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دخاج بػػها بلى بػؼ لخدؿين لغت  حػلُم الىدى ومهاعة الىالم هما مخضازالن ٍو

الؿلبت مً ؤحل الىفاًت الاجطالُت التى هي مً بخضي ؤغغاع حػلم اللغت الػغبُت في 

الجامػت. وباليؿبت لىدُجت اإلاالخظت وجدلُل ألازؿاء، الىدى في حػلُمها لم جخإزغ هثيرا في 

م مؼ ؤن حػلُم اللىاغض في اإلاىج  الضعاي   لخدؿين مهاعاهمم كضعة الؿلبت غلى صحت الىال 

م بين الىدى ومهاعة 
ّ
لت ما جىاػن وحػل ألاعبؼ في ماصة اللغت الػغبُت ختى جدخاج بلى ؾٍغ

غ حػلُم الىدى اإلاػخمضة غلى مباصت الاجطاالث الىالم.  ولحل طلً، ًدخاج الباخث بلى جؿٍى

  ير الخدضر بالخمؿً غلى كاهىن اللىاغض الػغبُت.لتركُت مهاعة الىالم الؿلُم  اي لخمه

غي في حػلُم الىدى غلى ؤؾاؽ اإلاضزل  هظا البدث اؾخسضم ؤؾلىب البدث الخؿٍى

الاجطالي بالخؿبُم غلى الؿلبت الجضص في البرهامج الخاص لخػلُم اللغت الػغبُت بجامػت 

هخاج همىطج حػلُم الىدى مىالها مالً ببغاهُم ؤلاؾالمُت الحيىمُت ماالهج. وهظا البدث  ل 

( لهخاج همىطج 1)غلى ؤؾاؽ اإلاضزل الاجطالي لخدؿين مهاعة الىالم. وؤما ألاهضاف فه  

(  للُاؽ ؤزغ اؾخسضام همىطج حػلُم الىدى 2لتركُت مهاعة الىالم، ) اإلاؿىعة حػلُم الىدى

ض اإلاضزل الاجطا3، و )اإلاؿىع لتركُت مهاعة الىالم لي في حػلُم مهاعة (  لىضف ألامىع التى جٍا

 الىالم.

غ اللظان  وؤما مىججُت البدث اإلاؿخسضمت في هظا البدث فه  البدث والخؿٍى

غ Borg and Gallاٌ )غٌشتروان في ؤؾلىب بىعق و  (. هظه اإلاىججُت مىاؾبت للخؿٍى

 والحطٌى غلى اإلاىخج ومػغفت ضالخُتما في الخؿبُم اإلاُضاوي. 

ًخيىن مً الخمهُض، الاؾالع، الػغع ( ؤن الىمىطج اإلاؿىع 1وهخاثج البدث هي: 

ألازغ في عفؼ هفاءة الؿالب حُض ( 2و والخمثُل، التربُـ والخػمُم، الخؿبُم والاهخماٌ،

( ألازغ في عفؼ صافػُت الؿالب حُض حضا بإن ٌشترن ولهم في غملُت الخػلُم 3، وحضا

 .والخػلم وشاؾا
 

 خاحيت : املدخل الاجصالي، مهارة الكالم، املرحلت الجامعيتالكلماث املف

 



 امللدمت -أ 

باللغت الػغبُت باهخمام غظُم مما ؤصي بلى  ىن مخميلُىم ضبذ هثير مً الىاؽ اؤ

جإلُف هخب وجىمُت مىج  حػلُمها لحاحاث الؿلبت بلى حػلم اللغت الػغبُت الػضًضة 

اإلاخجضصة ختى وان حػلُمها يمضف بلى جمىين الؿلبت مً الىفاًاث الثالزت، وهي الىفاًت 

ت، والىفاًت الاجطالُت، والىفاًت الثلافُت. وؤما الىفاًت ت فه  جػم اإلاهاعاث  اللغٍى اللغٍى

ت ألاعبؼ )الاؾخماع  الىخابت: آلالُت وؤلابضاغُت(  –اللغاءة  –الىالم: الحضًث  –اللغٍى

ت مؼ كضع مالثم مً  ت الثالزت، وهي ألاضىاث واإلافغصاث والتراهُب الىدٍى والػىاضغ اللغٍى

بوؿان غً  كىاغض الىدى والطغف وؤلامالء. ؤما اللغت بىفؿها هي ؤضىاث ٌػبر بما ول

ووان اؾخػمالها للخفاهم مً زالٌ  ؤعبؼ زؿىاث عثِؿُت (. 9 :1997) ؾُض،  ؤغغاغه

ت  ت الحؿُتالغملُت وهي الػملُت الػللُت والػملُت الػػٍى  حغهُت والػملُت الػػٍى

واللغت الػغبُت هي بخضي  .(، 49:2222)مضوىع، وغملُت ؤلاصعان الحس   لللغت اإلاىؿىكت

ؤزىاء الحُاة لخىفغ خاحت الىاؽ الاجطالُت بُنمم بما مما اإلاىؿىق اللغاث اإلاخؿىعة 

واإلاىخىب واإلالغوء ؤو مما اإلاؿمىع. وواهذ غلىم هظه اللغت جىلؿم بلى الفغوع وهي : اللغاءة 

 (29: 2222)اإلاجُض،  والخػبير والىدى وؤلامالء والخـ وألاصب

للضعة غلى الاجطاٌ بىاؾلين  بلى اهدؿاب الؿلبت ا يوؤما الىفاًت الاجطالُت فه  جغم

باللغت الػغبُت مً زالٌ الؿُاق الاحخماعي بدُث ًخمىً الؿلبت مً الخفاغل مؼ 

ؤصحابمم باللغت الػغبُت مشافهت وهخابت ومً الخػبير بطىعة مالثمت في اإلاىاكف 

الاحخماغُت اإلاسخلفت. زم الىفاًت الثلافُت ؤنما جؼوٍض الؿلبت بجىاهب غضًضة مً زلافت 

 غت الػغبُت وهي الثلافت الػغبُت ؤلاؾالمُت التى فيما ؤهماؽ مً الثلافت الػاإلاُت الػامت.الل

ولخدلُم جلً ألاهضاف الثالزت، جؿىعث وهمذ مىججُت و ؾغاثم حػلُمها بالىظغ بلى هظه 

ض اإلاػلم جدلُلها بؿهل. وألحل هُل الىفاًت الثالزت هىان مً كام  ألاهضاف التى ًٍغ

في حػلُم اللغت الػغبُت.  (integrated system)بمىججُت الخػلُم اللاثمت غلى هظام الىخضة 

 وهظا الىظام ًخؿلب مً جضَعـ مهاعاث اللغت وغىاضغها في هفـ اإلااصة. 

في البرهامج ؤن حػلُم اللغت الػغبُت بةهضوهِؿُا وزاضت  ولىً، مً اإلاشيلت الُىم

لم  اإلاىثف لخػلُم اللغت الػغبُت لجامػت مىالها مالً ببغاهُم ؤلاؾالمُت الحيىمُت ماالهج

ًؿبم هظا الىظام في حػلُم مهاعاث اللغت وغىاضغها وزاضت في الىالم والىدى، ًخم ؤن 



نما مؼ ؤن هضف حػلُم الىدى هى 
َ
هإن بُنمما الغالكت اي بين اهدؿباب اللغت ومػغفت ف

 ؿاب فً الىالم.دوؾُلت بلى حىصة الىالم اي اله

ُؼ لغت الػغبُت لجموجلً اإلاشىالث جدضر ؤًػا في مُضان البدث لخػلُم ال

البرهامج اإلاىثف لخػلُم اللغت الػغبُت لجامػت مىالها مالً ببغاهُم  الؿالب الجضص في

ػض مً غاملين ؤؾاؾُين، ألاٌو مً ؤحل خ. وجلً اإلاشىالث الجبؤلاؾالمُت الحيىمُت ماالهج

لت وؤؾالُب حػلُمه واإلاضازل  اث ماصة الىدى واللغت الػغبُت والثاوي مً ؤحل ؾٍغ مدخٍى

اث اللىاغض ماػالذ حػلُمها بخلضًم  اإلاؿدىضة. وؤما مً هاخُت ؤولى فىحض الباخث ؤن مدخٍى

باث مؿخللت صون غالكت باللغت الت  اؾخسضمها الؿلبت  في ؤمثلت مهاعة الىالم ؤمثلت وجضٍع

ت  مها اإلاداغغ باؾخسضام هظٍغ
ّ
مؼ ؤنمما في هفـ اإلااصة وهي ماصة اللغت الػغبُت التى غل

ض اللىاغض في غملُت جؿبُلاث اللغت في الىالم.    الىخضة. وطلً ٌؿبب بلى هفي حػٍى

لت وألاؾالُب اإلاؿخسضمت في حػلُم اللىاغض  وؤما الىاخُت الثاهُت، فه  ؤن الؿٍغ

لت اللىاغض والترحمت غلى اإلاضزل الخللُضي وما ؾبم للمػلم ؤن ًجغب ؤن ماػ  اٌ بؿٍغ

لت وألاؾالُب اإلاؿىعة. وآلازغ  ٌػلم اللىاغض مؿبلت في ظل جؿبُم الىالم الؿلُم بالؿٍغ

ت بين جؿبُم الىدى الىظغي اإلاإزىط صازل الفطل وجؿبُم  مً طلً لِـ هىان غالكت كٍى

م حػلُم  الىالم خٌى خُاة الؿلبت صازل ؤم زاعج الفطل.  وهظا ش  ء زؿير وغاثم في جلضُّ

 اللغت الػغبُت وكىاغضها بةهضوهِؿُا وزاضت في الجامػاث. 

فمً هىا، ًجب ؤن هضعن ؤن حػلُم اللغت الػغبُت مً الجضًغ ًدلم غاًت الخػلُم 

ُم وهي الخىاػن بين غلىم اللغت وفىىن اللغت، بين ماصة ووؾُلت، بين غلل وحؿم. والخدل

لت والاؾتراجُجُت  لهظا ًدخاج بلى ما ٌؿمى بالىماطج الفػالُت التى جخػمً اإلاضزل والؿٍغ

. واإلاػنى ؤن طلً الىمىطج ًيبغي ؤن ًخجه بلى مغاغت غلىم اللغت وفىىنما (7: 2225)ؤفىضي، 

ِل 
ُ
بخػلُم اللىاغض وحػلُم مهاعة الىالم. وضفت الخػلُم هىا ؤن ًيىن مخىاِحها بلى جضاز

غض وجضازل الفىىن، وطلً بمػنى ؤن ٌؿهم ول فً في جىمُت زغوة اللغت. بطن، فيل اللىا

ؿخمؼ بليما هي الت  ؾِؿخيُض بليما الؿلبت في  كاهىن اللىاغض الت  ًدطل غليما الؿالب َو

.ً  هالمههم مؼ آزٍغ



غ همىطج حػلُم اللىاغض اإلاػخمضة غلى مباصت  ولحل طلً، ًدخاج الباخث بلى جؿٍى

خىمُت مهاعة الىالم الؿلُم  اي لخمهير الخدضر بالخمؿً غلى كاهىن اللىاغض الاجطاالث ل

غ في بضاًخه مً هُفُت حػلُمها صازل الفطل في ماصة اللغت الػغبُت  الػغبُت. وهظا الخؿٍى

 

 إلاطار الىظري  -ب 

 حعليم اللغت العربيت والىحو (1)

والىالم واللغاءة مً اإلاػلىم ؤن في حػلُم اللغت الػغبُت مهاعاث حشمل الاؾخماع 

والىخابت وحػلُم ولها في وخضة الًجؼؤ بلى فغوغه بل ًخم حػلُمه في خين واخض وهظا ما 

خان في حػلُم اللغت الػغبُت  ازخاع بػؼ غلماء اللغت وال غيره. فلظلً وحضها ؤن هىان هظٍغ

 وهما فُما ًلى :

 هظام الوحدةأوال: 

الػغبُت مىغىغها مجمىغت مً فغوع واإلاغاص بمظا الىظام ؤهه وان حػلُم اللغت 

ت  مت في وكذ واخض حشخمل غلى حمُؼ الضعاؾت اللغٍى
ّ
اللغت الػضًضة، بمػنى ؤن اللغت اإلاػل

ت ًخدضر ؤهثر غً اللغت في  الشاملت اإلاخيىهت مً مىغىع اللىاغض واإلاهاعاث. وهظه الىظٍغ

ت كضاؾخػملها كضماء وفيما هما بين ؤخمض  هخاب زاص ومىج  زاص به. وجلً الىظٍغ

 اللغاءة والخػبير والىخابت
َ
 الؿُض ؤن في الىظ الىاخض الظي ًضعب غلى اللىاغض مهاعة

 .(44: 1982)الؿُض، 

فاث هظام الىخضة، وحض الباخث ؤن حػلُم الىدى بمظا الىظام مضعوؽ في  ومً حػٍغ

م بال  وخضة اإلااصة اإلاخيىهت مً غىاضغ اللغت ومهاعهما. وهظا الخضَعـ ٌشير بلى ؤن الىدى 
ّ
الٌػل

باإلاغان غلى اؾخسضام اللغت في مىاكف ؾبُػُت مؼ جضَعـ مهاعاهما ألاعبؼ. بطن، بالىظغ بلى 

طلً، الىدى هىا بىضفها وؾُلت ال غاًت ختى ًازغ في ؾغق حػلُمها مً خُث مىكؼ الىدى 

 فيما. ومً طلً وان ألاؾلىب في الخػلُم الهدؿاب الىدى هى باؾخسضام اللغت مباشغة.

ثاٌ في جؿبُم الخػلُم والخػلم مً هظا الىظام، ؤن هىان ماصة حػلُم اللغت واإلا

م اإلاػلم بما غً الىالم والاؾخماع واللىاغض اإلاؿاغضة لفهم الىالم 
ّ
الػغبُت ألاولى التى ٌػل

م الىالم فُضزل فيما كىاغضها اإلاىحىصة في الىالم وهظه 
ّ
وألحل الىالم. وخُىما ٌػلم اإلاػل

 ا جغاعى صحت الىالم مً هاخُت اللاغضة ألن ؤهضافها لخدؿِىه.اللىاغض في مىكػه



 بغافت بلى طلً، مً هاخُت همىطج الخػلُم مً هظا الىظام، لم ًخفم غلماء اللغت 

الػغبُت في هُفُت حػلُم اللغت الػغبُت غلى ؤؾاؽ الىظام الىخضة. وألامغ خُيئظ 

ض ؤن ٌػلم ب ٍغ غلى مظا الىظام مثل ما حغي مؿغوح بلى هفـ اإلاػلم مً خُث ما ٌشاء ٍو

. اإلاػلم ٌػلم الؿالب الجضص في حامػت مىالها مالً ببغاهُم ؤلاؾالمُت الحيىمُت ماالهج

م في ماصة الىدى الخاضت وال فغق هىان بين هظام 
ّ
م فُما غل

ّ
الىدى في هظه اإلااصة مثل ما غل

 الىخضة وغيرها.

 هظام الفروعثاهيا: 

للغت الػغبُت ًجؼؤ بلى فىىهه وغىاضغه وليل حؼء ومػنى هظا الىظام هى ؤن حػلُم ا

منما مىج  زاص وهخاب زاص وهلم حغي هما بين الغوابي وببغاهُم في هخابمما ؤن اللغت 

. وبظلً الىظام وان حػلُم اللىاغض الغالكت لها مؼ (5: 1996)الغوابي، ملدؿمت بلى فغوع

 غيرها مثل الاؾخماع والىالم واللغاءة والىخابت.

ت بطفت غامت فه  صعاؾت اللغت في وؤما ح ػلُم اللغت الػغبُت الظي ًدبؼ هظه الىظٍغ

مضاعؽ عؾمُت وغير عؾمُت. ولظلً بين ؤعشض ؤن اللغت مىػغت غلى خطظ باليؿبت 

للفغوع وفغع مً فغوع اللغت له مىج  زاص وهخاب زاص وصعحاث الامخداهاث خؿب 

 .(84: 1998)ؤعشض،  الفغوع

ومً هاخُت الخؿبُم، واهذ ماصة الىدى لِؿذ مهضوفت مباشغة بلى جدؿين اإلاهاعة    

ت التى هي مضعوؾت مؿخللت مؼ الىدى. ولِـ الؿالب هىا مخؿلبا لخؿبُم الىدى  اللغٍى

م ماصة 
ّ
مه وفهمه في غملُت الىالم ؤو الىخابت ألن اإلاػلم في ماصة الىدى ال ٌػل

ّ
الظي حػل

ه ؤن جيىن هدُجت ماصة الىدى مازغة في اإلاهاعاث وهظلً الًبالي هل اإلاهاعاث ختى ال مؿئٌى ل

ت باإلاهاعاث ألازغي. ت له غالكت هظٍغ  اإلااصة الىدٍى

ومً طلً الىظامين، لِـ ؤخضهما ؤخؿً وؤحُض مً آلازغ ولىً هالهما له صوع  

هام لخدؿين اللغت الػغبُت وفلا ألاهضاف وألاغغاع اإلاغحىة. وخين طان، بن وان هضف 

حػلُم الىدى ؾاليا بلى اإلاػاعف واإلافاهم الػمُلت فالىظام الالثم هى الىظام الفغوع 

 لخسّطظ هظا الػلم واؾدُػابه.



ا لىوان الخػلُم في اسخضام الىدى غلى اإلاهاعاث اإلالطىصة فالىظام الجُض هى وؤم

الىظام الىخضة لخػمُم اللىاغض مؼ خاحت اإلاهاعاث بلى جؿبُلها. وهىا لم ًخؿلب الؿالب 

ا بال لحاحت اؾخسضامها خٌى اإلاهاعاث اإلاضعوؾت.    ؤن ٌػغف ؤهثر هظٍغ

 ع فه  هما ًلى :وؤما ؤهضاف اللىاغض مما كاٌ مدمض غبض اللاص

ً ؤصواث ؾلُمت. .1  ضىن اللؿان غً الخؿإ، وخفظ الللم مً الؼلل وجيٍى

ض الخالمُظ كىة اإلاالخظت، والخفىير اإلاىؿلي اإلاغجب، وجغبُت ملىت الاؾخيباؽ  .2 حػٍى

والحىم والخػلُل بلى غير طلً مً الفىاثض الػللُت التى ًخػىص غليما الخالمُظ 

 اؾت اللىاغض.الجباغهم ؤؾلىب الاؾخلغاء في صع 

ٌػين غلى فهم الىالم غلى وحهه الصحُذ بما ٌؿاغض غلى اؾدُػاب اإلاػاوي  .3

 بؿغغت.

ت. .4 ىم  زغوة الخالمُظ اللغٍى طلل الظوق، ٍو  ٌشجل الػلل، ٍو

ت اإلاسخلفت  .5 بهؿاب الخالمُظ اللضعة غلى اؾخػماٌ اللاغضة في اإلاىاكف اللغٍى

خالمُظ مً جؿبُم اللىاغض غلى فاالثمغة الت  هيخظغها مً حػلُم الىدى، جمىين ال

 ؤؾالُب الىالم الت  ٌؿخسضمىنما في خُاهمم، وؤلافاصة منما في فهم ألازغ ألاصبُت

 .(168: 1979)اللاصع، 

بخلً ألاهضاف، كض وضح ؤن حػلُم الىدى لِـ ألحل اإلاػغفت غً اللغت ولىً ألحل 

لىب بػض حػلمها هؿب اإلاهاعاث. وطلً بضلُل هضف اللىاغض غلى ؤن اإلاخػلم مً اإلاؿ

ٌؿخؿُؼ ؤن ًخيلم في اإلاىاكف اإلاسخلفت باللغت الػغبُت اإلاؿدىضة بلى اللاهىن الىدىي. 

وبالغافت بلى طلً، ٌؿخفُض اإلاخػلم مً حػلم اللىاغض لخدؿين لغتمم الُىمُت في هىاحي 

 الاجطاالث.

وػاص مدض ضالح ؾمً ؤن صعاؾت كىاغض الىدى همضف بلى بصعان ملاضض الىالم، 

هم ما ًلغؤ ؤو ٌؿمؼ ؤو ًىخب ؤو ًخدضر به فهما صحُدا حؿخلغ مػهم اإلافاهُم في طهً وف

اإلااصي ؤو اإلالخلي، وجخطح به اإلاػاوي وألافياع وغىخا الغمىع فُه وال لبـ وال ببمام لضي 

ضوصو،  اإلاخدضر ؤو اإلاؿخمؼ ؤو اللاعت ؤو الياجب  .(97: 2216)ٍو

لخا الخضَعـ وهما ؾلخػلُم  لت الاؾخلغاثُت. اللىاغض ؾٍغ لت اللُاؾُت وؾٍغ  ٍغ



لت اللضًمت ألاولُت في حػلُم اللغت التى وان حػلُمها  لت اللُاؾُت بالؿٍغ حػخبر الؿٍغ

. وغملُت الخػلُم والخػلم (71: 1981)اإلاىحىص،  ملخفخا بلى ما مً الجؼثُاث زم بلى اليلُاث

لت بةظهاع الشىاهض وألامثلت بػض ؤن ًدفظ الؿلبت  كاهىن اللىاغض. وجلً ألامثلت بمظه الؿٍغ

ت اإلادفىظت بضكت. زم  ؼ مػغفتمم وجغؾُسها في كلىبمم وؤطهانمم وي جخطح لهم الىظٍغ لخػٍؼ

بػض طلً، واهذ غملُت الخػلُم والخػلم اججهذ بلى الخؿبُم والػمل ووان بحغاء الخؿبُم 

 . (192: 1986)اللاصع،  مً زالٌ الشىاهض اإلاشابمت بإمثلت ؤزغي ممازلت

لت اللُاؾُت مً هاخُت الخفىير بالػلل مهضوفت بلى الىضٌى مً اإلاػلىم  والؿٍغ

والظاهغ بلى اإلاجهٌى والخافي. وهي جإحى بػض مػغفت وفي الىاكؼ لِؿذ بال بلحاكا للشبُه 

لت الحاالث ومً ؤهم الحالت هي (258، 1972)كىعة،  بشبيمه اإلاػغوف . وجخإزغ بخلً الؿٍغ

لت حػّىص ال ؿلبت غلى الحفظ واإلاداهت الػمُاء والاؾخلالٌ مً البدث ؤن جلً الؿٍغ

لت  زالفها كىاهين  ػػفهم اللضعة غلى ببضاع الؿلبت وابخياعهم. وهظلً ؤن هظه الؿٍغ َو

ض بؾهاٌ الضعوؽ  وجسفُف الطػىباث ال بالطػب بلى الؿهل  ؤلاصعان ؤلاوؿاوى التى جٍغ

لت بلى هفىع الؿلبت مً ؤن ًخػلمى  ا اللىاغض وحؿبب كلت الغاغبين في ختى ؤصث هظه الؿٍغ

هظا الػلم الظي وان خلُلخه مهم إلاؿاغضة اللؿلبت في فهم فىىن اللغت ألاعبػت هدى 

لت فدـ بل بػؼ الؿغاثم  اؾخماع، هالم، كغاءة وهخابت. فلظلً ال ًىفي بخلً الؿٍغ

الىخب  ومثاٌ الضافػُت ألازغي لى ؤعاص ؤن حؿاغض اللىاغض جغكُت مهاعاث اللغت ألاعبػت.

لت هى هخب جغار مثال: ابً غلُل، وحامؼ الضعوؽ الػغبُت  اإلاخبػت واإلاىاؾبت بمظه الؿٍغ

جؿبُلي مطغغ مثل ما  لػباؽ خؿً وهلم حغي. ووان صعؽللغالًُن ، والىدى الىافي 

ت في مػاهض بؾالمُت ومضاعؽ بةهضوهِؿُا.  وحضها غملُت الضعاؾت الجاٍع
لت الاؾخلغاثُت وهي غض لت  والثاوي ؾٍغ لت الؿابلت. وطلً ألن هظه الؿٍغ الؿٍغ

الفىغ مً حؼثُاث اللاغضة بلى ولُاهما، ومً الحاالث الخاضت للىضٌى  كامذ غلى ؤؾاؽ

بلى الحاالث ؤو ألاخيام الػامت. وهظا بمػنى ؤن غملُت الخػلُم والخػلم جبضؤ بالشىاهض ؤو 

تما باالؾخيباؽ غً ؤخيامها ومً هاخُت  .(87: 1996)مدمض،  ألامثلت زم جبُين هظٍغ

لت الاؾخلغاثُت بطفتما الخاضت وػبرها بىُفُت الخػلُم الت  ًبضؤ  ت، هظه الؿٍغ الىظٍغ

الػلل مً الخاص بلى الػام ومً الحاالث الجؼثُت بلى اللىاغض الػامت اإلاىخظمت لخلً 



لت، ٌػمل الؿالب في غملُت هؿب  الحاالث الجؼثُت واإلافغصة. وهما طهغ في ضفت هظه الؿٍغ

ػغفها مً الجؼء بلى اليل. لت غلى هشف الحلاثم واإلاػاوي َو  اللىاغض بمظه الؿٍغ

ت، في غملُت الخػلُم والخػلم اؾخيباؽ في الفىغ والػلل، ألن هظه  وبخلً الىظٍغ

لت جىاحه الؿالب بلى ؾغق الخفىير الؿبُعي. وفيما مً الجضًغ جىثير ألامثلت الجؼثُت  الؿٍغ

اللىاغضا، وول منما لدؿهُل الفهم مً ؾبُل الاؾخيباؽ. الػضًضة اإلاخػمىت غىاضغ 

لت حؿاغض غلى جىمُت كضعة الؿالب غلى الخفىير واإلاىاص الخػلُمُت ؤؾهل  ولظلً، هظه الؿٍغ

ؿخؿُؼ غلى بزاعة  الاؾترحاع الىظغي. وهظلً، حؿاغض غلى زلت الىفـ وحؿاغض  في فهمها َو

 صافػُت الؿالب في الخػلم لضي الؿالب.

 لكالم حعليم ا (2)

بخلً الخػٍغف  وهى  غغفىا ؤن الىالم في ؤضل اللغت هػباعة غً ؤضىاث مفُضة

وطلً الىالم اإلاىؿىق في ؤضله . مً ؤهل الىداة ٌػخبر بالجملت اإلاغهبت اإلافُضة لغير اإلاخيلم

 .لخػبير هفؿه مً زاؾغه ومً مشاغغه وبخؿاؾاجه

مىاكف الحُاة الُىمُت ٌػض الىالم مً ؤهم فىىن اللغت ألاعبؼ وهى مؿخسضم في 

 لخباصٌ اإلاػاوى والخبراث بين بػؼ بػػا. ومً ؤهمُاجه ألاؾاؾُت هي ما ًلى:

هى وؾُلت بفهام ؾبم الىخابت في الىحىص، فالوؿان جيلم كبل ؤن ًىخب وهى  .1

 زاصم للىخابت.

الحُاة اإلاػاضغة في خاحت ماؾت بلى اإلاىاكشت وببضاء الغؤي وؤلاكىاع، وؾبُل طلً  .2

ب  الىاؾؼ غلى الخدضر الظي ًاصي بلى الخػبير الىاضح في الىفـ. بالخضٍع

بضو مً حػضص اللػاًا  .3 هى وؾُلت ؤلاكىاع والفهم وؤلافهام بين اإلاخيلم واإلاساؾب، ٍو

 اإلاؿغوخت للمىاكشت بين اإلاخيلمين.

هى وؾُلت لخىفِـ الفغص غما ٌػاهُه، وحػبير الفغص غالج هفس   ًسفف مً خضة  .4

 ا ؤو اإلاىاكف التى ًخػغع لها.ألاػمىت التى ٌػاهيم

هى وؾُلت عثِؿُت في غملُت الخػلُم في مسخلف مغاخلها ال ًمىً ؤن ٌؿخغنى غىه  .5

 مػلم في ؤًت ماصة مً اإلاىاص للشغح والخىغُش.



وجلً ألاهمُت حشير بلُىا ؤن الىالم  جإحى هظه ألاهمُت للخػامل فى الحُاة الُىمُت

ػّىص ؤلاوؿان غلى  الؿالكت في الخػبير. وفي الحُاة اإلاػاضغة الُىمُت وان وؾُلت ؤلافهام َو

ب غلى  الىاؽ في خاحت ماؾت بلى اإلاىاكشت واإلاداوعة ختى ال ؾبُل له بلى طلً بال بالخضٍع

 الخدضر.

 املدخل الاجصالي (3)

ؤن اإلاضزل غالبه ًىبثم مً هظغة ؤو ٌؿخيُض بليما وهى مجمىغت مً 

اصلت وهى ألاؾـ الظي ٌؿخيُض بلُه الافتراغاث التى جغبؿها ببػؼ غالكاث مخب

الخػلُم الاجطالي فهى الظي ًضوع في اإلاىكف غملُت حػلم اللغت وحػلُمها. فإما

ً مثال  لت الحىاع مؼ آلازٍغ وهى غملُت  (.122: 2228)الغاػي،  الاجطالي غً ؾٍغ

هلل اإلاػنى بين ألافغاص في ول اإلاجخمػاث و واهذ غملُخه ؤشاعث بلى زالزت غىاضغ 

لت  ؤؾاؾُت وهي اإلاخدضر والحضًث واإلاؿخلبل. وؤما اإلالطىص هىا فهى الؿٍغ

لت اللاثمت غلى مضزل اجطالي   Communicative Approachالاجطالُت اي الؿٍغ

ت وهي جيشإ بػض اإلاضزل الؿبُعي وجخؿىع  بػض اهخلاص حشىمؿيي الظي لّىم هظٍغ

اللغت الترهُبُت  ؤو ٌؿمى بالىفاًت اللغىٍت اإلالطىعة غلى مػغفت اللىاغض 

Language Structure ( ،53-52: 2225ؤفىضي).  وهظه الىفاًت الاجطالُت حشمل

اإلاػغفت بإضٌى الىالم وؤؾالُبه ومغاغاة ؾبُػت اإلاساؾبين مؼ اللضعة غلى جىىَؼ 

 لغافت بلى اإلاػغفت بلىاغض اللغت ومفغصاهما.الىالم با

 :ًىؿلم  اإلاضزل الاجطالي مً جطىع لهضف حػلُم اللغاث وهى في مطؿلح هى

الت  حػن  كضعة الفغص غلى   Communicative Competence  الىفاًت الاجطالُت

اؾخػماٌ اللغت في مىاكف مسخلفت. والفغص الظي لضًه الىفاًت الاجطالُت فهى ٌؿخؿُؼ 

ت مػُىت.   الخمُيز بين اإلاىاكف مً ؤهماؾا لغٍى

باليؿبت لهظا اإلاضزل، كام هالُضاي بإن ًطّىف هظه اإلاىاكف جدذ ؾبػت 

 :وظاثف عثِؿُت  وهي

لطض بما اؾخسضام اللغت  instrumental function الىظُفت الىفػُت .1 ٍو

 .للحطٌى غلى ألاشُاء اإلااصًت مثل الؿػام والشغاب

لطض بما اؾخسضام اللغت مً ؤحل  regulatory function الىظُفت الخىظُمُت .2 ٍو

ً و جىخُض ؾلىههم  .بضضاع ؤوامغ لآلزٍغ



لطض بما اؾخسضام اللغت مً  interactional function الىظُفت الخفاغلُت .3 ٍو

ًؤ  .حل جباصٌ اإلاشاغغ وألافياع بين الفغص و آلازٍغ

لطض بما اؾخسضام اللغت مً ؤحل  personal function الىظُفت الشخطُت .4 ٍو

 .ؤن ٌػبر الفغص غً مشاغغه وؤفياعه

لطض بما اؾخسضام اللغت مً  heuristic function الىظُفت الاؾخىشافُت .5 ٍو

 .ػلم منماؤحل الاؾخفؿاع غً ؤؾباب الظىاهغ والغغبت في الخ

لطض بما اؾخسضام اللغت مً ؤحل  imaginative function الىظُفت الخسُلُت .6 ٍو

 .الخػبير غً جسُالث وجطىعاث مً ببضاع الفغص وبن لم جخؿابم مؼ الىاكؼ

لطض بما اؾخسضام اللغت مً  representational function الىظُفت البُاهُت .7 ٍو

 .ً  ؤحل جمثل ألافياع واإلاػلىماث وجىضُلها لآلزٍغ

وجلً الىظاثف بالىظغ بلى جطىعاث اإلاضزل الاجطالي الػامت التى حغث  

غبر غملُت الخػلُم والخػلم غلى ؤؾاؽ اإلاضزل. وهظه الىظاثف ًلطض غمً 

اإلاػلىماث في خُاة  اؾخسضام اللغت مً الخػبيراث لخلضًم اإلاشاغغ وألافياع ؤو 

 الىاؽ ؤو ألحل ؤمغ شخظ آزغ لُفػل شِئا.

 

 مىهجيت البحثج. 

-Mixed Methods; Qualitatifوالىُفي اؾدىض الباخث بلى اإلاضزل الىم  

Quantitative Approach جخمؼ منمم البُاهاث واخض ملاخُث ًخػ  مؼ مجخمؼ البدث ٍو

لت . (173: 2222)صاماًىت ،  غ الظي هى ؾٍغ واؾخسضم الباخث هىا مىج  البدث والخؿٍى

غ  البدث للحطٌى غلى مىخج مػين وججغبت فػالت.  وؤما هىع البدث فهى البدث والخؿٍى

غ والخطضًم غلى ؤلاهخاج الخػلُم   .772: 1983)بىعق وغاٌ، اإلاؿخسضم ألحل الخؿٍى

هت واإلالابلت والازخباع. وبخلً ألاؾالُب اإلاؿخسضمت لجمؼ البُاهاث هي اإلاالخظت والاؾدبا

 احت البدث.حالباخث بجمؼ البُاهاث باليؿبت ل كامألاصواث، 

 

 

 

 



 هخائج البحثد. 

كطض باإلاىخج اإلاؿىع في هظا البدث همىطج حػلُم الىدى اإلاؿىع غلى ؤؾاؽ اإلاضزل 

غ همىطج حػلُم الىدى غلى ؤؾاؽ اإلاضزل  .الاجطالي إلاهاعة الىالم وكض زؿـ الباخث جؿٍى

اث الىدى واإلاىغىغاث الاجطالُت  ت لخىظُم مدخٍى الاجطالي مخجها بلى اإلاىغىغاث الىدٍى

اث مهاعة الىالم وظغوفها ألحل الخىاضل واإلاىغىغاث الىظُفُت لخىظُم  لخىظُم مدخٍى

غ  غىاضغ وظاثف اللغت اإلاخؿلبت في اإلاضزل الاجطالي زم ألافياع الػاملت. وهظا الخؿٍى

بةعجباؽ الىدى والىالم غلى ؤؾاؽ اإلاضزل الاجطالي كض ؤًضه بػؼ البدىر الػملُت 

 اللغت باؾخسضام اهخم الاجطاٌ مضزل ؤن( 2228وهظلً هما بين مدؿً غلى غؿبُت )

 .(81: 2228)غؿُت،  الفػلي الخؿبُم مىغؼ اإلاسخلفت وكىاغضها ووغػها ؤهظمتما ومماعؾت

والىمىطج اإلاؿىع هىا كض اخخىي غلى مىاضفاجه ألاؾاؾُت لخػلُم الىدى إلاهاعة الىالم 

في ماصة اللغت الػغبُت، وهي اهلؿم بلى هاخُخين، الىاخُت ألاولى باليؿبت بلى ؾلؿلت الخػلُم 

اث ماصة الىدى اإلاغجبؿت بالىالم  مً هظا الىمىطج، والىاخُت الثاهُت باليؿبت بلى مدخٍى

لىمىطج اإلاؿىع. ومً جلً الىاخُت، عؤي  الباخث ؤن مىكؼ الىدى  بين ًضي لضغم هظا ا

الىالم هإصاء الاجطاٌ غمً حػلُم اللغت الػغبُت غلى ؤؾاؽ اإلاضزل الاجطالي. طلً هما 

ت في حػلُم اللغت اجطالُا اللىاغض اؾخسضام( ؤن 2222عؤي ؤخمض غُض غىع )  مً اللغٍى

جطالُت وظاثف ؤصاء ؤحل
ّ
هه مػُىت، مىاكف في مػُىت ا

ّ
 ؾبُػُت زلم مىاكف غلى ٌػمل فة

بمم غلى فُه ًغهؼ لغىي  مدخىي  زالٌ مً مباشغة، اجطالُت وحماغُت فغصًت  غلى جضٍع

ت ؤوال، اإلاداصزت ب زم الشفٍى ت اإلاهاعاث باقي غلى الخضٍع  .(23: 2215بىحملين، ) اللغٍى

ؤما الىاخُت ألاولى مً ؾلؿلت حػلُم الىدى غلى ؤؾاؽ اإلاضزل الاجطالي فه   

، Viewing، ؤلاؾالع Introductionجخػمً مً زمـ زؿىاث، وهي الخمهُض ؤو الاؾخػضاص 

 & Associations، الترابـ والخػمُم Presentations  &  Simulationsالخلضًم والخمثُل 

Generalizationsخماٌ ، الخؿبُم والاهAplications & Completion.  وحػُين هظه

ب مىه ؤن 
ّ
الخؿىاث بالىظغ بلى خاحت الخػلُم والخػلم غلى ؤؾاؽ الاجطالي الظي جؿل

ترهؼ غلى جفػليمم في  باث ٍو ٌػؿى اإلاػلم فغص واؾػت لضي الؿالب في اإلاماعؾت والخضٍع

هظا اإلاضزل ؤن ٌػغف    بِىما ًخؿلب مً (96: 1992)لخلي ووص،  ألاوشؿت الاجطالُت



اث الى ى اإلاضعوؽ ختى ًلضعوا غلى جؿبُم الىدى في الىالم اي اؾخسضام دالؿالب مدخٍى

 اللغت الفطحى.

في الضعاؾت اإلاُضاهُت التى كام بما الباخث بالخػلُم غلى الؿالب الجضص بجامػت 

غلى ؤؾاؽ مىالها مالً ببغاهُم ؤلاؾالمُت الحيىمُت ماالهج، ؾّبم الباخث حػلُم الىدى 

لت الاؾخلغاثُت في جلضًم  اإلاضزل الاجطلي وهى باؾخسضام الىمىطج اإلاؿىع الظي فُه الؿٍغ

اللىاغض لشغح اإلاػاوى مً الىدى وباإلاضزل الاجطالي لبىاء بحغاء ألاوشؿت الاجطالُت ووان 

 الخؿبُم في مجمىغت الخجغبت في اإلاؿخىي اإلادضص.

بُت التى حؿخسضم بػض كُام الباخث بخجغبت ؤؾالُب الخػلُم  في مجمىغخين الخجٍغ

الىمىطج غلى ؤؾاؽ اإلاضزل الاجطالي والػابؿت التى حؿخسضم الىمىطج الػاصي في حػلُم 

اللغت الػغبُت في اإلاؿخىي الثالث، فلضم الباخث هخاثج هفاءة الؿالب في الىالم بػض ؤن 

اث الىدى وجؿبُلها زالٌ الحىاعاث مً الخػبيراث الػضًضة.  ؤن هفاءهمم في ٌػغف هظٍغ

ت اإلاؿبلت. بُت جضٌ غلى ؤن الىفاءة مغجفػت هظغا بلى الىفاًت الىدٍى  اإلاجمىغت الخجٍغ

والخالضت مً مىاكشت ؤزغ اؾخسضام الىمىطج في حػلُم الىدى غلى ؤؾاؽ اإلاضزل 

مغاخل ( 1)الاجطالي هي ؤن هجاح الخػلُم بمظا الىمىطج اغخمض غلى الػىامل الخالُت 

كُام الؿلبت بالخمثُل ( 2، )طج اإلاؿىع جدُؿها ألاوشؿت الاجطالُتالخػلُم مً الىمى 

ت الترهيز مً الؿالب غلى اليشاؽ ألن لهم فغص هبيرة في جلضًم ( 3، )واإلاداهت اللغٍى

اث الىدى ٌػلمها اإلاػلم مً زالٌ الخػبيراث لالجطاٌ الت  فيما ألاهماؽ مً  ؤهفؿهم. مدخٍى

ت خؿب وظاثفها اإلاؿخ  سضمت للخىاضل الحضًث.التراهُب الىدٍى

وهةةي الػىامةةل التةةى جسةةظ وةةل فةةغص غلةةى  تبن صافػُةةت الؿةةالب جخةةإزغ بالػىامةةل الفغصًةة

. وصافػُةةةةتمم فةةةةي غملُةةةةت الخػلةةةةُم والةةةةخػلم ًةةةةاصي بلةةةةى فػالُةةةةت الػملُةةةةت (2211)ؤسةةةةحم،  خةةةةضة

الخػلةُم والةةخػلم. وبػةةض مالخظةت غملُةةت البدةةث مةةً ؤلاحةغاءاث اإلادةةضصة فةةي اإلاجمةةىغخين، عؤي 

ث ؤن صافػُت الؿالب في حػلُم الىدى غلى ؤؾاؽ اإلاضزل الاجطالي إلاهاعة الىالم مهمت الباخ

  بةةةةين مةةةةا ٌشةةةةتروىن خماؾةةةةت فةةةةي غملهةةةةم الضعاؾةةةةت بىثةةةةرة مُةةةةىلهم ووشةةةةاؾهم. والضافػُةةةةت

Motivation     ًهىا حػخبر مً الشغوؽ ألاؾاؾُت الت  ًخىكف غليمةا جدلُةم ؤهةضف حػلةُم مة

ً  الاججاهةةةةةةاث واللةةةةةةُم جدطةةةةةةُل  غملُةةةةةةت الةةةةةةخػلم فةةةةةةي  حػلةةةةةةم ؤؾةةةةةةالُب وؾةةةةةةغف الخفىيةةةةةةر وجيةةةةةةٍى



اإلاػلىمةةاث واإلاػةةاعف ؤو فةةي خةةل اإلاشةةىالث. وألحةةل الخىغةةُذ، فُمةةا جلةةى آعاء الؿةةالب غةةً هةةظه 

 الضافػُت :

 آعاء الؿالب في  .1

 ماشتراهيم .2

كاٌ بػؼ الؿالب ؤن حػلُم الىدى غلى هظا ألاؾاؽ ٌؿهلهم الخؿبُلاث 

فُضهم هثيرا في فهم الىدى  الفطحى في الاجطاٌ اإلاػخمض غلى اللغت الفطحى ٍو

ػُف هفاءهمم في هظه اإلاهاعة ؾىي  باجه في الىالم. ٍو شجػهم في جضٍع الىظُفي َو

غضت ؤهثر لضيمم في جىمُت مػغفتمم الىدى اإلاضعوؽ. وهظلً، ٌػؿى اإلاىج  اإلاؿىع ف

ت ومماعؾت جؿبُليما في  جىاضلهم باللغت الػغبُت وممخؼ بىثرة اإلاماعؾاث الىدٍى

 الىالم.

عؤي الؿالب ؤن حػلُم الىدى بمظا اإلاضزل ًاصي بلى ألاوشؿت الخؿبُلُت 

بين غلم الىدى والىالم الظًً لم ٌشتروا في وخضة الخػلُم والخػلم هما غاصة. وهظه 

ػّىصهم فهم الىدى اإلاىلٌى مً زالٌ مماعؾت الخيلم اإلادضص الضاغم بلى ألاوشؿت ح

 فهم كىاغضه. 

 مضي مٌُى الؿالب خُىما ٌشتروىن في غملُت الخػلُم والخػلم .3

باليؿبت بلى مٌُى الؿالب في الاشتران في غملُت الخػلُم والخػلم، عؤوا ؤن همىطج 

بإخىالهم وخىاثجهم في حػلم الخػلُم اإلاؿىع غلى ؤؾاؽ اإلاضزل الاجطالي ًخفم 

ػّىكىن ؤن زؿىاث الخػلُم اإلاطممت ًدؿاهمىن في حشجُػهم  ٌُ اللغت الػغبُت. وهم 

وجإزيرهم في مشاغغ الحب والاعجُاح غىضهم. وهظا بمػنى ؤن في هظا اإلاىج  شيئ 

اب لضيمم ختى ٌؿخىفي لحل مشىالهمم في الخػلم غً هُفُت حػلم الىدى غير 
ّ
حظ

 مملت  ضػب.

 الؿالب في اشتراههم وشاؽ .4

عؤي بػؼ الؿالب ؤن الخػلُم ًللل اإلالل بىثرة ألاوشؿت في الفطل 

دغن خماؾت لالشتران في غملُت الخػلُم والخػلم. وطلً صٌ غلى ؤهمُت صعو  ٍو

عؾم زؿت وآلُاث واضحت لدشجُؼ عاثض اليشاؽ مً هظا الىمىطج اإلادخىي غلى 

ضلُت مً الخػبيراث والحىاعاث مً وهمُئت الؿالب إلاشاعهتمم في ألاوشؿت الخىا



ت، جىفير مؿاخت ػمىُت مىاؾبت للؿالب  اإلاىغىغاث الاجطالُت واإلاىغىغاث الىدٍى

إلاماعؾت ألاوشؿت الاجطالُت، ووغؼ زؿت لخىحُه ألاوشؿت اإلاضعؾُت مؿدىضة بلى 

عؾالت الىمىطج وؤهضافه اإلادضوصة. وهظلً مً الضوافؼ في هظا الىمىطج ليشاؽ 

 بشغان الؿالب بفاغلُت في جسؿُـ الاوشؿت الاجطالُت الخاضت بممالؿالب ؤًػا 

،بجاخت الفغضت للؿالب لإلؾهام في زضماث ألاوشؿت في الفطل، جىفير بغامج 

ت. غ مهاعاث الحىاع والالتزام بػىاضغها الىدٍى   مخىىغت حؿهم في جؿٍى

 مداولت الىمىطج في جإزير الؿالب باالجطاٌ والخػامل الفػاٌ .5

الؿالب ؤن الخػلُم ًازغهم في جفػُل الخػلم ًخؿلب منمم مماعؾاث عؤي بػؼ 

ب غلىلهم بخؿبُم ألاخىاٌ اإلاىاؾبت هما  غضًضة وجؿبُلاث ول مىغىغاث وجضٍع

ًدضر في خُاهمم الُىمُت بالخػبيراث الجضًضة وبهثاع الدؿائالث بُنمم وبين 

.ً  آلازٍغ

ة مً الخمهُض ظهغث هظه اإلاداولت غمً زؿىاث الخػلُم الخمـ اإلابخإص

ؤو الاؾخػضاص بلى الخؿىاث النماثُت وهي الخؿبُم وؤلاهخماٌ. في الخمهُض، حغي 

هىان الدؿائالث والخػامل بين اإلاػلم والؿالب خٌى مىغىغاث وصوعهم في غملُت 

الخػلُم والخػلم وهظلً الدشجُػاث اإلاثيرة الؾخجىاباث منمم. وفي الاؾالع حغب 

لبضء غملُت الاجطالي في هظه الخؿىة. وفي الخمثُل  ؤخض منمم الخىاضل مؼ اإلاػلم

واإلاداهت، كام الؿالب باألوشؿت الاجطالُت وفُه فغص لهم الخػامل بين بػؼ 

 بػػا. 

 آعاء الؿالب غً الىمىطج غلى ؤؾاؽ اإلاضزل الاجطالي .6

عؤي بػؼ الؿالب ؤن الىمىطج اإلاؿىع غلى ؤؾاؽ اإلاضزل الاجطالي حُض حةضا بإهةه 

جغكُةةت هفةاءهمم فةي الىةةالم ومػةغفتمم فةي الىدةى الةةىظُفي، وهةظلً مفُةض وممخةةؼ  ًفُةض هثيةرا فةي

 ومغوخت غً ؤهفؿهم.

مما شغح الباخث فُما ًخػلم بأعاء الؿالب فُلخظ ؤن همىطج حػلُم الىدى غلى 

غقي  فُض هثيرا في حشجُػهم في حػلُم الىدى ٍو ؤؾاؽ اإلاضزل الاجطالي ضالح لللُام بمم ٍو

هظه اإلااصة. وبظلً، اؾخسضام هظا الىمىطج ٌؿخؿُؼ ؤن ًدل بػؼ مُىلهم وعغبتمم في 

 مشىالث الؿالب في حػلُم الىدى ألغغاع زاضت.



عؤي الباخث ؤن هجاح حػلُم الىدى غلى ؤؾاؽ اإلاضزل الاجطالي ٌػخمض غلى 

 الػىامل الخالُت :

  

 

 

 

 

هظه الػىامل جازغ في هجاح الؿالب في حػلُم الىدى غلى ؤؾاؽ اإلاضزل الاجطالي 

ت الاعجباؾُت إلاهاعة الىالم.  الػامل الثاوي هى صافػُت الؿالب في الخػلم، وهى غىض الىظٍغ

والؿلىهُت للضافػُت ٌشير ؤن ؤن اليشاؽ الؿلىوي وؾُلت للىضٌى بلى هضف مػين مؿخلل 

فاالؾخجاباث الطاصعة مً ؤحل الحطٌى غلى اإلاػؼػاث حشير بلى صافػُت غً الؿلىن طاجه. 

جدضصها غىامل مؿخللت غً ضاخب الؿلىن طاجه.    Extrinisic Motivationزاعحُت

ت اإلاػغفُت ٌشير ؤن اليشاؽ الػللي للفغص  ًاصي   Intrinsic Motivationوهظلً غىض الىظٍغ

 عجباؽ بمخىؾؿاث اللطض والىُت والخىكؼبلى اليشاؽ الؿلىوي، وهظه الخفؿيراث غلى ا

ت مهمت للخدطُل الضعاي   في (2223)اإلاؿاعهت،  . وهظا بمػنى ؤن صوع الضافػُت لهظه الىظٍغ

 حػلُم الىدى غلى ؤؾاؽ اإلاضزل الاجطالي.

وغُاع هظه الضافػُت مً ألامىع اإلاهمت في مشيلت حػلُم الىدى، فالبض للمػلم ؤن 

الؿالب مً الغاخت والثلت في اشتران الخػلم، وغضم الثلت مً ًبنى الضوافؼ في ؤطهان 

 ؤهفؿهم ؤن ًيىن ماوػا لخفػُل غملُت الخػلُم والخػلم.

ولبىاء الضوافؼ، هىان بػؼ ألاؾالُب اإلاهمت لخنمُؼ صافػُت الؿالب وهي فُما 

 ًلى :

 اؾخسضام ألاوشؿت اإلاسخلفت .1

 ٍاصي بلى اهسفاع غاصة، ًمّل الؿالب خُىما ٌػملىن شِئا غير مخىىع و 

زماؾتمم. والؿالب اإلامل ٌؿبب بلى حػؿُل غملُت الخػلُم والخػلم، والػىـ 

 مً طلً، جىىع ألاوشؿت جلُم جغهيزهم غلى الخػلم حشجػهم.

 حػل الؿالب مشاعهين فػالين .2

الدافعة العوامل  



ال ججػل الؿالب الجفػلىن شِئا في الطف ألن طلً ؤن جللل مُىلهم صافػُتمم 

الخػلُم والخػلم. واؾخسضام ؤؾالُب الخػلم اليشـ في الاشتران في غملُت 

 .لغؿاء فغص الؿالب الىاحباث في شيل مً اإلاشاول واإلاداواة لخدفيز الخػلم

 جفػُل الفطٌى الضعاؾُت  .3

احػل الفطل آمىا صاغم الؿالب للمداوالث واإلاجّغباث واخترم ؤهفؿهم وهي 

في الفطل الظي اخترم وبطا حػلم الؿالب   .جإحي بلى حشجُؼ الضافػُت للخػلم

اإلاػلم لهم، ولِـ بؿبب مجغص الىظغة بلى كضعهمم ألاواصًمُت الخاضت فةن 

 .طلً ًمُل بلى مىاظبت اشتراههم في غملُت الخػلم

 بشيل مخىاؾب بغؿاء مهمت  .4

   .ال جلم بمجغص كُمت الخدطُل الضعاي   بل بالترهيز غلى بجلان الؿالب للماصة

 ب غلى جدلُم هضف الخػلُم والخػلمبشغان اإلاػلم إلاؿاغضة الؿال  .5

ؤن ًلىم اإلاػلم بخىحُه الؿالب لخدؿين مهاعاهمم في الخػلم، ولِـ الترهيز 

 .فلـ غلى هدُجت ازخباعهم، وؤن ٌؿاغض الؿالب في جدلُم ؤهضافهم

 عّص فػل الؿالب .6

ؤن ٌػؿي اإلاػلم عصوص فػل الؿالب في اللُام بػملهم، واؾخسضام اليلماث 

وحػلُلاث  الخػلُم جضفؼ صافػُت الؿالب ؤهثر مً ولماث ؾلبُت.ؤلاًجابُت في 

 بًجابُت جيص ئ بىاء زلتمم

 حػل ألاوشؿت الت  ٌشترن فيما حمُؼ الؿالب في الفطٌى الضعاؾُت .7

  بوشاء ألاوشؿت الت  حشغن الؿلبت مؼ ػمالئمم في الفطٌى الضعاؾُت. طلً

ًت للؿالب مؼ حمُؼ الؿالب جاصي بلى جباُصٌ اإلاػاعف وألافياع وؤلاهجاػاث الفغص

 .في الطف

( ؤن في الخػلُم خاحاث لخىمُت 2211بغافت بلى طلً، ػاص ماؾلى )في ًمين، 

 الضوافؼ، والبض للمػلم ؤن ًىفغها، منما :

الحاحاث الجؿضًت مثل ألاؾػمت واإلاشغوباث، فةطا كل كُام الؿالب فُازغ  .1

 صافػُتمم مً غملُت الخػلُم والخػلم.



ت الخػبير، خُىما واهذ الحاحاث ألامى .2 ش واإلاطاثب وخٍغ ُت مثل ألامً مً الدشَى

 هظه ألامىع فُخػلم الؿالب بإخؿً اإلاٌُى بيل صافػُت.

الحاحاث الحبُت مثل الطضاكت والػاثلت، وؤخىاٌ الػاثلت في الفطل جازغ في  .3

حشجُؼ الؿالب لػملُت الخػلُم والخػلم، فالبض مً وشاؽ الؿالب باالجطاٌ بين 

 اإلاػلم.

 الحاحاث الاؾخجىابُت مثل الاؾخجاباث مً الخلضًم والخؿبُم. .4

ت مثل الازتراع وجلضًم مٌُى الؿالب. .5  الحاحاث الخػبيًر

وصافُػت الؿالب جظهغ ؤخُاها في جلً ألامىع اإلاظوىعة، فلظلً ؤن يمخم اإلاػلم بما لبىاء 

الفػاٌ. والخالضت مً صوافػهم في غملُت الخػلُم والخػلم ألن له الخإزير الىبير في الخػلُم 

مىاكشت ما طهغ هي ؤن الؿالب ًدخاحىن بلى الضوافؼ في الاشتران في غملُت الخػلُم 

والخػلم ختى خطلىا غلى الثلت بإهفؿهم. وؤن الىمىطج اإلاؿىع الظي لم ًدغن صوابؼ 

 الؿالب في غملُت جؿبُله هي لم ًخإزغ هثيرا في جفػُل غملُت الخػلُم.

 

 ٌ. الاخخخام

ؤن مىخج همىطج الخػلُم اإلاؿىع غلى ؤؾاؽ اإلاضزل الاجطلي ( 1ٌؿخيخج الباخث ) 

اخخىي غلى مغاخل الخػلُم وماصجه الاجطالُت. ومً هاخُت جلضًم الىدى في جلً الخؿىاث، 

اث الىدى زالٌ ملاعهت  لت الاؾخلغاثُت، ومً هاخُت جىظُم مدخٍى اؾدىض الىمىطج بلى الؿٍغ

خمض الباخث غلى الخؿت الضعاؾُت لضي بغومفُذ. ومً وحه ماصة الىدى والاجطالي، اغ

غام، ؤن الىمىطج اإلاؿىع هىا هى الىمىطج الاجطالي لخػلُم الىدى اإلاخػمً مً زـ 

زؿىاث وهي الخمهُض ؤو الاؾخػضاص، الاؾالع، الػغع والخمثُل، التربُـ والخػمُم، 

ى ؤؾاؽ اإلاضزل الاجطالي ( ؤزغ اؾخسضام همىطج حػلُم الىدى غل2الخؿبُم والاهخماٌ، و)

ؤن صافػُت الؿالب بػض بحغاء ( 3حُض حضا، و) في جغكُت مهاعة الىالم لضي الؿلبت هى 

البدث بالىمىطج اإلاؿىع في حػلُم الىدى غلى ؤؾاؽ اإلاضزل الاجطالي إلاهاعة الىالم حُضة 

حضا بإنمم ًخدمؿىن حمُػا مؼ جلضًم مىغىغاث خُاهمم الُىمُت في جفػُل غملُت 

 طاٌالاج
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