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.١
)(Pragmatic of intrrogative and imparative sentence in Kurdish language
كانلهزمانیكوردیدا 


سایكولوژییه
پڕوسه

.٢
)(Psychological processes in Kurdish language
 ضةزثةزغتيلسدُى ُاًةى ًاضتةز  :ئازيَػة شًاُييةكاْ هة شًاُى كوزديدا
( ديطويَلطيا وةن منووُة هة فيَسبووُي شًاُى دووٓةًدا)
* ئەم توێژینەوەیە پێشکەشکراوە لە چوارەمین کۆنفرانسی زانستی نێودەولَەتی زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی  /نیسان ٧١٠٢
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املوخص
اى يرا اهبحث ( اهعجص اهتداوهي و تعقيدات ييٌهتًا اهوغوية  :حتويى هغوي – نفطي هوٌصاكى اهتداوهية) يفطس
كيفية اضتخدام اهوغة يف اهطياقات املختوفة و خاصة عهد االشخاص اهريو اصيبوا خبوى يف املخ و ادى ذهم اىل اختالي
اهتواشى يف اهربجميات اهوغة عوى كى املطتويات و خاصة ًطتوى اهدالهي و اهتداوهي .
اى اهتداوهية يطتخدم اهطياق هيصى اىل ًفًوم عٌيق يف عٌوية اهتواصى وهلو ذوي االعاقة اهتداوهية يفقدوى
االدزان احلطي و برهم يفقدوى اهطيطسة عوى كٌيات اهلالم ( تلثري ًو اهلالم او عدًًا) و يلوى املعاني غري ًستبطة
باهطياق االمجاهي هوعٌوية اهتواصى و عوى يرا االضاس بني اهبحث بعض خصائص اهوغوية هوغة اهلوزدية عهد املعاقني يف جماي
اهتداوهية اهوغوية.
ِAbstract
This research under name of (Pragmatics Impairment and complexity of Linguistic Domain:
Psycho-linguistic Analysis for pragmatic Disorders) In one hand Pragmatics is the ability to
appropriately interact with another by Using language in the social situation and Connecting with
others, on the other hand pragmatics disorders are Inability to take turns during conversation,
Inability to engage in the give and take of a conversation. this research analysis the main ideas about
this type of disorders therefore it discusses the main causes that affect language comprehension and
fluency, for this matter we used clinical linguistics, neurolinguistics and psycholinguistics to show
how people who had this disorders struggling and how we can treat them especially how Kurdish
language speakers will be affect in this level of language.

ثيَػةكي
ئةَ تويَريِةوةية هة بوازي شاُطيت شًاُي دةزووُيداية و ثػتى بة ثساطٌاتيلى كويِيلى بةضتووة ئةًةؽ هة ثيَِاو
هيَلداُةوة و تيَطةيػتِى ئازيَػة ثساطٌاتيلييةكاْ ودوَشيِةوةى زِيَطا ضازة شًاُييةكاْ بوَ ئةَ طسفتاُةٓ ،ةزبوَية هةَ تيَسِواُيِةوة
َدةدات ضيَوةيةكي ُويَي ئازيَػة شًاُييةكاْ هة زِةٓةُدي ثساطٌاتيلييةوة دةضتِيػاُبلات هة زِيَطةى
تويَريِةوةكة ٓةوه
غيلسدُةوةي ئاضتة شًاُييةكاْ و هيَلداُةوةى ضوَُيَيت كازكسدُي ئةو ئاضتة شًاُيياُة هةضةز دزوضتبووْ و ثيَلٔاتين واتاي
ثساطٌاتيلي .
هةَ ثِتةغةوة هيَلداُةوةى ضوَُيَيت ثسِوَضةكسدُى شاُيازيية شًاُييةكاْ هةضةز ئاضيت ٓةزيةن هة ئاضتةكاُي شًاْ (
فوَُوَهوَذى  ،وغةضاشي  ،زِضتةضاشي و واتا) ئةزكي ضةزةكي ئةَ تويَريِةوةيةية  ،بة واتايةكي تس ٓةز كيَػةيةن  ،كة يةكيَم
َوَشبووُى ئاضتاُةؽ طسفت هة
ياْ ضةُد ئاضتيَلدا دزوضتدةبّ ئازيَػةيةكي شًاُي ياْ شياتس دةزدةخةْ و ٓةزيةن هةَ ئاه
ثيَسِةوبةُدي ٓةذًووُي شًاُيدا ثيَلدةٓيَِيَت ،كة ئةًةؽ خوَي هة خوَيدا ٓةَ ئازيَػةي شًاُيية و ٓةَ ئازيَػةي دزكجيَلسدْ،
َيةتيؼ
ضوُلة ئةو ئازيَػةدازاُةي هة بوُيادي ضةًليي شًاُيدا طسفتدازدةبّ تواُاي تيَطةيػنت و ثةيوةُديلسدُى كوًَةال
هةدةضتدةدةْ .
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ٓةز هةَ زِواُطةيةوة ئةَ تويَريِةوةية خوَي بة تيَوَزييةكاُي شاُطيت شًاُي دةزووُييةوة دةبةضتيَتةوة هة غيلسدُةوةى
َيَم ثسضيازةوة خةزيلدةكات هةواُة:
داتا و ثيَلٔاتةكاُى  ،كة بوَ ئةَ بابةتة تةزخاُلساوْ و كوَكساوُةتةوة و خوَي بة كوًَةه
َوَشبووُي ئازيَػةي ثساطٌاتيلي ؟
ٓ .1ةذًووُي ض ئاضتيَلي شًاْ كازدةكاتةضةز ئاه
 .2ض يةكةي ةكي شًاُي شياتس هة ئاضت و يةكةكاُي تسي شًاْ توَزِي طوجناُدُي ثساطٌاتيلي بة دةوزوبةزةوة دةثطسِيَِيَت ؟
 .3ويَِة ئاوةشييةكاْ هةطةيَ ويَِة زِاضتةقيِةكاُدا ضوَْ كازدةكةْ و بة ض غيَوةيةن طسفيت ُيَواُياْ دزوضتدةبيَت ؟

ئازيَػةدازاُى ثساطٌاتيلى بةكازٓيَِاُى ئةزكيي شًاُيياْ طسفتدازة ئةًةؽ بةٓوَي تيَلطووُى ثةيوةُدى ُيَواْ
ََ ئةَ غيلسدُةوةية ئازيَػةدازاُى دةُطيي ُاطسيَتةوة  ،ضوُلة
دةوزوبةز و كوَشاُيازيي و زِيَلدطتِةكاُى ُيَواُياُةوةية  ،بةال
َطسي كوَشاُيازيي ثساطٌاتيلني و ًةزد ُيية هةَ اليةُةي شًاُدا طسفتياْ ٓةبيَت
ئةو كةضاُةي ئازيَػةي دةُطيياْ ٓةية ٓةه
(ٓةزضةُدة هةكاتيَلدا ئازيَػةدازاُى ثساطٌاتيلى هة غويَّ و بازة جياجياكاُدا طسفتى دةُطيياْ ٓةية .
َيِةوةية ثةيوةُديلسدُى شازةكى دةطسيَتةوة  ،شوَز بةكةًي ئاًاذة بة ثةيوةُدي ُاشازةكي دزاوة ،كة ثيَي دةطوتسيَت
ئةَ هيَلوه
ٓاوبةغيلسدْ هة ثةيوةُديلسدُدا ٓةزهةبةزئةوةية بة ضيَ ثاز تاوتويَي ئةَ طسفتة دةكات  ،كة ئةواُيؼ بسيتني هة :
 .1ضةًلةكاُى ثساطٌاتيم و ثسَوَضةكاُى دزكجيَلسدْ .
 .2ئازيَػة ثساطٌاتيلييةكاْ و تاقيلسدُةوة ئاوةشييةكاْ.
 .3دةزكةوتةى ئاَهوَشبووُى ٓةذًووُة شًاُييةكاْ هة بوَتةى ئازيَػة ثساطٌاتيلييةكاُدا .

 )1ضةًلةكاُي ثساطٌاتيم و ثسِوَضةكاُى دزكجيَلسدْ
بةكازٓيَِاُى شًاْ هة دةوزوبةزة جياواشةكاُدا وةن يةكةَ ُاضاُدُى شًاُةواُي ثساطٌاتيم بوو ٓةز بوَية ضةزةتاكاُى
جةختلسدُةوة هة ثساطٌاتيم هة بوازى شًاُةواُيدا دةزٓيَِاُى شًاْ بوو هة ًوَدوالزيَيت و دةزٓيَِاُي بوو هة بازيَلي دابسِاوي
بوُيادطةزى و ٓوَغةكييةوة بوَ ئةشًووُلسدُي كازةكي و ثيَداُي ُاضِاًةى ئةزكي ئةًةؽ طةغةكسدُيَلي زِةٓةُديَلي تسي
ََ خودي ئةَ تيَسِواُييِة فةهطةفيية ُةيدةتواُي
شًاُةواُي و دةزخطتِى اليةُيَلي تسى غازاوةى ُاضِاًةى شًاْ بوو  ،بةال
َيِةوةكاْ تيػلوَي
ًَي ثسضيازة ئةبطتٌى و شاُطتييةكاُى فاكةهيت شًاْ بداتةوة ٓ ،ةز هةَ تيَسِواُيِة شاُطتييةغةوة هيَلوَه
وةال
خوَياْ خطتةضةز اليةُة وزد و دزغتةكاُى ثساطٌاتيم و بةزوازدكسدُى تيَطةيػنت و بةزٓةًٔيَِاُي ثساطٌاتيليي الي كةضاُى
ئاضاي و ُائاضايي ( ئازيَػةدازاُي شًاُيي) هة زِواُطةى شاُطيت شًاُي كويِيليي و دةزووُييةوة بة ٓاوكازي شاُطيت شًاُى
دةًازيي هةبةزئةوةى ثساطٌاتيم بوُياديَلي ئاَهوَش و فسة زِةٓةُدي ٓةية  ،كة وادةكات ئةَ شاُطتاُة هة ثسِوَضةيةكي
بةيةكداضووي كازهيَلسدوودا ئةجناًةكاُي خوَياْ بوَ هيَلداُةوةى ثساطٌاتيلى خبةُةزِوو .
َتداز بةضةز بريكسدُةوة و زِةفتازي ًسوَظ يةكةَ ثِيت
ثيَسِةوي دزكجيَلسدْ وةن ٓةذًووُيَلي دةضةال
دةضتِيػاُلسدُى ضوَُيَيت كازكسدُي ُاوةكيياُةوة و دةزةكيياُةى ثساطٌاتيلة  ،ضوُلة ثيَسِةوةكة كسدةيةكي ئاوةشيية ياخود
ثسِوَ ضةى بةدةضتٔيَِاُى شاُيازيي و تيَطةيػتِة بة ٓوَي ٓصز و ئةشًووْ و ٓةضتةكاُةوة هةًةغةوة ( كوَشاُيازيي  ،ضةزجنداْ ،
َطةُطاُدْ ٓ ،وَكازبةُدى و ضازةضةزكسدُى طسفت و
يادطةكاْ ( بة تايبةت يادطةى كازكةز ) ،ذوكٌداْ ٓ ،ةه
بةزٓةًٔيَِاْ و تيَطةيػنت هة شًاْ) ئةو ثيَواذوَياُةْ  ،كة تيَيدا كازدةكةْ .
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هةزِاضتيدا ثيَسِةوى دزكجيَلسدْ ضوَُيَيت كازهيَلسدُى كوَشاُيازي شًاُيي هة ٓصز و دةوزوبةزدا غيدةكاتةوة ،
َدةدات تيػلدةزةوةى ئةوة
َلو ئةَ كسدةية ٓةوه
ضوُلة كسدةي ثةيوةُديلسدْ هة بوَغاييةكي دابسِاودا كازُاكات  ،بةه
بيَت ،كة هة ُاو ٓصزدا زِوودةدات و دةيبةضتيَتةوة بة دةزكسدةيةكي خوَطوجنيَِةز ،كة هةطةيَ دةوزوبةز و ثيَطةي
َيةتييةكاُدا غياوبّ ٓ ،ةز بوَ ئةًةؽ شوَزبةى ًوَديَوةكاْ كاز هةضةز ضيَ ثاُتاي دةكةْ  ،كة ئةًاُةؽ بسيتني هة :
كو ًةال
 .1ضووُة ذووزةوةى هيَلطيلي :Lexical entriesئيٌَة ض جوَزة كةزةضتةيةكٌاْ دةويَت بطيَتة كوَطاُى
شًاُةوة  .
 .2كوَطاى هيَلطيلي  :Lexical Storageضوَْ كةزةضتةكاْ بةٓوَي ثةيوةةُدييةكاُياُةوة
َطرياوكساوْ  .
طةُخ_ٓةه
 .3دةضتجيَداطةيػتِى هيَلطيلى  : Lexical Accessئةو ثسِوَضاُة ضني  ،كة يازًةتي ئيٌَة دةدةْ شاُيازيةكاْ
بةدةضتبٔيَِةوة كاتيَم ثيَويطتٌاْ ثيَياُدةبيَت  .
ُاضاُدُى ثيَسِةوى دزكجيَلسدُي شًاُي هة بوَتةى دزكجيَلسدُى طػتى ًسوَظدا وابةضتةى دوو ٓةُطاوى ضةزةتايي
تسة ،كة ئةواُيؼ ٓةضت

( )Sensationو ثةيجيَربدْ ( ،ُّ)Perceptionيةكةًياْ هة ٓةز ثيَِخ ٓةضتةكةوة

َدةطرييَّ و ًةوداي طوجناويَتيياْ ديازيدةكسيَت
شاُيازييةكاْ بوَ ثيَسِةويَلي ئاَهوَشتس دةطويَصيَتةوة  ،كة يادطةكاُّ و هةويَدا ٓةه
َة هةطةيَ غيلسدُةوةى
واتا بة ض غيَوةيةن بةيةكةوة دةبةضرتيَِةوة و دووٓةًيػياْ ئوَثةزاضيوَُيَلي ئاوةشيية و ثةيلاه
ُاوةزوَكي ٓيٌَاكاْ و طسُطرتيّ بةغي بسيتيية هة تةزشةكاُى ُاضيِةوة ،كة ٓةًوو شاُيازييةكى ٓاتوو وةن وغة
َد Field, J.(2003: هة ثيَسِةوى
َطرياوةكةيدا هةًيَػلدا بةثيَي جوَْ فيَو
َدةكسيَت هةطةيَ دازِغتة ٓةه
ثةيلاه
دزكجيَلسدُدا ُاضيِةوةى تةزشة شًاُييةكاْ بة ضةُد غيَوةيةن دةبيت:
 .1تيَلػلاُدُي شاُيازي ٓاتوو بوَ كوًَةَهيَم كازيَلتةزى جياواش وةن ( زِةُط  ،غيَوة  ،قةبازة  ،ثةيوةُدي طػت و
بةؽ ٓ..تد)  .
َلسدُى بابةتة ُويَيةكاْ بة دازِغتة ثيَػيِةكاُةوة  .
 .2ثةيلاه
 .3جيَطريكسدُى ُاضِاًة بوَ شاُيازييةكاْ و كاتيطوَزييةن بوَ ٓةضتةكة  .
بةَ ثيَية كوَشاُيازييةكامناْ ثاغداُيَلى ُاوةكي بوَ تيَطةيػنت و بةزٓةًٔيَِاُى ئاخاوتّ دزوضتدةكةْ  ،كة وةن ضليٌَا هة
َطرياوْ بةثيَي كسيطتياْ و ئةهربضت ) Christian , & Albrecht, S. ( 2012: 2258-2270
ئاوةشدا ٓةه

ضليٌَاكاْ " بسيتني هة دةضتةيةن هة تايبةمتةُدي ثةيوةُديداز  ،كة ٓاوبةغيدةكات هةطةيَ ُاوةزوَكيَم ياْ ضةًليَلدا و
جوَزيَم هةَ ضليٌَاياُة تايبةتّ و ثةيوةضنت بة شاُيازيية ثيَئاغِاكامناُةوة و غلاُم و ئةهيطوَْ ( Schank & Abelson
َيَّ " ًيلاُيصًى بةكازٓيَِاُى ضلسثت (دةقي طريِاُةوةي ) ضليٌَا ويَِةيي ،
)ُ1977: 51اوياُِاوة ( ضلسثت) و دةه
بوُيادى ضةًليية هة ُاو ثسِوَضةكاُى دزكجيَلسدمناُدا  ،كة تةزشى ٓوَكاز و ضوَُيَتى بة ئةبطرتاكتبووُى جئاُى دةزةوة هة
ئاخاوتّ و تيَطةيػتٌِاْ دةزدةخات " ٓةزوةٓا الكوَف ئةوةي خطتووةتةزِوو  ،كة ضليٌَاي ويَِةى زِاضتةوخوَ واتاى ٓةية و
ثسِ واتاية بةًةؽ ضلسثتةكاْ كوًَةَهيَم ثيَػبيين دةئافسيَِّ و يازًةتيٌاُدةدةْ  ،كة هة بابةتة ضاوةزِواُِةكساوةكاُي زِوَذاُة
تيَبطةيّ.
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َةتي
ئةَ ضةغِة بةضتِةوةية جياواش هة هيَلداُةوةي شًاُيي و فةهطةيف دةزِواُيَتة ثساطٌاتيم و تةُٔا بة زِواه
َدةدزيَت هةَ زِواُطةيةوة هة ثةيوةُدي ئةَ بوُيادةي شًاْ بة ٓصزةوة ببةضرتيَتةوة
َلو ٓةوه
بةكازٓيَِاُةوة ُايبةضتيَتةوة  ،بةه
ئةًةؽ هة ثيَِاو دةزخطتين ئةو زِاضتييةى  ،كة كسدة ئاًاذةييةكاْ ثيَؼ دزوضتبووُياْ بةٓوَي ضةُد كسدةيةكي ئاوةشييةوة
َةزة ٓةضتاوة بة شيادكسدُى ٓةُديَم اليةُى ثساطٌاتيلى و زِواُطةيةكي
زِوودةدةْ  ،بازا (  Bara, G) 2010ئةَ هيَلوَه
هوَذيلياُةياُةى بةخػيووة بة بةزٓةًٔيَِاُي ئاخاوتّ و تيَطةيػنت هة ثسِوَضةي ثةيوةُديلسدُدا بةهةبةزضاوطستِى طةغةي تان
و هةضةُتةزي ثيَِاضةكةيدا طسُطياْ بة تواُطيت ثساطٌاتيلي داوة و ئةوةغياْ خطتووةتةزِوو  ،كة ضوَْ تةًةْ و توغٔاتّ و
بةزكةوتّ كازدةكةُة ضةز ئةَ تواُطتة و ٓةزبوَيةؽ شاُطيت ُريوَثساطٌاتيليؼ وةن ثيَويطتييةن دةزدةكةويَت بوَ
ُويَبووُةوةى ثيَِاضةي ثساطٌاتيم .
بةطػتى ثيَسِةوي دزكجيَلسدْ هة بوازي شًاُدا خوَي خةزيلدةكات بة اليةُة ُاوةكييةكاُى شًاْ و ضايلوَهوَذياي
ثيَواذوَ و ًيلاُيصًة غازاوةكاْ و ضوَُيَيت كازكسدُى كوَشاُيازيية شًاُييةكاْ ثةيوةضت بة داًةشزاُدُى شًاْ بة غيَوةيةكي
ضاُا ياخود ئازيَػةداز بوَ منووُة طةغةُةضةُدُي تواُطت و دزكلسدُة شًاُييةكاْ ثةيوةُديي تةُطاوتةُطياْ ٓةية بوَ منووُة
داوْ ضيَِدزوَ ثةيوةُدييةكي تةواو هة ُيَواْ غلطتدوازدُى تواُطيت دزكجيَلسدْ و هةكازكةوتين تةواوى شًاُجراُدُدا
دةزدةخات ٓةزوةٓا ئةَ ئازيَػةدازاُة كةًوكوزِياْ هة ضةزجنداْ و ُاضيِةوة و ثةيجيَربدُدا ٓةية هةاليةكي تسةوة كةًرتيّ
طةجني وغةياْ ٓةية و شوَزبةى كات بة ُاتةواوى و تيوطساف دةزيدةبسِْ ( واتا تةُٔا غيَوةي وغةكاْ دةزدةبسِْ) هةاليةكي
َيةتيية و ٓةُديَم هة طسفتدازةكاْ تةواو بيَدةُطّ تا
َةيةكي طةغةُةضةُدُي دزكجيَلسدْ و كوًَةال
تسةوة طسفيت ئوتيصَ تيَلةه
َْ و ٓةُديَلي تسيػياْ هة غيَوةي دةُطداُةوةدا شًاْ دةزدةبسِْ ئةَ ئازيَػةية ُةن تةُٔا دواكةوتِى شًاُيى
تةًةُى ثيَِخ ضاال
َلو الداُي شًاُيػياْ ٓةية .
ٓةية بةه

َيةتي و ُريوَثساطٌاتيم
 )1/1ئةشًووُى كوًَةال
وةن ثيَػرت ئاًاذةًاُجيَدا شًاْ اليةُيَلي ُاوةكي بووُي ٓةية ٓةزوةن ضوَْ اليةُيَلي دةزةكيي ٓةية  ،كة
دةيبةضتيَتةوة بة ُاوُاْ و ئاًاذة و زِةفتازةكاُةوة ض هةضةز ئاضيت تاكطةزايياُةى كةضةكاْ بيَت ياخود هةضةز ئاضيت كوًَةيَ
ٓةزهةبةز ئةَ ٓوَكازةغة دةبيَت زِةضاوى كسدة ( شازةكي و ُاشازةكي )ييةكاْ هة كةضاُى ئاضايي ياْ ئازيَػةدازاُى شًاُيدا
َيِةوة و غيلسدُةوةى اليةُة ُاوةكييةكاُى
بلسيَت و كسدة و ًيلاُيصًةكاُى ثيَسِةوي دزكجيَلسدْ بةكازبٔيَِسيَت بوَ هيَلوَه
شًاْ .
ََ خودي ئةَ ضاكازيية
َدا ضةزةتايرتيّ ُاضِاًةى شًاُة هة كسدةي ثةيوةُديلسدُدا  ،بةال
بةكازٓيَِاُى شًاْ هة كوًَةه
َيةتياُةؽ ،كة شًاْ
َوش و بةيةكداضووي ئاوةشي ثيَلٔاتووة واتا تةُاُةت ئةو ئةزكة كوًَةال
هة ضةُديّ ثسِوَضةى ئاه
جيَيَبةجيَيدةكات ثةيوةضتة بة ثيَسِةوي ُريوَهوَجي و دزكجيَلسدُةوةكاُةوة .
َيَلدا ضاالكبيَت ثيَويطتة ٓاوبةغي و ٓوًَوَجيَين كوَياُبلاتةوة و شوَزيَم هة يةكةكاُى ئةو
بوَ ئةوةى شًاْ هة كوًَةه
َةكةوة ُاضسابيَت و بةَ جوَزة شاُيازيية شًاُيية طػتيية دةطوتسيَت كوَشاُيازيي (  ، ) Knowledgeكة
شًاُة هةاليةْ كوًَةه
هة ٓةًاُلاتدا كوَدةطػتييةكاُى شًاُةكةغّ هة فةزٓةُطي ئاوةشى ٓةزيةن هة قطةثيَلةزةكاُى شًاُة ديازيلساوةكةدا و هة
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باز و بازودوَخي ثيَواُةيي و دابسِاو هة كازيطةزييةكاُى دةوزوبةز واتاى ضيٌاُتيلي دةطةيةُّ و بة بةضتِةوةؽ بة دةوزوبةزة
جوَزاوجوَزةكاُةوة دةتواُّ واتاي ثساطٌاتيلى و ًيتافوَزي بطةيةُّ ئةويؼ هةبةزئةوةى ٓةزيةن هةَ شاُيازيياُة هةبازي
ئاضايدا هة ثةيوةُدي فسةزِةٓةُدداْ هةطةيَ كةزةضتةكاُى تسى شًاُةكة و دةتواُّ توَزِي ثةيوةُدييةكاُياْ بةثيَي ثيَويطت
ُصيم بلةُةوة ياْ بياُطوَزِْ بوَ منووُة :
 .1أ.ثةًوو بةضلةكاُي خوَي خوَغدةويَت ( .واتاي ثييت  /ضيٌاُتيليً ،ةبةضت هة ثػيوةيةكي ضجيية  ،كة
ُاوُساوة ثةًوو و ثةيوةُدى ٓةية هة ُيَواْ ُاو و ُاوهيَِساودا)
ب .ثةًوو بةضلةي ٓةية  (.ئةطةز وةن هة زِضتةي ( )1وةزطريابيَت ئةوا دةبيَتة طسمياُةى ثيَػيِةكةى
ثساطٌاتيلي )
َيَم بيَت وةن واتايةكي ًيتافوَزي بوَ ُةزًي و
 .2ثةًوو ٓات  ( .ئةطةز هةَ زِضتةيةدا ًةبةضت هة ًِداه
ضجيَتييةكةي بةكازٓاتبيَت)
هةاليةكيرتةوة هة فةهطةفةى شًاُدا ضةغِيَلى تسي شاُيازي ُاضيَِساوة  ،كة يازيدةدةزي كوَشاُيازيي دةدات بوَ
طةياُدُى ًةبةضيت ثساطٌاتيلي و ثيَياُدةوتسيَت بِاغةى ٓاوبةؽ ( ) Common Groundو بةثيَي تيَوزي ثةيوةُديلسدْ
 ،بسيِاْ ) Brennan , S (1998:14ئةَ ضةغِة شاُيازيية ثسِوَضةيةكي ٓاوكازيلسدْ دزوضتدةكات بةًةبةضيت
زِيَلدطنت و بةزدةوابووُي ئاخاوتّ هة ُيَو كوًَةَهيَم ياْ طسوثيَلدا  ،ضوُلة دةبيَتة ٓوَي تيَوةطالُى ٓةًوو ئةو ئةُداًاُةى
َطسي
 ،كة ئةَ جوَزة شاُيازييةياْ هةال دةضتدةكةويَت و غيَوةى تيَوةطالُةكةؽ هة ُيَواْ قطةكةز و طويَطسدا دةبيَت ٓةه
كوًَةَهيَم تايبةمتةُدي بيَت هةواُة ئاخاوتِ ةكة (زِووبةزِوو  ،ئةزيَلسدْ بوَ طوَزِيِةوةى شاُيازي  ،ثةيوةُديداز ُ ،وَبةطستّ بوَ
ئاخاوتّ و ضةزجنداُي بةزاُبةزةكاْ ) ي تيَدابيَت .
بة ثيَ شاُطيت دزكجيَلسدْ هة ثساطٌاتيلدا كوَشاُيازيي و بري و باوةزِةكاْ ثةيوةُديياْ ثيَدزوضتدةكةيّ و ئةواُيؼ
ضيَ جوَزْ ( بري وباوةزِي تان  ،بريوباوةزِي باو  ،بريوباوةزِي بةغدازبوو) يةكةًياْ ثةيوةُدي بة تان خوَيةوة ٓةية و
ٓةُديَلحاز ئةطةز ثسِوَضةى ثةيوةُديلسدُيػي بوَ دزوضتبلسيَت تيَطةيػنت بوُيادُاُيَت بوَ منووُة :
 .3خودا ًٍِ و ًِيؼ خودا ( هة يةكيَم هة ٓوَُساوةكاُى ذةهالجدا ،ئةَ بريوباوةزِة تايبةتة بة تاكةكة و
َدةدات غيبلاتةوة ُةوةن وةن خوَي
َم ئةوةغي ثيَي واية تيَيدةطات ٓةوه
تيَطةيةُساو ُيية بوَ شوَزيِةى خةه
هيَيتيَطةيػتبيَت )
َيَت ئةو جوَزة باوةزِةية ئةوةية  ،كة
) Clark, H. (1996: 78باضي بريوباوةزِي باو (  ) commonدةكات و دةه
شوَزي ِة بةغدازْ و ٓاوبةغّ تيَيدا و ئةَ ثيَِاضةية دةقاودةق تةواو ُيية ،ضوُلة شاُيازي بةغدازيجيَلساوى باو ًةزد ُيية
ٓةزدووال بيصاُّ بوَ منووُة ( ثةُدي ثيَػيِاْ ) ًةزد ُيية ٓةًوو  ،كةع بياُصاُيَت ياْ هيَياْ تيَبطات ٓةزضةُدة طػتية ،
بوَية هةكاتى بةكازٓيَِاُيدا ( ض وةن فوَزَ ياْ واتا) ٓةُديَم كةع دةبيَت بوَياُػيبلةيتةوة ٓ ،ةزبوَية دةغيَت بةَ جوَزة
شاُيازية بػوتسيَت بةغدازيلسدُى كوًَةيَ . Community Share
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جوَزي ضئَةًى شاُيازي ثةيوةضت بة ثيَسِةوى دزكجيَلسدْ بوَ طةياُدُى واتاي ثساطٌاتيلي بسيتيية هة (بةغدازيجيَلسدُى باوةزِ
َلو قطةكةز
 ، Share Beliefكة بسيتيية هةو باوةزِةي ُةن تةُٔا باو ياْ بةغدازبووْ هةكاتى زِووداُى ئاخاوتِةكةدا بةه
دةشاُيَت كةضاُى دةوزوبةز دةتواُّ هيَيتيَبطةْ ( ٓةُديَلياْ تاكطةزاْ و ٓةُديَليػياْ طػتني) بوَ منووُة :
 :A .4ثػيوة  ،دةبيَتة ٓوَي ُةشوَكي
َيي و ئةواُةي طوَغتةكاُيػياْ دةخوَيّ دةيطويَصُةوة و ُاغبيَتة
َة ًاه
 :Bئ ةو ُةخوَغيية تةُٔا ثػيوة ُايطويَصيَتةوة ٓةًوو ئاذةه
ٓوَي ُةشوَكي دةبيَتة ٓوَي هةبازبسدْ.
 Aئةى بوَ ُاوُساوة ُةخوَغي ثػيوة !!
 : Bضوُلة ُةخوَغييةكة هة ثػيوةدا طةغةدةكات .
 : Aئيَ ئيَ !
هة زِضتةى (  ) 4دا بريوباوةزِة باوةكة ئةوةية  ،كة ( ثػيوة ٓوَكازى جوَزيَم هة ُةخوَغيية ) و طفتوطوَكسدُةكة هة ُيَواْ
ثصيػليَم و كةضيَلداية  ،كة بريوباوةزِي تايبةت بةخوَي هةضةز ئةَ بابةتة ٓةية و ئةَ كةضة دةشاُيَت ،كة بةزاُبةزةكةي هة
بريوباوةزِةكاُى تيَدةطات و ٓةًوو ئةو وزدةكازيياُةى  ،كة دةزبازةى بريوباوةزِةكة خوَغي  ،كة ُاياُصاُيَت بوَي
َِيا ُيية هةوةى ئةو
ََ هة ٓةًاُلاتدا ٓيض كةضيَم ده
غيدةكاتةوة بةًةؽ بةغدازيجيَلسدُيَلي ضاالكاُة دزوضتدةبيَت  ،بةال
َيية هة
ًَداُةوةى (  ) Aهةضةزةتاوة ئةو طوًاْ و دووده
شاُيازييةى  ،كة وتوويةتى ئايا وةن خوَي هيَيتيَطةيػتووْ و وةال
تيَطةيػنت ثيػاُدةدةْ بوَ بريوباوةزِةكاُى (  ) Bو دواتسيؼ دةزبسِيين ( ئيَ ئيَ بة ئاواشي ضةزضوزًِاْ ) جازيَلي تس جوَزيَم
هة قايوبووْ ديازيدةكات  ،كة دةغيَت باوةزِثئَيَِاُيَلى ضةزةتايي بيَت و ٓيَػتا (  )Aباوةزِي تةواو و تيَطةيػتِى ثسِاوثسِي
ُيية بوَ طفتوطوَكاُى ( ، ) Bدةتواُني ئةَ ثةيوةُديلسدُة بةًػيَوةية بة ياضايةكي هوَذيلي دابسِذيّ  ،كة بريوَكةكةى هة
) Bara, B(2010:68-75ةوة وةزطرياوة :

)SHABp ≡ BELA(pSHBAp
 Aباوةزِي بة ُاوكة كسِوَكي () pة
 Aباوةزِي واية ،كة ( ) Bباوةزِي بة ( ) pة
 Aباوةزِي واية  ،كة ( ) Bباوةزِي بةوة ٓةية  ،كة ( )Aباوةزِ بة ( ) pدةكات.
َيةتييةكاْ دةبةضتيَت و
بةثيَي داضلايَ )  Dascal,M(84 :2003تيَطةيػنت هة شًاْ ثػت بة ئةشًووُة كوًَةال
ئةَ ئةشًووُاُةؽ ثػت بة ضةًلة بةغدازبووةكاْ دةبةضنت  ،كة ثيَلةوة دةزبسِي طسمياُةى ٓاوبةغّ واتا ئةشًووْ و ضةًلة
َّ هة
بةغدازيجيَلساوةكاْ وابةضتةى ضةًلي وغةكاُّ هة بريدا و ٓةًوو ئةَ كسداُةؽ شادةى بريكسدُةوةى كوًَةه
َداُيَليػة بوَ ُاضني و بةزدةواًبووْ .
ديازدةكاُى دةوزوبةزياْ و ٓةوه
َيةتيية زِةٓةُدي دزكجيَلسدْ و دةًازيؼ دةضتى بةضةزدا دةطسْ بةو واتايةى  ،كة خودي
ئةَ اليةُة كوًَةال
َطسيي (ُييةت)ة  ،كة هة ئيَطتا ياْ هة دآاتوودا زِوودةدةْ و ثةيوةضتى كوًَةيَ ياْ تاكّ ،
ثساطٌاتيم هةَ تيَسِواُيِةوة ٓةه
َةوة هة واتاي ثساطٌاتيليدا وةن
ٓةزضى ئةو ُييةتاُةى ثةيوةضنت بة كوًَةه

)Baratman, M. (1999: 86-87

َيَت ضيَ جوَز ُييةت ٓةْ ( ُييةتى ضةزةتايي ً /ةبةضتدازُ ،ييةتى كاتىُ /اًةبةضتداز ُ،ييةتى ًةزجدازي  /بِةًاى
دةه
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َطسى جيَبةجيَلسدُى زِاضتةوخوَ و ئةطةزيَيت و زِةتلسدُةوةْ
زِيَطةثيَدزاوى ) ،كة ٓةه

 ،كة يةكةًياْ كسدةى

جيَبةجيَلسدُةكةى بةضرتاوة بة كاتى ئاخاوتِةكةوة  ،كة هة ئيَطتادا زِوودةدات ٓ ،ةزضي دووٓةًيػياُة دآاتووة و ئةطةزي
ََ ضئَةًياْ وابةضتةى زِيَطةثيَداُي ئةو بةٓاياُةية  ،كة تاكيَم هة
زِووداْ ياْ زِووُةداُي كسدةكاْ هة خوَياْ دةطسْ بةال
َةكةيدا زِيَطةي ثيَدةدةْ بوَ منووُة :
خودي خوَي ياْ هة ُاو كوًَةه
 .5أ ًّ.دةًةويَت ئاو خبوًَةوة -بةزةو الي بةفسطسةكة دةزِوات قطةكةز ( . -ضةغِى يةكةَ )
ب .زِةُطة ضبةيينَ ًاًوَضتاكةًاْ ُةيةتةوة  (.ضةغِى دووٓةَ )
ث .فةزًوو  ،دةضت زِاكيَػة ،ثاقالوةيةن خبوَ ( .ضةغِى ضئَةَ )
َيةتي و ُاوةكيياُة بةغدازيجيَلسدْ هة ُاو ًيَػلدا جيَلةوتة و غويَين تايبةت بة خوَياْ ٓةية بة ثيَي كاتى
ئةَ ئةشًووُة كوًَةال
َيدةطسْ هة طسُطرتيّ ئةو غويَِاُة:
زِووداُى ُاو يةكة شًاُييةكاْ و ئةو ُييةتاُةى  ،كة ٓةه
ُاوةزِاضتى ُاوضةواُة ثى  :ضةًعيى و ٓاوكازةكاُى ( 2013:121-127 Somevill, M. & et.alَيةتييةكاُةوة
َيَّ ُاوضةواُة ثى و و ئةو ثةزدةيةى دايجوَغيوة ثةيوةضتة بة تيَطةيػنت و كازهيَلسدُة كوًَةال
) دةه
َطةُطاُدُى ضوَشدازى ٓ ،اُدةزة زِةفتازييةكاْ هة ٓةزدوو كاتى
َيةتي و ٓةه
و بةزثسضة هة دزكجيَلس دُي كوًَةال
ئيَطتا و دآاتوودا .
-بة يةكرت طةيػتِى ديوازة ثى و الجاُة ثى هة بةغي زِاضيت ًيَػلدا :كازيَ و ٓاوكازةكاُى

Krall, S.

) &et.al ( 2015: 587-604ئةوةياْ خطتةزِوو ،كة ئةَ جيَلةوتةية دةبيَتة ٓوَكازى ديازيلسدُى بازى
ئاوةشي بلةزيَم بةًةزجيَم ئةو بلةزة هةدةزةوةى كازهيَلسدُى كوًَةيَ كازبلات  .ئةَ بةغة ثةيوةُدي بة
َيةتييةوة ٓةية و هةَ غويَِةدا ضةزجنداْ ئازِاضتة دةكسيَتةوة بوَ ئةو بابةتاُةى ًةبةضنت و
ٓةذًووُى كوًَةال
َةؽ تياياُدا دةضتِيػاُدةكسيَت ٓ ،ةزوةٓا بةَ تيَسِواُيِةياْ دةياُةويَت وةٓا ثيَِاضةى ضةزجنداْ
باوةزِى ٓةه
بلةْ  ،كة بسيتيية هة ئازِاضتةكسدُةوةى تواُا بوَ كسوَكيَلي طسُطيجيَدزاو ،كة ثيَػرت ثيَػبيين ُةكسابيَت
َةتيَلى تس زِابليَػّ  ،كة هة زِاضتيدا ًةبةضيت
بوَمنووُة كوًَةَهيَم كازيطةزى دةزةكيي ضةزجنى كةضيَم بوَ ذاه
ضةزجنداُة ضةزةكييةكة ئةوة ُةبووبيَت  ،ئةَ زِاضتييةؽ بوَ شًاْ دةطوجنيَت  ،ضوُلة خودي يةكة
شًاُييةكاُيؼ تووغي ثةغوَكاوى دةبّ بوَ منووُة:
 .6ئةوة ضيية ئةو زِووداوي خوَثيَداكيَػاُي ئوَتوًَبيوة  ،كة ضاًِاكة  ،....ئا ًّ بوَ غتيَلي تس ٓاتبووَ ويطتٍ
َيٍَ كةى قةزشةكامن ئةدةيتةوة .
بو
هة زِضتةى (  ) 6دا كازيطةزيية دةزةكييةكاْ ضةزجنداُي قطةكةزياْ زِاكيَػاوة بوَ ًةبةضتيَلي دووز  ،كة خودي قطةكةز
ُةيويطتووة هةضةزي بوةضتيَت بوَية ُييةتي ضةغين ضئَةَ  ،كة ًةزجدازة بوَ جيَبةجيَبووُى طوَزِيوة بوَ ًةزجي ضةزةتاي و
دواتس ضووةتةوة ضةز ئةو بابةت و ُييةتةى  ،كة هةضةزةتاوة كسدةى ئاخاوتِةكةى بوَ ضاشكسدووة.
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 )2/1ثسِوَضةكاُى دزكجيَلسدْ هة ديازدة ثساطٌاتيليية شًاُييةكاُدا
ثساطٌاتيلي شًاُيي هة ديدطاي فةهطةفةي شًاُةوة بوَ ضةُديّ ديازدة دابةغلساوة ٓةًوو ئةًاُةؽ هة ثيَِاو دزوضتلسدُى
ويَِةيةكي تةواو و ثسِاوثسِ هةضةز ضوَُيَيت دزوضتبووُي واتاي ضةزباز و ًةبةضت و واتايةكي شياتس هة واتاي ضيٌاُتيلي  ،كة
هة دةوزوبةزة جياواشةكاُدا دزوضتدةبّ .
َيِةواُةدا ثازضةُطي ٓاتِة ُاوةوةى واتا جياواشةكاُة  ،كة قطةكةز و طويَطس ثػتبةضت بةو
دةوزوبةز هةَ ضةغِة هيَلوَه
شاُيازيياُةى  ،كة هةالياُة هةضةزي زِيَدةكةوْ بة واتايةكى تس زِيَللةوتين شاُيازييةكاْ هة ٓصزى قطةكةز و طويَطسدا
دةوزوبةز بسِيازي هةضةزدةدات و ثيَطةواُةغةوة خودي ئةو شاُيازيياُة بةٓاي ثةياًى ُيَو كسدةي ثةيوةُديلسدُة ُاطوَزِْ و هة
كاتيَلدا  ،ئةطةز بيػيطوَزِْ بةغيَوةيةكي بِةًايي و ضةزةكيي ُابيَت ٓةزهةبةزئةًة دةوزوبةز ئةو ضاالكلةزةوةيةية  ،كة
َيِةوةيةدا
بِةًاي طةياُدُى ًةبةضتةكاْ و واتا ثساطٌاتيلييةكاْ ديازيدةكات ٓةزضةُدة ئةَ ضةغِة هيَلداُةوةية هةَ هيَلوَه
ثةيسِةو ُةكساوة و بوُيادى ضةًم Conceptual Structureو كوَشاُيازييةكاْ و ئةو توَزِة ثةيوةُديياُةى  ،كة ٓةْ
َيِةوة هة ئازيَػة ثساطٌاتيلييةكاْ  ،ضوُلة بة تيَسِواُيين ئيٌَة دةضتِيػاُلةزى دةوزوبةزةكاُيؼ بةز
دةبِة بِةًا بوَ هيَلوَه
بِةًاى شاُيازي و ثسِوَضة ُاوةكييةكاُّ ( ثسِوَضة ضايلوَهوَذيية دزكجيَلساوةكاْ) .
ديازدة ثساطٌاتيلييةكاْ هة زِواُطةى شًاُةواُييةوة دةبيَت هةبةزضاوبطرييَّ هةبةزئةوةى يازيدةدةزْ بوَ بةضتِةوةى ٓةزدوو
َيِةوةيةدا كازيجيَلساوة ٓةزوةٓا تيَطةيػنت هة ثساطٌاتيلي شًاُيي الي كةضاُى
اليةُي شًاُةواُى و كويِلى  ،كة هةَ هيَلوَه
ئاضاي يازيدةدةزة بوَ تيَطةيػنت هة طةغةُةضةُدُى ثساطٌاتيلى .
.1كسدة قطةييةكاْ
َطسي ٓةزدوو ضةًلي ُاوُاْ و زِووداوْ  ،كة هة زِيَصًاُدا بة ُاو و كسداز دةزدةبسِيَّ و ًةبةضت هيَياْ ُاضيِةوةى
شًاْ ٓةه
غتةكاْ و ديازيلسدُى جيَبةجيَلسدُى زِووداوةكاُة ( هة ئيَطتادا بيَت ياْ هة دآاتوو ياْ زِابسدوو)  ،كسدة قطةييةكاْ
تيَسِواُيِيَلة بوَ هيَلداُةوةى ضوَُيَيت بةكازٓيَِاُى شًاْ هة دةوزوبةزدا و جيَبةجيَلسدُى بريةكاْ هةزِيَطةي جوَزي
َيِةوة دةكات هةضةز ضوَُيَتى بةدةضتٔيَِاُى واتا
كسدازةكاُةوة ئاظيَطتا كةًاي ًةمحوود( (" )39 : 2006ثساطٌاتيم هيَلوَه
هة كسدةى طةياُدُدا شياتس هةوةى دةوتسيَت  ....بوَ ئةَ ثيَِاضةيةؽ بوي طسايظ دةضتةواذةى ئةوةى دةوتسيَ و ئةوةى
ََ ( ئةوةي
ًةبةضتةي بةكازٓيَِا (ئةوةى دةوتسيَ ) ئةو واتايةية هة دةزبسِيِة زِووكةغةكاُى زِضتةدا دةزدةكةويَت  ،بةال
ًةبةض تة) ئةو كازيطةزى و ئةزن و واتايةية  ،كة قطةكةز دةيةويَت شيادي بلات هةضةز تيَطةيػتِى طويَطس و هة
ٓةًاُلاتيػدا ئازِاضتةي ئةجناًداُى كازيَلي دةكات بةٓوَي كسدةيةكي قطةيية  ،كسدةيةكي فيصيلي ياْ كسدةيةكي
ئاوةشييةوة "بوَ منووُة وةن :
َجاضيت ؟
 .7دةتواُيت دازًيَوةكةَ بوَ ٓةه
ََ كسدة قطةييةكةي بسيتيية هة زِاثةزِاُدْ و داواكسدُي
هة زِضتةي (  ) 7دا ضةزجةًي زِووكةغي زِضتةكة ثسضيازيية بةال
جيَبةجيَلسدُى كازيَم هة غيَوةيةي كسدةيةكي قطةيدا .
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 .1بةخػلةيي دةزبسِيّ
َطسي جوَزةٓا واتاْ  ،كة هة زِيَطةى ثةيوةُديية ئاوةشى و ثيَلةوة طوجناْ و زِيَلدطتِةكاُياُةوة
كوَدةكاُى شًاْ ٓةه
دزوضيت دةكةْ  ،ضةغِيَلي واتا ئةو واتا ذيَسبةذيَسةية ،كة بةخػلةيي قطةكةز هة زِيَطةي كوَدة شًاُييةكاُةوة دةيطةيةُيَت
بة طويَطس و طويَطسيؼ واتا ثيتييةكة و ئةو واتا هيَلةوتةوةية وةزدةطسيَت ،كة ثيَي طةيػتووة و شوَزبةى ئةَ واتايةؽ
وابةضتةى كوَشاُيازيي و دوُيا بيين طويَطس و هيَلداُةوةكاُيةتي ئاظيَطتا كةًاي ًةمحود (  ")70 :2006بةخػلةي دةزبسِيّ
واتايةكي دةزبسِاوة  ،كة قطةكةز دةتواُيَت هة زِيَي جفسةهيَلداُةوة و ثةيوةضتبووْ بة ثسُطيجي ٓاوبةغي طسايطةوة بة
ئاضاُي غيبلاتةوة "
 .8دزةُط كةوتّ ئةوا  12ي غةوة ٓ ،ةز ُةٓاتِةوة؟
>ُ +ابيَـت تا ئةو كاتة هة دةزةوة بّ .
هة زِضتةى ( ) 8دا قطةكةز ثابةُدي غاًةزجي ( ضةُديَيت ) ُةبووة و ضةُدجازيَم غاًةزجةكةى بةشاُدووة و بابةتي
دزةُطلةوتِةكةي دووبازةكسدووةتةوة بة فوَزًي جوَزاوجوَز ( دزةُط كةوتّ)  12 ( ،غةو) ٓ ( ،ةزُةٓاتِةوة)  ،هةو
زِضتاُةى ،كة يةكيَم هة غاًةزجةكاُى طسايطياْ تيَجةزِاُدووة ( ضةُديَتى  ،ضوَُيَتى ،ثةيوةُدي و غيَواش) زِاضتةوخوَ ئةَ
بةشاُدُاُة واتاي ثساطٌاتيلي بةخػلةي دةزبسِيّ هة خوَدةطسْ .
 .1طسمياُةى ثيَػيِة
طسمياُةى ثيَػيِة كسوَن و ُاوةزوَكي زِضتةى دةزبسِاوة ٓ ،ةزضةُدة ئةَ ثيَِاضةية بوَ ٓةزدوو جوَزي طسمياُةى ثيَػيِةى
ضيٌاُتيلي و ثساطٌاتيلي دةطوجنيَت ٓ ،ةزضةُدة تايبةمتةُدي جياكةزةوةياْ هةوةداية  ،كة طسمياُةى ثيََِػيِةى ثساطٌاتيلي
ََ و
َطسي ئةو كسوَكة ُني  ،كة ًةزجي زِاضتةقيِةكاُياْ ديازيبلات بة ثيَطةواُةوة وةال
بوَ زِضتةى ثسضياز و فةزًاْ ٓةه
كازداُةوةى ئةَ دوو جوَزة هة زِضتة طسمياُةى ثيَػيِةكةياْ هة خوَدةطسيَت بوَمنووُة :
 ًّ .9ذةشًلسدووة ئيَوة هة يةكرت جيا ببِةوة ؟
>> ئيَوة هة يةن جيابووُةتةوة.
ُ .2يػاُة ثساطٌاتيلييةكاْ
ُيػاُة ثساطٌاتيلييةكاْ دةوزوبةز بة ثيَسِةوى ُاوةكي شًاُةوة دةبةضتِةوة و بة ًيلاُيصًيَلي ئاًاذةبةُدياُة ( كات  ،غويَّ
َيةتي) هة ئاوةشدا دةُةخػيَِّ ُ .يػاُة ثساطٌاتيلييةكاْ تيَلسدةي دةزوبةز و يةكة شًاُييةكاُّ ،
 ،كةع  ،ثيَطةي كوًَةال
َيةتي ئةو هةاليةْ  ،كةضةكاُى
ضوُلة بةبيَ يةكرت واتا ُاطةيةُّ و طةز ًسوَظ وةن ُاوةُديَم هيَيربِواُيِم ئةوا ثيَطةي كوًَةال
َيةتييةكاْ )
َةوة ديازيدةكسيَت ( بةَ جوَزة ُيػاُةيةؽ دةطوتسيَت ُيػاُة كوًَةال
تسةوة ثيَيدةبةخػسيَت و هة اليةْ كوًَةه
َي كاتيؼ بة ًسوَظدا ( زِابسدوو  ،ئيَطتا  ،دآاتوو ) تيَجةزِدةبيَت ئةًةؽ وادةكات ( ُيػاُة ثساطٌاتيلييةكاُى
ٓةزوةٓا ٓيَو
كات ) دةزبلةوْ بةٓةًاُػيَوةؽ طةز ًسوَظ و كات ٓةبّ دةبيَت غويَِيَليؼ ٓةبيَت بوَئةوةى  ،كة زِووداوةكاْ تيَيدا
433

َوَشبووُي ٓةذًووُة شًاُييةكاْ…
طةغةُةضةُدُي ثساطٌاتيلي و ئاه

ث.ي.د .ئاظيَطتا كةًاي ًةمحوود

زِووبدةْ ٓةزوةٓا كات و غويَّ بةبيَ يةكرت زِووُادةْ و دواهيصًةيةكي بةزدةواَ ثيَلةوةيّ هةًةغةوة دووزى و ُصيلى
ًسوَظ (وةن قطةكةز و طويَطس ) دةبيَتة ديازيلسدُى (ُيػاُة ثساطٌاتيلييةكاُى غويَّ )
.10

أ .خاتووْ ٓةًوو قاثةكاُت غت و خطتِةوة غويَين خوَياْ؟ ( هة دةوزوبةزيَلدا دايليَم بة كطةكةي

َيَت وةن جوَزيَم هة تةُص) .
دةه
ب .داية طياْ غتووًّ
 ( توَ  ،ت)  ( ،قاثةكاْ ُ ) ْ ،يػاُةى كةضني بوَ طويَطسيَم كة كطةكةية هةطةيَ ئاًاذةبوَكساويَم ،كة ( قاثةكاْ)ة) غويَين قطةكةز و طويَطس ( دووزي و ُصيلياْ) ثاغاْ غويَين كةزةضتةكة ( قاثةكاْ) و دووزي و ُصيلي هةٓةزيةن هةقطةكةز و طويَطسةوة
 كسدةي قةضةيي ( واتاي ثييت ثسضياز  ،كسدةي قطةيي فةزًاُلسدْ بة جيَبةجيَلسدُى كازيَلة  ،كة هيَسةدا غنت وَطستِةوةى قاثةكاُة)
ٓةه
ََ ُةخيطتوُةتةوة غويَين خوَي.
 بةخػلةي دةزبسِيّ ( هة ئاخاوتِى كطةكةدا ئةوة دةطةيةُيَت  ،كة تةُٔا غتوُي بةال طسمياُةى ثيَػيِة ( جوَزي طسمياُةى زِضتةى (.10أ) بسيتيية هة طسمياُةى هيَلطيلى بوَ كسدازى ( خطتِةوة) ،كةدووبازةكسدُةوةى كسدةيةكى تيَداية  ،و هةبةزدةَ دوو طسمياُةداية ،كة زِةُطة جيَبةجيَبلسيَت ياْ ُةكسيَت.
ئازيَػةى ضيٌاُتيلى _ثساطٌاتيلي هة اليةْ زِاثني و ئاالْ )Rapin.I & Allen,D (1983:155:184ةوة ثيَِاضة
كساوة ،كة باع و خواضيَلى شوَزي هةضةزبووة و وةن غيَوةيةكي ئوَتيصَ و ٓةُديَلى تسياْ وةن بسوَن و باوهةز
ََ هة ئيَطتادا بةضرتاوةتةوة بة
َةتيَلي جياكساوة هة شًاْ هيَدواوْ  ،بةال
)Brook,S. & Bowler,D.(1992وةن ذاه
َيِةوةى هةضةزُاكسيَت .
شًاُةوة و طةغةُةضةُدُي ثساطٌاتيلي وةن كايةيةكي دابسِاو هيَلوَه

 )2ئازيَػة ثساطٌاتيلييةكاْ و تاقيلسدُةوة ئاوةشييةكاْ
ئازيَػةدازة ثساطٌاتيلييةكاْ شوَزبةى كات تواُاى طوَزِيِةوة و ٓيَِاْ و بسدُى ئاخاوتِياْ ُيية ٓةُديَلياْ دةضتدةطسْ بةضةز
ئاخاوتِدا و ٓةُديَليػياْ شوَز ُوَزةبسِيّ دةكةْ جوَزيَليػياْ بةتةواوى دوزةثةزيَص خوَياْ هة قطةكسدْ دةطسْ و ُايةُة ُاو
ثسِوَضةى ئاخاوتِةوة .
طةغةُةضةُدُي ثساطٌاتيلي وةن ثيَػرت ئاًاذةًاُجيَدا ثةيوةضتة بة ثيَسِةوي دزكجيَلسدُى ًسوَظةوة  ،شًاُةواُة دةزووُيي و
دةًازييةكاْ ثيَياْ واية كاتيَم طةغةُةكسدُي ئةزكي ثساطٌاتيلي زِوودةدات دةبيَت شازاوةى (ثساطٌاتيلى دةًازيي )
بةكازبٔيَِسيَت ٓةزضةُدة شوَز بة دةطٌةْ ئةَ ثةيوةضتلسدُة ئاًاذةي بوَ كساوة هةبسي ئةوة شياتس جةخت هةضةز دةوزوبةز و
شًاُى دابسِاو هة اليةُة دةًازييةكةى بةكازٓاتووة  ، ،هةطةيَ ٓةًوو ئةًاُةدا اليةُي ثساطٌاتيلي وةن ٓةًوو زِةفتازيَلي تس
دةبيَت اليةُيَلي ًيلاُيصًي دةًازيي ٓةبيَت و هة ضةز ٓةز ئاضتيَم هة ئاضتةكاْ بة ًيَػلةوة ببةضرتيَتةوة .
ذيِطةى دزكجيَلسدْ الى كةضاُى ئاضاي و كةضاُى ئازيَػةدازى ثساطٌاتيلى وةن يةن دابةغِةبووة ٓ ،ةزهةبةزئةًةغة  ،كة
ئازيَػةدازاُي ثساطٌاتيلي دةبيَت ئةزكيَلي شوَز بليَػّ بوَ زِاضتلسدُةوةى ٓاوكيَػةكاُى ثةيوةُديلسدْ  ،ضوُلة ئةًاْ
ُاتواُّ ثابةُدي ٓاوكيَػةي ثةيوةُديلسدْ بّ ٓةزوةن ضوَْ ُاتواُّ ثابةُدي ثسُطيجي ثةيوةُدي بّ و تةُاُةت ُاغتواُّ
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َلسدُى
بيػليَِّ ئةطةز ًةبةضتيػياْ بيَت  ،ضوُلة دزكجيَلسدُى ئةَ بازة ثةيوةُدييةكاُى ئازِاضتةكساوة و هةذيَس كوَُرتوَه
َياُداوة ضةزهةُويَ خويَِدُةوة بوَ ديازدة
َةزاْ ٓةوه
خوَويطتاُةى خوَياُدا ُيية ثةيوةضت بةَ بازودوَخةوة هيَلوَه
ثساطٌاتيلييةكاْ بلةُةوة هةبةز زِوَغِاى ثيَسِةوي ديلجيَلسدُي ضايلوَهوَذي و ئةزكي ًيَػم و ٓةًوو ئةو اليةُة
َيةتيياُة دزوضت دةكات هة طسُطرتيّ ئةو تيَوزيياُةى وةغاُيَلي
كازهيَلسدوواُةى  ،كة ثيَلداضووُى تاكطةزاياُة و كوًَةال
ُويَياْ هةَ كايةيةدا بوَ كساوة :
 .1تيَوزي كسدةكاُى قطةييةكاْ Speech Act Theory
َيِةوة هة ئازيَػة شًاُييةكاْ و ثةيوةُديلسدْ دةدات هةواُة ( ئةفاذيا  ،بةزكةوتِى الي زِاضيت
ئةَ تيَوزيية يازًةتي هيَلوَه
ًيَػم  ،غيصوَفرييِيا  ،ئةضربطس ،ئوَتيصَ ُ ،ازِةواُيَيت شًاْ و طةغةُةكسدُى طويَ) .
َيِةوةكاْ ئةوة دةزدةخةْ  ،كة كةضاُي ئةفاذيا دةتواُّ هة كسدة قطةييةكاْ تيَبطةْ ئةطةزضى ُاتواُّ هة واتاي ثييت
هيَلوَه
ََ هة واتاى كسدة
تيَبطةْ بة ثيَطةواُةغةوة ئةواُةى الي زِاضيت ًيَػلياْ بةزكةوتووة واتاي ضيٌاُتيلي تيَدةطةْ  ،بةال
قطةييةكاْ تيَِاطةْ  .هة كسدة قطةييةكاُدا وةن ثيَػرت ئاًاذةًاُجيَدا هة شًاُةواُيدا جوَزي كسداز جوَزي ئةزكي
ثيَطجيَسدزاويؼ ديازيدةكات  ،ئةًة جطةهةوةى دزكجيَلسدُى جوَزي كسدازةكاْ و ُاضيِةوة و جياكسدُةوةياْ بوَ (
زِاثةزِاُدْ و ُازِاثةزِاُدْ) ئةزكيَلى تسي كةضاُى توغٔاتووى ئازيَػةي ثساطٌاتيلني  ،ضوُلة وةٓا كسداز و ُاو ُاضساوْ ،
كة ئةزكى ضةزبةخوَي شًاُيياْ ٓةية و شوَز ئاغلسا ُيية  ،كة هة ض بةغيَلى ًيَػلدا ثيَواذوَدةكسيَّ و شياتس جةخت
هةضةزئةوة دةكسيَتةوة ( بةتايبةت هة دزكجيَلسدُدا)  ،كة ئةًاُة ضةًلي ئةبطرتاكنت و بة تةواوةتيؼ هةضةزبِطيِةى
ثةيجيَربدْ و بصويَِةزى ( ًاتوَزِي ) دازِيَرزاوْ .
كسيجاهدي و ٓاوكازةكاُى ) Crepaldi,D &et.al (2013:201ضي و دوو ُاوضةى ًيَػلياْ ثػلِى بةٓوَي
 fMRI, PETةوة و هة ئةجناًدا بوَياْ دةزكةوت  ،كة ضيَ هةو ُاوضاُة يازًةتى ثيَواذوَكسدُى ( ُاو) دةكةْ ،كة بسيتني
َي ًيَػم و ثػتةوةى الي ضةثي ديوازة ثى) و
هة ( ثػتةوةى الي زِاضتى ضسضي ًيَػم  ،طوَغةى الي ضةثي تويَلو
ثيَواذوَكاُى كسدازيؼ بة ٓاوبةغي هة ُيَواْ ( الي زِاضت ضسضي ُاوةزِاضتى الجاُة ثى  ،الى زِاضت ضسضي ُاوةزِاضتى
ثػتة ثى ) و ٓةُديَم ُاو و كسدازيؼ هة الي ضةث و الى ذيَسةوةى ُاوضةواُة ثى وةن ُاوضةيةكى يازيدةدةز هة ويََدا
ثيَواذوَ دةكسيَّ بسِواُة ويَِةى ( . ) 1
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ثيَواذوَكردنى
ناو  2 ,1الي ضةث
و  3الي رِاست

ثيَواذوَكردنى كردار

الي رِاسيت ميَشك

ويَِةى (  ) 1هة  Crepaldi,D &et.alةوة وةزطرياوة و تاقيلسدُةوةكة ئةوةي ضةملاُد  ،كة ٓيض ثازضةيةن هة ُاوضةواُة ثى (الي ضةث)
ََ بوَ ُاوةكاْ ضاالكبووْ هة ٓةًاُلاتيػدا ُاوضةى خوازةوةى ُاوضةواُةثى (
بوَ ( كسداز و و كسدازي وةزطرياو هة ُاو) ضاالكِةبوو ،بةال

ئةُطوال) شياتس بوَ ُاوةكاْ ضاالكدةبّ .
َكةي ثةيوةُدي )Circuit of brainهة ُاوخوَياْ و هة
بةَ ثيَية ئةَ ُاوضاُة شياتس وةن توَزِبةُدييةكى زِيَلدساو  ( /ئةه
دةزةوةى خوَياُدا دةًازةخاُةكاُياْ هة ثةيوةُديدا و ئةَ ثةيوةُديلسدُةؽ جوَزيَم هة بريكسدُةوة دزوضتدةكةْ ،ثةيوةضت
بة شًاُيػةوة ثيَواذوَكاُى بةزٓةًٔيَِاْ و تيَطةيػنت جيَبةجيَدةبيَت بة تايبةت ئةو اليةُاُةى  ،كة ئةبطرتاكنت  ،ضوُلة
طسُطرتيّ زِيَطا بوَ شًاْ هة ُاو ًيَػلدا بسيتيية هة ضةًاوةى بةُدوَهي ،(AF arcuate facileكة( ظريُيلا و بسوَكا ) بة
يةكةوة دةبةضتيَت ٓةزوةٓا ئةو فايبةزاُةى  ،كة يازًةتيدةزْ و هة ٓةزدوالي ًيَػلداْ و بة ٓةزضواز ثوةكة و بة
َوبووُةتةوة بسِواُة ويَِةى ( . ) 2
زِووكازى دةزةوة و تويَلازي ُاوةوةى ًيَػلدا بال
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ويَنةى ( ) 2لة فريدريس و طريهان ( )2113ةوة وةرطرياوة
ثػت بةضت بة هيَلداُةوةكاُى ويَِةى (  ) 2و هيَسةدا دوو باُطٔيَػت بوَ شًاُى كوزدي دةخةيِةزِوو  ،كة بسيتيية هةوةى
قطةثيَلةزاُي شًاُي كوزدي  ،كة ٓةزدوو ثيَواذوَكةدا دزوضتةى ( ضيِتاكظ و ًوَزفوَضيِتاكظ)ي بةكازدةٓيَِّ – كسًاجني
ُاوةزِاضت ( غيَوةشازى ضويٌَاُى) -هةبةزدةَ دوو ئةطةزدا :
َطرياوة بةًةؽ ،طةز ُاوضةي كسدازياْ توغي
 .1طسمياُةى ُاوى كسدازي  :كسدازةكاُياْ وةن ُاوي كسداز ٓةه
ثيَلاْ ببيَت ( الجاُةثوي الي زِاضت) ئةوا دواتس كسدازةكاُياْ توغي طسفت ُابّ و هة ُاوضةي ضيِتاكطيدا دةبِة
كسداز و هةًةغةوة جوَزي كسدة قطةييةكاُيؼ ثازيَصزاو دةبيَت .
َطستووة،
 .2طسمياُةى كسدازى ثاضيعلساو  :بة ثيَي ئةَ طسمياُةية كسدازةكاُى شًاُى كوزدي كاتياْ هة خوَياُدا ٓةه
ََ هة زِيَطةي ( ْ) ضاوطييةوة ثاضيعلساوْ .هةَ زِواُطةيةغةوة بيَت ئازيَػةدازاُي ثساطٌاتيلي  ،كة هةَ ضةُد
بةال
ُاوضةيةدا طسفتداز دةبّ شوَزيَم هة كسدة قطةييةكاُيػياْ طسفتداز دةبيَت هة ٓةزدوو ثيَواذوَكةدا ئةويؼ
هةبةزئةوةى كاتيَم ئازيَػةدازيَلي ثساطٌاتيلي قطةدةكات  ،طةز ُاوضةى تايبةمتةُد بة كسداز توغي طسفت ببيَت
ئةوا ( كويتيم و كاتى ُاو كسدازةكاُيؼ ) طسفتازدةبّ بوَ ئةًةؽ كاتيَم ،كةضي توغٔاتوو طويَي هة زِضتةكاُى
(  ) 13 ،12 ،11دةبيَت ُاتواُيَت هيَياْ تيَبطات و ( زِوودا و  ،كات) ى ُاو كسدازةكةي بوَ دةضتِيػاُِاكسيَت
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و ئاَهوَشييةن هة زِةفتازي شًاُي و ثسِوَضةى تيَطةيػتِةكةيدا زِوودةدات ئةًةؽ هة دوو الوة بوَ شًاُى كوزدي ،
كةضةكاْ طسفتدازدةبّ  ،يةكةَ

كسدة قطةييةكاْ ُاتواُّ هيَلبدةُةوة و تيَيبطةْ ثةيوةضت بة اليةُي

دزكجيَلسدُياُةوة و دواتسيؼ ثةيوةضت بةو دةوزوبةزةوة  ،كة قطةكةي تيَدا كساوة و قطةكةز ضاوةزِيَي
ًَداُةوة دةكات ،دووٓةَ ُيػاُة ثساطٌاتيلييةكاُى ( كةع و كات) ،كة بةغيَلياْ هة ُاو كسدازة غلاوة و
وةال
ًوَزفوَضيِتاكطةكاُدا دةزدةكةوْ  ،طسفت هة كسدازدا طسفيت ُاضيِةوةى كات و ئةزطةتيعي زِيَللةوتِى
ًَي ئازيَػةدازي ثساطٌاتيليية كات و
كةضةكاُيؼ بةدواى خوَيدا دةٓيَِيَت  ،كاتيم كةضي طويَطس ضاوةزِيَي وةال
َوةغاُةوةياْ ُابيَت هة ٓصزى
َطرياو و غلاوة ( )INFهة ُاوكسدازدا تواُاي ديلوَدبووْ و ٓةه
كةضي ٓةه
طويَطسدا.
 .11ثةميامنجيَبدة ٓ ،ةزطيص جازيَلي تس كازى وا ُةكةيتةوة .
يةكةَ  (:كسدةي قطةيي  ،ثةمياُداْ  ،جوَزي زِاثةزِاُدُى زِاضتةوخوَ و ئاغلسا  ،دزوضتةى ًوَزفوَضيِتاكظ )
دووٓةَ ُ ( :يػاُة ثساطٌاتيلييةكاْ  .1 :كةع :دووٓةًى تان  ،طويَطسي زِاضتةوخوَ  .2كات  :ئيَطتا كاتى ئاخاوتّ و
ًةوداكةغي دةطويَصزيَتةوة بوَ دآاتوو هة دواى كاتى قطةكسدُةكةوة )
ٓ .12اوزِيَلاُت شويس ًةكة .
يةكةَ  (:كسدةي قطةيي  ،فةزًاُداْ  ،جوَزي زِاثةزِاُدُى ئاغلسا  ،دزوضتةى ضيِتاكظ )
دووٓةَ ُ ( :يػاُة ثساطٌاتيلييةكاْ  .1 :كةع :دووٓةًى تان  ،طويَطسي زِاضتةوخوَ  .2كات  :ئيَطتا كاتى ئاخاوتّ و
ًةوداكةغي دةطويَصزيَتةوة بوَ دآاتوو هة دواى كاتى قطةكسدُةكةوة )
ٌَاْ)
ٌَاْ  ( .وةزة هةطةه
 .13ثيَتواية بتواُيت بيَييت هةطةه
يةكةَ ( :كسدةي قطةيي  ،داخواشى  ،جوَزي زِاثةزِاُدُى ُائاغلسا  ،دزوضتةى ضيِتاكظ )
دووٓةَ ُ ( :يػاُة ثساطٌاتيلييةكاْ  .1 :كةع :دووٓةًى تان  ،طويَطسي زِاضتةوخوَ  .2كات  :ئيَطتا كاتى ئاخاوتّ و
ًةوداكةغي دةطويَصزيَتةوة بوَ دآاتوو هة دواى كاتى قطةكسدُةكةوة )
َةدازة و شياتس هةطةيَ ُاوضةى ( بصويَِةز) دا دةبيَت هة ثيَسِةوى دزكجيَلسدُدا و بةًةؽ ثػت
بة غيَوةيةكي طػتى كسداز جوه
بة كوَشاُيازي ( ٓةضتةبصويَِةز )Sensorimotorدةبةضتيَت بةو واتايةى كسدازةكاْ ثػت بة دازِغتةيةكي ئةبطرتاكت هة
كازهيَلسدْ و ثيَسِةوى (ٓةضتةبصويَِةز)دةبةضتيَت .
 .2تيَوزي ثةيوةُدي Relevance theory
ئةَ تيوَزيية جياواش هة تيَسِواُيين دةوزةبةزيياُة بوَ ديازدةثساطٌاتيلييةكاْ  ،بةخػلةيي دةزبسِيّ وةٓا دةُةخػيَِيَت  ،كة
بسيتيبيَت هة ثسِوَضةى دزكجيَلسدْ شياتس هة كسدةيةكى دةوزوبةزى ياْ تيوَزي بةكازٓيَِاْ ضجريبس و ويوطوَْ & Sperber
َةتةياْ تاقيلسدووةتةوة هةضةز ( ئةضربطس  ،دميِطسيا  ،تووغٔاتواُى ُاوضةواُة ثى ،
) Wilson ( 1995:42ئةَ ذاه
توغٔاتواُى الى زِاضتى ًيَػم  ،غيصوَفيِيا  ،ئوَتيصَ ) بة ثيَي هيَلداُةوةي تيوَزي ثةيوةُدي  ،طوتةيةن دةبيَت ئةوةُدة
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َيَت  ،كة ضة زجنى طويَطس زِابليَػيَت و بة ًةزجيَم ئةَ ضةزجنداُة ُابيَت ٓيض ئةزكيَم خباتة ضةز طويَطس
ثامشاوةى بةجيَبٔيَو
هة كاتى طةياُدُى ئاًاجني تيَطةيػتِةكة هيَسةدا ئاخاوتِى ( ًِداَهيَلي ئوَتيصَ) بة منووُة وةزدةطسيّ :
ً .14اًوَضتا  :ئةو ثياوة بوَضى قاضى بةضتووة؟
ئازيَػةداز  :ثةزِوَ
ًاًوَضتا ثةزِوَي ثيَوةية
ئازيَػةداز  :بة كوزِةكةوة
ًاًوَضتا  :ئةذُوَي ئاشازى ثيَطةيػتووة
ئازيَػةداز  :قاضى .
َي( ئوَتيصَ) ُاتواُيَت بسِي تةواوى شاُيازي
هة زِضتةى ( ) 14دا دةبيِسيَت ًاطصميةكاُى طسايظ زِةضاو ُاكسيَت  ،كة ًِداه
ببةخػيَت ئةَ ثابةضت ُةبووُة بةتايبةت غاًةزجي ثةيوةُدي دةطسيَتةوة  ،كة هة اليةْ كةضاُى ئازيَػةدازةوة جيَبةجيَ
ُاكسيَت بوَ منووُة ًِداَهيَلي ( ئـــــوَتيصَ):
 + .15ئةواْ ضي دةخوَْ ؟
 كيَمَطستووة ؟
+كىَ كيَلةكةي ٓةه
باشُة+كىَ هةفةى خوازد؟
 ثاُةكةًَداُةوة و قطةكسدُة بة خوَالداْ هة بابةتي باضللساو ثةيوةضتِةبووْ بة بِةًاي
َةتي ئاضايدا ئةَ جوَزة وةال
هة ذاه
ََ هة زِاضتيدا الي ئازيَػةدازاُي بطسِاوي تيَطةيػنت دةزدةخات و كةضاُي ئازيَػةداز
ثةيوةُدييةوة دةزدةخات  ،بةال
غاًةزجي ثةيوةُديلسدْ دةغليَِيَت بةبيَئةوةى بصاُيَت  ،هة ٓةًاُلاتدا جيَبةجيَلسدُى غاًةزجةكاْ بوَ ئازيَػةدازاْ ئاضاْ
ُيية و غلاُدُيػياْ زِيَرةى طريوَدةبووُى كةضةكاْ ديازيدةكات .

 )3دةزكةوتةى ئاَهوَشبووُى ٓةذًووُة شًاُييةكاْ هة بوَتةى ئازيَػة ثساطٌاتيلييةكاُدا
َزيَتييةوة بوَ شًاْ هة ئازيَػة
َيِةوةكاْ هة بوازى شاُطيت شًاُدا  ،هة زِواُطةى هيَلداُةوى ًوَدوال
ضةزةتاي هيَلوَه
شًاُييةكاُياْ دةزِواُيَت و هة ُاويػياُدا ئازيَػة ضيٌاُتيلي _ ثساطٌاتيلييةكاْ بوَ منووُة فوَدوَز (  )1983ثيَي وابوو
ثيَسِةوى ديلجيَلسدُى ًسوَظ ًوَدوالز و ضةزبةخوَ و ئاغلساْ بة جوَزيَم شاُيازيية شًاُييةكاْ كةثطوهلساوْ واتا ًيلاُيصًة
ُاوةكييةكاْ ُاتواُّ هة جةزةياُدا بّ و كازي ٓصز تةُٔا ئةوةية وةن دةزكسدةيةن دةزبلةويَت ٓةزبوَية ثسِوَضة
َلسدْ و وةن ثيَسِةويَلي ُاًوَدوالز ُاضاُدُى و هة بةزاُبةزيػدا بيِني
ضايلوَهوَذيةكاُى جياكسدةوة و ُاويِاْ ثيَسِةوي كوَُرتوَه
و شًاُي وةن ثيَسِةويَلي ًوَدوالزي دابسِاو جياكسدةوة  ،دواتس جاكِدوَظ ثيَي وابوو ًوَدوالزي دةبيَت وةن ثيَواُة
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ضةيسبلسيَت ُةوةن وةن ضةثليَم هة زِةٓايةتي ٓةزوةٓا ثيَي وابوو بوَ زِيَلدطتين ئةو دووٓةذًووُةى  ،كة ٓةية (ًوَدوالزى
Medullaryو دزوضتةى ُريوَُةكاْ  )Connectionstدةبيَت ثيَسِةويَلي ُيَواُطري ٓةبيَت ( غيَوة ًوَدوالز)  ،كة
تايبةمتةُدي ًوَديَوي دزكجيَلسدْ ديازيدةكات و ئةًاُةؽ بسيتني هة ( ٓةذًووُة تايبةتةكاْ ) خودي ئةَ ٓةذًووُة تايبةتاُةؽ
ًَي
بة ثيَي كوَهطةزات )Coltheart,M (1999:118بسيتني هة " ثيَسِةوي دزكجيَلسدُى بابةتيَلي ديازيلساو  ،كة وةال
ًَدةداتةوة وةن ُوضيِيَم ياْ
ًَي تيَلسدة تايبةتةكاْ بة خوَي وةال
ثوَهيَلي ديازيلساو دةداتةوة شياتس هةوةؽ تةُٔا وةال
دةُطيَم ".
بةَ ثيَية جاكِدوَظ )Jackendoff,R.(2002:56ثيَي واية ٓةذًووُة تايبةتةكاُى شًاْ ( تيَلسدةكاْ) دةبِة ٓوَكازي
ََ
داُاُي كازيطةزى هةضةز يةن و قطةكسدُيؼ ُاتواُيَت دوو ًوَدوي ياْ شياتس بة يةكةوة ببةضتيَت و ٓةضتياُجيَبلات  ،بةال
كاتيَم ٓةذًووُةكاْ كةًرت ياْ شياتس ثابةضت بّ ئةوكاتة ٓةذًووُة تايبةتةكاْ دةتواُّ بةيةكةوة ٓةذًووُى طةوزةتس
دزوضتبلةْ بةوًةزجةؽ ضِووزى ئةَ ٓةذًووُاُة دةبيَت ثيَواُةبلسيَّ  ،ضوُلة طةز زِةٓا بلسيَّ ئةوكات ُاشاُني هة ض
غويَِيَلدا ضِووزى ٓةذًووُيَلي شًاُي تةواو دةكةيّ و هة كويَػدا يةكيَلي تسياْ دةضتجيَدةكةيّ .
َةكاْ وةن كاغةز ) kasher,A ( 1991:381:397ثيَياْ واية كسدة قطةييةكاْ ًوَدوالزْ وةن (
كةًيَم هة ٓةوه
َداْ  ،ثسضيازكسدْ  ،فةزًاُلسدْ)..بةًةؽ ٓةذًووُي ثساطٌاتيلي هةضةز ئازيَػةدازاُي شًاُيي شياتس دةبيَت  ،ضوُلة
ٓةواه
يةكيَم هة طسُطرتيّ جوًطةكاُى زِاثةزِاُدُى ئةزن  ،كة شًاْ جيَبةجيَيدةكات بسيتيية هة كسدة قطةييةكاْ .
َيَم ًازكةزى شًاُيي ٓةية وةن
ٓةذًووُيَلى ديلةى ثساطٌاتيلى خوَي هة غيلسدُةوةى ئاخاوتِدا دةبيِيَتةوة  ،كة كوًَةه
ئاًاذةثيَداْ ياْ غيَواشيَلى زِةفتازيَلى تاكطةزاياُةبيَت هة شًاُى ئازيَػةدازاُدا دةبيِسيَت وةن هة كةيطي ( وهيةَ ضيَِدزوَ ،
َي هة
ئةفاذيا)دا دةبيِسيَت  ،كة هةَ بازاُةدا ضةُديّ طةغةُةضةُدُى ثساطٌاتيلى دةبيِسيَت هةواُة ُاشجنريةيي و تيَلةه
َِةبووْ بة دةوزوبةز .
ئاخاوتِدا و تيَلةه
ئةوةى شياتس ٓةذًووُى ثساطٌاتيلي و ئازيَػةكاُى توَخدةكاتةوة  ،جطة هة ئةو كيَػاُةى بوَ ( كسدة قطةيي و بةخػلةيي
ًَداُةوةى ئةَ كيَػةدازاُة بوَ جوَزةكاُى زِضتة جياواشة و ثةيوةضت بة شًاُى
دةزبسِيِةكاْ) دزوضت دةبيَت  ،ئةوةية وةال
َيؼ هةطةيَ
كوزدييةوة زِضتةي ضةزجيَِاوى خاوةُي دزوضتةيةكي ئاَهوَشي ضيِتاكطيية  ،كة طسفيت دةزبسِيّ و تيَطةيػتين قووه
خوَي دةٓيَِيَ ت بوَ ئازيَػةدازاُي ثساطٌاتيلي ئةويؼ هةبةزئةوةية  ،كة ئازيَػةدازةكاْ ُاتواُّ دواي شجنرية بةُدى زِضتةكة و
طسمياُة ثيَػييِةكاْ بّ و هة ٓةًاُلاتيػدا بيبةضتِةوة بة كوَشاُيازيي دةوزوبةزى ئاخاوتِةكةوة بوَ منووُة :
َيَم ئةفطةز هيَياُدا .
 .16ئةو ثياوةى  ،كة بة توَ ثيَدةكةُي  ،بة كوًَةه
طسمياُةى ثيَػيِة ٓةبووْ  ،طسمياُةى ثيَػيِة ًتبوو ،طسمياُةى ثيَػيِةى دةضتجيَلسدْ

(بووُي ثياو) ُ( ،اغيَت ثيَبلةُيَت)  ( ،ثياوةكة هيَيدزا).
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ٓ )1/3ةذًووُي ُاوةكيي و ٓةذًووُي دةزةكي
ئةو ثةيوةُديية دايِاًيليياُةى  ،كة هة ُيَو كةزةضتةكاُدا زِوودةدةْ هة زِيَطةى ثسِوَضةى كازهيَلرتكسدُةوة هة كاتى
ٓةذًووُلسدُدا ثةيوةضت بة ٓاوضةُطلسدُى بازودوَخة جوَزاوجوَزةكاُةوة ٓاُدةدزيَّ ٓةزبوَية ٓةذًووُةكاْ وةن
كازهيَلسدُى ُيَواْ ( خود) و هة ُيَواْ ( خودي) و تاكةكاُدا زِوودةدةْ .
يةكةَ ٓ :ةذًووُي ثساطٌاتيلي ُاوةكيي ( :) Intrapersonal Domain
َةتة
هةَ كازهيَلسدُةدا تان هة ٓصزيدا ُاوةزِوَن و واتاكاْ دةبةخػيَت بةو فوَزًاُةى دةيةويَت بةكازياْ بٔيَِيَت واتة ئةَ ذاه
شياتس ئةذًازكسدُيَلي ُاوةكيياُةى ئاوةشدازيية و ضةًلةكاْ و ضليٌَاكاْ زِيَلدةخسيَّ بوَ دزوضتلسدُى ويَِةيةكي طػتى ،
كة خوَي هةو ًةبةضتاُةدا دةبيِيَتةوة  ،كة ثساطٌاتيم دةياخناتةزِوو و هة طسُطرتيّ ئةو ٓةذًووُة ُاوةكييياُة  ،كة
كازهيَلسدُى تاكطةزاي( خودي ) دةزدةخات :
 .1بوُيادي ضليٌَاكّ هة ٓةذًووُي بةغيَلي واتا بةزجةضتةكةوة وةزدةطرييَت و ئازِاضتةدةكسيَت بوَ ٓةذًووُي
واتايةكي ُابةزجةضتة .
ٓ .17ةًوو ٓيَولةكامن ُةغلاُد ،
ٓ +ةُديَليامن غلاُد ( واتاى بةزجةضتةى " ٓةًوو _ ُة" بووةتة ٓوَكازى ٓيَِاُةُاوةوةي وتايةكي ُابةزجةضتة و
ثةيوةُدي "ٓةًوو" بة " ٓةُديَم" ةوة بةضرتاوةتةوة وةن اليةُيَلي ُابةزجةضتةو غازاوة هة واتاي " ٓةًوو" وةن بةغيَلي
زِضتةكة ٓاتووةتة ُاوةوةوة ) .
 .2ضليٌَاكاْ وةزدةطرييَّ هة ٓةذًووُيَلي ُابةزجةضتة بوَ ٓةذًووُي بةغيَم هة واتايةكي ثساطٌاتيلي زِضتة .
 .18أُ -اْ و ضات خوازد ؟
بٓ .ةزُامن خوازد .
 +ضاَ ُةخوازدووةتةوة ( ٓةذًووُيَلي ُابةزجةضتةى ثساطٌاتيليية  ،كة خوَي خصاُدووةتة ُاو ضليٌَاى زِضتةكةوة )
ٓ .3ةُديَم هة ضليٌَاكاْ تايبةتياْ شوَزة  ،ضوُلة هة ُيَواْ دوو ( ضةزضاوة)دا دزوضتدةبّ و دةتواُّ بة ضةُد
ئازِاضتةيةكدا كازبلةْ
ئةَ ٓةذًووُة ئةَ ٓةذًووُة ُاوةكيي و تاكطةزاياُة هةالي ئازيَػةدازيَلي ثساطٌاتيلي وةن ثيَويطت و بة غيَوةيةكي ضاُا و
َةي ( ضةًلي و شًاُيي)
دزوضت بةيةكةوة كازهيَلسدْ ُاكةْ ٓةزبوَية ئةو دةزبسِاواُةى دواتس بةزٓةًياُدةٓيَِّ جوَزةٓا ٓةه
تيَدا دةبيِرييَت .ثساطٌاتيليية بة ثيَي ضيةتظ ) Chiats, S (2001:113-142طسفتى فوَُوَهوَذي و ضيِتاكطي الي
َيَلي ئوَتيصَ طسفيت هيَلطيٍ ،
ئازيَػةدازاُي ثساطٌاتيليؼ زِووُدةكاتةوة بوَ منووُة طةغةُةضةُدُى ثساطٌاتيلي الي ًِداه
َةكة :
وغة و زِضتةكاُيؼ هةطةيَ خوَي دةٓيَِيَت و ئةوكات ًِداه
ُ .1اتواُيَت دةُطةكاْ وةن خوَي دةزبربِيَت ،
 .2واتاي وغةكاْ دةطوَزِيَت ،
ُ .3اوغة دزوضتدةكات ،
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 .4ياضابةُد و ُاياضابةُد ُاُاضيَتةوة .
هة اليةكى تسةوة ئةواُةي تاقيلسدُةوةياْ هةضةز ئةفاذيا كسدووة طسفيت ضيِتاكطي و ٓةذًووُي طسفتاوي ثساطٌاتيلي
َلو ثيَلةوة ٓةزدوو
َدةكةْ  ،واتا ئازيَػة و طةغةُةضةُدُي ثساطٌاتيلي بة ئةجناًى ئازيَػةي ضيِتاكطي داُاُيَّ بةه
تيَلةه
ئازيَػةكة دزوضتدةبّ بة غيَوةيةكي طػتى هة كةيطي ئةفاذيادا ئةَ طسفتة ثساطٌاتيلياُة دةبيِسيَت :
 .1كسداز شوَزتسيّ شياُي بةزدةكةويَت
 .2شوَزيَم هة طسفتةكاْ ثةيوةُدياْ بة غلاُةوة  ،ذًازة  ،كةع و كاتةوة ٓةية بة تايبةت ئةَ بازة بوَ شًاُى كوزدي
شياتس ئاَهوَشدةبيَت  ،ضوُلة كسداز  ،كةهة ضيِتاكطدا دزوضتدةبيَت و ًوَزفوَضيِتاكطيؼ بةٓةًاُػيَوة( بسِواُة
بوَضووُةكاُى حمٌد ًةذوي (  ، ) 2004عبداجلباز ًصطفى ( ))2013كةع و كات و ذًازةى تيَدا غلاوةتةوة
َلو كةع و ذًازةؽ طسفتاوي دةبيَـت
بةًةؽ تةُٔا ثيَسِةوي كات و زِووداْ هة كسدازةكةدا طسفتاوى ُابّ  ،بةه
ئةًة ضةزِةزِاي ئةوةى كةزةضتةكاُى تسي ُاو زِضتة ثسُطيجةكاُى ذوكٌلسدْ و بةضتِةوةياْ كيَػةداز دةبيَت
بوَمنووُة هة كةيطي ( َ ) دا.
َتاْ هة كويَية؟
 .19ثصيػم ً :اه
ئازيَػةدازي ئةفاذيا  :كازيَصة ( خويَ هة بِةزِةتدا طةزِةكي ًاًوَضتاياْ)ة
ثصيػم  :يةن دةضتٍ بوَ بةزشبلةزةوة .
ئازيَػةدازي ئةفاذيا ٓ :ةزدوو دةضيت بةزشدةكاتةوة
ثصيػم  :ضةُد كطت ٓةية ؟
ئازيَػةدازي ئةفاذيا  :كض ُيية  ( .زِيَللةوتِى ُيػاُةي كةضي و ئيَسطةتيعي كيَػةدازة)
َت ٓةية ؟
ثصيػم  :ضةُد ًِداه
ئازيَػةدازي ئةفاذيا  :ضواز ( هة بِةزِةتدا ُوَي ٓةية)
 .3كيَػةي ضيٌاُتيلي و دةضتجيَداطةيػتِةوةى فةزٓةُطي و ضوَُيَيت بةكازٓيَِاُةوةى كةزةضتةكاْ طسفتدازدةبيَت.
ٓةُديَم هة ئازيَػةدازةكاْ طسفيت تةزشي ًوَزفوَهوَذياْ ٓةية بوَ شًاُى كوزديؼ ئازيَػةدازةكاْ طسفيت
ًوَزفوَضيِتاكطيػياْ دةبيَت ضوُلة شاُيازيية ضيِتاكطيةكاْ هة زِيَطةي غلاُدُةوة وا دةكات زِيَلدطتِى وغةكاْ شياتس
َبطسْ بوَ منووُة ئازيَػةدازي ئةفاذيا بةَ غيَوةية
ُياْ بّ و بتواُّ شاُيازي ثساطٌاتيلي وةن ضةزتوَث و تيػلوَ هة خوَدا ٓةه
ضيٌاُتيم و غلاُةوةى ضيِتاكطي بةكازديَِيَت  ،كة خودي ئةَ كازهيَلسدُةؽ طسفتى ثساطٌاتيليؼ هةطةيَ خوَي
دةٓيَِيَت.
 .20ثصيػم :ئةو كطة هة كويَ دا داُيػتووة ؟
ئازيَػةدازى ئةفاذيا  :ئائائا  ،كض  ،داُيػت .
ثصيػم  :ئيَطتا شضتاُة ياْ ٓاويّ ؟
ئازيَػةدازى ئةفاذيا ٓ :اويّ
ثصيػم  :ضوَْ ئةشاُيت ٓاويِة ؟
442

مجلة جامعة التنمیة البشریة  /المجلد 3.العدد 3.اب  :7102ص ص457-474
e-ISSN: 2411-7757, p-ISSN 2411-7765

ئازيَػةدازى ئةفاذيا  :عةزةباُة ًِدايَ ثيطة .
هة زِضتةي ( ) 20دا ُةُاضيِةوةى ًوَزفوَهوَذي و واتاي و بةكازٓيَِاُى وغةكاْ طسفيت يةكةًي ُةخوَغةكةية ثاغاْ
زِيَللةوتِى كةزةضتة ضيِتاكطيةكاْ ثيَلةوة و بةخػيين واتا طسفتيَلي تسى ئةَ ئازيَػةدازاُةية وةن هة وغةكاُى كةيطي (
ؽ ) دا دةبيِسيَت.
َِةزي دةزووُيي و فساواُبووُي ضيِتاكطي و يادطةكاْ دةطسيَتةوة  ،ضوُلة كةضي ئازيَػةداز
ئةَ ٓةذًووُة اليةُي ثاه
ثيَويطيت بةوةية خوَي هة خوَي تيَبطات و بتواُيَت كةزةضتة شًاُييةكاُى زِيَلبدات بوَئةوةى تواُاي ئةوةى ٓةبيَت
ئاًاذةثيَداُةكاُى ضةزكةوتوو بيَت بوَ منووُة :
 .21ثصيػم  :ضاوت داخبة ( ُةخوَؽ دةيلات)
ثصيػم  :ئةشاُي ئةًة ضيية ؟ ( تةشبيريَلي ثيػاُدةدات )
ُةخوَؽ  :ئاااااا
ثصيػم  :ئةشاُيت ئةًة كيَية؟
َيَت و ُاويػي ُاشاُيَت)
ُةخوَؽ  :ئا ( بةع ُايو
هة طفتوطوَي ( ) 21دا ئازيَػةدازي ئةفاذيا ُاتواُيَت بريةكاُي خوَي كوَبلاتةوة و وغةكاْ دةزبربِيَت ئةطةز ضي ثةيجيَربدُي
َيَم كوَشاُيازي هة
بوَ ٓةُديَم بابةت وةن( خوَداثوَغني هة كاتى دةزكةوتِى هةغدا) ٓيَػتا ٓةضتجيَلساو بوو واتا كوًَةه
يادطةي دزيَرخاياُدا بة غيَ وةيةكي ئوَتوًَاتيلي دةزدةكةويَتةوة بةبيَ ئةوةى ،كةضي طسفتداز هةوة تيَبطات  ،كة بوَضى ئةو
ئاًاذاُة بةكازدةٓيَِيَت .
دووٓةَ ٓ :ةذًووُي كازهيَلسدُى دةوزوبةزى : interpersonal domain
شوَزبةى كازهيَلسدُةكاْ هة ًةودا و ٓةذًووُيَلي ديازيلساودا زِوودةدةْ و ٓةًوو ئةَ ٓةذًووُة ديازيلساواُةؽ دةبِة بِةًا
بوَ ويَِة و ٓةذًووُيَلي طةوزةتس و ثةيوةضت بة ثساطٌاتيلةوة كازهيَلسدُي تاكةكاْ هةطةيَ يةكرتي بة ضةُطي ٓاوكيَػةي
ثةيوةُديلسدْ دادةُسيَت.
هة زِاضتيدا ثساطٌاتيم واُاضيَِساوة  ،كة كازهيَللسدُى ضةُد ئةطةزيَم بيَت و ويطتى ًسوَظةكاْ بيَت بوَ قطةكسدْ هةطةيَ
َبرازدُةكامناْ بة ثيَي كوًَةيَ بطوجنيَت و ٓوَكازبةُدييةكامناْ بوَ باوةزِثيَلسدُي
َبدةيّ ٓةه
يةكرت ٓةز ئةوةغة وادةكات ٓةوه
َبريَسيّ  ،هة كاتيَلدا ئازيَػةدازاُي ثساطٌاتيلي تواُاي بةكازٓيَِاُى ٓةذًووُة ُاوةكييةكاُياْ ُيية بوَ
بةزاُبةز بة وزياييةوة ٓةه
َة هة زِيَطةي شًاُةوة (شازةكي بيَت ياْ
دزوضتلسدُى ئةَ ٓةذًووُة طةوزةية  ،كة ثسدي ثةيوةُدي ُيَواْ خوَياْ و كوًَةه
ُاشازةكي).

ً )2 /3وَديَوةكاُى هيَلداُةوةى ٓةذًووُي شًاُي _ثساطٌاتيلي
كاتى طةغةُةضةُدْ و ضوَُيَتى طةغةُةضةُدُي

هئَاتوويية ثساطٌاتيلييةكاْ هة هيَلداُةوة ئازيَػةثساطٌاتيلييةكاُدا

طسُطييةكي شوَزياْ ٓةية بةتايبةت كاتى زِووداُي طةغةُةضةُدُةكة ياْ وةضتاُي بةكازٓيَِاُي ثيَويطتة  ،ضوُلة دوو جوَز
ئازيَػةي ثساطٌاتيلي ٓةية ( ئازيَػةي شًاُى طةغةضةُدوو  )Developmental Pragmatic Disordersو (
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َوَشبووُي ٓةذًووُة شًاُييةكاْ…
طةغةُةضةُدُي ثساطٌاتيلي و ئاه

ث.ي.د .ئاظيَطتا كةًاي ًةمحوود

َةوة هةضةزةتاكاُي تةًةُييةوة  ،ضوُلة خودي ئةَ
ئازيَػةي شًاُى بةدةضتٔاتوو ) يةكةًياْ ثةيوةُدي بة طةغةكسدُي ًِداه
هئَاتووي و ئاضتة دزةُط هة ُيَو هئَاتووييةكاُى تسدا دةثريَت واتا دواي ئةوةى ئاضتةكاُى تسي شًاْ دةثريَّ و
َيب ُةطستووة و بةزدةواًدةبيَت هة طةغة تا قوَُاغيَلي
ٓةذًووُةكاُى خوَياْ ديازيدةكةْ ٓيَػتا ئةَ هئَاتوويية بةتةواوى قاه
دزةُطي تةًةُي ًِداَهيَتى دووٓةًيػياْ ثةيوةُدي بةو بازاُةوة ٓةية  ،كة كتوثسِيّ و كةضةكة هةضةزةتاي طةغةكسدُييةوة
ََ دواتس بةٓوَي زِووداو ياْ ُةخوَغييةوة ثيَلٔاتةى ًيَػم ياخود ضوزِة بةضتةزةكاُي
َييةوة ٓيض طسفيت ُةبووة  ،بةال
هة ًِداه
ُاوًيَػلياْ هةدةضتداوة ض هة بووُيادي فيصيلياُدا بيَت ياخود ئازِاضتةى كازكسدُة ئةبطتاكتةكاُياُدا بيَت ) دةطوَزِيَت و
كةضةكة ضيرت ُاتواُيَت تيَطةيػنت و بةزٓةًٔيَِاُى ضاُاياُةى بوَ كوَشاُيازيية ثساطٌاتيلييةكاْ ٓةبيَت  ،هة طسُطرتيّ ئةو
ًوَديَالُةى هيَلداُةوةى بوَ طةغةُةضةُدُي ثساطٌاتيلي كسدووة :
أ.

تيَسِواُيين دةزكةوتةيي emergence Approach

طةغةُةضةُدُي ثساطٌاتيلي ُآاوضةُطييةكة هة ُيَواْ كازهيَلسدُي دزكجيَلسدْ ٓ ،يٌَاطةزى هةطةيَ ثيَسِةوى ٓةضتةًاتوَزِ بة
هةبةزضاوطستِى تيَوةطالُى تاكطةزاياُةى كةضايةتي ٓ ،ةز ئةَ تيَسِواُيِة ثسكني ) Perkinm M. ( 2007: 51بة ٓوَي ( ثيَِخ )
زِيَطاوة ثػتطريي هيَدةكسيَت :
َبرازدْ ) ى تيَداية ،
 .1ثساطٌاتيم اليةْ و ًةودايةكي ( ٓةه
َبرازدُاُةى  ،كة تيَوةيدةطويَّ هة ضةز ثسِوَضةكسدُي ٓةًوو ئاضتةكاْ تيَوةطالودةبّ ( هة فوَُةتيلةوة بوَ
 .2ئةو ٓةه
غيلازي دةق) ،
َلو ثيَسِةوى ٓيٌَاطةزي تسيؼ هةخوَدةطسيَت ( واتا شًاُى و ُاشًاُى)،
َبرازدُةكة بة تةواوى شًاُي ُابيَت  ،بةه
ٓ .3ةه
 .4ثةيوةضت بة ثساطٌاتيلةوة دةبيَت هة زِيَطاي داواكازييةكي كةضييةوة ٓاُبدزيَت ،
َلو
 .5ثةيوةُدييةكي زِاضتةوخوَ ُيية هة ُيَواْ الواشيية غازاوةكاْ و دةزكةوتِى طةغةُةكسدُى ثساطٌاتيلييةوة  ،بةه
زِةُطة بةٓوَي شجنريةيةن قةزةبووكسدُةوةي زِةفتازييةوة دزوضتدةبّ .
غيل سدُةوةى ئاخاوتِى ئازيَػةدازة ثساطٌاتيلييةكاْ شجنريةيةن بةضتِةوةي شًاْ بة دةوزوبةزةوة ُيػاُدةدات و ٓةًوو
ئازيَػةكاُى ( ئةفاذيا  ،ئوَتيصَ ُ ،ةغتةزطةزى ًيَػم  ،دميِريا  ،ئازيَػةي خاُة بصويَِةزةكاْ ُ ،ةخوَغيية دةزووُييةكاْ ،
بةزكةوتّ و بسيِدازبووُي ًيَػم  ،داوْ ضيَِدزوَ  ،ئازيَػةدازاُى فيَسبووْ  ،طةغةُةكسدُى فوَُوَهوَهوَذي  ،طةغةُةكسدُى
دزكاُدُى بسِطة  ،طةغةُةضةُدُى ثساطٌاتيلى  ،طةغةُةضةُدُى تايبةتى شًاْ  ،وهياَ ضيَِدزوَ )..
ئةو كةضاُةى ئةفاذياياْ ٓةيةبة ثيَي ضيٌوُظ _ًاكلاي و داًيلوَ Simmons-Mackie,N. & Damico,J
)ً (1996ازكةى ئاخاوتِى ( بةَهيَ  ،بةَهىَ) ى دووبازةكساو ٓةية و بة طػتيؼ هة ثيَِاو خيَساكسدُى تيَطةيػتِدا ئةَ كازة
دةكةْ ً ،ازكةزةكاْ وةن كسدةي ئاًاذةثيَداْ و غيَواشيَلي تاكطةزاياُة بةكازدةٓيَِّ بوَ منووُة :
 :A .22ضي هةو ويَِةيةداية ؟
 : Bضةزةًيَلوتة  ،بوَق  ،قاض ُيية  ،بوَق قاض ٓةية Perkins,M( 2007:28).
بً .وَديَوي ٓوَكازبةُدى Inference model
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طةغةُةضةُدُي ثساطٌاتيلي دةبيَتة ٓوَي دةزكسدُي ئةجناًى ُاثةضةُد و ٓةزهةوةغة ئةجناًى ٓوَكازبةُدي ثةيوةضتة بة
َبرازدْ هة ُيَواْ دوو ياْ شياتس هةبسي و غيلسدُةوة  ،بةًةؽ طسفت هةبةدةضتٔيَِاُى واتاي غياو و ًةبةضتدازدا
ٓةه
دزوضت دةبيَت  ،ضوُلة ثيَؼ هةدةضتداُي ٓوَكازبةُدي ثساطٌاتيلي ٓةزدوو ٓوَكازبةُدي ( هوَذيلي و بةضتِةوةي يةكة
شًاُييةكاْ بة ثيَي ثيَؼ و دوآاتِياْ ) زِوويداوة .
َةزاْ ئاًاذةياْ بةَ ًوَديَوي كازكسدْ و ثةكلةوتِة داوة هةواُة ًيوفوزد
شوَز هة هيَلوَه

)Milford ( 1989

َْ و طةوزةدا
) McTear, Conti-Ramsolen ( 1992:110و جياواشي ئةَ اليةُةياْ كسدووة هة ُيَواْ ًِداال
َْ ٓةزدوو
َطة تاوتويَلسدووة و ئةوةغياْ دةزخطتووة  ،كة ًِداال
ٓةزوةٓا كسدازة( زِاضتيداز و ُازِاضتيدازةكاُياْ) وةن بةه
جوَز كسدازةكة وةن يةن دةُاضيَِّ و جياكازي هة ُيَواُياُدا ُاكةْ .
هةاليةكى تسةوة ئةَ كيَػةية ضةز بوَ ُةُاضيِةوةى ًةزجي زِاضتةقيِة و شجنريةبةُدى ٓاتِى ثيَػةكيية هوَذيلي و ئةجناًةكاْ
ََ هةطةيَ ئةًةغدا ُاتواُسيَت بوتسيَت  ،كة كةضاُى تووغٔاتوو بة ئةفاذيا ُاتواُّ بة ٓيض غيَوةيةن ٓوَكاز
دةكيَػيَت  ،بةال
َرتْ هةوةى ٓوَكازبةُدي ديازياُبلات و هة ٓةًاُلاتيػدا
بةُدبّ  ،ضوُلة ثسِوَضةكاُى دزكجيَلسدْ شوَزتس و قوه
َكاْ يةكيَلة هة تايبةمتةُدييةكاُى ًيَػم ٓةزبوَية تيَوزي قوَُاغي ٓةضتيازي
خوَطوجناُدُةوة بوَ جيَبةجيَلسدُةوةى كسدة باال
َطةيةن بوَ زِاضتيَتى بوَ بووُى قوَُاغةكة هة
ثػت بةَ جوَزة داًةشزاُدُةوة و هة دةضتِةداُى ٓوَكازبةُديية دةبةضتيَت وةن بةه
تةًةُى ًسوَظدا .
ت .تيَوزي ٓصز Theory of mind
َويَطتى وةن ( باوةزِ ُ ،ييةت ،
ئةَ تيَوزيية بة ( خويَِدُةوةى ٓصز) يؼ ُاودةبسيَت و بةكازدةٓيَِسيَت بوَ هيَلداُةوةى ٓةه
َدةدات خويَِدُةوةى ٓوَكازبةُدي كةضاُي تس بيَت هةَ ًوَديَوةدا بسِي
ٓاوضوَشي ) هةطةيَ ئةواُى تس و ئةَ تيَوزيية ٓةوه
َة هةطةيَ تيَطةيػتِى ثساطٌاتيلى و هةبسي ئةوةى ثساطٌاتيم تةُٔا بسييت بيَت هة ٓيٌَايةن بسيتيية هة
دزكجيَلسدْ ثةيلاه
يةكةيةكى كوَُتوًَى هةيةكِةثطسِاوى تواُاكاُى ًسوَظ ٓةزبوَية بوَ بسِة هةخوَطرياوة بِةزِةتييةكاْ بة ( ُواُدُيَيت تواُا) ؽ
ُاوشةددةكسيَت و بوَ تيَطةيػنت هة ًيتافوَز و الكستيَي شًاُيؼ ثيَيدةطوتسيَت ( ًيتا ُواُدُيَتى تواُا) .
ئةَ تيَوَزيية دوو زِيَباشي كازكسدُي ٓةية :
َيِةوةكاُى (Carruthers,P.
 .1باوةزِي بة زِةفتازي زِاضتةقيِة و كازيطةزيَ ويَِاكسدْ ٓةية ٓ ،ةزوةن هة هيَلوَه
& )Smith (1996a:493-501دا خساوتةزِوو ،
 .2باوةزِي بة الضايلسدُةوةي ٓصزيي بوَ زِةفتازي ئةواُى دي ٓةية  ،كة بة تيوَزي ( الضايلسدُةوة ) ُاضساوة بوَ
ئةًةؽ طاهةع و طوَهدًاْ ) ) Gallese & Goldman (1998جوَزة دةًازةخاُةيةكياْ ُاضاُد  ،كة بة
( ئاويَِة دةًازةخاُةُ )Mirror neuronsاضساوة و ئةَ خاُاُةى ًيَػم الي كةضي بلةز ( ضةيسكةز  /طويَطس
) الضاي دووبازةكسدُةوةى ئةو زِةفتازاُة دةكات  ،كة هة كةضي بةزاُبةزدا ( كةضي هيَسواُساو  /قطةكةز)
دةُويَِسيَتٓ ،ةُديَم هةواُةى بة دواى بِةزِةتي ئةَ خاُاُةدا دةطةزيَّ دةيبةُةوة ضةز ضةُد هيَلداُةوةيةن  ،كة
َي  ،كة دةهيَّ بسيتيية هة ثيَواُةكسدُى تواُاكاُى
ثيَطةي ئاوةشي ئةَ خاُاُة ديازيبلات هةواُة يةكةَ :اليةُي بوَٓيَو

445

َوَشبووُي ٓةذًووُة شًاُييةكاْ…
طةغةُةضةُدُي ثساطٌاتيلي و ئاه

ث.ي.د .ئاظيَطتا كةًاي ًةمحوود

جوَزيَم بوَ بةزٓةًٔيَِاُى ٓةًاْ ضةغّ بةبيَ هةبةزضاوطستِى ئةو ذيِطةيةي ضةغِةكة تيَيدايةتي دووٓةَ :
دةشطاطةزايةتي فيَسبووْ ضئَةَ  :خوَطوجناُدْ
بة ثيَي ئةَ ًوَديَوة ٓةُديَم هة ئازيَػة ثساطٌاتيلييةكاْ ( بة تايبةت ئوَتيصَ) ٓةذًووْ وةزدةطسْ هةبةزئةوةى ئةَ
ئازيَػةدازاُة تواُاى الضايلسدُةوة و بسِيازداُياْ هةضةز زِةفتازةكاْ ُيية  ،ضوُلة تواُاي الضايلسدُةوةى ٓصزيياْ ُيية بوَية
َبرازدةكاُياْ ديازيبلةْ و ٓوَكازبةُدبّ ئةًةؽ دةطةزِيَتةوة بوَ ئةوةى ئةواْ ُاتواُّ ويَِاي جياواش دزوضتبلةْ
ُاغتواُّ ٓةه
هةو ويَِاياُةى  ،كة خوَياْ ٓةياُة بوَ منووُة هة دةوزوبةزيَلدا  ،كة ًاًوَضتايةن ضريوَكةويَِةيةكي ُيػاُى ًِداَهيَلي ئوَتيصَ
دةدات و داوايويَدةكات ضريوَكةكةي بوَ بطيَسِيَتةوة.
ً .23اًوَضتا  :ئيَ  ،ضةيس بلة و ضريوَكةكةَ بوَ باع بلة .
ئازيَػةدازي ئوَتيصَ :ضةيسي بلة و توَؽ بصامن  ،جازيَلي تس
ًاًوَضتا  ًّ :ثيَػرت ضةيسَ كسدووة .
َلو ئةو
هة زِضتةى (  ) 23دا ئازيَػةدازي ئوَتيصًةكة ُاتواُيَت ضريوَكة ويَِة وةن طػتيَم تيَبطات تاوةكو باضياُبلات بةه
وةن ًةتةَهيَلي شجنريةبةُدي دةيبيِيَت واتا وةن ثازضةيةكاُي هيطوَيةن بةتةُٔا  ،كة ٓةزيةكيَلياْ دةتواُّ ئةوي تس تةواو
ََ بةبيَئةوةى ئةَ تةواوكسدُاُة بوُياديَلي طةوزةتس هة خوَياْ و بةضتيَِةزةكاُياْ بةيةكةوة دزوضتبلةْ .
بلةْ  ،بةال
ث .دةضتبةضةزاطستِى ئةزكي Executive function
َكاُى دزكجيَلسدْ وة( بةزةُطازبووُةوة  ،زِةتلسدُةوة ،ثالُداُاْ ،ضاوديَسيلسدْ ،
ئةَ شازاوةية بةكازديَت بةزاُبةز ثسِوَضة باال
َلسدْ  ،زِيَلدطنت  ،بة ئةبطرتاكتلسدْ  ،خوَطوجناُدْ ٓ...تد) ٓةزوةٓا يادطةكاْ و ضةزجنداْ و
َطةُطاُدْ  ،كوَُرتوَه
ٓةه
ثسِوَضة ٓةضتةبصويَِةزةكاْ ( ًاتوَزِي ) وةن ثةيجيَربدْ و كسدةكاْ .
َيِةوةية غيلسدُةوةكاُى خوَي بوَ ئازيَػة ثساطٌاتيلييةكاْ و دةزكةوتِى
بة ثيَي غيلازييةكاُ ى ئةَ تيَسِواُيِة ئةَ هيَلوَه
َيِةوةية وةزطرياوْ بةَ بوَضووُة
ٓةذًووُي ثساطٌاتيلي زِووُدةكاتةوة ٓةز هةبةزئةوة ئةو داتاياُةى  ،كة بوَ ئةَ هيَلوَه
غيدةكسيَِةوة .
 .1ئازيَػةي ثساطٌاتيلي الي كةضاُى غيصوَفسيين
كةضاُي غيصوَفسيين ُاتواُّ كةزةضتةى شًاُى ثيَلةوةطوجناو زِيَلبدةْ ياخود ُاتواُّ كوَتاي بة ئاخاوتِةكاُياْ بٔيَِّ ،
ضوُلة كاتيَم كةضاُى غيصوَفسيين دةياُةويَت ويَِةيةن وةضفبلةْ ثسِوَضةكاُى ٓةضتةبصويَِةزياْ ئاَهوَشدةبيَت و هة
ٓةًاُلاتيػدا ضةزجنداْ و ثةيجيَربدُي اْ توغي ثةزتةواشبووْ دةبيَت وتوَزِي ثةيوةُديية ٓصزييةكاُياْ تةواو بةيةكدادةضّ بوَ
ئةًةؽ كوثةزبيَسط ) Kuperberg, G. (2003:886تيَلطووُى ٓصزى بة بِةًاي طسفيت شًاُيي ئةَ بازة
َةي فوَزًة شًاُييةكاُة ياخود ٓةزدووكياُة
ديازيدةكات و ثسضيازي ( ئايا غيصوَفرييِيا تيَلطووُي ٓصزة ياْ بةكازٓيَِاُي ٓةه
َةزةكاْ وةن ًللةُِا و كوثةزبيَسط Mc Kenna, P.(2005: 101) ,
)دةوزوذيَِيَت ٓةزوةٓا شوَزيَم هة هيَلوَه
َوَضلاوةى ُاو
) Kuperberg, G (2010يؼ ثيَياْ واية  ،كة طسفتةكة هة ٓصزداية و شًاْ ئةو دةضتجيَداطةيػتِة ئاه
ٓصز ثيػاُدةدات ٓةز بوَية دوو زِةٓةُدى ثةكلةوتِى شًاُيي بوَ ئةَ ئازيَػةدازاُة ديازيدةكات :
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 .1هة زِووي ُاوةزِوَكةوة ُ :اوةزِوَكي ئاخاوتِةكاُى كةضاُي غيصوَفسيِيم طسفتدازة بةٓوَي زِيَللِةكةوتِى
ثةيوةُدي ُيَواْ يةكة شًاُييةكاْ هة طسُطرتيّ ئةو ديازداُةى ئةَ بازة زِووُدةكاتةوة :
أ .بري كسدُةوةى ُاًوَياُةى تاكطةزاياُة  :هةَ بازةدا ٓةُديَم ُاوةزوَكة واتاى ضةيس و ضةًةزة  ،كة زِةُطة
َةقاو)
هة زِووي هوذيم و ًةزجي زِاضتةقيِةوة زِاضت ُةبّ ( دةزشييةكة بدة هة دايلت ضاو غو
ب .دزوضتلسدُي ضلسثت  ،كة ئةًيؼ زِادةي طوًاُطةزايياْ هةال ( وةن دزوضتلسدُى ضريوَكي
جوَزاوجوَز بوَ تيَطةيػنت هة يةكةيةكي شاُيازي ) شياددةكات ،
ت .دةزكةوتين كةفتةكازى شًاُيي( ، ) Queerكة بةزثسضيازة هة ئاخاوتّ و ويَِاكسدْ .
َطةزِاُةوةى ثيَلةوة طوجناُدُى واتاى كةزةضتةكاْ هة زِضتةدا ياْ بةكازٓيَِاُى ويَِةي ثيَطةواُة وةن
ثٓ .ةه
( قوَُةزة ئةخةًةدةًتةوة ،دةًت ئةخةًة قوَُةزةكةًةوة )
 .2هة زِووي فوَزًةوة  :شوَز ديازدة بةضةز زِضتة و وغةكاُدا ديَت هة طسُطرتيِياْ
أ .هةضةز ئاضيت فوَُوَهوَذي  :طوَزِاْ بةضةز فوَُيٍَ و بسِطةكاُدا ديَت وةن ( تواُدُةوة  ،تةغويؼ  ،دةًطستِةوة)..
ب.طوتازةكاُياْ ثازضةبووة و شوَزبةى تةواوُاكسيَت ياْ تةُٔا فسةيصيَم ياْ زِضتةيةن دووبازةدةبيَتةوة،
َدةضنت بة دزوضتلسدُى وغةي ُويَ ( ًةبةضت هيَي ئةوة وغاُةية  ،كة كةضي ئازيَػةداز
ث .بة غيَوةيةكى ئوَتوًَاتيلى ٓةه
َلسدْ )
خوَي دزوضتيدةكات هة ئةجناًي هيَلداْ و دزوضتلسدُى كوزتلساوة و تيَلةه
ت .بةكازٓيَِاُى وغةي ُصيلةوةبوو هة وغة زِاضتةكاْ .
د .وغةي تايبةت بةكازدةٓيَِّ  ،بة جوَزيَم خوَياْ ُاوى ديازدةيةن دةُيَِةوة .
َة هيَلداُةوةى وغةيةن ياْ
ز .ديازدةي ًوَُدطسيّ هة ئاخاوتِةكاُياُدا دةزدةكةويَت ( بسيتيية هة تيَِةطةيػنت ياْ ٓةه
َةيةوة داتاغساوة and
َة بةغدازيلسدُةوة دزوضتدةبيَت خودي شازاوةكةؽ هةو جوَزة ٓةه
فسيَصيَم  ،كة هة ئةجن اًي ٓةه
lead him to green

بووة بة  and lady greenو دواتسيؼ  ) Mondegreenو ثةيوةُدي ُيَواْ ئةَ

ديازدةية و دزوضتلسدُى وغةي ُويَ شوَز بةٓيَصة  ،ضوُلة هةَ ديازدةيةوة ثيَدةضيَت ٓةُديَم وغة دابسِيَرزيَت .
َبرازدُي تةزشيَلى ضيِتاكطي ديازيلساو و دزوبازةكسدُةوةى بوَ ٓةًوو ئةو بابةتاُةى دةياُةويَت قطةي هةضةز بلةْ
شٓ .ةه
،
ذٓ .ةُديَم وغة دووبازةدةكاتةوة هةبةز ذةشكسدْ بة بةكازٓيَِاُياْ ياْ هةبةز ُاضازي وةضتاُي ٓةضتة بصويَِةزةكاْ.
ع .طوَزِاُي ضرتيَظ و ئاواشي زِضتةكاْ و ضةزجةًي ئاخاوتّ بسِواُة منووُةكاُى(: )24،25
 _.24بسِوَ ًةًاُاضة .
َ ُ ،اُِياْ ُاي ئاُِِّ يي
_ واشًاْ هيَبيَِّ  ،ئيٌَة توَُاُاضني  ،ئاي ئةزةوةال
_ ئيٌَة طوُاذني  ،بسِ ًو ضاكيبلةزةوة  ،ضاكيبلةزةوة  ،دةبسِوَ ضاكي بلةزةوة  ،ئِِبنب دةيةوة.
_ ضاكيلةُةوة ٓ ،ةًووتاْ ئةكوذَ  ،ضاوتاْ دةزئةٓيٍَِ .
_ ئةضٍ غلاتتاْ هيَ ئةكةَ هة ضةزا الي ثوَهيظ .
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_.25دةًتاْ دةخةًة ُاو ئاودة....
َ......
_دةًتاْ دةخةًة ثيَال
َيَ  ،ضاكيلةزةوة .
_ ئئئئـ  ،بسِوَ بة باوكت بَويَ ئا دةثيَي بو
_ ئةوةي هة ذووزةوةية .
 +دايلت ؟
_ ئا
َيٍَ ؟
 +ضى ثيَ بو
َيَّ .
َيَ قوَثطةكة  ،ثيَوةي كاتةوة  ،دة واشًاْ هيَبيَِّ  ،بسِوَ بة خوَتاْ بو
_ بو
 +هةطةيَ ًِتة ؟
َة دزاوضيَلامنة .
_ ُا هةطةيَ ًاه
َةتاُةدا كازيطةزى هةضةز ثساطٌاتيم ٓةية و شياتسيّ تيَلطووْ هة ضةز ئاضيت
دةضتبةضةزاطستِى ئةزكى هة ئةَ ذاه
َبرازدُي تةزشةكاْ دةبيَت و ٓةزيةن هة ديازدة
دزكجيَلسدُةكاْ دةبيَت و زِيَلدطتِةوةى ضةًلةكاْ و ٓةه
ثساطٌاتيلييةكاُيؼ بةتايبةت ًاطصميى ثةيوةُدي ،ضوُلة ئةواْ هة ُاو ٓصزى خوَياُدا بةزدةواَ هة كيَػةي بةيةكةوة
َلو ( ئوَتيصَ ،
َتةؽ تةُٔا غيصوَفرييِيا ُاطسيَتةوة بةه
َويَسكسدُى ضةًم و فوَزًةكاُدا دةبيَت  ،ئةَ ذاه
طوجناُدْ و ٓةال
ًاخوَالْ  ،فساجيى ضيَِدزوَ  ،ثازكِطوَْ  ،ئاهودةى ُاضازيي )..يؼ دةطسيَتةوة .
 .2ئازيَػةي ثساطٌاتيلي الي كةضاُى ئةفاذيا
َةتةية  ،كة كةضي تووغٔاتوو بةغيَم( الي ضةثي ًيَػم) هةدةضتدةدات بة تايبةت ُاوضةي بسوَكا ياْ
ئةفاذيا ئةو ذاه
ظيَسُيلا ياخود ئةو بةضتةزة دةًازاُةى  ،كة هة ُيَواُياُدا كازدةكات و ئةفاذيا بة ثيَي غويَين بةزكةوتّ و ُةًاُى ئةو
ُاوضاُةى ًيَػم جوَزي ئةفاذياكةؽ دةطوَ زِيَت بوَ منووُة بةزكةوتّ و هةُاوضووُي ُاوضةى ويَسُيلا ( ئةفاذياي ويَسُيلا
دزوضتدةكات) هةُاوضووُي ُاوضةي بسوَكا دةبيَتة ٓوَي دزوضتبووُي ( بسوَكا) و هة ُاوضووُي ٓةزدوكياْ هةطةيَ
بةضتةزةكاُيػياْ ثيَي دةطوتسيَت ( ئةفاذياي جئاُي ) Global Aphasiaو ضةُديّ جوَزي تسى ئةفاذيا ٓةية  ،كة
ٓةًووياْ ثةيوةُديياْ بة تيَلطووُي تيَطةيػنت و بةزٓةًٔيَِاُي ئاخاوتِةوة ( زِةواُي) ييةوة ٓةية .
ٓةزوةٓا ئازيَػةدازاُي ئةفاذيا توغي طسفيت ثساطٌاتيلي دةبِةوة ،كة ٓوَكازةكةى دةضتجيَداطةيػتِى ئةزكيية و ضةزجةًي
ثيَسِةوي دزكجيَلسدُياْ كيَػ ةدازدةبيَت وةن ضةزجنداْ و يادطةكاْ بةتايبةت طسفتى ُيَواْ يادطةي كوزت و يادطةي
دزيَرخاياْ  ،كة ثيَػي دةطوتسيَت (يادطةي ُيَوةُدي ) بوَ منووُة :
 .26ثصيػم ُ :اوت ضيية ؟
ئازيَػةدازي ئةفاذيا  :خواية.
ثصيػم  :ئةًة ضيية ( بةتاُي ثيَجيػاُدةدات )
ئازيَػةدازى ئةفاذيا ُ :اشامن
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ثصيػم  :دةضتى زِاضتت خبة ضةزضةزت .
ئازيَػةدازى ئةفاذيا  :ئاااا
هة طفتوطوَي ( ) 26دا ئازيَػةدازةكة ُاوضةي ويَسُيلاي كيَػةي تيَلةوتووة ٓةزبوَية ئاًاذة كةضييةكاْ ُاشاُيَت و تةُاُةت
يةكة ًوَزفوَهوَذييةكاُيؼ طسفتدازة  ،هة اليةكي تسةوة تيَطةيػتين هة كسدازةكاْ و كسدة ئاخاوتِييةكاْ شوَز الواشة و
ُاتواُيَت داواكازييةكاُى ثصيػلةكة جيَبةجيَبلات  ،و تةُٔا دووبازةكسدُةوةى ضةُد ًازكةزيَلي ئاخاوتين بةكازدةٓيَِيَت .
َفسِيووFlight of Ideas
 .3ئازيَػةي ثساطٌاتيلي الي كةضاُى خةياه
َةتة بةدوآاتووي ُةخوَغي دةزووُيي ( دووجةًطةزيية  ) Bipolar disorderياْ غيصوَفرييِيا ٓةُديَم جاز هة
ئةَ ذاه
َةتة بةوة ُاضساوة ،
َلي ئاضايدا بةٓوَي ًادة وزياكةزةوةكاْ  ،ئاهودةبووْ ،خةًوَكي و ضرتيَطةوة تووغديَّ  ،ئةَ ذاه
خةه
كة كةضةكة بريكسدُةوةى ثةغيَوة و هة كاتي ئاخاوتّ ياْ ُوضيِدا ُازِيَلدساوي و طواضتِةوة هة بريوَكةيةكةوة بوَ يةكيَلي
تس دةبيِسيَت هة طسُطرتيّ ئةو كيػاُةى  ،كة ئةَ جوَزة كةضاُة توغياْ دةبيَت :
 .1هةزِووي ُاوةزوَكةوة بابةتةكاْ بة تةواوةتي بريياْ هيَِةكساوةتةوة ،
 .2تيَجةزِيّ هة بريوَكةيةن بوَيةكيَلي تس هة ضةزتوَثيَم بوَ ضةزتوَثيَلي تس ،
 .3طوَزِيِةوةي شوَز هة بريوَكةكاُدا ،
 .4تيَجةز
َِ .5اُدُى ثةيوةُدي هوَذيلي هة ُيَواْ بابةتةكاُدا ،
 .6بة كازٓيَِاُى وغةي ُةطوجناو و ثةيوةُدازُةبوو هةطةيَ ضةزتوَثي بابةتةكاْ ،
َةي وغة (  ، ) Word saladكة ٓيض تيَطةيةُساو ُيية ،
 .7تيَلةه
َو هةضةز طياُي عوًةزى كوزِي بيالي....ضةزةتا باضي
ً. 27يواُاُي خواي طةوزة و ًئسةباْ دزودو ضال
َيطستووة .
يةكةجماز يةكةَ بيلةيطي عوًةزى كوزِي بيالي ٓةه
هة منووُةى ( )27دا ( ًةال ًةعاش) ،كة بة (كةضيَلي قطةخوَؽ ُاضساوة) هة ضةزتوَثيَلةوة بوَ ضةزتوَثيَلي تس باشدةدات و
َفسيوو) ٓةَ طسفتيَلي ُريوَهوجيية و ٓةَ
هةٓةًاُلاتدا ثةيوةُدي هوذيلي هة ُيَو ئاخاوتِةكاُيدا ُيية ئةَ جوَزة (طسفتة خةياه
طسفيت ضيٌاُتيلي ثساطٌاتيليػة  ،ضوُلة كةضي قطةكةز ُاتواُيَت ثةياًةكاُى بطةيةُيَتة كةضاُي تس و تيَطةيػنت و
بةزٓةًٔيَِاُى ئاخاوتِى طسفتدازة ٓ ،ةز بوَية كاتيَم قطةدةكات ضةُديّ بةخػلةيي دةزبسِيّ و طسمياُةي ثيَػيِة دزوضت
دةبّ  ،كة ٓيطياْ ثةيوةُدي تةواو دزوضتِاكةْ و هة ئاكاًيػدا ضةُديّ ثةيوةُدي ديلةى ُةطوجناو دزوضتدةبّ  ،كةهةَ
كةيطةدا دةبِة جيَطةي ثيَلةُني .
.

449

…َْوَشبووُي ٓةذًووُة شًاُييةكا
طةغةُةضةُدُي ثساطٌاتيلي و ئاه

 ئاظيَطتا كةًاي ًةمحوود.د.ي.ث

ْكةيطةكا
)َ ضاي65 ( .)  ( ُةخوَغي ئةفاذيا. ) َ ( ُةخوَغداُةى غاز. ؽ.1
)َ ضاي70 ( .)  ( ُةخوَغي ئةفاذيا. ) ( ُةخوَغداُةى غاز.ز.َ .2
)َ ضاي84 ( .)  ( ُةخوَغي ئةفاذيا. ) ( ُةخوَغداُةى غاز.  ص.ِ ز.3
)َ ضاي80 ( .)  ( ُةخوَغي ئةفاذيا. ) ( ُةخوَغداُةى غاز. ح.َ .4
)َ ضاي50 ( .)( ُةخوَغي غيصوَفرييِيا.  ت. ن.5
 ًةالًةعاش.6
)َ ضاي7 (.) َ( ُةخوَغي ئوَتيص.ب.ْ .7

ْضةزضاوةكا
.  شاُلوَي ضويٌَاُى. ْ ثساطٌاتيلي زِضتةى ثسضياز و فةزًا. )2006 (. ئاظيَطتا كةًاي ًةمحود.1
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