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استخدام اسرتاتيجيات تعلم اللغة االجنليزية 
عند طالبات املرحلة املتوسطة يف التعليم العام 

 يف السعودية: تأثري مدة تعلم اللغة
 *لطيفة عبدهللا البلوي 

  

ُامللخص ُاإلستراتيجيات_تهد  ُمعرفة ُإلى ُالدراسة ُهذه ُهذهُُف ُاستخدام ُبين ُوالعالقة ُاإلنجليزية، ُاللغة م
ُّ
ُلتعل ُالطالب ُيستخدمها التي

مُاللغةُفيُبيئاتُوسياقاتُثق
ُّ
كرارُإجراءُأبحاثُإستراتيجياتُتعل افيةُاإلستراتيجياتُومدةُدراستهمُلهذهُاللغة،ُوتستجيبُالدراسةُلدعواتُتَ

ُ 
ُإحدىُمدارسُالتعليمُالعام  جريُالبحثُفي

 
ُوقدُأ ُالبالغُعددهنُُمختلفة. طة،  

ُاملرحلةُاملتوس  ُطالباتُاملستوىُالنهائيُفي ُعلى 86ُبالخفجي

(ُ ُأكسفورد ُاستبانة ُأداة ُاللغة1990باستخدام م
ُّ
ُإلستراتيجياتُتعل ) SILL (ُ ُكرونباخ(7.0ُصيغة ُالثباتُ)ألفا لُمعامل ُوقدُسجَّ لة. ُاملعدَّ )

0.936(ُ ٍّ
ُاالستبانةُللعباراتُككل  لُصدق  مُاللغة،ُوقدُجاءُ(.0.966ُ،ُوسجَّ

ُّ
وأظهرتُالنتائجُأنُالطالباتُيستخدمنُعدًداُمنُإستراتيجياتُتعل

ُبصفةُعامة،ُوكانتُاإلستراتيجياتُفوقُاملعرفيةُواالجتماعيةُوالتعويضيةُهيُاألكثَرُاستخداًماُ
ً
بينُاستخدامهنُلهذهُاإلستراتيجياتُمعتدال

ُوالتذ ُاملعرفية ُاإلستراتيجيات ُكانت ُبينما ُاستخدامُالطالبات، ُبين ُعالقة ُوجود ُيظهر ُلم ُكذلك ُاستخداًما. ُاألقلَّ ُهي ُالتوالي ُعلى رية
ُّ

ك

مُالطالباتُلهذهُاللغة،ُإالُأنهُظهرُوجودُعالقةُسلبيةُبينُاستخدامُالطالباتُلإلستراتيجياتُالت
ُّ
مُاللغةُومدةُتعل

ُّ
عويضيةُإستراتيجياتُتعل

ُاستخدامُالطالباتُ ُبحيثُيقلُّ مُاللغة،
ُّ
ُتعل مهنُللغةُاإلنجليزيةومدة

ُّ
ُتعل ُزادتُمدة ُاإلستراتيجياتُكلما ُفيُُ.لهذه وقدُتفيدُنتائجُالدراسة

تُمناقشةُالتوصياتُاملناسبةُللبيئةُالتعليميةُبالسعودية ،ُوقدُتمَّ
ً

 .توجيهُتعليمُاللغةُاإلنجليزيةُفيُالسعوديةُمستقَبال

ُ

م،ُأداةُاستبانةُ:ُفتاحيةـاملكلمات ال 
ُّ
مُاللغةإستراتيجياتُالتعل

ُّ
طة،ُالسعوديةSILLُتعل  

ُ.،ُاإلنجليزيةُكلغةُأجنبية،ُاملرحلةُاملتوس 

ُ

ُ

ُ
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ُو معلمة في وزارة التعليم، املنطقة الشرقية, محافظة الخفجيباحثة ٠جامعة ادنبره٠ماجستير ابحاث تربوية *
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 املرحلة طالبات عند االنجليزية اللغة تعلم استراتيجيات استخدام

 اللغة تعلم مدة تأثير : السعودية في العام التعليم في املتوسطة
 املقدمة. 1

ُاألجنبيةُُُُُُ ُاللغة م
ُّ
ُتعل ُإستراتيجيات ُأبحاث ُأهمية هُ LLS تبرز ُتوجُّ مع

ُالتعليمُ ُإلى م  
 
ُاملعل ُعلى ُاملتمركز ُالتعليم ُمن ُالعصر، ُهذا ُفي التعليم

بُالطالبُعلىُ ُأنُيتدرَّ  
املتمركزُعلىُالطالب؛ُحيثُأصبحُمنُالضروري 

مهم،ُ
ُّ
ُتعل لُمسؤولية ُوتحمُّ ُاللغة، ُدراسة ُالذاتُفي ُعلى مهاراتُاالعتماد

مُ[.ُوقدُارتبطت1ُوتوجيههُداخلُوخارجُالصف.ُبنسنُ]
ُّ
إستراتيجياتُتعل

ُشاموتُ] ال. ُالفع  م
ُّ
ُبالتعل ُ]2اللغة ُوأليفر ُماجوجي ُ]3[؛ ُأكسفورد [4ُ[؛

ُيستخدمونُ ُالجيدين ُاللغة ُدارس ي ُأن ُاألبحاث ُتلك ُتزعم حيث

،ُأوُ
ً
ُمهارة  

مينُاألقل   
 
مُاللغةُبصورةُأكثَرُوأوسعُمنُاملتعل

ُّ
إستراتيجياتُتعل

ُ ُروبن، ُاللغة. ُمن ًنا
ُّ
ُتمك  

ُ]ُفي1975ُاألقل  ُوأليفر ُرحيمي3ُماجوجي [؛

ُ].3فيُماجوجيُوأليفرُ]1995ُ[؛ُجرينُوأكسفورد،5ُوآخرونُ]

ُعلىُ        ُالتعرُّف ُإلى ُاللغة م
ُّ
ُتعل ُإستراتيجيات ُأبحاث وتهدف

ْد،ُ ج 
مُاللغةُاألجنبيةُومنُلمُي 

ُّ
اإلستراتيجياتُالتيُيستخدمهاُمنُأجادُتعل

ُ  
ُاألقل  مين  

 
ُاملتعل ُوتدريب ُمقارنتها، ُاستخدامُُوكذلك ُعلى نجاًحا

ُ].2اإلستراتيجياتُليكونواُأكثَرُإتقاًناُفيُدراستهمُللغةُاألجنبيةُشاموتُ]

ُأبحاث       ُانتشرت ُدراسةُ LLS وقد ُأجل ُمن ُالعالم ُدول ُمعظم في

ُفيُ لت
َّ
ُتمث ُالتي ُاللغة، م

ُّ
ُتعل ُإستراتيجيات ُاستخدام ُفي رة  

 
ُاملؤث العوامل

انها،ُوالعمر،ُوالخلفيةُالثقافية،ُالجنس،ُومدةُدراسةُاللغة،ُودرجةُإتق

م،ُواللغة.ُشاموتُ]  
 
[؛3ُ[؛ُماجوجيُوأليفرُ]2والحافزية،ُوشخصيةُاملتعل

ُ].9[؛ُالحيسونيُ]8[؛ُأجاثوبولوُ]7[؛ُنونجُوأزالنُ]6زهاوُ]

ُالطالبُ        ُملساعدة ُحلول ُإيجاد ُمحاولة ُإلى ُالبحث ُهذا ويهدف

ُ ُاللغة م
ُّ
ُتعل ُفي م ُتقدُّ ُلتحقيق ُمعرفةُالسعوديين ُطريق ُعن اإلنجليزية

ُإحدىُ ُفي طة  
ُاملتوس  ُاملرحلة ُطالبات ُتستخدمها ُالتي اإلستراتيجيات

ُدراسةُ ُبينُمدة ُعالقة ُمدىُوجود ُمعرفة ُوإلى ُالخفجي، مدارسُمنطقة

ُهذاُ عتَبر ُوي  ُلإلستراتيجيات. ُواستخدامهن ُاإلنجليزية ُللغة الطالبات

ُمنُنوعُ-َحَسَبُعلمُالباحثةُُ-البحثُ هُفيُالسعوديةُلدراسةُهوُاألوَل

ُاملرحلةُ ُهذه ُفي  
ُالعام  ُالتعليم ُطالب ُلدى ُاللغة م

ُّ
ُتعل إستراتيجيات

ُمناقشتهُبإسهابُالحًقا ُ.العمرية،ُوهذاُماُسيتمُّ

 مشكلة الدراسة. 2

غةُاإلنجليزيةُلعدةُسنواتُفيُهذهُُُُُُُُُ
ُّ
ُلل

ً
مة  

 
منُخاللُعملُالباحثةُمعل

ُالطالبات ُتحصيل ُضعف ُالحظت ُاإلنجليزية؛ُُاملدرسة، ُللغة الشديد

ُالكميةُ ُيعكس ُوال ُمحدود، ُالكلمات ُمن ُاللغويَّ ُتحصيلهن ُإن حيث

حجمنُعنُ ُي  ُأنهن ُكما ُاملنهج، ُفي ُتمتُدراستها ُالكلماتُالتي ُمن الكبيرة

ُبينُكلُمهارةُ  
ُالفصلُالتام  ُإلى ُباإلضافة ُنشاطاتُاملحادثة، ُفي املشاركة

ُ
ُّ
ُتعل مهُفيُالكلماتُالُيتمُاستخدامهُفيُمنُمهاراتُاللغةُواألخرى؛ُفماُتمَّ

ُفيُاملحادثةُ ُفيُالقواعدُيغفلُتماًما ُيتمُدراسته ُوما الكتابةُأوُاملحادثة،

والكتابةُأيًضا.ُكماُأنُمهارتهنُالسماعيةُضعيفة،ُويعودُذلكُإلىُأسبابُ

ُإستراتيجياتُ ُدراسة ُتتم ُأن ُالباحثة ُرأت ُوقد بة،  
ُومتشع  دة  

متعد 

مُاللغ
ُّ
ُالطالباتُفيُتعل  

ة؛ُألنهاُأساسيةُومهمةُفيُتحصيلُالطالباتُاللغوي 

ُليستُ ُفترة ُمنذ  
ُالتعاوني  ُالتعليم ُإلستراتيجيات ُاملدرسة باع  

 
ُات  

ُظل  في

ُالطالباتُللغةُ ُدراسة ُالتساؤلُعنُكيفية ُأهمية ُوكذلكُتبرز بالقليلة،

ُ.األجنبية،ُوقدرتهنُعلىُتسخيرُإمكاناتهنُلدراسةُهذهُاللغة

 أسئلة الدراسةأ. 

ُ:يحاولُالبحثُاإلجابةُعنُاألسئلةُالتالية

ُبينُطالباتُالصفُالثالثُ ُاستخداًما مُاللغةُاألكثر 
ُّ
ُتعل ُإستراتيجيات  ما

ط؟  
ُاملتوس 

ُبينُطالباتُالصفُالثالثُ مُاللغةُاألقلُاستخداًما
ُّ
ُتعل ُإستراتيجيات  ما

ط؟  
ُاملتوس 

ُإستراتيجيات ُالصفُُما ُطالبات ُتستخدمها ُالتي ُاإلنجليزية ُاللغة م
ُّ
تعل

طُعموًما؟  
ُالثالثُاملتوس 

طُإلستراتيجياتُ  
ُالعالقةُبينُاستخدامُطالباتُالصفُالثالثُاملتوس  ما

مُومدةُدراستهنُللغةُاإلنجليزية؟
ُّ
ُالتعل

 أهداف الدراسةب. 

ُ:تهدفُالدراسةُإلىُمعرفةُماُيلي

1ُ .ُ ُاللغة م
ُّ
ُتعل ُطالباتُإستراتيجيات ُبين ُاستخداًما ُاألكثر اإلنجليزية

ط  
ُ.الصفُالثالثُاملتوس 

2ُ ُطالباتُ. ُبين ُاستخداًما ُاألقلُّ ُاإلنجليزية ُاللغة م
ُّ
ُتعل إستراتيجيات

ط  
ُ.الصفُالثالثُاملتوس 

3ُ ُالصفُ. ُطالبات ُتستخدمها ُالتي ُاإلنجليزية ُاللغة م
ُّ
ُتعل إستراتيجيات

طُعموًما  
ُ.الثالثُاملتوس 

4ُ ُبي. ُاإلنجليزيةُالعالقة ُاللغة م
ُّ
ُالطالباتُإلستراتيجياتُتعل نُاستخدام

ُ.ومدةُدراستهنُلهذهُاللغة

 ج. أهمية الدراسة

مُُُُُُ
ُّ
برزُأهميةُالدراسةُفيُأنهاُاألولىُمنُنوعهاُلدراسةُإستراتيجياتُتعل

َ
ت

ُفيُ ُوخصوًصا ُاملدارسُالسعودية، ُفي  
ُالعام  ُالتعليم ُطالبات ُلدى اللغة

ُالعمري ُاملرحلة ُعلىُهذه ز  
 
ُترك ُالسابقة ُالدراسات ُمعظم ُإن ُحيث ة؛

املراحلُالجامعيةُأوُالدارسينُفيُمعاهدُاللغةُبالخارج،ُكماُأنُنتائجُهذهُ

ُاملدارسُمنُاإلفادةُ مينُفي  
 
نُاملعل  

 
ُتمك ُبطريقة ُنشرها ُيتمَّ الدراساتُلم

طُفيُ  
ُطالباتُاملتوس  م

َّ
ُكيفُتتعل ُمعرفة ُالدراسة ُهذه ُكذلكُتتيح منها.

نُمنُخاللهاُمنُمعرفةُالتعلي
َّ
ُاللغةُالثانية،ُوهذهُخطوةُقدُنتمك  

مُالعام 

ُالتعليمُ مُالطالبات،ُومنُثمُمعالجتهُفيُظلُاالعتمادُعلى
ُّ
الخللُفيُتعل

ُ.النشطُالذيُيتمركزُعلىُالطالب

مُاللغةُالثانيةُفيُالتعليمُالعام؛ُألنُُُُُُُ
ُّ
وتفيدُهذهُالدراسةُفيُتطويرُتعل

ُ
ُّ
ُتعل ُ]إستراتيجيات ُأكسفورد ُتدريسها. ُيمكن ُاللغة ُ]10م ُشاموت [.2ُ[؛

ُالنقصُالحاصلُفيُالدراساتُ باإلضافةُإلىُذلك،ُفإنُهذهُالدراسةُتسدُّ

السابقة؛ُوذلكُألنهاُتقيسُالثباتُوالصدقُألداةُأكسفوردُبعدُترجمتهاُ

ُ.وتعديلُفقراتها

 حدود الدراسةد. 

1ُ .ُ ُطالبات ُعلى ُالدراسة ُاقتصرت ُاملكانية: ُالثالثُالحدود الصف

طُ  
طةُبمحافظةُالخفجي86ُاملتوس   

ُ.فيُإحدىُمدارسُالبناتُاملتوس 
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ُاقتصرتُالدراسةُعلىُالتعرُّفُعلىُإستراتيجياتُ.2ُ الحدودُاملوضوعية:

مُاللغةُاإلنجليزيةُمنُوجهةُنظرُالطالبات
ُّ
ُ.تعل

 مصطلحات الدراسةه. 

فتُالكاتبةُمصطلحاتُالدراسةُكالتالي ُ:عرَّ

ُت مُإستراتيجيات  
 
ُاملتعل ُيستخدمها ُالتي ُاملختلفة ُالطرق ُهي ُاللغة: م

ُّ
عل

مهُ
ُّ
ُمنُأجلُإتقانُوتطويرُتعل ُوعي؛ ُأوُمنُغير ُبوعيٍّ ، ٍّ

ُفردي  ٍّ
بدافعُذاتي 

ُ.للغةُاألجنبية

ُاللغةُ م
ُّ
ُتعل ُفي ُالطالب ُأمضاها ُالتي ُالزمنية ُاملدة ُهي ُاللغة: م

ُّ
ُتعل مدة

ُ.اإلنجليزية

 السابقة الدراسات. 3

ُعلىُإستراتيجُُُُُُ ُالدارسون ُدرج ُقديمة، ُطرق ُهي ُاللغة م
ُّ
ُتعل يات

مهمُلغةُأجنبية،ُوقدُقامتُدراساتُكثيرةُمنُأجلُ
ُّ
استخدامهاُعندُتعل

ُماكمولينُ] ُوقدُاهتمتُاألبحاثُالسابقة9ُ[؛ُالحيسونيُ]11تحديدها. .]

مه؟ُ
ُّ
ُتعل ُفي ُوكيفُينجح ُما، مُش يء

ُّ
ُبتعل بمعرفةُكيفُيقومُدارسُاللغة

ُباإُل ُأنه ضح ُنتائجُواتَّ ُعلى ُوالحصول ُاإلستراتيجيات، ُهذه م
ُّ
ُتعل مكان

[ُ ُوأكسفورد ُجاننج ْرضية. ُ]12م  ُجافيد ُجميع13ُ[؛ ُاستخدمت ُوقد .]

مُ
ُّ
الدراساتُالتيُقامُهذاُالبحثُبعرضهاُأداةُأكسفوردُإلستراتيجياتُتعل

ُ(.50وعددُفقراتهاُ) (SILL) اللغةُاألجنبية

       ُ ُالوهيبي ُأجرى ُالسعودية ُأسبابُُ[30]في ُمعرفة ُإلى ُهدفت دراسة

ُباللغةُ ُاألمريكان ُمع ُالتواصل ُعن ُبأمريكا ُالسعوديين ُالطالب عزوف

ُواستخدمُ ُذلك. ُفي ُاألجنبية ُاللغة م
ُّ
ُتعل ُإستراتيجيات ُودور اإلنجليزية،

ُمنُ) ا نةُعشوائيًّ  
ُاستطالعُإفاداتُعي  ُوتمَّ ، (105ُالباحثُاملنهجُالوصفيَّ

تُاملتحدةُاألمريكية،ُمعظمهمُذكورُمنُمنُالطالبُالدارسينُفيُالواليا

ُ ُمختلفة مُُ-مستوياتُدراسية
ُّ
ُإلستراتيجياتُتعل ُاستخدامهم ُتواتر عن

ُ) (SILL) اللغة ُأكسفورد ُاستبانة ُإلى1989ُباستخدام ُترجمتها ُبعد )

(ُ  
(ُلتقييمُمدى1976ُالعربية،ُوكذلكُتمُاستخدامُاختبارُإيلينُالشفوي 

نةُالل  
ُلوضعهمُفيُاملستوىُاملناسبُلهمُمنُكفاءةُتواصلُأفرادُالعي   

غوي 

ُاللغوية
 
ُ.حيثُاملهارة

ُبالترتيبُ       ُاإلستراتيجيات ُيستخدمون ُالطالب ُأن ُالدراسة وكشفت

رية,ُ
ُّ
ُالتذك ُاالجتماعية, ُاملعرفية, ُفوق ُاملعرفية, ُاإلستراتيجيات التالي:

ُاإلستراتيجيات ُاستخدام ُترتيب ُفي ا
ً
ُاختالف

َ
ة مَّ

َ
ُث ُوأن بينُُالو جدانية.

ُيوجدُ ُال ُأنه ُالدراسة ُأظهرت ُكما ُالناجحين, ُوغير ُالناجحين مين  
 
املتعل

ُونوعُ ُأمريكا, ُفي ُالبقاء ُومدة ,  
صُالدراس ي  ُوالتخصُّ ُوالجنس, ُللعمر, تأثير

ُللغة,ُ ُالطالب م
ُّ
ُتعل ُوتجربة ُاللغة, ُتجاه ُالطالب ُوانطباع الشخصية,

ُ ُاألمريكيين ُفي ُالطالب ُورأي ُالتوفل, ُاختبار ُُ-ودرجة ُتواصلُفي مهارة

ُ.الطالبُاللغوية

دُفيهاُأنواعُوتواترُاستخدامُإستراتيجيات23ُوفيُدراسةُالعتيبيُ]       [ُحدَّ

فُ
َّ
مُاللغةُاإلنجليزيةُعندُالطالبُالسعوديينُالدارسينُفيُبرنامجُمكث

ُّ
تعل

ُاإلستراتيجياتُ ُاستخدام ُبين ُالعالقة ُوكذلك ُاإلنجليزية، لدراسة

ُُو ُاللغوية, ُاملهارة ُاملنهجُومستوى ُالباحث بع ُواتَّ ُوالدافعية. الجنس,

ُأجابُ ُاألول ُالقسم ُفي ُأقسام: ُثالثة ُمن نتُالدراسة ُتكوَّ ُوقد املختلط،

مُاللغة237ُ
ُّ
،ُوفيُ(SILL)ُطالًباُعلىُاستبانةُأكسفوردُإلستراتيجياتُتعل

ُمقابلةُعنُطريقُالبريدُاإللكتروني،8ُالقسمُالثانيُأجابُ) ُطالبُعلى )

ُالثالثُ ُالقسم ُوفي ُمع ُالباحثُعنُطريقُاملاسنجر ُمن11ُُتقابل طالًبا

ُجاءُ ُلإلستراتيجيات ُالطالب ُاستخدام ُأن ُالدراسة ُوأظهرت الجنسين،

ُ  
ُاللغوي  ُاملهارة ُالجنسُومستوى ُبين ُداللة ُذا ا

ً
ُارتباط

َ
ة مَّ

َ
ُث ُوأن ،

ً
معتدال

ُحيثُ ُاللغة, م
ُّ
ُفئاتُإستراتيجياتُتعل ُجميع ُوبينُاستخدام والدافعية،

ُأكثَر،ُوبَتكرارُُاستخدمُالطالب ُإستراتيجياتٍّ
ً
ُواألقوىُدافعية

ً
األكثرُمهارة

ُومهارة
ً
ُدافعية  

ُ.أكبَرُمنُأقرانهمُاألقل 

ُُُُُ[ُ ُماكمولين ُدراسة ُ)11أما ُاستخدام ُفي ُبحثت ُفقد ُمن165ُ[ )

ُفيُ ُأكاديمية صات ُتخصُّ ة ُعدَّ ُفي ُاإلنجليزية، ُاللغة ُدارس ي ُمن الجنسين،

ُإلستراتيجيا ُسعودية، ُجامعات ُالجنسُثالث ُودور ُاللغة، م
ُّ
ُتعل ت

بعتُالباحثةُ ُواتَّ ُفيُاستخدامُهذهُاإلستراتيجيات.  
صُاألكاديمي  والتخصُّ

ُيستخدمنُ ُالطالبات ُأن ُالدراسة ُنتائج ُوأظهرت ، ُالوصفيَّ املنهج

صُاألكاديميُ ُوأنُللتخصُّ ُمنُالطالب،
ً
اإلستراتيجياتُاللغويةُأكثرُقليال

اُذاُداللةُإحصائيةُمعُاستخد
ً
ُ.امُاإلستراتيجياتارتباط

(ُمنُطالبُقسمُاللغةُاإلنجليزية134ُ[ُعلىُ)9وفيُدراسةُالحيسونيُ]ُُُُُ

مُاللغةُالتيُُفيُجامعةُالجوفُمنُالجنسين،ُدرستُفيهاُإستراتيجيات
ُّ
تعل

ُاإلنجليزية،ُ ُاللغة ُدراسة ُومدة ُبالجنس ُوعالقتها ُالطالب، يستخدمها

ُالطالبُ ُاستخدام ُأن ُالنتائج ُوأظهرت ، ُالوصفيَّ ُاملنهج ُفيها بعت واتَّ

،ُحيثُكانُاستخدامُاإلستراتيجياتُاملعرفية,ُ
ً
لإلستراتيجياتُجاءُمعتدال

بينماُكانتُاإلستراتيجياتُُوفوقُاملعرفية,ُوالتعويضيةُاألكثَرُاستخداًما،

ُاستخدامُ ُكان ُوكذلك ُاستخداًما، ُاألقلَّ ُهي ُوالوجدانية رية
ُّ
التذك

ُذاتُداللةُ ُفروٌق ُتوجد ُولم ُمنُالطالب، الطالباتُلإلستراتيجياتُأكثر

ُومعُ ُاإلستراتيجيات، ُباستخدام ُاللغة ُدراسة ُمدة ُعالقة ُعلى إحصائية

ُاست ُأطوَل ةٍّ
ُملدَّ ُاللغة ُدارسو ُأظهر ُفقد كراًراُذلك

َ
ُت ُأكثر خداًما

ُ.لإلستراتيجيات

[ُمنُأولى14ُأماُبالنسبةُللدراساتُاألجنبية،ُفقدُكانتُدراسةُجاننجُ]ُُُُُُ

ُإمكانيةُ ُفيها ُبحثت ُاألطفال، ُعلى ُاللغة م
ُّ
ُتعل ُإلستراتيجيات الدراسات

مُاللغةُاإلنجليزيةُفيُ
ُّ
استخدامُأطفالُاملرحلةُاالبتدائيةُاملبتدئينُفيُتعل

ُ ُ)كند–كيوبك ُلدراسة ُاملختلط ُاملنهج ُواستخدمت ،120ُا،
ً
ُطفال )

ُوأنُ ُاللغة، م
ُّ
ُإستراتيجياتُتعل ُيستخدمون ُاألطفال ُأن وأظهرتُالنتائج

ُاألكثرُ ُهي ُاملعرفية، ُوفوق ُوالوجدانية ُالتعويضية اإلستراتيجيات

ريةُهيُ
ُّ
استخداًما،ُبينماُكانتُاإلستراتيجياتُاملعرفيةُواالجتماعيةُوالتذك

ُاستخ داًما،ُوأظهرتُالنتائجُأيًضاُأنهُالُتوجدُفروقُبينُالجنسينُاألقلَّ

فيُاستخدامُاإلستراتيجيات؛ُولكنُالطالبُذويُاملهاراتُالعلياُاستخدمواُ

ُ
ً
ُمهارة  

ُمنُأقرانهمُاألقل 
ً
ُ.إستراتيجياتُأكثر،ُوبصورةُأكثرُكفاءة

[ُدراسةُالستكشافُالعالقةُبينُإستراتيجيات3ُوأجرىُماقوقيُوأليفرُ]ُُُُ

نةُت  
ُعي  ُلدى ُالشخصية ُالكفاءة ُومعتقدات ُواملهارة, ُوالعمر, ُاللغة م

ُّ
عل

(ُطالًباُمنُالجنسينُمنُاملدارسُاالبتدائيةُوالثانوية480ُعشوائيةُمنُ)

،ُواستخدمُنسختينُ بعُالباحثُاملنهجُالوصفيَّ ُواتَّ والجامعيةُفيُبتسوانا.

ُأكسفورد ُأداة ُاألجن (SILL) من ُاللغة م
ُّ
ُإحداهماُإلستراتيجياتُتعل بية،

ُوكذلكُ ُللجامعيين، ُواألخرى ُوالثانوية، ُاالبتدائية ُفي ُللصغار صة مخصَّ

،ُ(MJSES)ُجنكسُلكفاءةُالطالبُالشخصية-استخدمُمقياسُمورجان

ُوكانتُ ،
ً
ُمعتدال ُلإلستراتيجيات ُبتسوانا ُطالب ُاستخدام ُجاء وقد

ُ
ً
ُلدىُاإلستراتيجياتُفوقُاملعرفيةُواالجتماعيةُواملعرفية،ُاألكثَرُتفضيال

ريةُوالتعويضية
ُّ
ُ.الطالب،ُمنُاإلستراتيجياتُالوجدانيةُوالتذك
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ُبينُاستخدامُاإلستراتيجياتُواملهارة،ُُُُُُ
ً
ُعالقة

َ
ة مَّ

َ
وأظهرتُالدراسةُأنُث

ُالطالبُ ُإن ُحيث ُالشخصية؛ ُالكفاءة ُومعتقدات ُالدراسية، واملرحلة

ُ  
ُأكثَرُمنُالطالبُاألقل  ُيستخدمونُإستراتيجياتٍّ

ً
ُفيُكلُاألعلىُمهارة

ً
ُمهارة

ُباختيارُ
ً
املراحلُالتعليمية,ُوكذلكُأظهرتُالنتائجُأنُلعمرُالطالبُعالقة

ُالعلياُ ُالدراسية ُاملراحل ُطالب ُيستخدم ُحيث ُاإلستراتيجيات، نوع

ُفوقُاملعرفيةُأكثرُمنُطالبُاملرحلةُاالبتدائية ُ.اإلستراتيجيات 

ُإستراتيجي5وبحثتُدراسةُرحيميُوآخرينُ]ُُُُُ مُاللغةُ[ُاستخداَم
ُّ
اتُتعل

ُونمطُ ُوالجنس، ُوالدافعية ُاإلتقان ُمستوى ُبين ُوالعالقة اإلنجليزية،

ُاإليرانيين،ُ ُاإلنجليزية ُاللغة ُدارس ي ُلدى ُلإلستراتيجيات ُالطالب اختيار

(ُ ُمن نة  
لتُالعي 

َّ
ُتشك ُتتراوح196ُوقد ُالثانوية، ُبعد ُمنُطالبُما ُطالًبا )

ط  
ُبينُضعيفُومتوس  ُإتقانُاللغة ُفي ُالباحثُُمستوياتهم بع ُواتَّ ومرتفع.

،ُوخلصتُنتائجُالدراسةُإلىُأنُمستوىُاإلتقانُوالدافعيةُ املنهجُالوصفيَّ

نةُ  
مُاللغةُعندُعي 

ُّ
ؤُباستخدامُإستراتيجياتُتعل ُللتنبُّ

ً
ُرئيسة ُعوامَل عدُّ

 
ت

ُبينُ ُتوجدُعالقةُسلبية ُبينما ُتأثير، ُأنُللجنسُأيَّ ُولمُيظهر الدراسة،

ُواستخ ُاللغة ُدراسة ُالدراسةُسنوات ُأظهرت ُكما ُاإلستراتيجيات، دام

ُ.تفضيلُالطالبُلإلستراتيجياتُفوقُاملعرفيةُواالجتماعية

(ُمنُطالبُالثانويةُوالجامعة،ُمن101ُ[ُبينُ)15وفيُاليابانُقارنُأولهُ]ُُُُُ

ُهذهُ ُوتأثير ُوالدافعية، ُاإلنجليزية ُاللغة م
ُّ
ُإستراتيجياتُتعل

 
حيثُعالقة

راتُعلىُإتقانُالل  
،ُاملتغي  غةُاإلنجليزية،ُواستخدمُالباحثُاملنهجُالوصفيَّ

ُلإلستراتيجياتُ ُالجامعة ُطالب ُاستخدام ُأن ُالدراسة ووجدت

ريةُ
ُّ
ُالتذك ُلإلستراتيجيات ُالثانوية ُطالب ُواستخدام االجتماعية،

ُ.يرتبطُبمستوىُإتقانُاللغةُاإلنجليزيةُاملرتفعُ-واالجتماعيةُوالوجدانيةُ

ُُُُُ[ُ ُدرسُزهاو ُالصين ُ)ُ[6وفي ُالعليا150ُاستخدام ُمنُطالبُاملرحلة )

ُ، ُالوصفيَّ ُاملنهج ُفيها بع ُاتَّ ُاإلنجليزية، ُاللغة م
ُّ
ُإلستراتيجياتُتعل الثانوية

ُلإلستراتيجياتُ ُالصينيين ُالطالب ُاستخدام ُأن ُالدراسة وأظهرت

،ُوأنُاإلستراتيجياتُالتعويضيةُهيُاألكثرُاستخداًما،ُووجدُأنُ
ٌ
ط  

متوس 

ُاإلس ُذاُاإلناثُيستخدمن ا
ً
ُاختالف

َ
ة مَّ

َ
ُث ُوأن ُالذكور، ُمن ُأكثر تراتيجيات

ُالثالث؛ُ ُالثانوية ُاملراحل ُالطالبُلإلستراتيجياتُبين ُاستخدام ُفي داللة

ُاستخدامُاإلستراتيجيات ُ.حيثُكلماُارتفعتُاملرحلةُالدراسية،ُقلَّ

[ُاستخدامُطالبُاملرحلةُالثانوية16ُأماُفيُهونجُكونجُفقدُدرسُياوُ]ُُُُُ

مُاللغةُاإلنجليزية،ُوأجرىُدراسةُنوعيةُعلىُوالجامعي
ُّ
ةُإلستراتيجياتُتعل

لونُاإلستراتيجيات110ُ)  
،ُوأظهرتُالنتائجُأنُطالبُالثانويةُيفض  (ُطالبٍّ

لُطالبُالجامعةُاإلستراتيجياتُالتعويضية،ُوجاءُ  
ُيفض  رية،ُبينما

ُّ
التذك

ُطالبُ ُعند ُضعيف، ُإلى
ً
ُمعتدال ُلإلستراتيجيات ُالطالب استخدام

ُعندُطالبُالجامعةال
ً
ُ.ثانوية،ُومعتدال

ُ(ُمنُطالبُاملرحلة180ُ[ُاستخدامُ)17وبحثتُزينبُوآخرونُ]ُُُُُ

ُ، مُاللغة،ُواستخدمتُاملنهجُالوصفيَّ
ُّ
الثانويةُفيُماليزياُإلستراتيجياتُتعل

وأظهرتُالنتائجُتفضيلُالطالبُلإلستراتيجياتُالوجدانية؛ُحيثُجاءتُ

ُ ُوجاءت ُاألول، ُالترتيب ُاألخير،ُفي ُالترتيب ُفي ُالتعويضية اإلستراتيجيات

ُ.وكانُاستخدامُاإلناثُلإلستراتيجياتُأكثَرُمنُالذكوُر

ُُُُُُ[ُ ُوأزالن ُنونج ُلدراسة ُبالنسبة ُاستخدام7ُأما ُعن ُفيها ُبحث ُفقد ]

ُلدراسة186ُ) ُيستخدمونها ُلإلستراتيجياتُالتي ُالطالبُالجامعيين ُمن )

ُاملن ُالباحث ُواستخدم ُالعربية، ُأنُاللغة ُالنتائج ُوأظهرت ، ُالوصفيَّ هج

ُالطالبُ ُتفضيل ُوكان ،
ً
ُمعتدال ُجاء ُلإلستراتيجيات ُالطالب استخدام

لإلستراتيجياتُحسبُالترتيب:ُاإلستراتيجياتُفوقُاملعرفيةُواالجتماعيةُ

ُوالتعويضية,ُ ُوالوجدانية, رية,
ُّ
ُالتذك ُاإلستراتيجية ُثم ُاألول، ُالترتيب في

ُ.وأخيًراُاملعرفية

ُالُُُُُ ُ]وفي ُوآخرون ُماتيتس ُقامت ُطالب18ُيونان ُاستخدام ُبدراسة ]

ُنسخةُ ُواستخدمت ُالثانوية، ُالدنيا ُواملراحل ُاالبتدائية، ُالعليا املراحل

ُاملنهجُ بعت ُواتَّ ُاللغة، م
ُّ
ُتعل ُإلستراتيجيات ُأكسفورد ُأداة ُمن لة معدَّ

(ُ ُعلى ُالدراسة ُنتائج ُأظهرت ُوقد ، ُاستخدام1308ُالوصفيَّ ُأن ُطالبٍّ )

ُبينُطالبُاملرحلتينُفيُالطالبُلإُل ا
ً
ُاختالف

َ
ة مَّ

َ
ُوأنُث ستراتيجياتُمعتدٌل،

ُتأثيًراُ  
ُاالقتصادي   

ُوأنُلالختالفُاالجتماعي  نة، تفضيلُإستراتيجياتُمعيَّ

ُ.علىُاختيارُالطالبُلإلستراتيجيات

ُمنُاملرحلة703ُ[ُفقدُاستطلعتُآراءُ)8أماُدراسةُأجاثابولوُ]ُُُُُ (ُطالبٍّ

ُال ُالتعليم ُفي ُاللغةُالدنيا م
ُّ
ُتعل ُإلستراتيجيات ُاستخدامهم ُحول ،  

ثانوي 

ُاستخدامها.ُ ُعلى ُوالدافعية ُاللغوية ُاملهارة ُتأثير ُومدى اإلنجليزية،

ُ، بعتُاملنهجُالنوعيَّ لةُمنُأداةُأكسفورد،ُواتَّ واستخدمتُفيهاُنسخةُمعدَّ

ُبمهارةُ ا ُإيجابيًّ ر
َّ
ُيتأث ُاإلستراتيجيات ُاستخدام ُأن ُالدراسة ووجدت

ُبا ُاللغة،ُالطالب ُممارسة ُفي ُلإلتقان ُاملعطاة ُواألهمية ُاألجنبية، للغة

ُداللةُ ُله ُليس ُالتأثير ُهذا ُلكن ُواألدائية؛ ُالتكاملية ُالدافعية وكذلك

ُ.إحصائيةُبالنسبةُلإلستراتيجياتُبأنواعها

(ُمنُطالبُاملرحلة603ُ[ُدراسةُعلىُ)19فجيوكلسُ]-وأجرىُكمباكسُُُُُ

ُاالخت ُملعرفة ُالعليا؛ ُإستراتيجياتُاالبتدائية ُاستخدام ُتفضيل ُفي الف

ُالطالبُ ُومهارة ُوالجنس, ُوالعمر, مُاللغةُبالنسبةُللمرحلةُالدراسية,
ُّ
تعل

،ُواستخدمُأداةُأكسفورد،ُمعُ بعُالبحثُاملنهجُالنوعيَّ باللغةُاألجنبية.ُواتَّ

ُاألطفالُ ُاستخدام ُأن ُالنتائج ُوأظهرت ُفقراتها. ُبعض حذف

ُمعُزيادةُأ عمارهم،ُومعُذلكُبقاءُاستخدامهمُلنفسُلإلستراتيجياتُيقلُّ

ُاملعرفيةُ ُفوق ُاإلستراتيجيات ُوكانت لونها.  
ُيفض  ُالتي اإلستراتيجيات

ريةُ
ُّ
ُالتذك ُاإلستراتيجيات ُبينما ُاستخداًما، ُاألكثَر ُهي والوجدانية

ُالطالباتُ ُاستخدام ُوكان ُاستخداًما، ُاألقل ُهي والتعويضية

ُأ ُوجد ُكما ُالطالب، ُمن ُأعلى ُاستخدامُلإلستراتيجيات كرار
َ
ُت ن

اُبإتقانُالطالبُامللموسُللغةُاألجنبية رُإيجابيًّ
َّ
ُ.اإلستراتيجياتُيتأث

نةُمنُ)20وقامتُأرداشيفاُوترترُ]ُُُُُ  
(ُمنُاألطفال1,057ُ[ُببحثُعلىُعي 

ُاالبتدائيةُ ُالدراسية ُاملراحل ُفي ُثانية ُكلغة ُاإلنجليزية مون
َّ
ُيتعل الذين

طةُوالثانويةُفيُأمريكا،  
،ُوقدُهدفتُفيُبحثهاُُواملتوس  بعتُاملنهجُالنوعيَّ واتَّ

ُوتحليلُ ُكورنباخ، ُألفا ُاختبار ُوإجراء ُأكسفورد، ُأداة ُمن ق ُالتحقُّ إلى

ُفيُ ُجديدة ُأداة ُوتصميم ُأكسفورد، ُأداة ُلتعديل ُاالستكشاف؛ عامل

ُكلغةُ ُاإلنجليزية مي  
 
ُملتعل ُالجامعة ُقبل ُاللغة م

ُّ
ُتعل ُإستراتيجيات قياس

طت28ُُ(ُفقرةُإلى50ُـُ)ثانية،ُوقدُاختصرتُال ُوبسَّ

ُلهذهُاملراحلُالعمرية
ً
ُ.اللغةُلتكونُمناسبة

ُُُُُُ ُالثباتُوالصدقُداللة قُاختبار ُعن0.90ُُوحقَّ ُكثيًرا ُتزيد ُداللة وهي

ُأداة لت ُعدَّ ُالتي ُالسابقة ُالدراسات ُجميع لتها ُسجَّ ُالتي  SILL الدالالت

ُد ُالجانبية ُالفروع ُقياسات لت ُسجَّ ُكما ُالصغار، ُتتراوحُلتناسب الالتٍّ

طةُوعالية؛ُولكنُيؤخذُعلىُأداة77ُُ.-63ُبين.  
وهيُدالالتُتتراوحُبينُمتوس 

ميُاللغةُالقاطنينُفيُ  
 
أرداشيفاُحذفهاُبنوًداُكثيرةُقدُتكونُضروريةُملتعل

بيئةُالُيوجدُلهمُفرصةُملمارسةُاللغةُخارجُالصف.ُلذا؛ُقدُيكونُحذفُ

ُبال ُواألفالم ُالتلفاز ُ)أشاهد ُمثل ُسؤالُأسئلة ُوكذلك ُاإلنجليزية(، لغة
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ُو)أحاولُ ُباإلنجليزية(، ُمعهم ث ُأتحدَّ ُأن ُأشخاصُأستطيع ُعن )أبحث

ُالكثيرُ ثُباإلنجليزية(،ُوغيرها قدُُ-اقتناصُأكبرُقدرُمنُالفرصُللتحدُّ

ميُاللغةُ  
 
اُعندُقياسُاستخدامُاإلستراتيجياتُعندُمتعل بُأثًراُسلبيًّ  

يسب 

ُبيئةُالُتتحدَُّ ُالتلفزيونُالذينُيسكنونُفي ُوتكونُمشاهدة ثُاإلنجليزية،

هلها
َ
ُ.واألفالمُهيُوسيلَتهمُالوحيدةُلسماعُاللغةُمنُأ

ُ:التعقيبُعلىُالدراساتُالسابقة

ُ:منُخاللُاستعراضُاألبحاثُالسابقةُنجدُأن

بتُحسبُالدولُوحسبُأقدميتها  
 
ُ.الدراساتُقدُرت

ُُُُُ م
ُّ
ُتعل ُإستراتيجيات ُتناولت ُالتي ُالعاملية ُطالبُالدراسات ُعند اللغة

ُدرستُ ُالتي ُبتلك ُمقارنة ،
ً
ُقليلة عتبر

 
ُت ُوالثانوية ُاالبتدائية املراحل

ُ.اإلستراتيجياتُعندُالبالغين

ُُُُُ ُبحثٍّ ُُ-الُيوجدُأيُّ ُعلمُالباحثة  
مُُ-علىُحد 

ُّ
َيدر سُإستراتيجياتُتعل

طة،ُ  
اللغةُعندُطالبُاملدارسُالعامةُبمراحلهاُالثالثة:ُاالبتدائية،ُواملتوس 

ُفيُالسعوديةُُو ُالدراسةُهيُاألولى ُلذا؛ُتعتبرُهذه ُفيُالسعودية. الثانوية،

ُاملرحلةُ ُطالبات ُلدى ُاإلنجليزية ُاللغة م
ُّ
ُتعل ُإستراتيجيات لدراسة

طة  
ُمنهاُُاملتوس  ُوقليٌل ، ُاألعلىُمنُالدراساتُاملنهجُالنوعيَّ

 
بعتُالنسبة اتَّ

بعُاملنهجُاملختلط ُ.اتَّ

ْجرُ ُُُُُ
 
قياسُالصدقُوالثباتُألداةُأكسفوردُبعدُُمعظمُالدراساتُلمُت

ُتلكُ ُنتائج ُقراءة ُعلى ر  
 
ُيؤث ُقد ا ُممَّ ُاختصارها؛ ُأو ُوترجمتها تعديلها

[ُ ُوأليفر ُماقوقي ُولكن ُومصداقيتها؛ ُقياس3ُالدراسات ُاختبار ُأجرى ]

ُلقياسُالصدقُوالثباتُ لُمعاملُألفا 0.89ُالصدقُوالثبات؛ُحيثُسجَّ

ُوللثا0.82ُللمرحلةُاالبتدائية،ُو ُبعدُالثانوية،ُوهي0.84ُُنوية، ملرحلةُما

ُفقدُ ُجاننج ُأما ُاألداة. ُفي ُالتعديالت ُإلى ْر ش 
ُي  ُلم ُولكنه ُمقبولة؛ نسبة

ُأكسفورد حيثُبلغُعددُ (SILL) قامتُبحذفُوتبسيطُفقراتُمنُأداة

ولكنهاُ reliability إالُأنهاُلمُتقمُبتحليلُالثباتُواملصداقية30ُالفقراتُ

لةُمنُهذهُاألداةُجاننجُ تداركتُذلكُفيُدراسةُالحقة،ُولنسخةُثانيةُمعدَّ

ه12ُوأكسفوردُ] در 
َ
ُق
ً
ال عام 

لُاختبارُألفاُكورنباخُم  وهي0.82ُُ[،ُحيثُسجَّ

ُهذهُالدراسةُ تقريًباُمتساويةُمعُنتيجةُدراسةُماقوقيُالسابقة،ُوستسدُّ

[10ُألداةُأكسفوردُ]الفراغُالحاصلُفيُمجالُقياساتُالثباتُوالصدقُ

ُ.فيُاألبحاثُالسابقة
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ُإستراتيجياتُُُُُ مون  
 
ُاملتعل ُفيُُيستخدم ُتساعدهم ُكوسيلة ُاللغة م

ُّ
تعل

ُوهيُ ُواسترجاعها، ُتخزينها ُطريق ُعن ُاملعلومات ُواستخدام اكتساب

زيدُمنُمسؤوليةُالطالبُتجاهُ
َ
ُت ُحيثُإنها ُالثانية؛ مُاللغة

ُّ
ُلتعل ضرورية

ُتفعيلُ ُفي ُأيًضا ُتسهم ُوهي ُالدراسة، ُفي ُمهاراتهم ُوتطوير مهم
ُّ
تعل

ُكف ُوزيادة ُدراسته، ُفي ُالطالب نُاستقاللية  
 
ُتمك ُأنها ُكما ُاللغوية، اءته

نهمُ  
 
اُيمك مُاللغةُمنُمعرفةُأسبابُإخفاقهم؛ُممَّ

ُّ
قينُفيُتعل خف 

 
الطالبُامل

[ُ ُشاموت م.
ُّ
ُالتعل ُفي ُطريقتهم ُوتعديل ُتوجيه ُمن ُكذلك2ُالحًقا ُوهي .]

ُالدراسةُ ُتطوير ُفي ُوتسهم ُتدريسهم، ُتخطيط ُعلى مين  
 
ُاملعل تساعد

[.ُكماُأنُإتقانُالطالبُللغةُاألجنبية2ُ[؛ُشاموتُ]21والتدريس.ُموراتُ]

ُهسياوُ ُاللغة. م
ُّ
ُتعل ُإلستراتيجيات ُاستخدامهم ل ُمعدَّ ُمع ا ُطرديًّ َيزيد

ُ ُ]2002ُوأكسفورد، ُوأليفر ُماجوجي ُ]3في ُوأليفر ُماجوجي [؛3ُ[؛

ُعلىُأهميةُهذهُاإلستراتيجيات،9ُ[؛ُالحيسونيُ]8أجاثوبولوُ] [.ُوهذاُيدلُّ

مُاللغةُاألجنبيةودورهاُفيُرفعُكفاءةُالطالبُ
ُّ
ُ.فيُتعل

مُاللغةُأ.
ُّ
ُ:تعريفُإستراتيجياتُتعل

ُُُُُُ ُجريفثس ُص.2008عرَّف .87[ُ ُأكسفورد ُفي م4ُ:
ُّ
ُتعل ُإستراتيجيات ]

ُتنظيمُ ُأجل ُمن ُبوعيٍّ مون  
 
ُاملتعل ُيختارها ُالتي ُ"النشاطات ُبأنها: اللغة

ُ ُأكسفورد فتها ُوعرَّ مهم".
ُّ
ُ]2011تعل ُأكسفورد ُفي ،4ُ ُص: بأنها:101ُُ[

ُأوُ ُاألجنبية ُاللغة م
ُّ
ُتعل ُفي م

ُّ
ُوالتحك ُلتنظيم ُومدروسة "محاوالتُهادفة

فهاُكوهينُ [ُبأنها:ُ"أفكارُوسلوكيات4ُفيُأكسفوردُ]2011ُالثانية".ُكماُعرَّ

مُاللغة،ُحتيُ
ُّ
،ُيستخدمهاُدارسُاللغةُمنذُاللحظةُاألولىُلتعل منتقاةُبوعيٍّ

عيَنهُعلىُالتغ بُعلىُصعوباتُدراسيةُالوصولُإلىُاملستوياتُالعليا؛ُلت 
ُّ
ل

دة  
ُ."متعد 

ُ ُتودور ُ]1996ويصف ُالحيسوني ُ"السلوك9ُفي ُبأنها: ُاإلستراتيجيات ]

ُفيُ ه ُمهارات  ز  
ُيعز  ُحتي ُوعيٍّ ُبدون ُأو ُبوعيٍّ م  

 
ُاملتعل ُبه د ُيتقيَّ ُالذي ه املوجَّ

غةُالثانيةُأوُاألجنبية
ُّ
ُ."الحديثُواالستماعُوالكتابةُوالقراءةُلل

ُشاموت فها 2004ُُوعرَّ ُص: ،14ُ[ُ ُالحيسوني ُ"األفكار4ُفي ُبأنها: ]

مونُإلحرازُأهدافُدراسية  
 
ُ."والسلوكياتُالواعيةُالتيُيقومُبهاُاملتعل

ُإلىُ ح  
ُتلم  ُاألجنبية ُاللغة م

ُّ
ُتعل ُإستراتيجيات ُتعاريف ُمعظم ُأن الحظ ي 

ا.ُأكسفوردُ] ُذهنيًّ [.ُومعُذلكُفإنُهذهُالتعاريفُتختلفُفي4ُعمليةُتتمُّ

ُأوُبدونُمدىُكونُا ُبوعيٍّ
ستخدامُدارسُاللغةُلهذهُاإلستراتيجياتُيتمُّ

ُسلوكياتُ ُسلوكياتُأم ُمدىُكونها ُكذلكُتختلفُفي ُمًعا، ُبهما ُأو وعي،

ُلهذهُ ُاستخدامه ُالدارسُعند ُدافعية ُتحديد ُتختلفُفي ُوأخيًرا وأفكار،

ُأمُ ُلغوية؟ ُومشكالت ُصعوبات ي  
 
ُلتخط ُيستخدمها ُهل اإلستراتيجيات

ُ يا؛ُمثلُزيادةُمهاراتهُاللغوية؟لتحقيقُأهدافُعل

ُُُُُ ُ اُص:
ً
[ُبتحليلُمحتوىُغالبيةُاألبحاث4ُ]226ُقامتُأكسفوردُحديث

ُالتعريفُ ُبهذا ُوخرجت ُاألجنبية، ُاللغة م
ُّ
ُتعل ُإستراتيجيات ُتناولت التي

ُدقيقُ ُتعريف ُإيجاد ُصعوبة ُعن ُبه رت ُعبَّ ُالذي ُاملسهب الطويل

مُاللغةُ"إستراتيجيات
ُّ
مُاللغةُالثانيةُإلستراتيجياتُتعل

ُّ
هيُعبارةُ "L2 تعل

َبلُ ُمنُق  ُواستخدامها ُاختيارها ُيتمُّ دة ُوممارساتُحركيةُمعقَّ عنُأفكار

ُوتنسيقُ ُإلدارة ن ُمعيَّ ُسياق ُأو ُمحيط ُفي ُالوعي  ُمن ُما ُبقدرٍّ مين  
 
املتعل

دةُمنُأنفسهمُ)وجدانية،ُوعاطفية،ُواجتماعية(؛ُبهدف  
ُ:جوانَبُمتعد 

ُ ُإنجازُواجباتُلغوية، ُاللغةُاوُاستخدامها،ُو/أوُج(ُأ( ُتحسينُأداء ب(

ُ.تحسينُاملهارةُعلىُاملدىُالبعيد

نُ ُبدنيةُيمك  ا؛ُولكنُقدُيكونُلهاُتعابير  هةُذهنيًّ هذهُاإلستراتيجياتُموجَّ

ُوإبداع،ُ ُبمرونة ُغالًبا ُاإلستراتيجيات مون  
 
ُاملتعل ُيستخدم مالحظتها:

قوهاُع  
ُباستخدامُطرقُعديدة،ُكأنُينس  عاتُأوُويدمجونها لىُهيئةُتجمُّ

مونُ  
 
ُاملتعل ُويختار ُاحتياجاتهم. ُلتلبية ُاإلستراتيجيات ُمن سالسل

ُمناسبةُ ُمدى ُويعتمد ُمحيطهم. ُفي ُيستخدمونها ُالتي اإلستراتيجيات

ُ."اإلستراتيجياتُعلىُعدةُعوامَلُشخصيةُوظرفية

مُاللغةُب.
ُّ
ُ:تصنيفُأكسفوردُإلستراتيجياتُتعل

ُتصنيفُُُُ ُالدراسة ُهذه ُاللغةُتستخدم م
ُّ
ُإلستراتيجياتُتعل  أكسفورد

SLL [ُ فُنونجُوازالن10أكسفورد ُبتصرُّ ُالعربية ُاللغة ُإلى ُاملترجم ]ُ[7]ُ،

هُ
 
عتَبرُأكثَرُأداةُمنُأدواتُإستراتيجياتُاللغةُتأثيًرا،ُويعتبرُتسلسل الذيُي 

ُمنُغيره،ُوهوُكذلكُاألكثرُاستخداًماُ
ً
ُلإلستراتيجياتُأكثَرُشموال الهرميُّ

مُاللغةُالثانيةُحتىُاآلن.ُالحيسونيُ]فيُأبحا
ُّ
ُ].9ثُإستراتيجياتُتعل

ُإستراتيجياتُ ُإلى ُأكسفورد مُاللغةُحسبُأداة
ُّ
تنقسمُإستراتيجياتُتعل

ها،ُ ُدراست  ُاملقصود  ُاألجنبية ُباللغة ُمباشرة ُترتبط ُوهي مباشرة،
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وإستراتيجياتُغيرُمباشرة،ُوهيُليستُمرتبطةُباستخدامُاللغةُمباشرة؛ُ

مها.ُأكسفوردُ]بلُتعززُُو
ُّ
ُ].7[؛ُنونجُوأزالنُ]22تنظمُتعل

ُ:اإلستراتيجياتُاملباشرة أ.

ر -1
ُّ
ُ:إستراتيجياتُالتذك

ةُأقسام،ُهي:ُاسترجاعُاملعلوماتُعنُطريقُعملُربطُُُُُ وتنقسمُإلىُعدَّ

ُالحركة.ُ ُواستخدام ُواملراجعة، ُوالصوت، ُالصورة ُواستعمال ، ٍّ
ذهني 

ُالت ُمبادئ ُاإلستراتيجية ُهذه ُواملراجعة،ُوتشمل ُوالربط ُوالتنظيم رتيب

ُالدارس؛ُ مها
َّ
ُيتعل ُالتي ُوهدفُمنُاملادة ُمعنى ُتستلزمُوجود ُبدورها التي

م  
 
نُأنُتتمُبدونُوجودُاملعنىُوالقيمةُلدىُاملتعل ُ.فهذهُاملبادئُالُيمك 

ُ(:اإلستراتيجياتُاملعرفيةُ)استيعابُوإنتاجُ-2

ُاألجنبيُُُُ ُاللغة م
ُّ
ُتعل ُعند ُعنها ُغنى ُال ُعلىُوهي ُالطالب ُتساعد ُوهي ة،

ُوالتحليل،ُ ُاملالحظات، ُعمل ُطريق ُعن ُاألجنبية ُاللغة استخدام

مة،ُ
َ
ْحك طاتُم 

َّ
والتلخيص،ُوالتركيب،ُواستيعابُاملعلوماتُلتطويرُمخط

.ُأكسفوردُ ٍّ
وممارسةُالتعبيراتُاللغويةُبصورةُطبيعيةُوفيُمحيطُطبيعي 

[22.[ُ

ُوإرسال ي  
ُوتلق  ُالتطبيق، ُفئات: ُإلى ُوالتحليل،ُُوتنقسم املعلومات،

ُ.22واالستدالل.ُأكسفوردُ]

ُ:اإلستراتيجيةُالتعويضيةُ-3

مُيستخدمُُُُُ  
 
ىُأيًضاُإستراتيجيةُالتخمينُأوُاالستنتاج؛ُإذُإنُاملتعل وتسمَّ

ُيجهلُمعناها،ُ ُالتي ُالكلمة نُمعنى  
ُليخم   

ُاللغوي  ُغير ُأو ُاللغويَّ التلميح

طن نُبف   
دُيخم   

مُالجي   
 
ُ.ةُعندماُالُيفهمُمعنىُالكلمةحيثُإنُاملتعل

ُأوُُُُُ ُالكتابة ُفي ُاللغة ُاستخدام ُمن م  
 
ُاملتعل ن  

 
ُتمك ُاإلستراتيجية وهذه

ُوتنقسمُهذهُاإلستراتيجيةُإلىُ .  
ُاللغوي  الحديث،ُعلىُالرغمُمنُقصوره

بُعلىُالقصورُفيُاملحادثةُوالكتابة.ُ
ُّ
ُوالتغل ُالتخمينُالذكي، مجموعتين:

ُ].7نُ][؛ُنونجُوأزاُل22أكسفوردُ]

ُالكتابةُ     ُفي ُاملستخَدمة
َ
ُالتعويضية ُاإلستراتيجيات  ُأن ُكوهين َيجز م

مُ
ُّ
نُاعتبارهاُمنُإستراتيجياتُتعل والكالمُيرادُالتواصلُبهاُفقط،ُوالُيمك 

ُأكسفوردُ] ُولكنُالُيمنع22ُاللغة. ُفيهُبعضُالصحة؛ ُوقدُيكونُهذا .]

ُالت ُأثناء ُالثانية مُللغة  
 
واصلُهوُكذلكُموقًفاُأنُيكونُاستخدامُاملتعل

مُقدُيحصلُ
ُّ
اُيمارسُفيهُإستراتيجياتهُبطريقةُواعية؛ُإذُإنُالتعل تعليميًّ

ٍُّ
اُأوُفيُمحيطُطبيعي  ُ.فرديًّ

ُ:اإلستراتيجياتُغيرُاملباشرة ب.

مُبدونُاستخدامُاللغةُُوهيُإستراتيجيات
ُّ
مُبإدارةُعمليةُالتعل زُوتقوَّ تعزَّ

ُ:األجنبيةُغالًبا،ُوهيُتعملُبصورةُمتناغمةُمعُاإلستراتيجياتُاألخرُى

ُ:اإلستراتيجياتُفوقُاملعرفيةُ-1

ُوهيُ مه،
ُّ
ُتعل ُعملية ُفيها م  

 
ُينظ ُفرًصا م  

 
ُللمتعل ُتتيح ُاإلستراتيجيات هذه

ُ:تنقسمُإلىُثالثُفئات

ُعمُُُُ ُوهذهُتركيز ُوتقييمه. ُوتنظيمه ُوتخطيطه، م،
ُّ
ُالتعل لية

مينُالذينُيفقدونُ  
 
مُاللغة،ُوخصوًصاُللمتعل

ُّ
اإلستراتيجياتُمهمةُفيُتعل

مهمُ
ُّ
ُتعل ُوتخطيط ُاالنتباه ُعلى ُتساعدهم ُفهي م؛

ُّ
ُالتعل ُعند تركيزهم

ُفيهاُ ُيمارسون ُفرص ُعن ُوالبحث ،  
ُاللغوي  رهم ُتطوُّ ُومراقبة وتنظيمه

ُط
َ
.ُأكسفوردُ]اللغةُفيُمواقف ُ].22بيعيةٍّ

ُ:اإلستراتيجياتُاالجتماعيةُ-2

ُاآلخرين،ُُُُُُ ُمع ُللتعامل ُاملناسبة ُاإلستراتيجيات ُاستخدام ب
َّ
تتطل

وممارسةُاللغةُمعهم،ُوهيُتشملُثالثُفئات:ُإلقاءُاألسئلة،ُوالتعاطف،ُ

رُ  
ثُأنُيكر   

مُمنُاملتحد   
 
والتعاونُمعُاآلخرين.ُومنُأمثلتهاُأنُيطلبُاملتعل

ُوهذهُُما ُقيلُله. مُببطءُحتيُيستطيعُأنُيستوعبُما
َّ
ُأوُأنُيتكل قاله،

ُأكبَر،ُ همٍّ
َ
يُإلىُحصولُف  

ُيؤد  ا ؛ُممَّ زُالتواصلُاالجتماعيَّ  
اإلستراتيجيةُتعز 

ُأنهاُ ُكما ُالناس. ُبين ُالتواصل ُأشكال ُأحد ُهي ُالتي غة،
ُّ
ُلل ُأكبر وممارسةٍّ

م،
ُّ
ُللتعل ُدافعيته ُوزيادة م  

 
ُاملتعل ُرضا ُإلى ي  

ُاألخطاءُُتؤد  ُمن واالستفادة

غة.ُنونجُوأزالنُ]
ُّ
ُ].7وتصحيحها،ُواستخدامُأفضلُلل

ُ:اإلستراتيجياتُالوجدانيةُ-3

هاتُوالدوافعُوالقيم،ُوهذهُالعواملُلهاُ  مُباالنفعاالتُوالتوجُّ
َّ
وهيُتتحك

ُوتشجيعُ ُالقلق، ُتهدئة ُفئات: ُثالث ُوهي م،
ُّ
ُالتعل ُعملية ُعلى ُكبير أثٌر

ُ.االنفعالالنفس،ُوتحديدُدرجةُ

ُإذاُ ُفاعليته مُوزيادة
ُّ
ُرفعُمستوىُالتعل ُفي ُبالغ ُاإلستراتيجياتُأثر ولهذه

مُإذاُكانتُهذهُالدوافعُواالتجاهاتُوالقيمُ
ُّ
كانتُإيجابية،ُأوُإعاقةُالتعل

د.ُأكسفوردُ]  
ُجي  مُلديهُاستعدادُلغويٌّ  

 
،ُحتىُوإنُكانُاملتعل

ً
ُ].22سلبية

 الطريقة واإلجراءات. 5

 اسةمنهج الدر أ. 

ُالدراساتُ  ُكل بعت ُاتَّ ُوقد ، ُالتحليليَّ ُالوصفيَّ ُاملنهج ُالدراسة نهجت

ُ.(SILL) السابقةُهذاُاملنهجُباستخدامُأداةُأكسفورد

نتهاب.  ِّ
 مجتَمع الدراسة وعي 

مات،ُ طُاملنتظ   
اقتصرُمجتمعُالدراسةُعلىُطالباتُالصفُالثالثُاملتوس 

هنُ نُالجدوُل86وعدد   
نة1ُ.ُيبي   

ُ.مواصفاتُالعي 

ُ:األداة

مُاللغةُُُُُ
ُّ
بعدُترجمتهاُإلىُ SILL استخدمتُالدراسةُأداةُإستراتيجياتُتعل

ُإيضاحُكيفيةُاإلجابةُعنُاألسئلةُللطالباتُباللغةُالعربيةُ العربية،ُوتمَّ

نُ  
،ُأحياًنا،ُغالًبا،ُدائًما(،ُتبي 

ً
باختيارُأحدُخمسةُمعايير،ُهيُ)بتاًتا،ُقليال

قرة ُ.معُواقعُالطالبةُمدىُانطباقُومصداقيةُالف 

ُواآلخرُ ُالطالبة، ُبيانات ُيخصُّ ُأحدهما ُقسمين؛ ُإلى ُاالستبانة وتنقسم

لُاإلستراتيجيات،ُوهيُ  
 
ُتمث

ً
قرة نُمنُخمسينُف  أسئلةُاالستبانةُالتيُتتكوَّ

ُالوجدانية،ُ ُاملعرفية، ُفوق ُالتعويضية، ُاملعرفية، رية،
ُّ
ُالتذك بالترتيب:

ُ.االجتماعية

ستخدمُأداةُأكسفوردُلقياسُإستراتيجياتُاللغةُكأداةُأساسيةُفيُُُُُ
 
وت

ُ ُمنُاألبحاثُمنذ ُالنوع ُ]1990ُهذا ُالعتيبي ُاآلن. ُوأزالن23ُحتى ُنونج [؛

ُالحيسوني7] ُمنreliability coeffientsُُ[9]ُ[؛ ُكثير ُفي ُتراوح ُوقد ،

ُلتحكيمُاستخد95.ُو85الدراساتُبينُ
ً
ُقياسُموثوقة

َ
اُجعلهاُأداة امُ.ُممَّ

[ُ ُستوك ُوباري ُأكسفورد ُاللغة. م
ُّ
ُتعل ُإلستراتيجيات ُلونج24ُالطالب [؛

ُ].7[؛ُنونجُوأزالنُ]9فيُالحيسونيُ]2011ُوهيو،

     ُ ُعلى ُاالستبانة  عت
ُووز  ُتجريبية، ُدراسة ُأجريت ،٧٠ُُوقد

ً
طالبة

ُوكذلكُ ُاالستبانة، ُأسئلة ُكثرة ُمن ُالطالبات َل ُتملم  ُالباحثة والحظت

ُفيُعدم
ً
ُمثلُ)أستخدمُُواجهنُمشكلة همُاملقصودُمنُبعضُاألسئلة؛

َ
ف

ُالتيُ ُاإلنجليزية ُالكلمات ُو)أستخدم ُالجديدة(، ُالكلمات ُلحفظ السجع

ُللنصُاإلنجليزي(،ُ ا ُو)الُأترجمُالكلماتُحرفيًّ ُفيُصورُمختلفة(، أعرفها

مُ
ُّ
ُتعل ُفي نُالذيُأحصلُعليه ُالتحسُّ رُفي  

 
ُو)أفك ُمنُأجلُاملتعة(، و)أقرأ

ُو)أ ُمنُاإلنجليزية(، ُوغيرها ُاإلنجليزية(، ُفي ًدا  
ُجي  ُعملت ُإذا ُنفس ي كافئ
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ُتبسيطُلغةُاالستبانةُبناًءُعلىُنتائجُالدراسةُالتجريبية؛ُ األسئلة،ُوقدُتمَّ

ُ متين   
 
ُبمحك ُوتمتُاالستعانة طة،  

ُاملتوس  ُطالبُاملرحلة هم
َ
ُتناسبُف حتي

طة  
ُباللغةُالعربية،ُوبتدريسُطالباتُاملرحلةُاملتوس  ُ.خبيرتين 

َبلُُُُُُ ُق  ُمن ُالطالبات ُفصول ُداخل ُاالستبانات ُأداء ُعلى ُاإلشراف وتمَّ

ُبأهدافُعملُاالستبانةُوأهميتها،ُ مةُالطالبات   
 
مةُاملادة،ُوأخبرتُاملعل  

 
معل

ُ بُعليهاُأيُّ ستخَدمُفيُبحث،ُولنُيترتَّ
 
ُإبالغهنُمسبًقاُأنُاالستبانةُست وتمَّ

ُإخبارهنُأثرُعلىُدرجاتهن،ُأوُأيُمسؤوليةُقدُتعودُعليه نُبالضرر،ُوتمَّ

بُإجاباتُ
َّ
أنهُليسُهناكُإجابةُصحيحةُأوُخاطئة،ُوأنُاالستبانةُتتطل

فتَرضُحصوله ُ.صادقة،ُوتعكسُالواقع،ُوليسُماُي 

ملعرفةُاملستويينُالعامُُ[10]ُتمُقياسُاملتوسطُحسبُمعيارُاكسفوردُُُُ

يعكس3.5ُُ-5والخاصُالستعمالُاالستراتيجياتُلديُالطالبات.ُوُاملعيار

ُ ُعالي ُاستخدام ُو3.4ُُ-2.5مستوي ُمتوسط ُمستوي 2.4ُُ-1.5يعكس

ُ."مستويُمنخفضُجدا1.4ُُ-1مستويُمنخفضُو

ُتحليلُالبياناتُوإجراءُاالختباراتُالالزمةُباستخدامُبرنامجُُُُ  SPSS وتمَّ

مُاللغةُفيُأنهاُ .17
ُّ
وثبتتُمصداقيةُاالستبانةُفيُمعرفةُإستراتيجياتُتعل

لت ُالثباتُفي0.936ُُسجَّ ُعاليةُ Cronbach’s Alpha معامل ُنسبة وهي

ُباألبحاثُالسابقة.ُماجوجيُوأليفرُ]
ً
ُ].12[؛ُجاننجُوأكسفوردُ]3مقارنة

ُُُُُ ُ ُاالستبانة ُصدق ُُ-أما ُالثبات ل ُمعام  ُجذر ُ)ُ-وهو (0.966ُفيساوي

ُوالثباتُ ُبالصدق ُاالستبانة ُمحاور ُكلُّ زت ُوتميَّ ، ٍّ
ُككل  ُاالستبانة لعبارات

ريةُ
ُّ
ُالتذك ُاإلستراتيجيات ُمحور ُثبات ُبلغ ُحيث ط،  

ُاملتوس  ُأو العالي

فيةُ(،ُوثباتُمحورُاإلستراتيجياتُاملعُر0.80(،ُوبلغُصدقُالعبارةُ)640).

.(725(ُ ُالعبارة ُوصدق ُاإلستراتيجياتُالتعويضية0.85ُ( ُوثباتُمحور ،)

.(461(ُ ُالعبارة ُوصدق ُفوق0.67ُ(، ُاإلستراتيجيات ُمحور ُوثبات ،)

.(ُ ُ)838املعرفية ُالعبارة ُوصدق ُاإلستراتيجيات0.91ُ(، ُمحور ُوصدق ،)

.(ُ ُ)658الوجدانية ُالعبارة ُوصدق ُمحور0.811ُ(، ُثبات ُبلغ ُوأخيًرا ،)

الَحظُأن0.83ُ(ُوبلغُصدقُالعبارةُ)684تيجياتُاالجتماعيةُ).اإلسترا (.ُوي 

لُداللةُضعيفة9ُمحورُاإلستراتيجياتُالتعويضيةُ) قرات(ُسجَّ ُ.ف 

 1 جدول 

 مواصفات العينة

 النسبة املئوية من اإلجمالي العدد املتغيرات

 - يوجدالُ سنتان مدةُتعلمُاللغةُاإلنجليزية

3-ُ4 58 69.90% 

5ُ-6 25 30.10% 

 مناقشة النتائج. 6

مُ
ُّ
نُالجدولُالتاليُمستوىُاستخدامُالطالباتُإلستراتيجياتُتعل  

بي  ُي 

ُبنسبةُ
ً
ُ.2.94اللغةُاإلنجليزيةُعلىُمستوىُاملحاور؛ُحيثُجاءُمعتدال

 2جدول 

 االنحراف املعياري  املتوسط العام املستوى  متوسط االستخدام االستراتيجية الترتيب

 معتدل 2.73 التذكرية 1
 

0.47 

 معتدل 2.81 املعرفية 2
 

0.6 

 0.37 2.94 معتدل 2.89 التعويضية 3

 معتدل 3.39 فوقُاملعرفية 4
 

0.56 

 معتدل 2.88 الوجدانية 5
 

0.7 

 معتدل 2.94 االجتماعية 6
 

0.5 

 

 
 1 شكل

 الدراسة لعينة االجنبية اللغة تعلم استراتيجيات استخدام متوسط

2.73 2.81 2.89

3.39

2.88 2.94

التذكرية المعرفية التعويضية فوق المعرفية  الوجدانية  االجتماعية 
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ثُُُُُُ ُبيئةُالُتتحدَّ ُالطالباتُفي ُوجود ُأولهما: ُذلكُإلىُسببين؛ وقدُيعود

اُ ُممَّ ُيومية؛ ُبصفة ُالستخدامها ُيحتجن ُال ُفهن ُلذا؛ ُاإلنجليزية. اللغة

ُمنُ ُكبير ُقدر ُباستخدام ُملتزمات ُأو ُحريصات ُغير يجعلهن

ُقدُتفتقدُالطالباتُإلىُالتدريبُ ُثانيهما: مُاإلنجليزية.
ُّ
اإلستراتيجياتُلتعل

ُ ُاللغةُأو م
ُّ
ُتعل ُإستراتيجيات ُواستخدام ُالكتشاف ُالكافية املمارسة

ُ].9كغيرهنُفيُدولُأخرى.ُالحيسونيُ]

ميُاللغةُاإلنجليزيةُ       
 
وهذهُالنتيجةُتتوافقُمعُنتائجُالدراساتُعلىُمتعل

ُفيُ ُالصينيين ُالطالب ُمثل ُاإلنجليزية؛ ُباللغة ث ُتتحدَّ ُال ُالتي ُالبيئات في

[،ُعلىُعكسُنتائج16ُ[،ُوطالبُهونجُكونجُفيُدراسةُياوُ]6]ُدراسةُزهاو

ُزينبُوآخرينُ] 17ُدراسة ُالطالبُاملاليزيونُمستوياتٍّ ُفيها ل ُسجَّ ُالتي ،]

مُ
ُّ
ُلتعل جاههمُاإليجابيَّ  

 
اُيعكسُات ُفيُاستخدامُاإلستراتيجيات؛ُممَّ

ً
مرتفعة

ُمالي ُفي انية
َّ
ُالسك ُكونُالتركيبة ُذلكُإلى ُوقدُيعود دةُاإلنجليزية،  

ُمتعد  زيا

ُفيُ ُاألعراق ُهذه ُبين ُشديد ُتنافس ُولوجود ُواللغات، ُواألديان األعراق

ُالستخدامُ ُالتعليم ُنظام ُوكذلكُتشجيع ،
ً
ُخاصة ُاألجنبية ُاللغة دراسة

مُاللغة.ُزينبُوآخرونُ]
ُّ
ُ].17العاطفةُفيُتعل

م
ُّ
زُدافعيةُالطالبُاملاليزيينُإلىُتعل ُعزَّ ُقدُيكونُلهذهُاألسبابُدورُإيجابيٌّ

ُاستخدامُ ُكيفية ُالسابقة ُالدراسة ُأوضحت ُلو ُوربما ُاإلنجليزية، اللغة

ُبيئاتُ ُفي ُوتجربتها ُمنها ُاإلفادة ُألمكن ُماليزيا، ُفي ُاللغة م
ُّ
ُتعل ُفي العاطفة

ُ.أخرُى

لُُُُُُُ  
 
ُتمث ُالتي ُاالستبانة طاتُمحاور  

ُمتوس  ُفي ُتبايًنا
َ
ة مَّ

َ
ُث ُأن نالحظُأيًضا

ُا لها  
ُتفض  ُالتي ُاإلستراتيجيات ُأعلىُأنواع ُإن ُحيث ُغيرها؛ ُعلى لطالبات

طُ)  
ُبمتوس  ُاملعرفية ُلإلستراتيجياتُفوق ُكان ُوانحراف3.39ُاستخدام )

(ُ ٍّ
طُ)0.56معياري   

(ُوانحراف2.94ُ(،ُثمُاإلستراتيجياتُاالجتماعيةُبمتوس 

(ُ ٍّ
ُ)0.50معياري  طٍّ  

(ُوانحراف2.89ُ(،ُثمُاإلستراتيجياتُالتعويضيةُبمتوس 

(ُ ٍّ
0.37ُمعياري  ُوتلتها ،)(ُ ط  

ُبمتوس  2.88ُالوجدانية ٍّ
ُمعياري  ُوانحراف )

(0.70(ُ ط  
ُبمتوس  ُاملعرفية ُثم ،)2.81(ُ ٍّ

ُمعياري  ُوانحراف ُثم0.60ُ( ،)

طُ)  
ريةُبمتوس 

ُّ
ُ)2.73التذك ٍّ

ُ(.0.47(ُوانحرافُمعياري 

ُبينُالطالباتُفيُُُُُُ ُاإلستراتيجياتُاستخداًما نتُالنتائجُأنُأكثر ُبيَّ وقد

نةُالدراسةُهيُ  
مُعي   

 
مُاملتعل

ُّ
اإلستراتيجياتُفوقُاملعرفيةُالتيُتشملُتحك

ُيعطيُ ا ُممَّ ُوالتقييم؛ ُوالتوجيه ُوالتنظيم
 
ُالتخطيط ُحيث ُمن بدراسته

مُاللغةُ
ُّ
قُبتعل

َّ
مُفيُاملشاعرُوالدوافعُالتيُتتعل

ُّ
الطالَبُالقدرةُعلىُالتحك

ُ م  
 
ُاملتعل بقي

 
ُت ُاإلستراتيجيات ُهذه ُلذا؛ ُالذاتية. ُالرقابة ُطريق فيُعن

مُاللغةُاألجنبية
ُّ
ُ.االتجاهُالصحيحُلتعل

مهنُللغةُُُُُُ
ُّ
ُتعل ُإدارة ُلضرورة ْدر كاتٍّ

ُم  ُالدراسة ماتُفيُهذه  
 
وتبدوُاملتعل

ُمنُاإلستراتيجياتُاملعرفية،ُحيثُكانُ ُاستخدمنُعدًدا ُلذا؛ اإلنجليزية.

ُللغةُ مهن
ُّ
ُتعل ُتحسين ُمن نهن  

 
ُتمك ُالتي ُالطرق ُمعرفة ُعلى الحرص 

ُ ُاإلنجليزية، ُباإلنجليزية ُشخص ث ُيتحدَّ ُعندما ُبانتباه هوُُ-واالستماع 

ُألخذُ  
ُكانُترتيبُالجدولُاليومي  ُبينما ُبينُالطالبات، ُاستخداًما األغلَب

ثُمعهمُ ُالتحدُّ ُوالبحثُعنُأشخاصُتستطيع ُاللغة ُلدراسة وقتُكافٍّ

ُ ُعلىُُ-باإلنجليزية ُحرصهن ُعدم ُعلى ُذلك ُويدلُّ ُاستخداًما، ُاألقلَّ هو

ُالُيستخدمنُاإلنجليزيةُداخلُالفصل،ُالذيُاستخدامُا
ً
للغة؛ُفهنُمثال

ُ.غالًباُيكونُاملكاَنُالوحيدُالذيُيستخدمنُفيهُاللغةُاألجنبية

رُعنهُماكنتيرُفيُاملستوىُالخامسُلنموذجُ"هرمُالرغبةُفيُُُُُُ  
وهذاُماُيعب 

ُمحيطُالطالبُ ُدور برز ُ"ي  ُالذي ُاألجنبية، ُاللغة مي  
 
ُمتعل ُعند التواصل"

مُاللغةُالثانية؛ُفهوُيأتيُالُو
ُّ
ُفيُتحديدُوتيرةُدافعيتهُلتعل  

ُواإلدراكي   
جداني 

ُاللغةُ ُمجموعة ُالتقاربُمع ُفي ُالرغبة ُبين ُالتجاذبُالحاصل ُعن ناتًجا

ُماكنتير،ُ ُذلك. ُتبعات ُمن د ُوالتردُّ ُبالخوف ُاإلحساس ُوبين املستهَدفة،

25ُ]567ُص: ُالتعرُّف ُفي ُالطالبات ُرغبة ر  
ُيفس  ُقد ُوهذا ُطرقُ[، على

ُيقولهُالطرفُ مُاللغةُبصورةُأفضَل،ُوإنصاتهنُلَفهمُما
ُّ
نهنُمنُتعل  

 
تمك

ُ.اآلخر،ُوفيُنفسُالوقتُإحجامهنُعنُالتواصلُبهذهُاللغة

ُوأليفرُُُُُُُ ُماجوجي ُالسابقة: ُالدراسات ُمع ُالدراسة ُهذه ُنتيجة فق وتتَّ

فيُُ[18]ُ[؛ُميتيتس19فوجيوكليسُ]-[؛ُكامباكس20[؛ُأرداشيفاُوترترُ]3]

أنهُتأتيُاإلستراتيجياتُاالجتماعيةُفيُالدرجةُالثانيةُاألكثرُاستخداًماُبينُ

ُمنُ م
ُّ
ُللتعل ُالطالبات ُميل ظهر

 
ُت ُاإلستراتيجيات ُوهذه نة،  

ُالعي  أفراد

ُطلبُ ُإستراتيجية ُوجاءت ُاملادة، م  
 
ُمعل ُمن م

ُّ
ُالتعل ُمن ُأكثر اآلخرين

ُأخ ُلهن حوا  
ُيصح  ُوأن ُمعهم، ثن ُيتحدَّ ن ُممَّ ُعندماُاملساعدة طاءهن

ُاألكثرُ ثاتُباإلنجليزية  
ُاملتحد  ُثقافة ُمعرفة ُومحاولة ُباإلنجليزية، من

َّ
يتكل

ُ.استخداًماُبينُالطالبات

ثُاإلعادةُأوُاإلبطاءُإذاُُُُُُ  
ُاستخداًما،ُفكانُالطلبُمنُاملتحد  أماُاألقلُّ

ُالتعاملُمعُزميالتهن،ُواستخدامُ لمُيفهمن،ُواستخدامُاإلنجليزيةُأثناء

ُيكونُاإلنجل ُوربما ُاستخداًما، ُاألقلُّ ُالزميالتُهي ُمع ُالتعامل ُأثناء يزية

ُطلبُ ُعن حجمن ُي  ُيجعلهن ا ُممَّ همهن؛
َ
ُف ُعدم ُإظهار ُمن ُلخجلهن ذلك

ث،ُواستخدامُلغةَُيشعرنُمعهاُبالخوفُمنُ  
اإلعادةُأوُاإلبطاءُمنُاملتحد 

ُ].25ارتكابُاألخطاء.ُماكنتيرُ]

ُااُل       ُاإلستراتيجيات ُكون ُيعود ُأنُوقد ُإلى ُالثاني ُاملستوى ُفي جتماعية

ُالتعليمُ ُعلى ُقائمة ُالسعودية ُاملدارس ُفي بعة ُاملتَّ ُالتدريس طريقة

ُعلىُ ُاملتمركز ُالتعليم ُعلى س ُمؤسَّ ُاملنهج ُتصميم ُأن ُكما ،  
التعاوني 

ُهذاُ ُفي ُالسابقة ُاألبحاث ُمعظم ُمع ُتتوافق ُالنتيجة ُوهذه الطالب،

اعيةُفيُاملستوىُاألولُعندُطالبُاملجال،ُحيثُتأتيُاإلستراتيجياتُاالجتم

ُفيُ ُالثانوية ُاملرحلة ُطالب ُعند ُالثاني ُاملستوى ُوفي ُاالبتدائية، املرحلة

[ُ ُوأوليفر ُكامباكس3ماجوجي ُعند ُالثالث ُاملستوى ُوفي فوجيوكلسُ-ُ[،

[ُعلي7ُ[ُلطالبُاالبتدائيةُوالثانوية؛ُولكنهاُأتتُفيُدراسةُنونجُوأزالنُ]19]

يُاملرتبةُاألولىُمعُاإلستراتيجياتُفوقُاملعرفية،ُطالبُاملرحلةُالجامعيةُف

[ُ ُزهاو ُنتيجة ُعكس ُطالب6ُعلى ُعند ُاألخير ُاملستوى ُفي ُأتت ُحيث ]

ُ.الصفوفُالدنياُفيُاملرحلةُالثانوية

وقدُيعودُاختالفُترتيبُاستخدامُاإلستراتيجياتُألسبابُثقافية،ُكماُ     

[ُ ُوأوليفر ُماجوجي ُذلك ُإلى ُتفضي3يشير ُيختلف ُحيث ُالطالبُ[، ل

ُأنُ ُيبدو ُالدراسة ُهذه ُففي ُأخرى؛ ُعلى نة ُإستراتيجياتُمعيَّ الستخدام

نةُطالبُ  
نةُهذهُالدراسةُوعي   

ُتقارًباُبينُترتيبُاإلستراتيجيات،ُبينُعي 
َ
ة مَّ

َ
ث

[ُ ُوأوليفر ُماجوجي ُدراسة ُفي ُالثانوية ُترتيب3ُاملرحلة ُجاء ُحيث ،]

ُالوج ُثم ُواالجتماعية، ُاملعرفية ُفوق ُنفسُاإلستراتيجيات ُفي دانية،

نتينُسبٌبُفيُذلك،ُأوُربماُ  
ُبينُالعي   

الترتيب،ُوربماُيكونُللتقاربُالعمري 

ُاللغةُ م
ُّ
ُتعل جاَه

 
ُت ُودافعيتهم ُاتجاهاتهم ُفي نتين  

ُالعي  ُبين ُتقارٌب هناك

ثانُاإلنجليزية ُ.اإلنجليزية،ُوخصوًصاُأنهماُمنُبيئتينُالُتتحدَّ

ُوالوُ       ُالتعويضية ُاإلستراتيجيات ُالثالثُوأتت ُاملستويين: ُفي جدانية

والرابع،ُعلىُالتوالي،ُوتلجأُالطالباتُلإلستراتيجياتُالتعويضيةُلتعويضُ

النقصُفيُاملفردات،ُوذلكُعنُطريقُالتخمينُأوُاستخدامُكلماتُتحملُ

ُنونجُوأزالن ُومعُذلكُفإنُتخمينُالكلماتُغيرُاملألوفةُ[7]ُنفسُاملعنى. ,
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ُاست ُاألقلَّ
َ
ُبينُالطالبات،ُحيثُيلجأنُللقاموسُكانُاإلستراتيجية خداًما

ُجديدةُ ُلكلمة ُتأليفُالطالبات ُكان ُبينما ُكلمة،  
ُألي  همهن

َ
ُف ر

ُّ
ُتعذ عند

ُأوُ ُأخرى، ُكلمة ُواستخدام ُاملناسبة، ُاإلنجليزية ُالكلمة ُيجدن ُال عندما

ُ.األكثَرُاستخداًماُبينُالطالباتُ-استخدامُاإلشارةُ

ُا      ُاإلستراتيجية ُخصائص  
ُأهم  ،ُومن  

ُاألم  ُاللغة ُاستخدام لتعويضية:

مُبإعطائهُالتعبيَرُ  
 
دُحتيُيقومُالشخصُاآلخرُأوُاملعل ُاملساعدةُبتردُّ وطلب 

اُ اُأوُجزئيًّ ُالتواصلُكليًّ ب  ُاإلشاراتُوتجنُّ املرادُباللغةُاألجنبية،ُواستخدام 

.ُزها
ً
ُمهارة ُاألقلُّ ُصعوبة،ُويلجأُإلىُهذهُاألساليبُالطالب   

عُأي 
ُّ
وُعندُتوق

[6.[ُ

ُأماُاإلستراتيجياتُالو جدانيةُفإنُالطالباتُيحاولنُتجاوزُالخوفُ     

شر كنُ
ُوي  ُباإلنجليزية، ث ُالتحدُّ ُعلى ُأنفسهن عن  

ُويشج  ُالخطأ، من

ٌتُ
َّ

ال ق 
ُم  ُولكنهن ُاإلنجليزية؛ م

ُّ
ُتعل جاَه

 
ُت ُاستخدامُُزميالتهنُبمشاعرهن في

ُعندُ
ً
ةُمثال اإلنجليزيةُفيُكتابةُمشاعرهن،ُوكذلكُفيُمكافأةُأنفسهنُبهديَّ

مُفيُهذهُاللغة ُ.إنجازُتقدُّ

ُبعضُ      ُفي ُاستخداًما ُأكثَر ُالتعويضية ُاإلستراتيجيات ُجاءت وقد

ُاستخداًماُفيُدراسة9ُ[،ُوالحيسونيُ]6الدراسات؛ُكدراسةُزهاوُ] [،ُوأقلَّ

[ُبينماُالوجدانيةُكانت19ُ]ُفجيوكلسُ–ُ،ُوكمباكس[3ماجوجيُوأوليفرُ]

ُوكمباكس ُدراسة ُفي ُاستخداًما ُ]19]ُفجيوكلسُ–ُأكثر ُوجاننغ ]14ُ،]

ُ].9وأقلُاستخداًماُفيُدراسةُالحيسونيُ]

وفيُاملستوىُالخامسُجاءتُاإلستراتيجياتُاملعرفية،ُوتميلُالطالباتُُُُُُُ

ُوالرسا ُاملالحظات ُكتابة ُإلى ُيستخدمنها ثُالالتي ُالتحدُّ ُومحاولة ئل،

ثُبهاُأهلها،ُوكذلكُالبحثُعنُكلماتُعربيةُشبيهةُ باإلنجليزيةُكماُيتحدَّ

ر
َّ
ُ)سك ُمثل ُاإلنجليزية؛ ُاألصواتsugarُ)ُبالكلمات ُنطق ُعلى ب ُويتدرَّ ،

،ُوتلخيصُماَُيقرأنُأوُ
ً
ُعندهنُقراءةُالقصصُمثال اإلنجليزية؛ُولكنُيقلُّ

ُتغ ُوكذلكُمحاولة ُباإلنجليزية، لنُيسمعن  
ُيحو  ُكأن ُوتركيبُالجمل؛ يير

ة،ُأوُاملعلومُإلىُمجهول...ُوهكذا َملُاملثَبتةُإلىُمنفيَّ ُ.الج 

ُواملعرفية،ُُُُُُ ُالدراسةُأنُاإلستراتيجياتُفوقُاملعرفية، ُهذه ويالحظُفي

ُأنُ حا ُحيثُوضَّ ُوشاموت؛ ُأومالي ُدراسة ُفي ُبترتيبُمتقاربُكما ُتأت  لم

ُواملع ُاملعرفية، ُفوق ُبحيثُاإلستراتيجية ، ٍّ
عي  ُتتاب  ُبترتيب ُتأتي رفية،

ُ ُوشاموت، ُأومالي ُاألخرى. ُمنهما ُكلٌّ دَعم
َ
ُوت ُمًعا، ستخدمان

 
في1990ُُت

ُ].26الوهيبيُ]

ُأنُمعرفةُالطالبُبأهميةُدراسةُاللغةُوإدراكهمُألهميةُ     قدُيعنيُهذا

مهمُوتحسينهُ
ُّ
نهمُمنُتوجيهُتعل  

 
الُُ-تنظيمُوقتهم،ُومعرفةُالطرقُالتيُتمك

ُهذهُُيعني ُألن ما ُربَّ ُاللغة؛ ُوممارسة ُبإنتاج ُيقومون ُأنهم بالضرورة

بُبذلُمجهودُوصبًرا
َّ
ُ.اإلستراتيجياتُتتطل

يلُالقائمة،ُوهناُتميلُالطالباتُإلىُ     
َ
ريةُفيُذ

ُّ
وأتتُاإلستراتيجياتُالتذك

ربطُأصواتُالكلماتُاإلنجليزيةُبأصواتُعربية،ُوربطُالكلمةُبصورةُأوُ

ن،ُوربطُم ُعندُشكلُمعيَّ مهُاآلن،ُومعُذلكُيقلُّ
َّ
متهُسابًقاُبماُتتعل

َّ
اُتعل

رُ
ُّ
ُالتذك ُبطاقات ُاستعمال  ُاإلستراتيجية ُهذه ُاستخدام لن ُفضَّ من

رُ
ُّ
ُوتذك ُللدروس، ُاملنتظمة ُواملراجعة ُاللغة، م

ُّ
ُتعل ُفي  

ُالبدني  والتمثيل

ُاستعمالُالكلماتُفي ورة،ُوأخيًرا ُبالكتابُأوُالسبُّ رُمكانها
ُّ
ُالكلماتُبتذك

بنُ ُيعودُذلكُإلىُأنُالطالباتُلمُيتدرَّ ما ُوربَّ رنها،
َّ
ُيتذك جملُمفيدةُحتي

ُالطالباتُ ُتفضيل ُوعدم ُمسبًقا، ر
ُّ
ُالتذك ُبطاقات ُاستخدام على

ُالحفظُ ُطريقة ُكون ُمع ُمتناقًضا ُيبدو ُاإلستراتيجية ُهذه الستخدام

[ُ ُالوهيبي ُالعربية. ُالدول ُفي ُالتعليم ُفي رة  
 
ُمتجذ [؛26ُواالسترجاع

9ُ].]ُنيالحيسُو

ُبينُُُُُُُ ٍّ
ُإيجابي  ُارتباط ُوجود ُإلى ُالسابقة ُاألبحاث ُأشارت وقد

ريةُومعرفةُاملفردات.ُتاكيوتش ي،ُ
ُّ
فيُأرداشيفا1993ُُاإلستراتيجياتُالتذك

[ُ ر20ُوترتر  
ُيفس  ُقد

ً
ُتفضيال ُاألقلَّ ُهي رية

ُّ
ُاإلستراتيجياتُالتذك ُوكون .]

ماتُوعدمُقدرتهنُعلىُإجراءُ  
 
ةُمفرداتُاملتعل

َّ
محادثةُأوُكتابةُجملة؛ُقل

ُممارستهنُ ة
َّ
ُقل ُسبب ُيكون ُوربما ُمفرداتهن، ُفي ُالشديد ُللنقص نظًرا

رية.ُ
ُّ
ُفيُالتدريسُعلىُالتذك  

لإلستراتيجياتُيرجعُالعتمادُالتعليمُالتعاوني 

[ُ ُاهتمامُالطالباتُبالحفظ26ُالوهيبي ُعلى ا رُسلبيًّ
َّ
ُقدُيكونُقدُأث ُما .]

ُع ُالطالبة كال  
 
ُوات ُاملجموعاتُواالسترجاع، ُفي ُزميالتها ُمساعدة لى

مية
ُّ
ُ.التعل

رُمتوافًقاُمعُدراساتُ  
 
ريةُفيُترتيبُمتأخ

ُّ
ويأتيُترتيبُاإلستراتيجياتُالتذك

[؛18ُ[؛ُميتيتسُ]3[؛ُماجوجيُوأوليفرُ]23[؛ُالعتيبيُ]26عديدة.ُالوهيبيُ]

ُ].9الحيسونيُ]
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 1.29 1.94 إذاُلمُأفهمُشيئا

 :اللغةُدراسةُمدة

ُدراسةُمدةُبينُاالرتباطُلقياسُبيرسوُنُارتباطُمعاملُاستخدامُتمَُّ       

نةُاإلستراتيجياتُواستخدامُاإلنجليزية،ُاللغة  
ُمعاملُفكانُالدراسة،ُلعي 

ُواإلستراتيجيات(0.05ُ)ُمنُأقل(125ُ.-)ُاملعرفيةُلإلستراتيجياتُبيرسوُن

رية
ُّ
ُ،(0.05)ُمنُأقل(158ُ.-)ُعويضيةوالتُ،(0.05)ُمنُأقل(042ُ.-)ُالتذك

041ُ.-)ُاملعرفيةُوفوُق 054ُ.-)ُوالو جدانيةُ،(0.05)ُمنُأكبر( ُمنُأكبر(

 (.0.05)ُمنُأكبر(042ُ.-)ُواالجتماعيةُ،(0.05)

حُ        
ُبينُإحصائيةُداللةُذاتُفروقُيوجدُالُأنهُالنتائجُهذهُوتوض 

ةُاإلستراتيجيات اُاللغة؛ُدراسةُومدَّ ُمدةُبينُارتباطُيوجدُالُأنهُيعنيُممَّ

جدتُذلكُومعُاإلستراتيجيات،ُواستخدامُاللغةُدراسة ُذاتُفروقُو 
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مُومدةُالتعويضيةُاإلستراتيجياتُبينُإحصائيةُداللة
ُّ
ُاللغةُتعل

مُمدةُأنُبمعنىُاإلنجليزية،
ُّ
رُاإلنجليزيةُتعل  

 
اُتؤث ُاستخدامُعلىُسلبيًّ

ُاستخدامُيقلُُُّأنهُذلكُويعنيُسنوات،(3ُ-4)ُلصالحُاللغةُإستراتيجيات

غةُدراستهنُمدةُزادتُكلماُالتعويضيةُلإلستراتيجياتُالطالبات
ُّ
ُلل

 .اإلنجليزية

نةُفيُارتباطُوجودُوعدم        
ُواستخدامُاللغةُدراسةُمدةُبينُالدراسةُعي 

مُإستراتيجيات
ُّ
ةُبصفةSLLُُاللغةُتعل فقُعامَّ .ُالسابقةُالدراساتُمعُتتَّ

ُتجدُلمُالتيُ،[9]ُالحيسونيُ؛[5]ُوآخرونُرحيميُ؛[22]ُوأكسفوردُالن

ا
ً
مُإستراتيجياتُواستخدامُاللغةُدراسةُسنواتُبينُترابط

ُّ
LSSُُاللغةُتعل

 .الدراساتُنتائجُفيُدوُرُالدراسةُومحيطُلبيئةُيكوُنُوقد

ُالسابقةُالدراساتُمعُالدراسةُنتيجةُتتعارضُأخرى،ُناحيةُومن      

27ُ]لُأوكُ؛[27]لُأوكُفي1989ُُوأكسفورد،ُنايكوس) ُيعودُوقد[(

مُوأهدافُوالعمر،ُوالثقافةُالبيئةُالختالفُالتعارضُهذاُفيُالسبب
ُّ
ُتعل

ُاللغة ُفي1989ُُوكروكال،ُأكسفوردُ؛[27]لُأوكُ؛[3]ُوأوليفرُماجوجي.

27ُ]لُأوك مُولشخصية[.  
 
ُالتعليميةُوبيئتهُاملتعل ُشاموتُ؛[21]ُمورات.

ُدراسةُأوضحتُفقدُذلكُومع.ُأيًضاُذلكُفيُدوٌرُ[.5ُ]ُوآخرونُرحيميُ؛[2]

6ُ]ُزهاو ُالطالبُانتقلُكلماُيقلُُُّلإلستراتيجياتُالطالبُاستخدامُأن[

رُوقدُأعلى،ُدراسيةُملراحَلُ  
ُإماُبطريقتين؛ُالدراسةُهذهُنتيجةُذلكُيفس 

3ُ-4)ُمدةُاللغةُدارساتُأن ُُقد( ،ُاألقلَُُّيكنَّ
ً
ُاللحاقُفيحاولنُمهارة

ُاإلستراتيجياتُفيستخدمنُأطوَل،ُمدةُاللغةُدرسنُالالتيُبزميالتهن

ُباللغة،ُشغفهنُيقلُُُّعموًماُالطالباتُأنُأوُأكبر،ُبصورةُالتعويضية

ُاملدرسية،ُالواجباتُوضغطُاملنهج،ُضغطُزيادةُمعُبامللل،ُويشعرُن

ُأعلىُملراحَلُُتدرَّجنُكلماُاإلستراتيجياتُلهذهُاستخدامهنُفيقلُُّ ُكذلك.

زُالذيُوالدراسةُالتدريسُنمطُيكوُنُربما  
 
ُإحرازُأجلُمنُالتعليمُعلىُيرك

ُاستخدامُعنُالطالبةُعزوفُسبَبُُهوُاالختبار،ُفيُأعلىُدرجات

 [.6]ُزهاو.ُأعلىُملراحَلُُتدرُّجهاُمعُاإلستراتيجيات

ُزيادةُمعُإالُيأتيُالُقدُلإلستراتيجياتُاللغةُدارسُاستكشافُأنُكما     

يهاُالتيُاملدة مض  ُتقريبهاُومحاولةُ،[28]ُوهاريسُجرنفل.ُاللغةُمدارسةُفيُي 

بُقدُوهذاُمعها،ُوالتعايشُلحياته،
َّ
مُعلىُوإصراًراُرغبةُيتطل

ُّ
ُاللغة،ُتعل

نُلمُوربما
َّ
نةُتتمك  

ُلهذهُاستخدامهاُتطويرُمنُالدراسةُعي 

ُُيحتجنُلمُألنهنُاإلستراتيجيات؛
ً
ُُحاجة

ً
ة قُألسبابُربماُلذلك؛ُماسَّ

َّ
ُتتعل

ُقُلمُالتيُالتدريسُبطرُق  .اإلستراتيجياتُلتعليمُتتطرَّ

ستخَدمُاإلستراتيجياتُأنُوبماُذلك،ُإلىُباإلضافة     
 
بُت

ُّ
ُعلىُللتغل

يات  
نةُتحد  ُمعيَّ ُأنُعلىُيدلُُُّفهذاُ؛[22]ُأكسفوردُفي1998ُُكوهين،.

ًياُيواجهنُلمُالطالبات  
مُإستراتيجياتُيستخدمنُيجعلهنُتحد 

ُّ
ُاللغة،ُتعل

رُقدُماُوهذا  
 .الطالباتُلدىُاإلنجليزيةُاللغةُمهاراتُضعفُيفس 

 :ُالخاتمة

مُإلستراتيجياتُالطالباتُاستخدامَُُأنُالدراسةُوجدت
ُّ
SILLُُاللغةُتعل

ُاملعرفيةُفوُقُاإلستراتيجياتُأنُالدراسةُأظهرتُكماُمعتدلة،ُبنسبةُجاء

طةُاملرحلةُطالباتُبينُاستخداًماُاألكثرُهي  
نةُفيُاملتوس   

ُوأنُالدراسة،ُعي 

ريةُاإلستراتيجيات
ُّ
ُمعُتتوافقُالنتائجُوهذهُاستخداًما،ُاألقلُُُّهيُالتذك

ُالسابقةُاألبحاث ُوأوليفرُماجوجيُ؛[5]ُوآخرونُرحيميُ؛[23]ُالعتيبي.

ظهر[.9ُ]ُالحيسونيُ؛[3]
 
 .ُالدراسةُومجتمعُبيئةُخصوصيةُالنتائجُوت

مُإستراتيجياتُاستخدامُلعالقةُبالنسبةُأماُُُُُ
ُّ
ُمدةُمعSILLُُاللغةُتعل

ُاستخدامُبينُعالقةُتوجدُالُأنهُالدراسةَُوجدتُفقدُدراستها،

ُسلبيةُعالقةُهناكُكانُولكنُاللغة؛ُدراسةُومدةُعموًما،ُاإلستراتيجيات

ُيقلُُُّحيثُالتعويضية،ُاإلستراتيجياتُواستخدامُاللغةُدراسةُمدةُبين

ُدرسنُالالتيُالطالباتُعندُالتعويضيةُاإلستراتيجياتُاستخدام

نُأكثر،ُملدةُاإلنجليزية ةُالطالباتُحاجةُإلىُذلكُتفسيرُويمك  ُلهذهُاملاسَّ

قُألسبابُربماُأوُاللغة،ُلدراسةُاألولىُاملراحلُفيُاإلستراتيجيات
َّ
ُتتعل

 .التدريسُوطريقةُالبيئةُأوُوميوله،ُالطالبُبشخصية

نُالُالدراسةُنتائجُأنُمنُالرغمُعلىُُُُُُ ميُجميعُعلىُتعميمهاُيمك   
 
ُمتعل

نةُألنُنظًراُالسعودية؛ُفيُاإلنجليزيةُاللغة  
رُوقدُمنتقاة،ُالدراسةُعي   

ُتعب 

نةُأفرادُعنُالنتائج  
ُُأنُالنتائجُمنُيبدوُفإنهُفقط،ُالعي 

َ
ة مَّ

َ
ُمنُوعيٍُُّعدمَُُث

َبل ُاستخدامُعدمُفيُذلكُوَيظهرُاإلستراتيجيات،ُبهذهُالطالباتُق 

ُإلىُالسببُيعودُوقدُاملناسبة،ُاإلستراتيجياتُمنُواسعُلنطاقُالطالبات

ًياُيواجهنُلمُأنهن  
رهنُاللغةُدراسةُفيُتحد  جب 

ُواملذاكرةُالتدريبُعلىُي 

ُاملستمرة 28ُ]ُوهاريسُجرنفل. مَُُّومن[.
َ
يُث  

ُواستخدامُاكتشافُإلىُيؤد 

ُ.ُذلكُفيُدوٌرُُالتدريسُلطريقةُيكوُنُربماُأوُاإلستراتيجيات،

 التوصيات. 7

ُعلىُالسعوديةُفيُاللغةُدارس يُتدريبُبضرورةُالدراسةُتوص يُُُُُُ

مُإستراتيجياتُاستخدام
ُّ
مُعلىُلهمُعوًناُذلكُفيُألنُ؛SILLُاللغةُتعل

ُّ
ُتعل

مون؟ُكيف
َّ
ُالسابقةُاألبحاثُأشارتُوقدُيتعل ُشاموتُ؛[29]ُأندرسن.

مُوفائدتهُذلكُأهميةُإلى[.4ُ]ُأكسفوردُ؛[6]ُزهاوُ؛[2]
ُّ
ُُالطالبُلتعل

َ
ُاللغة

ُاإلنجليزية مينُتدريبُيجبُكما.  
 
مُإستراتيجياتُتدريسُعلىُاملعل

ُّ
ُتعل

مُفيُالذاتُعلىُاالعتمادَُُالطالبُتعليمُكيفيةُوعليُاللغة،
ُّ
ُاللغةُتعل

 .الدراسيةُواملهارات

ناتُعلىُاألبحاثُمنُاملزيدُبإجراءُأيًضاُالدراسةُوتوص يُُُُُُ  
ُعشوائيةُعي 

طةُاالبتدائيةُاملراحلُطالبُمنُأكبر،  
ىُحتىُوالثانوية؛ُواملتوس  ُلناُيتسنَّ

نُنتائَجُُعلىُالحصوُل هاُيمك   .ُتعميم 

 :تعقيب

ه ُالتخطيطُإدارةُفيُالبحوثُلقسمُواالمتنانُبالشكرُالباحثةُتتوجَّ

ُُلتسهيلُالشرقية؛ُتعليمُإدارةُفيُواملعلومات، ة  ُُالبحث،ُإجراءَُمَهمَّ ُوتخصُّ

 .ُالجبرُإبراهيمُمهاُاألستاذةُبالشكر
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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. 

 

 


