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م ألالٙاً 
ّ
هذ٘ذ هزه الذساظت ئلى ئخخباس أزش بشهامج خس ي مّشفي في حّل

ت الّشبُت لذي الىالب ٔحر الىاوٝحن باللٕت الّشبُت، ٠ما هذ٘ذ ئلى اإلاٝاسهت بحن  اللٍٕى

ت الّ شبُت وألالٙاً مذي جأزحر البرهامج الخس ي اإلاّشفي ِلى حّلم ١ل مً ألالٙاً اللٍٕى

بُت والمابىت.  خحن الخجٍش بي ري اإلاجمِى ألاحىبُت، اظخخذمذ الذساظت اإلاىهج الخجٍش

أٌهشث الذساظت  أن للبرهامج الخس ي اإلاّشفي أزش مىحب في حّلم ألالٙاً الّشبُت 

لم جٍهش الىخاةج أًت ٘شوٛ بحن الىالب الىا٘ذًً ألاحاهب وبحن للىاوٝحن بٕحرها، 

ّلم ألالٙاً الجذًذة، بِىما أٌهشث الذساظت وحىد الٙشوٛ بحن الىالب الّشب في ح

عخخَذم في حّلم ألالٙاً 
ُ
الىالب الىا٘ذًً ألاحاهب في أزش البرهامج الخس ي اإلاّشفي اإلا

ت الّشبُت حّضي ئلى الىُى إلافلخت ؤلاهار بُٝمت جاةُت ) (، جُٙذ هخاةج هزه 7.87اللٍٕى

ت حّلُمُت أ٠ثر ٘اِلُت خاـت في  الذساظت في اإلاعاِذة ِلى الخخىُي لبرامج جشبٍى

اوؽاء وخذاث في مخخلٚ وصاساث الخّلُم مجا٥ حّلُم اللٕاث. جىص ي الذساظت ب

ش حّلم اللٕت الّشبُت للىاوٝحن  م وولْ ئظتراجُجُاث لخىٍى جخخق بذساظت وجٍٝى

جشي في هزا اإلاجا٥ مً الىاخُت 
ُ
بٕحرها والاظخٙادة مً مخخلٚ البدىر الّلمُت التي ج

 خىبُُٝت. ال

 اللٕت الّشبُت. ؛الىا٘ذًً؛جأزحر ؛ألالٙاً ؛اإلاٝاسهت الهلماث اإلافخاحيت:
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Abstract: 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقذمت:

ت العاةذة أن الّالم مفىُى بؽ٣ل ما مً اللٕت. جإ٠ذ مٍّم اإلاٝ ىالث اللٍٕى

ذ أ٠ذ رل٤ الّالم الاهثروبىلىجي في حامّت بىوعً مِعُا الهذو: "ج٢مً الشىسة في  ٜو

ُل  ً في ؤلاٜشاس بان اللٕت لِعذ مجشد وظُلت لخـى ت في الٝشن الّؽٍش الذساظاث اللٍٕى

في اإلاٝام ألاو٥. لِغ الىاْٜ ببعاوت  ألا٣٘اس ًِ الّالم، بل أداة  لجّل الّالم مىحىدا

 –"مّاؼا" أو م٣ّىظا في اللٕت ، بل هى بالّٙل مدذر بىاظىت اللٕت. ٜىاِذ اللٕاث 

دسظذ بذٜت، ل٢ً الباخشحن لم ٢ًشظىا اهخمامهم لذساظت ٠ُٚ جخلٞ  -ٜىاهُنها الذاخلُت

This study aimed to test the impact of a cognitive sensory program 
in learning Arabic language for non-Arabic speaking students. The 
results showed that the cognitive sensory program had a positive 
effect on learning Arabic words for non-Arabic speakers. The 
results showed no differences between foreign students and Arab 
students in learning new words. While the study showed the 
differences between foreign students in the impact of the cognitive 
sensory program used in learning Arabic language attributed to 
gender for the benefit of females T value (3.87), the results of this 
study are useful for helping to plan  for educational programs, and 
more particularly in the field of language teaching effectiveness. 
The study recommends the establishment of units in the various 
ministries of education to study, evaluate and develop strategies for 
the development of learning Arabic for non-native speakers and to 
benefit from the various scientific research conducted in this area in 
practice. 
Key Words: : Comparative – Words – Effectiveness – Foreign – 

Arabic Language 
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ش ٘يها ِلي اهه اللٕت الىاْٜ وحّٗش خذوده. سبما وعخىُْ أن هٙهم اللٕت أ٠ثر ِىذما ه٢ٙ

 م(. 7007سخش، الن الخىحه الممني مفىُى مً اللٕت )العجمي،

الخَ الباخث أن الاهخمام باللٕت حاء مً هىاحي مخّذدة، في جش٠ُبها وبىائها    

ودالالتها ومٝاسهت بحن اللٕاث اإلاخخلٙت في هىاحي ِذة وخفاةق اللٕاث، واهفب 

اث  الاهخمام ٠زل٤ في الخّبحر اللٕىي والخّبحر  ال٢خابي في لٕت مُّىت ئلا٘ت ئلى مىلِى

اللٕت وال٢ٙش. ل٢ً الذساظت الخالُت تهخم بجىهش ِملُت ا٠دعاب وحّلم اللٕاث اإلاخخلٙت 

ت، ُ٘داو٥ البدث ا٠دؽاٗ ٠ُُٙت حّلم  ختى اللهجاث واللٕاث اإلادلُت وأي لٕت مىىٜى

ُت التي جخ٢ٙ ٞ ال٢ؽٚ ًِ الاظتراجُجُاث اإلاّ٘ش ل بزل٤ مً اللٕاث ورل٤ ًِ وٍش

به للخأ٠ذ مً  ت وججٍش خال٥ جفمُم بشهامج ٌّخمذ ِلى الخىاط والّملُاث ال٢ٍٙش

٘اِلُخه في جدُٝٞ هذٗ البدث، خُث ًتر٠ض البدث خى٥ ألالٙاً اإلاخخلٙت و٠ُُٙت 

حّلمها وخضنها بدُث ٌعهل اظترحاِها واظخخذامها بعهىلت. وجداو٥ الذساظت جٝذًم 

ٞ للمهخمحن باللٕاث والعاِحن همىرج مّشفي لٕىي ٣ًىن بمشابت  دلُل وخاسوت وٍش

عش بارن هللا. ً بدُث ًٝىدهم لخدُٝٞ رل٤ بعهىلت َو ت وحّلم لٕاث آلاخٍش  إلاّ٘ش

 . مشهلت الذساست:2. 1

( أن هىاٟ جذٍن واضح في  معخىي والب الجامّاث 7008أ٠ذث دساظت )الٕزًٙي، 

ت، وأؼاس)اإلاهُب،  ت أهٙعهم ال  ( أن8998الّشبُت في اللٕت ؤلاهجلحًز والب اللٕت ؤلاهجلحًز

ًخمخّىن باإلاهاساث الالصمت وال٢ٙاًاث اإلاهىُت اإلاىاظبت والتي جإهلهم للّمل في مجاالث 

ت ١الترحمت.   ت واظّت باللٕت ؤلاهجلحًز  الّمل التي جدخاج مّ٘ش

حّخمذ  -ًشي الباخث أن ِذم اظدىاد حّلُم اللٕاث ألاحىبُت ِلى أظغ ِلمُت

ب اإلابادب والىٍش  ًإدي ئلى مخشحاث لُّٙت ال جمل٤  -ٍاث الخذًشت الخالّت للخجٍش

صمام هٙعها في اإلاجا٥ وال ًجب أن حّخمذ ِليها البالد في الخىمُت والظُما اإلاجا٥ التربىي 

ً واإلاخم٢ىحن في مجالهم والزًً ًْٝ ِلي   باإلاخخففحن اإلاخمحًز
ً
الزي ًيبغي أن ٣ًىن ٔىُا

ّخمذ ِليهم في جدُٝٞ ِاجٝهم أمش الخٝذم والخىىس في  ٌُ ١ل اإلاجاالث ألاخشي، والزًً 

 ألاهذاٗ اإلايؽىدة في اإلاجا٥ اإلاّني.
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حاءث هزه الذساظت لخمْ الخلى٥ إلاؽ٢الث حّلم اللٕاث وإلاداولت ولْ اظتراجُجت    

ت الجذًذة مما ٌعاِذ ِلى ئصالت بّن ِىاةٞ  حذًذة للخّامل مْ ألالٙاً اللٍٕى

ّىباث حّلم اللٕاث مما ًإ  دي ئلى الاهٙخاح ِلي اإلاجا٥ والاهخمام به وؤلاٜبا٥ ِلُه ـو

ٝت  والخٙٛى والّىاء ُ٘ه، ورل٤ بخٝذًم هزه الاظتراجُجُاث وهمىرج مّشفي ًمشل وٍش

ُت حعّهل ِملُت ا٠دعاب وحّلم اللٕاث وجدٙض وحشجْ الىالب واإلاهخمحن ِلى  مّ٘ش

 الاهخمام والخٙٛى والخمحز اللٕىي.

أزش أن ججيب عن السؤال الشئيس آلاحي: هل هىاك  والذساست الخاليت جحاول 

ت الّشبُت لذي الىالب الىاوٝحن بٕحرها؟ م ألالٙاً اللٍٕى
ّ
 للبرهامج الخس ي اإلاّشفي في حّل

ُت الخالُت:  وجخُٙش مً العإا٥ الشةِغ ألاظئلت الِٙش

اً في مذي جأزحر البرهامج الخس ي اإلاّشفي ِلى حّلم ١ل مً ألالٙجىحذ ٘شوٛ . هل 8. 7. 8

ت ألاحىبُت ت الّشبُت وألالٙاً اللٍٕى  ؟اللٍٕى

ت الّشبُت . هل 7. 7. 8 جىحذ ٘شوٛ في أزش البرهامج الخس ي اإلاّشفي لخّلم ألالٙاً اللٍٕى

 ئهار(؟ -حّضي ئلى الىُى )ر١ىس 

 في أزش البرهامج الخس ي اإلاّشفي لخّلم ألالٙاً . هل 7. 7. 8
ً
جىحذ ٘شوٛ دالت ئخفاةُا

ت ألاحىبُت حّ  ئهار(؟ -ضي ئلى الىُى )ر١ىس اللٍٕى

 . أهميت البحث:3. 1

 لبّن اإلاؽ٢الث التي ٌّاهيها الىالب 8. 7. 8
ً
. هخاةج الذساظت مً اإلام٢ً أن جمْ خال

اتهم الخّلُمُت –الىاوٝحن بٕحر الّشبُت وفي حّلم اللٕاث بفٙت  –في مخخلٚ معخٍى

 للىالب 
ً
 حذًذا

ً
ا  ٢ٍ٘ش

ً
ألاحاهب الىاوٝحن بٕحر ِامت، خُث ججّشب هزه الذساظت أظلىبا

ت الّشبُت.  الّشبُت في حّلم ألالٙاً اللٍٕى

.  هخاةج هزه الذساظت ظٗى جمشل ٜاِذة ِلمُت مبخ٢شة في ظاخت الّلىم واللٕاث 7. 7. 8

ت   للخّامل مْ ألالٙاً اللٍٕى
ً
 حذًذا

ً
والترحمت بىحه خاؿ ورل٤ بخٝذًمها أظلىبا

 الجذًذة.
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ظت في الاهخمام وؤلاٜبا٥ الىاظْ لذساظت اللٕاث بما .  حعاِذ هخاةج هزه الذسا7. 7. 8

ظخٝذمه مً هخاةج ٌعخىُْ اإلاهخمىن مً خاللها ولْ وبىاء خىي واظتراجُجُاث لخّلُم 

 اللٕاث في مخخلٚ اإلاشاخل الذساظُت.

 . أهذاف الذساست:4. 1

 ٌععي الباخث مً خال٥ ئحشاء هزه الذساظت ئلى جدُٝٞ ألاهذاٗ آلاجُت:      

ت الّشبُت للىاوٝحن 8. 4. 8 ت أزش بشهامج خس ي مّشفي في حّلم ألالٙاً اللٍٕى .  مّ٘ش

 بٕحرها.

. اإلاٝاسهت بحن الىالب الىا٘ذًً ألاحاهب والىالب الّشب في حّلم ألالٙاً 7. 4. 8

 الجذًذة باظخخذام البرهامج الخس ي اإلاّشفي.

 . فشوض الذساست:5. 1

ت الّشبُت.  . للبرهامج الخس ي اإلاّشفي أزش دا8٥. 5. 8  في حّلم ألالٙاً  اللٍٕى
ً
 ئخفاةُا

 بحن الىالب الىا٘ذًً ألاحاهب وبحن الىالب الّشب  .7. 5. 8
ً
جىحذ ٘شوٛ دالت ئخفاةُا

ت.  في أزش البرهامج الخس ي اإلاّشفي في حّلم ألالٙاً اللٍٕى

 في أزش البرهامج الخس ي اإلاّشفي لخّلم ألالٙاً  جىحذ .7. 5. 8
ً
ت ٘شوٛ دالت ئخفاةُا اللٍٕى

 ئهار(. -الّشبُت حّضي ئلى الىُى )ر١ىس 

 . حذود الذساست:6. 1

شة  -جمشلذ الخذود اإلا٣اهُت للذساظت في حمهىسٍت العىدان      حامّت  -والًت الجٍض

شة   خال٥ الّام الذساس ي  -١لُت التربُت  –الجٍض
ً
خىخىب. وجم جىبُٞ هزه الذساظت مُذاهُا

 م.7088- 7087
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 ؤلاجشائيت إلاصطلخاث الذساست:. الخعشيفاث 7. 1

 . بشهامج حس ي معشفي: 1. 7. 1

حّخمذ ِلى اظخخذام الخىاط الخمغ والّملُاث  -هى مىهجُت بدشُت ممشخلت    

ىاث واإلاٙشداث  ُت )الخمشُل، اإلاىاةمت، الخىٍُم والخ٢ُٚ( في آن واخذ إلاّالجت ألـا اإلاّ٘ش

ت اإلاخخلٙت   م، 7087ـممها الباخث في الّام  –اللٍٕى
ً
ت  ِلى  أـىاًث لٍٕى

ً
اِخمادا

ل ٜاما باِىائها مّان ودالالث وسبىا ١ل ـىث بداظت مُّىت  ِذًمت اإلاّنى في ألـا

ت بدُث ًخم التر٠حز ِلى الفىث والذاللت ٘ٝي مً خال٥ الخاظت  خعب داللخه اللٍٕى

  أو الخالت اإلادذدة.

 . الطالب الوافذًن ألاجاهب: 2. 7. 1

ب ٔحر الىاوٝحن باللٕت الّشبُت واإلاىذسحىن جدذ بشهامج ًٝفذ بهم الباخث الىال     

 –خىخىب  –ب٣الىسٍىط اللٕت الّشبُت للىاوٝحن بٕحرها والزي جٝذمه ١لُت التربُت 

شة للىالب ألاحاهب.  حامّت الجٍض

 . الطالب العشب:3. 7. 1

ّذ ًٝفذ بهم الباخث الىالب العىداهُحن والزًً ًخدشىن اللٕت الّشبُت ١لٕت أم،      
ُ
وح

شة مجخمْ الىالب الّشب في هزه الذساظت. –والباث ١لُت التربُت  خىخىب بجامّت الجٍض

 . ؤلاطاس الىظشي للذساست2

 . هظشياث حعلم اللغت الثاهيت:1. 2

 . الىظشياث الفطشيت:1. 1. 2

ذم  اث العلى٠ُت ل٢ُُٙت ا٠دعاب اللٕت الشاهُت، ِو ئن جٙعحراث أصخاب الىٍٍش

همىرج بذًل، خُث وحه الباخشىن اهدباههم  دٜتها وولىخها، ٜادث
ُ
الباخشحن ئلى ئًجاد أ

 في 
ً
، خُث ؼهذوا هٝلت

ً
ـىب الّىامل الّٙلُت التي حؽ٣ل الخّلم. ئنهم لم ًزهبىا بُّذا

اث، ٘شأوا أن الىبُّت حؽ٣ل الّىامل البُئُت  الخ٢ٙحر في مجا٥ ِلم الىٙغ واللٍٕى

ضوا اهدباهم لِغ ِلى الىبُّت 
ّ
م. وس٠

ّ
ت التي للخّل ٘دعب وئهما ِلى الّىامل الٙىٍش
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حن. وس٠ضوا ِلى  ت الّٝلُحن أو الٙىٍش ت هٍٍش م، وأولٞ ِلى هزه الىٍٍش
ّ
حؽ٣ل الخّل

ت التي ًمل٢ها الّٝل البؽشي حؽ٣ل Natureالىبُّت) ( أي ٠ُٚ أن الٝذساث الىٍٍش

ت. وهزا ٌّني أن اللٕت لِعذ ت الٙىٍش همىرج أولٞ ِلُه الىٍٍش
ُ
  الخّلم. وهزا ألا

ً
ظلى١ا

٢ًدعب بالخّلم والخذسب واإلاماسظت ٘دعب، ٠ما ًشي العلى٠ُىن، بل هىاٟ خٝاةٞ 

 ألنها أداة حّبحر 
ً
 مّٝذا

ً
 ِٝلُا

ً
ِٝلُت وساء ١ل ّ٘ل ظلى١ي، أي أن اللٕت حّذ جىٍُما

 (.Chomsky, 1981) وج٢ٙحر في آٍن واخذ،

همى اللٕت؛  ( ئلى أهمُت الجىاهب البُىلىحُت في Lennberg,1967ٌؽحر لُىبٓر )

عدؽهذ لُىبٓر ِلى  ض اإلاعُىش ِلى الىمى. َو ى٢ش مبذأ الخٍّض ٘هى ًخالٚ العلى٠ُحن ٍو

ضاث الخاـت  رل٤ بٝىله: ئن الٝذسة ِلى ال٢الم والٙهم لذي الىٙل لِعذ هدُجت الخٍّض

ل ئلى ظً الىطج ٘اهه  التي ًخلٝاها الىٙل بّذ ال٢الم، ورل٤ ألن الىٙل ئرا ما ـو

ض أو مً دوهه.ٌعخىُْ ال٢الم ب  الخٍّض

ت ٌّخٝذون أن حّلم بّن أن  Ehrman, 1996)ًٝى٥ ئ٠مان ) أهفاس هزه الىٍٍش

ٞ الٝىمُت الّامت ) ٞ ًىلٞ ِلُه ٍ٘ش ٝان: ٍ٘ش  General)أوحه اللٕت أمش ٘ىشي. وهم ٍ٘ش

Nativism  الٝىمُت الخاـت ٞ ىلٞ ِلُه ٍ٘ش ٞ آلاخش ٍو  .(Special Nativism)والٍٙش

أهه ال جىحذ آلُت لخّلم اللٕت، ول٢ً جىحذ مبادب ِامت ل٢نها ًشي الٍٙشٞ ألاو٥ 

ٞ لِعذ خاـت باللٕت وخذها، بل ًم٢ً اظخخذامها في أهماه الخّلم ألاخشي.  أما الٍٙش

اث خاـت مخّلٝت بخّلم اللٕت، وهىاٟ مبادب أو أظغ  الشاوي ُ٘ٙترلىن أن هىاٟ هٍٍش

ت ٔحرها.خاـت ومدذدة جد٢م حّلم اللٕت، ولِغ لها أي ِالٜت   بأي مّ٘ش

 ًخّلٞ باللٕت مىحىد في داخلىا ول٢ً 
ً
ا  ٘ىٍش

ً
ان بأن ؼِئا ٝحن ًٍش ئن الٍٙش

ت ٘ان: (Gasem, 2000)العإا٥ ًذوس خى٥ وبُّت هزا الجهاص،   وباليعبت لهزه الىٍٍش

 ؤلاوعان هى اإلاخلٛى الىخُذ الٝادس ِلى حّلم اللٕت. -

ِليها حهاص  الّٝل البؽشي مضود بٝذساث لخّلم اللٕت، ًىلٞ -

 (.(Language Acquistion Deviceا٠دعاب اللٕت

 هزه الٝذساث هي الّىامل ألاولى في ا٠دعاب اللٕت. -
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ت، ول٢ً ٘ٝي مً أحل حؽُٕل ِملُاث حهاص  - هزه الٝذساث لشوٍس

٢ه.  ا٠دعاب اللٕت وجدٍش

 Language)( أن ألاداء اللٕىي Chomsky,1965وسأي ؼىمع٣ي )

Performance) ت هى مماسظ ت هى مّ٘ش ت اللٕت والخذسب ِليها، وأن هذٗ الذساظت اللٍٕى

ت ) ى٥ ئلى هزه Language Competenceال٢ٙاًت اللٍٕى ( بالىاْٜ الّملي. وال ًم٢ىىا الـى

ت أو  ٞ ال٢الم الخاسجي اإلادعىط. ٠ما أن ل٣ل بيُت لٍٕى الٝىاِذ أو ألاظغ ئال ًِ وٍش

ى٥ ئلى البيُت ٜالب لٕىي بىِخحن ئخذاهما جدخُت، وألاخشي ٘ى  ُٜت، وال ًم٢ً الـى

ُت. بىظاوتالخدخُت ئال   الٜٙى

ّلٞ حٙشي ظامعىن ) ( ِلى سأي حؽىمع٣ي بٝىله:  "ومً Sampson, 1987َو

 هى الخمُحز الزي ًُٝمه بحن الٝذسة 
ً
أ٠ثر ظماث مىهج حؽىمع٣ي في دساظت اللٕت جأزحرا

ٌُ للخمُ ت وألاداء اللٕىي أو اإلاماسظت، وهى اظترحا حز بحن اإلاٝذسة وال٢الم ِىذ اللٍٕى

 ِنها ظىظحر. 
َ

ظىظحر، وحؽىمع٣ي هٙعه ال ًٙٛش بحن اإلاٝذسة ِىذه واإلاٝذسة التي جدّذر

ت ًِ بّن ألاظئلت اإلاخّلٝت با٠دعاب اللٕت، وأولٞ ِليها اظم  وأحابذ هزه الىٍٍش

لي ) ٌّٞ مً ٜاِذة أظاظٍُت هي أنApproach  (Nativesالىهج ألـا  . وهزا اإلافىلح مؽخ

، خُث هىلذ ولذًىا اإلاُُل ال٠دعاب اللٕت اإلادُىت بىا.
ً
ا  ا٠دعاب اللٕت أمٌش خاـٌل ٘ىٍش

ٝى٥ دوحالط  بشاون ) (: " ئّن ألاوٙا٥ ًىلذون ولذيهم الٙىشة Brufit1994ٍو

ت مىحىدة لذي حمُْ أ٘شاد الىُى البؽشي"  لزل٤ لخّلم اللٕت، وهزه الٝذساث الٙىٍش

ت الضمىُت التي ٢ًد عب ٘يها الىٙل لٕخه ألام بؽ٣ل ال٘ذ للىٍش. ٘ٙي صمً هالخَ العِش

 ًز٠ش في الخّشك لها. ٘ٙي 
ً
 مخّمذا

ً
ٜفحٍر ًخًٝ الىٙل لٕخه ألام مً دون أن ًبز٥ حهذا

ٍٍ بالبنى ألاظاظُت للٕخه، وئدساٟ الّالٜاث -أيُّ وٙل-أٔلب ألاخىا٥ ًلم الىٙل 

ُُٙت ألاظاظُت الٝاةمت بحن ال٣لماث في الجمل، وامخال ٟ الٝذسة ِلى ال٢الم وهى في الٌى

ظً ال جخجاوص العادظت وهزا ًذِىها ئلى الدعلُم بأن ألاوٙا٥ ًىلذون وهم مضودون 

 بأظغ بُىلىحُت خاـت بالجيغ البؽشي جمبي ِملُت ا٠دعاب اللٕت.

ىن أو الّاملىن في مجا٥ حّلُم اللٕت جزهب  ئن ١ل الجهىد التي ًٝىم بها اللٍٕى

(. وهزا Target Languageل بما ُ٘ه ال٢ٙاًت للٕت اإلاعتهذ٘ت )ظذًي ئرا لم وّّشك الىٙ
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ما هٙخٝذه وهدً بأؼذ الخاحت ئلُه ِىذ حّلُمىا لٕخىا الّشبُت الٙفحى. ٘ىدً هخّشك 

 وفي ١ل لخٍٍت ئلى لهجاجىا اإلادلُت، وهي ٜذ جبخّذ ًِ اللٕت الٙفحى أو جٝترب منها 
ً
ًىمُا

م اللٕت خعب اإلا٣ان الزي وِّؾ ُ٘ه لزل٤ ٘جهىدها 
ُّ
التي همميها في اإلاذسظت لخّل

 
ً
اإلا٢خىبت أي الٙفحى ِلى مذاس ظىىاث الذساظت ال حؽْٙ للذاسط بأن ًخ٣لم ِذدا

 لعُىشة 
ً
 مً الجمل بلٕخه الٙفحى، ورل٤ لٝفىس معجمه العمعي، هٍشا

ً
مدذودا

ت مً  ذ هزه الٙشلُت الٙىٍش ٍإ اللهجت اإلادلُت وخُاصتها الٝعي ألا٠بر مً معجمه. ٍو

ٍٟ (Lenneberg, 1967ىاهب مخّذدة لُىبٓر ح ٌُ مً ظلى ( خُث ًشي: " أّن اللٕت هى

 مً اإلاالخٍت الخعُت، جفّىٚ الٝذساث  Species-Specificمدذوٍد " 
ً
( وأّن هىاٟ أهىاِا

."
ً
 وألادواث ألاخشي اإلاخّلٝت باللٕت وهي مدذدة بذاخلىا ظلٙا

ت التي جٝىد ئلى ( ٘حري أّن: " Chomsky, 1965أّما وّىم حؽىمع٣ي ) الٝىة اإلاش٠ٍض

ا٠دعاب اللٕت، هي حهاٌص مدذد مىحىٌد بذاخل دمآ ؤلاوعان"، أي أن حؽىمع٣ي ًشي 

ت وجٝشس  ت اإلاىحىدة في الذمآ جد٢م حمُْ اللٕاث البؽٍش أن اإلابادب ألاظاظُت الٙىٍش

 
ً
 ٜاوّا

ً
ما ن ٘س إخز منها ِىذ الخاحت. ومً هىا ٘ان حؽىمع٣ي ً٘ش ًُ ما ًم٢ً أن 

ت مً وحهت هٍشه حعىي الى ت العلى٠ُت الٝاةمت ِلى مبذأ الخٝلُذ، ألن هزه الىٍٍش ٍٍش

 بحن العلٟى الخُىاوي والعلٟى ؤلاوعاوي الزي امخاص ًِ ظاةش ال٣اةىاث بامخالٟ اللٕت.

م الؽهشة خلفذ ححن بحر١ى
ّ
ت الخىلُذًت ئلى ظل بل أن ًفل أصخاب الىٍٍش  ٜو

Berko, 1968) Piaget, )ى أّن الىٙل ًخّلم اللٕت لِغ ِلى ؼ٣ل وخذاٍث مً ججشبتها ئل

م 
ّ
 بالٝذسة ِلى حّل

ً
ا . بمّنى أن ؤلاوعان مضّود ٘ىٍش

ً
 مىخذا

ً
ٔحر مترابىٍت ول٢ً ًخّلمها ٠ال

حرها مً  ت والبُىلىحُت ٔو اللٕت بٕن الىٍش ًِ الّىامل البُئُت والخلُٙت اللٍٕى

ت بأن ح مُْ البؽش لذيهم الٝذسة راتها الّىامل ألاخشي. وهى ما ًإ٠ذه أهفاس هزه الىٍٍش

ىلٞ ِلى رل٤  ت(: ٍو مخل٣ىن ِمىمُاث اللٕت )الٝىاِذ الىدٍى ِلى ا٠دعاب اللٕت ٍو

 ".Universal Languageالىدى ال٣ىوي " 

 UG)لذى حشومسهي) Universal Grammarهظشيت القواعذ العموميت . 7. 8. 7

اث  جذًً بّمٞ ئلى ُ٘ش SLA)ئن ِملُت ا٠دعاب اللٕت الشاهُت) آخش مً اللٍٕى

ت وّىم حؽىمع٣ي " الٝىاِذ الّمىمُت". ًشي حؽىمع٣ي أن  وهي مشجبىت بٝىة بىٍٍش
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ت مً اإلابادب اإلاىحىدة في ١ل لٕت. ٘األوٙا٥ ًخّلمىن لٕتهم  اللٕت جد٢م مً ٜبل مجمِى

ل هزه L1ألاولى)
ُّ
٣

َ
ؽ

َ
ت التي ١اهذ ِىذ بذاًت ح تهم وهزه اإلاّ٘ش ( مّخمذًً ِلى مّ٘ش

ؽ ٌُ ت   (Language Acquisition Device)اس ئليها بجهاص ا٠دعاب اللٕت الشاهُت الىٍٍش

( Universal Grammar( وهي ما حّٗش آلان باظم ِمىمُاث الٝىاِذ )LADوباخخفاس )

( التي حّشَّٗ ألاوٙا٥ input. ٘ىٝاػ حؽىمع٣ي ًذوس خى٥ اإلاذخالث )UG)ومخخفشها)

ً ِلى  مها.ِليها، وهي ٔحر ١اُ٘ت ألن ججّلهم ٜادٍس
ُّ
 ا٠دؽاٗ ٜىاهحن اللٕت التي ًىدون حّل

ىن الخىلُذًىن الدؽىمع٢ُىن ا٠دعاب اللٕت ألاولى  ومً هىا ًشي اللٍٕى

 ومٝذسة خاـحن ِلى هُٝن مٍّم أؼ٣ا٥ الخّلُم ألاخشي، وهزا 
ً
باِخباسه وؽاوا

اليؽاه ٌّخمذ ِلى م٣ىن مّحن مىحىد في اإلاخ ِلى هدى وساسي، وهى حهاص ا٠دعاب 

( وهى بؽ٣ل مدذد بجاهب الٝىاِذ الّمىمُت. وفي لىء رل٤ ٘ان ا٠دعاب LADاللٕت)

 ومً ودون حّلُم 
ً
اللٕت ألاولى الزي ًىجضه ١ّل ألاوٙا٥ الىبُُّحن مً دون مالخٍت ٔالبا

ً الذساظت اإلاخّمٝت في  مىٍم، ًمخاص بؽ٣ٍل مدذد ًِ حّلم اللٕت الشاهُت ُ٘ما بّذ، ِو

ً، اإلاذسظت للٕت اإلاشء ألاولى، وهي ِ  مً آلاخٍش
ً
خىلب حّلُما ٍُ ٍو مٌل ًباؼشه اإلاشء بؽ٣ٍل وا

ذ.)   Robins,1997)أو هي ِلى ألاٜل حّلُم راحي مخّمَّ

ذ أزحرث ال٢شحر مً ألاظئلت خى٥ ما ئرا ١ان ا٠دعاب اللٕت الشاهُت هدُجت  ٜو

َشك ِليها الذاسط أو مً ِىامل  ّْ ٌُ ِىامل بُئُت أو ِىامل ِٝلُت جد٢م اإلاذخالث التي 

ت. ئن ا٠دؽاٗ ِٝ لُت داخلُت والتي ئلى خّذٍ ما جملي ٠ُٚ ًٙهم الذاسط البنى الىدٍى

همىرج الزي ًبّحن ٠ُُٙت ا٠دعاب اإلاخّلم للٕت هى واخٌذ مً أهم الىخاةج التي جّم 
ُ
ألا

ٞ دساظت أخىاء الذاسط  ل ئليها ًِ وٍش ل ئليها. وهي جذِم الىدُجت التي جّم الخـى ـّ الخى

٢ّغ الىٛش التي الؽاتّت، أِني أّن ا٠ دعاب اللٕت الشاهُت ًدعم بالخىٍُم والّمىمُت َو

ُت الذاخلُت ِملُت الا٠دعاب، بّٕن الىٍش ًِ الخلُٙت  جد٢م بها آلالُت اإلاّ٘ش

ٚ الخّلُمي. سود ئلغ ) محن أو اإلاٜى
ّ
 (.Ellis,1995الشخفُت للمخّل

 . الذساساث السابقت:2. 2

( بّىىان: 7007/8477، أًمً ِبذ هللا )دساظت مىس ى، أخمذ ئبشاهُم وخابغ. 1. 2. 2

)الفّىباث التي ًجابهها الّشب بفٙت ِامت، والعّىدًىن بفٙت خاـت في مداولتهم 
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ت( و١ان الهذٗ مً الذساظت: الخشبذ مً أن  ا٠دعاب الىٍام الفىحي للٕت ؤلاهجلحًز

ً اللٕت الشاهُت أو ألاحىبُت جدىأم مْ جل٤ التي أحٍشذ ًِ ألاهٍمت ت  مشاخل ج٣ٍى اللٍٕى

اث اإلاٝترخت في الىٍام الفىحي  اإلاعخدذزت. ٠ما تهذٗ الذساظت ئلى دِم بّن الىٍٍش

خي. ومً أهم هخاةج  لم اللٕت الخاٍس اإلاُت الىٍام اللٕىي ِو اث الخىبُُٝت ِو واللٍٕى

الذساظت: ٜذ اجطح لذي الخدلُل بأن الاظتراجُجُاث التي اظخخذمها الىالب العّىدًىن 

ىٍام هي هٙعها التي ٌعخخذمها الىٙل ِىذ ا٠دعابه الىٍام الفىحي للخّامل مْ هزا ال

للٕت ألام )بٕن الىٍش ًِ اللٕت ألام(، بل أنها هٙغ الاظتراجُجُاث التي ٌعخخذمها 

البالٕىن )بٕن الىٍش ًِ اللٕت ألام( في ا٠دعابهم الىٍام الفىحي للٕاث ألاحىبُت 

أو ألاحىبُت ًمش بىٙغ مشاخل ا٠دعاب  اإلاخخلٙت وهزا ٌّني بأن ا٠دعاب اللٕت الشاهُت

 اللٕت ألام، وأن الاظتراجُجُاث اإلاخبّت في الا٠دعابحن واخذة.

( بّىىان: أزش اظخخذام اظتراجُجُاث 7008دساظت هاًٚ مدمذ ًحي الٕزًٙي ) .2. 2. 2

ُت ِلى ا٠دعاب اإلاٙشداث وجز٠شها لذي ولبت اإلاعخىي ألاو٥ بٝعم اللٕت  الخّلُم اإلاّ٘ش

ت ازش اظتراجُجُاث حّلم الاهجلح ت ١لُت التربُت حجت. هذ٘ذ هزه الذساظت ئلى مّ٘ش ًز

ُت ِلى ا٠دعاب اإلاٙشداث و جز٠شها. ج٣ىهذ ُِىت الذساظت مً ) ( 60اإلاٙشداث اإلاّ٘ش

ت ب٣لُت التربُت حجت حامّت  والب و والبت مً ولبت اإلاعخىي ألاو٥ بٝعم اللٕت الاهجلحًز

ذ أٌهشث ـىّاء و ٜذ جم جٝعُمهم ِؽىاةُا  بُت و لابىت. ٜو خحن ججٍش ئلى مجمِى

بُت و  خحن الخجٍش الىخاةج وحىد ٘شوٛ راث داللت ئخفاةُت بحن مخىظىاث اإلاجمِى

بُت ) ت الخجٍش ( 77.47المابىت في الاخخباس البّذي ال٠دعاب اإلاٙشداث لفالح اإلاجمِى

ت المابىت. ٠ما لىخَ أن الاخخالٗ في مخىظي الاخخ74مٝاسهت بـ ) باس البّذي ( للمجمِى

بُت ) ت الخجٍش ت المابىت )70اإلاإحل لخز٠ش اإلاٙشداث بحن اإلاجمِى ( لم 77.87( و اإلاجمِى

 ٢ًً دا٥ ئخفاةُا.

ت في  (Cenoz 2002دساظت ظِىىص). 3. 2. 2 بّىىان: معخىي اجٝان ألاوٙا٥ للٕت ؤلاهجلحًز

ت ما ئرا ١ان أُي ألاوٙ  مشخلت الخّلُم الابخذاتي، هذ٘ذ الذساظت ئلى مّ٘ش
ً
ا٥ أ٠ثر ئجٝاها

ت. أحشي  خ دساظتهم للٕت الاهجلحًز  ورل٤ خعب جاٍس
ً
ٕش أم ألا٠بر ظىا ت، ألـا للٕت ؤلاهجلحًز

ت لٕتهم ألام ئما الباظ٤ أو اللٕت  60الباخث دساظخه ِلى  والبا في اإلاشخلت الشاهٍى
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ت. خُث دس  ط ؤلاظباهُت والباظ٤ هي لٕت اإلاٝشساث ُ٘ما ِذا اللٕت ؤلاظباهُت وؤلاهجلحًز

ت مذة ظذ ظىىاث، ول٢ً بذأ هفٙهم دساظت اللٕت  حمُْ الىالب اللٕت ؤلاهجلحًز

ت في الفٚ الشالث الابخذاتي، في خحن بذأ هفٙهم آلاخش دساظتها في الفٚ  ؤلاهجلحًز

العادط الابخذاتي. وفي نهاًت اإلاذة أٌهشث هخاةج الاخخباساث أن معخىي ئجٝان ألاوٙا٥ 

ت ١ .ألا٠بر ظىا للٕت ؤلاهجلحًز
ً
ٕش ظىا  ان أِلى مً ألاوٙا٥ ألـا

ت ِلى  (Frankelin, 2004دساظت ٘شاه٣لحن ). 4. 2. 2 بّىىان: جأزحر دساظت اللٕت ؤلاهجلحًز

١ان  الخدفُل ألا١ادًمي في اإلاٝشساث ألاخشي وظي جالمُز الفٚ مشخلت ألاظاط،

خحن مً ولبت الشالث والشابْ  الهذٗ مً ئحشاء الذساظت ٘دق ألاداء بحن مجمِى

ت  ، مٝابل مجمِى
ً
 بلٕت أحىبُت إلاذة زالزحن دُٜٝت ًىمُا

ً
والخامغ، جلٝذ ألاولى حّلُما

 ٘ٝذ ئلى ما ًلي: أن الىلبت الزًً دسظىا لٕت أحىبُت ٘اٜىا 
ً
 مؽابها

ً
زاهُت لم جخلٞ حّلُما

الُاث والاحخماُِاث والّلىم، وفي  أٜشانهم ممً لم ًذسظىا لٕت أحىبُت في اخخباساث الٍش

ت وحذ أن الٝعم الخا ت احخاصث 84ؿ بّىاـش اللٕت ؤلاهجلحًز % مً هزه اإلاجمِى

ت التي لم جذسط لٕت أحىبُت.74الامخدان مٝابل   % ٘ٝي مً اإلاجمِى

 . الخعليق على الذساساث السابقت:3. 2 

الخـــــَ الباخـــــث أن حمُـــــْ الذساظـــــاث العـــــابٝت )راث الفـــــلت بهـــــزه الذساظـــــت( اهخمـــــذ     

وهـــزا حـــىهش الاجٙـــاٛ والّمـــىد الٙٝـــشي أو الٝاظـــم  –عـــابها باللٕـــت ومـــا ًخّلـــٞ بّملُـــت ا٠د

ول٢ـــً مٍّـــم الذساظـــاث العـــابٝت اهفـــب اهخمامهـــا بفـــىسة أظاظـــُت  –اإلاؽـــتٟر بـــحن ١ـــل 

ت وا٠دعاب اللٕت الشاهُت ورل٤ مً خُث الّىامل اإلاإزشة في رل٤ ١االججاهاث  خى٥ مّ٘ش

ـــذ اظـــخٙاد الباخـــث مـــً ال حـــر رلـــ٤، ٜو ذساظـــاث العـــابٝت أو مىاحهـــت بّـــن الفـــّىباث ٔو

 ١اآلحي:.

. الاظـخٙادة مـً اإلاىهجُـت البدشُـت التـي ٜامــذ ِليهـا بّـن الذساظـاث العـابٝت مــً 8. 7. 7

ت الّالُت التي خ٢ُذ بها.  خُث بىاء الٙشوك وجٝىُنها والذٜت اللٍٕى

ــــت التــــي اظــــخخذمذ فــــي بّــــن الذساظــــاث 7. 7. 7 . ئن بّــــن اإلافــــىلخاث الّلمُــــت واللٍٕى

٘ــــادث البا  فــــي دساظــــخه الخالُــــت، ٘مــــً خاللهــــا اظــــخىاُ الباخــــث أن العــــابٝت أ
ً
خــــث ٠شحــــرا



 أثش بشهامج حس ي معشفي في حعلم ألالفاظ اللغويت للىاطقین بغیرها
 

69 

 

 بـــحن الذساظـــت الخالُـــت والّذًـــذ مـــً الذساظـــاث ألاخــــشي وأدي 
ً
ٝـــت أ٠ثـــر ولـــىخا ًٙـــٛش بىٍش

 رل٤ ئلى جشظُخ مّاوي ال٢شحر مً اإلاٙاهُم اإلاخّلٝت بالذساظت الخالُت لذي الباخث.

، خُــث ظــاِذجه فــي الخيبــإ . بّــن هخــاةج الذساظــاث العــابٝت أ٘ــادث البا7. 7. 7
ً
خــث ٠شحــرا

ُت  ٝـــت مىلـــِى بيخـــاةج بّـــن ٘ـــشوك الذساظـــت وبالخـــالي جمـــذ ــــُأت هـــزه الٙـــشوك بىٍش

 وواُّٜت.

 . إجشاءاث مىهجيت الذساست3

 Experimental Design. الخصميم الخجشيبي 1. 3

 را لبي حضتي مالةم لٍشوٗ الذساظت 
ً
بُا  ججٍش

ً
اِخمذ الباخث جفمُما

ً الٝبلي الخالُت وهى جفم بِخحن راث الاخخباٍس خحن ججٍش اث الّؽىاةُت إلاجمِى ُم اإلاجمِى

عخخذم الباخث الاخخباس الٝبلي ٜبل جىبُٞ البرهامج الخس ي اإلاّشفي، زم  والبّذي، َو

ٌعخخذمان الاخخباس البّذي بّذ جىبُٞ البرهامج لُٝاط مذي جز٠ش ألالٙاً التي جم 

بي.( ًبحن هُى الخف8خٍٙها وحّلمها، والجذو٥)  مُم الخجٍش

 
 

 . مىهج الذساست:2. 3

بي الزي ٌّخمذ ِلى الخجشبت    اجبْ الباخث إلحشاء هزه الذساظت اإلاىهج الخجٍش

لى اخخباس أزش اإلاخّٕحر اإلاعخٝل ِلى اإلاخٕحر الخابْ وهى اإلاىهج الزي ًالءم وبُّت  اإلاُذاهُت ِو

جُب ًِ حعاؤالجه، خُث ًمشل البرهامج ال دٝٞ ٘شوله ٍو خس ي اإلاّشفي البدث ٍو
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خحن  اإلاعخخذم في الذساظت اإلاخٕحر اإلاعخٝل والزي ًخم ئدخاله ٠ّىفش سةِغ ِلى اإلاجمِى

بِخحن في الاخخباس البّذي  خحن الخجٍش بِخحن بِىما ًمشل ألاداء ألا٘مل للمجمِى الخجٍش

اإلاخٕحر الخابْ والزي ٢ًؽٚ ًِ أزش البرهامج الخس ي اإلاّشفي اإلاعخخذم في الذساظت في 

 لهذٗ الشةِغ لها.جدُٝٞ ا

 . مجخمع الذساست:3. 3

ج٣ىن مجخمْ هزه الذساظت مً الىالب الىا٘ذًً ألاحاهب في بشهامج ب٣الىسٍىط         

شة،  اللٕت الّشبُت للىاوٝحن بٕحرها، ئلا٘ت لىالباث ١لُت التربُت خىخىب بجامّت الجٍض

تي البدث مً السجل النهاتي للىالب اإلاسجلحن لل ّام الذساس ي وجم ئخخُاس مجمِى

 م.7087-7088

 
 
 :. عيىت الذساست4. 3

ذ بلٖ ِذدهم  ٜام الباخث باخز الّذد ال٢لي للىالب الىا٘ذًً ألاحاهب ُِىت للذساظت ٜو

 ووالبت، بِىما جم اخخُاس ُِىت بعُىت ِؽىاةُت )9)
ً
( والباث مً مجخمْ 9( والبا

، وخذد الباخث ٜعمي الىالب الّشب لخخىا٘ٞ مْ حجم ُِىت الىالب الىا٘ذًً ألاحاهب

عمي الجٕشاُ٘ا  -ال٢ُمُاء وألاخُاء في ١لُت التربُت  لألٜعام الّلمُت ٜو
ً
خىخىب ممشال

 ألٜعام اللٕاث ورل٤ مً 
ً
ت ممشال عمي اللٕت ؤلاهجلحًز خ لألٜعام ألادبُت ٜو والخاٍس

م )40 79، 78الذّ٘اث )  ( ًىضح رل7:٤(، والجذو٥ ٜس
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 . جهافؤ مجموعتي البحث:5. 3

م مً أن ٜا بِخحن ِلى الٔش تي البدث الخجٍش م الباخث باحشاءاث الخ٣ا٘إ إلاجمِى

تي  ا ج٣ا٘إا إلاجمِى الخىصَْ الّؽىاتي أخذ وشاةٞ لبي اإلاخٕحراث، ئال أن الباخشحن أحٍش

 البدث في مخٕحر معخىي حّلم ألالَٙ في الخخباس ألاو٥، ١الخالي:

تي البدث في معخىي حّلم ألالٙاً في الاخخباس ألاو٥،  للخشبذ مً ج٣ا٘إ مجمِى

اظخّان الباخث بالبُاهاث ألاولُت لالخخباس، وخعاب الذسحاث واظخخذم الاخخباس الخاتي 

(T-test لُّيخحن معخٝلخحن، ٘اجطح أن الٙٛش لم ٢ًً را داللت ئخفاةُت، ئر ١اهذ )

ت 7.798ً الُٝمت الخاةُت الجذولُت )( اـٕش م0.888الُٝمت اإلادعىبت ) ( بذسحت خٍش

بِخحن، 4( والجذو٥ )86) خحن الخجٍش ( ًىضح رل٤، وهزه الىدُجت جإ٠ذ ج٣ا٘إ اإلاجمِى

 في معخىي حّلم ألالٙاً في الاخخباس ألاو٥.
ً
 ئخفاةُا
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 . أدواث الذساست اإلايذاهيت:6. 3

 . أدواة الذساست اإلايذاهيت:6. 3

خ٣ىن حّخمذ الذساظت ِلى      أداة سةِعت هي ِباسة ًِ البرهامج الزي ـممه الباخث، ٍو

بُت، الّىفش الشةِس ي  ت الخجٍش مً مشاخل مخخابّت ومدعلعلت ًخم جىبُٝه ِلى اإلاجمِى

ل خذد لها الباخث مّان جىاظب الخىاط أو  ٘يها هى أـىاث ِذًمت اإلاّنى في ألـا

خم رل٤ في ؼ٣ل خىىاث مد  ٍو
ً
ُا ذدة في البرهامج. هزا أخىالها ِىذ جدععها مّ٘ش

خم اخخباسها بّذ جىبُٞ البرهامج ورل٤ خعب  بُت ٍو ت الخجٍش البرهامج ًٝذم للمجمِى

ت.   الخىت اإلاىلِى

 . موجهاث البرهامج الخس ي اإلاعشفي اإلاسخخذم لخعلم ألالفاظ الجذًذة:7. 3

بِخحن ٜبل الؽشوُ     ّىى أل٘شاد الُّيخحن الخجٍش
ُ
في ـآ الباخث ِذد مً اإلاىحهاث ح

جىُٙز البرهامج ورل٤ لدعاِذ ِلى الالتزام بخىبُٞ الخجشبت وجىُٙز البرهامج بالفىسة 

 اإلاىلىبت.

ت الجذًذة     ج٣ىن البرهامج الخس ي اإلاّشفي الزي اظخخذمه الباخث لخّلم ألالٙاً اللٍٕى

مً خمغ وخذاث سةِعت، ١ل وخذة جمشل خاظت مً الخىاط الخمغ، وجىذسج جدذ 

أخىالها اإلاخذسحت. جخممً ١ل خالت مً أخىا٥ ١ل خاظت لَٙ  ١ل خاظت مً الخىاط

مً ألالٙاً ِذًمت اإلاّنى )باليعبت للمخّلم( لُخم جدععه مً خاللها، ج٢خب بٕحر اللٕت 

م ) حن ألام،  والجذو٥ ٜس حن وجمىذ مّاهيها بلٕت اإلاٙدـى ( ًىضح 5التي ًجُذها اإلاٙدـى

 رل٤.
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 . جىفيز الخجشبت:8. 3

الباخث في جٝذًم ألالٙاً الّشبُت للىالب الىا٘ذًً ألاحاهب ِلى مترحم  اظخّان    

)ـُني( وهى لمً الىالب الىا٘ذًً ألاحاهب ًجُذ اللٕت الّشبُت، جم اظدبّاده مً 

خحن المابىت  مل ٠زل٤ مصدخا لالخخباس للمجمِى الخجشبت لّمله مترحما في الذساظت ِو

بُت للىالب الىا٘ذًً ألاحاهب )الف ذم الباخث والخجٍش ِىُحن( باؼشاٗ والباخث.  ٜو

ت المابىت، وجم ئِىائها أل٘شاد  ألالٙاً الّشبُت في الجذو٥ أِاله مجشدة للمجمِى

ت  ت مْ مّاهيها باللٕت الفِىُت،  ورل٤ بالتزامً مْ مىذ هٙغ ألالٙاً للمجمِى اإلاجمِى

 
ُ
بُت بدُث ًخم الخّامل مّها بخىبُٞ البرهامج الخس ي اإلاّشفي اإلا ذمذ الخجٍش عخخَذم. ٜو

ألالٙاً ِذًمت اإلاّنى للىالب الّشب مْ مّاهيها باللٕت الّشبُت بدُث ًخم خٍٙها 

ت المابىت، بِىما ًخم الخّامل مّها وخٍٙها مً خال٥  مجشدة باليعبت للمجمِى

بُت.  ت الخجٍش  البرهامج الخس ي اإلاّشفي باليعبت للمجمِى
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خحن      ــــِى ــ ــ ـــال اإلاجمـــ ــ ــ ــ ـــــاً ل٢ــ ــ ــ ٙـ ـــَ ألال ــ ــ ــ ـــً خٙــ ــ ــ ــ ـــــٞ مــ ــ ــ ـــم الخدٝــ ــ ــ ــ خحن  جـ ــــِى ــ ــ بِخحن واإلاجمـــ ـــــٍش ــ ــ الخجــ

ـــاس  ـــحن، وهــــزا فــــي مٝــــام الاخخبـ ـــً ٜبــــل مخخفـ ّــــذ ومد٢ــــم مـ ـــاس م المــــابىخبن بىاظــــىت اخخبـ

 الٝبلي. 

بِخحن  في الاخخباس البّذي جم جىُٙز هٙغ اخخباس خَٙ ألالٙاً ِلى الُّيخحن الخجٍش

 85والُّيخحن المابىخحن بّذ )
ً
ورل٤ للخدٝٞ مً  -خعب خىت الذساظت  –( ِؽشة ًىما

خحن  اث ال صالذ جدخَٙ باأللٙاً التي جم خٍٙها. ِلى ا٘تراك أن اإلاجمِى أي اإلاجمِى

ت لٙترة أوى٥ ورل٤ هدُجت لخّاملها مْ  بِخحن ظُم٢ث خٍٙهما لأللٙاً اللٍٕى الخجٍش

ت ِبر البرهامج الخس ي اإلاّشفي )مىلْ الاخخباس(.  ألالٙاً اللٍٕى

 :. طبط اإلاخغّیراث الذخيلت9. 3

 بّذة جشجِباث للخد٢م في الخأزحر الزي ٜذ جدذزه اإلاخٕحراث الذخُلت وهي:ٜام الباخث     

بِخحن بؽ٣ل معخٝل و١ل ُِىت في 8. 9. 7 . جم جىُٙز البرهامج ِلى ١ل مً الُّيخحن الخجٍش

م٣انها اإلاخفق في هٙغ الضمان، ورل٤ لممان ِذم الخٝاء أ٘شاد ١ل مً الُّيخحن وختى 

إزش ١ل منهما ِلى ألاخشي بأي ؼ٣ل مً ال ًخم الخىاس بحن أ٘شاد الُّيخ حن خى٥ البرهامج ٍو

 ألاؼ٣ا٥.

تها بذٜت 7. 9. 7 ىاث ومّ٘ش . جم جىبُه ١ل مً أ٘شاد الُّيخحن أهه ًجب التر٠حز ِلى ألـا

 أزىاء جىُٙز البرهامج، 
ً
 ولٍُٙا

ً
ٝت سظمُت، وجيبيههم ٠خابت  بىٍش

ً
وظِخم اخخباسهم ٘يها الخٝا

ث الّلمي، وهزا ؤلاحشاء ؼّذد ِلُه الباخث لممان أن ١ل رل٤ لخذمت أٔشاك البد

 حذًت أ٘شاد الُّيخحن في الخّامل مْ البرهامج ومخابّت جىُٙزه في مشاخله اإلاخخلٙت.

بِخحن في ١ل اإلاشاخل بىٙغ الضمً الزي 7. 9. 7 . جم اخخباس أ٘شاد الُّيخحن الخجٍش

 
ُ
بُت وبىٙغ الاخخباس )اإلاىلىعي اإلا خه الُّىاث الخجٍش ّذ لهزا الٕشك(، ورل٤ اظخٕٜش

جُدذ ل٣ل ُِىت ٠ٙترة صمىُت للخّلم والتر٠حز والاظترحاُ.
ُ
 لممان حعاوي الٙشؿ التي أ

بِخحن بّذ الاخخباس 4. 9. 7 ىاث مً ١ل أ٘شاد الُّيخحن الخجٍش . جم سخب ٜىاةم ألـا

ب ألاو٥.   الٝبلي ورل٤ لممان أداء الاخخباس البّذي مً را٠شة الخذٍس

خب5. 9. 7 ًُ بِخحن بضمان الاخخباس البّذي ورل٤ ختى . لم  ر أ٘شاد ١ل مً الُّيخحن الخجٍش

بِخحن، وهزا  ًممً الباخث ِذم الاظخّذاد لالخخباس مً ٜبل أ٘شاد الُّيخحن الخجٍش
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 ألزش البرهامج، ٘هى الزي ًِٝغ 
ً
 خُُٝٝا

ً
ّذ مد٣ا ٌُ ؤلاحشاء ًٝىم به الباخث ألهه ًم٢ً أن 

ب ِلى البرهامج ِلى دسحت الخّلم ل٢ال الُّيخحن الخجش  إ٠ذ هزا ؤلاحشاء أزش الخذٍس ٍبِخحن، ٍو

بِخحن(. وج٣ىن اإلاذة بحن  الخز٠ش بمٝاسهت هخاةج اإلاخذسبحن ِلى البرهامج )الُّيخحن الخجٍش

  خعب خىت البرهامج. 
ً
 الاخخباس الٝبلي والبّذي خمعت ِؽشة ًىما

سخخَذم لخعلم ألال11. 3
ُ
 فاظ الجذًذة: . جحنيم البرهامج الخس ي اإلاعشفي اإلا

ذم الباخث البرهامج     
ّ
محن( في   -م 7087بّذ جفمُمه في الّام  -ٜ

ّ
للمخخفحن )٠مد٢

محن خى٥ بّن مشاخل 
ّ
مجاالث ِلم الىٙغ راث الفلت، وحعاء٥ الّذًذ مً اإلاد٢

 مً اإلاالخٍاث 
ً
مىن ِذدا

ّ
جىُٙز البرهامج وأحاب الباخث ِلى أظئلتهم.  ّٜذم اإلاد٢

ام بمشاِاتها ٜبل اظخخشاج والاٜتراخاث خى٥ ال  ٜو
ً
برهامج، اظخٙاد منها الباخث ٠شحرا

اليسخت ألاخحرة مً البرهامج خُث ا٠خٙى الباخث بالفذٛ الٍاهشي بّذ اجٙاٛ اإلاد٢محن 

 ِلى ئم٣اهُت جىُٙز البرهامج بّذ ئحشاء الخّذًالث. 

 . عشض هخائج الذساست4

 . عشض هديجت الفشض ألاول:1. 4

م ألالفاظ اللغويت هىاك أثش د" الفشض:
ّ
 للبرهامج الخس ي اإلاعشفي في حعل

ً
ال إحصائيا

 ". العشبيت لذى الطالب الىاطقین بغیرها

للخدٝٞ مً صخت هزا الٙشك اظخخذم الباخث اإلاخىظي الخعابي والاهدشاٗ  

اإلاُّاسي ِبر بشهامج الخضم ؤلاخفاةُت للّلىم الاحخماُِت ورل٤ إلاٝاسهت مخىظىي 

ب خحن )الخجٍش ُت والمابىت( في أدائهما ِلى الاخخباس البّذي وهى الاخخباس الزي اإلاجمِى

ًِٝغ الٙٛش في الخّلم والزي ٌّني جأزحر اإلاخٕحر اإلاعخٝل ِلى الخّلم، ٘خٙٛى أ٘شاد 

ت المابىت في الاخخباس البّذي ٌّني ٘اِلُت  بُت ِلى أ٘شاد اإلاجمِى ت الخجٍش اإلاجمِى

عخخَذم في جشظُخ حّلم ألالٙ
ُ
اً الجذًذة وبالخالي الٝذسة ِلى جز٠شها بفىسة البرهامج اإلا

 أ٘مل.

 

 



یذبابکش سع یمک یوا،د/ د  
 

76 

 

 

ت الّشبُت )باليعبت للىالب 6ًبحن الجذو٥ ) ( هخاةج جىبُٞ اخخباس حّلم ألالٙاً اللٍٕى

بُت )أحاهب  ت الخجٍش ِشب(  –ألاحاهب( والّأحىبُت )باليعبت للىالب الّشب( للمجمِى

ت المابىت )أحاهب  ٝبلي والبّذي، خُث اٌهشث الىخاةج ِشب( في الُٝاظحن ال -واإلاجمِى

تي الىالب  ت ل٢ال مجمِى ت في اخخباس حّلم ألالٙاً اللٍٕى ِذم وحىد ٘شوٛ مّىٍى

بُت )أحاهب  ت الخجٍش ت للمجمِى ألاحاهب والّشب المابىخحن، ووحىد ٘شوٛ مّىٍى

شب(، ت المابىت )ِشب( ) ِو ت الخُُٝٝت للمجمِى (، وبلٕذ 0.53٘ٝذ بلٕذ ُٜمت اإلاّىٍى

ت المابىت )أحاهب( )ُٜمت ا ت للمجمِى ( و١لخا الُٝمخحن أ٠بر مً معخىي 0.42إلاّىٍى

ت )0.05الذاللت ) ت بحن (، 118( ِىذ دسحت خٍش مما ًذ٥ ِلى ِذم وحىد ٘شوٛ مّىٍى

خحن المابىخحن.  هخاةج االُٝاط الٝبلي والبّذي ل٢ال اإلاجمِى

خحنأما هخاةج الُٝاط  بِخحن ٘ٝذ للمجمِى ت بحن وحىد ٘شو  أٌهشث الخجٍش ٛ مّىٍى

بِخحن، لفالح الُٝاط البّذي.  خحن الخجٍش  هخاةج الُٝاط الٝبلي والبّذي للمجمِى

 . عشض هديجت الفشض الثاوي:2. 4

في مذى جأثیر البرهامج الخس ي اإلاعشفي على حعلم مل من ألالفاظ "جوجذ فشوق  الفشض:

 ". اللغويت العشبيت وألالفاظ اللغويت ألاجىبيت
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ت ولٕشك الخّٗش ِلى  خُٝٝت الٙشوٛ لألوظاه الخعابُت والاهدشا٘اث اإلاُّاٍس

خحن المابىخحن في الاخخباس البّذي، جم  بِخحن واإلاجمِى خحن الخجٍش بحن هخاةج اإلاجمِى

 (.7ِشك الىخاةج في الجذو٥ )

 

ت 7ًبحن الجذو٥ ) ت البّذي إلاجمِى ( حؽابه هخاةج اخخباس حّلم ألالٙاً اللٍٕى

بُت الّشبُتالىالب الىا٘ذًً ألاحاهب ال ت الىالب الىا٘ذًً الخجٍش بُت ومجمِى ، خجٍش

ت في أزش البرهامج الخس ي اإلاّشفي في حّلم ألالٙاً الّشبُت  والتي لم جٍهش أًت ٘شوٛ مّىٍى

( ًخطح أن الىدُجت لم حؽش ئلى ٘شوٛ 7٘بالىٍش ئلى ُٜمت )ث( في الجذو٥ )  وألاحىبُت.

بِخحن خحن الخجٍش ت خُُٝٝت، ٢٘ال اإلاجمِى ألاحىبُت والّشبُت خفلخا ِلى حّلم ٘اِل  مّىٍى

ت بؽ٣ل واضح ومدؽابه باإلاٝاسهت مْ بّمهم البّن.  وجز٠شوا ألالٙاً اللٍٕى

 . عشض هديجت الفشض الثالث:3. 4

 في أثش البرهامج الخس ي اإلاعشفي لخعلم ألالفاظ  "جوجذ الفشض:
ً
فشوق دالت إحصائيا

 ".إهاث( -اللغويت العشبيت حعزى إلى الىوع )رلوس 

للخدٝٞ مً صخت هزا الٙشك جم اظخخذام ُٜمت )ث( الخخباس الٙشوٛ بحن ُِيخحن    

خحن. الجذو٥ الخالي ًبّحن الىخاةج.   معخٝلخحن ـٕحًر
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( يتضح أن جمموعة الطالب قد حصلت على متوسط 8بالنظر إىل اجلدول رقم )
قيمة )ت( احملسوبة باملقارنة  حسايب  أقل مبقارنتو مع املتوسط احلسايب جملموعة الطالبات، وتدل

( تشري ىذه النتيجة إىل وجود فروق بني الطالب 0.0.مع القيمة اجلدولية حتت مستوى داللة )
والطالبات يف االستفادة من تنفيذ الربنامج، وملعرفة اجتاه الفروق فيتضح أن املتوسط املرجح 

 (0 010.1( ومتوسط الطالب ىو )01001لإلناث )الطالبات( ىو )

 . جفسیر هخائج الذساست ومىاقشتها5

 . جفسیر هخائج اخخباس الفشض ألاول: 1. 5

م ألالفاظ اللغويت العشبيت "
ّ
 للبرهامج الخس ي اإلاعشفي في حعل

ً
هىاك أثش دال إحصائيا

 ".لذى الطالب الىاطقین بغیرها

     
ُ
 للبرهامج الخس ي اإلاّشفي اإلا

ً
عخخَذم حؽحر هخاةج هزا الٙشك ئلى وحىد أزش دا٥ ئخفاةُا

( ًخطح أن اإلاخىظي الخعابي الزي 6في حّلم ألالٙاً الّشبُت، وبالىٍش ئلى الجذو٥ )

بُت في الاخخباس البّذي ١ان أِلى مً اإلاخىظي الخعابي  ت الخجٍش خفلذ ِلُه اإلاجمِى

ت الٙٛش بحن  ذ أؼاسث ُٜمت )ث( ئلى مّىٍى ت المابىت في هٙغ الاخخباس، ٜو للمجمِى

بُت و  ت الخجٍش  أن الخٙاوث في اإلاجمِى
ً
ت المابىت، جدٝٞ الٙشك وزبذ ئخفاةُا اإلاجمِى

عخخَذم لخّلم ألالٙاً 
ُ
خحن ئهما ٌّىد ئلى أزش البرهامج الخس ي اإلاّشفي اإلا أداء اإلاجمِى

بُت التي أدخل ِليها اإلاخٕحر  ت الخجٍش الّشبُت الزي مىذ ألاداء ؤلاًجابي أل٘شاد اإلاجمِى

بُت وهزا ًذ٥ ِلى أ اإلاعخٝل مىلْ الُٝاط ت الخجٍش ن دسحت جز٠ش أ٘شاد اإلاجمِى

لأللٙاً الّشبُت التي جم خٍٙها ١ان أ٘مل في الاخخباس البّذي ما ًذ٥ ِلى أن ِذم 
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ٝت التي حّلمها بها أ٘شاد  ت المابىت ِلى حّلم ألالٙاً بالىٍش جذسب أ٘شاد اإلاجمِى

بُت هى ما أدي ئلى وحىد الٙشوٛ في الٝذسة ِلى جز٠ش ألا ت الخجٍش لٙاً. ٘أ٘شاد اإلاجمِى

ت المابىت اِخمذوا في حّلم ألالٙاً  ٝتهم  -مىلْ الُٝاط والخجشبت  -اإلاجمِى ِلى وٍش

عخخَذم 
ُ
بُت ِلى البرهامج الخس ي اإلاّشفي اإلا ت الخجٍش الخاـت بِىما جذسب أ٘شاد اإلاجمِى

ٞ خىت البرهامج وهزا  امىا بخّلمها بّذ الخ٢ٙحر ٘يها ٘و ت الّشبُت ٜو لخّلم ألالٙاً اللٍٕى

عخخَذم في حّلم ألالٙاً الجذًذة.
ُ
 ًذ٥ ِلى ٘اِلُت البرهامج الخس ي اإلا

( التي 7008اجٙٝذ هدُجت هزا الٙشك مْ دساظت هاًٚ مدمذ ًحي الخزًٙي )     

بُت  خحن الخجٍش أٌهشث وحىد ٘شوٛ راث داللت ئخفاةُت بحن مخىظىاث اإلاجمِى

بُت )والمابىت في الاخخباس البّذي ال٠دعاب اإلاٙشداث لفالح اإلا ت الخجٍش ( 77.47جمِى

ت المابىت.   74مٝاسهت بـ )  ( للمجمِى

ت حؽىمع٣ي خى٥          Language)ألاداء اللٕىي  جخىا٘ٞ هزه الىدُجت مْ هٍٍش

Performance)  ورل٤ في ٜىله: "أن ألاداء اللٕىي هى مماسظت اللٕت والخذسب ِليها، وأن

ت  ت ال٢ٙاًت اللٍٕى ت هى مّ٘ش ( بالىاْٜ Language Competence)هذٗ الذساظت اللٍٕى

ٞ ال٢الم الخاسجي  ى٥ ئلى هزه الٝىاِذ أو ألاظغ ئال ًِ وٍش الّملي. وال ًم٢ىىا الـى

ت أو ٜالب لٕىي بىِخحن ئخذاهما جدخُت، وألاخشي  اإلادعىط. ٠ما أن ل٣ل بيُت لٍٕى

ى٥ ئلى البيُت الخدخُت ئال  ُت، وال ًم٢ً الـى ُت،  بىظاوتٜ٘ى  .Chomsky, N)الٜٙى

1965) . 

 . جفسیر هخائج اخخباس الفشض الثاوي: 2. 5

في مذى جأثیر البرهامج الخس ي اإلاعشفي على حعلم مل من ألالفاظ "جوجذ فشوق  الفشض:

 ".اللغويت العشبيت وألالفاظ اللغويت ألاجىبيت

ت في أزش        أؼاسث هدُجت الخدلُل ؤلاخفاتي لهزا الٙشك ئلى ِذم وحىد ٘شوٛ مّىٍى

ت  البرهامج ت الّشبُت وألالٙاً اللٍٕى الخس ي اإلاّشفي في حّلم ١ل مً ألالٙاً اللٍٕى

ألاحىبُت، ٘الىالب الىاوٝىن بٕحر الّشبُت اظخٙادوا مً الخجشبت بىٙغ الٝذس الزي 

ذ ٌّىد رل٤ ئلى دٜت لبي الخجشبت وحعاوي وحؽابه  اظخٙاد به الىالب الّشب، ٜو

ذ ٘يها لذي ١ل مً الىالب الىا٘ذًً ألاحاهب والىالب الّشب،  الٍشوٗ التي أحٍش
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ئلا٘ت ئلى ؤلاحشاءاث التي اجخزها الباخث والخاـت بمداولت جٙادي جأزحر اإلاخٕحراث 

الذخُلت ِلى اإلاخٕحر الخابْ، ٘ٙي سؤٍت الباخث ٘ان رل٤ ١له ًجّل مً اخخمالُت حؽابه 

بِخحن  اإلاخشحاث الّلمُت للخجشبت وجىىبُٞ البرهامج مدؽابها لذي ٠ال الُّىِخحن الخجٍش

ُىت الىالب الّشب(. وفي سؤٍت الباخث ٠زل٤ ٘ان  )ُِىت الىالب الىا٘ذًً ألاحاهب ِو

بِخحن ِلى أظلىب الخ٢ٙحر اإلاىدُ في البرهامج الخس ي  خحن الخجٍش جذسب والب اإلاجمِى

اإلاّشفي اإلاعخخذم في الخجشبت وجدبْ رل٢م ألاظلىب في الخّامل مْ ألالٙاً الجذًذة 

ٝت جز٠ش جل٤ ألالٙاً، ٘دعابه أظلىب الخ٢ٙحر أل٘شاد ٠ال الّ ُيخحن هى الزي وّخذ وٍش

 ًٝىد ئلى حؽابه ٠مُت الخز٠ش، ورل٤ مً وحهت هٍش الباخث.

 جفسیر هخائج اخخباس الفشض الثالث: . 3. 5

 في أثش البرهامج الخس ي اإلاعشفي لخعلم ألالفاظ  "جوجذ الفشض:
ً
فشوق دالت إحصائيا

 إهاث(". -ى الىوع )رلوس اللغويت العشبيت حعزى إل

ت في أداء       أ٘مذ هخاةج الخدٝٞ مً صخت هزا الٙشك ئلى وحىد ٘شوٛ مّىٍى

بِخحن ِلى الاخخباس البّذي  لُٝاط مذي حّلم ألالٙاً )الّشبُت(  خحن الخجٍش اإلاجمِى

م ) ، ٘مً خال٥ الىٍش ئلى الجذو٥ ٜس ( هجذ أن مخىظي 8للىاوٝحن بٕحرها حّضي ئلى الىُى

ي الاخخباس باليعبت للىالباث أِلى مً مخىظي  أداء الز١ىس في الاخخباس  وحاءث ألاداء ف

ت جدذ معخىي داللت ) ( وهزا ًإ٠ذ وحىد الٙشوٛ بحن الجيعحن في 0.08ُٜمت )ث( مّىٍى

عخخَذم لخّلم ألالٙاً الّشبُت، ٘اظخٙادة ؤلاهار مً 
ُ
أزش البرهامج الخس ي اإلاّشفي اإلا

 ١ىس ورل٤ بذاللت ئخفاةُت. جىبُٞ البرهامج أ٠ثر مً الز

ٌّضو الباخث هزه الٙشوٛ ئلى اهخمام ؤلاهـار بدىُٙـز البرهـامج بذسحـت أ٠بـر مـً الـز١ىس      

وئلــــى التــــزامهً بخىبُــــٞ ١ــــل ٘ٝــــشاث البرهــــامج ومشاخلــــه، ٘ٝــــذ الخــــَ الباخــــث مىــــز اإلاشاخــــل 

ش بالبر  ــــٍى ـــاس والخىــ ــ ُـ ـــــت الاخخ ـــي مشخلـ ــ ــــت فــ بُــ ـــــت الخجٍش ـــْ الُّىـ ــ ـــــل مـ ــــت للخّامـ ــــذء الابخذاةُــ ـــــامج وبـــ هـ

ئحــــشاءاث الخىُٙــــز، الخــــَ الباخــــث اهخمــــام ؤلاهــــار وحــــذًتهً أ٠ثــــر مــــً الــــز١ىس، وهــــزا ٜــــذ 

ـــل  ــــبهً للّمــ ـــاِذة وخـ ــــى اإلاعــ ـــُت لةهـــــار مشـــــل مـــــُلهً ئلـ ــــى بّـــــن العـــــماث الشخفــ ــــىد ئلـ ٌّـ

مـــا٥ واإلاهمـــاث راث اإلافـــالح الىاضـــخت  الىـــىعي، بِىمـــا ًٙمـــل الـــز١ىس الاهفـــشاٗ ئلـــى ألِا

ـــذ فـــي  ألامـــىس الخُاجُـــت والاحخماُِـــت والاهـــذماج ال٢لـــي أو الجضتـــي فـــي اإلاباؼـــشة وئممـــاء الٜى
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  -فـي سؤٍـت الباخـث  –اإلاجخمْ اإلادلي وؤلال٢ترووي، وبالخـالي ٘ـانهم 
ً
 ١اُ٘ـا

ً
خـا لـم ًخففـىا ٜو

ٝـت التـي ًدعـاوون ٘يهـا مـْ ؤلاهـار. باإللـا٘ت ئلـى  لذساظت ألالٙاً بمـا ٢ًٙـي لخٍٙهـا بالىٍش

ً ِلــى الــز١ىس  ــت  رلــ٤ ٘ــان ؤلاهــار ًخٙــٜى  فــي الجىاهــب اللٍٕى
ً
ِىــذما ٣ًــىن الاخخبــاس مُٝاظــا

رلــ٤ بــأن ؤلاهــار أٜــشب ئلــى مفــذس اللٕــت مــً الــز١ىس فــي اإلاشخلــت اإلاهمــت لــخّلم اللٕــت وهــزا 

اإلافذس هى )ألام( أو مً ًىىب ِنهـا، بِىمـا ٣ًـىن الـز١ىس فـي جلـ٤ اإلاشخلـت ميؽـٕلىن باللّـب 

ت خـى٥ اإلاجــز٥ ممــا ًبّــذهم ِــً زشزــشة بأهىاِـه اإلاخخلٙــت ومدــاوالث ا٠دؽــاٗ البِئــت اإلادُىــ

 باإلهــــار الالحــــي ًٝمــــحن مٍّــــم 
ً
ــــت مٝاسهــــت ألامهــــاث وبالخــــالي لــــّٚ ٜلــــت اظــــخٙادتهم اللٍٕى

ّـــتهً جدـــخم ٜـــشبهً مـــً اإلاشبُـــاث،  ِـــنهم، ٘ىبُ ـــتهً مـــْ أمهـــاتهً أو مـــً ًىـــىب  ئن ؤلاهـــار ٜو

ـت ) ً ِلـى الـز١ىس فـي الٝـذسة اللٍٕى ـت اإلاّـاVerbal Abilitieًخٙـٜى وي واإلاٙـشداث، ( مشـل مّ٘ش

والٙهــم للٝــشاءة والىالٜــت فــي الخّبحــر والىالٜـــت فــي ٘هــم اإلاّــاوي لل٣لمــاث. وأن هــزا الخٙـــٛى 

ت فـي  ًٍهش في ظً مب٢شة وفي أِماس ـٕحرة أ٠ثر مً الز١ىس، وهً ًدـاًٍ٘ ِلـى الاظـخمشاٍس

  .الخٙٛى الذساس ي في حمُْ اإلاىاد ئلى مشخلت ما ٜبل اإلاشاهٝت

 اإلاقترحاث. الخاجمت والخوصياث و 6

 . أهم الىخاةج:8. 6

ت الّشبُت 8. 8. 6 م ألالٙاً اللٍٕى
ّ
 للبرهامج الخس ي اإلاّشفي في حّل

ً
. هىاٟ أزش دا٥ ئخفاةُا

 لذي الىالب الىاوٝحن بٕحرها.

. ِذم وحىد ٘شوٛ في مذي جأزحر البرهامج الخس ي اإلاّشفي ِلى حّلم ١ل مً 7. 8. 6

ت الّشبُت وألالٙاً اللٕى   ٍت ألاحىبُت .ألالٙاً اللٍٕى

ت 7. 8. 6  في أزش البرهامج الخس ي اإلاّشفي لخّلم ألالٙاً اللٍٕى
ً
. وحىد ٘شوٛ دالت ئخفاةُا

 ئهار( لفالح ؤلاهار. -الّشبُت حّضي ئلى الىُى )ر١ىس 

 . جوصياث الذساست:2. 6

 بىاًء ِلى هخاةج هزه الذساظت ًىص ي الباخث باآلحي:

 والتي حعاِذ . الّمل ِلى الاظخٙادة مً الاظت8. 7. 6
ً
ملُا  ِو

ً
راجُجُاث اإلاذسوظت ِلمُا

، في ولْ خلى٥ للمؽ٢الث 
ً
ا  وحّلم اللٕت الّشبُت خفـى

ً
ِلى حّلم اللٕاث ِمىما
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عخخَذم 
ُ
ت اإلاىدؽشة في أوظاه الىالب )ومنها البرهامج الخس ي اإلاّشفي اإلا ت اإلاخىِى اللٍٕى

 الخالي(.

م وولْ . ئوؽاء وخذاث في مخخلٚ وصاساث الخّلُم جخ7. 7. 6 خق بذساظت وجٍٝى

ش حّلم اللٕت الّشبُت للىاوٝحن بٕحرها والاظخٙادة مً مخخلٚ  ئظتراجُجُاث لخىٍى

جشي في هزا اإلاجا٥ مً الىاخُت الخىبُُٝت. 
ُ
 البدىر الّلمُت التي ج

ُت لخّلم ألالٙاً لمً مىهج جذَسغ و 7. 7. 6 . لشوسة ئدخا٥ الاظتراجُجُاث اإلاّ٘ش

ى ج٣ىن ِملُت الخّلم ِملُت جٝىم ِلى مىهجُت ِلمُت وو٘ٞ حّلم اللٕت الّشبُت، خت

 مبادب مذسوظت جدٝٞ هخاةج ملمىظت.

 اإلاشاجع:قائمت 

بدث ميؽىس في  ،دوس اللغت في الخىميط والخعصب للهويت(. 7007العجمي، ٘الح ) -

( الفادس ًِ ٜعم اللٕت الّشبُت/١لُت آلاداب، حامّت اإلال٤ 7مٝاسباث في اللٕت وألادب )

  ىد.ظّ

واقع حعشيب الخعليم الهىذس ي في اإلاملنت العشبيت (. 8998اإلاهُذب، ِبذ هللا ) -

ش الترحمت في اإلامل٢ت الّشبُت السعودًت اتْ هذوة حّمُم الخٍّشب وجىٍى ،  سجل ٜو

اك، حامّت اإلال٤ ظّىد.  العّىدًت، الٍش

 الشسائل  والذساساث الجامعيت: 

اسخخذام استراجيجياث الخعليم اإلاعشفيت  أثش (. 7008لٕزًٙي، هاًٚ مدمذ ًديى )ا -

ت مليت  على الدساب اإلافشداث وجزلشها لذى طلبت اإلاسخوى الاول بقسم اللغت الاهجلیًز

 ، سظالت ماحعخحر، حامّت ـىّاء، ـىّاء.التربيت حجت /جامعت صىعاء

الصعوباث التي (. 7007/8477أخمذ ئبشاهُم وخابغ، ِبذ هللا، أًمً )مىس ى،  -

لعشب بصفت عامت، والسعودًون بصفت خاصت في محاولتهم الدساب الىظام ًجابهها ا

ت ض، مىبّت حامّت اإلال٤ ِبذ الصوحي للغت ؤلاهجلیًز ، دساظت. حامّت اإلال٤ ِبذ الٍّض

ض، حذة.  الٍّض

 اإلاشاجع ألاجىبيت: 
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