7

9

2018

استخدام اسرتاتيجيات تعلم اللغة االجنليزية

عند طالبات املرحلة املتوسطة يف التعليم العام
يف السعودية :تأثري مدة تعلم اللغة
لطيفة عبدهللا البلوي*
ُّ
امللخص_تهدُف ُهذه ُالدراسة ُإلى ُمعرفة ُاإلستراتيجيات ُالتي ُيستخدمها ُالطالب ُلتعلم ُاللغة ُاإلنجليزيةُ ،والعالقة ُبين ُاستخدام ُهذهُ
ُّ
َ
اسةُلدعواتُتكرارُإجراءُأبحاثُإستراتيجياتُتعلمُاللغةُفيُبيئاتُوسياقاتُثقافيةُ
اإلستراتيجياتُومدةُدراستهمُلهذهُاللغةُ،وتستجيبُالدر
مختلفةُ.وقدُأجري ُالبحثُفيُإحدىُمدارسُالتعليمُالعامُ ُبالخفجيُعلىُطالباتُاملستوى ُالنهائيُفيُاملرحلةُاملتوسطةُ،البالغُعددهنُُ86
ُّ
ُتعلم ُاللغة  SILLصيغة ُ(َّ )7.0
َّ
ُوقدُسجل ُمعامل ُالثبات ُ(ألفا ُكرونباخ)ُ
ُاملعدلة.
باستخدام ُأداة ُاستبانة ُأكسفورد ُ(ُ )1990إلستراتيجيات
ُّ
ً
َّ 0.936
وأظهرتُالنتائجُأنُالطالباتُيستخدمنُعدداُمنُإستراتيجياتُتعلمُاللغةُ،وقدُجاءُ
اتُككلُ(ُ.)0.966
ُ،وسجلُصدقُاالستبانةُللعبار
ٍّ
ً
ً
َ
اتيجياتُمعتدالُبصفةُعامةُ،وكانتُاإلستراتيجياتُفوق
ُاستخداماُبينُ
ُاملعرفيةُواالجتماعيةُوالتعويضيةُهيُاألكثر
استخدامهنُلهذهُاإلستر
ُّ
ً
الطالباتُ ،بينما ُكانت ُاإلستراتيجيات ُاملعرفية ُوالتذكرية ُعلى ُالتوالي ُهي َّ
ُاستخداماُ .كذلك ُلم ُيظهر ُوجود ُعالقة ُبين ُاستخدامُ
ُاألقل
ُّ
ُّ
إستراتيجياتُتعلمُاللغةُومدةُتعلمُالطالباتُلهذهُاللغةُ،إالُأنهُظهرُوجودُعالقةُسلبيةُبينُاستخدامُالطالباتُلإلستراتيجياتُالتعويضيةُ
ُّ
ُّ
ُّ
مُاللغةُ،بحيثُيقل ُاستخدامُالطالباتُلهذهُاإلستراتيجياتُكلماُزادتُمدةُتعلمهنُللغةُاإلنجليزيةُ .وقدُتفيدُنتائجُالدراسةُفيُ
ومدةُتعل
ًَ
َّ
ُ،وقدُتمتُمناقشةُالتوصياتُاملناسبةُللبيئةُالتعليميةُبالسعودية.
توجيهُتعليمُاللغةُاإلنجليزيةُفيُالسعوديةُمستقبال
ُ
ُّ
ُّ
الكلمات املفتاحيةـُ:إستراتيجياتُالتعلمُ،أداةُاستبانةُتعلمُاللغةُُ،SILLاإلنجليزيةُكلغةُأجنبيةُ،املرحلةُاملتوسطةُ،السعوديةُ .
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استخدام استراتيجيات تعلم اللغة االنجليزية عند طالبات املرحلة
املتوسطة في التعليم العام في السعودية :تأثيرمدة تعلم اللغة
بالقليلةُ ،وكذلك ُتبرز ُأهمية ُالتساؤل ُعن ُكيفية ُدراسة ُالطالبات ُللغةُ
األجنبيةُ،وقدرتهنُعلىُتسخيرُإمكاناتهنُلدراسةُهذهُاللغةُ .
أ .أسئلة الدراسة
يحاولُالبحثُاإلجابةُعنُاألسئلةُالتاليةُ :
ُّ
ً
ماُإستراتيجيات ُتعلمُاللغةُاألكثر ُاستخداماُبينُطالباتُالصفُالثالثُ
املتوسط؟ ُ
ُّ
ً
مُاللغةُاألقلُاستخداماُبينُطالباتُالصفُالثالثُ
ماُإستراتيجيات ُتعل
املتوسط؟ ُ
ُّ
ما ُإستراتيجيات ُتعلم ُاللغة ُاإلنجليزية ُالتي ُتستخدمها ُطالبات ُالصفُ
ً
طُعموما؟ ُ
الثالثُاملتوس
ماُالعالقةُبينُاستخدامُطالباتُالصفُالثالثُاملتوسطُإلستراتيجياتُ
ُّ
التعلمُومدةُدراستهنُللغةُاإلنجليزية؟ ُ
ب .أهداف الدراسة
تهدفُالدراسةُإلىُمعرفةُماُيليُ :
ُّ
ً
ُ .1إستراتيجيات ُتعلم ُاللغة ُاإلنجليزية ُاألكثر ُاستخداما ُبين ُطالباتُ
الصفُالثالثُاملتوسطُ .
ُّ
ً
ُّ
ُاألقل ُاستخداما ُبين ُطالباتُ
ُ .2إستراتيجيات ُتعلم ُاللغة ُاإلنجليزية
الصفُالثالثُاملتوسطُ .
ُّ
ُ .3إستراتيجيات ُتعلم ُاللغة ُاإلنجليزية ُالتي ُتستخدمها ُطالبات ُالصفُ
ً
طُعموماُ .
الثالثُاملتوس
ُّ
ُ .4العالقة ُبين ُاستخدام ُالطالبات ُإلستراتيجيات ُتعلم ُاللغة ُاإلنجليزيةُ
ومدةُدراستهنُلهذهُاللغةُ .
ج .أهمية الدراسة
ُّ
َ
ُُُُُتبرزُأهميةُالدراسةُفيُأنهاُاألولىُمنُنوعهاُلدراسةُإستراتيجياتُتعلمُ
ً
ُوخصوصا ُفيُ
اللغة ُلدى ُطالبات ُالتعليم ُالعام ُفي ُاملدارس ُالسعودية،
هذه ُاملرحلة ُالعمرية؛ ُحيث ُإن ُمعظم ُالدراسات ُالسابقة ُتركز ُعلىُ
املراحلُالجامعيةُأوُالدارسينُفيُمعاهدُاللغةُبالخارجُ،كماُأنُنتائجُهذهُ
َّ
اساتُلمُيتم ُنشرهاُبطريقةُتمكنُاملعلمينُفيُاملدارسُمنُاإلفادةُ
الدر
َّ
منهاُ .كذلك ُتتيح ُهذه ُالدراسة ُمعرفة ُكيف ُتتعلم ُطالبات ُاملتوسط ُفيُ
َّ
التعليمُالعامُاللغةُالثانيةُ،وهذهُخطوةُقدُنتمكنُمنُخاللهاُمنُمعرفةُ
ُّ
الخللُفيُتعلمُالطالباتُ،ومنُثمُمعالجتهُفيُظلُاالعتمادُعلىُالتعليمُ
النشطُالذيُيتمركزُعلىُالطالبُ .
ُّ
ُُُُُُوتفيدُهذهُالدراسةُفيُتطويرُتعلمُاللغةُالثانيةُفيُالتعليمُالعام؛ُألنُ
ُّ
ُتعلم ُاللغة ُيمكن ُتدريسهاُ .أكسفورد ُ[]10؛ ُشاموت ُ[ُ.]2
إستراتيجيات ُ
ُّ
اسةُتسدُالنقصُالحاصلُفيُالدراساتُ
باإلضافةُإلىُذلكُ،فإنُهذهُالدر
السابقة؛ُوذلكُألنهاُتقيسُالثباتُوالصدقُألداةُأكسفوردُبعدُترجمتهاُ
وتعديلُفقراتهاُ .
د .حدود الدراسة
ُ .1الحدود ُاملكانيةُ :اقتصرت ُالدراسة ُعلى ُطالبات ُالصف ُالثالثُ
املتوسطُُ86فيُإحدىُمدارسُالبناتُاملتوسطةُبمحافظةُالخفجيُ .

 .1املقدمة
ُّ
ُّ
ُُُُُُتبرز ُأهمية ُأبحاث ُإستراتيجيات ُتعلم ُاللغة ُاألجنبية  LLSمع ُتوجهُ
التعليم ُفي ُهذا ُالعصرُ ،من ُالتعليم ُاملتمركز ُعلى ُاملعلم ُإلى ُالتعليمُ
َّ
املتمركزُعلىُالطالب؛ُحيثُأصبحُمنُالضروري
ُأنُيتدربُالطالبُعلىُ
ُّ
ُّ
مهاراتُاالعتمادُعلىُالذاتُفيُدراسةُاللغةُ،وتحملُمسؤوليةُتعلمهمُ،
ُّ
وتوجيههُداخلُوخارجُالصفُ.بنسنُ[ُ.]1وقدُارتبطتُإستراتيجياتُتعلمُ
ُّ
اللغة ُبالتعلم ُالفعالُ .شاموت ُ[]2؛ُماجوجي ُوأليفر ُ[]3؛ ُأكسفورد ُ[ُ]4
حيث ُتزعم ُتلك ُاألبحاث ُأن ُدارس ي ُاللغة ُالجيدين ُيستخدمونُ
ُّ
ً
َ
مُاللغةُبصورةُأكثرُوأوسعُمنُاملتعلمينُاألقلُمهارةُ،أوُ
إستراتيجياتُتعل
ُّ
األقل ُتمك ًنا ُمن ُاللغةُ .روبنُ 1975ُ ،في ُماجوجي ُوأليفر ُ[]3؛ ُرحيميُ
وآخرونُ[]5؛ُجرينُوأكسفوردُ1995ُ،فيُماجوجيُوأليفرُ[ُ .[3
ُّ
ُّ
ُالتعرف ُعلىُ
وتهدف ُأبحاث ُإستراتيجيات ُتعلم ُاللغة ُإلى
ُّ
اإلستراتيجياتُالتيُيستخدمهاُمنُأجادُتعلمُاللغةُاألجنبيةُومنُلمُيج ْدُ،
وكذلك ُمقارنتهاُ ،وتدريب ُاملتعلمين ُاألقلُ ُ ً
نجاحا ُعلى ُاستخدامُ
اتيجياتُليكونواُأكثر ً
َ
ُإتقاناُفيُدراستهمُللغةُاألجنبيةُشاموتُ[ُ .[2
اإلستر
وقد ُانتشرت ُأبحاث  LLSفي ُمعظم ُدول ُالعالم ُمن ُأجل ُدراسةُ
ُّ
َّ
العوامل ُاملؤثرة ُفي ُاستخدام ُإستراتيجيات ُتعلم ُاللغةُ ،التي ُتمثلت ُفيُ
الجنسُ،ومدةُدراسةُاللغةُ،ودرجةُإتقانهاُ،والعمرُ،والخلفيةُالثقافيةُ،
والحافزيةُ،وشخصيةُاملتعلمُ،واللغةُ.شاموتُ[]2؛ُماجوجيُوأليفرُ[]3؛ُ
زهاوُ[]6؛ُنونجُوأزالنُ[]7؛ُأجاثوبولوُ[]8؛ُالحيسونيُ[ُ .[9
ويهدف ُهذا ُالبحث ُإلى ُمحاولة ُإيجاد ُحلول ُملساعدة ُالطالبُ
ُّ
السعوديين ُلتحقيق ُّ
ُتقدم ُفي ُتعلم ُاللغة ُاإلنجليزية ُعن ُطريق ُمعرفةُ
اإلستراتيجيات ُالتي ُتستخدمها ُطالبات ُاملرحلة ُاملتوسطة ُفي ُإحدىُ
مدارسُمنطقةُالخفجيُ،وإلىُمعرفةُمدىُوجودُعالقةُبينُمدةُدراسةُ
الطالبات ُللغة ُاإلنجليزية ُواستخدامهن ُلإلستراتيجياتُ .وي َ
عتبر ُهذاُ
البحثَُ ُ -ح َس َب ُعلمُالباحثةُُ -هوُاألو َل ُمنُنوعهُفيُالسعوديةُلدراسةُ
ُّ
إستراتيجيات ُتعلم ُاللغة ُلدى ُطالب ُالتعليم ُالعام ُفي ُهذه ُاملرحلةُ
ً
ُّ
ُمناقشتهُبإسهابُالحقاُ .
العمريةُ،وهذاُماُسيتم
 .2مشكلة الدراسة
ً ُّ
ُُُُُُُُمنُخاللُعملُالباحثةُمعلمة ُللغةُاإلنجليزيةُلعدةُسنواتُفيُهذهُ
املدرسةُ ،الحظت ُضعف ُتحصيل ُالطالبات ُالشديد ُللغة ُاإلنجليزية؛ُ
حيث ُإن ُتحصيلهن ُاللغو َّي ُمن ُالكلمات ُمحدودُ ،وال ُيعكس ُالكميةُ
الكبيرة ُمن ُالكلمات ُالتي ُتمت ُدراستها ُفي ُاملنهجُ ،كما ُأنهن ُيحجمن ُعنُ
املشاركةُفيُنشاطاتُاملحادثةُ،باإلضافةُإلىُالفصلُالتام ُبينُكلُمهارةُ
َّ ُّ
منُمهاراتُاللغةُواألخرى
ُتعلمهُفيُالكلماتُالُيتمُاستخدامهُفيُ
؛ُفماُتم ُ
ً
الكتابةُأوُاملحادثةُ،وماُيتمُدراستهُفيُالقواعدُيغفلُتماماُفيُاملحادثةُ
ً
والكتابةُأيضاُ.كماُأنُمهارتهنُالسماعيةُضعيفةُ،ويعودُذلكُإلىُأسبابُ
متعددة ُومتشعبةُ ،وقد ُرأت ُالباحثة ُأن ُتتم ُدراسة ُإستراتيجياتُ
ُّ
الطالباتُفيُتعلمُاللغة؛ُألنهاُأساسيةُومهمةُفيُتحصيلُالطالباتُاللغويُ
في ُظل ُاتباع ُاملدرسة ُإلستراتيجيات ُالتعليم ُالتعاوني ُمنذ ُفترة ُليستُ
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ُّ
اسةُعلىُالتعرفُعلىُإستراتيجياتُ
ُ.2الحدودُاملوضوعيةُ:اقتصرتُالدر
ُّ
تعلمُاللغةُاإلنجليزيةُمنُوجهةُنظرُالطالباتُ .
ه .مصطلحات الدراسة
َّ
عرفتُالكاتبةُمصطلحاتُالدراسةُكالتاليُ :
ُّ
إستراتيجيات ُتعلم ُاللغةُ :هي ُالطرق ُاملختلفة ُالتي ُيستخدمها ُاملتعلمُ
ُّ
ُ،بوعي ُأوُمنُغيرُوعي؛ُمنُأجلُإتقانُوتطويرُتعلمهُ
ُفردي
بدافعُذاتي
ٍّ
ٍّ
ٍّ
للغةُاألجنبيةُ .
ُّ
ُّ
مدة ُتعلم ُاللغةُ :هي ُاملدة ُالزمنية ُالتي ُأمضاها ُالطالب ُفي ُتعلم ُاللغةُ
اإلنجليزيةُ .
 .3الدراسات السابقة
ُّ
ُُُُُُإستراتيجيات ُتعلم ُاللغة ُهي ُطرق ُقديمةُ ،درج ُالدارسون ُعلىُ
ُّ
استخدامهاُعندُتعلمهمُلغةُأجنبيةُ،وقدُقامتُدراساتُكثيرةُمنُأجلُ
تحديدهاُ.ماكمولينُ[]11؛ُالحيسونيُ[ُ.]9وقدُاهتمتُاألبحاثُالسابقةُ
ُّ
ُّ
بمعرفةُكيفُيقومُدارسُاللغةُبتعلمُش يءُماُ،وكيفُينجحُفيُتعلمه؟ُ
ُّ
َّ
واتضح ُأنه ُبا ُإلمكان ُتعلم ُهذه ُاإلستراتيجياتُ ،والحصول ُعلى ُنتائجُ
م ْرضيةُ .جاننج ُوأكسفورد ُ[]12؛ ُجافيد ُ[ُ .]13وقد ُاستخدمت ُجميعُ
ُّ
الدراساتُالتيُقامُهذاُالبحثُبعرضهاُأداةُأكسفوردُإلستراتيجياتُتعلمُ
اللغةُاألجنبية ) (SILLوعددُفقراتهاُ(ُ .)50
في ُالسعودية ُأجرى ُالوهيبي ُ]ُ [30دراسة ُهدفت ُإلى ُمعرفة ُأسبابُ
عزوف ُالطالب ُالسعوديين ُبأمريكا ُعن ُالتواصل ُمع ُاألمريكان ُباللغةُ
ُّ
اإلنجليزيةُ ،ودور ُإستراتيجيات ُتعلم ُاللغة ُاألجنبية ُفي ُذلكُ .واستخدمُ
ًّ
الباحثُاملنهجُالوصفي َّ
َّ
نةُعشوائياُمنُ(ُ)105
ُ،وتم ُاستطالعُإفاداتُعي
منُالطالبُالدارسينُفيُالوالياتُاملتحدةُاألمريكيةُ،معظمهمُذكورُمنُ
ُّ
مستويات ُدراسية ُمختلفة ُُ -عن ُتواتر ُاستخدامهم ُإلستراتيجيات ُتعلمُ
اللغة ) (SILLباستخدام ُاستبانة ُأكسفورد ُ(ُ )1989بعد ُترجمتها ُإلىُ
العربيةُ،وكذلكُتمُاستخدامُاختبارُإيلينُالشفويُ(ُ)1976لتقييمُمدىُ
كفاءةُتواصلُأفرادُالعينةُاللغوي ُلوضعهمُفيُاملستوى ُاملناسبُلهمُمنُ
حيثُاملهارةُاللغويةُ .
وكشفت ُالدراسة ُأن ُالطالب ُيستخدمون ُاإلستراتيجيات ُبالترتيبُ
ُّ
التاليُ :اإلستراتيجيات ُاملعرفيةُ ,فوق ُاملعرفيةُ ,االجتماعيةُ ,التذكريةُ,
َ َ
ً
الوجدانيةُ .وأن ُث َّمة ُاختالفا ُفي ُترتيب ُاستخدام ُاإلستراتيجيات ُبينُ
املتعلمين ُالناجحين ُوغير ُالناجحينُ ,كما ُأظهرت ُالدراسة ُأنه ُال ُيوجدُ
ُّ
تأثيرُللعمرُ,والجنسُ,والتخصصُالدراس يُ,ومدةُالبقاءُفيُأمريكاُ,ونوعُ
ُّ
الشخصيةُ ,وانطباع ُالطالب ُتجاه ُاللغةُ ,وتجربة ُتعلم ُالطالب ُللغةُ,
ودرجة ُاختبار ُالتوفلُ ,ورأي ُالطالب ُفي ُاألمريكيين ُُ -في ُمهارة ُتواصلُ
الطالبُاللغويةُ .
َّ
وفيُدراسةُالعتيبيُ[ُ]23حددُفيهاُأنواعُوتواترُاستخدامُإستراتيجياتُ
ُّ
َّ
تعلمُاللغةُاإلنجليزيةُعندُالطالبُالسعوديينُالدارسينُفيُبرنامجُمكثفُ
لدراسة ُاإلنجليزيةُ ،وكذلك ُالعالقة ُبين ُاستخدام ُاإلستراتيجياتُ
ومستوى ُاملهارة ُاللغويةُ ُ ,والجنسُ ,والدافعيةَّ .
ُواتبع ُالباحث ُاملنهجُ
املختلطُ ،وقد َّ
ُتكونت ُالدراسة ُمن ُثالثة ُأقسامُ :في ُالقسم ُاألول ُأجابُ
ُّ
ً ُ 237
طالباُعلىُاستبانةُأكسفوردُإلستراتيجياتُتعلمُاللغة ُ)ُ،(SILLوفيُ
القسمُالثانيُأجابُ(ُ)8طالبُعلىُمقابلةُعنُطريقُالبريدُاإللكترونيُ،
وفي ُالقسم ُالثالثُتقابل ُالباحث ُعن ُطريق ُاملاسنجر ُمع ًُ ُ 11
طالبا ُمنُ
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الجنسينُ ،وأظهرت ُالدراسة ُأن ُاستخدام ُالطالب ُلإلستراتيجيات ُجاءُ
ً
َ َ
ً
معتدالُ ،وأن ُث َّمة ُارتباطا ُذا ُداللة ُبين ُالجنس ُومستوى ُاملهارة ُاللغويُ
ُّ
والدافعيةُ ،وبين ُاستخدام ُجميع ُفئات ُإستراتيجيات ُتعلم ُاللغةُ ,حيثُ
ً
ً
ُأكثر َ
اتيجيات َ
ُ،وبتكرارُ
استخدمُالطالبُاألكثرُمهارةُواألقوىُدافعيةُإستر
ٍّ
ً
َ
أكبرُمنُأقرانهمُاألقلُدافعيةُومهارةُ .
ُُُُُأما ُدراسة ُماكمولين ُ[ُ ]11فقد ُبحثت ُفي ُاستخدام ُ(ُ )165منُ
الجنسينُ ،من ُدارس ي ُاللغة ُاإلنجليزيةُ ،في َّ
ُّ
ُتخصصات ُأكاديمية ُفيُ
ُعدة
ُّ
ثالث ُجامعات ُسعوديةُ ،إلستراتيجيات ُتعلم ُاللغةُ ،ودور ُالجنسُ
َّ
ُّ
اتيجياتُ.واتبعتُالباحثةُ
والتخصصُاألكاديمي ُفيُاستخدامُهذهُاإلستر
َّ
ُالوصفيُ ،وأظهرت ُنتائج ُالدراسة ُأن ُالطالبات ُيستخدمنُ
املنهج
ً
ُّ
اإلستراتيجياتُاللغويةُأكثرُقليال ُمنُالطالبُ،وأنُللتخصصُاألكاديميُ
ً
ارتباطاُذاُداللةُإحصائيةُمعُاستخدامُاإلستراتيجياتُ .
ُُُُُوفيُدراسةُالحيسونيُ[ُ]9علىُ(ُ)134منُطالبُقسمُاللغةُاإلنجليزيةُ
ُّ
فيُجامعةُالجوفُمنُالجنسينُ،درستُفيهاُإستراتيجياتُتعلمُاللغةُالتيُ
يستخدمها ُالطالبُ ،وعالقتها ُبالجنس ُومدة ُدراسة ُاللغة ُاإلنجليزيةُ،
َّ
َّ
ُالوصفيُ ،وأظهرت ُالنتائج ُأن ُاستخدام ُالطالبُ
واتبعت ُفيها ُاملنهج
ً
لإلستراتيجياتُجاءُمعتدالُ،حيثُكانُاستخدامُاإلستراتيجياتُاملعرفيةُ,
ً
َ
وفوق
ُاستخداماُ ،بينماُكانتُاإلستراتيجياتُ
ُاملعرفيةُ,والتعويضيةُاألكثر
ُّ
ً
َّ
ُاستخداماُ ،وكذلك ُكان ُاستخدامُ
ُاألقل
التذكرية ُوالوجدانية ُهي
ٌ
ُفروق ُذات ُداللةُ
الطالبات ُلإلستراتيجيات ُأكثر ُمن ُالطالبُ ،ولم ُتوجد
إحصائية ُعلى ُعالقة ُمدة ُدراسة ُاللغة ُباستخدام ُاإلستراتيجياتُ ،ومعُ
َ
ذلك ُفقد ُأظهر ُدارسو ُاللغة َّ
ُملد ٍّة ُأطو َل ُاست ً
خداما ُأكثر ُتكر ًاراُ
لإلستراتيجياتُ .
ُُُُُُأماُبالنسبةُللدراساتُاألجنبيةُ،فقدُكانتُدراسةُجاننجُ[ُ]14منُأولىُ
ُّ
الدراسات ُإلستراتيجيات ُتعلم ُاللغة ُعلى ُاألطفالُ ،بحثت ُفيها ُإمكانيةُ
ُّ
استخدامُأطفالُاملرحلةُاالبتدائيةُاملبتدئينُفيُتعلمُاللغةُاإلنجليزيةُفيُ
ً
كيوبك ُ–كنداُ ،واستخدمت ُاملنهج ُاملختلط ُلدراسة ُ(ُ )120طفالُ،
ُّ
وأظهرت ُالنتائج ُأن ُاألطفال ُيستخدمون ُإستراتيجيات ُتعلم ُاللغةُ ،وأنُ
اإلستراتيجيات ُالتعويضية ُوالوجدانية ُوفوق ُاملعرفيةُ ،هي ُاألكثرُ
ُّ
ً
استخداماُ،بينماُكانتُاإلستراتيجياتُاملعرفيةُواالجتماعيةُوالتذكريةُهيُ
ً
األقل ُاستخ ً
َّ
اُ،وأظهرتُالنتائجُأيضاُأنهُالُتوجدُفروقُبينُالجنسينُ
دام
فيُاستخدامُاإلستراتيجيات؛ُولكنُالطالبُذويُاملهاراتُالعلياُاستخدمواُ
ً
ً
ُمهارةُ .
إستراتيجياتُأكثرُ،وبصورةُأكثرُكفاءةُمنُأقرانهمُاألقل ُ
ُُُُوأجرىُماقوقيُوأليفرُ[ُ]3دراسةُالستكشافُالعالقةُبينُإستراتيجياتُ
ُّ
تعلم ُاللغة ُوالعمرُ ,واملهارةُ ,ومعتقدات ُالكفاءة ُالشخصية ُلدى ُعينةُ
ً
)ُطالباُمنُالجنسينُمنُاملدارسُاالبتدائيةُوالثانويةُ
عشوائيةُمنُ(480
َّ
َّ
والجامعيةُفيُبتسواناُ.واتبعُالباحثُاملنهجُالوصفيُ،واستخدمُنسختينُ
ُّ
من ُأداة ُأكسفورد ) (SILLإلستراتيجيات ُتعلم ُاللغة ُاألجنبيةُ ،إحداهماُ
َّ
مخصصة ُللصغار ُفي ُاالبتدائية ُوالثانويةُ ،واألخرى ُللجامعيينُ ،وكذلكُ
استخدمُمقياسُمورجان-جنكسُلكفاءةُالطالبُالشخصية ُ)ُ،(MJSES
ً
وقد ُجاء ُاستخدام ُطالب ُبتسوانا ُلإلستراتيجيات ُمعتدالُ ،وكانتُ
ً
َ
اإلستراتيجياتُفوق
ُتفضيال ُلدىُ
ُ
ُاملعرفيةُواالجتماعيةُواملعرفيةُ،األكثر
ُّ
الطالبُ،منُاإلستراتيجياتُالوجدانيةُوالتذكريةُوالتعويضيةُ .
100

َ َ
ً
ُُُُُوأظهرتُالدراسةُأنُث َّمة ُعالقة ُبينُاستخدامُاإلستراتيجياتُواملهارةُ،
واملرحلة ُالدراسيةُ ،ومعتقدات ُالكفاءة ُالشخصية؛ ُحيث ُإن ُالطالبُ
ً
ً
اتيجيات َ
ُأكثرُمنُالطالبُاألقلُُمهارةُفيُكلُ
األعلىُمهارةُيستخدمونُإستر
ٍّ
ً
املراحلُالتعليميةُ,وكذلكُأظهرتُالنتائجُأنُلعمرُالطالبُعالقةُباختيارُ
نوع ُاإلستراتيجياتُ ،حيث ُيستخدم ُطالب ُاملراحل ُالدراسية ُالعلياُ
اإلستراتيجياتُفوقُاملعرفيةُأكثرُمنُطالبُاملرحلةُاالبتدائيةُ .
ُّ
َ
]ُاستخدام ُإستراتيجياتُتعلمُاللغةُ
ُُُُُوبحثتُدراسةُرحيميُوآخرينُ[5
اإلنجليزيةُ ،والعالقة ُبين ُمستوى ُاإلتقان ُوالدافعية ُوالجنسُ ،ونمطُ
اختيار ُالطالب ُلإلستراتيجيات ُلدى ُدارس ي ُاللغة ُاإلنجليزية ُاإليرانيينُ،
َّ
ُتشكلت ُالعينة ُمن ُ(ً )196
ُطالبا ُمن ُطالب ُما ُبعد ُالثانويةُ ،تتراوحُ
وقد
َّ
مستوياتهمُفيُإتقانُاللغةُبينُضعيفُومتوسط ُومرتفعُ.واتبعُالباحثُ
َّ
املنهجُالوصفيُ،وخلصتُنتائجُالدراسةُإلىُأنُمستوىُاإلتقانُوالدافعيةُ
ُّ
ً
ت ُّ
َ
ُعوامل ُرئيسة ُّ
ُللتنبؤُباستخدامُإستراتيجياتُتعلمُاللغةُعندُعينةُ
عد
َّ
اسةُ،ولمُيظهرُأنُللجنسُأي ُتأثيرُ،بينماُتوجدُعالقةُسلبيةُبينُ
الدر
سنوات ُدراسة ُاللغة ُواستخدام ُاإلستراتيجياتُ ،كما ُأظهرت ُالدراسةُ
تفضيلُالطالبُلإلستراتيجياتُفوقُاملعرفيةُواالجتماعيةُ .
ُُُُُوفيُاليابانُقارنُأولهُ[ُ]15بينُ(ُ)101منُطالبُالثانويةُوالجامعةُ،منُ
ُّ
حيث ُعالقة ُإستراتيجيات ُتعلم ُاللغة ُاإلنجليزية ُوالدافعيةُ ،وتأثير ُهذهُ
َّ
غةُاإلنجليزيةُ،واستخدمُالباحثُاملنهجُالوصفيُ،
املتغيراتُعلىُإتقانُالل
ووجدت ُالدراسة ُأن ُاستخدام ُطالب ُالجامعة ُلإلستراتيجياتُ
ُّ
االجتماعيةُ ،واستخدام ُطالب ُالثانوية ُلإلستراتيجيات ُالتذكريةُ
واالجتماعيةُوالوجدانيةُُ-يرتبطُبمستوىُإتقانُاللغةُاإلنجليزيةُاملرتفعُ .
ُُُُُوفي ُالصين ُدرس ُزهاو ُ[ُ ]6استخدام ُ(ُ )150من ُطالب ُاملرحلة ُالعلياُ
ُّ
َّ
ُالوصفيُ،
الثانوية ُإلستراتيجيات ُتعلم ُاللغة ُاإلنجليزيةَُّ ،اتبع ُفيها ُاملنهج
وأظهرت ُالدراسة ُأن ُاستخدام ُالطالب ُالصينيين ُلإلستراتيجياتُ
ٌ
ً
اتيجياتُالتعويضيةُهيُاألكثرُاستخداماُ،ووجدُأنُ
متوسطُ،وأنُاإلستر
َ َ
ً
اإلناث ُيستخدمن ُاإلستراتيجيات ُأكثر ُمن ُالذكورُ ،وأن ُث َّمة ُاختالفا ُذاُ
داللة ُفي ُاستخدام ُالطالب ُلإلستراتيجيات ُبين ُاملراحل ُالثانوية ُالثالث؛ُ
َّ
اسيةُ،قلُاستخدامُاإلستراتيجياتُ .
حيثُكلماُارتفعتُاملرحلةُالدر
ُُُُُأماُفيُهونجُكونجُفقدُدرسُياوُ[ُ]16استخدامُطالبُاملرحلةُالثانويةُ
ُّ
والجامعيةُإلستراتيجياتُتعلمُاللغةُاإلنجليزيةُ،وأجرىُدراسةُنوعيةُعلىُ
)ُطالبُ،وأظهرتُالنتائجُأنُطالبُالثانويةُيفضلون ُاإلستراتيجياتُ
(110
ٍّ
ُّ
التذكريةُ،بينماُيفضلُطالبُالجامعةُاإلستراتيجياتُالتعويضيةُ،وجاءُ
ً
استخدام ُالطالب ُلإلستراتيجيات ُمعتدال ُإلى ُضعيفُ ،عند ُطالبُ
ً
الثانويةُ،ومعتدالُعندُطالبُالجامعةُ .
ُُُُُوبحثتُزينبُوآخرونُ[ُ]17استخدامُ(ُ)180منُطالبُاملرحلةُ ُ
ُّ
َّ
مُاللغةُ،واستخدمتُاملنهجُالوصفيُ،
الثانويةُفيُماليزياُإلستراتيجياتُتعل
وأظهرتُالنتائجُتفضيلُالطالبُلإلستراتيجياتُالوجدانية؛ُحيثُجاءتُ
في ُالترتيب ُاألولُ ،وجاءت ُاإلستراتيجيات ُالتعويضية ُفي ُالترتيب ُاألخيرُ،
َ
اتيجياتُأكثرُمنُالذكورُُ .
وكانُاستخدامُاإلناثُلإلستر
ُُُُُُأما ُبالنسبة ُلدراسة ُنونج ُوأزالن ُ[ُ ]7فقد ُبحث ُفيها ُعن ُاستخدامُ
(ُ )186من ُالطالب ُالجامعيين ُلإلستراتيجيات ُالتي ُيستخدمونها ُلدراسةُ
َّ
ُالوصفيُ ،وأظهرت ُالنتائج ُأنُ
اللغة ُالعربيةُ ،واستخدم ُالباحث ُاملنهج
ً
استخدام ُالطالب ُلإلستراتيجيات ُجاء ُمعتدالُ ،وكان ُتفضيل ُالطالبُ

لإلستراتيجياتُحسبُالترتيبُ:اإلستراتيجياتُفوق ُاملعرفيةُواالجتماعيةُ
ُّ
في ُالترتيب ُاألولُ ،ثم ُاإلستراتيجية ُالتذكريةُ ,والوجدانيةُ ,والتعويضيةُ,
ً
وأخيراُاملعرفيةُ .
ُُُُُوفي ُاليونان ُقامت ُماتيتس ُوآخرون ُ[ُ ]18بدراسة ُاستخدام ُطالبُ
املراحل ُالعليا ُاالبتدائيةُ ،واملراحل ُالدنيا ُالثانويةُ ،واستخدمت ُنسخةُ
ُّ
ُتعلم ُاللغةَّ ،
َّ
ُواتبعت ُاملنهجُ
معدلة ُمن ُأداة ُأكسفورد ُإلستراتيجيات
َّ
ُطالب ُأن ُاستخدامُ
الوصفيُ ،وقد ُأظهرت ُنتائج ُالدراسة ُعلى ُ()1308
ٍّ
َ َّ َ
ً
ٌ
اتيجياتُمعتدلُ،وأنُثمة ُاختالفاُبينُطالبُاملرحلتينُفيُ
الطالبُل ُإلستر
َّ
اتيجياتُمعينةُ،وأنُلالختالفُاالجتماعي ُاالقتصادي ُتأثيراًُ
تفضيلُإستر
علىُاختيارُالطالبُلإلستراتيجياتُ .
)ُطالب ُمنُاملرحلةُ
ُُُُُأماُدراسةُأجاثابولوُ[ُ]8فقدُاستطلعتُآراءُ(703
ٍّ
ُّ
الدنيا ُفي ُالتعليم ُالثانويُ ،حول ُاستخدامهم ُإلستراتيجيات ُتعلم ُاللغةُ
اإلنجليزيةُ ،ومدى ُتأثير ُاملهارة ُاللغوية ُوالدافعية ُعلى ُاستخدامهاُ.
َّ
َّ
َّ
بعتُاملنهجُالنوعيُ،
لةُمنُأداةُأكسفوردُ،وات
واستخدمتُفيهاُنسخةُمعد
َّ
ًّ
ُإيجابيا ُبمهارةُ
ووجدت ُالدراسة ُأن ُاستخدام ُاإلستراتيجيات ُيتأثر
الطالب ُباللغة ُاألجنبيةُ ،واألهمية ُاملعطاة ُلإلتقان ُفي ُممارسة ُاللغةُ،
وكذلك ُالدافعية ُالتكاملية ُواألدائية؛ ُلكن ُهذا ُالتأثير ُليس ُله ُداللةُ
إحصائيةُبالنسبةُلإلستراتيجياتُبأنواعهاُ .
ُُُُُوأجرى ُكمباكس-فجيوكلسُ[ُ]19دراسةُعلىُ(ُ)603منُطالبُاملرحلةُ
االبتدائية ُالعليا؛ ُملعرفة ُاالختالف ُفي ُتفضيل ُاستخدام ُإستراتيجياتُ
ُّ
تعلمُاللغةُبالنسبةُللمرحلةُالدراسيةُ,والعمرُ,والجنسُ,ومهارةُالطالبُ
َّ
َّ
بعُالبحثُاملنهجُالنوعيُ،واستخدمُأداةُأكسفوردُ،معُ
باللغةُاألجنبيةُ.وات
حذف ُبعض ُفقراتهاُ .وأظهرت ُالنتائج ُأن ُاستخدام ُاألطفالُ
ُّ
اتيجياتُيقل ُمعُزيادةُأعمارهمُ،ومعُذلكُبقاءُاستخدامهمُلنفسُ
لإلستر
اإلستراتيجيات ُالتي ُيفضلونهاُ .وكانت ُاإلستراتيجيات ُفوق ُاملعرفيةُ
ُّ
ً
َ
ُاستخداماُ ،بينما ُاإلستراتيجيات ُالتذكريةُ
ُاألكثر
والوجدانية ُهي
ً
والتعويضية ُهي ُاألقل ُاستخداماُ ،وكان ُاستخدام ُالطالباتُ
َ
لإلستراتيجيات ُأعلى ُمن ُالطالبُ ،كما ُوجد ُأن ُتكرار ُاستخدامُ
َّ
ًّ
رُإيجابياُبإتقانُالطالبُامللموسُللغةُاألجنبيةُ .
اإلستراتيجياتُيتأث
ُُُُُوقامتُأرداشيفاُوترترُ[ُ]20ببحثُعلىُعينةُمنُ(ُ)1,057منُاألطفالُ
َّ
الذين ُيتعلمون ُاإلنجليزية ُكلغة ُثانية ُفي ُاملراحل ُالدراسية ُاالبتدائيةُ
واملتوسطةُوالثانويةُفيُأمريكاَّ ُ،
َّ
بعتُاملنهجُالنوعيُ،وقدُهدفتُفيُبحثهاُ
وات
ُّ
ُالتحقق ُمن ُأداة ُأكسفوردُ ،وإجراء ُاختبار ُألفا ُكورنباخُ ،وتحليلُ
إلى
عامل ُاالستكشاف؛ ُلتعديل ُأداة ُأكسفوردُ ،وتصميم ُأداة ُجديدة ُفيُ
ُّ
قياس ُإستراتيجيات ُتعلم ُاللغة ُقبل ُالجامعة ُملتعلمي ُاإلنجليزية ُكلغةُ
ثانيةُ،وقدُاختصرتُالـُ(ُ)50فقرةُإلىَُّ ُ28
وبسطتُ ُ
ً
اللغةُلتكونُمناسبةُلهذهُاملراحلُالعمريةُ .
ُُُُُ َّ
وحقق ُاختبار ُالثبات ُوالصدق ُداللة ُُ 0.90وهي ُداللة ُتزيد ً
ُكثيرا ُعنُ
ُسجلتها ُجميع ُالدراسات ُالسابقة ُالتي َّ
الدالالت ُالتي َّ
ُعدلت ُأداة SILL
لتناسب ُالصغارُ ،كما َّ
الالت ُتتراوحُ
ُسجلت ُقياسات ُالفروع ُالجانبية ُد ٍّ
بينُ77.-ُ63.وهيُدالالتُتتراوحُبينُمتوسطةُوعالية؛ُولكنُيؤخذُعلىُأداةُ
ً
أرداشيفاُحذفهاُبنوداُكثيرةُقدُتكون ُضروريةُملتعلميُاللغةُالقاطنينُفيُ
بيئةُالُيوجدُلهمُفرصةُملمارسةُاللغةُخارجُالصفُ.لذا؛ُقدُيكونُحذفُ
أسئلة ُمثل ُ(أشاهد ُالتلفاز ُواألفالم ُباللغة ُاإلنجليزية)ُ ،وكذلك ُسؤالُ
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ُّ
أُ.تعريفُإستراتيجياتُتعلمُاللغةُ :
ُّ
ُُُُُ َّ
عرف ُجريفثس ُُ .2008صُ :87.في ُأكسفورد ُ[ُ ]4إستراتيجيات ُتعلمُ
اللغة ُبأنها"ُ :النشاطات ُالتي ُيختارها ُاملتعلمون
ُبوعي ُمن ُأجل ُتنظيمُ
ٍّ
ُّ
تعلمهم"َّ .
ُوعرفتها ُأكسفورد ُُ ،2011في ُأكسفورد ُ[ُ ]4صُ 101ُ :بأنهاُ:
ُّ
ُّ
"محاوالت ُهادفة ُومدروسة ُلتنظيم ُوالتحكم ُفي ُتعلم ُاللغة ُاألجنبية ُأوُ
َّ
الثانية"ُ.كماُعرفهاُكوهينُُ2011فيُأكسفوردُ[ُ]4بأنها"ُ:أفكارُوسلوكياتُ
ُّ
منتقاةُبوعيُ،يستخدمهاُدارسُاللغةُمنذُاللحظةُاألولىُلتعلمُاللغةُ،حتيُ
ٍّ
ُّ
َ
الوصول ُإلىُاملستوياتُالعليا؛ُلتعينهُعلىُالتغلبُعلىُصعوباتُدراسيةُ
متعددة"ُ .
ويصف ُتودور ُ1996في ُالحيسوني ُ[ُ ]9اإلستراتيجيات ُبأنها"ُ :السلوكُ
َّ
املوجه ُالذي َّ
ُوعي ُحتي ُيعزز ُمهاراته ُفيُ
ُيتقيد ُبه ُاملتعلم
ُبوعي ُأو ُبدون ٍّ
ٍّ
ُّ
الحديثُواالستماعُوالكتابةُوالقراءةُللغةُالثانيةُأوُاألجنبية"ُ .
َّ
وعرفها ُشاموت ُُ ،2004صُ 14ُ :في ُالحيسوني ُ[ُ ]4بأنها"ُ :األفكارُ

َّ
ُأتحدث ُمعهم ُباإلنجليزية)ُ ،و(أحاولُ
(أبحث ُعن ُأشخاص ُأستطيع ُأن
ُّ
اقتناصُأكبرُقدرُمنُالفرصُللتحدثُباإلنجليزية)ُ،وغيرهاُالكثيرُُ -قدُ
بُأثر ًّ
ً
اُسلبياُعندُقياسُاستخدامُاإلستراتيجياتُعندُمتعلميُاللغةُ
يسب
َّ
الذينُيسكنون
ُفيُبيئةُالُتتحدثُاإلنجليزيةُ،وتكون ُمشاهدةُالتلفزيونُ
ُ
َ
َ
واألفالمُهيُوسيلتهمُالوحيدةُلسماعُاللغةُمنُأهلهاُ .
التعقيبُعلىُالدراساتُالسابقةُ :
منُخاللُاستعراضُاألبحاثُالسابقةُنجدُأنُ :
الدراساتُقدُرتبتُحسبُالدولُوحسبُأقدميتهاُ .
ُّ
ُُُُالدراسات ُالعاملية ُالتي ُتناولت ُإستراتيجيات ُتعلم ُاللغة ُعند ُطالبُ
ً
املراحل ُاالبتدائية ُوالثانوية ُتعتبر ُقليلةُ ،مقارنة ُبتلك ُالتي ُدرستُ
اإلستراتيجياتُعندُالبالغينُ .
ُّ
َ
ُّ
ُبحث ُُ -علىُحد ُعلمُالباحثةُُ -يدرسُإستراتيجياتُتعلمُ
ُُُُ
الُيوجدُأي ٍّ
اللغةُعندُطالبُاملدارسُالعامةُبمراحلهاُالثالثةُ:االبتدائيةُ،واملتوسطةُ،
ُوالثانويةُ،فيُالسعوديةُ.لذا؛ُتعتبرُهذهُالدراسةُهيُاألولىُفيُالسعوديةُ
ُّ
لدراسة ُإستراتيجيات ُتعلم ُاللغة ُاإلنجليزية ُلدى ُطالبات ُاملرحلةُ
َّ
ٌ
َّ
ُ،وقليل ُمنهاُ
اساتُاملنهجُالنوعي
املتوسطة ُاتبعتُالنسبة ُاألعلىُمنُالدر
َّاتبعُاملنهجُاملختلطُ .
ُُُُُمعظمُالدراساتُلمُت ْجرُ ُقياسُالصدقُوالثباتُألداةُأكسفوردُبعدُ
تعديلها ُوترجمتها ُأو ُاختصارها؛ َّ
ُمما ُقد ُيؤثر ُعلى ُقراءة ُنتائج ُتلكُ
الدراسات ُومصداقيتها؛ ُولكن ُماقوقي ُوأليفر ُ[ُ ]3أجرى ُاختبار ُقياسُ
َّ
الصدقُوالثبات؛ُحيثُسجلُمعاملُألفاُلقياسُالصدقُوالثباتُُ0.89
للمرحلةُاالبتدائيةُ،وُ 0.82للثانويةُ،وُ 0.84ملرحلةُماُبعدُالثانويةُ،وهيُ
نسبة ُمقبولة؛ ُولكنه ُلم ُيش ْر ُإلى ُالتعديالت ُفي ُاألداةُ .أما ُجاننج ُفقدُ
قامتُبحذفُوتبسيطُفقراتُمنُأداةُأكسفورد ) (SILLحيثُبلغُعددُ
الفقراتُُ 30إالُأنهاُلمُتقمُبتحليلُالثباتُواملصداقية  reliabilityولكنهاُ
َّ
اسةُالحقةُ،ولنسخةُثانيةُمعدلةُمنُهذهُاألداةُجاننجُ
تداركتُذلكُفيُدر
ً َ
َّ
وأكسفوردُ[ُ،]12حيثُسجلُاختبارُألفاُكورنباخُمعامالُقدرهُُ0.82وهيُ
ُّ
ً
اسةُماقوقيُالسابقةُ،وستسد ُهذهُالدراسةُ
تقريباُمتساويةُمعُنتيجةُدر
الفراغُالحاصلُفيُمجالُقياساتُالثباتُوالصدقُألداةُأكسفوردُ[ُ]10
فيُاألبحاثُالسابقةُ .
 .4اإلطارالنظري
ُّ
ُُُُُيستخدم ُاملتعلمون ُإستراتيجيات ُتعلم ُاللغة ُكوسيلة ُتساعدهم ُفيُ
اكتساب ُواستخدام ُاملعلومات ُعن ُطريق ُتخزينها ُواسترجاعهاُ ،وهيُ
ُّ
َ
ضروريةُلتعلمُاللغةُالثانية؛ُحيثُإنهاُتزيدُمنُمسؤوليةُالطالبُتجاهُ
ُّ
تعلمهم ُوتطوير ُمهاراتهم ُفي ُالدراسةُ ،وهي ُتسهم ً
ُأيضا ُفي ُتفعيلُ
استقاللية ُالطالب ُفي ُدراستهُ ،وزيادة ُكفاءته ُاللغويةُ ،كما ُأنها ُتمكنُ
ُّ
َّ
مُاللغةُمنُمعرفةُأسبابُإخفاقهم؛ُمماُيمكنهمُ
الطالبُاملخفقينُفيُتعل
ُّ
ً
الحقا ُمن ُتوجيه ُوتعديل ُطريقتهم ُفي ُالتعلمُ .شاموت ُ[ُ .]2وهي ُكذلكُ
تساعد ُاملعلمين ُعلى ُتخطيط ُتدريسهمُ ،وتسهم ُفي ُتطوير ُالدراسةُ
والتدريسُ.موراتُ[]21؛ُشاموتُ[ُ.]2كماُأنُإتقانُالطالبُللغةُاألجنبيةُ
ُّ
ُطرديا ُمع َّ
ًّ
ُمعدل ُاستخدامهم ُإلستراتيجيات ُتعلم ُاللغةُ .هسياوُ
َيزيد
وأكسفوردُ 2002ُ ،في ُماجوجي ُوأليفر ُ[]3؛ ُماجوجي ُوأليفر ُ[]3؛ُ
ُّ
]ُ.وهذاُيدلُعلىُأهميةُهذهُاإلستراتيجياتُ،
أجاثوبولوُ[]8؛ُالحيسونيُ[9
ُّ
ودورهاُفيُرفعُكفاءةُالطالبُفيُتعلمُاللغةُاألجنبيةُ .

والسلوكياتُالواعيةُالتيُيقومُبهاُاملتعلمونُإلحرازُأهدافُدراسية"ُ .
ُّ
يالحظ ُأن ُمعظم ُتعاريف ُإستراتيجيات ُتعلم ُاللغة ُاألجنبية ُتلمح ُإلىُ
عمليةُتتم ًّ
ُّ
ُذهنياُ.أكسفوردُ[ُ.]4ومعُذلكُفإنُهذهُالتعاريفُتختلفُفيُ
ُّ
ُبوعي ُأوُبدونُ
مدىُكون ُاستخدامُدارسُاللغةُلهذهُاإلستراتيجياتُيتم ٍّ
وعيُ ،أو ُبهما ً
ُمعاُ ،كذلك ُتختلف ُفي ُمدى ُكونها ُسلوكيات ُأم ُسلوكياتُ
ً
ُوأخيرا ُتختلف ُفي ُتحديد ُدافعية ُالدارس ُعند ُاستخدامه ُلهذهُ
وأفكار،
اإلستراتيجيات ُهل ُيستخدمها ُلتخطي ُصعوبات ُومشكالت ُلغوية؟ ُأمُ
لتحقيقُأهدافُعليا؛ُمثلُزيادةُمهاراتهُاللغوية؟ ُ
ً
ُُُُُ قامتُأكسفوردُحديثاُصُ]4[ُ 226ُ:بتحليلُمحتوى ُغالبيةُاألبحاثُ
ُّ
التي ُتناولت ُإستراتيجيات ُتعلم ُاللغة ُاألجنبيةُ ،وخرجت ُبهذا ُالتعريفُ
الطويل ُاملسهب ُالذي َّ
ُعبرت ُبه ُعن ُصعوبة ُإيجاد ُتعريف ُدقيقُ
ُّ
ُّ
إلستراتيجياتُتعلمُاللغةُ"إستراتيجيات ُتعلمُاللغةُالثانية " L2هيُعبارةُ
َّ
ُّ
دةُيتم ُاختيارهاُواستخدامهاُمنُق َبلُ
عنُأفكارُوممارساتُحركيةُمعق
املتعلمين ُبقدر ُما ُمن ُالوعي ُفي ُمحيط ُأو ُسياق َّ
ُمعين ُإلدارة ُوتنسيقُ
ٍّ
َ
جوانبُمتعددةُمنُأنفسهمُ(وجدانيةُ،وعاطفيةُ،واجتماعية)؛ُبهدفُ :
أ)ُإنجازُواجباتُلغويةُ،ب)ُتحسينُأداءُاللغةُاوُاستخدامهاُ،و/أوُج)ُ
تحسينُاملهارةُعلىُاملدىُالبعيدُ .
َّ
ًّ
هةُذهنيا؛ُولكنُقدُيكون ُلهاُتعابير ُبدنيةُيمكنُ
اتيجياتُموج
هذهُاإلستر
ً
مالحظتهاُ :يستخدم ُاملتعلمون ُاإلستراتيجيات ُغالبا ُبمرونة ُوإبداعُ،
ُّ
لىُهيئةُتجمعاتُأوُ
ويدمجونهاُباستخدامُطرق ُعديدةُ،كأنُينسقوهاُع
سالسل ُمن ُاإلستراتيجيات ُلتلبية ُاحتياجاتهمُ .ويختار ُاملتعلمونُ
اإلستراتيجيات ُالتي ُيستخدمونها ُفي ُمحيطهمُ .ويعتمد ُمدى ُمناسبةُ
َ
اتيجياتُعلىُعدةُعواملُشخصيةُوظرفية"ُ .
اإلستر
ُّ
بُ.تصنيفُأكسفوردُإلستراتيجياتُتعلمُاللغةُ :
ُّ
ُُُُتستخدم ُهذه ُالدراسة ُتصنيف ُأكسفورد ُإلستراتيجيات ُتعلم ُاللغة
ُّ
]ُاملترجمُإلىُاللغةُالعربيةُبتصرفُنونجُوازالن ُ[ُ،]7
SLLأكسفوردُ[10
الذيُي َ
عتب َ
ً
اتيجياتُاللغةُتأثيراُ،ويعتبرُتسلسلهُ
رُأكثرُأداةُمنُأدواتُإستر
ً
ً
َ
ُّ
ُمنُغيرهُ،وهوُكذلكُاألكثرُاستخداماُ
اتيجياتُأكثر ُشموال
الهرميُلإلستر
ُّ
فيُأبحاثُإستراتيجياتُتعلمُاللغةُالثانيةُحتىُاآلنُ.الحيسونيُ[ُ .[9
ُّ
تنقسمُإستراتيجياتُتعلمُاللغةُحسبُأداةُأكسفوردُإلىُإستراتيجياتُ
مباشرةُ ،وهي ُترتبط ُمباشرة ُباللغة ُاألجنبية ُاملقصود ُدراستهاُ،
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َّ
ُُُُُتتطلب ُاستخدام ُاإلستراتيجيات ُاملناسبة ُللتعامل ُمع ُاآلخرينُ،
وممارسةُاللغةُمعهمُ،وهيُتشملُثالثُفئاتُ:إلقاءُاألسئلةُ،والتعاطفُ،
والتعاون ُمعُاآلخرينُ.ومنُأمثلتهاُأنُيطلبُاملتعلمُمنُاملتحدثُأنُيكررُ
َّ
ما ُقالهُ،أوُأنُيتكلمُببطءُحتيُيستطيعُأنُيستوعبُماُقيلُلهُ.وهذهُ
؛ُمماُيؤديُإلىُحصول َُفهم َ
زُالتواصلُاالجتماعي َّ
َّ
ُأكبرُ،
اإلستراتيجيةُتعز
ٍّ
ُّ
وممارسة ُأكبر ُللغةُ ،التي ُهي ُأحد ُأشكال ُالتواصل ُبين ُالناسُ .كما ُأنهاُ
ٍّ
ُّ
تؤدي ُإلى ُرضا ُاملتعلم ُوزيادة ُدافعيته ُللتعلمُ ،واالستفادة ُمن ُاألخطاءُ
ُّ
وتصحيحهاُ،واستخدامُأفضلُللغةُ.نونجُوأزالنُ[ُ .[7
ُ-3اإلستراتيجياتُالوجدانيةُ :
َّ
ُّ
وهيُتتحكمُباالنفعاالتُوالتوجهاتُوالدوافعُوالقيمُ،وهذهُالعواملُلهاُ
ُّ
ٌ
أثر ُكبير ُعلى ُعملية ُالتعلمُ ،وهي ُثالث ُفئاتُ :تهدئة ُالقلقُ ،وتشجيعُ
النفسُ،وتحديدُدرجةُاالنفعالُ .
ُّ
ولهذهُاإلستراتيجياتُأثرُبالغُفيُرفعُمستوى ُالتعلمُوزيادةُفاعليتهُإذاُ
ُّ
كانتُإيجابيةُ،أوُإعاقةُالتعلمُإذاُكانتُهذهُالدوافعُواالتجاهاتُوالقيمُ
ً
سلبيةُ،حتىُوإنُكانُاملتعلمُلديهُاستعدادُلغو ٌّيُجيدُ.أكسفوردُ[ُ .[22
 .5الطريقة واإلجراءات
أ .منهج الدراسة
َّ
َّ
َّ
نهجت ُالدراسة ُاملنهج ُالوصفي ُالتحليليُ ،وقد ُاتبعت ُكل ُالدراساتُ
السابقةُهذاُاملنهجُباستخدامُأداةُأكسفوردُ (SILL).
َ
وعينتها
ب .مجتمع الدراسة ِّ
اقتصرُمجتمعُالدراسةُعلىُطالباتُالصفُالثالثُاملتوسطُاملنتظماتُ،
وعددهنُُ.86يبينُالجدولُُ1مواصفاتُالعينةُ .
األداةُ :
ُّ
ُُُُُاستخدمتُالدراسةُأداةُإستراتيجياتُتعلمُاللغة  SILLبعدُترجمتهاُإلىُ
َّ
العربيةُ،وتم ُإيضاحُكيفيةُاإلجابةُعنُاألسئلةُللطالباتُباللغةُالعربيةُ
ً
ً
ً
ً
ً
اُ،دائما)ُ،تبينُ
اُ،غالب
ُ،أحيان
باختيارُأحدُخمسةُمعاييرُ،هيُ(بتاتاُ،قليال
مدىُانطباقُومصداقيةُالفقرةُمعُواقعُالطالبةُ .
ُّ
ُيخص ُبيانات ُالطالبةُ ،واآلخرُ
وتنقسم ُاالستبانة ُإلى ُقسمين؛ ُأحدهما
ً
َّ
أسئلةُاالستبانةُالتيُتتكون ُمنُخمسينُفقرة ُتمثلُاإلستراتيجياتُ،وهيُ
ُّ
بالترتيبُ :التذكريةُ ،املعرفيةُ ،التعويضيةُ ،فوق ُاملعرفيةُ ،الوجدانيةُ،
االجتماعيةُ .
ُُُُوتستخدمُأداةُأكسفوردُلقياسُإستراتيجياتُاللغةُكأداةُأساسيةُفيُ
هذا ُالنوع ُمن ُاألبحاث ُمنذ ُُ 1990حتى ُاآلنُ .العتيبي ُ[]23؛ ُنونج ُوأزالنُ
[]7؛ ُالحيسوني ُ]ُ ،reliability coeffientsُ [9وقد ُتراوح ُفي ُكثير ُمنُ
ً
َ
الدراساتُبينُُ.85وَّ 95
ُ.مماُجعلهاُأداةُقياسُموثوقةُلتحكيمُاستخدامُ
ُّ
الطالب ُإلستراتيجيات ُتعلم ُاللغةُ .أكسفورد ُوباري ُستوك ُ[]24؛ ُلونجُ
وهيوُ2011،فيُالحيسونيُ[]9؛ُنونجُوأزالنُ[ُ .[7
ً
وقد ُأجريت ُدراسة ُتجريبيةُ ،ووزعت ُاالستبانة ُعلى ُُ ٧٠طالبةُ،
والحظت ُالباحثة ُتملم َل ُالطالبات ُمن ُكثرة ُأسئلة ُاالستبانةُ ،وكذلكُ
َ
ً
واجهنُمشكلة ُفيُعدم ُفهمُاملقصودُمنُبعضُاألسئلة؛ُمثلُ(أستخدمُ
السجع ُلحفظ ُالكلمات ُالجديدة)ُ ،و(أستخدم ُالكلمات ُاإلنجليزية ُالتيُ
ًّ
أعرفهاُفيُصورُمختلفة)ُ،و(الُأترجمُالكلماتُحرفياُللنصُاإلنجليزي)ُ،
ُّ
ُّ
رُفيُالتحسنُالذيُأحصلُعليهُفيُتعلمُ
و(أقرأُمنُأجلُاملتعة)ُ،و(أفك
ً
اإلنجليزية)ُ ،و(أكافئ ُنفس ي ُإذا ُعملت ُجيدا ُفي ُاإلنجليزية)ُ ،وغيرها ُمنُ

وإستراتيجياتُغيرُمباشرةُ،وهيُليستُمرتبطةُباستخدامُاللغةُمباشرة؛ُ
ُّ
بلُتعززُ ُوتنظمُتعلمهاُ.أكسفوردُ[]22؛ُنونجُوأزالنُ[ُ .[7
أ .اإلستراتيجياتُاملباشرةُ :
ُّ
 -1إستراتيجياتُالتذكرُ :
َّ
وتنقسمُإلىُعدةُأقسامُ،هيُ:استرجاعُاملعلوماتُعنُطريقُعملُربطُ
ُُُُ
ذهنيُ ،واستعمال ُالصورة ُوالصوتُ ،واملراجعةُ ،واستخدام ُالحركةُ.
ٍّ
وتشمل ُهذه ُاإلستراتيجية ُمبادئ ُالترتيب ُوالتنظيم ُوالربط ُواملراجعةُ،
َّ
التيُبدورهاُتستلزمُوجودُمعنىُوهدفُمنُاملادةُالتيُيتعلمهاُالدارس؛ُ
فهذهُاملبادئُالُيمكنُأنُتتمُبدونُوجودُاملعنىُوالقيمةُلدىُاملتعلمُ .
ُ-2اإلستراتيجياتُاملعرفيةُ(استيعابُوإنتاج)ُ :
ُّ
ُُُُوهي ُال ُغنى ُعنها ُعند ُتعلم ُاللغة ُاألجنبيةُ ،وهي ُتساعد ُالطالب ُعلىُ
استخدام ُاللغة ُاألجنبية ُعن ُطريق ُعمل ُاملالحظاتُ ،والتحليلُ،
َّ
َ
والتلخيصُ،والتركيبُ،واستيعابُاملعلوماتُلتطويرُمخططاتُم ْحكمةُ،
اتُاللغويةُبصورةُطبيعيةُوفيُمحيطُطبيعيُ.أكسفوردُ
وممارسةُالتعبير
ٍّ
[ُ .[22
وتنقسم ُإلى ُفئاتُ :التطبيقُ ،وتلقي ُوإرسال ُاملعلوماتُ ،والتحليلُ،
واالستداللُ.أكسفوردُ[ُ .22
ُ-3اإلستراتيجيةُالتعويضيةُ :
وتسم ً
ُُُُ َّ
ىُأيضاُإستراتيجيةُالتخمينُأوُاالستنتاج؛ُإذُإنُاملتعلمُيستخدمُ
التلميح ُاللغو َّي ُأو ُغير ُاللغوي ُليخمن ُمعنى ُالكلمة ُالتي ُيجهل ُمعناهاُ،
حيثُإنُاملتعلمُالجيدُيخمنُبفطنةُعندماُالُيفهمُمعنىُالكلمةُ .
ُُُُوهذه ُاإلستراتيجية ُتمكن ُاملتعلم ُمن ُاستخدام ُاللغة ُفي ُالكتابة ُأوُ
الحديثُ،علىُالرغمُمنُقصورهُاللغويُ.وتنقسمُهذهُاإلستراتيجيةُإلىُ
ُّ
مجموعتينُ:التخمينُالذكيُ،والتغلبُعلىُالقصورُفيُاملحادثةُوالكتابةُ.
أكسفوردُ[]22؛ُنونجُوأز ُالنُ[ُ .[7
َ
َ
َيجزم ُكوهين ُأن ُاإلستراتيجيات ُالتعويضية ُاملستخدمة ُفي ُالكتابةُ
ُّ
والكالمُيرادُالتواصلُبهاُفقطُ،والُيمكنُاعتبارهاُمنُإستراتيجياتُتعلمُ
اللغةُ.أكسفوردُ[ُ.]22وقدُيكون ُهذاُفيهُبعضُالصحة؛ُولكنُالُيمنعُ
ً
واصلُهوُكذلكُموقفاُ
أنُيكون ُاستخدامُاملتعلمُللغةُالثانيةُأثناءُالت
ُّ
ًّ
تعليمياُيمارسُفيهُإستراتيجياتهُبطريقةُواعية؛ُإذُإنُالتعلمُقدُيحصلُ
ًّ
اُأوُفيُمحيطُطبيعيُ .
ٍُّ
فردي
ب .اإلستراتيجياتُغيرُاملباشرةُ :
ُّ
وهيُإستراتيجيات ُ َّ
َّ
زُوتقومُبإدارةُعمليةُالتعلمُبدون ُاستخدامُاللغةُ
تعز
ً
األجنبيةُغالباُ،وهيُتعملُبصورةُمتناغمةُمعُاإلستراتيجياتُاألخرىُُ :
ُ-1اإلستراتيجياتُفوقُاملعرفيةُ :
ُّ
ً
هذه ُاإلستراتيجيات ُتتيح ُللمتعلم ُفرصا ُينظم ُفيها ُعملية ُتعلمهُ ،وهيُ
تنقسمُإلىُثالثُفئاتُ :
ُّ
ُُُُتركيز ُعملية ُالتعلمُ ،وتخطيطهُ ،وتنظيمه ُوتقييمهُ .وهذهُ
ُّ
ً
مُاللغةُ،وخصوصاُللمتعلمينُالذينُيفقدونُ
اإلستراتيجياتُمهمةُفيُتعل
ُّ
ُّ
تركيزهم ُعند ُالتعلم؛ ُفهي ُتساعدهم ُعلى ُاالنتباه ُوتخطيط ُتعلمهمُ
وتنظيمه ُومراقبة ُّ
ُتطورهم ُاللغويُ ،والبحث ُعن ُفرص ُيمارسون ُفيهاُ
َ
بيعيةُ.أكسفوردُ[ُ .[22
اللغةُفيُمواقفُط ٍّ
ُ-2اإلستراتيجياتُاالجتماعيةُ :
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ً
َّ
ُتبسيطُلغةُاالستبانةُبناءُعلىُنتائجُالدراسةُالتجريبية؛ُ
األسئلةُ،وقدُتم
َ
حتي ُتناسب ُفهم ُطالب ُاملرحلة ُاملتوسطةُ ،وتمت ُاالستعانة ُبمحكمتينُ
خبيرتينُباللغةُالعربيةُ،وبتدريسُطالباتُاملرحلةُاملتوسطةُ .
َ
ُُُُُ َّ
وتم ُاإلشراف ُعلى ُأداء ُاالستبانات ُداخل ُفصول ُالطالبات ُمن ُقبلُ
معلمةُاملادةُ،وأخبرتُاملعلمةُالطالباتُبأهدافُعملُاالستبانةُوأهميتهاُ،
َّ
َ
ً
َّ
ُّ
بُعليهاُأيُ
مُفيُبحثُ،ولنُيترت
ستخد
ُإبالغهنُمسبقاُأنُاالستبانةُست
وتم
َّ
نُبالضررُ،وتم ُإخبارهنُ
أثرُعلىُدرجاتهنُ،أوُأيُمسؤوليةُقدُتعودُعليه
َّ
أنهُليسُهناكُإجابةُصحيحةُأوُخاطئةُ،وأنُاالستبانةُتتطلبُإجاباتُ
صادقةُ،وتعكسُالواقعُ،وليسُماُي َ
فترضُحصولهُ .
ُُُُتمُقياسُاملتوسطُحسبُمعيارُاكسفوردُ[ُ]10ملعرفةُاملستويينُالعامُ
والخاصُالستعمالُاالستراتيجياتُلديُالطالباتُ.وُاملعيارُ 3.5-5يعكسُ
مستوي ُاستخدام ُعالي ُُ 3.4ُ -2.5يعكس ُمستوي ُمتوسط ُوُ2.4ُ -1.5
مستويُمنخفضُوُ1.4ُ-1مستويُمنخفضُجدا"ُ .
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ُُُُ َّ
وتمُتحليلُالبياناتُوإجراءُاالختباراتُالالزمةُباستخدامُبرنامج SPSS
ُّ
17.وثبتتُمصداقيةُاالستبانةُفيُمعرفةُإستراتيجياتُتعلمُاللغةُفيُأنهاُ
َّ
سجلت ُُ 0.936في ُمعامل ُالثبات  Cronbach’s Alphaوهي ُنسبة ُعاليةُ
ً
مقارنةُباألبحاثُالسابقةُ.ماجوجيُوأليفرُ[]3؛ُجاننجُوأكسفوردُ[ُ .[12
ُُُُُ أما ُصدق ُاالستبانة ُُ -وهو ُجذر ُمعامل ُالثبات ُُ -فيساوي ُ(ُ)0.966
لعبارات ُاالستبانة ُككلَّ ،
ُوتميزت ُّ
ُكل ُمحاور ُاالستبانة ُبالصدق ُوالثباتُ
ٍّ
ُّ
العالي ُأو ُاملتوسطُ ،حيث ُبلغ ُثبات ُمحور ُاإلستراتيجيات ُالتذكريةُ
اتيجياتُاملعرفيةُ
ُ
(ُ،)640.وبلغُصدقُالعبارةُ(ُ،)0.80وثباتُمحورُاإلستر
(ُ )725.وصدق ُالعبارة ُ(ُ ،)0.85وثبات ُمحور ُاإلستراتيجيات ُالتعويضيةُ
(ُ ،)461.وصدق ُالعبارة ُ(ُ ،)0.67وثبات ُمحور ُاإلستراتيجيات ُفوقُ
املعرفية ُ(ُ ،)838.وصدق ُالعبارة ُ(ُ ،)0.91وصدق ُمحور ُاإلستراتيجياتُ
ً
ُوأخيرا ُبلغ ُثبات ُمحورُ
الوجدانية ُ(ُ ،)658.وصدق ُالعبارة ُ(،)0.811
َ
اإلستراتيجياتُاالجتماعيةُ(ُ)684.وبلغُصدقُالعبارةُ(ُ.)0.83ويالحظُأنُ
َّ
ات)ُسجلُداللةُضعيفةُ .
محورُاإلستراتيجياتُالتعويضيةُ(ُ9فقر

جدول 1
مواصفات العينة
املتغيرات
مدةُتعلمُاللغةُاإلنجليزية

العدد
الُيوجد
58
25

سنتان
4ُ-3
6-ُ5

النسبة املئوية من اإلجمالي
69.90%
30.10%

ً
اللغةُاإلنجليزيةُعلىُمستوىُاملحاور؛ُحيثُجاءُمعتدالُبنسبةُُ .2.94

 .6مناقشة النتائج
ُّ
يبينُالجدولُالتاليُمستوىُاستخدامُالطالباتُإلستراتيجياتُتعلمُ ُ
جدول 2
الترتيب
1
2
3
4
5
6

االستراتيجية
التذكرية
املعرفية
التعويضية
فوقُاملعرفية
الوجدانية
االجتماعية

املستوى
معتدل
معتدل
معتدل
معتدل
معتدل
معتدل

متوسط االستخدام
2.73
2.81
2.89
3.39
2.88
2.94

املتوسط العام

2.94

3.39
2.94

2.88

االجتماعية

الوجدانية

فوق المعرفية

2.89

2.81

2.73

التعويضية

المعرفية

التذكرية
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االنحراف املعياري
0.47
0.6
0.37
0.56
0.7
0.5
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ُّ
ال ُوجدانيُواإلدراكيُفيُتحديدُوتيرةُدافعيتهُلتعلمُاللغةُالثانية؛ُفهوُيأتيُ
ً
ناتجا ُعن ُالتجاذب ُالحاصل ُبين ُالرغبة ُفي ُالتقارب ُمع ُمجموعة ُاللغةُ
َ
ُّ
ُوالتردد ُمن ُتبعات ُذلكُ .ماكنتيرُ،
املستهدفةُ ،وبين ُاإلحساس ُبالخوف
ُّ
ُالتعرف ُعلى ُطرقُ
صُ ،]25[ُ 567:وهذا ُقد ُيفسر ُرغبة ُالطالبات ُفي
ُّ
َ
َ
ُ،وإنصاتهنُلفهمُماُيقولهُالطرفُ
مُاللغةُبصورةُأفضل
تمكنهنُمنُتعل
اآلخرُ،وفيُنفسُالوقتُإحجامهنُعنُالتواصلُبهذهُاللغةُ .
ُُُُُُ َّ
وتتفق ُنتيجة ُهذه ُالدراسة ُمع ُالدراسات ُالسابقةُ :ماجوجي ُوأليفرُ
[]3؛ُأرداشيفاُوترترُ[]20؛ُكامباكس-فوجيوكليسُ[]19؛ُميتيتسُ[ُ]18فيُ
ً
اتيجياتُاالجتماعيةُفيُالدرجةُالثانيةُاألكثرُاستخداماُبينُ
أنهُتأتيُاإلستر
ُّ
أفراد ُالعينةُ ،وهذه ُاإلستراتيجيات ُتظهر ُميل ُالطالبات ُللتعلم ُمنُ
ُّ
اآلخرين ُأكثر ُمن ُالتعلم ُمن ُمعلم ُاملادةُ ،وجاءت ُإستراتيجية ُطلبُ
َّ
املساعدة َّ
ُيتحدثن ُمعهمُ ،وأن ُيصححوا ُلهن ُأخطاءهن ُعندماُ
ُممن
َّ
يتكلمن ُباإلنجليزيةُ ،ومحاولة ُمعرفة ُثقافة ُاملتحدثات ُباإلنجليزية ُاألكثرُ
ً
استخداماُبينُالطالباتُ .
ً
ُّ
ُاستخداماُ،فكانُالطلبُمنُاملتحدثُاإلعادةُأوُاإلبطاءُإذاُ
أماُاألقل
ُُُُُ
لمُيفهمنُ،واستخدامُاإلنجليزيةُأثناءُالتعاملُمعُزميالتهنُ،واستخدامُ
ً
ُّ
ُاستخداماُ ،وربما ُيكونُ
ُاألقل
اإلنجليزية ُأثناء ُالتعامل ُمع ُالزميالت ُهي
َ
َّ
ذلك ُلخجلهن ُمن ُإظهار ُعدم ُفهمهن؛ ُمما ُيجعلهن ُيحجمن ُعن ُطلبُ
َ
ثُ،واستخدامُلغةُيشعرنُمعهاُبالخوفُمنُ
اإلعادةُأوُاإلبطاءُمنُاملتحد
ارتكابُاألخطاءُ.ماكنتيرُ[ُ .[25
ُاالجتماعية ُفي ُاملستوى ُالثاني ُإلى ُأنُ
وقد ُيعود ُكون ُاإلستراتيجيات ُ
طريقة ُالتدريس َّ
ُاملتبعة ُفي ُاملدارس ُالسعودية ُقائمة ُعلى ُالتعليمُ
التعاونيُ ،كما ُأن ُتصميم ُاملنهج َّ
ُمؤسس ُعلى ُالتعليم ُاملتمركز ُعلىُ
الطالبُ ،وهذه ُالنتيجة ُتتوافق ُمع ُمعظم ُاألبحاث ُالسابقة ُفي ُهذاُ
املجالُ،حيثُتأتيُاإلستراتيجياتُاالجتماعيةُفيُاملستوىُاألولُعندُطالبُ
املرحلة ُاالبتدائيةُ ،وفي ُاملستوى ُالثاني ُعند ُطالب ُاملرحلة ُالثانوية ُفيُ
ماجوجي ُوأوليفر ُ[ُ ،]3وفي ُاملستوى ُالثالث ُعند ُكامباكس ُ-فوجيوكلسُ
[ُ]19لطالبُاالبتدائيةُوالثانوية؛ُولكنهاُأتتُفيُدراسةُنونجُوأزالنُ[ُ]7عليُ
طالبُاملرحلةُالجامعيةُفيُاملرتبةُاألولىُمعُاإلستراتيجياتُفوق ُاملعرفيةُ،
على ُعكس ُنتيجة ُزهاو ُ[ُ ]6حيث ُأتت ُفي ُاملستوى ُاألخير ُعند ُطالبُ
الصفوفُالدنياُفيُاملرحلةُالثانويةُ .
وقدُيعودُاختالفُترتيبُاستخدامُاإلستراتيجياتُألسبابُثقافيةُ،كماُ
يشير ُإلى ُذلك ُماجوجي ُوأوليفر ُ[ُ ،]3حيث ُيختلف ُتفضيل ُالطالبُ
الستخدام ُإستراتيجيات َّ
ُمعينة ُعلى ُأخرى؛ ُففي ُهذه ُالدراسة ُيبدو ُأنُ
َث َّم َة ً
ُتقارباُبينُترتيبُاإلستراتيجياتُ،بينُعينةُهذهُالدراسةُوعينةُطالبُ
املرحلة ُالثانوية ُفي ُدراسة ُماجوجي ُوأوليفر ُ[ُ ،]3حيث ُجاء ُترتيبُ
اإلستراتيجيات ُفوق ُاملعرفية ُواالجتماعيةُ ،ثم ُالوجدانيةُ ،في ُنفسُ
ٌ
نتينُسبب ُفيُذلكُ،أوُربماُ
الترتيبُ،وربماُيكون ُللتقاربُالعمري ُبينُالعي
َ ُّ
ٌ
ُتقارب ُبين ُالعينتين ُفي ُاتجاهاتهم ُودافعيتهم ُتجاه ُتعلم ُاللغةُ
هناك
َّ
ً
اإلنجليزيةُ،وخصوصاُأنهماُمنُبيئتينُالُتتحدثانُاإلنجليزيةُ .
ُوالوجدانية ُفي ُاملستويينُ :الثالثُ
وأتت ُاإلستراتيجيات ُالتعويضية ُ
والرابعُ،علىُالتواليُ،وتلجأُالطالباتُلإلستراتيجياتُالتعويضيةُلتعويضُ
النقصُفيُاملفرداتُ،وذلكُعنُطريقُالتخمينُأوُاستخدامُكلماتُتحملُ
نفسُاملعنىُ.نونجُوأزالن ُ[ُ,]7ومعُذلكُفإنُتخمينُالكلماتُغيرُاملألوفةُ

َّ
وقدُيعودُذلكُإلىُسببين؛ُأولهماُ:وجودُالطالباتُفيُبيئةُالُتتحدثُ
ُُُُُ
َّ
اللغة ُاإلنجليزيةُ .لذا؛ ُفهن ُال ُيحتجن ُالستخدامها ُبصفة ُيومية؛ ُمماُ
يجعلهن ُغير ُحريصات ُأو ُملتزمات ُباستخدام ُقدر ُكبير ُمنُ
ُّ
اإلستراتيجياتُلتعلمُاإلنجليزيةُ.ثانيهماُ:قدُتفتقدُالطالباتُإلىُالتدريبُ
ُّ
أو ُاملمارسة ُالكافية ُالكتشاف ُواستخدام ُإستراتيجيات ُتعلم ُاللغةُ
كغيرهنُفيُدولُأخرىُ.الحيسونيُ[ُ .[9
وهذهُالنتيجةُتتوافقُمعُنتائجُالدراساتُعلىُمتعلميُاللغةُاإلنجليزيةُ
َّ
ُتتحدث ُباللغة ُاإلنجليزية؛ ُمثل ُالطالب ُالصينيين ُفيُ
في ُالبيئات ُالتي ُال
دراسةُزهاو ُ[ُ،]6وطالبُهونجُكونجُفيُدراسةُياوُ[ُ،]16علىُعكسُنتائجُ
دراسة ُزينب ُوآخرينُ[ُ ،]17التي َّ
ُسجل ُفيها ُالطالب ُاملاليزيون
ُمستوياتُ
ٍّ
َّ ُّ
ً
َّ
اتيجيات؛ُمماُيعكسُاتجاههمُاإليجابي ُلتعلمُ
مرتفعة ُفيُاستخدامُاإلستر
َّ
اإلنجليزيةُ،وقدُيعودُذلكُإلىُكون ُالتركيبةُالسكانيةُفيُماليزياُمتعددةُ
األعراق ُواألديان ُواللغاتُ ،ولوجود ُتنافس ُشديد ُبين ُهذه ُاألعراق ُفيُ
ً
دراسة ُاللغة ُاألجنبية ُخاصةُ ،وكذلك ُتشجيع ُنظام ُالتعليم ُالستخدامُ
ُّ
العاطفةُفيُتعلمُاللغةُ.زينبُوآخرونُ[ُ .[17
ُّ
ُلهذهُاألسبابُدورُإيجابي َّ
ٌّ
قدُيكون
ُعززُدافعيةُالطالبُاملاليزيينُإلىُتعلمُ
اللغة ُاإلنجليزيةُ ،وربما ُلو ُأوضحت ُالدراسة ُالسابقة ُكيفية ُاستخدامُ
ُّ
العاطفة ُفي ُتعلم ُاللغة ُفي ُماليزياُ ،ألمكن ُاإلفادة ُمنها ُوتجربتها ُفي ُبيئاتُ
ىُ .
أخر ُ
َ َّ َ
ً
ً
ُُُُُُنالحظُأيضاُأنُثمة ُتبايناُفيُمتوسطاتُمحاورُاالستبانةُالتيُتمثلُ
أنواع ُاإلستراتيجيات ُالتي ُتفضلها ُالطالبات ُعلى ُغيرها؛ ُحيث ُإن ُأعلىُ
استخدام ُكان ُلإلستراتيجيات ُفوق ُاملعرفية ُبمتوسط ُ(ُ )3.39وانحرافُ
معيار ٍّيُ(ُ،)0.56ثمُاإلستراتيجياتُاالجتماعيةُبمتوسطُ(ُ)2.94وانحرافُ
معيار ٍّيُ(ُ،)0.50ثمُاإلستراتيجياتُالتعويضيةُبمتوس ٍّطُ(ُ)2.89وانحرافُ
معيار ٍّي ُ(ُ ،)0.37وتلتها ُالوجدانية ُبمتوسط ُ(ُ )2.88وانحراف ُمعيار ٍّيُ
(ُ ،)0.70ثم ُاملعرفية ُبمتوسط ُ(ُ )2.81وانحراف ُمعيار ٍّي ُ(ُ ،)0.60ثمُ
ُّ
التذكريةُبمتوسطُ(ُ)2.73وانحرافُمعيار ٍّيُ(ُ .)0.47
ً
َّ
اتيجياتُاستخداماُبينُالطالباتُفيُ
وقدُبينتُالنتائجُأنُأكثرُاإلستر
ُُُُُ
ُّ
عينةُالدراسةُهيُاإلستراتيجياتُفوق ُاملعرفيةُالتيُتشملُتحكمُاملتعلمُ
بدراسته ُمن ُحيث ُالتخطيط ُوالتنظيم ُوالتوجيه ُوالتقييم؛ َّ
ُمما ُيعطيُ
ُّ
َّ
ُّ
َ
الطالب ُالقدرةُعلىُالتحكمُفيُاملشاعرُوالدوافعُالتيُتتعلقُبتعلمُاللغةُ
عن ُطريق ُالرقابة ُالذاتيةُ .لذا؛ ُهذه ُاإلستراتيجيات ُتبقي ُاملتعلم ُفيُ
ُّ
االتجاهُالصحيحُلتعلمُاللغةُاألجنبيةُ .
ُّ
ْ
كات ُلضرورةُإدارةُتعلمهنُللغةُ
ُُُُُوتبدوُاملتعلماتُفيُهذهُالدراسةُمدر ٍّ
ً
اإلنجليزيةُ.لذا؛ُاستخدمنُعدداُمنُاإلستراتيجياتُاملعرفيةُ،حيثُكانُ
ُّ
الحرص ُعلى ُمعرفة ُالطرق ُالتي ُتمكنهن ُمن ُتحسين ُتعلمهن ُللغةُ
َّ
ُيتحدث ُشخص ُباإلنجليزية ُُ -هوُ
اإلنجليزيةُ ،واالستماع ُبانتباه ُعندما
ً
َ
ُاستخداماُبينُالطالباتُ،بينماُكانُترتيبُالجدول ُاليومي ُألخذُ
األغلب
ُّ
اسةُاللغةُوالبحثُعنُأشخاصُتستطيعُالتحدثُمعهمُ
وقتُكاف ُلدر
ٍّ
ً
ُّ
َّ
باإلنجليزية ُُ -هو ُاألقل ُاستخداماُ ،ويدل ُذلك ُعلى ُعدم ُحرصهن ُعلىُ
ً
استخدامُاللغة؛ُفهنُمثال ُالُيستخدمنُاإلنجليزيةُداخلُالفصلُ،الذيُ
َ
ً
غالباُيكون
ُاملكانُالوحيدُالذيُيستخدمنُفيهُاللغةُاألجنبيةُ .
ُُُُُوهذاُماُيعبرُعنهُماكنتيرُفيُاملستوىُالخامسُلنموذجُ"هرمُالرغبةُفيُ
التواصل" ُعند ُمتعلمي ُاللغة ُاألجنبيةُ ،الذي ُ"يبرز ُدور ُمحيط ُالطالبُ
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َ
ُاألقل ُاست ً
َّ
خداماُبينُالطالباتُ،حيثُيلجأنُللقاموسُ
كانُاإلستراتيجية
ُّ َ
عند ُتعذر ُفهمهن ُألي ُكلمةُ ،بينما ُكان ُتأليف ُالطالبات ُلكلمة ُجديدةُ
عندما ُال ُيجدن ُالكلمة ُاإلنجليزية ُاملناسبةُ ،واستخدام ُكلمة ُأخرىُ ،أوُ
ً
استخدامُاإلشارةَُ ُ-
ُاستخداماُبينُالطالباتُ .
األكثر
ومن ُأهم ُخصائص ُاإلستراتيجية ُالتعويضيةُ :استخدام ُاللغة ُاألمُ،
ُّ
َ
مُبإعطائهُالتعبيرُ
ُاملساعدةُبترددُحتيُيقومُالشخصُاآلخرُأوُاملعل
وطلب
ُّ
ُالتواصلُكلياُأوُجزئياًُّ
ًّ
املرادُباللغةُاألجنبيةُ،واستخدامُاإلشاراتُوتجنب
ُّ
ً
ُّ
ُاألقل ُمهارةُ.زهاوُ
عندُتوقعُأي ُصعوبةُ،ويلجأُإلىُهذهُاألساليبُالطالب
[ُ .[6
أماُاإلستراتيجياتُالوجدانيةُفإنُالطالباتُيحاولنُتجاوزُالخوفُ ُ
ُّ
ُالتحدث ُباإلنجليزيةُ ،ويشركنُ
من ُالخطأُ ،ويشجعن ُأنفسهن ُعلى
َّ
َ ُّ
ٌ
ت ُفي ُاستخدامُ
جاه ُتعلم ُاإلنجليزية؛ ُولكنهن ُمقال ُ
زميالتهن ُبمشاعرهن ُت
ً
َّ
اإلنجليزيةُفيُكتابةُمشاعرهنُ،وكذلكُفيُمكافأةُأنفسهنُبهديةُمثالُعندُ
ُّ
إنجازُتقدمُفيُهذهُاللغةُ .
ً
وقد ُجاءت ُاإلستراتيجيات ُالتعويضية َ
ُاستخداما ُفي ُبعضُ
ُأكثر
ً
َّ
ُاستخداماُفيُدراسةُ
]ُ،وأقل
الدراسات؛ُكدراسةُزهاوُ[ُ،]6والحيسونيُ[9
ماجوجيُوأوليفرُ[ُ،]3وكمباكسُ–ُفجيوكلسُ[ُ]19بينماُالوجدانيةُكانتُ
ً
ُاستخداما ُفي ُدراسة ُوكمباكس ُ– ُفجيوكلس ُ[ُ ]19وجاننغ ُ[ُ،]14
أكثر
ً
وأقلُاستخداماُفيُدراسةُالحيسونيُ[ُ .[9
ُُُُُُوفيُاملستوىُالخامسُجاءتُاإلستراتيجياتُاملعرفيةُ،وتميلُالطالباتُ
ُّ
ُالتحدثُ
الالتي ُيستخدمنها ُإلى ُكتابة ُاملالحظات ُوالرسائلُ ،ومحاولة
َّ
باإلنجليزيةُكماُيتحدثُبهاُأهلهاُ،وكذلكُالبحثُعنُكلماتُعربيةُشبيهةُ
َّ
َّ
ُويتدرب ُعلى ُنطق ُاألصواتُ
بالكلمات ُاإلنجليزية؛ ُمثل ُ(سكر ُ،(sugar
ً
َ
ُّ
ُ،وتلخيصُماُيقرأنُأوُ
اإلنجليزية؛ُولكنُيقلُعندهنُقراءةُالقصصُمثال
يسمعن ُباإلنجليزيةُ ،وكذلك ُمحاولة ُتغيير ُوتركيب ُالجمل؛ ُكأن ُيحولنُ
َ
َّ
تةُإلىُمنفيةُ،أوُاملعلومُإلىُمجهولُ...وهكذاُ .
لُاملثب
الج َم
ُُُُُويالحظُفيُهذهُالدراسةُأنُاإلستراتيجياتُفوق ُاملعرفيةُ،واملعرفيةُ،
لم ُتأت ُبترتيب ُمتقارب ُكما ُفي ُدراسة ُأومالي ُوشاموت؛ ُحيث َّ
ُوضحا ُأنُ
عيُ ،بحيثُ
اإلستراتيجية ُفوق ُاملعرفيةُ ،واملعرفيةُ ،تأتي ُبترتيب ُتتاب ٍّ
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ً َ
ُوت َ
دعم ٌّ
ُكل ُمنهما ُاألخرىُ .أومالي ُوشاموتُ 1990ُ ،فيُ
تستخدمان ُمعا،
الوهيبيُ[ُ .[26
قدُيعنيُهذاُأنُمعرفةُالطالبُبأهميةُدراسةُاللغةُوإدراكهمُألهميةُ
ُّ
تنظيمُوقتهمُ،ومعرفةُالطرقُالتيُتمكنهمُمنُتوجيهُتعلمهمُوتحسينهُُ-الُ
يعني ُبالضرورة ُأنهم ُيقومون ُبإنتاج ُوممارسة ُاللغة؛ َّ
ُربما ُألن ُهذهُ
َّ
ً
بُبذلُمجهودُوصبراُ .
اإلستراتيجياتُتتطل
َ
ُّ
وأتتُاإلستراتيجياتُالتذكريةُفيُذيلُالقائمةُ،وهناُتميلُالطالباتُإلىُ
ربطُأصواتُالكلماتُاإلنجليزيةُبأصواتُعربيةُ،وربطُالكلمةُبصورةُأوُ
َّ
َّ
ً
َّ
ُّ
مهُاآلنُ،ومعُذلكُيقل ُعندُ
متهُسابقاُبماُتتعل
شكلُمعينُ،وربطُماُتعل
ُّ
من َّ
ُفضلن ُاستخدام ُهذه ُاإلستراتيجية ُاستعمال ُبطاقات ُالتذكرُ
ُّ
ُّ
والتمثيل ُالبدني ُفي ُتعلم ُاللغةُ ،واملراجعة ُاملنتظمة ُللدروسُ ،وتذكرُ
ُّ
ُّ
ً
ورةُ،وأخيراُاستعمالُالكلماتُفيُ
رُمكانهاُبالكتابُأوُالسب
الكلماتُبتذك
َّ
َّ
َّ
ماُيعودُذلكُإلىُأنُالطالباتُلمُيتدربنُ
رنهاُ،ورب
جملُمفيدةُحتيُيتذك
ُّ
ً
ُمسبقاُ ،وعدم ُتفضيل ُالطالباتُ
على ُاستخدام ُبطاقات ُالتذكر
ً
ُمتناقضا ُمع ُكون ُطريقة ُالحفظُ
الستخدام ُهذه ُاإلستراتيجية ُيبدو
واالسترجاع ُمتجذرة ُفي ُالتعليم ُفي ُالدول ُالعربيةُ .الوهيبي ُ[]26؛ُ
الحيس ُونيُ[ُ .[9
ُإيجابي ُبينُ
ُُُُُُوقد ُأشارت ُاألبحاث ُالسابقة ُإلى ُوجود ُارتباط
ٍّ
ُّ
اإلستراتيجياتُالتذكريةُومعرفةُاملفرداتُ.تاكيوتش يُ 1993ُ،فيُأرداشيفاُ
ً
ُّ
َّ
ُاألقل ُتفضيال ُقد ُيفسرُ
وترتر ُ[ُ .]20وكون ُاإلستراتيجيات ُالتذكرية ُهي
َّ
قلةُمفرداتُاملتعلماتُوعدمُقدرتهنُعلىُإجراءُمحادثةُأوُكتابةُجملة؛ُ
َّ
ً
نظرا ُللنقص ُالشديد ُفي ُمفرداتهنُ ،وربما ُيكون ُسبب ُقلة ُممارستهنُ
ُّ
لإلستراتيجياتُيرجعُالعتمادُالتعليمُالتعاوني ُفيُالتدريسُعلىُالتذكريةُ.
َّ
ًّ
رُسلبياُعلىُاهتمامُالطالباتُبالحفظُ
الوهيبيُ[ُ.]26ماُقدُيكون ُقدُأث
واالسترجاعُ ،واتكال ُالطالبة ُعلى ُمساعدة ُزميالتها ُفي ُاملجموعاتُ
ُّ
التعلميةُ .
ُّ
ً
رُمتوافقاُمعُدراساتُ
ويأتيُترتيبُاإلستراتيجياتُالتذكريةُفيُترتيبُمتأخ
عديدةُ.الوهيبيُ[]26؛ُالعتيبيُ[]23؛ُماجوجيُوأوليفرُ[]3؛ُميتيتسُ[]18؛ُ
الحيسونيُ[ُ .[9

جدول 3
املتوسط و االنحراف املعياري الستراتيجيات تعلم اللغة االجنبية

التسلسل
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

التذكرية
اربطُصوتُالكلمةُاالنجليزيةُبصوتُبالعربيةُمثلُُtailتشبهُصوتُذيل.
عندماُاتعلمُكلمةُانجليزيةُجديدةُأربطهاُبصورةُاوُشكلُلتساعدنيُفيُتعلمُهذهُالكلمة.
أحاولُالربطُبينُماُأعرفهُمنُقبلُوبينُالكلمةُالجديدةُفيُاالنجليزية
أتعلمُالكلماتُالجديدةُبالتفكيرُفيُمواقفُمناسبةُاستخدمُفيهاُالكلمة.
أتذكرُالكلماتُالجديدةُبتذكرُمكانهاُفيُالكتابُأوُعلىُالسبورةُأوُفيُلوحةُبالشارع.
استعملُالكلماتُالجديدةُفيُجملةُمفيدةُحتىُأتذكرها
أراجعُبصفةُمنتظمةُدروسُاللغةُاالنجليزية
أقومُبتمثيلُالكلماتُالجديدةُبدنيا.
أستخدمُبطاقاتُلتذكرُالكلماتُالجديدة
املعرفية
أكتبُاملالحظاتُاوُالرسائلُ،اوُاملذكراتُ،أُالتقاريرُباللغةُاالنجليزية
أحاولُأنُأتكلمُباإلنجليزيةُكماُيتكلمُبهاُاالنجليزُاوُاالمريكان
أبحثُعنُكلماتُفيُالعربيةُشبيهةُبالكلمةُاالنجليزيةُلفهمُاملعنىُ.مثلُسكرُُsugarاوُكهفُ.cave
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2.73
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2.78
2.7
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2.41
1.76
2.81
3.77
3.56
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0.47
1.46
1.42
1.38
1.47
1.15
1.29
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0.6
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1.49
1.49
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14
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أتدربُعلىُنطقُأصواتُباللغةُاالنجليزية
اقسمُالكلماتُالطويلةُألقسامُصغيرةُحتىُأفهمُمعناهاُ.مثالُكلمةُُcarefullyاقسمهاُاليُcare/ full / ly
أقرأُالنصُقرأهُسريعةُاوالُثمُاعودُوأقرأهُبدقة.
أكتبُوأكررُالكلماتُالجديدةُفيُاللغةُاالنجليزية.
ً
أبدأُدائماُالحواراتُباإلنجليزيةُبطرقُمختلفة.
أستخدمُالكلماتُاالنجليزيةُالتيُأعرفهاُبطرقُمختلفةُ.مثالُاسماءُ,صفاتُاوُافعال.
أشاهدُبرامجُالتلفازُأوُاالفالمُالناطقةُباإلنجليزية
الُأترجمُالنصُكلمةُكلمةُباإلنجليزيُ
أحاولُأنُأجدُجملُتركيبيةُفيُاالنجليزيةُ.مثالُاغيرُالجملةُاملثبتةُاليُمنفيةُوُالجملةُاليُسؤال
ألخصُاملعلوماتُالتيُأقرأهاُأوُأسمعهاُباللغةُاالنجليزية
ً
أقرأُ(قصصُمثال)ُمنُأجلُاملتعةُباللغةُاالنجليزية
التعويضية
إذاُلمُأجدُالكلمةُاالنجليزيةُاملناسبةُأثناءُالكالمُ،أقومُبتأليفُكلمةُجديدة.
عندماُالُأجدُالكلمةُاملناسبةُأثناءُالحديثُ،فإننيُاستخدمُكلمةُأخريُتعنيُنفسُاملعني.
عندماُالُاعرفُكلمةُباإلنجليزيةُاثناءُالكالمُ،استعملُاالشاراتُبيديُألشرحُاملعني.
أحاولُأنُأخمن(أتوقع)ُماُسيقولهُاملتحدثُاآلخرُباللغةُاالنجليزية
عندماُاقرأُباإلنجليزيةُ,الُابحثُعنُمعنيُكلُكلمةُجديدةُبالقاموس
أحاولُأنُأخمن(اتوقع)ُالكلمةُغيرُاملألوفةُحتىُأستطيعُفهمها.
فوقُاملعرفية
ابحثُعنُطرقُتجعلنيُأفضلُفيُتعلمُاللغةُاالنجليزية.
استمعُبانتباهُعندماُيتحدثُشخصُباللغةُاالنجليزية.
أبحثُعنُفرصُللقراءةُباللغةُاالنجليزية.
أحرصُعلىُمعرفةُكيفُيمكننيُتعلمُاالنجليزيةُبصورةُأفضل
أالحظُأخطائيُباإلنجليزيةُ,وُاحاولُانُالُاكررها.
أبحثُعنُأشخاصُأستطيعُأنُأتحدثُاالنجليزيةُمعهم.
ابحثُعنُفرصُألتكلمُباإلنجليزية.
أفكرُفيُمديُتحسنُادائيُباإلنجليزية.
أرتبُجدوليُبحيثُيكونُعنديُوقتُكافُلدراسةُاالنجليزية.
الوجدانية
أشجعُنفس يُعلىُالكالمُباإلنجليزيةُحتىُإذاُكنتُأخافُمنُالوقوعُفيُالخطأ.
أحاولُأنُأشجعُنفس يُعندماُأشعرُبالخوفُمنُاستعمالُاالنجليزية.
أتحدثُعنُمشاعريُمعُزميالتيُنحوُتعلمُاللغةُاالنجليزية.
أالحظُنفس يُوأعرفُمتىُأكونُمتوترةُأثناءُاستخدامُاللغةُاالنجليزية
ً
ً
أكافئُنفس يُ(بهديةُمثال)ُإذاُعملتُجيداُفيُاللغةُاالنجليزية.
أكتبُعنُأحاسيس يُومشاعريُفيُمفكرةُخاصةُبتعلمُاللغةُاالنجليزية
االجتماعية
أطلبُممنُلغتهمُأفضلُمنيُأنُيصححواُليُأخطائيُعندماُاتكلمُباإلنجليزية
أحاولُأنُأعرفُثقافةُاملتحدثينُباإلنجليزية
أطلبُاملساعدةُممنُيتحدثونُباإلنجليزية(زميالتي).
أسألُأسئلةُباإلنجليزية.
أستخدمُاالنجليزيةُأثناءُتعامليُمعُزميالتي.
ً
إذاُلمُأفهمُشيئاُباإلنجليزيةُ،أسألُاملتحدثُأنُيبطئُأوُأنُيعيدُماُقالهُمرةُأخرىُ

3.4
3.23
2.98
2.88
2.7
2.59
2.45
2.43
2.29
2.27
2.09
2.89
3.39
3.16
3.04
2.78
2.64
1.95
3.39
4
3.93
3.82
3.72
3.71
3.02
2.44
2.35
2.8
2.88
3.59
3.53
3.22
3.14
2.92
2.12
2.94
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1.94

1.55
1.39
1.5
1.25
1.38
1.25
1.28
1.33
1.43
1.32
1.31
0.37
1.54
1.34
1.44
1.35
3.61
1.17
0.56
1.3
1.32
1.32
1.37
1.31
1.21
1.37
1.2
1.42
0.7
1.46
1.4
1.43
1.47
1.4
1.31
0.5
1.42
1.43
1.46
1.31
1.3
1.29

وفوقُ ُاملعرفية ُ(ُ )041.-أكبر ُمن ُ(ُ ،)0.05والوجدانية ُ(ُ )054.-أكبر ُمنُ
(ُ،)0.05واالجتماعيةُ(ُ)042.-أكبرُمنُ(.)0.05
ُوتوضح ُهذه ُالنتائج ُأنه ُال ُيوجد ُفروق ُذات ُداللة ُإحصائية ُبينُ
اإلستراتيجيات ُ َّ
ومدة ُدراسة ُاللغة؛ ُ َّ
مما ُيعني ُأنه ُال ُيوجد ُارتباط ُبين ُمدةُ
دراسة ُاللغة ُواستخدام ُاإلستراتيجياتُ ،ومع ُذلك ُوجدت ُفروق ُذاتُ

مدةُدراسةُاللغة:
تم ُاستخدام ُمعامل ُارتباط ُبيرسونُ ُلقياس ُاالرتباط ُبين ُمدة ُدراسةُ
َُّ
اللغة ُاإلنجليزيةُ ،واستخدام ُاإلستراتيجيات ُلعينة ُالدراسةُ ،فكان ُمعاملُ
بيرسونُ ُلإلستراتيجيات ُاملعرفية ُ(ُ)125.-أقل ُمن ُ(ُ)0.05واإلستراتيجياتُ
ُّ
التذكرية ُ(ُ)042.-أقل ُمن ُ(ُ ،)0.05والتعويضية ُ(ُ)158.-أقل ُمن ُ(ُ،)0.05
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ُّ
داللة ُإحصائية ُبين ُاإلستراتيجيات ُالتعويضية ُومدة ُتعلم ُاللغةُ
ُّ
تعلم ُاإلنجليزية ُتؤثر ُ ًّ
سلبيا ُعلى ُاستخدامُ
اإلنجليزيةُ ،بمعنى ُأن ُمدة ُ
يقل ُاستخدامُ
إستراتيجيات ُاللغة ُلصالح ُ(ُ)3-4سنواتُ ،ويعني ُذلك ُأنه ُ ُُّ
ُّ
الطالبات ُلإلستراتيجيات ُالتعويضية ُكلما ُزادت ُمدة ُدراستهن ُللغةُ
اإلنجليزية.
وعدمُوجودُارتباطُفيُعينةُالدراسةُبينُمدةُدراسةُاللغةُواستخدامُ
ُّ
تعلم ُاللغة ُُ SLLبصفة ُ َّ
عامة ُ َّتتفق ُمع ُالدراسات ُالسابقةُ.
إستراتيجيات ُ
الن ُوأكسفورد ُ[]22؛ ُرحيمي ُوآخرون ُ[]5؛ ُالحيسوني ُ[ُ ،]9التي ُلم ُتجدُ
ً
ُّ
ترابطا ُبين ُسنوات ُدراسة ُاللغة ُواستخدام ُإستراتيجيات ُتعلم ُاللغة ُُLSS
وقدُيكونُُلبيئةُومحيطُالدراسةُدورُُفيُنتائجُالدراسات.
ومن ُناحية ُأخرىُ ،تتعارض ُنتيجة ُالدراسة ُمع ُالدراسات ُالسابقةُ
(نايكوس ُوأكسفوردُ 1989ُ ،في ُأوك ُل[]27؛ ُأوك ُل[ُ )]27وقد ُيعودُ
ُّ
السبب ُفي ُهذا ُالتعارض ُالختالف ُالبيئة ُوالثقافة ُوالعمرُ ،وأهداف ُتعلمُ
اللغةُ.ماجوجي ُوأوليفر ُ[]3؛ ُأوك ُل[]27؛ ُأكسفورد ُوكروكالُ 1989ُ ،فيُ
أوك ُل[ُ.]27ولشخصية ُاملتعلم ُوبيئته ُالتعليميةُ.مورات ُ[]21؛ ُشاموتُ
دورُفيُذلكُ ً
أيضاُ.ومعُذلكُفقدُأوضحتُدراسةُ
[]2؛ُرحيميُوآخرونُ[ٌُ ُ.]5
يقل ُكلما ُانتقل ُالطالبُ
زهاو ُ[ُ ]6أن ُاستخدام ُالطالب ُلإلستراتيجيات ُ ُُّ
احل ُدراسية ُأعلىُ ،وقد ُيفسر ُذلك ُنتيجة ُهذه ُالدراسة ُبطريقتين؛ ُإماُ
ملر َُ
ً
األقل ُمهارةُ ،فيحاولن ُاللحاقُ
يكن ُ َُّ
أن ُدارسات ُاللغة ُمدة ُ(ُ )3-4قد ُ َّ ُ
بزميالتهن ُالالتي ُدرسن ُاللغة ُمدة ُأطو َلُ ،فيستخدمن ُاإلستراتيجياتُ
التعويضية ُبصورة ُأكبرُ ،أو ُأن ُالطالبات ُ ً
يقل ُشغفهن ُباللغةُ،
عموما ُ ُُّ
ويشعرنُ ُباملللُ ،مع ُزيادة ُضغط ُاملنهجُ ،وضغط ُالواجبات ُاملدرسيةُ،
فيقل ُاستخدامهن ُلهذه ُاإلستراتيجيات ُكلما ُ َّ
احل ُأعلىُ.كذلكُ
تدرجن ُملر َُ
ُُّ
ربماُيكو ُنُنمطُالتدريسُوالدراسةُالذيُيركزُعلىُالتعليمُمنُأجلُإحرازُ
سبب ُعزوف ُالطالبة ُعن ُاستخدامُ
درجات ُأعلى ُفي ُاالختبارُ ،هو ُ َ ُ
اإلستراتيجياتُمعُ ُّ
احلُأعلىُ.زهاوُ[.]6
تدرجهاُملر َُ
كما ُأن ُاستكشاف ُدارس ُاللغة ُلإلستراتيجيات ُقد ُال ُيأتي ُإال ُمع ُزيادةُ
املدةُالتيُيمضيهاُفيُمدارسةُاللغةُ.جرنفلُوهاريسُ[ُ،]28ومحاولةُتقريبهاُ
ُّ
َّ
لحياتهُ ،والتعايش ُمعهاُ ،وهذا ُقد ُيتطلب ُرغبة ُوإصر ًارا ُعلى ُتعلم ُاللغةُ،
َّ
وربما ُلم ُتتمكن ُعينة ُالدراسة ُمن ُتطوير ُاستخدامها ُلهذهُ
َّ
ً َّ ً
ماس ُة ُلذلك؛ ُربما ُألسباب ُتتعلقُ
حاجة ُ
اإلستراتيجيات؛ ُألنهن ُلم ُيحتجن ُ ُ
بطرقُُالتدريسُالتيُلمُ َّ
تتطرقُُلتعليمُاإلستراتيجيات.
ُّ
َ
ستخدم ُللتغلب ُعلىُ
باإلضافة ُإلى ُذلكُ ،وبما ُأن ُاإلستراتيجيات ُت
تحديات ُ َّ
يدل ُعلى ُأنُ
معينةُ .كوهينُ 1998ُ ،في ُأكسفورد ُ[]22؛ ُفهذا ُ ُُّ
ُّ
الطالباتُلمُيواجهنُتحد ًياُيجعلهنُيستخدمنُإستراتيجياتُتعلمُاللغةُ،
وهذاُماُقدُيفسرُضعفُمهاراتُاللغةُاإلنجليزيةُلدىُالطالبات.
الخاتمةُ:
ُّ
َ
استخدام ُالطالبات ُإلستراتيجيات ُتعلم ُاللغة ُُSILL
ُ
وجدت ُالدراسة ُأن ُ
جاءُبنسبةُمعتدلةُ،كماُأظهرتُالدراسةُأنُاإلستراتيجياتُفوقُُاملعرفيةُ
ً
استخداماُبينُطالباتُاملرحلةُاملتوسطةُفيُعينةُالدراسةُ،وأنُ
هيُاألكثرُ
ُّ
ً
ُّ
األقل ُاستخداماُ ،وهذه ُالنتائج ُتتوافق ُمعُ
اإلستراتيجيات ُالتذكرية ُهي ُ ُ
األبحاث ُالسابقةُ .العتيبي ُ[]23؛ ُرحيمي ُوآخرون ُ[]5؛ ُماجوجي ُوأوليفرُ
[]3؛ُالحيسونيُ[ُ.]9وتظهرُالنتائجُخصوصيةُبيئةُومجتمعُالدراسةُ.
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ُّ
ُُُُُأما ُبالنسبة ُلعالقة ُاستخدام ُإستراتيجيات ُتعلم ُاللغة ُُ SILLمع ُمدةُ
دراستهاُ ،فقد ُ َوجدت ُالدراسة ُأنه ُال ُتوجد ُعالقة ُبين ُاستخدامُ
اإلستراتيجيات ُ ً
عموماُ ،ومدة ُدراسة ُاللغة؛ ُولكن ُكان ُهناك ُعالقة ُسلبيةُ
يقلُ
بين ُمدة ُدراسة ُاللغة ُواستخدام ُاإلستراتيجيات ُالتعويضيةُ ،حيث ُ ُُّ
استخدام ُاإلستراتيجيات ُالتعويضية ُعند ُالطالبات ُالالتي ُدرسنُ
اإلنجليزية ُملدة ُأكثرُ ،ويمكن ُتفسير ُذلك ُإلى ُحاجة ُالطالبات ُ َّ
املاسة ُلهذهُ
َّ
اإلستراتيجيات ُفي ُاملراحل ُاألولى ُلدراسة ُاللغةُ ،أو ُربما ُألسباب ُتتعلقُ
بشخصيةُالطالبُوميولهُ،أوُالبيئةُوطريقةُالتدريس.
ُُُُُُعلى ُالرغم ُمن ُأن ُنتائج ُالدراسة ُال ُيمكن ُتعميمها ُعلى ُجميع ُمتعلميُ
اللغة ُاإلنجليزية ُفي ُالسعودية؛ ُ ً
نظرا ُألن ُعينة ُالدراسة ُمنتقاةُ ،وقد ُتعبرُ
َ
َ
وعيُمنُ
عدمُ ٍُّ
النتائجُعنُأفرادُالعينةُفقطُ،فإنهُيبدوُمنُالنتائجُأنُث َّم ُةُ َُ
ق َبل ُالطالبات ُبهذه ُاإلستراتيجياتَ ُ ،ويظهر ُذلك ُفي ُعدم ُاستخدامُ
الطالبات ُلنطاق ُواسع ُمن ُاإلستراتيجيات ُاملناسبةُ ،وقد ُيعود ُالسبب ُإلىُ
أنهن ُلم ُيواجهن ُتحد ًيا ُفي ُدراسة ُاللغة ُيجبرهن ُعلى ُالتدريب ُواملذاكرةُ
َ
املستمرةُ .جرنفل ُوهاريس ُ[ُ .]28ومن ُث َُّم ُيؤدي ُإلى ُاكتشاف ُواستخدامُ
دورُفيُذلكُ ُ.
اإلستراتيجياتُ،أوُربماُيكونُُلطريقةُالتدريسُ ٌُ
 .7التوصيات
ُُُُُُتوص ي ُالدراسة ُبضرورة ُتدريب ُدارس ي ُاللغة ُفي ُالسعودية ُعلىُ
ُّ
ُّ
تعلم ُاللغة ُSILL؛ ُألن ُفي ُذلك ُ ً
عونا ُلهم ُعلى ُتعلمُ
استخدام ُإستراتيجيات ُ
َّ
كيف ُيتعلمون؟ ُوقد ُأشارت ُاألبحاث ُالسابقةُ .أندرسن ُ[]29؛ ُشاموتُ
َ
ُّ
اللغةُ
[]2؛ُزهاوُ[]6؛ُأكسفوردُ[ُ.]4إلىُأهميةُذلكُوفائدتهُلتعلمُالطالبُ ُ
ُّ
اإلنجليزيةُ .كما ُيجب ُتدريب ُاملعلمين ُعلى ُتدريس ُإستراتيجيات ُتعلمُ
ُّ
االعتماد ُعلى ُالذات ُفي ُتعلم ُاللغةُ
َُ
اللغةُ ،وعلي ُكيفية ُتعليم ُالطالب ُ
واملهاراتُالدراسية.
ً
ُُُُُُوتوص ي ُالدراسة ُأيضا ُبإجراء ُاملزيد ُمن ُاألبحاث ُعلى ُعينات ُعشوائيةُ
أكبرُ ،من ُطالب ُاملراحل ُاالبتدائية ُواملتوسطة ُوالثانوية؛ ُحتى ُ َّ
يتسنى ُلناُ
نتائجُيمكنُتعميمهاُ.
الحصولُُعلىُ َُ
تعقيب:
َّ
تتوجه ُالباحثة ُبالشكر ُواالمتنان ُلقسم ُالبحوث ُفي ُإدارة ُالتخطيطُ
وتخصُ
ُّ ُ
واملعلوماتُ،فيُإدارةُتعليمُالشرقية؛ُلتسهيلُ َم َه َّمةُُإجراءُالبحثُ،
بالشكرُاألستاذةُمهاُإبراهيمُالجبرُ.
املراجع
أ .املراجع العربية
[ُ ]7نونج ُمُ .وأزالن ُسُ .)2011(ُ .استراتيجيات ُتعلم ُاللغة ُعند ُمتعلميُ
ً
جامعياُ:دراسة ُحالة ُطالب ُاملستويُُ
ُ
اللغة ُالعربية ُبوصفها ُمتطلباًُ ُ
املتقدمُفيُقسمُلغةُالقرآنُفيُمركزُالدراساتُاالساسيةُفيُبنياليُ.
فيُ :املؤتمر ُالعاملي ُللغاتُ ،مركز ُاللغات ُوالتنمية ُالعلمية ُملرحلةُ
اإلعداد ُالجامعيُ ،الجامعة ُاالسالمية ُالعاملية ُبماليزيا[.تم ُالدخولُُ
فيُ2/10/2017
ب .املراجع األجنبية
]1[ Benson, P. (2007). Autonomy in Language Learning.
Language Teaching. 40(01), 21 - 40.

108

[14] ُGunning, P. (1997). The Learning Strategies of Beginning
ESL Learners at the Primary Level Pamela Gunning. A
thesis. Concordia University.
]15[ُOlah, B. (2006). ESL Learning Strategies, Motivation, and
Proficiency: A Comparison Study of University and High
School Students in Japan..8:1, 189-205.
[16]ُ Yau, A. (2011). A Comparison of Language Learning
Strategies Adopted by Secondary and University Students
in Hong Kong. International Journal of Business and Social
Science, 2(11), 29-34.
[17] ُZainab, N. et al. (2012). The 8th International Language for
Specific Purposes (LSP) Seminar -Aligning Theoretical
Assessing the Use of English Language Learning Strategies
among Secondary School Students in Malaysia. Procedia Social and Behavioral Sciences, 66, 240–246.
[18[ُ Mitits, L. (2016). Language Learning Strategy Profiling of
Greek Elementary/Secondary School Learners of English as
a FL2. In: Gavriilidou, Z., and Petrogiannis, K. (2016).
Language Learning Strategies in the Greek setting:
Research Outcomes of a Large-Scale Project. Kavala. Saita
publications, 26-41.
[19] Kambakis-Vougiouklis [, P. (2016). Variables Affecting
Choice of Language Learning
[20] ُArdasheva, Y. & Tretter, T.R. (2013). Strategy Inventory for
Language Learning-ELL Student Form: Testing for Factorial
Validity. Modern Language Journal. 97(2), 474-489.
[21] ُMurat, H. (2000). Language learning strategies in foreign
language learning and teaching. The Internet TESL
Journal,3(8),http://iteslj.org/Articles/HismanogluStrategies.html [retrieved on 10/5/2018.=
[22[ُ Oxford, R.L. (2003). Language Learning Styles and
Strategies: an Overview. Learning Styles & Strategies.
GALA, 1-25.
[23]ُ Al-Otaibi, G. (2004). Language Learning Strategy Use
among Saudi EEL Students and Its Relationship to
Language Proficiency Level, Gender and Motivation. Phd.
Indiana University of Pennsylvania.
[24]ُ Oxford, R.& Burry-Stock, J. (1995). Assessing the Use of
Language Learning ESL/EFL Version of the Strategy
Inventory for Language Learning(SILL). System. 23: I, 1-23.
[25]ُMacintyre, P.D. (2007)Willingness to Communicate in the
Second Language: Understanding the Decision to Speak as
a Volitional Process. The Modern Language Journal.
91,c564-576.

[2] ُ Chamot, A.U. (2005). Language Learning Strategies
Instructions: Current Issues and Research. Annual Review
of Applied Linguistics. 25, 112–130.
]3[ Magogwe, J.M. and Oliver, R. (2007). The relationship
between language learning strategies, proficiency, age and
self-efficacy beliefs: A study of language learners in
Botswana. System. 35, 338–352.
]4[ Oxford, R. (2017). Teaching and Researching Language
Strategies: Self-Regulation in Context.2nd ed. New York.
ROUTLEDGE.
https://www.taylorfrancis.com/books/9781317515111.
[Accessed at: 10 Jun. 2018.
[5] ُRahimi, M., Riazi, A. and Saif, S. (2008).An investigation into
the factors affecting the use of language learning strategies
by Persian EFL learners. Canadian Journal of Applied
Linguistics.
[6] ُZhou, Y. (2010). English Language Learning Strategy Use by
Chinese Senior High School Students. English Language
Teaching,
3(4),
152-158.
Available
at:
www.ccsenet.org/elt.
[8] Agathopoulou, E. (2016).Factors Affecting Language
Learning Strategy Use by Learners of English at Greek
Secondary Schools: Proficiency and Motivation. In:
Gavriilidou, Z., and Petrogiannis, K. (2016). Language
Learning Strategies in the Greek setting: Research
Outcomes of a Large-Scale Project. Kavala. Saita
publications, 58-75
[9] ُAlhaysony, M. (2017). Language Learning Strategies Use by
Saudi EFL Students: The Effect of Duration of English
Language Study and Gender. Theory and Practice in
Language Studies, 7(1), 18-28.
[10] Oxford, R.(1990). Language learning strategies: what every
teacher should know. Newbury House, NewYork.
[11] ُMcMullen, M. (2009). Using language learning strategies
to improve the writing skills of Saudi EFL students: Will it
really work?. System. 3, 418–433ُ.
[12] Gunning, P. & Oxford, R.L. (2014). Children’s Learning
Strategy Use and the Effects of Strategy Instruction on
Success in Learning ESL in Canada. System.43, 82-100.
[13] ُ Javed, F. (2017). Impact of Teaching Language Learning
Strategies on Learning English as Additional Language.
Language in India.17(8), 33-44.

109

2018

9

7

https://play.google.com/store/books/details?id=_2yFAgA
AQBAJ&rdid=book_2yFAgAAQBAJ&rdot=1&source=gbs_vpt_reviews&pcam
paignid=books_booksearch_atb. [Accessed: 17 Jan.2018.
[29] ُ Anderson, N.J. (2002). The Role of Metacognition in
Second Language Teaching and Learning. ERIC Digest.
[30]ُ Strategies by Greek Learners of English Attending
Elementary School. In: Gavriilidou, Z., and Petrogiannis, K.
(2016). Language Learning Strategies in the Greek setting:
Research Outcomes of a Large-Scale Project. Kavala. Saita
publication, 42-5.

[26] Alwahibee, K.M. (2000). The Relationship between
Language Learning Strategies and the English Language
Oral Proficiency of Saudi University Level ESL Students.
Phd. The University of Kansas.
[27] ُOk, L.K.O. (2003). The relationship of school year, sex and
proficiency on the use of learning strategies in learning
English of Korean junior high school students. Asian EFL
Journal. The EFL Written Professionals’ Journal, 1-36.
[28] Grenfell, M. and Harris, V. (2002). Modern Languages and
Learning Strategies In theory and practice. 2nd ed.
Tylor&Francis E-Library. ROUTLEDGE. Available at:

ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُُ
110

International Interdisciplinary Journal of Education Vol (7), Issue (9), September 2018

ُ

LANGUAGE LEARNING STRATEGIES USE
AMONG INTERMEDIATE PUBLIC
SCHOOLS' STUDENTS IN SAUDI ARABIA:
THE EFFECT OF DURATION OF THE
ENGLISH LANGUAGE STUDY
LATEEFAH ALBLOWI
Teacher & Researcher
Abstract _ This research aims to explore language learning strategies used by language learners to
learn English and the effect of the English language study duration. The research answers the call
for replication of language strategy research in different cultural contexts. A total of 86 final year
intermediate school students in a public school in Saudi Arabia, completed an adapted version of
Oxford’s(1990) language learning strategy inventory SILL version 7.0. The adapted version of SILL
had Cronbach’s alpha of (0.936) and the overall Crobach’s alph had (0.966). The results show that
students used a number of learning strategies and their use of these strategies was overall moderate.
Metacognitive, social and compensation strategies were reported to be the most frequently used
strategies while cognitive and memory strategies were the least used. Moreover, no significant
difference was found in relation to duration of studying English. Although negative significant
relation was reported between students compensation strategies and duration of their language
study as students’ use of compensation strategies decreased with the increase of study duration.
English language teaching and learning in Saudi Arabia might benefit from the results of this study.
Finally, recommendations were discussed
KEY WORDS_ learning strategies, English as a foreign language, strategy Inventory for Language
learning SILL, Middle school, Saudi Arabia.
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