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 مؿخسلظ البدث:

ىدفت الدراسة احلالية إىل التحقق من فاعلية تدريس باستخدام اسرتاتيجيات التعلم 
النشط يف تنمية مهارات اإلداء اإلمالئي للصف السادس واجتاىهم حنوه؛ ولتحقيق ذلك أعدت 

أكد الباحثة اختبارا حتصيليًا يف اإلمالء عرضت مجيعها على جمموعة من احملكمني ادلختصني؛ للت
ولتحقيق ىدف الدراسة فقد اختارت الباحثة تصميمًا شبو جتريبيا قسمت  .من صدقها، وثباهتا

( طالب، درسوا مادة اإلمالء باستعمال 12جتريبية ضمت) :فيو عينة الدراسة إىل جمموعتني
( طالب درسوا مادة اإلمالء تبع اإلجراءات 12اسرتاتيجيات التعلم النشط، وضابطة ضمت )

ودلت النتائج الدراسة إىل: عدم وجود فرق ذات دالة إحصائيا عند  .ية يف تدريس اإلمالءاالعتياد
بني متوسط درجات طالب اجملموعتني يف التطبيق البعدي لالختبار يف  (05.) مستوى
بني أداء طلبة اجملموعة  (05.) عدم وجود فروق ذات دالة إحصائيًا عند مستوى:اإلمالء

ال توجد فروق دالة إحصائيًا ، ت اإلمالئية ادلختلفة خالل الفصل الدراسيالتجريبية يف االختبارا
بني متوسطْي درجات اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف التطبيق  (05.) عند مستوى

 البعدي اخلتامي الختبار حتصيل اإلمالء تُعزى إىل طريقة التدريس ادلستخدمة.
 .ادلهارة -م النشطالتعل –اإلمالء تفخاخُت: اإلايلماث ال
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  ملذمت: .1

ئن البِئاث الخهلُمُت الىابػت بالخهلُم هي طاث حىصة للخهلُم، وطلً مً زالٌ ئجاخت       

ىه صازل اللانت الطتفُت، وحؿهم في حهل  التفغص اإلاخىىنت لُختفانل الؿالب مو مهلمه وكٍغ

لت مباشغة، مما ًإصي ئلى جدلُم هخاةج  الؿالب ٌؿخؿُو أن ٌهبر ما ًجىٌ في هتفؿه بؿٍغ

The current study aimed to verify the effectiveness of teaching 
using active learning strategies in developing the spelling skills of 

sixth grade and their attitude towards it. To achieve this, the 

researcher prepared an attainment test in spelling, which was 
presented to a group of specialized arbitrators. To make sure of its 

validity, and reliability. To achieve the aim of the study, the 

researcher chose a quasi-experimental design in which the study 
sample was divided into two groups: an experimental group that 

included (21) students, who studied spelling using active learning 

strategies, and a control that included (21) students who studied 
spelling, following the usual procedures for teaching spelling. The 

results of the study indicated: 

1. There was no statistically significant difference at the level of (.05) 
between the mean scores of the two groups' students in the post 

application of the test in spelling. 

2. There were no statistically significant differences at the level of 
(.05) between the performance of the experimental group students in 

the different spelling tests during the semester. 

3. There are no statistically significant differences at the level of (.05) 
between the mean scores of the experimental group and the control 

group in the final post application of the spelling achievement test 

due to the teaching method used. 
In the end, the researcher recommended considering the use of active 

learning strategies in developing students' spelling skills and 

employing them in various educational fields. 
Keywords: influence, electronic games, mental health, teenagers. 
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الخهلُم اإلاغحىة في ضىعة خلُلت فهالت. ٌؿهم جتفانل الؿالب اليشـ ئًجابُا نلى جدلُم 

 هخاةج حهلُمُت فهالت.

       ً ً وؾاةل الاجطاٌ التي بىاؾؿتها ًمى  مً أهم مهاعاث اللغت، فهي وؾُلت م
ُ
هضُّ الىخابت

ُ
وح

 للخلمُظ أن ٌهّبر نً افياع 
َ
ىصُّ حسجُله مً خىاصر سّجُل ماً  ه ، وأن ًلف نلى أفياِع غحره ، َو

ا مً أهىام الىخابت ، وهى  ًُ هضُّ ؤلامالُء هىًنا أؾاؾ وؾُلت لصختها مً خُث الغؾم ونىاةم .َو

لصخت ، وؤلاجلان ، والىغىح ، ووؾُلت جضٍعب الؿلبت نلى الؿغنت الىخابُت اإلالغوهت باالخؿي

عث جغحمت ( .وفم 2،02،،1)البجت،
ّ
لت التي اجتفم نليها أهل اللغت ، ولىال طلً لخهظ الؿٍغ

(؛ فىثحًرا ما ًيىن الخؿأ الىخابي في ؤلامالء ؾبًبا لخغحّر 21، 200اليلماث ئلى مهاهيها ) شخاجه ،

ضه الياجب ،وؾبًبا في جتفىًُ كىام التفىغة اإلاغاص الخهبحر ننها ، ونضم وغىح  ٍغ اإلاهنى الظيً 

هضُّ 
ُ
ً  مهىاها ؛ لظا ح الىخابت الصخُدت نملُت مهمت في الخهلُم ، ونىطًغا أؾاؾُا لخيٍى

 احخمانُت لىلل ألافياع والخهبحر ننها.
ً
 الؿالب ، وغغوعة

ـ          ونلى الغغم مً اهمُت ؤلامالء في الىخابت الهغبُت، ومً جسطُظ خطظ لخضَع

وهظا ما أهضجه ألاصبُاث الؿابلت ؤلامالء، ئال أهىا هجُض مكاهَغ غهف ؤلامالء نىض الؿلبت هثحرة، 

س ي اإلالمىؽ مً زالٌ ججغبدىا الصخطُت.  التي جىاولذ هظا اإلاىغىم، وأزبخه الىاكو الخضَع

وجضٌ هثرة ألازؿاء ؤلامالةُت وشُىنها لضي الؿلبت نلى غهف جدطُل مهاعاث ؤلامالء لضيهم، 

هىص طلً لهضة نىامل ال بّض مً الىكىف نليها واإلاباصعة في الخه امل مهها ، ومً أبغػ مكاهغ َو

هظا الػهف ؤلامالتي جغن بهؼ الخغوف في اليلماث، هؿلىؽ خغوف اإلاض، ونضم الخمُحز 

 بحن الىىن الؿاهىت والخىىًٍ، والخؿأ في هخابت الهمؼة في مىاكهها اإلاسخلتفت. وغحرها الىثحر.

 الؿالب الؾخسضام اللغت        
ُ
 ال غاًت، ئهه وؾُلت

ُ
ا، وجىقُتفها للخهبحر نّما ئن ؤلامالء وؾُلت ًُ هخاب

ـ،  ت، لظلً فاإلاهلم بداحت ملّخت الؾخسضام ؾغق حضًضة في الخضَع ًُّ ًسخلجه مً مشانَغ هخاب

إلاؿانضة الؿلبت للخغوج مً حى الخطت الغوجُني اإلاهخاص؛ إلاا لظلً مً جأزحٍر ئًجابي نلى جدطُل 

ذ الهضًض مً الضعاؾاث ئلى جبّني الؿلبت بشيل نام، ومؿخىاهم ؤلامالتي بشيٍل زاص. وكض اججه

جُاث مسخلتفت لخضعـَ ؤلامالء؛ إلاهالجت الػهف لضي الؿلبت؛ والخض مً جتفص ي قاهغة  اؾتراُج

 شُىم ألازؿاء ؤلامالةُت.
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ئًماًها مىا بأهمُت الىخابت وؤلامالء، هلّضم هظه الضعاؾت الظي نهضف مً زالله ئلى حهغّف       

 ي جىمُت مهاعاث ألاصاء ؤلامالتي.أزغ اؾتراجُجُاث الخهلم اليشـ ف

 مشكلت الذراصت وأصئلتها: .1

ُت       جخمثل مشيلت الضعاؾت الخالُت في ازخباع فانلُت ألاؾلىب الخهلُمي اإلالترح في جىم

مهاعاث ألاصاء ؤلامالتي مً زالٌ اؾتراجُجُاث الخهلم اليشـ، في جدطُل ؾلبت الطف 

( 2،،1( وبغواث )2،،1مثل صعاؾت مضوىع)الؿاصؽ، وهظا ما أهضجه  الضعاؾاث الؿابلت 

وهظلً مً زالٌ الضعاؾت الاؾخؿالنُت التي احغتها الباخثت نلى نُىت مً ؾلبتها، ووىنها 

حهمل مهلمت للغت الهغبُت اؾخؿانذ مالخكت طلً هما أن اؾخسضامها لبهؼ الؿغق 

ٌ  وألاؾالُب الخضَعؿُت الخضًثت حهلها جضعن طلً، لظلً حاث الضعاؾت لخجُب   نً الؿإا

ـ آلاحي:  الغةِ

جُاث الخهلم اليشـ، في جدطُل       ما أزغ اؾخسضام أؾلىب حهلُمي كاةم نلى اؾتراُج

 ئمالء ؾلبت الطف الؿاصؽ؟

نبثُم من الضؤال الرئِط الضؤالين آلاجُين:  ٍو

 ما متفهىم ؤلامالء وما هي أهمُت؟ .2

ا بحن أصاء ؾلبت اإلاجمىنت الخجٍغ .1 ًُ ُت هل جىحض فغوق صالت ئخطاة بُت في الازخباعاث ؤلامالة

ٌ التفطل الضعاس ي؟  اإلاسخلتفت زال

بُت واإلاجمىنت  .3 هل جىحض فغوق صالت ئخطاةُا بحن مخىؾؿي صعحاث اإلاجمىنت الخجٍغ

لت الخضَعـ  هؼي ئلى ؾٍغ
ُ
م البهضي الخخامي الزخباع جدطُل ؤلامالء ح الػابؿت في الخؿُب

 اإلاؿخسضمت؟

 فروض الذراصت: .3

ً صخت التفغغِخحن آلاجِخحن:حؿعى الضعاؾت ئلى الخدل  م م

ا بحن أصاء ؾلبت اإلاجمىنت الخجٍغبُت في الازخباعاث   - ًُ ال ًىحض فغوق صالت ئخطاة

 ؤلامالةُت اإلاسخلتفت زالٌ التفطل الضعاس ي.
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ا بحن مخىؾؿْي صعحاث اإلاجمىنت الخجٍغبُت واإلاجمىنت  - ًُ ال جىحض فغوق صالت ئخطاة

م البهضي الخخامي الزخب لت الػابؿت في الخؿُب هؼي ئلى ؾٍغ
ُ
اع جدطُل ؤلامالء ح

 الخضَعـ اإلاؿخسضمت.

 أهذاف الذراصت: جخمثل أهذاف الذراصت في آلاحي: .4

 .الخهلُم ً  الخهغف نلى مهنى ؤلامالء وئقهاع أهمُخه الىبحرة لؿالب اإلاغخلت ألاولى م

  بُت في الازخباعاث ؤلامالةُت اإلاسخلتفت ٌ ئًجاص الهالكت بحن أصاء ؾلبت اإلاجمىنت الخجٍغ زال

 التفطل الضعاس ي.

  بُت واإلاجمىنت ا بحن مخىؾؿْي صعحاث اإلاجمىنت الخجٍغ ًُ ال جىحض فغوق صالت ئخطاة

ـ  لت الخضَع هؼي ئلى ؾٍغ
ُ
الػابؿت في الخؿبُم البهضي الخخامي الزخباع جدطُل ؤلامالء ح

 اإلاؿخسضمت.

 أهمُت الذراصت: ًؤمل جحلُم ما ًلي: .5

 هج اللغت الهغبُت، وطلً مً زالٌ ئنضاص كض ًتفُض مً هخاةج هظا البدث واغهىا مىا

 مظهغة اؾتراجُجُاث جىمُت ألاصاء ؤلامالتي.

  لت فّهالت لخدؿحن مهاعاث ؤلامالء لضي كض ًؼّوص هظا البدث اإلاهخمحن والباخثحن بؿٍغ

 الؿلبت؛ مما كض ًدُذ التفغضت لالؾختفاصة منها في صعاؾاث الخلت.

 حذود الذراصت: .6

كىاهغ ؤلامالةُت الشاتهت التي جّم خطغها في ازخباع اإلاالخكت الخضوص اإلاهغفُت:  مهالجت ال

، وصعوؽ ؤلامالء اإلالغَّعة نلى الطف الؿاصؽ ألاؾاس ي  في التفطل الضعاس ي ألاٌو للهام ألاٌو

 م.،1،1- 01،2ضعاس يال

ت: ً الطف الؿاصؽ، بمضعؾت الشمىر للخهلُم ألاؾاس ي. الحذود البشٍر  شهبت واخضة م

 فكت الىؾؿى والًت الضكم.مدا الحذود اإلاكاهُت:

ٌ للهام اٌ صعاس ي الحذود السماهُت:  م،1،1- 01،2 التفطل الضعاس ي ألاو
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 منهج الذراصت: .7

لت  جم ئجبام       بي؛ خُث جضعؽ اإلاجمىنت الخجٍغبُت ؤلامالء باؾخسضام ؾٍغ اإلاىهج شبه الخجٍغ

ؿت ؤلامالء وجضعؽ اإلاجمىنت الػاب الخهلم اليشـ، جضَعؿُت اإلالترخت وفم اؾتراجُجُاث

ٌ الازخباع البهضي. ـ اإلاهخاصة زم جلص ي التفغق مً زال  باؾخسضام ئحغاءاث الخضَع

 :مصطلحاث الذراصت .2

بي في "اإلاهاعة: اإلاهاعة في اإلاهاحم التربىٍت هي  ملضعة جىدؿب باإلاالخكت، أو الضعاؾت، أو الخجٍغ

 (122،،،،1،الطىفي )أو ألاصاء البضوي ". / ألاصاء الهللي 

ػا بأنها ونغف      وشاؽ مهلض مهحن ًخؿلب فترة مً الخضٍعب اإلالطىص، واإلاماعؾت "ذ ًأ

لت مالةمت ". تاإلاىكمت والخبرة اإلاػبىؾ  (272، ،202، أبى خؿب وضاصق)، بدُث ًإصي بؿٍغ

هغفها )ئبغاهُم،       ؾهىلت في أصاء اؾخجابت مً الاؾخجاباث، أو " بانها  (152، 2022َو

ُام بهمل مً  مىً أن ؾهىلت في الل ألانماٌ بضكت، مو مغاناة الكغوف اللاةمت وحغحرها، ٍو

 ".جيىن اإلاهاعة خغهُت أو طهىُت 

ف ؤلاحغاتي الخالي للمهاعة: هى خغهت حشاعهُت بحن ألاصاء الهللي        وزغحذ الباخثت بالخهٍغ

 والبضوي التي ججهل الؿالب ًإصي الهمل اإلايلف له وطلً نً اؾدُهاب وؾغنت التفهم والضكت

ٌ جضٍعب الؿالب نلى اإلاماعؾت، ختى ًإصي بأفػل مما وان. ً ئال مً زال  وال ًخم طل

لت  ؤلامالء: هما وعص في اإلاهاحم التربىٍت: "اللضعة نلى عؾم اليلماث عؾما صكُلا ؾلُما بالؿٍغ

التي اجتفم نليها أهل اللغت، مو الخمىً مً اؾخسضام اإلاهاعاث الخاضت بما في هخابت اليلماث 

 (.52 ، 3،،1،لُمت ". )الللاوي والجملهخابت ؾ

جدىٍل ألاضىاث اإلاؿمىنت اإلاتفهىمت ئلى عمىػ مىخىبت )الخغوف(نلى أهه " وهى أًػا       

 اإلاهنىت اللتفل، وقهىع وطلً الؾخلامف في مىاغهها الصخُدت مً اليلمت؛ جىغو الخغو 

 (.257، 2025،)مهغوف اإلاغاص
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ف ؤلاحغاتي       الخالي إلاهاعاث ؤلامالء: هى هخابت وفم الغؾم ؤلامالتي  وزغحذ الباخثت بالخهٍغ

ـ أزىاء ألاصاء  .الصخُذ مو وغىح اإلاهنى اإلاغاص باغافت وغىح الخ

إصيها الؿالب         م ؤلاحغاتي الخالي إلاهاعاث ألاصاء ؤلامالتي: هي مهاعةً  وزغحذ الباخثت بالخهٍغ

ىػ هخابُت صخُدت ئمالةُا وفم اللىانض مً زالٌ هخابت ألاضىاث اإلاؿمىنت أو اإلاىؿىكت ئلى عم

ً الخـ.  اللغىٍت مو خؿ

بأهه هى  (25، 3،،1الخهلم اليشـ: ٌشحر الللاوي والجمل في معجم اإلاطؿلخاث التربىٍت:) 

الظي ٌشاعن فُه اإلاخهلمىن مشاعهت فانلت في نملُت الخهلم مً زالٌ اللغاءة والبدث 

ُت واإلاؿالهت ومشاعهخه في ألاوشؿت الطتفُت ولال  يىن فُه اإلاهلم مىحها ومغشضا لهمل ضتفُه ٍو

 الخهلم.

ظهغ شاعون وماعزا      ُت  )&Martha Sharon 2001,( ٍو أن الخهلم اليشـ هى نباعة نً نمل

يي للمخهلمحن في اإلاىاكف الخهلُمُت، والتي جخؿلب منهم الخغهت واإلاشاعهت  اخخىاء صًىاُم

ً ا  .إلاهلمالتفانلت في حمُو ألاوشؿت بخىحُه وئشغاف  م

لت خضًثت مخىىنت       وحهغفه الباخثت بأهه مجمىنت مً الهملُت الخضَعؿُت الختفانلُت بؿٍغ

 .بحن اإلاهغفت والترفُه وئزاعة خغهت الؿلبت في اللانت الطتفُت

 الذراصاث الضابلت: .9

 :(1119دراصت صُذم والناصر) -

جُاث الخهلم اليشـ في جىمُت مهاعاث الختفىحر الا    بضاعي والخىاضل أزغ جىقُف اؾتراُج

اض ي لضي ؾلبت الطف الثامً الاؾاس ي بمدافكت غؼة،   هضفذ الضعاؾت ئلى مهغفت الٍغ

ُاث الخهلم اليشـ في جىمُت مهاعاث الختفىحر ؤلابضاعي والخىاضل  أزغ جىقُف اؾتراجُج

اض ي لضي ؾلبت الطف الثامً الاؾاس ي بمدافكت غؼة باجبام اإلاىهج الىضتفي  الٍغ

ؾالبا مً الطف الثامً الاؾاس ي مىػنحن نلى  22ذ الهُىت الخجٍغبي والىىعي شمل

بُت ب  صعاؾُحنضتفحن   33ب الػابؿتؾالبا والثاوي  35شيل أخضهما اإلاجمىنت الخجٍغ

هما جم ئنضاص أصواث الضعاؾت :جدلُل مدخىي الىخضة الؿاصؾت )وخضة الهىضؾت( للطف 
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خباع زالؿالكت اإلاغوهت ألاضالت( االثامً الاؾاس ي ،ازخباع مهاعاث الختفىحر ؤلابضاعي إلاهاعاث)

اض ي إلاهاعاث)اللغاءة، الخمثُل(وباؾخسضام ازخباع)ث(  الىخابت، مهاعاث الخىاضل الٍغ

خحن وهظلً حجم الخأزحر بمغبو ئًخا ، جم الخىضل ئلى ما ًلي:  لهُيخحن مؿخللخحن غحر مدؿاٍو

لؿالب في بحن مخىؾـ صعحاث ا  (05.)نضم وحىص فغق طاث صالت ئخطاةُا نىض مؿخىي 

اض ي في اإلاجمىنخحن زالا  خباع البهضي إلاهاعاث الختفىحر ؤلابضاعي ومهاعاث الخىاضل الٍغ

لت الخللُضًت (لطالح  بُت والػابؿت حهؼي)الاؾتراجُجُاث الخهلم اليشـ، الؿٍغ الخجٍغ

بُت في ازخباع  مهاعاث الختفىحر ؤلابضاعي وصعحاتهم في ازخباع مهاعاث اإلاجمىنت الخجٍغ

 اض ي البهضي.الخىاضل الٍغ

 (:1117دراصت الضلُتي ) -

ُاث الخهلم اليشـ في جىمُت مهاعاث التفهم اللغاتي   والاججاه هدى اللغاءة  أزغ اؾتراجُج

هضفذ هظه الضعاؾت ئلى اؾخلطاء أزغ  لضي ؾلبت الطف الغابو ألاؾاس ي في ألاعصن

جُاث الخهلم اليشـ في الاؾدُهاب اللغاتي لضي ؾلبت الطف الغابو ألا  ؾاس ي في اؾتراُج

. جيىهذ نُىت الضعاؾت مً شهبخحن، 1،25/1،22ألاعصن، زالٌ التفطل الضعاس ي الثاوي 

( ؾالًبا مً ؾالب الطف الغابو ألاؾاس ي مً مضاعؽ مضًغٍت 22بلغ نضص الؿلبت فيهما )

التربُت والخهلُم في لىاء بني هىاهت بمدافكت ئعبض. وجدلُلا لهضف الضعاؾت جم ئنضاص 

جُاث الخهلم اليشـ، وجم جطمُم ازخباع زؿـ إلاهاعاث التف هم اللغاتي وفم اؾتراُج

ً 12للُاؽ التفهم اللغاتي جيىن مً ) ُاؽ الاججاه هدى اللغاءة واإلايىن م ( فلغة، ومل

( فلغة. أقهغث هخاةج الضعاؾت وحىص فغوق طاث صاللت ئخطاةُت في الاؾدُهاب 25)

جُاث الخهلم اليشـ ، ووحىص فغوق طاث صاللت اللغاتي، حهؼي ئلى فانلُت اؾتراُج

ئخطاةُت في الاججاه هدى اللغاءة حهؼي ئلى اؾتراجُجُاث الخهلم اليشـ. وفي غىء الىخاةج 

أوص ى الباخث بػغوعة جىقُف اؾتراجُجُاث الخهلم اليشـ في حهلُم اللغاءة في اللغت 

 .الهغبُت لؿلبت الطف الغابو ألاؾاس ي

 :( 1111دراصت الشبلي وبعبذ) -

ُاث الخهلم اليشـ في جىمُت التفانلُت الظاجُت والخدطُل ألاواصًمي لضي اؾتراجُج أثر 

ؾلبت ولُت الهلىم التربىٍت الخابهت لىوالت الغىر الضولُت هضفذ الضعاؾت الؾخلطاء أزغ 

جُاث الخهلم اليشـ في جىمُت التفانلُت الظاجُت والخدطُل ألاواصًمي. بلغ نضص أفغاص  اؾتراُج
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 وؾالبت 50الضعاؾت 
ً
ُت  ؾالبا ازخحروا مً ؾلبت الؿىت الثاهُت مً ولُت الهلىم التربىٍت الجامه

ُت  ُاؽ في التفانلُت الظاج جسطظ مهلم ضف. ولخدلُم أهضاف الضعاؾت، جم اؾخسضام مل

وازخباع جدطُلي في ماصة ؤلاعشاص التربىي، وجم الخدلم مً ضضق اإلالُاؽ وزباجه بالؿغق 

غوق طاث صاللت ئخطاةُت بحن هخاةج الؿلبت في اإلاىاؾبت. هشتفذ هخاةج الضعاؾت نً وحىص ف

بُت. وكض  مجمىنتي الضعاؾت في التفانلُت الظاجُت والخدطُل الضعاس ي، لطالح اإلاجمىنت الخجٍغ

ُاث  زلطذ هظه الضعاؾت ئلى حملت مً اإلالترخاث جضنى ئلى الاهخمام بخىقُف اؾتراجُج

 ضعاؾُت اإلاخىىنت.الخهلم اليشـ في اإلاىاص الضعاؾُت اإلاسخلتفت وللمؿخىٍاث ال

 ( 1111دراصت أبو حادوا واهخصار) -

جُاث الخهلم اليشـ في جدؿحن الخدطُل الهلمي ومتفهىم أ   زغ اؾخسضام اؾتراُج

ضفذ هظه الضعاؾت اؾخلطاء أزغ ه الظاث ألاواصًمُت لضي ؾالباث الطف الثالث ألاؾاس ي

تفهىم الظاث لضي اؾخسضام اؾتراجُجُاث الخهلم اليشـ في جدؿحن الخدطُل الضعاس ي، وم

جُاث الخهلم اليشـ اإلاؿخسضمت في هظه  ؾالباث الطف الثالث ألاؾاس ي. جيىهذ اؾتراُج

الضعاؾت مً أعبو اؾتراجُجُاث هي: ؾغح ألاؾئلت واإلاىاكشت والخهلم الخهاووي ولهب ألاصواع وخل 

اإلاشىالث، وكض جم ازخُاع نُىت الضعاؾت بطىعة كطضًت ههُىت مخِؿغة، وازخحرث ئخضي 

بُت وأزغي مجمىنت غابؿت، وبلغ نضص الؿالباث في ا لشهب بطىعة نشىاةُت همجمىنت ججٍغ

ؾالبت. وبهض الاهتهاء مً جضَعـ وخضة  22ول مجمىنت مً اإلاجمىنخحن الخجٍغبُت والػابؿت 

جُاث الخهلم  ،1اإلااصة في ماصة الهلىم مً زالٌجدىالث   باؾخسضام اؾتراُج
ً
 حهلُمُا

ً
مىكتفا

فلغة،  ،2الؿلبت الزخباع جدطُلي مً هىم ازخُاع مً مخهضص اشخمل نلى اليشـ، جم حهٍغؼ 

ُاث الضعاؾت جم جدلُل هخاةج الؿالباث وخؿبذ  وازخباع الظاث ألاواصًمُت. والزخباع فغغ

ت، واؾخسضم ازخباع )ث( للهُىاث اإلاؿخللت للىشف  اإلاخىؾؿاث الخؿابُت والاهدغافاث اإلاهُاٍع

بُت والػابؿت. نً صاللت التفغوق بحن مخىؾؿي ن الماث الؿالباث في اإلاجمىنخحن الخجٍغ

أقهغث هخاةج الضعاؾت وحىص فغق طي صاللت ئخطاةُت بحن مخىؾؿي أصاء الؿالباث في 

بُت. هما  بُت والػابؿت نلى ازخباع الخدطُل لطالح اإلاجمىنت الخجٍغ اإلاجمىنخحن الخجٍغ

ُاؽ متفهىم أقهغث الضعاؾت وحىص فغق طي صاللت ئخطاةُت بحن مخىؾؿي أصا ئًه نلى مل

ُاث الخهلم اليشـ وكض واهذ التفغوق بحن  ٌهؼي الؾخسضام اؾتراجُج الظاث ألاواصًمُت 

بُت. وفي غىء الىخاةج التي جىضلذ ئليها الضعاؾت أوص ى  اإلاخىؾؿاث لطالح اإلاجمىنت الخجٍغ

 الباخثان بػغوعة اؾخسضام اؾتراجُجُاث الخهلم اليشـ في بىاء اإلاىاهج الضعاؾُت.
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ُاث       وجمحزث الضعاؾت الخالُت نً الضعاؾاث الؿابلت أنها جضعؽ أزغ اؾخسضام اؾتراجُج

الخهلم اليشـ في جىمُت مهاعاث ألاصاء ؤلامالتي لضي ؾلبت الطف الؿاصؽ في مدافكت 

 .،1،1 – 1،20الىؾؿى والًت الضكم بمضعؾت الشمىر للخهلُم ألاؾاس ي لهام 

 :للذراصتؤلاطار النظري  1.11

 مفهوم ؤلامالء: 1.1.11

وأملى الىخاب نلى الياجب  ،أملى الىخاب وأمالهاطهغ مثاال نلى طلً، هى الاللاء و  ؤلامالء لغت:   

وعصث ولمت  ( وكض،،،1)كؿامي ، أللاه نلُه فىخبه وألامالء متفغص أماٌ أملى الىخاب بمهنى

في كىله وؤلاهماٌ هما ر والخأزح نضة مثل ألاؾلتأملى ومشخلاتها في اللغآن الىٍغم في اإلاىاغُو 

ِطحُر ))حهالى: 
َ ْ
يَّ اإلا

َ
ُتَها َوِئل

ْ
ظ

َ
ز

َ
مَّ أ

ُ
 ز

ٌ
ت
َ
اإلِا

َ
َها َوِهَي ق

َ
ُذ ل ُْ ْملَ

َ
ٍت أ ْغٍَ

َ
ً ك ً ّمِ ِ

ًّ أَ
َ
الدج( وٍمىً ان  ،22َوه

ً  هي كغاءةؤلامالء  ىخب.ؤلامالء وهى بمهنى ما ًلاٌ اؾخماله أو اإلاؿخملي إلا  ٍو

الغؾم  هما اؾخيخجذ الباخثت مً بهؼ اإلاطضع بأههالخا ؤلامالء اضؿأما باليؿبت إلاهنى و    

لت اإلاىكمت  وعؤي  لت الصخُدت جىخب بالخضٍعب والؿٍغ الصخُذ لليلماث وهخابتها بؿٍغ

هغف ؤلامالء بأهه هكام لغىي  اليلماث والاهدباه وضىعها ومالخكت خغوفها مالخكت صكُلت َو

لخغوف التي جؼاص والخغوف التي مىغىنه اليلماث التي ًجب فطلها والتي ًجب وضلها وا

جدظف والهمؼة بأهىانها اإلاسخلتفت ؾىاء أواهذ متفغصة أم نلى أخض خغوف اللحن وألالف واللُىت 

وجاء الخأهِث ونالماث التركُم والخىىًٍ بأهىانه وكلب الخغواث الثالر وئبضاٌ الخغوف والالم 

ت وغحرها ونلُه ٌهخبر ؤلامالء مهاعة ؤلاضغاء ئلى اإلاػمىن ومساعج  الشمؿُت والالم اللمٍغ

 (.3،،1)الللاوي،الخغوف ومهغفت اإلاؿاع اللغىي الظي ازخاعه أحضاصها 

وحهغف الباخثت ؤلامالء هى اللضعة نلى عؾم الخغوف عؾًما صخُدا ختى ٌؿخؿُو اإلاخهلم ان    

 ًلىم بىخابت الخغف هخابت صخُدت جإصي ئلى اإلاهنى اإلايشىص.

 أهمُت ألامالء: 1.1.11

أبهض وأوؾو مً وكف صعوؽ ؤلامالء نلى عؾم اليلمت الغؾم ألامالء أن غاًاث هما هغي      

ٌهحن الخالمُظ نلى هماء لغتهم لوئهما هى  الصخُذ،  الهللي،وهطجهم  وئزغائها،جاهب هظا 
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وهى وؾُلت مً الىؾاةل التي ججهل الخلمُظ كاصعا  التفىُت،واإلاهاعاث  الثلافُت،وجغبُت اللضعاث 

لت نلى هخاب وأن ًيىن لضًه الاؾخهضاص الزخُاع اإلاتفغصاث ووغهها في  اللغت،ت اليلماث بالؿٍغ

 (.2،،1الؿيىث نليها)اإلاىؾىي،جغهُباث صخُدت طاث صالالث جىاؾب 

ضعن أن لألمالء مجزلت هبحرة في اللغت الهغبُت فهى ألاؾـ اإلاهمت للخهبحر جهلىا هوهظا ما ً    

الصخُدت الخالُت مً ألازؿاء طلً أن الخؿأ ؤلامالتي  الىخابي وهى وؾُلت لخهلم الىخابت

ً كضع  ناةم لتفهمٌشىه الىخابت وكض ٌشيل   واجبه.ما هى مىخىب هما أهه ًجٌز م

وأهمُت ؤلامالء جىمً في كُمت اليلمت بانخباعها والىناء الظًً ًدػً اإلاهنى فاألوؿان ال      

ه ولمت أو ولماث جدخىٍه وأن ألاوؿان ٌؿخؿُو أن ًضعن أي مهنى مً اإلاهاوي صون أن ًيىن ل

لُعجؼ نً ئصعان اإلاهاوي مً غحر وناء لتفكي وهى اليلمت وئطا واهذ اليلمت وناء اإلاهنى فهى 

لظا وحب كغأتها زؿا وعؾما بيل نىاًت وفغوم  ،والثلافاث والتفىىن وآلاصاب ،وناء الهلىم 

ـ  تفي اإلاضعؾاللغت الهغبُت حهخمض نلى ؤلامالء بشيل هبحر ؾىاء  أو الخُاة الهامت وجضَعؿه لِ

وجخجلى أهمُت ؤلامالء (. 1،21ألازغي)هبهان،غاًت في خض طاجه فهى زاصم لتفغوم الضعوؽ واإلاىاص 

في اهه ًإصي وقُتفخه اللغىٍت بالخىفُم بحن اللغاءة والىخابت بىاؾؿت عؾم الخغوف وجغجُبها 

ئن الخؿأ ؤلامالتي ٌهم نلى فهام. وؤلا لترهُب اليلماث والجمل جغهُبا ؾلُما ًإصي ئلى التفهم 

هىق نملُاث التفهم هما أهه ًضنى ئلى اخخلاع الياجب  ؤلامالء  واػصعاةه. أنحشىٍه الىخابت َو

م للمؿخىي الخهلُمي الظي وضل ئلُه التفغص. ُاؽ صُك الخؿأ ؤلامالتي ًمىً أن  ئنو  ًيىن مل

سُت. الخلُلت الهلمُت أو  ًدضر حغحر   (.&.Orhan,ATandogan,R 2007(الخاٍع

م ف       اإلمالء هى أؾبم ألاوشؿت التي جماعؽ في الخهلم اللغىي خُث ئن اإلاهلم ًبضأ بخهُل

ت. وبظلً اللغاءة زم الىخابت  م ؤلامالء الغؾم الاضؿالحي ليلماث الُضٍو ٌهغف اإلاخهلم نً ؾٍغ

ػ .في خُاجهمؿخسضمت في الاجطاٌ بغحره وبترازه وليل ولمت مىخىبت جدضر حغُحر  ئن ا وًأ

الىطىص ؤلامالةُت مجاٌ عخب لتزوٍض اإلاخهلم بسبراث حضًضة وجىمُت كضعاجه الهللُت وػٍاصة 

صعؽ ؤلامالء له صوع بتربُت الهحن وجىمُت كضعاتها نلى الىلض والترهحز  ناللغىٍت. ئمتفغصاجه 

صعؽ ؤلامالء في جغبُت ألاطن نلى خؿً الاؾخمام وحىصة ؤلاهطاث بخمحز  ضواإلاؿابلت. ٌؿان

الُض مً ؤلامؿان الصخُذ ألصواث الىخابت  ةؿانضوم ضىاث اإلاخلاعبت في اإلاساعج وألاصاء.ألا 

الػهف في الىخابت ؤلامالةُت ًمىً أن ًإصي  نالبطغي. ئالخلمُظ نلى الخهاون  وجىمُت كضعاث
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ؤلامالء للخالمظة ؤلامهان وصكت اإلاالخكت وكىة  ذحمُهها. ٌؿمغهف في اإلاىاص الضعاؾُت 

 الىخابت والؿغنت في التفهم والىلض. الخدىم في

وجغي الباخثت لإلمالء اهمُت هبحرة لضي اإلاخهلم وطلً مً زالٌ اؾخؿانت اإلاخهلم أن ًلىم       

طاٌ اإلاؿلىب بضون نىاةم ن هظلً ٌؿانض  بالىخابت الصخُدت التي جإصي ئلى فهم الجملت وًئ

ُت كضعاتهم الثلافُت، ومهاعتهم التفىُت، اإلاخهلم نلى ئهماء لغتهم وئزغائها ن وهطجهم الهللي وجغب

جهل اإلاساؾب ناةم في فهم  وهظا ما ًجهلىا ان وؿدىج أن الخؿأ ؤلامالتي ٌشىه الىخابت، ٍو

 الجملت.

 العربُت:العالكت بين ألامالء وبلُت فروع اللغت  3.1.11

ىم واإلاهاعف، اللغت الهغبُت  هي أصاة الخهبحر للىاؾلحن بها مً ول ألىان الثلافاث والهل     

يبغي أن هضعن أنها   ً وهي الىؾُلت للخدضر والىخابت، وبها جىلل ألافياع والخىاؾغ، لظلً

وخضة واخضة ومخياملت وال ًمىً ألي فغم مً فغونها اللُام مىتفغًصا بضوع فانل في ئهؿاب 

ًه هظه ألافغم مجخمهت مً مهاوي، لظلً فا هه اإلاخهلم اللغت التي ججمو في مهىاها ول ما جإص

مً الػغوعة بميان أن جنهؼ بشتى أفغنها وي جطل ئلى اإلاخللي هما ًيبغي، ومً الشغح 

الؿابم البض أن هخسظ مً ماصة ؤلامالء وؾُلت أللىان مخهضصة مً اليشاؽ اللغىي، والخضٍعب 

نلى هثحر مً اإلاهاعاث، والهاصاث الخؿىت في الىخابت والخىكُم، فثمت بهؼ الىىاحي التي ال 

لخضٍعب الخالمُظ نلى  مىاؾبتحهض كؿهت ؤلامالء هماصة  مثال ا نً صعؽ ؤلامالء ًمىً فطله

 الخهبحر الجُض مً زالٌ ؾغح ألاؾئلت والخلخُظ، ومىاكشت ما جدىٍه مً أفياع ومهلىماث

أهىام ؤلامالء اللغاءة كبل البضء في الىخابت وطلً واإلمالء  التي جىتفههم، وكض جدخاج بهؼ

زالٌ كغاءة الخالمُظ لللؿهت فانهم ًىدؿبىن الىثحر مً اإلاهاعاث  اإلاىلىٌ واإلاىكىع، ومً

اللغاءة الصخُدت مً هؿم إلاساعج الخغوف، حهىٍضهم نلى هاهًُ نً  هما وهلم، اللغاةُت

ـ اليلماث بالشيل  (.1،25)مالن،وغب

كؿهت ؤلامالء الجُضة اإلاىخلاة بهىاًت، جيىن وؾُلت هافهت ومجضًت لتزوٍض وأخُاها حهض      

الخالمُظ بألىان مً الثلافاث وججضًض اإلاهلىماث. ًخهىص الخالمُظ مً زالٌ صعؽ ؤلامالء نلى 

 ألازغي:ججىٍض الخـ في أي نمل هخابي، أغف ئلى طلً ئهؿابهم حملت مً الهاصاث واإلاهاعاث 
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م،  هخهىٍضهم خؿً ؤلاضغاء والاهدباه، والىكافت وجىكُم الىخابت، واؾخهماٌ نالماث الترُك

 هىامش نىض بضء الىخابت، وجلؿُم الىالم ئلى فلغاث.وجغن ال

ُت أصاة ال ًمىً الاؾخغىاء ننها في الخهبحر نً الهلىم        وجغي الباخثت أن اللغت الهغب

واإلاهاعف بشتى الثلافاث فهي جضمج بحن الخدضر والىخابت، ومنها ٌؿخؿُو اإلاخهلم أن ًىلل بحن 

ً ألافياع والخىاؾغ الظي ًمخلىها، ألبض أ ن جخسظ مً ماصة ؤلامالء وؾُلت أللىان مخهضصة م

ً اإلاهاعاث، والهاصاث الخؿىت في الىخابت والخىكُم.  اليشاؽ اللغىي، والخضٍعب نلى هثحر م

 أهذاف جذَرط ألامالء: 4.1.11

 ةؿانضجخلخظ في مؤلامالء ها وأهضاف أهضافأن التفهم الخلُلي ليل مشيلت هي بمهغفت         

نلى عؾم الخغوف واليلماث الغؾم الصخُذ واإلاؿابم إلاا اجتفم نلُه زبراء جضٍعب الخالمُظ 

حؿهُل الطهىباث ؤلامالةُت التي جدخاج ئلى مٍؼض الىخابت. و اللغت مً أضىٌ فىُت جدىم غبـ 

أو اليلماث التي جخػمً بهؼ  باأللف،أو اإلاسخىمت  اإلاهمىػة،هغؾم اليلماث  الهىاًت،مً 

بت مً أض خغوفها والتي  ؤلامالةُت،وغحرها مً مشىالث الىخابت  أزغي،ىاث خغوف أضىاًجا كٍغ

ؤلاؾهام الىبحر في  (. وأًػا أحض ان هىان,J.et al. Shenker ,1996( مىغههؾىظهغ أهمها في 

ومػانتفت عضُضهم الثلافي  الهلمي،جؼوٍض الخالمُظ باإلاهلىماث الالػمت لغفو مؿخىي جدطُلهم 

الخالمُظ  واإلاهغفت. وجضٍعبومً فىىن الثلافت  الخبرة،ىان بما جخػمىه اللؿو اإلاسخاعة مً أل

والخمىً مً كغاءة اإلاتفغصاث والتراهُب  ججىٍضه،مما ٌؿانضهم نلى  الخـ،نلى جدؿحن 

 (.1،22صخًُدا)سخغ،وفهم مهاهيها فهًما  اللغىٍت،

م        ٌ،ء واإلاداواة مً زالٌ ؤلامال اإلاالخكت،ًخىتفل صعؽ ؤلامالء بتربُت الهحن نً ؾٍغ  اإلاىلى

ألاضىاث اإلاخلاعبت  ؤلاهطاث، وجمُحز وحىصة  الاؾخمام،وجغبُت ألاطن بخهىٍض الخالمُظ خؿً 

ً لهػالتها نلى ئمؿان  الخغوف،لبهؼ  وجىكُم  ألاضابو،وغبـ  الللم،وجغبُت الُض بالخمٍغ

خالمُظ واللغىٍت اإلاخمثلت في حهىٍض ال ألازالكُت،أغف ئلى ما ؾبم هثحًرا مً ألاهضاف خغهتها. 

ٌ في  الىكام،نلى   . نىضهممما ًىمي الظوق التفني  الىخابت،والخغص نلى جىفحر مكاهغ الجما

أما الجاهب اللغىي فُىتفل مض الخالمُظ بدطُلت مً اإلاتفغصاث والهباعاث التي حؿانضهم     

هخابت اليلماث بالطىعة  بهضف لخهلمن جضَعـ ؤلامالء وهخابت، ئنلى الخهبحر الجُض مشافهت 
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م  اإلاغحى. وئحاصةلصخُدت جدضص اإلاهنى وجىضح الهضف ا الخالمُظ مً اؾخسضام نالماث الترُك

مهغفت مىاغُو التفطل والىضل ومتى ، والخهىص نليها مما ًدضص الجمل أو ًغبـ فُما بُنها

نلى عؾم الخغوف واليلماث  جضٍعب الخالمُظاإلاؿانضة نلى  موبضاًخه. جلضًواهذ نهاًت الىالم 

اصصخُداعؾما  ُلها  تالخالمُظ. مهغفاللٍغدت اللغىٍت والثلافُت لضي  ة. ٍػ كىانض ؤلامالء وجؿب

 جؿبُلا ؾلُما.

جىمُت صكت اإلاالخكت والاهدباه وحهىٍض الخالمُظ نلى الىكافت  يهضف ئلىجضَعـ ؤلامالء  ئن     

لضعة أشغث أن أهم أهضاف جضَعـ ؤلامالء الهغبي أن ًيىن لضيهم ال اوالترجِب. هموالىغىح 

نلى الختفغكت بحن ألاخغف زاضت اإلادشابهت منها عؾما وكغاءة وئنؿاء ول خغف مً الخغوف 

ىخب اليلمت هما ٌهغفها   ً ض خغفا وأن ٍؼ  ً الهغبُت خله مً الىغىح فال يهمل خغفا وال

م في  حُض واؾخغالٌومخهاعف نليها واؾخسضام الىلاؽ بشيل  نالماث الترُك

 (.7،،1)غاهم،ميانها

و الباخثت ئن لإلمالء أهضاف ألبض للمهلم أن ٌؿعى ئلى جدلُلها إلهؿاب اإلاخهلمحن وحهؼ       

اإلاهاعاث الىاحب ًلىم باجبانها مً أحل ئهؿاب اإلاخهلم الغؾم الصخُذ للخغوف وألالتفاف 

ؿخسضمها في  تفغق بحن الخغوف اإلادشابهت؛ لُىخب الىخابت الصخُدت َو ومنها ٌؿخؿُو أن 

ٍىمي الث روة اإلاهغفُت، وججهل اإلاخهلم أن ًخدمل مؿإولُت الخىكُم والىكافت في جىمُت مىاهبه و

ً الىخابت وهظلً صكت اإلاالخكت ختى ًطل للمساؾب.  خؿ

 أصباب طعف جحصُل مهاراث ألامالء: 5.1.11

أؾباب الخؿأ ؤلامالتي ئلى نضة نىامل مجخمهت ألنها مخضازلت ومدشابىت وال  للض جلخطذ    

وال ًيبغي أن هللى باللىم  الطلت،ئط ئن الهالكت بُنها كىٍت  بهؼ،الًصح فطلها نً بهػها 

ٌهىصنلى نىطغ مً هظه الهىاضغ مً صون  وما له مً اعجباؽ  هتفؿه،ئلى الخلمُظ  غحره. فمثال 

أو  التفىغ،أو ضخالت طواةه أو شغوص  نلى ؤلامالء،وكلت اإلاىاقبت  اإلاؿخىي،به مً غهف 

أو نضم جلىٍذ ؾمهه نىضما ًملى نلُه اإلاهلم  إولُت،للمؿئهماله ونضم مباالجه وجلضًغه 

وكض ًيىن لضًه غهف في البطغ أو  والاعجبان،أو هدُجت للترصص والخىف  اإلاسخاعة،الجمل 

وأغُف ئلى ما ؾبم اليلماث. الىخابت مما ًتفىث نلُه فغص هخابت بهؼ  بؿيء فيأو  الؿمو،
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ونضم الاؾخلغاع الاهتفهالي هما ًإهض  لىالم،واوالهُىب اإلامازلت في الىؿم  الخغوي،نضم الاحؿاق 

 كؿهت ؤلامالء،زطاةظ اللغت طاتها اإلامثلت في  ًغحو ئلى اوالتربىٍىن. ومطلً نلماء الىتفـ 

فأخُاها جيىن الجمل اإلاسخاعة للخؿبُم نلى اللانضة ؤلامالةُت أنلى مً مؿخىي الخالمُظ فىغة 

ض فيها اليلماث الطهبت في  وأؾلىبا، وازخالف ضىع الخغف  ؤلامالةُت،وكىانضها  ،شيلهاأو جٍؼ

فلض ًيىن  ،مًغحو ئلى اإلاهلما  (و 1،25طلً)مدمض،وغحر اليلمت بىحىص ازخالف مىغهه مً 

و  أو غحر مهني باجبام ألاؾالُب التفغصًت في النهىع بالػهتفاء أو  الطىث،أو زافذ  الىؿم،ؾَغ

تفغق نىض هؿله للخغوف بحن بهػها  اإلابؿئحن، وزاضت الخغوف اإلاخلاعبت  ،البهؼأو ال 

 الهلمُت،ألاضىاث واإلاساعج وكض ًيىن اإلاهلم غهُتًفا في ئنضاصه اللغىي غحر مخمىً مً ماصجه 

أغف ئلى أن مضعس ي اإلاىاص ألازغي كض ال ًللىن باٌ ئلى  جضَعؿه،أو ال ًدبو أؾلىًبا حًُضا في 

 الطىاب.وئعشاصهم ئلى  الخالمُظ،أزؿاء 

أعصها أن هجض خل إلاشيلت مً اإلاشىالث ًجب أن هخهغف أوال نلى  اأهه ئطمً البضًهي      

مشيلت  بومهغفت أؾباألاؾباب التي أصث ئلى هظه اإلاشيلت وي وؿخؿُو أن هدلها نلى هضاًت 

الػهف ، فأؾباب جسخظ  بالؿالب هتفؿه  ( أوال أجيلم ن2ً،،1)صعوػة،الػهف ؤلامالتي

ُت البطغي مما ًإصي  لهضم الغؤٍت الؿلُمت الخغ  وف واليلماث وزاضت في اإلاغخلت الخأؾِؿ

خُث بىاء ألاؾاؽ لضي الؿالب وبظًل جدضر اإلاشيلت للؿالب في ؤلامالء ونضم مهغفت 

 واغُف أًػا  .الىُتفُت للىخابت الؿلُمت مىظ اإلاغة ألاولى وحؿخمغ اإلاشيلت وجتزاًض مو الؿالب

ؿمعي وهى ًإصي الػهف الؿمعي لهضم مهغفت الخمُحز بحن الخغوف واإلالاؾو الػهف ال

الػهف و  .واليلماث وهىا جدضر اإلاشيلت فالىخابت جلىم في اإلالام ألاٌو نلى الؿمو والبطغ

الهللي ًإصي الػهف الهللي لخأزغ الؿالب نً أكغاهه في ول مجاالث الخهلم ومنها ؤلامالء 

و ال الػهف الهام ومثال  ،يؿُان واألعع اإلالخت ال جبلي نلى هبذفُيىن بؿيء الخهلم وؾَغ

نضم الترهحز فترة ؾىٍلت نلى ملهض الضعاؾت واإلاُل ئلى  لصخخه وئلىفي صخخه ًإصي غهف 

مُل الؿالب ئلى الغاخت والضنابت واللهب والخمغص و  .الضاةمالىؿل ونم اإلاثابغة والخمىٌ 

خه وجسال هثرة و  .ف الىمـ الظي جغبى نلُه في البِذنلى أي أهكمت أو كُىص جدض مً خٍغ

يخج  الغُاب والهغوب مً ملهض الضعاؾت ئن غُاب الؿالب مً ملهض الضعاؾت أمغ زؿحرً 

 نىه مشىالث ال خطغ لها وئخضاها الػهف في ؤلامالء
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نضم الىعي ألاؾغي بأهمُت الخهلم في خُاة  الؿالبانألاؾباب التي جخهلم بأؾغة أما         

ً الؿالب و ألاؾغة واإلاجخمو ئما نً الجهل أو اججاه ألاؾغة ئلى ش يء بهُض ول البهض ن

و اهتفطاٌ الىالضًً ٌهخبر مً اإلاشىالث الخؿحرة التي جإصي ئلى غُام ألابىاء وفشل أ .الضعاؾت

وأًػا لغُاب ألاب ؾىاٌ الُىم في الهمل  .الىثحر منهم في صعاؾخه وبالخالي غهتفه في ؤلامالء

ً بِخه وأؾغجه ًإصي لتفلضان الؿُؿغة نلى البِذ وزاضت ئطا واهذ ألام واوشغاله ولُا ن

غُاب صوع  و .والىُاؾتطاث شخطُت غهُتفت وال جىكغ ئلى مؿخلبل ألابىاء بص يء مً الخىمت 

 ً ألام في جغبُت ألاوالص التربُت الصخُدت الوشغاالتها في الدؿىق أو في أشُاء أزغي جبهضها ن

واغُف انخماص ألام (Wilk,R ,2003(لى أزباعهم الضعاؾُت وغحرهاألابىاء وعناًتهم والىكىف ن

نلى اإلاغبُت أو الشغالت في الاهخمام بالبِذ واللُام بأنباةه ومخؿلباجه مما ًتفلض ألابىاء أهم 

ش يء في ؾتفىلتهم وهى الاهخماء وخب ألام والبِذ وول اللُم الجمُلت وغغق ألابىاء في 

ألازالق الخمُضة بضءا مً اإلاغبُت طاتها ، وبظلً ًػُو  الالمباالة و الاهدغاف والبهض نً

مىً  .الشاب في ول هىاحي خُاجه بما فيها الضعاؾُت وحشمل ؤلامالء حهل ألام ونضم الخهلم ٍو

أصي ئلى نضم ؤلاإلاام الصخُذ بسطاةظ مغاخل الىمى وهُتفُت الخهامل مو ألابىاء في 

لى وألاؾاؾُت في جيشئخه بالطىعة الؿىىاث اإلاسخلتفت وطلً ًتفلض الؿتفل اإلاباصب ألاو

اعجه في اإلاضعؾت والؿإاٌ نىه ونضم وعبما  .الصخُدت نضم مخابهت الؿالب صعاؾُا ونضم ٍػ

حصجُهه نلى مىاضلت الضعاؾت والختفىق ًإصي بخغُب نامل مهم مً نىامل هجاح الهملُت 

إصي ئلى غُاب الترابـ بو الخهلُمُت وهى أن البِذ واإلاضعؾت هما وحهان لهملت واخضة  ُنهماً 

  .غهف الؿالب بل وفشله في بهؼ ألاخُان وبظلً ًطبذ غهُتفا في ؤلامالء

ـــــموباليؿبت      ــ ـ  في ئناكتهضم هتفاءة بهؼ اإلاهلمحن لها صوع ف ألاؾباب اإلاخهللت باإلاهلـ

ُت  حهلُمُت للؿالب وزاضت في ؾىـــىاث حهلُمه ألاولى وهإالء أنخبرهم غحر مىخمحن للترب

ً والخهلُ ؿببىن اإلاشاول والدشىهاث الخهـلُمُت لىثحر م م خُث ئنهم ًضمغون الؼهىع َو

مىً أًػا  .وؤلامالءالؿالب ومنها الىخابت  ُت  ٍو نضم ئًمان بهؼ اإلاهلمحن بغؾالت الترب

والخهلُم وشغف هظه اإلاهىت اإلالضؾت وأزظها وقُتفت لىؿب اللىث فدؿب مما ًإصي ئلى 

نضم اخترام ( و 1،21)فغصوؽ ،الخهلُمُت ومنها ؤلامالء غهف الؿالب في هثحر مً الجىاهب

مُىٌ وخاحاث الؿالب في الهملُت الخهلُمُت مما ًإصي ئلى اضؿضام اإلاهلم مو الؿالب 

ػهف الؿالب في حىاهب  ونضم جدلُم ألاهضاف اإلاغحىة وبظلً ًتفشل اإلاهلم والؿالب ٍو
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اعاثو  .صعاؾخه ومنها ؤلامالء اإلاىحهحن واإلاضًٍغً والهمل نلى  وحىص زىف بهؼ اإلاهلمحن مً ٍػ

ئعغائهم مما أفلض اإلاهلم أهم ش يء في الهملُت الخهلُمُت وهى ئبضام اإلاهلم وابخياعاجه بل 

وأنضم اإلاطضاكُت لضي البهؼ وأهمل الؿالب وؾـ هظه الاغؿغاباث وغهف مؿخىاه في 

وافت هىاحي نضم الخسؿُـ الهلمي اإلاضعوؽ إلاهالجت و  .حىاهبه الخهلُمُت ومنها ؤلامالء

الػهف ؤلامالتي للؿالب ونضم جلضًم الهالج الصخُذ في الىكذ اإلاىاؾب وبالجغنت 

نضم كضعة البهؼ نلى جدضًض اإلاهاعاث اإلاتفلىصة ئمالةُا لضي و  .اإلاىاؾبت التي جدىاؾب وكضعاجه

ض مً جتفاكم اإلاشيلت نضم وحىص  ،الؿالب وفلضان الطبر واإلاثابغة في خل مشيلت الؿالب ٍؼ ٍو

ً اإلاىصة وألالتفت بحن اإلاهلم والؿالب حؿىع   م

حض ئن هكغة الضولت فأ بتفلؿتفت الضولت في الىكام الخهلُمياإلاخهللت ؾباب وبسطىص ألا      

ئلى هكام الخهلُم جسخلف بازخالف الؼمان واإلايان بل وبازخالف اإلاؿإولحن وشخطُاتهم 

ج أهبر نضص مً الؿالب لؿض خاح ت الىؾً مً الهمالت وبجاهب ول منهم والهمل نلى جسٍغ

الىافضة وبظلً جىمً الىكغة في الىم ال الىُف وبظلً هجض الاهخلاٌ آلالي مً ضف ئلى 

ئن و  .آزغ صون مغاناة لىىنُت الؿالب وكضعاجه ومضي ما خطل مً اإلاهاعف واإلاهاعاث

 ً مشيلت الاهتفجاع اإلاهغفي وألاخضار اإلاخالخلت في هظا الهطغ ًمىً أن جدضر هىنا م

ت في اإلاىاهج واإلاهاعاث ونضم مؿاًغتها أو اللخاق بها بل وختى الاكتراب منها التفىض ى  التفىٍغ

وبظلً أضبدذ اإلاىاهج في واص والؿاخت الهاإلاُت في واص واإلاهلمىن في واص زالث . وخضزذ 

ُت وحىص فجىة و  .التفجىاث التربىٍت الخؿحرة التي وشأث ننها الهضًض مً اإلاشىالث الخهلُم

م واإلاهلمحن وضتفىة الؿالب بحن اإلاؿإولحن ن ً الخؿىع والخغُحر في مجاٌ التربُت والخهُل

وبظلً أضبذ اإلاهلم آلت أو مىقف مؿلىب مىه أن ًىتفظ ما ًملى نلُه صون ئبضاء الغأي مما 

نضم الخغص نلى  اًػا  .ًلخل فُه عوح ؤلابضام والابخياع والخماؽ لهظه اإلاهىت اإلالضؾت

ِؿُت وؤلابلاء نلى فئاث الػهف الهللي وفُما بهض جأؾِـ الؿالب في اإلاغخلت الخأؾ

ُت  ؾالب ؾىىاث الغؾىب اإلاخىغع والدؿغب وهثحري الغُاب ومخهضصي اإلاشىالث والهضواه

والؿغكت ، ئن أمثاٌ هإالء زؿغ نكُم نلى اإلاؿحرة الخهلُمُت ونلى ئزىانهم الؿالب 

ىً بالخاكهم في مضاعؽ ز جب أن ًتفطل بحن هإالء نً بهػهم  وُل اضت جإهلهم وما ٍو

جلضًم اإلاىاهج وجىغاعها هتفؿها لؿالب اإلاضًىت وؾالب و  .ًدىاؾب وكضعاتهم ومُىلهم

الصخغاء وؾالب الؿاخل صون مغاناة لخاحاث وعغباث الؿالب وؾماث البِئت ومخؿلباجه 
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 ً الخهلُمُت وبظلً ال ٌشبو الىكام الخهلُمي للضولت عغباث وجؿلهاث أبىاةىا الؿالب وبظل

ىاهج ؾبب مً أؾباب الػهف والخدطُل وهظا ًإصي غهف الؿالب في جيىن اإلا

 (1،25مالن،(ؤلامالء

اإلاسخلتفت فىحضتها في جخهلم بغُاب صوع وؾاةل ؤلانالم التي ؾباب أما باليؿبت لأل           

لت  ُت  اإلاىاؾبت الىانُتنضم اهدشاع الىعي بحن ألاهالي وأولُاء ألامىع بالؿٍغ بأبهاص الهمل

وبظلً ًتفلض مُضان التربُت الهامل اإلاهم مً نىامل هجاخه ئط البض أن حشاعن الخهلُمُت 

م الخىاع واإلاىاكشت وئبضاء الغأي نلى مؿخىي البِذ واإلاضعؾت  وؾاةل ؤلانالم نً ؾٍغ

صوع اإلاسجض في  اؾلاؽو  (7،،1)غاهم، ألن اليل له صوع في هظه اإلاشيلت والشاعم،

باء وجىغُذ ألاهمُت للخهلُم وفىاةضه للتفغص اإلاؿاهمت الخهلُمُت ووشغ الىعي بحن آلا 

واإلاجخمو . وهصح ألاهالي بضوع اإلاهلم وغغوعة الخهاون مو اإلاضعؾت ومخابهت الؿالب في 

ت في التربُت  مالبِذ ألن طلً مً ألامىع الػغوٍع ً وحىص الىثحر  وهظلً نضم .والخهُل م

لاث الضعاؾُت نً ؾٍغم الخلتفاػ الخهلُمُت اإلالضمت في وؾاةل ؤلانالم وهظلً اإلاؿاب البرامج

أو الصخف وافخلاع الخلتفاػ ئلى البرامج اإلاؿغخُت واإلاشىكت التي ججظب الؿالب وجىتفهه في 

 .ؤلامالءصعاؾخه ومنها مجاٌ 

ت مهُىت جىاعر ألاحُاٌ هخابت بهؼ اليلماث         وجغي الباخثت ال جلخطغ نلى مغخلت نمٍغ

، ومنها ما ٌهىص ألؾباب صخُت للؿالب، زؿأ ونضم جصخُذ اليلماث لبهػىا البهؼ

 ومنها ما ٌهىص للمهلم هتفؿه  

 وصائل الخذٍرب على الكخابت الصحُحت: 6.1.11

ـضه الصـخظ، وهمهـاعة مهمـت ض حهـ         الىخابـت وشـاؽ فىـغي وخغوـي  للخهبحـر نـً مـا ًٍغ

مـــً مهـــاعاث اللغـــت، وحهخبـــر فـــً لغــــىي ووؾـــُلت اجطـــاٌ ال جلـــل أهمُـــت نـــً الخــــضًث أو 

بــأن  ألاهثروبىلـىييلـغاءة، همـا أنهـا صاللـت نلــى نكمـت الهلـل البشـغي، وهمــا كـاٌ نلمـاء ال

ش والثلافـــاث  ســه الخلُلــي، فهــي هدافكــت للخــاٍع ؤلاوؿــان نىــضما ازتــرم الىخابــت بــضأ جاٍع

والتــرار وأصاة لىللـــه وجؿـــىٍغه، ومهـــاعة الىخابـــت ؾــىاء واهـــذ بـــالخهبحر أم ؤلاوشـــاء جدلـــم 

وألازـغي هـي الختفىحـر، ئطن فمهــاعة الىخابـت هـي الـخدىم فــي   جطــاٌالاوقُتفخـحن: ألاولـى هـي 
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ــــان أن  ـ ـ ـ ـ ــــخؿُو ؤلاوؿـ ـ ـ ـ ـــا ٌؿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالت مـ ـ ـ ـ ـ ـــا أو عؾـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــىم مـ ـ ـ ـ ــــت مىغـ ـ ـ ـ ـ ــــي هخابـ ـ ـ ـ ــــل فـ ـ ـ ـ ـ ـــاء الجمـ ـ ـ ـ ـ ـــام بىـ ـ ـ ـ ـ هكـ

 (.1،23)اإلادتفىف،ًتفهمها

بـخهلم الـضاعؽ نلـى هُتفُــت  اإلاغخلـت ًلـىممغاخـل الىخابـت مغخلـت مـا كبـل الىخابـت: فـي هـظه     

لـــت وغــو ا الخـــ وؾىلــه الــظي ًغؾـــمه،  باججـــاهلــضفتر، والــخدىم ئمؿــان الللــم، ونلــى ؾٍغ

واًػـا ئلــى الــخدىم فــي بضاًـت الخـــ ونهاًخــه ليــي ًدؿــنى للـضاعؽ هخابــت الخــغوف فــي اإلاغخلــت 

اللاصمــت. هخابــت الخــغوف: بهـــض الخــضعب لدشــىُل الخؿــىؽ هيخلـــل ئلــى الىُتفُــت لــخهلم هخابـــت 

م هخابت الخغوف مىتفطلت نً  ج نً ؾٍغ بهػها البهؼ كبل هخابتها الخغوف وجيىن بالخضٍع

بشــيل مخطــل، وأن جىخـــب بترجُبهــا ألالتفبـــاتي، باإلغــافت ئلـــى هخابتهــا هدـــغوف كبــل اليلمـــاث. 

صعوؽ اللــغاءة التــي  ًيؿـلخىااليسـ:: بهــض جـضٍعب الضاعؾــحن نلـى هخابــت الخـغوف ًتفػــل أن 

خهجئــت ًخهلمىنهــا إلاــا لــه مــً فىاةــض نكُمــت حهــىص نلــى الؿلبــت ؾــىاًء فــي هخابــت الخــغوف او ال

الصــخُدت، همـــا ٌؿــاهم اليســـ: فــي جـــضٍعب الؿلبـــت نلــى التـــركُم ووغــو التفىاضـــل والـــىلـ 

والخعجـب. ؤلامـالء: بهـض نملُـت اليسـ: جبـضأ مغخلخـه ألازحـرة وهـي مغخلـت  الاؾـختفهامونالمـاث 

خم فيها الىشف نً اإلاضي للضعة الؿالب نلى هخابت ما ٌؿمو. ؾـغق جـضَعـ مهـاعة  ؤلامالء، ٍو

ـم حشــىٍم الؿلبــت بالخدـضر نــً اإلاىغـىم. جدضًــض اإلاىغــىم الىخابـت الخمه ُــض: ًيـىن نــً ؾٍغ

م هخابتها نلـى الؿـبىعة، وجيلُـف  وهخابخه امام الؿلبت: ٌشغح اإلاهلم اإلاىغىم للؿلبت نً ؾٍغ

الؿلبت بلغاءتها وشغخها. ئنؿاء الؿلبت فغضـت للختفىحـر: ًيـىن بانؿـاء الؿلبـت الىكـذ اليـافي 

لـــت مىاؾــبت ألهـــىام الىخابــت الثالزـــت. الهـــغع للختفىحــر باإلاىغـــىم، وجــىحيهه م وئعشـــاصهم بؿٍغ

م جيشُـ اإلاىغـىم مـو الؿلبـت، وئللـاء ألاؾـئلت نلـيهم وؤلاحابـت نليهـا،  والغبـ: ًيىن نً ؾٍغ

والخاجمـت: جيـىن بخجمُــو ألازؿـاء وجصــخُدها  وهخابتهـا. الخلُــُمزـّم ججمُـو الافيــاع وجيؿـُلها 

، زــّم ًؿلــب اإلاهلــم مـــً الؿلبــت هخابــت اإلاىغــىم نلـــى أمــام الؿلبــت ليــي ٌؿــختفُض الجمُـــو منهــا

صفــاجغهم. أهــضاف مهـــاعة الىخابــت واضـــح ؾــىاء للخــغوف، أم اليلمـــاث، أم الجمــل، أم ختـــى 

ــــل  ــــاث التــــركُم اإلاىاؾــــبت. جىملــــت التفلــــغاث والجمـ التفلــــغاث وفــــم اللىانــــض ؤلامالةُــــت ونالمـ

ــم الىخابــت. الىخابــ ت بأؾــلىب صــخُذ. حهبئـــت باؾــخهماٌ الهبــاعاث وألامثــاٌ والخىــم نــً ؾٍغ

. هخابـت ألافيـاع مـً اإلاـىاص اإلاؿـمىنت  الاؾخماعاث
ً
باإلاهلىماث اإلاؿلىبـت بشـيلها الصـخُذ هخابُـا

م  هخابت ؤلاوشاءواإلالغوءة.  ً ؾٍغ باألفياع اإلاسجلت. هخابت الخدلُالث اإلاىحؼة التي  الاؾخهاهتن
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غ، والخؿــــب، حهخمـــض نلــــى الغؾــــىماث. هخابــــت ؤلانالهـــاث، واليشــــغاث، والخــــىاعاث،  ـــاٍع والخلـ

 (1،21)هبهان، والخدلُالث

وحهؼو الباخثت هكغا ليىن ؤلامالء نملُت ًخضعب مً زاللها الؿالب نلى الىخابت الصخُدت      

 للخضعب نلى اإلااصة ؤلامالةُت كبل أن ًؿالبهم 
ً
ذ مجاٌ واؾها فان مً واحب اإلاهلم أن ًُد

أن ًلىم ئلى ججىِب اإلاخهلم الىكىم في  بىخابتها نلى شيل ئمالء. ئن مً شأن هظا الخضٍعب

ً نىاكبه  الخؿأ ابخضاء ووكاًخه م

 :وعُنتها الذراصت مجخمع.  11

 ربمضعؾت الشمى  ألاؾاس ي للخهلُمالؿاصؽ  الطفشهبت  ًالضعاؾت م مجخمو جيىن      

ت الهام للخهلُم  التفطلالىؾؿى في  بمدافكت والخهلُم للتربُت تألاؾاس ي الخابهت للمضًٍغ

ت الهُى حجم غ(، وكضبل12صهً )نض البالغ 2020-2019الضعاس ي  الهام مًألاٌو  الضعاس ي

بُت، في( ؾالب 12)  .الػابؿت في( ؾالب 12و) الخجٍغ

 :ومادتها الذراصت أداة. 11

 ىاإلالغعة نل ؤلامالء جدطُل فيالازخباع جدطُلُا  الباخثت أنضث الضعاؾت؛ أؾئلت نً لإلحابت  

 .والضلُل ؽبىاء اليشا زؿىاث وضتفل يما ًأح وفي .ؾاس يألا  للخهلُماصؽ الؿ الطفؾلبت 

ً ضىعة:  جؿبُم ألاصاة:  جمثلذ في أهثر م

هً ألازؿاء الشاتهت: عهً نلى هاخُت ؾبىعة التفطل، هترضض فُه ألازؿاء واخًضا جلى آلازغ، ع   

ً الخطت هصّدُح فُه الخؿأ، وهظهغ كانضة مىغىنه.  وهدضص وكًخا م

ول جصخُذ لخؿأ حهٍؼؼ نلى اإلاؿخىي التفغصي للؿالب، ونلى اإلاؿخىي  الخهٍؼؼ اإلاؿخمغ: ٌهلب

يخمي ئليها، ئطا أّن ول جصخُذ لخؿأ ًػُف هلؿت للمجمىنت في   ً الجماعي للمجمىنت التي

 مجمىم هلاؽ جلُُمها.
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جُاث الخهلم اليشـ، مً زالٌ الخهلم باللهب مً زالٌ عضض ألازؿاء      اؾخسضام اؾتراُج

ٍخم طلً مً زالٌ صعوؽ فغوم اللغت اإلاسخلتفت، جدلًُلا إلابضأ الخيامل ؤلامالةُت وجصخُد ها، و

 والشمىلُت.

 :الاخخبار ءمصادر بنا. 13

صؽ الؿا الطفؾلبت  نلى اإلالغعة ؤلامالء صعوؽ نلى الازخباع بىاء في الباخثت انخمضث      

؛  الضعاس ي التفطل في ألاؾاس ي للخهلُم نالمت الخظف  :هي صعوؽزالر  التفطل جػمً ئطألاٌو

الهمؼة اإلاخىؾؿت نلى الىاو. وأفاصث  –ة اإلاخىؾؿت نلى ألالف الهمؼ  –واللىؾان الهاللُان 

لت فياصؽ الؿ للطف اإلاهلم صلُل مً الباخثت ُتاليشاؽ،  ئنضاص ؾٍغ  هـم ازخُاع وهُتف

 . أؾئلخه

 في اإلاسخطحنمدىمحن، مً  زماهُت نلى اإلابضةُت ضىعجه في الازخباع نغع     :الاخخبار صذق

ُت غتالل ومهلميالهغبُت،  اللغت منهاج ُت لطىعة فُا آعائهم ئبضاء زالٌ مً وطلً .الهغب  اإلابضة

 واؾخلبٌا الخؿأ مً والخهلم الاؾختفاصة أحل مً ؛ حهضًال أوأو خظفا  ئغافت لالزخباع

 .مالخكتهم

 مً الخدلمهدىه  واججاههًؤلامالء،  في جدطُلهً في الضعاؾت مجمىنتي جيافإ مً الخدلم    

  اإلاجمىنخحن جيافإ
ً
 في الباخثت انضجه الظي البهضي الخدطُلي الازخباع هخاةج ىنل اؾدىاصا

 الخؼم بغهامج باؾخسضام الضعحاث عضضثوؾبلخه، وكض  ،1،1-1،20 ضعاس يال للهام ؤلامالء

 الوصف         الذرحت في الاخخبار اللبلي      الذرحت في الاخخبار البعذي   

 العذد 21 21

 اإلاخوصط الحضابي 5.3571 7.8452

 الوصُط 5.0000 8.0000

 اإلانوال 4.00 10.00

 الاهحراف اإلاعُاري  2.39866 1.88493

 الخباًن 5.754 3.553
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ُت للهلىم ؤلاخطاةُت ت والاهدغافاث اإلاخىؾؿاث خؿبذ زم،  (sppss)الاحخمان  لضعحاث اإلاهُاٍع

بُت اإلاجمىنخحن  صعحاث مخىؾؿي بحن التفغق  لضاللت "ث  "زخباعا هدُجت .والػابؿت الخجٍغ

بُت اإلاجمىنخحن ؾالب  .جدطُلي ئمالء الزخباع البهضي الخؿبُم في والػابؿت الخجٍغ

 الامالء الخكراري لذرحاث الطلبت في اخخبار جالذراصت اإلاذر ( الخصائص الاحصائُت لعُنت 1حذول )

 

 لبعذيإلاذرج الخكراري لذرحاث الطلبت في اخخبار الامالء اا

 

 ( اخخبار )ث( للفروق بين درحاث الاخخبار اللبلي والبعذي1حذول )

ٌ  مً ًخطح بُت، ملاعهت  اإلاجمىنت صعحاث مخىؾـ اعجتفام الجضو  صعحاث بمخىؾـالخجٍغ

ضٌ.جدطُلي ئمالء الزخباع البهضي الخؿبُم في الػابؿت اإلاجمىنت  طي فغق  وحىص نلى طلً ٍو

ت مضخوى الذاللت  اإلاجموعت العذد اإلاخوصط الحضابي الاهحراف اإلاعُاري  كُمت ) ث ( درحاث الحٍر

 الخجربُت 21   5.3571 2.39866 -7.910 20 000.
 الظابطت 21    7.8452 1.88493
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بُت اإلاجمىنخحن ؾالباث صعحاث مخىؾؿي بحن ئخطاةُت صاللت م في والػابؿت الخجٍغ  الخؿُب

  .اإلاجمىنخحن جيافإ ضمن نلى ًضٌ مما ؤلامالء، لالزخباع جدطُ البهضي

بُت اإلاجموعخين جذَرط  والظابطت الخجٍر

 في الباخثتوالػابؿت، كغعث  الخجٍغبُت الضعاؾت مجمىنتي جيافإ مً الخدلم بهض       

ُت اإلاجمىنت بخضَعـ الباخثت كامذالضعاؾت خُث  نُىت نلى الخجغبت جؿبُم ئحغاءاث ب  الخجٍغ

جُا اؾتراجُجُت وفم ث الخهلم اليشـ في جىمُت مهاعاث ألاصاء ؤلامالتي أزغ اؾخسضام اؾتراُج

لت التفهلي الخؿبُمالؿاصؽ وبضأ الطف ؾلبت لضي  بُت اإلاجمىنت نلى الخضَعـ لؿٍغ  في الخجٍغ

 الػابؿت اإلاجمىنت جغهذ خحنصعؽ. في  ليل ألاؾبىم في خطخحن بمجمل 2019/ 3نألازىح ًىم

 .ةاإلاهخاص الخضَعـ إلحغاءاث

 باؾخسضام الخضَعـ جؿبُم مً الاهتهاء بهض: ؤلامالء لاع جدطُالزخب البهضي الخؿبُم

جُت  جُاث الخهلم اليشـ في جىمُت مهاعاث ألاصاء اؾتراُج ؤلامالتي. نلى أزغ اؾخسضام اؾتراُج

الازخباع  الباخثتالػابؿت؛ ؾبلذ  للمجمىنت ؤلامالء جضَعـ مً والاهتهاء الخجٍغبُت اإلاجمىنت

بُت اإلاجمىنت ىنل  أشغفذفي، وكض  الػابؿت واإلاجمىنت   9بخاٍعش الخمِـ مًى  في الخجٍغ

ً بخصخُذ كامذ زم ؛ بىتفؿها الخؿبُم ىالباخثت نل  الغػم بغهامج البُاهاث وئصزاٌ ، الازخباٍع

 . ( SPSS)ؤلاخطاةُت

 :اإلاضخخذمت ؤلاحصائُت ألاصالُب. 14

 زباث صعحت مً خدلملل ؛لىغو هبار ا ألف مهامل الخالُت الضعاؾت في الباخثت اؾخسضمذ      

ُت الضعاؾت مجمىنتي جيافإ مً للخأهض ؛ مؿخللخحن لهُيخحن "ث "وازخباع ، الازخباع ب  الخجٍغ

جُاث الخهلم اليشـ  فانلُت مً وللخدلم ، والػابؿت  وللملاعهت ، ؤلامالء جدطُل فياؾتراُج

 اؾخسضام وجم ، الخدطُلي الازخباع في البهضي الخؿبُم في إلاجمىنخحنؾلبت ا مخىؾؿي بحن

بُت اإلاجمىنتؾلبت  مخىؾؿي بحن ؛للملاعهتاإلاترابؿت  للهُىاث" ث"ازخباع  الازخباعًٍ في الخجٍغ

 .واإلاإحل البهضي
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 : هخائج الذراصت وجفضيرها. 15

الطف  ؾلبتهضفذ الضعاؾت الخالُت ئلى الخدلم مً فانلُت ؤلامالء، وبلاء أزغ حهلم لضي     

وفُما ًأحي نغع  (21-2للخهلُم ألاؾاس ي ) لشمىرابمضعؾت الىؾؿى بمدافكت  الؿاصؽ

 لىخاةج الضعاؾت مغجبت وفم ألاؾئلت، زم مىاكشتها الىخاةج وجتفؿحرها.

ُاث الخهلم اليشـ فانلُت  ؾلبت الطف في جدطُل ؤلامالء لضي أزغ اؾخسضام اؾتراجُج

بح ٌ آلاحي: نالؿاصؽ ألاؾاس ي ٍو  الجضو

بُت طلبت  بين مخوصطي درحاث هدُجت اخخبار" ث" لذاللت الفرق ( 3حذول ) اإلاجموعخين الخجٍر

 جحصُلي.والظابطت في الخطبُم البعذي الخخبار إمالء 

 نىض مؿخىي     
ً
(بحن مخىؾؿي 0،5،) صاللت ًخطح مً الجضٌو وحىص فغوق صالت ئخطاةُا

بُت و  ؾلبت صعحاث اإلاجمىنت الػابؿت في الخؿبُم البهضي لالزخباع  ؾلبتاإلاجمىنت الخجٍغ

بُت، بُت في  الخدطُلي لطالح اإلاجمىنت الخجٍغ فلض بلغ مخىؾـ صعحاث اإلاجمىنت الخجٍغ

( 5.3572بلي )، ومخىؾـ صعحاث اإلاجمىنت الػابؿت في الازخباع الل(7.2251الازخباع البهضي )

( بحن مخىؾؿي 0،5،)وهى غحر صاٌ ئخطاةُا نىض مؿخىي صاللت ( ،0،،،)ووان مؿخىي الضاللت 

بي.  صعحاث اإلاجمىنت الخجٍغ

بُت الل ؾلبتوجضٌ هظه الىدُجت نلى جتفىق        ُت ىاصعؾظًً اإلاجمىنت الخجٍغ  باؾخسضام فانل

جُاث الخهلم اليشـ اؾترا لت اإلاهخاصة،  ىاصعؾ ظًًاإلاجمىنت الػابؿت اللؾلبت  نلىُج بالؿٍغ

ىحض فغق صٌا ئخطاةُا نىض مؿخىي  الضاللت ونلُه جغفؼ التفغغُت التي جىظ نلى أهه:" الً 

م البهضي ،5،0) ( بحن مخىؾؿي صعحاث اإلاجمىنت الخجٍغبُت واإلاجمىنت الػابؿت في الخؿُب

 ء.الزخباع جدطُل ؤلامال

جُاث الخهلم اليشـ فانلُت       ؾلبت الطف  في بلاء أزغ الخهلم لضياؾخسضام اؾتراُج

 :الؿاصؽ للخهلُم ألاؾاس ي
 

 

مضخوى 

 الذاللت

 اإلاجموعت العذد اإلاخوصط الحضابي الاهحراف اإلاعُاري  كُمت ) ث ( درحاث الحٍرت

 الخجٍربُت 21 5.3571 2.39866 -7.910 20 000.

 الظابطت 21 7.8452 1.88493
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في بلاء أثر حعلم ؤلامالء لذى  أثر اصخخذام اصتراجُجُاث الخعلم النشطللكشف عن فاعلُت ( 4حذول )

 ابطت، وحاءث الندُجت كاآلحي:ألاصاس ي، اصخخذام اخخبار "ث" للعُنت اإلاتر ضادش الصف ال طلبت

                                                                                       

جُاث   بُت التي صعؾذ باؾخسضام اؾتراُج اجطخذ الىخاةج جتفىق اإلاجمىنت الخجٍغ

لت الانخُاصًت وحهؼو الباخثت هظا  الخهلم اليشـ نلى اإلاجمىنت الػابؿت والتي صعؾذ بؿٍغ

زل الختفىق ئلى شمٌى اإلااصة ؤلامالةُت ومهاعاجه وأهضافه، وئشانت حى مً الخهاون واإلاشاعهت صا

الغغفت الطتفُت ، مما ٌؿاهم في زلم حى صعاس ي ؾانض نلى جىمُت الهالكت بحن اإلاخهلمحن 

لت التي ًخم بها الخضَعـ ،  اص اهخمام اإلاخهلمحن للؿٍغ أهتفؿهم وبُنهم وبحن مهلمتهم ، هظلً اٍػ

ُا  ض مً اليشاؾاث مما أزغ ئًجاب صون شهىعهم باإلالل مو مغوع الىكذ ،بل وكُام اإلاخهلمحن بمٍؼ

 في جدطُل ؤلامالء.

وحهؼو الباخثت هظا الختفىق ئلى الخؿـ الخضَعؿُت التي انضث باخيام ووان لها الضوع الىبحر    

لت الانخُاصًت مما  في الخغوج نً الىمـ الخللُضي الظي ًلىم نلى الخللحن والختفل في الؿٍغ

، واؾهم في عفو أزغ في الختفانل ؤلاًجابي بحن الؿلبت في الخضَعـ أصي ئلى هىم مً الخجضًض

مؿخىي الضافهُت للخهلم نىض الؿلبت، وهظا ًإصي ئلى جدلم باالعجُاح واعجتفام الخدطُل 

 الضعاس ي.

أزغ اؾخسضام وجختفم هظه الىدُجت مو هخاةج الضعاؾاث الؿابلت التي أقهغث فانلُت        

جُاث الخهلم اليشـ في  جىمُت مهاعاث ألاصاء ؤلامالتي  وحهؼو الباخثت ، لضي اإلاخهلمحن اؾتراُج

زلم  أزغ اؾخسضام اؾتراجُجُاث الخهلم اليشـ فيهظه الىدُجت ئلى اخخمالُت مؿاهمت فانلُت 

اصة الضافهُت وخماؽ اصة الخدطُل الضعاس ي باإلغافت ٍػ هكغا إلاا  الؿلبت حى حهلُمي أصي ئلى ٍػ

اصة اإلاشاعهت وهؿغ الغوجحن ً أوشؿت، وزؿىاث مخىىنت وحشهغ التفغص بٍؼ  .جدخىٍه م

 جوصُاث البحث:. 16

 بىاء نلى الىخاةج التي جىضلذ ئليها الضعاؾت، جلّضم الباخثت الخىضُاث آلاجُت:

 اإلاجموعت العذد اإلاخوصط الحضابي الاهحراف اإلاعُاري  كُمت ) ث ( درحاث الحٍرت مضخوى الذاللت

 الخجٍربُت 21 5.3571 2.39866 -7.910 20 000.

 الظابطت 21 7.8452 1.88493
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 بُت وصوعاث مشاغل نلض تفهم الهغبُت اللغت هلميإلا جضٍع  الخهلم اجُجُاثر باؾت لخهٍغ

بهم   .جطمُمها نلىاليشـ، وجضٍع

 الهغبُت اللغت ىهجإلا صعوؽ جىكُمى ئل جهىااإلا مإلتفي صنىة  
ً
، وصعوؽ ؤلامالء زاضت نامت

 .الضعاؾُت غخلتواإلا ًدىاؾب جضعٍج  وفم

 وؤلامالء  الهغبُت اللغت فغوم جضَعـ ؾغاةم في الخىىَو ،
ً
 نامت

ً
 فيلترؾُش اإلاهلىمت  زاضت

 .حنالغوج نً والبهضوجثبُتها،  الؿالِب ً هط

 ول في الصخُذ ؤلامالءى نل الؿالب وخثالهغبُت،  اللغت فغوم ببلُت ؤلامالء فغم عبـ 

 .فدؿب ؤلامالةُت الازخباعاث ال اصةاإلا فغوم

 الؿالبب لُىدؿألازغي،  الضعاؾُت ىاصاإلا مهلمي ِكبل مً الؿلبت لضي ؤلامالء جغؾُش 

 .غانواإلا بالضعبت ؤلامالء مهاعة

 وفي غىء هخاةج البدث جلترح الباخثت ما ًأحي:

  مالء باألزؿاء ؤلامالةُت ئحغاء صعاؾت اإلاهغفت نالكت الؿغاةم الخضَعؿُت التي ًضعؽ بها ؤلا

 التي ًلو فيها الؿلبت.

 ئحغاء صعاؾت إلاهغفت نالكت ألازؿاء ؤلامالةُت التي ًلو فيها الؿلبت بخدطُلهم الضعاس ي. 

 :العربُت اإلاراحع . 17

ـ في ( بهىىان: أ1،22أبى حاصوا واهخطاع) .2 زغ اؾخسضام اؾتراجُجُاث الخهلم اليش

ث ألاواصًمُت لضي ؾالباث الطف الثالث جدؿحن الخدطُل الهلمي ومتفهىم الظا

  222-252ص ص. نمان الاعصن،  صعاؾاثألاؾاس ي 

1. ( ً (. أؾالُب جضَعـ مهاعاث اللغت الهغبُت وآصابها. 2،،1البجت، نبض التفخاح خؿ

 : صاع الىخاب الجامعي.نالهح

3. ( ً (. حهلُم ؤلامالء في الىؾً الهغبي: اؾؿه وجلىٍمه وجؿىٍغه، 2001شخاجه، خؿ

ت اللبىاهُت.(. 1)ؽ  اللاهغة: الضاع اإلاطٍغ

لليشغ  صاع الشغوق التربىي ، نمان:أؾاؾُاث في نلم الىتفـ  (،2،،1)، أفىان  صعوػة .2

 والخىػَو.
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 الشغوق صاع نمان: ،الطتفي م، ؾُيىلىحُت الخهل(2000)وكؿامي هاًتفت ًىؾف كؿامي، .5

 .والخىػَو لليشغ

 الخهلم اؾلىب اؾخسضام ئحغاتي أزغ(، بدث 1،25سخغ فػل نبض الخمُض نلُان ) .2

 الخامـ للطف التربُت الاؾالمُت ماصة في للؿلبت الخدطُلي نلى اإلاؿخىي  اليشـ

 ؾىلىغم. – فلؿؿحن الهغبُت.شبىت اإلاإجمغاث  ،الاؾاس ي

اإلاطؿلخاث التربىٍت اإلاهغفت في اإلاىاهج  (، معجم3،،1)والجمل، نليأخمض  الللاوي، .7

 ب.الىخ اللاهغة: صاع ،  3ؽ الخضَعـ،وؾغق 

صاع الُاػوعي الهلمُت  :والخهلم نمانالخضًثت في الخهلُم  ألاؾالُب ،(1،21)هبهان ًديى .2

 للؿبانت واليشغ.

 ثاهُا : اإلاجالث العلمُت

اٌ نشا، اهخطاع الشلبي، ئلهام .0 أزغ اؾتراجُجُاث  ،(1،21نبض ) ئًمان نىاص،أبى  فٍغ

لضي ؾلبت ولُت الهلىم  الخهلم اليشـ في جىمُت التفانلُت الظاجُت والخدطُل ألاواصًمي

ٌ . الهضص  28صمشم. اإلاجلض حامهت التربىٍت الخابهت لىوالت الغىر الضولُت. مجلت  .ألاو

ـ في جىمُت ( بهىىان: 1،27) فغاؽ مدمىص الؿلُتي .،2 أزغ اؾتراجُجُاث الخهلم اليش

، والاججاه هدى اللغاءة لضي ؾلبت الطف الغابو ألاؾاس ي في ألاعصن مهاعاث التفهم اللغاتي

 هـ2232م/1،27، 1، الهضص 10اإلاجلض  ، التربىٍت ىممجلت الهل

ـ في جىمُت التفانلُت الظاجُت ( 1،21الشبلي وبهبض) .22 أزغ اؾتراجُجُاث الخهلم اليش

ت الهلىم التربىٍت الخابهت لىوالت الغىر الضولُت والخدطُل ألاواصًمي لضي ؾلبت ولُ

ٌ -12اإلاجلض–مجلت حامهت صمشم  .521الهضص ألاو

 الرصائل العلمُت:

ُاث الخهلم اليشـ نلى  أزغ  ،(1،27صناء ًىؾف )ألازغؽ،  .21 جىقُف بهؼ اؾتراجُج

 ............ لضي جالمُظ الطف الغابو الاؾاس ي ؤلامالتيجىمُت مهاعاث الاصاء 

https://jes.ksu.edu.sa/ar/
https://jes.ksu.edu.sa/ar/node/5988
https://jes.ksu.edu.sa/ar/node/5988


 الهاشمُت زكُت
 

100 

 

ت الخهلم  (،7،،1)غ غاهم، هاض .23  مؿدىض ئلى هكٍغ
ً
بي في الخهلم اإلاىكم طاجُا أزغ بغهامج جضٍع

اإلاهغفي الاحخماعي في الضافهُت الضازلُت والتفانلُت الظاجُت لضي ؾلبت الطف الؿابو. 

 .نمان ألاعصن، الجامهت ألاعصهُت، ( عؾالت صهخىعاه غحر ميشىعة)

أؾبابها وؾغاةم نالحها. مجلت  تُؤلامالة ء(، ألازؿا1،21)نىاص فغصوؽ اؾمانُل  .22

 الضعاؾاث التربىٍت. الهضص الؿابو. نشغ واهىن الثاوي.

. فانلُت ألالهاب الخهلُمُت (1،23)الؼهحري، مدؿً ضالح  نبض اإلاىهم، ضبا  اإلادتفىف .25

اع. مجلت الضعاؾاث   .252-211(. 13)جغبىٍت. في همى طواء أؾتفاٌ الٍغ

داوي،مطؿتفى  مدمض، .22 حلُلت  اللاؾم،كمغ مدمض زحر وأبى  نبض الؿمُو، والٍغ

كاةم نلى الخهلم اليشـ لخىمُت متفاهُم الاؾخضالٌ إلاهلمي  (. بغهامج1،25مدمىص)

اغُاث في حمهىعٍت مطغ الهغبُت. مجلت الهلىم   .212-،2102( 3)التربىٍت، الٍغ

م، شٍغف .27 ُاث الخهلم الخهاووي في جدطُل  (. أزغ 1،25)مالن، خؿً، والُُد اؾتراجُج

للضعاؾاث  ؤلاؾالمُتالجامهت  ألاعصن. مجلتلطف ألاٌو الثاهىي إلااصة الىُمُاء في ؾلبت ا

 .2،2-25،( 1)13التربىٍت الىتفؿُت.

 (، ألازؿاء2،،1)الؿالم والغػبان، ؾالم وهايي.  ضاإلاىؾىي نبض هللا وضبري، صاوص نب .22

ومهلماتها. صة الامالةُت الشاتهت لضي جالمُظ اإلاغخلت الابخضاةُت مً وحهت هكغ مهلمي اإلاا

 .17-5(.2)31ابدار البطغة. مجلت

الخهلم الخهاووي في جدطُل ؾلبت  اؾتراجُجُتفانلُت اؾخسضام  ،(1،22).... ًديى  .20

اغُاث واججاهاتهم في مضًىت   ،)عؾالت ماحؿخحر(ؾىلىغم الطف الؿابو ألاؾاس ي في الٍغ

 .الىؾىُتحامهت الىجاح 

ors Resource Manual for Psychology. Boston, Shenker, J. et al. (1996). Instruct-20 

Houghton, Mifflin Book Company.      
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in Science Education on Students' Academic Achievement, Attitude and Concept 

81.-l of Mathematics, Science & Technology Education. 3(1), 71Learning. Journa 

Regulated Learner: an Overview. -Zimmerman, B.J. (2002). Becoming Self - 22

70.-Theory into Practice. 14 (2), 65 

a Wilke, R. (2003).The Effect of Active Learning on Student Characteristics in  -23

Human Physiology Course for None Majors. Advances in Physiology Education. 27, 

223.-207 

Carolina State  Felder, R. & Brent, R. (1997). Effective Teaching Workshop. North -24

.Press University  

 


