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 نظريات اكتساب اللغة الثانية وتطبيقاتها التربوية

 )القسم الثاني(

 د. موسى رشيد حتاملة

 النظريات الفطرية:
يعتقددأصحاددالمصهب ددسلمصهببدد اكتصاددالصهكتبددلمصهب طددقصيتاقدد ص ددلص  يدد صهباي ددقص
هالجت ل يق،صاحلص قلصهب فلصافاقصايضلءصنقيقصتبتقالص لصيد أص  يادلص دلصهبادي ص

قصلتصهب خزلصهبدس صي جداصيبيدلصهب فدلص ندأصهبضد ا يصبكدتصيختدل صاهبعال هت،صاحلصهب ط
هبعال هتصاهبك  لت،صيالصحلصهبنق قصهبنا يقصاهبت ا صهبس صياالص  ىصهب طدقص  دىصيدأص

صتشا بكت،صكللص خلبفًلصب لصتعل فص  يلصهبب اكيالصنااصهب طق.
ق،صابسبكصفإلصتفبي هتصحاالمصهبنظ يلتصهببد اكيقصبكيفيدقصهكتبدلمصهب طدقصهب لنيد

ا ددددأتصأ تاددددلصااضددددااال،ص ددددلأتصهباددددلا يلصيبددددىصييجددددلأصح ن دددداس صاددددأيل،صايدددد صاجددددلص
هبالا الصهنتاللاتصاامصهبعاه لصهبفع يقصهبتدتصتشدكلصهبدتع ت.صينادتصبدتصيدسلااهصاعيدأًه،ص
ايدد صشدداأاهصنق ددًقصفددتصهبتفكيدد صفددتص جددللص  ددتصهبددنف صاهب طايددلت،صفدد حاهصحلصهب ايعددقص

ن دلص  دىصتشكلصهبعاه لصهباي يقصب تعّ ت.صا ّكزص اهصهنتاللتصبدي ص  دىصهب ايعدقصفابدمصاه 
هبعاه ددلصهبف  يددقصهبتددتصتشددكلصهبددتعّ ت،صاح  دد ص  ددىصلددساصهبنظ يددقصنظ يددقصهبعق يدديلصحاص

(صح صكيددددفصحلصهبقددددأ هتصهبنظ يددددقصهبتددددتصNatureهبف دددد ييل.صا كددددزاهص  ددددىصهب ايعددددق 
صيق.ي  كالصهبعقلصهباش  صتشكلصهبتع ت.صالسهصهأل ن اس صح   ص  يلصهبنظ يقصهبف  ص

السهصيعندتصحلصهب طدقصبيبدتصبد اكًلصيكتبدمصادلبتع تصاهبتدأ مصاهب  ل بدقصفابدم،ص
ك ددلصيدد سصهببدد اكيال،صاددلصلنددلكصاقددل  ص ق يددقصا هءصكددلصفعددلصبدد اكت،صح صحلصهب طددقص

صاهادددددددددددأ.صصصصصصصصصصصصصصصصص تعدددددددددددأصتنظي دددددددددددًلص ق يدددددددددددًلص عقدددددددددددأًهصألنادددددددددددلصحأهيصتعايددددددددددد صاتفكيددددددددددد صفدددددددددددتص ل 
 Chomsky, 1981.)ص
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(صيبددىصحل يددقصهبجاهنددمصهباياباجيددقصفددتصن دداصصLennberg,1962يشددي صبينادد  ص 
هب طق؛صفااصيخدلبفصهببد اكييلصاينكد ص ادأحصهبتعزيدزصهب بدي  ص  دىصهبن دا.صايبتشداأص
بيناددد  ص  دددىصسبدددكصاقابدددلعصيلصهبقدددأ يص  دددىصهبكددديتصاهبفادددتصبدددأسصهب فدددلصبيبدددتصنتيجدددقص

سهص دلصاادلصهبتعزيزهتصهبخلادقصهبتدتصيت قللدلصهب فدلصاعدأصهبكديت،صاسبدكصأللصهب فدلصي
صيبىصبلصهبنضجصفإنلصيبت يعصهبكيتصالبتعزيزصحاص لصأانل.

احناددل صلدددساصهبنظ يدددقصيعتقدددأالصحلصتع دددتصاعدددفصحاجدددلصهب طدددقصح ددد صف ددد  .صالدددتص
اهبف يددددد صهيخدددد صاي  ددددد صصGeneral Nativism)ف يقددددللعصف يدددد صي  ددددد ص  يددددل 

ص.(Special Nativism)  يل

ق،صابكلصتاجأص ادلأ ص ل دقصبكنادلصي سصهبف ي صهألالصحنلصالصتاجأص بيقصبتع تصهب ط
بيبددددتصخلاددددقصالب طددددقصااددددألل،صاددددلصي كددددلصهبددددتخأه الصفددددتصحن ددددل صهبددددتع تصهألخدددد سص

 (Eckman, 1996ص.ص

ح دددلصهبف يددد صهب دددلنتصفيفت ضدددالصحلصلندددلكصنظ يدددلتصخلادددقص تع قدددقصادددتع تصهب طدددق،ص
النلكص الأ صحاصحب صخلاقصا اأأيصتاكتصتع تصهب طق،صابي صبالصح ص ي دقصادا ص

صي لل. ع فقصغ

يلصهبف يقيلصي يللصاالصشي ًلصف  يًلصيتع  صالب طقص اجاأصفتصأهخ نلصابكلصهببداهلص
االبنبدددداقصباددددساصGass,2001)يددددأا صاددددالص ايعددددقصلددددسهصهبجاددددلز صبددددازهلص ددددل صص 

صهبنظ يقصفإلع

صهإلنبللصلاصهب خ ا صهباايأصهبقلأ ص  ىصتع تصهب طق. -1

جاددلزصهكتبددلمصهبعقددلصهباشدد  ص ددزاأصاقددأ هتصبددتع تصهب طددق،صي  دد ص  ياددلص -2
 (.(Language Acquistion Deviceهب طق
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 لساصهبقأ هتصلتصهبعاه لصهألابىصفتصهكتبلمصهب طق. -3

لدددساصهبقدددأ هتصضددد ا يق،صابكدددلصفقددد ص دددلصحجدددلصتشدددطيلص   يدددلتصجادددلزص -4
 هكتبلمصهب طقصاتا يكل.

(صحلصهألأهءصهب طددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصChomsky,1959ا حسصتشا بددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددكتص 
(Language Performance)لددداص  ل بدددقصهب طدددقصاهبتدددأ مص  يادددل،صاحلصلدددأفصص

(صادلباه عصLanguage Competenceهبأ هبقصهب طايقصلداص ع فدقصهبكفليدقصهب طايدقص 
هبع  دددت.صاالصي كنندددلصهباادددالصيبدددىصلدددساصهبقاه دددأصحاصهألبددد صيالص دددلص  يددد صهبكددديتص

ق،صهبخل جتصهب ابا .صك لصحلصبكلصانيقصبطايقصحاص لبمصبطا صانيتيلصياأهل لصتاتي
صهبفا يق.صاابل قاهألخ سصفا يق،صاالصي كلصهبااالصيبىصهبانيقصهبتاتيقصيالص

صبل بال  صجف   صاقابلعصصSamson, 1998ايع   صتشا بكت ص ح  ص  ى )
"ا لصحك  صب لتص ناجصتشا بكتصفتصأ هبقصهب طقصتا ي ًهصلاصهبت ييزصهبس صيقي لص

 جلٌعصب ت ييزصايلصهب قأ يصايلصهبقأ يصهب طايقصاهألأهءصهب طا صحاصهب  ل بق،صالاصهبت
صهبتتص صاهب قأ ي ص نأا صهب قأ ي صالصيف  صايل صاتشا بكتصنفبل صبابي ، ص نأ اهبكيت
صهب تع ققصالكتبلمص صهبنظ يقص لصاعفصهألب  ق صبابي .صاحجلاتصلسا تاّأَ ص نال

صهبت  ص  يال صاح    ص لصNatives Approach)هب طق، ص شت ٌّ صهب ا  ح صالسه .
صلتصحلصهكت صهب يل ص ل أيصحبلبيق  بلمصهب طقصح ٌ صالاٌلصف  يًل،صاي صنابأصابأينل

صالكتبلمصهب طقصهب اي قصانل.

االب نلبدددددداقصفددددددإلص ادددددد  حص"صهبكفليددددددقصهب طايددددددق"صهبددددددس صا أصضدددددد لصنظ يدددددددقص
تشا بدددكت،ص  فدددلصهادددلصخ دددأالص ا دددلصا  دددلتصهببدددنيلصتادددتص بددد ى"ص  كدددقصهب بدددلل".ص
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بتابي صهب ا  حصاتقعيدأا"،صا ع اتصحلص   لءصهب طقصهبع مصبتصيالاباهصحاصيتناااهص"ص
صابكنلصبي صغ ياًلص نات.

ص(عDouglas Brown, 1987ايقالصأاجي صصا هال 

"صيّلصهأل فددددللصيابددددأالصابددددأياتصهبف دددد يصبددددتع تصهب طددددق،صالددددساصهبقددددأ هتصهبف  يددددقص
ص(.صLAD اجاأيصبأسصج يعصحف هأصهبناعصهباش  "ص 

هألتصاشدكلصالفدتصبسبكصنياظصهبب  قصهبز نيقصهبتتصيكتبدمصفيادلصهب فدلصبطتدلص
صيدددتقلصهب فدددلصبطتدددلصهألتص دددلصأالصحلصيادددسلصجادددأًهص تع دددأًهص ب نظددد .صففدددتصز دددلص ادددي  

ص فددددل-يددددسك صفددددتصهبتعدددد فصباددددل.صففددددتصحغ ددددمصهألادددداهلصي ددددتصهب فددددلص صاددددلبانىص-ح ُّ  ٍ
أ هكصهبعي ددددلتصهباظيفيددددقصهألبلبدددديقصهبقل  ددددقصادددديلصهبك  ددددلتصفددددتص هألبلبدددديقصب طتددددل،صاه 

تصالداصفدتصبدلصالصتتجدلازصهببلأبدقصالدسهصيدأ انلصهبج ل،صاه تيكصهبقدأ يص  دىصهبكدي
يبددىصهبتبدد يتصاددالصهأل فددللصيابددأالصالددتص ددزاأالصاابدد صاياباجيددقصخلاددقصاددلبجن ص

صهباش  صتضا ص   يقصهكتبلمصهب طق.

يلصكددلصهبجادداأصهبتددتصيقدداتصااددلصهب طايددالصحاصهبعددل  الصفددتص جددللصتع دديتصهب طددقص
 طدددددددددقصهب بدددددددددتاأفقصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصتدددددددددسلمصبدددددددددأًسصيسهصبدددددددددتصنعدددددددددّ فصهب فدددددددددلصا دددددددددلصفيدددددددددلصهبكفليدددددددددقصب

 Target Languageصالسهص لصنفتقأاصانالصااشأصهبالجقصيبيلص نأصتع ي نلصبطتنلص.)
هبع ايقصهبفااى.صفنالصنتع فصيا يًلصافدتصكدلصباظدق صيبدىصباجلتندلصهب ا يدق،صالدتص
 ددأصتاتعددأص ددلصهب طددقصهبفادداىصحاصتقتدد مص ناددلصابددمصهب كددللصهبددس صنعددي صفيددلصبددسبكص

هبتددتصن ضدديالصفددتصهب أ بددقصبددتع ُّتصهب طددقصهب كتااددقصح صهبفادداىص  ددىص ددأه صفجااأنددلص
بددددناهتصهبأ هبدددددقصالصتشدددددفعصب دددددأه  صادددددالصيددددتك تص دددددأأًهص ادددددأاأًهص دددددلصهبج دددددلصا طتدددددلص
هبفادداى،صاسبددكصبقاددا ص عج ددلصهببدد عت،صنظدد ًهصببددي  يصهب اجددقصهب ا يددقصاايلزتاددلص
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اهندمص تعدأأيصبيناد  صهبقب صهألكا ص لص عج دل.صايايدأصلدساصهبف ضديقصهبف  يدقص دلصج
Lenneberg, 1967)ص"ص ص ادددددأاأ  (صايددددد صيددددد سعص"صحّلصهب طدددددقصنددددداٌعص دددددلصبددددد اك 

Species-Specificصاحّلصلنلكصحناه ًلص دلصهب ياظدقصهبابديق،صتادّنفصهبقدأ هتصص)
صاهألأاهتصهألخ سصهب تع ققصالب طقصالتص اأأيصاأهخ نلصب فًل".

هبقدايصهب  كزيدقصهبتدتص(صفيد سصحّلعص"صChomsky, 1965حّ لصنعاتصتشا بدكتص 
تقدداأصيبددىصهكتبددلمصهب طددق،صلددتصجاددلٌزص اددأأص اجدداٌأصاددأهخلصأ ددل صهإلنبددلل"،صح صحلص
تشا بددكتصيدد سصحلصهب اددلأ صهألبلبدديقصهبف  يددقصهب اجدداأيصفددتصهبددأ ل صتاكددتصج يددعص
هب طددددلتصهباشدددد يقصاتقدددد  ص ددددلصي كددددلصحلصي اخددددسص ناددددلص نددددأصهبالجددددق.صا ددددلصلنددددلصفددددإلص

ظ يددقصهببدد اكيقصهبقل  ددقص  ددىص اددأحصهبتق يددأ،صأللصتشا بددكتصيدد ففص فضددًلص ل عددًلصهبن
لساصهبنظ يقص لصاجادقصنظد اصتبدا صاديلصهببد اكصهبايداهنتصاهببد اكصهإلنبدلنتصهبدس ص

صه تلزص لصبل  صهبكل نلتصال تيكصهب طق.

ا ادددلصحلصيادددلصحادددالمصهبنظ يدددقصهبتابيأيدددقصيبدددىصبدددّ تصهبشدددا يصخ ادددتصجددديلص
ّلصهب فدلصيدتع تصهب طدقصبدي ص  دىص لصتج اتالصيبدىصح(صJeanص(Berko, 1958صاي كا

صغيدد ص ت ها ددق صابكددلصيتع  اددلصكددًيص ااددأًه.صا عنددىصحلصهإلنبددللص ددزّاأص شددكلصااددأهت 
ف  يددًلصالبقددأ يص  ددىصتع ّددتصهب طددقصاطددفصهبنظدد ص ددلصهبعاه ددلصهباي يددقصاهبخ فيددقصهب طايددقص
اهباياباجيددقصاغي لددلص ددلصهبعاه ددلصهألخدد س.صالدداص ددلصياكددأاصحناددل صلددساصهبنظ يددقصاددالص

هباشددد صبدددأياتصهبقدددأ يصسهتادددلص  دددىصهكتبدددلمصهب طدددقصاي ت كدددالص  ا يدددلتصهب طدددقصصج يدددع
ص".Universal Language هبقاه أصهبناايق(عصاي   ص  ىصسبكصهبنااصهبكانتص"ص
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الددددددساصهبع ا يددددددلتصتقددددددعصتاددددددتصنظ يددددددقصتبدددددد ىعصف ضدددددديقصهب تاددددددقصهباظيفيددددددقصصصصصصصصصصصصص
(The Natural Order Hypothesis)مصهب طددقصالددتصياددأسصف ضدديلتصهكتبددلص

(.صهبس صي سصحلصهكتبلمصهب طقصي كتبمصاي كلصهبتناداص(Krashenهب لنيقص نأصك هشل
(ص.صاح اتدتصهبأ هبدلتصحلصL2(صافدتصهب طدقصهب لنيدق L1الصالاص تشلاٌلصفدتصهب طدقصهألت 

ص لنيدق ص  دىصهخدتيفصبطدلتات،صا عداهصصالألخ دلءصنفبدالص أه بتصهب طدقصهإلنج يزيدقصك طدق 
هب طايدقصهبتدتصي ت كانادل.صيلصاعدفصلدساصهألخ دلءصتشدلالصاطفصهبنظ ص لصخ فيدلتاتص

صفدإلصL1)هألخ لءصهبتتصيقعصفيالصهأل فللص نأصتع  ادتصبطدتاتصهألت  .صا  دىصحيدقصادلل 
هبنقأصهب اّجلصباساصهبنظ يق،صلاصحلصهبأ هبلتصهبتتصحج يتصاادأأللص ادأاأي،صفاندلكص

 ادددل.صاهب شدددك قص دددأأص  يدددٌلص دددلصهألخ دددلءصهبناايدددقصهبتدددتصتدددتص ادددأللصاأ هبدددتالصاتا ي
ص ددلتصالصياي ددالصاج يددعصهب طددلتصفددتص هألخدد سصلددتصحلصهباددلا يلصا   ددلءصهب طددقصاشددكل 
هبعددددلبتصبك  تاددددلصبددددسبكصنجددددأصحلصنبدددداقصضدددد ي قص ناددددلصتددددتصاا اددددلصاأ هبددددتال.صك يبددددتينلص

ص. (Christina Conrad, 1978)كان هأ

 :UG)لدى تشومسكي) Universal Grammar)نظرية القواعد العمومية)

تددددأيلصاع دددد صيبددددىصفدددد عص خدددد ص ددددلصصSLA)هكتبددددلمصهب طددددقصهب لنيددددق صيلص   يددددق
هب طايددلتصالددتص  تا ددقصاقددايصانظ يددقصنعدداتصتشا بددكتص"صهبقاه ددأصهبع ا يددق".صيدد سص
تشا بكتصحلصهب طقصتاكتص لص ادلص ج ا دقص دلصهب ادلأ صهب اجداأيصفدتصكدلصبطدق.ص

هبتدتص(ص عت أيلص  ىص عد فتاتصالدساصهب ع فدقصL1فلأل فللصيتع  الصبطتاتصهألابى 
كلنددتص ندددأصاأهيدددقصَتَشدددكُّلصلدددساصهبنظ يدددقصي شددل صيبيادددلصاجادددلزصهكتبدددلمصهب طدددقصهب لنيدددقص

(Language Acquisition Device)االختادل ص صLADصالدتص دلصتعد فص)
.صUG)(صا ختادد لل Universal Grammarهيلصالبددتص  ا يددلتصهبقاه ددأص 

  ياددل،صص(صهبتددتصتعدد ألفصهأل فددللinputفنقددل صتشا بددكتصيددأا صاددالصهب ددأخيتص 
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الدددتصغيددد صكلفيدددقصأللصتجع ادددتص دددلأ يلص  دددىصهكتشدددلفص ددداهنيلصهب طدددقصهبتدددتصيددداأالص
صتع ُّ ال.

ا ددددلصلنددددلصيدددد سصهب طايددددالصهبتابيددددأيالصهبتشا بددددكيالصهكتبددددلمصهب طددددقصهألابددددىص
ال تال اصنشل ًلصا قأ يصخلايلص  ىصنقديفص عظدتصحشدكللصهبتع ديتصهألخد س،صالدسهص

ب ددعص  دىصنادداصا ه دت،صالدداصجاددلزصهبنشدل صيعت ددأص  دىص كددالص عديلص اجدداأصفدتصه
(صالدداصاشددكلص اددأأصاجلنددمصهبقاه ددأصهبع ا يددق.صافددتصضدداءصLADهكتبددلمصهب طددق 

سبدددكصفدددإلصهكتبدددلمصهب طدددقصهألابدددىصهبدددس صينجدددزاصكدددّلصهأل فدددللصهب ايعيددديلص دددلصأالص
ص اأأص لصتع تصهب طدقصهب لنيدقص  ياظقصغلباًلصا لصاأالصتع يتص نظت،صي تلزصاشكل 

هب تع قددقصفدددتصهب أ بددقصب طدددقصهب دد ءصهألابدددى،صالددتص  دددٌلصفي ددلصاعدددأ،صا ددلصهبأ هبدددقص
صايت  ددمصتع ي ددًلص ددلصهيخدد يل،صحاصلددتص  ددىصهأل ددلصتع دديتص صاهع  يالشدد اصهب دد ءصاشددكل 

صصRobins,1997)سهتتص تع ألأ. 

ا أصح ي تصهبك يد ص دلصهألبد  قصادالص دلصيسهصكدللصهكتبدلمصهب طدقصهب لنيدقصنتيجدقص
يتصهبتتصي ْعَ فص  يالصهبأه  صحاص لص اه لصاي يقصحاص اه لص ق يقصتاكتصهب أخ

 اه دلص ق يدقصأهخ يدقصاهبتدتصيبدىصادأمص ددلصت  دتصكيدفصيفادتصهبدأه  صهباندىصهبناايددق.ص
يلصهكتشددلفصهأل ن دداس صهبددس صياددّيلصكيفيددقصهكتبددلمصهب ددتع تصب طددقصلدداصاهاددٌأص ددلصحلددتص
هبنتددل جصهبتددتصتددّتصهبتاّاددلصيبياددل.صالددتصتددأ تصهبنتيجددقصهبتددتصتددّتصهبتااددلصيبياددلص ددلص
  يددد صأ هبددددقصحخ دددلءصهبددددأه  صهبشددددل عق،صح ندددتصحّلصهكتبددددلمصهب طدددقصهب لنيددددقصيتبددددتص
البتنظيتصاهبع ا يقصايعك صهب   صهبتتصتاكتصاالصهيبيقصهب ع فيقصهبأهخ يدقص   يدقص
هالكتبلم،صاطّفصهبنظ ص لصهبخ فيدقصهبشخاديقصب  تعّ  ديلصحاصهب ا دفصهبتع ي دت.ص

ص(.Rod Ellis,1995 اأصيب ص 
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بكييلصنااصهبقاه أصهبتااي يقصتفت فصحّلصهب ا قصهألابىصهبتتصيّلصنظ يصهبتشا 
يكتبددداالصهب دددتعّ تصا  يقدددق صف  يدددق صاالبتاأيدددأصلدددتصهب طايدددلتصاهب ع فدددقصا  ا يدددلتص
هبقاه أ.صالسهصيعنتصحّلصلنلكص الأ ص لاتقصفتصهبعقلصهباش  ص اّأأيصاياباجيدًلصيبدىص

بكتص  ىصهبنااصهيتدتعصأ جقص عينق صا ختاق صفتصتعّ تصهب طق.صا أصالغالصتشا 
"  ا يلتصهبقاه أصلتص ج ا قص لصهبانىصاهبش ا صهبتتصتشكلصهبالبقص"صهألابيدق"ص

صفتصتعّ تصهب طقصهبتتصي غمصفتص ع فتالصات اي لل".

الددساصهب اددلأ صهب طايددقصهب جدد أيص ا ددقصاتخضددعصباددلصج يددعصهب طددلتصهب ايعيددق،ص
صصاتش لصهبقأ يصهب  يبقصهألبلبيقصب طقصاهبتتصيت تعصاال كلصف أ،صاالادتصبادتصاشدكل 

صاالبتبلا .صانظ يدقص  ا يدلتصهب طدقصالصتتع د صفقد صالكتبدلمصهب طدقصهب لنيدق،ص  اّاأ 
ص ددلص صجأيددأي صبعدأأ  يلصت ايد صلدساصهبنظ يددقصفدتصلددسهصهب جدللصجددلءص دلصخدديلصح  دلل 

ص(.White,1985bهبالا يلصفتص جللصهكتبلمصهب طقصهب لنيق.صاهيتص 

لساصهب ادلأ صفادسهصيعندتصحندلصالبدت ل قصهبفد أصصيسهصبّ  نلص عصتشا بكتصااجاأ
حلصيكتبدددددمصح صبطدددددق صاشددددد يقص دددددلصأهتصي ت دددددكص  ا يدددددلتص شدددددت كقص اجددددداأيصبأيدددددلص
ال تال لددلصجددزءًهص ددلصتجايددزاصهبعق ددتصاهبف دد  .صالددسهصياضددحصبنددلص ددأسصحل يددقصتع ددتص

صهب طقصشفايًلص الصتع يتصهبق هءيصاهبكتلاق.

 الابدقصبتاأيدأصخاااديلتصاحج سصهبتشا بكيالصأ هبلتص ع ققصاسبدكصفدتص
(صاتاأيأصهب الأ صهب ج أيصب قاه أصهبتدتصتخد ص ج ا دلتص عيندق ص دلصUGهب طقص 

هب طلتصهباش يق.صاتتابفصنظ يقص  ا يلتصهبقاه دأص دلص داهنيلصخلادق صبيبدتصب طدقص
صاعينالصابكلص لص ج ا ق ص لصهب الأ صي كلصت ايقالص  ىصج يعصهب طلت.ص خلاق 

ص(ص.(Barry,p.82صال  
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كص دد ٌ صاااددا ص تعددأأيصحج يددتصفددتصأ هبددقصهب طايددلتصاشددكلص ددلتصافددتصالنددل
ص(.Gass,1984 جللصهكتبلمصهب طقصهب لنيقصاشكلصخل .صبازهلص ل  

صت   دددلصGreenBery,p.84فقدددلتصجددد يلصايددد  ص  (صاتي ستدددلصاتا يدددلص ع ا دددلت 
حن اسجدددًلصب طدددلتصهبعدددلبتص دددلصحجدددلصهبدددتنال صحن ددداس ص دددلت.صالندددلكصهتفدددلٌ ص دددلتٌّصاددديلص

هب طدداييلص  ددىصلددساصهبع ا يددلت،صاهببدداهلصيبددىصحّ ص ددأسصي كددلصحلصتخت ددفصج يددعص
لددساصهب طددلتصفددتصهبع ا يدددلتصفي ددلصايناددلصاسبددكص دددلصايدد صانلالددل.صا ّكددزتصأ هبدددقص
جددد يلصايددد  ص  دددىصهبع ا يدددلتصهب شدددت كقصاددديلصج يدددعصهب طدددلت،صا  دددىصهالختيفدددلتص

ص.(Comrie,1981)هبالا قصاينال.

هبع ا يلتصهب شت كقصايلصهب طلتصص  ىComrie, p.84)ا أصح   صكا    
ص صج يعص(Absolute universalsهبت صفت صهبع ق صا اف صاجاأ صسبك صا  لل )

صكاك صفيفيلل صتقال ص  ا يلتصVivianصCook,1991  هب طلت. صحن اس  صيل (ع
ص صحل يقص(Universal Grammarهب طق صياّكأ صهبس  صهب ع فق صن لس  صحاأ صلا )

صاياك صهب لنيق. صهب طق صهكتبلم صفت صهبف أ ص لص قل صجزٌء صهب طق صحل صهبن اس  صلسه أ
ص صهألن اس صفتص لت صه ت حصتشا بكتصلسه صا أ صا أص ّا صحفكل اص1697هبعقل، ت.

ت،صبيتشكلص لصيبّ ىصصصصصصصصصص"هب ا يص1699هببلاققصاالصلسهصهألن اس صفتص لتص
ص صهب لنيق" صهبتع لصص(The second conceptual revolution)هب فللي يق ا أ

يفّب صكيفصيتتصتعّ تصهب طقصهب لنيق،صاالألخ ص لصياتّ الص(صبUGلسهصهأل ن اس  
صبطاّيق .  ص ايق  ص ل صهب لنيق صهب طق صبا صP.113اتعّ ت ص خ  صبطا  ص لبت صالنلك )

(صاح   صJosef Greenbergتشا بكتصفتصهباأي ص لصهبقاه أصهبع ا يقصالا 
صهبعلت صهبنا ت صهبتانيف صهبت صص(Typological Universals)  يال صحلأل يال

صهببا صكللصب علا اصتشا بكت.ص ام
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أ هبدددتلص  دددىصادددلبتيلعصهبالبدددقصهألابدددى،صصSchmidt,1998)احجددد سصشددد أتص 
ص  د اص صيلادلنتم أ هبقص فّا قصاالصهكتبلمصهب طقصبأسصهبكال ،صاحج يدتص  دىصشدلمم

اهبالبددقصهب لنيددق،صحج يددتص  ددىص ف دديلص اتددأ يلصفددتصص، ي ددالصبددنقصايقدديتصفددتصح  يكددل
حادددأل لص  ددد اص شددد صبدددناهتصالددداصا تطدددلبتص  ددد اصيادددأسصصتع ّدددتصهب طدددقصهإلنج يزيدددق،

 شدددد يصبدددددنقصالكبدددددتلنتصهبجنبددددديقصيددددتكّ تصهبانجلايدددددق،صاالصيبدددددت يعصكتلاتادددددل.صاأ  ص
صفددددتصبنددددأل،صاسبددددكص ددددلصحجددددلصتاي تا ددددلصبينتقددددللصيبددددىصياددددأسص هب فدددديلصفددددتص عاددددأ 

صهب أه  صهب لنايقصهب ا يق.

صاخ اتصهبأ هبقصيبىص لصياتتع

هب ا ددقصاعددفصهألبدد  قصاددالصكيفيددقصهكتبددلمصهب طددقصصح ددل تصلددساصهبأ هبددقصأواًل:
صهب لنيقصاكيفيقصتأ يبال.

صح ل تص ضليلصتتع  صااافصبطقصهب تعّ ت.صثانيًا:

حادد زتصاعددفصهب شددلكلصهبتددتصي ددّ صااددلصهباددلا الص نددأص اددلابتاتصشدد حصصثالثااًا:
ص   يقصهكتبلمصهب طق.

ب دددتعّ تصاكدددللص دددلصهبقضدددليلصهألك ددد صحل يدددقصفدددتصلدددساصهبأ هبدددلت،ص دددلصيسهصكدددللصه
(صايجدمصحلصننّادلصلندلصAccuracy Orderيكتبمصهب طقصا  يقدق ص ناجيدق ص نظ دق 

يبدىصحّنددلصبددي صج يددعصهباددلا يلص تفقدديلص دعصلددساصهبنتيجددق،صاددالصلنددلكصنظل ددًلص ايعيددًلص
ص. (Universal Natural Order ) . ل لًص

ا دددلصهب نتقدددأيلصبادددساصهبنظ يدددقصا ا في دددأصايددد صحّكدددأصهبتا يدددلصهبشدددك تصهب فادددلص
لتصهب خت فدددق،صالدددسهصلددداصهبدددس صادددأأص حيدددلصفدددتصهبع ا يدددلتصهب طايدددقصحاصهبقاه دددأصب طددد

هبع ا يدددق،صااادددفالص  ل بدددقصهبدددتق ه يقصاشدددكلصخدددلب صيجدددمصحلصتتادددعصفقددد ص  دددىص
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حبددل صهب ع ا ددلتصهب ت هك ددق،ص ددلصح ددأهأصضددخ قص ددلصهب طددلتصحك دد صك يدد ًهص  ددلصتددتص
  اضددداعصينجدددلزاصاتدددىصهيل.ص دددلصلندددلصكلندددتص علبجتدددلصهب هفضدددقصاعدددفصهبشدددتءصب

اااددددفالص خلبفددددقصبتاأيددددأصتشا بددددكتصب قاه ددددأصهبع ا يددددق،صاسبددددكصألناددددلصهبف ضدددديقص
هب  كزيقصبفاتصانيقصهب طقصا قأ تنلصك ندلص  دىصحلصنكتبدمصحا"صندأخلصفدتصساهتندلصلدسهص
هبنظلتصهبطنتصهب  كمصب قاه أص لصهبتع فصبدناهتص  ي دقصبكت دقص شداه يقصا ادأاأيص

صصBloomfield,1935)جأًهص لصهب لأيصهب طايق"ص.ا ا في أص 

(صحلصSumadi & Abdullhug, 1998اي سصكلص لصا لأ صا اأصهبا  
صهبأبيلص  ىصاجاأصلساصهبقاه أص بت أٌّص لص اأ يلع

افيدددلصيجدددلألصتشا بدددكتصاضددد ا يصصTheory-drivenهب ادددأ صهبنظددد  ص -ح
اجدددداأص ع فددددقصبطاّيددددقصكل نددددقصبددددلاققصتفّبدددد صبدددد  قصهكتبددددلمصهب طددددقصا ن قيددددقصسبددددكص

صا  هالص ّ  أي.صهالكتبلمصض لصح  

ايضدددديفصتشا بددددكتصاددددالصهب ددددا  هتصهب طايددددقصهبخل جيددددقصهبتددددتصيتعددددّ فصباددددلص
هإلنبدددللصالصتكفدددت،صاغيددد ص ي  دددق صاادددأللصبتفبدددي صهكتبدددلمصهب طدددقصاتابيدددأللصافددد ص
 اه أصهب طقصهبب ي ق.صا أصتّتصهبتخي صهبقاه أصهبع ا يدقصاعدأصأ هبدقصهبخادل  ص

صحخدد ص س.صفاددتص اددلأ ص جدد أيصتقّيددأصهبدددتع للصهب طايددقصهبخلاددقصا طددق ص عّينددق صابطددلت 
هب طقصاتتابفص لص اه أصخلاقصا طق ص عيألنقصا اه أص ل ق صتشت كصفيادلصكدّلصهب طدلتص
هإلنبلنيق،صا لصهبجأي صسك اصحنالص اه أصابي قص اّأأيصبكّنالصتفّبد صظداهل صبطايدقص

ص عقأي.

اياتتصلسهصهب نادىصاأ هبدقصهباندىصص(Data-drivenهب اأ صهبتج ياتص  -م
صشتىصبتاأيأصتالينالصاهختيفالصاهبدتخي ص اه دأصخلادق صا ل دق صهبب  ايقصب طلت 

ص.Greenberg 1966,1974)االصتفّب صلسهصهبتاليل.صج يلصاي  ص 
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اي اددددظصتكل دددددلصهب ادددددأ يلصهببدددددلاقيل،صايددددد صيلصهب ادددددأ صهبتج يادددددتصيدددددأ تص
صهب اأ صهبّنظ  صانتل جص   يق صاه عيدق صك دلصحّلصهإل دل صهبنظد  صيبدل أصفدتصتفبدي 

 Poor of the) لدساصهبنتدل جصافا اددل.صالدسهصهبعجددزصيعدَزسصيبيدلصضددعفصهب  يد 

Stimulus)صا ددلصاجاددقصنظدد صتشا بددكتصفلأل فددللص ددلأًيصيت قددالصأبدديًيصييجلايددًلصصصصصصصصص.
 Positive Evidence.ص الءلتصالصياااالصباتصحخ لءلتصهب طايق ص(صاي صيلأل

ااعال يصحخ سصفإنالصبتصتقدأتص(ص فيأيصب تع يت،صinputابسبكصه تا تصهب أخيت 
هب ع ا دددلتصهبضددد ا يقصهب أيفدددقصب دددتع تصهبندددلجح.صافدددتصالبدددقصهكتبدددلمصهب طدددقصهألابدددىصص

 L1صلنددلكص بددابقص ن قيددق،صكيددفصيددتع تصهأل فددللصا اددلتصهبقاه ددأصهبكل  ددقصب طددتاتص)
صهألت،ص نأ لصتكالصهب ع ا لتصهبتتصياتلجانالصغي ص تاهف يصفتصهب أخيت؟

حلصهأل فللصيجمصحلصتكدالصبدأياتص ع فدقصبدلاققصب دلصصهبجاهمص نأصتشا بكت،
لاص  كلصحاصغي ص  كلص دلصهبقاه دأ،صالدسهصيعداأصيبدىص دلصالدااتصهب دلص دلصه تيدلزص

صفتصسبك.

 ومن التطبيقات التربوية ذات الصلة بنظرية تشومسكي:

كللصباساصهبنظ يقصح  صالبتصفتصتقأُّتصتع يتصهب طلت،صفإلص لص أ تلص -1
ااًلص  ىص بتاسصهبتا يلصهب طا ،صفقأصنظ يقصتشا بكتصيقعصخا

صاافقص صاهب طلت صا   ال صهب طق صب ايعق صحفضل صفات صيبى تاا ت
ص ل ق.

يلصلندددلكصنظل دددًلص ا ا دددًلصبتابيدددأصهبنادددا،صالدددسهصهبنظدددلتصحاصهالبدددتعأهأص -2
هبف دد  صبددي صكلفيددًلصاالصياقدد ص ا لتددلصيالصيسهص ّ ضددنلاصب ددلأي صبطايددق ص

 فتصاأللصهألأنى.
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 ندددأصتدددأ ي صهبناددداصيجدددمصهبت ييدددزصاددديلصكدددللصتشا بدددكتصيددد سصااندددلص -3
نا يلص لصهبناا،صهبنااصهبع  تصاهبنااصهبع  دتصحاصهبناداصهبت ادا .ص
ح صهختيل صن  صخدل صيتكدالص دلص دلأي ص ختدل ي ص دلصهبناداصهبع  دتص
هب فاددلص  ددىصحلصي ادد ص عددليي صتتدداخىصهببدداابقصاهبفل ددأيصهبع  يددق.ص

هبتعايددد صصالددساصهب  يقدددقصتبدددّالصتدددأ ي صهبنادداصاتاقددد صهب نشددداأصأال
  نلصا هاق.

يقدددأتصتشا بدددكتص  ضدددًلص الشددد ًهصب انيدددقصهببددد ايقص دددعصهإلفدددلأيصفدددتص -4
 هبا تصنفبلص لصهب ايقصهبتااي يق.

ياسفص أ ًهصكاي ًهص دلصهب ع ا دلتصهبتفادي يقصكدتصينلبدمصهالبدتخأهتص -7
صصصهباافت.

 (:Functional Approachالطريقة الوظيفية)

هبنظ يقصهبف  يقصهإلجلاقص نال،ص لصزهبتصلنلكصاعفصهألب  قصهبتتصبتصتبت عص
ابكلصفتصحاهخ صهببتينيلتصاأ صت اٌ صفتصهبااا صابكلصبي صاعيأًهص لصهبجلنمص
هب ع فتصحاصهبتابيأ صاي صيلصتاايفلصكللصحفضلصاحك  ص  قل.صفلبقاهنيلصهبتابيأيقص
هبتتصه ت اتصفتصي ل صهبنظ يقصهبف  يقصكلنتص ج أًيصااهضاقصا ن قيقصجأه.صينالص

صاش صهب بتاسصلاصتتع   صالسه صفيال، صابي صالبتع   صهب طق، صفتصب ايق كلصخل م
هب عنىصاهإلأ هكصاهبتفكي صاهبعل فق،صج يعالصتتأهخلصاعضالصااعفصاتكالص نظ قص

 Douglas)فتصهبانيقصهبفا يقصبأ ل صهإلنبلل.صأاجي صا هالصصصصصصصصصصصصصصصصص

Brown,1987).صاهإلص صهب عنى صلا صهب بتاس صالسه صفيال، صاهبتفكي صالبتع   أ هك
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صهبفا يقص صهبانيق صفت ص نظ ق ص  ىصاعفصاتكال صاعضال صج يعال صتتأهخل اهبعل فق،
ص(.Douglas Brown,1987بأ ل صهإلنبلل.صأاجي صا هال 

صالصيقاددلصهبشددكصانقددأاصصLowis, Bloom,1971)احاضددحصبدداي صا ددات  اشددكل 
 يدلصتكدالصبقاه أصهب طق،صحّلصهبعي دقصهبتدتصتادأ صان د صاعدفصهبك  دلتصهب داجزيصظلل

(ص دددددددددددددددددددددددعصجددددددددددددددددددددددديلصايلجيدددددددددددددددددددددددلصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصBloom تشدددددددددددددددددددددددلااق.صيّلصااددددددددددددددددددددددد صا ددددددددددددددددددددددداتص 
 Jean Piaget صاأهلصب اال)Dan Slobinصاغي لت،ص اأتصهب  ي صب اجق ص لص)

هبأ هبدددلتصهبجأيدددأيصب طدددقصهب فدددل،صايددد صتدددّتصهبت كيدددزص ندددسهكص  دددىصهبخ فيدددقصهب ع فيدددقص
(لددسهصهالنتقددللصاتاكيددأصLois Bloom,1976ب بد اكصهب طددا .صابخدد صبدداي صا داتص 

حلصلنددلكص اددلابتيلص ددايتيلص  يبدديتيلصبتفبددي صكيفيددقصتع ددتصهأل فددللصهبكدديت،صفددلألابىص
هفت ضددتصحلص   يددقصت ددا صهب طددقصتعت ددأص الشدد يص  ددىص ايعددقصنظددلتصهب طددق،صااتعايدد ص
 خدد ص  ددىص ايعددقص ظددلل صهب طددقصهبتددتصيجددمصحلصتكددالص ل ددقصا    ددقصفددتصهبددأهخل،ص

صلساصهب طق.ايتاهف صجللزصبتع يتص

اهب الابقصهب لنيق،صا ازصأبيدلصادأهصاهضداًلصبدأ تصهبف ضديلتصهب خت فدقصهبتدتصتاكدأص
دددتص دددأ يصهب فدددلصهإلأ هكيدددقصاهب ع فيدددقص دددعصهألادددأه صهب طايدددقصاغيددد ص هبتفل دددلصهبدددس صين  

صهب طايقصفتصاي تل.

يفصكي ك  ص(عClark,H.&Clark,E.1987ايقالصل ا تصكي كصاه 

ابددأصابأيددلص يددٌلصا ع فددقصف  يددقصالب طددق،صاحلصلددساصيلصتشا بددكتصحكددأصحّلصهب فددلصي
هبخلادددددددددددددّيقصهبف  يدددددددددددددقص ل دددددددددددددقصبدددددددددددددأسصج يدددددددددددددعصهألجندددددددددددددل صهباشددددددددددددد يقصاي  ددددددددددددد ص

صMcNeil,1966ااادفص كنيدلص ص((LanguageAcquisition Device  يادل
ص(صحّلصجالزصهكتبلمصهب طقصبلصح اعصخلايلتع
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صهبقأ يص  ىصت ييزصحااهتصهبكيتص لصهألااهتصهألخ سصفتصهباي ق. -1

ص خت فددق،صا ددلص ددتألصهب -2 قددأ يص  ددىصتنظدديتصهألاددأه صهب طايددقصفددتصاددفاف 
 تانيفالصفي لصاعأ.

 هبت كلص لص ع فقصاعفصهألنظ قصهب طايق،صابي صج يعال. -3

صبت دّا صهبنظدلتصهب طدا ،صاتدىص -4 هبقأ يص  ىصهب شدل كقصفدتصتقدايتصفدا  م
ص  كل،صاسبكصاابل قصهبايلنلت.  حّنلصياب الصيبىصحبالصنظلت 

 (: Burt&Dulay.p,55يه)ويرى بيرت ودول

حلص ددددلصنع  ددددلصهيلصحلصهبكاددددل صاهأل فددددللصبددددّيلل،صياددددأاصحّلصبددددأياتصهبقددددأ يص  ددددىص
هكتبلمصهب طقصفتصحّ صبل،صابكلصيسهصاجأصشخٌ صبتصيبت عصهكتبلمصهب طقصانجدلح،ص
صخل جيددق،صابددي صابددامصلاددا ص ص ل  ددق صحاص ددا  هت  فددإلصسبددكص ددأصيعدداأصيبددىص تطيدد هت 

ص أ هتلصهبف  يق.

لص دددلصلدددساصهبأ هبدددلتصهب طايدددقصينادددلصج يعدددًلصتندددأ  صتادددتص اضددداعص ادددتصيتاددديلصبنددد
(.صالددداصي جدددعصفدددتصاقيقتدددلصيبدددىصLinguisticsاجأيدددأصي  ددد ص  يدددلص"ص  دددتصهب طدددق"ص 

صتشا بكت.

ص

ص

ص

ص

 النظريات المعرفية:
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صهبب اكص صاأا  صهبأهخ يق صهبعق يق صهبع  يلت صأا  صهبنظ يلت صلسا تاكأ
صتعّ تعهبخل جت.صاتاأفصيبىصتفبي ص ي قصجاهنمصب 

صكيفصتاب صهب ع فق. -1
 كيفصتااحصهب ع فقصحاتا لتيكيقصحاصت قل يق. -2

كيددفصت تددز صهب ع فددقصهبجأيددأيصاتددأخلصفددتصنظددلتصهبددتعّ تصهب ع فددت.ص اأصص -3
 (ع(Ellis,1998حب 

ص ك فدق صادالصهأل د صهبدس صتت كدلصص اهبنظ يلتصهب ع فيقصكلنتصنتيجدقصيجد هءصاادا  
 هبااا صهبتتصتّتصهبتاّالصيبيالعهبع  يلتصهبعق يقصفتصهبتعّ ت.صالساصخياقص

ص ي  ددق صاددالصكيفيددقصضددا صص-1 تزاأنددلصهبنظ يددلتصهب ع فيددقصا ع ا ددلت 
هب دددتع تصفدددتصتااددديلصهب طدددقصهب لنيدددقصاهكتبدددلاال.صفلبتدددأ يمصهبادددّ صيجع ندددلص
 دددلأ يلص  دددىصضدددا ص   يدددقصهبدددتع ت،صاتدددىصتاددداحصحاتا لتيكيدددقصحاص بيدددق،ص

بتفعيددلصهإلبددت هتيجيلتصكددسبكصياتددل صهب ددتع تصيبددىصف اددق ص نلبدداق،صاسبددكص
ص لصحجلصتاايلصهب ع فق.

تزاأنددددلصادددداعفصهبدددد اسصاددددالصكيفيددددقصي ددددلأيصانددددلءصهب تع  دددديلصفددددتص  -2
ص هكتبلمصهب طقصهب لنيق،ص لصحجلصجع الص لا قصبيبتع للصفتصاهجالت 

  تعأأي .

هبنظ يددلتصهب ع فيددقصغيدد ص ددلأ ي ص  ددىصتفبددي صتتددلاعصهالكتبددلمصب انددىص -3
صهبنااّيق.

غيدددد ص ددددلأ ي ص  ددددىصتفبددددي صهبددددأا صهبددددس صت عاددددلصهبنظ يددددلتصهب ع فيددددقص  -4
هب ع فددقصهباهضدداقصاكددسبكصالصتبددت يعصتفبددي صكيفيددقصهكتبددلمصهب طددقص

 هب لنيقص لص  ي صهبتع يتصهب ب ت.

اتعتا صلساصهبنظ يقصهألبل صألك  ص  ه  صهبتأ ي صهبالبيدق،صكانادلصهنا قدتص دلص
ص".Psycholinguisticsااا صاتجل مص  تصنف صهب طقص"
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حلصهبخيددل صهب  يبددتصسهصصDavid Crystal, 1998) بددتلل يدد سصأيفيددأصك
هألل يدددقصلددداصهكتبدددلمصهب طدددق،صايجدددمصحلصينظددد صيبيدددلصضددد لصت دددا صهب فدددلصهبعق دددت.ص
فلبانىصهب طايقصتنشاصفق صيسهصكلنتصلنلكص ل أيص ع فيق.صفع ىصبايلصهب  لل،ص ادلصحلص

يجددمصحلصصيبددتع لصهأل فددللصت كيددمصهب قل نددقص"صلددساصهببدديل يصحكادد ص ددلصت ددكصهببدديل ي"،
صي ّا اهص فللي اتص لصهباجتصاتىصيبت يعاهصي  لءصاكتص عقال.

ا أصتاالصهبعأيأص لص   دلءصهب طدقصيبدىصحّلصلندلكصنا دًلص دلصهبعي دقص اجداأًه،ص
ابكلصهألك  صتا ي ًهصاحل يدقصينشداص دلصحن داس صت داي صهب ع فدقصهب قتد حص دلص ادلصجديلص

لصلدتعصهبشدخ صانشدل لص(.صيلص نلاد صهب ع فدقصبدأسصايلجيدJean Piagetايلجيل 
حااًل،ص ددتصهإل ددل هتصهب ات  ددقص ددلصهب اددي ،صاحخيدد ًهص بيددلتصهبتفل ددلصادديلصلددسهصهبشددخ ص

ص(.Sam Ammar,2002ا اي ل. 

ا  دىصهبد غتص ددلصحلصنظ يدقصايلجيددلص دلصح ظددتصنظ يدلتصهب ع فددقصهبتدتصالابددتص
 دلصهبجاهندمصهبتدتصهتجادتصصهًصتفبي صهبن داصهب ع فدتص ندأصهأل فدلل،صيالصحلصلندلكص دأأ

ناالددلصهنتقددلأهتصهبع  ددلءصاهباددلا يل.صيقددالصاعددفصهباددلا يلعصيلصنظ يددقصايلجيددلص   ددتص
 لص ي دقصهبقدأ هتصهبعق يدقصأل فدللص  ا دقص دلص ادلصهب أ بدقصاالبطدتصفدتصهبا دتصنفبدلص
صقفددتص   يددلتصهبتفكيدد صهب جدد أيصب  دد هلقيلصاهباددلبطيل.صا ددأصتكددالصهب  يقددقصهإلك ينيكيدد

ص.Abo Jado, 1998)هبتتصهتاعتالصا هءصسبك. 

النددلكصخدديفصادديلصنظ يتددتصايلجيددلصاتشا بددكت،صا دد أصلددسهصهالخددتيفصي جددعص
يبددىصتاددا ص ايعددقصانددىصهب ع فددقصالصيبددىصاظيفتاددل.صيدد سصتشا بددكتصحلصلنددلكصانددىص
خلاددقصالالكتبددلالتصهب طايددق،صاف  يتاددلص  تا ددقصالب ددلاعصهبف يددأصب طددقصهباشدد يق.صح ددلص

لبالصفدتصاندىصاياباجيدق،صابكدلصالصايلجيلصفي سصحلصانىصهب ع فقص ل ق،صاحنالصتجأصحب
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تاجأصا ه يًل.صينالصانيقص خااقصالكتبلمصهباظيفقصهباش يقصهبنا يقصهبتدتصلدتصهب طدق
 Sam Ammar,2002).)ص

يلصايلجيددددلصيدددد ففص اددددلأ صهبنظ يددددقصهبف  يددددقصاكددددسبكصيدددد ففصنظ يددددقصهبددددتع تص
ح دلصصاهالكتبلمصهبقل  قص  ىصهبتق يأ.صفلب طقصالألبل ص نأصايلجيلصلتص  لصياأه ت،

هبتق يأصف دلصأا صلل شدتصفدتصهكتبدلاال.صك دلصحلصلندلكصخيفدًلصجال يدًلصاديلصهببد اكييلص
اهب عدد فييلصاددالصأا صهبعقددلصفددتصهكتبددلمصهب طددق.صفددلب ع فيالصي فضددالصهبدد ح صهبقل ددلص
ادددالصهبدددتع تصيادددأ صنتيجدددقصب دددا  هتصخل جيدددقصفقددد ،صاي فضدددالصكدددسبكصفكددد يصحلص قدددلص

ح لصهب ع فيالصفيد الصحلصهكتبدلمصهب طدقصيدتتصهب فلصافاقصايضلءصتا  صفيالصهباي ق.ص
ا ال هتص ق يدقص عقدأيص  تا دقصاكدلص دلصهب دا  هتصهبخل جيدق.صح دلصهببد اكيالصفيد الص
حلصهكتبدددلمصهب طدددقصيدددتتص دددلصخددديلص ادددل هتص ق يدددقص عقدددأيص  تا دددقصاكدددلص دددلصهبدددسهك يص

 Long-Term"،صاهبسهك يص اي قصهأل أص"صShort-Term Memory اي يصهأل أص"

memory"Osaily,2003) )ص

احج يتصهبعأيأص دلصهبأ هبدلتصب ياظدقصهبعي دقصاديلص  هادلصهبت دا صهب ع فدتص
هب قت اددقص ددلص اددلصايلجيددلصاادديلصهب اددل هتصهب طايددق.صاخ اددتصهبأ هبددلتصيبددىصاجدداأص

ص دلصهبادعمصحلص19 ي قص نأ لصيكالص   صهب فلصااهبت  (شدا ًه.صا  دىصح صادلل 
اهبعنلاددد صهب طايدددقصفدددتصلدددساصهببدددلصتظاددد ص ي دددقصأ يقدددقصاددديلصبددد اكص ع فدددتص ادددأأص

هب اكدد ي.صيلصلدددساصهبقضدديقص  يددد يصب جدددألصاتددزأهأصتعقيدددأًهصاخلادددقصك  ددلصتقدددأتصهأل فدددللص
ص ع فيًلصابطايًل.

ا ددلصاجاددقصنظددد صايلجيددلصفدددإلصلنددلكصاظيفتدديلصحبلبددديتيلصب تفكيدد ص دددلاتتيلصالص
صصصصصص(صاهبتكيددددددددددف.صصصصصصصصصصصصOrganizationتتطيدددددددددد هلص ددددددددددعصتقددددددددددأتصهبع دددددددددد .صال ددددددددددلصهبتنظدددددددددديتص 

 (Adaptationات  ددلصاظيفددقصهبتنظدديتصنز ددقصهبفدد أصيبددىصت تيددمصاتنبددي صهبع  يددلتص.ص
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هبعق يددق،صح ددلصاظيفددقصهبتكيددفصفت  ددلصنز ددقصهبفدد أصيبددىصهبددتياتصاهبتدد بفص ددعصهباي ددقصهبتددتص
ص(.ص(Toug and Adas,1984يعي صفيال

صا لصاعفصهب الأ صهبت اايقصهب بت أيص لصنظ يقصجيلصايلجيلص لصياتتع

–هالبددددتفلأيص ددددلصحخ ددددلءصهب دددديمصفددددتصانددددلءص اه ددددفصتعّ  يددددق صضدددد ا يص -1
صتع ي يق،صنتجلازصاابل تالصجاهنمصهبضعفصفتصحأه ات.

يتلاددددقصف اددددقصهبتفل ددددلصادددديلصهب فددددلصااي تددددلصهب ايعيددددقصحاصهالجت ل يددددقص -2
 يبل أصك ي ًهصفتصت ا اصهب ع فت.

نادددنفصيجلادددلتصهأل فددددللص دددلصحبددد  تنلصيبدددىصيجلاددددلتصصيجدددمص  يندددلصحالألص -3
جل اددلتصخل  ددق،صأللصك يدد ًهص  ددلصنعتقددأاصيجلاددلتصخل  ددق،صيعتادد صادداياًلصادداياقصاه 

 الإلشل يصيبىصهإل ل صهب  جعتصبتفكي صهأل فلل.

يجددمصحالصناهجددلصهب فددلصا شددكيتصتت  ددمص   يددلتص ق يددقص  يددلصتتفددا ص -4
ك يدددد ًهص  ددددىص  ا ددددقصت ددددا اصهب ع فددددت،صك ددددلصيجددددمصحلصندددداف صبددددلصهبف اددددقصب  ل بددددقص

 ع فتصب  ل بتال.هبنشل لتصهبتتصيال لصن ااصهب 

ضدد ا يصانددلءص اه ددفصت اايددقصتتبددتصالبتاددأ صهب عقددالصبقددأ هتصهأل فددللص -7
هب ع فيق،صااي صالصتالص اه فصهبتادأ صلدساصيبدىصأ جدقصتعجيدزصهب  ادق،صاشدعا لتص

 البتلبتصالإلاال صاهبفشل.

 يلصهب فلصالصيفك صالب بتاسصنفبلصح لتصج يعصهب اه ف. -9

يددددًلصاتع  يددددًلصاددددل زًهصفددددتصهب جددددللصي عددددمصهبتفل ددددلص ددددعصهيخدددد يلصأا ًهصتع ي  -0
 .Abo Jado,p.93-94)هب ع فتصهباجأهنتصهالجت ل ت. 
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(صأ هبقص ا قصاالصهب طلتصاخ د صBickerton,1981احج سصأ يكصاك تل 
يبددىصحّلصلنددلكص ج ا ددقص ددلصهب طددلتصتدد ا صفي ددلصايناددلصحن ددل صبطايددقصات ددا ص ع فددت،ص

صزص  ا ق صت اصهألخ س.اي صهفت فصحلصهباش صلت"ص ا  جالصاياباجيًل"صالجتيل

بتصتتا فصهبأ هبلتصاالصكيفيقصتع تصهب فلصهب طق،صاحج يتصحاالٌ صلل  قص لص
ص اج ص ص ص لت صنف صهب طق صففتص جللص  ت  الصج يعصحاالمصهبنظ يلتصاحتال ات.

ص صب االصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص(Roger Brownا هال صاأهل صلل ف أ صجل عق ص ل )
 Dan Slobin ياظقصب اكصهأل فللصح نلءصتع  اتصهب طقص(ص لصجل عقصاي ك تصا

صهبعق ت"صصصصصصصصصصصصص ص"هبانلء صتشا بكت صأبيل صااق ص أس ص ل صهباا  صل ات صاكلل هألابى.
 Mental Structure.ص(صا أسصهتبل لصفتصهبب اكصهب فظتصفتصبطقصهب تع  يل

ابقددأصتلاعددلصالبددقص ف دديلصحاددأل لص  دد اصبددنتللصاهيخدد ص  دد اص ددي صبددناهت،ص
ا ددلصاسبددكصبعددأيصبددناهت،ص بددتع  يلصحجاددزيصهبتبددجيل،صبي  بددلصهبتعايدد هتصاحااهل ددلصااب

صفتصهب اه فصهب خت فق.

اجدأص لب دلصهبدنف صهب طدا صأبديًيص ايدًل،صالداصحلصاعدفصبد اكصهبدتع تص دلتصبدأسص
ج يددعصهأل فددللصاطددفصهبنظدد ص ددلصهب طددقصهبتددتصيتع  اناددل.صاكلنددتصلددساصاأهيددقصجيددأيص

ىصسبكصحّلصهأل فللصهبدسيلصيتع  دالصبطدتاتصبتابي صات اي ص  تصهبنف صهب طا .صا عن
ح نددلءص فددابتات،صيبددتع  الصحندداهعصهبانددلءصهب فظددتصنفبددل،صاي تكاددالصهألخ ددلءصنفبددال،ص

صابكلصكلص فلصا طتل.

الدددسهصح ددد صالصيخت ددددفص  يدددلصه نددددللصيسصيلصح ص فدددلصفدددتصهبعددددلبتصيادددأحصهبتفل ددددلص
صاهبتنلغتص عصبطتلص"صبطقصهألت"صيسصلتصهبتتصتاأحصت قينلصهب طق.

 (:Bialystokنموذج بيالستوك)أ  
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يعتاددد صايلببدددتاكص دددلصحشدددا ص دددلصفّع ددداهصهبنظ يدددقصهب ع فيدددقصفدددتصتدددأ ي صهب طدددقص
 Biolytic, 1979, 1981, 1982, 1983, 1988, Bialystock and)هب لنيقص

Sherwood smith, 1985).ص

ابقددأصتطيدد تصنظ يتاددلص ددعصهأليددلتص دد هتص أيددأي،ص ددعصتطيدد ص ادد  التالصفددتص لص
لص انلللصهألبلبدتصبدتصيتطيد .صتد سصايلببدتاكص دلصيد هاصغي لدلص دلصهبع  دلءصاهاأ.صيالصح

 ايأ صلساصهبنظ يقصهبسيلصتع ضاهصيبدىصتع دتصهب طدقصهب لنيدق،صفادتصتاكدأصاكدلصاد هاقص
هب اأحصهبدس صيقداتص  دىصحبدل صحلصهب طدقصيجد  صتعل دلصهبعقدلصهباشد  ص عادلصالب  يقدقص

كفليقصهب طايقصي كلصتقدأي للصااعدأيلعصنفبالصهبتتصيتعل لصاالص عصاقيقصهب ع ا لت.صاهب
(،صاهب ددددددددددددددددددددددددلنتصهباعددددددددددددددددددددددددأصهيبددددددددددددددددددددددددتصصصصصصصصصصصصصصAnalyticalهألالصهباعددددددددددددددددددددددددأصهبتا ي ددددددددددددددددددددددددت 

 Automatically.) Bialystok,1988:32)ص(.ص

 نظرية كراشن:

(صفددتصهكتبددلمصهب طددقصهب لنيددقص ل  ددقص  ددىصkrashen,1987يلصنظ يددقصك هشددل 
صخ  صف ضيلتع

ص

ص

ص
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 A-The Acquisition-Learning ف ضيقصهالكتبلمصاهبتع تص-1

hypothesis, 

 ,B-The Monitor hypothesisصف ضيقصهب  ه اقص-2

 ,C-The Natural Order hypothesisصف ضيقصهب تاقصهباظيفيقص-3

 D-The Input hypothesisصف ضيقصهب أخيتص-4

 E- And the Affective Filter hypothesisصف ضيقصهب هشحصهالنفعلبتص-7

ك هشددلصحلصلنددلكص ي ددقص اه ددلصتاضددحصكيددفصيددتع تصهبنددل صهب طددقصهب لنيددق؛صصيدد س
 دددددل يلص دددددلصخدددددل  صن دددددل صهبدددددا ت،صالددددداص دددددلصن  ددددد ص  يدددددلصهب ادددددفتصحاصهبّ هشدددددحصصصصصصصصصصصصص

 Filter صاهب ددددلنتصهب ددددنّظت)(Organizerاهب لبدددد صضدددد لصن ددددل صهبددددا تصايبددددّ ىصص
ص.(Dulay,Burt,and Krashen,1982)(صMonitorهب اّجلص 

 (:Monitor Modelة األ نموذج المراقب أو الموجه)فرضي -أ

لساصهبف ضيقصت يندلصهبعي دقصهب تالأبدقصاديلصهالكتبدلمصاهبدتعّ ت.صاتد سصااننندلصفدتص
 ي تنلصفتصينجلزصهب طقصهب لنيقص أينالصيبىص لصهكتبانلاصابي صيبىص لصتع  نلا.صيّلص

هب كتبدداق،ص ددتصصهبددتع تص اجدداٌأصك اجددل صحاص  شددأ،صان قددلصهبن دد ص ددلص  يدد ص قددأ تنل
نعدداأصيبددىص دداهنيلصهإلأ هكصفي ددلصاعددأ،صانبددتع لصهإلأ هكصبتاددايحصهب خ جددلتص ددلص
هبنظلتصهب كتبم.صالسهصياأ ص الصحلصندتكّ تصحاصنكتدم،صحاص دلصهب  كدلصحلصيادأ ص

.صSelf-correction)في لصاعأ،صالاص دلصي  د ص  يدلص اد  حصهبتادايحصهبدسهتت 
 صفدددتصتنظددديتصهبدددتعّ تصاتقاي دددلصاادددا ي صح دددلص ا دددقصهب  ه دددمصهب طدددا صهب  يبدددقصفتدددت خ
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شعا يق صفتصهب  هالصهب تقأ قص لصتع ّدتصهب طدقصهب لنيدقص.صح دلص دأسصهبدتخأهتصهبتاجيدلص
ص(صفيعت أص  ىصهأل ا صهيتيقعMonitorاهإل شلأص 

ص   صهب تع ت. -1

 ك يقصهبتع ي لتصهب ب يقصهبتتصخا للصهب تع ت.ص -2

شددددفا صهبددددس صتددددتصهب ايعددددقصاهبت كيددددزصهب   ددددامص ددددلص  يدددد صهألأهءصهبص -3
 ينجلزا.

 (Dulay,p.59شخايقصهب تع تصهب تف أي.صأابيلص  -4

صالسهص لصيشل صيبيلص"صالبف ا صهبف أيق"صايلصهب تع  يل.

صضد ا يقصبنجدلحصهب  شدأصصاهب اجدلصص ا أصح اتصادأي ًلصحّلصلندلكص دي صادلالت 
"Monitorص-"صالتع

صب تعد فص  دىصهبقاه دأصااضدعالحالة األولى الصفدتصعصنادلصاالجدقصيبدىصا دت 
صاّيزصهبت اي .

صيبددددىصهبت كيددددزص  ددددىصهألبدددد امصحاصهبتفكيدددد صالحالااااة الثانيااااة عصناددددلصاالجددددق 
صهباايح.

عصنادددددددددددددلصاالجدددددددددددددقصب ع فدددددددددددددقصهبقددددددددددددداهنيل.ص ايددددددددددددد تصالحالاااااااااااااة الثالثاااااااااااااة
ص((Burt&Dulay,1978اأابيل(

 (:Input Hypothesisفرضية المدخالت) -ب

تص(صيجمصحلصتكدالصسهInput(صحّلصهب أخيت Krashen,1976ي سصك هشل 
أ هكال.صالساصهبف ضديقصتادلالص  عنًىصا ي  قصبالجلتصهبتي يسصبي ال صيبىصفا الصاه 
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حلصتجيمص لصباهلص اتصلاصكيفصنكتبمصهب طق؟صابي صا قدأا نلصحلصنكتبدمصهب طدقص
يسهصبتصنفاتصهب عنىصهب تضّ لصفتصهب دأخيت،صاهب دأخيتصيسهصبدتصتكدلصاهضداقصفادتص

ي،صف  ًيصنبت يعصحلصن  مص لصهبتي يسصخ  صاه  الك.صاتأخلصفتصسبكصت ايقلتصك ي ص
هب اتدددأ يلصحلصي ضددداهصاعدددفصهبا دددتصفدددتص شدددللأيصهبت فدددلزصالب طدددقصهب بدددتاأفقصحاصحلص
يبدددت عاهصب  الأ دددقصاهبتدددتصي كدددلصحلصتكدددالصح  دددىص دددلص بدددتاسصفا ادددت،صاي كدددلصحلص
يبتفيأاهص لصسبكص  يًي.يلصهبعلبتصخدل  صهبفادلصالصيبدت يعصحلصيقدّأتصهألفضدل،صبدسبكص

صاالصبددددي لصكاددددل صهببددددلصأللصسبددددكصحفضددددلصصيفضددددلصفددددت هباأهيددددقصهالنتظددددلتصفددددتصفاددددال 
(صحل يقصتابي صهب ع دتصب  دأخيت،صKrashen,1985الكتبلمصهب طق.صاحكأألصك هشلص 

صإل كلنيقصتيبي للصافا ال.

ا اجمصهب ع ا لتصصTarone and Liu,1995)انل  صكلص لصتل الصابيا 
 ددقص اه ددف،صاددالصتفل ددلصهبددأه  صفددتصهبتددتصتدداهف تصبددأيا لصاأ هبددقصحج يللددلصضدد لص ي

 اه دددفص تعدددأأيصيدددا  صفدددتص   يدددقصهكتبدددلالصهب طدددقصابددد  تال،صابكدددلصا ددد  صاأ جدددلتص
 تفلاتددق.صا عنددىص خدد ص"يلصهب ددأخيتصااددأللصغيدد صكلفيددقصالكتبددلمصهب طددق،صأللصح ص
ف أص نأ لصيبت عصيبىصهب طق،صاإ كلنلصحلصيفب صهب علنتصأالصحلصيفك صفدتص اه دألل.ص

 دددللعصيسهصبددد عصحادددأصك  دددقصك دددمصايعدددفصااندددت،صاطدددفصهبنظددد ص دددلصفع دددىصبدددايلصهب 
ت تياال،صفع ىصهأل جحصحلصهب عنىص فصهبك مصهباندت.صاهأل د صبدي صكدسبكصفدتصالبدقص

اسبكصأللصهبف أص جا ص  ىصحلصيضعصهبك  لتص  ىصهبت تيم.صص((Outputهب خ جلت
ت كيدمصصأللصهبتخأهتصهب طقصيجا صهبأه  صحلصيتا كص لص   يدقصأالالتصهألبفدلظصيبدى

(صInputاالختاددددل صي كننددددلصهبقددددالصاددددالصهب ددددأخيتصص ص.Swain,1985)هبج  ددددق"ص 
صتتع  صاكيفيقصهكتبلمصهب طقصهب لنيق،صابي صفتص   يقصتع  ال.
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سبددكصصWagner,Gough& Hatch,1975) اياكدأصاهجندد صا دافصالددل  
ص فاا ددددق صب اددددلبطيلصفددددتص اقدددداباتعص"يلصهبعددددلبتصهبخددددل جتص ددددلجٌزص ددددلصتقددددأيتص ددددأخيت 

بددلمصهب طددقصهب لنيددقصاين ددلصفددتصهبفاددلصيبددت يعصحلصيقددأتصحفضددلص".صا ددلصهب  يددزهتصهكت
هألخ سصب  أخيتصهبجيأي،صحلصتكالص ي  قصاسهتص عنى.صيندلصبدي ص دلصهببدالصفدتص
هبا ددتصهبالضدد صحلصيتاددعصهإلنبددللص  يقددقصحاصحلصيتانألددىصنظ يددقص ددلصلددساصهبنظ يددلت،ص

لصيبيادلص غدتصييج لايدقصاعضدالصفادتصالصتع دتصادًيصشدل ًيصأللصهبنتل جصهبتتصتّتصهبتألااُّ
االص ضديقص"صهكتبدلمصهب طدق".صا دعصهزأيدلأصهبتجدل مصاهبدت  ه لل،صاتدأف صهب ع ا دلتص
اتا ي اددل،ص،صبددتصيددتتصهبتاّاددلصاعددأصيبددىصاقددل  ص اكددأيصتط ددتص ددلصي غددمصهإلنبددللصفددتص

صفا لصا ع فتلصاالصهأل فلل،صيننلصاالجق صيبىصأ هبلتصحك  صفتصهب بتقال".

(صInputهشددلص ددلصحك دد صهب تا بدديلصاهب ايددأيلصألابايددقصهب ددأخيت ايعتادد صك ص
فتصهكتبلمصهب طقصهب لنيق.صايايأاصك ي ال،ص ناتص  ىصبايلصهب  للعصا افتصاال بدلص

-Larsen)(صاBrufit,1994ف ي دددددددددددددددددددددددددللصابدددددددددددددددددددددددددانج،صيددددددددددددددددددددددددد سصا افدددددددددددددددددددددددددتص –

Freeman&Long,1991)ع"حلصهب أخيتصهب ك فقصض ا يقصب نجلحصفتصهكتبدلمص
.صابكددلصاشدد  صتابددي صلددساصهب ددأخيتصاتددىصيددتتصهبددتع لبالصافل  يددق ص ددلصهب طددقصهب لنيددق

تقلنال". ص الصهب تعّ ت،صبيتاق صبلصهكتبلمصهب طقصاه 

(صادديلصهالكتبددلمصا   يددلتصهبددتعّ ت،صفددلألالصصKrashen,1981افددّ  صك هشددل 
يتع ّددد صادددلبفاتصاهبتاهادددلصح دددلصهيخددد صفاددداصهبدددا تصهب اجدددلصالبدددتع للصهب طدددق.صاندددل  ص

 يددددقصهالكتبددددلمصحك دددد صحل ّيددددقص ددددلص   يددددقصهبددددتعّ ت،صايجددددمصحلصتشددددّجعصك هشددددلصحلص  
الأَلنشدد قصهبتددتصت ددل  صهب الأ ددقصالصت ددل يلصهبقاه ددأصهبناايددقصحاصهب فدد أهت.صالنددلكص
هبعأيددأص ددلصهباددلا يلصفددتص جددللصهب طددقصياكددأالصتاددلألصهبعي ددلتص ددلص  يدد ص اددل هتص
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ادددددددددددددددق.صهالبدددددددددددددددت لعصاهبتادددددددددددددددأ صاهبقددددددددددددددد هءيصا   يدددددددددددددددلتصهبكتلص-هب طدددددددددددددددقصهأل ادددددددددددددددعع
ص.(Cohen,1995)كاليل

"صا  ّد صصInput Hypothesisابك هشلصكتلٌمص ناهندلصف ضديقصهب دأخيتعص"ص
ص(ص  ىصهبكتلمصالبقالع"صيّلصلسهصهبعناهلصغي ص نلبم".Scovel,2001بكافل 

ايقّ  صك هشلصحّلص بتاسصهباعااقصفتص أخيتصهكتبلمصهب طقصهب لنيق،صيجدمص
تصا أ تلصهالبدتيعلايقصب طدقصهب لنيدق.صا دأص  دزصحلصيكالصح  ىصاق يلص لص بتاسصهب تع ّص

 i+Iبالصالب علأبقصهيتيقعص

ح صيّلصهب تعّ تصيتاّبلصالبدت  ه صألّندلصيع دتصهلت ل دًلصب فد ا صاديلصهب دأخيتص
(صاهبفدددد ا صهأل  ددددىص بددددتاًسصنبددددايًلصفددددتصهب ددددأخيتصهبتددددتصيااددددّ الصصصصصصصصصصصصiهبتددددتصيفا اددددلص 

+ Iصاخ اددداهصيبدددىصحّلصهب دددز جصفدددتصهأل ددد صحّلص(.صا دددأصهنتقدددأصلدددساصهبنظ يدددقصك يددد ال،
ك هشدددلص دددّأتصلدددساصهب علأبدددق،صص دددلصأالصحلصيشددد حصااضددداحصكيدددفصتكدددالصهب دددأخيتص

ص(.Scovel, p85 ي  قصبتعّ تصهب طقص 

ص دلص دل صابدي نك ص  (ص دالصGass and Selinker,P.215ا دأص فدفصكدلُّ
هب طقصهب لنيق.صصك هشلصاالصهب أخيتصهبك يفقصلتصهبعل لصهباايأصهب اأ صيبىصهكتبلم

اي يددددللصحلصلنددددلكصخ دددد ص  هاددددلصضدددد ا يقصب   يقددددقصهبتددددتصيددددتتصاابددددل تالصتاايددددلص
ص-3 دددددأخيتص فاا دددددق.ص-2 دددددأخيتص ت ها دددددق.صص-1هب دددددأخيتصيبدددددىص خ جدددددلتعص

صهب خ جلت.ص-7هبتكل ل.ص-4 االصباساصهب أخيت.

ص

ص

 (:Affective Filterالراشح االنفعالي) -ج
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اددداّلصلندددلكص دددأأًهص دددلصهب تطّيددد هتصصتجّبدددأصلدددساصهبف ضددديقصاجادددقصنظددد صك هشدددل
هالنفعلبيق،صت عمصأا صهب يب صالصهببامصفدتص   يدقصهكتبدلمصهب طدق،صالدساصهب تطيد هتص

ص(.Krashen, 1988تش لعصهبأهفع،صهب ققصالبنف ،صهبق  .صك هشلص 

(صحلصج يعص أخيتصهكتبلمصهب طقصهب لنيقصKrashen,1982ايعتا صك هشلص 
هبددددددددددددددددتصهب هشددددددددددددددددحصهالنفعددددددددددددددددلبتصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصت دددددددددددددددد صاابددددددددددددددددل قص اددددددددددددددددفلي صي  دددددددددددددددد ص  ياددددددددددددددددل

 Affective Filterصالداصيبدت يعصحلصيق ّد صتدأف ص دأخيتصهب طدقصيبدىصهب دتع ت،ص)
"صهبتدددتصتبدددلا ا.صح صحندددلصك  دددلصزهأصهبق ددد صبدددأسصAnxietyاسبدددكصتاعدددًلصبالبدددقصهبق ددد صص"ص

هب لنيدقصاهكتبدلاال،صصهب تعّ تص ّلصبأيلصهكتبلمصهب طق،صاك  لص ّلصهبق د صهزأهأصتدأف صهب طدق
صشخاّيق صحاصاّفّيق . صباهءصحكللصلسهصهبق  صنلتجًلص لصظ اف 

بسبكصفإلصهبّ هشحصهالنفعدلبتصيعيد صتع دتصهب طدقص ندأ لصيكدالصنشدي ًل،صح ص ندأ لص
صصبديكصكدلبق  صاهبخداف،صاهنعدأهتصهبادلفزصاهبأهفعيدق،ص يكالصهبأه  صفتصاضعصهنفعدلبتم

ألاضدلعصهبعل فيدقصهببد ايقصت فدعص بدتاسصهب هشدحصاهبتاّيمصا أتصهب ققصالبنف .صالدساصه
صصصصهالنفعددلبت،صاتقددا صبدد لكتل،صفيع ددلصبددأًهصي نددعصااددالصهبددأخلصهب طددا صيبددىصهبددأ ل .

(AL-Abdan&Darweesh,1997).ص

ايدد سصهبالادد صحلصتخفيددفصاددأيصلددسهصهبددأهفعصيعدداأصيبددىصهب ددأ  صا ددلصبأيددلص ددلص
 اتصحلصهبعل فقص ادأ صص أ هتص  ىصتاايلصلسهصهأل  صاتابي لصبأسصهبأه  .صابقأ

  يبددتصب ددتع ت،صاهبددتع تصهبجيددأصالصيبددتاعأصهبعاه ددفص ددلص   يددقصهبتع دديت.صايدد سصايدد تص
هباددددل زص  ددددىصجددددل زيص   ددددلءصهأل اددددلم،صحنددددلص نددددأ لصيفبددددحصهب جددددللصب تعايدددد ص ددددلص
هبعاه فصفإلصحجادزيصهبجبدتصك ادلصتتادأ،صا ندأ لصتكادتصهبعاه دفصفدإلصشداكقصهب د  ص

 فددًقصاددسبكصبدديًيص ددلصهب دداهأصهبكي لايددقصهإليجلايددقص  ددلصهببدد يعقصفددتصهبددأ ل صتط دد ،ص اص
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هببي اتانيلصاهبأاال يلصهبتتصلتصجزٌءص لصنظلتصهب كلف تصهبأهخ تصهبس صيعي صك ي ًهص
صPert,1997) لصهأل  للصهباياباجيقصاهبب اكيقصفتصهبجبت. 

صنتدل جص خلبفدقص يلصهألاال صهب يأهنيدقصفدتصحاهخد صهبقد لصهب لضدت،صادأحتصت ْظااد  
حلصهبعاه دفصت يد صهالنتادلاصصDoux,1994)جالتصهببلاقق.صففتص ح صبتصأاك  ب تاص

اتادددددددددددددنعصهب عندددددددددددددى،صاحلصبادددددددددددددلص بدددددددددددددل هتالصهبخلادددددددددددددقصفدددددددددددددتصهبدددددددددددددأ ل .صاح دددددددددددددلص
(صفيدد سصحلصهال ت دلأص  ددىصهب ن دد صاادأاص ددلصأالصحخددسص(Kagan,1994,39كلغدلل

صبدددخيفق صحاص هبعاه دددفصاعددديلصهال تادددل ص دددأصيددداأ صا عظدددتصهبندددل صيبدددىصهبقيدددلتصاا  دددلل 
  اكددق.صينددلصالصياجددأصفاددلصادديلصهبعاه ددفصاهبعقددل،صفددلب ن  صي كددلصحلصيبددل أنلصفددتص
تاقيددد صهبادددأف.صابكدددلصهبدددس صياجدددلصهبقددداسصايبدددا صهبجبدددتصاإ كلنلتدددلصبتاقيددد صسبدددكص

ص(Jansen, 1999,P.72هباأفصلاصهبعاه فصاهب شل  .صجلنبل 

(صفدددددتصهبادددددّفصهب عدددددل فصبك هشدددددلصفيقدددددالعصصصصصصصصصصصScovel,1978ايقدددددفصبدددددكافل 
بق دددد صكعددددأّاصالكتبددددلمصهب طددددقصح ددددٌ صغيدددد ص عقددددالصاغيدددد صأ يدددد صاالصي كددددلصتا يدددد ا".ص"ه

ايشددل كلص   ددلء ص خدد الصفددتصاجاددقصنظدد ا،صاناددااهصاإ ددلأيصأ هبددتلصأ هبددًقص اّبددعًق.ص
ص(.صEhrman,1996ا لصلاالءصهبع  لءصيل  لل 

اي سصهبالاد صحلصهإلنبدللعصجبدت،صا قدل،صا اح.صاحلص  دىصهب  ادتصحلصيعدلبجص
 جت عقصاالصينظ صيبىصكلصاهاأي ص نالص  ىصاأي.صاحلصت بديعصهإلي دللصصلساصهبجاهنم

  نأصهبأه  صكفيلصااأاصالبتط مص  ىصهبق  صيسصيّلصهبق  صينلفتصهإلي للصاهبتاكل.

ص

 ( The Acquisition-Learning hypothesis ) :التعلم -فرضية االكتساب -د
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فدتصنظ يتدل،صاحابدعالصصك هشدلصاحك  لدلصتدا ي هًصصف ضيلتيلصلساصهبف ضيقص لصحلتص
هنتشددددل ًهصادددديلصهب طدددداييلصا تددددأ اتصهب طددددق.صايدددد سصك هشددددلصحلصلنددددلكصنظددددل يلص بددددتق يلص
اخادددددا صهكتبدددددلمصهب طدددددقصهب لنيدددددقعصهبنظدددددلتصهب كتبدددددمصانظدددددلتصهبدددددتع ت.صيلصهبنظدددددلتص
هب كتبدددمصحاص"صهالكتبددددلمص"،صلددداصنتددددل ص دددلصا هءصهبددددا ت،صالددداصك يدددد صهبشدددالصاع  يددددقص

اهبتتصتت ّ مصتفل ًيصسهص طزسصالب طقصهألتصالبتخل مصصهكتبلمصهأل فللصبطتاتصهألابى.
هب نبددلمص ايعيددًل،صايدد صي ّكددزصهب تك   ددالص  ددىصهبتاهاددلصالص  ددىصشددكلصهبن دد .صح ددلص
البنبدداقصبنظددلتص"صهبددتعّ تص"صفادداصنتددل صهبتع دديتصهب بدد ت.صايجدد  صضدد لصن ددل صهبددا ت،ص

ص ىصبايلصهب  لل.انتيجتلصتتع  صا ع فقصهب طقصاهبا تصاال،صك ع فقص اه أصهب طقص 

ص.Schutz,2002)االبنباقصبك هشلصفدص"صهبتعّ تص"صح ّلصحل يًقص لصهالكتبلمص"ص 

 نظرية بلياييف: -7

(صادددددديلصهبنظ يددددددقصBelyayev,1963تج ددددددعصنظ يددددددقصا يددددددلييفصهبعددددددلبتصهب ابددددددت 
.صاي ّيددزصا يددلييفص(Mentalist and Behaviourist)هببدد اكيقصاهبنظ يددقصهبعق يددقص

هتصاهبعلأهت.صافي لصيتع  صالب طقصتتابفصهب ع فقص نأاص لصاقل  صايلصهب ع فقصاهب ال ص
 اكددأيصاددالص دداهنيلصبطايددق.صح ددلصهبعددلأهتصفاددتصحفعددللصي كددلصينجلزلددلص ددلصأالصا ددتص
صحاصكلختيل صك  لتص لصهب عجت.صح دلصهب ادل هتصفادتص ص عّيل  فك  ،صاسبكصك فظصاات 

ص ادددل هتصهتادددللصتجددد  صادددا ت،ص  دددلصاعدددفصحبدددلبيمصهبدددتع للصهب طدددقص تادددتصتدددا ي هت 
خلاق .صا أصهنتقأصا يلييفصهبتع يتصهبقل تص  ىصش حصهبقاهنيلصاهبقاه أصهب تع ققصادلبتع يتص

Communicative Language)صايددد سصحلصهبتدددأ ي صي كدددلصحلصيدددأفعصهب دددتعّ تص.)
يادددًلصبت ددداي صلدددساصهبجاهندددمصهب ي دددق.ص بأل دددلتصيسهصكدددللص تضددد نًلصألنشددد قصتختدددل صخا 

ص(Ellis,p28يب  
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 (:David Ausabelيفيد أوزابل )نظرية د -

تعتاددد صنظ يدددقصحازهادددلصيادددأسصهبنظ يدددلتصهبتع ي يدددقصهبتدددتصتعت دددأص  دددىصهباندددىص
هب ع فيقصفتصتفبي للصبع  يقصهبتع يتصاهبتع ت،صفدلبتع تصيكدالصسهص عندًىصبدأسصهب دتع تص
يسهصه تدددا صاانيتدددلصهب ع فيدددقصهب خزاندددقصبأيدددل.صايعدددأصحازهادددلصهباندددىصهب ع فيدددقصي دددل ًهص

صل  ددت،صح ددياصيشدد لصهباقددل   صاهب فددلليتصاهبتع ي ددلتصاهبقضددليلص  ددىصشددكلصتنظدديت 
هب فدددلليتصهألك دددد صشددد ااًلصا  ا يددددق،ص ددددتصينادددأ صتددددأ يجيًلص دددعصهبتنددددل  صك  ددددلصزهأص

ص(.(Lawton,J.andWanska,S.1979 هالناأه صنااص ل أتل.

يلصلدددساصهبنظ يدددقصهب ع فيدددقصي كدددلصفا اددددلص  دددىصحك دددلصاجدددلصالب قل ندددقصادددديلص
يدد صفاددتص ددعصهبددتعّ تصس صهباددأفصهب اددأأ.صاياددفصحازهاددلصهبددتع تصهالبددتظال ص ددلصغ

ص نفاد ق ص  دلص  يد صهالبدتظال صااندلص   يدقصهاتداهءصب  دلأيصتشدت لص  دىصاادأهت 
الصي ا اددددلص هادددد ،صتتاددددلصالبانددددلءصهب ع فددددتصا  يقددددق صه تال يددددق ،صأالصحلصتبدددد حص

ص(.Ausabel,1968اتابي ص ي ق صسهتص عنى.صحازهالص 

لبعاه دددلصهبأهخ يدددقصهب نظ دددقصاخلادددقصادددأا صهبع  يدددلتصاتادددتتصلدددساصهبنظ يدددقصا
هب ع فيددقصهبفع يددقصفددتصهكتبددلمصهب طددقصاتعّ  اددل.صا اقددًلصب فادداتصلددساصهبنظ يددقصفددإلص
ضلفتالصيبىصهب خدزالصحاص هبتع تصسهصهب عنىصيبل أصفتصتقالصهب ع ا لتصهبجأيأيصاه 

فدددتصهبانيدددقصهببدددلاقق.صا دددأص ل دددتصلدددساصهبنظ يدددقص  دددىصنتدددل جصهبأ هبدددلتصاهألاادددل ص
 يأهنتص  تصهبنف صا  دتصهبدنف صهب طدا .صا دلص ادلأ صلدساصهبنظ يدقصهألبلبديقص دلص

صياتتع

يلصهبتع تص ال يص ع فيقص عقأيصتتض لصهبتع للصحبدلبيمص تنا دقصب تعل دلص -1
  عصهب ع ا لتصب تط مص  ىصهب اأاأيقصهب طايق.
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يلصتع ددتصبطدددق ص لنيددق صيعندددتصتع ّدددتصهب اددل يصهبيز دددقصبددسبك،صايت  دددمص  ل بدددقص -2
ص  د  صابد يتصج  صبطدا م يعصجاهنمصلساصهب ال يصاتىصتااحص تكل  دقصكداأهء 

يبدددىصحلصياددداحصهألأهءص بيدددًل.صافدددتصادددللصهكتبدددلمصهب طدددقصفدددإلصلدددسهصهبت أل دددلص
صالختيدددل صهب فددد أهتصاهبت هكيدددمص صيشددد لصيجددد هءهت  يعت دددأص  دددىصنظدددلتصبطدددا  

اهب عدددددددددددددددددددلنتصهب نلبددددددددددددددددددداقصهبتدددددددددددددددددددتصتاكدددددددددددددددددددتصهالبدددددددددددددددددددتع للصهب طدددددددددددددددددددا صصصصصصصصصصصصصصصصصص
 (Sumadi and Abd Al hug ,1998.ص

 (:Psycholinguistics Theoryالنفسية) -نظرية اللغويات

صهب طا   صهبنف  ص  ت ص ا  ح ص نسصصPsycholinguistic)هبتخأت ص  ي ألال
صباافصهب خ جلت  صهب طايق صهب نللج صيتنلال صالا صالبنباقصOutputهبخ بينيلت، )
صهب  صهبااأهت صتا يل صهبخاا  صاجل صا  ى صهب طق، صلسهصب بتخأ ت صايأبنل طايق.

هب ا  حص  ىصنق قصنا يقصاتطيي صفتصهتجلللتص   لءصهبنف صنااصهبب اكصهب طا .ص
 H. Dاالختال  ص (Holo Dynamic Model)اي   ص  ىصلساصهبنظ يقصهبت

.Mصالتص ل  قص  ىصفك ي ص فلأللصحلصتعّ تصهب طقصهب لنيقصيتاّق ص لصتفل لص نلا ص)
صا ع فيق ص صبيكاباجيق  صهبافلتصهبشخايقصسهتص ايعق  صتاتصبي  ي صتكال صاهبتت ،

صفتصتعّ تصحّ صبطق،صك لص صحبلبيًل ب  تعّ ت.صاشخايقصهب تعّ تصيجمصحلصتكالص نا ًه
صهب طقص صتعّ ت صنظ يلت ص ل صنظ يق  صح  ص نلا  ص ل ص  يبيًل ص نا ًه صتكال صحل يجم

ص(.Salma- Cazaco,1961هب لنيق.ص 

 صيد ا ص دلصفدتصأهخدلصهبفد أصاهب قااأصالبشخاديقصنظدلتصهبعي دلتصهب فتاادقصهبدس
(عصهبشخادديقص"صلددتصتفل ددلصNuttin, 1968 ددعصهب اددي صهبخددل جت.صايقددالصندداتل 

(".ص"صيلصهبج ددددعصادددديلصهبشخادددديقصاهباي ددددقصيشددددكلص(World(ص ددددعصهبعددددلبتEgoهبددددنف  
ص(.(Bertanalffy,1950نظل ًلص فتااًل"صك لصيقالصاي تنلبفتص
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عصهأل  ددىصايتددابفصلددسهصهألن دداس ص ددلص ي ددقص بددتايلتص  تاددقص  ددىص صل  ددتم شددكل 
(عصالداصهببد حصهألالصفدتصهباندلءصهب طدا .صاهب بدتاسصTactic Levelاي  د ص  يدلص 

(صافتصلسهصهب بتاسصياأحصهبف أصالبتنتل صهبقداهنيل،صStrategicهب لنتصاي   ص  يلعص 
ايختل ص لصينلبالص لصهألاأه صهب طايق.صيلصكلص دلصيقداتصادلصهب دتعّ تصلداصح د ص ق دتص

ص.صح لصهب بتاسصهألخي صفي   ص  يلعا ع فتصا ايعتل

  (Ego-dynamicالدددسهصهب بدددتاسصيتكدددالص دددلصهب تطّيددد هتصهبشخاددديق،صكدددلبخا ي،ص
اهالتجللددلتصاهباددلالتصهالنفعلبيددق،صاحبدد امصهبددتع ت،صاهبددا تصهبعق ددت.صالددساصهب ظددلل ص
ج يعادددلصتنبددد صاتضدددا صهب بدددتاييلصهألّالصاهب دددلنت،صاحك ددد ص دددلصسبدددكصفادددتصت ا ا دددلص

 (.Titone,1981ت. البعلبتصهبخل ج

 

 

 

ص

ص

ص

 الخالصة:

صاال يقص صشعا نل ص ل صنلاع صهب طق صهكتبلم صبنظ يلت صهبتع هضنل يّل
هب طلتصفتص لبتصهبيات،صالتصض ا يصيف ضالصهأل  صهباه ع.صا أصحخستصالص
صاتابيعص صهبت ّا ، صب اهكاق صاسبك صاهبّنل يق. ص نال صهب تقأ ق صهأل ت  عظت
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ااأ صايللص لب تص لصهأل تصصهب أه كصاهال  يعص  ىصتجل مصهيخ يل،
صيايلصحل يقصتع تصهب طلتصفتص لبتصهبيات.ص2771هب تاأيص لتص

يّلصتدددأ ي صهب طدددقصهب لنيدددقصالصيعندددتصه تيدددلزصلدددساصهب طدددقصحاصتفّا ادددلص  دددىصهب طدددقص -
هبع ايدق،صابكددلصيناددحصاتأ يبددالصفددتص  ا ددق ص تداّخ ي ،صاسبددكصاعددأصحلصيكددالصهبت  يددسص ددأص

قددلصفعلبيلتادلصاتشداعصا قلفتددلصهبا نيدق،صايكدالصسبددكصهبدتا مصحبلبديلتصبطتدلصهألت،صاحت
 (.Beadsmore,1982فتصالبحصهب طتيل هألتصاهب لنيق(. 

يّلصتأ ي صهب طقصهب لنيقصيبل أصفتصت اي صبطتنلصهبع ايق،صباهءصحكللصتأ يبالص -
ك طددق صحابددىصحاصك طددق ص لنيددق.صا ع دداتصحّلصلنددلكص ييدديلصهب بدد  يلص ددلصغيدد صهبعدد مصالص

بطددقصهبقدد  لصهبكدد يتصالددتصاددا ّ صهبالجددقصبتابددي الصاتبددايلصهنتشددل لل،صصيتقنددالصهبع ايددق
بسبكصحاااتصهبالجقص لّبقصبيبتفلأيص لصتجل مصهيخد يل،صهبدسيلصبدا اهصهبدتيعلمص
اهنتشددل صبطددتاتصاتددىصحاددااتصهب طددقصهألابددىصفددتصهبعددلبت.صابقددأصبددجلص   لانددلصبدداقًلص

الصيجدد  ص قددأصزاه صادديلصاعيددأًهصفددتصلددسهصهب ضدد ل ،صفلإل ددلتصهبشددلفعتص ددللعصح سصحلص
صالصيتقلصهبع ايقصا ب  قصتتقنالصيالصيسهص  فص لصهب طقص لصيعنيلص قأصهبزاه .   ب ت 

يّلصهال ديعص  دىصنظ يدلتصهكتبدلمصهب طددقصهب لنيدقصيبدل أنلصفدتصي دلأيصهبنظدد ص -
فددتصبطتنددل؛ص فاا اددلصااظيفتاددل،صايدد ص دد حتصظدد افصاحلددأهٌفصجأيددأٌيصاكددسبكص دد ٌ ص

 ل.اأي قصبتعّ  الصاتع ي ا

يّلصأ هبقصنظ يلتصهكتبلمصهب طقصهب لنيق،صبتجعلصهب أّ بيلص لأ يلص  ىصحلص -
يادددّأأاهصف ضددديلتاتصادددالصتع ددديتصجيدددأ،صايت كنددداهص دددلصت ددداي صحفكدددل لتصهبخلادددقصفي دددلص

 يتعّ  صالب تعّ  يلصهبسيلصيأ بانالصاكيفصيكتباالصهب طقصهب لنيق.
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أصهب بدددداابيلصاهبقددددل  يلص  دددددىصي ددددأهأصهب نددددللجصات اي لدددد - لصالب ع ا دددددلتصتددددزا 
ااجالتصهبنظ صهب خت فقصهبتدتصت كدناتص دلصهبدتخأه الص ندأصهتخدلسص د ه هتاتصهبت اايدق،ص
 اتبل ألتصفتصتكايلصف ضيلتاتصهبخلاقصاات،صا لصيعاأص  ياتصا  ىصبطتاتصالبخي .

تقدددددّأتصهبأ هبدددددقصاعدددددفصهب اشددددد هتصاهب ع ا دددددلتصهبتدددددتصتبدددددل أص  دددددىصتكدددددايلص -
 ألجنايق،صاسبكص  ىصحب ص   ّيق صب ي ق . ش ا لتصتفيأصفتصايلغقصتع يتصهب طقصه

تق صلساصهبأ هبقصاالصهأَل فللصحب عصفتصتعّ تصهب طلتصافتصيتقللصحبفلظادلص دلص -
هبكادددل ،صابكدددناتصحا ددداص دددلصهبكادددل صفدددتصتع دددتصهبناددداصاهباندددىصهب طايدددقص  دددىصهأل دددلصفدددتص

(صا دددأصضددد مصهبعددد مصاادددسهصChomskyهب  هادددلصهب اكددد يص دددلصهبدددتعّ ت.صتشا بدددكتص 
 اباتع"صهبع تصفتصهباط صكلبنق صفتصهباج ".صا للصشل  لتعهأل  للصكق

 ف   االصكاًيص  يلص بي  يسهصهب  ءصح يتلصهب  اءيصيلفعلًص

ت عددددمص ددددأيص اه ددددلصأا ًهصكايدددد ًهصا ددددا  ًهصفددددتصهكتبددددلمصهب طددددق،ص  ددددلصهبعاه ددددلص -
هالجت ل يددددددقصاهبع دددددد صاهبجددددددن صاهبعاه ددددددلصهبشخادددددديقصهألخدددددد سصكلبددددددسكلءصاهبددددددأاهفعص

اجمص  ىصهبت ااييلصاحاالمصهبق ه صهبت اا صاهب أ بيلص  ه دليصصاهالتجلللت.صبسبك
صسبك،ص نأصاضعصهب نللجصاهبخ  صات ايقالصفتصاج صهبأ هبق.

بقددددأصهتضددددحص ددددلصهألااددددل صهب تع قددددقصالكتبددددلمصهب طددددقصاعل ددددق،صا  ددددتصهبددددنف ص -
هب ع فتصاخلادق،صحّلصهب طدقصبيبدتصابدي قصب تخل دمصهبخدل جتصفقد ،صادلصلدتصهبنظدلتص

بدددتخأ لصهإلنبدددللصفدددتصهبتفكيددد صايددد صيلصب طدددقصأا ًهصفدددتصاددديلغقصهألبلبدددتصهبدددس صي
هبتفكي ،صاهب بلل قصفتصهبتشكيلصهب قلفتصاهال تادل صالبجدسا ،صاتاقيد صهبنق دقصهب قلفيدقص

 هب نلباق.
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يلصهب ديمصفددتصهباد ه جص نل يددقصهب طددقص ندأ لصيقددل نالصا ديمصحاددلأيتصهب طددق،ص -
ضديلتصاهإلنج يزيدق،صالإلضدلفقصتكالصنتل جاتصحفضلصاشكلصخل صفتصهبق هءي،صاهب يل

صسهتصأالبقصفتص ال هتصهالبدت لعصاهبقد هءيصاهبكتلادقصاهالتجللدلتص يبىصجاهنمصتاايل 
 نااصهب أ بق.

صافتصلسهصيقالصهبشل  ع
صاقددددددأ صبطددددددلتصهب دددددد ءصيك دددددد صنفعددددددل

 
صات ددددددكصبددددددلص نددددددأصهبشددددددأه أصح دددددداهل ص

 

صفادددلأ صيبدددىصافدددظصهب طدددلتص بدددل  ل
 

صفدددددتصهباقيقدددددقصينبدددددلل ص صفكدددددلصببدددددلل 
 

فلأيص دددلصخاددد هتصاتجدددل مصهب ع  ددديلصفدددتصهباددد ه جص نل يدددقصهب طدددق،صاسبدددكصهالبدددت -
البددتع لباتصهبك يدد ص ددلصهب اددل هتصهبفعلبددقصفددتصتددأ ي صهب طددق،صنظدد ًهصبت ددا صهبابددل لص
هب اددلااقصبتددأ ي صلددساصهب طددق،صاهبتددتصخضددعتصب ييدديلصهبااددا ص ددلص اددلصحاددالمص

حانلالددل.ص دعصهبع ددتصصلدساصهب طدقصاغيدد لت.صالدسهص كد صاه ددعصهب طدقصهبع ايددقصايد صحل  ادل
حّلصلنددلكص شدد هتصهبااددا صب  ختألادديلصاهب ات دديلص ددلصهبع  ددلءصاهباال ددقصهبعدد مصتاددتص

صاتخ صهب طقصهإلنج يزيق.

الصتاجدددأصنظ يدددقصاهادددأيصي كدددلصهال ت دددلأص  يادددلصفدددتص جدددللصهكتبدددلمصهب طدددق،ص -
اي كلصهإلفلأيص لص ادلأ صافعلبيدلتصهب نادل صهبتكدل  ت.صاي كدلصهالبدتفلأيصحيضدًلص دلص

فصجاهنددمص تعدددأأيصظادد تصيا ددد ص  ضددنلصباددساصهبنظ يدددلتصفددتص نليدددلصلددسهصهبااددد صتابيدد
 هب تاهضع.

 ددلصنبتخ اددلص ددلصهبنظ يددلتصهببددلاققصالصيشددكلصبددأينلص  يقددقص فادد قصبتع دديتص -
خيادداتصي كددلصحلصينجادداهصفددتص بطتنددلصهبع ايددق،صابكددلصااسه ددقصهب ختادديلصاددلبتع يتصاه 

 هختيل صهب   صهب نلباقصبنجلااتصفتص ا تات.
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حلصهبأ هبددددلتصهب تع قددددقصالب طددددقص ل ددددقصغ ايددددقصهب اددددلأ ،صاالصياجددددأصح صصيياددددظ
يشددل يصحاصهلت ددلتصالبأ هبددلتصهب طايددقص نددأصهبعدد مص غددتصحبدداقيتاتصا ع فتاددلص نددسص  ددلتص

صهببنيل.

اي سصهبالا صحلصحبالمصياجلتصهب طاييلصهبطد اييلص دلصسبدك،صلداصه تادل صهب طدقص
 م.صابداصحلصهبطد اييلصاغيد لتصاظألفداهصهبع ايقصالبن صهبق  نت،صاادلبقيتصهباضدل يقصب عد

جلناددًلص ددلصهلت ددل اتصاأ هبددلتاتصنادداصهبددأ  صهب طددا ص نددأصهبعدد م،صباجددأاهصفيددلصفيضددًلص
ص لصهبع لءصااف اهصجاأًهصكاي ًهصاخأ اهصهب طلتصاحنافاهص   لءصهب طقصهبع م.ص

ص

ص
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