد ذَغدددت٣ٛذايتكددد١ذيدددز٣ذذذ كدددزِٜذٚعددد ٥ٌذايتعظٜدددظذدعدددزذندددٌذاعدددتَ دذذذ

،ذؾددد ٕذاييكددد١ذايتددد٢ذ ٛيدددزوذيدددزِٜٗذ ٓدددزذرصاعددد١ذايكٛا دددزذايْٜٓٛددد١ذذايتفَٝدددش

ذد عتدزاّذايتصٛصذايعكًٞذ،ذختؿٝـذايكًلذٚايتٛ ضذايش٣ذن ْٛاذ غ0ْ٘ٛ

 اعتدزاّذايٛعد ٥ٌذايتعًُٝٝد١ذاآ عدب١ذيعدضضذااؿٗدّٛذايْٓدٟٛذَدٔذده قد وذذذذذذذذذ

ٓٝد وذاصعد ا ١َٝٝذ؛ذممد ذقدزذذذذذ ع١ًُٝٝذ،ذٚايًّٛد وذايتٛةد١ْٝٝذٚايتٓدٛعذ ذؾذذذ

ٝ  ذ،ذرِْٗذثصبْٛاذٜزصعٕٛذؽ٦ٝ  ذساذَع٢ٓ،ذميهدٔذذ ٖ  ذإل د ثٍٚزوذيزِٜٗذاجت 

ْ  ذحتزى  ذٚنت د١ذ0 ٜ  ذصْٝ ذؾُٗ٘،ذدٌذٚ هبٝك٘ذؾ٢ذَٛاقـذٍزٜز٠ذثرا٤ ذيػٛ

 ٚثٜا دد ذَضاّددٌذ ٓؿٝددشذاعدد ا ١َٝٝذايتصددٛصذايعكًددٞذعدد  زوذايتفَٝددشذ ًدد٢ذذذذذ

ّٛذد اعًَٛددد وذايغددد دك١ذدصدددٛص٠ذَٓظُددد١ذذصدددديذااعًَٛددد وذادتزٜدددز٠ذيًُؿٗدددذ

ذٚدٓ ١ٝ٥ذعٌٗذاع ٍ  ٗ ذ،ذٍٚعٌذايتعًِذساذَع 0
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  :توصيات الدراسة 

ذ ذة٤ٛذَ ذ ٛصًهذإيٝ٘ذايزصاع١ذَٔذْت ٥ُذ ٛصٞذايب ّي١ذد آل ٞ ذذ

 ةدددضٚص٠ذ كدددزذرٚصاوذ زصٜبٝددد١ذيًُعًُددد ذيتٛجٝدددـذاعددد ا ١َٝٝذايتصدددٛصذذذذذ

يْٜٓٛد١ذاادضارذ عًُٗد ؛ذممد ذٜديريذذذذذذايعكًٞذ،ذايتذ ٛة ذايعفق وذد ذااؿد ِٖٝذاذ

 اٖتُ ّذايتفَٝشذجت ٙذرصٚؼذايكٛا زذاي0١ْٜٛٓ
 ةددضٚص٠ذَضا دد ٠ذشتههددٞذَٓدد ُٖذايًػدد١ذايعضدٝدد١ذ،ذٚايكدد ٥ُ ذ ًدد٢ذإ ددزارذذذذذذذذ

ٝ د ذٜضا دٞذصدديذذذذذذذذ ُ د ذدٓ ٥ اآ ُٖذ، ٓظِٝذااؿ ِٖٝذايْٜٓٛد١ذااتاد١ُٓذؾٝٗد ذ ٓظٝ

َُهلددٔذااعًددِذَددٔذذذذذ ٜي اعددتدزاّذاعدد ا ١َٝٝذايتصددٛصذذذااؿدد ِٖٝذدعاددٗ ذدعا دد ذ،ذٚ

 ايعكًٞذ ذ زصٜغ٘ذيًكٛا زذاي١ْٜٛٓ

 :مقرتحات الدراسة 

ذ ذة٤ٛذْت ٥ُذايزصاع١ذٚ ٛصٝ  ٗ ذ ك حذايب ّي١ذإٍضا٤ذايزصاع وذايت ي١ٝ ذ

 إ ددزارذدضْدد َُذقدد ٥ِذ ًدد٢ذاعدد ا ١َٝٝذايتصددٛصذايعكًددٞذ ذ ُٓٝدد١ذَٗدد صاوذذذذذذذذذذ

ذاصعتُ عذيز٣ذ فَٝشذااض١ًّذا  زار0١ٜ

 زاّذاعدد ا ١َٝٝذايتصددٛصذايعكًددٞذ ذانتغدد  ذااؿدد ِٖٝذايْٜٓٛدد١ذذذذاىددضذاعددتدذ

ٚايصدددضؾ١ٝذ ًددد٢ذ ُٓٝددد١ذايدددتؿهريذايبصدددضٟذٚاصجتددد ٙذضتدددٛذرصاعددد١ذايكٛا دددزذ

ذاي١ْٜٛٓذيز٣ذ فَٝشذااض١ًّذا  زار0١ٜ

 هٜٛضذَكضصذ زصٜػذايكٛا زذاي١ْٜٛٓذيتفَٝدشذااضًّد١ذا دتزا٥ٝد١ذ ذةد٤ٛذذذذذ 

ذزاّذاع ا ١َٝٝذايتصٛصذايعك0ًٞااؿ ِٖٝذاي١ْٜٛٓذايفط١َذ ِذد عتد

 قائمة املزاجـــــع:  

 :أوال: املزاجع العزبية 
 30َكز١َذادٔذخًزٕٚ،ذدريٚوذ،ذراصذايكًِذ، ذ( 1891ادٔذخًزٕٚذ  -
ذ،ذايك ٖض٠ ذَهتب١ذارصتًٛذااصض30١ٜ ًِذايٓؿػذاي دٟٛذ، ذ(ذ 1887ثدٛذّهل،ذؾسار،ذص رمذ،آَ ٍ  -

َٓ ُٖذايبًْذٚطضمذايتًٌْٝذا ّص ٥ٞذ ذايعًّٛذايٓؿغ١ٝذٚاي د١ٜٛذٚاصٍتُ  ١ٝذ،ذذ( 7717دددددددذ  -

ذايك ٖض٠ ذَهتب١ذارصتًٛذااصض0١ٜ

 طضا٥لذ زصٜػذايعًّٛذ( 2009ثدٛذععٝزٟ،ذ بزذاهللذدٔذمخٝػ،ايبًٛؽٞ،ذعًُٝ ٕذدٔذستُزذ  -
ذ0ارصرٕذ ُ ٕ،ذ،١ َؿ ِٖٝذٚ هبٝك وذ ١ًُٝ(،ذ 

ذ - ذؾتْٞ ذنًٛ ، ذ 7777 ثدٛ ذاصجت ٙذاى( ذٚ ١ُٝٓ ذايْٓٛ ذَؿ ِٖٝ ذيتزصٜػ ذَك ١ّ ذإع ا ١َٝٝ ض

ذ،ذ ذاي د١ٝ ذن١ًٝ ذ، ذرنتٛصاٙ ذصع ي١ ذارع عٞ، ذايتعًِٝ ذَٔ ذارت َػ ذايصـ ذ فَٝش ذيزٟ ضتٛٙ

ذٍ َع١ذ  ذ ػ

ؾع ي١ٝذاع ا َٝٝ وذايتدٌٝذايعكًٞذ ًٞذايكزص٠ذااه ١ْٝذٚانتغ  ذ( ذ7779ثدٛذْ ؽ٧،ذَ ذععٝزذ  -

 ًُٝشاوذايصـذايي ْٞذا  زارٟذ ٓهك١ذٍ طإذ،ذزت١ًذن١ًٝذاي د١ٝذ،ذذااؿ ِٖٝذايع١ًُٝذيزٟ

ذ178-170،ذ ذ ذذ5،ذادتظ7٤  ذ ػذ،ذايعزر

ذ  صِذ بزذامٝزذن ٌَ  - ذ7713ثمحزذ، ثىضذدضْ َُذق ٥ِذ ٢ًذايتصٛصذايعكًٞذ ذحتغ ذثرا٤ذ( 

ذَٔذسٟٚذصع ذا دتزا١ٝ٥ ذاذتًك١ ذ فَٝش ذيز٣ ذايكضا٥ٞ ذٚايؿِٗ ذايع ١ًَ ذ،ذايشانض٠ ذايتعًِ ٛد و

 صع ي١ذرنتٛصاٙذغريذَٓؾٛص٠ذ،ذَعٗزذايزاع وذاي د١ٜٛذ،ذٍ َع١ذايك ٖض0٠
ذ1889ايبْضاٟٚ،ذؾتْٞذَربٚىذ بزذاذتُٝزذ  -  ؾدٝلذةعـذايتفَٝشذ ذانتغ  ذااؿ ِٖٝذ( 

ذاي١ْٜٛٓذٚ فٍ٘ذ،ذصع ي١ذَ ٍغتريذغريذَٓؾٛص٠ذ،ذن١ًٝذاي د١ٝذ،ذٍ َع١ذاآٛؾ0١ٝ



 م2017..  يوليو                             ابع       السالعدد   

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
307 

ثىضذدضْ َُذق ٥ِذ ًٞذدعضذثْٛاعذايتصٛصذايعكًٞذ ذذ( 7770ستُز ذدزٟٚ،ذستُٛرذايغعٝزذدزٟٚ -

ذ ذَٔ ذارٚيٞ ذاذتًك١ ذ فَٝش ذيزٟ ذايهت د١ ذ عًِ ذصع ي١ذصعٛد و ذ، ذارع عٞ ايتعًِٝ

 ،ن١ًٝذاي د١ٝذد يزق١ًٝٗذ،ٍ َع١ذارطٖض0رنتٛصاٙ
ذ  - ذايًهٝـ ذ بز ذايغٔ ذ بز ذدٓه ذ بري ذ، ذ7717دٛصق١ ذايًػ(  ذيتزصٜػ ذَك ح ذدضْ َُ ١ذؾع ي١ٝ

ذاررد١ٝذ ذايٓصٛ  ذؾِٗ ذَٗ صاو ذ ١ُٝٓ ذ  ذايشٖ  ذايتصٛص ذاع ا ١َٝٝ ذ ٢ً ذق ٥ِ ا صتًٝظ١ٜ

ذرن ذصع ي١ ذ، ذايي ١ْٜٛ ذااض١ًّ ذط يب و ذيز٣ ذا دزرا ٞ ذن١ًٝذٚايتؿهري ذ، ذَٓؾٛص٠ ذغري تٛصا٠

ذ،ذٍ َع١ذطٝب0١اي د١ٝ

ذععز  - ذ ًٞ ذ، ذاهلل ذارٚيذ( 1887ٍ   ذاذتًك١ ذيتفَٝش ذاآ عب١ ذاي١ْٜٛٓ ذَض١ًّذااؿ ِٖٝ ذَٔ ٞ

ايتعًِٝذارع عٞذٚ كِٜٛذَكضصذايْٓٛذ ذة٥ٛٗ ذ،ذصع ي١ذرنتٛصاٙذغريذَٓؾٛص٠ذ،ذن١ًٝذاي د١ٝذ

ؾع ي١ٝذ زصٜػذايْٓٛذ ذة٤ٛذَزخٌذايشن ٤اوذذ( 7778ادتٍٛٛ،ذثيؿهذستُزذ ،ذٍ َع١ذايظق طٜلذ

ذا ذ فَٝش ذيزٟ ذايًػٟٛ ذاررا٤ ذَٗ صاو ذٚدعض ذاي١ْٜٛٓ ذااؿ ِٖٝ ذدعض ذ ١ُٝٓ ذ  يصـذااتعزر٠

ذايغ د ذارع عٞذ،ذصع ي١ذرنتٛصاٙذ،ذَعٗزذايبٌْٛذٚايزصاع وذايعضد١ٝذ،ذٍ َع١ذايزٍٚذايعضد0١ٝ

ذ  - ذٖٓزذَٗزٟ ذايتعبريٟذيز٣ذذّ( ذ7717ّغٔ، ثىضذإع ا ١َٝٝذايتدٌٝذايتعًُٝٞذااٍٛ٘ذ ذاررا٤

ذط يب وذااض١ًّذااتٛعه١،ذَ ٍغتري،ذن١ًٝذاي د١ٝذيًعًّٛذا ْغ ١ْٝ،ذٍ َع١ذرٜ ىل0

 هٜٛضذ عًِٝذااؿ ِٖٝذاي١ْٜٛٓذاآ عب١ذيتفَٝشذااض١ًّذاصدتزا١ٝ٥ذذذ( 7711ـ،ذع ١َٝذع َٞ خًٝ -

ذٍ َع١ذ ذاي د١ٜٛ، ذايزصاع و ذَعٗز ذَٓؾٛص٠، ذغري ذَ ٍغتري ذصع ي١ ذ، ذايتٛاصًٞ ذاازخٌ ذة٤ٛ  

 ايك ٖض0٠
  ًِذايٓؿػذااعض ،ذراصذايؾضٚم،ذصاّذاهلل0ذّ( ذ7778ايظغًٍٛ،ذ ُ ر،ذايظغًٍٛ،ذصاؾ ذ  -
ذ  - ذايغفّ ذ بز ذّ َز ذ، ذ7779طٖضإ ذ (  ذ، ذٚااضاٖك١ ذايهؿٛي١ ذايُٓٛ ذايٓؿػ ذ  ثذ3 ًِ ذايك ٖض٠  ،

 ايهتلذيًٓؾضذٚايتٛطٜ 0
ؾ  ١ًٝذإع ا ١َٝٝذايتػريذااؿَٗٛٞذااك ١ّذ ذذ( 7715ايظٖضاْٞ،ذستُزذدٔذععٝزذدٔذستَٛر  -

ذااتٛعيذ ذايي ْٞ ذايصـ ذطف  ذيزٟ ذاي١ْٜٛٓ ذااؿ ِٖٝ ذدعض ذ ٔ ذايبز١ًٜ ذايتصٛصاو  عزٌٜ

 ٚاّتؿ جِٗذدٗ ذ،ذصع ي١ذرنتٛصاٙذغريذَٓؾٛص٠ذ،ذن١ًٝذاي د١ٝذ،ذٍ َع١ذثّذايكض0٣
جتٗٝظذااعًَٛ وذ،ذاآصٛص٠ذ ذراصذارعػذااعضؾ١ٝذيًتهٜٛٔذايعكًٞذٚذ( 1883ايظٜ وذ،ذؾتْٞذَصهؿٞذ  -

ذايٛؾ ٤ذيًهب  ١ذٚايٓؾض0

ذإدضاِٖٝ  - ذايزٜٔ ذنُ ٍ ذثع ١َ ذٚصا٤ذذ( 7771عًُ ٕ، ذَٚ  ذايتُيٌٝ ذايتٛصٝـ ذإع ا َٝٝت ؾع ي١ٝ

ذطف ذ ذيزٟ ذاا ر٠ ذضتٛ ذٚاصجت ٙ ذايٓ قز ذٚايتؿهري ذاي١ْٜٛٓ ذااؿ ِٖٝ ذدعض ذ ١ُٝٓ ذ  ايشانض٠

 غريذَٓؾٛصٙذ،ذن١ًٝذايبٓ وذ،ذٍ َع١ذ  ذ ػ0ذايصـذارٍٚذايي ْٟٛذ،ذصع ي١ذرنتٛصاٙ
 صضذايصٛص٠ذا ل دٝ وذٚذايغًبٝ وذ0ذعًغ١ذ  ثذااعضؾ١ذذ(ذ 7773عًُٝ ٕ،ذؽ نضذ بزذاذتُٝزذذ  -

 (ذ5110،ذايعزرذ 
ذ  - ذ ب ؼ ذ ظ١ُٝ ذْ رٜ  ذ ًٞذذ( 7717ايغًه ْٞ، ذا ل دٞ ذايتؿهري ذيت١ُٝٓ ذإصؽ رٟ ذَُٓٗ   ىري

-85(،ذ ذ ذ5 5دهض٠ذايغ١ًذ،ذزت١ًذ ًّٛذاي د١ٝذايضٜ ة١ٝذ،ذايتصٛصذايشٖ ذيف ب ذايؾب  ذ

ذ150

ذ،ذزذصتٝلذايصب٠ٛذ،ذَصهؿٞذستُزذن ٌَ ًِذايٓؿػذااعض ذ0ذ  ضم١(ذستُعٛيغٛذ،ذصٚدضوذ ذ -

 ايهٜٛهذ ذؽضن١ذراصذايؿهضذاذتزًٜذ0ذ(ذ7777 ستُزذاذتغ ْ ذايزمذ
،ذايك ٖض٠ ذراصذايؿهضذ5ايبؾضٟذ0  ًِذايٓؿػذا ّص ٥ٞذٚقٝ ؼذايعكٌذ( 7779ايغٝزذ،ذؾسارذايبٗٞ  -

 ايعضد0ٞ
 عًِٝذايًػ١ذايعضد١ٝذد ذايٓظض١ٜذٚايتهبٝلذ،ذايزاصذااصض١ٜذايًبٓ ١ْٝذذ( 7779ؽْ  ٘ذ،ّغٔذعٝز  -

ذ،ذايك ٖض00٠، 

ذ  - ذّغ  ذستُز ذَٓ ٍ ذؾَٓضؾ٢ذذ( 7715ؽعب ٕ، ذي ٟ ذايبعٝز ذايتدٌٝ ذ ٢ً ذق ٥ِ ذدضْ َُ ؾ  ١ًٝ

ٛد ذَٔذطًب١ذااض١ًّذاصدتزا١ٝ٥،ذزت١ًذن١ًٝذاي د١ٝذ ١ُٝٓذَٗ صاوذايتؿهريذا دزا ٞذيًُٖٛ

ذ7710-195،ذ ذ ذ71،ذامًزذ1،ذٜٓ ٜضذ85ِدبٓٗ ،ذايعزرذ

  ىريذدضْ َُذد عتدزاّذٚع ٥يذَتعزر٠ذق ٥ِذ ًٞذدعضذذ( 7779ايؾٓ ٟٚ،ذؽريٜٗ ٕذ بزذايؿت حذ  -

ذ ذاذتًك١ ذ فَٝش ذيزٟ ذٚاصجت ٖ و ذايًؿظ١ٝ ذايهفق١ ذيت١ُٝٓ ذايصضؾ١ٝ ذَٔذااٛةٛ  و ايي ١ْٝ

ذدهؿضذ ذاي د١ٝ ذن١ًٝ ذ، ذَٓؾٛص٠ ذغري ذَ ٍغتري ذصع ي١ ذ، ذايعضد١ٝ ذايًػ١ ذضتٛ ذارع عٞ ايتعًِٝ

ذايؾٝن0
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ذ0  - ذٜٛعـ ذىٓ ٤ ذايؿهضذ( 7770اياب ، ذراص ذايك ٖض٠  ذ، ذيزٟذارطؿ ٍ ذٚايز١ٜٝٓ ذايًػ١ٜٛ ذااؿ ِٖٝ  عًِ

ذايعضدٞذيًهب ذٚايٓؾض0

ذانض٠ذٚ ؾؿريذااعًَٛ و،ذ  ثذايهتل،ذايك ٖض٠ ًِذايٓؿػذااعض ذ ذايشذ( 7777ايهٝل،ذ ص ّذ ٢ًذ  -

طضمذايتزصٜػذارت ص١ذد يًػ١ذايعضد١ٝذٚاي د١ٝذا عف١َٝذ،ذايك ٖض٠ذ ذذ( 7777  َض،ذؾدضذايزٜٔذ  -

   ثذايهتل0
ذؽعب ٕ  - ذَ ٖض ذايب صٟ، ذايؿِٗذذ( 7778 بز ذَٗ صاو ذ ١ُٝٓ ذ  ذايشٖ  ذايتصٛص ذإع ا ١َٝٝ ؾ  ١ًٝ

ذا   ذااض١ًّ ذيتفَٝش ذيًُٓ ُٖذايكضا٥ٞ ذ ذااصض١ٜ ذ،ادتُع١ٝ ذاآ ُٖ ذ  ذرصاع و ذزت١ً زار١ٜ،

 1110-05،ذ ذ ذ113ٚطضمذايتزصٜػذ،ن١ًٝذاي د١ٝ،ذٍ َع١ذ  ذ ػذ،ايعزر
ذ( 7717ددددددددد  - ذااكض٤ٚ ذؾِٗ ذااغري٠ذذ–اع ا َٝٝ و ذ راص ذ ُ ٕ ذ، ذايع١ًُٝ ذٚ هبٝك  ٘ ذايٓظض١ٜ ثعغٗ 

 7يًٓؾضذٚايتٛطٜ ذٚايهب  ١ذ
   عًِٝذااؿضراوذايًػ١ٜٛ، ُ ٕذ ذراصذااغري٠ذيًٓؾضذٚايتٛطٜ 0(7711ددددددددد  -
ذايغٝزذستُز  - ذايؾُٝ ٤ دضْ َُذق ٥ِذ ٢ًذايكصلذايكضآْٞذيت١ُٝٓذ ًُٝ وذذ( 7717 بزذادتٛار،

ايتؿهريذايْٟٓٛذٚايبفغٞذيز٣ذطف ذايؿضق١ذايضادع١ذدكغِذايًػ١ذايعضد١ٝذ ذن١ًٝذاي د١ٝذ

ذ،ذن١ًٝذاي د١ٝذ،ذٍ َع١ذاصعهٓزص0١ٍٜ َع١ذاصعهٓزص١ٜذ،ذصع ي١ذرنتٛصاٙ

ذ  - ذاهلل ذ بز ذؾسار ذاذت ؾث، ذااض١ًّذذ( 7773 بز ذطف  ذانتغ   ذ  ذايبٓ ٥ٞ ذايتعًِ ذمنٛسِ ؾ  ١ًٝ

ذايك ٖض٠ذ،ذن١ًٝذ ايي ١ْٜٛذيبعضذااؿ ِٖٝذاي١ْٜٛٓذ،ذادتُع١ٝذااصض١ٜذم١ًذايكضا٠٤ذٚااعضؾ١،

ذ71-19،ذ ذ ذ18اي د١ٝذ،ذٍ َع١ذ  ذ ػذ،ذايعزرذ

ذ  ٥ؾ١ذإرصٜػذ  ب - اىضذإع ا ١َٝٝذيعلذايزٚصذ ذانتغ  ذ ًُٝشاوذايصـذذ( 7715زذاذتُٝزذ،

ارت َػذاصدتزا٥ٞذااؿ ِٖٝذاي١ْٜٛٓذٚاعتبك ٥ٗ ذيزٜٗٔذ،ذزت١ًذٍ َع١ذ هضٜهذيًعًّٛذ،ذٍ َع١ذ

ذ7150-181،ذ ذ ذ7،ذايعزرذذ77ااٛصٌذ،ذزتًزذ

ذايعه صذ،طٜزذدزصذستُز  - ذؾ ةٌذْ ٖٞ، ذ( 7711 بزذ ٕٛ،  ١ًٝذايتصٛصذايشٖ ذ ذؾِٗذااكض٤ٚذؾ ذ

ذااه يع١ذ،ذزت١ًذن١ًٝذاي د١ٝذ ٚايتؿهريذا دزا ٞذيز٣ذط يب وذايصـذايضاد ذارردٞذ ذَ ر٠

 770-717،ذ ذ ذذ19ارع ع١ٝذيًعًّٛذاي د١ٜٛذٚا ْغ ١ْٝذ،ذٍ َع١ذد دٌذ،ن ْٕٛذثٍٚذ،ذايعزرذ
١ذق ١ُ٥ذ ًٞذايٓظض١ٜذايب١ٜٛٝٓذيت١ُٝٓذإع ا ١َٝٝذ عًُٝٝذ( 7711ايعبزذاهللذ،ذصاَٞذ ُضذارتًـ  -

ذايي ١ْٜٛذ ذااض١ًّ ذطف  ذيزٟ ذايًػٟٛ ذاررا٤ ذ  ذٚثىضٖ  ذايصضؾ١ٝ ذٚايب  ذاي١ْٜٛٓ ااؿ ِٖٝ

ذد دتُٗٛص١ٜذايعضد١ٝذايغٛص١ٜ،ذصع ي١ذرنتٛصاٙذ،ذَعٗزذايزصاع وذاي د١ٜٛذ،ذٍ َع١ذايك ٖض0٠

ذ  - ذستُٛر ذعٛطإ ذ، ذاآعِ ذَك ذ( 7711 بز ذاع ا ١َٝٝ ذ ذؾ  ١ًٝ ذايهًٞ ذاازخٌ ذ ٢ً ذق ١ُ٥ ١ّ

 ١ُٝٓذاعتدزاّذااؿ ِٖٝذاي١ْٜٛٓذىلذطف ذايصـذارٍٚذايي ْٟٛذ،ذصع ي١ذَ ٍغتريذغريذَٓؾٛص٠ذ

 ،ذَعٗزذايزصاع وذاي د١ٜٛذ،ذٍ َع١ذايك ٖض0٠
ذ  - ذستُٛر ذستُز ذايٓب٢، ذ ٢ًذذّ( ذ7771 بز ذايتعضف ذؾ٢ ذايعكًٞ ذايتدٌٝ ذاع ا ١َٝٝ اعتدزاّ

ذايعزرذايصٛصذايبٝ ١ْٝذؾ٢ذاي ،ذ ذ11،ذامًزذ15ؾعضذايعضد٢،ذام١ًذااصض١ٜذيًزصاع وذايٓؿغ١ٝ،

ذ7330ذ–ذ777 

ايتٓظِٝذا ضَٞذيًُؿ ِٖٝذاي١ْٜٛٓذ ذَٓ ُٖذااض١ًّذا  زار١ٜذذ( 7775ايعزٟٚذ،ذغغ ٕذٜ ع   -

ايعزرذارٍٚذذ18 رصاع١ذَٝزا١ْٝذ ذَز١ٜٓذرَؾل(ذ،ذزت١ًذٍ َع١ذرَؾلذيًعًّٛذاي د١ٜٛذ،ذامًزذ

 799-730 ذ ذ،ذ
 ذاعتدزاّذايتصٛصذايعكًٞذ ذ ١ُٝٓذَٗ صاوذايكضا٠٤ذايٓ قز٠ذ(7717،ذإمي ٕذّغٓ ذستُزذ  صؿٛص -

ذيًزصاع وذ ذاي د١ٜٛ ذادتُع١ٝ ذزت١ً ذ، ذٚاصٍتُ ع ذايؿًغؿ١ ذؽعب١ ذااعًُ و ذايه يب و يزٟ

ذ350-13،ذ ذ ذذ17اصٍتُ  ١ٝذ،ذن١ًٝذاي د١ٝذٍ َع١ذ  ذ ػذ،ذايعزر

ذإدضاِٖٝذستُز - ذَهتب١ذذ( 1890 ذ ه ، ذايك ٖض٠  طضمذ زصٜػذايًػ١ذايعضد١ٝذٚاي د١ٝذايز١ٜٝٓذ،

ذايٓٗا١ذااصض١ٜ

ذ ًٞ  - ذاذتُٝز ذ بز ذ ًٞ ذْٛص٠ ذ، ذايتصٛصاوذذ( 7711ؾضِ ذ صٜٛل ذ  ذَك ١ّ ذإع ا ١َٝٝ ؾع ي١ٝ

ايبز١ًٜذيًُؿ ِٖٝذاي١ْٜٛٓذيزٟذطف ذاذتًك١ذايي ١ْٝذَٔذايتعًِٝذارع عٞذ،صع ي١ذَ ٍغتريذ

ذغريذَٓؾٛص٠ذ،ذن١ًٝذاي د١ٝذٍ َع١ذايظق طٜل0

نؿ ٠٤ذايتعًِذايتع ْٚٞذ ذانتغ  ذذ( 1889ؾاٌذاهلل،ذستُزذصٍل،ذععزذ،ذ بزذاذتُٝزذطٖضٟ  -

رصاع وذ ذاآ ُٖذٚطضمذذايتعًِٝذارع عٞذيبعضذااؿ ِٖٝذاي١ْٜٛٓذ رصاع١ذجتضٜب١ٝ(ذ فَٝش

ذ717ذ-108،ذ ذ ذ35ايتزصٜػذ،ذايعزر
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ذ  - ذ بز ذعٗ ّ ذ، ذغٝزإ ذ، ذن جِ ذ،ثمس ٤ ذانتغ  ذ( 7711ؾٓزٟ ذؾ٢ ذٚؾضاٜض ذاصْتك ٤ ذمنٛسٍٞ اىض

ذذااؿ ِٖٝذاي١ْٜٛٓذيزٟذط يب وذايصـذارٍٚذااتٛعيذ،ذزت١ًذايؿت ذ،ٍ َع١ ،ذذ10رٜ يٞذ،ايعزر

ذذ33-77 ؾضٜٔذارٍٚذ ذ ذ

ذ - ذإمي ٕذّغٔذ  ثىضذإع ا ١َٝٝذاآظُ وذااتكز١َذ ذذ( 7715ن جِذ،ذثمئذ بزذايعظٜظذ،ذ ًٞذ،

انتغ  ذااؿ ِٖٝذاي١ْٜٛٓذيزٟذط يب وذايصـذايي ْٞذااتٛعيذ،ذزت١ًذايؿت ذ،ذن١ًٝذاي د١ٝذ،ذ

 157-177،ذ ذ ذذ33ٍ َع١ذرٜ يٞذ،ذايعزرذ
ٚجٝؿ١ذاي د١ٝذايؿ١ٝٓذ ذ ١ُٝٓذايتدٌٝذٚدٓ ٤ذذ( 7717ٞ،ذَ ٍزذْ ؾ ذ،ذرٜٛإذ،ذْا ٍذْ صض ايهٓ ْ -

  ٓ صض    ١ًُٝ  هبٝك و(ايصٛصذايش١ٖٝٓذيزٟذااتعًِذٚإعٗ َٗ ذ ذمتيٌٝذايتؿهريذايبصضٟذ
،ذ ذ ذ771،ذزت١ًذارعت سذ،ن١ًٝذايؿٕٓٛذادت١ًُٝذ،ٍ َع١ذدػزار،ذايعزرذايؿ ( ايعٌُ ٚثعػ

308-779 
ثىضذاعتدزاّذاازخٌذاآظ٢َٛذؾ٢ذ زصٜػذااؿ ِٖٝذاي١ْٜٛٓذذ( 7713 َضع٢،ذإصتٞذصفحذستُز -

 ٢ًذ ١ُٝٓذايتْصٌٝذاي٣ْٛٓذٚايتؿهريذاآظ٢َٛذٚاصجت ٙذضتٛذرصاع١ذايكٛا زذاي١ْٜٛٓذيز٣ذ

ذ فَٝشذايصـذارٍٚذا  زار٣،ذصع ي١ذرنتٛصاٙذ،ذن١ًٝذاي د١ٝ،ذٍ َع١ذاآٝ 0

ذ كًٝٞذستُزذثمح - ذااٍٛ٘ذ ًٞذ ١ُٝٓذدعضذااؿ ِٖٝذذ( 7771زذ َٛعٞ، اىضذاعتدزاّذاصعتكص ٤

ذَ ٍغ ذصع ي١ ذ، ذا  زارٟ ذايي ْٞ ذايصـ ذ فَٝش ذيزٟ ذٍ َع١ذاي١ْٜٛٓ ذ، ذاي د١ٝ ذ،ن١ًٝ تري

 0ذثعٝٛ 
ذايضمحٔ  - ذ بز ذايٓٛص ذ بز ذْ ٖز٠ ذاردع رذذ( 7711ااَٛ ، ذىفى١ٝ ذاصؾ اة١ٝ ذايعٛاث ذاعتدزاّ اىض

ذ  ذاذتكٝك١ٝ ذيزٟذٚايعٛاث ذايزصاعٞ ذٚايتْصٌٝ ذا دزا ٞ ذٚايتؿهري ذايعكًٞ ذايتدٌٝ ذَٔ ذنٌ

ط يب وذايصـذايع ؽضذارع عٞذ ذَ ر٠ذايؿٝظٜ ٤ذ،ذصع ي١ذَ ٍغتريذغريذَٓؾٛص٠ذ،ذن١ًٝذايعًّٛذ

ذاي د١ٜٛذ،ذٍ َع١ذايؾضمذارٚعي0

ذ  - ذٚاص تُ ر ذ 7717ا ١٦ٝذايع ١َذياُ ٕذادتٛر٠ ذايًػ١ذٚىٝك١ذااغتٜٛ وذااعٝ ص١ٜذيت٣ٛذذ( َ ر٠

 ذايعضد١ٝذيًتعًِٝذ،ذايك ٖض٠ذ ذص٥ ع١ذزتًػذايٛطصا0٤
ذ  - ذٚايتعًِٝ ذاي د١ٝ ذقه عذذ( 7713ٚطاص٠ ذ، ذايك ٖض٠ ذ، ذايع ّ( ذ يًتعًِٝ ذايع ١َ ذٚايتٍٛٝٗ و اآ ُٖ

 ايهتل0
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