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أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهدي الخاص ،باستثناء ما تمت

اإلشارة إليه حيثما ورد ،وان هذه الرسالة ككل ،أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل درجة أو
لقب علمي أو بحث لدى أية مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى.
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آية قخآنية

قاؿ تعالى :

اس إِ َّنا َخ َل ْقنَا ُكم ِّمن َذ َك ٍر َو ُأن َثى
[ َيا َأ ه َُّيا النَّ ُ
َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُش ُعو ًبا َو َق َبائِ َل لِ َت َع َار ُفوا إِ َّن َأ ْك َر َم ُك ْم ِع َند
اَّللَِّ َأ ْت َقا ُكم إِ َّن اَّللََّ علِ
يم َخبِ ٌي]
َ ٌ
ْ
[الحجخات]13 :
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اإلهداء

اإلىجاء
إىل ٍِ ماُ ىيذّْا سحَْاً ً فاض اىسالً ٍِ مفْو ػََْاً صيَ ػيْل اهلل حؼاىل ّا ػيٌ اىٌسٍ حمَذ
صيَ اهلل ػيْو ًسيٌ.
إىل ٍِ ػيٌَِّ أُ أسحقِ سيٌ احلْاة حبنَتٍ ًصربٍ  ً,غَشًِّ بذػائيٌ  ،إىل ٍِ ٍنحٌِّ حبيٌ
ًػطفيٌ ًحناهنٌ .
إىل أبَ اىغايل ً أٍِ احلنٌّت.
إىل سًح ػَِ  /أبٌ أدىٌ اىطاىشة اىزُ طاملا ماُ سنذاً يل ًمل ّبخو ػيْنا حببو ًػطفو.
إىل اىْنبٌع اىزُ ال ميو ٍِ اىؼطاء  ,إىل ٍِ ماُ سؼادحِ خبٌْط ٍنسٌجت ٍِ قيبو  ,إىل ٍِ شق طشّقاً ٍؼِ
حنٌ اإلبذاع  ,فجضاك اهلل حؼاىل ػين خري اجلضاء.
إىل صًجِ اىغايل.
إىل ٍيجت قييب ًسًحِ ًسش سؼادحِ يف ىزه اىذّْا إىل ابين احلبْب حمَذ حفظو اهلل .
إىل ٍِ صنؼج ٍؼيٌ أمجو رمشّاحِ  ً ,حبيٌ جيشُ يف ػشًقِ أخٌحِ (خاىذ ،حمَذ ،باله،
ًسٌْ ،حمٌَد) ًأخٌاحِ (خيٌدٍْ ،ساء ،حنني)
ً صذّقاحِ.
إىل أساحزحِ األماسً 0
إىل ٍِ حخسابق هلٌ اىنيَاث ىخخشج ٍؼربة ػِ ٍننٌُ راهتا  ,إىل ٍِ أضاءًا بؼيَيٌ ػقٌه غريىٌ,
فأظيشًا دبساحمخيٌ حٌاضغ األساحزة ً بشحابخيٌ مساحت اىؼاسفني .
إىل مو ىؤالء أىذّيٌ ىزا اىؼَو املخٌاضغ  ,سائيتً اهلل اىؼيِ اىقذّش أُ ّنفؼنا بو ً ميذّا بخٌفْقو .
إىْيٌ مجْؼاً أىذٍ مثشة ىزا اجليذ املخٌاضغ .
الباحثة
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شكخ ك تقجيخ
"الحسج هلل الحي ىجانا كما كشا لشيتجي لػال أف ىجانا هللا" ،كالربلة كالدبلـ عمى أشخؼ

السخسميغ كخاتع الشبييغ سيجنا دمحم كعمى لو كهحبو كسمع  ...ك عج،،،

الذكخ كل الذكخ هلل سبحانو كتعالى ،الحي أنعع عمي بفزمو ككفقشي في دراستي كأعانشي

في إنياء دراستي؛ الستكساؿ متصمبات الحرػؿ عمى درجة ماجدتيخ في السشاىج كأساليب
تجريذ.

كأتقجـ بالذكخ كالتقجيخ كعطيع االمتشاف كالعخفاف إلى الجكتؾر /عبج الكخيؼ لبج ،كالحي

تفزل باإلشخاؼ عمى ىحه الجراسة ،كعمى ما شسمشي بو مغ نرح كإرشاد ،فجداه هللا عشي خيخ

الجداء كمتعو بالرحة كالعافية.

كسا كأتقجـ بخالز الذكخ كالتقجيخ لمجكتؾر /خميل عبج الفتاح حساد ،كذلظ لتفزمو

باإلشخاؼ عمى ىحه الجراسة ،كعمى ما قجمو مغ تػجييات أسيست في إتساـ العسل فجداه هللا عشي
خيخ الجداء ،كمتعو بالرحة كالعافية.

كيصيب لي أف أسجي خالز شكخي كاحتخامي إلى الجكتؾر /إسساعيل الف اخ ،والجكتؾر/

راشج أبؾ صؾاويؽ ،كذلظ لتفزميسا بالسػافقة عمى السشاقذة كالحكع عمى الجراسة كعمى ما قجماه
فجدىسا هللا عشي خيخ الجداء كمتعيسا بالرحة كالعافية.
مغ تػجييات لتحديغ الجراسة ،ا
كالذكخ مػهػؿ لكل أساتحتي في كمية التخ ية في جامعة األزىخ كالحيغ تتمسحت عمى

أيادييع ،ككانػا نبخاسا كقبدا مغ نػر ،كلع يبخمػا عميشا حيث نيمشا مغ مػارد عمػميع الكثيخ
الكثيخ ،كأخز بالحكخ الجكتؾر /راشج أبؾ صؾاويؽ والجكتؾر /جسال الفميت والجكتؾر /عساد

فجدىع هللا عشي خيخ الجداء كمتعيع بالرحة كالعافية.
الكحمؾت ا

كأيزا يدخني أف أتقجـ بالذكخ الجديل لؤلساتحة كالخبخاء في مجاؿ التخ ية الحيغ قامػا

بتحكيع االستبانة كالحيغ قجمػا الشرح الدجيج إلخخاجيا برػرتيا الشيائية ،كالذكخ مػهػؿ إلى

ِ
بالحكخ عائمتي الكخيسة عمى ما
كل مغ ساىع كساعج كلع يبخل عمي بالعصاء أك الجعاء ،كأخز
ِ
ِ ِ
ِ
غػي
خيخ جداء ك َمتَّ َع ُي َسا
بحلػه مغ مجيػد كبيخ في
كتصبيق أداة الجراسة فجد ُ
اى َسا هللاُ َ
التجقيق الُم ِّ
ِ
ِ
العافية .
بالرحة ك
الجكتػر دمحم القصاكي.

كاألستاذ ببلؿ إسساعيل الذخافي.
كاألستاذة عبل إيياب الذخافي.
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كجسيع مجيخي كمعمسي كمعمسات الحكػمة كالػكالة في مشصقة غخب غدة فجداىع هللا عشي

خيخ الجداء.

كالذكخ مػهػؿ لئلخػة مكتبة الريخفي كأخز بالحكخ السيشجس /ندار الريخفي ،الحيغ

ساعجكني في شباعة كتشديق كإخخاج الخسالة بالذكل البلئق.

كس ا أشكخ كل مغ أفادني كلػ بكمسة كاحجة ،أك أعاف بشرح ،أك نطخ بعيغ الخضا في

سبيل إعجاد ىحا العسل ،كأعتحر عغ كل جيج فاتشي أف أذكخه بحدغ نية .

كفى الختاـ أرجػ هللا أف يجعل عسمي ىحا خالرا متقببلا لػجيو الكخيع ،كأف يجعمو في

ميداف حدشاتي يػـ القيامة أنو عمى كل شيء قجيخ.


ث


الباحثة
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ممخص الجراسة
ملخص الرسا لة

ىجف الجراسة :ىجفت الجراسة إلى تعخف مسارسة معمسي السخحمة األساسية الجنيا لسيارات التؾاصل
المغؾي.
أداة الجراسة :اعتسجت الباحثة في دراستيا كىي استبانة لسيارات التػاهل المغػي :إعجاد الباحثة.
عيشة الجراسة :تع اختيار عيشة عذػائية مغ مجتسع الجراسة ،كقامت الباحثة بتػزيع ( )242استبيانا،
كىي عيشة كافية إحرائيا لمحرػؿ عمى نتائج تسثل مجتسع الجراسة ،مشيع ( )56مغ السعمسيغ بشدبة
( ،)%23.1ك( )186مغ السعمسات بشدبة (.)%76.9
مشيج الجراسة :استخجمت الباحثة السشيج الػهفي التحميمي.
أىؼ نتائج الجراسة:
 -1ال تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات درجات تقجيخ السعمسيغ ،كمتػسصات درجات
تقجيخ السعمسات( :حكػمة كككالة) عمى جسيع السيارات كالجرجة الكمية لبلستبانة كاقع مجى مسارسة
المغػي.
معمسي السخحمة األساسية الجنيا لسيارات التػاهل ُ

 -2ال تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات درجات تقجيخ معمسي الػكالة ،كمتػسصات
درجات تقجيخ معمسي الحكػمة عمى جسيع السيارات كالجرجة الكمية لبلستبانة مجى مسارسة معمسي

السخحمة األساسية الجنيا لسيارات التػاهل المغػي مغ كجية نطخىع تبعا لستغيخ( :الشػع االجتساعي،
السؤىل العمسي ،سشػات الخجمة ،الرف الجراسي ،الجية السذخفة).

-3تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات درجات تقجيخ معمسي الػكالة كمتػسصات درجات
تقجيخ معمسي الحكػمة عمى جسيع السيارات ،كالجرجة الكمية لبلستبانة مجى مسارسة معمسي السخحمة

األساسية الجنيا لسيارات التػاهل المغػي مغ كجية نطخىع ،لرالح معمسي الػكالة.
أىؼ تؾصيات الجراسة:

المغػي بحيث تتدع بالسخكنة ،كتشاسب الفخكؽ الفخدية
 -1يرسع السعمع تجريبات لسيارات التػاهل ُ
لمصمبة.
 -2أىسية اكتداب السيارات المغػية األكلية لجى الصمبة ك شاء بخامج ذات جػدة عالية تػفخ لمصمبة
خبخات مشاسبة لغػي ا كثقافي ا كنسائي ا.
 -3ضخكرة العسل عمى زيادة كعي السعمسيغ كالسذخفيغ كمذخفي الشذاط الثقافي بالسخحمة األساسية
المغػي لجى الصمبة.
بأىسية استخجاـ األنذصة الستشػعة في تشسية ميارات التػاهل ُ


ج
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المغػية( :القخاءة ،االستساع،
-4التخكيد في مخاحل الرفػؼ األكلى عمى اكتداب الصمبة لمسيارات ُ
التحجث ،كالكتابة برػرة خاهة).

 -5ضخكرة مداىسة السجرسة كالبيت كالسجتسع في تييئة بيئة لغػية مشاسبة لمصمبة لمحػار كالتػاهل
المغػي مع معمسييع.

 -6كضع معاييخ ذات جػدة عالية لسحتػى الكتب التي تػجو لسخاحل التعميع األكلى ،كالحخص عمى
ضبصيا ضبصا كامبلا ،كإخخاجيا إخخاجا رفيعا.
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Abstract
Objective of the study: this study aimed at identifying teachers’ practice
of language communication skills at low basic schools.
Tool of the study: the researcher prepared and adopted a questionnaire
for the skills of linguistic communication.
Sample of the study: A random sample was selected from the study
population. The researcher distributed (242) questionnaires, a number that
statistically sufficient to get results that represent the study population. Of
this number, (56) were male teachers (23.1%) and (186) were female
teachers
(76.9%).
Study Methodology: The researcher used the descriptive analytical
method.
The main results of the study:
1. There are no statistically significant differences between the means
of both female and teachers’ scores (government and UN) on all
skills and the total score of the questionnaire on the variable of the
communication skills.
2. There are no statistically significant differences between both UN
and government teachers' mean scores on all skills and the total
mean score of the questionnaire on the extent to which teachers of
the low basic stage practice communication skills based on their
views on the variables of (gender, academic qualification, years of
service, class, supervising party.)
3. There are statistically significant differences between both the
means of UN teachers' and government teachers’ estimations of all
skills and the total score of the questionnaire about the extent of
teachers’ practice of communication skills in favor of UN teachers.
The main recommendations:
1. English language teacher should design drills on communication
skills featured with flexibility and matching students’ distinctions.
2. Students should acquire basic language skills and there should be
high-quality programs that offer students linguistically, culturally,
and developmental appropriate experiences.
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3. Developing the awareness of low basic stage teachers, advisors,
and supervisors of the cultural activities on using various activities
of to develop students’ communication skills.
4. Focusing on students' acquisition of language basic skills (reading,
listening, speaking, and writing in particular) at early basic grades.
5. Schools, homes, and society should contribute to creating language
environment suitable for students to converse and communicate
with their teachers.
6. Setting high quality standards of the content of the texts meant for
the basic grades, with full control and highly appropriate output.
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الفرل األول
اإلطار العام لمجراسة

 1.1تؾطئة:
تصػرت الحياة البذخية بتصػر كسائل التػاهل الستشػعة ،كأف التعامل مع الشاس مغ أىع

متصمبات الحياة ،نط اخ الختبلؼ شباع الشاس ،كتسثل عسمية التػاهل مع اآلخخيغ مغ أساسيات
المغػي مغ السيارات الحياتية التي تسكغ السعمع مغ تحقيق ذاتو
الحياة ،كتُعج ميارات التػاهل ُ
كتداعجه عمى التكيف مع السجتسع الحي يعير فيو ،كمع البيئة السجرسية التي يعير فييا ،كسا

المغػي السعمسيغ في اكتداب السيارات المغػي الستشػعة ،التي تسكشيع
كتداعج ميارات التػاهل ُ
مغ الػهػؿ لتحقيق األىجاؼ التخ ػية السخجػة ،لتجعميع قادريغ عمى التػاهل مع الصمبة بذكل

البج أف يستمظ ميارة
إيجابي ،ك ّ
البج لمسعمع أف يكػف لجيو ميارة التػاهل الجيج مع شمبتو ،ك َ
االستساع ،كميارة التحجث ،كميارة القخاءة.
نط اخ لبلتجاىات الحجيثة التي تشادي بأىسية التعميع لكل مغ الفخد كالسجتسع ،حيث أهبح

التعميع بالشدبة لمفخد الػسيمة األساسية لتحديغ مكانتو االقترادية كاالجتساعية ،كأهبح بالشدبة

لمسجتسع الخكيدة األكلى لتصػره ،كمدايختو لحخكة التصػر كالتحجيث في مجاالت الحياة السختمفة

الدائجة في العالع ،فقج اىتست الحكػمات عمى مختمف مدتػياتيا بالتعميع حيث تبشت سياسة تكافؤ
الفخص التعميسية ،كالتي يقرج بيا أف يحرل كل فخد في السجتسع عمى فخص متكافئة مع غيخه
في االلتحاؽ بالتعميع كاالستسخار فيو بقجر ما تؤىمو استعجاداتو كقجراتو العقمية كسساتو الذخرية

بغس الشطخ عغ الجشذ أك المػف أك الفخؽ أك السدتػى االقترادي أك االجتساعي الحي يشتسي

إليو (السقرػد ك خخكف.)103 :1991 ،

يحتاج السعمع في عسمو إلى أف يترل مع الصمبة كأكلياء أمػرىع كمع زمبلئو مغ

السعمسيغ كاإلدارييغ ،إما بقرج التجاكؿ في شؤكف تعميسو أك أكاديسية أك إدارية تيع الجسيع ،كقج
يستج ذلظ إلى شخائح عجيجة مغ شخائح السجتسع عمى اختبلؼ مدتػياتيا ،األمخ الحي يتصمب أف

يكػف ىحا التػاهل فاعبلا كمثس اخ ،كأف يكػف متػاهبلا كحلظ إذا ما أردناه أف يكػف ذا فعالية

(عجس.)207:1996 ،

وتؤكج الباحثة :عمى أف السعمع لو دكر كبيخ في العسمية التعميسية كفي اترالو كتػاهمو

بأكلياء أمػر الصمبة ،كليعخفػا مجى تحريل أبشائيع في العسمية التعميسية كيعخفػف مػاشغ القػة

كالعسل عمى تعديدىا كيعخفػف مػاشغ الزعف كالعسل عمى عبلجيا لمشيػض بسدتػى تحريل

أبشائيع بالتعاكف مع السعمسيغ ،كنؤكج عمى أىسية تػاهل السعمع مع أكلياء أمػر الصمبة.
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لقج تػسع دكر السعمع في عرخنا الخاىغ فمع يعج يقترخ عمى مجخد تعميع السادة الجراسية

كسحتػى فقط ،كإنسا عميو أف يعسل عمى تشسية العادات الحسيجة عشج الصالب ،ككحلظ تشسية القيع
كاالتجاىات التي تتسذى مع التخاث الحزاري لؤلمة كمع قيسيا كعاداتيا ،ككحلظ تػسيع ثخكة

الصالب المغػية كالسعخفية كزيادة ما عشجه مغ مفاىيع كمرصمحات كالقجرة عمى تػضيف ما عشجه
مغ معارؼ كميارات في مػاقف كحاالت ججيجة (عجس.)20:1996 ،
كتعج عسمية التػاهل عمى أنيا العسمية التي يتع بيا نقل فكخة أك خبخة أك مفيػـ أك ميارة

أك إحداس أك رأى مغ شخز إلى شخز خخ أك إلى مجسػعة مغ األشخاص بحيث تؤدي
عسمية مذاركة في تمظ الخبخات كاألفكار كالسيارات كالتػاهل عسمية اجتساعية حيث يقتزي

تحقيقيا كجػد شخفيغ ،كنذػء تفاعل بيشيسا يشتج عشيسا نقل األفكار أك السعمػمات أك السيارات أك
االتجاىات فيػ بحلظ أساس استسخار الحياة االجتساعية ككسيمة تفاعل أفخاد السجتسع .كالغخض

األساسي مغ عسمية التػاهل ،ىػ إحجاث تغييخ في البيئة ،أك في اآلخخيغ في السخسل يقرج مغ

إرسالو التأثيخ في مدتقبل معيغ ،لحلظ يجب التسييد بيغ مدتقبل مقرػد ك خخ غيخ مقرػد في

عسمية التػاهل ،إذ يجب أف ترل الخسالة إلى الصخؼ السقرػد ،حتى تؤدي الخسالة غخضيا

(الحيمة.)85:2001 ،

وتؤكج الباحثة :عمى أىسية التػاهل في العسمية التعميسية بيغ السعمع كتبلميحه بيجؼ
تحقيق األىجاؼ التخ ػية السشذػدة.
كتتصمب عسمية التػاهل في مختمف مدتػياتيا ،كضخكفيا التعخؼ إلى السيارات األساسية

التي يتػجب عمى السخسل كالسدتقبل أف يتزسشيا ،كي تتع عسمية التػاهل بذكل ناجح ك كفاءة

عالية كىحه السيارات ليدت مػركثة إنسا ىي مكتدبة ،كيسكغ تجريب الفخد عمييا كسا يسكشو
تصػيخىا بشفدو مغ خبلؿ القخاءة كالتعمع كالخبخة في السػاقف كالطخكؼ السختمفة التي تحتاج إلى

عسميات اتراؿ كتػاهل بأشكالو كأنػاعو السختمفة ،كتتمخز تمظ السيارات العخض الفعاؿ
كميارات القخاءة الفعالة كميارة الكتابة كميارة التحجث كميارة االستساع كاإلهغاء كميارة إدارة

االجتساعات كالمجاف (انجراكس.)3502000 ،

كذكخ شحاتة كالشجار ( :)18 :2003أف التػاهل نذاط أك سمدمة نذاشات متجاندة

تتفاعل فيسا بيشيسا أك بالبيئة السحيصة بيا ،ك رفة مؤثخة لتػلج ناتج ا إنو تفاعل بالخمػز المفطية

كغيخ المفطية بيغ شخفيغ أحجىسا مخسل يبجأ بالحػار كالثاني مدتقبل يكسل الحػار .

أشار العجسي ( )131 :2000إلى كجػد تػافخ نطاـ التػاهل في العسمية التخ ػية،

ك جكنو تزعف عسمية اإلدارة كالتعميع داخل السجرسة ،ألنو شخش ا أساسي الزـ لػجػد السجرسة
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كاستسخارىا ،كُيعج التػاهل مغ أىع جػانب العسل اإلداري في جسيع السؤسدات برفة عامة
كالسؤسدات التعميسية برفة خاهة.
مغ خبلؿ معايذة الباحثة في أثشاء فتخة التجريب السيجاني أثشاء فتخة الج ارسة في مجارس

مشصقة غخب غدة الحطت أنو يػجج قرػر لجى بعس السعمسيغ في أثشاء تجريديع لمصمبة داخل

المغػي الستشػعة ،كفي ضػء أىسية التػاهل
حجخة الجراسة بعجـ امتبلكيع لسيارات التػاهل ُ
المغػي عشج السعمسيغ كججت الباحثة أف ىشاؾ الحاجة إلى إجخاء عجة بحػث لسعخفة مجى مسارسة

معمسي السخحمة األساسية الجنيا لسيارات التػاهل المغػي ،كذلظ لتدكيج السعمسيغ قبل مباشخة
عسميع بسيارات التػاهل المغػي الستشػعة مغ خبلؿ الجراسات الحجيثة التي ستديع عمى تصػيخ
مياراتيع التي يحتاجػنيا ألداء رسالتيع عمى الػجو األكسل ،كمغ ىشا ستقػـ الباحثة بإجخاء ىحه

المغػي كأف السجرسة الفمدصيشية تحتاج
الجراسة لسعخفة مجى مسارسة السعمسيغ لسيارات التػاهل ُ
إلى ىحه الجراسة ،كعجـ امتبلؾ السعمع لسيارات التػاهل المغػي تقػده إلى قرػر في تفاعمو مع
المغػي.
الصمبة ،لحا نحغ بحاجة ماسة لتشسية ميارات التػاهل ُ

كالسعمع الحي ال يتقغ ىحه السيارات التػاهل المغػي االستساع كالتحجث كالقخاءة يرعب

عميو الشجاح في ميساتو التعميسية ،كيجب عمى السعمع أف يكػف مكتدبا ليحه السيارات التجريدية

لتحقيق األىجاؼ التخ ػية.

 1.1مذكمة الجراسة وأسئمتيا:
تسثمت مذكمة الجراسة في الدؤاؿ الخئيذ التالي:
ما مجى مسارسة معمسي السخحمة األساسية الجنيا لسيارات التؾاصل المغؾي في مجارس مشظقة

غخب غدة ؟

كيتفخغ عغ الدؤاؿ الخئيذ األسئمة التالية :
المغػي في مجارس
 -1ما مجى مسارسة معمسي السخحمة األساسية الجنيا لسيارات التػاهل ُ
مشصقة غخب غدة ؟
 -2ىل تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػى داللة ( (0.05 < aبيغ متػسصات
درجات تقجيخ معمسي الػكالة ،كمتػسصات درجات تقجيخ معمسي الحكػمة عمى جسيع

السيارات كالجرجة الكمية لبلستبانة لسجى مسارسة معمسي السخحمة األساسية الجنيا لسيارات

المغػي مغ كجية نطخىع تعػد إلى الستغيخات( :الشػع االجتساعي ،السؤىل العمسي،
التػاهل ُ
سشػات الخجمة ،الرف الجراسي ،الجية السذخفة)؟
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 1.1فخوض الجراسة:
 – 1ال تػجج فخكؽ ذات دالة إحرائية عشج مدتػى داللة ( ) 0.05 < aفي مسارسة معمسي

السخحمة األساسية الجنيا لسيارات التػاهل المغػي مغ كجية نطخىع تعػد لستغيخ الشػع
االجتساعي( :ذكخ – أنثى).

 _2ال تػجج فخكؽ ذات دالة إحرائية عشج مدتػى داللة ( ) 0.05 < aفي مسارسة معمسي
المغػي مغ كجية نطخىع تعػد لستغيخ السؤىل
السخحمة األساسية الجنيا لسيارات التػاهل ُ
العمسي( :دبمػـ – بكالػريػس – دراسات عميا).

 -3ال تػجج فخكؽ ذات دالة إحرائية عشج مدتػى داللة ( )0.05 < aفي مسارسة معمسي

المغػي مغ كجية نطخىع تعػد لستغيخ سشػات
السخحمة األساسية الجنيا لسيارات التػاهل ُ
الخبخة.

 -4ال تػجج فخكؽ إحرائية عشج مدتػى داللة ( )0.05 < aفي مسارسة معمسي السخحمة
المغػي مغ كجية نطخىع تعػد لستغيخ الرف الجراسي.
األساسية الجنيا لسيارات التػاهل ُ
 -5ال تػجج فخكؽ إحرائية عشج مدتػى داللة ( )0.05 < aفي مسارسة معمسي السخحمة
األساسية الجنيا لسيارات التػاهل المغػي مغ كجية نطخىع تعػد لستغيخ الجية السذخفة:

(ككالة /حكػمة).

 1.1أىجاف الجراسة:
المغػي لجى معمسي السخحمة األساسية الجنيا،
 -1التعخؼ إلى مجى مسارسة ميارات التػاهل ُ
كىي( :االستساع ،التحجث ،كالقخاءة).

 -2معخفة درجة الفخكؽ في مسارسة معمسي السخحمة األساسية الجنيا لسيارات التػاهل المغػي
تبع ا لستغيخات( :الشػع االجتساعي ،السؤىل العمسي ،سشػات الخجمة ،الرف الجراسي،

الجية السذخفة).

 1.1أىسية الجراسة:
 -1تكسغ أىسية الجراسة عمى أنيا :تمقي الزػء عمى مجى مسارسة معمسي السخحمة األساسية
الجنيا لسيارات التػاهل المغػي في مشصقة غخب غدة.
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 -2قج تداعج ىحه الجراسة القائسيغ عمى قدع اإلشخاؼ في مجارس التخ ية كالتعميع في فمدصيغ

عمى اتخاذ الق اخرات التخ ػية السشاسبة حػؿ تفعيل ميارات التػاهل المغػي في العسمية

التعميسية بذكل أكبخ.
 -3مغ الستػقع أف يدتفيج مغ نتائج ىحه الجراسة معمسػ كمعمسات السخحمة األساسية الجنيا مغ
حيث تصػيخ مياراتيع في أساليب التػاهل مغ خبلؿ االلتحاؽ بجكرات تجريبية خاهة

بتصبيق ميارات التػاهل المغػي في العسمية التجريبية.

 1.1مرظمحات الجراسة:
وقج قامت الباحثة بتعخيف السرظمحات إجخائياً كالتالي:

اء
السيارة :ضخب مغ األداء يقػـ بو الفخد بديػلة ككفاءة كدقة مع اقتراد في الػقت كالجيج سػ ا
أكاف ذلظ األداء عقمي ا أـ اجتساعي ا أـ حخكي ا (الفتبلكي.)25 :2003 ،

وتعخف الباحثة السيارة إجخائياً :األداء الحي يقػـ بو السعمع ،كمجى تػضيفو لسيارات التػاهل
ُ
المغػي( :االستساع ،التحجث ،القخاءة) بفاعمية.
ُ
السسارسة  :التكخار السعدز الستجابات في ضل كجػد السثيخات (الحمػ.)85 :2007 ،

وتعخف الباحثة مجى السسارسة إجخائياً :درجة مسارسة معمسي السخحمة األساسية الجنيا لسيارات

المغػي( :االستساع ،التحجث ،القخاءة) داخل حجخة الجراسة ،كترل ندبة السسارسة
التػاهل ُ
السقبػلة إذا حرمت عمى ( 31فقخة) مغ الجرجة الكمية ألداة الجراسة (االستبانة).

السعمؼ :ىػ الشسػذج كالقجكة كالسثل األعمى كأنو يتعامل مع أفخاد في مخحمة التذكيل كالتكػيغ
كتشقريع الجراية كالخبخة ،كىػ السعمع الحي يؤثخ في تذكيل شخرية الصبلب كيتجخل إلى حج

كبيخ في تذكيل مدتقبميع (السقرػد ك خخكف.)71 :1991 ،

وتعخف الباحثة السعمؼ إجخائياً :ىػ المبشة األساسية لعسمية التعميع كىػ قائج الرف الجراسي كيقػـ
بتػجيو األجياؿ لمسدتقبل كيقػـ بتػجيو مجسػعة مغ الخبخات التي اكتدبيا إلى الستعمع ،كذلظ مغ

خبلؿ كسائل مبدصة تجعل الستعمع يتقبل ذلظ بديػلة في فمدصيغ.

التؾاصل :ىػ عسمية تفاعمية تبادلية يذتخؾ فييا عجة أشخاؼ لتحقيق أىجاؼ مقرػدة باستخجاـ
قشػات معيشة مقخكنة بالتغحية الخاجعة السختجة ،كتتع في العمسية التعميسية بأكثخ مغ نسط مشيا

التػاهل المغػي (الفخا.)2012 ،

وتعخف الباحثة التؾاصل المغؾي إجخائياً :ميارات التفاعل كالتػاهل الرفي التي يدتخجميا السعمع
مع تبلميحه داخل حجخة الجراسة( :االستساع ،التحجث ،القخاءة).
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وتعخف الباحثة االستساع إجخائياً :كىي مجى انتباه الصمبة لذػخح السعمػع شػفػي ا ،كلسػا يقجمػو السعمػع

م ػػغ ال ػػجركس التخ ػي ػػة السختمف ػػة م ػػغ كمس ػػات كألف ػػا كح ػػخكؼ ،كم ػػجى تخػ ػديغ الصمب ػػة لمسعمػم ػػات
كالكمسات كالحخكؼ كاأللفا التي استسعػا إلييا مغ قبل السعمع.

وتعخف الباحثة التحجث إجخائياً :ىي السحادثة الذفػية بيغ السعمع كشبلبو بيجؼ الػهػؿ إلى
تحقيق األىجاؼ التخ ػية ،كمجى إدارة السعمع لمسحادثة مع شمبتو داخل حجخة الجراسة مغ خبلؿ

السػاقف التجريدية السختمفة.

وتعخف الباحثة القخاءة إجخائياً :كىي األلفا التي يقػـ بيا السعمع كالسقاشع الرػتية كالحخكؼ
كالجسل لصمبتو مغ خبلؿ الجركس السقخرة في الكتاب السجرسي ،أك الكتب الخارجية ،كنصق

الكمسات بذكل هحيح كمجى استجابة الصمبة مخاعيا التذكيل كأهػؿ المغة لمسعمع.
السخحمة األساسية الجنيا وتعخفيا الباحثة إجخائياً :ىي مخحمة تعميسية إلدامية ،كىي أر ع سشػات
كهفػفيا األكؿ الثاني الثالث الخابع كحدب الدمع التعميسي الفمدصيشي مغ الرف األكؿ حتى

الرف الخابع.

 1.1حجود الجراسة:
الحج السؾضؾعي :ستقترخ ىحه الجراسة عمى مسارسة معمسي السخحمة األساسية الجنيا لسيارات
التػاهل المغػي في مشصقة غخب غدة( :حكػمة  /ككالة).

الحج الدماني2018-2017 :ـ مغ الفرل الثاني.
الحج البذخي :ستقترخ الجراسة الحالية عمى معمسي كمعمسات السخحمة األساسية الجنيا في مجارس
مشصقة غخب غدة.
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 2انفصـم انثانـي
اإلطار اننظري نهدراسـة
كيذتسل عمى ثبلثة مباحث كىي:
 2.1 السبحث األول -المغة العخ ية.
 2.2 السبحث الثاني -التػاهل المغػي.
 2.3 السبحث الثالث -التعميع األساسي.
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 1.1السبحث األول
المغــــــة العخبيـــــة

تؾطئة:

تُعج المغة العخ ية لغتشا القػمية ،كأيزا المغة العخ ية لغة السجتسع الفمدصيشي ،كىحه المغة
العخ ية لغة القخف الكخيع ،كلغة الحجيث الذخيف ،كىي أداة التفكيخ كالتفاىع كالتػاهل بيغ األفخاد
كالجساعات.
إف اليجؼ الخئيذ لمتخ ية ىػ إعجاد جيل عخ ي كاع مدتشيخ ،مؤمغ باهلل ك األمة العخ ية،
كاثق بشفدو ،ك الذعػب العخ ية ،مدتسج لدمػكو الفخدي كاالجتساعي مغ السثل الخمقية ،متسدظ

بسبادئ الحق كالخيخ ،مرسع عمى التػاهل باألعساؿ البشاءة ،كقادر عمى رفع مكانتو التعميسية
تحقيق حياة حخة مشة نديية لكل عخ ي ،كعمى ذلظ فإف السخحمة االبتجائية يشبغي أف تُعج كحجة
متكاممة بحاتيا تيجؼ إلى تػفيخ الحج األدنى مغ السعارؼ كالسيارات األساسية كاالتجاىات

الفكخية لمصمبة (الغشاـ.)15:1982 ،

كيػػخى (هػػماف )29:2012 ،أف المغػػة تػػؤدي كضػػائف متعػػجدة فػػي حيػػاة الفػػخد كالسجتسػػع،

فيػػي كسػػيمة الفػػخد لمتعبيػػخ عػػغ مذػػاعخه كعػاشفػػو كأفكػػاره ،ك يػػا يقصػػيغ حاجاتػػو ،كيشفػػح مصالبػػو،
كيحقػق مأر ػو فػي السجتسػع الػحي يحيػا فيػو ،ك ػسػاشتيا يشقػل تجخ تػو إلػي اآلخػخيغ ،كسػا أنػو يصمػػع
عمى تجار يع الحاضخة كالساضػية ،كعمػى تجػارب األمػع األخػخى أنػو يصمػع عمػى تجػار يع الحاضػخة
كالساضػػية كعم ػى تجػػارب األمػػع األخػػخى كخبخاتيػػا ،كأف المغػػة كسػػيمة السػػخء لمػػتحسع فػػي بيئتػػو ،ألف
أداءه التفكيخ كثسختو ،ك يا تديل عسميات التفاعل االجتساعي كاالنييار الفكخي بيغ أفخاد السجتسع
كاألمة ،كىي مدتػدع تخاث األمة ،ألف كل كمسة تحسل في شياتيا خبخة بذخية.
لمغة عجة وعائف تتسثل فيسا يمي:
 -1المغة أداة التػاهل كالتفاىع ،فالمغة تعسل عمي تػحيج البذخ ،كاهمة القخيب بالبعيج،
كالحاضخ بالساضي كالسدتقبل ،كسا أىيا كاسصة التػاهل كالتفاعل داخل السجتسع.

 -2المغة أداة لمتعبيخ عغ الشفذ البذخية ،كىي بسثابة الثػرة لمخساـ.
 -3المغة أداة لتحيل العمع كتػسيع التجخ ة.

 -4المغة أداة التفكيخ ،إف الفكخ يعتسج اعتسادا كبي اخ عمى المغة.
 -5المغة أداة التػثيق الخكابط القػمية.

 -6ليا دكر في تكػيغ ثقافة السجتسعات البذخية (الخشجاف كجعشيشي.)189-188 :2002 ،
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 2.1.1أىسية المغة العخبية:
المغة العخ ية ىي الخكغ األساسي في بشاء األمة العخ ية ،تمظ المغة التي امتازت مغ بيغ

لغات العالع بتاريخيا الصػيل السترل ،كثخكتيا الفكخية كاألدبية ،كحزارتيا التي أكهمت قػـ بيغ
اإلندانية بحجيثيا كقج ارتبصت بيحه المغة حياة العخك ة ارتباط كثيق في أدكار تاريخيا الصػيل
القجيع كالحجيث كلعج تأشخت المغة العخ ية بمغة القخف الكخيع عمى السدتػيات المغػية كافة،
كأساليبيا التي عبخت عغ السزاميغ التذخيفية لمجيغ الحشيف ،فكانت أفرح كبلما ،كأسمػ ا،
تأثيخ في الشفػس (عػف .)20:2011 ،إف حياة العخك ة مشح نذأتيا في شبو الجديخة حتى
كأكثخه
ا

إحياء دعػة القػمية العخ ية في السخحمة الحاضخة مغ ارتبصت بالمغة العخ ية الفرحي ارتباش ا
كثيق ا في كل أدكار تاريخا الصػيل ،كاستسجت مشيا القػة كاإللياـ في يقطتيا الحجيثة (يػنذ

كالشاقة.)13:1977 ،

كتُعج المغة العخ ية نقصة االلتقاء بيغ العخب كشعػب العالع ،كىي أداة التػاهل بيشيع،
كالكثيخ مغ الذعػب أخحت عغ العخب جدءا كبي اخ مغ ثقافتيع ،كاشتخكت معيع في الكثيخ مغ

السفاىيع كاألفكار (أبػ مغمى.)34 :1997 ،

وتؤكج الباحثة :أف المغة العخ ية لغة القخف الكخيع كأنيا لغة إندانية خاهة باإلنداف ،كأنيا
كسيمة التػاهل كالتفاىع بيغ الشاس كالتعبيخ كالتفكيخ عسا يجػؿ بخاشخ اإلنداف مغ أحاسيذ

كمذاعخ لتمبية رغباتيع كاحتياجاتيع.
 2.1.2سسات المغة العخبية:

تتدع المغة العخ ية بدسات متعجدة إما حخكفيا أك في مفخداتيا ،أك في إعخابيا أك في دقة

تعبيخىا أك في إيجازىا ،كىحه الدسات جعمت السؤرخ أرنذ ر ياف الستعرب ضج العخب يقف

مجحػسا أماميا ،كيقػؿ مغ أغخب السجىذات أف تشبت تمظ المغة القػية ،كترل إلى درجة إكساؿ

كسط الرحاري عشج أمة الخحل ،تمظ المغة التي فاقت أخػاتيا بكثخة مفخداتيا كدقة معانييا،
كحدغ نطاـ مبانييا ،ككانت ىحه المغة مجيػلة عشج األمع ،كمغ يػـ عمت ضيخت لشا في حمل

الكساؿ درجة أنيا لع تتغيخ أي تغيخ يحكخ ،ك قيت حافطة لكيانيا مغ شائبة (هػماف،
.)54:2012

 2.1.3مسيدات تجريذ المغة العخبية ،وأىجافيا:
 -1تعسيق همة الصالب بمغتو القػمية التي تداىع في تكػيغ شخريتو.
 -2تسيكغ الصالب مغ تشسية قجراتو المغػية ،كتػضيفيا في السسارسة الحياتية.
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 -3السداىسة في تحػيميا إلى كسيمة الكتداب السعخفة الثقافية.
 -4تشسية القجرات عمي التفكيخ كالبحث كالحػار.
 -5تشسية القجرات القخائية بكل أنػاعيا.
 -6تصػيخ ممكة االستساع كاالستيعاب.
 -7إغشاء القجرات التعبيخية الكتابية كالذفػية عغ األفكار كالسذاعخ كالسعاني.
 -8االرتقاء بالتحكؽ األدبي كالجسالي (أبػ لغج.)353:1996 ،

كيجسل (يػنذ ك خخكف )43:1977 ،اكتداب الصفل المغة يختبط بثبلثة أمػر مشيا:
 -1الشسػ السعخفي ،أي قجرة الصفل عمى التعخؼ ،كالتحقق ،كيسيد مبلمح العالع مغ حػلو.
 -2نسػ القجرة عمى تسييد فيع الكبلـ الحي يدسعو مغ اآلخخيغ.
 -3نسػ القجرة عمى إنتاج أهػات الكبلـ بالتتابع الحي يتصابق مع أنساط كبلـ الكبار.
وتؤكـج الباحثـة :عمػى أىسيػة الشسػػ العقمػي كالشسػػػ السعخفػي فػي قػجرة الصمبػة إلػى التعػخؼ إلػػى
األشياء التي تجكر مغ حػليع.
 2.1.4خرائص المغة العخبية:
 -1التسايد الرؾتي :المغة العخ ية لغة هائبة تتسيد بػفخة مخارج الحخكؼ مسا يعصييا مغ
الجقة الرػتية ،كالتسايد الرػتي ما ال يتػافخ لغيخىا ،فيشاؾ خسدة عذخ مخخجا
ألهػات العخ ية بحدب حخكفيا.

 -2اإلعخاب وحخية الختبة :إف المغة العخ ية لغة معخ ة ،كإف خاهية اإلعخاب مشحتيا شابع ا
مػسيقيا ،كدقة في التعبيخ عغ شخيق الحخكات اإلعخابية التي تُعج مفاتيح الجاللة عمى
السعاني.

 -3التخادف :بغس الشطخ عغ اختبلؼ كجيات الشطخ في الستخادفات ،كما ذا كانت مدسيات
لسدي كاحج ،كالديف كالحداـ كالسيشج ،كأنيا مدسيات مختمة أك أنيا ألفا

بالسعاني قابمة ،ألف يحل بعزيا محل البعس اآلخخ في الدياؽ.

متحجة

 -4اإليجاز :تتدع المغة العخ ية بالقجرة عمى التعبيخ عغ معايخ كثيخة بكمسات قميمة ،كخيخ
دليل عمى ذلظ الحكع كاألمثاؿ في تخاث العخ ية ،كىحه الدسة تجعل المغة العخ ية مغ بيغ
أكثخ المغات استجاب اة لبلتجاه الحجيث في العمع ،ك شاء مشاخ الجراسة.
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 -5الشسؾ والسخونة :تتدع المغة العخ ية بقجرتيا عمى استيعاب السدتحجثات مغ السػارد
كالسعاني ،كاستيعاب السفخدات التي دخمت عمييا مغ األمع التي تجاخمت مع األمة

العخ ية ،فالعخ ية في أنطستيا ليدت جامجة ،بل فييا مغ السخكنة ما يسكشيا مغ التصػر.

 -6التعخيب :التعخيب لغة اإلبانة كاإلفراح ،كالسعخب ىػ ما استعسمتو العخب مغ األلفا
السػضػعة لسعاف في غيخ لغتيا.
 -7األضجاد :تعج ضاىخة األضجاد في العخ ية مغ عػامل نسػىا ،عمي الخغع مسا يبجك عمييا
مغ تعقيج لسغ ال يعخؼ سخ األضجاد في العخ ية ،فاألضجاد ىي كمسات تذتخؾ الػاحجة
مشيا في معشييغ متزاديغ ،كسا في (قعج) التي تعشي جمذ ،كقاـ(عصية-37 ،

.)32:2009

ويخى (يؾنذ والشاقة )15-14 :1977 ،خرائص المغة العخبية:
 -1مغ أىع خرائز المغة العخ ية أنيا لغة اشتقاقية ،كىحا االشتقاؽ أكدبيا مخكنة كمشاعة في
كقتا كاحج ،سسح ليا بخمق ألفا ججيجة ،كحافظ عمى ثخكتيا.

 -2الػاقع أف تخكيب الكمسات في العخ ية أكثخ تعقيجا ،كليذ مغ الديل كضع الريغ السختمفة
المغػي تحت معشى كاحج ،لكل هبغة معشاىا الخاص بيا.
لؤلهل ُ
 -3أنيا في بشيتيا كتخكيبيا ال تحتاج الجسل الخبخية فييا إلى إثبات ما يدسي في المغات
األكر ية( :فعل الكيشػنة) معشى ىحا أف اإلسشاد في المغة العخ ية يكفي فيو إنذاء عبلقة
ذىشية.

المغػية ،كأسباب ضعفيع إف معمع
المغة العخ ية كمعمع الرف :دراسة مذكبلت الصمبة ُ

الرف أكثخ تفخغا لجراسة مذكبلت الصمبة المغػية مغ معمع السادة ،فالصفل قج يخفي في درس
المغة بعس عيػ و أك مذكبلتو مغ تيتية أك تمعثع أك نحػ ذلظ بالحفظ عغ ضيخ قمب  ،كلئغ

ضيخ العيب لع يكفي الػقت لسعمع السادة ،لكي يكتذف السذكمة الشفدية الكامشة كراء العيب ،أما
معمع الرف الحي يراحب الصمبة ست ساعات في اليػـ فإنو يجرسو ،باإلضافة إلى السذكبلت

المغػية ،كأثخ ىحه التجريبات في الشصق الرحيح ،كالصبلقة المغػية كالفيع كاإلفياـ (هػماف،

.)78:2012

المغػية ،كأسباب ضعفيع
وتؤكج الباحثة :عمى دكر السعمع في اكتذاؼ مذكبلت الصمبة ُ

كيجب أف يكػف السعمع متفيس ا لمسذكبلت التي يعاني مشيا الصمبة كإيجاد شخائق بجيمة لحل ىحه

السذكبلت كمعالجتيا.
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 2.1.5الشغام المغؾي لمعخبية:
لكل لغة نطاـ أك بشاء خاص يختمف عغ أي نطاـ ألية لغة أخخى مغ لغات العالع ،كلكل

نطاـ قػي مسيدات تسديو عغ أي نطاـ لغػي غيخه ،كىحه السسيدات التي تسيد المغات عغ بعس

المغػي ،كأكؿ عشاهخ البشاء المغػي األهػات ،فأهػات المغة ىي أحج
تدسى عشاهخ البشاء ُ
العشاهخ التي يقػـ عمييا بشاؤىا ،كتتألف مشيا شخريتيا ،كلمغة العخ ية كسا لكل لغة أهػاتيا

الخاهة بيا ،كالتي تسيدىا عغ غيخىا (أبػ مغمي كالفار.)15:1990 ،

2.1.6

مدتؾيات المغة العخبية:

إف المغة العخ ية نطاـ متكامل يتكػف مغ مجسػعة مغ األنطسة ،أك السدتػيات يختمف

بعزيا عغ البعس في السحتػي ،كالحجكد كالقػانيغ ،كلكشيا تتكامل فيسا بيشيا ،فتكػف الشطاـ
الكمي لمغة العخ ية ،كيسكغ تحجيج مدتػيات نطاـ المغة العخ ية بالسدتػيات األتية:


السدتؾى الرؾتي.



السدتؾي الرخفي.



السدتؾى الشحؾي.



السدتؾى الكتابي.



السدتؾى السعجسي والجاللي.



السدتؾى البالغي.

كمغ يخيج التسكغ مغ المغة العخ ية ال َبج لو مغ اإلحاشة بكل مغ ىحه السدتػيات
كمػاضعتيا ،ألف القرػر في أي مشيا يشدحب عمى ميارات االمتثاؿ المغػي (عصية،

.)39:2009

إف تجريذ المغة العخ ية يسكغ أف يكػف أكثخ فعالية إذا قاـ عمى أساس تشاكؿ (فشػف المغة

االستساع ،الكبلـ ،كالقخاءة ،كالكتابة ،عمي أنيا كحجات أساسية ،ككسيمة لغاية ميسة ،كىي

التػاهل) كإذا قاـ بحلظ بجالا مغ التخكيد عمي الجانب الشطخي في معالجة المغة ،كفي الحقيقة
تحتاج المغة العخ ية اليػـ قبل الغج تشاكالا ججيجا أك نطخه حجيثة في تعميسيا كتعمسيا ،ك خاهة أف
األمة العخ ية أخجة في الػقت الحاضخ في تصػيخ مشاىجيا ،كأساليب حياتيا برفة عامة (يػنذ

كالشاقة.)35:1977 ،
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المغػي مغ
وتؤكج الباحثة :عمى أف مجرس المغة العخ ية إذا استخجـ ميارات التػاهل ُ

استساع كقخاءة ،كتحجث بكفاءة كإبجاع كتػهيل السعمػمة بالذكل الرحيح كمسا أدى إلى تحقيق
التفاعل بيغ السجرس كتبلميحه في البيئة التجريدية ،مغ أجل تحقيق األىجاؼ بكل فاعمية.

إف دركس المغة العخ ية ال يسكغ أف تؤدي دكرىا ما لع يشيس بتجريديا مجرسػف ذك كفاية،

يسيدكف السيارة كالفاعمية البلزمة ألداء مياميع التجريدية ،كتجسعػف بيغ العمع كالتجريذ ،كأجػد
الصخائق ،فالسجرس الشاجح يطل تمسيحا شػاؿ اشتغالو بسيشة التجريذ ،فحدغ أداء السجرس في
التقجيع الجيج لمسػضػع يعج خصػة ميسة لجمب انتباه الصمبة إلى مػضػع الجرس الججيج ،كضخكرة

تحكيخىع بسا سبق أف درسػه (عػف.)30:2011 ،
 2.1.7العؾامل السؤثخة في اكتداب المغة:

 -1السحاكاة :تعج السحاكاة مغ العػامل التي تؤثخ بذكل فعاؿ في عسمية اكتداب المغة ،ألف
المغة تكتدب بالدساع كالتقميج.
سالمة حاسة الدسع :حاسة الدسع عشج الستعمع تعج عامبلا ميسا مغ عػامل اكتداب

-2

المغة ،ألف اإلنداف يدتصيع محاكاة ما يدسع ،كأف السدسػع يتػقف عمى سبلمة حاسة

الدسع مغ كل عيب.

كسية السدسؾع والسقخوء والسشدؾخ :إف زيادة السدسػع كالسقخكء كنػعيتيا ،كزيادة

-3

السشدػخ تديع في اكتداب المغة ،ألف الستعمع يتحرل السفخدات مغ خبلؿ سساعيا أك

قخاءتيا.

المغػي يعتسج في جانب كبيخ مشو عمى قجره الستعمع
 -4القجرة عمى التحكخ :إف السخدكف ُ
عمى تحكخ ما يدسع أك قخ أك كتب مغ مفخدات ،ككمسات كانت قػة السعمع عمى التحكخ
عالية ،كانت قجرتو عمى اكتداب المغة عالية ،فبل قيسة لبلستساع أك القخاءة مغ دكف التحكخ

(عصية.)28:2009 ،

وتزيف الباحثة :أف التمسيح يكتدب المغة مغ خبلؿ الػسط البيئي الحي يعير فيو.
2.1.8

المغة العخبية في السشياج السجرسي:

تعج المغة العخ ية إحجى الػسائل السيسة في تحقيق السجرسة لػضائفيا الستعجدة ،ألف المغة

أىع كسائل التػاهل كالتفاىع بيغ التمسيح ك يئتو ،كىي األساس الحي تعتسج عميو تخ يتو مغ جسيع
اء أكاف ذلظ عغ االستساع كالقخاءة ،أـ عغ
الشػاحي ،ككسا يعتسج عميو كل نذاط يقػـ بو سػ ا
شخيق الكبلـ كالكتابة.
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كييجؼ تعميع المغة العخ ية مشح بجاية السخحمة االبتجائية إلى تسكيغ الصفل مغ أدكات

السعخفة عغ شخيق تدكيجه بالسيارات األساسية في القخاءة كالكتابة كالتعبيخ ،كمداعجتو عمى
اكتداب عاداتيا الرحيحة كاتجاىاتيا الدمسة ،كالتجرج في تشسية ىحه السيارات ،عمى امتجاد

السخاحل التعميسية بحيث يترل التمسيح في نياية ىحه السخاحل إلى مدتػى لغػي يسكشو مغ
استخجاـ المغة استخجام ا ناجح ا عغ شخيق التحجث أك الكتابة كالقخاءة كاالستساع ،مسا يداعجه

عمى أف يشيس بالعسل الحي يختاره ،كعمى أف يػاهل الجراسة في السخاحل التعميسية التالية

(الشاقة كيػنذ.)27:1977 ،

 2.1.9الشسؾ المغؾي في السجرسة األساسية الجنيا:
مػػغ الػاضػػح أف شمبػػة السخحمػػة االبتجائيػػة تشسػػػ لغػػتيع نسػػا مزػػصخدا فػػي كسيػػة السفػػخدات،
المغػية ،كلقج أشار "دكاتذ" إلى أف
كنػعيا كاتداع معانييا ،كمغ حيث استخجاـ التخكيب كاألنساط ُ

الصفل الستػسط يججل السجرسة االبتجائية بسحرػؿ لغػي قجره ( )2000كمسة ،كيرل رهيجه إلى
( )4000كمسػػة فػػي سػػغ الدػػابعة ،ثػػع يػػدداد ىػػحا الخهػػيج بسعػػجؿ ( )7000كمسػػة سشػيا(هػػػماف،
.)48:2012
 2.1.10صفات معمؼ المغة العخبية:
السعمع أحج محاكر العسمية التعميسية األساسية التي تتسثل بو ك التمسيح بالسشيج ،كلحا فقج

أكلى السخ ػف عسمية اختيار السعمسيغ عشاي اة فائقة ،كالسعمع الحي يخغب في أف يكػف معمسا ناجحاا،
كمؤث اخ كمشتج ا يجب أف يتػفخ فيو خرائز كمدايا شخرية كاجتساعية ككضيفية ،تسكشو مغ أداء
كاجباتو عمي خيخ كجو ،ألف ذلظ مرمحة عطيسة لتبلميحه (أبػ الييجاء.)28:2001 ،

وتزيف الباحثة صفات معمؼ المغة العخبية:
 -1التحمي بالقيع كاألخبلؽ الحسيجة.
 -2أف يكػف هبػ ار عمى تبلميحه.
 -3الذجة كالميغ كحدغ الحجيث كالترخؼ.
 -4أف ييتع بسيػؿ الصمبة كاحتياجاتيع كرغباتيع.
كالصخيقة التجريدية إحجى الخصػات الزخكرية التي يدتخجميا السجرس في ميشتو ،كتختمط
اء أكاف ذلظ في التشفيح ،أـ في
الصخائق باختبلؼ السعصيات ،كالستصمبات ،تتبع نصاـ ثابتا ،سػ ا
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اإلعجاد ،كلكشو في أساس عسمو مخف ،معتسج عمي السجرس كالطخكؼ التعميسية السحيصة ،كإف
شيػع الصخائق التجريدية أتاح لمسجرس حخية اختي ػار الصخيق ػة السبلئسة التي يعتسجى ػ ػا في تجريد ػ ػو.

وىشا تؤكج الباحثة :عمى أىسية الصخيقة التجريدية التي يدتخجميا السعمع في البيئة
السجرسية ،ككمسا نػع السجرس في شخائق التجريذ السختمفة كمسا أدى ذلظ إلى تحقيق األىجاؼ
التخ ػية السشذػدة.

 2.1.11الكفاءة في المغة العخبية والتحريل في السؾاد الجراسية:
تعج المغة إحجى الػسائل السيسة في تحقيق السجرسة لػضائفيا ،ألف المغة أىع كسائل

التػاهل بيغ التمسيح ك يئتو ،كىي األساس الحي يعتسج عميو التمسيح في تعميسو كتخ يتو ،كلحلظ

اء اتخح ذلظ الشذاط شكل االستساع كالقخاءة ،أـ
يعتسج عمييا التمسيح في كل نذاط يقػـ بو سػ ا
شكل الكبلـ كالكتابة ،ك يجؼ تعميع المغة مشح بجاية السخحمة االبتجائية إلى تسكيغ الصفل مغ أدكات
السعخكفة ،كتدكيجه بالسيارات األساسية في القخاءة ك الكتابة ،كمداعجتو عمي اكتداب عاداتيا

الرحيحة ،كلحلظ يبقي أف يعسل مشيج تعميع المغة في السخحمة االبتجائية أف يرل التمسيح في
نياية تمظ السخحمة إلى مدتػى قػي يسكشو مغ الجراسة بديػلة في مياديغ السعخفة السختمفة.

()BOND, 1964 :14

 2.1.12معارف وميارات مظمؾبة لمسعمسيؽ:
 -1معخفة شبيعة الصبلب السبجعيغ كاحتياجاتيع.

 -2معخفة التصػرات الحجيثة في مجاؿ التعميع بالشدبة لئلبجاع.
 -3معخفة األبحاث الججيجة.

 -4السعخفة العسيقة بتخرراتيع.

 -5معخفة الشسػ الشفدي لمصبلب ،كتقشيات التجريذ(حساد ك جر.)217:2014 ،

وتزيف الباحثة:

 -6معخفة ميارات التػاهل المغػية :االستساع ،كالتحجث ،كالقخاءة ،كالتعبيخ ،كالكتابة.
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 1.1السبحث الثاني

التؾاصـــل المغـــؾي

تؾطئة:
المغػي مغ السيارات الحياتية التي تُسكغ الفخد مغ أف يحقق أىجافو،
تُعج ميارات التػاهل ُ
كتداعجه عمى التكيف مع السجتسع الحي يعير فيو ،كيتكيف مع البيئة التي يعير فييا ،كسا ال

َبج لمسعمع أف يستمظ ميارات التػاهل المغػي كمشو ميارة االستساع ،كميارة القخاءة ،كميارة
التحجث.

أهبح التػاهل أم اخ أساسي ا بالشدبة ألية مجسػعة مغ األفخاد ،تعسل سػي ا في سبيل تحقيق

أىجاؼ مذتخكة ،أيا كانت شبيعية الشذاط الحي يقػـ بو الجساعة ،فالجساعة بحاجة إلى نطاـ

التػاهل الفعاؿ ،كسا أف الجساعة في حاجة إلى نطاـ التػاهل الفعاؿ ،يتيح ألفخادىا معخفة
حقيقة ما يقػـ بو اآلخخكف مغ أعساؿ ،كما يبحلػنو مغ جيػد ،فالتػاهل بالشدبة ألية جساعة

كاألكعية الجمػية كاألعراب بالشدبة لجدع اإلنداف (شخؼ.)189:2003 ،
كالتػاهل عسمية أساسية في حياة السجتسع ،كأف كل ما يترل بانتقاؿ األفكار كالسعمػمات

اء أكانت ىحه السعمػمات
مغ فخد إلى خخ ،أك مغ جساعة ألخخى يجخل ضسغ ىحه العسمية ،سػ ا
اء أكانت تترل بالشاس أنفديع أـ بيئة العالع
ذات شبيعة اجتساعية أـ ثقافية أك عمسية ،كسػ ا
الخارجي الحي يعيذػف فيو (شخؼ.)67:2003 ،

كتؤدي الجافعية أك الخغبة لجى اإلنداف دك ار فعاالا ،بل ىي معيار نجاحو أك فذمو في

التػاهل بيحه المغة ،كاستخجاـ مياراتيا األر عة( :االستساع – السحادثة – القخاءة – الكتابة) بيدخ
كسيػلة ،فيي تػجو الشذاط الحي يقػـ بو الستعمع كتحجده ،كمغ السعخكؼ أف الستعمع عشجما يتجو

إلى مجتسع المغة يديج مغ رغبتو في التػاهل ،أما السجرسة ليا دكر ميع في التخ ية كالتعميع

لتحقيق التكيف السجرسي لمجيل ،كالتخمز مغ أية مسارسة تؤدي إلى اضصخاب العبلقات بيغ
السعمع كتبلمحتو ،فالتخكيد عمى نػع العبلقة القائسة بيغ السعمع كالصمبة ،كإرساء العبلقات فيسا

بيشيع تُديع في رفع مدتػى التحريل الجراسي لجييع ،ألف السعمع ىػ مغ يستمظ مقػمات التعمع
كاإلعجاد لمسدتقبل ،لحلظ تُعج ىحه العبلقات ىي الصخائق التخ ػية ،كالػسائل التخ ػية الستبعة،

لتػفيخ ضخكؼ مشاسبة لمتعمع ،كمحجدا ميسا في السدار الجراسي لمتمسيح بذكل عاـ ،كفي جسيع

الحاالت ال تتع العبلقات التػاهمية بصخيقة ناجعة إال إذا كاف كل فخد متػاهل مع ذاتو قج ار عمى
االنخخاط كالتػاهل داخل الجساعة (فخحات)285 :2016 ،
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يسكششاً الشغخ إلى عسمية التؾاصل مؽ خالل عجة مخاحل مشيا:

 -1تأمل حجيث الستكمع كشخيقتو في التحجث ،كأساليبو في عخض مادتو.
 -2تحميل السػضػع بذكل عاـ.
 -3تحميل مدػدات السػضػع إذا كاف التػاهل كتابي ا.
 -4مخاجعة الشدخة األكلية لمسػضػع.
 -5تحميل الجسيػر نفدو.
 -6التحقق مغ تشطيع السػضػع بالذكل األمثل.
 -7تحجيج األىجاؼ.
 -8التشبؤ.

انتياء
فكل ىحه األنذصة العقمية تسارس عشج عسمية التػاهل بجءا مغ عسمية التخصيط ك ا
اء أكانت ىحه الخسالة كتابية أـ شفػية (عبج الباري.)28:2011 ،
بعسمية إنتاج الخسالة سػ ا

 2.2.1التؾاصل:

ىػ عسمية تفاعمية تؤدي إلى التفاىع كالسذاركة في أمخ ما أك قزية ما كيسكغ أف يتع
التػاهل أك التػاهل بيغ السعمع كالصمبة بأكثخ مغ نسط (محدغ ،عصية.)273 : 2009 ،

كعخفو زيتػف بأنو :عسمية يتع فييا تكػف عبلقة متبادلة بيغ شخفيغ ،تؤدي إلى التفاعل

حدغ متبادلة بيغ الصخفيغ (زيتػف.)307 : 1997 ،
بيشيسا ،كتذيخ غمى عبلقة
َ
 2.2.2مفيؾم التؾاصل المغؾي:

ىػ العسمية التي تتزسغ السذاركة أك التفاىع حػؿ فكخة أك إحداس أك سمػؾ أك اتجاه أك

فعل ما ،كالتػاهل أيز ا ىػ العمسية التي يتع بيا نقل السعمػمات كالسعاني كاألفكار مغ شخز

إلى خخ أك خخيغ ،برػرة تحقق األىجاؼ السشذػدة لسػقف االمتثاؿ ،أك في أي جساعة مغ
الشاس ذات نذاط اجتساعي (عبج الباري.)28:2011 ،

 2.2.3أىسية التؾاصل المغؾي:
إف أىسية التػاهل يسكغ أف نمخز ىحه الفائجة في الشقاط التالية:
-

يحجد التػاهل دكر الفخد داخل السجتسع ،ك حلظ يحذ كل فخد بقيستو االجتساعية فكل دكر

-

يداعج الفخد عمى االقتخاب مع غيخه كإحداسو بالصسأنيشة الشاتجة عغ التسدظ االجتساعي.

اجتساعي يفخض عمى هاحبو التػاهل مع اآلخخيغ.
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-

يفيج الفخد في اتخاذ ق اخراتو مغ خبلؿ معخفتو بالقزايا كالسػضػعات اليػمية.

-

يػفخ السعمػمات الخاهة بالبيئة مسا يشعكذ عمى دعع االستقخار داخل السجتسع كخارجو.

 بجعع انتساء الفخد إلى السجتسع كػنو يكتدب سسات كخرائز السجتسع الحي يعير فيو. -يحقق التخابط بيغ األفخاد كيجعع التفاعل االجتساعي.

 يحقق الحافظ عمى اليػية الثقافية لمسجتسع(.زكخيا)211 :1992 ، 2.2.4أىسية التؾاصل المغؾي الرفي:
-1إتاحة الفخهة لمصمبة لمتعمع بصخيقة فعالة.

 -2التعخؼ إلى حاجات الصمبة كتحجيجىا العسل عمى تمبيتيا كاالىتساـ بسيػليع كقجراتيع.
 -3يداعج التفاعل الرفي في تعديد انتباه الصبلب نحػ السػاقف التعميسية السختمفة كتديج مغ
قجراتيع ،كيديج مغ نذاشيع كتعاكنيع فيسا بيشيع.

 -4يعدز تعاكف الصمبة كالسعمع في فيع الجرس كتديل الرعػ ات فيو ،كيتيح الفخهة لسذاركة
الصمبة في األنذصة.

 -5ييتع التفاعل الرفي بالعادات كاالتجاىات التي فييا مرمحة الفخد كالسجتسع.
 -6تكسغ أىسية التفاعل في خمق ركح السدؤكلية لجى الصمبة كتسكشيع مغ اكتداب السعارؼ
السشاسبة كالبحث عشيا ،كتشطيسيا ،كاستخجميا لحل السذاكل السختمفة.

 -7تشسية التفكيخ مسا يجعل الصبلب قادريغ عمى سمظ شخؽ ذا أثخ فعاؿ في مجاؿ تشسية
تفكيخىع (الكدػاني ك خخكف.)79:2005 ،

أىسية التؾاصل الم ُغؾي مؽ وجية نغخ الباحثة:
 -1يؤدي إلى إيجاد األلفة كالسحبة كالتعاكف كاألخبلؽ بيغ السعمع كتبلميحه.
 -2يعدز القجرة عمي تحقيق األىجاؼ السشذػدة لكل مغ السعمع كتبلميحه.
 -3يعدز الثقة بيغ السعمع كتبلميحه.
المغػي اإليجابي بيغ السعمع كتبلميحه.
 -4يجعع التفاعل كالتػاهل ُ
 -5يشتسي ميارات نقل األفكار لمتبلميح كحدغ التأثيخ فييع.
 -6أنيا تكدب الصمبة ميارة القخاءة كاالستساع كالتحجث.
 -7تسكغ الصمبة مغ اكتداب الثخكة المغػية كتشسية ثخكتو المغػية.
 -8إكداب الصمبة السعارؼ المغػية البلزمة.
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 -9الستعمع ال يدتصيع التقجـ في تعمسو ،إال إذا استصاع اكتداب السيارات المغػية التػاهمية

اء أكاف برػرة لفطية أـ غيخ لفطية.
سػ ا
 -10يصػػػر مي ػارات حدػػغ االسػػتساع كاإلهػػغاء كالح ػػار كالسشاقذػػة كالتحػػجث كالق ػخاءة ،كقب ػػؿ
الخأي كالخأي اآلخخ.
 2.2.5أسذ التؾاصل المغؾي:
 -1تحجيج الفكخة لسػضػع الحجيث.
 -2تحجيج اليجؼ.
 -3تشطيع السادة التعميسية.
يبخز الفخد مذاعخه في هػتو كحخكاتو.
 -4أف َ
 -5أف يتفاعل السعمع مع الصمبة.

 -6السخكنة كمبلحطة تجاكب اآلخخيغ.
 -7التكمع بريغ الجسع بجالا مغ الريغ الجالة عمى الحات.
 -8الخفق كالكياسة.
 -9تذجيع السعمع عمى شخح األسئمة.
 -10ابتعاد السعمع عغ التحجث عغ الشػاحي الذخرية.
 -11تييئة جػ مخيح لمبيئة الرفية.
 -12الرست في بعس األحياف( .عصػي)158-157 :2010 ،
 2.2.6خرائص التؾاصل الم ُغؾي:
 -1أنو عسمية ىادفة :ال تتع عسمية التػاهل بيغ شخفيغ إال إذا كانت لتحقيق ىجؼ محجد،
المغػي عامة يدتيجؼ نقل رسالة تحسل معشي مغ مشتج الستحجث إلى
خبلؿ التػاهل ُ
الستمقي السدتسع أك القارئ.

 -2أنو عسمية تفاعمية :تتزسغ عسمية التػاهل التفاعل بيغ شخفي ىحه العسمية ،ىحا التفاعل
يتصمب مغ كل شخؼ أف يكػف مذارك ا لآلخخ في أرائو كأفكاره ،كمعب اخ عغ كجية نطخه

تجاه السػضػع السدسػع ،كيدتمدـ التفاعل حدغ التجاكب مغ كبل الصخفيغ مع ح اخرة

التػاهل بيشيا.

21


الفصـلىالثانـي
اإلطارىالنظريىللدرادـظ

 -3أنو عسمية تتزسؽ العجيج مؽ األطخاف مشيا السخسل ،كالسدتقبل ،كالخسالة ،كالقشاة ،كمكاف
كزماف إجخاء عسمية التػاهل ،كنػع الجسيػر أك السخسل كالسدتقبل ،كدراستيع بالسػضػع.
حيث إف الستكمع أك الكاتب عشجما يتػاهل مع اآلخخيغ فعادة ما يكػف
 -4أنو عسمية عقميةُ :
لجيو فكخة يخيج التعبيخ عشيا ،بعج ذلظ يشتقي مغ عشاهخ المغة المبشات السعبخة عغ ىحه
الفكخة ،ثع يبجأ بالشصق.
المغػي عمسية مشطسة ،تتصمب مغ الستحجث التخصيط الجيج
 -5أنو عمسية مشغسة :التػاهل ُ
لعسمية الكبلـ ،كتخكيب رسالتو في قالب مفيػـ ،ليدتقبميا السدتسع الحي يقػـ بفظ شفخة ىحه
الخسالة.
 -6التغحية أبخز جؾانب التؾاصل كىي إعبلـ أحج شخفي التػاهل بانصباعات أك أفكار أك أمخ
الصخؼ اآلخخ ،كيتع ذلظ مغ خبلؿ تدكيجه بسعمػمات عغ سيخ أداتو ،أك حجيثو بذكل
مدتسخ.

 -7التؾاصل عسمية مدتسخة :ألف التػاهل يذتسل عمي سمدمة مغ األفعاؿ التي ليذ ليا بجاية
أك نياية محجدة ،فإنو دائع التغيخ كالحخكة ،كىػ عسمية مدتسخة بيغ الشاس ك يئات التػاهل

كالسيارات كالسػاقف(عبج الباري)33:2011 ،

المغػي في عسمية التجريذ ُيعج مغ أكثخ كسائل
وىشا تؤكج الباحثة :عمى أف التػاهل ُ
التفاعل بيغ السجرس كتبلميحه ،كإكدابيع السعارؼ المغػية البلزمة ،كعمى السجرس أف يكػف
مذارؾ لمتبلميح في أفكارىع ك رائيع كتداؤالتيع مغ خبلؿ السشاقذة كالحػار ،كنجاح التػاهل

المغػي بيغ السجرس كتبلميحه يتػقف إلى حج بعيج عمى االستخجاـ الشاجح لمخمػز المغػية:
ُ
(الكمسات ،العبارات ،الجسل) ،كالخمل في استخجاـ ىحه الخمػز المغػية يؤدى إلى فذل التػاهل
المغػي أك انحخافو عغ اليجؼ مشو .

 2.2.7مسيدات التؾاصل المغؾي الفعال:
يمخز عػاد ك خخكف ( )98 :2010السسيدات فيسا يمي:
 -1تحقيق األىجاؼ التخ ػية كالتعميسية التي يدعى إلييا السعمع.
 -2تعجيل الدمػكيات الدمبية غيخ السخغػب فييا عشج الصمبة.
 -3تقػية العبلقات بيغ السخسل كالسدتقبل.
 -4يداعج في بشاء الثقة كالتعاكف بيشيع.
 -5يداعج عمى إزالة المبذ كسػء الفيع كيقمل مغ السذاكل كالخبلفات.
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وتزيف الباحثة:

 -6تقػية أكاهخ العبلقة بيغ السعمع كتبلميحه.
 -7تحقيق مبجأ التعاكف.
 -8إيجابية السعمع كالستعمع كتعجيل الدمػؾ غيخ الدػي.
 2.2.8مجاالت التؾاصل المغؾي:
ُيعػ ػػخؼ شعيسػ ػػة )22:2001( ،مجػ ػػاالت التػاهػ ػػل المغػ ػػػي ،بأنيػ ػػا عبػ ػػارة عػ ػػغ مجسػعػ ػػة

المغػيػػة التػػي يحتػػاج فييػػا الفػػخد السػػتخجاـ المغػػة ،كىػػحه السيػػارات تختمػػف بػػاختبلؼ البيئػػة
األنذػػصة ُ

االجتساعيػػة السحيصػػة بػػالفخد ،كسػػا تختمػػف بػػاختبلؼ السػاقػػف الحياتيػػة التػػي يسػػخ بيػػا ،إضػػاف اة إلػػى

خرائرو فيػ نفدػو ،كمػجى إتقانػو لمغػة التػي ىػي أداة التػاهػل ،كالقػجرة الدمشيػة التػي يجػخي فييػا
التػاهل ،إلى غيخ ذلظ مغ عػامل التبايغ في مجاالت التػاهل المغػي.
المغػي تتدع لتسثل كافة السيارات
مغ خبلؿ ما سبق نذيخ إلى أف مجاالت التػاهل ُ
التػاهمية لئلنداف في عبلقتو بشفدو أك بغيخه فتسثل جانبييا.
 -1مجاالت التػاهل الذفػي :كتتزسغ ما يمي مخاشبة الفخد لحاتو.
 -2التعبيخ عغ حاجاتو كرغباتو لآلخخيغ.
 -3نقل األفكار إلى اآلخخيغ.

 -4االستفادة كالتعمع مغ األهحاب كاألقخاف.
 -5قزاء كقت الفخاغ.

 -6مجاالت التػاهل الكتابية :تعج أنساط الشذاط المغػي الحي مجاالتو ال يدتغشي عشيا إنداف
كمجاالتيا عجيجة تترل بذتي نػاحي الحياة.

وتزيف الباحثة :أنو كسيمة لتحقيق الفخد لحاتو كتكػيغ العبلقات اإليجابية ،كإبجاء الخأي
كاألفكار حػؿ مػضػع ما.
ويجسل طعيسة ( )47:2001مجاالت التؾاصل المغؾي الخاصة:
أوالً :االستساع مؽ أىؼ مجاالت التؾاصل مؽ حيث فؽ االستساع ما يمي:
 -1االستساع إلى تبلكة القخف الكخيع.

 -2االستساع إلى السشاقذات التي تجكر أمامو.
 -3االستساع إلى التعميسات.
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 -4االستساع إلى إلقاء األناشيج كاألغاني التي تمقى مغ زمبلئو.
 -5االستساع إلى األخبار.

ثانياً :الكالم مؽ أىؼ مجاالت التؾاصل مؽ حيث فؽ الكالم ما يمي:
 -1التعخيف بالشفذ( :اسسو ،ميبلده ،بمجه ،ديشو ،عشػانو ...كغيخىا.

 -2شمب بعس األشياء التي تذبع حاجاتو ،مثل الصعاـ ...كغيخىا.
 -3إلقاء أسئمة كاإلجابة عمييا.

 -4كهف ما يقع عميو في البيئة السحيصة مغ كائشات كأىجاؼ.
 -5التحجث عسا يقػـ بو مغ نذاط أك ما يؤديو مغ أعساؿ.
 -6إعادة سخد القرز التي استسع إلييا.
ثالثاً :القخاءة مؽ أىؼ مجاالت التؾاصل مؽ حيث القخاءة ما يمي:
 -1قخاءة بيانات خاهة بو( :اسسو .عشػانو ...كغيخه).
 -2قخاءة السرحف الذخيف.

 -3قخاءة كمسات كعبارات تعقب هػ ار معيشة.
رابعاً :الكتابة مؽ أىؼ مجاالت فؽ التؾاصل مؽ حيث فؽ االمتثال مؽ حيث فؽ الكتابة ما يمي:
 -1كتابة بيانات خاهة بو.
 -2كتابة ما يسمي عميو بالفرل الجراسي.

 -3كتابة محكخات مختارة حػؿ أحجاث معيشة.
 -4كتابة بخقيات في مشاسبات اجتساعية معيشة.
 -5شمبات رسسية.

 -6كتابة خصابات.
 -7اإلجابة عمى األسئمة كتابة.
 2.2.9مجاالت التؾاصل المغؾي العامة:
 -1الؾعيفة الشفعية :كيقرج بيا استخجاـ المغة لتمبية متصمبات الفخد كإشباع حاجاتو السادية.
 -2الؾعيفة التشغيسية :استخجاـ المغة مغ أجل إهجار أكامخ أك تػجيو سمػؾ اآلخخيغ.

 -3الؾعيفة التفاعمية :استخجاـ المغة مغ أجل تبادؿ السذاعخ كاألفكار بيغ الفخد كاآلخخيغ.
 -4الؾعيفة الذخرية :استخجاـ المغة مغ أجل أف يعبخ الفخد عغ مذاعخه كأفكاره.

23


الفصـلىالثانـي
اإلطارىالنظريىللدرادـظ

 -5الؾعيفة االستكذافية :استخجاـ المغة مغ أجل االستفدار عغ أسباب الطػاىخ كالخغبة
في التعمع مشيا (شعيسة.)46:2001 ،

 2.2.10مخاحل العسمية الكالمية:
 -1مخحمة التشفذ :كاليػاء السادة الخاـ لحجكث الرػت كىي مخحمة إنتاج تيار اليػاء.

 -2مخحمة الترؾيت :كميستيا تعجيل مدار اليػاء ،كإحجاث الرػت ،كىحا الرػت ندسيو
التشجيع أك الشقسة.

 -3مخحمة تقؾية الرؾت :كذلظ أثشاء اليػاء بالحشجخة كالحمق كالفع ،حيث يعصي مقامة
هػتية.

 -4مخحمة تذكيل الحخوف :ليذ ىشاؾ خاص بالشصق ،كالجياز التشفدي كاليزسي ،كإنسا
كل األجيدة تتعاكف في نصق الكمسات (البػجي.)17:2001 ،

وتؤكج الباحثة :عمى أف كل مخحمة مغ ىحه السخاحل ليا خرائريا كمسيداتيا التي تسيدىا
عغ غيخىا.
 2.2.11عشاصخ عسمية التؾاصل:





السخسل :أك السرجر كىػ هاحب الخسالة اإلعبلمية أك الجية التي ترجر عشيا الخسالة.

اء كاف فخدا أك جساعة.
السدتقبل :كىػ مغ تػجو إليو ىحه الخسالة سػ ا
الؾسيمة( :هحيفة ،إذاعة ،تمفاز ،معخض ا).

الخسالة :ىي السزسػف الحي تؤديو الػسيمة أي السادة اإلعبلمية نفديا (دليػ،
)56:2003

وتزيف الباحثة إلى عشاصخ عسمية التؾاصل في البيئة الرفية:

 السخسل :ىػ السعمع الحي يقػـ بإعصاء السعمػمات ،كإرساليا لمتبلميح داخل حجخة الجراسة
كيكػف السعمع مخسل كمدتقبل ،كيكػف مدتقبل كمخسل.

 السدتقبل :كىػ التمسيح الحي يقػـ بتمقي السعمػمات مغ السخسل (السعمع).
 الؾسيمة :الكتاب السجرسي ،الدبػرة ،الحاسػب.

 الخسالة :ىي مزسػف كممخز لسا تؤديو الػسيمة مغ خبلهة كاستشتاجات.
 التغحية الخاجعة.
 التقؾيؼ.
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أما عغ مكػنات عسمية التػاهل فقج أشار (البغجادي )17:16:1998 ،إلى أر عة مكػنات

أساسية ىي:

 -1السخسل :يكػف السخسل أك السرجر عادة محسبلا باألفكار كالسعمػمات ،كيقػـ بعسمية
الرياغة التي تيجؼ إلى تحػيل ما لجيو مغ معمػمات كخبخات كميارات إلى رسالة
يػجييا إلى السدتقبل.
 -2الخسالة :تُعج الخسالة تخجسة لمسعاني كاألفكار كاالتجاىات التي لجى السخسل في شكل
رمػز ،تخكب مع بعزيا بأسمػب معيغ ،فتكػف إما عمي شكل كتابة ،أك رسػـ أك هػرة
أك أهػات .أك تعبيخات في الػجو ،أك أي رمػز أك إشارات أخخى يسكغ تخجسة معانييا.

 -3الؾسيمة :كىي الػسيط الحي يحسل الخسالة لترل إلى السدتقبل ،كتخاشب حػاسو ،كقج
تحسل الخسالة مرػ ار كممرق إعبلمي ،أك شخيط سيشسائي ،أك مػجات األثيخ.
 -4السدتقبلُ :يعج السدتقبل ىػ اليجؼ مغ عمسية التػاهل الحي تػجو إليو الخسالة ،فسغ
يحيع إنسا يحيع ليدتسع إليو خخكف ،كمغ يكتب إنسا يكتب ليقخ لو خخكف ،كقج يكػ
السدتقبل فخدا أك جساعة سػاء حيغ يق أخ أك يدسع.
وقج أشار (عبج الباري )28:2011 ،إلى مكؾنات عسمية التؾاصل مؽ خالل:
 -1العسمية :إف التخصيط لعسمية التػاهل بيغ شخفيغ تدتمدـ االىتساـ ببعجيغ ىسا أ -اإلعجاد
ب_ اإلنتاج.
 -2الغخض :تدتيجؼ عسمية الكتابة أك التحجث تحقيق مجسػعة مغ الغايات ،كىحه الغايات
مغ السسكغ أف تتغيخ في عمسية التػاهل كفق ا لصبيعة الجسيػر ،كتحجيج مثل ىحه

األىجاؼ يجعل عسمية التػاهل عسمية غخضية.

 -3اإلرسال :تتصمب عمسية اإلرساؿ في مػقف التػاهل أف يكػف لجى الكاتب أك الستحجث
نػع ا مغ السرجاقية في عخض الخسالة.
 -4االستقبال :استقباؿ الجسيػر لمخسالة عشرخ ميع مغ عشاهخ التػاهل المغػي ،كيقػـ ىحا
الجسيػر بتغيخ الخسالة ،كتكػيغ استجابة ليا ،كالتغحية الخاجعة.

 -5الخسالة :الخسالة في عسمية التػاهل الخسسي كتكػف مغ مجسػعة مغ الخمػز أك الكمسات،
كفي التػاهل غيخ المفطي( :اإليحائي) تتكػف مغ إشارات أك إيحاءات ،لحا يجب أف
تختار الكمسات أك الخمػز الجالة عمى الخسالة بعشاية.
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 -6مذاركة الخبخة :يتحقق التػاهل عمى الػجو األكسل إذا كاف شخف ا عسمية التػاهل لجييع
الخغبة الكافية لحجكث ىحا التػاهل ،إضاف اة إلى قجرتيع عمى السذاركة الفعالة بخبخاتيع،
أك أفكارىع ،كلكل مغ السخسل كالسدتقبل دكره في عسمية التػاهل.

وتتؼ عسمية التؾاصل عبخ مخاحل نؾجدىا فيسا يمي:
 -1إدراؾ أك ترػػػر الخسػػالة مػػغ شػػخؼ السخسػػل الػػحي يقػػخر التػاهػػل بػػجافع مػػؤثخ ( :فك ػخه،
مذاعخه ،مؤثخ خارجي)
 -2التخميد بتحػيل السخسل لمسعاني إلى رمػز لغػية لفطية أك غيخ لفطية مشاسبة.
 -3اختيار كسيمة أك كسائل التػاهل السشاسبة لصبيعة الخسالة كالسدتقبل.
 -4استقباؿ الخسالة كفظ رمػزىا بتحػيميا إلى معاييخ لفيسيا.
 -5االستجابة أك الخد عمى الخسالة بيشيا لمسرجر الحي يتحػؿ إلى مدتقبل.
 -6استقباؿ الخسالة الجػابية كفظ رمػزىا بتحػيميا إلى معاف لفيسيا (دليػ.)55:2003 ،
 2.2.12أنساط التؾاصل:
أوالً -التؾاصل المفغي وىؾ التؾاصل الحي يتؼ عؽ طخيق األلفاظ وقج يكؾن:
اء
 -1بيؽ الذخص ونفدو :أي اتراؿ ذاتي ،كىػ ما ندسيو بالشجػى أك حجيث الشفذ سػ ا
أكاف مغ خبلؿ التفكيخ أـ مغ خبلؿ التعبيخ بالخياؿ أك برػت مختفع مثل الحزػري
السدخح.
 -2بيؽ الذخص وآخخيؽ :كىػ التػاهل الجسعي الحي يتع بيغ فخد أك فخد كمجسػعة ،أك
مجسػعة مع فخد ،أك مجسػعة أخخى ،كىحا ىػ الذكل أك الشسط السألػؼ مغ التػاهل.
ثانياً -الخط ويعشي بو الكتابة :فالمفظ ىػ التػاهل السباشخ ،كالكتابة بأشكاليا الستعجدة لػف مغ

ألػاف التػاهل غيخ السباشخ فالتأثيخ الذخري لمكاتب يختصي بغياب شخريتو ،ألف بعس
السؤثخات التي تحجث نتيجة مباشخة التػاهل كالسػجة بيغ السخسل كالستمقي
ثالثاً -اإلشارة :كلعل ىحا عغ المغة اإلشارية فيسا سيأتي يكاد يكػف كافيا.
رابعاً -العقج :كىػ نػع مغ الحدبة عمي األهابع كىػ قخيب مغ اإلشارة.
خامداً -الشربة :أي األشكاؿ كالشساذج التي نخاىا في الصبيعية كالحياة فقج تقػـ لشا بعس
السذاىج كإيساءات أك دالالت عغ شيء ما (حديغ.)46-45 :2010 ،
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 2.2.13أىسية التفاعل المغؾي:
 -1يديج مغ قجرة السعمع عمي اإلبجاع كاختيار السدتحجثات التخ ػية.

-2

يخ ط بيغ الشطخية كالتصبيق في مجاالت الجراسات كالبحػث في مجاؿ التعميع الرفي في

غخفة الرف.

-3

يداعج السعمع عمى ترشيف مسارساتو بصخيقة مػضػعية ،كسا يداعج نفدو عمى تحديغ

السسارسات التجريبية الرفية ،كيديج مغ كعي السعمع بأىسية ىحا الشػع مغ العبلقة ،كأىسيتيا

في زيادة نتاجات التعمع لجي الستعمع.

-4

زيادة حيػية الستعمع ،فيحا األسمػب يتحػؿ مغ إنداف سمبي إلى إنداف نذط فعاؿ كيذجع

الصمبة ليكػنػا أكثخ استقبللية كاعتسادا عمى أنفديع في شخح األفكار كابتكارىا.

-5

يداعج عمي تقميل فخص الرجؼ العذػائية ،كيداعج عمي رد عسمية التجريذ بصخيقة

مػضػعية (الصيصي.)112:2010 ،

السعمؼ :ىػ الشسػذج كالقجكة كالسثل األعمى ،كأنو يتعامل مع أفخاد في مخحمة التذكيل

كالتكػيغ كتشقريع الجراية كالخبخة ،كىػ السعمع الحي يؤثخ في تذكيل شخرية الصبلب ،كيتجخل

إلى حج كبيخ في تذكيل مدتقبميع (السقرػد ك خخكف.)71 :1991 ،

السعمؼ :يدكد الصمبة بالسيارات كالقجرات البلزمة لشقج السعخفة التي حرميا ،كالتأكج مغ

سبلمتيا كهحتيا (السقرػد ك خخكف.)71 :1991 ،

 2.2.14ميسات السعمؼ في رعاية التفاعل الرفي:
التفاعل في غخفة الرف ىػ مجسل الكبلـ كاألقػاؿ الستتابعة التي يتبادليا السعمع كالصبلب

فيسا بيشيع في غخفة الرف ،كإلى ما يخافق ىحا الكبلـ مغ أفعاؿ كإنجازات كتمسيحات كاستجابات
تختبط بالعسمية التعميسية ،كيؤدي التفاعل المفطي في الرف عجة كضائف ىي :اإلعبلـ مغ خبلؿ

إعصاء السعمػمات كاألفكار كالتػجيو كاإلرشاد مغ خبلؿ إعصاء التعميسات كالتػجييات كالتيحيب
خبلؿ الشقج البشاء كتشطيع التعميع كاستثارة التفكيخ كالتخصيط ،كىشاؾ عجة ترشيفات لمتفاعل المفطي

مغ أشيخىا ترشيف أميجكف كىشتخ الحي يقػـ عمي أساس دكر السعمع كدكر الصالب كعمى أساس

السبادأة أك السبادرة كاالستجابة لكل مشيا ،كفيسا يمي عشاهخ ترشيف أميجكف كىشتخ.
أوالً -الكالم الحي يكؾن فيو السعمؼ مبادئاً ومباد اًر:
 -1يعصي تػجييات أك تعميسات.

 -2يعصي معمػمات أك راء في أثشاء الجرس.
 -3يدأؿ أسئمة ضيقة.
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 -4يدأؿ أسئمة كاسعة مشفتحة.

ثانياً -الكالم الحي يكؾن فيو السعمؼ مدتجيباً:
 -1تقبل األفكار.
 -2تقبل الدمػؾ.

 -3تقبل السذاعخ.
 -4رفس األفكار.
 -5رفس الدمػؾ.

 -6رفس السذاعخ.
ثالثاً -الكالم الحي يكؾن فيو الظالب مدتجيباً:
 -1استجابات الصبلب لكبلـ السعمع التي يسكغ التشبؤ بيا مغ أسئمة السعمع أك كبلمو.
 -2استجابات لكبلـ السعمع التي ال يسكغ التشبؤ بيا مغ أسئمة السعمع أك كبلمو.
 -3استجابات الصبلب لكبلـ الصبلب اآلخخيغ.
رابعاً :الكالم الحي يكؾن فيو الظالب مبادئاً:
 -1الكبلـ السػجو إلى السعمع.

 -2الكبلـ السػجو إلى شالب خخ.
 -3الرست.

 -4التذػير (مخعي ك خخكف.)86-85 :2008 ،
 2.2.15السعمؼ والتفاعل الرفي:
ىشاؾ خسدة أدكار مختمفة كمحجدة لمسعمع كاستخاتيجيات تعميسية يقػـ بيا السعمع في غخفة
الرف كىي:

أ .محاضخ كيصخح األسئمة كيجيب عشيا.

ب .قائج مشاقذة.
ج .مػجو الشذاط كمقػـ لو.
د .ميدخ لمشذاط.
ق .مذارؾ لمتجخيب العسمي الحي يقػـ بو الصمبة.
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األدكار (أ ،ب) ىي في األساس لفطية في شبيعتيا ،كتعامل الصمبة بالسقابل يكػف لفط ا

إلى درجة كبيخة ،كالجكر(ج) يتزسغ مذاركة الصمبة في األنذصة ،كالسعمع سػؼ يػجو كيقػـ
أنذصتيع ،فالتعمع ىشا سػؼ يكػف مدجا مغ التعمع المفطي( :مغ أفعاؿ الصمبة الخاهة خبلؿ

نذاشاتيع ،كفي الجكر (د) يتجشب السعمع تقػيع كتػجييات الدمػكيات تسذيا مع قبػؿ ىحه

الدمػكيات ،كعجـ تػجيييا.

ك دبب ىحا االنحخاؼ (التدحدح) في سمػؾ السعمع تتدايج فخص التعمع غيخ المفطي كالتعمع

السػجو ذاتي ا ،في حيغ يتشاقز التعمع المفطي ،كفي الجكر (ق) ،كىػ السذارؾ في التجخيب
العسمي يذارؾ السعمع في الشذاط التجخيبي الحقيقي كاستسخاره مع الصمبة ،كالتفاعل المفطي يكػف

في الصالب مخغػ ا مغ الصمبة أكثخ مغ السعمع (الكدػاني ك خخكف.)113:2005 ،

تؤكج الباحثة :عمى أف السعمع لو دكر كبيخ في التفاعل الرفي ،حيث إنو يعسل عمى
تشسية شخرية الستعمع مغ جسيع الجػانب الشفدية كالعقمية كاالجتساعية.
تسثل المغة مدسػعة أك مكتػ ة أداة يدتصيع اإلنداف بػساشتيا مع غيخه مغ السجتسع في

السػاقف الحياتية السختمفة ،كالتفاىع ىشا يعشي تبادؿ السعاني كلو جانباف :األكؿ الفيع الحي يتع
عغ شخيق سساع الكبلـ ،أك الحجيث كىػ جانب شبيعي لئلنداف ،كيتع عغ شخيق الشطخ إلى

القخاءة كاآلخخ ىػ اإلفياـ الحي يكػف عغ شخيق المداف في الحجيقة ،أك الكبلـ ،أك عغ شخيق

الكتابة ،كقج كخـ الباري عد كجل اإلنداف عمي سائخ مخمػقاتو إذ جعمو متفخدا بيحه الطاىخة
(عػف.)17:2011 ،
فالسجرس الكفء إذا يجرس القخاءة كالكتابة كالكبلـ كال ييسميا ،كسا ،ألنو يجرؾ أف القابمية

عمي جسيع السعمػمات كالسػاقف كنقميا أمخ حيػي لكل شالب في مخاحل التفكيخ الشاقج السختمفة،

ألف الصبلب يحتاجػف إلى القخاءة الجقيقة الخبلقة في تحجيج السذاكل كفيع البحث ،كيحتاج

الصبلب إلى الكتابة الجقيقة الخبلقة عشج تكػيغ الفخضيات ،كقج يصمب مغ الصبلب في السخاحل
األكلى كالثانية كالخابعة ،كر سا الخامدة أف يتكمسػا أماـ اآلخخيغ في الجقة السسدكجة بالخيار

(شخؼ.)174:2003 ،

فبل يكفي أف يكػف السعمع عمى مدتػي عاؿ مغ السيارة كالخبخة بالشدبة لمسادة التي يقػـ

بتجريديا ،كلكغ يجب أف يكػف قاد ار في تػهيل السعمػمات كالخبخات التي تتزسشيا السادة
الجراسية إلى الصبلب ،ككثي اخ ما نجج أف التػاهل غيخ الفعاؿ بيغ السعمع كشبلبو يقف عائقا دكف
استفادتيع مغ معمػماتو كخبخاتو (شخؼ.)10:2003 ،
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حيث إنو ُيعج القائج التخ ػي،
وىحا تؤكج الباحثة :عمى أىسية السعمع في العسمية التعميسية ُ
كالمبشة األكلي األساسية في تذكيل سمػؾ الصمبة ،كيجب عمي السجرس أف يكػف قاد ار كماى اخ
المغػي كاالستساع كالقخاءة كالتحجث في تػهيل
كمبجعا في استخجامو لسيارات التػاهل ُ

حيث إنو يحقق التػاهل كالتفاعل في العسمية التعميسية بيغ
السعمػمات كالخبخات لمتبلميح،
ُ
السجرس كتبلميحه.

إف االستساع يسثل أحج فشػف المغة األر عة التي يتع بيا التػاهل المغػي ،كىي( :القخاءة،

الكتابة ،التحجث ،كاالستساع) ،كحتي يقػـ السعمع بجكره في تعميع الصمبة االستس ػاع يجب عميو أف:

 يجرؾ أىسية االستساع في الحياة ،كأف يشسي عشج الصمبة اإلحداس بيحه األىسية.
َ
 يعػػي عػػادات االسػػتساع الجيػػج ،كالتػػي تتسثػػل فػػي االسػػتساع باالنتبػػاه بجقػػة ،كىػػحا يسكػػغ أف
يتأثخ مغ خبلؿ-:
 إشعار الستحجث باإلقباؿ عميو ،كاألرقى في االستساع إليو.
 التعبيخ عغ الستعة ،كالتقجيخ لحجيث الستحجث.
 تجشب مقاشعة الستحجث.
 تػجيو أسئمة لمستحجث بعج االنتياء مغ التحجث.
 الشطخ إلى الستحجث في أثشاء التحجث.
 الجمػس اليادئ.
 عجـ تحخيظ األيجي.
 التفكيخ فيسا يدسع.
 يييػ ػ الصمب ػػة لمشذ ػػاط م ػػغ خ ػػبلؿ اس ػػتعساؿ الر ػػػر ،أك األهػ ػػات أك اس ػػتخجاـ أس ػػمػب
السفاجأة في شيء ما أماـ الصمبة كإسساعيع هػت ،أك نذيج.
 يتجشب االنتباه السرصشع حتى ال يكتذفو الصمبة.
 يمع بالسيارات السصمػ ة في عسمية االستساع (عػيزة.)20:1998 ،

 2.2.16مفيؾم االستساع:
يخى عصية ( )218 :2009االستساع بأنو ميارة لغػية تسارس في أغمب الجػانب التعميسية

تخمى إلى انتباه الستعمسيغ عمى شيء مدسػع بقرج فيسو كالتفاعل معو لتشسية الجػانب السعخفية

كالسيارية ،كىػ فيع الكبلـ كاالنتباه عمى شيء مدسػع.
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كيخى عبج الخازؽ عبج الخازؽ حديغ ( )2010أف مفيػـ االستساع عسمية مقرػدة لحات

السدسػع ،فييا مغ االىتساـ ك حؿ الجيج مسا يجعميا تحتاج إلى إلقاء الدسع كإحزار القمب

كالتجبخ فيسا يقاؿ .يمخز العيدػي ك خخاف ( )71 :2005مفيػـ االستساع بأنو" :عسمية عقمية
إيجابية مقرػدة معقجة مغ الفخد نحػ الذيء السقػؿ".

كيعخؼ االستساع بأنو" :عسمية عقمية تتصمب جيجا يبحلو يبحلو السدتسع في متابعة الستكمع،
ُ
كفيع معشى ما يقػلو كاختداف أفكاره كاستخجاعيا إذا لدـ األمخ ،كإجخاء عسميات ر ط بيغ األفكار

الستعجدة (أحسج.)146 :1986 ،

وتزيف الباحثة :أف مفيػـ االستساع ىػ مجى انتباه كتخديغ الصمبة ،لمسعمػمات كالكمسات
كالحخكؼ كاأللفا كالجسل التي استسع إلييا مغ قبل السعمع.
 2.2.17أىسية ميارة االستساع:
يكتدب الصفل ثخكتو المغػية عغ شخيق الخ ط بيغ الرػت كالرػرة ،كالرػت كالحخكة،
كالرػت كالعسل؛ لحلظ فاالستساع عامل حاسع في ضيػر الشصق عشج الصفل ،ك تصػر الشصق

كقخاءة الكمسات كالجسل ،كىكحا نخى أنو لػال االستساع ما كانت لتتع ميارات المغة األخخى .كفي

مخاحل التعميسية البلحقة يأخح االستساع نحػ نرف الػقت السخرز -تقخيبا -في السجارس
الثانػية كما دكنيا ،فالسػقف التعميسي في السحاضخة كالسشاقذة كغيخىا ،يعتسج اعتسادا كبي اخ عمى
االستساع الػاعي الشاقج ،كميسا عبل شأف الػسائل التعميسية ،كميسا كثخت الػسائل التكشػلػجية في

العسمية التعميسية ،فإف االستساع ما يداؿ يمعب أىع األدكار في أكثخ الببلد تقجم ا كتقشية (عاشػر
كالحػامجة.)96 :2007 ،

فقج حجد الذشصي ( )161 :1996كىشجي ( )138 :2012السيارات األساسية لبلستساع
في أر ع ميارات ىي:
 -1دقة الفيؼ :فاليع عسمية عقمية تحتاج إلى هفاء ذىغ كقجرة عمى التشطيع كالخ ط ،فبل
يتأتى الفيع الجقيق إال بالستابعة الجيجة لمسادة السدسػعة بخغبة ،كإقباؿ ،كتخكيد شجيج.
حيث إنو يذسل تغييخ الدمػؾ كتأثخ
 -2االستيعاب :االستيعاب أكثخ شسػالا مغ الفيع
ُ
الػججاف.
 -3التحكخ :قج يحتاج السدتسع إلى استخجاع السادة فباإلضافة إلى الفيع كاالستيعاب ال َبج مغ
القجرة عمى اختداف السعمػمات ،كاستجعائيا في الػقت السشاسب.
 -4التفاعل :مثل السذاركة كالحػار كاالستفادة مغ السادة السدسػعة في الحياة العسمية.
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 2.2.18أىسية فؽ االستساع:
الصخئػق لبلسػتقباؿ الخػارجي :كىػػ أىػػع الحػػاس الخسػذ فػي ىػحا السجػاؿ كالقػخاءة
ا
 -1ىػػ أىػع
باألذف أسخع مغ القخاءة بالعيغ ،كأكثخ استخجامات في مجاالت الحياة اليػمية.
 -2يعتسػػج اإلندػػاف عم ػى االسػػتساع فػػي كثيػػخ مػػغ السػاقػػف التػػي تدػػتجعي اإلقرػػاء كاالنتبػػاه
كالحػارات.
 -3يفيج الصبلب في حفظ المغة السدسػعة :مسا يثخي قامػسيع المغػػي ،كيعػدز مقػجرتيع عمػي
الكتابة كالتعبيخ.
 -4يعمع االستساع كيكدب الجارس حرخ الحىغ كحدغ اإلهغاء (البػجي.)19:2001 ،
 2.2.19أىجاف االستساع:
 -1كسيمة لمشسػ المغػي.
 -2كسيمة لمفيع كاإلدراؾ كالتعميع كالتعمع ككسيمة لمحفظ كالتسكغ.
 -3كسيمة لبلتراؿ كالتػاهل ككدب العبلقات كاالحتخاـ.
وتختبط ميارات االستساع باآلتي:
القجرة عمى الفيع كالقجرة عمػي االندػجاـ كاالىتسػاـ كالتفاعػل كالقػجرة عمػى التفدػيخ كالتحميػل
كالتعميل كالقجرة عمى التقػيع كالشقج (حديغ.)104:2010 ،
 2.2.20أىجاف االستساع لمسخحمة األساسية مؽ أول إلى رابع:
 أف يكتدب داب االستساع.
 أف يجرؾ مزاميغ الشرػص السدسػعة.
 أف يتفاعل مع الشز السدسػع.

 أف يتعخؼ مفخدات ججيجة مسا يدسع.
 أف يتعخؼ إلى مفخدات كتخاكيب مغ سياؽ الجسل السدسػعة( .ك ازرة التخ ية كالتعميع
العالي في فمدصيغ ،الخصػط العخيزة لسشياج المغة العخ ية.)3 :2016 ،

 2.2.21أغخاض االستساع:

 .1في االستساع يقرج الحرؾل عمى السعمؾمات ويتزسؽ ما يمي:
 فيع التعميسات.

 فيع السعمػمات.
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 إدراؾ التشطيع.

 فيع التفريبلت.
 فيع الفكخة الخئيدة.

 فيع غخض الستحجث.

 .2في حالة االستساع الشاقج يفخض أن يتحقق ما يمي:
 تشطيع كجية الشطخ أك كجيات الشطخ مغ حيث أىسيتيا.
 إدراؾ العبلقة بالسعخفة الدابقة.
 إدراؾ تقشيات الجعاية كاإلقشاع.
 تسييد الحقيقة مغ الخأي.

 تخكيب السعمػمات كالتػهل إلى استشتاجات.
 حل السذكبلت.
 تقػيع الغخض.

 .3في حالة االستساع التقجيخي يشبغي االلتفات إلى ما يمي:
 فيع حالة الستحجث (مداجو).
 تقجيخ شخيقة استخجاـ الستحجث لمغة.
 االنتباه اليقظ.
 يدتسع كىػ يحذ بالستعة (عاشػر كمقجادي.)113-112 :2005 ،
وتؤكـــج الباحثـــة :عمػػى أىسيػػة االسػػتساع كدكره فػػي الػػتعمع ،كمػػجى تخكيػػد انتبػػاه السػػتعمع لسػػا
يدسعو مغ السعمع لتحقيق التفاعل كاالندجاـ بيػشيع مػغ ميػارات التػاهػل المغػػي التػي تدػتخجـ فػي
الجػانب التعميسية السختمفة ،كتحقيق األىجاؼ التخ ػية.
 2.2.22معؾقات االستساع التي تختبط بالظمبة:
 -1األعػ ػخاض السخض ػػية الجد ػػسية كالفد ػػيػلػجية كز ػػعف الد ػػسع أك الس ػػخض الع ػػارض ف ػػي
حاسة األذف.
 -2األعخاض الشفدية كالعقمية مغ عجـ السيل إلى الجراسة.
 -3ضعف الحكاء كقمة الثخكة المغػية (ضافخ كالحساكي.)132:1984 ،
تخى الباحثة :أف ميارة االستساع ىي أىع ميارة مغ ميا ارت التػاهل المغػي ،ك التالي يقػـ
اء أعػغ شخيػق الكتػب الػ ازريػة السقػخرة
السجرس السخسل لمسعمػمات كالسػاقف التجريدػية السختمفػة سػػ ا
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ػث
أـ مغ الكتب الخارجية أـ القرز أـ التدجيبلت التي يقػـ بيا السجرس في حجخة الجراسة ،حي ُ
إنو يقػـ باستثارة كشج انتباه السدتقبميغ لمسعمػمات (الصمبة) بذتى الصخائق السختمفة ،كتخكيد انتباه
الصمبػػة لسػػا يدػػتسعػف إليػػو م ػػغ معمسيػػع ،ككػػحلظ حتػػى يحػػجث التفاع ػػل بػػيغ الصمبػػة كمعمسيػػع لس ػػا

اسػػتسعػه مشػػو ،ككػػحلظ يجػػب عمػػى السعمػػع أف يقػػػـ بإيرػػاؿ السعمػمػػة بكػػل كضػػػح إلػػى السدػػتسع:
(التمسيػػح) ،حتػػى يحػػجث اسػػتجابة كتفاعػػل بيػػشيع كتكػػػيغ االتجاىػػات اإليجابيػػة ،كأف يذػػػقيع عػػغ

شخيق تشػيع السعمع لؤلساليب كالصخائق السختمفة التي يدتخجميا أثشاء حرة االستساع كمػغ خػبلؿ
حر ػػة االسػػػتساع عمػ ػػى السعم ػػع أف يػجػ ػػو عػػػجة أس ػػئمة لمتبلمي ػػح ع ػػغ م ػػجى االس ػػتفادة م ػػغ حرػػػة

االسػػتساع ،كإجابػػة الصمبػػة عمػػى إيجػػاد أفكػػار كتخػػيبلت كخب ػخات لػػع تكػػغ مػجػػػدة مػػغ قبػػل كعمػػى

السعمع أف يكػػف ذك شخرػية قػيػة يػؤثخ عمػى تفكيػخ تبلميػحه ،كيجػب عمػى السعمػع أف يييػ البيئػة
الرػػفية السبلئسػػة لبلسػػتساع ،كأف يعصػػي فخهػػة لمتبلميػػح إلبػػجاء رائيػػع ،كأف يقػػػـ ميػػارة االسػػتساع

بأسػاليب متشػعػػة كيعػػدز إجابػػات الصمبػػة الرػػائبة ،ككػحلظ يػػجرب الصمبػػة عمػػى محاكػػاة مػػا يدػػسعػف

كيسكػغ الصمبػة عمػى
كتعميع الصمبػة كيػف يدػتسعػف ،كيػجرب الصمبػة عمػى تسييػد أهػػات الحػخكؼّ ،
ر ط األفكار التي يدتسعػف ليا ،كأف يعمسيع داب كعادات االستساع.
 2.2.23ميارات التؾاصل:
عسمية إنتاج كنقل كتبادؿ السعمػمات كاألفكار كاآلراء كالسذاعخ مغ شخز آلخخ بقرج
التأثيخ فييا كإحجاث استجابة (إبخاىيع.)34 :2014 ،
أوالً -ميارات عسمية التؾاصل:
 .1ميارة اإلرسال :كتتزسغ ىحه السيارة مجسػعة مغ السيارات الفخعية ،كىي:
 ميــارة التحــجث :كيقرػػج بيػػا قػػجرة السخسػػل (السعمػػع) عمػػي تختيػػب الكمسػػات كاأللفػػا برػػػرة
تؤدي إلى تحقيق التفاعل بيشو ك يغ تبلميػحه فػي التػجريذ الرػفي ،كيكػػف ىػحا األسػمػب
حاض اخ لمتبلميح الستس اخرية عمسية التػاهل.
 ميارة الكتابة :إف كتابػة الكمسػات كالعبػارات بمغػة هػحيحة ،ك ػجكف أخصػاء إمبلئيػة ك خػط
كاضح ك صخيقة مشطسة عمي الدبػرة ،يحقق لجي التمسيح الخاحة الشفدية ،كتؤكج ىحه السياة
عمي تحقيق عسمية التػاهل بيغ السعمع كتبلميحه.
 .2ميارة االستقبال :كتتزسغ ىحه السيارة مجسػعة مغ السيارات الفخعية ،كىي:
 ميـــارة االســـتساع :إف ق ػػجرة التمسي ػػح (السد ػػتقبل) عم ػػي التػاه ػػل إل ػػى السعم ػػع ليد ػػت كافي ػػة
لتحقيػػق عسميػػة التفاعػػل الرػػفي ،كلكػػغ عميػػو أف يدػػتسع إلػػى السعمػػع بصخيقػػة تجعم ػو قػػاد ار
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عمي ر ط الكمسات كاأللفا السدسػعة برػرة كاضحة ،كىػحا يتصمػب مػغ التمسيػح أف يكػػف

ميستو لسعمسو .
 ميارة القخاءة :تُعج القخاءة ميارة ميسة في بشػاء معخفػة كثقافػة الفػخد ،فكمسػا تحرػل التمسيػح
عم ػى السعػػارؼ ك السعمػمػػات مػػغ قختػػو الستعػػجدة بديارتػػو لسخكػػد مرػػادر الػػتعمع ،كإتبػػاع
ألسمػب البحث كاالستقراء في الكتػب كالس اخجػع كالسجػبلت العمسيػة ،فكمسػا تتحقػق عسميػة
التػاهل الفعالة بيغ السعمع كتبلميحه (أبػ جبللة.)242:2001 ،
 2.2.24مفيؾم القخاءة:
نذاط فكخي يقػـ عمى انتقاؿ الحىغ مغ الحخكؼ كاألشكاؿ التي تقع تحت األنطار إلى

األهػات كاأللفا التي تجؿ عمييا كتخمد إلييا ،كعشجما يتقجـ الصالب في القخاءة يسكشو أف يجرؾ

مجلػالت األلفا كمعانييا في ذىشو ،دكف هػت أك تحخيظ شفة (زايج.)35 : 2006 ،

تعخيف القخاءة :يعخفيا معخكؼ ( )85:1998بأنيا" :عسمية عزػية نفدية عقمية يتع فييا

تخجسة الخمػز السكتػ ة إلى معاف مقخكءة مفيػمة يتزح أثخ إدراكيا عشج القارئ في التفاعل مع
ما يق أخ كتػضيفو في سمػكو ،الحي يرجر عشو أثشاء القخاءة أك بعج االنتياء مشيا".
كيخى عصية ( )251 :2009مفيػـ القخاءة عسمية يخاد بيا الخ ط بيغ الخمػز السكتػ ة

كأهػاتيا ،أي عسمية ر ط الكبلـ السكتػب بمفطو.

وتزيف الباحثة :أف مفيػـ القخاءة ىي عمسية مشطسة تيجؼ إلى مجى قياـ السعمع بمفظ
الكمسات كالسقاشع الرػتية كالجسل لمتبلميح داخل حجخة الجراسة ،كمجى استجابة الصمبة لمسعمع،

لتحقيق األىجاؼ التخ ػية السشذػدة.
ثانياً -ميارات التؾاصل المغؾي:

 -1ميارة االستساع :يكػف االستساع عسمية مقرػدة لحات السدسػع ،تحتاج إلى إلقاء الدسع
إحزار القمب ،كالتجبخ فيسا يفكخ فاالستساع يبجأ بالفيع ،ثع باإلجابة عشيا ،كالقبػؿ(حديغ،
.)100:2010

 -2ميارة القخاءة ،غايات ىحه السيارة وأىجافيا:
 القخاءة باب العمع ك ػابة العمساء ،كشخيقتو ككسيمتو األساسية.
 اكتداب الخبخة ،كتقجيخ الحات.

 هقل الذخرية كتخ يتيا كتخسيخ القيع كالفزائل لجييا.
 إكداب القجرة عمى البحث في العمػـ.
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ووسائل اكتداب ميارة القخاءة:
 االختبارات كانتقاء الكتب كس ا كنػع ا ،كمغ حيث السيػؿ كالخغبات كالديػلة.
 التجرج في القخاءة كس ا كنػع ا.
 كضع خصة قخائية محجدة.

 اإلفادة مغ األكقات الزائعة كقبل الشػـ.
 التجكيغ لؤللفا الخئيدة عمي ىامر الكتاب ككضع خصػط تحتيا.
 السسارسة كالتجريب السدتسخ عمي القخاءة (حديغ.)115:2010 ،
 2.2.25أىسية ميارة القخاءة:
يحكخ (بجيخ كهادؽ )25 :2005 ،أىسية القخاءة مػضحة في الشقاط التالية:
 كسيمة مغ كسائل التيحيب كغخس األخبلؽ الحسيجة في نفػس الرغار. عامل حاسع في إكداب الصمبة الخبخات السختمفة كالسعارؼ الخربة. تعج القخاءة غحاء الخكح كالعقل ،كيكفييا شخفا أنيا الكمسة األكلى التي ندؿ بيا جبخيل عميوكسمع حيشسا أمخه بالقخاءة.
الدبلـ عمى نبيشا
ا
محسج همى هللا عميو ا

 ليا دكر كبيخ في اكتداب السعارؼ كالعمػـ اإلندانية التي تشفع اإلنداف في حياتو ك خختو. تعج القخاءة متقجمة عمى الكتابة إذ يق أخ اإلنداف أكالا ثع يكتب ،فاإلنداف عشجما يتقغ القخاءةأحخفا ككمسات كهػ ار ذىشية تقػـ اليج بخسع ذلظ كمو عمى هفحات الجفاتخ.

 2.2.26أىجاف القخاءة لتالميح السخحمة األساسية مؽ الرف األول إلى الخابع:
 أف يكتدب العادات الدميسة السراحبة لمقخاءة.
 أف يق أخ الحخكؼ بأهػاتيا الصػيمة كالقريخة.
 أف يدتشتج الفكخة الخئيدة لمشز.

 أف يرجر حكسا عمى مػقف كرد في السقخكء.
 أف يتفاعل مع ما يقخأ.

حخة( .ك ازرة التخ ية كالتعميع العالي في فمدصيغ ،الخصػط
 أف يصالع نرػه ا إضافية ّ
العخيزة لسشياج المغة العخ ية)5 :2016 ،
تؤكج الباحثة :عمى أىسية ميارة القخاءة كفي ىحه السيارة يقػـ السعمع بقخاءة الشز السكتػب
مغ الكتاب السجرسي أك الخارجي كمغ خبلليا يجب عمى السعمع أف يشصق الحخكؼ نصق ا سميس ا،

36


الفصـلىالثانـي
اإلطارىالنظريىللدرادـظ

كأف يق أخ السعمع بقخاءة القجكة لتبلميحه ،كيق أخ كمسات كعبارات الجرس مخاعي ا التذكيل كأهػؿ المغة،

يسكغ الصمبة مغ االستستاع بالسقخكء ،كتشسية القجرة عمى التعبيخ الرػتي ،كتسكيغ الصمبة
كأف ّ
عمى الخ ط بيغ األفكار التي كردت في الجرس كر صيا بالبيئة السحمية ،كأف يق أخ السعمع برػت
مدسػع ككاضح يدسعو جسيع الصمبة ،ككحلظ عميو التأكج مغ تحقيق األىجاؼ التخ ػية السشذػدة
مغ القخاءة ،كأف يدتخجـ السعمع السجيح كالذكخ كالتعديد لسا لو أثخ كبيخ كإيجابي في نفػس

الصمبة ،كيجب عمى السعمع أف يخاعي الفخكؽ الفخدية بيغ الصمبة ،ك عج االنتياء مغ الجرس يغمق

السعمع الجرس بقخاءة كاممة كمفرمة ،كيقػـ في نياية الحرة بتمخيز ما جاء في درس القخاءة

لسجى معخفة السعمع لتحقيق األىجاؼ التخ ػية السشذػدة ،كلجعل القخاءة نذاشا محببا عشج الصمبة
كلتػسيع خبخاتيع العمسية كالسعخفية.
 -3ميارة التحجث:

لعل ىحه السيارة تعج مع ميارة القخاءة جامع السيارات كأساسيا ،فسشيا كعشيا يشبثق باقي
السيارات ،فسيارات الحػار اإللقاء ،السحاضخة كالخصاب ،كالشجكة ،كاألحاديث .اإلذاعية كالسخئية

كميا تخخج تحت مبجأ ميارة التحجث ،كإذا كانت المغة ىي التعبيخ عغ األغخاض ،فإف ميارة

التحجث تعشي بكل ىحه األغخاض مغ مذاعخ كأحاسيذ ك أفكار كمعتقجات كتشقميا إلى اآلخخ
مغ خبلؿ تعبيخ راقي كأداء سميع (حديغ.)127:2010 ،

مفيػـ التحجث مذاعخ كأحاسيذ كأفكار كمعتقجات تشقل لآلخخيغ مغ خبلؿ تعبيخ راقي

كأداء سميع ،كتعج ىحه السيارة مغ الػسائل األساسية في التعبيخ (حديغ.)135:2010 ،

وتزيف الباحثة :إلى أف مفيػـ التحجث ىػ مجى قياـ السعمع بإدارة السحادثة لتبلميحه داخل

حجخة الجراسة مغ خبلؿ السػاقف التجريبية السختمفة.
 2.2.27أىسية ميارة التحجث:
يدتخجـ الفخد ميارة التحجث في التعبيخ عغ مصالبو كرغباتو ،كحكاية خبخاتو ،كاالشتخاؾ في

السحادثات كالسشاقذات كغيخىا ،كتُعج ميارة التحجث إحجى ميارات المغة العخ ية كمغ أكثخىا
شيػعا ،كلقج اعتبخ عمساء المغة ميارة التحجث بأنيا الذكل الخئيذ لبلتراؿ بالشدبة لئلنداف
(الشاشف.)73 :2007 ،

 2.2.28وسائل تشسية ميارة التحجث:
 -1التعمع ببل شظ فالتعمع ىػ اليشبػع الحي يفيس عميشا فيػ ميجاف يتجرب فيو الصفل ،كمغ
خبللو تشيسخ عاشفتو ،كيشصمق لدانو.
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-2

الحفظ :إذا كانت الحاكخة تدكدنا بحاجاتشا كتخدف لشا السعمػمات الزخكرية فإف الحفظ

-3

التدكد بالسعارؼ السختمفة مغ خبلؿ القخاءة السيسة كحزػر الشجكات كالسحاضخات،

-4

التجريب عمي التعبيخ التمقائي كالحػار البشاء ،كالشقاش الجاد (حديغ.)127:2010 ،

مادة التعمع ككقػد الخػاشخ.

كمتابعة كل ججيج في الداحات الثقافية.

 2.2.29أىجاف التحجث لتالميح السخحمة األساسية مؽ الرف األول إلى الخابع:
 أف يكتدب داب الحجيث.

 أف يكتدب جخأة كثقة بالشفذ في مػاقف التعبيخ الذفػي.
 أف يمفظ الحخكؼ كالحخكات كالسقاشع كالكمسات كالجسل لفطا هحيحا.
 أف يعبخ عغ نفدو كأسختو كمحيصو بمغة سميسة.
 أف يخاعي التشغيع كلغة الجدج في حجيثو.

محجدة ،إجابة هحيحة.
 أف يجيب شفػيا عغ األسئمة التي تػجو حػؿ أشياء ّ
 أف يجخي حػا ار مع زميمو.
 أف يبجي رأيو في مػاقف مختمفة.

 أف يقتخح حمػالا لسػاقف مختمفة( .ك ازرة التخ ية كالتعميع العالي في فمدصيغ ،الخصػط العخيزة
لسشياج المغة العخ ية)4 ،2016 ،

وتؤكج الباحثة عمى أىسية ميارة التحجث مؽ خالل:
 -1تػسػػيع خبػخات الصمبػػة العقميػػة كالسعخفيػػة كالثقافيػػة كالػججانيػػة كجعػػل التحػػجث نذػػاش ا محببػ ا
عشج الصمبة.

 -2تعػيج الصمبة عمى قػاعج ك داب التحجث كإدارة الحجيث كاحتخاـ أقػاؿ السعمع كاحتخاـ الصمبة
لدمبلئيع في الفرل الجراسي.

 -3كمقػػجرة السػػتعمع عمػػى التحػػجث عػػغ أحاسيدػػو كأفكػػاره كمذػػاعخه بمغتػػو الخاهػػة داخػػل حجػخة
الجراسة.

 -4تعديد السعمع إلدارة الحجيث بيشو ك يغ تبلميحه.
 -5تخسيخ السعمع لثقافة التحجث كالسشاقذة بيغ الصمبة.
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 2.2.30أنؾاع التؾاصل:
التػاهل نػعاف لفطي كغيخ لفطي:
أ -التؾاصل المفغي :ىػ التػاهل الحي يتع عبخ الكمسات كاأللفا

 ،بحيث يتع نقل الخسالة

الرػتية مغ فع السخسل إلى أذف السدتقبل ،كالتػاهل المفطي لو مجة كاسعة مغ السجلػالت ،حيث

تمعب المغة السدتخجمة ،كدرجة الرػت كمخارج األلفا

لمخسالة.

دك ار كبي اخ في إضافة معاني أخخى

ب -التؾاصل غيخ المفغي :ىػ التػاهل الحي ال تدتخجـ فيو األلفا

أك الكمسات ،كيتع نقل

الخسالة غيخ المفطية عبخ لغة الجدج مثل( :تعبيخات الػجو ،حخكة العيشيغ كالحاجبيغ ،اتجاه

كشخيقة الشطخ ،حخكة كضع اليجيغ كالكفيغ ،حخكة ككضع الخأس ،حخكة ككضع الذفاه كالفع

كالمداف ،كضع الجدع  ...إلخ (عػاد ك خخكف.)95-93 :2010 ،

ذىب حجاب ك كىبي ( )48-33 :1995إلى ترفية إلى أر عة أنػاع تبعا لسؤشخات المغة

السدتخجمة ،االتجاه ،كدرجة التأثيخ كمرجر التػاهل.

 التؾاصل المغؾي :كيشقدع إلى نػعيغ :لفطي( :شفيي أك كتابي) كغيخ لفطي( :إشارات،
حخكات ،هست ،هػر ،رسػـ ،فشػف ،نقػش) ،كىحا ال يعشي في الػاقع كجػد فرل تاـ
بيشيسا ،بل يفرل عادة استعساليا مع ا لديادة فاعمية التػاهل.

 الدخعة أك الشطاـ مصمػ يغ أك رغبة السخسل إال عشجما تكتذف أخصاؤه ،أك أال يدتسع لشقج
اآلخخيغ ،أك يخغب في حساية قػتو كىيبتو ،كفي اتجاىيغ( :لديادة ثقة األفخاد كقجرتيع عمي

فيع الخسالة ،أك األثخ الحي أحجثتو فييع ،كتعجيل الخسالة بسا يخجـ اليجؼ كمغ أمثمة ىحا

الشػع :السقاببلت الشجكات ،االجتساعات الخسالة بسا يخجـ اليجؼ كمغ أمثمة ىحا الشػع:
السقاببلت_ الشجكات االجتساعات أما مغ حيث درجة كمسجي التأثيخ فيقدسو إلى ثبلثة أنػاع:

شخز( :مباشخ ،كجيا لػجو ،دكف قشػات كسيصة) أكسعيا كأكثخىا مجى الستعسالو لػسائل

التػاهل الجساىيخية.

 كأخي اخ فإف أنػاع التػاهل كفقا لصبيعة مرجره نػعاف رسسي( :يختبط بالبشاء التشطيسي
لمسؤسدة ،كىػ إما هاعج أك ىابط أك أفقي ،كغيخ رسسي (:يكػف خارج السدارات التػاهمية
الخسسية كىػ مكسل لبلتراؿ الخسسي أك معيق لو).
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 2.2.31بعض السعدزات التي يسكؽ لمسعمؼ استخجاميا:
 -1السعدزات المفغية :ىشاؾ الكثيخ مغ العبارات كاأللفا التي يسكغ أف تقػـ بػضيفة التعديد،
إذا استخجمت بعج إجابة الستعمع ،أك كرفات ليا مثل :هحيح ،إجابة هحيحة ،فكخة

جيجة ......إلخ.

كسا يسكغ أف يكػف السعدز المفطي في هػرة عبارة أك جسمة :أنا معجب بإجابتظ يا أحسج كيف

تػهمت إلى ىحا االستشتاج الخائع يا خالج رأيظ يجؿ عمى تفكيخ سميع يا إبخاىيع ،كدائس ا تتكاثخ
الكمسة السشصػقة بشبخة الرػت ،كال تكػف حيادية.

 -2السعدزات غيخ المفغية :بجانب المغة المفطية ،تػجج لغة غيخ لفطية ليذ ليا قامػس يحجد
معشي مفخداتيا ،كتختمف معانييا باختبلؼ البيئات ،كإف كاف ىشاؾ اتفاؽ عاـ عمى بعس

الحخكات أك اإلشارات كما تحسمو مغ معاف ،رغع اختبلؼ البيئات ،كفيسا يمي بعس
التعبيخات غيخ المفطية التي يسكغ أف يدتخجميا السعمع في عسمية تعديد داخل غخفة

الرف.

 -1تعبيخات الؾجو :االبتدامة ،تقصب الجبيغ ،نطخات العيشيغ.

 -2الحخكات :حخكة الخأس ،حخكة الجدع كمو( :كاالقتخاب مغ الستعمع) حخكة اليج.

 -3اإلشارة :إشارة االستسخار ،إشارة التػقف ،اإلشارة لمتمسيح (الصيصي.)146 :2010 ،
 2.2.32عسميات التؾاصل ودورىا في التعمؼ الرفي:
يقرج بعسمية التػاهل بأنيا عسمية التفاعل بيغ السعمع كتبلميحه ،بيجؼ السذاركة في
اكتداب خبخة يتختب عمييا تعجيل في سمػؾ كل مشيا.
كلحا تُعج عسمية التػاهل دعامة أساسية تخكد عمييا العسمية التعميسية في تحقيق أىجافيا
الثقافية كاالجتساعية كالشفدية ،كيعج التمسيح في التعمع الرفي أحج هػر عسمية التػاهل التي

تيجؼ إلى تشسية شخرية التمسيح معخفيا ككججانيا مغ خبلؿ تغيخ أنساط سمػكو ،بحيث يكتدب

سمػكيات تتفق كقيع كعادات كتقاليج كثقافة مجتسعة (عميسات.)242:2001 ،

كيخى الكدػاني ك خخكف ( )97:2005التعميع نطاـ مغ األعساؿ السقرػدة ،كسمدة مغ

العسميات كالشذاشات السشطسة اليادفة إلحجاث التفاعل ،كىػ عمسيات تفاعل متبادؿ بيغ السعمع
كالستعمسيغ ،يفتخض أف تؤدي إلى تغيخ إيجابي في الدمػؾ ،كال سيسا سمػؾ السعمسيغ ،كالتعمع

نتاج إيجابي لعسمية التعمع كالتعميع كبلىسا ضسغ عسمية أكسع ،ك أشسل ىي التخ ية ،فبل َبج أف
يكػف جسيع ما يجخي في الرف مغ عسل كنذاط ،كتفاعل كتشطيع لمتعميع كالتعمع كاقع ا كمو في

إشار العسل التخ ػي ،أي يكػف ىادفا ُيديع في بشاء شخريات الستعمسيغ الستكاممة مغ جػانبيا
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يث إف العسمية التعميسية تذسل الكبلـ في
األر ع( :العقمية ،الجدسية ،االنفعالية ،االجتساعية) كح ُ
الرف بيغ السعمع كالصبلب كتتحجد بشذاشات معيشة ىي الجافعية كالتخصيط كقيادة السشاقذة،

الشطاـ التأديبي ،اإلرشاد ،التقػيع.
 2.2.33مقاييذ التؾاصل المغؾي:
 -1مقياس فال نجرز :قاـ فبل نجرز بجارسة التفاعل الرفي بيغ السعمع كالصبلب ،كتػهل إلى
أف السعمع قج ال يتسكغ مغ إفادة تبلميحه كالسعمع غيخ السباشخ ،فالصفل الخائف الحي ال
يذارؾ في السشاقذة الرفية ال يسكغ لو أف يبجع ،كال يسكغ لو أف يتعمع ما يدسعو مغ

شاء عمى ىحه الجراسة حمل فبلنجرز
السعمع ،كقج يحفظ حفظ كال يدتصيع تصبيق ما تعمع ،ك ا
التفاعل الرفي فجاءت لترشيف التفاعل المفطي في غخفة الرف في ثبلثة أنساط:

 كبلـ السعمع غيخ السباشخ كالسباشخكف.

 كبلـ الصمبة استجابة الصمبة لمسعمع ك سبادرة مشو.
 سمػؾ مذتخؾ  ،حيث يدػد الرست أك االضصخاب في بعس األحياف(الكدػاني
ك خخكف.)80:2005 ،

 -2نسؾذج فكذ :قاـ أميجكف كىشتخ بترسيع نسػذج لسبلحطة التفاعل المفطي الرفي أسسياه
نطاـ التفاعل المفطي فكذ ،كىػا اخترار:
Ferbal Inter Action Category System Vices
يتكػف الشطاـ مغ أر عة ترشيفات أساسية لتحميل الدمػؾ المفطي في الرف ،كتذسل فئة
سمػكية ،مػزعة كسا يمي:

 -1حجيث السعمع مبادرة كيتكػف مغ أر عة بشػد:
 إعصاء معمػمات بالذخح.
 إعصاء إرشادات.
 شخح أسئمة.
 شخح تداؤالت.
 -2حجيث السعمع استجابة بالسػافقة عمى ما هجر مغ الصالب.

 -3حجيث الصالب استجابة لسا هجر مغ السعمع أكعغ شالب خخ.

 -4حػػجيث الصالػػب إمػػا لمحػػجيث مػػغ السعمػػع دكف الصمػػب إليػػو ،كإمػػا لمحػػجيث مػػع شالػػب خػػخ
دكف الصمب إليو (الكدػاني ك خخكف.)86:2005 ،
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ويخى طاىخ ( )96:2010أن ىشاك شخوطاً لمتحجث الشاجح لزسان نجاح دروس التحجث يسكؽ

لمسجرس القيام باآلتي:

 -1تدكيج الصمبة بالكمسات الزخكرية الججيجة.

 -2الدعي لترحيح كتخكيب كلفظ الكمسات الخاشئة التي اكتدبيا التمسيح.
 -3العسل عمي تدكيج الصمبة بكسية مغ الكمسات لدياده ثخكتيع المغػية.
 -4تعػيج الصمبة عمي التسييد بيغ الكمسات الستقار ة في السعشي.
 -5العسل عمي تثبيت الكمسات كالتعابيخ في األذىاف بعج فيسيا.
 -6االستعانة بأنػاع الحاكخة الثبلثة في تعميع السحادثة.
 -7العسل عمي إهبلح الخصأ بيجكء كتأدية بالتجريج.

 -8الحخص عمي التحجث مع الصمبة بالمغة الدميسة الديمة.
 2.2.34كيف تربح متحجثاً جيجاً:
 -1التعخؼ إلى شبيعة األفخاد الحيغ تتحجث إلييع( :مدتػاىع العمسي ،كثقافتيع ،كأعسارىع،
كمخاكدىع االجتساعية ،كدكافعيع الشفدية ،كحاجاتيع).

 -2إذا كاف التحجث إلى شخز كاحج يبقي التعخؼ إلى شخريتو قبل لقائو ،كمداجو،
كشػلو ،ككزنو ،كشخيقتو في الحجيث ،كمرجاقيتو ....إلخ .حتي ال تتفاجأ أثشاء الحجيث
بأمػر غيخ متػقعة مسا يريبظ ارتباؾ كاضصخاب في الحجيث.

 -3اعتجاؿ الرػت في الحجيث ،فبل ىػ بالسختفع كال ىػ بالسشخفس ،فإنسا لكل حاجة أداؤىا
السيع أف تكػف معتجالا في هػتظ.

 -4أف يكػف حجيثظ مخك اد عمي مػضػع كاحج ،يحث تكػف لجيظ معمػمات كافية كهادقة
عغ مػضػعظ ،كيفزل عجـ الخػص في مػضػع ال تعمع عشو الكثيخ.

 -5أف يكػف السػضػع مختبا في ذىشظ تختيبا مشصقيا كمجي اد بكل كسائل اإلقشاع كالتػثيق،
أي ال يجػز أف تذعب الحجيث كعجة مػضػعات في أف كاحج (البػجي.)21 :2001 ،

 2.2.35معؾقات التؾاصل الجيج:
مغ األمػر التي تقمل مغ فاعمية التػاهل التعميسي الجيج ما يأتي:
 -1اعتساد السخسل عمى المغة المفطية في نقل رسالتو ،ك التالي يرعب كهػؿ الخسالة التعميسية.

 -2الخمط في السجلػؿ ،كذلظ بدبب تشاكؿ السعمع لبعس السفاىيع كالطػاىخ عمى مدتػى خبختو
الخاهة ،لكغ التشػيع في الخبخات ،كمخاعاة مدتػى خبخة الصمبة أمخ ضخكري في عسمية

التػاهل التعميسي.
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 -3نقز دافعية الصمبة ،مسا يدبب ضعف اىتسامو في الخسالة التعميسية ،كلعل استخجاـ السػاد
كالػسائل التعميسية كعػامل مثيخة كمذػقة يقمل مغ ىحه السذكمة.

 -4الجػ السجرسي السذػش ،فإذا كانت البيئة الرفية شجيجة البخكدة أك الجؼء أك يشقريا
اإلضاءة الجيجة أك اليجكء أك التشطيع أدى ذلظ إلى نقز تخكيد الصمبة عمى الخسالة التعميسية

(قشجيل.)9 :2006 ،
عؾامل مختمفة يسكؽ أن تؤثخ في فاعمية التؾاصل ،فقج تؤدي إلى مذكمة في تحقيق

األىجاف السخجؾة مشو ،وذلػ بدبب (:)www.abahe.co.uk
 -1عجـ كهػؿ الخسالة.

 -2عجـ كضػح الخسالة ،أك نقز في الخسالة ،أك خصأ فييا.
 -3عجـ قبػؿ الخسالة ،كرفزيا بذكل جدئي أك كمي مغ قبل الجسيػر السدتيجؼ.
 2.2.36معيقات التؾاصل:
يسكغ ترشيف معيقات التػاهل إلى معيقات تختبط بالسخسل ،كمعيقات تختبط بالسدتقبل،
كمعيقات تختبط بالخسالة ،كمعيقات تختبط بالبيئة السحيصة (.)www.abahe.co.uk
 -1معيقات تختبط بالسخسل.

 الفخكؽ الثقافية كالتعميسية.

 الفخكؽ االجتساعية كاالقترادية.

 الفخكؽ في العادات كالتقاليج كالقيع كالسعتقجات.
 عجـ االىتساـ أك انعجاـ الخغبة في العصاء.
 عجـ االىتساـ أك انعجاـ الخغبة في العصاء.
 عجـ تػفيخ الػقت الكافي السشاسب.

 نقز في السعارؼ كالسيارات البلزمة.
 التعالي.

 -2معيقات تختبط بالسدتقبل.
 انعجاـ الثقة بالشفذ.
 االنذغاؿ كالتذتت.
 الذجة الشفدية.

 األلع أك السخض أك التعب أك السمل.
 هعػ ات في التعمع.
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 الخػؼ مغ الشقج.

 عجـ الخغبة بالعمع.
 ضعف في ميارات التػاهل.
 خبخات كتجارب سابقة سمبية.

 -3معيقات تختبط بالخسالة.
 عجـ كضػح الخسالة.
 نقز في الخسالة.

 عجـ اندجاـ الخسالة مع العادات كالتقاليج كالقيع الدائجة في السجتسع.
 كجػد رسائل متشاقزة كمتزار ة.
 رسالة معقجة أك مخكبة.

 -4معيقات تختبط بالبيئة السحيظة.
 اختيار غيخ مشاسب لمػقت ،التػقيت.
 اختيار غيخ مشاسب لمسكاف

 اختيار غيخ مشاسب لمػسائل السدتخجمة.
 2.2.37كيف يسكؽ تجاوز صعؾبات التؾاصل
 .1رسالة سيمة بديصة هحيحة دقيقة كمتخابصة مشصقي ا.
 .2رسالة تشدجع في محتػاىا مع السدتػى التعميسي كاالجتساعي كالثقافي ألفخاد السجتسع
السحمي.

 .3تأسيذ عبلقات إندانية سميسة تشصػي عمي جػ مغ الثقة كالفيع كاالحتخاـ بيغ الجسيع.
 .4كدب ثقة الصخؼ اآلخخ ،مغ خبلؿ الرجؽ كالػضػح كاالىتساـ.

 .5االلتداـ بسيارات التػاهل السختمفة مغ جسيع األشخاؼ لسا ليا مغ دكر ميع في نجاح
التػاهل كفعاليتو.

 .6تأميغ بيئة تعميسية مشاسبة زمانيا كمكانيا تذجع عمي التػاهل كتجعسو.
()www.abahe.co.uk
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 1.1السبحث الثالث
التعميــؼ األســــاسي

تؾطئة:
تيجؼ عسمية التخ ية إلى تذػكيل شخرػية التمسيػح ،كإكدػابو الرػفات االجتساعيػة كالثقافيػة
كالتخ ػية كالجيشية ،ككحلظ السجرسػة تقػجـ لمتمسيػح السيػارات كالسعػارؼ ،كتػؤثخ عميػو بجرجػة كبيػخة فػي
جسيع جػانػب شخرػية التمسيػح ،كضػسغ بيئػتيع السجرسػية التػي يتفػاعمػف بيػا الصمبػة مػع معمسيػع،
ككػػحلظ األس ػخة كالسجتسػػع التػػي تعسػػل عمػػى إكدػػاب السعػػارؼ كالسيػػارات كاالتجاىػػات لمتمسيػػح ،كتُعػػج
السخحمة األساسية الجنيا الخصػة األكلى كالسيسة في شخيق الحياة لكل تمسيح كتمسيحه ،إذ يبجأ التمسيح
بتمقي السعارؼ كالسعمػمات كالسيارات كالتفاعػل مػع السعمػع بذػكل جيػج ،كفػي ىػحه السخحمػة يكتدػب
الصمبة السعارؼ كالسيارات األساسية كاألفكار كالسعارؼ ،التي تعسل عمػى هػقل شخرػية الصمبػة،
كضسغ بيئتيع السجرسية التي يعذػف فييا.
فالتعميع األساسي ىػ المبشة األساسية لمتعميع كمو ،كالدشػات األكلى مػغ حيػاة الصالػب ىػي
سشػات تذكيل شخريتو ،كتذكيل عػادات الج ارسػة ،كالدػشػات األكلػى مػغ السجرسػة ليػا انعكاسػاتيا
عم ػ ػػى شخر ػ ػػية كنفد ػ ػػية الصمب ػ ػػة ،ل ػ ػػحلظ تي ػ ػػتع جسي ػ ػػع دكؿ الع ػ ػػالع بي ػ ػػحه السخحم ػ ػػة اىتسامػ ػ ػا بالغػ ػ ػا
(أبػ جبللة.)30:2001 ،
 2.3.1مفيؾم التعميؼ األساسي:
يقرػػج بػػالتعميع األساسػػي ىػػػ ذلػػظ التعمػػيع الػػحي يػػؤمغ قػػج ار كافيػا مػػغ التعمػػيع لجسيػػع أبشػػاء
الذػػعب بػػجكف تسييػػد ،كيدػػسح ليػػع ىػػحا القػػجر مػػغ التعمػػيع بستابعػػة الج ارسػػة لمسخحمػػة اإلعجاديػػة ،إذا
رغب ػػا ف ػي ذلػػظ أك بػػجخػؿ الحيػػاة العسميػػة ،بقػػجر معقػػػؿ مػػغ الكفػػاءة  ،تدػػسح ليػػع بالسدػػاىسة فػػي
الشذاشات االقترادية كاالجتساعية لمسجتسع (أبػ لبجة.)24 :1996 ،
 تعخيف التعميؼ األساسي في فمدظيؽ.يعخؼ التعميع األساسي في فمدصيغ بأنو :ذلظ القجر مغ التعميع كالسعخفة الحي يعجه كل

مجتسع حق ا لمسػاشغ ،ككاجب ا تػفخه لو ،كىػ يسثل القجر الزخكري مغ السعارؼ كالقجرات الحىشية،
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كالتخ ية الخكحية ،كالسيارات كاالتجاىات التي يشبغي لمفخد أف يشاليا في مخحمة مغ م اخحل حياتو

هغي اخ كاف أـ شابا كبي اخ (حمذ)32 :2011 ،

 2.3.2أىجاف السخحمة األساسية الجنيا مؽ الرف األول إلى الرف الخابع:
 -1االعتداز بالمغة العخ ية الفريحة باعتبارىا المغة األـ كلغة القخف الكخيع.
 -2تعديد مشطػمة القيع الػششية كاإلندانية.

 -3تعديد االنتساء لفمدصيغ كاألمة العخ ية كاإلسبلمية.

 -4تسكيغ الصالب مغ تػضيف المغة العخ ية الفريحة لغايات التػاهل (شفػيا ككتابيا) ،كذلظ
مغ خبلؿ السيارات اآلتية:

أ -االستساع إلى نرػص كالتفاعل معيا.

ب -التحجث بمغة سميسة عسا يجػؿ في نفدو.
ج -قخاءة نرػص متشػعة كفيسيا.

د -كتابة نرػص مختارة ،مع مخاعاة الخسع الرحيح كقػاعج خط الشدخ.

 -5تشسية القامػس المغػي.

 -6تشسية اإلحداس بجسالية المغة العخ ية كتحكقيا.

 -7تعديد السيارات الحياتية السختمفة( :الثقة بالشفذ ،التفكيخ اإلبجاعي ،الشاقج ،حل السذكبلت...
كغيخىا).

 -8تػضيف الػسائط التكشػلػجية في تصػيخ ميارات المغ اة (ك ازرة التخ ية كالتعميع العالي في
فمدصيغ ،الخصػط العخيزة لسشياج المغة العخ ية.)1 :2016 ،
األساسية ،التي يجخميا الصبلب لتمقي
وىشا تؤكج الباحثة :عمى أىسية السخحمة األكلى ك
ّ
شائية ،مغ
تعميسيع ،كفييا يبجأكف بتعّمع أهػؿ القخاءة كالكتابة الرحيحة ،كىي
عسمية تخاكسية ك ّ
ّ

عسمية
التعميسية ،كتبجأ في ىحه السخحمة
شأنيا التأثيخ عمييع في السخاحل الستقجمة في العسمية
ّ
ّ
شخرية الصبلب ،كىي السكاف الحي يبشػف فيو عبلقاتيع االجتساعية مع الصبلب اآلخخيغ.
تكػيغ
ّ
 2.3.3مبخرات األخح بالتعميؼ األساسي في الجول الشامية:
 -1أف فتخة التعميع اإلجباري في معطع الشطع التعميسة التقميجية ،كىي ست سشػات ،تبجأ غالب ا
مغ الدادسة ،كتدتسخ حتي الثانية عذخة تقخيبا لع تعج تكفي في عرخنا الحالي لتدكيج

الصمبة بالحج األدنى مغ أساسيات السعارؼ كالسيا ارت كالدمػكيات التي تبشي شخرية الفخد
كتعبخ عغ ذاتو.
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 -2أف التعميع االبتجائي بسزسػنو كأساليبو التقميجية ،قج أهبح بعيج الرمة عغ حياة العسل
بسجاالتيا الستججدة ،كال يتكيف مع ضخكؼ البيئة في معطع الحاالت.

 -3أف كثي اُخ مغ الصمبة بعج انتياء السخحمة االبتجائية التقميجية يختجكف إلى األمية ،كيربحػف
عبئا عمى الجكلة.

 -4أف مخحمة التعميع االبتجائي في معطع الجكؿ الشامية تُعج مخحمة مشتيية ،بالشدبة لمكثيخ مغ
مخحمو التالية.
أبشاء شعػب ىحه الجكؿ ألف ضخكفيع تحػؿ دكف مػاهمة التعميع في ا
 -5أف هيغة التعميع األساسي بسفيػمو الحجيث ،كالتي اتجيت إلييا معطع الجكؿ الشامية تتفق

في كثيخ مغ سساتيا كخرائريا مع االتجاىات التخ ػية السعاهخة(سبلمة ك خخكف،

.)271 :2005

 2.3.4سسات التعميؼ األساسي:
 -1التعميؼ األساسي تعميؼ لمكافة :أي أنو يقجـ لجسيع أفخاد الذعب بسا في ذلظ أشفاؿ
السجرسة االبتجائية ،كقج يستج إلى التعميع غيخ الخسسي بسختمف مدتػياتو.
حيث إنو لع يعج مقبػالا في الشطع التعميسة في عالع اليػـ أف
 -2التعميؼ األساسي تعميؼ شاملُ :
يقترخ دكرىا عمى زيادة الكفاية السعخفية كحجىا ،إنسا يجب أف تستج إلى مختمف جػانب
حياة الصمبة.

 -3التعميؼ األساسي تعميؼ مدتسخ :كنعشي بالتعميع السدتسخ أنو العسمية البلزمة لتشسية الفخد
اء عغ شخيق التخ ية السجرسية أـ غيخ السجرسية ،كفي جسيع مخاحل العسخ
شػاؿ حياتو سػ ا
مشح الصفػلة إلى الكبخ كفي أي مػقف.
 -4التعميؼ األساسي تعميؼ لإلتقان :ييجؼ التعميع األساسي إلى أف يرل بسعطع الصمبة إلى
إتقاف ما يتعمسػف ،كليذ فقط تحقيق الشجاح لؤلقمية.

 -5التعميؼ األساسي تعميؼ لمسيارات :يرف البعس التعميع األساسي عمى أنو تعميع" قبل ميشي"
أي أنو يعخؼ التمسيح ببعس السيارات اليجكية عمى أساس انتقائي أي أنو يحتػي عمى قجر
مغ الثقافة السيشية كالعسمية التي أهبحت عشر اخ مغ العشاهخ األساسية لمتخ ية كالتعميع(أبػ

لبجة.)28-27 :1996 ،

كيجسػػل (أبػػػ جبللػػو )33:2001 ،خرػػائز تبلميػػح الحمقػػة األكلػػى مػػغ التعمػػيع األساسػػي

يتسػػد تمسيػػح السخحمػػة األساسػػية األكلػػى بذػػكل عػػاـ بالتقػػارب مػػغ حيػػث الشسػػػ كمػػغ يحػػث الخب ػخات
كالحاج ػػات ،كالسعم ػػع الش ػػاجح ى ػػػ ال ػػحي يتع ػػخؼ إل ػػى خر ػػائز نس ػػػ تبلمي ػػحه كحاج ػػاتيع مي ػػػليع،
كاىتساماتيع يػجد هبلح عبج الحسيج بخرائز تبلميح الحمقة األكلى كسا يمي:
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 -1في بجاية السجرسة يكػف نسػ التمسيح في الصػؿ أسخع مغ نسػه في الػزف ،يجب عمى
السعمع مخاعاة ذلظ.

 -2في بجاية السجرسة يكػف التػافق بيغ نسػ العزبلت بذكل عاـ غيخ مكتسل ،فعمى السعمع
مخاعاة ذلظ.

 -3قج يكػف ىشاؾ أشفاؿ لجييع قرخ نطخ ،ك خخكف شػؿ نطخ لحلظ ال َبج أف تكػف
الكمسات كالجسل مكتػب بخط كاضح.
 -4يسيل الصمبة في ىحه السخحمة إلى المعب الخيالي ،كيحاكؿ كل شفل أف يمعب مشفخدا.

 -5مع ىحه السخحمة يبجأ الصفل تجريجيا بتكػيغ عبلقات مع جساعات الخفاؽ ،كيخف تعمقو
بالػالجيغ.

 -6في ىحه السخحمة تتدع بيئة الصفل ،تدداد تفاهيميا أي تدداد عبلقاتو باألشياء كس ا ككيف ا،
كيبجأ الصفل بإتقاف السيارات المغػية كالعقمية كتشسو ثخكتو المغػية.

 -7في ىحه السخحمة يدداد ميل الصمبة إلى الديصخة عمى البيئة السحيصة (أبػ جبللة،
.)33:2001

وتزـــيف الباحثـــة :عم ػػى السعمػػع أف ييػػتع بخر ػػائز تبلميػػح السخحمػػة األساس ػػية الػػجنيا مػ ػغ
التعميع األساسي ،كتمبية احتياجاتيع كميػػليع كرغبػاتيع كم اخعػاة الفػخكؽ الفخديػة بػيغ الصمبػة لتصػػيخ
العسمية التعميسية كفي بجاية ىحه السخحمة مغ التعميع األساسػي يبػجؤكف الصمبػة بتكػػيغ العبلقػات مػع
زمبلئيع في حجخة الجراسة كتشسية اتجاىاتيع اإليجابية نحػ السجرسة.
 2.3.5أىؼ السؾاصفات التي يدعى التعميؼ األساسي في تذكيميا لجى شخرية الستعمؼ:
 -1اإليجابية في التفكيخ كالقػؿ كالعسل عغ شخيق اعتساد الصمبة عمى أنفديع في اكتداب
الخبخة كالسعخفة.

 -2الػاقعية عغ شخيق استشاد تجريذ السػاد الجراسية في مخحمة التعميع األساسي ،إلى
الصخؽ التي تجعل دراستيا كاقعية كعسمية،

 -3االبتكارية عغ شخيق تذجيع الشذاط االبتكاري عشج الصمبة.
 -4التعاكنية مغ خبلؿ ما ُيديع بو التمسيح مغ أنذصة دراسية كأنذصة حخه مع زمبلئو (أبػ
لبجه.)26 :1996 ،
 2.3.6خرائص شخرية تمسيح الحمقة األولى:
 -1يدتستع الصمبة بأكجو الشذاط العقمي( :الجخي ،القفد ،التدمق عمي األشياء ،األداء
اليجكي) ،كسا أنيع يسيمػف بذكل عاـ إلى الحخكة.
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 -2يتحػلػف مغ الشدعة الستسخكدة حػؿ الحات إلى الخغبة في العسل ،في مجسػعات هغيخة.
 -3يسيمػف إلى لعب الجكر( :تؤدي البشت دكر األـ ،السعمسة كالصبيبة كغيخىا) كتقميج أدائيع
المغػي.
ف
اء أكانت
 -4يسيمػ إلى تدسية األشياء كتعخؼ الكمسات كالخغبة في تعمع كمسات ججيجة سػ ا
في لغتيع أـ في لغة أخخى.
 -5يتسيد ىؤالء الصمبة بالقجرة عمى الشصق الػاضح كالسعبخ ،كتدداد قجرة الصمبة الدشة
الدابعة كالثامشة عمى بشاء الجسمة.

 -6ما زاؿ إدراؾ الصمبة في ىحه السخحمة لسفاىيع الدمغ كالسكاف كالسدافة ،كاألىجاؼ تكاد
تكػف مباشخة.

 -7تتدع قجرتو المغػية كيتذػؽ إلى القخاءة كاستعساؿ الكتاب.
 -8يدتخجمػف خبخاتيع البجيمة في حل بعس مذكبلتيع كفي إدراؾ العبلقات الدببية
(شعيسة.)34 :2001 ،

 تعميؼ وتعمؼ طمبة الحمقة األولى مؽ التعميؼ األساسي:تعج مخحمة التعميع األساسي ميسة كػنيا في بجاية الدمع التعميسي ،كىي الخصػة األكلى مغ

خصػات التعميع العاـ ،حيث يكتدب الصمبة فييا القجرات كالسيارات كالعادات كالسعمػمات
كاالتجاىات األساسية ،كتقػـ السجرسة بتدكيجىع بػسائل الحرػؿ عمى الخبخة كالسعخفة مغ قخاءة

ككتابة كحداب ،فالتعميع األساسي ىػ المبشة األساسية لمتعميع كمو ،كالدشػات األكلى مغ حياة

التمسيح ىي سشػات تذكيل شخريتو ،كتذكيل عادات الجارسة ،كالدشػات األكلى مغ السجرسة ليا
انعكاساتيا عمى شخرية كنفدية الصمبة ،لحلظ تديع دكؿ العالع بيحه السخحمة اىتساما بالغا (أبػ

جبللة.)30 :2001 ،

 2.3.7متظمبات أساسية إلعجاد معمؼ التعميؼ األساسي:
 -1أف يخاعي في فمدفة اإلعجاد بالسعاىج كالكميات مبجأ التكامل  ،كأف يكػف الصالب السعمع
مدكدا بالسعخفة كالسيخات البلزمة لتحقيق أىجاؼ التعميع األساسي.

 -2أف يكػف السعمع متفيس ا لمبيئة كتشسية السجتسع ،قاد ار عمى السذاركة في األنذصة البيئية
السختمفة.

 -3أف يكػف السعمع متفيس ا ألبعاد السيارات العسمية ،كيدتصيع أداء دكره بكفاءة.
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 -4أف يكػف السعمع متفيس ا جيجا لسجخبلت التعميع األساسي كعسمياتو كمخخجاتو ،كاعتبار ذلظ
عشرخ أساسيا في بخامج اإلعجاد لمسيشة.
ا

 -5أف يتػافخ لجي معمع التعميع األساسي مجسػعة كفايات ىي( :إعجاد الجرس ،كالتخصيط لو،
كتحجيج األىجاؼ ،كانتطاـ السعمع في العسل ،كتكػيغ عبلقة سػية مع اآلخخيغ ،كتقػيع

الصمبة) (أحسج ك خخكف.)130-129 :2005 ،
وتزيف الباحثة:
 -6أف يخاعي الفخكؽ الفخدية بيغ تبلميحه.
َ

 -7أف يشػع السعمع في أساليب كشخائق التجريذ.
 -8أف يدتخجـ السعمع كسائل مذػقة لمتجريذ.
 -9أف يشػع السعمع في كسائل كشخائق التجريذ الستشػعة.
 2.3.8معاييخ التعميؼ الرفي الفعال:
 -1ارتباط التعمع باستعجاد التمسيح ،فالتمسيح يحرل عمى السعخفة عشجما يكػف مدتعجا.

 -2ارتباط التعميع بحاجات التمسيح ،فالتعميع لو معشى عشجما يػختبط بحيػاة التمسيػح ،فيقبػل التمسيػح
عمى التعميع.

 -3مذاركة التمسيح في عسمية التعمع.

 -4تجشب كخاىة التمسيح لمسادة العمسية كتػفيخ الصسأنيشة.

 -5مخاعة مدتػى التمسيح كأف يكػف التعميع قخيب ا مغ فيع كقجرة التمسيح.

 -6تػضيف ما لجى التمسيح مغ معمػمات كخبخات في عسمية التعميع ليبشػي السعخفػة الججيػجة مػع
السعخفة السػجػدة لجيو سابق ا.
 -7تجشب التكخار السسل كالحي ال يؤدي إلى نتيجة.
 -8مخاعاة الحالة الشفدية كاالنفعالية لمتمسيح (أبػ جبللة.)58:2001 ،
كتزيف الباحثة:
 -9معخفة السعمع لسا يجػؿ بخاشخ الصمبة لتشسية شخرية الستعمع مػغ جسيػع الجػانػب الشفدػية
كالعقمية كاالجتساعية.
 -10معخفة الخبخات الدابقة لمتبلميح لكي نبشي عمييا الخبخات الججيجة.
 -11شخح السعمع لؤلسئمة السفتػحة لسعخفة مجى تفكيخ الستعمسيغ في مػضػع ما.
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مؽ خالل فمدفة التعميؼ األساسي ،نجـج أن ىشـاك بعزـاً مـؽ األسـذ التـي يجـب أن يقـؾم

عمييا ىحا الشؾع مؽ التعميؼ ،لكي يحقق أىجافو بشجاح نحكخ أىسيا:

 -1أف الخبػخة ال تكدػػب إال مػغ خػػبلؿ السسارسػة فحػػيغ تييػ السجرسػػة العػخض لمتمسيػػح ليحتػػظ
بالبيئة السادية كالبذخية حػلو ،يجسع السعمػمات عغ شخيق السذاىجة كالسبلحطة كالتفاعل

السباشخ كل ذلظ يجعل عسمية التعميع حية.
 -2إف الجانػػب العسمػػي مػػغ التعمػػيع األساسػػي ال يجػػػز أف يبػػجأ إال بعػػج أف يكػػػف الصفػػل قػػج
اكتدب قج ار مغ ميارات القخاءة كالكتابة كالحداب كالسعمػمات العامة.
 -3االىتسػػاـ بأسػػذ كأسػػاليب التػجيػػو السيشػػي كالتعميسػػي ،كتػػػفيخ كسػػائل الكذػػف عػػغ السػيػػل
كالقجرات الخاهة لجي الصبلب كتشسيتيا.

 -4أف التجريب عمى العمع يجػب أف يديػج مػغ الفعاليػة السعخفيػة لمتبلميػح ،كيشسػي قػجراتيع عمػى
تصبيق السعخفة الشطخية في السسارسة اإلبجاعية (الراكي ك خخكف.)197:1999 ،

وتؤكج الباحثة :عمى أف الجانب العسمي ميع في العسمية التعميسية كمغ خبلؿ ىحا الجانب
فإنو يكدب الصمبة العجيج مغ السعارؼ كالسيارات كالخبخات ،ككحلظ تصبيق ما تعمسػه مغ معارؼ
كخبخات.
خالصة:
تخى الباحثة :المغة العخ ية كالتػاهل المغػي كسيارة االستساع كالتحجث كالقخاءة كالتعميع

األساسي ،كعميو تؤكج الباحثة عمى أىسية استخجاـ ميارات التػاهل المغػي االستساع كالتحجث

كالقخاءة ،كتصبيق ىحه السيارات في العسمية التعميسية ،كمغ خبلؿ تصبيق ىحه السيارات التي مغ
شأنيا أف تعسل عمي تصػيخ العسمية التعميسية ،ككحلظ تصػيخ شخرية الصمبة كالتقجـ في حياتيع

العسمية كالعمسية ،كىحا تؤكج الباحثة أيز ا عمى أىسية مػضػع الجراسة الحالية ،كالتي لعميا أف
تثخي شخرية معمسي السخحمة األساسية الجنيا.
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الجراسات الدابقة

تؾطئة:
يتشاكؿ الفرل الحالي مجسػعة مغ الجراسات العخ ية كاألجشبية ذات الرمة بسذكمة
الجراسة ،كقج حاكلت الباحثة البحث في الكتب كالجكريات كشبكة اإلنتخنت عغ دراسات تتعمق

بالجراسة الحالية ،كنتيج اة لحلظ كججت أف ىشاؾ نجراة في الجراسات التي تشاكلت مػضػع التػاهل
المغػي-عمى حج عمع الباحثة -كمغ ىحا السشصمق تدتعخض الباحثة في ىحا الفرل بعس
الجراسات السذابية لمسػضػع قيج الجراسة ،كذلظ مغ أجل االستفادة مغ نتائج ىحه الجراسات في

حيث إنو تع تقديع الجراسات إلى دراسات عخ ية كدراسات أجشبية عمى الشحػ
الجراسة الحاليةُ ،
التالي:

 1.1الجراسات العخبية
 -1دراسة األحسج (:)2016
عشؾان الجراسة :درجة مسارسة معمسي الرف ألساليب تشسية ميارات التػاهل لجى تبلميح الحمقة
األكلى مغ التعميع األساسي في مجيشة دمذق.
أىجاف الجراسة :ىجفت الجراسة إلى معخفة درجة مسارسة معمسي الرف ألساليب تشسية ميارات
التػاهل لجى تبلميح الحمقة األكلى مغ التعميع األساسي ،كمعخفة الفخكؽ لجى أفخاد عيشة البحث
في درجة مسارستيع ألساليب تشسية ميارات التػاهل كفاقا لستغيخات( :الجشذ ،السؤىل العمسي،
سشػات الخبخة ،الرف الحى يعمسو السعمع).
عيشة الجراسة :تكػنت عيشة البحث مغ ( )333معمس ا كمعمسة مغ معمسي الرف في الحمقة
األكلى مغ التعميع األساسي في مجارس مجيشة دمذق الخسسية تع اختيارىع بالصخيقة العذػائية
البديصة.
مشيج الجراسة :استخجمت الجراسة السشيج الػهفي.
شبق عمييع مقياس أساليب تشسية ميارات التػاهل (إعجاد الباحث) ،بعج التحقق
أدوات الجراسةُ :
مغ هجقو كثباتو.
نتائج الجراسة :أشارت الشتائج إلى ما يمي:
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 -1كجػد درجة متػسصة لسسارسة معمسي الرف ألساليب تشسية ميارات التػاهل لجى الصمبة
بشاء عمى الجرجة الكسية لسقياس أساليب تشسية ميارات التػاهل ،كأبعاده الفخعية باستثشاء بعج
ا
ميارة القخاءة التي كانت جيجة.
 -2عجـ كجػد فخكؽ دالة إحرائي ا بيغ متػسصات تقجيخات معمسي الرف لجرجة مسارستيع
ألساليب تشسية ميارات التػاهل لجى تبلميح الحرة األكلى( :االستساع ،السحادثة ،القخاءة،
تبعا لستغيخ الجشذ.
الكتابة) ا
 -3عجـ كجػد فخكؽ دالة إحرائي ا بيغ متػسصات تقجيخات معمسي الرف لجرجة مسارستيع
ألساليب تشسية ميارات التػاهل لجى تبلميح الحمقة األكلى( :االستساع ،السحادثة ،القخاءة،
تبعا لستغيخ السؤىل العمسي.
الكتابة) ا
تؾصيات الجراسة :كمغ أىع التػهيات ما يمي:
 -1تجريب الصبلب في كميات التخ ية عمى ميارات التػاهل ،كتشسيتيا لجى الستعمسيغ كتخريز
مادة لصبلب معمسي الرف تيتع بيحه السيارات.
 -2تخريز جدء مغ تقييع الصبلب في مادة التخ ية العمسية عمى مسارسة الصالب ألساليب
تشسية ميارات التػاهل كتقييسيا.
 -3أف يقػـ السػجيػف التخ ػييغ بتقييع السعمسيغ عمى أساس ما يسارسػنو مغ أساليب تشسية
ميارات التػاهل ،كتذجيعيع عمى تصػيخ أساليبيع في تشسية تمظ السيارات.
 -2دراسة فخحات وعؾن (:)2016

عشؾان الجراسة :هعػ ات التػاهل المغػي التعميسي عشج السجرسيغ في مخحمة التعميع االبتجائي.
أىجاف الجراسة :ىجفت ىحه الجراسة إلى التعخؼ إلى هعػ ات التػاهل المغػي التعميسي عشج
السعمسيغ في مخحمة التعميع االبتجائي.
عيشة الجراسة :تع إجخاء الجراسة عمى عيشة قػاميا ( )60معمسا كمعمسة بالتداكي في كالية
الػادي -الجدائخ.
مشيج الجراسة :استخجمت الجراسة السشيج الػهفي.
أدوات الجراسة :شباقا فييا أداة استبانة لرعػ ات التػاهل المغػي التعميسي.
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نتائج الجراسة :خمرت الجراسة إلى الشتائج التالية:
 -1تػجج عبلقة ارتباشية بيغ الرعػ ات المغػية كالشفدية ك يغ الرعػ ات االجتساعية كالشفدية
شا بيغ الرعػ ات
السؤثخة في التػاهل المغػي التعميسي لمسعمع كلمتمسيح ،ك رفة أقل ارتبا ا
المغػية كالشفدية.
 -2تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية بيغ فئات الخبخة التعميسية في هشف فئة الخبخة مغ
( )6-5سشػات كفئة الخبخة أكثخ مغ( )6سشػات ،لرالح فئة الخبخة مغ ( )6-5سشػات
بستػسط حداب أكبخ (.) 8.86
 -3تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية بيغ اإلناث كالحكػر في تأثيخ هعػ ات التػاهل السغػي
التعسيسي لرالح الحكػر بأكبخ متػسط (.)9.7
تؾصيات الجراسة :مغ أىع تػهيات الجراسة ما يمي:
 -1إجخاء السديج مغ رسكمة السجرسيغ في مخحمة التعميع االبتجائي كتجريبيع عمى ميارات التػاهل
األكاديسية كفاقا لمبخامج الجراسية.
 -2ضخكرة مداىسة السجرسة كالبيت كالسجتسع في تييئة بيئة لغػية مشاسبة لمتبلميح لمحػار
كالتػاهل المغػي مع معمسييع.
 -3االعتشاء بسعمع الشرء لتكػيغ أفزل بتحقيق مداعي الحياة الشفدية كاالجتساعية لو.
 -4تذجيع الصمبة عمى التػاهل كالحػار كالتعبيخ عغ أفكارىع التعميسية كالتخ ػية.
 -3دراسة فاضل (:)2015
عشؾان الجراسة :فعالية بخنامج تجريبي باستخجاـ المعب في تشسية بعس ميارات التػاهل المغػي
لجى الصمبة.
أىجاف الخاسة :ىجفت الجراسة إلى ترسيع بخنامج تجريبي قائع عمى بعس أنذصة المعب في
تشسية بعس ميارات التػاهل المغػي لجى الصمبة ،كالتحقق مغ فاعميتو في السشطسة الدػرية
لمسعػقيغ ماؿ في مجيشة دمذق.
عيشة الجراسة :تكػنت العيشة مغ  12شفبلا كشفمة مغ الصمبة كمسغ تخاكحت أعسارىع بيغ ()6-4
سشػات مقدسيغ إلى ( )10أشفاؿ ذكػر ،ك ( )2إناث كمػزعيغ بالتداكي ( 5ذكػر كأنثى كاحجة)
لمسجسػعة التجخيبية ،ك( 5ذكػر كأنثى كاحجة) لمسجسػعة الزابصة.
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أدوات الجراسة :استخجمت الجراسة مقياس التػاهل المغػي يتكػف مغ ( )50عبارة مػزعة عمى
خسدة أبعاد كىي( :التقميج ،االنتباه ،الفيع كالتعخؼ ،التعبيخ ،التدسية).
مشيج الجراسة  :استخجمت الجراسة السشيج شبو التجخيبي عمى أساس اختيار مجسػعتيغ أحجاىسا
تجخيبية كاألخخى ضابصة
نتائج الجراسة :تػهمت الجراسة إلى كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصي رتب درجات
أشفاؿ السجسػعة الزابصة كالتجخيبية في القياس البعجي عمى مقياس تقجيخ التػاهل المغػي
كأبعاده الفخعية لرالح أشفاؿ السجسػعة التجخيبية.
تؾصيات الجراسة :تػهمت الجراسة إلى ضخكرة تفعيل المعب كػسيمة عبلجية لتجريب الصمبة عمى
مختمف السيارات ،االعتساد عمى أساليب تعجيل الدمػؾ أثشاء تصبيق بخامج التػاهل مع الصمبة.
 -4دراسة الفميت والديان (:)1111
عشؾان الجراسة :الكفايات المغػية البلزمة لمصمبة السعمسيغ تخرز التعميع األساسي.
أىجاف الجراسة :ىجفت الجراسة إلى تحجيج الكفايات المغػية البلزمة لمصمبة السعمسيغ تخرز
التعميع األساسي في ضػء مجخل التػاهل المغػي كتحجيج درجة امتبلكيع ليحه الكفايات.
عيشة الجراسة :تكػنت عيشة الجراسة مغ ( )58شالبا كشالبة مغ قدع التعميع األساسي بجامعة
األزىخ ،كتع اختيارىع بصخيقة عذػائية مغ بيغ أفخاد السجتسع األهمي ،مشيع  24شالب ا ك 35
شالبا.
مشيج الجراسة :استخجمت الجراسة السشيج الػهفي.
أدوات الجراسة :استخجـ الجراسة قائسة بكفايات التػاهل المغػي كاالستبانة تيجؼ إلى قياس
الكفايات المغػية.
نتائج الجراسة :كقج أشارت الجراسة إلى أف السدتػى العاـ لمصالب السعمع تخرز التعميع
األساسي جاء متػسصا حيث بمغت درجة تػافخ الكفايات االستساع ( ،)%68.10كجاءت كفايات
الكتابة في السختبة األكلى بشدبة ( )%73.06يمييا كفايات االستساع بشدبة ( ،)%71.02ثع
كفايات التحجث بشدبة ( )%64.50كجاءت كفايات القخاءة في السختبة األخيخ بشدبة
( )%63.51كلع تكغ ىشاؾ فخكؽ ذات داللة إحرائية بيغ الصمبة السعمسيغ في امتبلؾ الكفايات
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المغػية تعػد إلى متغيخ الجشذ في كفايات االستساع كالتحجث كالكتاب كالكفايات ككل ،ككانت
ىشاؾ فخكؽ في مجاؿ كفايات القخاءة لربلح اإلناث ،كسا لع تكغ ىشاؾ فخكؽ بيغ الصمبة
السعمسيغ تعػد إلى متغيخ مدتػى التجريب السيجاني ،كذلظ في كفايات التحجث كالقخاءة كالكتابة
كالكفايات ككل ،ككانت ىشاؾ فخكؽ فقط في مجاؿ كفايات االستساع لرالح الصمبة السعمسيغ في
التجريب السيجاني.
بشاء عمى نتائج الجراسة يػهي الباحثاف بالتالي:
تؾصيات الجراسة :ا
 -1إثخاء السقخرات الجامعية السختبصة بتجريذ المغة العخ ية لسخحمة التعميع األساسي ،كتزسشييا
مػضػعات تتعمق بسجخل التػاهل المغػي.
 -2تفعيل دكر التعميع السرغخ في التجرب عمى الكفايات األدائية لمسيارات المغػية األساسية:
(االستساع ،التحجث ،القخاءة ،كالكتابة).
 -3االىتساـ بالكفايات المغػية في ضػء مجخل التػاهل المغػي عسػما ،ك كفايات القخاءة الجيخية
السسثمة لمسعشى عمى كجو الخرػص.
 -5دراسة الياشسى ومحارمة (: )2013

عشؾان الجراسة  :فاعمية بخنامج تعميسي قائع عمى السشحى التػاهمي في تحديغ الحكاء المغػي
لجى شالبات السخحمة األساسية العميا في األردف.
أىجاف الجراسة :ىجفت ىحه الجراسة إلى تعخيف فاعميػة بخنامػج تعميسي قائع عمى السشحى
التػاهمي في تحديغ الحكاءّ المغػي لجى شالبات السخحمة األساسية العميا في األردف.
األساسي في
عيشة الجراسة :تكػنت مفخدات الجراسة مغ ( )69شالبة مغ شالبات الرف العاشخ
ِ
مجرسة سمبػد األساسية السختمصةِ التابعةِ لسجيخية تخ يةَ عساف الثالثة في الفرل الجراسي
األكؿ مغ العاـّ الجراسي.2011\2012 ،
مشيج الجراسة :استخجـ الباحثاف السشيج شبو التجخيبػي.
أدوات الجراسة :تع تقديع أفخاد الجراسة إلى مجسػعتيغ ىسا :السجسػعػة التجخيبيػة ( )34شالبػ اة،
كأفػخاد السجسػعػة الزابصػة ( )35شالبػ اة .كأعػج الباحثػاف البخنامػج التعميسػي القائػع عمػى السشحػى
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التػاهمػي ،كاعتسجا مقياس رمدػتخكنج  Armstrong,2000لمػحكاء الّمغػي ،كتحقق الباحثػاف مػغ
هػجؽ البخنامػج التعميسي كالسقيػاس بعخضيسا عمى مجسػعة مػغ السحكسيغ .
نتائج الجراسة :أضيػخت الشتائػج عػجـ كجػػد فػخؽ ذي داللػة إحرائيػة عشج مدػتػى الجالل ِػة
( )α=0.05فػي تحدػيغ الػحكاء المغػػي بيػغ السجسػعتيػغ التجخيبيػة كالزابصػة ُيعدى إلى أثػخ
البخنامػج التعميسػي القائػع عمػى السشحػى التػاهمي.

بشاء عمى الشتائج يػهي الباحثاف:
تؾصيات الجراسة :ا
 -1تزسيغ الجكرات التجريبية لمسعمسيغ الشذاشات كاالستخاتيجيات التي تداعجىع عمى تشسيػػة
ميارات الحكاء المغػي لجى شمبتيع ،كجعميا مغ أىجاؼ تجريديع.
 -2إجخاء السديج مغ البحػث كالجراسات التي تعسل عمى دراسة أثخ السشحى التػاهمي في تحديغ
السيارات المغػية األخخى كاالستساع كالقخاءة.
 -3تػجيو عشاية السختريغ في ك ازرة التخ ية كالتعميع إلى ضخكرة إغشاء البيئة السجرسية بالسثيػخات
التعميسية لسا ليا مغ أثخ في نسػ ذكاء الصمبة المغػي.
 -4إجخاء السديج مغ البحػث كالجراسات التي تتشاكؿ متغيخات لع تتشاكليا ىحه الجراسة مثل
متغيػخي الجشذ كالسخحمة الجراسية.
 -6دراسة الحالق والسخدومى (: )2012
عشؾان الجراسة :درجة مسارسة معمسي المغة العخ ية لسيارات اإللقاء في مػاقف تعميع القخاءة
الجيخية لصمبة السخحمة األساسية في األردف .
أىجاف الجارسة :ىجفت ىحه الجراسة إلى تحجيج درجة مسارسة معمسي المغة العخ ية في السخحمة
األساسية لسيارات اإللقاء ببعجييا الرػتي كالحخكي التعبيخي في مػاقف تعميع القخاءة الجيخية.
عيشة الجراسة :تكػف مجتسع الجراسة مغ معمسي المغة العخ ية لمسخحمة األساسية في مجيخية التخ ية
معمسا
كالتعميع لسشصقة إر ج األكلى لمعاـ الجراسي ( )2008-2007كالبالغ عجدىع ()396
ا

معمسا كمعمسة ،تع اختيارىا عذػائيا.
كمعمسو كتألفت عيشة الج ارسة مغ )  ( 64ا

مشيج الجراسة :كلتحقيق أىجاؼ الجراسة استخجـ الباحثاف لتحقيق أىجاؼ الجراسة السشيج الػهفي
السدحي .
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ججا ،كبيخة،
أدوات الجراسة :أعج الباحثاف استبانو ذات مقياس متجرج ذي خسدة مدتػيات( :كبيخة ا
متػسصة ،قميمة ،قميمة جاجا).

نتائج الجراسة :كتػهمت الجراسة إلى أف :
 -1معمسػ المغة العخ ية يسارسػف ميارات اإللقاء الستعمقة بالسجاؿ الحخكي/التعبيخي أكثخ مغ
مسارستيع ميارات اإللقاء الستعمقة بالبعج الرػتي
 -2عجـ كجػد فخكؽ بيغ متػسصات تقجيخات معمسي المغة العخ ية حػؿ مسارستيع لسيارات اإللقاء
في الجانب الرػتي ،كالحخكي التعبيخي تعػد في كمييسا إلى ( :الجشذ ،السؤىل العمسي،
سشػات الخبخة في التجريذ) .
 -3لع يطيخ أثخ لمتفاعل بيغ الستغيخات الثبلثة حػؿ مسارستيع لسيارات اإللقاء في ( :الجانب
معا) .
الرػتي ،الجانب الرػتي الحخكي ا
 -4أضيخت الشتائج كجػد فخكؽ تعػد إلى التفاعل بيغ الستغيخات الثبلثة في الجانب الحخكي
التعبيخي.
تؾصيات الجراسة :مغ أىع التػهيات:
نطخ ألىسية الجكر
 -1عقج دكرات خاهة لسعمسي المغة العخ ية لتجريبيع عمى ميارات اإللقاء اا
الحي يقع عمى عاتق السعمع في إنجاح العسمية التعميسية.

 -2إجخاء دراسة مساثمة لمجراسة الحالية لسعخفة مجى مسارسة الصمبة ميارات اإللقاء في مػاقف
تعميع ( :الشرػص األدبية ،الخصابة ،التعبيخ الذفػي).
 -3إجخاء دراسة لمتثبت مغ أثخ عامل الجشذ ،السؤىل العمسي ،عجد سشػات الخبخة عمى مسارسة
ميارات اإللقاء حيث لع تطيخ الجراسة الحالية كجػد فخكؽ.
 -7دراسة الؾصيفى (: )2012
عشؾان الجراسة  :دكر معمع السخحمة الثانػية بسحافطات غدة في تعديد ثقافة التػاهل لجى شمبتو
كسبل تصػيخه في ضػء الفكخ التخ ػي اإلسبلمي .
أىجاف الجراسة :ىجفت الجراسة إلى معخفة درجة مسارسة معمع السخحمة الثانػية لجكره في تعديد
ثقافة التػاهل لجى شمبتو مغ كجية نطخىع في ضػء الفكخ التخ ػي اإلسبلمي ،كاستكذاؼ درجة
تقجيخ عيشو الجراسة حػؿ مسارسة معمع السخحمة الثانػية لجكره في تعديد ثقافة التػاهل مع شمبتو
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تبعا لستغيخات الجراسة( :الجشذ ،التخرز،
مغ كجية نطخىع في ضػء الفكخ التخ ػي اإلسبلمي ا

السعجؿ التخاكسي(.

عيشة الجراسة :اختيخت عيشة الجراسة بصخيقة عذػائية ،ك مغ عجد أفخاد العيشة ( (620شالب
كشالبة ،حيث شبقت الجراسة عمى عيشة مغ شػبلب السخحمة الثانػية( :الرف الحادي عذخ بفخعيو
العمسي كاألدبي) في محافطة غدة.
مشيج الجراسة :كاتبع الباحث السشيج الػهفي التحميمي.
أدوات الجراسة :كلتحقيق أىجاؼ الجراسة قاـ الباحث بإعجاد استبانة مػجية إلى عيشة الج ارسػة مػغ
شػبلب كشالبات ،كقج تكػنت االستبانة مغ ( (41فقخة،
نتائج الجراسة :أىع الشتائج التي تػهمت إلييا الجراسة :
 -1بالشدبة لمسجاؿ األكؿ ،الستعمق بجكر السعمع في تػعية الصمبة بسفيػـ التػاهػل
كأىسيتو كالحث عمييا ،فقج أضيخت الشتائج أف ندبة متػسصة تعادؿ ( )%56.1مغ
الصبلب لجييا الػعي الكافي بجكر السعمع.
 -2بالشدبة لمسجاؿ الثاني ،الستعمق بتبريخ الصمبة بآداب التػاهل ،فقج أضيخت الشتائج أف ندبة
مختفعة تعادؿ ( )%70.97مغ الصبلب لػجييا الػػعي الكػافي بأىسيػة داب التػاهل.
تؾصيات الجراسة  :مغ أىع التػهيات :
 .1عقج دكرات تجريبية لمسذخفيغ التخ ػييغ كالسعمسيغ لتصبيق نتائج الج ارسػة الحاليػة فػي التجريذ.
 .2اعتساد بخامج متكاممة لمتػعية بآداب التػاهل السختمفة بيغ شبلب السخحمة الثانػية.
 .3التخصيط ألنذصة مذتقة مغ القخف الكخيع لسػضػعات مشاسبة لمرفػؼ الجراسية السختمفة.
 -8دراسة الذؾبكي (:)2011
عشؾان الجراسة :فاعمية بخنامج قائع عمى ميارات االستساع لتشسية ميارات القخاءة لجى تمسيحات
الرف الخابع األساسي بغدة.
أىجاف الجراسة :ىجفت الجراسة إلى معخفة مجى فاعمية بخنامج قائع عمى ميارات االستساع لتشسية
ميارات القخاءة لجى تمسيحات الرف الخابع األساسي بغدة.

61


الفصلىالثالث
الدراداتىالدابقظ

عيشة الجراسة :تكػنت عيشة الجراسة مغ  )34( :تمسيحة ،تع اختيارىغ بالصخيقة القرجية مغ عجد
أفخاد السجتسع األهمي ،حيث اختارت الباحثة مجرسة حدغ سبلمة(ب) األساسية السذتخكة،
كقامت باختيار شعبتيغ مغ شعب الرف الخابع ،ثع قدست العيشية إلى مجسػعتيغ :مجسػعة
تجخيبية ك مغ عجدىا ( )34تمسيحة ،كمجسػعة ضابصة ك مغ عجدىا ( )33تمسيحة.
أدوات الجراسة  :أعجت الباحثة األدكات التالية:
-

بخنامج قائع عمى ميارات االستساع لتشسية ميارات القخاءة لجى تمسيحات الرف الخابع
األساسي بغدة.

 بصاقة مبلحطة لسيارات القخاءة. استبياف استصبلعي لسيارات االستساع. اختبا ار تحريمي ا لمسيارات كفق األسذ السعتسجة لمقخاءة.نتائج الجراسة :قج أسفخت نتائج الجراسة عغ التالي:
 -1فاعمية البخنامج القائع عمى ميارات االستساع في تشسية ميارات القخاءة لجى تمسيحات الرف
الخابع األساسي.
 -2فاعمية البخنامج في زيادة التحريل في التصبيق البعجي لبلختبار السعخفي في القخاءة لجى
تمسيحات الرف الخابع األساسي.
 -3فاعمية البخنامج في زيادة التحريل في التصبيق البعجي لبلختبار السياري في القخاءة لجى
تمسيحات الرف الخابع األساسي.
 -4تػجج فخكؽ بيغ متػسصات درجات تمسيحات السجسػعة التجخيبية ،كمتػسصات درجات
تمسيحات السجسػعة الزابصة في االختبار السعخفي كالسياري لمقخاءة لمرف الخابع األساسي
لرالح السجسػعة التجخيبية.
تؾصيات الجراسة :تػهمت الجراسة إلى :
 -1حث ك ازرة التخ ية كالتعميع إلى تجريب السعمسيغ – معمسي المغة العخ ية – عمى كيفية
تجريذ االستساع ،كتجريب التبلمحة في مختمف السخاحل عمى ميارة االستساع الجيج.
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 -2ضخكرة استخجاـ األساليب كاالستخاتيجيات السشاسبة التي تقػـ عمى ميارات االستساع
لتشسية ميارات القخاءة في جسيع فخكع المغة العخ ية خاهة كالسػاد الجراسية عامة.

 -9دراسة األحسجي (:)2010
عشؾان الجراسة " :كاقع استخجاـ اإلعبلـ الجراسي في تشسية ميارات التػاهل المغػي لجى تبلميح
السخحمة االبتجائية بالسجيشة السشػرة" .
أىجاف الجراسة :ىجفت الجراسة إلى معخفة كاقع استخجاـ اإلعبلـ السجرسي في تشسية ميارات
التػاهل المغػي لجى تبلميح الرفػؼ العميا مغ السخحمة االبتجائية مغ كجية نطخ معمسي المغة
العخ ية ،كمذخفييا ،كمذخفي الشذاط بالسجيشة السشػرة.
ػيا ،ك( )35مذخافا لمشذاط الثقافي،
عيشة الجراسة :تكػنت عيشة الجراسة مغ ( )12مذخافا تخ ا
معمسا لمغة العخ ية،
ك( )179ا

مشيج الجراسة :استخجـ الباحث السشيج الػهفي
أدوات الجراسة :كاستخجـ الباحث االستبانة مغ ثبلثة محاكر رئيدة تزع ( )68عبارة ،حيث
تشاكؿ السحػر األكؿ أىسية استخجاـ االعبلـ السجرسي في تشسية ميارات التػاهل المغػي ()16
عبارة ،كضع السحػر الثاني درجة استخجاـ اإلعبلـ السجرسي في تشسية ميارات التػاهل المغػي
( )25عبارة ،كجاء السحػر الثالث معػقات استخجاـ االعبلـ السجرسي في تشسية ميارات التػاهل
المغػي ( )27عبارة.
نتائج الجراسة :أىع الشتائج التي تػهمت إلييا الجراسة :
 -1إف أىسية استخجاـ اإلعبلـ السجرسي في تشسية ميارات التػاهل المغػي لجى تبلميح السخحمة
االبتجائية بالسجيشة السشػرة مغ كجية نطخ أفخاد العيشة كاف بجرجة كبيخة (.)2.433
 -2إف درجة استخجاـ اإلعبلـ السجرسي في تشسية ميارات التػاهل المغػي لجى تبلميح السخحمة
االبتجائية بالسجيشة السشػرة مغ كجية نطخ أفخاد العيشة كاف بجرجة متػسصة (.)2.314
 -3إف معػقات استخجاـ اإلعبلـ السجرسي في تشسية ميارات التػاهل المغػي

لجى تبلميح

السخحمة االبتجائية بالسجيشة السشػرة مغ كجية نطخ أفخاد العيشة كاف بجرجة كبيخة (.)2.433
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تؾصيات الجراسة :مغ أىع التػهيات :
 -1ضخكرة العسل عمى زيادة كعى معمسي المغة العخ ية كمذخفييا كمذخفي الشذاط الثقافي
بالسخحمة االبتجائية ،باستخجاـ اإلعبلـ السجرسي في تشسية ميارات التػاهل المغػي.
 -2تكثيف الجكرات التخ ػية الستعمقة باإلعبلـ السجرسي لمسعمسيغ كالسذخفيغ أثشاء الخجمة ،مع
األخح بعيغ االعتبار إعصاء األكلػية لمسعمسيغ في السخحمة االبتجائية.
 -3إيجاد تخرز إعبلـ تخ ػي في الجامعات كالكميات تختبط بالسشاىج ،كتعسل عمى إعجاد
الستخرريغ في ىحا السجاؿ كتجريبيع.
 -10دراسة بخكات (:)2010
عشؾان الجراسة :السيارات المغػية لجى الصمبة الجامعييغ الستخرريغ في المغة اإلنجميدية في
ضػء نطاـ التعميع في الجامعة كالجشذ كالتحريل األكاديسي كالدشة الجراسية.
أىجاف الجراسة :ىجفت ىحه الجراسة إلى تقييع مدتػى السيارات المغػية لجى عيشة مغ الصمبة
الجامعييغ الحيغ يجرسػف المغة اإلنجميدية ،كالكذف عغ شبيعة الفخكؽ في مدتػى ىحه السيارات
تبع ا لبعس الستغيخات كشطاـ التعميع في الجامعة كالجشذ كالتحريل األكاديسي كالدشة الجراسية.
عيشة الجراسة :عيشة مكػنة مغ ( )275شالب ا كشالبة ممتحقيغ لمجراسة في تخرز المغة
اإلنجميدية في جامعتي الشجاح الػششية كالقجس السفتػحة.
مشيج الجراسة :لتحقيق غخض ىحه الجراسة استخجـ السشيج الػهفي التحميمي.
أدوات الجراسة :استخجـ مقياس السيارات المغػية كىػ مغ إعجاد الديج ()Al-saied, 1995
كالسكػف مغ ( )16فقخة؛ مشيا ثسانية فقخات لقياس السيارات كاألنذصة التي يسارسيا الصالب داخل
الرف ،كثسانية فقخات أخخى لقياس السيارات كاألنذصة التي يسارسيا الصالب خارج الرف.
نتائج الجراسة :كقج أضيخت نتائج ىحه الج ارسة أف تقجيخات أفخاد الجراسة لمسدتػى العاـ لسسارستيع
اء أكاف ذلظ داخل
لمسيارات المغػية( :القخاءة كالكتابة كالسحادثة كاالستساع) كاف مختفعا سػ ا
الرف أـ خارجو كفي كبل نطامي التعميع التقميجي كعغ بعج باستثشاء مدتػى ىحه السيارات في
حالة السسارسة خارج الرف في نطاـ التعميع عغ بعج فقج كاف متػسص ا .كدلت الشتائج أيز ا
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كجػد فخكؽ دالة إحرائي ا في مدتػى مسارسة أفخاد الجراسة لسيارة االستساع تبع ا لسكاف السسارسة
لرالح داخل الرف.
تؾصيات الجراسة :كفي ضػء ىحه الشتائج كمشاقذتيا تُػهي الجراسة الحالية إدارات أقداـ المغة
اإلنجميدية في الجامعات العخ ية بعامة كالجامعات الفمدصيشية بخاهة االىتساـ بالسيارات المغػية
كتصػيخىا لسا ليا مغ تأثيخ عمى اإلنجاز العمسي العاـ ،كاالىتساـ ،كحلظ بالسيارات المغػية ذات
العبلقة بالسحادثة كاالستساع لتجريب الصمبة عمى إتقاف المغة اإلنجميدية برفتيا لغة ثانية ،كسا
يقتخح الباحثاف عمى الباحثيغ إجخاء السديج مغ الجراسات في مجاؿ اكتداب السيارات المغػية في
بيئات محمية مختمفة كفي ضػء متغيخات مدتقمة متعجدة.
 -11دراسة أبؾ عكخ (:)2009
عشؾان الجراسة :أثخ بخنامج باأللعاب التعميسية لتشسية بعس ميارات القخاءة اإلبجاعية لجى تبلميح
الرف الدادس األساسي بسجارس خانيػنذ.
أىجاف الجراسة :ىجفت الجراسة إلى الكذف عغ أثخ بخنامج باأللعاب التعميسية لتشسية بعس
ميارات القخاءة اإلبجاعية لجى تبلميح الرف الدادس األساسي بسجارس خاف يػنذ.
عيشة الجراسة :تكػنت عيشة الجراسة مغ )70( :تمسيحا ،تع تقديسيا إلى مجسػعتيغ :تجخيبية
كضابصة.
أدوات الجراسة  :قاـ الباحث بإعجاد األدكات اآلتية:
 قائسة ميارات القخاءة اإلبجاعية السشاسبة لتبلميح الرف الدادس األساسي. اختبار ميارات القخاءة اإلبجاعية لتبلميح الرف الدادس األساسي. بخنامج باأللعاب التعميسية لتشسية ميارات الق اخءة اإلبجاعية.نتائج الجراسة :تػهمت الجراسة إلى نتائج أىسيا:
 .1تػجج فخكؽ دالة احرائيا بيغ متػسط درجات التبلميح في اختبار ميارات القخاءة اإلبجاعية،
بيغ السجسػعة التجخيبية ،كالسجسػعة الزابصة في التصبيق البعجي لرالح السجسػعة
التجخيبية.
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تؾصيات الجراسة:

اء
أكهت الجراسة بزخكرة تجريب السعمسيغ عمى استخجاـ األلعاب التعميسية في التجريذ ،سػ ا
أكاف في مػضػعات القخاءة أـ غيخىا مغ السػاد األكاديسية األخخى ،مع ر ط السػضػعات التي
تقجـ لمتبلميح بسيػليع القخائية السختمفة ك خاهة القخاءة اإلبجاعية ،كحلظ تػضيف األلعاب التعميسية
في تجريذ القخاءة اإلبجاعية ،لسا ليا مغ أثخ فاعل في تشسية اإلبجاع لجى التبلميح.
 -12دراسة الشاقة وآخخون (:)2009
عشؾان الجراسة :مجى امتبلؾ شبلب السخحمة األساسية لسيارات االستساع.
أىجاف الجراسة :أجخيت الجراسة بيجؼ التعخؼ إلى مجى امتبلؾ شبلب السخحمة األساسية
لسيارات االستساع.
عيشة الجراسة :اختيخت العيشة مغ مجرستيغ مغ مجارس مشصقة خانيػنذ التعميسية بفمدصيغ ،
كتتكػف مغ (  )42تمسيحا مغ الرف التاسع ك( ) 44تمسيحا مغ الرف العاشخ.
مشيج الجراسة :استخجمت الجارسة السشيج الػهفي التحميمي.
أدوات الجراسة :استخجمت الجراسة استبانو لمتعخؼ عمى ميارات االستساع السصمػب تػافخىا
لتبلميح العيشة  ،ككحلظ استخجـ اختبار لسعخفة مجى امتبلؾ ىؤالء الصمبة لسيارات االستساع ،
كاستخجمت األساليب اإلحرائية السشاسبة مثل الشدب السئػية كاختبار ( . ) t
نتائج الجراسة :أضيخت نتائج الجراسة تجني مدتػى تبلميح العيشة في جسيع ميارات االستساع
السصمػ ة عجا ميارة تختيب األفكار الػاردة في الشز السدسػع
تؾصيات الجراسة :أكهت الجراسة بالعسل عمى تجريذ ميارات االستساع مغ خبلؿ حرز
محجدة ككفق بخامج مخصط ليا مدباقا ،كضخكرة عقج السدابقات الصبلبية التى تداعج الستعمسيغ
عمى تشسية ميارات القخاءة الجيخية ،كاالستساع الجيج فى شكل فخدى ،كداخل مجسػعات .
 -13دراسة الذخخيتي (:)2009
عشؾان الجراسة :أثخ بخنامج مقتخح في تشسية بعس ميارات القخاءة لجى تبلميح الرف الثالث
األساسي في مجارس ككالة الغػث الجكلية.
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أىجاف الجراسة :ىجفت تعخؼ أثخ بخنامج مقتخح في تشسية بعس ميارات القخاءة لجى تبلميح
الرف الثالث األساسي بسجارس ككالة الغػث الجكلية – بذساؿ غدة.
عيشة الجراسة :تألفت عيشة الجراسة ( )83تمسيحا كتمسيحة مغ تبلميح الرف الثالث األساسي،
بحيث كزعت عمى مجسػعتيغ :إحجاىسا تجخيبية كعجدىا ( )41تمسيحا كتمسيحة ،كاألخخى ضابصة
كعجدىا ( )42تمسيحا كتمسيحة.
مشيج الجراسة :كاستخجمت الجراسة السشيج التجخيبي.
أدوات الجراسة :كتسثمت أدكات الجراسة :البخنامج السقتخح في تشسية ميارات القخاءة ،كاحتػى
البخنامج عمى مجسػعة مغ األنذصة التعميسية كاأللعاب التخ ػية ،كاختبار قخائي لتشسية ميارات
القخاءة لجى تبلميح الرف الثالث األساسي .كاستخجمت الجراسة اختبار (ت) في الجراسة.
نتائج الجراسة :كتػهمت الشتائج إلى كجػد فخكؽ دالة إحرائي ا بيغ متػسط درجات تبلميح
السجسػعة التجخيبية( :الحيغ يجرسػف البخنامج السقتخح في القخاءة) ،كمتػسط درجات تبلميح
السجسػعة الزابصة( :الحيغ يجرسػف السشيج السجرسي بالصخيقة العادية) ،لرالح السجسػعة
التجخيب
تؾصيات الجراسة :أكهت الباحثة بالعشاية بتصػيخ السيارات القخائية التي تتصمبيا حاجاتشا إلى
مسارسة المغة العخ ية قخاءة ككتابة ،كضخكرة تػضيف أسمػب األلعاب التخ ػية في تعميع ميارات
القخاءة.
 -14دراسة الشذؾان ()2007
عشؾان الجراسة :األنذصة المغػية غيخ الرفية ،كأثخىا في اكتداب السيارات المغػية لجى متعمسي
المغة العخ ية ،مجمة القخاءة كالسعخفة.
أىجاف الجراسة :ىجفت إلبخاز دكر األنذصة غيخ الرفية ،كأثخىا في اكتداب السيارات المغػية
لجى متعمسي المغة العخ ية.
مشيج الجراسة :استخجـ السشيج الػهفي السعتسج عمى االستبانة.
أدوات الجراسة :استخجـ الباحث االستبانة في دراستو.
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عيشة الجراسة :بمغت عيشة الجراسة ( )112شالب ا مغ معيجي تعميع المغة العخ ية بجامعة اإلماـ
كجامعة السمظ سعػد.

كبيخ في تشسية
دكر اا
نتائج الجراسة :تػهمت الج ارسة إلى نتائج كاف مغ أىسيا أف لؤلنذصة المغػية اا
حريمة الستعمسيغ المغػي ،كليا كحلظ أىسية كبخى في تشسية ميارات الستعمسيغ المغػية ،كأف
األنذصة تعصي الستعمسيغ الجافعية لبلنخخاط في السشاشط المغػية فيشجفع لبلستساع الجيج كالشصق

الرحيح كالقخاءة الػاعية كالكتابة الدميسة ،مسا يداعجىع عمى التػاهل اآلمغ كالتػاهل الشاجح
مع اآلخخيغ.
تؾصيات الجراسة :أكهت الجراسة بتزسيغ مشيج المغة العخ ية مدخحيات كتسثيميات تعميسية
لمجركس الرعبة عمى التمسيح ،اىتساـ الجيات التي تتػلى إعجاد معمع الحمقة األكلى مغ التعميع

األساسي بتعميع ميارات االستساع ضسغ بخنامج ميارات التجريذ مثميا مثل السيارات المغػية
األخخى( :كالقخاءة ،الكتابة ،كالتحجث).
 -15دراسة الديج (:)2006

عشؾان الجراسة :أثخ استخجاـ السجخل التكاممي في تجريذ المغة العخ ية في تشسية بعس ميارات
التػاهل المغػي لجى تبلميح الرف الخامذ االبتجائي.
أىجاف الجراسة :ىجفت إلى تعخؼ أثخ استخجاـ السجخل التكاممي في تجريذ المغة العخ ية في
تشسية بعس ميارات التػاهل المغػي( :االستساع ،التحجث ،القخاءة ،الكتابة) لجى تبلميح الرف
الخامذ االبتجائي.
عيشة الجراسة :تع تصبيق األدكات الدابقة عمى مجسػعة مغ تبلميح الرف الخامذ االبتجائي بمغ
صا.
عجدىع (  )72تمسي احا كتمسيحة بسجيشة شش ا
مشيج الجراسة :استخجـ الباحث ليحه الجراسة السشيج الػهفي التحميمي.
أدوات الجراسة :اعتسجت الجراسة عمى:
-

االستبانة :لتحجيج بعس ميارات التػاهل المغػي السشاسبة لمتبلميح.

-

أكراؽ نذاط التمسيح :اشتسمت عمى تعميسات الجرس ،كأنذصة الستعمع ،كالمغػيات ،كالتقػيع
كالتغحية الخاجعة لكل درس.

-

استبانة لقياس ميارات التحجث عشج الصمبة.

-

اختبار ميارات التػاهل المغػي لقياس ميارات التػاهل المغػي عشج الصمبة.
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نتائج الجراسة :تػهمت الجراسة إلى عجة نتائج أىسيا كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج
مدتػى (01ر )0بيغ متػسصي درجات تبلميح السجسػعة التجخيبية التي درست باستخجاـ السجخل
التكاممي ،كدرجات تبلميح السجسػعة الزابصة التي درست باستخجاـ الصخيقة التقميجية في اختبار
ميارات التػاهل المغػي لرالح تبلميح السجسػعة التجخيبية.
تؾصيات الجراسة :أكهت الجراسة إلى فاعمية استخجاـ كحجة قائسة عمى السشيج التكاممي في
تشسية تحريل الصمبة في ميارات المغة العخ ية( :القخاءة ،الكتابة ،االستساع ،كالتحجث).
 -16دراسة حجازي (:)2005
عشؾان الجراسة :أثخ تػضيف األلعاب التخ ػية في تشسية بعس ميارات المغة العخ ية لجى تبلميح
الرف األكؿ األساسي.
أىجاف الجراسة :ىجفت الجراسة تعخؼ أثخ تػضيف األلعاب التخ ػية في تشسية بعس ميارات المغة
العخ ية لجى تبلميح الرف األكؿ األساسي.
عيشة الجراسة :كتسثمت عيشة الجراسة مغ شعبتيغ :التجخيبية ( )35تمسيحا ،كالزابصة ()35
تمسيحا ،كاختار عيشة قرجية.
مشيج الجراسة :كاستخجمت الجراسة السشيج التجخيبي كتحميل السزسػف.
أدوات الجراسة :كقاـ الباحث باستخجاـ أر عة اختبارات لقياس السيارات التي تبشاىا الباحث في
دراسة( :قبمي ك عجي) ،إلثبات تكافؤ مجسػعات الجراسة قبل البجء في إجخاء الجراسة ،كسا تع
تصبيق االختبار بعج تصبيق الجراسة لسعخفة إذا كانت ىشاؾ فخكؽ ذات داللة إحرائية في تشسية
ميارات المغة العخ ية األر ع بيغ تبلميح السجسػعة التجخيبية كتبلميح السجسػعة الزابصة.
نتائج الجراسة :تػهمت الجراسة إلى أف األلعاب التخ ػية قج أدت كضائفيا عمى أكسل كجو في
تشسية بعس ميارات المغة العخ ية.
تؾصيات الجراسة :أكهت الجراسة بزخكرة استخجاـ األلعاب التخ ػية في تعميع السخحمة األكلى
مغ التعميع األساسي كتجريب الصمبة عمى االستعساؿ المغػي الدمي.
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 -17دراسة الدعبي (:)2005
عشؾان الجراسة :أثخ تػافخ ميارات التػاهل كالػسائل غيخ المفطية عمى فاعمية التػاهل اإلداري
في مخاكد األجيدة الحكػمية في محافطة الكخؾ.
أىجاف الجراسة :ىجفت لمتعخؼ إلى مجى ميارات التػاهل( :ميارة القخاءة الكتابية ،ميارة
االستساع ،ميارة التحجث) كالخسائل المفطية( :السطيخ ،الحخكات ،الرػت ،الترخفات  ،الدماف،
السكاف) لجى الخؤساء مغ كجية نطخ السخؤكسيغ ثع بياف أثخىا عمى فاعمية التػاهل اإلداري.
عيشة الجراسة :تكػنت العيشة كقػاميا ( )704مػضف ا كمػضفة مغ السؤسدات الحكػمية األردنية.
مشيج الجراسة :اتبع الباحث السشيج الػهفي التحميمي.
أدوات الجراسة :مغ خبلؿ تصبيق استبانة عمى عيشة عذػائية مغ السػضفيغ .
نتائج الجراسة :قج أضيخت الجراسة أف ميارة القخاءة أكثخ السيارات الستػفخة لجى العامميغ ،كأف
أكثخ السيارات تأثي اخ عمى فاعمية التػاهل اإلداري ىسا ميارتيا التحجث كاالستساع.
تؾصيات الجراسة :كقج أكهت الجراسة بعقج دكرات تجريبية لتجريب الخؤساء عمى كيفية استخجاـ
تمظ السيارات إلحجاث التفاعل اإليجابي ،كتعديد فاعمية التػاهل اإلداري ،كاختيار أكثخ األكقات
مبلءم اة إلجخاء عسمية التػاهل.
 -18دراسة الجاىمي (:)2004
عشؾان الجراسة :دراسة فاعمية استخجاـ القرة لتشسية ميارتي الصبلقة المغػية كالذكمية ألشفاؿ
السدتػى الثالث بخياض الصمبة.
أىجاف الجراسة  :ىجفت الجراسة إلى تحجيج فاعمية استخجاـ القرة لتشسية ميارتي الصبلقة المغػية
الذكمية ألشفاؿ السدتػى الثالث في الفئة العسخية مغ ( )6 – 5بخياض الصمبة.
عيشة الجراسة  :شبقت الجراسة عمى عيشة قػاميا ( )38شفل كشفمة في الفئة العسخية ()6 -5
سشػات ،كذلظ بتقديسيع إلى مجسػعتيغ مجسػعة تجخيبية كأخخى ضابصة متداكيتيغ في العجد
كمتكافئتيغ في السدتػى االقترادي كاالجتساعي ،كتع اختيار العيشة بالصخيقة العذػائية.
مشيج الجراسة  :استخجمت الجراسة السشيج شبو التجخيبي عمى أساس تقديسيا إلى مجسػعتيغ
تجخيبية كاألخخى ضابصة.
أدوات الجراسة  :استخجمت السشيج التجخيبي ذك هفة االختبار القبمي كالبعجي.
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نتائج الجراسة  :أضيخت الجراسة تفػؽ أداء السجسػعة التجخيبية عغ أداء السجسػعة الزابصة في
ميارتي الصبلقة المفطية ،مسا يؤكج عمى أىسية األنذصة الذكمية التي يطيخ فييا تقجـ الصمبة أكثخ
مغ الصبلقة المفطية ،ككحلظ أىسية األنذصة التجريبية ،كتأثيخىا عمى أداء الصمبة في اكتداب
ميارات الصبلقة المفطية كالذكمية.
تؾصيات الجراسة :تػهي الجراسة باعتساد أسمػب القرز كأسمػب تجريدي لمسقخرات الجراسية
السختمفة لتشسية ميارات التفكيخ اإلبجاعي التي يذعخ السعمع أف الصمبة بحاجة إلييا  ،كاالىتساـ
بالشذاط القرري مغ أجل تذػيق أشفالشا لمعسمية التعميسية.
 -19دراسة باعيدى (:)2002

عشؾان الجراسة :ميارات التػاهل المغػي لسجيخ السجرسة كدكرىا في تفعيل عسمية التػاهل مع

السعمسيغ داخل السجرسة.
أىجاف الجراسة :ىجفت الجراسة إلى التعخؼ إلى كاقع مسارسة مجيخي السجارس لسيارات التػاهل
المغػي مع السعمسيغ داخل السجرسة ،كدكرىا في تفعيل عسمية التػاهل.
عيشة الجراسة :تع اختيارىا عذػائيا مغ مجتسع الجراسة األهمي السكػف مغ مذخفي اإلدارة
السجرسية بتعميع العاهسة السقجسة  ،كمجيخي السجارس االبتجائية كمعمسييا كقج كانت العيشة عمى
الشحػ التالي :جسيع مذخفي اإلدارة السجرسية كعجدىع ( ،)9ك( )521مجيخ مجرسة ابتجائية ،
ك( )521معمسا مغ معمسي السجارس االبتجائية بالعاهسة السقجسة.
مشيج الجراسة :استخجـ الباحث ليحه الجراسة السشيج الػهفي التحميمي.
أدوات الجراسة :هسست استبانة كأداة عمسية لجسع السعمػمات البلزمة .
نتائج الجراسة :قج تػهمت الجراسة إلى العجيج مغ الشتائج كالتي مغ أىسيا  :كجػد اختبلؼ حػؿ
كاقع مسارسة مجيخي السجارس لسيارات التػاهل المغػي مع السعمسيغ داخل السجرسة مغ كجية
نطخ عيشات الجراسة .كعجـ كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية بيغ مجيخي السجارس تعػد لمستغيخات
الجيسغخافية  :السؤىل العمسي كسشػات الخبخة كمسارستيع لسيارات التػاهل المغػي.
تؾصيات الجراسة :في ضػء ما تػهمت إلييا الجراسة مغ نتائج أكهت بسا يمي  :البجء بسعالجة
سخيعة لمقرػر الػاضح في ضعف مسارسة مجيخي السجارس لسيارات التػاهل المغػي ،كذلظ عغ
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شخيق عقج حمقات تجريبية مكثفة لتشسية ىحه السيارات لتكػف سشجا ليع عمى القيادة اإلدارية التي
تديع في تفعيل عسمية التػاهل  .كضع سياسة تجريبية كاضحة  ،مفرمة محجدة كمدتسخة لتشسية
ميارات التػاهل المغػي لجى القائسيغ عمى العسمية التعميسية مغ مذخفيغ كمجيخيغ كمعمسيغ
تداعجىع عمى التػاهل بفعالية مع اآلخخيغ  .ضخكرة إجخاء اختبار لمسجيخيغ كل أر ع سشػات
ليبقى مغ ىػ مؤىل ليحه السشاهب القيادية الحداسة.
 -20دراسة صالح (:)2002
عشؾان الجراسة :أثخ بخنامج قائع عمى القرة في تشسية بعس ميارات القخاءة اإلبجاعية لجى
تبلميح السخحمة االبتجائية.
أىجاؼ البحث :ييجؼ البحث إلى تشسية ميارات القخاءة اإلبجاعية لجى تبلميح الرف الخابع
االبتجائي.
عيشة الجراسة :تع اختيار عيشة الجراسة مغ شبلب الرف الخابع بالسجرسة االبتجائية.
أدكات الجراسة  :اعتسجت الجراسة عمى:
 -1مقياس لقياس أر ع مغ ميارات القخاءة اإلبجاعية .
 -2استبانة لتقجيخ أداء الصمبة في كتابة القرة ،كىي ميارة التعبيخ عغ السقخكء بإنتاج إبجاعي.
 -3ضبط أداتي البحث ،كذلظ بحداب هجؽ كل مشيسا كثباتيا.
 -4اختيار قرتيغ شػيمتيغ كهياغتيا في شكل مػقف تخ ػي.
 -5إجخاء القياس القبمي.
 -6تصبيق السػاقف التخ ػية الثسانية القائسة عمى القرة.
نتائج الجراسة :بخغع كجػد فخكؽ داللة إحرائيا عشج ( )0.05بيغ األدائي القبمي كالبعجي في
ميارة التعبيخ عغ السقخكء ،بإنتاج إبجاعي لرالح األداء البعجي ،فإف تأثيخ البخنامج في تشسية ىحه
السيارة كاف أقل مغ تأثيخه في تشسية السيارات األر ع الدابقة.
تؾصيات الجارسة :تػهمت الجارسة إلى عجة تػهيات أىسيا:
 -1إعادة الشطخ في أىجاؼ تعميع السػاد الجراسية بالسخاحل التعميسية ك خاهة المغة العخ ية.
 -2تصػيخ محتػى مػضػعات المغة العخ ية في السخحمة االبتجائية بسا يكفل تشسية التفكيخ
كاإلبجاع.
 -3تشزسيغ مشاىج المغة العخ ية أنذصة كخبخات مباشخة متشػعة تحقق اإلبجاع.
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 -4تصػيخ بخنامج إعجاد المغة العخ ية في ضػء القجرات كالسيارات اإلبجاعية البلزمة لمعرخ
كالسدتقبل.
 1.1الجراسات األجشبية:

 -1دراسة ثانو ىؾي :)2015( Thanh Huy

عشؾان الجراسة :السذكبلت التي يػاجييا الصبلب في تعمع ميارة الكتابة اإلمبلئية.
أىجاف الجراسة :ىجفت الجراسة إلى التعخؼ إلى السذكبلت التي يػاجييا الصبلب في تعمع ميارة
الكتابة اإلمبلئية كاألسباب الخئيدة التي تؤدي إلى ىحه السذكبلت.
عيشة الجراسة :شبقت الجارسة عمى عيشة قػاميا ( )200شالب ا تتخاكح أعسارىع بيغ الدابعة عذخ
كالتاسعة عذخ ،حيث أجخى عمييع الجراسة خبلؿ ( )5فتخات في األسبػع.
مشيج الجراسة :استخجمت الجارسة السشيج الػهفي.
نتائج الجراسة :تػهمت الجراسة إلى أف الصبلب قجمػا الكثيخ مغ األخصاء في الكتابة بالمغة
اإلنجميدية ،ك خاهة في استخجاـ حخكؼ الجخ كاألزمشة كعجـ اتقاف البشية الشحػية.
تؾصيات الجراسة :تػهي الجراسة بقخاءة الكتب كلعب األلعاب ،كهياغة مػضػعات مغ
السفخدات كما إلى ذلظ لديادة السفخدات ،كإنذاء التعمع التعاكني لترحيح األخصاء كالتجريب عمى
القػاعج الشحػية.
 -2دراسة أزيسي و مؾسافيبؾر :)1111( Azimi & Mousavipour
عشؾان الجراسة :الكذف عغ تأثيخات الػسائط الستعجدة التعميسية عمى اإلمبلء كدكرىا في تحديغ
خمل الكتابة لجى الصبلب.
أىجاف الجراسة :ىجفت الجراسة إلى الكذف عغ تأثيخات الػسائط الستعجدة التعميسية عمى اإلمبلء،
كدكرىا في تحديغ خمل الكتابة لجى الصبلب الحيغ يعانػف مغ هعػ ة في اإلمبلء.
عيشة الجراسة :شبقت الجارسة عمى عيشة قػاميا ( )39شالب ا حيث قاـ الباحثاف باختيار مجتسع
الجراسة اإلحرائي مغ شبلب السخحمة الثانية الحيغ يعانػف مغ هعػ ة في اإلمبلء بسجرسة راؾ
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االبتجائية كتع اختيار ( )20شالبة مغ العيشة السخهػدة ليتع كضعيع في السجسػعة التجخيبية،
ك( )19شالب تع كضعيع في السجسػعة الزابصة.
مشيج الجراسة :استخجمت الجارسة السشيج شبو التجخيبي كالبشائي.
نتائج الجراسة :تػهمت الجراسة إلى أف مدتػى التحدغ في الخمل لجى الصبلب الحيغ يعتسجكف
عمى الػسائط الستعجدة التعميسية في اإلمبلء لو داللة إحرائية إيجابية بالسقارنة بالصبلب الحيغ
يعتسجكف عمى اإلجخاءات التعميسية العادية.
تؾصيات الجراسة :تػهي الجراسة بأنو يشبغي أف تدتخجـ الػسائط الستعجدة التعميسية التعامل مع
هعػ ات التعمع في اإلمبلء لجى الصبلب.
 -4دراسة بارنت وممخ وبؾليتؾ :)1112( Barnett; Miller, Polito

عشؾان الجراسة :أثخ بخنامج تعميسي متكامل في تشسية ميارات التػاهل الذفػي كالكتابي ،كمعخفة
السحتػى التقشي لجى شمبة كمية الدراعة.
أىجاف الجراسة :ىجفت الجراسة إلى تشسية ميارات التػاهل الذفػي كالكتابي كمعخفة السحتػى
التقشي لجى الصمبة .
عيشة الجراسة :تكػنت عيشة الجراسة مغ ( )182شالب ا مغ شبلب كمية الدراعة في جامعة Lowa
 Stateالحيغ شاركػا في البخنامج التعميسي كخسذ مجسػعات لمسقارنة.
نتائج الجراسة :ك عج عسل السقارنات بيغ السجسػعات أضيخت الشتائج أف السذاركيغ في البخنامج
سجمػا ندبا أعمى مغ غيخ السذاركيغ عمى مقياس التػاهل الكتابي كالذفػي.
تؾصيات الجراسة :العسل عمى تجريذ ميارات المغة في مػاقف تػاهمية حقيقية ذات معشى مع
العشاية باستخجاـ المغة استخجاما سميسا يخاعي سبلمة السعشى.
 -4دراسة ثيخيدا :)2002( Teresa
عشؾان الجراسة :أثخ بخنامج لغػي لتشسية السيارات المغػية التعبيخية لجى أشفاؿ الخكضة.
أىجاف الجراسة :ىجفت الجراسة إلى التعخؼ إلى أثخ كفاعمية البخنامج المغػي السقتخح لتشسية
السيارات المغػية التعبيخية كالقجرة عمى الصبلقة في التعبيخ المغػي الدميع لجى أشفاؿ الخكضة،
كمجى أىسية رياض الصمبة في اكتداب السيارات المغػية كالتعبيخية ،كأثخىا عمى الصفل.
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شفبل مغ أشفاؿ الخكضة مػزعيغ عمى
عيشة الجراسة :تكػنت عيشة الجراسة الحالية بحجع ( )70ا
شفبل ،كتع استبعاد الصمبة الستدخعيغ في الخكضة بمغ عجدىع
قاعتيغ في كل قاعة عجد ( )35ا

ثسانية أشفاؿ.

أدكات الجراسة :تكػنت مغ مجسػعة مغ األنذصة الستشػعة كالقرز كلعب األدكار كاألنذصة
الحخة التي يقػـ بيا الصفل داخل الخكضة – اختبار رسع الخجل (لجػد انف ىاريذ) لحداب ندبة
الحكاء ،ك البخنامج المغػي السقتخح مغ إعجاد الباحث.
نتائج الجراسة :تػهمت الجراسة إلى كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية بيغ السجسػعة التجخيبية
كالسجسػعة الزابصة لرالح السجسػعة التجخيبية تُعدى لتصبيق البخنامج المغػي السقتخح.
تؾصيات الجراسة :العسل عمى مخاعاة أسذ التيجي الدميع في تجريذ السيارات القخائية ،نصقا
كتفكي اخ ككتابة.
 -5دراسة ديشؽ :)2002( Dunn
عشؾان الجراسة :تأثيخ تعميع القخاءة بسداعجة الحاسػب مقابل تعميع القخاءة التقميجية عمى شبلب
السخحمة الثانػية.
أىجاف الجراسة :ىجفت إلى إجخاء مقارنة بيغ أسمػب التجريذ بالصخيقة التقميجية ،كالتجريذ
بسداعجة الحاسػب مغ حيث فاعمية كل مشيسا في تشسية ميارة القخاءة لصمبة الرف األكؿ الثانػي
الحيغ يعانػف
ضعفا في ىحه السيارة.
ا
شالبا
عيشة الجراسة :تألفت عيشة الجراسة مغ مجسػعتيغ :مجسػعة تجخيبية مكػنة مغ ()78
ا
شالبا
كشالبة درسػا السادة التعميسية بػساشة الحاسػب ،كمجسػعة ضابصة مكػنة مغ ()63
ا

كشالبة درسػا السادة ذاتيا بالصخيقة التقميجية.
مشيج الجراسة :السشيج شبو التجخيبي.

نتائج الجراسة :قج تػهمت الجراسة إلى تفػؽ السجسػعة التجخيبية التي درست بػساشة
الحاسػب.
تؾصيات الجراسة :العسل عمى تػفيخ أجيدة مرادر التعمع الحجيثة في بعس السجارس ،كتجريب
السعمسيغ عمى كيفية استخجاميا كهيانتيا بذكل سميع ،كالتشػيع في استخجاـ الػسائل اآللية
الحجيثة.
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 -6دراسة فخامخ :)2000( Framer
عشؾان الجراسة :فعالية بخنامج تجريبي القائع عمى استخجاـ لعب األدكار كالقرز في تشسية
السيارات المغػية ألشفاؿ ما قبل السجرسة االبتجائية.
أىجاؼ الخاسة :ىجفت الجراسة إلى التعخؼ إلى أثخ البخنامج تجريبي القائع عمى استخجاـ لعب
األدكار كالقرز في تشسية السيارات المغػية التعبيخية ،كالتي تذسل عمى القجرة عمى اشتقاؽ
األفعاؿ ،كالصبلقة في التعبيخ ،كمجى استجابة ألشفاؿ ليا لجى مجسػعة مغ أشفاؿ الخكضة.
عيشة الجراسة :تكػنت العيشة مغ  23شفبل تتخاكح أعسارىع ما بيغ ( )6-5سشػات تع تعخيس
أشفاؿ السجسػعة لمبخنامج السقتخح القائع عمى لعب األدكار الحي استسخ ثبلثة أشيخ.
أدوات الجراسة :استخجمت الجراسة البخنامج السقتخح مغ الباحث ،كقج استخجـ الباحث استخاتيجية
لعب األدكار كالقرز كتقسز األدكار السػجػدة في القرة عشج تصبيق البخنامج السقتخح.
نتائج الجراسة :تػهمت الجراسة إلى كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية في تشسية كتصػيخ السيارات
المغػية التعبيخية تُعدى لتصبيق البخنامج التجريبي القائع عمى القرز كلعب األدكار فييا ،كسا
أسفخت الجراسة عغ نتائج عجة مغ أىسيا أف األنذصة الستشػعة تجعل فقخات البخنامج محببة لجى
الصمبة مغ خبلؿ الجمج بيغ القرة كلعب األدكار ،إضاف اة إلى استخجاـ أسمػب السشاقذة كالسحاكرة
لجى الصمبة.
تؾصيات الجراسة :تػهي الجراسة بتذجيع الصمبة عمى قخاءة القرز ،ألنيا تدكدىغ بكثيخ مغ
السفخدات المغػية كاألساليب المغػية.
 -7دراسة روميخو باكيؾس :)1111( Romerobacios

عشؾان الجراسة :تصبيق بخنامج عبلجي عمى الصمبة ذكي االضصخابات المغػية
أىجاف الجراسة :ىجفت إلى بشاء كتصبيق بخنامج عبلجي عمى الصمبة ذكي االضصخابات المغػية.
عيشة الجراسة :كقج اشتسمت العيشة عمى أشفاؿ السجارس ذكي االضصخابات المغػية ،كقج قامت
الباحثة بتقديع العيشة إلى مجسػعتيغ :تجخيبية ،كضابصة ،ثع قامت بتعخيس السجسػعة التجخيبية
ألنذصة البخنامج الستعمقة بالسيارات المغػية األساسية لسجة عذخة أسابيع.

مشيج الجراسة  :استخجمت الجراسة السشيج شبو التجخيبي عمى أساس اختيار مجسػعتيغ إحجاىسا

تجخيبية كاألخخى ضابصة .
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نتائج الجراسة :كقج تػهمت الجراسة إلى كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية لرالح السجسػعة

التجخيبية تعػد إلى تصبيق البخنامج المغػي السقتخح ،فقج زادت القجرات المغػية لؤلشفاؿ ذكي
االضصخابات المغػية مغ خبلؿ تكثيف السيارة المغػية الزخكرية في تشسية الحريمة السفخداتية،
كالبشاء الشحػي كالرخفي ،كزيادة القجرة عمى التحميل المفطي .أما فيسا يتعمق بتصػيخ الجػانب

الشصقية ،فمع يحجث أي تغيخ ممحػ عمى نصق الصمبة ،كتعدك الباحثة ذلظ إلى عجـ استخجاـ
األنذصة الكافية لتصػيخ الجانب الشصقي كالتعبيخ الذفػي ،كإلى الفتخة الدمشية التي كانت محجدة
لفتخة الجراسة.

ابتجاء مغ قجراتو كمعخفة
تؾصيات الجراسة :العسل عمى البجء في كضع أي خصة لمصفل
ا
خرائرو كمعدزاتو بذكل مدبق قبل البجء بالعسل معو.
 -8دراسة لؾفخيج :)1996( Leffredo

عشؾان الجراسة :تجريب الصبلب عمى ميارات التػاهل االستساع.

أىجاف الجراسة :ىجفت الجراسة إلى بياف العبلقة بيغ تجريب الصبلب عمى ميارة االستساع
بسدتػيات عميا كاالستيعاب التفديخي كالشاقج ،كاألداء األكاديسي.

عيشة الجراسة :شبقت الجارسة عمى عيشة قػاميا ( )16شالبا در ػا مجة خسدة أسابيع عمى
مدتػيات عميا مغ ميارة االستساع ،كأجخيت ليع مقاببلت شفػية (قبمية ،ك عجية) لبياف مجى

تقجميع في مدتػيات االستساع كميا ،كقيذ أداؤىع األكاديسي فأضيخ ( )13شالب ا مغ ( )16شالب ا

تحدش ا في عبلمات السداقات األكاديسية.
نتائج الجراسة :تػهمت الجراسة إلى أف جسيع شمبة العيشة بأنيع أهبحػا أفزل بعج تجريبيع عمى
ميارات االستساع ذات السدتػيات العميا حيث كاف التجريب مفيجا ليع ،كزاد مغ أدائيع األكاديسي.

تؾصيات الجراسة :تػهي الجراسة بالعسل عمى تزسيغ مقخرات المغة أنذصة قائسة عمى التخفيو
لتداعج في تشسية ميارة االستساع كالتحجث.
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 1.1التعقيب عمى الجراسات الدابقة:
يتزح مغ خبلؿ استعخاض الجراسات الدابقة كالسترمة بسػضػع البحث أف أىع ما كرد

فييا ما يمي:

فقج عسج بعس الباحثيغ إلى تشسية ميارات التػاهل مثل دراسة األحسج ( ،)2016دراسة

فاضل ( ،)2015دراسة الحبلؽ كالسخدكمى ( ، )2012دراسة الػهيفى ( ،)2012دراسة

األحسجي ( ،)2010دراسة بخكات ( ،)2010دراسة الشاقة ك خخكف ( ،)2009دراسة الذخخيتي

( ،)2009دراسة باعيدى ( ،)2002دراسة الشذػاف ( ،)2007دراسة الديج ( ،)2006دراسة

الدعبي ( ،)2005دراسة حجازي ( ،)2005دراسة الجاىمي ( ،)2004دراسة هبلح (،)2002

دراسة ثيخيدا  ،)2002( Teresaدراسة فخامخ  ،)2000( Framerدراسة لػفخيج

Leffredo

( ،)1996ك عس الباحثيغ تصخؽ إلى الكفايات كهعػ ات التػاهل المغػي مثل دراسة فخحات
كعػف ( ،)2016دراسة الفميت كالدياف ( ،)2014كمغ الجراسات التي كضعت بخامج تجريبية

لتشسية التػاهل المغػي دراسة الياشسى كمحارمة ( ، )2013دراسة الذػ كي ( ،)2111د ارسة

أبػ عكخ ( ،)2119دراسة ثانو ىػي  ،)2015( Thanh Huyدراسة أزيسي ك مػسافيبػر

 ،)2113(Azimi & Mousavipourدراسة بارنت كممخ ك ػليتػ Barnett; Miller, Polito

( ،)2009دراسة  ،)2002( Dunnدراسة ركميخك باكيػس .)2000( Romerobacios

كتتفق الجراسة الحالية مع الجراسات الدابقة عمى أىسية دكر كتشسية التػاهل المغػي بذتى
اء أكاف عغ شخيق دكر كمسارسة السعمع أـ مغ خبلؿ كضع بخنامج تجريبي لتشسية
الصخيق سػ ا
ميارات التػاهل المغػي لجى الصمبة.
كقج ركدت العجيج مغ الجراسات عمى أىسية التػاهل المغػي التعميسي مغ خبلؿ فاعمية

بخنامج تعميسي مغ أجل تشسية ميارات التػاهل المغػي بذتى أنػاعيا كسيارة القخاءة أك االستساع

كغيخه مثل دراسة األحسج ( ،)2016دراسة فاضل ( ،)2015دراسة الياشسى كمحارمة (،)2113
دراسة الحبلؽ كالسخدكمى ( ، )2012دراسة الػهيفى( ،)2012دراسة بخكات ( ،)2010دراسة

الذػ كي ( ،)2111دراسة االحسجى ( ،)2010دراسة أبػ عكخ ( ،)2119دراسة بارنت كممخ

ك ػليتػ  ،)2119( Barnett; Miller, Politoدراسة الشاقة ك خخكف ( ،)2009دراسة الشخريتي

( ،)2009دراسة الشذػاف ( ،)2007دراسة الديج ( ،) 2006دراسة الدعبي ( ،)2005دراسة
حجازي ( ،)2005دراسة الجاىمي ( ،)2004دراسة هبلح ( ،)2002دراسة أزيسي كمػسافيبػر
 ,)2113(  Azimi & Mousavipourدراسة ثيخيدا  ،)2002( Teresaدراسة Dunn

( ،)2112دراسة فخامخ  ،)2000( Framerدراسة ركميخك باكيػس Romerobacios
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( ،)2111دراسة لػفخيج  ،)1996( Leffredoك عس الباحثيغ تصخؽ إلى الكفايات كهعػ ات

التػاهل المغػي مثل دراسة فخحات كعػف ( ، )2116دراسة الفميت كالدياف ( ،)2114دراسة ثانو
ىػي .)2015( Thanh Huy

ك عس الجراسات ىجفت إلى دكر مجيخي السجارس لسيارات التػاهل كفاعمية األداء
لمسعمسيغ مثل دراسة باعيدى (.)2112
كقج اختمفت حجع كنػع العيشة بيغ دراسة كأخخى إال أف بعس الجراسات قج شبقت عمى

عيشات عجد أفخادىا كبيخ كجراسة األحسج ( ،)2116دراسة الػهيفى ( ،)2012دراسة االحسجى
( ،)2010دراسة بخكات ( ،)2010دراسة الذػ كي ( ،)2111دراسة أبػ عكخ ( ،)2119دراسة

باعيدى( ،)2002دراسة الدعبي ( ،)2005دراسة الشذػاف ( ،)2007دراسة ثانو ىػي Thanh

 ،)2015( Huyدراسة بارنت كممخ ك ػليتػ  ،)2119( Barnett; Miller, Politoدراسة
 ،)2112( Dunnأما دراسة ركميخك باكيػس  )2111( Romerobaciosفقج اشتسمت العيشة

عمى أشفاؿ السجارس ذكي االضصخابات المغػية  ،أما لجراستشا الحالية فقج تع اختيار عيشة عذػائية
استصبلعية قػاميا ( )41مغ السعمسيغ مغ كبل الشػع االجتساعييغ مغ مجتسع الجراسة.
كقج اختمفت دراستشا في نػع العيشة حيث شبقت عيشة الجراسة عمى فئة الصبلب كجراسة

فاضل ( ،)2015دراسة الفميت كالدياف ( ،)2014دراسة الياشسى كمحارمة ( ،)2113دراسة
الػهيفى( ،)2112دراسة

الذػ كي ( ،)2111دراسة بخكات ( ،)2010دراسة

أبػ عكخ

( ،)2119دراسة الشاقة ك خخكف ( ،)2009دراسة الشخريتي ( ،)2009دراسة الديج (، ،)2006
دراسة الشذػاف ( ،)2117دراسة حجازي ( ،)2005دراسة الجاىمي ( ،)2004دراسة هبلح

( ،)2002دراسة ثانو ىػي  ،)2015( Thanh Huyدراسة أزيسي ك مػسافيبػر & Azimi
 ،)2113(Mousavipourدراسة بارنت كممخ ك ػليتػ ,)2119(Barnett; Miller, Polito
دراسة  )2112( Dunnدراسة ثيخيدا  ,)2002( Teresaدراسة ركميخك باكيػس
 ,)2111( Romerobaciosدراسة فخامخ  ،)2000( Framerدراسة لػفخيج

Leffredo

( )1996كقج اتفقت دراستشا في اختيار نػع العيشة كىي فئة السعمسيغ مثل دراسة دراسة األحسج

( ،)2116دراسة فخحات كعػف ( ،)2116دراسة الحبلؽ كالسخدكمى ( ، )2112دراسة األحسجي
( ،)2111دراسة باعيدى (  ،)2112أما دراسة الدعبي ( )2005فكانت عمى فئة السػضفيغ
بالسؤسدات الحكػمية.
أما مغ حيث مشيج الجراسة فأغمبية الجراسات استخجمت السشيج الػهفي إال دراسة فاضل

( ،)2015دراسة الياشسى كمحارمة ( ،)2113دراسة الذػ كي ( ،)2111دراسة أبػ عكخ
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( ،)2119دراسة الشخريتي ( ،)2009دراسة حجازي ( ،)2005دراسة الجاىمي ( ،)2004دراسة

أزيسي ك مػسافيبػر  ,)2113(  Azimi & Mousavipourدراسة بارنت كممخ ك ػليتػ
 ،)2119( Barnett; Miller, Politoدراسة  ،)2002( Dunnدراسة ركميخك باكيػس

 )2111( Romerobaciosفقج استخجما السشيج شبو التجخيبي عمى أساس اختيار مجسػعتيغ

أحجاىسا تجخيبية كاألخخى ضابصة.

أما مغ حيث أدكات الجراسة فقج استخجمت دراسة األحسج ( )2016مقياس أساليب تشسية

ميارات التػاهل ،دراسة فخحات كعػف ( )2016استخجمت استبيانة لرعػ ات التػاهل المغػي

التعميسي ،دراسة فاضل ( )2015استخجمت مقياس التػاهل المغػي ،دراسة الفميت كالدياف

( )2014استخجـ الجراسة قائسة بكفايات التػاهل المغػي ،كاستبانة تيجؼ إلى قياس الكفايات
المغػية ،دراسة بخكات ( )2010استخجـ مقياس السيارات المغػية ،دراسة الذخخيتي ()2009
استخجـ البخنامج السقتخح في تشسية ميارات القخاءة،

دراسة هبلح ( ،)2002كدراسة

الذػ كي ( ،)2111دراسة

أبػ عكخ ( ،)2119دراسة أزيسي

لػفخيج  )1996( Leffredoاستخجمت مقياس ميارات القخاءة كاالستساع  ،أما دراسة الياشسى
كمحارمة ( ،)2013دراسة

كمػسافيبػر  ،)2113( Azimi & Mousavipourكدراسة ثيخيدا  )2002( Teresaقج تع
تقديع أفخاد الجراسة إلى مجسػعتيغ ىسا :السجسػعػة التجخيبيػة كالزابصة ،أما الجراسات التالية:

دراسة الحبلؽ كالسخدكمى ( )2112ك دراسة الػهيفى( )2112كدراسة األحسجي (،)2111
دراسة الشاقة ك خخكف ( )2009دراسة الديج ( ،)2006دراسة الدعبي ( ،)2005كدراسة باعيدى
( ،)2112دراسة الشذػاف ( )2117استخجما السبحػثيغ االستبانة في الجراسة ،استخجـ الباحث

مقياس الصفل التػحجي ،قائسة تذخيز التػحج ،مبلحطة التػاهل المغػي ،البخنامج اإلرشادي
الفخدي ،تسثمت بسقياس تقجيخ التػاهل المغػي لمصفل التػحجي  -البخنامج العبلجي لؤلشفاؿ

التػحجييغ (إعجاد الباحثة ) -البخنامج اإلرشادي لآلباء كالسعمسيغ (إعجاد الباحثة )  -استبانة

تتبعية لدمػؾ الصفل التػحجي (إعجاد الباحثة) ،دراسة بارنت كممخ ك ػليتػ Barnett; Miller,
 ،)2119( Politoدراسة ركميخك باكيػس  .)2111( Romerobaciosاعتسج عمى تصبيق

بخنامج عبلجي ،دراسة فخامخ  )2000( Framerاعتسجت عمى استخجاـ لعب األدكار كالقرز
في تشسية السيارات .أما دراسة الجاىمي ( ،)2004دراسة حجازي ( )2005فقج اعتسجتا عمى
االختبار القبمي كالبعجي ،أما دراسة ثانو ىػي  )2015( Thanh Huyفقج اعتسج عمى االختبار

الكتابي اإلمبلئي لمكذف عغ األخصاء اإلمبلئية.

79


الفصلىالثالث
الدراداتىالدابقظ

كقج تػهمت دراسات كثيخة في نتائجيا إلى تشسية ميارات التػاهل مغ خبلؿ بخنامج تجريبي

باستخجاـ المعب لتشسية التػاهل المغػية دراسة األحسج ( ،)2016دراسة فخحات كعػف (،)2016

دراسة فاضل ( ،)2015دراسة الفميت كالدياف ( ،)2014دراسة الياشسى كمحارمة (،)2013
دراسة الحبلؽ كالسخدكمى ( ،)2012دراسة الػهيفى ( ،)2012دراسة الذػ كي (،)2111

دراسة األحسجي ( ،)2010دراسة بخكات ( ،)2010دراسة أبػ عكخ ( ،)2119دراسة الشاقة
ك خخكف ( ،)2009دراسة الذخخيتي ( ،)2009دراسة الشذػاف ( ،)2007دراسة الديج (،)2006

دراسة حجازي ( ،)2005دراسة الدعبي ( ،)2005دراسة الجاىمي ( ،)2004دراسة أزيسي
كمػسافيبػر  ,)2113( Azimi & Mousavipourدراسة بارنت كممخ ك ػليتػ ;Barnett

 ،)2009( Miller, Politoدراسة ثيخيدا  ،)2002( Teresaدراسة ديشغ ،)2002( Dunn
دراسة فخامخ  ،)2000( Framerدراسة ركميخك باكيػس  ،)2000( Romerobaciosدراسة
لػفخيج

 ،)1996( Leffredoباستثشاء دراسة باعيدى ( )2002التي تػهمت إلى كجػد

اختبلؼ حػؿ كاقع مسارسة مجيخي السجارس لسيارات التػاهل المغػي مع السعمسيغ داخل
السجرسة ،أما دراسة هبلح ( )2002فكاف تأثيخ البخنامج في تشسية ىحه ميارة القخاءة كاف أقل
مغ تأثيخه في تشسية السيارات ،كتتفق الجراسة الحالية مع الجراسات الدابقة حػؿ أىسية المعب

كتصيق البخامج التجريبية في لتشسية ميارات التػاهل المغػي  ،أما دراسة ثانو ىػي Thanh

 )2015( Huyفقج اعتسجت في االختبار اإلمبلئي عمى الكذف عغ األخصاء اإلمبلئية.
 3.3.1تسيدت الجراسة الحالية عؽ الجراسات الدابقة:

 -1تسيدت الجراسة الحالية بأنيا تزسشت مذكمة محجدة ،كىي مجى مسارسة معمسي السخحمة
األساسية الجنيا لسيارات التػاهل المغػي في مجارس مشصقة غخب غدة.

شبقت عمى معمسي السجارس.
 -2تسيدت الجراسة بأنيا ُ

 3.3.2استفادت الجراسة الحالية مؽ الجراسات الدابقة:
 -1تحجيج اإلشار الشطخي لمبحث.
 -2تػفيخ إشار مخجعي حػؿ أدبيات الجراسة.
 -3بشاء أداة الجراسة.
 -4تحجيج مشيج الجراسة.
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4انفصم انرابغ
إجـراءات اندراسـة امليدانية
 4.1مشيج الجراسة.
 4.2مجتسع الجراسة.
 4.3عيشة الجراسة.
 4.4أداة الجراسة.

 4.5الخظؾات اإلجخائية.

 4.6األساليب اإلحرائية.
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الفرل الخابع
إجخاءات الجراسـة السيجانية

يتز ػػسغ ى ػػحا الفر ػػل الخصػ ػػات كاإلجػ ػخاءات الت ػػي تس ػػت ف ػػي الجان ػػب السي ػػجاني م ػػغ ى ػػحه
الج ارسػ ػػة مػ ػػغ حي ػ ػػث مػ ػػشيج الج ارسػ ػػة ،كمجتس ػ ػػع الج ارسػ ػػة ،كالعيشػ ػػة الت ػ ػػي شبقػ ػػت عميي ػ ػػا ،كاألدكات
السدتخجمة ،كالجراسة االستصبلعية التي ىػجفت لمتحقػق مػغ هػجؽ كثبػات األدكات ،كالتػهػل إلػى
الشتائج الشيائية لمجراسة ،كذلظ عمى الشحػ التالي:

 1.1مشيج الجراسة:
اسػػتخجمت الباحثػػة السػػشيج الػهػػفي التحميمػػي ،الػػحي يبحػػث عػػغ الحاضػػخ ،كييػػجؼ إلػػى

تجييػػد بيانػػات إلثبػػات فػػخكض معيشػػة تسييػػجا لئلجابػػة عمػػى تدػػاؤالت محػػجدة بجقػػة تتعمػػق بػػالطػاىخ
الحالي ػػة ،كاألح ػػجاث الخاىش ػػة الت ػػي يسك ػػغ جس ػػع السعمػم ػػات عشي ػػا ف ػػي زم ػػاف إجػ ػخاء البح ػػث ،كذل ػػظ
باستخجاـ أدكات مشاسبة (األغا ،)43 :2112 ،إذ تحػجد الج ارسػة الػهػفية الػضػع الحػالي لمطػاىخة

السخاد دراستيا ،كىػ مشيج يدػتخجـ االسػتبيانات فػي جسػع البيانػات عمػى أف تكػػف عمػى درجػة مػغ
السػضػعية كالثبات (أبػ عبلـ.)51 :2111 ،

 1.1مجتسع الجراسة:
بم ػػغ حج ػػع مجتس ػػع الج ارس ػػة ( )521معم ػػع كمعمس ػػة م ػػغ معمس ػػي السخحم ػػة األساس ػػية بػكال ػػة

الغػػػث الجكليػػة كالحكػمػػة بسشصقػػة غػػخب غ ػدة التعميسيػػة ،مػػشيع ( )74معمػػع ك( )447معمسػػة ،مػػشيع
( )91معمسة ككالة ك( )26معمع ككالة ،ك( )96معمسة حكػمة ك( )31معمع حكػمة.

 1.1عيشة الجراسة:
أ .العيشة االستظالعية:
ت ػ ػػع اختي ػ ػػار عيش ػ ػػة عذ ػ ػػػائية اس ػ ػػتصبلعية قػامي ػ ػػا ( )40م ػ ػػغ السعمس ػ ػػيغ م ػ ػػغ ك ػ ػػبل الش ػ ػػػع
االجتساعييغ مغ مجتسع الجراسة ،كتع تصبيق األداة السدتخجمة فػي ىػحه الج ارسػة عمػى ىػحه العيشػة،
بيػػجؼ التحقػػق مػػغ هػػبلحية األداة لمتصبيػػق عمػػى أف ػخاد العيشػػة الكميػػة ،كذلػػظ مػػغ خػػبلؿ حدػػاب
هجقيا كثباتيا بالصخؽ اإلحرائية السبلئسة.
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ب .العيشة السيجانية:
تػػع اختيػػار عيشػػة عذ ػػائية مػػغ مجتسػػع الج ارسػػة ،كقامػػت الباحثػػة بتػزيػػع ( )242اسػػتبانة،
كىي عيشػة كافيػة إحرػائي ا لمحرػػؿ عمػى نتػائج تسثػل مجتسػع الج ارسػة ،مػشيع ( )56مػغ السعمسػيغ
بشدػػبة ( ،)%23.1ك( )186مػػغ السعمسػػات بشدػػبة ( ،)%76.9مػػشيع ( )91معمسػػة ككالػػة ك()26
معمع ككالة ،ك( )96معمسة حكػمة ك( )31معمع حكػمة.
كالججكؿ التالي يبيغ التك اخرات كالشدب السئػية لتػزيع أفخاد العيشة تبع ا لعجد مغ الستغيػخات
السدتقمة الترشيفية ،كذلظ كسا يمي:
ججول ( :)4.1يػضح تػزيع أفخاد عيشة الجراسة كفقا لمستغيخات الترشيفية:
البيان
الشؾع االجتساعي

السؤىل العمسي

سشؾات الخجمة

الرف

الجية السذخفة

الستغيخ

العجد

%

ذكػر

56

23.1

إناث

186

76.9

دبمػـ

21

8.7

بكالػريػس

208

86.0

ماجدتيخ

13

5.3

أقل مغ  5سشػات

80

33.1

10 – 5

103

42.6

أكثخ مغ  10سشػات

59

24.3

األكؿ

56

23.1

الثاني

60

24.8

الثالث

60

24.8

الخابع

66

27.3

الػكالة

116

47.9

الحكػمة

126

52.1
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المودانوظاسة:
 1.1أداة الجر
 .1استبانة لسيارات التؾاصل المغؾي :إعجاد الباحثة:
بعج االشبلع عمى األشخ الشطخية كالجراسات الدابقة كمشيا دراسة الفميت كالدياف ( ،)2114دراسة
هبلح ( ،)2002دراسة الديج ( ،)2006فقج قامت الباحثة بإعجاد استبانة لسيارات التػاهل

المغػي ،كالتي تكػنت مغ ( )31فقخة مػزعة عمى ثبلثة ميارات ،كالججكؿ التالي يبيغ تػزيع
الفقخات عمى السيارات:

ججول ( :)4.2يػضح تػزيع الفقخات عمى مجاالت االستبانة لسيارات التػاهل المغػي:
مجاالت االستبيان

الخقؼ

عجد الفقخات

-1

ميارة االستساع.

10

-2

ميارة التحجث.

11

-3

ميارة القخاءة.

10

ميارات التػاهل المغػي ككل

31

الجرجة الكمية لالستبانة

31

كتتع االستجابة عمى فق اخت االستبانة كفقا لتجرج ليكخت الخساسي( :كبيخة ججا – كبيخة–

متػسصة– قميمة– قميمة ججا) كترحح عمى التػالي بالجرجات ،)1 - 2 – 3 – 4 – 5( :كجسيع
الفقخات إيجابية الترحيح.

كيتع احتداب درجة السفحػص عمى االستبانة بجسع درجاتو عمى كل مجاؿ ،كجسع درجاتو
عمى جسيع السيارات لحداب الجرجة الكمية لسسارسة ميارات التػاهل اللُّغوي لسعمسي السخحمة
األساسية الجنيا ،كتربح ( 31فقخة) ،كتعبخ الجرجة السشخفزة عغ درجة قميمة لسسارسة ميارات

التػاهل المغػي لسعمسي السخحمة األساسية الجنيا فيسا تعبخ الجرجة السختفعة عغ درجة عالية

لسسارسة ميا ارت التػاهل المغػي لسعمسي السخحمة األساسية الجنيا.
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صجق وثبات االستبانة لسيارات التؾاصل المغؾي:
المودانوظ

أ .صجق السحكسيؽ:
لمتأكج مغ هجؽ أداة الجراسة مغ خبلؿ هجؽ السحكسيغ ،قامت الباحثة بعخض الرػرة

األكلية لبلستبانة عمى عجد مغ السحكسيغ مغ األساتحة السختريغ (ممحق رقع  ،)2كذلظ بيجؼ
معخفة رائيع كمبلحطاتيع كمقتخحاتيع حػؿ ميارات االستبانة كفقخاتيا ،كمجى كضػحيا كتخابصيا،

كمجى تحقيقيا ألىجاؼ الجراسة ،كتع تفخيغ السبلحطات التي أبجاىا السحكسػف كفي ضػئيا قامت
الباحثة بإعادة هياغة بعس الفقخات كححؼ كإضافة بعس الفقخات ،كأهبحت االستبانة في

هػرتيا الشيائية تتكػف مغ ( )31فقخة.
ب .صـجق االتداق الجاخمي:

لحداب الرجؽ قامت الباحثة بحداب معامبلت االرتباط بيغ درجة كل فقخة كدرجة
السجاؿ الحي تشتسي إليو ،كالججاكؿ التالية تبيغ ذلظ:
ججول ( :)4.3يػضح ارتباط درجة كل فقخة مغ فقخات السجاؿ األكؿ (ميارة االستساع) مع الجرجة الكمية لمسجاؿ:
معامل

مدتؾى

االرتباط

الجاللة

-1

ييي بيئة هفية مشاسبة لبلستساع.

0.728

دالة عشج 0.05

-2

يذػؽ السعمع الصمبة لمسػضػع أك القرة السدسػعة.

0.753

دالة عشج 0.01

-3

جيجا لمصمبة أثشاء حجيثيع معو.
يرغي السعمع ا

0.798

دالة عشج 0.01

-4

يجرب السعمع الصمبة عمى ميارات االستساع.

0.749

دالة عشج 0.01

-5

يشرح بعجـ االنذغاؿ باألمػر الجانبية أثشاء االستساع.

0.752

دالة عشج 0.01

-6

يرغى باىتساـ إلى أسئمة الصمبة كاستفداراتيع.

0.918

دالة عشج 0.01

-7

يطيخ اىتساـ بسا يدتسع اليو بغس الشطخ عغ تػافقو مع رائو.

0.866

دالة عشج 0.01

-8

يسشح فخهة لمصمبة لمحجيث عسا تع االستساع إليو.

0.825

دالة عشج 0.01

-9

يعدز السعمع إجابات الصمبة الرائبة.

0.842

دالة عشج 0.01

-10

يقػـ ميارة االستساع بأساليب متعجدة .

0.807

دالة عشج 0.01

رقؼ

الفقخة

فقخات السجال األول (ميارة االستساع)

قيسة (ر) الججكلية (د.ح= )30عشج مدتػى داللة  ،0.350 =0.05كعشج مدتػى داللة 0.418 =0.01
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وتزيف الباحثة أن :أعمى ميارة إهغاء السعمع كاىتسامو إلى أسئمة الصمبة كاستفداراتيع

المودانوظ

تحتل السختبة األكلى؛ ألف السعمسيغ ييتسػف بأسئمة الصمبة كاستفداراتيع ،كمجى فيسيع لمجركس،
حتى يتأكجكا مغ مػاشغ القػة كمػاشغ الزعف ،في حيغ أنو ييي

السعمع بيئة هفية مشاسبة

لبلستساع تحتل السختبة األخيخة الستخجامو لسيارات االستساع.
ججول ( :)4.4يػضح ارتباط درجة كل فقخة مغ فقخات السجاؿ الثاني (ميارة التحجث) مع الجرجة الكمية لمسجاؿ:
معامل

مدتؾى

االرتباط

الجاللة

-1

يخسخ ثقافة التييئة كالسقجمة لمجرس.

0.731

دالة عشج 0.01

-2

يستمظ قجرة لفطية عمى التػاهل بفاعمية.

0.701

دالة عشج 0.01

-3

يعخض أفكاره بػضػح أثشاء التحجث.

0.734

دالة عشج 0.01

-4

يخسخ السعمع ميارات التحجث كالحػار كالسشاقذة بيغ الصمبة.

0.741

دالة عشج 0.01

-5

يمػف السعمع بشبخة هػتو متفاعبل مع السعشى.

0.831

دالة عشج 0.01

-6

يزفي أجػاء مغ الخاحة كالصسأنيشة أثشاء التحجث.

0.701

دالة عشج 0.01

-7

يخخج الحخكؼ مغ مخارجيا الرحيحة.

0.798

دالة عشج 0.01

-8

يتحجث بدخعة معقػلة تشاسب السػقف التعميسي.

0.834

دالة عشج 0.01

-9

يخاعي الفخكؽ الفخدية بيغ الصمبة.

0.788

دالة عشج 0.01

-10

يبيغ لمصمبة الرػاب مغ الخصأ برػرة كاضحة أثشاء التحجث
1
بحخية.

0.738

دالة عشج 0.01

-11

يتأكج السعمع مغ أف السدتقبل (السدتسع) فيع الخسالة  ،عبخ
1
تمقيو تغحية راجعة مشو.

0.792

دالة عشج 0.01

رقؼ
الفقخة

فقخات السجال الثاني (ميارة التحجث)

قيسة (ر) الججكلية (د.ح= )30عشج مدتػى داللة  ،0.350 =0.05كعشج مدتػى داللة 0.418 =0.01

وتزيف الباحثة أن :مسارسة معمسي الحكػمة كالػكالة في استخجاميع ليحه السيارة كانت
أعمى درجة عشج التحجث بدخعة معقػلة تشاسب السػقف التعميسي عشج درجة  0.834دالة عشج
 0.01تحتل السختبة األكلى ،في حيغ أنو يستمظ قجرة لفطية عمى التػاهل بفاعمية كيزفي أجػاء
مغ الخاحة كالصسأنيشة أثشاء التحجث عشج درجة  0.701دالة عشج  0.01تحتل السختبة األخيخة.
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ججول ( :)4.5يػضح ارتباط درجة كل فقخة مغ فقخات السجاؿ الثالث (ميارة القخاءة) مع الجرجة الكمية لمسجاؿ:
المودانوظ
مدتؾى
معامل
رقؼ
فقخات السجال الثالث (ميارة القخاءة)
الفقخة
الجاللة
االرتباط
1

يق أخ السعمع قخاءة نسػذجية.

0.814

دالة عشج 0.01

2

يتسثل السعمع خبلؿ القخاءة بالسػاقف الستعجدة (حدف– فخح– تعجب).

0.813

دالة عشج 0.01

3

يػضف عبلمات التخقيع الرحيحة أثشاء القخاءة

0.893

دالة عشج 0.01

4

يػضف أشكاؿ القخاءة الستعجدة.

0.816

دالة عشج 0.01

5

يق أخ السعمع قخاءة بدخعة مشاسبة ك جقة متشاىية.

0.718

دالة عشج 0.01

6

يقػـ بالقخاءة الػضيفية اليادفة.

0.741

دالة عشج 0.01

0.858

دالة عشج 0.01

8

يعيج قخاءة الجسمة اذا شعخ بعجـ الفيع التاـ لمسعشى.

0.830

دالة عشج 0.01

9

يقجـ ممخرا لسا تع قخاءتو.

0.795

دالة عشج 0.01

10

يتأكج مغ تحقيق اليجؼ السشذػد بعج االنتياء مغ القخاءة.

0.852

دالة عشج 0.01

7

يخكد السعمع عمى السعشى العاـ أثشاء قخاءتو لشذخة ما (أي يتجشب القخاءة
كمسة كمسة ).

قيسة (ر) الججكلية (د.ح= )30عشج مدتػى داللة  ،0.350 =0.05كعشج مدتػى داللة 0.418 =0.01

يتب ػيغ مػػغ الجػػجاكؿ الدػػابقة أف جسيػػع فق ػخات االسػػتبانة ( 31فق ػخة) حققػػت درجػػات ارتبػػاط

دالة مع درجة السجاؿ الحي تشتسي إليػو عشػج مدػتػى داللػة أقػل مػغ  ،0.01ك ػحلظ تبقػى االسػتبانة
في هػرتيا الشيائية تتكػف مغ ( )31فقخة.
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كسا تؼ حداب معامالت االرتباط بيؽ درجة كل مجال والجرجة الكمية ،والججول رقؼ ( )4.6يبـيؽ
ذلػ:

المودانوظ

ججول ( :)4.6يػضح ارتباشات درجات مجاالت االستبانة مجى مسارسة معمسي السخحمة األساسية الجنيا لسيارات
التػاهل المغػي مع الجرجة الكمية.
معامل

السيارات

االرتباط

مدتؾى الجاللة

ميارة االستساع.

0.909

دالة عشج 0.01

ميارة التحجث.

0.903

دالة عشج 0.01

ميارة القخاءة.

0.965

دالة عشج 0.01

ميارات التؾاصل المغؾي ككل.

0.973

دالة عشج 0.01

قيسة (ر) الججكلية (د.ح= )38عشج مدتػى داللة  ،0.350 =0.05كعشج مدتػى داللة 0.418 =0.01

يتبيغ مغ الججكؿ رقع ( )4.6أف جسيع السيارات حققت ارتباشات دالة مع الجرجة الكمية

لبلستبانة عشج مدتػى داللة  ،0.01مسا يجلل أيزا عمى أف االستبانة في هػرتيا الشيائية تتدع
بجرجة عالية مغ هجؽ االتداؽ الجاخمي .كسا يذيخ ذلظ إلى أف جسيع فقخات ،كمجاالت

االستبانة تذتخؾ في قياس مجى مسارسة معمسي السخحمة األساسية الجنيا لسيارات التػاهل المغػي
لجى أفخاد العيشة.

ثبات االستبانة لسيارات التؾاصل المغؾي:

أ .باستخجام التجدئة الشرفية:
قامػػت الباحثػػة بحدػػاب معامػػل االرتبػػاط بػػيغ مجسػ ػػػع درجػػات الفق ػخات الفخديػػة ،كمجسػػػع

درجػػات الفق ػخات الدكجيػػة لكػػل بعػػج ،ثػػع اسػػتخجمت معادلػػة سػػبيخماف-ب ػخاكف لتعػػجيل شػػػؿ البعػػج،
لؤلبعػاد زكجيػة عػجد الفقػخات (الشرػفيغ متدػاكييغ) كمعادلػة جتسػاف ()Guttmann's Coefficient
لؤلبعاد فخدية الفقخات (الشرفيغ غيخ متداكييغ) ،كالججكؿ التالي يبيغ ذلظ:
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ججول ( :)4.7يػضح قيع الثبات باستخجاـ التجدئة الشرفية لبلستبانة لسيارات التػاهل المغػي:
المودانوظ
معامل
معامل
عجد
مدتؾى الجاللة
أبعاد السقياس
الخقؼ
الثبات
الفقخات االرتباط
-1

ميارة االستساع.

10

0.884

0.938

دالة عشج 0.01

-2

ميارة التحجث.

11

0.828

0.906

دالة عشج 0.01

-3

ميارة القخاءة.

10

0.787

0.881

دالة عشج 0.01

31

0.901

0.938

دالة عشج 0.01

الجرجة الكمية

يتبيغ مغ الججكؿ رقع ( )4.7أف معامبلت الثبات تخاكحت بيغ (،)0.938 – 0.881

كىي دالة عشج مدتػى داللة ( ،)0.01مسا يذيخ إلى أف االستبانة تتدع بجرجة عالية مغ الثبات.
ب .باستخجام معادلة ألفا كخونباخ:

تع تقجيخ ثبات االستبانة بحداب معامل ألفا كخكنباخ لفقخات االستبانة بسياراتيا ،كالججكؿ

رقع ( )4.8يبيغ ذلظ:

ججول ( :)4.8يػضح معامبلت الثبات لسجاالت االستبانة مجى مسارسة معمسي السخحمة األساسية:
الجنيا لسيارات التػاهل المغػي لسعمسي السخحمة األساسية الجنيا باستخجاـ معامل ألفا:
عجد الفقخات

قيسة ألفا

مجاالت االستبيان

الخقؼ
-1

ميارة االستساع.

10

0.938

-2

ميارة التحجث.

11

0.927

-3

ميارة القخاءة.

10

0.937

31

0.977

الجرجة الكمية

يتزح مػغ الجػجكؿ رقػع ( )4.8أف قػيع ألفػا مجسػعيػا ( )0.977كىػي قيسػة مختفعػة ،كتػجلل
عمى أف االستبانة يتدع بجرجة عالية مغ الثبات تفي بستصمبات تصبيق االستبانة عمى أفخاد العيشة.
مسا سبق اتزح لمباحثة أف االستبانة ميارات التػاهل المغػي مػضػع الجراسة يتدع بجرجة

مغ الرجؽ كالثبات؛ تعدز الشتائج التي سيتع جسعيا لمحرػؿ عمى الشتائج الشيائية لمجراسة.

 1.1الخظؾات اإلجخائية:
 -1بجأت الباحثة لمتصبيق الفعمي لبلستبانة مغ شيخ ( 3مارس) حتى شيخ ( 4إبخيل).
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 -2تػجيػػت الباحثػػة إلػػى عسػػادة كميػػة التخ يػػة بجامعػػة األزىػػخ لصمػػب كتػػاب تدػػييل ميسػػة ثػػع
المودانوظ

استمستو.

 -3تػجيػت الباحثػة إلػى مػجيخ بخنػامج التخ يػة كالتعمػيع بػكالػة الغػػث الجكليػة ،كمجيخيػة التخ يػة
كالتعميع لمسػافقة عمى التصبيق ،في مشصقة غخب غدة التعميسية.

 -4قامت الباحثة بتصبيق أداة الجراسة عمى أفخاد العيشة الفعمية.
 -5بعػػج االنتيػػاء مػػغ التصبيػػق قامػػت الباحثػػة بتفخيػػغ البيانػػات ،كمعالجتيػػا باسػػتخجاـ األسػػاليب
اإلحرائية السشاسبة بيجؼ الحرػؿ عمى الشتائج الستعمقة بفخكض الجراسة.

 -6قامت الباحثة بتفديخ الشتائج التي تػهمت إلييا الجراسة.
 -7قامت الباحثة بتقجيع بعس التػهيات كالسقتخحات في ضػء نتائج الجراسة.

 1.1األساليب اإلحرائية:
تع استخجاـ بخنامج الخزـ اإلحرائية لمعمػـ االجتساعية  SPSS-20لتفخيغ البيانات
كترفيتيا كترحيحيا كمعالجتيا كسا يمي:
أ -األساليب اإلحرائية السدتخجمة في التحقق مؽ صجق وثبات األدوات:

 معام ػػل ارتب ػػاط بيخس ػػػف :لمتحق ػػق م ػػغ ه ػػجؽ االتد ػػاؽ ال ػػجاخمي لبلس ػػتبياف ،كلثب ػػات التجدئ ػػةالشرفية ،مغ خبلؿ قياس درجة االرتباط.
 معادلة سبيخماف بخاكف ،كمعادلة جتساف :لتعجيل شػؿ االستبانة في ثبات التجدئة الشرفية. -معادلة ألفا كخكنباخ ( :)Cronbach's Alphaلقياس الثبات.

ب -األساليب اإلحرائية السدتخجمة في اإلجابة عؽ أسئمة الجراسة والتحقق مؽ فخوضيا:
 الستػسصات الحدابية كاالنحخافات السعيارية كالػزف الشدبي. معامل ارتباط بيخسػف لمكذف عغ العبلقة بيغ الستغيخات. اختبار "ت"  T-Testلمكذف عغ داللة الفخكؽ بيغ متػسصات درجات عيشتيغ مدتقمتيغ مػغالبيانات.
 تحميػل التبػايغ األحػادي ( )One Way ANOVAلمكذػف عػغ داللػة الفػخكؽ بػيغ متػسػصاتدرجات أكثخ مغ عيشتيغ مدتقمتيغ.
 اختبار شيفيو ( )Scheffeلمكذف عغ اتجاه الفخكؽ الشاتجة عغ تحميل التبايغ األحادي.91
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 5انفصم اخلايس
نتائـج اندراسـة
 5.1نتائج تداؤالت الجراسة.
 5.2تؾصيات الجراسة.

 5.3مقتخحات الجراسة.
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الفرل الخامذ
نتائــــج الجراســــــــــة

يتزسغ ىحا الفرل الشتائج التي تع التػهل إلييا في ىحه الجراسة ،كذلظ بعج اإلجابة عمى
األسئمة ،كالتحقق مغ الفخضيات باستخجاـ األساليب اإلحرائية السشاسبة لكل مشيا ،كسا تع تفديخ
كمشاقذة الشتائج التي يتع التػهل إلييا في ضػء اإلشار الشطخي كالجراسات الدابقة:
كلتحجيج درجات إجابات أفخاد العيشة قامت الباحثة بتحجيج محظ لمجراسة:
كذلظ بإيجاد مجى التجرج الخساسي ( )4=1-5كنقدع ( )0.8=5÷4كىي القيسة السقابمة

لمػزف الشدبي (.)%16

كالججكؿ التالي يػضح محكات الجراسة:
ججول ( :)5.1يػضح محكات الجراسة:
طؾل الخمية

الؾزن الشدبي

درجة التقجيخ

-1أقل مغ 1.8

مغ -20أقل مغ %36

ضعيفة ججا

 - 1.8أقل مغ 2.6

مغ  – 36أقل مغ %52

ضعيفة

 – 2.6أقل مغ 3.4

مغ  – 52أقل مغ %68

متػسصة

 – 3.4أقل مغ 4.2

مغ  – 68أقل مغ %84

كبيخة

 – 4.2أقل مغ 5

مغ  – 84أقل مغ %100

كبيخة ججا

كذلػػظ لمحكػػع عمػػى نػػػع التقػػجيخ ،كدرجتػػو لسجػػاالت كفقػخات االسػػتبانة حدػػب اسػػتجابات أفػخاد
العيشة.
وىشــا تؤكــج الباحثــة :عمػػى أنيػػا هػػسست اسػػتبان اة لسػػجى مسارسػػة معمسػػي السخحمػػة األساسػػية
ال ػ ػػجنيا لسي ػ ػػارات التػاه ػ ػػل المغ ػ ػػػي كاالس ػ ػػتساع ،كالتح ػ ػػجث ،كالقػ ػ ػخاءة ،كقام ػ ػػت الباحث ػ ػػة باس ػ ػػتخجاـ
االستجابة كفق التجرج الخساسي لترحيح فقخات االستبانة السبيغ في الججكؿ أعبله .كفي محكػات
رسػػة إذا كػػاف شػػػؿ الخميػػة لفق ػخات االسػػتبانة -1أقــل مــؽ  1.8كالػػػزف الشدػػبي مػػغ -20أقــل مــؽ
الج ا
 ،%36فػإف درجػة التقػجيخ ترػبح ضػعيفة جػجا ،أمػا إذا كػاف شػػؿ الخميػة لفقػخات االسػػتبانة - 1.8

أقــل مــؽ  2.6كالػػػزف الشدػػبي مػػغ  – 36أقــل مــؽ  ،%52فػػإف درجػػة التقػػجيخ ترػػبح ضػػعيفة ،أمػػا إذا
كاف شػؿ الخمية لفقخات االستبانة  – 2.6أقل مؽ  3.4كالػزف الشدبي مغ  – 52أقل مؽ  ،%68فإف
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درجػػة التقػػجيخ ترػػبح متػسػػصة ،أمػػا إذا كػػاف شػػػؿ الخميػػة لفق ػخات االسػػتبانة  – 3.4أقـــل مـــؽ 4.2

كالػزف الشدبي مغ  – 68أقل مؽ  ،%84فإف درجة التقجيخ ترػبح كبيػخة ،أمػا إذا كػاف شػػؿ الخميػة
لفق ػخات االسػػتبانة  – 4.2أقــل مــؽ  5كالػػػزف الشدػػبي مػػغ  – 84أقــل مــؽ  ،%100فػػإف درجػػة التقػػجيخ
تربح كبيخة ججا.

 1.1نتائج تداؤالت الجراسة:
 -1نتــائج الدـؤال األول الــحي يــشص عمــى مــا مــجى مسارســة معمســي السخحمــة األساســية الــجنيا
لسيارات التؾاصل المغؾي مؽ وجية نغخ العيشة ككل؟
لئلجابػػة عمػػى ى ػػحا الد ػؤاؿ تػػع اس ػػتخجاـ الستػسػػط الحدػػابي كاالنحػ ػخاؼ السعيػػاري كالػػػزف الشد ػػبي
السػػتجابات أف ػخاد العيشػػة عمػػى االسػػتبانة مػػجى مسارسػػة معمسػػي السخحمػػة األساسػػية الػػجنيا لسيػػارات
التػاهل المغػي بسياراتو كدرجتو الكمية ،كالججكؿ رقع ( )5.2يبيغ ذلظ:
ججول ( :)5.2يػضح الستػسط الحدابي كاالنحخاؼ السعياري كالػزف الشدبي الستجابات أفخاد العيشة عمى
االستبانة ميارات التػاهل المغػي:
عجد

الستؾسط االنحخاف

الؾزن

التختيب

الجرجة

الخقؼ

االستبانة

37.80

8.58

75.6

1

كبيخة

-1

ميارة االستساع

10

8.25

75.6

2

كبيخة

-2

ميارة التحجث

11

41.57

7.54

74.0

3

كبيخة

-3

ميارة القخاءة

10

ميارات التؾاصل المغؾي ككل

36.99

كبيخة

31

22.78 116.36

75.1

كبيخة

الجرجة الكمية لالستبانة

31

22.78 116.36

74.7

الفقخات الحدابي السعياري

الشدبي%

يتزح مغ الججكؿ رقع ( )5.2أف درجة تقجيخ مجى مسارسة معمسي السخحمة األساسية

الجنيا لسيارات التػاهل المغػي مغ كجية نطخ السعمسيغ يقع عشج ( )%74.7كىي كبيخة ،كتختبت
مجاالت االستبانة لسيارات التػاهل المغػي كسا يمي:

 جاء ميارتي (ميارة االستساع) ك(ميارة التحجث) في أعمى مخاتب مجى مسارسة معمسيالسخحمة األساسية الجنيا لسيارات التػاهل المغػي بػزف ندبي (.)%75.6

وىشا تؤكج الباحثة :عمى أىسية استخجاـ ميارات التػاهل المغػي المفطية( :كاالستساع
كالتحجث كالقخاءة) .كأىسية استخجاميا في البيئة الرفية مع الصمبة لتحقيق الحػار كالسشاقذة
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كالتفاعل ،كجاءت ميارة االستساع في أعمى السخاتب؛ ألف السعمع يجرؾ أىسية االستساع في الحياة،
كأنو يشسي عشج الصمبة اإلحداس بيحه األىسية ،كييي

بيئة هفية مشاسبة لبلستساع ،كيذػؽ

السعمع الصمبة لمسػضػع أك القرة السدسػعة ،كيرغي السعمع جيجا لمصمبة أثشاء حجيثو معيع
كيجرب السعمع شمبتو عمى ميارة االستساع ،ككحلظ ييي

لمصمبة األنذصة السختمفة ،مسا يشسي

لجييع ميارة االستساع الجيج كاالنتباه لمجركس التي تصخح في البيئة الرفية ،كجاءت أيز ا ميارة

التحجث في أعمى السخاتب؛ ألف ميارة التحجث تُعج عسمية أساسية في حياة السعمع كشمبتو ،كىػ
حيث إنيا عشرخ ضخكري في الحياة
كل ما يتأىل بانتقاؿ األفكار كالسعمػمات مغ السعمع لمصمبةُ ،
االجتساعية ال تسيد عشيا ميارة التحجث كال يسكغ بجكنيا أف يعير أي مجتسع مغ السجتسعات؛
ألنيا كسيمة تفاىع بيغ الشاس ،كيقػـ السعمع بعخض أفكاره بكل كضػح أثشاء التحجث كيتحجث

بدخعة معقػلة تشاسب السػقف التعميسي.
والججاول التالية :تؾضح مغاىخ مجاالت استبانة ميارات التؾاصل المغؾي عمى التؾالي:
أوالً -في مجال ميارة االستساع:
ججول ( :)5.3يػضح الستػسط الحدابي كاالنحخاؼ السعياري كالػزف الشدبي الستجابات أفخاد
العيشة عمى فقخات مجاؿ ميارة االستساع:

م

الستؾسط االنحخاف

فقخات مجال ميارة االستساع

الؾزن

الحدابي السعياري الشدبي %

 -1ييي بيئة هفية مشاسبة لبلستساع.

التختيب الجرجة

4.01

0.80

80.2

1

كبيخة

3.98

1.42

79.2

5

كبيخة

3.96

0.80

75.4

2

كبيخة

 -4يعدز السعمع إجابات الصمبة الرائبة.

3.90

1.05

70.4

9

كبيخة

 -5يرغي السعمع جيجا لمصمبة أثشاء حجيثيع معو .

3.77

0.96

79.6

3

كبيخة

 -6يرغى باىتساـ إلى أسئمة الصمبة كاستفداراتيع.

3.71

1.08

74.1

6

كبيخة

 -7يقػـ ميارة االستساع بأساليب متعجدة.

3.67

1.03

73.0

10

كبيخة

3.65

1.07

72.8

7

كبيخة

 -9يسشح فخهة لمصمبة لمحجيث عسا تع االستساع إليو3.64 .

1.11

77.9

8

كبيخة

3.52

1.12

73.4

4

كبيخة

-2
-3

-8

يشرح بعجـ االنذغاؿ باألمػر الجانبية أثشاء
االستساع.

يذػؽ السعمع الصمبة لمسػضػع أك القرة
السدسػعة.

يطيخ اىتساـ بسا يدتسع إليو بغس الشطخ عغ
تػافقو مع رائو.

 -10يجرب السعمع الصمبة عمى ميارات االستساع.
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يتزح مغ الججكؿ الدابق أف مطاىخ مجاؿ ميارة االستساع مغ االستبانة لسيارات التػاهل

المغػي مغ كجية نطخ السعمسيغ تخاكحت ما بيغ ( ،)%80.2 – 70.4كجاءت أعمى الفقخات كسا
يمي:

 جاءت الفقخة رقع  " 1ييي بيئة هفية مشاسبة لبلستساع " في أعمى مخاتب ميارة االستساعبػزف ندبي (.)%80.2

 ثع الفقخة رقع  " 5يشرح بعجـ االنذغاؿ باألمػر الجانبية أثشاء االستساع " بػزف ندبي(.)%79.2

كيعػد الدبب في ذلظ :جاءت الفقخة األكلى في أعمى السخاتب؛ ألف السعمع ييي بيئة هفية

مشاسبة لبلستساع مغ خبلؿ تييئة السعمع الصمبة لمجرس ،ككحلظ تييئة البيئة السجرسية مغ حيث
التيػية كاإلضاءة كالسقاعج السخيحة ،كنطافة الرف كر ط السعمع لخبخات شمبتو الدابقة بالخبخات

الججيجة لسعخفة مجى فيع الصمبة لسػضػع الجرس كر صو بالبيئة السحمية ،كلحخص السعمسيغ عمى
مجى أىسية تييئة البيئة الرفية لمصمبة ،ككحلظ يشرح بعجـ االنذغاؿ باألمػر الجانبية أثشاء

االستساع جاءت في السختبة التي تمييا؛ لحخص السعمع عمى تػهيل السعمػمة بذكل إيجابي

لمصمبة.

في حيغ كانت أدنى الفقخات كسا يمي:

 الفقخة رقع  " 4يجرب السعمع الصمبة عمى ميارات االستساع " في أدنى السخاتب بػزف ندبي(.)%73.4

 -ثع الفقخة رقع " 8يسشح فخهة لمصمبة لمحجيث عسا تع االستساع اليو " بػزف ندبي (.)%77.9

أما يجرب السعمع الصمبة عمى ميارات االستساع جاءت في أدنى السخاتب؛ ألف بعس معمسي

السخحمة األساسية الجنيا يقػمػف بذخح الجركس التخ ػية دكف تجريب الصمبة عمى ميارات
االستساع ،كر سا لكثخة أعجاد الصمبة داخل حجخة الجراسة ،أما يسشح فخهة لمصمبة لمحجيث عسا تع

االستساع إليو جاءت في أدنى مختبة؛ ألف بعس معمسي السخحمة األساسية الجنيا لع يسشحػا فخهة
لمصمبة لمحجيث عسا تع االستساع إليو بعج شخح كإغبلؽ الجركس السقخرة ،كلخ سا لكثخة عجد الصمبة

في الرف الػاحج.

كتتفق ميارة االستساع مع دراسة الفميت كالدياف ( ،)2014دراسة الذػ كي ( ،)2011دراسة

بخكات ( ،)2010دراسة الشاقة ك خخكف ( ،)2009دراسة الدعبي ( ،)2005دراسة لػفخيج
.)1996( Leffredo
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ثانيا :في مجال ميارة التحجث
ً

ججول ( :)5.4يػضح الستػسط الحدابي كاالنحخاؼ السعياري كالػزف الشدبي
الستجابات أفخاد العيشة عمى فقخات مجاؿ ميارة التحجث:

فقخات مجال ميارة التحجث

م

 -1يخخج الحخكؼ مغ مخارجيا الرحيحة.

 -2يستمظ قجرة لفطية عمى التػاهل بفاعمية.
 -3يخسخ ثقافة التييئة كالسقجمة لمجرس.

يزفي أجػاء مغ الخاحة كالصسأنيشة أثشاء

-4

الستؾسط االنحخاف الؾزن الشدبي
الحدابي السعياري
%

التختيب

الجرجة

4.10

0.71

82.0

7

كبيخة

3.96

0.88

79.3

1

كبيخة

4.00

0.76

79.9

2

كبيخة

3.88

0.90

77.7

6

كبيخة

 -5يتحجث بدخعة معقػلة تشاسب السػقف التعميسي3.86 .

0.82

77.2

8

كبيخة

3.67

0.87

73.5

11

كبيخة

3.63

1.00

72.6

3

كبيخة

3.60

0.99

72.0

10

كبيخة

3.60

0.97

71.9

4

كبيخة

3.46

1.22

69.3

9

كبيخة

التحجث.

 -6يمػف السعمع بشبخة هػتو متفاعبل مع السعشى.
يتأكج السعمع مغ أف السدتقبل (السدتسع) فيع

-7

الخسالة  ،عبخ تمقيو تغحية راجعة مشو.

 -8يعخض أفكاره بػضػح أثشاء التحجث.

يبيغ لمصمبة الرػاب مغ الخصأ برػرة كاضحة

-9

أثشاء التحجث بحخية.

-10

يخسخ السعمع ميارات التحجث كالحػار كالسشاقذة

بيغ الصمبة.

 -11يخاعي الفخكؽ الفخدية بيغ الصمبة.

3.80

0.91

76.0

5

كبيخة

يتزػػح مػػغ الجػػجكؿ رقػػع ( )5.4أف مطػػاىخ مجػػاؿ ميػػارة التحػػجث مػػغ مػػجى مسارسػػة معمسػػي
السخحم ػػة األساس ػػية ال ػػجنيا لسي ػػارات التػاه ػػل المغ ػػػي م ػػغ كجي ػػة نط ػػخ السعمس ػػيغ تخاكح ػػت م ػػا ب ػػيغ
( ،)%82 – 69.3كجاءت أعمى الفقخات كسا يمي:
 ج ػػاءت الفقػ ػخة رق ػػع  " 7يخ ػػخج الح ػػخكؼ م ػػغ مخارجي ػػا الر ػػحيحة " ف ػػي أعم ػػى م اخت ػػب مي ػػارةالتحجث بػزف ندبي (.)%82

 -ثع الفقخة رقع  " 2يستمظ قجرة لفطية عمى التػاهل بفاعمية " بػزف ندبي (.)%79.9

جػػاءت الفقػخة رقػػع " 7يخػػخج السعمػػع الحػػخكؼ مػػغ مخارجيػػا الرػػحيحة" فػػي أعمػػى م اختػػب ميػػارة

التحػػجث؛ ألف معمسػػي السخحمػػة األساسػػية الػػجنيا يػػجركػف جيػػجا كيفيػػة إخػخاج الحػػخكؼ مػػغ مخارجيػػا
الرحيحة لمصمبة فتطيخ كاضحة كمفيػمػة ،كألف معمسػي السخحمػة األساسػية الػجنيا حخيرػػف عمػى
إيجابيػػا عمػػى الشصػػق الرػػحيح
أف يكػن ػػا قػػجكة فػػي نصقيػػع لمحػػخكؼ لسػػا ليػػحا مػػغ أىسيػػة تػػشعكذ
ا
لمحػػخكؼ مػػغ قبػػل شمبػػتيع .كجػػاءت الفق ػخة رقػػع " 2يستمػػظ قػػجرة لفطيػػة عمػػى التػاهػػل بفاعميػػة" فػػي
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أعمى السخاتب؛ ألف معمسي السخحمة األساسية الجنيا يستمكػف قجرة لفطية عمى التػاهل بفاعميػة مػع

شمبتيع ،كيجركػف أىسية المفظ الدميع كالرحيح لصمبتيع.
في حيغ كانت أدنى الفقخات كسا يمي:

 -الفقخة رقع  " 9يخاعي الفخكؽ الفخدية بيغ الصمبة " في أدنى السخاتب بػزف ندبي (.)%69.3

 ثع الفقخة رقع  " 4يخسخ السعمػع ميػارات التحػجث كالحػػار كالسشاقذػة بػيغ الصمبػة " ،بػػزف ندػبي(.)%71.9

في حيغ جاءت الفقخة رقع " 9يخاعي السعمع الفخكؽ الفخدية بيغ الصمبة" في أدنى السخاتب؛ ألف

بعس معمسي السخحمة األساسية الجنيا لع يخاعػا الفخكؽ الفخدية بػيغ الصمبػة كمػشيع الصالػب السستػاز
كالصالب الستػسط كالصالب الزػعيف داخػل حجػخة الج ارسػة ،نطػ اخ لتكػجس الرػفػؼ الج ارسػية ككثػخة

أعجاد الصمبة ،ثع الفقخة رقع " 4يخسخ السعمع ميارات التحجث كالحػار كالسشاقذة بيغ الصمبة" جػاءت
فػي أدنػػى مختبػة؛ ألف بعػػس معمسػي السخحمػػة األساسػية الػػجنيا لػع يخسػػخػا ميػارات التحػػجث كالحػػار

نطخ لزيق الػقت السخرز لمحرة الػاحجة.
كالسشاقذة الفعالة بيغ الصمبة ،اا
كتتفق ميارة التحجث مع دراسة بخكات ( ،)2010دراسة الدعبي ( ،)2005دراسة الجاىمي
( ،)2004دراسة بارنت كممخ ك ػليتػ .)2009( Barnett; Miller, Polito

97


الفصلىالخامس
نتائـجىالدرادـظ

ثال ًثا -:في مجال ميارة القخاءة:

ججول ( :)5.5يػضح الستػسط الحدابي كاالنحخاؼ السعياري كالػزف الشدبي الستجابات أفخاد العيشة
عمى فق اخت مجاؿ ميارة القخاءة:

م

الستؾسط االنحخاف

فقخات مجال ميارة القخاءة

الؾزن

التختيب

الجرجة

-1

يق أخ السعمع قخاءة نسػذجية.

4.12

0.70

82.4

1

كبيخة

-2

يقػـ بالقخاءة الػضيفية اليادفة.

3.97

0.70

79.3

6

كبيخة

3.89

0.89

77.8

2

كبيخة

7

كبيخة

10

كبيخة
كبيخة

الحدابي السعياري

يتسثل السعمع خبلؿ القخاءة بالسػاقف الستعجدة (حدف–

-3

فخح– تعجب).

يخكد السعمع عمى السعشى العاـ أثشاء قخاءتو لشذخة ما

-4

(أي يتجشب القخاءة كمسة كمسة ).

يتأكج مغ تحقيق اليجؼ السشذػد بعج االنتياء مغ

-5

القخاءة.

3.88

0.80

الشدبي%

77.6

3.84

0.84

76.8

-6

يق أخ السعمع قخاءة بدخعة مشاسبة ك جقة متشاىية.

3.71

0.87

74.3

5

-7

يعيج قخاءة الجسمة اذا شعخ بعجـ الفيع التاـ لمسعشى.

3.68

0.97

73.6

8

كبيخة

-8

يقجـ ممخرا لسا تع قخاءتو.

3.67

0.92

73.3

9

كبيخة

-9

يػضف أشكاؿ القخاءة الستعجدة.

3.14

1.28

62.8

4

متػسصة

-10

يػضف عبلمات التخقيع الرحيحة أثشاء القخاءة.

3.10

1.37

62.0

3

متػسصة

يتزح مغ الججكؿ رقع ( )5.5أف مطاىخ مجاؿ ميارة القخاءة مغ مجى مسارسة معمسي

السخحمة األساسية الجنيا لسيارات التػاهل المغػي مغ كجية نطخ السعمسيغ تخاكحت ما بيغ (62
–  ،)%82.4كجاءت أعمى الفقخات كسا يمي:

 جاءت الفقخة رقع  " 1يق أخ السعمع قخاءة نسػذجية " في أعمى مخاتب ميارة القخاءة بػزف ندبي(.)%82.4

 ثع الفقخة رقع  " 6يقػـ بالقخاءة الػضيفية اليادفة " بػزف ندبي (.)%79.3جاءت الفقخة رقع " 1يق أخ السعمع قخاءة نسػذجية" في أعمى مخاتب ميارة القخاءة؛ ألف معمسي

السخحمة األساسية الجنيا يقػمػف بالقخاءة الشسػذجية كقخاءة الجركس السقخرة كقخاءة القجكة برػت

جيخي مدسػع يدسعو جسيع الصمبة ،ثع الفقخة رقع " 6يقػـ السعمع بالقخاءة الػضيفية اليادفة" جاءت

في أعمى السخاتب؛ ألف معمسي السخحمة األساسية الجنيا يقػمػف بالقخاءة الػضيفية التي تؤدي إلى
تحقيق األىجاؼ التخ ػية ،كحخهيع عمى أىسية القخاءة الجيجة لصمبتيع.
في حيغ كانت أدنى الفقخات كسا يمي:
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 الفقخة رقع  " 3يػضف عبلمات التخقيع الرحيحة أثشاء القخاءة " في أدنى السخاتب بػزف ندبي(.)%62

 -ثع الفقخة رقع  " 4يػضف أشكاؿ القخاءة الستعجدة " بػزف ندبي (.)%62.8

ثع جاءت الفقخة رقع  " 3يػضف السعمع عبلمات التخقيع الرحيحة أثشاء القخاءة " في أدنى

السخاتب؛ ألف بعس معمسي السخحمة األساسية الجنيا لع يػضفػا عبلمات التخقيع الرحيحة:

نطخ لزيق
(عبلمة تعجب ،الفاهمة ،الشقصة ،عبلمة استفياـ ...كغيخىا) في أثشاء فتخة القخاءة ،اا
كقت الحرة السدسػح بو ،ثع الفقخة رقع " 4يػضف السعمع أشكاؿ القخاءة الستعجدة" جاءت في أدنى
مختبة؛ ألف بعس معمسي السخحمة األساسية الجنيا لع يػضفػا أشكاؿ القخاءة الستعجدة كالقخاءة

الرامتة أك الجيخية.

كتتفق ميارة القخاءة مع دراسة الفميت كالدياف ( ،)2014دراسة بخكات ( ،)2010دراسة

الذخخيتي ( ،)2009دراسة الدعبي ( ،)2005دراسة هبلح ( ،)2002دراسة ديشغ Dunn

(.)2002

 -2ىل تؾجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى داللة  α > 0.05بيؽ متؾسظات
درجات تقجيخ أفخاد العيشة لسجى مسارسة معمسي السخحمة األساسية الجنيا لسيارات التؾاصل

المغؾي مؽ وجية نغخىؼ تعؾد إلى الستغيخات( :الشؾع االجتساعي ،السؤىل العمسي ،سشؾات
الخجمة ،الرف الجراسي ،الجية السذخفة)؟ ولإلجابة عمى الدؤال سيتؼ التحقق مؽ الفخضيات

التالية:

 1.2ال تؾجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى داللة  α > 0.05بيؽ متؾسظات درجات
تقجيخ أفخاد العيشة لسجى مسارسة معمسي السخحمة األساسية الجنيا لسيارات التؾاصل المغؾي مؽ
وجية نغخىؼ تعؾد لمشؾع االجتساعي( :ذكؾر-إناث) لجى أفخاد العيشة.

لئلجابة عمى ىحا الدؤاؿ تست السقارنة بيغ متػسط درجات السعمسيغ (ف=  )56كمتػسط

درجات السعمسات (ف=  )186عمى االستبانة مجى مسارسة معمسي السخحمة األساسية الجنيا

لسيارات التػاهل المغػي مػضػع الجراسة باستخجاـ اختبار (ت) لمفخكؽ بيغ متػسصات درجات

عيشتيغ مدتقمتيغ ،كاستخجمت الباحثة ىحا االختبار اإلحرائي البارامتخي بدبب اعتجالية تػزيع

الجرجات في كل مغ مجسػعتي التصبيق ،إضاف اة إلى أف عجد أفخاد العيشة يديج عغ ثبلثيغ فخدا
(عبلـ ،)210 :2005 ،كالججكؿ التالي يبيغ ذلظ:
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ججول ( :)5.6يػضح اختبار (ت) لمفخكؽ بيغ متػسصات درجات تقجيخ السعمسيغ لسجى مسارسة معمسي السخحمة
األساسية الجنيا لسيارات التػاهل المغػي تعػد لمشػع االجتساعي (ذكػر-إناث):
االستبيان
ميارة االستساع.

ميارة التحجث.

ميارة القخاءة.

ميارات التؾاصل المغؾي ككل.
الجرجة الكمية لالستبانة.

الستغيخ

الستؾسط

االنحخاف

الحدابي

السعياري

السعمسيغ

38.80

6.90

السعمسات

37.49

9.02

السعمسيغ

42.23

7.66

السعمسات

41.37

8.43

السعمسيغ

37.86

6.85

السعمسات

36.73

7.73

السعمسيغ

118.89

19.65

السعمسات

115.59

23.64

السعمسيغ

118.89

19.65

السعمسات

115.59

23.64

قيسة
(ت)
1.001

0.689

0.980

0.951
0.951

مدتؾى الجاللة
غيخ دالة
إحرائيا

غيخ دالة
إحرائيا

غيخ دالة
إحرائيا
غيخ دالة
إحرائي ا

غيخ دالة
إحرائي ا

قيسة (ت) الججكلية (د.ح=  )240عشج مدتػى داللة  ،1.96 =0.05عشج مدتػى داللة 2.576 =0.01

يتبيغ مغ الججكؿ الدابق أنو ال تػجج فخكؽ ذات داللػة إحرػائية بػيغ متػسػصات درجػات

تقجيخ السعمسيغ كمتػسصات درجات تقجيخ السعمسات عمى جسيع السيارات كالجرجة الكمية لبلستبانة
كاقع مجى مسارسػة معمسػي السخحمػة األساسػية الػجنيا لسيػارات التػاهػل المغػػي ،أي أف أفػخاد العيشػة

الحكػر كاإلناث لجييع تقجيخات متقار ة لسسارسة ميارات التػاهل المغػي.

مػػغ خػػبلؿ ىػػحه الشتيجػػة تؤكػػج الباحثػػة عمػػى أف السعمسػػيغ مػػغ كػػبل الجشدػػيغ ذكػػػر كإنػػاث

يدتخجمػف ميػارات التػاهػل المغػػي مػع الصػبلب ،كقػج تكػػف متقار ػة فػي أغمػب األحيػاف لسسارسػة

مي ػػارات التػاه ػػل المغ ػػػي كاالس ػػتساع كالتح ػػجث كالقػ ػخاءة .كتتف ػػق ى ػػحه الشتيج ػػة م ػػع د ارس ػػة األحس ػػج
( )2016كدراسة الحبلؽ كالسخدكمى ( )2012في مجى مسارسة معمسػي السخحمػة األساسػية الػجنيا
لسيارات التػاهل.
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 2.2ال تؾجـــج فـــخوق ذات داللـــة إحرـــائية عشـــج مدـــتؾى داللـــة  α > 0.05بـــيؽ متؾســـظات
درجات تقجيخ السعمسيؽ لسـجى مسارسـة ميـارات التؾاصـل المغـؾي تعـؾد لمسؤىـل العمسـي( :دبمـؾم،
بكالؾريؾس ،ماجدتيخ) لجى أفخاد العيشة.

تع إجخاء تحميل التبايغ األحادي لفحز أثخ السؤىل العمسي( :دبمػـ ،بكالػريػس،

ماجدتيخ) عمى مجى مسارسة معمسي السخحمة األساسية الجنيا لسيارات التػاهل المغػي لجى أفخاد
العيشة ،كالججكؿ التالي يبيغ قيسة اختبار (ؼ) كمدتػى الجاللة لمفخكؽ بيغ الستػسصات:

ججول ( :)5.7يػضح نتائج تحميل التبايغ األحادي لسعخفة الفخكؽ بيغ متػسصات درجات تقجيخ السعمسيغ لسجى
مسارسة ميارات التػاهل المغػي تعػد لمسؤىل العمسي:

الستغيخ

ميارة االستساع

ميارة التحجث

ميارة القخاءة

ميارات التؾاصل
المغؾي ككل

الجرجة الكمية
لالستبانة

السخبعات

درجات
الحخية

متؾسط

بيغ السجسػعات

228.88

2

114.44

داخل السجسػعات

17506.19

239

73.25

السجسػع

17735.08

241

بيغ السجسػعات

39.43

2

19.72

داخل السجسػعات

16356.01

239

68.44

السجسػع

16395.44

241

بيغ السجسػعات

107.58

2

53.79

داخل السجسػعات

13580.41

239

56.82

السجسػع

13687.98

241

بيغ السجسػعات

936.41

2

468.20

داخل السجسػعات

124153.03

239

519.47

السجسػع

125089.44

241

بيغ السجسػعات

936.41

2

468.20

داخل السجسػعات

124153.03

239

519.47

السجسػع

125089.44

241

مرجر التبايؽ

مجسؾع

السخبعات

قيسة
ف

1.562

0.288

0.947

0.901

0.901

مدتؾى
الجاللة

غيخ دالة
إحرائي ا
غيخ دالة
إحرائيا
غيخ دالة
إحرائي ا
غيخ دالة
إحرائي ا
غيخ دالة
إحرائيا

قيسة (ؼ) الججكلية عشج (د.ح= )239 ،2عشج مدتػى داللة  ،3.00 =0.05كعشج مدتػى داللة 4.61 =0.01

يتبيغ مغ الججكؿ رقع ( )5.7أنو ال تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عمى جسيع
السيارات كالجرجة الكمية لبلستبانة مجى مسارسة معمسي السخحمة األساسية الجنيا لسيارات التػاهل
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المغػي تبع ا لستغيخ السؤىل العمسي ألفخاد العيشة ،أي أف أفخاد العيشة مغ حسمة مختمف السؤىبلت
العمسية لجييع تقجيخات متقار ة لسسارسة السيارات المغػية.
مغ خبلؿ ىحه الشتيجة تؤكج الباحثة :عمى أف السعمسيغ كالسعمسات الحيغ لجييع خبخات
كمؤىبلت عمسية مختمفة( :دبمػـ ،بكالػريػس ،ماجدتيخ) يدتخجمػف ميارات التػاهل المغػي
استساع ،تحجث ،قخاءة ،لكشيا بجرجات متقار ة في بعس األحياف ،ألف مجى استخجاـ السعمسيغ
لسيارات التػاهل المغػي كاالستساع كالتحجث كالقخاءة كانت متذابية كمتقار ة مشيع مغ استخجـ
ميارة االستساع بذكل كبيخ أكثخ مغ ميارة التحجث ،كمشيع مغ استخجـ ميارة القخاءة بذكل أكبخ
مغ ميارة االستساع كمشيع مغ استخجـ ميارة االستساع أكثخ مغ ميارة القخاءة ،ككل السعمسيغ
استخجمػا ميارات التػاهل المغػي لكغ ىشاؾ تفاكتاا كتقاراا في بعس األحياف كأف السؤىبلت

العمسية لمسعمسيغ ليا دكر كبيخ في عسمية التعميع ،كتتفق مع دراسة األحسج ( ،)2016دراسة

الحبلؽ كالسخدكمى ( ،)2012دراسة باعيدى ( )2002في أىسية كدكر السؤىل العمسي في
ميارات التػاهل.
 3.2ال تؾجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى داللة  α > 0.05بيؽ متؾسظات درجات
تقجيخ السعمسيؽ لسدتؾى مسارسة معمسي السخحمة األساسية الجنيا لسيارات التؾاصل المغؾي تعؾد
لدشؾات الخجمة( :أقل مؽ 5سشؾات 10-5 ،سشؾات ،أكثخ مؽ  10سشؾات) لجى أفخاد العيشة.
تع إجخاء تحميل التبايغ األحادي لفحز أثخ سشػات الخجمة( :أقل مغ  5سشػات10-5 ،
سشػات ،أكثخ مغ  10سشػات) عمى مجى مسارسة معمسي السخحمة األساسية الجنيا لسيارات
التػاهل المغػي لجى أفخاد العيشة ،كالججكؿ التالي يبيغ قيسة اختبار (ؼ) كمدتػى الجاللة لمفخكؽ
بيغ الستػسصات:

112


الفصلىالخامس
نتائـجىالدرادـظ
ججول ( :)5.8يػضح نتائج تحميل التبايغ األحادي لسعخفة الفخكؽ بيغ متػسصات درجات تقجيخ السعمسيغ لسجى
مسارسة ميارات التػاهل المغػي تعػد لدشػات الخجمة:

الستغيخ

ميارة االستساع

ميارة التحجث

ميارة القخاءة

ميارات التؾاصل
المغؾي ككل

الجرجة الكمية
لالستبانة

السخبعات

درجات
الحخية

متؾسط

بيغ السجسػعات

762.17

2

381.09

داخل السجسػعات

16972.90

239

71.02

السجسػع

17735.08

241

بيغ السجسػعات

432.46

2

216.23

داخل السجسػعات

15962.98

239

66.79

السجسػع

16395.44

241

بيغ السجسػعات

680.32

2

340.16

داخل السجسػعات

13007.67

239

54.43

السجسػع

13687.98

241

بيغ السجسػعات

5490.14

2

2745.07

داخل السجسػعات

119599.30

239

500.42

السجسػع

125089.44

241

بيغ السجسػعات

5490.14

2

2745.07

داخل السجسػعات

119599.30

239

500.42

السجسػع

125089.44

مرجر التبايؽ

مجسؾع

241

السخبعات

مدتؾى

قيسة ف

5.366

3.237

6.250

5.486

5.486

الجاللة

دالة عشج
0.01

دالة عشج
0.05

دالة عشج
0.01

دالة عشج
0.01

دالة عشج
0.01

قيسة (ؼ) الججكلية عشج (د.ح= )239 ،2عشج مدتػى داللة  ،3.00 =0.05كعشج مدتػى داللة 4.61 =0.01

يتبيغ مغ الججكؿ رقع ( )5.8أنو تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عمى جسيع السيارات

كالجرجة الكمية لبلستبانة مجى مسارسة معمسي السخحمة األساسية الجنيا لسيارات التػاهل المغػي

تبعا لستغيخ سشػات الخجمة ألفخاد العيشة ،كالججكؿ التالي يػضح اتجاه الفخكؽ في السيارات ذات

الجاللة تبعا لستغيخ سشػات الخجمة:
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ججول ( :)5.9يػضح الستػسصات الحدابية كاالنحخافات السعيارية لجرجات أفخاد العيشة عمى السيارات
ذات الجاللة تبع ا لستغيخ سشػات الخجمة:

الستغيخ
ميارة االستساع

ميارة التحجث

ميارة القخاءة

ميارات التؾاصل المغؾي
ككل

الجرجة الكمية لالستبانة

الستؾسط

االنحخاف

البيان

العجد

أقل مغ  5سشػات،

80

35.44

 10-5سشػات

103

38.38

8.87

أكثخ مغ  10سشػات

59

39.98

8.81

أقل مغ  5سشػات،

80

39.88

7.49

 10-5سشػات

103

41.83

8.72

أكثخ مغ  10سشػات

59

43.39

8.07

أقل مغ  5سشػات،

80

34.66

6.81

 10-5سشػات

103

37.81

7.21

أكثخ مغ  10سشػات

59

38.73

8.35

أقل مغ  5سشػات،

80

109.98

20.04

 10-5سشػات

103

118.02

23.06

أكثخ مغ  10سشػات

59

122.10

24.07

أقل مغ  5سشػات،

80

109.98

20.04

 10-5سشػات

103

118.02

23.06

أكثخ مغ  10سشػات

59

122.10

24.07

الحدابي

السعياري
7.51

كالججكؿ التالي يبيغ نتائج اختبار شيفيو لمكذف عغ اتجاه الفخكؽ بيغ متػسصات تقجيخات

السعمسيغ عمى السيارات ،كالجرجة الكمية لبلستبانة تبعا لستغيخ سشػات الخجمة:
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ججول ( :)5.10يػضح نتائج اختبار شيفيو لمكذف عغ اتجاه الفخكؽ بيغ متػسصات تقجيخ أفخاد العيشة عمى
السيارات ذات الجاللة تبع ا لستغيخ سشػات الخجمة:

الستغيخ

البيان

أقل مؽ  5سشؾات

ميارة االستساع

 10-5سشػات

2.941

أكثخ مغ  10سشػات

)*(4.546

 10-5سشػات

1.960

أكثخ مغ  10سشػات

)*(3.515

 10-5سشػات

)*(3.143

أكثخ مغ  10سشػات

)*(4.066

 10-5سشػات

8.044

أكثخ مغ  10سشػات

)*(12.127

 10-5سشػات

8.044

أكثخ مغ  10سشػات

)*(12.127

ميارة التحجث
ميارة القخاءة
ميارات التؾاصل المغؾي ككل
الجرجة الكمية لالستبانة

 10-5سشؾات
1.604
)*(3.515
0.923
4.082
4.082

يتبيغ مغ الججكليغ الدابقيغ أنو:
 تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عمى جسيع السيارات ،كالجرجة الكمية لبلستبانة بيغ مجسػعةسشػات الخجمة أقل مغ  5سشػات كمجسػعة سشػات الخجمة أكثخ مغ  10سشػات ،لرالح

مجسػعة سشػات الخجمة أكثخ مغ  10سشػات.
 تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عمى مجاؿ ميارة القخاءة ،كالجرجة الكمية لبلستبانة بيغمجسػعة سشػات الخجمة أقل مغ  5سشػات كمجسػعة سشػات الخجمة  10-5سشػات ،لرالح

مجسػعة سشػات الخجمة  10-5سشػات.
 تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عمى مجاؿ ميارة التحجث بيغ مجسػعة سشػات الخجمة -5 10سشػات كمجسػعة سشػات الخجمة أكثخ مغ  10سشػات ،لرالح مجسػعة سشػات الخجمة
أكثخ مغ  10سشػات.

وتؤكج الباحثة :أنو تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات درجات تقجيخ معمسي
الحكػمة كمتػسصات درجات تقجيخ معمسي الػكالة ،كالجرجة الكمية لبلستبانة لسجى مسارسة معمسي

السخحمة األساسية الجنيا لسيارات التػاهل المغػي مغ كجية نطخىع في ميارة االستساع كميارة

القخاءة كميارة التحجث تعػد لرالح سشػات الخجمة أكثخ مغ  10سشػات.

وتؤكج الباحثة :عمى أف معمسي السخحمة األساسية الجنيا مغ معمسيغ كمعمسات حكػمة

كككالة الحيغ لجييع خبخات أكثخ مغ عذخ سشػات في مجاؿ التعميع يدتخجمػف ميارات التػاهل
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المغػي( :االستساع ،كالتحجث ،كالقخاءة) ،مع تبلميحىع كحخص ىؤالء السعمسيغ عمى مجى أىسية
ىحه السيارات كاستخجاميا في البيئة الرفية ،كسا وتؤكج الباحثة :عمى أف السعمسيغ الحيغ لجييع

خبخات أقل يدتخجمػف ميارات التػاهل المغػي مع تبلميحىع االستساع ،كالتحجث ،كالقخاءة
كيدتخجمػف ىحه السيارات لكغ بذكل أقل مغ أكلئظ الحيغ لجييع خبخات كسشػات في مجاؿ

التعميع.

كيتفق ذلظ مع دراسة فخحات كعػف ( ،)2016دراسة الحبلؽ كالسخدكمي ( ،)2012كدراسة
باعيدى ( )2002في أثخ سشػات الخبخة في ميارات التػاهل المغػي.

 4.2ال تؾجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى داللة  α > 0.05بيؽ متؾسـظات درجـات

تقجيخ السعمسيؽ لسدتؾى مسارسة معمسي السخحمة األساسية الجنيا لسيارات التؾاصل المغؾي تعؾد

لمرف الجراسي( :األول ،الثاني ،الثالث ،الخابع) لجى أفخاد العيشة.

تع إجخاء تحميل التبايغ األحادي لفحز أثخ الرف الجراسي( :األكؿ ،الثاني ،الثالث،

الخابع) عمى مجى مسارسة معمسي السخحمة األساسية الجنيا لسيارات التػاهل المغػي لجى أفخاد
العيشة ،كالججكؿ التالي يبيغ قيسة اختبار (ؼ) كمدتػى الجاللة لمفخكؽ بيغ الستػسصات:
ججول ( :)5.11يػضح نتائج تحميل التبايغ األحادي لسعخفة الفخكؽ بيغ متػسصات

درجات تقجيخ السعمسيغ لسجى مسارسة ميارات التػاهل المغػي تعػد لمرف الجراسي:
الستغيخ
ميارة االستساع

ميارة التحجث

ميارة القخاءة
ميارات التؾاصل
المغؾي ككل
الجرجة الكمية
لالستبانة

درجات
الحخية

متؾسط
السخبعات

داخل السجسػعات

17232.46

238

72.41

بيغ السجسػعات

534.85

3

178.28

مرجر التبايؽ
بيغ السجسػعات
السجسػع

مجسؾع
السخبعات

502.62

17735.08

3

241

167.54

داخل السجسػعات

15860.59

238

66.64

بيغ السجسػعات

448.64

3

149.55

السجسػع

16395.44

241

داخل السجسػعات

13239.35

238

55.63

بيغ السجسػعات

4273.45

3

1424.48

السجسػع

13687.98

241

داخل السجسػعات

120815.99

238

507.63

بيغ السجسػعات

4273.45

3

1424.48

السجسػع

داخل السجسػعات
السجسػع

125089.44
120815.99
125089.44
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241
238
241

507.63

قيسة ف

مدتؾى
الجاللة

1.314

غيخ دالة
إحرائي ا

1.675

1.188

1.806

1.806

غيخ دالة
إحرائي ا
غيخ دالة
إحرائي ا
غيخ دالة
إحرائي ا
غيخ دالة
إحرائي ا
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قيسة (ؼ) الججكلية عشج (د.ح= )238 ،3عشج مدتػى داللة  ،2.37 =0.05كعشج مدتػى داللة 3.32 =0.01

يتبيغ مغ الججكؿ رقع ( )5.11أنو ال تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عمى مجاؿ
ميارات التػاهل المغػي تبعا لستغيخ الرف الجراسي ألفخاد العيشة.
تؤكج الباحثة :أنو ال تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية بيغ متػسط درجات تقجيخ معمسي

الحكػمة كمتػسط درجات تقجيخ معمسي الػكالة كالجرجة الكمية لبلستبانة لسجى مسارسة معمسي

السخحمة األساسية الجنيا لسيارات التػاهل المغػي مغ كجية نطخىع تعػد لستغيخ الرف الجراسي

(األكؿ كالثاني كالثالث كالخابع) ،كأف معمسي السخحمة األساسية الجنيا ذكػر كإناث ،حكػمة كككالة

يدتخجمػف ميارات التػاهل المغػي (االستساع ،التحجث ،القخاءة) في جسيع الرفػؼ (األكؿ
كالثاني كالثالث كالخابع) ،كىحا يتفق مع دراسة األحسج ( ،)2016دراسة الياشسي كمحارمة

( ،)2013دراسة الذػ كي ( ،)2111دراسة بخكات ( ،)2010دراسة الذخخيتي (،)2009
دراسة الديج ( ،)2006دراسة هبلح ( ،)2002دراسة ديشغ  )2002( Dunnفي تشسية السيارة.
 5.2ال تؾجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى داللة  α > 0.05بيؽ متؾسظات درجات
تقجيخ أفخاد العيشة لسجى مسارسة معمسي السخحمة األساسية الجنيا لسيارات التؾاصل المغؾي تعـؾد
لمجية السذخفة( :وكالة  -حكؾمة) لجى أفخاد العيشة.
لئلجابة عمى ىحا الدؤاؿ تست السقارنة بػيغ متػسػط درجػات معمسػي الػكالػة (ف= ،)116
كمتػس ػػط درج ػػات معمس ػػي الحكػم ػػة (ف=  )126عم ػػى االس ػػتبانة م ػػجى مسارس ػػة معمس ػػي السخحم ػػة
األساسػػية الػػجنيا لسيػػارات التػاهػػل المغػػػي مػضػػػع الج ارسػػة باسػػتخجاـ اختبػػار (ت) لمفػػخكؽ بػػيغ
متػس ػػصات درج ػػات عيشت ػػيغ مد ػػتقمتيغ ،كاس ػػتخجمت الباحث ػػة ى ػػحا االختب ػػار اإلحر ػػائي الب ػػارامتخي
بدػبب اعتجاليػة تػزيػػع الػجرجات فػي كػػل مػغ مجسػػعتي التصبيػػق ،إضػاف اة إلػى أف عػػجد أفػخاد العيشػػة
يديج عغ ثبلثيغ فخدا (عبلـ ،)210 :2005 ،كالججكؿ رقع ( )5.12يبيغ ذلظ:
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ججول ( :)5.12يػضح اختبار (ت) لمفخكؽ بيغ متػسصات درجات تقجيخ السعمسيغ لسجى مسارسة معمسي
السخحمة األساسية الجنيا لسيارات التػاهل المغػي تعػد لمجية السذخفة( :ككالة  -حكػمة):

االستبيان
ميارة االستساع

ميارة التحجث

ميارة القخاءة

ميارات التؾاصل المغؾي ككل

الجرجة الكمية لالستبانة

الستغيخ

الستؾسط

االنحخاف

الحدابي

السعياري

ككالة

40.78

8.04

حكػمة

35.05

8.15

ككالة

44.34

7.70

حكػمة

39.02

7.94

ككالة

39.95

7.25

حكػمة

34.27

6.75

ككالة

125.07

21.66

حكػمة

108.33

20.83

ككالة

125.07

21.66

حكػمة

108.33

20.83

قيسة
(ت)

مدتؾى الجاللة

5.504

دالة عشج 0.01

5.286

دالة عشج 0.01

6.310

دالة عشج 0.01

6.126

دالة عشج 0.01

6.126

دالة عشج 0.01

قيسة (ت) الججكلية (د.ح=  )240عشج مدتػى داللة  ،1.96 =0.05عشج مدتػى داللة 2.576 =0.01

يتبػػيغ م ػػغ الجػػجكؿ رق ػػع ( )5.12أن ػػو تػجػػج ف ػػخكؽ ذات دالل ػػة إحرػػائية ب ػػيغ متػس ػػصات
درجػػات تقػػجيخ معمسػػي الػكالػػة كمتػسػػصات درجػػات تقػػجيخ معمسػػي الحكػمػػة عمػػى جسيػػع السيػػارات
كالجرجة الكمية لبلستبانة مجى مسارسة معمسػي السخحمػة األساسػية الػجنيا لسيػارات التػاهػل المغػػي،

لرالح معمسي الػكالة.

مغ خبلؿ خبخة الباحثػة فػي السيػجاف كمػغ خػبلؿ تفخيػغ بيانػات االسػتبانة الخاهػة بسعمسػي

الحكػمػػة كالػكال ػػة لس ػػجى مسارس ػػتيع لسي ػػارات التػاه ػػل المغ ػػػي االس ػػتساع كالتح ػػجث كالقػػخاءة كم ػػغ

خػبلؿ الشتيجػػة الدػػابقة تؤكػج الباحثػػة عمػػى أف معمسػي الػكالػػة يدػػتخجمػف ميػارات التػاهػػل المغػػػي
االسػػتساع كالتحػػجث كالق ػخاءة فػػي البيئػػة الرػػفية بػػجرجات متفاكتػػة لسػػا لػػجييع مػػغ خب ػخات كمػػؤىبلت

كشخئػ ػق متع ػػجدة كمذ ػػػقة ألس ػػاليب
ا
كدكرات عمسي ػػة مختمف ػػة ،كك ػػحلظ يد ػػتخجمػف أس ػػاليب كأنذ ػػصة
التجريذ السختمفة ،مسا يداعج الصمبة عمى اكتداب السعارؼ كالسيارات العمسية بصخائق مختمفة.

118


الفصلىالخامس
نتائـجىالدرادـظ

ككػحلظ معمسػػي الحكػمػػة يدػػتخجمػف ميػػارات التػاهػػل المغػػػي االسػػتساع كالتحػػجث كالقػخاءة

بذكل أقل ،كلكغ مجى استخجاـ ىحه السيارات كالتػاهل المغػػي بذػكل أكبػخ ،كػاف لرػالح معمسػي
الػكالة الستخجاميع ليحه السيارات.

 1.1تؾصيات الجراسة:
في ضػء الشتائج التي تػهمت ليا الجراسة فإف الباحثة تػهي بسا يمي:
 -1التخكيد في مخاحل الرفػؼ األكلى عمى اكتداب الصمبة السيارات المغػية( :القخاءة
كالتحجث كاالستساع) كالكتابة برػرة خاهة.
 -2كضع معاييخ ذات جػدة عالية لسحتػى الكتب التي تػجو لسخاحل التعميع األكلى كالحخص
عمى ضبصيا ضبص ا كامبلا ،كإخخاجيا إخخاج ا رفعي ا.
 -3يرسع السعمع تجريبات السيارات بحيث تكفل السخكنة ،كتشاسب الفخكؽ الفخدية لمصبلب.
 -4ضخكرة مداىسة السجرسة كالبيت كالسجتسع في تييئة بيئة لغػية مشاسبة لمتبلميح لمحػار
كالتػاهل المغػي مع معمسييع.
 -5أىسية اكتداب السيارات المغػية األكلية لجى الصمبة ككضع بخامج ذات جػدة عالية تػفخ
لؤلشفاؿ خبخات مشاسبة لغػيا كثقافيا كنسائيا.
 -6ضخكرة العسل عمى زيادة كعي السعمسيغ كالسذخفيغ كمذخفي الشذاط الثقافي بالسخحمة
األساسية بأىسية استخجاـ األنذصة السختمفة في تشسية ميارات التػاهل المغػي لجى
الصمبة.
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 1.1مقتخحات الجراسة:
تقجـ الجراسة الحالية مجسػعة مغ السقتخحات لبحػث كدراسات أخخى ،مشيا:
 -1دراسة فعالية استخجاـ مجخل التػاهل المغػي في تشسية فشػف المغة السختمفة مغ استساع
كتحجث كقخاءة ككتابة لجى الصمبة في السخاحل الج ارسية السختمفة.
 -2إجخاء دراسة تيجؼ إلى معخفة معػقات التػاهل التخ ػي بيغ السجرسة كالبيت ،ك يغ السجرسة
كالسجتسع السحمي.
 -3دراسة مساثمة عغ كاقع استخجاـ اإلعبلـ السجرسي في تشسية ميارات التػاهل المغػي في
السخحمة السجرسية.
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السرادر والسخاجع
أوالً :السخاجع العخبية:
 -1إبخاىيع ،مججي :)2014( .ىل تجيج التفاوض؟ .أىسيتو ،عشاصخه ،إستخاتيجياتو ،شخرية
وخرائص السفاوض الشاجح .ماىي لمشذخ كالتػزيع كخجمات الكسبيػتخ.

 -2أبػ الييجاء ،فؤاد ( :)2001أساليب وطخق تجريذ المغة العخبية ،الصبعة األكلى ،دار
السشاىج لمشذخ كالتػزيع ،عساف ،األردف.

 -3أبػ جبللة ،عميسات ( :)2001أساليب التجريذ العامة السعاصخة ،مكتبة الفبلح لمشذخ
كالتػزيع ،الكػيت.

 -4أبػ عكخ ،دمحم ( : )2009أثخ بخنامج باأللعاب التعميسية لتشسية بعض ميارات القخاءة
اإلبجاعية لجى تالميح الرف الدادس األساسي بسجارس خان يؾنذ  ،رسالة ماجدتيخ،

قدع السشاىج كأساليب التجريذ ،كمية التخ ية ،الجامعة اإلسبلمية ،غدة.
 -5أبػ عبلـ ،رجاء محسػد .)2011( .مشاىج البحث في العمؾم الشفدية والتخبؾية ،الصبعة الدادسة،
دار الشذخ لمجامعات ،القاىخة.

 -6أبػ لبجة ،عبج هللا عمي ( :)1996مشيج السخحمة االبتجائية ،الصبعة األكلى ،دار القمع لمشذخ
كالتػزيع ،دبي.

 -7أبػ لغج ،إبخاىيع ك خخكف ( :)1996السشياج الفمدظيشي األول لمتعميؼ العام ،الخصة الذاممة،
مخكد تصػيخ السشاىج الفمدصيشية ،التقخيخ العاـ ،راـ هللا ،فمدصيغ.

 -8أبػ مغمى  ،سسيح (":)1997التجريذ بالمغة العخبية الفريحة لجسيع السؾاد في السجارس"،
دار الفكخ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع – عساف  ،الصبعة األكلى .

 -9أبػ مغمي ،كالفار ( :)1990األصؾل في المغة العخبية وآدابيا ،دار القجس لمشذخ كالتػزيع،
عساف.

 -10أحسج  ،دمحم عبج القادر ( :)1986طخق تعميؼ المغة العخبية ،الصبعة الخامدة ،القاىخة:
دار الشيزة السرخية.

 -11األحسج ،عبجالحسيج ( :)2016درجة مسارسة معمسي الرف ألساليب تشسية ميارات
التؾاصل لجى تالميح الحمقة األولى مؽ التعميؼ األساسي في مجيشة دمذق ،رسالة
ماجدتيخ ،قدع السشاىج كشخائق التجريذ ،كمية التخ ية ،جامعة دمذق.
 -12أحسج ،ك خخكف ( :)2005التعميؼ األساسي الفكخ والتظبيق والريغة السدتقبمية،
الصبعة الثانية ،دار الكتب السرخية ،دار الفكخ العخ ي ،القاىخة.
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 -13األحسجي ،عجناف .)2010( .واقع استخجام اإلعالم الجراسي في تشسية ميارات التؾاصل
المغؾي لجى تالميح السخحمة االبتجائية بالسجيشة السشؾرة ،دراسة ماجدتيخ ،جامعة أـ القخى،
السسمكة العخ ية الدعػدية.

 -14األغا ،إحداف .)2002( .البحث التخبؾي وعشاصخه ،مشاىجو وأدواتو ،الصبعة الخابعة،
الجامعة اإلسبلمية ،غدة.
 -15باعيدى ،نديو ( :)2112ميارات التؾاصل المغؾي لسجيخ السجرسة ودورىا في تفعيل
عسمية التؾاصل مع السعمسيؽ داخل السجرسة ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،جامعة أـ

القخى ،السسمكة العخ ية الدعػدية.
 -16بجيخ ،كهادؽ ،ك كخيساف ،كإيسيمي ( :)2005تشسية السيارات المغؾية لمظفل  ،الصبعة
الثالثة .األردف :عالع الكتب لمشذخ كالتػزيع.

 -17بخكات ،زياد ( :)2010السيارات المغؾية لجى الظمبة الجامعييؽ الستخرريؽ في المغة

اإلنجميدية في ضؾء نغام التعميؼ في الجامعة والجشذ والتحريل األكاديسي والدشة

الجراسية ،أستاذ عمع الشفذ التخ ػي السذارؾ  ،جامعة القجس السفتػحة.

 -18البغجادي ،دمحم رضا :)1998( .األىجاف واالختبارات في السشاىج وطخق التجريذ بيؽ
الشغخية والتظبيق .دار الفكخ العخ ي.

 -19البػجي ،دمحم بكخ ( :)2001المغة العخبية قؾتيا وقزاياىا ،مكتبة القجس لمشذخ
كالتػزيع ،غدة ،فمدصيغ.
 -20الجاىمي ،الجػىخة ( :)2004فاعمية استخجام القرة لتشسية ميارتي الظالقة المغؾية
والذكمية ألطفال السدتؾى الثالث بخياض الظمبة ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة ،كمية

التخ ية ،جامعة السمظ سعػد.
 -21حجاب ،دمحم ك كىبي ،سحخ .)1995( .العالقات العامة-السجخل االترالي .الصبعة
األكلى .القاىخة :دار الفجخ.
 -22حجازي ،أيسغ ( :)2005أثخ تؾعيف األلعاب التخبؾية في تشسية بعض ميارات المغة
العخبية لجى تالميح الرف األول األساسي ،رسالة ماجدتيخ ،كمية التخ ية ،الجامعة

اإلسبلمية ،غدة.

 -23حديغ ،عبج الخازؽ :)2010( .ميارات التؾاصل المغؾي ،الصبعة األكلى ،العبيكاف لمشذخ
كالصباعة ،الخياض.
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 -24الحبلؽ كالسخدكمى .)2012( .درجة مسارسة معمسي المغة العخبية لسيارات اإللقاء في

مؾاقف تعميؼ القخاءة الجيخية لظمبة السخحمة األساسية في األردن ،مجمة جامعة دمذق-

السجمج 28 -العجد الخابع 2012جامعة عساف العخ ية لمجراسات العميا ،عساف ،األردف.

 -25حمذ ،داكد ( :)2011فمدفة التعميؼ األساسي ،كمية التخ ية ،جامعة األمة ،غدة،
فمدصيغ.

 -26الحمػ ،دمحم كفائي ( :)2007عمؼ الشفذ التخبؾي نغخة معاصخة ،الصبعة الخامدة،
مصبعة الخنتيدي لمصباعة كالشذخ ،غدة.

 -27حساد ،خميل عبج الفتاح؛ بجر ،يدخى رسسي ( :)2014اإلبجاع في التجريذ ،مكتبة
الفبلح لمشذخ كالتػزيع ،فمدصيغ.

 -28الحيمة ،دمحم ( :)2001أساسيات ترسيؼ وإنتاج الؾسائل التعميسية ،دار السيدخ لمشذخ
كالصباعة ،عساف.

 -29انجراكس ،محسػد الجبذ ( :)2000ميارات الترؾيخ اإللكتخوني وترسيؼ البخامج
التعميسية وإنتاجيا ،دار هفاء لمشذخ كالتػزيع ،عساف.

 -30دليػ ،فزيل ( :)2003التؾاصل مفاىيسو ونغخياتو ووسائمو ،الصبعة األكلى ،دار
الفجخ لمشذخ كالتػزيع ،القاىخة.

 -31الخشجاف ،عبج هللا؛ كجعشيشي ،نعيع ( :)2002السجخل إلى التخبية والتعميؼ ،الصبعة
الثانية ،دار الذخكؽ لمشذخ كالتػزيع ،اإلهجار الخابع ،عساف ،األردف.

 -32زايج ،فيج خميل ( :)2006أساليب تجريذ المغة العخبية ،دار اليازكري لمشذخ كالتػزيع،
عساف ،األردف.

 -33الدعبي ،خالج ( :)2005أثخ تؾافخ ميارات التؾاصل والؾسائل غيخ المفغية عمى فاعمية
التؾاصل اإلداري في مخاكد األجيدة الحكؾمية في محافغة الكخك ،مجمة دراسات ،ع.2

 -34زكخيا ،ميذاؿ ( :)1992بحؾث ألدشية عخبية ،السؤسدة الجامعية الجراسة كالشذخ
كالتػزيع ،الصبعة األكلى ،بيخكت.
 -35زيتػف ،كساؿ ( :)1997التجريذ نساذجو ومياراتو ،السكتب العمسي لمكسبيػتخ كالشذخ،
القاىخة.

 -36سبلمة ك خخكف :)2005( .التعميؼ األساسي الفكخ والتظبيق والريغة السدتقبمية،
الصبعة الثانية ،دار الكتب السرخية ،دار الفكخ العخ ي ،القاىخة.
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 -37الديج ،أحسج :)2006( .أثخ استخجام السجخل التكاممي في تجريذ المغة العخبية في
تشسية بعض ميارات التؾاصل المغؾي لجى تالميح الرف الخامذ االبتجائي ،رسالة ماجدتيخ
غيخ مشذػرة ،قدع السشاىج كشخؽ التجريذ ،كمية التخ ية ،جامعة السشيا.

 -38شحاتة ،حدغ الشجار ،زيشب ( :)2003معجؼ السرظمحات التخبؾية والشفدية ،الصبعة
األكلى ،الجار السرخية المبشانية لمشذخ ،القاىخة ،مرخ.

 -39الذخخيتي ،سػسغ ( :)2009أثخ بخنامج مقتخح في تشسية بعض ميارات القخاءة لجى
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ممحق رقؼ ()1
االستبانة في صؾرتيا األولية
جامعة األزىخ – غدة
كمية التخبية
قدؼ السشاىج وطخق التجريذ
األخ الجكتؾر ................................. /حفغكؼ هللا
الدالم عميكؼ ورحسة هللا وبخكاتو ،،،
املوضوع :حتكيى االستبانة
تقػـ الباحثة بإعجاد دراسة بعشػاف:

"مجى مسارسة معمسي السخحمة األساسية الجنيا

لسيارات التػاهل المغػي في محافطة غخب غدة" ،كذلظ الستكساؿ متصمبات الحرػؿ عمى درجة
الساجدتيخ في التخ ية مغ جامعة األزىخ.
نخجػ التكخـ بتحكيع االستبانة مغ حيث:
 -1انتساء الفقخة إلى السجاؿ.
 -2تعجيل الرياغة المغػية.

 -3إضافة أك ححؼ أك تعجيل ما تخكنو مشاسبا.
نذكخ لكع حدغ تعاكنكع ،عمسا بأف بيانات االستبانة لغ تدتخجـ إال ألغخاض البحث العمسي.
كتفزمػا بقبػؿ فائق الذكخ كاالحتخاـ ،،،
الباحثة
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استبانة رقؼ)........( :

االسؼ (اختياري)............................................................... :
 -1الشؾع
(

) معمع.

) معمسة.

(

 -2السؤىل
(

) ثانػي.

(

) درجة البكالػريػس.

(

) درجة الساجدتيخ

(

) درجة الجكتػراه.

(

) دبمػـ خاص

 -3سشؾات الخبخة
(

) أقل مغ  5سشػات

(

) مغ  10-5سشػات

(

) مغ  15-11سشة

(

) مغ  16سشة فأكثخ

 -4الرف الجراسي:
(

) أكؿ.

) ثاني.

(

(

) ثالث

 -5الجية السذخفة:
(

) حكػمة.

(

) ككالة.
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السجال األول -:ميارات التؾاصل المغؾي:
م

مشتسية

الفقخات

غيخ
مشتسية

أوالً -:ميارة االستساع:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14

ييي السعمع بيئة هفية مشاسبة كمبلئسة
لبلستساع ك دابو.
يعصي السعمع لمصبلب فخهة لمتحجث.

يعصي السعمع فخهة مشاسبة أماـ الصمبة
إلبجاء رائيع كأفكارىع.

يشرح السعمع بعجـ االنذغاؿ باألمػر
الجانبية أثشاء االستساع.

يذػؽ السعمع الصمبة بالسػضػع أك القرة
السدسػعة.
يصخح السعمع عجة أسئمة لمتأكج مغ فيع

الصمبة لمسػضػع.

يزع السعمع شخكشا لحدغ االستساع.

يعتج السعمع بالرست كىػ بسثابة شكبلا مغ
أشكاؿ التػاهل.

يحخص السعمع عمى إثارة مػضػعات تتعمق
بالبيئة التعميسية لتعمع كاتقانيا.

يؤكج السعمع عمى االحتخاـ كاالىتساـ بخدكد

أفعاؿ الصمبة.

يذجع السعمع الصمبة عمى اإلهغاء الجيج

لمستحجث.

يتيح السعمع لمصمبة إكساؿ حجيثيع دكف
مقاشعتو ليع .

يذجع السعمع الصمبة عمى اإلهغاء الفعاؿ.
يتيح السعمع فخهة ككقت كاؼ لمصمبة

لمتحجث عسا يجػؿ بخاشخىع.
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-15
-16
-17
-18
-19
-20

يعدز السعمع إجابات الصمبة الرائبة.
يكخر السعمع تفديخ ما قيل حتى يتأكج مغ

أنو فيع السدسػع.

يعدز السعمع ثقافة الثشاء كالذكخ لمصمبة.
يرغي السعمع باىتساـ إلى أسئمة الصمبة

كاستفداراتيع كتداؤالتيع.

يقػـ السعمع ميارة االستساع بأساليب

متشػعة كمتعجدة.

يتأكج السعمع مغ تحقيق التغحية الخاجعة

لسيارة االستساع.

ثانياً -:ميارة التحجث:

-1
-2
-3
-4
-5

يخسخ السعمع ثقافة التييئة كالسقجمة لعسمية

التحجث إلتقانو.

يدخخ ثقافة التحجث بالحػار كالسشاقذة بيغ

الصمبة.

يدتخجـ السعمع كسائل مشاسبة كمتشػعة

لسػضػع التػاهل.

يستمظ السعمع مقجرة لفطية عمى التػاهل
بفاعمية.

يعسل السعمع عمى تػفيخ أجػاء الخاحة
كالصسأنيشة أثشاء الحجيث.

-6

يدتخجـ السعمع نبخة هػت مشاسبة.

-7

يػضف السعمع لغة جدسو أثشاء الحجيث.

-8
-9
-10
-11

يعدز السعمع إدارة الحجيث بيشو ك يغ

شمبتو.

يحتخـ السعمع راء الصبلب عشج السحادثة .

يبتعج السعمع عغ التحجث بدخعة التاحة

الفخهة لمفيع كاالتقاف لمصمبة.

يشػع السعمع في استساعو لمصمبة كفق قجراتيع
لتعديدىع.
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-12
-13
-14
-15
-16
-17

يخاعي السعمع الفخكؽ الفخدية بيغ تبلميحه

كيحافظ عمى تختيبيع في اإلجابة لتعديد

الثقة.

يحث السعمع عمى التػاهل كاإلفراح عسا
يجػؿ في خاشخ شمبتو.

يعصي السعمع مداحة كاسعة لعخض األفكار
الػاضحة لصمبتو.

يحخص السعمع عمى التحجث بالبيئة السحمية

لتدييل عسمية الفيع لمصمبة.

يخ ط السعمع بيغ الجسل كالعبارات بذكل

مشاسب أثشاء التحجث.

يخخج الحخكؼ مغ مخارجيا فتطيخ

كاضحة.

-18

يتجشب البلزمات الكبلمية أثشاء التحجث.

-19

يػجو السعمع حجيثو لجسيع شمبة هفو.

-20
-21
-22

-1
-2
-3
-4

يػضف السعمع نبخات الرػت في عسمية

التحجث لصمبتو لتخسيخ السعشى اليادؼ.
يبيغ السعمع لصمبتو الرح مغ الخصأ أثشاء

فتخة التحجث.

يحخص السعمع عمى جػدة األداء لمسدتسع

بحخهو عمى فيع الخسالة مغ خبلؿ تغحية

راجعة.

يق أخ السعمع بقخاءة القجكة.

ثالثًا -:ميارة القخاءة:

يحخص السعمع عمى القخاءة اليادفة لقخاءتو
في الرف الجراسي.
يخخج الحخكؼ كالكمسات مغ مخارجيا
الرحيحة كالدميسة.
يق أخ السعمع العبارات كالكمسات مخاعي ا
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التذكيل كأهػؿ المغة
-5
-6
-7
-8
-9
-10

يخاعي السعمع عبلمات التخقيع الرحيحة

في القخاءة.

يدتخجـ السعمع الدخعة السشاسبة في

القخاءة.

يمػف السعمع نبخة هػتو حدب السعشى

السقخكء.

يػضف كل أشكاؿ القخاءة الستعجدة.
يق أخ السعمع الجسمة كاممة لتعصي معشى

عام ا.

يتسثل السعشى مغ خبلؿ القخاءة بالسػاقف

الستعجدة .

-11

يشاقر فيع السقخكء لمتأكج مغ الفيع.

-12

يتقغ السعمع القخاءة برػت جيخي مخاعي ا

-13

يق اخ السعمع الكمسات مزبػشة بالذكل .

-14
-15
-16

شخكشيا.

يق أخ السعمع برػت مدسػع ككاضح

يدسعو جسيع الصمبة

تسثيل السعمع السعشى أثشاء القخاءة.
يػضح كيفدخ السعمع قخاءة اآلخخيغ مغ

تبلميحه مغ خبلؿ الستابعة.

يتقغ السعمع عسمية الدخعة القخائية مغ

-17

خبلؿ تػضيف مدتػياتيا بجقة قخائية

-18

يتأكج مغ تحقيق اليجؼ السشذػد بعج

عالية.
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االنتياء مغ القخاءة.
-19

يقػـ السعمع قخاءتو مغ خبلؿ شخح أسئمة
عغ عشػاف الجرس كأفكاره كالفائجة السخجػة

مشو.
-20

يغمق السعمع قخائتو لسػضػع الجرس

بسمخز شامل ككامل.

ميارات إضافية تقتخح إضافتيا:
.............................................................................................

.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
شك اخ جديبلا
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ممحق رقؼ ()2
قائسة بأسساء الدادة السحكسيؽ
االسؼ

مكان العسل

د .دمحم عمياف

جامعة األزىخ عسيج كمية التخ ية

د .راشج أبػ الرػاكيغ

جامعة األزىخ /أستاذ السشاىج كشخؽ التجريذ السداعج

د .جساؿ الفميت

مذخؼ ك ازرة التخ ية كالتعميع العالي

د .هبلح أبػ ناىية

جامعة األزىخ /دكتػر عمع نفذ كمية التخ ية

د .عساد الكحمػت

أستاذ عمع الشفذ كالقياس الشفدي كالتخ ػي السداعج جامعة األزىخ  -غدة

د .عسخ دحبلف

جامعة األقرى /أستاذ السشاىج كشخؽ تجريذ المغة العخ ية السذارؾ

د .فايد األسػد

جامعة األزىخ /دكتػر في أهػؿ التخ ية كعمع الشفذ السذارؾ

د .فتحي كمػب

ك ازرة التخ ية كالتعميع العالي

د .ناىس فػرة

جامعة األقرى /أستاذ مذارؾ في السشاىج كشخؽ تجريذ المغة العخ ية

أ .أحسج عيج

مذخؼ تخ ػي /مذخؼ مخحمة دنيا ( داب) مجيخية الػسصى

أ .حشاف أبػ عسخة

جامعة األزىخ /أستاذة المغة العخ ية باألزىخ

أ .سعجة الدالسي

ك ازرة التخ ية كالتعميع شساؿ غدة /مذخؼ تخ ػي بجامعة األزىخ بغدة

أ .كساؿ مػسى

مذخؼ تخ ػي جامعة األزىخ بغدة

كمية الجراسات الستػسصي
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ممحق رقؼ ()3
االستبانة في صؾرتيا الشيائية
بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

جامعة األزىخ – غدة
عسادة الجراسات العميا

كمية التخبية

قدؼ السشاىج وطخق التجريذ

عديدي السعمع  /عديدتي السعمسة
الدبلـ عميكع كرحسة هللا ك خكاتو ك عج ،،،

السؾضؾع  /تظبيق االستبانة لسيارات التؾاصل المغؾي

تقػـ الباحثة بإعجاد دراسة بعشػاف(" :مجى مسارسة معمسي السخحمة األساسية الجنيا
لسيارات التؾاصل المغؾي في مشظقة غخب غدة) ،كذلظ استكساال لستصمبات الحرػؿ
عمى درجة الساجدتيخ ،تخرز السشاىج كشخؽ التجريذ مغ جامعة األزىخ.

كمغ متصمبات ىحه الجراسة إعجاد االستبانة لقياس تمظ السيارات ،لحا تخجػ الباحثة
مشكع التفزل باالشبلع عمى االستبانة ،كاإلجابة عمى بشػد االستبانة كضع إشارة
(√) أماـ درجة االمتبلؾ السشاسبة لمسيارة .
نذكخ لكع حدغ تعاكنكع ،عمسا بأف بيانات االستبانة لغ تدتخجـ إال ألغخاض البحث
العمسي.
ولكؼ جديل الذكخ واالحتخام
الخجاء تعبئة البيانات التالية بػضع إشارة (√)
الباحثة
رنا حدان الذخافي
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أوالً :البيانات العامة
االسع ( اختياري ) اسع السعمع  /ة
.....................................................................

 -1الشؾع االجتساعي
(

) معمع

) معمسة

(

 -2السؤىل العمسي لمسعمؼ/ة
(

) دبمػـ

(

) بكالػريػس

(

) ماجدتيخ

(

) دكتػراه

 -3عجد سشؾات خبخة السعمؼ/ة
(

) أقل مغ  5سشػات

(

)  5سشػات إلى أقل مغ

(

) أقل مغ  15سشة

(

) مغ  16سشة فأكثخ

(

(

10سشػات

 -4مدتؾى الرف
) أكؿ

(

) ثاني

 -5جية السجرسة
(

) ككالة

(

) حكػمة
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) ثالث

(

) رابع
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السجال األول
السحؾر األول  :ميارات التؾاصل المغؾي
م

درجة االمتالك
كبيخة ججا

الفقخات

كبيخة

أوالَ -:ميارة االستساع:
-1

ييي بيئة هفية مشاسبة لبلستساع.

-2

يذػؽ السعمع الصمبة لمسػضػع أك القرة
السدسػعة.

-3

يرغي السعمع جيجا لمصمبة أثشاء حجيثيع
معو.

-4

يجرب السعمع الصمبة عمى ميارات
االستساع.

-5

يشرح بعجـ االنذغاؿ باألمػر الجانبية
أثشاء االستساع.

-6

يرغي باىتساـ إلى أسئمة الصمبة
كاستفداراتيع.

-7

يطيخ اىتساما بسا يدتسع إليو بغس الشطخ
عغ تػافقو مع أرائو.

-8

يسشح فخهة لمصمبة لمحجيث عسا تع
االستساع إليو.

-9

يعدز السعمع إجابات الصمبة الرائبة.

 -10يقػػـ ميارة االستساع بأساليب متعجدة.
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قميمة

قميمة ججا
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السحؾر الثاني
م

درجة االمتالك
كبيخة ججا

الفقخات

كبيخة

ثانيا -:ميارة التحجث:
-1

يخسخ ثقافة التييئة كالسقجمة لمجرس.

-2

يستمظ قجرة لفطية عمى التػاهل بفاعمية.

-3

يعخض أفكاره بػضػح أثشاء التحجث.

-4

يخسخ السعمع ميارات التحجث كالحػار
كالسشاقذة بيغ الصمبة.

-5

يمػف السعمع بشبخة هػتو متفاعبلا مع

-6

يزفي أجػاء مغ الخاحة كالصسأنيشة أثشاء

السعشى.

الحجيث.
-7

يخخج الحخكؼ مغ مخارجيا الرحيحة.

-8

يتحجث بدخعة معقػلة تشاسب السػقف

-9

التعميسي.
يخاعي الفخكؽ الفخدية بيغ الصمبة.

 -10يبيغ لمصمبة الرػاب مغ الخصأ برػرة
كاضحة أثشاء التحجث بحخية.
 -11يتأكج السعمع مغ أف السدتقبل ( السدتسع )

فيع الخسالة  ،عبخ تمقيو تغحية راجعة مشو.
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قميمة

قميمة ججا
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درجة االمتالك

السحؾر الثالث
م

الفقخات

-1

يق أخ السعمع قخاءة نسػذجية.

-2

يتسثل السعشى خبلؿ القخاءة بالسػاقف

كبيخة ججا

كبيخة

ثالثاً -:ميارة القخاءة:

الستعجدة
(حدف – فخح – تعجب).
-3

يػضف عبلمات التخقيع الرحيحة أثشاء
القخاءة.

-4

يػضف أشكاؿ القخاءة الستعجدة
(هامتة – فاىسة – ناقجة – تحميمية –
جيخية).

-5

يق أخ السعمع قخاءة بدخعة مشاسبة ك جقة
متشاىية.

-6

يقػـ بالقخاءة الػضيفية اليادفة.

-7

يخكد السعمع عمى السعشى العاـ أثشاء قخاءتو
لشذخة ما (أي يتجشب القخاءة كمسة كمسة).

-8

يعيج قخاءة الجسمة اذا شعخ بعجـ الفيع التاـ
لمسعشى.

-9

يقجـ ممخر ا لسا تع قخاءتو.

 -10يتأكج مغ تحقيق اليجؼ السشذػد بعج
االنتياء مغ القخاءة.
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قميمة

قميمة ججا
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ممحق رقؼ (:)4
تدييل ميسة باحثة
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