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differences in the use of learning strategies at the level 
of paragraphs, both at the level High, or Low Smooth, 
or Low respectively.
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 مقدمة:
اإن ا�سرتاتيجيات التعّلم اإحدى الطرائق الأ�سا�سية يف م�ساعدة 
الطالب على اإتقان اللغة وا�ستيعابها بنجاح، والطالب الذي ي�ستخدم 
ا�سرتاتيجيات معّينة يف اأثناء تعّلم اللغة، غالًبا �سيكون متعلًما جيًدا 
للغة)1(. يدرك الباحثون اأهم الأمور املختلفة التي توؤدي اإىل حتقيق 
العوامل  من  التعلم  طرق  اأن  اإىل  بالنظر  العربية  اللغة  يف  النجاح 
الأ�سا�سية يف تنمية قدرة اللغة، وهي ت�سجع املتعلمني على ا�ستخدام 

ا�سرتاتيجيات تعلم اللغة اأكرث دقًة وجودًة.
تعلم  ا�سرتاتيجيات  يف  البحث  جمال  اإن  القول،  اجلدير  ومن 
العربية  اللغة  تعلم  يف  وبخا�سة  عهٍد،  وحديَث  نادًرا  مازال  اللغة 
ال�سوء  تلقي  اأن  الدرا�سة  هذه  حتاول  بغريها.  للناطقني  وتعليمها 
على ماهية ا�سرتاتيجيات تعلم اللغة العربية، واأثر م�ستوى الهتمام 
الدرا�سات  كلية  يف  بغريها  الناطقني  الطلبة  لدى  العربية  اللغة  يف 
لتكون  فطاين؛  �سطر  نكرين«  »�سونكال  الأمري  بجامعة  الإ�سالمية 
عوًنا للمتعلمني يف الإفادة منها لتحديد اأ�ساليب تعلم اللغة العربية، 
وثمة  العربية.  اللغة  تعلم  ا�سرتاتيجيات  جمال  يف  البحث  واإثراء 
الدار�سني يوظفون عادة ا�سرتاتيجيات متنوعة  اأن  اإىل  اأبحاث ت�سري 

يف تعلم مفردات اللغة العربية.

مشكلة البحث:
تربز م�سكلة البحث يف تعرف ماهية ا�سرتاتيجيات تعّلم اللغة 
العربية لدى الطلبة الناطقني بغريها، فقد ذكرت »نوجن لك�سنا كاما« 
اللغة  تعّلم  ا�سرتاتيجيات  ي�ستخدم  وعي  دون  اأو  بوعي  املتعلم  اأن 
التعّلم)2(.  عملية  اأثناء  يف  يواجهها  التي  ال�سعوبات  على  للتغلب 
النجاح يف تعّلم  الطرائق للح�سول على  اإحدى  الطريقة  ومتثل هذه 
اللغة واكت�ساف �سعف املتعلم اأثناء تعّلمها. بينما ذكر »ويل لينج« 
)Willing( اأن من اأ�سباب �سعف الطالب يف تعّلم اللغة وقلة معرفتهم 
ا اأن الطالب ل يقدرون على  با�سرتاتيجيات تعّلم اللغة. واأ�ساف اأي�سً

اختيار ا�سرتاتيجيات تعّلم اللغة املنا�سبة باأنف�سهم)3(.
يف  قوية  عالقة  ذو  اللغة  تعّلم  ا�سرتاتيجيات  ا�ستخدام  اإن 
مهارة  اإتقان  جناح  اأن  »ثريا«  ذكرت  فقد  الكالم،  مهارة  ا�ستيعاب 
الكالم يف اللغة العربية ذو عالقة قوية بال�سرتاتيجيات  امل�ستخدمة 
اأن  اأنه يجب على الطالب  اإبراهيم �سّديق  لدى الطالب. وكذلك، ذكر 
يكون واعًيا با�ستخدام ا�سرتاتيجيات التعّلم من اأجل تعّلم لغة اأجنبية 
اأن جناح درا�سة اللغة للناطقني بغريها  ب�سكل فّعال)4(. يت�سح هنا 
ذو عالقة قوية با�سرتاتيجيات تعلم اللغة. لذا، فاإن هذا البحث �سوف 
ي�سعى حثيًثا اإىل اإجراء درا�سة علمية يف ك�سف عن ا�سرتاتيجيات تعلم 
التايالنديني من تخ�س�سات خمتلفة غري  اللغة العربية لدى الطلبة 
على  التغلب  ي�ستفيدوا يف  الإ�سالمية حتى  الدرا�سات  بكلية  العربية 
ال�سعوبات التي يواجهونها يف اأثناء تعلم اللغة العربية وا�ستيعابها.

امللخص:    
مل�ساعدة  الأ�سا�سية  الطرائق  اإحدى  التعّلم  ا�سرتاتيجيات  اإن 
ا�ستخدام  وهي  بنجاح،  وا�ستيعابها  اللغة  اإتقان  على  الطالب 
واعًيا  املتعلم  ويكون  اللغة،  تعّلم  اأثناء  يف  معّينة  ا�سرتاتيجيات 
للتغلب  اللغة  تعّلم  ا�سرتاتيجيات  ا�ستخدامه  يف  وعي  دون  اأو  بذلك 
على ال�سعوبات التي يواجهها يف اأثناء عملية التعّلم. لهذا يهدف هذا 
البحث اإىل تعرف ا�سرتاتيجيات تعلم اللغة العربية التي ي�ستخدمها 
نكرين" �سطر فطاين  "�سونكال  الأمري  الدرا�سات بجامعة  كلية  طلبة 
ا�ستخدام  يف  العربية  باللغة  اهتمامهم  وم�ستوى  تايالند،  بدولة 
با�ستخدام  الباحثون  يقوم  باجلامعة.  اللغة  تعلم  ا�سرتاتيجيات 
ال�ستبانة بو�سفها اأداة اأ�سا�سية لهذا البحث، اإذ توزع ال�ستبانات على 
عينة البحث. وا�ستعان الباحثون با�ستبانة قائمة ال�سرتاتيجيات يف 
  (7.0) Oxford strategy inventory for language( تعلم اللغة �سيغة
)1990م(،  اأك�سفود  رابيكا  ت�سنيف  من  منبثقة   learning  (SILL

لقد  الطلبة فهما جيًدا.  يفهمها  التايالندية حتى  اللغة  اإىل  مرتجمة 
اللغة  تعلم  ا�سرتاتيجيات  ا�ستخدام  م�ستوى  اأنَّ  اإىل  الدرا�سة  اأ�سارت 
اأكان  لدى عينة البحث يظهر ب�سكل معتدل على وجه العموم، �سواء 
الوقت  ال�ستة، ويف  اأم يف م�ستوى املحاور  العام،  ذلك يف امل�ستوى 
نف�سه فاإنَّ هناك ا�ستخداًما لال�سرتاتيجيات ال�ستة ب�سكل متنوع لدى 
املتعلمني، ما يوؤّدي اإىل فروق يف ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات التعلم على 
م�ستوى الفقرات �سواء يف م�ستوى املرتفع، اأو املتو�سط، اأو املنخف�ض 

على التوايل. 
كلمات مفتاحية: ا�سرتاتيجيات التعّلم، اللغة العربية، ا�ستبانة 

قائمة ال�سرتاتيجيات، �سعوبة التعلم، اجلامعة.
Abstract:

Learning strategies are one of the key ways 
to help students in mastering and understanding a 
language successfully. This can be done through 
using certain strategies during language learning. 
The learner is consciously or unconsciously using 
language-learning strategies to overcome difficulties 
in learning. This is aimed at identifying the Arabic 
language learning strategies used by the students of 
the University of Prince Songkhla Nikreen University, 
Thailand and their level of interest in Arabic in the use 
of language learning strategies at the University. The 
researchers used the questionnaire as a main tool for 
this research, where the questionnaires are distributed 
on the research sample. The researcher will use the 
language strategy of the Oxford Strategy Inventory for 
Language Learning (SILL) which will be translated 
into Thai language for students to understand it well. 
The study noted that the level of use of language 
learning strategies in the research sample appears 
moderately in general, either at the general level or 
at the level of the six axes. At the same time, the six 
strategies are used in a variety of learners, resulting in 
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استراتيجيات تعلم اللغة العربية وأثرها في مستوى االهتمام باللغة العربية لدى طلبة
كلية الدراسات اإلسالمية بجامعة األمير "سونكال نكرين" شطر فطاني بدولة تايالند

د. توفيق بن إسماعيل بن سعيد
أ. أمير تانوجن ساك فاندينج
سعد شهرير  صبري   د. محمد 

تاريخ تأسيس جامعة األمري سونكال نكرين شطر فطاني 
اأول  هي  فطاين  �سطر  نكرين«  »�سونكال  الأمري  جامعة  اإن 
جامعة يف جنوب تايالند التي تاأ�س�ست يف عام 1968م، مبحافظة 
التي  الإ�سالمية  الدرا�سات  كلية  منها  كليات،   8 ت�سم  فطاين، وهي 
للرتبية،  مركزا  تكون  اأن  اإىل  هدفت  اإذ  1992م،  عام  يف  تاأ�س�ست 
للمجتمع،  واخلدمات  الإ�سالمية،  والآداب  الأكادميية،  والبحوث 
يف  الإ�سالمية  املعارف  ميتلكون  الذين  الطلبة  اإنتاج  على  وي�سمل 

جميع التخ�س�سات)5(. 

أسئلة البحث:
�سوف يحاول هذا البحث الإجابة عن الأ�سئلة الآتية:

ما ا�سرتاتيجيات تعلم اللغة العربية التي ي�ستخدمها طلبة  ◄
كلية الدرا�سات الإ�سالمية؟

هل هناك فروق بني اجلن�سني يف ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات  ◄
تعلم اللغة لدى الطلبة بكلية الدرا�سات الإ�سالمية؟

ا�ستخدام  ◄ يف  العربية  باللغة  الهتمام  م�ستوى  اأثر  ما 
ا�سرتاتيجيات تعلم اللغة لدى طلبة كلية الدرا�سات الإ�سالمية؟

منهجية البحث:
يعتمد هذا البحث على املنهج الكمي يف درا�سة ا�سرتاتيجيات 
بجامعة  الإ�سالمية  الدرا�سات  كلية  طلبة  لدى  العربية  اللغة  تعلم 
البحث  هذا  اأهيمة  وتكمن  فطاين.  �سطر  نكرين«  »�سونكال  الأمري 
الكمي يف حماولة درا�سة معارف الإن�سان واأفكاره و�سلوكياته من 
اأجل احل�سول على النتائج العقالنية املنا�سبة)6(. ويقوم الباحثون 
بتحليل البيانات عرب برنامج )SPSS( من اأجل ك�سف ال�سرتاتيجيات 
امل�ستخدمة عند متعلمي اللغة، وذلك با�ستخدام قائمة ا�سرتاتيجيات 
اأجل  من  للبحث  اأداًة  بو�سفها   )7.0( �سيغة   )SILL( اللغة  تعلم 
احل�سول على الإجابات املطلوبة. وكذلك يقوم الباحثون با�ستخدام 
اختبار  قيمة )ت( )T.Test( من اأجل معرفة ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات 
ANO- )للتعلم وفًقا للمتغرية امل�ستقلة: اجلن�ض، مع التحليل التبايني 
VA(، من اأجل معرفة اأثر املتغري امل�ستقل: م�ستوى الهتمام باللغة، 

وذلك يف حماولة لالإجابة عن اأ�سئلة البحث.

أداة البحث:
لقد اعتمد الباحثون على ال�ستبانة بو�سفها اأداة اأ�سا�سية لهذا 
البحث، اإذ توزع ال�ستبانات على عينة البحث. وهي ا�ستبانة قائمة 
Oxford strategy inven-)7.0 )لل�سرتاتيجيات يف تعلم اللغة �سيغة 

tory for language learning  ((SILL منبثقة من ت�سنيف )رابيكا 

ليفهمها  التايالندية  اللغة  اإىل  الباحثون  يرتجمها  اإذ  اأك�سفود()7(، 
الطلبة جيًدا. 

على  يحتوي  الأول  ق�سمني،  اإىل  ال�ستبانة  هذه  وتنق�سم 
قائمة  على  فيحتوي  الثاين  اأما  العينة،  لأفراد  العامة  املعلومات 
الإجابة  وحتدد  فقرة،   50 من  املكونة  اللغة،  تعلم  ا�سرتاتيجيات 
قلياًل،  )بتاًتا،   1-5 من  متدرجة  بدرجات  ال�ستبانة  فقرات  عن 
البيانات  الباحثون بتحليل  اأحياًنا، غالًبا، دائًما(. ومن ثم، �سيقوم 
لتعرف  اإح�سائية  نتائج  اإىل  يوؤدي  ما   )SPSS( برنامج  با�ستخدام 

ا�سرتاتيجيات  ا�ستخدام  يف  الواقعي  ال�سلوك  لإظهار  اختالفها  مدى 
تعلم اللغة، وتردد ا�ستخدامها يف كل اأنواعها، كما ميكننا اأن نتعرف 

اآثار املتغريات الأ�سا�سية يف ا�ستخدامها.

حتليل نتائج الدراسة:

ي�سف اجلزء الأول من نتائج الدرا�سة اخللفية الأ�سا�سية لعينة 
البحث وفًقا جلن�سهم، وم�ستويات اهتمامهم باللغة العربية. ويعر�ض 
وهي:  الثالثة  البحثية  الأ�سئلة  كل  عن  الإجابات  الثاين  اجلزء 
ا�سرتاتيجيات تعلم اللغة العربية التي ي�ستخدمها طلبة كلية الدرا�سات 
تعلم  ا�سرتاتيجيات  ا�ستخدام  يف  اجلن�سني  بني  والفروق  الإ�سالمية، 
اللغة لدى الطلبة، واأثر م�ستوى اهتمامهم باللغة العربية يف ا�ستخدام 
الطرح من خالل  الباحثون  يحاول  لذلك،  اللغة.  ا�سرتاتيجيات تعلم 
هذه النتائج اإىل الإجابة عن الأ�سئلة الثالثة التي اأثارتها الدرا�سة 

على النحو الآتي:
حتليل البيانات الدميغرافية لعينة البحث:	. 

تتكون عينة البحث يف هذه الدرا�سة من 180 طالًبا وطالبة، 
»�سونكال  الأمري  بجامعة  الإ�سالمية  الدرا�سات  كلية  طلبة  من  وهم 
نكرين« �سطر فطاين يف الف�سل الدرا�سي 2014 /2015م. وهناك 
يف  و�سفت  البحث،  عينة  من  الدميوغرافية  اخل�سائ�ض  من  نوعان 

اجلدول )1( اأدناه.
الجدول رقم )01(:

بيانات خصائص الديموغرافية لعينة البحث

الن�سبة الرتدد )N=180(الفئةاخل�سائ�ص الدميوغرافية
املئوية

اجلن�ض
4022.2الذكور

14077.8الإناث

م�ستوى الهتمام باللغة 
العربية

10.6قليل جًدا

2312.8قليل

8949.4اإىل حدما

6737.2كبري جًدا

امل�ساركني  كان معظم  اأعاله،   )9( اجلدول  كما هو مبني يف 
يف هذه الدرا�سة من الإناث، وبلغ عددهن 140 طالبة بن�سبة )77.8 
%(. وهذا العدد ميثل ثالثة اأ�سعاف عدد الطالب الذكور، والذي بلغ 
اجلدول  اإىل  وبالنظر  لذلك،   .)%  22.2( بن�سبة  طالًبا   40 عددهم 
اأعاله يف جانب الهتمام باللغة العربية، جند اأنَّ اأكرب تكرار الرتدد 
هو الهتمام باللغة العربية )اإىل حد ما( والذي بلغ 89 طالًبا بن�سبة 
49.4 % ، وهو يف م�ستوى اأكرب من بقية امل�ستويات الأخرى. بينما 
ن�سبة الرتدد يف م�ستوى الهتمام باللغة العربية )جداً(، فيمثل ثاين 
اأكرب عدد الرتددات؛ اإذ بلغ عددها 67 طالًبا بن�سبة مئوية 37.2 %. 
وعلى العك�ض من ذلك، فاإنَّ ن�سبة )الهتمام باللغة العربية قليل( يف 
مئوية  ن�سبة  طالًبا، وميثل   23 اإىل  و�سل  بتكرار  منخف�ض  م�ستوى 
قدرها 12.8 %. وتليها ن�سبة الرتدد يف م�ستوى )الهتمام باللغة 
العربية قليل جًدا(، اإذ و�سلت ن�سبتها اإىل 0.6 %، اأي اأنها يف اأدنى 

م�ستوى من بقية امل�ستويات الأخرى على التوايل.
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حتليل البيانات ونتائج اأ�سئلة البحث.	. 
اأجل  من  اأك�سفورد)8(  معيار  با�ستخدام  الباحثون  قام  لقد 
كما  اللغة  تعلم  ا�سرتاتيجيات  ا�ستخدام  الرتدد يف  م�ستويات  قيا�ض 

ياأتي اأدناه:
الجدول رقم )02(

 معيار 	كسفورد

م�ستوى ال�ستخدامالوزن الن�سبي

مرتفع جًدا4.5 - 5.0

مرتفع3.5 - 4.4

معتدل3.4-2.5

منخف�ض2.4-1.5

منخف�ض جًدا1.4-1.0

ويتكون هذا الق�سم من ق�سمني رئي�سيني، من اأجل الإجابة عن 
الأ�سئلة البحثية الثالثة على النحو الآتي:

اأول- ما ا�سرتاتيجيات تعلم اللغة العربية التي ي�ستخدمها 
طلبة كلية الدرا�سات الإ�سالمية؟

قام الباحثون بعر�ض نتائج التحليل الإح�سائي الذي جاء يف 
ثالثة م�ستويات؛ وهي: امل�ستوى العام، وم�ستوى املحاور، وم�ستوى 
تعلم  ا�سرتاتيجيات  ل�ستخدام  التحليل  نتيجة  اأظهر  وذلك  الفقرات، 

اللغة كما ياأتي :                                 
نتائج التحليل ل�ستبانة ا�سرتاتيجيات تعلم اللغة ال�ست لعينة 

الدرا�سة وفقا للفقرات:
ل�ستبانة  التحليل  نتائج  الالحقة  اجلداول  بّينت  لقد 
تبًعا  جداول  �ستة  يف  البحث  عينة  لدى  اللغة  تعلم  ا�سرتاتيجيات 
درجة  اأعلى  بيان  مع  اللغة،  تعلم  يف  ال�ست  ال�سرتاتيجيات  لأنواع 

اأدناه: واأدناها، ويت�سح ذلك من اجلدول )03( 

الجدول رقم )03(
 )Memory Strategies( محور االستراتيجيات التذكرية 

بتاًتاالفقراتالرقم
%

قليال
%

اأحياًنا
%

غالًبا
%

دائًما
%

الوزن 
الن�سبي

5.043.343.37.80.62.56اأراجع الدرو�ض العربية غالًبا.1

7.836.741.712.21.72.63اأ�ستخدم القافية لتذكر الكلمات العربية اجلديدة.2

14.440.032.210.62.82.47اأ�ستخدم البطاقات التعليمية لتذكر الكلمات العربية اجلديدة.3

12.231.740.612.82.82.62اأتذكر الكلمة اجلديدة عن طريق تكوين �سورة ذهنية للو�سع اأو ال�سياق الذي ميكن اأن ت�ستعمل فيه.4

6.729.443.916.13.92.81اأفكر يف العالقة بني ما اأعرفه من قبل وبني الأ�سياء اجلديدة التي اأتعلمها يف اللغة العربية.5

7.233.942.813.92.22.70اأتذكر الكلمات اجلديدة عن طريق اإن�ساء اجلمل من املفردات.6

8.330.041.715.64.42.78اأ�ستخدم الإمياءات  لتذكر  الكلمات العربية اجلديدة.   7

12.836.134.415.61.12.56اأتذكر الكلمات اجلديدة عن طريق تذكر مكان وجودها يف ال�سفحة الكتاب اأو على لوحات ال�سارع.8

8.340.032.817.21.72.64اأحاول اأن اأجد �سلة ما بني �سوت الكلمة العربية اجلديدة و�سورتها حتى اأمتكن من تذكرها.9

اأكرث  اأنَّ  نالحظ  اأعاله،   )03( اجلدول  اإىل  وبالنظر 
ال�سرتاتيجيات  يف  يتمثل  الطلبة  عند  ا�ستخداًما  ال�سرتاتيجيات 
ن�سبتها  بلغت  اإذ  اخلام�سة؛  الفقرة  يف  املوجودة  وهي  التذكرية، 
)2.81(، وهذا العدد يدل على اأنَّ هوؤلء الطلبة يف�سلون الربط بني 
ما يعرفونه من قبل وبني الأ�سياء اجلديدة التي يتعلمونها يف اللغة 
العربية؛ لت�ساعدهم على فهم اللغة بطريقة اأ�سهل، اأي اأنهم يحاولون 
مثل  العربية  باللغة  واملتعلقة  لديهم،  الأ�سلية  املعارف  بني  الربط 
اأو  اجلديدة،  والكلمات  واجلمل،  اللغوية،  واملفردات  اللغة،  قواعد 
اأ�سهل  ب�سورة  فهمها  اأجل  من  يدر�سونها  التي  اجلديدة  القواعد 
واأح�سن. وكذلك الفقرة ال�سابعة ن�سبتها لي�ست بعيدة كثرًيا عن الفقرة 
اخلام�سة، اإذ و�سلت الن�سبة اإىل )2.78( وهي معتدلة. وهذا يدل على 
اأنهم مييلون اإىل الأداء من اأجل تذكر اجلمل العربية ومفرداتها، وعلى 

اأو  للتعبري،  امل�ساحبة  والإمياءات  امل�ساعر،  ا�ستخدام  املثال،  �سبيل 
ا�ستخدام تقنيات خمتلفة واأدوات تعليمية متعددة من اأجل امل�ساعدة 
الثالثة و�سلت  الفقرة  اأدنى درجة يف  فاإنَّ  التذكر. وباملقابل،  على 
الن�سبة فيها اإىل )2.47(. وهذا يدّل على اأنَّ معظم الطلبة ل يف�سلون 
طريقة ا�ستخدام البطاقات التعليمية التي ت�ساعد على تذكر الكلمات 
اجلديدة، وقد يكون �سبب ذلك لأنهم ينظرون اإليها باعتبارها و�سيلة 
اأجل  من  اأخرى  ا�سرتاتيجيات  اختيار  وي�ستطيعون  قدمية،  تعليمية 
م�ساعدتهم على التذكر اأح�سن منها. بينما ثاين اأكرب ن�سبة الرتدد يف 
الفقرتني اإحداهما الفقرة الأوىل، والأخرى الفقرة الثامنة حيث تكون 
اأنَّ هاتني ال�سرتاتيجيتني  ن�سبة كل منهما )2.56(. وهذا يدّل على 

مازالتا ل حتظيان ب�سعبية لدى املتعلمني.
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استراتيجيات تعلم اللغة العربية وأثرها في مستوى االهتمام باللغة العربية لدى طلبة
كلية الدراسات اإلسالمية بجامعة األمير "سونكال نكرين" شطر فطاني بدولة تايالند

د. توفيق بن إسماعيل بن سعيد
أ. أمير تانوجن ساك فاندينج
سعد شهرير  صبري   د. محمد 

الجدول )04(
)Cognitive Strategies( محور االستراتيجيات المعرفية

بتاًتاالفقراتالرقم
%

قليال
%

اأحياًنا
%

غالًبا
%

دائًما
%

الوزن 
الن�سبي

6.723.342.817.210.03.01اأتدرب على نطق الأ�سوات العربية.10

9.435.632.817.84.42.72اأبادر اإىل بدء املحادثة باللغة العربية.11

8.933.933.317.86.12.78اأحاول اأن اأتكلم العربية كالناطقني بها12

21.129.425.017.26.72.59اأكتب مالحظات، الر�سائل اأو التقارير باللغة العربية.13

25.636.127.28.32.82.27اأ�ساهد الربامج التلفزيونية اأو الأفالم باللغة العربية.14

ا باللغة العربية اأقراأه اأوًل ب�رسعة ثم اأعود اإليه لأقراأه بدقة وانتباه.15 7.243.935.08.95.02.61عندما اأقراأ ن�سً

11.748.928.310.6,62.39اأنطق الكلمات اجلديدة واأكتبها اأكرث من مرة16

11.139.435.012.22.22.55اأجد معنى الكلمة اجلديدة عند تق�سيمها اإىل ت�سنيفات لي�سهل فهمها.17

21.747.817.811.11.72.23اأقراأ الكتب العربية الإ�سافية.18

20.643.323.98.93.32.31اأقراأ العربية من اأجل ال�ستمتاع.19

6.720.629.426.716.73.26اأبحث عن الطرق الدرا�سية لتح�سني تعلم اللغة.20

7.840.041.19.41.72.57اأ�ستخدم الكلمات العربية التي اأعرفها يف مواقف خمتلفة.21

ا.22 ا عربيًّ 12.838.936.76.75.02.52اأحاول اأن ل اأترجم حرفًيا عندما اأدر�ض ن�سًّ

17.846.724.48.32.82.32اأخل�ض  املعلومات التي اأقراأها اأو اأ�سمعها باللغة العربية.23

املعرفية  ال�سرتاتيجيات  يف  اأعاله   )04( اجلدول  من  يّت�سح 
الأعلى؛ اأنَّ اأكرث درجة يف الفقرة الع�رسين التي حققت ن�سبة )3.26( 
وهذا يدل على اأنَّ الطلبة بحاجة اإىل حت�سني تعلم اللغة اإذ يحاولون 
اللغة  تعلم  على  م�ساعدتهم  اأجل  من  خمتلفة  طرائق  عن  يبحثوا  اأن 
اأح�سن. بينما كانت ن�سبة  اأف�سل وا�ستيعابها ب�سورة  العربية ب�سكل 
 .)3.01( ن�سبتها  وبلغت  ا  اأي�سً العالية  الدرجة  يف  العا�رسة  الفقرة 
وهذا ي�سري اإىل اأنَّ الطلبة يحتاجون اإىل ممار�سة نطق اللغة العربية، 
ويف�سلون التطبيقات اأكرث، ما يوؤّدي اإىل معرفة اأنهم مل يدر�سوا اللغة 
لأنف�سهم؛  يحتاجونها  ولكنهم  فقط  اإجبارية  لغة  بو�سفها  العربية 
الكلية.  هذه  يف  عندهم  �رسوري  غري  العربية  باللغة  النطق  لأن 
واأقل  اأدنى،  درجة  يف  ع�رسة  الثامنة  الفقرة  ن�سبة  فاإنَّ  وباملقابل، 

الفقرة  ن�سبة  اأنَّ  )2.23(. كما  ن�سبتها  اأخرى وو�سلت  من فقرات 
اإىل  الن�سبة  و�سلت  اإذ  ؛  اأي�سًا  منخف�سة  درجة  يف  ع�رسة  الرابعة 
)2.27(. وذلك ي�سري اإىل اأنَّ معظم الطلبة ل مييلون اإىل قراءة الكتب 
العربية الإ�سافية ويكتفون بقراءة الكتب التعليمية يف الف�سل، ول 
اأو الأفالم باللغة العربية،  التلفزيونية  يف�سلون م�ساهدة الربامج 
الف�سل  العربية يف  اللغة  تعلم  يركزون على  اأنهم  يدل على  وهذا 
الدرا�سي اأكرث من تعلمها خارج الف�سل. اأما بقية الفقرات الأخرى، 
فهي يف امل�ستوى املتو�سط. وهذا ي�سري اإىل اأنَّ الطلبة مييلون اإىل 
تطبيقات اللغة العربية وممار�ستها ب�سكل معتدل، وهذا يعّد جيداً 

لدى الطلبة غري املتخ�س�سني يف اللغة العربية.

الجدول )05(
)Compensation Strategies( محور االستراتيجيات التعويضية 

بتاًتاالفقراتالرقم
%

قليال
%

اأحياًنا
%

غالًبا
%

دائًما
%

الوزن 
الرقمالن�سبي

6.133.937.215.07.82.8424اأحاول اأن اأخمن معنى الكلمات غري املاألوفة حتى اأ�ستطيع فهمها.24

9.432.236.713.97.82.7825اأ�ستعمل الإ�سارات عندما ل اأ�ستطيع اأن اأجد كلمة عربية منا�سبة خالل املحادثة.25

22.237.826.79.43.92.3526اأ�سنع كلمات جديدة اإذا مل اأعرف الكلمات العربية ال�سحيحة.26

24.438.322.211.73.32.3127اأقراأ الن�ض العربي دون اأن اأبحث عن معنى كل كلمة من القامو�ض.27

7.834.431.720.65.02.9628اأحاول اأن اأخمن ما �سيقوله املتحدث الآخر بالعربية.28

8.336.734.417.23.32.7129اإذا مل اأجد الكلمة العربية، اأ�ستمعل كلمة اأو عبارة اأخرى حتمل املعنى نف�سه.29
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2019 أول  مجلة جامعة القدس املفتوحة للبحوث اإلنسانية واالجتماعية - ع )51( - كانون 

لال�سرتاتيجيات  املئوية  الن�سبة  اأعاله   )05( اجلدول  يبني 
للفقرة  املئوية  الن�سبة  اأنَّ  نالحظ  اجلدول،  هذا  ومن  التعوي�سية. 
الثامنة والع�رسين اأق�سى من غريها، اإذ بلغت )2.96(، بينما الن�سبة 
املئوية للفقرة الرابعة والع�رسين بعدها مبا�رسة، اإذ و�سلت ن�سبتها 
املئوية )2.84(. وهذا ي�سري اإىل اأنَّ اأغلبية الطلبة مييلون اإىل طريقة 
تخمني املعاين للمفردات العربية يف التعلم، اأي اأنهما ا�سرتاتيجيتان 
والإر�ساد  اللغوي  الإر�ساد  على  تعتمد  ؛اإذ  التخمني  على  ت�ساعدان 
غري اللغوي مثل ال�سياق، واملواقف، وبنية الن�ض. ولذلك، يف�سلهما 
املتعلمون اأكرث من غريهما. وهذا اأي�سا يدّل على اأنَّ الطلبة يتمتعون 
لغوية  برثوة  يتمتعوا  مل  اإن  حتى  العربية  اللغة  تعلم  مبحاولة 
اأما  املختلفة.  الكلمات  معاين  يخمنوا  اأن  يحاولون  ولكنهم  كبرية، 
الن�سبة  القريب منها:  امل�ستوى  الأخرى، فجميعها يف  الفقرات  بقية 

والع�رسين،  التا�سعة  والفقرة  والع�رسين،  اخلام�سة  للفقرة  املئوية 
والفقرة ال�ساد�سة والع�رسين، والفقرة ال�سابعة والع�رسين فقد و�سلت 
2.31( على   ،2.35  ،2.72  ،2.78( اإىل   الرتدد فيها جميًعا  ن�سبة 
التوايل. وبالنظر اإىل الن�سبة املئوية يف كل الفقرات؛ جند اأنها كلها 
يف امل�ستوى املتقارب، اأي اأنَّ الن�سب تراوحت بني )2.31 - 2.96(، 
وهذه التقارب الن�سبي يدل على اأنَّ الطلبة يف�سلون ب�سكل معتدل يف 
املعاين  ذات  والكلمات  امل�ساحبة،  والإمياءات  الإ�سارات  ا�ستعمال 
يجدون  ل  عندما  اجلديدة  الكلمات  و�سناعة  واملت�سابهة،  املماثلة 
يعّد  وهذا  املحادثة.  اأو  اللغة  تعلم  خالل  ال�سحيحة  العربية  الكلمة 
اللغة  يف  املتخ�س�سني  غري  الطلبة  لدى  اللغة  لتعلم  جيدة  عالمة 

العربية.

 الجدول )06(
)Metacognitive Strategies( محور االستراتيجيات فوق المعرفية 

بتاًتاالفقراتالرقم
%

قليال
%

اأحياًنا
%

غالًبا
%

دائًما
%

الوزن 
الن�سبي

11.729.433.318.96.72.79اأبحث عن اأ�سخا�ض اأ�ستطيع اأن اأحتدث باللغة العربية معهم.30

6.118.931.724.418.33.41اأ�ستمع بانتباه عندما يتحدث �سخ�ض ما باللغة العربية.31

5.628.930.020.615.03.11اأحاول اأن اأجد طرائق كثرية من اأجل ممار�سة اللغة العربية.32

4.421.734.425.014.43.23اأحاول اأن اأبحث عن طرق ت�ساعدين لكي اأكون متعلًما جيًدا يف اللغة العربية.33

8.315.035.028.313.33.23اأبحث عن فر�ض من اأجل القراءة باللغة العربية.34

7.840.035.611.15.62.67اأرتب جدويل حيث يكون عندي وقت كاٍف لدرا�سة اللغة العربية.35

3.930.038.922.25.02.94عندي هدف وا�سح من اأحل حت�سني اللغة العربية.36

5.024.441.122.86.73.02اأفكر بطرائق متقدمة يف تعلم العربية.37

8.931.136.717.85.62.80اأحاول اأن األحظ اأخطائي املرتكبة من اأجل حت�سني اأدائي.38

فوق  لال�سرتاتيجيات  الرتدد  ن�سبة  درجة   )06( اجلدول  بنّي 
كانت يف  ن�سبة  اأكرث  ب�سكل معتدل، جند  الن�سبة  اإىل  نظرا  املعرفية. 
الفقرة الواحدة والثالثني؛اإذ ت�سل ن�سبتها اإىل اأق�سى م�ستوى معتدل 
اإذ بلغت )3.41(، وهذا ي�سري اإىل اأنَّ الطلبة يرغبون يف  من غريها، 
اإىل تنميتها.  العربية يف امل�ستوى املطلوب، ويحتاجون  اللغة  تعلم 
وهذه ال�سرتاتيجية ت�ساعد الطلبة على الهتمام بتعلم اللغة العربية 
ب�سكل اأف�سل. وهناك اأربع فقرات ظهرت ن�سبتها ب�سكل معتدل لي�ست 
والثالثون،  الثالثة  الفقرات  ومنها  ال�سابقة،  الفقرة  عن  جداً  بعيدة 
اإذ  والثالثون،  وال�سابعة  والثالثون،  والثانية  والثالثون،  والرابعة 
وهذه  التوايل.  على   )3.02  ،3.11  ،3.23  ،3.23( ن�سبها  بلغت 
والتخطيط  التعلم  تنظيم  ا�سرتاتيجيات  هي  الأربعة  ال�سرتاتيجيات 
فيها، مثل الفقرة الثالثة والثالثني التي هي حماولة للبحث عن طرق 
م�ساعدة متعلمي اللغة لكي يكونوا متعلمني جيدين يف اللغة العربية، 

القراءة  اأجل  من  فر�ض  عن  تبحث  التي  والثالثون  الرابعة  والفقرة 
باللغة العربية ب�سورة اأف�سل، والفقرة الثانية والثالثون يف حماولة 
والفقرة  العربية،  اللغة  ممار�سة  اأجل  من  متنوعة  طرق  عن  البحث 
ال�سابعة والثالثون يف التفكري بطرائق متقدمة يف تعلم العربية. ومن 
هذه ال�سرتاتيجيات املذكورة، جند اأنَّ الطلبة يحتاجون اإىل التطوير 
يف تعلم اللغة العربية، ويريدون تنميتها ب�سكل اأف�سل. وجاءت بقية 
الفقرات الأخرية يف امل�ستوى املتو�سط، لي�ست بعيدة جداً عن غريها، 
ومنها الفقرات ال�ساد�سة والثالثون، والثامنة والثالثون، والثالثون، 
 ،2.80  ،2.94( اإىل  فيها  الن�سبة  و�سلت  اإذ  والثالثون،  واخلام�سة 
2.79، 2.67( على التوايل. وهذا يدّل على اأنَّ الطلبة يهتمون بتنظيم 
العربية،  اللغة  تعلم  يف  وا�سحًا  هدفهم  ويكون  الدرا�سي،  الوقت 

ويهتمون بالأخطاء الذاتية من اأجل حت�سني اللغة.

الجدول )07(
)Affective Strategies( محور االستراتيجيات الوجدانية

بتاًتاالفقراتالرقم
%

قليال
%

اأحياًنا
%

غالًبا
%

دائًما
الوزن الن�سبي%

10.027.239.417.26.12.82اأحاول اأن اأ�سرتخي عندما اأ�سعر باخلوف من ا�ستعمال العربية.39
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د. توفيق بن إسماعيل بن سعيد
أ. أمير تانوجن ساك فاندينج
سعد شهرير  صبري   د. محمد 

بتاًتاالفقراتالرقم
%

قليال
%

اأحياًنا
%

غالًبا
%

دائًما
الوزن الن�سبي%

6.728.336.722.85.62.92اأ�سجع نف�سي عندما اأ�سعر باخلوف من ا�ستخدام اللغة العربية.40

11.735.028.919.45.02.71اأكافئ نف�سي عندما يكون اأدائي جيًدا بالعربية.41

42
اأ�ستطيع معرفة الأوقات التي اأكون فيها متوتًرا واأنا اأتعلم اأو اأ�ستعمل 

16.126.730.015.611.72.80العربية.

42.830.015.67.24.42.01اأدّون اأحا�سي�سي وم�ساعري يف مفكرة خا�سة يف تعلم العربية.43

15.628.330.016.79.42.76اأحتدث مع الآخرين حول �سعوري واأنا اأتعلم العربية.44

والثالثة  والأربعون،  والواحدة  والأربعون،  والرابعة  والأربعون، 
 )2.01  ،2.71  ،2.76  ،2.80( فيها  الن�سبة  و�سلت  اإذ  والأربعون، 
على التوايل. ومن تلك الن�سب، ندرك اأنَّ الطلبة يعرفون كيف ي�سجعون 
اأنف�سهم من اأجل تعلم اللغة، ويالحظون التوتر باأنف�سهم عند ا�ستخدام 
الوقوع  عند  ال�سرتخاء  على  ت�ساعدهم  طرائق  عن  ويبحثون  اللغة، 
الثالثة  الفقرة  يف  درجة  اأدنى  كانت  بينما  اللغوية.  الأخطاء  يف 
اأقل  اإذ و�سلت الن�سبة فيها اإىل )2.01(، وهي بذلك تعّد  والأربعني، 
يدل  وهذا  الوجدانية.  ال�سرتاتيجيات  هذه  يف  الأخرى  الفقرات  من 
على اأنَّ الطلبة ل يف�سلون التعبري عن امل�ساعر عرب الكتابة، ولكنهم 
يف�سلون اأن يبحثوا عن طرائق اأخرى من اأجل ال�سرتخاء الذاتي مثل 
املحادثة مع الآخرين حول تعلم اللغة، اأو الت�سجيع الذاتي يف تعلمها.

معظم  اأنَّ   )7( اجلدول  يف  الوجدانية  ال�سرتاتيجيات  بينت 
اأنَّ  ميكننا  اإذ  معتدل؛  ب�سكل  ال�سرتاتيجيات  بهذه  يهتمون  الطلبة 
ن�سبة  اإذ حققت  الأربعني،  الفقرة  اأق�سى درجة كانت يف  اأنَّ  نالحظ 
الطالب  ي�سعر  عندما  الذاتي  الت�سجيع  عن  وهي   ،)2.92( مقدارها 
باخلوف من ا�ستخدام اللغة العربية. وتليها الفقرة التا�سعة والثالثون، 
؛اإذ بلغت ن�سبتها )2.82(، وهي عن حماولة ال�سرتخاء عندما ي�سعر 
ت�سريان  النتيجتان  العربية. وهاتان  ا�ستعمال  الطالب باخلوف من 
اإىل اأنَّ الطلبة ميكنهم اأن يتغلبوا على اخلوف ب�سكل معتدل يف اأثناء 
عليهم  ينبغي  ماذا  باأنف�سهم  يعرفون  وهم  العربية،  اللغة  ا�ستخدام 
اأن يفعلوا عندما يواجهون ذلك املوقف. اأما بقية الفقرات، فن�سبتها 
لي�ست بعيدة عن ال�سرتاتيجيتني ال�سابقتني، ومنها الفقرات الثانية 

الجدول )08(

)Social Strategies( محور االستراتيجيات االجتماعية

بتاًتاالفقراتالرقم
%

قليال
%

اأحياًنا
%

غالًبا
%

دائًما
%

الوزن 
الن�سبي

10.024.436.120.09.42.94اإذا مل اأفهم �سيًئا بالعربية، اأ�ساأل املتحدث اأن ُيبطئ اأو يعيد.45

24.431.722.812.87.82.53اأطلب م�ساعدة من الناطقني بالعربية عندما اأحتاجها.46

22.833.927.813.91.72.38اأطرح اأ�سئلة بالعربية مع زمالئي.47

13.938.329.413.94.42.57اأمار�ض اللغة  العربية مع زمالئي الطلبة.48

21.133.330.69.45.62.45اأطلب من الناطقني باللغة العربية اأن ي�سححوين اإذا ما اأخطاأُت واأنا اأتكلم العربية.49

10.625.633.920.010.02.93اأحاول اأن اأتعلم ثقافة الناطقني بالعربية.50

اأنَّ   )08( اجلدول  يف  الجتماعية  ال�سرتاتيجيات  لنا  بينت 
ن�سبة  اأكرث  اأنَّ  بّينْت  وكذلك  معتدل.  ب�سكل  ي�ستخدمونها  املتعلمني 
اإذ بلغت  تردد يف ال�ستخدام جاءت يف الفقرة اخلام�سة والأربعني، 
الفقرة الأخرية، التي جاءت  الن�سبة فيها )2.94(. وبعدها مبا�رسة 
وهاتان   .)2.93( مقدارها  ن�سبة  حققت  ؛اإذ  الثانية،  املرتبة  يف 
للتو�سيح  ال�سوؤال  طرح  يف�سلون  الطلبة  اأنَّ  على  ن  تُدلَّ الن�سبتان 
على  �سوؤال  مثل طرح  العربية  اللغة  ما عن  �سيئًا  يفهمون  ل  عندما 
اأو  التكلم،  بتكرار  يقوموا  اأن  بالعربية  الناطقني  �سوؤال  اأو  املعلم، 
نف�سه،  الوقت  ويف  الفهم.  عدم  حالة  عند  املثال  اإعطاء  اأو  ال�رسح، 
مييلون اإىل تعلم ثقافة الناطقني باللغة العربية من اأجل فهم اللغة 

ا ن�سبة درجة يف الفقرات الأخرى، فهي لي�ست بعيدة  ب�سكل اأح�سن. اأمَّ
ال�ساد�سة  والفقرة  والأربعون،  الثامنة  الفقرة  ومنها  كبري:  ب�سكل 
والأربعون، والفقرة التا�سعة والأربعون، والفقرة ال�سابعة والأربعون، 
اإذ و�سلت الن�سبة اإىل 2.57، 2.53، 2.45، 2.38 على التوايل. وهذا 
يف  الآخرين  مع  اللغوي  بالتعامل  يقومون  املتعلمني  اأنَّ  اإىل  ي�سري 

امل�ستوى املتو�سط من اأجل ممار�سة اللغة العربية. 
ا�ستخدام  يف  الرتدد  م�ستويات  عر�ض  جدول  ياأتي   ما  ويف 
الطلبة على م�ستوى املحاور  العربية لدى  اللغة  ا�سرتاتيجيات تعلم 

ح�سب الوزن الن�سبي:
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الجدول )9(
 مستوى استخدام عينة البحث الستراتيجيات تعلم اللغة على مستوى المحاور

امل�ستوىالوزن الن�سبيحماور ال�سرتاتيجيات

معتدل2.64ال�سرتاتيجيات التذكرية

معتدل2.58ال�سرتاتيجيات املعرفية

معتدل2.65ال�سرتاتيجيات التعوي�سية

معتدل3.02ال�سرتاتيجيات فوق املعرفية

معتدل2.67ال�سرتاتيجيات العاطفية

معتدل 2.63ال�سرتاتيجيات الجتماعية

معتدل3.13متو�سط ال�ستخدام العام

يف اجلدول )09( اأعاله، نرى م�ستوى ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات 
تعلم اللغة على م�ستوى املحاور لدى عينة البحث كما يلي:

التي . 1 املعرفية  فوق  ال�سرتاتيجيات  وهو  الرابع  املحور 
جاءت يف املرتبة الأوىل بالن�سبة ملتو�سط الرتدد يف ا�ستخدامها، اإذ 

حققت الن�سبة )3.02(.
التي . 2 العاطفية  ال�سرتاتيجيات  وهو  اخلام�ض  املحور 

ا�ستخدامها،  الرتدد يف  بالن�سبة ملتو�سط  الثانية  املرتبة  جاءت يف 
اإذ بلغت الن�سبة )2.67(.

التي . 3 التعوي�سية  ال�سرتاتيجيات  وهو  الثالث  املحور 
ا�ستخدامها،  يف  الرتدد  ملتو�سط  بالن�سبة  الثالثة  املرتبة  يف  جاءت 

اإذ و�سلت الن�سبة )2.65(.
جاءت . 4 التي  التذكرية  ال�سرتاتيجيات  وهو  الأول  املحور 

يف املرتبة الرابعة بالن�سبة ملتو�سط الرتدد يف ا�ستخدامها، اإذ و�سلت 
الن�سبة )2.64(.

التي . 5 الجتماعية  ال�سرتاتيجيات  وهو  ال�ساد�ض  املحور 
جاءت يف املرتبة اخلام�سة بالن�سبة ملتو�سط الرتدد يف ا�ستخدامها، 

اإذ و�سلت الن�سبة )2.63(.
التي جاءت . 6 املعرفية  ال�سرتاتيجيات  وهو  الثاين  املحور 

اإذ  ا�ستخدامها،  يف  الرتدد  ملتو�سط  بالن�سبة  ال�ساد�سة  املرتبة  يف 
و�سلت الن�سبة )2.58(.

منها  للمتغريات  وفًقا  البحث  عينة  لدى  اللغة  تعلم  اسرتاتيجيات 
اجلنس، ومستوى االهتمام باللغة:

1- اجلن�ص:

لقد ظهر ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات تعلم اللغة على امل�ستوى العام 
وفقًا للجن�ض لدى الذكور والإناث معتدًل بن�سبة )2.67(، و)2.70( 
م�ستوى  الذكور يف  عند  املحاور  م�ستوى  يكون  بينما  التوايل،  على 
معتدل حيث تراوحت الأوزان الن�سبية بني )2.48( و )3.03(، بينما 
ا عند الإناث حيث تراوحت بني )2.60( و )3.01(،  جاء معتدًل اأي�سً

وهذا يت�سح من اجلدول )10( اأدناه:

الجدول )10(
استخدام استراتيجيات تعلم اللغة على المستوى العام ومستوى المحاور وفقا للجنس

الختالفم�ستوى الدللةالإناثالذكورال�سرتاتيجيات

الذكور> الإناث2.482.680.995التذكرية

الذكور> الإناث2.492.600.953املعرفية

الذكور< الإناث2.682.650.169التعوي�سية

الذكور< الإناث3.033.010.037فوق املعرفية

الذكور< الإناث2.702.660.662العاطفية

الذكور< الإناث2.642.630.179الجتماعية
املتو�سط 

معتدل2.672.70العام

 ،)T.test( )ت(  قيمة  اختبار  باجراء  الباحثون  قام  وعندما 
بني  اإح�سائية  دللة  ذي  اختالف  اأيُّ  ال�سابق  اجلدول  يف  يظهر  مل 
فوق  ال�سرتاتيجيات  وهي  واحدة  ا�سرتاتيجية  يف  اإل  اجلن�سني 
  (sig. < 0.05) املعرفية ؛اإذ كان م�ستوى الدللة فيها )0.037(، اأي
وبالنظر اإىل الوزن الن�سبي، يتبني لنا اأنَّ هناك اختالًفا يف ا�ستخدام 
والإناث،وقدحققت  الذكور  بني  املعرفية  فوق  ال�سرتاتيجيات 
لالإناث،  ا�ستخدام  من  اأكرث  وهي   ،)3.03( للذكور  ا�ستخدام  ن�سبة 
ي�ستخدمون  الذكور  اأنَّ  اإىل  ي�سري  وهذا   .)3.01( الن�سبة  و�سلت  اإذ 
لأنَّ  وذلك  قلياًل.  الإناث  من  اأكرث  املعرفية  فوق  ال�سرتاتيجيات 
م�ساعدة  اأجل  من  متنوعة  طرائق  عن  البحث  يف�سلون  املتعلمني 
عن  يبحثوا  اأن  ويحاولون  اأف�سل،  ب�سورة  اللغة  تعلم  على  اأنف�سهم 
اإىل تخطيط  هم مييلون  اأنَّ اإىل  اأكرث، بالإ�سافة  اللغة  ا�ستخدام  فر�ض 
للتعلم م�سبقًا، وتنظيم الوقت الكايف للتعلم، ما يجعل ن�سبة الرتدد 
ا�ستخدم هذه ال�سرتاتيجيات بني اجلن�سني قريبة جداً. وبالنظر  يف 
املحاور  م�ستوى  الرتدد يف  ن�سبة  اأنَّ  اأعاله، جند   )10( اجلدول  اإىل 
اإحداهما  ا�سرتاتيجيتني؛  يف  الذكور  من  اأكرث  الإناث  اأنَّ  يظهر 
ال�سرتاتيجيات التذكرية، والأخرى ال�سرتاتيجيات املعرفية، بينما 
الذكور اأكرث من الإناث يف اأربع ا�سرتاتيجيات وهي ال�سرتاتيجيات 
وال�سرتاتيجيات  املعرفية،  فوق  وال�سرتاتيجيات  التعوي�سية، 
العاطفية، وال�سرتاتيجيات الجتماعية، ولكن تلك الن�سبة قريبة جداً 
من ن�سبة الإناث. ومع ذلك، فاإنَّ م�ستوى املتو�سط العام لالإناث اأكرث 
ا يف م�ستوى الفقرات، فلي�ست هناك اأية اختالفات ذات  من الذكور.  اأمَّ
دللت اإح�سائية يف ا�ستخدام ال�سرتاتيجيات ال�ستة، اإل يف فقرتني 
فقط اإحداهما الفقرة )5(، والأخرى الفقرة )22( كما ميكننا اأن نرى 

ذلك يف ما يلي:
 الجدول )11(

استخدام استراتيجيات تعلم اللغة على مستوى الفقرات وفًقا للجنس

املتو�سط الإناثالذكورالفقرةالرقم
الكلي

م�ستوى 
منط الختالفالدللة

الذكور>الإناث152.402.932.810.001

الذكور>الإناث262.522.752.700.153

الذكور>الإناث372.552.842.780.089

الذكور>الإناث492.402.712.640.062
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د. توفيق بن إسماعيل بن سعيد
أ. أمير تانوجن ساك فاندينج
سعد شهرير  صبري   د. محمد 

املتو�سط الإناثالذكورالفقرةالرقم
الكلي

م�ستوى 
منط الختالفالدللة

الذكور>الإناث5102.723.093.010.052

الذكور=الإناث6112.722.722.720.984

الذكور>الإناث7202.953.353.260.054

الذكور<الإناث8222.822.442.520.025

الذكور<الإناث9242.922.822.840.570

الذكور>الإناث10252.702.822.810.572

الذكور<الإناث11283.352.852.960.233

الذكور<الإناث12313.603.353.410.442

الذكور>الإناث13323.023.133.110.615

الذكور>الإناث14333.183.253.230.701

الذكور<الإناث15352.802.632.670.325

الذكور>الإناث16382.702.832.800.482

الذكور=الإناث17392.822.822.820.985

الذكور>الإناث18402.782.962.920.292

الذكور>الإناث19422.702.832.800.560

الذكور<الإناث20442.902.722.760.402

الذكور>الإناث21452.822.982.940.597

الذكور>الإناث22472.352.392.380.848

الذكور<الإناث23503.102.892.930.292

ذات  الختالفات  اأنَّ  جند  اأعاله،   )11( اجلدول  اإىل  وبالنظر 
اإحداهما  فقرتني  يف  موجودة  ال�ستخدام  يف  الإح�سائية  الدللت 
عند  اإح�سائية  دللة  ذي  م�ستوى  يف  اإنها  اإذ  اخلام�سة؛  الفقرة 
)0.001(، والأخرى الفقرة الثانية والع�رسون، وهي يف م�ستوى ذي 
نعرتف  يجعلنا  وذلك  التوايل.  على   )0.025( عند  اإح�سائية  دللة 
املوجودة  املعارف  بني  العالقة  ربط  بطريقة  اهتممن  الإناث  باأنَّ 
جند  وكذلك  الذكور.  من  اأكرث  العربية  اللغة  يف  اجلديدة  واملعارف 
الإناث ل يعتمدن على الرتجمة احلرفية يف تعلم الن�سو�ض العربية 
اأكرث من الذكور؛ بل يحاولن اأن يرتجمن اجلملة ح�سب �سياقها، وهذا 
ل يظهر اإل ب�سورة قليلة ذلك عند الذكور. لذلك، جند من اجلدول )11( 
التذكرية،  ال�سرتاتيجيات  من  كلها   )9،7،6،5( الفقرات  اأنَّ  اأعاله 
ال�سرتاتيجيات  هذه  ي�ستخدمن  الإناث  اأنَّ  من  التاأكد  اإىل  يوؤّدي  ما 
اإنهّن  اأي  الإناث،  عند  فقراتها  ا�ستخدام  كرث  فقد  الذكور؛  من  اأكرث 
يف�سلن ا�ستخدام طريقة مراجعة الدرو�ض العربية غالًبا لتذكر اللغة 
العربية، وميلن اإىل ا�ستخدام �سلة العالقة بني املعلومات املوجودة 
التعليمية،  والبطاقات  القافية،  وي�ستخدمن  احلديثة،  واملعلومات 
تكوين  ويف�سلن  اجلديدة،  العربية  املفردات  لتذكر  والإمياءات 
الكلمات  بتذكر  ويهتمن  اجلديدة،  املفردات  لتذكر  اجلديدة  الكلمات 
على  اأو  الكتاب  �سفحة  يف  وجودها  مكان  تذكر  بطريق  اجلديدة 
لوحات ال�سوارع، ومن تلك الأمور العديدة التي تكون اأكرث ا�ستخدمًا 

عند الإناث، بينما يقل ذلك عند الذكور.
ال�سرتاتيجيات  من   )22،20،11،10( الفقرات  يف  بينما 
املعرفية، جند معظم الفقرات يف ال�سرتاتيجيات كانت اأكرث ا�ستخدامًا 
الكلمات  لنطق  ممار�سة  يف  الذكور  من  اأكرث  اإنهّن  اإذ  الإناث،  عند 
العربية  باللغة  املحادثة  وبدء  مرة،  من  اأكرث  وكتابتها  اجلديدة، 
اأو  والر�سائل،  املالحظات  وكتابة  بها،  الناطقني  مثل  الآخرين  مع 
الأفالم  اأو  التلفزيونية  الربامج  وم�ساهدة  العربية،  باللغة  التقارير 
قبل  ب�رسعة  اأول مرة  العربية  باللغة  الن�ض  وقراءة  العربية،  باللغة 
قراءتها مرة اأخرى بدقة وانتباه، واإيجاد معنى الكلمة اجلديدة عند 
ال�ستمتاع،  اأجل  من  العربية  اللغة  وقراءة  ت�سنيفات،  اإىل  تق�سيمها 
وكتابة اخلال�سة حول املعلومات من قراءتها، اأو ا�ستماعها باللغة 
ا�ستخداًما عند الإناث كما جاء  اأكرث  العربية، وهذه ال�سرتاتيجيات 
يف  اأما  الذكور.  لدى  ذلك  يقل  بينما  املحاور،  م�ستوى  على  ذلك 
ا�سرتاتيجيات  ا�ستخدام  يف  الرتدد  ن�سبة  اأنَّ  فنالحظ   ،)24( الفقرة 
تعلم اللغة لدى الذكور اأكرث من الإناث، اأي اأنهم مييلون اإىل تخمني 
الإناث. ومع  اأكرث من  اأجل فهمها  املاألوفة من  الكلمات غري  معنى 
ذلك، فقد اأظهرت نتيجة التحليل الإح�سائي اأنَّ الإناث ميلن اأكرث من 
الذكور اإىل ا�ستعمال الإ�سارات، اأو الإمياءات عند غياب كلمة عربية 
منا�سبة يف اأثناء املحادثة، وهّن ي�ستعّن مبحاولة التخمني اأكرث من 
الذكور، فيتوقعن ما �سوف يقوله املتحدث الآخر باللغة العربية، كما 
الفقرة )31(  الفقرة )25( والفقرة )28(. ووجدنا يف  ظهر ذلك يف 
ما  �سخ�ض  يتحدث  عندما  والنتباه  بال�ستماع  يهتمون  الذكور  اأنَّ 
باللغة العربية اأكرث من الإناث، ويف الوقت نف�سه جند اأنَّ الإناث اأكرث 
حماولة يف البحث عن طرائق كثرية من اأجل ممار�سة اللغة العربية 
ب�سكل اأكرث من الذكور، واأكرث حماولة يف جعل املتعلم جيداً يف اللغة 
ذلك  من  والعك�ض   .)33( و   )32( الفقرتني  يف  يظهر  كما  العربية، 
يف الفقرة )35(، تثبت اأنَّ الذكور يهتمون برتتيب اجلدول ومتتعهم 
اأكرث من الإناث. ومع ذلك، فقد  العربية  اللغة  بالوقت الكايف لتعلم 
اللغة  ا�ستخدام  عند  الأخطاء  مالحظة  يف  يرغنب  الإناث  اأنَّ  وجدنا 
العربية اأكرث من الذكور من اأجل حت�سني ممار�سة اللغة ب�سكل اأح�سن.

 ونالحظ من الفقرة )39( اأن الهتمام بها لدى الذكور والإناث 
مت�ساٍو. واجلدير بالذكر اأنَّ معظم الطلبة يحاولون ال�سرتخاء عندما 
ي�سعرون باخلوف من ا�ستعمال اللغة العربية، واإنَّ ذلك يف م�ستوى 
يف  ذاتًيا  ت�سجيًعا  الإناث  ا�ستخدمت  بينما  اجلن�سني.  بني  واحد 
ب�سكل  ا�ستخدامها  باخلوف يف  �سعرن  العربية مهما  اللغة  ا�ستخدام 
اأف�سل  الإناث  )40(. كما  الفقرة  الذكور، وذلك يظهر يف  اأح�سن من 
اللغة  ا�ستخدام  اأثناء  التوتر  اأوقات  معرفة  قدرة  يف  الذكور  من 
العربية، ويت�سح ذلك يف الفقرة )42(. ويف الفقرة )44(، يت�سح اأنَّ 
حول  الآخرين  مع  التحدث  عرب  ال�سرتخاء  بطريقة  يهتمون  الذكور 
اإىل  النظر  وعند  الإناث.  من  اأكرث  العربية  اللغة  تعلم  يف  م�ساعرهم 
الفقرتني )45(، و)47( املخ�س�ستني بال�سرتاتيجيات الجتماعية، 
من  الطلب  طريقة  ي�ستخدمن  اإذ  الذكور،  من  اأكرث  الإناث  اأنَّ  وجدنا 
اإذا مل يفهمن كالمه  اأو تكراره للكالم  اإبطاء �رسعة حتدثه  املتحدث 
الذكور ذلك، كما  اأكرث من طلب  الأحيان ب�سورة  اأكرث  بالعربية يف 
متيل الإناث اإىل ممار�سة اللغة من ناحية اإثارة اأ�سئلة عديدة متعلقة 
من  اأكرث  خارجه  اأو  الف�سل  داخل  الأ�سدقاء  على  العربية  باللغة 
الذكور. ومع ذلك، يدرك الذكور اأهمية تعلم ثقافة الناطقني بالعربية 
يتبني  وبذلك  الأخرية.  الفقرة  يف  ظهر  كما  وهذا  الإناث،  من  اأكرث 
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يف  توؤثر  وخ�سائ�سهما  اجلن�سني  طبيعة  اأنَّ   )11( اجلدول  من  لنا 
بع�ٌض من  وا�سح. وهناك  ب�سكل  اللغة  تعلم  ا�سرتاتيجيات  ا�ستخدام 
ال�سرتاتيجيات ال�ستة التي ي�ستخدمها الذكور اأكرث من الإناث ولكن 
عندما نظرنا اإىل امل�ستوى العام، وجدنا اأنَّ الإناث ي�ستخدمنها اأكرث 

من الذكور، واإن كانت الن�سبة بني اجلن�سني قريبة جداً.
3- م�ستوى الهتمام باللغة العربية:

على  اللغة  تعلم  ا�سرتاتيجيات  ا�ستخدام  معدل  اإىل  وبالنظر 
امل�ستوى  يف  اأنه  فنجد  باللغة؛  لالهتمام  وفقًا  العام  امل�ستوى 
املتو�سط لكل م�ستويات الهتمام باللغة. اأما على م�ستوى املحاور، 
فاإنها يف امل�ستوى املعتدل اأي�سًا حيث جاءت الأوزان الن�سبية على 
 )2.478( و   ،)2.714( و   ،)2.763( عند  العام  املتو�سط  م�ستوى 
املحاور  م�ستوى  على  الن�سبية  الأوزان  ظهرت  وكذلك  التوايل.  على 
 ،)2.88( و   )2.22( بني  قليل(  بها  )الهتمام  الثاين  امل�ستوى  يف 
بينما يف امل�ستوى الثالث )الهتمام بها اإىل حد ما(، فرتاوح ما بني 
 )2.66( بني  ما  تراوح  الأخري،  امل�ستوى  ويف   .)3.04( و   )2.59(
و)3.03(. وبالنظر اإىل تلك الأوزان الن�سبية، يتبني لنا اأنَّ املتعلمني 
العربية يف امل�ستوى  اللغة  ا�سرتاتيجيات تعلم  جميعهم ي�ستخدمون 
املعتدل يف كل املحاور ال�ستة، وي�سنف اهتمامهم بها يف امل�ستوى 
العربية  اللغة  لكونهم متعلمني غري متخ�س�سني يف  بالن�سبة  اجليد 

كما ميكننا اأن ننظر اإىل اجلدول اأدناه:
 الجدول )12(

 استخدام استراتيجيات تعلم اللغة على مستوى المحاور وفقا لالهتمام باللغة العربية

الهتمام ال�سرتاتيجيات
بها قليل

الهتمام 
بها اإىل 
حد ما

الهتمام 
بها جدا

م�ستوى 
الدللة

منط 
الختالف

1>2>2.2772.6652.7390.0043التذكرية

1>2>2.2292.5952.6900.0063املعرفية

1>2<2.5272.6912.6640.6573التعوي�سية

1>2<2.8843.04743.03810.6373فوق املعرفية

1>2<2.5902.6872.6760.8033العاطفية

1>2>2.3612.6032.7730.0673الجتماعية

معتدل2.4782.7142.763املتو�سط العام

ANO- التبايني  التحليل  نتائج  على   بناء  القول،  )خخال�سة 
اأنَّ ن�سبة الرتدد يف  الباحث يلحظ  اأّن  اأعاله،  VA( يف اجلدول )12( 

منذ  غريها  من  اأكرب  ب�سورة  بداأت  املعرفية  فوق  ال�سرتاتيجيات 
امل�ستوى الثاين، وحتى امل�ستوى الأخري الذي ل يزال ب�سورة اأكرب من 
ال�سرتاتيجيات اأخرى، بينما كانت ن�سبة الرتدد يف ال�سرتاتيجيات 
املعرفية اأدنى من بقية ال�سرتاتيجيات الأخرى من امل�ستوى الثاين 
يف  ال�سرتاتيجيات  كل  اإىل  نظرنا  وعندما  الأخري.  امل�ستوى  اإىل 
اجلدول )12( اأعاله؛ لوجدنا اأنَّ لكل ال�سرتاتيجيات ن�سبة الرتدد يف 
الرتفاع  يف  وت�ستمر  تنخف�ض  بداأت  التعلم  ا�سرتاتيجيات  ا�ستخدام 
بالعك�ض يف امل�ستوى الثالث والرابع منها: ال�سرتاتيجيات التذكرية، 
وثمة  الجتماعية.  وال�سرتاتيجيات  املعرفية،  وال�سرتاتيجيات 
ثالث ا�سرتاتيجيات انخف�ست يف امل�ستوى الأخري )امل�ستوى الرابع( 

املعرفية،  فوق  وال�سرتاتيجيات  التعوي�سية،  ال�سرتاتيجيات  وهي: 
وال�سرتاتيجيات العاطفية، ومع ذلك، فاإنَّ انخفا�ض الرتدد يف ذلك 
ومن  ال�سرتاتيجيات.  لكل  الثالث  امل�ستوى  مع  مقارنة  جًدا  قليل 
املتو�سط العام، جند اأنَّ ن�سبة الرتدد يف ا�ستخدام لكل اإ�سرتاتيجيات 
�سوف ترتفع وفقًا مل�ستويات اهتمامهم باللغة اأو وفًقا لرغبتهم يف 

تعلمها ب�سكل وا�سح.

خالصة الدراسة
ا�سرتاتيجيات  ا�ستخدام  م�ستوى  اأنَّ  اإىل  الدرا�سة  اأ�سارت  لقد 
العموم،  البحث يظهر ب�سكل معتدل على وجه  اللغة لدى عينة  تعلم 
ال�ستة.  املحاور  م�ستوى  اأم يف  العام،  امل�ستوى  ذلك يف  اأكان  �سواء 
ويف الوقت نف�سه، فاإنَّ هناك ا�ستخداًما لال�سرتاتيجيات ال�ستة ب�سكل 
متنوع لدى املتعلمني، مما يوؤّدي اإىل فروق يف ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات 
التعلم على م�ستوى الفقرات �سواء يف م�ستوى املرتفع، اأو املتو�سط، 
بع�ض  املتعلمني  لتف�سيل  نظًرا  وذلك  التوايل.  على  املنخف�ض  اأو 
جيد  م�ستوى  يف  اأنهم  على  يعربرِّ  وهذا  بع�ض،  على  ال�سرتاتيجيات 
ل�ستخدام ا�سرتاتيجيات تعلم اللغة بالن�سبة لكونهم لي�سوا متخ�س�سني 
اإىل تخ�س�سات خمتلفة. وكذلك فقد  يف اللغة العربية، بل ينت�سبون 
اأ�سارت هذه الدرا�سة احلالية اإىل اأنَّ ا�سرتاتيجيات تعلم اللغة العربية 
فوق  ال�سرتاتيجيات  اأنَّ  منها  يظهر  املتعلمون  ي�ستخدمها  التي 
ال�سرتاتيجيات  وتليها  عام،  ب�سكل  ا�ستخداًما  الأكرث  هي  املعرفية 
التذكرية،  وال�سرتاتيجيات  التعوي�سية،  وال�سرتاتيجيات  العاطفية، 
ال�سرتاتيجيات  واأقل  التوايل،  على  الجتماعية  وال�سرتاتيجيات 
اأنَّ  الباحثون  ولحظ  املعرفية.  ال�سرتاتيجيات  هي  ا�ستخداًما 
لوا ال�سرتاتيجيات غري املبا�رسة اأكرث من غريها ول  املتعلمني ف�سّ
العاطفية؛  وال�سرتاتيجيات  املعرفية،  فوق  ال�سرتاتيجيات  �سيما 
الثانية،  املرتبة  تليها يف  والأخرى  ا�ستخداًما،  اأكرث  اإحداهما  اإنَّ  اإذ 
ال�سرتاتيجيات  اأنَّ  ترى  التي  »اأك�سفود«  يتفق مع وجهة نظر  وذلك 
للم�ستخدمني  املهمة  التقنيات  بع�ض  توفر  �سوف  املبا�رسة  غري 
معظم  اأنَّ  ذلك  و�سبب  الأربعة9.  اللغوية  املهارات  جميع  لكت�ساب 
املتعلمني يدركون اأهمية تعلم اللغة باأنف�سهم، ويعرفون قيمة تعرف 
قدرتهم الذاتية، وي�سجعون اأنف�سهم يف تعلم اللغة، ف�ساًل عن التفاعل 
على  ي�ساعدهم  وذلك  املعلومات،  لتبادل  والتحدث  الآخرين،  مع 
تعلم اللغة ب�سكل اأح�سن. وهذه النتائج تتفق مع نتائج البحث الذي 
مهارة  تعلم  ا�سرتاتيجيات  مو�سوع  يف  »نا�سلة«  الباحثة  اأجرته 
العاملية  الإ�سالمية  باجلامعة  اللغات  مبركز  امل�ستخدمة  الكالم 
غري  ال�سرتاتيجيات  ا�ستخدموا  قد  املتعلمني  اأنَّ  ووجدت  مباليزيا، 
املعرفية،  فوق  ال�سرتاتيجيات  وخا�سة  غريها  من  اأكرث  املبا�رسة 
وال�سرتاتيجيات العاطفية؛ وباملقابل قد ا�ستخدموا ال�سرتاتيجيات 

املعرفية ب�سورة اأقل من غريها)10(. 
بدرا�سة  قامت  التي  فان«  »تريا  بحث  نتيجة  جاءت  وكذلك 
ال�سنة  طلبة  لدى  الإجنليزية  للغة  وا�سرتاتيجياته  التعلم  اأ�سلوب 
املتعلمني  اأنَّ  »بانكوك«،  منطقة  يف  »راجابات«  بجامعة  الثانية 
وبخا�سة  غريها  من  اأكرث  املبا�رسة  غري  ال�سرتاتيجيات  ا�ستخدموا 
ال�سرتاتيجيات فوق املعرفية، وال�سرتاتيجيات العاطفية؛ وباملقابل 
ا�ستخدموا ال�سرتاتيجيات املعرفية اأقل من غريها اأي�سًا)11(. واأي�سًا 
ال�سرتاتيجيات  بدرا�سة  قام  الذي  �سديق«  »اإبراهيم  درا�سة  اأ�سارت 
يف  املتخ�س�سني  الطالب  لدى  العربية  اللغة  تعلم  يف  امل�ستخدمة 
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استراتيجيات تعلم اللغة العربية وأثرها في مستوى االهتمام باللغة العربية لدى طلبة
كلية الدراسات اإلسالمية بجامعة األمير "سونكال نكرين" شطر فطاني بدولة تايالند

د. توفيق بن إسماعيل بن سعيد
أ. أمير تانوجن ساك فاندينج
سعد شهرير  صبري   د. محمد 

متعلمي  اأنَّ  اإىل  »�سوجنكال«،  الأمري  بجامعة  العربية  اللغة  ق�سم 
ول  غريها  من  اأكرث  املبا�رسة  غري  ال�سرتاتيجيات  ا�ستخدموا  اللغة 
بحث  نتيجة  جاءت  وكذلك  املعرفية.  فوق  ال�سرتاتيجيات  �سيما 
»نورحميمي« يف درا�سته عن تعليم مهارة الكتابة وتعلمها للطلبة 
باجلامعة  الإنرتنت  �سبكة  عرب  العربية  اللغة  يف  املتخ�س�سني  غري 
العربية  اللغة  متعلمي  اأنَّ  ووجد  مباليزيا،  العاملية  الإ�سالمية 
وخا�سة  غريها  من  اأكرث  املبا�رسة  غري  ال�سرتاتيجيات  ا�ستخدموا 
ال�سرتاتيجيات فوق املعرفية، اأما ال�سرتاتيجيات املعرفية فهي اأقل 

من غريها.
واأظهرت النتائج اأنَّ ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات تعلم اللغة العربية 
ا�ستخدام  يف  كبرية  فروق  تظهر  ومل  معتدًل،  كان  اجلن�سني  بني 
ال�سرتاتيجيات ال�ستة بني اجلن�سني؛ ولكْن  هناك اختالٌف  ذو دللة 
ال�سرتاتيجيات  ال�سرتاتيجيات وهي  ا�ستخدام بع�ض  اإح�سائية يف 
 ،)0.037( عن  فيها  الإح�سائية  الدللة  كانت  اإذ  ؛  املعرفية  فوق 
اأنَّ  على  يدل  وذلك   .)sig. < 0.05( الدللة  م�ستوى  من  اأقل  وهو 
ا�ستخدامه الذكور لها اأكرث من الإناث لي�ض ب�سكل كبري، وقد حققت 
ا نف�ض الن�سبة لالإناث، فقد و�سلت  ن�سبة ا�ستخدام الذكور )3.03(. اأمَّ
اإىل )3.01(. ومع ذلك، ففي امل�ستوى املتو�سط العام جند اأنَّ الإناث 
اأكرث ا�ستخدامًا من الذكور. وذلك يتفق مع درا�سة “اأك�سفورد« يف اأنَّ 
يكون  وقد  الذكور،  من  اأكرث  التعلم  ل�سرتاتيجيات  الإناث  ت�ستخدم 
�سبب ذلك اأنَّ الإناث ي�ستطعن اأن يتكيفن يف التعلم ب�سورة اأف�سل من 
الذكور، والهتمام بالأن�سطة اللغوية ب�سورة اأف�سل من الذكور اأي�سًا، 
اأ�سارت  وكذلك  الذكور)12(.  من  اأعلى  الجتماعي  اإتقانهم  ويكون 
نتيجة بحث »فالو فان« التي اأجريت على درا�سة ا�سرتاتيجيات تعلم 
اللغة الإجنليزية لدى طلبة ال�سنة الأول والثانية بجامعة »بانكوك«، 
ر يف ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات تعلم  اأثَّ اأنَّ الختالف بني اجلن�سني  اإىل 
ا�ستخدام  من  اأكرث  ال�سرتاتيجيات  ا�ستخدمن  الإناث  اإنَّ  حيث  اللغة 
الذكور لها ب�سكل عام)13(. وجاءت درا�سة »يل« الذي حاول اأن يبحث 
عن العالقة بني ال�سنة الدرا�سية واجلن�ض والنتيجة الدرا�سية، واأظهرت 
ر يف ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات تعلم اللغة، اأي  النتائج اأنَّ اجلن�ض قد اأثَّ
اأعلى من  اللغة ب�سورة  تعلم  ا�سرتاتيجيات  ا�ستخدمن  قد  الإناث  اأنَّ 
اأنَّ  درا�سته  يف  »اأتافول«  اكت�سف  كما  اجلوانب)14(.  كل  يف  الذكور 
الذكور  من  اأكرب  ب�سورة  التعلم  ا�سرتاتيجيات  ا�ستخدمن  الإناث 
طلبة  على  العلمي  بحثه  اأجرى  حني  وذلك  الأحيان،  من  كثري  يف 
كاما« يف  لك�سنا  »نوجن  اأ�سارت  ا  واأي�سً وفيتنام«)15(.  »تايالند  من 
اللغوية  بالأخطاء  وعالقتها  اللغة  تعلم  ا�سرتاتيجيات  عن  درا�ستها 
اأنَّ  اإىل  مباليزيا  العاملية  الإ�سالمية  اجلامعة  يف  العربية  ملتعلمي 
هناك اختالًفا بني الذكور والإناث يف ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات تعلم 
ا�سرتاتيجيات  ا�ستخدام  يف  الذكور  من  اأكرث  والإناث  العربية،  اللغة 

تعلم اللغة العربية ب�سكل عام)16(.
وفقًا  اللغة  تعلم  ا�سرتاتيجيات  ا�ستخدام  اأنَّ  النتائج  واأظهرت 
مل�ستوى الهتمام باللغة العربية كان معتدل، ومل تكن هناك فروق 
العربية؛  باللغة  الهتمام  م�ستويات  كل  يف  ا�ستخدامها  يف  كبرية 
اإح�سائية،  دللة  ذو  اختالف  ال�سرتاتيجيات  بع�ض  يف  ظهر  ولكن 
قلَّ  اإذ  املعرفية،  وال�سرتاتيجيات  التذكرية،  ال�سرتاتيجيات  ومنها 
قبل  الثالث  امل�ستوى  يف  ارتفع  ثم  الثاين،  امل�ستوى  يف  ال�ستخدام 
اأ�سارت النتائج اإىل  اأن ي�ستمر الرتفاع يف امل�ستوى الأخري. وكذلك 
اأنَّ عينة البحث قد ا�ستخدموا ا�سرتاتيجيات تعلم اللغة ال�ست ب�سورة 

اأكرث تبًعا مل�ستويات اهتمامهم باللغة العربية، اأي اأنَّ عينة البحث قد 
ال�ستة ب�سكل منخف�سة عندما يكون  التعلم  ا�سرتاتيجيات  ا�ستخدموا 
ا  اهتمامهم باللغة العربية قلياًل )الهتمام باللغة العربية قليل(. اأمَّ
عندما يزيد هذا الهتمام باللغة، فيرتتب عليه اأن ترتفع ن�سبة الرتدد 
يف ا�ستخدام ال�سرتاتيجيات ال�ستة )الهتمام بها اإىل حد ما(، و�سوف 
ي�ستخدمونها ب�سورة اأكرث عندما يهتمون باللغة اأكرث من غريها يف 
امل�ستوى الرابع )الهتمام بها جداً(؛ ومع ذلك فهناك انخفا�ض تردد 
يهتمون  الذين  للمتعلمني  ال�سرتاتيجيات  بع�ض  ا�ستخدام  يف  قليل 

باللغة يف امل�ستوى الرابع )الهتمام بها جداً(. 

اخلامتة
اأخرًيا يف ختام هذه الدرا�سة، ميكن اأن ن�ستخل�ض هذا البحث 
تبًعا  ترتفع  اللغة  تعلم  ا�سرتاتيجيات  ا�ستخدام  يف  الرتدد  ن�سبة  اأنَّ 
�سوف  املتعلمني  اأنَّ  اأي  العربية،  باللغة  الهتمام  مل�ستويات 
ي�ستخدمون ا�سرتاتيجيات التعلم ب�سورة اأكرث عندما يهتمون باللغة 
اأنَّ  ترى  التي  برونر  عند  التعلم  نظرية  مع  يتفق  وذلك  اأكرث.  ب�سكل 
التعلم)17(،  يف  النجاح  على  املتعلمني  مل�ساعدة  مهم  عامل  الدافع 
اأكرث  ب�سورة  اللغة  تعلم  ا�سرتاتيجيات  ا�ستخدام  اإىل  بهم  يوؤّدي  ما 
»كامني«  درا�سة  اللغوي. كما جاءت  النجاح  اإىل  الو�سول  اأجل  من 
التي قامت بدرا�سة اأ�سلوب التعلم والتعليم بجامعة »�سوللوجنكورن 
مهم  عامل  الهتمام  اأنَّ  اإىل  واأ�سارت  بانكوك(«،  جامعات  )اإحدى 
اكت�ساب  اإىل  يوؤّدي  ما  التعلم،)18(،  جناح  على  املتعلمني  ي�ساعد 
التعلم.  يف  النجاح  بهذف  اأكري  ب�سكل  اللغة  تعلم  ا�سرتاتيجيات 
كام  »اأتافول  اأجراها  التي  العلمية  الدرا�سة  نتيجة  جاءت  وكذلك 
ا�سرتاتيجيات  ا�ستخدام  يف  توؤثر  التي  العوامل  درا�سة  عن  كني« 
تعلم اللغة الإجنليزية بو�سفها لغة اأجنبية لدى الطلبة التايالنديني 
الدافع  اأنَّ  الباحث  وا�ستنتج  »كا�سيت�سارت«.  بجامعة  والفيتناميني 
واأظهرت  التعلم،  ا�سرتاتيجيات  ا�ستخدام  يف  يوؤثر  عامل  اأهم  هو 
اإىل ا�ستخدام فئات  اأنَّ انخفا�ض الدافع يوؤّدي  اأي�سًا  نتيجة التحليل 

ال�سرتاتيجيات ال�ستة ب�سورة اأقل)19(.
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