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 وكدوة البحح وخمكية املشهمة  : 

فٖاا٦ ةٕٚكاا ٩٤الر    ااالٙا  ٚ٪اا  ةٕ ؽي٩٤اا   اا٢عر  غاا٩٤ؽة   ٪ٙٚااال ك ااِ ى٪اا٠ مٛ ةٕقٖٚ٪اا  ةٕ قٖ        
٣َٙاليٖاا  ةز ٪الخااالر ةٕٚكاا َ ٔ    ،ي٢ااعه ٤ٙةّ اا  ٙ ن٪ااؽةر ةٕق ااؽ   ،ةٕقالٕٚ٪اا  ٣ةٕقؽي٪اا  ٣ةٕٚسٖ٪اا    

ٔ     ٣ سع٩ال ٠ ،ّٚال  ٢عر ضآ ةٕك٤ٞةر ةألض٪ؽة  سع٩ثال  ّأ غٕاِ كياع    .ٕٚٞال١د٢اال ىا٨ ّالىا  ةٕٚؽةزا
ىا٨ ةٕ طغا٪ظ    ٣ٙ ْاالٙا   يس٪ا  ٩اي ٨ ٙٞكادٚال    ،ةٝقْالقال ٠ ف٦ٖ  ْٔ ٣ٙض٤ٚٛ ةألٝشغ   ٣مٛ ٩دع

٪ اام ٙااـ م٪ااؽٟ ٙااٜ ٣ٕةٕ ٞي٪ااػ ٙااـ ٙ غٖ ااالر  ٖااِ ةٕٚؽزٖاا  ،٣يس٪اا  ٩كاا غ٪ـ ٤ٙةخ٢اا  ةٕٚكاا َ ٔ  
 إ٦ٕ  سَ٪٢َال . ٦ةٕٚٚالؼقالر ى٨ ة دالٟ ةٕنال٩الر ةٕ ٨ ٝكق

٢ٝ٤ْٕال غةر ؛ ؼة ى٨ ٙٞال١دٞال ةٕعؼةق٪ ٘ ٣ةٕ قٖ٘  س ٔ ْٙالٛ ةٕ عة٪٣ةألٝشغ  ى٨ ٙ٪عةٛ ةٕ قٖ    
٠ّ ،٢ٝ٤ْٕ٣اال ٣قا٪ٖ  ٢ٙٚا  ٙاٜ ٣قاالقٔ  سَ٪اٌ       ٤ يث٪ؽ ّ ٪ؽ ى٨  شْ٪ٔ ض ؽةر ةٕٚ قٖ٘ ٣ قاع٩ٔ قاٖ  

م١ااعةه ةٕاا قٖ٘ .ّٚااال م٢ٝااال ٖٙ٪صاا  يااالٕيؽل ةٕ اا٨   اا٪ر ٕٖٚ قٖٚاا٪ٜ مٛ ٩ق ااؽ٣ة فااٜ مٝيكاا٢٘ ، ّٚااال مٛ   
ةٕسيؼ ٣ةٕ َٖا٪ٜ  إٕا٦ ثَالىا  ةاياعةؿ     ٙٚالؼق  ةألٝشغ   َٞٔ ةٕغالٕم ٜٙ ثَالى  ةٕػةّؽة ز٪  ٙدؽظ  

ىالً ىْؽ٩  مّثؽ فَٚاال  آز٪  ةَٕعؼة ف٦ٖ إٝ الج مىْالؼ خع٩عة ٣ؽ٤٢ؼ  سكٜ ٕن٧٤ ٣ةكٝغاً إ٦ٕ 
 (9ٔ-9ٓ ،99ٗٔ)زكٜ ق٪ع  سال  ، .٣ ٤ٚك

ز٪ا  إٛ  ،٣ٕٖٞشالط ى٨ ٙ٪عةٛ ةٕٖن  ةٕقؽي٪  م١ٚ٪  ّ ؽ٧ ى٨  سَ٪ٌ م١اعةه ةٕٖنا  ةٕقؽي٪ا           
 ،٩ااااا ٘  ق٢ٖٚاااااال يال٤َٕةفاااااع ٣ةٕ قؽ٩ياااااالر ٣زاااااع١ال يَاااااعؼ ٙاااااال ٩ااااا ٘ يالٕ َٖ٪اااااع     ةٕٖنااااا  ةٕقؽي٪ااااا  ك  

٣ةٕٞشالط ٣ق٪ٖ  ٢ٙٚ  ٜٙ ة٤ٕقالقٔ ةٕ ٨  كالفع ىا٨  سَ٪اٌ ّأ ١اػة      .٣ةكق طعةٗ ةٕكٖ٪٘،٣ةٕٚسالّالة
ةّ شااله ة٤ٕٚة١ام ةألظي٪ا  ٣ةٕٚ٪ا٤ٓ ةٕٖن٩٤ا        ٦،ّٚال مٛ ةٕٞشالط ى٨ ٙ٪عةٛ ةٕٖن  ةٕقؽي٪  ٩كالفع فٖا 

ف٢ال،ّٚال ٩ اا٪ر ةٕٞشااالط ٕٚقٖاا٘ ةٕٖناا  ةٕقؽي٪اا   ث ٪اال ةٕقااالظةر ةٕٖن٩٤اا     ،٩٣كااالفع ىاا٨  ٞٚ٪ ٢ااال ٣إ اا ال 
ى٨ ٤ٙةٍاو ةٕس٪االة ةٕغ ٪ق٪ا  ةٕ ا٨   غٖام       ٝالخسال  ةٕ س٪س  فٞع ةٕٚ قٖٚ٪ٜ ،٣ةق طعة٢ٙال ةق طعةٙال 

  .ةق طعةٗ ّالى  ٢ٙالؼةر ةٕٖن  ةٕقؽي٪ 

 اا  ّٚااال مٛ ةٕٞشااالط ىاا٨ ٙ٪ااعةٛ ةٕٖناا  ةٕقؽي٪اا  ٩ؽقااص ٙااال ٩ اأ إ٥ٕاا٠ ةٕغااا  ىاا٨ ةٕس          
٩٣دعظٟ،ى٢٘ ٩ ق٤ٖٚٛ ظةضأ زداؽةر ةٕعؼةقا  ّ٪او ٩َاؽر٣ٛ ٍاؽة ة        ،٩٣ٞٚ٪٤٩٣،٠قق٠  ،ةٕعؼةق٪ 

٣ّ٪و ٩ي٤ٚ٢ٛ؟ ٩ ق٤ٖٚٛ غِٕ ٠ّٖ ١٣٘ َٙ٪ع٣ٛ يي٣ٍاالر   ؟،صس٪سال  قٖ٪ٚ ؟،٣ّ٪و ٩يْؽ٣ٛ  يْ٪ؽة 
٣ةٕ ٤خ٪ا٠   ،ٙسعظة ،٣يَٚؽؼةر ٙسعظة، ٣مٙالّٜ ٙسعظة ،٣ةٕ قٖ٘ ى٨ ١ػٟ ةٕسالٕ  َٙاؽ٣ٛ يالٕ  اس٪ر  

٣ٙال ٩ ق٠ٖٚ ةٕغاا  ٩دق٢ٖا٘ ٍاالظؼ٩ٜ فٖا٦ ٤ٙةخ٢ا  ٙاال   غٖ ا٠ ٤ٙةٍاو ةٕ ق ٪اؽ ٣ةٕي٢ا٘             الظ،٣ةاؼ
 ٦ةٕقالٙ  ٣ةٕطالص  ،٣   ر ةٕٚٞال ظ يٚثالي  ةٕٚقالٙٔ ةٕ ٨ ٩ اعؼي٤ٛ ى٪٢اال فٖا    ٣٘ةٕٚقؽى  ى٨ ز٪ال ٢

٣ ٞٚ٪ ا٠ ،م٣ ١ا٨ يٚثاليا  ١ٚاؿة     ،٣إ َالٝا٠   ، غ ٪ٌ ٙال ق ٌ مٛ  ق٤ٖٟٚ ى٨ زدؽةر ةٕٚعؼق  ٣ ث ٪ ا٠ 
 .ياا٪ٜ ةَٕٚااؽؼةر ةٕعؼةقاا٪  ٣ٙااال ٩ٞ ؾااؽ ةٕغااا  ىاا٨ ز٪ااال ٢٘ ةٕٚكاا َ ٖ  ٙااٜ ٝشااالط ٕناا٧٤   ة٤ٕصاأ 

٣ف٦ٖ ةٕؽم٘ ٜٙ مٛ ةٕٞشالط خؿ  ٙاٜ   ،(ٕٙٔ، ٕٓٓٓ)ؼ ع٧ مزٚع عق٪ٚ  ٣ٙسٚع ةٕك٪ع ٙٞالؿ ،
ة٢ٕٞٚح ةٕٚعؼق٨ ،ىإ٠ٝ ٩ ٚ٪ؿ فٜ ة٤ٕٚةظ ةٕعؼةق٪  يقعة ٙٚ٪ؿةر  دقٖا٠ مّثاؽ م١ٚ٪ا  ،ز٪ا   نٖام      

ى٪ٚثٖا٤ٛ، ٩٣َاؽر٣ٛ ،٩٣ْ  ا٤ٛ     ،ألٛ ةٕ اٙ٪اػ ١ا٘ ةٕاػ٩ٜ ٩ٚالؼقا٤ٛ ةٕٞشاالط      ف٠٥ٖ ةٕط ؽة ةٕقٖٚ٪ ؛
فااٜ مٝاا٠ ٩ْشااو فااٜ ٙ٪اا٢ٕ٤٘ ٣ٙاا٤ة١ ٢٘      ا ٣ؼم اا  ٙااٜ ةٕٚ قٖٚاا٪ٜ ،ىضاا    ٍ اا٤ك  ٦،ّٚااال مٝاا٠ ٩َٖاا  

٣ ،٣ةق قعةظة ٢٘ ،ز٪  ٩ط الؼ ةٕٚ قٖ٘ يٞيكا٠ ٝا٤ؿ ةٕٞشاالط ةٕاػ٧ ٩ٚالؼقا٠ ،٩٣شا ؽُ ىا٨   طغ٪غا٠        
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ٔ  ز ٦الـ ٣ز٪٩٤ا ،  ٞي٪ػٟ ؛ٙٚاال ٩دقٖا٠ ٩َ أ ف٥ٖا٠ يسٚا      ىا٨   ىقاالك   إٛ ٕٖٞشاالط ةٕٚعؼقا٨ مثاؽة     :ٍ٪ا
 مثؽ ةٕ قٖ٘ ى٨ زدؽة ةٕعؼةق  . مز٪الٝال  فٖٚ٪  ةٕ ؽي٪  ٩ي٤ً

ةٕط اؽةر ةٕ ا٨ ٤٩ىؽ١اال ةٕٞؾاالٗ ةٕ ؽيا٧٤       ٣٥ةألٝشغ  ةاثؽةق٪  ى٨ ٙ٪عةٛ ةٕٖن  ةٕقؽي٪   قع إزاع 
الٍالر ّالٙٞ  ،٣ةألٝشغ  ٕع٢٩٘ ٜٙ ع ٕغاي٠ ،ز٪  ٩س ٤ٖٛ ٜٙ ضا٢ٕال ف٦ٖ ؾةظ  ؽي٧٤ ٩ش ـ ٙال

٣ ٞٚ٪ا  ٙقاالؼى٢٘ ،ّٚاال   ا٪ر ٢ٕا٘       ،٣ اعف٪٘ ٍاعؼة ٢٘   ،ةاثؽةق٪   قع ةأل١٘ ى٨ ٙدالٓ ؼفال٩  ةٕ اٙ٪اػ 
م٪اؽ  ٖاِ ةٕ ا٨  قغ٪٢اال      ،٣ٙ ٤ٞفا  ،٤ٙ٣ضا٤فالر ٙث٪اؽة    ،ةٕيؽص  ٨ْٕ ٩ قال٤ٖٙة ٙـ مىْالؼ خع٩عة

  اثاؽة  ٙقاالؼه ةٕ اٙ٪اػ    ةٕٚٞال١ح ةٕٚعؼق٪  ةَٕٚؽؼة ،ّٚال ٩ك طعٗ ٕ ٞي٪ػ١ال ّالى  ةٕٚ الظؼ ةٕٚ الزا 
   ٕع٢٩٘ . ٣ َع٢ٚ٩ال ي ٤ؼة خع٩عة ٣ٙس 

٣ٙا٤ةظ  ق٥ٖٚ٪ا  ضالصا    اٚ٘     ،٣مقاإ٥ٕم   ،٣ى٨ ةألٝشاغ  ةاثؽةق٪ا  ٩كا طعٗ ةٕٚقٖٚا٤ٛ عؽٍاال      
 ،ٕ ٞٚ٪اا  ةٕقٖٚ٪ااالر ةٕقَٖ٪ااا ، ٢ٙ٣ااالؼةر ةٕعؼةقاا ، ٣ةٕقٖٚ٪اااالر ةٕٚ قَٖاا  يااال٤ٕٚٞ ةٕشط ااا٨        سع٩ااعة  

ةٕ قالٙأ ييالف٥ٖا  ٙاـ     ٦٪ا   اعؼ٩ الر  كاالفع ةٕ اٙ٪اػ فٖا     ٣  ضاٜٚ ةألٝشاغ  ةاثؽةق   ،٣ةكخ ٚالف٨
٤ٙ٣ةٍاو  ،٣ف٦ٖ زٔ ةٕٚشْار ى٨ ٙداالكر ٙ ٤ٞفا    ،ةٕط ؽةر ةٕ ق٥ٖٚ٪  ظةضٔ ة٢ٕٞٚح ٣ضالؼخ٠

   .(9٘، ٕٕٓٓ)ضالٕع زٚع ة٢ٕٚٞع٧ ، .خع٩عة

٣أل١ٚ٪  ةألٝشغ  ي ي  فالٙ  ٣ةألٝشغ  ةاثؽةق٪  ةٕٚؽ  غ  يالٕٖن  ةٕقؽي٪  ي ي  ضالص  ى٨    
 ط اا٪  ةٕٚاا قٖ٘ ٣إّكااالي٠ ة٢ٕٚااالؼةر ةٕاؾٙاا  ٕٚٚالؼقاا  ز٪ال اا٠ ظةضاأ ةٕٚعؼقاا  ٣ضالؼخ٢ااال   صاأَ 
( يضاااؽ٣ؼة ةقااا طعةٗ ةألٕقاااال    99ٗٔ٘ ةافاااعةظ٧)٪ةٕٚااار ٚؽ ةَٕااا٨ٙ٤ ٕ غااا٩٤ؽ ةٕ قٖااا    ٦،م٣صااا

٣ةٕٚ الؼ٩ااالر ةٕٖن٩٤اا  ىاا٨  ااعؼ٩ف ةٕٖناا  ةٕقؽي٪اا  ،٣ةٕقٞال٩اا  يالألٝشااغ  ةٕٖن٩٤اا  ٣ ط اا٪  م٣ٍااالر    
ٙااٜ  َاا٩٤٘ ةٕٚقٖاا٘ ٣ةٕٚاا قٖ٘ )ةٕٚاار ٚؽ ةَٕاا٨ٙ٤ ٕ غاا٩٤ؽ ةٕاا ق٥ٖ٘     ٙٞالقاا   ٢ٕااال يس٪اا   ْاا٤ٛ خااؿ ة   

( إٕا٦ ةقا طعةٗ   99ٖٔ( ،٣ٜٙ ٍ ٠ٖ ظفال ٙر ٚؽ  غ٩٤ؽ ةٕ ق٥ٖ٘ ةكي اعةق٨ ) 9ٙ، 99ٗٔ،ةافعةظ٧
 .عؽ٩َ  ةٕٞشالط ى٨ ةٕ ي٪ٜ ةٕؽةيـ ٣ةٕطالٙف يَ اع ةقا طعةٗ ةٕٚٞال اظ ةٕٚعؼقا٪  ىا٨ إٝ االج ةٕٖنا        

 ( .9ٗ، 99ٖٔةق٨ ،٘ ةكي ع٪)ٙر ٚؽ  غ٩٤ؽ ٙٞال١ح ةٕ قٖ

٩دااالي٨ كقاا طعةٗ  ةٕقع٩ااع ٙااٜ ةٕعؼةقااالر ٣ةٕ ساا٤ي ةٕ ؽي٩٤اا  فٖاا٦ ةألثااؽ ةا     رّٚااال مّااع        
٣ٙ٪عةٛ  ق٥ٖا٘ ةٕٖنا  ةٕقؽي٪ا  ي اي  ضالصا   ، ىَاع ظٕال         ،٘ ي ي  فالٙ  ٪ةألٝشغ  ى٨ ٙ٪عةٛ ةٕ قٖ

س ا٪ٔ  ؾ٩االظة ةٕ   ٨ىا  ٨فٖا٦ ىقإ٥ٕا  ةٕٞشاالط ةٕ ٚث٪ٖا      ( 99ٔٔ)  ٧ظؼةق  زْٚال ٙسٚا٤ظ ةٕؿٝاالؼ   
 ٣ ٞٚ٪  ة٢ٕٚالؼةر ةٕٖن٩٤  ٕألعيالٓ .

مث  اال  ىَااع( 99ٖٔ) ةٕٞ اا٨ظؼةقاا  ٙ ااغي٨ إقااٚالف٪ٔ ٤ٙقاا٦ ٣ٙسكااٜ ٙسٚاا٤ظ ف ااع ؼ    مٙااال
 ٞٚ٪اا   ىاا٣٨ّااػِٕ ىقإ٥ٕ ٢ااال   ،ىقإ٥ٕاا  ةألٕقااال  ةٕٖن٩٤اا  ىاا٨  سكاا٪ٜ ٢ٙااالؼةر ةَٕااؽة ة ةٕ ااالٙ       

 ٢ٙالؼةر ةٕ ػّؽ ةٕٚ ال ؽ ةٕٚك٤ٚؿ . 

 ىا٨ قا  ١اعىل إٕا٦ إفاعةظ يؽٝاالٙح ٕٖٚٞال اظ ةٕٖن٩٤ا         ( ظؼة٣ٔ99٘مخؽ٥ قا٪ع ةٕكاال٩ر زٚاعةٛ )   
، ةٕثاال٧٤ٝ ةاغةف  ةٕٚعؼق٪  ٕ ٞٚ٪ا  يقام ٢ٙاالؼةر ةك  االٓ ةٕشاي٩٤  ٕاع٥ عاا  ةٕ او ةأل٣ٓ         

 ىا٨ ز٪  م٣صل ةٕعؼةق  يضؽ٣ؼة ةك١ ٚالٗ يالألٝشغ  ةٕٖن٩٤  ٣ شد٪ـ ةٕ اٙ٪اػ فٖا٦ ةك ا ؽةُ    
 ١ػٟ ةألٝشغ  . 

ّاالٛ ٕا٠ ظ٣ؼ    ةٕ ٚث٪ٖا٨ ( مٛ ةٕٞشاالط  991ٔ) ٨ةٕٞ ا ٣م٣ضسل ظؼةقا  ٙسكاٜ ٙسٚا٤ظ ف اع ؼ      
 . ةْٕ الي٢ٙ٨الؼةر ةكق ٚالؿ ٣ ةٕ ق ٪ؽ  ى٨ةؼ يالؿ ٙك ٥٤ ةٕ اٙ٪ػ  ى٨ىقالٓ ٢ٙ٣٘ 

( ىَااع م ااالؼر إٕاا٦ ةكؼ  ااالط ياا٪ٜ ةٕ س اا٪ٔ   991ٔمٙااال ظؼةقاا  قااٚ٪ؽ ٩اا٤ٝف مزٚااع صاااذ )   
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 ةٕٖن  ةٕقؽي٪  . ى٨ؾ٩الظة ةٕ س ٪ٔ  ى٣٨ةألٝشغ  م٪ؽ ةٕ ي٪   ةٕٚقؽى٨

 ىا٨ ( ف٦ٖ ىالف٥ٖ  ةألٝشغ  ةٕ سي٪  ةٕٚعؼقا٪   ٕٔٓٓ) ٧يْؽ ٨ القح ظؼةق  ٙسٚع ف٣ٖظٕل ٝ
 ٞٚ٪  يقم ٢ٙالؼةر ةْٕ الي  ٕع٥  اٙ٪اػ ةٕٚؽزٖا  ةافعةظ٩ا  ، ّٚاال مث  ال ظؼةقا  مزٚاع عا٠ ف اع          

 ى٨ ٞٚ٪  ٢ٙالؼةر ةكق ٚالؿ ٣ةٕ سعي ٣ؾ٩الظة ةٕ س ٪ٔ  ى٨ٕقم ةألظ٣ةؼ  ىقالٕ٪   ( ٕٔٓٓ)ةٕسٚ٪ع
 ةٕ ا٨ . ١٣ػة ٤٩ضر ضؽ٣ؼة  ٩٤ٞاـ ةألٝشاغ     ةكي عةق٥٨  اٙ٪ػ ةٕ و ةٕطالٙف ةٕٖن  ةٕقؽي٪  ٕع

؛ ٩عؼقا٠ٝ٤  ةٕاػ٧ ٙ٪٢ٕ٤٘ ٣زالخال ٢٘ ٣ع ٪ق  ةَٕٚؽؼ  ٨ َعٗ ٕ اٙ٪ػ ةٕٚؽزٖ  ةكي عةق٪   يس٪   ؽةف
 .ز٪ال ٢٘  ى٨ٙٚال ٩دق٢ٖ٘ ٩عؼ٤ّٛ م١ٚ٪  ةٕٖن  ٢ٙ٣الؼة ٢ال 

٣ةألٝشاغ  ىا٨ ٙ٪اعةٛ  ق٥ٖا٘ ةٕٖنا       ٙٚال قا ٌ ٩ ضار م١ٚ٪ا  ةألٝشاغ  ةٕٚعؼقا٪  ي اي  فالٙا  ،        
ٚ٪اا   شاا ٠ إٕاا٦ زااع ّ ٪ااؽ ٪ةٕقؽي٪اا  ي ااي  ضالصاا  ، ز٪اا    اا٪ر ١ااػٟ ةألٝشااغ  ٕٖٚاا قٖ٘ ٤ٙةٍااو  قٖ 

٣ةقا طعةٗ ةٕٖنا     ،ةّ كاال  ىٞا٤ٛ ةٕٖنا  ٣ٝٚا٤ ةٕثاؽ٣ة ةٕٖن٩٤ا        ىا٨ ة٤ٕٚةٍو ةٕغ ٪ق٪  ، ٣غِٕ ٩كا٢٘  
٨  سَ٪اٌ خٖٚا  ٙاٜ ةأل١اعةه     ٜٙ ٙٞغٖاٌ م٢ٝاال  كا٢٘ ىا    ، ٣ٝالخسال ٩ي٪ع١٘ ى٨ ٍالئ ز٪ال ٢٘ ةق طعةٙال 

ةٕ ؽي٩٤ ،ّٚال مٛ ٙٚالؼق ٢ال ييقإ٥ٕ  ٣ىا٨ خا٤ ٙٞالقام ٩شاسػ ةٕيْاؽ ٣ةٕط٪االٓ ٩٣طاؽج ةٕٚا قٖ٘ ٙاٜ          
 .٣ ٤ٚك  ىالً ىْؽ٩  مّثؽ فَٚال آٍ٪٤ظ ةْٕ ال  ةٕٚعؼق٨ ٩٣سؽؼ عالٍال ٠ ٩٣سيؿٟ ف٦ٖ ةؼ ٪الظ 

 سَ٪اٌ ٙد٤ٚفا     ٢ٞٙح ةٕٖن  ةٕقؽي٪  ٕٖ و ةٕؽةيـ ةكي عةق٨ ٩دعٟ ٩ٞشاع  ٣٥ةٕٚغٖـ ف٦ٖ ٙس ٤
ف٠٥ٖ يإ٩َالؿ ع ٪قا٨ ،   ٦ ٞٚ٪  ٍعؼة ةٕ ٖٚ٪ػ ف٦ٖ ى٢٘ ةٕسع٩  ةٕػ٧ ٩َٖ ٜٙ ةأل١عةه ةٕٖن٩٤  ٢ٞٙال:

 ٞٚ٪ا  ٍااعؼة ةٕ ٖٚ٪اػ فٖا٦  ٤صاا٪ٔ ؼقاالٕ   ااي٩٤      ،٣ىا٨ زاع٣ظ ةٕٚيااؽظةر ٣ةٕ ؽةّ٪ام ةٕ ا٨  ق٢ٖٚااال     
 ٞٚ٪اا  ،٣ ،  ٚ٪ااؿ يكاااٙ  ةٕٖناا  ٣ٙٞالقاا   ةٕٚضاا٤ٚٛ،ى٨ زااع٣ظ ٙااال  قٖٚاا٠ ٙااٜ ٙيااؽظةر ٣ ؽةّ٪اام   

ة٢ٕٚالؼةر ةألقالق٪  ةٕاؾٙ  ٕٖ ٖٚ٪ػ فٞاع ةَٕاؽة ة ز ا٦ ٩ا ْٜٚ ٙاٜ ةك  االٓ يالٕ ايس  ةٕٚغ ٤فا          
ةْٕ اليا  )٢ٙاالؼةر    إٓ٪االر   اعؼ٩م ةٕ ٖٚ٪اػ فٖا٦ ةٕا ْٜٚ ٙاٜ      ،٣،٣ةق ٪قال  ة٤ٕٚةظ ةٕعؼةق٪  ةٕٚط ٖي 

ظ ٙاال  قٖٚا٠   ،ىا٨ زاع٣   ٣ؽ٪ي٪اال   ٣ةاٙا ،٣ةٕ ق ٪ؽ ةٕ سؽ٩ؽ٧ ةَٕٚ٪اع( ٣ةقا طعة٢ٙال ةقا طعةٙال     ةٕطظ،
 ٞٚ٪اا  ٍااعؼة ةٕ ٖٚ٪ااػ فٖاا٦ ى٢اا٘ ،٣ ٙااٜ ٙيااؽظةر ٣ ؽةّ٪اام ،٣ ااػ٣ً يقاام ٙاا٤ةعٜ ةٕدٚااالٓ يكااالع  

ةألٝال اا٪ع،٣إظؼةُ ظككر ٙااال ى٪٢ااال ٙااٜ ٙيااؽظةر ٣ ؽةّ٪اام ،٣ ااػ٣ً يقاام ٙاا٤ةعٜ ةٕدٚااالٓ ى٪٢ااال     
 ااعؼ٩م ةٕ ٖٚ٪ااػ فٖاا٦ ى٢اا٘ ة٤َٕةفااع ةٕٞس٩٤اا  ، ٣ةٕااعككر ةٕٚط ٖياا  ٕٖ ؽةّ٪اام ةٕٖن٩٤اا       ، ٣ي كااالع 
 .(ٕٗٓٓفع ٠ ف٨ ةق طعة٢ٙال ظ٣ٛ  قٌٚ ى٪٢ال .)٣ؾةؼة ةٕ ؽي٪  ٣ةٕ ق٥ٖ٘ ،،٣ٙكال

٣ٕ سَ٪ٌ ١ػٟ ةأل١عةه ٜٙ ٣خ٢  ٝؾؽ ةٕٚقٖٚ٪ٜ،٩ عؼ  ةٕ ٖٚ٪ػ ف٦ٖ ةَٕؽة ة ٣ى٢ا٘ ةٕٞ ا٤ل     
ةٕٚ ضٚٞ  ى٨ ةٕٚس ٧٤ ،ث٘ ةٕٞكح ف٦ٖ ٤ٞٙة٢ٕال  يال١  ٣ّ الي  ،يٚال ٩ ٞالقام ٙاـ ةَٕاال٤ٙـ ةٕٖنا٧٤     

ٜ ،٩٣ْا٤ٛ ظ٣ؼ ةٕٚقٖا٘ ىا٨ ١اػة ّٖا٠ ةٕ ٤خ٪ا٠ ،٣ قاع٩ٔ ةٕكا٤ُٖ ةٕٖنا٧٤          ٣ةَٕعؼةر ةٕقَٖ٪  ٕٖٚ قٖٚ٪
 .ٜٙ ةٕٚي٤٢ٗ ةٕقالٗ ْٕٖٚ   قٖ٘  ٕٖٚ قٖٚ٪ٜ ٝس٤ ةألىضٔ ةٝغاٍال 

    ٜ إك مٛ ةٕ الزا  كزاؼ مٛ ٙٚالؼقاالر     ،٣ؼم٘ م١ٚ٪  ة  الؿ ةاخؽة ةر ةٕكااليَ  ٙاٜ ٍ أ ةٕٚقٖٚا٪
٠ مظي٪االر ةٕ ؽي٪ا  ةٕٖن٩٤ا  ،٣ك  ٞكاد٘     ٪ا   يٌ ٙـ ٙال  اعف٤ إٕ  ةٕٚقٖٚ٪ٜ ى٨  ٞي٪ػ ة٤ٍٕٚو ةٕٖن٧٤ ك

 ٤ة ٗ ٙاـ ٙاال ٩ٞ نا٨      ٙـ ةألقف ةٕ ؽي٩٤  ٣ةٕٖن٩٤  ةٕ ٨ مفع ى٨ ض٤ق٢ال ٢ٞٙح ةٕٖن  ةٕقؽي٪  ،٣ك 
مٛ ٩  ـ ٜٙ إخؽة ةر ٤ْ٩ٛ ٜٙ ض٢ٞٚال ةق طعةٗ مٝشاغ   ثاؽ٧ ٙا٢ٞح ةٕٖنا  ةٕقؽي٪ا  ،٣ ا٤ٍؼ ىا٨        

٣ةق طعةٗ ٙط ٖو ز٤ةقا٠  ،٩ع ٜٙ ة٢ٕٚالؼةر ةٕٚ قٖ٘ إْٙالٝال ٠ ٣ٍعؼة ٠ ،٣ كالفعٟ ف٦ٖ ةّ كال  ةٕقع
كا٤ظٟ ةٕٚشاالؼّ  ٣ةٕ قاال٣ٛ يا٪ٜ ةٕٚ قٖٚا٪ٜ يقضا٢٘ ةٕا قم ٣ي٪ا٢ٞ٘ ٣يا٪ٜ           ى٨ خ٤ ٙٚ اـ ٣ٙشا٤ً   

 ٙقٖٚ٪٢٘ .
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ز٪  ٣خاع مٛ   ٩٣قضع ٙال ق ٌ ٙال كزؾ٠ ةٕ الز  مثٞال  إ ؽةى٠ ف٦ٖ عا  ةٕ ؽي٪  ةٕٚ٪عةٝ٪ ،  
ةٕٚؽزٖ  ةكي عةق٪ا  ّاالظر مٛ  ط يا٨    ٣ض ٤صال ى٨ ،ٙٚالؼق  ةألٝشغ  ى٨ ز   ةٕٖن  ةٕقؽي٪  

، ٣م٢ٝااال إغة ٤ٙؼقاال ىإ٢ٝااال  َ  ااؽ مالٕ ااال فٖاا٦ ةألٝشااغ  ةٕ َٖ٪ٞ٪اا  ةٕ اا٨  اا ٘ ي اا٤ؼة في٩٤اا    ٚالٙااال 
 .٣ ي َؽ إ٦ٕ فٞ ؽ ةاضالى  ٣ةاثؽة  ٢ٕٞٚح ةٕٖن  ةٕقؽي٪   ،٩ق٤ؾ١ال ةٕ طغ٪ظ ٣ةٕ ٤خ٪٠ ةٕكٖ٪٘

زؾ٠ ةٕ الز  فٖا٦ قا٤ُٖ ةٕٚقٖٚا٪ٜ ىا٨     ٣ ر٩ع ٝ القح ةٕقع٩ع ٜٙ ةٕعؼةقالر ٣ةٕ س٤ي ٙال ك       
إخؽة ةر ةٕعؼـ ةٕٖن٧٤ يقالٙ  ،٣ض ٤صاال ض١٤ٖاال ٙاٜ ٙٚالؼقا  مٝشاغ  ٕن٩٤ا   ثاؽ٧ ٣ ضا٪و         

 (٣ٙاااٜ ١اااػٟ ةٕعؼةقاااالر  ، ةٕ اٙ٪اااػ ٥٪ااا  ة٢ٕٚاااالؼةر ةٕٖن٩٤ااا  ٕاااع  ٕٖٞٚاااعؼـ ةٕٖنااا٧٤، ٣ ٢اااعه ٕ  
kawakami,(1990   ٣ظؼةقااSimpson (1990)   ( 99ٔٔزْٚاال ٙسٚاا٤ظ ةٕؿٝااالؼ٥ ) ٣ظؼةقاا  

٣ٙسكٜ ف اع   إقٚالف٪٣ٔظؼةق  ٙ غي٨ ،(٣ٔ99ٕظؼةق  فٚؽ ف عةٕقؿ٩ؿ ٣ققع ف ع ةٕؽق٤ٓ )
( ٣ظؼةقاا  99ٙٔ) Wurr( ٣ظؼةقا  ٩٣اؽ   ٣ٔ99ٗظؼةقا  مزٚاع ؼ اا٤ةٛ )  ، (99ٖٔؼ  ةٕٞ ا٨ ) 

(٣ظؼةقا  ى سا٨ زكاالٝ٪ٜ    991ٔةٕاع١م ةٕ اعؼ٧ )  ٦ ٣ظؼةق  ميا ،( 991ٔٙسكٜ ف ع ؼ  ةٕٞ ٨ )
 ،(٣ٔ999ظؼةقا  زكاٜ فٚاؽةٛ )   ، (991ٔؽ ٩ا٤ٝف) ٣ظؼةق  قاٚ٪ ،(٣ٔ991ٙالخعة ف عةٕ ٤ة  )

٣ظؼةقااااا  مٙاااااال٨ٝ  ،(٣ٕٓٓٓظؼةقااااا  ف عةٕٞالصاااااؽ ةٕشااااا ؽة٧٣ ٣ف اااااع ةٕٖغ٪اااااو ف اااااع ةَٕاااااالظؼ)
 .(٣ٕٓٓٓٗظؼةق  مزٚع ؼ ٤ةٛ )، (٣ٕٖٓٓظؼةق  ٣ز٪ع زالٙع) ، (ٖٕٓٓٓزالٙع)

٣ؼم   ٜٙ ةٕ الز  ى٨ ةٕ يّع ٙٚاال قا ٌ ،٣ قؿ٩اؿ ةٕشاق٤ؼ يالٕٚشاْٖ  ىَاع ةٕ َا٨ ضٚكاال ٣ثاثا٪ٜ          
خ٢ال ٣ٙقٖٚال ٕٖن  ةٕقؽي٪  ى٨ مثٞاال  ٍ٪االٗ ةٕ الزا  ي اعؼ٩م ٙ٪كاؽةر ةٕٚاعةؼـ ةٕ اع٩َ  ٕٖي ٪االر         ٤ٙ

ٙاالغة  : ٜ ْٙ ٤ي٪ٜ ّاالٛ ٝ ا٢ٚال  ٪ٕةضٜٚ ةٕٚ الظؼة ة٤َٕٙ٪  ٕ ق٥ٖ٘ ةٕي ٪الر ،٣ٍالٗ ةٕ الز  ي ٤خ٪٠ قر
٩كا طعٗ ٙقٖٚا٤ ةٕٖنا  ةٕقؽي٪ا  ١اػٟ       ٥ قؽه فٜ ةألٝشغ  ةاثؽةق٪  ى٨ ةٕٖن  ةٕقؽي٪ ؟ إ٦ٕ م٧ ٙاع 

 ةألٝشغ  ى٨ ةٕعؼـ ةٕٖن٧٤؟

ث٘  ٨ٖ غِٕ ٙٞالٍش  ٙي ٤ز  ز٤ٓ ةق طعةٗ ٙقٖ٘ ةٕٖن  ةٕقؽي٪  ىا٨ ةٕٚؽزٖا  ةكي عةق٪ا  ٕألٝشاغ       
٣ٙاٜ   ،٣ٕألٝشغ  ةاثؽةق٪  ي اي  ضالصا  ،٣ةقا طٖ  ةٕ الزا  ٙاٜ ١اػٟ ةٕٚٞالٍشاالر       ،ي ي  فالٙ  

ّٚاال مٛ ةقا طعةٗ ةٕٚقٖا٘     ق٪ا  فٜ ةألٝشغ  ةاثؽة إخاليال ٢٘  مٛ ٙقٖ٘ ةٕٖن  ةٕقؽي٪  ٍع ك ٩قؽه  ٪صال 
فااٜ ةقاا طعةٗ ةألٝشااغ  ةاثؽةق٪اا  .٣ىاا٨ زااالٓ    ،ىضااا  ٕألٝشااغ  يشاأْ فااالٗ ٩ْااالظ ٩ْاا٤ٛ ٙقااع٣ٙال   

ةق طعةٗ ةألٝشغ  ةَٕٚ ؽز  ى٨ ظٕ٪ٔ ةٕٚقٖ٘ ٙاٜ ٍ أ ٍٖا  ٙاٜ ةٕٚقٖٚا٪ٜ   سا٤ٓ ١اػٟ ةألٝشاغ  إٕا٦          
ةٕ َٖا٪ٜ ٣ةاخاليا    فٖا٦   خؿ  ٜٙ ةٕعؼـ ٩كا٪ؽ ى٪ا٠ ةٕٚقٖا٘ ّٚاال ٩كا٪ؽ ىا٨ ةٕاعؼـ ةٕٖنا٧٤ ٙؽّاؿة          

 ةٕٚ ال ؽة فٜ ةألقصٖ  ةٕ ٨ ٩غؽز٢ال ةٕٞشالط .

َٕٖ٪الٗ ي٢ػة ةٕ س  ٙغالٕ   يقم ةٕعؼةقالر ى٨  ط  الر م٪ؽ ةٕٖنا    ٣ٙٚال ظىـ ةٕ الز  م٩ضال   
٣ٜٙ ١اػٟ ةٕعؼةقاالر ةٕ ا٨     ،ةٕقؽي٪  يإخؽة  ظؼةقالر ى٨ ةٕ ط  الر ةٕٚط ٖي  ٢ٞٙال ةٕٖن  ةٕقؽي٪ 

٣ظؼةقا  ١شاالٗ    ،(99ٗٔف اع ةٕكاٚ٪ـ ٙسٚاع )    ٦ٙ اغي  ظؼةقا   ظفال اخاؽة  ٙثأ ١اػة ةٕ سا :     
٣ظؼةقاا  ٙسٚااع ٙسٚاا٤ظ زٚااالظة   (991ٔ( ٣ظؼةقاا  ٙسٚااع ٙ اا٨ٕ٤ ٍٞااع٩ٔ ) 99ْٗٔٚالٓ )٥ٙ ااغي

، (٣ٕٓٓٔظؼةق  مقاالٙ  ٙسٚاع ف اع ةٕكااٗ )    ، (ٕٓٓٓةهلل ٙسٚع ) ٣ظؼةق  ٣ةقٔ ف ع، (999ٔ)
 . (٣ٕٕٓٓظؼةق  ضالٕع زٚع ة٢ٕٚٞع٧ )

 

 حتديد املشهمة:
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 س  ةٕسإ٦ٕ ىا٨  ٍٖا  ةقا طعةٗ ةألٝشاغ  ىا٨ ز ا   ق٥ٖا٘ ةٕٖنا  ةٕقؽي٪ا  ىا٨            ْٜٚ ٙشْٖ  ةٕ
٣مٛ ٙقؾ٘ ةألٝشغ  ةٕٖن٩٤   ةٕ ٨ ٍاع  كا طعٗ ١ا٨ مٝشاغ   َٖ٪ٞ٪ا   رّاع فٖا٦        ،ةٕٚؽزٖ  ةكي عةق٪  

 ٜ ٣ ٞٚ٪ااا  ٢ٙاااالؼةر   ،ٙااا٢ٞح ةٕٖنااا  ةٕقؽي٪ااا   اثاااؽة  قغااا٨ ىؽصااا    ٣ك، ٙداااؽظ ةٕسياااؼ ٣ةٕ َٖااا٪
ؼ ٙدااالٓ  ق٥ٖاا٘ ةٕٖناا  ةٕقؽي٪اا  ىاا٨ ١ااػٟ ةٕٚؽزٖاا  إٕاا٦ ظؼةقااالر        إٕاا٦ ةى َااال  يالاضااالى ةٕٚ قٖٚ٪ٜ،

مٝشااغ  إثؽةق٪اا  ىاا٨ ةٕٖناا  ةٕقؽي٪اا  فٖاا٦  ٞٚ٪اا  ة٢ٕٚااالؼةر ةٕٖن٩٤اا    ةقاا ٢عىل  قااؽه مثااؽ ٙٚالؼقاا 
 اٙ٪ااػ ةٕ ااو ةٕؽةيااـ ةكي ااعةق٨ ،٣ٙااٜ ثاا٘ ٩ْٚااٜ يٖاا٤ؼة ٙشااْٖ  ةٕ ساا    ٣٥ةٕ س اا٪ٔ ةٕٖناا٧٤ ٕااع

 ٦ٕ ى٨ ةٕكرةٓ ةٕؽق٪ف ةٕ إ٦ٕ :الةٕس

طااخام َ رٔةااغت ئ ز مُاات ِمخززاات  ااٍ  ٌٍ اات  ٌؼزةُاات ػٍااً حُّٕاات  ٌخس ااًُ          ِااأ ر ااز   
 و ٌّهأر ث  ٌٍ ىَت ٌمٌ حالُِذ  ٌ ف  ٌز ةغ  الةخم مٍ ؟

 وَخفزع ِٓ هذ   ٌظؤ ي  ألطئٍت  ٌخإٌيت :

 ٙال ٢ٙالؼةر ةكق ٚالؿ  ةٕٚٞالق   ٕ اٙ٪ػ ةٕ و ةٕؽةيـ ةكي عةق٨  ؟ -ٔ

 ةٕؽةيـ ةكي عةق٨  ؟ ٙال ٢ٙالؼةر ةْٕ الي  ةٕٚٞالق   ٕ اٙ٪ػ ةٕ و -ٕ
ٙااال صاا٤ؼة مٝشااغ  إثؽةق٪اا  َٙ ؽزاا  ىاا٨ ةٕٖناا  ةٕقؽي٪اا  ٕ ٞٚ٪اا  ةٕ س اا٪ٔ ٣ة٢ٕٚااالؼةر     -ٖ

  اٙ٪ػ ةٕ و ةٕؽةيـ ةكي عةق٨ ؟ ٥ةٕٖن٩٤  ٕع
 اٙ٪اػ ةٕ او    ٥ٙال مثؽ ةألٝشغ  ةاثؽةق٪ا  ةَٕٚ ؽزا  فٖا٦  ٞٚ٪ا  ةٕ س ا٪ٔ ةٕٖنا٧٤  ٕاع       -ٗ

 ةٕؽةيـ ةكي عةق٨ ؟
 اٙ٪اػ   ٥ق٪ا  ةَٕٚ ؽزا  فٖا٦  ٞٚ٪ا  يقام ة٢ٕٚاالؼةر ةٕٖن٩٤ا   ٕاع        ٙال مثؽ ةألٝشغ  ةاثؽة -٘

 ةٕ و ةٕؽةيـ ةكي عةق٨ ؟
 اٙ٪اػ   ٥ٙال مثؽ ةألٝشاغ  ةاثؽةق٪ا  ةَٕٚ ؽزا  فٖا٦  ٞٚ٪ا  يقام ٢ٙاالؼةر ةكقا ٚالؿ ٕاع          -ٙ

 ةٕ و ةٕؽةيـ ةكي عةق٨ ؟
ٙ٪ااػ  ا ٥ٙااال مثااؽ ةألٝشااغ  ةاثؽةق٪اا  ةَٕٚ ؽزاا  فٖاا٦  ٞٚ٪اا  يقاام ٢ٙااالؼةر ةْٕ الياا   ٕااع   -1

 ةٕ و ةٕؽةيـ ةكي عةق٨ ؟

 :أِداف البحح
  َع٩٘ ٍالقٚ  يال٢ٕٚالؼةر ةٕٖن٩٤  ةٕٚٞالق   ٕٖ اٙ٪ػ ةٕ و ةٕؽةيـ ةكي عةق٨ . -ٔ
٣ضااـ ظٕ٪اأ ٕٚقٖاا٘ ةٕٖناا  ةٕقؽي٪اا  كقاا طعةٗ ةألٝشااغ  ةاثؽةق٪اا  ةَٕٚ ؽزاا  ٕ اٙ٪ااػ   -ٕ

 ةٕ و ةٕؽةيـ ةكي عةق٨.

 اٙ٪اػ   ٥ٕ س ٪ٔ ةٕٖن٧٤  ٕع قؽه مثؽ ةألٝشغ  ةاثؽةق٪  ةَٕٚ ؽز  ف٦ٖ  ٞٚ٪  ة -ٖ
 ةٕ و ةٕؽةيـ ةكي عةق٨ .

 ٥ قؽه مثؽ ةألٝشغ  ةاثؽةق٪  ةَٕٚ ؽز  ف٦ٖ  ٞٚ٪  يقم ة٢ٕٚاالؼةر ةٕٖن٩٤ا  ٕاع    -ٗ
  اٙ٪ػ ةٕ و ةٕؽةيـ ةكي عةق٨ 

 خطوات البحح : 
 ٌإلخأةت ػٓ رطئٍت  ٌبسث َمىَ  ٌبأزث ةأإلخز ء ث  ٌخإٌيت:

 ق   ٕ اٙ٪ػ ةٕ و ةٕؽةيـ ةكي عةق٨، ٣غِٕ فٜ عؽ٩ٌ: سع٩ع ة٢ٕٚالؼةر ةٕٖن٩٤  ةٕٚٞال -رواًل
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  ةٕؽخ٤ؿ إ٦ٕ ةٕ س٤ي ٣ةٕعؼةقالر ةٕكاليَ  ةٕ ٨  ٞال٣ٕل ة٢ٕٚالؼةر ةٕٖن٩٤، 
 ٣ض ٤صال ى٨ ةٕٚؽزٖ  ةكي عةق٪ .

 . ةاعالؼ ةٕٞؾؽ٧ ٜٙ ةٕ س  ةٕسإ٦ٕ 

 ٖةٕٖن  ةٕقؽي٪  ٪ٙؽةخق  م١عةه ةٕٚؽزٖ  ةكي عةق٪  ي٤خ٠ فالٗ ، ٣م١عةه  ق ٘
 ةكي عةق٪  ف٦ٖ ٣خ٠ ةٕ ط ٪ .يالٕٚؽزٖ  

  إخؽة  َٙاليار ٙـ ةٕٚ ط  ٪ٜ ى٨ ةٕعؼةقالر ةٕٖن٩٤  ، ٣يقم ٤ٙخ٨٢
ةٕٖن  ةٕقؽي٪  ، ٣ةَٕالقٚ٪ٜ ف٦ٖ  عؼ٩ك٢ال ، ٣ةٕكالظة مفضال  ١٪ص  ةٕ عؼ٩ف ى٨ 

 ةٕ ؽي٪  ٣فٖ٘ ةٕٞيف.

 ٤ٍ٤ٖٕه ف٦ٖ ٙال  ؛ ةكعاؿ ف٦ٖ ّ ال  ةٕٖن  ةٕقؽي٪  يالٕ و ةٕؽةيـ ةكي عةق٨
 ٣ّػِٕ ةٕ عؼ٩ الر. ،ٜ ٢ٙالؼةر ٕن٩٤ ٩ ض٠ٞٚ ٙ

يٞال  ٍالقٚ  يال٢ٕٚالؼةر ةٕ ٨  ٘  سع٩ع١ال ى٨ ةٕطغ٤ة ةٕكاليَ  ، ٣فؽض٢ال ف٦ٖ  - أُٔأ
 ٙد٤ٚف  ٜٙ ةٕٚسْٚ٪ٜ اٍؽةؼ١ال.

 يٞال  ظٕ٪ٔ يالق طعةٗ ةألٝشغ  ةاثؽةق٪   ةَٕٚ ؽز  ى٨ ةٕٖن  ةٕقؽي٪ ، ٣غِٕ فٜ عؽ٩ٌ: - أٌثأ

 ةٕ ؽي٩٤  ةٕ ٨  ٞال٣ٕل ةٕ عؼ٩ف  ٙؽةخق  ةٕعؼةقالر ٣ةْٕ اليالر ٣ةٕ س٤ي
 يالق طعةٗ ةألٝشغ  فالٙ  ٣ةألٝشغ  ةاثؽةق٪  ف٦ٖ ٣خ٠ ةٕ ط ٪ .

  ظؼةق  ٝؾؽ٩  ٕألٝشغ  ةاثؽةق٪  ٤ٍ٤ٖٕه ف٦ٖ ٙال١٪ ٢ال ٣ض الق ٢ال ٣م١ٚ٪ ٢ال
 ٣فاٍ ٢ال يالٕٖن  ةٕقؽي٪  ٢ٙ٣الؼة ٢ال.

 ٕ٠ ٜٙ ٢ٙالؼةر ٕن٩٤  ٙٞالق   ٕ اٙ٪ػ ةٕ و ةٕؽةيـ ٪ٙال  ٘ ةٕ ٤صٔ إ
 عةق٨.ةكي 

 .إفعةظ ص٤ؼة ٙ عق٪  ٕٖعٕ٪ٔ ةَٕٚ ؽذ 

   فؽض ةٕ ٤ؼة ةٕٚ عق٪  ٕٖعٕ٪ٔ ف٦ٖ ٙد٤ٚف  ٜٙ ةٕٚسْٚ٪ٜ اخؽة
 ةٕ قع٩ار ةٕٚٞالق   ٣إٍؽةؼٟ.

 عؼ٩م ةٕٚقٖ٘ ةٕٚ قال٣ٛ ف٦ٖ  عؼ٩ف ة٤ٕٚض٤فالر يالق طعةٗ ةألٝشغ  ٕٖ اٙ٪ػ  -ر ةؼأ
ٕٖ غ ٪ٌ  ٙد٤ٚف  ةٕعؼةق ، يقع  ؿ٩٣عٟ يالاؼ الظةر ٣ةٕٚق٤ٖٙالر ةٕاؾٙ 
 ٣ كٖ٪٠ٚ ظٕ٪ٔ ةٕٚقٖ٘ ، ٣ ٤ض٪ر ضغ  ةٕ غ ٪ٌ ٣ٙال ٩ٖؿ٢ٙال ٜٙ مظ٣ةر.

 اٙ٪ػ  ٥يٞال  ةض  الؼ٩ٜ َٕ٪الـ يقم ة٢ٕٚالؼةر ةٕٖن٩٤  ٣ةٕ س ٪ٔ ةٕٖن٧٤ ٕع -خأِظأ
ٕض غ٢ٚال  ؛ ةٕ و ةٕؽةيـ ةكي عةق٨ ، ٣فؽض٢ٚال ف٦ٖ ةٕكالظة ةٕٚسْٚ٪ٜ

 ٣ةٕ يّع ٜٙ ث ال ٢ٚال.

  غٖم غِٕ ٙال ٨ٖ٩:  غ ٪ٌ  دؽي  ةٕ س  ٣ٍع-طأدطأ 

   ةض ٪الؼ ٙد٤ٚف  ةٕ س  ٜٙ  اٙ٪ػ ةٕ و ةٕؽةيـ ةكي عةق٨ ٜٙ ٙعؼق
 ةٕؿ١ؽة  ةكي عةق٪  ييق٪٤ط.

  ف٦ٖ  ٍ ٖ٪ال   غ ٪ٌ ةض  الؼ٧ ة٢ٕٚالؼةر ةٕٖن٩٤  ٣ةٕ س ٪ٔ ةٕٖن٧٤  غ ٪َال
 ٙد٤ٚف ٨ ةٕ س  ةٕ دؽ٩ ٪  ٣ةٕضاليغ . 

 ثؽةق٪   ف٦ٖ  عؼ٩ف ة٤ٕٚض٤فالر ةَٕٚؽؼة يالق طعةٗ ظٕ٪ٔ ةألٝشغ  ةا
 ةٕٚد٤ٚف  ةٕ دؽ٩ ٪  .  
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  يقع٩ال  ف٦ٖ   غ ٪ٌ ةض  الؼ٧ ة٢ٕٚالؼةر ةٕٖن٩٤  ٣ةٕ س ٪ٔ ةٕٖن٧٤  غ ٪َال
 ٙد٤ٚف ٨ ةٕ س  ةٕ دؽ٩ ٪  ٣ةٕضاليغ  . 

   ةق طال ٣ سٖ٪ٔ ةٕٞ القح إز الق٪ال ٕٚقؽى  مثؽ ةألٝشغ  ةاثؽةق٪  ةَٕٚ ؽز
 اٙ٪ػ  ٥ر ةٕٖن٩٤  ٕع٣ة٢ٕٚالؼة ةٕٖن٧٤ ى٨ ةٕٖن  ةٕقؽي٪  ف٦ٖ  ٞٚ٪  ةٕ س ٪ٔ

 ةٕ و ةٕؽةيـ ةكي عةق٨ ؟

 تكديي التوصيات واملكرتحات يف ضوء ٌتائج البحح . -صابعا 

 :أِىية البحح
 وَ الٍاحية الٍظزية: -أوال

٩ ٞال٣ٓ  قؽ٩و ةألٝشغ  ةاثؽةق٪  ى٨ ةٕٖن  ةٕقؽي٪   ٝؾؽ٩ال  ٩َعٗ ةٕ س  ةٕسإ٦ٕ إعالؼة 
ٕقؽي٪  ٢ٙ٣الؼة ٢ال ،٩٣ؽخ٦ مٛ ٩ك٢٘ ١ػة ةاعالؼ ى٨ ٣ض الق ٢ال، ٣م١ٚ٪ ٢ال، ٣فاٍ ٢ال يالٕٖن  ة

 ٘ ٢ٙالؼة ٢ال .٪٘ ةٕٖن  ةٕقؽي٪  ٠ٞٙ٣  قٖ٪ يق٪ٔ   قٖ

 وَ الٍاحية التطبيكية : -ثاٌيا 
 َزخً رْ َفُم هذ   ٌبسث :

ز٪  ٩كق٦ ةٕ س  إ٦ٕ  ٞٚ٪  يقم ة٢ٕٚالؼةر  :حالُِذ  ٌ ف  ٌز ةغ  الةخم مٍ 
مٝشغ  إثؽةق٪  َٙ ؽز  ى٨  عؼ٩ف يقم ةٕٖن٩٤  ةٕٚٞالق   ٢ٕ٘ ، ٣غِٕ يالق طعةٗ 

 ٤ٙض٤فالر ةٕٖن  ةٕقؽي٪  .

ى٨  غ٩٤ؽ  عؼ٩ف ةٕٖن  ةٕقؽي٪  يالٕٚؽزٖ  ةكي عةق٪  ،  :ِؼٍٍّ  ٌٍ ت  ٌؼزةُت 
٣غِٕ ٜٙ ضآ ةق طعةٗ مٝشغ  إثؽةق٪  ٩ْٜٚ مٛ  ك٢٘ ى٨  ٞٚ٪  يقم ٢ٙالؼةر 

٘ ٜٙ ة٤ٍ٤ٕه ف٦ٖ ةٕٖن  ةٕقؽي٪  ٕع٥ ةٕ اٙ٪ػ،٣ّػِٕ  إٙعةظ١٘ ييظة ٪ٜ ٍع  ٢ْٞٚ
 اٙ٪ػ ةٕ و ةٕؽةيـ ةكي عةق٨ ى٨ يقم ة٢ٕٚالؼةر ةٕٖن٩٤  ، ٣ّػِٕ  ٥ٙك ٤

  س ٪٢ٖ٘ ةٕٖن٧٤ .

ي قم ةألٝشغ  ةاثؽةق٪  ةٕ ٨ ٩ْٜٚ  : ىالٕ س  ٩ضـ ي٪ٜ م٩ع٢٩٘ ظٕ٪ا  ٌّىخهُٓ  
 ضٚ٪٢ٞال ٢ٞٙح ةٕٖن  ةٕقؽي٪  ٕ اٙ٪ػ ةٕ و ةٕؽةيـ ةكي عةق٨  ؛ ٙٚال ٍع ٩قع 

ؽ  عؼ٩ف ةٕٖن  ةٕقؽي٪ ، ،١٣ػة ٩ْٜٚ مٛ ٩ك ثٚؽٟ ة٤ٕٚخ٤٢ٛ ى٨ ٙسال٣ٕ  ٕ غ٩٤
 .٪٢ال ٤خ٪٠ ةٕٚقٖٚ٪ٜ إ٦ٕ ةق طعةٗ ١ػٟ ةألٝشغ  ، ٣ةٕ عؼ٩م فٖ

 ٘ ةٕٖن  ةٕقؽي٪  آىالٍال ٪: ىٜٚ ةٕٚ ٤ٍـ مٛ ٩ي ر ١ػة ةٕ س  مٙالٗ يالزث٨  قٖ  ٌبأزثُٓ 
 خع٩عة ٕ  ٚ٪٘  دالؼ  ٙٚالثٖ  ى٨ ةٕٚؽةزٔ ةألضؽ٥ ، ٣ٕٖ س  ى٨ مثؽ ١ػٟ

 ةألٝشغ  ى٨  ٞٚ٪  ٢ٙالؼةر ةٕٖن  ةٕقؽي٪  ى٨ خٚ٪ـ ةٕٚؽةزٔ ةٕ ق٥ٖٚ٪ .

 حدود البحح ووربراتّا:
 ق٤ه ٩َ  ؽ ةٕ س  ةٕسإ٦ٕ ف٦ٖ ٙال ٨ٖ٩:
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ةكي عةق٪  ييق٪٤ط " ؛ ٣غِٕ   اٙ٪ػ ةٕ و ةٕؽةيـ ةكي عةق٨ يٚعؼق  " ةٕؿ١ؽة  
عةق٪  ، ٣ قع  ٞٚ٪  يالف  الؼ مٛ ةٕ و ةٕؽةيـ يعة٩  ةٕسَٖ  ةٕثالٝ٪  ٜٙ ةٕٚؽزٖ  ةكي 

٠ ، ٣ض ٤صال ٣مٛ ٪٩ق ٚع ف٢ٖٙٚال  ة٢ٕٚالؼةر ةٕٖن٩٤  ى٨ ١ػة ةٕ و مقالقال 
 ؛ةٕ اٙ٪ػ ٩ ٤ٍـ مٛ ٤ٝ٤ْ٩ة ٍع ةّ ك ٤ة  يقم ة٢ٕٚالؼةر ةألقالق٪  َٕٖؽة ة ٣ةْٕ الي 

٩ر٢ٖ١٘ ٕإلىالظة ٜٙ ةألٝشغ  ةاثؽةق٪ ، ّٚال مٛ ١ػة ةٕ و ك ٩ٚثٔ ٢ٝال٩  ٍع ٙٚال 
 ٚال ٩٪كؽ إخؽة   دؽي  ةٕ س  ٜٙ ٍ ٔ إظةؼة ةٕٚعؼق .ٙ ؛ةٕٚؽزٖ  ةكي عةق٪ 

 ٕٔيقم ٢ٙالؼةر ةٕٖن  ةٕقؽي٪  ةٕٚٞالق   ٕ اٙ٪ػ ةٕ و ةٕؽةيـ ةكي عةق٨ ٣فعظ١ال)  -ٕ
 ٨١٣ :  ،%( ٢ٔٓٓال ةٕٚس٤ْٚٛ يٞك   )  ٪مخٚـ فٖ ػٟ( ٢ٙالؼة ٕن٩٤  ىَظ ١٣

ْٕٖٚااا  ةٕٚؿة٣خاا  يااا٪ٜ ة ٣ةٕ ااػّؽ ةٕٚ ال اااؽ ٕٖٚكااا٤ٚؿ ، ِهااأر ث  الطاااخّأع :  -روال 
 سع٩ااع ةٕيْااؽة ةٕؽق٪كاا  ىاا٨ ةٕااٞ  ةٕٚكاا٤ٚؿ ،  ٣٣ٙقٞال١ااال م٣ ةْٕٖٚاا  ٣ ٙضااالظ١ال ،

 ةق طال ةٕعؼـ ةٕٚك يالظ ٜٙ ةٕٞ  .٣ ٩ٞالقم ةٕٞ ، ٩ػّؽ ف٤ٞةٝال ٣

ض٤ٖ ّ الي ا٠  ٣ةكق طعةٗ ةٕكٖ٪٘ ٢ٕٚؿةر ة٤ٕصٔ ٣ةَٕغـ،  ِهأر ث  ٌىخأةت  : : أُٔأ      
ةكق طعةٗ ةٕكاٖ٪٘  ٣اٙالر ةٕ ؽٍ٪٘ ، ةكق طعةٗ ةٕ س٪ر ٕق٣ٜٙ ةألضغال  ةٕٞس٩٤  ،

 ٣ ْا٩٤ٜ خٚأ ٙي٪اعة ٙاٜ ةْٕٖٚاالر ةٕٚقغاالة،       ٣ألق٤ٖ  ةألٙؽ ٣ة٨٢ٕٞ ى٨ ّ الي ا٠،  
 (  ٕ) ٖٙسٌ .   ىَؽة م٣ ٤ٙض٤ؿ٪ٖط  ٣ّ الي  ىَؽة ٜٙ خٚٔ ٙ قثؽة ،

،  ٕ٘ٓٓ/ٕٗٓٓ دؽياا  ةٕ ساا  ىاا٨ ةٕي اأ ةٕعؼةقاا٨ ةٕثااال٨ٝ  ٙااٜ ةٕقااالٗ ةٕعؼةقاا٨    -ٖ
٩ كاا٦ٞ  ٞٚ٪اا  يقاام ة٢ٕٚااالؼةر ةٕٖن٩٤اا  ٕااع٥  اٙ٪ااػ     مقااالي٪ـ ، ز اا٦ قاا  ٣ٕٚااعة 

 ةٕ و ةٕؽةيـ ةكي عةق٨ يالق طعةٗ ةألٝشغ  ةاثؽةق٪  .

 وٍّج البحح:
 ة٤ٕصااي٨، ٣ٍااع ةقاا طعٗ ةٕٚاا٢ٞح   ةٕ دؽ٩ اا٣٨ اا ٠  ة٤ٕصااي٨ةقاا طعٗ ١ااػة ةٕ ساا  ة٢ٕٞٚداا٪ٜ     

٤ٍٕاا٤ه فٖاا٦  ٣ة، ٕ سع٩ااع  يقاام ة٢ٕٚااالؼةر ةٕٖن٩٤اا  ةٕٚٞالقاا   ٕ اٙ٪ااػ ةٕ ااو ةٕؽةيااـ ةكي ااعةق٨      
ىَاع ةقا طعٗ    ةٕ دؽ٩ ا٨ مٙاال ةٕٚا٢ٞح  ا ٠     ٢ٓ٘ ٪ٙك ٥٤ ٙقؽى ٢٘ ٕ قم ة٤ٕٚض٤فالر ةَٕٚؽؼة فٖا 

٤ٍٖٕاا٤ه فٖاا٦ مثااؽ ةقاا طعةٗ ةألٝشااغ  ةاثؽةق٪اا  ةَٕٚ ؽزاا  ىاا٨  ٞٚ٪اا  يقاام ة٢ٕٚااالؼةر ةٕٖن٩٤اا         
  اٙ٪ػ ةٕ و ةٕؽةيـ ةكي عةق٨ . ٣٥ةٕ س ٪ٔ ةٕٖن٧٤ ٕع

 :وصطمحات البحح
 ٞؾؽ٩اا  ةٕٚ ضااٚٞ  يالٕ ساا ، ٩ْٚااٜ  سع٩ااع ٙ ااغٖسال ٠ إخؽةق٪ااال  فٖاا٦       ضاا٤  ةٕطٖي٪اا  ةٕ  ىاا٨   

 ةٕٞس٤ ةٕ إ٦ٕ:

 

 األٌشطة اإلثزائية :-1
 ٦ٖ يي٢ٝال:ٖى٨ ةٕ س  ةٕس  قؽه ةألٝشغ  ةاثؽةق٪  إخؽةق٪ال 

مٝشااغ  ٩اا ٘ ةض ٪الؼ١ااال ٣  ااٚ٪٢ٚال يقٞال٩اا  ىاا٨ ضاا٤  م١ااعةه ٙسااعظة ،١٣اا٨  ٚااالؼـ ٙااٜ ٍ اأ     
الاضالى  إ٦ٕ ة٤ٕٚض٤فالر ةٕعؼةق٪  ةٕقالظ٩  ،٣ ٢عه إ٦ٕ إثؽة   اٙ٪ػ ةٕ و ةٕؽةيـ ةكي عةق٨ ، ي
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ة٢ٕٚاالؼةر ةٕٖن٩٤ا  ،   يقام  َٙؽؼ ةٕٖن  ةٕنؽي٪  ٕٖ و ةٕؽةيـ ةكي اعةق٨ ،٣ ٞٚ٪ا     ٣٥ عف٪٘ ٙس ٤
 ٣ةٕ س ٪ٔ ةٕٖن٧٤ ٢ٕرك  ةٕ اٙ٪ػ .

 املّارات المغوية :-2
 ى٨ ةٕ س  ةٕسإ٦ٕ   : ٩ْٜٚ  قؽ٩و ة٢ٕٚالؼةر ةٕٖن٩٤  إخؽةق٪ال 

طعةٗ  اٙ٪ػ ةٕ او ةٕؽةياـ ةكي اعةق٨ )ٙد٤ٚفا  ةٕ سا  ( ٕٖنا  ةٕقؽي٪ا  ةقا طعةٙال  صاس٪سال           ةق 
ضالٕ٪ااال  ىاا٨ ةألضغااال  ىاا٨ ضاا٤  ضاا٤ةيغ٢ال ٤ٍ٣ةفااع١ال ةٕطالصاا  ٩٣ ااع٣ غٕااِ ٙااٜ ضااا ٓ مظةق٢اا٘           

 ةكق ٚالف٨ ٣ةْٕ الي٨ َٙالقال يالكض  الؼ ةٕٚقع ٢ٕػة ةٕشيٛ .

 التحصين المغوي :-3
 ى٨ ةٕ س  ةٕسإ٦ٕ   : ؽةق٪ال ٩ْٜٚ  قؽ٩و ةٕ س ٪ٔ ةٕٖن٧٤ إخ

ٜٙ ةْٕيال ة ى٨ ٤ٙض٤فالر ةٕٖن  ةٕقؽي٪   ال ٙق٪ٞ ٥يي٠ٝ ي٤ٖك  ٖٚ٪ػ ةٕ و ةٕؽةيـ ةكي عةق٨ ٙك ٤
يالاضالى  ٕألٝشغ  ةاثؽةق٪  ةٕ ا٨  ثاؽ٧ ٣ اعف٘ ١اػٟ ة٤ٕٚضا٤فالر ،٩٣ساعظ غٕاِ         ،ةٕ ٨  عؼـ ٠ٕ

 ك طعٗ ى٨ ةٕ س  ةٕسإ٦ٕ .٢ال ةٕ ٖٚ٪ػ ى٨ ةض  الؼ ةٕ س ٪ٔ ةٕٖن٧٤ ةٕٚ٪يالٕعؼخ  ةٕ ٨ ٩س ٔ فٖ

 اخلمفية الٍظزية :
ةٕساااع٩  فاااٜ ةألٝشاااغ  ةاثؽةق٪ااا  ىااا٨ ةٕٖنااا  ةٕقؽي٪ااا  ٙاااٜ ز٪ااا :        ٞاااال٣ٓ ةٕطٖي٪ااا  ةٕٞؾؽ٩ااا  

 ٙي٢ٙ٤٢ال،ض الق ٢ال، م١ٚ٪ ٢ال، فاٍ ٢ال يالٕٖن  ةٕقؽي٪  ٢ٙ٣الؼة ٢ال .

 ٣ى٪ٚال ٨ٖ٩ ةٕسع٩  فٜ ١ػٟ ةَٕٞالط يالٕ ي ٪ٔ : 

 المغة العزبية : وفّوً األٌشطة اإلثزائية يف -أوال  
يعة٩  ٣ٍ ٔ ةٕسع٩  فٜ ٙي٤٢ٗ ةألٝشغ  ةاثؽةق٪  ى٨ ةٕٖن  ةٕقؽي٪  ٩ْٜٚ مٛ ٝغ٤ه ٍٖ٪ا زا٤ٓ  

  قؽ٩و ةٕٞشالط ةٕٖن٧٤، ٣ّػِٕ  قؽ٩و ّٖٚ  إثؽة   .

يعة٩  ٩َالٓ ى٨ ةٕٖن   ةٕؽخأ )ٝشا٪ظ(  يالْٕكاؽ ،٣ ياالٕي ر ى٢ا٤ )ٝشا٪غال(، ٣ ) ٞشاظ ( ألٙاؽ ّاػة          
٩قٞا٨ ةٕٞدا٤ٗ  ٞشاظ ٙاٜ ياؽج       {ٕ}( قا٤ؼة ةٕٞالؾفاالر ،آ٩ا     الِ اَغالِر َْٝشاغال   ٣َةَّٕ) ٠ٞٙ٣ ٠ٕ٤ٍ  قاإ٦ٕ 

ّالٕث٤ؼ )ةٕٞال ظ (، ٤١٣ ةٕث٤ؼ ة٤ٕزش٨ ةٕاػ٧ ٩طاؽج ٙاٜ مؼض إٕا٦ مؼض )ٙسٚاع ياٜ ميا٦ يْاؽ         
 ( ٙٓٙٗ ، 99ٓٔةٕؽةؾ٧، 

٩٣َ ع يالٕٞشالط ى٨ ةٕٖن  م٩ضال  ضع ةْٕكٔ، ٤ْ٩٣ٛ غِٕ ى٨ ةاٝكالٛ ٣ةٕس٪٤ةٛ ، ٩٣ٞشظ    
عال  ى٤٢ ٝش٪ظ يٚق٦ٞ ع٪م ةٕٞيف، ٣ٝال ظ ٣ ٞشظ ألٙؽ ّػة، ٩٣َالٓ ٝشظ ى٨ ةاٝكالٛ ٝشال
، ٤ٔ91ٖؼ ، ٞؾ)ٝشالعال ( ٤١٣ ) ٝش٪ظ "( )ةيٜ ٙ  -ٜٙ يال  ضو ٣مقؽؿ -ف٠ٖٚ ٩ٞشظ 

 (. 1ٓ٘،  99ٓٔ(، ) مزٚع يٜ ٙدع ةٕي٪٨ٙ٤، 1ٕٗ

ألٕاا٤ةٛ مٙااال ىاا٨ مظي٪ااالر ةٕ ؽي٪اا  ٣فٞااع فٖٚااال  ةٕ ؽي٪اا  ةٕٖن٩٤اا  ى٪َ ااع يالألٝشااغ  ةٕٖن٩٤اا  :ة          
ةٕٚ ٤ٞف  ٜٙ ةٕٚٚالؼق  ةٕقٖٚ٪  ٕٖن  زع٩ثال ، ٣ةق ٚالفال ، ٣ٍؽة ة ،٣ّ اليا  ،٩َا٤ٗ ي٢اال ةٕغاا  ظةضأ      
زدااؽةر ةٕعؼةقاا  ٣ضالؼخ٢ااال يااؽم  ٢٘ ،٩٣كاا طع٤ٙٛ ى٪٢ااال ةٕٖناا  ةقاا طعةٙال  ٤ٙخ٢ااال  ٣ٝالخسااال  ىاا٨       

 (.ٖٙ٘-ٕٙ٘، 991ٔة٤ٕٚةٍو ةٕس٪٩٤  ٣ةٕغ ٪ق٪  )ٙسٚع صالٕر قِٚ ،
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" م٤ٕةٝااال  ٙ ٤ٞفاا  ٙااٜ ةٕٚٚالؼقااالر ةٕقٖٚ٪اا  ٕٖناا  ٙااٜ ٍ اأ ةٕغااا  ىاا٨  ٩٣َ ااع يالٕٞشااالط ةٕٖناا٧٤ 
٤ٙةٍااو ز٪٩٤اا  ٣ع ٪ق٪اا    غٖاام ةٕسااع٩  ٣ةكقاا ٚالؿ ٣ةَٕااؽة ة ٣ةْٕ الياا  ". )ى ساا٨ فٖاا٦ ٩اا٤ٝف،  

ٔ99ٙ،ٔ19 ) 

٩٣قؽى٠ زكٜ  سال   يي٠ٝ: "ٙٚالؼقالر  ؾ٢ؽ ى٨ مظة  ةٕغالٕم ف٦ٖ ةٕٚك ٥٤ ةٕقَٖا٨ ٣ةٕسؽّا٨   
 (.9ٔ، 99ٗٔظةضٔ ةٕٚعؼق  ". ) زكٜ ق٪ع  سال   ، ٣ةٕٞيك٨ ٣ةكخ ٚالف٨ ييقالٕ٪ 

٪  ٕٖن ، ٩َا٤ٗ ي٢اال ةٕغاا ، ٩٣كا طع٤ٙٛ     ّٖٚال ٩قؽه يي٠ٝ " م٤ٕةٛ ٙ ٤ٞف  ٜٙ ةٕٚٚالؼقالر ةٕقٚ
ى٪٢ااال ةٕٖناا  ةقاا طعةٙال  ٤ٙخ٢ااال  ٝالخسااال  ىاا٨ ة٤ٕٚةٍااو ةٕس٪٩٤اا  ةٕغ ٪ق٪اا  ، ةٕ اا٨   غٖاام ةٕسااع٩ ،           

 (.91ٖ، ٥ٖٔ99ٗ٘ إيؽة١٪٘،. )ف ع ةٕق ٣ةكق ٚالؿ ، ٣ةَٕؽة ة ، ٣ةْٕ الي  "

٩٣ ضااااااار ٙاااااااٜ ةٕ قؽ٩ياااااااالر ةٕكااااااااليَ  مٛ ةألٝشاااااااغ  ةٕٖن٩٤ااااااا   كااااااا نؽً ىٞااااااا٤ٛ ةٕٖنااااااا    
ؽأ   ىا٨ ٩قٚأ ّا١ٚاال   ةألؼيق :ةٕسع٩ ،٣ةكق ٚالؿ ،٣ةَٕؽة ة ،٣ةْٕ الي  ، ٣م٢ٝال  ك٪ؽ ى٨ ٙكْٖ٪ٜ 

ةأل٣ٓ ٩كاا٦ٚ ىالٕٚكااِٖ  ؛ زااعة١ٚال فٖاا٦ ة٫ضااؽ م٣ ٩ٖن٪اا٠  مم١ااعةه ٙسااعظة ٣َٙٞٞاا  ظ٣ٛ مٛ ٩غناا٦   
ِ ٕٞشالط ةٕٚ الزم( ٕٖٚالظة ةٕعؼةق٪  ق٤ة   ٚال ٙٚالؼقا ٠ ظةضأ ةٕي أ م٣ ضالؼخا٠ ،      )يال  ٣ةٕٚكاٖ

٩٣ٚالؼقاا٠ ةٕغااا  ،١اا٤ )ةٕٞشااالط ةٕسااؽ( ١٣اا٤ مالٕ ااال  ٩  اأ ة  ااالك  م٪ااؽ ٙ ال ااؽ يااالَٕٚؽؼ  ةٕثااال٨ٝ
٩٣قااع ّااا ةٕٚكااْٖ٪ٜ خااؿ ة  مقالقاا٪ال  ٙااٜ ةٕٚاا٢ٞح ٣ٕاا٪ف  اا٪صال  إضااالى٪ال  م٣   ضااالؼج زدااؽة ةٕعؼةقاا  .

ز٪اا  ٩ٚثاأ ةٕٚكااِٖ ةأل٣ٓ ةٕدالٝاام ةٕ غ ٪َاا٨ قاا٤ة  ٍااالٗ ياا٠ ةٕغالٕاام ىاا٨ ةٕي اأ م٣  ضالؼخااال  فٞاا٠ ،
 ضالؼخ٠ ،٩٣ٚثٔ ةٕٚكِٖ ةٕثال٨ٝ ةٕدؿ  ةٕٚ ٚ٘ ٢ٖٕٞٚح ةٕٚعؼق٨ .

مٙال ةاثؽة  ى٪قؽه يي٠ٝ " قع٩ٔ ى٨ ة٢ٕٞٚح ةٕٚق الظ ٕدق٠ٖ ٙٞالق ال  َٕعؼةر ٣زالخالر ةٕغا ،     
 ٚ ٢ٞح ةٕٚق ااالظ  ي٢ااعه ؾ٩ااالظة ٣ قٚ٪ااٌ ٣ة كااالؿ ٣غٕااِ ي ضااٚ٪٠ٞ ض ااؽةر  قٖ٪ٚ٪اا  م٪ااؽ ٤ٙخاا٤ظة يااالٕ

 (.9ٗٔ، 991ٔض ؽةر ةٕ قٖ٘ ةٕٚ ضٚٞ  يال٢ٕٞٚح ةٕٚق الظ " .)ٝال١ع ف ع ةٕؽةض٨ ٤ٝي٨ ،

٩٣قااؽه ٙ ااغي٦ ف ااع ةٕكااٚ٪ـ ةاثااؽة  ييٝاا٠: "م٧ خ٢ااع ٙااٞؾ٘   ق٢ااعٟ ٙرقكاا  ٙااٜ ٙرقكااالر  
  ا  ىا٨ ةٕٚداالٓ    ةٕٚد ٚـ، ي٢عه  ٤ق٪ـ ٣ قٚ٪ٌ ض ؽةر ميٞالق٠ ةٕٞؾؽ٩ا  م٣ ةٕ غ ٪َ٪ا  م٣ ةٕٚ ط  

ةألّالظ٨ٚ٩، يس٪ا  ٩ارثؽ إ٩دالياال  فٖا٦  س ا٪٢ٖ٘ ،٩٣ٞ َأ إٕا٦ ز٪اال ٢٘ ةٕ٪٤ٙ٪ا ؛ ٙٚاال ٩اٞقْف فٖا٦             
 (.٘٘، 99ٗٔي٪ص ٢٘ ٣٣ع٢ٞ٘ ٣ٙد ٚق٢٘ ".)ٙ غي٦ ف ع ةٕكٚ٪ـ،

 ييٝااااا٠: "  َاااااع٩٘ ٙياااااال١٪٘ مّثاااااؽ فَٚاااااال  ٣ قَ٪اااااعة  ٙاااااٜ ةٕٚياااااال١٪٘   ٩٣Stephenقؽىااااا٠ قااااا ٪يٜ 
 ي٢اااااعه ةّ كاااااال  ةٕ اٙ٪اااااػ ةَٕاااااعؼةر ةكي ْالؼ٩ااااا      ة٤ٕٚخااااا٤ظة يٚس ااااا٥٤ ةٕٚااااا٢ٞح ةٕعؼةقااااا٨   

 ( "Stephen ،1991  ،52) 

٩٣قؽى٠ صالٕر ٙسٚع صالٕر يي٠ٝ: " ٙد٤ٚف  ةٕٚٚالؼقالر ٣ةألىقالٓ ةٕ ٨ ٤َ٩ٗ ي٢اال ةٕ اٙ٪اػ غةر   
ةٕ  ن  ةألّالظ٩ٚ٪  ةٕٚ َعٙ  ،٣ ث٪ؽ ى٪٢٘ ةَٕعؼة ف٦ٖ ةٕ قٌٚ ى٨ ظؼةق  ٤ٙض٤فالر  ٙاالظة ةٕقٖا٤ٗ   

 (.1ٔ، ٨ٕٓٓٔ ةٕق٤ٖٗ ٜٙ ٝالز٪  مضؽ٧  )مقالٙ  ٙسٚع ف ع ةٕكاٗ ،ٜٙ ٝالز٪  ،٣ةكي ْالؼ ى

 ٩٣َك٘ ةاثؽة  إ٦ٕ ٤ٝف٪ٜ ١ٚال :

  ٌٕىع  ألوي :

 مى٨َ:  ٤١٣  ؿ٩٣ع ةٕ اٙ٪ػ يط ؽةر مٞ٪  ى٨ فعظ ٜٙ ة٤ٕٚض٤فالر ةٕعؼةق٪  .

  ٌٕىع  ٌثأٍٔ :
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 ق٪ . ؼمق٨: ٤١٣  ؿ٩٣ع ةٕ اٙ٪ػ يط ؽةر مٞ٪  ى٨ ٤ٙض٤ؿ ٙق٪ٜ ٜٙ ة٤ٕٚض٤فالر ةٕعؼة

ٙٚااال قاا ٌ ٩ ضاار مٛ ةاثااؽة  ٢٩ااعه م٣ٓ ٙااال ٢٩ااعه إٕاا٦  قٚ٪ااٌ ةٕٚق٤ٖٙااالر ٣ة٤ٕٚضاا٤فالر       
٣ةٕٚيال١٪٘، ٣ةٕٚٚالؼقالر ةٕٚ ضٚٞ  ى٨ ةٕٚٞال١ح ةٕعؼةق٪  ي ا٤ؼ ٢ال ةٕٚق االظة، ٣غٕاِ ز ا٦ ٩ كا٦ٞ      
 ٤ى٪ؽ ٍعؼ ٙٞالقم ٣ّاله ٜٙ ١ػٟ ةٕٚق٤ٖٙالر، ٣ة٤ٕٚض٤فالر، ٣ةٕٚياال١٪٘ ،٣ةٕٚٚالؼقاالر ٕٖ اٙ٪اػ    

ى٨ ز٪ال ٢٘ ةٕعؼةق٪  ٣ غ ٪٢َال ى٨ ز٪ال ٢٘ ةٕ٪٤ٙ٪ ؛ ٙٚاال ٩اٞقْف فٖا٦ ي٪صا ٢٘ ٣٣عا٢ٞ٘       كق طعة٢ٙال
 ٣ٙد ٚق٢٘ . 

 ٣ٜٙ ١ػة ةٕٚٞغٌٖ ٩ْٜٚ  قؽ٩و ةألٝشغ  ةاثؽةق٪  يشْٔ فالٗ يي٢ٝال  :  

"ٙد٤ٚف  ٜٙ ةألٝشغ  ٣ضقل ى٨  ْٔ ٙق٪ٜ يس٪   سٌَ ة٢ٕعه ةٕٚؽخ٤ ٜٙ ةٕعؼةق ، ٩٣ ٘ 
ٙسعظ ف٦ٖ ٙد٤ٚف  ٜٙ ةٕٚكا ي٪ع٩ٜ، ١٣اػٟ ةألٝشاغ  ٢ٕاال م١اعةه        َع٢ٚ٩ال يغؽ٩َ  ٙق٪ٞ  ى٨ ؾٜٙ

 (.1ٕ، ٣ٕٓٓٔٝؾالٗ ٙسعظ ٕٖ ٩٤َ٘ " )مقالٙ  ٙسٚع ف ع ةٕكاٗ ،

يي٢ٝال :"ف االؼة فاٜ مٝشاغ  ٩ا ٘ ةض ٪الؼ١اال       ٩٣Gallagher and p. Weissقؽى٢ال خالٕدؽ ٣٣يف  
كٚ٪  ٣ةكخ ٚالف٪  يعؼخ  يقٞال٩ ،٩ْٖو ي٢ال ةٕغئ ،٣غِٕ ي٢عه  ٞٚ٪  ٍعؼة ٠ ةٕقَٖ٪  ٢ٙ٣الؼة ٠ ةٕد

 .(Gallagher and p. Weiss, 1980, 5-6) مّ ؽ ٜٙ مٍؽة٠ٝ. "

م٣ ٨١  ِٖ ةٕط ؽةر ةٕ ٨   ٪ر ْٕٔ عالٕم ةٕ قٌٚ ىا٨ ٤ٙضا٤فالر ة١ ٚالٙا٠ ،٣يقام ١اػٟ           
ةٕٞشالعالر ٩ ٘  ٞي٪ػ١ال ظةضٔ مؽى  ةٕ و ةٕعؼةق٨ ،ي٪ٞٚال ةٕا قم ة٫ضاؽ ٩ا ٘  ٞي٪اػٟ ىا٨ صاي٤ه       

ؿ٩ااالؼةر ةٕٚ٪عةٝ٪اا  ٣ةٕٚقكااْؽةر ٣مٝع٩اا  ة٤٢ٕة٩ااالر .)ضالٕااع زٚااع ة٢ٕٚٞااع٧، ضالصاا  م٣ ٙااٜ ضااآ ةٕ
(ٕٓٓٓ ،٘ٙ  ) 

٣ٜٙ ١ػة ةٕٚٞغٌٖ   ٪ر ةألٝشغ  ةاثؽةق٪  ىؽص  ٕٖ اٙ٪اػ ّا٨ ٩ قاال٤ٖٙة ٙاـ مىْاالؼ خع٩اعة،            
٤ٙ٣ضاا٤فالر ٙث٪ااؽة، ٣ٙاا٤ةظ ظؼةقاا٪  ٙ ٤ٞفاا  م٪ااؽ  ٖااِ ةٕ اا٨  نغ٪٢ااال فااالظة ةٕٚٞااال١ح ةٕٚعؼقاا٪     

 طعٗ ىاا٨  ٞي٪ااػ ّالىاا  ةٕٚ ااالظؼ ةٕٚقؽى٪اا  ةٕٚ الزاا ؛ اثااؽة  ٙقااالؼه ٢ٙ٣ااالؼةر    ةَٕٚااؽؼة .ّٚااال  كاا 
 ةٕ اٙ٪ػ ،٣ َع٢ٚ٩ال ي ٤ؼة خع٩عة، ٣ٙس    ٢ٕ٘. 

٣ةألٝشغ  ةاثؽةق٪  ى٨ ٙ٪عةٛ ةٕٖن  ةٕقؽي٪   قع إزع٥ ةٕط ؽةر ةٕ ٨ ٤٩ىؽ١ال ةٕٞؾالٗ ةٕ ؽي٧٤    
 ٙااٜ عالٍااالر ّالٙٞاا  ،    ٕغاياا٠ ،ز٪اا  ٩س اا٤ٖٛ ٙااٜ ضا٢ٕااال فٖاا٦ ؾةظ  ؽياا٧٤ ٩شاا ـ ٙااال ٕااع٢٩٘        

٣ةألٝشغ  ةاثؽةق٪ا   قاع ةأل١ا٘ ىا٨ ٙداالٓ ؼفال٩ا  ةٕ اٙ٪اػ، ٣ اعف٪٘ ٍاعؼة ٢٘، ةكؼ َاال  يٚقاالؼى٢٘            
 ٣ ٞٚ٪ ، ٢ٙالؼة ٢٘.

٣ى٨ ةألٝشغ  ةاثؽةق٪  ٩ك طعٗ ةٕٚق٤ٖٚٛ عؽٍال  ٣مقالٕ٪م ٤ٙ٣ةظ  قٖ٪ٚ٪ا  ضالصا    اٚ٘  سع٩اعة     
الر ةٕٚ قَٖا  ياال٤ٕٚٞ ةٕشط ا٨ ٣ةكخ ٚاالف٨،     ٕ ٞٚ٪  ةٕقٖٚ٪الر ةٕقَٖ٪ ، ٢ٙ٣الؼةر ةٕعؼةقا ، ٣ةٕقٖٚ٪ا  

٣  ضٜٚ ةألٝشغ  ةاثؽةق٪   عؼ٩ الر  كالفع ةٕ اٙ٪ػ ف٦ٖ ةٕ قالٙٔ ييالفٖ٪  ٙـ ةٕط اؽةر ةٕ قٖ٪ٚ٪ا    
 ظةضاااأ ةٕٚاااا٢ٞح ٣ضالؼخاااا٠ ٣فٖاااا٦ زاااأ ةٕٚشااااْار ىاااا٨ ٙدااااالكر ٙ ٤ٞفاااا  ٤ٙ٣ةٍااااو خع٩ااااعة.   

 (.9٘، ٕٕٓٓ)ضالٕع زٚع ة٢ٕٚٞع٧، 

 ةاثؽةق٪  ى٨ ةٕٖن  ةٕقؽي٪  إخؽةق٪ال  يي٢ٝال:٣ى٨ ةٕ س  ةٕسإ٦ٕ  قؽه ةألٝشغ    

مٝشااغ  ٩اا ٘ ةض ٪الؼ١ااال ٣  ااٚ٪٢ٚال يقٞال٩اا  ىاا٨ ضاا٤  م١ااعةه ٙسااعظة، ١٣اا٨  ٚااالؼـ ٙااٜ ٍ اأ     
 اٙ٪ػ ةٕ و ةٕؽةيـ ةكي عةق٨، يالاضالى  إ٦ٕ ة٤ٕٚض٤فالر ةٕعؼةق٪  ةٕقالظ٩ ، ٣ ٢عه إ٦ٕ إثاؽة   
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ق٨، ٣ ٞٚ٪ااا  ة٢ٕٚاااالؼةر ةٕٖن٩٤ااا ، ٣ اااعف٪٘ ٙس ااا٥٤ َٙاااؽؼ ةٕٖنااا  ةٕقؽي٪ااا  ٕٖ اااو ةٕؽةياااـ ةكي اااعة 
 ٣ةٕ س ٪ٔ ةٕٖن٧٤ ٢ٕرك  ةٕ اٙ٪ػ.

 خصائص األٌشطة اإلثزائية يف المغة العزبية :   -ثاٌيا 
 يعة٩اا  ٩سااعظ ى ساا٨ خااؽ٣ةٛ ٙد٤ٚفاا  ٙااٜ ةٕط ااالق  ةٕ اا٨ ٩ٞ ناا٨ مٛ   اا٤ةىؽ ىاا٨ ةألٝشااغ       

 ةاثؽةق٪  ٢ٞٙال .

ٖ٘ ٜٙ ضآ ٙس ٥٤ غ٧ ٍ٪ٚ  ٩ ٘ ةض ٪االؼٟ  مٛ  ؽّؿ ف٦ٖ فٖٚ٪الر ةٕ يْ٪ؽ ةٕقٖ٪ال ٣ّ٪ي٪  ةٕ ق-ٔ
 يقٞال٩  .

مٛ  سااعظ ةٕٚقااالؼه ٣ة٢ٕٚااالؼةر ةٕ اا٨ ٩داام مٛ ٩ ق٢ٖٚااال ةٕ اٙ٪ااػ، ٣ك ٩ كاا٦ٞ ٢ٕاا٘  ق٢ٖٚااال      -ٕ
 يعؼةق  ة٢ٕٞٚح ةٕقالٗ .

مٛ  ْاا٤ٛ ْٙٚااا  ٣ةٙ ااعظة  ٢ٖٕٞٚااالج ةٕقااالٗ ةٕااػ٧ ٩شاأْ َٝغاا  ةألقااالـ كٝغاااً ةألٝشااغ          -ٖ
 ةاثؽةق٪  .

ٙشؽ٣فالر ٕٖعؼةق  ةٕسؽة ٤َ٩ٗ ي٢ال ةٕ اٙ٪ػ يإ ؽةه ٣ظف٘ ٙقٖٚ٪٢٘ مٛ   ضٜٚ ٝشالعالر ٣-ٗ
 ٜٙ مخٔ  ٤ق٪ـ ظةقؽة ٙقالؼى٢٘ ٣إّكالي٢٘ ٢ٙالؼةر ةٕ س  ٣عؽةق٠َ . 

مٛ ٩شااالؼُ ةٕٚقٖٚاا٤ٛ ىاا٨  غ٩٤ؽ١ااال؛ أل٢ٝاا٘ ١اا٘ ةٕااػ٩ٜ قاا٪٤ٙ٤َٛ يالٕ ٞي٪ااػ ٣ةٕ َ٪اا٪٘ ،٣أل٢ٝاا٘   -٘
 ف٦ٖ ٣خ٠ ةٕط ٤ل .ةألّثؽ ةٍ عةؼة ف٦ٖ  سكف زالخالر ةٕغٖ   ى٨ ةٕدالٝم ةٕٚقؽى٨ 

مٛ  سٌَ ةٕش٤ٕٚ٪  ٜٙ ضآ  ٤ى٪ؽ ض ؽةر إثؽةق٪  ٣ شؽ٩ق٪   ك د٪م كز ٪الخاالر ةٕغٖ ا    -ٙ
 ٣ٍعؼة ٢٘ .

 مٛ  ٤ىؽ ض ؽةر  سٌَ ةٕ عةضٔ ي٪ٜ ةٕٚدالكر ةٕعؼةق٪  ةٕٚط ٖي . -1
 مٛ  سٌَ  ْالٙا  ٜٙ ةأل١عةه ةٕٚقؽى٪  ٣ةكٝيقالٕ٪  ٣ة٢ٕٚالؼ٩  . -1
العالر يغؽ٩َ   كالفع ف٦ٖ   ٚ٪٘ ةٕ قٖ٪٘ ٣ةقا طعةٗ ةقا ؽة ٪د٪ال ٠   مٛ  ٞؾ٘ ةٕٚقالؼه ٣ةٕٞش-9

 (. 1ٙٔ-1٘ٔ، 991ٔةٕٚط ٖي  .)ى س٨ خؽ٣ةٛ ،

 ٣ٜٙ ةٕط الق  ةٕ ٨ ٩ٞ ن٨  ٤ةىؽ١ال ى٨  ةألٝشغ  ةاثؽةق٪  :

إ الز  ةٕيؽل ٕٖغٖ   ٕ غ ٪ٌ ٙقالؼى٢٘ ٣مىْالؼ١٘ ةكي ْالؼ٩  ٣ةق طعة٢ٙال ىا٨ ظؼةقا  ٍضا٪     -ٔ
 يك٢٘ .م٣ ٙشْٖ  ٩ط الؼ٢ٝ٣ال ييٝ

 غ٩٤ؽ ٙك ٥٤ ٙ َعٗ ٜٙ ةٕي٢٘ ٕٖٚقالؼه ٣ةٕغؽةقٌ ةٕٚك طعٙ  ٜٙ ٍ ٔ ةٕٚ ط  ا٪ٜ ىا٨   -ٕ
 ٙدالٓ م٣ مّثؽ ٜٙ ةٕٚدالكر ةٕعؼةق٪  . 

  غ٩٤ؽ ٤ٝة ح مص٪ٖ  ٣زَ٪َ٪  ٙرثؽة. -ٖ
 غاا٩٤ؽ ٢ٙااالؼةر ةٕاا قٖ٘ ةٕااػة ٨ ىااا٨ ٙدااالكر ةٕ طغاا٪ظ ٣ةٕ ٞؾاا٪٘ ٣إظةؼة ة٤ٍٕاال ٣ة طاااالغ         -ٗ

 ةٕٚ الظؼ ٣ َ٪٪٘ ةٕػةر .
 غاا٩٤ؽ ةٕثَاا  يااالٕٞيف ٣ةٕعةىق٪ااا  ٣ٙشااالفؽ ةكٝدااالؾ ٣ةَٕااعؼة فٖااا٦ ةٕ ٤ةصاأ ةٕيقااالٓ ٙاااـ         -٘

 (.ٓٙ، ٕٕٓٓة٫ضؽ٩ٜ. )ضالٕع زٚع ة٢ٕٚٞع٧ ، 

٣مض٪ؽة  ٣ز ٦  ٤ْٛ ةألٝشغ  ةاثؽةق٪  ى٨ ةٕٖن  ةٕقؽي٪  غةر خاع٥٣ ٩طٖا  ةٕ الزا  يقاع          
ىا٨  طغ٪غ٢اال ٣ ٞي٪اػ١ال،    ةق َؽة  يقام ةٕعؼةقاالر  إٕا٦ ٙد٤ٚفا  ٙاٜ ةٕق٤ةٙأ كياع مٛ  ؽةفا٨         

 م٢ٚ١ال: 
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مٛ  سٌَ ةألٝشغ  ةأل١عةه ةٕ ٨ ٣ضقل ٜٙ مخ٢ٖال، ٩٣ٞ ن٨ مٛ  ٤ْٛ ةأل١عةه ةٕٚؽخا٤ة   -ٔ
 ٣ةٍق٪ ، ّٚال ٩ٞ ن٨ مٛ   الك ةأل١عةه ى٨ ص٤ؼة إخؽةق٪  ٩ك٢ٔ  سَ٪٢َال ٣ٍ٪الق٢ال. 

مٛ خٚ٪ـ ةٕٚ قٖٚ٪ٜ ٩َ ٤ٖٛ ف٦ٖ ةألٝشغ ، ى٨٢ ةٕٞالىػة ةٕ ا٨ ٩غٖا٤ٛ ٢ٞٙاال فٖا٦ ة٫ضاؽ٩ٜ،       -ٕ
ّٚااال م٢ٝااال ةٕٚااؽآة ةٕ اا٨ ٩ٞؾااؽ٣ٛ إٕ٪٢ااال ى٪شااال١ع٣ٛ ةٕ اا٤ؼة ةٕ ااؽ٩س  ٣ةٕسَ٪َ٪اا  أليقااالظ        

  ط ٪ال ٢٘ 

مٛ ٣خا٤ظ ةٕياؽ٣ً ةٕيؽظ٩ا  يا٪ٜ ةٕٚ قٖٚا٪ٜ ٩كا٢٘ ىا٨ زاع٣ي ةٕ  اال٩ٜ ىا٨ ةقا طعةٗ مٝشاغ               -ٖ
 ٙ ٤ٞف  .

مٛ ٩ؽةفااا٨ ةٕٚقٖااا٘ فٞاااع  َاااع٩٘ ةألٝشاااغ  ةاثؽةق٪ااا  ٕٖ اٙ٪اااػ ٍاااعؼة ٢٘ ةٕقَٖ٪ااا  ٣ةٕٞيكااا٪       -ٗ
ٙـ ٙؽةفالة مٛ  ٤ْٛ ةألٝشغ  ى٨ غة ٢اال ٢ٕاال خالغي٪ا  ضالصا  ْٕأ ٙا قٖ٘ ، ٣مٛ        ٣ةٕدكٚ٪ ،

 ااؽ  ظ ةؼ  العااال  ٙ ال ااؽة  ٣٣ث٪َااال  ي٤ةٍق٣،٠ّااػِٕ ٩ٞ ناا٨ فٖاا٦ ةألٝشااغ  مٛ  ؽةفاا٨ ةٕيااؽ٣ً  
 ةٕيؽظ٩  ي٪ٜ ةٕٚ قٖٚ٪ٜ .

 إفعةظ ةٕ ٪ص  ةٕؿٙالٝ٪  ٣ةٕ ٪ص  ةْٕٚالٝ٪   ٜٙ ٍ ٔ ةٕٚقٖ٘ يٚال ٩ٞالقم ةألٝشغ  ةَٕٚ ؽز  .  -٘

 ى٪ؽ ة٤ٕٚةظ ةٕطالٗ ٣ةألظ٣ةر ٣ة٤ٕقالقٔ ةٕٚٞالق   ٕ ٞي٪ػ ةألٝشغ . ٤ -ٙ

  شد٪ـ ةٕ اٙ٪ػ ف٦ٖ مظة  مظ٣ةؼ١٘ ى٨ ةٕٞشالط .  -1

  َك٪٘ ةٕ اٙ٪ػ إ٦ٕ ٙد٤ٚفالر ٙ ْالىص  فٞع  ٞي٪ػ ةٕٞشالط ةاثؽةق٨.  -1

ةٕسااؿٗ ىاا٨ إظةؼة ةٕ ااو ٙااٜ ٍ اأ ةٕٚقٖاا٘ ، ز اا٦ ٩ٚٞااـ زااع٣ي م٥ ى٤ضاا٦ م٣ ةضااغؽة   -9
 ةه ةٕٚٞش٤ظة ٕٖٞشالط ةاثؽةق٩.٨س٤ٓ ظ٣ٛ  سَ٪ٌ ةأل١ع

ةقاا طعةٗ ةٕساا٤ةىؿ ٣ةٕد٤ةقؿ،ٙااـ ٙؽةفااالة فااعٗ ةٕٚ الٕناا  ى٪٢ااال ز اا٦ ك ٩يكااع غٕااِ ةأل١ااعةه   -ٓٔ
 ة٤ٕٚض٤ف  ٕٖٞشالط  .

مٛ ٩ضـ ةٕٚقٖا٘ ٝ ام ف٪ٞ٪ا٠  ٞٚ٪ا  ة دال١االر إ٩دالي٪ا  ٙؽما٤  ى٪٢اال ٕاع٥ ةٕ اٙ٪اػ فٞاع              -ٔٔ
 ٙٚالؼق  ٣ ٞي٪ػ ةألٝشغ  ةاثؽةق٪  .

٠ فٞع ةض ٪الؼ ةألٝشغ  ةاثؽةق٪  مٛ  ٤ْٛ ف٦ٖ مقاالـ  شاد٪ـ   مٛ ٩ضـ ةٕٚقٖ٘ ٝ م ف٪ٞ٪ -ٕٔ
 ةٕ اٙ٪ػ ف٦ٖ ةكق طعةٗ ةٕٖن٧٤ ةٕكٖ٪٘ ، ٣مٛ  قٚٔ ف٦ٖ  ٞٚ٪  ٢ٙالؼة ٢٘ ةٕٖن٩٤  .

مٛ ٤ْ٩ٛ ٣ةضسال  ى٨ غ١ٜ ةٕٚقٖ٘ ة٢ٕٚٚاالر ةٕ ا٨ ٩َا٤ٗ ي٢اال ّأ  ٖٚ٪اػ، ٣ؼيغ٢اال يال٢ٕٚٚاالر          -ٖٔ
 ةٕ ٨ ٩ غٖ ٢ال  ٞي٪ػ ةٕٞشالط ّْٔ  .

  ٍعؼ ةاْٙالٛ  يالٕ ٪ص  ةٕ ٨ ٤٩خع ي٢ال ةٕ ٖٚ٪ػ ، ىْٖٚال ّالٛ ١ٞالُ ةؼ  االط،  مٛ  ؽ  ظ ةألٝشغ -ٗٔ
 ٣ يالفٔ ةٕ اٙ٪ػ مثٞال  ٙٚالؼق ٢٘ ٕٖٞشالط؛ أل٢ٝ٘ ٤ٝ٤ْ٩ٛ مّثؽ ى٢ٚال  ٠ٕ .

مٛ  كالفع ةألٝشغ  ةاثؽةق٪   ةٕ اٙ٪ػ فٖا٦ ةٕقٚأ ىا٨ ٙد٤ٚفاالر ٣مٛ  ْكا ٢٘ ٢ٙاالؼةر        -٘ٔ
 دالي٪  ٣ٍ٪٘ ٙس٤ٚظة .ةٕقٚٔ ةٕدٚالف٨ ، ٣مٛ  ك٢٘ ى٨ ٤ٚٝ ة دال١الر إ٩

مٛ  ث٪اااؽ ةألٝشاااغ   ةٕعةىق٪ااا  ٣ةٕ ٞاااالىف يااا٪ٜ ةٕٚ كااااليَ٪ٜ ٣يقضااا٢٘ ةٕااا قم، ٣مٛ  شااادـ  -ٙٔ
 ةٕ اٙ٪ػ ف٦ٖ مزكٜ مظة  ٕع٢٩٘ .
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مك  ك نؽً ةألٝشغ  ٣ٍ ال  ع٩٤ا ؛ ألٛ غٕاِ ٩شاقؽ ةٕ اٙ٪اػ يالٕٖٚأ ٙاٜ عا٤ٓ إخؽة ة ٢اال،         -1ٔ
قاٜ ةٕ اٙ٪اػ،  ىٚاثا  ىا٨      ٩٣ٞ ن٨ ٙؽةفالة َٝغ  ٢ٙٚ ، ٦١٣ مٛ ؾٜٙ ةٕٞشالط ٩ ٤ٍو ف٦ٖ
 ةٕٚؽزٖ  ةكي عةق٪  ٩س الج ةٕ اٙ٪ػ ٕي ؽة مٍ ؽ ٜٙ م٪ؽ١٘. 

 مٛ ةٕٞشالط ةٕد٪ع ٤١ ةٕػ٧ ٩شدـ ةٕ اٙ٪ػ ف٦ٖ ةْٕاٗ، ٣ف٦ٖ ز٤ةؼ ى٪ٚال ي٪٢ٞ٘ .  -1ٔ

 مٛ ةٕٞشالط ةٕد٪ع ٤١ ةٕػ٧ ٩ك طعٗ ى٨ ة٤ٍٕل ةٕٚٞالقم ٜٙ ةٕس  .  -9ٔ

 ٜ ز٤ةـ ةٕ اٙ٪ػ.مٛ ةٕٞشالط ةٕد٪ع ٤١ ةٕػ٧ ٩ك ثٚؽ مّ ؽ فعظ ٙ  -ٕٓ

ى٨ ةٕٖن  ةٕقؽي٪    كا ٚع  ٚ٪ؿ١اال ٙاٜ ٙٞغٖاٌ م٢ٝاال  دقأ ٙاٜ ةٕٖنا            مٛ ةألٝشغ  ةاثؽةق٪ -ٕٔ
 َٝغ  يعة٩  ٢ٕال ٣َٝغ  ٢ٝال٩  .

 مٛ ةٕٞشااالط ةٕد٪ااع ١اا٤ ةٕااػ٧ ٩كاا طعٗ ةٕٖناا  ىاا٨ ٤ٙةٍااو ع ٪ق٪اا  ٣ َٖالق٪اا  . )٣ز٪ااع زالٙااع       -ٕٕ
)ضالٕاااع زٚاااع   (1ٙ -ٙٙ، ٖٕٓٓ( )مٙاااال٨ٝ زالٙاااع ، ٙٓٔ-ٗٓٔ،  ٖٕٓٓف اااع ةٕؽ ااا٪ع ، 
( )ى سا٨   1ٙ-1ٕ، ٕٔٓٓ( . )مقالٙ  ٙسٚع ف ع ةٕكااٗ  ،  ٗٙ-ٓٙ،  ٕٕٓٓة٢ٕٚ ع٧ ، 
(. ٣ٍااع مىااالظ  9ٗٔ، 991ٔ( )ٝال١ااع ف ااع ةٕؽةضاا٨ ٝاا٤ي٨ ،   1ٙٔ-1٘ٔ، 991ٔخااؽ٣ةٛ، 

ةٕ الز  ٜٙ ةٕط الق  ةٕكاليَ  فٞع   ٚ٪٘ ةألٝشغ  ةاثؽةق٪ا  ىا٨ ةٕٖنا  ةٕقؽي٪ا  ٕ اٙ٪اػ      
ِ مىالظ ٢ٞٙال ةٕٚقٖ٘ ةٕٚ قاال٣ٛ فٞاع  ٞي٪اػ ١اػٟ ةألٝشاغ  فٖا٦       ةٕ و ةٕؽةيـ ةكي عةق٨ ،٣ّػٕ

  اٙ٪ػ ةٕٚد٤ٚف  ةٕ دؽ٩ ٪  ٕٖ س  .

 أِىيتّا:  -ثالجا
يعة٩   ٚثٔ ةألٝشغ  ةٕ قٖ٪ٚ٪  ٍٖم ةٕٚا٢ٞح؛ ٣غٕاِ ٕ يث٪ؽ١اال ةْٕ ٪اؽ ىا٨  شاْ٪ٔ ض اؽةر ةٕ اٙ٪اػ         

ٌ م١اعةه ةٕٚا٢ٞح ٙاٜ    ٣ ٞشص ٢٘ ٣ ؽي٪ ٢٘  ؽي٪  ٙ ْالٖٙ  ٜٙ خ٢ ، ٣يالف  الؼ١اال ٙكاص٤ٕ  فاٜ  سَ٪ا    
 خ٢  مضؽ٥ .

٣ ي ٨ م١ٚ٪  ةألٝشغ  ي ي  فالٙ  ٣ةألٝشغ  ةاثؽةق٪ا  ىا٨ ٙداالٓ ةٕٖنا  ةٕقؽي٪ا  ي اي  ضالصا         
ٜٙ م٢ٝال  ٚثٔ م٣قاـ مٝا٤ةؿ ةٕٞشاالط؛ إغ ك  َ  اؽ فٖا٦ ةٕٖنا  ةٕقؽي٪ا  ىسكام ،٣إٝٚاال   نٖنأ ىا٨            

ي٪ا  ّايظةة َٕٞأ ةألىْاالؼ     قالقؽ ضؽ٣  ٝشالعالر ة٤ٕٚةظ ةٕعؼةق٪  ةألضؽ٥ ةٕ ٨  كا طعٗ ةٕٖنا  ةٕقؽ  
٣ةٕسَالقٌ، ٣ةٕٚق٤ٖٙاالر ،٣ةٕط اؽةر ةٕ ا٨  شا ٚٔ فٖ٪٢ال.ّٚاال  قاع ةٕٚٞال اظ ةٕٖن٩٤ا  ةٕ ا٨ ٩ٚالؼقا٢ال           
ةٕغا  ظةضٔ زدؽةر ةٕعؼةق  ص٤ؼة ٙ نؽة ٕٚال ٤ٙ٤َ٩ٛ ي٠ ى٨ ٙد ٚق٢٘ ةٕطالؼخ٨ ٙاٜ ّااٗ   

٤ٖٛ ي٠ ميا٤ة  ةٕس٪االة   ٣ةق ٚالؿ م٣ ٍؽة ة ٣ّ الي  ،٣ٜٙ ث٘    ر يٚثالي  ةٕٚي الذ ةٕػ٧ ٩َعٗ ٢ٕ٘ ٕ٪عض
، 991ٔى٨ آىال٢ٍال ة٤ٕةقق  ٣ ْي٪٢٘ يٚال ٩س الخ٤ٛ إٕ٪ا٠ ىا٨ ز٪اال ٢٘ ةٕقالٙا  .)ٙسٚاع صاالٕر قاِٚ ،       

ٖٙٙ-ٙٙٗ.) 

٣ةألٝشغ  ةٕٖن٩٤   كالفع ف٦ٖ  ث ٪ل ةٕسَالقٌ ٕع٥ ةٕٚ قٖ٘ ، ٣ عؼي٠ ف٦ٖ ةا٩دالي٪  ى٨ 
ةر ، ّٚال مٛ ةٕ ؽ٩٣ر ةٕ قٖ٘ ، ٣ةكٝ يالؿ يٚال  ق٠ٖٚ ٜٙ ٙقالؼه يشْٔ ف٨ٖٚ ، ٣ ؿ٣ظٟ يال٢ٕٚالؼ

فٜ ةٕٚ قٖ٘ ي٪ٜ ةٕس   ةٕعؼةق٪  ٩دعظ ٝشالع٠ ٣ز٪٩٤ ٠ ، ى٪َ ٔ ف٦ٖ ظؼ٣ق٠ يدع ٣ة١ ٚالٗ 
، يالاضالى  إ٦ٕ مٛ ةألٝشغ  ي ي  فالٙ   ٨ٚٞ ٢ٙالؼةر ةٕ يْ٪ؽ ف٦ٖ خٚ٪ـ ٙك ٩٤ال ٢ال ٕع٥ 

 ةٕٚ قٖ٘ ،٣ ٨ٚٞ ٍعؼ ٠ ةايعةف٪  ٢ٙ٣الؼةر ةٕ يْ٪ؽ ةٕٞالٍع .

 ٙ ٪ااعةٛ ةٕٖناا  ةٕقؽي٪اا  ىا٨ ضٖااٌ ةٕداا٤ ةٕٚس اام ةٕااػ٧ ٩ ياا ر ى٪اا٠ ةَٕٖاام  ّٚاال  كااالفع ةألٝشااغ  ىاا٨ 
، م٣ ي ٤خ٪٠ ٜٙ ؼةقع١٘ اٍالٙ  زئ ةٕي ٔ  ةٕغا  ٜٙ  َٖال  مٝيك٤َ٩٘٢ٗ ، ىس٪ٜ  ٣ةٕقَٔ ٕٖٚ قٖ٘
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، ٣ٙكاؽز  ٍغقا  ٍؽةق٪ا  ٕٖ ٚث٪أ     ، ٣إفعةظ ّٖٚالر ةكق َ الٓ ، ةٕعف٤ة  الرغالٍي٩٣دؽي٤ٛ ّ الي  ، 
 ااؽةر ٣ة٢ٕٚااالؼةر ةٕٖن٩٤اا  ، ٣ٙااٜ ةك دال١ااالر ةٕكاا٤ّٖ٪ ، ٣ةَٕاا٪٘ ةٕطَٖ٪اا  ٩ ااالذ ٢ٕاا٘ ةْٕث٪ااؽ ٙااٜ ةٕط

      ٙ ٕؾ٢اا٤ؼ  ؛ال ٩دااع٧  قٖاا٘ ةٕي اأ   ٚاا٣ةكخ ٚالف٪اا ، ٣ ٩ كاا٦ٞ ٢ٕاا٘ ٝاا٤ؿ ٙااٜ ةٕاا قٖ٘ ٩دااع٧ مّثااؽ 
 ط اا٪ال ٢٘ ى٪اا٠ ، ٣ٙٚالؼقاا ٢٘ ةٕقٖٚ٪اا  ٕاا٠، ٣زؽصاا٢٘ فٖاا٦ ةٕٞدااالذ، ٣ةف ٚااالظ١٘ فٖاا٦ ةٕٚسال٣ٕاا   

 (.ٖٖٗ، ٤ٔ91ٗقو ةٕسٚال٥٣ ، ٙسٚع إقٚالف٪ٔ ؽالىؽ ٩٣) .٣ ْؽةؼ ةألظة 

ّٚال  ك٢٘ ةألٝشغ  ةاثؽةق٪  ى٨ ٙدالٓ ةٕٖن  ةٕقؽي٪  ى٨ ةْٕشو فٜ ة٤ٕٚة١م ٣ةٕٚ٪٤ٓ ةٕٖن٩٤   
٣ةألظي٪  ٣إ  الف٢ال، ٩٣ ٘ غِٕ فٜ عؽ٩ٌ ٙازؾ  ٝشالط ةٕغا  ةٕٖن٧٤ ىا٨ ةٕ ق ٪اؽ فاٜ آؼةق٢ا٘     

الضاؽةر ٣ٝا٤ؿ ةْٕ ام ةٕ ا٨     ٣عؽً  َٖ٪اع١٘ ىا٨ ةْٕ اليا  ٣ةٕٚسالظثا ، ٣مقاالٕ٪ ٢٘ ىا٨ ةٕ ٚث٪أ ٣ةٕٚس       
) رشمٌ رزّم  .٩ط الؼ٢ٝ٣ال ى٨ ٍؽة  ٢٘ ةٕسؽة ٣ٍعؼ ٢٘ ى٨ ةٕشقؽ ٣ يٕ٪و ةَٕ   ٣ةٕٚكؽز٪الر

 (.261 - 260، 0222عؼُّت وِسّم  ٌظُم ِٕأع،

٣ةألٝشااغ  ةٕٖن٩٤اا   قٚاأ فٖاا٦  ْٚاا٪ٜ ةٕغااا  ٙااٜ ةكٝ يااالؿ يالٕٖناا  ةٕقؽي٪اا  ةٝ يالفااال  فٖٚ٪ااال  ىاا٨  
ياعةف٨، ٩٣ سَاٌ غٕاِ يٚٚالؼقا  ةٕساع٩ ، ٣ةٕسا٤ةؼ، ٣ةٕٚٞالٍشاالر،        ٙدالكر ةٕ ق ٪اؽ ةٕا٤ؽ٪ي٨ ٣ةا  

٣ةٕٚٞااالؽؽةر، ىاا٨ ةكخ ٚالفااالر، ٣ةٕٞااع٣ةر، ٣يٚااال ٩َاا٤ٗ ياا٠ ةٕغااا  ٙااٜ ةٕ سؽ٩ااؽ ىاا٨ صااس٪ي        
 (.99ٖ، 99ٗٔ ، ف ع ةٕقٖ٪٘ إيؽة١٪٘ )  ةٕي ٔ، م٣ ٙدٖ  ةٕٚعؼق .

ال ةٕ عً، ةز ؽةٗ ةٕٞؾالٗ، ّٚال  قٚٔ ةألٝشغ  ةٕٖن٩٤  ف٦ٖ  ٞٚ٪  ةَٕ٪٘ ةٕطَٖ٪  ٕع٥ ةٕغا  ٢ٞٙ٣
 ٩٤ْٜ ةٕ عةٍالر،  َ ٔ آؼة  ة٫ضؽ٩ٜ،  سٚٔ ةٕٚكص٤ٕ٪ ، ةٕقعةٕ ، فعٗ ةٕ ق م ةألف٦ٚ، ةز اؽةٗ  

 ة٤ٕٚةف٪ع، ةاضال ٣م٪ؽ غِٕ.

م٪ؽ مٛ م١ٚ٪ا  ةألٝشاغ  ةاثؽةق٪ا  ىا٨ ٙ٪اعةٛ ةٕٖنا  ةٕقؽي٪ا  ك  َ  اؽ فٞاع ١اػة ةٕساع ىسكام،             
 ٖن  ةٕقؽي٪  ٢ٞٙال :٣إٝٚال  ٚ ع إ٦ٕ زع٣ظ مضؽ٥ ى٨ ٙ٪عةٛ ةٕ

 رظ٧ ٙٚالؼق  ةألٝشغ  ةٕٖن٩٤  إ٦ٕ ؾ٩الظة ظةىق٪  ةٕ اٙ٪ػ ٣ة دال٢١٘ ٝس٤ ةٕ قٖ٘ ،٣ قٚأ   -ٔ
 ف٦ٖ  سَ٪ٌ م١عةه ةٕٖن  .  

 قااع ٙٚالؼقاا  ةألٝشااغ  ةٕٖن٩٤اا  ٣ةْٕاٙ٪اا  ٢ٞٙااال ضالصاا  يٚط ٖااو م ااْال٢ٕال ٣م٣ضااالف٢ال         -ٕ
 ةْٕٚ ك   .ةْٕٚٚٞ  عؽ٩َ  ىقالٕ  ى٨ يق  ةٕس٪الة ى٨ ةٕقٞالصؽ ةٕٖن٩٤  

 ؿ٩ع ٙٚالؼق  ٣ةق طعةٗ ةٕٚس ٤ٓ ةٕٖن٧٤ ةٕٚط ؿٛ ى٨ ةٕاػةّؽة ٙاٜ ز٪٩٤ ا٠ ٣زضا٤ؼٟ     -ٖ
ةٕعةق٘ ى٨ ةٕػ١ٜ ٣ٜٙ ىالفٖ٪ ٠ ى٨ ةٕ ق ٪ؽ،ّٚال  قٚٔ ف٦ٖ  ٞٚ٪ ٠ ٣ةاقؽةؿ ىا٨ إمٞالقا٠   

. 

 قٚٔ ٙٚالؼق  ةألٝشغ  ةٕٖن٩٤ا  فٖا٦  ث ٪ال ةْٕث٪اؽ ٙاٜ ةٕقاالظةر ةٕٖن٩٤ا  ةٕ اس٪س  ىا٨          -ٗ
  ٤ٞف  ٣ةق طعة٢ٙال ةق طعةٙال  ٝالخسال  ى٨ ٤ٙةٍو ةٕس٪الة ةٕغ ٪ق٪ .ىؽ٣ؿ ةٕٖن  ةٕٚ

 َٞٔ ٙٚالؼق  ةألٝشغ  ةٕٖن٩٤  ةٕغا  ٜٙ ثَالى  ةٕاػةّؽة ٣ضٖاٌ ةٕغالٕام ةٕٚ اؽٙح ةإا٦      -٘
ةٕٚ ػّؽ م٪ؽ ةٕٞشظ إ٦ٕ ثَالى  ةايعةؿ ز٪  ةٕ سؽؼ ٙاٜ ٍ٪ا٤ظ ةْٕ اال  ةٕٚعؼقا٨  إٕا٦      

 آىالً ىْؽ٩  ٣ثَالى٪  مفٌٚ ٣مّثؽ  ٤ٚك .

إفااعةظ ةٕغااا  ٤ٖٕٚةٍااو ةٕس٪٩٤اا  ىاا٨ ةٕس٪ااالة ةٕ اا٨   غٖاام    كاا٢٘ ةألٝشااغ  ةٕٖن٩٤اا  ىاا٨   -ٙ
 .ةَٕ٪الظة ٣ةٕؿفالٙ ، ٣ةز ؽةٗ ؼم٧ ةٕدٚالف  ٣ سٚٔ ةٕٚكص٤ٕ٪ 

،   كالفع ةألٝشغ  ةٕٖن٩٤  ف٦ٖ إ٩ الٓ ةٕ اٙ٪ػ  يالٕ ؽةي ةٕقؽيا٨ ٣ةٕٚ اؽخ٘ إٕا٦ ةٕقؽي٪ا     -1
ٕٚعؼقا  ٣ةٕٚٞاؿٓ ٣ةْٕٚ  االر    ٣غِٕ فٜ عؽ٩ٌ ةَٕاؽة ة ةٕساؽة ىا٨ ْٙ  االر ةٕي أ ٣ة     
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، ٣ةكقا ٚالؿ   ، ٣فٜ عؽ٩ٌ ةَٕؽة ة ةٕسؽة ى٨ ةٕ سو ٣ةٕٚدار ٣ةٕع٣ؼ٩الر ةٕقالٙ 
، ٣ضاؽ٣  ةاٝشاال  ٣ةإَاال  ٣ةٕا ا٣ة ةٕ ا٨       إ٦ٕ ةٕٚسالضؽةر ٣ةألزالظ٩  ٣ةَٕ ا  

 ٩ك ٚـ إٕ٪٢ال ةٕغا  فٜ عؽ٩ٌ ةاغةف  ٣ةٕ كد٪ٔ.

 قالؼ ةٕغاا  ي٤ةخ اال ٢٘   إإ٦ٕ ةٕ س  ٣ إ٩دالظ زؽّ  ثَالى٪   شدـ ف٦ٖ زم ةٕقٖ٘ ٣ةٕٚ٪ٔ-1
 .ٝس٤ ٣ع٢ٞ٘ ٣ قٖ٪٢ٚ٘ ّ٪و ٩ٚالؼق٤ٛ ز٢ٍ٤َ٘ ٩٣س ؽ٤ٙٛ ز٤ًَ ةٕن٪ؽ

 ق٩٤اااع ةٕ اٙ٪اااػ ة٢ٕٚاااالؼةر ةٕقَٖ٪ااا  ١٣ااا٦ ٝيكااا٢ال ة٢ٕٚاااالؼةر ةٕٖن٩٤ااا ، ٙثااأ ةٕٚازؾااا ،   -9
 .٣ة٤ٕصو، ٣ةٕشؽذ، ٣ةٕ يك٪ؽ، ٣ةَٕٚالؼٝ ، ٣ة٤ٕٚةؾٝ ، ٣ةكق ٞ الج، ٣ّ الي  ةٕ َالؼ٩ؽ

صاٖ   ٢ٕاال  ةٕيؽل ةٕ ٨  ٤ؽو ى٪٢ال ةٕٖن ، ى ٚالؼـ ى٨ ٤ٙةٍو ى٨ ز٪الة ةٕغاا   إ الز  -ٓٔ
ي٤ٚةٍااو ةٕس٪ااالة ة٤ٕةٍق٪اا ، ٣ىاا٨ ١ااػة ةٕٖاا٤ٛ ٙااٜ ةٕٞشااالط ٩ٞااعىـ ةٕ اٙ٪ااػ إٕاا٦ ةٕقٚاأ          

، ٣ى٨  قال٣ٛ ٩٥ٚالؼق٤ٛ ةٕط ؽةر ةٕٖن٩٤  م٣ ٩سال٤ٕ٣ٛ  غ ٪٢َال يعةىق٪  م٣٤ٍيسٚالـ، 
 . ةٕ قٖ٘ ةٕٚثٚؽ ةٕؽةقص ةألثؽذ، ٣غِٕ ٠ّٖ ٜٙ ف٤ةٙٔ الٙثٚؽ، ٣زؽل ف٦ٖ ةٕٞد

 كالفع ةألٝشغ  ةٕٖن٩٤ا  فٖا٦ إضاؽةج يقام ةٕ اٙ٪اػ ٙاٜ ةٝغا٤ةق٢٘ ، ٩٣دٞا ٢٘ ةٕقؿٕا           -ٔٔ
إ٦ٕ  ٢ٞ٩٤ْ٘ ةٕٞيك٨ ، ٣ةٕق٨َٖ ، ٣ةكخ ٚاالف٦ ، ى٢ارك  ٩اعىق٤ٛ ٕٚشاالؼّ       ئةٕ ٨  ك
، ٤ٙ٣ةخ٢اا  قااالٙق٪٢٘ ، ٣ٍ٪ااالظة ةٕدٚالفاا  ، ٣ةٕ قااؽض ٤ٖٕٚةٍااو ةكخ ٚالف٪اا   ؾٙاق٢اا٘

 ثَالى٪  ةٕٚط ٖي .٣ةٕ

 كالفع ةألٝشغ  ةٕٖن٩٤  ىا٨  قٖا٪٘ آظة  ةٕسا٤ةؼ ٣ةٕٚٞالٍشا ، ٣غٕاِ ٙاٜ ضاآ ةَٕٖاال ةر         -ٕٔ
٣ةٕٞااع٣ةر ٣ةٕٚٞااالؽؽةر ٣ةٕٚسالضااؽةر ةٕ اا٨  قااع ٙااٜ ةٕٚٞال ااظ ةٕٖن٩٤اا  ، إٕاا٦ خالٝاام   

  قٖ٪٘ ّ٪ي٪  ةكق ٚالؿ ةٕد٪ع.

الر م٣ ىا٨ ٙداالٓ    ٞٚ٪  ة٢ٕٚالؼةر ةٕٚؽ  غ  ييٜ ةٕ يٕ٪و ىا٨ ٙداالٓ ةَٕ ا  م٣ ةٕؽ٣ة٩ا    -ٖٔ
ةٕشقؽ م٣ ةٕٞثؽ ، ٣ّػِٕ  سَ٪ٌ ةٕسالخ  إ٦ٕ ةٕ ق ٪اؽ فاٜ ةٕاػةر ٙاٜ ضاآ ةْٕ اليا  م٣       

 .ةٕس٤ةؼ

ٞغااٌ ةٕطااالعئ ْٕٖٖٚااالر ٣ةٕدٚاأ، ٣غٕااِ ٙااٜ ضااآ ٙااال   ٪ساا٠ ١ااػٟ ةٕٚٞال ااظ    ةٕٙقالٕداا  -ٗٔ
ةٕٖن٩٤  ٜٙ ٤ٙةٍو ع ٪ق٪   ش ٠ إ٦ٕ زع ّ ٪ؽ ٤ٙةٍو ةٕس٪الة؛  ٙٚال ٩كا٢٘ ىا٨  سكا٪ٜ    

 .ةألٝال ٪ع –ةَٕ    –٣ٙٚالؼق ٢ال فٖٚ٪ال  ٣ٜٙ ١ػٟ ةٕٚٞال ظ ةألٕقال    قٖ٘ ةٕٖن ،

 ك٢٘ ةألٝشغ  ةٕٖن٩٤  ى٨ ة٤ٕٚٞ ةٕٖن٧٤ ٕٖ اٙ٪ػ، ٣إثؽة  ثؽ٣ ٢٘ ةٕٖن٩٤ا ، ىٚاٜ ضاآ     -٘ٔ
ٙٚالؼق ٢٘ ٕألٝشغ  ٣ يالف٢ٖ٘ ٙـ ةٕدٚالفا  ٩ْ كا ٤ٛ مٕيالؽاال  خع٩اعة ٣خٚاا  ٣ف االؼةر       

ٖاا٦  ٢ااػ٩م ٕناا ٢٘، ٣فٖاا٦ إّكااالي٢٘      ٣مقااالٕ٪م ٣ ؽةّ٪اام، ٣يااػِٕ  قٚاأ ةألٝشااغ  ف     
 (9ٖ-9ٓ، ٢ٙٔ99ٗالؼةر ةك  الٓ ةٕاؾٙ  ٢ٕ٘ . )زكٜ ق٪ع  سال    ،

( ) زك٦ٞ ف ع ةٕ الؼ٥  Kawakami,1991,1980( )ٕ٘-ٔ٘، 991ٔ)مي٤ ةٕع١م ةٕ عؼ٧ ،
( )ى٢اااا٪٘ 9ٔٔٗ ، 99ٕٔ( ) ٙسٚااااع ف ااااع ةَٕااااالظؼ مزٚااااع ،   11ٗ،  991ٔف ااااؽ، 

 (ٕٔ،  ٕٔٓٓٙ غي٨ ،  

(Speech Therapy Activities 2005 ) (William. 1990,  275) ( M. Dopyeta , Lay - 

Dopyera, 1993,54)    (  Joseph N., Beales; Brook, Zemel. 1990, 46). 

 عالقة األٌشطة اإلثزائية بالمغة العزبية ووّاراتّا :-رابعا
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ر ضالصا  يقاع مٛ    قع ةألٝشغ  ةٕ ؽي٩٤  ي ي  فالٙ  ٙعضا  ٢ٙٚال  ى٨  قٖا٪٘ ةْٕث٪اؽ ٙاٜ ةٕٚداالك    
 ةٝ َٔ ةٕ ؽّ٪ؿ ى٨ ةٕقٖٚ٪  ةٕ قٖ٪ٚ٪  إ٦ٕ ةٕٚ قٖ٘.

فٖٚ٪  ة  الٓ ٕن٩٤  ٙطغغا  ،٩شا ؽُ ى٪٢اال    -ى٨ مزع  قؽ٩يال ٠–٣ٜٙ ٙٞغٌٖ مٛ ةٕ عؼ٩ف       
ةٕٚقٖ٘ ٣ةٕٚ قٖ٘ ي٢عه إزاعةي  ن٪اؽةر  ٩٤ٚٞا  ىا٨ ةٕكا٤ُٖ ةٕٚقؽىا٨ ٣ة٤ٕخاعة٨ٝ ٣ة٢ٕٚاالؼ٧ ٕاع٥          

ٕٖنا  ّيزاع م١ا٘ ةٕٚ ن٪اؽةر غةر ةٕعكٕا  ة٤ٕؽ٪ي٪ا  ىا٨ فٖٚ٪ ا٨         غِٕ ٩شا٪ؽ إٕا٦ ٤ٍٙاـ ة    ةٕٚ قٖ٘ ىإٛ
 ةٕ قٖ٪٘ ٣ةٕ قٖ٘ .

٩٣ ؽؾ ّٔ ٜٙ زكٜ  سال   ٣ٙس الر مي٤فٚ٪ؽة مٛ ةٕٚقٖٚا٪ٜ ةٕٚ ٚ٪اؿ٩ٜ ١ا٘ ةٕاػ٩ٜ ٩قؽىا٤ٛ          
خ٪ااعة ٙااال ٤َ٩ٕاا٤ٛ، ٣ّ٪ااو ٤َ٩ٕاا٤ٛ .٣مٛ ةٕ اٙ٪ااػ ٩ؽضاا٤ٛ فااٜ ٙكاا ٥٤ ةٕ قٖاا٪٘ ةٕااػ٧ ٩ ٤َٖٝاا٠ إغة   

 يٖنا  ٣ةضاس  ٣يغاؽً ٙٞؾٚا  ٣قا٢ٖ   )زكاٜ قا٪ع  اسال   ٣ٙس االر           ةؼ ا ظ فاؽض ٙاالظة ةٕا قٖ٘    
 (.ٗٗ، 99ٗٔمي٤ فٚ٪ؽة، 

٣ٕقٔ ٜٙ ةألق ال  ةٕ ٨  مظر  إٕا٦ ظضا٤ٓ ةألٝشاغ   ىا٨ ٙ٪اعةٛ  اعؼ٩ف ةٕٖنا  ١ا٤ مٛ ةٕٖنا  ك          
 عؼـ ف٦ٖ م٢ٝال مال٩  ى٨ زع غة ٢اال يأ فٖا٦ م٢ٝاال ٣قا٪ٖ  ةٕياؽظ ٕٖ ق ٪اؽ فٚاال ٩دا٤ٓ يطاالعؽٟ ٙاٜ            

ٜ ٙشالفؽ، ٣ ٖ ٪  ؼم ال ٠، ٣ٍضال  ز٤ةقد٠ ةٕٚط ٖي  ، ٣كيع ٙاٜ ٣خا٤ظ ٍاعؼ    مىْالؼ، ٣ةاى الذ ف
ٙش ؽُ ي٪ٜ ةألىؽةظ ٕ٪ ٤ْٞٚة ٜٙ ةٕي٢ا٘ ٣ةاى٢االٗ ، ٣كياع ٣مٛ ٩ا ٘  اعؼ٩م ةٕ اٙ٪اػ فٖ٪٢اال ىا٨ خا٤          

 مٍؽ  إ٦ٕ ة٤ٕةٍق٪ ، ٣ةألٝشغ   قٚٔ ف٦ٖ  ٤ى٪ؽ ةٕيؽل ةٕقع٩عة ٕػِٕ .

٢٘ ى٨ ةٕ قٖ٪٘؛  ٝؾؽة  ٕٚال    اٙ٪ػ مال٩ ٢٘ ةٕ ٨  س٣ى٨ ؽٔ ٙٚالؼق  ةألٝشغ  ةٕٖن٩٤  ٩دع ةٕ  
١ػٟ ةألٝشغ  ةٕ ٨  ش ـ زالخال ٢٘ ٣ٙ٪٢ٕ٤٘ ٣ عىق٢٘ . ٤ٙ٤َ٩ٛ ي٠ ٜٙ مظ٣ةؼ ى٨ ؽٔ ١ػٟ ةألٝشغ  

ٕٖ قٖ٘. ٣ف٦ٖ ةَٕٞ٪م ٣ى٨ ؽٔ إ١ٚالٓ ١ػٟ ةألٝشغ  ٩ؾ٢ؽ ٕع٢٩٘ ةٕضقو ة٤ٕةضر ى٨ ة٢ٕٚالؼةر 
١٘ مق ال  ممٛ ٜٙ    (99ٗٔياله ٕغو ةهلل) ةٕس٪ال ٪ . ١٣ػة ٩ ٚش٦ ٙـ ٙال م٣ضس ٠ ظؼةق  ف

ضقو ة٢ٕٚالؼةر ةٕٖن٩٤  ٕع٥  اٙ٪ػ ةٕٚؽزٖ  ةكي عةق٪  ٤١ إ١ٚالٓ ةألٝشغ  ةٕٖن٩٤ ؛  ٕػة  ٤ص٨ 
ٛ ٩ط   ٢ٕال خؿ  ٜٙ ةٕعؼخ  ةٕطالص  يٚالظة ةٕٖن  مةٕعؼةق  يضؽ٣ؼة ٙٚالؼق  ١ػٟ ةألٝشغ  ٣

 .    ةٕقؽي٪ 

ٚااالٓ ةٕٚٞال ااظ ةٕٖن٩٤اا  ، ٣ضالصاا  ةاغةفاا       (مٛ إ99٘١ّٔٚااال م٣ضاار قاا٪ع ةٕكااالير زٚااعةٛ )     
  ةٕٚعؼق٪  ٠ٕ آثالؼ قٖ ٪    ٚثٔ ى٨ ضقو ٢ٙالؼةر ةك  الٓ ةٕشي٧٤ ٕع٥ عا  ةٕٚؽزٖ  ةٕثال٩٤ٝ 

. 

إٛ إ١ٚااالٓ ةألٝشااغ  ك ٩اارظ٧ ىَااظ إٕاا٦ ضااقو  قٖاا٘ ةٕغااا ، إٝٚااال ةألٙااؽ ٩ اأ إٕاا٦ ةٕس٪ااالة        
ٚعؼقا٨ ز٪االة ٝالٍ ا   ي َاؽ إٕا٦ م١ا٘       ىالٕس٪االة ةٕ قٖ٪ٚ٪ا  ةٕ ا٨  طٖا٤ ٙاٜ ةٕٞشاالط ةٕ       ةٕ قٖ٪ٚ٪  ٢ّٖاال؛  

 . فٞالصؽ  ٢ٞ٩٤ْال ٣ َع٢ٙال

٣يالٕٞك   ٕٚقٖ٘ ةٕٖن  ةٕقؽي٪  ٝدعٟ ى٨ إعالؼ إ١ٚالٓ ةألٝشغ  ةٕٖن٩٤  ٩  ـ عؽةقٌ ةٕ عؼ٩ف 
  الؿ ةٕغؽةقٌ ةٕ ٨  ق ٚع ف٦ٖ ىقالٕ٪  ة، م٣  ةٕ َٖ٪ع٩  ةٕ ٨  ق ٚع ف٦ٖ ةٕشؽذ ٣ةإَال  ظ٣ٛ  دع٩ع

٣غِٕ ٙال . ٩رظ٧ إ٦ٕ فعٗ  سَ٪ٌ م١عةه ٢ٞٙح ةٕٖن  ةٕقؽي٪  ةٕٚ قٖ٘ ٣ٝشالع٠، ٣غِٕ يع٣ؼٟ 
(؛ ز٪  م٣ضسل ةٕعؼةق  مٛ ٜٙ  ةألق ال   ٕٓٓٓم٣ضس ٠ ظؼةق  ىالعٚ  ٙسٚع ةٕٚغال٣ف )

 ةٕ ٨  س٤ٓ ظ٣ٛ  سَ٪ٌ ٢ٞٙح ةٕٖن  ةٕقؽي٪  أل١عةى٠ ة  الؿ ةٕٚقٖ٘ ٕغؽةقٌ ةٕ عؼ٩ف ةٕ َٖ٪ع٩ .

م٩ضال ،  ا٤ىؽ خا٤ة  ٙاقٚاال  كّ كاال  ةٕياؽظ ٢ٙاالؼةر       ٣ةألٝشغ  ةاثؽةق٪  ى٨ ٙ٪عةٛ ةٕٖن  ةٕقؽي٪  
ةٕٖن ، ز٪  إ٢ٝال  ٤َٗ ف٦ٖ ةٕ يالفٔ ي٪ٜ ةألىؽةظ ٣يطالص  ةٕ يالفٔ ةٕٖيؾ٨ ، ّٚال م٢ٝال   ٪ر ةٕيؽص  
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ٕٚٚالؼق  ٢ٙالؼةر ةٕٖن  ى٨ ٤ٙةٍو ع ٪ق٪ا  ، ٣َٕاع مث  ال ةٕقع٩اع ٙاٜ ةٕعؼةقاالر  م١ٚ٪ا  ةألٝشاغ          
ة ٢ااال  ٣ىاا٨ إثااؽة  ةٕدالٝاام ةٕٖناا٧٤ ٕٖٚاا قٖ٘ ،٣ٙااٜ ١ااػٟ       ةٕٖن٩٤اا  ىاا٨  قٖاا٪٘ ةٕٖناا  ةٕقؽي٪اا  ٢ٙ٣الؼ    

( ،١٣ااعىل ةٕعؼةقاا  إٕاا٦  دؽ٩اام ةقاا طعةٗ   911ٔةٕعؼةقااالر ظؼةقاا  صااالٕر ٙق٪اا٤ض ةٕث ٪ اا٨  )  
ةألٕقااال  ةٕ قٖ٪ٚ٪اا  ىاا٨  ق٥ٖاا٘ ٤ٍةفااع ةٕٖناا  ةٕقؽي٪اا  ٕ اٙ٪ااػ ةٕ ااو ةٕؽةيااـ ةكي ااعةق٨ ّغؽ٩َاا          

اٙ٪ااػ ٙد٤ٚفا  ةٕ ساا  ، ٣ٍااع مث  اال   اعؼ٩ف، ٣ٍااالٗ ةٕ الزاا  ي  ااٚ٪٘ ةألٕقاال  ٣ دؽ٩ ٢ااال فٖاا٦ ةٕ   
 ةألٕقال  ةٕ قٖ٪ٚ٪  ىالفٖ٪ ٢ال ى٨  س ٪ٔ ةٕ اٙ٪ػ . 

مظ٥ إٕا٦ ؾ٩االظة ةٕٚكا ٥٤     ةٕ ٚث٪ٖا٨ مث  ل مٛ ةٕٞشاالط   ىَع (99ٔٔ )ظؼةق  زْٚل ةٕؿٝالؼ٥ مٙال 
فاٜ ٝؾاؽةق٢٘    ةكي اعةق٨ ٤ٚٝ ة٢ٕٚالؼةر ةٕٖن٩٤  ٕع٥  اٙ٪ػ ةٕ و ةٕؽةياـ ٣ةٕطاالٙف    ٣ةٕ س ٪٦ٖ 

 ٕ٘   قؽض ٢ٕػة ةٕٞشالط. ةٕ ٨ةٕضاليغ   ةٕٚد٤ٚف  ى٨

(؛ ز٪اا  ١ااعىل ةٕعؼةقاا  إٕاا٦  غاا٩٤ؽ  ٣ٔ991ٙااٜ ةٕعؼةقااالر م٩ضااال   ظؼةقاا  زٞااالٛ ٙااعي٨ٕ٤ )  
ٕقام ةٕاع٣ؼ،    مقا٤ٖ   عؼ٩ف ّ ال  ةَٕؽة ة غ٧ ة٤ٕٚض٤ؿ ة٤ٕةزع ى٨ ةٕٚؽزٖ  ةٕثال٩٤ٝا  يالقا طعةٗ   
٪  ٢ٙالؼةر ةٕ سٖ٪ٔ ٣ةَٕٞع ٣ظٕل ٝ القح ةٕعؼةق  ف٦ٖ ىالفٖ٪  ١ػة ةألق٤ٖ  ى٨ ؾ٩الظة ةٕ س ٪ٔ ٣ ٞٚ

 ٕع٥ ةٕغالٕ الر )ف٪ٞ  ةٕعؼةق ( ٣ ٞٚ٪  ة دال١ال ٢٘ ٝس٤ ةَٕؽة ة.

 ةاْٙالٝاالر  ٞٚ٪ا    ةٕٖنا٧٤ ىا٨  ةٕٞشاالط    الٕ٪ا ىق (991ٔ )٤٩قو ة٤ٕ االؼ   ٧ظؼةق  ٤ٝؼّٚال مث  ل 
، ٣غٕااِ مظ٥ إٕاا٦ ؾ٩ااالظة ةٕثااؽ٣ة ةٕٖن٩٤اا  ٕااع٥  ةٕٚٞغَاا٨ةكٝ  ااالٟ ٣ةكقاا ٞ الط ٣ةٕسْاا٘  :ةٕقَٖ٪اا  ٙثاأ

  اعؼ٩ ٨ ة٢ٕٚالؼةر ةٕٖن٩٤  ٕع٢٩٘، ٣غِٕ ٜٙ ضاآ يؽٝاالٙح     ٞٚ٪ يع٣ؼٟ مظ٥ إ٦ٕ  ٣ةٕػ٧قٖٚ٪ٜ ةٕٚ 
١اعىل إٕا٦    ( 999ٔ،٣ظؼةق  ٙسٚع فاا  ةٕاع٩ٜ ةٕشاق٪ ٦)   ةٕٚ َالعق   ةْٕٖٚالرٍالق٘ ف٦ٖ ةق طعةٗ 

 سع٩ع ةٕ ؽةّ٪م ةٕٞس٩٤  ةٕٚٞالق   ألعياالٓ ٙاال ٍ أ ةٕٚعؼقا  ، ٣ةٕقٚأ فٖا٦ إّكاالي٢ال ٕٖ اٙ٪اػ ٙاٜ          
ٓ ةق طعةٗ مٕقال  ة٤َٕةفاع ، ٣َٕاع مث  ال ةٕعؼةقا  ىالفٖ٪ ٢اال ىا٨ إّكاال  ةألعياالٓ ف٪ٞا  ةٕ سا            ضا

م١ٚ٪ااا  ) ٣Annarella ) ٔ999م٣ضاااسل ظؼةقااا  مٝاااالؼ٩ا  ةٕ ؽةّ٪ااام ةٕٞس٩٤ااا  ةٕٚٞالقااا   ٢ٕااا٘ .
٣ٙاٜ ١اػٟ ةألٝشاغ  ةٕٖن٩٤ا       ، ٞٚ٪ا  ٢ٙاالؼةر ةْٕ اليا  ٕاع٥ ةٕٚ قٖٚا٨      ىا٨ ةألٝشغ  ةٕٖن٩٤  ةْٕ الي٪ا   

 ق ٚااع فٖاا٦ ض٪ااالٓ ٣  اا٤ؼةر ةٕٚ قٖٚاا٪ٜ ، ز٪اا  ٩غٖاام ٙااٜ    ةٕ اا٨ؽز٪الر ةايعةف٪اا  ّ الياا  ةٕٚكاا
ن٤ٛ ٪٢٘ ، ٩٣ ا  اطا٪  ةٕ اٙ٪ػ ّ الي  ٙكؽز٪  ٜٙ ض٪ال٢ٕ٘ ، ى٪٤َٗ ةٕٚ ق٤ٖٚٛ يْ اليا    ا٤ؼة ٢٘ ٣  

 ٨ض٪ال٢ٕ٘ ، ث٘ ٤َ٩ٗ ةٕٚقٖا٘ يٚٞالٍشا  عايا٠ ى٪ٚاال ّ  ا٤ٟ، ٣غٕاِ ٙداالٓ ؼزام ٩ٞٚا          ى٨يعٍ  ٙال ٩ع٣ؼ 
 ةْٕ الي (. –ةَٕؽة ة  –ةٕ سعي  -ٛ ةٕٖن  ) ةكق ٚالؿٕع٢٩٘ ٢ٙالؼةر ٣ى٤ٞ

ؾ٩الظة  س ٪ٔ  اٙ٪ػ ةٕ و  ى٨  ةألٕقال  الٕ٪ىق(999ٔ)ّٚال مث  ل ظؼةق  زكٜ فٚؽةٛ 
ز٪  ظٕل ف٦ٖ ؛ ٠ ٝ القح ةٕعؼةق ٪٘ ة٤َٕةفع ةٕٞس٩٤  ، ٣غِٕ ٙال ظٕل فٖ٪ قٖ ى٨ ةكي عةق٨ةٕؽةيـ 

٘ ة٤َٕةفع )ةٕيقٔ ٪ قٖ ى٨ؼ ةٕازٌ ٣خ٤ظ ىؽ٣ً غةر ظكٕ  إز الق٪  ي٪ٜ ظؼخالر ةكض  ال
ةٕٚضالؼؿ(  ي٪ٜ ّٔ ٜٙ ةٕٚد٤ٚف  ةٕ دؽ٩ ٪  ٣ةٕٚد٤ٚف  ةٕضاليغ  ٕ الٕر ةٕٚد٤ٚف  ةٕ دؽ٩ ٪  

   ةألٕقال  .الٕ٪ٙٚال ٩عٓ ف٦ٖ ىق  ؛

ٓ ( ىقالٕ٪ا  ٕقام ةألظ٣ةؼ ىا٨  سكا٪ٜ ٢ٙاالؼةر      ٕٓٓٓ)  Cookّٚال مث  ل ظؼةقا  ّا٤ُ     ةك  اال
ٕقاام ةألظ٣ةؼ ٙااٜ ٤ٙةٍااو زاا٪ٜ   ٩ ٪ساا٠غٕااِ ٙااٜ ضااآ ٙااال  ةٕشااي٢٪  ٣ةْٕٚ ٩٤اا  ٕااع٥ ةألعيااالٓ ، ٣ 

٩ٚالؼـ ى٪٢ال ةألعيالٓ ةٕٖنا  ٙٚالؼقا  فٖٚ٪ا  . ٣ ٤صا٨ ةٕعؼةقا  يالقا طعةٗ ٕقام ةألظ٣ةؼ ّغؽ٩َا          
 ٕٖ عؼ٩ف ى٨ ٍالف  ةٕعؼـ.
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( ىقإ٥ٕاا   ٚث٪اأ ةألظ٣ةؼ ىاا٨  ٞٚ٪اا  ٢ٙااالؼةر   ٕٔٓٓظؼةقاا  مزٚااع عاا٠ ف ااع ةٕسٚ٪ااع )    مث  اال٣
 ٣ّػِٕ ؾ٩الظة ةٕ س ٪ٔ ٕع٥  اٙ٪ػ ةٕٚد٤ٚف  ةٕ دؽ٩ ٪ .، ٢ٙ٣الؼةر ةٕ سعي ، ةكق ٚالؿ 

( ىقالٕ٪اا  ةألٕقااال  ةٕٖن٩٤اا  ىاا٨  ٞٚ٪اا  يقاام ٢ٙااالؼةر   ّٖٕٓٓٚااال مث  اال ظؼةقاا  مٙااال٨ٝ زالٙااع )  
 ةٕ سعي ٕع٧  اٙ٪ػ ةٕ و ةأل٣ٓ ةافعةظ٧ .

 ٞٚ٪اا  يقاام  ىاا٨ ٕألٝشااغ  ةٕٖن٩٤اا   ةا٩دااالي٨ةألثااؽ  (ّٖٕٓٓٚااال مث  اال ظؼةقاا  ٣ز٪ااع زالٙااع )
ٕس٪ال ٪اا  )٢ٙااالؼةر ةٕ ٖطاا٪ ، ٢ٙااالؼةر إفااعةظ ةٕ َااالؼ٩ؽ( ٕااع٥ عااا  ةٕ ااو ةأل٣ٓ      ة٢ٕٚااالؼةر ة
 . ةٕؿؼةف٨ ةٕثال٧٤ٝ

فٖٚ٪  ةٕ قٖا٪٘   ضالص  ى٨ ي ي  ةٕٖن٩٤  ي ي  فالٙ  ٣ةألٝشغ  م١ٚ٪  ةألٝشغ ٙٚال ق ٌ ٩ ضر 
، ىَااع مصاا سل  ٖااِ ةألٝشااغ  مٙااؽة  ضااؽ٣ؼ٩ال  كيااع ٙٞاا٠، إغ إٝاا٠ ك ٩ْٚااٜ ةكٍ  ااالؼ فٖاا٦  ٣ةٕا قٖ٘ 
٣غٕاِ ألٛ ةٕٖنا  ٙٚالؼقاا     ؛  قٖا٘ ةٕٖنا  ظةضاأ زداؽة ةٕعؼةقا  ىَااظ     ىاا٨ ةٕعؼةقا٨ ٘ ٣ةٕٚا٢ٞح  ةٕٚقٖا 

 ٢٪ئ ةٕيؽل ةٕغ ٪ق٪ا  ٣ةٕقٖٚ٪ا     ةٕ ٨ةألٝشغ  ةٕٖن٩٤   ٤ٙ٣٨١ةٍو ، ١٣ػٟ ةٕٚٚالؼق  ٣ة٤ٕٚةٍو 
إٕا٦ ةّ كاال  ٢ٙاالؼةر ةٕٖنا  يكا٤٢ٕ        ٤ٙ٧ةٍاو ز٪ا   ارظ    ىا٨ مٙالٗ ةٕغا  كقا طعةٗ ىٞا٤ٛ ةٕٖنا     

 ٣ث الر.

ٜٙ ضآ ٙال ق ٌ م٩ضال ،   ؽؾ م١ٚ٪  ٣ضؽ٣ؼة  ضٚ٪ٜ يؽةٙح  قٖ٪٘ ةٕٖن  ّ٪ي٪  ةقا طعةٗ  ٣    
٣ ٤ؽ٪و ةألٝشغ  ةاثؽةق٪  ،٣ةٕ س  فٜ ةألقإ٥ٕم ٣ةٕغؽً ةٕٚط ٖي  ٕ ٞٚ٪ا  ة٢ٕٚاالؼةر ةٕٖن٩٤ا     
ٜٙ ضاآ ةقا طعةٗ ٣ ٤ؽ٪او ةألٝشاغ  ةٕٖن٩٤ ؛ألٝا٠ ٣ٝساٜ ىا٨ ياعة٩الر  ٍاؽٛ خع٩اع قا٤ه ٝاؽ٥             

 ةٕٚ قٖٚ٪ٜ ،ٙط ٖي٪ٜ ى٨ ة١ ٚالٙال ٢٘ ،٣مقالٕ٪م  ق٢ٖٚ٘ ،٣ظةىق٪ ٢٘ ،٢ٙ٣الؼة ٢٘ . ٤ٝفال  ٙط ٖيال  ٜٙ

ىالٕٚ قٖ٘ ٕ٘ ٩قع غِٕ ةْٕالقٜ ةٕدالٙع ةٕػ٧ ٩ٞ ؾؽ ةٕٚق٤ٖٙاالر ٙاٜ ةٕٚقٖا٘، يأ مصا ر ةٕ الزا  فاٜ        
ةٕٚق٤ٖٙاا  ٣ةٕٚشااالؼُ ىاا٨ صااٞق٢ال ٣ةٕٞالٍااع ٢ٕااال، ٩ق ااؽ فااٜ ؼم٩اا٠ ىاا٨ صااؽةز   الٙاا ، ٣ ىاا٨ زؽ٩اا     

ع ٣زعٟ ٙ عؼ ةٕٚق٤ٖٙالر، ٣ٕ٘ ٩قع ةَٕٖٜٚ ٣ةٕٚك٪غؽ ٣ة٢ٕٚ٪ٜٚ ف٦ٖ فٖٚ٪  ٙغَٖ ، ٣ةٕٚقٖ٘ ٕ٘ ٩ق
ةٕاا قٖ٘ ، ياأ مصاا ر ةٕٚازااؼ ٣ةَٕٚاا٤ٗ ٣ة٤ٕٚخاا٠ ٕ اٙ٪ااػٟ، ٩ط ااالؼ ٙق٢اا٘ ٙااال ٩ٞالقاا ٢٘ ٙااٜ عؽةقااٌ    
 عؼ٩ف ٣مٝشغ    ٤ةىاٌ ٙكا ٩٤ال ٢٘ ةٕقٚؽ٩ا  ٣ةٕقَٖ٪ا ، ّٚاال مٛ فٖٚ٪ا  ةٕا قٖ٘ ٕا٘  قاع  ٖاِ ةٕقٖٚ٪ا             

ال ةٕ ؽةٙ  ٣ ةٕدع٩  ةٕٚغَٖ ، ئ مص ر ي٢ال ٙاٜ ةٕٚؽ٣ٝا  ٙاال ٩دق٢ٖاال مّثاؽ      ةٕدالى  ةٕ ٨ ٩نٖم فٖ٪٢
ىالقعة ٣مّثؽ ٝيقاال ؛ ىالٕٚاالظة ةٕٚ قٖٚا  ٕا٘  قاع ةٕنال٩ا  ىا٨ زاع غة ٢اال، يأ إ٢ٝاال ٣قا٪ٖ  ٕ سَ٪اٌ م١اعةه               

  ق٥ٖٚ٪   كق٦ ٤ٕٚٞ ةٕشط ٪  ةٕٚ ْالٖٙ  ٕٖٚ قٖ٘ .

        ٍٖ ٪ٖاا  ةٕدع٣،٥٣ةٕكاا ٌ قااا٪٤ْٛ   ١٣ااػة ّٖاا٠ ٩قٞاا٨ مٛ ةألقااالٕ٪م ةٕ َٖ٪ع٩اا  ىاا٨ ةٕاا قٖ٘ ق  اا ر 
ٕألقاالٕ٪م ةٕ ا٨  يداؽ عالٍاالر ةٕٚ قٖٚا٪ٜ ٣ ا٤ٍؼ ىا٪٢٘ ةٕؽم ا  ىا٨ ةٕا قٖ٘ ٣ اؽيغ٢٘ يشأْ ٙ ال ااؽ             
٣صؽ٩ر يس٪ال ٢٘ ةٕ٪٤ٙ٪  ٢ٞٙ٣ال ةألٝشغ  ةاثؽةق٪  ى٨ ةٕٖن  ةٕقؽي٪  ٜٙ ٙٞغٌٖ م٢ٝال ٣ق٪ٖ  اثؽة  

٣ اعؼ٩ ٢٘ فٖا٦ ةقا طعة٢ٙال  ىا٨      ةٕٚ قٖ٘ ييٕيالػ ٣ ؽةّ٪م ٕن٩٤   ٠ْٞٚ ٜٙ ةكق طعةٗ ةألٙثٔ ٕٖنا ، 
خا٤ مٍاؽ  إٕا٦ ة٤ٕةٍق٪ا ، ّٚااال م٢ٝاال   ا٪ر ةٕيؽصا  ٕٖٚقٖا٘ ةٕٞالياا٠ مٛ ٩طغاظ ٢ٞٙدا٠ يالقا طعةٗ ١ااػٟ            

 ةألٝشغ   ٤ّق٪ٖ   ٪َ  يعك  ٜٙ عؽً ةٕ عؼ٩ف ةٕ َٖ٪ع٩ .

 بٍاؤِا وضبطّا -أدوات البحح
 ةر ةٕ س  ةٕ إ٥ٕ :       ٕإلخالي  فٜ مقصٖ  ةٕ س  ٣ سَ٪ٌ ٙال ٩ؽ٨ٙ إ٠٥ٕ ٜٙ م١عةه  ٘ إفعةظ مظ٣

 لأمّت ةّهأر ث  ٌٍ ت  ٌؼزةُت  ٌّٕأطبت ٌخالُِذ  ٌ ف  ٌز ةغ  الةخم مٍ.        -روال
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 دًٌُ  طخام َ  ألٔةغت  إل ز مُت .  - أُٔأ

  الةخم مٍ. ٌخالُِذ  ٌ ف  ٌز ةغ    ٌّهأر ث  ٌٍ ىَت ، و ٌخس ًُ  ٌٍ ىٌ خخبأر  -أٌث أ
 ة ةر إفعةظ ١ػٟ ةألظ٣ةر :٣ى٪ٚال ٨ٖ٩  ي ٪ٔ ضغ٤ةر ٣إخؽ 

 قائىة مبّارات االصتىاع والهتابة  املٍاصبة لتالويذ الصف الزابع االبتدائي :   -أوال 
 ٣ٍع  ٘ إفعةظ ةٕ ٤ؼة ةٕٚ عق٪  ٢ٕػٟ ةَٕالقٚ  ٜٙ ضآ ةٕٚ الظؼ ةٕ إ٥ٕ :

ةكق ؽ الظ يالٕقؽض ةٕٞؾؽ٧ ةٕٚ ضٜٚ يالٕ س  ةٕسإ٦ٕ ، ٣ٙؽةخق  م١عةه  قٖ٪٘ ةٕٖن  
يالٕٚؽزٖ  ةكي عةق٪  ي٤خ٠ فالٗ، ٣م١عةه  قٖ٪٘ ةٕٖن  ةٕقؽي٪  يالٕ و ةٕؽةيـ ةكي عةق٨ ف٦ٖ  ةٕقؽي٪ 

٣خ٠ ةٕ ط ٪ ، ٣ٍؽة ة ّ ال  ) ةٕٖن  يالٕ و ةٕؽةيـ ةكي عةق٨ ( ، ٣ّػة يالق َؽة  يقم ّ م 
( ٣إيؽة١٪٘ ٙسٚع 91ٔٔعؽً  عؼ٩ف ةٕٖن  ةٕقؽي٪  ٙثٔ: ى س٨ ف٦ٖ ٤٩ٝف ٣آضؽ٣ٛ)

( ٣ ٙسٚع صالٕر 99ٖٔ( ٣زكٜ ق٪ع  سال   )99ٔٔٙع٤ّؼ ) ( ٣ف٦ٖ مزٚع99ٓٔفغال)
( ٣مزٚع ىرةظ 999ٔ( ٣ى س٨ ف٦ٖ ٤٩ٝف )991ٔ( ٣ؼ ع٧ مزٚع عق٪ٚ  )99٘ٔةٕشٞغ٨ )
(  ، ٣ٙؽةخق  ٕٗٓٓ(٣ؼ ع٧ مزٚع عقٚ٪  )ٖٕٓٓ( ٣زكٜ خقيؽ ضٖ٪ي  )ٕٓٓٓف٥ٖالٛ )

ر ةٕٖن٩٤  ي ي  فالٙ  يقم ةٕ س٤ي ٣ةٕعؼةقالر ةٕكاليَ  ةٕقؽي٪  ٣ةألخٞ ٪   ةٕ ٨  ؽ  ظ يال٢ٕٚالؼة
٣ة٢ٕٚالؼةر ةٕٖن٩٤  يالٕٚؽزٖ  ةكي عةق٪  ف٦ٖ ٣خ٠ ةٕ ط ٪  ٙثٔ:  ف عة١٤ٕال  ١ال ٘ ق٪ع 

( ٙ غي٨ 991ٔ(  ٣ٙسكٜ ف ع ؼ  ةٕٞ ٨ ) 99ٔٔ( زْٚل ٙس٤ٚظ ةٕؿٝالؼ٥ ) 911ٔ)
( ٣مٙال٨ٝ ٕٔٓٓ )مزٚع ع٠ ف ع ةٕسٚ٪ع ةٕك٪ع ٣ ( 99ٖٔ) ةٕٞ ٣٨ ٙسكٜ ف ع ؼ  إقٚالف٪ٔ 

 Joseph ٕٗٓٓ( ٣زكٜ فٚؽةٛ، ٕٗٓٓ( ٣مزٚع ٙسٚع ؼ ٤ةٛ )ٕٗٓٓٚ٪ع )ز٨ٖٚ ف ع ةٕس

N., Beales; Brook, Zemel.  (1990) William ( 1990)    (  (Speech Therapy 

Activities( 2005 ) M. Dopyeta , Lay - Dopyera, (1993.  ٜٙ  مْٜٙ ز ؽ ٙد٤ٚف
ضٚٞ ٢ال ٍالقٚ  ٙ عق٪  ى٨ ١٪ص  ةق  ٪الٛ  ٢ٙالؼةر ةٕٖن  ةٕقؽي٪  ٕٖ و ةٕؽةيـ ةكي عةق٨ ،

كق غاؿ آؼة  ةٕٚط  ٪ٜ ز٤ٓ  سع٩ع ة٢ٕٚالؼةر ةٕٚٞالق   ٕٖ اٙ٪ػ ٙد٤ٚف  ةٕ س  ، ٣ٍع صعؼ 
ةكق  ٪الٛ يطغال   قؽ٩و يال٢ٕعه ٣ةٕٚس ٥٤ ، ٣ةٕٚغ٤ٖ  إيعة  ةٕؽم٧ ى٪٠ ، ٣مفَم يدع٣ٓ 

٢ٕٚالؼةر ةٕيؽف٪  ٢ٖٕٚالؼةر ٤ْٙٛ ٜٙ ق   م٢ٝؽ : م٢ٕ٣ال ضالل يال٢ٕٚالؼةر ةٕؽق٪ك  ٣ثالٝ٪٢ال يال
ةٕؽق٪ك  ٣ةٕثالٕ  يٚع٥ ةٝ ٚال  ة٢ٕٚالؼةر ةٕيؽف٪  ٢ٖٕٚالؼةر ةٕؽق٪ك  ٣ةٕؽةيـ  ٕٖسْ٘ ف٦ٖ قاٙ  
ةٕ ٪الم ،٣ةٕطالٙف ٕ سع٩ع ٙٞالق   ة٢ٕٚالؼةر ةٕيؽف٪  ٕ اٙ٪ػ ةٕ و ةٕؽةيـ ةكي عةق٨ ٙد٤ٚف  

ةٕٚ ضٚٞ  يالَٕالقٚ  ةٕ س ، ٣ة٢ٕٞؽ ةٕكالظـ ضالل يالٕٚازؾالر، ٣ٍع يٖل ٙد٤ٚؿ ة٢ٕٚالؼةر 
 ( . ٔ(٢ٙالؼة ىؽف٪ .)ٖٙسٌ،ٗٙ)

( ٙط  ال، ثٚالٝ٪  ٢ٞٙ٘ 1ٔ ٘ فؽض ةكق  الٝ  ف٦ٖ ٙد٤ٚف  ٜٙ ةٕٚط  ٪ٜ فعظ١٘ )  (ٔ)  
ٙط  ٤ٛ ى٨  قٖ٪٘ ةٕٖن  ةٕقؽي٪  ٜٙ مفضال  ١٪ص  ةٕ عؼ٩ف يْٖ٪الر ةٕ ؽي٪  ، ٣ضٚك   

 ٤ٙخ٢٪ٜ ، ٣مؼيق   ٙقٖٚ٪ٜ ٕن  فؽي٪  م٣ةقٔ يالٕٚؽزٖ  ةكي عةق٪  .

 دٚـ ةكق  الٝ  ٣ سٖ٪ٔ آؼة  ةٕٚسْٚ٪ٜ ة ضر ٙال ٨ٖ٩ : ي (ٕ)  

ؼم٥ فعظ ٜٙ ةٕٚسْٚ٪ٜ ، مٛ ١ٞالُ ٢ٙالؼةر ٍع  ٤ْٛ ٙ شالي٢  ٙـ م٪ؽ١ال ٜٙ ة٢ٕٚالؼةر ،   -  م 
(؛ أل٢ٝال ٙ ضٚٞ  1ٔم٣   غٖم ةألظة  ٝيك٠ ، ٣ف٠٥ٖ ٩يضٔ زػى٢ال ٢ٞٙ٣ال ة٢ٕٚالؼة ؼٍ٘ )

٣ّػِٕ  سػه ة٢ٕٚالؼة  (، 9ٔ( ٣) ٘ٔ( ٣) ٗٔى٨ فعة ٢ٙالؼةر ٙثٔ ة٢ٕٚالؼةر مؼٍالٗ )
(، أل٢ٝال ٜٙ ٣خ٢  ٝؾؽ ةٕٚسْٚ٪ٜ مّ ؽ ٜٙ قٜ  ٖٚ٪ػ ةٕٚؽزٖ  ةكي عةق٪  1ٔؼٍ٘ )
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( 1٘( ٣)ٖ٘( ٣) 1ٕ( ٣)٣ٕٖٔٔك م ٝيك٠ ؼم٥ ةٕٚسْٚ٪ٜ زػه ة٢ٕٚالؼةر مؼٍالٗ )
(، ٣ٝ ٢ال :ةٕ ٚ٪٪ؿ ي٪ٜ ة٤ٕةٍـ ٣ةٕط٪الٓ ٔٔ( إك مٛ ةٕ الزث٪ٜ  ؼم٩ال مٛ ة٢ٕٚالؼة ؼٍ٘ )٣٘9)

٤ٚؿ ،ٙٞالق   ٕ اٙ٪ػ ةٕ و ةٕؽةيـ ةكي عةق٨ ٣  يٌ ٙـ ض الق  ٤ٚٝ ى٨ ةٕٞ  ةٕٚك
ةٕ اٙ٪ػ ٢ٕػٟ ةٕٚؽزٖ  ٣م٣ؼظ ٢ال ةٕقع٩ع ٜٙ ةٕعؼةقالر ٣ةٕ س٤ي ةٕ ٨ ةق قالٛ ي٢ال ةٕ الزثالٛ 

( أل٢ٝال ٕٔى٨ إفعةظ ٍالقٚ  ة٢ٕٚالؼةر ،٣ّػِٕ ؼم٧ ةٕٚس٤ْٚٛ زػه ة٢ٕٚالؼة ؼٍ٘ )
( ٕ ض٢ٞٚال ى٨ ة٢ٕٚالؼة 1ٖؼٍ٘ )(  ٣ّػِٕ ة٢ٕٚالؼة ٔٙ ضٚٞ  ى٨ ة٢ٕٚالؼة ؼٍ٘ )

( ٕ ض٢ٞٚال ى٨ ٢ٙالؼةر ٙ٘(، ٣ة٢ٕٚالؼة  )ٙٗ(ٕ ض٢ٞٚال ى٨ ة٢ٕٚالؼة ) ٖٙ(٣ة٢ٕٚالؼة )ٖٙ)
 فعة  ٣ٍع مضػ ةٕ الزثالٛ ئْ ١ػٟ ةٕٚازؾالر .

ؼم٥ فعظ آضؽ ٜٙ ةٕٚسْٚ٪ٜ، مٛ ١ٞالُ فعظ ٜٙ  ة٢ٕٚالؼةر ٩يضٔ ظٙد٢ال ٙثٔ ة٢ٕٚالؼة   -    
ةَٕعؼة ف٦ٖ  قؽه ةٕ شع٩ع ٣ةٕ ٩٤ٜٞ  ( ٣   رٙ(  عٙح ٙـ ة٢ٕٚالؼة ؼٍ٘ )ٕؼٍ٘ )

(؛  ٕ   ر ٓٔ( ٙـ ة٢ٕٚالؼة ؼٍ٘ )٣٘ةٕ ٚ٪٪ؿ ي٪٢ٞٚال قٚق٪ال، ٣ّػِٕ  عٙح ة٢ٕٚالؼة ؼٍ٘ )
( ٗةٕ ق ٪ؽ فٜ ةز ؽةٗ ٜٙ ٩ سعي إٕ٪٠ ٣مضػ زع٩ث٠ يالف  الؼ ٣ َع٩ؽ، ٣ّػِٕ ة٢ٕٚالؼة ؼٍ٘ )

 كَ  ٙـ ةٕٞ  (، ٣   ر ةق  قالظ ةألزعةي ٣ةْٕٖٚالر م٪ؽ ة1ٕٚ عٙح ٙـ ة٢ٕٚالؼة ؼٍ٘ )
( ٕ   ر ٩ْ م َٙالك  ٖٙط ال  ٩ق ؽ ى٪٠ فٜ ٓ٘(، ٣ة٢ٕٚالؼة )1ٗةٕٚك٤ٚؿ ٣ة٢ٕٚالؼة )

(؛ ٕ   ر ٣ض٤ذ ةٕطظ ٣ٙؽةفالة 1٘(،٣ة٢ٕٚالؼة )ٙ٘ى٠ٚ٢ ٤ٖٕٚض٤ؿ، ٣ة٢ٕٚالؼة )
( ؛ ٕ   ر ض٤ٖ ّ الي ٠ ٜٙ ةألٕيالػ ٓٙ(، ٣ة٢ٕٚالؼة )ٖٖةٕ ٞالقٌ ي٪ٜ ةٕسؽ٣ه ٣ة٢ٕٚالؼة )

  يٌ  ةٕ الزثالٛ ٙـ ةٕٚازؾالر ةٕكاليَ   .٣ةألقالٕ٪م ةٕنالٙض ، ٣ٍع ة

مضاله فعظ ٜٙ ةٕٚسْٚ٪ٜ يقم ةْٕٖٚالر إ٦ٕ يقم ة٢ٕٚالؼةر كق ْٚالٓ زكٜ ةٕ ٪الم    -  ج 
( ٕ   ر ةٕ ٚ٪٪ؿ ةٕكٚق٨ ي٪ٜ ةٕسؽّالر ةٕغ٩٤ٖ  ٣ةَٕ ٪ؽة يإضالى  ٖٙثٔ ة٢ٕٚالؼة ؼٍ٘ ) 

١ال م٣ (؛  ٕ   ر ةٕٚؿة٣خ  ي٪ٜ ةْٕٖٚ  ٣ٙقٞالٖٔةٕغ٩٤ٖ  ٣ةَٕ ٪ؽة ،٣ة٢ٕٚالؼة ؼٍ٘ )
ةْٕٖٚ  ٣ٙضالظ١ال يإضالى  م٣ ةْٕٖٚ  ٣ٙضالظ١ال، ٣ٍع ة يٌ ةٕ الزثالٛ ٙـ ؼم٧ ةٕٚسْٚ٪ٜ ى٨ 

 إضالى  ١ػٟ ةْٕٖٚالر .

 مضاله يقم ةٕٚسْٚ٪ٜ يقم ة٢ٕٚالؼةر ٨١٣:  -  ظ 

ةٕ ٞ ر يالٕٞ القح ٝ ٪د  ةكق ٚالؿ إ٦ٕ ةَٕ  ، ٩اؽيظ ةألصا٤ةر يالٕ ا٤ؼ، ٩كا طٖ      
ؿ، ٣ىا٨ ٢ٙاالؼةر ةْٕ اليا     ةٕٚق٨ٞ ٜٙ ٝنٚ  ةٕ ا٤ر ،١٣ا٨ ٢ٙاالؼةر ضالصا  يالكقا ٚال     

مضاااله ةٕٚسْٚاا٤ٛ ة٢ٕٚااالؼةر ةٕ إ٥ٕاا : ّ الياا  ىَااؽة ٙااٜ خٖٚاا  ٙ قثااؽة، ةَٕااعؼة فٖاا٦    
ةٕ ق ٪ؽ، ّ الي  فٜ ةألىْالؼ ة٤ٕةؼظة ىا٨ ةٕاٞ ، ٩ٖطا  ىَاؽة م٣ ٤ٙضا٤فال ، ٣ٍاع مضاػ        

 ةٕ الزثالٛ يؽم٧ ةٕٚسْٚ٪ٜ، ٣ ٚل إضالى  ١ػٟ ة٢ٕٚالؼةر إ٦ٕ ةَٕالقٚ .

( ٢ٙالؼة، ة يٌ ةٕٚس٤ْٚٛ ف٦ٖ ٘٘٪   س٧٤ ) مص سل ةَٕالقٚ  ى٨ ص٤ؼ ٢ال ة٢ٕٞالق (ٖ)  
قاٙ ٢ال ٣ٙٞالق  ٢ال ٕ اٙ٪ػ ةٕ و ةٕؽةيـ ةكي عةق٨  ٙد٤ٚف  ةٕ س ، ّالٝل ة٢ٕٚالؼةر 

(٢ٙالؼة ، ٣مٛ 9ٕ( ٢ٙالؼة، ٣ة٢ٕٚالؼةر ةٕٚؽ  غ  يالْٕ الي  )ٕٙةٕٚؽ  غ  يالكق ٚالؿ )
 ة٢ٕٚالؼةر 
( ٜٙ ةَٕالقٚ  ٘٘،  ٖ٘، ٔٗ، ٖٙ، ٕٖ، 1ٕ، 1ٕ،  1ٔ، ٘ٔ، ٖٔ، ٔٔ،  ٔمؼٍالٗ ) 

 ٓٓٔ( ٨١ ةألّثؽ ٙٞالق   ، ز٪  مخٚـ ف٢٥ٖال ةٕٚس٤ْٚٛ يٞك    ) ٕة٢ٕٞالق٪  )ٖٙسٌ ،
%( ٜٙ ٙد٤ٚؿ آؼة  ةٕٚسْٚ٪ٜ، ٨١٣ ة٢ٕٚالؼةر ةٕ ٨ ةٍ  ؽ فٖ٪٢ال ةٕ الزثالٛ ٕ ٞٚ٪ ٢ال ى٨ 

 ةٕ س  ةٕسال٦ٕ، ١٣ػٟ ة٢ٕٚالؼةر ٨١: 
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 وّارات االصتىاع :   -أوال 

 ةٕ ػّؽ ةٕٚ ال ؽ ٕٖٚك٤ٚؿ . 
 ة٣خ  ي٪ٜ ةْٕٖٚ  ٣ٙقٞال١ال م٣ ةْٕٖٚ  ٣ ٙضالظ١ال.ةٕٚؿ 
  سع٩ع ةٕيْؽة ةٕؽق٪ك  ى٨ ةٕٞ  ةٕٚك٤ٚؿ. 

 ٩ػّؽ ف٤ٞةٝال  ٩ٞالقم ةٕٞ . 

 ةق طال ةٕعؼـ ةٕٚك يالظ ٜٙ ةٕٞ  . 

 وّارات الهتابة:  -ثاٌيا

 ةكق طعةٗ ةٕكٖ٪٘ ٢ٕٚؿةر ة٤ٕصٔ ٣ةَٕغـ.  

 ض٤ٖ ّ الي ٠ ٜٙ ةألضغال  ةٕٞس٩٤  . 

 ٙالر ةٕ ؽٍ٪٘ .ةكق طعةٗ ةٕ س٪ر ٕقا 

 ةكق طعةٗ ةٕكٖ٪٘ ألق٤ٖ  ةألٙؽ ٣ة٨٢ٕٞ ى٨ ّ الي ٠ 

  ٩٤ْٜ خٚٔ ٙي٪عة ٜٙ ةْٕٖٚالر ةٕٚقغالة. 

 ّ الي  ىَؽة ٜٙ خٚٔ ٙ قثؽة. 

 (. ٕ) ٖٙسٌ ، . ٩ٖط  ىَؽة م٣ ٤ٙض٤ؿ  

 ٣ي٢ػة  ٤ْٛ ٍع  ٚل ةاخالي  فٜ ةٕكرةٕ٪ٜ ةأل٣ٓ ٣ةٕثال٨ٝ ٜٙ مقصٖ  ةٕ س  ةٕسإ٦ٕ 

 اً األٌشطة اإلثزائية :ثاٌيا : بٍاء دلين اصتخد
 اهلدف وَ الدلين :

١عه ةٕعٕ٪ٔ  قؽ٩و ةٕٚقٖ٘ ةَٕالق٘ يالٕ عؼ٩ف ةق طعةٗ ةألٝشغ  ةاثؽةق٪  ى٨  قٖ٪٘ ٢ٙالؼةر ةٕٖن  
 ةٕقؽي٪  ٕٖ و ةٕؽةيـ ةكي عةق٨ ، ٣ٕ ٞال  ١ػة ةٕعٕ٪ٔ  ٘ ة  الؿ ة٫ ٨ :

٨ ةكعااؿ فٖا٦ مظي٪االر    ) م ( ةكق ؽ الظ يالٕقؽض ةٕٞؾؽ٧ ةٕٚ ضٜٚ يالٕ س  ةٕسال٦ٕ ، ٣ّػة ى
ةٕٚدالٓ ز٤ٓ ةق طعةٗ ةألٝشغ  ةاثؽةق٪   ي ي  فالٙ   ، ٣ةألٝشغ  ى٨ ةٕٖن  ةٕقؽي٪   فٖا٦ ٣خا٠   

٣ظؼةقا  فٚاؽ     (99ٔٔةٕ ط ٪  ، ٢ٞٙ٣ال ّ اليالر ٣ظؼةقالر ّٔ ٜٙ زْٚل ٙسٚا٤ظ ةٕؿٝاالؼ٥ )  
( ٣ظؼةقاا  ٙ اغي٨ إقاٚالف٪ٔ ٣ٙسكااٜ ف اع ؼ  ةٕٞ اا٨    99ٕٔف اعةٕقؿ٩ؿ ٣قاقع ف ااع ةٕؽقا٤ٓ )   

( ٣ظؼةق  ٙسكٜ ف ع ؼ  99ٗٔ( ٣ظؼةق  مزٚع ؼ ٤ةٛ )99ٗٔ( ٣زكٜ ق٪ع  سال   )99ٖٔ)
( ٣ظؼةق  ى س٨ زكالٝ٪ٜ ٣ٙالخعة ف اعةٕ ٤ة   991ٔ( ٣ظؼةق  مي٨ ةٕع١م ةٕ عؼ٧ )991ٔةٕٞ ٨ )

(  ٣ؼ ع٧ مزٚع عق٪ٚا٠  999ٔ( ٣ظؼةق  زكٜ فٚؽةٛ )991ٔ( ٣ظؼةق  قٚ٪ؽ ٤٩ٝف)991ٔ)
( ٣ظؼةقااا  ف عةٕٞالصاااؽ ٕٓٓٓالعو ٙسٚاااع قاااق٪ع )( ٣ظؼةقااا  فااا٣ٕٓٓٓٙسٚاااع ةٕكااا٪ع ٙٞاااالؿ )

 ةٕشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ؽة٧٣ 
( ٣ظؼةقا  مٙاال٨ٝ زالٙاع    ٕٓٓٓ( ٣ظؼةقا  فاالعو ٙسٚاع قاق٪ع )    ٣ٕٓٓٓف ع ةٕٖغ٪و ف ع ةَٕالظؼ)

 (.ٖٕٓٓ( ٣ظؼةق  ٣ز٪ع زالٙع)ٖٕٓٓٓ)

ّٚال  ٘ ةٕؽخ٤ؿ إ٦ٕ ٍالقٚ  ي٢ٚالؼةر ةٕٖن  ةٕقؽي٪ا  ةٕٚٞالقا   ٕ اٙ٪اػ ةٕ او ةٕؽةياـ ةكي اعةق٨          
( ٢ٙااالؼة ٢ٞٙااال ٕ ْاا٤ٛ ١اا٨ ةٕٚكاا ٢عى  يالٕ ٞٚ٪اا  .ّٚااال  اا٘  إفااعةظ      ٕٔ، ٣ سع٩ااع )ٙد٤ٚفاا  ةٕ ساا  

ةٕ ٤ؼة ةٕٚ عق٪  ٕٖعٕ٪ٔ ةَٕٚ ؽذ، ٣ةز ٤ر ف٦ٖ ٙد٤ٚف  ٜٙ ةألٝشغ  ةاثؽةق٪  ، يٖنل فشاؽ٩ٜ  
 ٝشالعال  ٤ٙؾف  ف٦ٖ ة٤ٕٚض٤فالر ةَٕٚؽؼة ف٦ٖ  اٙ٪ػ ةٕ و ةٕؽةيـ ةكي عةق٨، ٨١٣ ّالٕ إ٦ٕ:
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 األولي أٌشطة الوحدة  -أوال  

 عٍواُ الوحدة: احلزف حديجًا
  ٌمرص  ألوي : صٕأػأث وِٕخدأث

 .ةٕٞشالط ةأل٣ٓ:  قال٤ٕة ٙقٞال ٝ قؽه 
 ةٕٞشالط ةٕثال٨ٝ: ٙالغة مضي٨ ؟ 

  ٌمرص  ٌثأٍٔ  :  ٌدٍّت  ٌفؼٍُت
 . ةٕٞشالط ةأل٣ٓ : ٤ّٛ خٚا  صس٪س 
 . ٔٚةٕٞشالط ةٕثال٨ٝ : ١٪ال ٝ ٨ٞ ةٕد 

 ِضأرع ٌمرص  ٌثأٌث : حمظُُ  ٌفؼً ئًٌ ِأض و
 .ٌةٕٞشالط ةأل٣ٓ : ةٝؾؽ ٣ضـ ةٕ ق٥ٖ 
 .ٓةٕٞشالط ةٕثال٨ٝ : ضـ ةٕيقٔ ى٨ ةٕدع٣ 

  ٌمرص  ٌز ةغ  : ررةأب  ٌسزف
 . ةٕٞشالط ةأل٣ٓ : مٝال ىط٤ؼ ي٢ٚٞ ٨ 
 .٘٪ٍةٕٞشالط ةٕثال٨ٝ  : ضـ فاٙ  ةٕ ؽ 

 أٌشطة الوحدة الجاٌية -ثاٌيا  
 عٍواُ الوحدة :رحالت الطيور واألمساك

 ث  ٌغُىر. ٌمرص  ألوي   : رزال
 ةٕٞشالط ةأل٣ٓ : م٩ٜ ةٕٚضالظ؟ 
 .ةٕٞشالط ةٕثال٨ٝ  : زعةقٌ ٝؾ٪ي  ٣خٚٔ ٙي٪عة 

  ٌمرص  ٌثأٍٔ   : ؼً  ألِز ٌٍى زم.
 ةٕٞشالط ةأل٣ٓ : مٙؽُ ٙغالؿ 
 .ةٕٞشالط ةٕثال٨ٝ  : ةّ م ٙقٞال 

  ٌمرص  ٌثأٌث :طأوٓ  ألغ أْ.
 .ٛةٕٞشالط ةأل٣ٓ : قالّٜ ةألم ال 
 ةٕٞشالط ةٕثال٨ٝ : م٩ٜ ةٕدٚـ؟ 

  ٌز ةغ  : رزالث  ألطّأن. ٌمرص 
 .ةٕٞشالط ةأل٣ٓ : ٍ   ٙ قثؽة 
 . ٍةٕٞشالط ةٕثال٨ٝ  : ةٕ عة 

  ٌمرص  ٌاأِض  :  ٌٕهٍ ٌٍى زم
 . ٔةٕٞشالط ةأل٣ٓ : مؼخ٤ُ ك  يق 
 . ةٕٞشالط ةٕثال٨ٝ : ةق ٚـ يقٞال٩ 
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  ٌمرص  ٌظأدص  :  إلزظأْ ئًٌ  ٌى ٌمَٓ.
 . ٖةٕٞشالط ةأل٣ٓ : ص٤ؼ ٣مقص 
 ٕ٢ٚؿةر. ةٕٞشالط ةٕثال٨ٝ : ٍغالؼ ة 

 ووذٌه حضّٓ  ٌمًٌُ : :
 صيس  ةٕق٤ٞةٛ : ٣ شٚٔ ةٕقٞال٩٣ٜ ةٕٚ ضٚٞ  يالٕعٕ٪ٔ . -ٔ

 َٙعٙ  ةٕعٕ٪ٔ . -ٕ

 ة٢ٕعه ٜٙ ةٕعٕ٪ٔ . -ٖ

 ٙس ٥٤ ةٕعٕ٪ٔ ، ٩٣شٚٔ -ٗ

فٜ ةألٝشغ  ةاثؽةق٪  ى٨ ةٕٖن  ةٕقؽي٪  ٜٙ ز٪ :ٙي٢ٙ٤٢ال،ض الق ٢ال ،م١ٚ٪ ٢اال   ٝ ػة ٙط  ؽة
 ةألٝشغ  ةاثؽةق٪  ةَٕٚ ؽز  .٣فاٍ ٢ال يالٕٖن  ةٕقؽي٪ ، ٢ٙ٣الؼة ٢ال ٣ّػِٕ 

)   (  ٘ فؽض ةٕعٕ٪ٔ ى٨ ص٤ؼ ٠ ةٕٚ عق٪  ف٦ٖ ىص  ٜٙ ةٕٚط  ٪ٜ ى٨ ةٕٚٞال١ح ٣عؽً  
(؛ ٣غِٕ ايعة  ؼم٢٩٘ 9 عؼ٩ف ةٕٖن  ةٕقؽي٪  ٜٙ ي٪ٜ ٙد٤ٚف  ةٕٚسْٚ٪ٜ قالٕي  ةٕػّؽ يٖنل )

 ز٤ٓ ٙال ٨ٖ٩:

 ٙٞالق   ةألٝشغ  ةٕٚ ضٚٞ  ٕٖ اٙ٪ػ ٙد٤ٚف  ةٕ س . -ٔ
 ؽة ةر ةٕٚ  ق  ٕ غ ٪ٌ ةٕ عؼ٩ف يالق طعةٗ ةألٝشغ  ةاثؽةق٪  .قاٙ  ةاخ -ٕ

قاٙ  ص٪الم  مقصٖ  ةٕ ٩٤َ٘ ف٦ٖ ةألٝشغ  ، ٣صاز٪ ٢ال َٕ٪الـ ة٢ٕٚالؼةر ةٕٚك ٢عى   -ٖ
 يالٕ ٞٚ٪ .

 ) ج ( ي سٖ٪ٔ آؼة  ةٕٚسْٚ٪ٜ، ة ضر ٙال ٨ٖ٩ :
 ةٍ ؽذ فعظ ٜٙ ةٕٚسْٚ٪ٜ ٣ضـ ٙد٤ٚف  ٜٙ ةاؼ الظةر ةٕقالٙ  كق طعةٗ ةٕعٕ٪ٔ. -ٔ
 يٌ ةٕٚس٤ْٚٛ ف٦ٖ ي٤ٞظ ةٕ سْ٪٘ ٜٙ ز٪  ٙٞالق   ة٤ٕٚض٤فالر ٣ةاخؽة ةر ، ة -ٕ

 ٣صاز٪  مقصٖ  ةٕ ٩٤َ٘ ى٨ ٍ٪الـ ة٢ٕٚالؼةر ةٕٚك ٢عى  يالٕ ٞٚ٪ .

مضػ ةٕ الزثالٛ يالكٍ ؽةز٪ٜ، ٣فٖ٪٠ مص ر ةٕعٕ٪ٔ صالٕسال  ٕاق طعةٗ ى٨ ص٤ؼ ٠ ة٢ٕٞالق٪ ،  -ٖ
 (. ٙ  ةٕ س  ) ٖٙسٌ، ٣يػِٕ  ٤ْٛ ٍع  ٚل ةاخالي  فٜ ةٕكرةٓ ةٕثالٕ  ٜٙ مقصٖ

 االبتدائي: لتالويذ الصف الزابع املّارات المغوية، والتحصين المغوي ا اختبار   -الجثا
 :ّأ ٌهمف ِٕه

ة٢ٕعه ٜٙ ةض  الؼ ة٢ٕٚالؼةر ةٕٖن٩٤  : ٍ٪الـ مثؽ ةق طعةٗ ةألٝشغ  ةاثؽةق٪  ف٦ٖ  ٞٚ٪  يقم 
 ة٢ٕٚالؼةر ةٕٖن٩٤  ٕع٥  اٙ٪ػ ةٕ و ةٕؽةيـ ةكي عةق٨ .

عه ٜٙ ةض  الؼ ةٕ س ٪ٔ ةٕٖن٧٤ :ٍ٪الـ مثؽ ةق طعةٗ ةألٝشغ  ةاثؽةق٪  ف٦ٖ ةٕ س ٪ٔ ة٢ٕ
 ةٕٖن٧٤ ٕع٥  اٙ٪ػ ةٕ و ةٕؽةيـ ةكي عةق٨ 

 :هّأِ أدر
 ةف ٚع إفعةظ ١ػ٩ٜ ةكض  الؼ٩ٜ ف٦ٖ ٙد٤ٚف  ٜٙ ةٕٚ الظؼ ٨١ :

فالٙ   ةٕ س٤ي ٣ةٕعؼةقالر ةٕكاليَ  ةٕ ٨  ٞال٣ٕل إفعةظ ةض  الؼةر ى٨ ٙدالٓ ةٕٖن  ةٕقؽي٪   -ٔ
( ٣ٔ911ة٢ٕٚالؼةر ةٕٖن٩٤  ف٦ٖ ٣خ٠ ةٕ ط ٪  ، ّعؼةق  ف عة١٤ٕال  ١ال ٘ ق٪ع )

( ٣ٙ غي٦ 991ٔ(  ٣ٙسكٜ ف عؼ  ةٕٞ ٨ ) ٣ٔ99ٔزْٚل ٙس٤ٚظ ةٕؿٝالؼ٥ ) 
 )مزٚع ع٠ ف ع ةٕسٚ٪ع ةٕك٪ع ٣ ( ٣ٔ99ٖ ٙسكٜ ف ع ؼ  ةٕٞ ٦ )إقٚالف٪ٔ 
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( ٣زكٜ ٕٗٓٓ( ٣مزٚع ٙسٚع ؼ ٤ةٛ )ٕٗٓٓ(٣مٙال٨ٝ ز٨ٖٚ ف ع ةٕسٚ٪ع )ٕٔٓٓ
 (.ٕٗٓٓفٚؽةٛ )

ٙؽةخق  ٍالقٚ  ة٢ٕٚالؼةر ةٕٖن٩٤  ةٕ ٨  ٘ ض غ٢ال ٕنؽض ةٕ س  ةٕسإ٦ٕ ، ٣ةألٝشغ    -ٕ
 ةٕ ٨  ٘ إفعةظ١ال ٕ دؽ٩ ٢ال .

ةق غاؿ آؼة  ةٕٚ ط  ٪ٜ، ٣ٜٙ ٢ٕ٘  دالؼ  قاليَ  ى٨   ٚ٪٘ ٙثٔ ١ػٟ ةكض  الؼةر  -ٖ
ٕشْٔ ةٕٚٞالقم ى٨ ةٕ ط  الر ةٕٚط ٖي ، ٣إخؽة  َٙاليار ٙق٢٘ ٕٚقؽى  ّ٪ي٪  ٣ضـ ة

ٕاض  الؼ ى٨ خٚ٪ـ خ٤ةٝ ٠، ٣يالكف ٚالظ ف٦ٖ ١ػٟ ةٕٚ الظؼ مْٜٙ إفعةظ ةكض  الؼ٩ٜ ى٨ 
 ص٤ؼ ٢ٚال ةٕٚ عق٪ .

 :حهّأ ِىىٔأ
ةٕٚ عق٪  يغالٍ   قٖ٪ٚالر  ٤ضر ٕٖ اٙ٪ػ ّ٪ي٪  ةٕ قالٙٔ ٙـ  ٚالى٨ ص٤ؼ ٢ ةٛ ضٜٚ ةكض  الؼ

ّٚال ؼةف٦ ةٕ الز  مٛ  ٤ْٛ ١ػٟ ،  ّٔ ٢ٞٙٚالةض  الؼ ، ٣ّ٪ي٪  ةاخالي  فٜ ٙيؽظةر  ّٔ ٙيؽظةر
ض  الؼ ةٕ ق٥ٖٚالر ٣ةضس  ٣ٙ ال ؽة ٣يٖن  ق٢ٖ  ٣ٙٞالق   ٕٚك ٥٤ ةٕ اٙ٪ػ ، ٣ٍع  ضٜٚ ةك

 ٘  َك٪٢ٚال إ٦ٕ خؿم٩ٜ ،ةٕدؿ  ةأل٣ٓ ضالل ي٢ٚالؼةر ةكق ٚالؿ ٣ةٕدؿ  ٙد٤ٚف  ٜٙ ةألقصٖ  
،٣ٍع ن  ةٕقؽي٪  خالٝم ةٕ س ٪ٔ ى٨ ةٕٖ ةٕثال٨ٝ ضالل ي٢ٚالؼةر ةْٕ الي  ٣ةكض  الؼ ةٕثال٨ٝ ٩َ٪ف 

ةٍ  ؽ ١ػة ةكض  الؼ ف٦ٖ ة٤ٕزع ٪ٜ ةٕٖ ٪ٜ  ٘ إفعةظ ةألٝشغ  ةاثؽةق٪  ٢ٕٚال ١٣ٚال :ة٤ٕزعة ةأل٦ٕ٣ 
)ةٕسؽه زع٩ثال  (٣ة٤ٕزعة ةٕثالٝ٪ )ؼزار ةٕغ٪٤ؼ ٣ةألقٚالُ (ٜٙ ةٕي ٔ ةٕعؼةق٨ ةٕثال٨ٝ ٜٙ 

 ٕ٘ٓٓ/ٕٗٓٓةٕدالٙق٨ ّ ال  ةٕٖن  ةٕقؽي٪  ةَٕٚؽؼ ف٦ٖ  اٙ٪ػ ةٕ و ةٕؽةيـ ةكي عةق٨ ى٨ ةٕقالٗ 
٣ ؽُ ٙكالىالر ٙٞالق   ى٨ ٣ؼٍ  ةاخالي ؛ إفغال  ةٕ ٖٚ٪ػ ىؽص  ٙٞالق   ٕإلخالي  ، ، ٣ٍع ؼ٣ف٨

 ٨ْٕ ٩ك غ٪ـ ةٕ ٖٚ٪ػ ةاخالي  ى٪٢ال .

 ضبغهّأ:

 :صملهّأ ٌخأوم ِٓ 

ف٦ٖ  ٚال ٘ فؽض٢ ةض  الؼ ة٢ٕٚالؼةر ةٕٖن٩٤ ، ٣ةض  الؼ ةٕ س ٪ٔ ةٕٖن٧٤ ٕٖ يّع ٜٙ صعً 
 ةٕٚط  ٪ٜمض٪و إٕ٪٢٘ ثاث  ٜٙ مفضال  ١٪ص  ةٕ عؼ٩ف ، قاليَ  ةٕػّؽ  ٙد٤ٚف  ٜٙ ةٕٚسْٚ٪ٜ 

٢ٕعى٠ ، ٣٣ض٤ذ  قٖ٪ٚال ٠ ٣ٙيؽظة ٠ ّٔ ةض  الؼ ى٨ فٖ٘ ةٕٞيف ، ايعة  ةٕؽم٧ ز٤ٓ ٙع٥ ٙا ٙ  
ٕ اٙ٪ػ ةٕ و ةٕؽةيـ ةكي عةق٨ ، ٣ٍع م الؼ ةٕٚس٤ْٚٛ إ٦ٕ  قع٩ٔ ةٕ ٪الم  ى٨ ٙ ٠  ٙا، ٣

يقم ةألقصٖ  ، ٣ٍع  ٘ ةألضػ ي٢ػٟ ةٕٚازؾالر. ّٚال مقيؽر ١ػٟ  يقم ةألقصٖ  ، ٣ قع٩ٔ  ؽ ٪م
 ةٕطغ٤ة فٜ ٣ض٤ذ ةٕ ق٥ٖٚالر ، ٣مقصٖ  ةكض  الؼ ، ٣ٙا ٙ ٢ال أل١عةى٠. 

 : َٓ ٌخدزةت  الطخغالػُت ٌالخخبأر

 ٖٔةق غاف٪ال  ف٦ٖ ٙد٤ٚف  ٜٙ  اٙ٪ػ ةٕ و ةٕؽةيـ ةكي عةق٨ يٖنل )  ةكض  الؼ٩ٜ ٘  غ ٪ٌ 
ى٨  ٢ؽ ى ؽة٩ؽ ٜٙ ةٕقالٗ ةٕعؼةق٨   يٚع٩ٞ  مق٪٤طة يٚعؼق  ةٕؿ١ؽة  ةكي عةق٪  (  ٖٚ٪ػة  ٣ ٖٚ٪ػ

، ٣غِٕ ٕٖ يّع ٜٙ ٣ض٤ذ ةٕ ق٥ٖٚالر ٣ةألقصٖ  ٣ٙٞالق  ٢ال ٕٖ اٙ٪ػ،  ٣ةق ْشاله ٕ٘ٓٓ/ٕٗٓٓ
يقم ةٕ ق٤يالر ةٕ ٨ ٩ْٜٚ مٛ  ؾ٢ؽ مثٞال  ةٕ غ ٪ٌ ، ٣ٍع  ٘  قع٩ٔ يقم ي٤ٞظ ةكض  الؼ ى٨ 

 ض٤  ١ػٟ ةٕطغ٤ة.

 : َٓسِٓ  الخخبأرحسمَم 
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٣ٍكٚ ٠ ةٕػ٧ ةق نؽ٠ٍ ةٕ اٙ٪ػ  ٩ٜ فٜ عؽ٩ٌ زكال  ة٤ٍٕل  ٘ زكال  ٙ ٤قظ ؾٜٙ ةكض  الؼ
  :الٕ٪م٧ مٛ ؾٜٙ ةكض  الؼ ٩ْٜٚ زكالي٠ ٜٙ ضآ ةٕٚقالظٕ  ةٕ ، ف٦ٖ فعظ١٘

 دلىوع الشوَ املضتغزم يف االختبار    
 =         سوَ االختبار       

ظٍ٪َ  ٣ضٚكال  ٣ثاث٪ٜ كض  الؼ ة٢ٕٚالؼةر ةٕٖن٩٤ ،  ؼيق٪ٜ ظٍ٪َ ٣م ضٚكال ٣ّالٛ ٙ ٤قظ ةٕؿٜٙ 
 .كض  الؼ ةٕ س ٪ٔ ةٕٖن٧٤ 

 : هّأ بأح ٌخأوم ِٓ  

ف٦ٖ ةٕٚد٤ٚف  ةكق غاف٪  ٝيك٢ال ييالصٔ ؾ٨ٞٙ ٍعؼٟ مق ٤فالٛ،  ةكض  الؼ٩ٜ ٘ إفالظة  غ ٪ٌ 
ٕ غ ٪ٌ ٣ٍع ؼ٣ف٨ مٛ  ٤ْٛ ؽؽ٣ه ةٕ غ ٪ٌ ٙشالي٢  ٕؾؽ٣ه ةٕ غ ٪ٌ ةأل٣ٓ ٜٙ ز٪  ؾٜٙ ة

٣ ؽ ٪م ةٕس   ، ٣يسكال  ٙقالٙٔ ةكؼ  الط ي٪ٜ ظؼخالر ةٕ اٙ٪ػ ى٨ ةٕ غ ٪ٌ يالق طعةٗ ٙقالظٕ  
ةض  الؼ % ( ٣ٙقالٙٔ ث الر  1ٓ.ٓٙكال٩٣ال  )ةض  الؼ ة٢ٕٚالؼةر ةٕٖن٩٤  ّالٛ ٙقالٙٔ ث الر ، ي٪ؽق٤ٛ

 ٕٖ غ ٪ٌ.  ٩ٜ% ( ٤١٣ ٙقعٓ خ٪ع؛ ٙٚال ٩رّع صاز٪  ةكض  الؼ 1ٕ.ٓٙكال٩٣ال )ةٕ س ٪ٔ ةٕٖن٧٤ 
 (. ٗ( ٣ٖٙسٌ ) ٖٖٙسٌ )  

 تطبيل جتزبة البحح :  
 ٞٚ٪  يقم  ة٢ٕٚالؼةر ف٦ٖ  ٕإلخالي  فٜ مقصٖ  ةٕ س  ٣ٕٖ يّع ٜٙ مثؽ ةألٝشغ  ةاثؽةق٪ 

 ،  ٘ إخؽة  ٙال ٨ٖ٩ :، ٣ س ٪٢ٖ٘ ةٕٖن٧٤ ةٕٖن٩٤  ٕع٥  اٙ٪ػ ةٕ و ةٕؽيـ ةكي عةق٨

ةٕٚد٤ٚف ٪ٜ: ةٕٚد٤ٚف  غ٣  ٕٚال ّالٛ ٢ٞٙح ةٕ س  ةٕسإ٦ٕ ٤١   ٠ ةٕ دؽ٩ ٨ ) ةٕ  ٚ٪٘ 
 ٘ ةض ٪الؼ ٙد٤ٚف ٨ ةٕ س  ٜٙ  اٙ٪ػ ةٕ و ةٕؽةيـ ، ( ةٕضاليغ  ٣ةٕٚد٤ٚف  ةٕ دؽ٩ ٪ 

( ٣ٍٖٗع  ٤ْٝل ةٕٚد٤ٚف  ةٕضاليغ  ٜٙ ) يٚع٩ٞ  مق٪٤ط،  ةكي عةق٨ يٚعؼق  ةٕؿ١ؽة  ةكي عةق٪  
م٧ مٛ ٣ ٖٚ٪ػة؛  ( ٖٚ٪ػة ٣ٖٗ ٤ْٝل ةٕٚد٤ٚف  ةٕ دؽ٩ ٪  ٜٙ )ْٕٔ ٙد٤ٚف ،  ٖٚ٪ػة  ٣ ٖٚ٪ػة 

، ٣ٍع  ٘ ةك يالً ٙـ  إظةؼة ةٕٚعؼق  ( ة٣ ٖٚ٪ػ  ٖٚ٪ػة  1ٙٙد٤ٚف  ةٕ س  ي ٤ؼة ّٖ٪  يٖنل ) 
٥ ةكق قعةظ ٣ةٕؽم   ى٨ ميعف٦ٖ ٤ٙةف٪ع ةٕ دؽي  ٣ةٕ عؼ٩م فٖ٪٢ال، يقع مٛ  ةٕٚقٖ٘ ةٕٚ قال٣ٛ٣

 ٣ٍع قالؼر ةٕ دؽي  ى٨ ةٕطغ٤ةر ةٕ الٕ٪ :، إخؽة  ةٕ دؽي 

 ؼٍُ  ٌّخؼأوْ: الحفأق ِغ  ٌّ-2

يالق طعةٗ ةألٝشغ  ال ٚ ٘ ةض ٪الؼ١ ٜ ٪ٖةٕ ة٤ٕزع ٪ٜ ةك يالً ٙـ ةٕٚقٖ٘ ةٕٚ قال٣ٛ ف٦ٖ  عؼ٩ف  ٘ 
ةاثؽةق٪ ، ّٚال  ٘  َع٩٘ يقم ةٕ ٤خ٪٢الر ةٕطالص  ي غ ٪ٌ مظ٣ةر ةٕ س  ٣ كٖ٘ ةٕٚقٖ٘ ٝكط  ٜٙ 

ٕطغ٤ةر ةٕ ٞي٪ػ٩  ( ٣ٙٞالٍش  ةٕٚقٖ٘ ى٪٠ ، ٣ّػِٕ  ٘ ةك يالً ف٦ٖ خٚ٪ـ ة ٙظٕ٪ٔ ةٕٚقٖ٘ )ٖٙسٌ 
إ٦ٕ ٤٩ٗ ٕ٘ٓٓ/ٖ/ٕ٘ غ ٪ٌ  دؽي  ةٕ س  ، ٣ سع٩ع ةٕطغ  ةٕؿٙٞ٪  ٢ٕال ٜٙ ٤٩ٗ ةٕك ل ة٤ٕٚةىٌ

 .ٕ٘ٓٓ/ ٕٜٗٓٓٙ ةٕقالٗ ةٕعؼةق٨  ٕ٘ٓٓ/ٗ/ٗٔةٕطٚ٪ف ة٤ٕٚةىٌ

 

  ٌخمرَض ٌّدّىػت  ٌبسث :-ٕ

يقع إ ٚالٗ فٖٚ٪  ض ظ مظ٣ةر ةٕ س  ٣ةض ٪الؼ ٙد٤ٚف   ةٕ س  ٜٙ  اٙ٪ػ ةٕ و ةٕؽةيـ 
٣ كٖ٘ ةٕٚقٖ٘ ةٕٚ قال٣ٛ ظٕ٪ٔ ةق طعةٗ   يٚع٩ٞ  مق٪٤ط كي عةق٨ يٚعؼق  ةٕؿ١ؽة  ةكي عةق٪  ة

 عدد التالويذ
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ةألٝشغ  ةاثؽةق٪  ى٨ ةٕٖن  ةٕقؽي٪ ، ٣يقع ةٕ يّع ٜٙ ةق قعةظ ةٕٚقٖ٘ ٣ؼم  ٠ ى٨ ةٕ قال٣ٛ ٣ةك يالً 
ى٨ ٤٩ٗ ٙـ إظةؼة ةٕٚعؼق ، يعمر ةٕ دؽي  ي عؼ٩ف ةٕٚقٖ٘ يالق طعةٗ ةألٝشغ  ةاثؽةق٪ ، ٣غِٕ 

 ٕٜٗٓٓٙ ةٕقالٗ ةٕعؼةق٨  ٕ٘ٓٓ/ٗ/ٗٔإ٦ٕ ٤٩ٗ ةٕطٚ٪ف ة٤ٕٚةىٌ  ٕ٘ٓٓ/ٖ/٘ةٕك ل ة٤ٕٚةىٌ 
ي٤ةٍـ ٤٩ٙ٪ٜ ى٨ ّٔ مق ٤ؿ، ٣ى٨ ّٔ ٤٩ٗ  ز  الٛ ٙ  ٖ الٛ، ٣يػِٕ ٤ْ٩ٛ ٙد٤ٚؿ  ٕ٘ٓٓ/

 ةٕس   مؼيقال  ٣فشؽ٩ٜ ز  ، ٣غِٕ يطاه ةَٕٖال  ةٕ ٢ٚ٪ع٧ ٣إخؽة ةر  غ ٪ٌ ةكض  الؼةر .

 الخخبأر  ٌّهأر ث و ٌخس ًُ  ٌٍ ىٌ :  ٌخغبُك  ٌبؼمٌ-3

يقع ةكٝ ٢ال  ٜٙ  عؼ٩ف ة٤ٕٚض٤فالر يالق طعةٗ ةألٝشغ  ةاثؽةق٪   ٘  غ ٪ٌ ةض  الؼ ةٕ س ٪ٔ 
ةٕٖن٧٤ ف٦ٖ  اٙ٪ػ ةٕ و ةٕؽةيـ ةكي عةق٨ ٙد٤ٚف  ةٕ س  ،ى٨ ٤٩ٗ ةٕك ل ة٤ٕٚةىٌ 

٣يقع غِٕ  ٘  ٕ٘ٓٓ/،ٗ/٣ٔ1ةض  الؼ ة٢ٕٚالؼةر ةٕٖن٩٤  ٤٩ٗ ةٕطٚ٪ف ة٤ٕٚةىٌ   ٕ٘ٓٓ/ٗ/ٙٔ
   س٪ر ةكض  الؼ٩ٜ ٣ يؽ٩ل  ةٕ ٪الٝالر ٣ٙقالٕد ٢ال إز الق٪ال ٣ؼصع ةٕٞ القح.

 ٌتائج الدراصة ٌتائج البحح وتفضريِا :
 ٕإلخالي  فٜ مقصٖ  ةٕ س  ،  ٚل ٙقالٕد  ةٕ ٪الٝالر ةٕ ٨  ٘ ةٕس ٤ٓ ف٢٥ٖال يالق طعةٗ 

ٚق٪الؼ٩  (، ٣ةٕغؽً ةٕغؽً ةاز الق٪  ة٤ٕصي٪  ) ةٕٚ ٤قغالر ةٕسكالي٪  ، ٣ةكٝسؽةىالر ةٕ
 ةٕ سٖ٪ٖ٪  

٣ٙقالظٕ  زد٘ ةألثؽ ْٕالؼٓ (، ٢ٞٙ٣ال  ٘ ةٕ ٤صٔ إ٦ٕ  ٔٓ.ٓ) ةض  الؼ " ر " فٞع ٙك ٥٤ ظكٓ 
 ٙد٤ٚف  ٜٙ ةٕٞ القح ّٚال ٨ٖ٩ :

 بالٍضبة لإلدابة عَ الضؤاه الزابع: -أوال 
ػٍاً حُّٕات   ّمخززات   ٌ ز مُت  إلٔةغت  ألِأ ر ز ّالٛ ةٕكرةٓ ةٕؽةيـ  ى٨ ةٕ س  ةٕسال٦ٕ ٤١ : " 

ٓ      ٌ ف  ٌز ةغ  الةخم مٍ ؟حالُِذ  يٌم   ٌٍ ىٌ  ٌخس ًُ  ا٘  غ ٪اٌ    " ٣ٕإلخاليا  فاٜ ١اػة ةٕكارة
ثا٘  غ ٪َا٠ ٍ ٖ٪اال     ةقا غاف٪ال    ، ٣غِٕ يقع زكال  صاع٠ٍ ٣ث ال ا٠ ٣ دؽي ا٠   ةٕ س ٪ٔ ةٕٖن٧٤  ةض  الؼ

ةٕ او  ة٤ٕزاع ٪ٜ ةَٕٚاؽؼ ٪ٜ فٖا٦  اٙ٪اػ     ف٦ٖ ةٕٚد٤ٚف  ةٕ دؽ٩ ٪  ٣ةٕضااليغ  ، ٣يقاع  اعؼ٩ف    
  اٙ٪اػ  ٘  غ ٪ٌ ةكض  الؼ  غ ٪َاال  يقاع٩ال  فٖا٦ ٝياف      ةٕؽيـ ةكي عةق٨ يالق طعةٗ ةألٝشغ  ةاثؽةق٪  ،

 .ةٕٚد٤ٚف ٪ٜ ةٕ دؽي ٪ٜ ٣ةٕضاليغ  

ةٕ س ا٪ٔ ةٕٖنا٧٤ ٕ اٙ٪اػ ةٕ او      مثؽ ةألٝشغ  ةاثؽةق٪  ى٨ ةٕٖن  ةٕقؽي٪  ف٦ٖ  ٞٚ٪  ٣ا٩دالظ 
٨ ةٕ س  ةٕضاليغ  ٣ةٕ دؽ٩ ٪ا  ىا٨ ّأ ٙاٜ ةٕ غ ٪اٌ       ٚل ةَٕٚالؼٝ  ي٪ٜ ٙد٤ٚف ةٕؽيـ ةكي عةق٨، 

ىاا٨ ةٕ غ ٪ااٌ  ةٕ اٙ٪ااػةَٕ ٖاا٨ ٣ةٕ قااع٧ ، ٣ اا٘ زكااال  ٍ٪ٚاا  )ر( ٕٖيااؽ٣ً ياا٪ٜ ٙ ٤قااغ٨ ظؼخااالر  
  ةٕ س ٪ٔ ةٕٖن٧٤، ٣ةٕدعة٣ٓ ةٕ الٕ٪   ٤ضر غِٕ ةَٕ ٨ٖ ٣ةٕ قع٧ كض  الؼ

 (2خموي )

 مبٍٍ ٌّخىطظ  ٌسظأةٍ و الٔسز ف  ٌّؼُأرٌ ولُّت )ث(  ٍ  ٌخغبُك  ٌ

 (31ْ =) ٌخس ًُ  ٌٍ ىٌ  و ٌضأةغت  ٍ  خخبأر  ُتٌٍّدّىػخُٓ  ٌخدزَب  

 اجملموعة

 البيان اإلحصائي

 الداللة اإلحصائية قيمة "ت"

 االحنراف املعياري املتوسط

 الضابطة

 التجريبية

 4ر99

 5ر79

 5ر77

 6ر44

 ر17  ىغري دالة عند مستو 9ر76
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 ٤قغ٨ ظؼخالر ةٕٚد٤ٚف  ةٕ دؽ٩ ٪  ٣ةٕٚد٤ٚف  ةٕضاليغ  (  َالؼ  ٩ٔٙ ضر ٜٙ ةٕدع٣ٓ ةٕكاليٌ ) 
( ٨١٣ م٪اؽ ظةٕا  إز االق٪ال     ٙٔ.ٖ، ٣يسكال  ٍ٪ٚ  )ر( ٣خع م٢ٝال  كال٧٣ ) ةٕ س ٪ٔ ةٕٖن٧٤ى٨ ةض  الؼ 
 ألىؽةظ ةٕق٪ٞ  . ةٕ س ٪ٔ ةألٙؽ ةٕػ٧ ٩ش٪ؽ إ٦ٕ  دالٝف ةٕٚد٤ٚف ٪ٜ ى٨ ٔٓ.ٓفٞع ٙك ٥٤ 

 ٌ ةٕ قع٧ كض  الؼ ةٕ س ٪ٔ ةٕٖن٧٤.( ى٪٤ضر ٝ القح ةٕ غ ٪ٕمٙال ةٕدع٣ٓ ةٕ إ٦ٕ ) 
 (0خموي )

  ٌّخىطظ  ٌسظأةٍ و الٔسز ف  ٌّؼُأرٌ ولُّت )ث( ٍ  ٌخغبُك  ٌبؼمٌ

 (31ْ =  ٌخس ًُ  ٌٍ ىٌ )ٌٍّدّىػخُٓ  ٌخدزَبُت و ٌضأةغت  ٍ  خخُأر 

 اجملموعة

 البيان اإلحصائي

 الداللة اإلحصائية قيمة "ت"

 االحنراف املعياري املتوسط

 طةالضاب

 التجريبية

 6ر49

 78ر95

 9ر79

 6ر74

 ر17  ىدالة عند مستو 6ر76

( ي٪ٞٚااال 1.9٘ٔ(  مٛ ٙ ٤قااظ ظؼخااالر مىااؽةظ ةٕٚد٤ٚفاا  ةٕ دؽ٩ ٪اا  )  ٩٘ ضاار ٙااٜ ةٕدااع٣ٓ ةٕكاااليٌ ) 
( ١٣اػة ٩اعٓ فٖا٦ ةؼ ياالؿ مظة  ةٕٚد٤ٚفا  ةٕ دؽ٩ ٪ا        ٖٗ.ٙٙ ٤قظ ظؼخالر مىؽةظ ةٕٚد٤ٚف  ةٕضااليغ  ) 

 ( ١٣اااا٨ ظةٕاااا   ٙٔ,ٙسكااااال  ٍ٪ٚاااا  )ر( ٣خااااع م٢ٝااااال  كااااال٧٣ )  فااااٜ مظة  ةٕٚد٤ٚفاااا  ةٕضاااااليغ  ، ٣ي 
ٓ    (ٔٓ.ٓ) إز ااااالق٪  فٞااااع ٙكاااا ٥٤   . ٣يسكااااال  زداااا٘ ةألثااااؽ ي غ ٪ااااٌ ٙقالظٕاااا  زداااا٘ ةألثااااؽ ْٕااااالؼ

 , 1994, 497 )  ( F. Carl , Beger et . al  
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 ــــــــــــــــــــــــــــــ   =  األثر حجم 

ع                                 

4

   

 . ٕ دؽ٩ ٪ ة ٕٖٚد٤ٚف  ةٕ قع٥ ةٕ غ ٪ٌ ٙ ٤قظ=  ٔ ٗ  : ز٪ 
 .ٕ دؽ٩ ٪ ة ٕٖٚد٤ٚف  ٨ةَٕ ٖ ةٕ غ ٪ٌ ٙ ٤قظ=  ٕٗ

 . ةَٕ ٦ٖ ٕٖ غ ٪ٌ ةٕٚق٪الؼ٧ ةكٝسؽةه=  ٕ ؿ      

                               78.95 –5.79  

 ــــــــــــــــــــــــــ  = املعادلة وبتطبيق 

 ٕ,1ٔٔ = ةألثؽ زد٘ مٛ ٩ ضر                         6.44                                                 

٘  ٝكا    ّالٝل إغة ٠ٝىْالؼٓ ٩ؽ٥ م ّ ٪ؽ ةألثؽ زد٘ مٛ ف٦ٖ ٩عٓ ١٣ػة      م٣ ٕٖٞٚا٤غج  ةألثاؽ  زدا
 ّالٝال  إغة ي٪ٞٚاال  ضق٪يال ، ةألثؽ زد٘ ّالٛ( ,٘) ٜٙ مٍٔ ةٕ عؼ٩ف ى٨ ٕٚك طعٗة ةٕٚعضٔ م٣ ةٕ ؽٝالٙح
 ةألثااؽ زداا٘ ٝكاا    قااعر إغة ٣ْٕااٜ ٙ ٤قااغال ، ةألثااؽ زداا٘ ّااالٛ( ,1 ، ,٘) ياا٪ٜ ٙس اا٤ؼة ةٕٞكاا  
٣يػِٕ  ٤ْٛ ٍع  ٚل ةاخالي  فٜ ةٕكرةٓ ةٕؽةيـ ٙاٜ مقاصٖ     .ٙؽ يقال  ةألثؽ زد٘ ّالٛ ىيّثؽ( 1.ٓ)

 ةٕ س  ةٕسال٦ٕ.

 بالٍضبة لإلدابة عَ الضؤاه اخلاوط :  -ثاٌيا  
 ّمخززت ػًٍ حُّٕات  ٌ مُت ز  إلٔةغت  ألِأ ر ز ّالٛ ةٕكرةٓ ةٕطالٙف ى٨ ةٕ س  ةٕسإ٦ٕ ٤١ : " 

 ٍ ٓ    ؟  ةؼض  ٌّهأر ث  ٌٍ ىَت  ٌمي حالُِذ  ٌ ف  ٌز ةغ  الةخام م  ا٘   " ٣ٕإلخاليا  فاٜ ١اػة ةٕكارة
٣ث ال اا٠ ٣ دؽي اا٠ ةقاا غاف٪ال  ثاا٘   ٠عٍ، ٣غٕااِ يقااع زكااال  صاا ٣ة٢ٕٚااالؼةر ةٕٖن٩٤اا    غ ٪ااٌ ةض  ااالؼ



 

 

 الصف الزابع االبتدائيتالميذ  يغىية لدلتنمية التحصيل واملهارات ال ًالعزبية عل  ثزائية مقرتحة يف اللغةإأنشطة استخدام  أثز
 

29 

 

ة٤ٕزااع ٪ٜ ةَٕٚااؽؼ ٪ٜ فٖاا٦  غ ٪َاا٠ ٍ ٖ٪ااال  فٖاا٦ ةٕٚد٤ٚفاا  ةٕ دؽ٩ ٪اا  ٣ةٕضاااليغ  ، ٣يقااع  ااعؼ٩ف   
 ٘  غ ٪ٌ ةكض  الؼ  غ ٪َاال  يقاع٩ال  فٖا٦     اٙ٪ػ ةٕ و ةٕؽةيـ ةكي عةق٨ يالق طعةٗ ةألٝشغ  ةاثؽةق٪  

 ةٕٚد٤ٚف ٪ٜ ةٕ دؽي ٪ٜ ٣ةٕضاليغ    اٙ٪ػٝيف 

ةٕٚٞالقا    يقم ة٢ٕٚاالؼةر ةٕٖن٩٤ا     مثؽ ةألٝشغ  ةاثؽةق٪  ى٨ ةٕٖن  ةٕقؽي٪  ف٦ٖ  ٞٚ٪  ظ ٣ا٩دال
 ٚل ةَٕٚالؼٝ  ي٪ٜ ٙد٤ٚف ٨ ةٕ س  ةٕضاليغ  ٣ةٕ دؽ٩ ٪  ى٨ ّٔ  ٕ اٙ٪ػ ةٕ و ةٕؽيـ ةكي عةق٨ 

ىا٨  ةٕ اٙ٪اػ  ٜٙ ةٕ غ ٪ٌ ةَٕ ٨ٖ ٣ةٕ قع٧ ، ٣ ٘ زكال  ٍ٪ٚ  )ر( ٕٖيؽ٣ً يا٪ٜ ٙ ٤قاغ٨ ظؼخاالر    
 ٣ةٕدعة٣ٓ ةٕ الٕ٪   ٤ضر غِٕ .ةٕٖن٩٤   ٌ ةَٕ ٨ٖ ٣ةٕ قع٧ كض  الؼ ة٢ٕٚالؼةرةٕ غ ٪

 

 

 

 

 

 

 

 (3خموي )

  ٌّخىطظ  ٌسظأةٍ و الٔسز ف  ٌّؼُأرٌ ولُّت )ث(  ٍ  ٌخغبُك  ٌمبٍٍ

 (31ْ = ٌّهأر ث  ٌٍ ىَت وىً )و ٌضأةغت  ٍ  خخبأر  تٌٍّدّىػخُٓ  ٌخدزَبُ  

 اجملموعة

 البيان اإلحصائي

 داللة اإلحصائيةال قيمة "ت"

 االحنراف املعياري املتوسط

 الضابطة

 التجريبية

 5ر99

 6ر99

 6ر78

 7ر76

 ر17 ىدالة عند مستوغري  9ر54

(  َاالؼ  ٙ ٤قاغ٨ ظؼخاالر ةٕٚد٤ٚفا  ةٕ دؽ٩ ٪ا  ٣ةٕٚد٤ٚفا        ٩ٖ ضر ٜٙ ةٕداع٣ٓ ةٕكااليٌ )   
( ١٣ا٨  ٗ٘.ٖ) ، ٣يسكاال  ٍ٪ٚا  )ر( ٣خاع م٢ٝاال  كاال٧٣     ةٕٖن٩٤ا   ةٕضاليغ  ى٨ ةض  االؼ ة٢ٕٚاالؼةر   
ةألٙؽ ةٕػ٧ ٩ش٪ؽ إ٦ٕ  دالٝف ةٕٚد٤ٚف ٪ٜ ى٨ ة٢ٕٚاالؼةر  ، ٔٓ.ٓم٪ؽ ظةٕ  إز الق٪ال  فٞع ٙك ٥٤ 

 ألىؽةظ ةٕق٪ٞ  . ةٕٖن٩٤ 

 ( ى٪٤ضر ٝ القح ةٕ غ ٪ٌ ى٨ ةض  الؼ ة٢ٕٚالؼةر ةٕٖن٩٤  ّْٔ ٗمٙال ةٕدع٣ٓ ةٕ إ٦ٕ ) 

 (1خموي )

 ك  ٌبؼمٌ ٌّخىطظ  ٌسظأةٍ و الٔسز ف  ٌّؼُأرٌ ولُّت )ث( ٍ  ٌخغبُ

 (31ْ =  ٌٍ ىَت وىً )ٌٍّدّىػخُٓ  ٌخدزَبُت و ٌضأةغت  ٍ  خخُأر  ٌّهأر ث 

 اجملموعة

 البيان اإلحصائي

 الداللة اإلحصائية قيمة "ت"

 االحنراف املعياري املتوسط

 الضابطة

 التجريبية

 7ر78

 79ر86

 8ر78

 5ر69

 ر17  ىدالة عند مستو 6ر49
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( 9.1ٙٔٙ ٤قظ ظؼخالر مىؽةظ ةٕٚد٤ٚف  ةٕ دؽ٩ ٪  ) (  م٩ٗٛ ضر ٜٙ ةٕدع٣ٓ ةٕكاليٌ )
١٣ػة ٩عٓ ف٦ٖ ةؼ يالؿ مظة  ةٕٚد٤ٚف   ،(1ٔ.1ي٪ٞٚال ٙ ٤قظ ظؼخالر مىؽةظ ةٕٚد٤ٚف  ةٕضاليغ  )

٨١٣  ،(ٖٕ,ٙةٕ دؽ٩ ٪  فٜ مظة  ةٕٚد٤ٚف  ةٕضاليغ  ، ٣يسكال  ٍ٪ٚ  )ر( ٣خع م٢ٝال  كال٧٣ )
يقع  غ ٪ٌ ٙقالظٕ  ّالؼٓ ٣خع م٠ٝ ٣يسكال  زد٘ ةألثؽ (، ٔٓ.ٓظةٕ  إز الق٪  فٞع ٙك ٥٤)

(،١٣ػة ٩عٓ ف٦ٖ مٛ زد٘ ةألثؽ ٕألٝشغ  ةاثؽةق٪  ف٦ٖ  ٞٚ٪   يقم ة٢ٕٚالؼةر ٩ٔ.11كال٧٣) 
 ةٕٖن٩٤  ّ ٪ؽ ٣يػِٕ  ٤ْٛ ٍع  ٚل ةاخالي  فٜ ةٕكرةٓ ةٕطالٙف ٜٙ مقصٖ  ةٕ س  ةٕسال٦ٕ .  

 

 

 بالٍضبة لإلدابة عَ الضؤاه الضادظ : -ثالجا  :
 ّمخززت ػًٍ حُّٕات  ٌ مُت ز  إلٔةغت  ألِأ ر ز ـ ى٨ ةٕ س  ةٕسال٦ٕ ٤١ : " ّالٛ ةٕكرةٓ ةٕكالظ

ٓ     ؟ ةؼض ِهأر ث  الطخّأع ٌمي حالُِذ  ٌ ف  ٌز ةغ  الةخم مٍ  ا٘   " ،٣ٕإلخاليا  فاٜ ١اػة ةٕكارة
٣ث ال ٠ ٣ دؽي ٠ ةق غاف٪ال  ث٘  غ ٪َا٠   ٠، ٣غِٕ يقع زكال  صعٍة٢ٕٚالؼةر ةٕٖن٩٤    غ ٪ٌ ةض  الؼ

ة٤ٕزااع ٪ٜ ةَٕٚااؽؼ ٪ٜ فٖاا٦  اٙ٪ااػ  ٤فاا  ةٕ دؽ٩ ٪اا  ٣ةٕضاااليغ  ، ٣يقااع  ااعؼ٩ف  ٍ ٖ٪ااال  فٖاا٦ ةٕٚدٚ
 ٘  غ ٪ٌ ةكض  الؼ  غ ٪َاال  يقاع٩ال  فٖا٦ ٝياف      ةٕ و ةٕؽةيـ ةكي عةق٨ يالق طعةٗ ةألٝشغ  ةاثؽةق٪  

 ةٕٚد٤ٚف ٪ٜ ةٕ دؽي ٪ٜ ٣ةٕضاليغ    اٙ٪ػ

ةٕٚٞالقا    ٢ٙالؼةر ةكق ٚالؿ  يقم مثؽ ةألٝشغ  ةاثؽةق٪  ى٨ ةٕٖن  ةٕقؽي٪  ف٦ٖ  ٞٚ٪  ٣ا٩دالظ 
 ٚل ةَٕٚالؼٝ  ي٪ٜ ٙد٤ٚف ٨ ةٕ س  ةٕضاليغ  ٣ةٕ دؽ٩ ٪  ى٨ ّٔ  ٕ اٙ٪ػ ةٕ و ةٕؽيـ ةكي عةق٨ 

ىا٨  ةٕ اٙ٪اػ  ٜٙ ةٕ غ ٪ٌ ةَٕ ٨ٖ ٣ةٕ قع٧ ، ٣ ٘ زكال  ٍ٪ٚ  )ر( ٕٖيؽ٣ً يا٪ٜ ٙ ٤قاغ٨ ظؼخاالر    
 ٤ضر غِٕ.٣ةٕدعة٣ٓ ةٕ الٕ٪    .ى٨ ٢ٙالؼةر ةكق ٚالؿ ةٕ غ ٪ٌ ةَٕ ٨ٖ ٣ةٕ قع٧ 

 (5خموي )

    ٌّخىطظ  ٌسظأةٍ و الٔسز ف  ٌّؼُأرٌ ولُّت )ث(  ٍ  ٌخغبُك  ٌمبٍٍ
 (31ْ =ِهأر ث  الطخّأع )و ٌضأةغت  ٍ  تٌٍّدّىػخُٓ  ٌخدزَبُ

 اجملموعة

 البيان اإلحصائي

 الداللة اإلحصائية قيمة "ت"

 االحنراف املعياري املتوسط

 الضابطة

 التجريبية

 5ر17

 6ر95

 5ر97

 7ر47

 ر17 ىدالة عند مستوغري  9ر47

(  َاالؼ  ٙ ٤قاغ٨ ظؼخاالر ةٕٚد٤ٚفا  ةٕ دؽ٩ ٪ا  ٣ةٕٚد٤ٚفا        ٩٘ ضر ٜٙ ةٕداع٣ٓ ةٕكااليٌ )   
( ١٣ا٨  1ٕ.ٖ، ٣يسكاال  ٍ٪ٚا  )ر( ٣خاع م٢ٝاال  كاال٧٣ )      ٢ٙالؼةر ةكقا ٚالؿ ةٕضاليغ  ى٨ ةض  الؼ 

 ةٕ س ٪ٔ٪ٜ ى٨ ةألٙؽ ةٕػ٧ ٩ش٪ؽ إ٦ٕ  دالٝف ةٕٚد٤ٚف ، ٔٓ.ٓ م٪ؽ ظةٕ  إز الق٪ال  فٞع ٙك ٥٤ 
 ألىؽةظ ةٕق٪ٞ  .

 (ى٪٤ضر ٝ القح ةٕ غ ٪ٌ ةٕ قع٧ ى٨ ٢ٙالؼةر ةكق ٚالؿٙمٙال ةٕدع٣ٓ ةٕ ال٦ٕ ) 
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 (6خموي )

  ٌّخىطظ  ٌسظأةٍ و الٔسز ف  ٌّؼُأرٌ ولُّت )ث( ٍ  ٌخغبُك  ٌبؼمٌ

 (31ْ = ِهأر ث  الطخّأع )ٌٍّدّىػخُٓ  ٌخدزَبُت و ٌضأةغت  ٍ 

 اجملموعة

 يالبيان اإلحصائ

 الداللة اإلحصائية قيمة "ت"

 االحنراف املعياري املتوسط

 الضابطة

 التجريبية

 6ر44

 79ر94

 8ر98

 6ر77

 ر17  ىدالة عند مستو 5ر94

( 9.9ٗٔ(  مٛ ٙ ٤قظ ظؼخالر مىؽةظ ةٕٚد٤ٚف  ةٕ دؽ٩ ٪  )٩ٙ ضر ٜٙ ةٕدع٣ٓ ةٕكاليٌ )
ٓ ف٦ٖ ةؼ يالؿ مظة  ةٕٚد٤ٚف  ١٣ػة ٩ع ،(ٗٗ.ٙي٪ٞٚال ٙ ٤قظ ظؼخالر مىؽةظ ةٕٚد٤ٚف  ةٕضاليغ  )

( ٨١٣ 9ٗ.٘ةٕ دؽ٩ ٪  فٜ مظة  ةٕٚد٤ٚف  ةٕضاليغ  ، ٣يسكال  ٍ٪ٚ  )ر( ٣خع م٢ٝال  كال٧٣ )
٣يسكال  زد٘ ةألثؽ يقع  غ ٪ٌ ٙقالظٕ  ّالؼٓ ٣خع م٠ٝ (، ٔٓ.ٓظةٕ  إز الق٪  فٞع ٙك ٥٤)

٢الؼةر (١٣ػة ٩عٓ ف٦ٖ مٛ زد٘ ةألثؽ ٕألٝشغ  ةاثؽةق٪  ف٦ٖ  ٞٚ٪   يقم ٩ٔ.1ٖٗٙكال٧٣) 
 ٓ ةٕكالظـ ٜٙ مقصٖ  ةٕ س  ةٕسال٦ٕ ةكق ٚالؿ ّ ٪ؽ،  ٣يػِٕ  ٤ْٛ ٍع  ٚل ةاخالي  فٜ ةٕكرة

 بالٍضبة لإلدابة عَ الضؤاه الضابع :  -رابعا 
ةؼض  ّمخززت ػًٍ حُّٕت ٌ مُت ز  إلٔةغت  ألِأ ر ز " ّالٛ ةٕكرةٓ ةٕطالٙف ى٨ ةٕ س  ةٕسإ٦ٕ ٤١ : 

ٓ    ؟  ةغ  الةخم مٍِهأر ث  ٌىخأةت  ٌمي حالُِذ  ٌ ف  ٌز   ا٘  غ ٪اٌ ةض  االؼ    "، ٣ٕإلخاليا  فاٜ ١اػة ةٕكارة
٣ث ال ٠ ٣ دؽي ٠ ةق غاف٪ال  ث٘  غ ٪٠َ ٍ ٖ٪ال  ف٦ٖ ةٕٚد٤ٚفا    ٠، ٣غِٕ يقع زكال  صعٍة٢ٕٚالؼةر ةٕٖن٩٤  

ة٤ٕزع ٪ٜ ةَٕٚؽؼ ٪ٜ ف٦ٖ  اٙ٪ػ ةٕ و ةٕؽةيـ ةكي عةق٨ يالقا طعةٗ  ةٕ دؽ٩ ٪  ٣ةٕضاليغ  ، ٣يقع  عؼ٩ف 
ةٕٚد٤ٚف ٪ٜ ةٕ دؽي ٪ٜ ٣ةٕضااليغ     اٙ٪ػ ٘  غ ٪ٌ ةكض  الؼ  غ ٪َال  يقع٩ال  ف٦ٖ ٝيف  ؽةق٪  ةألٝشغ  ةاث

. 

ٕ اٙ٪اػ  ةٕٚٞالقا    يقام ٢ٙاالؼةر ةْٕ اليا      مثؽ ةألٝشغ  ةاثؽةق٪  ى٨ ةٕٖن  ةٕقؽي٪  ف٦ٖ  ٞٚ٪  ٣ا٩دالظ 
ّٔ ٙاٜ ةٕ غ ٪اٌ     ٚل ةَٕٚالؼٝ  ي٪ٜ ٙد٤ٚف ٨ ةٕ س  ةٕضاليغ  ٣ةٕ دؽ٩ ٪  ى٨ ةٕ و ةٕؽةيـ ةكي عةق٨ 

ىاا٨ ةٕ غ ٪ااٌ ةَٕ ٖاا٨ ةٕ اٙ٪ااػ ةَٕ ٖاا٨ ٣ةٕ قااع٧ ، ٣ اا٘ زكااال  ٍ٪ٚاا  )ر( ٕٖيااؽ٣ً ياا٪ٜ ٙ ٤قااغ٨ ظؼخااالر  
 ٣ةٕدعة٣ٓ ةٕ الٕ٪   ٤ضر غِٕ. .ى٨ ٢ٙالؼةر ةْٕ الي  ٣ةٕ قع٧ 

 

 

 

 

 

 (7خموي )

  ٌّخىطظ  ٌسظأةٍ و الٔسز ف  ٌّؼُأرٌ ولُّت )ث(  ٍ  ٌخغبُك  ٌمبٍٍ
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 31= (ِْهأر ث  ٌىخأةت )و ٌضأةغت  ٍ  تٌٍّدّىػخُٓ  ٌخدزَبُ  

 اجملموعة

 البيان اإلحصائي

 الداللة اإلحصائية قيمة "ت"

 االحنراف املعياري املتوسط

 الضابطة

 التجريبية

 4ر89

 6ر19

 6ر74

 7ر41

 ر17  ىدالة عند مستوغري  9ر49

٤ٚف  ةٕضاليغ  (  َالؼ  ٙ ٤قغ٨ ظؼخالر ةٕٚد٤ٚف  ةٕ دؽ٩ ٪  ٣ةٕٚد٩1 ضر ٜٙ ةٕدع٣ٓ ةٕكاليٌ ) 
( ٨١٣ م٪اؽ ظةٕا  إز االق٪ال     ٙٗ.ٖ، ٣يسكال  ٍ٪ٚ  )ر( ٣خع م٢ٝال  كال٧٣ ) ةٕ س ٪ٔ ةٕٖن٧٤ى٨ ةض  الؼ 
 ألىؽةظ ةٕق٪ٞ  . ةٕ س ٪ٔةألٙؽ ةٕػ٧ ٩ش٪ؽ إ٦ٕ  دالٝف ةٕٚد٤ٚف ٪ٜ ى٨ ، ٔٓ.ٓفٞع ٙك ٥٤ 

 :  ى٨ ٢ٙالؼةر ةْٕ الي    ( ى٪٤ضر ٝ القح ةٕ غ ٪ٌ ةٕ قع٦ٕ1٧ )المٙال ةٕدع٣ٓ ةٕ 

 (8) خموي

  ٌّخىطظ  ٌسظأةٍ و الٔسز ف  ٌّؼُأرٌ ولُّت )ث( ٍ  ٌخغبُك  ٌبؼمٌ

 (31ْ = ِهأر ث  ٌىخأةت )ٌٍّدّىػخُٓ  ٌخدزَبُت و ٌضأةغت  ٍ 

 اجملموعة

 البيان اإلحصائي

 الداللة اإلحصائية قيمة "ت"

 االحنراف املعياري املتوسط

 الضابطة

 التجريبية

 1ؼ1ٖ
 9ٔؼٕٖ

 1ؼ9ٗ
 ٘ؼ9ٔ

 ٙؼٔٔ
 ر17عند مستوي  دالة 

 

( ٕٖ.9ٔ(  مٛ ٙ ٤قظ ظؼخالر مىؽةظ ةٕٚد٤ٚف  ةٕ دؽ٩ ٪  )٩1 ضر ٜٙ ةٕدع٣ٓ ةٕكاليٌ )
١٣ػة ٩عٓ ف٦ٖ ةؼ يالؿ مظة  ةٕٚد٤ٚف   ،(1ٖ.1ي٪ٞٚال ٙ ٤قظ ظؼخالر مىؽةظ ةٕٚد٤ٚف  ةٕضاليغ  )

( ٨١٣ ٔٔ,ٙةٕ دؽ٩ ٪  فٜ مظة  ةٕٚد٤ٚف  ةٕضاليغ  ، ٣يسكال  ٍ٪ٚ  )ر( ٣خع م٢ٝال  كال٧٣ )
٣يسكال  زد٘ ةألثؽ يقع  غ ٪ٌ ٙقالظٕ  ّالؼٓ ٣خع م٠ٝ (، ٔٓ.ٕٓ  إز الق٪  فٞع ٙك ٥٤)ظة

(، ١٣ػة ٩عٓ ف٦ٖ مٛ زد٘ ةألثؽ ٕألٝشغ  ةاثؽةق٪  ف٦ٖ  ٞٚ٪   يقم ٢ٙالؼةر ٩ٔ.1ٓ1كال٧٣) 
 ةْٕ الي   ّ ٪ؽ،  ٣يػِٕ  ٤ْٛ ٍع  ٚل ةاخالي  فٜ ةٕكرةٓ ةٕكاليـ ٜٙ مقصٖ  ةٕ س  ةٕسال٦ٕ . 

ةٕ س  ٙـ ٝ القح يقم ةٕعؼةقالر ةٕٚؽ  غ  ٙثٔ ظؼةق  )٣ز٪ع زالٙع،  ٣  يٌ ٝ ٪د  ١ػة 
  ةألٝشغ  ةٕٖن٩٤  ى٨  ٞٚ٪  يقم ة٢ٕٚالؼةر ةٕس٪ال ٪  ٕع٧ عا  الٕ٪مّعر ف٦ٖ ىق ةٕ ٨(  ٖٕٓٓ
( ةٕ ٨ مّعر ف٦ٖ ىقالٕ٪  ةألٕقال  ٣ٕٖٓٓ ظؼةق  مٙال٨ٝ زالٙع ) ٘ ةٕثال٧٤ٝ ةٕؿؼةف٨ ،٪ةٕ قٖ

سعي ٕع٧  اٙ٪ػ ةٕ و ةأل٣ٓ ةافعةظ٧ ٣ ظؼةق  مزٚع ع٠ ةٕٖن٩٤  ى٨  ٞٚ٪  يقم ٢ٙالؼةر ةٕ 
، ٢ٙ٣الؼةر ةكق ٚالؿ (  ةٕ ٨ مث  ل ىقالٕ٪   ٚث٪ٔ ةألظ٣ةؼ ى٨  ٞٚ٪  ٢ٙالؼةر ٕٔٓٓف عةٕسٚ٪ع ) 

)  Cookةٕ سعي، ٣ّػِٕ ؾ٩الظة ةٕ س ٪ٔ ٕع٥  اٙ٪ػ ةٕٚد٤ٚف  ةٕ دؽ٩ ٪ . ٣ ظؼةق  ٤ُّ 
ةٕشي٢٪  ٣ةْٕٚ ٤ي  ٕع٥  ةك  الٓ سك٪ٜ ٢ٙالؼةر (  ةٕ ٨ م ث  ل ىقالٕ٪  ٕقم ةألظ٣ةؼ ى٨ ٕٓٓٓ

ٕقم ةألظ٣ةؼ ٜٙ ٤ٙةٍو ز٪ٜ ٩ٚالؼـ ى٪٢ال ةألعيالٓ ةٕٖن   ٩ ٪س٠ةألعيالٓ ، ٣غِٕ ٜٙ ضآ ٙال 
ؾ٩الظة  ى٨  ةألٕقال  الٕ٪ىق( ةٕ ٨ مّعر ف٦ٖ 999ٔ)ظؼةق  زكٜ فٚؽةٛ  ٙٚالؼق  فٖٚ٪ ، ٣

٠ ٝ القح ٪ٞس٩٤  ، ٣غِٕ ٙال ظٕل فٖ٘ ة٤َٕةفع ةٕ٪ قٖ ى٨ ةكي عةق٨ س ٪ٔ  اٙ٪ػ ةٕ و ةٕؽةيـ 
ز٪  ظٕل ف٦ٖ ٣خ٤ظ ىؽ٣ً غةر ظكٕ  إز الق٪  ي٪ٜ ظؼخالر ةكض  الؼ ةٕازٌ ى٨  ؛ةٕعؼةق 
٘ ة٤َٕةفع )ةٕيقٔ ةٕٚضالؼؿ(  ي٪ٜ ّٔ ٜٙ ةٕٚد٤ٚف  ةٕ دؽ٩ ٪  ٣ةٕٚد٤ٚف  ةٕضاليغ  ٕ الٕر ٪ قٖ
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   ةألٕقال  .الٕ٪ٙٚال ٩عٓ ف٦ٖ ىق ؛ةٕٚد٤ٚف  ةٕ دؽ٩ ٪ 

 ةاْٙالٝاالر  ٞٚ٪ا    ةٕٖنا٧٤ ىا٨  ةٕٞشاالط    الٕ٪ا ىق (991ٔ )٤٩قو ة٤ٕ االؼ   ٧  ٤ٝؼظؼةقّٚال مث  ل 
، ٣غٕااِ مظ٥ إٕاا٦ ؾ٩ااالظة ةٕثااؽ٣ة ةٕٖن٩٤اا  ٕااع٥    ةٕٚٞغَاا٨ةٕقَٖ٪اا  ٙثاأ ةكٝ  ااالٟ ٣ةكقاا ٞ الط ٣ةٕسْاا٘   

  اعؼ٩ ٨ ة٢ٕٚالؼةر ةٕٖن٩٤  ٕع٢٩٘، ٣غِٕ ٜٙ ضاآ يؽٝاالٙح     ٞٚ٪ يع٣ؼٟ مظ٥ إ٦ٕ  ٣ةٕػ٧ةٕٚ قٖٚ٪ٜ 
مث  اال مٛ  ىَااع (99ٔٔ ) ٧ظؼةقاا  زْٚاال ةٕؿٝااالؼمٙااال  ةٕٚ َالعقاا  . ةْٕٖٚااالر ٍااالق٘ فٖاا٦ ةقاا طعةٗ

٤ٚٝ ة٢ٕٚالؼةر ةٕٖن٩٤  ٕاع٥  اٙ٪اػ ةٕ او     ٣ ٨مظ٥ إ٦ٕ ؾ٩الظة ةٕٚك ٥٤ ةٕ س ٪ٖ ةٕ ٚث٪٨ٖةٕٞشالط 
ٕا٘   قاؽض ٢ٕاػة ةٕٞشاالط.      ةٕ ا٨ ةٕٚد٤ٚف  ةٕضااليغ    ى٨فٜ ٝؾؽةق٢٘  ةكي عةق٨ةٕؽةيـ ٣ةٕطالٙف 

 ٞٚ٪ااا   ىاا٨ م١ٚ٪اا  ةألٝشاااغ  ةٕٖن٩٤اا  ةْٕ الي٪ااا    )٣Annarella ) ٔ99ٓم٣ضااسل ظؼةقاا  مٝاااالؼ٩ا   
  الٕ٪ااىق (99ٓٔ)م٣ضااسل ظؼةقاا  عاا٠ مااالٝ٘ ف ااع ةٕٚاا٦ٕ٤ ّٚااال  ،٢ٙااالؼةر ةْٕ الياا  ٕااع٥ ةٕٚ قٖٚاا٪ٜ

 ةْٕ االي٨ ةَٕؽة ة ةٕد٢ؽ٩  ٣ٝٚا٤ ٢ٙاالؼةر ةٕ ق ٪اؽ     ى٨ سك٪ٜ ة٢ٕٚالؼةر ةٕٖن٩٤   ى٨ ةٕٖن٧٤ةٕٞشالط 
 . ةٕشي٨٢ةإَال   ٨ى٣ سك٪ٜ ٙك ٥٤ مظة  ةٕغا   ة٤ٕؽ٪ي٨

( ،١٣ااعىل ةٕعؼةقاا  إٕاا٦  دؽ٩اام ةقاا طعةٗ 911ٔصااالٕر ٙق٪اا٤ض ةٕث ٪ اا٦  ) ٣ّااػِٕ ظؼةقاا   
ةألٕقال  ةٕ ق٥ٖٚ٪  ى٨  قٖ٪٘ ٤ٍةفع ةٕٖن  ةٕقؽي٪  ٕ اٙ٪ػ ةٕ و ةٕؽةيـ ةكي عةق٨ ّغؽ٩َ   اعؼ٩ف  

ةألٕقااال   ٣ٍااالٗ ةٕ الزاا  ي  ااٚ٪٘ ةألٕقااال  ٣ دؽ٩ ٢ااال فٖاا٦ ةٕ اٙ٪ااػ ٙد٤ٚفاا  ةٕ ساا  ، ٣ٍااع مث  اال 
 ةٕ ق٥ٖٚ٪  ىالفٖ٪ ٢ال ى٨  س ٪ٔ ةٕ اٙ٪ػ . 

و ٌبأزثأْ َزخؼأْ  أل ز  إلَدأةٍ الطخام َ  ألٔةغت  إل ز مُت ػًٍ حُّٕت  ٌخس ًُ  ٌٍ ىٌ 
 وةؼض  ٌّهأر ث  ٌٍ ىَت ئًٌ ػمة ٔمأط َّىٓ ئَدأسهأ  ٍ  ُّأ ٍٍَ : 

٢ٕ٘ فٜ يقم ة٢ٕٚاالؼةر  ةٕٚد٤ٚف  ةٕ دؽ٩ ٪  ٍع ٙؽ٣ة يط ؽةر ٍع٢ٙال ةٕٚقٖ٘   اٙ٪ػمٛ  -ٔ
ٜ ةٕٚ ضٚٞ  يال٤ٕزعةٕٖن٩٤   ةألٝشاغ  ةاثؽةق٪ا  ةٕ ا٨    ، ٣غٕاِ ٙاٜ ضاآ      ٪ٜ ةٕعؼةقا٪ ٪

ةٕ اااػّؽ ةٕٚ ال اااؽ ٕٖٚكااا٤ٚؿ ، : ةٕٚ ضاااٚٞ  ٙثااأ  ظفٚااال ٙس ااا٧٤ ١اااال ٪ٜ ة٤ٕزاااع ٪ٜ 
ةٕٚؿة٣خ  ي٪ٜ ةْٕٖٚ  ٣ٙقٞال١ال م٣ ةْٕٖٚ  ٣ ٙضالظ١ال ،  سع٩ع ةٕيْؽة ةٕؽق٪ك  ى٨ ةٕٞ  

ف٤ٞةٝااال  ٩ٞالقاام ةٕااٞ  ، ةقاا طال ةٕااعؼـ ةٕٚكاا يالظ ٙااٜ ةٕااٞ ،   ةٕٚكاا٤ٚؿ ، ٩ااػّؽ 
ةكقاا طعةٗ ةٕكااٖ٪٘ ٢ٕٚااؿةر ة٤ٕصاأ ٣ةَٕغااـ، ضٖاا٤ ّ الي اا٠ ٙااٜ ةألضغااال  ةٕٞس٩٤اا  ،          
ةكقاا طعةٗ ةٕ ااس٪ر ٕقاٙااالر ةٕ ااؽٍ٪٘ ، ةكقاا طعةٗ ةٕكااٖ٪٘ ألظ٣ةر ةٕٞياا٨ ٣ة٢ٕٞاا٨ ىاا٨  

ٙااٜ خٚاأ ٙ قثااؽة ، ّ الي اا٠ ،  ْاا٩٤ٜ خٚاأ ٙي٪ااعة ٙااٜ ةْٕٖٚااالر ةٕٚقغااالة،  ّ الياا  ىَااؽة 
 ، ١٣ػة ٕ٘ ٩ ٤ةىؽ يٞيف ةَٕعؼ ٕٖٚد٤ٚف  ةٕضاليغ  .٩ٖط  ىَؽة م٣ ٤ٙض٤فال 

ىا٨ ةألٝشااغ  ةاثؽةق٪ا  ٣ٙااٜ ضاآ  سع٩ااع ةأل١اعةه ٣ةاخااؽة ةر ٣٣ضا٤ز٢ال ، ٣ سع٩ااع      -ٕ
ةألظ٣ةر ٣ة٤ٕقالقٔ ٣ةٕٚٚالؼقالر،  ٣م٪ؽ غِٕ ٙٚال ةز ٤ر ةألٝشغ  ةاثؽةق٪  ّالٛ ٙاٜ  

ةقااا طعة٢ٙال؛  ٙٚاااال قااا٢ٔ ة٤ٕصااا٤ٓ إٕااا٦ ةأل١اااعةه   ف٤ةٙااأ قااا٤٢ٕ  ةٕ اااعؼ٩ف ي٢اااال ٣ 
 ة٤ٕٚض٤ف  .

 ٣ةٕ ٞا٤ؿ ى٪٢اال قاالفع ي ا٤ؼة م٣ يايضؽ٥     ةاثؽةق٪ا    ةق طعةٗ ةٕٚقٖ٘ ٕٖقع٩اع ٙاٜ ةألٝشاغ      -ٖ
ةٕٚق٤ٖٙاالر ةٕٚ ضاٚٞ  يال٤ٕزاع ٨،ٛ ٣ّاػِٕ ة٢ٕٚاالؼةر      فٖا٦   ةٕ اٙ٪اػ ىا٨ إٍ االٓ    قالفع

 ٙ ال ؽ ف٦ٖ ٝ القح ةٕ س .ٙٚال ّالٛ ٠ٕ مثؽ  ةٕ ٨  ٘  ضٚ٪٢ٞال ى٨ ةألٝشغ  ةاثؽةق٪ ؛ 

 ااعؼ٩ف ة٤ٕزااع ٪ٜ ةٕعؼةقاا٪ ٪ٜ يالقاا طعةٗ ةألٝشااغ   ٙ اليقاا  ةٕٚقٖاا٘ ةٕٚكاا ٚؽة ٙااٜ ضااآ   -ٗ
مظ٥ إٕااا٦  يّ٪اااع ١اااػٟ  ةٕٖن٩٤ااا  ةٕٚكااا ٢عى  يالٕ ٞٚ٪ااا    ٞي٪اااػ ة٢ٕٚاااالؼةرفٖااا٦  ةاثؽةق٪ااا 
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 . ةٕ اٙ٪ػ ٤١٣ م٩ضال ٙال ٕ٘ ٩ ٤ةىؽ ٕٖٚد٤ٚف  ةٕضاليغ ة٢ٕٚالؼةر ٕع٥ 

ةٕٚقٖ٘ ى٨ ةألٝشغ  ةاثؽةق٪  ٝدع م٠ٝ ٕ٪ف ظ٣ؼة   َٖ٪ع٩ال  ، ىالٕٚقٖ٘ ٕ٪ف  ٣يالٕٞؾؽ إ٦ٕ ظ٣ؼ -٘
َٖٙٞال  ٕٖٚاالظة ةٕ قٖ٪ٚ٪ا  ، ٣ْٕٞا٠ ٙاٜ ضا٢ٕاال ٩ْ كا٨ ث٪الياال  خع٩اعة  ، ى٢ا٤ ٙؽ اع ٕٖ اٙ٪اػ            
٩ؽ ااع١٘ إٕاا٦ ةٕغااؽً ةٕ اا٨ ٩ْ كاا ٤ٛ ي٢ااال ةٕٚق٤ٖٙااالر ، ٣ٙااٞؾ٘ ٕٖقٖٚ٪اا  ةٕ قٖ٪ٚ٪اا  ،       

خاؽة ةر ةٕٞشاالط ٣عؽ٩َا   ٞي٪اػٟ ، ٩٣َاعٗ ةألظ٣ةر      ٩شالؼُ ةٕ اٙ٪ػ ييالفٖ٪  ، ى٪شؽذ إ
٣ة٤ٕقالقٔ ةٕٚق٪ٞا  ٩٣اػٕٔ ةٕ اق٤يالر ، ٩٣شاالؼُ ةٕ اٙ٪اػ ىا٨ ٙٚالؼقاال ٢٘ ٣ّيٝا٠ ىاؽظ          
٢ٞٙ٘ ، ّٚاال مٝا٠ ٩َا٤ٗ ي َا٩٤٘ ةٕ اٙ٪اػ يس٪الظ٩ا  ٣ياع٣ٛ م٧  س٪اؿ ، ٩٣ا٤ىؽ خا٤ة   قٖٚ٪اال             

٢٘ ٣ٙس ٤يااال ، ٩كاا٤ظٟ ةٕٚااؽذ ٣ةٕيااؽذ ؛ ٙٚااال ٩دقٖاا٠ ٍؽ٩ ااال  ٙااٜ ٍٖاا٤  ةٕ اٙ٪ااػ ٣فَاا٤ٕ     
٩ْٜٚ ة٤َٕٓ ييٛ ةق طعةٗ ٙثأ ١اػٟ ةألٝشاغ  ٩قٚأ فٖا٦ إفاالظة ةٕثَا  يا٪ٜ          ؼ٣يالض  ال

 ةٕٚقٖ٘ ٣ اٙ٪ػٟ ، ٣ دع٩ع ٝشالط ةٕٚقٖ٘ ٣ةٕٚ قٖ٘. 

 ةألٝشغ  ةاثؽةق٪  ةٕٚعفٚ  ٢ٕٚال ٣ٜٙ ضآ  ةٕعؼةق٪ ٪ٜ ةَٕٚؽؼ ٪ٜ  ٪ٜ ٜٙ ضآ ة٤ٕزع -ٙ
  ضا٢ٞٚال   قٖٚا٠ يٞيكا٠، ٩٣ٖقام ةألظ٣ةؼ ةٕ ا٨     ٝشغال  ، ٩ٚالؼـ ٙاال ٩  إ٩دالي٪ال   ٖٚ٪ػّالٛ ةٕ

٣يا٪ٜ   ٢٘ٙاٜ ٝالز٪ا ، ٣ي٪اٞ    ؾٙاقا٠  ةٕٚشالؼّ  ي٪٠ٞ ٣يا٪ٜ   ٕٖ ٖٚ٪ػ، ١٣ػة م الذ  ةألٝشغ  
ىا٨   ةٕ اٙ٪اػ ٜٙ ٝالز٪  مضؽ٥ ، ١٣ػة ٩قع ٜٙ م١٘ ةٕٚر ؽةر ف٦ٖ ةؼ يالؿ مظة   ةٕٚقٖ٘

 يال٤ٕزع ٪ٜ ةَٕٚؽؼ ٪ٜ .ة٢ٕٚالؼةر ةٕٚؽ  غ  

َٚ ؽز  ٣ةٕ ٨  ٘  ضٚ٪٢ٞال ى٨ ة٤ٕزع ٪ٜ ةٕعؼةق٪ ٪ٜ ٕ اٙ٪ػ ةٕ و ةألٝشغ  ةاثؽةق٪  ةٕ-1
ةٕ ٨ ٩ق٪ش " ي٠ْٖ " ٙٞيقا ٙـ ة٤ٕٚةٍو ٣ةألظ٣ةؼ  ّٔ  ٖٚ٪ػ، خقٖل ةٕؽةيـ ةكي عةق٨

٩ٚالؼـ ٜٙ ٩شالؼُ يق٤ةعي٠ ى٪ٚال  ٙٚال خقٔ ةٕ ٖٚ٪ػ ٩ٚالؼق٢ال مثٞال   ٞي٪ػ ةألٝشغ ؛
ٙـ ٙال  ّٖ٪ال  ظظ ٢ْٞٙٚال  ٣ٙٞعٙدال يدالٝم ةق ٚ الف٠ يٚال ٩كٚـ ٩٣ؽ خق٠ٖ، ١٣ػة مٝشغ  

 ى٨ ٣خعةٛ ةٕغئ . ةألٝشغ ١ػٟ  ٩٠يق٠ٖ، ١٣ػة ٩كالفع يع٣ؼٟ ى٨ ؼق٤ش ٙال   ضٚٞ

 توصيات البحح:

٢اال فٞاع  طغا٪ظ مٝشاغ  ٣ّ ام      ٪ةٕ ا٨  ا٘ ةٕ ٤صأ إٕ   ةٕٖن٩٤  ةكق ؽ الظ يَالقٚ  ة٢ٕٚالؼةر  -ٔ
  اٙ٪ػ ةٕ و ةٕؽةيـ ةكي عةق٨.

فٖاا٦ إفااعةظ ةٕ ااؽةٙح ىاا٨ ةٕٚؽزٖاا      ٘ ٣ةَٕااالقٚ٪ٜ ٪٣ةٕ قٖاا ٤خ٪اا٠ ةٝ  ااالٟ ؼخااالكر ةٕ ؽي٪اا     -ٕ
ةألٝشاغ  ةاثؽةق٪ا  ضاٜٚ    إٕا٦ ضاؽ٣ؼة  ضاٚ٪ٜ     ةكي عةق٪  ٣ض ٤صال  ةٕٖن  ةٕقؽي٪  
 يؽةٙح ٣َٙؽؼةر  ةٕٖن  ةٕقؽي٪  .

إفااالظة ةٕٞؾااؽ ىاا٨ عااؽً ٣مقااالٕ٪م  َاا٩٤٘ ةٕٚقٖٚاا٪ٜ يس٪اا    ضااٜٚ ٙااع٥ ةقاا طعة٢ٙ٘           -ٖ
   ي ي  ضالص  ى٨  عؼ٩ك٢٘ .ٕألٝشغ  ي ي  فالٙ  ٣ةألٝشغ  ةاثؽةق٪

ٚ٪اا  ٙط ٖياا  ٣ىاا٨ ٙاا٤ةظ ظؼةقاا٪  مٝشااغ  إثؽةق٪ا  مضااؽ٥ ىاا٨ ٙؽةزاأ  قٖ٪  شااد٪ـ ةي ْااالؼ  -ٗ
 .مضؽ٧

 . ةألٝشغ  ةاثؽةق٪  ف٦ٖ ةق طعةٗ ٣  ٚ٪٘  ٙق٨ٖٚ ةٕٖن  ةٕقؽي٪  عؼ٩م -٘
إفاالظة ةٕٞؾااؽ ىا٨ عااؽً ٣مقاالٕ٪م  َاا٩٤٘ ةٕ اٙ٪اػ يس٪اا    ضاٜٚ  َاا٩٤٘ ة٢ٕٚاالؼةر ةٕ اا٨        -ٙ

 ١ال ٣ٙع٥ ةٕٚٚالؼق  ةٕيقٖ٪  ٕ ِٖ ة٢ٕٚالؼةر .ةّ ك ٤

ز ا٦   ا ر    ةٕٖن٩٤ا   فٖا٦ ة٢ٕٚاالؼةر    ةٕ اٙ٪اػ  ةكق ٚؽةؼ ٣ةٕ  اليـ ٣ةٕ ْالٙٔ ى٨  عؼ٩م -1
 .ة  ك ٩ دؿم ٜٙ ٙٚالؼقالر ةٕ اٙ٪ػ ةٕٖن٩٤ ١ػٟ ة٢ٕٚالؼةر خؿ 
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 وكرتحات ببحوخ أخزى:
  ٤صٔ إٕ٪٢ال ةٕ س  ةٕسإ٦ٕ .إفعةظ مٝشغ  إثؽةق٪  مضؽ٥ ٕ ٞٚ٪  يال٨ٍ ة٢ٕٚالؼةر ةٕ ٨   -2
إفعةظ مٝشغ  إثؽةق٪  مضؽ٥ ٕ ٞٚ٪  ٢ٙالؼةر ةٕ سعي ٣ةَٕؽة ة ٕع٥  اٙ٪ػ ةٕ و ةٕؽةياـ   -ٕ

 ةكي عةق٨ 
إفعةظ مٝشغ  إثؽةق٪  مضؽ٧ ٕ ٞٚ٪  ٢ٙالؼةر ةٕٖن  ةٕقؽي٪  ٕع٥  اٙ٪ػ صي٤ه ٣ٙؽةزٔ   -ٖ

  قٖ٪ٚ٪  ٙط ٖي .  

يالقاا طعةٗ ٕألعيااالٓ غ٧٣ ةٕسالخااالر ةٕطالصاا     ٩اا  ةٕٖن٤إفااعةظ يؽٝااالٙح ٕ ٞٚ٪اا  ة٢ٕٚااالؼةر     -ٗ   
 .ةألٝشغ  ةاثؽةق٪  

  اٚ٪٘ ٣ ٞي٪اػ ةألٝشاغ  ةاثؽةق٪ا  ىا٨      ظؼةق  ٕٚقؽى  ٙع٥ ةٙا اُ ةٕٚقٖٚاالر ٢ٕٚاالؼةر     -٘
 ةٕ عؼ٩ف

 .ةألعيالٓى٨ إثؽة  ةَٕال٤ٙـ ةٕٖن٧٤ ٕع٥  ةألٝشغ  ةاثؽةق٪    ٪ظؼةق  َٕ٪الـ ىالفٖ -ٙ
ٚقٖٚااا٪ٜ فٖااا٦   اااٚ٪٘ ٣ ٞي٪اااػ ةألٝشاااغ  ةاثؽةق٪ااا  يؽٝاااالٙح  اااعؼ٩ ٨ َٙ اااؽذ ٕ اااعؼ٩م ةٕ -1

 ةٕٚط ٖي . 
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 املزادع العزبية واألدٍبية
 املزادع العزبية:  -أواًل 

عؽً  عؼ٩ف ةٕٖن  ةٕقؽي٪  ٣ةٕ ؽي٪  ةٕع٩ٞ٪ ،ةَٕال١ؽة ،  (:2992ئةز هُُ ِسّم ػغأ ) .2
  ْٓٙ    ة٢ٕٞض  

 ٕكالٛ ةٕقؽ ، ةَٕال١ؽة، ظةؼ ةٕٚقالؼه.  (: 2983ىر )ٕظ ةٓ ِ .ٕ

ةألٝشااغ   ىاا٨مثااؽ ةقاا طعةٗ يؽٝااالٙح   ( : 2998)ػٍااً رةااى  ٌاامها   ٌ ٌاامها  ٌباامر رةااى  .ٖ
ةٕٖناا  ةٕقؽي٪اا  ٕااع٥ عااا   ىاا٨ةٕٖن٩٤اا  فٖاا٦  ٞٚ٪اا  ةايااعةؿ ٣ةٕ س اا٪ٔ 

، ؼقاااالٕ  ٙالخكااا ٪ؽ )م٪اااؽ ٙٞشااا٤ؼة( ، ّٖ٪ااا     ةٕثاااال٧٤ٝ  ةٕ اااو ةأل٣ٓ
 ٓةٕ ؽي٪ ، خالٙق  ةٕٚٞ٪ال 

 ٘ذ ةٕٚٞ٪ؽ،  سَ٪ٌ ف ع ةٕقؾ٪ةٕٚ  ال  ( : 2992رزّم ةٓ ِدم ػًٍ  ٌّمزٌ  ٌفُىٍِ )  .ٗ
 ةٕشٞال٧٣ ، ةَٕال١ؽة ، ظةؼ ةٕٚقالؼه.

 عؼ٩ف ةٕٞس٤  ى٨مثؽ ةق طعةٗ  ٚث٪ٔ ةألظ٣ةؼ  ( : 0222) ٌسُّم  ٌظُم  رزّم عه ػبم .٘
ف٦ٖ ةٕ س ٪ٔ ٣ةّ كال  ٢ٙالؼةر ةٕٖن  ٕع٥  اٙ٪ػ ةٕ و  ةٕقؽي٨
، ؼقالٕ  ٙالخك ٪ؽ )م٪ؽ ٙٞش٤ؼة( ، ّٖ٪  ةٕ ؽي٪  ،   ةكي عةق٨ةٕطالٙف 

 خالٙق  ةٕٚٞ٪ال.

 ،ةٕؽ٩الض، ٕة٢ٕٚالؼةر ةٕٖن٩٤  ٙال١٪ ٢ال ٣عؽةقٌ  ٞٚ٪ ٢ال،ط (:0222رزّم  ؤ د ػٍُأْ ) .ٙ
 .ظةؼ ةٕٚكٖ٘ ٕٖٞشؽ ٣ةٕ ٤ؾ٩ـ

مثاؽ ة ا ؽةُ  اٙ٪اػ ٙؽزٖا  ةٕا ق٥ٖ٘ ةألقالقا٨ ىا٨         (:2991رزّم ِسّم ػًٍ رشاى ْ )  .1
ةألٝشااغ  ةٕٚعؼقاا٪  ٣م٪ااؽ ةٕ ااي٪  فٖاا٦  س اا٪٢ٖ٘ ىاا٨ ةٕٖناا  ةٕقؽي٪اا      

ةٕ ؽي٪  ،ّٖ٪  ةٕ ؽي٪ ،خالٙق  مقا٪٤ط،ةٕقعظ ةٕقال اؽ              ،ٙدٖ  ّٖ٪ 
 ،ةٕٚدٖع ةٕثال٤٩،٨ٝٝ٪٤. 

مثااؽ  ْالٙاأ ٙاا٢ٞح ةٕٖناا  ةٕقؽي٪اا  ىاا٨ ةألظة  ةٕٖناا٧٤ ٕ اٙ٪ااػ  (:0221) ــــــــــــــــــــــــــاا .1
ةٕ ااو ةٕثالٕاا  ةكي ااعةق٨ )ظؼةقاا   دؽ٩ ٪اا  (، ٙدٖاا  ةَٕااؽة ة ٣ةٕٚقؽىاا   

 ،مّ ٤يؽ . ٣ٖ1ةٕٚقؽى ،فعظ ،ةٕدٚق٪  ةٕٚ ؽ٩  َٕٖؽة ة

ظ٣ؼ زَ٪    قٖ٪ٚ٪  ألٝشغ  إثؽةق٪  ى٨ ةٕق٤ٖٗ ٕ ٞٚ٪  ( :0222رطأِت ِسّم ػبم  ٌظالَ ) .9
٢ٙااالؼةر ةكق َ ااال  ةٕقٖٚاا٨ ،ظؼةقاا  فٖاا٦ ف٪ٞاا  ٙااٜ ةٕ اٙ٪ااػ ةٕيااالقَ٪ٜ  
يالٕ ااو ةٕثااال٨ٝ ةافااعةظ٧، ؼقااالٕ  ٙالخكاا ٪ؽ )م٪ااؽ ٙٞشاا٤ؼة (،ٙق٢ااع       

 ٓةَٕال١ؽة ةٕعؼةقالر ٣ةٕ س٤ي ةٕ ؽي٩٤ ، خالٙق  



 

 

 الصف الزابع االبتدائيتالميذ  يغىية لدلتنمية التحصيل واملهارات ال ًالعزبية عل  ثزائية مقرتحة يف اللغةإأنشطة استخدام  أثز
 

37 

 

 ةٕٞس٩٤  ة٤َٕةفع  عؼ٩ف ى٨ ةٕٖن٩٤  ةألٕقال  ةق طعةٗ مثؽ(: 0223) ِزغٍٕ مزأِ أٍِٔر .ٓٔ
 ،ةافعةظ٧ ةأل٣ٓ ةٕ و  اٙ٪ػ ٕع٥ ةٕ سعي ٢ٙالؼةر يقم  ٞٚ٪  ف٦ٖ

 ٓؼقالٕ  ٙالخك ٪ؽ )م٪ؽ ٙٞش٤ؼة(، ّٖ٪  ةٕ ؽي٪  ،خالٙق  مق٪٤ط 

ؼةر ةْٕ اليا  ٕاع٥  اٙ٪اػ    يؽٝاالٙح َٙ اؽذ ٕ ٞٚ٪ا  ٢ٙاال     (:0221رِأٍٔ زٍٍّ ػبام  ٌسُّام)   .ٔٔ
 ٖٙةٕٚؽزٖ  ةكي عةق٪ا ، ٙدٖا  ةٕدٚق٪ا  ةٕٚ اؽ٩  َٕٖاؽة ة ٣ةٕٚقؽىا  ،ؿ      

 ،ممكغف .

ىالفٖ٪  ٙد٤ٚف  ٜٙ ةألٝشغ  ة٤ٕؽ٪ي٪  ٕ ٞٚ٪  ٢ٙالؼةر   ( : 2999ةثُٕت ِسّىد ِسّم)  .ٕٔ
ةٕس٤ةؼ ٕع٥  اٙ٪ػ ةٕٚؽزٖ  ةافعةظ٩  " ، ؼقالٕ  ٙالخك ٪ؽ ) م٪ؽ 

 خالٙق  ز٤ٖةٛ. ٙٞش٤ؼة ( ، ّٖ٪  ةٕ ؽي٪  ،

مثؽ يؽٝاالٙح ٙ ْالٙأ ىا٨ ة٤َٕةفاع ة٤ٕؽ٪ي٪ا  ٣ةَٕاؽة ة فٖا٦         ( :2992ةمرَت طؼُم  ٌّال ) .ٖٔ
ةألظة  ةٕٖناا٧٤ ٕ ٖٚ٪ااػةر ةٕ ااي٤ه ةٕثاثاا  ةألض٪ااؽة ٙااٜ ةٕٚؽزٖاا  يع٣ٕاا  
ٍغااؽ، ؼقااالٕ  ظّ اا٤ؼةٟ )م٪ااؽ ٙٞشاا٤ؼة(، ّٖ٪اا  ةٕ ؽي٪اا  ،خالٙقاا  فاا٪ٜ        

  ٚف.

ةٕٚؽزٖ   ى٨ ةٕٖن٧٤اف٪  ٕٖٞشالط ظؼةق  ةق غ  :  2991)   ٌؼُظىٌخّأي ِ غفٍ  .ٗٔ
ةكي عةق٪  يالْٕٖٚٚ  ةٕقؽي٪  ةٕكق٤ظ٩  ، ٙدٖ  ةٕ س٤ي ةٕٞيك٪  

 ٗ.99ٗٔ( ، ّٖ٘٪  ةٕ ؽي٪  ، خالٙق  ة٤ٕٞٚى٪  ، ةٕقعظ ) ،٣ةٕ ؽي٩٤ 

ى ٤ٓ ى٨  عؼ٩ف ةٕٖن  ةٕقؽي٪  )ةي عةق٨، إفعةظ٧   (:0223زظٓ خؼفز خٍُفت ) .٘ٔ
 ،ثال٧٤ٝ(، ةٕؽ٩الض، ْٙ    ةٕؽ ع .

 ق٥ٖ٘ ةٕٖن  ةٕقؽي٪  ي٪ٜ ةٕٞؾؽ٩  ٣ةٕ غ ٪ٌ، ةَٕال١ؽة: ةٕعةؼ  (:2993طُم شسأحت )زظٓ  .ٙٔ
 ةٕٚ ؽ٩  ةٕٖ ٞالٝ٪ .

 ،ٙي٠ٙ٤٢ ٣ؽالقي٠ ٣ٙدالكر  غ ٪٠َ ةٕٚعؼق٨ةٕٞشالط  (:2991ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) .1ٔ
 .ةٕعةؼ ةٕٚ ؽ٩  ةٕٖ ٞالٝ٪   ،، ةَٕال١ؽةٖط

: ةٕٚق٤ٖٚٛ   ٣ةٕٚ ق٤ٖٚٛ، (2991ــــ  وِسبأث رةى ػُّزة )ــــــــــــــــــــــــــــــــ .1ٔ
 مٝٚالع٢٘ ٣ق٢ّ٤ٖ٘  ٣مظ٣ةؼ١٘، ةَٕال١ؽة ،ْٙ    ةٕعةؼ ةٕقؽي٪  ْٕٖ ال  .

  ةق طعةٗ ةألٕقال  ةٕ ق٥ٖٚ٪  ف٦ٖ  س ٪ٔ  اٙ٪ػ الٕ٪ىق  (: 2999) زظٓ ػّز ْ زظٓ .9ٔ
٪  ٘ ة٤َٕةفع ةٕٞس٩٤ ، ٙدٖ  ّٖ٪  ةٕ ؽي٪ قٖ ى٨ ةكي عةق٨ةٕ و ةٕؽةيـ 
 (، ةٕدؿ  ةأل٣ٓ، ٩ٞال٩ؽ. ٘ٔييق٪٤ط، ةٕقعظ )

مثؽ ةٕثٞالق٪ا  ةٕٖن٩٤ا  فٖا٦ ةّ كاال  ٣ قٖا٘  اٙ٪اػ ةٕٚعؼقا          (:0221) ــــــــــــــــــــــــــــ .ٕٓ
ةكي عةق٪ااا  ٢ٕٚاااالؼةر ةٕٖنااا  ةٕقؽي٪ااا  ٣ س ااا٪٢ٖ٘ ةٕٖنااا٧٤، ٙدٖااا  ّٖ٪ااا    

 ، ٩ٞال٩ؽ.ٔ، ؿٕٓةٕ ؽي٪ ،خالٙق               مق٪٤ط،ٙدٖع

 قٖ٪٘ ةٕٖن  ةٕقؽي٪  ى٨ ةٕٚؽزٖ  ةكي عةق٪ ،   (: 2998ٌبأرٌ ػ ز) زظًٕ ػبم   .ٕٔ
 ، ةٕعةؼ ةٕدالٙق٪ .ةاقْٞعؼ٩ 
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ةق طعةٗ ةٕٞشالط ةٕ ٚث٪٨ٖ ىا٨  اعؼ٩ف يقام ىاؽ٣ؿ      (: 2992زىّج ِسّىد  ٌشٔأرٌ )  .ٕٕ
ةٕٖن  ةٕقؽي٪  ٣مثؽ١ال ف٦ٖ ةٕ س ٪ٔ ٣ ٞٚ٪  ة٢ٕٚالؼةر ةٕٖن٩٤ا  ٕألعياالٓ   

ٟ ) م٪اااؽ ٙٞشااا٤ؼة ( ، ٙق٢اااع  قاااٞ  ، ؼقاااالٕ  ظّ ااا٤ؼة  ٕٔ-9ٙاااٜ قاااٜ 
 ٓةٕعؼةقالر ٣ ةٕ س٤ي ةٕ ؽي٩٤  ، خالٙق  ةَٕال١ؽة 

 ااعؼ٩ف ّ ااال  ةَٕااؽة ة غ٧ ة٤ٕٚضاا٤ؿ ة٤ٕةزااع ىاا٨ ةٕٚؽزٖاا     ( : 2997زٕااأْ ِاامةىًٌ ) .ٖٕ
، ّٖ٪  ةٕ ٞالر، خالٙق  فا٪ٜ   ( ، )م٪ؽ ٙٞش٤ؼةةٟ ةٕثال٩٤ٝ   ؼقالٕ  ظّ ٤ؼ

  ٚف.

اثؽةق٪اا  فٖاا٦  ٞٚ٪اا  ةٕ يْ٪ااؽ  مثااؽ يااؽةٙح ىاا٨ ةألٝشااغ  ة ( :0220خأٌاام زّاام  ٌّهٕاامٌ )  .ٕٗ
ةكي ْااالؼ٧ ٕااع٥ عٖ اا  ةٕ ااو ةأل٣ٓ ةٕثااال٧٤ٝ ،ؼقااالٕ  ٙالخكاا ٪ؽ )م٪ااؽ   

 ٙٞش٤ؼة (،ٙق٢ع ةٕعؼةقالر ٣ةٕ س٤ي ةٕ ؽي٩٤  ،خالٙق  ةَٕال١ؽة . 

٘ ةألقالق٨ ، ٪ةٕ قٖ ى٨ٙٞال١ح  عؼ٩ف ةٕٖن  ةٕقؽي٪    (: 2998)رشمٌ رزّم عؼُّت  .ٕ٘
 ةَٕال١ؽة ، ظةؼ ةٕيْؽ ةٕقؽي٨. 

ة٢ٕٚااااالؼةر ةٕٖن٩٤اااا  ،ٙكاااا ٩٤ال ٢ال ، عؼ٩كاااا٢ال، صااااق٤يال ٢ال   (:0221ـ )ــــــــــــــااااـــــــــــ .ٕٙ
 ،ةَٕال١ؽة ،ظةؼ ةٕيْؽ ةٕقؽي٨ .

٘ ةٕقؽي٪  ٣ةٕع٩ٜ ي٪ٜ ٪ قٖ:  ( 0222)ِسّم  ٌظُم ِٕأع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و .1ٕ
 ةٕقؽي٨.ظةؼ ةٕيْؽ  ،ةٕقٖ٘ ٣ةٕيٜ ، ةَٕال١ؽة 

ةٕ س ٪ٔ ةٕٖن٧٤ ٕع٥  اٙ٪ػ ةٕٚؽزٖ  ةكي عةق٪ ،  (:2992سوزَأ  ٌسأج ئطّأػًُ) .1ٕ
  99ٓٔ، 1ظؼةق    ٩٤َٚ٪ ، ز٤ٕ٪  ّٖ٪  ةٕ ؽي٪ ،خالٙق  ٍغؽ، ؿ

فاٍ  ةألٝشغ  م٪ؽ ةٕ ي٪  يالٕ س ٪ٔ ةٕعؼةق٨  (: 2998طُّز َىٔض رزّم صالذ )  .9ٕ
 ٚؽ ةٕق٨ٖٚ رى٨ ةٕٖن  ةٕقؽي٪  ٕع٥  اٙ٪ػ ةٕٚؽزٖ  ةكي عةق٪ ، ةٕٚ

( ٖٔ-ٕٔ، ّٖ٪  ةٕ ؽي٪ ، خالٙق  ز٤ٖةٛ )(ٖةٕٚدٖع ) ،ةٕك٧٤ٞ ةٕكالظـ
 ٙال٤٩. 

ٙع٥ إ َالٛ  اٙ٪ػ ةٕ ي٤ه ةٕثاث  ةألض٪ؽة ٜٙ  (: 2995)طُٕت ِسّم ػبم  ٌبأطظ  .ٖٓ
٢ٕٚالؼةر ةَٕؽة ة ةٕ الٙ  ، ؼقالٕ   ةألقالق٨٘ ٪ةٕسَٖ  ةأل٦ٕ٣ ٜٙ ةٕ قٖ

ٙالخك ٪ؽ )م٪ؽ ٙٞش٤ؼة(، ٙق٢ع ةٕعؼةقالر ٣ةٕ س٤ي ةٕ ؽي٩٤ ، خالٙق  
 ٗ.١ٔ99٘ؽة، ةَٕال

إفعةظ يؽٝالٙح ٕٖٚٞال ظ ةٕٖن٩٤  ى٨ ةاغةف  ةٕٚعؼق٪    (: 2995طُم  ٌظأَر زّم ْ ) .ٖٔ
ٕ ٞٚ٪  يقم ٢ٙالؼةر ةك  الٓ ةٕشي٩٤  ٕع٥ عا  ةٕ و ةأل٣ٓ 
ةٕثال٧٤ٝ ، ٙدٖ  ّٖ٪  ةٕ ؽي٪  ييق٤ةٛ ، خالٙق  خ٤ٞ  ة٤ٕةظ٧ ، ةٕقعظ   

 ( ، ٙالؼـ  . ٓٔ)

ٖٕ.   ٌ َا٩٤٘ ةألٝشاغ  ةٕٖن٩٤ا  ةٕٚ ضاٚٞ  يْ ام         :(0223) طُف ةٓ ٔأصز ةٓ طاُف  ٌؼاشر
ةٕٖن  ةٕقؽي٪  يالٕسَٖ  ةأل٦ٕ٣ ٜٙ ةٕ ق٥ٖ٘ ةألقالق٨ ى٨ ضا٤  ة٢ٕٚاالؼةر   

خالٙقااا  ةٕكاااٖغالٛ ،ؼقاااالٕ  ظّ ااا٤ؼةٟ، ّٖ٪ااا  ةٕ ؽي٪ااا  ،  ةٕٖن٩٤ااا  ةألقالق٪ 
 .ٍالي٤ـ
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ٚ٪  ف٦ٖ  س ٪ٔ  اٙ٪ػ ٪مثؽ ةق طعةٗ ةألٕقال  ةٕ قٖ  :(2987ِؼُىض  ٌثبُخً ) صأٌر .ٖٖ
ةٕٖن  ةٕقؽي٪ ، ؼقالٕ  ٙالخك ٪ؽ  ٘ ٤ٍةفع٪ قٖ ى٨ ةكي عةق٨ ةٕؽةيـةٕ و 

  ،)م٪ؽ ٙٞش٤ؼة (، ّٖ٪  ةٕ ؽي٪ ، خالٙق  مٗ ةَٕؽ٥ . 

 ،، ةَٕال١ؽة٘ٔةٕٖن  ةٕقؽي٪ ، ط ٕٚعؼق٨ ةٕي٨ٞة٤ٕٚخ٠   (: 2991)ـُ ئةز هُُ ُػبـم  ٌؼٍ .ٖٗ
 ةٕٚقالؼه  . ظةؼ

  الٕ٪ا ىق : ( 0222 )ػبم  ٌٕأصاز طاالِت  ٌةابز وي وػبام  ٌٍغُاف ػبام  ٌماأدر رةاى ةىاز          .ٖ٘
ةألٝشغ  ةٕٖن٩٤  ٕ يّ٪اع ةكٝ ٚاال  ٣ ٞٚ٪ا  ةك داالٟ ٝسا٤ ةٕ ٪صا         ى٨يؽٝالٙح 

فشااؽ، ةٕدٚق٪اا   ةٕثااال٨ٝ ةٕقٖٚاا٨ةٕٚاار ٚؽ  ،ٕااع٥ عياأ ٙااال ٍ اأ ةٕٚعؼقاا  
 .، ٤٩ٕ٪٤ ةٕثال٨ٝةٕٚ ؽ٩  ٕٖٚٞال١ح ٣عؽً ةٕ عؼ٩ف، ةٕٚدٖع 

ٚالؿ ٣آظةي٠ ٕع٥ يؽٝالٙح َٙ ؽذ ٕ ٞٚ٪  ٢ٙالؼةر ةكق  (:2988ػبم ٌىهأب هأشُ طُم ) .ٖٙ
ةألض٪ؽة ٜٙ ةٕسَٖ  ةأل٦ٕ٣ ٜٙ ةٕ قٖ٪٘ ةألقالق٨    اٙ٪ػ ةٕ ي٤ه ةٕثاث

،ؼقالٕ  ظّ ٤ؼةٟ ) م٪ؽ ٙٞش٤ؼة (، ّٖ٪  ةٕ ؽي٪  يك١٤الج، خالٙق  
 مق٪٤ط .

 ٩٤َ٘ ةألٝشغ  ةٕٚعؼق٪  ةٕاصي٪  ى٨ ةٕٚؽزٖ   (:2127ػش س ػبم ٌززّٓ  ٌؼش س) .1ٖ
٪ؽ ) م٪ؽ ٙٞش٤ؼة (، ّٖ٪  ةكي عةق٪  يٚعةؼـ ةٕؽ٩الض، ؼقالٕ  ٙالخك 

 ةٕ ؽي٪ ، خالٙق  ةِٕٖٚ قق٤ظ.

 ، ٙشْا ٠، ق ٔ ةكؼ َال  ي٣،٠ةٍق٠ ق٥ٖ٘ ةٕٖن  ةٕقؽي٪ ،  (: 2991ػفأف ٌغف  هلل )  .1ٖ
  ٤ٚؾ . ، ( ٖ(، ةٕكٞ  )ٔٔٙدٖ  يٞالة ةألخ٪الٓ،  ق٤ؼ٩ال، ةٕقعظ)

  ٓةهةٕش٤  عؼ٩ف ى٤ٞٛ ةٕٖن  ةٕقؽي٪  ، ةٕؽ٩الض ، ظةؼ( : 2992)ػًٍ رزّم ِم وىر  .9ٖ

 عؼ٩ف ى٤ٞٛ ةٕٖن  ةٕقؽي٪ ، ةَٕال١ؽة، ظةؼ ةٕيْؽ  (: 2997) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .ٓٗ
 ةٕقؽي٨ .

ةألٝشغ  ةٕٚعؼق٪  ٣مثؽ١ال ف٦ٖ  (:2990ػّز ػبم  ٌؼشَش ِسّىد، طؼم ػبم  ٌزطىي ) .ٔٗ
ةٕ س ٪ٔ ةٕعؼةق٨ ٕع٥ عا  ةٕٚؽزٖ  ةافعةظ٩  ، قٖكٖ  قي٪ؽ 
 ةٕ ؽي٩٤  ،

 ال١ؽة، ٣زعة ثَالى  ةٕغئ.، ةَٕٕٗ 

١عةه ٢ٞٙح ةٕٖن  ةٕقؽي٪  ى٨ مٙق٤ٍالر  سَ٪ٌ  (: 0222 أعّت ِسّم  ٌّغأوػت )  .ٕٗ
ٙدٖ  ةٕ س  ى٨ ةٕ ؽي٪  ٣فٖ٘ ةٕٞيف، ّٖ٪  ةٕ ؽي٪ ، ، ةٕٚؽزٖ  ةافعةظ٩ 
 (، ميؽ٩ٔ .ٖٔ(، ةٕٚدٖع )ٗخالٙق  ةٕٚٞ٪ال ةٕقعظ )

 ٨مثؽ ٙكؽز  ةٕٚٞال١ح ى (: 2998)زظأُٔٓ ِسّم وِأخمة ػبم  ٌخى ب زأِم   خسٍ .ٖٗ
ى٢٘  اٙ٪ػ ةٕٚؽزٖ  ةكي عةق٪  ٣ س ٪٢ٖ٘ ٤َٕةفع ةٕٞس٤ ، ٙدٖ  ظؼةقالر 

 (، ٙال9.٤٩ٗةٕٚٞال١ح ٣عؽً ةٕ عؼ٩ف ، خالٙق  ف٪ٜ  ٚف، ةٕقعظ ) ٨ى

 ق٥ٖ٘ ةٕ يْ٪ؽ ٙيال١٪٘ ٣ غ ٪َالر ،ةٕق٪ٜ ،ةاٙالؼةر ةٕقؽي٪   (:2998 خسٍ خزو ْ ) .ٗٗ
 ةٕٚ سعة .
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٥ٖ٘ ةٕٖن  ةٕقؽي٪  ٕٖٚ  عق٪ٜ )ةٕ نالؼ ٣ةْٕ الؼ( ،  ق (: 2996) ػًٍ َىٔض   خسٍ .٘ٗ
 .ظةؼ ةٕٚقالؼه  ،ةَٕال١ؽة 

ةٕٖنااا  ةٕقؽي٪ااا  ٣ةٕاااع٩ٜ ةاقاااا٨ٙ ىااا٨ ؼ٩اااالض ةألعياااالٓ        (: 2999) ــــــــــــــــــــاااـــ .ٙٗ
 ٣ةٕٚعؼق  ةكي عةق٪ ، ةَٕال١ؽة ، ظةؼ ةٕثَالى  ٕٖٞشؽ ٣ةٕ ٤ؾ٩ـ .  

مقالق٪الر  ق٥ٖ٘ ةٕٖن  ةٕقؽي٪  ٣ةٕ ؽي٪   (:2982ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وآخزوْ ) .1ٗ
 ةٕع٩ٞ٪  ،ةَٕال١ؽة ،ظةؼ ةٕثَالى  ٕٖغ الف  ٣ةٕٞشؽ 

مٝشغ  ٢ٙ٣الؼةر ةَٕؽة ة ى٨ ةٕٚعؼق ٪ٜ ةافعةظ٩    (: 0222 هُُ ِ غفٍ )  .1ٗ
 ٣ةٕثال٩٤ٝ ، ةَٕال١ؽة، ظةؼ ةٕيْؽ ةٕقؽي٨.

ٕٖ ٞٚ٪ااا   ةٕدٚق٪ااا  ةٕٚ اااؽ٩  (:2991 ٌّاااؤحّز  ٌماااىٍِ ٌخغاااىَز  ٌاااخؼٍيُ  إلػااام دٌ )    .9ٗ
 ٣ةٕغي٤ٕ  يالٕ قال٣ٛ ٙـ ٣ؾةؼة ةٕ ؽي٪  ٣ةٕ قٖ٪٘، ةَٕال١ؽة .

ةٕدٚق٪ا  ةٕٚ اؽ٩  ٕٖ ٞٚ٪ا  ٣ةٕغي٤ٕا       (:2993ِؤحّز حغىَز ِٕأهح  ٌخؼٍيُ  الةخم مٍ ) .ٓ٘
 يالٕ قال٣ٛ ٙـ ٣ؾةؼة ةٕ ؽي٪  ٣ةٕ قٖ٪٘، ةَٕال١ؽة، ٩ٞال٩ؽ.

ٚ      (:2997ِسظٓ ػبم رب  ٌٕباٍ )  .ٔ٘ ٪ا  ةٕ س ا٪ٔ   ىقالٕ٪ا  ةقا طعةٗ ةٕٞشاالط ةٕ ٚث٪ٖا٨ ىا٨  ٞ
ةٕٖن٧٤ ٣يقم ٢ٙالؼةر ةكق ٚالؿ ٣ةٕ ق ٪ؽ ةْٕ الي٨ ٕع٥  اٙ٪اػ ةٕ او   
ةٕثالٜٙ ٜٙ ةٕ قٖ٪٘ ةألقالق٨، ٙدٖ  ةٕ س  ى٨ ةٕ ؽي٪  ٣فٖ٘ ةٕٞيف، ّٖ٪ا   

 ةٕ ؽي٪ ،خالٙق  ةٕٚٞ٪ال، ةٕقعظ ةٕثال٨ٝ، ةٕٚدٖع ةٕسالظ٧ فشؽ، مّ ٤يؽ.

ٕٖن  ةٕقؽي٪ ، ة ى٨ةٕ عؼ٩ف   (: 2981) ِسّم ئطّأػًُ ظأ ز وَىطف  ٌسّأوي  .ٕ٘
 ظةؼ ةٕٚؽ٩ص. ،ةٕؽ٩الض

 ٙط الؼ ةٕ سالذ ، ةَٕال١ؽة ، ظةؼ ةٕٚقالؼه. ( : 2992ِسّم ةٓ رةً ةىز  ٌز سٌ )  .ٖ٘

ة٢ٕٚالؼةر ةٕٖن٩٤  ٙعضٔ إ٦ٕ ض الق  ةٕٖن  ةٕقؽي٪   (:2995ِسّم صأٌر  ٌةٕغٍ ) .ٗ٘
٣ى٢ٝ٤ٞال،زالقٔ، ةْٕٖٚٚ  ةٕقؽي٪  ةٕكق٤ظ٩ ، ظةؼ ةألٝعٕف ٕٖٞشؽ 

 .٣ٖةٕ ٤ؾ٩ـ، ط

ىااٜ ةٕ ااعؼ٩ف ٕٖ ؽي٪اا  ةٕٖن٩٤اا  ٣ةٝغ الفال ٢ااال ةٕٚكاااْٖ٪        ( :2998ٌر طااّه ) ِسّاام صااأ   .٘٘
 ٣مٝٚالع٢ال ةٕقٖٚ٪ ، ةَٕال١ؽة ، ظةؼ ةٕيْؽ ةٕقؽي٨.

 عؼ٩ف ةٕٖن  ةٕقؽي٪  ى٨ ةٕٚؽزٖ   : ( 2983ِسّم صالذ  ٌمَٓ ػًٍ ِدأور )  .ٙ٘
  ٗةكي عةق٪  مقك٠ ٣ غ ٪َال ٠، ة٩٤ْٕل، ظةؼ ةَٕٖ٘، ط

عؽً ةٕ عؼ٩ف ةٕقالٙ ، ةَٕال١ؽة، ْٙ    ة٢ٕٞض   :( 2990ِسّم ػبم  ٌمأدر رزّم ) .1٘
 ةٕٚ ؽ٩ .

إّكال   ى٨ٕقال  ة٤َٕةفع ممثؽ ةق طعةٗ   (: 2999) ٌةؼُبً  زٍٍّّم ػالء  ٌمَٓ سِ .1٘
 ى٨معيالٓ ٙال ٍ ٔ ةٕٚعؼق  يقم ةٕ ؽةّ٪م ةٕٞس٩٤  ، ٙدٖ  ةٕ س  

ةٕ ؽي٪  ٣فٖ٘ ةٕٞيف، ّٖ٪  ةٕ ؽي٪  ، خالٙق  ةٕٚٞ٪ال، ةٕقعظ ةأل٣ٓ، ةٕٚدٖع 
(ٖٔ٤٩ٕ٪٤ ) . 
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ىالفٖ٪  يؽٝالٙح َٙ ؽذ ى٨ ةألٝشغ  ةٕ سي٪    (:0222ِسّم ػًٍ ةىزَؼُظً طأٌُ )  .9٘
ةٕٚعؼق٪  ف٦ٖ  ٞٚ٪  يقم ٢ٙالؼةر ةْٕ الي  ٕع٥ عا  ةٕٚؽزٖ  
ةافعةظ٩ ، ؼقالٕ  ٙالخك ٪ؽ ) م٪ؽ ٙٞش٤ؼة ( ّٖ٪  ةٕ ؽي٪ ، خالٙق  

 خ٤ٞ  ة٤ٕةظ٧. 

ٍالق٘ فٖا٦ ٙا٢ٞح ةكّ شااله ةٕٚ ْاؽ       ٚ٪٘ ٤ٚٝغج إثؽةق٨  (:2997ِسّم ِخىٌٍ لٕمًَ ) .ٓٙ
ٕع٥ معيالٓ ٙاال ٍ أ ةٕٚعؼقا ، ةٕٚار ٚؽ ةٕقاال٨ٕٚ ةٕثاال٨ٝ، ةٕغيأ ةٕقؽيا٨         

 ة٤١٤ٕٚ ، ٣ؾةؼة ةٕ ق٥ٖ٘ ةٕقإ٦ٕ، ّٖ٪  ؼ٩الض ةألعيالٓ، ةَٕال١ؽة. 

يؽٝالٙح إثؽةق٨ َٙ ؽذ ى٨ ةٕؽ٩الض٪الر ٕ ٞٚ٪  ةٕ س ٪ٔ  ( :2999ِسّم ِسّىد زّأدة ) .ٔٙ
٪ٜ يالٕٚؽزٖا   ةكي عةق٪ا ، ؼقاالٕ  ظّ ا٤ؼةٟ                                    ٣ةٕ يْ٪ؽ ةكي ْالؼ٧ ٕع٥ ةٕيالقَ

 )م٪ؽ ٙٞش٤ؼة(، ٙق٢ع ةٕعؼةقالر ٣ةٕ س٤ي ةٕ ؽي٩٤ ،خالٙق  ةَٕال١ؽة .

مثؽ ةق طعةٗ    (:  2993ِ غفً ئطّأػًُ ِىطً وِسظٓ ِسّىد ػبم رب  ٌٕبٍ )  .ٕٙ
ٙ٪ػ ةألٕقال  ةٕٖن٩٤  ى٨  ٞٚ٪  يقم ٢ٙالؼةر ةٕٖن  ةٕقؽي٪  ٕع٥  ا

ةٕ و ةٕطالٙف ٜٙ ةٕ ق٥ٖ٘ ةألقالق٨، ٙدٖ  ةٕ س  ى٨ ةٕ ؽي٪  ٣فٖ٘ 
 (، مّ ٤يؽ .ٕةٕٞيف، ّٖ٪  ةٕ ؽي٪ ، خالٙق  ةٕٚٞ٪ال، ةٕقعظ )

ٝساا٤ إعااالؼ ٕإلثااؽة  ةألّااالظ٨ٚ٩ ٕغياأ ةٕٚؽزٖاا   (:2991ِ ااغفٍ ػباام  ٌظااُّغ ِسّاام ) .ٖٙ
ةكي عةق٪  ف٦ٖ ٙشالؼه ٍؽٛ خع٩ع، ٍغؽ، ٙدٖ  ةٕ ؽي٪ ، ةٕٖدٞ  ة٤ٕعٞ٪  

َغؽ٩  ٕٖ ؽي٪  ٣ةٕثَالى  ٣ةٕق٤ٖٗ، ةٕقعظ ةٕقال ؽ يقع ةٕٚالق ، ةٕكٞ  ةٕثالٕث  ةٕ
 ٣ةٕقشؽ٣ٛ، ق  ٚ ؽ .

مثؽ يؽٝالٙح َٙ ؽذ ف٦ٖ  ٞٚ٪  يقم ة٢ٕٚالؼةر   ( : 2992)ٔأدَت ِظؼىد رةى طىُٕت  .ٗٙ
ةٕٖن٩٤  ٣ةك دال١الر ةٕع٩ٞ٪  ٕع٥  اٙ٪ػ ةٕسَٖ  ةأل٦ٕ٣ ٜٙ ةٕ ق٥ٖ٘ 

ٞش٤ؼة( ، ّٖ٪  ةٕ ؽي٪  ، خالٙق  ، ؼقالٕ  ظّ ٤ؼةٟ )م٪ؽ ٙ ٨ةألقالق
 . 99ٓٔعٞغال ، 

مٝشغ  إثؽةق٪  ى٨ ةٕق٤ٖٗ ٕٖ اٙ٪ػ ةٕٚ ي٤ٍ٪ٜ يالٕ او  (: 2998ٔأهم ػبم  ٌز ضٍ ٔىةٍ ) .٘ٙ
ةأل٣ٓ ةافعةظ٧ ٣مثؽ١ال ى٨ ةّ كالي٢٘ يقام خ٤ةٝام ةٕا قٖ٘ ٣ةكقا عكٓ     

 ةٕٚٞغ٨َ، ٙدٖ  ةٕ ؽي٪  ةٕقٖٚ٪ ، ةَٕال١ؽة، ةٕقعظ ةٕثالٕ  .

ٕ ٞٚ٪  ٢ٙالؼةر ةٕٖن  ةٕقؽي٪  ٕع٥ ف٪ٞ  ٜٙ  يؽٝالٙح(:  2997)َىطف  ٌىحأر  ٌٔىر .ٙٙ
ٙدٖ  ٙك َ ٔ ةٕ ؽي٪  ةٕقؽي٪ ،  ة٩٤ْٕل،ةٕثال٩٤ٝ  يع٣ٕ   ةٕٚعةؼـعالٕ الر 
 .(، ٩ٞال٩ؽ / ميؽ٩ٔ ٖ(، ةٕٚدٖع )ٓٔ،9) ةٛظةٕقع

ةألٝشغ  ةٕٖن٩٤  ٣مثؽ١ال ف٦ٖ  ٞٚ٪  يقم   (: 2991همي ِسّم ئِأَ صأٌر ) .1ٙ
ا  ةٕ و ةأل٣ٓ ةٕثال٧٤ٝ، ؼقالٕ  ٙالخك ٪ؽ ة٢ٕٚالؼةر ةْٕ الي٪  ٕع٥ ع

 )م٪ؽ ٙٞش٤ؼٟ(، ّٖ٪  ةٕ ؽي٪ ، خالٙق  ف٪ٜ  ٚف .

يٞال  يؽٝالٙح إثؽةق٨ ى٨ ةٕؽ٩الض٪الر ٕٖ اٙ٪ػ ةٕٚ ي٤ٍ٪ٜ  (:2991هةأَ ِ غفً وّأي ) .1ٙ
يالٕ و ةأل٣ٓ ةافعةظ٧ ٣مثؽٟ ف٦ٖ  س ٪٢ٖ٘ ٕد٤ةٝم ةٕ قٖ٘ ةاثؽةق٪  
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( ،ّٖ٪  ةٕ ؽي٪ ، خالٙق  ةٕٚٞ٪ال ٣ةٕٚق الظة، ؼقالٕ  ظّ ٤ؼةٟ )م٪ؽ ٙٞش٤ؼة
. 

َٙ ؽذ ٕ ٞٚ٪  ةٕ يْ٪ؽ ةكي ْالؼ٧ ى٨  يؽٝالٙح (: 0222و مً ػبم  هلل ِسّم ) .9ٙ

ةٕؽ٩الض٪الر ى٨ ٙؽزٖ  ؼ٩الض ةألعيالٓ، ؼقالٕ  ظّ ٤ؼةٟ )م٪ؽ ٙٞش٤ؼة 
 (، ٙق٢ع ةٕعؼةقالر ٣ةٕ س٤ي ةٕ ؽي٩٤ ، خالٙق  ةَٕال١ؽة .

ٝشغ  ةٕٖن٩٤  ى٨  ٞٚ٪  يقم ة٢ٕٚالؼةر ىقالٕ٪  ةأل (:0223وزُم زأِم ػبم  ٌزشُم ) .1ٓ

، ؼقالٕ  ٙالخك ٪ؽ م٪ؽ ةٕس٪ال ٪  ٕع٥ عا  ةٕ ق٥ٖ٘ ةٕثال٧٤ٝ 

 ٙٞش٤ؼة، ّٖ٪  ةٕ ؽي٪  يال٤ٕةظ٧ ةٕدع٩ع، خالٙق  مق٪٤ط.

ةٍؽم ٣فّ ؽ )ةٕٖن  ةٕقؽي٪ ( ٕٖ و ةٕؽةيـ  ظٕ٪ٔ (: 0221وس رة  ٌخزةُت و ٌخؼٍُُ ) .1ٔ

 ؼ إ٤٥ٕٗ .ةكي عةق٨، ةَٕال١ؽة، ٙغاليـ مض ال
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