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 ثصميم جعليم املفردات على املدخل الاثصالي 

 فردوس دادنج

او, حػليم اللؿت الػشبيت  إهذوهيعيا, بىىباسو , حامػت العلعان الؽٍشف كاظم ؤلاظالميت الحيىميت ٍس

 

 ملخص

يت لخػليم اللؿت الػشب العالبو  اإلاػلم بين الخفاغليت جىاهبال غلىاَخمامه  ًشّهض  مذخل  َى جصالي إن اإلاذخل الا 
 .لذي العالب الاجصاٌغلى كذسة  الياظؾاًت في الخػليم و ًيىن  م الخفاغلؤن ًيىن   خيث ،لؿير الىاظلين بها

ين  ؤن خيث ،ؼتهش َزا اإلاذخل في حػليم اللؿتوكذ ا وظياكيا.ظبيػيا اإلاذخل وصفا ٍخصف و  ًخداٌو هظشة اللؿٍى
حؿّير مً ؤن ًيىن حػليم اللؿت الػشبيت الظديػاب فئهه كذ غً ؤَذاف حػليم اللؿت، وجخخص غً اللؿت الػشبيت. 

ًلذس غلى الىاجح َى الزي فاظالب ؤن ٌعتهذف حػليم اللؿت الػشبيت لالجصاٌ. اللؿت االذاخليت إلى ؤي كىاغذَا 
لذي ًيىن َزا الخػليم  هيفبل، . في الىالمجلذًمه ٌعديػب كىاغذ اللؿت ولم ًلذس غلى مً وليغ الجيذ جصاٌ الا
َل ظيخدذر العالب همدادزت  .َل ًمىً فيه الاجصاٌ الجيذ  مفشداث؟ مً مدذود إجلان لذيهم لزًًا لعالبا

 اللؿت غلى اللابم الخىاصل حػلم وعميها التي الخػلم صياؾت هلذم لزلً  .الزًً لهم اإلافشداث الؿاصسةاإلاخػلمين 
 في الصػىبت بػض لذيهم الزًً عالبال الخخياحاث وفلا الخصميم َزا جصميم ًخم. مدذودة مفشداث مؼ الػشبيت

 لؿت الخػلم إلابادا وفلا الخىاصليت الجىاهب إغذاد ًخم رلً إلى وباإلضافت. مدذودة مفشداث بعبب الخىاصل
 .الخىاصليت

 ،  اإلاذخل الاجصالي، اإلافشداث املحذودةحػليم اللؿت كلمات داللية:

 ثقديم 1

 ، اللؿىٍت باإلاهاساث ماظميها فيه العالب هفاءاث لتركيت مداوالث غلى الػشبيت اللؿت حػليم في الهذف اخخاج
شجى ألاسبػت ألامىس  بهزٍ تهخم الػالم في لؿاث حميؼ وواهذ. والىخابت واللشاءة والىالم الاظخماع مهاسة وهي  ٍو
. واإلافشداث اللؿىٍت، اللىاغذ مثل غليها، لىيل وصيلت اإلاهمت ألامىس  باظديػاب تهخمىا ؤن مخػلميها ول غلى

 وحؽخمل فػاليت واضحت خعت فيها جلؼ وؤن. حػليمها غً الػشبيت اللؿت جخخص املخخلفت الاإلافشداث حػليمو 
 الخػليم مذخل َى الػشبيت اللؿت حػليم في اإلاػخبرة اإلاذاخل ومً.وألاظاليب والعشق  اإلاذاخل، غلى الخعت

 . وفػاليت إًجابيت الاجصاليت هفاءة غلى تهخم وواهذ الاجصالي،
يبغي  وؤغضاء ألاظاظيت وألافػاٌ والضمابش واإلاعخػملت العهلت باليلماث اإلافشداث حػليم ًبذؤ ؤن ٍو

لت ومً. ألاخشي  اإلايعشة اليلماث وؤهىاع الجعم وؤغضاء ألاظشة لت منها اظخخذامها ًمىً التي العٍش  العٍش
لت اإلاباؼشة،  ًمىً ما ومنها ترحمت،وال    واللىاغذ واللشاءة، الؽفىٍت، والعمػيت والحفظ، الخلليذ وظٍش
  الػشبيت الترهيمت ؼيل غلى ألاخشي  ووظابل الصىسة بعاكت بىظيلت



 

Journal of English and Arabic Language Teaching  December 2102, Vol. 8, No. 2 

061 

 

 التربيت بيليت الػشبيت اللؿت حػليم كعم بها كام التي اإلاىثفت الػشبيت مادة حػليم ؤن ظهش وكذ
ف العلعان بجامػت والخػليم او الحيىميت ؤلاظالميت كاظم الؽٍش  غلى اإلاؤظغ حػليم بخعبيم كام كذ ٍس

 حعػىا لم إنهم. حىدتها لتركيت ظػيا فيه ًيىن  ؤن البذ بل( والىخابت واللشاءة، والىالم، اظخماع) مهاساث ؤسبؼ
. وظلبيت بيؽاط اإلاػلمين كبل مً الخىاصل حهىد الاجصاٌ مػظم ًجشي  وكذ حػلم، في اليامل بالخىاصل

 البدث ؤحشاء في الىاكػت الحليلت غً تإلاػشف البدث لبذاًت مهمت مػلىمت الياجب اجخزَا الظاَشة  وَزٍ
 .الاجصالي باإلاذخل اإلافشداث حػليم غً البياهاث وإلًجاد

 اإلافشداث بللت الخػليم َزا في العالب بها ًلىم التي الاجصاٌ ؤوؽعت ؤغاكذ كذ ؤخشي، هاخيت وفي
 الىاكؼ َزا وفي. لصمذا إلى حػىد كذ واإلاىاكؽت املحاوسة ؤوؽعت في آسائهم حػبير غلى الحاحت وواهذ. لذيهم
 لهم واهذ مً هبيرة وفشكت وبعالكت، حيذة مدادزت غلى جلذس لم صؿيرة فشكت الفشكخين، بين الفشق  ؤوضح
 وغذم اإلافشداث هلصً بعبب وَزا. العلبي الاجصاالث مخػلم وؤصبدىا. املحادزت الجيذةفي اللعان ظالكت

مؤفيا مافي الخػبير بها َّمىا التي البذًلت اإلافشداث  .َس
: الىاَيت َزٍ لبػض جشكيت تهخم ؤن ًشجى ، الاجصاليت الىاَيت إلى هظشا اإلاىحىدة الخػليميت اإلاىاد مً

 حػليم مىهج خعىة غلى ًلم ولم جعبيلها جخم لم اإلاىثفت الػشبيت حػليم في الاجصالي اإلاذخل اظخخذام إن
 .الاجصاٌ وغىذ  اٌالاجص كبل ما خعىة في خذ ؤكص ى ًىً لم بإن وجخخص الاجصاليت اللؿت

 جعىٍٍش ًخم لم الزي الخػليم مً بالخدىٍل الخػليمي الخصميم جعىٍش هلترح العابلت الخلفيت ومً
لت والصياكيت العبيػيت الاجصاليت هفاءة ًيىن  ؤن إلى الصياكيت العبيػيت الاجصاليت الىفاءة في  جؤدي بعٍش
ً اَخمام مؼ الجيذ الخػليم إؼشاف إلى  الىالم وؽش في وهفاءة العبيػيت املحادزت فاءةه العابلين ألامٍش

 الاجصاٌ وهمغ خالكت، وليغ حذا مدذودة مفشداث الظخخذام اإلابزولت والجهىد. املخخلت البذًلت باإلافشداث
ت للعالب حػعى ال الحاليت اإلاذسظيت الىخب في اإلاثاٌ، ظبيل غلى. مجاها وليغ حامذة  غً الخػبير خٍش

م م ؤفياَس  ًخم ؤن فىشة غً مفشداث لذيهم ليغ اإلاػىيين ًيىن  غىذما ؤخشي  حػبيراث ؼيل في ومؽاغَش
مىً. هللها  .مخخلفت ومفشداث مخخلفت بعشق  ؤفياٍس غً شخص حػبير الاجصاٌ في ٍو

 الاثصالية العربية اللغة جعليم 2

مذخل مً اإلاذاخل معخػمل حعخػمل في غمليت الخػليم ما اَخم في  إن حػليم اللؿت الاجصاليت هي

فاغل إما ان ًيىن ؤوؽعت في الػمليت وإما ؤن ًىين حخيجت ؤخٍش  . فئن الهذف النهاةي في حػليم اللؿت َى ؤن الخ

دؽاسد   .ًيىن لذي اإلاخػلمين اللذسة غلى الاجصاٌ ؤو الخفاغل، وفي غمليت جفاغلهم مً ؤحل حػلم اللؿت وكذ كاٌ ٍس

 ( "6891) (Richard Jack)  حان

“Communicative Language Teaching (CLT), which is an approach to the 

teaching of second and foreign languages, emphasizes interaction as both the 

means and the ultimate goal of learning a language”. 
 

الث اإلاىعىكت ؤو ًشهض غلى مهاساث الاجصاٌ ظخبيلا هيؽاظا، ظىاء وان الاجصا وحػليم الػشبيت الاجصاليت 
والهذف مً َزا الخػليم َى ؤن ٌعخدم اإلاخػلم فشصت الظخخذام اللؿت الػشبيت في خالت ظبيػيت  .اإلاىخىبت 

ولىً الىدىي َى فلغ مػشفت مػنى الجملت ومىكف ولماجه،  .واإلاباؼشة، مً ؾير إجلان كىاغذ اللؿت الػشبيت
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وإسادجه ومػخلذاجه غلى ؤظاط كىاغذ كىاغذ اللؿت الػشبيت بديث ًخىكؼ مً اإلاخػلم ؤن ٌػبر غً ؤفياٍس ومؽاغٍش 
لذسو غلى حػبير الىالم في غمليت الاجصاٌ بينهم  .اإلاىاظبت العمت الشبيعيت لهزا اإلاذخل َى ًخػلم اإلاخػلمى اللؿت ٍو

ت ش اإلاهاساث اللؿٍى  .لخعٍى
ما بشهامج ك بل الاجصاٌ وبشهامج هما َى اإلاػشوف ؤن َىان خعىجان ؤظاظيان في اإلاذخل الاجصالي َو

ض  (Littlewood:0440)اجصالي   ب وفيه ًجهَّ . فبرهامج كبل الاجصاٌ ًخيىن مً وؽاظين ؤولهما وؽاط مشهَّ
ا زم ًعّبلىنها جعبيلا  ت التي ًجب غليهم ؤن ًفهمَى ٌػني ؤنهم ًخذسبىن  باالثصال النصفيالعالب بالتراهيب اللؿٍى

ٌ ؤن العالب ًلىم بالعؤاٌ مخمّثال ؤي ؤهه ال ٌعإٌ في الحليلت بل مجشد . فػلى ظبيل اإلاثا باالجصاٌ ولم ًخصلىا
ما وؽاط الاجصاٌ الىظيفي  العؤاٌ وال ًيخظش حىابا ؤو سّدا مً ظؤاله . وزاهيهما ًخيىن مً وؽاظين ؤًضا َو

م فيه العالب ؤن ًلىمىا بالعؤاٌ خليليا باظ خخذام ؤدواث ووؽاط اإلاخبادٌ الاحخماعي . فإما ألاٌو فهى ما ٌػلَّ
الاظخفهام ؤي ٌػبروا ما في ؤرَانهم مً ألاظئلت . وؤما الثاوي فهى ما فيه ًخػامل العالب بػضهم بػضا ختى ًدذر 
فيه جبادٌ اإلاػلىماث بينهم . فُيؽذ مً َزٍ اإلاشخلت ؤن جيؽإ مهاسُة الىالم واملت في هفىط العالب . فللحصٌى غليه 

لم وامال والاجصاٌ بينهم واكػيا والاظخفادة مما خفظىا مً اإلافشداث للخدذر البذ للعالب ؤن ًلىمىا بػمليت الخػ
 ولى واهذ بعيعت .

 املكثفة بالعربية الحعريف 3

مت في كعم حػليم اللؿت الػشبيت بيليت التربيت والخػليم لجامػت  الػشبيت اإلاىثفت هي مً إخذي اإلاىاد اإلاػلَّ
ا ا خيث ؤنها مادة العلعان الؽٍشف كاظم ؤلاظالميت الحيىميت ٍس زٍ اإلاادة لها مضاًا ؤهثر في الحصت مً ؾيَر و . َو

ت ألاسبػت مً الىالم والاظخماع واللشاءة والىخابت . بت فيها اإلاهاساث اللؿٍى  مىثفت مذسَّ

وؤما العبب لجػل الػشبيت اإلاىثفت واإلاادة اإلاذسوظت في كعم حػليم اللؿت الػشبيت فضػف العالب في 
فلزلً البذ ؤن جيىن لهم مادة فّػالت حعاغذَم في جشكيت مهاستهم في الىالم . وملذاس َزٍ اإلاادة  الىالم بالػشبيت .

ما في ًىَمي ؤلازىين والثالزاء ، وولهما  زماوي خصص في ألاظبىع لعالب الصف ألاٌو ، وُحػلذ مّشجين في ألاظبىع َو
 حؽخمل غلى ؤسبؼ خصص .

 املفردات جعليم ثطىير خطة 4

بدث للذ غِلذ بػض خعغ لصياؽ جصاميم حػليم اإلافشداث باإلاذخل الاجصالي . وؤما ومً ؤحل َزا ال
، وهي جخيىن مً غؽش خعغ (    Borg & Gall 04801226)الخعغ اإلاعخخذمت فىما ؤؼاس إليه بىسؽ و واٌ 

 منها :

لػشبيت الخػشف باإلاؽىالث اإلاىحىدة والبدث غً اإلاػلىماث اإلاخػللت باإلاؽاول في غمليت حػليم مادة ا .ؤ 
اث والخعبيلاث في غمليت حػليم   اإلاىثفت . وفي َزٍ الخعت هبدث غً الحلابم في الاهدشاف بين الىظٍش

 الػشبيت اإلاىثفت 

حمؼ ما هدخاج إليه مً البياهاث غما ال ٌعخؿني غىه العالب ؤزىاء حػلم َزٍ اإلاادة . وؤما البياهاث فهي  .ب 
بيت ُوحذث مً الىزابم الشظميت غً غ  .مليت حػليم اللؿت الػشبيت خلابم ججٍش

زا ٌعدىذ إلى جدليل مؽاول  .ج  شي مً بشهامج حػليم مادة الػشبيت اإلاىثفت . َو الليام بخصميم الّىخاج الخعٍى
 العالب وخىابجهم وؤًضا إلى اإلاذخل الاجصالي والاظخفادة مً اإلافشداث البعيعت .
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ػليم الاجصالي ، واظخخذام اإلافشداث جدليم الخصميم باإلهخاج الزي كام به اإلاخػملىن في همارج الخ .د 
 املحذودة غلى ظبيل الؿاًت .

 الليام بئصالح الخصميم بػذ الخدليم . .ٌ 

 الليام بالخجشبت اللصيرة غلى العالب اإلاخػلمين َزٍ اإلاادَة إلًجاد الخصميم اإلاىاظب بالحاحت . .و 

 الليام بدىليذ هديجت الخجشبت جصليدا لها . .ص 

لتي جدخىي غلى ججشبت الفػاليت لخصميم الّىخاج . والىديجت ُجشجى ؤن ًيؽإ زم الليام بالخجشبت الػظيمت ا .ح 
 منها الخصميم الفػاٌ مً حهت اإلااَيت وان ؤو مً حهت الىهج .

صبذ الّىخاج وصل إلى  .ط  ًُ الليام بالخىليذ اليامل للىخاج بىاء غلى ؤلادخاالث مً الخجشبت . وُفػل َزا ليي 
 الىماٌ.

 وؽش الّىخاج وجعبيله : ليؽش الىخاج اإلاخلذمت وي وعخعيؼ ؤن هعّبله غاّما ؤو ؤوظؼ مىه . .ي 

 

 الحعليمي الحخطيط وصياغ الاححياج نقد 5

 وفي َزا البرهامج ًلذم البياهاث غً :

 هديجت الخدليل لحىابج العالب إلى مادة الػشبيت اإلاىثفت . .ؤ 

ش التي غ .ب  ذ مً غمليت الخعٍى  لذث إلاادة الػشبيت اإلاىثفت وهي الخصميم الجذًذ .ؼيل الّىخاج اإلاخىلَّ

 غمليت الخجشبت وهي هػمليت الخػليم الاجصالي والخػليم باظخخذام اإلافشداث املحذودة . .ج 

ت ألاسبػت. .د   هديجت الخجشبت ، منها هتركيت اإلاهاسة الاجصاليت لذي العالب التي جدخىي غلى اإلاهاساث اللؿٍى

ً .جىليذ الّىخاج بىاًء غلى إدخاٌ ا .ٌ   إلاعخػملين مً العالب واملحاضٍش

 الىديجت مً الخجشبت الىاظػت . .و 

 هديجت الخىليذ بىاًء غلى ؤلادخاالث . .ص 

 ؼيل الّىخاج ألاخير . .ح 

 

 . جعّرف الاححياج1 

إن ظالب كعم حػليم اللؿت الػشبيت ًدخاحىن إلى ؤلاسؼاداث والخىحيهاث ليي ٌعخعيػىا الليام بػمليت 
دصلىن غلى اظديػ زا الاخخياج جىاولىاٍ مً هظشاث  اب اإلاىاد زم ًعبلىنها مىخىبت ومىعىكت .الخػليم ٍو َو

ً والعالب .  املحاضٍش
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 نظرات املحاضرين  . أ

ً وَمً له ؼشاهت في إكامت َزٍ اإلاادة . ولخىاٌو البياهاث غً  َزا البدث ًىّسط هظشاث بػض املحاضٍش
 رلً فلمىا باإلالابلت اإلالصىسة والاحخماع مػهم .

زٍ إما مً ١٨٢٦-٨٧-٢١خىس ؤفشحىن ؤفىذي )كاٌ الذه ( : هفاءة العالب في الخيلم البذ مً جشكيتها ، َو
ى بذغىة العالب ألن ًخيلمىا بالػشبيت داخل الفصل ؤو خاسحه . ت َو  هاخيت اإلاىاد الخػليميت ؤو إكامت البيئت اللؿٍى

: وؤما الِفَىش إلًجاد مادة الػشبيت  وكالذ الذهخىسة َلمياحي والشبيعت العابلت للعم حػليم اللؿت الػشبيت
ٍش ليغ الىخاب الخػليمي فدعب بل  اإلاىثفت فمنها ضػف العالب في الخيلم بالػشبيت . وسؤث ؤن الزي البذ مً جعٍى
اإلاادة الخػليميت ؤًضا . فمً زّم غشفىا ؤن اإلاادة الػشبيت اإلاىثفت ال ٌعخؿني غنها العالب في جشكيت مهاستهم الاجصاليت 

. 

ذها ؤًضا الخػليلاث غما ًدخاج إليه العالب ؤزىاء حػلم الػشبيت اإلاىثفت مً مذّسظيها . منهم خٍشف ووح
ادي ) ٌػني البذ للمذسط  حيذة فشصتوؤَم ش يء الزي البذ مىه َى هيف هدصل غلى ( فلاٌ : ١٨٢٦-٢٢-١٦ظفٍش

. فهزا الزي لضم غلى اإلاذسط ؤن  ؤن ٌػعي العالب الفشصت لخلذًش اإلابدث ؤو اإلاىضىع ختى ٌػشفىا ؤَذاف اإلاادة
ى   . اإلايؽىدة ختى ًخلزر فيه العالب  (Scenario)ًفػله في إًجاد ظيىاٍس

ً الجمل كبل الىالم .  ومً رلً الخػليم غشفىا ؤن مً الىاخيت اإلاىهجيت ًدخاج العالب إلى الفشصت لخيٍى
ب بهم ختى ٌؽػشوا وإنهم واهىا في اإلالام الزي فلزلً البذ ؤًضا للمذسط ؤن ًىّفش الفشصت لهم إلحػاٌ اإلالام اإلاىاظ

زا ال ًخالف ما ؤؼاسث  دت باليعبت لهم . َو ذوهه . فمً َزا ظبػا ؤنهم لً ٌعإمىا في الخفىير ألن فيه ؤخىاٌ مٍش ًٍش
ً الجمل كبل  –مذّسظت الػشبيت اإلاىثفت  –إليه هعمياحي  خيث كالذ إن العالب ًدخاحىن إلى الفشصت لخيٍى

 ال فلً ًخمخػىا في هالمهم . الحىاس ، وإ
ادتها لهزٍ اإلاادة الؿاليت . وؤخبر ؤهه خيىما  (credits) وسؤي ؤخذ املحاضش ؤن العاغت اإلاػخمذة البذ مً ٍص

لت حيذة  ٌػّلم اإلاادة الذًييت للعالب ظإلهم غما خعش في ؤرَانهم إلاا ظِمػىا ولمت "الذًً" فيزهشوهه . َزٍ ظٍش

فيؽإ ما ًىحذ في ؤرَانهم مً اإلافشداث اإلاخػللت بالذًً . فمً رلً  Brainstormingب خيث ًلىم فيه العالب
 ظيزهشون مفشداث مخىىغت التي وحذوا مً كبل ، وسبما وادث ؤن جفىث منهم .

وسؤي ؤخذ املحاضش ؤًضا ؤن مادة الػشبيت اإلاىثفت مادة مهمت للعالب لجػل ؤهفعم ؤشخاصا مجيذًً في 
واهذ َزٍ اإلاادة والبىابت للذخٌى إلى الػالم الػشبيت ؤي ليؽػشوا ؤنهم ن فامل : الػشبيت . فلاٌ الذهخىس حى 

والػشبيين . فإما ؤها ولما ؤكىم بالخػليم في الفصل فال ؤجيلم إال بالػشبيت . ووحذُث ؤن العالب اإلاخخشحين في اإلاذسظت 
لت ت الحيىميت مدشّجػىن هثيرا في َزٍ اللؿت الشاةػت . وؤما العٍش ػّذوا الحىاس مذة  الثاهٍى م ؤن ٌُ التي ؤكىم بها فأمَش

 . ؤظبىع كبل الخػلم في الفصل زم ًيؽشوهه غبر بشهامج الىحعاب
لت .  ذغىن إلى ؤن ًيىهىا والػشبيين خيىما ًخيلمىن باظخػماٌ َزٍ العٍش ًُ مثيرة لالَخمام َىا ؤن العالب 

م وؤساءَ م بإهىاع الخياس خيىما ًدخاحىن إلى مفشداث ال وال ًترهضون غلى اإلافشداث فدعب بل هيف إظهاس ؤفياَس
ذ خاحت العالب في اظخػماٌ الخىاصل الاحخماعي ، ألن الػادة ؤنهم  ٍض ًُ ٌػشفىنها . ومثيرة لالَخمام ؤًضا ؤن اإلاذسط 
ٌعخػملىهه للخىاصل مؼ ؤصذكاءَم ًىميا وآلان ظيخؿير إلى خاحتهم إلى الخىاصل مؼ املحاضش وألاصذكاء بالػشبيت 

. 
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 نظرة الطالب . ب

وحذها الىظشاث غً خىابج العالب ؤزىاء حػلم الػشبيت اإلاىثفت مً بػض ظالب كعم حػليم اللؿت الػشبيت 

خ ( Focus Grup Discussion) الزًً ؼاسوىا في بشهامج املجمىغت الخاصت للىلاػ مً ؤهخىبش  ١٢في الخاٍس
 ، منها : ١٨٢٦ظىت 

 . اإلافشداث الىثيرة٢ 

 لى الخيّلم بالػشبيت والليام بػمل الىاحباث وؾير رلً. الدشجيؼ لهم غ١ 

 . الشجاغت غلى الخيلم ولى واهذ اللىاغذ لم جىً واملت٢ 

 . جىافش اإلالام للخيلم مً اإلايان والىكذ والبيئت٣ 

 . الخخّيل باألفياس وألاؼػاس والحشواث للحصٌى غلى ظهلت الخعبيم٤ 

يخظش الجىاب والشد . الخيلم بدله ؤي إرا ًلىم العالب بالعؤ ٥  اٌ مثال ، فيلىم بإخعىه ٍو
 مىه .

باث ٦   . اإلاىاضؼ لخلذًم ألاوؽعت والخذٍس

. الخياساث إلظهاس ألافياس وألاؼػاس ختى إرا وس ي العالب اإلافشداث مثال فيعخعيؼ ؤن ٧
ا باظخػماٌ ما ًىاظب بها بذال منها .  ٌػّبَر

ً غلى الخص  ميم الخػليم اللؿت الػشبيت الاجصاليت فمً جلً الحىابج الثماهيت هلىم بخيٍى
 مفهىم اإلافشداث املحذودة. 

 

 الخالصة 6

  يلي كما الخالصة نأخذ سابقا الباحث قّدمه فمما 

ٍش ، فلضم غلى   - هما ؤؼاس إليه املحاضش والعالب ؤن الاخخياج إلى الخىاصل بالػشبيت البذ مً جعٍى
 شداث مدذودة .العالب ؤن ًخيلمىا مؼ ؾيٍر بالػشبيت ولى واهذ اإلاف

مادة الػشبيت اإلاىثفت التي جىحذ في كعم حػليم اللؿت الػشبيت لم جدصل غلى الؿاًت في معاغذة  -
م باللؿت الػشبيت وامال ؤي لم ًدصلىا غلى الىاخيت اإلاىكيفيت وهاخيت  العالب لالجصاٌ بؿيَر

ت فدعب .  الحشهت بل الىاخيت الفىٍش

 خخذام اإلافشداث املحذودة .للذ ُخّععذ َزٍ اإلاادة بؽيل الخيلم باظ -
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وعخيخج مً الخجشبت اإلايذاهيت إلاادة الػشبيت اإلاىثفت ؤنها مؤزشة في حػل العالب ًخمخػىن بػمليت  -
الخػلم ختى ًيادوا البياء خيىما ًلىمىن باملحادزت الػشبيت ؤمام الفصل ، ووحذوا الخياس مخىىغا 

ذ وان في ؤهفعهم الشجاغت والثلت للليام في بذٌ اإلافشداث التي ؤسادوا ؤن ًزهشوَا فيعىا ، ولل
 بيؽاط الاجصاٌ الىظيفي ووؽاط اإلاخبادٌ الاحخماعي .
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