2019  ٌٓنس،)4(  جٌوىو،15  ججملٍى، رلٍس أحبحظ وٍْس جٌرتذْس جألْحْْس

أغٍ جمنٌيؼ ذًٍٍٔ جالْطمرحرل يف جوطٓحخ جدلفحىُْ جٌٍغٌّس ٌىٍ أؿفحي جًٌٍػس
ٌَّْٓنس ؿو ق.َ.أ

َّنح نٍف قٓني جٌوٍِ نٍف

 لُٓ ٌّحع جالؿفحي/  وٍْس جٌرتذْس جألْحْْس/ ًؾحِوس جدلٌط
)2019/8/21  لرً ٌٍنشٍ يف، 2019/7/28 (لىَ ٌٍنشٍ يف
0ٍِهض جٌركع
جْتطهىِص جٌرتحقػطني جٌطظتُّْ جٌطؿتٍّو يً ججملّتٌهطني، ّيىف جٌركع جحلحرل جذل جٌطوٍف هٍَ جغٍ جمنٌيؼ ذًٍٍٔ جالْطمرحرل يف جوطٓحخ جدلفحىُْ جٌٍغٌّس ٌىٍ جؿفحي جًٌٍػس

 جِتح،) ؿفتال ًؿفٍتس25( ضطهً ججملٌّهس جالًذل وّؿٌّهس ربٍّرْس ضوٍُ ًفتك جمنتٌيؼ ذًٍٔتٍ جالْتطمرحرل ذيٍتص، مت ضٌَّويُ هٍَ رلٌّهطني،)ؿفال ًؿفٍس50( ِٓ ضىٌٔص جٌوْنس، جدلطىحفثطني
) فمتٍز ذظتْغطو جالًذل ًذوتى33( ٓ)ؿفال ًؿفٍس وّح لحِص جٌرحقػطني ذاهىجو جنطرحٌ جدلفحىُْ جٌٍغٌّس جًٌُ ضىتٌْ ِت25( ٍَججملٌّهس جٌؼحذـس ضوٍُ ًفك جٌـٍّمس جالهطْحوّس ًجٌيت ذيٍص ه
ًجٔطتيص2018/11/21 ؿرمص جٌطؿٍذس ٌَّ جالٌذوحء ذطحٌّم، ) فمٍز ٌْظرف ؾحىُج ٌٍطـرْك هٍَ هْنس جٌركع30( ِٓ ٌْجؾٍجء جٌظىق جٌلحىٍُ ًجٌطكًٍْ جالقظحتِ جطرف جالنطرحٌ ِى

.2019/1/20 ٌَّ جالقى ذطحٌّم

Effect of Broner Receiving Form in Acquisition of the Linguistic Concepts on
Children of Kindergarten
Abstract:
This research aims to recognizing on Effect of Broner Receiving Form in Acquisition of the Linguistic
Concepts on Children of Kindergarten, the researcher used the experimental design which have two equivalence
groups, the research 's sample consist of (50) children male and female, they were distributed into two groups,
experimental group learning according to the Broner Receiving Form (25) children, but the control group learning
according to the traditional method, the researcher had prepared a linguistic concepts test which consist of (33)
items in the first formula, after carried out the apparent truth and the statistical analyzing, the test became consist
of (30) items, to become ready for applying on sample of the research, the experience applied on Wednesday
(21/11/2018), and it ended on Sunday (20/1/2019).
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َّنح نٍف قٓني جٌوٍِ نٍف ً أَّ.َ.نس ؿو قٌْٓ 0أغٍ جمنٌيؼ ذًٍٍٔ جالْطمرحرل ...
ِٓ ًجؾد جٌرتذٌّني ًنربجء جٌـفٌٌس جدلرىٍز ئهىجو جٌربجِؽ جٌيت ضالتُ

جمهْس جٌركع 0
ّوى جالىطّحَ ذحٌـفً ًجٌـفٌٌس ِٓ أىُ ِوحّري ًجحملحوحش

جٌٌجلن ججلىّى ًضطّحشَ ِن جٌطمىَ جٌوٍِّ جدلوحطٍ(.جمحى ًأنًٍْ

جالؾطّحهْس ًجإلٔٓحْٔس جٌيت هٍَ أْحْيح ّمحِ ضمىَ جالُِ ًجٌشوٌخ

 ،)10 02008،ئي ضشىً ذٍجِؽ جٌطوٍُْ يف ٍِقٍس ٌّحع جالؿفحي

يف ىًج جٌوظٍ ًٌ ،ج جوىش جألحبحظ جٌنلٍّس ًجٌطـرْمْس يف رلحي

ذىجّس قحمسس ٌٍىنٌي يف هٍّْس جٌطوٍُْ ًٔلّوًّ ،يْأ جٌـفً يف

جٌـفٌٌس أمهْس ٍِقٍس جٌـفٌٌس ذحهطرحٌىح جٌمحهىز ًجالْحِ يف ذنحء

جًٌٍػس جْطوىجوجً ٌٍطوٍُْ جالْحِْ يف جدلٍجقً جٌطوٍّْْس جٌالقمس،

ًضىٌّٓ شهظْس جٌـفً ًزبىّى جربحىحضو يف أّحِو جٌالقمسً ،يف وػري

ًضوطّى فٍٓفس جٌطوٍُْ ٌٍـفً يف ىًه جدلٍقٍس هٍَ جٌرىء ذحٌـفً

ِٓ جالقْحْ ّٔٓن أطٌجضح ضإوى أْ " جٌـفٌٌس طحٔوس جدلٓطمرً

قْع جدلٓطٌٍ جًٌُ ًطً ئٌْو ئوٌجوو يف مجْن ؾٌجٔد جدلوٍفْس

ًرلىوز ٌرنْحْ ججملطّن" ِٓ نالي ئِىجوه ذحٌىفحّحش ًجٌـحلحش

ًجالؾطّحهْس ًجٌشهظْس فطشىً جخلربجش جدلنحْرس ٌو وفٍو يُ

جٌالَِس الْطٍّجٌه ًضمىِو ًذنحءً هٍَ يٌه وحْ هٍَ ججملطّن

نظٌطْس ِنفٍوز ذحٌـٍق ًجالْحٌْد جدلشروس الىطّحِحضو ًقحؾحضو

دبإْٓحضو جٌرتذٌّس ًجٌػمحفْس ًجالؾطّحهْس أْ ٍّوُ جٌونحّس دبٍقٍس

ًٌٌه ضمىَ ىًه جخلربجش يف طٌٌز أٔشـس ِطىحٍِس ٌطنحْد

جٌـفٌٌس ضٍه جدلٍقٍس جذلحِس جٌيت جيد فْيح ئٌْحء وهحتُ جٌٌٍٓن

ْْىٌٌٌؾْس جٌـفً ً ،لى أمجوص وٌجْحش ْْىٌٌٌؾْس ؿفً

جٌٌُٓ (جٌوحمسِ ً ،)15 02015،ىنح ضليٍ أمهْس ٌّحع جالؿفحي

جًٌٍػس (ْ )6 -4نٌجش هٍَ أٔو ّطُّْ حبد جالْطـالم ًوػٍز

وّإْٓحش ضٍذٌّس ًجؾطّحهْس ضٓوَ ئذل صبْثس جٌـفً ذحٌنٓرس حلْحضو

جٌطٓحؤي هٓ وً شِء قٌٌو ًٌىّو ًِْ شىّى ٌٍطوٍف هٍَ وً ِح

جٌىٌجْْس جدلمرٍس ،وّح زبِّ جٌـفً ِٓ جٌشوٌٌ ذحخلٌف ِٓ جالٔطمحي

حيْؾ ذو وّح ّطوٍُ ِٓ نالي قٌجْو ًجدلوحجلس جٌْىًّس ٌألشْحء ،

جدلفحؾة ِٓ جٌرْص جذل جدلىٌْسً ،ذلًج ّطُجّى جالىطّحَ ذٍّحع

ًضوطرب ىًه جدلٍقٍس ذىجّس ٌنٌّ جدلفحىُْ  ،وّح ّطُّْ جٌـفً فْيح

جالؿفحي دلح ضإوّو ِٓ وًٌ ِيُ يف ضىٌّٓ شهظْس جٌـفً ًمنٌه

ذحخلْحي جً جٌشهظْحش جحملررس ئٌْو ًّىٌْ ئوٌجوو ِرنْحً هٍَ

ِٓطمرٍْحً (أذٌ أْوى ًجٌظٍجٍّزً ،)11 02011،دلح وحٔص ذٍجِؽ

جْطهىجَ جدلفحىَُْ(.ىٍجْ ًأنًٍْ)93 02019،

ٌّحع جالؿفحي ىِ أقى جدلظحوٌ جٌٍتْْٓس ٌطىٌّٓ ِفحىّْيُ ًىِ

ًلى أىطُ "ذًٍٍٔ" ذحوطشحف ًئذٍجَ ًكحتف جٌٍغسً ،جمهْس جٌىًٌ

لٌز ىحتٍس يف ئمنحء ضٍه جدلفحىًُْ ،ضـٌٍّىحً ،ضٌؾْييح ،فمى أطرف

جدلٍوُُ ذلح يف هٍّْس ضىٌّٓ جدلفحىُْ (جمحى ًأنًٍْ،)29 02008،
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رلٍس أحبحظ وٍْس جٌرتذْس جألْحْْس  ،ججملٍى  ،15جٌوىو (ٌٓ ،)4نس 2019
ئي ضوى جٌٍغس ٔلحَ ٌٍطٌجطً قْع ضشىً جٌىٍّحش ًٌٌَِىح جدلىطٌذس

ضومْىجش جٌرْثس ٔفٓيح ًٌٍ ،طوحًِ ِن ىًه جٌرْثس فأو الذى ٌنح ِٓ

ذـٍق ضنلّْْس ِطوىوز هىوجً غري ِطنحه ِٓ جٌٍْحتًً ،ذحٌطحرل فاْ

جالشرتجن يف هٍّْس جٌطظنْف جٌيت ضوين أٔنح ٔوحجل جألٌٌِ جدلهطٍفس

جٌٍغس سبىَ ِىٍ ًجْوحً ِٓ جالىىجف ٌىٍ جالؿفحي نالي منٌىُ ،ئي

ذحٌطٓحًُ ًجالْطؿحذس ذلح يف ػٌء ججملٌّهس أً جٌظنف جًٌُ ّنطِّ

ضٓحهىىُ هٍَ جٌطفحهً ِن جالنٍّٓ ًضٌطًْ جدلوٌٍِحش ًجٌطورري هٓ

ئٌْو ذىال ِٓ جالهطّحو هٍَ جْطمالٌْطيح جً وْنٌٔطيح ،فأنح ٔمرتـ

ِشحهٍىُ ًجٔفوحالصبُ ًٌغرحصبُ ًًؾيحش ٔلٍىُ(.لـحِِ02013،

ضظنْفحش غُ ٔوًّ هٍَ ضشىًْ جدلفحىُْ ًشبىننح ىًه جٌطظنْفحش

،)100ئْ ضوٍُ جدلفحىُْ ججملٍوز ًجحملٌْٓس ّوطّى ذشىً ٌتِْٓ

ِٓ ربّْن جألشْحء جٌيت ٌىّيح جنطالفحش قمْمْس ًجٌيت ديىٓ ضظنْفيح

هٍَ جٌٍغس ًجألٌفحف جٌيت ضوى هالِحش ًٌٌَِ غحذطس ٌطُّْْ جألشْحء

ِوحً يف ػٌء جخلظحتض جً جدلُجّح جٌوحِسً ،ذنحء هٍَ ٌأُ "ذًٍٍٔ"

جحلْٓس جدلهطٍفس( .ذحًٍَّ ًلٍذحًّْ )34 02011،وى" ذًٍٍٔ" ِٓ

فأو ٌّؾى ٌوٍّْس جٌطظنْف هنظٍجْ أً شمحْ مهح 0ضشىًْ جدلفيٌَ

جذٍَ هٍّحء جٌنفّ جدلوٍفْني جًٌّٓ طحغٌج ٔلٍّحصبُ ًْحمهص ىًه

غُ جوطٓحذو  ،فيٌ ّإوى هٍَ أْ هٍّْس ضشىًْ جدلفيٌَ شبػً جخلـٌز

جٌنلٍّحش ذطٌػْف ِونَ جدلفيٌَ ًوْفْس ضوٍّوً ،ىٌ ًجقىجً شلٓ وطد

جالًذل ضلٌ جوطٓحخ يٌه جدلفيٌَْ( .وحوز ًجٌٌْْف01988،

ِمحالش ضنحًي فْيح ىًه جٌنلٍّحش جدلوٍفْس ً ،أّْ جْطهىجِيح

ً،)34جْ جوطٓحخ جدلفحىُْ ّوى أٍِجً الذى ِنو ٌفيُ أْحْْحش

ًضـرْمحصبح جٌرتذٌّس ًأذىٍ جىطّحِحً ورريجً ذنٌّ جٌمىٌجش جدلوٍفْس ٌىٍ

جدلوٍفس ِٓ ؾيس ًَّحوز جٌمىٌز هٍَ جٌطوٍُ ِٓ ؾيس جنٍٍ (َّىجْ

جٌـفً ًػًٌٍز ذنحء جدلنيؽ جٌىٌجِْ زلطٌٍ ًؿٍّمس وِ ّطالءَ ِن

ًشحوًٍ )255 02012،سبطٍف جدلفحىُْ ِٓ قْع ِٓطٌٍ جٌٓيٌٌس

نظحتض ىًج جٌنٌّ ٍِ(.كًُ ،)326 02001،لى ذىأ "ذًٍٍٔ"

ًجٌظوٌذسً ،جٌرٓحؿس ًجٌطومْى ،فحدلفحىُْ جٌيت ضطىٌْ ٌىٍ جالؿفحي

ًٌفحلو يف منٌيؾو جالْطمرحرل ٌطىٌّّ جدلفحىُْ ًجوطٓحذبح ذحٌطأوْى

هحوز ِح شبػً ِفحىُْ ذْٓـسًْ ،يٍس  ،غُ ضطىٌؼ ِٓ قْع

هٍَ جْ جٌرْثس ِطنٌهس ذىٌؾس ورريز ًئٔنح ضلٓ ورشٍ ٌىّنح جدلمىٌز

جدلٓطًٌٍ ،ضطـٌٌ ٔطْؿس جدلوحٌف ًجحلمحتك ججلىّىز ًجخلربجش جٌيت ديٍ

هٍَ جٌطُّْْ ذني جألشْحء ًِلحىٍىح جدلهطٍفس جٌيت ٔٓطهىِيح

ذبح جٌـفً (جمحى ًأنًًٍْ ،)31 02008،ضوى جدلفحىُْ جٌٍغٌّس

قٓد لىٌجضنح ٌطكىّى جٌفًٍق ذني جألشْحء ًجالْطؿحذس ٌىً

جٌٍرنس جالْحْْس يف ضوٍُْ جٌٍغس ًضوٍّيح ًِٓ ،ىنح فاْ جٌرتوُْ هٍْيح

قحوغس وٌقىز ِطىحٍِس ًٌىننح ْنٌجؾو جإلٌذحن جٌنحؾُ هٓ

ّٓيُ يف فيُ جدلحوز جٌوٍّْس فيّح ٍّْْحً ًًجػكحً ،وّح ّٓحهى هٍَ

- 997 -

َّنح نٍف قٓني جٌوٍِ نٍف ً أَّ.َ.نس ؿو قٌْٓ 0أغٍ جمنٌيؼ ذًٍٍٔ جالْطمرحرل ...
فيُ جٌٌٍَِ ًجدلظـٍكحش ًجٌطُّْْ ذْنيح ً،ضظنْفيح هنى ضشحذبيح

ًأنًًٍْ )101 02007،ديىٓ ئجيحَ جألّْ جٌيت جيد ٍِجهحصبح

ًجْطهىجِيح جْطهىجِحً ٍّْْح يف جحلْحز جٌوٍّْس ً .جْ ضوٍُْ

هنى ضوٍُْ جدلفحىُْ جٌٍغٌّس يف ٌّحع جألؿفحي فّْح ٍِّ0

جدلفحىُْ جٌٍغٌّس ٌألؿفحي ِٓ جألٌٌِ جدليّس يف ىًج جٌوظٍ جًٌُ ٔوْش

 -1جٌرىء ذطوٍُْ جدلفحىُْ جٌٍغٌّس جحملٌْٓس ،فحجملٍوز فحألوػٍ

فْؤ ،لٍجً دلح ّطُّْ ذو ِٓ ضمىَ هٍِّ ضىنٌٌٌؾِ ًٌٍػٌٌجش جدلوٍفْس

ربٍّىجً .

ًجدلوٌٍِحضْس ًجالضظحٌْس ًجإلهالِْس ًٌطومى ججملطّوحش ًضـٍويح جذل

 -2ئهـحء أِػٍس هٍَ جدلفحىُْ جٌٍغٌّس ججملٍوز ،ضالفْحً ٌٍهٍؾ أً

ئهىجو ئٔٓحْ ٌىّو جٌمىٌز هٍَ جٌطىْف ًّٓطـْن جٔطمحء جألٌٍْخ

جٌطشٌّش فْيح .

جدلنحْد جًٌُ ّطفك ِن غمحفطوً ،أناللو ً،لّْوً ،وّنوً .ال ديىٓ

 -3جٌطأوى ِٓ طكس جدلفحىُْ جٌٍغٌّس ًفوحٌْطيح يف منٌ جدلوٍفس

ئهىجو جٌـفً ئهىجوجً ؾْىج ٌٍكْحز ئال ِٓ نالي جٌٍغس ًِفحىّْيح،

ًجٌطفىري ٌىٍ جألؿفحي .

فحٌٍغس ال ضورب فمؾ هٓ جألفىحٌ ذً ضشىً جألفىحٌ ،ألهنح ٔلحَ ولْك

ٍِ -4جهحز أمهْس جدلفحىُْ جٌٍغٌّس ذحٌنٓرس ٌألؿفحيًِ ،ىٍ

ّطـٍد جإلقحؿس ذحٌوىّى ِٓ جدلفحىُْ ًجدليحٌجش ًجدلوحٌفَ( .ىٍجْ

جٌضرحؿيح ذأىىجف جٌفٍو ًججملطّن ًجدلٍقٍس جٌطوٍّْْس.

ًأنًٍْ ،)92-91 02007،وّح جوى جٌرتذٌٌّْ هٍَ ػًٌٍز ضوٍُْ

ً -5ػن ضوٍّف ًجقى ٌٍّفيٌَ جٌٍغٌُ ّنحْد لىٌجش جألؿفحي

جدلفحىُْ جٌٍغٌّس ؾنرحً جذل ؾند ِن جٌطوّّْحش ًجٌنلٍّحش أً جدلرحوب

ًئِىحْٔحصبُِ ،ن زبىّى نظحتض جٌطوٍّف ذـٍّمس ْيٍس

ذىال ِٓ جالهطّحو هٍَ جحلمحتك ًجدلوٌٍِحش ً ،قفليح ًجْرتؾحهيح

ضٓحهىىُ هٍَ جوطٓحذو َ( .ىٍجْ ًأنًٍْ)106 02019،

ِٓ ؾحٔد جدلطوٍّني  ،قْع ضمًٍ جدلفحىُْ ِٓ ئهحوز جٌطوٍُ ًًٌ ،ج

ًشلح ْرك ضربَ جمهْس جٌركع يف -0

ّنرغِ أْ ضطكٌي جدلفحىُْ جٌٍغٌّس جذل ٌٍْن ًجلوِ ألهنح ٌْٓص

 -1ضوى ٍِقٍس جًٌٍػس ٍِقٍس ِيّس يف قْحز جٌـفً ئي ضوى ِٓ

ِنوٌُس هٓ جحلْحز جٌٌجلوْس جٌيت ّوْشيح جالؿفحي فيِ ضٓحهىىُ هٍَ

أىُ ٍِجقً جٌوٍّ ذحهطرحٌىح ٍِقٍس قحمسس يف جٌنٌّ ًجٌطـٌٌ

فيُ أٔفٓيُ ًفيُ َِالتيًُ ،فيُ ججملطّن ِٓ قٌذلُ فيّح ؾْىجً

ًضشىًْ جدلفحىُْ جٌٍغٌّس جالْحْْس ًضٌْْن جفحق جٌمىٌز جٌومٍْس

ًٍّْْحً ً،ذحٌطحرل ّنرغِ أْ ٔٓوَ جذل ضوٍُْ جدلفحىُْ جٌٍغٌّس جٌيت شبػً

ٌو ،فيِ ٍِقٍس ِيّس يف جٌنٌّ جٌٍغٌُ ًجًٌُ ّإغٍ يف جٌطفىري

جخلظحتض جدلشرتوس ذني جٌوىّى ِٓ جدلوحٌف ًجدلٌجلفَ (.ىٍجْ
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رلٍس أحبحظ وٍْس جٌرتذْس جألْحْْس  ،ججملٍى  ،15جٌوىو (ٌٓ ،)4نس 2019
ًجٌنٌّ جٌومٍِ ًجالؾطّحهِ؛ ٌىٌهنح ضغٍِ فْو جدلٌْي جٌوٍّْس

فٍػْس جٌركع 0

ًجٌٍغٌّس ًجالؾطّحهْس .

ال ضٌؾى فًٍق يجش والٌس ئقظحتْس هنى ِٓطٌٍ والٌس ( )0،05ذني

 -2أمهْس جٌطوٍُْ ًفك جمنٌيؼ ذًٍٍٔ جالْطمرحرل يف ٍِقٍس جًٌٍػس

ِطٌْؾ وٌؾحش ججملٌّهس جٌطؿٍّرْس جٌيت نؼوص ٌٍّوحجلس جٌطؿٍّرْس

ًوًٌه جٌىرري يف جوطٓحخ جدلفحىُْ جٌٍغٌّس ًضوٌّى جالؿفحي هٍَ

ًِطٌْؾ وٌؾحش ججملٌّهس جٌؼحذـس جٌيت دل سبؼن ٌٍّوحجلس جٌطؿٍّرْس

قد ججلّحهس ًجٌطوحًْ ًزبًّ جدلٓإًٌْس ًجالٔطّحء ًجٌنلحَ

يف جالنطرحٌ جٌروىُ النطرحٌ جدلفحىُْ جٌٍغٌّس .

 -3لى خيٍؼ ىًج جٌركع ذروغ جٌنطحتؽ جٌوٍّْس جٌيت ضفْى جدلٍذني
ًجٌرتذٌّني ِػً جألخ ًجألَ ًجدلوٍّس .

 ضوٍّف جمنٌيؼ ذًٍٍٔ جالْطمرحرل-0-1جٌّْحِٔ ("0 )2009ذحٔو جٌنّؾ جٌمحتُ هٍَ هٍع جٌرْحٔحش هٍَ

ىىف جٌركع -0
ّيىف جٌركع جحلحرل جذل جٌطوٍف هٍَ أغٍ جمنٌيؼ ذًٍٍٔ جالْطمرحرل
يف جوطٓحخ جدلفحىُْ جٌٍغٌّس ٌىٍ أؿفحي جًٌٍػس.

جدلطوٍُ ًزبىّى جدلفيٌَ جدلٓطيىف ًجنطْحٌ زبمْك جدلفيٌَ غُ زبًٍْ
جْرتجضْؿْس جٌطفىري ٌىٍ جٌـالخ ئي ّوٍع جدلوٍُ ٌـالذو جالِػٍس
جدلهطٍفس ذوؼيح أِػٍس ِنطّْس ًجٌروغ جالنٍ جِػٍس غري ِنطّْس

قىًو جٌركع ّ0طكىو جٌركع جحلحرل ذتت
 -1أؿفحي جًٌٍػس (جٌطّيْىُ) ذوٍّ (ْ )6-5نٌجش ِٓ وال
ججلنٓني يف ٍِوُ ِىّنس جدلٌطً ٌٍوحَ جٌىٌجِْ (- 2018
ً -2.)َ2019قىضني ضوٍّْْطني ِٓ ًقىجش جٌىطحخ جخلحص
ذحٌظف جٌطّيْىُ جألًذلً 0قىز جدلحء ًجٌغًجءً ،جٌػحْٔسً 0قىز
ؾّٓنح ،يف وطحخ (وًٌْ ِنيؽ ًقىز جخلربز جٌطفحهٍِ جدلطىحًِ
جٌشحًِ دلوٍّحش ٌّحع جألؿفحي) ضأٌْف وْ .وىُ ؾحُْ جٌغٍٍُّ
ًآنًٍْ ٌٓنس (.) َ2010

زبىّى جدلظـٍكحش 0

"(.جٌّْحِٔ )157 -156 02009،
 -2لـحِِ (0)2013
" ذحٔو جٌنٌّيؼ جالوػٍ ِح ّىٌْ ِرحشٍج يف ضوٍُْ جٌـٍرس هنحطٍ جدلفيٌَ
ًجْطهىجِو ًّّٓ ،ف ٌٍـٍرس جْ ّـرمٌج ِوٍفطيُ يف جٔشـس زبىّى
جدلفيٌَ ذـٍّمس أوػٍ قٌّْس".

(لـحِِ )318 0 2013،

 جٌطوٍّف جالؾٍجتِ ٌٍرحقػطحْ 0" ذحٔو نـٌجش ىحوفس ًِطٍٍٓٓس لحِص ذبح جٌرحقػطني ذنكٌ ِنلُ
ًِططحذن جغنحء ضىٌّٓيح ٌٍّفحىُْ جٌٍغٌّس قْع لىِص جِػٍس ِظنفس

- 997 -

َّنح نٍف قٓني جٌوٍِ نٍف ً أَّ.َ.نس ؿو قٌْٓ 0أغٍ جمنٌيؼ ذًٍٍٔ جالْطمرحرل ...
جذل ججيحذْس ضنـرك هٍَ جدلفيٌَ جٌٍغٌُ ًجنٍٍ ٍْرْس ال ضنـرك هٍْو

جخلٍفْس جٌنلٍّس  0جحملٌٌ جالًي  0جمنٌيؼ ذًٍٍٔ جالْطمرحرل

ًِمحٌٔس جخلظحتض جالجيحذْس ًجٌٍٓرْس ٌألِػٍس جدلوـحز فؼال هٓ لْحَ

ٔ-لٍّس ذًٍٍّٔ 0رىُ "ذًٍٍٔ" جىطّحِحً ورريجً ذنٌّ جٌمىٌجش جدلوٍفْس

جالؿفحي ذطكىّى جِػٍس جػحفْس ٌٍّفيٌَ غري ِظنفس جذل ججيحذْس

ٌىٍ جٌـفً ًػًٌٍز ذنحء جدلنيؽ جٌىٌجِْ زلطٌٍ ًؿٍّمس وِ ّطالءَ

ًٍْرْس ".

ِن نظحتض جٌنٌّ ِ ،ػٍو يف يٌه ِػً "ذْحؾْو" ً"أًًَذً" قْع

-جدلفحىُْ جٌٍغٌّس 0

ٍٍّ جْ وال ِٓ جٌنؼؽ ًجٌرْثس يجش ضأغريجش ؾٌىٍّس هٍَ جٌنٌّ

-1جدلٌِين ( "0)2017ذحهنح ًىِ هرحٌز هٓ جٌّٓحش ًجخلظحتض

جٌومٍِ جدلوٍيف ٌٍـفً ذحإلػحفس جذل ضأوْىه هٍَ ذْثس جٌطىًٌٌّّ ،دبح

ججلٌىٍّس جٌيت شبُْ جالشْحء جً جالقىجظ جٌٍغٌّس جً جالمسحء هٓ

وحْ جىُ ِح ديُْ ٔلٍّس ذًٍٍٔ أهنح جهـص ًَٔح جورب دلٓإًٌْس جدلىٌِ

ذوؼيح جٌروغ ًضٍُْ طٌٌز يىنْس دلنـٌق جٌشِ ٌىٍ جٌـفً ".

 ،دبونَ جْ ِٓإًٌْس جدلىٌِ هٓ ٌٔجضؽ جٌطوٍُ ًسلٍؾحضو يف كً
ىًه جٌنلٍّس أورب ِٓ ِٓإًٌْس جٌـحٌد أً جدلطوٍُ( .جٌُّحش ،

(جدلٌِين)450 02017 ،
َ -2ىٍجْ ًأنًٍْ ( "0)2019ذحهنح فىٍز رلٍوز ِوّّس جً ِونَ

" ًٍٍّ،) 317 02004ذًٍٍٔ" جٔو ذحإلِىحْ زبًٍْ أً ضرْٓؾ جالفوحي

هحَ ّورب هٓ رلٌّهس ِٓ جخلظحتض ًجٌظفحش جٌيت ديىٓ جٔـرحليح

جدلومىز جذل هنحطٍىح جالًٌْس قطَ ّطُ ئوٌجويح ِٓ جالؿفحي يٌه أْ

هٍَ هىو الِطنحه ِٓ هنحطٍ ؾنّ ِوني ،جُ جٌونحطٍ جً جالفٍجو

جدليحٌجش جً جٌوٍّْحش جٌوٍْح ٌْٓص ٌٍْ رلٌّهس ِٓ جٌوٍّْحش

جًٌّٓ ضنـرك هٍْيُ طفحش ِشرتوس"َ( .ىٍجْ ًأنًٍْ02019،

جالًٌْس جٌيت ربّن ِن ذوؼيح يف قني ّوى جٌنؼؽ جٌمىٌز هٍَ

)102

جْطهىجِيح يف ضىحًِ ًضطحذن ّطُ هٓ ؿٍّك جٌطّػًْ جٌومٍِ ًذبًج فحْ

-جٌطوٍّف جالؾٍجتِ ٌٍرحقػطحْ  "0ىِ جٌىٌؾس جٌىٍْس جٌيت حيظً

جٌنؼؽ ّىٌْ ٔطْؿس ٌطىحًِ ِيحٌجش جٌفٍو ًقحؾحضو ًنــو ًٍٍّ

هٍْيح وً ؿفً ِٓ أؿفحي هْنس جٌركع (أؿفحي جٌطّيْىُ) هٍَ

أْ جٌٍغس ًٍْْس جً ئوجٌز ٌْوُّ ِػً ىًه جخلـؾ ًأوػٍ ِح ٌوُ هٍْو

جْثٍس جنطرحٌ جدلظٌٌ ٌٍّفحىُْ جٌٍغٌّس جدلوى ألغٍجع جٌركع

"ذًٍٍٔ" ىٌ جٌرنحء( )Structureضمرً فْو جٌـفً جً جٌفٍو جخلربز

جحلحرل".

ًلى أؿٍك هٍْو ِفيٌَ جٌطّػْالش جدلوٍفْس ًشبػً جٌطّػْالش جدلوٍفْس
جٌـٍق جٌيت ّطّػً ذبح جٌـفً جخلربز جٌيت ٌّجؾيح ًجٌـٍق جٌيت خيطُْ ذبح
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رلٍس أحبحظ وٍْس جٌرتذْس جألْحْْس  ،ججملٍى  ،15جٌوىو (ٌٓ ،)4نس 2019
جدلوٍفس ًجٌيت ّطفحهً ِويح دلٌجؾيس جدلٌجلف جٌطوٍّْْس جدلهطٍفس.

غحٌػحًٍِ 0قٍس جٌطّػًْ جٌٍُُِ  0يف ىًه جدلٍقٍس ّوطّى جٌطوٍُ هٍَ ٔمً

(جٌغٍٍُّ )118-1170 2007،

ًضٍمجس جخلربجش جحلْٓس – جإلوٌجوْس ًجٌظٌٌّس جذل ٌغس جٌٌٍَِ

ٍِ-جقً جٌنٌّ جدلوٍيف هنى ذًٍٍٔ0

ًجٌىٍّحش شلح ّإوُ جذل جٔمالخ قمْمِ يف ِٓحٌ هٍّْس جدلوٍفس الْ

أًالٍِ 0قٍس جٌطّػًْ جحلٍوِ أً (جٌوٍِّ)0ضٌطف ىًه جدلٍقٍس ذحهنح

جٌٌٍَِ ًجٌىٍّحش ذشىً نحص يجش ؿرْوس ضٌٌْىّس جُ ذلح لٌجهى

ٍِقٍس جدلوٍفس جحلْٓس جحلٍوْس  ،ئي حيىظ جٌنٌّ جدلوٍيف جغنحءىح ِٓ

إلٔطحؼ زبٌّالش ِٓ ججلًّ الْ جدلطوٍُ ّٓطـْن هنىتً جْ ّفىٍ

نالي جٌوًّ ًجٌفوً  ،فْطوٍف جٌـفً يف ؿفٌٌطو جدلرىٍز ؾىجً هٍَ

ضفىريجً ِنـمْحً ِوطّىجً هٍَ جالشحٌجش ًجٌٌٍَِ ًّطٌطً جذل ٔطحتؽ

جحلٌجوظ ًجالشْحء ًهٓ ؿٍّك جالفوحي ًجحلٍوحش جٌيت ّمٌَ ذبح ربحه

ذحىٍز يجش ؿرْوس ربٍّىّس ضوّّْْس جُ ّىطشف ىًج جٌوحدل جًٌُ

ىًه جحلٌجوظ ًجالشْحء ً ،جٌفوً ىنح ىٌ جٌـٍّمس جٌٌقْىز جٌيت

ّوْش فْو ًّٓطـْن جٌطأغري فْو ذمٌز ًفوحٌْسِ( .نظٌٌ 02013 ،

ّطوٍف ذبح جٌـفً يف ىًه جدلٍقٍس هٍَ ذْثطو ً ،جٌيت ديػً ذبح هحدلو

 ،)121ئْ جٌـفً يف ىًه جدلٍقٍس ّغىً لحوٌجً هٍَ طْحغس نربجضو

جخلحٌؾِ ًجدليحٌجش جٌيت ّمٌَ ذبح ،ىِ ِيحٌجش قْٓس قٍوْس

يف ٌٌَِ(ٌغٌّس ًغري ٌغٌّس) أً ِوحوالش ٌّحػْس ًِنـمْس ،شلح ّشري

ذحٌطكىّى ( .أذٌ قٌّؽ ًأذٌ ِغٍِ )134 02004،

ئذل شبىنو ِٓ ضأٌْف جالفىحٌ ًسبُّٓ جدلوٌٍِحش جٌيت شبػً جٌوحدل

غحْٔحًٍِ 0قٍس جٌطّػًْ جٌطظٌٌُّ 0ليٍ ىًج جٌطّػًْ هنىِح ّٓطـْن

جخلحٌؾِ هٍَ ضلٌ طكْفً ،جٌيت ديىٓ جْطوحوصبح ذٓيٌٌس ًٍّٓ.

جٌـفً جْ ديػً جٌوحدل هٓ ؿٍّك جخلْحالش ًجٌظٌٌ جًٌىنْسً ،حيظً

(أذٌ قٌّؽ ًأذٌ ِغٍِ)135 02012،

جٌنٌّ جدلوٍيف نالي ىًه جدلٍقٍس هرب جٌطظٌٌجش جٌرظٍّس ً ،يٌه

-ضوٍُ ذحالوطشحف ًجوطٓحخ جدلفحىُْ0

هنىِح ّٓطـْن جٌـفً جْ ديػً جٌوحدل هٓ ؿٍّك جخلْحالش ًجٌظٌٌ

جالْطىشحيف ذأٔو ئهحوز ضنلُْ أً زبًٌّ جألوٌس ًىٌ ذبًج جدلونَ ٌٔم

جدلىحْٔس جٌيت ضٍهض جٌفوً يف جٌٌلص جًٌُ ضٓطمً هنو ٔٓرْحً،

ِٓ جٌطفىري ً ،حيىظ قْنّح ّطؿحًَ جدلٍء جدلوٌٍِحش جدلوـحز جذل

ًجٌـفً ىنح ّرمَ ْؿني هحدلو جالوٌجوِ جًٌُ ّمٌَ جْحْح هٍَ

جْطرظحٌ ًضوّّْحش ؾىّىز  0أِح "ٌْوّحْ" فريٍ أْ نربز

ِرحوب ضنلُْ جالوٌجن وحٌطمحٌخ ًجٌطشحذو ًْى جٌػغٍجش (.ضٌق

جالوطشحف ضطؼّٓ جٌطّػًْ جدلفحؾة ٌٍّوـْحش جدلىٌوس يف جإلؿحٌ

ًأنًٍْ )135 02003،

جٌٍجىٓ ٌىٍ جٌفٍو جًٌُ ّىٌْ ِنلٌِطو جٌطظٌٌّسً .جٌنلٍّس
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ّوٍف "ذًٍٍٔ" جٌطوٍُ

َّنح نٍف قٓني جٌوٍِ نٍف ً أَّ.َ.نس ؿو قٌْٓ 0أغٍ جمنٌيؼ ذًٍٍٔ جالْطمرحرل ...
جٌْٓىٌٌٌؾْس جٌيت ّٓطنى ئٌْيح وهحز جٌطوٍُ جالوطشحيف ضشطك ِٓ هىز

هٍّْحش جٌطوٍُ ًٔمٍيح جذل ٌِجلف ِطنٌهس (طحطْال 0 2014،

ِظحوٌ أمهيح جٌركٌظ جٌطؿٍّرْس جحلىّػس يف ِْىجْ ضىٌّٓ جدلفحىُْ

ً،)130-117ضشىً جدلفحىُْ أْحِ ذنْس جدلحوز يف منؾ جٌطوٍُ

ًقً جدلشىٍس ًجٌطفىريً ،حبٌظ جٌطفىري جالذطىحًٌُ ،حبٌظ جٌنٌّ

جالوطشحيفً ،ؿٍّمس جٌطفىري ذبح (ِنيحؾيح ًهنؿيح) ًّإوى هٍَ ضوٍُ

جٌومٍِ ًجدلوٍيف(.أذٌ قـد ًطحوقًّ،)409 02010،مظى ذحٌطوٍُ

جدلفحىُْ ًضشىً نـٌز ذحربحىيحٍِ(.هِ ًجحلٍْس )149 0 2013،

هٓ ؿٍّك جالوطشحف ضىٌّّ جدلرحوب ًجٌمٌجهى ًقً جدلشىالش

 -منحيؼ جوطٓحخ جدلفحىُْ هنى ذًٍٍٔ  0ضٌؾى غالغس أشىحي أً

ذألً ضٌؾْو ِٓ جدلوٍُ ًألظَ ؾيى ِٓ جٌـحٌد قطَ ّطوٍُ هٓ

منحيؼ ٌطوٍُ جدلفحىُْ ًجوطٓحذبح ؿٌٌىح وً ِٓ "ذًٍٍٔ" ًٍَِْْو

ؿٍّك جالوطشحف ذنفٓو ِٓطهىِح يف يٌه أْحٌْد جالْطرظحٌ

"ؾحوٌٌني ؾٌؤحً" ("ً )Jacqueline Goodnowؾٌٌؼ

ًجحملحًٌس ًجخلـأ ذغْس جوطشحف ًجوطٓحخ جدلوٍفس ً ،ذبًج جدلنلٌٌ

أًْنت" ( )George Austinهحَ ً ،1977وً منٌيؼ ٌو

فاْ جٌطوٍُْ ذحالوطشحف ّوين مجّْن أشىحي جدلوٍفس جٌيت ّىطٓريح

رلٌّهس سلطٍفس ِٓ جٌنشحؿحش (جٌرتوْد جٌٍغٌُ) ًٌىنيح مجْوح مت

جٌفٍو ذنفٓو ًذحْطهىجَ لىٌجضو جٌومٍْس جخلحطس(.جٌُغٌي 02012،

ضـٌٍّىح ِوطّىز هٍَ أْحِ ِفحىِّْ ًىًه جٌنّحيؼ ىِ 0

ًّ ،)302وى جٌطوٍُ ذحالوطشحف يف جًٌٍػس ِٓ أِػٍس جالْحٌْد جٌيت

-1جٌنٌّيؼ جالْطمرحرل الوطٓحخ جدلفحىُْ.

ضوطّى هٍَ ؾيى جٌـفً ًٔشحؿوً ،ىًج ّوين أْ جالوطشحف ال ّطُ

 -2جٌنٌّيؼ جالنطْحٌُ (جالٔطمحتِ) الوطٓحخ جدلفحىُْ.

ئال يف ِنحل ضٍذٌُ ّطُٓ ذحالٔفطحـ قْع زبطىَ جٌفًٍق جٌفٍوّس

 -3منٌيؼ جدلٌجو جدلنلّس الوطٓحخ جدلفحىُْ ْ( .وحوز

ًّشؿن جٌـفً هٍَ جدلشحٌوس جحلمْمس يف هٍّْس جٌطوٍُ ًىًج ّطُ يف

ًجٌٌْْف)359-340 01988،

ؾٌ ِٓ جحلٍّس جٌيت ضوـِ ٌٍـفً شوٌٌج ذأٔو لحوٌ هٍَ جٌطؿٍّد ًأْ

ًديىٓ زبىّى ٍِجقً جٌنٌّيؼ جالْطمرحرل الوطٓحخ جدلفحىُْ ًىٌ

أنـحءه ضٓحهىه هٍَ جٌطوٍُ ذىالً ِٓ جْ ضىٌْ ِظىٌ ٌٍهٌف ِٓ

جدلٌكف ألغٍجع جٌركع جحلحرل دبح ٍِّ 0

جٌفشً ًجٌومحخ ًىًج ّوين أْ جٌـفً يف جًٌٍػس جٌيت ضّٓف

جدلٍقٍس جالًذل  0هٍع جٌرْحٔحش جً جدلوٌٍِحش ًزبىّى جدلفيٌَ

ذحالوطشحف ّوْش يف ؾٌ ِٓ جألِحْ ًجالٔـالق ًجيوٍو ِنىرلحً

جدلٓطيىف ً 0ديىٓ ضمُْٓ ىًه جدلٍقٍس جذل0

ًٔشـحً ًىًج ِح ديىنو ِٓ جِطالن لىٌجش همٍْس ػًٌٍّس يف

ّ-1وٍع جدلوٍُ أِػٍس غري ِظنفس جذل ججيحذْس ًٍْرْس .
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جحملٌٌ جٌػحِٔ  0جدلفحىُْ جٌٍغٌّس Language concepts

ّ-2محٌْ جدلطوٍُ جألِػٍس جٌٍٓرْس ذحألِػٍس جدلٌؾرس .

ٌمى أوى جٌرتذٌٌّْ هٍَ ػًٌٍز ضوٍُْ جدلفحىُْ جٌٍغٌّس قْع ضمٌَ

ّ-3ركع جدلطوٍُ هٓ جالِػٍس جالجيحذْس دبح فْيح جالِػٍس جٌيت
ؿٍقٌىح.

فىٍز ِىنً جدلفحىُْ يف جٌطوٍُْ هٍَ أْحِ أْ جحلمحتك ًجدلوحٌف

ّ-4وًّ جٌـٍرس هٍَ طْحغس جٌفٍػْحش غُ جنطرحٌىح ذوى يٌه .

لى جَوجوش ذشىً ّظود هٍَ جدلنيؽ جٌىٌجِْ جقطٌجؤىح ًذحٌطحرل

جدلٍقٍس جٌػحْٔس  0جنطرحٌ هٍّْس جوطٓحخ جدلفيٌَ ً 0ديىٓ ضمُْٓ ىًه

ّنرغِ أْ ٔٓوَ جذل ضوٍُْ جدلفحىُْ جٌٍغٌّس جٌيت شبػً جخلظحتض

جدلٍقٍس جذل 0

جدلشرتوس

ّ-1وًّ جدلطوٍُ هٍَ زبىّى جدلُّى ِٓ جالِػٍس ٌٍّفيٌَ غري ِظنفس

(َىٍجْ ًأنًٍْ)101 02007،

جذل ئجيحذْس ًٍْرْس .

ًِٓ نظحتض جدلفحىُْ - 0

ّ -2مٌَ جدلطوٍُ ذـٍـ جدلُّى ِٓ جالِػٍس .

-1جٌطؿٍّى  0فحدلفحىُْ جٌيت ضىٌْ طفحصبح جدلُّْز لٍّرس ِٓ جٌٌجلن ،

ّ -3مٌَ جدلوٍُ ذىهُ جٌفٍػْحش ً ،يوٍ أمسحء جدلفيٌَ ئهحوز

ًضٓطهىَ جخلربجش جدلرحشٍز ً ،جألِػٍس يف ضىٌّنيح ضَّٓ ذحدلفحىُْ

طْحغس جٌطوٍّف جخلحص ذو ذنحء هٍَ نظحتظو جألْحْْس .

جحلْٓس ،ذْنّح ضَّٓ جدلفحىُْ جٌيت ضىٌْ طفحصبح جدلُّْز ذوْىز هٓ

جدلٍقٍس جٌػحٌػس  0زبًٍْ جْرتجضْؿْس جٌطفىري ً 0ضمُٓ ىًه جدلٍقٍس

جٌٌجلن ً ،ضٓطهىَ جخلربجش جٌرىٍّس ًجألِػٍس جٌٍُِّس يف ضىٌّنيح

جذل 0

ذحدلفحىُْ ججملٍوزً 0وً جدلفحىُْ ضنـٌُ هٍَ وً شِء ِٓ جٌطؿٍّى

ً-1طف جدلطوٍُ ٌألفىحٌ.

ذىٌؾحش ِطرحّنس ،فحدلفحىُْ جٌيت ضىي هٍَ أشْحء زلٌْٓس ضرىً

ّ-2مٌَ جدلطوٍُ ذشٍـ وًٌ جٌفٍػْس ًنظحتض جدلفيٌَ.

جلً ربٍّىجً ًًٌج فاْ ِوىي منٌ جدلفيٌَ ِطغري حبٓد ؿرْوطو .

ّ-3نحلش

جدلطوٍُ

ٌٔم

جٌفٍػْحش

ًجٌٌْْف)359-340 01988،

ًهىوىح.

(ْوحوز

ذني

جٌوىّ ى

ِٓ

جدلوحٌف

ًجدلٌجلف.

-2جٌمحذٍْس هٍَ جٌطظنْف  0ديىٓ ٌٍّفحىُْ جٌٍغٌّس أْ ضنلُ
ضنلّْحش أفمْس أً هٌّوّس فحألفمْس ِػً 0أمحٍ ،أطفٍ،
أنؼٍ...ئخل ًوٍيح ضنطِّ ٌألٌٌجْ  ،ذْنّح ّنطؽ جٌطظنْف جٌوٌّوُ
ِٓ ًؾٌو ضٍٓٓالش ىٍِْس ٌٍّفيٌَ جٌٌجقى .
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 -7ضٓيُ يف قً ذوغ طوٌذحش جٌطوٍُ ،نالي جٔطمحي جألؿفحي

-3جٌمحذٍْس ٌٍنٌّ  0جدلفحىُْ غري غحذطس هنى جالؿفحي ًًٌ ،ج فيِ ضنٌّ

ِٓ طف جذل آنٍ.

ًضظرف أوػٍ هٌِّْس ًهّمحً ذحٌطمىَ يف جٌٓٓ ،ئي أْ منٌ ًضـٌٌ

 -8ضوطرب ًٍْْس فوحٌس ٌٍذؾ جدلٌجو جٌىٌجْْس جدلهطٍفس ذروؼيح

جدلفحىُْ جٌٍغٌّس هنى جالؿفحي ّطأغٍ ذوحٍِِ جٌنؼؽ جٌومٍِ ًجخلربز.

جٌروغً ،ذًٌه ّطكمك ِفيٌَ جٌطىحًِ جدلوٍيف .

(َىٍجْ ًأنًٍْ )104 02019،

-9ضٓيُ يف ضٓيًْ هٍّْس جنطْحٌ زلطٌٍ جدلنيؽ ،حبْع ّىٌْ

أمهْس ضوٍُْ جدلفحىُْ جٌٍغٌّس يف جًٌٍػس -1ضٓيُ يف ضوٍُْ جٌٍغس جٌيت ىِ أوجز ٌىٓد جدلوحٌف

جدلوْحٌ جالْحِْ يف ىًج جالنطْحٌ ىٌ ِىٍ هاللس جحلمحتك

ًجخلريجشً ،جْطهىجِيح جْطهىجِحً ٍّْْحً يف ًْحتً

ًجدلٌجلف جٌطوٍّْْس يف ضشىًْ جدلفحىُْ جٌٍغٌّس ًضوٍّيح ًجوطٓحذبح.

جالضظحي.

(َىٍجْ ًأنًٍْ )105 02019،

 -2ضٓحهى جدلفحىُْ جٌٍغٌّس هٍَ ضنلُْ هىو ال حيظَ ِٓ
جدلالقلحش ًجدلىٌوحش جحلْٓس.

وٌجْحش ْحذمس 0
جًالً -وٌجْحش جحملٌٌ جالًي  0جمنٌيؼ ذًٍٍٔجالْطمرحرل-0

 -3ضٓيُ جدلفحىُْ جٌٍغٌّس يف ِٓحهى جالؿفحي هٍَ جٌركع هٓ
ِوٌٍِحش ً ،نربجش جػحفْس .

-1وٌجْس ؾحُْ (0)2010
صبىف جٌىٌجْس ئذل ِوٍفس أغٍ أمنٌيؼ ذًٍٍٔ يف زبظًْ جدلفحىُْ

 -4ضٓحهى جألؿفحي هٍَ ضًوٍ ِح ّطؤٌٍّوً ،ذحٌطحرل ضمًٍ ِٓ
جحلحؾس جذل ئهحوز جٌطوٍُ ٔطْؿس جٌنْٓحْ.

جٌطحٌخيْس ًجالربحه ضلٌ جدلحوز ٌىٍ ؿالخ جٌظف جٌٍجذن جألوذِ ،ذٍغص
هْنس جٌىٌجْس ( )50ؿحٌرحً ٌَِهني هٍَ رلٌّهطني ًٌ ،طكمْك

 -5ضٓحهى يف ضٓيًْ هٍّْس جٌطوٍُْ ًجٌطوٍُ ،ئي ال ديىٓ ٌوٍّْس

أىىجف جٌىٌجْس جْطهىَ جٌرحقع أوجضحْ مهح (جالنطرحٌ جٌطكظٍِْ

جٌطوٍُْ يف ٌّحع جألؿفحي أْ زبمك صلحقحً ئال ئيج وحْ جٌـفً

ًِمْحِ جالربحه ضلٌ ِحوز جٌطحٌّم)ً ،جْطوًّ جٌرحقع (ٍِذن وحُ،

ٌىّو غًٍز ِٓ جدلفحىُْ جٌٍغٌّس.

ًِوحًِ جٌضرحؽ ذريًٌْْ ،جالنطرحٌ جٌطحتِ) وٌْحتً جقظحتْس ًلى

 -6ضوًّ هٍَ ضرْٓؾ ًضنلُْ جٌٌْؾ جحملْؾ ذحألؿفحيً ،ضٓيً
هٍّْس جالضظحي ذْنيُ.

أكيٍش جٌنطحتؽ ضفٌق ججملٌّهس جٌطؿٍّرْس جٌيت وٌْص ًفك أمنٌيؼ
ذًٍٍٔ هٍَ ججملٌّهس جٌؼحذـس جٌيت وٌْص ًفك جٌـٍّمس جٌطمٍْىّس يف
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زبظًْ جدلفحىُْ جٌطحٌخيْس ًجالربحه ضلٌ جدلحوز ًيف ػٌء ٔطحتؽ

جٌٍغٌّسً ،جالؾطّحهْس) ًجدليحٌجش (جحلٍوْسً ،جٌفنْس) ٌىٍ أؿفحي

جٌىٌجْس ًػن جٌرحقع مجٍس ِٓ جٌطٌطْحش ًجدلمرتقحش.

جٌٍّحع ذوٍّ(ْ )6-5نٌجش ًذٍغص هْنس جٌىٌجْس ( )60ؿفالً
ًؿفٍس يف أؿفحي جٌٍّحع ذوٍّ(ْ )6-5نٌجش ذٌَجٌز جٌرتذْس يف

(ؾحُْ )2010،
 -2وٌجْس نؼري ًنٍف ( 0)2015ىىفص جٌىٌجْس ئذل ِوٍفس

زلحفلس وِشكً .لى ضىٌٔص أوًجش جٌىٌجْس ِٓ جنطرحٌ ِظٌٌ

أغٍ ضـرْك ٔلٍّس ذًٍٍٔ يف ضوٍُ جدلفحىُْ جٌفنْس ،ذٍغص هْنس جٌىٌجْس

(لرٍِ ،ذوىُِ ،رحشٍ ،ذوىُ ِإؾً) ٌمْحِ ِىٍ فحهٍْس جخلربز

( )102ؿحٌرحً ًؿحٌرس ِٓ ؿالخ لُٓ جٌرتذْس جٌفنْس يف وٍْس جٌفنٌْ

جٌطوٍّْْس جدلطىحٍِس يف منٌ جدلفحىُْ (جٌوٍّْس ،جٌٍغٌّسً ،جالؾطّحهْس)

ججلٍّْس /ؾحِوس ذحذًًٌ ،طكمْك أىىجف جٌىٌجْس لحَ جٌرحقػحْ

ٌىٍ أؿفحي ججملٌّهس جٌطؿٍّرْس ًذـحلس ِالقلس ٌمْحِ ِىٍ فحهٍْس

ذاهىجو جنطرحٌ زبظٍِْ ّمّْ ِفحىُْ ِحوز جٌطظُّْ ًجٌطُّني جدلمٌٍ

جخلربز جٌطوٍّْْس جدلطىحٍِس يف منٌ جدليحٌجش جحلٍوْس ًجٌفنْس ٌىٍ أؿفحي

ضىٌّٓيح ٌٍظف جٌػحِٔ يف لُٓ جٌرتذْس جٌفنْس ًجْطوًّ جٌرحقع

ججملٌّهس جٌطؿٍّرْس ً.لى أكيٍش جٌنطحتؽ ضفٌق أؿفحي ججملٌّهس

(ٍِذن وحًُ ،زبًٍْ جٌطرحّٓ جالقحوًُِ ،وحًِ جالٌضرحؽ ذريٌْْ

جٌطؿٍّرْس هٍَ أؿفحي ججملٌّهس جٌؼحذـس يف جالنطرحٌ جٌروىُ جدلرحشٍ

ًِوحوٌس ِوحًِ شبُْْ جٌفمٍز ًؿٍّمس شْفْو) وٌْحتً جقظحتْس ًهنى

ٌٍّفحىُْ ًيف جالنطرحٌ جدلإؾً ًوًٌه ضفٌليح يف جالنطرحٌ جٌروىُ

زبًٍْ جٌنطحتؽ ضرني ضفٌق رلٌّهحش جٌركع جٌطؿٍّرْس جٌػالغس (جٌوٍع

جدلرحشٍ ًجدلإؾً ٌٍّيحٌجش جحلٍوْس ًجٌفنْس  ،يف قني دل ضليٍ فًٍق

جٌوْين ٌٍّفيٌَ جٌفين) ً(جٌوٍع جألّمٌِٔ ٌٍّفيٌَ جٌفين) ً(جٌوٍع

وجٌس جقظحتْحً ذني ٔطحتؽ جًٌوٌٌ ًجإلٔحظ ألؿفحي ججملٌّهس جٌطؿٍّرْس

جٌٍُُِ ٌٍّفيٌَ جٌفين) .هٍَ ججملٌّهس جٌؼحذـس يف جالنطرحٌ جٌروىُ

يف وً ِٓ جالنطرحٌّٓ (جٌروىُ جدلرحشٍ ًجٌروىُ جدلإؾً) ٌٍّفحىُْ

ٌطوٍُ جدلفحىُْ جٌفنْسً ،ذنحءً هٍَ ىًه جٌنطحتؽ لىَ جٌرحقػحْ مجٍس ِٓ

(جٌوٍّْس ،جٌٍغٌّسً ،جالؾطّحهْس) ًجدليحٌجش (جحلٍوْسً ،جٌفنْس)ً.يف

( نؼري ًنٍف )2015،

ػٌء ٔطحتؽ جٌىٌجْس لىِص جٌرحقػطني مجٍس ِٓ جٌطٌطْحش

جٌطٌطْحش ًجدلمرتقحش.

غحْٔحً0وٌجْحش جحملٌٌ جٌػحِٔ 0جٌىٌجْحش جدلطوٍمس ذحدلفحىُْ جٌٍغٌّس0

ًجدلمرتقحش

-1وٌجْس جدلنظٌٌ ( 0)2012ىىفص جٌىٌجْس ئذل جٌطوٍف هٍَ

(جدلنظٌٌ )2012 ،

فحهٍْس ِنيؽ جخلربز جدلطىحٍِس يف ضنّْس ذوغ جدلفحىُْ (جٌوٍّْس،
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ً،وٌجْس جدلٌِين ) ،جِح جٌركع جحلحرل فمى ػُ ()50

-2وٌجْس جدلٌِين ( 0)2017ىىفص جٌىٌجْس ئذل ِوٍفس أغٍ

ؿفال ًؿفٍس ِٓ ٌّحع جالؿفحي.

جْطهىجَ جٌٍود هٍَ ضـٌٍّ جدلفحىُْ جٌٍغٌّس ًجٌطفحهً جالؾطّحهِ
ٌىٍ أؿفحي ٍِقٍس ٌّحع جألؿفحيً ،ضىٌٔص هْنس جٌىٌجْس ِٓ

 -2جالوجز -0ضرحّنص جوًجش جٌىٌجْحش جٌٓحذمس حبٓد

( )45ؿفً ًؿفٍس ًمت ضٌَّويُ هٍَ رلٌّهطني ٌ ،طكمْك أىىجف

ىىف وً حبع ،ذوؼيح ذـحلس ِالقلس ًجٌروغ

جٌىٌجْس مت ذنحء أوجضني جألًذل ذـحلس ِالقلس مت ذنحتيح ٌمْحِ

جنطرحٌج زبظٍِْ  ،جِح هْنس جٌركع جحلحرل فمى جهىش

جدلفحىُْ جٌٍغٌّس ًجٌػحْٔس ذـحلس ِالقلس مت ذنحتيح ٌمْحِ جٌطفحهً

جٌرحقػطني جنطرحٌج ِظٌٌج ِطىٌْ ِٓ ()30فمٍز.

جالؾطّحهِ ذني جألؿفحي ًجْطهىِص جٌرحقػطني جألْحٌْد

ِنيؿْس جٌركع 0

جالقظحتْس (زبًٍْ جٌطرحّٓ جدلشرتن جالقحوُ ًجٌػنحتِ ) ًلى أكيٍش

ّ 0Designوى جٌطظُّْ جٌطؿٍّو جذلْىً جٌٍُْٓ ًجالْرتجضْؿْس

جٌنطحتؽ 0أْ ىنحن أغٍ الْطهىجَ جٌٍود هٍَ ضـٌٍّ جدلفحىُْ جٌٍغٌّس

جدلنحْرس جٌيت ضؼرؾ جٌركع ًضٌطٍو جذل جٌنطحتؽ جٌيت ّطُ جالهطّحو

ٌىٍ أؿفحي ٍِقٍس جًٌٍػس ًٌظححل ججملٌّهس جٌطؿٍّرْسٌّ ،ؾى فًٍق

هٍْيح يف جالؾحذس هٓ جالْثٍس جٌيت ؿٍقطيح ِشىٍس جٌركع

يف جدلفحىُْ جٌٍغٌّس ٌىٍ أؿفحي ٍِقٍس جًٌٍػس ّوٍُ ئذل جٌطفحهً

ًفٍػْحضو(وًّىجٌ)179 01999 ،

جالؾطّحهِ ِح ذني جٌربٔحِؽ ًجٌنٌم ( .جدلٌِين )2017،

-جٌطظُّْ جٌطؿٍّو Experimental

ًجْطنحوج جذل ؿرْوس جٌركع جْطهىَ جٌرحقػطني جٌطظُّْ

ِإشٍجش ًوالالش -1 0جذلىف -0ضرحّنحش جٌىٌجْحش جٌٓحذمس ِٓ

جٌطؿٍّو يً ججملٌّهطني جدلطىحفثطني يجش جالنطرحٌّٓ جٌمرٍِ ًجٌروىُ

قْع جذلىف فمى ىىفص ذوؼيح جذل ِوٍفس جغٍ جمنٌيؼ ذًٍٍٔ يف

ًجًٌُ ّؼُ رلٌّهطني ِطىحفثطني يف هىو ِٓ جدلطغريجش ضطهً

ضوٍُ جدلفحىُْ ًجالنٍ يف زبظًْ جٌـالخ جِح جٌركع جحلحرل فمى

جقىجمهح وّؿٌّهس ربٍّرْس ضوٍُ هٍَ ًفك جمنٌيؼ ذًٍٍٔ يف قني

ىىف جذل ِوٍفس جغٍ جمنٌيؼ ذًٍٍٔ يف جوطٓحخ جدلفحىُْ جٌٍغٌّس .

ضطهً ججملٌّهس جٌػحْٔس وّؿٌّهس ػحذـس ضوٍُ ًفك جٌـٍّمس

 -1جٌوْنس  -0ضرحّنص جٌىٌجْحش جٌٓحذمس ِٓ قْع جٌوْنس

جالهطْحوّس وّح يف ججلىًي جالضِ.

فمى ضٍجًقص ذني( )102-45وىٌجْس (نؼري ًنٍف
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ؾىًي ()1
ٌّػف جٌطظُّْ جٌطؿٍّو
ججملٌّهس

جدلطغري جدلٓطمً

جنطرحٌ ذوىُ

ججملٌّهس جٌطؿٍّرْس

جمنٌيؼ ذًٍٍٔ جالْطمرحرل

جنطرحٌ جدلفحىُْ جٌٍغٌّس

ججملٌّهس جٌؼحذـس

جٌـٍّمس جالهطْحوّس

جنطرحٌ جدلفحىُْ جٌٍغٌّس

-رلطّن جٌركع0Population 0

-هْنس جٌركع0Sample 0

ّطؼّٓ رلطّن جٌركع مجْن ِفٍوجش جٌلحىٍز جٌيت ّمٌَ ذىٌجْطيح

ىِ رلٌّهس ؾُتْس ِٓ رلطّن جٌركع ًشلػٍس ٌونحطٍ ججملطّن أفؼً

جٌرحقع( ً ،)Bluman, 2007: 797ىٌ ججملٌّهس جٌىٍْس

شبػًْ ،حبْع ديىٓ ضوُّْ ٔطحتؽ ضٍه جٌوْنس هٍَ ججملطّن ذأوٍّوً ،دلح

جٌيت ّٓوَ جٌرحقع ئذل أْ ّوُّ هٍْيح جٌنطحتؽ يجش جٌواللس ذحدلشىٍس

وحْ جٌركع جحلحرل ّيىف ئذل ِوٍفس أغٍ أمنٌيؼ ذًٍٍٔ جالْطمرحرل يف

(جدلفٍؾًِ )61 02011 ،ذوى جحلظٌي هٍَ جدلٌجفمس جٌٍمسْس ِٓ

جوطٓحخ جدلفحىُْ جٌٍغٌّس ًضنّْس جٌٌٍٓن جالؾطّحهِ ٌىٍ أؿفحي

ِىٍّّس ضٍذْس ْٔنٌٍ إلؾٍجء جٌركع ًٌغٍع زبىّى رلطّن جٌركع ،

جًٌٍػس ًٌج جنطحٌش جٌرحقػطني ذظٌٌز لظىّس هْنس جٌركع ِٓ

فمى قظٍص جٌرحقػطني هٍَ جقظحتْس سبض هىو جٌٍّحع جدلٌؾٌوز

أؿفحي جٌطّيْىُ يف ًٌػس جٌٍّحقني جٌٌجلوس يف قِ جٌشٍؿس ٌطـرْك

يف ٍِوُ ِىّنس جدلٌطً قْع ذٍغ هىوىح (ًٌ )34ػس قىٌِْس

جٌطؿٍذس ًًٌػس جٌظنٌذٍ يف قِ جٌوٍذِ ٌطىٌْ ججملٌّهس جٌؼحذـس

ضحذوس دلىٍّّس جٌرتذْس يف زلحفلس ْٔنٌٍ ٌٍوحَ جٌىٌجِْ (-2018

ٌطىٌٔح هْنس جٌركع ًٌألْرحخ جٌطحٌْس0

 )َ2019ئي جشطًّ رلطّن جٌركع هٍَ ( )9297ؿفالً ًؿفٍس ذٌجلن
( ِٓ )4713جألؿفحي جًٌوٌٌ ً( ِٓ )4584جألؿفحي جالٔحظ

 -1مت جنطْحٌ أؿفحي ججملٌّهطني ِٓ ٔـحق ؾغٍجيف ًجقى .شلح
ّؼّٓ ضمحٌخ جدلٓطٌٍ جٌػمحيف ًجالؾطّحهِ ألفٍج وجٌوْنس ئذل قى
ورري.
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ً-2ؾٌو جٌوىو جدلنحْد ِٓ جألؿفحي يف جًٌٍػطني شلح جيوً

ذمىٌ جإلِىحْ يف جٌوٌجًِ جٌيت لى ضإغٍ هٍَ جدلطغري جٌطحذن ًٌج لحِص

ٌٍركع ٍِوًوجش ججيحذْس.

ذاؾٍجء جٌطىحفإ ذني أفٍجو ججملٌّهطني يف هىز ؾٌجٔد ًوّح ٍِّ0

ْ-3يٌٌس جٌٌطٌي ًجالضظحي ذحًٌٍػطني ِٓ لرً جٌرحقػطني.

 -1جٌوٍّ جٌُِين ٌألؿفحي زلٌٓذحً ذحألشيٍ 0ذوى أْ قظٍص
جٌرحقػطني هٍَ جٌرْحٔحش جخلحطس ذأهّحٌ أفٍجو جٌوْنس ِٓ

-4ضوحًْ ِىٍّجش ًِوٍّحش جًٌٍػطني ِن جٌرحقػطني.
ًٌج لحِص جٌرحقػطني يف جنطْحٌ هْنس جٌركع جدلىٌٔس ِٓ مخٓني

جْطّحٌز جدلوٌٍِحش ٌىً ؿفً ًؿفٍس ًزبًٌّ أهّحٌ جألؿفحي ئذل

ؿفالً ًؿفٍس ًجهطّىش جٌرحقػطني أٌٍْخ جٌوشٌجتْس يف جنطْحٌ

أهّحٌ زلٌٓذس ذحألشيٍ ًذوى ِوحجلطيح ذحْطهىجَ جالنطرحٌ

جألؿفحي ِٓ وً ًٌػس ٌْىٌٌٔج هْنس ٌركػيح ًذًٌه أطرف هىو

جٌطحتِ ٌوْنطني ِٓطمٍطني ،أكيٍش جٌنطحتؽ أٔو ٌّْ ىنحن فٍق يً

جألؿفحي ( )50ؿفالً ًؿفٍس ًذٌجلن ( )25ؿفالً ًؿفٍس ٌىً

والٌس ئقظحتْس  ،ئي ذٍغص جٌمّْس جٌطحتْس جحملٌٓذس ()13534

رلٌّهسً ،ىًج هىو ِنحْد ٌطـرْك جٌطؿٍذس.

ًىِ ألً ِٓ جٌمّْس جٌطحتْس ججلىًٌْس جٌرحٌغس ( )2.012هنى

-ضىحفإ رلٌّهيت جٌركع 0هٍَ جٌٍغُ ِٓ أْ هْنس جٌركع لى

وٌؾس قٍّس (ًِٓ )48طٌٍ والٌس (ً )0.05ىًج ّوين أْ

جنطريًج ِٓ ًْؾ جؾطّحهِ ِطؿحّٔ ًذْثس ِطمحٌذس ئذل قى ورري

ججملٌّهطني ِطىحفثطني يف ِطغري جٌوٍّ جٌُِين زلٌٓذح ذحألشيٍ

ئال أْ جٌرحقػطني ًقٍطحً ِنيح هٍَ أْ ضىٌْ ججملٌّهطحْ ِطّحغٍطني
ؾىًي ()2
ججملٌّهطني جٌطؿٍّرْس ًجٌؼحذـس يف ِطغري جٌوٍّ زلٌٓذحً ذحألشيٍ
ججملٌّهس

جٌوىو

جدلطٌْؾ جحلٓحذِ

جالضلٍجف جدلوْحٌُ

ربٍّرْس

25

73،3600

3،74032

ػحذـس

25

71،2400

5،81148
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جٌمّْس جٌطحتْس

ِٓطٌٍ والٌس هنى

جحملٌٓذس

ججلىًٌْس

()0،05

1،534

2،012

ِطىحفثني

رلٍس أحبحظ وٍْس جٌرتذْس جألْحْْس  ،ججملٍى  ،15جٌوىو (ٌٓ ،)4نس 2019
 -2جدلٓطٌٍ جٌطوٍِّْ ٓذحء جألؿفحي يف رلٌّهيت جٌركع0

ٌّْ ىنحن فًٍلحً يجش والٌس ئقظحتْس هنى ِٓطٌٍ

ٌغٍع جؾٍجء جٌطىحفإ يف جدلٓطٌٍ جٌطوٍِّْ ٓذحء أؿفحي

(ً )0،05ذىٌؾس قٍّس ( ،)2شلح ّشري ئذل ضىحفإ

ججملٌّهطني (جٌطؿٍّرْس ًجٌؼحذـس) مت جْطهىجَ ٍِذن وحُ

ججملٌّهطني (جٌطؿٍّرْس ًجٌؼحذـس) يف ىًج جدلطغريً ،ججلىًي

(وح )2جحملٌٓذس (ً )0،136ىِ جلً ِٓ لّْس ٍِذن

(ّ )3رني يٌه.

وحُ(وح )2ججلىًٌْس ًجٌرحٌغس ( ،)5،99شلح ّىي هٍَ جٔو
ؾىًي ()3
ٌّػن ضىحفإ ججملٌّهطني يف ِٓطٌٍ زبظًْ جٓذحء
ججملٌّهس

جذطىجتْس

غحٌّٔس

ِويى ًؾحِوْس ًهٍْح

جٌطؿٍّرْس

7

8

10

جٌؼحذـس

6

9

10

فّح وًْ

لّْس ٍِذن وحُ
جحملٌٓذس
0،136

ججلىًٌْس
5،99

ِٓطٌٍ جٌىالٌس
()0،05
ِطىحفثني

 -3جدلٓطٌٍ جٌطوٍِّْ ألِيحش جألؿفحي يف رلٌّهيت جٌركع0

( )5.99شلح ّىي هٍَ جٔو ٌّْ ىنحن فًٍلحً يجش والٌس

ٌغٍع جؾٍجء جٌطىحفإ يف جدلٓطٌٍ جٌطوٍِّْ ألِيحش أؿفحي

جقظحتْس هنى جدلٓطٌٍ (ً )0،05ذىٌؾس قٍّس ( )2شلح

ججملٌّهطني (جٌطؿٍّرْس ًجٌؼحذـس) مت جْطهىجَ ٍِذن وحُ

ّشري ئذل ضىحفإ ججملٌهطني (جٌطؿٍّرْس ًجٌؼحذـس) يف ىًج

(وح )2ئي ضرني أْ لّْس ٍِذن وحُ (وح )2جحملٌٓذس

جدلطغريً ،ججلىًي (ٌّ )4ػف يٌه.

(ً )0.742ىِ أطغٍ ِٓ جٌمّْس ججلىًٌْس ًجٌرحٌغس
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ؾىًي ()4
ٌّػف ضىحفإ ججملٌّهطني يف ِٓطٌٍ زبظًْ جألِيحش
ججملٌّهس

لّْس ٍِذن وحُ

جذطىجتْس

غحٌّٔس

ِويى ًؾحِوْس ًهٍْح

جٌطؿٍّرْس

12

8

5

جٌؼحذـس

9

10

6

فّح وًْ

جحملٌٓذس

ِٓطٌٍ
جٌىالٌس

ججلىًٌْس

0،742

()0،05
ِطىحفثني

5،99

-4ضىحفإ ججملٌّهطني يف ػٌء ِطغري ججلنٌّ 0غٍع جؾٍجء

(وح)2ججلىًٌْس جٌرحٌغس ( )3.84شلح ّىي هٍَ جٔو ٌّْ ىنحن

ضىحفإ أؿفحي ججملٌّهطني (جٌطؿٍّرْس ًجٌؼحذـس) يف ِطغري

فًٍلحً يجش والٌس جقظحتْس هنى ِٓطٌٍ (ً )0،05وٌؾس

ججلنّ ،مت جْطهىجَ ٍِذن وحُ (وح )2ئي ضرني أْ لّْس ٍِذن

قٍّس ( )1شلح ّشري ئذل ضىحفإ ججملٌّهطني (جٌطؿٍّرْس ًجٌؼحذـس)

وحُ (وح )2جحملٌٓذس (ً )2.053ىِ أطغٍ ِٓ لّْس

يف ىًج جدلطغري ،ججلىًي (ٌّ )5ػف يٌه.
ؾىًي ()5

ٌّػف ضىحفإ ججملٌّهطني يف ػٌء ِطغري ججلنّ
ججملٌّهس

يوٌٌ

جٔحظ

جٌطؿٍّرْس

8

17

جٌؼحذـس

13

12

لّْس ٍِذن وحُ
جحملٌٓذس
2،053
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ِٓطٌٍ جٌىالٌس
ججلىًٌْس
3،84

()0،05
ِطىحفثني

رلٍس أحبحظ وٍْس جٌرتذْس جألْحْْس  ،ججملٍى  ،15جٌوىو (ٌٓ ،)4نس 2019
-5ضًٍٓٓ جٌـفً يف جٌوحتٍسٌ 0غٍع جؾٍجء ضىحفإ أؿفحي

ججلىًٌْس جٌرحٌغس( )7،82وّح ّىي هٍَ جٔو ٌّْ ىنحن فًٍلحً

ججملٌّهطني (جٌطؿٍّرْس ًجٌؼحذـس) يف ِطغري جٌطًٍٓٓ جٌٌالوُ،

يجش والٌس جقظحتْس هنى ِٓطٌٍ (ً )0،05وٌؾس قٍّس ()3

غُ جْطهىجَ ٍِذن وحُ (وح )2ئي أكيٍش جٌنطحتؽ جْ لّْس ٍِذن

شلح ّشري ئذل ضىحفإ ججملٌّهطني (جٌطؿٍّرْس ًجٌؼحذـس)يف ىًج

وحُ (وح )2جحملٌٓذس (ً )1،474ىِ أطغٍ ِٓ جٌمّْس

جدلطغريً ،ججلىًي (ٌّ )6ػف يٌه.
ؾىًي ()6

ٌّػف ضىحفإ ججملٌّهطني يف ػٌء ِطغري جٌطًٍٓٓ جٌٌالوُ
لّْس ٍِذن وحُ

ججملٌّهس

جألًي

جٌػحِٔ

جٌػحٌع

جٌطؿٍّرْس

6

5

6

8

جٌؼحذـس

9

6

5

5

جحملٌٓذس
1،474

ججلىًٌْس
7،82

ِٓطٌٍ جٌىالٌس
()0،05
ِطىحفثني

جوجز جٌركع - 0جنطرحٌ جدلفحىُْ جٌٍغٌّس (جدلظٌٌّ) 0لحِص جٌرحقػطني

جخلربجء ًجحملىّني ِىٍ زبمْك جٌفمٍجش ٌٍظفس جدلٍجو

ذاهىجو لحتّس ِٓ جٌرنٌو جدلظٌٌز النطرحٌ ٌٍّفحىُْ (جدلفحىُْ جٌٍغٌّس

لْحْيح(ًٌ ،)Ebel, 1972: 566ج لحِص جٌرحقػطني

جدلظٌٌز) دبح ّطالءَ ِن ؿفً جًٌٍػس ًجٌيت ضىٌٔص ذظْغطيح جألًٌْس

ذوٍع جالنطرحٌ جدلظٌٌ ذظْغطو جألًٌْس هٍَ هىو ِٓ جخلربجء

ِٓ ( )33فمٍز ِٓ ٌٔم جالنطرحٌ جدلظٌٌ ًلى مت جْطهٍجؼ جخلظحتض

جحملىّني ِٓ يًُ جخلربز ًجالنطظحص يف رلحي جٌوٌٍَ جٌنفْٓس

جٌْٓىٌ ِرتّس ٌالنطرحٌ ًوّح ٍِّ0

ًجٌرتذٌّس ًؿٍجتك جٌطىٌّّ ،ذبىف جذىجء آٌجتيُ ًِالقلحصبُ

أ -جٌظىق جٌلحىٍُ ّ 0شري( )Ebelجذل جْ جفؼً ًٍْْس

ذظالقْس جالنطرحٌ ًلىٌز ِفٍوجش جالنطرحٌ هٍَ لْحِ ِح

ٌٍطكمك ِٓ جٌظىق جٌلحىٍُ ٌالنطرحٌ ىٌ جْ ّمٌٍ هىو ِٓ

ًػن ألؾٍو ً،يف ػٌء آٌجتيُ ًضٌؾْيحصبُ مت قًف غالظ
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َّنح نٍف قٓني جٌوٍِ نٍف ً أَّ.َ.نس ؿو قٌْٓ 0أغٍ جمنٌيؼ ذًٍٍٔ جالْطمرحرل ...
فمٍجش ،فأطرف هىو جٌفمٍجش جالنطرحٌ( )30فمٍز ذظْغطو
جٌنيحتْس .

ًهٍْو لحِص جٌرحقػطني ذطـرْك جالنطرحٌ هٍَ هْنس جْطـالهْس
ذٍغ هىوىح ( )50ؿفالً ًؿفٍس ِٓ ًٌػس جٌظنٌذٍ ًضوى ىًه جٌوْنس

خ-جٌطؿٍذس جالْطـالهْس ٌالنطرحٌ جدلفحىُْ جدلظٌٌ 0ذوى جٌطأوى ِٓ

ِنحْرس ٌطكًٍْ فمٍجش جالنطرحٌ ًذوى فكض ًضظكْف جالْطؿحذحش

جٌظىق جٌلحىٍُ النطرحٌ جدلفحىُْ جٌٍغٌّس (جالنطرحٌ جدلظٌٌ) جطرف

(أًٌجق جالنطرحٌ) قىوش وٌؾس وً ذنى ذىٌؾس (ًجقىز) ٌإلؾحذس

جالنطرحٌ ؾحىُجً ٌٍطـرْك جالْطـالهِ ئي مت ضـرْك جالنطرحٌ هٍَ

جٌظكْكس ً (طفٍ) ٌإلؾحذس جخلحؿثس ٌىً فمٍز ِٓ فمٍجش جالنطرحٌ

جٌوْنس جالْطـالهْس ِٓ ًٌػس جٌظنٌذٍ ذٌجلن ( )50ؿفالً ًؿفٍس

جدلظٌٌ ًذوى ضظكْف جالؾحذحش ٌضرص جٌىٌؾحش ضنحٌَْح ِٓ جالهٍَ

ًٌمى وحْ جذلىف ِٓ ضـرْك جالنطرحٌ هٍَ جٌوْنس جالْطـالهْس ىٌ0

جذل جالؤَ غُ مت ضمُْٓ جٌوْنس جذل ٔظفني ِطٓحًّني جُ ذنٓرس

 -1جٌطأوى ِٓ ِالءِس جالنطرحٌ دلٓطٌٍ جألؿفحي ًًػٌـ

( )%50ئي ذٍغص ججملٌّهس جالًذل ( )25ؿفال ًؿفٍس ًجٌيت شبػً
ججملٌّهس جٌوٍْحً ،وًٌه ذٍغص ججملٌّهس جٌػحْٔس ( )25ؿفال ًؿفٍس

جٌظٌٌ ،زبىّى جٌُِٓ جٌالََ ٌٍطـرْك.

ًجٌيت شبػً ججملٌّهس جٌىْٔحً ،ذوى جْطهىجَ جٌرحقػطني ِوحوٌس جٌطُّْْ

ِ -2وٍفس غرحش جالنطرحًٌ ،قٓحخ جٌظوٌذس ًجٌطُّْْ.
ؼ-جٌطكًٍْ جالقظحتِ ٌالنطرحًٌ 0ضطؼّٓ ىًه جٌوٍّْس ئجيحو جٌمٌز

دلوٍفس جٌمٌز جٌطُّّْْس جكيٍش جٌنطحتؽ جْ مجْن جٌفمٍجش شلُْز جي ضرتجًـ

جٌطُّّْْس ٌٍفمٍجش ًجٌيت ضوى ِٓ جْحْْحش زبًٍْ جٌفمٍجش يف

ِح ذني (ً )0،64-0،32ججلىًي (ٌّ )8ػف يٌه ًذًٌه ضوى مجْن

جدلمحّّْ ًضىْفيح ذبىف جالذمحء هٍَ جٌفمٍجش جدلُّْز ًقًف جٌغري

فمٍجش جالنطرحٌ ِمرٌٌس ِٓ قْع لىٌصبح جٌطُّّْْس ًدل زبًف ِنيح

شلُْز ِنيح ،فحالنطرحٌ جدلُّْ ىٌ جًٌُ ّٓطهىَ ٌٍطُّْْ ذني جألؿفحي

جُ فمٍز.

ًجًٌُ ًُّؤح دبوٌٍِحش هنيُ (.)Mcleine, 2002:16

 -طوٌذس جٌفمٍجشٌ 0طكىّى ِوحًِ طوٌذس جٌفمٍز جالنطرحٌّس مت

ًضوى ىًه جدلوٌٍِحش ِفْىز دلوٍفس جٌفًٍق جٌفٍوّس ذني جٌـالخ ئي أْ

جْطهىجَ جٌنٓرس جدلثٌّس ٌألؿفحي جًٌّٓ جيْرٌْ هٓ جٌفمٍز

جالنطرحٌ جدلُّْ ديُْ ذني جدلّطكنني يًُ جٌىٌؾحش جدلٍضفوس ٔٓرْحً

جيْرٌْ هٍَ جٌفمٍز جؾحذس نحؿثس يف ججملٌّهطني جٌوٍْح ًجٌىْٔح ،

ًجٌـالخ جدلنهفؼس وٌؾحصبُ ٔٓرْحً( Ainol& Noor,

ًذوى قٓحخ ِٓطٌٍ طوٌذس وً فمٍز ضرني جْ فمٍجش جنطرحٌ

.)2006: 8

جدلفحىُْ جٌٍغٌّس ضرتجًـ وٌؾس طوٌذطيح ِح ذني ()0،78-0،40
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رلٍس أحبحظ وٍْس جٌرتذْس جألْحْْس  ،ججملٍى  ،15جٌوىو (ٌٓ ،)4نس 2019
ًىًج جدلٓطٌٍ ّمن ػّٓ جدلٓطٌٍ جدلوْحٌُ جًٌُ ضٍجًـ ِح ذني

ًجٌرحٌغ هىوىُ( )15ؿفال ًؿفٍس ِٓ ًٌػس جٌوٍذِ ًلى ذٍغص

( ( )0،80-0،20هٍّحَ ً )26602009،هٍْو دل ّطُ قًف

ٔٓد جٌػرحش يف جنطرحٌ جدلفحىُْ (ً )0،82ىًج ِإشٍجً ؾْىج هٍَ

جّس فمٍز

جْطمٍجٌ جؾحذحش جٌوْنس هٍَ جالوجز ،جي ّشري هٌُْٓ ( )1999جال

و -قٓحخ جٌُِٓ جٌالََ ٌطـرْك جالنطرحٌ 0مت قٓحخ َِٓ ضأوّس

جْ ِوحًِ جالٌضرحؽ ٌالنطرحٌ جٌػحذص ّنرغِ جْ ّرتجًـ ِح ذني (-0،7

جألؿفحي ٌالنطرحٌ هٓ ؿٍّك جدلطٌْؾ جحلٓحذِ ٌُِٓ ضمىُّ أؿفحي

 ( )0،9هًٌُْٓ ،)5801999،ذًٌه جطرف جالنطرحٌ ذظٌٌضو

جٌوْنس جالْطـالهْس فىحْ ِطٌْؾ جدلىز جٌُِنْس جٌيت جْطغٍليح جفٍجو

جٌنيحتْس ؾحىُجً ٌٍطـرْك هٍَ جفٍجو جٌوْنس جالْحْْسً ،لى مت

جٌوْنس جالْطـالهْس ّٓحًُ ()4،5ولْمس ًيٌه ذطـرْك جدلوحوّس

جْطهٍجؼ غرحش جالنطرحٌ ذطـرْك ِوحوٌس جالضٓحق جٌىجنٍِ (وٌٌو-

جٌطحٌْس0

ٌّطشحٌو ٌْْ  )20-ألهنح جوػٍ شٌْهح يف ضمىٍّ جٌػرحش ًلْحِ

َِٓ جالنطرحٌ َِٓ( 1جٔطيحء أًي ؿفً ِٓ جإلؾحذس  َِٓ +جٔطيحء آنٍ

ِىٍ جالضٓحق جًٌجضِ ٌٍفمٍجش.

ؿفً ِٓ جإلؾحذس).2/

ً-جٌٌْحتً جالقظحتْس -0

ه-قٓحخ ِوحًِ جٌػرحش النطرحٌ جدلفحىُّْ 0شري جٌػرحش ئذل جضٓحق

جالنطرحٌ جٌطحتِ ٌوْنطني ِٓطمٍطني،جنطرحٌ ٍِذن وحُ ِ ،وحوٌس طوٌذس

جٌىٌؾحش جدلٓطهٍؾس ِٓ ئؾحذحش جألفٍجو أٔفٓيُ هنىِح ّوحو

جٌفمٍز ِ ،وحًِ جٌػرحش وٌٌو (ِ،)20وحًِ جٌضرحؽ ذريٌْْ ،جدلطٌْؾ

جنطرحٌىُ ذحالنطرحٌ يجضو ًيف أًلحش سلطٍفس ،فحٌػرحش ّوين ِىٍ

جحلٓحذِ  ،جالضلٍجف جدلوْحٌُ ِ،وح وٌس جٌمٌز جٌطُّّْْس .

جضٓحق جٌىٌؾحش هنى ضىٍجٌّس جٌطؿٍذس( .جألٔظحٌُ02000 ،

-هٍع جٌنطحتؽ ًضفٓريىح0

ً ،)43جْ جالنطرحٌ ديطحَ ذحٌػرحش جيج وحْ هٍَ وٌؾس هحٌْس ِٓ

جٌفٍػْس جٌيت ضنض هٍَ جٔو " ال ضٌؾى فًٍق يجش والٌس جقظحتْس

جٌىلس ًجالضمحْ ًجالضٓحق يف جٌنطحتؽ( Marshal, 1972:

هنى ِٓطٌٍ ٌىالٌس( )0،05يف ِطٌْؾ وٌؾحش ججملٌّهس جٌطؿٍّرْس

)140

جٌيت نؼوص ٌٍّوحجلس جٌطؿٍّرْس ًِطٌْؾ وٌؾحش ججملٌّهس

ًلى لحِص جٌرحقػطني ذطـرْك جالنطرحٌ جدلظٌٌ (جنطرحٌ جدلفحىُْ
جٌٍغٌّس) هٍَ جٌوْنس جالْطـالهْس ذطحٌّم ()َ2018 /11 /25
- 979 -

جٌؼحذـس جٌيت دل سبؼن ٌٍّوحجلس جٌطؿٍّرْس يف جالنطرحٌ جٌروىُ
النطرحٌ جدلفحىُْ جٌٍغٌّس ".

َّنح نٍف قٓني جٌوٍِ نٍف ً أَّ.َ.نس ؿو قٌْٓ 0أغٍ جمنٌيؼ ذًٍٍٔ جالْطمرحرل ...
ًٌٍطكمك ِٓ ىًه جٌفٍػْس شبص ِوحجلس جٌرْحٔحش جقظحتْح

قٍّس (ً )48ىًج ّوين ًؾٌو فٍق يً والٌس جقظحتْس ذني

ذحْطهىجَ جالنطرحٌ جٌطحتِ ٌوْنطني ِٓطمٍطني ًوشفص ٔطحتؽ جٌطكًٍْ

ججملٌّهطني ًٌظححل ججملٌّهس جٌطؿٍّرْس ًذًٌه ضٍفغ جٌفٍػْس

جْ جٌمّْس جٌطحتْس جحملٌٓذس ( ً )8.734ىِ جورب ِٓ جٌمّْس

جٌظفٍّس ًضمرً جٌفٍػْس جٌرىٍّس ًوّح ىٌ ِرني يف ججلىًي (.)7

ججلىًٌْس جٌرحٌغس ( )2.012هنى ِٓطٌٍ والٌس (ً )0.05وٌؾس
ؾىًي ()7
ٌّػف ٔطحتؽ جالنطرحٌ جٌطحتِ النطرحٌ جدلفحىُْ جٌٍغٌّس ذني ججملٌّهطني
ججملٌّهس

جٌوىو

جدلطٌْؾ جحلٓحذِ

جٌطؿٍّرْس

25

26.0400

جٌمّْس جٌطحتْس

جالضلٍجف
جدلوْحٌُ

جحملٌٓذس

3.07517

8.734

ِٓطٌٍ جٌىالٌس هنى

ججلىًٌْس

()0.05

2.012

وجي جقظحتْحً ٌظححل
جٌطؿٍّرْس

ّطؼف ِٓ نالي جٌنطحتؽ أْ ىنحن فًٍلحً وجٌس ئقظحتْحً ذني رلٌّهيت

جٌطؿٍّرْس ًِطٌْؾ وٌؾحش ججملٌّهس جٌؼحذـس هنى ِٓطٌٍ

جٌركع(جٌطؿٍّرْس ًجٌؼحذـس) ًٌظححل أؿفحي ججملٌّهس جٌطؿٍّرْس

والٌس( )0،05يف جنطرحٌ جدلفحىُْ جٌٍغٌّسً ،جْ جٌضفحم لّْس (ش) ضىي

جًٌّٓ ضوٌٍّج جدلحوز جٌىٌجْْس ذحْطوّحي جمنٌيؼ ذًٍٍٔ جالْطمرحرل هٍَ

هٍَ والٌس جٌفٍق جًٌُ ّوٌو ٌظححل ججملٌّهس جٌطؿٍّرْسً ،ىًج ّشري

أؿفحي ججملٌّهس جٌؼحذـس جًٌّٓ ضوٌٍّج جدلحوز ٔفٓيح ذحٌـٍّمس

جذل جغٍ جمنٌيؼ ذًٍٍٔ جالْطمرحرل خبـٌجضو يف جوطٓحخ جدلفحىُْ جٌٍغٌّس

جالهطْحوّس ِٓ نالي ِمحٌٔس ِطٌْـحش وٌؾحش ججملٌّهس جٌطؿٍّرْس

ٌىٍ أؿفحي جًٌٍػسً ،ئٔو ّطنحْد ِن جهّحٌ أؿفحي جًٌٍػس حبْع

ِن ِطٌْـحش وٌؾحش ججملٌّهس جٌؼحذـس ،وّح جًػكص جٌنطحتؽ

ّىٌْ جألؿفحي زلٌٌجً ٌوٍّْس جٌطوٍُ ًجٌطوًٍُّْ ،ىٌْ وًٌه ئجيحذْحً

ًؾٌو فٍق يف ٔطحتؽ جٌطـرْك جٌروىُ ذني ِطٌْؾ وٌؾحش ججملٌّهس

حبْع ّّٓف ٌو ذاهـحء أِػٍس ِنطّْس ًغري ِنطّْس ٌٍّفيٌَ جدلٍجو
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ضوٍّو ذحْطوّحي جألشْحء جحملٌْٓس جٌيت ضنطِّ جذل هحدلو جحلمْمِ

جدلمرتقحش 0جْطىّحالً ٌٍركع جحلحرل ضمرتـ جٌرحقػطني 0

جًٌُ ّوْش فْو ،فْشوٍ ذحٌنشحؽ ًجحلٌّْس ً ،ربى جٌرحقػطني ذحْ

 -1ئؾٍجء وٌجْس ِشحذبس هٍَ هْنس ِٓ جؿفحي جًٌٍػس (طف

ضفٓري يٌه ّوٌو جذل أْ جمنٌيؼ ذًٍٍٔ جالْطمرحرل ٍّضرؾ جٌضرحؿح ورريج
ذحوطٓحخ جدلفحىُْ جٌٍغٌّس خبـٌجضو جدليّس جٌيت ربوً جٌـحٌد ٔشـح يف

جًٌٍػس) ذوٍّْ 5 -4نٌجش .
 -2ئؾٍجء وٌجْس هٓ جوطٓحخ جدلفحىُْ جٌٍغٌّس ًضنّْس ِيحٌجش
جٌطفىري جالذىجهِ ٌىٍ جؿفحي جًٌٍػس.

جٌوٍّْس جٌطوٍّْْس.

جدلظحوٌ 0

جالْطنطحؾحش0
 -1أكيٍ جٌركع أمهْس جمنٌيؼ ذًٍٍٔ جالْطمرحرل ًوًٌه

 - .1جٌُّحش  ،فطكِ ِظـفَ ْْ ، )2004( ،ىٌٌٌؾْس

جالجيحذِ يف جوطٓحخ جدلفحىُْ جٌٍغٌّس ٌىٍ جألؿفحي يف

جٌطوٍُ ذني جدلنلٌٌ جالٌضرحؿِ ًجدلنلٌٌ جدلوٍيف  ،ؽ ، 2

ججملٌّهس جٌطؿٍّرْس ِمحٌٔس ذأؿفحي ججملٌّهس جٌؼحذـس .

وجٌ جٌنشٍ ٌٍؿحِوحش  ،جٌمحىٍز .

 -2جْ جٌنّؾ جالْطمرحرل جهـَ جٌفٍطس ٌألؿفحي ذطمىُّ جِػٍس

ًٍِ ، .......... .2جْ ًمسري أذٌ ِغٍِ ،)2004(،

جػحفْس هٓ جدلفحىُْ جٌٍغٌّس ًِمحٌٔس جخلظحتض ًجٌظفحش

جدلىنً جذل هٍُ جٌنفّ جٌرتذٌُ  ،وجٌ جٌْحًٌَُ ٌٍنشٍ

جالجيحذْس ًجٌٍٓرْس ًزبًٍْ جٌظٌٌز جذل نظحتظيح .

ًجٌطٌَّن  ،هّحْ – جألٌوْ.
 .3أذٌ أْوى ،أمحى ًأمسحء جٌظٍجٍّز ِ ،)2011(،شىالش

جٌطٌطْحش 0
 -1جالْطفحوز ِٓ جالنطرحٌ جدلظٌٌ ٌٍّفحىُْ جٌٍغٌّس يف جًٌٍػس
ٌطشهْض جدلٓطٌٍ جدلوٍيف ٌألؿفحي .

ؿفً جًٌٍػس ،ؽ ِ،1ىطرس جٌفالـ ٌٍنشٍ –وًٌس
جٌىٌّص.

 -2ضٌؾْو جٌرحقػني ضلٌ ئؾٍجء جدلُّى ِٓ جٌركٌظ جٌرتذٌّس يف
رلحي جوطٓحخ جدلفحىُْ جٌٍغٌّس ًضنّْس جٌٌٍٓن جالؾطّحهِ
يف جًٌٍػس .
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 .4أذٌ قـد  ،فإجو ًجِحي طحوق  ، )2010( ،هٍُ
جٌنفّ جٌرتذٌُ  ،ؽ ِ ،6ىطرس جألصلٌٍ جدلظٍّس .

َّنح نٍف قٓني جٌوٍِ نٍف ً أَّ.َ.نس ؿو قٌْٓ 0أغٍ جمنٌيؼ ذًٍٍٔ جالْطمرحرل ...
 .5أذٌ قٌّؽ ًٍِ ،جْ ًمسري أذٌ ِغٍِ  ، )2012( ،جدلىنً

- .11جدلفٍؾِ  ،هًٍز هىٔحْ  ،)2011( ،أغٍ أٌٍْذِ جٌمظس

ئذل هٍُ جٌنفّ جٌرتذٌُ  ،ؽ  ، 3وجٌ جٌْحًٌَُ جٌوٍّْس

جدلظٌٌز ًٌود جٌىًٌ ٌىٍ ضالًِْ جٌرتذْس جخلحطس يف

ٌٍنشٍ ًجٌطٌَّن  ،هّحْ – جألٌوْ .

ضوىًّ لظٌٌ جالٔطرحه ٌْ ،حٌس ِحؾٓطري(غري ِنشٌٌز)،

 .6أمحى  ،قٌَجي هرى جٌٍقُْ ًأنًٍْ  ، )2008( ،ضنّْس
جدلفحىُْ ًجدليحٌجش جٌوٍّْس ٌـفً جًٌٍػس  ،ؽ  ، 2وجٌ
هحدل جٌىطد .

وٍْس جٌرتذْس جألْحْْس  ،ؾحِوس جدلٌطً .
-.12جدلٌِين ٍِ ،جَ فحُّ  ،)2017( ،أغٍ جْطهىجَ جٌٍود
هٍَ ضـٌٍّ جدلفحىُْ جٌٍغٌّس ًجٌطفحهً جالؾطّحهِ ٌىٍ

- .7جٌُغٌي  ،هّحو هرى جٌٍقُْ ِ ، )2012( ،رحوب هٍُ
جٌنفّ جٌرتذٌُ  ،ؽ  ، 2وجٌ جٌىطحخ ججلحِوِ – جٌوني ،
وًٌس جالِحٌجش جٌوٍذْس جدلطكىز .

أؿفحي ٍِقٍس ٌّحع جالؿفحي  ،جٌوٌٍَ جٌرتذٌّس ،هّحْ –
جألٌوْ  ،م -2ؼ. 2
- .13جٌّْحِٔ  ،هرى جٌىٍُّ هٍِ ( ، )2009جْرتجضْؿْس

- .8جٌوحمسِ ٌّ ،حع ٔحًّ ْْ ،)2015(،ىٌٍؾْس جٌـفً
جٌٍجفغ ٌٍّىٌْس  ،ؽ  ،1وجٌ جالهظحٌ جٌوٍِّ ٌٍنشٍ
ًجٌطٌَّن  ،هّحْ – جألٌوْ .

جٌطوٍُ ًجٌطوٍُْ ٔ ََُِ ،حشًٍْ  ،هّحْ – جألٌوْ .
 .14جالٔظحٌُ  ،ذىٌ زلّى ، )2000( ،لْحِ جٌشهظْس
ضمنني هٍَ ججملطّن جٌىٌّيت ،وجٌ جٌىطحخ جحلىّع  ،جٌىٌّص

- .9جٌغٍٍُّ ْ ،وىُ ؾحُْ ًجنًٍْ  ،)2010(،وًٌْ

 .15ذحًٍَّ  ٌٍٍْ ،أذٌ ذىٍ ًٔحوّس هرى جٌوُُّ لٍذحْ

ِنيؽ ًقىز جخلربز جٌطفحهٍِ جٌشحًِ دلوٍّحش ٌّحع

 ، )2011(،ضنّْس جدلفحىُْ جٌطحٌخيْس ًججلغٍجفْس ٌـفً

جالؿفحي  ،مجيٌٌّس جٌوٍجق ًَجٌز جٌرتذْس .

جًٌٍػس  ،ؽ  1وجٌ جدلٓريز ٌٍنشٍ ًجٌطٌَّن  ،هّحْ –

- .10جٌغٍٍُّ ْ،وىُ ؾحُْ هـْس  ،)2007(،ضوٍُْ
جٌطفىري ِفيٌِو ًضٌؾيحضو جدلوحطٍز ،وجٌ جٌىطد ًجٌٌغحتك
ذغىجو .

جألٌوْ .
 .16ذـٍِ قحفق ذـٍِ  ، )2019( ،ضنّْس جدلفحىُْ
ًجدليحٌجش جٌوٍّْس ألؿفحي ِح لرً جدلىٌْس  ،ؽ ، 12
وجٌ جدلٓريز ٌٍـرن
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ًجٌنشٍ  ،هّحْ  -جألٌوْ .
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 .17ضٌق  ،زلِ جٌىّٓ ًأنًٍْ  ، )2003( ،أّْ هٍُ

َ-.22ىٍجْ  ،قحِى هرى جٌٓالَ ًأنًٍْ، )2019( ،

جٌنفّ جٌرتذٌُ  ،ؽ ،3وجٌ جٌفىٍ ٌٍـرحهس ًجٌنشٍ .

جدلفحىُْ جٌٍغٌّس هنى جالؿفحي (جْٓيح ِ ،يحٌجصبح ،

 .1ؾحُْ  ،فحػً قٓٓ  ، )2010( ،أغٍ أمنٌيؼ ذًٍٍٔ يف

ضىٌّٓيح  ،ضمٌدييح)  ،ؽ  ، 5وجٌ جدلٓريز ٌٍنشٍ ًجٌطٌَّن

زبظًْ جدلفحىُْ جٌطحٌخيْس ًجالربحه ضلٌ جدلحوز ٌىٍ ؿالخ
جٌظف جٌٍجذن جألوذِ  ،ؾحِوس وّحذل  /وٍْس جٌرتذْس
جالْحْْس  ،رلٍس وّحذل ،م. 43

 ،هّحْ – جالٌوْ .
َّ-.23ىجْ  ،هرى جٌٍَجق هرى جهلل ًجٌٔجٌ فحًٌق شحوٍ ،
 ،2012أغٍ جْرتجضْؿْس جدلطشحذبحش يف جوطٓحخ جدلفحىُْ

- .18ؾرب  ،قٓني هرْى ًذشٍٍ ٍّْحْ وحكُ )2013( ،
 ،جٌٌٍٓن جالؾطّحهِ ًهاللطو دبفيٌَ جًٌجش ٌىٍ ؿٍرس
وٍْس جٌفنٌْ ججلٍّْس  ،رلٍس ٍِوُ ذحذً ٌٍىٌجْحش ِ ،ؽ 4
 ،م. 2

جٌظف جخلحِّ ٌىٍ ضًٍّْجش جٌظف جخلحِّ جالذطىجتِ
 ،رلٍس جٌفطف  ،م . 48
ْ-.24وحوز ،ؾٌوش جمحى ًمجحي ّومٌخ جٌٌْْف
 ، )1988(،ضىٌّّ ِفحىُْ جٌٍغس جٌوٍذْس ًجٌٍّحػْحش

 .19نؼري ،هرحِ ٌٌُٔ ًهٍِ قٓني نٍف ، )2015( ،
جغٍ ضـرْك ٔلٍّس ذًٍٍٔ يف ضوٍُ جدلفحىُْ جٌفنْس  ،ؾحِوس
ذحذً/وٍْس جٌفنٌْ ججلٍّْس ،رلٍس ؾحِوس ذحذً  /جٌوٌٍَ
جالٔٓحْٔس ِ ،ؽ ، 23م. 4

ًجٌوٌٍَ ًجٌرتذْس جالؾطّحهْس  ،ؽ  ،1وجٌ ججلًْ ذريًش .
-.25طحطْالٌ ،جْٔس  ،)2014( ،جألْحٌْد جٌرتذٌّس يف
ٌّحع جالؿفحي  ،ؾحِوس وِشك  ،وٍْس جٌرتذْس.
-.26لـحِِ ٌّْ ،ف  ،)2013(،جٌنلٍّس جدلوٍفْس يف جٌطوٍُ

-.20وًّىجٌ  ،هرى جٌفطحـ ِ ، )1999( ،نحىؽ جٌركع يف
هٍُ جٌنفّ  ،ؽ ،2وجٌ جدلوٍفس ججلحِوْس .

 ،ؽ  ، 1وجٌ جدلٓريز ٌٍنشٍ ًجٌطٌَّن  ،جألٌوْ .
ٍِ-.27هِ  ،ضٌفْك أمحى ًزلّى زلٌّو جحلٍْس ،)2013(،

َ-.21ىٍجْ  ،قحِى هرى جٌٓالَ ًأنًٍْ،)2007( ،
جدلفحىُْ جٌٍغٌّس هنى جألؿفحي ،ؽ  ، 1وجٌ جدلٓريز ٌٍنشٍ
ًجٌطٌَّن  ،هّحْ – جألٌوْ .
- 977 -

ؿٍجتك جٌطىٌّّ جٌوحِس  ،ؽ  ، 6وجٌ جدلٓريز ٌٍنشٍ
ًجٌطٌَّن  ،هّحْ – جألٌوْ .

...  أغٍ جمنٌيؼ ذًٍٍٔ جالْطمرحرل0ٌَّْٓنس ؿو ق.َ.َّنح نٍف قٓني جٌوٍِ نٍف ً أ
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journal of EL Research ,vol 2.
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.Boston :Mc Graw-hill.
34-Ebel ,Robert ,I.(1972)Essentials of
Educational
measurement
,
Englewood cliffs ,prentice hall.
London,Mc Graw – Hill , Inc.
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ٍُ ْْىٌٍؾْس جٌطو،)2001(، ْحِِ زلّى، ٍُِك-.28
 وجٌ جدلٓريز،1  ؽ،ًجٌطوٍُْ جالّْ جٌنلٍّس ًجٌطـرْمْس
.ٌٍٍنش
 فحهٍْس ِنيؽ جخلربز، )2012( ، ٍ ِرئح ٔظ، ٌٌِنظ-.29
– جدلطىحٍِس يف ضنّْس ذوغ جدلفحىُْ ( جٌوٍّْس – جٌٍغٌّس
ٍجالؾطّحهْس ) ًجدليحٌجش ( جحلٍوْس – جٌفنْس ) ٌى
،)(ٌْحٌس ِحؾٓطري ِنشٌٌز،ْنٌجش6-5 جؿفحي جٌٍّحع
. ًؾحِوس وِشك – وٍْس جٌرتذْس – لُٓ ضٍذْس جٌـف
، ٌُ هٍُ جٌنفّ جٌرتذ، )2013( ، ٍِ ه،ٌٌِنظ- .30
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. ِنشٌٌجش ؾحِوس وِشك – وٍْس جٌرتذْس

