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 يستىي األداء انهغىٌ يف انتعهًُني
 ندي انطالب واملدرسني انعاو واجلايعٍ

 ()د. ٌعٍٔد أظٍد اىصّ٘د أ.

٩عةكؿ ٰٚ ٬ؾا ا٣جعر ا٧٣ٮصـ أف ٩ذٕؿؼ ٦ٛ٭ٮـ اٵداء ا٤٣٘ٮم كاٵ٬ػؽاؼ 

ا٧٣ؿقٮ٦ح ٫٣ ٰٚ ا٤٧ٕ٣ٲح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲح ا٣ذ٧٤ٕٲح، كا٣نػ١ٮل ٦ػ٨ دػؽ٩ٰ ٦كػذٮاق ٣ػؽل 

، ك٣ػؽل ا٧٤ٕ٧٣ػٲ٨ إف ٚػٰ ا٣ذ٤ٕػٲ٥ ا٣ٕػةـ، كإف ٣ػؽل ا٧٣ذ٧٤ٕٲ٨ دٺ٦ػؾة كَٺثػةن 

أٌٔةء ا٣٭ٲبح ا٣ذؽرٱكٲح ٰٚ ا٣ضة٦ٕةت، ك٨٦ ز٥َّ ٩ك٤ٍ اٵًٮاء ٤ٔٯ أقجةب ٬ػؾا 

 ا٣ذؽ٩ٰ، ك٩عؽد ثٕي ا٣ىٮل ٣ٺردٞةء ثٮاٝٓ اٵداء ا٤٣٘ٮم.

ى:مدخلىتعروفيى-أواّل
ىدىمى »اٵداء ٣٘ح ٨٦ ا٢ٕٛ٣   :ٰء ث٧ٕ٪ػٯٌٝةق، كأدٌل ا٣نػ :، كأداق أدٱةن ث٧ٕ٪ٯ«أ

أ٩ضـ، كاٹق٥ ٬ٮ اٵداء، كاٵداء ٬ٮ اٷ٩ضةز :ٝةـ ث٫، كدأدٌل اٵ٦ؿ ث٧ٕ٪ٯ
(1)

. 

كاٵداء ا٤٣٘ٮم ٰٚ ا٤٧ٕ٣ٲح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲح ا٣ذ٧٤ٕٲح ٬ٮ اٷ٩ضةز، كٝػؽ ٱ١ػٮف ٬ػؾا 

اٷ٩ضةز ذا ٦كذٮل صٲٌؽ، أك ٱ١ٮف ٗٲؿ ذ٣ٟ، إٹ أف ا٣ذؿثٲح ا٧٣ٕةوؿة دؼذ٤ٙ ٚػٰ 

ْؿة ا٣ذؿثٲح ا٣ذ٤ٞٲؽٱح ا٣ذٰ ٠ة٩خ دػؿل أف ا٤٣٘ػح ٦ػة ٩ْؿد٭ة إ٣ٯ ا٠ذكةب ا٤٣٘ح ٨ٔ ٩

                                                 

() ٌٜٔٮ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦ن. 

 -ا٣ُجٕػح ا٣سة٣سػػح  -ا٣ضػـء اٵكؿ  -ا٧٣ٕضػ٥ ا٣ٮقػٲٍ  -ٲػح ثة٣ٞػة٬ؿة ٦ض٧ػٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿث (1)

 .11ا٣ٞة٬ؿة ص
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٬ػػٰ إٹ ٦ض٧ٮٔػػح ٦ػػ٨ ا٣عٞػػةاٜ كا٣ٞٮأػػؽ كا٣ٞػػٮا٩ٲ٨ كاٵظ١ػػةـ، كأف ٤ٔػػٯ 

ٌٞ٪ٮ٬ة ٧٤٣ذ٧٤ٕػٲ٨ د٤ٞٲ٪ػةن، ك٦ػة ٤ٔػٯ ا٧٣ذ٧٤ٕػٲ٨ إٹ أف ٱعْٛٮ٬ػة  ا٧٤ٕ٧٣ٲ٨ أف ٱ٤

كف ٦ذ١٧٪ػٲ٨ ٦ػ٨ ؽُّ ٕىػكٱكذْ٭ؿك٬ة ٨ٔ ّ٭ؿ ٤ٝت، كثٞػؽر درصػح ظْٛ٭ػ٥ ٣٭ػة ٱي 

ٰٚ ظٲ٨ أف ا٣ذؿثٲح ا٧٣ٕةوػؿة  ؛ٱ٪ْؿ إ٣ٯ أداا٭٥ ا٤٣٘ٮم ٤ٔٯ أ٫٩ أداء صٲٌؽا٤٣٘ح، ك

ا٣ذض٤ٲػح كاٵداء ا٧٣ػذ٨ٞ ٹ ٤ٔػٯ ا٣ذعٛػٲِ كا٣ذكػ٧ٲٓ،  :أم ،دؿ٠ـ ٤ٔػٯ ا٣ذ٧٭ٲػؿ

كا٧٣٭ةرة ٬ٰ اٵداء ا٧٣ذ٨ٞ ا٣ٞةا٥ ٤ٔٯ ا٣ٛ٭٥ كاٹٝذىةد ٚػٰ ا٣ٮٝػخ كا٧٣ض٭ػٮد 

ةف ٚٲ٦٫ٕةن، كا٣كؿٔح ٰٚ اٷ٩ضةز إ٣ٯ صة٩ت ا٣ؽٝح كاٷدٞ
(1)

. 

كا٧٣٭ػػةرات ا٤٣٘ٮٱػػح ٩ٮٔػػةف: ٦٭ػػةرات إرقػػةؿ، كدذ٧سػػ٢ ٚػػٰ ا٧٣عةدزػػح 

 كا١٣ذةثح، ك٦٭ةرات اقذٞجةؿ، كدذ٧س٢ ٰٚ اٹقذ٧ةع كا٣ٞؿاءة.

٤ٔػػٯ أف د١ػػٮف  ،كٹ دذ١ػػٮف ا٧٣٭ػػةرة ا٤٣٘ٮٱػػح إٹ ثة٧٧٣ةرقػػح كا٣ذ١ػػؿار

 ا٧٧٣ةرقح ٦ج٪ٲح ٤ٔٯ ا٣ٛ٭٥ كإدراؾ ا٣ٕٺٝةت كا٣٪ذةاش، ك٦ج٪ٲػح ٤ٔػٯ ا٣ذٮصٲػ٫

 ٨٦ صة٩ت، كا٣ذٕـٱـ ٨٦ صة٩ت آػؿ، كدٮٚؿ ا٣ٞؽكة ا٣عك٪ح.

األهاادااىالمردااومدىلاالداوىالل ااويىياايىالعملواادىالتعلومواادىى-ىثانوااّا
ى:التعلمود

ز٧ح أ٬ؽاؼ ٦نذؿ٠ح ٣ٶداء ا٤٣٘ٮم ٰٚ ص٧ٲٓ ٦ؿاظػ٢ ا٤٧ٕ٣ٲػح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲػح 

ا٣ذ٧٤ٕٲح، كأ٬ؽاؼ دؼذ٤ٙ ثٲ٨ ا٧٣ؿاظ٢ ٰٚ ًٮء ا٣٪٧ٮ ا١ٛ٣ؿم ٧٤٣ذ٧٤ٕػٲ٨، 

يخع األْداف اىذٖ ُجذغ٘ٓة ٌَ دؿيً٘ اىيغح ودؿيٍٓة فٖ اٙدٖودذ
(3)

: 

أف ٱ١ذكػػت ا٧٣ػػذ٥٤ٕ ٦٭ػػةرات اقػػذ٧ٕةؿ ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح اقػػذ٧ٕةٹن  -1

 ٩ةصعةن ٰٚ اٹدىةؿ ث٘ٲؿق ٦عةدزح ك٠ذةثح كٝؿاءة كاقذ٧ةٔةن.

                                                 

(1)R.L.Lyman. Summary of investigations relation to grammar language 

and composition supplementory. Education monographs u Chicagos- 

illinois P.  . 

 .91ص 1115د٦نٜ  -كزارة ا٣سٞةٚح ا٣كٮرٱح  -اء ا٤٣٘ٮم ٰٚ اٵد -ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ٮد ا٣كٲٌؽ  (3)



 13 د. حمىود الصيد -ألداء المغوي يف التعميىني العاً واجلاوعي وصتوى ا

أف ٱ١ذكت ٦٭ةرات ا٣ٞؿاءة ا٣ض٭ؿٱح دٕؿٚػةن ٤٣عػؿكؼ كا٧٤١٣ػةت  -1

٩ٰ كد٧سٌػ٢ ا٣ٞػٲ٥ كاٹدضة٬ػةت كا٣٪ُٜ ث٭ة وعٲعح، كٚ٭ػ٥ ا٧٣ٕػة

 ا٣ٮاردة ٰٚ ا٧٣ةدة ا٧٣ٞؿكءة، كا٣ذٛة٢ٔ ٦ٓ ا٧٣ٞؿكء.

أف ٱ١ذكػػت ٦٭ػػةرات ا٣ٞػػؿاءة ا٣ىػػة٦ذح ٚ٭٧ػػةن كاقػػذ٪ذةصةن كد٧ٲٲػػـان  -3

 كدع٤ٲٺن ك٦ٮاز٩ح ك٩ٞؽان كدٞٮٱ٧ةن.

أف ٱ١ذكت ٦٭ةرات اٹقذ٧ةع ٚ٭٧ةن دٝٲٞةن ٧٣ة ٱٞةؿ، كاقذ٪ذةصةن ٧٣ػة  -4

ؼ إ٣ٲ٫، كدع٤ٲٺن ١٣ٺ٦ػ٫، كد٤ؼٲىػةن ٱٮد ا٧٣ذعؽث ٝٮ٫٣، ك٦ة ٱ٭ؽ

 ًٛ  ق، ك٩ٞؽان ٣٭ة.ؿً ١ى ٣

أف ٱ١ذكػػت ٦٭ػػةرات ا٣ذٕجٲػػؿ ا٣ػػٮّٲٰٛ ٣ٌٞػػةء ظةصةدػػ٫، كد٪ٛٲػػؾ  -5

٦ذ٤ُجةد٫ ٰٚ دٛة٫٤ٔ ٦ٓ ا٧٣ضذ٧ٓ ا٣ؾم ٱعٲة ٚٲ٫ ٨٦ ٠ذةثػح رقػةا٢، 

كإٔؽاد ٦عةًؿ ص٤كةت، ك٠ذةثػح ٦ػؾ٠ؿات، كإ٣ٞػةء ٧٤٠ػةت ٚػٰ 

 ا٧٣٪ةقجةت... إ٣غ.

ذٕجٲػؿ ٔػ٨ ٩ٛكػ٫ ٦ٲػٮٹن كادضة٬ػةت كٝٲ٧ػةن أف ٱ١ذكت ٦٭ػةرات ا٣ -6

إ٣غ، ك٧ٔة ٱٞٓ دعخ ظك٫ ٠ٺ٦ةن ك٠ذةثػح ٚػٰ  كد٤ُٕةت ك٦ٕة٩ةة..

.٥ٌْ  أق٤ٮب كاًط ك٦٪

أف ٱ١ذػػت ٠ذةثػػح وػػعٲعح ثأقػػ٤ٮب قػػ٤ٲ٥ ػػػةؿ ٦ػػ٨ اٵػُػػةء  -7

 اٷ٦ٺاٲح كا٣٪عٮٱح.

٨ٔ ١ٚػؿق كظةصةدػ٫ كا٬ذ٧ة٦ةدػ٫ ك٦ٲٮ٣ػ٫ كرٗجةدػ٫  ةأف ٱٕجٌؿ مٛة٬ٲ   -8

 ة٣ٲةن ٨٦ اٵػُةء.دٕجٲؿان ق٤ٲ٧ةن ػ

أف ٱ١ذكت ٦٭ةرات ا٣ذؾكؽ اٵدثٰ، كإدراؾ ا٣ض٧ةؿ كا٣ذ٪ةقٜ ٰٚ  -9

 ا٣٪ىٮص اٵدثٲح ا٣ذٰ ٱذٛة٢ٔ ٦ٕ٭ة.

أف ٱ١ذكت ٔةدة اٷٝجةؿ ٤ٔٯ ا٣ٞؿاءة ا٣عؿة ثنػ٘ٙ ك٦عجػح ظذػٯ  -11

 ٱ٘ؽك ا١٣ذةب وؽٱ٫ٞ ا٣ؾم ٹ ٱ٢٧ ٦ىةظجذ٫.
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أف ٱ١ذكػػت ٔػػةدة ا٣جعػػر ٔػػ٨ ا٧٤١٣ػػةت كا٣ذٛذػػٲل ٔ٪٭ػػة ٚػػٰ  -11

٥ كا٧٣ٮقٮٔةت ثعسةن ٨ٔ ٦ٕة٩ٲ٭ػة كاقػذ٧ٕةٹد٭ة ا٣عؿٚٲػح ا٧٣ٕةص

 كا٧٣ضةزٱح كاٹوُٺظٲح.

أف ٱٮّٙ ٦ة ٱعى٢ ٤ٔٲ٫، كٱ١ذكج٫ ٨٦ ٦ٛؿدات كدؿا٠ٲػت ك١ٚػؿ  -11

كٝٲ٥ كادضة٬ةت كوٮر كأػٲ٤ح كأقة٣ٲت ٨٦ ٝؿاءاد٫ ٚػٰ ٦ٮاٝػٙ 

 ا٣ذٕجٲؿ ا٣نٛة٬ٰ كا١٣ذةثٰ.

كا٣ذ٧ٲٲػـ ثػٲ٨  أف ٱ١ٮف ٝةدران ٤ٔٯ اػذٲةر ا٧٣ةدة ا٣ىة٣عح ٤٣ٞؿاءة، -13

 ، كثٲ٨ ا٣٘ر كا٣ك٧ٲ٨.ا٣ذؿثٮٱح كٗٲؿ ا٣ذؿثٮٱحا٣ؼجؿدٲ٨ 

كدضؽر اٷمةرة إ٣ٯ أف ا٣ذؿ٠ٲـ ٤ٔػٯ اٵ٬ػؽاؼ ٚػٰ ا٧٣ؿظ٤ػح ا٣سة٩ٮٱػح ٹ 

ٵف ز٧ػح مػؿٱعح ٦ػ٨  ؛ٱ٢ٞ أ٧٬ٲح ٨ٔ اٵ٬ؽاؼ ٰٚ ٦ؿظ٤ح ا٣ذ٤ٕٲ٥ اٵقةقػٰ

ٟ ٠ػةف ػؿٱضٰ ٬ؾق ا٧٣ؿظ٤ح ٝؽ ٹ ٱذةثٕٮف دراقذ٭٥ ا٣ضة٦ٕٲح، كث٪ةء ٤ٔٯ ذ٣

ٹثؽَّ ٨٦ دٮقػٲٓ دااػؿة ا٠ذكػةب ٦٭ػةراد٭٥ ا٤٣٘ٮٱػح، كٝػؽرد٭٥ ٤ٔػٯ ا٣ٞػؿاءة 

ا٣٪ةٝؽة، ك٦ٲ٤٭٥ ك٦عجذ٭٥ ٤٣ٞؿاءة، كم٘ٛ٭٥ ث٭ة، كٝؽرد٭٥ ٤ٔٯ ا٩ذٞػةء ا٧٣ػةدة 

ا٣ىة٣عح ٤٣ٞؿاءة، ك٤ٔٯ دذجٓ ٦ة ٱكذ٧ٕٮف إ٣ٲ٫ ٚ٭٧ةن ك٩ٞؽان كدٮّٲٛةن، كٝػؽرد٭٥ 

٣ض٧ػةؿ ٚٲ٭ػة، ك٤ٔػٯ دػؾكٝ٭ة ٤ٔٯ ٚ٭٥ ا٣٪ىػٮص اٵدثٲػح، كإدراؾ ٩ػٮاظٰ ا

كدع٤ٲ٤٭ة ك٩ٞؽ٬ة، كٝؽرد٭٥ ٤ٔٯ ا٣ذٕجٲؿ ا٣ٮّٲٰٛ كاٷثؽأٰ، كٝؽرد٭٥ ٤ٔػٯ 

ا٣جعر، كدٞىٰ ا٧٣كةا٢، كاقذؼؽاـ ا٧٣ؿاصٓ، كاٹدىػةؿ ثػة٣ذؿاث اٵدثػٰ 

 إ٣غ. ٰٚ ٔىٮرق ا٧٣ؼذ٤ٛح، ك٠ذةثح ٩ىٮص ٦ذ١ة٤٦ح...

 ثػٌؽ ٣٪ػة أف كٹ .كدذكٓ دكااؿ اٹ٠ذكةب كا٣ٞؽرات ٰٚ ا٧٣ؿظ٤ح ا٣ضة٦ٕٲح

٩ٞٙ ٤ٔٯ ٦كذٮل اٵداء ا٤٣٘ٮم ٣ؽل ا٧٣ذ٧٤ٕٲ٨ ٰٚ ٦ؿظ٤ح ا٣ذ٤ٕػٲ٥ ٦ػة ٝجػ٢ 

 ا٣ضة٦ٰٕ، كٰٚ ٦ؿظ٤ح ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ضة٦ٰٕ.
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ىتوىىاألداوىلدىىالمتعلمونىيايىالتعلاو ىىدالذكوىىمنىتدنيىمى-ثالثّا
ى:ماىقبلىالجامعيىوالجامعي

٤ٔػٯ  ٥٣ د٨١ ا٣ن١ٮل ٨٦ دؽ٩ٰ ٦كذٮل اٵداء ٣ؽل ا٧٣ذ٧٤ٕٲ٨ ٦ٞذىػؿة

 ،-٤ٕ٩ػ٥ ٚٲ٧ػة –ظةًؿ٩ة، كإ٧٩ة أ٣ٛٲ٪ة٬ة د٪٤ُٜ ٦٪ؾ زٺزٲ٪ٲةت ا٣ٞؿف ا٧٣ةًػٰ 

 اٵدب ٚػٰ» ٠ذةث٫ ٰٚ ٱٞٮؿ ظكٲ٨ ٫َ ا٣ؽ٠ذٮر ا٣ٕؿثٰ اٵدب ٧ٔٲؽ ذا ٬ٮ ٚ٭ة

كا٣ٕة٣ٲػح، كأف  ا٣سة٩ٮٱػح ا٧٣ػؽارس دٺ٦ٲؾ د٧ذع٨ أف دكذُٲٓ إ٩ٟ»: «ا٣ضة٤٬ٰ

ٱضػؽكف ٦ػ٨ مػٕٮر  د٤ُت إ٣ٲ٭٥ أف ٱىٛٮا ٣ٟ ٚػٰ ٣٘ػح ٔؿثٲػح كاًػعح ٦ػة

كإظكةس أك ٔةَٛح أك رأم، ٨٤ٚ دْٛؿ ٦٪٭٥ ثنٰء، ك٣ػ٨ دْٛػؿ ٦ػ٨ أ٠سػؿ٥٬ 

ثنٰء، ٚإف كصؽت ٔ٪ؽ ثٌٕ٭٥ مٲبةن، ٤ٚٲف ٬ٮ ٦ؽٱ٪ةن ث٫ ٧٤٣ؽرقح، كإ٧٩ة ٬ػٮ 

«٦ؽٱ٨ ث٫ ٤٣ىعٙ كا٧٣ضٺت كاٵ٩ؽٱح ا٣كٲةقٲح كاٵدثٲح
(4)

. 

دؽ٩ٰ  كٰٚ ا٣ؼ٧كٲ٪ٲةت ٱؿدٛٓ ٨٦ ٦ىؿ أٱٌةن وٮت أ٦ٲ٨ ا٣ؼٮ٣ٰ مة٠ٲةن 

ا٦ي ٝؽ٦ةن ٰٚ ٦ؿاظ٢ ا٣ذ٤ٕٲ٥ ٨٧٣ د٭ٲأ ٣٭ػ٥ ا٣كػٲؿ »٦كذٮل اٵداء، إذ ٱٞٮؿ: 

ٚٲ٭ة، ٚإذا د٤ٕٲ٥ ا٤٣٘ح ا٣ٞٮ٦ٲح ٗٲؿ ٦ٮٜٚ، كإذا أدث٭ة ٗٲػؿ ٦عجػت، كإذا ا٣ػ٪لء 

ٱؾ٬ت ٬ٮاق ثؽدان ٰٚ آداب ٣٘ةت أػؿل إف ٝؿأ، كإذا ٬ٮ ٹ ٱؿٝػٯ ٣ػ٫ كصػؽاف 

ٱ١ٮف ا٣ؿ٠ٮد اٵدثٰ، كد١ػٮف أز٦ػح ك٨٦ ٬ؾا  .إذا ٦ة أٔٮزد٫ ا٤٧٣٭٧ةت ا٣ٛ٪ٲح

ا٨ٛ٣ ا٣ٞٮ٣ٰ ٰٚ ٩ٮاظٲ٫ ا٣ٛ٪ٲح كا٧٤ٕ٣ٲػح، ٧٤٤ٚكػؿح أز٦ػح، ك٤٣ىػعةٚح أز٦ػح، 

ك٣٭ؾا ك٦ة أمػٲؿ إ٣ٲػ٫  .ك٣ٸذأح أز٦ح، ك١٣ؾا ك٠ٲخ أز٦ةت ٣٘ٮٱح ٤٠٭ة ٹ ٗٲؿ

أمؽ اٵزؿ ٚػٰ ٔضػـ اٵ٦ػح ٔػ٨ أف دؿ٠ػـ ٔٮاَػٙ أٚؿاد٬ػة، كدض٧ػٓ ٤ٝػٮب 

«ٵ٢٦ ا٧٣ٮظؽ كا٢ٕٛ٣ ا٧٣نذؿؾأث٪ةا٭ة، كدٮص٫ ٬ٮا٥٬ إ٣ٯ ا
(5)

. 

                                                 

 .13ص 1937ا٣ٞة٬ؿة  -دار ا٧٣ٕةرؼ ث٧ىؿ  -ٰٚ اٵدب ا٣ضة٤٬ٰ  -ا٣ؽ٠ذٮر ٫َ ظكٲ٨  (4)

 -٦ٕ٭ػؽ ا٣ؽراقػةت ا٣ٕؿثٲػح  -٦ن١ٺت ظٲةد٪ة ا٤٣٘ٮٱػح  ٦٨ٔعةًؿات  -أ٦ٲ٨ ا٣ؼٮ٣ٰ  (5)

 .6ص 1958ا٣ٞة٬ؿة 



 16 (2-1)اجلسءاُ  (33)اجملمد  -جممة جمىع المغة العربية بدوشل 

ظؾك ا٣ؼٮ٣ٰ ٰٚ اٷمةرة إ٣ٯ ٔؽـ د١٧ػ٨ « ث٪خ ا٣نةَئ»كدعؾك ا٣ؽ٠ذٮرة 

ا٧٣ذ٧٤ٕٲ٨ ا٧٣ذؼؿصٲ٨ ٨٦ ٠ذةثح ػُػةب ثكػٲٍ، ك٦ٕة٩ػةد٭٥ ٔػؽـ ا٣ٞػؽرة ٤ٔػٯ 

ا٣ْػة٬ؿة ا٣ؼُػؿة ٵز٦ذ٪ػة ا٤٣٘ٮٱػح ٬ػٰ أف »ا٣ذٕجٲؿ ا٣ك٤ٲ٥، ٚ٭ػة ٬ػٰ ذم دٞػٮؿ: 

٤ٕػ٥ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ازداد ص٭ػٺن ث٭ػة، ك٩ٛػٮران ٦٪٭ػة، ا٣ذ٧٤ٲؾ ٧٤٠ة قةر ػُٮة ٰٚ د

كوؽكدان ٔ٪٭ة. كٝؽ ٱ٧ٌٰ ٰٚ ا٣ُؿٱٜ ا٣ذ٤ٕٲ٧ٰ إ٣ٯ آػػؿ ا٣نػٮط، ٚٲذؼػؿج ٚػٰ 

ا٣ضة٦ٕح، ك٬ٮ ٹ ٱكذُٲٓ أف ٱ١ذت ػُةثةن ثكٲُةن ث٤٘ح ٝٮ٫٦، ث٢ ٝؽ ٱذؼىه ٚػٰ 

ؾق ٫ ٦ػٓ ذ٣ػٟ أف ٱ٤٧ػٟ ٬ػٲٍػٕٲً دراقح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ظذٯ ٱ٪ةؿ أ٤ٔٯ درصةد٭ػة، كٱي 

ػةق أث٪ةؤ٩ػة ٚػٰ ٣٘ػذ٭٥  ٌٞ ا٤٣٘ح ا٣ذٰ ٬ٰ ٣كةف ٝٮ٫٦ ك٦ػةدة دؼىىػ٫. ٠ػ٢ درس د٤

ا٣ٕؿثٲح ٱ٪أل ث٭٥ ٔ٪٭ة، ك٩ػؿل ا٤٣٘ػةت اٵػػؿل ٱذ٧٤ٕ٭ػة أث٪ةؤ٬ػة ٚػٰ ٦ؽارقػ٭٥ 

«ا٣ٕة٦ح، ٚٲ١كجٮف ٨٦ ٢٠ درس ٦ٕؿٚح صؽٱؽة ثأقؿار ٣٘ذ٭٥
(6)

. 

ك٥٣ دٞذىؿ ا٣ن١ٮل ٤ٔػٯ ُٝػؿ ٔؿثػٰ دكف آػػؿ، ٚ٭ػة ٬ػٰ ذم وػٲعح 

د٪٤ُٜ ٰٚ ٩ؽكة ا٤٣كة٩ٲةت كا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ا٣ذػٰ ٔٞػؽت « ٬ةدم ٩٭ؿ»ر ا٣ؽ٠ذٮ

ٌٛ٭ػة ا٣٘جػةر، »٣ذنٲؿ إ٣ٯ أف  1978ٰٚ دٮ٩ف ق٪ح  ٣٘ذ٪ة ا٣ٕؿثٲح ا٣ٲٮـ ٧٠بؾ٩ح ٱ٤

ٚة٣٪ػػةَٞٮف ٱٌػػٲٞٮف ث٭ػػة، كٱ٭ؿثػػٮف ٦ػػ٨ ٝٮأػػؽ٬ة كدؿا٠ٲج٭ػػة، ثػػ٢ إف ثٕػػي 

ا٧٣ذ٧٤ٕػػٲ٨ ا٣ٕػػؿب ٹ ٱٕؿٚػػٮف دؿ٠ٲػػت ص٤٧ػػح ٔؿثٲػػح قػػ٤ٲ٧ح ا٣كػػ١ذةت 

٣عؿ٠ةت، كاٵ١٩ٯ ٨٦ ذ٣ٟ أ٩٪ة ٩ػؿل ثٕػي ٤َجػح ا٣ضة٦ٕػةت ٚػٰ أٝكػةـ كا

ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح كآداث٭ة ٹ ٱؽر٠ٮف ٚىةظح ا٣ٞٮؿ، ك٣كػة٩٭٥ ٱ٤عػ٨، ك٦ٕػةرٚ٭٥ 

«ا٤٣٘ٮٱح ٤ٔٯ ٢٠ ا٧٣كذٮٱةت ٹ دذ٪ةقت كم٭ةدد٭٥ ا٣ضة٦ٕٲح
(7)

. 

                                                 

 -دار ا٧٣ٕػةرؼ ث٧ىػؿ  -٣٘ذ٪ػة كا٣عٲػةة  -« خ ا٣نةَئث٪»ا٣ؽ٠ذٮرة ٔةانح ٔجؽ ا٣ؿظ٨٧  (6)

 .171ص 1971ا٣ٞة٬ؿة 

دػٮ٩ف  -ا٣ضة٦ٕح ا٣ذٮ٩كٲح  -أم٘ةؿ ٩ؽكة ا٤٣كة٩ٲةت كا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح  -ا٣ؽ٠ذٮر ٬ةدم ٩٭ؿ  (7)

 .111ص 1978دٱك٧جؿ  -



 17 د. حمىود الصيد -ألداء المغوي يف التعميىني العاً واجلاوعي وصتوى ا

دنػٲؿ إ٣ػٯ أف « ا٣ػؽ٠ذٮر ٦٭ػؽم ا٧٣ؼـك٦ػٰ»ك٨٦ ا٣ٕؿاؽ ٩ضػؽ وػٲعح 

ح ٨٦ دؽرٱف ا٣ٕؿثٲح، كثؿـ ا٤ُ٣جػح ٚػٰ ٦ؿاظػ٢ ا٣ؽراقػح ٬٪ة٣ٟ م١ٮل ٔة٦»

ا٧٣ؼذ٤ٛح ثة٣ؽرس ا٣٪عٮم كاقػذسٞة٣٭٥ ٤ٌّػ٫ كّػ٢ٌ ا٣ٞػةا٧ٲ٨ ٤ٔػٯ دؽرٱكػ٫، 

، ةأك ٣٘ٮٱ ػ ةكإػٛةؽ ا٤ُ٣جح، ظذٯ ا٧٣ذؼؿصٲ٨ ٦٪٭٥ ٚػٰ أف ٱٛ٭٧ػٮا ٩ىػةن أدثٲ ػ

«كٰٚ أف ٱؤ٣ٌٛٮا ص٤٧ح ٔؿثٲح ق٤ٲ٧ح
(8)

. 

ؤد٧ؿ ا٣ذةقػٓ ٹدعػةد ا٧٤ٕ٧٣ػٲ٨ ٚػٰ ا٧٣ػ« ا٣ػؽ٠ذٮر ظكػةـ ا٣ؼُٲػت»كٱؿل 

أف اٷ٩كػةف ٣ػٲف ثعةصػح إ٣ػٯ ركااػـ دؿثٮٱػح أك » :ا٣ٕؿب ا٣ؾم ٔٞؽ ٰٚ ا٣ؼؿَٮـ

«د٤ٕٲ٥ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٩عؽار ٦كذ٧ؿ ()إظىةءات ١٣ٰ ٱكذ٪ذش أف قٮٱح
(9)

. 

ك١٬ػػؾا ٩ػػؿل أف ا٣نػػ١ٮل ٦ػػ٨ دػػؽ٩ٰ ٦كػػذٮل اٵداء ٚػػٰ ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح 

ج٫٤. ك٥٣ د٨١ ا٣ن١ٮل ٣ذٞذىؿ ٤ٔٯ اٷمةرة د٪ةك٣خ ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲ٨ ا٣ضة٦ٰٕ ك٦ة ٝ

إ٣ٯ اٵػُةء ا٤٣٘ٮٱح ٰٚ ا٣ذٕجٲؿٱ٨ ا٣نٛة٬ٰ كا١٣ذةثٰ، كإ٧٩ة ٠ة٩خ دنػٲؿ إ٣ػٯ 

اٹردجةؾ ٰٚ د٪ةكؿ ًؿكب ا٣ذٕجٲؿ ا٣ٮّٲٰٛ ٨٦ إ٣ٞةء ا٧٤١٣ةت ٰٚ ا٧٣٪ةقجةت 

ا٧٣ؼذ٤ٛح، أك إٔؽاد دٞةرٱؿ ٨ٔ ٦عةًؿ ا٣ض٤كةت، أك دٞؽٱ٥ ٤َت إ٣ٯ إظؽل 

 ..إ٣غ..٧ؤقكةتا٣ؽكااؿ كا٣

ػٱٌةؼ إ٣ٯ ذ٣ٟ ٫٤٠ ٦ة ٱي  ِ ٦ػ٨ ٚٞػؿ ٚػٰ ا٣ؿوػٲؽ ا٣عْٛػٰ ٤٣نػٮا٬ؽ ٺظى

ا٣نٕؿٱح كا٣٪سؿٱح ٣ؽل ظ٤٧ح اٷصةزة ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، ك٦ػ٨ ٝىػٮر ثٌٕػ٭٥ ٚػٰ 

ا٣ذٛذٲل ٨ٔ ٧٤٠ح ٰٚ ا٧٣ٕض٥، كا٣ٕـكؼ ٨ٔ ا٣ٞؿاءة ا٣عؿة ٰٚ اٵٔػ٥ اٵ٤ٗػت، 

                                                 

ث٘ػؽاد  -كزارة ا٣سٞةٚػح ثػة٣ٕؿاؽ  -٩عٮ ٣٘ػح ٔؿثٲػح قػ٤ٲ٧ح  -ا٣ؽ٠ذٮر ٦٭ؽم ا٧٣ؼـك٦ٰ  (8)

 .81ص 1978

() «ا٧٣ض٤ح. -ٰٚ ا٣٪ٌه ث٧ٕ٪ٯ ٦كذٮل اقذ٧ٕةؿه ٦يعؽىث، ٚٲ٫ ٩ْؿ « قٮٱٌح 

 1976ا٣ؼؿَٮـ  -ا٧٣ؤد٧ؿ ا٣ذةقٓ  -ادعةد ا٧٤ٕ٧٣ٲ٨ ا٣ٕؿب  -ا٣ؽ٠ذٮر ظكةـ ا٣ؼُٲت  (9)

 .558ص



 18 (2-1)اجلسءاُ  (33)اجملمد  -جممة جمىع المغة العربية بدوشل 

كذ٧ٕٮف إ٣ٲ٭ػة ٦ػ٨ ص٭ػح ٦ػ٨ كا٣ٞىٮر ٰٚ د٧س٢ ٦ة دنذ٢٧ ٤ٔٲ٫ ا٣٪ىٮص ا٣ذٰ ٱ

 ك٦ٛة٬ٲ٥، أك ا٣٪ىٮص ا٣ذٰ ٱٞؿؤك٩٭ة أٱٌةن ٨٦ ص٭ح أػؿل. ٦ٕةفو 

الذكوىىمانىتادنيىمداتوىىأداوىالمعلماونىيايىالتعلاو ىمااىىىىىىىىى-رابعّا
ومدااتوىىأرءاااوىالكولاادىالتدرودااودىياايىىىىىقباالىالجااامعي ى
ى:التعلو ىالجامعي

٤ٕػٲ٥ ٦ػة ٝجػ٢ ٥٣ د٨١ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٤ٔٯ أ٣كػ٪ح ا٧٤ٕ٧٣ػٲ٨ كأٝٺ٦٭ػ٥ ٚػٰ ا٣ذ

 ا٣ضة٦ٰٕ، ك٤ٔٯ أ٣ك٪ح أٌٔةء ا٣٭ٲبح ا٣ذؽرٱكٲح ٚػٰ ا٣ضة٦ٕػةت كا٧٣ٕة٬ػؽ ٣ذذكػ٥ى 

ثة٣كٺ٦ح كا٣ىعح كصٮدة ا٤٧ٕ٣ٲػح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲػح ا٣ذ٧٤ٕٲػح أظٲة٩ػةن، ٤ٚ٪كػذ٧ٓ إ٣ػٯ ٦ػة 

ظٌؽؽ ٰٚ ا٧٣ؽارس كا٣ذ٤ٕػٲ٥ ٚٲ٭ػة، أك٣بػٟ »ٱٞٮ٫٣ أ٦ٲ٨ ا٣ؼٮ٣ٰ ٰٚ ٬ؾا ا٣ىؽد: 

ٱعك٪ٮف ٣٘ذ٭٥، كٹ ٱعك٪ٮف اٷثة٩ح، إ٩٭ػ٥ ٔػٮاـ ا٧٣ؼذ٤ٛح ٹ  ا٧٣ؽرقٮف ٧٤٣ٮادِّ

ٰٚ مؿظ٭٥ كد٤ٞٲ٪٭٥، ك٥٬ أمجةق ٔٮاـ ٰٚ دػأ٣ٲٛ٭٥ كٔؿًػ٭٥، ك٬ػ٥ ٹ ٱي٤ٞػٮف 

٣ذٺ٦ٲؾ٥٬ كَٺث٭٥ ظٞةاٜ ٩ٲٌػؿة ثٲٌ٪ػح، ك٣ػٲف ذ٣ػٟ ٚعكػت، ثػ٢ ٬ػ٥ ٱجؿ٦ػٮف 

ثة٤٣٘ح، كٱذأٚٛٮف ٨٧٦ ٱؿصٮ ٣ؽٱ٭٥ ثٲة٩ةن ث٭ة أك وعح دٕجٲؿ، ٚإذا ٥٬ ٱؿ٠ػـكف ٚػٰ 

«ا٣ذٺ٦ٲؾ ٠ؿا٬ٲح ا٤٣٘ح ا٣ٞٮ٦ٲح، إف ٥٣ ٢ٞ٩ اظذٞةر٬ة٩ٛٮس 
(11)

. 

، إذ دٞػٮؿ: «٣٘ذ٪ػة كا٣عٲػةة»كدٕـز ٬ؾق ا٣٪ْؿة ث٪خ ا٣نػةَئ ٚػٰ ٠ذةث٭ػة 

ة٣ٕؿثٲح أك ٱ٤ٞٮف أظةدٱر ٰٚ أ٩ؽٱح زٞةٚٲػح، ثك٩ك٧ٓ أقةدؾة ٠جةران ٱعةًؿكف »

كدٞؿأ ٣٭٥ ٦ة ٱ١ذجٮف ٨٦ ثعٮث ك٦ٞةٹت، ٚ٪ػؽرؾ ٦ػة ٱٕػة٩ٮف ٦ػ٨ إظكػةس 

ث٧ٞؽرة ا٤٣٘ح ا٣ذٰ دؿ٬ٞ٭٥ ثة٣نٕٮر ثأ٩٭٥ ٹ ٱ١٤٧ٮف أداة ا٣ذٕجٲؿ ا٣ك٤ٲ٥  ثة٬ِ

«ا٤ُ٣ٜ ٨ٔ آراا٭٥ كأ١ٚةر٥٬
(11)

. 

                                                 

 -٦ٕ٭ػؽ ا٣ؽراقػةت ا٣ٕؿثٲػح  -٦عةًؿات ٨ٔ ٦ن١ٺت ظٲةد٪ة ا٤٣٘ٮٱػح  -أ٦ٲ٨ ا٣ؼٮ٣ٰ  (11)

 .6ص 1958ا٣ٞة٬ؿة 

 .٦191ؿصٓ قةثٜ ص  -٣٘ذ٪ة كا٣عٲةة  -ا٣ؽ٠ذٮرة ث٪خ ا٣نةَئ  (11)



 19 د. حمىود الصيد -ألداء المغوي يف التعميىني العاً واجلاوعي وصتوى ا

كَة٧٣ػػة ٹظْ٪ػػة ٚػػٰ دركس ا٣ذؿثٲػػح ا٤٧ٕ٣ٲػػح ٚػػٰ ٦ؽارقػػ٪ة ٚػػٰ ا٣ذ٤ٕٲ٧ػػٲ٨ 

اٵقةقٰ كا٣سػة٩ٮم مػؿح ا٣ػؽركس ثة٣ٕة٦ٲػح أظٲة٩ػةن كثػة٣٭ضٲ٨ ا٤٣٘ػٮم أظٲة٩ػةن 

 ا٣ذؿثٲػح ٚػٰ صة٦ٕػح ا٧٣٪ىػٮرة ثض٧٭ٮرٱػح ٦ىػؿأػؿل، كركل ٣٪ػة ٧ٔٲػؽ ٤٠ٲػح 

قح ا٣ذؿثٲح اٷقٺ٦ٲح ٠ة٩خ دنؿح ٣ُة٣جةد٭ػة ٚػٰ ا٣سػة٩ٮم ٦ٮًػٮع ا٣ٕؿثٲح أف ٦ؽرِّ 

 ا٣٭ضؿة ا٣٪جٮٱح، ٚةقذ٤٧ٕخ ا٣ٕة٦ٲح كا٣٭ضٲ٨ ا٤٣٘ٮم ٰٚ مؿح درق٭ة.

إذا ػػػؽ٩ة »ك٠ػػةف ٦ػػؽرس رٱةًػػٲةت ٱنػػؿح ا٣ػػؽرس ٝػػةاٺن ثة٣ٕة٦ٲػػح: 

، ك٠ػػةف ٱٞىػػؽ: إذا أػػػؾ٩ة ٬ػػؾق ا٣ـاكٱػػح «ذٮدػػح٬ة٣٪عذٮدػػح كظُٲ٪ة٬ػػة ٔ٭ة٣٪ع

 ككًٕ٪ة٬ة ٤ٔٯ ٬ؾق ا٣ـاكٱح.

ك٦ة أزاؿ أدؾ٠ؿ دىعٲط إظؽل ا٧٤ٕ٧٣ةت ٰٚ ٦ؽرقح ا٣ذُجٲٞةت ثؽ٦نٜ 

ٷصةثح أظؽ ا٧٣ذ٧٤ٕػٲ٨ ٚػٰ وػٛ٭ة ٔ٪ػؽ٦ة ٤َجػخ إ٣ٲػ٫ أف ٱكػذؼؿج اٵٕٚػةؿ 

ى »ا٧٣ةًٲح كا٧٣ٌةرٔح ٨٦ ا٣٪ه، ٚأمةر إ٣ٯ ٢ٕٚ  ، ٤ٔٯ أ٫٩ ٢ٕٚ ٦ةضو « ٢ى قى رٍ أ

ٌػةرع، ٬ؾا ػُأ، ٬ػؾا ٕٚػ٢ ٦»٧ٚة ٠ةف ٨٦ ا٧٤ٕ٧٣ح إٹ أف ا٩ذٌٛخ ٝةا٤ح ٫٣: 

 !«؟أٹ دضؽ ٚٲ٫ أظؽ أظؿؼ أ٩ٲخ

كإذا ا٩ذ٤ٞ٪ة إ٣ٯ ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ضة٦ٰٕ، ٚإ٩٪ػة ٩ٺظػِ ٗٲػةب ا٣ذػؽرٱف ثة٤٣٘ػح 

ٚػػٰ صة٦ٕػػةت دكؿ  ا٣ٕؿثٲػػح، ا٤٣٘ػػح اٵـ، ٚػػٰ أ٤ٗػػت ا٣ضة٦ٕػػةت ا٣ٕؿثٲػػح، إفٍ 

ةت دكؿ ا٧٣٘ؿب ا٣ٕؿثٰ. أ٦ة ٰٚ ا٣ػؽكؿ ا٣ٕؿثٲػح ا٣ؼ٤ٲش ا٣ٕؿثٰ، أك ٰٚ صة٦ٕ

ٚػٰ ٦ىػؿ إذ « ٔجػؽ ا٣ىػجٮر مػة٬ٲ٨»اٵػؿل ٤ٚ٪كذ٧ٓ إ٣ٯ ٦ة ٱٞٮ٫٣ ا٣ؽ٠ذٮر 

ثٮًػٮح إذا ٦ػة رأٱ٪ػة أف ا٤ٕ٣ػٮـ ا٣ذػٰ دجػؿز أف ٦أقةة ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح »ٱنٲؿ إ٣ٯ 

دٞػػٮـ ٤ٔٲ٭ػػة ا٣عٌػػةرة ا٣عؽٱسػػح ٠ة٣٭٪ؽقػػح كا٣ُػػت كا٣ىػػٲؽ٣ح كا٣ُجٲٕػػح 

دؽٌرس ثة٤٣٘ح اٷ٩ض٤ٲـٱح ٰٚ صة٦ٕةد٪ة، ٹ ٵف ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح كا٣ؿٱةًٲةت ٤٠٭ة 

ٔةصـة ٨ٔ د٧سٲ٢ ظٞةاٞ٭ة ك٦ى٤ُعةد٭ة د٧سٲٺن ٦ة، ثػ٢ ٵف ٬ٲبػةت ا٣ذػؽرٱف 

ٚػػٰ ٬ػػؾق ا٧٣ضػػةٹت ٬ػػٰ ا٣ٕػػةصـة ٔػػ٨ اقػػذ٧ٕةؿ ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح أداة ٣٪ٞػػ٢ 
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«ا٧٣ٕةرؼ ا٣عؽٱسح، ك٦ذةثٕح ٦ة ٱ٪نؿ ٰٚ ا٣ؼةرج ث١ٛؿ ك٣كةف ٔؿثٲٲ٨
(11)

. 

ا كٝٛ٪ة ٤ٔٯ ٦٪ةٝنػح رقػةا٢ ا٧٣ةصكػذٲؿ كا٣ػؽ٠ذٮراق ٚػٰ ا٣ضة٦ٕػةت كإذ

ٰٚ ٬ؾق ا٧٣٪ةٝنةت، كإ٣ٯ ٬ػؾا أمػةر ا٣ػؽ٠ذٮر  ةا٣ٕؿثٲح، ٚإ٩٪ة ٩ضؽ ٬ضٲ٪ةن ٣٘ٮٱ  

ك٣ٞؽ ظٌؿت أػٲؿان ٦٪ةٝنح ٣ؿقة٣ح ٰٚ ٔة٥٣ ا٣ُٛٲ٤ٲػةت ٣٪ٲػ٢ »مة٬ٲ٨ ٝةاٺن: 

ا٣ٮ٨َ ا٣ٕؿثػٰ، درصح ا٣ؽ٠ذٮراق ٠ة٩خ ٧٩ٮذصةن ٧٤٣أقةة ا٣ذٰ ٩ٕٲن٭ة ٩ع٨ ٰٚ 

ك٦ٕجٌؿة ٨ٔ ا٣ذ٧ـؽ ا٧ٕ٣ٲٜ ٰٚ أ٤ٔٯ ٦كػذٮٱةت ا٣جعػر ا٧٤ٕ٣ػٰ ا٣عٌػةرم، 

ا٣ؿقة٣ح ٦عٌؿرة ثةٷ٩ض٤ٲـٱح، كٌٝؽ٦خ ا٣ُة٣جح ٤٦ؼىةن ٔ٪٭ة ثةٷ٩ض٤ٲـٱػح أٱٌػةن، 

ث ا٧٣نؿؼ ثة٣ٕؿثٲػح، ك٩ػةٝل أظػؽ اٵٌٔػةء ا٣ُة٣جػح كثؽأت ا٧٣٪ةٝنح ٚذعؽٌ 

ة٣ٕؿثٲػػح، ك٠ة٩ػػخ ا٣ُة٣جػػح دػػؿدُّ ثةٷ٩ض٤ٲـٱػػح، ك٩ػػةٝل ا٣ٌٕػػٮ اٳػػػؿ ا٣ُة٣جػػح ث

كد٪ةٝل ثةٷ٩ض٤ٲـٱح، كثة٣ٕؿثٲح ٰٚ ٣٘ح ٦ؼذ٤ُػح ٠ػةػذٺط ا٣ؿٝػٓ ٚػٰ ا٣سػٮب 

ا٧٣٭٤٭٢، كذ٣ٟ ٰٚ ٤٠ٲح ا٣ُت ثإظؽل ا٣ضة٦ٕةت ا٧٣ىؿٱح ا٣ٕؿٱٞح. ك٣ػٮ أف 

٬ؾا ا٧٣ٮًٮع ٠ةف ٦ُؿكظةن ثضة٦ٕح د٦نٜ ١٣ذت ثة٣ٕؿثٲح، ك٣٪ٮٝل ثة٣ٕؿثٲػح 

«ٰٚ ا٧٣ى٤ُعةت دكف أد٩ٯ وٕٮثح ٰٚ اٵداء أك
(13)

. 

ك٥٣ ٱ١ذٙ ا٣ؽ٠ذٮر مة٬ٲ٨ ثٮوٙ ٦ة صػؿل ٚػٰ ٦٪ةٝنػح ٬ػؾق ا٣ؿقػة٣ح 

٣٪ٲ٢ درصح ا٣ؽ٠ذٮراق ٰٚ ٤٠ٲح ا٣ُت ثإظؽل ا٣ضة٦ٕةت ا٧٣ىؿٱح ٍٚٞ، كإ٧٩ػة 

٣٪٤ٞ٭ة وؿاظح كدكف ٦ٮارثح: إف ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٗٲؿ ٔػةصـة، »دةثٓ ٠ٺ٫٦ ٝةاٺن: 

٦ػ٨ ا٣٪ػٮع ا٣سٞػةٰٚ ا٧٣ذ٧سػ٢ ٚػٰ كإ٧٩ة ا٣ٕةصـ ثٕي ث٪ٲ٭ة قٮاء أ٠ةف ا٣ٕضػـ 

ًٕٙ إ٧٣ةـ اٵقةدؾة ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ك٦ى٤ُعةد٭ة، أـ ٠ةف ٨٦ ا٣٪ٮع ا٣٪ٛكػٰ 

                                                 

دٕٞٲت ٤ٔٯ ٦ٞةؿ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح كا٣ْػؿكؼ ا٣عةًػؿة ك٦ػة  -ا٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ ا٣ىجٮر مة٬ٲ٨  (11)

ا٣ٕػؽد  -دٱٮصٲ٨ ٦ىػجةح ا١ٛ٣ػؿ ٱ٪ذْؿ دعٞٲ٫ٞ ٨٦ آ٦ةؿ ٰٚ ٦كذٞج٢ ٔة٥٣ ا٧٣ذ٧٤١ٲ٨ ث٭ة 

 .11ص 1976ا٣ك٪ح ا٣ٕةمؿة  -ا٣ؿاثٓ كا٣سٺزٮف 

 .11ا٧٣ؿصٓ ا٣كةثٜ ص (13)
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إذا افخصضٌا فُٔه امقسرة عنّ اسخعىال امنغث، ومكٌُه ُٓدجىِن عني رنِ  

امخجصةث مفقص فْ اإلخساس ةامكصاوث امقِؤنث، ذمنا اإلخسناس امنشي ٓنسف  

 ال، وقس كان رنٔقاً أن ٓسف  َؤالء األسناحشة  امجٌسي األؤي إمّ اقخدام األَِ

«إمّ صٌ  امىدال
(24)

. 

وإذا كان امسكخِر شأَي قس افخص  امقسرة مسى أسناحشة امجاوعنث عننّ 

اسخعىال امنغث، فإن امِاق  ٓسل عننّ ضنعا امقنسرة منسُٓه فنْ االسنخعىال 

 امصدٔح منغث.

رطناء األ -وُىا ٓكني حزصصنٍ -وإذا كان وسخُجٌاً أن ٓصحكب امىعنه

امنغِٓننث فننْ ودا وخننٍ وحعتٔننصه امفننفاَْ، وفننْ أوٌنناء شننص   روسننٍ، فننإن 

االسخُجان ٓكِن أشسَّ وأوصَّ إذا كان امزطأ فْ كخاةخٍ، وٓكِن األوص أقسنّ إذا 

، ور ت أرطاؤه فْ إَساء كخاةٍ امنشي كنان اكان وصحكب امزطأ أسخاذاً جاوعٔ  

اء عننّ امٌدنِ إحنْ  ٓسّرس فْ إخسى كنٔات امٌُسسث، وقس جاء َشا اإلَس

وعٌنّ امعطناء وامخيندٔث  الذين ينرفوذ  وأَسي َشا امعىل امىخِاض  إمّ »

، نناصذفه ، وإمنّ امنشٓي ٓعصفنِن امدن  وةُنهوامسي ووامنسحْ ووني حفنتٍ 

«أكثص وىا قّسم ننتظفهاومنقصاء امىعشرة ألًُه كاًِا 
(25)

. 

امٌصنا  فنْ« ودٌث امنغث امعصةٔنث»ومقس خيصت ًسوة فْ امكِٓج عٌِاًُا 

امثاًْ وي ستعٌٔٔات امقصن امىاضنْ ةصفقنث صنسٓقْ امىصخنِم امنسكخِر صنسقْ 

خىسي، امفاعص امىخزصص فْ امخارٓذ، وشارك فُٔا كل وي رئٔس قسنه امنغنث 

امعصةٔث ةجاوعث امكِٓج، ووسرس وا ة امٌدِ فْ امجاوعث، وامىِجنٍ األول منغنث 

                                                 

 امىصج  امساة . (24)

 ار طنن س  -حعنننٔه امنغننث ةننٔي امِاقنن  وامطىننِ   -امننسكخِر ودىننِ  أخىننس امسننّٔس  (25)
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٤٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٣ضة٦ٕػح إٹ أف ا٣ٕؿثٲح ٰٚ كزارة ا٣ذؿثٲح، ٧ٚة ٠ةف ٨٦ راٲف ٝك٥ ا٣

٣٘ٮٱح ٰٚ أز٪ةء ظؽٱس٫، ٰٚ ا٣ٮٝخ ا٣ؾم دعػٌؽث ٚٲػ٫ ٦ػؽرس ٦ػةدة  ارد١ت أػُةءن 

ا٣٪عٮ ثة٣ٕة٦ٲح كثة٤٣٭ضح ا٧٣ىؿٱح، ككظؽق ا٧٣ٛذل اٵكؿ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٚػٰ كزارة 

٦ػة »ا٣ذؿثٲح دعؽَّث ثة٣ٕؿثٲح ا٣ٛىٲعح، ٤ٞٚخ ٣ىؽٱٰٞ ا٣ؽ٠ذٮر وؽٰٝ رظ٫٧ اهلل: 

ف ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ٦ع٪ػح ظذػٯ ظٌػؿت ٬ػؾق ا٣٪ػؽكة ذات ا٣ٕ٪ػٮاف ٠٪خ أ٥٤ٔ أ

كٕٚٺن ٣ٞؽ ٠ػةف ٧٦س٤ػٮ ا٣ضة٦ٕػح ٚػٰ د٤ػٟ ا٣٪ػؽكة كقػةا٢  .«٦ع٪ح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح»

 كٱة ٣ٶقٙ! ،إٱٌةح ٤ٔٯ ٦ع٪ح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح

كا٧٤ٕ٧٣ٮف ٰٚ ا٣ؽكؿ ا٧٣ذٞؽ٦ػح ٱكػذؼؽ٦ٮف ا٤٣٘ػح ا٣كػ٤ٲ٧ح ٚػٰ مػؿح 

ٟي دؼىىةد٭٥، كٱعة قجٮف ٦ذ٧٤ٕٲ٭٥ ٤ٔػٯ ارد١ػةب اٵػُػةء دركق٭٥ ٦٭٧ة د

ٚػٰ  ةا٤٣٘ٮٱح، ٥ٌ٤ٕ٧ٚ ا٣ؿٱةًٲةت ٰٚ ٚؿ٩كة ٔ٪ؽ٦ة ٱؼُئ ا٣ُة٣ػت ػُػأ ٣٘ٮٱ ػ

أز٪ةء ظ٢ ا٧٣كأ٣ح ا٣ؿٱةًٲح دع٧ؿ كص٪ذةق، كٱذُةٱؿ ا٣نػؿر ٦ػ٨ ٔٲ٪ٲػ٫، كٱٞػٮؿ 

«إف ػُأؾ ا٤٣٘ٮم أد٬ٯ كأ٦ؿ ٨٦ ا٣ؼُأ ٰٚ ظ٢ ا٧٣كأ٣ح ا٣ؿٱةًػٲح»٫٣: 
(16)

 ،

قٰ ا٤٣٘ح اٷ٩ض٤ٲـٱح ٰٚ ثؿٱُة٩ٲة أوؽر ٝؿاران ٱٌٞػٰ ا٧٣ض٤ف ا٣ٞٮ٦ٰ ٧٣ؽرك

قةن أف ٱ١ػٮف ٦ؽرقػةن ٤٣٘ػح اٵـ أكٹن ٦٭٧ػة ثأف ٤ٔٯ ٢٠ ٨٦ ٱٮد أف ٱ١ٮف ٦ؽرِّ 

ٟي دؼىى٫.  ٱ

أ٦ة ٰٚ ٦ٲؽاف د٤ٕٲ٥ ٣٘ذ٪ة ا٣ٕؿثٲح ٚٺ ٱ٤ذٛخ إ٣ٯ ذ٣ٟ ٰٚ اٵ٥ٔ اٵ٤ٗػت، 

٪عػٮ ث٢ كو٢ إ٧٬ةؿ ذ٣ٟ اٵ٦ؿ إ٣ٯ ٦ؽرس اٵدب ثعضػح أف ٦ػؽرس ا٣ ،ٹ

٬ٮ ا٧٣كؤكؿ ٨ٔ دىعٲط اٵػُةء ا٤٣٘ٮٱح، كٹ ٔٺٝح ٧٣ؽرس اٵدب ثؾ٣ٟ 

 ٤ٔٯ ظٌؽ ز٫٧ٔ.

                                                 

(16) Pierre Clarac - L' enseignement du français - presse universitaires de 

France - Paris     . 
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ى:منىأدبابىتدنيىمدتوىىاألداوى-خامدّا
 درصؽ أشجةب ددُٖ ٌصذٔى األداء إىٕ ؾٔاٌو ؾدة ٌِٓة:

اىلػٔر فذٖ إؾذداد اىٍؿيٍذَ٘ فذٖ اىذؿيذً٘ اىؿذةم واىٍدرشذَ٘ فذٖ  -1

 اىذؿيً٘ اىؿةىٖ:

  ٰ ٩ضػةح ا٤٧ٕ٣ٲػح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲػح ا٣ذ٧٤ٕٲػح ٱؿصػٓ إ٣ػٯ ٠ٛةٱػح  ٨ٔ ا٣جٲةف أف ٗ٪

ٱك٭٥ أٱ٧ػة إقػ٭ةـ  ةكدؿثٮٱ   ةا٧٤ٕ٧٣ٲ٨، ٚة٥٤ٕ٧٣ ا١٣ٰٛ ا٧٣ٌٕؽ إٔؽادان دؼىىٲ  

أُٔ٪ٰ ٧٤ٕ٦ةن صٲٌؽان أُٔػٟ »ٰٚ إ٠كةب ٦ذ٧٤ٕٲ٫ ا٧٣٭ةرات ا٤٣٘ٮٱح، كٝؽ ٝٲ٢: 

ذ٤ٕػٲ٥ كٝؽ أمؿ٩ة إ٣ػٯ ا٣نػ١ٮل ٦ػ٨ اٵداء ا٧٣ذػؽ٩ٰ ٧٤ٕ٧٣ػٰ ا٣ .«َة٣جةن صٲٌؽان 

ا٣ٕةـ، كأداء ٦ؽرقٰ ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ٕة٣ٰ، كٝؽ ا٤ُ٩ٞخ ٬ػؾق ا٣نػ١ٮل ٦ػ٨ أ٦ػة٨٠ 

 ٠سٲؿة ٤ٔٯ ٩ُةؽ ا٣كةظح ا٣ٕؿثٲح.

دٞٮؿ ٚػٰ وػؽد ظػؽٱس٭ة ٔػ٨ إٔػؽاد « ٩ٕٲ٧ح ٔٲؽ»ك٬ة ٬ٰ ذم ا٣ؽ٠ذٮرة 

ٱضؿم إٔؽاد ا٥٤ٕ٧٣ ٰٚ ص٧٭ٮرٱح ٦ىػؿ » :ا٥٤ٕ٧٣ ٰٚ ص٧٭ٮرٱح ٦ىؿ ا٣ٕؿثٲح

أك ٚػٰ ٤٠ٲػةت ا٣ذؿثٲػح ٤ٔػٯ أقػةس دٮصٲػ٫ ا٣ٕؿثٲح قٮاء ٰٚ ٤٠ٲػةت اٳداب 

ا٣ٕ٪ةٱح اٵك٣ٯ ٳداب ا٤٣٘ح، ك٣ٲف ا٤٣٘ح ٩ٛك٭ة، إذ ٱؿ٠ػـ ٤ٔػٯ ا٣نػٕؿ كا٣٪سػؿ 

كاٳداب، كد٢ٛ٘ ا٧٣عةدزح كا٣ذٕجٲؿ ا٣نٛة٬ٰ، ك٩ع٨ ٹ ٩٪١ؿ أثؽان أ٧٬ٲػح ٬ػؾق 

ا٣ضٮا٩ت ا٤٣٘ٮٱح ٰٚ دراقح ا٥٤ٕ٧٣، ك٨١٣ ٰٚ ا٣ٮٝخ ٩ٛك٫، ٱضت أف ٩ٞؿ ثأف 

٬ػ٥ ٔة٦ػ٢ ٚػٰ ا٤٧ٕ٣ٲػح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲػح، ك٦ػٓ ذ٣ػٟ دذضة٤٬ػ٫ د٤ػٟ ا٣عؽٱر ٬ػٮ أ

ا٧٣ٕة٬ؽ، كا٣٪ذٲضػح ا٣عذ٧ٲػح أف ٱذؼػؿج ٦ؽرقػٮف ٱعْٛػٮف ٝىةوػةت ٦ػ٨ 

«دةرٱغ ا٤٣٘ح كأدث٭ة، ك١٣٪٭٥ ٹ ٱعك٪ٮف اقذؼؽا٦٭ة
(17)

. 

                                                 

ظ٤ٞح د٤ٕٲ٥ ا٤٣٘ةت اٵص٪جٲح ٰٚ ا٣ذ٤ٕػٲ٥ ا٣ٕػةـ كا٣ٛ٪ػٰ ٚػٰ ا٣ػجٺد  -رة ٩ٕٲ٧ح ٔٲؽ ا٣ؽ٠ذٮ (17)
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 اىلػٔر فٖ ثِةء اىٍِةْش اىٔػ٘ف٘ح: -2

إٹ إذا  ةٲٛٲ ػز٧ح أر٠ةف أقةقٲح ٰٚ ث٪ةء ا٧٣٪ة٬ش ا٣ٮّٲٛٲح، كٹ ٱٕػؽُّ ا٧٣ػ٪٭ش كّ

٠ةف ذا ٩ٕٛٲح اصذ٧ةٔٲح ٱؤدم إ٣ٯ إ٠كػةب ا٧٣ػذ٥٤ٕ ا٧٣٭ػةرات ا٣ذػٰ دكػةٔؽق ٤ٔػٯ 

د٤جٲح ظةصةد٫، كد٪٧ٲح ٦ٲٮ٫٣ كا٬ذ٧ة٦ةد٫، كدٲكؿ ٫٣ دٛة٫٤ٔ ٦ٓ أث٪ةء ٦ضذ٧ٕػ٫ ك٦ٮا٠جػح 

ػةؿ ٱذٮٝػٙ ٤ٔػٯ  ٌٕ ركح ٔىؿق. ك٨٦ ٬٪ة دؿل ا٣ذؿثٲح ا٧٣ٕةوؿة أف ث٪ةء ا٧٣ػ٪٭ش ا٣ٛ

٦ٛةدٲع٭ة، كٱٕؿؼ ذ٣ٟ ٦ػ٨ كص٭ػح ٩ْػؿ ا٣ؼجػؿاء  :أم ،أكٹن دٮٚؿ أقةقٲةت ا٧٣ةدة 

كا٧٣ذؼىىٲ٨، ك٬ؾق اٵقةقٲةت دٌٕؽ ر٠٪ةن كاظؽان ٰٚ ث٪ػةء ا٧٣ػ٪٭ش. أ٦ػة اٵر٠ػةف 

ا٧٣ذجٞٲػػح ٚ٭ػػٰ دٕػػٌؿؼ ٦ذ٤ُجػػةت ا٧٣ذ٧٤ٕػػٲ٨ ٣ذ٤جٲػػح ظةصػػةد٭٥ كإرًػػةء ٦ٲػػٮ٣٭٥ 

ٛةٔػ٢ د٤ػٟ ا٣ذػٰ ٱذ ،كا٬ذ٧ة٦ةد٭٥، كدٌٕؿؼ ٦ذ٤ُجةت ا٧٣ضذ٧ٓ ك٦٪ةم٫ُ كٕٚة٣ٲةدػ٫

 ٦ٕ٭ة ا٧٣ذ٧٤ٕٮف، كدٕؿؼ ركح ا٣ٕىؿ ا٣ؾم ٱعٲة ا٧٣ذ٧٤ٕٮف دعخ ّٺ٫٣.

ي  كٕٚػةٹن، أ٦ػة  ةا٣ٞةق٥ ا٧٣نذؿؾ ٣٭ؾق اٵر٠ةف ٠ةٚح ٠ةف ا٧٣٪٭ش كّٲٛٲ   ؾى ػً ٚإذا أ

 إذا ر٠ـ٩ة ٤ٔٯ ر٨٠ كاظؽ ٰٚ ٦٪أل ٨ٔ اٵر٠ةف اٵػؿل ٠ةف ا٧٣٪٭ش ٝةوؿان.

ر ٤ٔػٯ ا٧٣ذ٧٤ٕػٲ٨ دٞػؿِّ  ك٨٦ ا٧٣ٺظِ أف ز٧ح ٝىٮران ٰٚ ٦٪ة٬ض٪ة ٔ٪ؽ٦ة

٦جةظر ٹ دكذؼؽـ ٰٚ ا٣عٲةة، ٚذؿ٬ٜ أذ٬ةف ا٧٣ذ٧٤ٕٲ٨، كٹ د٤جٰ ظةصػةد٭٥، 

 ٚٲ١ؿ٬ٮف ا٧٣ةدة، كٱٌٲٞٮف ذرٔةن ث٧عذٮا٬ة، ٦ة دا٦خ ٗٲؿ ٩ةثٌح ثة٣عٲةة.

ك٨٦ ا٧٣ٺظِ أف ز٧ح ا٬ذ٧ة٦ةن ثة٣ٌٞةٱة ا٣ذةرٱؼٲح كا٣٪ْؿٱح ٤ٔٯ ظكػةب 

إذ ٱٌػٲٓ  ،ٟ ٰٚ دؽرٱف ا٧٣ػةدة ا٣٪عٮٱػحاٵ٦ٮر ا٣ذُجٲٞٲح كا٤٧ٕ٣ٲح، ك٩ضؽ ذ٣

ا٣ٮٝخ ٰٚ ا٣ذأكٱٺت كا٣ذٞؽٱؿات كا٧٧٣ةظ١ةت كاٹقذس٪ةءات ٤ٔػٯ ظكػةب 

اٵ٦ٮر ا٣ضٮ٬ؿٱح ٰٚ ٧٦ةرقح ا٤٣٘ح، كا٣ذؿ٠ٲػـ ٤ٔػٯ اٵقةقػٲةت، كا٧٣ٛػةدٲط 

ا٣ذٰ دكةٔؽ ا٧٣ذ٥٤ٕ ٤ٔٯ ا٣ٞؿاءة ا٣ىعٲعح، كاٹقذ٧ٕةؿ ا٣كػ٤ٲ٥ ٚػٰ دٕجٲػؿق 

 ٥ ٧٤٣ٞؿكء، ك٧٣ة ٱكذ٧ٓ إ٣ٲ٫.ا٣نٛة٬ٰ كا١٣ذةثٰ، كا٣ٛ٭

كإذا ٠ةف أرثةب ا٧٣٪٭ش ا٣ٮّٲٰٛ ٱؿكف أف ز٧ح ٩عٮان ٱعذةج إ٣ٲ٫ ا٧٣ػذ٥٤ٕ ٚػٰ 



 15 د. حمىود الصيد -ألداء المغوي يف التعميىني العاً واجلاوعي وصتوى ا

٥، كأف ز٧ح ٩عٮان ٹ ٱعذةج إ٣ٲ٫ ا٧٣ذ٥٤ٕ، كٹ ٱكػذ٫٤٧ٕ ٚػٰ ٤َّٕ ٦كذٞج٢ ظٲةد٫ كٹ ٱي 

٦كذٞج٢ ظٲةد٫، ٚ٭ٮ ٗٲؿ أقةقٰ، ك١٣٪٫ ٱذ٫٧٤ٕ، ٚإف ٩ٛػؿان ٦ػ٨ ا٧٣ذؼىىػٲ٨ ٚػٰ 

ٮٱػػح ٱػػؿكف أف ص٧ٲػػٓ ا٧٣جةظػػر ا٣٪عٮٱػػح أقةقػػٲح، كٱضػػت ٤ٔػػٯ ا٧٣ػػةدة ا٣٪ع

ا٧٣ذ٧٤ٕٲ٨ أف ٱٕؿٚٮ٬ة ٠ةٚػح، ك٣ػٲف ز٧ػح ٦ضػةؿ ٣عػؾؼ أم ٦٪٭ػة، ٚػة٣٪عٮ ٚػٰ 

٩ْؿ٥٬ ٗةٱح ك٣ٲف كقٲ٤ح ٣ذٞٮٱ٥ ا٥٤ٞ٣ كا٤٣كةف ٨٦ اٹٔٮصةج كا٣ـ٣ػ٢، كَة٧٣ػة 

ا٣ؼػٺؼ ك٬ؾا » .كاظؽ ٦٪٭٥ ٣ؿأٱ٫ مؽٱؽان  ٢٠ٌ  تى ، كدٕىُّ اأ٣ٛٲ٪ة ا٣٪ٞةش ثٲ٪٭٥ ظةد 

ٰٚ ٠سٲػؿ ٦ػ٨ ا٣ٞٮأػؽ ا٣٪عٮٱػح ٠ػةف أّ٭ػؿ ا٣ٕٲػٮب ٚٲ٭ػة، كأ٠جػؿ ا٣ٕٞجػةت ٚػٰ 

دعىٲ٤٭ة ثة٣ٮوٮؿ إ٣ٯ ًٮاثٍ ٦عؽكدة ق٤ٲ٧ح ٱك٭٢ اقػذؼؽا٦٭ة، كاٹقػذٕة٩ح 

ث٭ة ٰٚ ا٣ذٛة٥٬ ا١٣ٺ٦ٰ كا١٣ذػةثٰ ٤ٔػٯ كصػ٫ ٦ع١ػ٥ دٝٲػٜ ٹ ٚٮًػٯ ٚٲػ٫ كٹ 

ةظج٭ة إ٣ػٯ ٗةٱةد٭ػة اًُؿاب مأف ا٤ٕ٣ٮـ ا٣ٞةٔؽٱح ا٧٣ٌجٮَح ا٣ذٰ دأػػؾ ثٲػؽ وػ

«د٪٭ي ث٫ ٰٚ ٱكؿ كق٭ٮ٣ح كدٝح إ٣ٯ ظٲر ٱجٰ٘ ٦٪٭ة
(18)

. 

ك٬ؾا ا٣ؿأم ٬ٮ ٥٤ٕ٣ ٨٦ أٔػٺـ ا٣٪عػٮ، إ٩ػ٫ ٔجػةس ظكػ٨ ا٣ػؾم ٱذػةثٓ 

إٌف ا٣٪عةة ٦ٮٌزٔٮف، ٢٠  ٱؿل ا٣عػٜ ٚػٰ صة٩جػ٫، كٱع١ػ٥ ٤ٔػٯ »٠ٺ٫٦ ٝةاٺن: 

٬ػؤٹء كا٧٣ذ٧٤١ػٮف ٦ػ٨ ثػٲ٨  ، كا٧٣ذ٧٤ٕٮف كا١٣ةدجٮفحٝؿٱ٪٫ ثة٣ؼُأ ا٣ىؿا

ظةاؿكف ٹ دكٕٛ٭٥ زٞػةٚذ٭٥ ا٣ٞةا٧ػح ثػذٛ٭٥ ٬ػؾا ٤٠ػ٫ أك ثٌٕػ٫، كٹ  ك٬ؤٹء

دذكٓ وؽكر٥٬ ٤ٞ٣ٲ٫٤، كٹ دكػ٧ط ٣٭ػ٥ زظ٧ػح اٵ٧ٔػةؿ، ك٦ُة٣ػت ا٣ٕػٲل 

ا٤٧٣عح ثةظذ٧ةؿ ٬ؾا ا٣ٕجر ٨٦ أص٢ ًجٍ ٧٤٠ح أك إٝة٦ح ص٤٧ح، كٔ٪ػؽ٥٬ أف 

٣ض٭ػؽ ا٣ٮٝٮع ٰٚ ا٣ؼُػأ ٤ٔػٯ ٝجعػ٫ أ٬ػٮف مػأ٩ةن، كأٱكػؿ ًػؿران ٦ػ٨ ثػؾؿ ا

ٚٲ٭ػة إ٣ػٯ رأم  ذػ٫ى ٪ٍ ا٧٣ٌ٪ٰ، كإًةٔح ا٣ٮٝخ ٰٚ د٤ػٟ ا٣ذ٪ةٌٝػةت ا٣ذػٰ ٣ػ٥ ٱي 

«٦ٮظؽ أك ٦ؾ٬ت ٦ذٜٛ ٤ٔٲ٫
(19)

. 
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 ا٧٣ؿصٓ ا٣كةثٜ. (19)
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كإذا ٠ة٩ػػخ ا٣٪ْػػؿة إ٣ػػٯ ٦عذٮٱػػةت ا٧٣٪ػػة٬ش ا٣جٕٲػػؽة ٔػػ٨ ا٣عةصػػةت 

كاٹ٬ذ٧ة٦ةت كا٧٣ٲٮؿ كا٣عٲةة ا٣٪ةثٌح ٬ٰ ا٧٣كؤك٣ح ٨ٔ دػؽ٩ٰ أداء ا٧٣ذ٧٤ٕػٲ٨، 

٩ْؿة أػؿل دٮص٭خ إ٣ٯ أف َؿااٜ ا٣ذؽرٱف ٬ٰ ا٧٣كػؤك٣ح ٔػ٨ ذ٣ػٟ،  ٚإف ز٧ح

كٹ دؿصٓ ا٣ٕٮا٢٦ إ٣ٯ ا٧٣ةدة ا٤٣٘ٮٱح، كٹ إ٣ٯ ٦عذٮٱةد٭ة، كدٕػؽد اٳراء ٚٲ٭ػة، إذ 

إف أم ٣٘ح ٰٚ ا٣ٕة٥٣ ٦٭٧ة دج٤ٖ درصح دٕٞٲؽ٬ة كوٕٮثذ٭ة ١٧٦٪ح ا٣ذ٥٤ٕ كاٷدٞػةف 

كػةث٭ة، ك٣٘ذ٪ػة ا٣ٕؿثٲػح ٗٲػؿ ظٲ٨ دٮصػؽ ا٣ُؿٱٞػح ا٣ذؿثٮٱػح ا٣٪ةصٕػح ٣ذ٧٤ٕ٭ػة كا٠ذ

، كَؿااٜ د٧٤ٕ٭ة ٦ذؼ٤ٛح كٗٲؿ ٧٤ٔٲحة٦ؼؽك٦ح دؿثٮٱ  
(11)

. 

٤٧ٲػح اٹ٩ذٞػةؿ ٦ػ٨ ا٣ذ٤ٕػٲ٥ إ٣ػٯ ا٣ػذ٥٤ٕ ٚػٰ ٦ؽارقػ٪ة ك٦ٕة٬ػؽ٩ة  ك٥٣ دذعٜٞٔ 

٤ػٯ ٠ة٬ػ٢ ا٧٤ٕ٧٣ػٲ٨   ٔ ـاؿ ا٣ٕتء ٤٦ٞٯن ٤ٯ ا٣٪عٮ ا٧٣ؿٗٮب ٚٲ٫، إذ ٦ة ٱ كصة٦ٕةد٪ةٔ 

٤ٯ ا٣ؿ٥ٗ ٨٦ أف ا٧ٕ٣  ا٤ٲح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲح ا٣ذ٧٤ٕٲح ٹ دٕػؽُّ ٩ةصعػح إٹ إذٰٚ اٵ٥ٔ اٵ٤ٗتٔ 

٠ةف ز٧ح ا٩ذٞةؿ ٨٦ ا٣ذعٛٲِ كا٣ذك٧ٲٓ إ٣ٯ ا٣ذ٧٭ٲػؿ، كإ٠كػةب ا٧٣ذ٧٤ٕػٲ٨ ا٧٣٭ػةرات 

ـاؿ ا٣ذ٤ٞػٲ٨  ٤ٯ ا٣ذٛة٢ٔ ٦ٓ ٦ضذ٧ٕ٭٥ كظٲةد٭٥، إذ ٦ػة ٱػ كا١٣ٛةٱةت ا٣ذٰ دكةٔؽ٥٬ٔ 

ـاؿ ا٣كػؤاؿ: ٤ػ٥؟» قةاؽان، ك٦ة ٱ ٤ٲػ٫ أ٠سػؿ ٧٦ػة ٱؿ٠ػٱؿ٠َّػ «٦ػةذا ٩ٕ ٤ػٯ: ـٔ  ٙ »ـٔ  ٠ٲػ

٥ٌ٤؟ ٨ دعٞٲٜ ٦ؿاد٬ة.؛ «٩ٕ ةوؿةٔ  ٤٧ٲح ا٣ذ٥٤ٕ ا٣ؾادٰ، كا٠ذكةب ٦٭ةراد٫ٝ  ـاؿٔ   ك٦ة د

ك٬ؾق ا٣ُؿااٜ ا٣ذ٤ٞٲؽٱح دٕػٌٮد ا٣ُة٣ػت ا٧٣عة٠ػةة ا٧ٕ٣ٲػةء، كاٹٔذ٧ػةد ٤ٔػٯ 

ا٤ٕ٧٣ٮ٦ػةت ا٣ذػٰ دٞػٌؽـ ٚػٰ ّٺ٣٭ػة كٗٲؿق، كدٞذ٢ ٚٲ٫ ركح اٹثذ١ةر كاٷثػؽاع، 

ٵف ا٧٣ذ٧٤ٕٲ٨ ٥٣ ٱجؾ٣ٮا ص٭ؽان ٰٚ قجٲ٢ ا٣ٮوػٮؿ  ٩ْؿان  ؛دجٞٯ ٦ـٔـٔح ٰٚ ا٣ؾ٨٬

إ٣ٲ٭ة، كإ٧٩ة ٠ة٩ٮا ق٤جٲٲ٨، ك٬ؾا ٱؤدم إ٣ٯ ٔؽـ رقٮػ٭ة ٰٚ اٵذ٬ةف ثكػجت كأد 

ركح اٹقذ٪ذةج، كظك٨ ا٣ذ٤ٕٲ٢، كدٝح ا٣ٛ٭٥، كا٣ض٪ٮح إ٣ٯ ا٣ذ٧ٕٲ٥
(11)

. 
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أظففإلىمففّلكمففالقنففٍللماضففِيللمِلظفف لسففْلللففخذرل لولفف  لللمخا ًففثل

ثللمخعنٔىٔثللمخعنىٔثلع وث،لوسْلحعنفٔهللمنةفثللمعسةٔفثلد صفث،للمىع صسةلسْللمعىنٔ

دالس ًلمى لٓسلهللمىخعنىِنلسْلحعنّهللمنةف  للجنٌتٔفث،لوىكللق ًفجللمضفِيلً  افثل

لسْلقخبلحعنٔهللمنة  للجنٌتٔث،لسإًُ لة َخثلسْلؤرلنلحعنٔهللمنةثللمعسةٔث.

كخفِ لوفيلوويللمىالحظلأًٌ لًسقشلسْل سل قلحريٓسٌ لعنّللمج ًبللمى

لمنةث،لوًُىلللمىح دثثلولمحفِلي،لووِلففإللمخعتٔفسللمهف  َْللمفِعٔ ْلوفيل

ىمافف اللمكنىفف  لسففْللجوسففٔ  ،لوحِنٔففٍللمخعنٔىفف  لولايةفف دل ،لوىدليةل

لوح ظسللمجنس  ...لىمخ.

 القصور في أساليب تقوين األداء: -4

ىكللق ًففجللجَففرلتللمخففْلًتخةُٔفف لوففيلحعنففٔهللمنةففثلوحعنىُفف لأنلٓسففخذر ل

أنلٓكِنلٔجبلسعنىِنللمنةثلللخعى الًلً نح ًلوح دثثلوللخى ع ًلوفسلاةلوقخ ةث،للمىخ

َزلللاللخعى للوخسى ًلة احا ن،لوميلٓحضللكمالىاللة قخس  للمىُ يل للمنةِٓث،ل

ىكلو للمىُ يةلىالللجدلاللمىخايللما  هلعنّللم ُه،لوعنفّللمسفسعث،لولالفخضف دلسفْل

مفرىللمىفخعنهلىاللةف مىسلنلولمىى يلفث،لللمِفجلولمىجُِد،لومفيلحخكفِنللمىُف ية

ولمخِنٍٔ،لوحضِٓبللجدطف ا،لوحعشٓفشللاللفخج ة  للمضفحٔحث،لوحفِسسللمافروةل

للمحسٌث،لىنلويللمىعنىٔي،لأولويلةعطللجفسلنللمىجنّٔيلولمىخ ِفٔي.

ن  وهى الثغرات فيي هايات تيميين المغيع وتيمووياح والدينوت دون ت يو 

 الووارة  لدى الوتيمويى:

 روةللمحسٌثلسْللجدلاللمنةِي.غٔ  للما -1

لالًخا للويللمىعسسثلىمفّللمعف دةلوفيلغٔفسللمىفسويلة مىُف ية،لىكلىنل -7

 لمع دةلاللحخكِنلمرىللمىخعنهلىاللةعرللمىسويلة قخس  للمىُ ية.

غٔ  للجَرلتلأحٔ ً ً،لولمٌأيلعيللجَرلتللمسفنِقٔث،لواللٓىكفيل -3



 18 (2-1)اجلسءاُ  (33)اجملمد  -جممة جمىع المغة العربية بدوشل 

، ةةن ق٤ٮ٠ٲ  دٕؿؼ ٦ؽل دعٞٲٜ ا٣٭ؽؼ إٹ إذا ٠ةف ٬ؾا ا٣٭ؽؼ ٦ىٮٗ

 ٱ٨١٧ ٝٲةق٫.

ا٤٣ضٮء إ٣ٯ ا٣ٞؿاءة ا٣ىػة٦ذح ٦ػة داـ ا٧٤ٕ٧٣ػٮف ٱضػؽكف راظػح ٚػٰ  -4

د٤١ٲػٙ ا٧٣ذ٧٤ٕػػٲ٨ ث٭ػة، كٗ٪ػػٰ ٔػػ٨ ا٣جٲػةف أف ا٣ٞػػؿاءة ا٣ىػػة٦ذح ٹ 

د١نٙ ٨ٔ اٵػُةء ا٤٣٘ٮٱح ا٣ذٰ ٱؿد١ج٭ة ا٧٣ذ٧٤ٕٮف، كإ٧٩ة ا٣ٞػؿاءة 

ة ٚػٰ ا٣ض٭ؿٱح ٬ٰ ا٣ذٰ د١نٙ ٨ٔ اٵػُةء، كٹثؽ ٨٦ ا٣ذؿ٠ٲـ ٤ٔٲ٭

ا٣ع٤ٞح اٵك٣ػٯ ٦ػ٨ ٦ؿظ٤ػح ا٣ذ٤ٕػٲ٥ اٵقةقػٰ، كٝػؽ ٤َجػخ ٣ض٪ػح 

ا٣ذ١٧ػػٲ٨ ٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح إ٣ػػٯ كزارة ا٣ذؿثٲػػح أف د١ػػٮف ٩كػػجح ا٣ٞػػؿاءة 

%، كٰٚ 75ك٣ٯ ٨٦ ٦ؿظ٤ح ا٣ذ٤ٕٲ٥ اٵقةقٰ ا٣ض٭ؿٱح ٰٚ ا٣ع٤ٞح اٵ

%، كٚػٰ ٦ؿظ٤ػػح 51ظ٤ػح ا٣ذ٤ٕػٲ٥ اٵقةقػػٰ ا٣ع٤ٞػح ا٣سة٩ٲػح ٦ػػ٨ ٦ؿ

% ٚػٰ 15ظػٲ٨ د١ػٮف ا٣ٞػؿاءة ا٣ىػة٦ذح  ٚػٰ %،15ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣سة٩ٮم 

% ٚػػٰ ا٧٣ؿظ٤ػػح 75% ٚػػٰ ا٣ع٤ٞػػح ا٣سة٩ٲػػح، ك51ا٣ع٤ٞػػح اٵك٣ػػٯ، ك

ا٣سة٩ٮٱح، كٝة٦خ كزارة ا٣ذؿثٲػح ٦نػ١ٮرة ثػة٣ذ٧ٕٲ٥ ٤ٔػٯ ا٧٣ػؽارس 

 ٷ٩ٛةذ ٬ؾق ا٣٪كت ٰٚ ًٮء ٤َت ٣ض٪ح ا٣ذ١٧ٲ٨ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح.

ٕؿٚػح ا٣ذؿ٠ٲـ ٰٚ ٝٲةس اٵداء ٤ٔٯ ا٧٣كػذٮل اٵكؿ ٦ػ٨ ٦كػذٮٱةت ا٧٣ -5

أٹ ك٬ٮ ا٣عِٛ كا٣ذؾ٠ؿ كاٹقذؿصةع. أ٦ة ا٧٣كذٮٱةت ا٤ٕ٣ٲة ٨٦ ظٲػر 

ا٣ٛ٭٥ كا٣ػؿثٍ كاٹقػذ٪ذةج كا٧٣ٮاز٩ػح كا٣ذع٤ٲػ٢ كا٣ذؿ٠ٲػت كا٣ذُجٲػٜ 

 كا٣ذٛة٢ٔ كا٣ع٥١، ٚ٪ةدران ٦ة دٕؿض ٣٭ة أقة٣ٲت ا٣ذٞٮٱ٥.

ك٬ؾا ا٣ٞىٮر ٩ضؽق ٰٚ ص٧ٲٓ ا٧٣ؿاظ٢ ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲح، ٰٚٛ دراقػح 

ا٣٪عٮٱح كأقة٣ٲت ا٣ذٕجٲؿ ٰٚ ٦ؿاظ٢ ا٣ذ٤ٕػٲ٥ دُٮٱؿ ٦٪ة٬ش ا٣ٞٮأؽ »



 19 د. حمىود الصيد -ألداء المغوي يف التعميىني العاً واجلاوعي وصتوى ا

«ا٣ٕةـ ٰٚ ا٣ٮ٨َ ا٣ٕؿثٰ
(11)

٩ضؽ أف أ٤ٔػٯ ٩كػجح ٦بٮٱػح كردت ٚػٰ  

أقػػب٤ح ا٣ٞٮأػػؽ ا٣٪عٮٱػػح ٠ة٩ػػخ ٧٣ىػػ٤عح ا٧٣كػػذٮل اٵكؿ ٦ػػ٨ 

.. ك٬ؾا ٦ة ٩ٺظ٫ْ أٱٌػةن ٚػٰ ذٮٱةت ا٧٣ٕؿٚح: ٌٔؿؼ، ٌٔؽد، اذ٠ؿ٦ك

كذٮل دى٢ إ٣ٯ ة٩خ ٩كجح ٬ؾا ا٧٣إذ ٠ ؛أقب٤ح اٹ٦ذعة٩ةت ا٣ضة٦ٕٲح

%. أ٦ة ا٧٣كذٮٱةت ا٤ٕ٣ٲة ٚ٪كجذ٭ة ٦ذؽ٩ٲػح ٚػٰ ا٣ذ٤ٕٲػ٢، كا٣ٌػجٍ 71

 ثة٣ن٢١، كا٣ذُجٲٜ كاٷٔؿاب.

ك٨٦ ا٧٣ٺظِ أٱٌةن أف اٵقب٤ح ٰٚ ا٦ذعة٩ةت ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ضة٦ٰٕ 

٦عؽكدة، كٗٲؿ مة٤٦ح، كٱؿد أظٲة٩ةن قؤاؿ ػىه ٫٣ ز٧ة٩ٮف درصػح 

ػجى ٨٦ أو٢ ٦بح، ك٩ةدران ٦ة ٱي  ُةاػ٫ ٚػٰ اٹ٦ذعة٩ػةت، ؿ ا٣ُة٣ػت ثأػىَّ

ٚٲ٧ٕػ٢ ٤ٔػػٯ دٺٚٲ٭ػػة، إذ إف ٦ْٕػػ٥ اٵ٧ْ٩ػػح ا٣ضة٦ٕٲػػح دذنػػؽد ٚػػٰ 

 ٌَ  كرٝح ا٦ذعة٫٩ ثٕؽ دىعٲع٭ة.٤ٔٯ ٺع ا٣ُة٣ت ا

ا٣ذؿ٠ٲـ ٰٚ ٝٲةس أداء ا٧٣ذ٥٤ٕ ٤ٔٯ ا٣ضة٩ػت ا١٧٣ذػٮب ٦ػ٨ ا٤٣٘ػح،  -6

كإ٧٬ةؿ ٝٲةس ا٧٣عةدزح، ظذٯ إف ثٕي ا٤١٣ٲػةت أ٣٘ػخ اٹ٦ذعػةف 

ٰ   .ا٣نٛ٭ٰ ف أف اٹٝذىػةر ٤ٔػٯ اٹ٦ذعة٩ػةت ا١٣ذةثٲػح ٨ٔ ا٣جٲة كٗ٪

ٱ٘ٛػػ٢ دٞػػٮٱ٥ ثٕػػي ا٧٣٭ػػةرات ا٤٣٘ٮٱػػح ا٣ذػػٰ ٹ د١نػػٙ ٔ٪٭ػػة 

اٹ٦ذعة٩ةت ا١٣ذةثٲح كظؽ٬ة ٨٦ ٦س٢ ا٣ٌجٍ ثة٣ن٢١، كا٣ذٛة٢ٔ ٦ػٓ 

 ا٧٣ٞؿكء، كد٤ٮٱ٨ ا٣ٞؿاءة ا٣ض٭ؿٱح ثعكت ا٧٣ٮاٝٙ...إ٣غ.

ا٣ٞىػػٮر ٚػػٰ ا٣ذؿ٠ٲػػـ ٤ٔػػٯ ا٦ذعة٩ػػةت اٵد٧ذػػح ٚػػٰ ٝٲػػةس اٵداء  -7

كإذا ٠ة٩ػػخ اٹػذجػػةرات  .٘ػػٮم، كاقػػذجٕةد اٵقػػب٤ح ا٧٣ٞة٣ٲػػحا٤٣

                                                 

دُػٮٱؿ ٦٪ػة٬ش ا٣ٞٮأػؽ ا٣٪عٮٱػح كأقػة٣ٲت ا٣ذٕجٲػؿ ٚػٰ  -ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ٮد أظ٧ؽ ا٣كػٲٌؽ  (11)

 -ا٧٣٪٧ْػح ا٣ٕؿثٲػح ٤٣ذؿثٲػح كا٣سٞةٚػح كا٤ٕ٣ػٮـ  -٦ؿاظ٢ ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ٕةـ ٰٚ ا٣ٮ٨َ ا٣ٕؿثػٰ 

 .1987دٮ٩ف 



 33 (2-1)اجلزءان  (33)اجمللد  -جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

الموضوووة يمكم ووبمقها فيووالمتوونما اللالوووالفمالجاوكوويمتوونما ووال م

الفواةووامالولوكوويموالةوووت ينموالووالونمال جمووالفنموقلاكووامال  وووم

ال وة يمواألشالش ينمووضعماللوالوكبنمواشلخواجمالمازىنموقلوو م

لخنمتإنمق السمالللا ومإم...ضووبمالاالغينموقصم يمالالورمالشلوكي

 مقف صهما خلاالرافمالموضوة يمالمفووينمو بّاماوبماةلموالأمئشو جيم

 المفال متنمقلّو ماصلوكالفمقلا ومالمللجم ب.

اعمئنماألاومالشالئعمئنماللوذوقممنالئاالماللذوقماألأبنمتفامئا بمق الشهماوضوة  م

كالوتمئوموثوكوينممألنمل لمااوئمرؤكلهمتنمالوةوصماألأب يمشلوكيم؛ مكم بمق الشه

النمئ موهونمأراشويمالواكلورمول بمثميمأراشويملف والسماللوذوقماألأبونماوضووة  م

وضعمق السملجلذوقم»ميالنالموحوممالةاكقماألشلالذمالاكلورمرشايمطل مينموةوواو

«األأبنمةوامطالبمالموحجيمالثالووكي)تبمالشلو(
(23)

م.

ألويوالمقلهونمم؛بم والنوإذامكالوتما خلاالرافمالموضووة يماوبماألهم ويم

ل لمإوصالنمحفهنموقلاأماصولواهمتونماووعىمةوبمئيمقل ّوزمئوما الاجوينمتوإنم

اصلوىمالمللجممتنمقلا وهمال لالبنمئومالش الهنم مكم بمالوقو مةج همإ متونم

مضوءمئشجوبهمواوالقشلهموظيورمشخة له...إلخ.

موابمهوالمتإنمئش جيمالمفال مضووركيمتنمق السماصلوكالفماألأاءمالجاوي.

 :وى على درب النهوض باألداء اللغويُص
بامابمئخذهالمبالللصاالنموا هلموالممبا ويمالويووامبوالألأاءممثميمُصوىم 

واوبمم.الجاوينموذلكمبلامئنمقلوتوالمالفةورمواللاونمتنماصولوىمهوذاماألأاء

موى:هذهمالة م

                                                 

وضعمق السملجلذوقماألأبنمةوامطالبمالموحجيمالثالووكويمم-الاكلورمرشايمئحمامطل ميمم(23)

م.1791جالاليمة بمشمسمم-كج يماللوب يمم-رشالليماالجصل ومم-«متبمالشلو»



 31 د. حمىود الصيد -ألداء المغوي يف التعميىني العاً واجلاوعي وصتوى ا

 إؾداد اىٍؿيٍَ٘ صٍ٘ؿةً واىٍدرشَ٘ نةفح ىذؿيً٘ اىيغح األم: -1

٪ةء ا٣ؽراقح ٨٦ ص٭ح، كٰٚ ٔٞؽ ا٣ػؽكرات ا٣ذؽرٱجٲػح ٬ؾا اٷٔؽاد ٰٚ أزكٱ١ٮف 

ا٧٣كذ٧ؿة ٰٚ أز٪ةء ا٢٧ٕ٣ ثعٲر ٩ض٧ٓ ثٲ٨ ا٣ذأ٬ٲ٢ كا٣ذػؽرٱت، آػػؾٱ٨ ثة٣عكػجةف 

أف د٤ٕٲ٥ ا٤٣٘ح ٦كؤك٣ٲح ص٧ةٔٲح، ٚ٭ػٰ ٦كػؤك٣ٲح ا٧٤ٕ٧٣ػٲ٨ كا٧٣ؽرقػٲ٨ ٠ةٚػح، إذ 

 إ٩٭٥ ٦كؤك٣ٮف ٨ٔ دىعٲط أٮصةج اٵ٣ك٪ح، كز٢٣ اٵٝػٺـ، كدٕٮٱػؽ ا٧٣ذ٧٤ٕػٲ٨

ا٣ٮًٮح، كا٣ؽٝح ٰٚ ا٣ذٕجٲؿ، كظك٨ دؼٲٌؿ ا٧٤١٣ةت ا٣ؽا٣ح، كا٧٣ٕجػؿة ٔػ٨ ا١ٛ٣ػؿة 

ا٧٣ؿاد دٮًٲع٭ة، كدٌٕؿؼ ثكةَح ا٧٤١٣ةت، كا٣ذٕجٲؿات ا٣ذػٰ ٱكػذ٤٧ٕٮ٩٭ة ٣ٲٕجٌػؿكا 

ث٢١ دٝح ك٩ْةـ ككًٮح، ٵف ٦ػ٨ ٹ ٱعكػ٨  ةكمٛة٬ٲ   ةثٮقةَذ٭ة ٨ٔ ١ٚؿ٥٬ ٠ذةثٲ  

١٣ػٰ » «:ثٮا٣ػٮ»كٝػؽ ٝػةؿ ا١ٛ٧٣ػؿ ا٣ٛؿ٩كػٰ  .ا٣ذٕجٲؿ ٹ ٱذ٨١٧ ٨٦ إٚ٭ةـ اٳػؿٱ٨

٭٥ صٲؽان ٱضت أف دٕجٌػؿ ثٮًػٮح ك٦ػ٨ ا٣ٮاًػط أف ا٧٣ػؿء ٹ ٱ١٧ػ٨ أف ٱٕجػؿ «. دٛي

ثٮًٮح إٹ ٔ٪ؽ٦ة د١ٮف ا١ٛ٣ؿة كاًعح ٰٚ ذ٬٪٫، ٵف كًٮح ا١ٛ٣ؿة ٱػؤدم إ٣ػٯ 

كًٮح ا٣ذٕجٲؿ ٔ٪٭ة، كٚ٭٥ اٳػؿٱ٨ ٣٭ة
(14)

. 

٤ػػٲ٥ ا٣ُة٣ػػت ا٣ؽٝػػح كإذا ٠ة٩ػػخ ا٧٣٭٧ػػح اٵقةقػػٲح ٧٣ؽرقػػٰ ا٤ٕ٣ػػٮـ دٕ

كا٣ٮًٮح، ٠ةف ٤ٔٲ٭٥ أف ٱ١ٮ٩ٮا ٦ذنؽدٱ٨ ٰٚ دذجٓ ا٧٘٣ػٮض كا٣ؼُػأ ٚػٰ ٣٘ػح 

ا٧٣ذ٧٤ٕػػٲ٨، إذ ٦ػػ٨ ا٧٣ٕػػؿكؼ أف اٵػُػػةء ا٣ذػػٰ ٱؿد١ج٭ػػة ا٣ُة٣ػػت ٚػػٰ اٷ٦ػػٺء 

كا٣ٞٮأؽ، أك ٰٚ ٧ٗٮض ا١ٛ٣ؿ كدنٮٱن٭ة ٬ٰ اٵػُةء ٩ٛك٭ة ا٣ذٰ دذ١ػؿر ٤ٔػٯ 

 .إ٣غ..ٲةء كا٣ٛٲـٱةء كا٣ؿٱةًٲةت٣كة٫٩ ك٫٧٤ٝ ٰٚ ا٣ذةرٱغ كا٣ذؿثٲح كا١٣ٲ٧

كا٧٤ٕ٧٣ػٲ٨  ٦كػؤك٣ٲح ا٧٣ؽرقػٲ٨ ٬ٮك٨٦ ٬٪ة ٠ةف اٹردٞةء ث٤٘ح ا٣ُة٣ت 

ص٧ٲٕةن، ٤ٔٯ أف ٱ١ٮ٩ٮا ٦ذٞ٪ٲ٨ أقةقٲةت ٣٘ذ٭٥ ظذػٯ ٱذ١٧٪ػٮا ٦ػ٨ دىػعٲط 

كٱضػٰء ٔٞػؽ ا٣ػؽكرات ا٣ذؽرٱجٲػح، كا٣ذُػٮٱؿ ا٧٣٭٪ػٰ  .ا٤٣٘ح كا٣٪٭ػٮض ث٭ػة

 ٨َ ا٣ٕؿثٰ ٨٦ اٵ٧٬ٲح ث١٧ةف.ٵٌٔةء ٬ٲبةت ا٣ذؽرٱف ٰٚ صة٦ٕةت ا٣ٮ

                                                 

ك٠ة٣ػح ا٧٣ُجٮٔػةت ثة١٣ٮٱػخ كدار  -ٰٚ ٌٝةٱة ا٤٣٘ػح ا٣ذؿثٮٱػح  -ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ٮد ا٣كٲٌؽ  (14)

 .31ص 1978 -ا٥٤ٞ٣ ث٤ج٪ةف 



 31 (2-1)اجلسءاُ  (33)اجملمد  -جممة جمىع المغة العربية بدوشل 

ٌٕةؿ أف  ك٨٦ اٹدضة٬ةت ا٣ٕة٧٣ٲح ٰٚ دعؽٱؽ ػىةاه ا٥٤ٕ٧٣ ا٣٪ةصط ا٣ٛ

ٱىةر إ٣ٯ ا٣ذؿ٠ٲـ ٤ٔٯ زٺث ٦ض٧ٮٔةت ٰٚ ٬ؾا ا٧٣ضةؿ
(15)

: 

 : امللتضبات العلنية والرتبوية العامةاجملنوعة األوىل
 ا٣ذأ٬ٲ٢ ا٣ذؿثٮم ا٣ضٲؽ. -

 ا٧٣ٕؿٚح ث٧ةدة ا٣ذؼىه كإدٞة٩٭ة. -

 ٰٚ ٦ضةؿ ا٣ذ٤ٕٲ٥.ا٣ؼجؿة  -

 ا٣ُٺٝح ا٤٣٘ٮٱح. -

 الصفات الشخصية وعالقة املعله مبتعلنيه اجملنوعة الثانية:
 ا٣ؿٔةٱح كاٹ٬ذ٧ةـ ثة٧٣ذ٧٤ٕٲ٨. -

 ا٣ٕؽا٣ح كاٹظذؿاـ. -

 ا٣ذٛة٢ٔ اٹصذ٧ةٰٔ ٦ٓ ا٧٣ذ٧٤ٕٲ٨. -

 ا٣ع٧ةقح كا٣ؽإٚٲح ٤٣ذ٥٤ٕ. -

 ا٧٣ٮٝٙ ٨٦ ٦٭٪ح ا٣ذ٤ٕٲ٥. -

 ٧٦ةرقح ا٣ذأ٬ٲ٢ كا٧٣ؿاصٕح ا٧٣كذ٧ؿة. -

 اجملنوعة الثالثة:
 ا٣ٞؽرة ا٣ٕة٣ٲح ٤ٔٯ ا٣ذ٪ْٲ٥. -

 اٹقذضةثح ا٣ع١ٲ٧ح ٣ك٤ٮؾ ا٧٣ذ٧٤ٕٲ٨. -

 ا٣ذؿ٠ٲـ ٤ٔٯ ا٣ذ٥٤ٕ. -

 اقذس٧ةر ٥ْٕ٦ ا٣ٮٝخ ٰٚ ا٣ذ٥٤ٕ. -

 ا٣ذؼُٲٍ كاٷٔؽاد ٤٣ذؽرٱف. -

                                                 

(15) Jane H Stronge Qualiteés of electives teachers     ,  d edition 

ASCD ( ) Publication USA. 
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 قذؿادٲضٲةت ا٣ذ٤ٕٲ٥.إا٣ذ٪ٮع ٰٚ اقذؼؽاـ  -

 ا٣ٮٰٔ ثة٣ٛؿكؽ ا٣ٛؿدٱح ثٲ٨ ٦كذٮٱةت ا٧٣ذ٧٤ٕٲ٨. -

 و٢ ٦ٓ ا٧٣ذ٧٤ٕٲ٨ كدٮوٲ٢ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةت إ٣ٲ٭٥.ا٣ذٛٮؽ ٰٚ ا٣ذٮا -

 ٚ٭٥ ا٣ُجٲٕح ا٧٣ٕٞؽة ٤٧ٕ٤٣ٲح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲح ا٣ذ٧٤ٕٲح. -

 اٷٔؽاد ا٣ضٲٌؽ ٤٣ٮاصجةت ا٧٣٪ـ٣ٲح. -

 ا٣ذ٘ؾٱح ا٣ؿاصٕح ا٣ؽٝٲٞح كا٧٣ٛٲؽة. -

 ا٣ذ٪ٮٱٓ ٰٚ أدكات ا٣ذٞٮٱ٥. -

 فٖ دؿيً٘ اىيغح ودؿيٍٓة: (System)اؾذٍةد ٌفٓٔم اىِؼةم  -2

ـٌؽ ا٤٣٘ح ٰٚ ا٤٧ٕ٣ٲػح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲػح ا٣ذ٧٤ٕٲػح، ٚس٧ػح ٠ة٩خ ا٣ذؿثٲح ا٣ذ٤ٞٲؽٱ ح د٧

ٚػػؿع ٤٣ٞٮأػػؽ، كٚػػؿع ٤٣ٞػػؿاءة، كظىػػح ٣ٸ٦ػػٺء، كظىػػح ٤٣ٞػػؿاءة، كظىػػح 

أ٦ة ا٣ذؿثٲح ا٧٣ٕةوؿة ٚذ٪ْؿ إ٣ٯ ا٤٣٘ح ٤ٔٯ أ٩٭ػة ٩ْػةـ، كا٣٪ْػةـ  ؛إ٣غ ٤٣ذٕجٲؿ..

٦٪٭ة ٱؤزؿ ٢٠  ٱنذ٢٧ ٤ٔٯ ٔؽة ١٦ٌٮ٩ةت دذجةدؿ ا٣ذأزٲؿ كا٣ذأزؿ ٚٲ٧ة ثٲ٪٭ة ثعٲر 

 ٰٚ ٗٲؿق كٱذأزؿ ث٫، كز٧ح ٔٮا٢٦ ػةرصٲح دؤزؿ ٰٚ ٬ؾق ا١٧٣ٮ٩ةت ا٣ؽاػ٤ٲح.

كٰٚ د٤ٕٲ٥ ا٤٣٘ح كد٧٤ٕ٭ة ٱ٪جٰ٘ ٣٪ة أف ٩٪ْؿ ٩ْؿة م٧ٮ٣ٲح إ٣ٯ ص٧ٲٓ ٬ػؾق 

ا١٧٣ٌٮ٩ةت ٰٚ إَةر ٨٦ ا٣ٮظؽة كا٣ذ١ة٢٦، ٦ة دا٦ػخ ا٤٣٘ػح دعْػٯ ثةٹ٬ذ٧ػةـ 

ٌٔػةء، كٔػة٥٣ ٨٦ ٧٤ٔةء ٦ذٕؽدم اٹػذىةوةت ٨٦ ثٲ٪٭٥ ٔة٥٣ كّػةاٙ اٵ

ا٣ىػػٮدٲةت، كٔػػة٥٣ ا٣ُجٲٕػػح، كا٧٣٭٪ػػؽس ا١٣٭ؿثػػةاٰ ا٧٣ؼػػذه ثٮقػػةا٢ 

ا٣ذٮاو٢، كا٧٣ٕ٪ٰ ثذعٮٱ٢ اٵ٦ٮاج ا٣ىٮدٲح إ٣ٯ أ٦ػٮاج ٠٭ؿَٲكػٲح، كٔػة٥٣ 

ا٣٪ٛف، كا٣ُجٲت ا٧٣ؼػذه ثة٣ض٭ػةز ا٣ٕىػجٰ، كٔػة٥٣ ا٣ؿٱةًػٲةت، كٔػة٥٣ 

 اٹصذ٧ةع، كا٧٣ذؼىه ثة٣ذؿثٲح...

ػذىةوةت ٠ةٚح دىتُّ ٰٚ ٦ٲؽاف د٤ٕٲ٥ ك٨٦ ٬٪ة ٠ة٩خ ٦ُٕٲةت ٬ؾق اٹ

ا٤٣٘ح كد٧٤ٕ٭ة ٰٚ ًٮء ٦ٛ٭ٮـ ا٣٪ْةـ، ٚذ٤ٕػٲ٥ اٵدب ٣ػ٥ ٱٕػؽ ٦ٞذىػؿان ٤ٔػٯ 
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ا٣نٕؿ كا٣٪سؿ ا٣ٛ٪ٰ، كإ٧٩ة ٱن٢٧ اٵػؾ ٨٦ ٢٠ ٥٤ٔ ثُؿؼ، ك٣ٲف كٝٛةن ٤ٔػٯ 

دكاكٱ٨ ا٣نٕؿ، ك٠ذت ا٣٪سؿ ا٣ٛ٪ٰ، كاٵدب كاقٓ قٕح ا٣عٲةة، ك٬ٮ ٤٣عٲةة ٹ 

٫٧ ٹثؽ ٨٦ اٹقذٕة٩ح ث٧٪ة٬ش ا٣جعر ا٧٤ٕ٣ٰ، ك٩ْؿٱةت ٧٤٣ضذ٧ٓ ٍٚٞ، ك٣ٛ٭

٥٤ٔ اٹصذ٧ةع، كا٣ذع٤ٲ٢ ا٣٪ٛكٰ، كاٹ٩ٛذةح ٤ٔٯ ٦ٲةدٱ٨ ا٧٣ٕؿٚح ذات ا٣ى٤ح 

 ثة٤٣٘ح كاٵدب ٦ة دا٦خ ا٤٣٘ح ٬ٰ ٦ؿ٠ـ ا٣ؽراقةت اٷ٩كة٩ٲح.

كٰٚ إٔؽاد ٦ؽرقػٰ اٵدب كدػأ٬ٲ٤٭٥ ٱ٪ج٘ػٰ أٹ ٱٞذىػؿ ٬ػؾا اٷٔػؽاد، 

ٮاد اٵدثٲح، كاٷ٩كة٩ٲح، كإ٧٩ة ٤ٔٲػ٫ أف ٱػؽرس ا٤ٕ٣ػٮـ كذ٣ٟ ا٣ذأ٬ٲ٢ ٤ٔٯ ا٧٣

إ٣ػػٯ صة٩ػػت  ،٣غإا٣ُجٲٕٲػػح، كا١٣ٲ٧ٲػػةء، كٝػػٮا٩ٲ٨ ا٣كػػ١ٮف، كا٣ؿٱةًػػح...

 ا٣ؽراقةت ا٧٤ٕ٣ٲح اٷ٩كة٩ٲح ٨٦ اصذ٧ةٔٲح، ك٩ٛكٲح، كٔٞٲؽٱح...إ٣غ.

كد٤ٕٲ٥ ا٣٪عٮ ٥٣ ٱٕؽ ٦ٞذىؿان ٤ٔٯ ًجٍ أكاػؿ ا٧٤١٣ػةت، كإ٧٩ػة ادكػٓ 

ث٧ػة ٱ٤ُػٜ ٤ٔٲػ٫ ا٣ىػؿؼ، زػ٥ ازداد ادكػةٔةن ٚػٰ ٦ٛ٭ٮ٦ػ٫ ٣ٲن٢٧ ث٪ٲح ا٧٤١٣ح 

ا٣عؽٱر ٣ٲن٢٧ ًجٍ أكاػؿ ا١٣ٺـ، كا٣ج٪ٲح ا٣ؽاػ٤ٲػح ٧٤١٤٣ػح، كا٣ذؿا٠ٲػت، 

كث٪ٯ ا٣ض٧ػ٢ ا٣ٛؿٔٲػح، كاٵقةقػٲح، كاٵوػٮات، كاٵداء ٚػٰ ٩ُػٜ ا٣ض٤٧ػح 

كا٧٣ٕ٪ٯ، ذ٣ٟ ٵف د٘ٲٲؿ ا٣عؿ٠ةت اٷٔؿاثٲح، كا٣ىٲٖ، كاٵث٪ٲح، كاٵوػٮات 

٫٤٠ إ٣ٯ د٘ٲٲػؿ ٚػٰ ا٧٣ٕ٪ػٯ، ك٬ػؾا ٦ػة دٔػة إ٣ػٯ أف ٱػؽٌرس ٤ٔػ٥ ٱؤدم ذ٣ٟ 

ا٧٣ٕة٩ٰ ٚػٰ ا٣٪عػٮ ٹ ٚػٰ ا٣جٺٗػح، ٧٠ػة دٔػة إ٣ػٯ ذ٣ػٟ ا٧٣ؿظػٮـ اٵقػذةذ 

ا٣ؽ٠ذٮر د٧ةـ ظكةف
(16)

. 

٦ػ٨ ػٺ٣ػ٫  ٥ي ٤َّٕ كد٤ٕٲ٥ ا٣٪عٮ ٱضؿم ٨٦ ػٺؿ ا٣٪ىٮص، إذ إف ا٣٪ه دي 

ٞػؿاءة، كا٣ذٕجٲػؿ، اٹقذ٧ةع، كا٧٣عةدزػح، كا٣عػٮار، كا٣ ا٣كٌخ:٦٭ةرات ا٤٣٘ح 

 كا٣ذؾكؽ اٵدثٰ.

                                                 

٦٪نٮرات صة٦ٕح د٦نػٜ  - 1َؿااٜ دؽرٱف ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح -ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ٮد أظ٧ؽ ا٣كٲٌؽ  (16)

 .38ص ٤٠1117ٲح ا٣ذؿثٲح  -
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 دعٔٗر ظرااق اىذدرٗس: -3

قجٞخ اٷمةرة إ٣ٯ ًؿكرة اٹ٩ذٞةؿ ٰٚ ا٤٧ٕ٣ٲػح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲػح ا٣ذ٧٤ٕٲػح ٦ػ٨ 

ا٣ذ٤ٕٲ٥ إ٣ٯ ا٣ذ٥٤ٕ، كإ٠كةب ا٧٣ذ٧٤ٕٲ٨ ٦٭ةرات ا٣ذ٥٤ٕ ا٣ؾادٰ ٰٚ ٦٪ػأل ٔػ٨ 

ا٣ذ٥٤ٕ ٨ٔ ٦ىةدر  إذ إف دٕٮٱؽ ا٧٣ذ٧٤ٕٲ٨ ا٣جعرى  ا٣ُؿااٜ اٷ٣ٞةاٲح كا٣ذ٤ٞٲ٪ٲح،

٣ٲ١ٮ٩ٮا إٱضػةثٲٲ٨  ؛ا٧٣ذٕؽدة ٰٚ ٔىؿ ا٤ٕ٣ٮـ كا٣ذٞة٩ح ثةت ٨٦ اٵ٧٬ٲح ث١٧ةف

ة٣ٲ٨ ٹ ق٤جٲٲ٨ ك٦٪٤ٕٛٲ٨،  َّٕ ا٣ُؿٱٞح ا٣ذ٪ٞٲجٲح ٰٚ ا٤٧ٕ٣ٲػح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲػح ذ٣ٟ أف كٚ

ا٣ذ٧٤ٕٲح، كدٮٚٲؿ ا٣جؿا٦ش ا٣ذٛة٤ٔٲح ٰٚ ّٺؿ ا٣ذؽٜٚ ا٧٣ٕؿٰٚ، كد٪ػٮع ٦ىػةدر 

٧٤ٕ٧٣ٲ٨، ك٦ؽرقٰ ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ٕػة٣ٰ، ٤ٔػٯ ا٣ذ٥٤ٕ، ٢٠ ذ٣ٟ ٱٕؽ ٨٦ ٦كؤك٣ٲح ا

١٣ػٰ  ؛أف دؿ٠ـ أدكار٥٬ ٤ٔٯ د٭ٲبح ا٣جٲبح، كا٣ْؿكؼ ا٧٣٪ةقػجح أ٦ػةـ ا٣ػؽارس

ٱٞٮـ ثة٣ؽكر اٵقةقػٰ ٚػٰ د٤ٕػٲ٥ ذادػ٫، ذ٣ػٟ ٵف ٔىػؿ ا٣ذػؽٜٚ ا٧٣ٕؿٚػٰ، 

كاٹ٩ذنةر ا٣سٞةٰٚ ا٣ؼةَٙ ٱٛؿض دج٪ٰ ٦جؽأ ا٣ذ٥٤ٕ ا٣ؾادٰ ا٣ؾم ٬ػٮ أقةقػٰ 

 عٲةة، ٦ٮا٠جح ٣ؿكح ا٣ٕىؿ، كا٩كضة٦ةن ٦ٓ ٦ذ٤ُجةد٤٣.٫ذ٥٤ٕ ا٧٣كذ٧ؿ ٦ؽل ا٣

ك٧٣ة ٠ةف ا٣ٕىؿ ا٣ؾم ٩عٲة دعخ ّٺ٫٣ ٬ٮ ٔىؿ ا٤ٕ٣ػٮـ كا٣ذٞة٩ػح ٠ػةف 

٤ٔٯ ا٧٤ٕ٧٣ٲ٨ ٰٚ ٦ؿاظ٢ ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ٕةـ، ك٤ٔٯ أٌٔةء ا٣٭ٲبةت ا٣ذؽرٱكٲح ٚػٰ 

ا٣ضة٦ٕةت أف ٱكذ٤٧ٕٮا كقةا٢ اٷٱٌةح، كأص٭ـة ا٣ذٞة٩ح ا٣عؽٱسػح ٚػٰ د٤ٕػٲ٥ 

٧٤٭ة، ٵف ٣٭ة دكران ٠جٲؿان ٰٚ ا٣٪٭ٮض ثة٤٣٘ح كاٹردٞػةء ث٭ػة، إذ إ٩٭ػة ا٤٣٘ح كدٕ

دٞػػٌؿب ا٧٣ٛػػة٬ٲ٥، كدػػؿثٍ ثػػٲ٨ ا٣ؿ٦ػػـ كا٣ٮاٝػػٓ، كد٪ٞػػ٢ ا٣ٮاٝػػٓ ٦ىػػٮران، أك 

٦ك٧ٮٔةن، أك ٧٤٦ٮقةن، كإذا رثٍ ا٧٣ؽرس ثٲ٨ ا٤٣٘ح كا٣ٮاٝٓ ٚػٰ ا٣ذ٤ٕػٲ٥ ٠ػةف 

 ٦ة٩ح.أٝؽر ٤ٔٯ دؿثٲح ٦نةٔؿ َٺث٫، كو٤ٞ٭ة ٰٚ صٮ ٨٦ ا٣ىؽؽ كاٵ

كٱعذةج ا٧٤ٕ٧٣ٮف كا٧٣ؽرقٮف ٰٚ أز٪ةء د٤ٕٲ٧٭٥ إ٣ٯ كقػةا٢ د٤ٕٲ٧ٲػح ٔػؽة 

٦كػػػةٔؽة ٦ػػػ٨ ا٧٣ؿاصػػػٓ كا٧٣ىػػػةدر، كا٧٣ضػػػٺت كا٣ىػػػعٙ، كا٣ٮزػػػةاٜ، 

كا٣كضٺت، كا٣ىٮر ا٧٣ذعؿ٠ح، كا٤٣ٮظةت ا٧٣ىٮرة، كا٣ذكػضٲٺت ا٣ىػٮدٲح، 
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 كا٣ؿقػػٮـ، كاٵمػػ١ةؿ، كا٣نػػؿااط، كا٣نػػٛةٚٲةت، كا٣٪٧ػػةذج، كا٧٣ضكػػ٧ةت...

كٱعذػػةصٮف أٱٌػػةن إ٣ػػٯ دٮّٲػػٙ أص٭ػػـة ا٣عةقػػٮب، كا٣نػػةث١ح، كا٣جؿٱػػؽ  ٣ػػغ.إ

١٣ذؿك٩ٰ، كا٧٣كضٺت، كا٧٣ؼػةثؿ ا٤٣٘ٮٱػح ٚػٰ ٤٧ٔ٭ػ٥ ا٣ذ٤ٕٲ٧ػٰ ا٣ذ٧٤ٕػٰ، اٷ

ثعٲر د١ٮف ا٣جؿا٦ش ا٣ذٰ ٱٌٕٮ٩٭ة دٛة٤ٔٲح دؿقغ ٦٭ػةرات ا٣ػذ٥٤ٕ ا٣ػؾادٰ ٣ػؽل 

ي ا٧٣ذ٧٤ٕٲ٨، كدٲكِّ  ٬ػٰ ذم ا٣ضة٦ٕػح  ك٬ػة .ٕػؽؿ ا٤٧ٕ٣ٲح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲػح ا٣ذ٧٤ٕٲػح ٔػ٨ ث

اٹٚذؿاًٲح ػٲؿ د٣ٲ٢ ٤ٔٯ اٷق٭ةـ ٰٚ دعٞٲٜ اٵ٬ؽاؼ ا٧٣ؿقػٮ٦ح ٤٣ذ٤ٕػٲ٥ ٔػ٨ 

ثٕػػؽ ثٮقػػةَح اٵص٭ػػـة ا٣ذٞة٩ٲػػح ا٣عؽٱسػػح، كٗػػؽا دكر ا٤ٕ٧٣ػػ٥ ٦ٲكػػؿان، ك٦ٮص٭ػػةن 

٤٣ذ٤ٕٲ٥، كّ٭ؿ ٦ىػ٤ُط دٞة٩ػح ا٣ذ٤ٕػٲ٥، أك دٞ٪ٲػةت ا٣ذ٤ٕػٲ٥ ثٕػؽ ازد٬ػةر ظؿ٠ػح 

، كاقػػذؼؽاـ ٦ٛ٭ػػٮـ أقػػ٤ٮب ا٣ػػ٪٥ْ اٵ٬ػػؽاؼ ا٣كػػ٤ٮ٠ٲح، كا٣ذ٤ٕػػٲ٥ ا٧٣جػػؿ٦ش

٦ٛ٭ٮـ مػة٢٦، ك٦ذ١ة٦ػ٢، ك٬ٮ ٧٤٣كةٔؽة ٤ٔٯ د٪ْٲ٥ ا٤٧ٕ٣ٲح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲح ا٣ذ٧٤ٕٲح، 

كدذجةدؿ ١٦ٮ٩ةد٫ ا٣ذأزٲؿ كا٣ذأزؿ ٚٲ٧ة ثٲ٪٭ة ٰٚ ًٮء ا٧٣ٛ٭ٮـ ا٧٣٪ْٮ٦ٰ
(17)

. 

ك٦ٓ ّ٭ٮر ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٧٣جؿ٦ش، كا٣ذ٥٤ٕ ا٣ؾادٰ دٕؽدت ا٣ٮقةا٢ ا٣ذٞة٩ٲح ٨٦ 

٩ذؿ٩ػخ(، ك٩ةقػٮخ، كرزـ د٤ٕٲ٧ٲػح، إ٣٘ٮٱح، كمػةث١ح )ظٮاقٲت، ك٦ؼذجؿات 

 إ٣غ. ١٣ذؿك٩ٰ...إكٚٲؽٱٮ دٛة٤ٰٔ، ك٩نؿ 

١٣ذؿك٩ػػٰ ١٦ة٩ػػح ٠جٲػػؿة ٚػػٰ ا٣عٲػػةة ا٧٣ٕةوػػؿة، ٵ٩ػػ٫ كٱذجػػٮأ ا٣ذ٤ٕػػٲ٥ اٷ

ٱكػذؼؽـ دٞ٪ٲػةت ا٤ٕ٧٣ٮ٦ػةت، كا٣نػةث١ح، كا٣عةقػٮب ٚػٰ دػؽٔٲ٥ ا٤٧ٕ٣ٲػػح 

٤ٔػٯ أ٩٭ػة ٦ض٧ٮٔػح ٦ػ٨ كثٕؽ أف ٠ػةف ٱ٪ْػؿ إ٣ػٯ ا٣ذٞة٩ػح  .ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲح ا٣ذ٧٤ٕٲح

ث٭ة ٰٚ ا٤٧ٕ٣ٲػح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲػح ا٣ذ٧٤ٕٲػح، أًػعٯ  كذٕةفي ا٣ٮقةا٢ كاٵدكات ا٣ذٰ ٱي 

ٱ٪ْؿ إ٣ٲ٭ة ٤ٔٯ أ٩٭ة ٤ٝت ٬ؾق ا٤٧ٕ٣ٲح، كأ٩٭ة د٢٧ٕ ٤ٔٯ دُػٮٱؿ ٬ػؾق ا٤٧ٕ٣ٲػح 

٤ٔٯ أقةس ٨٦ ا٣ذى٧ٲ٥ ا٧٣ؽركس ا٣ؾم دؼٌٓ ٫٣ ٢٠ ػُٮة ٨٦ ا٣ؼُٮات 

                                                 

ا٣٭ٲبح ا٣ٕة٦ح ا٣كٮرٱح ١٤٣ذةب  -ٌٝةٱة را٬٪ح ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح  -ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ٮد أظ٧ؽ ا٣كٲٌؽ  (17)
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عٲر د١ٮف ٬ؾق ا٣ٮقةا٢ كا٣ُؿااػٜ ا٧٣ؤدٱح إ٣ٯ دعٞٲٜ اٵ٬ؽاؼ ا٧٣ؿصٮة، ث

ا٧٣ىةظجح ٣٭ة ٦ذ٧نٲح ٦ٓ ا٧٣ذ٧٤ٕٲ٨، كٔة٤٦ػح ٤ٔػٯ ا٣ٮوػٮؿ إ٣ػٯ اٵ٬ػؽاؼ 

 ثأٱكؿ كٝخ، كأ٢ٝ ص٭ؽ.

  ٰ ٨ٔ ا٣جٲةف أف ا٣ٮقػةا٢ دضػؾب ا٩ذجػةق ا٧٣ذ٧٤ٕػٲ٨، كدض٤ٕ٭ػ٥ ٱ٪٤ٕٛػٮف  كٗ٪

٧٦ة ٱـٱؽ ٝؽرة ا٧٣ذ٧٤ٕٲ٨ ٤ٔػٯ  ،ثة٣ؼجؿة، كٱذٛة٤ٔٮف ٦ٕ٭ة، ك٬ٰ دؼةَت ا٣عٮاس

١ٛٲؿ، كظ٢ ا٧٣ن١ٺت، كا٣ؿثٍ ثٲ٨ ا٧٤١٣ةت، كاٵمٲةء، كا٧٣ٮاٝٙ ا٣ضؽٱػؽة، ا٣ذ

دذ٤٘ػت ٤ٔػٯ ا٣٭ػؽر ك٬ٰ إ٣ٯ ذ٣ػٟ ك٬ؾا ٱ١ٌٮف ٦ٕٲ٪ةن زؿان ٤٣ذٕجٲؿ ا٤٣٘ٮم ٚٲ٧ة ثٕؽ، 

ٰٚ اٷ٩ٛةؽ، كا٣ٮٝخ، كا٣ض٭ؽ ا٧٣جؾكؿ ٰٚ ا٣ُؿااٜ ا٣ذ٤ٞٲؽٱح
(18)

. 

ا٤ٕ٧٣ػ٥، ثػ٢ ١٣ذؿك٩ػٰ ٹ ٱ٤٘ػٰ دكر كدضؽر اٷمةرة إ٣ػٯ أف ا٣ذ٤ٕػٲ٥ اٷ

٤ٔٯ ا١ٕ٣ف ٱٕـز دكرق، كٱض٫٤ٕ أ٠سؿ ٕٚة٣ٲح كاٝذؽاران ٰٚ ا٧٣ٮاٝػٙ ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲػح 

إذ إ٩ػػ٫ ٱكػػ٭٥ ٚػػٰ د٪٧ٲػػح ا٣ذ١ٛٲػػؿ، كٱكػػةٔؽ ا٧٣ذ٧٤ٕػػٲ٨ ٤ٔػػٯ » ؛ا٣ذ٧٤ٕٲػػح

اٹقذٞٺ٣ٲح، كاٹٔذ٧ةد ٤ٔٯ ا٣٪ٛف، كٱٮٚؿ ا٣ذ٤ٕٲ٥ ٰٚ أم كٝػخ، كأم ١٦ػةف 

ذ٥٤ٕ ٤ٔٯ اٷدٹء ثؿأٱػ٫ ٚػٰ كٚٞةن ٧٣ٞؽرة ا٧٣ذ٥٤ٕ ٤ٔٯ ا٣ذعىٲ٢، كٱكةٔؽ ا٧٣

«أم كٝخ، كدكف ظؿج، كٱـٱؽ ٨٦ ٕٚة٣ٲذ٫ كظٮارق ك٦٪ةٝنذ٫
(19)

. 

 دِٔٗؽ أشةى٘ت اىذلًٔٗ: -4

ٰٚ ا٧٣٪٭ش ا٣ذؿثٮم، ك٠ةف دُػٮٱؿ ا٧٣٪ػة٬ش  ة٧٣ة ٠ةف ا٣ذٞٮٱ٥ ر٠٪ةن أقةقٲ  

كدعؽٱس٭ة ٱٞذٌٰ دُٮٱؿ ص٧ٲٓ أر٠ة٫٩، د٤ُت ذ٣ػٟ د٪ٮٱػٓ أقػة٣ٲت ا٣ذٞػٮٱ٥، 

٣نٛ٭ٲح إ٣ٯ دٞػٮٱ٥ اٵداء، كٔػؽـ اٹٝذىػةر ٚػٰ ا٣ذٞػٮٱ٥ كٔٮدة اٹ٦ذعة٩ةت ا

٤ٔٯ ا٧٣كذٮل اٵكؿ ٦ػ٨ ٦كػذٮٱةت ا٧٣ٕؿٚػح، ثػ٢ أف ٱنػ٢٧ ا٣ذٞػٮٱ٥ أٱٌػةن 

ا٣ٛ٭٥، كا٣نػؿح، كا٣ذع٤ٲػ٢، كا٣ذ٤ٕٲػ٢، كاٹقػذ٪ذةج، كا٣ذُجٲػٜ، كا٧٣ٮاز٩ػح، 

 ..إ٣غ..كا٣٪ٞؽ، كإثؽاء كص٭ةت ا٣٪ْؿ

                                                 

 .161ا٧٣ؿصٓ ا٣كةثٜ ص (18)

 .191ا٧٣ؿصٓ ا٣كةثٜ ص (19)
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٧٣ٞة٣ٲح إ٣ٯ ا٦ذعة٩ةت ا٤٣٘ػح كٱٞذٌٰ دُٮٱؿ أ٩ٮاع ا٣ذٞٮٱ٥ ٔٮدة اٵقب٤ح ا

 ا٣ٕؿثٲح، كٔؽـ اٹٝذىةر ٤ٔٯ اٵقب٤ح ا٧٣ؤد٧ذح.

ل ٤ٔٯ دركب ا٣٪٭ٮض ثػة٣ٮاٝٓ ا٤٣٘ػٮم كاٹردٞػةء ٮن د٤ٟ ٬ٰ ثٕي وي 

ث٫، كآ٢٦ أف دؿل ٬ؾق ا٣ىٮل ا٣ذ٪ٛٲؾ ا٣ضةد، كأٹ د١ٮف ٤ٔػٯ ٗػؿار أػػٮات 

َػ٫ ٣٭ة قجٞخ ٤ٔػٯ ا٣٪عػٮ ا٣ػؾم أمػةر إ٣ٲػ٫ ٧ٔٲػؽ اٵدب ا٣ٕؿثػٰ ا٣ػؽ٠ذٮر 

 ظكٲ٨ ٔ٪ؽ٦ة ٝةؿ:

ك٦ػة أ٠سػؿ ٦ػة ٤ٕ٩ػ٨  !٦ة ٩ذعؽث ٨ٔ ٬ػؾق ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ا٣ٛىػعٯ ٦ة أ٠سؿى »

كٱٞٲ٪٪ػة أ٩٭ػة  !أذـاز٩ة ث٭ة، كأذؽاد٩ة ثذؿاز٭ة، كظؿو٪ة ٤ٔٲ٭ة، ك٤ٔٯ دؿاز٭ة ا٣ْٕٲ٥

أقةس كظؽد٪ة، ك٬ٰ ا٣ٕؿكة ا٣ذػٰ دض٧ػٓ ثػٲ٨ ا٣ٕػؿب ٤ٔػٯ اػػذٺؼ أكَػة٩٭٥ 

ىةـ ٣٭ة، ٩ذعؽث ٨ٔ ٬ؾا ٚ٪١سؿ ا٣عػؽٱر، ك٩ٞػٮؿ كدجةٔؽ٬ة، كا٣ٕؿكة ا٣ذٰ ٹ ا٩ٛ

ٰٚ ٬ؾا ٚ٪ُٲ٢ ا٣ٞٮؿ، ك٧٩ٶ ث٫ أٚٮا٬٪ة، كد٧ُب٨ إ٣ٲػ٫ ٤ٝٮث٪ػة، كدسػٮر ٣ػ٫ ٩ٛٮقػ٪ة، 

٪ػة إ٣ػٯ جٍ كإذا ٩ع٨ ٩ٛٲي ٫٣ أ٦ٺن كإٱ٧ة٩ةن كزٞح كٱٞٲ٪ةن، ٚإذا ٚؿٗ٪ة ٦ػ٨ ٬ػؾا ٤٠ػ٫، كزي 

٧ػة ٤ٝ٪ػة، كث٧ػة ٩ٛٮق٪ة، أك زةثخ إ٣ٲ٪ػة ٩ٛٮقػ٪ة، ك٬ػؽأت ٔ٪ػة ا٣ع٧ةقػح، ا٠ذٛٲ٪ػة ث

«٪ة، ز٥ ٥٣ ١٩ؽ ٩ى٪ٓ مٲبةن عٍ ق٧ٕ٪ة، كث٧ة وٛٞ٪ة، كث٧ة ًو 
(31)

. 

رظ٧ػػٟ اهلل ٱػػة ٧ٔٲػػؽ٩ة ا١٣جٲػػؿ، ٤ٚٞػػؽ وػػٮرت ظة٣٪ػػة ٚػػٰ ٩ػػؽكاد٪ة، 

ك٦ؤد٧ؿاد٪ة، ك٠ةف دىٮٱؿؾ ث٤ٲ٘ةن، كرظ٥ اهلل أقذةذ٩ة ا٧٣ؿظٮـ ا٣ٛٞٲ٫ ا٣ذؿثػٮم 

٧ؿات، ك١٣٪٭ػة ٩ػؽكات ك٦ػؤد»اٵقذةذ ا٣ؽ٠ذٮر ظة٦ؽ ٧ٌٔةر ا٣ؾم َة٧٣ة ردٌد: 

آ٢٦ أف ٱ١ٮف ٚػٰ ٦ؤد٧ؿ٩ػة ٠ػ٢ ا٣ؼٲػؿ، كأف دنػٜ دٮوػٲةد٪ة «. ٤ٝٲ٤ح ا٣جؿ٠ةت

ُّٰ ا٣ذٮٚٲٜ.  ك٦ٞذؿظةد٪ة َؿٱٞ٭ة إ٣ٯ اٷ٩ٛةذ، كاهلل ك٣

*   *   * 
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 املصادر واملراجع
 

٦ٕ٭ػػؽ  - ٦عةًػػؿات ٔػػ٨ ٦نػػ١ٺت ظٲةد٪ػػة ا٤٣٘ٮٱػػح - أ٦ػػٲ٨ ا٣ؼػػٮ٣ٰ -

 .1958ا٣ٞة٬ؿة  - ا٣ؽراقةت ا٣ٕؿثٲح

ادعةد ا٧٤ٕ٧٣ػٲ٨ ا٣ٕػؿب ٚػٰ ٦ػؤد٧ؿق ا٣ذةقػٓ  - ظكةـ ا٣ؼُٲتا٣ؽ٠ذٮر  -

 .1976ثة٣ؼؿَٮـ 

كًػٓ ٝٲػةس ٤٣ذػؾكؽ اٵدثػٰ ٔ٪ػؽ َػٺب  - ا٣ؽ٠ذٮر رمؽم أظ٧ؽ َٕٲ٧ػح -

 .٤٠1971ٲح ا٣ذؿثٲح ثضة٦ٕح ٔٲ٨ م٧ف  - رقة٣ح ٦ةصكذٲؿ - ا٧٣ؿظ٤ح ا٣سة٩ٮٱح

 - دار ا٧٣ٕػػةرؼ ث٧ىػػؿ - ٚػػٰ اٵدب ا٣ضػػة٤٬ٰ - ا٣ػػؽ٠ذٮر َػػ٫ ظكػػٲ٨ -

 .1938ة ا٣ٞة٬ؿ

دار  - ٣٘ذ٪ػػة كا٣عٲػػةة - «ث٪ػػخ ا٣نػػةَئ»ا٣ػػؽ٠ذٮرة ٔةانػػح ٔجػػؽ ا٣ػػؿظ٨٧  -

 .1971ا٣ٞة٬ؿة  - ا٧٣ٕةرؼ ث٧ىؿ

دار  - ا٤٣٘ػػح كا٣٪عػػٮ ثػػٲ٨ ا٣ٞػػؽٱ٥ كا٣عػػؽٱر - ا٣ػػؽ٠ذٮر ٔجػػةس ظكػػ٨ -

 .1976ا٣ٞة٬ؿة  - ا٧٣ٕةرؼ

ا٣ٕػؽد ا٣ؿاثػٓ  - دٱػٮصٲ٨ ٦ىػجةح ا١ٛ٣ػؿ - ا٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ ا٣ىجٮر مػة٬ٲ٨ -

 .1976ح ا٣ٕةمؿة ا٣ك٪ - كا٣سٺزٮف

دُٮٱؿ ٦٪ة٬ش ا٣ٞٮأؽ ا٣٪عٮٱػح كأقػة٣ٲت  - ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ٮد أظ٧ؽ ا٣كٲٌؽ -

ا٧٣٪٧ْػح ا٣ٕؿثٲػح  - ا٣ذٕجٲؿ ٰٚ ٦ؿاظ٢ ا٣ذ٤ٕػٲ٥ ا٣ٕػةـ ٚػٰ ا٣ػٮ٨َ ا٣ٕؿثػٰ

 .1987دٮ٩ف  - ٤٣ذؿثٲح كا٣سٞةٚح كا٤ٕ٣ٮـ

دار  - د٤ٕٲ٥ ا٤٣٘ػح ثػٲ٨ ا٣ٮاٝػٓ كا٧ُ٣ػٮح - ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ٮد أظ٧ؽ ا٣كٲٌؽ -

 .٦1988نٜ د - َٺس
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 - 1َؿااػػٜ دػػؽرٱف ا٤٣٘ػػح ا٣ٕؿثٲػػح  - ا٣ػػؽ٠ذٮر ٦ع٧ػػٮد أظ٧ػػؽ ا٣كػػٲٌؽ -

 .٦1117٪نٮرات صة٦ٕح د٦نٜ 

كزارة ا٣سٞةٚػػح ا٣كػػٮرٱح  - ٚػػٰ اٵداء ا٤٣٘ػػٮم - ا٣ػػؽ٠ذٮر ٦ع٧ػػٮد ا٣كػػٲؽ -

 .1115د٦نٜ 

ك٠ة٣ػػح  - ٚػػٰ ٌٝػػةٱة ا٤٣٘ػػح ا٣ذؿثٮٱػػح - ا٣ػػؽ٠ذٮر ٦ع٧ػػٮد أظ٧ػػؽ ا٣كػػٲٌؽ -

 .1978 ث٤ج٪ةفا٧٣ُجٮٔةت ثة١٣ٮٱخ كدار ا٥٤ٞ٣ 

ا٣٭ٲبػح ا٣ٕة٦ػح  - ٌٝةٱة را٬٪ح ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح - ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ٮد أظ٧ؽ ا٣كٲٌؽ -

 .1116د٦نٜ  - ا٣كٮرٱح ١٤٣ذةب ثٮزارة ا٣سٞةٚح

 - كزارة ا٣سٞةٚػح - ٩عػٮ ٣٘ػح ٔؿثٲػح قػ٤ٲ٧ح - ا٣ؽ٠ذٮر ٦٭ؽم ا٧٣ؼـك٦ٰ -

 .1978ث٘ؽاد  - ا٣ٕؿاؽ

ٚػٰ ا٣ذ٤ٕػٲ٥ ا٣ٕػةـ ظ٤ٞػح د٤ٕػٲ٥ ا٤٣٘ػةت اٵص٪جٲػح  - ا٣ؽ٠ذٮرة ٩ٕٲ٧ح ٔٲؽ -

 .1974د٦نٜ  - كا٣ٛ٪ٰ ٰٚ ا٣جٺد ا٣ٕؿثٲح

ا٣ضة٦ٕػح  - أم٘ةؿ ٩ؽكة ا٤٣كػة٩ٲةت كا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح - ا٣ؽ٠ذٮر ٬ةدم ٩٭ؿ -

 .1978دٮ٩ف  -ا٣ذٮ٩كٲح
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( ) Publication USA. 
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