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فاعلُت بزهامج كائم على استراجُجُت جحلُل الىصوص ألاصلُت 
في جىمُت ألاسالُب البالغُت والخطاب اللغوي وعالج الخىمز 

 اإلاعزفي لدى جالمُذ الصف السادس الابخدائي

 أسامت كمال الدًن إبزاهُم ساإلاان     

س اللغت العزبُتكسم   الىُل الدولُت وحدة شهادة ، اإلاىاهج وطزق جدَر

د الالكترووي:   fosrl@yahoo.comالبًر

ٔاٌليةةةةةامج قةةةةةاى م٘ةةةةةاةةمٌحةةةةةلمصشةةةةةيةصفي يامفةليةةةةة مصبالؽةةةةة ػم ؼةةةةةليام ةةةةة مفال يةةةةةام شةةةةةابي مصبة ِيةةةةةام
 .بدىمف ىيذمصبؽٖمصبصادسمالاجتدصتيموصلخمابمصبلّ يمٌو جمصبتال  مصملٍ   

ٍةةةدمصمل  لةةةامالاجتدصةيةةةامىةةةممصمل ص ةةة مصمل  ةةةام ةةةاإلاستتتخ ل م
ُ
 مفأثيةهةةةامٌحةةةلمىوتلةةةٖمم صقةةة مصبال ةةة م.مت

ةام ة مفال يةام صمى  ا ًا ٝابال  مصبلّ ي،موصملٍ   ،موالامت اع ،موالاقٍٕال .موفإديمصبة ِةامدو بدىمصملتٍلةم
ًص مصملتٍل ةةةةةةي ممهةةةةةةذامصلإ صقةةةةةة مئ صمفةةةةةةّة  ةةةةةةد فٙةةةةةةدش  امتعةةةةةةٟ مشتةةةةةة صالمىةةةةةةَملةيٍةةةةةةامصبٍؽةةةةةة مصل ةةةةةةال ،م٘و

ابةةةةةا،م اؼةةةةةام ةةةةة  ٍ ًةصةةةةةيامٔ  مصملةةةةةدصًسمثالاةيةةةةةامصبلّةةةةةامصب ةةةةة مشةةةةةدًسمٔ بةةةةةاموئىٟاقةةةةةاوبة،موااشةةةةةيةصفي يامفد
 ةة مبّةةةامصلخمةةةابم،مو ةةة موةة مىاهٍاقيةةة مىةةةمم٘ؽةة ًموص ةةة مصملةةتٍلةمجلّةةةامب ةة ىمج اقةةة مبّتةةة مصبٍ ايةةا

موةةةةةةاه  مصبتال ةةةةةة مصملٍ  ةةةةةة مف ةةةةةةاامتٍةةةةةةقمصملةةةةةة صدم صملصةةةةةةتودىام ةةةةةة مى ص٘ةةةةةةٖمصبتٕاٌةةةةةة مصملوتلٕةةةةةةا،موظةةةةةةيً 
ةةةةةامىٍةةةةة . مئش اجيا

ا
ًصشةةةةةيامصب ةةةةة معمفلٙةةةةةًمفٕةةةةةاٌ  ًصشةةةةةامصل ابيةةةةةامٌ لةةةةة مٌحةةةةةلمفال يةةةةةاموبةةةةةذب٠مٔةةةةةا مصبدمصبد

ةةةةةةةة جمصبتال ةةةةةةةة مصملٍ  ةةةةةةةة مجاشةةةةةةةةتودصلمج قةةةةةةةةاى م٘ةةةةةةةةاةةمٌحةةةةةةةةلم  شةةةةةةةةابي مصبة ِيةةةةةةةةاموصلخمةةةةةةةةابمصبلّةةةةةةةة يمٌو
ج ةةةةدصًسمصباليةةةة مىمف ىيةةةةذمصبؽةةةةٖمصبصةةةةادسمالاجتةةةةدصتيمصشةةةةيةصفي يامفةليةةةة مصبالؽةةةة ػم ؼةةةةليامبةةةةد

ةامىةةمم دوص موصملةة صدموفمةيٙ ةةام تي مصملؽة ةا،موبتةٙيةةٚمهةةذصمصب ةةدٓامفةةةمجالةةاامى  ٌ  ٌحةةلمى  ةةٌ 
ة م )ـاجماموف  ةتيا(مىممف ىيذمصبؽٖمصبصادسمالاجتدصتيمجا دىمىةدصًسمصبالية مصملؽة ةا.موف ؼ 
ةةةةةامىةةةةةممصبت ؼةةةةةيا م لمصبةا ةةةةة م ةةةةة مـةةةةة  بامى  ٌ  ةةةةةامىةةةةةممصبالتةةةةةاة مصملٕيةةةةةد ام٘ةةةةةد  صبةةةةةةة مئلةةةةةلمى  ٌ 

 وصملٙية ا .

بمصلخمةةةةةةةامصشةةةةةةةيةصفي يامفةليةةةةةةة مصبالؽةةةةةةة ػم ؼةةةةةةليا،م شةةةةةةةابي مصبة ِيةةةةةةةا،:الكلمتتتتتتاث اإلا خاحُتتتتتتتت
 ،مف ىيذمصبؽٖمصبصادسمالاجتدصتيمج دصًسمصبالي مصملؽ ةا.صبلّ ي،مصبتال  مصملٍ   
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The effectiveness of a program based on the strategy of 
analyzing original texts to developrhetorical methods, 

linguisticdiscourse and deal withcognitive bullyingamong 

 the pupils of grade 6 

osama salman 

Education Development Fund International Certificate Unit, Nile  

Email: fosrl@yahoo.com 

Abstract: 

The primary stage is one of the most important and influential stages 

on the learner's Development and growth"linguistic, cognitive, social, 

and emotional" Rhetoric plays an important role in developing all 

these aspects if it is presented in a way which is suitable to the nature 

of the current era, learners ’ abilities using an effective teaching 

strategy, especially in bilingual schools in a different language besides 

his own native Arabic language. considering what the learner in these 

Schools suffers from, especially the clear deficiencies in the linguistic 

use in different communicative situations and the prevalence of 

cognitive bullying towards some School subjects that don't receive 

positive interaction with him. The current study aims to develop 

rhetorical methods, linguistic discourse and deal with cognitive 

bullying using a program based on the strategy of analyzing original 

texts among primary Schools pupils in the Egyptian Nile schools. To 

achieve this goal; a set of tools and materials were presented and 

applied to two groups (control and experimental) of grade six pupils in 

one of the Egyptian Nile schools. The research reached some  useful 

results; In the light of these results the researcher presented a set of 

recommendations and suggestions.  

Keywords: original text analysis strategy,rhetorical methods, 

linguistic discourse, cognitive bullying, elementary school students in 

Nile Egyptian schools.                                                                              
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 :ملدمت الدراست

ًصشةةامصبلّةةاموتٍل  ةةامىةةمم شةةضمصب ةة مصٌتتةة م بةةامصمل ت ٍةةا مممم ٍةةدمد
ُ
ًةأمهعةةأوبامم-وىازصبةة م-ت  ةة مفةةا

ًمٌحةةةةةلمالا  ةةةةة امصبٍلةةةةةةموفمةيٙافةةةةة ميةةةةةةمملمابةةةةة مصبتّيمشةةةةةت اجاوى ص ةةةةة مفم ًهةةةةةا،مٔىةةةةة م ٘ةةةةةد صب ةةةةة مشٕـ 
ً موصبيةةص منهصةاهيمٌ ةةمتٍا٘ة م زىالةاموصل ة صد ،م صملٍاؼ  ،مٝو مىامىممظأق مب مشةٕيمصل فا
ة صؿم امبتٍةادمصبتٞيةٖمصبلّة يمىةَمىوتلةٖمِ  ًصشامالاشتٍ اع مصملوتلٕامب ا،موىٍٔ  ى امشةتةمد

 وصمل صٖ٘.

ٔا٘ةة مب  صوبةةام ةة ممصبلّةةا مصب ةة م أىةةة مٌلةةًم٘ صى ةةةاموقىاى ةةةامٜو ى ةةةا،مىةةممبهةةةموصبلّةامصبٍ ايةةاممم
يا ً مىٕ دصوبا،موث صامف٘  ٍحة مف صٜيببا،موا ِةامبشةابيببامصب ة مىٍاق با،مود٘امصب واةٖمصبلّ ةا،متّزص

ُ
مت

 ٗ  بةةةةةةة٠مصلإاقةةةةةةة مصبةةةةةةةذيمشالىةةةةةةة م ةةةةةةة مصشتٞعةةةةةةةآمصب وةةةةةةةاةٖمن٘الاٌيةةةةةةةامموف يةةةةةةة مئبيةةةةةةة مصبةةةةةةةالٕضامجابةةةةةةةذو
ًصشةةةامٜيٕيةةةامالاشةةةتٍ ا١مصبلّةةة يم ةةة مىالةةةت مبّةةة يم ةةةاػم ةةة مشةةةياٗمثٙةةةا  مبومونىتاٌيةةةا،موةٍت نةةة مجد

ًمصبلّةةةةامٜ ةةةةامشةةةة ى  (م10ل،3104(مو)مةةةةادمصبٞةةةة ةة،4ل،م3102)ٌٟاظةةةةا،ممصمت ةةةةاع مىةةةةا،مو بةةةة٠مجاٌتةةةةةا
ًمشةيا، ،موعمفٞتٕةيم امُش اًسمىمم٘ة مصملتٟل ي مإلٔاد مصبصاىٍي مىٍنىمىامـ ممئلةا امصفؽابيا

ا
هعال

مىةمم٘ةة م،ةخؾمىٍةي ،مج ؼٖمصبةنةىم ة مبظةٟاب
ا
ةامىصةتٍ   ةدًسمج ؼةٕ ام ماجا

ُ
 امصبىةاه  ،مئق ةامف

الٍ مىٍي مألدصامِ ٍؿمىٍي .م
َ
امئللمُىو    مىٙاٍلمىٍي ،مى م ا

وبةةذب٠مصهةةتةمصبة ِيةة  مجٟةة مصبٍ صىةة مصب ةة مفةةةينمجابلّةةا،موبةةةمشٙؽةة وصمقىةة وبةمبلّةةامٌحةةلمجتيةةامممم
مٌممصبٍ صىة مصمصبالؾمصبلّ يمٜ امب 

ا
مىٍزوع

ا
ًمىةادوبةمٝا مظٞ  ةا مىؽةد ًميةامصملةيمةامجة ،مٝو لخا

صبلّ ةةامصبالىةة مئلةةلمصبلّةةامٌحةةلمبيبةةامهعةةاكمشتٕاٌة مٔيةة منهصةةا مىةةَمجيمتةة موىةيمةة ،موب مصبٞةة لمبةة م
وويٕةةةةام ةةةة مٌ ليةةةةامصبت صؼةةةة مالامت ةةةةاع ،موفةةةةالىةمصبة ِةةةةامصبٍ ٘ةةةةا مصبلّ ةةةةةاموصبتؽةةةة ًةام ةةةة مهةةةةذام

ًشةةةةةةامالافؽةةةةةةا١مجةةةةةةي مصملةةةةةةتٟلةمصبٍ ليةةةةةةامإل ةةةةةةدص مصبتةةةةةةأثيةمصبةةةةةةذيمشتعةةةةةةدامصملةةةةةةتٟلة،مأل مى   ـةةةةةةٌ  امى ا
ىصةةةةةتودىي موشةةةةةاة موبشةةةةةابي مىةةةةةةدد مبلتةةةةةأثيةمٌحةةةةةلمم،وصملصةةةةةت َمجةيةةةةة مشةةةةةة  مئظةةةةةٟابيامٌ ٘ ب ةةةةةا

 (32ل،م3114واةيةي،مم،023ل،م3100تٍف  ا.)مشلي ا ،م

عمجةةةدمىةةةممىٍالإةةةامصلخمةةةابمصبلّةةة يمٜ ةةةامش  ةةة مٝةةة مىم) صٜةةة ي،مموبٙيةةةةاسمهةةةذامصبٍ ٘ةةةةا مٝةةةا ممم
صمل شةةة مئبةةةرمصمل شةةة مئبيةةة ،مأل مصلخمةةابمم(مصبةةذيمش م ةة 49-م48ل،م3110 هض،و)شةةم(370ل،م3131

ةٖمؼةيّت مٌحةلممهعةاكمقمٙةي ًهةموبِ صـة ة،موفت٘  ًشة مصبالةاسم ة مصبٍ ٘ةا مبلتٍةيةةمٌةممبٟٔةا ش ا
مجأؼةةةة ١ممصبّةةةة ؿمىالةةةة ،موبّ   ئشةةةة اىا مصملتوةةةةالةي مىيةصجمةةةةامتٍفةةةة امجةةةةةٍقموىةٟ ىةةةةامج ةةةةامهٍةةةةٓ 

م
ا
مفوال مقاج .صبتٍاو مصبذيمشٙتض  مب مٜ   ىممصملتٟلةموشاىٍ مهصٍيا مئللمجلُ 

ةةةةةةةٖمممم وئ صمٝةةةةةةا مِاشةةةةةةامصلخمةةةةةةابمصبلّةةةةةة يمصبت صؼةةةةةة مجةةةةةةي مصملتوةةةةةةالةي موف ٞةةةةةةي مصملتٍل ةةةةةةي مىةةةةةةممى٘ 
صبت صؼةة ،مٔي ةة مصبتأٜيةةدمٌحةةلمبقةة مبةةلضمصملٙؽةة دمجابت صؼةة مى ةة دمالاشةةتودصلم لةة مب ىةة زمصبلّةةام

ا،موئق امصبت صؼ مصلإيدمشتمل مٔ ةةم اموفلٙيا ٖمئقتاما دعع مصب ىة زمصبلّ ةةا،موصبة ع مصبٟاىة مجةامل٘ 
ةٖموصبصة ياٗموىةامصبتوالب ،مولةيٍامصملتوةالةي ،موىةامهصةتودى ق مىةممبجتيةامبّ ةةامىالاشةةامبل ٘ 

ًص موتٍة ص مودعع .موصملتأىةةةةةةةة مملٍةةةةةةةةاشيةمصمل لةةةةةةةةضم ى ةٟةةةةةةةةيمبتٍلةةةةةةةةيةمصبلّةةةةةةةةا ميةةةةةةةةة شؽةةةةةةةةا ببامىةةةةةةةةممئظةةةةةةةةا
،موصملت يةةةةةةوامش ةةةةةةدهامفت ةةةةةةةة ًم ةةةةةة ١مفةليةةةةةةة م ةةةةةة مصملصةةةةةةةت ةا تمصملتٙةةةةةةدل،موصملتم(ACTFL) مالتيةةةةةةا ٕةةةةةةةٗ 

ً مئلةلمبقة مىةةممبهةةمصملةةادبمصبت م بيةامبتٍلةةيةم صلخمةابمصبلّة يموىصةت ةاف موبظةٟاب موااللتةة ،مٔأظةا
مصلخمةةاب،موشةة اف ،موىإظةة صف ،موااللتةة م ًصٛمقةةً  ًصشةةي م ةة مهةةذامصملصةةت ةا تمئد صبلّةةا م مالتيةةامبلد

مشةةةةةةيا٘ ،مودعبتةةةةةة ،موصل  ةةةةةة مصملتفةةةةةة ال ًصسمصبلّ ةةةةةةةا،موتٍةةةةةةٓ  ةةةةةةأامئلةةةةةةلمٔ ةةةةةةةمصبةةةةةةد امجةةةةةة ،مهةةةةةةذصمجاإـل
 ( ACTFL, 2012, 4-9)بلخماب.
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حةةةلم بةةة٠مفةةةةدومممم ًصشةةةامصلخمةةةابمصبلّةةة ي،مٜ  ةةةا١مىٍ  ةةة م اـةةة م ةةة مٝةةة مزىةةةا موىٟةةةا ممٌو به يةةةامد
هٍٞةةةضموةةة صه مصبتعةةةاكمنهصةةةاهيمٌحةةةلمصبلّةةةاموىٕ دصوبةةةاموتٍةيةصوبةةةامالاؼةةةم  يام ةةة مشةةةياٗمىٍةةةةي ،م

ةةةةام ةةةة مىٍىةةةةةمٔاٌليةةةةا مصل ًشةةةة بامصبٙ بيةةةةاموصبٍٕليةةةةامجةةةة ع م اـةةةة مبومٝةةةةةاىم،موُة ةةةةاًسمش ىيا  يةةةةةا موى ا
ً مٌحةلمصبتٙة ةةمصبةذصتيم،وةتةددمصلخمابمصبلّ يمجاملصت ىمصبتٍليم موالا٘تؽادي ةةامم،وصبٙةد وصبِ 

ًشي .  صلخاؼاموصل ابامصبص ياممل ا

وعمظةةةة٠مب ملةيٍةةةةامصبتّيةةةةةمصبٍلمةةةة موصبتٞال بةةةة ي موىةةةةاموصٜةةةة مفلةةةة٠مصبمةيٍةةةةامىةةةةممفمةةةة ًمهاةةةةة م ةةةة مممم
موفةةة ةيةوشةةةاة يةهةةةا،موالاشةةةتودصلمم مصبت صؼةةة مالامت ةةةاع مىةةةممٔلصةةةةٛ  لمبلّةةةام وئهصةةةت  صلمِو صبصةةةّئِ

صملصةةةتودىامجةةةي م ٔةةة صدام ىةةة مصبةةةذيمجةةةا مهعةةةٟ م مةةة ً مٌحةةةلمبّةةةامصبت صؼةةة مجةةةي مبٔةةة صدمصمل ت ةةةَم
ةةا،مٔ الةةاٛمفٕةةاٌ  ممصب ةة مفت يةةوممىإشصةةافالامصبتٍلي يةةامدص ةة موىةةممثةةةمصلخمةةاب جابتٕةةاٌ  مصملتالٌ 

يةةامجةةي مصملتٍل ةةي موصملةة صدمىةةممصملٍل ًشةةيا،مواةةي مصملٍل ةةي موصبمةة ب،موفٕةةاٌ  مىٍٔ  ً مصملد  ةةي موندص
ًصشياموفٕاٌ  مصمت اٌياموى اليامجي مصملٍل ي موبٍف ةمصبةٍق.  صبد

صمئش اجيةةامب ه ةةإالموصبت صٔةةٚمممم ًا مإلثةةا ًصشةةيامبظةةٟا١مىتٍةةدد ،متٍفةة امشيةةٛة وبلتٕاٌةة مىةةَمصملةة صدمصبد
صمشةةةةةةلةيامٝةةةةةةابالٕ ًموصبٞ صهيةةةةةةامونه ةةةةةةا١مجةةةةةة مونهاقةةةةةةاموصبتةؽةةةةةةي مونق ةةةةةةاز،موبٍ ًا مإلثةةةةةةا فةةةةةة امشيةةةةةةٛة

وىةةممبظةةٟا١مصبتٕةةاٌ  مصبصةةلةياممى ةةامهٍمةةيمصقمةاٌةةا مشةةلةياموصبالٕةة ًمىةةممهةةذامصملةةاد ،موصبةة بٞةا
ًصشةةةةةةياام مصبتال ةةةةةة مصملٍ  ةةةةةة   صبةةةةةةذيمبؼةةةةةةة مىةةةةةةممصملعةةةةةةٞ  ممCognitive bullyingممف ةةةةةةاامصملةةةةةة صدمصبد

ًمصبصلةيامص ًصشيام ص م ثا حلمق  هةمصملٍ   موصبلّ يموالامت اع .مصبد  مليوصشد مٌحلمصبم بمٌو

ًصشةة با،مممم ًصشةةياموةةاه  مإل ةةذ م ةة مصبتالةةاىيمىةةَمـةةٍٖمالاهت ةةالمجد وفال ةة مصملتٍل ةةي مـةةدمصملةة صدمصبد
يا مصب ةة مم(Andronache et al . 2014)وة  ةة م ب م مصبتال ةة مصملٍ  ةة  مهةة موؼةةٖمد٘يةةٚمبلصةةلٜ 

ًصشةةةيا  ٝةةةةادشم مموصب ةةة مفةةةةإث مٌحةةةلمٜٕةةةاا مصملالةةةت مصبتٍليمةةة مونق ةةةازممفتصةةةةمجابصةةةل مـةةةدمصملةةةاد مصبد
حةةلمالاف ةةاامقةةة مصملةةاد بةةدىم ٔاعف ةةاامىيةة مٔةة ديمبتٙيةةيةمٌالؽةة مصمت ةةاع مشةة صامٝةةا مم.صبمةة ب،مٌو

صمبقةةة مىٕفةةة مبوممىٕ ةة لمبوم ةةةد مبوم امم،ةةةخؾمىٍت ةةةةا
ا
ِيةةةةمىٕفةةة ،مواابتةةةال مُشى ةةة مهةةةذصمصبٕةةة دمشةةةلٝ 

ًم صمٌةةةممهةةةذصمالاف ةةةاا.موا ةةة و ةةة مٜ ةةةامهعةةةيةىٍ ةةةا شٟةةةّ  مصبٕةةة دمتٍةةةقمم(Bektas& Nalcaci,2012)صب٘ 
ياف ،مى ةةةام  شةةابي مصبٕٞ ةةةاموصبٍالٕيةةامٔي ةةامشتٍلةةٚمج  التةة ،موفةةالٍٞضمهةةذام شةةابي مٌحةةلمشةةلٜ 

ًصشيا. امف اامصملاد مصبد ٕا  هعٟ مى٘ 

امِيةةةةمجاّلةةة81ل،م3108وةذٜ )شةةةلما ،مممم ًامُهٍةةةدمبشةةةل اا مىؽةةةاد ماا(مب م صبتال ةةة  مجٟةةة مبظةةةٟاب موفالةةةً 
ًمصملالى ىةةةةامصبيةج ةةةةةامجٟةةةة مٌالاؼةةةة ها،مٔ ةةةة مىةةةةمم بلتٍةةةةاهغمىةةةةَمصبةلمةةةةاموصمل ت ةةةةَمى ةةةةامشةةةةإديمئلةةةةلمئيبيةةةةا
ًم ميةةة مٌحةةلمصبمةة بمٔٙةةدم ًشةةاب بامٌحةةلمبٜ ةة مومةة ،موبةة مإلثةةا ًشةةام ةة مبدصام صملعةةٞ  مصب ةة متٍيةةٚمصملد
ةةة ةمئلةةةلمشةةة امصبتٞيةةةٖمصبألاخرةةة  موصبٍلمةةة موالامت ةةةاع ،م ىةةة م فةةةدٍٔ ةمئلةةةلمصملٍاقةةةا موصبٕعةةة موتٍـ 

ًم ةةةةةامب مهٍمةةةةةيمهةةةةةذامصملعةةةةةٟلام  ةةةةةذ مجاإلقتعةةةةةا ٍا  بةةةةةدٓممالاهت ةةةةةالمصبٞةيةةةةةةمامصبةةةةةذيمشةةةةةةتةمٌليالةةةةةامم ي
ًها. مىٍالإ باموصبٍ  مٌحلمفٙلي مإلثا امبشةا بامولٗ   ىٍٔ 

وتٍةةدمصمل  لةةامالاجتدصةيةةامىةةممصمل ص ةة مصمل  ةةام ةة مفأثيةهةةامٌحةةلمىوتلةةٖمىىةةاه مصبال ةة مٌالةةدمصبتل يةةذمممم
ٝاوبةمصبٍٙليةةةةاموصبيةج ةةةةامتصةةةةيماموةٟ قةةة صمبٜ ةةةةةمٝةةةابال  مصملٍ  ةةة موالامت ةةةةاع موالا  قٍٕةةةال ،موفٟةةةة  مىةةةدً

م ًميةةةامتعةةةٙ بامصملةةةاديموصملٍالةةة ي،موةى ةةة مشةةةلٛ  ةةةامبل ةةةإث ص موصبٍ صىةةة مصبةيميةةةامصبدص ليةةةاموصلخا ٌـ 
ًوفةةة م ةةة م ام  ةةةىمشؽةةة مئلةةةلم  ًة يا صبتال ةةة مبةةةدىمىٍىةةةةمصبت ىيةةةذم ةةة مجدصشةةةام ةةة مهةةةذامصمل  لةةةاموةصةةةت  مفةةةد

صمل ص ةة م شاشةةيامصبٍليةةا،مثةةةمشةةةدبمجةةاب ة كم ةة مصمل  لةةامما،موةصةةت  م ةة صمل ص ةة م شاشةةيامصملت شةةم



فاعلَح ترًاهج قائن علي استراتَجَح تحلَل الٌصوص األصلَح فٌ تٌوَح 

 ..وعالج التٌور الوعرفٌ لذى تالهَذاب اللغوً األسالَة الثالغَح والخط
 أساهح كوال الذٍي إتراهَن سالواىد/ 
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مصبتال ةةة م ةةة مصمل  لةةةامصلإاىٍيةةةا. مشةةةلٛ  ةةةامىةةةامشتّيةةةةمظةةةٟ موقةةةً  ابةا م(م99ل،م3101)قاؼةةة ،ممصبثاق ةةةةا،مِو
 (44م-02ل،م3112و)ه ةديموصبي اهي،مDickerson,2005) )مو

ثةةةةام ةةةة مؼةةةةّيْمصلخمةةةةابمصملتدصوبةةةةامدص ةةةة مٔاقةةةة مبةةةةةمُهٍةةةةدمجاىٟاقالةةةةامئِٕةةةةا١مصبتمةةةة ًص مصل ادموبةةةةذب٠ممم
البةةةلمٌةةةممصقة صٔةةةا مبّ ةةةةام ةةة مبظةةةٟا١مصبتٕاٌةةة مصبلّةةة يمجةةةي مصبمةةة ب،م

ُ
ىإشصةةةافالامصبتٍلي يةةةاموصب ةةة مف

ص ًصشةةياموصبتال ةة مصملٍ  ةة مقة هةةا،م ةة مموةزةةةدم ىةة مشةة اا هعةة امصلخمةةابمصبصةةلب مف ةةاامتٍةةقمصملةة صدمصبد
ةةامع  صمٌ ليا ًا ةة مصبةةذيمفٙةةدلمصبة ِةةام ةة مىالااإ ةةامئلةةا ًبمصملةةتٍلةمٌحةةلمصب٘  شةةتٍ ا١مصبلّةةا،مجةيةة مشتةةد

 وةةةةٖمٔيةةةة مصبلّةةةةام ةةةة مشةةةةيا٘ا مىالاشةةةةةا،م
ُ
ةةةةام ةةةة مف صؼةةةة م ٙيٙةةةةيمف صشةةةةتٍ ا١مصبلّةةةةامصشةةةةتٍ اعملةيٍيا

ةةدمٌحةةةلم بةة٠ ،260ل،م3131)ىٙةةة ود،مموةٜإ جةةأ متٍلةةةةمصبة ِةةةامم(029ل،مم3119(مو) ٕةةاي ،موظةةةٓ 
م ةةة مصبتأشةةةلضمعشةةةتٍ ا١مصلخمةةةابمصبلّةةة يم ةةة مصمل ص٘ةةةٖمصبتٕا مى ةةةةه ٌليةةةامجةةةي م ٔ صد،ٔىةةة ممةةةةزامبىةةة ه

ًصشةةةةامم صقةةةةة م ى ةةةةةمود٘يةةةةٚم ةةةة مصلإاقةةةة مصبتةليحةةةة مبلخمةةةةاب،موصبالىةةةة م ةةةة مى يوصفةةةة مصبٕاليةةةةا،مو بةةةة٠مجد
مفةةةأبيٖمصبٟل ةةةا موقى  ةةةامبتةةةإديمصملٍنةةةىمصملةةة صدمفؽةةة ة امونجاقةةةامٌالةةة .م يتيةةةاموصلإ ابيةةةا،مولةةةٗ  صبيٜة

ًب،مٔةاملٍنىمهةة مصبٕٞةة  مصب ةةىمش ةةدمصملةةتٟلةمبومصبةةدصًسمفؽةة ة هاموبدصاهة اموصبيةم ةةامٌابةةامبيٕ   ةةامصبٙةةا
ةةة  مصبتةةةأثيةمهٍنةةة  م شةةةل بمبثةةة ام ةةة مقٕةةةضممووـةةة دم دصامىةةةممب ةةةؾم ؽةةةاةؾمصبةيةةةا ،م٘و ب مشيةةةٛة

ًب،موب مشدَٔمىممشٙ ؤامئللمنش ا مج امإلىممج مصبةليْمىممٔٞ  مبوم  ٌٙيد .ممصبٙا

ًصشامجالخماب،مأليبام  مى ـٌ ممم ًمٔ وًمصبلّامصبٍ ايامد ٝاقة مٔابة ِامىممب٘د  امج ِةام مةاب،م
ًٜةةممبؼةي مٔةةيم ةذب٠مصلخماجةا م دجّيةام  ة ى،مٔ ةةيم هعأوبامىممبم م دىامصلخمابمصبٙ إلهي،مٜو

ٝاقةة مِاشتةة .موتعةة   ةةام ةة موبشا صبالؽةة ػم ؼةةليامصملةةأ    ممٜةةة مٌ ليةةامصفؽةةةا١مبّةةةة يمى  ةةةامٝةةا مقٌ 
ًةأمىةةةممصبٙةةة إل مصبٞةةة ةة،موصبصةةةالامصبالة ةةةةامصبعةةةة ةٕا،موصبالؽةةة ػمصبصةةة يةامىةةةممٜتةةة  مصبصةةةيةموصبتةةةةا

ىةةةةمم شةةةةابي مصبة ِيةةةةامىةةةةامهٍتنةةةة مجالإاقةةةة مصبتمةيٙةةةةيمبلةةةةدًسمصبة  ةةةة ،مو ةةةة م بةةةة٠مثةةةةةا ممو دصب
امبٍٙل .

ا
 بلٙاٌد م  م هممصملتلٙي،موهعال

ةةاشز،م026ل،م3109وبلالؽة ػم ؼةليامٜ ةامش  ة مٝة مىةمم)ٝةاوة،مممم م(447ل،م3104(مو)مزصشة مٌو
ًصةةةخام ةة مٔةة وًمصبلّةةامصبٍ ايةةاموفت ةةا،ىٟاقةةام ٙا موثي

ا
ًة ممؽةة م بةةامصفؽةةاع ةةامبتةةد وة ٞةةممئفوا هةةامبشاشا

مصبة  ةةةةة موصلإ ةةةةةال ،مئ مشتةةةةةٔ  مب ةةةةةام ةةةةةيمىةةةةةممصلإ ةةةةةا١مصبٕنةةةةة امش ٍل ةةةةةاموبةةةةةذبم صبمةةةةة بمٌحةةةةةلمصبتةةةةةذٗو
ًمىيةصجمةةةام ،موفؽةةةٙ مصبٍٙةةة ،موتٍةةة ؿمٌحةةةلمصبمةةة بمٔٞةةة  مىتٟاىلةةةا،مبومبٟٔةةةا ةةةٚمصبةةةذٗو صبةةةالٕض،موف٘ 

 ا.مٌدشد ،موؼيْمم ابيامفلٕ مصب مدص مئللمىفاىياب

يا ممهةةةةةذامصبالؽةةةةة ػموصبةةةةةتٍلةمىةةةةةمم ةةةةةة ١ممم ىةةةةةةالو مف اةةةةة يمبؼةةةةةي م ةةةةةة مفؽةةةةة ة مصملٕةةةةةاهيةموصبصةةةةةةلٜ 
صلخمةةةأ،مو ةةة مفة ةةةة٠مب هةةةا مصملتٍل ةةةي مٔي ةةةامهصةةة ٍ ق مبومشٙ بوقةةة مبومشٞتةةةة  مٌالةةة موةتةةةةدث  مجةةة ،م

ًلم  ةة ٗ،موم يةة مم-ٜةةالؾمبؼةةي م-ٔٙةةدممةةاامصبٙةة إل مصبٞةة ةةم هدصشةةاموفتيةةا مبلتعةة مشةؽةة هةمج ٟةةا
،مصلخؽةةا١،مو صةة فةةاة مٌ  ةةا١،موةٙةةٖمٌحةةلمىةة لممصل صةةممبومصبٙةةةي م ةة مصبصةةلٛ  مم ٘ةة ص١،مٔو

ا م)صبةٙةةةةةة  ت ةةةةةةاِسمُ ْصةةةةةالا ةةةةةة صمِبلال 
ُ
 ب

ُ
َ ةةةةةةُ م82٘ةةةةةا١متٍةةةةةةاللتم مَو٘ ٍَ ْ

ةةةةةةُ مَوصب ّيِ
 
ِلةةةةةةُةمصبم

َ
ٟ

ْ
ُدمصب ٍَ ْيةةةةةةِ مَشْؽةةةةة

َ
(،م٘و بةةةةةة  مِئب

ُ  )ٔال ت ٍُ َ
اِلُ مَشْ ٔ هَصةاَ مِجَ صِبَدْشة01صبؽ  ِ

ْ
ْلاَلامن ا م)  ٙةآت(،٘و ب ت مَوَوؼ 

ا
(،مٜ ةامز ة  م01ِ مِئْ َصةاق

(مجابٞثيةمىةمم  ادش مصب  مفالىىمٌممصبٍةدوص موفةةقمٌحةلمصب بٔةاموصلخيةة،مٜ ةةام ملسو هيلع هللا ىلصب ادش مصبالب م)
ةةةةَم ًاةةةةامٝةةةة مىةةةةامىةةةةممظةةةةأق مب مش٘  صظةةةةةيٜة مهةةةةذام  ادشةةةة مصبعةةةة ةٕامىةةةةَم شةةةةا مصبٙ إلقيةةةةامٌحةةةةلمىةا

ٝاب ةةةخ ةاموصبتالةةةاجز يةا.) ليةةة ،مممصبٍةةةدصو موصبةّفةةةاامجةةةي مصملصةةةل ي م (،مٜ ةةةام71ل،0994جاألبٙةةةابمِو
امىةةةةةممصبعةةةةةةٍ  يةهةةةةةامٜثيةةةةةةةمىةةةةةممصبٙةةةةةةيةمموصبال ةةةةةةممم٘ةةةةةدى مقؽةةةةة ػمصبٍةةةةةة بم٘ةةةةةدش ا وصل ٞةةةةةةةمو ىثةةةةةا١مِو

ًاموىٟاقت م  مى ت ٍ . َمىمم٘د ٍح مىممظأ مصمل اموفٔ 
ُ
 وصبٍادص موصلخؽا١مصل  يد مصب  مت

 



 

 جاهعح األزهر

 كلَح الترتَح تالقاهرج

 هجلح الترتَح

 م1212لسٌح  أكتوتر(، 5(، الجسء )291العذد: )
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ةا ثي مٔةةةيمى ةةةا١متٍلةةةيةمصبلّةةةا مٜ ةةامشٞتصةة مفةليةة مصبالؽةة ػم ؼةةليامبه يةةةامٜةيةةة  مبةةةدىمصبةةةممم
وتٍل  ةاموبثية  مىالا٘عةا مٌل يةةامزصد مىةةممصبةةةة  مصبالى ةةةام  ب ةةا،مٜةة  مهةذامصبالؽة ػمفٙةدلم

ةةامىزصشةةامىابةةاتمصبصةيا٘ياأ ةةي فٙةةدلمبل ةةةتٍلةمم ل عمٌل يةامٌو ليةامملعةٞ  مصبةةتٍلةمتصةةت مى  ٌ 
ةةةةٚمشةةةةيا٘ا م ص ٔفةة مم مىٍالةةةةًمف ٍةةةة متٍل  ةةةةامىٕيةةدمٔةةةةيم يةةةةا مصملتٍل ةةةةي ،صب  ةةةةدص مصبتٍلي يةةةةامٔو

ًشامالافؽا١مجي مصملتٍل ي م  مشةياٗمصمت ةةاع م ةةيمٌممالامت اٌياامئ مشيهل وىةامشتةت ممصبٕ ؼاممل ا
ًشةامدص ة مصبةلمةةامصبتٍلي يةةامجةةي مصملتٍل ةةي مبقٕصةة ةمىةةم ممٌممهذصمالافؽا١مىةممفٕاٌة موى ا لةةٓ 

مإل ةة مواةي مصملتٍل  ًشةة بةمبٍ ليةةا مصبةةتٍلةمفةةة مئظةة صٓمصملٍلةةة.مةي موصملةتٍلةمىةمملةةٓ  )٘ة ً مموى ا
 (218ل،م3102وومي م،

ًةةةةةةا ،مموةزةةةةةةدممم  ٞةةةةةمم031ل،م3116)
ُ
ةةةةةامب ةةةةة ىمىةةةةةممهةةةةةذامصملزصشةةةةةا،مشت حةةةةةلمبه  ةةةةةام ةةةةة مبيبةةةةةاتمف (مى  ٌ 

ًفةةة مٌحةةةلمصبتةليةةة موصبالٙةةةدموصشةةةتتةاكم و ةةة ،موفالمةةة م٘د ةةةيا مبلمابةةة مب مهٍةةةلغممةةة مصبةةةالؾمًو صبٕـ 
ِيةةمصملٍلالةاامٍٔةممل ةةةٚمٔ ةةمصبةالؾموفةليلة امهصةةتميَمصبمابة مب مهصةتتت مصل ٙةاةٚموصملٍل ىةةا ،م
ًد مجةابالؾم ًصامصبة ص ةدمش ةدمصبمابة متٍةقم  م  ب ةامصبةالؾ،م٘و ًمصب ةلصامصب  مشدًو وةؽ مئللم ٟٔا

بومد فة مموصب  م٘دمفةتاجمئللمبدبامبدٌ  اامى امشدَٔمصبمابة مئلةلمصبةةة موصبتٙرة  مبةدٌةمصبة بي
ًم  ٟةةةةةةال،موةثيةةةةةةةمهةةةةةةذصم شةةةةةةل بم يةةةةةةا١مصبمابةةةةةة م ًبمٌحةةةةةةلمئؼةةةةةةدص  ةةةةةة متٍةةةةةةقم  يةةةةةةا ،مواابتةةةةةةال مشتةةةةةةد

ابةةام ةة مصمل ص٘ةةٖمصبتٍلي يةةا.  ٍ ًٜامنش اجيةةامصبٕ وىٍنةةىم بةة٠مموصهت اىافةة مى ةةامش ٍلةة مُشٙةةة مٌحةةلمصملعةةا
عةةةةةٟ م شةةةةةاسمصبةةةةةذيمُش ٞةةةةةم61ل،م3110ٜ ةةةةةامهعةةةةةية)ٌ ؿ،م

ُ
ًص مصبٙةةةةة صا مصبتةليليةةةةةامت ب مم(ب مى ةةةةةا

ًصشامصبالؽ ػمتٍ ةٚموفأىة ،مبل  صزقةامجيابةام ف فٞزمٌلي مصشيةصفي يامفةلي مصبالؽ ػم ؼلياامبد
مىةممصبٙة صا مجابتةأهي،موصبت ةيةؾامبيةت ٞممصبمابة مىةممٔ ةةمصملٍةاهيممواي مِيةها،موةت يوم هذصمصبالةً 

الاهف ا.
ُ
ًقامجيابامواي مىٍا مب  ىمف اثل امبومف ٙدمىٙا  جٟ مد٘ا،مٌو

امٌحلممم ٔةا مصشةيةصفي يامفةلية مصبالؽة ػم ؼةليامصب ة مفة ة مىةممصبٙةيةم  ةاة ممىامشةٚموفأشلصا
ًصشةةةةةياامش ٍل ةةةةةام يةةةةةامبلمةةةةة بم ةةةةة مىوتلةةةةةٖمىةةةةة ص ل ةمصبد ًفةال ةةةةةامجالإ صقةةةةة مصملٍٔ  وفةةةةة ص مٌىةةةةةية،موص

ةةةةامبلٍ صلةةةةٖموصملعةةةةاٌ  ام ةةةة مفٕةةةةاٌ وبةمصبالٕصةةةةياموالامت اٌيةةةةاممىتالٕصا نقٍٕابيةةةةامبلمةةةة ب،موبشةةةةل اا
 صبصياشيا.موهذصمىاشتةغ مب مشت  مئبي مصبدًسمصبة   .وصبثٙأيامو دجيامو 

 ؤلاحساس بمشكلت الدراست.

ًةأمممم ًةةامجتةا ًص مصب زص ةامبلٙة ص ٙا لموصب ة مفةالؾم3101/مم8/مم08فةمصٔتتادمىدصًسمصبالية مصملؽة ةامٔو
ًةضمىالةاا مىؽة ةاممدشةد مج ٍةاشيةم مٌحلمب مىدصًسمصبالي مصملؽة ةامىةدصًسمثالاةيةامصبلّةامفٙة لمجتةد

ً٘ةم)دوبياممل ًيم ًموزص ًةأم030 ص  مصبتٍليةمصملوتلٕامفةمصٌت ادهامجٙ ص  ل.3106/م4/مم3(مجتا

ةَممممم ًمىابج مشةددمصمل  لةامصبٍ  ةةامصب ة مفةةمـو وبلّامصبٍ ايام  مىالو مىدصًسمصبالي مصملؽ ةامئلا
مٌحةةةةةلمصبمةةةةة بم-صملةةةةةاد مىةةةةةممبمل ةةةةةام ،موصب ةةةةة م٘اىةةةةة مهيمةةةةةامٝةةةةةاى ةدجم-دو مفؽةةةةة ي  ام ةةةةة مٜتةةةةةابمىٙةةةةةً 

صمئلةةةةةلمصملٍةةةةةاشيةمصبٙ ىيةةةةةامصملؽةةةةة ةامواابتٍةةةةةاو مىةةةةةَمقوةةةةةةامىةةةةةممب ىتةاقةةةةة ا مصبدوبيةةةةةامجاٌةةةةةدصدهامصشةةةةةتالادا
ًشةة مصبلّةةامصبٍ ايةةامج ةةدصًسمصباليةة مصملؽةة ةامجتؽةة يةم مةةنم  شةةافذ مصملؽةة ةي ،مٌحةةلمب مشٙةة لمىد
ًمةامق ة مصبمابة ،موئٌةدصدم ًمصملالو م  مـ امص تيامةا موصهت اىةا مود ًةصيامفٕص مئلا ب  دص مفد

مصملٍلةةةةةمبشةةةةابي م مةةةةامٝةةةة مدًسم ًمصملابجةةةة مملةةةةاد مصبلّةةةةامصبٍ ايةةةةا،موةمةةةةً  ٌحةةةةلمقةةةةة مشتٕةةةةٚمىةةةةَمنلةةةةا
ًش مصبلّامصبٍ ايام ًةص مبتت صٔٚمىَمص تياما مصبم بم  مٝ مى  لامٌحلم د ،موةصيةظدمىد  فد



فاعلَح ترًاهج قائن علي استراتَجَح تحلَل الٌصوص األصلَح فٌ تٌوَح 

 ..وعالج التٌور الوعرفٌ لذى تالهَذاب اللغوً األسالَة الثالغَح والخط
 أساهح كوال الذٍي إتراهَن سالواىد/ 
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ًمصملابجةةة م ًةصةةة ةمىةةةمم ةةة ١منلةةةا ًدمصبتٍلي يةةةامصب ةةة مفةةةدٌةمفد  ةةة مهةةةذامصملةةةدصًسمجةةةدبي مصملٍلةةةةموصملةةة ص
ًصشةةةةامصبلّةةةامصبٍ ايةةةةا،مصملوؽةةةؾمب ةةةةة،م ًصةةةة  مهةةةةيٞ مب ةقةةةاى مد وةٙةةةدلمدبيةةةة مصملٍلةةةةم ةةةة مٝةةة مؼةةةةٖمد

وةصةة لمىةةالو مصبلّةةامصبٍ ايةةام ةة مصبؽةةٕ ٓمىةةمم و١مالاجتةةدصتيمئلةةلمصبصةةادسمالاجتةةدصتيمئلةةلمب مف ةةدم
ًم ً ممصبلّةةامىةل ةةامصب ةةةٚم ةة مقٕةة سمصبت ىيةةذمصبؽةةّا ًمصملةةتٍلةمجةةأ مبّتةة م٘ةةاد وةتٍلٙةة  مجةببةةا،موئظةةٍا

ًةا.ٌحلمصشتيٍابم  صملال زص مصل فا

صمىةةةةممصبؽةةةةٖمممم ًةضمصبالةةةة صف مصبة ِيةةةةام ةةةة مبلةةةة مىالةةةةاا مصبلّةةةةامصبٍ ايةةةةام بةةةةذامصملةةةةدصًسمجةةةةداا وةةةةةتةمفةةةةد
 ةةة مصبالةةة صف مصبة ِيةةةامصبتابيةةةاتممصبثابةةة مالاجتةةةدصتي،و  مصبؽةةةٖمصبصةةةادسمالاجتةةةدصتيمشةةةتةمفٙيةةةيةمصملةةةتٍلة

/مصبعةةةةةٍ م(،موة يةةةةومصملٍنةةةةةىمف ييةةةةومىةةةةة صلممصلإ ةةةةا١موقٙةةةةةدهاامٔي يةةةةومجةةةةةي م شةةةةابي م دجيةةةةةام)صبٙؽةةةةام]
م ت مجابتعتي موبدوصف ،موفٙصيةمصبٞة لمئلةلم  ةةموئهعةاا،موةتٍةٓ  صل ٙيٙيمىممصمل ازي،موةٍززمىٍٔ 

مب٘صةةالمنهعةةاامصبملبةةة م) ىةة  يةةةةمصبملبةة ،موةتٍةةةٓ  م-صبت نةةة م-الاشةةتٕ الم-صبالىةةة م-نهعةةاامصبملبةة مِو
مصبتٍةيةةةةةةمصملوتلٕةةةةةةا الاشةةةةةتالٟاً(،مٜ ةةةةةةامش يةةةةةةومجةةةةةةي مصبةةةةةة بيمم-يصبالٕةةةةةةم-)نثةةةةةةةا مصبالةةةةةدصا(،موة يةةةةةةومجةةةةةةي ملةةةةةةٗ 

وصل ٙيٙةةةةةةام ةةةةةة مصبةةةةةةالؾ،موةةةةةةةةددممةةةةةة امصبالٕخةةةةةة  ،موةةةةةةة صز مجةةةةةةي مصبتٍةيةةةةةةةص مصملصةةةةةةتودىا،مٜ ةةةةةةامشةةةةةة انم
ًةل ،موةصةةةةةتولؾمصبٍ ٘ةةةةةا مجةةةةي مصبألاخؽةةةةةيا م ةةةة مصبٙؽةةةةةؾموصل ٟاشةةةةةا ،م ًهةةةةةامصبتةةةةا صبٙؽةةةةيد مجالا

مق ةةةةا جمموةةةةةةددمتٍةةةةقمصبتٍةيةةةةةص مصبة ِيةةةةام ةةةة مصبةةةةالؾمصملٞتةةةة بموبث هةةةةام ةةةة مصملتلٙةةةةي،موةةلةةةة  وةتةةةةذٗو
ةةامىةةمم دبمصبٍ بةةيمٌحةةلمصىتةةدصدمٌؽةة ًا،موةٟةة  مبظةةٟا١متٍةيةةة ةةامبومٜتاجةةا(مب ةةام٘ةةة ١ممىتالٌ  )ٜ ىا

ًاموب اشلصةة ممصمت ةةاع ،مبومفةٙةةٚمصب ةةدٓمصململةة ب، وة وةةٖم شةةابي مصبة ِيةةامبلتٍةيةةةمٌةةممبٟٔةةا
 جد٘اموا صٌامأله ي بام  مدٌةمٌ ليامالافؽا١.

ًصشامصل ابياممم بقة مىةمم ة ١مصملعةاهدص مصمليدصقيةامبلةا ة مبثالةاامٌ لة مٜوةيةةمموفٞ ممىعٟلامصبد
ام ةة مصبٍالاشةةامجةةدًسموقةة صف مصبة ِةةا،م موص ةة ا

ا
فٙيةةيةمملةةاد مصبلّةةامصبٍ ايةةام بةةذامصملةةدصًسمع ةةيمئه ةةاع

وب مل  بةةةةامج الةةةةأيمٌةةةةممفةٙيةةةةٚمىةةةةامهصةةةة  مئبيةةةة مصبةةةةدًسمصبة  ةةةة مصملٍاؼةةةة مىةةةةممب مشتةةةةةد موةٞتةةةة م
ام  مفدهيمقتةاة مصبتٙيي ةا مصملوتلٕةامجأشابي مجليّاموتٍاجيةمٔؽيةامش دمو  م ب٠موص  ا لي ا،م٘و

ًصةةة  م ةة مهةةذصمصبعةةأ .موبلتأٜةةدمىةةمم بةة٠ ًمصبٍةةالمصبد ًصشةةيامٌحةةلمىةةدص  ىةة مبٌةةدمم ة مم يةةَمصبٕيةةةص مصبد
صشةةةتةاقام ةةة ١مىةةةدىمئ٘ةةةةا١مو ةةة ػمصبت ىيةةةذمٌحةةةلمتٍلةةةةمقةةة صف مصبة ِةةةاموالاشةةةتٕاد مىابةةةا،ممصبةا ةةة 

صم ةة مصمل  لةةامالاجتدصةيةةامىةةممصبؽةةٖمصبثابةة مئلةةلمصبصةةادسم61وفةةمفمةيٙ ةةامٌحةةلمٌيالةةامجلّةة م)
ا
(مفل يةةذ

ةةةةةةةامٔ بةةةةةةا،موبو ةةةةةةة  مقتةةةةةةةاة مالاشةةةةةةةتةاقامٌةةةةةةممصبعةةةةةةةٟ ىمىةةةةةةةممؼةةةةةةةٍ ا بام ًوشا الاجتةةةةةةدصتيمصبةةةةةةةذشممشتلٙةةةةةةة  مد
ًشةةةةةة با ًـةةةةةةاهةمٌةةةةةممل صةةةةةةةٚمظةةةةة دمصملٍل ةةةةةي مب ةةةةةةا،موظةةةةةٍ ًهةمجابت ةةةةةةإ مىةةةةةممى ا ةةةةةدلم موئه اب ةةةةةا،مٌو

ًِةةةاموىيةة م ةة متٍل  ةةامإله اب ةةامبّةةامصب ص٘ةةَمصملٍاؼةة ،موصبةة بٞةموصب ةة خ ةامى ةةممشةةدصَٔمٌابةةامبومبدشةة م
امىةةَمىةةامبٜدفةة 

ا
ًصشا )صلإةةةةةة ًي،مىةممزى  بةةة.موةةةأتيمهةةذصمصتصةةا٘ ،موشةةلي ا ،م392ل،م3101قتةةاة مد

ًشةةةةالا004م-002م-003ل،م3100 تٍاىلةةةةة مىةةةةةَمصبٕالةةةةة  مصبة ِيةةةةاموبشةةةةابيببامتعةةةةٟ ممةةةةآمم(جةةةةأ مىدص
ةةةاموهةةة مىةةاممٌٙةةيةمعمش ةة مب ةةذصمصبٕةةةممجأشةةامؼةةةلا، شوةةابٖمٝ يبةةةامٔم ةةةام ةة مصبٞةةة لمصبٍ بةةي،موئيبةةامٌل ا

امبىاىالةةةامىةةةامهعةةةٍ مجةةة مصبمةة بم٘ةةاج مبلال ةة م ىةةممقٕةة ًمىةةممتٍل  ةةا،موصبعةةٟ ىممىٍ ةةا،موبؼةةةة موصـةةةةا
ا ةةامشٟةة  م ةةدلمصشةةتودصى اموصفؽةةاب امجةةاب صَ٘مصملٍةةاط،مًو ٍلةةةم بةةا،مٌو

ُ
ىةةممؼةةٍ ا با،موصبم صةةةٚمصب ةة مت

ًٌام ةةةة مصل يةةةة ا موم صقببةةةةامصملوتلٕةةةةاامالامت اٌيةةةةا،موالا٘تؽةةةةادشا،موصبثٙأيةةةةا،م بةةةة٠مبلتّيةةةةةص مصملتصةةةةا
ووشةةةاةل امصبتٙليدشةةةاموصبتٞال ب ميةةةا،موفالا٘فةةةاوبامصملتٍةةةدد مبثةةة مجةةةابْم ةةة مق ةةة مفلةةة٠مصبىةةةاه  موؼةةةٍ اام

امىممىٍلم مصبلّامصبٍ ايام بذامصملدصًسمجلّ )مصبتةٞةمٔ با. م09وا ٙاجلامى  ٌ 
ا
ةاموىٍل ةا (مىٍل ا

ًةضمصبة ِةامج ةدصًسمصبالية مصملؽة ةاامفةمىالا٘ع بةم  مقتاة م الاشتةاقاموىدىمصتصا٘ امىةَموص٘ةَمفةد
فةةي مب مهالةاٛمٌةةد مٌ صىة مشةاٌد مٌحةةلمصقوٕةاؿمىصةةت ةا مفةؽةي مصبت ىيةذم ةة مقة صف مصبة ِةةام

 وشلةيامصبت م مقة ها،مف ثل م  مصبتال ت



 

 جاهعح األزهر

 كلَح الترتَح تالقاهرج

 هجلح الترتَح

 م1212لسٌح  أكتوتر(، 5(، الجسء )291العذد: )
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دصدشةةةامىةةةممبشةةةملامشولةةة مم- فٙةةةلضمىصةةةت ةا ممالاىتةةةةا مصبابةةةاتيم ةةة مؼةةةٕ ٓمصمل  لةةةامالاجتدصةيةةةاموٌن
  دصامصملٍ   مبلت ىيذم  مفةؽي مق صف مصبة ِا.

تاجةا(مأليبةامبّةامتٍلةةمم يةَمصملة صدمم- امٜو
ا
ًص مصبلّامالاق ليوشةام)فةةدث شة ػمصبت ىيذمٌحلمئفٙا مى ا

ًصشا مالامت اٌيا. ًقامجابلّامصبٍ ايامبّامتٍلةمىاد مصبلّامصبٍ اياموصبد ًصشيامىٙا  صبد

ً مصبتٕٞيةمُوب  مل صةٚمصبتدً مم-  ونجدصًم  مبىثلامصبة ِا.مةضمصبٙاة امبشابي مئثا

 وب لغمىٍالإامق صف مصبة ِام  مىةت ىمصبدًسمصبلّ ي.م-

ًمبّ ةام- امتص ةم  مٔ ةمق صف مصبة ِا.مـٍٖمالاهت المجابةة مٌممىؽاد  ىتالٌ 

ًقامجابلّامالاق ليو م-  شا.ُتٍدمفمةيٙا مق صف مصبة ِامٌمموصَ٘متٍلةمصبت ىيذمىٙا

ًصشةةةةام ةةةة ممم ٜيٕيةةةةامفال يةةةةام شةةةةابي مصبة ِيةةةةا،موصلخمةةةةابمموقتي ةةةةامملةةةةامشةةةةةٚمقةٍةةةة مٔٞةةةة  مهةةةةذامصبد
ةةةة جمصبتال ةةةة مصملٍ  ةةةة مبةةةةدىمف ىيةةةةذمصبؽةةةةٖمصبصةةةةادسمالاجتةةةةدصتيمج ةةةةدصًسمصباليةةةة مصملؽةةةة ةا مصبلّةةةة ي،مٌو

 جاشتودصلمج قاى م٘اةةمٌحلمصشيةصفي يامفةلي مصبالؽ ػم ؼليا.

 جحدًد مشكلت الدراست.

ًصشةام ة مفةدهيمىصةت ىم دصامصملٍ  ة مببشةابي مصبة ِيةامبةدىمف ىيةذمصمل  لةاممفتةددممم ىعٟلامصبد
ةةةٍٖمئ٘ةةةةاب ةممالاجتدصةيةةةامج ةةةدصًسمصباليةةة مصملؽةةة ةامى ةةةامبثةةة م بةةة٠مٌحةةةلمف صمةةةَ صلخمةةةابمصبلّةةة ي،مـو

ةةةةأامئلةةةةلممٌحةةةةلمتٍلةةةةةمقةةةة صف مصبة ِةةةةاموصبتٕاٌةةةة مىٍ ةةةةامج دشةةةةا،موهعةةةة امصبتال ةةةة مصملٍ  ةةةة مقة هةةةةا، جاإـل
 ً ٞصةةةةة مهةةةةإعامصبت ىيةةةةةذم شةةةةةابي مصبة ِيةةةةامجأشةةةةةل بمىةةةةةةدًممالأتٙةةةةا

ُ
ًةصةةةةةيامف ئلةةةةةلمصشةةةةيةصفي يا مفد

ًصشةةامصل ابيةةةامنماجةةامٌةةةممصبصةةةإص١مصبةة ةلضم تةةةيتمىةةةام ةةا١.موبلتؽةةةديمب ةةذامصملعةةةٟلامفةةةةاو١مصبد  ٍ ٔو
ٔاٌليةةةةةامج قةةةةةاى م٘ةةةةةاةةمٌحةةةةةلمصشةةةةةيةصفي يامفةليةةةةة مصبالؽةةةةة ػم ؼةةةةةليام ةةةةة مفال يةةةةةام شةةةةةابي مصبة ِيةةةةةام

ةةة جمصبتال ةةة مصملٍ  ةةة مبةةةدىمف ىيةةةذمصبؽةةةٖمصبصةةةادسمالاجتةةةدصتيمج ةةةدصًسمصباليةةة موصلخمةةةابمصبل ّةةة يمٌو
مٌممهذصمصبصإص١مصب ةلضم شملام فياتممممصملؽ ةا؟  وفتًٕ 

ىامٔاٌليامج قاى م٘اةةمٌحلمصشيةصفي يامفةلي مصبالؽة ػم ؼةليام ة مفال يةام شةابي مصبة ِيةامم-0
 بالي مصملؽ ةا؟ج دصًسمصمبدىمف ىيذمصبؽٖمصبصادسمالاجتدصتي

صلخمةةابمصبلّةة يممىةةامٔاٌليةةامج قةةاى م٘ةةاةةمٌحةةلمصشةةيةصفي يامفةليةة مصبالؽةة ػم ؼةةليام ةة مفال يةةام-3
 ج دصًسمصبالي مصملؽ ةا؟مبدىمف ىيذمصبؽٖمصبصادسمالاجتدصتي

ىامٔاٌليامج قاى م٘اةةمٌحلمصشيةصفي يامفةلي مصبالؽة ػم ؼةليام ة مٌة جمصبتال ة مصملٍ  ة مبةدىمم-2
 ج دصًسمصبالي مصملؽ ةا؟مادسمالاجتدصتيف ىيذمصبؽٖمصبص

ًصشامصل ابيامٌحلتمحدود الدراست.  ص٘تؽ  مصبد

ف ىيةةةةذمصبؽةةةةٖمصبصةةةةادسمالاجتةةةةدصتيمج ةةةةدصًسمصباليةةةة مصملؽةةةة ةا،م يةةةة متٍةةةة ؿمقةةةة صف مهةةةةذصمصبؽةةةةٖمم-
ًد م ة مقة صف متٍلةةمصبة ِةامصب ة مىة م  بةامصبتل يةذم ة ممصشيةماًمىةامشةةٚمتٍل ة مىةممبشةابي مج ِيةاموص

ًصةةة  مؼةةٕٔ  مصبصةةاج ًصةةة  مصبثةةاهيمىةةممصبٍةةالمصبد ٙامىةةَمقةة صف مج ِيةةاممدشةةد ،مو بةة٠م ةة مصبٕؽةة مصبد
 ل.3108م–لم3107
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صبالؽةةةةة ػم ؼةةةةةليامصملت ثلةةةةةام ةةةةة متٍةةةةةقمقؽةةةةة ػمصبٙةةةةة إل مصبٞةةةةة ةة،مو  ادشةةةةة موصلخمةةةةة مصبالة ةةةةةةامم-
ًم ًمصملةةةا    مىةةةممصملؽةةةاد  وبيةةةامبوم ؼةةةليا،مو ىثةةةا١،موصل ٞةةةة،موصب ةةة مفتفةةة مممصبعةةة ةٕامو ظةةةٍا

شابي مصبة ِيامصملًٙ  مٌحلمف ىيذمصبؽٖمصبصادسمالاجتدصتي،موتعيةمئللمبّةامصلخمةابمصلإيةد،م  
وصبٙةةةةةةيةمصلخلٙيةةةةةةاموصبيةج ةةةةةةةاموصلإ ابيةةةةةةامصب ةةةةةة مش ةةةةةة مب مشةتةةةةةةذيم بةةةةةةامصملةةةةةةتٍلةمبثالةةةةةةاامموصملثةةةةةة موصبٍ ةةةةةةةم

 الاشتٍ ا١مصبلّ يم  مى صٖ٘مصبتٕاٌ مصملوتلٕا.

 بةةةةةةامجافةةةةةةةةاًمنمةةةةةة صاص مصملالوإيةةةةةةامصبةةةةةة ًصد م ةةةةةةة مىصةةةةةةت ةا مصلخمةةةةةةابمصبلّةةةةةة يمصب ةةةةةةة مفةةةةةةةمصبت ؼةةةةةة مئبم-
ًصشا،موصب  مف ثل م  مصملصت ةا مصبتابياتم] فٙيةيةمم-ِة ؿمصلخمةابم-بّامالافؽةا١م-شياٗمصل د صبد

 صبتٕاٌ [.م

يا مصبتال ةةة مصملٍ  ةةة مصب ةةة مشةةةةد بامصبت ىيةةةذمقةةةة مىةةةاد مصبة ِةةةاموصب ةةة مشٙلصةةة امىٙيةةةاسمصبتال ةةة مم- شةةةلٜ 
مصبتابيةةةاتم ًةضمصملٍلةةةةم-ؼةةةلامصبة ِةةةامجةةةاب صَ٘]صملٍ  ةةة م ةةة مصملةةةةاًو -الاشةةةت تاًمجةةةتٍلةمصبة ِةةةام-بشةةةل بمفةةةد

 [.صبتٍاو مىَمصبزى ا

ًصشةةةةا مصبيةج ةةةةةامفةةةةةمفةدشةةةةدمصبتٍ ةٕةةةةا مممصتتتتط ااث الدراستتتتت. م ةةةة م دجيةةةةا موصبد تٍةةةةدمالالةةةةً 
ًصشات  نم صةيامصبتابيامملؽمل ا مصبد

امىممنم صاص م- فٙ لمٌحلمفٙصةيةمصبةالؾم ؼةح ممصشيةصفي يامفةلي مصبالؽ ػم ؼلياتمى  ٌ 
ىممقؽ ػمصبٙة إل مصبٞة ةة،مو  ادشة موصلخمة مصبالة ةةامصبعة ةٕا،موصبعةٍ موصبال ة،ئلةلمو ةدص مبوم
ٔٙةة ص ،مشةةتةمٔ بةةامفةليةة مصملةتةة ىمئلةةلمىٟ قافةة ،موصشةةتتتاجمىةةامٔيةة مىةةممبشةةابي مج ِيةةاموفمةيٙاوبةةام

ىيةةذمصبؽةةٖمصبصةةادسمالاجتةةدصتيمصبٞ ىيةةاموصلإ ابيةةاموبث هةةام ةة مصبةةالٕضموصل يةةا ام بةةدٓمئٜصةةابمف  
هذام شابي موالاشتٍ ا١مصبص ي مب ام  م ما بةم  مى صٖ٘مالاشتٍ ا١مصبلّة ي،مون٘ةةا١مٌحةلم

ةاموىتٍامودصٍٔيا.  تٍلةمصبة ِامجِ 

هةةةة م شةةةةابي مصملتفةةةة الام ةةةةة مصبالةةةة صف مصبة ِيةةةةامصملٙةةةةً  مٌحةةةةلمف ىيةةةةذمصبؽةةةةةٖمم شةةةةابي مصبة ِيةةةةاتم-
ف ييةةةوم شةةةابي م دجيةةةامصملوتلٕةةةا،مووشةةةاة مصبتٍةيةةةةمنشٙةةةاع ،موبِةةة صؿمصبصةةةادسمالاجتةةةدصتيموىابةةةاام

صبعةٍ مصملوتلٕةةا،موبق ةةاكمصبتؽةة ة مصبعةةٍ يم)صبتعةةتي موصبٞالاشةةا(،مو ثةة مصلإ ةةال مبلتفةةادموصبيةةةصدٓم
ًم ًمةةةامصب ةةة مشةؽةةةل  مٌل بةةةام ةةة مص تةةةةا يةهةةةا،موةٙةةةاسمىةةةدىمفةؽةةةي مصبت ىيةةةذمب ةةةذام شةةةابي مجابد ِو

 دمبذب٠.م دصامصملٍ   مصملٍ

ً مصبت ىيةةةةةذمٌحةةةةةلمالاشةةةةةتٍ ا١مصبلّةةةةة يمصلإيةةةةةدم)مصبلٕىةةةةةيموصبٞتةةةةةابي(موصبةةةةةذيمم- صلخمةةةةةابمصبلّةةةةة يتم٘ةةةةةد
شةةةةة فةنمج ةةةةةدىمصبةةةةة ع مج صةةةةةت ةا مصلخمةةةةةابموااللتةةةةة ،موفالىي ةةةةة ،موىفةةةةةاىيال ،موىٙاؼةةةةةدا،مودعبتةةةةة ،م
ًم ًمةةةةةامصب ةةةةة مشةؽةةةةةة مٌل بةةةةةامصبت ىيةةةةةذم ةةةةة مص تةةةةةةةا وصبصةةةةةياٗمصبةةةةةذيم٘يةةةةة مٔيةةةةة ،موةٙةةةةةةاسم بةةةةة٠مٝلةةةةة مجابد

 صبلّ يمصملٍدمب ذصمصبّ ؿ.صلخمابم

ًشةةةةا مصبت ىيةةةذمصبلٕىيةةةةاموصبٍٕليةةةامصب ةةةة ممٌةةة جم- صبتال ةةةة مصملٍ  ةةة مقةةةةة مصبة ِةةةاتم ٕةةةةقموتٍةةةدش مى ا
ًمةةاممفتصةةةمج ىةةاه مصبصةةلةياموصبٍدوصقيةةامـةةدمىةةامهةة م ئش ةةابيمقةةة مىةةاد مصبة ِةةا،موةٙةةاسم بةة٠مجابد

 صب  مشةؽ مٌل بامصبت ىيذم  مىٙياسمصبتال  مصملٍ   مصملٍدمبذب٠.

ف ىيةةةةةةذمصبؽةةةةةةٖمصبصةةةةةةادسمالاجتةةةةةةدصتيمج ةةةةةةدصًسمصباليةةةةةة مصملؽةةةةةة ةاتمهةةةةةة مصبؽةةةةةةٖمصلختةةةةةةاىيمبل   لةةةةةةامم-
ًصشةامقة صف م ام  مىالوإ مصبلّ يمصشيةماًمق صف مصبة ِام  مصبؽٕ ٓمصبصةاجٙامود الاجتدصةيامىتف الا

دصدمصبت ىيذمبةدصشامى  لامتٍلي ياممدشد .  مدشد مإٌل
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ًصشامونمامإحزاءاث الدراست.  جامٌممبشمل بامفةمئفةاًمصلخم ص مصبتابياتل  مىعٟلامصبد

مم-بوع ئٌةةةدصدم٘اة ةةةامجأشةةةابي مصبة ِةةةامصب زىةةةامبت ىيةةةذمصبؽةةةٖمصبصةةةادسمالاجتةةةدصتي،مو بةةة٠مجةةةاعلً 
ًمصبٍالمملالو مصبلّةامصبٍ ايةامودبية مصبؽةٖمصبصةادسمالاجتةدصتيمج ةدصًسمصبالية مصملؽة ةا،م   منلا

ةةةةدمفةةةةةمـةةةةةنمصبٙاة ةةةةامو دجيةةةةا ،موصبةةةةةة  مصبصةةةةاجٙامصمل فةمةةةةامجابة ِةةةة ال يبةةةةاموبشةةةةابيببا،م٘و امٔو
 ووـٍ ام  مؼ ًوبامصباباةيا.

ةةةةا ئٌةةةةدصدم٘اة ةةةةامج صةةةةت ةا مصلخمةةةةابمصبلّةةةة يمصملالاشةةةةةامبت ىيةةةةذمصبؽةةةةٖمصبصةةةةادسمالاجتةةةةدصتي،مم-ثاقيا
م ةة م دجيةةةا ،موصبةةةةة  مصبصةةاجٙامصمل فةمةةةامجمةيٍةةةامهةةذصمصلخمةةةاب،موىصةةةت ةاف ،م و بةة٠مجةةةاعلً 

ًص مفةليلةة ،مٌو ٘تةة م جابة ِةةاموصبالؽةة ػم ؼةةليا،موىٍةةاشيةمتٍلةةةمصبلّةةام ةة مىةةدصًسمصباليةة موى ةةا
دمفةمـةنمصبٙاة امووـٍ ام  مؼ ًوبامصباباةيا.-ثالاةيامصبلّام-مصملؽ ةا  ،م٘و

ا
ا
فةدشدمىٟ قا مج قاى م  م شابي مصبة ِيام٘اةةمٌحلمفةلي مصبالؽة ػم ؼةليا،موفةةم بة٠مم-ثابث

صشةةةةا مصبصةةةةةاجٙامصب ةةةةة مفالاوبةةةة مصشةةةةةيةصفي يامفةليةةةةة مىةةةةمم ةةةةة ١مفتةةةةةَم دجيةةةةةا ،موصبةةةةةةة  ،موصبدً 
صبالؽةةة ػم ؼةةةليا،موصبة ِةةةاموبشةةةابيببا،موفةليةةة مصلخمةةةاب،مو ؽةةةاةؾمف ىيةةةذمىةةةدصًسمصباليةةة م

 صملؽ ةا،مثةمجالاامصب ةقاى مىمم  ١ت

 فةدشدمبهدصٓمصب ةقاى .م-ب

ًمىةت ىمصب ةقاى ،موفةدشدمصلخمامصبزىاليامب .م-ب  ص تيا

ًةصيامصملصتودىام  مصب ةقاى .مفةدشدم شابي مو هعمام-ج  صبتد

 فةدشدمصب شاةنمصبتٍلي يامصملالاشةامبتةٙيٚمبهدصٓمصب ةقاى .م-د

 فةدشدمبشابي مفٙ ةةمىتٍلم مصب ةقاى .م-هةة

ئٌةةةدصدمٜتةةةابمصبمابةةة امبةةةتٍلةم شةةةابي مصبة ِيةةةا،موىصةةةت ةا مصلخمةةةابمصبلّةةة ي،موئق ةةةازمصمل ةةةالمم-و
 صبتٍلي يامصملتٍلٙامجاب ةقاى .

ا مصب ةقاى مبت ىيذمصبؽٖمصبصادسمالاجتدصتي.ئٌدصم-ز ًةضمى ـٌ   دمدبي مصملٍلةامبتد

ةةةةةةا ٍا ةةةةةة جمصبتال ةةةةةة ممجيةةةةةةا مٔاٌليةةةةةةامصب ةقةةةةةةاى م ةةةةةة مفال يةةةةةةام شةةةةةةابي مصبة ِيةةةةةةا،م-ًصت وصلخمةةةةةةابمصبلّةةةةةة ي،مٌو
 صملٍ   ،موفةم ب٠مىمم  ١تم

ةةةامبلخمةة ص مصبٍل يةةامبةالا بةةاموفؽةةة ي  ا،موفم-ب ٙا ًمئٌةةدصدمبدوص مصبٙيةةاسمصملالاشةةةامٔو  ثلةة م ةة مص تةةةةا
ًمصلخمةةةةةابمصبلّةةةةة ي،موىٙيةةةةةاسمصبتال ةةةةة مصملٍ  ةةةةة مقةةةةةة م  دصامصملٍ  ةةةةة م ةةةةة م شةةةةةابي مصبة ِيةةةةةا،موص تةةةةةةا

 صبة ِامبدىمف ىيذمصبؽٖمصبصادسمالاجتدصتي.

ًصشةةةةا،مىةةةةمم ةةةة ١مصشةةةةتودصلمصملةةةةالو مصب ؼةةةةٕيم ةةةة مفتةةةةةَمصبٞتةةةة مم-ب فةدشةةةةدمصبتؽةةةة يةمصبت  ةبةةةة مبلد
ًصشةةةةةا مصبيةج ةةةةةةامصبصةةةةةةاجٙا  ةةةةة مصشةةةةةيةصفي يامفةليةةةةةة مصبالؽةةةةة ػم ؼةةةةةليا،موصبة ِةةةةةةا،مموصبةةةةةةة  موصبد

وصلخمةةةابمصبلّةةةة ي،وصبتال  مصملٍ  ةةةة ،موصملةةةالو مظةةةةة مصبت  ةبةةةة مبةيةةةةا مٔاٌليةةةامالاشةةةةيةصفي يام ةةةة مفال يةةةةام
ًصشةةةةةةةةةامجتؽةةةةةةةةة يةمم شةةةةةةةةةابي مصبة ِيةةةةةةةةةاموصلخمةةةةةةةةةابمصبلّةةةةةةةةة ي  ةةةةةةةةة جمصبتال ةةةةةةةةة مصملٍ  ةةةةةةةةة م،موب ةةةةةةةةةذ مصبد ٌو

تي  بؽةةةةةةةٖمصبصةةةةةةةادسمالاجتةةةةةةةدصتيمج ةةةةةةةدصًسمصباليةةةةةةة م)مصبفةةةةةةةاجماموصبت  ةتيةةةةةةةا(مىةةةةةةةممف ىيةةةةةةةذمصمصمل  ةةةةةةةٌ 
 صملؽ ةا.
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ا.م-ج ام٘ةليا ٙا تي مفمةي  فمةيٚمبدوص مصبٙياسمٌحلمصمل  ٌ 

ًةضمم-د امبلخمامصبزىاليامصملٙية ةا،موةةتةمصبتةد ٙا تي مٔو ا مصب ةقاى مبت ىيذمصمل  ٌ  ًةضمى ـٌ  فد
ًةصةةةةيامصملٍتةةةةاد ،موبلت  ةتيةةةةامجاشةةةةيةصفي يامفةل ةةةةامصبفةةةةاجمامجةةةةابم صةٚمصبتد يةةةة مصبالؽةةةة ػمبل   ٌ 

  ؼليا.

امٌٙةةة منق بةةةاامم-هةةةةة ةةةامتٍةةةدشا ٙا تي م)صبفةةةاجماموصبت  ةتيةةةا(مفمةي فمةيةةةٚمبدوص مصبٙيةةةاسمٌحةةةلمصمل  ةةةٌ 
ًةضمصب ةقاى .  ىممفد

ا  صشتو ػمصبالتاة موىالا٘ع باموفٕصيةها.م- اىصا

ا  فٙدشةمصبت ؼيا موصملٙية ا .م-شادشا

 فزوض الدراست. 

ًصشةةةةةاف مةةةةةدمٔةةةةة وٗم ص مدعبةةةةةامئ ؽةةةةةاةيامجةةةةةي مىم-0 ًمةةةةةا مى  ةةةةةٌ   مصبد )صبفةةةةةاجماممت شةةةةةما مد
ًم ةةامموصبت  ةتيةةا(م ةة مصبٙيةةاسمصبةٍةةديمع تةةةا  دصامصملٍ  ةة م ةة م شةةابي مصبة ِيةةامبؽةةال مصمل  ٌ 

 صبت  ةتيا.

ًصشةةةةةام-3 ًمةةةةةا مى  ةةةةةٌ   مصبد )صبفةةةةةاجماممف مةةةةةدمٔةةةةة وٗم ص مدعبةةةةةامئ ؽةةةةةاةيامجةةةةةي مىت شةةةةةما مد
ًمصلخمةةةةةةابم صبلّةةةةةة يم ةةةةةة مٝةةةةةة مىصةةةةةةت ىمٌحةةةةةةلم ةةةةةةد مو ةةةةةة موصبت  ةتيةةةةةةا(م ةةةةةة مصبٙيةةةةةةاسمصبةٍةةةةةةديمع تةةةةةةةا

امصبت  ةتيا.  صملصت ةا مٜٟ مبؽال مصمل  ٌ 

ًمةةةةةةا مى  ةةةةةةٌ   مصبةةةةةةةة م-2 )صبفةةةةةةاجماممف مةةةةةةدمٔةةةةةة وٗم ص مدعبةةةةةةامئ ؽةةةةةةاةيامجةةةةةةي مىت شةةةةةةما مد
وصبت  ةتيةةةا(م ةةة مصبٙيةةةاسمصبةٍةةةديمملٙيةةةةاسمصبتال ةةة مصملٍ  ةةة مقةةةة مىةةةاد مصبة ِةةةةام ةةة مٝةةة مىةةةة ًمٌحةةةةلم

 ً امصبت  ةتيا.مٜٟ مبؽال م د مو  مم يَمصملةاو  صمل  ٌ 

ًصشامئللمىامشح تمأهمُت الدراست.  ش ٞممب مف مَمبه يامصبد

ًصةةةةةة  مبت ىيةةةةةةذمصبؽةةةةةٖمصبصةةةةةةادسمالاجتةةةةةدصتيمج ةةةةةةدصًسمصباليةةةةة مصملؽةةةةةة ةامشتفةةةةةة ممم- فٙةةةةةدشةمج قةةةةةةاى مد
ةةامىةةم صبالؽةة ػم ؼةةيلام بةةامصبٞثيةةةمىةةممىةة صلممصبة ِةةاموبشةةابيبباامُهصةة ةم ةة مفةصةةي مبّةةاممى  ٌ 

ةةةا١،موصبتٞيةةةٖمىةةةَمصمل ص٘ةةةٖمصبتوالةيةةةامصملوتلٕةةةامصلخمةةةابمبةةةد بة،مى ةةةامش  ٍّ ٞةةةابةمىةةةممصبت صؼةةة مصبٕ
يا مصب  مفٙل مىممظأ مىاد مصبة ِا.  صب  مش  و م با،مٌو جمصبصلٜ 

فٙةةةةدشةمصشةةةةةيةصفي يامفةليةةةةة مصبالؽةةةةة ػم ؼةةةةةليامملٍلمةةةة مصبلّةةةةةامصبٍ ايةةةةةامج ةةةةةدصًسمصباليةةةةة مصملؽةةةةة ةامم-
ًٔ ةم ةةةةة مٔالةةةةة  مو  ًةضمصبة ِةةةةةاامُهصةةةةة ةم ةةةةة مفمةةةةة ة مىٍةةةةةا ًصوبةم ةةةةة مفةليةةةةة مبتةةةةةد بشةةةةةابي مصبة ِةةةةةا،موى ةةةةةا

 صبالؽ ػم ؼليامجأق صٌ امصملوتلٕا.

امملةالو مج  ة مٌحةلمىصةت ةا ممففَمملومميموىالٕذيمىالاا مصبلّامصبٍ ايام- اموفمةيٙيا صمقى ةا ًا فؽ 
 صبتومينموصبتالٕيذموصبتٙ ةة،مهٍ دمجابة ِاممل اب امصبمةي  موه مصبلّام  موصَ٘مالاشتٍ ا١.

ٍدصشةةةةت اجام-
ُ
ًمىةةةةةادبموفمةيٙةةةةا مصبالى ةةةةةا ممت ً مصشةةةةتث ا ب ف اهةةةةا مصملٍاؼةةةة  مصب ةةةة مفالةةةةاديمجفةةةة و

 صبتدصوبياموصبت صؼليام  متٍليةموتٍلةمصبلّامصبٍ ايامملتٍلم مىدصًسمثالاةيامصبلّا.

ًصشةةةةا مصب ةةة مفالاوبةةةة مىعةةةٟلامصبتال ةةةة مصملٍ  ةةة مبةةةةدىمف ىيةةةذمصمل  لةةةةامالاجتدصةيةةةامقةةةةة مىةةةة صدمم- ً مصبد قةةةد
ًصشةةةام ولةةةلمصب ةةة مبم ةةةة م ةةة مهةةةذصمصمل ةةةا١مصبلّةةةامصبٍ ايةةةا،مٕٔةةةيم ةةة دودمٌلةةةةمصبةا ةةة متٍةةةدمهةةةذامصبد

ياممدشد مإلث صامصملٞتةا .  واذب٠مئـأامىٍٔ 



 

 جاهعح األزهر

 كلَح الترتَح تالقاهرج

 هجلح الترتَح

 م1212لسٌح  أكتوتر(، 5(، الجسء )291العذد: )
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 ؤلاطار الىظزي للدراست.

 ألاسالُب البالغُت في الىصوص ألاصلُت وعالكتها بالخطاب اللغوي والخىمز اإلاعزفيممممممم

ًصشةةةامصل ابيةةةامىٍاليةةةامجتال يةةةام شةةةامم ٝاقةةة مصبد ةةة جملةةةام صبتال ةةة ممبي مصبة ِيةةةا،موصلخمةةةابمصبلّةةة ي،مٌو
ًمصبالىةةة يم صملٍ  ةةة مىةةةمم ةةة ١مج قةةةاى م٘ةةةاةةمٌحةةةلمصشةةةيةصفي يامفةليةةة مصبالؽةةة ػم ؼةةةليا،مٔةةةا منلةةةا

ةةممصلخمةةابمصبلّةة ي  مصبث ثةةامصبتابيةةاتم)صبة ِةةامٔو م-ووةةاه  صبتال  مصملٍ  ةة مصبة ِةةام-شةةيتالاو١مصملةةةاًو
ًةضم شابي مصبة ِيامجاشيةصفي يامفةل  ي مصبالؽ ػم ؼليا(موفٕؽي م ب٠مٜ امشأتيتفد

ةةةاتموؼةةة ممصبة ِةةةام)بّةةةا(تمجلةةةْ البالغتتتتوفن الخطتتتاب اللغتتتوي: -أوال
ا
ةةةاموا ِ

ا
صبشةةة  امبيمشةلةةةْمجلِ 

َ بةةةةةةةً،موفة
َ
ق
ْ
مجابشةةةةةة  ا،موؼةةةةةة مئلةةةةةةلمُىةةةةةة صِدا .)وص َْ ةةةةةة

َ
ىماجٙتةةةةةة مم(،موا ِةةةةةةامصبٞةةةةةة ل318صجممىالىةةةةةة ً،مد. ،مل

(،موهةةةة  مىلٞةةةةةامٔاليةةةةةامشةلةةةةةْمصملةةةةتٟلةمىاش ةةةةةدمىةةةةممه729ملٙتضةةةة ىمصل ةةةةا١مىةةةةةَمٔؽةةةةةا ت .)صبٙزوةن ،م 
م(02هةةة،0220قٕةةضمصملوالةة ،مجاؼةةاجامى ص٘ةةَمن٘الةةاًمىةةممصبٍٙةة ،موصبتةةأثيةمىةةممصبٙل  )صلإ مةةاهي،

م
ا
ةا،موم ةاع امبوم٘ةةا اتمفل٠مصبٙ صقي موصملٍاشيةمصب  مفةٞةةمهةذصم دبموةةٞةةم بةامٌلية م صةالا وصؼم  ا

.)صلإة ًي،م
ا
ًدصا   (213ل،م3101بوم

 تةةازمجةة مىةةممو ممم
َ
ّةةِ بة،موىةةامف

ُ
 صٜيةة مب

َ
م ةة مجيةةا مبشةةابي مصبٍةة ب،موف مٜةيةةةه بٙةةدمٝةةا مبٍلةةةمصبة ِةةامٔفةة ه

ًصٜةةة مٝةةةا م ًصشةةةامن إةةةازمصبةيةةةاهيموئد مد يا١،جةةة مئ  
َ
ٕةةةيموصملٍنةةةى،موصبٍالٕةةةاموصلخ

 
ٍ موم ةةةا١ام ةةة مصبل ٘ةةة  

صمٌحةلم امبٌا مٜثيةا مٌلةمصبة ِاامِى   ََ
ـِ ةلضمصبذيمِىممبْمل مُو ّتالةصب دٓمصب  

ُ
 صثالةا،موفٙةدش مب

ُ
ْ ةةمف

َ
ا،مٔ

تاِجالةةامصبٞةة ةة ِٜ امم.وَايةةا مئ إةةازم ةةامصبٕلصةةٕي  ةةام ةة م ٙةة ١مصملٍٔ  صمٌىي ا ةةوا ةةّ م ّيِ
ْ

ع
َ
ةة مصبة ِةةامت

 
وبٙةةدمول

ًشةةةةم ، ةةةةامو دجيةةةةامىالةةةةذمب مئلةةةةلم وصبالٙدش 
ا
ةةةةا،موؼةةةة ع ةةةةام ةةةة مٌؽةةةة ًهامصبذهةي  ًصشةةةةا مصبٍ اي  صمجابّدِ ًا وىةةةة و

اللةةةة  ًص م دجيةةةةامصل دشثةةةةا،مٌو ةةةةا ًصشةةةةامصلخمةةةةاب ةةةةمصبتي  بتٞعةةةةٖمٌةةةةممبه يتةةةة ،مم متٍةةةةقمف م اوبةةةةامجد
جابلصةةةةةةةةاقيا مصبتدصوبيةةةةةةةةا،مموااللتةةةةةةةة مصبلّ ةةةةةةةةةامو ؽاةؽةةةةةةةة ،مىةةةةةةةةممىالملةةةةةةةةٚم ه يةةةةةةةةامصبالى ةةةةةةةةةامصمليوصشةةةةةةةةد 

لةةةةةةةمالامت ةةةةةةاً،موصملالةةةةةةاا مصبالٙدشةةةةةةامصملوتلٕةةةةةةا،مصب ةةةةةة مهصةةةةةةتٙيمصلخمةةةةةةابمىابةةةةةةامموقى ةةةةةةةا مالافؽةةةةةةا١، ٌو
ام(218ل،م3131وُةالىة مئبية مٜ ةامهعةية)ىٙ ود،ممىةادة ،

ا
ًهةامهعةال مشةدًسمصبلّةامجاٌتةا ًامقةً  جاٌتةةا

ةةةةَمصمت ةةةةاع م صمج ٘  امىةةةةةددا ةةةةامقؽةةةةيا ةةةةامبومفالىي ا ًامهعةةةةاكمفٕةةةةاٌح مبشاشا ام ةةةة مىٙةةةةال،مبومجاٌتةةةةةا ف صؼةةةةليا
 ىٍي ،مٔ  مش انمجي مصبتلٕيموصب صَ٘مالامت اع مجٟ مبتٍادا.

م ةة مفةليةة مصلخمةةابممم
ا
ةةامىتٟةةاى  ًصشةةامبق الةة مو ةة مهةةذصمف ثةة مصبة ِةةامىالوإا امشمةة بمٌليةة مىةةمموىةةمود

ةةةةةةامب ؼةةةةةةةٖمصبلّةةةةةةةامبثالةةةةةةةاام ًامؼةةةةةةة ً مىةةةةةةممإلبيةةةةةةةا مصبت صؼةةةةةةة مصبلّةةةةةة يمصب ةةةةةةة مفتةةةةةةةي مٔ ؼا تّيةةةةةةةص مجاٌتةةةةةةةةا
مصبلّةة ي،موووةةاةٖمٌ ليةةامالافؽةةا١،موصب ؼةة ١مئلةةلم الاشةةتٍ ا١،موىةةامشةة فةنم بةةامىةةممبىثلةةامبلصةةلٛ 

ةاًمص ة صؿمصب ة متصةتودلمىةممبمل ةا،مو ـو ملوتلٕةامصبٞيٕيامصب  مهصتودلم بام ٔ صدمبّ بة،موِ 
 
ا
ٌةةةةةةةةممالاهت ةةةةةةةةالمج شةةةةةةةةاةنمئ٘الةةةةةةةةاًمم(84ل،3101ٜ ةةةةةةةةامف  ةةةةةةةة م)ٌةةةةةةةةةدمصبٍىةةةةةةةةية،مب شةةةةةةةةتودصل.مٔفةةةةةةةة 

صملوالةةةة ،مٔالخمةةةةابمقةةةةؾمى مةةةة متصةةةةياٗمىٙةةةةاىيمش صعةةةة مصبىةةةة وٓمصب ةةةة مفةةةةةينمجاقتةةةةاجمصلخمةةةةاب،م
 و ل صٓمصملصاه ام  مئقتام ،موِ  صؿمصبتٕاٌليامصمل صدمئق ازهامىمم  ب .

ًةٟةة ً،مممم ةة ،مل(و)صمل3110وةةة ىم) ًمصلخمةةاب،3101تٝ  ةة م مةةابمىلٕةة همبومىٞتةة بممل(ب مىٍيةةا ٝو
امىةةةةةامشةةةةةةد مٌالةةةةةدىامشةةةةةتٟلةممُهعةةةةةٟ مو ةةةةةد مفاىةةةةةام٘اة ةةةةةامصبةةةةةذص ، ٔالخمةةةةةابم ةةةةةد مىةةةةةاامبيمئ مظةةةةةلما

ةةامو ةةة مصل اـةة ،موبقةةة مشةيةة مٌحةةةلمىتٟل ةةة ،م ب ةةدقا،موهةةةذصمشٙتضةة  مبىةةة ًمث ثةةا،ه تمبقةةة مىتةٙةةةٚمزىاليا
ًشابيا ،مٜ امشة ة مصل خمةابمىةممىىةاه مصل يةا مصب ة مشةياهةامصملتٟل ة  ،موبق مىٞ ممفةاد١مٝ من



فاعلَح ترًاهج قائن علي استراتَجَح تحلَل الٌصوص األصلَح فٌ تٌوَح 

 ..وعالج التٌور الوعرفٌ لذى تالهَذاب اللغوً األسالَة الثالغَح والخط
 أساهح كوال الذٍي إتراهَن سالواىد/ 
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وةٍٞةةةةةضموةةةةة صه مصبتعةةةةةاكمنهصةةةةةاهيمٌحةةةةةلمصبلّةةةةةاموىٕ دصوبةةةةةاموتٍةيةصوبةةةةةامالاؼةةةةةم  يا،موىةةةةةممل صةةةةةةٚم
ًٝةةةةةةا مهةةةةةةذصممالاشةةةةةةتٍ ا١مصبلّةةةةةة يمصب ةةةةةة مشٞتصةةةةةةببامنهصةةةةةةا مىةةةةةةممصمل ت ةةةةةةَ. ةةةةةةدم ةةةةةةددم)دصشةةةةةة٠،مد. (مب ٘و

ٝابتال ت  صلخمابم

ًص موصلإ  .ىٟ  مصل إةتموه مب مشٟ  مهالاٛمىت  م-0  صبيامىممصبٍةا

ةةةةةٚمث ثةةةةةامم-3 ىٟةةةةة  مالاقتىةةةةةالتمٔ جةةةةةّدمبل ت صبيةةةةةامصلإ ليةةةةةامب مفٟةةةةة  مىالتى ةةةةةا،موصقتىاى ةةةةةامشٟةةةةة  مٔو
يبةة ،موصبٙةة صقي مصبدعبيةةاموهةةدٔ امصه ةةإاىي،موصبٙةة صقي م ٘ةة صقي ،مهةة تمصبٙةة صقي مصبالة ةةةاموهةةدٔ امفٜ 

 صبتدصوبياموهدٔ امفأوةح .

 ٖم  مشيا٘ا مف صؼليامىٍيالا.ىٟ  مصب ويٕاتموه مب مشإديموواةم-2

ي مصبلّ ي ممم  ة م ابةامم-بىامٌممجتيامصلخمابمٔايبامفتٟ  مىممٌد مىصت ةا متع  مى صٔٙامصبيٜة
ًص مصملتا ةةةةامبىةةةةالمى شةةةة مصبلّةةةةا بٟةةةة مىةةةةممصبصةةةةياٗمالامت ةةةةاع ،موصملوالةةةة ،مولةيٍةةةةامم-تٍةةةةددمصلخيةةةةا

ًمهةةةةةذصمالا مصبٍ ٘ةةةةامجةةةةةي مل  ةةةةة مٌ ليةةةةةامالافؽةةةةةا١،موصبّةةةةة ؿمىةةةةممالافؽةةةةةا١،موتّيةةةةةة ب ةةةةةدممجتّيةةةةةةمم تيةةةةةا
ةةةةةٖمالافؽةةةةةال .م)شةةةةةلي ا ، ل،م3101)ٌةةةةةةدمصبٍىةةةةةية،مم(،موففةةةةةي007ٖم-006ل،م3100ىٟ قةةةةةا مصمل٘ 

ةةة ،م82
َ
(مٌالاؼةةة مب ةةة ىمبشاشةةةيامفةٞةةةةمصلخمةةةابمصبلّةةة يموتٍةةةدمبةةة صزلمبةةة موهةةة تمصملواِلةةة ،موصملوال

ةةةةام
ا
ًفةال وى ـةةةةَمصلخمةةةةاب،موشةةةةياٗمقةةةةزو١مصلخمةةةةابموفلٙيةةةة ،موفةةةة فةنمٌ ليةةةةامصبت صؼةةةة مجالخمةةةةابمص

ًمصل إةةةموث يةة ،موةةةتةمئ٘ؽةةاامىٍيةةا ةةا،مٔتةٙةةٚمصلخمةةابمشٙةة لمٌحةةلمصبتٕاٌةة ،موصبت صؼةة مجةةي ملٔ  ٙا ي
 ىممصلخماب،مٔ مشةددمصلخمابمتٍددمٝل اف موم ل .

ًبمموملصةةةةت ةا مصلخمةةةةابمصبلّةةةة يمبه يةةةةامٜةيةةةةة ،مٔةةةةابّ ؿمصبابةةةةاتيممم ىةةةةممهةةةةذامصملصةةةةت ةا مب مشتةةةةد
ًمصملتٍلةمٌحلمٜيٕيامئقتاجمصلخماب،مٔو ةم ؽاةؽ ،موىمم ًمٌحةلمصشةتث ا ةاممثةمالا٘تةدص هةذامصملٍٔ 

اام ةةةةةة م ةةةةة مٔ ةةةةةةةمبيم مةةةةةةابموصشةةةةةتيٍاج ،مٔفةةةةةة مٌةةةةةةممبه يتةةةةة م ةةةةةة مفةٙيةةةةةةٚمصبت صؼةةةةة موصبتٕاٌةةةةةة مصبةاّلةةةةةة
صمىةةةممهةةةذام امٜثيةةةةا ًامىتفةةة الا صمل ص٘ةةةٖمصملوتلٕةةةا،موصتصةةةاًمدصةةةة  مصبتٞيةةةٖمىةةةَمى ص٘ةةةٖمصل يةةةا مجاٌتةةةةا

ا موصبت م بةةةةةا موالاشةةةةةت اجامب ةةةةةا،مصبصةةةةةإص١موصلإةةةةة صب،موصملالةةةةةاو ص ،موئبٙةةةةةاامصبتٍلي ةةةةةمصمل ص٘ةةةةٖمىابةةةةةات
يةةم بة٠مىةممصمل ةاع موصمل ص٘ةٖمصب ويٕيةام ًص موصملالا٘عا ،موصبتٍليٚمٌحلم  ةاً...مِو ً مصل  ص وئدص

ل،م3103بلخماب.مو  ىمفةٙٚمىصت ةا مصلخمابمصبلّة يمبهةدصٔ اامٜ ةامهعةيةمٝة مىةمم)صبٍالةاتي،م
بمشتةغةةةة مى صٌاوبةةةةامٌالةةةةدمش ةةةة مب مفالملةةةةٚمىةةةةممٌةةةةد مىةةةةةادEdmondson, 2014, 81-84))و(م031

 ئٜصابمصملتٍل ي مهذامصملصت ةا ،مىاباتم

ةةاتَمم-0 ب مفٟةة  مصملةة صدمصبتٍلي يةةاموصبالؽةة ػمصبلّ ةةةامصملٙدىةةامبل تٍل ةةي مبؼةةليا،موبقت ةة مىةةمم٘و
 بّ ةام ٙيٙيامووصٍ٘يامبتةٙيٚمبِ صؿموصٍ٘يا.

يةةومٌحةةةلمصب ةةةدٓ،موىٕةةةادم بةةة٠مب مصشةةةتٍ ا١مبّةةامصلخمةةةابمئق ةةةامهةةة مصشةةةتٍ ا١مم-3 ى مةةة مإلق ةةةازمصبيٜة
 ِاشا موبهدصٓمف ث موواةٖمىةدد م  مصبتٕاٌ مالامت اع .

 صبٍالاشامتعٟ مصلخمابمووويٕت مدو مب مهّل مب ده امٌحلم   .م-2

مصبصةةةةةةةةياٗمصبثٙةةةةةةةةا  موالامت ةةةةةةةةاع مبلخمةةةةةةةةاب،موصملٙؽةةةةةةةة دمجابصةةةةةةةةياٗتملةيٍةةةةةةةةامصبٍ ٘ةةةةةةةةامجةةةةةةةةي مم-4 تٍةةةةةةةةٓ 
ي م ةةةةة مصلخمةةةةةاب،موصب ويٕةةةةةامصب ةةةةة مصشةةةةةتٍ ل مصبلّةةةةةامإلق  ةةةةةامصملعةةةةةيٜة ازهةةةةةا،مولةيٍةةةةةامصلخمةةةةةابمىٞت اا

ا،مٔا ت ٓمصبصياٗمشتةٞةمتعٟ مصلخمابمولةيٍت موااللت .
ا
 ة ىالم٘ 

ًمصملٕةةةةة دص ملخدىةةةةةامصبصةةةةةياٗموصملٍنةةةةةىمصملةةةةة صدمئق ةةةةةازا،مم-1 مٜيٕيةةةةةامص تيةةةةةا يةةةةةومٌحةةةةةلمصملٍنةةةةةى،موتٍةةةةةٓ  صبيٜة
يٖمتص ةمصملٕ دص م  مفةدشدمجتيامصملٍل ىا موفٙدش  ام  مصلخماب.  ٜو



 

 جاهعح األزهر

 كلَح الترتَح تالقاهرج

 هجلح الترتَح

 م1212لسٌح  أكتوتر(، 5(، الجسء )291العذد: )
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دمممم  ةةةة مهةةةةذصمصملةةةة ً،مٔٙةةةةدمف ةةةة مالاشةةةتٕاد مىالةةةة م ةةةة مفةدشةةةدمىصةةةةت ةا مصلخمةةةةابممو ةةة مـةةةة امىةةةامًو
صب ةة مشتةغةةة مفال ي بةةامبةةدىمف ىيةةةذمصبؽةةٖمصبصةةةادسمالاجتةةدصتيمج ةةدصًسمصباليةةة مصملؽةة ةا،مٜ ةةةاممصبلّةة ي 

فةمصبت ؼ مئللم شضمصمل فةمامجمةيٍامهذصمصلخمابمو ؽاةؽ ،موصب  مش  مى صٌاوبةامٌالةدمجالةاام
 حلمصشيةصفي يامفةلي مصبالؽ ػم ؼليا.ممصب ةقاى مصملٙيةدمصبٙاةةمٌ

ا ًُ  ن البالغتوظاهزة الخىمز اإلاعزفي:ف -ثاه

 صبتال     مصبلّاتمِف موشاام لٙ  مفال  مصبلمية متعةة مجةابال  م ة مب قة م مفال ة مبة م ،موصملتال ة تمم   
هةةة مىةةةممتعةةةة مجةةةابال  م ةةة ملةٍةةة ،مىةةةممفىةةةاه مجةةةالإ ب مٜأقةةة مق ةةة تم)مصب مةةة مجٟةةة مىٍنةةةىمصبٟل ةةةامشٟةةة  م

ص(ى اتمئشٙةاًم  ىمٌحةلمٔةة دمبوم391ل،م3118)صملال ةدم ة مصبلّةةامصبٍ ايةامصملٍاؼة  ،ممتال ة ا (،موصؼةةم  ا
ةةةةا،مٌةةةةممل ةةةةةٚمصب بدشةةةةدموئل ةةةةاٗم  ىمصبةةةةةدهيمبومصلإصةةةةم م ةةةةامبومبٕىيا امبومٌالٕيا امبومقٕصةةةةيا بٜ ةةةةةمجةةةةدقيا

تةةدصاموصبفةة ب،مبومصبٍ ةة مـةة  مصملدقيةةا،مبومٌن ممٌؽةةاجا ،مجابصةة دموالاجيةةوصز،مبومىوابٕةةامصل ٙةةٗ 
،م(Solberg&Olweus, 2003 )وىةاوع مصبٙت مبومصب بدشد،مٜ امشفةآمئلةلم بة٠مصبتةة طمصلإتخة  .

ةةةةةةةة م)صبٙ هةةةةةةةةي،م (مجأقةةةةةةةة تم الاشةةةةةةةةتودصلمصملتٍ ةةةةةةةةدمبلٍالةةةةةةةةٖمىةةةةةةةةمم٘ةةةةةةةةة م،ةةةةةةةةخؾمبوم31ل،م3106ٜ ةةةةةةةةامهٍٔ 
م ةة مصبٙةة  م ةةامب،ةةخاػمف ةةاامقٕةةضمصبألاةةخؾمجؽةة ً مىتٞةةً  موبٕيةةة مل ةلةةا،مىةةَمومةة دمٔةةٗ  ى  ٌ 

ًشامبوم ىاٜممصملةيمام با بومصبصلمامجي  . مصملتال  موصب  يا،موةةد مئىام  مصملد

ٝاقةة مصبة ِةةامهةة مٔةةممصبٞةة لمصلإ يةة ،مو شةةل بمصل صةةم،ممم ٍةةي مٌحةةلمئقتةةاجمموئ صم
ُ
وصبتةةأثيةمصملٙالةةَمت

ةةةامصبلّ ةةةةامجةةة ،وىممثةةةةمفؽةةةة ممصلخمةةابمصلإيةةةد،موؼةةةالاٌامشةةةة  ًفةالةةة مجابصةةةياٗ،موف ويةةٖمصملٍٔ  ص
 
ا
ةةةةةةامٌةةةةةةاى  ىالةةةةةةاممتٍليمةةةةةة مئش ةةةةةةابيمش فٙةةةةةةيمجةةةةةةاملتٍلةمٔيدٍٔةةةةةة مئلةةةةةةلمفالىةةةةةةيةمٜ ىةةةةةة ،موبيمم ةةةةةة مفٟةةةةةة ةمم٘ ةا

ًهامو  مبيمىالاشةا،موى ىمشتٟلةمبومشؽ  .   شابي مصبٞ ىيامصب  مشوتا

ىّةاش  متٍةاًؿمبِة صؿمصبة ِةاموبهةدصٔ امصبصةاىيام ة مجلمةامموةاه  مئعمب مصب صَ٘مصبتٍليم مش ؼدمم
مصبٙي مةةة مبةةةدىمصملتٍل ةةةي م ةةة متٍةةةاىل ةمىةةةَمٌالاؼةةة مصملالى ىةةةامصبةةتٍلة،مو بةةةددمجيةصمةةةَموفةةةده ًمصبصةةةلٛ 

للةةةةٚمٌل بةةةةةا صبتال  مصملٍ  ةةةة  
ُ
ًةصةةةةةياموالاف ةةةةاامقة هةةةةةا،مب  Cognitiveصبتٍلي يةةةةام اؼةةةةةامصملةةةة صدمصبتد

bullyingًصشةيامىةاموصبتٙلية مىةمم٘ي  بةامتوةٍن م وصبت ة ؤممالاف اامصبصلب موص تةدصلمصبٞ صهيةامملةاد مد
ًشةةة باٌل بةةةاموصبةةةدٌ  مئلةةةلمئه ةةةا١متٍل  ةةةاموصز  ًصامىٍل  بةةةامودص مىةةةممصبٍةةةز١مون٘ؽةةةااموصبٍالةةةٖممد جمةةةٗ 

 جأظٟاب مصملوتلٕا.

ًفةةةاكمهةةذامصبىةةاه  مجابةلمةةةامم(83ل،م3108و)شةةةلما ،مم(091ل،م3103وة مةةَمٝةة مىةةمم) ةة ج،مممم ص
ًمبيبةةةامصبةلمةةةامصلخؽةةةةامبال ةةة م ًشةةةيا،مٌحةةةلمصٌتةةةةا ،موىةةةممبهةةةةمبشةةةةا باممصملد وهعةةة امىثةةة مهةةةذصمصبصةةةلٛ 

مم متٍت ةةةةةةمصب ةةةةةمصبتتعةةةةةمامالامت اٌيةةةةةا ىةةةةةممجةةةةةي مب ةةةةةدم شةةةةةةابمصب ةةةةة موبةةةةةتةموفتةةةةةد  م ةةةةة مهعةةةةة امشةةةةةلٛ 
ٌةةةةدوصهي،م يةةةة مئ مصبةلمةةةةاموصبىةةةة وٓمالامت اٌيةةةةامو شةةةة ةامب ةةةةامفةةةةاثيةم٘ةةةة يمواةةةةابْمٌحةةةةلمق ةةةة مصبٕةةةة دم

اموفتف ممهذام شةابامبشةابتم)بش ةا يا ًشام-ىٍٔ  اٗ(.م-صملد  صبٔ 

ةةةةدمٌحةةةةلم بةةةة٠مبلةةةة ابمقى ةةةةةامصبةةةةتٍلةمالامت ةةةةاع مجةةةةأ مشةةةةل  ممم ةم  ةةةة موةٜإ
 
مُىةةةةتٍل ٛمصبتال ةةةة مشةةةةلٛ 

مٌةممل الةٚمى  ىةامق ةا جمصبتال ة ،مئىةامٌةممل الةٚمصب صبةدیممبوم یتٍلةمصبماب مصملتال ة مهةذصمصبصةلٛ 
ًهةمق ةةةا جم صةةةتٙيمىابةةةامصبٕةة دمشةةةلٜ  مالامت ةةةاع مجؽةةةٕام صملٍل ةةي مبوم ؼةةةد٘اام  ةةة می ٞةةةممصٌتةةةا

ذصمالاٜتصةةةةابمٌةةةةمم(،موالةةةةتةمهةةة264م-279ل،م3108ٌاىةةةاموشةةةةلٜ  مصبتال ةةة يمجؽةةةةٕام اؼا.)ظةةةا َ،م
ل الةٚمصبٙةدو موصملةاٝةةا موصبتٙل ةدموصبةتٙ ؾ،م  ةة میوةز مصبال ةا جمصبصةةلٜ  امصملفةم اامجابةةذصٜ  ،م



فاعلَح ترًاهج قائن علي استراتَجَح تحلَل الٌصوص األصلَح فٌ تٌوَح 

 ..وعالج التٌور الوعرفٌ لذى تالهَذاب اللغوً األسالَة الثالغَح والخط
 أساهح كوال الذٍي إتراهَن سالواىد/ 
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م الةةةةدىامی ةةةةاًسمصبٕةةةة دمشةةةةلٛ  مٌةةةةدوصهي،مٌو ٔةةةةا صمفةةةة صٔ  مب ةةةةةمصبٕ ؼةةةةامصملالاشةةةةةامفة بةةةة مئلةةةةلمشةةةةلٛ 
ًٛمب مهةذصمبة ضمبة مٌٙة ملاملامی دمٔ ة مىالٍٕةاموالةد ابمٔةا مصبتال  ،موال دمبق م صت  م بذصمصبصلٛ 

م امبصلٜ  م  مٌ ٘اف مىَمب٘ صقة ،موسصةتتت مب مشةلٛ  میةٙٚمىٟاش ،مٔاق میتوذامق   ما صبصلٛ 
م ةةةةممصبٞ ٕ ةةةةامصب ةةةة میٞتصةةةة مٔ بةةةةامشةةةةلٛ  صبتال ةةةة مىٙةةةةة ١،مواابتةةةةال می  ةةةة مئلةةةةلمصبتال ةةةة م ةةةة مصملصةةةةتٙة ،مٌو

مصبتال ةة میم:صبتال ةة متعةةيةمصبالى الةةامئلةةلمث ثةةامىٟ قةةا  ٞتصةة مالاٜتصةةاب،و دصا،موالا تٕةةاه،مٔصةةلٛ 
موصبتال ةة مٌحةةلم  ةة الممئلةةلم صمٌحةةلمصبتؽةةٓ  ًا جٍٕةة مصبتٍزالةةز،مبىةةام دصامٔالٍنةة مجةة مب میٟةة  مصبٕةة دم٘ةةاد
مٌالةةةدم م بةةةة،موالا تٕةةةاهم ٍنةةة مب مصبٍةةةدوص مىةةةممصمل ٞةةةممب میتٞةةةً  صل ةةةدمصبةةةذيمیل ةةةٚم  ىموصبفةةةً 

ةاموهة م ٍا٘ة مٌحة لمشةلٜ  متٍزالزامبومئثةاف ،مج ال امعم ٍةاودمو ة ًامىة  مب ة ىمٌالةدمىعةاهد مق   ما
 ل(.3107صبٍدوصهي.)ئج صهية،م

مصبتال ةة مٜ ةةامشةةذٜ م)ظةةميب ،مممم وىةةممبهةةةمصملإظةة ص مصب ةة مش ٞةةممىةةمم  ب ةةامالاشةةتدع١مٌحةةلمشةةلٛ 
ًِاىةةةة متٍ ةةةة مىةةةةا،موصشةةةةةتودصلمبشةةةةابي مووشةةةةاة مىادشةةةةةام3101واةةةة ملةةةةآ،م ًصد م  ةةةةة موئ ل(مشةةةةل مئ

ًم بةةةةة٠مصبصةةةةةلٛ  ةةةةةدمشؽةةةةةد ىةةةةةممٔةةةةة دمبومىةةةةةممموىٍال ةةةةةةامٌدشةةةةةد م بةةةةةدٓمئل ةةةةةاٗمصبفةةةةةّ ًمجاب ةةةةة يا،م٘و
ةةا،مصب ةةدٓمىالةة م٘ ةةَم  ةةةام  ةةة ةم،م ةةامىةةمم ٔةة دصمجاملٙاجةة م٘ةةدمشٟةة  مـةةّدمٔةة دمبومى  ٌ  ى  ٌ 
مصبصةلب م ًشةامصبصةلٛ  ًهةموتّيةمف م اوبة،موةصت  مصملتال ة م ة مى ا ًهة،موصبتد  م  مبٟٔا وصشتؽّا

اموصقٍٕابيةامـدم   ةمم  مصلخٕااموملد مىممصبزىم،موةعيةمشلٜ  مجأق مهٍاهيمىممىعٞ  مقٕصةي
ًصشيامبومىٍلمة موىتٍلمة مموصمت اٌياموف ا ةا. مف اامصملاد مصبد وة اًسمتٍقمصبم بمهذصمصبصلٛ 

 ل(3114)ٔيلد،ممٝابتال تم،  مؼ ًمىتٍدد مهذامصملاد 

ٝابصةةةة موصبعةةةةتةموصبلٍةةةةمموصب بدشةةةةدموصبتٍاليةةةةٖ،مم-0 صبتال ةةةة مصبلٕىةةةةيتمصبةةةةذيمشى ةةةة مٌحةةةةلمظةةةةٟ مب٘ةةةة ص١م
ًمِ يةةةمصبصةة يةاموئلةة ٗم بٙةةابمصبٙةيةةةامٌحةةلم  ةة ةمموالاشةة بزصاموهعةة منظةةاٌا موقٙةة م  ةةةا

يةها.  ِو

صبتال ةةةةة مصلخٕةةةةةيتمصبةةةةةذيمشٟةةةةة  مجاب شةةةةةاة مصل دشثةةةةةامٌ ةةةةةةمنقيةقةةةةة ،مٜ شةةةةةاة مصب ةشةةةةةدمنبٞيةوهةةةةةيمبومم-3
 صب افٖمصلخل يمبومٌممل ةٚمؼٕةا منقيةق موى صَ٘مصبت صؼ مالامت اع مصملوتلٕا.

ًصشةةيامىةةا،مٜةةأ مصبتال ةة مصبتٞال بةة ي تموهةة مئجةةدصم-2 يا مشةةلمامىةةممبمةة مفٙليةة مبه يةةامىةةاد مد امشةةلٜ 
شتعةةةة مب ةةةةدمصبمةةةة بمؼةةةةٕا مشةةةةلمامووـةةةةَمؼةةةة ًمبومجياقةةةةا مٌحةةةةلمؼةةةةٕةا مصبت صؼةةةة مالامت ةةةةاع م
عشةةةةة بدصٓمهةةةةةذامصملةةةةةاد موالاشةةةةة بزصام بةةةةةاموئهاق بةةةةةا.موهةةةةةذصمجابتةةةةةال مٜ ةةةةةامف  ةةةةة م)تصةةةةةي هي،موصل  بةةةةةي،م

امثٙامصملتٍل ي م021-031ل،3131 ٌز  ة مهةذامصملةاد موصبالٕة ًمىابةا،مجة موصبةدٌ  مئلةلم(مشإديمئللمٌز
منقيةقةةةةة موفٙاليةةةةةا مصلإةةةةة ص١مىثةةةةة تمؼةةةةةٕةا م ًصشةةةةة با.موةؽةةةةة م ىةةةةة مئلةةةةةلمصشةةةةةتودصلملةةةةةٗ  ئه ةةةةةا١مد
ةةةةا مصبالٙةةةةاط،موصبيةصشةةةة مصبٕةةةة ًي،مبومصب شةةةاة مصبالؽةةةةيامجتيةةةةامصبتٙليةةةة مىةةةةمم٘ي ةةةةام صب ةةةة ،موى  ٌ 

هام  مصل يا .م ًصشيامودًو  صملاد مصبد

ةةةام ةةة مٌةةةة جموى ةةةامشةةةةٚمش ٞةةةةممبةةةدًسممم صمى  ا ًا ىثةةة مهةةةذامصبىةةةة صه مئ صمىةةةامفةةةةةممصبة ِةةةامب مشةةةةإديمدو
ًشةةة ام يامصلخمةةةأمصب ةةة مش ا ابةةةامففةةةَمشةةةد بامٌحةةةلمصملىةةةاه مصبصةةةلٜ   ٍ ًةصةةةيامٔ فٙدش ةةة مجاشةةةيةصفي يا مفد
صملتٍ لةةةةة  ،مٔتٙةةةةة لمجتؽةةةةة ةبباموتٍةةةةةدشل امٌةةةةةممل ةةةةةةةٚمبهعةةةةةم بامو م صوبةةةةةامنم صةيةةةةةامووبيمةةةةةامصبةلمةةةةةةام

ًةصيامصملالاشةامبذب٠  .صبتد

ا
ً
س ألاسالُب البالغُت با  -ثالث  ستراجُجُت جحلُل الىصوص ألاصلُت:جدَر

امجةةةةي مصبة ِةةةةاموصبةةةةالؾمجٟأةةةةامجأق صٌةةةة مصملوتلٕةةةةا،     ٔةةةةابالؾمو ةةةةد ممهالةةةةاٛمٌ ٘ةةةةام ص م ؽ ؼةةةةي 
ًفةةةةةةةاكمى ةةةةةة د مفتٟةةةةةة  مىةةةةةةممىتتابيةةةةةةامىةةةةةةممصلإ ةةةةةة مفت يةةةةةةوم وهةةةةةةذامصب  ةةةةةةد مشةي بةةةةةةامم،ممجابت اشةةةةةة٠مون



 

 جاهعح األزهر

 كلَح الترتَح تالقاهرج

 هجلح الترتَح

 م1212لسٌح  أكتوتر(، 5(، الجسء )291العذد: )
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ا
ةةةةمصلخمةةةةابمج ؼةةةةٕ مٌ ةةةة  ةةةة م ةةةة موةةةة وٓمىٍيالةةةةا،موةةةةة انمجةةةةي مصبةةةةالؾمفٕاٌليا

َ
امجةةةةي مصملواِلةةةة موصملوال

 (84ل،م3104وشيا٘ .)دبٟي،موبج مدب ،م

ًسمصبٍ بةةةةيمىالةةةةذمصبٙةةةة  مصبثةةةةاهيمممم ةةةةام ةةةة مصبةةةةد  مٌىي ا ًصشةةةةام شةةةةابي مصبة ِيةةةةامص تٕةةةةااا وبٙةةةةدمبٙيةةةة مد
ْ م ٌَ ً مم-صبوإ يم اؼام  مىةا  من إازمصبٙ إلهيمصب  مصشتد ـة صمم-جابف  و بلتٕصةيةمب مى ةممتٍ  

يةةةةةةامىةةةةةةمم "بشةةةةةل ب" شتٕ   ةةةةة صمىةةةةةدب ١مبٕىةةةةةا ًِ مجةةةةةي مبشةةةةةل بمصبٙةةةةة إل مصبٞةةةةة ةةمِو ٌالةةةةةدمصبةةةةةةة مصملٙةةةةةا
مإلثةةةا موةةةاه ِ من إةةةازم

ا
ِوةةذشمم بةةة٠موشةةةيلا ٔٙةةةدمٝةةةا مم بلٙةة إل مصبٞةةة ةة.مبشةةابي مصبٞةةة لمصبٍ بةةةي،مُىت 

ىي امٜةةةةةأبيمٌةيةةةةةد م ل ةةةةةاامىتٙةةةةةّدِ ٍُ ةةةةة   317ه،موصلخٕةةةةةغمشةةةةةٍيدمجةةةةةممىصةةةةةٍد مم301ِب َٕ ه،م318صِامه،موصب
ْ صمئب بةا،مجةي م ٍَ ةةاُشِمم هةدصٓمصب ة مشة

َ
ًِةةمف صلإ ُدمصبٞةيةم  مئثة صامىٕ ة لم شةل ِب،مومة امبظةٟاب ،م

ِت . َ ِال  ِ دشمم  مصبٙ إل مٌو
ْ
ل
ُ
موئ إازا،مبومدَٔملٍ  مصمل  ل(3100)مقاٌ س،م ج ِامصلخمابمصبٙ إلهّيِ

م  و شةةةةل بم ةةةة مصبلّةةةةامبةةةة مىٍةةةةا مٌةةةةد ،مىابةةةةامصبصةةةةم مىةةةةممصبالويةةةةممم َٕ م ،موصبم ةةةةةٚمجةةةةي م ،ةةةةإاً،وصب
م ةة مبشةةابيَ مِىةةممصبٙةة ١امبيتمبٔةةاقيَ مىالةة ،مول ةٙةةامصملةةتٟلةم ةة مٜ ىةة .)صجممىالىةة ً،مشُ  مٔةة  ه

َ
ٙةةا١تمب ةةذ

تةة مصبٟافةة م472د. م،
ْ
(،موبةةذب٠مٔةةا م شةةل بمصبة  ةة مشةةةاو١منماجةةامٌةةممهةةذصمصبصةةإص١تمٜيةةٖمَشٞ

ًمب
 
مجةةة موِىاْلةةة مشتةةةأت

ْ
ّةةةا؟مئ 

 
ةةةامىةةةمم ةةة ١مصبل ؽًّ

َ
ًمبةةة مق

 
ًبمصشتةصةةةاُ مصبةةةالؾمبومصشةةةتوإاق ،مٜ ةةةامشتةةةأت لٙةةةا

يةةةةامتصةةةة  م ةةةةامٔاّلِ ةةةة ٓمٌحةةةةلمىةةةةام ةةةة مصبةةةةالؾمىةةةةممما جي  ةةةةامصب٘  ةةةةاممبشفا جةةةةابالؾمئلةةةةلمىؽةةةةآمٌ  ةةةةا١مصبٕالي 
 (213ل،م0982صلخابد .)صجمم لدو ،م

ًةضمصبلّةةةةةةامصبٙةةةةةةاةةمٌحةةةةةةلمفةليةةةةةةة مصبالةةةةةةةؽ ػم ؼةةةةةةليا،مبىةةةةةة مىةةةةةةةمم ه يةةةةةةةامج ٞةةةةةةةا ممم  ةةةةةة مموةٍةةةةةةدمفةةةةةةد
ًصشةةةا م لةةةةةمصبةةةالؾمصبة ِيةةةةا،صبد ةةةةامىصةةةت    امأل مٌلةةةةةممٔابٍ ٘ةةةامجةةةةي مصبة ِةةةامٌو هةةةة مٌ ٘ةةةامفٕاٌلي 

مٜ ةةةةةامهعةةةةةية)قاٌ س، د مبةةةةةةٍقمم(31ل،3100صبةةةةةالّؾِ ًصشةةةةةامصمل ةةةةةّدِ ةةةةةامبلّدِ صمٌاىًّ ًا لمئلةةةةةا ُش ٞةةةةةممب مشٙةةةةةّدِ
ام  مالافؽا١.  صلإ صق مصبة ِي 

ًم وبيةةةةةامبومممم  ؼةةةةليا،مىثةةةةة تمقؽةةةةة ػموصبالؽةةةة ػم ؼةةةةةليامهةةةة مصبالؽةةةةة ػمصملةةةةةأ    مىةةةةممصملؽةةةةةاد
ًةأممصبٙةةةةةة إل مصبٞةةةةةة ةة،موصبصةةةةةةالامصبالة ةةةةةةةامصبعةةةةةة ةٕا،موصبالؽةةةةةة ػمصبصةةةةةة يةامىةةةةةةممٜتةةةةةة مصبصةةةةةةيةم وصبتةةةةةةا

و دصب،موةةٙٚمصشتودصلمصبالؽ ػم ؼليام  مصبٍ ليامصبتٍلي يةامٔإصةةدمٜثيةة مشت حةلمبه  ةام ة م
اةةةةةنمصبمةةةةة بم بةةةةة ة بةمصبلّ ةةةةةةامى ةةةةةامشالمةةةةة  صٌيةةةةةوصزهةممفةٙيةةةةةٚمصبتةةةةة صز مجةةةةةي م ؼةةةةةاباموصملٍاؼةةةةة  ،مًو

ًي،م  (71ل،م3107 با.)صبةد

ةةام)23تم3104ٜ ةةامهٍةةدمفةليةة مصبالؽةة ػم ؼةةليام مةة  مى  ةةامٜ ةةامش  ةة م)صبٍ  صهةةي،مممم  ةة مىٍٔ 
صمملةةةةةامشٕ  ةةةةة مصملةةةةةتٍلةمىةةةةةممصبةةةالؾم ؼةةةح ،مئ مشةةةةةتةم مٌةةةةممئقةةةة مهٍمةةةةيمىإظةةةة ا

ا
ف ويةةٖمصشةةةةتٍ اب امٔفةةةة 

ةةةةةٚم مةةةةة ص مىابةةةةةامفةدشةةةةةداموتٍ ة يةةةة مصملالت يةةةةامٌةةةةممفةليلةةةةة مٔو ٕةةةةة مو ؽاةؽةةةةة مو ىثلةةةةامصملالت يةةةةامِو
امل امفةليل . ةامصبٙ صٌةدموصبؽةٕا مصملةةدد مبة موىةممثةةمفمةيٙة مملٍٔ   ل ةةٚمىٍٔ 

وفتتمةةةةة مصشةةةةةيةصفي يامفةليةةةةة مصبالؽةةةةة ػم ؼةةةةةليامئلةةةةةلمصشةةةةةيةصفي يا متٍلةةةةةيةمصبتٕٞيةةةةةةمصبتةليحةةةةة ،ممممممم
ًص مصبتٕٞيةةةةةةةةمصب ًص مصبٙةةةةةةة صا مصبتةليليةةةةةةامبةةةةةةةدىمصبمةةةةةةة باموصب ةةةةةة متصةةةةةةة بدٓمفال يةةةةةةامى ةةةةةةةا تةليحةةةةةة ،موى ةةةةةةةا

ًدمصبٟةةةةةة مئلةةةةةةلمبمزصةةةةةةة ،موصبٙةةةةةة صا مصبتةليليةةةةةةامفتملةةةةةة مد٘ةةةةةةامصبٕ ةةةةةةةموصبتٍ ةةةةةةٚمٔيةةةةةة ،م ٔابتةليةةةةةة مهٍنةةةةةة م
مٌحةةةةةةلم ؽاةؽةةةةةة مىةةةةةةمم يةةةةةة مصبعةةةةةةٟ ،موىةةةةةةمم يةةةةةة م وصبتٕاٌةةةةةة مىةةةةةةَمصبةةةةةةالؾمصملةةةةةة صدمفةليلةةةةةة موصبتٍةةةةةةٓ 

ًي،مصملف   مى  امص تلٖم  مى اب موى ـٌ  مج امشف ممٜعٖمىامجةي م ل،م3107صبصةم ً)صبةد
ةةةةةام77 ةةةةامبٌ ةةةةٚمبلةةةةالؾموصشتو ؼا (،وصبتةليةةةة مُهٍنةةةة مجابعةةةةٟ موصملٍنةةةةةىمٔيةةةةةجنمجياب ةةةةامج ةةةةامشةٙةةةةةٚمٔ  ا

يةةةمصملةاظةة  ،موصملةةتٍلةمشةتةةاجمبلٙةة صا مصبتةليليةةامجؽةة ً مإلقيةةاموىصةةتٙةليا،مٕٔةةيم ملٍاقيةة مصملةاظةة  مِو



فاعلَح ترًاهج قائن علي استراتَجَح تحلَل الٌصوص األصلَح فٌ تٌوَح 

 ..وعالج التٌور الوعرفٌ لذى تالهَذاب اللغوً األسالَة الثالغَح والخط
 أساهح كوال الذٍي إتراهَن سالواىد/ 
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صفة م ًصشامىًٙ  ًشةامصبٙة صا مٌاىةامجؽة ً مصب٘  مصل اـ مشةتاجمصملتٍلةمصبٙ صا مصبتةليليامبد وى ا
 (041ل،م3119)ٌةدمصب   م،ممل يةاموىت يو .

ً مٌحةةةةلمفةدشةةةةدمصبٕٞةةةة  مبومصملعةةةةٟلا،موفةليل ةةةةامئلةةةةلمممم ًص مصبتٕٞيةةةةةمصبتةليحةةةة مجأيبةةةةاتمصبٙةةةةد مى ةةةةا وتٍةةةةٓ 
ًمبلتٙةةةة ةة،مووـةةةةَمالاشةةةةتتتاما م ىٟ قاوبةةةةا،موفالىةةةةيةمصملٍل ىةةةةا مصب زىةةةةامبؽةةةةالَمصبٙةةةة صً،مواالةةةةاامىٍيةةةةا

ًصف تمفةدشدمصبصة ا مبومصبؽةٕا مصمل يةو مببظةيااموصبٟاةالةا ،مٌو ٘ةامصلإةزامصمل ة ا.موىمم بهةمى ا
ةةةةةا ،مواالةةةةةاام ً مٌحةةةةةلمفؽةةةةةتيٖمصملٍل ىةةةةةا موفالىي  ةةةةةامووـةةةةةٍ ام ةةةةة مى  ٌ  جابٟةةةةة ،موصمل  ىةةةةةا،موصبٙةةةةةد
ًمبيمفةدشةةةدموفٙةةةدش مصملٍةةةاشيةم ٜ ةةةةمٔاةةةةد مصب ةةة مش ٞةةةممصشةةةتودصى ام ةةة مفٙيةةةيةمٌالاؼةةة مبومجالةةة دم صملٍيةةةا

ممبمةة مصبت ؼةة مئلةةلمب ٟةةالمىٍيالةةا،موصبيةفلةة مووـةةَم وب ةةةا ،موصبتو ةةي مبومصبتتةةةإمبومأله ي بةةا،مىةة
ةامبومب ةدص م َ،موفةدشدمصبصت موصبالتي ا،موئم صامصبٙيةاستمفةدشةدمصبٍ ٘ةا مجةي مجالة دمىأبٔ  صبت٘ 
ةةةةةامىةةةةةةمم ةةةةةا،مواالةةةةةة دموب ةةةةةدص مىتعةةةةةةا بام ةةةةة مى ص٘ةةةةةةٖممدشةةةةةد ،موصبتٍ ةةةةةةية،مو بةةةةة٠مبةالةةةةةةاامى  ٌ  ىأبٔ 

ًص موصلإ  مص  (091ل،م3100ب  متعتٚمىممصبٍ ٘ا مجي مصملٕاهيةم ص مصبؽلا.)صبٍياؼ  ،مصبٍةا

ةامىةممصلخمة ص مهة تمممم وة  مصشتودصلمصشيةصفي يا متٍليةمصبتٕٞيةمصبتةليح مجؽٕامٌاىامج   ٌ 
ًصاموفة مي م ٔفة مىابةا،موصشةتو ػم ةٖ،موىالا٘عةامالا ت ةاع مو  ٖ،موفةلية مصمل٘  ٌ ؿمصمل٘ 

ًوسموصبٍ ةةةةةة ًةةةةةةا ،مصملةةةةةةادبموصبةةةةةد حةةةةةلمصبمابةةةةة مٌالةةةةةدمصشةةةةةتودصلم3116)صبٙيةموالاف اهةةةةةا (.)م ل(،مٌو
ًص مصبتٕٞيةةةةةةمصبتةليحةةةةة مب مشٙةةةةة لمجتةدشةةةةةدمصبٕٞةةةةة  مبومصملعةةةةةٟلامىةةةةةَمىٟ قاوبةةةةةا،موصبةةةةةةة موفالىةةةةةيةم ى ةةةةةا

ًم بل ةةةةةةةةةةة ،موفمةيةةةةةةةةةةةٚمصل لةةةةةةةةةةة ١ممووـةةةةةةةةةةةَمص٘يةص ةةةةةةةةةةةا مصملٍل ىةةةةةةةةةةةا موفةدشةةةةةةةةةةةدم وب ةةةةةةةةةةةةا ،مواالةةةةةةةةةةةاامىٍيةةةةةةةةةةةا
صلمصشةةةةيةصفي يامفةليةةةة مصبالؽةةةة ػم ؼةةةةليامىةةةةممل(،مٜ ةةةةامشتملةةةة مصشةةةةتود3101 صةةةةم،موفٙ ة  ا.)

يا،موصبتٕصية،مٔو ةةمىةام ًمصبالٌ  ًم شاشيامو ٟٔا ًٜي مببٟٔا ًةي مقا٘دشممىد صبم بمب مشٟ ق صم٘ا
ةامد٘ةةامصبٕ ةة،موصبتٍ ةٚمٔيةة ،موفال يةامصبٍةادص مصب ةة مشتفة ابامفٕصةةيةم جةي مصبصةم ً،مٜ ةةامفتملة مبشفا

 (63ل،م3107ًيم،مى مٔي .)مصبةدصبالؾمصملٙ واموصبتٕاٌ مىٍ ،موصبتٕٞيةموصبتأ

وةةٙٚمصشتودصلمصبالؽ ػم ؼليام  مفٙ ةةمق صف متٍلةمصبلّامصبٍ ايامىزصشامٜثية مبه  ةاتمبيبةامممم
ًص مصبلّ ةةةامبلمابةة ،مشةة صامىةةامشتٍلةةٚمجةةابٙ صا مبومصبالمةةٚمصبصةةلية،م تٍمةةيمؼةة ً موصٍ٘يةةامٌةةممصبٙةةد

ًص مصبتةد موالا  ًاةنمٔة وًمبومصبتٍةيةمصبعٕ ي،موصٜتصابمصملتٍلةمى ا شت اً،مٜ امبيبامتٍ  مٌحةلم
مي ة م ة مؼة ً مبشةملاموبم اةامهصةتٕيدم صبلّامتٍف امجةٍق،موتصة  مٌ ليةامنقتٙةا١مىةممى ـةً 
ىابةةةامصبمةةة ب،موىٍنةةةىم بةةة٠مبيبةةةامفةةةإديمئلةةةلمفةةة صجنمٔةةة وًمصبلّةةةا.مبةةةذصمٔةةةا مٌ ليةةةامفةليةةة مصبالؽةةة ػم

ً مٌحةةةةةلمٔ   ةةةةةام ؼةةةةةليا،مف ٍةةةةة مصبمابةةةةة مشتأىةةةةة مىةةةةةامجةةةةةدص  مصبةةةةةالؾمىةةةةةممىٍةةةةةا ،موفالمةةةةة مبدشةةةةة  مصبٙةةةةةد
مم ال .  وصبتٕاٌ مىٍ اموفٕصيةها،موصب٘  ٓمٌحلمىامٔ بامىممج ِاموفذٗو

 .إحزاءاث الدراست

ٚمصلخم ص مصبتابياتممممممممممم ًصشامصل ابيامٔو ً مصبد  شا

 إعداد كائمت باألسالُب البالغُت لخالمُذ الصف السادس الابخدائي:  -أوال

ا ل خطواث الخالُت:كام الباحث بإعداد كائمت لهذه ألا 
ً
 سالُب وفل

فةدشدمصب دٓمىممئٌدصدمصبٙاة ةاتمشت ثة مصب ةدٓمىةممصبٙاة ةامفةدشةدم شةابي مصبة ِيةامصب زىةاممم
بت ىيةةذمصبؽةةٖمصبصةةادسمالاجتةةدصتيامبيةةتةم ةة مـةة  بامجالةةاامصب ةقةةاى مصبٙةةاةةمٌحةةلمصشةةيةصفي يامفةليةة م

 صبالؽ ػم ؼلياامبتال يامهذام شابي مبد بة.
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 كلَح الترتَح تالقاهرج
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 م1212لسٌح  أكتوتر(، 5(، الجسء )291العذد: )

 

 

19 

ًم فيةةةام ةةة مئٌةةةدصدمصبٙاة ةةةام وبيةةةامفةدشةةةدمىؽةةةاد ًصشةةةامٌحةةةلمصملؽةةةاد ًمئٌةةةدصدمصبٙاة ةةةاتمصٌت ةةةد مصبد
ًمصبٍةةةةالمملةةةةالو مصبلّةةةةامصبٍ ايةةةةامج ةةةةدصًسمصباليةةةة مصملؽةةةة ةا،مدبيةةةة مصبؽةةةةٖممببشةةةةابي مصبة ِيةةةةات )منلةةةةا

ًصشةةةةةةا مصبصةةةةةةاجٙام ةةةةةة مصبة ِةةةةةةاموصبالؽةةةةةة ػم صبصةةةةةةادسمالاجتةةةةةةدصتيم ةةةةةة مصبلّةةةةةةامصبٍ ايةةةةةةا،م دجيةةةةةةا موصبد
  ؼل مئبي مىممقتاة ( ؼلياموىامف

(مىٕةةةةةة د مصظةةةةةت ل مٌحةةةةةةلم شةةةةةةابي م31ؼةةةةةياِامىٕةةةةةة دص مصبٙاة ةةةةةاتمؼةةةةةةيّ مىٕةةةةة دص مصبٙاة ةةةةةةام ةةةةة م)
 صبة ِياموىٟ قاوبامو ب٠م  مصبؽ ً م وبيامبلٙاة ا.

ـةةةةةةةنمصبٙاة ةةةةةةاتمبفةةةةةةةنمصبؽةةةةةة ً م وبيةةةةةةامبٙاة ةةةةةةام شةةةةةةابي مصبة ِيةةةةةةامصب زىةةةةةةامبت ىيةةةةةةذمصبؽةةةةةةٖم
  امشأتيتصبصادسمالاجتدصتيام٘المصبةا  مج

ئٌةةةةدصدمصشةةةةتةاقامجابؽةةةة ً م وبيةةةةامبلٙاة ةةةةامتعةةةةت  مٌحةةةةلمىٕةةةة دص مجاألشةةةةابي مصبة ِيةةةةاموىٟ قاوبةةةةا،م
وىٙياسمىدىمىالاشةامهذام شابي مبت ىيذمصبؽٖمصبصادسمالاجتدصتي)مىالاشةةا،مِيةةمىالاشةةا(،م

ًج ص،مىت شةنم ه يةا،مِيةةموىدىمبه يام شابي مب إعامصبت ىيذمث ثيمصبتد ٌحةلممى ةة(م)ى ةممدا
ًمافة مهةة ) (،موىةدىمشةة ىامصبؽةياِامصبلّ ةةةامب ةذامصملٕ دص )شةةلي ا،مِيةةمشةةلي ا(،م0-2ب مفٟة  مد

ًةصةةةة ا،م مفد ةةةةامىةةةةممصملةٞ ةةةةي م ةةةة مى ةةةةا١مصبلّةةةةامصبٍ ايةةةةامولةةةةٗ  ثةةةةةمفةةةةةمٌةةةة ؿمالاشةةةةتةاقامٌحةةةةلمى  ٌ 
ؤشااموىٍلم مصبلّامصبٍ ايةامج ة دصًسمو  ةصامفٙييةمصبلّامصبٍ ايامج  د مظ اد مصبالي مصبدوبيا،مًو

مصبصةةةاد مصملةٞ ةةةي م بةةةدٓم مبلةةة بيمظةةة  تمىٙدىةةةامتٍةةةٓ  صباليةةة مصملؽةةة ةا.مو بةةة٠مىةةةمم ةةة ١مصشةةةتمً 
ًد م ةة مالاشةةتةاقاامو بةة٠م ًمصظةةتٙاٗمصبٙاة ةةا،موبٍةةقمصملؽةةمل ا م شاشةةيامصبةة ص ًصشةةا،موىؽةةاد صبد
إلجةةةةةةدصامصبةةةةةة بيم ةةةةةةة ١مىٕةةةةةة دص مصبٙاة ةةةةةةةامتّةةةةةة ؿمفةدشةةةةةةدتمىةةةةةةةدىمىالاشةةةةةةةاموبه يةةةةةةةامهةةةةةةذام شةةةةةةةابي م

ةةةا،مثةةةةموىٟ قاوبةةةامبت   ىيةةةذمصبؽةةةٖمصبصةةةادسمالاجتةةةدصتي،مىةةةدىمشةةة ىامؼةةةياِامىٕةةة دص مصبٙاة ةةةامبّ ةا
أا،مبومجابتٍدش مملٕ دصوبا.  فٙدشةمصملٙية ا مصملٕيد مبلٙاة امش صامجال ذٓ،مبومجاإـل

ًمئبيةة مصملةٞ ةة  مىةةممتٍةةدش  م ةة م صبؽةة ً مصباباةيةةامبٙاة ةةام شةةابي مصبة ِيةةاتمتٍةةدمئمةة صامىةةامبظةةا
ةَمصبٙاة ةام ة مؼة ًوبامؼياِامتٍقمىٕ دص م   شابي ،موصبتأٜدمىممٌةدلمفةدص  متٍفة اامفةةمـو

(مىٕةة د مففةة ال م شةةابي مصبة ِيةةامصملةة صدمفال ي بةةامبت ىيةةذمصبؽةةٖم01صباباةيةةام يةة مفٟ قةة مىةةمم)
 صبصادسمالاجتدصتي.م

تتتتتتا ًُ اث الخطتتتتتتاب اللغتتتتتتوي لتتتتتتدى لخالمُتتتتتتذ الصتتتتتتف الستتتتتتادس  -ثاه إعتتتتتتداد كائمتتتتتتت بمستتتتتتخٍو
ت:الابخدائي بمدارس الىُل   اإلاصٍز

امبلخم ص مصبتابياتم٘المصبةا  مجاٌدصدم٘اة امج صت ةا مصلخمابمصبلّ ي ممم ٙا  ٔو

هةةةدٔ مصبٙاة ةةةامئلةةةلمفةدشةةةدمىصةةةت ةا مصلخمةةةابمصبلّةةة يمصب ةةة مشتةغةةة مب مش تلٞ ةةةامف ىيةةةذمصبؽةةةٖمممم
صبصادسمالاجتدصتيمج ةدصًسمصبالية مصملؽة ةاام  ةىمشتصةنىمفال ي بةامبةد بةمىةمم ة ١مصب ةقةاى مصملٙيةةد.م

ًمعظةةةةةةةتٙاٗمىصةةةةةةةت ةا مصلخمةةةةةةةابمصبلّةةةةةةة ي،موىالةةةةةةة م دجيةةةةةةةا مموفةةةةةةةة الاشةةةةةةةتٍاقامجابٍدشةةةةةةةدمىةةةةةةةممصملؽةةةةةةةاد
ًص مفةليلةةةةةة ،موصبٍ ٘ةةةةةةامجةةةةةةي مصبة ِةةةةةةاموصلخمةةةةةةابم وصبةةةةةةةة  مصبصةةةةةةاجٙامصب ةةةةةة مفالاوبةةةةةة مصلخمةةةةةةابموى ةةةةةةا

ًصامصلخ ةصاموصملتوؽؽي م  مصبلّامصبٍ اياموتٍلي  ا.  وصبالؽ ػم ؼليا،مٔف مٌممإل

ًةلصةةةةةاموهةةةةة مت]شةةةةةياٗمصل ةةةةةد وففةةةةة ال مصبٙاة ةةةةةامصملةمممممم ًبٍةةةةةامىصةةةةةت ةا م م-بّةةةةةامالافؽةةةةةا١م-دةيةةةةةامب
ًجمفة بةةام)مفٙيةةيةمصبتٕاٌةة [م-ِة ؿمصلخمةةاب ةةٍ م31صقةةد (مجالةدمٔ عةة ،موبفةةةنمصبٙاة ةةامصملةدةيةةامـو

  مظٟ مصشتةاقا،موفةمٌـ  امٌحلمٌةددمىةممصبصةاد مصملةٞ ةي مبلتأٜةدمىةممبه يةاموىالاشةةامصبةالة دم



فاعلَح ترًاهج قائن علي استراتَجَح تحلَل الٌصوص األصلَح فٌ تٌوَح 

 ..وعالج التٌور الوعرفٌ لذى تالهَذاب اللغوً األسالَة الثالغَح والخط
 أساهح كوال الذٍي إتراهَن سالواىد/ 
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ىيةةذمصمل  لةةةامالاجتدصةيةةامج ةةدصًسمصباليةةة مصملؽةة ةا،مٌو ٘ بةةةاممل ةةا١مصلخمةةابمصبلّةةة ي،موىالاشةةة بامبت  
ةةةدمفةةةةمئمةةة صامصبتٍةةةدش  مٌحةةةلمصبٙاة ةةةام ةةة م جابة ِةةةاموبشةةةابيبباموفمةيٙاوبةةةام ةةة مصبالؽةةة ػم ؼةةةليا،م٘و
ةةدمبؼةةةة م٘اة ةةامىصةت ةا مصلخمةةابمصبلّةة يمصب ةة م ًصامصملٙية ةةامىةةممصبصةةاد مصملةٞ ةي .م٘و ـة ام 

(م31بصةةةادسمالاجتةةةدصتيم ةةة مؼةةة ًوبامصباباةيةةةا،م يةةة مففةةة ال م)شتةغةةة مفال ي بةةةامبةةةدىمف ىيةةةذمصبؽةةةٖمص
ص.م  جالدا

ا
ً
 بزهامج في ألاسالُب البالغُت كائم على جحلُل الىصوص ألاصُلت: -ثالث

امبلخم ص م فياتممم ٙا  فةمجالاامهذصمصب ةقاى مٔو

امبلخم ص مصبتابياتم-ى  لامجالاامصب ةقاى  ٙا  ى  م م ص مجالاامصب ةقاى مصملٙيةدمٔو

 د ألاهداف العامت للبرهامج: ٌسعى البرهامج الاالي إلى جحلُم ألاهداف آلاجُت:)أ( جحدً

يام ةةة مم- ًؤةةةامى ـةةٌ  فأؼةةي مصب  ةةةامصبلّ ةةةام ةة مىةةدصًسمصباليةة مصملؽةةة ةا،مو بةة٠مىةةمم ةة ١مفٙةةدشةم
فال يام شابي مصبة ِياموصلخمابمصبلّة يمىةمم ة ١مصشةتودصلمفةلية مصبالؽة ػم ؼةليام بةدٓم

ًص مالاشةةتٍ ا١مصبلّةة يمصبصةةليةم ةة مصمل ص٘ةةٖمصبتٕاٌليةةاموصبت مةة مئٜصةةابمف ىيةةذمهةةذامصملةة دصًسمى ةةا
 نش ابيمقة مصبة ِا.

تٍ ةةةةةةةةٖمصملتٍل ةةةةةةةي مجابة ِةةةةةةةاموبشةةةةةةةابيببا،موصلخمةةةةةةةابمصبلّةةةةةةة يموىصةةةةةةةت ةاف ،موصبالؽةةةةةةة ػم ؼةةةةةةةليامم-
 صملٙؽ دمىاباموبق صٌ ا،موصبٙيةمصبلّ ةاموصل يافيامو   ٘يامصملتف الامٔ با.

ًة مصملتٍلم- ًص مفةليةة مصبالؽةة ػم ؼةةليامعشةةتتةاكم شةةابي مصبة ِيةةا،موفةدشةةدمفةةد  ةةي مٌحةةلمى ةةا
صبٕ ةةةةةةمبثالةةةةةةاامفمةيٙةةةةةا مدًسمصبة ِةةةةةةامثةةةةةةمصبتٍاىةةةةةة مصبةةةةة صع مىةةةةةةَممىصةةةةةت ةا مصلخمةةةةةةابامج ةةةةةامشةٙةةةةةةٚ

 صمل صٖ٘مصلخماجيامصملوتلٕا.

ةةةة ٙا ًوشةةة ،مو بةةة٠مٔو امبىةةةام هةةةدصٓمنم صةيةةةامصلخاؼةةةامجاب ةقةةةاى مٔ ةةةاا م ةةةة مجدصشةةةامٝةةة مدًسمىةةةممد
ةةةَمىةةةممصملتٍل ةةةي مبدصؤام ببشةةةابي مصبة ِيةةةاموىصةةةت ةا مصلخمةةةابمصملصةةة بدٔامىةةةممصبةةةدًس،موىةةةامُشت٘ 

ًٜام  م هعمامصملتف الامج .  تٍدمصملعا

ًمصبٕٞةةة يموصبٕلصةةةٕيم )ب( جحدًتتتد محختتتوى البرهتتتامج: ًةب مٌحةةةلمنلةةةا صظةةةت  مىةتةةة ىمصب ةقةةةاى مصبتةةةد
وىصةةةةةةةةت ةاف مو ؽاةؽةةةةةةةة ممصبلّةةةةةةةة ي موفةليل ةةةةةةةةا،موصلخمةةةةةةةةابمبلة ِةةةةةةةةامٌو ٘ بةةةةةةةةامجابالؽةةةةةةةة ػم ؼةةةةةةةةليا

ًد م صملٍاؼ  ،مٜ امفالاو١مصملةت ىم شابي مصبة ِيامصملتف الام  مق صف متٍلةمصشةتودصلمصبلّةامصبة ص
ةةةةامصشةةةةيةصفي يامفةليةةةةة م ًمىةةةةةالو مصبؽةةةةٖمصبصةةةةادسموفمةيٙاوبةةةةةام ةةةة مصبالؽةةةة ػم ؼةةةةةليا،موبشفا  ةةةة مئلةةةةا

ةةةةةةا)مصبٙةةةةةة إل مصبٞةةةةةة ةة،م   ٌا ةةةةةةاموبه يةةةةةةا،موبق ص  ادشةةةةةة مصبالة ةةةةةةةا،م ظةةةةةةةٍاً،مصبالؽةةةةةة ػم ؼةةةةةةليا،مىٕ  ىا
ا،موفةةةةمفؽةةة يةمهةةةذصمصملةتةةة ىموف زةٍةةة م ةةة م) ًوس،مففةةة مم01صلخمةةة ،م ىثةةةا١...م(،موصشةةةتودصىا (مد

ةةةةةةامىةةةةةةممصمل ص٘ةةةةةةٖمصبة ِيةةةةةةاموصلخماجةةةةةةا مصبلّ ةةةةةةةامصب ةةةةةة مشتٍةةةةةة ؿمب ةةةةةةام ٌا صموىتال  صمٜةيةةةةةةةا ٝةةةةةة مدًسمٌةةةةةةددا
ًمفلةةةة٠مصملتٍل ةةةة  م ةةةة م يةةةةاوبةمٌو ٘ةةةةاوبةموتٍةةةةاى وبةمصملوتلٕةةةةا،موفةةةةةمالاشيةظةةةةادم ةةةة م فةدشةةةةدموص تيةةةةا

ًصشةةةةةةا مصبصةةةةةةاجٙا،موا ةةةةةةامص٘ية ةةةةةة م ً مئبيةةةةةة م دجيةةةةةةا مصبيةج ةةةةةةةا،موصبد صمل ص٘ةةةةةةٖموصلخماجةةةةةةا مج ةةةةةةامبظةةةةةةا
صبصةةاد مىٍلمةة مصبلّةةامصبٍ ايةةامج ةةدصًسمصباليةة مصملؽةة ةامىةةممى ص٘ةةٖمهٍاهعةة امف ىيةةذمهةةذامصملةةدصًسم

مى ةاع م شةابي مصبة ِيةةاموصلخماجةا مصبلّ ةةةا وعة مفالةةً  بتعة  مى ص٘ةةٖمموة وٕة  مٔ بةام بةة٠.مًو
فةةةةةاامالا تيامةةةةةا ،موصبصةةةةةٕ ممصبتٕاٌةةةة م ةةةةة مى ةةةةةاع ت صبتٍلةةةةية،موصبٍ ةةةةة ،موصبٍ ٘ةةةةةا مالامت اٌيةةةةا،م٘و

ًمو  دص مصملوتلٕا.م م  ةا  وصب    ،موتٍٓ 
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ستتتُت اإلاستتتخ دمت فتتتي البرهتتتامج: ًةضمهةةةذصمصب ةقةةةاى مٌحةةةلمج( ألاستتتالُب وألاوشتتتطت الخدَر صٌت ةةةدمفةةةد
ةةةةةامب ةةةةة ىمىةةةةةممصشةةةةةيةصفي يا موبهعةةةةةمامصشةةةةةيةصفي يامفةليةةةةة مصبالمبشةةةةةابي  ؽةةةةة ػم ؼةةةةةليا،موى  ٌ 

ابةةةةةةةا،مىةةةةةةةمم ةةةةةةة ١مصبٍ ةةةةةةة م ةةةةةةة م  ٍ ًٜت مصبٕ ةةةةةةةدمٌحةةةةةةةلمئش اجيةةةةةةةامصملةةةةةةةتٍلةموىعةةةةةةةا صبةةةةةةةتٍلةمصبتعةةةةةةةنمصب ةةةةةةة مفٜإ
صٗمٌ ةةةة مفةليةةةة مصبالؽةةةة ػم ؼةةةةليامىثةةةة تمصملالا٘عةةةةا م ةةةةا مؼةةةةّية م ةةةة مفالٕيةةةةذمبهعةةةةماموبًو ى  ٌ 

م-صتي،موصشةةةةةيةصفي يا)ٔٞ صبٕ دشةةةةةاموصلإ اٌيةةةةةا،موصبٍؽةةةةةٖمصبةةةةةذهن ،مو ةةةةة مصملعةةةةةٞ  ،موصبةةةةةتٍلةمصبةةةةةذ
ةةا مبلتٍةةاو م ةة مئمةة صامصبتمةيٙةةا مصبٍ ليةةامٌحةةلمم-زصوج ًٛ(،موف ثيةة م دوصً،موصبٍ ةة م ةة مى  ٌ  ظةةا

ًد مجاب ةقةةاى ، ًوسمصبالؽةة ػم ؼةةليامصبةة ص ًوعةة م ةة مفلةة٠م هعةةمامىةةامشحةة تم)مصبةالةةاامٌحةةلمىةةاممد ةةدم ٘و
ًٓ ًة مالاقتٙةةةةا١مىةةةةممصملٍميةةةةا مصبالى ةةةةةامببشةةةةابي مو م-بةةةةدىمصملةةةةتٍلةمىةةةةممىٍةةةةا صملصةةةةت ةا مئلةةةةلمصبتةةةةد

ًجم ةةةة مصملٍالإةةةةا مصملتملةةةةةامألدصام هعةةةةماموصمل  ةةةةا مصبتٍلي يةةةةامو بةةةة٠مم-وصبتمةيةةةةٚمصبٍٕحةةةة مب ةةةةا صبتةةةةد
ً ،موف زةامٌالاؼ ها،موىصت ةا مصبت ىيذموصبت اشزمجيابة(. امبمةيٍامصمل ا ٙا  ٔو

 )د( أسالُب وأدواث جلوٍم البرهامج:

  تفالٌ  مبشابي مفٙ ةةمصبت ىيذمبتع  مىامشح

ًةضمصب ةقةةةةةةاى مم-صبتٙةةةةةة ةةمصبٙةحةةةةةة تمصشةةةةةةتودلمبتةدشةةةةةةدمىصةةةةةةت ىمصبت ىيةةةةةةذم  ةةةةةة م شةةةةةةابي مم–٘ةةةةةةة مفةةةةةةد
صبة ِيةةةةا،موىصةةةةت ةا مصلخمةةةةابمصبلّةةةة ي،موصبتال ةةةة مصملٍ  ةةةة مقةةةةة مصبة ِةةةةا،مو بةةةة٠مىةةةةمم ةةةة ١مفمةيةةةةٚم

ًص مصملٍد مبذب٠.  صملٙاشلضموالا تةا

ًوسم ًةضمىةةةةةمم ةةةةة ١مفٙةةةةة ةةمصبت ىيةةةةةذم ةةةةة مجدصشةةةةةامٝةةةةة مدًسمىةةةةةممد صبتٙةةةةة ةةمصبةالةةةةةاتيتمفةةةةةةمبثالةةةةةاامصبتةةةةةد
الةةدمبدص بةةةموفمةةةيٙ ةمببشةةابي موصملصةةةت ةا ،م صب ةقةةاى ،موبثالةةاامىالا٘عةة بةموفٕةةاٌل ةمىةةَمصملٍلةةة،مٌو
مٌةةةممبشةةةملامصبتٙةةة ةةمصملتفةةة الام ب ةةةا،موىتاتٍةةةامبدص بةةةةمببهعةةةمامنث صةيةةةامبلةةةدًس،موفٙةةةدشةم

ا
ٔفةةة 

 تّذشامصب صمٍامصب زىامب ة.صب

ٍةد  م ة م
ُ
ًةضمصب ةقاى ،مو ب٠مىمم ة ١مفمةيةٚمصملٙةاشلضمصمل صبتٙ ةةمصبةٍديتمفةمتٍدمنق باامىممفد

ًصشاامو ب٠مبلتأٜةدمىةممٔاٌليةامصب ةقةاى مصبٙةاةةمٌحةلمصشةيةصفي يامفةلية مصبالؽة ػم ؼةليام ة م صبد
  مصملٍ   .فال يام شابي مصبة ِيا،وصلخمابمصبلّ ي،مٌو جمصبتال 

 )و( إعداد كخاب الطالب، ودلُل اإلاعلم لدراست البرهامج: 

 يةةةةةة مفةةةةةةةمئٌةةةةةةدصدمٜتةةةةةةابمبلت ىيةةةةةةذام بةةةةةةدٓمتٍلةةةةةةي  ةم شةةةةةةابي مصبة ِيةةةةةةاموىصةةةةةةت ةا مصلخمةةةةةةابمممم
ةةٚمفمةيٙةةةا موىٕةةاهيةمصشةةةيةصفي يامفةليةة مصبالؽةةة ػم ؼةةليا،موففةةة مم ًةببةمٌل بةةةامٔو صبلّةة يموفةةد

ًظادص مصب  مش ة مب مشتةٍ ةام  ةىمصبٞتابمىٙدىامبلتل يذمف   مب مصب  دٓمىال ،موىةت ةاف ،مون
ًوس،مهصةةةة بدٓمٝةةةة مدًسم01شةٙةةةةٚمصبٞتةةةةابمصبٕاةةةةةد مصمل مةةةة  مىالةةةة ،مثةةةةةمصظةةةةت  مصبٞتةةةةابمٌحةةةةل) (مد

 صبلّ ي.متٍلةمتٍقم شابي مصبة ِياموىصت ةا مصلخماب

ًة مصبت ىيةةةذمٌممم ًةضمصبٞتةةةابمصملٙةةةدلمبلت ىيةةةذموفةةةد حةةةلم شةةةابي مٜ ةةةامفةةةةمئٌةةةدصدمدبيةةة مصملٍلةةةةمبتةةةد
ةةةدمصظةةةت  م ةةةٚمصشةةةيةصفي يامفةليةةة مصبالؽةةة ػم ؼةةةليا،م٘و صبة ِيةةةاموىصةةةت ةا مصلخمةةةابمصبلّةةة يمٔو
صبةةةةةةةدبي مٌحةةةةةةةلمىٙدىةةةةةةةامفتفةةةةةةة متمقةةةةةةةةذ مٌةةةةةةةممٝةةةةةةة مىةةةةةةةمم)صبة ِةةةةةةةاموىٕاهي  ةةةةةةةاموبشةةةةةةةابيببا،موصلخمةةةةةةةابم
ًةضم الة  مصلخمةاب(،موصبتٍ ةةٖمجأهةدصٓمفةد ًفةال ةامجابة ِةامٔو وىصت ةاف ،موصبالؽة ػم ؼةلياموص

ا ًةض،مى ـةةةةةةةٌ   مصبةةةةةةةةدبي مشةةةةةةةة صامصبٍاىةةةةةةةةامبومنم صةيةةةةةةةةا،موصب شةةةةةةةاةنمصبتٍلي يةةةةةةةةامصملٍيالةةةةةةةةام ةةةةةةةة مصبتةةةةةةةةد
ًظةادص موصبت م بةةا مبل ٍلةة،مثةةةم و هعةمامصبتٍلي يةةامصملصةتودىا،موبشةةابي مصبتٙة ةة،موبٍةةقمن



فاعلَح ترًاهج قائن علي استراتَجَح تحلَل الٌصوص األصلَح فٌ تٌوَح 

 ..وعالج التٌور الوعرفٌ لذى تالهَذاب اللغوً األسالَة الثالغَح والخط
 أساهح كوال الذٍي إتراهَن سالواىد/ 
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فةةةةةمٌةةةةة ؿم مةةةةامصبصةةةةةيةم ةةةةة مٝةةةة مدًسمٌحةةةةةلم ةةةةد ،مهةةةةةذصموفةةةةةةمـةةةةةنمٜتةةةةةابمصبمابةةةة مودبيةةةةة مصملٍلةةةةةةم
ةةةةة  امٌحةةةةةلمصبصةةةةةاد مصملةٞ ةةةةة ةةةةةاممل  ىةةةةةاوبة،موبؼةةةةةة مٜتةةةةةابمتٍـ  ٙا ي ،موبم ةةةةةة متٍةةةةةقمصبتٍةةةةةدش  مٔو

ذب٠مدبي مصملٍلة.  صبماب م  مؼ ًف مصباباةيامٜو

ةةامىةةممصملوتؽةةي م ةة مم)هتتت( بتتبل البرهتتامج: ةة مٌحةلمى  ٌ  تٍةةدمنق بةةاامىةممئٌةةدصدمصب ةقةةاى مفةةةمٌـ 
ًبيمصملةٞ ي م  مصبال م ًةضمصبلّامصبٍ ايامىمم  ١مصشتمً  مفد  ٙاكمصبتابياتى ا١مصملالاا مولٗ 

 صبد٘امصبٍل يامبٟ مىمم هدصٓمصبٍاىامبل ةقاى مو هدصٓمنم صةيامبٟ مدًس.م-

 صبد٘امصبٍل يا،موصبص ىامصبلّ ةامملةت ىمصب ةقاى .م-

 ىدىمىالاشةامصبلّامملصت ةا مصملتٍل ي ،مووـ   امود٘امؼياِ با.م-

 ى اىام هعمامصملٙية امألهدصٓمصب ةقاى .م-

ًمصبتٍليةموصبتٍلة،موبشابي مصبتٙ ةةمألهدصٓمصب ةقاى .ى اىامٝ مىم-  ممل صةٚمصبٍ ؿ،موىؽاد

 ىدىمىالاشةامصبزىممبتالٕيذمصب ةقاى .م-

أامبومصبتٍدش م  مىٟ قا مصب ةقاى .م-  صل ذٓ،مبومـن

امممم ًمئبيةة مصملةٞ ةة  مىةةممتٍةةدش  امبؼةةة مصب ةقةةاى م ةة مؼةة ًف مصباباةيةةامؼةةال ا وبٍةةدمئمةة صامىةةامبظةةا
 بلتمةيٚ.

 اخخبار ألاداء اإلاعزفي لألسالُب البالغُت: -ابًعار 

ًمئلةةةةلمفٙيةةةةيةم دصامصملٍ  ةةةة مببشةةةةابي مصبة ِيةةةةامبت ىيةةةةذم صب ةةةةدٓمىةةةةممالا تةةةةةاًتم بةةةةدٓمهةةةةذصمالا تةةةةةا
يامصبص مبةل ل.  صبؽٖمصبصادسمالاجتدصتيم  مصملصت ةا مصملٍٔ 

ةةةامىةةةممصملٕةةة دص مؼةةةيّ م ةةة مبشةةةملا ًمى  ٌ  يا،موب ةةة ىممىٟ قةةةا مالا تةةةةاًتمشتٟةةة  مالا تةةةةا ى ـةةةٌ 
ًهام  مصبٙاة ا. ّميم شابي مصبة ِيامصب  مفةمئ٘ ص

ُ
 ىٙابيامت

ًم ةة مصبؽةةٕةامالاولةةلمتٍةةدمؼةةٕةامصبٍالةة ص ،موظةة ل م ةةَمتٍلي ةةا مالا تةةةا تٍلي ةةا مالا تةةةاًتمفةةةمـو
ةةة مصملوؽةةةؾمبةةة ،موبٍةةةقمصبت م بةةةا مبٞيٕيةةةامنماجةةةامٌالةةة ،موىثةةةا١مبٞيٕيةةةام هةةةدٓمالا تةةةةاً،موصب٘ 

٘امنماجامصملالٕؽلامصملٍد مبذب٠.منماجامٌمم شملا    مًو

ةةةةة م ةةةةة مؼةةةةة ًف م صبتةٙةةةةةٚمىةةةةةممؼةةةةةدٗمالا تةةةةةةاًتموبلتاٜةةةةةدمىةةةةةممصبؽةةةةةدٗمصبىةةةةةاه يمب  تةةةةةةاًامفةةةةةةمٌـ 
ًةضمصبلّةةةامصبٍ ايةةةةا،م مفةةةةد ةةةامىةةةممصملوتؽةةةةي م ةةة مى ةةةةا١مصملالةةةاا مولةةةٗ  ةةة مٌحةةةةلمى  ٌ  ـ  صملةدةيةةةامٌو

ًص بةةةةة ةةةةامإل ةةةة دمتٍلي ةةةةا مموىٍلمةةةة مصبلّةةةةامصبٍ ايةةةةامج ةةةةدصًسمصباليةةةة مصملؽةةةة ةا،مو بةةةة٠مملٍٔ   ةةةة مىةةةةدىمـو
ةةا،موىةةدىم٘ياشةة مبل ةةدٓمصبةةذيم ل يا ةةامٌو الا تةةةاً،موصبد٘ةةامصبٍل يةةامملٕ دصفةة ،موؼةةياِامىٕ دصفةة مبّ ةا
ةةةةدمفةةةةةمٌ ةةةةة م ةةةةَمىةةةةممبملةةةة ،موىةةةةةدىمىالاشةةةةةامصملٕةةةة دص مبت ىيةةةةةذمصبؽةةةةٖمصبصةةةةادسمالاجتةةةةةدصتي،م٘و ـو

ام ةةة م٘يةةةاس
ا
ًمؼةةةاد٘  دصامصملٍ  ةةة ممصبتٍةةةدش  مصب زىةةةام ةةة مـةةة امىٙية ةةةاوبة،موىةةةممثةةةةمبؼةةةة مالا تةةةةا

 ببشابي مصبة ِيامبلت ىيذ.

ًمٌحةلمٌيالةامصشةتم ٌيام ًمٌةممل ةةٚمفمةيةٚمالا تةةا  صابمثةا مالا تةاًتمفةم صابمثةا مالا تةةا
صم34جلّةةةة م)

ا
 بةةةةدٓم صةةةةابمثةافةةةة ،موفةدشةةةةدمزىةةةةممفمةيٙةةةة ،مم-ىةةةةممِيةةةةةمصبٍيالةةةةام شاشةةةةيام–(مفل يةةةةذ

ةةةاموىٍةةاى  مصبصةة  باموصبؽةةٍ اامملٕ دصفةة ،مثةةةمبٌيةةةدمفمةيةة ي مٌحةةلمصمل  ٌ  ًمتٍةةدمبشةةةٌ  ٚمالا تةةةا
ًفةةاكم ًمجاشةتودصلمىٍادبةامص ًما ،مُ صة مثةةا مالا تةةا ؼةدمصبةد  صوبةا،موبٍةدمفصة ي مالا تةةاً،مًو
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ةةةدمجلةةةْمىٍاىةةة مثةةةةا مالا تةةةةاً)Pearsonجيةشةةة  م ًمةةةام¸( 81،م٘و ًمشت تةةةَمجد ى ةةةامشةةةد١مٌحةةةلمب مالا تةةةةا
م بامٌالدمفمةيٙ .  ثةا مى فٍٕامش ٞممصب ثٗ 

ًمامصبٟليةامب  تةةاً)فص ي مالا ت ٝاق مصبد ًماموص د مبٟ مىٕ د ،موىممثةم (م21ةاًتمفةمفةدشدمد
ًما.  د

ًمصبةةةةذيمصقتىةةةةىمٌالةةةةدام) %(مىةةةةممف ىيةةةةذمصبٍيالةةةةامم71فةدشةةةةدمزىةةةةممالا تةةةةةاًتمفةةةةةم صةةةةابمزىةةةةممالا تةةةةةا
م) (م41الاشةةةةتم ٌيامىةةةةممنماجةةةةامٌةةةةممم يةةةةَم شةةةةملامصملتفةةةة الام ةةةة مالا تةةةةةاً،مٔ مةةةةدمئقةةةة مصشةةةةتّٗ 

ةة ًم ةة مد٘يٙةةامفٙ ةةا ًمو صةةابمثةافةة موزىةةممفمةيٙةة امبؼةةة مالا تةةةا ا.موبٍةةدمصبتأٜةةدمىةةممؼةةدٗمالا تةةةا
امبلتمةيٚمٌحلمصبٍيالام شاشيا.ممم  ؼ ًف مصباباةيامؼال ا

 اخخبار الخطاب اللغوي: -خامًسا

ًمئلةةةةلم٘يةةةةاسمىصةةةةت ةا مصلخمةةةةةابمصبلّةةةة يمبةةةةدىمف ىيةةةةذمصبؽةةةةٖمصبصةةةةادسمالاجتةةةةةدصتيم هةةةةدٓمالا تةةةةةا
 ج دصًسمصبالي مصملؽ ةا.

ًم ةة مؼةة ًف م وبيةةامىةةمم)مم (مبشةةملا،مشٙةةلضمٝةة مشةةإص١مئ ةةدىمىصةةت ةا مصلخمةةابم4وفٟةة   مالا تةةةا
ةةةةةام-صبلّةةةةة ي  ٕا ًمئب بةةةةةامإلق م ةةةةة مؼةةةةةياِامم-صملعةةةةةا وعةةةةة مصبتالةةةةةً  صمىةةةةةممصملٕةةةةة دص ،مًو وففةةةةة ممٝةةةةة مشةةةةةإص١مٌةةةةةددا

ًمىةةةةةممىتٍةةةةةدد،موصبتٞ لةةةةةا،موصملزوصمةةةةةا،مو شةةةةةملام ص منماجةةةةةا م ًمىةةةةةامجةةةةةي مالا تيةةةةةا ىٕةةةةة دص مالا تةةةةةةا
ًفةمةةة مج وتلةةةٖمصمل ص٘ةةةٖمصبٙؽةةةي ًمجةيةةة مص م ةةة مصلخماجةةةا مصملتفةةة الامجاع تةةةةا ًوعةةة مصبتالةةةً  ة ،مٜ ةةةام

د م صبتٕاٌليةةةةةةامصب ةةةةةة مشتٍةةةةةةة ؿمب ةةةةةةامصبت ىيةةةةةةذ،مٔفةةةةةةة مٌةةةةةةممئيبةةةةةةاممةةةةةةةاا مىّةةةةةةاش  مبلخماجةةةةةةا مصب ةةةةةةة مًو
مجةةة موااب ةةةدٓمىالةةة ،موففةةة ال متٍةةةقمصبتٍلي ةةةا مصب ةةة م ًمتٍةةةٓ  ةةةَمىٙدىةةةامب  تةةةةا جاب ةقةةةاى ،موفةةةةمـو

ًهةمئللمىامش  مى صٌاف مبثالاامنماجامٌممبشملامالا تةاً.ف ظدمصبت ىيذموف م   مبقىا

امىممصبصاد مصملةٞ ي مإلجدصامصبة بيممم ًمىمم  ١مٌـ  مٌحلمى  ٌ  فةمصبتأٜدمىممؼدٗمالا تةا
 ةةة مشةةة ىامؼةةةياِامىٕ دصفةةة ،موؼةةة  ي بامبٙيةةةاسمىصةةةت ةا مصلخمةةةابمصبلّةةة ي،موىالاشةةةة بامملصةةةت ىم

ةةةةةدمفةةةةةةمتٍةةةةةدش مف ىيةةةةذمصبؽةةةةةٖمصبصةةةةةادسمالاجتةةةةةدصتي،م وىةةةةةدىمٜٕاشةةةةةامووـةةةة دمتٍلي ةةةةةا مالا تةةةةةةاً،م٘و
ًصامصبصاد مصملةٞ ي .م ًم  مـ امإل  الا تةا

ًمٌحةةةةلمف ىيةةةةذمصبؽةةةةٖمصبصةةةةادسمالاجتةةةةدصتيم)ِيةةةةةمٌيالةةةةاممممم فةةةةةمئمةةةة صامصبت  اةةةةامالاشةةةةتم ٌيامب  تةةةةةا
ددهام) ًصشام شاشيا(مٌو صامببِ صؿمصبتابيات34صبد

ا
 (مفل يذ

شةةتٍاقامجم ةٙةةامصبت زةةةامصبالؽةةٕيامجاشةةتودصلمىٍادبةةامشةةةيةىا م صةةابمثةةةا مالا تةةةاًتموفةةةمالا م-ب
ًمةةةا م شةةةملامصبزوميةةةام ًمةةةا م شةةةملامصبٕ دشةةةامود ًفةةةةاكمجةةةي مد واةةة صو ،موبٍةةةدم صةةةابمىٍاىةةة مالا

ًمهصةةةةاوي) ًمةةةةامثةةةةةا م1¸82ب  تةةةةةاًامفةةةةةي مب مىٍاىةةةة مثةةةةةا مالا تةةةةةا ًمجد (موهةةةةذصمهٍنةةةة مف تةةةةَمالا تةةةةةا
م با.  ش ٞممصب ثٗ 

ةةةا مىت شةةةنمصبةةةزىممصبةةةذيمصشةةةتّ٘  مصبت ىيةةةذم) صةةةابمزىةةةممالا م-ب (مد٘يٙةةةامىتفةةة الام11تةةةةاًتمٝو
   ضمد٘اةٚمبٙ صا مصبتٍلي ا .

ًمةامم-ج  صابمىٍاىة مصبصة  باموصبؽةٍ اامملٕة دص مالا تةةاًتمٔ ةمم ة ١مصملٍالإةامن ؽةاةيامبد
ًمصٌُت ةةةة مصملٕةةة دص مصب ةةة مشزةةةةدمىٍاىةةة مؼةةةٍ ا بامٌةةةمم)  م(مىٕةةة د1¸9ٝةةة مىٕةةة د مىةةةممىٕةةة دص مالا تةةةةا
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(متٍةدمىٕة د مشة لامبلّاشةا،مو ة مـة ام1¸2ؼٍةامبلّاشةا،موصملٕة د مصب ة مشٙة مىٍاىة مؼةٍ ا بامٌةمم)
  صابمىٍاى مصبص  باموصبؽٍ اامفةمتٍدش متٍقمصملٕ دص .

ًص مىةمم٘ةة مصبت ىيةذ.موفةةمفةدشةدمم-د ة دمتٍلي ةا مالا تةةاًتمبةةمف مةدمبشةامصشتٕصةا صبتأٜدمىممـو
ًمةةةةامصبٍى ًموبؼةةةةةة مصبد ًمةةةةا مالا تةةةةةا ًم ةةةة م11مةةةةىمبةةةة م)د ةةةةَمالا تةةةةةا ًمةةةةا،مو بةةةةذصمشٟةةةة  م٘ةةةةدمـو (مد
ً٘ةم)م ًمصلخمابمصبلّ ي.م0ؼ ًف مصباباةيا،موة   مصلإدو١م  (مى صؼٕا مص تةا

 (م0مدو١)ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ًمصلخمابمصبلّ ي ممممممممممممممممممممممممممممممممممم  ى صؼٕا مص تةا

 ىصت ةا مصلخماب ل

 ّ ي صبل

 ً٘ة

 صبصإص١

 ٌدد

 ىٕ دصف 

ًمام صب ز مصبتصب  صبد
 صملوؽؽا

 01 %م31 01  و١  شياٗمصل د  0

 01 %م31 01 صبثاهي بّامالافؽا١ 3

 01 %م21 01 صبثاب  ِ ؿمصلخماب 2

 01 %م21 01 صب صتَ فٙييةمصبتٕاٌ  4

ًمام11 %011 ىٕ د م11 بشملام4 ىصت ةا م4 ى   د

متز إعتداد هتذا اإلالُتاس بالعدًتد متن اإلازاحتل  زفي هحو البالغتت:ملُاس الخىمز اإلاع -سادًسا
 على الىحو الخالي:

هةةةةدٓمصملٙيةةةةاسمئلةةةةلم٘يةةةةاسمصبتال ةةةة مصملٍ  ةةةة مبةةةةدىمف ىيةةةةذمصبؽةةةةٖمصبصةةةةادسممالهتتتتدف متتتتن اإلالُتتتتاس:
 الاجتدصتيمج دصًسمصبالي مصملؽ ةامقة مىاد مصبة ِا.

ًصشةةةةا موصبةةةةةة  مو  ممكوهتتتاث اإلالُتتتتاس: م ةةةة متٍةةةةقمصبد دجيةةةةا مصبٍ ايةةةةامو مالتيةةةةام ةةةة متٍةةةةدمالالةةةةً 
ًصشةام)ٌةةدمصبٕتةاد،م ًصةة  متعةٟ م ةاػ،مىثة تمد ى ا١مجالاامىٙاشلضمصبتال  متعٟ مٌةالموصبتال ة مصبد

ًبٍةةةةةام3119)صبةٙمةةةةة ،ول(م3106)صبٙ هةةةةةي،مول(م3109 ل(مفةةةةةةمجالةةةةةاامصبؽةةةةة ً مصملةدةيةةةةةامبل ٙيةةةةةاسم ةةةةة مب
ًةلصةةةامهةةةة م]مؼةةةلامصبة ِةةةةامجةةةاب صَ٘م م ًةضمصملٍلةةةةم–ىةةةةاًو م- تاًمجةةةتٍلةمصبة ِةةةةاالاشةةةةتم-بشةةةل بمفةةةةد

ًجمفة بةةام) ةةٍ ام ةة مىٙيةةاسمبيٞةة  مث ثةةيم تٍةةادم يةة م46صبتٍةةاو مىةةَمصبةةزى ا[،مصقةةد ً مفةةةمـو (مٌةةةا
ةةةةا ًص مهةةةة تم]دصة ا ً مث ثةةةةامص تيةةةةا ةةةةام-ش مةةةةدمبىةةةةالمٝةةةة مٌةةةةةا ص[،موةملةةةة مىةةةةممصبتل يةةةةذم-ب ياقا ًا ًممقةةةةاد ص تيةةةةا

م(0،م3،م،2لمصبالةةة مصبتةةال م)اجا مٌحةةصشةةت اجاموص ةةد مىةةممالاشةةت اجا مصبث ثةةاموةٟةة  مفٙةةدش مالاشةةت 
ًمامفال  مى فَٕموصبٍٞضمل ي . ًمامصمل فٍٕامٌحلمد  وفد١مصبد

ةةامىةةممصبتٍلي ةةا مصب ةة مٜتتةة م ةة مصبؽةةٕةام ولةةلمتٍةةدممحعلُمتتاث اإلالُتتاس: ففةة ممصملٙيةةاسمى  ٌ 
ةةةةة مصملوؽةةةةةؾمبةةةةة ،موبٍةةةةةقمصبت م بةةةةةا مبٞيٕيةةةةةام ؼةةةةةٕةامصبٍالةةةةة ص ،مظةةةةة ل مهةةةةةدٓمصملٙيةةةةةاس،موصب٘ 

 يامنماجامٌال .نماجامٌال ،موىثا١مبٞيٕ

فةةةةةةمٌةةةةة ؿمصملٙيةةةةةاسم ةةةةة مؼةةةةة ًف م وبيةةةةةامٌحةةةةةلممالخحلتتتتتم متتتتتن صتتتتتدق اإلالُتتتتتاس: صتتتتتدق اإلاحكمتتتتت ن 
لةةةمصبةةالٕضمصملٍ  ةة ام ًةضمصبلّةةامصبٍ ايةةامٌو مفةةد ةةامىةةممصملتوؽؽةةي م ةة مى ةةا١مصملالةةاا مولةةٗ  ى  ٌ 
مصملٙيةةةةةةاس،م ًص مملةةةةةةةاًو ًص مصملٙيةةةةةةاس،موىةةةةةةدىمئقت ةةةةةةاامصبٍةةةةةةةا ًص بةةةةةةةم ةةةةةة مصبد٘ةةةةةةامصبٍل يةةةةةةامبٍةةةةةةةا إلجةةةةةةدصامإل

ةةةأامبومو  مٌحةةةلمىةةةدىمىالاشةةةةامىٕةةة دص مصملٙيةةةاسمبل ةةةدٓمىالةةة ،موص٘يةص ةةةاوبةمجال ةةةذٓمبومـن صبتٍةةةٓ 



 

 جاهعح األزهر
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ًص مصملٙيةةةةاس،موفةةةةمئمةةةة صامصبتٍةةةدش  م ةةةة مـةةة امى  ىةةةةاوبةم يةةة مفةةةةةم ً مىةةةةممٌةةةةا صبتٍةةةدش مأليمٌةةةةا
مصبتال ةة مصملٍ  ةة مبومبّ  ـةة امبومتعةةا ب ام ةة م صمبٍةةدلمؼةةل بامج  ـةةً  ًص مقىةة ا صشةةتةٍادمٌةةددمىةةممصبٍةةةا

ًص ،موقٙةةة متٍةةةقمصملفةة    ًص مب ةة ى،موئمةةة صامتٍةةةقمصبتٍةةدش  م ةةة مؼةةةياِامتٍةةقمصبٍةةةةا  مىةةةَمٌةةةةا
ًص مىممىة ًمئللمإل  ،موبٍدمئف المهةذامنمة صاص مصب زىةاممةاامصملٙيةاسم ة مؼة ًف مصباباةيةام صبٍةا

مصملٙياسمٌحلمصبالة مصبتال ت41ٌحلمصبالة مصبتال تمشتٟ  مصملٙياسمىمم)  (مىٕ د مى زٌامٌحلمىةاًو

 (مم3مدو١م)مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مىٙياسمصبتال  مصملٍ   مقة مىاد مصبة ِاممممممممممممممممممممممممممم  ىةاًو

 ً ًص  صملةاو ًص مصمل مةا ٌددمصبٍةا ًص مصبصابةا صبٍةا  صبٍةا

 6،م2،مم3،م0 01  و١تمؼلامصبة ِامجاب صَ٘
 ،30،م09،م1،م4

34،31 

ًةضمصملٍلةصبثاهيتمبشل بمف  01 د
 03،م9،مم8،م7

21،22 

 38،م36،م00،م01

 

 03 صبثاب تمالاشت تاًمجتٍلةمصبة ِا
 ،01،م04،م02

08،27،28 

 24،م07،37،م06

29،41 

 23،21،م39،20 32،م33،م03،31 8 صب صتَتمصبتٍاو مىَمصبزى اممممممممممممممممم

صمبٟةةةة  مصملٙيةةةةاسمىٙصةةةةةمئلةةةةلمىةةةةةا مٔٙةةةةدمفةةةةةم صةةةةابمنتصةةةةاٗمصبؽةةةةدٗمصبةةةةدص ح مبل ٙيةةةةاستمقىةةةة ا ًو
ًمةةامصباباةيةةام مٝةة مىةةة ًمىةةممصملٙيةةاسموصبد ًفةةةاكمجةةي مى  ةةً  صبةةدص ح مٌةةممل ةةةٚمئش ةةادمىٍاىةة من

ً٘ةم) ًمامصبدعبات2ب ،موة   ممدو١م ًفةاكمود  (مهص مىٍاى من

 (مم2مدو١م)ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ًفةاكمملٙياسمممممممممممممممممم  صبتال  مصملٍ   مقة مىاد مصبة ِاىٍاى  من

 ً ًفةاك صملة  ًمامصبدعبا ىٍاى  من  د

 1¸10دصبامٌالدمىصت ىم 1¸84  و١ 

 1¸10دصبامٌالدمىصت ىم 1¸91 صبثاهي

 1¸10دصبامٌالدمىصت ىم 1¸87 صبثاب 

 1¸10دصبامٌالدمىصت ىم 1¸90 صب صتَ

 م حساب ثباث اإلالُاس:

صم34ٌيامجلّةةةةة )فةةةةةةمفمةيةةةةةٚمصملٙيةةةةةاسمٌحةةةةةلمٌيالةةةةةامصشةةةةةتم  ممم
ا
ىةةةةةممِيةةةةةةمصبٍيالةةةةةام شاشةةةةةيامم–(مفل يةةةةةذ

ًصشةةةةةا ًم يةةةةة ملةٙأ ةةةةةدمصملٍل ةةةةةي ممم-بلد فةةةةةةم صةةةةةابمىٍاىةةةةة مثةةةةةةا مصملٙيةةةةةاسمجم ةٙةةةةةامئٌةةةةةاد مالا تةةةةةةا
ي مبل ةةةة  مصبثاقيةةةةاموفةةةةةم صملٙيةةةةاسمٌحةةةةلمصبت ىيةةةةذمبل ةةةة  م ولةةةةلمثةةةةةم٘ةةةةالمجتمةيةةةةٚمصملٙيةةةةاسمتٍةةةةدمبشةةةةةٌ 

ًمةةا مصبتل يةةذم ةة مصملةة   ًفةةةاكمجةةي مد  م ولةةلموصملةة  مصبثاقيةةا،م يةة مومةةدمب مىٍاىةة م صةةابمىٍاىةة من
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ٜ ةةةةامصشةةةةتودلم.(موهةةةة مىٍاىةةة مثةةةةةا مى فٕةةةةَمى ةةةةامشةةةةد١مٌحةةةلمثةةةةةا مصملٙيةةةةاس1.87ثةةةةا مصملٙيةةةةاسمهةةةة )
والةْمىٍاىة م،م SPSS ىٍاىة م ببٕاٜ وقةةامم مل صةابمثةةا مصملٙيةاسمجاشةتودصلمصب ةقةاى من ؽةاتي

ًمامٌابيامىممصبثةا .(موه م٘ي امم1¸10وه مدصبامٌالدمىصت ىم)م(1.89صبثةا م)  تعيةمئللمد

 م جصاُح اإلالُاس:

ًص مصمل مةةةةةا)ممم ةةةةا[م)31جلةةةْمٌةةةددمصبٍةةةةا ً م]دصة ا ًما مجةيةةة مبٌميةةة مٌةةةةا ً مفةةةةمف زةةةةَمصبةةةةد (م2(مٌةةةةا
ًص مصبصةةابةام) ًمةةاموص ةةد ،مٜ ةةامجلةةْمٌةةددمصبٍةةةا ص[مد ًا ًمتةةا ،مو]مقةةاد ةةا[مد ًمةةا ،مو]ب ياقا ً م31د (مٌةةةا

ً م]د ًما مجةي مب ذ مٌةةا ًمةامفةمف زةَمصبد ص[مد ًا ًمتةا ،مو]مقةاد ةا[مد ًمةاموص ةد ،مو]ب ياقا ةا[مد صة ا
ًمةةامش ٞةممصل ؽةة ١مٌل بةام ةة مهةةذصم ًمةةامفال ة مى فٕةةَموبٌحةلمد ًمةامصمل فٍٕةةامٌحةلمد وص ةد ،موفةةد١مصبد

ًمامش ٞممصل ؽ ١مٌل بامه )81صملٙياسمه ) ًما،موب٘ مد ًما.31(مد  (مد

 م جحدًد سمن اإلالُاس:

ًمصبةةذيمصبةةذيمبمةةةممم %(مىةةممف ىيةةذمصبٍيالةةامالاشةةتم ٌيامٌةةةممم71ابمٔيةة م)فةةةم صةةابمزىةةممالا تةةةا
م) (مد٘يٙةةةا.موبٍةةةدمصبتأٜةةةدمىةةةممؼةةةدٗم21م يةةَم شةةةملامصملتفةةة الام ةةة مصملٙيةةةاس،مٔ مةةةدمبقةةة مصشةةةتّٗ 

امبلتمةيةةٚمٌحةةل مصملٙيةةاسمو صةةابمثةافةة موزىةةممفمةيٙةة امبؼةةة مصملٙيةةاسم ةة مؼةة ًف مصباباةيةةامؼةةال ا
 صبٍيالام شاشيامبلةة .

 ى مصبتمةيٚمصمليدصهيمبلةة مجامل ص  مصبتابياتمي للبحث:الخطبُم اإلاُداو -سابًعا

ًصشةةامصل ابيا)صبفةةاجماموصبت  ةتيةةا(مىةةممف ىيةةذمجحدًتتد مجموعتتت الدراستتت ةةامصبد تمفٟ قةة مى  ٌ 
ًشةةةةامصباليةةةة مصملؽةةةة ةامج دشالةةةةامصبصةةةةادسمىةةةةمم ٔؽةةةةلي مىةةةةممٔؽةةةة ١مصبؽةةةةٖمصبصةةةةادسمالاجتةةةةدصتيمج د

ًصةةة   ًصةةة  مصبثةةاهيمىةةممصبٍةةالمصبد ةةام3108/م3107مبٜتةة ا ،م ةة مصبٕؽةة مصبد ل،والةةْمٌةةددمٝةة مى  ٌ 
دمصشتّ٘  مصبت  اا)34) ص،٘و

ا
ةدمفةةمفالىةيةم03(مفل يذ ًصشيامى زٌامٌحلمث ثامبظة  ،م٘و (م ؽامد

تي )مصبت  ةتيةةةاموصبفةةةاجما(مبتٍةةة ةٕ ةمجاب ةقةةةاى ،موصب ةةةدٓمىالةةة ،موبه يةةةةام ملصةةةامف  يدشةةةابل   ٌ 
ًظةةادص مصب ةة  ًٜ بةمٔيةة ،ٜ امفةةةمفزوةةةدهةمجةةةٍقمصبت م بةةا مون ىةةممصملٕيةةةؿمى صٌاوبةةامبثالةةااممىعةةا

ًصشا.  صبد

ًصشةةةامصبةةةةث  ،م٘ةةةةالممالخطبُتتتم اللبلتتتتي ألدواث الدراستتتت: تٍةةةةدمصبتأٜةةةةدمىةةةممؼةةةةدٗموثةةةةةا مبدوص مصبد
ٝابتال ت ًصشام امٌحلمٌيالامصبد  صبةا  مجتمةيٙ ام٘ةليا

ًم دصامصملٍ  ةةةة مببشةةةةابي مصبة ِيةةةةامفةةةةةمفؽةةةة يةمصبٕةةةة ؿم تي م ةةةة مص تةةةةةا بلتأٜةةةةدمىةةةةممفٟةةةةأإمصمل  ةةةةٌ 
ةةةةامصبفةةةةةاجماموصبت  ةتيةةةةام ةةةةة مصبتةةةةال  تمعمف مةةةةدمٔةةةةة وٗم ص مدعبةةةةامئ ؽةةةةاةيامجةةةةةي مىت شةةةةميمصمل  ٌ 

ًم دصامصملٍ   مببشابي مصبة ِيا. وبلتةٙٚمىممهذصمصبٕة ؿمفةةمصشةتودصلممصبتمةيٚمصبٙةح مع تةا
ً٘ةم)مص تةاً) (مبٍيتتي مىصتٙلتي  ٝابتال ت4وماا مصبالتاة مٜ امش    امصلإدو١م  (م
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 (4مدو١)ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ًم امصبفاجماموصبت  ةتيام  مالا تةا ص تةاً) (موىصت ىمدعب بامبلٕ وٗمجي مىت شميمصمل  ٌ 
 بلت  ةتيا(م34بلفاجما،م =م34صملٍ   مببشابي مصبة ِيا)م =

ا صملصت ى   صملت شن صمل  ٌ 
الاقة صٓم
ًي   صملٍيا

 ٘ي ا) (
ىصت ىم
 صبدعبا

 صبتذٜ 
 ¸124 0¸69 صبفاجما

 ِيةمدصبا 0¸311
 ¸663 0¸89 صبت  ةتيا

 الاشتيٍاب
 ¸121 0¸71 صبفاجما

 ِيةمدصبا ¸612
 ¸130 0¸37 صبت  ةتيا

 صبتمةيٚ
 ¸708 4¸12 صبفاجما

 ِيةمدصبا ¸111
 ¸708 4¸12 صبت  ةتيا

 صبتةلي 
 ¸246 3¸87 صبفاجما

 ِيةمدصبا ¸111
 ¸174 3¸87 صبت  ةتيا

ي ص  بيٜة
 ¸761 4¸62 صبفاجما

 ِيةمدصبا ¸111
 ¸669 4¸62 صبت  ةتيا

 صبتٙ ةة
 ¸246 3¸87 صبفاجما

 ِيةمدصبا ¸426
 ¸484 3¸31 صبت  ةتيا

ًمٜٟ   الا تةا
 0¸108 31¸79 صبفاجما

 ِيةمدصبا ¸364
 3¸09 31¸06 صبت  ةتيا

ً٘ةةةةم)مم ًممٌةةةدلمومةةة دمٔةةةة وٗم ص مدعبةةةامئ ؽةةةاةيام(4شت ةةة مىةةةمممةةةدو١م  ةةة مٝةةة مىصةةةت ىموب  تةةةةةا
تي م٘ة مجدصشامصبت  اا.  ٜٟ مى امشد١مٌحلمفٟأإمصمل  ٌ 

ًمصلخمةةابمصبلّةة يمفةةةمفؽةة يةمصبٕةة ؿمصبتةةال تمعمف مةةدمممم تي م ةة مص تةةةا وبلتأٜةةدمىةةممفٟةةأإمصمل  ةةٌ 
ةةةةامصبفةةةةاجماموصبت  ةتيةةةةام ةةةة مصبتمةيةةةةٚمصبٙةحةةةة م ٔةةةة وٗم ص مدعبةةةةامئ ؽةةةةاةيامجةةةةي مىت شةةةةميمصمل  ٌ 

ًمصلخمةةابم بٍيتتةي مىصةةتٙلتي ممصبلّة ي.موبلتةٙةةٚمىةممهةةذصمصبٕة ؿمفةةةمصشةتودصلمص تةةةاً) (ع تةةا
ً٘ة)  (مصبتال ت1وماا مصبالتاة مٜ امش    امصلإدو١م
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 (1مدو١)

ًم امصبفاجماموصبت  ةتيام  مص تةا ص تةاً) (موىصت ىمدعب بامبلٕ وٗمجي مىت شميمصمل  ٌ 
 بلت  ةتيا(م34بلفاجما،م =م34)م =مصلخمابمصبلّ ي 

ا صت ى صمل  صملت شن صمل  ٌ 
الاقة صٓم
ًي   صملٍيا

 ٘ي ام) (
ىصت ىم
 صبدعبا

 شياٗمصل د 

 

 ¸970 4¸32 صبفاجما
 ِيةمدصبا ¸111

 0¸014 4¸32 صبت  ةتيا

 ِ ؿمصلخماب
 ¸790 2¸07 صبفاجما

 ِيةمدصبا ¸201
 ¸841 2¸01 صبت  ةتيا

 بّامالافؽا١
 ¸790 2¸07 صبفاجما

 ِيةمدصبا ¸116
 ¸741 2¸37 اصبت  ةتي

 فٙييةمصبتٕاٌ 
 0¸143 2¸11 صبفاجما

 ِيةمدصبا ¸887
 0¸101 2¸72 صبت  ةتيا

ًمٜٟ   الا تةا
 2¸972 04¸17 صبفاجما

 ِيةمدصبا 0¸490
 2¸720 04¸22 صبت  ةتيا

ً٘ةةةةم)ممم ًم1شت ةةة مىةةةمممةةةدو١م (مٌةةةدلمومةةة دمٔةةة وٗم ص مدعبةةةامئ ؽةةةاةيام ةةة مٝةةة مىصةةةت ىموب  تةةةةا
تي م٘ة مجدصشامصبت  اا.مٜٟ مى امشد١مٌحل  فٟأإمصمل  ٌ 

تي م  مىٙياسمصبتال  مصملٍ   مقة مصبة ِةامفةةمفؽة يةمصبٕة ؿمصبتةال تمممم وبلتأٜدمىممفٟأإمصمل  ٌ 
ةةةامصبفةةةاجماموصبت  ةتيةةةام ةةة مصبتمةيةةةٚم عمف مةةةدمٔةةة وٗم ص مدعبةةةامئ ؽةةةاةيامجةةةي مىت شةةةميمصمل  ٌ 

ًم) (مبٍيتتةةةةةي مصبٙةحةةةةة مملٙيةةةةةاسمصبتال ةةةةة مصملٍ  ةةةةة .موبلتةٙةةةةةٚمىةةةةةممهةةةةةذصمصبٕةةةةة  ؿمفةةةةةةمصشةةةةةتودصلمص تةةةةةةا
ً٘ة)  (مصبتال ت6ىصتٙلتي موماا مصبالتاة مٜ امش    امصلإدو١م

 (6مدو١)

امصبفاجماموصبت  ةتيام  مىٙياسممص تةاً) ( وىصت ىمدعب بامبلٕ وٗمجي مىت شميمصمل  ٌ 
 بلت  ةتيا(م34بلفاجما،م =م34)م =مصبتال  مصملٍ   مقة مصبة ِا

ا صملصت ى  الاقة صٓم ت شنصمل صمل  ٌ 
ًي   صملٍيا

ىصت ىم ٘ي ام)م (
 صبدعبا

ؼلامصبة ِام
 جاب صَ٘

 ِيةمدصبا ¸626 ¸988 2¸21 صبفاجما

 0¸143 2¸47 صبت  ةتيا

ًةضم بشل بمفد
 صملٍلة

 

 ِيةمدصبا 3¸301 ¸931 2¸31 صبفاجما

 ¸944 2¸72 صبت  ةتيا
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ا صملصت ى  الاقة صٓم ت شنصمل صمل  ٌ 
ًي   صملٍيا

ىصت ىم ٘ي ام)م (
 صبدعبا

الاشت تاًمجتٍلةم
 صبة ِا

 صباِيةمد ¸111 ¸999 2¸27 صبفاجما

 ¸761 2¸27 صبت  ةتيا

 ِيةمدصبا 0¸612 ¸809 2¸87 صبفاجما صبتٍاو مىَمصبزى ا

 0¸143 2¸47 صبت  ةتيا

 ِيةمدصبا ¸064 2¸081 02¸74 صبفاجما صملٙياسمٜٟ 

 2¸001 04¸14 صبت  ةتيا

ً٘ةةة)مم م(ٌةةدلمومةة دمٔةة وٗم ص مدعبةةامئ ؽةةاةيام ةة مٝةة مىصةةت ىمو ةة مصملٙيةةاس6شت ةة مىةةمممةةدو١م
تي م٘ة مجدصشامصبت  اا.  ٜٟ مى امشد١مٌحلمفٟأإمصمل  ٌ 

فةةةةةةةةمفمةيةةةةةةةٚمصب ةقةةةةةةةاى مجاشةةةةةةةيةصفي يامصبالؽةةةةةةة ػم ؼةةةةةةةليامٌحةةةةةةةلمف ىيةةةةةةةذممجطبُتتتتتتتم البرهتتتتتتتامج اإلالتتتتتتتتر :
ًصةةةة  م ًصشةةةيا(مىةةةممصبٍةةةالمصبد ًصةةةة  مصبثةةةاهي)ث  مٔيةةةةص مد ةةةامصبت  ةتيةةةامو بةةة٠م ةةة مصبٕؽةةة مصبد صمل  ٌ 

ي امشح مبهةمى ى مفالٕيذ3108/مم3107 ًصشاتمل،مٔو  ف  اامصبد

ةةا مٌ ةة مفة ةة مبشةة اامتٍةةقمصبعةةٍ صامم- ةةامصبت  ةتيةةامئلةةلمٌةةد مى  ٌ  فةةةمفٙصةةيةمف ىيةةذمصمل  ٌ 
ًٜ بةمىةةةةممقا يةةةةا،موزةةةةةاد مفٕةةةةاٌل ةمىةةةةَم ةةةةدمبدىمهةةةةذصمئلةةةةلمزةةةةةاد مدصٍٔيةةةةامصبت ىيةةةةذموىعةةةةا صبٍىةةةال،م٘و

 تٍف ةمصبةٍقمىممقا يامب  ى.

صٗمصبٍ ةة مصلخاؼةةةامجأهعةةمامٝةة م ؽةةةا)مص٘ةة بم- ةة ،مص٘ةة بموصشةةةتتت ،مم-فةةةمف زةةةَمبًو
ّ
و ةةّدد،مص٘ةةة بمو ل

ًةصة ا،موُىةال مصبت ىيةذمصبٕ ؼةامبلتٕاٌةة م ةاملخمةامفد ٙا ّصة (ملة فأىة موصشةتتت ،مص٘ة بموع ةي،مص٘ة بمٔو
ةةا ،موفٙةةةدشةم ةةدمف ةة مىتاتٍةةامصبت ىيةةةذمبثالةةاامٌ ةة مصمل  ٌ  ةةام ةة مفالٕيةةذمصمل  ةةامصململ اةةةامىةةابة،م٘و ٍا ى

ةةا موصبٙةة ةةا ،مصبتّذشةةامصب صمٍةةاب ة،موف بةة مجٙيةةامصمل  ٌ  ًةضمفٙيةةيةمٌ ةة مهةةذامصمل  ٌ  اةةمجابتةةد
دمصفةٍة منمة صاص مصبصةاجٙام ة مصل ؽةؾم ا م   ى،م٘و امفالٙدمٌ  مصمل  ٌ  ٟٔاق مٝ مى  ٌ 

 صملًٙ  .

ًمقةةةةؾمبؼةةةةح موفةليلةةةة ،موصشةةةةتتتاجم شةةةةابي مصبة ِيةةةةامصملتفةةةة الامم- فٟليةةةةٖمصبت ىيةةةةذمٔةةةة صدىمجا تيةةةةا
ـ  مٌحلمى   ت م  مصل ؽامصبتابيا.ٔي ،مـ ممىلٖمئق ازامالابٞيةوهي،مٌو  ٌ 

ًصشةةةةةةاتتٍدمنق بةةةةةةاامىةةةةةةممفالٕيةةةةةةذمصب ةقةةةةةةاى مصملٙيةةةةةةةدمفةةةةةةةمفمةيةةةةةةٚمبدوص م صبتمةيةةةةةةٚمصبةٍةةةةةةديمألدوص مصبد
ًقةةةةةامجةةةةةي م اامبل ٙا ةةةةةامتٍةةةةدشا ٙا ًصشةةةةا)مصبفةةةةةاجماموصبت  ةتيةةةةا(مفمةي ًصشةةةةامصبةةةةةث  مٌحةةةةلمى  ةةةةةٌ  ىمصبد صبد

ًما مصب ةةة م ؽةةةل صمٌل بةةةام ةةة مهةةةذصمصبتمةيةةةٚ وىٍالإ بةةةامم-صشةةةابلتةٙةةةٚمىةةةمملةةة امٔةةة وؿمصبدً م-صبةةةد
امجاشةتودصلمصب ةقةةاى من ؽةاتيمصملٍةة وٓ مصل ةزلمن ؽةةاةيامبلٍلة لمالامت اٌيةةا م "(SPSS)ئ ؽةاةيا

تي م)صبت  ةتيةةةةةاموصبفةةةةةاجما(م ةةةةة م ًمةةةةةا مصمل  ةةةةةٌ  و بةةةةة٠مل صةةةةةابمدعبةةةةةامصبٕةةةةة وٗمجةةةةةي مىت شةةةةةما مد
 صبٙياسمصبةٍدي.
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   هخائج الدراست وج س رها.

ًصشةةةام)ممم ًصشةةةاام٘ةةةالمصبةا ةةة م2م،م3،م0ب ماجةةةامٌةةةممبشةةةملامصبد (،وصبتةٙةةةٚمىةةةمملةةة امٔةةة وؿمصبد
ًصشةةا )صبفةةاجماموصبت  ةتيةةا(ممجةةام صامصبتةلةةي  من ؽةةاةيامبالتةةاة مصبٙيةةاسمصبةٍةةديممل  ةةٌ   مصبد

ًصشا،مٜ امشح ت    مبدوص مصبد

 الىخائج الخاصت باخخبار ألاداء اإلاعزفي في ألاسالُب البالغُت: -أوال

ًصشةةاموقؽة تمىةةامٔاٌليةامج قةةاى م٘ةاةةمٌحةةلمصشةةيةصفي يامب ماجةامٌةةممصبصةإص١م و١مىةةممبشةمممم لامصبد
فةليةةة مصبالؽةةة ػم ؼةةةليام ةةة مفال يةةةام شةةةابي مصبة ِيةةةامبةةةدىمف ىيةةةذمصبؽةةةٖمصبصةةةادسمالاجتةةةدصتيم
ج ةةةدصًسمصباليةةة مصملؽةةة ةا؟م٘ةةةالمصبةا ةةة مجةةةابتةٙٚمىةةةمملةةة امصبٕةةة ؿم و١،موقؽةةة تمف مةةةدمٔةةة وٗم

ًمةةةةةةةا مى  ةةةةةةةٌ   م ًصشةةةةةةةا ص مدعبةةةةةةةامئ ؽةةةةةةةاةيامجةةةةةةةي مىت شةةةةةةةما مد )صبفةةةةةةةاجماموصبت  ةتيةةةةةةةا(  ممصبد
يةةامصبصة مبؽةةال م ًم دصامصملٍ  ة م ةة م شةابي مصبة ِيةام ةة مىصةت ةاف مصملٍٔ  صبٙيةاسمصبةٍةديمع تةةةا
ًم) (مبٍيتتةةةةةي مىصةةةةةتٙلتي م ةةةةةامصبت  ةتيةةةةةا.مبلتةٙةةةةةٚمىةةةةةممهةةةةةذصمصبٕةةةةة ؿمفةةةةةةمصشةةةةةتودصلمص تةةةةةةا صمل  ٌ 

ً٘ة)موماا   م(7مدو١م).مممممم(7صبالتاة مٜ امش    اممدو١م

ًمص ت تي )مصبفاجماموصبت  ةتيا(م  مصبٙياسمصبةٍديمع تةا ًم   موىصت ىمدعب بامبلٕ وٗمجي مصمل  ٌ  ةا
ذب٠محإةمصبتأثية)٘ي امى بَم) =م34بلفاجما،م34(م) =م d(م(م٘و  مصبتأثيةم)2η دصامصملٍ   مٜو

 بلت  ةتيا(

ا صملصت ى  الاقة صٓم صملت شن صمل  ٌ 
ًي   صملٍيا

ىصت ىم ٘ي ام) (
 صبدعبا

 3شتائ

(2η) 

٘  م
 (dصبتأثية)

 دصبامٌالد 1¸612 ¸641 3¸92 صبفاجما صبتذٜ 

10¸1 

21¸1 47¸0 

 ¸411 2¸72 صبت  ةتيا ى فَٕ

 دصبامٌالد 4¸380 ¸790 3¸82 صبفاجما الاشتيٍاب

10¸1 

34¸1 02¸0 

 ¸114 2¸17 صبت  ةتيا ى فَٕ

 دصبامٌالد 06¸864 ¸704 1¸81 صبفاجما صبتمةيٚ

10¸1 

82¸1 44¸4 

 ¸119 8¸11 صبت  ةتيا ى فَٕ

 دصبامٌالد 6¸461 ¸994 1¸67 صبفاجما صبتةلي 

10¸1 

43¸1 71¸0 

 ¸790 7¸07 صبت  ةتيا ى فَٕ

ي   دصبامٌالد 01¸923 ¸964 1¸97 صبفاجما صبيٜة

10¸1 

67¸1 88¸3 

 ¸708 8¸27 صبت  ةتيا ى فَٕ

 ٌالدمدصبا 00¸190 0¸217 6¸42 صبفاجما صبتٙ ةة

10¸1 

68¸1 93¸3 

 ¸960 9¸81 صبت  ةتيا ى فَٕ

ًم الا تةا
 ٟٜ 

 دصبامٌالد 33¸116 3¸214 38¸91 صبفاجما

10¸1 

89¸1 79¸1 

 0¸908 40¸01 صبت  ةتيا ى فَٕ
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ً٘ةةةةم)هممم ًمٜٟةةة م7عةةةيةممةةةدو١م (ئلةةةلمومةةة دمٔةةة وٗم ص مدعبةةةامئ ؽةةةاةيام ةةة مٝةةة مىصةةةت ىمو ةةة مالا تةةةةا
مم(1¸10ٌالةةةةةةدمىصةةةةةةةت ىمب٘ةةةةةة مىةةةةةةةمم) ةةةةةةةامصبت  ةتيةةةةةةا،موةت ةةةةةةة م بةةةةةة٠م ةةةةةةة مصبتةةةةةةال تمشٕةةةةةةةٗ  بؽةةةةةةال مصمل  ٌ 

ةامصبت  ةتيةام) ًما مصمل  ٌ  ةام40¸01صملت شنمصل صابيمبةد ًما مصمل  ٌ  (مصملت شةنمصل صةابيمبةد
(مى ةةةامهٍنةةة مب مصبتةةةةاشمم1¸89(م)3(م ةةة مصبٙيةةةاسمصبةٍةةدي،موالّةةة م٘ي ةةةامى بةةةَم)ئشتةةا38¸91صبفةةاجمام)

ًم   دصامصملٍ  ةةةةةة (مش مةةةةةةَمئلةةةةةةلمبثةةةةةة مصملتّيةةةةةةةمصملصةةةةةةتٙ )مفةليةةةةةةة مصبةةةةةةذيم ةةةةةةد م ةةةةةة مصملتّيةةةةةةةمصبتةةةةةةاتَم)ص تةةةةةةةا
صمى ةةةامشةةةد١م1¸79(مٌحةةةلمهصةةةةامجلّةةة )dصبالؽةةة ػم ؼةةةليا(،مودبةةة م٘ي ةةةا) (موهةةة م٘ي ةةةامى فٍٕةةةاممةةةدا

صموصبةةةذيمش مةةةَمئلةةةلمٔاٌليةةةامصشةةةيةصفي يامفةليةةة مصبالؽةةة ػم ؼةةةليام ةةة م ٌحةةلمحإةةةةمصبتةةةأثيةمصبٞةيةةةةممةةةدا
ةةةةامصبت  ةتيةةةةام ةةةة م   وةةةةة ىمصبةا ةةةة مب مهةةةةذامصبالتي ةةةةاممشةةةةابي مصبة ِيةةةةا.فال يةةةةامبدصامف ىيةةةةذمصمل  ٌ 

ةةامىةةممصلخؽةةاةؾم ش ٞةةممب مف مةةَمئلةةلمب مصشةةيةصفي يامفةليةة مصبالؽةة ػم ؼةةليامف تٍةة مج   ٌ 
ًةصيامبش   م  مفال يام شابي مصبة ِيامبدىمف ىيذمصبؽٖمصبصادسمالاجتدصتيمىابات  صبتد

زةةةةةةدمىةةةةةممفٕاٌةةةةة مالاشةةةةةية موص ةةةةةد ىممصشةةةةةيةصفي يامفةليةةةةة مصبالؽةةةةة ػم ؼةةةةةليامتٍةةةةةدم-
ُ
صفي يا مصب ةةةةة مف

ًوسموئزدشةةةةةادمهعةةةةةال ة،مٔةةةةةأث م بةةةةة٠مجؽةةةةة ً مئش اجيةةةةةامٌحةةةةةلمبدص بةةةةةةم ةةةةة مصشةةةةةتيٍابم صبت ىيةةةةةذمىةةةةةَمصبةةةةةد
 صبال صف مصبة ِياموفمةيٙ امتعٟ مشلضموى تَ.

شةةةاٌد مد٘ةةةامؼةةةياِاموفةدشةةةدم هةةةدصٓمصبٍاىةةةامونم صةيةةةامبل ةقةةةاى مصبٙةةةاةةمٌحةةةلمالاشةةةيةصفي يامم-
م صقةةة موى ةةةالمصب ةقةةةاى مو مةةة ص مصبصةةةيةمٔيةةة ،مٔأشةةة ةم بةةة٠م ةةة مئثةةة صامٌحةةةلمٔ ةةةةمصملتٍل ةةةي مبٟةةة م

مصبّاشامىال م  متٍلةمصبة ِا.م  صبتٍلةموالُ 

ةةةامىةةةممنمةةة صاص مو هعةةةماموصملةتةةة يمصب ةةةةيموصمل تةةةَ،مٝةةةا مبةةةذب٠مم- ففةةة ال مالاشةةةيةصفي يامى  ٌ 
ةةامصبت  ة ً م ةة مصبةةتٍلةمبةةدىمف ىيةةذمصمل  ٌ  ً ممةة مىةةممصملتٍةةامونثةةا تيةةا،موبفا ةة مصبٕفةة م ةة مئثةةا

ًص مٌٙليةةةةامٌليةةةةامىثةةةة تمصمل  ىةةةةا،موصبتتةةةةةإ،موالاشةةةةتدع١،موصبتؽةةةةتيٖ،م ًشةةةةامى ةةةةا ب ةةةةةمٔةةةة ػممل ا
وصبٙياسمىممبم مصب ؼ ١مئللم شابي مصبة ِيام  مصبالؽ ػم ؼلياموفٕصيةها،مى ةامشةاٌدم

ًص م دصامصملٍ   مببشابي مصبة ِيا.    مفال يامى ا

مصبتم- عنمبل تٍل ي م  مصبتٍلةم ي مشٙ لمصبت ىيةذمجةام صامصبٍدشةدمبٜد مالاشيةصفي يامٌحلمصبدًو
ًٜامصبٕٞ ةةةةةام ةةةة مصشةةةةتتتاجم صٗمٌ ةةةة ،مفٙةةةة لمٌحةةةةلمصملعةةةةا ىةةةةممصبتعةةةةالا مصبتٍاوقيةةةةام ةةةة مؼةةةة ً مبًو

  شابي مصبة ِياموىصت ةا مصلخمابمصبلّ ي.

ًمب ةةةةةدمم- ف ميةةةةة مصبت ىيةةةةةذمئلةةةةةلمبهعةةةةةمامصبةةةةةتٍلةمصبةةةةةذصتيمىةةةةةمم ةةةةة ١مفٟلةةةةةيٕ ةمجؽةةةةة ً مٔ دشةةةةةامجا تيةةةةةا
صبالؽةة ػم ؼةةلياموفةليلةة ،موصشةةتتتاجم شةةابي مصبة ِيةةامصملتفةة الامٔيةة ،موففةة يال م ةة مىلةةٖم

 ئق ازامالابٞيةوهيمصلخاػم بةامزصدمىممٔاٌليامصب ةقاى م  مفةٙيٚمبهدصٔ .

ًصشةةةا مصبصةةةاجٙامصب ةةة مبٜةةةد مٌحةةةلمٔاٌليةةةامممم وفتٕةةةٚمهةةةذامصبالتةةةاة مىةةةَمقتةةةاة مصبٍدشةةةدمىةةةممقتةةةاة مصبد
ًصشةةيامب ةةة ىمصشةةتودصلمصشةةةيةصفي يامفةليةة  مصبالؽةةة ػم ؼةةليام ةةة مفال يةةام دصامصملٍ  ةةة م ةة مىةةة صدمد

ًصشامٝ مىم)بىي ، ل(صب  مٜعٕ مٌممبث مبشةل بيامفةلية مصبةالؾموالاشةت  صبم ة مفال يةام3111ٜد
صبتةؽةةةةةةي موصبتٕٞيةةةةةةةمصبالا٘ةةةةةةدمبةةةةةةدىمللةةةةةةةامٝليةةةةةةامصبيةجيةةةةةةام ةةةةةة مىةةةةةةاد مصل ةةةةةةدش مصبعةةةةةة ةٖم ةةةةةة مصبٍةةةةةة صٗ،م

ًصشا)صبصةةةةةة ا ، بٕ ةةةةةةةمصبٙ صتةةةةةةيمبلال ةةةةةةةموصبعةةةةةةٍ مبةةةةةةدىملةةةةةة بمصمل  لةةةةةةامل(مفال يةةةةةةامىصةةةةةةت ةا مص3101ود
ًصشةةةام)ٌميةةةا، ل(مصب ةةة مبٜةةةد مٌحةةةلمبثةةة مبشةةةل بمفةليةةة مصبةةةالؾم ؼةةةح م ةةة مفال يةةةام3103صبثاق ةةةةا،مود

ًي،م ًصشةام)صبةةد ل(صب ة م3107فةؽي ملابةا مصبؽٖمصبثاهيمصملت شةنم ة مىةاد مصبصةية مصبالة ةةا،مود
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ًص مفةليةة مصبالؽةة ػموالاف ةةاام٘اىةة مجتال يةةام دصامصملٍ  ةة مج ٍةةاشيةممةة د م شةةملام صبعةةٕ ةاموى ةةا
 بدىمىٍلم مصبلّامصبٍ ايامبلالالٙي متّيةهامجاشتودصلمصشيةصفي يامفةلي مصبالؽ ػم ؼليا.

ا ًُ  الىخائج الخاصت باخخبار الخطاب اللغوي: -ثاه

ًصشةاموقؽة تمىةامٔاٌليةامج قةاى م٘ةاةةمٌحةلمصشةيةصفي يامفةلية مممم ب ماجامٌممصبصإص١مصبثاهيمىممصبد
الؽةةة ػم ؼةةةليام ةةة مفال يةةةامصلخمةةةابمصبلّةةة يمبةةةديمف ىيةةةذمصبؽةةةٖمصبصةةةادسمالاجتةةةدصتيمج ةةةدصًسمصب

صباليةة مصملؽةة ةا؟،موبلتةٙةةةٚمىةةمملةة امصبٕةةة ؿمصبثةةاهي،موقؽةة تمف مةةةدمٔةة وٗم ص مدعبةةامئ ؽةةةاةيام
ًم ًصشةةةا)مصبفةةةةاجماموصبت  ةتيةةةا(م ةةةة مصبٙيةةةاسمصبةٍةةةةديمع تةةةةةا ًمةةةا مى  ةةةةٌ   مصبد جةةةي مىت شةةةةما مد

ةةامصبت  ةتيةةا.مفةةةمصلخمةةابمصبلّةة يم ةة مٝةة مى صةةت ىمٌحةةلم ةةد مو ةة مصملصةةت ةا مٜٟةة ممبؽةةال مصمل  ٌ 
ً٘ة) ًم) (مبٍيتتي مىصتٙلتي موماا مصبالتاة مٜ امش    اممدو١م  (.8صشتودصلمص تةا

 (8مدو١)

ًم تي )مصبفاجماموصبت  ةتيا(م  مصبٙياسمصبةٍديمع تةا ًم   موىصت ىمدعب بامبلٕ وٗمجي مصمل  ٌ  ص تةا
ذب٠ =م34بلفاجما،م34) =م(م d(م(م٘و  مصبتأثيةم)2ηحإةمصبتأثية)٘ي امى بَم)مصلخمابمصبلّ يمٜو

 بلت  ةتيا(

ا صملصت ى  الاقة صٓم صملت شن صمل  ٌ 
ًي   صملٍيا

ىصت ىم ٘ي ام) (
 صبدعبا

 3ئشتا

(2η) 

 ٘  مصبتأثية

(d) 

شياٗم
 صل د 

 دصبامٌالد 06¸467 ¸838 1¸92 صبفاجما

10¸1 

83¸1 22¸4 

 ¸601 9¸12 صبت  ةتيا ى فَٕ

ِ ؿم
 صلخماب

 دصبامٌالد 6¸011 0¸007 4¸82 صبفاجما

10¸1 

29¸1 60¸6 

 ¸641 6¸37 صبت  ةتيا ى فَٕ

 بّا

 الافؽا١

 دصبامٌالد 00¸168 ¸114 4¸42 صبفاجما

10¸1 

68¸1 90¸3 

 ¸704 6¸31 صبت  ةتيا ى فَٕ

فٙييةم
 صبتٕاٌ 

 دصبامٌالد 00¸137 ¸700 1¸22 صبفاجما

10¸1 

68¸1 9¸3 

 ¸114 8¸17 صبت  ةتيا ى فَٕ

ًمٜٟ   دصبامٌالد 31¸320 2¸06 31¸13 صبفاجما الا تةا

10¸1 

88¸1 23¸1 

 3¸472 21¸17 صبت  ةتيا ى فَٕ

ً٘ةةةم)مهعةةيةممم ًمٜٟةة م8مةةدو١م (مئلةةلمومةة دمٔةة وٗم ص مدعبةةامئ ؽةةاةيام ةة مٝةة مىصةةت ىمو ةة مالا تةةةا
ةةةةةةةامصب1¸10ٌالةةةةةةدمىصةةةةةةةت ىمب٘ةةةةةة مىةةةةةةةمم) ممت  ةتيةةةةةةا،موةت ةةةةةةة م بةةةةةة٠م ةةةةةةة مصبتةةةةةةال ت(مبؽةةةةةةال مصمل  ٌ  شٕةةةةةةةٗ 

ةةامصبت  ةتيةةام) ًما مصمل  ٌ  ةةام21¸17صملت شةةنمصل صةةابيمبةةد ًما مصمل  ٌ  (مصملت شةةنمصل صةةابيمبةةد
(مى ةةةامهٍنةةة مب مصبتةةةةاشمم1¸88(م)3(م ةةة مصبٙيةةةاسمصبةٍةةةدي،موالّةةة م٘ي ةةةامى بةةةَم)ئشتةةةا31¸13صبفةةةاجمام)

ًمصلخمةةةةةابمصبلّةةةةة ي(مش مةةةةةَ ئلةةةةةلمبثةةةةة مصملتّيةةةةةةمصملصةةةةةتٙ )فةلي ممصبةةةةةذيم ةةةةةد م ةةةةة مصملتّيةةةةةةمصبتةةةةةاتَم)ص تةةةةةةا
صمى ةامشةد١مٌحةةلم1¸23(ٌحةةلمهصةةامجلّة )dصبالؽة ػم ؼةليا(،ودب م٘ي ةا) (موهةة م٘ي ةامى فٍٕةاممةةدا

ص،موة مَمصبةا  مهذامصبالتي امئللمىامشح ت  حإةمصبتأثيةمصبٞةيةممدا
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ًةةا مصب ةقةةةاى مىةةةمم شةةةضمصبالى ةةةةاموصبتمةيٙيةةةامبلالى ةةةةا مصبلصةةةاقيم- امصقملٙةةة مجتيةةةامبهعةةةماموفةةةد
وصبّةةة ؿمموصبتدصوبيةةةامصب ةةة مصهت ةةة مجاعشةةةتٍ ا١مصبلّةةة يمبيت صٔةةةٚمىةةةَمصمل ص٘ةةةٖمصبتٕاٌليةةةامصملوتلٕةةةا

ا.
ا
امواليّ يٖمشٟ  مصلخمابمىالاشةا  ىابا،موف ؼيٖمجلمامصبتةد ،مٜو

ٚمصشيةصفي يامفةلي مصبالؽ ػم- مبلت ىيةذممجالاامج قاى م شابي مصبة ِيامٔو
ا
 ؼليامبٔ ة مى ةاع

ًصشةةةةاموفةليةةةة مصلخماجةةةة ا مبثالةةةةاامصشةةةةتٍ اب ا،موالاشةةةةتدٌاامصملالمٙةةةةيمبلٍالاؼةةةة مصملوتلٕةةةةامصمل فةمةةةةامبد
ةةة ؿمصلخمةةةاب،موشةةةيا٘اف مصملتٍةةةدد امى ةةةامبفةةةةادم ةةة ،مِو

َ
ج  ص٘ةةةٖمالاشةةةتٍ ا١مىةةةممىواِلةةة ،موىوال

مٌالاؼ هامبثالاامصشتٍ اب امجؽ ً مبٜ ةمٔاٌليا.  بلت ىيذمصبٕ ؼامب ؼٖمصلخماجا ،موتٍٓ 

ًةةا مو هعةةمامصبلّ ةةةم- ًمصب ةقةةاى مجؽةة ً متٍةةال مل صةةةٚممفٕاٌةة مصبلّةةامىةةَمفٙةةدشةمصبتةةد امٌحةةلمىةةدص
ًةةا مج  ص٘ةةٖمصشةةتٍ ا١مصبلّةةاامشةةاٌدمٌحةةلمئ صةةاسم اةةنم هعةةماموصبتةةد صمل ص٘ةةٖمصبت صؼةةليا،مًو
صبت ىيةةةذمجةةةأ مصبةةةةتٍلةم ومىٍنةةةىمبةةةد بةمو ومىفةةةة   موويٕةةةيمصمت ةةةاع امى ةةةةامبدىمئلةةةلمزةةةةاد مٔاٌليةةةةام

ًٜا ةةةةامصبت  ةتيةةةةامقةةةةة مصملعةةةةا ةةةةزز ممف ىيةةةةذمصمل  ٌ  ًةضمصب ةقةةةةاى ،مٌو صبٕاٌلةةةةامونش اجيةةةةامبثالةةةةاامفةةةةد
ًٜامصبٍٕابةةام ًوبةمٌحةةلمنماجةةاموئجةةدصامصبةة بيموصملعةةا ثٙةة بةمجأقٕصةة ة،موئ صاشةة ةمجاملتٍةةامقتي ةةام٘ةةد
 ةةة مصبةةةدًس.وفتٕٚمهةةةذامصبالتةةةاة مىةةةَمقتةةةاة مصبةةةةة  مصب ةةة مفالاوبةةة مفال يةةةامصلخمةةةابمبتةٙيةةةٚمبِةةة صؿم

ًصشا)شةةةةةةةةلي ا ،م د مٌحةةةةةةةةلمفال يةةةةةةةةامىصةةةةةةةةت ةا مصلخمةةةةةةةةابمصبلّةةةةةةةة يمل(مصب ةةةةةةةة مبٜةةةةةةةة3100ىٍيالةةةةةةةةا،مىث تد
ًصشةةام)ٌةةةدمصبٍىةةةية،م ل(م3101جاشةةتودصلمج قةةاى م ةة مصبة ِةةام٘ةةاةةمٌحةةةلمٌلةةةمصبلّةةامالامت ةةاع ،مود

ًص مفةليةة م مصمل ةةةمبلالى ةةةامصبتدصوبيةةام ةة مجالةةاامج قةةاى مبشةة ةم ةة مفال يةةامى ةةا صب ةة مبجةة ز مقتاة  ةةامصبةةدًو
ًصشةةةةةام ًي،مصلخمةةةةابمصبلّةةةةة يمبةةةةدىمصبالةةةةةالٙي مجلّةةةةةا مب ةةةة ى،مود ل(مصب ةةةة ممةةةةةاا مقتاة  ةةةةةام3108)جةةةةةد

ًصشةةةا) صٜ ي،م ةةةدمق ةةةادمصبٍ ٘ةةةامجةةةي مصبلصةةةاقيا موفةليةةة مصلخمةةةابم ةةة مفال يةةةامصبالٙةةةدم دبةةةي،مود بتٜإ
ًدم ةة م٘ؽةةامش شةةٖم3131 ل(مصب ةة مف يةةو مجةةاج صزمصشةةيةصفي يا مصلخمةةابمبألاخؽةةيا مصبٙؽةةؾمصبةة ص

 ٌلي مصبص ل.

تتا
ً
ب ماجةةامٌةةممصبصةةإص١مصبثابةة مملبالغتتت:الىختتائج الخاصتتت بملُتتاس الخىمتتز اإلاعزفتتي هحتتو ا -ثالث

ًصشةةاموقؽةة تمىةةامٔاٌليةةامج قةةاى  ٘ةةاةةمٌحةةلمصشةةيةصفي يامفةليةة مصبالؽةة ػم ؼةةليام ةة مٌةة جممىةةممصبد
صبتال ةةة مصملٍ  ةةة مبةةةدىمف ىيةةةذمصبؽةةةٖمصبصةةةادسمالاجتةةةدصتيمج ةةةدصًسمصباليةةة مصملؽةةة ةا؟،موبلتةٙةةةٚمىةةةةمم

ًمةةةةةةةا ملةةةةةةة امصبٕةةةةةةة ؿمصبثابةةةةةةة ،موقؽةةةةةةة تمف مةةةةةةةدمٔةةةةةةة وٗم ص مدعبةةةةةةةامئ ؽةةةةةةةاةيامجةةةةةةةي مىت  شةةةةةةةما مد
ًصشا)مصبفاجماموصبت  ةتيا(م  مصبٙياسمصبةٍةديمملٙيةاسمصبتال ة مصملٍ  ة مقةة مصبة ِةام ى  ٌ   مصبد
ةةةةةةةةةامصبت  ةتيةةةةةةةةةا.مفةةةةةةةةةةمصشةةةةةةةةةتودصلم مٜٟةةةةةةةةة مبؽةةةةةةةةةال مصمل  ٌ   ةةةةةةةةة مٝةةةةةةةةة مىةةةةةةةةةة ًمٌحةةةةةةةةةلم ةةةةةةةةةد مو ةةةةةةةةة مصملةةةةةةةةةةاًو

ً٘ة)  (.9ص تةاً) (بٍيتتي مىصتٙلتي موماا مصبالتاة مٜ امش    اممدو١م
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 (9مدو١)

 ً تي )مصبفاجماموصبت  ةتيا(م  مصبٙياسمصبةٍديمملٙياسممص تةا    موىصت ىمدعب بامبلٕ وٗمجي مصمل  ٌ 
ذب٠محإةمصبتأثية)٘ي امى بَم) بلفاجما،م34(م) =م d(م(م٘و  مصبتأثيةم)2ηصبتال  مصملٍ   مقة مصبة ِامٜو

 =مبلت  ةتيا(34

 ً ا صملة  الاقة صٓم صملت شن صمل  ٌ 
ًي   صملٍيا

٘ي ام
) ( 

ىصت ىم
 دعباصب

 3ئشتا

2η 

٘  م
 dصبتأثية

ؼلامصبة ِام
 جاب صَ٘

 دصبامٌالد 03¸777 ¸961 4¸91 صبفاجما

10¸1 

74¸1 26¸2 

 0¸131 8¸07 صبت  ةتيا ى فَٕ

بشل بم
ًةضم فد
 صملٍلة

 دصبامٌالد 8¸770 ¸738 4¸17 صبفاجما

10¸1 

17¸1 20¸3 

 ¸704 6¸31 صبت  ةتيا ى فَٕ

الاشت تاًم
جتٍلةم
 صبة ِا

 دصبامٌالد 1¸913 ¸961 4¸91 صبفاجما

10¸1 

28¸1 17¸0 

 ¸704 6¸31 صبت  ةتيا ى فَٕ

صبتٍاو مىَم
 صبزى ا

 دصبامٌالد 7¸612 ¸932 1¸01 صبفاجما

10¸1 

11¸1 11¸3 

 ¸811 6¸81 صبت  ةتيا ى فَٕ

 دصبامٌالد 06¸713 2¸080 09¸47 صبفاجما صملٙياسمٜٟ 

10¸1 

م4¸40 1¸82
 3¸812 37¸27  ةتياصبت  ى فَٕ

ً٘ةةةةم)ممم ًمٜٟةةة م9هعةةيةممةةدو١م (مئلةةلمومةة دمٔةةة وٗم ص مدعبةةامئ ؽةةاةيام ةةة مٝةة مىصةةت ىمو ةةة مالا تةةةا
م1¸10ٌالةةةةةدمىصةةةةةت ىمب٘ةةةةة مىةةةةةمم) ةةةةةامصبت  ةتيةةةةةا.موةت ةةةةة مىةةةةةممصلإةةةةةدو١مصبتةةةةةال تشٕٗ  (مبؽةةةةةال مصمل  ٌ 

ةةامصبت  ةتيةةام) ًما مصمل  ٌ  ًما م37¸27صملت شةةنمصل صةةابيمبةةد ةةام(مصملت شةةنمصل صةةابيمبةةد صمل  ٌ 
(مى ةةةامهٍنةةة مب مصبتةةةةاشمم1¸82(م)3(م ةةة مصبٙيةةةاسمصبةٍةةةدي،موالّةةة م٘ي ةةةامى بةةةَم)ئشتةةةا09¸47صبفةةةاجمام)

صبذيم د م  مصملتّيةمصبتاتَم)ىٙياسمصبتال  مصملٍ   (مش مَمئللمبث مصملتّيةةمصملصةتٙ )مصب ةقةاى مصبٙةاةةم
وهةة م٘ي ةةامم(م4¸40(مٌحةةلمهصةةةامجلّةة )dٌحةةلمصشةةيةصفي يامفةليةة مصبالؽةة ػم ؼةةليا(،مودبةة م٘ي ةةا)

ًماًمهذامصبالتي امئللمىامشح ت ص،موة ٞممئ صمى امشد١مٌحلمحإةمصبتأثيةمصبٞةيةممدا  ى فٍٕاممدا

ًمصملةتةةةة ىمىةةةةممصبالؽةةةة ػم ؼةةةةليامصملت ثلةةةةام ةةةة مصبالؽةةةة ػمصبٙ إلقيةةةةا،مم- صٌت ةةةةدمصب ةقةةةةاى مٌحةةةةلمص تيةةةةا
ص ص(م٘دش ةةةةةةامو م-و  ادشةةةةةة موصلخمةةةةةة مصبالة ةةةةةةةامصبعةةةةةة ةٕا،موصبالؽةةةةةة ػم دجيةةةةةةا)مق ةةةةةةةا ىٍاؼةةةةةة  ،موظةةةةةةٍ ا

ةةةامىةةةممٝةةة  م
ا
صملتفةةة الامببشةةةابي مصبة ِيةةةامصملٙةةةً  مٌحةةةلمف ىيةةةذمصبؽةةةٖمصبصةةةادسمالاجتةةةدصتيامئقم ٘

ةةةيةمبؼةةةيلامجأشةةةابي مج ِيةةةةامم يلةةةامش ٞةةةممب مشتأةةةة ىم بةةةةام ىةةةةا م٘و هةةةذامصبالؽةةة ػمفة ةةة مىةةةيث مٌو
ًصشياموصمل ت ٍيا.  صبت ىيذم  م ياوبةمصبد

ًمىةتةةةةة ىمصب ةقةةةةةاى م امةةةةةا موىيةةةةة ١مصبت  م- ًصشةةةةةام–ىيةةةةةذمًصعةةةةةلمص تيةةةةةا وصبٕةةةةة وٗمصبٕ دشةةةةةامم-ٌيالةةةةةامصبد
ًمصهت ةةةةالمصبت ىيةةةةذموزصدمىةةةةةممئ٘ةةةةةاب ةمٌحةةةةلمتٍل ةةةةة ،م ىةةةة مصبةةةةذيمشةةةةةاٌدمٌحةةةةلمفال يةةةةةام جيةةةةابةامى ةةةةامبثةةةةةا
صمأل مدصٔةَمصبٙةيةمصملتأؼةلام ةامملةاد مصبة ِةاامقىة ا ًاا  شابي مصبة ِيةاموصلخمةابمصبلّة يموصزدصدوصمفٙا

امبصلٜ  ة.
ا
ٝا مىةٝ     مصبالؽ ػم ؼليام
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ةدى مفمةيٙةا مم- ةامصتصةةمجةاب دموصبؽةدص٘اموفةةاد١مصلخ ةةص ،م٘و ةامتٍلي يا
ا
ؼالٍ مالاشيةصفي يامىالا 

ةةةةامبٜ ةةةةةمبتٍةةةةاهغمصبت ىيةةةةذمىةةةةَم ألشةةةةابي مصبتٕاٌةةةة مصبلّةةةة يم ةةةة مصمل ص٘ةةةةٖمالامت اٌيةةةةاامى ةةةةامبفةةةةادمٔ ؼا
ةةةام امىةةةَمصملٍلةةةةمصبةةةذيمبفةةةادمٔ ؼا

ا
ًٝ اموتعةةةا صبلّةةةاموصبٙةةة بمىابةةةامجأشةةةل بممةةةذصبموى تةةةَ،موبٜ ةةةةمصقةةةدىاما

يٕيةامصشةتودصى مج صٍ٘يةام بلالٙاطموصبتصاؤ١مول دمتٍقم شملامٌةمملةيٍةامصب ةقةاى موبه يتة مٜو
   مصل يا .

ةةة صٓموصبتٙابيةةةدمم- مةةاا متٍةةةقمبهةةةدصٓمصب ةقةةاى مصلخاؼةةةامجىةةةاه  مصبتال ةة مصملٍ  ةةة مىت صٔٙةةةامىةةَمٌ 
  لةةا،مى ةةامالامت اٌيةةامصب ةة مهٍلعةة امصبت ىيةةذ،موىلةيةةامع تيامةةاوبةمصبٍٙليةةاموصلإصةةدشام ةة مفلةة٠مصمل

ًٓمو هعةةمامصملٙدىةةامئبةة بةم ةة مصب ةقةةاى امى ةةامبشةة ةم ةة م ٕةةقم بشةة ةم ةة مٌةةدلمقٕةة ًهةمىةةممصملٍةةا
 ةةةةةد مصبتال ةةةةة مصملٍ  ةةةةة مٌحةةةةةلمىٙيةةةةةةاسمصبتال ةةةةة مصملٍ  ةةةةة مقةةةةةة مصبة ِةةةةةةا.وفتٕٚمهةةةةةذامصبالتي ةةةةةامىةةةةةَمقتةةةةةةاة م

ًصشةةةةةا)صبٍ  ي،م ب ةةةةة مل(مص3109صبةةةةةةة  مصب ةةةةة مفالاوبةةةةة ملةةةةة صةٍٙ جمصبتال ةةةةة مجأق صٌةةةةة مصملوتلٕةةةةةا،مىث تد
ًةةةةة  مبةةةةدىملةةةةة بمصمل  لةةةةامالاجتدصةيةةةةاموق  ةةةةة م ةةةة مفٙةةةةدشةمشةةةةةة م ًؼةةةةد موص٘ةةةةَمىعةةةةٟلامصبتال ةةةةة مصملد

ًصشةةةةةةةةةا)صبٍ ود،م اشةةةةةةةةةاموصبٍةةةةةةةةة جمب ةةةةةةةةةذامصملعةةةةةةةةةٟلا،مود ً م3131صب٘  مندص ل(مصب ةةةةةةةةة مبجةةةةةةةةة ز مقتاة  ةةةةةةةةةامدًو
ًةةةةة  مبةةةةدىملةةةة بمصمل  لةةةةام شاشةةةةيامصبٍليةةةةام ةةةة مٌ ةةةةا ،م ًشةةةةيام ةةةة مصل ةةةةدمىةةةةمموةةةةاه  مصبتال ةةةة مصملد صملد

ًصشام) ل(مصب  مٜعةٕ مٌةممىىةاه مفال ة مصبمة بمـةدمصملٍلةةموبثة م بة٠مٌحةلم3131ٌةدمصب   م،مود
ًصشةةةةةةةةةام)تصةةةةةةةةةي هي،وصل  بي،م ًةض،مود مصبتال ةةةةةةةةة م3131صف ةةةةةةةةةاامصملٍلةةةةةةةةةةمقةةةةةةةةةة مصبتةةةةةةةةةد ل(مصب ةةةةةةةةة مبجةةةةةةةةة ز مدًو

 الابٞيةوهيم  مزةاد مصب  د مصبالٕصيامبدىمصبم بموبث امٌحلمـٍٖمصبتٍلةمبد بة.

 جوصُاث الدراست.

امىَمصمل
ا
ًصشامج امشح تصتصا٘ امىممقتاة  امصمليدصقياامف ص  مصبد

ا
ًصشا،موصقم ٘  الملٙا مصبالى ةامبلد

صبتأٜيةةةةدمٌحةةةةلمصب  ةةةةةامصبٍ ايةةةةام ةةةة مجةةةة صى مف ىيةةةةذمىةةةةدصًسمثالاةيةةةةامصبلّةةةةا،مىةةةةمم ةةةة ١مصشةةةةيةصفي يا مم-
ًةصةيامبؼةيلاموىٍاؼةة  ،مف ةةيمصبٕٞةة مصبلّة يمبةةدىمهةإعامصبت ىيةةذمٔيالمةةَم بةة٠م ة مشةةلٜ  ةم فد

 صبلّ ي.

ًةضموصبتٙيةةيةمصملصةةتودىام ةة متٍلةةةمصبالةة صف مصبة ِيةةامئٌةةم- اد مصبالىةة م ةة م مةةنموصشةةيةصفي يا مصبتةةد
ج ةةةدصًسمثالاةيةةةامصبلّةةةام ةةة مـةةة امصملةةةدص  مصبيةج ةةةةامىثةةة تمصملةةةد  مصبتٟةةةاىح ،موصملةةةد  مالافؽةةةال ،م

 وىٍميا مصبٍؽ مصل ال موبّت .مم

ًةتيةةةةةةةامىٞثٕةةةةةةامملٍلمةةةةةةة مصبلّةةةةةةةامصبٍ ايةةةةةةامج ةةةةةةةدصًسمثالامم- ص مفد ةةةةةةةَمصبٕٞةةةةةةةاا مئٌةةةةةةدصدمدًو ةيةةةةةةةامصبلّةةةةةةامبٔ 
ًةضمبيةىمصبم بمق ا جمتٍلي يامشةتذيم با.  صلخماجيام  مى صٖ٘مصبتد

ةام ة مجة صى مىةدصًسمثالاةيةامصبلّةاموالاهت ةالمم- ةامى  ا
ا
ًصجمىصت ةا مصلخمةابمصبلّة يمج ؼةٕ امىٟ ق ئد

 جتٙ ةةم دصامصبعٕ يم  مق صف مصبة ِا.

ً م- ًة مىٍلمةة مصبلّةةامصبٍ ايةةامج ةةدص سمثالاةيةةامصبلّةةامٌحةةلمصشةةتودصلمصملٙةةاشلضمصبالٕصةةيامالاهت ةةالمجتةةد
مصبلّةامصبٍ ايةا مٌحلمصف اها مصبمة بمقةة مبٔةً  ًصوبةام  ةىمشٟ قة صمبٜ ةةمموالاف اها مبلتٍٓ  وى ا

يام  مصبتٍاى مىَمصبم ب.  ى ـٌ 
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 البحوث اإلالترحت.

ًصشةةامىةةممقتةةاة موف ؼةةيا مش ٞةةممص٘يةةةصدمئمةة صامصبةةةة  مصملصةةممم تٙةليام ةة مـةة امىةةامصق بةة مئبيةة مصبد
 صبتابيات

ًص مصبٙةةة صا مصبتٕاٌليةةةام- وصبٞتاجةةةاممصشةةةتودصلمصشةةةيةصفي يامفةليةةة مصبالؽةةة ػم ؼةةةليام ةةة مفال يةةةامى ةةةا
  ؼيلا.

صبٍ ٘ةةةةةةةةامجةةةةةةةةي مصبالؽةةةةةةةة ػم ؼةةةةةةةةلياموصبتٕٞيةةةةةةةةةمصبتتةةةةةةةةةإيم ةةةةةةةة مفال يةةةةةةةةامصبٞتاجةةةةةةةةامنجدصٌيةةةةةةةةاموصبٕٞةةةةةةةةاا مم-
 صلخماجيا.

ًةضم  مةةةةةةاامصبلّ ةةةةةةةامصبعةةةةةةاتٍاموتٍةةةةةةدش مصملٕةةةةةةاهيةمصلخمةةةةةةأمم- جاشةةةةةةيةصفي يامفةليةةةةةة مصبالؽةةةةةة ػمفةةةةةةد
  ؼليا.
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 :اإلازاحع

 أوال: اإلازاحع العزبُت

 صبٙ إل مصبٞ ةة.

مبةةدىملٕةة مصب وـةةا،مى لةةامصبةةةة  مصبيةج ةةةام3107ئجةة صهية،مئش ةةاقي س)م- ل(تمجالةةاامىٙيةةاسمصبتال ةة مصملؽةةً 
 (،صلإاىٍامصملصتالؽ ةا،مٝليامصبيةجيا،مصبٍ صٗ.م11وصبالٕصيا،مصبٍدد)

مىة ةةةةدم)بىيم- ل(تمبثةةةة مبشةةةةل بيمفةليةةةة مصبةةةةالؾموالاشةةةةت  صبم ةةةة مصبتةؽةةةةي مو ةةةة مفال يةةةةام3111 ،ٌةةةةةدمصبةةةة صٗز
صامِيةةةمىتعةةً  ،مٝليةةام صبتٕٞيةةةمصبالا٘ةةدمبةةدىمللةةةامٝليةةامصبيةجيةةام ةة مىةةاد مصل ةةدش مصبعةة ةٖ،مدٜتةةً 

ًظد،مماىٍامتّدصد.  صبيةجيا،مصجمم

ًمبلتعة مل(تمٌلةمبّامصبالؾمصملٕاهيةموالاف اها م3114جةيةي،مشٍيدم صم)م- ،مصبٙةاه  تمىإشصةامصملوتةا
 وصبت زةَ.

ًي،مبج مصبده مٌح )م- ل(تٔاٌليامصشةيةصفي يامفةلية مصبالؽة ػم ؼةليام ة مفال يةام دصامصملٍ  ة م3107صبةد
ًص مفةليةة مصبالؽةة ػموالاف ةةاامبةةدىمىٍلمةة مصبلّةةامصبٍ ايةةام ج ٍةةاشيةممةة د م شةةملامصبعةةٕ ةاموى ةةا

ًصشا مٌ ايام  مصبيةج لةمصبالٕضبلالالٙي متّيةها،مد  (،مىاًس.82(مصبٍدد)(ASEPيامٌو

ًي،مٔ  ةةةةةا م)م- ل(تصبلصةةةةةاقيا موفةليةةةةة مصلخمةةةةةابم ةةةةة مصبالٙةةةةةدم دبةةةةةيم)صبت صؼةةةةة موصقٕتةةةةةادمصبةةةةةذص (،م3108جةةةةةد
ًصشا منهصاقيا،مصبٍ صٗ.2(،مصبٍدد)8ى لد) زمجاج مبلد  (،مى لامىٜ 

جاب  ةةةةد مصبالٕصةةةةياممل(تصبتال ةةةة مالابٞيةوهةةةةيمٌو ٘تةةةة 3131تصي هي،شةةةة زص مؼةةةةد٘اامصل  بةةةةي،ى ٛمٌحةةةةلم)م-
-034ىةةةةاًسمػمػم21(م03(،مصبٍةةةةدد)4بةةةةدىملابةةةةةا مٝليةةةةامصبيةجيةةةةامج اىٍةةةةامبلمصبٙةةةة ى،مصمل لةةةةد)

 ،مصمل لامصبٍ ايامبلٍل لموهع م جةا ،ى لامصبٍل لمصبيةج ةاموصبالٕصيا.م044

ًةةةةةة  مجةةةةةي ملابةةةةةةا مصمل  لةةةةةامصملت شةةةةةمامج دشالةةةةةامصب ةةةةةةاؿ،م3119صبةٙمةةةةة ،مٔ زةةةةةةا)م- ل(تموةةةةةاه  مصبٍالةةةةةٖمصملد
 صتية،مٝليام دصب،مماىٍامصملل٠مشٍ د.ىام

ي،مٔةةة دمؼةةةال م صةةةي )م- ًم3101صلإةةةةً  ًةضمصبلّةةةامصبٍ ايةةةام ةةة مـةةة امصلإةةة د مصبعةةةاىلا،مدص ل(تمل صةةةةٚمفةةةد
ًد .  صبـ  ص ،مٌ ا ،م 

،م3صلإ مةةةةاهي،مٌةةةةةدمصبٙةةةةاه .مدعةةةةة من إةةةةاز،مفصةةةة ي مىة ةةةةدمٌةةةةةداموىة ةةةةدمىة ةةةة دمصبعةةةةٙالميٙي،مكم-
 ه(0220ىمةٍامصملالاً،مىؽ )

ةةةا،م3101 صةةةم،مم يةةة م صةةةم)م- ل(تمبل  هةةة اي موصملةةةةدٌي تمصشةةةيةصفي يا مصبتٍلةةةيةموصبةةةتٍلة،مى لةةةامصملٍٔ 
 (.088صبٍدد)

،مٌةدمصبٍزةز)م-  ل(تقة مج ِاممدشد ،مجيةو تىٞتةامِ ة .3119 ٕاي ،ىة دمٌةدمصملالٍةاوظٓ 

ًمصبٞتابمصبلةالاهي،مجيةو .2،مك"صملٙدىا" ل(ت0982صجمم لدو م)م-  ،مدص

ًمصبابفامصبٍ ايا،مجيةو .0994د) لي ،مب  م- ًصشامصبة ِامصبٍ ايا،مدص  ل(تمصملد  مئللمد

ًص مالامت اٌيةةامبت ىيةةذمصمل  لةةامالاجتدصةيةةامج دشالةةام3103 ةة ج،م الةةا )م- ًةةة  مٌو ٘تةة مجامل ةةا ل(تصبتال ةة مصملد
 087-02،308(4مد مجامل لٞامصبٍ ايامصبصٍ دشا،ى لامصبٍل لمصبيةج ةاموصبالٕصيا،)

ًمصبةيفاا،مصملّ ب،مد.كدصش٠،مٔا )د. - ،مصبدص ًم٘ين ،مبٔ ةٙيامصبعٗ   (تصبالؾموصبصياٗ،ف م اتٌةدمصبٙاد
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ل(تصبةٍةةةةةدمصب ةصم ةةةةاتيمبالى ةةةةةةامفةليةةةة مصلخمةةةةةابم3104دبٟةةةةي،م ابةةةةةدم صةةةةي اموبجةةةةة مدبةةةة ،موب  ةةةةةدمىة ةةةةد)م-
ًاام  مصملٕ  لمونم صا ،مى لامجيا ،مصبٍدد)  (،صبصالام ولل.0 ىٙا

(تصبص شةةةي ىيةيم ةةة م٘ؽةةةامصبالبةةة مش شةةةٖم)ٌليةةة مصبصةةة ل(مىةةةَمقىةةة  مئلةةةلمل3131 صٜةةة ي،مزهةةة صامصبصةةةادص )م-
ًصشةةةةةا م0(،مً)01صشةةةةةيةصفي يا مصلخمةةةةةابمبألاخؽةةةةةيا مصبٙؽةةةةةا،مى لةةةةةد) ةةةةةزمجاجةةةةة مبلد (،مى لةةةةةامىٜ 

 نهصاقيا،مصبٍ صٗ.

ًم الي مبلتع موصبت زةَ.3116ًةا ،مىة دمهاظةم)م- ًةضمبتال يامصبتٕٞية.مٌ ا تمدص  ل(تصشيةصفي يا مصبتد

،مجةةة ١ مً- ًصشةةة م3110)شٟةةةً  ٘يةةةةا،مٌةةةي مبلد ل(تمىةةةممصبةةةالؾمئلةةةلمصبٍٕةةة تمف م ةةةاتمىة ةةةدمجةةة صدامو صةةةا مجً 
 .0وصبةة  منهصاقياموالامت اٌيا،مك

ةةاشز،مئش ةةا مئشةة اٌي م)م- ًةصةة ا،م)ك3104زصشةة ،مشةةٍدامٌو (،مٌ ةةا تم0ل(تمىالةةاا مصبلّةةامصبٍ ايةةامول صةةةٚمفد
ًمصبؽٕاا.  دص

ًصشةةةةا مل(تموةةةاه  مصبتال ةةة م3108شةةةلما ،مؼةةةةد مىة ةةةدمشةةة هض)م- ًةةةة  مجةةةي مصبتالىيةةةةموصبٍةةة ج،مى لةةةامد صملد
 (40(،مصبٍدد)00ف ا ةا،مصبٍ صٗ،مصمل لد)

ل(تمج قةةةةاى مىٙيةةةةةدم ةةةة مصبة ِةةةةام٘ةةةةاةةمٌحةةةةلمٌلةةةةةمصبلّةةةةامالامت ةةةةاع م3100شةةةةلي ا ،مىة ةةةة دممةةةة ١مصبةةةةدشم)م-
م ًصشةةةةةةا م ةةةةةة مصملالةةةةةةاا مولةةةةةةٗ  بتال يةةةةةةامىصةةةةةةت ةا مصلخمةةةةةةابمصبلّةةةةةة يم ةةةةةة مصمل  لةةةةةةامصبثاق ةةةةةةةا،مى لةةةةةةامد

ًةض،مصب  (،مش بي .073ٍدد)صبتد

ل(تمٔاٌليةةةةةامصشةةةةةيةصفي يامفةليةةةةة مجتيةةةةةامصبةةةةةالؾمصبلّةةةةة يم ةةةةة مفال يةةةةةام3101صبصةةةةة ا ،مىةةةةة وص مب  ةةةةةدمىة ةةةةةد)م-
صامِيةةةمىتعةةً  ،مٝليةةام ىصةت ةا مصبٕ ةةةمصبٙ صتةةيمبلال ةةموصبعةةٍ مبةةدىملة بمصمل  لةةامصبثاق ةةةا،مدٜتةً 

 صبيةجيا،مماىٍامٌي مظ ض.

ًقا)م- ًة  مٌو 31008ظاهَ،م مصبتال  مصملد ٘ت مجابص امصبالٕصةيامبملةةامصمل  لةامصملت شةما،ى لامل(تمشلٛ 
 264-279،ػ41(0ٝليامصبيةجيام شاشيامبلٍل لمصبيةج ةامونهصاقيا،)

ًشامصلإزصة ةا،مصبةا  م)3101ظمب ،مٔال ااموا لآ،مٌح )م-  47م-9،م7(م02ل(تموصَ٘مصبتال  م  مصملد

ٝاىةةةة م)م- ثةةةة امٌحةةةةلمصف ةةةةاامصملٍلةةةةةمقةةةةة مبملٍلةةةةةمو ل(تمفال ةةةة مصبمةةةة بمـةةةةدمص3131ٌةةةةةدمصبةةةة   م،مىة ةةةةدمٜ ةةةةا١م
ًةض ًصشةةةامٌحةةةلمٌيالةةةامىةةةممصملٍل ةةةي مصبٍةةةاىلي مجاملةةةدصًسمصل ٟ ىيةةةام ةةة مدوبةةةام٘مةةة م-صبتةةةد صمل لةةةامم-د

 (،مش قي .30(،مصبٍدد)4صمل لد)م-ى لامصبٍل لمصبيةج ةاموصبالٕصيام-صبٍ ايامبلٍل لموهع م جةا 

ًص مصبٙةةةةةة صا مصبتةليليةةةةةةامل(تمج قةةةةةةاى مىٙيةةةةةةةدم3119ٌةةةةةةةدمصبةةةةةة   م،مهةةةةةةدىمىؽةةةةةةمًٕمىة ةةةةةةد)مم- بتال يةةةةةةامى ةةةةةةا
ًصشةا م ةة م صامصبٕ ةةمصبٙ صتةي،مد جاشةتودصلمصبةتٍلةمصبتٍةاوهيمبةدىمصبمة بمصملٍل ةي موبثةة امٌحةلمىةامًو

ًةضم،مػمػم مصبتد  019-028صملالاا مولٗ 

ًةةةةمب  ةةدم)م- ًص مفةليةة مصلخمةةابمصبلّةة يمبةةدىمىتٍلمةة مصبلّةةامصبٍ ايةةام3101ٌةةةدمصبٍىةةية،م ل(تمفال يةةامى ةةا
ًصشا م  مصملالةاا مصبالالٙي مجل ّا مب  ىمجاشتودصلمج قاى م٘اةةمٌحلمصبالى ةامصبتدصوبيا،مى لامد

ًةض،مًم) مصبتد  (مقٔ   ة.3(م،مجم)301ولٗ 

ًمصب ٌٙ قيةةام3109ٌةةةدمصبٕتةةاد،مهصةة صم)م- ًةةة  موبٍةةقم ٟٔةةا يملخٕةةقمصبتال ةة مصملد ل(تمج قةةاى مىٍ  ةة مشةةلٝ 
  لامٝليامصبيةجيا،مماىٍامٌي مظ ض.(م،مى42(،مصبٍدد)4بدىمل بمصمل  لامصملت شما،مصلإزا)

ًصشا مصبالة ةا،مصبٙاه  ،مىٞتةام دصب.م3104ٌةدمهللاممادمصبٞ ةة،ٌةدمهللا)م-  ل(تمصبتدصوبيام  مصبد
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ًةةة  مبةةدىملةة بم3131صبٍةة ود،مف اـةة مش شةةٖم)م- ً مصملؽةة ةام ةة مصل ةةدمىةةمموةةاه  مصبتال ةة مصملد مندص ل(تدًو
(مى لةامٝليةام3(م،مج)086 ىيةام ة مبة صام٘ؽةةامٌ ةا ،ً)صمل  لام شاشيامصبٍليام ة مصملةدصًسمصل ٟ

 صبيةجيا،مماىٍام زه .

ي)- اامفٝ  ل(تمبث مبشل بمفةلي مصبالؾم ؼح م  مفةؽي ملابةةا مصبؽةٖمصبثةاهيمصملت شةنم3103ٌميا،ٔو
م  مى لامت شتا ،مصبٍدد)  733م-684(،مػمػم312  مىاد مصبصية مصبالة ةا،مجة مىتعً 

ًصشةةامصملٕةةاهيةموصبتعةةأ موصملةةةادب ،ممل(ت3102ٌٟاظةةا،ىة  دم)- صبالى ةةةامصب ةصم افيةةامصبلصاقيا)صبتدصوبيا( د
 صبٙاه  ،مىٞتةام دصب.

ًشةةا،م3104صبٍ  صهةةي،مٌةةةدمصبٞةة ةةمماشةةة)- ل(تمل صةةةٚموبشةةابي متٍلةةةمىٕةةاهيةمصبٍلةة لمببلٕةةا١م٘ةةة مصملد
مبلمةاٌاموصبتع موصبت زةَ،مصبٍ صٗ،مصبدش صقيا. ًمقلةً   دص

ًةةةة  مبةةةدىملةةة بمصمل  لةةةامالاجتدصةيةةةام3109 صةةةممىة ةةةد)مصبٍ ةةة ي،مؼةةةال ام- ل(توص٘ةةةَمىعةةةٟلامصبتال ةةة مصملد
اشةةةةةةاموصبٍ ج،صمل لةةةةةةد) (،صمل لةةةةةةامصبٍ ايةةةةةةامبلٍلةةةةةة لموهعةةةةةة م جةةةةةةةا ،مى لةةةةةةامصبٍلةةةةةة لم7(،صبٍةةةةةةدد)2صب٘ 

 صبيةج ةاموصبالٕصيا.

ى لةةةةةامل(تمفةليةةةةة مصلخمةةةةةابموتٍلةةةةةيةمصملٕةةةةة دص مصبٍ ايةةةةةامبلالةةةةةالٙي متّيةهةةةةةا،م3103صبٍالةةةةةاتي،موبيةةةةةدمب  ةةةةةد)م-
ًد .3(،مصبٍدد)02صبةؽاة ،مٌ اد مصبةة مصبٍلم مج اىٍامصبةيةص،مصمل لدم)  (،م 

ًةخ  مملٍلم مصبلّامصبٍ ايامجامل  لامصبثاق ةةام ة مصبٙة صا م3110ٌ ؿ،مب  دمٌةدام)م- ل(تمفٙ ةةم دصامصبتد
ًص مصبٙةةةةةة صا مصبتةليليةةةةةةا،مى لةةةةةةامصبةةةةةةةة  مصبالٕصةةةةةةةيام وصبالؽةةةةةة ػم دجيةةةةةةام ةةةةةة مـةةةةةة امفال يةةةةةة بةمى ةةةةةةةا

يا،مػمػمم-بيةج ةاوص  16-012ٝليامصبيةجيامماىٍامصملالٔ 

ًٔيٚ)م- ًمبشاىامبلتع موصبت زةَ.3100صبٍياؼ  ،وبيدم ًصف ،ٌ ا ،دص  (تصشيةصفي يا متٍليةمصبتٕٞيةموى ا

مصبٍةةدوصهيموالاشةة بزصتي،مص٘يةص ةةا مملصةةاٌد م لٕةةا١م3114ٔيلةةد،ئشٕلي )- ل(تم ؽةةذ ملٕلةة٠مىةةممصبصةةلٛ 
ًةأمصبتعةةةة  م ؼةةةةح مٌحةةةةلمصبتٍاىةةةة مىةةةةَمصملصةةةة بزةي م وصملتة ظةةةةي ،مىٞتةةةةةامم ةةةةة مبلتعةةةة موصبت زةةةةةَ،مفةةةةا

 ل0999

ً مصبيةجيةةاممل(تمج قةةاى م ىةةا 3016صبٙ هةةي،مىةصةةم)م-  شةة يمصبةة لن ،م ىاقةةامصبٍاىةةامبلإالةةامصبمٕ بةةا،موزص
 .وصبتٍلية،مجامل لٞامصبٍ ايامصبصٍ دشا

ًمصلإية ،مجية و ،مكهةةة(متنشفةادمٔةيمٌلة لمصبة ِةا0211صبٙزوةالةي،مصلخمي )م-  2كم44-40/مم0.م2،مدص

ل(تمالاشةةةةيةصفي يا مصل دشثةةةةةام ةةةة متٍلةةةةةةموتٍلةةةةةيةم3102٘ةةةةً  ،ٌحلمٌةةةةةةدمصبصةةةة يَاموبجةةةةة ب  ،موميةةةة مصمل ةةةةةة  )م-
 صبلّا،مىمةٍامصبعي اا،مىؽ ،مصبٙاه  .

دصدشةةام ةة مصبٍةة صٗم3109ٝةةاوة،مظةة لامٌةةةاسم)م- ًمةةامففةة ي مٜتةة م دبموصبالؽةة ػم ةة مصمل  لةةامٌن ل(تمد
ًصشةةةا مصبيةج ةةةةامجةةةابٍ صٗ،مصمل لةةةد)مبلٙةةةية (مٝةةةاق  م41(،مصبٍةةةدد)03صلخ ٘يةةةاموصلإ ابيةةةا،مى لةةةامصبد
 صبثاهي.

ص مالا ت ٓ،مصلإزصة ،مك3101صملتٝ  ،مب  دم)م-  0ل(تمصلخمابمو ؽاةؾمصبلّامصبٍ ايا،مىتعً 

جةةةةةةةةةةةةة م ةةةةةةةةةةة م شةةةةةةةةةةةةضمو بيةةةةةةةةةةةةا ،مم–ل(تم ةةةةةةةةةةة مصبتةليةةةةةةةةةةةة مصبة  ةةةةةةةةةةةة مبلخمةةةةةةةةةةةابم3131ىٙ ود،ىة ةةةةةةةةةةةدمملةةةةةةةةةةةةي )م-
ًصشةةا مصبثٙأيةةاموصبلّ ةةةاموصبٕاليةةا03(،ً)2ى لةد) ةةزمصبٍ بةةيمصبةةدش ٙ صليمم-(مىةةاًس،مى لةةامصبد صملٜ 
 بملاقيا.م-ج ةبي 

تمجيةو .3118صملال دم  مصبلّامصبٍ ايامصملٍاؼ  )م- ًمصملعٗ   ل(مدص



فاعلَح ترًاهج قائن علي استراتَجَح تحلَل الٌصوص األصلَح فٌ تٌوَح 

 ..وعالج التٌور الوعرفٌ لذى تالهَذاب اللغوً األسالَة الثالغَح والخط
 أساهح كوال الذٍي إتراهَن سالواىد/ 

 

 

40 

ًي)م مم- ،مم ةةةا١مصبةةةةدشممىة ةةةدمجةةةممىٞةةة لم قؽةةةةا (،م01ه(م)د. (مبصةةةا مصبٍةةة ب،مصلإةةةةزا)700صجةةةممىالىةةةً 
ًمصملؽةةةةةة ةامبلتةةةةةةأبيٖموصبتعةةةةةة م،م(،مصمل31صلإةةةةةزا) إشصةةةةةةامصملؽةةةةةة ةامبلتةةةةةأبيٖمو قةةةةةةةااموصبتعةةةةةة ،مصبةةةةةدص
 صبٙاه  .

ل(تمصبٍالةةةٖمصب ىةةةزيمبةةةدىمف ىيةةةذمصمل  لةةةامالاجتدصةيةةةامىةةةمموم ةةةامقىةةةة م3101قاؼةةة ،مىة ةةةدمٌةةةةدمصل صةةةم)م-
ًصشا مف ا ةا،مصبٍ صٗ،مصمل لد) موشة مىٍالإ با،مى لامد  (21(،مصبٍدد)8ى ظديمصبؽٕٓ 
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