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 واكؼ مماسظت ألاوؽىت اللغىيت الالـفيت في اإلاذاسط الػشبيت 

 بذولت بشووي داسالعالم
 الشؼيذ ًىظف مدمذ غباط

بي  ؤؾخاط مؿاٖض، ٧لُت آلاصاب والٗلىم ؤلاوؿاهُت، اإلاٗهض البترولي، ؤبْى

 

 اإلالذمت

ىمُه، بط ؤ٦ضث الضعاؾاث ؤنَّ  ىؾٗه ٍو اليكاٍ اللٛىي الالنٟي ًغسخ ما ًخٗلمه الُلبت في خهت اللٛت ٍو
ت؛ ألنَّ ألاو٢اث  ت اللٍٛى ماعؽ صازل حجغة الضعاؾت ما هي بال مٟاجُذ للمٗٞغ

ُ
ت التي ج بنَّ ألاوكُت اللٍٛى

ٗت التي ٣ًًحها الُالب في حجغة  اط بلُه إلاماعؾت مما ًدخ  الضعاؾت ال ج٨ٟي إل٦ؿابه ولى ظؼءا يئُال الؿَغ
اللٛت في خُاجه الُىمُت، زانت بطا ٖلمىا ؤن الضاعؽ للٛت الٗغبُت مً ٚحر مخدضزحها ٖىضما ًخٗلمها في بِئت 
ما  ه ًخٗلم مجها ٣ِٞ ٠ُ٦ ٣ًغؤ ٢غاءة صخُدت، ؤما ؤن ًٟهم ما ٣ًغؤ، ؤو ٌٗبر ٖما ًٟهم  ٖو ٚحر بِئتها، ٞإهَّ

ى م٣ُض بإو٢اث مدضوصة ومىهج مٗحن.ًغي، ٞهظٍ مهاعاث ٚاثبت ٖىه ؤو مُٛبت؛ ألهَّ  بّن مجاالث  ه ًخٗلم طل٪ َو
ت الالنُٟت إلاشل َظا الضاعؽ لهي اإلاٗمل الظي ًخضعب ُٞه ٖلى جُب٤ُ ما حٗلمه مً مٗاٝع  ألاوكُت اللٍٛى
٤ اإلاماعؾت الخ٣ُ٣ُت للٛت. وبظل٪ ًخطر ؤنَّ ألاوكُت  ت في الٟهل وجشبُخه وبج٣اهه وجىمُخت ًٖ ٍَغ هٍٓغ

ت الالنُٟت حكتر٥ م٘ اإلاىهج وجخممه، بل جدىاو٫ ما ال ًدىاوله اإلاىهج بك٩ل جُب٣ُي مُاب٤ إلاا ًجغي في اللٍٛى
م٨ىىا ؤن وٗخبر ألاوكُت بمشابت َمؼة الىنل بحن اإلاىهج وما ًغظىٍ  الخُاة الُىمُت التي ٌِٗكها الضاعؽ، ٍو

 ألهىإ 
 
 جدلُلها.الضاعؽ مً حٗلم َظٍ اللٛت؛ لظا ججيء َظٍ الضعاؾت وانٟت

 
ت

َ
 ألاوكُت الالنُٟت وُمداِول

 خذود الذساظت 

ت اإلاىظىصة في بغووي صاعؽ الؿالم. و٢ض بلٜ  ا٢خهغث َظٍ الضعاؾت ٖلى اإلاضاعؽ الٗغبُت اإلاخىؾُت والشاهٍى
ظا الٗضص ٌك٩ل وؿبت  % مما ًجٗلها وؿبت ٧اُٞت 85.7ٖضصَا ؾذ مضاعؽ مً مجمٕى ؾب٘ مضاعؽ، َو

 َظٍ اإلاضاعؽ بًٗها زام للبىحن، وآزغ للبىاث، وزالض الضعاؾت ُٞه مسخلُت. ا بإّن ٖلملٛغى الضعاؾت، 

 مجخمؼ الذساظت وغيىتها 

٣ت الضعاؾت ُٖىت ازخُاع جم برووي صاع بمٗلمي اللٛت الٗغبُت الٗاملحن في اإلاضاعؽ الٗغبُت  مً ال٣هضًت بالٍُغ
ضصَم )الؿالم، وهي ؾذ مضاعؽ، مخىؾُت و  ت، ٖو  ٍ اإلاضاعؽ و٢ذ بظغاء الضعاؾت. ا في َظ( مٗلم37زاهٍى

 ؤداة الذساظت 

ت هٕى ألاوكُت  ولخد٣ُـ٤ ؤَضاٝ الضعاؾت ٢ام الباخض بةٖضاص اؾدباهت مً زالزت مداوع: اإلادىع ألاو٫، إلاٗٞغ
ت صعظت مماعؾت الُلبت لخل٪ ألاوكُت، واإلادىع الشالض،  ت التي ًماعؾها الُلبت، واإلادىع الشاوي، إلاٗٞغ اللٍٛى

ا جمَّ جهمُمها في لل٨ك٠ ًٖ مٗى٢ ً مُٗاع  كٍغ اث مماعؾتهم لها. و٢ضاخخىتهظٍ الاؾدباهت ٖلى ماثت وزالزت ٖو
ض مً الض٢ت في خؿاب مضي  يىء البىىص اإلاغاص جدلُلها. ولدؿهُل ٖملُت الشباث لجمُ٘ بىىص اإلاٗاًحر، وإلاٍؼ

ّل بىض مً بىىص اإلاُٗاع في مماعؾت ألاوكُت وي٘ الباخض جل٪ اإلاٗاًحر 
ُ
في م٣ُاؽ مخضعط في زالر جىاٞغ ٧

لب مً اإلاجُب وي٘ بقاعة ) ا، وال ًىظض( َو ا، وؤخُاه  اث )صاثم  ( ؤمام الٗباعة في اإلاؿخىي الظي ٌٗبر مؿخٍى
ت  ، ٦ما َلب مىه ٦خابت ؤَم اإلاك٨الث التي جدض مً مكاع٦ت َالبه في ألاوكُت اللٍٛى ًٖ وظهت هٍٓغ

 .-بن وظضث  -الالنُٟت 
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 ــذق ألاداة

م ؤؾاجظة وزبراء في بٗض بىاء ألا  صاة في نىعتها ألاولُت، ٢ام الباخض بٗغيها ٖلى ٖضص مً اإلاد٨محن، َو
ا ٌٗملىن في ظامٗاث بغووي اإلاسخلٟت. و٢ض ٢بل  ـ اللٛت الٗغبُت للىا٣َحن بٛحَر غ١ جضَع مجا٫ اإلاىاهج َو

الخٓاث التي ؤٞاصث بةبـضاء بٌٗ اإلا .بًٗهم ألاصاة بهىعتها ألاولُت ٦ما جًٟل بًٗهم آلازغ _ مك٩ىعًٍ
 ألاصاة وظٗلتها في نىعتها الجهاثُـت.

 الالـفيت مفهىم ألاوؽىت

ما٫ ؿخمخ٘  (1)لٛت: ألاوكُت ظم٘ وكاٍ، واليكاٍ َى مماعؾت ناص٢ت لٗمل مً ألٖا ًيكِ له ال٣اثم به َو
ا ألاوكُت الالنُٟت هي ؤوكُت مغجبُت بالٗملُت الخٗلُمُت الخٗلمُت، و٢ض وعصث خى  لها به، وانُالخ 

ٟاث ٦شحرة مجها:  اليكاٍ اإلاضعسخي بغهامج جىٓمه اإلااؾؿت الخٗلُمُت ًخ٩امل م٘ البرهامج الٗام للمخٗلم، حٍٗغ
ت وز٣ُت الهلت باإلاىهج  بت وجل٣اثُت صازل الٟهل ؤو زاعظه مً ؤظل جد٤ُ٣ ؤَضاٝ جغبٍى ماَعُؽ بٚغ ًُ خُض 

لٟهل الؾخ٨ما٫ ؤو بىاء السبراث واإلاهاعاث ألاوكُت التي ًماعؾها اإلاخٗلم زاعط او٢ُل بّجها  ،(2)اإلاضعسخي
ها الل٣اوي بظل٪ الجهض ال٣ٗلي ؤو البضوي الظي ًبظله اإلاخٗلم مً ؤظل بهجاػ َضٝ ما ،(3)ألاؾاؾُت ٗٞغ ، (4)َو

ىض مغعي والخُلت ت الٟٗالُاث ٚحر الهُٟت التي ٣ًىم بها الُلبت مً ؤظل جد٤ُ٣  (5)ٖو ٣هض بها مجمٖى ًُ

َد٣َّ 
ُ
ت ال ج  ٤ُ في ؤٚلب ألاخُان بهىعة مغيُت مً زال٫ ألاوكُت الهُٟت. ؤَضاٝ جغبٍى

ت مً الخدضر والاؾخمإ وال٣غاءة  ٣هض بها ألالىان اإلاخىٖى ت هي واخضة مً جل٪ ألاوكُت، ٍو وألاوكُت اللٍٛى
بتهم، ٖلى ؤن ج٩ىن مماعؾتها ٚحر مخ٩لٟت،  وال٨خابت، التي ًماعؾها الُلبت صازل حجغة الضعاؾت وزاعظها بٚغ

ا مً ال٣ُىص التي جٟغيها الخهو اإلاضعؾُتم٘ م  ُ ا زال ت  .(6)غاٖاة جىُٓمها جىُٓم  ؤما ألاوكُت اللٍٛى
ا في  ا مىظه  ؿخسضمىن ٞحها اللٛت اؾخسضام  الالنُٟت ٣ُٞهض بها ؤلىان مً اإلاماعؾت للٛت ٣ًىم بها الُلبت، َو

ٞاألوكُت الالنُٟت في يىء اإلاٟهىم  .(7)اإلاىا٠٢ الُبُُٗت التي جخُلب الاؾخمإ والخضًض وال٣غاءة وال٨خابت
 له. 

 
ا مً اإلاىهج وم٨مال ت الضاعؽ في الٗملُت الخٗلُمُت حٗضُّ ظؼء  الخضًض للمىاهج التي جضٖى بلى مغ٦ٍؼ

ت الخضًشت ؤزبدذ ؤّن اليكاٍ اإلاىظه زاعط الٟهل مجا٫ جغبىي ال ج٣ل ؤَمُخه ًٖ الضعؽ  ٞالضعاؾاث التربٍى
ت ت الضعاؾت جاصي بلى حٗضص اإلاىا٠٢ الخٗلُمُت صازل الٟهل، ٞاألوكُت اللٍٛى ـ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫، زاعط ٚٞغ

٤ َظا  ً ٍَغ اصاتها، ٖو التي ٌؿخسضم ٞحها الُلبت ما ٨ًدؿبىهه زال٫ الخهو مً مهاعاث اللٛت ٖو
خم اج٣اجها، و٢ض ًهل ألامغ ببًٗهم بلى صعظت ؤلابضإ ٞحها.    الاؾخسضام جشبذ َظٍ الٗاصاث واإلاهاعاث ٍو

 ف ألاوؽىت اللغىيت الالـفيتؤهذا

ب الُلبت ٖلى الُال٢ت في الخٗبحر ًٖ ؤهٟؿهم وجىنُل  ًخجه حٗلُم اللٛت الٗغبُت في ظمُ٘ مغاخله بلى جضٍع
 ً  ًٖ ج٩ٍى

 
م اإلاٗغفي، ًٞال ً بهىعة واضخت، وبلٛت ؾلُمت جدىاؾب م٘ مؿخىي همَى م لآلزٍغ ؤ٩ٞاَع

                                                           

 .ٕٕٜ، ص ٕاللغة العربية ، دار الدعوة للنشر، ج إبراىيم مصطفي كآخركف، ادلعجم الوسيط،  حتقيق رلمع    ٔ

عبدالرمحن بن زلمد القحطاين كآخركف، "األنشطة الالصفية، الواقع كادلأموؿ" ْتث منشور ُب ادلوقع        ٕ
http://www.ishraf.gotevot.edu.sa/qiraat/41.doc ، ـ.ٕٕٔٓ-ٕٔ-ٕٓدتت الزيارة 

زلمد حسن ضيعوف" األنشطة الالصفية)الالمنهجية(، مقاؿ منشور ُب ادلوقع،      ٖ
http://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=451906 ـٕٕٔٓ-ٕٔ-ٜٔ، تمت الزيارة في. 

 ٕ٘٘ىػ، صٖٕٗٔ، القاىرة، عامل الكتب، ٗأمحد حسُت اللقاين، ادلناىج بُت النظرية كالتطبيق، ط     ٗ

 .ٕٔٙـ، ص ٕٚٓٓىػ، ٕٚٗٔ، َعّماف، دار ادلسَتة، ٖتوفيق أمحد مرعي، كزلمد زلمود احليلة، طرائق التدريس العامة، ط     ٘

 . ٕٙ٘ـ، ص ٜٜٛٔىػ / ٛٔٗٔطباعاهتا ادلسلكية كأظلاطها العملية، دار الفكر العريب، القاىرة، زلمد صاّب مسك، فن التدريس للًتبية اللغوية كان     ٙ

 .ٜٖٛ، القاىرة، دار ادلعارؼ ، صٚعبد العليم إبراىيم، ادلوجو الفٍت دلدرسي اللطغة العربية ، ط     ٚ

http://www.ishraf.gotevot.edu.sa/qiraat/41.doc
http://www.ishraf.gotevot.edu.sa/qiraat/41.doc
http://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=451906
http://www.thanwya.com/vb/showthread.php?t=451906
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خم ا ٤  مجالي الخضَعـ، وألاوكُت ٖاصاث ال٣غاءة الؿلُمت لهاالء الضاعؾحن، ٍو لىنى٫ بلى طل٪ ًٖ ٍَغ
 في ؾبُل 

 
ٗضُّ زُىة ٌُ ا  ا ص٣ُ٢  ت الخغة، وجدضًض الهضٝ مً ٧ل وكاٍ لٛىي ٣ًىم به الُلبت جدضًض  اللٍٛى

ت تهضٝ بلى جم٨حن الُلبت مً ٖلى  ًا٦ضون ( 1)ٞالسبراء .هجاح الٗملُت الخٗلُمُت الخٗلمُت ؤنَّ ألاوكُت اللٍٛى
ت التي ٌِٗكىجها في خُاتهم الُىمُت، وبٞاصتهم مً اؾخٗما٫ اللٛ ا في ظمُ٘ اإلاىا٠٢ الخٍُى  صخُد 

 
ت اؾخٗماال

ُٟها في اإلاىا٠٢ التي ًمغون  اإلاٗلىماث وال٣ىاٖض والترا٦ُب وألالٟاّ التي جمَّ حٗلمها في حجغة الضعاؾت، وجْى
ُٟي مً زال اع الٗملي الْى اع الىٓغي بلى ؤلَا م بها، وه٣ل اللٛت مً ؤلَا كَٗغ م َو ٫ مماعؾتهم لها، مما ًدَٟؼ

٤ ج٣ضًم  ٩ىن طل٪ ًٖ ٍَغ ب٣ُمت الٗاثض مً صعاؾتهم لها، وجغبُت الُلبت ٖلى مىاظهت اإلاىا٠٢ الُبُُٗت، ٍو
السُب وؤلال٣اء، وبظغاء الل٣اءاث الصخُٟت، والخمشُل، والسغوط بهم مً صاثغة اإلالل والٗمل الغوجُجي 

ا إلاماعؾت اللٛت مماعؾت خُت  اإلاخمشل في الٟهل والخهت، والؼمً  ُ اإلادضص الظي ال ٩ًىن في ؤٚلب ألاخُان ٧اٞ
ى١ ٧ل طل٪ ال٨ك٠ ًٖ مىاَبهم ومُىلهم في مهاعاث اللٛت الٗغبُت اإلاسخلٟت.  وهاجخت، ٞو

ؤلَمُت ؤوكُت اللٛت الٗغبُت الالنُٟت   لسهذ :ؤهميت ألاوؽىت اللغىيت الالـفيت ٍؼ هاٖاجكت ٚو  :(2)في ؤجَّ

ؿهم في ج .1
ُ
ت وألاصبُت.ح  ىمُت مُى٫ الُالب ومىاَبه اللٍٛى

ت التي ًخ٨دؿبها الُلبت .  .2 ُٟي للخ٣اث٤ واإلاٗلىماث واإلاهاعاث اللٍٛى  جد٤٣ الخُب٤ُ الْى

تجشبذ ما  .3 ٤ مماعؾتها مماعؾت زاعط الٟهل.جدهل ٖلُه الُالب مً مٗاٝع لٍٛى  ، وطل٪ ًٖ ٍَغ

ظا ما جد٣٣ه ال٣غاءة الخغة.ؤَل اللٛت ِؿغ له الاجها٫ بش٣اٞتجغبِ الُالب بترار الٗغبُت وج .4  ، َو

 .جيهئ للُالب مىا٠٢ حٗلُمُت قبحهت بمىا٠٢ الخُاة بن لم ج٨ً ممازلت لها .5

ب ُٞه .6 ٤ بقغا٦ه في اإلاجا٫ الظي ًٚغ بت الُالب ومُىله ًٖ ٍَغ كب٘ ٚع
ُ
 .ح

٤ مماعؾخه للٛت مماعؾت َبُُٗت وفي مىا٠٢ خ٣ُ٣ .7 ؼ ز٣ت الُالب بىٟؿه، ًٖ ٍَغ  ُت.حٗمل ٖلى حٍٗؼ

ت، .8 ٤ مىا٠٢ م جدُذ للُالب الاهضماط في البِئت اللٍٛى  ، ؤم مىا٠٢ خ٣ُ٣ُت.هُىٗتؾىاء ؤ٧ان ًٖ ٍَغ

بهم ٖلى ٦ُُٟت الاهخٟإ مىه. .9  حؿاٖض ٖلى قٛل و٢ذ الٟغاٙ بما ًخالءم م٘ مُى٫ الُلبت، وجضٍع

 :ؤهىاع ألاوؽىت اللغىيت الالـفيت

ت ِخَب ًٖ ألاوكُت اللٍٛى
ُ
هجض ؤهٟؿىا ؤمام ٢اثمت مً ألاوكُت ٢ض جُى٫ بٌٗ  بطا ؤمٗىا الىٓغ ُٞما ٦

مجها : ؤلاطاٖت اإلاضعؾُت، والصخاٞت، وال٣غاءة  (3)ألاخُان، و٢ض ج٣هغ في ؤخُان ؤزغ، ٣ٞض ط٦غ ٖبض الٗلُم
غ، وظماٖت ؤلاطاٖت اإلاضعؾُت،  (4)الخغة، والخمشُل والجماٖت ألاصبُت، ؤما ؾم٪ ٞإوعص مجها : الصخاٞت والخدٍغ

باء، وظماٖت السُابت واإلادايغاث، وظماٖت الخمشُل، وظماٖت اإلا٨خبت، وؤنض٢اء ال٨خاب، وظماٖت ألاه
ىن، وال٣غاءة الخغة والصخاٞت (5)وهاصي اللٛت الٗغبُت، بِىما ؤخصخی مجها ظىصث : ؤلاطاٖت اإلاضعؾُت، والخلٍٟؼ

                                                           

حسن عبد ادلقصود "األنشطة الطالبية كتطوير العملية التعليمية ، ك ٜٜٖرجع نفسو،ص، ادل، عبد العليم إبراىيم، ادلوجو الفٍت دلدرسي اللطغة العربية انظر    ٔ
 .ر ٘ٔ-ٗٔ، جامعة بركنام، ركنام دار السالـ، معهد الدراساتُب بركنام دارالسالـ " كرقة ْتثية قدمت ُب ندكة مناىج اللغة العربية ُب ب

 لطالبية كتطويرىا باستخداـ كسائل كتقنيات التعليم " ْتث منشور على ادلوقععائشة بلهيش، كغزيل عبداهلل، " تقومي كاقع األنشطة ا    ٕ
taibahuevents.com/studies/aeshah.doc ـٕٓٔٓ/ٕٔ/ٖٔ ، دتت الزيارة ُب. 

 . ٚٔٗ-ٜٜٖعبد العليم إبراىيم، مرجع سابق، ص    ٖ

 . ٕٚ٘-ٜٙ٘، ص ٜٜٙٔبة األصللو ادلصرية، القاىرة، ، مكتٖزلمد صاّب مسك، فن التدريس للغة العربية كالًتبية اإلسالمية، ط    ٗ

 ٕٙٗ-ٖٕٙـ، ص ٜٙٛٔ، دمشق، دار الفكر ٕجودت الركايب ، طرؽ تدريس اللطغة العربية ، ط    ٘
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غ، والخمشُل، وهاصي اللٛت الٗغبُت، والجمُٗت ألاصبُت، ؤما ٞخخي وآزغون ٣ٞض ط٦غوا مجها :  (1)والخدٍغ
بن اإلاخٟدو ل٩ل ما  الىضواث، واإلاىاْغة، وؤلاطاٖت اإلاضعؾُت، والغخالث الخٗلُمُت، وظماٖت اليكاٍ اللٛىي.

ا وؤَضاٞها  ّلِ طل٪ جب٣ى مباصَئ
ُ
 ؤهه م٘ ٧

َّ
ها مخ٣اعبت ومخضازلت م٘ بًٗها، بال ٦َِغ مً َظٍ ألاوكُت ًغي ؤجَّ

ُ
ط

ا آزغ ا٢خًخه واخضة ومكتر٦ت ؛ لظا ٢امذ الضعاؾت 
 
بًم بًٗها فى بٌٗ وصمجها، ٦ما ؤوكإث وكاَ

ى )مىخضي الى٣اف ٖلى قب٨ت ؤلاهترهذ(، وبهظا  ْغوٝ َظا الٗهغ اإلاىؾىم بٗهغ ج٨ىلىظُا اإلاٗلىماث، َو
ج٩ىن ألاوكُت اإلاؿتهضٞت لضًىا في َظٍ الضعاؾت، هي : ؤلاطاٖت اإلاضعؾُت، واإلاؿغح اإلاضعسخي، واإلا٨خبت )وع٢ُت / 

ت مً بل٨تروهُ ت(، والصخاٞت اإلاضعؾُت، وهاصي الٗغبُت، والظي ظٗلىا السُابت والىضواث واإلاؿاب٣اث اللٍٛى
 يمً ؤوكُخه، ومىخضي الى٣اف ٖلى قب٨ت ؤلاهترهذ؛ إلاىاؾبتها إلاخٗلمي اللٛت الٗغبُت في بغووي صاع الؿالم.

 ؤلاراغت اإلاذسظيت 

جىمُت مهاعحي ال٨الم والاؾخمإ لضي ٧ل اإلاكتر٦حن في ؤلاطاٖت اإلاضعؾُت مً ألاوكُت التي لها بؾهام واضر في 
غ مهاعاث  ٠ مٗلم الٗغبُت َظا اليكاٍ في جٍُى َظا اليكاٍ واإلاؿخمٗحن بلُه؛ لظا مً الًغوعي ؤن ًْى
٤ مماعؾتهم لبٌٗ ألاوكُت مشل: ٢غاءة ألازباع، وبظغاء اإلا٣ابالث، وؾغص  اللٛت الٗغبُت لضي َالبه ًٖ ٍَغ

الهاث اإلاضعؾُت اإلاهمت. بٌٗ الُغاث٠ الٗغبُ غى بٌٗ ؤلٖا  ت، وال٣هو ال٣هحرة، وج٣ضًم الكٗغ، ٖو

 اإلاعشح اإلاذسس ي

ا، وج٩امل شسهُاتهم، وبُٖائهم   ُ اإلاؿغح له صوع ٞٗا٫ فى بىاء شسهُت الُلبت، والخإزحر ٖلى ؾلى٦هم بًجاب
اث اإلاىاؾبت لؿً الُالب، والتي حؿخُُ٘  الش٣ت بالىٟـ، إلاا له مً زهىنُت جخمشل في ٖغى اإلاىيٖى

ت مٗاهحها، وبًجاص ٖال٢اث بحن  ن٣ل شسهِخت وتهظًبها، واهسغاَها في اإلاجخم٘، والخ٠ُ٨ م٘ الخُاة ومٗٞغ
ظا ؤمغ ًجب جد٣ُ٣ه  الجاهب اإلاٗغفي والجاهب الخغ٧ي، وبطا اٖخبرها ؤن اإلاؿغح بك٩ل ٖام َمِٗجيٌّ ب٩ل طل٪، َو

اإلاضعسخي ٖلُه ٖبء ٦بحر في بًجاص ٧ل طل٪ مً زال٫  بكٍغ جىاٞغ ظمُ٘ مخُلباث الٗغى اإلاؿغحي، ٞاإلاؿغح
، (2)الغؾالت التي ًدملها اإلامشل، بياٞت بلى ٧ىهه ًمشل الىىاة ألاولى والغاٞض الغثِـ للٗمل اإلاؿغحي في ؤي بلض

لُىا بىنٟىا مٗلمحن  اث بصاعة اليكاٍ الُالبي، ٖو لٗغبُت في بِئت لٞاليكاٍ اإلاؿغحي مىظىص مً يمً ؤولٍى
٠ َظا اليكاٍ لسضٚحر بِئت م٘ ٖضم بَما٫ الجاهب ال٩ٟاهي  ،مت الجىاهب الضًيُت، والاظخماُٖتها ؤن هْى

ٜ شخىت اإلالل والؿإم الىاججت ًٖ الغوجحن اإلاضعسخي.  ا في جَٟغ ا مهم  اصي صوع  ُح ًٖ الُلبت، ٍو َغّوِ
ًُ  الظي 

 اإلاىخبت اإلاذسظيت

ها ج٨مل ما ا٦دؿبه الُلبت مً خ٣اث٤ ومٟاَُم صازل اله٠، وجىمي  حٗىص ؤَمُت ال٣غاءة الساعظُت بلى ؤجَّ
ت وال٣ًاًا اإلاٗانغة. والق٪ ؤن اإلا٨خبت  ، وجم٨جهم مً مخابٗت ألاخضار الجاٍع إل لضحهم مهاعاث ال٣غاءة والَا

، مشل ٦خب ال٣هو، (3)ُخٗامل م٘ مسخل٠ مهاصع ال٣غاءاث الساعظُتلاإلاضعؾُت هي اإلا٩ان ألامشل للمخٗلم 
اث اإلاسخاعة طاث الهلت بما ًضعؾه الُلبت. ٞٗلى والصخ٠، واإلاجالث ال ٗغبُت بإهىاٖها، وبٌٗ  اإلاىيٖى

اث ما ًىاؾب مؿخىي َالبه اللٛىي و٢ضعاتهم، ومً ألاًٞل ؤن ٣ًىم  اإلاٗلم ؤن ًسخاع مً َظٍ اإلاُبٖى
ما بدهغ ما َى مىظىص مجها في م٨خبت اإلاضعؾت، ؤو ٖلى قب٨ت ؤلاهترهذ؛ لِؿهل ٖلُه بعقاصَم وجىظحهم ٖىض

ا للخُب٤ُ الٗملي صازل اإلا٨خبت اإلاضعؾُت،  ٩ًلٟهم بيكاٍ النٟي مغجبِ باإلا٨خبت اإلاضعؾُت، وؤن ًسهو و٢خ 

                                                           

 ٙٗٔ-ٗٗٔـ، ص ٕٗٓٓدار الفكر، األردف، عماف،   ٔفتحي على يونس كآخركف، ادلناىج، األسس،ادلكونات، التنظيمات، التطوير، ط    ٔ

 كيف نبٍت أنشطة صفية تراعي أظلاط التعلم " مقاؿ منشور ُب ادلوقع، شا سركر "ر     ٕ
(http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=6830e9c81ed01329 )(ٔٛ-ٜ-ٕٓٔٓ.)ـ 

-http://faculty.mu.edu.sa/ialzuaiber/Extraرمحن "األنشطة الصفية كالالصفية " مقاؿ منشور ُب ادلوقع، إبراىيم بن عبداهلل بن عبدال   ٖ

curricular%20activities (ٔٛ-ٕٔ-ٕٕٓٔ.) 

http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=6830e9c81ed01329
http://faculty.mu.edu.sa/ialzuaiber/Extra-curricular%20activities
http://faculty.mu.edu.sa/ialzuaiber/Extra-curricular%20activities
http://faculty.mu.edu.sa/ialzuaiber/Extra-curricular%20activities
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ا بما ًىجؼوهه مً و   ً لُه ؤن حهخمَّ ؤً ٣ٍىم بدصجُٗهم ٖلى اعجُاص اإلا٨خبت والخهٟذ ٖلى قب٨ت ؤلاهترهذ، ٖو
غ وملسهاث و٢غاءة اإلاىاؾب مجها صازل الٟهل ٦يكاٍ اؾتهال ت. ج٣اٍع  لي؛ لخىمُت مهاعاث اإلاخٗلم اللٍٛى

 الصحافت اإلاذسظيت 

ا إلاماعؾت اللٛت ًٖ  ًدُذ اليكاٍ الصخٟي إلاخٗلمي الٗغبُت مً ٚحر ؤَلها، والظًً ٌِٗكىن زاعط بِئتها ٞغن 
م ٦خابت، و٦ظل٪  ٤ الخٗبحر الخغ ًٖ مكاَٖغ ، ٦ما ًدُذ لهم الخضعب ٖلى ٦خابت ال٣هو، واإلا٣االثٍَغ

٨دؿب اإلاخٗلم ُٞه مهاعة جبؿُِ ًخضعبىن ٖلى ال خٗبحر الكٟهي مً زال٫ بظغاء اإلا٣ابالث الصخُٟت، ٍو
اث مً زالله الُلبت ٖلى ًٞ الابضإ ال٨ٟغة ؤو جىؾُٗها، ٞهظا اليكاٍ مجا٫ لُخضعب ، وابخ٩اع اإلاىيٖى

غيها بإؾلىب ًجظب ال٣اعت ل٣غاثتها. ولهظا عؤي الباخض ً الجاطبت، ٖو ؤن ٩ًىن َظا  اإلاهمت، واهخ٣اء الٗىاٍو
ب الُلبت )ُٖىت الضعاؾت( ٖلى ٦خابت اإلا٣االث وال٣هو ال٣هحرة، وبظغاء اإلا٣ابالث،   لخضٍع

 
اليكاٍ مجاال

الهاث اإلاضعؾُت ونُاٚتها بلٛت ٖغبُت مٟهىمت.    و٦خابت ألازباع اإلادلُت والٗاإلاُت، وؤن ًخىلىا جغظمت ؤلٖا

 هادي اللغت الػشبيت 

ت وال٣ههُت  ٣ًى٫ ظىصث:" ًدؿً ؤن ٩ًىن في اث الكٍٗغ اإلاضعؾت هاٍص للٛت الٗغبُت جضوع ُٞه اإلاباٍع
ا الىضواث اإلاضعؾُت، وهي حٗض مً زحر اإلاُاصًً التي ًخمغن ٞحها الُالب   ً واإلاؿاظالث ألاصبُت، وج٣ام ُٞه ؤً

جضون ُٞ ه ٖلى اؾخٗما٫ اللٛت الٗغبُت، والاهُال١ في الخضًض في ظى َبُعي بُٗض ًٖ ال٩لٟت وال٣ُىص، ٍو
 إلقبإ مُىلهم الاظخماُٖت، وبعياء َمىخهم، 

 
ا مً الدؿلُت واإلاخٗت اإلاُٟضة، ٦ما ًجضون ُٞه مجاال يغب 

عاؾت بدبجي جهىع ًجٗل مً ؤوكُت السُابت، (1")وبْهاع مىاَبهم ، وبىاء  ٖلى َظا ٢ام الباخض في َظٍ الّضِ
ا مً ؤوكُت هاصي ا ُ٘ مً مضعسخي اللٛت واإلاىاْغة، والىضواث الٗلمُت، واإلاؿاب٣اث ظؼء  خى٢َّ ًُ للٛت الٗغبُت؛ لظا 

اث طاث َاب٘ زُابي، وال٣ُام بمىاْغاث في  الٗغبُت في َظٍ اإلاضاعؽ ؤن ًىظهىا َالبهم للخباعي في مىيٖى
ضعى بلحها مخدضزىن مً  ًُ  لخٗضص وظهاث الىٓغ، والٗمل ٖلى جىُٓم هضواث ٖلمُت 

 
اث ج٩ىن مجاال مىيٖى

 ام بمؿاب٣اث في ٞىىن اللٛت ومهاعاتها اإلاسخلٟت ًدىاٞـ ٞحها الُلبت. صازل اإلاضعؾت وزاعظها، وال٣ُ

 مىخذًاث الىلاػ غلى ؼبىت ؤلاهترهذ 

ا مُضان حٗلُم اللٛت وحٗلمها بٟغوٖها ومهاعاتها اإلاسخلٟت، وحٗض ؤلاهترهذ واخضة مً  ا٢خدم الخاؾىب مازغ 
ت والخٗلم اإلاهمت ا مً مهاصع اإلاٗٞغ في ٖهغ الخ٨ىىلىظُا واؾخسضاماث  اؾخسضاماث الخاؾىب، ومهضع 

ٗت ومًمىهت الىؾاثِ  الخاؾىب، وله ٞىاثض ظمت في مجا٫ حٗلُم اللٛاث خُض ًخمخ٘ بألُت جىنُل ؾَغ
ى ًدُذ له ٞغم الىنى٫ بلى ٢ىاٖض البُاهاث والخدضر م٘ الؼمالء، واإلاكاع٦ت في  الخٗلُمُت بلى اإلاؿخسضم، َو

ض خىاعاث ظماُٖت، والخداوع والى٣اف، وجباص ٤ وؾاثِ مخٗضصة ، مجها البًر ٫ الغؾاثل، ٧ل طل٪ ًخمُّ ًٖ ٍَغ
م الظاحي، ؤو الىاظباث اإلاجزلُت، ٦ما E-mailؤلال٨ترووي ) ( الظي ًدُذ للمٗلم ؤن ًغؾل لُالبه ؤؾئلت الخ٣ٍى

ٝغ اإلاىا٢كت ) ( ؤو Conference Roomsًدُذ للمخٗلم جباص٫ الغؾاثل واإلاٗلىماث م٘ ؤؾاجظجه وػمالثه، ٚو
اث مخٗضصة طاث  Chatting Roomsالضعصقت ) ٚٝغ ( التي جدُذ للضاعؾحن جباص٫ ألا٩ٞاع وآلاعاء في مىيٖى

م مً مخدضسي اللٛت. ول٣ض ؤوعصث قب٨ت  ت ٖلمُت ؤو اظخماٖت، ومىا٢كتها م٘ بًٗهم ؤو م٘ ٚحَر ٖال٢ت لٍٛى
(Internet world stats ا لئلهترهذ لى زمؿحن صولت اؾخسضام  ( جبحن 2010في الٗالم الٗام )(صعاؾت اخهاثُت أٖل

مً زاللها ؤنَّ بغووي صاع الؿالم مً يمً َظٍ الضو٫، خُض بلٛذ وؿبت مؿخسضمي ؤلاهترهذ ٞحها 
. ٞهظٍ اليؿبت الٗالُت ًيبػي ؤن ٩ًىن إلاخٗلمي اللٛت الٗغبُت ٞحها ههِب؛ زانت بطا ٖلمىا بن (1)80.7%

                                                           

 . ٕٙٗجودت الركايب، مرجع سابق، ص     ٔ

دراسة إحصائية عن أكثر الدكؿ استخدامنا للشبكة ادلعلومات العادلية)اإلنًتنت(، منشورة ُب      ٔ
 ـ..ٕٓٔٓ-ٓٔ-ٕ( )  http://www.internetworldstats.com/top25.htmادلوقع)

http://www.internetworldstats.com/top25.htm
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ت التي جًٟل الجلىؽ ؤمام ال٨مبُىجغ، وجهٟذ الُلبت في َظٍ اإلاضاعؽ َم مً الكباب، َظٍ الٟئت ا لٗمٍغ
قب٩اث ؤلاهترهذ الؿاٖاث الُىا٫؛ لظا جغي َظٍ الضعاؾت ؤن ًخم التر٦حز في َظا اليكاٍ ٖلى مماعؾت 
اث الٗلمُت التي  اث الاظخماُٖت، واإلاىيٖى اث طاث ٖال٢ت باإلا٣غع الضعاسخي، واإلاىيٖى الى٣اف في مىيٖى

 
 
اث الٗامت بٛغى الدؿلُت وملء و٢ذ الٟغاٙ.  جىاؾب مؿخىي الضاعؾحن، ًٞال  ًٖ جىاو٫ بٌٗ اإلاىيٖى

 هخائج الخدليل ومىاكؽتها

خاولذ الضعاؾت الخالُت جلمـ زالزت مداوع ؤؾاؾُت حك٩ل مماعؾت الُلبت الٟٗلُت ألوكُت اللٛت الٗغبُت 
ا   ٖ بما ًخًمىه مً زاعط حجغة الضعاؾت مً وظهت هٓغ اإلاضعؾحن، وؾٝى ًخم صعاؾت ٧ل مدىع مجها مخبى

ا بما ًىاؾبها، ٦ما ًلي:  بىىص طاث نلت وز٣ُت بمماعؾت اليكاٍ اللٛىي، زم ال٣ُام  بمىا٢كت الىخاثج وجٟؿحَر

 هىع ألاوؽىت اللغىيتاإلادىس ألاول : 

ٖضص مً ألاوكُت، واإلااصة اإلا٣ضمت مً زاللها ؛ ل٣ُاؽ الىا٢٘ الٟٗلي لضعاؾت َظا اإلادىع جم جدضًض 
م في صعظت لىظىصَا في اإلاضا م  جمَّ ٖغيها ٖلى اإلاضعؾحن بٛغى ببضاء وظهاث هَٓغ

َ
عؽ ُٖىت الضعاؾت، ومً ز

ال١ ا، ؤم الجىظض ٖلى ؤلَا ا ؤم ؤخُاه  ت للىا٢٘ الٟٗلي 1. ًىضر الجضو٫ ع٢م )وظىصَا، صاثم  ( اليؿب اإلائٍى
ـ لؤلوكُت اللٛت الٗغبُت الالنُٟت في اإلاضاعؽ ُٖىت الضعاؾت، مً وظهت هٓغ اإلاضعؾحن  ال٣اثمحن ٖلى جضَع

 اللٛت الٗغبُت في جل٪ اإلاضاعؽ.

 ( اليعب اإلائىيت لىاكؼ ؤوؽىت اللغت الػشبيت الالـفيت.0الجذول سكم )

 صعظت جىاٍٞغ اليكاٍ

ا ا صاثم   ال جىظض ؤخُاه 

 59.46 18.91 21.62 ؤلاطاٖت اإلاضعؾُت

 86.48 8.12 5.40 اإلاؿغح اإلاضعسخي 

 35.13 56.75 8.11 اإلا٨خبت )وع٢ُت / بل٨تروهُت(

 72.96 16.22 10.82 الصخاٞت اإلاضعؾُت 

 10.80 62.16 27.04 هاصي اللٛت الٗغبُت    )السُابت / اإلاىاْغة / الىضواث / اإلاؿاب٣اث (

 100.00 0.0 0.0 مىخضي الى٣اف ٖلى قب٨ت ؤلاهترهذ 

ا في ؤن ؤ٦ثر ًا٦ضون ٚالبُت ال٣اثمحن ٖلى ألاوكُت  ؤنَّ ( 1الجضو٫ ع٢م ) ًبحن ت وظىص  ألاوكُت اللٍٛى
مضاعؾهم هي، هاصي اللٛت الٗغبُت وؤلاطاٖت اإلاضعؾُت، زم اإلا٨خبت، وب٣ُت ألاوكُت ٧اإلاؿغح اإلاضعسخي 

ا بيؿب يئُلت ؤما ميكِ مىخضي الى٣اف ٖلى قب٨ت ؤلاهترهذ  ِٞكحر  ،والصخاٞت اإلاضعؾُت ٞخىظض ؤخُاه 
 ظمُ٘ اإلاؿخٟخحن بلى ٖضمىظىصٍ ٦يكاٍ في مضاعؾهم. 

 ليعب اإلائىيت  للمادة اإلالذمت مً خالل ألاوؽىت اللغىيت مً وحهت هظش اإلاذسظينل (6) حذول سكم

ا اإلااصة اليكاٍ  صعظت جىاَٞغ

 ؤلاطاٖت اإلاضعؾُت

ا ا صاثم   ال جىظض ؤخُاه 

 89.18 8.12 2.70 م٣خُٟاث مً ألازباع 

 81.08 10.81 8.11 ؤَم ألاخضار في اإلاضعؾت
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 83.33 21.62 8.11 ٢هو ٢هحرة

 81.07 16.22 2.70 م٣ابالث

 81.07 16.22 2.70 َغاث٠ ٖغبُت

 81.08 13.51 5.40 ؤقٗاع ٖغبُت 

 67.56 18.91 13.51 بٖالهاث 

 اإلاؿغح اإلاضعسخي

 64.87 24.32 10.81 جمشُلُاث صًيُت 

 67.56 21.62 10.81 جمشُلُاث اظخماُٖت

 78.37 13.51 8.11 جمشُلُاث ٩ٞاَُت 

 89.19 8.11 2.70 مشُلُاث ٖلمُت ج

سُت   81.08 18.91 0 جمشُلُاث جاٍع

 اإلا٨خبت

 62.16 32.43 5.40 ٢غاءة ٢هو مسخاعة 

اث مسخاعة  67.56 24.32 8.11 ٢غاءة مىيٖى

 81.07 18.91 0 ٢غاءة صخ٠ و مجالث ٖغبُت

 48.64 29.72 21.62 ٢غاءة خغة

 الصخاٞت اإلاضعؾُت

 70.27 21.62 8.11 ٦خابت م٣االث ٢هحرة

ٟت  83.78 16.22 0 ٦خابت ٢هو ٍَغ

 91.89 8.11 0 م٣ابالث صخُٟت

 89.19 8.11 2.70 ؤزباع صخُٟت

 54.05 35.13 10.81 بٖالهاث 

 هاصي اللٛت الٗغبُت

 21.62 32.43 45.94 السُابت

 64.87 32.43 2.70 اإلاىاْغة 

 70.26 27.02 2.70 الىضواث الٗلمُت 

 54.05 40.54 5.40 ث فى ال٣هت ؤو الكٗغ مؿاب٣ا

ت  43.24 45.94 10.81 مؿاب٣اث لٍٛى

مىخضي الى٣اف ٖلى قب٨ت 
 ؤلاهترهذ

ت  اث لٍٛى  89.22 8.11 2.70 الى٣اف في مىيٖى

اث ٖلمُت   91.89 8.11 0 الى٣اف في مىيٖى

اث اظخماُٖت  91.89 8.11 0 الى٣اف في مىيٖى

 89.19 10.81 0 و٢ذ الٟغاٙالى٣اف مً ؤظل الدؿلُت وملء 
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الهاث ٖبر ؤلاطاٖت اإلاضعؾُت ٧اهذ مً ؤ٦ثر اإلاىاص ؤن ٚالبُت اإلاضعؾحن ًغون ؤن ( 2الجضو٫ ع٢م ) ًىضر ؤلٖا
ا، وجلتها بطاٖت ؤَم ألاخضار في اإلاضعؾت، وبطاٖت ٢هو ٢هحرة ٖلى الُالب وفي اإلاؿغح اإلاضعسخي  ،ج٣ضًم 

ً ؤ٦ثر ألاوكُت التي ًىظه اإلاضعؾىن َالبهم بلحها، وفي وكاٍ ٧اهذ الخمشُلُاث الضًيُت، والاظخماُٖت م
اث  اإلا٨خبت بلٛذ ال٣غاءاث الخغة ؤٖلى وؿبت في اَخماماث اإلاضعؾحن، وجلتها في ألاَمُت ٢غاءة اإلاىيٖى
لى مً ب٣ُت اإلاماعؾاث في َظا اليكاٍ،  الهاث ألٖا اإلاسخاعة، وفي وكاٍ الصخاٞت اإلاضعؾُت ٧اهذ ٦خابت ؤلٖا

ا، بِىما ؤقاع 10.81خُض ط٦غ  الهاث صاثم  % مجهم 35.13% مً اإلاضعؾحن ؤجهم ًىظهىن َالبهم بلى ٦خابت ؤلٖا
ا، ؤما في وكاٍ هاصي اللٛت الٗغبُت ٣ٞض ٧اهذ السُابت في ٢مت اَخماماث اإلاضعؾحن  بلى ؤجهم ًىظهىجهم ؤخُاه 

ت، وفي ميكِ مىخضي الى٣اف البهم، وجلتها في ألاَمُت اإلاؿاب٣اث اللٍٛى ى ؤي٠ٗ  -ٖبر ؤلاهترهذ  َو َو
اث   -ألاوكُت مماعؾت  خُض ؤبان ٢لت مً اإلاضعؾحن ؤجهم ًىظهىن َالبهم بلى الخداوع والى٣اف في مىيٖى

ت ؤزغي ؤجهم ًىظهىن َالبهم بلى الى٣اف مً ؤظل الدؿلُت وملء و٢ذ الٟغاٙ  ا، و ط٦غث مجمٖى ت صاثم  لٍٛى
ا، ؤما ب٣ُت مداوع الى٣اف، ٧الى٣اف في م اث اظخماُٖت ٩ٞاهذ وؿبتها ؤخُاه  اث ٖلمُت ومىيٖى ىيٖى

 يُٟٗت ؤو قبه مٗضومت. 

 اإلادىس الثاوي : واكؼ مؽاسهت  الىلبت في ألاوؽىت اللغىيت الالـفيت

ت إلاكاع٦ت الُلبت في بٖضاص ماصة اليكاٍ اللٛىي، مً وظهت هٓغ 3الجضو٫ ع٢م ) ( ًبحن اليؿب اإلائٍى
 اإلاضعؾحن.

 عظت مكاع٦ت الُالبص هٕى مكاع٦ت الُالب اليكاٍ

ا ا صاثم  ال  ؤخُاه 
 جىظض

 70.26 24.32 5.40 ٣ًىم الُلبت بةٖضاص  مىاص ؤلاطاٖت اإلاضعؾُت  ؤلاطاٖت اإلاضعؾُت 

 81.07 10.81 8.11 ٣ًىم الُلبت بةٖضاص  مىاص اإلاؿغح اإلاضعسخي    اإلاؿغح اإلاضعسخي 

اث التي  ٣ًغ  اإلا٨خبت   43.23 40.54 16.22 ؤوجها   ٣ًىم الُلبت بازخُاع ال٨خب واإلاىيٖى

 70.27 21.62 8.11 ٣ًىم الُلبت بةٖضاص  اإلااصة  الصخُٟت  الصخاٞت اإلاضعؾُت

 37.83 29.72 32.43 ٣ًىم الُلبت بةٖضاص  ماصة السُابت   هاصي اللٛت الٗغبُت 

 72.97 21.62 5.40 ٣ًىم الُلبت بةٖضاص  ماصة اإلاىاْغة   

 89.18 10.81 0 الىضواث٣ًىم الُلبت بةٖضاص  ماصة 

 72.97 24.32 2.70 ٣ًىم الُلبت بةٖضاص  ماصة اإلاؿاب٣اث 

اث الى٣اف    83.77 13.51 2.70 ٣ًىم الُلبت بخدضًض وازخُاع مىيٖى

( ؤن ٚالبُت ال٣اثمحن ٖلى ألاوكُت ًغون ؤن مكاع٦ت الُلبت في بٖضاص ماصة 3ؤْهغث هخاثج الجضو٫ ع٢م )
ل ج٩اص ج٩ىن مٗضومت في ٦شحر مً ألاوكُت، وباألزو مجها ماصة مىخضي الى٣اف اليكاٍ جخه٠ بال٠ًٗ، ب

ٖبر ؤلاهترهذ، والىضواث الٗلمُت، واإلاؿاب٣اث، والصخاٞت اإلاضعؾُت، وؤلاطاٖت اإلاضعؾُت، واإلاؿغح اإلاضعسخي، 
 بةؾخصىاء ماصة السُابت التي ؤوضر الجضو٫ ؤنَّ الُلبت َم الظًً ٌٗضون ماصتها.

ا لم جتراواح الـ ٨ك٠ ًٖ ؤنَّ وؿبت ٞهظا الجضو٫ ً % للظًً 25.40% ، و14.05مكاع٦ت الُلبت صاثم 
ا، بِىما ونلذ وؿبت الظًً ال ٌكاع٧ىن في بٖضاص ماصة اليكاٍ بلى ما ٞى١ الـ  %.60ٌكاع٧ىن ؤخُاه 
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 (  ًىضح دسحت مؽاسهت الىلبت في ؤداء اليؽاه اللغىي، مً وحهت هظش اإلاذسظين.2الجذول سكم )

 صعظت ؤصاء الُالب ليكاٍهٕى ا

ا  ي٠ُٗ ظُض ظُض ظض 

اء
ؤص

ي 
ت ف

ُلب
 ال

٦ت
اع

ك
م

 

 62.16 32.43 5.40 وكاٍ ؤلاطاٖت اإلاضعؾُت 

 48.65 43.24 8.11 وكاٍ اإلاؿغح اإلاضعسخي 

 59.45 35.13 5.40 وكاٍ ال٣غاءاث الساعظُت  

 75.66 18.91 5.40 وكاٍ الصخاٞت اإلاضعؾُت 

 21.62 48.65 29.72 السُابت

 59.46 27.02 13.51 ؤصاء اإلاىاْغة

 72.97 21.62 5.40 الىضواث الٗلمُت

ت   48.64 27.02 24.32 اإلاؿاب٣اث اللٍٛى

 78.38 18.91 2.70 مىخضي الى٣اف ٖلى قب٨ت ؤلاهترهذ

ت إلاؿخىي مماعؾت اليكاٍ   %58.56 %30.33 %11.11 اليؿبت اإلائٍى

ا مً ( ؤن مؿخىي مكاع4٦ًبحن الجضو٫ ع٢م ) ت الالنُٟت ي٠ُٗ ظض  ت الُلبت في مماعؾت ألاوكُت اللٍٛى
وظهت هٓغ مضعؾحهم، زانت في ميكِ مىخضي الى٣اف ٖبر ؤلاهترهذ، وؤلاطاٖت اإلاضعؾُت، والىضواث الٗلمُت، 

َض  
َّ
اإلاؿخٟخحن ٖضم وظىص مماعؾت خ٣ُ٣ُت ألوكُت اللٛت الٗغبُت % مً 58.56والصخاٞت اإلاضعؾُت.  ٣ٞض ؤ٦

%  مجهم بلى مكاع٦ت الُلبت في ؤصاء اليكاٍ بمؿخىي ظُض، في خحن بلٛذ 30.33هم، بِىما ؤقاع في مضاعؾ
ا   %  ٣ِٞ.11.11وؿبت اإلاكاع٦ت بمؿخىي ظُض ظض 

 اإلادىس الثالث : مػىكاث مماسظت ألاوؽىت اللغىيت

ؤَم الٗىامل بنَّ ما ًدُِ بالُالب مً  بِئت مضعؾُت، ومٗلمحن، وؤؾغة، وؾلى٦ُاث الُالب هٟؿه حٗض مً 
ُغ في مؿخىي مكا ِ

ّ
ت ع٦خه، واهسغاَه في ؤوكُت الٗملُتاإلاازغة في مؿخىي جدهُله ألا٧اصًمي، ٦ما جاز ، وإلاٗٞغ

ت مً ألاؾئلت  ٖلىجإزحر َظٍ الٗىامل  مكاع٦ت الُلبت في اإلاضاعؽ الٗغبُت في بغووي؛ وظهذ الضعاؾت مجمٖى
ت آعائهم في ؤ٦ثر  ىضر الجضو٫ ع٢م )في نىعة بىىص بلى اإلاضعؾحن إلاٗٞغ ( 5اإلاٗى٢اث التي ج٠٣ ؤمام الُلبت. ٍو

ت إلاٗى٢اث ب٢امت ألاوكُت ومكاع٦ت الُلبت ٞحهااليؿب   مً وظهت هٓغ اإلاضعؾحن. اإلائٍى

 مً وحهت هظش اإلاذسظين. اإلائىيت إلاػىكاث بكامت ألاوؽىت ومؽاسهت الىلبت فيها( اليعب 1الجذول سكم )

 كاٍصعظت بٖا٢ت الي الؿبب اإلاٗى١  الجهت

ؾت
ضع

اإلا
 

ٌٗى١ 
ا  صاثم 

ٌٗى١ 
ا  ؤخُاه 

 ال ٌٗى١ 

 48.64 40.54 10.81 ٖضم وظىص جسُُِ ظُض لليكاٍ.

 64.86 29.72 5.40 ٖضم ا٢خىإ بصاعة اإلاضعؾت بإَمُت ؤوكُت اللٛت الٗغبُت الال نُٟت. 

 27.02 43.24 29.72 ٢لت ؤلام٩اهُاث اإلااصًت و ألاصواث الالػمت إلاماعؾت اليكاٍ. 
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م ٖلى اإلاىاص الٗلمُت ألاؾاؾُت ٣ِٞ.   37.83 32.43 29.72 ا٢خهاع الخ٣ٍى

 29.73 37.83 32.43 ٖضم مىاؾبت الى٢ذ الظي ٣ًام ُٞه اليكاٍ.

غ ؤما٦ً مسههت إلاماعؾت ألاوكُت.   35.13 40.54 24.32 ٖضم جٞى

لم
إلاٗ

ا
 

 67.56 24.32 8.11 ٖضم ا٢خىإ بٌٗ اإلاضعؾحن بإَمُت ألاوكُت الالنُٟت.

بت بٌٗ اإلاٗلمحن فى ألاقغاٝ والاقترا٥ فى اليكاٍ.   64.85 27.02 8.11 ٖضم ٚع

 45.94 48.65 5.40 اَخمام بٌٗ اإلاٗلمحن بالجاهب اإلاٗغفي صون ؾىاٍ.

٩ل٠ بها اإلاٗلم م٘ ٦ثرة الخهو. ًُ ما٫ اإلاضعؾُت التي   18.92 24.32 56.75 ٦ثرة ألٖا

 35.13 35.13 29.72 ٚحر اإلاضعؾُت. اعجباٍ بٌٗ اإلاضعؾبن بإٖما٫ ؤزغي 

ُُٟت.  64.86 20.02 8.11 اٖخ٣اص بٌٗ اإلاضعؾحن بإن اليكاٍ زاعط واظباتهم الْى

 45.93 43.24 10.81 ي٠ٗ زبراث اإلاضعؾحن في مجا٫ ؤوكُت اللٛت الٗغبُت الال نُٟت.

 48.63 48.65 2.70 ٖضم وظىص الخٗاون بحن ال٣اثمحن ٖلى اليكاٍ

ب
ُال

ال
 

 27.02 24.32 48.65 وعي الُالب بإَمُت اليكاٍ. ٢لت

 13.51 29.72 56.75 ٦ثرة الخهو جهٝغ الُالب ًٖ الاقترا٥ في اليكاٍ. 

باجه ومُىله.  24.32 51.35 24.32 ٖضم اجاخت الٟغنت للُالب لالهًمام خؿب ٚع

 16.22 27.02 56.75 الترصص والسٝى والشجل لضي بٌٗ الُلبت. 

 29.73 29.72 40.54 ً جإزحر اليكاٍ ٖلى مؿخىاٍ الضعاسخي. زٝى الُالب م

 29.73 29.72 40.54 ي٠ٗ الُالب في اللٛت الٗغبُت. 

 40.53 29.72 29.72 اعجباٍ بٌٗ الُلبت بإٖما٫ ؤزغي بٗض الضوام اإلاضعسخي. 

غ لضي بًٗهم.   32.42 51.35 16.22 بٌٗ ألاوكُت جخُلب مهاعاث  ال جخٞى

 70.26 24.32 5.40 ليكاٍ بم٣غعاث اللٛت الٗغبُت. ٖضم ٖال٢ـت ا

غة
ألاؾ

 

 64.86 18.91 16.22 ٖضم حصجُ٘ ؤولُاء ألامىع ألبىائهم  ٖلى الاهًمام في ألاوكُت. 

 35.13 37.83 27.02 السٝى مً جإزحر اليكاٍ ٖلى مؿخىي الُالب الضعاسخي.

ُه ٣ِٞ.   70.26 29.72 0 هٓغة بٌٗ ألاباء  لليكاٍ ٖلى ؤهه وؾُلت للتٞر

 59.45 37.83 2.70 الًجض بٌٗ ؤولُاء ألامىع الى٢ذ ال٩افي إلعؾا٫ ؤبىائهم بلى م٩ان اليكاٍ. 

 45.94 43.24 10.81 ظهل بٌٗ ؤولُاء ألامىع باللٛت الٗغبُت ًجٗلهم ٚحر مخدمؿحن ألوكُتها.

ت.   45.94 43.24 10.81 ٖضم بصعا٥ ألاؾغة ألَمُت ألاوكُت اللٍٛى

 64.86 18.91 16.22 حصجُ٘ ؤولُاء ألامىع ألبىائهم  ٖلى الاهًمام في ألاوكُت. ٖضم 

ت الالنُٟت في اإلاضاعؽ 5ًخطر مً الجضو٫ ع٢م ) ( ؤن ؤبغػ مٗى٢اث مكاع٦ت الُلبت في ألاوكُت اللٍٛى
و٢لت  الٗغبُت في بغووي صاعالؿالم مً وظهت هٓغ اإلاضعؾحن هي، ٖضم مىاؾبت الى٢ذ الظي ٣ًام ُٞه اليكاٍ،
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ضم  م  وظىصؤلام٩اهُاث اإلااصًت إلاماعؾت اليكاٍ، ٖو ؤما٦ً مسههت إلاماعؾت اليكاَاث، وا٢خهاع ج٣ٍى
ما٫  الُالب ٖلى اإلاىاص الٗلمُت ٣ِٞ، َظا مً ظاهب ؤلاصاعة اإلاضعؾُت. ومً ظاهب اإلاٗلم ٧اهذ ٦ثرة ألٖا

٩ل٠ بها اإلاٗلم م٘ ٦ثرة الخهو ًُ ، بإٖما٫ ؤزغي ٚحر اإلاضعؾُت اعجباٍ بٌٗ اإلاضعؾبن، و اإلاضعؾُت التي 
، واَخمام بٌٗ اإلاٗلمحن بالجاهب اإلاٗغفي ي٠ٗ زبراث اإلاضعؾحن في مجا٫ ؤوكُت اللٛت الٗغبُت الالنُٟتو 

 ًٖ ٖضم وظىص الخٗاون بحن ال٣اثمحن ٖلى اليكاٍ، مً ؤ٢ىي ؤؾباب مٗى٢اث مماعؾت صون ؾىاٍ، 
 
ًٞال

الترصص والسٝى والشجل لضي ب ٣ٞض ؤظاب اإلاضعؾىن ؤنَّ ؤما ما ًغجبِ بمدىع الُال ؤوكُت اللٛت الٗغبُت.
زٝى الُالب مً جإزحر اليكاٍ ٖلى و٦ثرة الخهو، و٢لت وعي الُلبت بإَمُت اليكاٍ، و  بٌٗ الُلبت،

 ًٖ ي٠ٗ الُلبت في اللٛت الٗغبُت، مً ألاؾباب الخ٣ُ٣ُت التي 
 
جهٝغ الُالب ًٖ مؿخىاٍ الضعاسخي، ًٞال

السٝى مً جإزحر نُٟت. ؤما ُٞما ًخٗل٤ بإؾغة الُالب ٣ٞض ؤقاعث الىخاثج بلى ؤنَّ في ألاوكُت الال الاقترا٥ 
ت، وظهل بٌٗ ؤولُاء  اليكاٍ ٖلى مؿخىي الُالب الضعاسخي، ضم بصعا٥ ألاؾغة ألَمُت ألاوكُت اللٍٛى ٖو

زال٫ ومً  الٗغبُت، مً ؤ٢ىي ألاؾباب التي ججٗلهم ٚحر مخدمؿحن إلاكاع٦ت ؤبىائهم في ألاوكُت.بألامىع 
٣ُا إلاماعؾت ألاوكُت  الىخاثج الىاعصة في َظا الجضو٫ ًخطر ؤنَّ اإلاضعؾت وألاؾغة ؤ٢ل مً اإلاٗلم والُالب حٍٗى

٤  صون الـ ) ت الالنُٟت خُض ٧ان مؿخىي الخٍٗى ا. 50اللٍٛى ا٢ت ؤخُاه  ىض مؿخىي ؤلٖا  %( ٖو

 هخائج الذساظت:

كحر هخاثج الضعاؾت بلى آلاحي:
ُ
 ح

 وألاصواث الالػمت إلاماعؾتها. ،ؤلوكُت، و٢لت ؤلام٩اهُاث اإلااصًتٖضم وظىص جسُُِ ظُض ل .1

م ٖلى اإلاىاص الٗلمُت ألاؾاؾُت، مما ًجٗل اليكاٍ ٚحر مهم. .2  ا٢خهاع الخ٣ٍى

بٌٗ ؤولُاء ألامىع نٗىبت في بعؾا٫ ؤبىائهم جىاظه  لظا ؛ٖضم مىاؾبت الى٢ذ الظي ج٣ام ُٞه ألاوكُت .3
 .  اإلاضعسخي الضوامبٗض  بلى اإلاضعؾت

ت.ٖ .4  ضم بصعا٥ ألاؾغة ألَمُت ألاوكُت اللٍٛى

ت الال نُٟت. .5  ٢هىع اإلاضعؾحن في جىظُه  َالبهم بلى مماعؾت ألاوكُت اللٍٛى

 .ٖضم اؾخٛال٫ ج٣ىُت ؤلاهترهذ في ؤوكُت اللٛت الٗغبُت .6

 ٖضم وظىص ألاظهؼة الخ٣ىُت الخضًشت، ٦إظهؼة ال٨مبُىجغ وعبُها بكب٨ت ؤلاهترهذ. .7

تي٠ٗ مكاع٦ت الُلبت في ب .8  .ٖضاص ماصة ألاوكُت اللٍٛى

ت باإلاضاعؽ الٗغبُت، ومىا٦بتها إلا .9 غ ألاوكُت اللٍٛى  اإلاؿخمغة.خٛحراث الٗهغ وجُىعاجه ٖضم جٍُى

ت، م٘ ٖضم وظىص صلُل ًدخىي ٖلى ٢اثمت باألوكُت.  .10  هضعة ألاما٦ً اإلاسههت إلاماعؾت ألاوكُت اللٍٛى

 ومضعؾحن. ٢لت مدٟؼاث اإلاكاع٦حن في ؤوكُت اللٛت الٗغبُت مً َلبت .11

ت الالنُٟت. .12 ا مً ؤؾباب ٖضم خماؾخه إل٢امت ألاوكُت اللٍٛى  ٦ثرة الٗبء ٖلى اإلاضعؽ ؾبب 

ياث:   الخـى

ت مً الخىنُاث مً ؤَمها:جفي يىء الىخاثج الؿاب٣ت اؾخُاٖذ َظٍ الضعاؾت ؤن جسغط بم  مٖى

ا لبرامج .1  ً ت بىي٘ زُِ واضخت وممىلت ماص ؤوكُت الُالب  جىظُه ظهىص ؤلاصاعة اإلاضعؾُت والتربٍى
ت. ا ألَمُتها في همى مٗاٝع الُلبت اللٍٛى  الالنُٟت زانت في مجا٫ اللٛت الٗغبُت؛ هٓغ 

٣ِْبَل ٖلُه ؤن ٩ًىن اليكاٍ الالنٟي ظؼء .2 ًُ ا؛ ختی   ُ م جدهُل الُالب ؤ٧اصًم  . الجمُ٘ا مً ج٣ٍى
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سهو ظؼء مً الُىم الضعاسخي إلا .3 ًُ  . هماعؾخؤن ٩ًىن اليكاٍ صازل مىٓىمت الجضو٫ الضعاسخي ؤو 

 ج٩اج٠ ظهىص ؤلاصاعة واإلاضعؾحن مً ؤظل جىظُه َالبهم للمكاع٦ت في َظٍ ألاوكُت. .4

ؤن حهخم اإلاضعؾىن وال٣اثمىن ٖلى ؤمغ حٗلُم اللٛت الٗغبُت بخىظُه َالبهم هدى اؾخٛال٫ قب٨ت  .5
 اإلاٗلىماث)ؤلاهترهذ( بما ًُٟض في حٗلم اللٛت الٗغبُت.

حر ألاظهؼة الخ٣ىُت الخضًشت، .6 ُٟها في وكاَاث اللٛت.٨٦م جٞى  بُىجغ وعبُها باإلهترهذ، مً ؤظل جْى

ا لها.ؤن  .7 ا لُالبه في بٖضاص ماصة اليكاٍ ولِـ مٗض  ا ومغقض   ٩ًىهاإلاضعؾمىظه 

حر صلُل ًدخىي ٖلى ٢اثمت باألوكُت .8 ت, وجٞى حر ؤما٦ً مسههت إلاماعؾت ألاوكُت اللٍٛى  .الٗمل ٖلى جٞى

ا وحصجُٗه .9  ً حن ٖلى ألاوكُت.جدٟحز الُلبت اإلاكاع٦حن ماص ا، و٦ظل٪ جدٟحز اإلاضعؾحن واإلاكٞغ  م مٗىىٍ 

ال٣ُام بخظلُل الهٗىباث التي جىاظه ال٣اثمحن ٖلى اليكاٍ اللٛىي، ٦خس٠ُٟ الٗبء ٖلى اإلاضعؽ  .10
ت الالنُٟت. سخي؛ لُخم٨ً مً ؤلاقغاٝ ٖلى ألاوكُت اللٍٛى  ومغاٖاة ههابه الخضَع

 اإلاشاحؼ :

 جد٤ُ٣ مجم٘ اللٛت الٗغبُت ، صاع الضٖىة لليكغ.ببغاَُم مهُٟي وآزغون، اإلاعجم الىؾ  ،ُِ 

 ٍ ،ت والخُب٤ُ  َـ.1423، ال٣اَغة، ٖالم ال٨خب، 4ؤخمض خؿحن الل٣اوي، اإلاىاهج بحن الىٍٓغ

 ٍ ،٤ُ ؤخمض مغعي، ومدمض مدمىص الخُلت، َغاث٤ الخضَعـ الٗامت ّمان، صاع اإلاؿحرة،  3جٞى َٖ  م. 2007، 

 ٛت
ُّ
 م.1986، صمك٤، صاع ال٨ٟغ 2الٗغبُت ، ٍ ظىصث الغ٧ابي، َغ١ جضَعـ الل

  غ الٗملُت الخٗلُمُت في بغوهاي صاعالؿالم " وع٢ت ٢ضمذ في هضو ة خؿً ٖبض اإلا٣هىص "ألاوكُت الُالبُت وجٍُى

 م.2004ؤٚؿُـ  31-30ٌ،1425عظب  15-14، ظامٗت بغوهاي، مىاهج اللٛت الٗغبُت في بغوهاي

 ٛت الٗغبُت ، ٍ ٖبض الٗلُم ببغاَُم، اإلاىظه الٟجي إلاضعسخي
ُّ
.7الل  ، ال٣اَغة، صاع اإلاٗاٝع

 ٍ ،غ  م2004صاع ال٨ٟغ، ٖمان.   1ٞخخي ٖلى ًىوـ وآزغون، اإلاىاهج، ألاؾـ،اإلا٩ىهاث، الخىُٓماث، الخٍُى

 ت مدمض نالر ؾم٪، ًٞ الخضَعـ  م. 1998َـ / 1418، صاع ال٨ٟغ الٗغبي، ال٣اَغة، للتربُت اللٍٛى

 الؽبىت الػاإلايت:

 ذهللا بً غبذالشخمً "ألاوؽىت الففيت والالـفيت " ملال ميؽىس في اإلاىكؼ، ببشاهيم بً غب
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 ؽىت الففيت والالـفيت في مادة التربيت ؤلاظالميت، هظشة جإمليت" بدث فهذ بً ظالم بً فالل "ألاو

 م.http://nokhba-kw.com/vb/showthread.php  (05-5-6101ميؽىس غلى 

 ام وظائل وجلىياث غائؽت بلهيؾ، وغضيل غبذهللا، " جلىيم واكؼ ألاوؽىت الىالبيت وجىىيشها باظخخذ

 taibahuevents.com/studies/aeshah.doc ( ،50/06/6101 .)اإلاى٢٘الخػليم " بدث ميؽىس غلى 

 " هيف هبني ؤوؽىت ـفيت جشاعي ؤهماه الخػلم " ملال ميؽىس في اإلاىكؼ، سؼا ؼشوس

(http://ejabat.google.com/ejabat/thread?tid=6830e9c81ed01329( )04-5-6101.)م 

   غبذالشخمً بً مدمذ اللدىاوي وآخشون، "ألاوؽىت الالـفيت، الىاكؼ واإلاإمىل" بدث ميؽىس في اإلاىكؼ

http://www.ishraf.gotevot.edu.sa/qiraat/41.doc  61-06-6106. 
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