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لطلتث قسم الدراسات االجتهاعيث  اللفظىتحليل التفاعل 
 ةهعهد إعداد وتدريب املعلهيو أثياء الخدنث ةحضرنوت يف

 ضوء ىظام فالىدرز
 

 :  ملخصال

زضد١ اغتدساّ  تعطف غعت ايسضاغ١ إىل

ًب١ قػِ ايسضاغات االدتُاع١ٝ مبعٗس ط

إعساز ٚتسضٜب املعًُني أثٓا٤ اشبس١َ يف 

سططَٛت ملٗاضات ايتؿاعٌ ايًؿعٞ ٚؾكًا 

يٓعاّ ؾالْسضظ، ٚنصا ذبسٜس ؾطٚم 

اغتدساّ ايطًب١ املعًُني ملٗاضات ايتؿاعٌ 

ايًؿعٞ َكاض١ْ َع ايٓػب ايكٝاغ١ٝ اييت 

 ٚضعٗا ؾالْسضظ.

عتُس ايباسح ٚيتشكٝل اهلسف األٍٚ ؾكس ا

أزا٠ ؾالْسضظ ايعؿط١ٜ يتشًٌٝ يًتؿاعٌ ايًؿعٞ 

بعس إٔ مت ايـتأنس َٔ صسقٗا ٚسػاب ثباتٗا 

( . َٚٔ ثِ مت ذبسٜس صبتُع 0991ايصٟ بًؼ )

ايسضاغ١ ٚاختٝاض عٝٓتٗا، سٝح بًؼ سذِ 

(  35صبتُع ايسضاغ١ َٔ ايطًب١ املعًُني )

( طايبًا بُٝٓا 24نإ عسز ايصنٛض َِٓٗ )

( طايب١، ٚمت اختٝاض ع١ٓٝ 11اإلْاخ )بًؼ عسز 

%( َٔ صبتُع 25عؿٛا١ٝ٥ بػٝط١ بٛاقع )

ايسضاغ١ سٝح بًؼ عسز ايطالب املعًُني ؾٝٗا 

(. ٚقس تطًب 3( ٚعسز ايطايبات املعًُات )6)

ذبكٝل ٖصا اهلسف اغتدساّ املتٛغطات 

 ٚاالعبطاؾات املعٝاض١ٜ ٚايٓػب امل١ٜٛ٦ .

أزا٤ ٚتٛصًت ايسضاغ١ إىل إٔ َتٛغطات 

ايطًب١ املعًُني يف أمناط ايػًٛى اييت دا٤ت 

ذبت نالّ املعًِ غري املباؾط ناْت 

ضعٝؿ١، ٚإٔ زضد١ اغتدساّ ايطًب١ املعًُني 

يًهالّ املباؾط ناْت نبري٠ مما ٜسٍ ع٢ً 

اغتشٛاشِٖ ع٢ً قسض نبري َٔ ايهالّ يف 

اسبصص ايسضاغ١ٝ، ٚبٝٓت ايسضاغ١ أًٜطا 

ص ٚنصا اغبؿاض َتٛغط َبازض٠ ايتًُٝ

اضتؿاع َتٛغط ايصُت ٚايتؿٜٛـ يف 

 اسبصص ايسضاغ١ٝ .

ٚبٓا٤ ع٢ً شيو تٛصٞ ايسضاغ١ بتعطٜـ 

ايطًب١ املعًُني بأمناط ايتؿاعٌ ايًؿعٞ 

يؿالْسضظ ٚتسضٜبِٗ ع٢ً نٝؿ١ٝ َطاعاتٗا 

أثٓا٤ تأزٜتِٗ يًشصص ايسضاغ١ٝ، ٚنصا 

تؿعٌٝ ايتسضٜؼ املصػط يف املعٗس بؿهٌ 

ملعًُني إىل املساضؽ دٝس قبٌ خطٚز ايطًب١ ا

 يتٓؿٝصِٖ يًرتب١ٝ ايع١ًُٝ .
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Abstract : 

The main purpose of this study 

was to 

examine the degree of students’ use 

of verbal interaction skills,  at  the 

Department of Social Studies at the 

Institute of Teacher Preparation and 

In-service Teacher Training in 

Hadhramout, using Flanders 

Interaction Analysis system (FIA). It 

also aims to determine the 

teachers’ differences in 

using  the  verbal interaction skills 

compared with standard ratios set by 

Flanders. 

To achieve the first objective, the 

researcher has adopted Flanders’ 

decimal tool  to analyze the verbal 

interaction  after examining its 

validity and calculating its reliability 

(0.91). The study 

population consisted of (35)student-

teachers  (24 males  and  11 

females) of which 6 male student-

teachers and 3 female student-

teachers (25% of the 

population)wererandomly also 

selected a sample for this 

study. Means, standard deviations, 

and percentages were used in 

tabulating, analyzing, and 

interpreting the data. 

The study found that the means 

of student-teachers’ 

performance  in the behavior 

patterns  of the indirect teacher talk 

were poor, and that the degree of 

student-teachers’ use of direct talk 

was high and this in turn showed 

that  student-teachers dominated a 

great amount of classroom talking 

time. The study further showed low 

means of  pupils’ initiative, 

and  high means of their silence and 

noise in the classroom. 

To achieve the second objective, 

the researcher determined the 

student-teachers’ differences in use 

of the verbal interaction skills 

compared with the standard ratios 

set by the Flanders using (T-

test). The study 

found that there were statistically 

significant differences 

at the level of significance 

(0.01) between the means ratios of  

teacher-students’  verbal 

interaction based on the Flanders’ 

standard ratios . 

   Based on these findings, study 

recommends a well activation  of 

micro-teaching practice 

at the Institute before allowing 

student-teachers go to schools for 

practice teaching. 
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  : مقذمة

األنجط  متتًه٘ املؤغػ١ ايتع١ًُٝٝ ؾٗٛ ايعٓصط غ٢ً َاأميجٌ املعًِ ثط٠ٚ سكٝك١ٝ ٚ

يالْؿذاض املعطيف  املتعًُنيظباع١ يًكطا٤ ع٢ً ايتدًـ ٚاملػاعس ع٢ً َٛانب١ 

ٜكّٛ بع١ًُٝ ايتعًِٝ  إش ;ٚايتهٓٛيٛدٞ، ٖٚٛ ايطنٝع٠ األغاغ١ٝ يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ

املٓٗذ١ٝ اييت ميط َٔ خالهلا َععِ ؾ٦ات اجملتُع يف َطاسًِٗ ايتع١ًُٝٝ األٚىل، نُا إٔ 

تؿهٌٝ ادباٖات املتعًُني ع٢ً عبٛ ميهِٓٗ ٚاألدس٣ يف بٓا٤ ايعكٍٛ ٚتأثريٙ ٖٛ األبًؼ 

شبس١َ صبتُعِٗ  ٗأَ ايتأقًِ َع املتػريات ايطا١ٖٓ ٚاملػتكب١ًٝ، ٜٚػاعسِٖ ع٢ً تٛظٝؿ

 ٚضقٝ٘ .

ْ٘ َطايب بسضاغ١ ايؿهط ايرتبٟٛ ٚنٌ تطٛض إٚيهٞ ٜتُهٔ َٔ ذبكٝل شيو ؾ

ٚنصا أغايٝب  ،أغايٝب ايتسضٜؼَٔ طبتًـ َٔ  عًٝ٘، ٚإٔ ٜهٕٛ َتُهٓا ٜططأ

اييت تعتُس ع٢ً ايتكسٜطات املٛضٛع١ٝ َجٌ ذبًٌٝ ايتؿاعٌ ايصؿٞ  الغُٝا ،ايتكِٜٛ

اَتالن٘ ايهؿاٜات ايتع١ًُٝٝ اييت تػِٗ يف ضؾع ٚنصا (، 271ّ، 1981يًكاْٞ، ا)

بًٛؽ أٖساؾ٘  ع٢ًايصؿٞ َع طًبت٘ ع٢ً عبٛ ٜػاعس ايًؿعٞ قسضت٘ يف إزاض٠ ايتؿاعٌ 

ا ٛقـ ايتعًُٝٞ . يٝؼ شيو ؾشػب ٚإمنا ٜكع ع٢ً عاتك٘ أًٜطػع٢ إيٝٗا يف املاييت ٜ

ذبٌٜٛ األؾهاض ايتذسٜس١ٜ اييت ٜططسٗا ايكا٥ُٕٛ ع٢ً ايٓعاّ ايتعًُٝٞ إىل  َػؤٚي١ٝ

 ( .111ّ، 2008ْٛاتر تع١ًُٝٝ يف صٛض٠ َعاضف َٚٗاضات ٚادباٖات ) عبس ايػُٝع، 

ً٘ مل ٜعس َطتبطا بهِ املعًَٛات اييت يكس أصبح اسبهِ ع٢ً ظباح املعًِ أٚ ؾؿ

 ٠،ع٢ً منط تؿاعً٘ ٚاْسَاد٘ َعِٗ ) محٝس ٜػسٜٗا إىل طًبت٘ ٚإمنا َعتُسًا

ٕ منط ايػًٛى ايًؿعٞ ايػا٥س زاخٌ سذط٠ ايصـ َٚس٣ إإش  ;(200ّ، 2000آخطٕٚ،ٚ

املعًِ ى َٔ رتٚثايح َؿ ،َٔ غًٛى صازض َٔ املعًِ ٚآخط َٔ املتعًِ ،تٓٛع َصازضٙ

ٜٚػِٗ يف تععٜعٖا ٚإثاض٠ املتعًُني  ،عًُني بعطِٗ ايبعض ٜجطٟ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝاملتٚ

نُا ٜعٜس َٔ س١ٜٛٝ ايطًب١ يف  عبٛ ع١ًُٝ ايتعًِ ٚزؾعِٗ إيٝٗا ٚتعطف ساداتِٗ،

ايػًب١ٝ ٚاالْػذاب١ٝ إىل ساي١ ٚاملٛقـ ايتعًُٝٞ إش ٜعٌُ ع٢ً ذبطٜطِٖ َٔ ساي١ ايصُت 

ٜسٚض  ايٓعط يف ايكطاٜا اييت تُِٗٗ، ؾٝصبح ايصـ َٚا ايبح ٚاملٓاقؿ١ ٚتبازٍ ٚدٗات

عبري عٔ آَاهلِ ٚطُٛساتِٗ َُِٖٚٛٗ تؾٝ٘ َٔ أْؿط١ ًَب١ٝ سباداتِٗ ٚصباال يً
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( . األَط ايصٟ ٜٓبػٞ إٔ ٜٛد٘ املعًُني تؿاعًِٗ ايًؿعٞ َع 210ّ، 2004)قطاَٞ، 

١ عٔ ططٜل َٔ أدٌ ذبؿٝعِٖ ع٢ً املؿاضن١ ايؿعاي١ يف املٛاقـ ايصؿَٝتعًُِٝٗ 

ع٢ً عبٛ ٜػاعسِٖ يف  ٖصا ايتٛاصٌ ٚتٜٓٛع َصازضإقشاَِٗ يف ع١ًُٝ تٛاصٌ َتبازي١ 

 . ٠ذبكٝكِٗ يألٖساف املتٛخاذبػني َػتٜٛاتِٗ  ايتشص١ًٝٝ، ٚ

ؼبتاز إىل زضاغ١ ٚذبًٌٝ ايتؿاعٌ  أزا٤ املعًُني يف ايصؿٛف ايسضاغ١ٝ إٕ قٝاؽ

ع٢ً املٓار ايصٟ تتِ ؾٝ٘ ع١ًُٝ ايتعًِ نُا ايط٤ٛ ايًؿعٞ ايسا٥ط بِٝٓٗ َع طًبتِٗ إليكا٤ 

أغًؿٓا، ٚهلصا ؾكس سعٞ ٖصا ايٓٛع َٔ ايتؿاعٌ بايعسٜس َٔ ايسضاغات ٚايتذاضب ٚيعٌ 

ؾالْسضظ( َٔ تطٜٛط ْعاّ يتشًٌٝ ايتؿاعٌ ايًؿعٞ اسبازخ يف غطؾ١ ايصـ ) َا قاّ ب٘

يصؿٞ )ْؿٛإ، ت قبٍٛ يف أٚغاط ايرتبٜٛني بسضاغ١ ايػًٛى اقَٔ احملاٚالت اييت ال

 اٜعٛز تاضؽبٗ إش -يتشًٌٝ ايتؿاعٌ ايًؿعٞ  ؾالْسضظ أزا٠بايطغِ َٔ قسّ  (،81ّ، 1989

عس َٔ أؾٗط أزٚات ايتشًٌٝ ايًؿعٞ يف تعاٍ ت ال أْٗاإال  -إىل غتٝٓٝات ايكطٕ املاضٞ 

١، ؾٗٞ مبجاب١ سذط األغاؽ يسضاغات عسٜس٠ دا٤ت بعسٖا َجٌ أزا٠ ايصؿٛف ايسضاغٝ

(، ٚبصيو عس ؾالْسضظ 14ّ،٠2001 أَٝسٕٚ، ٖٚٓرت ٚأزا٠ محسإ )محسإ، ٜٚجٍٛ، ٚأزا

قاّ  يصا ؾكس(; Reiman,Loise,1998أبًا يًُالسع١ ايصؿ١ٝ زاخٌ سذط٠ ايسضاغ١ )

َكاض١ْ ْتا٥ر َٔ ثِ يف ٚ ًتؿاعٌ ايًؿعٞ يًطًب١ املعًُني،ي ٘ذبًًٝيف  ازٖااعتُايباسح ب

 َع ايٓػب ايكٝاغ١ٝ اييت ٚضعٗا ؾالْسضظ . ع١ًُٝ ايتشًٌٝ

 : مشكلة الذراسة

يكس اظزازت ؾها٣ٚ األغاتص٠ املؿطؾني ايرتبٜٛني ٚاإلزاضات املسضغ١ٝ َٔ ايطًب١ 

املعًُني أثٓا٤ تطبٝكِٗ ايعًُٞ يًرتب١ٝ ايع١ًُٝ يف َساضؽ ايتعًِٝ ايعاّ َٔ ضعـ 

إش ظبس أْ٘ غايبًا َا ٜٗتِ ٖؤال٤  تٛاصًِٗ ايًؿعٞ َع تالَٝص املساضؽ اييت ٜطبكٕٛ ؾٝٗا;

ايطًب١ املعًُني  بايهِ املعطيف ٚتبًٝػ٘ يًتالَٝص ع٢ً سػاب ايعالقات ايتٛاص١ًٝ بِٝٓٗ 

َع تًُٝصِٖ، نُا أْ٘ غايبًا َا ٜػتدسّ ٖؤال٤ ايطًب١ املعًُني ططم تسضٜػ١ٝ تكًٝس١ٜ ال 

١ٝ ايتع١ًُٝٝ تهاز تٓػذِ َع أمناط االتصاٍ ايؿعاي١ إش إٔ َٛاقـ االتصاٍ يف ايعًُ

تهٕٛ َٔ ططف املعًِ ؾكط، ٚإٔ َٛقـ ايتالَٝص ؾٝٗا غًيب يًػا١ٜ. ٖٚصا َا ٜتعاضض 

ّ( اييت تؤنس ع٢ً إٔ 2009ّ(، ٚ)عًٞ،2009َع تٛصٝات ايسضاغات ايػابك١ )اهلازٟ، 
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ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ال تهٕٛ ؾعاي١ إال إشا مت تؿعٌٝ ايتؿاعٌ ايًؿعٞ ؾٝٗا بني املعًِ 

ٚإٔ املعًِ ايصٟ ال ٜتكٔ َٗاضات ايتؿاعٌ ايًؿعٞ ٜصعب عًٝ٘ ايٓذاح يف  ٚتالَصت٘،

(، ٚنصا َع َا ذبح عًٝ٘ االدباٖات 100، 2009َُٗت٘ ايتع١ًُٝٝ )ضبٝع، ٚايسيُٝٞ، 

ايرتب١ٜٛ اييت ذبرتّ إػباب١ٝ املتعًِ ٚقسضات٘ ٚتجُٓ٘ بإعطا٥٘ اسبل يف مماضغ١ ْٚؿاط٘ 

ػتسعٞ ايكٝاّ بٗصٙ ايسضاغ١ اييت غتعٚز (. األَط ايصٟ 208ّٜ، 2004)قطاَٞ، 

ايكا٥ُني ع٢ً ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ يف َعٗس إعساز املعًُني َٚهتب ٚظاض٠ ايرتب١ٝ بٛازٟ 

سططَٛت بتػص١ٜ ضادع١ سٍٛ َػت٣ٛ مماضغ١ ايطًب١ املعًُني ملٗاضات ايتؿاعٌ ايًؿعٞ 

تسضٜػِٗ يف سذطات ايسضاغ١ ٚشيو َٔ خالٍ َالسع١ ٚذبًٌٝ غًٛنِٗ أثٓا٤ ع١ًُٝ 

يًتالَٝص بػ١ٝ تؿػريٙ ٚايعٌُ ع٢ً تعطف َٛاطٔ ايك٠ٛ ٚايطعـ ؾٝ٘ الغتبعاز األزا٤ 

 اشباط٧ ٚذبػني ايطعٝـ ٚتسعِٝ األزا٤ ايػًِٝ .

 : اآلت١ٝ األغ١ً٦ع٢ً  اإلداب١ إىلتػع٢ ايسضاغ١  أسئلة الذراسة:

املعًُني َعٗس إعساز ٚتسضٜب يف  قػِ ايسضاغات االدتُاع١َٝا زضد١ اغتدساّ طًب١  (1

 ملٗاضات ايتؿاعٌ ايًؿعٞ ٚؾكا يٓعاّ ؾالْسضظ ؟ أثٓا٤ اشبس١َ حبططَٛت
مبعٗس إعساز ٚتسضٜب  ايسضاغات االدتُاع١ٝ ٌٖ تٛدس ؾطٚم يف اغتدساّ طًب١ (2

ملٗاضات ايتٛاصٌ ايًؿع١ٝ َكاض١ْ بايٓػب أثٓا٤ اشبس١َ يف سططَٛت  املعًُني

 ايكٝاغ١ٝ اييت ٚضعٗا ؾالْسضظ ؟

 تٗسف ايسضاغ١ اسباي١ٝ إىل: أهذاف الذراسة:
تعطف زضد١ اغتدساّ طًب١ ايسضاغات االدتُاع١ٝ باملعٗس ملٗاضات ايتؿاعٌ ايًؿعٞ  (1

 ٚؾكا يُٓٛشز ؾالْسضظ .
ذبسٜس ؾطٚم ْػب اغتدساّ طًب١ ايسضاغات االدتُاع١ٝ باملعٗس ملٗاضات ايتؿاعٌ  (2

 ايًؿعٞ بايٓػب ايكٝاغ١ٝ اييت ٚضعٗا ؾالْسضظ  .
 :تػع٢ ايسضاغ١ اسباي١ٝ إىل  أهمية الذراسة:

ايهؿـ عٔ َػت٣ٛ اغتدساّ طًب١ ايسضاغات االدتُاع١ٝ مبعٗس إعساز املعًُني  (1

غٝؤٕ سططَٛت ملٗاضات ايتٛاصٌ ايًؿع١ٝ يف ع١ًُٝ ايتسضٜؼ، ٚتؿدٝص أزا٥ِٗ يف 

املٛاقـ ايتسضٜػ١ٝ أثٓا٤ ع١ًُٝ تسضٜػِٗ يًتالَٝص، ٜٚػِٗ شيو يف إعطا٤ أغاتص٠ 
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بتػص١ٜ ضادع١ عٔ  َٚهتب ٚظاض٠ ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ يف ٚازٟ سططَٛتاملعٗس ٚعُازت٘ 

 .ًب١ املعًُني يف ايصؿٛف ايسضاغ١َٝػت٣ٛ أزا٤ ايط
َكاض١ْ ْػب اغتدساّ ايطًب١ املعًُني بكػِ ايسضاغات االدتُاع١ٝ ملٗاضات ايتٛاصٌ  (2

ايًؿعٞ بايٓػب ايكٝاغ١ٝ اييت ٚضعٗا ؾالْسضظ، ٜٚػِٗ شيو يف إعطا٤ صٛض٠ عٔ 

 غط ايٓػب اييت مت ذبصًٝٗا عٔ ايطًب١ بعس َكاضْتٗا بٓػب ؾالْسضظ .َتٛ
 فرض الذراسة :

ايطًب١ املعًُني اغتدساّ  شات زالي١ إسصا١ٝ٥ بني ْػب َتٛغطاتؾطٚم تٛدس 

ملٗاضات أثٓا٤ اشبس١َ  بكػِ ايسضاغات االدتُاع١ٝ يف َعٗس إعساز ٚتسضٜب املعًُني

 .  0901 عٓس َػت٣ٛ  زالي١ ؾالْسضظييت ٚضعٗا ايٓػب ايكٝاغ١ٝ اَع   ايتٛاصٌ ايًؿعٞ
 تكتصط ايسضاغ١ اسباي١ٝ ع٢ً : حذود الذراسة :

طًب١ املػت٣ٛ ايجاْٞ يف قػِ ايسضاغات االدتُاع١ٝ مبعٗس إعساز ٚتسضٜب املعًُني  (1

مبس١ٜٓ غٝؤٕ ضباؾع١ سططَٛت، أثٓا٤ تطبٝكِٗ ملكطض ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ يف َساضؽ 

 ايتعًِٝ األغاغٞ .
 تالَٝص ايصـ اشبُؼ ٚايػازؽ َٔ ايتعًِٝ األغاغٞ .  (2
 ّ  .2016ّ / 2015ايؿصٌ ايسضاغٞ ايجاْٞ َٔ ايعاّ ايسضاغٞ  (3

 : مصطلحبت الذراسة

 : التفاعن المفظي 

ايتؿاعٌ ايًؿعٞ يف غطؾ١ ايصـ ٖٛ صبٌُ ايهالّ ٚاألقٛاٍ املتتابع١ اييت ٜتبازهلا 

املعًِ ٚاملتعًُٕٛ ؾُٝا بِٝٓٗ زاخٌ ايصـ يف أثٓا٤ ايتسضٜؼ، يتشكٝل أٖساف تطب١ٜٛ 

ٚتع١ًُٝٝ طبطط هلا، ٚذبًٌٝ شيو ايتؿاعٌ بططٜك١ َٛضٛع١ٝ يٝعٗط يف صٛض٠ ن١ُٝ 

١ يًُٛقـ ايتعًُٝٞ ايتعًُٞ "ٖٚٛ ٜعس َٔ أؾطٌ ٜتطًب اغتدساّ أزا٠ َالسع١ َٓاغب

، 1985أغايٝب املالسع١ ألمناط ايتؿاعٌ ايًؿعٞ يف أثٓا٤ ايتسضٜؼ )ايًكاْٞ، ٚسػٔ،

ٜٚعطف يػطض ايسضاغ١ األيؿاظ ٚأمناط ايػًٛى املتبازي١ بني املعًِ ٚايتالَٝص يف  (.183

 املٛقـ ايتسضٜػٞ ٚاييت ٜتِ اغتكباهلا حباغ١ ايػُع .
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  الدراسات االجتىاعيةطمبة : 

َعٗس إعساز ٚتسضٜب يػطض ايسضاغ١ بأِْٗ ايطًب١ ايصٜٔ ٜتِ إعسازِٖ يف  ٕٜعطؾٛ

أثٓا٤ اشبس١َ ٚؾل ْعاّ ايػٓتني بعس املطس١ً ايجا١ْٜٛ ربصص ايسضاغات  املعًُني

َٓاٖر ايسضاغات االدتُاع١ٝ )دػطاؾٝا، تاضٜذ، ملعاٚي١ ١َٓٗ تسضٜؼ االدتُاعٝات، 

 . األغاغٞ يف َطاسٌ ايتعًِٝ ٚتطب١ٝ ٚط١ٝٓ(

 : ٌظاً فالٌدرز 

 ؾٝ٘ ٝكٝؼ ازبع٤ ايًؿعٞ يًٓؿاطات ايصؿ١ٝ، ٜٚؿرتضي ٚضع٘ ؾالْسضظ ْعاّٖٚٛ 

ٖالٍ،  إٔ غبعني يف املا١٥ َٔ َُٗات املعًِ زاخٌ غطؾ١ ايصـ تهٕٛ يؿع١ٝ )أبٛ

ٜٚعطف يػطض ايسضاغ١ بأْ٘ شيو ايٓعاّ ايصٟ بٛاغطت٘ ْػتطٝع ضصس  (.28 ،1998

تؿاعٌ ايًؿعٞ يًطًب١ املعًُني َٔ قػِ ايسضاغات االدتُاع١ٝ مبعٗس إعساز املعًُني اي

 ضاغ١، ٚؾل أمناط ايػًٛى اآلت١ٝ:أثٓا٤ تطبٝكِٗ ايعًُٞ زاخٌ سذطات ايس

 غًٛى املعًِ: ٜٚٓكػِ إىل نالّ املعًِ املباؾط، ٚنالّ املعًِ غري املباؾط . -

 غًٛى املتعًِ . -

 ايػًٛى املؿرتى . -

 : النظري للذراسة اإلطبر

 التفاعن المفظي يف العىمية التدريسية : 

ذبعـــ٢ عًُٝـــ١ تعـــطف منـــط ايعالقـــ١ بـــني املعًـــِ ٚايتالَٝـــص أثٓـــا٤ ايتـــسضٜؼ زاخـــٌ  

ــص إش      ــس٣ ايتالَٝ ــتعًِ ي ــ١ اي ــ١ يف زؾــع عًُٝ زٚض َــؤثط يف  إ هلــأايصــؿٛف ايسضاغــ١ٝ أُٖٝ

ِ إلسساخ عًُٝـ١  ِٝ ا ٚغ١ًٝ ايتعًإًش ٞٚذبسٜس منط غًٛنِٗ، ؾٗ أيتشصًٝٞأزا٥ِٗ   ايـتعً

، ٚغبٌٝ تطـٛض ضٚح ايؿطٜـل ايٛاسـس، ٚايعاَـٌ عًـ٢ تٛيٝـس ايؿـعٛض باالْتُـا٤         يس٣ ايتالَٝص

َٚطؾـــسِٖ إىل املسضغـــ١ ْٚعاَٗـــا، ٚٚغـــ١ًٝ يتعـــطف سادـــات ايتالَٝـــص ٚادباٖـــاتِٗ  إىل

املعطؾ١ ٚططم ايتعًِ ايـصاتٞ ايـصٟ متهـِٓٗ َـٔ َتابعـ١ تعًُٗـِ ٚدبسٜـس َعـاضؾِٗ )ضظم،         

يًتعـطف عًـ٢ منـط ٚنُٝـ١     . يصا ٚسب ذبًٌٝ َا ػبطٟ َـٔ تؿاعـٌ يؿعـٞ    (768، 2013ّ

ايػًٛى ايسا٥ط بني املعًُـني ٚتالَـصتِٗ يف غطؾـ١ ايسضاغـ١ . ٚيةساطـ١ مبٛضـٛع ايتؿاعـٌ        

ايًؿعٞ يف ايعًُٝـ١ ايتسضٜػـ١ٝ  ؾكـس مت تٓـاٍٚ عـسز َـٔ املٛضـٛعات ٖٚـٞ )َؿٗـّٛ ذبًٝـٌ           
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   ٗ اضاتـ٘، ٚٚغـا٥ٌ تُٓٝتـ٘(، ٚؾُٝـا ٜـأتٞ تٛضـٝح       ايتؿاعٌ ايًؿعـٞ، ٚأُٖٝتـ٘، أمناطـ٘، َٚ

 شيو .

 : وفهوً حتمين التفاعن المفظي

تٓاٍٚ األزب ايرتبٟٛ عسز َٔ ايتعطٜؿـات ملؿٗـّٛ ذبًٝـٌ ايتؿاعـٌ ايًؿعـٞ يف املٛاقــ       

ايتع١ًُٝٝ ٚسٍٛ شيو  ؾكس أؾاض )ؾالْسضظ( بإٔ ع١ًُٝ ذبًٌٝ ايتؿاعٌ ايًؿعٞ تعس ضباٚيـ١  

ــطاز َٓٗــا   ــ٘      َٛضــٛع١ٝ ٚزقٝكــ١ ٜ ٚصـــ ٚتٓعــِٝ َــا ؼبــسخ َــٔ غــًٛى ميهــٔ َالسعت

ٚتػــذًٝ٘ يف أثٓــا٤ ايــسضؽ أٚ دــع٤ َٓــ٘ حبٝــح ٜعطــٞ ضتٜــ١ ٚصــٛض٠ ٚاضــشتني عــٔ ٖــصا     

ايػًٛى ٜٚعٗط شيو يف صـٛض٠ نـِ ايػـًٛى ايتسضٜػـٞ ْٚٛعـ٘ غـٛا٤ سـسخ َـٔ املعًـِ أٚ          

ــِ        ايتالَٝــص، ؾٗــٛ إشا أغــًٛب ٜػــتٗسف زضاغــ١ ايػــًٛى  عــع ضصــس َــا ٜصــسض عــٔ املعً

يتًُٝص َٔ نالّ; ٚشيو بػ١ٝ َػـاعس٠ املعًـِ عًـ٢ َطادعـ١ أغـًٛب٘ ايتسضٜػـٞ ٚضـبط٘        ٚا

(1970:3 ،Flanders        أًٜطـا أغـًٛب يف ايتطبٝـل ايعًُـٞ ملؿٗـّٛ ايتػصٜـ١ ايطادعـ١ ٖٛٚ ،)

ــتعًِ       ــِ ٚامل ــٛعٞ يػــًٛى املعً ــ٘ ٜػــتٗسف ايتكــسٜط ايهُــٞ ٚايٓ ــ٢ يف   –نْٛ نُــا ٜتذً

ــ١   ـــ ايتعًُٝٝـ ــباسٞ،     –املٛاقـ ــٞ )املصـ ــطزٚز ايتعًُٝـ ــو يف املـ ــأثري شيـ (، 129ّ، 2004ٚتـ

ٚعطؾت٘ )ازب١ٜٛٗ( بأْ٘ ع١ًُٝ ٜتِ ؾٝٗا ضصس أْٛاع ايػًٛى ايًؿعٞ ٚغري ايًؿعـٞ يًتعـطف   

ع٢ً ْٛع١ٝ املٓـار ايصـؿٞ ايػـا٥س ايـصٟ ٜـٛؾطٙ املعًـِ يتالَٝـصٙ . باعتبـاض إٔ شيـو ٜـؤثط يف           

ٜػتٗسف تـٛؾري أؾطـٌ ظـطٚف ميهـٔ إٔ ٜـتِ ؾٝٗـا       ب١٦ٝ ايتعًِ اييت ميط بٗا املتعًِ، ٖٚٛ 

ايتعًِ، ٚبايتايٞ ؾإٔ أٟ قصٛض قٞ ذبًٌٝ ايتؿاعـٌ غـٝشس َـٔ االدباٖـات ايـيت ٜـتِ ؾٝٗـا        

( . نُا ٜعطف أٜطـًا بأْـ٘ ْعـاّ َالسعـ١ ايهـالّ زاخـٌ       8ّ، 2009ايتسضٜب )ازب١ٜٛٗ، 

       ٖ ــس إدــطا٤ات املالسعــ١ ٚقٛاعــس ــات ايهــالّ، ٚذبسٜ ــس ؾ٦ ا، ايصـــ ٖٚــٛ ٜؿــٌُ ذبسٜ

ٚتٓعــِٝ ايبٝاْــات يف صــٝؼ طبتًؿــ١ باغــتدساّ املعازبــ١ اإلسصــا١ٝ٥ )قطــاَٞ، ٚقطــاَٞ،  

ــيت ميهــٔ بٛاغــطتٗا ذبًٝــٌ        348ّ، 2001 ــ٘ ايعًُٝــ١ اي ــطض ايسضاغــ١ بأْ ــطف يػ ( . ٜٚع

ايتؿاعــٌ ايًؿعــٞ ايــسا٥ط بــني ايطًبــ١ املعًُــني ٚتالَــصتِٗ يف ايصـــ باغــتدساّ املالسعــ١  

يباسح إىل ذبًٌٝ غًٛنِٗ ٚضصس تهطاضاتـ٘، َٚـٔ ثـِ    املٓتع١ُ اييت ٜػع٢ َٔ خالهلا ا

َعازبت٘ إسصا٥ًٝا ٚإعطا٤ تؿػريات يصيو بػٝـ١ ايٛقـٛف عًـ٢ َػـت٣ٛ أزا٥ٗـِ يف املٛاقــ       

 ايصؿ١ٝ .
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 ية التفاعن المفظي يف حجرة الصف :أهى

إٕ أ١ُٖٝ املؤغػات ايتعًُٝٝـ١ تهُـٔ يف أْٗـا يٝػـت املهـإ ايـصٟ ٜهتػـب ؾٝـ٘         

ٚإمنــا ٖــٞ َؤغػــات صبتُــع َصــػط٠  ٜتؿاعــٌ ؾٝٗــا األعطــا٤   ايتالَٝــص املعــاضف ٚسػــب

املهْٕٛٛ هلصٙ املؤغػات ٜٚؤثط بعطِٗ يف بعطِٗ اآلخط، ؾٗـِ َـٔ خـالٍ ٖـصا ايتؿاعـٌ      

ــا          ــا٤ عًٝٗ ــٔ أؾهــاض اآلخــطٜٔ ٚايبٓ ــ١ ٚاالغــتؿاز٠ َ ــِ حبطٜ ــبري عــٔ آضا٥ٗ ٜػــتطٝعٕٛ ايتع

 (  .2013،135ٚتطٜٛط ايطأٟ ايؿطزٟ يف سٛاضاتِٗ )اسبطبٞ، 

ا نإ االتصاٍ ايًؿعٞ ٜطِ نٌ أْـٛاع األيؿـاظ املٓٛطـ١ يف عًُٝـ١ ايتعًـِٝ ايـيت       ٚمل

ٜػتكبًٗا املتعًِ حباغ١ ايػُع سٝح ٜعتُس ع٢ً األيؿاظ ٚضَٛظٖا ايصٛت١ٝ اييت تؿـري إىل  

أؾــٝا٤ َتعــسز٠. ٖٚــٛ بــصيو ٜؿــهٌ أســس َعــاٖط ايٓؿــاط ايتسضٜػــٞ، نْٛــ٘ ٜػطــٞ َــا  

( . نإ يعاًَا عًـ٢  100ّ، 2009ايٞ )عًٞ، % َٔ ٚقت ايٓؿاط ايصؿٞ اإلمج70ٜكاضب 

املعًِ إٔ ٜسضى إٔ ؾعايٝـ١ ايـتعًِ تـطتبط إىل سـس نـبري بعًُٝـ١ االتصـاٍ ايصـؿٞ ؾهًُـا          

ظازت ؾطص االتصاٍ بني املعًِ ٚايتًُٝص يف املٛقــ ايتعًُٝـٞ أصـبشت عًُٝـ١ ايـتعًِ شات      

ٔ  101ّ، 2008َع٢ٓ )عط١ٝ،  ايعٛاَـٌ املُٗـ١    (، نُا إٔ أزا٤ املعًِ زاخٌ ايصـ ٜعـس َـ

املـؤثط٠ يف أزا٤ ايتالَٝــص ألْـ٘ ال ٜــؤزٟ إىل ذبكٝــل األٖـساف اشباصــ١ بايـسضؽ ؾكــط، بــٌ     

، 2015ٜؤزٟ أًٜطـا إىل انتػـاب ايتالَٝـص أمنـاط ثكاؾٝـ١ ٚادتُاعٝـ١ طبتًؿـ١ )َٛغـ٢،         

ــل أٖــساف       52 ــِ إٔ ٜٛظـــ ايتؿاعــٌ ايًؿعــٞ عبــٛ ذبكٝ ــ٘ إشا َــا أضاز املعً ــايٞ ؾإْ (. ٚبايت

ٜٓبػٞ إٔ ٜتعطف ع٢ً أصٓاف ايهالّ ايصٟ ٜسٚض يف غطؾ١ ايصـ ٚاالطـالع  ايسضؽ ؾإْ٘ 

عًــ٢ آثــاضٙ; حبٝــح ػبعًــ٘ أنجــط قــسض٠ عًــ٢ تٛظٝؿــ٘ ٚأنجــط سطصــًا عًــ٢ تٛدٝٗــ٘ عبــٛ    

إسساخ ايتػريات املطغٛب ؾٝٗا يف غًٛى املـتعًُني ٚأؾهـاضِٖ ٚادباٖـاتِٗ )املصـباسٞ،     

2004 ،ّ130  . ) 

ــ١ ايتؿاعــٌ ايًؿعــٞ يف    ــا    ٚســٍٛ أُٖٝ ــ١ ايتعًُٝٝــ١ قــس أؾــاض )ايكــصايف( إىل أْٗ ايعًُٝ

 يف أْ٘: تهُٔ

ــات     (1 ــ٘ املُاضغـ ــٔ خاليـ ــٛز َـ ــتعًِ، ٜٚػـ ــِ يًـ ــتعًُني ٚزؾعٗـ ــاّ املـ ــاض٠ اٖتُـ ــِٗ يف إثـ  ٜػـ

 . ايسميكطاط١ٝ، ٚاالدباٖات اإلػباب١ٝ عبٛ املعًِ

  .ٜععظ ايتؿاعٌ ايًؿعٞ زٚض املعًِ نكا٥س تطبٟٛ يف ايؿصٌ (2

 ٚعبٛ املاز٠ ايسضاغ١ٝ، بٌ ٚعبٛ ظَال٥ِٗ ادباٖات إػباب١ٝ عبٛ املعًِ (3
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٢ُٜٓ يسِٜٗ َٗاضات االغتُاع ٚايتعبري ٚاملٓاقؿ١ ٚشيو مبا ٜٛؾطٙ املعًـِ يًُـتعًُني َـٔ     (4

 .أَٔ ٚعساي١ ٚزميكطاط١ٝ

5)   ّ بؿــطح  املعًُــني ٜطؾـع َــٔ َػــت٣ٛ ذبصــٌٝ املــتعًُني، ٜٚكــ٣ٛ تعًُٗـِ َــٔ خــالٍ قٝــا

 . بعض ايٓكاط يًُتعًُني األقٌ قسض٠ َِٓٗ

٢ُٜٓ َٗاضات ايتشسخ ٚاالغتُاع يس٣ املعًِ ٚاملتعًُني َعًا، ٜٚكسّ خع٠ دٝـس٠ تػـِٗ    (6

 ( 61ّ، 2010. )ايكصايف،  يف تٓعِٝ أؾهاض املعًِ ٚاملتعًُني

   : أْ٘ َٓٗا عس٠، ؾٛا٥س بُٝٓا أؾاض )احملٝػٔ( بإٔ يًتؿاعٌ ايًؿعٞ

)عــامل ايتــسضٜؼ(  ميــس املعًُــني بــأزا٠ يًُالسعــ١ تػــاعسِٖ عًــ٢ ؾٗــِ ايعــامل املعكــس    (1

 0ٚذبًًٝ٘ يف ايؿصٌ

 0ٜؿٝس بايتٓبؤ مبدطدات ايتعًِٝ ٚيف ذبػني ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ (2

 0ٜػاعس املعًُني ع٢ً نٝؿ١ٝ ضبط غًٛنِٗ ايتسضٜػٞ ايًؿعٞ (3

 0َعطؾ١ َس٣ ظباح ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ َٚسٟ إغٗاّ املعًِ يف تٛؾري دٛ إدتُاعٞ (4

ــا بادبا  (5 ٖـــات إػبابٝـــ١ عبـــٛ صبـــاٍ غـــًٛنٝات  ٜـــعٚز املعًُـــني قبـــٌ اشبسَـــ١ ٚأثٓا٤ٖـ

 0ايتسضٜؼ

 (62)احملٝػٔ، بسٕٚ تاضٜذ،  0ٜػاعس املعًِ ع٢ً تطق١ٝ أغًٛب٘ يف ايتسضٜؼ (6

ًؿعٞ يف سذط٠ ايسضاغ١ تػِٗ يف يف سني أٚضح )سػب اهلل( إٔ أ١ُٖٝ ايتؿاعٌ اي

 :َاًٜٞ

َػاعس٠ املعًِ ع٢ً تطـٜٛط ططٜكتـ٘ يف ايتـسضٜؼ، عـٔ ططٜـل إَـسازٙ مبعًَٛـات سـٍٛ          (1

 نٌ َٔ غًٛن٘ ايتسضٜػٞ زاخٌ ايؿصٌ، َٚعاٜري ايػًٛى املطغٛب ؾٝ٘ .

إش ٜعُـٌ عًـ٢ ذبطٜـطِٖ َـٔ سايـ١ ايصـُت        ;ظٜاز٠ س١ٜٛٝ ايتالَٝص يف املٛقـ ايتعًُٝٞ (2

ــ١ ايٓعــط ســٍٛ أٟ َٛضــٛع أٚ      ٚايػــًب١ٝ ٚاال ــازٍ ٚدٗ ــ١ املٓاقؿــ١ ٚتب ْػــشاب١ٝ إىل ساي

 قط١ٝ .

َٚػـتذٝب ال سـٍٛ يـ٘ ٚال قـ٠ٛ، إىل نُْٛٗـا      تػٝري زٚض املعًِ َٔ ًَكٔ ٚايتًُٝص َتًل  (3

 قطيب ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ .
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تطب١ٝ ايتالَٝص ع٢ً نٝؿ١ٝ ايتداطـب ٚاسبـسٜح ٚاإلصـػا٤ ٚاإلقٓـاع ٚعـسّ املكاطعـ١،        (4

ٚتكــسٜط َٛاقـــ اآلخــطٜٔ ٚخــعاتِٗ َٚؿــاعطِٖ املدتًؿــ١ يف ٚدٗــات ايٓعــط. )سػــب   

 ( .40ّ،2002،اهلل

 : أمناط التفاعن الصفي 

ــسز أمنــاط  ايتؿاعــٌ ايصــؿٞ ايــيت مياضغــٗا املعًُــٕٛ يف سذــط٠ ايسضاغــ١ ٚؾكــًا        تتع

 : يالدباٖات اآلت١ٝ

 منط ايتؿاعٌ ٚسٝس االدباٙ : (1

خالي٘ ظبس إٔ ع١ًُٝ االتصاٍ تهٕٛ َٔ ططف ٚاسس ٖٚٛ املعًِ، بُٝٓا ميتـاظ زٚض  ٚ

بأْ٘ غًيب ٜكتصط زٚضٙ عًـ٢ االْتبـاٙ    -ٖٚٛ ايتًُٝص-ايططف اآلخط يف ع١ًُٝ االتصاٍ 

ٜـرتى ايؿطصـ١   يف إٔ َـٔ املعًـِ   زٕٚ ضغبـ١   ِٓكًـ٘ إىل عكـٛهل  املعًـِ إٔ ٜ ٜـٛز   اإلْصـات ملـا   ٚ

ٖٚصا ايـُٓط ٖـٛ أقـٌ أمنـاط      يًتالَٝص يف املؿاضن١ ٚايتعبري عٔ َا ػبٍٛ يف خٛاططِٖ،

سصــ١ًٝ  سٝــح تهــٕٛ -نُــا َــا أؾــاض األزب ايرتبــٟٛ   – ايتؿاعــٌ َــٔ سٝــح ايؿعايٝــ١ 

٘ يـتعًِ  ع١ًُٝ ا ٜٓشصـط عًـ٢ تعًـِٝ    صبـطز سكـا٥ل َٚعـاضف، أٟ أْـ٘ تعًـِ يؿعـٞ ؾكـط         ؾٝـ

 . (83ّ، 2008املؿاِٖٝ ٚاسبكا٥ل يس٣ ايتالَٝص )ايعؿٞ، 

 منط ايتؿاعٌ ثٓا٥ٞ االدباٙ : (2

َٚٔ خالي٘ ٜػُح املعًِ يًتالَٝـص بـاسبٛاض َعـ٘ ٚايتشـسخ إيٝـ٘ يًتأنـس َـٔ سـسٚخ         

اآلضا٤ ٚاألؾهاض َع بعطـِٗ ايـبعض،    ايتعًِ، إال أْ٘ ال ٜػُح يًتالَٝص  بايتشسخ ٚتبازٍ

ؾٗٛ بصيو ٜعس أنجط ؾاع١ًٝ َٔ ايُٓط األٍٚ ايـصٟ ٜهـٕٛ ؾٝـ٘ َٛقــ ايتًُٝـص غـًيب يف       

 ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ .

 االدباٖات :ثالثٞ منط ايتؿاعٌ  (3

ٚيف ٖصا ايُٓط ظبس إٔ املعًِ ٜػـُح بايتؿاعـٌ ايصـؿٞ بٝٓـ٘ ٚبـني تالَٝـصٙ، ٚنـصا        

ــبعض س   ــص بعطــِٗ اي ــص ايؿطصــ١ يًتعــبري عــٔ     بــني ايتالَٝ ــٝح يًتالَٝ ــ٘ ٜت ــِ ؾٝ ٝــح إٔ املعً

ٚدٗات ْعطِٖ بؿهٌ طبتصط، ممـا ٜرتتـب عًٝـ٘ انتػـاب ايتالَٝـص يـبعض اشبـعات        

ــس        ــِ يف ٖــصٙ اسبايــ١ مل املصــسض ايٛسٝ ــايٞ ؾــإٕ املعً ــا٤ اسبــٛاضات، ٚبايت َــٔ ظَال٥ٗــِ أثٓ

   ٛ ٕ ٖـصٙ اشبـعات َـٔ    يًدعات يف املٛقـ ايتعًُٝٞ، بٌ ظبس إٔ ايتالَٝـص أسٝاْـًا ٜهتػـب
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( ٜعــس ٖــصا ايــُٓط أنجــط  85، 2008ظَال٥ٗــِ أثٓــا٤ عًُٝــ١ اسبــٛاضات، ٚبٗــصا )ايعؿــٞ،  

 تطٛضًا َٔ ايُٓطني ايػابكني . 

 منط ايتؿاعٌ ايًؿعٞ املؿتٛح :  (4

ــني          ــصٙ  ٚنــصا ب ــ٘ َــع تالَٝ ــ١ االتصــاٍ بٝٓ ــِ ؾطصــ١ أنــع يعًُٝ ــ٘ ٜعطــٞ املعً ٚؾٝ

ُط ظبـس أْـ٘ تـعزاز َػـاس١ اسبطٜـ١ يعًُٝـ١       ايتالَٝص بعطِٗ ايبعض، َٚٔ خالٍ ٖصا ايـٓ 

ايتؿاعٌ ايًؿعٞ يف املٛقـ ايتعًُٝٞ، ٜٚرتتب عًٝ٘ ظٜاز٠ ايتهٝـ بـني أؾـطاز اجملُٛعـات    

ٚطــطم عــسز َــٔ املؿــهالت يف املٓــاٖر ايتعًُٝٝــ١ ٚإتبــاع األغــايٝب ايعًُٝــ١ يًتٛصــٌ إىل   

 سًٍٛ هلا .

َٗـاضات إزاض٠ ايتؿاعـٌ   ٜٚتطًب ٖصا ايُٓط إىل ْٛع خـاص َـٔ املعًُـني ممـٔ ميتًـو      

ايًؿعــٞ يًدــطٚز باغــتٓتادات ســٍٛ دٛاْــب اسبــٛاض يف املٛاقـــ ايصــؿ١ٝ . ٚيف سايــ١ عــسّ  

قــسض٠ املعًــِ عًــ٢ إزاض٠ اسبــٛاضات ؾأْٗــا تتبــسز دٗــٛزٙ ٜٚصــعب ايٛصــٍٛ إىل اغــتٓتادات   

 سٍٛ ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ .

 َٗاضات ايتؿاعٌ ايًؿعٞ :

تتـأثط بعٛاَـٌ   ؾٗـٞ  عًُٝـ١ َٚعكـس٠،    ٚايتالَٝصتعس ع١ًُٝ ايتؿاعٌ ايًؿعٞ بني املعًِ 

ٚ    َعًُـًا أٚ تًُٝـصًا أٚ   غـٛا٤ أنـإ   املٛقـ ايتسضٜػـٞ   ٕ إؾصـاًل زضاغـًٝا أٚ َعُـاًل، يهـٔ 

ٕ ايعٛاَـٌ املتصـ١ً   أنإ هلصٙ املتػريات أثـط ال ٜنٓهـط عًـ٢ أمنـاط ايتؿاعـٌ ايًؿعـٞ، أال       

َنٓـــار سذـــط٠ ايسضاغـــ١ ٖـــٞ ايـــيت تؿـــه ٌ ٚذبـــسز َـــا تهـــٕٛ  ايبـــًاٚايتالَٝـــص غبـــاملعًِ 

ؾًهـٞ ٜـتُهٔ املعًـِ َـٔ إزاض٠      االدتُاعٞ ٚاالْؿعايٞ، ٚأمناط ايتؿاعـٌ ايؿـا٥ع١ ؾٝٗـا.   

ايتؿاعٌ ايصؿٞ باقتساض ؾأْـ٘ ٜتطًـب إٔ ميتًـو عـسز َـٔ املٗـاضات، ٚيف ٖـصا اشبصـٛص         

 ؾكس أؾاض )عط١ٝ( إىل أْ٘ ٜٓبػٞ إٔ :

 تهٕٛ يػ١ املسضؽ ٚاضش١ ٚغ١ًُٝ . (1

 ايتالَٝص .تهٕٛ َال١ُ٥ ملػت٣ٛ  (2

 تتصٌ مباز٠ ايتعًِ . (3

 ٜتٛاؾط ؾٝٗا ؾ٦ٝا َٔ ازبُاٍ . (4

 االبتعاز عٔ تهطاض َؿطزات َع١ٓٝ بؿهٌ منطٞ . (5
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 ( .101،102، 2008تسعِ ؾٝٗا اإلؾاضات ٚاإلميا٤ات املعع٠ )عط١ٝ،  (6

 نُا أؾاضت ايعؿٞ اْ٘ ٜٓبػٞ إٔ تتٛؾط ؾٝ٘ ايهؿاٜات ايتاي١ٝ :

 غ٘ .ايكسض٠ ع٢ً تٓعِٝ املٛضٛع ايصٟ ٜسض (1

 املٗاض٠ يف تٛظٝـ َٗاضات االتصاٍ . (2

ٜتُٝــع بؿدصــ١ٝ دصابــ١ تتــٛؾط ؾٝٗــا عــسز َــٔ ايصــؿات َٓٗــا: ايعــسٍ، اسبــعّ،    (3

اهلــس٤ٚ، غــع١ ايصــسض، غــع١ االطــالع، تؿــتح ايــصٖٔ، اشبًــل، احملاؾعــ١ عًــ٢     

 ( .89-88، 2008املٛاعٝس )ايعؿٞ، 

َٚٔ َٗاضات االتصاٍ اييت ٜٓبػـٞ إٔ ميتًهٗـا املعًـِ ٜٚٛظؿٗـا يف املٛقــ ايتعًُٝـٞ       

مماضغــ١ ايعًُٝــ١ ايتسضٜػــ١ٝ بــتُهٔ ٚإٜصــاي٘ يًطغــاي١ ايــيت ٜػــع٢   يهــٞ ٜــتُهٔ َــٔ 

 يتشكٝكٗا يس٣ ايتالَٝص َا ٜأتٞ:

: ٖٚٞ يف غا١ٜ األ١ُٖٝ ٜٓبػٞ يًُعًِ إٔ ٜتسضب عًٝٗا، ٚتتُجٌ َٗاض٠ اإلصػا٤ يًتالَٝص (1

االتصـاٍ  ، ٚاغتدساّ يػ١ ازبػِ إلظٗاض االٖتُاّ ٚتؿذٝع ايتًُٝص ع٢ً االغتُطاضيف 

ــص  ــايٓعط عٓـــس طباطبـــ١ ايتًُٝـ ــاض اٖتُاَـــو   ، بـ ــا٤ سسٜجـــ٘ إلظٗـ ــ١ ايطايـــب أثٓـ َٛادٗـ

     .باالغتُاع إيٝ٘ 

ــص   (2 ــٌ َؿــاعط ٚأؾهــاض ايتالَٝ ــٚ: تكب ِ تتُج ــ ــ٢ االغــتذاب١   ٌ يف قــسض٠ املعً ــصعً  يًتالَٝ

 . بتعاطـ

عــسز نــبري َــٔ األغــ١ً٦ ايٛاضــش١    تٛدٝــ٘ ٚتعــا ايكــسض٠ عًــ٢ : َٗــاض٠ طــطح األغــ١ً٦  (3

ــسضؽ  احملــسز٠  ــ١ بأٖــساف اي ــِ َطاعــا٠ إٔ    يف ظَــٔ َٓاغــب .  املتعًك ــ٢ املعً ٜٚٓبػــٞ عً

ــًا ٜهــٕٛ ايػــؤاٍ ٚاضــشاً  ــص   دًٝ ــ١ يًتالَٝ ــًا َــٔ ا  ،غــري َــٛسٞ باإلداب ــاضات خايٝ يعب

ايتؿػري١ٜ. ٖٚٞ ١َُٗ دسًا نْٛٗا ٚغ١ًٝ يت١ُٝٓ ادباٖـات َٚٝـٍٛ ايتالَٝـص باإلضـاؾ١     

 (. 204، 2008ٚغ١ًٝ يتكِٜٛ املعًِ يسضغ٘ )أبٛ غطٜع، 

ٜٚتطــُٔ شيــو عبــاضات ايجٓــا٤ ٚايتؿــذٝع ايــيت ٜػــتدسَٗا املعًــِ   : ايتؿــذٝع ٚايتععٜــع (4

، ٖـصا  االغتُطاض يف املؿاضن١ تؿذع٘ ع٢ًٚإثاض٠ زاؾعٝت٘ ٚٚاييت تجري محاؽ ايتًُٝص 

 .(105، 2008تعًِ ايتالَٝص )عط١ٝ، باإلضاؾ١ ألْٗا عاٌَ َِٗ يف تجبٝت 
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 : الذراسبت السببقة 

َـٔ األسـسخ    ضدع ايباسح إىل عسز َٔ ايسضاغات ايػـابك١ يف اجملـاٍ، ٖٚـٞ َطتبـ١    

 إىل األقسّ نُا ًٜٞ:

 : 3102ًدراسة العياصرة 

دساّ َعًُــٞ ايسضاغــ١ اإلغــال١َٝ يف غــًط١ٓ  ٖــسؾت ايسضاغــ١ إىل تعــطف َــس٣ اغــت 

عُإ َٗاضات االتصاٍ ايًؿع١ٝ ٚغري ايًؿع١ٝ يف ض٤ٛ بعض املـتػريات . ٚيتشكٝـل شيـو مت    

( ؾكــط٠ ضــُٔ ضبــٛضٜٔ ميــجالٕ ٖــصٙ املٗــاضات .  36إعــساز بطاقــ١ َالسعــ١ تهْٛــت َــٔ ) 

ٓتـا٥ر ايـيت   ( َعًًُا َٚع١ًُ، َٚٔ أبـطظ اي 36ٚبعس ايتأنس َٔ صسق٘ ٚثباتٗا طبكت ع٢ً )

أغؿطت عٓٗا ايسضاغ١ سصٍٛ ضبٛض َٗـاضات ايتٛاصـٌ غـري ايًؿعـ١ عًـ٢ زضدـ١ اغـتدساّ        

%(، ٚنــصا سصــٍٛ ضبــٛض َٗــاضات ايتٛاصــٌ ايًؿعٝــ١ عًــ٢ زضدــ١         64َتٛغــط١ بًػــت ) 

 %( .48اغتدساّ َٓدؿط١ )

 : 3112ًدراسة الرهيط 

ــني      ــ١ يًُعًُـ ــط٠ ايسضاغـ ــٌ سذـ ــٞ زاخـ ــٌ ايًؿعـ ــٌ ايتؿاعـ ــ١ إىل ذبًٝـ ــسؾت ايسضاغـ  ٖـ

املتُٝعٜٔ ٚؾل ْعاّ ؾالْسضظ، ٚنصا َعطؾ١ ايؿـطم بـني ْػـب ايتؿاعـٌ ايًؿعـٞ يًُعًُـني       

ٚايٓػــب ايكٝاغــ١ٝ ايــيت ٚضــعٗا ؾالْــسضظ . ٚتهــٕٛ صبتُــع ايسضاغــ١ َــٔ مجٝــع َسضغــٞ  

ايتعًــِٝ ايعــاّ املطؾــشني يًتُٝــع َــٔ ٚدٗــ١ ْعــط إزاضات املــساضؽ ٚاملؿــطؾني ايرتبــٜٛني يف   

ــسا٥ع بامل   ــع٠ ٚايب ــايؼ عــسزِٖ )   ضباؾعــ١ عٓٝ ــ١ ايػــعٛز١ٜ، ٚايب ــا .  69ًُهــ١ ايعطبٝ ( َعًُ

ــعٜٔ        ــ١ إسصــا١ٝ٥ بــني َتٛغــط املــتعًُني املتُٝ ٚتٛصــًت ايسضاغــ١ إىل ٚدــٛز ؾــطم شٚ زالي

َٚتٛغط ؾالْسضظ يف مجٝـع ؾ٦ـات ايتؿاعـٌ ايًؿعـٞ عـسا٤ ايؿ٦ـ١ ايػازغـ١ ٖٚـٞ ) إصـساض          

ــٞ      ــع١ ٖٚـ ــ١ ٚايتاغـ ــتني ايجآَـ ــصا ايؿ٦ـ ــات (، ٚنـ ــط ٚايتٛدٝٗـ ــالب  األٚاَـ ــتذاب١ ايطـ ) اغـ

ــ١ إسصــا١ٝ٥ بــني َتٛغــط       ــ٘ ال ٜٛدــس ؾــطم شٚ زالي َٚبــازضتِٗ ( .نُــا أثبتــت ايسضاغــ١ أْ

 املعًُني املتُٝعٜٔ َٚتٛغط ايٓػب اييت ٚضعٗا ؾالْسضظ .

 : ً 3112دراسة اهلادي 

ٖسؾت ايسضاغ١ اسباي١ٝ إىل تعـطف َـس٣ اخـتالف أمنـاط االتصـاٍ ايصـؿٞ ايًؿعـٞ        

اإلصـالح مبطسًـ١ ايتعًـِٝ االبتـسا٥ٞ بـاختالف َػـتٜٛاتِٗ ايعًُٝـ١        بني املعًُني يف غٓٛات 
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ٚخــعتِٗ املٗٓٝــ١ ٚاألْؿــط١ ايتعًُٝٝــ١ ٚعــسز ايتالَٝــص يف األؾــٛاز ايرتبٜٛــ١ . ٚقــس اقتبػــت  

أزا٠ قٝــاؽ ايتؿاعــٌ ايًؿعــٞ َــٔ ْعـــاّ ؾالْــسضظ ٚأزا٠ ضبُــس ظٜــاز محــسإ، ٚايـــيت مت         

( َعًُـا ٜعاٚيـٕٛ َٗٓـ١ ايتـسضٜؼ     607ٖـا )  تطبٝكٗا ع٢ً ع١ٓٝ َـٔ املعًُـني بًـؼ عـسز إؾطاز    

 بٛال١ٜ ٚضق١ً يف ازبعا٥ط .

ٚأغؿطت ايسضاغ١ عٔ ٚدٛز تٓٛع يف أمناط االتصاٍ يس٣ ع١ٓٝ ايسضاغ١ سٝح بًػـت  

% َٔ نالّ املعًِ ، بُٝٓا بًػت ْػب١ االتصاٍ غـري املباؾـط   51981ْػب١ االتصاٍ املباؾط 

% َــٔ إمجــايٞ نــالّ  66916ٚغــري املباؾــط % ٚبًــؼ صبُــٛع اتصــاٍ املعًــِ املباؾــط  48918

 املعًِ .

 : 3116ًدراسة احلىداٌي 

ذبًٝــٌ أمنــاط ايتؿاعــٌ ايًؿعــٞ ملعًُــٞ ايسضاغــات االدتُاعٝــ١   إىلٖــسؾت ايسضاغــ١ 

. ٚقــس اغــتدسَت   يف غــًط١ٓ عُــإ    األغاغــٞتــاضٜذ( يف َــساضؽ ايتعًــِٝ     –)دػطاؾٝــا 

عـٔ ططٜـل    األزا٠َـٔ صـسم    ايتأنـس  ايسضاغ١ ْعاّ ؾالْسضظ يف ع١ًُٝ ايتشًٌٝ بعـس إٔ مت 

ًُـ      . تطبٝكٗا يف َٛقؿني صـؿٝني طبـتًؿني   ( 10ا )ٚتهْٛـت عٝٓـ١ ايسضاغـ١ َـٔ عؿـطٜٔ َعً

عـسّ ٚدـٛز    إىلآخطٜٔ ربصص تاضٜذ . ٚتٛصًت ايسضاغـ١   (10َِٓٗ ربصص دػطاؾٝا ٚ)

 إٔؾــطٚم يف ْػــب١ نــالّ املعًــِ، ٚايٓػــب١ ايكٝاغــ١ٝ ايــيت ٚضــعٗا ؾالْــسضظ، ٖٚــصا ٜعــا  

عــسّ ٚدــٛز ؾــطٚم يف أمنــاط  ٚنــصا  ًــِ َــاظاٍ ٖــٛ املػــٝطط عًــ٢ املٛقـــ ايتعًُٝــٞ،  املع

 . تاضٜذ( –َتػري ايتدصص )دػطاؾٝا  إىلايتؿاعٌ ايًؿعٞ تعع٣ 

 : 3114ًدراسة الفراء 

ٖسؾت ايسضاغ١ إىل ذبسٜس أمنـاط ايتؿاعـٌ ايًؿعـٞ بـني َعًُـٞ نًٝـات ايرتبٝـ١ يف        

ايسضاغـ١ٝ ٚايـصٜٔ ٜعًُـٕٛ يف َطسًـ١ ايتعًـِٝ      ازباَعات ايؿًػط١ٝٓٝ ٚطالبِٗ يف ايصؿٛف 

األغاغٞ ايسْٝا . ٚقس صُِ ايباسـح أزا٠ حبجـ٘ باالغـتؿاز٠ َـٔ أزا٠ نـال َـٔ ؾالْـسضظ،        

( َعًُـا َٚعًُـ١   40ٚاَٝسٕٚ، ٚضٚبطت، ٚضبُس ظٜاز محسإ . ٚبًؼ سذـِ عٝٓـ١ ايسضاغـ١ )   

ــْٛؼ ٚضؾــح. ٚتٛصــًت ايسضاغــ١ إىل اضتؿــاع ْػــب نــ       الّ َــٔ َــساضؽ ضبــاؾعيت خــإ ٜ

املعًُني زاخٌ اسبصص ايسضاغ١ٝ، ٜٚتُجـٌ شيـو يف ظٜـاز٠ ْػـب١ ايجٓـا٤ ٚايتععٜـع، ٚنـصا        

 اضتؿاع ْػب١ إعطا٤ تٛدٝٗات ٚاْتكاز تصطؾات ايطًب١ بػ١ٝ ضبط ايٓعاّ يف ايصؿٛف .
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 : ً 0223دراسة محيد ومحدي 

يًتؿاعٌ ايًؿعـٞ يف ذبصـٌٝ    ٖسؾت ايسضاغ١ إىل ايتعطف ع٢ً ؾاع١ًٝ ْعاّ ؾالْسضظ

طايبــات املــسضؽ اإلعسازٜــ١ ٚايجاْٜٛــ١، ٚتهْٛــت عٝٓــ١ ايسضاغــ١ َــٔ طايبــات املــساضؽ         

اإلعسازٜــ١ ٚطايبــات ايكػــِ األزبــٞ َــٔ ايــساضؽ ايجاْٜٛــ١، سٝــح مت تكػــِٝ ايعٝٓــ١ إىل          

صبُـٛعتني إسـساٖا ضــابط١ زضغـت بايططٜكــ١ االعتٝازٜـ١ ٚاألخـط٣ دبطٜبٝــ١ زضغـت ٚؾــل       

ظ، ٚتٛصًت ايسضاغ١ إىل أْ٘ تٛدـس ؾـطٚم شات زاليـ١ إسصـا١ٝ٥ عٓـس َػـت٣ٛ       ْعاّ ؾالْسض

% بني َتٛغط زضدات اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ اييت زضغت ايتاضٜذ ٚؾل ْعاّ ؾالْـسضظ  5زالي١ 

 َٚتٛغط زضدات اجملُٛع١ ايطابط١ اييت زضغت ايتاضٜذ بايططٜك١ االعتٝاز١ٜ .

 التعميل عمى الدراسات السابكة :

يف عسز َٔ األَـٛض َٓٗـا    ايسضاغات ايػابك١ يف ذبًٌٝ ايتؿاعٌ ايًؿعٞاتؿكت َععِ 

 :َا ًٜٞ 

األٖـساف : سٝــح غــعت مجٝــع ايسضاغـات ايػــابك١ إىل اغتهؿــاف أمنــاط ايتؿاعــٌ     (1

ّ; إش عًُــت عًــ٢ 1992ايًؿعــٞ يف ايصــؿٛف ايسضاغــ١ٝ عــسا٤ زضاغــ١ محٝــس ٚمحــسٟ 

ؽ أثطٖــا يف ذبصــٌٝ تــسضٜؼ عــسز َــٔ املٛضــٛعات باغــتدساّ منــٛشز ؾالْــسضظ ٚقٝــا  

 ايطايبات . 
اعتُست نٌ ايسضاغات ايػابك١ ع٢ً ْعاّ ؾالْسضظ نأزا٠ يتشًٝـٌ ايتؿاعـٌ ايًؿعـٞ     (2

ّ، سٝح قاّ بإعساز أزا٠ ايسضاغ١ باالغتؿاز٠ َـٔ نـال َـٔ    2004عسا٤ زضاغ١ ايؿطا٤ 

أزا٠ ؾالْــسضظ، ٚاَٝــسٕٚ، ٚضٚبــطت، ٚضبُــس ظٜــاز محــسإ، ٚنــصا زضاغــ١ اهلــازٟ        

 ؿازت َٔ أزا٠ ؾالْسضظ ٚمحس ظٜاز محسإ .ّ اييت اغت2009
غٝطط ايتأثري املباؾط ع٢ً ايتأثري غري املباؾط يف َععِ ايسضاغات، ٚغـذٌ اغبؿـاض    (3

ــ٢      ــ١ ٜتُجــٌ يف اإلدابــ١ عً يف قبــٍٛ َؿــاعط ايطًبــ١، ٚأؾــاضت إٔ َععــِ غــًٛى ايطًب

ايٓكــس أغــ١ً٦ املعًــِ، ٚتٛصــًت إىل اضتؿــاع ْػــب١ إصــساض األٚاَــط ٚايتٛدٝٗــات ْٚػــب١    

املٛد١ٗ َٔ قبٌ املعًُني يطبط ايطًبـ١ يف ايصـؿٛف ايسضاغـ١ٝ عـسا٤ زضاغـ١ ايـطٖٝط       

2009. ّ 
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 ٚقس اغتؿازت ايسضاغ١ اسباي١ٝ َٔ ايسضاغات ايػابك١ مما ًٜٞ :

ــٌ    ــات، ٚاألزا٠ ايـــيت اغـــتدسَتٗا يف عًُٝـــ١ ذبًٝـ املـــٓٗر ايـــيت اتبعتـــ٘ ٖـــصٙ ايسضاغـ

 ٘، ٚنصا ازبٛاْب اإلسصا١ٝ٥ .ايتؿاعٌ ايًؿعٞ ايصؿٞ بني املعًِ ٚتالَصت

 منهج الذراسة وإجراءاتهب :

ــ٘ َــٔ خصــا٥ص        وننٍها الدراسننة:  -0 ــا ي ــٞ مل ــٓٗر ايٛصــؿٞ ايتشًًٝ اغــتدسّ ايباســح امل

متهٓ٘ َٔ ذبًٌٝ االتصـاٍ ايصـؿٞ بـني املعًـِ ٚطًبتـ٘ ٚؾـل منـٛشز ؾالْـسضظ يًتؿاعـٌ          

 ايًؿعٞ .

ــاْٞ َــٔ َعٗــس إعــساز       جمتىننا الدراسننة: -3 ــ١ املػــت٣ٛ ايج ــٌ صبتُــع ايسضاغــ١ بطًب متج

ٚتسضٜب املعًُني أثٓا٤ اشبس١َ مبس١ٜٓ غٝؤٕ ضباؾع١ سطـطَٛت ربصـص ايسضاغـات    

أثٓا٤ ع١ًُٝ تطبٝكِٗ يًرتب١ٝ ايع١ًُٝ يف َساضؽ ايتعًِٝ األغاغٞ مبس١ٜٓ غٝؤٕ ٚايبايؼ 

ُٓـا  ( طايب، ب24ِٝٗ )( طايب ٚطايب١، سٝح بًؼ عسز ايطًب١ ايصنٛض 35َٓعسزِٖ )

 .( طايب11١بًؼ عسز ايطايبات )
( %25بػـٝط١ َـٔ صبتُـع ايسضاغـ١ بٛاقـع )      مت اختٝاض ع١ٓٝ عؿـٛا١ٝ٥  عيٍة الدراسة : -2

(، بُٝٓـا بًـؼ   6َٔ عسز ايطًب١ ) ايصنٛض ٚاإلْـاخ (، سٝـح بًـؼ عـسز ايـصنٛض ؾٝٗـا )      

 ( . 3عسز اإلْاخ )

متجًــت أزا٠ ايسضاغــ١ يف األزا٠ ايــيت ٚضــعٗا )ْٝــس ؾالْــسضظ( يتشًٝــٌ        أداة الدراسننة :-4

ايتؿاعــٌ ايًؿعــٞ يف ايصــؿٛف ايسضاغــ١ٝ ٚايــيت قػــُت صبــاالت ايػــًٛى يف املٛاقـــ  

ــِ        ــِ غــري املباؾــط ٚنــالّ املعً ــِ ٜٚٓكػــِ إىل نــالّ املعً ايسضاغــ١ٝ إىل غــًٛى يًُعً

ملــتعًِ، ٜٚتطــُٔ نــٌ املباؾــط، ٚغــًٛى املــتعًِ ٚنــصا غــًٛى َؿــرتى بــني املعًــِ ٚا 

 صباٍ َٔ ٖصٙ اجملاالت عسز َٔ ايػًٛنٝات املتط١ُٓ ؾٝٗا . ٖٚٞ نُا ًٜٞ :

 ( يوضح السمونيات املتضىٍة يف منوذج فالٌدرز .0جدوه رقي )

 تصٍيف السموك وصدر السموك

 

 

 

 

 نالّ املعًِ غري املباؾط :

ايطايب أٚ ٜٛضح ادباًٖا أٚ . تكبٌ َؿاعط ايطايب: ٜتكبٌ املعًِ ؾعٛض 1

اٖتُاًَا عع عٓ٘ ايطايب بططٜك١ ربًٛ َٔ ايتٗسٜس. ٚقس تهٕٛ املؿاعط 

 إػباب١ٝ أٚ غًب١ٝ.



 
 

 
 
 

118 
 

  للعلىم اإلنسبنية واالجتمبعية

لطلتث قسمم الدراسمات االجتهاعيمث ةهعهمد إعمداد وتمدريب  اللفظىتحليل التفاعل 
 د. محمد حسن أحمد العامري|      ضوء ىظام فالىدرز املعلهيو أثياء الخدنث ةحضرنوت يف

 

ISSN : 2410-1818 

 م2016  يىليى ( 13( المجلذ )11العذد )

 

 

 غًٛى املعًِ

ٜؿذع املعًِ غًٛى ايطايب أٚ عًُ٘ إػبابًٝا ٜٚعٜس َٔ  املسٜح ٚايتؿذٝع: .2

 َع إظاي١ ايتٛتط عٔ ايطالب. –استُاٍ َبازضات ايطالب 

ع إىل أؾهاض ايطًب١ ٜٚطٝـ إيٝٗا أٚ ٜعسهلا إٕ ٜػتُ تكبٌ أؾهاض ايطًب١: .3

 اقتط٢ األَط شيو.

ٜططح املعًِ أغ١ً٦ سٍٛ ضبت٣ٛ ايسضؽ أٚ ططٜكت٘ بكصس  . ططح األغ١ً٦:4

 إٔ ػبٝب ايطايب عٓ٘
 نالّ املعًِ املباؾط :

 ٜكسّ املعًِ ٖٓا ضبتٜٛات ايسضؽ ايصٟ ٜٟٓٛ تكسمي٘  يًطالب. . ايؿطح:5

ٜٛد٘ املعًِ أٚ ٜعطٞ تعًُٝات ع٢ً عبٛ ٜتٛقع َع٘  تٛدٝٗات ٚتعًُٝات: .6

(، ٚأنٌُ 30َٔ ايطايب االَتجاٍ هلا، َجال: اؾتح ايهتاب صؿش١  )

 ايتُطٜٔ األٍٚ.

أَا إشا مل ًٜتعّ ايطالب ؾإٕ املعًِ ٜعُس إىل  . ايٓكس ٚاغتدساّ ايػًط١:7

 ؾطض غًطت٘ بططا٥ل َتعسز٠.

 غًٛى املتعًِ

االغتذاب١ ٖٓا شات عالق١ مبا ٜكٛي٘  املعًِ ٚتهٕٛ  . اغتذاب١ ايطايب:8

نإٔ ػبٝب عٔ غؤاٍ ٚدٗ٘ أٚ ٜػتؿػط عٔ َٛضٛع ي٘ عالق١ مبا ٜتشسخ 

 عٓ٘.

قس  ٤ٜٞططح ايطايب ٖٓا أؾهاضٙ أٚ ٜػتؿػط عٔ ؾ . َبازض٠ ايطايب:9

 ٜهٕٛ ي٘ عالق١ بايسضؽ أٚ بعٝسًا عٔ ضبٛض ايسضؽ.

اْكطاع ايتٛاصٌ بني املعًِ ٚايطالب ٜسٍ ع٢ً . ايصُت أٚ ايتؿٜٛـ: 10 غًٛى َؿرتى

 ؾ٦ًٝا َٔ ايؿٛض٢. ٕنإٔ ٜتشسخ ايطالب َعًا أٚ ٜجريٚ

ــس َــس٣ صــسم أزا٠ ايسضاغــ١ قــاّ ايباســح بعطضــٗا عًــ٢ عــسز َــٔ       صنندم ااداة : يتشسٜ

احملهُني َٔ شٟٚ االختصاص يف ايرتب١ٝ ٚعًِ ايٓؿؼ يتشسٜس َـس٣ َٓاغـبتٗا يًتطبٝـل    

َا ٜطْٚ٘ َٓاغبا سٛهلا، ٚنإ ْتٝذ١ ايتشهِٝ اْـ٘ مل ٜبـس   ع٢ً ايب١٦ٝ اي١ُٝٓٝ، ٚإضاؾ١ 

 ايػاز٠ احملهني أ١ٜ تعسٜالت ع٢ً األزا٠ .
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ٜٚكصس ب٘ اسبصٍٛ ع٢ً ْؿؼ ايٓتا٥ر يٓؿؼ ايتشًٌٝ ست٢ ٚيٛ اختًـ  ثبات التخمين:

 .( 50، 2000)اسبصٝا،  احملًٌ أٚ تؿاٚت ايعَٔ ايصٟ ٜتِ ؾٝ٘ ايتشًٌٝ

بتػذٌٝ إسس٣ اسبصص ايسضاغـ١ٝ ايـيت أزاٖـا     ايباسحقاّ ٚسبػاب ثبات ايتشًٌٝ 

أســس ايطًبــ١ املعًُــني، َٚــٔ ثــِ مت إدــطا٤ هلــا ذبًــًٝني يًتؿاعــٌ ايًؿعــٞ باغــتدساّ ْعــاّ   

ٖٚــٞ ؾــرت٠ نؿًٝــ١ يٓػــٝإ ْتــا٥ر      -ٜــّٛ  20ؾالْــسضظ ؾصــًتِٗ ؾــرت٠ ظَٓٝــ١ َكــساضٖا     

ــاّ ايباســـح مبكاضْـــ١ ْتـــا٥ر ايتشًـــًٝني باغـــت   -ايتشًٝـــٌ األٍٚ  دساّ َعازيـــ١ َٚـــٔ ثـــِ قـ

 . ايتشًًٝني ٖصٜٔ ْػب١ االتؿام بني إلػباز( Holstiٖٛيػيت )

 ٚقس مت ايتعبري عٔ املعازي١ بايصٛض٠ ايتاي١ٝ:

 َعاٌَ ايجبات =
 2× ْٚؿػ٘ عسز َطات االتؿام بني ايباسح 

 ايتشًٌٝ ايجاْٞ يفايتشًٌٝ األٍٚ + عسز ايتهطاضات  يفعسز ايتهطاضات 
 

 وعاون ثبات التخمين( يوضح 3جدوه رقي )

وصدر 

السمو

 ك

 تصٍيف السموك

عدد تهرارات 

 يفالسموك 

 التخمين ااوه

عدد تهرارات 

السموك يف 

 التخمين الجاٌي

عدد ورات 

 االتفام

وعاون 

 الجبات

غًٛى 

 املعًِ

 0966 1 1 2 تكبٌ َؿاعط ايطايب

 0993 7 7 8 املسٜح ٚايتؿذٝع

 0950 1 3 1 تكبٌ أؾهاض ايطًب١

 0982 16 21 18 األغ١ً٦ططح 

 0996 86 86 94 ايؿطح

 0986 6 8 6 تٛدٝٗات ٚتعًُٝات

 0989 4 5 4 ايٓكس ٚاغتدساّ ايػًط١

غًٛى 

 املتعًِ

 0991 15 18 15 اغتذاب١ ايطايب

 0950 1 1 3 َبازض٠ ايطايب

غًٛى 

 َؿطى

 ايصُت أٚ ايتؿٜٛـ
11 10 10 0995 

 0991 147 160 162 اإلمجايٞ
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 تطبيل أداة فالٌدرز عمى عيٍة الدراسة :

ا١ًَ ؾكس قاّ يتػذٌٝ َا ٜسٚض زاخٌ ايصـ َٔ تؿاعٌ يؿعٞ يف سص١ زضاغ١ٝ ن

 ايباسح مبا ًٜٞ :

تطَٝع أمناط غًٛى ايتؿاعٌ ايًؿعٞ ايـيت ٚضـعٗا ؾالْـسضظ، أٟ ذبًٜٛـٗا إىل أضقـاّ       - أ

املـسٜح ٚايتؿـذٝع   (، 1٘ بـايطقِ ) تعع عٓٗا ؾُجال تكبٌ املعًـِ يؿـعٛض ايطًبـ١ ٜطَـع يـ     

( ٖٚهــصا يف بكٝــ١ األمنــاط ٚشيــو يتكًٝــٌ ازبٗــس يف عًُٝــ١    4، طــطح األغــ١ً٦ )(2)

ضصس ايتؿاعٌ ايًؿعٞ ؾبسال َٔ نتاب١ ايػًٛى ٜـتِ االغتعاضـ١ عٓـ٘ بـايطقِ ايـساٍ      

 عًٝ٘ .
ــ١ ٚأخــط٣        - ب ــا أؾكٝ ــاْٞ تصــٓٝؿٞ، أٟ دــسٍٚ َكػــِ إىل عؿــط خالٜ عُــٌ طبطــط بٝ

يًُعًِ أٚ يًُتعًِ َـٔ أصـٓاف ايػـًٛى ايعؿـط٠      ضاغ١ٝ، نٌ خ١ًٝ َٓٗا متجٌ غًٛى

 اييت ٚضعٗا ؾالْسضظ ٚشيو يًُػاعس٠ يف ع١ًُٝ ذبًٌٝ ايتؿاعٌ ايًؿعٞ  .
(  5قسض ايباسح عسز ايجٛاْٞ يتػذٌٝ ايػًٛى قٞ ع١ًُٝ ذبًٌٝ ايتؿاعـٌ ايًؿعـٞ ب)  -ز 

 ثٛاْٞ، أٟ اْ٘ ميهٔ تػذٌٝ اثا عؿط غًٛنًا يف ايسقٝك١ ايٛاسس٠  .

َٛقــع َٓاغــب يف اســس ظٚاٜــا ايصـــ اشبًؿٝــ١ يًــتُهٔ َــٔ تــسٜٚٔ ايػــًٛى    اختٝــاض -ز

 ايصازض٠ َٔ ناؾ١ أططاف املٛقـ ايتسضٜػٞ ٚتصٓٝؿٗا .

 املعاجلة اإلحصائية : 

 اغ١ ؾكس اغتدسّ ايباسح َا ٜأتٞ :يتشكٝل أٖساف ايسض

يتشسٜس زضدات اغتدساّ يًطًب١ املعًُني ملٗاضات ايتؿاعٌ ايًؿعٞ يف ايصؿٛف  (1

 .  غ١ٝ، ؾكس مت اغتدساّ املتٛغطات اسبػاب١ٝ ٚاالعبطاؾات املعٝاض١ٜايسضا

ألدطا٤ َكاض١ْ بني َتٛغط ْػـب ايتؿاعـٌ ايًؿعـٞ يًطًبـ١ املعًُـني بايٓػـب ايكٝاغـ١ٝ         (2

 ( يع١ٓٝ ٚاسس٠  .T. testاييت ٚضعٗا ؾالْسضظ ؾكس اغتدسّ ايباسح اختباض )
ايتؿاعـٌ ايًؿعـٞ ؾكـس تبٓـ٢ ايباسـح      يتشسٜس زضد١ اغتدساّ ايطًبـ١ املعًُـني ملٗـاضات     (3

 ايتصٓٝـ اآلتٞ :
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 ( يوضح تصٍيف درجة استخداً وهارات التفاعن المفظي2جدوه )

 درجة االستخداً ٌسب وتوسط املعمىني اليت ترتاوح بني

 ضعٝؿ١ %60أقٌ َٔ 

 َتٛغط١ 79% -% 61َٔ 

 نبري٠ 100% -% 80َٔ 

 ٌتائا الدراسة وتفسريها وتوصياتها :

يتشكٝل اهلسف األٍٚ َٔ أٖساف ايسضاغ١ اشباص بتعطف زضد١ اغـتدساّ طًبـ١ قػـِ     (1

سطــطَٛت يف ايسضاغــات االدتُاعٝــ١ مبعٗــس إعــساز ٚتــسضٜب املعًُــني أثٓــا٤ اشبسَــ١    

ملٗاضات ايتؿاعٌ ايًؿعٞ ؾكس مت سػـاب املتٛغـطات اسبػـاب١ٝ ٚاالعبطاؾـات املعٝاضٜـ١      

ٌ املتشصــٌ عًٝ ٚايٓػــب امل٦ٜٛــ١ يؿ٦ــات ايػــًٛى  يًطًبــ١ ايًؿعــٞ  ٗــا َــٔ ذبًٝــٌ ايتؿاعــ

ــس ٖــصا ايػــًٛى يف        ــسضظ عٓ ــيت ٚضــعٗا ؾالْ ــا بايٓػــب ايكٝاغــ١ٝ اي املعًُــني َٚكاضْتٗ

 . ٚدا٤ت ايٓتا٥ر نُا ًٜٞ :ْعاَ٘ 
 ( يبني ٌتائا درجة استخداً الطمبة املعمىني ملهارات التفاعن المفظي4جدوه )

 الرقي
وصدر 

 الهالً
 ٌوع السموك

بة
طم

ال
ء 

دا
ط أ

س
تو

و
 

ني
مى

ملع
ا

 

ي
ار

عي
امل

ف 
را

حن
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ا
 

ة 
رٌ

كا
 و

ك
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س
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ة 
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ٌ

% 
رز

ٌد
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 ف
بة

س
بٍ

 

درجة 

 االستخداً

1 

املعًِ
 

ؾط
ري َبا

غ
الّ 

ن
 

 ١ضعٝؿ 55 19364 19111 تكبٌ َؿاعط ايتًُٝص

 ضعٝـ 44 19563 2922 ٚايتؿذٝع املسٜح 2

 ١ضعٝؿ 22 19394 1977 تكبٌ أؾهاض ايتالَٝص 3

4 

ؾط
الّ َبا

ن
 نبري٠ 112 59585 15977 ططح األغ١ً٦ 

 نبري٠ 264 17 90 ايؿطح 5

 ضعٝؿ١ 30 19301 19222 تٛدٝٗات ٚتعًُٝات 6

7 
ايٓكس ٚاغتدساّ 

 ايػًط١
 ٠نبري 133 19224 1933
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املتعًِ 8
 

 نبري٠ 391 59612 15966 اغتذاب١ ايتًُٝص

 ضعٝؿ١ 6 19054 19111 َبازض٠ ايتًُٝص 9

10 

ى
رت

ؿ
َ

 

 نبري٠  135 69016 169222 ايصُت ٚايتؿٜٛـ

( تبني إٔ َتٛغطات أزا٤ ايطًب١ املعًُني يف أمناط ايػًٛى اييت دـا٤ت ذبـت   4َٔ )

نــالّ املعًــِ املباؾــط ناْــت نًــٗا ضــعٝؿ١، ٚقــس ٜعــٛز شيــو ضمبــا إىل تؿطــٌٝ ايطًبــ١     

 .َصتِٗ أنجط َٔ غري ايًؿع١ٝ َٓٗااملعًُني إىل اغتدساّ أمناط االتصاٍ ايًؿع١ٝ َع تال

نُــا تؿــري ايٓتــا٥ر إىل اضتؿــاع َتٛغــطات أزا٤ ايطًبــ١ املعًُــني يف أمنــاط ايػــًٛى   

املتطــ١ُٓ يف نــالّ املعًــِ املباؾــط عــسا ؾ٦ــ١ ايػــًٛى اشباصــ١ بتكــسِٜ املعًــِ يًتٛدٝٗــات   

ٚايتعًُٝـات سٝـح ناْـت زضدـ١ اغـتدساَٗا َـٔ قبـٌ ايطًبـ١ املعًُـني ضـعٝؿ١، ٚميهــٔ           

غتشٛشٚا ع٢ً دع٤ نبري َـٔ ايهـالّ أثٓـا٤ اسبصـ١     تؿػري شيو إٔ ايطًب١ املعًُني قس  ا

ؾام ايٓػب١ ايكٝاغ١ٝ اييت سسزٖا هلِ ؾالْسضظ هلصٙ ايؿ٦ـ١ َـٔ ايػـًٛى . ٚضمبـا ٜعـعٚ شيـو       

إىل قٓاع١ ٖؤال٤ ايطًب١ املعًُني بتأثري ٖصٙ املٗاض٠ ٚٚقعٗا يف ْؿـٛؽ ايتالَٝـص، نُـا اْـ٘     

سًـ١ ايتعًـِٝ األغاغـٞ ايـصٟ تتطًـب      قس ٜعٛز شيو إىل طبٝع١ تٓعِٝ املٓٗر املسضغـٞ يف َط 

 ع١ًُٝ تسضٜػ٘ إىل إتباع اغرتاتٝذٝات تعتُس ع٢ً املعًِ بسضد١ نبري٠ .

ٚخبصٛص املتعًِ ؾأْ٘ تؿـري ايٓتـا٥ر إىل اضتؿـاع َتٛغـط اغـتذابت٘ يًـسضؽ ٚملعًُـ٘        

بٓػــب١ ؾاقــت ايٓػــب١ ايكٝاغــ١ٝ ايــيت خصصــٗا ؾالْــسضظ، بُٝٓــا اغبؿطــت َبازضتــ٘ يف         

، ٚضمبــا ٜعــٛز شيــو إىل ايهــِ اهلا٥ــٌ َــٔ األغــ١ً٦ ايــيت ٚدٗٗــا ايطًبــ١  املٛقـــ ايتسضٜػــٞ

املعًُني أثٓـا اسبصـ١ ايسضاغـ١ٝ ٚايـيت اَتـاظ بعـض ٖـصٙ األغـ١ً٦ بأْٗـا َـٔ ايٓـٛع ايبـسٜٗٞ             

ٚدع٤ آخط بأْٗا ال تتطًب إىل اغتدساّ ايتؿهري املٓطكٞ يف اإلداب١ عٓٗـا سٝـح ناْـت    

 ٖصٙ اإلدابات عباض٠ عٔ قٛايب داٖع٠  .

ٚتؿري ايٓتـا٥ر بؿـإٔ ايػـًٛى املؿـرتى يًُعًـِ ٚايتالَٝـص أٜطـا إىل اضتؿـاع َتٛغـط          

ايصــُت ٚايتؿــٜٛـ بسضدــ١ نــبري٠ ؾاقــت ايٓػــب١ ايــيت ســسزٖا ؾالْــسضظ هلــصٙ ايؿ٦ــ١ َــٔ   

 ايػًٛى، مما ٜسٍ ع٢ً إٔ ٖٓاى تٛدس َؿهالت يف ضبط املعًُني يًتالَٝص .
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حبػاب ٗا ايجاْٞ ؾكس قاّ ايباسح : يًتأنس َٔ صش١ ؾطض ايسضاغ١ ٚذبكٝل ٖسؾثاْٝا 

زالي١ ايؿطٚم بني ْػـب َتٛغـطات ايطًبـ١ املعًُـني يف صبـاالت ايتؿاعـٌ ايًؿعـٞ بايٓػـب         

 ٚدا٤ت ايٓتا٥ر نُا ًٜٞ :ايكٝاغ١ٝ اييت ٚضعٗا ْٝس ؾالْسضظ 
 

 ( يوضح  داللة الفروم بني ٌسب وتوسط الطمبة املعمىني والٍسب الكياسية لفالٌدرز5جدوه)
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1 

املعًِ
 

ؾط
ري َبا

غ
الّ 

ن
 

ــٌ  تكبــــــــــــــــ

َؿـــــــــــاعط 

 ايتًُٝص 

090111 090136 0902 

15 

29443 

ٛدس ؾـطم  ٜ

زاليــــــــ١  شٚ

 إسصا١ٝ٥

2 
املـــــــــــــــسٜح 

 ٚايتؿذٝع
090222 090156 0905 49246 

ٛدس ؾـطم  ٜ

زاليــــــــ١  ٚش

 إسصا١ٝ٥ 

تكبــــــــــــــــــٌ  3

ــاض  أؾهـــــــــ

 ايتالَٝص 

090177 090139 0908 39825 

ٛدس ؾـطم  ٜ

زاليــــــــ١  ٚش

 إسصا١ٝ٥ 

4 

ؾط
الّ َبا

ن
 

طــــــــــــــــــطح 

 األغ١ً٦
091577 090558 0914 

53 

89475 

ٛدس ؾـطم  ٜ

زاليــــــــ١  ٚش

 إسصا١ٝ٥ 

5 

 0934 09170 09900 ايؿطح
15988

2 

ٛدس ؾـطم  ٜ

زاليــــــــ١ ٚ ش

 إسصا١ٝ٥ 

6 

ــات  تٛدٝٗـــــ

 ٚتعًُٝات
090122 090130 0904 29817 

ٛدــــــــــــــس ٜ

ــطٚم ش  ٚؾـــــ

ــ١  زاليــــــــــــــ

 إسصا١ٝ٥ 
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7 
ــس  ايٓكــــــــــــــ

ــتدس ّ اٚاغــ

 ايػًط١

090133 090124 0901 39266 

ٛدــــــــــــس  ٜ 

ــطٚم ش  ٚؾـــــ

ــ١  زاليــــــــــــــ

 إسصا١ٝ٥ 

8 

املتعًِ
 

اغـــــــــتذاب١ 

 ايتًُٝص
091566 09561 0903 

20 

89374 

ٛدــــــــــــس  ٜ 

ــطٚم ش  ٚؾـــــ

ــ١  زاليــــــــــــــ

 إسصا١ٝ٥

9 
َبـــــــــــــازض٠  

 ايتًُٝص
090111 090105 0917 39162 

ٛدس ؾـطم  ٜ

زاليــــــــ١  ٚش

 إسصا١ٝ٥

ى 10
رت

ؿ
َ

 

ــُت  ايصــــــــ

 ٚايتؿٜٛـ
091622 090616 12 12 89089 

ٛدس ؾـطم  ٜ

زاليــــــــ١ ٚ ش

 إسصا١ٝ٥

( عًــ٢ ْتــا٥ر عًُٝــ١ ذبًٝــٌ T.test( ٜتــبني اْــ٘ عٓــس تطبٝــل اختبــاض ) 5َــٔ ازبــسٍٚ )

( بـني ْػـب   0.01زالي١ إسصا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ زالي١ )ايتؿاعٌ ايًؿعٞ أْ٘ تٛدس ؾطٚم شات 

ايـيت ٚضـعٗا ؾالْـسضظ يف    ايكٝاغـ١ٝ  َتٛغطات ايتؿاعٌ ايًؿعٞ يًطًب١ املعًُني َع ايٓػب 

ػًٛى املتطـ١ُٓ يف نـالّ املعًـِ ٚغـًٛى املـتعًِ ٚنـصا ايػـًٛى املؿـرتى         ؾ٦ات ايناؾ١ 

ممــا ٜــسٍ عًــ٢ إٔ ايطًبــ١     -  سٝــح أنــست ٖــصٙ ايٓتــا٥ر ؾــطض ايسضاغــ١     - بُٝٓٗــا

ٚضـعٗا ؾالْـسضظ    املعًُني ال ٜسضنٕٛ إٔ ٖٓاى ْػـب يتٛظٜـع ْؿـاطات اسبصـ١ ايسضاغـ١ٝ      

ِ ٚناْت ْتٝذ١ شيو إٔ ْػب  ٚبايتايٞ ؾأِْٗ مل ٜطاعٛا ٖصٙ ايٓػب، دـا٤ت    َتٛغـطاتٗ

يف اسبصـص   ايتؿاعٌ ايًؿعٞاشباص١ باييت ٚضعٗا ؾالْسضظ ايكٝاغ١ٝ َػاٜط٠ عٔ ايٓػب 

 .عٓس نٌ ؾ٦ات ايتؿاعٌ ايًؿعٞ  ١ايسضاغٝ
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 ر ايسضاغ١ ٜٛصٞ ايباسح مبا ًٜٞ :يف ض٤ٛ ْتا٥ التىصيبت :
ــبعض     (1 ــٛز٠ ٚتعٜٚـــسٖا بـ ــاٜري ازبـ ــ٤ٛ َعـ ــساز املعًُـــني يف ضـ ــس إعـ ــطاَر َعاٖـ ــٜٛط بـ تطـ

ايتطبٝكــات ٚايتــسضٜبات ايــيت تطؾــع َــٔ َػــت٣ٛ نؿاٜــ١ ايطًبــ١ املعًُــني يف اغــتدساّ  

 َٗاض٠ ايتٛاصٌ .
تعطٜـ ايطًب١ املعًُني بؿ٦ات ايتؿاعٌ ايًؿعٞ يؿالْسضظ تعطٜـ ٚتسضٜبِٗ ع٢ً نٝؿ١ٝ  (2

 َطاعاتٗا أثٓا٤ تأزٜتِٗ يًشصص ايسضاغ١ٝ .
تؿعٝـــٌ ايتـــسضٜؼ املصـــػط يف املعٗـــس بؿـــهٌ دٝـــس قبـــٌ خـــطٚز ايطًبـــ١ املعًُـــني إىل   (3

 املساضؽ يتٓؿٝص ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ .
 : لمراجعا

، ايكاٖط٠، املطدع يف تسضٜؼ املٛاز االدتُاع١ٝ( 2008ّأبٛ غطٜع، ضبُٛز ضبُس ) (1

 ايساض ايعامل١ٝ يًٓؿط ٚايتٛظٜع  .

ايٓعِ املدتًؿ١ يف ذبًٌٝ  _ذبًٌٝ ع١ًُٝ ايتسضٜؼ ّ( 1979أبٛ ٖالٍ، أمحس )  (2

َُإ، َهتب١ ايٓٗط١ اإلغال١َٝ .ايتؿاعٌ ايصؿٞ  ، ع

ايٛطا ، ازبعا٥ط، املطنع املعذِ ايرتبّٟٛ( 2009ازب١ٜٛٗ، ًَشك١ غعٝس ) (3

 يًٛثا٥ل ايرتب١ٜٛ  .

( َكَٛات ايتؿاعٌ ايرتبٟٛ يس٣ أعطا٤ ١٦ٖٝ 2015اسبطبٞ، عبساهلل بٔ َععٌ ) (4

ايتسضٜؼ نُا تسضنٗا طايبات نًٝات ايرتب١ٝ داَع١ ايسَاّ، املًه١ ايعطب١ٝ 

 . 3. ايعسز  16، اجملًس صب١ً ايعًّٛ ايرتب١ٜٛ ٚايٓؿػ١ٝايػعٛز١ٜ، 

ملؿاِٖٝ ازبػطاؾ١ٝ يس٣ طًب١ ايصـ األٍٚ اّ( 2000اسبصٝا، مجٌٝ ضبُس ) (5

، ضغاي١ َادػتري غٞ َٓؿٛض٠، داَع١ صٓعا٤، ايجاْٟٛ يف ازبُٗٛض١ٜ اي١ُٝٓٝ

 ن١ًٝ ايرتب١ٝ،  .

أزٚات َالسع١ ايتسضٜؼ َؿاُٖٝٗا ٚأغايٝب ّ( 2001محسإ، ضبُس ظٜاز ) (6

َُإ، زاض ايرتب١ٝ اسبسٜج١ .قٝاغٗا    يًرتب١ٝ  ، ع
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ذبًٌٝ ايتؿاعٌ ايًؿعٞ ايصؿٞ ملعًُٞ ّ( 2004اسبُساْٞ، عٝػ٢ بٔ خًـ ) (7

 ، ضغاي١ َادػتري غري َٓؿٛض٠،ايسضاغات االدتُاع١ٝ مبساضؽ ايتعًِٝ األغاغٞ

 عُإ، داَع١ ايػًطإ قابٛؽ، ن١ًٝ ايرتب١ٝ .

ّ( أثط اغتدساّ ْعاّ ؾالْسضظ 2009محٝس، غ٢ًُ صبٝس، ٚمحسٟ، خايس مجاٍ ) (8

صب١ً ن١ًٝ ايرتب١ٝ ات ايصـ اشباَؼ يف َاز٠ ايتاضٜذ ، ايعطام، يف ذبصٌٝ طايب

 . 33، ايعسز زٜاىل

َعًِ ايكطٕ اسبازٟ ٚايعؿطٜٔ ( 2009ضبٝع، ٖازٟ َؿعإ، ٚايسيُٝٞ، طاضم)  (9

 ، عُإ . َهتب١ اجملتُع ايعطبٞ يًٓؿط ٚايتٛظٜع  .أغؼ إعسازٙ ٚتأًٖٝ٘

طاَر إعساز املعًِ يف ض٤ٛ االدباٖات اسبسٜج١ يف بّ( 2013ضظم، مسري٠ ضبُس ) (10

، داَع١ املٓصٛض٠، املؤمتط املتػريات اجملتُع١ٝ املعاصط٠ ٚتهٓٛيٛدٝا املعًَٛات

ايعًُٞ، ضت١ٜ اغتؿطاق١ٝ ملػتكبٌ ايتعًِٝ يف َصط ٚايعامل ايعطبٞ يف ض٤ٛ 

 ؾعاٜط  .21-20ايتػريات اجملتُع١ٝ املعاصط٠، يًؿرت٠ َٔ 

ايعالق١ بني ْتا٥ر تكِٜٛ األزا٤ ّ( 2009ايطٖٝط، عبس ايطمحٔ بٔ غًُٝإ )  (11

ايٛظٝؿٞ يًُعًِ املتُٝع يف َطاسٌ ايتعًِٝ ايعاّ ْٚػب ايتؿاعٌ ايًؿعٞ يف أزا٠ 

 ، ضغاي١ َادػتري غري َٓؿٛض٠، داَع١ املًو غعٛز، ن١ًٝ ايرتب١ٝ .ؾالْسضظ

ازبٛز٠ يف ايتعًِٝ عبٛ َؤغػ١ تع١ًُٝٝ ؾاع١ً يف ّ( 2008ايػُٝع، َصطؿ٢ )  عبس (12

 ايكاٖط٠، املطنع ايكَٛٞ يًبشٛخ ايرتب١ٜٛ ٚايت١ُٝٓ . َتػري،عامل 

ذبًًٝ٘  –ايتؿاعٌ ايصؿٞ َؿَٗٛ٘  ّ(2002ععٜع، صبسٟ، ٚعبس اسبًِٝ، ضبُس ) (13

 ، ايكاٖط٠، عامل ايهتب  .َٗاضات٘ –

 .األضزٕ، ايٝاظٚضٟ يًٓؿط ٚايتٛظٜع . إزاض٠ ايتعًِ ايصؿٞ( 2008ايعؿٞ، ْٛاٍ ) (14

غتدساّ َعًُٞ ايرتب١ٝ اإلغال١َٝ يف غًط١ٓ عُإ ّ( ا2013ايعٝاصط٠، ضبُس ) (15

صب١ً ايٓذاح َٗاضات االتصاٍ ايًؿع١ٝ ٚغري ايًؿع١ٝ يف ض٤ٛ بعض املتػريات، 

 .  27اجملًس  يًعًّٛ اإلْػا١ْٝ

تكِٜٛ األزا٤ ايتسضٜػٞ ايًؿعٞ ملعًُٞ َطس١ً ّ( 2004ايؿطا٤، إمساعٌٝ صاحل )  (16

، َؤمتط ايرتب١ٝ ايٓٛع١ٝ ازباَعات ايؿًػط١ٝٓٝايتعًِٝ األغاغ١ٝ ايسْٝا َٔ خطػبٞ 

 ٜٛيٝٛ . 5-3يف ايتعًِٝ ازباَعٞ ايؿًػطٝا ضاّ اهلل َٔ 
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قا١ُ٥ ع٢ً ايتعًِ  إغرتاتٝذ١ٝؾاع١ًٝ ( : 2010خًـ عبس ايٖٛاب ضبُس ) يكصايف،ا (17

ايٓؿط يف خؿض االسرتام ايٓؿػٞ ٚت١ُٝٓ َٗاضات ايتؿاعٌ ايًؿعٞ ملعًُٞ عًِ 

َعٗس ايسضاغات  ٠، ضغاي١ َادػتري، داَع١ ايكاٖط٠،اْٟٛايٓؿؼ باملطس١ً ايج

 .ايرتب١ٜٛ 

 ، عُإ، زاض ايؿهط .َٗاضات ايتسضٜؼ ايؿعاٍّ( 2004قطاَٞ، ْا٥ؿ١ )  (18

، عُإ، زاض غٝهٛيٛد١ٝ ايتسضٜؼّ.( 2001قطاَٞ، ٜٛغـ، ٚقطاَٞ ْاٜؿ١ ) (19

 ايؿطٚم .

عامل  ايكاٖط٠، ،املٓاٖر بني ايٓعط١ٜ ٚايتطبٝلّ ( 1981يًكاْٞ، أمحس سػني ) ا (20

 ايهتب 

، ايكاٖط٠، عامل ايتسضٜؼ ايؿعاٍّ( 1985ايًكاْٞ، أمحس سػني، سػٔ، ؾاضع١ ) (21

 ايهتب .

، تسضٜؼ ايعًّٛ تأصٌٝ ٚذبسٜحاحملٝػٔ، إبطاِٖٝ عبساهلل )بسٕٚ تاضٜذ(  (22

 .2016ّ: ٜٓاٜط 20ايطٜاض، َهتب١ ايعبٝهإ . 

23) http://www.minshawi.com/node/259120 

، ايرتب١ٝ ايع١ًُٝ ٚتكٓٝات ايتسضٜؼ ايؿعاٍّ( 2004ايٖٛاب ظٜس ) املصباسٞ، عبس (24

 صٓعا٤، أٚإ يًدسَات اإلعال١َٝ .

ًِٝ أمناط االتصاٍ ايصؿٞ ايًؿعٞ يس٣ َعًُٞ ايتع ّ(2009اهلازٟ،عْٛٞ ضبُس) (25

اَع١ قاصسٟ َطباح، ن١ًٝ ، ضغاي١ َادػتري غري َٓؿٛض٠، ازبعا٥ط، داالبتسا٥ٞ

 .ايرتب١ٝ

26) Flanders. N(1970). A, Analyzing teaching behavior, 

Massachusetts, Addison-Wesley Publishing Comthoma.  

27) 26-Reiman, Alan and Lois ,Sprinthall (1998) Mentoring and 

Supervision for Teacher Development , Longman. 

 

 

 

 

 

http://www.minshawi.com/node/259120
http://www.minshawi.com/node/259120


 
 

 
 
 

128 
 

  للعلىم اإلنسبنية واالجتمبعية

لطلتث قسمم الدراسمات االجتهاعيمث ةهعهمد إعمداد وتمدريب  اللفظىتحليل التفاعل 
 د. محمد حسن أحمد العامري|      ضوء ىظام فالىدرز املعلهيو أثياء الخدنث ةحضرنوت يف

 

ISSN : 2410-1818 

 م2016  يىليى ( 13( المجلذ )11العذد )

 


