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ملخص: 

االقت�ساد  كلية  يف  بالتدري�ص  اأ�سا�سية  لغًة  االإجنليزية  اللغة  باعتماد  امل�سكلة  تكمن 
والعلوم االإدارية يف جامعة النجاح الوطنية، وهدفت الدرا�سة اإىل تقومي جتربة اإدخال اللغة 
اإىل التعليم يف ق�سم املحا�سبة يف جامعة النجاح، كما حاولت الدرا�سة معرفة  االإجنليزية 
اأهم املتغريات والعوامل قبل الدرا�سة اجلامعية ويف اأثنائها التي توؤثر على اأداء الطلبة يف 
تاأثري  اأنه ال يوجد  اإىل  الباحثان  االإجنليزية، وتو�سل  باللغة   )1( املحا�سبة  م�ساق مبادئ 
الطالب، وموعد املحا�رضة  درا�سة  التوجيهي، ومتغري اجلن�ص، ونوع  �سهادة  ملتغري مكان 
وامل�ستوى الدرا�سي للطالب على اأداء الطلبة يف كلية االقت�ساد والعلوم االإدارية يف جامعة 
النجاح يف م�ساق مبادئ املحا�سبة )1( الذي طرح الأول مرة باللغة االإجنليزية، كما تبني 
للباحثني اأن متغري اخللفية العلمية للطالب، وقوة الطالب يف اللغة االإجنليزية قبل املرحلة 
اجلامعية، وطريقة درا�سة الطالب، وطريقة املحا�رض واأ�سلوبه لها تاأثري على اأداء الطلبة يف 

كلية االقت�ساد والعلوم االإدارية يف جامعة النجاح يف م�ساق مبادئ املحا�سبة )1( .
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Abstract: 
The problem of the study lies in adoption of the English language as 

the language of instruction at the Faculty of Economics and Administrative 
Sciences at An- Najah University. The aim of the study was to evaluate 
the experience of introducing English as the language of teaching at the 
Accounting Department at An- Najah University. The study also tried to find 
out the most important variables and factors before and during college stud, 
which affect the performance of the students in the course titled “Principles 
of Accounting I” which is taught in English. The researchers found that there 
was no impact for the variables related to the place of the Tawjihi study, the 
sex variable and the type of student’s study, lecture time or the academic 
level on the performance of the students in the above mentioned accounting 
course introduced in English for the first time. The researchers found that 
the variables related to the academic background of the students, his English 
level, student’s study style and the teaching style of the teacher have good 
impact on the students’ performance in the accounting course.
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مقدمة: 
يف ع�رض اأ�سبحت فيه اللغة االإجنليزية هي ال�سائدة يف جميع اأنحاء العامل، وهي اللغة 
املهيمنة على جميع املجاالت، ومما ال �سك فيه اأن اللغة االإجنليزية هي اأكرث اللغات انت�ساراً 
يف العامل. حيث اإن �سخ�سًا من بني كل اأربعة اأ�سخا�ص يف العامل ي�ستطيع التوا�سل باللغة 
االإجنليزية، فاللغة االإجنليزية هي اللغة الرئي�سة يف التجمعات ال�سيا�سية الدولية، وهي اللغة 
الر�سمية لـ 85% من املنظمات العاملية، وهي لغة كثري من املوؤمترات الدولية، ولغة التداول 
االأبحاث  غالبية  ولغة  وال�سياحي،  وامل�رضيف  والتجاري  التكنولوجي  املجال  يف  االأوىل 
العلمية واملراجع وامل�سطلحات واالقت�ساد و املال واالأعمال، وغالبية ال�سحف امل�سهورة 
والعمالة  اجلن�سيات  املتعددة  وال�رضكات  الطريان  و�رضكات  واالأفالم،  التلفزيون  وبرامج 

. »Benjamins, 2002« االأجنبية، ولغة 90% من املادة املوجودة على االنرتنت
ونظراً لهيمنة اللغة االإجنليزية على جميع املجاالت، يزداد عدد الراغبني يف تعلمها 
يومًا بعد يوم. اإذ يبلغ عدد الطلبة الذين يتعلمون اللغة االإجنليزية يف جميع اأنحاء العامل نحو 
بليون طالب، وال توجد دولة يف العامل ال تدر�ص اللغة االإجنليزية يف مدار�سها وجامعاتها. 
ويزداد عدد املعاهد اخلا�سة التي تقدم دورات مكثفة يف اللغة االإجنليزية لغري الناطقني 

بها يومًا بعد يوم.
م�ستقبلهم  على  ذلك  واأثر  االإجنليزية،  اللغة  مبهارات  الطلبة  تزويد  �رضورة  اأن  كما 
الوظيفي، كان دافعًا للعديد من اجلامعات اإىل اعتماد اللغة االإجنليزية يف تدري�ص امل�ساقات، 
اجلامعات  واأقدم  اأكرب  من  وهي  الوطنية  النجاح  جامعة  يف  املحا�سبة  ق�سم  عمل  وقد 
الفل�سطينية يف الف�سل الدرا�سي االأول 2009/ 2010 على تدري�ص م�ساق مبادى املحا�سبة 
)1( باللغة االإجنليزية، متما�سيًا مع �سيا�سة اإدارة اجلامعة باعتماد اللغة االإجنليزية للتدري�ص 
يف كلية االقت�ساد والعلوم االإدارية، ومن اأجل تقومي التجربة مبنهجية علمية والعمل على 
تقدمي تو�سيات تعمل على تطوير التجربة، �سوف نقوم بدرا�سة علمية ملعرفة ما املتغريات 
والعوامل التي توؤدي الدور االأكرب يف حت�سني اأداء الطلبة يف كلية االقت�ساد والعلوم االإدارية 

يف جامعة النجاح الوطنية. 

مشكلة الدراسة: 
لقد بدا ق�سم التمويل يف كلية االقت�ساد والعلوم االإدارية يف جامعة النجاح الوطنية 
بتدري�ص امل�ساقات باللغة االإجنليزية، ويف الف�سل الدرا�سي االأول 2009/ 2010 اأقر ق�سم 
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املحا�سبة بتدري�ص م�ساق مبادى املحا�سبة )1( باللغة االإجنليزية، وهناك توجه و�سيا�سة 
عامة من اإدارة اجلامعة بتدري�ص امل�ساقات يف كلية االقت�ساد والعلوم االإدارية كافة باللغة 
م�ساق  بتدري�ص  املحا�سبة  ق�سم  جتربة  تقومي  يف  الدرا�سة  م�سكلة  تكمن  لذلك  االإجنليزية، 
مبادئ املحا�سبة )1( باللغة االإجنليزية، ومعرفة العوامل املوؤثرة على اأداء الطلبة من اأجل 
ال�سببية من  اإجناحها، ومعرفة املتغريات  اإىل  توؤدي  التي  العوامل  التجربة، وحتديد  تقومي 
الق�سم  يطرحها  التي  امل�ساقات  لت�سمل  التجربة  تو�سيع  بهدف  امل�ستقبل،  تفاديها يف  اأجل 

كافة. 

أهمية الدراسة: 
التعليمية يف  اللغة  االإجنليزية هي  اللغة  اإىل جعل  الوطنية  النجاح  ان توجه جامعة 
اأهمية  اأهمية كربى، وتكمن  الدرا�سة ذات  االإدارية، يجعل من هذه  كلية االقت�ساد والعلوم 
الدرا�سة يف تركيزها على جتربة ق�سم املحا�سبة يف كلية االقت�ساد برتي�ص م�ساق مبادى 
املحا�سبة )1( باللغة االإجنليزية، وحماولتها معرفة اأهم العوامل املوؤثرة على اأداء الطلبة، 

من اأجل الو�سول اإىل تقدمي تو�سيات ونتائج ترثي هذه التجربة وتكللها بالنجاح.

أهداف الدراسة: 

تكمن اأهداف الدرا�سة فيما ياأتي: 
جامعة  يف  املحا�سبة  ق�سم  يف  التعليم  اإىل  االإجنليزية  اللغة  اإدخال  جتربة  تقومي  ● 

النجاح.
معرفة اأهم املتغريات والعوامل ما قبل الدرا�سة اجلامعية التي توؤثر على اأداء الطلبة  ● 

يف م�ساق مبادى املحا�سبة )1( باللغة االإجنليزية.
اأداء  على  توؤثر  التي  اجلامعية  الدرا�سة  اأثناء  يف  والعوامل  املتغريات  اأهم  معرفة  ● 

الطلبة يف م�ساق مبادى املحا�سبة )1( باللغة االإجنليزية.
االإدارية حول �رضوط  القرار يف كلية االقت�ساد والعلوم  توفري معلومات ملتخذي  ● 

قبول الطلبة لاللتحاق بالدرا�سة يف الكلية.

أدبيات الدراسة: 
يرى بع�سهم اأن تعليم اللغة االأجنبية يف املجتمعات العربية يكون على ح�ساب اللغة 
بحوث  بنتائج  تدعيمها  دون  االآراء  طرح  جمرد  اإن  �سحيحة؟  املقولة  هذه  فهل  العربية، 
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العلمية �سيء  ودرا�سات ال ميكن االعتداد به، فالراأي اخلا�ص ب�سخ�ص ما �سيء، واحلقيقة 
اآخر ، لذا كانت هناك مقاالت عديدة يف ال�سحف واملجالت العربية يدعي كتابها اأن اللغة 
اأن  االأمر  وحقيقة  اأجنبية،  كلغة  االإجنليزية  اللغة  جوارها  اإىل  در�ست  لو  �ستتاأثر  العربية 
الدرا�سات والنتائج التي من ال�سهل االطالع عليها توؤكد خالف ذلك، بل يذهب بع�سها اإىل 
اأبعد من ذلك بالقول اإن اللغة االأجنبية داعمة للغة االأم، واللغة االأجنبية لي�ص لها بال�رضورة 

تاأثري حمدٌد على توجه الطالب.
فقد يكون الطالب متفوقًا يف االإجنليزية اإال اأنه لي�ص كذلك يف مو اد اأخرى منها العربية، 
والعك�ص �سحيح. فقد وجد قا�سي )1990م( اأنه ال عالقة بني درجات طلبة جامعة امللك 
الرتاكمي يف  التمهيدية ومعدلهم  املرحلة  االإجنليزية يف  اللغة  واملعادن يف  للبرتول  فهد 
الف�سلني االأولني من الدرا�سة اجلامعية، مبعنى اأنه قد يكون اأداء الطالب يف اللغة االإجنليزية 
متو�سًطا يف ال�سنة التح�سريية 65 درجة من 100، ثم يكون معدله الرتاكمي عاليا ن�سبيا 
الطالب  يكون  اأن  بال�رضورة  لي�ص  اأنه  االأول:  اأمرين  يعني  هذا  و  نقاط،   4 من  نقطة   6،3
متفوقًا يف اللغة االإجنليزية لكي يكون متفوقًا يف املواد اجلامعية االأخرى، االأمر الثاين، اأن 
تعليم الطالب اجلامعي ال يتاأثر �سلبًا نتيجة لتفوقه يف اللغة االإجنليزية »الغامدي،2003«.

كما تو�سل الباحثان )ال�سامي وو�سوف( 1993م عندما قاما بتحليل نتائج طلبة 
وذلك  م،   1983 اإىل  م   1977 عام  من  باالإح�ساء  في�سل  امللك  بجامعة  الزراعة  كلية 
بح�ساب االرتباط بني درجاتهم يف اللغة االإجنليزية يف ال�سنة الثالثة ثانوي، ومعدلهم 
الرتاكمي يف الكلية، بينت النتائج اأن هناك ارتباطًا بني هذين العاملني �سواء كان ذلك 
عام  اإىل   1977 عام  من  الفرتة  خالل  االإجنليزية  باللغة  الكلية  يف  التدري�ص  اأثناء  يف 
وقد  م،   1983 عام  اإىل   1981 عام  من  العربية  باللغة  التدري�ص  اأثناء  يف  اأم   ،  1980
على  االختبارات  نظام  يف  االختالف  اإىل  البحثني  نتيجتي  اختالف  يف  ال�سبب  يعزى 
يف  التمهيدية  ال�سنة  يف  االإجنليزية  اللغة  فاختبارات  والثانوي  اجلامعي  امل�ستويني 
تقوم  العامة  الثانوية  نتيجة  بينما  درجة،   100 من  واحد  اختبار  على  تقوم  اجلامعة 
الدرا�سية  املواد  نتائج  يجعل  مما  الوقت،  ذلك  يف  �سنة  واأعمال  اختبارات  عدة  على 
ما  غالبًا  االإجنليزية،  يف  عالية  درجة  على  احلا�سل  فالطالب  بعيد.  حد  اإىل  متقاربة 

»الر�سيد،2000«. والعك�ص �سحيح  املواد  يكون جيداً يف معظم 

جمتمع الدراسة: 
يتكون جمتمع الدرا�سة من جميع الطلبة اللذين �سجلوا يف م�ساق مبادى املحا�سبة )1( 

للف�سل الدرا�سي 2009/ 2010، والبالغ عددهم ما يقارب )1000( طالب. 
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عينة الدراسة: 
بهدف اإجراء الدرا�سة اأُخذت عينة ع�سوائية من اأفراد املجتمع، وبن�سبة 10% من حجم 
ع الباحثان اال�ستبانات على جميع اأفراد عينة الدرا�سة البالغ عددهم )100(  املجتمع، ووزَّ

طالب، وكانت ن�سبة ا�ستعادة اال�ستبانات %100.
لقد طرحت ت�سع ع�رضة �سعبة مل�ساق مبادى املحا�سبة )1( يف الف�سل الدرا�سي 2009/ 
2010 وقد بلغ جمنمع الدرا�سة ما يقارب 1000 طالب، وقد اأخذت عينة ع�سوائية من مائة 

طالب من ال�سعب كافة.

فرضيات الدراسة: 
قامت الدرا�سة على ع�رض فر�سيات رئي�سة كما ياأتي: 

% الإدخال اللغة االإجنليزية  ال يوجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى داللة 5 ♦
على اأداء الطلبة يف كلية االقت�ساد والعلوم االإدارية ُتعزى ملتغري اجلن�ص.

% الإدخال اللغة االإجنليزية  ال يوجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى داللة 5 ♦
على اأداء الطلبة يف كلية االقت�ساد والعلوم االإدارية ُتعزى ملتغري اخللفية العلمية يف �سهادة 

الدرا�سة الثانوية العامة )التوجيهي( .
% الإدخال اللغة االإجنليزية  ال يوجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى داللة 5 ♦
على اأداء الطلبة يف كلية االقت�ساد والعلوم االإدارية، ُتعزى ملتغري مكان �سهادة التوجيهي.

% الإدخال اللغة االإجنليزية  ال يوجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى داللة 5 ♦
على اأداء الطلبة يف كلية االقت�ساد والعلوم االإدارية، ُتعزى ملتغري معدل التوجيهي.

% الإدخال اللغة االإجنليزية  ال يوجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى داللة 5 ♦
على اأداء الطلبة يف كلية االقت�ساد والعلوم االإدارية، ُتعزى ملتغري نوع الدرا�سة.

% الإدخال اللغة االإجنليزية  ال يوجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى داللة 5 ♦
على اأداء الطلبة يف كلية االقت�ساد والعلوم االإدارية، ُتعزى ملتغري امل�ستوى الدرا�سي.

% الإدخال اللغة االإجنليزية  ال يوجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى داللة 5 ♦
اللغة  يف  الطالب  قوة  ملتغري  ُتعزى  االإدارية،  والعلوم  االقت�ساد  كلية  يف  الطلبة  اأداء  على 

االإجنليزية قبل املرحلة اجلامعية.
% الإدخال اللغة االإجنليزية  ال يوجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى داللة 5 ♦

على اأداء الطلبة يف كلية االقت�ساد والعلوم االإدارية، ُتعزى ملتغري طريقة درا�سة الطالب. 
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لغة االإجنليزية  ال يوجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى داللة 5% الإدخال ال ♦
على اأداء الطلبة يف كلية االقت�ساد والعلوم االإدارية، ُتعزى ملتغري موعد املحا�رضة .

% الإدخال اللغة االإجنليزية  ال يوجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى داللة 5 ♦
على اأداء الطلبة يف كلية االقت�ساد والعلوم االإدارية، ُتعزى ملتغري ا�سلوب املحا�رض.

منوذج الدراسة: 
لقد تناولت هذه الدرا�سة املتغريات االآتية: 

املتغريات امل�ستقلة وهي:  1 .
متغري اجلن�ص، وله م�ستويان هما: )ذكر، واأنثى(  ♦ 

وجتاري،  واأدبي،  )علمي،  هي:  م�ستويات  اأربعة  وله  العلمية،  اخللفية  متغري  ♦ 
واأخرى( 

وخارج  فل�سطني،  )داخل  هما:  م�ستويان  وله  التوجيهي،  �سهادة  مكان  متغري  ♦ 
فل�سطني( 

 ، متغري معدل التوجيهي، وله خم�سة م�ستويات هي: )65- 70، 70- 75، 75- 80 ♦
80- 85،اكرب من 85( 

متغري نوع الدرا�سة، وله م�ستويان هما: )درا�سة عادية، ودرا�سة خا�سة(  ♦ 

متغري امل�ستوى الدرا�سي، وله اأربعة م�ستويات هي: )�سنة اأوىل، و�سنة ثانية، و�سنة  ♦ 
ثالثة، و�سنة رابعة( 

متغري قوة الطالب باللغة االإجنليزية قبل املرحلة اجلامعية، وله اأربعة م�ستويات  ♦ 
هي: )ممتاز، وجيد جدا، وجيد، ومقبول( 

متغري طريقة درا�سة الطالب وله ثالثة م�ستويات هي: )قوي، وو�سط، و�سعيف(  ♦ 

متغري اأ�سلوب املحا�رض، وله خم�سة م�ستويات هي: )موافق جدا، وموافق، وال راأي،  ♦ 
وغري موافق، وغري موافق ب�سدة( 

وله اربعة م�ستويات هي:  متغري موعد املحا�رضة،  ♦
من ال�ساعة 8- 12 - اأحد، ثالثاء، خمي�ص

من ال�ساعة 8- 12.5 - اثنني، اأربعاء
من ال�ساعة 12- 4 - اأحد، ثالثاء، خمي�ص 

من ال�ساعة 1.5- 4.5 - اثنني، اأربعاء
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( املطروح باللغة  املتغري التابع وهو اأداء الطالب يف م�ساق مبادى املحا�سبة )1. 2
االإجنليزية وله خم�سة م�ستويات هي: اأقل من 60 %، 60- %70، 70- %80، 80- %90، 

اأعلى من %90.

أدوات مجع البيانات: 

اال�ستبانة: ● ولغر�ص تنفيذ الدرا�سة اأعد الباحثان اأداة لدرا�ستهما وهي )اال�ستبانة( 

ثبات أداة الدراسة: 
اأداء الطلبة لدرا�ستهم  اأداة الدرا�سة املتعلقة بالعوامل املوؤثرة على  للتحقق من ثبات 
األفا باعتباره  م�ساق مبادى املحا�سبة )1( باللغة االإجنليزية، فقد ُح�سب معامل كرونباخ 
موؤ�رضاً على التجان�ص الداخلي، وذلك من خالل توزيع فقرات االأداة البالغ عددها 25 فقرة 
على عينة عددها 100 فرد، واملمثلة لعينة الدرا�سة، حيث تبنيَّ اأن االأداة تتمتع مبعامالت 
ثبات عالية ن�سبيًا، وذلك على م�ستوى املحاور الفرعية، وعلى امل�ستوى الكلّي الأداة الدرا�سة، 
اإذ بلغ معامل الثبات لالأداة الكلية حوايل 81.2، وهي ن�سبة جيدة، وتعرب عن ثبات يف اأداة 

الدرا�سة.

عرض البيانات وحتليلها: 
ممت ا�ستبانة،  اعتمد الباحثان على اال�ستبانة و�سيلًة جلمع بيانات البحث، وعليه �سُ
روعي فيها اأن ت�ستمل على جميع الت�ساوؤالت واال�ستف�سارات التي حتقق الهدف، ثم اختربت 
اال�ستبانة مبدئيًا، اإذ اخترب ال�سدق بعر�سها على ثالثة من اأع�ساء هيئة التدري�ص املتخ�س�سني 
بكلية االقت�ساد والعلوم االإدارية يف جامعة النجاح الوطنية، واجلداول الالحقة تبنيَّ توزيع 

عينة الدرا�سة تبعًا ملتغريات معينة. 
الجدول )1( 

توزيع عينة الدراسة حسب الجنس 

الن�سبة املئوية العدد اجلن�س 

56%56ذكر
44%44انثى 

100%100املجموع

بينت نتائج التحليل اأن 56% من املبحوثني ذكوراً، واأن 44% منهم اإناث.
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الجدول )2( 
توزيع عينة الدراسة حسب الخلفية العلمية 

الن�سبة املئوية العدد اخللفية العلمية
26%26علمي
29%29ادبي

45%45جتاري
0%0اخرى 

100%100املجموع

العلمية  الدرا�سة توزعت بناءا على اخللفية  بينت نتائج التحليل االح�سائي ان عينة 
للطالب قبل املرحلة اجلامعية اإىل 26% علمي و29% اأدبي45% جتاري وهذا يدل على ان 

هناك توزيعًا متقاربًا بني الطالب، مما يعطينا ا�سا�سا لبناء نتائج حقيقية للدرا�سة.
الجدول )3( 

توزيع عينة الدراسة حسب مكان شهادة التوجيهي 

الن�سبة املئوية العدد مكان �سهادة التوجيهي
82%82داخل فل�سطني

18%18خارج فل�سطني
100%100املجموع

�سهادة  مكان  على  بناًء  توزعت  الدرا�سة  عينة  اأن  االإح�سائي  التحليل  نتائج  بينت 
التوجيهي للطالب، فتبني اأن 82% منهم اأدوا امتحان الثانوية العامة داخل فل�سطني، و%18 
منهم خارج فل�سطني، وهذا يعك�ص اأمراً مهمًا اإذ اإن معظم الطالب من خارج فل�سطني هم من 
ممن اأدوا امتحان الثانوية العامة يف اململكة العربية ال�سعودية، وهم بالغالب يعانون من 

�سعف باللغة االإجنليزية.
الجدول )4( 

توزيع عينة الدراسة حسب المعدل في شهادة الثانوية العامة 

الن�سبة املئوية العدد املعدل
70 -658%8
75 -7011%11
80 -7531%31
85 -8034%34

16%16اعلى من 85
100%100املجموع
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اأما بالن�سبة الأداء الطالب يف امتحان الثانوية العامة فرنى اأن املعظم مييل نحو الو�سط، 
واأن هناك توزيعًا طبيعيًا للطالب، فرنى اأن 76% من الطالب متركزوا بني 70- 85.

الجدول )5( 
توزيع عينة الدراسة حسب نوع الدراسة 

الن�سبة املئوية العدد نوع الدرا�سة
78%78عادي

22%22موازي
100%100املجموع

الجدول )6( 
توزيع عينة الدراسة حسب المستوى الدراسي 

الن�سبة املئوية العدد امل�ستوى الدرا�سي
83%83�سنة اأوىل

16%16�سنة ثانية 
1%1�سنة ثالثة
0%0�سنة رابعة

100%100املجموع

بينت نتائج التحليل االإح�سائي اأن 83% من الطالب املبحوثني هم من م�ستوى �سنة 
اأوىل الأن الطالب امل�ستهدفني هم من در�سوا م�ساق مبادى حما�سبة )1( باللغة االإجنليزية، 

وهم يف الغالب من ال�سنة االأوىل، با�ستثناء 17% من م�ستوى �سنة ثانية و�سنة ثالثة.
الجدول )7( 

توزيع عينة الدراسة حسب عامة الطالب في اللغة اإلنجليزية في الثانوية العامة 

الن�سبة املئوية العدد اجلن�س 
22%22ممتاز 

25%25جيد جدا
35%35جيد

18%18مقبول
100%100املجموع

بينت نتائج التحليل اأن 22% من الطالب م�ستواهم ممتاز باللغة االإجنليزية، واالأ�سا�ص 
هو عالمة الطالب باللغة االإجنليزية يف الثانوية العامة، واأن60% منهم م�ستواهم جيد جداً 

وجيد، بينما 18% فقط هو مقبول. 
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الجدول )8( 
توزيع عينة الدراسة حسب وقت المحاضرة 

الن�سبة املئوية العدد اجلن�س 

35%835- 12احد، ثالثاء، خمي�ص
6%86- 12.5 اثنني، اأربعاء

47%1247- 4 اأحد، ثالثاء، خمي�ص
12%1.512- 4.5 اثنني، اأربعاء 

100%100املجموع

بينت نتائج التحليل اأن الطالب موزعون على فرتات عدة لرنى اأثر ذلك املتغري على 
املحا�رضات  بني  اأو  املتاأخرة،  املحا�رضات  اأم  ال�سباحية  املحا�رضات  بني  �سواء  االأداء 
اأن 82% حما�رضاتهم �ساعة فقط، بينما الذين  اأو �ساعة ون�سف، وتبني  التي مدتها �ساعة 

حما�رضاتهم �ساعة ون�سف فقط %18 

اختبار الفرضيات وحتليلها: 
ذات  فروق  توجد  ال  اأنه  على  تن�ص  التي  االأوىل  الفر�سية  �سحة  درا�سة  اأجل  ومن 
يف  الطالب  اأداء  على  االإجنليزية  اللغة  الإدخال   .05 معنوية  م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة 
التباين  اُ�ستخدم اختبار حتليل  االإدارية تعزى ملتغري اجلن�ص، فقد  كلية االقت�ساد والعلوم 
الفر�سية ونتائج اجلدول  ONE WAY ANOVA عند م�ستوى داللة 5% الختبار  االأحادي 

تبني ما ياأتي: 
الجدول )9( 

اختبار تحليل التباين األحادي ANOVA الختبار الفرضية األولى والمتعلقة بمتغير الجنس

م�ستوى املعنويةFمتو�سط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعات
0،005220،00260،083.241املربعات بني الفئات

2،069970،00317املربعات الداخلية
2،10199املربعات الكلية

ويت�سح من اجلدول ال�سابق اأنه ال يوجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى داللة 
5% يف اأداء طلبة كلية االقت�ساد والعلوم االإدارية يف جامعة النجاح تعزى ملتغري اجلن�ص، 

حيث اإن م�ستوى الداللة 241.، وهذا يعني اإثبات الفر�سية االأوىل.
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ومن اأجل درا�سة �سحة الفر�سية الثانية التي تن�ص على اأنه ال توجد فروق ذات داللة 
كلية  يف  الطالب  اأداء  على  االإجنليزية  اللغة  الإدخال   .05 معنوية  م�ستوى  عند  اإح�سائية 
االقت�ساد والعلوم االإدارية تعزى ملتغري اخللفية العلمية، فقد اُ�ستخدم اختبار حتليل التباين 
الفر�سية ونتائج اجلدول  ONE WAY ANOVA عند م�ستوى داللة 5% الختبار  االأحادي 

تبني ما ياأتي: 
الجدول )10( 

اختبار تحليل التباين االحادي ANOVA الختبار الفرضية الثانية والمتعلقة بمتغير الخلفية العلمية

م�ستوى املعنويةFمتو�سط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعات
0،008440،00420،283.041املربعات بني الفئات

1،569950،00819املربعات الداخلية
1،577499املربعات الكلية

اإح�سائية عند م�ستوى داللة  اأنه يوجد فروق ذات داللة  ال�سابق  ويت�سح من اجلدول 
5% يف اأداء طلبة كلية االقت�ساد والعلوم االإدارية يف جامعة النجاح، تعزى ملتغري اخللفية 

العلمية، حيث اإن م�ستوى الداللة 041. وهذا يعني رف�ص الفر�سية الثانية.
ومن اأجل درا�سة �سحة الفر�سية الثالثة التي تن�ص على اأنه ال توجد فروق ذات داللة 
كلية  يف  الطالب  اأداء  على  االإجنليزية  اللغة  الإدخال   .05 معنوية  م�ستوى  عند  اإح�سائية 
اختبار  اُ�ستخدم  فقد  التوجيهي،  �سهادة  مكان  ملتغري  تعزى  االإدارية،  والعلوم  االقت�ساد 
الفر�سية  الختبار   %5 داللة  م�ستوى  عند   ONE WAY ANOVA االأحادي  التباين  حتليل 

ونتائج اجلدول تبني ما ياأتي: 
الجدول )11( 

اختبار تحليل التباين االحادي ANOVA الختبار الفرضية الثالثة والمتعلقة بمتغير مكان شهادة التوجيهي

م�ستوى املعنويةFمتو�سط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعات

0،007220،00360،163.251املربعات بني الفئات
1،562970،00417املربعات الداخلية

1،63499املربعات الكلية

ويت�سح من اجلدول ال�سابق اأنه ال يوجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى داللة 
اأداء طلبة كلية االقت�ساد والعلوم االإدارية يف جامعة النجاح، تعزى ملتغري مكان  5% يف 

�سهادة التوجيهي، حيث اإن م�ستوى الداللة 251. وهذا يعني قبول الفر�سية الثالثة.
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ذات  فروق  توجد  ال  اأنه  على  تن�ص  التي  الرابعة  الفر�سية  �سحة  درا�سة  اأجل  ومن 
يف  الطالب  اأداء  على  االإجنليزية  اللغة  الإدخال   .05 معنوية  م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة 
كلية االقت�ساد والعلوم االإدارية، تعزى ملتغري معدل التوجيهي، فقد اُ�ستخدم اختبار حتليل 
الفر�سية ونتائج  ONE WAY ANOVA عند م�ستوى داللة 5% الختبار  التباين االحادي 

اجلدول تبني ما ياأتي: 
الجدول )12( 

اختبار تحليل التباين االحادي ANOVA الختبار الفرضية الرابعة والمتعلقة بمتغير معدل التوجيهي

م�ستوى املعنويةFمتو�سط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعات
0،013450،00670،163.035املربعات بني الفئات

1،969940،00217املربعات الداخلية
1،982499املربعات الكلية

اإح�سائية عند م�ستوى داللة  اأنه يوجد فروق ذات داللة  ال�سابق  ويت�سح من اجلدول 
5% يف اأداء طلبة كلية االقت�ساد والعلوم االإدارية يف جامعة النجاح، تعزى ملتغري معدل 

التوجيهي، حيث اإن م�ستوى الداللة 035. وهذا يعني رف�ص الفر�سية الرابعة.
ذات  فروق  توجد  ال  اأنه  على  تن�ص  التي  اخلام�سة  الفر�سية  �سحة  درا�سة  اأجل  ومن 
داللة اإح�سائية عند م�ستوى معنوية 05. الإدخال اللغة االإجنليزية على اأداء الطالب يف كلية 
االقت�ساد والعلوم االإدارية تعزى ملتغري نوع الدرا�سة، فقد اُ�ستخدم اختبار حتليل التباين 
الفر�سية ونتائج اجلدول  ONE WAY ANOVA عند م�ستوى داللة 5% الختبار  االأحادي 

تبني ما ياأتي: 
الجدول )13( 

اختبار تحليل التباين االحادي ANOVA الختبار الفرضية الخامسة والمتعلقة بمتغير نوع الدراسة

م�ستوى املعنويةFمتو�سط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعات
0،017220،00860،063.149املربعات بني الفئات

1،809970،00517املربعات الداخلية
1،843499املربعات الكلية

ويت�سح من اجلدول ال�سابق اأنه ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى داللة 
نوع  تعزى ملتغري  النجاح،  االإدارية يف جامعة  والعلوم  االقت�ساد  كلية  اأداء طلبة  5% يف 

الدرا�سة، حيث اإن م�ستوى الداللة 149. وهذا يعني قبول الفر�سية اخلام�سة.
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ذات  فروق  توجد  ال  اأنه  على  تن�ص  التي  ال�ساد�سة  الفر�سية  �سحة  درا�سة  اأجل  ومن 
داللة اإح�سائية عند م�ستوى معنوية 05. الإدخال اللغة االإجنليزية على اأداء الطالب يف كلية 
حتليل  اختبار  اُ�ستخدم  فقد  الدرا�سي،  امل�ستوى  ملتغري  تعزى  االإدارية،  والعلوم  االقت�ساد 
الفر�سية ونتائج  ONE WAY ANOVA عند م�ستوى داللة 5% الختبار  التباين االحادي 

اجلدول تبني ما ياأتي: 
الجدول )14( 

اختبار تحليل التباين االحادي ANOVA الختبار الفرضية السادسة والمتعلقة بمتغير المستوى الدراسي

م�ستوى املعنويةFمتو�سط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعات
0،006240،00310،113.32املربعات بني الفئات

2،012950،00117املربعات الداخلية
2،018299املربعات الكلية

ويت�سح من اجلدول ال�سابق اأنه ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى داللة 
5% يف اأداء طلبة كلية االقت�ساد والعلوم االإدارية يف جامعة النجاح، تعزى ملتغري امل�ستوى 

الدرا�سي، حيث اإن م�ستوى الداللة 32. وهذا يعني قبول الفر�سية ال�ساد�سة.
ذات  فروق  توجد  ال  اأنه  على  تن�ص  التي  ال�سابعة  الفر�سية  �سحة  درا�سة  اأجل  ومن 
يف  الطالب  اأداء  على  االإجنليزية  اللغة  الإدخال   .05 معنوية  م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة 
كلية االقت�ساد والعلوم االإدارية، تعزى ملتغري قوة الطالب يف اللغة االإجنليزية قبل املرحلة 
اجلامعية، فقد اُ�ستخدم اختبار حتليل التباين االأحادي ONE WAY ANOVA عند م�ستوى 

داللة 5% الختبار الفر�سية، ونتائج اجلدول تبني ما ياأتي: 
الجدول )15( 

اختبار تحليل التباين االحادي ANOVA الختبار الفرضية السابعة والمتعلقة
بمتغير قوة الطالب في اللغة اإلنجليزية قبل المرحلة الجامعية

م�ستوى املعنويةFمتو�سط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعات
0،011250،00560،073.049املربعات بني الفئات

2،169940،00617املربعات الداخلية
2،180299املربعات الكلية

ويت�سح من اجلدول ال�سابق اأنه يوجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى داللة %5 
يف اأداء طلبة كلية االقت�ساد والعلوم االإدارية يف جامعة النجاح، تعزى ملتغري قوة الطالب 
يف اللغة االإجنليزية قبل املرحلة اجلامعية، حيث اإن م�ستوى الداللة 049. وهذا يعني رف�ص 

الفر�سية ال�سابعة.
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ومن اأجل درا�سة �سحة الفر�سية الثامنة التي تن�ص على اأنه ال توجد فروق ذات داللة 
كلية  يف  الطالب  اأداء  على  االإجنليزية  اللغة  الإدخال   .05 معنوية  م�ستوى  عند  اإح�سائية 
االقت�ساد والعلوم االإدارية ُتعزى ملتغري طريقة درا�سة الطالب، فقد اُ�ستخدم اختبار حتليل 
الفر�سية ونتائج  ONE WAY ANOVA عند م�ستوى داللة 5% الختبار  التباين االأحادي 

اجلدول تبني ما ياأتي: 
الجدول )16( 

اختبار تحليل التباين األحادي ANOVA الختبار الفرضية الثامنة والمتعلقة بمتغير طريقة دراسة الطالب

م�ستوى املعنويةFمتو�سط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعات

0،005230،01040،253.045املربعات بني الفئات
1،919960،00357املربعات الداخلية

1.924299املربعات الكلية

ويت�سح من اجلدول ال�سابق اأنه يوجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى داللة %5 
يف اأداء طلبة كلية االقت�ساد والعلوم االإدارية يف جامعة النجاح، تعزى ملتغري طريقة درا�سة 

الطالب، حيث اإن م�ستوى الداللة 045. وهذا يعني رف�ص الفر�سية الثامنة.
ذات  فروق  توجد  ال  اأنه  على  تن�ص  التي  التا�سعة  الفر�سية  �سحة  درا�سة  اأجل  ومن 
يف  الطالب  اأداء  على  االإجنليزية  اللغة  الإدخال   .05 معنوية  م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة 
كلية االقت�ساد والعلوم االإدارية، تعزى ملتغري موعد املحا�رضة، فقد اُ�ستخدم اختبار حتليل 
التباين االأحادي ONE WAY ANOVA عند م�ستوى داللة 5% الختبار الفر�سية، ونتائج 

اجلدول تبني ما ياأتي: 
الجدول )17( 

اختبار تحليل التباين االحادي ANOVA الختبار الفرضية التاسعة والمتعلقة بمتغير موعد المحاضرة

م�ستوى املعنويةFمتو�سط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعات
0،007250،00360،083.124املربعات بني الفئات

1،869940،00317املربعات الداخلية
1.876299املربعات الكلية

ويت�سح من اجلدول ال�سابق اأنه ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى داللة 
5% يف اأداء طلبة كلية االقت�ساد والعلوم االإدارية يف جامعة النجاح، تعزى ملتغري موعد 

املحا�رضة، حيث اإن م�ستوى الداللة 124. وهذا يعني قبول الفر�سية التا�سعة.
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ذات  فروق  توجد  ال  اأنه  على  تن�ص  التي  العا�رضة  الفر�سية  �سحة  درا�سة  اأجل  ومن 
يف  الطالب  اأداء  على  االإجنليزية  اللغة  الإدخال   .05 معنوية  م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة 
كلية االقت�ساد والعلوم االإدارية، تعزى ملتغري اأ�سلوب املحا�رض، فقد اُ�ستخدم اختبار حتليل 
الفر�سية ونتائج  ONE WAY ANOVA عند م�ستوى داللة 5% الختبار  التباين االحادي 

اجلدول تبني ما ياأتي: 
الجدول )18( 

اختبار تحليل التباين االحادي ANOVA الختبار الفرضية العاشرة والمتعلقة بمتغير أسلو	 المحاضر

م�ستوى املعنويةFمتو�سط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعات
0،017640،00860،093.031املربعات بني الفئات

1،579950،00317املربعات الداخلية
1.596699املربعات الكلية

اإح�سائية عند م�ستوى داللة  اأنه يوجد فروق ذات داللة  ال�سابق  ويت�سح من اجلدول 
5% يف اأداء طلبة كلية االقت�ساد والعلوم االإدارية يف جامعة النجاح، تعزى ملتغري اأ�سلوب 

املحا�رض، حيث اإن م�ستوى الداللة 031. وهذا يعني رف�ص الفر�سية العا�رضة.

النتائج والتوصيات: 

ال يوجد تاأثري ملتغري اجلن�ص على اأداء الطلبة يف كلية االقت�ساد والعلوم االإدارية  1 .
يف جامعة النجاح يف م�ساق مبادى املحا�سبة )1( الذي طرح الأول مرة باللغة االإجنليزية.

التوجيهي )داخل فل�سطني، وخارج فل�سطني(  ال يوجد تاأثري ملتغري مكان �سهادة  2 .
اأداء الطلبة يف كلية االقت�ساد والعلوم االإدارية يف جامعة النجاح يف م�ساق مبادى  على 

املحا�سبة )1( الذي طرح الول مرة باللغة االإجنليزية.
ال يوجد تاأثري ملتغري نوع درا�سة الطالب )عادي، موازي( على اأداء الطلبة يف كلية  3 .
االقت�ساد والعلوم االإدارية يف جامعة النجاح يف م�ساق مبادئ املحا�سبة )1( الذي طرح 

الأول مرة باللغة االإجنليزية.
يوجد تاأثري ملتغري امل�ستوى الدرا�سي: )�سنة اأوىل، �سنة ثانية( على اأداء الطلبة يف  4 .
كلية االقت�ساد والعلوم االإدارية يف جامعة النجاح يف م�ساق مبادى املحا�سبة )1( الذي 

طرح الأول مرة باللغة االإجنليزية.
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الطلبة يف كلية االقت�ساد والعلوم  اأداء  يوجد تاأثري ملتغري موعد املحا�رضة على  5 .
باللغة  الذي طرح الأول مرة   )1( املحا�سبة  النجاح يف م�ساق مبادى  االإدارية يف جامعة 

االإجنليزية.
يوجد تاأثري ملتغري اخللفية العلمية يف امتحان الثانوية العامة على اأداء الطلبة يف  6 .
كلية االقت�ساد والعلوم االإدارية يف جامعة النجاح يف م�ساق مبادى املحا�سبة )1( الذي 

طرح الول مرة باللغة االإجنليزية.
والعلوم  االقت�ساد  كلية  الطلبة يف  اأداء  التوجيهي على  تاأثري ملتغري معدل  يوجد  7 .
باللغة  الذي طرح الأول مرة   )1( املحا�سبة  النجاح يف م�ساق مبادى  االإدارية يف جامعة 

االإجنليزية.
يوجد تاأثري ملتغري قوة الطالب يف اللغة االإجنليزية قبل املرحلة اجلامعية على اأداء  8 .
الطلبة يف كلية االقت�ساد والعلوم االإدارية يف جامعة النجاح يف م�ساق مبادئ املحا�سبة 

)1( الذي طرح الأول مرة باللغة االإجنليزية.
االقت�ساد  كلية  يف  الطلبة  اأداء  على  الطالب  درا�سة  طريقة  ملتغري  تاأثري  يوجد  9 .
والعلوم االإدارية يف جامعة النجاح يف م�ساق مبادئ املحا�سبة )1( الذي طرح الأول مرة 

باللغة االإجنليزية.
االقت�ساد  كلية  الطلبة يف  اأداء  املحا�رضعلى  واأ�سلوب  تاأثري ملتغري طريقة  يوجد  10 .
والعلوم االإدارية يف جامعة النجاح يف م�ساق مبادى املحا�سبة )1( الذي طرح الأول مرة 

باللغة االإجنليزية.

التوصيات: 

االقت�ساد  بكلية  خا�ص  االإجنليزية  باللغة  م�ستوى  امتحان  اإىل  الطالب  خ�سوع  1 .
والعلوم االإدارية.

تعديل اخلطط الدرا�سية بحيث يكون هناك متطلب �سابق يف اللغة االإجنليزية قبل  2 .
دخول الطالب اإىل م�ساق مبادى املحا�سبة )1( .

العلمية  خلفيتهم  الذين  للطلبة  االقت�ساد  كلية  يف  الطلبة  بقبول  الدرا�سة  تو�سي  3 .
علمي وجتاري فقط.
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العمل على عقد ور�سات عمل لتثقيف الطلبة بكيفية الدرا�سة، والتعامل مع املراجع  4 .
االأجنبية.

التجربة ومراجعتها، وو�سع  اأجل تقومي  تكثيف عقد لقاءات ملدر�سي امل�ساق من  5 .
احللول املنا�سبة التي تواجه الطلبة.

عمل درا�سات اأخرى على بقية اأق�سام الكلية.. 6
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املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 

الر�سيد، حمد، تعليم اللغة االإجنليزية، االإيجابيات وال�سلبيات، 2000. 1
ال�سامي وو�سوف، درا�سة حتليلية على نتائج طلبة كلية الزراعة يف جامعة امللك في�سل  2 .

بال�سعودية، 1993
الغامدي، تاأثري تدري�ص اللغة االإجنليزية على ثقافة الطالب، 2003. 3

القا�سي، اثر اإدخال اللغة االإجنليزية على اأداء الطلبة، درا�سة تطبيقية على طلبة جامعة  4 .
امللك فهد للبرتول، 1990

ثانياً- املراجع األجنبية: 
Görlach, M. (ed.) (2002). Still more Englishes. Amsterdam: John 1. 
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