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 الخالصة
أربعثثة مثثن الجوانثثب السثثيا ية التثثي تسثثاىم فثثي عمميثثة تحديثثد القثثوة التعبيريثثة المثثؤداة مثثن الحاليثثة  الدراسثثة تبحثثث      

تحديدًا الحالة النفسية لممخاِطب، العال ة االجتماعيثة ىذه الجوانب السيا ية ىي خالل صيغ االستفيام اإلنكميزية. 
. أول جثانبين مثن الصثوتي  أخيثرًا جانثب التشثديد  و،  ستفيامي النحثوي، التركيب اال ببين المخاِطب و المخاط  

. بمثا أن ىثذه ، بينما الجانبان المتبقيان لغويان في طبيعتيمثا ىما ذات طبيعة ما بعد لغويةالسيا ية  ىذه الجوانب
الثثدور  مثثىتسثثميط الضثثوء ع تحثثاول فالدراسثثة الخثثاص بالجممثثة ،الجوانثثب مجتمعثثًة تشثثّكل جثثزًء مثثن عمثثوم السثثيا  

المخاِطثثب و المقصثثودة ، مثثن ناحيثثة كثثل مثثن  لكثثل مثثن ىثثذه الجوانثثب فثثي عمميثثة تحديثثد القثثوة التعبيريثثةالتثثداولي 
يثثؤدي فثثي نيايثثة المطثثات إلثثى إنتثثاج تواصثثل لغثثوي نثثاج . لثثذا ، فثث ن  أي فثثي ىثثذه العمميثثة  المخاط ثثب. إن النجثثاح

    فشل في عممية التواصل.حتى  الفيم أوعدم بيان الجوانب السيا ية أعاله يقود إلى حالة من  صور في 
ًً  .مجموعثثة مثثن الفرضثثيات التثثي ي ثثراد منا شثثتيا الدراسثثة طثثرحوبغيثثة إتبثثاع السثثيا  العممثثي ، ت      تفتثثرض ، أواًل

بنثوع  أألول مغوية ىما العامل النفسي والعامل اإلجتمثاعي. يتمث ثلال ما بعدالدراسة وجود إثنين من عوامل التحديد 
عمثثى عمميثثة تحديثثد القثثوة التعبيريثثة المقصثثودة بينمثثا ي شثثير  يثثة تيثيرىثثاالتثثي يعيشثثيا المخاِطثثب وكيفالنفسثثية الحالثثة 

. ذاتيثا حممثو مثن تثيثير عمثى العمميثةْب والمخاط ْب ومثا تطبيعة العال ة اإلجتماعية بين المخاطِ  إلى العامل الثاني
الدراسثثة أيضثثًا تفتثثرض ،  اً نيثث. ثاالمخاط ثثب كمييمثثاو  ناحيثثة المخاِطثثبم إفتثثراض أن  ىثثذين العثثاممين مثثؤثران مثثن تثث

آخرين من عوامل التحديد المغويثة ىمثا العامثل النحثوي وعامثل التشثديد الصثوتي. ي تمث ثل األول بنثوع عاممين وجود 
لتشثديد وا المفرداتثيالتشديد  إلىالصيغة اإلستفيامية المستخدمة لتيدية القوة التعبيرية المقصودة بينما ي شير الثاني 

مثثي المسثثتخدم مثثغ الصثثيغة اإلسثثتفيامية ودورىمثث م  أن  ىثثذين  تفتثثرض الدراسثثةا فثثي عمميثثة التحديثثد آنفثثة الثثذكر. الج 
 إثبثثات. لغثثرض التحقثث  مثثن مثثد  بوالمخاط ثث المخاِطثثب كثثل مثثن  مثثن جيثثةالعثثاِمم ين مثثؤثران فثثي عمميثثة التحديثثد 

 لنظرية والعممية في ىذا المجال.الدراسة مجموعة من اإلجراءات اإتبعت الفرضيات المطروحة، 
 ياالمقدمثثثثة مشثثثثكمة البحثثثثث وفرضثثثثيات الدراسثثثثة وأىثثثثدافت بثثثثي ن فصثثثثول.  ثالثثثثثةالدراسثثثثة عمثثثثى مقدمثثثثة و تشثثثثتمل      

ظيار النتائجواإلجراءات   إلثىحدود الدراسة باإلضافة و  المت بع ة في البحث والبيانات المعتمدة في عممية التحميل وا 
الفصل األول نبذة مختصرة عن نظرية  عرضفصول الدراسة، في إلىة المتو عة. أما بالنسبة يا وفائدتيا العمميت يم

ي تنثثدرج تحتيثثا دراسثة مفيثثوم القثثوة التعبيريثة. يتنثثاول ىثذا الفصثثل رؤ  بعثثض العممثاء البثثارزين فثثي تثفعثل الكثثالم ال
( تجثثاه ىثثذه النظريثثة مثثغ شثثيء مثثن التركيثثز عمثثى اوسثثتن و سثثيرل و سثثرايس و ليثثتش ىثثذا المجثثال وىثثم ك ثثل  ِمثثْن  

وأىميتو في عممية تحديد القوة  "السيا "تصنيفاتيم المختمفة لمقوة التعبيرية. كما ويتناول الفصل بشكل عام مفيوم 
 ألتحديديدة األربعة مبينًا الدور ل الثاني فيشتمل عمى منا شة نظرية لمعوامل المحد  صعبيرية المقصودة. أما الفتال

المغوية  العامثل النحثوي وعامثل التشثديد الصثوتي مل الكل عامل عمى ِحد ة. يتناول الفصل في البداية منا شة العو 
والعامثثل  مغويثثة  العامثثل النفسثثيالبعثثد  منا شثثة العوامثثل مثثا إلثثىعمثثى التثثوالي( وِمثثن ث ثثم  يتعثثر ض الفصثثل بعثثد ذلثث  
لفصل آلية مقترحة توض   كيفية العمل المشتر  ليذه العوامثل اإلجتماعي عمى التوالي(. في نياية المطات ي قد م ا

مغ عرض مخط ط ليذه اآللية لزيادة التوضي . من جيٍة أخر ، ي شك ل الفصل الثالث الجانب العممي مثن الدراسثة 
 للفصاليدت من ىذا افقرة مو فية أ ِعد  ليذا الغرض.  4ٓوىو يشتمل عمى التحميل العممي إلستبيان يحتوي عمى 



الدراسثثة ة. تنتيثثي ة ومثثد  فاعميتيثثا فثثي عمميثثة التحديثثد فثثي الموا ثثت العمميثثدالتحثثري التجريبثثي لمعوامثثل المحثثد   ىثثو
مت ليا وبعض  الستنتاجاتا لمجموع بعرضٍ   .بحثاللمبحوث المستقبمية القريبة من موضوع  المقترحاتالتي توص 

مقتبس ة من فقرة مو فية  4ٓيتيلت من  اً إستبيان م  الباحثالمعتمدة في ىذا البحث ، صم   فيما يخص البيانات     
ك ثل مثا ط ثِرح  فثي جانثب الدراسثة النظثري.   ثد م  بغيثة تغطيثةموا ت الحياة المتنوعة. تم إختيار ىذه الموا ت بعناية 

مسثتو  ب تقثاءلإلر االسثتفادة مثن خيثاراتيم وذلث  المغثة اإلنكميزيثة كمغثٍة أ م لغثرض  حثدثيعينثة مثن مت إلىان ياإلستب
ًً والثبات والموضوعية الخاص بنتائج اإلستبيان  ية اصدمال . و ىثي ليسثت اإلنكميزيثة مباحثثلالمغثة األم  ن  أل نظثرًا

األحكثام عمثى إعتماد الباحث عمثى مقدرتثو المغويثة الذاتيثة لغثرض إصثدار  كوني د لذا بما أنيا ىي لغة الدراسة ، 
  فقرات االستبيان عرضة لمش . 

ة تسثثثاىم د دالعوامثثثل المفترضثثثة ي مكثثثن إسثثثتخداميا كعواِمثثثل محثثث كافثثثة  نيايثثثة المطثثثات تسثثثتنتج الدراسثثثة أن  فثثثي      
 إلثىعثن طريث  الصثيغ اإلسثتفيامية اإلنكميزيثة. باإلضثافة ة مساىمة فاعمة في عمميثة تحديثد القثوة التعبيريثة المثؤدا

التي وجدتيا الدراسة ممكنة األداء من خالل صيغ  الدراسة  ائمة لعدد من القو  التعبيرية سير المباشرة تدرجذل ،
 اإلستفيام اإلنكميزية.

 


