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  :ةـــــــــدمـقــــــــــم

ن إِ و  مْ كُ وانِ م وأْلـكُ تِ نَ ِسـلْ أْ  واخـتالفُ  واألرضِ  سـمواتِ لَ ا قُ ْلـومـن آياتـه خَ « : الىـيقول اهللا تع

  .صدق اهللا العظيم. )22الروم اآلية  ( »  للعالمينَ  آلياتٍ  كَ الِ ذَ  فيِ 

 داألفرابين  األساسي لتواصلهي المفتاح ف لغة ثانية هو بمثابة الحصول على روح ثانية،اكتساب إن 

ثانية إضـافة إلـى اللغة الاكتساب لذلك فان  ،المجتمعات الشعوب و مختلف  بينوتبادل األفكار والمشاعر 

تشهد تطور علميـا  التي الثالثة األلفيةطلع مخصوصا ونحن في  حتمية يات الضرور ال منيعد اللغة األم 

مهمـــا مـــن لج موضـــوعا ابالغـــة كونـــه يعـــ أهميـــةدراســـتنا  ألمـــر الـــذي يعطـــى موضـــوعا ،تكنولوجيـــا ســـريعاو 

  .هو عملية اكتساب اللغة الثانية و  أالالتربوي و مواضيع علم النفس اللغوي 

الراشــح االنفعــالي للعــالم  رضــيةف لنظريــاتاهــذه  بــين مــن، و اهنظريــات لتفســر العديــد مــن ال ظهــرتفقــد 

 وعالقتـه اللغـة الثانيـة اكتسـاب «:تحـت عنـوان ،والتـي سـتكون محـور دراسـتنا ،"ستيفن كراشـن"األمريكي 

  . »السنة الرابعة متوسط  تالميذ لدى الراشح االنفعالي

إشكالية الدراسة ضمناه  ،"مدخل الدراسة" الفصل األول ،ة فصولسبعالدراسة على هذه اشتملت ولقد 

وحدود الدراسة ،اإلجرائيةمية الدراسة والمفاهيم اختيار الموضوع وأهداف الدراسة وأه والفرضيات ودواعي 

إضـافة  هـاأنواعو  ووظائفهـااللغة  تمحور حول مفهوموالذي ،" اللغة الثانيةب "المعنون  الفصل الثانيأما 

الفصـل  ضـم كمـا ،بخالصـة ثم ختمناه ،الفرنسية باعتبارها لغة ثانيةاللغة  مفهومو  إلى مفهوم اللغة الثانية

 إلــىإضــافة  ،مفهــوم اكتســاب اللغــة وأنــواع االكتســاب اللغــوي "كتســاب اللغــة الثانيــةال "المخصــص  الثالــث

ـــة ـــم أنمـــاط اكتســـاب اللغـــة الثاني ـــةلفـــر ا ث ـــة و  ق بـــين اكتســـاب اللغـــة األم واللغـــة الثاني ســـتيفن كراشـــن "نظري

الكتســاب  "كراشــن "خصــائص نظريــةالنظريــات المفســرة الكتســاب اللغــة الثانيــة و و الكتســاب اللغــة الثانيــة "
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 مفهــوم الراشــح االنفعــاليوتضــمن " الراشــح االنفعــاليفجــاء تحــت عنــوان الفصــل الرابــع أمــا ، اللغــة الثانيــة

  .خالصة الفصلثم ، فيهالعوامل التي تؤثر و 

تضـــمن الدراســـة ف ،"إلجـــراءات المنهجيـــة للدراســـة الميدانيـــةل"فقـــد خصـــص  لخـــامسلفصـــل اافصـــول أمـــا 

 هــاعينو  ومــدة إجـراء الدراســة االسـتطالعية،مكـان الهــدف مـن الدراســة االسـتطالعية و وشـملت االسـتطالعية 

 مـنهج الدراسـة، التـي احتـوت األساسـيةالدارسـة  أيضاكما تضمن ،دواتهاوالخصائص السيكومترية أل هأدواتو 

تفريــغ  إجــراءات ، مــع عــرضوتطبيقاتهــا هــاوأدوات وموصــفاتها، الدراســة عينــة تها كمــا حــدد فيهــاومــد همكانــو 

ـــــات، ـــــائج ل" الســـــادس كمـــــا خصـــــص الفصـــــل ،فيهـــــا المســـــتخدمةصـــــائية واألســـــاليب اإلح البيان ـــــرض نت ع

  .ات الجزئيةنتائج الفرضينتائج الفرضية العامة و   عرضتم فيه ،"الفرضيات

العامـــة نتـــائج الفرضـــية  بـــدءا مـــن "مناقشـــة وتفســـير نتـــائج الفرضـــياتل" ابعالفصـــل الســـكمـــا تطرقنـــا فـــي 

رأينـا أنهـا بمجموعـة مـن االقتراحـات التـي  هـانختم وبعـدها ،ا نلدراسـت عامة ةثم خالص ،الفرضيات الجزئيةو 

المســتخدمة  جــع اقائمــة للمر  ناثــم عرضــ ،األخــرىالمجــال لمختلــف الدراســات مهــد وت خــدم العمليــة التربويــة،ت

 .   تنادراسفي عليها  دناالتي اعتم المالحق،بوقائمة خاصة 



 ا	�را�ـــ���ـــ�                                                                       ا	��� ا�ول
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  :كاليةـــــــــاإلش  

رمـز كيانهـا  عـدتاللغة تراث الشعوب وسجل حضاراتها ومخزن عواطفها وطموحاتها، حيـث تعتبر       

الروحــي وعنــوان وحــدتها وتقــدمها لــذلك ،فــإن معرفــة اللغــة تفــتح لإلنســان آفاقــًا بعيــدة واســعة يــتمكن مــن 

الماضــية وتجاربهــا ومعارفهــا ومعتقــداتها وعاداتهــا وتقاليــدها، ويــتمكن  األمــمخاللهــا اإلطــالع علــى حيــاة 

عله أكثر وعيًا وأوسع معرفـة وأكثـر ما يج األمر الذي من فحص تراثها الفكري والحضاري واالجتماعي،

قــدرة علــى نقــل هــذا التــراث إلــى األجيــال الجديــدة لتحــافظ علــى أصــالتها، ولتــتمكن مــن إطــالق طاقــات 

ـــــــــــديها ـــــــــــه ،اإلبـــــــــــداع ل ـــــــــــى مجيكما تجعل ـــــــــــهشـــــــــــعر باالنتمـــــــــــاء إل ـــــــــــا موعت  البشـــــــــــرية نفســـــــــــيا واجتماعي

  .)2003،30،السيد(حضارياو 

المواصالت بفضل تطور وسائل االتصال و  العالم اليوم أصبح بمثابة القرية الصغيرة بما أن و 

الدول لتواصل مع األخر في مختلف امن اجل  ا،لزامو غة ثانية أمرا ضروريا بل تعلم ل فقد أصبح 

 التربوية مؤسساتهافي  األجنبيةجميع الدول من خالل تدريس اللغات  إليه ىتسع وهذا ما ،المجتمعاتو 

  .والتعليمية 

وتعليمها خاصة   األجنبية لدول التي تحرص على االهتمام باللغات ا والجزائر من بين هذه 

 تعتبرو  ،من مخلفات االستعمار الفرنسي للجزائر  أي،فهي تعد موروث استعماري  ،اللغة الفرنسية

  .غية مازياللغة األإضافة إلى   بالدلتي تعد اللغة الرسمية في الا ،ة اللغة الثانية بعد اللغة العربي

 يرجع إلى "ألجنبية اللغة "بدل دراستها يف الثانية اللغة مصطلح الباحثة استخداملذلك فان 

مهيمنة  زالتماها إضافة إلى أن،كونها مورث استعماري ،الفرنسية بها اللغة تحضىالخصوصية التي 

   اليومي التواصل لغة إليهم بالنسبة أصبحتف الكبرى المدنداخل  المجتمع الجزائري ،وخاصة  في



 ا	�را�ـــ���ـــ�                                                                       ا	��� ا�ول
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 ةوالصناعي واإلنتاجية الخدماتية القطاعات في واالقتصادية اإلدارية المعامالت ةلغ أنها كما 

  .)99، 2012عبد السالم،(التعليمية وحتى

تدريس اللغة الفرنسية يبدأ في سن مبكرة ابتداء من السنة الثالثة ابتدائي من  أنرغم من الوب

تنصيب بعد  التعليم الجزائريةت التي قامت بها وزارة التربية و هذا وفق اإلصالحااالبتدائية و المرحلة 

نصت على تدريس اللغة الفرنسية في السنة الثانية من التعليم التي  جنة إصالح التعليم االبتدائيل

ون في السنة ثم أعيد النظر في سنة تدريسها لتك، 2004/2005االبتدائي ابتداء من السنة الدراسية 

حسب القرار الوزاري رقم وذلك  2006/2007الثالثة من التعليم االبتدائي،انطالقا  من العام الدراسي 

  . 2005ماي  14المؤرخ في  16

المرحلة من إضافة إلى تدريسها في سن مبكر، فهي تدرس في جميع المراحل التعليمية 

كذلك  ،إلى المرحلة الجامعية إلى أننا نجد عدد قليل من الذين يجودونها نطقا وتعبيرا وكتابة ة االبتدائي

هذا  ما نالحظه من خالل نتائج ضعيفا مقارنة بالمواد األخرى  و  ذ  لها يعدمياكتساب التالفإن 

   .شهادة البكالورياو  االمتحانات الرسمية كشهادة التعليم المتوسط

األبحاث والدراسات في حقول  تجعل،في تزايد مستمر لتعلم لغة ثانية أو أكثرحاجة األفراد والن 

مما تتزايد ، اللغويات العامة والمتخصصة مثل علم اللغويات النفسي واالجتماعي وعلم النفس المعرفي 

مهد الطريق لدراسة متخصصة في مجال تعلم اللغة الثانية واألجنبية وتطبيق نتائج هذه الدراسات على 

 2011 نجد دراسة لخالد بن عبد العزيز الدامغومن بين هذه الدراسات ،تطوير أساليب تدريسها وتعلمها

 هذهومن نتائج  اكتسابها وتعلمها  في األمللغة  تأثيره علىاألنسب لتدريس اللغة األجنبية و  تبيين السن

 االبتدائي الثاني الصف من الحكومي التعليم في اإلنجليزية اللغة تعليم في بالبدء الدراسة

  .)753 ،2011،الدامغ(



 ا	�را�ـــ���ـــ�                                                                       ا	��� ا�ول

 

14 

 

كيفية تحسين ؤثرة في اكتساب اللغة الثانية، و العوامل الم"كما نجد دراسة لمحمد علي الخولي بعنوان

كيفية تحسين اكتساب و  الثانية الذي بين من خاللها دور العوامل التي تؤثر في اكتساب اللغة" تعليمها

  . )،1990،345،الخولي( .داخل غرفة الصف الثانية اللغة

حيث تطرقت من خالل هذه "واقع تعليم اللغات األجنبية بالثانوية الجزائرية "كذالك نجد دراسة بعنوان 

فشل عملية  أونجاح  أنبينت نتائج الدراسة و  األجنبيةالدافعية في تعلم التلميذ للغات  إلى دورالدراسة 

  )2012،105،ًحَمار( نفسية المحيطة بالتلميذ والمعلمالو  ةماديالعوامل اليرتبط ب األجنبية اللغات تعليم

 "لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة  أجنبيةقلق تعلم اللغة االنجليزية كلغة " نجد دراسة بعنوانو     

ة القدس لدى طلبة جامع أجنبيةالقلق من تعلم اللغة االنجليزية كلغة كشف عن إلى ال هدفت الدراسة

تحديد اثر كل من الجنس والمستوى التعليمي  ضرورة أيضا الدراسة بينت كما. المفتوحة في فلسطين

درجة  أنأظهرت النتائج و .تعلم اللغة االنجليزية كلغة أجنبية لدى طلبة الجامعةمن قلق العلى مستوى 

القلق مرتفعة لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة بشكل عام في مجال االتصال والتواصل مع األجانب 

على أمستوى القلق من تعلم اللغة االنجليزية كلغة أجنبية  أنالنتائج  أوضحتو ، )األممتحدثي اللغة (

ومن الجدير . نجليزيةلدى الطلبة اإلناث مقارنة مع الذكور في مجال حضور المحاضرات في اللغة اال

بالذكر اٌنه لم توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية في مستوى القلق من تعلم اللغة تعزى للمستوى 

   )2013القدومي،(.لدراسة التعليمي كمتغير في ا

 التي الراشح االنفعالي  فرضية هامن بين،ظهرت العديد من النظريات ،يةاللغة الثان اكتسابحول تعلم و و 

  والتي تبنيتها لتكون محور هذه الدراسة "ستيفن كراشن"حديثة للباحث األمريكي ال دراساتال تعد من

هناك مجموعة  المتغيرات الوجدانية  أن )العاطفيةتصفية ( اما يطلق عليه أوفرضية الراشح االنفعالي ف

   :في عملية اكتساب اللغة الثانية و التي تشمل  تأثر
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لتحقيق ،وذلك سلوك الفرد ويوجهه للوصول إلى هدف معين مثير داخلي يحركهو  :الدافع - 

يجعل  قدر كبير من التفوق في مختلف المواقف التعليميةإلى ذل مجهود للوصول بالنجاح و 

 .اكتساب للغة الثانية أكثرالمتعلم 

للغة ثانية المتعلمون والذي يعاني منه ،ر و العصبية هو الشعور بعدم االرتياح، والتوت :القلق - 

  .أو صفيالقلق الشخصي  أكان سواء 

للقيام بعمل أفضل في اكتساب  على قادرا هيجعل وتقبله لذاته إيمان المتعلم بقدراته:الثقة بالنفس - 

  . )Krashen,1982،30(اللغة الثانية

الثقة وهذه المتغيرات تشمل الدافع والقلق و ،اكتساب اللغة في عملية  تؤثرالعوامل  يري بان هذه كما 

انعدام أو المتعلم للغة الثانية في وضع انفعالي غير ايجابي كزيادة القلق  لذالك فان كان،بالنفس 

زاد أي انه كلما ،وصول المدخالت اللغوية فإنها تتحول إلى معيق يمنع ،وعدم الثقة بالنفسالدافعية 

القلق زاد تدفق  فكلما قل، والعكس صحيح لدى المتعلم قل االكتساب للغة  األخرىالقلق و المتغيرات 

  .)Krashen,1982،30(بيئية أوأكان القلق عن ظروف شخصية  سواءاكتسابها اللغة الثانية و 

في عملية اكتساب اللغة  تأثرالتي  أداةهو ،يطلق عليه المصفاة الوجدانية  ما أو فالراشح االنفعالي 

لدى متعلمي اللغة الثانية معنيين مستقلين لتطوير المعرفة باللغة لثانية  أن "كرشن "فلقد افترض،الثانية 

باالصطالح الغير تقني و " learingالتعلم "خالل  األخرو "  acquistionباالكتساب "سماه  احدهما ما

األطفال لغتهم األولي  ،فاالكتساب هو عملية شبيهة بالطريقة التي يطور بهااالكتساب هو التقاط اللغة 

بما يحققونه من اكتساب للغة بل واعون فقط  ونفهم غير واع،فاالكتساب اللغة هو العملية الالواعية 

 عن طريق تعلم اللغة الثانية ب والطريقة الثانية هي االكتسام يستعملون اللغة بغرض االتصال ،بأنه

األمر الذي جعل الباحثة تقوم بهذه الدراسة ، قد يتداخل المصطلحين في هذه الدراسةو وتعلم قواعدها 

  .الراشح االنفعالي للتلميذبعالقة  لهاكتساب التلميذ للغة الثانية و العالقة بين معرفة  هو
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  : من خالل ما تقدم ،يمكن طرح التساؤل العام التالي :دراسةـــــــالتساؤالت  - 1

  ؟لدى تالميذ السنة الرابعة متوسطاالنفعالي  الراشحلثانية و اكتساب للغة اعالقة بين توجد هل 

 :فهي كاألتي جزئيةساؤالت الـــــأما الت

لدى تالميذ السنة الرابعة الدافع و ،اكتساب اللغة الثانيةبين ، ذات داللة إحصائية عالقة توجدهل  -1

 ؟ متوسط

لدى تالميذ السنة الرابعة  القلقو ، اكتساب اللغة الثانيةبين ، ذات داللة إحصائية عالقة توجدهل  -2

 ؟متوسط

لدى تالميذ السنة  الثقة بالنفسو ،اكتساب اللغة الثانية بين، ذات داللة إحصائية عالقة توجدهل  -3

 ؟الرابعة متوسط 

لدى تالميذ السنة الرابعة متوسط ) إناثذكور،(توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين  هل -4

  .االناثلصالح  ثانيةفي اكتسابهم للغة ال

 :رضيات ــــــالف - 2

 :الفرضية العامة التالية اقتراحالتساؤالت تم  هذه  لإلجابة على

 لدى تالميذ السنة الرابعةالراشح االنفعالي و  ثانيةاكتساب التلميذ للغة ال بينتوجد عالقة 

 .متوسط
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 :زئيةــــــجالرضيات ــــــــالف 2-1

و الدافع لدى تالميذ السنة  اكتساب اللغة الثانيةبين  ذات داللة إحصائية ارتباطيةعالقة  توجد - 

 .متوسطالرابعة 

القلق لدى تالميذ السنة و  ةاكتساب اللغة الثانيبين و  ذات داللة إحصائية ارتباطية عالقة توجد - 

 .متوسط الرابعة

الثقة بالنفس لدى تالميذ و  بين اكتساب اللغة الثانية ذات داللة إحصائية عالقة ارتباطية توجد - 

 .متوسط السنة الرابعة

 في لدى تالميذ السنة الرابعة متوسط )إناثذكور،(توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين  - 

   .اإلناثلصالح  ،ثانيةللغة الااكتسابهم 

  :وضوعـــــــدواعي اختيار الم - 3

موضوع اللغة بصفة عامة واللغة الثانية بصفة نظرا لألهمية لموضوع هذه الدراسة  نااختيار تم  - 

رغم أنها أصبحت  ،للغة الفرنسيةفي ا الطلبة الجامعينضعف التالميذ و  ىومالحظة مد،خاصة 

   .على المستوى الجامعي إال أن اكتساب التلميذ لها يعد ضعيفاتدرس في السنة الثالثة ابتدائي و 

وجدت فهي عامة غربية المصادر، وال يوجد أي  ٕانو ،الثانية كتساب اللغة اسات المتعلقة باقلة الدر  - 

 .إشارة أو اهتمام بالدراسات اللغوية عند العرب رغم أسبقيتهم بمعرفتها منذ مئات السنين

 .الجامعاتللتالميذ والطلبة في المدارس و  انخفاض مستوى التحصيل الدراسي في اللغات األجنبية - 

  .لنفسية على اكتساب التلميذ للغة الثانيةااالنفعالية و معرفة مدى تأثير العوامل  - 

  :دراسةـــــــداف الــــــــــأه 4

العوامل  تأثيرومدي ،الراشح االنفعاليو  واكتساب اللغة الثانية معرفة العالقة بين إلى دراسةهدف الت - 

  .ثانية باعتبارها لغة،الفرنسية  اللغةمتوسط االنفعالية على اكتساب تلميذ السنة الرابعة 
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  .معرفة كيف تتم عملية اكتساب اللغة الثانية - 

  .الثقة بالنفس في اكتساب اللغة الثانيةفع والقلق و اقة كل من متغيرات الدمعرفة عال - 

  .للغة الثانية تالميذمعرفة أهم المشكالت التي تقف عائقا أمام اكتساب و تعلم ال - 

 .معرفة العوامل المؤثرة في اكتساب اللغة الثانية - 

الفرنسية منذ  للغةرغم دراستهم ،للغة ثانية  الرابعة متوسط التالميذعدم االكتساب معرفة أسباب  - 

 .السنة الثالثة ابتدائي

  .تعليمها ظروفالمسؤولين بأهمية اللغة لثانية وتحسين تحسيس الرأي العام و  - 

  :دراسةـــــــــمية الــــــــــــأه 5

لهذه الدراسة في إلقاء الضوء على أهمية اكتساب التلميذ للغة ثانية إضافة  تبرز األهمية ألكبري - 

  .لدى فئة تالميذ السنة الرابعة متوسط إلى لغته األصلية

  .اكتسابهاتعلم  العوامل التي تعيق ومعرفة الثانية اعدة في اكتساب اللغةالمس العوامل عن الكشف - 

وزيادة خفض مستوي القلق استثارة دوافع التالميذ و  اكتشاف طرق ووسائل تساعد التالميذ على - 

  .تلميذ السنة الرابعة من اجل اكتساب اللغة الثانية في النفس عند الثقة

  :رائيةـــــــــــــفاهيم اإلجـــــــــــــالم 6

اللغة  أنوذالك باعتبار ،نقصد باللغة الثانية في هذه الدراسة اللغة الفرنسية: اللغة الثانية 6-1

وان اللغة ،الجامعي  إلىمن التعليم التحضيري ،  العربية األولي في النظام التعليمي الجزائري

إلى علما أننا لم نتطرق ،التي يتعلمها الطفل بعد اللغة العربية بالمرحة االبتدائية هيالثانية 

 .التي كانت احد شروط عينتناقد تكون االمازيغية عند البعض و  اللغة األم التي

أي لغة يتعلمها تعلم إلى  تشير،اللغة الثانية  ا ههي العملية التي يتعلم ب: اللغة الثانيةاكتساب  6-2

لتلميذ مهارة التحدث والتواصل اكتساب امدي في هذه الدراسة  هونقصد ب، األمالفرد بعد لغته 
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كان ذالك داخل الفصول الدراسية  سواء ،)الفرنسية(الكتابة باللغة الثانية والقراءة و 

  .الباحثة يمكن قياسها من خالل مقياس أعدته،و خارجهاأو 

والذي يلتقي  17إلى  14كل تلميذ يتراوح عمره مابين السن  هو :تلميذ السنة الرابعة متوسط 6-3

داخل الفصل الدراسي في مرحلة التعلم ،المعارف والخبرات المقدمة له من طرف األستاذ 

 .التي تناولته الباحثة كعينة لدراستهاالمتوسط 

مليون شخص في جميع  80التي يتكلم بها نحو  هي إحدى اللغات العالمية:اللغة الفرنسية 6-4

مليون شخص كلغة رسمية ثانية، وحوالي  190أنحاء العالم كلغة رسمية أساسية، وحوالي 

بلدا  54في حوالي  وينتشر هؤالء الناطقون بها. مليون شخص آخرين كلغة مكتسبة 200

، قاوة(.حول العالم وهي اللغة الوحيدة الموجودة بالقارات الخمس بجانب اللغة اإلنجليزية

2011،62(. 

ويستخدم  .هو عبارة عن جدار وهمي يتم وضعه بين المتعلم وٕادخال اللغة :الراشح االنفعالي 6-5

تتداخل مع استقبال تحفيزية التي قد الكذلك لإلشارة إلى مجموع من العوامل العاطفية و 

اسطة المقياس يقاس بو و والثقة بالنفس الدافع : وتشمل هذه العوامل .ومعالجة إدخال مفهوم

 .طرف الباحثة مقياس الراشح االنفعاليالذي تم انجازه من 
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  :دراسةـــــــــدود الــــــــــــــــــح - 7

للموسم الدراسي  الثانيل الفترة الزمنية للفصل أجريت الدراسة خال:الحدود الزمنية 1- 7

حيث قامت الباحثة بإجراء مقابلة مع عينة الدراسة تالميذ السنة الرابعة ) 2015،2016(

 .متوسط

 بوالية مستغانم ،عين النويصيبمقاطعة ثالثة  متوسطات بتم إجراء الدراسة : الحدود المكانية  2- 7

 )متوسطة بن زازة مصطفى، متوسطة عبادلية لخضر، متوسطة دبي لعيد(

النجاز دراستها تالميذ ،الذي اتخذته الباحثة مجاال بشريايتمثل  المجتمع  :الحدود البشرية 3- 7

 . عن النويصي التابعة لوالية مستغانممقاطعة السنة الرابعة متوسط 

في الدراسة الحالية المنهج الوصفي والذي يعتمد على دراسة الظاهرة نا تبعا:الحدود المنهجية  4- 7

ويعبر عنها كما أنه يقوم بتوضيح خصائص تلك الظاهرة عن طريق ،ووصفها وصفًا دقيقًا 

وجمع المعلومات المتعلقة بها وتحليلها وتفسيرها ومن ثم  ،التعرف على سماتها وصفاتها

 .عرض وصياغة النتائج في ضوئها
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  :مهيدــــــــــــت

باستعمال إشارات و أصوات  ،المشاعرظمة لتوصيل األفكار والمعلومات و اللغة هي الوسيلة المن

مما ينتجع عنها التعارف  ،وسيلة من وسائل االتصال بين الشعوب و ثقافتهم المختلفة ،فهىمختلفة 

تبادل المعارف و اكتساب الثقافات المتنوعة ، لذلك أبدى العالم المعاصر اليوم اهتمام ملحوظا و 

من اجل االنفتاح على العالم ضرورة حتمية باللغات األجنبية و قد صار تعلم واكتساب لغة ثانية 

  .والتفاعل الثقافي مع األخر

 :غةـــــــــــــفهوم اللــــــــم -1

 عليه المعقود غير الكالم وهو اللغو من اللغة ":أن الجرجاني يقول : غة لغةـــــــــفهوم اللــــــــــم  ) أ

 .)2012،33،عبد السالم(" أغراضهم عن قوم كل به يعبر ما وهو

 ما هو أيضا واللغو (، عليه المعقود غير الكالم من كان ما اللغو من اللغة ان": منظور ابن ويرى 

هذه لغتهم التي : واللغو النطق، يقال ) 21، 1990,فيصل(لحا إلى حال من لتقلبه به يعتد ال

واللغة هي األلسن،وهى فعلة من  تكلم: ولغا يلغو لغواً ،يلغون بها أي ينطقون والطير تلغى بأصواتها 

أصوات " : اللغة بقوله)هـ392.ت(جني ويعرف ابن كلمت، أصلها لغوة والجمع لغاتأي ت: لغوت

  )1998،266ل، رمزي، ميشي(  Languageباللغة الفرنسية ". كل قوم عن أغراضهم يعبر بها

عارف قدرة ذهنية تتكون من مجموعة من الم أنهاتعرف على  :غة اصطالحاً ــــــفهوم اللــــم  ) ب

هذه القدرة تكتسب ت والقواعد التي تنظمها جميعا و األصوااللغوية بما فيها المعاني والمفردات و 

  .)2006،61محمد،( يولد وله استعداد فطري الكتسابها ٕانماالطفل و وال تولد مع 



 اللغة الثانية                                                  ثاني الفصل ال
 

23 

 

م للتواصل بين النـاس بمجتمـع بأنها نسق إشارات صوتية  تستخد) 1990(يعرفها كمال الدسوقي -

وجهـــاز ســـمعي كونيـــا ،مراكـــز عصـــبية متخصصـــة توتنطـــوي علـــى وجـــود ووظيفـــة مطابقـــة و مـــا ،

فـي قيـام نسـانية مـا يشـكل اللغـة واللسـان و جماعـة إاإلشارات فنسـق اإلشـارات فـي صوتي للنطق و 

  .)2001،18، سهير(الكالمصال لغوي بشكل معين يشكل القول و احد األفراد بأداء االت

الرغبات مة إليصال األفكار واالنفعاالت و طريقة إنسانية متعل )Saiper،1921( تعريف سايبر -

  .عليهااتفقوا معين من الرموز اختارها إفراد و  بواسطة نظام

هى استعمال رموز صوتية مقطعية يعبر بمقتضاها عن  ):Miller.1950( تعريف ميللر -

  )26, 2014،الخفاف(الفكر

  :غةــــــــــــائف اللــــــــــــوظ - 2

  )2011،269سعيد( في للغة مجموعة من الوظائف تتمثل أنبري سعيد كمال  -

 .استخدام الفرد للغة للحصول على ما يريد و يقصد بها:األدائيةالوظيفة  - 1

 .لآلخرين األوامر ة إلصداريقصد بها استخدام الفرد للغو  :التنظيميةالوظيفة  - 2

 .والمشاعر األفكارويقصد بها استخدام اللغة من جل تبادل  الوظيفة التفاعلية - 3

 .وذاته وأفكار عن مشاعرالتعبير ويقصد بها استخدام اللغة من اجل  :الوظيفة الشخصية - 4

 .لآلخرينمن اجل توصيلها  واألفكارصد بها تمثيل المعلومات قو ي: التمثيلية الوظيفة - 5

الجماعة وممارسة  إيديولوجياتويقصد بها استخدام اللغة للتعبير عن : الوظيفة الشعائرية  - 6

 .الطقوس الدينية 

 .الفرد إبداعاتويقصد بها استخدام اللغة للتعبير عن الوظيفة التخيلية  - 7
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الكشف عن أسباب و يقصد بها استخدام اللغة من اجل االستفسار و :الوظيفة االستطالعية - 8

 .الظواهر

  )1995،15،والبايدي، الخاليلة،':(كما يري بوالن أن للغة وظيفتان أساسيتان 

 .و عواطفنا وأفكارنا اوظيفة نفسية تتمثل في التعبير عن انفعاالتن  ) أ

  .الفرد يملك مكانة اجتماعية داخل مجتمعه ووظيفة اجتماعية  تجعل  ) ب

   :غةــــــــــواع اللـــــــــــــــــــــأن - 3

  )أنوع اللغة،التنمية البشرية(:نوليها في ما يلي للغةألنوع ا تصنيفات عديدةهناك  -

 :ُيصنف اللغة إلى: التصنيف األول

    لغة منطوقة  -1

 .لغة مكتوبة - 1

 .لغة الجسم

 :اللغة إلىُيصنف : التصنيف الثاني

 .1اللغة المركبة أو الرمزية  -1

 )التي تراعي قواعد اللغة( اللغة الرصينة  -2

 .اللغة العامية أو الشعبية -3

 :ُيصنف اللغة إلى: التصنيف الثالث

                                                           

 1
���� ��ق ��ط�� ���وع ���ون �ن ا�ر�وز ���د ����� ا��ر��� أو ا�ر�ز�� � .�����ق ا�و$وح وا"���ق ا�دا!��، ��ث  ���د �

و�)��ر ا�ر��$��ت وا���طق ا��وري ���1ن (�, ھذه .��ون ��ل ر�ز +��� �)�, ��دد و+�� ً ��وا(د ����� ��دد ا�)'&�ت ��ن ا�ر�وز

� .ا��
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 )دول االخرىلغة ال(اللغة القومية  -1

 .اللغات األجنبية  -2

 :ُيصنف اللغة إلى: التصنيف الرابع 

 )اإلنجليزية والفرنسية واأللمانية ـ ـ ـ(اللغات الحديثة  -1

 .)لغات الحضارات القديمة كاللغة الهيروغرقية والالتينية: مثل( اللغات القديمة  -2

 :ُيصنف اللغة إلى: التصنيف الخامس

وهي اللغة التي تكون وسيلة االتصال األساسية بين مجموعة من السكان الذين : اللغة الحية  -1

 .يعيشون في منطقة معينة

وهي اللغة التي بطل استعمالها كوسيلة للتخاطب رغم أن استخدامها ما زال بين  :اللغة الميتة -2

 .الباحثين وفي الطقوس الدينية

 :ُيصنف اللغة إلى: التصنيف السادس

 .لرسميةوهي لغة الدولة والتعليم في المؤسسات التعليمية، ولغة االتصاالت ا: اللغة الرسمية  -1

وهي اللغة أو اللغات األخرى التي يستخدمها الشعب وتختلف عن لغة : اللغة غير الرسمية -2

 ) 2011،12،ثائر،خالد(.الدولة والتعليم

 :ُيصنف اللغة إلى: التصنيف السابع

 .2لغة اإلنسان   -1

 .)...لغة الطيور ولغة الحيوانات ولغة الحشرات: مثل( لغة الكائنات الحية األخرى -2

  )نفس المرجعالتنمية البشرية ،(.)لغة الحاسب اآللي: مثل( لغة اآلالت  -3

  
                                                           

  د��م، +�3د ���3 �������ن +� ا�;��ل �!��ف (ن ���3 ا������ن +� ا��3وبھ��ك +ر&�ً ��ن ا��� وا����3؛ +�د ���دث ا���س +� ��د �� �� وا�دة، إ" أ��� �3د (دة ���3ت � 2
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 :غة الثانيةـــــــفهوم اللــــــــــــــــــم - 4

يقصد باللغة الثانية اللغة التي يتعلمها اإلنسان بعد أن يستوعب لغته األم هي اللغة التي يتعلمها 

درجة علمية  ينشدها لتلبية لغرض وضيفي أو إشباعا  أوالفرد لتلبية متطلبات مرحلة تعليمية يجتزها 

  .)93, 2014،الخفاف(لحاجة ما 

مجال التعلم في المجال األول هو الطبيعي و : لين كما ينحصر مجال اكتساب اللغة الثانية في مجا

حجرة الدرس ، فالمجال األول يتحقق حين يختبر المرء لغته الثنية في مقام مشابه لذلك الذي يتعلم 

  .ن يكتسب اللغة عن طريق الخبرة و ليس عن طريق التعلم أفيه لغته القومية أي 

  : رق بين مصطلح اللغة األجنبية واللغة الثانيةــــــــالف -5

اللغة األجنبية واللغة الثانية ، ويستند كل فريق : يميل بعض الباحثين إلى التميز يبين المصطلحين 

 حسن الدكتور يقولإلى نوع الجمهور الذي يتعلم اللغة، وٕالى الوسط الثقافي الذي يتعلم فيه اللغة 

ى ه األجنبية اللغة أن الثانية واللغة األجنبية اللغة بين الفرق إن ) 2014،02،حامد صالح ( دوكة

 سبيل فعلى، اإلنجليزية أو العربية اللغة كانت سواء لها والحقيقة األصلية البيئة غير في علمتت التي

 هي :الثانية اللغة أمة.بريطانيا في العربيةة اللغ تعلم أو السودان في اإلنجليزية اللغة تعلم :المثال

 اإلنجليزية اللغة تعلم :فمثال تااللغ جميع في يلاألص موطنهاو  الحقيقية ابيئته في تتعلم التي اللغة

أي يستخدم مصطلح ين يستخدم االصطالحين بالتبادل ،إال أن هناك فريق من الباحثبريطانيا، في

  ).2009،32،طعيمة(معا األجنبيةاللغة الثانية و 
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  :الفرنسية باعتبارها لغة ثانيةاللغة فهوم ــــــــــــــــــم - 6

مليون شخص في جميع أنحاء العالم  80هي إحدى التي يتكلم بها نحو  :تعربف اللغة الفرنسية  ) أ

مليون شخص  200مليون شخص كلغة رسمية ثانية، وحوالي  190كلغة رسمية أساسية، وحوالي 

ل العالم وهي اللغة الوحيدة بلدا حو  54وينتشر هؤالء الناطقون بها في حوالي . آخرين كلغة مكتسبة

 أنها أيتعد من اللغات الحية  أجنبيةهي لغة  الموجودة بالقارات الخمس بجانب اللغة اإلنجليزية

معظم من ينطق  الفرنسية ةالالتينيصلية هي تستعمل على مساحة واسعة منا العالم و لغتها األ

أما البقية فيتوزعون بين كندا، وبلجيكا  .بالفرنسية كلغة أصلية يعيشون في فرنسا، حيث نشأت اللغة

  .)60، 2011قاوة، (وسويسرا، وأفريقيا الناطقة بالفرنسية، لكسمبرغ، وموناكو

  :حة تاريخية عن اللغة الفرنسيةــــــــلم  ) ب

قرون قبل  5حوالي  إلىيرجع و ) les gaulois(يسميها اللغة األم هي اللغة الالتينية و     

) charlemagne(أصبحت الفرنسية رسمية في القرن التاسع  وذالك على يد الملك شارمان .الميالد

ة الحديثة في القرن السادس عشر بدأت اللغة الفرنسي,الذي كان أول من أنشا المدارس الرسمية بفرنسا و 

أول قاموس يصف  و صدرسنة 1530و 1520سنة مابين   grammaireكتاب نحو  أولظهر و 

محمود ( أسست الجمعية اللغوية الباريسية 1822،وفي سنة 1606الكلمات بالفرنسية سنة 

بعد الثورة الفرنسية تم التوحيد اللغوي وٕابعاد اللهجات و اتخاذ اللغة الفرنسية الحديثة لغة  )1997،338،

ي سنة كما أن اللغة ،ف 1852رسمية و ذلك عن طريق التمدرس اإلجباري الذي تم تطبيقه سنة  

االيطالية واالنجليزية واالسبانية حيطة بها كاأللمانية و الفرنسية تأثرت مثل غيرها من اللغات، باللغات  الم

  .والعربية
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  :الصةـــــــــــــــــــــخ

يعتبر أحد األسلحة المهّمة للنجاح  ،لغة ثانية على األقل إضافة إلى اللغة األصليةاكتساب أّن 

ساعدنا يتعلم اللغات المختلفة  الن  " ،تمكن ممتلكها من فتح العديد من األبواب المغلقة أمامهوالتي 

ضارات ساعد على اكتشاف الحتحيث على الحصول على المعلومة بشكل أكبر وأدق وأوسع، 

لحضارة من زوايا فتستطيع بتعلم لغة حضارة معينة أن ترى هذه اوالتعّمق في جذور تاريخها،

وتتطور  من مجموعة من البشر فاللغة تولدقد حصلت على تاريخ هذه الحضارة ،تكون  كمامختلفة، 

 .فتنموا بنموهم وتندثر باندثارهم  معهم
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   :مهيد ــــــــــــــــــت

باعتبارها  كتساب االوتأتي أهمية ،عات المهمة في علم النفس اللغوياكتساب اللغة أحد الموضو  إن 

كتساب اللغة واستراتيجيات اعمليات ن كما أ،رالعامل الحيوي والمهم لعملية التفاعل والتواصل مع اآلخ

مثل علم النفس واللغويات وعلم االجتماع وعلم اإلنسان ،تتطلب معرفة شمولية ترتكز على ميادين شتى

حيث توسع هذه المعرفة الشمولية إدراكنا وفهمنا لعمليات  ،للغويات االجتماعيةواللغويات النفسية وا

هذا ما ،و متداخالن مفهومان متشابكان و تعلمها غة و لكتساب الاو  االكتساب والتعلم المعقدة وتشابكها

  .أهم النظريات المفسرة الكتساب اللغة الثانية "سيفن كراشن"إضافة إلى نظرية نعرض س

  :تسابـــــــــــفهوم االكـــــــــــم - 1

،أي  مصدر اكتسب ويقصد به الربح اسم :اكتسابفي المعاجم اللغة :مفهوم االكتساب لغة  ) أ

 يعني والذي،Acquérir، Acquisition  الفرنسية اللغة في يقابله.المال وتحصيل الرزق طلب :بمعنى

هما معا  مرادف هش للتعليم والنضج أو"لنفس هو في علم او  ما، شيء امتالك لغة

  .)1998،49دسوقي("

تعلمه  معلوماته أوزيادة في أفكار الفرد و يعرف االكتساب بأنه  :مفهوم االكتساب اصطالحا  ) ب

أو تغير أنماط االستجابة القديمة كما تعني نمو في مهارة التعلم أو النضج أنماطا جديدة لالستجابة ،

 غير الفطرية التي يتعلمها اإلنسان كتسب هو وصف للخصائص واالستجاباتأو كالهما معا والم

  .)58،2003,النجاروشحاتة(بالخبرة

بين المثير و االستجابة ، وهذا يعني أن يقصد باالكتساب في االشتراط الكالسيكي تعلم أولي للرابطة 

الستجابة غير الشرطية ويصبح بذالك مثيرا شرطيا ينتزع االستجابة لمثير المحايد يبدأ باالقتران و ا
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يتم الحصول  و االكتساب هو جزء من عملية التعلم حيث )2008،43نواف،عبد السالم،.(الشرطية

على التعلم أثنائه وتصبح حينئذ  جزء من الذخيرة السلوكية كما نالحظ ان كلمة تعلم عادة ما تستخدم 

  )2006،394، عزيز.(لإلشارة إلى االكتساب

  :تسابــــــــعلم واالكــرق بين التـــــــــــــــــالف - 2

عند تعلم اللغة الثانية على وجه التفصيل تلك العملية الواعية التي يقوم بها الفرد " يقصد بالتعلم  -

 . ويسمى أيضا التعلم الرسمي الصريح،حيث الوعي بقواعد اللغة ومعرفتها والقدرة على التحدث بها

يمكن أن ينظر إليه على أنه عملية اكتساب الوسائل " التعلم نإ)  Gates( جيتس(و يقول 

المساعدة على إشباع الحاجات والدوافع وتحقيق األهداف وهو كثيرا ما يتخذ صورة حل المشكالت 

بمعنى أن الشخص يتعلم األشياء الهادفة والتي تلبي له حاجياته وتستجيب الهتماماته، لذلك نجده  "

وفي هذين . ت الكتساب الوسائل التي تساعده على تحقيق الهدف المنشوديسخر كل ما عنده من قدرا

الخبرة في عملية التعلم، لنشاط الذهني كاإلرادة ، الوعي و التعريفين نجد فيه إشارة واضحة لعناصر ا

تضمن الثاني لعنصر االختيار الذي يعبر عنه بالدافع أو   وفق إستراتيجية حل المشكالت إلى جانب

وهو . ينبغي تعلمه وهو عامل مهم في فعالية التعلم ككل وتعلم اللغة الثانية بشكل خاص الرغبة لما

و يمكن اعتبار أن االكتساب هو جزء أو مرحلة من مراحل  المفهوم الذي ينطبق على تعلم اللغة الثانية

ل االكتساب مراحالتعلم  حيث يري صالح محمد في كتابه علم لنفس التربوي أن التعلم ينقسم إلى ثالثة 

 )2011،151،أبو جادو.(االختزان ثم االستعادةو 
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" تلك العملية التي تتم عن غير قصد والوعي من اإلنسان كما تتم بشكل عفوي يقصدف باالكتساب أما  

المعلومات االكتساب يعتبر جزء من عملية التعلم حيث يتم الحصول على و .)2000،35،بن يونس(

  .)2006،394،إبراهيم(االستجابة جزءا من الذخيرة السلوكية  إذنتصبح حين و في األسئلة 

  :غوي ــــــــالل تسابــــــــــــــــواع االكـــــــــــــــأن - 3

االكتساب الّلغوّي هو اإلجراء الذي يمتلك بفضله اإلنسان القدرة على :تساب الّطبيعّي ـــــــــــــــاالك -1

ويهتّم االكتساب الّلغوّي بطبيعة . باثّا أو متقّبال أو االثنين معاالّتواصل بلغة ّما، سواء باعتباره 

قاتها  الكفاية الّتواصلّية الّتي تحصل تدريجّيا عند الّطفل ومقّومات اكتسابها وظروفها ومّدتها وُمعو

فينظر في خصوصّية االكتساب . ٕاذا كانت الكفاية المكتسبة تتعّلق بلغة واحدة أو بلغتين فأكثر و 

الثّانوّي بالّنسبة إلى اكتساب الّلغة األولى ومدى تأثير اكتساب الكفاية الّالحقة في الكفاية 


	ب ا����ي(  .الّسابقة�� .)ا�
� ،ا

ابتداء من العمل المنتظم الذي أنجزه  األلمانّي براير  لهيؤرخ  : تساب الّطبيعّي للغة األمــــــــكال ا  ) أ

)W. Preyer ( في القرن التّاسع عشر حين دّون في يومياته كّل مراحل نمّو ابنه منذ والدته حّتى

مالحظات حول نمّو : في كتاب عنوانه ذهن الطفل 1882بلوغه سّن الثّالثة ونشر يومّياته سنة 

وقد تناول الكتاب نمّو الحواّس الخمس وتطّورها .ذهن اإلنسان في الّسنوات األولى من الحياة 

بنظرّيته ) B.F. Skinner( "سكينر "إلى أن جاء عالم الّنفس األمريكي. مراحل االكتساب وصّنف

الّتي رّكز فيها االهتمام على عامل الحافز الخارجّي ورّد فعل الطفل و التي اعتمد فيها  ة،الّسلوكيّ 

لّسلوك وقد طرح نظرّيته في كتابه ا. التكييف لتفسير عملّية االكتساب كمحاكاة تجارب الكبار 

وجوب التخّلي عن األصوات والكلمات موضوعا لالكتساب في  "تشومسكي "وقد طرح ،الّلفظيّ 
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تساوق مع الّنظرّية العقالنّية القائلة بأّن الطفل يولد بملكة الّتركيب الكونّي فال يكتسب إّال الّنحو 

بن خلدون قد سبقه إلى ال بّد من اإلشارة إلى أّن ا كماو .الخاّص بالّلغة الّتي يترعرع في محيطها

 1اعلم أّن الّلغات كّلها ملكات«» المقّدمة«ول في يق. ذلك عند تحليله الظواهر الّلغوّية في العمران

شبيهة بالّصناعة ـ إذ هي ملكات في الّلسان للعبارة عن المعانى وجودتها وتصّورها بحسب تمام 

ابن "( وليس ذلك بالّنظر إلى المفردات وٕانما هو بالنظر إلى الّتراكيب. الملكة أونقصانها

  .)2004،808،خلدون

 إلىكتساب اللغة الثانية يشير افي مجال االكتساب الطبيعي ، :االكتساب الّطبيعّي لّلغة الثّانية  ) ب

األولى وتُعّد لغة ثانوّية أو مقترنة بسياقات ظرفّية اللغة التي يتزامن اكتسابها مع اكتساب اللغة األم 

وهكذا تكون تلك أّول لغة أجنبّية يمتلكها الّطفل الذي .أو يلي اكتسابها اكتساب الّلغة األولى 

ّطريقة في االكتساب الّلغوّي لدى األطفال ، كما وتهّم هذه ال. يصبح ،بموجب ذلك، مزدوج الّلغة

وال يكون اكتساب الّلغة الثّانية ، في هذا الّسياق ،   .يمكن أن تهّم من تجاوزوا سّن الّطفولة

أّي شكل من أشكال الّتلقين المنتظم بل باالنغماس  ليم المدرسّي أو غير المدرسّي أوبوساطة الّتع

  .االكتساب فيه ظروف اكتساب الّلغة األولىفي محيط لغوّي ثان تشبه ظروف 

يشير االكتساب االصطناعّي إلى تعّلم لغة ّما بالّتلقين والّتمارين  :تساب االصطناعّي ــــــــــــاالك -2

لذلك غالبا ما يحدث خلط في األذهان بين اكتساب لغة . وليس باإلدماج في محيط الّلغة المعنّية

والّتمييز بين الّلغتين مهّم  ألّن تعّلم لغة أجنبّية . ثانية بالّطريقة نفسها أجنبّية بالتعّلم واكتساب لغة 

يحدد باألهداف ونسبة االستعمال كالّتواصل الّظرفّي الذي تحكمه العالقات المهنّية أو الّسفر 

ثّقافة للّسياحة أو الّتجارة ، بيد أّن اكتساب لغة ثانية قد يهّم الّلغة المكتوبة أي لغة الحضارة وال

                                                           

��� ا���دا  �طري  ،��ل ا����	 ا���ر�	 ا����	 �	 را�
	 �� ا���س  	���)2009،480،ا�������(و ا�� ل � 1
  



  اكتساب اللغة الثانية                                                 لثالفصل الثا
 

34 

 

علم (. واألدب والفنون واالّتصاالت كما هو شأن العربّية الكالسيكّية في مقابل لهجة من لهجاتها

  .)االكتساب اللغوي

 :لفروق بين اكتساب اللغة األم واللغة الثانيةا  - 4

  .األم تكتسب ألجل الحياة أما اللغة الثانية ألجل حاجات أخرىاللغة : الدوافع -1

  .طبيعية وواقعية أما اللغة الثانية اصطناعية بيئة اكتساب اللغة األم  :البيئة اللغوية -2

  .كمية التعرض في اكتساب اللغة األم أكثر بدرجات من اللغة الثانية :كمية التعرض اللغوي -3

التعزيز في اكتساب اللغة األم أكثر وأقوى تأثيرا ألنه يأتي من األبوين، أما في اللغة  :التعزيز -4

  .الثانية نادرا

في اكتساب اللغة األم نوع من الراحة النفسية ألنه يتحد مع نشاطاتهم اليومية، أما  :االسترخاء -5

  .في اللغة الثانية فقد يكون هناك نوع من الخوف والتوتر

سن اكتساب اللغة األم يكون في المرحلة الحرجة ألن األطفال لم يتعاملوا مع  :السن -6

رغم أن الفرض أكثر نضجا ولكن اللغة ليست المعلومات أما اللغة الثانية . المعلومات األخرى

  .الوحيدة أمامه

اللغة األم مكتسبة وحده بدون تدخل من لغات أخرى، أما اللغة الثانية فقد تتعرض  :التدخل -7

  ).جوهر،علم النفس اللغوي(.لتدخل اللغة األم

 : الثانية كتساب اللغةال نظريات المفسرة ال -5

وهي التي تفسر اكتساب اللغة على افتراض توفر موهبة فطرية بيولوجية  :النظريات الفطرية  5-1

أصحاب هذا االتجاه أن اإلنسان يولد مزودًا بقدرة على اكتساب يرى ,لدى اإلنسان للتعلم وخاصة باللغة

لدى البشر بغض النظر عن الخلفية اللغوية والجنسية والعرقية  غة ودليل ذلك وجود عموميات اللغةالل
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كما يعتقد أصحاب هذه النظرية بوجود أجزاء بيولوجية في دماغ اإلنسان مسؤولة عن اكتساب . يةوالبيئ

  . مكونات اللغة

يعتقد تشومسكي أن اإلنسان يولد مزودًا  بمعرفة ، نظرية تشومسكي بخصوص القواعد العمومية ا- 

  )2003،108جالل(. سماها القواعد العمومية لغوية عمومية خاصة به

تهتم هذه النظرية بالعوامل الداخلية المنظمة وخاصة بدور العمليات المعرفية :النظرية المعرفية  5-2

قامت هذه النظرية على نتائج الدراسات واألبحاث في  وقد. (العقلية في اكتساب اللغة الثانية وتعلمها 

لية اشتراطية بقدر ما فاكتساب اللغة في رأى بياجيه ليس عم  .ميداني علم النفس وعلم النفس اللغوي

  :مبادئ هذه النظرية األساسية هي. و من هو وظيفة إبداعية

إن التعلم مهارة معرفية معقدة تتضمن استعمال أساليب متنوعة للتعامل مع المعلومات للتغلب على ) 1

  .محدودية القدرة اللغوية

وهذا يتطلب ممارسة جميع جوانب هذه المهارة  ،إن تعلم لغة ثانية يعني تعلم المهارة الالزمة لذلك  )2

إن التعلم عملية معرفية . حتى تصبح متكاملة كأداء لغوي طلق وسليم إلى أن يصبح األداء آلياً 

وفي حالة اكتساب . عقلية ألنه يتضمن تمثًال داخليًا للمعلومات التي توجه األداء اللغوي وتنظمه

غوي يشمل إجراءات الختيار المفردات والتراكيب والمعاني اللغة فإن هذا التمثل يعتمد على نظام ل

  )45، 2009النواسية،القطاوي، (.المناسبة التي تحكم االستعمال اللغوي

حيث ؛ هناك إعادة ترتيب وتقويم مستمران للتمثالت الداخلية تتناسب مع تزايد قدرة المتعلم اللغوية  )3

  .اهُترتب التمثالت اللغوية حسب سهولتها أو صعوبت
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وهي التي تفسر اكتساب اللغة وتعلمها على أنه وليد البيئة والتنشئة :النظريات البيئية  5-3

حيث ينكر أصحاب هذه النظرية وجود كوامن فطرية مهمتها اكتساب اللغة، ولكنهم ؛ االجتماعية

لديه يقولون بأن البيئة والعوامل الخارجية هي التي تشكل السلوك اللغوي لإلنسان الذي يولد و 

. ويُعّد أصحاب هذه النظرية اللغة سلوكًا ُيكَتسب كأي سلوك آخر. استعدادات للتعلم كبقية المخلوقات

يعتقد أصحاب هذه المدرسة بأن السلوك اللغوي . المدرسة السلوكية :وأبرز مثل على هذه النظريات

ز سلبًا أو إيجابًا تبعاً  يورث . لسالمة االستجابة اللغوية يتم تعلمه نتيجة توفر مثير يولد استجابة ُتعز

 ,Skinner)التعزيز اإليجابي ديمومة السلوك اللغوي بينما يورث التعزيز السلبي انمحاء هذا السلوك 

وقد حاول أصحاب هذا االتجاه تطوير هذه النظريات بمحاولة تفسير ظاهرة التعليم من خالل . (1957

إن تكرار هذه . اللغوي الذي يشكل المدخل اللغوي ما أسموه باالرتباطات في ما بين أجزاء المثير

وهكذا فإن التعلم في منظورهم هو انعكاس لمدى . العالقات أو عدمه يقوي أو يضعف السلوك اللغوي

  )45، 2009النواسية،القطاوي، (. .يرتباطات بين مكونات المدخل اللغو قوة اال

البيئية وهي تحاول تفسير اكتساب هناك نظريات المعاصرة التي تقع تحت مظلة النظريات   

اللغة من خالل اعتماد العوامل الخارجية فقط دون اعتبار العمليات العقلية والمعرفية، ومن أشهر هذه 

اكتساب اللغة من منظور اجتماعي ونفسي  ستدر حيث ) (Schumann, bالنظريات نظرية شومان 

  : لتاليةوثقافي، ولفهم هذه النظرية ال بد من توضيح المفاهيم ا

التكيف الثقافي ببعديه النفسي واالجتماعي ) 3( Creoleكريول ) 2( Pidginبجن ) 1(

Acculturation .إن التركيز . فاللغة عند شومان تتغير عبر الزمان ألنها ديناميكية وليست ثابتة

دار نظرية والتكيف الثقافي م على ظاهرة التهجين في اللغة ومقارنتها بمراحل اكتساب اللغة الثانية

شكًال لغويًا هجينًا بسيطًا في تركيبه ومفرداته تَكّون في  Pidgin" بجن"قصد بمصطلح  شومان الذي
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ويستعمل هذا الشكل اللغوي للتواصل بين أفراد هذا المجتمع  مجتمع غير متجانس العرق واللغة،

  .أمريكا الجنوبيةكقضاء مصالح تجارية محدودة كالتي ُوجدت في جنوب أفريقيا وجنوب السودان و 

حيث تتميز لغة  ؛المراحل األولى في اكتساب اللغة Pidginيقابل هذا الشكل اللغوي البسيط   

   . المتعلم في هذه المرحلة بالبساطة في المبنى والمعنى

) بجن(فيمثل لغة الجيل الثاني للمتحدثين بالـ  Creoleأما الشكل اللغوي الثاني المسمى كريول     

Pidgin حيث  ؛ويقابل هذا الشكل اللغوي المراحل المتأخرة في اكتساب اللغة. حيث تصبح لغتهم األم

  . تتميز بالتعقيد اللغوي والثراء في المبنى والمعنى

إذ يعتبر شومان . أما التكيف الثقافي فيعني التعايش واالنخراط في ثقافة اللغة المراد تعلمها    

  )46، 2009النواسية،القطاوي، (. .مظاهر التكيف الثقافي اكتساب اللغة الثانية مظهرًا من

تدمج هذه النظريات العوامل البيئية الخارجية بالعوامل الفطرية الداخلية :النظريات التفاعلية  .5-4

إن سبب هذا الدمج يعود إلى تعقيد عملية االكتساب حيث ال . ببعض لتفسر اكتساب اللغة وتعلمها

وتختلف النظريات التفاعلية في ما بينها في محاولتها لتفسير . تكفي نظرية واحدة لتفسير اكتساب اللغة

يعتمد النظرية التصنيفية الوظيفية المبنية على دراسة النحو  (Givon)االكتساب، فمثًال قفون  عملية

اعتمدوا على نتائج البحث  (Hatch, 1978)الوظيفي وتغير اللغة تاريخيًا، ولكن آخرين مثل هاتش 

لى نتائج االجتماعي والمعرفي وتحليل الخطاب اللغوي لتفسير اكتساب اللغة، بينما اعتمد غيرهم ع

    .دراسات علم النفس اللغوي والمعرفي للتوصل إلى قواعد تفسر اكتساب اللغة

  :الكتساب اللغة الثانية "راشنــــــك "ظريةـــــــن  - 6

  :باإلضافة إلى فرضية الراشح االنفعالي التي هي محور دراستنا كذالك هناك أربعة فرضيات 
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حيث إن وظائف التعلم هي التوجيه  ؛واالكتساب عمليتين مختلفتينيعد كراشن التعلم :النموذج الموّجه 6-1

بينما ُيعد  .وتبدأ عملية التعلم عندما ُيطلب إحداث تغيير في شكل األداء اللغوي بعد إنتاجه ،والتنقيح

ه ُيِعّد المخرجات . االكتساب مسؤوًال عن توليد الكالم وطالقة المتحدث وهكذا ُيعتقد أن النموذج الموج

 و ذلك عن طريق. ل إنتاج الكالم كتابة أو نطقًا والتي يولدها أساسًا النظام اللغوي المكتسبقب

ُيسمى النظام األول، وهو األهم، النظام المكَتسب ويتشكل . نظامين معرفيين منفصلين لدى المتعلم

مكتسبة  من قدرات خاصة، بتعلم اللغة، موجودة لدى اإلنسان إضافة إلى معرفة لغوية ال شعورية 

من قواعد اللغة المتعلمة، أما النظام الثاني فُيدعى النظام المتعلم ويتشكل نتيجة للتدريس والتعليم في 

ويقوم بدور المراقب والموجه للنظام المكَتسب، ولتفعيله  ،وهو شعوري ُمدَرك  ،المؤسسات التربوية

  أتيَيشترط كراشن ما ي

  د اللغة، توفر الوقت الكافي الستعمال قواع) 1

  التركيز على الشكـل أو سالمـة اللغـة، ) 2

 .)2011،275الدامغ،(معرفـة القواعد اللغوي) 3

يجب أن تكون ذات معنًى ومالئمة لحاجات  ت أّن المدخال" كراشن "يرى :ت��
	� ا����� 2- 6

وهذه الفرضية وليس بمقدورنا أن نكتسب اللغة إذا لم نفهم . فهمها وٕادراكها عليه  سهلالتالميذ ليُ 

وتدخل في ذلك تطبيقات  .إذا لم تكن واضحة فهي خلط وٕارباك تيالمعنى المتضّمن في المدخالت، وال

كثيرة، فمثًال نستطيع أن نطلب من التالميذ المبتدئين أن يمضوا بعض الوقت في مشاهدة التلفاز باللغة 

لمستهدفة أو أن يستمعوا للمحادثة والتي يمكن أن تكون أعلى من مستوى فهمهم، ويمكن أن يستفيدوا ا

إن العالم خارج الفصل ال يستطيع أن يقّدم األفضل، لذلك يفضل في البداية االنتظام في .من ذلك قليالً 
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تبسيط المعلم  أهمية وأكد كراشن .فصوٍل وال سيما كبار السن ألن ذلك أفضل الكتساب اللغة

  )2011،762،الدامغ(.للمدخالت، إلمكانية تيسيرها وفهمها

 وفق يتم وأنه به، التنبؤ يمكن اللغة اكتساب أن الفرضية هذه ترى: الطبيعي الترتيب فرضية 6-3

 ضوء وفي .الثانية واللغة األم اللغة بين االكتساب في تشابهاً  هناك أن وترى .اكتشافه يمكن ترتيب

 متعلمي األطفال أخطاء مع الثانية اللغات متعلمييفسر تشابه أخطاء  الفرضية هذه

   )762 ،2011الدامغ،(.األم لغاتهم

أن هناك نظامين مستقلين بخصوص اكتساب اللغة  "كراشن"يرى   :التعلم -فرضية االكتساب 6-4

، هو نتاج ما وراء الوعي، "االكتساب " إن النظام المكتسب أو . النظام المكتسب ونظام التعلم: الثانية

والتي تتطّلب تفاعًال ذا مغزى باللغة األم . وهو كثير الشبه بعملية اكتساب األطفال لغتهم األولى

أما بالنسبة . حيث يرّكز المتكلمون على التواصل ال على شكل النطق بالتخاطب المنساب طبيعيًا،

ويجري ضمن نطاق الوعي، ونتيجته تتعلق بمعرفة اللغة . فهو نتاج التعليم الرسمي" التعّلم " لنظام 

ت –ومكاوي ,سجوان(" بأقّل أهميًة من االكتسا" لتعّلم ا" والوعي بها، وبالنسبة لكراشن فـ 

  )231، 1987،1995،القعيدة،عاطف

 من عدداً  هناك نأ" ن كراش "يرىالتي تعتبر محور دراستنا هذه و  :فرضية الراشح االنفعالي 6-5

 والثقة الدافع، :تشمل المتغيرات وهذه اللغة، اكتساب لعملية المعقد أو الميسر دور تؤدي التي العوامل

 أو الخوف، أو القلق كزيادة إيجابي غير انفعالي وضع في اللغة متعلم كان فإن لذلك .والقلق بالنفس،

 ّإنه أي .النشط اللغوي الدخل وصول يمنع معيق إلى تتحول فإنها بالنفس الثقة عدم الدافعية،أو انعدام

 قلّ  فكلما صحيح والعكس اللغة، اكتساب لديه قلّ  المتّعلم لدى األخرى المتغيرات أو القلق زاد كلما

  .بيئية أو صيةشخ ظروفٍ  عن ناتجاً  القلق هذا أكان سواء واكتسابها، الثانية اللغة تدفق ازداد القلق
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 :اكتساب اللغة الثانية" ستيفن كراشن"نظرية  الخصائص -7

وتوجيهها، منها ما ُيسمى  هناك أجهزة فطرية كامنة مهمتها إرشاد عملية اكتساب اللغة وتعّلمها �

الكتساب اللغة، ومنها ما ُيسمى بالمنظم ؤول عن إعداد المتعلم النفسي وتهيئته وهو مس راشحبال

وهو مسؤول عن تنظيم المعلومات ليسُهل فهمها واستيعابها وتحليلها وتركيبها وتقويمها، ومنها 

  .أيضًا الموجه وهو مسؤول عن تنقيح اللغة واستعمالها السليم

فزيادة . زة الكامنةإن التعرض لبيئة اللغة الطبيعية والتعايش فيها ضروري جدًا لتفعيل دور األجه �

  .التعرض للبيئة الطبيعية للغة ُيغني عملية االكتساب والتعلم وُيثريها وُيسرعها

يحتاج المتعلم إلى فهم محتوى لغة الخطاب اللغوي دون التركيز على شكله ألن غاية اللغة هي  �

  .التواصل والتفاهم

لغة الهدف وثقافتها ومتحدثيها ودرجة هناك عالقة وترابط ما بين اتجاهات المتعلم ودوافعه نحو ال �

  .إتقانها

هناك أثرًا للغة األم في تعّلم اللغة الثانية أو األجنبية قد يكون إيجابيًا كما في حالة عموميات اللغة  �

  .أو سلبيًا كما في حالة اللفظ، والسلبي منه أوضح في لغة َمن تعلم اللغة الثانية في سن متأخرة

حيث يتم وفق نسق منظم ومتطور على مراحل  ؛عملية نشطة خالقة إن تعّلم اللغة الثانية  �

  .ويتطلب مجموعة من العمليات والمهارات العقلية المعرفية وكذلك المعرفة االجتماعية

إن لغة المتعلم ليست عشوائية بل تخضع لقواعد تنظم مكوناتها ويمكن التنبؤ باستعمالها مما يسهل  �

كما أن معرفة هذه القواعد ال تضمن استعمالها بشكل سليم ألن  .المرتكبة Errorsتفسير األخطاء 

  .وجود الكفاية اللغوية ال يعني بالضرورة وجود أداء لغوي سليم
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يبدو أن هناك عالقة وارتباطًا بين البيئتين اللغوية والمادية للمتعلم ومحصوله اللغوي حيث تؤثران  �

  .لغويةفي سرعة االكتساب ومستوى األداء وثراء ذخيرته ال

  .ال بد للمدَخل اللغوي لمتعّلم اللغة أن يكون مفهومًا وبسيطًا ومنتظمًا ويلبي حاجات المتعّلم �

 .يمكن القول إن لشخصية المتعّلم عالقة وارتباطًا بإتقان اللغة الهدف �

  :اللغة الثانيةاكتساب  وفوائد ميةــــــأه - 8

  إن اكتساب لغة ثانية إضافة إلى اللغة األم له عدة أثار ايجابية على اإلنسان بذاته وعلى طريقة تفكيره 

 وتساعده على سماع اللغات المختلفة واألصوات بشكل أفضل .كما أّنها تخلق للشخص طرقًا جديدة للتفكير،

:" أمامك عالمًا جديدًا أو كما قال شارلمانباإلضافة إلى تنميتها للدماغ وزيادة انتباه، فاللغة الجديدة تفتح 

  ."التمكن من لغة أخرى، هو مثل الحصول على روح ثانية

تتيح فرص عمل أكثر وتعزز حصولك على الوظيفة أكثر من غيرك، بالتأكيد سيفضل صاحب العمل  - 1

 .الشخص القادر على التواصل مع الشركات األجنبية األخرى دون أي عناء

المزيد من األفاق لبناء عالقات اجتماعية له جيد واللبق للغة الثانية يفتح كما  أن المتحدث ال - 2

  .جديدة

 .انفتاحًا ومعرفة بثقافات الشعوب األخرىتجعل الفرد أكثر  - 3

فيصبح أكثر قدرة على التفكير بشكل منطقي ورؤية األمور بحجمها الطبيعي تنمية القدرات العقلية  - 4

 خارجية أو أمور داخلية قد تشتته، بالتالي تزداد قدرته من منظور مجرد بعيدًا عن أي مؤثرات

 .على حل المشكالت بطريقة واقعية منظمة أكثر من غيره
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تزيد من ثقة  بنفس فقد  أظهرت الدراسات الحديثة أن األشخاص الذين يتحدثون لغتين أوأكثر  - 5

حيث ينظر لهم بجانب لغتهم األم تزداد شعبيتهم بشكل ملحوظ، ويصبحون محط إعجاب اآلخرين 

  .الجميع على أنهم أكثر ذكاء وتفوقًا من أقرانهم، بالتالي تزداد ثقتهم بأنفسهم بشكل كبير

  :الصةــــــــــــــــــخ

نرى وتعلمها ،ة اكتساب اللغة الثانية دراسة طبيعمن خالل عرضنا في هذا الفصل االكتساب اللغوي و 

تختلف هذه كما  أحيانًا وتفترق أحيانًا أخرى،هذه النظريات تتداخل في ما بينها هذه النظريات أن 

النظريات في ما بينها في دراسة هذه الظاهرة والتعامل معها، حيث نجد أن بعض النظريات تقتصر 

ا بينم، الثانية على العوامل الخارجية وبعضها اآلخر على العوامل الداخلية التي تؤثر في اكتساب اللغة

والتي  "كراشن "كما هو الحال بالنسبة لنظريةنجد مجموعة أخرى تركز على خليط من هذه العوامل، 

 .سوف تكون فرضية الراشح االنفعالي عنوان للفصل التالي
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    :مهيدــــــــــت

على نمط انفعالي  أوعلى وتيرة واحدة، ستمر وتغير دائم، فال تمضي إن حياة اإلنسان في تقلب م   

 اخرىً  أحياناوبالخوف فاإلنسان يشعر بالحب أحيانًا وبالكره أحيانًا أخرى، ويشعر باألمن . واحد

ولالنفعاالت قيمة كبيرة في التفاعالت االجتماعية فهي تساعد على فهم اآلخرين، وبالتالي التعامل معهم 

تساعد اآلخرين على أن يدركوا ويفهموا ما نرمي إليه وما نريد التعبير عنه، وتزيد االنفعاالت من الشحنة 

انجده  اهذا موعلى دفعِه إلى العمل و عل معها، الوجدانية التي تساعد الفرد على مواجهة المواقف والتفا

  .داخل الصفوف و األقسام التعليمية 

يأخذ الراشح االنفعالي مفهومين متداولين هما المصفى و الراشح ،غير أن المفهوم :راشحــــــــمفهوم ال - 1

 .الثاني هو األكثر تداوال من األول وهو ما نوظفه في دراستنا

نقصد بالراشح  ،ومعنى الراشح في معجم المعاني سائل صاففي اللغة العربية   :مفهوم الراشح لغة  ) أ

 )Filtre(و اللغة الفرنسية) (Filterباللغة االنجليزية , الترشيحأو  تتم بها التصفيةالمصفاة التي 

 .هو جزء من نظام داخلي للمتعلم يحجب المدخالت اللغوية  راشحال :اصطالحا يعرف   ) ب

  :مفهوم االنفعال - 2

) انفعاالت,انفعل، منفعل (في اللغة العربية فان مفهوم االنفعاالت مأخوذ من الفعل و : مفهوم  االنفعال لغة  ) أ

ِاْضِطراِبِه َجراِء ُحْزٍن َأْو َخْوٍف َأْو َصْدَمٍة َأْو َغَضٍب َلْم َيُكِن  وَلْم َيَتَمكْن ِمن ِإْخفاِء اْنِفعاِلِه  .ثرأي تأثر،متأ

أما في اللغة ) Emovire(يشار إلى مفهوم عملية انفعالية في اللغة الالتينية بكلمة اْنِفعاُلُه ِإال حاَلًة عاِبَرًة 

 .)227,2009,محمد(، )Emotion(االنجليزية يشار إليها بكلمة 

 




                                                                  	ا�� ا���� ا����� ا�	ا�� ا�

 

45 
 

يشمل جميع الحاالت الوجدانية  كما التهيج واإلثارةهو حالة تتميز بنوع من   :االنفعال اصطالحا مفهوم   ) ب

فاالنفعال بمعناه المحدود يتسم بثالث سمات  )64،2012الحجازي،(وف والغضب والفرح والحزن الخمن 

  :هي

وتعبيرات حركية مختلفة كانفعال الخوف  ،حالة وجدانية عنيفة تصحبها اضطرابات فسيولوجية حشوية -1

  .والحزن والشعور بالذنب

  .حالة تظهر للفرد بصورة مفاجئة -2

  )238، 2008الريماوي ،(. أزمة عابرة طارئة ال تدوم طويالً  -3

مختلفة المكونات ال اهر النفسية اُألخرى من مزيج تتألف االنفعاالت كباقي الظو  :مكونات االنفعاالت - 3

  :ودرجتها، وهي أنواعهافي 

  .الجينات والعوامل العصبية وٕافرازات الغدد الصم أوالعوامل الوراثية  وتشمل :المكونات البيولوجية) أ

وتتضمن الجوانب المعرفية، كاللغة أو اإلشارات اللفظية، وغير اللفظية كلغة  :المكونات المعرفية )ب

  .الجسد، واإلدراك، والذاكرة، والجوانب غير المعرفية كالدافعية

  :صنف االنفعاالت إلى تصنيفات عديدة، أحدها التصنيفات اآلتيةت:فعاالتــــــــــــواع االنـــــــــــــأن - 4

وهي االنفعاالت التي تعمل على زيادة النشاط والحيوية والنشاط والطاقة والحماس  :ايجابية انفعاالت -1

كما تعمل على زيادة ضربات القلب وضغط الدم ومن هذه االنفعاالت الحب والسرور والحنين وهذِه 

  . االنفعاالت تكون شدتها مرتفعة ونتائجها حميدة بالنسبة للصحة النفسية والجسمية

وهي االنفعاالت الباعثة للتعاسة التي تكون شدتها ضعيفة وتعمل على التقليل من  :ةانفعاالت سلبي -2

زيدان ( النشاط والحيوية مثل الكره والضجر ونتائجها غير حميدة بالنسبة للصحة النفسية والجسمية

   )1996،09ومفيد،

يمكن ردها إلى ابسط منها  تظهر مبكرة في حياة الفرد ومثيراتها بسيطة، وهي أولية ال :انفعاالت فطرية -3
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  .مثل الخوف والحزن

تظهر في وقٍت ُمتأخٍر نسبيًا من حياة الفرد، وهي مركبة من عدة انفعاالت  :انفعاالت مكتسبة -4

الذي يمكن اعتباره مزيج من الغضب واالشمئزاز، والغيرة التي تتألف من الغضب والخوف  كاالزدراء

  .هو منشط كالفرح والغضب، ومنها مثبط كالحزن واالكتئاب ما هاومن. النقص وحب التملكوالشعور ب

 :راشح االنفعاليــــــــفهوم الــــــم - 5

بين ه هو جدار وهمي يتم وضع المصفاة الوجدانية كما هو معرف في بعض البحوث،أو  االنفعاليالراشح 

 ات ،فهو   يتمثل في الالمدخي الذي يمنع االستفادة من العقلاالنفعالي   به نقصدو  اللغة الت دخمالمتعلم و 

كل من المتغّيرات االنفعالية، التي تلعب دور الميسر ال السبب في عملية اكتساب اللغة، وهذه المتغيرات 

 .)Krashen) ،1982،30 .الثقة بالنفس ،القلق الدافع، :تشمل

تصل إلى جهاز االكتساب وتصبح كفاءة  االنفعالي منخفض فان المدخالت إذا كان معدل الراشح بحيث 

ويعتبر كراشن أن جميع مدخالت اكتساب اللغة كان مرتفعا فلن تصل المدخالت الى جهاز  اكتساب أما أذا

وهو يستطيع أن يقّلص تدفق مدخالت اللغة   الثانية تمر بوساطة مصفاٍة يطلق عليها اسم الراشح االنفعالي

أي أنه كلما زاد القلق لدى المتعّلم قّل لديه اكتساب اللغة، . التي تساوره قالمتعلم، وذلك تبعًا لحالة القل إلى

وكلما قّل القلق ازداد تدفق اللغة الثانية واكتسابها، سواء أكان هذا القلق ناتجًا عن ظروٍف شخصّيٍة أو 

 .)2009،45حامد،- سوزان،والري ت(.صّفّيةٍ 

ح االنفعالي يعيق تعلم اللغة عندما يكون نشيطًا، أي عندما يكون الدارس في وضع انفعالي لذلك فإن الّراش

وهذه األوضاع العاطفية السلبية ترفع  .سيئ كالقلق والخوف، وانعدام الحافز والدافعية، وعدم الثقة بالنفس

المتعلم يتم  إلى الدماغمستوى الراشح االنفعالي، وتقوي سماكته، فيعمل سدًا يمنع وصول الدخل اللغوي 

 .مرشح يضيء عندما القلق مرتفع، واحترام الذات منخفضة، أو الدافع هو منخفض،حظر المدخالت

  . )Krashen،1998،30 (وبالتالي، والطبقات القلق المنخفضة هي أفضل الكتساب اللغة
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  :راشح االنفعاليـــــــرضية الـــــــــــــــف  - 6

ال  رات االنفعالية، تلعب دور الميسرالمتغيّ  بأّن هناك عددًا من "كراشن "تجّسد هذه الفرضية وجهة نظر 

 . الدافع، الثقة بالنفس، القلق: المتغيرات تشمل وهذهالسبب في عملية اكتساب اللغة،

 ، االستفادة منهاكان هناك ما يسمى بالحاجز العقلي الذي يمنع  إذاالمدخالت قد ال يستفاد منها 

االنفعالي منخفض فان المدخالت تصل إلى جهاز االكتساب وتصبح كفاءة  إذا كان معدل الراشح -

  )Krashen،1998،30(كان مرتفعا فلن تصل المدخالت إلى جهاز االكتساب أما إذا عالية ، اكتساب

 : اذا يكون الراشح االنفعالي مرتفعا

  لم يكن هناك دافع- 

  نقص الثقة-

   القلق وعدم شعور التلميذ بالراحة -

 : ا إذامنخفضالراشح االنفعالي يكون 

  إذ لم يكن هناك قلق

  كان هناك هدف ودافع وٕاذا 

  .في حالة الثقة بالنفس 

 : يحدد  و وظائفه هو جزء من نظام داخلي للمتعلم يحجب المدخالت اللغوية  راشحال

  . شكل اللغة التي يختاره المتعلم -

  .ال أو جزء اللغة التي سيتعلمها - 

  .لغةتتوقف جهود اكتساب ال أنمتى يجب - 

  . السرعة التعلم-  
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يرى كراشن أن هناك ثالثة  تجاربهم االنفعالية وعند الصغار يكون منخفض عند الكبار مرتفع بسبب راشحال

المصفي  نطلق عليه توضح كيف يتعلم الناس اللغة الثانية؛ عامالن من خارج نطاق الوعي، وهو ما عوامل

 .ويسّمى الموّجه والثالث ضمن نطاق الوعيم والثاني المنظّ  الّراشح أو

وهو يستطيع أن  الراشح االنفعاليالثانية تمر بوساطة  مدخالت اكتساب اللغة ويعتبر كراشن أن جميع

أنه كلما زاد القلق لدى  أي. تساوره التي"يقّلص تدفق مدخالت اللغة إلى المتعلم، وذلك تبعًا لحالة القلق 

القلق ازداد تدفق اللغة الثانية واكتسابها، سواء أكان هذا القلق  المتعّلم قّل لديه اكتساب اللغة، وكلما قلّ 

 .شخصّيٍة أو صّفّيةٍ  ناتجًا عن ظروفٍ 

فعالي وضع ان فإن الّراشح االنفعالي يعيق تعلم اللغة عندما يكون نشيطًا، أي عندما يكون الدارس في لذلك

وهذه األوضاع العاطفية السلبية . بالنفس سيئ كالقلق والخوف، وانعدام الحافز والدافعية، والتهّيب وعدم الثقة

 .فيعمل سدًا يمنع وصول الدخل اللغوي إلى الدماغ ترفع مستوى الراشح االنفعالي، وتقوي سماكته،

لديه من قدرات على تهوين هذا األمر  ويرى الباحث أن تخفيف حدة هذا الدافع يعود إلى المدرس وما

رئيسي للتعلم، والتعلم الجيد ال يستبعد العواطف عن  ولقد ثبت أن العاطفة مصدر. وتبسيطه لدى الدارس

  . عملية التعليم

الدافع و القلق و الثقة  أنيرى  كراشن في نظريته  :اشح االنفعاليالر وامل المؤثرة في ـــــــــع -7

تؤثر في اكتساب اللغة الثانية  وهذه العوامل تؤثر بطبيعة الحال على تعلم اللغة الثانية إما  بالنفس 

باإليجاب أو السلب ، ومن المثير إن بعض هذه العوامل قد تؤثر باإليجاب في ظروف وبالسلب في 

 )2003،216جالل،(ظروف أخري ، أي إنها ليست ذات تأثير مطلق 
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 :وتأثيره على اكتساب اللغة الثانية  دافعـــــــــال 1- 7

  :فهوم الدافعــــــــم 1- 1

كلمة دافع مأخوذة من الفعل الثالثي دفع أي حرك الشيء من مكانه،  في اللغة العربية : مفهوم الدافع لغة  ) أ

سلوك يقوم  فأيفعل،وعليه  إلىلذا فاعل السلوك وهو الدافع ، فهو الذي يحول سلوك  على وزن فاعلوهى 

يشار إلى  مفهوم و  ،هار السلوك وتفعيله هو الدافعإظتفعيل، فالذي يعمل على  إلىيحتاج  اإلنسانبيه 

غير مادي وهو عبارة عن أي شيء مادي أو يعني يحرك ،و   )( Movereفي اللغة الالتينية بكلمة الدافع 

 ،)14،2009محمد،( التصرفاتيعمل على التحفيز وتوجيه األداء و 

التي تحرك  إلى مجموعة الظروف الداخلية والخارجية  عيشير مصطلح الداف :اصطالحا مفهوم الدافع   ) ب

: هي.وللدوافع ثالث وظائف أساسية في السلوك،وٕاعادة االتزان عندما يختل الفرد من أجل تحقيق حاجاته،

 .تحريكه وتنشيطه، وتوجيهه، والمحافظة على استدامته إلى حين إشباع الحاجة

نفسية تثير السلوك في ظروف معينة وتواصله  حتى ينتهي  أوحالة داخلية، جسمية  بأنهو يعرف كذالك 

 .)1996،18حواشين وحواشين،(ةإلى غاية معين

مثير داخلي يحرك سلوك الفرد ويوجهه للوصول إلى هدف معين : يعرف الدافع أيضًا على أنهو 

 ). 2000،28،قطامي(

حيث يعرف  (Motive) وبين الدافع (Incentive) البعض الحافزوهناك عالقة بين الباعث أو الذي يسميه 

بينما و  ،الموضوع الخارجي الذي يحفز الفرد للقيام بسلوك التخلص من حالة التوتر: الباعث أو الحافز بأنه

كما أن هناك دوافع و  ،ما يوجه سلوك الفرد نحوه أو بعيدًا عنه إلشباع حاجة أو تجنب أذى: يعني الدافع

الدوافع مثل الحاجة إلى  تبر أساسية للفعل اإلنساني،و هم يمتلكونها بدرجات متفاوتة ، وهذهمعينة تع

  ..carol.2006(232.( التحصيل
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  :اللغة الثانية كتسابال  دافعــــــالفهوم ـــم  2- 1

ذل مجهود الجيد لتحقيق النجاح و  األداءرغبة في  والدافع للتعلم ه أنالنفس على  يتفق كثير من علماء

  ) 246،2012ثناء وعبد الرحمن،( للوصول على قدر كبير من التفوق في مختلف المواقف التعليمية

عليه بنشاط موجه واإلقبال الموقف التعليمي  إلىاالنتباه  إلىحالة داخلية للمتعلم تدفعه بأنها ا تعرف كم

 التعلم و االكتسابالنفسية التي تدفع الفرد إلى  كما تعد القوة ،االستمرار في هذا النشاط حتى يتحقق التعلمو 

 . اللغة األجنبية والسعي إلى تحقيق أهدافه وراء ذلك، وهي من العوامل النفسية األكثر تأثيرا في عملية التعلم

استثارة انتباهه و المحافظة على استمرار  األستاذعلى لالكتساب و التعلم من اجل زيادة دافعية التالميذ و 

  )181،2008ثائر ،(.نتباهالهذا ا

 :في اكتساب اللغة الثانية  دافعــــــــؤثر الــــــــييف ــــــــــك 3- 1

الدافع هو قوة نفسية داخلية تحرك اإلنسان لإلتيان بسلوك معين لتحقيق هدف  إن"كراشن  "يري ستيفن  -

في تعلم  ،للدوافع تأثير كبيرمحدد وٕاذا لم يتحقق هذا الهدف يشعر اإلنسان بالضيق والتوتر حتى يحققه 

 . هناك نوعان من الدوافعو  اللغة  يؤدي إلى الفشل في تعلم،اللغة الثانية وفقدان الدوافع 

وتسمى أيضا الزرائعية وهي الدوافع التي تحرك دارس اللغة الثانية إلى تحقيق أهداف  :الدوافع الغرضية  �

  .) الخ...شغل وظيفة أو السياحة ( وحاجات قصيرة المدى مثل 

وهي الدوافع التي تحرك دارس اللغة الثانية إلى تحقيق أهداف وحاجات بعيدة المدى  :الدوافع التكاملية  �

 .مثل االتصال بمتحدثي هذه اللغة يمارس لغتهم ويفهم تقاليدهم ويعيش ثقافتهم
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 :في اكتساب اللغة الثانية دافعــــــال ميةـــــــــأه 4- 1

تزيد من كما  وتعلم  اللغة الثانية اكتسابتجعل الطالب يقبلون على  وتجعل  وٕاحباط مللالتقلل من مشاعر 

يتضح دور الدافعية و أهميتها في العمليات العقلية سواء كان  مشاعر حماسهم واندماجهم في مواقف التعلم

حل المشكالت فهي تزيد من استخدام المعلومات في الذاكرة و في التفكير و في  اإلدراك  أوذلك االنتباه 

  .)114،2008صالح،(كلما ازدادت دوافع المتعلم وازداد نشاطه و اكتسابه

 :وتأثيره على اكتساب اللغة الثانية لق ــــالق 2- 7

 :لقـــــــــــفهوم القــــــــــم 1- 2

لتعريف القلق على المستوى اللغوي فقد اتفقت معاجم اللغة جميعها على أن القلق يعني :مفهوم القلق لغة   ) أ

   .)323: 2000ابن منظور ،.( ان واحداالنزعاج والحركة المضطربة وعدم االستقرار في مك

مزعج في  حساسإ" على انه أكسفوردحيث يعرفه معجم )anxity(وفي للغة االنجليزية يقابل القلق مصطلح

 )127،2009عبد اللطيف ،"(المستقبلالعقل ينشا من الخوف من 

  :بأنه  Webster وبسترقاموس  هالقاموسية فيعرفأما على مستوى التعريفات 

 إحساس غير عادي وقاهر من الخوف والخشية، وهو دائمًا يوصف بعالمات فسيولوجية؛ مثل التعرق "

وذلك بسبب الشك بشأن حقيقة طبيعية للتهديد وبسبب شك اإلنسان بنفسه . والتوتر وازدياد نبضات القلب

 )1995،218عبد الحميد وكفافي ، ( ".بنجاح حول قدرته على التعامل مع التهديد 

ثة شعور عام بالفراغ والخوف من شر مرتقب وكار : وُيعرف معجم علم النفس والطب النفسي القلق بأنه

والقلق استجابة لتهديد غير محدد، كثير ما يصدر عن الصراعات الالشعورية، ومشاعر . توشك أن تحدث

عدم األمن، والنزعات الغريزية الممنوعة المنبعثة من داخل النفس، وفي الحالتين يعبئ الجسم إمكاناته 

  )1995،219حميد وكفافي ، عبد ال.( لمواجهة التهديد، فتتوتر العضالت، ويتسارع النفس ونبضات القلب
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القلق هو حالة من الخوف الغامض الشديد الذي يتملك اإلنسان ، و يسبب له كثير :مفهوم القلق اصطالحا  ) ب

شائما ومتوتر من الضيق واأللم ، والقلق يعني االنزعاج و الشخص القلق يتوقع الشر دائما ، ويبدو مت

 )2001،18،فاروق(بنفسه كما انأ الشخص القلق يفقد الثقة األعصاب و مضطربا ،

عن شعور عام مبهم غير سار يتميز بالتوتر والخوف، عبارة : " كما يمكن تعريف القلق بصورة عامة بأنه

  )181 ،2006العوض، (" ويكون مصحوبا ببعض األعراض الجسمية 

، والرهبة ر و العصبيةالشعور بعدم االرتياح، والتوتهو  :ة الثانيةاللغواكتساب القلق من تعلم مفهوم   2- 2

وقد تنبع هذه المشاعر من . والذي يعاني منه غير الناطقين باللغة أو الذين يستخدمون لغة ثانية أو أجنبية

أي سياق لغة ثانية سواء ارتبطت بالمهارات اإلنتاجية التحدث و الكتابة أو مهارات االستقبال مثل القراءة 

بأنها رد فعل والخوف من تعلم اللغات األجنبية هو شكل من األشكال التي يصفها علماء النفس  واالستماع

 وقد يشعرون بالقلق في العديد،فبعض األفراد يتعرضون للشعور بالقلق أكثر من غيرهم  ،اضطرابي محدد

  . من المواقف المختلفة

  :أسباب القلق من تعلم اللغة الثانية   3- 2

أن جميع جوانب استخدام اللغات األجنبية وتعلمها يمكن أن يسبب القلق، فعادة ما يشار وعلى الرغم من 

وقد انقسمت أسباب القلق من  .إلى االستماع والتحدث باعتبارهما أكثر أنشطة اللغات األجنبية إثارة للقلق

والقلق من االختبارات، تعلم اللغات األجنبية انقساًما كبيًرا إلى ثالثة عناصر رئيسية وهي رهبة التواصل، 

فرهبة التواصل هي القلق الذي يعاني منه الفرد عندما يتحدث إلى غيره من  والخوف من التقييم السلبي

المرتبط بالخوف من  األداءوالقلق من االختبارات هو شكل من أشكال  القلق من . األفراد أو يستمع إليهم

ف من التقييم السلبي هو القلق المرتبط بتصور المتعلم والخو . أو الفشل الفعلي تماًما سيئاألداء بشكل 

  .الحتمالية نظر المشاهدين اآلخرين؛ المعلمين أو زمالء الدراسة أو غيرهم؛ إلى قدراته اللغوية نظرة سلبية




                                                                  	ا�� ا���� ا����� ا�	ا�� ا�

 

53 
 

  :ره على اكتساب اللغة الثانيةالقلق وتأثي 4- 2

القلق ازداد تدفق اللغة الثانية  اللغة، وكلما قلّ أنه كلما زاد القلق لدى المتعّلم قّل لديه اكتساب "كرشن  "ويري

 .شخصّيٍة أو صّفّيةٍ  واكتسابها، سواء أكان هذا القلق ناتجًا عن ظروفٍ 

وضع انفعالي  فإن الّراشح االنفعالي يعيق تعلم اللغة عندما يكون نشيطًا، أي عندما يكون الدارس في لذلك

لغة ثانية اليشعر التلميذ لمتعلم للغة الفرنسية باعتبارها  أنالمفروض لذلك من .القلق والخوفسيئ ك

 هذا مامحتمل  و  أوفي موقف يأخذ فيه و ضع الدفاع ضد خطر قائم   حتى ال يكونبالطمأنينة و األمان ،

راع  فانه يصبح لتي تري أن التعليم المبكر حينما يكون محاصرا بصاو ) 1987(برونر  أبحاثكذلك  بينته

 للغة الثانية  هذا النوع من التعليم الذي يتخذ فيه الطالب موقف المدافع يري أن أنكما يا و مشحونا وليبد

الكتاب إلى التي ينبغي أن تنقل من المدرس و  األنماطالكلمات والقواعد و مجموعة ضخمة من األصوات و 

وال شك أن لتعليم بهذه  ،قل الطالب الكتاب إلى ع أوعقل الطالب ،و توجه سهام المدرس سهام المدرس 

إما رد فعل  لطالب أثناء الدراسة  أ,في أول فرصة مناسبة التلميذ الصورة سيصبح عبئا ثقيال يتخلص منه 

يتعلم بطبيعة الحال ما يمكن ان يتعلمه  أنفقد يتخذ وضعا دفاعيا ضد مدرسه بطرق متعددة و ذلك بدل 

ي هذا التعليم  في هذه الحالة بالتعليم الدفاعي  من مدرسه وان يسرح بخياله بعيدا عن الشرح ،ويسم

defensive lering  فمن خالل هذا نالحظ ان الجواب النفسية  مثل الطمأنينة و األمان  واالستدعاء

  .)212،2003جالل،(لتذكراألفضل و االحتفاظ األطول يساعدان على التعلم وا
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 :وتأثيره على اكتساب اللغة الثانية فســـــــــقة بالنــــــــــالث 3- 7

  :فهوم الثقة بالنفســــــــم 1- 3

الثقة مشتقة من الفعل الثالثي وثق، وهي كلمة تدل على العقل باللغة العربية  :مفهوم الثقة بالنفس لغة  ) أ

 واإلحكام، يعني على الضبط والقوة والتمكن، ووثقت الشيء أحكمته، والميثاق هو العهد المحكم، والمواثقة

 باللغة الفرنسية هي المعاهدة، بمعنى أن الثقة هي إحكام األمر واالطمئنان إليه

confidence .)،222، 2009بطرس( .  

كثيًرا ما يتداخل مفهوم الذات مع مفهوم الثقة بالنفس، وهنا نستطيع أن :مفهوم الثقة بالنفس اصطالحا   ) ب

تظهر على شكل سلوكيات نوضح أن مفهوم الذات يتمثل بمجموعة األفكار التراكمية الالشعورية، والتي 

الثقة و  بينما الثقة بالنفس هي شعور الفرد نحو ذاته، واعتماده عليها، دون إفراط وال تفريط . سلبيةإيجابية أو 

 Girdano(ان جيردانو وديسكي إلىويشير عسكر علي . بتقدير الفرد لذاته إالبالنفس ال تكون 

etDusek( األموروقدراته في مواجهة  بإمكانيتهالثقة بالنفس تدل على الشعور الذاتي للفرد  أنيرى 

في ذهن الفرد  كأفكار تبدأالشخصية التي  األهداففي الحياة وتنمو هذه الثقة من خالل تحقيق  المختلفة

  .)115،2015داود،(ارض الواقع بالتخطيط واالستفادة من الخبرات السابقة وتجد طريقها

إيمان الفرد بقدراته ،في تسير أموره دون خوف و بلوغ أهدافه و  تقبله لذاته كما وتعرف الثقة بالنفس بأنها 

إن تقدير الذات في شموليته تقويم عام كما ، )297،2006أنوار،( يناآلخر جدير بتقدير  بأنهاعتقاده و  هي

لقيمة الشخص عن  نفسه، أي درجة تحقيقه لذاته، ويعتبر تقدير الذات في الوقت نفسه ناتج البناء النفسي 

تتالي ال يولد مع الشخص بل بالتالي فإن تقدير الذات هو بناء م. للفرد وٕانتاج النشاط المعرفي واالجتماعي

" الوعي بقيمة األنا"دينامية، ومتواصلة، وهو بعد أساسي في بناء الشخصية فهو بمثابةوفق سيرورة  يتطور

 .)17،2004قحطان،(يمس وليام ج" حسب
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 :الثقة بالنفس فيالمؤثرة وامل ـــــــــــالع 2- 3

تلك العوامل التي يولدها الفرد لنفسه مثل أفكاره عن ذاته والتطلعات الشخصية  :العوامل الداخلية  �

 . العوامل المختلفة التي تحدد مستوى تقدير المرء لذاتهو واالنجازات الشخصية 

حياتنا  والعوامل  هي العوامل البيئية مثل تأثير اآلباء واألشخاص المهمين فى :العوامل الخارجية  �

من أثناء السنوات األولى  الثقة بالنفس خصوصاالخارجية تعلب دورا حاسما في تشكيل 

ونتحرر  أنفسناتربية  نعيد أنيمكننا . الحاسمة هي ةالداخليللبالغين تكون العوامل  وبالنسبة.الطفولة

  .)2015،121داود،(تحول بيننا و بين تقوية تقديرنا لذاتنا إلىالسلبية  واألفكارمن العقبات الداخلية 

التجربة المبكرة  إنويتفق علماء النفس بوجه عام على .نمو تقدير الذات منذ الميالد  :البيئة األسرية   -1

أثناء مرحلة الطفولة أو المراهقة يكون لها تأثير كبير في نمو تقدير الذات و الثقة بالنفس واألسرة هي 

فهي تزود الطفل بالمؤشرات المبدئية بخصوص ما اذا كان . العامل األساسي في التنشئة االجتماعية

 جدير بالثقة آو غير جدير بها 

الذين تمت معاملتهم  فاألفراد اآلخرونيعاملنا بها  التيبالكيفية قة بالنفس الث تأثرت: أراء اآلخرين  -2

زمالئهم غالبا ما يكون لديهم قدر  أوباحترام واهتمام من قبل أشخاص مهمين فى حياتهم كمعلميهم 

 . مرتفع من تقدير الذات

 تحديد مستوى تقدير الذات فيمظهر المرء عنصر مهم  أن إلى األبحاث أشارات: المظهر -3

 .بغيرهم  ةمقارن لإلعجابابليه الن ق أكثر يكونونالجذابون  فاألشخاص،

الثقة في النفس تعزز من شعور المرء بالقيمة والكفاءة  الجيدة فالدرجات األكاديمية :االنجاز األكاديمي -4

  . ين السابع والخامس عشريكونان مرتبطين بشكل كبير ما بين العام أنهمايبدوا  واالنجاز األكاديمي
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ما يمثل نجاحا لشخص و الثقة بالنفس  تؤثر بالفعل على الشعور بتقدير الذات التطلعات الشخصية -5

فاق  أولبى انجازه  إذايكون فشال ألخر ومستوى تقدير الذات لدى المرء يرتفع  أنمعين يمكن 

 .التطلعات الشخصية 

ويتمثل في عالقة التلميذ مع رفاقه في المتوسطة وكذالك عالقته مع األساتذة و الفريق  الجو المدرسي -6

  .)122،2015داود،.(اإلداري المتوسطة

   :اللغة الثانية اكتسابمية الثقة بالنفس في ــــــــــأه 3- 3

الراشح االنفعالي يرفع من الثقة بنفسه نظرة قائمة على االحترام والتقدير و إن تدني ثقة التلميذ  "كراشن"يري 

يؤثر سلبا على دوافعه و مواقفه السلوكية ، فيري كل شيء من منظار تشاؤم ، إن النظرة  مما،للمتعلم 

 .العجز واإلحباط إلى الذات تولد الثقة في النفس وتبعد عنها الشعور بالنقص و االيجابية 

فالنظرة .الثقة بالنفس و  في تقدير الذاتتعتبر النظرة التي نحملها حول ذاتنا بمثابة الركيزة الثانية كما  

لذالك على اإليجابية حول الذات تعتبر قوة داخلية تدفع بالفرد إلى تحقيق السعادة رغم الصعوبات، 

وذلك بأن يتعرف على مشاكلهم  معالقات إنسانية طيبة مع طالبه واأن يخلق األساتذةين و معلمال

  .كسب ثقتهم و   االجتماعية والصحية والنفسية

  :الصة ــــــــــــــــخ

من إن الراشح التأكد على المدرسين لذلك تلعب التأثيرات الوجدانية دورا مهما في اكتساب اللغة الثانية ،

 قد  متغيرات الدافع والقلق والثقة بالنفس،الن  الكتسابامنخفض طيلة الوقت لكي يتم التالميذ االنفعالي عند 

في حالة نفسية مرتاحة   وافإذا كان،لديهم االنفعاليالراشح  رفع خفض و سبب في مال تكون من العوامل

،بينما شعورهم بالقلق  يفقدهم ثقتهم بنفسهم ويقلل من دافعتيهم ،لالكتساب للغة الثانية  ستقبال م أكثر اتجعله

 ممما قد يجعله،  ومدى فاعليتهااالكتساب تنعكس بشكل مباشر على عملية  ،أثار سلبية إلىقد يؤدي 

 . للغة الثانيةموقف المدافع ال موقف المستقبل  ون يتخذ
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    :����ـــــــــ�

الجانب الميداني الذي يعتبر مكمل للجانب  إلىبعد االنتهاء من الجانب النظري سوف تتطرق الباحثة 

على فرضيات وتساؤالت الدراسة،وذلك للحصول على نتائج علمية  اإلجابةالنظري ،فمن خالله تتم 

  .هذا الجانب المتبعة فيالخطوات ستوضح الباحثة أهم ومنطقية،وعليه 

  :�را�� ا�������ـــــــــا
:أو�

 :ا
��ف �� ا
�را��  - 1

تعتبر الدارسة االستطالعية بمثابة دراسة أولية للبحث،والغرض منها اكتشاف الواقع الميداني،ومعرفة   - 2

 إجراءها أثناءالتي قد توجه الباحثة  زاتها،وكذلك التعرف على الصعوباتخصائص العينة وممي

تأكد من صدقها و  المراد استعمالها األداةمن مدى صالحية  التأكد إلىليتم تفاديها،وباإلضافة للدراسة 

ار عند القيام ،حيث يمكن أخذها بعين االعتبلدراسة،ولجمع تفاصيل أكثر عن موضوع اوثباتها

 .بالدراسة األساسية

 :ا�درا�� إ�راء�دة ��	ن و - 3

بن زازة "بمتوسطة    2016أفريل 27غاية إلىفريل أ24يوم ابتداء من الدراسة االستطالعية  أجريت

  .ية مستغانم وال،عين النويصيبمقاطعة "مصطفى

� ا�درا��  - 4�� ����  :ا ��ط

 15( السنة الرابعة متوسط تالمذة من :ا من الجنسينذتلمي)  30 (ثالثين  اشتملت العينة على 

بشرط أن ال تكون  القائمة االسمية للتالميذوذلك حسب ، تم اختيارهم بطريقة عشوائية )إناث15ور ذكو 

  .لغتهم األم االمازيغية

  

 



��ا��راءات ا������ ��درا�� ا���دا

 

 .العينة  الدراسة االستطالعية على حسب الجنس

  النسبية المئوية 

 

  

  .العينة الدراسة االستطالعية على حسب الجنس

عينة الدراسة  أفرادعدد  أن أعاله

بن زازة " بمتوسطةلباحثة دراستها االستطالعية 

 :منها كان الهدفو )د30(دامت 

 .البحث الميداني و توزيع االستمارات على التالميذ 

50
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العينة  الدراسة االستطالعية على حسب الجنس أفراديمثل توزيع 

النسبية المئوية   العينة    الجنس

 %50  15  الذكور

  %50  15  اإلناث

 %100  30  المجموع

العينة الدراسة االستطالعية على حسب الجنس أفراديمثل  توزيع )01

أعالهالمبين ) 01(والرسم البياني رقم ) 01(يتضح من خالل الجدول رقم 

  .مابين الذكور واإلناث  متساوي

��  :�را�� ا�����

لباحثة دراستها االستطالعية ا جرتأوقبل صياغة االستبيان في صورته النهائية،

 :وهي مقابالت  أربع قامت بإجراء

 :مقابلة مع مدير المتوسطة

دامت  24/05/2016أول مقابلة كانت مع مدير المؤسسة  بتاريخ 

البحث الميداني و توزيع االستمارات على التالميذ  إجراءاجل من 

50%

50%

ا�#�� "�ب ا��س


	�س                                       ا���ل ا�  

يمثل توزيع ) 01(جدول رقم 

الجنس

الذكور

اإلناث

المجموع

  

01(رسم بياني رقم 

يتضح من خالل الجدول رقم 

متساوياالستطالعية 

5- 
�را�� ا�������ـــــأدوات ا

وقبل صياغة االستبيان في صورته النهائية،

قامت بإجراء،حيث "مصطفى

مقابلة مع مدير المتوسطة - 1

أول مقابلة كانت مع مدير المؤسسة  بتاريخ 

من الموافقة اخذ   �

ا�ذ�ور

ا
	�ث
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 .ولجمع معلومات عن عالقة األساتذة بتالمذتهم  الهدف من الدراسةطبيعة و توضيح  �

  .كلية العلوم االجتماعية قسم علم  المسلمة من طرفتوقيع اتفاقية التربص  �

  :اإلرشاد المدرسي و المهنيمقابلة مع مستشارة التوجيه و  - 2

دامت المستشارة التوجيه و اإلرشاد المدرسي والمهني، بمكتب مستشارة 24/04/2016المقابلة يوم تمت 

  :الهدف من المقابلة ،)د40(مدتها 

 .عينة الدراسةجمع معلومات على التعرف على  �

 .تالميذ المقاطعة معرفة عدد  �

  .)03(رقمانظر الملحق  (وقد زودتنا بجميع المعطيات التي تخص الباحثة النجاز بحثها

  : التربية  رمستشامع  مقابلة - 3

  :وكان الهدف منها ) د25(دامت التربية  داخل مكتب مستشار 25/04/2016تمت المقابلة يوم 

 .استعمال الزمن و ساعات الفراغ من اجل توزيع االستمارات على التالميذ معرفة  �

 .تحديد يوم وتوقيت توزيع االستمارة على التالميذ �

  :لهدف منها او  :متوسط تالميذ السنة الرابعةمقابلة  - 1

 .التعرف على التالميذ وعلى اتجاهاتهم نحو اللغة  الفرنسية �

 .شرح كيفية ملء االستبيان �
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�نــــــــــ���ـا�� -2: 

كتساب ا"قياس ل ألولا خصص:  لهذه الدراسة، تمثلت في استبيانين أداتينقامت الباحثة بإعداد  

وبعد جمع المعلومات ومن  الراشح االنفعالي"قياس ل فخصصالثاني وأما ،)الفرنسية ( الثانيةاللغة 

  : األتيالدراسة على الشكل  أدواتخالل االطالع على الجانب النظري ،تمت هيكلة 

  :أبعاد أربعةموزعة على ) عبارة27( و يضم :)اللغة الفرنسية(الثانيةللغة اكتساب ا األول استبيان .1

باللغة الفرنسية  الكالم و وفهمهويقيس مدي قدرة التلميذ على  والفهم اللغوي مهارة الحديث:األولالبعد 

  ) .عبارة09(ويضموكذلك التعبير الشفهي 

فهم ما قراءة النصوص باللغة الفرنسية و  قدرة التلميذ على  و يقسمهارة القراءة وفهم المقروء :البعد الثاني

  ).عبارة 10(، واشتملسوءا دخل القسم أو خارجهو الحديث باللغة لفرنسية يقرؤه 

بير الكتابي باللغة و على التع على الكتابة) ة(التلميذ مدي قدرة يعكس و  الكتابةمهارة :البعد الثالث

  ).عبارة08(واشتمل  بدون أخطاء لغوية الفرنسية ، 

�س1.1��
�ص  
�رات ا������ن ا� ��!�"
  :.&- ', ب*�)ا
$#� ا
()!&��( ا'�&�ب ا
$#� ا

  مهارة الحديث و التواصل باللغة الفرنسية :األولالبعد 
	ص $#$	رات  )02(الجدول رقم 

  #$	رات ا�   ا�ر'م
 ����� ا��ر	���� �د ��و�� �� ا��د�ثأ 01
�م �	د  02�����دث ������ ا��ر	��� ��أ 
 ��� ا��ر	��� �ط$'�أ���م �& ز�$#� دا"ل ا� �م ��� 03
���ل ��(أ 04� �$��ت ��دة �� ا�����ر ������ ا��ر	��� 
 �ن ا���ردات ������ ا��ر	��� �/ر��د 
 �.س  �دى 05
 ��د 	طق �ل ا��روف ������ ا��ر	���أ 06
 أ��دث �ط$'� ا���� ا��ر	��� 07
 ������ ا��ر	��� �4م ا��را�3 ا�	�ط �أ  08
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  ��*� ا��ر��� القراءة وفهم المقروء مهارة:ا�(	) ا�$#د $#$	رات   
	ص) 03(��دول ر'م ا

  #$	راتا�  ا�ر'م
 �د ��و�� �� �4م ا���ط���ت ������ ا��ر	���أ 01
 ا6ر�5دات ا����و�� ������ ا��ر	��� �4مأ 02
  ا�����ت ا����� أ�4م 03
���ن ��� ��وس �� 5رح ��ض ا�����تأ 04�  
 'رأ 	�وص ا���� ا��ر	��� �ط$'�أ 05
 �ا�$���ت ا����و�� ������ ا��ر	���4م أ 06
 أ�د ��و�� �� �4م ا����رات ����ر	��� 07
 ������ ا��ر	��� ��ط���ت��د ��و�� �� �4م ��ض ا�أ 08
��& إ�( ا:;�	� ا��ر	��� :		� ا�4م ������4أ 09� 
 ��4م ا�$���ت ا����و�� ������ ا��ر	��أ 10

  

    $	��*� ا��ر��� ���	$�ا��	رة  :ا�$#د ا�(	�ث $#$	رات  
	ص) 04(ا��دول ر'م 

  عباراتال  الرقم
  أجد صعوبة في الكتابة باللغة الفرنسية 01
 أتحصل على نقاط متدنية في اإلمالء باللغة الفرنسية 02
 اكتب  اللغة العربية بالحروف باللغة الفرنسية على الفيسبوك 03
 الكتابة دون النظر إلى الصبورة أتستطيع 04
 أتحصل على نقاط متدنية بسبب األخطاء اإلمالئية 05
 أكتب بخط واضح و جميل 06
 Sو Cأخلط في كتابة بعض حروف اللغة الفرنسية مثل   07
 أفضل الكتابة باللغة الفرنسية  في مواقع التواصل االجتماعي  08

 )04(ر'م ا	ظر ا����ق (ا�����ن '��س ا����ب ا���� ا���	�� ا��و�/ �������ن  �

الثانية  اكتساب اللغةيمثل توزيع الدرجات على البدائل لالستبيان الخاص لقياس ) 05(جدول رقم 

  . )الفرنسية اللغة(

  ال  نعم  البدائل
  01  02  العبارات االيجابية
  02  01  العبارات السلبية
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  :ي كما يليه )عبارة49( أبعاد  وزعت علىأشتمل على ثالثة :الثاني الراشح االنفعاليستبيان ا


	� ا������او يقيس  متغير الدافع التي تجعل التلميذ أكثر دافعية الكتساب  ):الدافع (األولالبعد �) �	
ا�

�����  .)عبارة 15()ا�

و يقيس درجة  متغير القلق الذي ينتج بسبب خوف والتوتر  التلميذ من تعلم اللغة ):القلق( البعد الثاني

  .) عبارة 17(وتضمن الثانية 

 وتبعث االيجابية النفعاالت تثيراويقيس  ثقة التلميذ في نفسه وفي قدراته أنها ):الثقة بالنفس(البعد الثالث

ا ألهداف تحقيق سبيل  في والجهد  المثابرة تزيد هواالنتباه  تركيزى عل وتساعد بالحماس الشعور على

  .للفرد ايجابي ذاتمفهوم   بناء في يسهم مما والنجاح

  :األبعادحسب  بأبعاد استبيان قياس الراشح االنفعاليعبارات  2- 1

  :استبيان لقياس الراشح االنفعالي)الدافع(رات البعد األولاخاص بعب) 06(الجدول رقم 

  العبارات  الرقم
���ه �5رح ا:���ذ أ�	�ء ��� ا���� ا��ر	���   01	
  ���ب ���� ا

 ���ت �دي ر;�/ �� �ل وا���ت ا��� �ط���4 �	� أ���ذ ا���� ا��ر	���  02 

��را  �� ا�5ر �����ل �	د ا	��ز وا���ت ا���� ا��ر	���  03� 

 ا���ر أن ا���� ا��ر	��� ��دة ;�ر �4��  04

��� � ���درس ��س �دي ر;�� �� طرح أ�#��  05� 

 لأ'وم ���B�ر درو�� �� ا��	ز  06

  .أ�5رك أ�	�ء ��� ا���� ا��ر	���  07
 أ���ون �&  ز�$#� �� �ل وا���ت ا���� ا��ر	���  08  

 ����د�� �� �ل وا���ت ا���� ا��ر	��� ىا�د اط�ب �ن و  09

  أ�5ھد أ�$م ������ ا��ر	���  10

 ا��ر	���:�5ر �ر;�� �� �Bور ��� ا����   11

 أط��& ا���ب وا���$ت ا����و�� ������ ا��ر	���  12

 ا����د �ن ا�دروس ا��� � د��4 �	� أ���ذ ا���� ا��ر	���  13

  أ�ب أن أ��دث �& ز�$#� ������ ا��ر	��� أ�	�ء ��� ا���� ا��ر	���  14

 دروس ا���� ا��ر	��� �� ا��	زل 
 أرا�&   15
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  :لقياس الراشح االنفعالي استبيان)القلق(رات البعد الثاني اخاص بعب) 07(الجدول رقم 

  العبارات  الرقم

  أ�ب  ��� ا���� ا��ر	��� أ��ر �ن ��'� ا���ص  01

 �ا:�#�ا����  ا��ر	���  ذ�أ���طرح ��( ا�5ر � ��� �"�ق �5دة �	د��   02


 ا�5ر ��
ر���ك �	د�� �ط�ب �	� ا:���ذ ا����6 ��( ا:�#��  03 


 ار��ك ��ن ���ن دوري ����5ر�� �� 	�5ط�ت ا���� ا��ر	���  04 

 ا�5ر ��� �ق ا�5د�د �	د�� 
 ا�4م ا�����ت ا����و�� ��( ا���ورة  05

 ا�5ر ��� �ق ا�5د�د �	د�� ��.�و	� أ���ذ ا���� ا��ر	��� �ؤال �م أ�ن ����دا �/ �ن '�ل  06

 ا��ر	�����ون أ����� ھ�د#� أ�	�ء ��� ا����   07

 ا�5ر أن  ا�و'ت �� ��� ا���� ا��ر	��� ��ر ��ر��  08

�م �� ا��$م �	د�� أ��دث ������ ا��ر	���  09���  أ

��ون أ����� ھ�د#� ����� أ�	�ء ��رة ا����	�ت ا���� ا��ر	���  10 

 ا�5ر ����داع �	د�� ا��ز �ن �ل ���ر�ن ا���� ا��ر	���  11

 ا��ر��ز �& ا:���ذ �� ��� ا���� ا��ر	���أ�د 	��� ;�ر '�در ��(   12

  ا�5ر ���"�ل �	د�� أ��دث ا���� ا��ر	��� دا"ل ا� �م  13
 

�ط�& �ذ�ر ا�����ت ا��� �	ت ا�ر�/ ������ ��ر	���  14�
 ا�5ر ��� �ق �	د�� 

 ا�5ر �ر�ب �	د�� �ط�ب �	� ا:���ذ ا�����ر ������ ا��ر	���  15

 ا�Bر ��دا درس ا���� ا��ر	���
 ا�5ر ��� �ق �	د��   16

���ل ر�و�� �� ��دة ا���� ا��ر	��  17�
  ا�5ر ���"وف ا�5د�د 
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  :لقياس الراشح االنفعالي استبيان)الثقة بالنفس( الثالث رات البعدابعبخاص )08(جدول رقم 

  العبارات  الرقم

 ا��ر	����4م ا�درس �� ��� ا���� ا�	د�� 
  أ���ذ طرح ا:�#�� ��(أ  01

��د�ون ا���� ا��ر	��� أ�Bل �	����& ز�$ء  أ�د'�#�  أنأري   02� 

����������ء  أن أ���ذ ا���� ا��ر	��� �5رأ  03 

 � ط أن أ���ذ ا���� ا��ر	��� ��ب ا��$��ذ ا����و'�ن �5ر أ  04

 أ���ذ ��دة ا���� ا��ر	������وب �ن طرف  ا�5ر أ		�   05

  �ا���� ا��ر	��� �ط$'أ��دث ا�5ر أ		�   06

�ر��� ���را�3 ا����ز�و	�� ا�	�ط � ����ر��� أ�د	ز�3 ���ر �	د�� 
 أ  07 

 ا�5ر ��
ر���ح �	د�� أ��دث �& ز�$#� ������ ا��ر	���  08

�ز��	� ��رة ا� وا�د ا��� ��ب أن أ�����4 ��� أ���م ا���� ا��ر	���  09  

  أ��دث ������ ا��ر	���ا�5ر آن ز�$#� ��"رون  �	� �	د��   10

  �����6 ��( ا:�#�� ا��� �طر��4 أ���ذ ا���� ا��ر	����أ��در  11

12  &��  أ'را ا�	�وص ا��ر	��� ��وت �ر


 أ��د أ��د�ث  ������ ا��ر	��� � �ر	� �ز�$#�  13  

�زداد � � �	��� �	د�� أ��دث ������ ا��ر	���  14  

  ا��ر	��� أ��م ز�$#� �� ا� �ما�5ر ���"�ل �	د�� أ��دث ������   15

 �4م ا�درس �� ��� ا���� ا��ر	���ا�	د�� 
  أ���ذ طرح ا:�#�� ��(ا  16

��د�ون ا���� ا��ر	��� أ�Bل �	����& ز�$ء  أ�د'�#�  أنأري   17�  

 

 "الراشح االنفعالي" يمثل توزيع الدرجات على البدائل لالستبيان الخاص لقياس)09(جدول رقم

  نادرا  أحيانا  غالبا   دائما  البدائل
  01  02  03  04  العبارات االيجابية  

  04  03  02  01  ةـــالسالبالعبارات 

 .)05(استبيان الراشح االنفعالي الموجه للمحكمين انظر الملحق رقم  �
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  :الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة - 5

  :اكتساب اللغة الثانية صدق استبيان 1- 5

الراشح االنفعالي ،واستبيان ةالثاني اكتساب اللغةالدراسة والمتمثلة في استبيان  أداةقد تم التأكد من صدق ل

  :خالل طريقتين وهمامن 

ذوي االختصاص في علم النفس في  األساتذةعلى مجموعة من  األداتينتم عرض :صدق المحكمين -1

 :األتيجامعة مستغانم، حسب الجدول 

  .المحكمين و درجتهم العلمية ومؤسسة عملهم أسماءيمثل )10(وجدول رقم

،الذي ابدوا مالحظاتهم واقتراحاتهم )خمسة محكمين(المحكمين  األساتذةعدد  أعالهيوضح الجدول المبين 

على انها  وآراءهم حول االستبيانات،وبعد استرجاعها منهم ،قامت الباحثة بتثبيت العبارات التي وافقوا

  .)07(انظر الملحق رقم  ،تعديل عبارات أخرى  تمو %84والتي بلغت نسبتها تقيس 

  

  

  

  

 

  مؤسسة العمل  الدرجة العلمية  اسم ولقب المحكم
 جامعة مستغانم  )ب(حاضرةم أستاذ  بلخير حفيظة

 جامعة مستغانم  )أ(مساعدة أستاذة  بن عروم وافية
 جامعة مستغانم  )أ(مساعدة أستاذة  قوعيش مغنية
  مستغانمجامعة   )أ(مساعد أستاذة  عمار الميلود
عين نويصي بزرق محمد ثانوية   مادة اللغة الفرنسيةأستاذة   عراب زينب 
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 ".اكتساب اللغة الثانية" ستبيان االتي عدلت وحذفت من عبارات  يوضح) 11(الجدول رقم 

 ا,$#	د �ر'ما
 العبارة بعد التصحيح العبارة قبل التصحيح

06  

م 
$

��
ة ا

�ر
4�

م �
4�

وا�
ي 

�و
�

��
�	

�ر
 ا�

��
��

  

ا��روف ������ ��ض ��د 	طق أ
 أ��د 	طق �ل ا��روف ������ ا��ر	��� ا��ر	���

01 

م 
فه
 و

ءة
قرا

 ال
ارة

مه
ة 

لغ
بال

وء 
قر

لم

ية
نس
فر

ال
 

  
�د ��و�� �� �4م ا���ط���ت أ

 ������ ا��ر	���
 �4م  ��ض �د ��و�� ��

03 
  

 أط��& ا��ب وا���$ت ������ ا��ر	���  أ��د �4م ا���ط���ت ������ ا��ر	���

04 
  
���ن ��� ��وس �� 5رح ��ض أ��

  ا�����ت
��ض ا����ن ��� ��وس �� 5رح 

05 
 ا�4م ا�����ت ا�����

 �ذ�ت

06 
  ا�4م ا�$���ت ا����و�� ������ ا��ر	���

ا�4م ا�6$	�ت  ا����و�� ������ 

02 

ة 
لغ
بال

ة 
تاب

لك
رة ا

ها
أ���ل ��( �$��ت ��دة �� ا�����ر م

����  �ذ�ت ا��

03  
����ر	��� ا��ب ا��ر��� ����روف 

  �ذف ��( ا�����وك

06  
  و���ل��ب �"ط واHB أ

و���ل ا���� ��ب �"ط واHB أ 

07  
 
أ�د �ر�� �� أن ا��ب "ط� ������ 


 أ�د �ر�� �� أن ا��ب "ط� ������   ا��ر	��� ��( ا�����وك

قبل و بعد تعديلها ،بحيث تم تعديل " اكتساب اللغة الثانية"ستبيان عبارات التوزيع  أعالهالجدول  يبين

،من البعد )06(و)03(و)02(و)01(والعبارة رقم األولمن البعد ) 06(عبارة رقم:العبارات التالية

من البعد الثالث فعدلت، وحذفت العبارة )07(و)06(العبارات رقم  وأماحذفت )05(الثاني،والعبارة رقم 

  ).03(و)02(رقم
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  .اكتساب اللغة الثانية"يمثل  توزيع الفقرات في استبيان) 12(جدول رقم 

 .)06(انظر الملحق رقم  (االستمارة في شكلها النهائي �

 :صدق االتساق الداخلي-2

" بيرسون "معامل االرتباط  قيم  مت الباحثة بحساب صدق االتساق الداخلي لالستبيان،وذلك بحسابقا

الدرجة الكلية للبعد مع الدرجة الكلية لالستبيان،وتم ذلك ،و  إليهبين درجة كل عبارة و البعد الذي تنتمي 

  :وهذا ما نوضحه من خالل الجداول التالية  spss 20للعلوم االجتماعية  اإلحصائيباستخدام البرنامج 

  :تم حساب معامالت االرتباط بين كل فقرة وبعدها والنتائج موضحة في الجداول التالي

  :عبارتهااألبعاد و االتساق الداخلي بين  2-1

  و عباراتهوالفهم اللغوي  مهارة الحديثيمثل االتساق بين بعد ) 13(جدول رقم 

معامل االرتباط مع الدرجة الكلية   عبارات البعد االول

  لألبعاد

  مستوى الداللة
  

05  0,68  **0.01  

06  0,82  **0.01  

07  0,94  **0.01  

08  0,85  **0.01  

  غير دال  0,14  10
  غير دال  0,06  13

  غير دال  0,14  14

15  0,42  **0.05  
  دال غير  0,29  17

 

�)ات  ا/ب*�د)
�)ات  ا)
�د ا  

�� ا�
	�ي �
�����ا�و ا���م���رة   09  .05،06،07،08،10،13،14،15،17  

07  .04،09،11،16،18،20،22  �
	� ا������ ا�$�اءة و ا��� ا�$�ا#"���رة   

07  .01،02،03،12،19،21،23  )��
	� ا������ ا��(�)����رة   

  23  ا
�1�2ع
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،ودرجة )10(،)8(،)7(،)6(،)5(معامل االرتباط بين درجة العبارات  أنمن خالل الجدول السابقة يبين  

،و 0.05عند مستوى الداللة دالة ) 15(،بينما العبارة رقم  0.01دالة عند مستوى الداللة  األبعادمجموع 

 ، عموما يوجد اتساق داخلي بين مختلفغير دالة تم حذفها فهى )15(،)14(،)13( رقم ات العبار 

  .العبارات و المجموع الكلي للبعد

  .وعبارته لقراءة والفهم القرائياالتساق بين بعد ا يمثل) 14(الجدول رقم

  مستوى الداللة  معامل االرتباط مع الدرجة الكلية لألبعاد  عبارات البعد الثاني
  

04 0,58  **0.01  
09  0,86 **0.01  
  دالغير   0,02  11

16  0,86  **0.01  
18  0 ,91  **0.01 

20  0 ,91  **0.01 

  دالغير   0,15  22

معامل االرتباط بين درجة العبارات  أنمن خالل الجدول السابقة يبين 

،اما العبارات  0.01ة عند مستوى الداللة ،دالاألبعاد،ودرجة مجموع )20(،)18(،)16(،)09(،)04(

، فهمي غير دالة تم حذفها، ،وبالتالي عموما يوجد اتساق داخلي كبير بين مختلف العبارات )22(،)11(رقم

 .و المجموع الكلي للبعد

  .  و عبارته الكتابة تساق بين بعديمثل اال )15(الجدول رقم

  مستوى الداللة  الكلية لألبعاد معامل االرتباط مع الدرجة  عبارات البعد الثالث
  

01  0,36 *0.05  
02  0.62  **0.01  
03  0,80  **0.01  
  غير دال  0,30  12
19  0,37  *0.05  
21  0,57  **0.01  
  غير دال  0,12  23
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،ودرجة ) 21(،)03(،)02(معامل االرتباط بين درجة العبارة أنيبين  أعالهمن خالل الجدول المدون 

  دالة ) 19(، )01(،بينما العبارة رقم  0.01دالة عند مستوى الداللة  األبعادمجموع 

وبعد حدف  غير دالة تم حذفها، ىفه)23(،)12(رات رقمبالنسبة العبا أما،0.05عند مستوى الداللة 

  .يتبين وجود اتساق داخلي بين مختلف العبارات و المجموع الكلي للبعدالعبرات غير دالة  

  .واالستبيان ككل األبعادالتساق الداخلي بين ا 2- 2

  .واالستبيان ككل األبعاديمثل االتساق الداخلي بين ) 16(جدول رقم 

3!�"
  أب*�د ا������ن ا
    

  ا��&�ق ا
�ا4$3 ب�� ا/ب*�د 
  و ا������ن '6, 

 �
��
  �&�1ى ا

*0.05  **0.01  

  0.95  للغة الفرنسية الفهم اللغويالكالم و مهارة 
  دال  /

  0.92  الفهم القرائي للغة الفرنسيةالقراءة و مهارة 
  دال  /

  0.79  لكتابة باللغة الفرنسيةمهارة 
  دال  /

  

معامل  آناالستبيان مقارنة بالدرجة الكلية ،حيث  أبعادهناك ارتباط وثيق بين  أن أعالهيوضح الجدول 

،ومعامل االرتباط في البعد الثاني 0.01عند مستوى الداللة )0.95(يساوي  األولاالرتباط في البعد 

،عند ) 0.79(معامل االرتباط في البعد الثالث فبلغ  أما،0.01،عند مستوى الداللة ) 0.95(يساوي 

  .و االستبيان ككل األبعاد، وبالتالي هناك اتساق مقبول بين مختلف درجات )0.01(مستوى الداللة 

،باستخدام برنامج "كرونباخ  ألفا" أسلوبحساب الثبات على وتم االعتماد ل:ثبات االستبيان الثاني  3- 2

بالنسبة الستبيان الذي " 0.85"معامل الثبات فقدر بقيمة اما  spss 20للعلوم االجتماعية اإلحصائي

  .و هو على درجة عالية من الثباتاكتساب التالميذ للغة الثانية يقيس 
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الستبيان اكتساب اللغة الثانية حسب كل بعد  كرومباخ  ألفامعامل ارتباط يوضح قيم )17(جدول رقم 

  .األداة الكليةعلى حدا و 

  قيمة ألفا كروم باخ  البعد

 0,95  مهارة الكالم و الفهم اللغوي للغة الفرنسية

  0,92  مهارة القراءة و الفهم القرائي للغة الفرنسية

  0,79  مهارة لكتابة باللغة الفرنسية

  85 ,0  الدرجة الكلية

 بلغت اكتساب اللغة الثانيةيتبين من الجدول المبين أعاله أن قيمة ألفا كروم باخ لالستبيان 

  ) .85،0 (نسبتها

نسبة البعد  أما)0,95 (مهارة الكالم و الفهم اللغوي للغة الفرنسيةبحيث بلغت نسبة البعد األول 

مهارة لكتابة باللغة وبالنسبة للبعد الثالث)0,92( للغة الفرنسيةالفهم القرائي مهارة القراءة و الثاني فبلغت

  .)0,79( فكانت نسبته الفرنسية

  :الراشح االنفعالي صدق استبيان 5-2

الذي ابدوا مالحظاتهم تم عرض االستبيان الثاني على نفس مجموعة المحكمين،: صدق المحكمين  - 1

 منهم ،قامت الباحثة بتثبيت العبارات التي وافقوا،وبعد استرجاعها تراحاتهم وآراءهم حول االستبيانواق

 .)08(انظر الملحق رقم  %78والتي بلغت نسبتها على أنها تقيس 
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بعد " الراشح االنفعالي"االستبيان الذي يقيس التي حذفت وعدلت في عباراتاليوضح ) 18(الجدول رقم

  :عرضها على المحكمين

  العبارة بعد التعديل  العبارة قبل التعديل  البعد  الرقم

02  

ـع
ــــــ

فـــــ
لدا

ا
  

ا��� �ط���4 ���ت �دي ر;�� �� �ل وا���ت 

  ا���� ا��ر	����	� أ���ذ 

���ت �دي ر;�� �� �ل وا���ت ا���� 

  ا��ر	���

13  
ا����د �ن ا�دروس ا��� � د��4 �	� أ���ذ ا���� 

  ا��ر	���

  استفيد من دروس اللغة الفرنسية

01  

ق
ــــل

الق
  

��� ا���� ا��ر	��� أ��ر �ن ��'�  أ�ب 

  ا���ص

  حذفت

ار��ك  �	د ��5ر�� �� 	�5ط�ت ا����   02
 ا��ر	���

ار��ك �	د�� �.�� دوري �� 	�5ط�ت 

  ا���� ا��ر	���

ا�5ر أن ا�و'ت �� ��� ا���� ا��ر	��� ��ر   04
 ��ر��

  حذفت

��ون أ����� ھ�د#�  �دا أ�	�ء ��� ا����   07
 ا��ر	���

أ����� �دا أ�	�ء ��� ا���� ��ون 

  ا��ر	���

ا�5ر ���"وف ا�5د�د �	د�� �ط�ب �	�   15
 ا:���ذ ا�����ر ������ ا��ر	���

ا�5ر ���"وف �	د�� �ط�ب �	� ا:���ذ 

  ا�����ر ������ ا��ر	���

03  
س

نف
بال

ة 
ثق
ال

  
����������ء  أن أ���ذ ا���� ا��ر	��� �5رأ 

 حذفت

�ر��� ���را�3  أ�د	ز�3 ���ر �	د�� 
 أ  07

  ا����ز�و	�� ا�	�ط � ����ر���
 حذفت

09   �4�����ز��	� ��رة ا� وا�د ا��� ��ب أن أ

  ��� أ���م ا���� ا��ر	���
 حذفت

  

من )08(،)01(من البعد األول والعبارة رقم) 13(و)02(رقم العبارتين أن أعالهيتضح من الجدول المدون 

  )%40 إلى%20(بلغت نسبتها مابينمن البعد الثالث ) 09(،)07(،)03(،و  تم تعديلهاالبعد الثاني

فتم تعديها وٕاعادة من البعد الثاني  )15(،)07(،)04:(بالنسبة للعبارات رقم  أماتم حذفها،

  :فأصبحت  فقرات على حسب كل بعد في االستبيان بعد التحكيم كاألتي،صياغتها
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  .الراشح االنفعالي"يمثل  توزيع الفقرات في استبيان) 19(جدول رقم 

 ) 09(انظر الملحق( النفعالي في صيغته النهائيةاستبيان الراشح  �

مت الباحثة بحساب صدق االتساق الداخلي لالستبيان،وذلك بحساب قا:صدق االتساق الداخلي-2

والدرجة الكلية للبعد مع الدرجة  إليهالذي تنتمي  البعدو عبارة  بين درجة كل" بيرسون "معامل االرتباط 

  .spss 20للعلوم االجتماعية  اإلحصائيالكلية لالستبيان،وتم ذلك باستخدام البرنامج 

  :االتساق الداخلي بين األبعاد وعباراتها2-1

   .<�", ا��&�ق ب�� ب*� ا
�ا=> و �)ا�; )20(ر:9ا
�2ول       

  

) 09(،)08(،) 06(،) 04(، )02(من خالل الجدول السابق يتبين أن معامل االرتباط بين درجة العبارات 

،بينما العبارتين رقم  0.01ودرجة مجموع اإلبعاد دالة عند مستوى الداللة ) 28(,)24(,)23(,)22(,)20(,

  عدد الفقرات  الفقرات  األبعاد
  15 34،36، 30، 28، 24، 23، 22، 20، ،09، 02،04،06،07،08  ا
�ا=>

?$�
  15  44,43 . .,41، 39، ,37,35,33,،,18,29، 17,16,14، 13  ا

@)A
��� ب"
  14  .01،05،11،12،15،19،21،25،26،27،31،38،40،42  ا

  44  ا
�1�2ع

�رات ا
�*� ا/ول�   �Bر�
��, ا�ر���ط �> ا*�

Dب*�د  ��$6
  ا

     �
��
  �&�1ى ا
*0,05 **0.01  

 دال   0,59  02
 دال    0,64  04
 دال    0,68  06
  دال  0,40  07
  دال    0,88  08
  دال    0,86  09
  دال    0,84  20
  دال    0,51  22
 دال   0,94  23
 دال   0,77  24
 دال   0,89  28
  دال  0,40  30
 دال   0,71  32
 دال   0,77     34
 دال   0,73  36
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،بالتالي عموما يوجد اتساق داخلي بين مختلف العبارات 0.05عند مستوى الداللة   داللتين، )30(،)07(

  .و مجموع البعد

  .و�$	را�/ ا�.�ق ��(ل ا ر�$	ط $�ن $#د ) 21(�دول ر'م 

 �*�
�رات ا�
3!�"
  ا

�*�$
 ��$6
��, ا�ر���ط �> ا
�رB� ا*�  
�
��
  �&�1ى ا

  
03 0,85 **0.01  
  ,�� دال  0,10  10
14  0,36  *0.05  
16  0,09    
17  0,64  **0.01  
18  0,77  **0.01  
26  0,50  **0.01  
29  0,91  **0.01  
  ,�� دال  0,05  33
35  0 ,85  **0.01  
37  0,91  **0.01  
  ,�� دال  0,19  39
41  0,84  **0.01  
43 0,85  **0.01 
44 0,86  **0.01 

التالية يوضح الجدول التالي معامل االرتباط بين درجات العبارات   

والدرجة الكلية للبعد حيث كانت دالة عند ) 44(، )43(،)41(،)37(,)35(,)29(,)26()18(،)17(،)03(

، ،بينما نجد العبارات 0.05دالة عند مستوى الداللة ) 14(،في حين نجد العبارات  0.01مستوى الداللة 

اتساق مقبول بين مختلف بالتالي عموما يوجد ،غير دالة تم حذفهافهي  )39(,)33(,)16(,)10(رقم 

  .درجات  العبارات و مجموع البعد 
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  .و�$	را�/ ا�(.� ا��س ��(ل ا ر�$	ط $�ن $#د ) 22(�دول ر'م 

E
�"
�رات ا
�*� ا�  �Bر�

Dب*�د �*��, ا�ر���ط �> ا ��$6

�  ا��
  �&�1ى ا
01  0,47 **0.01  
05  0,84  **0.01  
11  0,77  **0.01  
12  0,38  *0.05  
13  0,64  **0.01 
15  0,53  **0.01 
19  0,92  **0.01 
21  0,94  **0.01 
25  0,90  **0.01 
27   0,58  **0.01 
31  0,61  **0.01 
38  0,58  **0.01 
40 0,89  **0.01 
42 0,91 **0.01 

) 11(،)05(،)01(من خالل الجدول المدون أعاله يبين أن معامل االرتباط بين درجة العبارة 

ودرجة مجموع األبعاد دالة عند مستوى ) 42(,)40(،)38(،)31(،)27) (25(،)21(،)19( ،)15(،)13(

وعليه يتبين وجود اتساق داخلي بين 0.05دالة عند مستوى الداللة ) 12(،بينما العبارة رقم  0.01الداللة 

  . مختلف العبارات و المجموع الكلي للبعد

  .واالستبيان ككل األبعادالتساق الداخلي بين ا 2- 2

  .واالستبيان ككل األبعاديمثل االتساق الداخلي بين ) 23(جدول رقم 

  مستوى الداللة  بين األبعاد واالستبيان ياالتساق الداخل  أبعاد االستبيان األول
0.01** 0,96  الدافع     دال 

0.01**  0,92  القلق   دال 
0.01**  0,93  الثقة بالنفس   دال 

معامل  أناالستبيان مقارنة بالدرجة الكلية ،حيث  أبعادهناك ارتباط وثيق بين  أن أعالهيوضح الجدول 

،ومعامل االرتباط في البعد الثاني 0.01عند مستوى الداللة )0,96(يساوي  األولاالرتباط في البعد 

،عند  )0,93(معامل االرتباط في البعد الثالث فبلغ  أما،0.01،عند مستوى الداللة ) 0,92(يساوي 

 األبعادوبالتالي هناك اتساق مقبول بين مختلف درجات ) 0.01(، مستوى الداللة )0.01(مستوى الداللة 

  .و االستبيان ككل
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،باستخدام برنامج "كرونباخ  ألفا" أسلوبوتم االعتماد لحساب الثبات على :لثانياثبات االستبيان  2-3

بالنسبة الستبيان " 0,86"قدر معامل الثبات فقدر بقيمة ، 20spssللعلوم االجتماعية اإلحصائي

 .هو على درجة عالية من الثباتو  الراشح االنفعالي الذي يقيس

  :يوضح قيم الفا كرومباخ حسب كل بعد على حدا و األداة الكلية)24(جدول رقم 

  قيمة ألفا كروم باخ  البعد
 96, 0  الدافع
  92, 0  القلق

  93, 0  الثقة بالنفس
  0,86  الدرجة الكلية

يتبين من الجدول المبين أعاله أن قيمة ألفا كروم باخ لالستبيان الراشح االنفعالي بلغت 

بة البعد الثاني القلق نس أما، ،)96،0(،،بحيث بلغت نسبة البعد األول الدافع) 86،0(نسبتها

  .)93،0(نسبتهفكانت ثقة بالنفس  ،وبالنسبة للبعد الثالثفبلغت  )92،0(فبلغت
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  :اسيةـــــــــاألسدراسة ـــــــــــال:ثانيا

  :نهج الدراسةــــــــم-1

يعتبر المنهج المستخدم في البحث هو أساس لكل دراسة ،فهو يكسبه طابعه العلمي ،بحيث اتبعت الباحثة 

مالئمة لموضوع البحث،وذلك بتطبيقها لالستبيانات على عينة من تالميذ  أكثرالمنهج  الوصفي ،ألنه 

ة عالق"هذه الدراسة التي تستهدف  مستوى السنة الرابعة متوسط ،حيث يعتبر هذا المنهج مناسب لطبيعة

 ،فالمنهج الوصفي يساعد على"لدى تالميذ السنة  الرابع متوسط  الراشح االنفعالي باكتساب اللغة الثانية ب

القياس،ثم  أساليبالحصول على بيانات والمعلومات الشاملة حول المتغيرات وتفسيرها وتحليلها باستخدام 

  .الداللة بالنسبة لموضوع الدراسةاستخراج النتائج ذات 

   :مكان ومدة الدراسة-2

 مستغانم والية ل التابعة بمقاطعة عين النويصيمتوسطات ثالثة قامت الباحثة بدراستها الميدانية ب

وذلك بعد الحصول على ).عبادلية لخضر،ومتوسطة دبي العيد ،ومتوسطة ن زازة مصطفيبمتوسطة (،

ماي  03من يوم ابتداء  األساسيةجريت الدراسة أرية التربية لوالية مستغانم،و يرخصة للدخول من مد

  ).01( انظر ملحق رقم .  2016ماي 26غاية  إلى 2015

 :وموصفاتهاينة ـــــــــالع-3

،واختيرت )ة(تلميذ 224(الذي بلغ عدده  األصليعينة الدراسة من مجتمع  أخيارتم :ينةـــــــــلعا - 1

الذين هم مقبلين  ،عينة البحث بطريقة عشوائية بسيطة ،تتمثل في تالميذ السنة الرابعة متوسط 

تلميذ ) 180(سنة وعددهم  17 إلى 14على اجتياز امتحان التعليم المتوسط ويتراوح سنهم مابين 

  .توضح خصائص العينة اآلتيةوتلميذ،والجداول 
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  .حسب الجنس

  

.  

متساوية ما بين  األساسيةعينة الدراسة 

  :يمثل توزيع عينة الدراسة األساسية حسب السن 

  

  

  

50
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 :وصفات العينة حسب الجنس 

حسب الجنس األساسيةيمثل  توزيع العينة  الدراسة ) 25

  النسبة المؤوية  العدد
  %50  90  الذكور
  %50  90  اإلناث

180  100% 

.حسب الجنس األساسيةعينة الدراسة  أفراديمثل توزيع ) 

عينة الدراسة  آن،)06(رقم  البيانيالرسم و )32(من خالل الجدول رقم

  .%50بنسبة

 :موصفات العينة حسب السن

يمثل توزيع عينة الدراسة األساسية حسب السن )26

50%

50%

ا�#�� "�ب ا��س

  النسبة المئوية  العدد
  %58،88  106  سنة
  %40  72  سنة

02  1،11%  
180  100% 
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وصفات العينة حسب الجنس ـــم- 2

25(جداول رقم

  الجنس
الذكور
اإلناث

  المجموع
  

)  03(رسم بياني رقم 

من خالل الجدول رقم ويتضح

بنسبةاإلناثالذكور و 

موصفات العينة حسب السن - 3

26(جدول رقم 

  

ا�ذ�ور

ا
	�ث

سنة 15 إلى 14من   السن
سنة17 إلى 16من 

  17أكثر من 
  المجموع
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  .حسب السن

 %61.09  لألفرادهي  األكبرالنسبة 

 14الذين يقدر سنهم ما بين  األفراد

  .العينة من كل متوسطة حسب الجنس

  العينة من كل متوسطاتعدد 
 المجموع  إناث  ذكور

30 30 60 
30  30  60  
30  30  60  
90  90  180  

  )ة(ذتلمي224 (هو ثالثةوع عدد التالميذ بالمتوسطات ال

تم "بن زازة مصطفى "فمن متوسطة

،تم اخذ "عبادلية لخضر"متوسطة فيما يخص 

  )إناث30،و

  


	�س                                       ��ا��راءات ا������ ��درا�� ا���دا

79 

حسب السن األساسيةيمثل توزيع العينة الدراسة  )04

النسبة  أن) 04(البياني رقمو الرسم )33(يتبين من خالل الجدول رقم 

األفرادبالنسبة   %38.91نسبة  أماسنة ،17الى 16سنهم يقدر ما بين  

العينة من كل متوسطة حسب الجنس أفراديمثل عدد 

عدد   النسبة المئوية  عدد التالميذ
ذكور

 78 % 77  متوسطة بن زازة مصطفى
  67 %  93  متوسطة عبادلية لخضر

  81%  74  متوسطة دبي العيــد
224  80،35% 

وع عدد التالميذ بالمتوسطات المجم أن أعالهيتضح من خالل الجدول 

فمن متوسطة:حيث تم اختيار من كل متوسطة عينة من التالميذ من كال الجنسين

فيما يخص  آما،و )إناث30ذكور،30(تلميذ 77اخذ عينة من تتكون من 

  )إناث30ذكور،30(تلميذ 93

،و30(تلميذ 74،فتم اخذ عينة تتكون من"العيــددبي "وبالنسبة لمتوسطة 

  .90فهو اإلناث أما،90مجموع عينة التالميذ الذكور هو

ا��ن
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04(الرسم البياني رقم

يتبين من خالل الجدول رقم   

سنهم يقدر ما بين  

  .سنة15 إلى

يمثل عدد ) 27(جدول رقم

  المتوسطات

متوسطة بن زازة مصطفى
متوسطة عبادلية لخضر

متوسطة دبي العيــد
  المجموع

يتضح من خالل الجدول  

حيث تم اختيار من كل متوسطة عينة من التالميذ من كال الجنسين

اخذ عينة من تتكون من 

93عينة تتكون من 

وبالنسبة لمتوسطة 

مجموع عينة التالميذ الذكور هو وفيما يخص

�	� 15إ�(  14�ن 

�	�17إ�(  16�ن 

17أ��ر �ن 
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  .كل متوسطة حسب الجنس

المتمثلة في االستبيان لقياس الراشح االنفعالي 

جدول زمني معين باحثة بوضع قامت ال

الذي و ،وذلك بالتنسيق مع مستشار التربية في كل متوسطة 

 للتالميذ ،وأوضحت محتوى التعليمات

،على فهأظر ء جمع االستبيانات ،تم جمعها في 

للعلوم االجتماعية  ةاإلحصائي

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

78%

77

�و�ط� �ن زازة ��ط�(� �و�ط� ���د��� �"Bر�
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كل متوسطة حسب الجنس المأخوذة األساسيةالعينة الدراسة  أفراديمثل عدد ) 

  :دراسة

المتمثلة في االستبيان لقياس الراشح االنفعالي السيكومترية لألدوات الدراسة و ص بعد التأكد من الخصائ

قامت الوأما الثاني خاص بقياس اكتساب  التالميذ للغة اللغة الفرنسية ،

وذلك بالتنسيق مع مستشار التربية في كل متوسطة   لتوزيع االستمارات على التالميذ بالمتوسطات

التعليمات،وقد قامت في البداية بشرح ساعدها على القيام بالمهمة التوزيع 

ء جمع االستبيانات ،تم جمعها في ،وبعد التأكد من ملوشرح طريقة اإلجابة 

 .حسب كل متوسطة

اإلحصائي الحزمة تم تفريغ البيانات باستخدام:تإجراءات تفريغ البيانا

67% 81% 80.35 %

93 74 224

�و�ط� ���د��� �"Bر� �و�ط� د�� ا���ــد� ا����وع
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) 05(رسم بياني رقم 

دراسةــــــــــدوات الأ-4

بعد التأكد من الخصائ

وأما الثاني خاص بقياس اكتساب  التالميذ للغة اللغة الفرنسية ،

لتوزيع االستمارات على التالميذ بالمتوسطات

ساعدها على القيام بالمهمة التوزيع 

وشرح طريقة اإلجابة  االستبيانين 

حسب كل متوسطة

إجراءات تفريغ البيانا- 5

0spss2.  

  

ذ�ور

إ	�ث

���وع
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 اإلحصائية األساليبالباحثة في بحثها على  عتمدتا:المستخدمة اإلحصائية اليبـــــــاألس-6

  :التالية

تستخدم الستخراج وحساب المتغيرات الكمية والنوعية لموصفات وخصائص :التكرارات والنسبة المئوية �

  . اإلناثالعينة و معرفة نسب كل من الذكور و 

 االرتباطينوهو المعامل الذي يصف العالقة : )Pearson Correlation(معامل االرتباط بيرسون �

  .بين متغيرين 

العينة في ضوء  أفرادويستعمل لحساب داللة الفروق بين متوسطات : T testحساب داللة الفروق  �

 ).اإلناثذكور و (الجنس 
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  :دراسةــــــــتائج الـــــــــــناقشة نــــــــــم

سـتقوم الباحثـة فـي هـذا الفصـل  التحليل اإلحصائي لبيانـات الدراسـة،نتائج عنه  تأسفر  ماخالل  من   

  .بعض الدارسات السابقة وذلك باالعتماد على المتحصل عليها   نتائجالمناقشة ب

  :زئيةـــــــرضيات الجـــتائج الفــــــــناقشة نـــــــــم - 1

  :األولىرضية ـــــــالفتائج ــــــــن 1-1

 الـدافعو  عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين اكتساب اللغة الثانيةتوجد  « :رضيةـــــــذكير بالفــــــــت  

 .».لدى تالميذ السنة الرابعة متوسط

نالحـظ أن قيمـة معامـل االرتبـاط المحسـوبة قـد  )28(من خالل نتائج المتحصل عليها في الجدول رقـم 

عالقة ارتباطية ذات داللة إحصـائية توجد ،أي انه  ،sig=0قيمة   .010ومستوى الداللة  0,27بلغت 

عنهـا  أسـفرتوتوافـق النتـائج التـي ».لـدى تالميـذ السـنة الرابعـة متوسـط الـدافعو  بين اكتساب اللغة الثانيـة

هـذا مـا اسـتنتجته لعوامـل المهمـة فـي عمليـة االكتسـاب و الـدافع مـن ا أن احثـة وتوقعـات الب هذه الفرضـية

ل ســؤال طرحتــه علــى هــذا مــن خــالا مــع تالميــذ العينــة الســتطالعية و مــن المقابلــة الجماعيــة التــي أجرتهــ

فكانــت أجبــاتهم كلهــا ،رهــا لغــة ثانيــة اباعتب؟ وذلــك تعلمهــامــا أهميــة اكتســاب اللغــة الفرنســية و التالميــذ 

اتجاهين   التواصل عبر مواقع التواصـل االجتمـاعي  وهـو دافـع نحـو التواصـل مـع األخـر   منصبة  في

  .تحقيق الذاتو     والسفر إلى الخارج وهو دافع من اجل الشغل

حيـــث قامـــت بتطبيـــق ب، )2010،515،كـــوثر خليفـــة (نتـــائج الفرضـــية الثانيـــة مـــع دراســـة  تفقـــاتو ا كمـــ

برنـامج  متتعلـيم اللغـة االنجليزيـة كلغـة ثانيـة، حيـت صـمل الدافعبرنامج إثرائي لتعزيز التشويق و زيادة 
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وجـدت و عامل التشويق وزيادة الدافعيـة عنـد المتعلمين، لتضمن،إثرائي يحتوي تنوعا واسعا في األنشطة 

 أنيعتبـرون  ألنهم ،متعة  أكثر ةكيف يجعلوا من دروس تعلم اللغ هيمشكلة تعيق المعلمين ،  أهم أن

وقــد  .النجــاح فــي االمتحانــات الرســمية إلــىجــة اباســتثناء الح،لبــي حاجــاتهم مباشــرة ت ال ةتعلــم اللغــة لثانيــ

حـول اختبـار البطاريـة ، بعـد تعديلـه وقدمتـه )1985،غـاردنر (نسـخة  ،في هذه الدراسة  المـوجزة تطبق

اختيـــروا عشـــوائيا، وقـــد بينـــت  نتيجـــة النتـــائج آن معظـــم المتعلمـــين يريـــدون الـــتمكن مـــن  متعلمـــا 28الـــى

 أو الشــــريكات األجنبيــــةعلــــى وظــــائف فــــي الــــدوائر الحكوميــــة اســــتخدامات اللغــــة مــــن اجــــل الحصــــول 

ــــالي خلصــــت الدراســــة  .)517-2010،515،كــــوثر(، ــــىو بالت نجــــاح المتعلمــــين مرهــــون بقــــوة  أن إل

حيـث يـرى أن ، )1990،358،الخوليلمحمد على ( ية مع دراسة اضئج الفر انت كذلك تتوافق،و همدوافع

الـذين طبقـت علـيهم عند معظم الطلبة ا النوع من الدافعية كان من الدافعية النفعية هذ أنواعهناك ثالثة 

 سط و ثانياوهي اكتساب والتعلم من اجل النجاح في االمتحانات الفصلية وشهادة التعليم المتو ، الدراسة

هـو دافـع و ،فـي مجتمـع اللغـة لمكتسـبة العـيش  أوهي اكتسـاب اللغـة مـن اجـل وظيفـة الدافعية التكاملية و 

اكتساب اللغة  يهنتمائية  و النوع الثالث وهو الدافعية اإل إلى إضافة ،الحظته الباحثة عند بعض الطلبة

ا سبق مومن خالل مالتكاملية تشمل الدافعية  ياللغة المكتسبة وه،مجتمع  إلىالثانية من اجل االنتماء 

  .تحققت قدنالحظ أن الفرضية 

  :ةنياـــــــــالث رضيةـــــــــالفتائج ـــــــناقشة نـــــــــــم 1-2

ـــت ـــذكير بالفــــ القلــق و  عالقــة ارتباطيــة ذات داللــة إحصــائية بــين اكتســاب اللغــة الثانيــةتوجــد  «:رضيةـــــــــ

  .»لدى تالميذ السنة الرابعة متوسط

دال   20،0بلغتقيمة معامل االرتباط  أن )29(من خالل نتائج المتحصل عليها في الجدول رقم 

 :،وعليــه نســتخلص 0.05هــو اقــل مــن مســتوى الداللــة sig005،0قيمــة  و0.01عنــد مســتوى الداللــة 
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الرابعــة القلــق لــدى تالميــذ الســنة و  عالقــة ارتباطيــة ذات داللــة إحصــائية بــين اكتســاب اللغــة الثانيــةتوجــد 

في مجال القلق اللغوي و تتلخص ،) 1988مان،ن كلي(ها أجريالتي هذه النظرية  تتوافق نتائج، متوسط

 يحفـــز الطالـــب علـــى كـــل مـــا أنيمكـــن  ألتســـهيليالقلـــق  أندور يالحـــظ  إبـــرازإحـــدى هـــذه البحـــوث فـــي 

إليـه دراسـة كـيلن مـن حيـث تبـين  انتهـتيواجهه من صعوبات في تعلم اي مهـارة جديـدة و يتفـق مـع مـا 

يمكــن التنبــؤ معهــا بمــدي  إمكانيــة انجــاز الطــالب فــي مجــال لــق ألتســهيلي يعمــل بطريقــة ثابتــة و إن الق

  .)2003،65،جالل(اكتساب اللغة

بــان ) Medinnus and Johnson (جــونس رونالــدو  ميــدنيس رأىمــع  أيضــا تتفقــا و

، رضـــخ(مباشـــرة علـــى النمـــو للغـــوي أثـــرهمســـتوى القلـــق الـــذي ينشـــا أثنـــاء اكتســـاب اللغـــة الثانيـــة يـــنعكس 

2007،73(  

 فـي القلـق بـين العالقـة استقصـاء إلى هدفت التي  )Noghabi ;  2012 نوغابي (دراسةكما اتفقت 

 اإليـرانيين للطلبـة (والخاصـة العامـة،) الذاتيـة والكفـاءة األكـاديمي والتحصـيل األجنبيـة، اللغـة فصـول

 سيسـتان جامعـة مـن وطالبة طالباً  ( 59 ) من الدراسة عينة تكونت .اإلنكليزية األجنبية للغة الدارسين

 العامـة الذاتيـة الكفـاءة بـين إيجابيـة ارتباطيـه عالقـة وجـود الدراسـة نتـائج بينـتو  .إيـران فـي وبلوشسـتان

 وقلقهم للطلبة األكاديمي التحصيل بين سالبة ارتباطيه عالقة ووجود ،األكاديمي تحصيلهم وبين للطلبة

 مـن المنخفض المستوى لدى ذوي وأن .اللغوي قلقهم وبين الخاصة الذاتية كفاءتهم بين وأيضاً  اللغوي،

مـن خـالل ،و )2003،66،جالل(المرتفع المستوى ذوي من أكثر القلق من مرتفعاً  مستوى الذاتية الكفاءة

  .تحققت الفرضية الجزئية الثانية بقااسالمذكورة النتائج 

  :الثةــــــالثرضية ــــــــتائج الفــــــــــناقشة نـــــــــــم 1-3

ـــت ـــذكير بالفــــ الثقــة و  عالقــة ارتباطيــة ذات داللــة إحصــائية بــين اكتســاب اللغــة الثانيــة �و���د« :رضية ـــــ

  .» لدى تالميذ السنة الرابعة متوسطبالنفس 
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دال عنـد  0,26بلغـتأن قيمـة معامـل االرتبـاط  )30(النتائج المحصل عليها فـي الجـدول رقـممن خالل 

عالقـــة  و����ديتبـــين  عليـــهو  ،0.05وهـــو اقـــل مـــن مســـتوى الداللـــة sig=0قيمـــةو  0.01 مســـتوى الداللـــة 

 متوسـطلـدى تالميـذ السـنة الرابعـة الثقة بالنفس و  ارتباطية ذات داللة إحصائية بين اكتساب اللغة الثانية

 الثقـة بـالنفس هـي أن علـى) cooper Smithe، 1967 (سـميث كـوبر دراسـةيتوافـق مـع مـا هـذا و ،

 الفـرد اتجاهـات الـذات تقـدير ويتضمن عليه، المحافظة على ويعمل لنفسه الفرد يضعه تقييم عن عبارة

  االيجابية

 حكـم انـه أي ونـاجح، وكـفء وهـام قـادر بأنـه الفـرد اعتقـاد مـدى يوضـح كمـا ،وذاتـه نحـو السـلبية أو 

 كـان سـواء اتجاهـه أفعـالهم ردود وطبيعـة إليـه اآلخـرين نظرة ولذلك ،الشخصية كفاءته درجة على،الفرد

  بالذات االيجابي الشعور تعزز أنها إما ،الثانية باللغة التعبير أثناء القسم داخل زمالء أو معلما

 يؤثر الذي األمر وهو .المتعلم بها يعامل التي المعاملة أسلوب على ذلك ويتوقف .السلبي الشعور أو 

عبـد (.كليـة عنهـا اإلحجـام أو  عليهـا التـردد أو التواصـل فـرص علـى اإلقبـال حيـث كبيـر،من بشـكل فيـه

  )2012،110السالم،

الثقــة بــالنفس مــن العوامــل  أناكتســاب اللغــة الثانيــة عوامــل المــؤثرة فــي للفــي دراســته " الخــولي" ىكمــا يــر 

 فـي التعبيــر باللغــة الثانيــة جــرأة أكثــرالهامـة فــي عمليــة االكتسـاب الن الشــخص الواثــق مــن نفسـه يكــون 

 أجـرت الباحثة مـن التالميـذ الـذين ستنتجتها الذي األمروهو .األخطاءيقع في حرج من ارتكاب  أن دون

ارتكــــــاب غلبيــــــة التالميــــــذ ال يشـــــاركون فــــــي حصـــــة اللغــــــة الفرنســــــية خوفـــــا مــــــن بـــــان أ المقابلــــــةمعهـــــم 

  .بالتالي تحققت الفرضية الجزئية الثالثةو منهم  زمالئهمسخرية و ،األخطاء
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 :رابعةـــــــرضية الــــــــالفتائج ـــــــــنناقشة ـــــــــم 4- 1

تالميــذ  لـدى )ذكـور وٕانــاث( بـين الجنســين إحصــائيةوق ذات داللـة ر فــتوجـد  « :رضيةـــــــــــــالفبذكير ـــــــــت

مـن خـالل نتـائج المتحصـل عليهـا فـي الجـدول رقـم  و ».للغـة الثانيـةالسنة الرابعة متوسط فـي اكتسـابهم 

،حيث اإلناث لصالح  )إناثذكور،(بين الجنسين  إحصائيةلة الوجود فروق ذات دعدم لنا يتبين  )32(

 فــروق بــينتوجــد انــه ال  أي، 0.05مــن مســتوى الّداللــة اكبــر  وهــي56،0وهــي   قيمــة االحتماليــة أن

  .للغة الثانية  همفي اكتساب إناثذكور،

ــار "الــدكتورواختلفــت نتــائج الدراســة مــع دراســة   اإلنــاثتتجــه لصــالح  الجــنساختالفــات  أن "احمــد مخت

الكـالم مـن  أصـواتمنحنيـات تظهـر عـدد )Irwin and Chen(قـدم  ،والكـالم األطفـال يبـدأ أنبمجـرد 

 تبـدأثـم  ،مـن العمـر األولـيلنصف ،وقد وجدت المنحنيات متطابقة فـي السـنة و سن الثانية  تىالميالد ح

  . )1997،101،عمر(الكالم الحقيقي  يبدأالبنات في السنة الثانية عندما  لصالحباالنحراف 

أحسن نطقا للمفردات من تساؤال و وهن أكثر ذلك فإن فاإلناث يتكلمن أسرع من الذكور  إلى باإلضافة  

  ).2009،241،طعيمة(البنين،

في اكتسابهم للغة الثانيه، وقد يراجع إلى دراسة تالميذ  السنة  واإلناثبين الذكور  قو فر  توجد الحيث 

ســـيكولوجية "فـــي كتابـــه ســـليمان ســـناء،.دراســـة د ،كمـــا تتعـــارض الرابعـــة متوســـط لـــنفس المـــنهج الدراســـي

ــــــــــــروق الفرديــــــــــــة  ـــــــدرات العقليــــــــــــة ومقارنــــــــــــة  علــــــــــــى"الف ــــــــر تفوقــــــــــــا فــــــــــــي القـــــ ــــ أن اإلنــــــــــــاث هــــــــــــم أكث

 .)86،،2005،سليمان.(بالذكور

 : العـــــــــامةرضية ــــــــــــــالفنـــــــــتائج   - 2

ــــت ــــذكير بالفـــ ح عالقـــة ارتباطيـــه ذات داللـــة إحصـــائية بـــين االكتســـاب اللغـــة الثانيـــة والراشـــ «، رضيةــــــ

   » السنة الرابعة متوسطلدى تالميذ االنفعالي 
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لقيــاس ســتبيان بحســاب معامــل االرتبــاط بيرســون بــين ا:هــذه الفرضــية قامــت الباحثــة باختبــار

هـي  فكانـت النتـائج كمـا ، لقيـاس الراشـح االنفعـالياسـتبان ، و الفرنسـيةالثانيـة اكتساب اللغـة 

  .) 28(رقم لفي الجدو  ةموضح

نالحــظ أن قيمــة معامــل االرتبــاط  )32( خــالل النتــائج المتحصــل عليهــا فــي الجــدول رقــم مــنو 

 إذن، 0.05مــن مســتوى الداللــة اصــغر  ىهــ sig=0قيمــة  و 0.01 ومســتوى الداللــة  26،0بيرســون 

 و متوســط للغــة الثانيــةاكتســاب تالميــذ الســنة الرابعــة ذات داللــة إحصــائية ،بــين  ارتباطيــه عالقــة توجــد

العوامل المؤثرة  )1990،356،لمحمد على الخولي(دراسة  تتوافق نتائج الدراسة مع ولراشح االنفعالي 

الثانيــة والتــي هـــدفت إلــى استقصــاء أهـــم العوامــل المــؤثر فـــي اكتســاب اللغــة الثانيـــة اللغـــة  فــي اكتســاب

سـرعة اكتسـاب والتعرف على طبيعة االكتساب وقد خلصت الدراسة إلى أن هناك عدة عوامل تؤثر في 

اللغة منها ،نوع البيئة والتغذية الراجعة واالستعداد والدافعية  والثقة بـالنفس ودرجـة القلـق ، وبينـت نتـائج 

وجوب توفير بيئة صفية تحتوي على كل الشروط التي من شانها مسـاعدة المـتعلم علـى اكتسـاب  دراسة

  ).1990،358،الخوليلمحمد على ( أسرع للغة الثانية   

والتـي يـرى فيهـا أن الراشـح االنفعـالي يلعـب دور الميســر  " سـتيفن كراشــن"مـع فرضـية توافـق تو كـذالك 

كان هناك ما يسمى بالحاجز العقلي الـذي يمنـع االسـتفادة  إذالمدخالت  اللغة الثانية قد ال يستفاد منها 

أن  المرشــح  )2009،30ســتيفن كراشــن (الضــعيف  بقــول ط، كمــا تفســر الباحثــة معامــل االرتبــا منهــا

الكثيــــرة عكــــس  مــــرد ذلــــك لتجــــاربهم االنفعاليــــةمقارنــــة بــــالمتعلمين الصــــغار ،و  االنفعــــالي يكــــون مرتفــــع

  .المتعلمين الصغار ،وعليه تكون الفرضية العامة للدراسة تحققت 
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 : ةاتمــــــــــــــــــــخ

عملية  والذي يتمثل في، التعلمية بالنسبة للعملية التعليمية و األهميةتناولت الدراسة موضوعا في غاية 

 الحيـاة فـي وضـرورياَ  أساسـياَ  مطلبـا أصـبح األجنبيـة اللغـات تعلـم أن خاصـة و ،اللغـة الثانيـة  كتسـابا

 ساهمت التي ،االتصاالت وسائل وتقنيات في لتقدم نتيجة ،كبرى معلوماتية ثورة تشهد التي، المعاصرة

بعض الـو  بعضـها يحـاور صـغيرة قريـة العـالم مـن وجعلـت والثقافـات، الشـعوب بـين الحـواجز كسـر فـي

ســـــتيفن "الراشـــــح االنفعـــــالي ا��ر	������� حـــــول ومن خـــــالل هـــــذه الدراســـــة يتبـــــادل األفكـــــار والثقافـــــات،و ،

توصــلنا إلــى وجــود عالقــة ارتباطيــة  بحيث،تــأثير العوامــل العاطفيــة علــى اكتســاب اللغــة الثانيــة،"�را���ن

اكتســاب اللغــة الثانيــة و الراشــح االنفعــالي لــدى تالميــذ الســنة الرابعــة متوســط ، فكلمــا كــان الراشــح بــين 

فيمـا يخـص عامـل  أمـااالنفعالي منخفض كان هناك اكتساب للغة وعندما يكون مرتفـع يقـل االكتسـاب ،

لهـذه  حيـانفـي بعـض األ عـقالـذي قـد يكـون م القلـقوكذلك عملية االكتساب فاله  أكثر كبير في  الدافع

الن الشـخص الواثـق مـن نفسـه اللغـة الثانيـة  التـي تـؤثر فـي اكتسـاب الثقة بالنفسلعملية ،باإلضافة إلى 

ثقتـه تساهم حيث ،أن يقع في حرج من ارتكاب األخطاء دون، يكون أكثر جرأة في التعبير باللغة الثانية

بـين ذكـور  إحصـائيةوق ذات داللـة ر فـال توجد  نستنتج انه أيضاو  ه للغة الثانيةتسهيل اكتسابفي بنفسه 

  .للغة الثانيةفي اكتسابهم  وٕاناث

  

  

  

  

  

  



 الدراسة فرضيات نتائج مناقشة بع                                         الفصل السا
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  :تراحــــات ــــــــــــــــــــاق

تأخذ بعين  االعتبار وان تجد  أن أتمنىببعض االقتراحات التي  أتقدممن خالل الدراسة التي قمت بها 

  :اهللا ومن بينها ما يلي  إنشاءصدى في المستقبل 

  .المسؤولين على قطاع التربية االهتمام بتدريس اللغات األجنبية على �

وذلك من اجل إتاحة الفرصة للمعلم بالتواصل مع جميع التقليص من عدد التالميذ في القسم قصد  �

يخفض من مستوي قلقهم اتجاه من التالميذ ليستثير دافعيتهم و  ، من اجل تقرب األستاذالتالميذ

 .اكتساب اللغة الثانية

حتى يستطيع األستاذ معرفة  في أفواج صغيرة،اللغات األجنبية ككل  تدريس اللغة الثانية آو �

  .نحو اللغة الثانية الطلبة التالميذ  اتجاهاتهمو  احتياجاتوتحديد 

 .أساتذة اللغات األجنبية  النفسي للتلميذو  االهتمام بتكوين األساتذة عامةضرورة  �

 .ي استراتجيات التدريس الحديثة التنويع من طرف األساتذة فضرورة  �

 .فعية التالميذ نحو التعلماضرورة االهتمام باستثارة د �

  والتقدير واإلعجابتوظيف التعزيز كالثناء  �

على استخدام التكنولوجيا الحديثة في عملية التدريس وذلك باستخدام الوسائل  األساتذةتشجيع  �

،إضافة شرطة الوثائقيةواأل األفالمك.في الفصل التالميذدافعية تثير  التي ةالبيداغوجية المختلف

  .من اجل زيادة التشويق والدافعية وواقعية األنشطةإلى 

 

 



 

 

ل  األول ـصــــــــــــــــالـف  

دراسةـــــــدخل الــــــم  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  الخامسصــــــل ـــــالف

 اإلجراءات المنهجية للدراسة الميدانية

  

  

  



  

 

 

 

 

 

 



 

  ثـــــالــــــــصل الثـــــــالف

  انيةـــــغة الثـــتساب اللـــــــاك

  

  

  

 



  

  

رابعــــــــــصـــل الـــــــــــالف  

فعاليــــــــراشح االنــــــــال  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

  

ادســـــــصل الســـــــــالف  

.رض نتائج فرضيات الدراسةـــع  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  ابعــــصل الســـــــــــــــالف

دراسةــرضيات الــناقشة نتائج فــم  
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 ):03(ا	���ق ر�م 
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)04(ا	���ق ر�م   
�د ا�
	ـــــــ�د �ن ��د�ـــــــــس ��	�� 

�� ���� ا���وم ا������� وا���	�
ا���وم ا���	��� ��م   

�م ا���س  ���� 
  ���ص ������ ا	��وم

  

 ا����رة ا	����م


�	�ن	��� ����  :�����ت 

    ا�م ا�	
�م
    ا�در�� ا���	�� 

�ص�    ا��
    ا�	ؤ���

 

  .ا��رام أ���ذ�#      

و 1��2 ا�را�0 ����ب ا��.� ا�-���� إ " :,# إط�ر إداد 	ذ�رة ��رج 	�	�� ���ل �'�دة ا�	���ر  ���وان  

 ا���ر�4 ��.� ا��ر���� ��.� -����  ���م ا����ر"  .	�ذ ا���� �را��� 	�و�ط �2�دى ا������#  ا������#

ھذا ا������ن؛  
��مو��1 ار����9 إ�را��م ,# � .,# ا�	در�� ا��زا7ر�� ا��.� ا6و�#ھ# ا��.� ا��ر���  أن

	دى ���س ا���ود : ,# ھذا ا����ز 	ن 
�ث ���ر��م و آرا�7م إ,�د����2�1 أ���ذ�#  �ر�و 	نا�ذي 

����رات ووBو
'�،	دى وBوح ا������ت ��@���د،	دى 	72	� ا��دا7ل ����ود،	دى �2	� ا����<� ا��.و�� 

���ا���  ���Cط��ت ا�	�ن أ�د��م ا�� DB� م��	'	'�ل ���و :  

  :���ؤ�ت ا	درا�

  .ا������# �دى �2	�ذ ا���� ا�را��� 	�و�طا����ب ا��.� ا�-���� و ا�را�0 توجد عالقة بين هل 

  :الجزئيةالتساؤالت 

  *�$س+ %!*�( ا��)� ا�'ا�&�%$#� "! � ذات د��� إ������ ��� ا����ب ا���� ا����� و ا��ا�� ��ى ھ�  -1

 *�$س+ ا�.�- ��ى %!*�( ا��)� ا�'ا�&�و%$#� "! � ذات د��� إ������ ��� وا����ب ا���� ا����� ھ�  -2

 ا��.� ���)0/ ��ى %!*�( ا��)� ا�'ا�&�و%$#� "! � ذات د��� إ������ ��� ا����ب ا���� ا����� ھ�  -3

 .*�$س+
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4-  ����5 ا�����34  ��ى %!*�( ا��)� ا�'ا�&� *�$س+)ذ��ر،إ��ث(ا�2)��� ��إ������ �%$#� �'وق ذات د

 : .ا���� ا�����، ����8 ا7�ث

  ��دل   � ��Eس   ��Eس   ا��دا7ل
        ��م
�         
  

 ��ت ا	�������  :ا	

  أ�"!                            ذ�ر:                 ا	��س

  ........................:.ا	�ن

  

  ا�ر�م ا�	
ور  ا����رة  ��Eس  �   ��دل
   �&�س  

 ���.� ا��ر����� �د ��و�� ,# ا�
د�ثأ   

'
ا	�

م 
()

 و
*م

�	
ة ا

�ر
(�

  

01 
02 �
دث ����.� ا��ر���� 	�أ���-م �د    
 03 �.� ا��ر���� �ط��2أ���م 	D ز	72# دا�ل ا��Eم ���   
�ل �4أ   
2	�ت ��دة ,# ا�����ر ����.� ا��ر���� �� 04 
 05 	ن ا�	�ردات ����.� ا��ر���� �1ر��د � �9س  �دى     
 06 ��د �طق �ل ا�
روف ����.� ا��ر����أ   
 07 أ�
دث �ط��2 ا��.� ا��ر����   
 08 ����.� ا��ر���� ,'م ا��را	H ا���ط�Eأ    
   ����.� ا��ر���� �د ��و�� ,# ,'م ا�	�ط�
�تأ   

'
ا	�

م 
()

 و
*م

�	
ة ا

�ر
(�

 
09 

  10 ا�ر��دات ا�	��و�� ����.� ا��ر����  أ��'م
 11  ا���	�ت ا����� أ,'م   
  12  �����ن ����E	وس ,# �رح ��ض ا���	�تأ    
  13 �رأ ��وص ا��.� ا��ر���� �ط��2أ   
 14 �,'م ا�2,��ت ا�	��و�� ����.� ا��ر���أ   
 15 أ�د ��و�� ,# ,'م ا����رات ����ر����   
 16 ����.� ا��ر���� 	�ط�
�ت��د ��و�� ,# ,'م ��ض ا�أ   
 ��� 17	D إ�4 ا6<��# ا��ر���� ��6# ا,'م ��	��'�أ   
 18 �,'م ا�2,��ت ا�	��و�� ����.� ا��ر���أ   
  �د ��و�� ,# ا������ ����.� ا��ر����أ   

�
���

 ا	
رة

�(
� 

22 
�ل ��E� 4ط 	�د��� ,# ا�	2ء ����.� ا��ر����أ   
� 23 
    ����.� ا��ر���� ���رات,'م ا���و�� ,# أ�د    
   ���ط�D ا������ دون ا��ظر إ�4 ا���ورةا    
�ل ��E� 4ط 	�د��� ���ب ا6�ط�ء ا�	��72أ   
�   
   ��ب ��ط وا0B و �	�لھل    
��ط ,# ����� ��ض 
روف ا��.� ا��ر���� 	-ل  أ   C  وS   
    #   أ,Bل ا������ ����.� ا��ر����  ,# 	وا�D ا��وا�ل ا���	�
    �د ��و�� ,# ا������ ����.� ا��ر����أ   
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)04(ا	���ق ر�م   
�د ا�
	ـــــــ�د �ن ��د�ـــــــــس ��	�� 

�� ���� ا���وم ا������� وا���	�
ا���وم ا���	��� ��م   

�م ا���س  ���� 
  ���ص ������ ا	��وم

  

 ا����رة ا	����م


�	�ن	��� ����  :�����ت 

    ا�م ا�	
�م
    ا�در�� ا���	�� 

�ص�    ا��
    ا�	ؤ���

 

  .ا��رام أ���ذ�#      

و 1��2 ا�را�0 ����ب ا��.� ا�-���� إ " :,# إط�ر إداد 	ذ�رة ��رج 	�	�� ���ل �'�دة ا�	���ر  ���وان  

 ا���ر�4 ��.� ا��ر���� ��.� -����  ���م ا����ر"  .	�ذ ا���� �را��� 	�و�ط �2�دى ا������#  ا������#

ھذا ا������ن؛  
��مو��1 ار����9 إ�را��م ,# � .,# ا�	در�� ا��زا7ر�� ا��.� ا6و�#ھ# ا��.� ا��ر���  أن

	دى ���س ا���ود : ,# ھذا ا����ز 	ن 
�ث ���ر��م و آرا�7م إ,�د����2�1 أ���ذ�#  �ر�و 	نا�ذي 

����رات ووBو
'�،	دى وBوح ا������ت ��@���د،	دى 	72	� ا��دا7ل ����ود،	دى �2	� ا����<� ا��.و�� 

���ا���  ���Cط��ت ا�	�ن أ�د��م ا�� DB� م��	'	'�ل ���و :  

  :���ؤ�ت ا	درا�

  .ا������# �دى �2	�ذ ا���� ا�را��� 	�و�طا����ب ا��.� ا�-���� و ا�را�0 توجد عالقة بين هل 

  :الجزئيةالتساؤالت 

  *�$س+ %!*�( ا��)� ا�'ا�&�%$#� "! � ذات د��� إ������ ��� ا����ب ا���� ا����� و ا��ا�� ��ى ھ�  -1

 *�$س+ ا�.�- ��ى %!*�( ا��)� ا�'ا�&�و%$#� "! � ذات د��� إ������ ��� وا����ب ا���� ا����� ھ�  -2

 ا��.� ���)0/ ��ى %!*�( ا��)� ا�'ا�&�و%$#� "! � ذات د��� إ������ ��� ا����ب ا���� ا����� ھ�  -3

 .*�$س+
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4-  ����5 ا�����34  ��ى %!*�( ا��)� ا�'ا�&� *�$س+)ذ��ر،إ��ث(ا�2)��� ��إ������ �%$#� �'وق ذات د

 : .ا���� ا�����، ����8 ا7�ث

  ��دل   � ��Eس   ��Eس   ا��دا7ل
        ��م
�         
  

 ��ت ا	�������  :ا	

  أ�"!                            ذ�ر:                 ا	��س

  ........................:.ا	�ن

  �   ��دل
  ت

  ا�ر�م ا�	
ور  ا����رة  ��Eس
   �&�س  

 ���.� ا��ر����� �د ��و�� ,# ا�
د�ثأ   

'
ا	�

م 
()

 و
*م

�	
ة ا

�ر
(�

  

01 
02 �
دث ����.� ا��ر���� 	�أ���-م �د    
 03 �.� ا��ر���� �ط��2أ���م 	D ز	72# دا�ل ا��Eم ���   
�ل �4أ   
2	�ت ��دة ,# ا�����ر ����.� ا��ر���� �� 04 
 05 	ن ا�	�ردات ����.� ا��ر���� �1ر��د � �9س  �دى     
 06 ��د �طق �ل ا�
روف ����.� ا��ر����أ   
 07 أ�
دث �ط��2 ا��.� ا��ر����   
 08 ����.� ا��ر���� ,'م ا��را	H ا���ط�Eأ    

   
   ����.� ا��ر���� �د ��و�� ,# ,'م ا�	�ط�
�تأ

'
ا	�

م 
()

 و
*م

�	
ة ا

�ر
(�

 

09 
  10 ا�ر��دات ا�	��و�� ����.� ا��ر����  أ��'م

 11  ا���	�ت ا����� أ,'م   
  12  �����ن ����E	وس ,# �رح ��ض ا���	�تأ    
  13 �رأ ��وص ا��.� ا��ر���� �ط��2أ   
 14 �,'م ا�2,��ت ا�	��و�� ����.� ا��ر���أ   
 15 أ�د ��و�� ,# ,'م ا����رات ����ر����   
 16 ����.� ا��ر���� 	�ط�
�ت��د ��و�� ,# ,'م ��ض ا�أ   
 ��� 17	D إ�4 ا6<��# ا��ر���� ��6# ا,'م ��	��'�أ   
 18 �,'م ا�2,��ت ا�	��و�� ����.� ا��ر���أ   
  �د ��و�� ,# ا������ ����.� ا��ر����أ   

�
���

 ا	
رة

�(
� 

22 
�ل ��E� 4ط 	�د��� ,# ا�	2ء ����.� ا��ر����أ   
� 23 
  ����.� ا��ر���� ���رات,'م ا���و�� ,# أ�د    

 
  

   ���ط�D ا������ دون ا��ظر إ�4 ا���ورةا    
�ل ��E� 4ط 	�د��� ���ب ا6�ط�ء ا�	��72أ   
�   
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   ��ب ��ط وا0B و �	�لھل    
��ط ,# ����� ��ض 
روف ا��.� ا��ر���� 	-ل  أ   C  وS   
    #   أ,Bل ا������ ����.� ا��ر����  ,# 	وا�D ا��وا�ل ا���	�
    �د ��و�� ,# ا������ ����.� ا��ر����أ   
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  )05(ا	���� ر�� 
  

  ����� ��	 ا��ـــــــ
	 �� ��د�ـــــــــ�    
�
�م ا�����
� وا��������
� ا��  

��  �
�م ا��������  ا
�!"�� ا� ���#  

�م��
� ا�
��$ %&'$  

 ا���رة ا�����م

�(��    ا(� ا
 �
���    ا	ر�� ا

%&'�    ا
��)+�    اا
  

��وان ���ل ���دة ا����	�� إط�ر إ�داد �ذ�رة 	�رج �����  ���را�� � �����و ا���ب ا���� ا������ :ر 
�������ر ا���� ا��ر���  .�دى ����ذ ا��� ا�را��� ��وط  ا��	���	م ا�	��ر ا���� ا�!ر���� ����  ���� 

�� �طر�(� �ن طرق )��س ا�&دق، ا�	� ".ا���� ا#و���و���- ار	,��� إ�را��م �� 	&��م ھذا ا*�	���ن، 	
�!�دھ� إ�راك �/�و�� �ن ا�����2ن �� ���ء أداة ا�(��س؛ �ذا �ر/و ���م أ��	ذ	�� ا��رام إ��د	�� �� ھذا 

��رات وا�دى )��س : ا�6/�ز �ن �2ث���رات وو9و��2،�دى ����د، ،�دى �;�� ا�&��:� ا���و�� ��<�
  : و�	���ل ���	�م �9? ��ن أ�د��م ا���ط��ت ا<	�� .و9وح ا������ت ا���&��

�����لإلشارة إلى مجموع من العوامل العاطفية يستخدم �&ط�@ ��	�!ن �را�ن : ا�را�� ا��

والثقة بالنفس  والدافع  : وتشمل هذه العوامل .إدخال مفهوموتحفيزية التي قد تتداخل مع استقبال ومعالجة 

  .يقاس بواسطة المقياس الذي تم انجازه من  طرف الباحثة مقياس الراشح االنفعاليو 

��ؤ�ت ا�درا�:  

�� �	���ذ ا���دى  �ا�را�@ ا*�!���ا�	��ب ا���� ا� ���� وارتباطية بين توجد عالقة هل  :ا���ما���ؤل 
�� �	و�ط �  .؟�را

  :الجزئيةالتساؤالت 

��2
� و ا	ا01 	ى $.�
- ا�"� ا,ا���  -1��3 ا
� ا����ب ا� �
��	 �. � ذات د�� إ5�&6$. 
2-   �
��2��3 ا
� وا����ب ا� �
	ى $.�
- ا�"� ا,ا���و$��	 �. � ذات د�� إ5�&6 :�; ا
3-  �
��2��3 ا
� ا����ب ا� �
	ى $.�
- ا�"� ا,ا���و$��	 �. � ذات د�� إ5�&6 �!"�� �;2 .ا
4-  ���	 1,وق ذات د�$�
� �

� إ5�&6�"=�ر،إ��ث(ا�	ى $.�
- ا�"� ا,ا��� ���(@)ذ  �A�����B1 ا

C ا���ث�& ،�
��2��3 ا   .ا

 :ا��داCل

�دل   * 	(�س   	(�س   ا��داCل 	  
��Cدا        

        أ����2 
 ����:        
        ��درا 
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 ����  :ا�	���ن ا�را�@ ا*�!

��د �ر)ما���رة ا#�       ا�
 �)�س� 

01 

)*
دا

ا�
  

�
��,!��3 ا
� ا�����ه I,ح اG(��ذ أE"�ء 6&� ا�� K�&�        
02  �3����A �"� أ(��ذ اL� B�	ي رM6 B1 N�O وا���ت ا Q�
�
��,!        ا
03 �
��,!��3 ا�M �"	 ا�=�ز وا���ت ا�2
,ا  �� ا#�, ���        
04 ��A� ,
O دة�� �
��,!��3 ا        ا���, أن ا
	رس  05�� �;���� ��V)ط,ح أ B1 ��Oي ر	 �
        

, درو(B1 B ا�"Yل 06Z��� م�        أ 
07 �
��,!��3 ا        أ#�رك أE"�ء 6&� ا
08 �
��,!��3 ا       أ$��ون �0  ز�.M6 B1 B5 وا���ت ا
09 	
� اط�K �� وا��,!��3 ا       ����	$M6 B1 B وا���ت ا
10 �
��,!��3 ا        أ#�ھ	 أ1.م ��
11 �
��,!��3 ا�ر 6&� اZ6 B1 ��O,� ,�#G        
12 �
��,!��3 ا�� ����(�        أط�0 ا)�K وا�=.ت ا
13 	

� ا(�!��,!��3 ا"� أ(��ذ ا �A�	;� B�        �� ا	روس ا
14 �
��,!��3 ا
� أE"�ء 6&� ا��,!��3 ا�� B5.ث �0 ز�	أن أ$� K6أ       

� B1 ا�"Yل 15��,!��3 ا        � أرا�0  دروس ا
01 

ق
�)�

ا
  

%&�
� أ�B �� �� ,2 ا��,!��3 ا        .أK6  6&� ا
�� ا#�, �;��I� :!'� B	ة 02V)Gا �
��,!��3  ا       �"	�� �L,ح ��[ أ(��ذ ا
03 ��V)Gا ]��B"� K اG(��ذ ا����� �L� ��	"� ا#�, ���ر$��ك �       
04 �
��,!��3 ا���Iر�� �I� B1ط�ت ا
� دوري �� �
        � ار$�^ 6
�رة 05�&�[ ا� ����(����ت ا(�: اI	�	 �"	�� � اA1� ا;       ا#�, ��
06  N
� (+ا� � أ�� ����	ا ��,!��3 ا"B أ(��ذ ا_�� ��	"� :�;       ا#�, ��
07 �
��,!��3 ا�ن أ�&��B ھ�د�5 أE"�ء 6&� ا($       
08 ��,�� ,�� �
��,!��3 ا� B1 Q 6&� ا       ا#�, ان  ا
09 �
��,!��3 ا        أ$��2� B1 ا).م �"	�� أ$�	ث ��
10  B��&ن أ��($�
��,!��3 ا       ھ�د�5 $���� أE"�ء �1,ة ا������ت ا
11 �
��,!��3 ا       ا#�, ��&	اع �"	�� ا�=M6 �� Y $��ر�� ا
12 

ق
�)�

ا
  

�
��,!��3 ا
Y �0 اG(��ذ B1 6&� ا�,�
,  �در ��[ اO B�!� 	أ�       
13 ��;
� داMa ا��,!��3 ا       ا#�, ��'=M �"	�� أ$�	ث ا

�ا#�,  14��,! �3����ت ��(
L� 0: اL�)أ � ��	"� :�;��       
15 �
��,!��3 ا�� ,
����B"� K اG(��ذ اL� ��	"� K�,� ,�#ا       
16 �
��,!��3 ا
	ا درس ا� ,Z6ا ��	"� :�;       � ا#�, ��
17  �
��,!��3 ا�ف اI	�	 ��6��ل ر(��B1 B ��دة ا'        .ا#�, ��
01 

� �
) �

ا
س

!��
�

  

   �&6 B1 رس	�[ أ(��ذ �"	�� � اA1� ا� ��V)Gط,ح ا B1 أ$,دد �      
02 B"� MZ1أ �
��,!��3 ا�ن اE	��� B5� 	cا#�, أن أ        
03 �
��,!��3 ا��B أ#�, أن أ(��ذ ا���� d
��        
04  B1 �
 �!��
- ا�.�
� ��K ا��,!��3 ا��3 أ#�,  أن أ(��ذ ا      ا
05 �
��,!��3 ا�ب �� ط,ف أ(��ذ ��دة ا���  B"ا#�, أ�        
06 � .L� �
��,!��3 ا        ا#�, أ�"B أ$�	ث ا
07 �
�,�
� ا"�ط;� �����Y!����,ا�e ا2
, �"	�� � أ�	 $,��� � e�Yا�        
08  �3��� B5.ث �0 ز�	أ$� ��	ح �"�

�ا#�, ���ر$��,!        ا
09 �
��,!��3 ا)B أ$)�� ا �A���ا�	 ا�K=� B أن أ$�;�2,ة ا B"=�Y$        
10 �
��,!��3 ا        ا#�, آن ز�.B5 ��',ون  �"B �"	�� أ$�	ث ��
11  �
��,!��3 ا�� ا��A6,L� B أ(��ذ اV)Gا ]�        أ��در إ[ ا����� �
�ت �,$!0 ودون أ�Laء   12&� �
��,!�ص ا&"        أ ,ا ا
13   B5.�Y� ر���;� �
��,!��3 ا��  h�	�        � أ�
	 أ
14  �
��,!��3 ا        $Yداد B�!"� �;E �"	�� أ$�	ث ��
15  ��;
� أ��م ز�.B1 B5 ا��,!��3 ا        ا#�, ��'=M �"	�� أ$�	ث ��
16   ��	"� B�!� B1 �;2��3 ا#�, ���[ �.��ت �
	ة B1 ا� M&�$أ      
�رة  17�&�B � ا�c	 إ[ ا ��;         أ$="K ا��Iر�� B1 ا
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  09ر�م ا����ق

   ا�����ن

��	�
  ا����ب ا��� ا�

 
ا��ر�وي �%$ص �!����" ا�!�وم   ا���سا���ز ��ث ���
 ��دا�
  ���ل ���دة ا�����ر �
 ��م  إط�ر�

 :��ت ��وان 

   �را��� ��و�ط	� ������ذ ا�� �ا����ب ا��� ا�
�	�� و����� ���را�� ا�	����  

��ك  ا��ط�وب ا�!��رات��ن �د�ك �ز�زي ا�����ذ ھذه ا,����رة و ا��
 ��+ون �ن ���و�" �ن  �*(

"���
 ا��+�ن ا�����ب )X(����� �ن %3ل و*( ا�!�3"  ا2�.  

�و�د إ����ت $���" و أ%رى %�ط4" ،�ل +ل إ���" ��� أھ����� و��4د��� �
 ا���ث ا�ذي  , :��!ظ�

��ط��ق �( رأ�ك  ��ك ا��رص ��: �9د�م إ����ت $�د�" و ا��
 �رى إ��� �ط�8 ,���زه �ذ�ك �ر�وا

    .��+رك ��: اھ����ك و�!�و�ك �!��وا���ھ��ك ، 

  :ا����	�ت ا��#"�� 

�                            ذ�ر:      ا�&	س
  أ	

  :.........................ا��ن
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 ا����رة   ا�ر�م 
  

  �  	�م 

      , أ�د �ر�� أن أ+�ب %ط> ����;" ا��ر���" ��: $���
 �����س �وك  01

     , ا��ط�( ا�+���" دون ا��ظر إ�: ا���ورة  02

     أ��$ل ��: �9�ط ��د��" ���ب ا?%ط�ء ا�43�2"  03

      ا��!�ن ���9��وس �
 �رح �!ض ا�+���ت  04

     أ��دث �ط�3" ا��;" ا��ر���" 06

      ا��ر���" أ�9ن �وا�د ا��;"  05

      أ�د $!و�" �
 ا��د�ث ����;" ا��ر���"  07

      أ��م ���و�" ا2ر��دات ا��+�و�" ����;" ا��ر���"  08

      �دى ر$�د , �>س �B �ن ا���ردات ����;" ا��ر���"  09

      أ�د $!و�" �
 ��م ا��$ط���ت ����;" ا��ر���"  10

      Sو  C%�ط �
 +���" �!ض �روف ا��;" ا��ر���" �Cل  أ  11

      �9و�B ا,���ذ ����;"  ا ����ر���" أ�د $!و�" �
 ��م ��  12

      ا��م ���و�" ا�3�2�ت ����;" ا��ر���"  ����;" ا��ر���"  13

      ����;" ا��ر���" ا��م ا��را�E ا���ط9"  14

      أط��( ا�+�ب و ا���3ت ����;" ا��ر���"  15

      ا��ر���" �ط�3"%ل ا��9م ����;" أ�+�م �( ز�43
 دا  16

      ����;" ا��ر���" �$ط���تأ�د ��م ا�  17

      ا+�ب �%ط وا*8 و ���ل ����;" ا��ر���"  18

      �رأ �$وص ا��;" ا��ر���" �ط�3"أ  19

      أ��$ل ��: ��3�ت ��دة �
 ا��!��ر ����;" ا��ر���" 20

      أ��$ل ��: �9�ط ��د��" �
 ا3�2ء ����;" ا��ر���"  21

      أ��د �طق ا��روف ����;" ا��ر���"  22


 ا��ر���" ?��
 ا��م +������  23��F?أ��ل إ�: ا,����ع إ�: ا      
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  )09(ا	���ق ر�م

  ا���رة 

��س ا	را�� ا�����	�  

  

�دا��  ���ل ���دة ا����ر �� 
	م  إط�ر��  �	
ا��ر�وي �%$ص �!	��" ا�!	وم ، ��ت  ا���سا���ز ��ث 


�وان : 

��ب ا	���  �ا	را�� ا�����	 ��� �و�ط�� 	����ذ ا	�و  ��� ���   	را

ن  �() "
و� ا���1"�ك  ا�ط	وب ا�!��رات��ن �د�ك 
ز�زي ا��	�ذ ھذه ا+���رة و ا��� ��*ون ن 

 "ن %2ل و() ا�!2 ���	
)X( ب���  .�� ا�*�ن ا�

�و�د إ����ت $���" و أ%رى %�ط4" ،�ل *ل إ���" ��� أھ���� و��4د��� �� ا���ث ا�ذي �ط3  + :���ظ�

��ط��ق ) رأ�ك وا���ھ��ك ،  �ك ا��رص 
	9 �8د�م إ����ت $�د7" و ا��� �رى إ��� +���زه �ذ�ك �ر�وا

��!ك و�!�و�ك �    .��*رك 
	9 اھ�

  :ا	�����ت ا	�&%�� 

  أ�(�                            ذ�ر      :ا	)�س

  .........................:ا	�ن
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  ��درا  �����أ  .�	��  دا,��  ا	���رة  ا	ر�م

          ا�!ر ���%�ل 
�د� أ��دث ���	;" ا��ر���" أ�م ز�42 �� ا�8�م 01

          أ7وم ���(�ر دروس ا�	;" ا��ر���" �� ا��زل 02

          ا�!ر ���%وف 
�د� �ط	ب �� ا>���ذ ا��!��ر ���	;" ا��ر���" 03

04 "�          ا
��ر أن ا�	;" ا��ر���" �دة <�ر 

05 ���2�ت ��دة �� ا�	;" ا��ر���" ا�!ر ���?8" �� �
 9	

�د� أ��$ل           

06 
 

          ��س �دي ر<�" �� طرح أ�4	" �!	8" �دروس ا�	;" ا��ر���"

          �$!ب 
	9 ا+����ه ��رح ا>���ذ أ?��ء �$" ا�	;" ا��ر���" 07

         ���ت �دي ر<�" �� �ل وا���ت ا��� �ط	��� �� أ���ذ ا�	;" ا��ر���" 08

         �!ر ���	ل 
�د ا���ز وا���ت ا�	;" ا��ر���"أ 09

�� �$وص ا�8راءة ���	;" �روف ا�!ر ���8	ق 
�د� + ا��ط�) �طق  10
  ا��ر���"

        


�د� أ��دث ���	;" ا��ر���" 11 ��          ا�!ر آن ز�42 ��%رون  

          أ$د�4�7 ���د?ون ا�	;" ا��ر���" أ�(ل �� أنأري  12

          أ���ب ا���ر*" �� �$" ا�	;" ا��ر���" *9 + ا$!د إ�9 ا�$�ورة 13

14 
 

  
 7	ق 
�د� + أ�(ر ��دا درس ا�	;" ا��ر���"أ

       


�د� أ��دث ���	;" ا��ر���" 15 ���          �زداد ?8��  ��

          ا�!ر ���%وف  +���ل ر�و�� �� �دة ا�	;" ا��ر���" 16


�د� �ط	ب �� ا>���ذ ا���1" 
	9 ا>�4	" ار��ك 17          

�ق 18%� ��	7  �          "ا>�4	ا�	;"  ا��ر���"  ذ�أ���طرح 
	9 ��دة 
�د


	9 ا>�4	" ا��� �طر��� أ���ذ ا�	;" ا��ر���"�أ��در 19 "���1�         

  
20 

          أ��رك  �� ا�8�م أ?��ء �$" ا�	;" ا��ر���"

  
21 

          ���	;" ا��ر���" �8ر�" �ز�42أ��د أ��د�ث  

         أ�!�ون )  ز�42 �� �ل وا���ت ا�	;" ا��ر���" 22


د�� �� �ل وا���ت ا�	;" ا��ر���"  23��         اط	ب ن وا�دى 

  
24 

          + أ�!ر �ر<�" �� �(ور �$" ا�	;" ا��ر���"

25  (�         أ7را �$وص ا��ر���" �$وت ر�
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          أ
$��� ھ�د4" أ?��ء ��رة ا�����ت ا�	;" ا��ر���" �*ون  26

          ا�!ر ���%�ل 
�د� أ��دث ا�	;" ا��ر���" دا%ل ا�8�م  27

          ط��) ا�*�ب وا��2ت ا�*�و�" ���	;" ا��ر���"أ  28

          ار��ك 
�د� �C�� دوري �	��ر*" �� ���ط�ت ا�	;" ا��ر���"  29

          ا�	;" ا��ر���" �� ا��زل + أرا�)  دروس  30

          أ��دث ا�	;" ا��ر���" �ط72"  31

          ���	;" ا��ر���" >�2مأأ��ھد   32

33   9	
          ا�$�ورةا�!ر ���8	ق ا��د�د 
�د� + ا��م ا�*	�ت ا�*�و�" 

          ا����د ن ا�دروس ا��� �8د�� ��� أ���ذ ا�	;" ا��ر���"  34


�د� أ��دث ) ز�42 ���	;" ا��ر���"ا�!ر ��+ر���ح   35          

          أ�ب أن أ��دث ) ز�42 ���	;" ا��ر���" أ?��ء �$" ا�	;" ا��ر���"  36

         أ�	!?م �� ا�*2م 
�د� أ��دث ���	;" ا��ر���"  37

 
38  

         ��م ا�درس �� �$" ا�	;" ا��ر���"ا
�د� +  أ���ذ طرح ا>�4	" 
	9ا

         ا�!ر ���$داع 
�د� ا
�ز 
ن �ل ��ر�ن ا�	;" ا��ر���"  39

         أ���ذ �دة ا�	;" ا��ر���"��وب ن طرف  ا�!ر أ���  40

         ا�!ر ��+ر���ح أ?��ء �$" ا�	;" ا��ر���"  41

�و�7ن �!ر أ  42�         أن أ���ذ ا�	;" ا��ر���" ��ب ا��2�ذ ا�

43  �         �����C أ���ذ ا�	;" ا��ر���" �ؤا+ �م أ*ن ��!دا �E ا�!ر ���8	ق 
�د

         �$!ب 
	9 ا��ر*�ز �� �$" ا�	;" ا��ر���" 44



���ن ا	�ا�� ا�����	� ���� ����� ا	���� � 07ا	���� ر��  ��  :ح$# "! ب��ا

  

 

 

 

 

  
 ����
  ا����ل

��ل   
  

 �
 ���  

  
��� ا	��� ا*ول ا	�ا'&  

  ا	���
  

  

��ذ أ���ء ��� ا���� ا������� 40  0 10 %80� 01 &��% $�# ا�����ه �!�ح ا�
��ذ ا���� ا������� ���' 50  0  0 %100� 02 ��ي ر��1 0+ �/ وا-��ت ا��+ &*��(� )�� أ
 03 أ8�� �6��7/ $�� ا��5ز وا-��ت ا���� ا������� 50  0  0 %100
 04 ا$��� أن ا���� ا������� )�دة ��1 )(�6 40 1 0 %80
����� 7�روس ا���� ا������� 40  0 10 %80( ��=� 05 ��� ��ي ر��1 0+ ط�ح أ
 06 أ�Cم 7�A@�� دروس ا���� ا������� 0+ ا��6?ل 40  0 10 %80

 07 أ�8رك  0+ ا���D أ���ء ��� ا���� ا������� 50  0  0 %100
 08 أ��ون )H  ز)FG+ 0+ �/ وا-��ت ا���� ا������� 50  0  0 %100
 09 اط�% )J وا��ى )��$�+ 0+ �/ وا-��ت ا���� ا������� 40 10 0 %80
 10 أ�G0م �����7 ا�������أ�8ھ�  40 10 0 %80

 11 � أ8�� ��1�7 0+ �@�ر ��� ا���� ا������� 50 0 0 %100
���7 �����7 ا������� 50 0 0 %100L6ت ا�G56وا� %�Lا� H12 أط�� 
��ذ ا���� ا������� 30 10 10 %60����� )J ا��روس ا��+ &��)(� ��� أ� 13 ا

 14 أ�% أن أA�ث )H ز)FG+ �����7 ا������� أ���ء ��� ا���� ا������� 50 0 0 %100
 15 � أرا-H  دروس ا���� ا������� 0+ ا��6?ل 50 0 0 %100

     � ��� ا	��� ا	,��� ا	+��  
DCا��  

   ����
 ا����ل

��ل ��� 

%0 10 40  0 N�Aا� +C�7 J( �OP01 أ�%  ��� ا���� ا������� أ 
%80 0  10  40 ��=���ذ ا����  ا������� ا�� ��C Q�R& 02+ 7!�ة $��)� &*�ح $�# أ

%100 10  10  50 ��=���ذ اS-��7 $�# ا�� 03 � ا8�� ��7ر��ك $��)� &*�% )�+ ا�
+ دوري ��6!�ر�P 0+ �!�ط�ت ا���� ا������� 30 10 10 %60T& �(��$ U� 04 ار
���7 $�# ا����رة ا8�� 40  10 0 %80L6�6ت ا��Lا� D)0)� � ا�$� �&�ا�! Q����7 05 
%80 10 0  40 V� ا����( JPأ D� ا�W���ذ ا���� ا������� �  ا��T�& J�� Q����7 ��8+ أ

 
06 

�Lن أ$��7+ ھ�د�F  -�ا أ���ء ��� ا���� ا������� 50  0  0 %100 07 
 08 ا������� &�6 ��7$�ا8�� أن  ا��C' 0+ ��� ا����  10  20  20 %10
 09 أ��DO 0+ ا�GLم $��)� أA�ث �����7 ا������� 50 0 0 %80

�6)� أ���ء 0��ة ا)����Aت ا���� ا������� 50 0 0 %100 �Fن أ$��7+ ھ�د�L 10 
�6ر&J ا���� ا������� 50 0 0 %100 /� J$ ?5$)� ا�اع $��11 ا8�� ���7 
%80 10  0 40  ?�P�� 12 0+ ��� ا���� ا�������&��% $�# ا�

%100 0 0 50 Dا��� /Yث ا���� ا������� دا�A 13 ا5R��7 ��8/ $��)� أ
�*�Q*� H ا��Aوف أ���ء �Cاءة ا����ص  04 0  10 %80�اQ����7 ��8 $��)� � ا

 �����7 ا�������
14  
 %60 20  0 03  �����7 �������ذ ا�� 15 ا�������ا�R��7 ��8ف ا�!�&� $��)� &*�% )�+ ا�

 16 اQ�C $��)� � أ�@� -��ا درس ا���� ا������� 40  10  0 %80
 17  ا�R��7 ��8ف  ����6ل ر��7+ 0+ )�دة ا���� ا������� 40  0  10 %80



 

 

 -�$�
  ا	+��ل

      
 ا	��� ا	,�	0 ا	,+- ب�	/�.

  
  ا	���

  
  � �1�ل

�+1
�+1
  س

��ذ $��)� � اD)0 ا��رس 0+ ��� ا���� ا������� اط�ح 04  0 01 %80�  ا��=�� $�# أ
 

01 
 02 أري أن أ\�H�6-  +F�C ز)Gء &�A���ن ا���� ا������� أ0@/ )�+ 03  0  02 %60
%10 10  30  01 +���ذ ا���� ا������� &�+ء )��)�� 03 أ8�� أن أ
%60 01 1 03  ]�(G���ذ ا���� ا������� &A% ا�� 04 ا�6���J�C �0^أ8��  أن أ
��ذ )�دة ا���� ا������� 04  0 01 %80� 05 ا8�� أ��+  )��Aب )J ط�ف أ
%60 02 0  03 �CG*7 ث ا���� ا��������A 06  ا8�� أ��+ أ
 07 أ�?$` ��OP $��)� � أ-� �-�6 ����ا)` ا����?&���� ا���ط�� ��7����7 01  04  0 %10
 08 أA�ث )H ز)FG+ �����7 ا�������ا8�� ��7ر��ح $��)�  04  0  01 %80
%10  

03 
?�OP +�5$ة ا���ا$� ا��+ &5% أن أ��L� �)6+ أD�L ا���� ا������� 01 01  09 

 10  ا8�� آن ز)�R�& +FGون  )�+ $��)� أA�ث �����7 ا������� 05 01 0 %100
��ذ ا���� 7أ�7در 04 0 01 %80� 11  ا��������S-��7 $�# ا��=�� ا��+ &*��(� أ

%100 0 0 5 H� 12  أ�Cا ا����ص ا������� ��7ت )�
%80 01 0 04 +FG(?7 �����7 ا������� )��ر��  b&�Aأ� �13  � أ-� 

?داد ��� ���7+ $��)� أA�ث �����7 ا������� 5 0 0 %100  14 
%80 0 0 04 D0+ ا��� +FG(ث �����7 ا������� أ)�م ز�A 15  ا5R��7 ��8/ $��)� أ
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! ��د�� أ��� ���وم وا�����ن ا��ا�� ا�	����� �
��ت ا�����ن ا����ب ا��� ا�
�	�� ا���ب  )10(ا	���� ر�� 

 .!�خ

�� :���ت ����س ا����ب ا	��� ا	��

Matrice de corrélation inter-items 

 ا��م  ا�	�م��رة  ا�	��� �در��ا 

 ا���وي

�رة ا��راءة �

 و ا��م ا��را��

 ا�	������رة 

 796, 920, 959, 1,000 ا�	��� ا�در��

 629, 874, 1,000 959, ا���وي وا��م ا�	�م

�رة ا��راءة و ا��م �

 ا��را��
,920 ,874 1,000 ,600 

�رة �����	1,000 600, 629, 796, � 

 

Statistiques de fiabilité  

Alpha de Cronbach Alpha de Cronbach 

basé sur des 

éléments normalisés 

Nombre 

d'éléments 

,852 ,940 4 

��	����ت ����س �� .ا	!ا � ا

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Alpha de Cronbach 

basé sur des 

éléments normalisés 

Nombre 

d'éléments 

,861 ,970 4 

Matrice de corrélation inter-items 

 

 ا���� ا���ق ا�دا�� ا�	���ا�در��  

 933, 929, 968, 1,000 ا�در�� ا�	���

 842, 895, 1,000 968, �1�د

 773, 1,000 895, 929, �2�د

��� 1,000 773, 842, 933, ا�
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  :	��#( )�&�� ا���'� و ا���&��ت ا�%$#�� )11(ا	���� ر�� 

  .���ب '��'. ا�ر,��ط !���*ن

 
Statistiques descriptives 

 Moyenne Ecart-type N ا��ر �� ا�����

 180 25,72242 100,8722 ا$#����� ا�را"!

 180 3,46899 23,6278 ا���#�� ا���� ا	�&�ب

 
Corrélations 

 ا���#�� ا���� ا	�&�ب ا$#����� ا�را"! ا�����ا��ر �� ا

 ا$#����� ا�را"!

Corrélation de Pearson 1 ,264** 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 180 180 

 ا���#�� ا���� ا	�&�ب

Corrélation de Pearson ,264** 1 

Sig. (bilatérale) ,000  
N 180 180 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 
Statistiques descriptives 

 Moyenne Ecart-type N ا��ر �� ا��ز��� ا)و�'

�� 180 9,67731 33,9056 ا�دا

 180 3,46899 23,6278 ا���#�� ا���� ا	�&�ب

 
Corrélations 

 ا���#�� ا���� ا	�&�ب اا�دا�� ا)و�� ا��ز��� ا��ر ��

�� ا�دا

Corrélation de Pearson 1 ,272** 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 180 180 

 ا���#�� ا���� ا	�&�ب

Corrélation de Pearson ,272** 1 

Sig. (bilatérale) ,000  
N 180 180 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
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Statistiques descriptives 

��#�� Moyenne Ecart-type N ا��ر �� ا��ز��� ا�

 180 6,54971 27,4722 ا���ق

 180 3,46899 23,6278 ا���#�� ا���� ا	�&�ب

 
Corrélations 

 ا���#�� ا���� ا	�&�ب ا���ق ��ز��� ا���#��ا��ر �� ا

 ا���ق

Corrélation de Pearson 1 ,208** 

Sig. (bilatérale)  ,005 

N 180 180 

 ا���#�� ا���� ا	�&�ب

Corrélation de Pearson ,208** 1 

Sig. (bilatérale) ,005  
N 180 180 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 
Statistiques descriptives 

����� Moyenne Ecart-type N ا��ر �� ا��ز��� ا�

��� 180 10,03742 33,9000 ���#�س ا�

 180 3,46899 23,6278 ا���#�� ا���� ا	�&�ب

 
Corrélations 

�� ا��ر �� ا��ز������ ا���#�� ا���� ا	�&�ب ���#�س ا���� ا�

��� ���#�س ا�

Corrélation de Pearson 1 ,266** 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 180 180 

 ا���#�� ا���� ا	�&�ب

Corrélation de Pearson ,266** 1 

Sig. (bilatérale) ,000  
N 180 180 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
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! ��د�� أ��� ���وم وا�����ن ا��ا�� ا�	����� �
��ت ا�����ن ا����ب ا��� ا�
�	�� ا���ب  )10(ا	���� ر�� 

 .!�خ

�� :���ت ����س ا����ب ا	��� ا	��

Matrice de corrélation inter-items 

 ا��م  ا�	�م��رة  ا�	��� �در��ا 

 ا���وي

�رة ا��راءة �

 و ا��م ا��را��

 ا�	������رة 

 796, 920, 959, 1,000 ا�	��� ا�در��

 629, 874, 1,000 959, ا���وي وا��م ا�	�م

�رة ا��راءة و ا��م �

 ا��را��
,920 ,874 1,000 ,600 

�رة �����	1,000 600, 629, 796, � 

 

Statistiques de fiabilité  

Alpha de Cronbach Alpha de Cronbach 

basé sur des 

éléments normalisés 

Nombre 

d'éléments 

,852 ,940 4 

��	����ت ����س �� .ا	!ا � ا

Statistiques de fiabilité 

Alpha de Cronbach Alpha de Cronbach 

basé sur des 

éléments normalisés 

Nombre 

d'éléments 

,861 ,970 4 

Matrice de corrélation inter-items 

 

 ا���� ا���ق ا�دا�� ا�	���ا�در��  

 933, 929, 968, 1,000 ا�در�� ا�	���

 842, 895, 1,000 968, �1�د

 773, 1,000 895, 929, �2�د

��� 1,000 773, 842, 933, ا�
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  :	��#( )�&�� ا���'� و ا���&��ت ا�%$#�� )11(ا	���� ر�� 

  .���ب '��'. ا�ر,��ط !���*ن

 
Statistiques descriptives 

 Moyenne Ecart-type N ا��ر �� ا�����

 180 25,72242 100,8722 ا$#����� ا�را"!

 180 3,46899 23,6278 ا���#�� ا���� ا	�&�ب

 
Corrélations 

 ا���#�� ا���� ا	�&�ب ا$#����� ا�را"! ا�����ا��ر �� ا

 ا$#����� ا�را"!

Corrélation de Pearson 1 ,264** 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 180 180 

 ا���#�� ا���� ا	�&�ب

Corrélation de Pearson ,264** 1 

Sig. (bilatérale) ,000  
N 180 180 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 
Statistiques descriptives 

 Moyenne Ecart-type N ا��ر �� ا��ز��� ا)و�'

�� 180 9,67731 33,9056 ا�دا

 180 3,46899 23,6278 ا���#�� ا���� ا	�&�ب

 
Corrélations 

 ا���#�� ا���� ا	�&�ب اا�دا�� ا)و�� ا��ز��� ا��ر ��

�� ا�دا

Corrélation de Pearson 1 ,272** 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 180 180 

 ا���#�� ا���� ا	�&�ب

Corrélation de Pearson ,272** 1 

Sig. (bilatérale) ,000  
N 180 180 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
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Statistiques descriptives 

��#�� Moyenne Ecart-type N ا��ر �� ا��ز��� ا�

 180 6,54971 27,4722 ا���ق

 180 3,46899 23,6278 ا���#�� ا���� ا	�&�ب

 
Corrélations 

 ا���#�� ا���� ا	�&�ب ا���ق ��ز��� ا���#��ا��ر �� ا

 ا���ق

Corrélation de Pearson 1 ,208** 

Sig. (bilatérale)  ,005 

N 180 180 

 ا���#�� ا���� ا	�&�ب

Corrélation de Pearson ,208** 1 

Sig. (bilatérale) ,005  
N 180 180 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 
Statistiques descriptives 

����� Moyenne Ecart-type N ا��ر �� ا��ز��� ا�

��� 180 10,03742 33,9000 ���#�س ا�

 180 3,46899 23,6278 ا���#�� ا���� ا	�&�ب

 
Corrélations 

�� ا��ر �� ا��ز������ ا���#�� ا���� ا	�&�ب ���#�س ا���� ا�

��� ���#�س ا�

Corrélation de Pearson 1 ,266** 

Sig. (bilatérale)  ,000 

N 180 180 

 ا���#�� ا���� ا	�&�ب

Corrélation de Pearson ,266** 1 

Sig. (bilatérale) ,000  
N 180 180 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

 

 

 



� ا����ر ت 	������ ��������:ا	����� ا	�ا�� ) 12(ا	���� ر������.  
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Statistiques de groupe 

 ا�
ر	�� ا�را���
�س N Moyenne Ecart-type Erreur 

standard 

moyenne 

 ا������ ا���� ا����ب
 36693, 3,48102 23,4778 90 ذ�ر

 36576, 3,46986 23,7778 90 ا���

 

Test d'échantillons indépendants 
 Test de Levene sur 

l'égalité des 

variances 

Test-t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl Sig. 

(bilatérale) 

Différence 

moyenne 

Différence 

écart-type 

Intervalle de confiance 95% de la 

différence 

Inférieure Supérieure 

 اللغة اكتساب

 الثانية

Hypothèse 

de variances 

égales 

,159 ,690 -,579 178 ,563 -,30000 ,51809 

-

1,32

239 

,72239 

Hypothèse 

de variances 

inégales 

  

-,579 177,998 ,563 -,30000 ,51809 -1,32239 ,72239 
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  :راجع ــــــــــــــة المـــــــــائمـــــق

I.  القــــــــــــــــــرءان الكــــــــــــــريم:  

  . » « 22ســـــــــــــــــورة الروم اآلية  -1

II. قــــــــــائمة القـــــــــــــواميس و المــــــــوسوعات  : 

المجلـد األول  " لسـان العـرب" ):2000(ابن منظور اإلفريقي،أبي الفضل جمال الـدين محمـد بـن مكـرم، -1

  .دار صادر للطباعة والنشر :،بيروت

المجلـد الثـامن عصري مطول للغـة العربية، " محيط المحيط،قاموس"):2009(البستاني بطرس معلم ، -2

  دار الكتب العلمية:،باب الميم،الطبعة األولي،لبنان

ـــي" : )2003(البعلبكـــي روحـــي -3 ـــي  المـــورد الثالث دار الفكـــر :،بيـــروت "فرنســـي،انجليزيقـــاموس عرب

 .العربي

   " فرنســي-انجليــزي-عربــي-معجــم مصــطلحات علــم الــنفس":)2012(الحجــازي مــدحت عبــد الــرزاق، -4

  .دار الكتب العلمية:بيروت ط، ،د

ـــــي):"2008(ســـــمارة نـــــواف احمـــــد،العـــــديلي عبـــــد الســـــالم موسى، -5 ـــــاهيم ومصـــــطلحات ف ـــــوم  مف عل

  .الميسرة للنشر والتوزيع و الطباعةدار : ،األردن 1،الطبعة  "التربية

 انجليـــزي_عربـــي، معجـــم المصـــطلحات التربويـــة والنفســـية) :"2003(النجـــار زينب،حســـن شـــحاتة ، -6

 .الدار المصرية اللبنانية:القاهرة  01القاهرة ،الطبعة "

منشــورات :،بيــروت01لطبعـةF .P  موســوعة علــم الــنفس" ):1997(يـارو ، دورون روالن،وفرنسـواز -7

  .عويدات

  .الم الكتبــع:اهرةـــ،الق01ةـــ،الطبع " بويةــارف الترــموسوعة المع " :)2006(دي،ــــــــعزيز إبراهيم مج -8
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مؤسسـة :مصـرانجليزي فرنسي األلمـاني المجلـد األول   " ذخيرة علوم النفس") 1998(كمال دسوقي  -9

 .األهرام للنشر والتوزيع

III.  العـــــــربيةقــــــــــــــائمة المراجع باللغة: 

الطبعة  " مشكالت اللغة والتخاطب في ضوء علم اللغة النفسي:")2002(إبراهيم نازك عبد الفتاح ، -10

 . دار قباء للطباعة و النشر والتوزيع: ، القاهرة01

ابــن  نســخة منقحــة ،مقدمــة) :" 2004(الحضــرمي ولــي الــدين عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن خلــدون، -11

 .دار الشرق العربي: ط  لبنان-ب " خلدون

، 01الطبعـة  "التنمية اللغويـة لألسـرة والمعلـم والباحـث الجـامعي" ):2014(الخفاف إيمان عبـاس ، -12

 .مكتبة المجمع العربي للنشر والتوزيع :األردن

دار : ،األردن 20الطبعـة  " تطـور لغـة الطفـل):" 1995(الخاليلة، عبد الكريم، واللبابيدي، عفاف   -13

 .للنشر والتوزيع الفكر

،األردن،دار الميســـرة للنشـــر والتوزيـــع 04الطبعـــة" علـــم الـــنفس العـــام)"2008(الريمــاوي محمـــد عـــودة -14

 .والطباعة

دار النهضــة : لبنــان ,،01الطبعــة "علــم اللغــة مقدمــة للقــارئ العربــي " ):1997(الســعران محمــود   -15

 . العربية

،دار :،األردن 01الطبعــة  " النطــق والكــالماضــطرابات ") 2011(العزالــي ســعيد كمــال عبــد الحميــد، -16

 .والتوزيعالميسرة للنشر 

،األردن ،دار وائــل : 01،الطبعــة "مفهــوم الــذات بــين النظريــة والتطبيــق"):2004(الظــاهر قحطــان  -17

 .للنشر و التوزيع

 الدافعيــة و اســـتراتيجيات مـــا وراء المعرفـــة فـــي وضـــعية):"2007(بــوقريرس فريـــد، تيلــوين حبيـــبن  -18

 .دار الغرب للنشر والتوزيع: ،سلسلة دراسات تربوية، دط،الجزائر"التعلم
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 االنفعـــــــالي عنـــــــد الطفـــــــلالنمـــــــو " ):1996(وحواشـــــــين زيـــــــدان نجيـــــــب،حواشـــــــين مفيـــــــد نجيـــــــب  -19

  .دار الفكر للطباعة و النشر: ،األردن02الطبعة "

مؤسســـة حـــوزس الدوليـــة :،القـــاهرة 01الطبعـــة ،" اكتســـاب و تنميـــة اللغـــة" ):2005(خالـــد الـــزواوي  -20

  . للنشر و التوزيع اإلسكندرية 

اثــر تعلــم لغــة أجنبيــة فــي ســن مبكــرة علــى النمــو اللغــوي "  ):2007(خضــر عبــد الباســط متــولي، -21

  .دار الكتاب الحديث: ،القاهرة01الطبعة  »"للطفل

ربيــــة فــــي التعلــــيم تــــدريس اللغــــة الع  :"  )2000(محمــــد الســــيد منــــاع .رشــــدي أحمــــد طعيمــــة ود -22

 .دار الفكر العربي: ، مصر01الطبعة    "جاربــــت وتـــنظريا.العام

دار  :،األردن01الطبعـة "تطـوير الـذات ووسـائل النجـاح و الثقـة فـي الـنفس" :)2014(مرضا هاشـ -23

  .حامد للنشر و التوزيع

ــــا، ميشــــال، -24 ــــة  ):"1982( زكري ــــة وقواعــــد اللغ ــــة والتحويلي ــــة األلســــنية التوليدي النظريــــة (العربي

 المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع :لبنان -، بيروت01الطبعة " )األلسنية

عــالم :،القــاهرة01الطبعــة"ســيكولوجية الفــروق الفرديــة و قياســها  :")2005(ســليمان ســناء محمــد ، -25

  .الكتب للنشر و الطباعة

 مقدمــــــة،الثانيةاكتســــــاب اللغــــــة " ):2009(ســــــوزان جــــــاس،الري ســــــلينكر ترجمــــــة ماجــــــدة حامــــــد، -26

  .النشر العلمي والمطابع الرياض :،األردن 1الجزء,"عامة

 ):1995(مكــاي وليــام ترجمــة القعيــد إبــراهيم بــن حمد،ومجاهــد محمــد عــاطف ســيجوان ميجــل و  -27

  .، د ط،الرياض،مطابع جامعة الملك سعود" اللغة التعليم و ثنائية" 

 عالم الكتب الحديث  :،األردن" الوظيفة واالتصالاللغة "  ) :2011(شعبان زكرياء شعبان  -28

: الجـزء األول،مصـر"علم اللغة النفسي،مناهجه ونظرياتـه وقضـاياه " ):2003(شمس الدين جالل، -29

 .،الناشر مؤسسة الثقافية الجامعية
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: الجـزء الثاني،مصـر"نظرياته وقضـاياه علم اللغة النفسي، مناهجه و "):2003(شمس الدين جالل، -30

  مؤسسة الثقافية الجامعية،الناشر 

المفـــــاهيم اللغويـــــة عنـــــد األطفـــــال أسســـــها،مهاراتها تدريســـــها "):2009(طعيمـــــة رشـــــدي احمـــــد، -31

  . الطباعة لميسرة لنشر والتوزيع و دار ا:،األردن 02الطبعة "وتقويمه

 والتطبيـق النظريـة التربـوي الـنفس علـم"  ) 2003 (القطـامي، يوسـف عـدس، الرحمـان عبـد -32

 .دار الفكر: ،القاهرة04الطبعة " األساسي

دار : عمــان01،الطبعــة " تنميــة االســتعداد اللغــوي عنــد الطفــل" ):1996(عبــد الفتــاح أبــو معــالي،  -33

  .الشروق للنشر والتوزيع

  .غريب دار: ،القاهرة  دط، " لالنجاز الدافعية " :)2000 (خليفة، محمد اللطيف عبد -34

 .عالم الكتب: مصر01،الطبعة "  الجنسيناللغة واختالف "):1997(عمر احمد المختار -35

وعلم النفس التربيـة  بحوث التربية" ):2012(عودة ثناء مليجي السيد،السعدني عبد الرحمن محمد  -36

  .دار الكتاب الحديث: مصر  " البيئيةالعلمية و 

دار الميسـرة للنشـر و : ،عمـان1ط، "الدافعية بـين النظريـة والتطبيـق :")2008(غباري ثائر احمـد ، -37

  .التوزيع والطباعة

دار الفكــر : الطبعــة دط، القــاهرة " القلــق وٕادارة الضــغوط النفســية " :) 2015(فــاروق الســيد عثمــان -38

 .العربي

الخوف،القلق،التــوتر،األمراض النفســية ( " االضــطرابات النفســية") :2009(فــرج عبــد اللطيــف حســين -39

  .التوزيعدار الحامد للنشر و  :،األردن 01،الطبعة )للطفل

القرائــي   تنميــة مهــارات اللغــة واالســتعداد "):2006(عــوض الترتــوي محمــد،فرحــان القضــاة محمــد و  -40

 .، دار الحامد للنشر والتوزيع 01الطبعة: ،األردن " عند طفل الروضة

 .العربي دار :روت ــــطبعة ،بي دون  "اعيـــــاالجتم النفس علم":) 1994 (حيدر، فؤاد  -41



100 

 

 .للنشر المريخ دارمصر، " والكالم النطق واضطرابات اللغة":)2001(الزراد، خير محمد فيصل- -42

دار الشروق للنشـر : عمان،دط " سيكولوجية التعلم الصفي"):2000(نايفة قطامي،يوسف وقطامي، -43

 .والتوزيع

كـــــــارول ودوالك ترجمـــــــة أبـــــــو هـــــــالل مـــــــاهر محمـــــــد،ألعمادي عبـــــــد القـــــــادر عبـــــــد اهللا ،رداوي علـــــــي  -44

دار :فلسـطين :01الطبعـة "نظريات الذات ودورها في الدافعية،والشخصية والنمو" ):2006(الهاشمي،

 .الكتاب الجامعي

ــي اللغــة والتربيــة" : )2001(محمــد أحمــد عمــايرة -45 دار وائــل للطباعــة : ،عمــان01الطبعــة "بحــوث ف

  .والنشر

ــــــي عــــــزب -46 ــــــة ا"):2011(محمــــــد الســــــيد عل ــــــات النجــــــاح اللغ ــــــدة مقوم ــــــة الموح ــــــل لعالمي وعوام

  .،مكتبة بستان المعرفة:،لبنان 01الطبعة " الفشل

  .مكتبة زهراء الشرقية: ،القاهرة01الطبعة " علم نفس اللغة ": )2002.(محمد سهير سالمة شاش -47

دار : ،األردن 03،الطبعــــة" االنفعــــاالتســــيكولوجيا الدافعيــــة و "):2012(محمــــد محمــــد بــــن يــــونس، -48

  .الميسرة للنشر والتوزيع

دار الميسـرة :،األردن 02 ،الطبعـة"منضـور معرفـيعلـم نفـس اللغـة مـن  "):2007(موفق الحمـداني -49

 . التوزيع للنشر و 

 

IV. المـــــــــــــــــــــــجالت والــــــــــــــــدوريات:  

وكيفيــــة تحســــين ،العوامــــل المـــؤثرة فــــي اكتســــاب اللغـــة الثانيــــة" ):1990(الخـــولي محمـــد علــــي  -50

  )345،372(العدد السابع ،حولية كلية التربية بجامعة قطر،" تعليمها

الســن االنســب لبــدء تــدريس اللغــات األجنبيــة فــي التعلــيم " ):2011(خالــد عبــد العزيــز   الــدامغ -51

  .755 -811العدد  27 المجلد–دمشق جامعة ،مجلة28 دمشق جامعة مجلة"الحكومي
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الدراسـات مجلـة  " العوامل المؤثرة على مستوى الثقة بـالنفس لـدى المراهـق" ):2015(دواد شـفيقة، -52

 .129_114ص2015سبتمر 12،العدد،،جامعة الشهيد حمة لخضر الجزائروالبحوث االجتماعية

 ودوافـع ثانيـة لغـة أو أجنبيـة كلغـة العربيـة اللغة بين التفريق" :)2014(صالح حامد محمد احمد -53

 .11-01ً،صجامعة السلطان إدريس ،ماليزيا  "منهما المتعلم

V.  المــــــــــــــــــذكراتالــــــــــرسائل و:  

 فـي ميدانيـة للتلميـذ دراسـة األجنبيـة اّللغـات تعلـيم فـي ودورهـا الثانويـة":)2008(حمـار فتيحـة  -54

 .جامعة الجزائر:رسالة الماجستير " عكنون بن" بلدية ثانويات

 االبتدائية المرحلة في الفصحى العربية اللغة تعلم في األم اللغة دور" :) 2012(عبد السالم خالد، -55

 .سطيف:رسالة الماجستير،جامعة فرحات عباس  "الجزائرية  بالمدرسة

،مـذكرة تخـرج لنيـل شـهادة  "أسباب ضعف مستوى التالميذ في اللغة الفرنسـية" :) 2011(قاوة ليلـي -56

 .البويرة:الماستر في علم االجتماع التربوي،المركز الجامعي العقيد اكلي محند اولحاج 

 

VI. قـــــــــــــــــــائمة المـــــــراجع باللغةاالجنبية:  

57- Krashen Stephen ):1982( «Principles and Practice inSecond Language 

Acquisition» University of Southern California،  ( pdf 

VII. مــــــــــــــــــــــــــــــواقع من االنتـــــــــــــــــرنت:  

الســــــــــــــــــاعة  ،24/04/2016 " يــــــــــــــــــوم شــــــــــــــــــوهد أنــــــــــــــــــواع اللغــــــــــــــــــة"   البشــــــــــــــــــريةالتنميــــــــــــــــــة  -58

16:14http://thehumandevelopment.net 

  15:16https://ar.wikipedia.org/wikiالساعة 04/05/2016شوهد يوم االكتساب اللغوي،  -59

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب اللغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي  -60 الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعة 15:26، 05/09/2016شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهداالكتســـــ

www.alecso.org/bayant/linguistc_acquisition.htm. 


