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�  ت���� فى (stepans) تع�ف فاعل
ة ن��ذج  ال�راسة الال
ة � اس�ه�ف
  ال"الغ
ة ال�فاه

، ول�ق
/ اله�ف ال1اب/  .الب شع"ة اللغة الع�(
ة %*ل
ة ال��(
ة ) ل�'  ال��ت"&ة %عل� ال"�$ع(
� الأع�ت ال"اح7ة قائ�ة % 
ال��ت"&ة %عل� ال"�$ع ال�;اس"ة .الب شع"ة اللغة الع�(
ة %*ل
ة  �فاه

� ال"الغ
ة ال��ت"&ة %عل� ال"�$ع  ب;اء ، >�ا ت�  ال��(
ة 
، و."ق� اخ�"ار ال���رات ال"�یلة لل�فاه
بلغ ع�ده�  ��Dعة مC .الب الف�قة ال7ال7ة %Bع"ة اللغة الع�(
ة %*ل
ة ال��(
ة  مال�راسة على 

� ش"ه ال���D"ي ذH ال���Dع�
C   ،.الً"ا) ٥٠(
��اع���ت ال"اح7ة في هLه ال�راسة على ال�
Hاس الق"لي وال"ع�

ة والNا%&ة والق"��Dام  ن��ذج  ، ال��Pة درس� %اس�
"��Dعة ت��Dم

stepans  عة ضا��Dوم ، �
%اس��Pام ال&��قة ال�ع�ادة فى ال��ر�R ال"الغ
ة %&ة درس� ال�فاه
: فاعل
ة اس��Pام   وت�صل� ال�راسة إلى ال;�ائج اآلت
ة  ، وت� ت&"
/ أدوات ال�راسة ق"لً
ا و(ع�ً$ا.

�  ت���� فى  stepansن��ذج 
.الب الف�قة  ) ل�'  ال��ت"&ة %عل� ال"�$ع( ال"الغ
ة ال�فاه
  لغة الع�(
ة %*ل
ة ال��(
ة .ال7ال7ة %Bع"ة ال

� ال"الغ
ة ال"�یلة ، ن��ذج  ت����  الZل�ات ال�ف�اح
ة :  
.الب شع"ة اللغة  ،     stepansال�فاه
  .الع�(
ة %*ل
ات ال��(
ة
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Correcting alternative rhetorical concepts 
related to Rhetoric science among students of 

the Arabic Language Division, College of 
Education 

Prof. Dr. Waheed El-Sayed Hafez                    Prof. Dr. Ali Saad Jaballah , 
 Dr. Ola Abdel-Maqsoud Abdel-S                       , Aya Jamal Youssef 

Abstract 
      The current study aimed to know the effectiveness of the (stepans) 

model in correcting rhetorical concepts (related to Badi science) among 
students of the Arabic Language Division at the College of Education. For 
rhetorical concepts related to Badi science, and the study was applied to a 
group of students of the third year in the Arabic Language Division of the 
College of Education, whose number reached (50) students. And a control 
group studied the rhetorical concepts using the usual method of teaching, 

and the study tools were applied before and after . 
      The study found the following results: The effectiveness of using the 

stepans model in correcting rhetorical concepts (related to Badi science) 
among students of the third year in the Arabic Language  

  
Key words: alternative rhetorical concepts, stepans model, students of the 

Arabic Language Division, Faculties of Education   
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  ٣٨٧  

  المقدمة وا?حساس بالمشكلة  

للغة أه�
ة ج�ه��ة في ح
اة الف�د وال���Dع؛ فهي ت1ه� في ت"ادل الP"�ات، ونقل األفZار،      
ح�فاc  صل االج��اعي، و(�ون اللغة ال �1$&
ع اإلن1ان أن $ف�Z وال �1$&
ع االوال�عل�مات وال��ا


� وتDعلها أك�7 >فاءة ودقة.  اآلخ��C، ىأو ت�ص
لها إل %ال�عاني،Zة ال�ف
 >�ا أنها ت1هل ع�ل

       �مBاع�ه  Cع �
ال�ع" فى   �ووس
ل�ه األف�اد   C
ب  e%وال��ا االت�ال  أداة  الع�(
ة  اللغة  وتع� 
وانفعاالته�، وهى رمf لل���Dع الع�(ى ت�ل عل
ه وتع*R ص�رته ال7قاف
ة واألخالق
ة، ووس
لة الف�د  

ال ال�Lوق   /��. Cوقه؛ وت��ه %ال��عة عLواالرتقاء ب ،�
Zال وال�ف��Dالي واألدبي  لل�ع"
� واالت
  لألع�ال األدب
ة. 

م�P�1مي اللغة  فى صقل ذوق  >"
�  لها أث�  و   ،  اللغة الع�(
ة وف;�نهاأح� عل�م  تع� ال"الغة  و      
وال�Lوق اللغ�'، ومC  مC ال�ع"
� األدبى    �%األسR ال�Dال
ة، وت�*;ه ه�  تfود فهى  ،  إن�اجا وتلق
ا

� اللغة الع�(
ة   ث� فإن لها دورا >"
�ا
واالرتقاء %أسال
� ال��عل�
C،  %اإلضافة إلى اإلم�اع    فى تعل
  (*) )٦:  ٢٠٠٢واإلق;اع وتهLی� ال1ل�ك. ( م�&فى ال�او'، 

� ال"الغ
ة واس��Pامها وت&"
قها فى م�اقف   ومC ث� فإن ه;اك     
� ال&الب ال�فاه
ض�ورة ل�عل
� ال"الغ
ة ت�7ل ع;��ا رئ
1ا فى ص;اعةألغ��ة  
األدب مC ناح
ة إب�اعه،   دائ
ة؛ ح
p إن ال�فاه

  �� ال"الغ
ة ل
R ه�فا فى ح� ذاته، بل إن مع�ف�ها وت&"
قها ش�q أساسى فى فه
وتعل� ال�فاه
األدب
ة. واألل�ان  األع�ال  عل
ها  ت��Bل  ال�ى   �
واألسال وال�عانى  األفZار  وت1اع�    واس�
عاب 

� ال"الغ
ة ال&ال� فى ام�الك أدوات ال;ق� األدبى مC شع�  
أو ن�7 وتق���ها وت�ی� م��1'  ال�فاه
مC خالل إل�امه %ال��ر واألخ
لة ال�ى ت��N;ها    ياألدب   هوت1ه� أ$Nا فى ت;�
ة خ
ال  ج�دتها،

أح�� ص�مان  األسال
� ال"الغ
ة ال�اردة فى أع�ال األد%اء مC ق�ائ� وق�r وروا$ات ومقاالت.(
،٣٢٣:   ٢٠١٠ (  

� ال"الغ
ة أه�
ة >"
�ة  
� ال��Pلفة %B*ل عام ول&الب شع"ة  لل��عل�
C %�� ولل�فاه
احل ال�عل
دقائ/ اللغة فه�  على  ه�  ت1اع�   ت��7ل في: أنها  %B*ل خاص    اللغة الع�(
ة %*ل
ات ال��(
ة

 
�اهج و��ق ت�ر�� اللغة الع���ة وال���ة اإلسالم�ة  �ل�ة ١(�) ()' م#ل م% رسالة ماج#�� فى ال���ة ت �� ال

  . جامعة ب�ها –ال���ة 
لل��اجع   APAرق/ ال�ف)ة) فى ال��اجع الع���ة ، ون5ام  –ال#�ة  –ت9ع ال9اح7ة ن5ام ال3ث�1 ( اس/ ال�.لف   )٢(

  األج��9ة
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  ٣٨٨  

إلى م�ا.C ال;ق�    ون الZالم وم�ام
ه، ومfا$ا ص�ره شع�ا ون�7ا، ف
ه�� وtدارك  الع�(
ة وأس�ارها  

ح ومع�فة ج
� الZالم وردیuه، >�ا ت1ه� ال�� ال"الغ
ة فىال
تف
f ع�ل
ة ال;��      �فاه

  �
الLه;ى ل�یه� وت��f مC ق�راته� على اس�ع�ال أه�اف العل� ال�ئ
1ة وال�ى ت��7ل فى ال�ف1
  ،w";از وال�Dه واس�عارة و>;ا$ة وم
"Bت Cة م

ف ال��ر ال"
انyعلى ت� �>�ا ت�سع مC ق�رته

  ،�ال�Dی� وفه�ه، %اإلضافة إلى ت;�
ة    م�ا $1هل اك�Bاف واس��Pامها في أحادی7ه� و>�ا%اته
(   ا.الLوق األدبى ل�' ال&الب وذلz ب�ع���ه� على ت�7ل األن�اq اللغ��ة ال�ف
عة شع�ا ون�7ً 

  ) ١٣٢: ٢٠١٤ماه� ع"� ال"ار'،
� ال"الغ
ة فق� اه��� بها م��Dعة مC ال�راسات م;ها: و 
  ن}�ا أله�
ة ال�فاه

   ١٩٩١serag,Nagwa( دراسة ن�D' س�اج ؛ ) Pendleton,1985دراسة ب;�ل��ن ( - 
دراسة >ای�ن�  ؛    )  ٢٠٠٠،  يدراسة (سع
� الف  ) ؛  Ransdell, 1997(؛ دراسة ران�1ل  

)cahyono, 2000(    ع&اهللا؛ �
�
�،؛)  ٢٠٠١،  دراسة (ع"� ال� دراسة (أمانى ع"� ال
٢٠٠٧ (  

� ال"الغ
ة وما نالها مC اه��ام   %        
ن  ال�راسات أث"�� أن ه;اك  فإال�غ� مC أه�
ة ال�فاه
� ال"الغ
ة ل�' ال&الب،  ا وت�اخً خل&ً 
  ؛١٩٩٥  (م�� ال�عB;ى،ومC هLه ال�راسات:  ال فى ال�فاه

؛    ٢٠١٣  قاس� الع�
�'،؛   ٢٠١٣؛ س;اء دم
ا.ى،  ٢٠٠٩م�� الBاجع،    ؛١٩٩٩زمfم س*�،
  )   ٢٠١٦قادر، بل
غ ع"� ال

  :ذلz إلى ق� أرجع� هLه ال�راسات و 
   �ت�جه ال&الب ن� حف~ الق�اع� ال"الغ
ة وت&"
قها ت&"
قا آل
ا دون أن ت��ك فى نف�سه

 ا.ا ف;
ً أث�ً 

  بها ع�ض ال�فه�م �نف�ر ال&الب مC األسال
� وال&�ائ/ ال��ر�1
ة ال��P�1مة ال�ى ی�
�.ي، ألنها .�ائ/ غ
� م�Bقة وتwدH إلال"الغ
 ى الPلe وال��اخل ب
C ال�فاه

   فى C
ال"الغة إلرشاده� ال&�ائ/ ال1ل
�ة واأله�اف وأسال
� مق�ر  ع�م وج�د أدلة لل�عل�
 ی�رس�نها ح�1 اج�هاداته� وخ"�اته�.  ال�عل�
C  ال�ق��� م�ا $Dعل %ع� 

   f

ت� ال��عل��ن  
ع &�1$ ال   p
% وتBا%*ها؛  وت�اخلها  ال"الغ
ة   �
ال�فاه 
عة ".
�ائr ال��
fة لZل مفه�م. Pال 
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>�ا أن ن�ائج هLه ال�راسات أشارت إلى أن ال&الب $أت�ن إلى ح�Dة ال�راسة وه� $��ل�Zن       
� مل ال�راسة،
م�ا $�7ل عائًقا أمام    أفZاًرا م1"قة، ق� ت�عارض فى >7
� مC األح
ان مع ال�فاه


ح، و�wد' إلى تC��Z ال���رات الP&أ،�هى ن�ع مC  الP&أ  وال���رات    اك�1اب ال�فه�م ال
ال ت��اف/ مع ال;}�ة العل�
ة    ال�ع�فة ال�ى $*�1"ها الف�د مC خالل تفاعله مع ال"
uة، أو اآلخ��C و


ة�ص"٣٨٧:  ١٩٩٦  ،(Sanger & Greenbowe  .ال (ماه�  >�اع�فها  ناه� )،  ؛   H�
،��) %أنها: ما ل�' ال&الب مC أفZار ومع�ق�ات ومعارف ح�ل ال}�اه� العل�
ة  ٢٢:   ٢٠١٠م


ح ، >�ا أنها تع�ق ال&الب عC اس�ق�اء ال�ف1
�ات العل�
ة  �وت�عارض مع ال���ر العل�ي ال

ة . �  ال

ال���رات    الP&أ،  ال���رات  م;ها:  م�1
ات  ع�ة  ال���رات  هLه  على  أ.لق�  الق"ل
ة،  >�ا 
،Hرات ال"�یلة.(ماه� ع"� ال"ار��  ) ٣١١:   ٢٠١٥ال�

ال�ي ی";
ها    ال"�یلةولق� زاد االه��ام في ال1;�ات األخ
�ة %��رة واضة ب�راسة  ال���رات       
�، وأج��� دراسات ح�ل هLه ال���رات،  ال&الب 
واسعة االن�Bار ب
C  ها  أyه�ت أن  عC ال�فاه
وق� أث"�� هLه ال�راسات حل ال�B*الت،    ىوت� مC ق�رته� عل  >�ا أنها تع�ق تعل�ه�،  ال&الب 

ومC هLه ال�راسات:    ،هLه ال���رات ت����  أن .�ق ال��ر�R ال1ائ�ة ل� ت7"� فاعل
�ها في  
  ؛ ٢٠٠٨سال� ال�Pال�ة،    ؛Farrel  ،2008فار�ل    ؛٢٠٠٤  ،م��د ع�ار  ؛٢٠٠٣ع"ادة ال�Pلي،  (

  )٢٠١٦ى ج�عة، ؛  ض ٢٠١٤، ؛ ن�رة ف�جYaman ،2010$امان 
ال���رات    وأله�
ة      عق�ت   ال"�یلةم�ض�ع  ت�;اول  ح�لها    فق�  ت�(��ة  ومwت��ات  لقاءات 

العل�م   ال"�یلةال���رات   في  
ح �ال  �
غ  �الفه ل�;اقBة   r�Pال� ال�wت��  أب�زها   Cوم
ال���رات    ى  وال��اض
ات،  والHL عق� في جامعة >�رن
ل األم��*
ة، وق� ر>f هLا ال�wت�� عل

 ال"�یلة ض�ورة االه��ام ب����� ال���رات    ت�ص
اته:  ومC أه�  ا،وتف1
�ً   ا وتل
الً ت��Z;ً   ال"�یلة
 .C
  ل�' ال��عل�

ال"اح7
C،  ك�ا    Cم �
7< %اه��ام  ال"�یلة   ال"الغ
ة   �
ال�فاه  �
ت;اول�  ح} ال�ي  ال�راسات   Cف�
 ����� ال"الغ
ة ال"�یلة  مC خالل ال;�اذج: ت
 ؛) ٢٠٠٧، أح�� دراسة (صالح ال�فاه

  ) وال�ى ٢٠١٤ماه� ع"� ال"ار'، ؛ () ٢٠١١دراسة (م�� >;انة، ؛) ٢٠١٢(رجاء ج"�،
أنه ما زال ه;اك خلe و(ال�غ� مC هLه األه      إلى   �
B$ ال�اقع فإن  
ة وهLا االه��ام، �

� ال"الغ
ة ل�' ال&الب وق� أك� ذلz ن�ائج ال�راسات ال1ا%قة، >�ا 
ال�فاه وت�اخل فى هLه 
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  �
أج�ت ال"اح7ة دراسة اس�&الع
ة ح
p قام� ب�&"
/ اخ�"ار فى ال���رات الP&أ لل�فاه
� و."/  وق� ت;اول االخ�"ار ت1عة مف  ال"الغ
ة
شع"ة    ال7ال7ة  على ع
;ة مC .الب الف�قة    اه

) �، وق� بلغ م��سe  درجات هwالء  .الً"ا  )٢١اللغة الع�(
ة %*ل
ة ال��(
ة جامعة ب;ها  وع�ده
  ) درجة.  ٥٠) فى هLا االخ�"ارفي ح
C >ان� ال�رجة الZل
ة لالخ�"ار ( ٢٠ال&الب (

ان"7/ مC ال;}��ة ال";ائ
ة ال�ى تق�م على  الL'  ،  (stepans)ال;�اذج ن��ذج  هLه  ومC أم7لة      
ن��ذجه ال�عل
�ى ل�1ه
ل إح�اث ال�غ
� ال�فاه
�ى،   stepans  الفه� و(;اء ال�ع�فة، ح
p وضع

� الP&أ ال��ج�دة ل�' ال��عل�
C %اس��Pام  

� فى ال�فاه
ح
p أشار إلى أنه مC ال�ع� إح�اث تغ
%إعادة    ال�قل
�$ة فى  ق ال&�   zوذل ،Rال��ر� ب;ائ
ة فى  أفZار  ال��ر�R، وناد' %�Nورة اس��Pام 

�، و(Lلz $ع�ل 
ال��عل� إلى خ"�اته ال1ا%قة ؛ لق
اس مق�رته الف�د$ة على تف1
� ج�لة مC ال�فاه

� ل�' ال&الب وtتاحة ف�ص ال�;اقBة وال�ار م�ا $1اع�ه� فى تع�یل  Zة ال�ف
ال;��ذج على ت;�

&Pال ��.( س�اح األشق�، أت��راته
  ) ٦٢  :٢٠١٧ح�ل ال�فاه
  مشكلة الدراسة:    

� ال"الغ
ة ال"�یلة ل�' .الب %Bع"ة         
ت��د مB*لة ال�راسة الال
ة فى وج�د ال�فاه
� ال"�یلة ل�یه�  (stepans)اللغة الع�(
ة %*ل
ات ال��(
ة والاجة إلى ن��ذج  
  . ل����� هLه ال�فاه

  اآلت
ة: األسuلة ال�راسة اإلجا%ة عC  تاولولل���H لهLه ال�B*لة 
� عل� ال"�$ع الالزمة ل&الب شع"ة اللغة الع�(
ة %*ل
ة ال��(
ة؟  - 
  ما مفاه
� ال"الغ
ة اما  - 
 ال��(
ة ؟ ة اللغة الع�(
ة %*ل
شع"ة  .الب ال"�یلة ل�' ل�فاه

� ا في ت����  (stepans) ن��ذجاس��Pام ما فاعل
ة  - 
 .الب  'ل�  ال"�یلة ال"الغ
ةل�فاه
 ال��(
ة ؟  ةاللغة الع�(
ة %*ل
شع"ة 

  حدود الدراسة :  

١ -   Cعة م��Dة ب";ها؛ .الم
� عام ) %*ل
ة ال��(
ب الف�قة ال7ال7ة %Bع"ة اللغة الع�(
ة ( تعل
  �� ال"الغ
ة ال"�یلة ل�یه
�  وذلz لاله��ام ب����� ال�فاه
؛ ح
p إن وج�د م7ل هLه ال�فاه

 .�   س�;�قل %ال�"ع
ة إلى .البه
� ال"الغ
ة ال"�یلة ال��ت"&ة %عل� ال"�$ع.   - ٢
 االق��ار على ت���� ال�فاه
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  وس�ف ی�Dه ال"p الالى إلى ت�ض
ح ال�اور ال�ال
ة:        
�ا ال��ر األول:  
.الب شــــــــــــــعـ"ة اللغـة الع�(ـ
ة    'ـل�  تعل�هـا  وأه�ـ
ة  ،  ."
ع�هـا،    ال"الغـ
ة    ل�ـفاه

   .%*ل
ة ال��(
ة 
� ال"الغ
ة - ١
 ال�فاه

� تع��فـات    اخ�لفـ�  
  ووجهـات  و."
عـة  م�ضــــــــــــــ�عـات   الخ�الفات"عًـ  ال"الغ
ـة  ال�فـاه
  :ت;اول�ها ال�ى وال"�ث  ال�راسات  ن}�

>ل م�ــــــــــ&لح %فC الق�ل وله  )   %أنها:    ٧٦:   ٢٠٠٠ع�فها   (ســــــــــع
� الفي، - 

p $*�ن جامًعا مانًعا .  داللة لف}
ة ت�د مع;اه وت"
C خ�ائ�ه %

%أنها ص�رة عقل
ة ذات داللة لف}
ة ل��&لح    )١١:  ٢٠١٢(رجاء ج��،ع�ف�ها   - 
�ـائr ال�Bـ��>ة ال��علقة  Pال Cعة م��Dم Cـ�Nبالغي >ال&"اق م7ال، وه� ی�


p ت�د مع;اه وت"
C خ�ائ�ه  .%فC الق�ل مC معان و(
ان و(�$ع،%
%أنها م�ــ&لح أو رمf ل����Dات  )١١:   ٢٠١٢(ســ�اء دم�ا�ي ،>�ا ع�ف�ها    - 

�ـــــــــــــــائr ال�Bــــــــــــــ��>ـة ل���Dعـة مC  مع;��ـة لـه داللـة لف}
ـة و�Pا للf

�7ـل ت�

f وال�"���. 
  ال�"احp ال"الغ
ة ال�ي ت�1� %ال��Bل وال��

ــار�،  >�ــــا $ع�فهــــا     -  ال�ـ ــ   ــاه� ع�ـ %ــــأنهــــا: م��Dعــــة مC    )١٤٥:  ٢٠١٤(مـ
ال��ــــــــــــ�رات العقل
ة ذات ال�اللة اللف}
ة ال��ف/ عل
ها ب
C أهل االخ��ــــــــــــاص،  

 غ
ة ال��ت"&ة %عل� ال"
ان. وال�ى $*�نها ال&الب عC ال�"احp ال"ال

� ال"الغ
ة إج�ائ
ا في ال�راســــــــــــــة الال
ة %أنها: صــــــــــــــ�رة عقل
ة م�Dدة      
و��*C تع��� ال�فاه
ــ"e     ،، و(�$عٍ ، و(
انٍ $*�نها .ال� شـــــــــع"ة اللغة الع�(
ة عC فC الق�ل مC معانٍ  ولها قاع�ة تNـــــــ

ــ�اتها؛ ل��ل على ال"اب ال"الغى الL' ت;��ى إل
ه، ــها وســــــــ ــائ�ــــــــ 
fها عC   خ�ــــــــ

C*�$ p ت�%
  غ
�ها، و��ق/ مC خاللها م&ا%قة الZالم ل�ق�Nى الال.
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  ٣٩٢  

  أه+�ة  تعل( ال+فاه�( ال�الغ�ة :ثانً�ا: 
� ال"الغـ
ة أه�ـ
ة >"�' في تعل� اللـغة الع�(ـ
ة ، وهLه األه�ـ
ة ت��ـ7ل ف
ـ�ا $أتي: ( 
تBـــــــــــــــ*ل ال�ـفاه

  )١٧٥: ٢٠٠٥ع�  ال�ح+� الهاش+ي ؛ فائ1ة الع1او� ،
 اوزه إلى تDبل ی� eـــــــــــ�ر ال�ع;ى العام فق�Lوق األدب و فه�ه فه�ا دق
قا ال $قف ع;� ت

ــ"
هات   
ان ج�ال ال�Bــــ"< Hوق اللغ�Lي ال��;
�ــــــائr وال�fا$ا الف;
ة لل;r، لPمع�فة ال
  واالس�عارات وال�"احp ال"الغ
ة األخ�'.

  ًاجـعل ال&ـال� قادرZة أفـ
ره� ونقلها  ا على اســــــــــــــ�Pـ�ام اللـغة اســــــــــــــ�Pـ�اما $�*;ه� مC ت�عـ

f ب
C األد%اء وال�فاضلة ب
;ه� وتق��� ن�اجه� األدبي.
  لآلخ��C، وال��

  ا ال��اث م�اLــــــ�;ها هNة ال�ي ت
ر(e ال&الب ب��اث أم�ه� عC .��/ األســــــال
� ال"الغ
  یH�7 األصالة اللغ��ة و�w>� حاض�ها .

   ، ـفة
yة، وف�وعهـا، وو

ف ال��ــــــــــــــ&لـات ال"الغـyومع;ى  جعـل ال&ـاـل� ـقادرا على ت�
  كل م;ها .

  الي�Dوق الLال� Cه م;
� وف�ـــــــــاح�ه وت�*��Zاز الق�آن الDان ســـــــــ� إع
تع�ف ال&ال� ب

ح شع�ا ون�7ا .�  لألحادیp ال;"��ة ال��Bفة والZالم الع�(ي الف

   �
ع ال&ل"ــة ال��ه�(
C على إدراك ال"الغــة، وان�ــاجه� أد%ــا رائعــا مC خالل فه�هDــــــــــــــBت
 الف;
ة، ور(&ها %أن�اع ال�Lوق األدبي .ل��&لات ال"الغة 

  ال�الغ�ة  ال راسات وال��=ث ال;ا�قة ال�ى ت�اول8 ال+فاه�(  -

ة دورة ال�عل�    )٢٠٠٧  دراسة (أمانى ع�  ال�+� ، - D
ال�ى اس�ه�ف� ق
اس فاعل
ة اس��ات

�  فى إك1اب .الب ال��حلة ال7ان��ة  
ال"الغ
ة %&��قة ح�ی7ة ت1اع�ه� على ت;�
ة  ال�فاه
�    مهارات ال�Lوق األدبى، وت�صل� ال�راسة إلى

ة فى إك1اب ال�فاهD
فاعل
ة اإلس��ات

  ال"الغ
ة لهwالء ال&الب.

ة دورة    )  ٢٠٠٩  ودراسة (م�+  م=سى، - D
ال�ى اس�ه�ف� ال�ع�ف على فاعل
ة إس��ات

� ال"الغ
ة ال�ق�ر 
�r اللغة الع�(
ة  ب على .ال ةال�عل� فى ت;�
ة ال�فاهPة ت
  ق1� ال��(
ال���ة، الع�(
ة  اإلمارات  ب�ولة   C�ال ال�راسة    %Dامعة  فاعل
ةوت�صل�   تلz   إلى 
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  ٣٩٣  

� ال"الغ
ة ل�'  اإل

ة  فى ت;�
ة ال�فاهD
  وأوص� ال�راسة %�Nورة   &الب،هwالء الس��ات
 .�  االه��ام ب;Bاq ال��عل

س�ه�ف� ال�ع�ف على فاعل
ة م�خل ال�هام داخل ال�ى ا  )٢٠١٢،  س�اء دم�ا�ى(ودراسة   - 
� ال"الغ
ة ل�' .ال"ات ال�ف األول ال7ان�'،  
م�>f م�ادر ال�عل� فى ت;�
ة %ع� ال�فاه

� ال"الغ
ة ل�'  هLا  وت�صل� ال�راسة إلى فاعل
ة  
  &ال"ات.هwالء الال��خل فى ت;�
ة ال�فاه
ى فاعل
ة ن��ذج وودز فى ال�ى اس�ه�ف� ال�ع�ف عل  )٢٠١٣ودراسة (قاس( الع+��?،   - 

األدبى،   RامPال ال�ف  .الب  ل�'  ال;اق�   �
Zال�ف وت;�
ة  ال"الغ
ة   �
ال�فاه اك�1اب 
 �
Zة ال�ف
� ال"الغ
ة وت;�
وت�صل� ال�راسة إلى فاعل
ة هLا ال;��ذج فى اك�1اب ال�فاه

 ال;اق� ل�' ال&الب. 

  مفه=م ال�B=رات ال� یلة : - ١
ــ�ور( ح+ � أب= الف�=ح ، عای ة ع�فها  -  هي ن�اج جه�د  ):  ١٠:   ١٩٩٤، ســ


ل
ـة وال�ي $ق�م بهـا ال&الب في مـاول�ه� ل�ف1ــــــــــــــ
� األحـ�اث أو األشــــــــــــــ
ـاء  Pت
ال��Dدة وال�ي تBـــــــــ
ع في ب
�uه�، وهLه ال��ـــــــــ�رات $�*C أن ت�Zن م�1ـــــــــقة مع  
خ"�ات هwالء ال&الب وذلz على ال�غ� مC أنها تع� %�7ا%ة تف1ــ
�ات جfئ
ة ذات 

  م�' م�ود.  
%ـأنهـا: أفZـار ال&الب ال�ي ت}ه� %عـ�   )٦٢٢:    ١٩٩٨( Jـ+ال ز�G=ن ،  ع�فهـا   - 

� وال}�اه� ال&"
ع
ة  
ــ
�ات العل�
ة لل�فاه ــ�ه� لل�ق�ر وال�ي تPالف ال�ف1ـــــــــ دراســـــــــ
 ال�ق"�لة مC ق"ل ال���Dع العل�ي . 

$*�نها   ال�يـ%أنـها : تـلz األفـZار )   ٥:  ٢٠١٠,       (Sheri Gates  وع�فـها - 
ال�ف1ــــــــ
� العل�ي ال�ق
/، ال&الب عC م�ضــــــــ�ع أو ح�ث ما و�Pالف تف1ــــــــ
�ها  

  وال���Zنة ل�$ه ق"ل أو %ع� ال��ور %P"�ات سا%قة 
� بالغ
ـة ال    ) ٢٠١٢،  ( رجـاء ج��وع�ف�هـا   - 
%ـأنهـا: مـا لـ�' ال&ـالـ� مC مفـاه

� ال"الغ
ة، و��*C ت�ی�ها  
ت�ف/ مع ما أق�ه ال"الغ
�ن مC دالالت عل�
ة لل�فاه
�ـــــــــــي ث;ائي الBـــــــــــ/ على ن�e اال
PـــــــــــBخالل اخ�"ار ت Cم�ع�د ، م Cار م
خ�


ة مق��حة D
  وت���"ها مC خالل إس��ات



^ãßfe<íée	Ö]<íé×Ò<í×¥< <  E<�‚ÃÖ]MNOEt<çéÖçè<DO<DNLNL 
 

  ٣٩٤  

%أنها: تلz األفZار وال��ــــــــــــ�رات   )  ٣١٤:    ٢٠١٥،  (ماه� ع�  ال�ار� ع�فها و  - 
� اللغ��ة ، وال�ي  
� العام عC ال�فاه
ال�غل�.ة ال�ي $*�نها ال&الب %��احل ال�عل


ة %ال;1ـ"ة له�،  ی�Bـ"p بها ال&الب وت"�و تف1ـ
�اته� لهLه ال��ـ�رات و>أنها م;&ق
وتقاس إج�ائ
ا مC خالل اخ�"ار ث;ائي الBــــــــــــ/ للBZــــــــــــف عC هLه ال��ــــــــــــ�رات  

  وم�ادرها .
  �
� ال"الغ
ة %أنها: م��Dعة مC األفZار وال�فاه
وتع�ف ال�راســة الال
ة ال��ــ�رات ال"�یلة لل�فاه

� ال"ال
غ
ة، وال�ي تع"�  ال�ي ت�ج� ل�H .الب شع"ة اللغة الع�(
ة %*ل
ة ال��(
ة تDاه %ع� ال�فاه
  �� ال"الغ
ـة، وال ت�
ح له
عC رؤ��ه� %&��قـة تPـالف مـا أق�ه ال"الغ
�ن مC دالالت عل�
ـة لل�فـاه


ة فى ال��ض�عات ال��ت"&ة بها��رة ص% �

ف هLه ال�فاهyت� 

 

  -٤٨٦:    ٢٠٠٧،  عاNO ز�G=ن  (   :  مMاه� ال�B=رات ال� یلة لل+فاه�( ال�الغ�ة ل ? الLالب
  ) ٢٥٢:  ٢٠١٣، ع�L= م�+   ،) ٤٨٧

.١-    C
� العل�ـ
ة ال��ـقار(ة في األلـفاc ، >أن $Pلe ال&ـال� ب
الPلe ب
C ال��ــــــــــــــ&لـات وال�ـفاه
� ال"الغ
ـة ال�ي ت�قـارب م�ــــــــــــــ&لـاتهـا مC ال;ـاح
ـة اللف}
ـة >�ـا في
ال��ازنـة وال��ار(ـة ، :  ال�فـاه

  ال����ع وال��ص
ع ، ال�Dاز واإل$Dاز .
.٢-     �فقــ� ت"
C أن %ع� ال&الب :  أو في الــ�اللــة اللف}
ــة لل�فه�م العل�يال;قr في ال�ع��

$�u&Pن عـ;� تع��� ال�فه�م العل�ي أو عـ;� تـ�یـ� داللـ�ه اللف}ـ
ة ، وذـلz ـ%أن $ق��ــــــــــــــ�وا على  
�ائr ال��
fة ( ال�ع�ف
ة ) ال�ي تB*ل ال�فه�م العل�يPة واح�ة أو أك�7 دون ذ>� ال
  . خاص

� وق� ی  -٣.
��7ل هLا ال��ـ�ر ال"�یل في اع��اد ال&الب على إح�' ال�ـفات ال�1ـ�ع في ال�ع�
  Cها على م�اقف أخ�' خارجة ع�
ال��ج�دة في >ل ال��اقف ال�اخلة ض�C ال�فه�م العل�ي وتع�

  ن&اق ال�فه�م العل�ي األصلي .
� أو ال��ــــــــــــــ&لــات العل�
ــة ال��قــابلــة في األلفــاc م7ــل الPلe ب
C تـأك
ـ�    -٤
الPلe ب
C ال�فــاه

  ح %�ا $B"ه الLم وتأك
� الLم %�ا $B"ه ال��حال�� 
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  ٣٩٥  

� عC  :  الق�ــــــــــــــ�ر في ت&"
/ ال�فه�م في م�اقف جـ�ـی�ة -٥
� ال�ـفاه
و�ـ�ث هـLا عـ;�مـا ی�� تعل
  . .��/ الف~ وال�لق
C  ب�ال مC الفه� الع�
/ لها 

  
  عالقة تG=Q� ال+فاه�( ال�الغ�ة واك�;ابها �ال�B=رات ال� یلة : - ١

� ال"الغ
ــة واك�1ــــــــــــــــابهــا  الهــ�ف مC هــLا  
ال��ر ه� ال�ع�ف على العالقــة ب
C  تC��Z ال�فــاه
%ال��ـــ�رات ال"�یلة ل�' .الب شـــع"ة اللغة الع�(
ة %*ل
ة ال��(
ة ؛ وذلz به�ف م1ـــاع�ة ال&الب 
� ال"الغ
ة  واك�1ـابها %Bـ*ل أفNـل  ؛ ل�D;� ال�ق�ع في ال��ـ�رات ال"�یلة ال�ي  
على تعل� ال�فاه


�ا أمام اك�1اب ال�فه�م ال"الغي . ق� ت�7ل عائقا"<  
� ال"الغ
ة وف/ ثالث م�احل وهي:وت��Zن ال�فاه
  

  :ال�+�ل -
وه� ع�ل
ة عقل
ة م1ـ�uلة عC اسـ�ق"ال ال�عل�مات مC ال"
uة ووضـعها في ت�اك
� مع�ف
ة م�ج�دة 

  زمة ح�ل yاه�ة مع
;ة .الع;� ال��عل�، ح
p $ق�م ال��عل� %�Dع ال�عل�مات ال
  :مةال+=اء -

  هي ع�ل
ة عقل
ة م�u1لة عC تع�یل ال";
ات ال�ع�ف
ة ل�;اس� ما �D�1$ مC م7
�ات 

ح ال";
ات ال�ع�ف
ة وال��7
ل وال��اءمة ع�ل
�ان م�Zامل�ان ل"عNـــــــــه�ا ال"ع�، ون�
�Dه�ا ت�ـــــــــ
�، >�ا أنها ع�ل
ة م1ـــــ���ة ولLلz فهي وســـــ
لة الZائC الي  
وtث�اؤها وجعلها أك�7 ق�رة على ال�ع�


&ة .لل�
ف مع ال"
uة ال�Z  
- )�M�  : ال�

ــ�یـــ�ة ال�ي  ه� دمج ال�عل�مـــات القـــ�$�ـــة للف�د وال��ج�دة في ال";
ـــة الـــLه;
ـــة مع ال�عل�مـــات   الDـ
 ،�ــ"ها ال��عل (Lلz فإن ال��اءمة ت�� في إ.ار ال�عل�مات ال�Dی�ة و>Lلz الfDء ال��ت"e بها  و اك�1ــــ

 �
� ب
C ففي ال";
ة الLه;
ة، أما ال�;}�
   . أجfاء ال";
ة ال�ع�ف
ة لل��عل� >*ل
م�ا ســـ"/ ی�Nـــح أن م�حلة ال��اءمة $اول ف
ها ال��عل� تع�یل ب;
�ه ال�ع�ف
ة  لZي ت�;اســـ� مع  

ـة؛ لZي $1ــــــــــــــ�عـ
� مC خاللهـا اتfاـنه اـلLه;ي ، فـ"Lـلz نDـ� أن في هـLه ال�ع�ـفة العل�ـ
ة ال�ــــــــــــــ

  .م ال"الغي ال"�یلة عC ال�فه�  ���رات ال����� هي األن�1 لال��حلة 
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  ٣٩٦  

شـــــع�ة اللغة الع��Vة  Lالبل ال�الغ�ةال+فاه�(   ل�Bـــــ=stepans   UGن+=ذج   ال+�=ر ال�اني: 

 ) %أنه: ن��ذج صـــــــ�� إلح�اث ال�غ
  stepans,2006:21($ع�فه .      �Xل�ة ال���Vة  �

ال�ع�قـ�ات، ، ع�ض ال�ع�قـ�ات، م�اجهـة  %ـال;�ـائجلل��عل� مC خالل ( االل�fام    ه�مي  ال�ف
  ت�7ل ال�فه�م، ت�س
ع ال�فه�م، الLهاب ل�ا وراء ال�فه�م )


� ال�فه�مي �P�1$م ل�����   )  ٥٧:  ٢٠١٧س+اح األشق�،  (    وتع�فه    
%أنه: ن��ذج لل�غ
� وف/ م��Dعة مC الP&�ات ال�;}�ة، والL' ی�&ل� تC��Z اتDاه إ$Dابى  
ال���رات الP&أ لل�فاه

 Dالع�ل ال ��اعى؛ لZى $Bارك %اق�;اع وفاعل
ة داخل م��Dع�ه، و�ل�fم %ال�هام  ل�' >ل ف�د ن
  ال�1;�ة إل
ه؛ ل�ق
/ أه�اف ال���Dعة على أك�ل وجه. 

إ.ار ت;}
�ي ل���Dعة   :في ال�راسة الال
ة %أنه اإج�ائ
ً  (stepans)ن��ذج  ��ع� ��*C تو      
  الP&أ   ه�ت��راتت����  علي  مC الP&�ات ل�1اع�ة .الب شع"ة اللغة الع�(
ة %*ل
ات ال��(
ة  

� ال"الغ
ة  والq��B$ HL إح�اث ال��ا
  .ال�Dی�ة همة ب
C ما $ع�فه ال��عل� و(
C خ"�ات ءفى ال�فاه
  ) : stepans(م�احل ن+=ذج 

Murad Abu Sara    ،١٩٣:  ٢٠١٤  ،Sheri Lynn Gates ,عا$�   ٩:  ٢٠١٠ ،
  ٢٤٧ع"� ال1الم م�&فى ،   ٩  -٨:   ٢٠٠٦,  stepans،   ٥٠٣ -٥٠١:   ٢٠٠٧ز���ن ،  

 ،٢٤٨ (  
  :  commit to out comeاالل�1ام �ال��ائج  - ١

� ال"الغ
ــــة ،      
ال�فــــاه 
�ه�، ومع�قــــ�اته� ح�ل Zل�ف تهــــ�ف هــــLه الP&�ة إلي إدراك ال&الب 
ــ �ـــــــــ$ �ــع  وت��7ل أه�
ة هLه الP&�ة فى أنه ــة، قادر�C علي وضـــــــــ �ن واع
C %أفZاره� الPاصـــــــــ"

اسـ�;�اجات وتف1ـ
�ات ق"ل إج�اء أH نBـاq م�ت"e %ال�فه�م ال"الغي،  مC خالل االسـ�Dا%ة ل1ـwال 

�، وعلي ال�عل� إع&اء ال�ق� Zعلي ال�ف �ــ*لة $&�حها ال�عل� وت�7ل ت�$ا ل�یه�، وتفfه أو مBــــ

��ة عC مع�ق�اته� وت�ـــــــ�راته� عC  والف�صـــــــة لZل .ال� مع ت�ف
� ب
uة آم;ة لل&ال% �
ب لل�ع"
  ال�فه�م ال"الغي.

ــاف ال�فه�م ال"الغي        ــ�اه� ، و�&ل� مC ال&الب اك�Bـــــــ ومC ث� $�*C لل�عل� تق�$� أح� الBـــــــ
  ال��ج�د %ه، مع إع&ائه� الف�صة لل�;اق� ح�ل هLا ال�فه�م.
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  ٣٩٧  

ــ&ة اآلت
ة لل&الب ، ث� $&ل� م;ه� الق�اءة % 
ة ، $ق�م ال�عل� األنBـــ ع;ا$ة واخ�
ار اإلجا%ة ال�ـ
  .ال�قابلة  ل�فه�مال"�یل في ماولة م;ه إلك�Bاف ال���ر 

   expose beliefs ع�ض ال+ع�ق ات -٢

ــ
�ه� إلي       ــغ
�ة  ح
p  $ق�م ال�عل� ب�ق1ـــــ وف
ها $ع�ض ال&الب مع�ق�اته� في م��Dعات صـــــ


ل (م�تفع، م��سe، ضع�ف) وت�C�N >ل م��Dعة  م��Dعات صغ
�ة غ
� م�Dان1ة في ال�

) .الب ی�;اقBــ�ن ف
�ا ب
;ه� و�1ــ��ع�ن إلى آراء %عNــه�،  و�ف�Zون في حل ال�Bــ*لة أو  ٤-٣(
ــع   ال1ــــــwال ال�&�وح، وعلي ال�عل� ال1ــــــ�اح له� %�Bــــــار>ة األفZار وال�ع�ق�ات دون ق
�د أو وضــــ


ل أفZاره�، وع;�ما $اول ال&الب اD1ال��اد الالزمة ل� �إلجا%ة عC األسuلة  أح*ام، وأن ی�ف� له
مC األفZار ال��ج�دة ل�یه�؛ ف1ــــــ�ف ت}ه� ال��ــــــ�رات الP&أ ل�یه� ح�ل ال�فه�م ال"الغي، ولLا 
  C*�$ وت�قع ال�"�رات ال�ي  ،�
r األفZار الP&أ ل�یهPـــــــــــBة ل��&Pه الLااله��ام به �علي ال�عل

  أن یلwDا إل
ها في ال�فاع عC أفZاره� الP&أ.
ــ�&
ع معل� ا      ــ�ر ال"�یل لل�فه�م ال"الغي مC خالل إجا%ات  ومC ث� $1ـ ــاف ال��ـ ل"الغة اك�Bـ

  ال&الب على الw1ال ال�&�وح في الP&�ة األولى.
 :confront beliefs م=اجهة ال+ع�ق ات  -٣

وفي هـLه ال��حـلة تـ�اح الف�ص لل&الب الخ�ـ"ار أفZـاره� مC خالل م��Dعـة مC األم7ـلة ح�ل     
�
� ال��عل��ن عC األســـــــuلة    ال�فه�م ال"الغي، وال�ي ت1ـــــــاع�هD$ p
على م�اجهة مع�ق�اته�، ح

  HLوه;ـــا $}ه� ال�;ـــاق� الـــ ،�
مC خالل األفZـــار ال��ج�دة لـــ�یه� و�}ه� فه�ه� الP&ـــأ لل�فـــاه
  �7ه� علي ســـــ� الف�Dة ال�فق�دة ب
C خ"�اته$ HLة وع�م ال��ازن، األم� ال�
یwدH إلى ن�ع مC ال

اول�ن إعادة ب;اء ال��اك
�  ال1ـا%قة ح�ل ال�فه�م ال"الغي وخ"� $ �ات ال��قف ال�Dی�، و(ال�الي فه

ة.
p ت�"ح في ص�رة ص% �  ال�ع�ف
ة ل�یه

ومC ث� $1ــــــــــــــ�&
ع ال�عل� تقـــ�$� %ع� األم7لـــة ال�ي ت;&"/ على ال�فه�م ال"الغي و(ع�       

f ال
ل�� 
� ال&الب Zتف �
7
ــاق� ف ال�;ــ  Cــ�اث ن�ع م ــه؛ إلحــ ــة ال�ى الت;&"/ عل
ــ �فه�م  األم7لــ


ح وم�اجهة مع�ق�اته� الP&أ.�  ال
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  ٣٩٨  

  :accommodate the concept ت+�ل ال+فه=م -٤
اول ال&الب  $ p
  تع� هLه ال��حلة مC أه� ال��احل إلح�اث ال�غ
� ال�فه�مي  ح


ح لل�فه�م  ال"الغي، مع إثارة ال";
ة ال�ع�ف
ة ال��ت"&ة  ــ�;�اج تع��� صـــ %ال�عاون مع ال�عل� اسـ
HLال�فه�م ال%    Cــــــف� عB< ــــــ&ةBأن Cخالل ما قام %ه ال&ال� م Cا مLه ال&الب، و��أتي هZل��$

ــ�راته، و(Lلz  $*�ن   ــا عC ت�ـ ــ�راته الP&أ لل�فه�م ال"الغي؛ ل
��Zن ل�$ه ن�ع مC ع�م ال�ضـ ت�ـ
ال&ال� في حالة اضــــــــــــ&�اب ب
C ت�ــــــــــــ�ر�C لل�فه�م ال"الغي، أح�ه�ا ق�$� في ح�زته، واآلخ�  


ح،ــ ــ�ر ال�ـــ ــ� لل�الم
L إلعادة    ج�ی� $�7ل ال��ـــ لLا فعلى ال�عل� أن $ق�م ب��ف
� ال�ق� ال�;اســـ
.Hعات األخ���Dمع ال� �  ص
اغة ما ت�صل� إل
ه ال���Dعات، والق
ام %�قارنة ن�ائDه


ح،       ففي هLه ال��حلة $ق�م  ال&الب %ع�ل
ة إح�اث ق�ح فH�Z ب
C ال�فه�م
C الP&أ وال�ـــ
  Cا ال�عارض مLحل ه C*�$ و(ال�الي ،�شـــــــــــ��&ة أن $*�ن ال�فه�م ال�Dی� واضـــــــــــًا ومق"�ًال ل�یه
� و��� ذلz مC خالل 

ح وال�Dی� ال1ــــــــــــلخالل ق
ام ال�عل� ب�ف1ــــــــــــ
� ال�فه�م الق�$� غ
� ال�ــــــــــــ

 �&Pة:ال
  ات اآلت

ح لل�فه�م ال"الغي، وال���ر الP&أ له. - �  $&ل� مC ال&الب ال��ازنة ب
C ال���ر ال
 $*لف ال&الب %ع�ض ال���رات ال�Dی�ة ال��ت"&ة %ال�فه�م. - 

ال�قابلة هى: اإلت
ان %�عان  ففي هLه ال��حلة $ق�م ال�عل� ل&ال%ه مفه�م ال�قابلة وهي : 
 � اإلت
ان %�ا ی;اقNها و�قابلها . م��افقة وم�;ا�yة ث

  :extend the concept ت=س�ع ال+فه=م -٥
وفي هـLه ال��حلـة یfود ال�عل� ال&الب %عـ�د مC األنBــــــــــــــ&ـة ذات العالقـة %ـال�ع�فـة الDـ�یـ�ة       

 zما تعل��ه، وذل f�fإلي تع C
ال�ي ت� ال��صـــل إل
ها في ال��حلة ال1ـــا%قة، وال�&"
/ ی�فع ال��عل�
  ع�الها مC ج�ی� في م�اقف ج�ی�ة.مC خالل اس�

ال"الغي        لل�فه�م   ال&الب   �تعل  /
تع� تع�ــــــل علي  فهي  
�ة، "< أه�
ــــــة  ال��حلــــــة  ولهــــــLه 
  /
ــاعـ�ته� علي ان�ـقال أث� تعل�ه� لهـا إلي م�اقف جـ�ـی�ة مC خالل ت&"
ـقه، حـ
p إن ت&" وم1ــــــــــــ

ــ�
عابه� لل�فه�م، فNــــــــال  عC إع&اء ال&ال� ثقة  ال�فه�م $عfز ال�عل� ل�' ال&الب و���f مC اســــــ
.��fال� �  ب;ف1ه وم;ه دافع
ة ل�عل
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  ٣٩٩  

 : go beyond the conceptال^هاب ل+ا وراء ال+فه=م  -٦


ع ال&الب علي .�ح األسـuلة واالسـ�ف1ـارات       DـBأك�7 ح�ل ال�فه�م، وت �$ع;ي ال��سـع وال�عل
&الب ل��ـــــــادر  عC ال��ضـــــــ�ع، أو مBـــــــ*الت إضـــــــاف
ة م�علقة %ال�فه�م، وعلي ال�عل� ت�ج
ه ال

  ال�ع�فة ال��Pلفة ل�1اع�ته� علي ال��سع في تعل� ال�فه�م. 
في ت����   (stepans)مC اس��Pام ن��ذج س�
"انf ومC ال�fا$ا ال�ي تع�د علي ال&الب      

� ال"الغ
ةالP&أ  ال���رات  

ة$Dعل مC ال��عل�  أنه  ،  فى ال�فاه�
��عل�  ، فالم�را للع�ل
ة ال�عل
  pو�1اع� في ت;�
ة    ،، و�ع�ل علي ت;�
ة االتDاه اإل$Dابي ن� ال�عل�و�;فL األنB&ة$*�Bف و�"

�
Zلة ال�اح�ة  في أك"� ع�د   ال�ف*Bل�ل لل�،  اة الف�وق الف�د$ة ب
C ال��عل�
C ، مع م�اعم�*C مC ال
� ال"الغ
ة  و�ع�ل هLا ال;��ذج علي تع�یل
.الع ، و�;�ي مهارات ال"p واالالفه� الP&أ لل�فاه


� ال;اق� ل�H ال&الب،و Zومهارات ال�ف C
وت;�
ة الع�ی� مC ال�هارات م7ل    روح ال�عاون ب
C ال��عل�
1
C مهارات  ال�B*الت، ل
ع�/ الفه� ل�H ال��عل�
Cال�عاون وحل  ، ومC ث� تع�یل الفه� الP&أ وت

  .ال"p واالس�ق�اء
   :stepansال راسات وال��=ث الى ت�اول8 ن+=ذج      

 -   ،?�+�  stepansاس�ه�ف� الBZف عC أث� اس��Pام ن��ذج  ال�ي    )٢٠١١دراسة (م�ى ال

ات
ة الP&أ � ال
ل&ل"ة ال�ف ال1ا%ع األساسى   فى ال�غ
� ال�فاه
�ى فى تع�یل ال�فاه

مقارنة %ال&��قة اإلع�
اد$ة وعالقة ن��ذج س�
"انf %اك�1اب مهارات العل� فى ض�ء ال;��  
فى تع�یل ال���رات ال"�یلة  فى   stepansن��ذج  فاعل
ة    إلىل&الب، وت�صل�  لالعقلى  


ات
ة  ل�' هwالء ال&الب. � ال
  ال�فاه
اس�ه�ف� ال�راسة ال�ع�ف علي أث� اس��Pام ن��ذج ال�ي    )٢٠١٣  دراسة (م�اد أب= ص�ار، - 

stepans    ة
� ال��اض
ة الP&أ وفى الق�رة على حل ال�B*الت ال��اض
في تع�یل ال�فاه
فى   stepansال��حلة األساس
ة العل
ا، وت�صل� ال�راسة إلى فاعل
ة ن��ذج  ل�' .الب  

� ال��اض
ةال"�یلة تع�یل ال���رات 
  ل�' ال&الب. لل�فاه
) ال�ى اس�ه�ف� الBZف عC أث� اس��Pام ن��ذج س�
"انf فى ٢٠١٥دراسة (م�O )Gاس�،   - 

� ال;��ة ل�' .ال"ات معه� إع�   ت���� ال���رات الP&أ
اد ال�عل�
C %األردن، فى ال�فاه
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  ٤٠٠  

� ال;��ة ل�' ال"�یلة  وت�صل� إلى فاعل
ة ال;��ذج فى ت���� ال���رات  
فى ال�فاه
 ال&ال"ات.

            C*ة ال�راســـة إفادة و��
 ال�ي ال��ر�1ـــ
ة اإلج�اءات  ت�ی�  ال1ـــا%قة فى  �راســـات ال مC الال

  وtج�اءات  ،  ."
ع�ه،   stepans  ن��ذج:    ثانً
ا ال1ـــــــــا%قة ال�راســـــــــات  مC ;��ذجال عل
ها $ق�م
�  ت�ـــــــ���  في  اســـــــ��Pامه
.الب شـــــــع"ة اللغة الع�(
ة  ال��حلة  تالم
L  'ل�  ال"الغ
ة    ال�فاه
   %*ل
ة ال��(
ة

  إجراءات الدراسة: 
ب�اء قائ+ة �ال+فاه�( ال�الغ�ة ال+ق�رة على �الب الف�قة ال�ال�ة شع�ة اللغة الع��Vة �Xل�ة    -١

� ال"الغ
ة ال�ق�رة على .الب الف�قة ال7ال7ة شع"ة      ال���Vة :
واس�ه�ف� القائ�ة ت�ی� ال�فاه
  �� رئ
1ة، وت
اللغة الع�(
ة %*ل
ة ال��(
ة، ح
p ت�Zن� هLه القائ�ة مC ع�Bة مفاه

  االس�عانة في ب;اء القائ�ة على ع�ة م�ادر م;ها : 
١ - 
� ال"الغ
ة في ال��احل ال�راس
ة  ال�راسات وال"�ث ال1ا%قة ال�ي ت;اول� ال�فاه

 ال��Pلفة . 

� ال"الغ
ة ال"�یلة في ال��احل ال�راس
ة   - ٢
األدب
ات ال�ي ت;اول� ت���� ال�فاه
 ال��Pلفة .  

اال.الع على ت�ص
ف مق�ر عل� ال"�$ع  ل&الب الف�قة ال7ال7ة شع"ة اللغة   - ٣
 الع�(
ة %*ل
ة ال��(
ة. 


  القائ�ةقام� ال"اح7ة %ع�ض و �*) م*ً�ا، مC  C١٥  بلغ ع�ده� (*على م��Dعة مC ال�
 Rفى ال�;اهج و.�ائ/ ت�ر� C
��Pةال�

C في ال"الغة الع�(
ة؛   اللغة الع�(��Pال� zلL<و

� ل�الم
L ال�ف ال7انى اإلع�اد' .إلب�اء ال�أ' ح�ل م�' 
�   م;اس"ة ال�فاه
وأه�
ة ال�فاه
�  ال���N;ة فى القائ�ة  ودرجة

اغة اللغ��ة ل";�د قائ�ة ال�فاه�ح��ة اإلضافة أو  و سالمة ال

  ل�ا ی�ونه م;اس"ا لe"N هLه القائ�ة  الLف أو ال�ع�یل
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  ٤٠١  

�  ت���� فى    stepansلق
اس فاعل
ة ن��ذج و  - ١
ل�' ال��ت"&ة عل� ال"�$ع  ال"الغ
ةال�فاه
  : اآلت
ة، ات"ع� ال"اح7ة اإلج�اءات .الب شع"ة اللغة الع�(
ة %*ل
ة ال��(
ة 

  ب�اء اخ��ار ال�B=رات ال� یلة لل+فاه�( ال�الغ�ة  ال+�حلة ال`امع�ة :  -
  في إع�اد االخ�"ار: اآلت
ةات"ع� ال"اح7ة اإلج�اءات 

ه�ف هLا االخ�"ار الى اس�BZاف ما ل�' .الب شع"ة اللغة الع�(
ة   ت� ی  ه ف االخ��ار: - ١
 Rرات ال"�یلة ع;� ال��ر���� ال"الغ
ة ؛ وذلz به�ف م�اعاة هLه ال�
مC ت��رات ب�یلة لل�فاه

 لل&الب وف/ ال;��ذج .  

  ت� ب;اء االخ�"ار اس�;اًدا إلى ال��ادر اآلت
ة:   مBادر ب�اء االخ��ار:  - ٢
� ال"الغ
ة.  -
  ال�راسات وال"�ث ال1ا%قة ال�ى أع�ت ادوات ق
اس ال�فاه
� ال"الغ
ة   -
  األدب
ات ال��ت"&ة %�Dال ال�فاه
-   . �
عة .الب ال��حلة الDامع
ة وخ�ائ�ه".  
   وصف االخ��ار ال+فاه�( ال�الغ�ة  :  -٣

ى ص�رته األول
ة مC  ت�Zن االخ�"ار( اخ�
ار مC م�ع�د ث;ائي الB/ ) و���Zن االخ�"ار ف 
� ال�ئ
1ة  ٣٠(
� ال"الغ
ة ال�ق�رة على ال&الب وما ی;�رج ت� %ع� ال�فاه
) سwاًال وفًقا لل�فاه

 : C
� ف�ع
ة . ی��Zن >ل سwاٍل مC شق
  مC مفاه
الB/ األول : ع"ارة عC مق�مة الw1ال وه� ع"ارة عC : آ$ة ق�آن
ة، أو ب
� شع�، أو 

Cل ع�  ال�فه�م ال"الغي .  ع"ارة أدب
ة، وال�ي ت

ة و�1أل �الB/ ال7اني : وه� ع"ارة عC أر(عة ب�ائل  $�Pار م;ها ال&ال� اإلجا%ة ال

  عC ال�اللة اللف}
ة لل�فه�م ال"الغي .  
  تعل�+ات االخ��ار:  -٤

إلى   الDامع
ة   ال��حلة  ل��ج
ه .الب   إج�ائ
ة  االخ�"ار %��رة  تعل
�ات  ال"اح7ة  صاغ� 
  ت"اعها ع;� اإلجا%ة عC أسuلة االخ�"ار، وهى:  األداءات ال�ى $�D ا

 ق�اءة رأس الw1ال ق�اءة ج
�ة.  - 

�r لإلجا%ة.   - Pام %ال�*ان ال�fاالل� 
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�r لإلجا%ة ق�ر اإلم*ان.   - Pم�اعاة ال�ق� ال� 

  ض�d االخ��ار:   -٥
االخ�"ار    e"Nة  ل
ال"الغ  �
مC    ال�فاه م��Dعة  على  االخ�"ار  %ع�ض  ال"اح7ة  قام� 

 *)  �بلغ ع�ده   C
�*م*ً�ا( ١٥ال�  (١  Rت�ر� ال�;اهج و.�ائ/  فى   C
��Pال�  Cم اللغة )، 

C في ال"الغة الع�(
ة  الع�(
ة��Pال� zلL<ا یلى:    � ، و.ل"و�
  م;ه� إب�اء ال�أ' ف
 وض�ح ودقة ال�عل
�ات الPاصة %االخ�"ار.   - 


اغة اللغ��ة ل�ف�دات االخ�"ار (دقة ص
اغة األسuلة).   - � سالمة ال

 -  r
PBال على تw1م�' ق�رة ال 

 م�' م;اس"ة األسuلة ل���1' ال�الم
L ع
;ة ال�راسة.   - 

 -   ./
 حLف أو تع�یل أو إضافة ما ی�ونه م;اس"ًا لDعل االخ�"ار صالًا لل�&"

  االس�Lالع�ة لالخ��ار:  ال�`�Vة-٦
  �مــاف}ــة %*ل
ــة ال��(
ــة    الDــامع
ــةال��حلــة    .الب ت&"
/ االخ�"ــار على م��Dعــة مC  ت

) �
ة ، وق� بلغ ع�ده)�
  به�ف :وذلz  األح� ، وت� ال�&"
/ فى ی�م .ال%ا) ٤٠القل
  ص�ق االخ�"ار  -ح1اب ث"ات االخ�"ار                      ب  -أ 
ح1ــاب معامالت ال�ــع�(ة وال1ــه�لة  -ت�ی� زمC االخ�"ار                      د   -ج

 ل�ف�دات االخ�"ار 

  
  ح;اب زم� االخ��ار: -أ

 /
� ال"الغ
ة  ال���رات ال"�یلة خ�"ار ات� ح1اب الfمC ال�;اس� ل�&"
، وذلz لل�فاه
 �

p إن هwالء إلى م��Dع�
C، وح1اب ال���سe ال1ابي. ح  ال&الب عC .��/ تق1

  ل
R ب
;ه� تDانR. ال&الب 
  ت� ح1اب الfمC %اس��Pام ال�عادلة اآلت
ة:

m 1+m 2)÷ 2 (  
 p
  = م��سe ال;اتج مC م��Dع درجات ال���Dعة األولى.   m 1ح

m 2   .ة
  = م��سe ال;اتج مC م��Dع درجات ال���Dعة ال7ان
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  ٢  ÷ ٤٠+   ٦٠م��سe الfمC ( زمC األداء الفعلي على االخ�"ار) =  
  دق
قة.  ٥٠=                                                   
  دقائ/.  ١٠والfمC الL' اس�غ�ق�ه في إلقاء تعل
�ات االخ�"ار =  

  الfمC الالزم ل�&"
/ االخ�"ار = م��سe الfمC + زمC إلقاء ال�عل
�ات. 
                               =١٠+   ٥٠  

  دق
قة.  ٦٠=                               
� ال"الغ
ة  ومC ث� فإن الfمC ال�;اس� الC*�$ HL ال"اح7ة 
في  مC ت&"
/ اخ�"ار ال�فاه

ع;� ال�&"
/ الق"لي وال"ع�H ) دق
قة، وق� ال�fم� ال"اح7ة بهLا الfمC ٦٠ق�ره ( اللغة الع�(
ةا
  .   لالخ�"ار 

     لل+فاه�( ال�الغ�ة ال�B=رات ال� یلةخ��ار ح;اب معامالت ال;ه=لة والBع=Vة ل��=د ا-ب 
  ت� ح1اب معامل ال1ه�لة ل";�د االخ�"ار مC خالل ال�عادلة ال�ال
ة:       

ة .   معامل ال1ه�لة = ص / (ص + خ )      �  ح
p : ص = ع�د اإلجا%ات ال

) أو أك�7 ٠.٢مل سـه�ل�ها أقل مC (وفى ضـ�ء هLه ال�عادلة ی�� حLف ال�ف�دة ال�ى $*�ن معا  خ = ع�د اإلجا%ات الP&أ.        ) Cة:٠.٨م
- ٠.٧٥ی�Nـــــــــــح أن معامالت ســـــــــــه�لة ال";�د الف�ع
ة ال�ي ت� اإل%قاء عل
ها ت�اوح� ما ب
C (  معامل ال1ه�لة.   -١معامل ال�ع�(ة =    ). >�ا ت� ح1اب معامل ال�ع�(ة مC خالل ال�عادلة ال�ال
ــای�ه� فال�ــع�(ة وال %Bــ�ی�ة ال1ــه�لة ، و��جع ذلz ل�ا قام� %ه ال"اح7ة مC تع�یالت وفقًا آلراء ال�Bــ�ف
C وهى معـامالت مق"�لـة ، لـLا أ%قـ� ال"ـاح7ـة على ج�
ع مف�دات االخ�"ـار ألنهـا ل
1ــــــــــــــ� %Bــــــــــــــ�یـ�ة  )  ٠.٢٥–  ٠.٦٧ت ال�ــــع�(ة ما ب
C () وهى معامالت ســــه�لة مق"�لة. >�ا ت�اوح� معامال٠.٣٣ ــة، وع;ـ ــ�ان  ال��(
ـ 
C مC ذو' الP"�ة فى م
ـ�*ــة مC ب
C  وال� ــ�قـ ــل مف�دة بـ ــار >ـ ى اخ�
ـ   مف�دات >7
�ة وضع�ها ال"اح7ة. 

� ال"الغ
ة   ال���رات ال"�یلة ت� ح1اب ص�ق اخ�"ار   ص ق االخ��ار:   -هـ 
  مC خالل اآلتى: لل�فاه
-  ،C
�*  ح1اب ال��ق ال}اه�H: ح
p ع�ض االخ�"ار على م��Dعة مC ال�
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 ) �� ال"الغ
ة     ق
اس م;اس"ة االخ�"ار ل)م*�ًا، ل�ع�ف م�'  ١)( ٣٨بلغ ع�ده
، >�ا  ال�فاه   ت� ت�ض
ح ذلz سا%قًا. 
� ال"الغ
ة ح1اب ال��ق الLاتي: لق
اس ص�ق  - 

C ، فه� $ع"� ع�ا $���ه االخ�"ار مC الق�رة ال�ى $ق
1ها خال
ة مC ، %اإلضافة  اخ�"ار ال���رات ال"�یلة لل�فاه�*ل��ق ال�


ل  لق
ق
ة ت�"ح هى ال�z الL' ی;�1 إل
ه ص�ق االخ�"ار  خ&اء وال�Bائ� ، فال�رجات ااأل�
ة %ع� ال�Pلr مC أخ&اء الق
اس، وف
�ا یلي تف"��Dع��� على ال�رجات ال�$ p
  ذلz: ، ح
� ال"الغ
ة ح1اب ص�ق ال";�د الف�ع
ة الخ�"ار -١
� ال"الغ
ةت� ح1ـــــــاب صـــــــ�ق ال";�د الف�ع
ة الخ�"ار    : ال���رات ال"�یلة لل�فاه
ــائ
ـًا ع;ـ� م1ــــــــــــــ��'  لالخ�ـ"ار ( في  ی�Nــــــــــــــح أن ج�
ع مـعامالت االرتـ"اq ب
C درجـة ـ>ل بـ;� ف�عي واـل�رجـة الZلـ
ةال";�د الف�ع
ــة مC الــ�رجــة الZل
ــة لالخ�"ــار %ــاع�"ــار أن %ق
ــة ال";�د الف�ع
ــة لالخ�"ــار م*ــًا ، ' مC  أاالرت"ــاq ب
C درجــة ال�ف�دة الف�ع
ــة والــ�رجــة الZل
ــة لالخ�"ــار في حــالــة حــLف درجــة  عC .��/ ح1ـــــــاب معامل    ال�فاه حـاـلة حـLف درجـة ال";ـ� الف�عي مC اـل�رجـة الZل
ـة لالخ�"ـار) داـلة إح�ــــــــــــ


ل. ٠.٠١(�  ) م�ا ی�ل على ص�ق ج�
ع ال";�د الف�ع
ة الخ�"ار ال�
�ل�ن فى ال��ة األولى ، وال�رجات ال�ى    ال&الب  عل
ها  �yوف م�اثلة ، و�قاس هLا ال7"ات إح�ائ
ًا %1اب معامل االرت"اq ب
C ال�رجات ال�ى ح�ل  ت�   $ق�� ب7"ات االخ�"ار أن $ع&ى االخ�"ار ال;�ائج نف1ها إذا اس��Pم أك�7 مC م�ة    ح;اب معامل ث�ات االخ��ار:-د ال��ة ال7ان
ة ، ومC أه�    عل
ها فى  $   ): ٢ال�سائل اإلح�ائ
ة لق
اس ال7"ات ( 

  .��قة ال�fDئة ال;�ف
ة.   –.��قة إعادة االخ�"ار .            -
-               .Cل ال�"ای

ل ذلz:وق� ت� ح1اب ث"ات االخ�"ار ، %&��قة ال�fDئة ال;�ف
ة، وف
�ا یلي    .��قة االخ�"ارات ال��Zافuة.   –.��قة تل�� ال"الغ
ة  ت� ح1اب ث"ات اخ�"ار    تف
( لل";�د الف�ع
ة ولالخ�"ار  ال���رات ال"�یلة لل�فاه 
C، ه�ا: 
  ك*ل) %اس��Pام أسل�(
C إح�ائ

%ع�د ال";�د  Alpha-Cronbach األسل�ب اإلح�ائي األول: ح1اب معامل ألفا لـ >�ون"اخ  - ' ال";�د الف�ع
ة مC ال�رجة الZل
ة لالخ�"ار، الف�ع
ة لالخ�"ار، وفي >ل م�ة ی�� حLف درجات إح� 
 

١   
  . ٣٨، القاه�ة : دار الفA� الع��ى ، ص ح�ائى وق�اس العقل ال��� عل� ال�ف� اإل): ١٩٧٦ف.اد ال9هى ال#�� (٢
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ل";�د الف�ع
ة ال یwد' إلى انPفاض معامل ال7"ات  ج�
ع ال";�د الف�ع
ة، أ' أن ت�خل أ' مC افي حالة غ
اب أح� ال";�د الف�ع
ة أقل مC أو $1او' معامل ألفا العام لالخ�"ار فى حالة وج�د  وأسف�ت تلz الP&�ة عC أن ج�
ع ال";�د الف�ع
ة ثاب�ة، ح
p وج� أن معامل ألفا لالخ�"ار >*ل     الZلى لالخ�"ار. 

لى  وث"ات ج�
ع ال";�د الف� الZل
ة لالخ�"ار،ف�ج� أن ج�
ع معامالت االرت"اq دالة إح�ائ
ًا، م�ا ی�ل على االت1اق ال�اخلي األسل�ب اإلح�ائي ال7اني: ح1اب معامالت االرت"اq ب
C درجات ال";�د الف�ع
ة وال�رجات   -�  ع
ة الخ�"ار ال�
  

  ت�خل >ل ب;� ف�عى ال یwد' إلى انPفاض معامل ال7"ات الZلي لالخ�"ار. ی�Nح أن معامل ألفا لالخ�"ار >*ل أقل مC أو $1اوH معامل ألفا العام لالخ�"ار، أ' أن   - 
الف�عي ( وج�د در أن ج�
ع معامالت االرت"اq ب
C درجة >ل ب;� ف�عي وال�رجة الZل
ة لالخ�"ار ( في حالة  -  ال";�  ال�اخلي وث"ات ج�
ع ال";�د ٠.٠١جة  ). م�ا ی�ل على االت1اق  � ال"الغ
ة الف�ع
ة الخ�"ار 
 . ال�فاه

 - ) Hلي $1اوZعلى ث"ات ٠.٩٥٢أن معامل ال7"ات ال Cu�&$ وه� معامل ث"ات م�تفع ،(   االخ�"ار.  

f ب
C األداء   : اخ��ار ال�B=رات ال� یلة لل+فاه�( ال�الغ�ة ح;اب معامل الق=ة ال�+��G1ة ل��=د  -جـ

f عC ق�رة >ل مف�دة مC مف�دات االخ�"ار على ال��
على $ع"� معامل ال�� دل
ًال  ال�ف�دة   f

ت� معامل  و�ع�   ، االخ�"ار  فى  الع
;ة  ألف�اد  ال�;Pف�  واألداء  
f %اس��Pام ال�عادلة اآلت
ة(   ص�قها. ال��تفع 

f= ( مج س   ): ١وق� ت� ح1اب معامل ال��

f مف�دات االخ�"ار ت�اوح� ب
C (  مج ص) ÷ ( ن × م)  – معامل ال��
)، وهى  ٠.٠.٨٢  –  ٠.٣٣ی�Nح أن معامالت ت� )  Cم أعلى  ألنها  مق"�لة   f

ت� الف�ع
ة الخ�"ار ٠.٣معامالت  ال";�د  ق�رة  إلى   �
Bت وأ$Nًا  � ال"الغ
ة  ��رات ال"�یلةال�  )، 

f ب
C ذو' الق�رة العال
ة وذو' الق�ر  لل�فاه
الNع
فة  ات على ال�� 
f ،   %الق�ر نف1ه الL' $ف�ق االخ�"ار ب
;ه�ا في ال�رجة الZل
ة. 

�fة م�تفعة   تBــــــ
� إلىوهLه الق
�ة ال��تفعة ل�عامل ال��
أن االخ�"ار ذو ق�ة ت�   خ�"ار.، وت&�Cu ال"اح7ة على دقة اال

 
  ).  ٢٦٩ص( ،م�جع ساب�): ٢٠٠٦( صالح عالم ١
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١ -  L
�  ل����� إع�اد >�اب ال�ل�
    :stepansفى ض�ء ن��ذج  ال"الغ
ةال�فاه
  إرشادات وت�ج
هات ، وت�Zن >�اب ال�ل�
L مC ع�ة ع;اص� هى: مق�مة ال�Zاب  - ٢

، األنB&ة   stepansدروس ال�Zاب وف/ ن��ذج ،  .م��' ال�Zاب ، 
  ال��ج
ه
ة وال";ائ
ة وال�ق���
ة.

٣- ��  ل����� إع�اد دل
ل ال�عل
: ی;ق1�  stepansفى ض�ء ن��ذج  ال"الغ
ةال�فاه
  دل
ل ال�عل� إلى ق�1
C ، ه�ا:

     ��M�ع�ة ع;اص� ، وهى: مق�مة ال�ل
ل، أه�اف إع�اد  و���7ل فى :أوًال: الق;( ال
ال�ل
ل، إرشادات ال�ل
ل ،أه�
ة ال�ل
ل، فل1فة ال�ل
ل، ت�ص
ف ال�ل
ل ، األنB&ة  


ة ال��P�1مة فى ال�ل
ل ، أسال
� ال�ق��� ال��P�1مة فى �
ال��P�1مة ، ال�سائل ال�عل
 ال�ل
ل. 

  ثانً�ا :الق;( ال���Lقى :       
ع�ض >ل مفه�م وف/ الP&�ات   وف
ه ی��،    الق1� ت&"
ًقا للق1� ال;}�H  هLا  ُ$�7ل         


ة ال�ى $�*C اس��Pامها ، �
اآلت
ة: ع;�ان ال�رس ، االه�اف اإلج�ائ
ة ، ال�سائل ال�عل
� ف�ع
ة) ، خ&�ات أوجه ال�عل� ( مفا
� رئ
1ة ومفاه
ال1
� فى ال�رس، األنB&ة اإلث�ائ
ة    ه

 .� ، ال�ق��

 ٤-Qم`+=ع�ى ال راسة: ال��ق� م� ت gاف  
و(لغ ع�دها   شع"ة اللغة الع�(
ة %*ل
ة ال��(
ة    .الب  %اخ�
ار م��Dعة مC  قام� ال"اح7ة  


ة ت�7ل� فى    واع���ت ال"اح7ة ن}ام ال���Dع�
C،    .الً"ا)  ٥٠("��Dعة ت��Dالب الف�قة  : م.

ة ،وع�ده� (، ال�ا%عة إلدا  ال7ال7ة %Bع"ة اللغة الع�(
ة %*ل
ة ال��(
ة %Dامعة ب;ها�
)  ٥٠رة ب;ها ال�عل

.الب الف�قة ال7ال7ة %Bع"ة اللغة الع�(
ة %*ل
ة ال��(
ة  ، واألخ�' م��Dعة ضا%&ة ت�7ل� فى  .الً"ا
وت� ال�&"
/ الق"لى ألدوات ال�راسة الال
ة ، وق� ) تل�
Lًا ،  ٥٠، و>ان ع�ده� (  جامعة ال�;�ف
ة  

) ح�ى (  ٢٠١٩/ ١١/ ١٣الف��ة مC (   ال&الب هwالء اس�غ�ق ال�&"
/ الق"لى ألدوات ال�راسة على  
  ). وال�Dول ال�الى ی�ضج م�' تZافwه�ا ::١/٢٠٢٠/ ١٤
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ن�ائج اخ��ار (ت) للف�ق ب�� م�=سLى درجات ال+`+=عة الhا�Lة وال+`+=عة ال�`���Gة فى  
  ال+فاه�( ال�الغ�ة  XJل 

االن�اف   ال���سe  ال���Dعة  الع�د
  ال�ع
ار' 

درجة 
  ال��ة

ق
�ة  
  (ت) 

م��1'  
  ال�اللة

ن�ع  
  ال�اللة

  غ
� دال   ٠.٥٦  ٢.٧٩  ٩٨  ٦.٨٤  ٢٣.٦  الNا%&ة   ٥٠

ة   ٥٠  إح�ائ
اً "��D٧.٤  ٢٠  ال�  

داللة إح�ـائ
ة  ب
C م��سـ&ى درجات   ت ذا  ع�م وج�د ف�وق ی�Nـح مC ال�Dول ال1ـاب/ 

ة فى"��Dـا%&ة وال�Nال C

ة   ال���Dع�"��Dة  >*ل ال�
�  ال"الغ
اخ�"ار ال��ـ�رات ال"�یلة لل�فاه
 C
  ، م�ا ی�ل على تDانR ال���Dع�

  نتائج الدراسة 
 �
.الب شع"ة اللغة الع�(
ة %*ل
ة  على ال��ت"&ة %عل� ال"�$ع  ال"الغ
ة %ع� ت&"
/ اخ�"ار ال�فاه


ة والNا%&ة ت� ال��صل إلى ال;�ائج اآلت
ة :  ال��(
ة "��Dال� C
  على ال���Dع�
�    ت�ــــــــ��� فى   stepansأوًال: ب
ان فاعل
ة ن��ذج  
ل&الب شــــــــع"ة اللغة (ك*ل)   ال"الغ
ةال�فاه

  الع�(
ة %*ل
ة ال��(
ة  
ــائ
ة ب
C م��ســــــ&ى   ی;r الف�ض ال�ئ
R األول على أنه " ت�ج� ف�وق ذات داللة إح�ــــ

�    .الب درجات 

ة وال���Dعة الNــــــــــــــا%&ة فى ال�&"
/ ال"ع�' الخ�"ار ال�فاه"��Dعة ال���Dال�

ة ".  ال"الغ
ة"��Dعة ال���Dال� L
  >*ل  ل�الح تالم

ولل�ق/ مC صـة هLا الف�ض قام� ال"اح7ة %اسـ��Pام ب�نامج حfمة ال"�امج اإلح�ـائ
ة  
SPSS  ،   (ت) اخ�"ار /
لل���Dع�
C ، >�ا ت� ح1ــــــــــــــاب   T. Testح
p قام� ال"اح7ة ب�&"
ــف� ن�ائج ت&"
/ االخ�"ار ، وم�(ع إی�ا عC  ،  م�(ع إی�ا   ال"
انات ال��ضـــــــــــــة %ال�Dول  وق� >Bـــــــــــ
  اآلتى:
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  ٤٠٨  

ن�ائج اخ��ار (ت) للف�ق ب�� م�=سLى درجات ال+`+=عة الhا�Lة وال+`+=عة ال�`���Gة فى  
  ة XJل ال+فاه�( ال�الغ�

االن�اف   ال���سe  ال���Dعة  الع�د
  ال�ع
ار' 

درجة 
  ال��ة

ق
�ة  
  (ت) 

م��1'  
  ال�اللة

  �Dح
 �
  ال�أث

ن�ع  
  ال�اللة

  دال   ٠.٨٦  ٠.٠١  ٢٤.٧١  ٩٨  ٥٠٢  ٢٥٠٤٤  الNا%&ة   ٥٠

ة   ٥٠  إح�ائ
اً "��D٤.٥  ٤٨.٨  ال�  

 
ــ��'   ــائ
ة ع;� م1ــــ ــاب/ أن ه;اك ف�قًا ذا داللة إح�ــــ ب
C    ٠.٠١ی�Nــــــح مC ال�Dول ال1ــــ

  �

ة فى اخ�"ارال��ــــــــــــــ�رات ال"�یلة  لل�فاه"��Dــــــــــــــا%&ة وال�Nال C
م��ســــــــــــــ&ى درجات ال���Dع�
� تـأث
� ال;��ذج.Dـة ، و(لغ ح
"��Dعـة ال���Dــــــــــــــالح ال��فى ت�ــــــــــــــ��ـ�   ٠.٨٤ال"الغ
ـة >*ـل ل

  �

C( ال���رات ال"�یلة  لل�فاه��Pأشار أح� ال�� p
� تأث
� (م�تفع) ، حDة وه� ح
)  ١ال"الغ
) %ع� م��س&ًا ، وtذا بلغ  ٠.٥) فإن ال�أث
� $ع� ضع
فًا ، وtذا بلغ� (٠.٢أنه إذا بلغ� ق
�ة إی�ا (

فى ت�ــــــــــــــ��� ال��ــــــــــــــ�رات ال"�یلة    stepans) $ع� م�تفعًا ، م�ا ی�ل على فاعل
ة ن��ذج ٠.٨(
� ال"الغ
ة . 
  لل�فاه

م7ل: دراســــة  �stepansف/ هLه ال;�
Dة مع ن�ائج %ع� ال�راســــات ال�ى ت;اول� ن��ذج وت
 :H��;٢٠١٣) ، و ( م�اد صـــ�ار :   ٢٠١١( م;ى ال         : C
        ٢٠١٥) ، و (  %اســـل ح1ـــ

  ) . ٢٠١٧) ، ( ع�نان م�سى : ٢٠١٧)، ( س�اح األشق� : 
فى     stepansل فــاعل
ــة ن��ذج  ك�ــا أن هــLه ال;�
Dــة ت�ف/ مع مــا ورد مC أدب
ــات ح� 

� ال"الغ
ة ال"�یلة (
  ) . ٢ت����  ال�فاه
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  ٤٠٩  

Jل   ال�الغ�ة ال+�ت�Lة �عل( ال� Oعال+فاه�(  تBـــــ=UGفى    stepansثان�ًا: ب�ان فاعل�ة ن+=ذج  
  لLالب شع�ة اللغة الع��Vة �Xل�ة ال���Vة .مفه=م على ح ة 


ة اآلت
ة: وق� تف�ع مC الف�ض ال�ئ
1ى ال1اب/ الف�وض الف�ع -  
� ال"الغ
ة :     stepansب
ان فاعل
ة ن��ذج    -أ
  فى ت���� ال���رات ال"�یلة لل�فاه

 م��س&يت�ج� ف�وق ذات داللة إح�ائ
ة ب
C    -ی;r الف�ض الف�عى األول على " 

ة وال���Dعة الNا%&ة "��Dعة ال���Dفيدرجات ال�  /
على    ل�فه�م الD;اس   ال"ع�H ال�&"

� ال���رات ال"�یلة لح�ة الخ�"ار 
ال�ق/ مC صة هLا الف�ض ب�&"
/   وق� ت�. ال"الغ
ة ل�فاه
  االخ�"ار عC ال"
انات اآلتي لل���Dع�
B< Cف� ن�ائج ت&"
/  T. Testاخ�"ار (ت) 

  ) ٢ج ول(. 

ة ف"��Dعة ال���Dا%&ة وال�Nعة ال��Dم��س&ى درجات ال� C
  ى  ن�ائج اخ�"ار (ت) للف�ق ب

  مفه�م الD;اس   

  .  
ی�Nــــــح مC ال�Dول ال1ــــــاب/  وج�د ف�وق ذات داللة إح�ــــــائ
ة ب
C م��ســــــ&ى درجات 
ــا%&ة فى مفه��م الD;اس   م�ا ی�ل على ان ال;��ذج >ان   
ة وال���Dعة الNـــــــ"��Dعة ال���Dال�

و ی�جع ه	ا ال�أث��  الD;اس  ذات فاعل
ة فى ت�ـــ��� ال��ـــ�رات ال"�یلة ل�فه�م  ذات فاعل
ة فى  
  إلى: 

االن�اف   ال���سe  ال���Dعة  الع�د
  ال�ع
ار' 

درجة 
  ال��ة

ق
�ة  
  (ت) 

م��1'  
  ال�اللة

  �Dح
 �
  ال�أث

ن�ع  
  ال�اللة

  دال   ٠.٧٣  ٠.٠١  ١٦.٥١  ٩٨  ٠.٧٩  ٢.٨  الNا%&ة   ٥٠

ة   ٥٠  إح�ائ
اً "��D٠.٣٣  ٤.٨  ال�  
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  ٤١٠  

� واألحادی�  اخ��ار ن�ــ�ص أدب -��ة ســ�اء م* ال(ــع� أو ال'&� وال ســ�#ا الق�آن ال��
 ال'�6�ة ال(��فة ال�ي ت�ت56 �34اة ال1الب .

 االه�#ام 4ال#ع�فة الBا4قة لل1الب، وت�@�فها في ت���= ال#فاه�� ال6الغ�ة ال6;یلة  -

- �م1ـاع�ته� علي ان�قال أث� تعل�ه� لها إلي م�اقف و   ال&الب لل�فه�م ال"الغي  تع�
/ تعل
  .على ال�فه�م �&"
/الج�ی�ة مC خالل 
ت�ج� ف�وق ذات داللة إح�ائ
ة ب
C م��س&ى درجات   -على "   ال7انىی;r الف�ض الف�عى 

 /

ة وال���Dعة الNا%&ة فى ال�&""��Dعة ال���Dعل�فه�م  ال"ع�' ال�D1على ح�ة    ال
�الخ�"ارال���  الخ�"ار

ة. وق� ت�  .الب ل�'  ال"الغ
ة  رات ال"�یلة  لل�فاه"��Dعة ال���Dال�

لل���Dع�
C ، وق� >Bف� ن�ائج   T. Testال�ق/ مC صة هLا الف�ض ب�&"
/ اخ�"ار (ت) 
  ت&"
/ االخ�"ار عC ال"
انات اآلت
ة: 

  )٣ج�ول (
عة ال�`���Gة فى  ب�� م�=سLى درجات ال+`+=عة الhا�Lة وال+`+=  6ن�ائج اخ��ار (ت) للف�ق 

  .  ال;`عمفه=م 
 

ی�Nــــــح مC ال�Dول ال1ــــــاب/  وج�د ف�وق ذات داللة إح�ــــــائ
ة ب
C م��ســــــ&ى درجات 

ة وال���Dعة الNــــــــــا%&ة فى مفه�م ال1ــــــــــDع   م�ا ی�ل على ان ال;��ذج >ان  "��Dعة ال���Dال�

  ذات فاعل
ة فى ت���� ال���رات ال"�یلة ل�فه�م الD1ع  و ی�جع هLا ال�أث
� إلى: 

االن�اف   ال���سe  ال���Dعة  الع�د
  ال�ع
ار' 

درجة 
  ال��ة

ق
�ة  
  (ت) 

م��1'  
  ال�اللة

  �Dح
 �
  ال�أث

ن�ع  
  ال�اللة

  دال   ٠.٨٢  ٠.٠١  ٢١.٦٤  ٩٨  ٠.٨٩ ٣.١  الNا%&ة   ٥٠

ة   ٥٠  إح�ائ
اً "��D٠.٣٤  ٤.٧  ال�  
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  ٤١١  


ع ال&الب على اس�Nار ما ل�ی - DBال�فه�م ال"الغي س�اء ت Cرات سا%قة ع��ه� مC ت

ة أم خا.uة..  كان� هLه االل���رات ص

ــع"ة اللغة الع�(
ة %*ل
ة    -  ــ&ة وال�&"
قات ال"الغ
ة ال�ق�مة ل&الب شــــــ >�7ة األم7لة واألنBــــــ
 ال��(
ة.

� ال"الغ
ة ال��ت"&ة %عام ال"�$ع. - 
 ت�ض
ح ال�1ات ال��
fة لZل مفه�م مC ال�فاه


ة  ال�;اس"ة لZل مفه�م بالغي .ع�ض  - �
 الف
�ی�هات ال�عل

� ال"الغ
ة ال"�یلة.  - 
  م�اعاة خ�ائr ال&الب وذلz به�ف ت���� ال�فاه
ت�ج� ف�وق ذات داللة إح�ائ
ة ب
C م��س&ى درجات   -على "  ال7الp ی;r الف�ض الف�عى 

 /

ة وال���Dعة الNا%&ة فى ال�&""��Dعة ال���Dعال�ل�فه�م   ال"ع�'ال����على ح�ة   
�ل  ال���رات ال"�یلة  الخ�"ار
وق� ت� ال�ق/ مC صة هLا الف�ض ب�&"
/    ال"الغ
ة ل�فاه

  لل���Dع�
C ، وق� >Bف� ن�ائج ت&"
/ االخ�"ار عC ال"
انات اآلت
ة: T. Testاخ�"ار (ت) 
  )٤ج�ول (

ل�`���Gة فى  ن�ائج اخ��ار (ت) للف�ق ب�� م�=سLى درجات ال+`+=عة الhا�Lة وال+`+=عة ا
  ال�G�Bع  مفه=م 

        

االن�اف   ال���سe  ال���Dعة  الع�د
  ال�ع
ار' 

درجة 
  ال��ة

ق
�ة  
  (ت) 

م��1'  
  ال�اللة

  �Dح
 �
  ال�أث

ن�ع  
  ال�اللة

  دال    ٠.٧٩  ٠.٠١  ١٩.٧٧  ٩٨  ٠.٨٣  ٢.١  الNا%&ة   ٥٠

ة   ٥٠  إح�ائ
اً "��D٠.٥٦  ٤.٩  ال�  

  
ی�Nــــــح مC ال�Dول ال1ــــــاب/  وج�د ف�وق ذات داللة إح�ــــــائ
ة ب
C م��ســــــ&ى درجات 

ة وال���Dعة الNــــــا%&ة فى مفه�م ال��ــــــ��ع   م�ا ی�ل على ان ال;��ذج >ان  "��Dعة ال���Dال�

  ذات فاعل
ة فى ت���� ال���رات ال"�یلة ل�فه�م ال����ع   و ی�جع هLا ال�أث
� إلى:
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  ٤١٢  

ــ�را -  ــعار ال&الب %P&�رة ال��ـ � ال"الغ
ة ال��ت"&ة %عل� ال"�$ع؛ وذلz إشـ
ت ال"�یلة لل�فاه
� ال"الغ
ة ال�Dی�ة .
  ل�Zنها عق"ة في س"
ل اك�1اب ال�فاه

ــ&ة   -  االع��اد على إ$Dاب
ة ال&الب وم;اقBـــــ�ه� وtتاحة الف�صـــــة له� لل�Bـــــار>ة في األنBـــ
 وال�&"
قات ال"الغ
ة . 

 C خ&�اتها .ال��ا%ع ال�;&قي لP&�ات ال;��ذج وت�ض
ح >ل خ&�ة م - 


ع   - DـBة  ت
ال&الب على مBـار>ة أفZاره� ومع�ق�اته�  مع زمالئه� ضـ�C م��Dعات تعاون
.  

  توصيات الدراسة: 
  فى ض=ء ما ت=صل8 إل�ه ال راسة م� ن�ائج ت=صى ال�اح�ة �اآلتى :                  

ن��ذج   .١ اس��Pام   Cم ال"�یلة     stepansاالس�فادة  ال"الغ
ة   �
ال�فاه  ����ت في 
  ل&الب شع"ة اللغة الع�(
ة %*ل
ات ال��(
ة 


ة   .٢�� ال"الغ
ة مC خالل ع�ض األم7لة ال
ض�ورة تق�$� ال�1ات ال��دة لل�فاه
 واألم7لة الP&أ وال�ي لها عالقة وث
قة ب"
uة ال&الب . 


ع ال&الب على أن $أت�ا %أم7لة ج�ی�ة م��N;ة   .٣DBق�مه ت$ HLلل�فه�م ال"الغي ال
. � ال�عل

٤.   �
ات ال��(��ة ال�ی7ة ل�1اع�هD
ض�ورة تfو�� معل�ي ال"الغة %ال;�اذج واالس��ات
� ال"الغ
ة ال"�یلة ل&الب شع"ة اللغة الع�(
ة %*ل
ات ال��(
ة .
 في ت���� ال�فاه


ات عق� دورات ت�ر�"
ة؛ ل��ر�� معل�ي ال"الغة على اس��Pام ال��اذج واالس��  .٥D
ات
� ال"الغ
ة ال"�یلة ل�' ال&الب . 
 ال��(��ة ال�ی7ة ل����� ال�فاه

تfو�� >�� ال"الغة %ال�سائل ال�ع
;ة مC رس�مات وأش*ال وج�اول ؛ وذلz لع�ض   .٦
� ال"الغ
ة األساس
ة والف�ع
ة ، ول
R على ه
uة ص
اغة لف}
ة فقe للقاع�ة  
ال�فاه

  �فه�م . ، األم� الP$ HLفف مC صع�(ة اس�
عاب ال
  مقترحات الدراسة :  

في ضــ�ء ن�ائج ال�راســة وت�صــ
اتها ، $�*C لل"اح7ة تق�$� ال�ق��حات اآلت
ة ذات 
  ال�لة %��ض�ع ال�راسة وهي : 
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  ٤١٣  

� ال"الغ
ة ا .١
 ل"�یلة ل&الب ال��حلة ال7ان��ة إج�اء دراسة ل����� ال�فاه

� ال;��ة ال"�یلة ل�'  .٢
ل  .الب ال��اح إج�اء دراســـــــــــة ل��ـــــــــــ��� ال�فاه
 ال�راس
ة ال��Pلفة 

  قائمة المراجع : 
  أولًا: المراجع العربية:  


� (   حل�ى  أمانى - ��    .)٢٠٠٧ع"� ال

ة دورة ال�عل� فى ت�ر�R ال�فاهD
أث� اس��Pام اس��ات

ل الف�ر' وال�wجل ل&الب ال��حلة ال7ان��ة�، م�لة الق�اءة وال�ع�فة  .ال"الغ
ة على ال�

 .٢٠٦-١٧٠ ص ص )، ٦٤الع�د (
(ح��'  بل
غ   -  القادر  ت�ر�R    .)٢٠١٦ع"�  فى  ال�fDأة  ال�هام  
ة D
اس��ات اس��Pام  أث� 

� ال"الغ
ة وال�Zا%ة ال�ع"
��ة ل�' .الب ال�ف  
ال7انى ال7ان�'  ال"الغة فى اك�1اب ال�فاه
� األزه�' 
ال�����ة  ،%ال�عل ال��(
ةال��لة  ال�;
ا، >ل
ة  )، ص ص ١٢١(  ٣١  ،: جامعة 

١٦٨ -١١٧ . 
فاعل�ة إس�ات���ة مق�حة فى ت���� ال��رات ال��یلة   .)٢٠١٢ج"� (  م�&فى    رجاء - 

، >ل
ة  . ماج�1
�( غ
� م;�Bرة )لل*فاه�' ال�الغ�ة ل�� %الب ال�ف ال!انى ال!ان�� العام
   .جامعة ب;ها: ال��(
ة

في تع�یل ال��رات ال3ا%2ة    أث� ت�/�ف ن*�ذج درا+ف�  .)٢٠١٤الغ��H (  م��   زاه�  - 
األساسي العاش�  ال�ف  %الب  ل�8  العل*�ة  م;�Bرة)ماج�1
�  .لل*فاه�'   �
>ل
ة    ، (غ

   .غfة  الDامعة اإلسالم
ة: ،ال��(
ة
 -   �فاعل
ة ال��ر�R %اس��Pام ن��ذج ال�غ
� ال�فه�مي   ).٢٠٠٨ال�Pال�ة ( ع"� العf�f  سال

م�لة جامعة    .ت ال�ف األول ال7ان�H في الفه� ال�فاه
�ي %ال";اء ال�Nئي ل�H .ال"ا
 . ٢٢٨ –  ١٩٦)، ص ص ١(٤،  دم��

 -  �

ة ال�عل� ال�عاونى فى  .) ٢٠٠٠الفى (  ع"� هللا  سعD
�    أث� اس��Pام اس��ات
إك1اب ال�فاه
ال"الغة مادة   �ن  �اتDاهاته وت;�
ة  ال7ان��ة  ال��حلة  ل&الب  الق�اءة   .ال"الغ
ة  م�لة 

 .١٠١ -٦٩، ص ص )٦٣الع�د ( ،وال�ع�فة
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  ٤١٤  


ح ال���رات ال"�یلة    .)٢٠١٧األشق� (فاروق  س�اح   - �اس��Pام ن��ذج س�
"انf فى ت
�Dالع�ل ال �� العل�
ة وت;�
ة االتDاه ن
اعى ل�' تالم
L ال�ف ال1ادس ل"ع� ال�فاه


ة ، >ل
ة ال)٧(   ٢٠  ،م�لة ال����ة العل��ة  .االب��ائى)��:  Rش� C
، ص ص جامعة ع
٩٢ –  ٥١ . 

�  س;اء   - 
ت=*�ة    فاعل�ة م�خل ال*هام داخل م�:9 م�ادر العل' فى  .)٢٠١٢دم
ا.ى ( إب�اه
ال!ان��  ل�� %ال�ات ال�ف األول  ال�الغ�ة  ، >ل
ة  غ
� م;�Bرة )  (ماج�1
�  .ال*فاه�' 


"ة.  جامعة :ال��(
ة. 
تق��' م�� تC��ل %ل�ة ال*�حلة ال!ان��ة ABل@=ة    .)١٩٩٩العام�' (ب;� أح��  ش*�ر   - 


�  غ( ماج�1
�  .وم�� ت�/�فه' لها فى :اBاته'  ل*فاه�' ال�الغ�ة ال*ق�رة عل�ه'ع*ان ل
 . : جامعة ال1ل&ان قاب�س>ل
ة ال��(
ة والعل�م اإلسالم
ة م;�Bرة )،

أث� اس��Pام ن��ذج %ای"ي ال";ائي في ت�ر�R ال"الغة  .)٢٠٠٧(  أح��   صالح ع"� ال�1
ع  - 
� ال"الغ
ة وت;�
ة االتDاهات ن� ال"الغة  
ل�H  علي تع�یل ال���رات ال"�یلة عC ال�فاه

 Hف األول ال7ان��)، ص ص  ٣٣، الع�د (: جامعة األزه�م�لة �ل�ة ال����ة.  .ال"ات ال
١٧٥ –  ١٢٥ . 


� ج�عة ( - Dى ع"� ال�أث� ت�/�ف ن*�ذج درا+ف� فى ت=*�ة مهارات الف��F ).  ٢٠١٦ض
األساسى الاسع  ال�ف  %ال�ات  ل��  العل�م  مادة  فى  العل*ى  واإلس@الع  . الأملى 

 ماج�1
�(غ
� م;�Bرة)، الDامعة اإلسالم
ة: غfة. 
ــ��ات���ات ت�ر�� العل�م).�٢٠٠٧ ز���ن(عا$ -  . ع�ان: دار ١.q  ال$&��ة ال%$ائ�ة واســـ

 ال�Bوق لل;�Bوال��ز�ع.

(  أح��   ع"ادة -  
ح  ٢٠٠٣ال�Pلي �ت في   H�
ال��ل  �ال�عل ب;��ذج   Rال��ر� فعال
ة   .(
الZه�(
ة  الف;
ة  العل�م   �ن االتDاه  وت;�
ة  الZه�(
ة   �
ال�فاه ل"ع�  ال"�یلة    . ال���رات 

 .جامعة .;&ا:ال*Nت*� العل*ي ال!امLB Mل�ة ال��Kة
 -   �
�ال (زه�'  ع"�  فى   .)٢٠٠١ع&ا هللا   �
ال�فاه  eة خ�ائ
D
اس��ات اس��Pام  فاعل
ة 

  �
ل ال�ع�فى ل&الب ال�ف األول ال7ان�' وت;�
ة اتDاهاته�ت�ر�R ال"الغة على ال�
ال�ادة  �ال��ر�Rال�Dع  .ن لل�;اهج و.�ق  ال����ة  ال!الP ع�O ال*Nت،  
ة  العل*ى   �*

 . ١٧٥-  ١٤٧، ص ص Bع=�ان (م=اهج العل�' وال!�رة ال*ع�ف�ة والF=�ل�ج�ا ال*عاص�ة )



^ãßfe<íée	Ö]<íé×Ò<í×¥< <  E<�‚ÃÖ]MNOEt<çéÖçè<DO<DNLNL 
 

  ٤١٥  

 -   )Hاوfة العfالـهاشــــــــــــــ�ي ؛ ـفائ Cال%الـغة الع��ـ�ة رؤـ�ة ن&��ة  ).  ٢٠٠٥عـ"� ال�ح� �ـت�ر�
 ال�1
�ة لل;�B وال��ز�ع وال&"اعة ع�ان:دار. ١.ت-%�ق�ة م,�س%ة.

ــ&فى( -  ــالم م�ــــــ ــ�  ).٢٠١٣ع"� ال1ــــــ . القاه�ة:دار  ٢. qت�ر�� العل�م وم�-ل%ات الع/ـــ
 الف�Z الع�(ي لل;�B وال��ز�ع.

 -  �وت=*�ة أث� ن*�ذج وودز فى اكAاب ال*فاه�' ال�الغ�ة . )٢٠١٣الع�
�' (م�� قاس
 ��Fف(غ
� م;�Bرة)، >ل
ة ال��(
ة   
�ماج�1. ل�� %الب ال�ف ال3امZ األدبى� ال=اقال

 .: جامعة د$الىللعل�م اإلن1ان
ة

�    ك�ال   - �،  ، ع�ان ال$&��ة ال%$ائ�ة واس��ات���ات ت�ر�� العل�م.  )٢٠٠٧ز���ن (ع"� ال

 . دار ال�Bوق 
� ال"الغ
ة    .)٢٠١٤ع"� ال"ار' (  شع"ان  ماه� - 
ب�نامج ل����� ال���رات الP&أ لل�فاه

ال��لة ال�ول�ة  .  ال��ت"&ة %عل� ال"
ان ل�' .الب شع"ة اللغة الع�(
ة %*ل
ة ال��(
ة ب";ها
 . ١٧٠  –  ١٣٠)، ص ص  ٣٥جامعة اإلمارات الع�(
ة ال���ة, الع�د (  ،ال�����ة  لأل1,اث

 - )Hت$��ة ال�فاه�: اللغ��ة ب�7 ال�$&�ر ال$ف5ي وال����3 ).  ٢٠١٥ماه� شع"ان ع"� ال"ار .
 ال�مام: م*�"ة ال��;"ي . 

عالج األخ@اء   أث� اس�3ام إس�ات���ة %�ح األس2لة فى).  ٢٠١١م�� سل�ان >;انة (  - 
ال!ان��ة ال*�حلة  %ل�ة  ل��  ال�الغ�ة  ال�راسات ال*فاه�*�ة  >ل
ة  م;�Bرة)،   �
د>��راة(غ  .

 العل
ا: الDامعة األردن
ة. 
 -  ���    أث�  .)٢٠٠٩م�سى (  م��د   م

ة دورة ال�عل� فى ت;�
ة ال�فاهD
اس��Pام اس��ات

�C ب�ولة اإل  . مارات الع�(
ة ال���ةال"الغ
ة ل�' .ل"ة ق1� اللغة الع�(
ة %Dامعة ال
 .٨٤-  ١٣، ص ص )٩٥، الع�د (م�لة الق�اءة وال�ع�فة

 - ) أب� ص�ار  فى  .)٢٠١٣م�اد  س��ان9  ن*�ذج  اس�3ام  ال��اض�ة    أث�  ال*فاه�'  تع�یل 
ال��اض�ة ال*LOالت  العل�ا وفى ق�رته' على حل  ال*�حلة األساس�ة  ل�� %ل�ة    . ال��یلة 

    .: األردنغ
� م;�Bرة )، الDامعة األردن
ة( د>��راة 
�  م��� $اس� - y. )٢٠١٤(  >ا   �ة ال��یلة ل���C=ان9 فى تع�یل ال*فاه�' ال��أث� ن*�ذج س

  : ، >ل
ة ال��(
ة األساس
ة(غ
� م;�Bرة)ماج�1
�  .�M فى م�Aان%ال�ات معه� إع�اد ال*عل*
 . الDامعة ال��1;���ة
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  ٤١٦  

ال�او'   -  وت��ی�  .)٢٠٠٢(ال��D;ى    م�&فى  تأص�ل  الع���ة  األس*;�ر�ة: ال%الغة   .
 م;Bأة ال�عارف .

) .فاعلية استراتيجية مقترحة فى تصويب التصورات البديلة ٢٠١٤نورا على عبد الحميد ( - 
التعليم األساسى   الثانية من  الحلقة  النحوية لدى طالب    ، رسالة ماجستير غير للمفاهيم 
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