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Abstract:
This study aimed to explore the profile of Language Learning
Strategies used among female secondary school students learning English as
a foreign language in Buraidah and the relation between English language
leaning strategies and self-efficacy, attitude and language proficiency. The
participants were (1924) female students’ secondary schools in Buraidah. The
result indicated that the Participants use strategies at a moderate level (2.98),
metacognitive strategies were the most frequently used among the six
strategies followed by compensatory strategies, social strategies, memory
strategies, cognitive strategies and affective strategies respectively. There is
statistically significant positive correlation between total scores of strategies
and total scores of English self-efficacy, attitude towards English, English
language proficiency.
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المستخلص :

هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن االستراتيجيات التي تستخدمها طالبات المرحلة
الثانوية بمدينة بريدة ،ثم دراسة العالقة بين االستراتيجيات وك ٌل من فاعلية الذات ،واالتجاه ،والكفاية
اللغوية .وبلّغت العينة النهائية ( )4291طالبة .وكشفت النتائج أن معدل استخدام طالبات المرحلة
الثانوية ببريدة لالستراتيجيات متوسط عند مستوى ( ،)9922وكانت أكثر االستراتيجيات تفضيالً لدى
الطالبات هي االستراتيجيات فوق المعرفية ،تليها االستراتيجيات التعويضية ،فاالستراتيجيات
االجتماعية ،فاستراتيجيات الحفظ ،ثم االستراتيجيات المعرفية ،وأخيرا ً االستراتيجيات الوجدانية .كما
كشفت النتائج عن وجود عالقة موجبة دالة إحصائيا ً عند مستوى داللة ( )...4بين االستراتيجيات
وفاعلية الذات ،واالتجاه ،والكفاية اللغوية.

الكلمات المفتاحية :فاعلية الذات ،االستراتيجيات ،طالبات ،المرحلة الثانوية ،االتجاه،
الكفاية اللغوية ،اللغة اإلنجليزية.

128

المجلة الدولية لألبحاث التربوية
Vol. ( 43 ), issue ( 3 ) October 2019

جامعة االمارات العربية المتحدة

UAEU

International Journal for Research in Education

بدأ البحث في إستراتيجيات تعلُّم اللغة األجنبية منذ منتصف السبعينيات من القرن الماضي،
وذلك ناتج عن تحول اهتمام العلماء من التعلُّم المتمركز على المعُ ِّلّم Centered Teacher-
 Learningإلى التعلُّم المتمركز على المتُع ِّلّم (Littlewood, Student Learning-Centered
) 1996; Grenfell & Macaro, 2008 ; Oxford, 2011وانصب اهتمام الدراسات المبكرة في
هذا الميدان على تحديد اإلجراءات العقلية واألنشطة السلوكية التي تُميز المتع ِّلّمين المتقدمين ،من أجل
إتاحتها وتعليمها للمتعلمين األقل تقدما ً في اللغة الهدف(Wenden & Rubin, 1987) .
وخالل العقود الثالثة الماضية ،حاول عدد من الباحثين تحديد اإلستراتيجيات التي يطبقها
"المتعلم الناجح للغة" ووضع مخططات تصنيف لها ;(Naiman, Fröhlich, & Todesco, 1978
) Rubin, 1981;Rubin &Weden, 1987;O’Malley & Chomat, 1990إال أن تصنيف
أكسفورد ( )422.يعد من أهم التصنيفات ،وأكثرها شموال وتفصيالً في الوت نفسه ;(Ellis,1994
وتعرف أكسفورد اإلستراتيجيات بأنها":إجراءات محددة
)Abumelha, 2008 ; Fazeli,2011
ِّ ّ
وموجهة ذاتيا ً يتم اتخاذها من قبل المتعلمين لتبسيط وتسريع عملية تعلُّم اللغة ،وجعلها أكثر إمتاعا ً
صنف أكسفورد اإلستراتيجيات إلى مجموعتين
وفاعلية ،كما يمكن نقلها إلى مواقف تعلُّم جديدة ،وت ّ
رئيسيتين هما :اإلستراتيجيات المباشرة :وتشمل إستراتيجيات الحفظ ،واإلستراتيجيات المعرفية،
واإلستراتيجيات التعويضية .واإلستراتيجيات غير مباشرة :وتتضمن اإلستراتيجيات فوق المعرفية،
واإلستراتيجيات الوجدانية ،واإلستراتيجيات االجتماعية.)Oxford,1996, p. 21( .
وتوصلّت نتائج عدد من الدراسات إلى أن اإلستراتيجيات عامل رئيس في جعل عملية تعلُّم
اللغة أكثر فاعلية وكفاءة ; (Oxford &Ehrman, 1995; Nisbet ,Tindall Arroyo , 2005
) AbdulArazak, 2012; Javid , Althubaiti & Uthman ,2013وأن االستخدام المتكرر
والفعّال لإلستراتيجيات يرتبط إيجابيا ً بالمستوى المرتفع للكفاءة اللغوية ;(Green & Oxford,1995
; Oxford & Lan, 2003; Magogwe & Oliver, 2007; Javid, et al., 2013
) Kim,Wang, Ahn & Bong, 2015كما أنها تعد أداة لتحقيق استقاللية الطلبة في عملية تعلُّم
مكونا ً
اللغة ) (Oxford,1990 ; Cevdet, 2010 ; AbdulArazak, 2011وتُمثل اإلستراتيجيات ّ ِّ
رئيسا ً للعديد من النماذج النظرية للكفاءة اللغوية (Bialystok,1978 ; Ellis, 1985; Bachman
) & Palmer ,1996وأحد عوامل الفروق الفردية في اكتساب اللغة الثانية ).(Skehan, 1989
وتتنوع اإلستراتيجيات التي يستخدمها المتعلمون أثناء تعلّمهم للغة ،كما يالحظ أن هناك
تفاوتا ً بينهم في معدل استخدامها ،وذلك ناتج عن عدة عوامل تتصل بالمتعلم نفسه ،وبالظروف البيئية
المحيطة به ) (Alfuhaid, 2004واستنتج ك ٌل من ) (Skehan,1989 ; Brown, 2001أن
المتعلمين قد يستخدمون إستراتيجيات التعلُّم بال وعي ،إال أن األثر الفعّال لإلستراتيجيات اليكون إال
مع االستخدام الواعي والمنظم لها ،لذا فمن المهم التعرف والكشف عن هذه اإلستراتيجيات ومعدل
إستخدام الطلبة لها.
ويشير مفهوم فاعلية الذات إلى إعتقادات الفرد عن قدراته لينجز سلوكا ً معينا ً بنجاح ،وتؤثر
هذه المعتقدات على سلوك الفرد ،وأدائه ،ومشاعره ( )Bandura, 1982ويذكر باندورا أن أحكام
فاعلية الذات ليست معم ّمة بل إنها ترتبط بمهام محددة وسياق معين ،لذا فهي تختلف من موقف آلخر
) (Bandura, 2006وتم ِّث ّل معتقدات فاعلية الذات المنبع األساسي لدافعية األفراد وإنجازاتهم
الشخصية ) (Bandura, 1982; Pajres, 2009وهي تعد عامالً وسيطا ً في النجاح األكاديمي
(Bandura & Schunk,1986) Pajres & Schunk , 2001 ; Diseth, 2011 ; Diseth ,
) Meland & Breidablik , 2014ومنبئ قوي بالكفاية اللغوية (Oliver & Magogwe,
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)2007; Yin , 2008; Acikel, 2011كما أنها عامل مؤثر على معدل إستخدام الطلبة إلستراتيجيات
التعلُّم ) (Gahungu, 2007 ; Su & Duo,2012 ; Wang, Kim, Bai,& Hu, 2014وقد درس
بعض الباحثين العالقة بين فاعلية الذات واإلستراتيجيات (Gahungu, 2007; Bonyadi, Nikou
)& Shahbaz, 2012 ;Wang et al. , 2015إال أن دور معتقدات فاعلية الذات في مجال تعلُّم
واكتساب اللغة اإلنجليزية بشكل عام ،واستخدام اإلستراتيجيات بشكل خاص لم ينل االهتمام الكافي من
الباحثين ،سوا ًء في الدراسات العربية أو األجنبية ) .(Acikel, 2011; Wang et al.,2014فقد
اقتصرت معظم الدرسات السابقة على قياس فاعلية الذات بشكل عام ،وليس ضمن مجال تعلُّم اللغة
صل باندورا إلى ان أحكام فاعلية الذات ترتبط بمهام محددة ضمن سياق معين،
اإلنجليزية .بينما تو ّ
وتتأثر هذه األحكام باالختالفات القليلة ضمن المهمة الواحدة .وأن فاعلية الذات العالية في مجال معين
التعني بالضرورة فاعلية ذات عالية في مجال آخر .ومما سبق يتبين أن قياس فاعلية الذات يجب أن
يتم من خالل مهام متنوعة ضمن سياق محدد .وال يمكن أن يتم قياس فاعلية الذات عن طريق طرح
أسئلة على األفراد نحو قدراتهم بشكل عام (Bandura, 2006; Pajares,1997; Gahungu,
)2007وأدى هذا اللبس لدى الباحثين إلى نتائج غير دقيقة وعالقات متناقضة ;(Chen, 2007
)Yough, 2011; Wang, et al. 2014فعلى سبيل المثال توصلت نتائج دراسة ك ٍّّل من ( Haung
 )& Chang, 1998 ; Yang,1999على أن إرتفاع مستوى فاعلية الذات لدى الطلبة إال أن تحصيلهم
األكاديمي باللغة اإلنجليزية منخفض .وتتعارض هذه النتائج مع ماتوصل إليه نتائج دراسات وابحاث
فاعلية الذات في مجاالت أخرى(:مثل الرياضيات) من أن فاعلية الذات منبئ قوي باآلداء األكاديمي.
وقد إستنتج عدد من الباحثين أن تقييم فاعلية الذات في اللغة اإلنجليزية البد أن يشمل مهارات اللغة
األساسية( :القراءة ،والكتابة ،والتحدث ،واالستماع) ،وذلك لتجنب أي عالقات أو نتائج متناقضة
) .(Bong, 2006; Chen, 2007; Wang, Kim, Bong & Ahn, 2013وتناولت بعض
الدراسات األجنبية العالقة بين اإلستراتيجيات وفاعلية الذات للغة اإلنجليزية ،إال أن هناك قصوراً في
الدراسات المحلية والعربية؛ لذا فإن الدراسة الحالية تسعى للكشف عن العالقة بين اإلستراتيجيات
وفاعلية الذات للغة اإلنجليزية بأبعادها األربعة( :اإلستماع ،القراءة ،التحدث ،الكتابة).
ومن ناحية أخرى يُش ِّ ّكل اإلتجاه أحد العوامل الوجدانية المؤثرة على تعلم األفراد ،فهو يُم ِّثّل
القوى التي تحرك دافعيتهم لمواصلة التعلُّم لفترات طويلة ،وتعزيز مهاراتهم اللغوية وتحقيق مستوى
الكفاية اللغوية المأمول ) (Gardner,1985; Dornyei , 2006ويذكر عدد من الباحثين أن الطلبة
ذوي اإلتجاهات اإليجابية نحو اللغة؛ يميلون لمواصلة تعلمهم بالمستقبل ،بينما تعيق اإلتجاهات السلبية
نحو اللغة من االستفادة من المعلومات ،ممايحد من النجاح في تعلُّم اللغة واكتسابها؛ أي أن الحالة
الوجدانية للمتعلم تُمكننا من التنبؤ بسلوك التالميذ الحقا ً ) (Popham, 2011; Elham , 2012كما
تتأثر إتجاهات المتعلمين بمستوى تحصيلهم باللغة المستهدفة ؛ فكلما زاد تحصيل المتعلمون في اللغة
أصبحت إتجاهاتهم نحوها أكثر إيجابية ) (Gardner,1985وترتبط بيئة التعلُّم المتوترة والتي تطغى
عليها مشاعر الخوف والقلق بإتجاهات المتعلمين السلبية نحو تعلم اللغة (Maclntyre & Gardner
),1994كما تُشكل عالقة الطلبة بمعلم اللغة عنصرا ً رئيسيا ً في إتجاهاتهم نحو تعلمها .فكفاءة معلم اللغة
ومهارته وطبيعة عالقته مع المتعلمين تنعكس بشكل مباشر على اتجاهاتهم نحو اللغة الثانية
) .(Dornyei, 1994وكشفت نتائج بعض الدراسات األجنبية أن الطلبة ذوي اإلتجاهات اإليجابية
نحو اللغة يحققون معدالت أعلى في إستخدام اإلستراتيجيات مقارنة بأقرانهم ذوي اإلتجاهات السلبية
نحو اللغة ) (Yin, 2008 ; Gupta & Woldemariam, 2011; Cabansag, 2013إال أن هناك
ندرة في الدراسات التي تناولت العالقة بين اإلستراتيجيات واإلتجاه لدى طلبة المرحلة الثانوية ،ولم
يسبق أن تناولت أي دراسة عربية – في حدود اطالع الباحثان – تلك العالقة.
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مشكلة الدراسة
ومما سبق يتبين الدور الفعَّال لإلستراتيجيات في تع ُّلم اللغة وإكتسابها ،وماحظيت به من
اهتمام لدى الباحثين في بيئات تعليمية متنوعة حول العالم ،إال أن هناك قصورا ً ملموسا ً في الدراسات
التي كشفت عن اإلستراتيجيات لدى الطلبة العرب عموماً ،والسعوديين بشكل خاص (Javid et al.,
) 2013بالرغم من اختالف السياق الثقافي ،واللغوي ،واإلجتماعي ،والتعليمي الذي يتلَّقون فيه تعليمهم
للغة اإلنجليزية ،ممايشير ألهمية إجراء مزيد من الدراسات في هذا المجال.
لذا جاءت هذه الدراسة كمحاولة للتعرف على إستراتيجيات تعلُّم اللغة اإلنجليزية لدى طالبات
المرحلة الثانوية ببريدة ،وعلى أكثرها شيوعا ً لديهن ،باإلضافة إلى دراسة العالقة بين اإلستراتيجيات
وك ٍّّل من :فاعلية الذات في اللغة اإلنجليزية ،واالتجاه نحو تعلُّم اللغة اإلنجليزية ،والكفاية اللغوية للغة
اإلنجليزية.
في ضوء ماسبق يمكن صياغة سؤال وفروض الدراسة الحالية على النحو التالي:
 .１ما إستراتيجيات التعلّم المستخدمة في تعلّم اللغة اإلنجليزية لدى طالبات المرحلة الثانوية بمدينة
بريدة؟ وما أكثرها شيوعاً؟
ُّ
ً
 .２ال توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بين إستراتيجيات تعلم اللغة اإلنجليزية وفاعلية
الذات للغة اإلنجليزية لدى طالبات المرحلة الثانوية بمدينة بريدة.
 .３ال توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا ً بين إستراتيجيات تعلُّم اللغة اإلنجليزية واإلتجاه
نحو تعلُّم اللغة اإلنجليزية لدى طالبات المرحلة الثانوية بمدينة بريدة.
 .４ال توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا ً بين إستراتيجيات تع ُّلم اللغة اإلنجليزية والكفاية
اللغوية للغة اإلنجليزية لدى طالبات المرحلة الثانوية بمدينة بريدة.
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وتُم ِّث ّل الكفاية اللغوية الهدف النهائي من تعلُّم اللغة ،فهي تم ِّ ّكن الفرد من التواصل الفعّال مع
الناااطقين بهااا .وهي تعااد أحااد الفروق الفرديااة بين المتعلمين ،وأساااااااااسااااااااا ً للنجاااح الاادراسااااااي
) (Cummins,1980ويشااااااير هر يدي ( )9..2إلى أن الك فا ية اللغو ية تعكس مدى إ جادة المتع ِّلّم
للمهارات اللغوية بشااكل عام ،لذا فإن الوصااول بالمتعلم إلى مسااتوى الكفاية اللغوية هو الغاية النهائية
لبرامج التعليم .ويرى عمر أن الكفاية اللغوية هي":قدرة الفرد على استخدام مهارات اللغة (االستماع،
القراءة ،التحدث ،الكتابة) ،وتبني اإلطار الثقافي للغة من أجل التواصل والحصول على األفك ـ ـار" (
 .)Omar,9..1ويرى مدكور ( )9..2أن الكفاية اللغوية تشااااير إلى ساااايطرة الشااااخ على كافة
أشكال االتصال اللغوي في صورته المنطوقة والمكتوبة ،وقدرته على التواصل وإنتاج الكالم .ويمكن
الحكم على تحقق الكفاية اللغوية عند المتعلم عندما يمتلك مهارات اللغة األساااااسااااية وهي االسااااتماع،
والتحدث ،والقراءة ،والكتابة .وتنوعت الدراساااااااات التي تناولت العالقة بين إسااااااتراتيجيات التعلُّم
والكفاية اللغوية ،وشملت عدة بيئات ثقافية (Oxford & Green , 1995; Chou, 2002 ; Kim
) et al., 2015وقد دلّت نتائج بعض هذه الدراسااااات على وجود عالقة موجبة دالة إحصااااائيا ً بين
مستوى الكفاية اللغوية ومعدّل إستخدام اإلستراتيجيات .كما أن مستوى الكفاية اللغوية يؤثر على نوع
اإلساااتراتيجيات التي يساااتخدمها الطلبة؛ ويفضااال الطلبة ذوو الكفاية اللغوية المرتفعة اإلساااتراتيجيات
المعرفية وفوق المعرفية ) (Park, 2005; AbuRadwan, 2011; Acikel, 2011ولم تتناول
أي دراساااااااة عربية -في حدود اطالع الباحثان  -العالقة بين اإلسااااااتراتيجيات والكفاية اللغوية لدى
طالبات المرحلة الثانوية.
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أهمية الدراسة
أن تعلُّم اللغة اإلنجليزية يعدُّ من المجاالت الحيوية التي تشغل اهتمام الكثير من األفراد؛ لذا من
المتوقع أن تسهم نتائج هذه الدراسة في مساعدة شريحة واسعة من المجتمع ،ممن يسعون إلى
تعلُّم اللغة وإكتسابها.
ً
فاعال في
عنصرا
تد ِّ ّعم هذه الدراسة المنظور الحديث للتعلم الف َّعال القائم على اعتبار المتعلم
ً
عملية التعلُّم وتعزيز استقالليته ،وتنظيمه الذاتي ،ولعل هذا هو المغزى الحقيقي من التعلمُّ
).(Javid et al. , 2013
ُّ
تعد الكفاية اللغوية الهدف األسمى من تعلم اللغة ((Nisbet et al.,2005؛ لذا قد تسهم نتائج
هذه الدراسة ومقترحاتها في معالجة بعض جوانب القصور في مستوى الكفاية اللغوية للغة
اإلنجليزية لدى المتعلمين ،وإعداد الخطط المناسبة لحلها واإلستفادة من نتائجها في أساليب
وطرق تعلُّم وتعليم اللغة اإلنجليزية (.(Alotaibi, 2004
توعية القائمين على العملية التعلمية بأهمية إستراتيجيات تعلُّم اللغة اإلنجليزية عند تخطيط
وصياغة المقرارات الدراسية ،وكذلك عند إعداد البرامج التدريبية للمعلمين.
مساعدة القائمين على العملية التعليمية في التعرف على بعض العوامل المؤثرة على استخدام
اإلستراتيجيات والرفع من مستوى وعي المعلمين والطالب على حد سواء بأهميتها.
تقديم أدوات بحث جديدة (مقياس فاعلية الذات للغة اإلنجليزية ،ومقياس اإلتجاه نحو تعلُّم اللغة
اإلنجليزية) ،والتي يمكن االستفادة منها في البحوث المستقبلية في هذا المجال.

.2
مصطلحات الدراسة
أوالً  :إستراتيجيات تعلّم اللغة اإلنجليزية Foreign Learning Language Strategies
عرف إستراتيجيات تعلّم اللغة اإلنجليزية إجرائيا ً بأنها الدرجة الكلية التي تحصل عليها
وت ُ ّ
الطالبة على مقياس اإلستراتيجيات ،من إعداد :روبيكا أكسفورد ( ،)1990وتعريب (العبد الكريم،
.)9..2
سِّم أكسفورد المقياس إلى ست إستراتيجيات فرعية كمايلي:
وتُق ّ
 .1إستراتيجيات الحفظ Memory Strategies
عرف إجرائيا ً بأنها الدرجة التي تحصل عليها الطالبة على بُعد إستراتيجيات الحفظ.
وت ُ ّ
 .2اإلستراتيجيات المعرفية Cognitive Strategies
عرف إجرائيا ً بأنها الدرجة التي تحصل عليها الطالبة على بُعد اإلستراتيجيات المعرفية.
وت ُ ّ
 .3اإلستراتيجيات التعويضية Compensation Strategies
عرف إجرائيا ً بأنها الدرجة التي تحصل عليها الطالبة على بُعد اإلستراتيجيات التعويضية.
وت ُ ّ
 .4إستراتيجيات فوق المعرفة Meta-Cognitive Strategies
عرف إجرائيا ً بأنها الدرجة التي تحصل عليها الطالبة على بُعد إستراتيجيات فوق المعرفة.
وت ُ ّ
 .5اإلستراتيجيات الوجدانية Affective Strategies
عرف إجرائيا ً بأنها الدرجة التي تحصل عليها الطالبة على بُعد اإلستراتيجيات الوجدانية.
وت ُ ّ
 .6اإلستراتيجيات اإلجتماعية Social Strategies
عرف إجرائيا ً بأنها الدرجة التي تحصل عليها الطالبة على بُعد اإلستراتيجيات االجتماعية.
وت ُ ّ
ثانياً :فاعلية الذات للغة اإلنجليزية English Self-Efficacy
عرف إجرائيا ً بالدرجة الكلية التي تحصل عليها الطالبة على مقياس فاعلية الذات للغة
تُ ّ
اإلنجليزية ،من إعداد وانج وآخرين ( ،)Wang et al., 2013تعريب الباحثان.
ويتكون من أربعة أبعاد وهي  :الفاعلية الذاتية )لإلستماع ،للتحدث ،للقراءة ،للكتابة).
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منهج الدراسة
هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن إستراتيجيات تع ُّلم اللغة اإلنجليزية لدى طالبات
المرحلة الثانوية ببريدة ،وعالقتها بك ٌل من :فاعلية الذات في اللغة االنجليزية ،واالتجاه نحو تعلّم اللغة
اإلنجليزية ،والكفاية اللغوية للغة اإلنجليزية .ولتحقيق هذا الغرض ستتبع الدراسة الحالية المنهج
الوصفي االرتباطي.
مجتمع الدراسة وعينتها
مجتمع الدراسة :يضم مجتمع الدراسة جميع طالبات المرحلة الثانوية في مدينة بريدة وعددهن
( ،)44525الملتحقات بثانوياتها ،وعددها ( )13ثانوية حكومية للبنات.
العينة اإلستطالعية  :تم إختيار أفراد العينة اإلستطالعية بطريقة عشوائية للتأكد من صالحية أدوات
الدراسة ،وكان عددها ( )152طالبة من طالبات المرحلة الثانوية بمدينة بريدة.
العينة األساسية  :تم اختيار أفراد عينة األساسية بطريقة عشوائية بسيطة ،وبلغت المقاييس الموزعة
على الطالبات ( ،)962.ثم اُستبعدت االستجابات الناقصة أو غير الجادة ،وقد بلغ عددها ( )256وبذلك
تكونت العينة النهائية من (ن =  )4291طالبة في المرحلة الثانوية بمدينة بريدة ،وهي ت ّمثل نسبة
ّ
( )%6من مجتمع الدراسة الكلي .ويوضح الجدول ( )4توزيع افراد عينة الدراسة حسب التخص
(علمي /أدبي) ،والمستوى الدراسي (أول  /ثاني /ثالث):
جدول ()4

وصف لعينة الدراسة األساسية وفق الصف والتخص

والعمر

الصف

التخصص

العدد

متوسط العمر الزمني

اإلنحراف المعياري

األول ثانوي

لم تتخصص

386

82.58

6..3

علمي

623

83...

6.86

أدبي

622

83..1

6.80

علمي

5.6
536

8..2.
8..35

6..8
6...

8150

83.88

8.6.

ثاني ثانوي
ثالث ثانوي
المجموع الكلي

أدبي
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ثالثاً :اإلتجاه نحو تعلُّم اللغة اإلنجليزية Attitude Toward English Learning
ُعرف اإلتجاه نحو تعلّم اللغة اإلنجليزية إجرائيا ً بأنه مجموع درجات الطالبات على
وي ّ
ُّ
مقياس اإلتجاه نحو تعلم اللغة اإلنجليزية المستخدم في الدراسة الحالية ،إعداد(AlNoursi,2013)،
وتعريب الباحثان.
ويتكون المقياس من بعدين ،هما  :اإلتجاه نحو (اللغة اإلنجليزية ،المعلم).
ّ
رابعاً :الكفاية اللغوية للغة اإلنجليزية English Language Competence
تُعرف إجرائيا ً بأنها الدرجة التي تحصل عليها الطالبة في إختبار الكفاية اللغوية للغة
اإلنجليزية ،والذي يشمل أربع مهارات أساسية وهي(:القراءة ،الكتابة ،اإلستماع ،التحدث).

استراتيجيات تعلُّم اللغة اإلنجليزية
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أدوات الدراسة
 -0مقياس إستراتيجيات تعلُّم اللغة اإلنجليزية Strategy Inventory of Language
) learning (SILLإعداد ): (Oxford,1990
صاااامم المقياس لقياس ُمعدّل إسااااتخدام عينة الدراسااااة لإلسااااتراتيجيات ،والكشااااف عن أكثر
اإلستراتيجيات إستخداما ً من قبل الطلبة أثناء تعلّمهم للغة اإلنجليزية (Oxford & Burry-Stock,
) .1995وينقسم المقياس إلى :إستراتيجيات مباشرة ،وإستراتيجيات غير مباشرة ،يشمل كل قسم منها
ثالث إستراتيجيات فرعية ،كما في الجدول (.)9
جدول ()9

ابعاد مقياس إستراتيجيات تعلم اللغة اإلنجليزية )(Oxford, 1996
إستراتيجيات
مباشرة

إستراتيجيات
غير مباشرة

 .8إستراتيجيات الحفظ

وتتضمن ( )1مفردات ()1-8-.-3-2-0-6-5-8

.5اإلستراتيجيات المعرفية

وتتضمن ( )80مفردة (82-80-86-85-88-86
)56-55-58-56-81-88-8.-83-

.6اإلستراتيجيات التعويضية

وتتضمن ( )3مفردات ()51-58-5.-53-52-50

.1اإلستراتيجيات فوق المعرفية

وتتضمن ( )1مفردات (62-60-66-65-68-66
)68-6.-63-

.2اإلستراتيجيات الوجدانية

وتتضمن ( )3مفردات وهي (06-05-08-06-61
)00-

 .3اإلستراتيجيات اإلجتماعية

وتتضمن ( )3مفردات وهي (-08-0.-03-02
)26-01

الخصائص السيكوماترية للمقياس:
قامت أكسفورد ( )Oxford,1986بالتأكد من صدق المحكمين للمقياس ،وقد حاز على اتفاق
أثنين من خبراء إستراتيجيات التعلّم بنسبة ( )%22من بين أكثر من  9..تصنيف مختلف
لإلستراتيجيات .كما تم الكشف عن صدق البناء العاملي للمقياس ،من خالل إجراء تحليل عاملي
استكشافي ( )EFAلمفردات المقياس ( )5.مفردة ،وأسفرت النتائج عن ظهور اإلستراتيجيات الفرعية
الست للمقياس ،حيث تشبعت مفردات المقياس على ستة ابعاد ).(Hsiao & Oxford , 2002
كماكشفت اكسفورد وجرين ( )Oxford & Green,1995عن الصدق التالزمي من خالل
الكشف عن العالقة بين استخدام اإلستراتيجيات وعدة متغيرات منها :الكفاية اللغوية والذي تم قياسها
بطرق مختلفة (اختبار الكفاية اللغوية ،التقييم الذاتي ،اإلختبار التحصيلي) .ودلّت النتائج أن المقياس
يفسر  %22من التباين في إختبار الكفاية اللغوية للغة اإلنجليزية ،بينما تراوحت النسبة في دراسات
أخرى مابين ( )%62-3.منها (Mullins ,1992 ; Ehrman & Oxford 1995 ; Ku,1995
); Dreyer & Oxford ,1996كما كشفت نتائج تحليل اإلنحدار أن إستراتيجيات تعلُّم اللغة كما
يقيسها المقياس عامل منبيء بالتحصيل اللغوي (.(Oxford & et. al., 1993) )0.20, p < 0.04
وفي تركيا قام (Acikel (2011بإجراء تحليل عاملي استكشافي للمقياس على عينة بلغ
قوامها ( )126طالب وطالبة وباستخدام طريقة أقصى احتمال والتدوير المائل ألوبليمين إلستخراج
العوامل .وقد اسفرت النتائج عن ظهور اإلستراتيجيات الفرعية الست ،إذ تشبعت مفردات المقياس
على ستة عوامل وكانت قيم الجذور الكامنة أكبر من ( ،)4كما ان نسبة التباين المفسر للعوامل مجتمعة
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تفسر ما مجموعه ) (67.93%من تباين األداء على المقياس .وتتفق هذه النتائج إلى حد ما مع نتائج
التحليل العاملي الذي قام به كل من ) (Cesur & Fer, 2007 ; Flemens, 2008ممايؤكد تمتع
المقياس بدالالت صدق مرضية.
صدق المقياس في الدراسة الحالية:
 -1التحليل العاملي التوكيدي )Confirmatory Factor Analysis (CFA
يهدف التحليل العاملي التوكيدي إلى اختبار صحة الفروض حول العالقة بين المتغيرات
الكامنة والمتغيرات المقاسة ،بهدف التأكد من الصدق البنائي للنموذج .ويقوم التحليل العاملي
التوكيدي– على عكس التحليل العاملي اإلستكشافي -بإختبار صحة نموذج معين تم بناؤه على أسس
نظرية للتحقق من درجة الجودة لهذا النموذج ،وتقييم صحة بناءه عند تطبيقه على عينات مختلفة
(.)Brown, 2012
وتم التحقق من صدق البناء الفرضي لمقياس اإلستراتيجيات في الدراسة الحالية باستخدام
التحليل العاملي التوكيدي من الدرجة األولى )(First-Order Confirmatory Factor Analysis
عن طريق اختبار نموذج (العوامل الكامنة الستة من الدرجة األولى) في برنامج (SPSS Amos
) . V.22وكان باإلمكان عمل تحزيم (تجميع قيم البنود) واستخدامها في النموذج ألنها تعتمد على
بارامترات اقل من اإلعتماد على المفردات ،ثم استخدام دالة االحتمال األقصى (Maximum
) Likelihoodوالتي تعمل على تحقيق اقصى تقارب محتمل بين التباين والتغاير لمصفوفة النموذج
ومصفوفة التباين والتغاير بين المؤشرات المقاسة للعينة (تغيزة.)9.44،
كما تم التأكد من كفاية حجم العينة قبل إجراء التحليل العاملي ،باستخدام مؤشر حجم العينة
الحرج لهولتر )،Hoelter’s Critical N (CNوقد كانت قيمة مؤشر ) ،(CN=242ويعد حجم العينة
كافي لتحقيق مطابقة كافية للنموذج إذا كانت قيمة )( (CN > 200تغيزة(Brown, 2012 ;9.44 ،
واظهرت النتائج صحة افتراض وجود ست عوامل كامنة من الدرجة األولى تتشبع عليها ( )34مفردة
من أصل ( )5.مفردة ،على النحو التالي :العامل األول (إستراتيجيات الحفظ) وتتشبع عليه المفردات
رقم ،)3،2، 9 ،4( :العامل الثاني (اإلستراتيجيات المعرفية) وتتشبع عليه المفردات رقم،44(:
 ،)42 ،49،43،41،45،46العامل الثالث (اإلستراتيجيات التعويضية) وتتشبع عليه المفردات رقم:
( ،)92 ،92 ،91،92العامل الرابع (اإلستراتيجيات فوق المعرفية) وتتشبع عليه المفردات رقم:
( ،)32، 32 ، 35،36، 3.،34،39،33العامل الخامس (اإلستراتيجيات الوجدانية) وتتشبع عليه
المفردات رقم )11 ،13 ،14(:العامل السادس (اإلستراتيجيات اإلجتماعية) وتتشبع عليه المفردات
رقم ،)5. ،12 ،12 ،12 ،16( :وبعد استبعاد المفردات غير الدالة  -حتى التؤثر على قيم مؤشرات
جودة المطابقة  -وإعادة تدوير النموذج مرة أخرى ،تبين صحة النموذج المقاس وظهور العوامل الست
المفترضة .اي ان نموذج التحليل العاملي التوكيدي من الدرجة األولى تحقق من صحة افتراض وجود
ست عوامل كامنة من الدرجة األولى مسؤولة عن اإلرتباطات بين المفردات ( )34المقاسة ،كما في
الشكل (.)4

استراتيجيات تعلُّم اللغة اإلنجليزية

هيلة الحامد وعبدهللا المزيرعي

املجلة الدولية لألبحاث التربوية  -جامعة اإلمارات العربية املتحدة
المجلد (  ) 43العدد (  ) 3أكتوبر 9102

المكونة لإلستراتيجيات ،
شكل  .4النموذج العاملي التوكيدي المفترض للعوامل الست
ّ
وتشبعاتها (القيم المعيارية لبرامترات النموذج) (ن = (152
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جدول 3

مؤشرات جودة المطابقة لنموذج العوامل الست الكامنة من الدرجة األولى لمقياس اإلستراتيجيات
(ن = )02.
م
4

مؤشرات جودة المطابقة
مربع كاي 2

قيمة المؤشر محكات قبول المطابقة
P > 0.05 916.008

درجة الحرية df
مستوى الداللة P
مؤشر المطابقة المقارن CFI
الجذر التربيعي لمتوسط خطأ االقتراب
RMSEA

416
0.00
0.907
0.051

0.95 ≥ CFI ≥ 0.90
9
 مطابقة جيدة > (RMSEA3
)0.05
 مطابقة مقبولة > (RMSEA)0.08
 مطابقة جيدة )(TLI ≤ 10.896
مؤشر تاكر – لويس TLI
1
 التوجد مطابقة ≥ (TLI)0.00
 مطابقة جيدة )(GFI ≤ 10.878
 5مؤشر جودة المطابقة GFI
 التوجد مطابقة ≥ (GFI)0.00
RMR ≤ 0.08
 6جذور متوسط مربعات البواقي 0.088 RMR
2.202
5 ≥ ( 2 / df ) ≥ 1
 2نسبة مربع كاي 2 / df
 مطابقة جيدة ) (AGFI ≤ 1 2مؤشر جودة المطابقة المصحح 0.854 AGFI
 التوجد مطابقة ≥ (AGFI)0.00
0.95 ≥ IFI ≥ 0.90
0.908
 2مؤشر المطابقة التزايدي IFI
ويتضح من الجدول أن نموذج العوامل الست الكامنة لمقياس اإلستراتيجيات قد حققت قيم
جيدة لجميع مؤشرات حسن المطابقة ماعدا قيمة مؤشر مربع كاي والتي كانت دالة إحصائياً ،إال انه
اليمكن اإلعتماد على هذا المؤشر في الدراسة الحالية نظراً لحساسيته لحجم العينة؛ ويذكر تغيزه
(":)9.44ان مربع كاي يتأثر كثيرا ً بحجم العينة .فكلما ازداد حجم العينة (وهو الوضع المفترض عند
استعمال المعادالت البنائية) كلما ازداد احتمال رفض مطابقة النموذج لمؤشر كاي ،على الرغم من انه
التوجد أحيانا ً إال فروقات طفيفة بين مصفوفة النموذج ومصفوفة العينة".كما ان نسبة مربع كاي إلى
درجات الحرية كانت تتعدى القيمة الحرجة ،وان قيم بقية مؤشرات جودة المطابقة وقعت في المدى
المثالي لكل مؤشر ،ممايدل على مطابقة النموذج الجيدة للبيانات موضع اإلختبار .ويوضح الجدول
( )1تشبعات كل مفردة من مفردات مقياس اإلستراتيجيات.
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وللحكم على جودة مالئمة النموذج البد أن يتم فح البيانات باستخدام محكات مؤشرات جودة
المطابقة .وفي الدراسة الحالية تم استخدام تسعة مؤشرات لجودة المطابقة ،ويعرض الجدول ( )3هذه
المؤشرات ومحكات قبول المطابقة وفقا ً لما أشار إليه كل من1999; (Hu, & Bentler, :
)  Schumacker & ; Lumax , 2004تغيزه .Brown , 2012; 9.44 ،
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جدول ()1

القيم المعيارية لعبارات مقياس اإلستراتيجيات (ن = )152
م
8
5

الحفظ
6631
6628

م
11
85

المعرفية
6632
6628

م
50
5.

التعويضية
0,75
6638

م
68
65

فوق المعرفية
6631
66.6

6
.
-

6622
7663

86
80

662.
66.3
--

58
51
-

6636
662.

66
62

663.
66.8

م
06
00
-

الوجدانية
6626
6636
---

6638

63

66.6

-

--

83
8.
-

---

-

--

--

6631
6630
--

6.
68

66.5
6638

-

---

-

68

6631

-

--

-

82

-

م
0.
08

اإلجتماعية
6628
6628

01
26
-

6638
6631
-----

ويتضح من الجدول أن جميع عبارات المقياس صادقة في قياسها لإلستراتيجيات حيث كان
لها تشبعات أكبر من ( ).93وكذلك النسبة الحرجة لجميع العبارات دالة عند مستوى (.(.9.4
االتساق الداخلي:
.9
تم حساب قيم معامالت االرتباط بين درجات أفراد العينة على كل مفردة والدرجة الكلية للبعد
الذي تنتمي إليه المفردة بعد حذف درجة المفردة وهو مايعرف بصدق االتساق الداخلي للمفردات ،كما
تم حساب صدق اإلتساق الداخلي ألبعاد المقياس من خالل إيجاد قيم معامالت االرتباط بين مجموع
درجات أبعاد المقياس والمجموع الكلي للمقياس بعد حذف مجموع درجات البعد ،ويتضح من الجدول
( )5ان جميع معامالت اإلرتباط كانت دالة إحصائيا ً عند مستوى (.).9.4
جدول 5

قيم معامالت االرتباط بين درجة مفردة العينة اإلستطالعية ومجموع درجات البعد الذي تنتمي له
بعد حذف درجة المفردة في مقياس اإلستراتيجيات (ن = )152
م

الوجدانية

م

م

الحفظ

م

المعرفية

م

التعويضية

م

8

**06,6

2

**20,6

85

**08,6

83

فوق
المعرفية
**3.,6

**01,6

5.

**66,6

58

**02,6
**2.,6

50

5

**6603

3

**6635

86

**6606

8.

**6630

52

**06,6

51
66

**6628
**6628
**663.

6
0

**6628
** 660.
---

.
8

**6628
**6626

80
82

**660.
**6626

88
81

**6636
**6632

53

1
86

**662.
**23,6

56
58

**6633
**6631

--

88

**22,6

55
56

**31,6
**3.,6

68

اإلجتماعية

**دال عند مستوى .9.4
كما قام الباحثان بحساب قيم معامالت االرتباط بين مجموع درجات كل بُعد من األبعاد الستة
والمجموع الكلي لدرجات الطالبات على المقياس وذلك بعد طرح مجموع درجات البعد كما هو موضح
في جدول (.)6
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معامل االرتباط
**.6 ,6
**80 ,6
**33 ,6
**.1 ,6
**36 ,6
**.8 ,6

البعد
الحفظ
المعرفية
التعويضية
فوق المعرفية
الوجدانية
اإلجتماعية

**دال عند مستوى .9.4
ويتضح من الجدول ( )6أن معامالت اإلتساق لجميع ابعاد المقياس دالة عند مستوى ().9.4
مما يؤكد صدق اإلتساق الداخلي البعاد المقياس.
ثبات المقياس:
لقد تم حساااااب الثبات لمقياس اإلسااااتراتيجيات ( )SILL,V.7في الدراسااااات السااااابقة،
وكشاافت النتائج أنه حقق مسااتوى عا ٍّل من الثبات (Oxford & Burry-Stock,1995; Oxford
) ،& Haiso, 2002; Lee & Oxford, 2008وتراوحاات قيم معاااماال الفااا كرونبااا في تلااك
الدراسات مابين ( .)α=.92.:.921كما قام العبدالكريم ( )9..2بالكشف عن معامالت ثبات المقياس
باستخدام معادلة الفاكرونبا  ،وبلغت قيم المعامالت مابين (.)α= .966:.926
وفي الدراسااة الحالية تم التأكد من ثبات درجات المقياس الحالي باسااتخدام التجزئة النصاافية
ومعادلة ساابيرمان براون لتصااحيح أثر الطول ،وكذلك تم حساااب معامل اإلتساااق الداخلي باسااتخدام
معادلة الفاكرونبا وكان مساويا ً ( .)α =.9 94كما يتضح في الجدول (.)2
جدول 2

قيم معامالت ثبات مقياس إستراتيجيات تع ّلم اللغة اإلنجليزية وابعادها الفرعية (ن = )152
البعد
الحفظ
المعرفية
التعويضية
فوق المعرفية
الوجدانية
اإلجتماعية
المجموع الكلي

معامل ( ) a
6638
6686
66.6
6688
6636
66.0
6610

التجزئة النصفية
6638
6686
6633
6682
6636
66.0
6688

ويتضح من الجدول ( )7أن مؤشرات الصدق والثبات للمقياس ُمرضية ومن ثم يمكن
استخدامه في الدراسة الحالية .
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جدول 6

قيم معامالت االرتباط بين االبعاد الست للمقياس والدرجة الكلية بعد حذف مجموع درجات البعد
(ن = )152
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ثانياً :مقياس فاعلية الذات للغة اإلنجليزية Questionnaire of English Self-
) ،Efficacy (QESEاعداد ( ،)Wang et al. 2013ترجمة الباحثان
وهو يهدف إلى قياس معتقدات الطلبة الذين يتعلمون اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية عن قدراتهم
ويتكون من اربعة مقاييس
الذاتية على إنجاز مهام محددة بإستخدام اللغة اإلنجليزية(Wang, 2013( .
ّ
فرعية ،كما يتضح من الجدول (.)2
جدول 2

أبعاد ومفردات مقياس فاعلية الذات للغة اإلنجليزية
المفردة

المقياس

ويتكون من ثمان مفردات ()5.-50-55-82-86-1-6-8
ّ
ويتكون من ثمان مفردات ()66-56-56-81-8.-8-3-0
ّ
ويتكون من ثمان مفردات ()65-51-53-52-58-83-85-5
ّ
ويتكون من ثمان مفردات ()68-58-88-80-86-88-.-2
ّ

فاعلية الذات لإلستماع
فاعلية الذات للتحدث
فاعلية الذات القراءة
فاعلية الذات الكتابة

الخصائص السيكومترية للمقياس:
تأكد وانج وآخرون ) (Wang et al.,2014من الصدق التالزمي للمقياس عن طريق
الكشف عن العالقة بين الدرجة الكلية لمقياس فاعلية الذات للغة اإلنجليزية والكفاية اللغوية  ،وبلغت
قيمة المعامل ( . ) .955بينما بلغت قيمة المعامل بين الدرجة الكلية للمقياس والدرجة الكلية
إلستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا ً ( ،).952كما بلغت قيمة الصدق التنبؤي ( ).914وكانت جميع القيم
دالة عند مستوى ( (Wang et al , 2014) ).9.4وقد دلّت نتائج التحليل العاملي اإلستكشافي أن
العامل الشائع (فاعلية الذات) يفسر  %54من التباين الكلي ( .)Wang & et al. , 2013ودعمت
نتائج التحليل التوكيدي النموذج المفترض للمقياس بأبعاده األربعة الفرعية (القراءة ،والكتابة،
واإلستماع ،والتحدث) كما تبين صحة تشبع المكونات التي تم تحديدها على العوامل األربعة المفترضة
) . (Wang & et. al., 2014وفي الدراسة الحالية فبعد ان تم التأكد من صدق المحكمين ،تم التأكد
أيضا ً من صدق عبارات وأبعاد المقياس بإستخدام اإلتساق الداخلي .وكانت جميع قيم معامالت اإلتساق
للعبارات واألبعاد دالة عند مستوى ( ).9.4كما يتضح في الجدول ()2
جدول 2

معامل االرتباط بين درجة العبارة ودرجة البعد بعد حذف درجة العبارة ومعامل اإلرتباط بين مجموع
درجات االبعاد األربعة والمجموع الكلي للمقياس بعد حذف مجموع درجات البعد لمقياس فاعلية الذات
(ن = )152
م
4
3
2
4.
45
99
91
92
د .البعد

اإلستماع
**.926
**.92.
**.92.
**. 962
**.923
**.962
**.969
**. 959
**..26

م
1
6
2
42
42
9.
93
3.
د.البعد

التحدث
**. 962
**. 966
**. 925
**. 966
**. 924
**. 962
**. 965
**. 929
**..24

م
9
49
46
94
95
96
92
91
د .البعد
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القراءة
**. 964
**. 921
**. 959
**. 963
**. 952
**. 955
**. 962
-**..24

م
5
2
44
43
41
42
92
34
د .البعد

الكتابة
**. 962
**. 924
**. 925
**. 969
**. 965
**. 962
**. 961
**. 962
**..29
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جدول4.

صدق تمييز عبارات مقياس فاعلية الذات للغة اإلنجليزية باستخدام النسبة الحرجة(ن)493 =4
(ن)493=9
أعلى %5.

م

أدنى %5.

Z

م

أعلى %5.

أدنى %5.

م1

ع1

م2

ع2

8

0.8.

,0,75

5686

8683

8.65

5

0608

0,76

5601

8662

8065

6
0
2
3
.
8
1
86

0686
0655
062
6682
0606
0686
6618
0666

0,74
0,84
0,85
8660
6618
6615
6685
6632

868.
86.8
8685
8636
8601
8656
8650
8621

8668
8668
8662
6618
6686
6621
6626
6682

5660
5662
55
8.68
5362
5160
6666
5862

81
56
58
55
56
50
52
53

88

0605

66.2

862.

66.8

5166

5.

0658

85

06.

6608

5666

8681

5668

58

0660

6618

86

06.6

6628

5686

8666

8266

51

06.2

6636

5628

80

0601

66.0

5663

8666

8.6.

66

66.1

6616

8638

82

0622

6635

86.0

6612

5.62

68

6682

6680

8605

66.8

83

0656

66.8

8636

6681

5668

--

--

--

--

--

Z

م1

ع1

م2

ع2

8.

0625

6633

5688

8666

5868

88

0662

6688

8616

8666

5663

0628
66.5
0656
6618
0635
6613
0621
061.

66.2
6616
6685
6616
6638
6668
66.3
668.

86.3
8628
86.8
8630
8613
8616
5633
6685

6616
6686
8668
668.
866.
8658
8620
8608

5263
56
5663
5660
5666
8065
8562
863

6688

5656

8620

8668

862.

661.

566.

8603

8265

866.

8362
5062
--

ثبات المقياس في الدراسات السابقة:
تأكد وانج ( )Wang et al., 2013من ثبات المقياس بحساب معامل الفاكرونبا ،
وبلغت قيمة المعامل ( )α= .926للمقياس كامل .بينما بلغت قيمة الثبات للمقياس الفرعية كاآلتي:
( )α= .922لإلستماع والقراءة )α=.922( ،للكتابة )α=.929( ،للتحدث .كما قام الباحث أيضا ً
بالتأكد من ثبات المقياس عن طريق إعادة تطبيق اإلختبار حيث بلغ معامل الثبات ( )α=.929وهودال
عند مستوى ( .).9.4وفي دراسة أخرى تأكد وانج وآخرون ( )Wang et al,2014من ثبات
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صدق تمييز عبارات المقياس:
.3
تاااام ترتيااااب الاااادرجات الكليااااة علااااى المقياااااس ترتيااااب تنازليااااا ً وتاااام أخااااذها كمحااااك
داخلاااي للحكااام علاااى صااادق عباراتاااه ،وتااام أخاااذ أعلاااى وأدناااى  %92مااان الااادرجات الكلياااة ،لتمثااال
مجموعااااة أعلااااى  %92الطالبااااات مرتفعااااات الفاعليااااة الذاتيااااة للغااااة اإلنجليزيااااة وتمثاااال مجموعااااة
أدنااااى  %92الطالبااااات منخفضااااات ال فاعليااااة الذاتيااااة للغااااة االنجليزيااااة ،وبلااااغ عاااادد كااااالً منهمااااا
( ) 493طالباااااة ،وتااااام حسااااااب متوساااااطات درجاااااات المجماااااوعتين لكااااال عباااااارة مااااان عباااااارات
المقياااااس .وتماااات المقارنااااة بااااين هااااذه المتوسااااطات باسااااتخدام النساااابة الحرجااااة ) ، (Zوكاناااات
النساااابة الحرجااااة لجميااااع العبااااارات أكباااار ماااان ( )9952ودالااااة عنااااد مسااااتوى ( ).9.4ممايؤكااااد
صدق عبارات المقياس كما يتضح من الجدول (.)4.
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المقياس ،وبلغت قيمة الفاكرونبا لبُعد اإلستماع ( )α=.922والقراءة ( )α=.929والكتابة
( )α=.922والتحدث ( )α=.929أما قيمة معامل الفاكرونبا للمقياس كامل فقد بلغت (.)α=.926
وفي الدراسة الحالية قام الباحثان بحساب ثبات المقياس باستخدام طريقة معامل ألفا كرونبا والتجزئة
النصفية ،ويوضح الجدول ( )44قيم معامالت الثبات باستخدام كال الطريقتين.
جدول 44

معامالت الثبات البعاد مقياس فاعلية الذات للغة اإلنجليزية (ن = )152
معامل )(α
6616
6681
6682
6616
6613

البعد
اإلستماع
التحدث
القراءة
الكتابة
المجموع الكلي للمقياس

التجزئة النصفية
668.
6681
6688
6683
6615

ثااالثااً :مقياااس اإلتجاااه نحو تع ّلم اللغااة اإلنجليزيااة Questionnaire of English Learning
( ، Attiude)QELAاعداد ( ،)AlNourasi, 2013تعريب الباحثان
وللتعاااارف علااااى صاااادق اإلتساااااق الااااداخلي لمفااااردات المقياااااس تاااام حساااااب قاااايم معااااامالت
اإلرتباااااط بااااين درجااااات افااااراد العينااااة اإلسااااتطالعية علااااى المفااااردات والدرجااااة الكليااااة للبعااااد الااااذي
تنتماااي إلياااه المفاااردة بعاااد حاااذف درجاااة المفاااردة ومعامااال االرتبااااط باااين أبعااااد مقيااااس اإلتجااااه نحاااو
تعلّااام اللغاااة والدرجاااة الكلياااة للمقيااااس بعاااد حاااذف مجماااوع درجاااات البعاااد حتاااى التاااؤثر فاااي قيماااة
معامل اإلتساق ،كما هو موضح في الجدول (:)49
جدول ()49

معامل االرتباط بين درجة العبارة ودرجة البعد بعدحذف درجة العبارة ،ومعامل االرتباط بين أبعاد
مقياس اإلتجاه نحو تع ّلم اللغة والدرجة الكلية للمقياس بعد حذف مجموع درجات البعد لمقياس اإلتجاه
نحو تع ّلم اللغة اإلنجليزية (ن= )152
م
8
5
6
0
2
3
.
8
1
86
88
85
86
80

اإلتجاه نحو تع ّلم اللغة

م

اإلتجاه نحو تع ّلم اللغة

**6628
**6635
**6608
**660.
**662.
**6626
**6625
**660.
**660.
**6623
**66.6
**6635
**6633
**6628

8.
88
81
56
58
55
56
50
52
53
5.
58
51
66

**6638
**6630
**6631
**6682
**6662
**6636
**6681
**6628
**6623
**666.
**6652
**6606
**666.
**6655
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م
65
66
60
62
63
6.
68
61
06
------

اإلتجاه نحو المعلم
**6621
**662.
**665.
**660.
**6608
**6625
**6621
**6662
**6653
------
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**6661
--

--**6638
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**دال عند مستوى .9.4
كما تم حساب صدق تمييز عبارات مقياس اإلتجاه بإستخدام النسبة الحرجة وكانت النسبة
الحرجة لكل العبارات أعلى من ( )9952وهي دالة عند مستوى ( ).9.4ممايؤكد صدق عبارات
المقياس ،كما يتضح من الجدول (.)43
جدول43

صدق تمييز عبارات مقياس االتجاه نحو تع ّلم اللغة اإلنجليزية باستخدام النسبة الحرجة
(ن( )493 =4ن)493=9
م

أعلى %5.
1
ع
م

1

8
5
6
0
2
3
.
8
1
86
88
85
86
82
83
8.
88
81
56
58

06.5
0618
6688
0636
0685
0688
0686
0680
0686
0681
0638
0623
0652
0.05
0655
06.3
0606
0638
56.1
0636

6..8
6686
8686
6685
8
6628
6628
6633
66.0
6612
6631
6632
6686
66.2
66.2
6626
6686
6636
8601
661.

أدنى %5.
2
ع
م

2

668
6681
5608
6688
5626
660.
6630
661.
663.
560
562
5680
5660
5631
5606
5612
568.
5603
5666
6638

8.51
8680
865.
8661
8655
8653
868.
8682
8680
8668
8685
866.
8683
8668
8661
868.
866.
865
8685
8

Z
8566
8663
166
1613
8562
8661
8668
.65.
8621
8660
8861
8068
8268
8360
8368
836.
8.68
8862
56.
.

م

أعلى %5.
1
ع
م

1

55
56
50
52
53
5.
58
51
66
68
65
66
60
62
63
6.
68
61
06

2,79
4,63
4,76
3,12
4,34
4,33
6682
0638
6680
0658
0636
0630
0621
0666
0665
0601
0602
063.
062

1,49
0,97
0,61
1,42
0,93
0,81
6611
663
8653
8666
66.6
66.2
6682
6616
66..
6682
66.3
6632
8

أدنى %5.
2
ع
م

2

2,33
3,68
2,95
2,11
2,69
2,50
56.8
6626
5681
56.
6650
6681
6683
6683
56.8
660
5688
6621
66.3

1,12
1
1,22
1,11
0,99
1,07
865.
8668
8681
8658
8683
8680
8663
8683
8680
8683
8685
8656
865.

Z
2,7
7
16,3
6
12,6
15,8
1
168
261
8866
88
8661
263
868
866.
860
8561
863
268

ثبات عبارات المقياس:
تم التأكد من ثبات درجات المقياس بحساب معامل الفاكرونبا وقد بلغت قيمة المعامل
( )α=.924لبعد اإلتجاه نحو اللغة اإلنجليزية ،و( )α=.922لبعد اإلتجاه نحو معلم اللغة ،و(=.929
 )αللمجموع الكلي للمقياس .كما تم حساب التجزئة النصفية للمقياس وبلغت قيمة المعامل ( ).926لبعد
اإلتجاه نحو اللغة اإلنجليزية ).922( ،لبعد اإلتجاه نحو معلم اللغة ).929( ،للمجموع الكلي للمقياس
مما يدل على أن المقياس له مؤشرات صدق وثبات مقبولة ومن ثم يمكن استخدامه في الدراسة الحالية.
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رابعاً :اختبار الكفاية اللغوية للغة اإلنجليزية ):(English Language Competence Test
يتم إعداد اختبارات الكفاية اللغوية للغة اإلنجليزية للمرحلة الثانوية بالمملكة وفقا ً للتنظيم
الوادر في اإلطار المرجعي إلختبارات اللغة اإلنجليزية ،والذي يتم من خالله تحديد نوع األسئلة،
وعددها ،ومحتوى كل نوع ،والمدة الزمنية ،ومفتاح التصحيح وذلك لضمان موضوعية اإلختبار،
والبعد عن ذاتية المصحح .ويتكون اإلختبار من خمسة أجزاء رئيسية ،على النحو التالي:
 .0تعبير حر  : Free compostionوهو ان تقوم الطالبة بكتابة (ن  ،أو قصااة  ،أو رسااالة /
ايميل ،أو تقرير) باستخدام بعض الصور التوضيحية أو الكلمات المساعدة.
 .9فهم القرائي : Reading comprehensionبأن تقرأ الطالبة ن جديد  ،ثم اإلجابة على
عدد من األسئلة المتعلقة بمدى فهم الطالبة للن .
 .3قواعد : Grammerمثل (اختيار من متعدد  ،تصاااااحيح الجمل وإعادة ترتيبها ،تكوين بعض
الصيغ النحوية)
 .4مفردات  : Vocabularyمثل (أعط المعنى المرادف  /المعاكس للكلمة ،إختيار من متعدد،
أكمل ،صل بين الكلمة والمرادف أو الكلمة والصورة ،إختر الكلمة الشاذة)
 .5الفهم السماعي والتحدث : Listening Comprehension and Speaking
ويتم تقويم الطالبة في هاتين المهارتين من خالل التقويم الشاااافوي المسااااتمر وذلك باسااااتخدام
طرق واساااااااليب متنوعة؛ (المحادثة ،تقديم عروض ،لعب األدوار) ثم اإلجابة على عدد من
اإلسئلة المتعلقة بمدى فهم الطالبة للمسموع .ويوضح الجدول ( )41توزيع الدرجة لكل سؤال
في كل صف دراسي.
جدول 41

توزيع درجات اختبار الكفاية اللغوية للمرحلة الثانوية
السؤال

تعبير حر

فهم قرائي

الصف الثالث ثانوي
الصف الثاني ثانوي
الصف االول ثانوي
موزعة كمايلي:
موزعة كمايلي:
اثنا عشرة درجةّ ،
موزعة كمايلي :عشر درجاتّ ،
ثمان درجاتّ ،
 ثالث درجات للترابط االفكار ثالث درجات للترابط درجتان للترابط االفكاروالمفردات.
االفكار والمفردات.
والمفردات.
 ثالث درجات للترابط البنائي درجتان للترابط البنائي درجة للترابط البنائي درجة ألساليب الكتابة. درجة ألساليب الكتابة. درجة ألساليب الكتابة. درجة للتهجئة اإلمالئية. درجة للتهجئة اإلمالئية. درجة للتهجئة اإلمالئية. أربع درجات للتعبيرات الحرة ثالث درجات للتعبيرات ثالث درجات للتعبيراتوالمجازية.
الحرة والمجازية.
الحرة والمجازية.
اثنا عشرة درجة ،مقسمة على األسئلة اثنا عشرة درجة مقسمة
اثنا عشرة مقسمة على
على األسئلة العامة
العامة والموضوعية
األسئلة العامة
والموضوعية
والموضوعية

عشر درجات
قواعد
مفردات عشر درجات
عشر درجات يتم توزيعها
اختبار شفوي
خالل الفصل الدراسي بين
لمهارتي
مهارتي اإلستماع والتحدث.
اإلستماع والتحدث
المجموع

5.

عشر درجات
ثمان درجات
عشر درجات يتم توزيعها
خالل الفصل الدراسي بين مهارتي
اإلستماع والتحدث.

ثمان درجات
ثمان درجات
عشر درجات يتم
توزيعها خالل الفصل الدراسي بين
مهارتي اإلستماع والتحدث.

5.

5.
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متوسطات إستراتيجيات تعلم اللغة اإلنجليزية وترتيبها (ن = )4291
المتوسط الحسابي الموزون*
40,3
50,3
40,3
4043
504,
40,,

اإلستراتيجية
الحفظ
المعرفية
التعويضية
فوق المعرفية
الوجدانية
اإلجتماعية
الدرجة الكلية
*المتوسط من  2درجات

االنحراف المعياري
4033
3034
4033
,0,5
50,3
30,4
50,,

الترتيب
3
3
5
,
3
4

شكل  .9رسم بياني لمتوسطات إستراتيجيات تعلم اللغة اإلنجليزية
من الجدول ( )45والشكل ( )9يتضح مايلي:
أن معدل االستخدام العام لإلستراتيجيات بلغ ( )9922وهذا يعني ان طالبات عينة الدراسة
يستخدمن اإلستراتيجيات (أحياناً) ،وليس بشكل منتظم وثابت كما يفترض ،لكي يتم ّكن من النجاح في
تعلُّم واكتساب اللغة اإلنجليزية (.)Oxford, 1990وعليه يمكن القول أن معدّل إستخدام طالبات عينة
الدراسة لإلستراتيجيات غير كافي ،ودون المعدل الذي توصلت إليه نتائج عدد من الدراسات في هذا
المجال منها ) (Riazi, 2007 ; McMullen, 2009 ; AbdulRazak et al., 2012وتتفق هذه
النتائج مع دراسة ( (Lee & Oxford, 2008التي أشارت نتائجها إلى أن معدل استخدام طلبة المرحلة
الثانوية لإلستراتيجيات بشكل عام متوسط.
ويرى الباحثان بأنه يمكن أن تعزى هذه النتائج إلى عدم تدريب الطالبات مسبقا ً على
اإلستخدام الفعّال لإلستراتيجيات ،فغالبا ً يكتفى بتطبيقها عشوائيا ً في نهاية الحصة الدراسية ،أو ضمن
بعض األنشطة التعليمية ،دون أن يتم توضيح المنهج الصحيح لتطبيقها وتقييمها ،مما يقلل من فاعليتها
صلت دراسة ك ٍّّل من )(Oxford, Chen, 2007 ; Spronz, 2012
والفائدة المنشودة منها .بينما تو ّ
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نتائج الدراسة وتفسيرها
السؤال األول ين السؤال األول من اسئلة الدراسة على مايلي:
"ما إسااااااتراتيجيات التعلّم المسااااااتخدمة في تعلّم اللغة اإلنجليزية لدى طالبات المرحلة الثانوية في
مدينة بريدة؟ وما أكثرها استخداماً؟"
ولإلجابة عن هذا السؤال استخدم الباحثان المتوسطات الحسابية الموزونة واالنحرافات المعيارية لكل
إسااااااتراتيجية من اإلسااااااتراتيجيات الفرعية ،للمقياس ككل ،ويوضااااااح الجدول ( ،)45والشااااااكل ()4
إساااتراتيجيات تعلُّم اللغة اإلنجليزية التي تساااتخدمها طالبات المرحلة الثانوية ببريدة ،وأكثرها شااايوعا ً
لديهن.
جدول 45
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;  2003أن تدريب المتعلمين على اإلستراتيجيات وفق األسس العلمية التي أشار إليها العلماء في هذا
المجال يزيد من معدّل استخدامهم لها ،ويم ّكنهم من التحكم بأنفسهم في عملية تعلُّمهم للغة.
ويرى الباحثان بأن السبب يمكن أن يرجع أيضا ً إلى الخلفية الثقافية وبيئة التعلُّم المحيطة
بالطالبات والتي قد التوفر فرص كافية لتطبيق وممارسة اللغة خارج الصف للطلبة عموما ً والطالبات
بشكل خاص .وقد توصلت نتائج عدد من الدراسات أن بيئة التعلم المتنوعة والثرية لغويا ً تؤثر إيجابيا ً
في عملية تعلّم واكتساب اللغة الثانية عموماً ،وعلى معدل استخدام اإلستراتيجيات بشكل خاص
).(Green & Oxford, 1995; Struyven et al., 2008
ويرى الباحثان بأن السبب قد يرجع أيضا ً لنظام التعليم في المملكة الذي يفرض على طلبة
المرحلة الثانوية آداء إختبارات وطنية (القياس ،والتحصيلي) كمتطلبات أساسية للقبول في الجامعة،
وهي تُش ّكل هذه اإلختبارات نسبة تتراوح بين ( )%2. - %6.من المعدل العام ؛ لذا ينشغل الطالبات
في هذه المرحلة باإلستعداد لها بهدف تحقيق معدل دراسي مرتفع يؤهلهن للقبول في األقسام الجامعية
التي يطمحن إليها ،وبالتالي قد تق ّل لديهن فرص تنمية مهاراتهن اللغوية من خالل تطبيق هذه
اإلستراتيجيات سوا ًء داخل أو خارج الصف الدراسي ،نظرا ً لتعدد المواد وضيق الوقت المتاح لديهن
آلداء المهام .وفيما يتصل بنتائج اإلستراتيجيات الفرعية ،يتضح من الجدول (.)45
 جاءت اإلسترتيجيات فوق المعرفية في المرتبة االولى بوزن نسبي ( ،)3936لذا فهيتعد ّاألكثر شيوعا ً لدى طالبات عينة الدراسة ،ثم اإلسترتيجيات التعويضية بوزن نسبي ( ،)3942تليها
اإلسترتيجيات اإلجتماعية بوزن نسبي ( ،)39.2ثم إسترتيجيات الحفظ بوزن نسبي (،)39.1
فاإلسترتيجيات المعرفية بوزن نسبي ( ،)9925وفي المرتبة األخيرة جاءت اإلسترتيجيات الوجدانية
بوزن نسبي ( .)9932ومن هذه النتائج يتضح أنه بالرغم من أن معدل إستخدام اإلستراتيجيات لدى
أفراد العينة متوسط ،إال أن أكثرها شيوعا ً كانت اإلستراتيجيات فوق المعرفية وترتبط هذه
اإلستراتيجيات بالعمليات العقلية العليا للمتع ِّلّم ،وتتطلب منه الوعي بعمليات وأساليب تعلُّمه الذاتية.
ويشير علماء النفس المعرفي إلى أن الطلبة يتعلمون إستراتيجيات وعمليات تفكير أكثر عندما يكونون
على وعي ،ويساعدهم هذا الوعي على تطبيق اإلستراتيجيات المالئمة للفهم ،ومراقبته ،ومحاولة
تعزيز نقاط القوة وتقوية نقاط الضعف (.)Mikulecky, 1990, p. 11
وتتفق هذه النتائج مع دراسة ك ٌل من ) (Riazi, 2007; Liang, 2009; Zare, 2010التي
توصلت نتائجها إلى أن اإلستراتيجيات فوق المعرفية هي أكثر اإلستراتيجيات تفضيالً لدى الطلبة.
بينما تختلف هذه النتائج مع دراسة ك ٌل من (العبد الكريم (Lee & Oxford, 2008 ; 2009 ،التي
دلّت نتائجها على أن أكثر اإلستراتيجيات تفضيالً لدى طلبة المرحلة الثانوية هي اإلستراتيجيات
التعويضية .وهذا اإلختالف في اإلستراتيجيات المفضلة قد يشير إلى أن لعامل وعي المتعلم عالقة في
اختيار بعض اإلستراتيجيات عند تعلُّم اللغة وتفضيل بعضها على بعض .وعليه يرى الباحثان بأنه
يمكن عزو مجئ اإلستراتيجيات فوق المعرفية في المرتبة األولى إلى أن الطالبات يدركن أهمية
التخطيط في عملية التعلم وتنظيمها ،وكذلك لديهن إحساس بالمسؤولية تجاه المهام التعليمية ،ووعي
بأهمية اإلعتماد على أنفسهن في البحث عن أكبر قدر ممكن من الفرص للممارسة اللغة داخل الصف
وخارجه .إال أن معدل إستخدام الطالبات لإلستراتيجيات ،يدل على أن هذا الوعي واإلدراك ليس
بالضرورة أن يترجم بالتطبيق العملي ،وبالتالي يؤدي ذلك إلى النتائج المرجوة في تعلّمهن للغة.
ومن النتائج يتبين أيضا ً ان اإلستراتيجيات التعويضية جاءت في المرتبة الثانية ،وتتفق هذه
النتائج مع ماأشارت إليه دراسة ك ٌل )(Flemens, 2009 ; Magno, 2010من .ويرى الباحثان أن
السبب قد يرجع لقصور الكفاية اللغوية للطالبات ،إذ تم ِّ ّكن هذه اإلستراتيجيات المتُع ِّلّم من التواصل -
بالرغم من قصور بعض المهارات اللغوية لديه -من خالل تخمين المعنى ،أو لغة الجسد ،أو اإلستعانة
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بالقواميس اإللكترونية .كما يرى الباحثان أنه يمكن تفسير سبب مجيء اإلستراتيجيات التعويضية في
المرتبة الثانية نظرا ً لحاجة الطالبات إليها أثناء اختبارات اللغة اإلنجليزية والتي تتكون معظمها من
أسئلة اختيار من متعدد ،وتمثل هذه اإلستراتيجيات أفضل أداة إلستنتاج وإختيار اإلجابة الصحيحة من
خالل تخمين المعنى.
كما يعزو الباحثان السبب إلى أن اإلستراتيجيات التعويضية تحسّن من مهارات التواصل
باللغة اإلنجليزية لدى الطلبة من خالل إبتكار كلمات جديدة ،أو إستخدام كلمات مشابهة وقريبة من
الكلمة التي اليستطيعون التعبير عنها ،مما ينعكس إيجابيا ً على مستوى كفاءتهم اللغوية للغة اإلنجليزية.
وجاء في المرتبة الثالثة اإلستراتيجيات اإلجتماعية والتي تعد من اإلستراتيجيات الوظيفية
العليا ،وتتطلب استخداما ً مكثفا ً للغة في مواقف واقعية ( .)Oxford, 1990وقد تشير هذه النتيجة إلى
وعي طالبات عينة الدراسة وإدراكهن ألهمية البيئة المحيطة والتفاعل اإليجابي مع المتحدثين األصليين
للغة اإلنجليزية .ويرى الباحثان أن السبب قد يعود إلى المناهج المطورة ،وطرق التدريس الحديثة
المتبعة في تعلّيم اللغة اإلنجليزية والتي تقوم على أساس تنمية الكفاية االتصالية ،والتعلُّم الواقعي،
والتطبيق الشامل إلستراتيجيات التعلُّم النشط ،بدالً من التركيز على الحفظ األصم للمفردات ،والتراكيب
النحوية المجردة كما هو الحال سابقا ً في تعليم اللغة اإلنجليزية.
كمايرى الباحثان بأنه يمكن تفسير سبب مجيء اإلستراتيجيات اإلجتماعية في المرتبة الثالثة
إلنتشار األجهزة الذكية ،ومواقع التواصل االجتماعي في اآلونة األخيرة مما ساهم في إتاحة المجال
للطالبات لتطبيق اإلستراتيجيات اإلجتماعية ،وممارسة اللغة اإلنجليزية خارج نطاق الفصل الدراسي
ومع متحدثين أصليين للغة.
ُ
وجاء في المرتبة الرابعة إستراتيجيات الحفظ ،بالرغم من أنها تعد أدوات عقليَّة فعّالة تساعد
على حفظ كم كبير من المفردات ،ونقل المعلومة إلى مستوى مهارة حيث تكون المعرفة إجرائية وآلية
( .)Oxford,1996وتتفق هذه النتيجة مع ماأشارت إليه نتائج دراسة ك ٍّّل من . (Lee & Oxford,
)2008; AbuRadwan, 2011بينما تختلف هذه النتائج مع ماتوصلت إليه دراسة (العبدالكريم،
 )9..2والتي أشارت نتائجها إلى أن إستراتيجيات الحفظ أقل اإلستراتيجيات شيوعا ً لدى طالب
المرحلة الثانوية بالمملكة .ويرى الباحثان بأن هذه النتيجة قد تشير إلى وعي الطالبات بأهميتها،
وبالمردود اإليجابي من تطبيقها لكونها وسيلة فعالة إلكتساب كم كبير من المفردات المطلوبة لتحقيق
مستوى الكفاية اللغوية المطلوب.
وعلى غير المتوقع جاءت اإلستراتيجيات المعرفية في المرتبة الخامسة ،وتمثّل هذه
اإلستراتيجات عامل حاسم وجوهري في تعلم وإكتساب اللغة ( ،)Oxford, 1990وقد توصلت نتائج
عدد من الدراسات منها (Bremner, 1999; Acikel, 2011):أن العالقة بين مستوى الكفاية اللغوية
واإلستراتيجيات المعرفية عالقة ثنائية اإلتجاه ،فكلما زاد معدل إستخدام اإلستراتيجيات المعرفية ،زاد
مستوى الكفاية اللغوية لدى المتعلمين ،والعكس صحيح .كما أن اإلستراتيجيات المعرفية تعد منبئا ً قويا ً
بالكفاية اللغوية)(Park, 2005;Wu, 2008; AbuRadwan, 2011; Acikel, 2011
وتتفق هذه النتائج مع ماتوصلت إليه نتائج دراسة ( )AlOtaibi, 2004من أن
اإلستراتيجيات المعرفية أقل اإلستراتيجيات شيوعا ً لدى الطلبة في المملكة .بينما تختلف مع ماأشارت
إليه نتائج دراسة ( )Salahshour et al., 2013من أن اإلستراتيجيات المعرفية أكثر اإلستراتيجيات
تفضيالً لدى طالبات المرحلة الثانوية ألنهن أكثر وعيا ً بمايلزمهن لتطوير اللغة المستهدفة.
ويرى الباحثان أن السبب مجيء قد يعود إلى عدم إدارك طالبات عينة الدراسة ألهميتها في
معالجة اللغة الجديدة ،وعدم وعيهن بكيفية اإلستفادة منها في رفع مستوى الكفاية اللغوية لديهن من
خالل التحليل ،والمقارنة ،ومعالجة المعلومات ،والممارسة الطبيعية للغة في البيئة المحيطة .وتدّعم
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هذه النتيجة ماسبق اإلشارة إليه من أن إدراك الطالبات ووعيهن بأهمية تعلم اللغة اإلنجليزية الينعكس
بالضرورة على سلوكهن العملي .كما جاءت اإلستراتيجيات الوجدانية في المرتبة األخيرة لدى طالبات
عينة الدراسة .وتبرز أهميتها لكونها تم ّكن المتعلم من السيطرة على إنفعاالته ومشاعره وإتجاهاته
السلبية نحو اللغة الجديدة التي قد تعيق تطوير مهاراته اللغوية وتقدمه أثناء عملية تعلمه للغة
(.)Oxford, 1990
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة ك ٌّل من & (Lee & Oxford, 2008; Gerami
 Baighlou, 2011التي أشارت إلى أن اإلستراتيجيات الوجدانية هي أقل اإلستراتيجيات شيوعا ً لدى
الطلبة .إال أنها تختلف عن نتائج دراسة ( (Abdul Arazak & et al., 2012التي كشفت أن
اإلستراتيجيات الوجدانية أكثر اإلستراتيجيات شيوعا ً لدى طلبة المرحلة الثانوية.
ويرى الباحثان أن السبب قد يُعزى إلى أن معظم الطلبة يجهلون فاعلية إستخدام هذه
االسترتيجيات ومردودها اإليجابي في تعلّم واكتساب اللغة االجنبية.كما أن الطالبات لم يعتدن مراقبة
مشاعرهن وإنفعاالتهن أثناء تعلّم اللغة ،ولم يسبق توعيتهن بأهميتها وتدريبهن عليها مسبقاً ،وغالبا ً
ماينصب تركيز الطالبة والمعلمة -على ح ٍّد سواء – في هذه المرحلة على الجوانب المعرفية ذات الصلة
المباشرة باإلختبارات بهدف تحقيق معدل دراسي مرتفع ،دون اإلهتمام بتوعية الطالبات وتدريبهن
على التحكم بالجوانب الوجدانية والسيطرة عليها واألثر اإليجابي لها التحصيل الدراسي وعملية التعلم،
خصوصا ً في بيئات التعلم التنافسية كما هو الحال في المرحلة الثانوية.
الفرض الثاني ين الفرض الثاني على أنه:
"توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا ً بين إستراتيجيات تعلم اللغة اإلنجليزية وفاعلية الذات
للغة اإلنجليزية لدى طالبات المرحلة الثانوية بمدينة بريدة".
وللتحقق من صحة هذا الفرض استخدم الباحثان معامل االرتباط Correlation Coefficient
التتابعى لبيرسون والجدول ( )46يوضح نتائج هذا التحليل على النحو التالي.
جدول 46

قيم معامالت اإلرتباط بين اإلستراتيجيات والدرجة الكلية واألبعاد الفرعية لمقياس فاعلية الذات للغة
اإلنجليزية لدى طالبات المرحلة الثانوية (ن=)4291
الحفظ
المعرفية
التعويضية
فوق المعرفية
الوجدانية
اإلجتماعية
الدرجة الكلية

االستماع
**.955
**.92.
**.912
**.969
**.939
**.912
**.92.

القراءة
**.952
**.962
**.953
**.966
**.992
**.923
*.951

التحدث
**.952
**.962
**.959
**.969
**.939
**.924
**.929

الكتابة
**.952
**.92.
**.953
**.961
**.934
**.954
**.929

الدرجة الكلية
**.964
**.923
**.956
**.962
**.933
**.951
**.926

(*) دال عند مستوى  )**( .9.5دال عند مستوى .9.4
من النتائج الواردة في الجدول ( )46يتبين مايلي:
ً
 توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائيا عند مستوى داللة ( ).9.4بين مجموع درجاتالطالبات على مقياس إستراتيجيات تعلّم اللغة اإلنجليزية ومجموع درجاتهن على مقياس فاعلية
الذات للغة اإلنجليزية ،وبلغت قيمة معامل اإلرتباط ( ،).926ممايشير إلى أنه كلما ارتفعت
درجات الطالبات على مقياس إستراتيجيات تعلّم اللغة اإلنجليزية ،ارتفعت درجاتهن على
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توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائيا ً عند مستوى داللة ( ).9.4بين جميع األبعاد الفرعية
لمقياس اإلستراتيجيات وجميع األبعاد الفرعية لمقياس فاعلية الذات للغة اإلنجليزية.

ومن النتائج السابقة فإنه يمكن رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل بأنه":توجد عالقة
ارتباطية موجبة دالة إحصائيا ً بين إستراتيجيات تعلُّم اللغة اإلنجليزية وفاعلية الذات للغة اإلنجليزية
لدى طالبات المرحلة الثانوية في مدينة بريدة".
وبنا ًء عليه يمكن القول أن إرتفاع مستوى فاعلية الذات للغة اإلنجليزية لدى الطلبة يزيد
من عدد اإلستراتيجيات التي يطبقونها  -خصوصا ً اإلستراتيجيات العملية والتطبيقية -داخل وخارج
الصف(:كاإلستماع لبرامج اللغة اإلنجليزية وقراءة الصحف والمجالت باللغة اإلنجليزية ،والبحث عن
فرص تم ّكنهم من التحدث مع اآلخرين باللغة اإلنجليزية) ،وبالمقابل فإن الطلبة الذين يستخدمون عدد
أكبر من اإلستراتيجيات لديهم ثقة أكبر بقدراتهم اللغوية.
وتتفق هذه النتيجة مع ماتوصلت إليه نتائج دراسة ك ٌّل من(Su & Duo, 2012; :
) Nosratinia et al., 2014; Kim et al., 2015التي أشارت إلى وجود عالقة موجبة دالة
احصائيا ً بين فاعلية الذات واإلستراتيجيات .كما تتعارض هذه النتيجة مع ماتوصلت إليه نتائج دراسة
) (Bonyadi et al. , 2012من عدم وجود عالقة دالة احصائيا ً بين فاعلية الذات واستخدام
اإلستراتيجيات .ويمكن تفسير هذه النتائج في إطار ماأشار إليه باندورا ( )Bandura, 1977أن
معتقدات األفراد عن إمكاناتهم الذاتية هي أكثر المعتقدات مركزية وتأثيراً في حياتهم اليومية؛ وتنعكس
على مقدار الجهد المبذول ومدى مثابرتهم في وجه العقبات ومحاولتهم التغلب عليها ،لذا فإن فاعلية
الذات تؤثر على اإلنجازات األكاديمية للطلبة.
ويرى الباحثان أن السبب قد يُعزى ألن اإلستراتيجيات تعدّ وسيلة ف ّعالة لتعزيز فاعلية
الذات؛ وذلك ألن شعور المتعلم بأنه يمتلك األدوات (اإلستراتيجيات) للتحكم بتعلمه ،والحلول للمشاكل
التي تواجهه أثناء تعلمه ،تزيد من إستقالليته ،وشعوره بفاعليته الذاتيه .وقد كشفت نتائج دراسة
( )Shang, 2010أن معتقدات الطالب الذاتية عن قدراتهم كانت عالية تجاه تحصيلهم في اللغة
اإلنجليزية بعد تدريبهم على إستخدام اإلستراتيجيات .كما يمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء دراسة
تحليل المسار التي أجرتها ( )Diseth, 2011وكشفت نتائجها أن اإلستراتيجيات عامل وسيط بين
فاعلية الذات والتحصيل الدراسي ،وأن فاعلية الذات تعد منبئا ً قويا ً باإلستراتيجيات.
الفرض الثالث ين الفرض الثالث على أنه :
" توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا ً بين إستراتيجيات تعلم اللغة اإلنجليزية واالتجاه نحو
تعلم اللغة اإلنجليزية لدى طالبات المرحلة الثانوية بمدينة بريدة "
وللتحقق من صحة هذا الفرض استخدم الباحثان معامل االرتباط Correlation Coefficient
التتابعى لبيرسون والجدول ( )42يوضح نتائج هذا هذا التحليل على النحو التالي.
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جدول 42

قيم معامالت االرتباط بين إستراتيجيات تعلم اللغة اإلنجليزية والدرجة الكلية واألبعاد الفرعية لمقياس
االتجاه نحو تعلم اللغة اإلنجليزية لدى طالبات المرحلة الثانوية ()N=1924
االتجاه نحو المعلم
**6608
**6605
**6662
**6606
**6681
**6663
**6608

االتجاه نحو اللغة
الحفظ
**662.
المعرفية
**6638
التعويضية
**6608
فوق المعرفية
**66.6
الوجدانية
**6666
اإلجتماعية
**6622
الدرجة الكلية
**66.2
من النتائج الواردة في الجدول ( )42يتبين مايلي:
 توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة احصااااائيا ً عند مسااااتوى داللة ( ).9.4بين مجموع درجاتالطالبات على مقياس إسااااااتراتيجيات تعلّم اللغة اإلنجليزية ومجموع درجاتهن على مقياس
اإلتجاه نحو تعلُّم اللغة اإلنجليزية ،وبلغت قيمة معامل اإلرتباط ( ،).921أي أنه كلما ارتفعت
درجات الطالبات على مقياس إسااااااتراتيجيات تعلّم اللغة اإلنجليزية ،ارتفعت درجاتهن على
مقياس اإلتجاه نحو تعلُّم اللغة اإلنجليزية ،والعكس صحيح.
 توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة احصااااااائيا ً عند مسااااااتوى داللة ( ).9.4بين جميع األبعادي مقياس اإلتجاه نحو تعلُّم اللغة اإلنجليزية.
الفرعية لمقياس اإلستراتيجيات وبعد ّ
ومن النتائج السابقة يتضح بأنه يمكن رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل بأنه":توجد
عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا ً بين إستراتيجيات تعلُّم اللغة اإلنجليزية واالتجاه نحو تعلّم اللغة
اإلنجليزية لدى طالبات المرحلة الثانوية في مدينة بريدة".ويمكن القول إنه كلما زادت اتجاهات
الطالبات اإليجابية نحو تعلّم اللغة اإلنجليزية ،زاد معدل استخدامهن لإلستراتيجيات ،بينما تقلل
االتجاهات السلبية من معدّل استخدام الطالبات لإلستراتيجيات.
وتتفق هذه النتائج مع ماتوصلت إليه نتائج دراسة ك ٌّل من (Sadighi & Zarafshan,
) 2006 ; Yin, 2008 ; Gupta & Woldermariam, 2011 ; Cabansag, 2013التي
أشارت إلى أن الطلبة ذوي اإلتجاهات اإليجابية نحو اللغة اإلنجليزية يزيد معدل إستخدامهم
لإلستراتيجيات عن أقرانهم ذوي اإلتجاهات السلبية.
ويمكن تفسير هذه النتائج في ضوء ماأشار إليه جاردنر ( )Gardner, 1985, 6من أن
اتجاهات المتعلمين اإليجابية نحو الموقف التعليمي للغة (والذي يشمل المعلّم ،بيئة الصف ،المقرر،
األنشطة والوسائل) تدّعم من دافعيتهم لتعلُّم وإكتساب اللغة الجديدة ،وتسهم في رفع مستوى الكفاية
اللغوية لديهم.
كما يرى الباحثان بأنه يمكن أن تفسر هذه النتائج في إطار وعي الطلبة بأهمية تعلُّم واكتساب
اللغة اإلنجليزية ومدى حاجتهم إليها يزيد من توجهاتهم اإليجابية ودافعيتهم نحو استخدام
اإلستراتيجيات؛ والتي تمثل أدوات تس ّهل عليهم الوصول للهدف وهو تعلّم واكتساب اللغة اإلنجليزية.
تتفق هذه النتائج مع توصلت إليه دراسة ك ٌل من (Lee & Oxford, 2008; Abu
) .Radwan,2011وعليه يمكن القول بأن سبب وجود عالقة موجبة دالة احصائيا ً بين اإلستراتيجيات
واتجاه الطالبات نحو تعلُّم اللغة اإلنجليزية قد يرجع الرتفاع مستوى وعي الطالبات ودافعيتهن نحو
تعلُّم اللغة اإلنجليزية.
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جدول ()42

قيم معامالت االرتباط بين إستراتيجيات تعلم اللغة اإلنجليزية والدرجة الكلية والكفاية اللغوية لدى
طالبات المرحلة الثانوية ()N=1924
الكفاية اللغوية
**..92
**.93.
**.992
**.992
.9.32
**.943
** .934
(**) دال عند مستوى .9.4

اإلستراتيجيات
الحفظ
المعرفية
التعويضية
فوق المعرفية
الوجدانية
اإلجتماعية
الدرجة الكلية
(*) دال عند مستوى .9.5
يتبين من الجدول (:)42
ً
 أنه توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائيا عند مستوى داللة ( ).9.4بين مجموع درجاتالطالبات على مقياس اإلسااتراتيجيات ودرجاتهن على إختبار الكفاية اللغوية للغة اإلنجليزية،
وبلغت قيمة معامل اإلرتباط ( .).934ممايشااااااير إلى أنه كلما ارتفعت درجات الطالبات على
مقياس إساااتراتيجيات تعلّم اللغة اإلنجليزية ،إرتفعت درجاتهن على اختبار الكفاية اللغوية للغة
اإلنجليزية ،والعكس صحيح.
 توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة احصااااااائيا ً عند مسااااااتوى داللة ( ).9.4بين جميع األبعادالفرعية لمقياس اإلستراتيجيات ومقياس الكفاية اللغوية للغة اإلنجليزية ،ماعدا اإلستراتيجيات
الوجدانية فقد كانت العالقة غير دالة إحصائياً.
 ومن النتائج السااااابقة يتضااااح بأنه يمكن رفض الفرض الصاااافري وقبول الفرض البديل بأنه"توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصاااااائيا ً بين إساااااتراتيجيات تعلم اللغة اإلنجليزية والكفاية
اللغويااة للغااة اإلنجليزيااة لاادى طااالبااات المرحلااة الثااانويااة بماادينااة برياادة" .في الاادرجااة الكلياة
لإلستراتيجيات ،وجميع اإلستراتيجيات الفرعية ماعدا اإلستراتيجيات الوجدانية.
ومن ثم يمكن القول أن اسااااااتخدام إسااااااتراتيجيات تعلّم اللغة اإلنجليزية ذو أهمية بالنساااااابة
للطالبات عينة الدراسااااااة لرفع مسااااااتوى كفاءتهن اللغوية ،فهي تعد أدوات مساااااااعدة لتنمية
مهاراتهن اللغوية ،ورفع مستوى تحصيلهن الدراسي ،وتحقيق الكفاية اللغوية المطلوبة.
وتتفق هذه النتائج مع ماتوصلت إليه نتائج دراسة ك ٍّّل من ;(Salahshour & et al , 2013
) Javid et al., 2013; Chu & et al., 2015التي أشارت إلى وجود عالقات ارتباطية موجبة
دالة إحصائيا ً بين الكفاية اللغوية للطلبة وإستراتيجيات تعلُّم اللغة اإلنجليزية .وتتعارض هذه النتائج مع
ماتوصلت إليه نتائج دراسة Alwahibee, 2000; Abumellha, 2008; Ismail & Khatib,
151

املجلة الدولية لألبحاث التربوية  -جامعة االمارات العربية املتحدة
المجلد (  ) 43العدد (  ) 3أكتوبر 9102

الفرض الرابع ين الفرض الرابع على أنه :
"توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا ً بين إستراتيجيات تع ُّلم اللغة اإلنجليزية والكفاية اللغوية
للغة اإلنجليزية لدى طالبات المرحلة الثانوية بمدينة بريدة".
وللتحقق من صحة هذا الفرض استخدم الباحثان معامل االرتباط Correlation Coefficient
التتابعى لبيرسون والجدول ( )42يوضح نتائج هذا هذا التحليل على النحو التالي:

استراتيجيات تعلُّم اللغة اإلنجليزية

هيلة الحامد وعبدهللا المزيرعي
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) )2013التي أشارت إلى عدم وجود عالقة بين الكفاية اللغوية واإلستراتيجيات.
ويرى الباحثان بأنه يمكن أن تعزى هذه النتائج إلى أن إستخدام اإلستراتيجيات تجعل
المتعلمين يتح ّكمون بعملية تعلمهم للغة ،وتم ّكنهم من تجاوز العقبات التي تواجههم خصوصا ً إذا كانوا
يتلقون تعليمهم في بيئة مختلفة عن البيئة األم للغة المستهدفة والتي عادة ماتكون غنية بالموارد اللغوية.
وهذا ينعكس إيجابيا ً على مستوى الكفاية اللغوية لديهم .وينفق هذا مع ماأشارت إليه دراسة
) .(Gahungu, 2008 ; Chou, 2012كما يرى الباحثان بأنه يمكن ان يرجع السبب الى طبيعة
المرحلة الثانوية والتي تتطلب من الطلبة تركيز إهتمامهم وجهودهم على آداء المهام التعليمية بكفاءة
عالية وتم ِّث ّل اإلستراتيجيات أداة تسهل عليهن الوصول لهذا الهدف.
كمايتضح من الجدول ( )42عدم وجود عالقة دالة إحصائيا ً بين الكفاية اللغوية
واإلستراتيجيات الوجدانية وتتفق هذه النتائج مع توصلت إليه نتائج دراسة ك ٌّل من ; (Lee, 2000
).Park, 2005
ويرى الباحثان بأنه يمكن تفسير هذه النتائج في إطار مستوى الكفاية اللغوية والتي تؤثر على
نوع اإلستراتيجيات التي يستخدمها الطلبة ( ،)Aziz, 2005 ; Lee & Oxford, 2008لذا يفضل
طلبة المرحلة الجامعية استخدام اإلستراتيجيات الوجدانية واإلجتماعية نظرا ً إلرتفاع مستوى كفاءتهم
اللغوية ،مما يم ّكنهم من التواصل بطالقة مع متحدثي اللغة اإلنجليزية .بينما يفضل الطلبة في المرحلة
الثانوية اإلستراتيجيات التعويضية التي تمكنهم من تجاوز القصور في كفاءتهم اللغوية اثناء الحوار
باللغة اإلنجليزية .وعليه يمكن القول بأن قصور مستوى الكفاية اللغوية لدى طالبات عينة الدراسة يزيد
من مستوى القلق والتوتر لديهن ويقلل من قدرتهن على السيطرة والتحكم بانفعاالتهن.
توصيات الدراسة
في ضوء ماتوصلت إليه الدراسة الحالية من نتائج ،يمكن تقديم مجموعة من التوصيات:
 .4ضاااااارورة تضاااااامين اسااااااتراتيجيات تعلّم اللغة اإلنجليزية في أنشااااااطة المناهج التعليمية للغة
اإلنجليزية للطالبات عموماً ،وطالبات الصااااااف الثاني والثالث ثانوي القساااااام األدبي بشااااااكل
خاص ،لرفع مستوى كفائتهن اللغوية في اللغة اإلنجليزية.
 .9ت صميم مواقف تعليمية تت ضمن اإل ستخدام الف ّعال لإل ستراتيجيات المعرفية ،والوجدانية ب شكل
خاص.
 .3االهت مام بتوفير بي ئة تعليم ية غن ية بالموارد اللغو ية لل غة اإلنجليز ية ،ومحفزة على الت فا عل
والمشاركة اإليجابية للطلبة ،ممايساعد على:
 تنمية معتقدات فاعلية الذات للغة اإلنجليزية لدى الطلبة ،وتدعيم ثقتهم بأنفساااااهم في هذاالمجال.
 إكسااااااااب الطلبة اإلتجاهات اإليجابية نحو اللغة اإلنجليزية ،وتعزيز دافعيتهم لتجاوزالمعوقات المعرفية والوجدانية.
 رفع مستوى الكفاية اللغوية للطلبة ،وتحقيق األهداف التعليمية المنشودة. .1توجيه أنظار المعلمين وأولياء األمور ألهمية مشاركة الطلبة في مسئولية التعلم.
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