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 2020/  2019 السنت الجاهعيت:

 لكفاءة اللغويتتنويت ا عليالتزبيت التحضيزيت أثز

لدى تالهيذ  واألداء الدراسي في الوواد األساسيت

 بتدائيهن التعلين اال األول طورال

هضتغاًن()دزاصة هيداًية هقازًة بيي تالهير التحقىا بالتسبية التحضيسية وآخسيي لن يلتحقىا بها بودازس هديٌة   



 الممخص:
األول من  هجفت هحه الجراسة إلى التعخف على أثخ التخبية التحزيخية على الكفاءة اللغهية واألداء الجراسي في السهاد األساسية لجى تالميح الطهر

يحة. ( تلسيحا وتلس151، وتّم اختيار عيشة عذهائية تتكهن من )2012/2013التعليم االبتجائي بسجارس مجيشة مدتغانم خالل السهسم الجراسي 
قياس األداء الجراسي ولوسعيالتحقيق أهجاف الجراسة اعتسج الباحث على السشهج الهصفي التحليلي السقارن؛ كسا استخجم استبيانا لقياس الكفاءة اللغهية، 

في  وجهد فخوق  اعتسج على السعجل الدشهي لسادتي اللغة العخبية والخياضيات، بعج إجخاء عسلية التحليل اإلحرائي، تهصلت الجراسة إلى الشتائج التالية:
من التعليم االبتجائي لرالح التالميح السلتحقين  الكفاءة اللغهيةتعدى لستغيخ االلتحاق بالتخبية التحزيخية )التحق ــ لم يلتحق( لجى تالميح الطهر األول

تعدى لستغيخ االلتحاق بالتخبية التحزيخية )التحق ــ لم يلتحق( لجى األداء الجراسي في مادتي اللغة العخبية والخياضيات في  ، كسا تم وجهد فخوق بها
سا تم التهصل إلى أن االلتحاق بالتخبية التحزيخية يؤثخ على األداء الجراسي ؛ كتالميح الطهر األول من التعليم االبتجائي لرالح التالميح السلتحقين بها

لغة العخبية في مادة الخياضيات وال يؤثخ على األداء الجراسي في مادة اللغة العخبية. أما الكفاءة اللغهية  فتؤثخ في األداء الجراسي في مادتي ال
 األداء الجراسي في مادة اللغة العخبية وليذ لها أي تأثيخ على األداء الجراسي في مادة الخياضيات.  والخياضيات، في حين أن السفاهيم السعخفية تؤثخ في

كممات:مفتاحيةالتخبية التحزيخية؛ الكفاءة اللغهية؛ األداء الجراسي؛ السهاد األساسية.  

 Abstract: 
     This studyaimed to identify the impact of preparatoryeducation on the languagecompetence and academic 

performance in the basic subjectsamong first yearpupils of primaryeducation in the schools of Mostaganem city 

during the academicyear 2017/2018, A randomsample of 156 studentswasselected. In order to achieve the 

objectives of the study, the researcherrelied on the descriptive analytical and comparative methodology , And to 

measure the academic performance the researcher  based on the annualaverage of the Arabiclanguage and 

mathematics,After conductingstatisticalanalysis, the studyreached the followingresults: There isdifferences in 

linguisticcompetenceattributable to the variable of enrollment in preparatoryeducation (enrolled - not enrolled) 

amongpupils of the first stage of primaryeducation in favor of pupilswhoenrolled in it , There isdifferences in the 

academic performance in the subjects of Arabic and mathematics due to the variable enrollment in 

preparatoryeducation (enrolled - not enrolled) among the first yearpupils of primaryeducation in favor of 

studentswhoenrolled in itTheenrollment in preparatoryeducation affects academic performance in mathematics and 

does not affect academic performance in Arabic, however linguisticcompetence affects academic performance in 

Arabic and mathematics While cognitive concepts affect the academic performance in the Arabiclanguage and have 

no impact on the academic performance in the subject of mathematics. 

Key words :Preparatory education; language proficiency; school performance, essencial materials. 

 
Résumé: 
Cette étude  a eu pour objectif d’identifier l’impact de l’éducation préparatoire sur la compétence linguistique  et la 

maîtrise scolaire dans les matières essentielles chez les élèves du premier cycle de l’enseignement primaire dans les 

écoles de la ville de Mostaganem durant l’année scolaire 2017- 2018. En effet,  un échantillon a été choisi au 

hasard et s’est constitué de 156 élèves garçons et filles. Afin de réaliser les objectifs de cette recherche,  le 

chercheur  a adopté une approche  et une méthode analytique descriptive et comparative et a également utilisé un 

questionnaire pour évaluer la compétence linguistique. Aussi, pour mesurer la maîtrise scolaire,  il s’est basé sur la 

moyenne annuelle des deux matières, la langue arabe et les mathématiques. Après  avoir opéré le processus de 

l’analyse statistique, l’étude a abouti aux résultats suivants : la présence de différences dans les résultats scolaires 

dans les matières, langue arabe et  mathématiques en raison de la diversité des effectifs inscrits dans l'enseignement 

préparatoire (inscrits - non-inscrits)  chez les élèves du premier cycle de l'enseignement primaire en faveur des 

étudiants qui y étaient inscrits. Il s’est avéré aussi  que l’inscription dans l’enseignement préparatoire affecte  les 

concepts cognitifs et  influence les performances académiques en mathématiques et n’a aucun impact sur les 

performances académiques en arabe., tandis que la performance linguistique a un impact sur la maîtrise scolaire 

dans les deux matières, la langue arabe et les mathématiques .D’autre part, les concepts cognitifs affectent la 

performance scolaire en langue arabe et n’ont aucun effet sur la performance scolaire en mathématiques. 

Mots clés :éducation préparatoire, maîtrise de la langue, performance scolaire, les  matières essentielles. 
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77سورة هود ــ الآية   
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العشيشين أسكنهما هللا فسيح الجناث الوالدًنإلى روح   

 

بناتي سميت وخدًجت وجهادو  سوجتيإلى   

 

وحفيدي ًوسف دمحم ألامين إلى ابني  

 

 إلى إخوتي وأخواتي

 

 إلى أحبائي وأصدقائي جميعا

.املتواضع إلى كل من ساهم من قزيب أو بعيد في إهجاح هذا العمل  

. أهدي ثمزة هذا الجهد املتواضع  
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07، " سؽرة إبخاليػ ــــ اآلية  َوِإْذ َتَأذََّن َربُُّكْم َلِئْن َشَكْرُتْم ََلَِزيَدنَُّكْم ...قال تعالى: "   

فجديل الذكخ وععيػ الثشاء والحسج هلل سبحانو وتعالى مدجد خطانا ومرجر تؽفيقشا ومميسشا القؽة والرحة     

لي يج العؽن إلنجاح ىحا العسل، وأخّص بالحكخ  الذكخ مؽصؽل، إلى كل مؼ ساعجني ومجوالعافية، ثػ 

، الحي كان سشجا  لي  في جسيع االجتساعيةالجكتؽر: أحسج قيجوم عسيج كمية العمؽم األستاذ أستاذي السحتخم 

 .لي الحخم الجامعي تجريدا وتأطيخالػ يبخل عمي بسا مؼ هللا عميو مؼ نرح و تؽجييات مشح دخؽ  إذمذؽاري، 

أساتحة كمية العمؽم االجتساعية عامة وشعبة عمػ الشفذ خاصة الحيؼ ما فتئؽا يقجمؽن لي الجعػ ب مع اإلشادة

التي  مجشةالالص تذكخاني ألعزاء كسا ال يفؽتشي أن أتقّجم بخ، لجعػ طيمة تحزيخي ليحه األطخوحةتمؽ ا

الحي أشكخ  عبجا هللكيؼ مد جكتؽرستذخفشي بالسشاقذة، وكحا طمبة الجكتؽراه مؼ دفعتي، وإلى أخي األصغخ ال

ىحا العسل، وكل أستاذ نيمشا مؼ معيؼ عمسو وإلى كّل ناصح شّقت نريحتو  تحزيخ فيلو حدؼ إعانتو لي 

، إلى السخمريؼ و الشدىاء مؼ ىحا الؽطؼ لشا درب الّشجاح، والى كّل ناقج بّرخنا بعيؽبشا فاىتجيشا نؽر الدبيل

أشكخ كل فخيق األسخة التخبؽية بسجيخية التخبية لؽالية مدتغانػ،  كسا ال أندى أنوالحيؼ ال يشتيي عطاؤىػ. 

التعميػ  مجيخي االمتحانات، والديجات والدادة و  وعمى رأسيػ فخيق مرمحة التسجرس عمى مجىػ يج العؽن لي،

اح ، الحيؼ  ساىسؽا في إنجاح ىحا البحث العمسي، ومؼ ثّػ تدييل وتيديخ الجيج إلنجبسجيشة مدتغانػ االبتجائي

 األطخوحة.

 الباحث: بوثليجة رمضان الطالب
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 الممخص:
ىجفت ىحه الجراسة إلى التعخف عمى أثخ التخبية التحزيخية عمى الكفاءة المغؽية واألداء الجراسي في السؽاد 

األساسية لجى تالميح الطؽر األول مؼ التعميػ االبتجائي بسجارس مجيشة مدتغانػ خالل السؽسػ الجراسي 

لتحقيق أىجاف الجراسة  ا( تمسيحا وتمسيحة. وسعي156وتّػ اختيار عيشة عذؽائية تتكؽن مؼ )، 2017/2018

كياس األداء الجراسي ول؛ كسا استخجم استبيانا لكياس الكفاءة المغؽية، ى السشيج الؽصفياعتسج الباحث عم

اعتسج عمى السعجل الدشؽي لسادتي المغة العخبية والخياضيات، بعج إجخاء عسمية التحميل اإلحرائي، تؽصمت 

تعدى لستغيخ االلتحاق بالتخبية التحزيخية )التحق ــ  في الكفاءة المغؽية اوجؽد فخوقالجراسة إلى الشتائج التالية: 

 ا، كسا تػ وجؽد فخوقول مؼ التعميػ االبتجائي لرالح التالميح السمتحقيؼ بيالػ يمتحق( لجى تالميح الطؽر األ

تعدى لستغيخ االلتحاق بالتخبية التحزيخية )التحق ــ لػ األداء الجراسي في مادتي المغة العخبية والخياضيات في 

؛ كسا تػ التؽصل إلى أن يمتحق( لجى تالميح الطؽر األول مؼ التعميػ االبتجائي لرالح التالميح السمتحقيؼ بيا

االلتحاق بالتخبية التحزيخية يؤثخ عمى األداء الجراسي في مادة الخياضيات وال يؤثخ عمى األداء الجراسي في 

مادة المغة العخبية. أما الكفاءة المغؽية  فتؤثخ في األداء الجراسي في مادتي المغة العخبية والخياضيات، في 

في األداء الجراسي في مادة المغة العخبية وليذ ليا أي تأثيخ عمى األداء  حيؼ أن السفاليػ السعخفية تؤثخ

 الجراسي في مادة الخياضيات. 

 التخبية التحزيخية؛ الكفاءة المغؽية؛ األداء الجراسي؛ السؽاد األساسية. :مفتاحيةكممات 
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Abstract: 

     This study aimed to identify the impact of preparatory education on the language competence 

and academic performance in the basic subjects among first year pupils of primary education in 

the schools of Mostaganem city during the academic year 2017/2018, A random sample of 156 

students was selected. In order to achieve the objectives of the study, the researcherrelied on the 

descriptive analytical and comparative methodology , And to measure the academic performance 

the researcher  based on the annual average of the Arabic language and mathematics, 

After conducting statistical analysis, the study reached the following results: There is 

differences in linguistic competence attributable to the variable of enrollment in preparatory 

education (enrolled - not enrolled) among pupils of the first stage of primary education in favor 

of pupils who enrolled in it , There are differences in the academic performance in the subjects 

of Arabic and mathematics due to the variable enrollment in preparatoryeducation (enrolled - not 

enrolled) among the first year pupils of primary education in favor of students who enrolled in it 

The enrollment in preparatory education affects academic performance in mathematics and does 

not affect academic performance in Arabic, however linguistic competence affects academic 

performance in Arabic and mathematics While cognitive concepts affect the academic 

performance in the Arabic language and have no impact on the academic performance in the 

subject of mathematics. 

Key words :Preparatory education; language proficiency; school performance, essential 

materials. 
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Résumé: 

Cette étude  a pour objectif d’identifier l’impact de l’éducation préparatoire sur la compétence 

linguistique  et la maîtrise scolaire dans les matières essentielles chez les élèves du premier cycle 

de l’enseignement primaire dans les écoles de la ville de Mostaganem durant l’année scolaire 

2017- 2018. En effet,  un échantillon aléatoire constitué de 156 élèves garçons et filles. Afin de 

réaliser les objectifs de cette recherche,  le chercheur  a adopté une approche  et une méthode 

descriptive et comparative et a également utilisé un questionnaire pour évaluer la compétence 

linguistique. pour mesurer la performance scolaire,  il s’est basé sur la moyenne annuelle des 

deux matières, la langue arabe et les mathématiques. Après  avoir opéré le processus de l’analyse 

statistique, l’étude a abouti aux résultats suivants : la présence de différences dans les résultats 

scolaires dans les matières, langue arabe et  mathématiques en raison de la diversité des effectifs 

inscrits dans l'enseignement préparatoire (inscrits - non-inscrits)  chez les élèves du premier 

cycle de l'enseignement primaire en faveur des étudiants qui y étaient inscrits. Il s’est avéré aussi  

que la scolarisation dans l’enseignement préparatoire affecte  les concepts cognitifs et  influence 

les performances académiques en mathématiques et n’a aucun impact sur les performances 

académiques en arabe., tandis que la performance linguistique a un impact sur la maîtrise 

scolaire dans les deux matières, la langue arabe et les mathématiques .D’autre part, les concepts 

cognitifs affectent la performance scolaire en langue arabe et n’ont aucun effet sur la 

performance scolaire en mathématiques. 

Mots clés :éducation préparatoire, maîtrise de la langue, performance scolaire, les  matières 

essentielles. 
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 مقدمة: 

عؼ مخاحل التعميػ األخخى سؽاء تعمق األمخ بالتعميػ  ة أو ما قبل السجرسيةالتخبية التحزيخيتختمف      

االبتجائي أو الستؽسط أو الثانؽي، مؼ حيث مشاىجيا ووسائميا وأىجافيا، ألنيا تخكد باألساس عمى مبجأ 

التشذئة االجتساعية، وفي ىحا الرجد يقؽل "بختخانج راسل": حتى أطفال الؽالجيؼ الستعمسيؼ تعمسا راقيا 

تساما بالغا لتخبية أبشائيػ، ال يسكؼ ليؤالء األطفال أن يحرمؽا في البيت مؼ التخبية مثمسا والحيؼ يؽلؽن اى

 (.159: 1987،  خيخي يحرمؽن عميو في مجارس الحزانة، وأول ذلغ وأىسو ىؽ مراحبة أتخابيػ )

ر إلييا سيج إضافة إلى التشذئة االجتساعية، تمعب التخبية ما قبل السجرسية أدوارا ووظائف أخخى أشا     

أحسج مخسي في مؤلفو خطة تخبية الطفل العخبي في سشؽاتو األولى، بقؽلو: إن ىحه السشاىج ليذ ىجفيا 

التجريب بالسعشى الستعارف عميو، بل ىجفيا التشسية الذاممة لحؽاس الطفل وقجراتو وميؽلو واتجاىاتو 

جدسية والجسالية برؽرة متكاممة وىحا قرج وتدويجه بالتخبية الرحية واألخالقية والجيشية واالجتساعية وال

 إعجاده لمجخؽل إلى السجرسة االبتجائية .

إلى العسل عمى تؽسيع  2005وتساشيا مع ىحه األىجاف، سعت وزارة التخبية الؽطشية ومشح سشة      

رس وتعسيػ االستفادة مؼ التخبية التحزيخية بذكل تجريجي مؼ خالل فتح أفؽاج أخخى  عمى مدتؽى السجا

االبتجائية في خطة طسؽحة تخمي مؼ خالليا إلى إعطاء الفخصة لكل األطفال الحيؼ بمغؽا سؼ خسذ 

جؽان  26بتاريخ  2305( )السشذؽر الؽزاري رقػ 2006-2005سشؽات انطالقا مؼ السؽسػ الجراسي )

2005. ) 

بؽالية مدتغانػ عمى وكباقي واليات الؽطؼ عخف عجد األطفال السدتفيجيؼ مؼ التخبية التحزيخية      

مؼ حيث عجد التالميح وعجد األفؽاج  2017و 2005مدتؽى السجارس االبتجائية تطؽرا ممحؽظا بيؼ سشتي 

 411( إلى 2006-2005فؽجا في السؽسػ الجراسي ) 256التخبؽية الخاصة بيحه الفئة، حيث قفد مؼ 

ؼ التخبية التحزيخية فعخف ىؽ ( ، أما بالشدبة لعجد السدتفيجيؼ م2018-2017فؽجا خالل السؽسػ )
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( إلى 2006-2005خالل السؽسػ ) 2733اآلخخ تطؽرا كبيخا وصل الى قخابة األربعة أضعاف أي مؼ 

بالسائة مؼ مجسؽع  89,53(؛ أي بشدبة 2018-2017طفل مدتفيج  في السؽسػ الجراسي ) 8011

 األطفال البالغيؼ خسذ سشؽات.

الطفل التخبؽية ىي الفتخة الحخجة التي ال يسكؼ لمدمؽك أن يعيخ ولسا كانت ىحه السخحمة مؼ حياة      

خارجيا بييئتو الدؽية عمى األقل، أصبحت دراسة الدمؽك المغؽي لمطفل في ىحه السخحمة ضخورة ال يسكؼ 

لمداني أو التخبؽي تجاوزىا ألنيا السخحمة التي تتؽقف عمييا مختمف معاىخ ومخاحل االكتداب والتعمػ، 

واقعا لو تأثيخه عمى الكفاءة المغؽية والتحريل واألداء الجراسي في السخاحل األولى مؼ التعميػ، فيي تسثل 

حيث يكتدب الطفل أىػ السيارات والسمكات العقمية والسعخفية، لحلغ فإن معخفة نفدية الطفل وكيفية 

تو وانذغاالتو، قاعجة ال اكتدابو لمغة، ثػ طبيعة ىحه المغة التي يدتخجميا في التعبيخ عؼ مختمف احتياجا

يسكؼ بجونيا تأسيذ أي بحث لداني أو تخبؽي أو حتى اجتساعي يخيج اإلسيام في إنارة جانب مؼ الطخيق 

 العمسي والتخطيط التخبؽي. 

وفي ىحه الجراسة أراد الباحث معخفة أثخ التخبية التحزيخية عمى الكفاءة المغؽية واألداء الجراسي      

متسثال في تحريل تالميح الطؽر األول مؼ التعميػ االبتجائي في مادتي المغة العخبية والخياضيات، وذلغ 

وآخخيؼ لػ يدتفيجوا مشيا بسجارس مؼ خالل عسل ميجاني مقارن بيؼ تالميح التحقؽا بالتخبية التحزيخية 

بتقديسيا إلى سبعة فرؽل إضافة إلى السقجمة مجيشة مدتغانػ؛ ولمتسكؼ مؼ إنجاز ىحه الجراسة قام الباحث 

العامة؛ حيث تشاول الفرل األول مجخال لمجراسة؛ جاءت فيو دواعي وأسباب اختيارىا، وأىسيتيا ونطاقيا 

والفخضيات السراغة وأىجاف الجراسة والتعاريف اإلجخائية وحجودىا، إضافة إلى إشكالية الجراسة 

لسفاليسيا؛ أما الفرل الثاني السعشؽن بـ"الكفاءة المغؽية"، فقج تزسؼ مفيؽم المغة ومكؽناتيا، ثػ الشسؽ 

السعشؽن  ثالثالمغؽي، والكفاءة المغؽية مؼ حيث مفيؽميا والسيارات التي تتزسشيا؛ في حيؼ أن الفرل ال

 وما السقرؽد بالتحريل الجراسي الجيج، مشيسا، ي كلوالتحريل الجراسي" فقج احتؽى عمى مفيؽمبـ"األداء 



3 

 
 

ثػ أسباب تجني التحريل الجراسي والعؽامل السؤثخة فيو، وكحا تقؽيسو، ثػ الكفاءة واألداء المغؽيان عشج 

ؼ، سة السيجانية في جدأيإلجخاءات السشيجية لمجراا فيو الباحث إلى فقج تطخق  خابعتذؽمدكي، أما الفرل ال

إلى ، مؼ حيث ذكخ الغخض مشيا االستطالعيةحيث تطخق الجدء األول إلى اإلجخاءات السشيجية لمجراسة 

السدتخجمة فييا، والعيشة التي اشتسمتيا ومسيداتيا، وصؽال إلى ما  اة ألدإضافة إلى ا ،مكان وزمان إجخائيا

أفخزتو مؼ نتائج فيسا يخص الخرائص الديكؽمتخية ألداة الجراسة، أما الجدء الثاني فتزسؼ اإلجخاءات 

وصؽال إلى  ، ومكان وزمان إجخائيا ومجتيا،الجراسة توالسشيجية لمجراسة األساسية بتحجيج السشيج الحي اتبع

ائج مؼ خالل حجيج خرائص السجتسع والعيشة التي شسمتيسا، واألداة السدتخجمة في الحرؽل عمى الشتت

، واألساليب ثّػ ذكخ طخيقة إجخاء الجراسة األساسية إعطاء الجرجات الخام،ذكخ كيفية ترحيحيا و 

فخضيات الجراسة الخاصة بيعخض الشتائج ف خامذالجراسة السيجانية؛ أما الفرل الاإلحرائية الستبعة في 

الشتائج الخاصة تفديخ  عمى فقج تزسؼ الدادس، أما الفرل باستخجام األساليب اإلحرائية السشاسبة

يتبع ذلغ بخاتسة و بستغيخات الجراسة؛  ةالستعمق ةالشعخي ياتضؽء الجراسات الدابقة واألدب بالفخضيات عمى

؛ وأخيخا قائسة السخاجع ثّػ مؼ خالل ما تؽصمت إليو الجراسة مؼ نتائج والتؽصيات، االقتخاحات وذكخ

 .السالحق



 امفصل الأول
 مدخل ادلراسة
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 تطهيــد:

مؽ خالؿ ىحا الفرل إلى صياغة إشكالية الجراسة وما تفخع عشيا مؽ تداؤالت؛ ثؼ فخضياتيا ودواعي نتظخؽ 

وأسباب اختيارىا، ثؼ األىجاؼ التي تربؾ إلى تحقيقيا، وأىسيتيا وحجودىا الدمانية والسكانية، وأخيخا التعخيف 

 اإلجخائية لسفاهيؼ ىحه الجراسة.

 الدراسة : إشكاليةأوال

 لمظفل الحىشي االستعجاد نسؾ عمى التحزيخية التخبية بسؤسدات االلتحاؽ أثخ جراساتبعض ال بيشتلقج   

 الحىشي االستعجاد في بالخوضة االتحقؾ  الحيؽ األطفاؿ تفؾؽ  بيشت التي( 1994) قاسؼؾ بأ جاجة دراسة مثل

 . بيا ايمتحقؾ  لؼ الحيؽ األطفاؿ عمى

 فإنيا التحزيخية التخبية مؤسدات في الستؾفخة العقمية األنذظة طبيعة كانت ميسا فإنو عامة برؾرةو       

 لشفذ ايتعخضؾ  لؼ أو األنذظة ىحه مثل يتمقؾف  ال الحيؽ باألطفاؿ مقارنة قميمة بشدب لؾ و األطفاؿ ستفيج

 .السؤسدات بيحه االتحقؾ  الحيؽ األطفاؿ ليا اتعخضؾ  التي السثيخات

تؾعيتيؼ بكيانيؼ و  تفتح شخرية األطفاؿ بفزل أنذظة المعب التخبؾي؛ تعسل عمى والتخبية التحزيخية    

غخس العادات الحدشة لجييؼ بتجريبيؼ ، و ميارات حدية وحخكية عؽ طخيق المعب الجدسي،السيسا بإكدابيؼ

تظؾيخ مسارستيؼ المغؾية مؽ خالؿ وضعيات التؾاصل السشبثقة مؽ الشذاطات ، و عمى الحياة الجساعية

إكدابيؼ العشاصخ األولى لمقخاءة والكتابة والحداب مؽ خالؿ نذاطات مذؾقػة وألعػاب ، و قتخحة ومؽ المعبالس

 مشاسبة. 

محظة ميّسة في حياة الظفل التخبؾية والشفدية واالجتساعية؛  ةالتحزيخي خبيةالت ومؽ ىشا يسكؽ القؾؿ أف

التعميؼ االبتجائي وما بباقي مخاحل  مييا عشج التحاقوتداعجه عمى تقبل البيئة السجرسية واالستسخار في اإلقباؿ ع

وىي تتساشى مع مخحمة الشّسؾ السستجة ما بيؽ الخابعة والّدادسة مؽ العسخ التي تعّج مخحمة حخجة في  ،بعجه

 .وججانيا ومعخفياو اجتساعيا و نفديا  نسؾ شخرية الظفل وتظّؾرىا
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ائييؽ وحتى اآلباء، ألف الظفل في ىحه السخحمة يكتدب كسا تذكل مخحمة الظفؾلة اىتساما ممحؾعا لجى األخر

المغؾية التي تتزسؽ  سياراتنجج ال السياراتومؽ بيؽ ىحه  وقجراتو، كثيخا مؽ معارفو واتجاىاتو ومياراتو

 السيارة عمى الكالـ والكتابة وفيؼ الخمؾز الذائعة في لغة الجساعة التي يشتسي إلييا الفخد.

ؽ كؾنيا وسيمة تؾاصل بيؽ الظفل وبيئتو، ومؽ خالليا تتذكل مفاهيسو وترؾراتو عؽ والمغة تكتدب أىسيتيا م

 تقع ما بيؽ عاميؽ وسؽ ياإّف أفزل مخاحل اكتداب؛ و وعؽ بيئتو ، وعؽ مؾقف اآلخخيؽ مشو)معخفيا( نفدو

يسكششا مؽ بشاء طخؽ تعميؼ  -وىؾ المغة -واالىتساـ بجراسة الظفل في أىؼ مغيخ مؽ مغاىخ حياتو ،البمؾغ

 األسخية والسجرسية. بيئتوالمغة عمى أساس سميؼ وقؾيؼ انظالقا مؽ 

ميسة النظالقة الظفل في التعميؼ االبتجائي خاصة في الجانب الستعمق  ةالتحزيخي خبيةوإذا كانت مخحمة الت

خبية عيؽ اآلباء خاصة في فيؼ دور التي، فإّف دراسة ىحا الجانب مفغية وغيخ المفغيةمياراتيا البالمغة و 

 في اكتداب المغة لجى أبشائيؼ وتعمسيا.  ةالتحزيخي

، وىؾ ناتج (2013 ،أحسج صؾماف) باىتساـ عمساء الشفذ والتخبيةفي ىحه السخحمة ولقج حغي األداء الجراسي 

لسا يجخي في السؾاقف التعميسية، واستثسار ما اكتدبو مؽ معارؼ وميارات  عؽ مجى استيعاب التمسيح

 وسمؾكات والتي مؽ السشظقي تحققيا خالؿ كل وضعية تعميسية تعمسية.

، خرؾصا في السؾاد عمى األداء الجراسيالتعخؼ عمى تأثيخ مؤسدات التخبية التحزيخية  يخيج الباحث

 . التعميؼ االبتجائي )المغة العخبية والخياضيات(الجراسية األساسية في الظؾر األوؿ مؽ 

واألداء الجراسي في  المغؾية كفاءةالأثخ التخبية التحزيخية عمى  عؽ الكذففي ىحه الجراسة حث اويحاوؿ الب

في ضؾء االلتحاؽ بالتخبية التحزيخية مؽ بتجائي اال الظؾر األوؿ مؽ التعميؼلجى تالميح  السؾاد األساسية

 :الدؤاؿ الخئيدي التاليتسحؾرت في  جراسةوبالتالي فإف إشكالية العجمو، 

الطهر التربية التحضيرية على الكفاءة اللغهية واألداء الدراسي في الطهاد األساسية لدى تالميذ أثر  ما

 التعليم االبتدائي؟من  ولاأل 
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 ويتفخع الدؤاؿ الخئيدي إلى األسئمة التالية: 

لؼ يمتحق(  -متغيخ االلتحاؽ بالتخبية التحزيخية )التحقإلى فخوؽ في الكفاءة المغؾية تعدى يؾجج  ىل -1

 ؟االبتجائي مؽ التعميؼ الظؾر األوؿلجى تالميح 

متغيخ االلتحاؽ بالتخبية تعدى إلى  مادة المغة العخبيةاألداء الجراسي في  في يؾجج فخوؽ  ىل -2

 ؟االبتجائي مؽ التعميؼ الظؾر األوؿلجى تالميح لؼ يمتحق( -)التحقالتحزيخية 

متغيخ االلتحاؽ بالتخبية التحزيخية تعدى إلى  مادة الخياضياتاألداء الجراسي في  يؾجج فخوؽ في ىل -3

 بسجيشة مدتغانؼ. بتجائياال ظؾر األوؿ مؽ التعميؼ)التحق ػػ لؼ يمتحق( لجى تالميح ال

ىشاؾ أثخ لكل مؽ االلتحاؽ بالتخبية التحزيخية والكفاءة المغؾية والسفاهيؼ السعخفية عمى األداء ىل  -4

الجراسي في مادتي المغة العخبية والخياضيات لجى تالميح الظؾر األوؿ مؽ التعميؼ االبتجائي بسجيشة 

 ؟مدتغانؼ

 الدراسة: فرضيات ثانيا

 الباحث برياغة الفخضيات اآلتية:انظالقا مؽ األدب الشغخي حؾؿ مؾضؾع الجراسة؛ قاـ 

لؼ يمتحق( لجى  -الكفاءة المغؾية تعدى لستغيخ االلتحاؽ بالتخبية التحزيخية )التحق  في يؾجج فخوؽ  -1

 لرالح السمتحقيؽ بالتخبية التحزيخية. االبتجائي مؽ التعميؼ الظؾر األوؿتالميح 

متغيخ االلتحاؽ بالتخبية التحزيخية تعدى إلى  مادة المغة العخبيةاألداء الجراسي في  في يؾجج فخوؽ  -2

لرالح السمتحقيؽ بالتخبية  االبتجائي مؽ التعميؼ الظؾر األوؿلؼ يمتحق( لجى تالميح  -)التحق 

 التحزيخية.

بالتخبية التحزيخية متغيخ االلتحاؽ تعدى إلى  مادة الخياضياتاألداء الجراسي في  يؾجج فخوؽ في -3

لرالح السمتحقيؽ  بسجيشة مدتغانؼ بتجائياال ظؾر األوؿ مؽ التعميؼ)التحق ػػ لؼ يمتحق( لجى تالميح ال

 بالتخبية التحزيخية.
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ىشاؾ أثخ لكل مؽ االلتحاؽ بالتخبية التحزيخية والكفاءة المغؾية والسفاهيؼ السعخفية عمى األداء  -4

الجراسي في مادتي المغة العخبية والخياضيات لجى تالميح الظؾر األوؿ مؽ التعميؼ االبتجائي بسجيشة 

 .مدتغانؼ

 الدراسة: دواعي وأسباب اختيار ثالثا

ىؾ اختيار البحث في مذكمة محجدة وتقؾيسيا صائبا،  -في جؾىخه-"اختيار مؾضؾع البحث العمسي  يعتبخ

أوالىسا السعيار الحاتي الحي يقرج بو ما يتعمق بالباحث، وبياف مجى قجرتو عمى الؾفاء  ،بحيث يحقق معياريؽ

مسية لمسؾضؾع بسا يحقق مؽ وثانييسا السعيار السؾضؾعي الحي يسثل القيسة الع ،بستظمبات البحث السختار

 (.55-54 ، ص ص2003)شخوخ،أىجاؼ ووعائف العمؼ"

والجوافع التي جعمت الباحث يقؾـ بالجراسة الحالية مؽ الشاحية الحاتية ىؾ رغبتو في مؾاصمة مؾضؾع شيادة 

في التخرص حتى يتسكؽ مؽ اكتداب خبخة  في ىحا السجاؿ، أما مؽ الشاحية السؾضؾعية فإف  ساجدتيخال

التخبية التحزيخية عمى  عؽ أثخ محاولة الكذف األسباب التي جعمت الباحث يقؾـ بيحا السؾضؾع بالحات ىؾ

في السؾاد األساسية التي يستحؽ فييا الجتياز امتحاف  وعالقتيا باألداء الجراسي المغؾية لجى الظفل كفاءةال

السحيظيؽ بو؛ وتسكشو أيزا مؽ استيعاب  تسكشو مؽ التؾاصل مع المغة ؛ ألفنياية مخحمة التعميؼ االبتجائي

السؾاد العمسية األخخى؛ فالمغة تذكل وسيمة اتراؿ ميسة؛ وأي خمل في ىحه السخحمة قج يريب لغة الظفل 

 كل ىحه األمؾر السعخفية... الخ؛ االنفعالية أو سيع السجاالت سؾاء االجتساعية أوسيكؾف لو أثخ بالغ في ج

 فزؾؿ الباحث لمقياـ بيحه الجراسة. ارتأث

 الدراسة: أهداف رابعا

التعخؼ عمى مجى أىسية التخبية التحزيخية كأوؿ حمقة في سمدمة السشغؾمة الجراسة الحالية إلى  يجؼت

 ؛ باإلضافة إلى ذلػ فإنيا تيجؼ إلى معخفة ما يمي:التخبؾية في التعميؼ قبل مجرسي

 المغؾية. ةوغيخ السمتحقيؽ بالتخبية التحزيخية في الكفاءالفخوؽ بيؽ التالميح السمتحقيؽ  -1
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الفخوؽ بيؽ التالميح السمتحقيؽ وغيخ السمتحقيؽ بالتخبية التحزيخية في درجة األداء الجراسي في السؾاد  -2

 .)المغة العخبية والخياضيات( األساسية

عخفية عمى األداء الجراسي في كل مؽ االلتحاؽ بالتخبية التحزيخية والكفاءة المغؾية والسفاهيؼ السأثخ  -3

 .مادتي المغة العخبية والخياضيات لجى تالميح الظؾر األوؿ مؽ التعميؼ االبتجائي بسجيشة مدتغانؼ

 الدراسة: أهطية خامسا

"إف االىتساـ بالظفل مؽ حيث تخبيتو وتعميسو وتشذئتو ىؾ استثسار يأتي في مقجمة االستثسارات ذات الفائجة 

السجتسع في الشؾاحي األخالقية واالجتساعية واالقترادية، وأمخ واجب عمى األولياء التي تشعكذ عمى 

،  2008)مرظفى،  والسخبيؽ؛ فمؼ يعج مؽ الجائد أف يتخؾ لمرجفة ولألقجار تحت شعار كسا تخبيشا يتخبؾف"

 (.9ص

واألداء  المغؾية ةالكفاءدرجة  العالقة بيؽ في التعخؼ عمى الجراسة الحاليةانظالقا مؽ ىشا تتزح أىسية 

 عمى رغبة لجى الباحث في الكذف متحقؾا بيا،وآخخيؽ لؼ ي ةالتحزيخي بالتخبية تالميح التحقؾالجى الجراسي 

في التخكيد عمى مخحمة الظفؾلة  ىحه الجراسةكسا تكسؽ أىسية  عمى ىحيؽ الستغيخيؽ، ةالتحزيخي خبيةلتا أثخ

ا إذ أو معخفية وذلػ أّف أّي مذكمة لغؾية ؛مظفلل والسعخفي ؾي سؾ المغالتي تعّج مخحمة ميّسة في تكؾيؽ الشّ 

وتغيخ نتائجيا  سؽ الّخشج يربح عالجيا صعبا ومدتعريا عمى األولياء واألخرائييؽ ىاستسخت معو حتّ 

 مدتقبال. الدمبية عمى مداره الجراسي

 احدوده و الدراسة: نطاق سادسا

الظخ األوؿ مؽ التعميؼ االبتجائي بسجارس مجيشة تالميح عمى   ذسل الجراسةمجتسع الجراسة ي من حيث العيظة:

 .و تمسيحة اتمسيح 13851و الحي يقجر ب  مدتغانؼ

 (.2018-2017)خالؿ السؾسؼ الجراسي  الجراسة جخى تسمن حيث الزمان: 

 ؼ.مدتغان ؾاليةبالسجارس االبتجائية التابعة لسجيخية التخبية ل إجخاء الجراسة سيتؼ من حيث الطكان: 
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سيعتسج عمى السعجؿ الدشؾي و لقياس الكفاءة المغؾية،  استبيافسيدتخجـ الباحث من حيث أدوات البحث: 

 لسادتي المغة العخبية والخياضيات لقياس األداء الجراسي.

 لطفاهيم الدراسة التعاريف اإلجرائيةسابعا: 

 الكفاءة اللغهية:-1

برفة لفغية بعج إدراكو لمسثيخ السعخض إليو  االستجابةقجرة الظفل عمى تقجيؼ  تعخؼ الكفاءة المغؾية بأنيا

 : القخاءة، االستساع، الكتابة والتعبيخوىي عبارة عؽ مجسؾع السياراتسؾاء كاف لعبة أو صؾرة أو عبارة، 

 ( .2009التي تداىؼ مجتسعة في تسكيؽ الظفل مؽ االستجابة بعج تعخضو لسثيخ )قادري، و 

 :الكفاءة المغؾية ما يميوتتزسؽ 

وىي قجرة الظفل عمى التعخؼ عمى الذيء السقجـ أو السذار إليو مؽ خالؿ المعب أو  :تسطية األشياء -أ 

 .)القخاءة( مؽ خالؿ الرؾر السعخوضة عميو

 .)االستساع( الذيء السدسؾع عمى الرؾرة اسؼومؽ خاللو يعيؽ الصهتي:  التطييز -ب 

 استجابةظفل أف يجؿ عمى ما يحرل في الرؾرة بسعشى آخخ تقجيؼ ومؽ خالليا يسكؽ لم ذكر األفعال: -ج 

 .)الكتابة( عسا يقؾـ بو الذخص مؽ خالؿ الرؾرة

 .)القخاءة( ومؽ خالليا يدتظيع الظفل ذكخ مكاف الذيء السخاد اإلشارة إليو الطفاهيم الطكانية: -د 

جابة عمى سؤاؿ متى؟ أو إلومؽ خالليا يدتظيع الظفل ذكخ زماف حجوث الفعل، وا الطفاهيم الزمانية: -ه 

 .)القخاءة( مؽ خالؿ ترخيف األفعاؿ

، وقج تكؾف لؾنا، أو حجسا، أو سسة باالسؼومؽ خالليا يدتظيع الظفل تبياف الرفة الستعمقة  الصفات: -و 

 . )الكتابة( خضعمؾجؾدة في اإلنداف كالظؾؿ و ال

 .)االستساع( أو أكثخ الخظاب الجاري بيؽ شخريؽ استيعابوىي قجرة الظفل عمى  فهم الحهار: -ز 

 وىؾ قجرة الظفل عمى سخد حجث معيؽ. التعبير: -ح 
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 والفعل لتكؾيؽ الجسمة، وقج تكؾف حخؼ جخ أو عظف أو نفي االسؼوىي أدوات الخبط بيؽ  الحروف: -ط 

 .)التعبيخ(

اآلخخيؽ معشى أثشاء تؾاصمو مع  ذاالظفل قدؼ مؽ أقداـ الكالـ يكؾف  استخجاـ ىؾ اللغهي: االستعطال -ي 

 .عبيخ()الت

 .)التعبيخ( المغؾي  باالستعساؿاإلنجاز الفعمي لمكالـ ويتحجد  ؾى اإلنتاج اللغهي: -ك 

 .االستبياف السعج لياوتعخؼ إجخائيا بالجرجة الستحرل عمييا في      

فيؾ خخوج الكفاءة ، الكالـ إحجاثىؾ التجديج السادي لشغاـ المغة في  االنجاز أواألداء األداء الدراسي: -2

 . وىؾ عبارة عؽ الجسل التي يشجدىا الستكمؼ في سياقات التؾاصل الستشؾعة، حيد الفعل إلىمؽ حيد القؾة 

، واليادؼ االبتجائي مؽ التعميؼ ظؾر األوؿالتمسيح  نتيجة الجيج السبحوؿ مؽ قبل ويعخؼ األداء الجراسي بأنو

مقخرات بخنامج دراسي معيؽ أو جدء مشو، والحي يقاس  إلى تحريل السعارؼ والسيارات التي تؾفخىا لو

، ويعخؼ أيزا بأنو )لغة عخبية، رياضيات( لسؾاد األساسيةأي التحريل الجراسي في ا ،بالسعجؿ الدشؾي 

 محرمة التعميؼ، أي ىؾ السجى الحي يحقق عشجه الستعمؼ أو السعمؼ أو السؤسدة أىجافيؼ التعميسية .

مية التعميسية التعمسية ويعخفو معخوؼ بأّنو "الذخص الحي استعّج وتيّيأ لسخحمة ىؾ محؾر العس التلطيذ: -3

تعميسية معيشة مؽ حيث السدتؾى العقمي والدمشي؛ وذلػ مسا يسمكو مؽ معظى وراثي ومعظى بيئي 

 .(91، ص2006، معخوؼ)واجتساعي"

بسجارس مجيشة  االبتجائي مؽ التعميؼ ظؾر األوؿبالويعخؼ التمسيح في الجراسة الحالية بأنو كل مؽ يجرس  

 .(2018-2017)مدتغانؼ خالؿ السؾسؼ الجراسي 

ىي تمػ التخبية السخررة لألطفاؿ الحيؽ لؼ يبمغؾا سؽ القبؾؿ اإللدامي في السجرسػة " التربية التحضيرية:-4

كسا تؾفخ ليؼ  إمكاناتيػؼ،فيي التي تدسح لألطفاؿ بتشسية كل ، مف البخامج التي تؾجو ليحه الفئةوتعشي مخت

 (.09، ص2004") وزارة التخبية الؾطشية، د.ت فخص الشجاح في السجرسة والحياة
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ة التي تدبق التسػجرس اإللدامي، عمى مختمػف مدتؾيات التكفل االجتساعي ي"تذتسل التخبية ما قبل السجرس

القانؾف زارة التخبية الؾطشية، )و  (سشؾات"06(وست)03والتخبؾي لألطفاؿ الحيؽ يتخاوح سشيؼ بيؽ ثالث )

التخبية التحزيخية بسفيؾـ ىحا القانؾف ىي السخحمة األخيخة (؛ و 38: السادة 04/08 التؾجييي لمتخبية الؾطشية

 .( سشؾات06(وست)05وىي التي تحزخ األطفاؿ الحيؽ تتخاوح أعسارىؼ بيؽ خسذ) لمتخبية ما قبل السجرسة،

 



ثاينامفصل ام   
 امكفاءة انلغوية
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 تمهيد :

بعيج اىتساـ العمساء عمى اختالؼ اختراصاتيع و قج وججوا أّف العشاصخ أمج مشح و مفيػـ المغة  أثار

الشفدية الخالرة في المغة لع تشل ما تدتحقو مغ االىتساـ والشظ  أف عجد مغ السباحث  ذات الؿيسة مغ 

وىحا عمى     الػجية الشفدية قج تست ولكغ عجدا غيخ قميل مغ مطاىخ الدمػؾ المغػؼ لع يفيع حتى اآلف 

عغ أصػؿ    غع مغ أف مذكمة االتراالت البذخية تختبط بعجد جج كبيخ مغ السدائل ورغع أنشا ال نعخؼ الخ 

نذأة الكالـ    لغة اإلنداف إال انو تػجج نطخيات كثيخة تعمل أصل الكالـ اإلنداني وقج يبحث عمع المغة في

واضصخابات الكالـ وأعخاضو  وتخقيتو عشج الصفل والغة مغ حيث كػنيا نزاـ كتابة وقخاءة وكحلظ عيػب

 .( (143، ص 2003البجة، )

وتػجج ميارات أساسية في المغة كالتسييد الدسعي والنتباه والفيع عغ شخيق اإلنرات وتعمع التػاصل 

 .(Vygotsky,1997 :55) وتدتعسل كحلظ المغة مغ أجل التفكيخ

التي تصبق في كمتا المغتيغ مثال في وفي بحثشا نخكد عمى المغة الذفػية والسكتػبة وأىع االختبارات 

اختبار المغة الذفػية " يعتبخ مػضػع يؿيع قجرت اإلدراؾ والتسييد في األصػات لألشفاؿ الرغار وكحلظ 

اختبار المغة السكتػبة يؿيع القجرة عمى الكتابة وؾياس القجرات وباالختبارات نكذف عغ االضصخابات التي 

 .ل عدخ القخاءة، عدخ اإلمالء ، عدخ الكتابة "يعاني مشيا األشفاؿ السختبخيغ مث

وفي بحثشا ىجا تصخقشا إلى االختبارات الفخعية بالمغة الستخررة كالشصق والسفخدات الرػرية 

 واختبارات العسميات األولية )االستساع، تحميل الكمسة، الخياضيات، القخاءة( ومفاـيع حػؿ الكتابة والقخاءة

      .       (76، ص 2009)بجيخ، 
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 ة: ــغــف المــريـــعــ. ت1

 (2008)ابغ مشطػر،  أؼ تكمست، والسرجر مغ الفعل لغا، أؼ نصق وتحجث . : مغ الفعل لغػت ةــغــل

ىي نطاـ مغ الخمػز التػافؿية تدتخجمو السجسػعة لمتػاصل ؼيسا بيشيا، ولكل لغة نطاما مدتقال  :  اـــاصطالح

بيا مغ الخمػز التػؼيؿية، عشجما نقػؿ أف شخرا يتقغ لغتيغ، ىحا يعشي أنو بامكانو التػاصل مع افخاد يشتسػف 

 ( .07، ص 1995ديج، الى مجسػعتيغ مغ البذخ لكل واحج نطامو المغػؼ الخاص بو )محسػد أحسج ال

عبارة عغ قالب يشقل السعاني ويثبتيا في الجىغ  عمى أف المغة ولقج ورد في قامػس عمع الشفذ التخبػؼ 

                 بيغ الشاس، كسا يسكغ االحتفاظ بيا واإلفادة مشيا وقت الحاجة لمتجاوؿويجعميا قابمة 

(Robert Lafon, 1969, p 617) . 

ة أو بيغ أفخاد فئة : والتي تعخؼ بأنيا نزاـ مغ الخمػز متفق عميو في ثقافة معيش LANGUAGEالمغة 

       ، وقج تكػف المغة كمسات أو رمػز لزبط والتشطيع شبقا لقػاعج محجدة، ويتدع ىجا الشطاـ بامعيشة أو جشذ

أو إشارات أو حخكات أو تعابيخ انفعالية أو أصػات، ولمغة أىسية ووضائف كثيخة مغ أىسيا:  تداعج عمى 

 .((Gilbert, 1979تكػيغ العالقات بيغ األشخاص 

ىغ ولعل عمساء المغة لع حيذ باليديخ كسا قج يتبادر إلى الل المغة أمخ  امانع اجامع اال شظ أف وضع تعخيف    

، حتى يبجو لشا اختمفػا حػؿ وضع تعخيف دقيق ليا ما يختمفػف حػؿ أمخ مغ أمػر المغة كسا، وكثيخا يختمفػا

أحيانا أف اليجؼ الشيائي مغ الجراسات المغػية كميا مشاىجيا ومجارسيا السختمفة ليدت إال محاولة لفيع ىجه 

صعػبة تعخيف المغة عمى  ، ولعل أيزالى تحجيج دقيق ليا مغ فع تعخيفيالمػصػؿ إ المغةالطاىخة التي تدسى 

، فشحغ نعمع أف المغة فزال عغ كػنيا عخبية أو إنجميدية أو حبذية أو شحػ ناجع عغ شبيعة المغة ذاتياىجا ال

ية " فيي صفة مسيدة لمشػع صيشية " ضاىخة عقمية وعزػية خاصة باإلنداف دوف غيخه مغ الكائشات الح

مى الباحث ما ال يحرى مغ السذاكل والسدائل وما ، ومادامت المغة بيحه الرفة فيي تصخح عالبذخؼ 

 ؟ مكانتيا في حياة الفخد والجساعة؟ ما قتيا بالفكخ وما عالقتيا بالشفذعال
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لقج عخؼ المغة بأنيا الذيء السبيخ الحؼ عخفو اإلنداف مغ الشاحية :   (1894تؽرندايغ )تعريف  

تأثيخ عمى اإلنداف )دمحم محسػد الشحاس، شيء مادؼ مغ حيث ال أؼ، كسا أنيا تتفػؽ عمى االجتساعية

 (  .11، ص 2006

 :  ) (Edward Sapir,1921, p 09" تعريف عالػ المغة االنتروبؽلؽجي " إدوارد سابير

المغة ضاىخة إندانية وغيخ غخيدية لتػصيل العػاشف واألفكار والخغبات عغ شخيق نطاـ مغ الخمػز الرػتية 

 االصصالحية " وىجا التعخيف يزع بيغ أيجيشا الحقائق التالية عغ المغة: 

 المغة نذاط إنداني مكتدب وليذ غخيديا. -

 المغة وسيمة االتراؿ اإلنداني  -

 المغة نطاـ -

 المغة رمػز -

 غة اصصالح الم -

 المغة أصػات إندانية  -

ستكمسيغ بمغة :"المغة ممكة فصخية عشج ال  Chomsky)) مدكينعـػ تذػ  ،تعخيف عالع المغة السعاصخ

بيا وىي القجرة  ػثشائية التي نادالوىػ يدتشج في تحجيجه لمغة عمى  تكػيغ جسل نحػية"و  لفيع ،ما

compétence األداء  وperformance .  

تمظ السعخفة المغػية التي يػلج بيا الصفل ويخػ أف أىع مقػمات ىجه القجرة ىي معخفة الفخد بالقػاعج  القدرة: -

 الشحػية.

يختمف في ضاىخة عغ كثيخ مغ التعخيفات التي قجميا بعس عمساء المغة إال  تذؽ مدكيوبخغع أف تعخيف  -

 انو يزع بيغ أيجيشا عجة حقائق ججيجة عغ المغة وىي:

 اإلنداف مدود بقجرة لغػية فصخية عامة تسكشو مغ استخجاـ المغة  -
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 الجسل وليذ السفخدات ىي محػر نذاط االتراؿ اإلنداني أداء و فيسا  -

 المغة وسيمة لفيع شبيعة العقل البذخؼ  -

ئق مغ ىحا كمو ندتصيع أف نتعخؼ عمى عجة حقائق أساسية تترل بساـية المغة ووضيفتيا و تتسثل ىحه الحقا

 ( : 241)جالؿ، د. ت. ص ؼيسا يمي

 المغة أصػات إندانية إرادية -

 وضيفة المغة االجتساعية ىي االتراؿ و التغييخ -

 المغة رمدؼ  -

 المغة صػتي و صخفي و نحػؼ و داللي  -

 المغة قجرة فصخية عامة في اإلنداف -

تػيات أساسية تتعاقب ثالثة مسا سبق تبيغ لشا ف مخاحل نقل الخسالة المغػية بػاسصة الكالـ تتزسغ أربعة مد

 المدتؽى المغؽي  - مشيا عشج الستكمع وىي:

 المدتؽى العربي  -                  

     المدتؽى الفديؽلؽجي -                  

    

 : ؟ما هؽ أصل المغة و منذأها

األساسية في الجماغ السدئػلة عغ بعس جػانب الكالـ  "بخوكا" وىي  BROCA مشصقةىشاؾ دالئل عمى أف 

أؼ قبل مميػني عاـ كسا تصػر جياز الشصق لجيو  HOMONIDSكانت مػجػدة لجػ أسالؼ اإلنداف العاقل 

 .(243)جالؿ، د. ت. ص  تصػرا يدسح بشصق الكالـ
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" قج Piaget" اجيهيبكاف  فمع تطيخ المغة مغ فخاغ فقج كاف التشطيع االجتساعي لمبذخ يداعج عمى ذلظ و لقج

أؼ قبل  homo nidsشخح في أوائل الثالثيشيات فكخة مفادىا أف نذػء المغة حاء لجػ أسالؼ اإلنداف العاقل 

 مميػني عاـ كسا تصػر جياز الشصق لجيو تصػرا يدسح بشصق الكالـ.

" قج piagetكاف باحث "فمع تطيخ المغة مغ فخاغ فقج كاف التشطيع االجتساعي لمبذخ يداعج عمى ذلظ ولقج 

شخح في أوائل الثالثيشات فكخة مفادىا إف نذػء المغة جاء لجػ انذغاؿ اليجيغ في العسل أو الطالـ الحؼ ال 

يدسح بخئػية حخكات اليجيغ، أؼ أّف المغة نذأت أوال عمى شكل حخكات اليجيغ  كسا نفعل عشجما نكػف 

" أف التصػر لمغة أىسية كبيخة لمغاية بالشدبة bloom   pinkerعصر مثال في بمج غخيب، ويخػ بشكخ وبمػـ "

 (.1990لبقاء اإلنداف حيا )

وإذا كاف اكخ نذػء المغة مازاؿ غامزا فسغ الػاضح تساما أف المغة تتغيخ عبخ الدماف فكثيخ مغ كمسات المغة 

الياتف   ،سابقا مثل : التمفديػف العخبية اليـػ لع تكغ مػجػدة سابقا أو أف معانييا اليـػ تختمف عسا كانت عميو 

شارع األنتخنات.....الخ.ونتيجة ليحا التغييخ يخػ عمساء المغة أف المغات السعاصخة تشتطع عمى شكل اسخ 

فتشتسي المغات العخبية و األميخية )لغة سكاف إثيػبية( والعبخية والبابمية ...إلى المغات الدامية  بيشسا تشتسي 

األلسانية ،والمغات الجخمانية )اإلنجميدية األسبانية والخومانية(،االيصالية،نديةالمغات الخوماندية)كالفخ 

إلى المغات اليشجية واألوروبية، وتتغيخ معطع المغات تغيخا سخيعا عبخ الدماف مثل المغة   (واليػلشجية

اإلنجميدية وىشاؾ فخوؽ جسا بيغ المغات والشظ ولعل أفزل دليل عمى ذالظ الرعػبات الكثيخة التي يعانييا 

 ؿ تعمع العخبية.مغ يتعمع لغة أخخػ كالعخبي الحؼ يحاوؿ تعمع الفخندية أو الباكدتاني الحؼ يحاو 

       ولكغ الفخوؽ بيغ المغات يشبغي إف ال يشديشا التذابيات الذاممة في كيؽية معالجة المغة وفيسيا ونصقيا

 .( 16ػػ 14 ص 2014)مػفق، 

 مكؽنات المغة :

 تتكػف المغة مغ العشاصخ التالية:
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ات مخارج الحخوؼ وشخيقة : وىي األصػات الكالمية "األحخؼ" وتذسل األصػ phonologyأوال: األصػات 

     تكػنيا وشكل األوتار الرػتية أثشاء خخوجيا فسثال مكاف شكل الرػت ىل ىي حمؿية أو وسط المداف 

 .(، 253)جالؿ، ب. ت. ص  أو الذفتيغ وتذكميا ويقرج بو تذكل المداف أو الذفتيغ

ع الذخز بمغة غيخ لغتو ويسكغ معخفة الفػنيسا مغ خال لكالـ الذخز وتطيخ بذكل واضح عشجما يتكم

 كاؼ-اؿ,جاؼ-وفػنيسا السقاشع مثل: قاؿ 1-أ  -األصمية وتدسى بفػنيسا الرػت مثل

: ويقرج بيا نزاـ بشاء الكمسة والجسمة ويخػ بعس العمساء أمثاؿ"ؼيجػ morphologyثانيا: التخاكيب 

ولكغ ال يسكغ أف تكػف الكتاب احسج احسج يقخا الكتاب, -أو-تدكي"إف التخاكيب فصخية مثاؿ:يقخا احسج الكتاب

 يقخا.

 : ويقرج بيا دالالت ومعاف الكمسات سػاء كانت تمظ الجالالت مادية أو معشػية.semanticsثالثا:السعاف 

: ويقرج بو بشاء الجسمة نحػيا أو قػاعجيا ويذسل ذلظ استخجاـ قػاعج المغة .الفعل syntaxرابعا: الشحػ 

 الفاعل التذكيل...الخ.

: ويقرج بيا صػرة المغة اجتساعيا ومشاسبتيا في الػاقع حدب الطخوؼ pragmaticsا:استخجاـ المغة خامد

 .( 150 ، ص2003، البجة) واألحػاؿ

 الخرائص الترميمية لمغة البذرية:

إف ىحه  ،ة تتدع بيا المغة البذخية السشصػقةيصا" ستة عذخ خhockett1960 ىػكت لقج شخح "  

فالمغة  ،الخرائز مفيجة في تعخيف المغة ولكششا ال ندتصيع أف نقػؿ أنيا أمػر جامعة مانعة في التعخيف

السكتػبة ال تتالش كالسشصػقة وال يسكغ القػؿ أف المغة السكتػبة ليدت لغة أو في األقل جدء مغ المغة 

 marchall 1970يرشف "مارشاؿ ويرشف عمساء آخخوف خرائز أخخػ تتسيد بيا المغة البذخية مثال:

"خاصية أخخػ لمغة وىي القرجية" أؼ أف البذخ يقرجوف نقل معمػمات معيشة إلى اآلخخيغ" بيشسا يزيف 

" فالبذخ يدتصيعػف نصق جسل recursion(خاصية أخخػ وىي التكخارية "anderson1985انجارسغ)
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السػصػلة مثل: إف القصة التي لحقيا الكمب  النياية ليا "نزخيا" مغ خالؿ استعساؿ أدوات العصف واألسساء

الحؼ رأيشاه أمذ ىخبت وتدمقت الذجخة التي...الخ.وسيتزح لشا فسا بعج أف العالع المغػؼ"تذػمدكي" يعتبخ 

ىحه الخاصية مغ الخػاص السيسة لمغة ,يدتصيع الببغاء أف يتكمع بمغة البذخ محققا.الخرائز الثالثة عذخ 

وتدتصيع  ،أو أف يتأمل في كيؽية صياغة المغة ،أف يكحب أو أف يخجع أو يجلذ األولى ولكشو ال يدتصيع

القخدة أف تشحر القخدة األخخػ عغ وجػد أفعى بيغ األعذاب أو ندخ يحػـ في الدساء ولكشيا ال تدتصيع أف 

تتحجث عسا حجث أمذ ولغ يدتصيع الشحل أف يكتب مقالة "عغ شخيق الخقز" عغ أفزل الدبل إليجاد 

 .( 19ػػػ 18: 2014) مػفق، حيق الخ 

تدتسج المغة قػتيا الخارقة مغ تخكيب عجد محجود مغ الػحجات "أصػات لغػية أو كمسات" عمى وفق قػاعج 

 إلنتاج ماال نياية لو مغ الجسل  معيشة

 * الخرائص الترميمية لمغة البذرية: ممخرة فيما يمي:

 السخسل وسساع السشرت لمخسالة(.القشاة الشصؿية السدسػعة )يجخؼ التػاصل بكالـ  -

البث إلى جسيع االتجاىات والتدمع االتجاىي )يبث الستكمع الخسالة بجسيع االتجاىات. ولكغ الدامع  -2

 يدتصيع تحجيج مرجرىا السكاني(.

 التالشي الدخيع )ما أف يشصق الستكمع حتى تختفي اإلشارة وتتالشى وال تعػد قابمة لمتسحيز(. -3

 )يسكغ لمذخز أف يكػف متكمسا مخة ومدتسعا مخة أخخػ(.التبادلية  -4

 التغحية السخشجة الكاممة )يدتصيع الستكمع أف يدسع كل ما يقػلو ىػ(. -5

التخرز )كسية الصاقة السػضػعة في اإلشارة غيخ ميسة فال يختمف معشى الكمسة عشجما تشصق ىسدا  -6

 أو تشصق جيخا(.

 لإلشارة عالقة بخرائز البيئة(. الجاللية )تعشي اإلشارة شيئا أؼ -7



 الكفاءة اللغوية                                                                                   نيالفصل الثا
 

21 

 

االعتباشية )اإلشارات مجخدة، وال تذبو ما تجؿ عميو أؼ أف كمسة كخسي ال عالقة ليا بالذيء الحؼ ىػ  -8

 كخسي وتدتصيع تدسيتيا )تذيخ أو شاز(.

 االنفرالية )تتألف الحخيخة المفطية مغ وحجات مشفرمة(. -9

 لة عمى أشياء بعيجة في الدماف والسكاف(.اإلزاحة )يدتعسل نطاـ التػاصل لمجال -10

 االنفتاح )القجرة عمى ابتكار رسائل ججيجة(. -11

 التقميجية )يسكغ تعمع المغة وتعميسيا(. -12

ثشائية الرياغة )يدبغ السعشى عمى تخكيبة مغ الػحجات ال معشى لكل مشيا لػحجىا سػاء عمى مدتػػ  -13

 ة الكمسات والجسل(.األصػات السشفخدة والكمسات أو عمى صيغ

 السػاربة )تسشعشا المغة القجرة عمى الكحب والتجليذ(. -14

 االنعكاس )ندتصيع أف نتكمع بالمغة عغ المغة نفديا(. -15

 .(273)جالؿ، ب. ت، ص  إمكانية تعمسيا )الذخز الحؼ يتكمع لغة ما يدتصيع تعمع غيخىا( -16

 وظائف المغة:

 :( 243)جالؿ، د.ت، صىشاؾ وضائف عجيجة لمغة مشيا 

تذكل المغة أداة تػافق وتكيف مع شخوط الحياة الخارجية والجاخمية وىي أداة التعبيخ عغ  -1

 .األحاسيذ واألفكار والسذاعخ ....الخ

تعتبخ المغة أداة اتراؿ وتفاىع بيغ األفخاد والجساعات ويعتقج بعس العمساء بأف ىحه الػضيفة  -2

 ىي األساسية بالشدبة لمغة .

 المغة تداعج اإلنداف في الديصخة عمى األشياء والسػضػعات وعمى البيئة. -3

 المغة تعتبخ أداة فّعالة في تدجيل الحػادث والتجارب الساضية وىي أداة لحفع البيئة . -4

 المغة ىي أداة التفكيخ لجػ اإلنداف . -5
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 ى البعس اآلخخ.يسكغ أف تقـػ المغة مقاـ أداة سيصخة وشػياف بيغ األفخاد والجساعات بعزيع عم -6

 المغة تقػـ بػضيفة التعمع واالكتداب لمسعمػمات والخبخات. -7

ويسكغ االعتساد عمى المغة في تصبيق االختبارات، والسقاييذ، وإجخاء االستفتاءات والسقابالت عمى  -8

 التسييد بيغ الحاالت الدػية والحاالت السزصخبة. األفخاد بذأف

عسمية التفخيغ الشفدي لمذحغ الشفدية السؤلسة وتجعل يخػ عمساء الشفذ بأّف المغة تداىع في  -9

 اإلنداف يشغسذ في األحالـ التي تأخحه بعيجًا عغ الػاقع الحاضخ.

تخػ السجرسة الدمػكية بدعامة )جػف وشدػف( بأّف المغة يسكغ أف تدتخجـ كأداة إلثارة العػاشف لجػ  -10

   الغيخ  فيي تخزع لسبجأ السثيخ واالستجابة واإلشخاط ، فالسثيخ ىػ الكمسات السدسػعة بسا فييا مغ مجلػؿ 

ذلظ ، وقج أشار العالع الخوسي أو معشى واالستجابة ىي الدمػؾ المغػؼ )أو غيخ المغػؼ( الحؼ يشجع عغ 

)إيفاف بافمػؼ( إلى دور المغة والخمػز المغػية في عسمية اإلشخاط لجػ اإلنداف وأشمق عمى ذلظ اسع الشطاـ 

 . ( 15،14،13ص، 1990)الدراد،  اإلرشادؼ الثاني الحؼ يػجج لجػ اإلنداف دوف الحيػاف

I. :اكتداب المغة 

التي تعالج مدألة اكتداب المغة، وتذخح الخصػات التي يسخ بيا الصفل ىشاؾ العجيج مغ االتجاىات والشطخيات 

 الحؼ يكتدب المغة . ومع ذلظ لع يعخؼ حتى اآلف وبذكل دقيق كيف تتع عسمية اكتداب المغة ىحه .

" وتعج عسمية اكتداب المغة األولى، حدب وجية نطخ العقالنية، نتيجة لخرائز فصخية لجػ الصفل  

ميج والتعديد حدب الشطخية الدمػكية ، ويعتقج تذػمدكي، أف معخفة الصفل لمغتو مدتسجة مغ وليدت نتيجة لمتق

 قػاعج عامة تذكل كسبادغ لغػية فصخية تقخر الريغة التي يسكغ لمغة أف تأخحىا"

ولسديج مغ التػضيح البج مغ التصخؽ إلى مػضػع اكتداب المغة في الصفػلة السبكخة ، حيث نجج أف اكتداب 

الذفػية في الصفػلة تبخز أواًل حيث يتعمع أشفاؿ العالع كميع أيًا كانت لغتيع ولغة محيصيع باتباع العسمية  المغة
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 2000نفديا وباختيار الجسل نفديا، ويكػف ىؤالء األشفاؿ في الدغ نفديا عمى وجو التقخيب )سمساف،

 .( 59ص

 مراحل اكتداب المغة: -1

 أّف اكتداب المغة عشج األشفاؿ يقدع إلى أربع مخاحل:أثبتت الجراسات المغػية الحجيثة ، 

ىي مخحمة الرياح أو الرخاخ ، وقج تستج ىحه السخحمة مغ مػلج  أ ــ مرحمة ما قبل المغة :

 الصفل إلى أسبػعو الدابع أو الثامغ .

 جأ ىحه السخحمة بعجىي مخحمة مسارسة األصػات وإتقانيا بالتجريج ، وتب : ب ــ مرحمة المناغاة

وتدتسخ حتى نياية الدشة األولى مغ حياتو وتعج فتخة السشاغاة مخحمة سابقة لتقميج  ،الذيخ الثالث

الكالـ ، فالصفل يجرؾ تشػع األصػات التي يخخجيا ويدسعيا ويخبط بيشيا وبيغ شخؽ إخخاجيا ، وتبجأ 

ىامًا في نسػ أذف الصفل بالتسييد بيغ األصػات السختمفة وىشا يطيخ عامل وججاني يؤدؼ دورًا 

الصفل مغ ججيج وىػ عامل الذعػر بالسقجرة أو التسكغ مغ إحجاث صػٍت يدسعو بأذنيو وىحا كمو 

يذعخه بمحة الشجاح ويخمق ؼيو االىتساـ بسػاصمة الجيج واالنجفاع لالستسخار بالؿياـ بسحاوالت ججيجة 

 .(19، ص  2005)كشعاف،  أشػؿ مجة وأكثخ تشػعًا وىحا العامل يديع في تعّمع الكالـ

ليحه السخحمة أىسية في تعمع المغة وخاصة حيغ يتع فييا تحػؿ  ت ــ مرحمة المحاكاة )التقميد(:

عسمية السشاغاة العذػائية إلى كمسات ليا معشى حيث أّف كل شفل يتعمع المغة التي يدسعيا مغ 

 .(19، ص1990)كـخ الجيغ،  السحيصيغ بو

األولى مغ حياة الصفل وتدتسخ حتى الدغ السجرسية حيث يقـػ  وتبجأ ىحه السخحمة مشح نياية الدشة

 الصفل بسحاكاة مغ ىع محيصيغ بو .
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ىي السخحمة التي يبجأ فييا الصفل بالكالـ ويفيع مجلػالت األلفاظ  :ث ــ مرحمة الكالم الحقيقي  

 (19،20، صز 2005)كشعاف،   ومعانييا ويطيخ ذلظ في األشيخ األولى مغ الدشة الثانية.

 نعريات اكتداب المغة :ـــ  2

اىتع عجد كبيخ مغ الباحثيغ في تفديخ اكتداب المغة وتكػيشيا لجػ األشفاؿ فتػصمػا إلى ثالث نطخيَّات 

 ((Mareau et mark,1981 تفدخ ىحه العسمية

 (.  Skinner نطخية التعمع )كسا وضعيا سكشخ -أ

 (.  Chomsky الشطخية المغػيَّة )كسا وضعيا تذػمدكي - ب

 (.  Piaget نطخية السعخفة )التي تختبط بأعساؿ بياجيو - ت

ابقة لع تشجح في إيجاد تفديخ كامل ومقشع لعسميَّة اكتداب المغة، لحا يجب  إفَّ أيًّا مغ الشَّطخيات الثالثة الدَّ

السالحطات االستفادة مغ الجانب اإليجابي في كل مشيا؛ لشحرل عمى تفديخ يتَّفق مع الػقائع التَّجخيبية و 

الػاقعيَّة لسا يقػـ بو الصفل فعاًل وذلظ بالشدبة لشسػه المغػؼ في مخاحمو السختمفة، وسُشحاوؿ ؼيسا يمي إعصاء 

 فكخٍة مػجدة عغ كل مغ ىحه الشطخيات:

 نعرية التعمػ: - أ

تجعيع  تعتبخ نطخية التعمع كسا وضعيا "سكشخ" أفَّ الدمػؾ َمَثمو َمَثل أؼ سمػؾ آخخ، ىػ نتاج لعسمية

إجخائي، فاآلباء والسحيصػف بالصفل بذكل عاـ يجعسػف ما يرجر عغ الصفل مغ مقاشع، أو ألفاظ لغػية 

دوف غيخىا، ؼيطيخوف سخورىع لألصػات التي تعجبيع؛ وذلظ بأف يبتدسػا لمصفل، أو يحتزشػه  أو يقبمػه 

تساًما بعس األصػات التي  أو يرجروا أصػاًتا تجؿ عمى الخضا والدخور  وفي السقابل فإنيع ييسمػف 

ترجر عغ الصفل، ويدتجيب الصفل لحلظ بأف يكخر ما أعجب األىل  وحرل مغ خاللو عمى اإلثابة  

ومع األياـ والتكخار يخبط الصفل ما تع إتقاف لفطو بسجلػلو، وبحلظ تكتدب المغة رويًجا رويًجا عمى ىحا 
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بتجعيسيا فإنيا تختفي، وال يتذجع الصفل عمى األساس، أما األصػات التي أىسميا األىل ولع يقػمػا 

 .(37، ص 2006)أبػ معاؿ،  تكخارىا

إفَّ األساس الحؼ تقػـ عميو ىحه الشطخية ىػ التَّقميج والسحاكاة مغ الصفل أللفاظ الكبار، ثع التَّجعيع 

مقاشع أو ألفاظ اإليجابي مغ قبل الكبار  إضافة إلى التَّجعيع مغ قبل الكبار لسا يرجر عغ األشفاؿ مغ 

لغػيَّة في بجاية نصقيع لمحخوؼ، وتكػيغ مقاشع مشيا )المعب الكالمي(، والسثاؿ التالي يداعج في تػضيح 

 ىحه الشطخيَّة:

عشجما يشصق الصفل بسقصع مغ حخفيغ أو أكثخ مثل: )ما(، أو )با(، أو )ماما(، أو )بابا(، ؼيقػـ اآلباء 

ي الدغ يدتصيع أؼ شفل أف يجرؾ الكمسات أو الجسل التي يشصق بيا بالتَّجعيع اإليجابي  وبتقجـ الصفل ف

الكبار  ويحاوؿ الصفل أف يقمج ىحه الكمسات والجسل، وتدتسخ عسميَّة التَّجعيع، وتتسثل عسمية التَّجعيع عادة 

 أؼ إف فيع الكبار أللفاظ -في استجابة الفيع مغ ناحية الكبار عشج استعساؿ الصفل استعسااًل صحيًحا 

الرغار يعتبخ تجعيًسا ليع، وبيحه الصَّخيقة ال يكتدب الصفل السفخدات فحدب بل إنو يكػف مفيػًما عغ 

حيحة مغ ناحية قػاعج التَّخكيب المغػؼ   .(Josée,1992 :143) التَّخكيبات المغػيَّة الرَّ

 :  Skinner نقج نطخية التعمع

 ي:مغ أىع االنتقادات التي وجيت ليحه الشَّطخيَّة ما يم

  ما وجيو تذػمدكيChomsky   مغ انتقاد (( Chomsky N, 1968 وىػ يتمخز في ،

يعتسج عمى مالحطة الرغار لكالـ الكبار اعتساد نطخيَّة التعمع عمى أف اكتداب المغة 

وتقميجىع لو، والشَّقج السػجو لحلظ ىػ أنَّشا ال ندتصيع أف نعمل العجد الكبيخ مغ الجسل الججيجة 

يأتي بيا األشفاؿ، مسا ال شبيو لو ؼيسا يقػلو الكبار، أؼ إف الرغار يمفطػف تساًما التي 

 جساًل لع يدسعػىا مغ الكبار.
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  وجو كالرؾ وكالرؾClark and Clark    نقجىسا ألثخ التجعيع الحؼ تتبشاه ىحه الشطخية، إذ

 إف اآلباء قمسا 

خكيبات المغػيَّة، ومعشى ذلظ أفَّ اآلباء ال يقجمػف يػجيػف اىتساًما لسا يقع ؼيو أشفاليع مغ أخصاء في قػاعج الت

 ألشفاليع الحج األدنى مغ التَّجعيع الحؼ تفتخض نطخيَّة التَّجعيع ضخورة وجػده في أؼ عسمية تعمع.

 :  Chomsky النعرية المغؽيةب ػػ 

تسكشو مغ أفَّ كل شفل يستمظ قجرة لغػيَّة فصخيَّة   Chomsky( ( Chomsky N, 1968يخػ تذػمدكي 

خ اكتداب المغة عمى أساس وجػد نساذج أوليَّة لمرياغة المغػيَّة لجػ األشفاؿ، أؼ  اكتداب المغة، لحلظ فدَّ

إف األشفاؿ في رأيو يػلجوف ولجييع نساذج لمتَّخكيب المغػؼ تسكشيع مغ تحجيج قػاعج التخكيب المغػؼ في أؼ 

ب المغػيَّة تذتخؾ فييا جسيع المغات كتخكيب الجسل لغة مغ المغات حيث إف ىشاؾ عسػميَّات في التَّخاكي

 مغ األسساء واألفعاؿ  والرفات، والحخوؼ.

أفَّ ىحه العسػميَّات ىي التي تتذكَّل مشيا الشساذج األولية 8(Chomsky N, 1968 )  ويخػ تذػمدكي

أوليَّة فصخيَّة عمى تحميل الجسل السذار إلييا، وىي أوليَّة بسعشى أفَّ الصفل ال يتعمسيا، بل تسثل لجيو قجرة 

التي يدسعيا ثع تكػيغ جسل لع يدسعيا مصمًقا مغ قبل، وقج يفعل الصفل ذلظ بذكل صحيح تساًما مغ 

 Vyogstky,1997) :(66 البجاية، وإما بذكل يكػف عمى األقل مفيػًما ومقبػاًل مغ ناحية اآلخخيغ.

 نقج الشَّطخيَّة المغػيَّة:

ػجػد تكػيشات أوليَّة، مع ما يتزسشو مغ وجػد قجرة أوليَّة عمى األداء في التَّخكيب إف افتخاض تذػمدكي ب

 المغػؼ، وجػد العسػميَّات المغػيَّة، قج القى نقًجا كبيًخا، ويتسثَّل ىحا الشَّقج ؼيسا يمي:

 ا مغ العسػميَّات في التَّخاكيب المغػيَّة بيغ  لع يشجح عمساء الشفذ إال في اكتذاؼ عجد قميل ججًّ

 المغات السختمفة.
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  لجػ الكائغ البذخؼ ىػ استعجاده  -أؼ وراثتو  -الذيء الػحيج الحؼ يسكغ افتخاض أوليتو

 بيػلػجيًّا لمتَّفاعل مع البيئة، ال وجػد تشطيسات مػروثة تداعج عمى تعمع المغة.

مػضػعات أف تفاعل الصفل مع البيئة يكػف عمى أساس أف ىشاؾ مػضػعات تؤثخ في مثال ذلغ: 

ف الصفل تخكيباتو المغػية.  أخخػ، أؼ وجػد فعل، وفاعل، ومفعػؿ بو، وعمى ذلظ يكػِّ

 :  Piaget النعرية المعرفية ت ػػػ 

، وىي تقػـ عمى أساس التَّفخيق بيغ األداء والكفاءة، ويعارض فييا بياجيو   Piagetىحه الشَّطخية لبياجيو 

عج عمى تعمع المغة، كسا أنيا في نفذ الػقت ال تتَّفق مع نطخية فكخة تذػمدكي في وجػد نساذج مػروثة تدا

التعمع في أف المغة تكتدب عغ شخيق التقميج والتجعيع لكمسات وجسل معيشة، يشصق بيا الصفل في مػاقف 

 Vyogstky,1997) :(68 معيشة.

وضيفة إبجاعية )كفاءة في األداء إفَّ اكتداب المغة في رأؼ بياجيو ليذ عسميَّة إشخاكية )تجعيع(، بقجر ما ىػ 

لتحقيق وضيفة( فيػ يفخؽ بيغ األداء والكفاءة، فيخػ بياجيو أف الصفل يكتدب التَّدسية السبكخة ألشياء عغ 

شخيق السحاكاة، ويقػـ بعسميَّة األداء في صػرة تخاكيب لغػيَّة، إالَّ أفَّ الكفاءة ال تكتدب إالَّ بشاًء عمى 

أولية ثع يعاد تشطيسيا بشاء عمى تفاعل الصفل مع البيئة الخارجية، ويقرج بياجيو  تشطيسات داخميَّة تبجأ

بالتشطيسات األولية وجػد استعجاد لجػ الصفل لمتعامل مع الخمػز المغػية التي تعبخ عغ مفاـيع تشذأ مغ 

 . ) خالؿ تفاعل الصفل مع البيئة مشح السخحمة األولى وىي السخحمة الحديَّة الحخكيَّة

 :المكان فــعريــت

 الحيد أو بالفزاء مخورا" SPATIUM"كمسة  مغ السكاف كمسة اشتقت متشاـيا، لقج غيخ فزاء تعشي والتي

 .ىشجسية أبعاد لثالثة أو بشقصتيغ السحجود

ولو وبتقميج أصػات الكبار السحيصيغ بو وبتقميج حخكات الػجو وتعبيخاتو وإّف الحخكات السعبخة عشج الصفل ىي 

جدخ مػصل إلى لغة الكالـ فالصفل يبجأ باالنتباه إلى الكمسات السشصػقة في السحيط ويختاح إلييا ثع يمتفت 
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الدساع إلى أف يرل إلى الفيع بسعشاه إلى مرجر الرػت الحؼ أتت مشو الكمسات ثع يخبط بيغ الخؤية و 

 .(181، ص 2000)الذخبيشي،  الخاص

II.  النمؽ المغؽي: 

يعخؼ عمساء الشفذ الشسػ بأنو ىػ تمظ الدمدمة مغ التغيخات الستخابصة التي تتع في  معنى النمؽ: ػػػ 1

 (18، ص2002)أبػ جخيح،  اإلنداف بجءًا مغ البػيزة السخربة إلى مخحمة الذيخػخة فاليـخ .

كتداب المغة أمخ ضخورؼ إذ يداعج عمى فيع رغبات اآلخخيغ كسا يداعج عمى مج الصفل بثخوة مغ اإف 

 السعمػمات عغ العالع السحيط بو والتي لغ يحرل عمييا دوف فيسو واستخجامو لمغة.

ويرل السحرػؿ وتعج مخحمة الصفػلة السبكخة مخحمة أسخع نسػا لغػيا تحرياًل وتعبيخًا وفيسيا بالشدبة لمصفل 

 كمسة. 2500المغػؼ لمصفل في نياية ىحه السخحمة وىي سغ الدادسة إلى ما يقارب مغ 

 ـــ العؽامل المؤثرة في النمؽ المغؽي: 2

 ىشاؾ عجة عػامل تؤثخ عمى الشسػ المغػؼ عشج األشفاؿ مشيا :

 العؽامل الفردية ومنها :أ ــ 

 شيخًا ، ويقرج  15العادؼ يبجأ الكالـ حيغ يبمغ مغ العسخ أكج أبحاث )ميج( عمى أّف الصفل  :عامل الذكاء

شيخًا 34ببجء الكالـ نصق األلفاظ بصخيقة صحيحة وفيع معشاىا وعشج ضعاؼ العقػؿ يتأخخ الكالـ حتى سغ 

. 

ويختبط السحرػؿ المغػؼ عشج األشفاؿ ارتباشًا عالسيًا بشدبة ذكائيع حتى إف بعس العمساء يتخحونو أساسًا 

  اء األشفاؿ.لؿياس ذك

 غ الجشديغ في مجاؿ التصػر كذف عغ الفخوؽ بيال شاولتت التي تتذيخ أغمب الجراسا :عامل الجنس

، إلى أّف إحجػ الشتائج الثابتة والستكخرة التي كذفت عشيا مختمف تمظ الجراسات ىي وجػد فخؽ في المغػؼ 
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، 2005)كشعاف،  ذلظ التصػر كافة .صالح اإلناث في جسيع جػانب التصػر الغػؼ التي درست وفي أبعاد 

 (27،33ص

 العؽامل البيئية:ب ــ 

 :ىشاؾ أدلة متعجدة وكثيخة عمى وجػد عالقة وواضحة  المدتؽى االقترادي /االجتماعي ألسرة الطفل

ووثيقة بيغ السدتػػ االقترادؼ / االجتساعي ألسخة الصفل وتصػره المغػؼ . وقج كذفت ىحه العالقة عغ 

 أنػاع التحميل التي استخجمت وفي كافة جػانب التصػر المغػؼ التي درست. نفديا في جسيع

فقج أكجت نتائج ىحه الجراسات أّف الصفل الحؼ يشتسي لمسدتػيات األعمى ال يدتخجـ فقط جساًل أكثخ شػاًل 

ؼ يشتسي عسار تقل بكثيخ عغ قخيشو الحأ ولكشو يدتخجـ كحلظ جساًل أكثخ نزجًا وتصػرًا ، وأنو يدتخجميا عشج 

 لمسدتػيات الجنيا .

كسا كذفت نتائج تمظ الجراسات كحلظ عغ ميل لديادة الفخوؽ واالختالفات بيغ األشفاؿ الحيغ يشتسػف 

 لمسدتػيات السختمفة مع زيادة أعسارىع.

 : كذفت نتائج الجراسات التي أجخيت حػؿ التصػر المغػؼ  نؽع الخبرات التي يتعرض لها الطفل

 قة بيغ ذلظ التصػر وبعس الخبخات التي يتعخض ليا خالؿ مخحمة الصفػلة السبكخة.لمصفل عغ وجػد عال

 :( 72، ص 2005)الحدغ، ومؼ بيؼ أهػ تمغ الخبرات 

 كذفت عجة دراسات أف تعخض الصفل لبعس الخبخات التي  :الدفر واألحداث التي تؽسع خبرات الطفل

ة كبيخة في تصػره المغػؼ وبرفة خاصة تػسع مجاركو مثل الدفخ وغيخه مغ األحجاث يراحبو زياد

 حريمتو المغػية .

 : كذفت الجراسات أف ىشاؾ أنساط لمحياة األسخية  نمط الحياة األسرية والتفاعل بيؼ الطفل والؽالديؼ

والتفاعل الستبادؿ بيغ الصفل واألسخة تداعج عمى تصػره المغػؼ بيشسا ال تداعج أنساط أخخػ عمى ذلظ  وقج 

أشارت تمظ الجراسات إلى أف التصػر المغػؼ لمصفل يختبط ارتباشًا وثيقًا بحجع التفاعل االجتساعي بيغ 
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ألسخ التي تحخص عمى قزاء فتخات شػيمة مع أشفاليا وتبادؿ اآلراء والسشاقذات الصفل والػالجيغ ، فا

 معيع واشخاؾ الصفل في تمظ السشاقذات تداعج التصػر المغػؼ لمصفل بكافة أبعاده وجػانبو.

 : تذيخ الجراسات إلى أف مخافقة الصفل لمبالغيغ تؤدؼ في الغالب إلى  عمر األشخاص المحيطيؼ بالطفل

 ؿ التصػر المغػؼ لمصفل . مقارنًة مع الصفل الحؼ يخافق األشفاؿ.زيادة معج

 وف في البيئات ؤ أكجت الجراسات بأف األشفاؿ الحيغ يشذ :حياة المؤسدات االجتماعية ودور الرعاية

 السحخومة بالسؤسدات والسالجئ وغيخىا يكػنػف مغ أكثخ السجسػعات تأخخًا في تصػرىع المغػؼ.

 كذفت الجراسات التي ترجت لجراسة أثخ تعمع لغتيغ في نفذ الػقت  :مها الطفلتعدد المغات التي يتعم

 عمى التصػر المغػؼ لمصفل الشتائج التالية :

يكػف التصػر المغػؼ لألشفاؿ الحيغ يتعمسػف لغتيغ في نفذ الػقت متأخخًا عشو لجػ األشفاؿ الحيغ ػػ 

 يتعمسػف لغة واحجة.

ة وغيخىا بيغ األشفاؿ الحيغ يتعمسػف أكثخ مغ أتأت لغػية كالتتدداد ندبة مغ يعانػف مغ مذكالػػ 

 . شفاؿ العادييغلغة عشيا بيغ األ

، أؼ بعج تخصي سغ عاـ ة الحخجة في التصػر المغػؼ لمصفليفزل إدخاؿ المغة الثانية بعج تخصي السخحمػػ 

 ونرف.

لغة باستسخار مغ مرجر واحج أؼ في حالة تعمع الصفل لغتيغ في نفذ الػقت يفزل أف يدسع الصفل كل ػػ 

أف يتمقى الصفل المغتيغ مغ مرجريغ مختمفيغ وثابتيغ كأف يتمقى المغة األولى عمى الجواـ مغ األب والمغة 

 (42،47ص، 1993)كـخ الجيغ،  الثانية عمى الجواـ مغ األـ .

 :وهناك عؽامل أخرى تؤثر عمى النمؽ المغؽي لمطفل منها ت ــ 
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  ويقرج بحلظ أىسية الجػانب الرحية والجدسية والحدية  والحدي لمفرد :الؽضع الرحي

الدسعية لمفخد وعالقتيا بالشسػ المغػؼ ، إذ يتأثخ الشسػ المغػؼ بدالمة األجيدة الحدية الدسعية والبرخية 

 (14، ص1999)الخوساف، والشصؿية لمفخد .

الػالدة( فقج نخػ بيشيع أشخاصًا ال معيغ بالمغة إذا فالرع أبصأ اكتدابًا لمغة مغ الدامعيغ ، أما السكفػفيغ )ب

 وجج ىشاؾ مغ يعمسيع والدبب واضح أف األلفاظ ىي الباب الػحيج الحؼ يرل بيغ الكؽيف وما حػلو .

وقج يالحع عمى بعس السكفػفيغ حدغ استعساؿ المغة وإتقانيا ، يقاؿ أّف بذار بغ بخد الكؽيف كاف أبخع 

 (31، ص 2002،عج)س ستعساليا .الشاس في وصف األلػاف وا

 : ويقرج بحلظ أىسية دور وسائل اإلعالـ كاإلذاعة والرحافة والتمفديػف ... الخ في  وسائل اإلعالم

 زيادة السحرػؿ المغػؼ لمصفل .

 : عممية التعمػ 

في تعمع ويقرج بحلظ أف عسمية التعمع وما تتزسشو مغ قػانيغ التعديد واالستعساؿ واإلىساؿ تمعب دورًا ىامًا 

  (14، ص1999المغة )الخوساف ،

 دور األهل في عممية اكتداب المغة: -3

تعج األـ عشرخًا ميسًا بذكل خاص في الشسػ السبكخ لمغة عشج أشفاليا " فتكخار السحادثة ومحتػاىا مع أشفاليا 

 وصغارىا يؤثخاف في تقجميع في اكتداب المغة غاية التأثيخ".

مع الصفل مشح األشيخ األولى مغ حياتو عمى أف يكػف ذلظ حػارًا صػتيًا حؿيؿيًا والبج أف يكػف حجيث األىل 

. واألميات المػاتي يقجمغ تفديخات بديصة في اإلجابة عغ األسئمة العجيجة التي يصخحيا األشفاؿ ، ويجرف 

، ويقخأف  ـ المغةحػارًا أو يرفغ مجسػعة األشياء السحيصة بالصفل ويسارسغ ألعابًا تفزي ضسشًا استخجا

لخفع السدتػيات  مالئسة، وىؤالء األميات ىغ أكثخ خيغ دمى تصػر السيارات المغػية، ويذتألشفاليغ قرراً 

 المغػية ألشفاليغ ".
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 وعشجما تتػافخ الذخوط الدابقة ، فإّف المغة تتصػر عشج الصفل عمى نحػ عادؼ وشبيعي.

شفاليا دور كبيخ وحاسع في عسمية اكتداب ىؤالء وفي مخحمة الحزانة ورياض األشفاؿ يطل لكالـ األـ مع أ

                                              .(62، ص2000)سميساف ،  شفاؿ لمغتيع األ

 وعمى األىل تقع مدؤولية :

 غشاء محيط الصفل بالسثيخات مغ ألعاب وصػر ومجدسات ....الخإ   -

 والدخور. محادثة الصفل بمغة سيمة وبديصة وفي جػ مغ البيجة -

 إحاشتو بالعصف والحشاف وإبعاد الخػؼ واالنفعاالت عشو. -

 تذجيعو عمى استخجاـ المغة وتعديد استخجاـ الرحيح مشيا. -

 استبجاؿ المفع الرحيح بألفاضو الخاشئة وبصخيقة غيخ مباشخة ودوف سخخية أو استيداء. -

 (53، ، ص2008بػشيشة، سعيج )   إسساع الصفل األغاني السمحشة واألناشيج الديمة .  -

 : المغؽية كفاءةال ثانيا:

، إذ لػ كاف في القخف الساضي ومصمع ىحا القخف لع يعج تجريذ المغة معشيًا بالحقائق كسا كانت عميو الحاؿ 

، ومجسػعة مغ القػاعج معيشةتجريذ المغة يتع وفق ىحا االتجاه لكاف تعميع المغة مجسػعة مغ مفخدات 

 اكتدابًا لمغة .والسرصمحات يعج 

ائق ، وتعميع المغة عمى أنيا حقوالتدسيع إال أف االتجاه في التخبية الحجيثة يخمي إلى التسييج ال إلى التحؽيع

 . كفاءةلسعخفة مخحمة تدبق اكتداب الإذ أف ا كفاءةعمسية ال يكفي لتكػيغ ال

I. كفاءةتعريف ال : 

في مػسػعة عمع  كفاءةقت والجيج السبحوؿ، وتعخؼ الالػ ىي األداء الستقغ القائع عمى الفيع واالقتراد في 

:"ىي القجرة عمى األداء السشطع والستكامل لألعساؿ الحخكية السعقجة، بجقة وسيػلة، مع التكيف تخبػؼ الشفذ ال
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وىي الديػلة والدخعة والجقة في ( Robert Lafon, 1969 p 619) مع الطخوؼ الستغيخة السحيصة بالعسل"

 قتراد  في الجيج.ابعج تعمسو مع أداء عسل ما 

المغػية لداما عميشا السخور أوال لمتعخؼ عمى نطخية االتراؿ وأركانيا األساسية الستسثمة  كفاءةولمحجيث عغ ال 

 -ألفاضيا وتخاكيبيا الحاممة لمسعاني -الخسالة، الػسيمة,....الخ. والػسيمة ىي المغة في: السخسل، السخسل إليو،

ا الصخفيغ سالسقرػد في ىحا الرجد، ألف التػاصل ال يكػف إال بيغ مخسل ومخسل إليو، باعتبارىوىي ىجفشا 

األساسييغ. والسخسل ال يكػف إال متكمسا أو كاتبا، والسخسل إليو )السدتقبل( ال يكػف إال مدتسعا أو قارئا. 

جما يكػف الخصاب مباشخا مغ أربع ميارات، ىي: )االستساع والكالـ( عش ػيةالمغالكفاءة وعميو تتذكل 

انصالقا مغ نطخية االتراؿ وأركانيا  ءعغ ىحه السيارات األربع يكػف بج و)القخاءة والكتابة(. والحجيث

األساسية التي ال تخخج عمى أف اإلنداف إما متحجثا أو مدتسعا، وإما كاتبا أو قارئا. وتمظ عيشيا السيارات 

يسكغ التصخؽ  -والشظ–الكتابة(. ألف ىشاؾ ميارات أخخػ  -القخاءة  -الكالـ  –األساسية األربع: )االستساع 

 إلييا في مػاضعيا.

 المهارة:تطؽير  العؽامل التي تداعد عمىــ  1 

فالسسارسة الزمة الكتداب السيارة عمى أف تتع ىحه السسارسة برػرة شبيعية  الممارسة والتكرار: -أ

 التكخار اآللي نفدو.وفي مػاقف حيػية متشػعة  وذلظ بجاًل مغ 

واكتداب السيارات المغػية ال يسكغ أف يتع إال إذا كاف الستعمع إيجابيًا وحيػيًا ، والسجرسيغ ال يسكشيع أف 

 يعمسػا عمى إكداب الستعمع ىحه السيارات إال إذا سسحػا لو بأف يبحث ويشقب ويعسل ويسارس ويحكع بشفدو.

البج أف تكػف السسارسة التي يقػـ بيا الستعمع مبشية عمى الفيع  الفهػ وإدراك العالقات والنتائج: -ب 

واإلدراؾ العالقات وتعخؼ الشتائج ألف السسارسة مغ غيخ الفيع تجعل السيارة آلية ال تعيغ  صاحبيا عمى 

 مػاجية السػاقف الججيجة وحدغ الترخؼ فييا.
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إلى أخصائيع وتبرخييع بشػاحي قػتيع ويعيغ عمى اكتداب السيارة تػجيو أنطار الستعمسيغ  التقؽيػ: -ت

 وضعفيع وتعخيفيع بأفزل األساليب وأنجحيا النجاز األداء.

ومسا يعيغ عمى اكتداب السيارة أف يذاىج الستعمسػف مغ يتقشػف السيارات مغ  :القدوة الحدنة -ث

أثخًا كبيخًا في السحاكاة زمالئيع أو مغ مجرسييع أو بصخيق التدجيالت والسخابخ المغػية ألف لمقجوة الحدشة 

 والتقميج وامتراص الرحة والدالمة.

فالتذجيع والشجاح يؤدياف إلى تعديد التعمع وإلى تقجيع ممسػس في اكتداب  التذجيع والتعزيز: -ج

السيارة، وإذا ما تكخر األداء وأضحى ميارة تسكغ الستعمع مغ أف يقػـ بو بكل سيػلة ويدخ وعفػية ، وعشجىا 

 ارة إلى عادة .تتحػؿ السي

ولكي يكتدب الستعمع السيارات المغػية البج لمسجرس مغ أف يعدز أداءه المغػؼ ويذعخه بالشجاح ألف الشجاح 

 .( 90،88،87، صز1998)الديج، يؤدؼ إلى الشجاح.

                                                                                                                    المهارات المغؽية:أنؽاع  ــ 2

 مهارات االستماع: أ ــ

تتصمب كفاءة االستساع قجرة السدتسع عمى تػجيو انتباىو لمسعشى العاـ مغ جمالي: فهػ المعنى اإل -1

يدسييا، ومغ السعاني األساسية لمغة التي يفيسيا. ويختكد فيع السعشى العاـ خالؿ معخفة لمكمسات التي 

 عمى:

 الفيع الجقيق لألفكار " كل الصيػر يغصي جدسيا الخير ". -

 متابعة األفكار الستالحقة " الججاجة يغصي جدسيا الخير وكحلظ البصة، وأيزا الػزة ". -

 مغ أنػاع الصيػر ". إدراؾ العالقات بيغ األفكار الستتابعة " كميا إذا -

 التسييد بيغ الفكخة الخئيدية واألفكار الفخعية " الججاجة واحجة مشيا والبط واحج مشيا ". -
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 عالقة األفكار الجدئية بعزيا ببعس " كميا تذتخؾ في الرفات نفديا ". -

تفديخ الحجيث عسمية ذاتية، تختمف مغ فخد آلخخ، وىحا التفديخ تفدير الحديث والتفاعل معه:  -2

 جخل ؼيو الخبخة الذخرية، ويجخل أيزا في تفديخ الحجيث أمػر عجيجة، مشيا:ت

 معخفة السدتسع بسػضػع الحجيث " رؤية الصفل لمججاجة مغ قبل ". -

كيؽية استخجاـ السدتسع لمغة " قج يكػف الصفل قج رأػ الججاجة، ولكغ ال يفيع الحجيث السشصمق  -

 السشصػقة ".مغ السذخفة العاـ لعجـ معخفتو المغة 

معخفة الغخض الحؿيقي مغ الحجيث " ىػ تمقي السعمػمة ثع سؤاؿ السذخفة بعج ذلظ ألشفاؿ عغ  -

 .(121، ص 2005)الحدغ،  معمػماتيع حػؿ الججاجة "

يتصمب التقػيع مغ السدتسع التحقق مغ فائجة ما يدتسع إليو الكتذاؼ تقؽيػ ونقد الحديث:  -3

 اكتداب السعمػمة الججيجة والخبخة الججيجة ".الحؿيقة، التي تكسغ وراء الحجيث، و 

الفكخة التي تعصييا السذخفة لمصفل مغ خالؿ حجيثيا إليو تكامل خبرات المتحدث والمدتمع:  -4

 يجب أف تكامل ما لجيو مغ خبخات ومعمػمات ومخاجعة إلييا، لكي تحقق الفائجة السخجػة.

    . االبتجائيةويجرس االستساع عادة بصخيقة مباشخة أو مع نذاط آخخ، خاص في رياض األشفاؿ والسجرسة 

 (.68 ،67 ز، ص2009إميمي صادؽ،  ،كخيساف بجيخ)

 مهارة الحديث: ب ــ

حتى يدتخجـ الصفل المغة السمفػضة، ال بج لو مغ أف يرل إلى مدتػػ معيغ مغ الشزج، يربح معو قادرا 

 إحجاث نػع مغ الدمػؾ السعقج والستدق الشاجع عغ العسميات الفديػلػجية لمكالـ أو الحجيث....عمى 

ويحتاج الصفل في مخحمة ما قبل السجرسة إلى حجيث ليترل بغيخه، ليذ مغ أجل مذاركتيع فحدب، وإنسا 

فة مجتسعة الحؼ يعير ليتدود مشيع بالسعمػمات والسيارات....واألفكار التي تعيشو عمى تسثل العسميات لثقا



 الكفاءة اللغوية                                                                                   نيالفصل الثا
 

36 

 

ؼيو، ثع إف رغبتو في بشاء عالقات اجتساعية تذكل عامال قػيا، في محاولة إتقانو ميارة الكالـ معيع والحجيث 

إلييع، فيػ بحاجة ليدسع ويشصق ويفيع، وكمسا تشػعت خبختو وازداد معيا نسػه المغػؼ، وكمسا ازداد احتكاكو 

 فيسو لمعالع مغ حػلو وأصبح لجيو الكثيخ ليتحجث عشو. وإزداد تعاممو مع األشياء والشاس، زاد

وفي الحجيث يقػـ الصفل بتحػيل الخبخات التي يسخ بيا إلى رمػز لغػية مفيػمة، تحسل رسالتو مغ حػلو 

وإلى ما حػلو، فيػ يتحجث لألفخاد عسا يعخؼ وعسا يخيج وعسا يذعخ بو، ولحلظ يسثل الحجيث الجانب 

 مغػؼ حيث يأتي الحجيث مقابل االستساع.االيجابي في التػاصل ال

والتسكغ مغ ميارة الحجيث لو أىسية بالغة، باعتبارىا مغ أوسع الشػافح التي يسكغ أف نصل مشيا عمى قجرات   

الصفل ومجػ استيعابو لمخبخات التي تعخض ليا، كسا أنيا أداة التفاعل االجتساعي كسا ذكخنا مغ قبل، فإذا 

ة في فع الصفل جاء التفاعل االجتساعي يديخا، ومدار الصفل ؼيو سمدا، ومسا الشظ كانت ميارة الحجيث شبع

ؼيو أف ميارتي االستساع والحجيث ال تقترخاف عمى مجاؿ التشسية المغػية فقط، وإنسا تستجاف لتذسال معطع 

 الشذاط في الخوضة وتتجخال في كافة الخبخات التخبػية السقجمة بيا.

ثالثة تترل بالصفل، كسا تعصي بخامج تيجؼ تشسيتيا إلى تشسيتيا إلى تشسية السيارة ولسيارة الحجيث جػانب 

 المغػية مغ مفخدات وقػاعج وتحجيج معاف. وىحه الجػانب ىي:

  :وؼيو يتعخؼ الصفل الصخيقة الدميسة لشصق الحخوؼ، وتجريب أعزاء الشصق، جانب حدي حركي

 تجعل مغ صيغ كالمو مشصػقات لغػية مفيػمة. والتسخيغ عمى التغييخ، واستخجاـ الخبخات التي

 :وىػ الحؼ يسكغ الصفل مغ تكػيغ عادات لغػية سميسة، وتعخؼ مثل تشطيع األفكار  جانب معرفي

وتختيبيا، وبشاء مفخدات لغػية سميسة، وتعخؼ داللة مفاـيع المغػية وإجادة ذلظ، وكحلظ التسكغ مغ إجخاء 

 ،2009إميمي صادؽ،  ،كخيساف بجيخ ) عسميات عقمية سميسة مغ زاوية التحكخ والتخيل واالستجالؿ

 (.73 -71 زص
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  :ويذيخ ىحا الجانب إلى قجرة الصفل عمى التفاعل االجتساعي الدميع وإحداسو جانب نفدي اجتماعي

بالثقة بالشفذ والسبادرة والتمقائية والتيديخ الحاتي، وتجشبو االضصخابات التي يسكغ أف تؤدؼ إلى سسات 

 حابية واالنصػائية أو مذكالت لغػية.دنسمبية كاال

 :مهارة القراءة ت ــ

يبجو أف لعب األشفاؿ في السجرسة أو مع األخ أو األخت أكبخ سشا، وإيقاعات القخاءة " األناشيج "، ولعب 

 مباريات الكمسات ىي شخؽ قػية لكدب الديصخة عمى المغة السكتػبة.

خ أو األخت باء أو الجج أو األوكحلظ درجة اإلثارة والتذػيق في سخد الخوايات وقخاءتيا في صحبة اآل

 أكبخ سشا.

جتساعي. وىي اىحه الحكخيات مغ القخاءة والكتابة الشاجحيغ ىي تحكخة بأف معخفة القخاءة ىي نذاط 

 تكذف أيزا قجرا كبيخا مغ نصاؽ التجارب، والتي تقجـ لألشفاؿ في دور الحزانة أو الفرل الجراسي.

شفاؿ يتعمع القخاءة عشج ذىابيع ألوؿ مخة إلى داللة الخبخات السبكخة لألشفاؿ: قج تختمف خبخة ومعخفة األ

السجرسة، وذلظ ألنيا تعكذ التقاليج االجتساعية والثقاؼية ألسخىع ومجتسعيع. وعمى أية حاؿ، فإف ىشاؾ 

 تجارب وخبخات مذتخكة معيشة، والتي سػؼ تداعج عمى نسػ تعمسيع، وىي:

 .أف يػجج الصفل في أسخة متعمسة 

 تعمع السحادثة 

 لى الحكايات والقرز.االستساع إ 

 :مهارة الكتابة ث ــ

إف تشسية الكتابة ليا أسديا وقػاعجىا في المغة السشصػقة، وتتيح الكتابة فخص السذاركة لألشفاؿ بتكػيغ نرا 

جساعيا ومشاقذة مرصمحات المغة السكتػبة، عشجما يصمب مغ األشفاؿ أف يكتبػا برػرة روتيشية أسفل صػرة 
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كتابات الكبار، أو يكتبػا برفة مدتسخة في الكتاب والحؼ يعخض عمى السعمع فقط، ثع ما، أو يقػمػا بشدخ 

 .( 201، ص 2002)سعج،  يصخحػنيا جانبا، فالرفات الجيجة الفخيجة لمكتابة لع يتع إيزاحيا

ونحغ في حاجة إلى  إعصاء األشفاؿ الفخص الستكذاؼ الكتابة ألغخاض مقشعة ليع وبحلظ تكػف مسارسة 

ؿ لمكتابة خارج السجرسة ألسباب حؿيؿية، تحتاج الكتابة لخؤيتيا كصخيقة متسيدة لمتعبيخ عسا يجب أف األشفا

يقػلو األشفاؿ، وإيجاد مجػ مغ االستساع واألىجاؼ تذكل مرجر اإلبجاع السجرس، وعشجما يعمع األشفاؿ أف 

جع األشفاؿ الحيغ عمى عسميع سػؼ يقخأ، وسػؼ يخػ، أو يعخض أو يشذخ بصخيقة ما، فإف ذلظ سػؼ يذ

استعجاد ألسباب حؿيؿية لمخط اليج الستقغ، وكمسا أصبح األشفاؿ أكثخ تجخبة بتدايج مجػ كتاباتيع، فدػؼ 

الكتابة ألغخاض مثل التشطيع، التعميع، التفكيخ، وتمظ األمػر أقل اعتسادا  استخجاـيكتذفػف أنو يسكغ أيزا 

 .(43، ص 2000)صالح،  عمى االستساع

يشخخط األشفاؿ الرغار في الكتابة ألغخاضيع الخاصة بيع. فإنيع سػؼ يدتكذفػف أيزا سسات  وعشجما

 .(73، ص 2005)الحدغ،  ومرصمحات نطاـ لغتيع
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 خالصة :

ومغ ىشا فإف لسخحمة ما قبل السجرسة أىسية كبيخة ججًا ألنيا تعتبخ السخحمة العسخية األسخع في الشسػ  

المغػؼ تحرياًل وتعبيخًا وفيسًا، حيث يشدع التعبيخ المغػؼ نحػ الػضػح ودقة التعبيخ والفيع ويتحدغ الشصق 

يخىا. والصفل في ىحه السخحمة يدتخجـ األسئمة ويختفي الكالـ الصفػلي مثل الجسل الشاقرة واإلبجاؿ والثأثأة وغ

ف كل شفل لشفدو ما ُيدسَّى  واالستفدارات السػجية لمسحيصيغ بو لسعخفة السديج عغ العالع الخارجي، حيث يكػِّ

ببشظ السعمػمات، فالمحاء السخي في ىحه الفتخة يكػف في غاية الحداسية، وىحا يجعل مغ الديل تخديغ 

 رمػز األشياء الستخجاميا في اكتداب الخبخات في السدتقبل وتفديخىا والتعامل معيا.السعمػمات والخبخات و 

والدخعة التي يتعمع فييا األشفاؿ المغة ويدتخجمػنيا بجوف َتعُمع مباشخ ىي مغ الغخائب وتؤكج وجػد دليل قػؼ 

ورد مغ أثخ لألساس  باإلضافة لسا Vyogstky,1997) : 65)عمى أف ىشاؾ أساسًا بيػلػجيًا الكتداب المغة 

البيئي. فالشاس السحيصػف بالصفل ىع بسثابة نساذج لغة ليع أىسية خاصة في التأثيخ عمى مقجار نسػ قجرة 

األشفاؿ التػاصمية وعمى مقجار تقيجىا. ولكغ ىشاؾ رغبة حؿيؿية لجػ األشفاؿ لبشاء السعشى ولمتػاصل مع 

 قػؼ الشسػ المغػؼ في ىحه السخحمة.اآلخخيغ متػازية مع استعجادىع العربي، وىػ ما ي
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 :تسهيج

مغ فخص عسل  نطخا لسا تػفخ ليع في السدتقبليقزي الكثضخ مغ األفخاد جدءا معتبخا مغ حياتيع في الجراسة 

دكرىا في تدكيجىع بالسعارؼ التي تداعجىع ؼيسا بعج عمى التفاعل الدميع مع السجتسع  إلىأكثخ باإلضافة 

 الحؼ يعيذػف ؼيو كحتى السداىسة في تغضضخه.

ألخخػ تتحجد بسا يتستع بو الفخد مغ قجرات قف عمى الجيج السبحكؿ كالتي ىي اأف فذميع كنجاحيع فضيا يتػ  إال

و مغ ضخكؼ أؼ عمى األداء ككحلظ عمى مضػلو كدافعضتو كما يحيط ب ؛نو مغ مياراتػ كما يتمق

مجسػعة مغ السحاكر الستعمقة بسفيػمو كالعػامل السؤثخة ؼيو  فدشحاكؿ في بحثشا ىحا التصخؽ الى،الجراسي

 كتقػيسو.

 تعخيف األداء الجراسيأوال: 

يعيعخفو مججؼ عديد  فاألداء المغػؼ  ،ىػ مجػ قجرة التمسضح أك عجـ قجرتو عمى تحقضق عسل معضغ، إبخـا

يعكذ قجرة التمسضح عمى القخاءة كالكتابة كالتعبضخ بصخيقة صحيحة كاألداء الخياضي يعكذ قجرتو عمى فيع 

خاكضب الخياضية كسا يعكذ تسكغ التمسضح مغ ميارات حل السدائل كرسع األشكاؿ يات كالتالقػانضغ كالشطخ 

  .(344 ، ص4235، الفخيحاتاليشجسية السدصحة كالسجدسة )

نتيجة الجيػد الحاتية التي يبحليا التمسضح لمؿياـ باألنذصة كالسياـ السختمفة السكػنة  بأنو كتعخفو ميا الدايجؼ

 (.47-46 ، ص ص4225لمعسل السجرسي )الدايجؼ، 
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 ثانيا: التحريل الجراسي

I. :تعخيفه 

          محرػلو"تحرضل " الكالـ رده إلي بقضتو  كالذيء ك حاصل الذيء "محرػلو""حصل" :لغة -1

  ( . 88ص >  4233 ، الجاللي ) 

 :ااصطالح -2

 ،أو المدرسي األكاديسيمدتوى من الكفاءة في ميدان العمل  بأنوالتحرضل الجراسي ( 4222) زىخافيعخفو 

 (. 377 ، ص4222, زىخاف) سواء بصفة عامة  أو في مهارة معينة كالقراءة أو الحداب" 

درجة االكتداب التي يحققيا الفخد أك مدتػػ الشجاح الحؼ يحخزه أك  بأنو (96;3) عبج الخحسغيعخفو ك      

 (. ;5 ، ص96;3, عبج الخحسغ) " يرل إليو في مادة دراسية أك مجاؿ تعميسي

 ،مةيعخؼ التحرضل الجراسي بأنو مدتػػ الشجاح الحؼ يرل إليو الفخد في السجاؿ السجرسي برفة  عاكسا 

كفي ىحه الجراسة يقاس بسعجؿ الجرجات )الشدبية السئػية( التي حرل عمضيا شمبة في جسيع السػاد الجراسية 

أؼ مدتػػ األداء الحؼ يطيخه التمسضح في اإلنجاز عشج تشاكلو اإلجابة في  ؛المتحاف نياية العاـ الجراسي

 .االمتحانات السختمفة كتحكسو فضيا

مما يعمل لعقلية نمي قدراته امن المؤشرات المهمة التي تؤثر في حياة الفرد وتيعتبر التحصيل الدراسي و      

والتحصيل  ،ويتبين ذلك من  خالل درجة التحصيل لدى الفرد ؛االندجام  بين سلوك الفرد وانفعاالته ىعل

من  به ما يحيطو ،ت الطالب وما لديه من خبرة ومهارة وتدريباقدر  ىعل األكلىالدراسي يعتمد بالدرجة 

ال يسكغ أف نؤتي ثسارىا كنتائجيا في مضجاف التحرضل كاالنجاز كاألداء إال  إذا اقتخنت حيث  ،الظروف
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حضث التحرضل ػ تحقضق أعمى درجات مغ االنجاز ك فالجافع القػؼ يدتصيع أف يجفع بالصالب نح ،بجكافع قػية

 (.489، ص96;3 ،سغ( )عبج الخحأف ىشاؾ معادلة تقػؿ أف )اإلنتاجية = القجرة ك الجكافع

II.                                        :أنهاع التحريل الجراسي 

> يعخؼ التحرضل الجراسي الجضج عمي أنو سمػؾ يعبخ عغ تجاكز االداء التحريل الجراسي الجيج -1

 التحرضمي لمفخد ألداء أقخانو مغ العسخ نفدو العقمي ك الدمشي. 

فالفخد الستفػؽ دراسيًا يسكشو تحقضق مدتػيات تحرضمية مختفعة عغ الستػقع ك حدب التحرضل الجراسي الجضج 

 (.32 ، ص2;;3 ،ةلصيف الفخد لمسدتػػ الستػقع ) أداءعبارة عغ سمػؾ يعبخ عغ تجاكز 

يزعػف  التخبيةف معطع العاممضغ في مجاؿ أىع سسات السجرسة الفعالة بل أ يعج التحرضل الجراسي السختفع 

 ىحا السجاؿ مغ السؤشخات التالية >  ىكيدتجؿ عم؛ لفاعمية السجرسة أساسياالتحرضل العالي شخشًا ك معيارًا 

 مختمفة.  أسالضبمتابعة تحرضل شمبتيا مغ خالؿ ؾياس ك مخاؾبة ك  ىحخص السجرسة عم -أ 

 تحقضق التحرضل العالي لصمبتيا في مقجمة بخامجيا.  ىحخص السجرسة عم -ب 

 ارتفاعو مسضدًا عغ السجارس السذابية. ف يكػف حجع شمبتيا ك أ ىالسجرسة عمحخص  -ج 

الصمبة بسا يشعكذ العاممضغ ك  أداءاالستفادة مغ تحمضل نتائج االختبارات في تحدضغ  ىحخص السجرسة عم -د 

 (.:4 - 48، ص 2;;3 ،ةلصيف الجراسي )عمي تحرضميع 

كمغ أىع  ،التخبية كالتي تجعل مغ التعميع إفادة لراحبوتػصل إلضيا عمساء الشفذ ك  ،أصػلولمتعمع قػانضشو ك 

 ؼيسا يمي> (:5 ، ص2;;3 ،ةلصيف )يػجدىا  غ الخاصة بالتحرضل الجراسي الجضجالسبادالذخكط ك 4ؾ
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 فال يدتصيع حفع أؼ شيء دكف تكخار ذلظ عجة  ، > لحجكث التعمع البج مغ التكخار اك السسارسةالتكخار

 يتع إعادة التعمع ك إتقانو.  ات حتيكمخ 

 كىػ اف يكػف ىشاؾ دكافع نحػ بحؿ الجيج ك الصاقة  ،> شخط مغ شخكط حجكث التعمع الجضجالجافعية

 لتعمع السػاقف الججيجة أك حل السذكالت. 

 :ف يأخح الستعمع اكاًل فكخة عامة عغ السػضػع السخاد دراستو ككل ثع بعج ذلظ يبجأ في أالطخيقة الكلية

 .إلي جديئاتو كمكػناتوتحمضل 

 :مجسهعة من الذخوط نهجدها فيسا يلي تحريل الجيجولل

  :الشزج 

ت البضػلػجية السشتطسة كراثيًا كالتي تحجث فصخيًا ك تمقائيًا كبسعدؿ عغ السؤثخات الخارجية ىػ سمدمة التغضخا

أداء كضيفتو فالعزػ يؤدؼ كضيفتو عشجما  ىقجرتو عمي أف ىشاؾ عالقة بضغ نزج الجدع ك دلت التجارب عمك 

 ،محسػد)ال يدتصيع الفخد أف يتعمع أك يكدب ميارات ألبعج حجكث الشزجزج ك درجة معضشة مغ الش ىيرل إل

 .(48 ، ص4235

  :السسارسة و التكخار 

كفاءتو يجب أف نفخؽ بضغ السسارسة كالتكخار فأحيانًا يكخر الفخد أدائو مخات عجيجة دكف زيادة ممحػضة في 

حضث أف  ،كليحا فكل تكخار مسارسة ،فالتكخار عسمية إعادة شبو نسصية دكف تغضضخ ممحػظ في االستجابات

 (. :5، ص4225 ،محسػد)التكخار مجخد إعادة لمسػقف بكل تفاصضمو دكف تغضضخ أك تػجيو أك إرشاد مقرػد
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  :التجريب السخكد و السهزع 

أما التجريب السػزع فضتع في فتخات متباعجة  ،التجريب الحؼ يتع في كقت كاحج كفي دكرة كاحجة كيقرج بو

كسا أف ما  ،التعب كالذعػر بالسمل ىفالتجريب السخكد يؤدؼ إل ،تتخمميا فتخات مغ الخاحة أك عجـ التجريب

زع فإف فتخات الخاحة التي تتخمل يتعمسو الفخد بالصخيقة السخكدة يكػف عخضة لمشدياف أما في حالة التجريب السػ 

ىحا إلي جانب تججد نذاط الستعمع بعج فتخات االنقصاع  ،تثبضت ما يتعمسو الفخد ىدكرات التجريب تؤدؼ إل

 . (63،ص4235)محسػد،كإؾبالو عمي التعمع باىتساـ أكبخ

 الجافع: 

 ،السؤدؼ إلي إشباع الحاجة لحجكث عسمية التعمع البج مغ كجػد الجافع الحؼ يحخؾ الكائغ الحي نحػ الشذاط

التعمع قػيًا أيزًا كلكغ  ىككمسا كاف الجافع لجػ الكائغ الحي قػيًا كاف ندكع الكائغ نحػ الشذاط السؤدؼ إل

 .الدعادةإلي الذعػر إلي الذعػر بالخضًا ك يشبغي أف ندعى إلي أف تكػف دكافع التعمع دكافع مخضية تؤدؼ 

كقج نجج بعس الصالب يتسضدكف  ،ػعات التعمع في تحرضميع الجراسينحػ مػض تالمضحتؤثخ دكافع الك      

خخيغ ذكؼ ذكاء آالعكذ مغ ذلظ نجج  ىعمع مغ قجراتيع العقمية السشخفزة ك بتحرضل دراسي عاٍؿ بالخغ

 .مختفع بالخغع مغ أف تحرضميع الجراسي مشخفس

التجريب  ىجاز في شتى السػاقف كعماالن ىكمغ ثع يجب عمي الػالجيغ كالسخبضضغ االىتساـ بتذجيع الصالب عم

مع مالحطة أنو كمسا ارتفع مدتػػ شسػح الػالجيغ نحػ ؛ الشفذ ىاالستقالؿ كاالعتساد عم ىالسسارسة عمك 

 .الب ك أدػ إلي ارتفاع االنجازتحقضق أىجاؼ معضشة , كمسا انتقل أثخ ذلظ إلي الص

 

 



األداء والتحريل الجراسي                                                                   ثالثالفرل ال  
 

46 
 

 الطخيقة الجدئية:  و الطخيقة الكلية 

تكػف السادة السخاد تعمسيا سيمة  ىأف الصخيقة الكمية تفزل عمي الصخيقة الجدئية حت لقج أثبتت التجارب

كمسًا سيل تعمسو بالصخيقة كمسا كاف السػضػع السخاد تعمسو مدمداًل تدمداًل مشصؿيًا أك شبيعيًا ك  ،قرضخةك 

جرؾ السػضػعات فاإلنداف ي ،فالسػضػع الحؼ يكػف كحجة مترمة مغ أجداء ال تػجج ركابط بضشيا ،الكمية

 -435 ، ص96;3 ،عبج الخحسغ)ثع تأخح الػحجات في الطيػر ك الػضػح تجريجيًا  ،يريغ كمية عامة

437 .) 

  :التدسيع الحاتي 

تحكخ  ىيداعج التدسيع عمك  ،ف التدسيع الحاتي يداعج عمي التحكخ أكثخ مغ مجخد القخاءة مغ الكتابإ     

درجات  ىأعم ىفاستجعاء السػاد عجيسة السعشى يرل إل ،السعشيسػاد عجيسة السعشي كذكات استجعاء الك 

ليذ كقتًا ضائعًا  ،بضشسا الكتاب مغمق ،كبشاء عميو فالػقت الحؼ يقزيو الستعمع في التدسيع الحاتي ،الكفاءة

 (.:44 ، ص4225 ،استثسار  )العشانيإنسا يسكغ استثساره أحدغ ك 

  :معخفة الشتائج 

مضداف  ىفإف ىجفظ لغ يكػف دؾيقًا عم ،متباعجة كلع تعخؼ نتائج ضخباتظ مخاتإذا كشت تخمي ىجفًا عجة 

يداره جعمت رمضتظ إلي جية فإف كانت أعمى أك أسفل مغ اليجؼ أك جاءت إلي  ،معخفتظ بشتيجة كل رمية

ذا كاف اه إمدتػ  ىفسسارسة الستعمع معخفة لسا تعمسو تقرضخىا مسا يجفعو لمسديج مغ الجيج لمسحافطة عم ،اليسضغ

معخفة الستعمع بشتائج تحرضمو يجعمو كيف يشافذ نفدو كزمالءه ؼيدعى دائسا أف يحث  ،حدشًا ك المحاؽ بغضخه

 .زمالئو كعمي السعمع أف يتبع الصخيقة الشاجحة ىنفدو كأف يتفػؽ عم
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 الشذاط الحاتي : 

السعمػمات السختمفة فأنت ال إلي اكتداب السيارات ك الخبخات ك  األمثلف الشذاط الحاتي ىػ الدبضل إ     

فاإلنداف ال يدتصيع  ،تبحلو مغ جيج ذاتي في ىحا الشذاطتدتصيع أف تتعمع ركػب الجراجات إال عغ شخيق ما 

كفي ىحا الرجد يقاؿ أف التعمع ، ك تقجيخىا األشياءالحكع عمي كضخ إال بسسارسة عسمية التفكضخ ك أف يتعمع التف

ثبػتًا كأكثخ مقاكمة لمدكاؿ كالشدياف كسا أف مجيػد الحاتي كيكػف أكثخ ػ الحؼ يقػـ عمي الشذاط الجضج ى

 .(7;3-6;3 ، ص ص4234، السعمع يجب أف يتجشب إثارة اىتساـ الصمبة ك نذاشيع الحاتي )جاسع

 ،شكمضغ رئيدضضغ ى> يكػف ضعف التحرضل الجراسي أك التخمف الجراسي عمالتحريل الجراسي الزعيف -2

تقرضخ  أما الخاص فيػ ،السػاد الجراسيةفالتخمف العاـ ىػ الحؼ يطيخ عشج التمسضح في كل  ، العاـ ك الخاص

 ( . 658 ، صب.ت ،عابجممحػظ في عجد مغ السػضػعات الجراسية مثل مادة الخياضيات كالفضدياء)

 التحرضمي عجـ اكتساؿ الشسػ أخخػ أك عبارة  يعخؼ التحرضل الجراسي الزعيف بأنو حالة ضعف أك نقز

السدتػػ العادؼ  ندبة الحكاء عغ  جدسية أك اجتساعية بحضث تشخفس درجة أك ،عقمية ،نتيجة عػامل عجيجة

 (.:7ص، 4233، )عػاد

يؤدؼ ضعف التحرضل الجراسي لجػ الفخد إلي مذكالت سيكػلػجية تؤثخ عمي حياة الفخد داخل السجتسع 

 الحؼ يعير ؼيو.

الصالب عمي عالمات في امتحاف السباحث الجراسية أقل كيقرج بزعف التحرضل الجراسي حرػؿ بعس 

الصبيعية   صحتيع العامة السشاسبة ك ضخكفيع استعجاداتيع العادية ك أكعمي الخغع مغ ذكائيع  ،ما يتػقع فضيع

 أك متػسصة  أك> مختفعة أنػاعترشف العالمات التي حرل عمضيا الصالب في امتحانات السباحث إلي ثالثة ك 

 . (;7، ص4233،عػاديختب قجرات الصالب بذكل مشصقي قجر اإلمكاف ) أفالحؼ يداعج  األمخ،ضعيفة
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 ؼيسا يمي> مؤشخات ضعف التحرضل الجراسيكتتسثل 

 الذخكد الحىشي. -أ 

 الدخحاف. -ب 

 عجـ االنتباه.  -ج 

 في الفرل.  اآلخخيغعجـ السذاركة ك التفاعل مع  -د 

 عجـ الؿياـ بالػاجبات البضتية.  -ق 

 (. 439 ، ص4233،الجالليك التحمضل ك التسضضد ) بطء التعمع في بعس العسميات العقمية كالتعخؼ  -و 

 يسكغ إيجازىا ؼيسا يمي>زعف التحرضل الجراسي لأنػاع كىشاؾ عجة

 ص4233،الجاللي)يختبط بالػباء يكػف في جسيع السػاد الجراسية ك  ىػ الحؼ :ضعف الجراسي العام ، 

34 .) 

  العمػـ. أكىػ التأخخ الجراسي الحؼ يكػف في مادة معضشة مثل الحداب  :الخاصضعف الجراسي 

 :حضث يقل التحرضل عغ مدتػػ قجرتو عمي مجػ فتخة زمشية شػيمة التأخخ الجراسي الجائم  . 

 :الحؼ يختبط بسػاقف معضشة بحضث يقل تحرضل الصالب عغ مدتػػ قجرتو  التأخخ الجراسي السهقفي

 . بدبب خبخات سضئة

 :ص 4233، الجاللي)تبط بشفذ مدتػػ الحكاء كالقجراتىػ تأخخ قاشع يخ  التأخخ الجراسي الحقيقي ،

84). 
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III. التحصيل الدراسي: أهسية 

 في النقاط التالية: أىسية التحرضل الجراسيتتمثل 

فإذا كانت   السجتسعات تدتسج ،يعمل التحصيل الدراسي علي تحقيق التقدم واجتثاث رواسب التخلف منه -3

  بشاء عمى تصمعاتيا السختمفة مغ ما تػفخه ليا مخخجات التعمع بأنػاعيا فإف ىحه السخخجات تقاس في إنجازىا 

 . ( 64، ص 4235)محسػد،  ك كفاءتيا بسؿياس يدسى التحرضل الجراسي

 الصالب كالحؼ يطيخ ؼيو أثخالتفػؽ الجراسي.  حج الجػانب اليامة في الشذاط العقمي الحػ يقـػ بوأىػ  -4

 يعسل عمي معخفة مجػ االستفادة التي حرل عمضيا الصالب كمعخفة مدتػاه.  -5

 .يداعج الصالب عمي معخفة نقاط القػة كالزعف ؼيو -6

IV. تجني التحريل الجراسي: أسباب 

 >(:4 ، ص4233، الجاللي)يػرده ما  التحرضل الجراسي أىسأسبابمغ 

 الزعف في الرحة العامة.  -3

 ضعف البرخ كالدسع كالشصق.  -4

 ضعف الحكاء العاـ.  -5

 الفقخ السادؼ لمسشدؿ.  -6

 فقجاف التػازف العاشفي . -7

 انحصاط السدتػػ الثقافي في السشدؿ.  -8



األداء والتحريل الجراسي                                                                   ثالثالفرل ال  
 

50 
 

 .عجـ السػاضبة عمي حزػر السجرسة -7

V. ل السؤثخة في التحريل الجراسيالعهام: 

 في عجة نقاط مشيا> الجراسيالعػامل السؤثخة في التحرضل تتسثل 

 عهامل متعلقة بالطفل نفده هي:    -1

؛ تمظ الصالب دافعًا قػيًا لإلنجاز> فالتحرضل الجراسي يختبط بجافعية اإلنجاز ك كمسا امالجافعية و اإلنجاز -أ 

 (. 49 ، ص4229 ،عجستػؽ ك ) كمسا ارتفع التحرضل لجيو

بسا أف التحرضل الجراسي ىػ نػع مغ ك  ، عغ ذاتو> إف سمػؾ الصفل ك أداه يتأثخ مفيػمو مفههم الحات -ب 

الشجاح في ك التحرضل  ىفشطخة الصالب إلي ذاتو كذخز قادر عم ،األداء فيػ يتأثخ بسفيػـ الصالب عغ ذاتو

 أما الصمبة الحيغ يعتبخكف  ،تعمسو السجرسي تعسل كقػة مشذصة تجفعو إلي تأكضج ىحه الشطخة ك الحفاظ عمضيا

 ،التحرضل فإف تحرضميع السجرسي يتأثخ بيحه الشطخة إلي أنفديع)حسجافمي الشجاح ك أنفديع غضخ قادريغ ع

 (.358 ، ص4227

إذا  ،أك مجػ قجرتو عمي اكتداب سمػؾ أك ميارة معضشة،> ىػ مجػ قابمية الفخد لمتعمع االستعجاد الجراسي -ج 

ضل يعتسج عمي خبخات غضخ أف التحرضل يختمف عغ االستعجاد ألف التحر،ما تييأت لو الطخكؼ السشاسبة

بضشسا االستعجاد الجراسي يعتسج عمي الخبخة التعميسية  ،تعميسية محجكدة في أحج السجاالت الجراسية أك التجريبية

كعميو فإف تحرضل الصمبة ذكػ االستعجاد الجراسي السختفع يكػف  ؛العامة التي يكتدبيا الفخد في سياؽ حياتو

 .(58 ، ص4235 ،د الجراسي السشخفس )أبػ عالـأفزل مغ تحرضل الصمبة ذكؼ االستعجا

> إف التحرضل الجراسي يتأثخ بقجرات الصالب العقمية , فحكػ القجرات العقمية السختفعة أكثخ القجرة العقلية -د 

 (.422 ، ص4229 ،عجسك تحرياًل مغ ذكؼ القجرات العقمية السشخفزة )تػؽ 
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الػالجيغ ألبشائيع عمي مدتػػ تحرضميع الجراسي فالػالجاف > تؤثخ شخيقة معاممة العهامل الستعلقة باألسخة -2

يؤثخ في استقخارىع الشفدي  ،كما تتجو ليع مغ إمكانات مادية تمبي متصمباتيع الجراسية ،ييتساف بحياة أبشائيا

 .(:5 ، ص4235، محسػدبالتالي عمي مدتػػ التحرضل لجييع )ك  ،كاالجتساعي

بأنطسة ك  ،السادية لمسجرسةالتحرضل الجراسي بالبضئة االجتساعية ك > يتأثخ عهامل متعلقة بالسجرسة -3

قة قائسة كمسا كانت العالكبعالقتو مع زمالئو كمجرستو ك ، بسجػ تػافق الصالب مع محيصياك  ،االمتحانات فضيا

بسذكالتيع ككيؽية التعامل معيا  كمسا أثخ لسعمع بالخاحل الشسائية لمصمبة ك معخفة اك  ،عمى االحتخاـ الستبادؿ

 ىالعالقة القائسة عما عجـ احتياجات الصمبة الشفدية كالتعميسية ك أم ،إيجابيًا في مدتػػ التحرضل لجييعذلظ 

 (. ;5 ، ص4235 ،محسػدفحلظ يؤثخ سمبًا في مدتػػ تحرضميع  ) ، إساءة معاممتيع

 حكخ مشيا>خخػ تؤثخ في التحرضل الجراسي نأكعػامل  ىشاك 

 كفايات السعمسضغ ك قجراتيع.  -أ 

 كفاية السعمع في تشطيع تعميع تالمضحه.  -ب 

 إدراؾ دكره في التعميع الحاتي. خجاـ الكتاب استخجامًا كضيؽيًا ك است -ج 

 .بشاء االختبارات التحرضمية ك التذخيرية ك تحمضل نتائجيا -د 

 .ربط السادة التعميسية بسػاقف كضيؽية مغ الحياة -ق 

 .استخجاـ التعميع غضخ مباشخ ك تجشب التعميع السباشخ  -ك 

 .رعاية الصالب الستفػقضغ دراسياً  -ز 

 .السبتجئضغة السعمسضغ الزعفاء في التجريذ كذكؼ الحاجات ك مداعج -ح 
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 في اآلتي>يػردىا عػامل التحرضل الجراسي  ( مجسػعة مغ346، ص 4227كيزيف )حسجاف، 

  .كجػد السذاكل العائمية في األسخة 

  .سػء البضئة االجتساعية التي فضيا مشدؿ الصالب 

  انذغاؿ الصالب بعسل كالجه في الستجخ أك السرشع أك تعمضق الصالب بخياضة معضشة يرخؼ فضيا كل

 كقتو ك يفزميا عمي الجراسة. 

 ية الصالب لسادة معضشة أك أستاذ معضغ أك مجيخ السجرسة ،سػء حالة الصالب السادية  .كخـا

 في غياب الصالب كعجـ تػفضخ ما يحتاجو مغ أدكات ك اآلالت ك كتب في السجرسة تداىل السجرسة. 

 عجـ تعاكف السشدؿ مع السجرسة مغ أجل تتبع الصالب مغ ناحية التحرضل الجراسي. 

 كثخة السػاد التي تجرس لو ك شػؿ السقخرات الجراسية. 

  بة السادة كعجـ فيسيا كعجـ مخاعاة ضعف مدتػاه الجراسي بدبب إىسالو في جسيع السػاد الجراسية ك صعػ

 الفخكؽ الفخدية بضغ الصمبة في الفرل مغ قبل السجرسضغ. 

  الكفاح كمغ ك عجـ حث الصالب باالستقخار في كل كقت في البضت كفي السجرسة عمي السحاكخة كالتحرضل

 .ثع إعجاد الصالب لحلظ الذعػر بعجـ تسكشو مغ متابعة زمالئو في الفرل

 يؤدػ إلي اإلىساؿ األسئمةلغر في السجرسة ك تدخيب انتذار عسمية ا. 

 سػء معاممة الػالجيغ ك قدػتيع. 

 مغ شخح ك سػء إخخاج الكتاب األستاذ عجـ تسكغ. 
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  األسخةفقجاف األمغ ك الصسأنضشة في. 

 مغ الذخح ك سػء إخخاج الكتاب األستاذعجـ تسكش. 

 عجـ كجػد الشذاشات التخفضيية داخل السجرسة كالخياضة ك الجسعيات السجرسية داخل السجرسة. 

 كسا أف السخض يعج مغ أىع العػامل السعيقة عغ الجراسة ك التحرضل. 

VI. :تقهيم تحريل الطالب 

تقػيع التحرضل ىي عسمية يتع فضيا تقجيخ ؾيسة كمعخفة نػاحي القػة كالزعف لسدتػػ الجراسات أك شخؽ 

متشػعة مشطسة تدتخجـ فضيا نتائج الؿياس أك أؼ  أدكاتعمضيا باستخجاـ ك شخؽ ك  أحكاماالتجريذ كإصجار 

لسعخفة كتحجيج مجػ  أداء الجراسات ىمعمػمات يحرل عميو بػسائل أخخػ مشاسبة في إصجار أحكاـ عم

 ،دمحم)ىجاؼ أك بضغ الشػاتج الػاقعية لمستعمع أك الشػاتج التي كانت متػقعةاألك االندجاـ كالتػافق بضغ األداء 

 . (563 ، ص4226

 >ؼيسا يمي ( 96، ص:422 ،عيدى)يػجدىا مجسػعة مغ األىجاؼ  التحرضل الجراسي كلتقػيع

 .ك التحرضلإنو يعسل عمي تحفضد الصمبة عمي االستحكار  -3

بحاث أف مجخد كقػؼ األ أثبتتقج مبة عمي مجػ تقجميع في التحرضل ك إنو كسضمة شبية لكي يتعخؼ الص -4

 .الصمبة عمي درجة تقجميع تعتبخ مغ العػامل اليامة التي تحفدىع إلي شمب مديج مغ التقجـ

 التعمع السجرسي  لعسمية إف تقػيع التحرضل الجراسي يداعج السعمع عمي معخفة مجػ استجابة الصمبة -5

 .لحلظ فيي كسضمة جضجة تػجو السعمع إلي مخاجعة شخيقتوإفادتيع مغ شخيقتو في التجريذ ك  بالتالي مجػك 
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 ىعغ شخيق تكخار االمتحانات عمنسػ الصمبة في الخبخة الستعمسة ك إف تقػيع العسل الجراسي يداعج تتبع  -6

 .فتخات مشتطسة عمي مجار الدشة الجراسية

 االمتحانات السجرسية تداعج عمي معخفة مقجار ما حرمو الصمبة مغ مادة دراسية معضشة.  إف -7

السعخفة كسا إذا كاف الصمبة قج كصمػا إلي السدتػػ السصمػب في التحرضل  ىيداعج تقػيع التحرضل عم -8

 .الجراسي

ذلظ تدميسًا بأف تدتخجـ نتائج التحرضل الجراسي لتقػيع شخؽ التجريذ التي يدتخجميا السعمسػف ك  -9

 .الصخيقة الجضجة تؤدؼ إلي تحرضل مجرسي جضج

 يلكفاءة واألداء اللغهيان عشج تذهمدكاثالثا: 

 ،تذػمذكىك   كبمػـ سػسضخ ؼد> عمع المغة الحجيث كمشصمقاتو كىع ىػ ثالث ثالثة كضعػا أسذ يتذػمدك

ىػ حامل  ي، كتذػمدكياألمخيكىػ عسضج عمع المغة  سػسضخ ىػ األب الخكحى لعمع المغة الحجيث، كبمـػدؼ 

 .المغة األمخيكى لػاء عمع 

بضغ ما يدسى  The goals of Linguistictheoryدراستو ألىجاؼ الشطخية المغػية  في تذهمدكى مضد

. كبضغ ذلظ فى كتابو "جػانب مغ الشطخية performanceكما يدسى بػ"األداء"  competenceبػ"الكفاءة" 

الفرل األكؿ> "إف السػضػع األكؿ  يحضث قاؿ ف.Ghiglione, J. F. Richard, 1999, p 48)  (R    الشحػية"

يشتسى إلى جساعة بذخية ذات  ideal speaker – listenerمدتسع مثالى –لمشطخية المغػية ىػ إنداف متكمع 

ال عالقة ليا بالقػاعج  ي، كيعخؼ لغة تمظ الجساعة معخفة تامة، كغضخ متأثخ بتمظ الحاالت التيتساثل كالم

 يتطيخ عشجما يصبق معخفتو المغػية ف يالشحػية مثل قرػر الحاكخة، كتذتت االنتباه كاألخصاء ... الخ، كالت

 . (84ص ،4228)أبػمعاؿ، االعتبار عجة عػامل تكػف الكفاءة المغػية لمستكمع السدتسع كاحجة مشيا فقط"

http://www.almothaqaf.com/idea2015/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%89
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 يلمغة ف يفيػ "االستخجاـ الفعم ؼ السدتسع بمغتو"، كأما األداء المغػ  –"معخفة الستكمع  يكالكفاءة المغػية ى

مػاقف حؿيؿية" كال يسكغ القػؿ أف األداء ىػ انعكاس مباشخ لمكفاءة، ىػ قج يعكذ الكفاءة كلكغ تحت 

يفيسو، أما تقخر ما يسكغ أف يقػلو أك يتحجث عشو أك  Speaker Nativeشخكط خاصة. فكفاءة ابغ المغة 

 ؼ .كبسعشى آخخ، األداء المغػ الػاقع أك يدسعيا في يشتجيا التيأداؤه فضتألف مغ كل عضشات أك أجداء تمظ المغة 

        مثل قػلشا> "إف الذباؾ مفتػح"  ؼىػ شخيقة كتابة جسمة مل بديصة أك مخكبة عمى مدتػػ الحجيث العاد

 يا لجيو مغ سمع بأثساف مختفعة " .... الخ أما الكفاءة المغػية فيأك "البختقالة حمػة السحاؽ" أك "البائع يبيع م

مغ قػاعج تعشى أف اإلنداف يستمظ بفصختو عجة عػامل صػرية أكلية يثضخىا مغ كسػنيا ما اكتدبو كتعمسو 

 (85ص ، 4228)أبػمعاؿ، .الجسل الرحيحة كتخكضبيا

أف نشتج عجدا ال حرخ لو مغ الجسل كنبخزه كمغ ثع ككفاءتشا المغػية تجعمشا ندتصيع بعجد متشاه مغ القػاعج 

يسكغ لتمظ الثخكة المغػية أف  يكفى جانبيا الجالل ،فشحغ نػاجو كل يػـ بجسل ججيجة غضخ معخكفة لشا مصمقاً 

 نفدو . ؼ تطيخ قجرتشا عمى تشطيع حياتشا يػما بعج يـػ عغ شخيق التػاصل كعبخ عسمية األداء المغػ 

> فيحا الشحػ يرف مقجرة الستكمع عمى ؼمػضػع دراسة الشحػ التقمضج يالكفاءة ىأف  تذهمدكىلحلظ يؤكج 

كإذا كاف  ،فيع الجسل الخاصة بمغتو كإنتاج جسل أخخػ ججيجة، أك تحجيج الجسل السشاسبة لمسػاقف الججيجة

يحاكؿ أف يدكد الصالب أك الجارس بيحه السقجرة، فإف الشحػ  PedagogicGrammarيالشحػ التعميس

 .نجاز مسكشاتجعل ذلظ اإل يييجؼ إلى اكتذاؼ كترػيخ الحخكات اآللية الت LinguisticGrammarؼ المغػ 

عقل مدتخجـ المغة، كىى  يكالشطخية القػاعجية الذكمية تفتخض أف الكفاءة تػجج بذكل ما، كفى مكاف ما ف

، عقل الستكمع ينسػذج لسا يفتخض كجػده ف يفإف الكفاءة المغػية ى يقجرتو عمى األداء بصخائق معضشة، كبالتال

أقامو عالع المغة عمى أساس قجرة الفخد األكلية عمى تسضضد السشصػقات جضجة الرياغة مغ  الحؼكىػ الشسػذج 

كيسكغ فحز مجػ كجػدىا كججكاىا مغ خالؿ دراسة متأنية لألداء  ،تمظ السشصػقات ضعيفة الرياغة... الخ
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البذخػ يتأثخ بعجد مغ  ؼ سمػؾ معقج كالدمػؾ المغػ  ؼده، كبخغع ذلظ فإف أيعتقج أنيا تحج الحؼ الفعمي

 كقج تجعست ججكػ ىحه الشطخية خالؿ القجرة عمى التشبؤ باألداء عبخ نطخية الكفاءة . ،العػامل

الػقت الخاىغ، كىى تخكد عمى السعخفة الزسشية  يالجراسة المغػية ف يفالكفاءة تعج مغ القزايا الذائعة ف

تؤلف بضغ األنساط الشحػية كالسفخدات السعجسية كاألشكاؿ الرػتية  يبالسجسػعة الكاممة كالعامة مغ القػاعج الت

كقت، ككحلظ القجرة عمى  ؼأ يشكل أك نسط لغػػ ف ؼمغ الشاحية الشطخية . القجرة عمى إنتاج أ يلمغة كبالتال

 ،لمكفاءة بقػلو >" الكفاءة تذضخ إلى قجرة الستكمع يالسعشى االصصالحي آلخخكف . كيحجد تذػمدكما يشتجو ا

شبقا لقػاعج لغتو، كيعتبخ الشحػ نسػذجا لمكفاءة السثالية  كالسعانيعمى أف يخبط األصػات  السثاليالسدتسع 

كمعشى ىحا ، "ت الرػتية كالجالليةبضغ التسثيالالحػ يسجنا بعالقة أك رابصة معضشة بضغ الرػت ك السعشى، أك 

أف القجرة عمى إنتاج المغة كفيسيا تدسى الكفاءة، كىحه الكفاءة شبع عمضيا اإلنداف مشح شفػلتو، كخالؿ مخاحل 

يقـػ بيا متكمع المغة بيجؼ صياغة الجسل، كذلظ شبقا  ياكتداب المغة، كىى بسثابة مقجرة تجدج العسمية الت

 . (Agnès ,1999 :56) يستمكيا يلتيع القػاعج الزسشية التشط

، الكفاية Descriptive Adequacyعغ أنساط مختمفة مغ الكفاءة مشيا > الكفاية الػصؽية تذػمدكصكيتحجث 

كالكفاية  PragmaticAdequacy، كالكفاية التجاكلية ExplanatoryAdequacyالتفدضخية 

... الخ كالتفخقة بضغ الكفاءة التفدضخية كالكفاية الػصؽية تتعمق أساسا بتمظ  TypologicalAdequacyالشسصية

 ". ية الدصحيةالقػاعج الشحػ ك"بضغ القػاعج الشحػية العسيقة" Hockett ههكيتأقاميا  يالتفخقة الت

فعمى مدتػػ  GenerativeGrammar"ؼكيسكغ عغ شخيق الكفاية الػصؽية التفدضخية تبخيخ "الشحػ التػلضج

يسكغ فضيا كصف مػضػعيا بذكل  يالكفاءة الػصؽية يسكغ تبخيخ القػاعج الشحػية عمى أساس الجرجة الت

الكفاءة الزسشية البغ المغة، كبيحا السعشى تبخر  ؼ"أؼ صحيح، كالسقرػد بالسػضػع ىشا "الحجس المغػ 

. كعمى مدتػػ الكفاية أػ عمى أسذ مصابقة لمحؿيقة المغػية  ExternalGroundsالقػاعج عمى أسذ خارجية 
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تكػف فضيا ندقا ذا كفاية كصؽية محجدة السبادغ حضث  يالتفدضخية تبخر القػاعج الشحػية عمى أساس الجرجة الت

تختبط بيا تشتقى ىحه القػاعج مغ بضغ القػاعج األخخػ اعتسادا عمى معصيات لغػية  يإف الشطخية المغػية الت

عمى أسذ تختبط  ؼأ InternalGroundsاعج عغ شخيق أسذ داخمية أكلية معصاة . كبيحا السعشى تبخر القػ 

كتطل مدألة "الكفاية  ي،تؤلف فخضية تفدضخية حػؿ صػرة المغة كسا ى يبعالقة القػاعج بالشطخية المغػية الت

 .تجعل ذلظ مسكشا يأساس بشاء نطخية اكتداب المغة ككصف اإلمكانات الفصخية الت يالتفدضخية" ى

 يأىسية الكفاية التفدضخية لفيع أبعاد بشية المغة بل كيخكػ أف محاكلة بمػغ ىحه الكفاية ى دكىتذهمىكحا يؤكج 

ليا أبمغ  يكل مخحمة مغ مخاحل فيع البشية المغػية، ذلظ أف السدائل السيسة الت يمحاكلة ذات أىسية بالغة ف

تتعمق بالكفاية التفدضخية بالشدبة  يتمظ الت يتأثضخ عمى مفيػمشا عغ المغة، ككحلظ عمى مسارستشا لمػصف ى

لجػانب معضشة مغ بشية المغة، كسا أف االىتساـ بالكفاية التفدضخية يتصمب دراسة إجخاءات التقضيع 

(Agnès ,1999 :91. ) 

، كتسضضده بضغ نػعضغ GenerativeCapacityكيتعمق ىحا الترػر لمكفاية عشج تذػمدكى بجراستو لمقجرة التػلضجية

فيػ يخػ أف دراسة "القجرة التػلضجية القػية" تختبط  ؛رة التػلضجية القػية" ك"القجرة التػلضجية الزعيفة"مشيا> "القج

بجراسة الكفاية الػصؽية ذلظ أف القػاعج تكػف ذات كفاية كصؽية إذا كانت قجراتيا التػلضجية القػية شاممة لشدق 

 األكصاؼ البشضػية لكل لغة شبيعية .

مػضػعا ميسا ، كتحتل logic of conversationمشصق السحادثة تتزسغ ما يدسى بػػ" يية فيلتجاكلأما الكفاءة ا

فالجراسة الحؿيؿية ألػ لغة تتعمق  ؛يع الخبخةتشط يدخ بشية الحاكخة كتسثل شخيقتشا فتف ينطخية األداء الت يف

ضل ضخكؼ معضشة، كلحلظ فإف معصيات األداء تتعمق مباشخة  ية باألداء أك بسا يفعمو شخز ما فبالزخكر 

بالكفاءة نفديا، فإذ كشا نعخؼ أف المغة تتألف مغ كمسات كجب عمضشا أف نجرس اإلشارات المغػية كخرائريا 



األداء والتحريل الجراسي                                                                   ثالثالفرل ال  
 

58 
 

المغة كقجرات  فيع شبيعة يفجراسة األداء تداعجنا عمى فيع الكفاءة، كىسا مع يتعاكناف ف ؛الجاللية كالرػرية

 .اف اإلبجاعيةاإلند

أف كل متكمع لغة يستمظ قجرة عمى اختخاع لغتو كضخب مغ "القػاعج التػلضجية"  يتذهمدككلتػضيح ذلظ يؤكج 

لكغ ليذ معشى ذلظ أف الستكمع يكػف كاعيا بتمظ القػاعج، أك أف  ؛تسشحو معخفة خاصة لمتعبضخ عغ لغتو

اىتساـ لمقػاعج  ؼفأ ،حجسية تكػف دؾيقة بالزخكرةباستصاعتو أف يعضيا، أك أف عبارتو المغػية عغ معخفتو ال

أك  يتقع بعضجا عغ الػعى الػاقع يالعسميات العقمية الت يمعطع الػقت، ف يالتػلضجية ذاتيا يربح ذا أىسية، ف

 ؛السسكغ، كعالكة عمى ذلظ، فسغ الػاضح أف آراء الستكمع ككجيات نطخه عغ سمػكو ككفاءتو قج تكػف خاشئة

كعميو فإف "القػاعج الشحػية التػلضجية" تحجد ما يعخفو الستكمع بالفعل كليذ ما يقػلو أك يعبخ عشو مغ معخفة 

تدعى إلى تحجيج أك كصف ما يخاه الذخز بالفعل بجال مغ كصف ما يقػلو  يالت يشأف نطخية اإلدراؾ الحد

 . (Agnès ,1999 :92) بخ بو عسا يخاه، ككيؽية رؤيتو لوأك يع

محاكلة لػصف، بأكثخ الصخؽ حيادية  يػاعج الشحػية التػلضجية ليدت نسػذجا لمستكمع أك السدتسع، بل ىالق

السدتسع، فعشجما نقػؿ إف  –لمغة مغ قبل الستكمع  يتدكدنا بأساس االستخجاـ الفعم يالسعخفة المغػية الت

لمجسمة .  ؼ ى ىحا الػصف البشضػ معضغ ؼيعشى ذلظ أف ىحه القػاعج تعص ؼ القػاعج تػلضج لجسل ذات كصف بشضػ 

كعشجما نقػؿ أف لمجسمة اشتقاؽ معضغ تحجده قػاعج تػلضجية معضشة فال يعشى ذلظ كيف يقػـ الستكمع أك السدتسع 

؛ "نطخية األداء" ؼ كشخيقة فعالة، فيحه السدألة تخز نطخية االستخجاـ المغػ  يبسثل ىحا االشتقاؽ بذكل عسم

تعمع الصفل لمغة عبارة عغ ندق  ي، كنطخية فؼ األداء المغػ  يتيتع بػضع نطخية ف ي" التك"القػاعج التػلضجية

كىحا الشدق مغ  ،يسكغ أف يعاد استعساليا باستسخار لتػلضج عجد غضخ محجكد مغ التخاكضب يمغ القػاعج الت

 > يالقػاعج يسكغ تحمضمو إلى ثالثة مكػنات رئيدية لمقػاعج التػلضجية ى
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 Syntactic Componentي السكهن الشحه -1

ىػ الحػ يحجد مجسػعة ال متشاـية مغ السػضػعات السراغة السجخدة، كتتزسغ كل مشيا  ؼ السكػف الشحػ 

جسيع السعمػمات الستعمقة بتفدضخ كاحج لجسمة معضشة كمرصمح "جسمة" ىشا يقرج بو اإلشارة إلى الدالسل 

 .التػلضجية كليذ إلى الدالسل السكػنة مغ الفػنيسات

 Phonological Competentيلسكهن الفهنهلهجا -2

يتع تػلضجىا بػاسصة قػاعج نطسية تخكضبية،  يىػ الحػ يحجد الريغة "الرػتية" لمجسمة الت يالسكػف الفػنػلػج

 أػ أنو يعصى لمجسمة صػرتيا الرػتية أك الشصؿية .

 Semantic Componentيالسكهن الجالل -3

 . لجسمة كشخيقة تفدضخىايحجد معشى اىػ الحػ  يالسكػف الجالل

دراسة السذكالت المغػية، بل لقج  يليا أىسية عطيسة ف تذهمدكىكىكحا نالحع أف الجراسات الشحػية عشج 

 يلعبت دكرا ميسا فى تصػيخ الشطخية المغػية نفديا. كيتعمق ذلظ بالقػاعج التػلضجية بالحات، تمظ القػاعج الت

، ككضع نطخية عمسية لتفدضخ عمع الصفل المغة، كلتحقضق ذلظ تذتسل ؼ تذكل أساس بشاء نطخية األداء المغػ 

 ي..... كالسكػناف الفػنػلػج داللي، كمكػف ي، مكػف فػنػلػجإعخابيىحه القػاعج عمى ثالثة مكػنات، مكػف 

 كالتي اإلعخابييدكدىسا بيا السكػف  يىسا مكػناف تفدضخياف كيدتخجـ كل مشيسا السعمػمات الت يكالجالل

جسمة معضشة. كمعشى  يالدالسل التػلضجية كخرائريا األصمية ككحلظ عالقة بعزيا بالبعس اآلخخ ف تخز

، كبشية سصحية تحجد ييجب أف يخز لكل جسمة بشية عسيقة تحجد تفدضخىا الجالل اإلعخابيذلظ أف السكػف 

تفدخ عغ شخيق السكػف  ، كالبشية الدصحيةيالبشية العسيقة تفدخ عغ شخيق السكػف الجالل ي؛تفدضخىا الرػت
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يختبط ارتباشا كثيقا بالبشية العسيقة كىػ الحػ يسضد بضغ الجسل الرحيحة  يأف السكػف الجالل ؼ، أيالفشػلػج

 قػاعجيا كالجسل غضخ الرحيحة قػاعجيا .

تمظ  يبضغ الجسل األكثخ قبػال كالجسل األقل قبػال. كالجسل األكثخ قبػال ى تذهمدكىكيتعمق ذلظ بتسضضد 

كإتقانا، كأكثخ شبيعية بذكل مغ  مالئسةيكػف إنتاجيا أكثخ احتساال، كيكػف أكثخ سيػلو، كأكثخ  يالجسل الت

يسضل الستكمسػف إلى تجشبيا أك استبجاليا بجسل أخخػ  يتمظ الجسل الت ياألشكاؿ. أما الجسل األقل قبػال في

ذ معشى ذلظ أف نخبط فكخة "السقبػؿ" بالرحيح لكغ لي يخصابيع الفعم يتكػف أكثخ قبػال بقجر السدتصاع ف

قػاعجيا، كفكخة "غضخ السقبػؿ" بالخصأ قػاعجيا، "فالسقبػؿ" مفيػـ يتعمق بجراسة األداء بضشسا الرحة القػاعجية 

 .ػقت الحػ تكػف ؼيو صحيحة قػاعجياال يتتعمق بجراسة الكفاءة كإف درجة القبػؿ لمجسمة قج تكػف مشخفزة ف

" فإف الحػ ال المغػؼ بضغ "الكفاءة المغػية " ك"األداء  يتذهمدكيسضد بيا  يأمخ الصخيقة التكميسا يكغ مغ 

بضغ "المغة"  De Sausseuerدهسيخدىشظ ؼيو أف ىحا التسضضد ىػ امتجاد مباشخ لتسضضد عالع المغة الدػيدخػ 

"لمكفاءة"،  يتذهمدكلمغة كتفدضخه لصبيعتيا يقابل إلى حج كبضخ تعخيف  سهسيخك"الكالـ" ذلظ ألف تعخيف 

)دؼ سػسضخ، تخجسة يػسف  مغ "األداء" يتذهمدك"لمكالـ" كشخحو لخرائز يقابل مػقف  سهسيخكتعخيف 

 ( . 44غازؼ، دمحم، د. ت، ص 

ليذ إال جدءا  speechالـبضغ "المغة" ك" الكالـ" يقـػ عمى أساس أف الك سهسيخكلتػضيح ذلظ نقػؿ أف تسضضد 

حجيثو مع  يمحجدا "مغ المغة" كيختبط أساسا بحاتضتو كفخدية صاحبو، فيػ فعل فخدػ يقػـ بو شخز ما ف

أقخىا السجتسع  يلسمكة المغة، كلسجسػعة األعخاؼ كاالتفاقات الزخكرية الت اجتساعياآلخخيغ، كىػ نتاج 

أما المغة، بػجو عاـ متعجدة الجػانب، متبايشة الرػر، كتقع  ؛كسشيا لكى تتأتى مسارسة ىحه السمكة عشج األفخاد

عمى حجكد عجة مياديغ> فضديائية كفدضػلػجية، كسيكػلػجية، كفى الػقت نفدو تقع عمى حجكد مضجاف الفخد، 

تخز الفخد كتخز الجساعة  يكأنيا شائعة بضششا، في كمضجاف السجتسع، أػ أنيا ذات شبيعة اجتساعية عامة، 



األداء والتحريل الجراسي                                                                   ثالثالفرل ال  
 

61 
 

)دؼ سػسضخ، تخجسة  ترشيفيا بضغ الطػاىخ اإلندانية األخخػ لرعػبة اكتذاؼ كحجتيا  يسكغ كلحلظ ال

 .(  47يػسف غازؼ، دمحم، د. ت، ص 

المغة ليدت كضيفة أك نذاشا لمفخد الستكمع، بل ىى إنتاج يكتدبو الفخد بدمبية دكف سابق تأمل، أما الكالـ فيػ 

كإف كانت تختمف  Social Institution ف المغة مؤسدة اجتساعية فعل فخدػ يتعمق باإلدارة كالحكاء . كسا أ

عغ سائخ السؤسدات األخخػ سياسية كانت أك قانػنية أك غضخىا بخرائريا السسضدة كىى عبارة عغ ندق مغ 

أدمغة مجسػعة مغ األفخاد ... كىى اإلنتاج الحػ  يكل دماغ أك بالزبط ف يالقػاعج الشحػية السػجػدة بالقػة ف

 بو الفخد الستكمع بصخيقة سمبية عغ شخيق تدجضميا .يكتد

بضغ الكالـ كالمغة عمى أساس أف الكالـ ىػ األحجاث السشصػقة فعال مغ متكمع، كىػ نذاط  سهسيخبيحا يسضد 

مجسػعة  يفخدػ أك عسل الفخد الحػ يقـػ ؼيو بالححؼ أك اإلضافة أك التعجيل، أما المغة بسعشاىا السصمق في

تسكغ الفخد مغ الفيع كالسعخفة كىى ممظ لمفخد كالسجتسع، كالتسضضد بضغ  يرات كالجسل المغػية التكمية مغ العبا

 ؛السشصػقات"" أك "المغة كالكالـ بيحه الرػرة ىػ تسضضد بضغ "السقجرة المغػية" لمستكمع كبضغ الطػاىخ الػاقعية

مفخد بالتػاصل مع اآلخخيغ، أما الكالـ تدسح ل يفالمغة مؤسدة اجتساعية أك مجسػعة مغ العادات المغػية الت

 . االجتساعيالػاقع  فيلمغة  يفيػ األداء الفعم

بضغ  سهسيخبضغ "الكفاءة" ك"األداء" يتصابق كمية مع تسضضد  يتذهمدككمع ذلظ ال يسكغ القػؿ أف تسضضد 

أساسية،  يسضد، برػرةغ الجانبضغ. فأىع ما تجاىميا بض ي"المغة" ك"الكالـ" بل تػجج خالفات جػىخية ال يشبغ

ىػ تذجيج مفيـػ "الكفاءة" عمى كجػد  سهسيخعغ مفيػـ "المغة" عشج  يتذهمدكمفيـػ الكفاءة المغػية عشج 

 قجرة نفدانية خالقة عغ الذخز الشاشق .
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مخدف يػدع عغ شخيق ( (Marie Louise et M. richelle, 1984, p 174- 175 سهسيخفالمغة عشج 

، فميذ كل دما يكنطاـ نحػػ يػجج بالقػة ف األشخاص الحيغ يشتسػف إلى الجساعة نفديا يمسارسة الكالـ ف

، كيػدع ىحا الشطاـ ؼيو عغ شخيق مسارسة الكالـ . لحلظ فإف تحمضل الكالـ يالذخز إال مػدعا لشطاـ خارج

ال ليا، كعميو ال يذكل الذخز الشاشق مجا يال يمـد عالع المغة بحاؿ مغ األحػاؿ بالبحث عغ األكلػيات الت

أما مفيـػ  ي؛السشطػر مذكمة مجػ مصابقة نسػذج الكالـ الحػ يعجه عالع المغة عمى الػاقع الشفدان يتصخح ف

الػاقع  ي"الكفاءة المغػية" ؼيدتشج، عمى العكذ، صخاحة إلى قجرات الذخز المغػية، كيسثل ىحا السفيػـ ف

، إنو يتصابق مع نحػ المغة أك مجسػع ؼ كالـ أك األداء المغػ أفعاؿ ال يتتجخل ف يالعػامل المغػية الرخفة الت

 يالجماغ بل تذكل ف يتفدخ بشية العبارات السسكشة، فالكفاءة ال تذكل أبجا مجخد مدتػدع ف يالقػاعج الت

إصجار أك تأكيل العبارات الججية باستسخار  يالػاقع عسمية ابتكار، بسعشى أف أىع خاصية ليا ربسا تتسثل ف

 . الجكاـ إلى أحكاـ القػاعج نفديا ػع ىحه العبارات عمىرغع خز

تدسح لكل فخد بأف  ينصاؽ مرصمح "الكفاءة المغػية" تمظ السعخفة الحجسية الت ييجخل ف يتذهمدككسا أف 

(، أك ما إذا كانت يتكمع بيا يلغتو األصمية )الت ييحكع ما إذا كانت جسمة ما بعضشيا مسكشة أك غضخ مسكشة ف

تعشى  يتذهمدكعبارة ما بعضشيا سميسة أك غضخ سميسة. كمغ ىشا فإف كمسة "الكفاءة" أك "السقجرة المغػية" عشج 

، ألنيا تفتخض كجػد نذاط إبجاعى لجػ الحات الستكمسة يتعارض دىدهسيخأكثخ مسا تعشيو كمسة " لغة " عشج 

)دؼ سػسضخ، تخجسة   يشدبو إلى المغة دىدهسيخجبخ( الحػ كاف مع الصابع الدمبى )غضخ الستعسج أك غضخ الست

 . (  48يػسف غازؼ، دمحم، د. ت، ص 

يتعمق أساسا بػػ "البخانيات" أك "الدصػح  يكمغ ناحية أخخػ يجب اإلشارة إلى أف "األداء" عشج تذػمدك

فاألداء يخفى تحتو قجرات عقمية الخارجية" بضشسا تتعمق "الكفاءة" بػػ"الجػانيات" أك "الجخائل" أك "األعساؽ" 
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يجب أال نقف عشج الدصػح ألنيا كثضخا ما تخجعشا بديشتيا، إنسا نبحث عغ  ؼعسيقة يجب البحث عشيا، أ

 .ي"الجػىخ"، عغ "األعساؽ" أك عغ "البشى العسيقة" لألداء الفعم

"إبجاعية المغة" كىى مقجرة  أف أعطع ما يسضد الكفاءة المغػية ىػ ما يسكغ أف ندسيو بػػ يتذهمدكلحلظ يخػ 

الستكمع عمى إنتاج جسل ججيجة تكػف مفيػمو لشا رغع عجـ سساعشا ليا مغ قبل . كالحق أف أىسية دراسة ىحا 

لمغة العادية السدتخجمة كانت معخكفة مشح القخف الدابع عذخ، عمى األقل، ككانت تذكل  اإلبجاعيالجانب 

 .ا ىػ مػضػع السقاؿ القادـ "الخاصية اإلبجاعية لمغة"محػر اىتساـ عمع المغة عشج ىسبػلت، كىح
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 خالصة :

، أك مجػ استيفاء الصالب لمسعايضخ التي تحجدىا أك التحرضل الجراسي يقاس الشجاح باألداء األكاديسي

كمع تدايج السشافدة الذخسة عمى نحػ متدايج في عالع العسل، فإف أىسية  ؛الحكػمة السحمية كالسؤسدة نفديا

أداء الصالب في السجرسة بذكل جضج قج لفتت انتباه اآلباء كالسذخعضغ كإدارات التعميع الحكػمية عمى حج 

كعسل كيتع تقضيع األداء بعجة شخؽ مثل االختبارات الذفػية كالكتابية كأداء عخض لمسياـ السصمػبة،  ؛سػاء

كيقػـ السعمسػف بالتقضيع في شكل رسائل أك  ؛الػاجبات السشدلية كالسذاركة في األنذصة كالسشاقذات الرؽية

أما عمى مدتػػ الجكلة، فضتع تقضيع  ؛عجد مغ الجرجات كالسالحطات الجانبية، لػصف مجػ نجاح الصالب

كاستشاًدا إلى مجسػعة مغ اإلنجازات الصمبة مغ خالؿ أدائيع في اختبارات مػحجة مػجية نحػ أعسار محجدة 

 التي يتػقع أف يمتقي بيا الصمبة في كل فئة عسخية. 

 

 

 



رابعامفصل ام  
الإجراءات املهنجية ندلراسة 

 امليدانية
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 تسهيد:

في الجراسة االستصالعية األول يتسثل الذق  ،الفرل اإلجخاءات السشيجية لمجراسة السيجانية ىحا نتشاول في

استصالع  إلىيعخفيا مخوان عبج السجيج إبخاليم الجراسة االستصالعية بأنيا "تمك الجراسة التي تيجف التي 

الظخوف السحيصة بالظاىخة التي يخغب الباحث دراستيا والتعخف عمى أىم الفخوض التي يسكن وضعيا، 

 ( .  38، ص 2005وإخزاعيا لمبحث العمسي )مخوان، 

التي يخيج تصبيقيا يتأكج من خالليا الباحث من أدوات البحث تصبيكية الجراسة االستصالعية ىي دراسة      

األساسية، من حيث صالحيتيا ومجة تصبيقيا وإجخاءاتيا السختمفة، ومجى مهافقتيا لعيشة البحث عمى عيشتو 

 ومجى شسهليتيا لسهضهع الجراسة.

 ختباراتلال خرائز الديكهميتخيةال التحقق من كسا تيجف الجراسة االستصالعية برفة عامة إلى       

الحيتيا لالستعسال، وقبل تصبيق أداة البحث في واالستبيانات السدتخجمة والتأكج من وضهح بشهدىا وص

الجراسة السيجانية األساسية قام الباحث بجراسة استصالعية لتجعيم الجانب الشظخي، وتعديد الجراسة السيجانية، 

 لمتهصل إلى نتائج دقيقة وقيم صحيحة.

إلى معخفة أثخ التي تيجف ة الجراسة األساسيأما الذق الثاني من إجخاءات الجراسة السيجانية فيتسثل في     

التخبية التحزيخية في تشسية الكفاءة المغهية واألداء الجراسي في السهاد األساسية لجى تالميح الصهر األول من 

إلى جانب معخفة أثخ التخبية ؛ التعميم  االبتجائي، واعتسجنا في ذلك عمى  بشاء استسارة واحجة بأربعة أبعاد

الكفاءة المغهية )االستساع، القخاءة، التعبيخ والكتابة( واألداء الجراسي في السهاد األساسية التحزيخية في تشسية 

 .لجى تالميح الصهر األول من التعميم االبتجائي
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 أوال: اإلجراءات السشهجية لمدراسة االستطالعية:      

I. :الغرض من الدراسة االستطالعية 

 تيجف الجراسة االستصالعية إلى:

 من الترهر العام لمبحث.التأكج  .1

 معخفة مجى صالحية و دقة أداة البحث. .2

 معخفة خرائز السجتسع األصمي لمعيشة ومهاصفاتو. .3

 معخفة مجى وضهح بشهد األداة وفيم أفخاد عيشة البحث لفقخاتيا وججيتيا كأداة لمبحث. .4

 تكهين فكخة عامة عن عيشة مجتسع الجراسة و شخق اختيارىا. .5

ألقدام ة في كذف مجى مداىسة السخحمة التحزيخية في تييئة الصفل التعخف عمى قهة األدا  .6

 .الصهر األول من التعميم االبتجائي

II. :مكان وزمان الدراسة االستطالعية 

نهفسبخ   05تّم إجخاء الجراسة االستصالعية بالسجارس االبتجائية التابعة لسجيشة مدتغانم، وامتجت من تاريخ 

 وىي فتخة تهزيع وجسع أداة الجراسة. ؛2017نهفسبخ  30إلى غاية  2017

III. الدراسة االستطالعية: اةأد 

يتهقف صجق البحهث وقيستيا العمسية عمى االختيار الدميم لمصخق واألدوات التي تتستع بالذخوط العمسية 

والسشيجية بغية الهصهل إلى األىجاف السدصخة ومن أجل جسع السعمهمات والبيانات الستعمقة بالبحث العمسي؛ 

لحرهل عمى معصيات الجراسة الكسية قام الباحث بترسيم وان أجل الهصهل إلى نتائج مهثهق بيا، وم

 استبيان الكفاءة المغهية.
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 يتكهن االستبيان باإلضافة إلى الجدء الخاص بالسعمهمات الذخرية، من أربعة أبعاد ىي:

 لمدمالء والسعمم أثشاء الحجيث. االستساعالحي يتسثل في ميارة الستعمم عمى  بعد مهارة االستساع: -1

الحي يتسثل في ميارة الستعمم عمى قخاءة نز بصالقة والتفخيق بين مخارج الحخوف  بعد مهارة القراءة: -2

 وتذكيل الكمسات.

وتتسثل في ميارة الستعمم عمى إنتاج أكبخ عجد مسكن من األفكار في تحخيخ مهضهع بعد مهارة التعبير: -3

 ما.

 والحي يتسثل في ميارة الستعمم عمى كتابة حخوف أو جسل أو فقخة. لكتابة: بعد مهارة ا -4

فقخة، أمام كل فقخة ثالث اختيارات لإلجابة )دائسا، أحيانا، نادرا(  40ويتكهن االستبيان في مجسمو من 

بهضع والسصمهب من السعمم أن يحجد مجى انصباق محتهى الفقخات مع االختيارات الستاحة لإلجابة، وذلك 

 ( تحت االختيار السشاسب.xعالمة )

 فقخات مهزعة كسا يمي: 10وكل بعج من أبعاد االستبيان يتكهن من 

 يهضح تهزيع فقخات االستبيان عمى أبعاده (:01الجدول رقم )

 الفقرات ارقام البعد

 37ــ  33ــ  29ــ  25ــ  21ــ  17ــ  13ــ  9ــ  5ــ  1 ميارة االستساع

 38ــ  34ــ  30ــ  26ــ  22ــ  18ــ  14ــ  10ــ  6ــ  2 ميارة القخاءة

 39ــ  35ــ  31ــ  27ــ  23ــ  19ــ  15ــ  11ــ  7ــ  3 ميارة التعبيخ

 40ــ  36ــ  32ــ  28ــ  24ــ  20ــ  16ــ  12ــ  8ــ  4 ميارة الكتابة
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 :طريقة الترحيح

درجتان لالختيار )أحيانا( ودرجة عمى االختيار )دائسا(، و لإلجابة درجات  03تم ترحيح االستبيان بإعصاء 

واحجة لالختيار )نادرا(؛ وبيحا تتخاوح الجرجة الكمية عمى االستبيان التي يتحرل عمييا الستعمم من وجية نظخ 

 ـ 10(؛ والجرجة عمى كل بعج من األبعاد األربعة السكهنة لو تتخاوح نظخيا بين )120ـ  40السعمم نظخيا بين )

30.) 

IV. :عيشة الدراسة االستطالعية ومهاصفاتها 

 حجم عيشة الدراسة االستطالعية: -1

الصـــهر األول مـــن التعمـــيم  أقدـــاميجرســـهن فـــي  وتمسيـــحة تكهنــت عيشـــة الجراســـة االســـتصالعية مـــن ثســـانين تمسيـــحا

 بالسجارس التابعة لسجيشة مدتغانم. االبتجائي

 مسيزات عيشة الدراسة االستطالعية: -2

 السخصصات أدناه مسيدات عيشة الجراسة االستصالعية:  تهضح الججاول

 حدب جشس التمسيذ: - أ

 يسثل الججول التالي تهزيع عيشة الجراسة االستصالعية لمبحث حدب متغيخ جشذ التمسيح:

 : يهضح تهزيع عيشة الجراسة االستصالعية حدب الجشذ.(02الجدول رقم )                  

 السجسهع ذكهر إناث الجشذ

 80 35 45 العجد

 100 43.75 56.25 الشدبة السئهية ٪
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( أكبخ من عجد % 56.25أنثى بشدبة  45يتزح من الججول أن عجد إناث عيشة الجراسة االستصالعية )

من مجسهع  %12.50( أفخاد أي ما ندبتو 10( بفارق قجره أربعة )% 43.75ذكخ بشدبة 35الحكهر فييا )

 :أفخاد عيشة الجراسة ككل، ىحا ما يؤكجه السخصط التالي

 

 : يسثل مخصط دائخي لتهزيع عيشة الجراسة االستصالعية حدب جشذ التمسيح.(01الذكل رقم )

 حدب التحاق التمسيذ بالتربية التحزيرية: - ب

 االلتحاق بالتخبية التحزيخية:يسثل الججول التالي تهزيع عيشة الجراسة االستصالعية لمبحث حدب متغيخ 

 حدب االلتحاق بالتخبية التحزيخية. ستصالعية: يهضح تهزيع عيشة الجراسة اال(03الجدول رقم)

 السجسهع لم يمتحق التحق االلتحاق بالتحزيخي 

 80 17 63 العجد

 100 21.25 78.75 الشدبة السئهية ٪

 

 ذكر

 أنثى
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(  %78.75تمسيح بشدبة  63يتزح من الججول أن عجد التالميح الحين التحقها بالتخبية التحزيخية )     

( تمسيح أي ما ندبتو 46( بفارق قجره )% 21.25تمسيح بشدبة  17أكبخ من عجد التالميح الحين لم يمتحقها )

 .من مجسهع أفخاد عيشة الجراسة ككل، ىحا ما يؤكجه السخصط التالي 57.5%

 

 : يسثل مخصط دائخي لتهزيع عيشة الجراسة االستصالعية حدب االلتحاق بالتخبية التحزيخية.(22شكل رقم )

 حدب السؤهل العمسي لألب: - ج

 يسثل الججول التالي تهزيع عيشة الجراسة االستصالعية لمبحث حدب متغيخ السؤىل العمسي لألب:

 : يهضح تهزيع عيشة الجراسة االستصالعية حدب السؤىل العمسي لألب. (24جدول رقم)

 السجسهع مدتهى أعمى دون البكالهريا أّمي السؤىل العمسي

 80 12 59 9 العجد

 100 15 73.75 11.25 الشدبة السئهية ٪

( والبيــان التــالي أن عــجد أوليــاء التالميــح ذوي السؤىــل العمســي دون البكالهريــا 04يتزــح مــن الجــجول رقــم)    

، % 62.5(  بفــــارق قــــجره  %11.25بشدــــبة  9( يفهقــــهن عــــجد األوليــــاء األميــــين  ) %73.75بشدــــبة  59)

 .%58.75( بفارق قجره %15بشدبة  12ويفهقهن كحلك عجد األولياء ذوي مدتهى أعمى )

 لم يلتحقوا

 التحقوا
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 حدب السؤىل العمسي لألب. ستصالعيةأعسجة لتهزيع عيشة الجراسة اال: يسثل (23شكل رقم )

 حدب السؤهل العمسي لألم: - د

 يسثل الججول التالي تهزيع عيشة الجراسة االستصالعية لمبحث حدب متغيخ السؤىل العمسي لألم:

 حدب السؤىل العمسي لألم.  ستصالعية: يهضح تهزيع عيشة الجراسة اال(25جدول رقم)

 السجسهع مدتهى أعمى دون البكالهريا أّمية العمسيالسؤىل 

 80 7 40 33 العجد

 100 8.75 50 41.25 الشدبة السئهية ٪

 

( والبيـان التـالي أن عـجد أّميـات التالميـح ذوات السؤىـل العمسـي دون البكالهريـا 05يتزح من الججول رقم)     

 33( يسـثمن نرـف عيشـة الجراسـة االسـتصالعية، وىـّن بـحلك يفقـن عـجد األّميـات األّميـات ) %50بشدبة  40)
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بشدــــبة  07، ويفقــــن كــــحلك عــــجد األّميــــات ذات مدــــتهى أعمــــى ) % 8.75(  بفــــارق قــــجره  %41.25بشدــــبة 

 .%41.25( بفارق قجره 8.75%

 

 السؤىل العمسي لألم.: يسثل أعسجة لتهزيع عيشة الجراسة االستصالعية حدب (24شكل رقم )

V. :الخرائص الديكهمترية ألداة الدراسة 

 تتسثل أداة الجراسة الحالية في استبيان الكفاءة المغهية:

 تّم حداب معامل الرجق بصخيقتين :ـ الردق:  1

لحداب الرجق التسييدي تّم استعسال شخيقة السقارنة الصخفية؛ حيث تّست السقارنة بين أ ـ الردق التسييزي: 

عيشتين تّم سحبيسا من شخفي الجرجات عمى استبيان السيارات المغهية لعيشة الجراسة االستصالعية؛ حجم كل 

 (.80من العيشة الكمية )ن= %27تمسيحا وتمسيحة بهاقع  22عيشة يداوي 
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 يبّين قيم "ت" لجاللة الفخق بين الستهسصين الحدابيين لمعيشتين. :(26الجدول رقم )
 العيشة 

 الستغيخ
 22العيشة الّجنيا ن= 22العيشة العميا ن=

 قيسة "ت"
 ع م ع م

 ***8.77 5.29 20.09 .00 30 االستساع
 ***9.19 4.79 20.59 00. 30 القخاءة
 ***10.06 5.03 19.18 00. 30 التعبيخ
 ***9.69 3.91 21.90 00. 30 الكتابة

 ***9.50 18.26 82.95 0.21 119.95 الجرجة الكمية
 (α =2.221قيسة "ت" دالة إحرائيا عشد مدتهى داللة )** *

أن استبيان الكفاءة المغهية يتسيد بقجرة كبيخة عمى التسييد بين  (06رقم )يتبين من قيم "ت" في الججول 

السختفعين والسشخفزين في السيارات المغهية األربع التي تذكل الكفاءة المغهية وفي الجرجة الكمية؛ مسا يجعميا 

 سدتهى عال من الرجق لجى أفخاد العيشة.تترف ب

 ب ـ الردق بطريقة االتداق الداخمي:

لمتأكج من فاعمية فقخات استبيان الكفاءة المغهية تم التحقق من تهفخ صجق االتداق الجاخمي لفقـخات األداة عـن 

حي تشتسـي إليـو، شخيق حداب معامالت االرتباط بين درجة كل فقخة من فقخات كل بعج والجرجـة الكميـة لمبعـج الـ

كســا تــم حدــاب معــامالت االرتبــاط بــين درجــة كــل فقــخة والجرجــة الكميــة لــألداة؛ وكــحا حدــاب معــامالت االرتبــاط 

(، عمـــى 15(، )14بـــين درجـــات كـــل بعـــج والسجســـهع الكمـــي لـــجرجات األداة، وىـــحا مـــا تهضـــحو الجـــجاول رقـــم )

 التهالي:
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 بين كل فقرة والدرجة الكمية لمبعد الذي تشتسي إليه ( : يبين معامالت ارتباط بيرسهن 27الجدول رقم)

 معامل ارتباط كل فقخة بالبعج الحي تشتسي إليو
 ميارة الكتابة ميارة التعبيخ ميارة القخاءة ميارة االستساع

 م. االرتباط ر. الفقخة م. االرتباط ر. الفقخة م. االرتباط ر. الفقخة م. االرتباط ر. الفقخة
1 **891. 2 **840. 3 **840. 4 **853. 
5 **890. 6 **902. 7 **864. 8 **743. 
9 **841. 10 **855. 11 **779. 12 **917. 
13 **903. 14 **876. 15 **880. 16 **805. 
17 **906. 18 **607. 19 **696. 20 **831. 
21 **796. 22 **799. 23 **687. 24 **865. 
25 **874. 26 **807. 27 **795. 28 **831. 
29 **811. 30 **683. 31 **852. 32 **700. 
33 **801. 34 **878. 35 **659. 36 **883. 
37 **860. 38 **856. 39 **777. 40 **777. 

 (α =2.21دال إحرائيا عشد مدتهى داللة ) **

أن جسيــع فقــخات كــل ميــارة مــن السيــارات المغهيــة السذــكمة لمكفــاءة ليــا معامــل  (07رقــم )نالحــم مــن الجــجول 

(؛ فقـج بمـأ أعمـى معامـل ارتبـاط فـي بعـج α =0.01)ارتباط مهجب بالبعـج الـحي تشتسـي إليـو عشـج مدـتهى داللـة 

(، ويــجل ذلــك عمــى 0.796( وأقــل معامــل ارتبــاط )α =0.01( عشــج مدــتهى داللــة )0.906ميــارة االســتساع )

( وأدنــى قيســة 0.902تــع الفقــخات بفاعميــة عاليــة؛ أمــا فــي بعــج ميــارة القــخاءة فقــج بمغــت أعمــى قيســة ارتبــاط )تس

(، 0.659( وأدنـى قيســة ارتبــاط بمغــت )0.880(؛ أمـا فــي بعــج ميـارة التعبيــخ فقــج بمغـت أعمــى قيســة )0.607)

 (.0.700( وأدنى قيسة )0.917وفي بعج ميارة الكتابة بمغت أعمى قيسة ارتباط )
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وبشاءا عمـى مـا سـبق ذكـخه يسكـن القـهل بتحقـق االتدـاق الـجاخمي بـين فقـخات كـل ميـارة عمـى حـجة؛ وكـحا تحقـق 

قجرة الفقخات عمى التسييد بين إجابات أفخاد العيشـة عمـى الفقـخات ذات العالقـة بكـل ميـارة مـن السيـارات المغهيـة 

 األربعة السذكمة لمكفاءة.

 (: يهضح معامالت ارتباط بيرسهن بين فقرات البعد والدرجة الكمية لألداة28الجدول رقم)

 معامل ارتباط فقخات كل بعج بالجرجة الكمية الستبيان السيارات المغهية
 ميارة الكتابة ميارة التعبيخ ميارة القخاءة ميارة االستساع

 م. االرتباط ر. الفقخة االرتباطم.  ر. الفقخة م. االرتباط ر. الفقخة م. االرتباط ر. الفقخة
1 **835. 2 **814. 3 **877. 4 **683. 
5 **887. 6 **882. 7 **881. 8 **685. 
9 **779. 10 **882. 11 **712. 12 **738. 
13 **874. 14 **872. 15 **825. 16 **798. 
17 **870. 18 **582. 19 **599. 20 **734. 
21 **795. 22 **759. 23 **548. 24 **672. 
25 **805. 26 **817. 27 **734. 28 **699. 
29 **798. 30 **692. 31 **900. 32 **760. 
33 **821. 34 **869. 35 **662. 36 **713. 
37 **833. 38 **832. 39 **754. 40 **812. 

الجرجة 
 الكمية 

الجرجة  .968**
 الكمية

الجرجة  .987**
 الكمية

الجرجة  .951**
 الكمية

**883. 

 (α =2.21دال إحرائيا عشد مدتهى داللة ) **

أن ىشـاك معـامالت ارتبـاط مهجبـة بـين كـل فقـخة مـن فقـخات األبعـاد األربعـة والجرجـة  (08رقـم )يهضح الجـجول 

، كســا أن ىشــاك معــامالت ارتبــاط مهجبــة (α =0.01)الكميـة لــألداة وجسيعيــا دالــة إحرــائيا عشــج مدـتهى داللــة 

 ميارة من السيارات المغهية األربعة السذكمة لمكفاءة والجرجة الكمية لالستبيان.بين كل 
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وىحه الشتائج التي تم التهصل إلييا تجعمشا نصسئن بذكل كاف لرحة استبيان الكفاءة المغهية عمى عيشة 

 الجراسة الحالية لتحقيق أغخاضيا.

 ـ الثبات: 2

 اعتسج في حداب الثبات عمى شخيقة التجدئة الشرفية وشخيقة ألفا كخونباخ:

 أ ـ الثبات بطريقة التجزئة الشرفية: 

قام الباحث بحداب ثبات استبيان الكفاءة المغهية عمى شخيقة التجدئة الشرفية؛ حيث قدم االستبيان إلى 

الشرف الثاني يزم األرقام الدوجية )من (، و 39إلى  1نرفين : الشرف األول خاص باألرقام الفخدية )من 

 0.95(؛ ثم قام بعج ذلك بحداب معامل االرتباط بيخسهن لشرفي االستبيان فكانت الشتيجة ر=  40إلى  2

 (.0.01وىي دالة إحرائيا عشج مدتهى )

 . 0.974وبعج الترحيح بسعادلة سبيخمان بخاون أصبحت قيسة معامل االرتباط لالستبيان ككل تداوي 

ميو يسكن القهل بأن االستبيان يتستع بقجر من االستقخار في نتائجو، ويسكن االعتساد عميو لتحقيق أىجاف وع
 الجراسة الحالية. 

 كرونباخ: لب ـ الثبات بطريقة ألفا 

 كخونباخ؛ وقج بمأ معامل الثبات كسا يمي :لاستخجم الباحث معامل الثبات ألفا 

 ألفا لكخونباخ.يبين تهزيع معامل الثبات  (:29جدول رقم )

 كخونباخلمعامل الثبات ألفا  البعج
 0.959 ميارة االستساع

 0.937 ميارة القخاءة
 0.925 ميارة التعبيخ
 0.946 ميارة الكتابة
 0.982 الجرجة الكمية
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ـ  0.925تخاوحت بين )( أن معامل الثبات ألبعاد استبيان السيارات المغهية 09يتزح من الججول رقم )

(؛ وجسيعيا تعّبخ عن معامالت تتستع بجرجة عالية 0.982( وبمأ معامل الثبات الكمي لالستبيان )0.959

 .من الثبات تفي بأغخاض الجراسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



اإلجراءات السشهجية لمدراسة السيدانية                                                        رابعالفرل ال  

 

79 
 

 ثانيا: اإلجراءات السشهجية لمدراسة األساسية

I. :مشهج الدراسة 

 عمى الهصف والتحميل والسقارنة.، الحي يقهم الباحث عمى السشيج الهصفي يعتسج 

II. :مكان ومدة الدراسة األساسية 

في الفتخة السستجة ما  أجخيت ىحه الجراسة األساسية بالسجارس االبتجائية التابعة لبعس مقاشعات مجيشة مدتغانم

 . 2018جهان  10إلى  2018جانفي  07بين من 

III. :مجتسع الدراسة األساسية 

كان  لهالية مدتغانم بسجيخية التخبية متحاناتمرمحة التسجرس واالحدب اإلحراءات التي قجمت لمباحث من 

        2017/2018: م االبتجائي خالل السهسم الجراسيلتالميح الصهر األول من التعميالعجد اإلجسالي 

 .2ومدتغانم  1مقاشعتي مدتغانم مهزعين حدب  تمسيحا وتمسيحة13851

IV.  ومهاصفاتها: األساسيةعيشة الدراسة 

 حجم عيشة الدراسة األساسية: -1

حي يقجر بعذخات حيث أنو "في مجتسع البحث التمسيًحا وتمسيحة؛ 156تكهنت عيشة الجراسة األساسية من 

عمى عكذ ما قج نفكخ فيو تمقائيا، فاألججر أال نزيف  ،اآلالف أو عذخات السئات من اآلالف من العشاصخ

من مجتسع البحث يكهن كافيا؛ ويربح ذلك صحيًحا أكثخ عشجما يتعمق األمخ بساليين %1حاالت كثيخة، ألن 

 ( وأردنا بشاء 1982)de Voyerالعشاصخ، ألن الشدبة الزخورية ستتزاءل أو تتشاقز بقهة، له أخحنا مثال 

شاب، بجقة رياضية تتخاوح بين ناقز وزائج  30 000ميح الثانهي لعسالة تخبهية تزم لتال  عذهائية عيشة

 (.320-319: 2010" )مهريذ، %1.126أي  30 000تمسيحا من مجسهع الـ  379فيكفي أخح  5%
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؛ تمسيح156فإن عيشة البحث تربح مكهنة من  الجراسة الحالية؛من مجتسع  %1.126أخح ندبة عشجما نو 

 سعادلة التالية:وذلك وفق ال

حجم العيشة =      
100

 .  تمسيح156= 1.126×13851

 العذهائية البديصة أي وفق السعايشة  ةوتم اختيار العيشة من كل شبقة )التي تسثل السقاشعة( وفق الصخيق

 .االحتسالية

 

: حجم العيشة =01لسدتهى الدشة األولى ابتجائي بسقاشعة مدتغانم مثال: بالشدبة 
13851

3240×156  =36 
 ؛ ولقج كان حجم العيشة اإلجسالي مهزعا كسا يمي : تمسيحا وتمسيحة

 .السقاشعتينحدب  الجراسة األساسية يبين تهزيع أفخاد عيشة (:12الجدول رقم )

 السدتهى الجراسي السقاشعة تدسية الخقم
 عجد أفخاد السجتسع
 حدب السقاشعتين

 عجد أفخاد العيشة
 حدب السقاشعتين 

 1 مدتغانم 01
 36 3240 الدشة األولى ابتجائي

 39 3437 الدشة الثانية ابتجائي

 2مدتغانم  02
 42 3506 الدشة األولى ابتجائي

 41 3668 الدشة الثانية ابتجائي

 156 13851 السجسهع

 مسيزات عيشة الدراسة األساسية: -2

 السخصصات أدناه مسيدات عيشة الجراسة األساسية:تهضح الججاول و       

 حدب جشس التمسيذ: - أ
 يسثل الججول التالي تهزيع عيشة الجراسة األساسية لمبحث حدب متغيخ جشذ التمسيح:

حجم العيشة× = )حجم الصبقة / حجم السجتسع( العيشة الطبكية  
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 الجشذ.: يهضح تهزيع عيشة الجراسة األساسية حدب (11جدول رقم )
 السجسهع ذكهر إناث الجشذ

 156 81 75 العجد

 100 51.90 48.10 الشدبة السئهية ٪

 

( أكبخ من %51.90ذكخ بشدبة  81يتزح من الججول أن عجد ذكهر عيشة الجراسة األساسية )      

 % 3.80( أفخاد أي ما ندبتو 06(  بفارق قجره ثالثة )% 48.10أنثى بشدبة  75عجد اإلناث فييا )

 من مجسهع أفخاد عيشة الجراسة ككل، ىحا ما يؤكجه السخصط التالي:

 
 الجشذ.: يسثل مخصط دائخي لتهزيع عيشة الجراسة األساسية حدب (25شكل رقم )

 حدب التحاق التمسيذ بالتربية التحزيرية: -ب

 متغيخ االلتحاق بالتخبية التحزيخية: يسثل الججول التالي تهزيع عيشة الجراسة األساسية لمبحث حدب

 

 

 

81 
75 

0 0 

 الذكور

 اإلناث
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 : يهضح تهزيع عيشة الجراسة األساسية حدب االستفادة من التخبية التحزيخية. (12جدول رقم)

 السجسهع لم يمتحق التحق االلتحاق بالتحزيخي 

 156 30 126 العجد

 100 19.20 80.80 الشدبة السئهية ٪

تمسيح بشدبة  126يتزح من الججول أن عجد التالميح الحين استفادوا من التخبية التحزيخية )      

( بفارق قجره %19.20تمسيح بشدبة  30( أكبخ من عجد التالميح الحين لم يدتفيجون مشيا ) 80.80%

لسخصط من مجسهع أفخاد عيشة الجراسة ككل، ىحا ما يؤكجه ا % 61.60تمسيح( أي ما ندبتو  96)

 التالي.

 

 : يسثل مخصط دائخي لتهزيع عيشة الجراسة األساسية حدب االستفادة من التخبية التحزيخية.(26شكل رقم )

V. أدوات الدراسة األساسية: 

يتكهن االستبيان باإلضافة إلى ؛ استبيان الكفاءة المغهيةلمحرهل عمى معصيات الجراسة الكسية شبق الباحث 

 الجدء الخاص بالسعمهمات الذخرية، من أربعة أبعاد ىي :

 لمدمالء والسعمم أثشاء الحجيث. االستساعالحي يتسثل في ميارة الستعمم عمى  ـبعد مهارة االستساع: 1

126 

30 

0 0 

 المستفيدين من التربية التحضيرية

غير المستفيدين من التربية 
 التحضيرية
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الحي يتسثل في ميارة الستعمم عمى قخاءة نز بصالقة والتفخيق بين مخارج الحخوف  ـ بعد مهارة القراءة: 2

 وتذكيل الكمسات.

وتتسثل في ميارة الستعمم عمى إنتاج أكبخ عجد مسكن من األفكار في تحخيخ مهضهع ـ بعد مهارة التعبير: 3

 ما.

 وف أو جسل أو فقخة. والحي يتسثل في ميارة الستعمم عمى كتابة حخ  ــ بعد مهارة الكتابة: 4

، نادرا( دائسا، أحيانافقخة، أمام كل فقخة ثالث اختيارات لإلجابة ) 40ويتكهن االستبيان في مجسمو من 

والسصمهب من السعمم أن يحجد مجى انصباق محتهى الفقخات مع االختيارات الستاحة لإلجابة، وذلك بهضع 

 ( تحت االختيار السشاسب.xعالمة )

 فقخات مهزعة كسا يمي: 10بعج من أبعاد االستبيان يتكهن من  وكل

 21ــ  17ــ  13ــ  9ــ  5ــ  1فقخات، والتي تحسل األرقام التالية )  10يزم  بعد مهارة االستساع: - أ

 (. 37ــ  33ــ  29ــ  25ــ 

ــ  18ــ  14 ــ 10ــ  6ــ  2فقخات، والتي تحسل األرقام التالية )  10يزم  بعد مهارة القراءة :  - ب

 (. 38ــ  34ــ  30ــ  26ــ  22

ــ  27ــ  23ــ  19ــ  15ــ  11ــ  7ــ  3فقخات، والتي تحسل األرقام التالية )  10يزم  بعد مهارة التعبير:  -ج

 (.39ــ  35ــ  31

ــ  28ــ  24ــ  20ــ  16ــ  12ــ  8ــ  4فقخات، والتي تحسل األرقام التالية ) 10يزم  بعد مهارة الكتابة:  -د

 (.40ــ  36ــ  32

 :طريقة الترحيح 
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أحيانــا( لالختيــار )درجــات لإلجابــة عمــى االختيــار )دائســا(، و درجتــان  03تــم ترــحيح االســتبيان بإعصــاء 

ودرجة واحجة لالختيار )نـادرا(؛ وبيـحا تتـخاوح الجرجـة الكميـة عمـى االسـتبيان التـي يتحرـل عمييـا السـتعمم مـن 

(؛ والجرجـة عمــى كــل بعـج مــن األبعـاد األربعــة السكهنـة لــو تتــخاوح 120ـ  40خيــا بـين )وجيـة نظــخ السعمـم نظ

 (.30ـ  10نظخيا بين )

VI. كيفية ترحيح أدوات الكياس والحرهل عمى الدرجات الخام: 

فقخة، أمام كل فقخة ثالثة اختيارات لإلجابة وىي عمى التهالي )دائسا ــ  40يتكهن استبيان السيارات المغهية من 

أحيانا ــ نادرا(، والسصمهب من السعّمم أن يقخأ كل فقخة، ثم يحجد مجى اتفاقيا مع االختيارات السقتخحة عمى 

 ( أمام االختيار الحي يشاسبيا.xالستعمم من وجية نظخه، ويدجل اختياره لمعبارة بهضع عالمة )

 :طريقة الحرهل عمى الدرجات الخام 

 لكل مفحهص يتم إتباع الخصهات التالية: لمحرهل عمى الجرجات الخام

يجسع عجد العالمات التي يزعيا السفحهص أمام العبارات التي أجيب عشيا باالختيار )دائسا(،  -

 (.X3ويزخب حاصل الجسع في ثالثة )

عجد العالمات التي يزعيا السفحهص أمام العبارات التي أجيب عشيا باالختيار )أحيانا(،  يجسع -

 (.X2ويزخب حاصل الجسع في اثشان )

يجسع عجد العالمات التي يزعيا السفحهص أمام العبارات التي أجيب عشيا باالختيار )نادرا(،  -

 (.X1ويزخب حاصل الجسع في واحج )

ة عن الخصهات الدابقة الحكخ، والشتيجة تسثل الجرجة الخام التي ثم تجسع حهاصل الزخب الشاتج -

 يحرل عمييا السفحهص.
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، أّما الجرجة الشظخية عمى كل 120والجرجة  40وتتخاوح درجة السفحهص عمى السكياس نظخيا: بين الجرجة 

، وتجل الجرجة 30ــ  10ابة( فتتخاوح نظخيا بين بعج من األبعاد األربعة )االستساع، القخاءة، التعبيخ، الكت

 السختفعة عمى كل بعج عمى أىسية التخبية التحزيخية في تشسية السيارة التي يعّبخ عشيا البعج.

VII. :طريقة إجراء الدراسة األساسية 

 بإجخاء الجراسة األساسية وفق الخصهات التالية: قام الباحث

 بصمب تدييل ميسة  مدتغانم،مرمحة التكهين والتفتير بسجيخية التخبية لهالية االترال بخئيذ  -1

ج ولق عمهم في عمم الشفذ، تخرز عمم الشفذ السجرسي وتصبيقاتو؛ ه أشخوحة دكتهرا شار تحزيخ إفي 

لى غاية إ07/01/2018من الفتخة السستجة من  إجخاء التخبز السيجانيعمى شمب  حرمت الباحث

التعميم  بتالميح الصهر األول منحراء الخاص اإلبسرمحة بتدويج الباحثقامت نفذ ال؛ كسا 10/06/2018

مهزعين حدب  تمسيحا وتمسيحة13851( والبالأ عجدىم 2017/2018خالل السهسم الجراسي )بتجائي اال

 .2ومدتغانم  1مقاشعتي مدتغانم 

 السعشيين حدب  التالميحالتي ستصبق عمييا أداة الجراسة، وتعيين عجد بعج تحجيج حجم العيشة  -2

إعالميم بسحتهى الجراسة من أجل تدييميم لسيسة باالترال بسجراء السؤسدات؛ و  لباحثا كل مقاشعة، قام

 لألساتحة من أجل اإلجابة عمييا. الجراسةتقجيم أداة 

شخيقة ، وشخح باألداة لألساتحة السعشيينقام الباحث بذخح شخيقة ملء البيانات الذخرية السخفقة  . ج

 اإلجابة عمييا. 

الذكخ في كل مقاشعة؛ قام بالتعبيخ عن كامل  ساتحةعمى األ الجراسةة بعج إتسام الباحث جسع أدا  . د

 ىحه الجراسة.والتقجيخ ليم لسداعجتيم في إتسام 
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VIII. رائية الستبعة في تحميل الشتائج: األساليب اإلح 

( 20تست معالجة نتائج الجراسة باالستعانة ببخنامج الحدم اإلحرائية لمعمهم االجتساعية )اإلصجار     

(IBM SPSS Statistics 20:باستخجام الباحث مجسهعة من األساليب اإلحرائية التالية ) 

 الشدب السئهية : -1

ستخجم الباحث الشدب السئهية لمتعبيخ عن مهاصفات العيشة بصخيقة رياضية رقسية حدب الستغيخات كسية ا

 .كانت أو كيفية

 الستهسط الحدابي: -2

 اسة الحالية إليجاد الرجق التسييدي ألداتي الجراسة.استخجم الباحث الستهسط الحدابي في الجر 

 االنحراف السعياري: -3

كحلك تم استخجام االنحخاف السعياري إليجاد الرجق التسييدي ألداتي الجراسة عن شخيق اختبار "ت" لعيشتين 

 مدتقمتين.

 معامل االرتباط بيرسهن: -4

في الجراسة االستصالعية إليجاد صجق االتداق الجاخمي ألداتي  استعسل الباحث معامل االرتباط بيخسهن 

 الجراسة )معامل االرتباط بين الفقخة والبعج الحي تشتسي إليو، وبين البعج والجرجة الكمية(.

 معامل االرتباط سبيرمان براون: -5

ككل بعج  استخجم الباحث معادلة الترحيح لدبيخمان بخاون في حداب معامل االرتباط ألداتي الجراسة

 تجدئتيسا إلى نرفين في حداب معامل ثباتيسا بالتجدئة الشرفية.

 تحميل التباين الستعدد: -6
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ىشاك أثخ لكل من لمحرهل عمى نتائج الفخضية الخابعة؛ وذلك لسعخفة استخجم الباحث تحميل التباين الستعجد 

االلتحاق بالتخبية التحزيخية والكفاءة المغهية والسفاليم السعخفية عمى األداء الجراسي في مادتي المغة العخبية 

 ".والخياضيات لجى تالميح الصهر األول من التعميم االبتجائي بسجيشة مدتغانم

 لعيشتين مدتقمتين اختبار "ت" -7

دتقمتين في إيجاد الرجق التسييدي ألداتي الجراسة، عن شخيق السقارنة استخجم الباحث اختبار "ت" لعيشتين م

 بين عيشتين تّم سحبيسا من شخفي الجرجات لكال األداتين.

تم استخجامو أيزا في الحرهل عمى نتائج الفخضية األولى والثانية والثالثة وذلك لسعخفة الفخوق  كسا     

بين التالميح السمتحقين بالتخبية التحزيخية وغيخ السمتحقين بيا في الكفاءة المغهية وفي األداء الجراسي في 

 مادتي المغة العخبية والخياضيات عمى التهالي.

 

 



اخلامسامفصل   
 عرض نتاجئ ادلراسة الأساس ية
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 تمهيد:

يتزسن ىحا الفرل عخضا لمشتائج التي تهصمت إلييا الجراسة الحالية من خالل اإلجابة عن أسئمتيا عن 

اختبار استخجام طخيق السعالجات اإلحرائية وفقا لستغيخات البحث السراغة في شكل فخضيات؛ حيث تّم 

 في األداء الجراسي في السهاد األساسية وكحا الفخوق في الكفاءة المغهية لسعخفة الفخوق لعيشتين مدتقمتين "ت" 

وكان عخض الشتائج ؛ من عجموالتي تعدى لستغيخ االلتحاق بالتخبية التحزيخية )المغة العخبية، الخياضيات(

 :عمى الشحه اآلتي

 أوال: عرض النتائج الخاصة بالفرضية األولى

في الكفاءة المغهية تعدى لستغيخ االلتحاق بالتخبية التحزيخية )التحق ــ لم يمتحق(  يهجج فخوق "نص الفرضية:

 ".لح السمتحقين بالتخبية التحزيخيةلرا بسجيشة مدتغانم بتجائيلجى تالميح الظهر األول من التعميم اال

أسفخت نتائج تظبيق ( IBM SPSS Statistics 20) 02بعج استخجام بخنامج الحدم اإلحرائية اإلصجار رقم 

 ما يمي7لعيشيتين مدتقمتين اختبار "ت" 

السمتحقين بالتخبية التحزيخية وغيخ يبين نتائج اختبار "ت" لجاللة الفخوق بين متهسظات (: 13الجدول رقم )

 .الكفاءة المغهيةفي السمتحقين بيا 

 االحتسال متهسط العيشة درجات الحخية قيسة "ت" السحدهبة

0.655 421 
 غيخ السمتحقين السمتحقين

2.220 
422.03 56.22 

)أي  2.220تداوي Sig.(bilatérale)أن قيسة االحتسال  أعالهنالحظ من نتائج اختبار "ت" في الججول 

السمتحقين الفخض العجمي بأّن متهسط  نخفضوبالتالي فإنشا  % 2من مدتهى السعشهية  أصغخ(، وىي 2.0%

الفخض البجيل القائل  قبلنفييا أيزا؛ و لسمتحقين غيخ ايداوي متهسط  الكفاءة الغهيةفي  بالتخبية التحزيخية
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فخوقا في الكفاءة المغهية تعدى لستغيخ االلتحاق بالتخبية التحزيخية )التحق ــ لم يمتحق( لجى تالميح بأن ىشاك 

 .بتجائيالظهر األول من التعميم اال

وبسقارنة الستهسظات نجج أن متهسط الكفاءة المغهية لجى تالميح الظهر األول السمتحقين بالتخبية التحزيخية 

( أكبخ من متهسط  الكفاءة المغهية لجى التالميح غيخ السمتحقين بالتخبية التحزيخية )م = 422.03)م = 

تعدى لستغيخ االلتحاق بالتخبية التحزيخية  ىشاك فخوقا في الكفاءة المغهية(؛ وبالتالي يسكن القهل بأن 56.22

 ".التالميح السمتحقين بيابتجائي لرالح )التحق ــ لم يمتحق( لجى تالميح الظهر األول من التعميم اال

 الثانيةالخاصة بالفرضية : عرض النتائج ثانيا

االلتحاق بالتخبية  متغيختعدى إلى  مادة المغة العخبيةاألداء الجراسي في  في يهجج فخوق " نص الفرضية:

لرالح  بسجيشة مدتغانم بتجائياال ظهر األول من التعميمالتحزيخية )التحق ــ لم يمتحق( لجى تالميح ال

 السمتحقين بالتخبية التحزيخية".

أسفخت نتائج تظبيق ( IBM SPSS Statistics 20) 02بعج استخجام بخنامج الحدم اإلحرائية اإلصجار رقم 

 ما يمي7ن مدتقمتين لعيشيتياختبار "ت" 

السمتحقين من لجاللة الفخوق بين متهسظات  لعيشتين مدتقمتين يبين نتائج اختبار "ت"(: 14الجدول رقم )
 .مادة المغة العخبيةاألداء الجراسي في في بالتخبية التحزيخية وغيخ السمتحقين بيا 

 االحتسال متهسط العيشة درجات الحخية قيسة "ت" السحدهبة

1.452 421 
 غيخ السمتحقين السمتحقين

2.222 
24.62 23.10 

وىي  2.222تداوي Sig.(bilatérale)أن قيسة االحتسال  أعالهنالحظ من نتائج اختبار "ت" في الججول 

السمتحقين بالتخبية الفخض العجمي بأّن متهسط  نخفضوبالتالي فإنشا  % 2من مدتهى السعشهية  أصغخ

الفخض  نقبلفييا أيزا؛ و غيخ السمتحقين يداوي متهسط  مادة المغة العخبيةاألداء الجراسي في في التحزيخية 
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تعدى لستغيخ االلتحاق بالتخبية  مادة المغة العخبيةاألداء الجراسي في البجيل القائل بأن ىشاك فخوقا في 

 .ئيبتجاالتحزيخية )التحق ــ لم يمتحق( لجى تالميح الظهر األول من التعميم اال

لجى تالميح الظهر األول السمتحقين  مادة المغة العخبيةداء الجراسي في وبسقارنة الستهسظات نجج أن متهسط األ

لجى التالميح غيخ  المغة العخبيةمادة ( أكبخ من متهسط  األداء الجراسي في 24.62بالتخبية التحزيخية )م = 

األداء الجراسي في ىشاك فخوقا في يسكن القهل بأن  (؛ وبالتالي23.10السمتحقين بالتخبية التحزيخية )م = 

تعدى لستغيخ االلتحاق بالتخبية التحزيخية )التحق ــ لم يمتحق( لجى تالميح الظهر األول من  المغة العخبيةمادة 

 ".التالميح السمتحقين بيابتجائي لرالح التعميم اال

 الثالثة: عرض النتائج الخاصة بالفرضية لثاثا

متغيخ االلتحاق بالتخبية تعدى إلى  مادة الخياضياتاألداء الجراسي في  في يهجج فخوق " نص الفرضية:

لرالح  بسجيشة مدتغانم بتجائياال ظهر األول من التعميمالتحزيخية )التحق ــ لم يمتحق( لجى تالميح ال

 السمتحقين بالتخبية التحزيخية".

أسفخت نتائج تظبيق ( IBM SPSS Statistics 20) 02بعج استخجام بخنامج الحدم اإلحرائية اإلصجار رقم 
 ما يمي7لعيشيتين مدتقمتين اختبار "ت" 

السمتحقين بالتخبية لجاللة الفخوق بين متهسظات  لعيشتين مدتقمتين يبين نتائج اختبار "ت"(: 15الجدول رقم )
 .مادة الخياضياتاألداء الجراسي في في التحزيخية وغيخ السمتحقين بيا 

 االحتسال متهسط العيشة درجات الحخية "ت" السحدهبة قيسة

1.002 421 
 غيخ السمتحقين السمتحقين

2.222 25.21 23.14 

تداوي Sig.(bilatérale)أن قيسة االحتسال  أعالهفي الججول لعيشتين مدتقمتين نالحظ من نتائج اختبار "ت" 

السمتحقين الفخض العجمي بأّن متهسط  نخفضوبالتالي فإنشا  % 2من مدتهى السعشهية  أصغخوىي  2.222

فييا أيزا؛ غيخ السمتحقين يداوي متهسط  مادة الخياضياتاألداء الجراسي في في بالتخبية التحزيخية 
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تعدى لستغيخ االلتحاق  مادة الخياضياتاألداء الجراسي في لفخض البجيل القائل بأن ىشاك فخوقا في نقبالو 

 .بتجائيحزيخية )التحق ــ لم يمتحق( لجى تالميح الظهر األول من التعميم االبالتخبية الت

لجى تالميح الظهر األول السمتحقين  مادة الخياضياتداء الجراسي في وبسقارنة الستهسظات نجج أن متهسط األ

الميح غيخ لجى الت مادة الخياضيات( أكبخ من متهسط  األداء الجراسي في 25.21بالتخبية التحزيخية )م = 

األداء الجراسي في ىشاك فخوقا في (؛ وبالتالي يسكن القهل بأن 23.14السمتحقين بالتخبية التحزيخية )م = 

تعدى لستغيخ االلتحاق بالتخبية التحزيخية )التحق ــ لم يمتحق( لجى تالميح الظهر األول من مادة الخياضيات 

 ."التالميح السمتحقين بيابتجائي لرالح التعميم اال

 الرابعة: عرض النتائج الخاصة بالفرضية رابعا

ىشاك أثخ لكل من االلتحاق بالتخبية التحزيخية والكفاءة المغهية والسفاهيم السعخفية عمى األداء "نص الفرضية:

 ".الجراسي في مادتي المغة العخبية والخياضيات لجى تالميح الظهر األول من التعميم االبتجائي بسجيشة مدتغانم

أسفخت نتائج تظبيق ( IBM SPSS Statistics 20) 02استخجام بخنامج الحدم اإلحرائية اإلصجار رقم  بعج

االختبارات األربعة التي  باالكتفاء بشتائج أحج ،Two-Way MANOVAتحميل التباين الستعجد في اتجاىين 

 ما يميWilks’ Lambda7، وليكن اختبار يذسميا
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الختبار السعشهية الكمية لمشسهذج بالشدبة لكل متغيخ من Wilks’ Lambdaاختبار نتائج  :(16)رقم الجدول 
 الستغيخات السدتقمة7

 ’Wilksإحرائي اختبار  الستغيخات السدتقمة

Lambda ف السحدهبة P.Value 

االلتحاق بالتخبية 
 التحزيخية

0.913 3.344 0.041 

 0.00 2.305 0.154 الكفاءة المغهية
 0.017 1.557 0.350 السعخفية السفاهيم

( 2.22أقل من مدتهى السعشهية ) P.Valueمن البيانات السهجهدة في الججول أعاله نجج أن قيسة االحتسال 

لجسيع الستغيخات السدتقمة )االلتحاق بالتخبية التحزيخية، الكفاءة المغهية، السفاهيم السعخفية( وبالتالي من 

الستهقع أن يكهن لكل من ىحه الستغيخات تأثيخ معشهي عمى واحج أو أكثخ من الستغيخات التابعة )األداء 

ية والخياضيات(، ومن خالل الشتائج التي سيهضحيا ججول تحميل التباين الجراسي في مادتي المغة العخب

)الججول الثاني( سيتم تحجيج أيا من ىحه الستغيخات التابعة التي تتأثخ بيحه الستغيخات السدتقمة؛ وىحا ما 

 يهضحو الججولين التاليين7

زيخية، الكفاءة المغهية، السيارات يهضح تحميل التباين لتأثيخ )االلتحاق بالتخبية التح (:17)جدول رقم ال
 السعخفية( عمى الستغيخ التابع األول )األداء الجراسي في مادة المغة العخبية(7

مجسهع  مرجر التباين
 السخبعات

متهسط  درجات الحخية
 السخبعات

قيسة )ف( 
 السحدهبة

P.Value 

االلتحاق بالتخبية 
 التحزيخية

0.632 4 0.632 0.161 2.446 

 2.22 0.031 0.660 14 454.343 المغهية الكفاءة
السفاهيم 
 السعخفية

41.056 04 0.12 0.200 
2.225 

   4.454 44 51.033 الخظأ
    421 223.423 اإلجسالي

 يالحظ من ججول تحميل التباين ما يمي7
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تأثيخ الستغيخ السدتقل األول )االلتحاق بالتخبية التحزيخية( عمى الستغيخ التابع )األداء  عجم معشهية -أ 

وىي أكبخ من  2.446تداوي  P.Valueالجراسي في مادة المغة العخبية( حيث أن قيسة االحتسال 

لجى وىحا يعشي أن االلتحاق بالتخبية التحزيخية ال يؤثخ عمى األداء الجراسي  %2مدتهى السعشهية 

 تالميح الظهر األول من التعميم االبتجائي بسجيشة مدتغانم في مادة المغة العخبية.

معشهية تأثيخ الستغيخ السدتقل الثاني )الكفاءة المغهية( عمى الستغيخ التابع )األداء الجراسي في مادة  -ب 

 %2هية وىي أقل من مدتهى السعش 2.22تداوي  P.Valueالمغة العخبية( حيث أن قيسة االحتسال 

وىحا يعشي أن الكفاءة المغهية تؤثخ عمى األداء الجراسي لجى تالميح الظهر األول من التعميم االبتجائي 

 بسجيشة مدتغانم في مادة المغة العخبية.

معشهية تأثيخ الستغيخ السدتقل الثالث )السفاهيم السعخفية( عمى الستغيخ التابع )األداء الجراسي في  -ج 

وىي أقل من مدتهى السعشهية  2.225تداوي  P.Valueحيث أن قيسة االحتسال مادة المغة العخبية( 

وىحا يعشي أن السفاهيم السعخفية تؤثخ عمى األداء الجراسي لجى تالميح الظهر األول من التعميم  2%

 االبتجائي بسجيشة مدتغانم في مادة المغة العخبية.

يهضح تحميل التباين لتأثيخ )االلتحاق بالتخبية التحزيخية، الكفاءة المغهية، السيارات  :(18)جدول رقم ال
 السعخفية( عمى الستغيخ التابع الثاني )األداء الجراسي في مادة الخياضيات(7

 متهسط السخبعات درجات الحخية مجسهع السخبعات مرجر التباين
قيسة )ف( 
 السحدهبة

P.Value 

االلتحاق بالتخبية 
 التحزيخية

5.222 4 5.222 3.242 2.240 

 2.22 0.434 1.256 14 042.423 الكفاءة المغهية
 2.422 4.012 4.300 04 22.344 السفاهيم السعخفية

   4.045 44 53.222 الخظأ
    421 244.500 اإلجسالي
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 يالحظ من ججول تحميل التباين ما يمي7

األول )االلتحاق بالتخبية التحزيخية( عمى الستغيخ التابع )األداء  معشهية تأثيخ الستغيخ السدتقل -أ 

من  أقلوىي  2.240تداوي  P.Valueالجراسي في مادة الخياضيات( حيث أن قيسة االحتسال 

وىحا يعشي أن االلتحاق بالتخبية التحزيخية يؤثخ عمى األداء الجراسي لجى  %2مدتهى السعشهية 

 ميم االبتجائي بسجيشة مدتغانم في مادة الخياضيات.تالميح الظهر األول من التع

معشهية تأثيخ الستغيخ السدتقل الثاني )الكفاءة المغهية( عمى الستغيخ التابع )األداء الجراسي في مادة  -ب 

 %2وىي أقل من مدتهى السعشهية  2.22تداوي P.Valueالخياضيات حيث أن قيسة االحتسال 

عمى األداء الجراسي لجى تالميح الظهر األول من التعميم االبتجائي  وىحا يعشي أن الكفاءة المغهية تؤثخ

 بسجيشة مدتغانم في مادة الخياضيات.

عجم معشهية تأثيخ الستغيخ السدتقل الثالث )السفاهيم السعخفية( عمى الستغيخ التابع )األداء الجراسي  -ج 

أكبخ من مدتهى  وىي 2.422تداوي  P.Valueفي مادة الخياضيات( حيث أن قيسة االحتسال 

وىحا يعشي أن السفاهيم السعخفية ال تؤثخ عمى األداء الجراسي لجى تالميح الظهر األول  %2السعشهية 

 من التعميم االبتجائي بسجيشة مدتغانم في مادة الخياضيات.
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 تمهيد:

عمى اعتبار  العقمية الصفل قجرات نسػ عمى التحزيخية التخبية مؤسدات تأثيخ مجى دراسات عجة أثبتت لقج

األشفال ومشح السيالد، وبالخغع مغ اختالف كل واحج مشيع عغ اآلخخ، لجييع الخغبة والجافع والفزػل أن

لمػصػل إلى فيع أفزل لمعالع السحيط بيع، وتجخل الكبار في مخاحل العسخ األولى ىػ الحي يسكغ أن يكبح 

غبة لجى ىؤالء األشفال بحيث جساح ىحه الخغبات وقج يفتظ بيا ويقتميا نيائيًا، أو يحدغ مدتػى جسػح الخ 

 يسكشيع مغ الػصػل إلى مدتػيات أفزل في تشطيع الحات والتكيف مع البيئة. 

ىيي الفتيخة ميغ الديشة الخامدية و  التخبية التحزيخيةوبالتالي فإن الدشػات التي يقزييا األشفال في مخحمة 

نفدييييع سيييخيعًا فيييي شخائييي  تفكييييخىع بأميييغ العسيييخ، ميييغ الفتيييخات السيسييية التيييي تحيييجث ت ييييخًا إليييى الديييشة الدادسييية 

ويتيييأثخ ىيييحا الت ييييخ بيييالصبع بجسمييية ميييغ العػاميييل  (،249، ص 9009)بػشييييشة، وبالعيييالع السحييييط ميييغ حيييػليع 

 الشسائية والبيئية. 

 الفرضية األولىالخاصة بنتائج وتفسير ال أوال: مناقشة

بالتخبية التحزيخية )التح  يي لع يمتح (  في الكفاءة الم ػية تعدى لست يخ االلتحاق افخوق  يػجج"نص الفرضية:

 ".لح السمتحقيغ بالتخبية التحزيخيةبتجائي لرالجى تالميح الصػر األول مغ التعميع اال

الستحرل عمييا شتائج الولقج أسفخت استخجام اختبار "ت" لعيشتيغ مدتقمتيغ، ولإلجابة عمى ىحه الفخضية تع 

تعدى لست يخ االلتحاق بالتخبية التحزيخية )التح  يي لع يمتح ( لجى أن ىشاك فخوقا في الكفاءة الم ػية عمى 

 لرالح التالميح السمتحقيغ بالتخبية التحزيخية. بتجائيتالميح الصػر األول مغ التعميع اال

 مدتػى  ارتفاع إلى و الصفل عشج الم ة مدتػى  ارتفاع إلى تؤدي الخوضة أن إلى "ىيبخ"و "جاربخ" تػصل فقج

 التحقػا أشفال عمى أجخوىا التي دراستيسا في ىحا وكان ، لو أجخيت التي الحكاء، اختبارات في األداء

 يعادل بسا بالخوضة التحقػا الحيغ األشفال تفػق  عمى الجراسة كذفت حيث بيا يمتحقػا لع آخخيغ و بالخوضة
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 الحيغ لألشفال ) فقط درجة 94 مقابل درجة 123 بمغ ذكائيع ندب متػسط إن كسا الم ػي، الشسػ في سشتيغ

 . ) بالخوضة ايمتحقػ  لع
 

 مثل لمصفل الحىشي االستعجاد نسػ عمى التحزيخية التخبية بسؤسدات االلتحاق أثخ أخخى  دراسات بيشت كسا

 عمى الحىشي االستعجاد في بالخوضة التحقػا الحيغ األشفال تفػق  بيشت التي ( 1994 ) ػقاسعبأ جاجة دراسة

 .. بيا ايمتحقػ  لع الحيغ األشفال

( الحي تػصل إلى ىشاك 799، ص 9024( )صػمان، 9000واتفقت ىحه الشتيجة مع نتائج دراسة تايػا )

فخوقا دالة إحرائيا بيغ األشفال في السجارس االبتجائية الحيغ تمقػا خبخات تعميسية في الخوضة وبيغ األشفال 

( في 9000غ بيا، ومغ بيغ نتائج دراسة ممحع )الحيغ لع يمتحقػا بالخوضة، وىحه الفخوق لرالح السمتحقي

السخجع نفدو إلى وجػد فخقا في متػسط األداء بيغ فئتي العيشة عمى االختبار الكمي الحي شبقو لرالح 

الصالب الحيغ التحقػا بخياض األشفال، وأن جسيع الستػسصات في فخوع االختبار مغ بيشيا االستساع كانت 

 شفال.لرالح مغ التحقػا بخياض األ

ويخجع الباحث ذلظ إلى أن فزاء التخبية التحزيخية يعصي لمصفل الفخصة لتػجيو انتباىو مغ خالل الفيع 

ك العالقات بيغ الستتابعة مشيا، والتسييد بيغ ىحه األفكار رادإالجقي  لألفكار ومتابعة األفكار الستالحقة مشيا و 

داءات ىي جدء فخعي مغ حيث أنيا أساسية أو ثانػية؛ كحلظ العالقة التي تخبط بيشيا ... الخ، وكل ىحه األ

مغ ميارة االستساع؛ كسا أن إتاحة الفخص لمصفل أثشاء التفاعل مع السخبي مغ جية، ومع أقخانو مغ جية 

شو مغ معخفة مػضػع الحجيث وكيفية استخجامو لم ة بعج أن سسعيا، ثع معخفة ال خض الحكيقي مغ ثانية يسك

الحجيث انصالقا مغ اكتداب السعمػمات الججيجة والخبخات الججيجة التي لع تتدشى لألشفال الحيغ لع يمتحقػا 

بصخيقة مباشخة أو مع نذاط آخخ  بالتخبية التحزيخية؛ كسا يقجم السخبي لمصفل في التخبية التحزيخية االستساع

 (. 9009خاصة عغ شخي  التعمع بالمعب كسا أشارت إليو نتائج دراسة كخيسان بجيخ، وإميمي صادق )
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(، ودراسة 9000تؤكجه دراسة بالتذسان )فوفيسا يخز تأثيخ االلتحاق بالتخبية التحزيخية عمى ميارة القخاءة 

(؛ والتي أشارت كميا 9029(، ودراسة ميمجان )9022وبياء الجيغ ) (، ودراسة حجيجات9006بخلشدكي )

 إلى وجػد فخوق دالة إحرائيا لرالح التالميح الحيغ التحقػا بالتعميع ما قبل السجرسي في ميارة القخاءة.

ن القخاءة كشذاط اجتساعي تتزسغ معاممة الصفل مع اآلخخ وىحا ما يػفخه فزاء ػ ويخجع الباحث ذلظ ك

التحزيخية؛ فالصفل يمعب مع أقخانو إيقاعات القخاءة "األناشيج" ولعب مباريات الكمسات ويقخأ الخوايات التخبية 

والقرز صحبة السخبي ... ويكتدب الصفل بحلظ أساسيات القخاءة التي تداعجه نسػ تعمسو في السجرسة 

 االبتجائية.

يفدخ الباحث ذلظ بأن الصفل بحاجة ف  بيخوفيسا يخز تأثيخ االلتحاق بالتخبية التحزيخية عمى ميارة التع

إلى أن يدسع ويشص  ويفيع وكمسا تشػعت خبخاتو وازداد معيا نسػه الم ػي، وكمسا ازداد احتكاكو وازداد تعاممو 

مع األشياء والشاس زاد فيسو لمعالع مغ حػلو وأصبح لجيو الكثيخ ليتحجث عشو ... وىكحا يخبط عالقات 

ا في محاولة إتقانو ميارة الكالم معيع والحجيث إلييع وىحا ما تػفخه فزاءات اجتساعية تذكل عامال قػي

التخبية التحزيخية؛ والتي تسكشو مغ الصخقة الدميسة لشص  الحخوف وتجريب أعزاء الشص  والتسخيغ عمى 

يغ الت ييخ واستخجام الخبخات التي تجعل مغ صيغ كالمو مشصػقات ل ػية مفيػمة، وىػ بحلظ يتسكغ مغ تكػ 

عادات ل ػية سميسة مثل تشطيع األفكار وتختيبيا وبشاء دالالت مفاليع ل ػية وكحلظ التسكغ مغ إجخاء عسميات 

عقمية سميسة مغ زاوية التحكخ والتخيل واالستجالل؛ كسا تداعج التخبية التحزيخية الصفل في التخمز مغ 

  ػي لجيو.الدسات الدمبية كاالندحابية واالنصػائية التي تعي  الشسػ الم

يفدخ الباحث ذلظ بأن التخبية بية التحزيخية عمى ميارة الكتابة؛ فوأما فيسا يخز تأثيخ االلتحاق بالتخ 

التحزيخية تػفخ لمصفل أسذ وقػاعج الكتابة كتصػر عزالتو الر خى التي تسكشو مغ اإلمداك بالقمع، 

ر البرخي اليجوي فالعيػن تبرخ وتتخجع وتحخيظ يجه حخكة دقيقة في اتجاىات مختمفة؛ إضافة إلى نسػ التآز 
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ما وقع عميو اإلبرار مغ صػر ورسػمات وجسل وعبارات وأشكال ىشجسية واليج تكتب، وقج تكػن ىحه 

 الستصمبات لرالح األشفال الحيغ التحقػا بالتخبية التحزيخية.

 الثانيةالفرضية الخاصة بنتائج وتفسير ال : مناقشةثانيا

مت يخ االلتحاق بالتخبية تعدى إلى  مادة الم ة العخبيةاألداء الجراسي في  في افخوق يػجج"نص الفرضية:
بتجائي لرالح السمتحقيغ بالتخبية اال صػر األول مغ التعميعالتحزيخية )التح  يي لع يمتح ( لجى تالميح ال

 التحزيخية".
 (99)ولقج أسفخت نتائج الججول رقع استخجام اختبار "ت" لعيشتيغ مدتقمتيغ، ولإلجابة عمى ىحه الفخضية تع 

تعدى لست يخ االلتحاق بالتخبية التحزيخية  األداء الجراسي في مادة الم ة العخبيةأن ىشاك فخوقا في عمى 

 لرالح السمتحقيغ بالتخبية التحزيخية". بتجائي)التح  يي لع يمتح ( لجى تالميح الصػر األول مغ التعميع اال

( ندجل فخوقا ذات داللة إحرائية في التحريل الجراسي بيغ السمتحقيغ  99مغ خالل نتائج الججول رقع )

بالتخبية التحزيخية والتالميح غيخ السمتحقيغ بيا لرالح التالميح الحيغ التحقػا بيا، ونفدخ ذلظ بالتأثيخ 

األول مغ التعميع اإلبتجائي كسا تذيخ اإليجابي لمتخبية التحزيخية عمى التحريل األكاديسي لتالميح الصػر 

(، ويفدخ ىحا التأثيخ السباشخ وغيخ السباشخ لمتخبية التحزيخية عمى 2971) Bellerالى ذلظ دراسة بيمخ

 التحريل الجراسي.

 التأثيخ السباشخ لمتخبية التحزيخية عمى التحريل الجراسي :  -أ

متمسيح وىػ ما يداىع في تحديغ تحريمو، باعتبار تؤثخ التخبية التحزيخية عمى نسػ الخصيج الم ػي ل -2

ضحالتيا وعجم التحكع فييا في حالة غيابيا أن يحجث التعمع، كسا تؤثخ الم ة وسيمة ضخورية لمتعمع وال يسكغ 

 I.Tolicic (2967.)مى تحدغ مدتػى التحريل الجراسي لمتمسيح كسا أشارت اليو دراسة سمبا ع

تؤثخ التخبية التحزيخية عمى نسػ السفاليع الخياضية عشج الصفل : كالترشيف، اليشجسة، األعجاد، التفكيخ  -9

السشصقي، الدمغ والكياسات كسا ىػ واضح في ) دراسة أسساء مخسي بعشػان "نسػ السفاليع الخياضية في ضػء 

 نطخية بياجيو(.
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 التحريل الجراسي:التأثيخ غيخ السباشخ لمتخبية التحزيخية عمى  -ب

مغ خالل إضيار التالميح السمتحقيغ  تجاىات اإليجابية نحػ الجراسةتؤثخ التخبية التحزيخية في نسػ اال -2

 I.Tolicic (2967.)ميال نحػ الجراسة أكثخ مغ زمالئيع الحيغ لع يمتحقػا بيا )دراسة 

أكيجا لمحات مغ نطيختيا التي لع تمتح  فئة األشفال السمتحقيغ بالتخبية التحزيخية تكػن أكثخ شسػحا وت -9

 (.76 ، ص2976خ،يبيا )بج

 إضافة إلى تأثيخ العػامل الدابقة تػجج عػامل أخخى أدت الى ىحه الشتائج نحكخ مشيا :

استخجام الم ة العخبية فقط في تعمسات مخحمة التخبية التحزيخية ومخحمة الصػر األول مغ التعميع  -2

 . االبتجائي

في السجاالت التعمسية والتي تذسل  االبتجائياشتخاك التخبية التحزيخية مع السدتػيات األولى مغ التعميع  -9

التخبية السػسيكية والتخبية مجاالت الم ة العخبية، التخبية الخياضية، التخبية العمسية التكشػلػجية، التخبية البجنية، 

 التذكيمية .

 إلىخية في كثيخ الحاالت مع األشفال أثشاء ارتقائيع مغ التعميع التحزيخي انتقال مخبية التخبية التحزي -1

 االبتجائي، وىػ ما قج يشجخ عشو تجخل بعس العػامل غيخ السػضػعية أثشاء التقػيع.التعميع 

الت في تعميع بعس األنذصة في مدتػيي االتعميع والتعمع في كثيخ مغ الح أساليباعتساد نفذ  -4

غ وىػ يػلج خبخة لجى التالميح الحيغ التحقػا بالتخبية يالع ستخاتيجيةا، مثل االبتجائيالتحزيخي والصػر األول 

 التحزيخية تشعكذ عمى سمػكيع وتحديغ تحريميع عكذ نطخائيع مسغ لع يمتحقػا بأقدام التخبية التحزيخية 

 مغ شخف 2982مخكد البحػث الشفدية، جامعة ب جاد، والتي أجخيت سشة دراسة واتدقت ىحه الشتائج مع 

التجريب الحي يتمقاه الصفل قي فزاء التخبية التحزيخية عمى نسػ  تأثيخمجسػعة مغ الباحثيغ بيجف معخفة 

 حميالتالكفاءتو الم ػية وذلظ بالتخكيد عمى أنذصة القخاءة والكتابة والتعبيخ وكانت الشتيجة في صالح 

 السمتحقيغ بالتخبية التحزيخية.
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 الثالثةالفرضية الخاصة بنتائج وتفسير ال : مناقشةثالثا

مت يخ االلتحاق بالتخبية تعدى إلى  مادة الخياضياتاألداء الجراسي في  في ايػجج فخوق"نص الفرضية:

لرالح السمتحقيغ بالتخبية بتجائي اال صػر األول مغ التعميعالتحزيخية )التح  يي لع يمتح ( لجى تالميح ال

 التحزيخية".

 (91)ولقج أسفخت نتائج الججول رقع استخجام اختبار "ت" لعيشتيغ مدتقمتيغ، ولإلجابة عمى ىحه الفخضية تع 

تعدى لست يخ االلتحاق بالتخبية التحزيخية  األداء الجراسي في مادة الخياضياتأن ىشاك فخوقا في عمى 

 لرالح السمتحقيغ بالتخبية التحزيخية". بتجائيميح الصػر األول مغ التعميع اال)التح  يي لع يمتح ( لجى تال

(، ودراسة أحسج عجاوي وماىخ 2989نازلي صالح أحسج يييي مرخ )واتدقت ىحه الشتائج مع دراسة كل مغ 

 .( 2991دمحم أبػ ىالل يييي اإلمارات العخبية الستحجة ييييي )

(، ودراسة 9021(، ودراسة أحسج صػمان )9002( و)2994دمحم ) وتتف  ىحه الشتائج مع دراستي جاجة

 ( .9009( وقادري )2978الشقذبشجي )

وأرجع الباحث ذلظ إلى أن ىشاك عػامل تداعج عمى تصػيخ الكفاءة متػفخة في فزاء التخبية التحزيخية نحكخ 

خ لو جػا يدسح لو فيو بالبحث مشيا السسارسة والتكخار؛ فال يسكغ لمصفل أن يكتدب ىحه الكفاءة إال إذا تػف

والتشقيب والعسل والسسارسة؛ وىشاك عامل آخخ يتسثل في الفيع وإدراك العالقات والشتائج، أما التقػيع فيعيغ 

عمى اكتداب الكفاءة ويػجو أنطار األشفال إلى أخصائيع ويبرخىع بشػاحي قػتيع وضعفيع وتعخيفيع بأفزل 

سا يػفخ االلتحاق بالتخبية التحزيخية لمصفل الفخص لسذاىجة األقخان مسغ األساليب وأنجحيا إلنجاز األداء؛ ك

( أن التذجيع والتعديد يؤديان إلى نجاح التعمع وإلى 2988يتقشػن الكفاءة بجسيع مياراتيا، وأشار الديج )

كل سيػلة تقجيع السمسػس في اكتداب الكفاءة، عمسا بأن تكخار األداء يربح كفاءة تسكغ الصفل بأن يقػم بو ب

 ويدخ وعفػية.
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ومسا يطيخ تأثيخ التخبية التحزيخية عمى الكفاءة الم ػية مغ خالل نػع الخبخات التي يتعخض ليا الصفل ومغ 

بيشيا حياة السؤسدات االجتساعية ودور الخعاية التي تؤثخ عمى التصػر الم ػي لجيو؛ إضافة إلى أن مخافقتو 

 جيو مقارنة مع الصفل الحي ال يخاف  األشفال.ألقخانو يديج مغ معجل التصػر الم ػي ل

 الرابعةالفرضية الخاصة بنتائج وتفسير ال : مناقشةرابعا

ىشاك أثخ لكل مغ االلتحاق بالتخبية التحزيخية والكفاءة الم ػية والسفاليع السعخفية عمى األداء "نص الفرضية:

 ".الجراسي في مادتي الم ة العخبية والخياضيات لجى تالميح الصػر األول مغ التعميع االبتجائي بسجيشة مدت انع

التحزيخية يؤثخ عمى األداء الجراسي في مادة لقج تػصمت الشتائج الخاصة بيحه الفخضية أن االلتحاق بالتخبية 

الخياضيات وال يؤثخ عمى األداء الجراسي في مادة الم ة العخبية؛ أما الكفاءة الم ػية  فتؤثخ في األداء الجراسي 

 في مادتي الم ة العخبية والخياضيات.

 أىع ىي الفخد عسخ مغ ىاألول الدت الدشػات أن عمى تجسع تكاد اختالفيا رغع" الشفذ عمع مجارسإن      

 مخاحل عمييا تبشى جػىخية وتأسيدية مخحمة الدشػات ىحه تذكل حيث وبشائيا شخريتو تكػيغ في الدشػات

 والعقمية والحخكية والحدية االجتساعية االستثارة أن كسا ،(Fitzhugh,1972 : 156) تمييا التي الشسػ

 .الصفل شخرية تكػيغ عمى إيجابيةا آثار  ليا األشفال ورياض األسخة تقجميا التي الدميسة والم ػية

ذيخ إلى ذلظ الشتائج تااللتحاق بالتخبية التحزيخية يؤثخ عمى األداء الجراسي في مادة الخياضيات كسا إن 

 ,Allexder, Pallesوتمظ التي قجميا أنتػيل وأليكدشجر وبال Nurs et Hodgasالتي تػصل الييا نػرس وىػدكد

Antuite  والتي تجسع عمى أن تالميح الصػر األول االبتجائي السمتحقيغ بالخوضة أفزل إيجازا في الجانب

السعخفي مغ الحيغ لع يمتحقػا بيا، كسا جاءت ىحه الشتائج متػافقة مع تػصل اليو أحسج العجاوي وأبػ ىالل 

سدة األولى مغ السخحمة في بحثيسا عغ أثخ رياض األشفال عمى التحريل األكاديسي لتالميح الرفػف الخ

(، فقج أكجا أن لجخػل الخوضة تأثيخا عمى التحريل في 242 ، ص2994االبتجائية )أحسج وأبػ ىالل، 

بتجائي فقط، ويخد الباحثان ذلظ الى التذابو السػجػد بيغ السيارات والسعارف الالصػر األول مغ التعميع ا
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اصة بالصػر األول مغ التعميع االبتجائي، األمخ الحي السقجمة في مشياج التعميع قبل السجرسي مع تمظ الخ

 يجعل األشفال السمتحقيغ بيا يتفػقغ عشج دخػليع السجرسة عمى أولئظ الحيغ لع تتح ليع فخصة دخػليا . 

عمى اعتبار أن الصفل برفة عامة يأخح الم ة مغ أماكغ  ء الجراسي في مادة الم ة العخبية،وال يؤثخ عمى األدا

محيصو الحي يعير فيو وال يقترخ أخح الم ة مغ أقدام التخبية التحزيخية فحدب، بل ىػ يعير مختمفة في 

خرػصا لسا يكػن متػسط مدتػاىع الثقافي البأس بو تعاممو مع أسختو  في حسام مغ الم ة عغ شخي 

يغ السخبية التي غالبا ما تكػن بالم ة العخبية، فم ة التػاصل  ب متابعتو لحرز البخاعع في التمفديػن و 

واألشفال في الدشػات االبتجائية األولى أي الصػر األول تكػن بالعخبية، وعميو ال نالحظ اختالف بيغ 

 السدتفيجيغ وغيخ السدتفيجيغ مغ التخبية التحزيخية بخرػص األداء الجراسي في الم ة العخبية. 

خبية والخياضيات، وىحا ما اتجيت إليو دراسة أما الكفاءة الم ػية  فتؤثخ في األداء الجراسي في مادتي الم ة الع

( والتي كان مػضػعيا تشسية بعس السفاليع الخياضية في الترشيف، اليشجسةي 2994أسساء مخسي، مرخ، 

األعجاد، التفكيخ السشصقي الدمغ والكياسات في ضػء نطخية بياجيو لمشسػ السعخفي، وقج تػصمت الجراسة إلى 

ة بيغ متػسط درجات تحريل السمتحقيغ بالتخبية التحزيخية عغ غيخىع مسغ فخوق ذات داللة إحرائي وجػد

تدسية األشياء، التسييد متسثمة في : في حيغ أن السفاليع السعخفيةلع يمتحقػا لرالح السمتحقيغ بيا؛ 

تؤثخ في  الرػتي،ذكخ األفعال، السفاليع السكانية، السفاليع الدمانية، الرفات، فيع الحػار، التعبيخ والحخوف

الميع إال  وليذ ليا أي تأثيخ عمى األداء الجراسي في مادة الخياضياتء الجراسي في مادة الم ة العخبية، األدا

 5بذكل كبيخ في مخحمة نسػ الصفل ىحه ) إدراكيافي مفاليع السكان والدمان والقجرة السكانية والتي ال يسكغ 

سميات عشج بياجيو، لسا يحجد مخاحل الشسػ العقمي والسعخفي سشػات( والتي تتػاف  مع مخحمة ما قبل الع 6إلى 

عشج الصفل ويخرز معخفة السجخد والخياضيات إلى مخحمة نسػ العسميات السجخدة وذلظ في سغ متقجم عشج 

 الصفل. 
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 خاتـمة:

إن مخحمة التعميع التحزيخي ىي مخحمة ليا أىسيتيا في بشاء شخرية الصفل، وتحقي  نجاحو واتدانو في 

مخاحل حياتو األخخى، ألنيا مخحمة حداسة مغ عسخ الصفل يحتاج فييا إلى إنساء جسيع جػانب الشسػ لجيو لحا 

فيخ العجد مغ السؤسدات بات االىتسام بيا مذخوعا ضخوريا، تكفمت عمى ضػئو مختمف السجتسعات بتػ 

 والييئات ومغ بيشيا الجدائخ.

ولسا كانت مخحمة التعميع التحزيخي ىي الفتخة الحخجة التي ال يسكغ لمدمػك أن يصيخ خارجيا بييئتو الدػية 

عمى األقل، أصبحت دراسة الدمػك الم ػي لمصفل في ىحه السخحمة ضخورة ال يسكغ لمداني أو التخبػي 

 تجاوزىا.

سخحمة التي تتػقف عمييا مختمف مطاىخ ومخاحل االكتداب والتعمع، فيي تسثل واقعا لو تأثيخه عمى ألنيا ال

األداء والتحريل الجراسي في السخاحل األولى مغ التعميع يطيخ ذلظ جميا في الصػر األول االبتجائي 

ارات والسمكات العقمية خرػصا في السػاد الجراسية األساسية )الم ة والحداب(، حيث يكتدب الصفل أىع السي

والسعخفية، لحلظ فإن معخفة نفدية الصفل وكيفية اكتدابو لم ة، ثع شبيعة ىحه الم ة التي يدتخجميا في التعبيخ 

عغ مختمف احتياجاتو وانذ االتو، قاعجة ال يسكغ بجونيا تأسيذ أي بحث لداني أو تخبػي أو حتى اجتساعي 

 العمسي والتخصيط التخبػي. يخيج اإلسيام في إنارة جانب مغ الصخي 

وقج أثبتت الجراسات أن الصفل يكتدب الم ة في فتخة وجيدة مغ عسخه، فيتعمع كيف يدأل ويجيب ويرف 

ويعمل ويحتج، وىػ يكتدب بحلظ البشى الم ػية مقتخنو بػضائفيا التػاصمية االجتساعية، التي تصخد ضسغ 

 نرا ىػ في جسمتو وحكيقتو نز في السػقف.متػالية جسيمة، لتحق  مغ خالل عالقتيا الجاللية 

ليحه الحقائ  وتمظ، أردنا أن نعخف مجى تأثيخ مخحمة التخبية التحزيخية في إعجاد الصفل إلى السجرسة ومجى 

 تصػيخ ل ة ىحه األخيخة وإلحاقيا بالم ة الفرحى.
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، وإنسا السمكة التػاصمية التي ونحغ إذ نقػل ل ة فال نعشي بحلظ السمكة الم ػية القائسة عمى البشى والسفخدات

تتجمى في استعسال تمظ السفخدات في مػاقف اجتساعية حية، تمبي حاجات الصفل وانذ االتو التػاصمية، وىحا 

لغ يتأتى إال باكتدابو السبادئ واآلليات التي تجعل كسا مغ الجسل يجرك عمى أنو وحجة متساسكة لتذكل 

لجسل مشعدل عغ بعزيا بعس، وإنسا بتخابط بسا يمحقيا ويدبقيا مغ نرا، ألن التػاصل ال يتع بالكمسات وا

 جسل. 

 ستفيج فإنيا التحزيخية التخبية مؤسدات في الستػفخة العقمية األنذصة شبيعة كانت ميسا فإنو عامة برػرة

 السثيخات لشفذ يتعخضػا لع أو األنذصة ىحه مثل يتمقػن  ال الحيغ باألشفال مقارنة قميمة بشدب ولػ األشفال

 السؤسدات. بيحه التحقػا الحيغ األشفال ليا تعخضػا التي
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 : والتوصيات االقتراحات

نػجدىا  والتػصيات مغ خالل ما تػصمت إليو الجراسة الحالية مغ نتائج، انبثقت لشا مجسػعة مغ االقتخاحات

 فيسا يمي:

نػصي بإجخاء دراسات في ىحا اإلشار، وذلظ باقتخاح أدوات تحميل إحرائية لمشتائج باستخجام الشسحجة في  -

 التحميل. 

يجب أن تسشح التخبية التحزيخية ألشفال سغ الخامدة مغ العسخ في حجخات تختمف عغ غيخىا بتجييداتيا  -

ووسائميا بحيث تشطخ فيو السخبية لمصفل عمى أنو ال يدال شفال ال تمسيحا، و مغ ثع فالتخبية التحزيخية ىي 

ومغ ؛ الحدابمبادئ القخاءة والكتابة و مكتدبا استسخار لمتخبية األسخية تحزيخا لمتسجرس في السخحمة السقبمة 

  ثع:

 .بػي شفال بفزل أنذصة الّمعيب التخ العسل عمى تفتح شخرية األ -

  .مييييارات حيّدييييية و حيخكييييية تػعيتيع بكيانيع الجدسي، السّيسيا بإكدابيع، عغ شخي  الّمعب -

  .غيخس العادات الحدشة لجييع بتجريبيع عمى الحيياة الجساعيية -

 .مغ الشذياشييات اليسيقيتيخحيية ومغ الّميعييب تصػيخ مسارستيع الّم ػية، مغ خالل وضعيات التػاصل السشبثقية -

 .إكدابيع العشاصيخ األولى لمقخاءة والكتابية والحداب - 

العسل عمى تعسيع التخبية التحزيخية في جسيع السؤسدات التخبػية، وىحا عسال بسبجأ تداوي الفخص بيغ  -

 دقيقة ومغ أىع السخاحل التخبػية األشفال الجدائخييغ، خرػصا وأن الصفل في ىحه الفتخة يسخ بسخحمة

والحياتية، فيي حاسسة في تذكيل أساسيات نسّػه مغ الشػاحي السختمفة : الجدسية ، العقمية ، االجتساعية 

 .واالنفعالية

عمى اعتبارىا العشرخ األساسي والػحيج  الكفؤةو إعصاء االىتسام والتخكيد عمى تػفيخ السخبية الستكػنة  -

  .إليرال السعمػمات لمصفل



 مناقشة وتفسير نتائج الدراسة األساسية                                                  دسالفصل السا

 

017 

 

  .تتػجو السخبية إلى كل األشفال في نفذ الػقت -

  .وضعية األشفال دوما في جمػس -

  .حخية األشفال في الحخكة أو التشقل بفزاء القدع، محجودة ججا -

إلدامية تخريز الفزاء السشاسب الحي تقخه الشرػص صعػبة التفاعل االجتساعي مابيغ األشفال، نقتخح  -

 التشطيسية لسسارسة مختمف نذاشات مشياج التخبية التحزيخية.

  .الدبػرة ىي الػسيمة التخبػية األساسية -

  .تعػيج الصفل عمى االنزباط تجريجيا -

 .تعػيج الصفل عمى الشطام السجرسي العادي-

إنجازه ليحا العسل تسثمت في صعػبة ضبط الست يخات ألنيا ومغ الرعػبات التي واجيت الباحث خالل 

مختبصة بحاالت نسائية تخز الصفل، كحلظ نجرة األدوات في ىحا السجال وباألخز التي تكيذ الكفاءة 

 الم ػية.

 

 

 
 
 

 



 كامئة املراجع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قائمة المراجع                                                                                           
 

110 
 

 : المراجع قائمة
 (، لدان العخب السحيط، تقجيم الذيخ عبج هللا العاليمي، دار الجيل بيخوت .1988ابن مشظهر) -1

 . ، دار األبحاث الجدائخ1(، لدان العخب السحيط، ضبط وتعميق رشيج القاضي، ط2008ابن مشظهر)  -2

 (، الكياس والتقهيم في التخبية وعمم الشفذ، عسان: دار الثقافة .2002أبه جخيح، مخوان وآخخون ) -3

 ،في األسخة والخوضة والسجرسة تشسية االستعجاد المغهي عشج األطفال (،2006)عبج الفتاح أبه معال،  -4

 .دار الذخوق األردن:  ،1ط

  (، السخشج في رياض األطفال، عسان: دار مججالوي.2001، جسيل وعجس، دمحم عبج الخحيم )أبه ميدر -5

، عسان: دار السديخة 1عي والسختمط، طشه (، مشاىج البحث الكسي وال2013) أبه عالم، رجاء محسهد -6

 لمشذخ والتهزيع.

، بيخوت: السؤسدة الجامعية 2(، الظفهلة السبكخة والججيج في رياض األطفال، ط2000) أبيض، ممكة -7

 لمجراسات.

 مشذهرات دار األفاق ، بيخوت: 2طمذكالت الظفهلة و السخاىقة،  (،1991)ميخائيل إبخاليم أسعج،  -8

 .الججيجة

أكاديسية الجدائخ ومجيخي التخبية بالهاليات، حهل  إصجار األمانة العامة لهزارة التخبية الهطشية الى مفتذية -9

 .2005تشريب مشياج التخبية التحزيخية، جهان 

 الجدائخ: الجليل في التذخيع السجرسي لمتعميم التحزيخي األساسي والثانهي،)ب.ت(،  ب.دمجي -10

 السظبهعات السجرسية.

يخية في تحقيق ممسح الجخهل (، أثخ السكتدبات المغهية لمسخحمة التحز2015بن خخور، خيخ الجين ) -11

 لمدشة األولى ابتجائي في األنذظة المغهية، محكخة ماجدتيخ، جامعة ورقمة.



 قائمة المراجع                                                                                           
 

111 
 

دار الفكخ لمظباعة عسان: تعميم األطفال السيارات القخائية والكتابية،  (،2003)عبج الفتاح البجة،  -12

 .والشذخ

السجرسة، القاىخة: دار السرخية (، االتجاىات الحجيثة في تخبية طفل ما قبل 2000بجران، شبل ) -13

 المبشانية.

تحميل مقارن، القاىخة: دار  –(، نظم رياض األطفال في الجول العخبية واألجشبية 2003بجران، شبل ) -14

 السرخية المبشانية.

 (، األنذظة العمسية لظفل ما قبل السجرسة، القاىخة: عالم الكتب.1995بجيخ، كخيسان ) -15

األطفال، األردن: دار السديخة لمشذخ والتهزيع  هالشفدية لشس (، األسذ2007بجيخ، كخيسان ) -16

 والظباعة.

 (، تشسية السيارات المغهية لمظفل، القاىخة: دار الكتب.2009بجيخ، كخيسان وإممي، صادق ) -17

التحزيخية بالجدائخ في مخحمة اإلصالح، كخاسات السخكد، مشذهرات  (،2009)عائذة عسار، بن  -18

CRASC  18، العجد. 

(، تقييم التخبية التحزيخية السمحقة بالسجرسة اإلبتجائية في 2009بهرصاص، فاطسة الدىخاء ) -19

 الجدائخ، رسالة ماجدتيخ، جامعة قدشظيشة.

، 2ط مشيج البحث العمسـي وطخق إعجاد البحـهث،(،1999)محسهد دمحم الحنيبات، و عساربهحهش،  -20

 .ديهان السظبهعات الجامعيةالجدائخ: 

التخبية التحزيخية في الجدائخ واقعيا وتحجيات تعسيسيا، أطخوحة دكتهراه،  (،2008) سعيج ،بهشيشة -21

 .جامعة الجدائخ

نحه تعسيم التخبية التحزيخية في الجدائخ، مجمة السخبي، السخكد الهطشي  (،2009) سعيج ،بهشيشة -22

 .11لمهثائق التخبهية، العجد 



 قائمة المراجع                                                                                           
 

112 
 

 .الجامعية السظبهعات ديهان، الجدائخ:2والتعميم، ط التخبية صهل(،أ1990)رابحتخكي،  -23

 ، عسان: دار الفكخ لمشذخ والتهزيع.1(، أسذ عمم الشفذ التخبهي، ط2007تهق وعجس ) -24

 الظفل لجى الحىشي االستعجاد تشسية في بالخوضة االلتحاق أثخ(، 1994جاجة، دمحم أو بمقاسم ) -25

 ، رسالة ماجدتيخ ، جامعة قدشظيشة.الجدائخي 

(، بشاء بخنامج تجخيبي في السفاليم الخياضية ألطفال ما قبل التعميم 2001، دمحم أو بمقاسم )جاجة -26

 أطخوحة لشيل شيادة الجكتهراه، جامعة قدشظيشة. -الخوضة–السجرسي 

 ، عسان: دار البجاية.1(، السكتبات الخقسية واقعيا ومدتقبميا، ط2012جاسم، جعفخ حدن ) -27

، شسذ الجين )د.ت(، عمم المغة الشفدي، مشاىجو ونظخياتو وقزاياه )السشاىج والشظخيات(، جالل -28

 ، مرخ: مؤسدة الثقافة الجامعية لمظبع والشذخ والتهزيع.1ج

، مرخ: 2جالل، شسذ الجين )د.ت(، عمم المغة الشفدي، مشاىجو ونظخياتو وقزاياه )القزايا(، ج -29

 خ والتهزيع.مؤسدة الثقافة الجامعية لمظبع والشذ

 ، عسان: دار السديخة لمشذخ والتهزيع .1(، التحريل الجراسي، ط2011الجاللي، لسعان مرظفى ) -30

 .دار الثقافة لمشذخ والتهزيععسان: طخق تعميم األطفال القخاءة والكتابة،  (،2005)ىذام الحدن،  -31

(، أثخ التعميم التحزيخي في تعمم المغة العخبية لجى تالميح السخحمة 2011خزخاوي، حياة ) -32

 االبتجائية، محكخة ماجدتيخ، جامعة سظيف.

تكهين السعمسين، السدتهى  –تخبية وعمم الشفذ  (،2007) عبج الحسيج ،بهصشبهرةو وناس  ،خيخي  -33

 .الجيهان الهطشي لمتعميم و التكهين عن بعج ، الجدائخ:3+2+1الدشة الثانية، اإلرسال 

 ، عسان: دار وائل.1(، أساليب تجريذ الخياضيات، ط2005حسجان، فتحي خميل ) -34

(، محاضخات في األلدشة العامة، 1986دي سهسيخ، فخديشان، تخجسة يهسف غازي، دمحم الشرخ ) -35

 السؤسدة الجدائخية لمظباعة، الجدائخ .



 قائمة المراجع                                                                                           
 

113 
 

مخحمة ما في –راسات في الظفهلة، ترسيم البخنامج التخبهي لمظفل ذياب، فهزية )ب.ت(، سمدمة د -36

 ، دون بمج: دار الفكخ الجامعي.-قبل السجرسة

 .السديخة دارعسان:  ،-والسخاىقة الظفهلة-الشسه نفذ عمم(،2003) عهدة دمحمالخيساوي،  -37

 والتهزيع. ، دار وائل لمشذخ1(، مشاىج البحث العمسي: تظبيقات، ط1998الخفاعي، أحسج حدين ) -38

(، أثخ التعمم الشذط في تشسية التفكيخ اإلبتكاري والتحريل الجراسي بسادة العمهم لجى 2007الدايجي ) -39

 طالبات الرف الثالث الستهسط بالسجارس الحكهمية بسكة السكخمة، رسالة ماجدتيخ. 

ديهان  ، الجدائخ:3ط ، سيكهلهجية السجرس )دراسة وصفية تحميمية(،(2007) ناصخ الجين ،زبجي -40

 .السظبهعات الجامعية

 دراسة كذفية لحاجات التكهين لجى السخبين في مخحمة التخبية التحزيخية، (،2012)عائذة ،زردة -41

 .رسالة ماجدتيخ، جامعة وىخان

 .، عسان: دار الفكخ1(، تعجيل الدمهك السبادئ واإلجخاءات، ط2014الدراد، فيرل دمحم خيخ ) -42

 ، مؤسدة التشذئة االجتساعية، الجدائخ: مشذهرات جامعة باجي مختار. (2002، مخاد )زعيسي -43

(، ترسيم البحهث الكيفية والكسية ومعالجة بياناتيا الكتخونيا، 2006زيتهن، كسال عبج الحسيج ) -44

 القاىخة: عالم الكتب.

القاىخة: عالم (، اإلرشاد الشفدي السرغخ لمتعامل مع السذكالت الجراسية، 2000زىخان، دمحم حامج ) -45

 الكتب.

(، أثخ التخبية التحزيخية عمى التحريل الجراسي العام لتالميح السخحمة 2012رحيم، حبيب ) -46

  االبتجائية، محكخة ماجدتيخ، جامعة الجدائخ 

دار الفكخ لمظباعة، ، أساليب الكياس والتذخيص في التخبية الخاصة(، 1999) فاروق الخوسان،  -47

 األردن .



 قائمة المراجع                                                                                           
 

114 
 

 .العخبي السجتسع مكتبةعسان:السجتسع، و السجرسة(،2006)خميل رائجسالم،  -48

سامي، دمحم ممجم )ب. ت(، الكياس والتقهيم في التخبية وعمم الشفذ، عسان: دار السديخة لمشذخ  -49

 والتهزيع.

 ، القاىخة: دار الفكخ العخبي.1(، سيكهلهجية المغة والظفل، ط2003سميسان، الديج عبج الحسيج ) -50

، مجمة العمهم اإلندانية، جامعة J. Piagetالشسه السعخفي عشج جان بياجيو (،2002)الظاىخ  سعج هللا، -51

 .02دمحم خيزخ، بدكخة، العجد 

(، عالقة القجرة عمى التفكيخ اإلبتكاري بالتحريل الجراسي، الجدائخ: ديهان 1991سعج هللا، الظاىخ ) -52

 السظبهعات الجامعية.

 .مكتبة الفالح لمشذخ والتهزيع الكهيت: د لتعمم الكتابة،االستعجا (،2002ون )الخحسن وآخخ  عبج ،سعج -53

 .مخكد اإلسكشجرية لمكتاب القاىخة: سيكهلهجية نسه األطفال،)ب.ت(، حسجأكامل  ،سييخ -54

دار الفكخ  القاىخة: األسذ الشفدية لمشسه من الظفهلة إلى الذيخهخة، (،1998)فؤاد البيي  الديج، -55

 .العخبي

 ، القاىخة: دار الفكخ العخبي .1(، سيكهلهجية المغة والظفل، ط2003)سمسان، الديج عبج الحسيج  -56

بخنامج مقتخح وتجارب –(، نسه السفاليم العمسية لألطفال 2000الذخبيشي، زكخياء وصادق، يدخية ) -57

 لظفل ما قبل السجرسة، القاىخة: دار الفكخ العخبي.

دار العمهم لمشذخ  الجدائخ: مشيجية البحث العمسي لمجامعيين، (،2003) صالح الجين ،شخوخ -58

 .والتهزيع

دار حشين  عسان: تعميم المغة في مشيج تخبية الظفهلة السبكخة، (،2000)عبج الخحيم عبج هللا صالح،  -59

 .لمشذخ والتهزيع



 قائمة المراجع                                                                                           
 

115 
 

أثخ التعميم التحزيخي عمى األطفال معخفيا وسمهكيا، رسالة ماجدتيخ،  (،2003)دمحم  ،صشايعي -60

 .جامعة وىخان

(، اإلعجاد لتعميم ميارات المغة األربعة: االستساع، التعبيخ، القخاءة والكتابة 2014صخخة، دحسان ) -61

 .02وتعمسيا في السخحمة التحزيخية، أطخوحة دكتهراه، جامعة الجدائخ 

"أثخ االلتحاق بسخحمة رياض األطفال أو عجمو في تشسية ميارتي القخاءة (، 2014) ، أحسجصهمان -62

 السخحمة األساسية الجنيا في مجرسة أم حبيبة األساسية في األردن".والكتابة لجى طالبات 

عابج، رسسي عمي )ب.ت(، ضعف التحريل الجراسي أسبابو وعالجو، عسان: دتخ جخيخ لمشذخ  -63

 والتهزيع.

 :اإلسكشجرية االضظخابات الشفدية في الظفهلة والسخاىقة،(، 2001) حدشي مرظفىعبج السعظي،  -64

 .مكتبة اإلسكشجرية

(، الكياس والتجخيب في عمم الشفذ والتخبية، القاىخة: دار الشيزة 1974الخحسن، العيدهي ) عبج -65

 العخبية.

التقهيم في التخبية التحزيخية، مجمة السخبي، السخكد الهطشي لمهثائق (، 2009)حسدة  ،عدوز -66

 .11التخبهية، العجد 

لتحاق بسخحمة رياض األطفال أو عجمو في تشسية ميارتي القخاءة أثخ اال (،2014)أحسج عرسان،  -67

والكتابة لجى طابات السخحمة األساسية الجنيا في مجرسة أم حبيبة األساسية في األردن، مجمة جامعة 

 .(4) 28الشجاح لألبحاث )العمهم اإلندانية( السجمج

أساسياتو، تظبيقاتو –شفدي (، الكياس والتقهيم التخبهي وال2000عالم، صالح الجين محسهد ) -68

 السعاصخة، القاىخة: دار الفكخ العخبي. وتهجياتو

 (، عمم الشفذ الشسه، عسان: مكتبة السجتسع العخبي لمشذخ.2005العسخية، صالح الجين ) -69



 قائمة المراجع                                                                                           
 

116 
 

(، تخظيط بخامج الظفل وتظهيخىا، عسان: دار صفاء لمشذخ 1999العشاني، حشان عبج الحسيج ) -70

 والتهزيع.

 (، بخامج طفل ما قبل السجرسة، عسان: دار صفاء.2003عبج الحسيج )العشاني، حشان  -71

 ، عسان: دار صفاء لمشذخ والتهزيع.1(، عمم الشفذ التخبهي، ط2008العشاني، حشان عبج الحسيج ) -72

كتداب مفيهمي الدمان والسكان وعالقتو بظيهر عدخ القخاءة لجى الظفل (،ا2007)مدعهدة  ،عياد -73

 .بتجائية، أطخوحة دكتهراه، جامعة قدشظيشةفي السخحمة اال

 (، مجخل إلى التعميم في الظفهلة السبكخة، غدة: دار الكتاب الجامعي.2004عيدى، ايفال ) -74

(، السسارسات التخبهية وأثخىا في زيادة التحريل الجراسي في السخحمة 2008عيدى، حدن مهسى ) -75

 ، عسان: دار الخميج.1األساسية، ط

، دار السشاىج 1(، دليل السعمم في عسمو، دراسات نفدية وتخبهية، ط2011) عهاد، يهسف ذياب -76

 لمشذخ والتهزيع.

سشهات(، أطخوحة لشيل شيادة  5إلى  2قياس الكفاءة المغهية لمظفل )من  (،2009) حميسة ،قادري  -77

 .الجكتهراه، جامعة وىخان

 .مكتبة الفالح لمشذخ والتهزيع ، الكهيت:أدب الظفل وحاجاتو (،2003)ىجى دمحم قشاوي،  -78

، -نسه، مذكالت، مشاىج وواقع–(، سيكهلهجية طفل ما قبل السجرسة 2008كخكهش، فتيحة ) -79

 الجدائخ: ديهان السظبهعات الجامعية.

المغة عشج الظفل، تظهرىا، العهامل السختبظة بيا ومذكالتيا،  (،1993)ليمى أحسج كخم الجين،  -80

 .مكتبة أوالد عثسانالقاىخة: 

العالقة بين البشية السعخفية االفتخاضية والسالحظة في مادة الخياضيات، (،2011) إيسان ،ماحي -81

 .رسالة ماجدتيخ، جامعة وىخان



 قائمة المراجع                                                                                           
 

117 
 

عسان: دار صفاء لمشذخ (، اإلستخاتيجيات الحجيثة في التجريذ الفعال، 2008محدن، عمي عظية ) -82

 والتهزيع.

 .اإلشعاع مكتبةاإلسكشجرية: العمسي، البحث عجادإل العمسية الظخيقة(،2002) سعيج دمحمي، مح -83

، الجدائخ: 1(، نظق التحفيد السختمفة وعالقتيا بالتحريل الجراسي، ط2004دمحم، مهالي بهدحيمي ) -84

 ديهان السظبهعات الجامعية.

(، سيكهلهجيا التخاطب لحوي اإلحتياجات الخاصة، مكتبة األنجمه 2006دمحم، محسهد الشحاس ) -85

 مرخية، 

، عسان: 1(، التحريل الجراسي ونسحجة العهامل السؤثخة بو، ط2013محسهد، جسال الدمخي ) -86

 الخضهان لمشذخ والتهزيع.

 ، جامعة دمذق .2(، عمم الشفذ المغهي، ط1995محسهد، أحسج الديج ) -87

عالم  ، القاىخة:تخجسة كهثخ كهجيل تخبية الظفل ما قبل الدن السجرسـي، (،1983) حسجأسعج مخسي،  -88

 .الكتب لمشذخ

 .عالم الكتب، القاىخة: 2طتخبيـة الظفـل قبـل السجرسة،  )ب.ت(، حسجأسعج مخسي،  -89

 : عالم الكتب.(، تخبية الظفل قبل السجرسة، القاىخة1991مخسي، سعج وكهجك، كهثخ حدين ) -90

مكتبة  ت: ، الكهيالشسه المغهي وتظهيخه في مخحمة الظفهلة السبكخة (،2005)نجم الجين عمي مخوان،  -91

 .الفالح لمشذخ والتهزيع

. وىخان )الجدائخ(: دار الغخب 2مبادئ في البحث الشفدي والتخبهي. ط  ،(2008مديان، محسـج )   -92
 لمشذخ والتهزيع.

مشيجية البحث العمسي في العمهم اإلندانية. تخجسة: صحخاوي بهزيج  ،(2010مهريذ، أنجخس ) -93
 وآخخون. الجدائخ: دار القربة لمشذخ.



 قائمة المراجع                                                                                           
 

118 
 

السخكد الهطشي لمهثائق التخبهية، سمدمة قزايا التخبية، السمف  (،2002) مرظمحات ومفاليم تخبهية -94

33. 

 .دار الفكخ لمشذخ والتهزيعاألردن: التخبية في رياض األطفال،  (،1990)عجنـان عـارف مرمح،  -95

 .دار الغخب لمشذخ والتهزيع ، الجدائخ:2ط محاضخات في عمهم التخبية، (،2006)أحسج  ،معخوف -96

 .السديخة دار ، عسان:3، طذالشف وعمم التخبية في التقهيمو  الكياس(،2005)دمحم سامحممحم،  -97

 .دار السذخق (: 2001) السشجج في المغة العخبية السعاصخة -98

دار الغخب لمشذخ  الجدائخ: مذكالت األطفال الشفدية والدمهكية، (،2008)شرهري م ،رظفىم -99

 .والتهزيع

 ، 1ط -ماىيتو، مشيجيتو، تجويشو، مجارسو ومرادره–(، عمم التاريخ 2014مهفق، سالم نهري ) -100

، SPSSاإلحراء في التخبية والعمهم اإلندانية مع تظبيقات بخمجية  (،2007)نبيل جسعة الشجار،  -101

 .دار الحامج لمشذخ والتهزيعاألردن: 

السعهق قبل السجرسة، القاىخة: مكتبة (، بخامج وطخق تخبية الظفل 2001نججي، سسيخة أبه زيج ) -102

 زىخاء الذخق.

 1990سشة  -السعيج التخبهي الهطشي -مخجعية التعميم التحزيخي  –وثيقة تخبهية -103

، -سشهات 6 الى 5-(، الجليل التظبيقي لسشياج التخبية التحزيخية 2004)وزارة التخبية الهطشية  -104

 الجدائخ: السجيخية الفخعية لمتعميم الستخرص، مجيخية التعميم األساسي.

األولى من التعميم لمدشة التخبية العمسية و التكشهلهجية  فيدليل السعمم (، 2004وزارة التخبية الهطشية ) -105

 .دار القربة لمشذخ ، الجدائخ: االبتجائي

، الجدائخ: -سشهات 6الى  5-بية التحزيخية لألطفال (، مشياج التخ 2004وزارة التخبية الهطشية ) -106

 السجيخية الفخعية لمتعميم الستخرص، مجيخية التعميم األساسي.



 قائمة المراجع                                                                                           
 

119 
 

وتظبيقاتيا  التخبية التحزيخية في مخحمة(، الخرائص الشسائية لمظفل 2006وزارة التخبية الهطشية ) -107

 الستخرص، مجيخية التعميم األساسي. ، الجدائخ: السجيخية الفخعية لمتعميم-سشهات 6 إلى 3- التخبهية

دفتخ األنذظة لمتخبية  –تعمساتي األولى  –الكتاب السجرسي (، 2009وزارة التخبية الهطشية ) -108

 .التحزيخية

دفتخ األنذظة العمسية لمتخبية  -تعمساتي األولى –الكتاب السجرسي (، 2009وزارة التخبية الهطشية ) -109

 .التحزيخية

مجيخية التعميم –مشاىج الدشة األولى من التعميم االبتجائي(، 2003أفخيل وزارة التخبية الهطشية ) -110

 .الجيهان الهطشي لمسظبهعات السجرسية –األساسي

 -الهثيقـة السخافقة لسشاىج الدشة األولى من التعميم االبتجائي(، 2003وزارة التخبية الهطشية )أفخيل -111

 .السجرسية جيهان الهطشي لمسظبهعاتال –مجيخية التعميم األساسي 

 الكهيت .(، التحريل الجراسي، 1990لظيفة، حدن الكشجري وبخد دمحم مالك ) -112

113-  Agnès Florin (1999), Le Développement du Langage, dunod, paris. 

114-  Bertrand Troade(1998), Psychologie du développement cognitif, edarmand colin, Paris. 

115- Fitzhugh Dodson (1972), Tout se joue avant 6 ans, ed Robert Laffont, Paris. 

116- Gilbert Delande cherre (1979), Dictionnaire de L’évaluation et de la Recherche en 

Education (avec lexique anglais-français) presses universitaires de France, paris. 

117- Henri wallon (1968), L’évolution psychologique de l’enfant, librairie Armand, coulin, 

Paris. 

118- JosieBernicot (1992),Les actes du langage, presse  universitaire, France. 

119- Lev. Vygotsky (1997), traduction  de Françoise Seve, Pensée et langage, 3ed, imprimerie 

sagin, Paris. 

120-  M. M. Mareau et Marck. Richelle (1981),L’acquisition du langage, 2ed, Bruxelles, Paris. 

121-  Marie Louise Mareau, Marck Richelle (1984), L’acquisition du langage, 5ed, Mardaga, 

université Liège. 

122- Noaem Chomsky (1996), le langage et la pensée, édition Payot, France .  



 قائمة المراجع                                                                                           
 

120 
 

123-  Paule aimard (1982), L’enfant et son l’angage, 3ed, simep edition, France. 

- Institut Pédagogique National Groupe de Recherche Action Pour Préscolaire (1996), Guide 

Méthodologique Pour L’éducation Pré-Scolaire, O.N.P.S . 

  

124- Robert Lafon (1969), vocabulaire de psychologie, S.P.A.D.E.M, presse de France, Paris . 

125- R. Ghiglione, J. F. Richard (1965), cours de psychologie – mesures et analyses, 2éd, 

édition bourrelier, France . 

 



 املالحق



 المالحق
 

122 
 

 استبيان الجراسة األساسية (:10الملحق رقم )
 الدالم عميكم، أساتحتي األفاضل تحية طيبة وبعج:

 إليكم مجسهعة من العبارات التي تقيذ الكفاءة المغهية لجى الستعمم.
)دائسا، أحيانا، نادرا(؛ ال تتخك  الكفاءة المغهية لمستعمم( تحت االختيار الحي يتساشى ×اقخأ العبارات جيجا  ثم ضع عالمة )

درجة الكفاءة دون إجابة؛ ال تهجج في االستبيان إجابات صحيحة وأخخى خاطئة، بل هه استبيان لمتعخف عمى  عبارةأي 
 وليكن في عمسكم أن البيانات لن تدتخجم إال لغخض البحث العمسي.؛ فقط المغهية لمستعمم

 شكًخا عمى تعاونكم مدبقا

 ( في السكان السشاسب:Xة )يخجى وضع إشار 

 البيانات الخاصة بالمتعلم :ـــــ 0

 ذكخ                 أنثى     :الجنس

 إ 02إ             س  01س       :القدم

 استفاد من التخبية التحزيخية         لم يدتفج من التخبية التحزيخية  :االستفادة من التربية التحضيرية

 (  10(           الفرل الثاني ).........../10الفرل األول ).........../ :العربيةمعدل مادة اللغة 

 (        10(           الفرل الثاني ).........../10الفرل األول ).........../ :معدل مادة الرياضيات

 البيانات الخاصة باألولياء : ـــــ 2

 السدتهى التعميسي لألولياء :

 ابتجائي          إكسالي           ثانهي             جامعي              أمي :األب

 أمي              ابتجائي          إكسالي           ثانهي             جامعي :األم

 ....................................... :مهنة األم......................................   :مهنة األب
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 نادرا أحيانا دائما العبارات الرقم
 ..... ..... ..... ين معهيعظي كل اهتساماته لمستحجث 10
 ...... ..... ..... يحدن نظق الحخوف بذكل سميم 12
 ..... ..... ..... يدتخجم أدوات الخبط بين الجسل 10
 ...... ..... ..... يكتب بذكل سميم 10
 ..... ..... ..... الستزسشة في جسمة بديظة يتحكخ بعض السعمهمات 10
 ..... ..... ..... يرحح أخظاء زمالئه أثشاء القخاءة 10
 ..... ..... ..... له القجرة عمى سخد مهقف مّخ به 10
 ..... ..... ..... يقهم بكتابة الحخوف باختالف مهضعها في الكمسة 10
 ..... ..... ..... يفهم التعميسة السدسهعة أثشاء الجرس 10
 ..... ..... ..... يدتخخج الذخريات التي تقهم باألفعال من الشص السقخوء 01
 ...... ..... ..... يحكي قرة سسعها أو قخأها بذكل سميم 00
 ..... ..... ..... يكتب الكمسات والجسل كتابة صحيحة 02
 ...... ..... ..... يفهم الشص السدسهع 00
 ..... ..... ..... أخظائه عشج القخاءةتقل  00
 ..... ..... ..... يذارك عشج طخح األسئمة الذفهية من قبل السعمم 00
 ..... ..... ..... يسيد بين الحخوف الستذابهة 00
 ..... ..... ..... يدتخمص السعشى من الجسمة السدسهعة 00
 ..... ..... ..... يزبط مخارج الخخوف 00
 ..... ..... ..... عن احتياجاته ورغباته بأسمهب مسيديعبخ  00
 ..... ..... ..... يكتب الحخوف بظخيقة صحيحة في بجاية ووسط الكمسة 21
 ...... ..... ..... يسيد بين مختمف أشكال الحخف السدسهع 20
 ..... ..... ..... يحتخم عالمات الهقف 22
 ...... ..... ..... يجخل في السحادثة مع السعمم بعفهية 20
 ..... ..... ..... يكتب أشكال الحخوف ويزعها عمى الدظهر بظخيقة صحيحة. 20
 ..... ..... ..... يخكد انتباهه إلى ما يقهله الستحجث 20
 ..... ..... ..... يدتخمص األفكار بعج القخاءة 20
 ..... ..... ..... يحكي بجقة تفاصيل أحجاث عاشها 20
 ..... ..... ..... الكمسات في الجسمة بظخيقة صحيحةيكتب  20
 ..... ..... ..... له القجرة عمى إنجاز كل ما هه مدسهع 20
 ...... ..... ..... يعخف أشكال الحخوف في الكمسة 01
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 ..... ..... ..... له القجرة عمى الخبط بين الرهر بالتعبيخ 00
 ...... ..... ..... والسقاطعيتعخف عمى أشكال الحخوف والحخكات  02
 ..... ..... ..... يجرك أشكال الحخوف السشظهقة عن طخيق التسييد الدسعي 00
 ..... ..... ..... لجيه القجرة عمى قخاءة ما يكتبه 00
 ..... ..... ..... يحتخم التدمدل الدمشي عشج سخد حجث أو قرة 00
 ..... ..... ..... يكتب السقظع بذكمه الرحيح 00
 ..... ..... ..... يحاول تفديخ ما يقهله الستحجث عن طخيق السذاركة 00
 ..... ..... ..... يتفاعل مع ما يقخأ من جسل 00
 ..... ..... ..... يتقن الحهار مع اآلخخين بظالقة 00
 ..... ..... ..... يتعخف عمى الكمسات بذكمها السخسهم 01
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 البحث. ينة الدراسة االستطالعية في أداةستجابات أفراد عا(: جدول تفريغ 20ملحق رقم )
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10 0011 0011 0011 0011 00011 00011 01011 00011 00011 

10 0011 0011 0011 0011 00011 00011 00011 00011 01011 

10 0011 0011 0011 0011 01011 00011 00011 01011 000011 

10 0011 0011 0011 0011 00011 00011 00011 01011 000011 

10 0011 0011 0011 0011 00011 00011 00011 01011 000011 

10 0011 0011 0011 0011 00011 00011 01011 01011 000011 

10 0011 0011 0011 0011 00011 00011 00011 00011 000011 

10 0011 0011 0011 0011 00011 01011 00011 01011 000011 

10 0011 0011 0011 0011 00011 01011 01011 00011 00011 

01 0011 0011 0011 0011 01011 00011 00011 01011 000011 

00 0011 0011 0011 0011 01011 01011 00011 01011 000011 

00 0011 0011 0011 0011 00011 00011 00011 01011 000011 

00 0011 0011 0011 0011 00011 00011 00011 00011 001011 

00 0011 0011 0011 0011 00011 00011 01011 00011 000011 

00 0011 0011 0011 0011 00011 01011 00011 01011 000011 

00 0011 0011 0011 0011 01011 00011 00011 00011 000011 

00 0011 0011 0011 0011 00011 00011 00011 01011 000011 

00 0011 0011 0011 0011 00011 01011 00011 01011 000011 

00 0011 0011 0011 0011 00011 00011 00011 00011 010011 
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01 0011 0011 0011 0011 00011 01011 00011 00011 000011 

00 0011 0011 0011 0011 00011 00011 00011 01011 000011 

00 0011 0011 0011 0011 00011 00011 00011 01011 000011 

00 0011 0011 0011 0011 00011 00011 00011 01011 000011 

00 0011 0011 0011 0011 00011 00011 00011 00011 000011 

00 0011 0011 0011 0011 00011 00011 00011 01011 000011 

00 0011 0011 0011 0011 00011 00011 00011 00011 000011 

00 0011 0011 0011 0011 01011 00011 00011 00011 000011 

00 0011 0011 0011 0011 00011 00011 01011 00011 000011 

00 0011 0011 0011 0011 00011 01011 01011 01011 000011 

01 0011 0011 0011 0011 01011 01011 01011 01011 001011 

00 0011 0011 0011 0011 01011 00011 00011 00011 000011 

00 0011 0011 0011 0011 01011 00011 00011 00011 000011 

00 0011 0011 0011 0011 01011 01011 00011 01011 000011 

00 0011 0011 0011 0011 01011 01011 00011 01011 000011 

00 0011 0011 0011 0011 01011 01011 00011 01011 000011 

00 0011 0011 0011 0011 00011 01011 01011 01011 000011 

00 0011 0011 0011 0011 01011 01011 01011 01011 001011 

00 0011 0011 0011 0011 01011 01011 01011 01011 001011 

00 0011 0011 0011 0011 01011 01011 01011 01011 001011 

01 0011 0011 0011 0011 01011 01011 01011 01011 001011 
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 (:02يفاتَح لساءة جدول انًهحك زلى ) 

 : أنثي(0 2000: ذكس ، 0000ـ جنس انتهًَر )

 : نى ٍهتحك(0 2000: انتحك ، 0000ـ االنتحاق بانتحضَسً )

 : يستوى أعهي(0 0000: دوٌ انبكانوزٍا ،  2000: أّيٌ ، 0000ـ انًؤهم انعهًٌ نألب )

 : يستوى أعهي(0 0000: دوٌ انبكانوزٍا ،  2000: أّيَت ، 0000ـ انًؤهم انعهًٌ نألو )
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 الفخضية األولىالخاصة بشتائج ال (:10الملحق رقم )

 

Statistiques de groupe 

 
préscolaire N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

 كفاءلغوية
béni 126 100,3571 17,37560 1,54794 

non béni 30 89,0000 23,60888 4,31037 

 

 

Test d'échantillons indépendants 

 Test de Levene sur l'égalité des 

variances 

Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Différence écart-

type 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

 كفاءلغوية

Hypothèse de variances égales 7,327 ,008 2,988 154 ,003 11,35714 3,80069 3,84893 18,86536 

Hypothèse de variances 

inégales 

  
2,480 36,820 ,018 11,35714 4,57989 2,07587 20,63842 
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 الثانيةالفخضية ب الخاصة شتائجال (:10الملحق رقم )

 

Statistiques de groupe 

 
préscolaire N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

note1ar 
béni 126 7,9507 1,56947 ,13982 

non béni 30 6,4185 2,57541 ,47020 

 

 

Test d'échantillons indépendants 

 Test de Levene sur l'égalité des 

variances 

Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Différence écart-

type 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

note1ar 

Hypothèse de variances égales 21,878 ,000 4,185 154 ,000 1,53221 ,36614 ,80890 2,25553 

Hypothèse de variances 

inégales 

  
3,123 34,293 ,004 1,53221 ,49055 ,53561 2,52882 
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 الثالثةالفخضية ب الخاصة شتائجال (:10الملحق رقم )

 

Statistiques de groupe 

 
préscolaire N Moyenne Ecart-type Erreur standard 

moyenne 

note1ma 
béni 126 8,0425 1,67064 ,14883 

non béni 30 6,4727 2,37652 ,43389 

 

Test d'échantillons indépendants 

 Test de Levene sur l'égalité des 

variances 

Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl Sig. (bilatérale) Différence 

moyenne 

Différence écart-

type 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

note1ma 

Hypothèse de variances égales 11,978 ,001 4,235 154 ,000 1,56987 ,37066 ,83764 2,30211 

Hypothèse de variances 

inégales 

  
3,422 36,110 ,002 1,56987 ,45871 ,63967 2,50008 
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 الشتائج الستعمقة بالفخضية الخابعة :(06)الملحق رقم 
Tests multivariés

a
 

Effet Valeur D ddl de 
l'hypothèse 

Erreur ddl Sig. 

Ordonnée à l'origine 

Trace de Pillai ,965 977,650
b
 2,000 70,000 ,000 

Lambda de Wilks ,035 977,650
b
 2,000 70,000 ,000 

Trace de Hotelling 27,933 977,650
b
 2,000 70,000 ,000 

Plus grande racine de Roy 27,933 977,650
b
 2,000 70,000 ,000 

préscolaire 

Trace de Pillai ,087 3,344
b
 2,000 70,000 ,041 

Lambda de Wilks ,913 3,344
b
 2,000 70,000 ,041 

Trace de Hotelling ,096 3,344
b
 2,000 70,000 ,041 

Plus grande racine de Roy ,096 3,344
b
 2,000 70,000 ,041 

 كفاءلغوية

Trace de Pillai 1,132 1,971 94,000 142,000 ,000 
Lambda de Wilks ,154 2,305

b
 94,000 140,000 ,000 

Trace de Hotelling 3,634 2,668 94,000 138,000 ,000 
Plus grande racine de Roy 3,019 4,560

c
 47,000 71,000 ,000 

 مفاهيممعرفية

Trace de Pillai ,809 1,556 62,000 142,000 ,017 

Lambda de Wilks ,350 1,557
b
 62,000 140,000 ,017 

Trace de Hotelling 1,399 1,556 62,000 138,000 ,017 

Plus grande racine de Roy ,883 2,022
c
 31,000 71,000 ,008 

a. Plan : Ordonnée à l'origine + préscolaire + مفاهيممعرفية + كفاءلغوية 
b. Statistique exacte 
c. La statistique est une borne supérieure de F qui produit une borne inférieure pour le seuil de signification. 

 

Tests des effets inter-sujets 

Source Variable dépendante Somme des 
carrés de type III 

ddl Moyenne des 
carrés 

D Sig. 

Modèle corrigé 
note1ar 472,439

a
 83 5,692 4,796 ,000 

note1ma 485,328
b
 83 5,847 4,799 ,000 

Ordonnée à l'origine 
note1ar 1664,223 1 1664,223 1402,219 ,000 

note1ma 1807,646 1 1807,646 1483,639 ,000 

préscolaire 
note1ar 2,960 1 2,960 2,494 ,119 

note1ma 8,005 1 8,005 6,570 ,012 

 كفاءلغوية
note1ar 187,676 47 3,993 3,364 ,000 

note1ma 215,706 47 4,589 3,767 ,000 

 مفاهيممعرفية
note1ar 74,389 31 2,400 2,022 ,008 

note1ma 50,617 31 1,633 1,340 ,155 

Erreur 
note1ar 84,266 71 1,187   

note1ma 86,505 71 1,218   

Total 
note1ar 9652,113 155    

note1ma 9870,519 155    

Total corrigé 
note1ar 556,706 154    

note1ma 571,833 154    

a. R deux = ,849 (R deux ajusté = ,672) 

b. R deux = ,849 (R deux ajusté = ,672) 
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