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ث� اس���ام أس�لة ال����� في ال����ل ل�� �ل�ة �ل�ة اآلداب في جامعة ال���� ب� �الل في أ

  مادة اللغة اإلن�ل���ة

  

  أم�� دخل هللا ال��ور

  اله�ا��ة م�سى إی�اس

  ال����� صالح ز��� 

  

 اباآلدس�لة ال����� في ال����ل ل�� �ل�ة �ل�ة ث� اس���ام أیه�ف ال��� إلى ال�ع�ف على أ ال�ل��

ت�ق��  وألجل .ساس�ة ت�عل� ���ال ال����لأ ول��ق�� ه�ا اله�ف ت�� ص�اغة ف�ض�ة. في مادة اللغة اإلن�ل���ة 

ت��ن� ع��ة ال�راسة م� �الب جامعة . ه�ف ال�راسة اع��� ال�اح� ال����� ال�����ي ذا ال����عات ال���اف�ة 

 2017/2018للعام ال�راسي  �ال�اً )  60(وال�الغ ع�ده� ق�� اللغة اإلن�ل���ة في �ل�ة اآلداب،/ال���� ب� �الل 

 ب�� ال����ع��� في �ن وق� �افأت ال�اح� .، واألخ�� ضا��ةح�اه�ا ت�����ةإ :،ق��� الع��ة ع��ائ�ًا إلى م���ع���

ر ت���لي ع�اد اخ��اإ ف���ل�ا في  �راسةداتا الأما ، أم�اض�ة) 15(ساب�ع ب�اقع أ) 5(واس��� ت�ف�� ال����ة  ،ال����ل

دات�� ألو�ع� ت���� ا .أس�لة ت�����ةع�اد داة ال�ان�ة ف�ان� إ ما األأ. فق�ة ت� ال�أك� م� ص�قه وث�اته) 25(م��ن م�

وج�د  :االخ��ار ال�ائي لع����� م��قل��� أ�ه�ت ال��ائج �اآلتي �اس���ام ح�ائ�اً ومعال�ة ال��انات إ ال�راسةعلى ع��ة 

وم��س� ت���ل ال����عة ال�ا��ة ول�الح  ال������ة��س� ت���ل ال����عة م�ائ�ة ب�� حف�ق ذ� داللة إ

جل ز�ادة م���� أم�  اللغة اإلن�ل���ةس�لة ال����� في ت�ر�� أوص� ال�راسة �أه��ة اس���ام أو  .ال����عة ال������ة

  .ث��� فاعل��ها في ه�ه ال�راسةل��نها أ ال����ل ل�� ال�ل�ة

  

  

ABSTRACT 
 
The Effective of preparation questions on achievement  on students of college of art at 
English language at ALhussain bin Talal university This  research deals with the use of 
preparation questions on achievement  on students of college of art at English language 
and to achieve this target , a hypothese has been formed regarding achievement  . The 
model used was two equivalent groups experimental model .      The sample was third 
year students at history department at the College of Basic Education reaching (60) for 
the academic year 2018/2017 . The sample randomly divided into an experimental 
group and control group .. The researcher achieved equivalence between both groups in  
race . e experiment Lasted (5) weeks , with (15) lecture . the tools were achievement 
test with (25) items validated and stabilized , the second test were preparation of 
preparatory questions  verifying its surface reliability and stability . After applying the 
tools and dealing with the data statistically using T – test for two independent groups , 
the researcher found  :A Statistically significant difference between the means of 
achievement of experimental and control groups in favor of the experimental group .    
Finally , the researcher recommends the use of preparatory questions in English 
language  to increase achievement  for students as it proved to be effective at this 
target.       
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وت�ّرس اللغة  ت��ه شع�ب العال� ال��م إلى تعل� اللغة اإلن�ل���ة ���ل ����، ف��اد ال ن�� دولة إال  ال�ق�مة     

لغة عال��ة، وتع��� مع�� دول العال� اإلن�ل���ة �لغة ثان�ة إلى  ��نهااإلن�ل���ة ل�ل��ها في ال��ارس وال�امعات، 

ل�ج�ة تع��� على اللغة اإلن�ل���ة في م��ل�اتها، وق� اع���ت �ع� جان� اللغة األم، فال���� م� ال����قات ال���� 

ال�امعات اللغة اإلن�ل���ة �لغة ل�عل�� مع�� ال����ات، ��ا أن لغة االت�ال وال��اصل مع العال� ال�ارجي أص��� 

  .تع��� اللغة اإلن�ل���ة في م�االت ع�ة

للغة االن�ل���ة م� ب�ا�ة ال��احل ال�عل���ة به�ف إتقان ال�ل�ة ل�ا ت�عى ال�هات ال�عل���ة في األردن إلى تعل�� ا    

الق�اءة االس��عاب�ة، واالس��اع  وال���ث، وال��ا�ة، وال��رج وال��سع في : ل�هارات اللغة، وت����ه� م� ف��نها األساس�ة

في نها�ة ه�ه ال��احل  ت���ة وت���� ه�ه ال�هارات على ام��اد ال��احل ال�عل���ة ج�ع�ها، ح�ى ��ق� ال��عل��ن 

  ).2015سل�ان، (م���َ� لغ��َا ��اع�ه� في ت���� اللغة ���ل سل�� 

وق� ر��ت ال���ث ال�ي أج��� في م�ال اللغة على ����ة اك��اب اللغة، و����ة ت��رها، وت�ر��ها اع��ادًا على       

: وخاصة في ال�����ات م�ه ن����ان ،الع���� األس� الل�ان�ة، وال�ف��ة واالج��ا��ة ال�����ة، وق� �ه�ت في الق�ن 

وهاتان ال�����ان �ان�ا م��لف��� في وجهات ال���، فال����ة ال�ل���ة ت�� أن  .ال����ة ال�ل���ة، وال����ة الف���ة

�ه في ت��ر اللغة �ع��� على الع�امل وال��ث�ات ال����ة، في ح�� ت�� ال����ة الف���ة أن اللغة ت�ل� مع اإلن�ان وت�اح

ح�اته، أما ح�ی�ًا فق� �ه�ت أف�ار ووجهات ن�� ح�ی�ة ح�ل اللغة واك��ابها ت�ور ح�ل ال�فاعل ب�� الع�امل ال����ة 

  ).Berk, 1998(والف���ة، وق� أ�ل� على ه�ه ال����ات ال�فاعل�ة 

  

�ال��ر��  ك���اً  مة اه��اماً أول� ال�ول ال��ق�����ن ��ائ� ال��ر�� أه��ة ����ة، ��ا ولى ال�ف��ون وال�� وق� أ     

وم�ها ��ق ت�ر�� اللغة  ،��ا زاد اه��امها في ت���� ��ائ� ال��ر�� ال�ام��ة وت����ها ،سال��هأوت��ی� ��ائقه و 

ه��ة ت���� م�اهج و��ائ� ت�ر�� اللغة �ام�ة وم�ها ال�ول الع���ة ال�ي أدر�� أ اإلن�ل���ة وح�ا ح�وها ال�ول ال

ه�اف ال��ج�ة م� ل��ق�� األ ،عق� ال��وات وال��ت��ات وال�لقات ال�راس�ة ال�اصة في ه�ا ال��الاإلن�ل���ة م� خالل 

  )   1991ال�ائي،.(ت�ر�� اللغة اإلن�ل���ة

ل�ا ��� ال�أك�� على  ،في مه�ة ال��ر�� الع�ل�ة ال�عل��ة وال���ر ال�ئ��ه� ج�ان� أ وتع� ��ائ� ال��ر�� م�       

ف�ل أفي ���قة ت�ر��ه  ج��اً  ،في م���اه  فق��اً  ن م�ه�اً إذ إ ،وعالق�ها ال�ث�قة �ال��هج ال��رسيه��ة ���قة ال��ر�� أ 

ل�ا اه��� ال����ة وال�عل�� ب�����   (Pressley,1990). ن ���قة ت�ر��ه غ�� ج��ةأ الّ إ ،م� م�هج غ�ي في م���اه 

وال�ي ���� ع�ها م� م��ل�ات ال��ر��  ،ال��ر��س��ات���ات ما ق�ل سال��ه، ف�ه�ت ن���ة ذل� إأ��ائ� ال��ر�� و 

إس��ات���ات ما ق�ل ال��ر��، و إس��ات���ات  (س��ات���ات وهي �ع� تفاعل ع�د م� اإل الّ إال�� ال ی��ق�  ،ال���

  ). 2003ال����، (). س��ات���ات ال�ق���ال��ر��، و إ

  

. في إن�اح ع�ل�ة ال��ر��، و�ثارة داف��ة ال�ل�ة ن�� ال�ّعل� ت�د� اإلج�اءات ال�ي ت��� ق��ل ال��ر�� دورًا ح���اً       

وق� أشار األدب ال����� إلى خ��ة إج�اءات ق�ل�ة ���� أن ت�ق� جان�ًا م� م�اعي ال�ه�ض ب��ر�� ال��اد ال���لفة 

الق�ل�ة،  األه�اف ال�ل���ة، وال����ات ال��ق�مة، واالخ��ارات: ���ل خاص، وهي واللغة اإلن�ل���ة���ل عام، 

  .ال������ة  األس�لةوال�ل��ات العامة، و 
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 ر�� على ��اع�ه� �أسل�ب ال��ی�ة، ال�عل���ة لل�ادة ال�ل�ة ت���� ق�اءات ف��ة على ال������ة األس�لةتق�م        

 ال������ة �لةاألس ه�ه ن��ًا ألن مع�ى، ذا تعل�ه� ��عل م�ا ال��ی�ة، وخ��اته� ��عل�ماته� ال�ا�قة خ��اته� ومعل�ماته�

 في أوزو�ل ن���ة أك�ته ما مع ی�ف� ما وه� ال��جهة، ���� الق�اءة ع� �ال�عل� العل�ي ال��� في ���ى ما على تق�م

 Preparatoryالق�ل�ة أس�لة ال����� س��ات���ةن الس���ام اإلأو  )1998 ال�قا�ي،( ال�ع�ى على القائ� ال�عل�

Questions ن إبل  ،ت��ع في و��ف�ها ال�ق����ة فق� ال���ة ال األس�لةه��ة أ ن إح��  أه��ة في الع�ل�ة ال�عل���ة

م��لفة م� ع�ل�ات  ن�اعاً أال���ة داخل الف�ل ال�راسي س���� ل�� ال��عل���  ن�ا� م���عة م� األس�لةأاس���ام 

�ع� ���ا�ة  األس�لةن ت���� أ ع� ، ف�الً ة ��اه� في ز�ادة تعل� ال��عل�����فا� األس�لة إن اس���ام ال�عل�بل  ،ال�ف���

ن�اح إنها تع� م� ال�سائل ال�ه�ة في أأ�  ،ال���ر ال�� ت�ور ح�له ج��ع ع�ل�ات االت�ال ب�� ال�عل� وم�عل��ه

  )2004الف�الو�،. (الع�ل�ة ال�عل���ة

ه� ال���ار ال������ة ��ق� ف�ائ� وم���ات ����ة؛ فهي تق�م على أح� أس� ال�عل� و  األس�لةإن اس���ام       

ك�ا ت�اع� في ال�ع�ف إلى الف�وقات . وال��ارسة، م�ا �ع�ز الفه� ال��� لل�ادة م� ق�ل ال�ل�ة، وز�ادة مع�ف�ه� بها

ل� ت�د  ،� على تف��ح أذهانه� ألس�لة م���لةلّ � ال�ل�ة س��عي ال�عفّ ل�ة، م� ح�� س�عة ال�عل�، فهي ت�الف�د�ة ب�� ال�

ال�ل�ة م��س�ي ال��عة في ال�ّعل� م� ح�� م�ا�عة ال�عل� في ال��ح، و�ثارة أس�لة  في أس�لة ال�����، ��ا ت�اع�

م� خالل س�اله� ع�ا أش�ل عل�ه�، إما ب��ض�ح مفه�م، أو  ،مه�ة ت�عل� �ال��ض�ع، وت�اع� ال�ل�ة ����ي ال�عل�

أن ��أل أو ���� ع�ه  ك�ل� فهي ت��د لل�ال� ما ه� م�ل�ب م�ه ت���قه، و��� ����. إعادة ش�ح ما غ�� عل�ه�

  .)2003األح�� و��سف، (

ه� ل�ادة ام ال�ل�ة �ال��ض�ع ال��ی�، وته�� ت��� اه�� اال������ة أنه األس�لةوم� دوافع ال��رس�� الس���ام       

ت�� ال�عل�� ال��ی�ة، وت�ف�ه� على ال��ار�ة واالن��اه، وت��عه� على ال��ار�ة وال�فاعل مع ال��قف ال�عل��ي؛ ل��� رو 

وال�قاش ب�ًال م�  في ال��اخ ال�في، ���� ���ده ج� م� ال��ار اً الع�ض ال�ق�م م� ق�ل ال��رس، ��ا ت��ث تغ�� 

م�انات ال�ل�ة وم��له� واه��اماته� ، وت��� إاله�وء واالس��اع، وت�جه ال�ل�ة ن�� ال�قا� الهامة واألف�ار األساس�ة

 تقانه� لل�ادة وت���قه� لأله�اف ال�����ة لل�رس،ال�ل�ة و�تق�م م�� تعل� وال�ع�ف على ذ�اءاته� وخ�اراته� ال�ف�لة، و 

  ). 2013ال��اب، ( وت��� تف��� ال�ل�ة وت�ف�ه� على ال��� وال�ف��� ال�اق� واإلب�اع 

ت�اع� ال�عل� وال��رس على  ألنها ؛س��ات���ات ال�ه�ةس�لة ال����� م� اإلأإلى أن )  1997الع����،(وت���       

األس�لة في م�ال ال�عل�� ب�جه عام ع�اد و��ح إ وأن  ،لل�رس وال��اه�ة ��ه لإلع�ادوت�ف��ه�  ،ثارة وش� ان��اه ال�الم��إ

  .ال�ي ی��قف عل�ها ن�اح الع�ل�ة ال�عل���ة ،دوات ال�ه�ة والفعالةألم� ا �ع�ّ 

���� ت�عى لل�ص�ل إلى ه�ف  ال������ة أن ت��ن هادفة األس�لةأن م� خ�ائ� )  2013(وت��� ال��اب       

واضح م� أه�اف ال�عل��، وم����ة ولغ�ها واض�ة وسل��ة، وت�ت�� ��فا��� أك�� م� ارت�ا�ها ��قائ�، وم���ة ت�اس� 

  .م����ات ال�ل�ة ال���لفة، وت��ث اس��ا�ات م���عة

 ال������ة، األس�لةص�اغة  في ال�ع���ة �األس� ال�عل� مع�فة ض�ورة إلى) 2003 و��سف، األح��( ���� ك�ا      

 ح����ة األس�لة م� ق�� ���ن  أن وض�ورة وم�اس�ة لل�ل�ة، سل��ة بلغة األس�لة ص�اغة وج�ب :األس� ه�ه وم�

ال��اب  ت��ی� أجل م� وال�ف��� وال��ل�ل ال�قارنة على ال�ال� ت��K ف���ة اآلخ� م�ها والق��K ال��اب م� و�جاب�ها

  .واضح م��د ه�ف س�ال ل�ل ���ن  وأن أم��، ما األس�لة في ال����ع ووج�ب ال��اس�،
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 مع�� ���غل�ن  ال�ف، ح�� داخل ال��ار إلدارة األس�لة اس���ام ال��رس�� م� ك��� ل�� ال�أل�ف م� و��ه�      

 ��ق  مع�� أن ذل�، ��ا على وال�عق�� وال��اب ال��ال خالل م� ال���لفة األف�ار إ��ال في �راس�ةال ال��ة زم�

 تع�ّ  ال������ة األس�لة فإن له�ا ال�راس�ة، ال��ض�عات ش�ح في األس�لة اس���ام على قائ�ة وال��ی�ة الق���ة ل��ر��ا

 لل�الب، وت����ها العقل�ة الق�رات إثارة في أه��ة م� لل��ال ل�ا وذل� ال�عل���ة؛ الع�ل�ة في اس���اماً  ال��ق  أك�� م�

 فهي ت�خل ال�����مة ال��ر�� ���قة ع� ال��� ���ف ال��ر�� في األس�لة موت���� .م�ها ال��ق� أذهانه�، أو في

 ال�اصة ال��ر�� ��ق  م� كل إلى ت�اف ��ا��ان، ال أو الع�ض إلى ال��اق�ة، وت�اف في اإللقاء، وأساس�ة مع

 ق�ر م� �ةخال ما م�ض�ع ل��ح س��ات���ةإ ن�� أن ال�ع� م� نهإ الق�ل ���� ذل� وعلى، مع��ةدراس�ة  ���االت

  ).2009، ال��في(.عقل�ة ع�ل�ات م� ت��ل�ه ما ع�� م����  وفي ،ه�فها في ال����عة األس�لة م� قل�ل أو ك���

 أك�� األس�لة كان� كل�ا وذل�، إب�ا��ة اس��ا�ات إلن�اج ودفعه، ال�ال� الس��ا�ة��ات ال�� أك�� م� ال��ال و�ع�      

��ات ك�� أه���ها س��� ف����، لألس�لة واض�اً  اه��اماً  وجه�ا ح��، وال�ع���ة �ةال�ل�� ال��رس�ان ذل� مع وت�ف�، ع�قاً 

 ال�ع�ف��� ك�ار أن ك�ا ،ج�ی� ل�عل� م�د�اً  ذل� كان ص���ة إجا�ات واس���ث� وم��ل�لة م���ة كان� ف�ل�ا، لل�عل�

 ال���ة لألف�ار وال�ص�ل ،�ةلل��اق ال�الب اس��ارة في إسهامها أ��اً  ی�ون  وأوز�ل، و��اج�ه، ب�ون� أم�ال م�

  . 2004)،ق�امي(.�أنف�ه�

 ه�ا وم� ،اآلخ��� أف�ار عل�ه ت�ق� أن ال،�ف�� ك�� اإلن�ان تعّل� ال�ي الع�ل�ة تل� هي ال�اج�ة وال����ة      

 يال���ق فه�ه� ع� وت��ف ال�الب تف��� ت��� ال�ي األس�لة م� ن�عاً  �����م أن ال�عل� على واج�اً  �ات ال���ل�

 ال��ال على إجاب�ه خالل م� وتف���ه تعل�ه ت� ما ل��ض�ح ال��اس�ة الف�صة لل�ال� ع�ىت أن ��ع�ى ،ال�����  لل��قف

  ). 2004، ق�امي (ص���ة تع���ات و��اء ،م����ة إجا�ة إن�اج أو إن�اء على قادراً  ���ن  و�ال�الي، إل�ه ال��جه

 أث�ها على لل�ع�ف وال���ث ال�راسات �ع� أج��� ال��� ال�ا�قة �هاوف�ائ ال������ة، األس�لة أله��ة ون���ة       

فق� ه�ف� إلى  (Siskin,1987) س�� دراسةوم� ه�ه ال�راسات  ال�راسي، وت���له� لل�عل�مات ال�ل�ة إك�اب في

) 96(م�  ال�راسة ع��ة ت��ن�، الف�ن��ة اللغة في ال�امع��� ال�ل�ة ت���ل في ال������ة األس�لةال�ع�ف على أث� 

ع� ال�اح� اخ��ار أ وت�����ة، ت� ت�ز�عه� �ال��او�،  ضا��ة م��اف���� م���ع��� على ع��ائ�اً  ت� ت�ز�عه� ،�ال�اً 

 ال������ة ال����عة ال��ائج تف�ق  فق�ة �أداة لل�راسة، و�ع� ت�ل�ل ال��انات إح�ائ�ًا أ�ه�ت) 35( ت���لي م��ن م� 

  .ال����عة ال�ا��ة ال�ي درس� �ال���قة االع��اد�ة على ��ةال���� األس�لة �اس���ام رس�د ال�ي

على أث� أس�لة ال����� الق�ل�ة في  إلى ال�ع�ف )2004( ال��ار إل�ها في سعادة الع��لي  دراسةوه�ف�       

�ة ع�ح�� ت��ن� ع�اد ال�عل�ات في ق�اع� اللغة الع���ة في جامعة �غ�اد، �ل �ال�ات ال�ف ال�اني في معاه� إ ت��

 �ال�ة، ث� ت� اس���ام)  25( �ال�ة، واألخ�� ضا��ة وع�دها )  25(ال�راسة م� م���ع��� إح�اه�ا ت�����ة وع�دها 

ة ال������ة ال�ي درس� تف�ق ال����ع: أ�ه�ت ال��ائج  ح�ائ�اً و�ع� ت�ل�ل ال��انات إ ،لل�راسةاخ��ار ت���لي �أداة 

  .ة على ال����عة ال�ا��ة في ال����ل في مادة اللغة الع���ةس�لة ال����� الق�ل��اس���ام إس��ات���ة أ

 ال�ف �ال�ات ت���ل ال������ة في األس�لة اس���ام أث� مع�فة إلى ه�ف� دراسة ( 1999 ) الع�او�  أج�ت      

 ةم��ق في ال�ع� ثان��ة في �ال�ة ( 56 ) م� ال�راسة ت��ن� ع��ة، الع�اق ج�ه�ر�ة في األدبي ال�ان��  ال�ام�

 أداةً  ال����لي ب�صفه االخ��ار ال�راسة اس���م�. وت�����ة ضا��ة م���ع��� على ت� ت�ز�عه� ب�غ�اد، ال�صافة
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 على ال������ة األس�لة �اس���ام درس� الل�اتي ،ال������ة ال����عة �ال�ات تف�ق  ال��ائج أ�ه�ت. ال�عل�مات ل��ع

  .نف�ها ال�راس�ة لل�ادة ت����ه� في االع��اد�ة ال���قة �اس���ام الل�اتي درس� ال�ا��ة ال����عة �ال�ات

 ال�امع��� ال�ل�ة ال������ة في ت���ل األس�لةفه�ف� إلى مع�فة أث�  (Pressley,1990) أما دراسة ب���لي       

 ضا��ة م��اف���� م���ع��� على ع��ائ�اً  ت�ز�عه� �ال�ًا ت�  ( 120) م� ال�راسة ع��ة ت��ن�، ال�ف� عل� مق�ر في

ال����عة  تف�ق  ال��ائج أ�ه�ت. ال�عل�مات ل��ع أداةً  ب�صفه ال����لي االخ��ار ال�راسة اس���م�، وت�����ة

  .في ال����ل ال�ا��ة ال����عة على ال������ة األس�لة �اس���ام درس� ال�ي ال������ة

ال����� الق�ل�ة في ت���ل ال�ل�ة أس�لة  س��ات���ةإاس���ام  ال�ع�ف على أث�)  2004(وه�ف� دراسة ناص�      

لى م���ع��� إ ت� ت�ز�عه� ع��ائ�اً  ،�ال�اً ) 84(على الع��ة  اش��ل� ، ح��وم��له� ن��ها ،في مادة ال�ار�خ الق���

ع�اد م��اس ل��اس إ الى  �اإلضافة ،فق�ة �أداة لل���) 45(م�  اً م��ن اً ت���ل� اً ع�ت ال�اح�ة اخ��ار ت�����ة وضا��ة، أ 

تف�ق  :أ�ه�ت ال��ائج  ح�ائ�اً و�ع� ت�ل�ل ال��انات إ. فق�ة) 40(ل�ل�ة ن�� ال��اض�ع ال�ار���ة م��ن م� م��ل ا

س�لة ال����� الق�ل�ة على ال����عة ال�ا��ة في ال����ل في أس��ات���ة ة ال������ة ال�ي درس� �اس���ام إال����ع

  .���ةوت���ة م��ل ال�الب ن�� ال��ض�عات ال�ار  ،مادة ال�ار�خ

م��ان الس�لة ال����� في ال����ل وقل� اأث� اس���ام أب�راسة ه�ف� إلى ال�ع�ف على )  (2007(قام� ع�� ال���� 

 ،ول��ق�� ه�ف ال�راسة اع���ت ال�اح�ة ال����� ال�����ي. ساس�ة في مادة ال�ار�خ ال�عاص�ألل�� �ل�ة �ل�ة ال����ة ا

 ،ساس�ةق�� ال�ار�خ في �ل�ة ال����ة األ/�� م� �الب و�ال�ات ال��حلة ال�ال�ةت��ن� ع��ة ال�. ذا ال����عات ال���اف�ة

ح�اه�ا إ :إلى م���ع��� ق��� الع��ة ع��ائ�اً  ،2005/2006و�ال�ة للعام ال�راسي  �ال�اً )  84(وال�الغ ع�ده�

 .خ�� ضا��ة ألت�����ة وا

، أما األداة ال�ان�ة ف�ان� إع�اد م��اس قل� فق�ة) 28(اخ��ار ت���لي م��ن م� أما أداتا ال�راسة  ف���ل�ا في إع�اد

االخ��ار  �اس���ام إح�ائ�ًا،و�ع� ت���� األدات�� على ع��ة ال�راسة ومعال�ة ال��انات . فق�ة)45(م��ن م�، االم��ان

 ،���ةال��� ح�ائ�ة ب��  م��س� ت���ل ال����عة وج�د ف�ق ذ� داللة إ :لع����� م��قل��� أ�ه�ت ال��ائج يال�ائ

ح�ائ�ة ب��  م��س� إع�م وج�د ف�ق ذ� داللة ، و وم��س� ت���ل ال����عة ال�ا��ة ول�الح ال����عة ال������ة

  .درجات قل� االم��ان ل�� �ل�ة ال����ع��� ال������ة وال�ا��ة

 �اف�األه ال�ل�ة ت�و�� ال������ة، األس�لة :م� كل اس���ام أث� مقارنة إلى)  2010(ه�ف� دراسة م��فى 

 ال�اسع ال�ف �ل�ة ت���ل في ال�قل���ة وال���قة معًا، ال�ل���ة �األه�اف ال�ل�ة وت�و�� ال������ة األس�لة ال�ل���ة،

 م�زع��، �ال�اً  ( 96 ) م� ال���ر ال�راسة أف�اد ت��ن  .اإلسالم�ة ال����ة م��� في �ال�عل� االح�فا� وفي األساسي،

 األه�اف �اس���ام ال�ان�ة ودرس� ال������ة، األس�لة �اس���ام األولى درس� ت�����ة، م�ها ثالث شع�، أر�ع على

 ال�ا�عة ال����عة أما، ال�ل���ة �األه�اف ال�الب وت�و�� ،ال������ة األس�لة �اس���ام ال�ال�ة درس� ب���ا ال�ل���ة،

 أر�ع على م�زعات �ال�ات ( 103 ) م� اإلناث ال�راسة أف�اد ت��ن  ك�ا ،ال�قل���ة �ال���قة ودرس� ضا��ة ف�ان�

 ال�ادة في ال��� أداتا وت��ل� .ال���ر ل�� نف�ه ال�اب� �ال��ت�� ضا��ة وال�ا�عة ت�����ة، م�ها ثالث شع�،

 ال����عات ب�� إح�ائ�اً  دالة ف�وق  وج�د ال��ائج أ�ه�ت .فق�ة ( 30 ) م� م��ن  ت���لي واخ��ار ال�عل���ة،

 وع�م �ال�عل�، واالح�فا� ال����ل، في وذل� ال������ة ال����عات ول�الح ال�ا��ة وال����عة ال�الث، ال������ة
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 ع�م ال��ائج أ�ه�ت ك�ا ،�ال�عل� واالح�فا� ال����ل في ال�الث ال������ة ال����عات ب�� إح�ائ�اً  دالة ف�وق  وج�د

  .�ال�عل� واالح�فا� ل،ال���� في وال��� ال���قة ب�� وال�فاعل لل���، تع��  إح�ائ�اً  دالة ف�وق  وج�د

 األس�لة اس���ام أه��ة ح�ل ال�اح��� مع�� اتفاق ب�� وج�د ال�ا�قة لل�راسات ال�اب� الع�ض ��ه� م� خالل     

�ار في ب�اء اإلال�ا�قة  ال�راسات م� �ن ال�اح� ودورها اإل��ابي في ز�ادة ت���ل ال�ل�ة، وق� اس�فاد ال������ة،

 .ال��ائج وم�اق�ة ال��اس�، ال��هج واخ��ار ال��اس�ة، اإلح�ائ�ة ال�عال�ات وت��ی�سة، �ل�رة م��لة ال�راال����، و 

 ،في مادة اللغة اإلن�ل���ة ال������ة األس�لةوت���ت ال�راسة ال�ال�ة ع� ال�راسات ال�ا�قة في ��نها ته�ف إلى ت���� 

   .ال������ة في ت�ر�� مادة اللغة اإلن�ل���ة األس�لةأث� أ�ة دارسة م�ل�ة أو ع���ة أو أج���ة ت�اول�  �ن ول� ��� ال�اح�

  :م��لة ال�راسة

ن�ل���ة یل�� ضعفًا في م���� ت���ل ال�ل�ة، و��جع ه�ا ال�عف إلى ج��د إن ال����ع ل��ر�� مادة اللغة اإل    

�ة في ال��ر��، و��ل� أسال�� ال��ر��، وع�م اس���ام ال�سائل ال�عل���ة ال��ی�ة، واس���ام ال�عل��� لل��ق ال�قل��

 ه�ا �ع��  ل��ن ال�عل� م�����اً ح�ل ال�عل� وت��اهل ال�ور األساسي لل�ال� ����ر للع�ل�ة ال�عل���ة ال�عل��ة، ول���ا

 الع�ل�ة في ال���عة واألسال�� ال�ق����ة األدوات ن���ة أو ،ت�رس ال�ي ال�راس�ة ���عة ال�ق�رات إلى ال�عف أ��اً 

 م� ی��جه الع�ی� ح�� ال�راس�ة، ال��اهج ل�����  ال�����ة وال��ائ� األسال�� ه�ه مةمالء ع�م أو ال�عل���ة ال�عل��ة،

 أناس ه� العال� إل�ه ما ���اج نإ ح�� في ال�ق���، وسهلة واس��هار�ة تقل���ة تعل���ة أسال�� الس���ام ال�������

ن�ل���ة في جامعة اإلل�ادة اللغة  �����رس ��م� خالل خ��ة ال�اح�حقائ�، و  مع�فة م��د ول�� مهارات ���ل��ن 

مادة ف�عف ال�ل�ة في ، في مادة اللغة اإلن�ل���ة في ت���ل ال�ل�ةق��رًا ی�عل�  �اال���� ب� �الل، فق� الح�

ل�ل� ����  ���ها،��الها وت�إسل�ب ال���ع في و األألى ال���قة إن�ا إ ،لى صع��ة ال�ادةإ�ع�د  ال اللغة اإلن�ل���ة

ن إذ لل���قة م� أث� في ت���ل ال�ل�ة، إ ل�ا ؛م� ال���لة مه�اً  ن ال��� في ��ائ� ال��ر�� ���ل جان�اً إ: الق�ل

وم� ه�ا �ه�ت ال�اجة إلى ال�راسة ال�ال�ة . سال�� ال���عة ت�د� الى نف�ر ال�ل�ة م� ال�ادة وع�م ا��اله� عل�هاألا

ن�ل���ة ل�� �ل�ة جامعة لغة اإلفي مادة ال ال������ة في ت���� ال����ل  األس�لةأث� اس���ام ال�ي ته�ف إلى 

  .ال���� ب� �الل 

  : اآلتي ال�ئ�� ال��ال في ال�راسة  م��لة ت���د س�� ما على و��اءً 

 �ل�ة ل�� ال����ل ال�راسي م��س�ات ب��) (α ≤ 0.05ع�� م���� ال�اللة  هل ی�ج� ف�وق ذات داللة إح�ائ�ة 

   ؟)ال������ة، وال���قة االع��اد�ة األس�لة( للغة اإلن�ل���ة في جامعة ال���� ب� �الل تع�� ل���قة ال��ر�� ا

  :أه��ة ال�راسة

 .وت�ر��ه� ال�عل��� إع�اد في ب�امج ن�ائج ه�ه ال�راسة ت���� إم�ان�ة .1

على معال��ها م� خالل  ق� ت�ه� ه�ه ال�راسة في ت���� نقا� ال�عف في مادة اللغة اإلن�ل���ة والع�ل .2

 .س��ات���ةاإلت�ر�� ال��رس�� على ه�ه 

ال������ة في ت�ر�� مادة اللغة  األس�لةال�ي أج��� ح�ل أث�  ��قلة ال���ث وال�راسات في ح� عل� ال�اح� .3

ة إم�ان�ة االس�فادة م� ن�ائج ال�راسة في ت���� ��ائ� ال��ر�� في مادة اللغ �ن اإلن�ل���ة، ح�� الح� ال�اح�

 .اإلن�ل���ة
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 :ه�ف ال�راسة

ته�ف ال�راسة إلى ال�ع�ف على أث� اس���ام أس�لة ال����� في ال����ل ل�� �ل�ة �ل�ة اآلداب في مادة اللغة       

  . اإلن�ل���ة

  :م��ل�ات ال�راسة

، �ض�ع ال��ی�ع�اء ال��ة ل�ع�ي ال�إ و ال��رس ق�ل أ�ع�ها ال�عل�  األس�لةم���عة م� ": ال������ة األس�لة      

  ).2003،و��سف األح��".( ���حه في ال��ة ال�ال�ةال�� س

 ،ال��اض�ة اآلت�ة في ش�حه ال��اد �ق�م ال��رس �إع�ادها ح�ل ال��ض�ع  األس�لة م� م���عة�أنها   :وتع�ف إج�ائ�اً 

ال�عل�، ث� �ق�م ال��رس  دون م�اع�ة ال�ل�ة ق�ل م� ع�ها اإلجا�ة وت�� ش�حه، ال��اد ال��ض�ع �اخ�الف ع�دها ���لف

  .ال��ی� ال����� لل��ض�ع �أه��ة ���اق�ة إجا�اته� به�ف إشعاره�

م�� ما �����ه ال��عل� م� خ��ات عل��ة �ع� م�وره �ال��اقف ال�عل���ة، و�قاس �أسل�ب أو أك�� �ع�ه : ال����ل     

�ال�رجة الُ�ل�ة ال�ي : و�ع�ف إج�ائً�ا). 34،  2013ال��ي ، (ال�عل�، و���ج� ال����ل ال�راسي عادًة إلى درجة رق��ة 

  .���ل عل�ها ال�ال� في االخ��ار ال����لي الُ�ع� ألغ�اض ه�ه ال�راسة

وت�رس في ال�امعات األردن�ة ال���م�ة ) 02022101(مادة دراس�ة ت��ل ال�ق� :  ن�ل���ةمادة اللغة اإل       

: ( �ف إلى ت���� ق�رات ال�ل�ة في ال�هارات األساس�ة األر�عوه�ا ال��اق یه)  99(وال�اصة، اس���اًال ل��اق 

، و����� ه�ا ال��اق م���عة م� األن��ة ال�ي ت�عامل مع ال�هارات ال�ا�قة )االس��اع، وال���ث، والق�اءة، وال��ا�ة

  .م� خالل ت�ر�� ال�ل�ة على اس���ام أن�ا� ال��ل ال���لفة

  :ال�راسة ح�ود

  :ل�راسة في ض�ء ال��ود اآلت�ة���� تع��� ن�ائج ه�ه ا

تق��� ه�ه ال�راسة على ع��ة م� �ل�ة �ل�ة اآلداب ق�� اللغة اإلن�ل���ة في جامعة : ال��ود ال����ة  .1

  )  .ت�����ة( ، وم���عه )  م���عة ضا��ة( ال���� ب� �الل ���اف�ة معان 

  2018/ 2017ال�راسي  عاملل ت� ت���� ه�ه ال�راسة في الف�ل ال�راسي األول: ال��ود ال�مان�ة  .2

: وهيال�ق�ر ت�ر��ها  101رق�  ن�ل���ةاسة على وح�ت�� م� مادة اللغة اإلتق��� ال�ر : ال��ود ال��ض���ة  .3

 .  ) Unique Customs (ووح�ة )   Neighborvs. Neighbor( ةوح�

  :ال���قة واإلج�اءات

  :م�ه��ة ال�راسة

ال������ة في ت���� م����  األس�لة��اس أث� اس���ام اع���ت ه�ه ال�راسة ال��هج ال�����ي؛ به�ف 

: واع��� ه�ا ال��هج على ت���� م���ع���. ال����ل ل�� �ل�ة اللغة اإلن�ل���ة في جامعة ال���� ب� �الل

ال������ة، وال����عة  األس�لةم���عة ت�����ة، وم���عة ضا��ة، ح�� ت� ت�ر�� ال����عة ال������ة وف� 
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ق�لي، و�ع��، ث� ت� ت�ل�ل ال��انات : ر��ها �ال���قة االع��اد�ة، وت� ت���� أدوات ال�راسة على م�حل���ال�ا��ة ت� ت�

  .لل��ق� م� ف�ض�ات ال�راسةإح�ائً�ا 

  :أف�اد ال�راسة

ل جامعة ال���� ب� �ال/�ال�ًا و�ال�ة م� ق�� اللغة اإلن�ل���ة في �ل�ة اآلداب  60)( ی���ن أف�اد ال�راسة م�        

  .�ال�ًا و�ال�ة لل����عة ال�ا��ة  )30(�ال�ًا و�ال�ة لل����عة ال������ة و) 30(و��اقع 

  :أداة ال�راسة

  :االخ��ار ال����لي

 Unique( ووح�ة )   Neighborvs. Neighbor( �إع�اد اخ��ار ت���لي في وح�ة  �ن قام ال�اح�

Customs  ( في مادة اللغة اإلن�ل���ة رم�)ل��اء  �ن ت�ع ال�اح�ا�ة جامعة ال���� ب� �الل، وق� ل�ل) 02022101

اال�الع على األدب ال����� ال���ل �ال�راسة، وت��ی� الغ�ض م� االخ��ار، وت��ی� ال�ادة : االخ��ار خ��ات، م�ها

� العل��ة وت�ل�لها، وص�اغة األه�اف ال�ل���ة، وص�اغة تعل��ات االخ��ار، ح�� ت��ن االخ��ار ���رته األول�ة م

ت� ص�اغة ه�ه الفق�ات على ش�ل فق�ات اخ��ار�ة ذات أر�عة ب�ائل، واح�ة فق� ص���ة، وت� م�اجعة . فق�ة) 25(

ال��اغة واللغة وال�ادة العل��ة، وق� روعي في ��اب�ها أن ت�اس� م���� ع��ة  :االخ��ار وت���قه وت����ه م� ح��

  .ال�راسة

  :ص�ق االخ��ار ال����لي

م����� م� أع�اء ه��ة ال��ر�� في ال�امعات األردن�ة، م� ذو� ) 6(خ��ار ت� ع�ضه على لل��ق� م� ص�ق اال

االخ��اص في ال��اهج و��ق ال��ر��، وال��اس وال�ق���، وذل� لل�أك� م� م�� مالءم�ها للغ�ض ال�� أع�ت له، 

 ال��اغة ح�� م� ال������ آلراء ت�عاً  االخ��ار فق�ات وال��ق� م� دقة ال��اغة، ووض�ح الفق�ات، وت� تع�یل

 االخ��ار أص�ح ح�ى ،األس�لة إلى ال�ل�ات �ع� إضافة أو ح�ف ح�� م� ال��ائل س�اء تع�یل ح�� وم� اللغ��ة،

  .فق�ة  (25)م� ال�هائي م��ًنا ���له

  :ال�راسة االس��ال��ة

�الً�ا، م� داخل ) 30(ت��ن� م�  �ع� إع�اد االخ��ار، واالن�هاء م� ت����ه، قام ال�اح� ب����قه على ع��ة ع��ائ�ة 

م���ع ال�راسة وخارج ع���ها، وه�ف� ه�ه ال�راسة االس��ال��ة إلى ح�اب معامالت ال�ع��ة لفق�ات االخ��ار، 

وح�اب ص�ق االخ��ار وث�اته، وم�� وض�ح تعل��ات االخ��ار وفق�اته، وت��ی� ال�م� ال��اس� ألداء االخ��ار ع�� 

األصل�ة، وق� ت� ح�اب معامالت ال�ع��ة ل�ل فق�ة م� فق�ات االخ��ار، وت�اوح� معامالت ت���قه على ع��ة ال��� 

  .و�ان� ج��عها تقع ض�� ال��� ال�ق��ل) 0.65  -  0.30(  ال�ع��ة ما ب��
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  : ث�ات االخ��ار ال����لي

ح�� ��� ) test-retest(ت� اس���ام ���ق��� لل��ق� م� م�ش�ات ال��ات؛ األولى �اس���ام ث�ات اإلعادة       

�الً�ا، ت� اخ��اره� ع��ائ��ا م� م���ع ال�راسة وم� خارج ع���ها، وت� ت���� ) 30(االخ��ار على ع��ة ت��ن� م� 

و�فاصل زم�ي أس��ع��، واس���م� إجا�اته� في تق�ی� معامل ال��ات لالخ��ار  ،االخ��ار على ال�ل�ة أنف�ه� م�ة أخ�� 

، ��ا ت� ح�اب ث�ات االت�اق ال�اخلي للفق�ات �اس���ام معادلة ��ون�اخ ألفا ف�لغ )0.83(�لغ ف) معامل ارت�ا� ب��س�ن (

 )0.81(  

  :ت���ح االخ��ار

إجا�ات ال�الب �إع�اء عالمة  لإلجا�ة ال����ة وصف� لإلجا�ة ال�ا��ة، وق� ع�مل�  �ن ص�ح ال�اح�

املة اإلجا�ة غ�� ال����ة، وعلى ه�ا األساس فإن الفق�ات ال���و�ة والفق�ات ال�ي وضع� لها أك�� م� إشارة مع

  ).25 - 0(درجات االخ��ار ت��اوح ما ب�� 

  : ال����ة ب�ء ق�ل ال��غ�� ض��

ق�ل��ا على ج��ع أف�اد ) االخ��ار ال����لي(ولل�أك� م� ت�اف� ال����ع��� قام ال�اح� ب����� أدة ال�راسة 

  .ة ال�راسة، ت� ت���ح األوراق، ورص� ال��ائج ع��ة ال�راسة، و�ع� االن�هاء م� ت���� أدا 

  :ض�� م�غ�� اخ��ار ال����ل الق�لي ال�ع� له�ه ال�راسة

لل�ع�ف على الف�وق ب�� ال����ع��� ال������ة وال�ا��ة في ال����� الق�لي ) ت(اخ��ار  �ن اس���م ال�اح�

  :ی��� ذل�) 1(لالخ��ار ال����لي، وال��ول 

  )1(ال��ول 

وم���� ال�اللة لل�ع�ف إلى الف�وق ب�� ال����ع��� ال�ا��ة وال������ة " ت"االن��افات ال���ار�ة و���ة ال���س�ات و 

  ال�ي تع�� ل��غ�� اخ��ار ال����ل الق�لي

ال���س�   ح�� الع��ة  ال����عة

  ال��ابي

االن��اف 

  ال���ار� 

) ت(���ة 

  ال�����ة

( ���ة

) ت

  ال��ول�ة

  م���� ال�اللة

غ�� دالة ع��  1.671  1.10  4.85  8.35 30  ضا��ة

  م���� ال�اللة

0.005 
 3.44 9.45 30  ت�����ة
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ع�� ) 1.671(، وهي أقل م� ال���ة ال��ول�ة )1.10(ال�����ة ) ت(ت��� م� ال��ول أعاله أن ���ة 

ت داللة إح�ائ�ة م�ا ���� إلى ع�م وج�د ف�وق ذا ،غ�� دالة إح�ائ��ا) ت(؛ ل�ا فإن ���ة ) 0.005(م���� ال�اللة  

  .ب�� م��س�ي درجات ال����ع��� ال�ا��ة وال������ة في ال����� الق�لي لالخ��ار ال����لي

 :ت���� ال����ة

ح�� قام د���ر ) 1/10/2017(ب����� ال����ة ب�ار�خ �ن ، ب�أ ال�اح�� اس���ال م��ل�ات اج�اء ال����ة�ع 

ح�� ت� ت�ر�� ال����عة  ،ل��رس وماله م� تأث�� في ن�ائج ال����ةث� ا�ر�� م���ع�ي ال��� وذل� ل�الفي أال�ادة ب�

) اساب�ع 5( س�لة ال�����، ب���ا درس� ال����عة ال�ا��ة �ال���قة االع��اد�ة، واس��� ال��ر��ل������ة �اس���ام أا

�� ب�ار�خ وفقًا ل��نامج ال�امعة، وان�هى ال�اح� م� ال��ر  ،س��ع ل�ل م���عةو��اقع ثالث ساعات في األ

)7/11/2017 (  

  :ع�ض ال��ائج وم�اق��ها

ال������ة في ت���� ال����ل في مادة اللغة  األس�لةه�ف� ال�راسة إلى ال�ع�ف على أث� اس���ام 

اخ��ارًا لل����ل، وت� ت���قه على  �ن اإلن�ل���ة  ل�� �ل�ة جامعة ال���� ب� �الل، ول��ق�� ه�ا اله�ف ص�� ال�اح�

  :و�ان� ال��ائج على ال��� اآلتي أف�اد ال�راسة،

 ب��) (α ≤ 0.05هل ی�ج� ف�وق ذات داللة إح�ائ�ة  ع�� م���� ال�اللة " ن� على : س�ال ال�راسة

 األس�لة( اللغة اإلن�ل���ة في جامعة ال���� ب� �الل تع�� ل���قة ال��ر��  �ل�ة ل�� ال����ل ال�راسي م��س�ات

  ؟)ال������ة، وال���قة االع��اد�ة

ی��� الف�ق ) 2(ل�اللة الف�ق ب�� م���ع��� م��قل��� وال��ول ) ت(ولإلجا�ة على ال��ال ت� اس���ام اخ��ار 

ب�� م��س�ي درجة ال����ع���، ال������ة وال�ا��ة في ال����� ال�ع�� الخ��ار ال����ل في مادة اللغة اإلن�ل���ة 

  .في جامعة ال���� ب� �الل

  ) 2(ال��ول 

 وال������ة ال�ا��ة ال����ع��� ب�� الف�وق  إلى لل�ع�ف ال�اللة وم����  "ت" و���ة ال���ار�ة الن��افاتوا ال���س�ات

  الخ��ار ال����ل في مادة اللغة اإلن�ل���ة ال����� ال�ع�� في

االخ��ار 

  ال����لي

ح��   ال����عة

  الع��ة

ال���س� 

  ال��ابي

االن��اف 

  ال���ار� 

) ت(���ة 

  ال�����ة

) ت(���ة 

  ل��ول�ةا

م���� 

  ال�اللة

 0.001  2.390 12.23 6.45 16.32 30  ضا��ة 

 4.21 34.25 30  ت�����ة
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ع�� ) 2.390(هي أك�� م� ال���ة ال��ول�ة ) 12.23(ال�����ة " ت"   ال���ة أن عالهأ  ال��ول م� ی��ح      

ت داللة إح�ائ�ة ب�� م��س�ي درجات ، م�ا ���� إلى وج�د ف�وق ذا)58(، ودرجة ح��ة )0.001(م���� ال�اللة 

ال����ع��� ال�ا��ة وال������ة في ال����� ال�ع�� لالخ��ار ال����لي، وذل� ل�الح ال����عة ال������ة، ح�� �ان 

و�ع�ي ذل� أن �الب ) 16.32(، في ح�� �ان م��س� درجات ال����عة ال�ا��ة )34.25(م��س� درجاتها

ال�ي درس� (ق� تف�ق� على �الب ال����عة ال�ا��ة ) ال������ة األس�لة�اس���ام  ال�ي درس�(ال����عة ال������ة 

 ال�ا�قة ومعل�ماته� خ��اته� ر�� علىت�اع� ال�ل�ة  ال��� إلى أن ه�ه ال���قة �ن و�ع�و ال�اح� .)�ال���قة االع��اد�ة

 في ���ى ما على تق�م ال������ة س�لةاأل ه�ه ألن ن��اً مع�ى؛  ذا تعل�ه� ��عل �ام ال��ی�ة، وخ��اته� ��عل�ماته�

 ت��� أن شأنها م� ال�ي ،ال�ّعل� ع�ل�ة ن�� ال�ل�ة داف��ة إثارة و��ل�، ال��جهة الق�اءة ���� ع� �ال�عل� العل�ي ال���

ف�ًال ع� أنه �ع� ���ا�ة  ،��اه� في ز�ادة تعل� ال��عل��� األس�لة�اإلضافة إلى أن ال��ر�� به�ه ، ت���له� في

ن�اح م� ال�سائل ال�ه�ة في إأ� أنها تع�  ،�ر ال�� ت�ور ح�له ج��ع ع�ل�ات االت�ال ب�� ال�عل� وم�عل��هال��

، ��ا تع� وس�لة هامة ل�ه��ة م�حلة ال�عل�� و��ئها، ��ا ت�عى ال��ا� ال�عل��ي وت�فع م� فعال��ه، وت�ود الع�ل�ة ال�عل���ة

ع�� ال���� وت�ف� ن�ائج ه�ه ال�راسة مع دراسة �ل م�  .�ة ل�عل�ه�ال�ل�ة ب��ج�هات ب�اءة ض�ور�ة، وم�ف�ات م�اش

  ).2004(، ودراسة الع��لي )2004(، ودراسة ناص� )(2007(

( ��ا في ال��ول    ��n2اد م��ع إی�ا ت� إ" d"ال������ة على اخ��ار ال����ل  األس�لةول��اب ح�� تأث�� 

3(  

  ) 3(ال��ول 

  لها ومق�ار ح�� ال�أث�� ال�قابلة" "dو���ة "  "���n2ة 

 ح�� ال�أث��  t N2 d  ال��غ�� ال�ا�ع  ال��غ�� ال���قل

 األس�لةس��ات���ة إ

  ال������ة

اخ��ار ال����ل 

لل����عة 

 - ال������ة ق�لي 

  �ع��

  ك��� 5.90 0.9142  12.23

  

%) 91(أن ، وهي تع�ي ) 0.9142(ل��غ�� اخ��ار ال����ل ت�او� "  "n2أن ���ة) 3( ی��ح م� ال��ول 

. م� ال��ای� ال�لي في ه�ا ال��غ�� ی�جع إلى أث� ال��غ�� ال���قل، وهي تع�� ع� ح�� تأث�� ���� لل��غ�� ال���قل

  .كان ����اً ) االخ��ار ال����لي(على ال��غ�� ال�ا�ع  ال������ة األس�لةن ح�� تأث�� إ :و���� الق�ل

  :ال��ص�ات

  :��ا �أتي  �ن ل�راسة وتف���اتها ی�صي ال�اح�في ض�ء ما تّ� ال��صل إل�ه م� ن�ائج ا
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س��ات���ات الق�ل�ة لل��ر�� األخ�� �االخ��ارات الق�ل�ة، وال�ل��ات العامة، إج�اء دراسة م�اثلة ت���� اإل .1

 .وال����ات ال��ق�مة، وعلى م�احل دراس�ة م���عة

 .ان ال�الب وش�ه� ن�� ال��اد ال�راس�ةالق�ل�ة، ل�ا لها م� دور في ت�ف�� أذه األس�لةة �ت���� ال��اد ال�راس .2

ال������ة في ال��ر�� ل��ات فاعل��ها م� خالل ال�راسة ال�ال�ة في  األس�لةت���ع ال��رس�� على اس���ام  .3

 .ت���� ال����ل ال�راسي

ل�رس ال��ی� م� جهة وت�هل له� ����قة ل�ل درس ج�ی� م� ق�ل ال��رس إلى ال�ل�ة ل�ه��ال األس�لةإع�اء  .4

 .�ة ال�عل� م� جهة أخ�� ع�ل

5.  

  : الع���ة ال��اجع
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