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إسرتاتيجيات تعلم اللغة العربية لدى الطلبة املاليزيني في جامعة الريموك 
  وعالقتها بمتغريي التخصص والجنس

  

  * محمد علي الخوالدة
  

 28/4/2015 تاريخ قبوله                   17/2/2015 تاريخ تسلم البحث

هدفت الدراسة إلى الكشف عن مستوى استخدام إستراتيجيات تعلم اللغـة   :ملخص
ية لدى الطلبـة المـاليزيين فـي جامعـة اليرمـوك، ومـا إذا كانـت هنـاك فـروق ذات          العرب

ــة     ــتوى الداللـــ ــد مســـ ــائية عنـــ ــة إحصـــ ــذه   )α  =0.05(داللـــ ــتخدامهم هـــ ــي اســـ فـــ
ــنس    ــري التخصـــص والجـ ــزى لمتغيـ ــتراتيجيات تعـ ــة   . اإلسـ ــداف الدراسـ ــق أهـ ولتحقيـ

اللغــة  الســتراتيجيات تعلــم (Oxford, 1990)" أكســفورد"اســتخدم الباحــث مقيــاس 
فقـرة، توزعـت علـى إسـتراتيجية الـذاكرة، واإلسـتراتيجيات       ) 50(األجنبية، تكون مـن  

شـــارك فـــي  . المعرفيـــة، وفـــوق المعرفيـــة، والتعويضـــية، والوجدانيـــة، واالجتماعيـــة     
مــن الطلبــة المــاليزيين الملتحقــين ببرنــامج البكــالوريوس فــي جامعــة ) 210(الدراســة 

والشـــــريعة، فـــــي نهايـــــة الفصـــــل الثـــــاني  اليرمـــــوك فـــــي تخصصـــــي اللغـــــة العربيـــــة  
أظهــرت نتــائج الدراســة أن مســتوى اســتخدام الطلبــة إلســتراتيجيات  . 2013/2014

: تعلم اللغة العربية مجتمعة جاء متوسطا، وبمسـتويات متفاوتـة علـى األبعـاد كـاآلتي     
واالجتماعية بمستوى مرتفع، وفـوق المعرفيـة، والمعرفيـة،     ةاإلستراتيجيات التعويضي

اكرة، والوجدانيــة بمســتوى متوســط، وأظهــرت النتــائج كــذلك وجــود فــروق ذات والــذ
داللة إحصائية في مستوى استخدامهم هذه اإلستراتيجيات تعـزى لمتغيـر التخصـص    

 .لصالح تخصص اللغة العربية، ولمتغير الجنس لصالح اإلناث

  .الماليزيوناللغوي، إستراتيجية التعلم اللغوي، الطلبة  مالتعل: الكلمات المفتاحية

تؤدي اللغة دورا مهما في حياة الفرد والمجتمع، فهي وسيلة  :مقدمة
اتصال الفرد بغيره، من خاللها يدرك حاجاته ومتطلباته، وهي أداته للتعبيـر  
عن أفكاره ومشاعره وعواطفه، ومن خاللها يؤدي طقوسه وشعائره الدينية، 

تعـرف ثقافـات الشـعوب    ويحافظ على تراثه الثقافي، ويضمن اسـتمراريته، وي 
  .  األخرى، وعاداتها المختلفة

 القـرن  مـن  السـبعينيات  منذ العالمي المستوى على االهتمام وقد ازداد

 إلـى  منهـا  بعـض  يرجـع  ؛عديـدة  ألسـباب  األجنبيـة  اللغـات  بتعلـيم  العشـرين 

 والتـأثر  الحديثـة،  االتصـال  وسـائل  وتطـور  الشـعوب،  بـين  المسـتمر  التواصـل 

 اللغات تعلم صار حتىوالعوامل االقتصادية والسياسية،  ة،الديني بالمعتقدات

 فظهـرت  الحديثـة،  للتطـورات  المواكـب  للفـرد  الالزمـة  المتطلبـات  مـن  األجنبيـة 

وجـه   علـى  تعلمـه  سـتراتيجيات إوب للغـة،  المـتعلم تعنى بالـدارس   كثيرة دراسات
  ).2003؛ الناقة وطعيمة، 1996الصمادي وعبدالحق، (الخصوص 

تعلــم اللغــة األجنبيــة والثانيــة تطــورا ملحوظــا، وممــا    ويشــهد ميــدان 
ــكيــدل علــى   الميــدان، التــي  البحــوث والدراســات التــي أجريــت فــي هــذا      ذل

في مسارين، ركز األول على أوجه التشابه في عمليـة الـتعلم اللغـوي     تتركز
اللغــة، كمــا فــي الدراســات التــي أجريــت علــى التقابــل اللغــوي،  متعلمــيلــدى 

 فيما يتعلق بالفروق  فيما ركز الثاني على أوجه االختالف وتحليل األخطاء،
_________________________  

  .، األردن، كلية التربية، جامعة اليرموكقسم المناهج والتدريس  *   
  .حقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك، اربد، األردن© 
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Abstract: This study aimed at investigating the level of using Arabic 
language learning strategies among Malaysian students at Yarmouk 
University, and whether there would be statistical significant 
differences at the level (α = 0.05) in their using of these strategies due 
to the variables of: student's specialization, and gender. To achieve the 
aims of the study an (Oxford, 1990) foreign language learning 
strategies scale was used. The scale consisted of (50) items distributed 
on memory, cognitive, metacognitive, compensation, affective and 
social strategies. (210) undergraduate male female Malaysian students 
who study Arabic language and Alsharea specializations at Yarmouk 
University participated in the study at the end of 2nd semester 
2013/2014. The results of the study revealed that the level of using 
Arabic language learning strategies as a whole was moderate, with 
different levels on the six strategies as follows: Compensation and 
social strategies with high level, metacognitive, cognitive, memory 
and affective strategies with moderate level. The results also revealed 
that there were statistical significant differences in their using 
strategies due to the variables of specialization in favor of the Arabic 
language, and gender in the favor of the females. 
Keywords: Language Learning, Language Learning Strategy, 
Malaysian Students. 

  
  

الفردية بين متعلمي اللغة، وما ينتج عنها من تعلم جيد أو ضعيف، كما في 
الدراسات المتعلقة بالسمات الشخصية للدارسين، وبالدافعية، وأسلوب 

  ).2010الغراغير، (ستراتيجيات تعلم اللغة إالتعلم، و

فاللغة ومن اللغات التي ازداد اإلقبال على تعلمها اللغة العربية،   
دي دورا مهما وفاعال في مواجهة التحديات الكبيرة والعامة التي تؤ العربية

تواجه أمة القرن الحادي والعشرين، وإن انتشارها في جميع أنحاء العالم 
يعين الناس على فهم حقيقة العالم اإلسالمي، وفهم رسالة األمة اإلسالمية 

فة إضا ).2012كاتبي، (عن طريق محبيها ومتعلميها من الشعوب األخرى 
إلى أن البحث في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها أمر في غاية 

تعليمها للمسلمين المنتشرين في العالم، إذ تسهيل األهمية؛ وذلك من أجل 
من  كثير، بل كانت أولى لدى ميعتقد كثير منهم أن تعلمها واجب عليه

الناقة (مية الشعوب التي اعتنقت اإلسالم فترة ازدهار الحضارة اإلسال
   ).2003وطعيمة، 
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وتشهد الدوائر العلمية واألكاديمية في معظم أرجاء 
العالم إقباال منقطع النظير على تعلم اللغة العربية والثقافة 
اإلسالمية، وتجلت مظاهر هذا اإلقبال بافتتاح أقسام اللغة 
العربية، وإنفاذ البعثات الدراسية إلى العالم العربي، وعقد 

 ).2009العناتي، (ت التبادل الثقافي اياتفاق

 تهتم التي األجنبية- اإلسالمية الدول مقدمة في ماليزيا تعدو

. والمجـاالت  دف الصـع مختلـ  فـي  ورعايتهـا ، العربيـة  اللغـة  بتعلـيم 
فللغة العربية مكانة مرموقة في حياة الشعب الماليزي؛ فهـي لغـة   

رار خلـود  القرآن الكـريم، وهـي مؤهلـة للخلـود والبقـاء واالسـتم      
هــذا الــدين الحنيــف، وإن إغنــاء الــدرس العربــي وتطــويره فــي       
ماليزيا توجه عام، بحيث يكون الطلبة متمكنين في اللغة العربية 
اســــتماعا، ومحادثــــة، وقــــراءة، وكتابــــة، إلــــى جانــــب التواصــــل 

عبدالله وأبو بكر وباغدوان، (والمهارات اإلنسانية واالجتماعية 
2011.(  

حـوالي   األردنالماليزيين الدارسين فـي  عدد الطلبة  ويبلغ
اللغــــة العربيــــة  طالــــب وطالبــــة، يدرســــون تخصصــــي ) 3300(

بــين  الثنائيــة للعالقــات نظــرا الجامعــات األردنيــة؛والشــريعة فــي 
عالميـا مـن حيـث     األردنالتي يحتلهـا   وللمكانة ،وماليزيا األردن

والمســتوى الرفيــع الــذي حققــه فــي هــذا   ،نوعيــة التعلــيم العــالي
 -مجتمع الدراسـة الحاليـة   -ففي جامعة اليرموك وحدها. لمجالا

طالـــب وطالبـــة، ) 800(فيهـــا  نيتجـــاوز عـــدد الطلبـــة المـــاليزيي
نسبة كبيرة منهم ملتحقـة بكليـة الشـريعة بتخصصـاتها المختلفـة      
ــدين، واالقتصــاد والمصــارف اإلســالمية،       ــه، وأصــول ال فــي الفق

ــة ا     ــة بتخصــص اللغ ــة   فيمــا تلتحــق النســبة الباقي ــة فــي كلي لعربي
ــة       ــي جامعـ ــجيل فـ ــول والتسـ ــرة القبـ ــجالت دائـ ــب سـ اآلداب حسـ

  .  م2014/ 2013اليرموك للعام الجامعي 

 الدارس يعني شأن المبدأ حيث نم أجنبية لغة أية تعّلمو

 كتل تعلم يقرر الذي آخر، فهو طرف مما يعني أّي أكثر نفسه
 تلك من فيدالمست وهو بالتعّلم والدراسة، يقوم الذي وهو اللغة،

وفي هذا 1999).  عبود،( فيها المصلحة وصاحب ،العملية
 بعض "إلى أن (Brown, 1994: 12) اإلطار يشير براون

 من الرغم على نتائج متميزة يحققون األجنبية متعلمي اللغة

 الفروق تماما وندركوأساليبه،  التعليم طرائق في االختالفات

 قدرات وهبوا قد اصأشخ فهناك اللغوي، في التعلم الفردية

  ."القدرات هذه قد فقد اآلخر وبعضهم النجاح، لتحقيق

الثــاني للبحــوث  ومــن هــذا المنطلــق، وفــي نطــاق المســار 
، يتحـدد  المشار إليه سابقا والدراسات في مجال التعلم اللغوي

الكيفيـة التـي يـتعلم فيهـا      الغرض من الدراسة الحالية فـي بحثهـا  

ــة ــة ال  الطلبــ ــاليزيون اللغــ ــة، المــ ــالل  عربيــ ــن خــ ــن مــ  الكشــــف عــ
  .في ذلك يستخدمونهاستراتيجيات التعلم اللغوي التي إ

وقد كان هناك اهتمام متزايد نحـو تعلـم اللغـة ومتعلميهـا     
مع ظهور الثورة المعرفية، ومنذ ذلـك الحـين   ) 1970(منذ عام 

ســتراتيجيات تعلــم اللغــة أهميــة كبيــرة؛ بعــد تحــول       إتــم إيــالء  
إلــى المدرســة   Behaviorism لوكيةالنظــرة مــن المدرســة الســ  

فـي علـم الـنفس والتربيـة، فقـد انصـب       Cognitivism المعرفيـة  
العمليـــات المعرفيـــة  توضـــيحتركيـــز البحـــوث والدراســـات علـــى  

والذهنية في جميع جوانب التعلم، بما في ذلك تعلم اللغة، بعـد  
 منصـبا  أن كان تركيز البحوث والدراسات السلوكية لـتعلم اللغـة  

الســلوكيات التــي يمكــن مالحظتهــا مــن الخــارج مــن  علــى وصــف
محـــــــاوالت لتســـــــمية الســـــــلوكيات    تلتهـــــــامتعلمـــــــي اللغـــــــة،  

ستراتيجية، وفي نهاية المطاف إلى تصنيف تلـك السـلوكيات،   اإل
   .(Zare, 2012)وربطها بإتقان اللغة 

 Language Learningســـتراتيجية الـــتعلمإ وتـــرتبط 

Strategy     ــك ــي بشـ ــنفس المعرفـ ــم الـ ــي علـ ــار  فـ ــام باإلطـ ل عـ
المفاهيمي، والتعلم اإلنساني، والـذاكرة، والخطـوات والعمليـات    
ــذكر،      ــة، كالتــ ــات المعرفيــ ــق المهمــ ــل لتحقيــ ــي تعمــ ــة التــ العقليــ

   .(Goh, 2002) ومعالجة المعلومات، وحل المشكالت

وقــــدم البــــاحثون تعريفــــات متعــــددة إلســــتراتيجية الــــتعلم 
ى أكســفورد ، فتــر Language Learning Strategyاللغــوي

(Oxford, 1990: 4)  أن إســـــتراتيجية الــــتعلم اللغـــــوي :
ــة    " مــن أجــل جعــل    ؛نشــاطات محــددة يســتخدمها متعلمــو اللغ

عمليــة تعلمهــم أســهل، وأســرع، وأكثــر متعــة، وموجهــة ذاتيــا،       
كمـا  ". وفعالة، وقابلة لالنتقـال إلـى المواقـف الحياتيـة الجديـدة     

 (Richards & Platt, 1992: 209)يعرفهـا ريتشـاردز وبـالت    
الســلوكات المقصــودة التــي يســتخدمها المتعلمــون فــي  : "بأنهــا

أثناء التعلم لمساعدتهم في تعلم المعلومات الجديدة، وفهمها، 
 ,Suwanarak)أمــا ســوانارك  ". وتــذكرها علــى نحــو أفضــل  

إجــراءات محــددة يقــوم بهــا مــتعلم    : "فيــرى أنهــا   (3 :2012
 اللغـة، وتكـون متعلقـة   اللغة عن وعي؛ لتحقيق الهـدف مـن تعلـم    

  ".تعلمه، ومستوى تحصيله ببخصائصه، وأسالي

ستراتيجيات التعلم اللغـوي أهميـة كبيـرة، فهـي تـؤدي      وإل 
ــه،     إلــــى ــتقالل فيــ ــه، واالســ ــيم عملــ ــتعلم علــــى تنظــ تعويــــد المــ

وممارســـة الـــتعلم خـــارج قاعـــة الصـــف، وتنميـــة الثقـــة بـــالنفس،  
الية، وحــل  وتنميــة التحصــيل اللغــوي، وتطــوير الكفــاءة االتصــ      

 ,Pavicic, 2008; Oxford) المشـــكالت المتعلقـــة باللغـــة

1990) .  
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وتتســم إســتراتيجيات الــتعلم اللغــوي بعــدد مــن الســمات،   
أنهـــا مـــن إنشـــاء المـــتعلم نفســـه متمثلـــة فـــي : لعـــل مـــن أبرزهـــا

إجراءاته وخطواتـه التـي يقـوم بهـا لـدى تعلمـه اللغـة، وهـي إمـا          
التـي يقـوم بهـا المـتعلم،     مرئية من خـالل الخطـوات واإلجـراءات    

ــر مرئيــة مــن خــالل التفكيــر والتحليــل العقلــي، والشــعور        أو غي
وتشمل جوانب متعددة، فهي ال تقتصر علـى الجوانـب   . النفسي

المعرفيـــــة فحســـــب، بـــــل تتعـــــداها إلـــــى الجوانـــــب الوجدانيـــــة   
ــا،     ــافة إلـــى مرونتهـ ــا، باإلضـ ــة أيضـ ــة وفـــوق المعرفيـ واالجتماعيـ

  ).,Lessard- Clouston 1997(يب وقابليتها للتعليم والتدر

ــارون    ــين  (Tarone, 1980)وقــد فــرق ت ســتراتيجيات إب
اللغويـة، إذ يـرى    راتسـتراتيجيات تعلـم المهـا   إالتعلم اللغوي، و

سـتراتيجيات العامـة   ستراتيجيات التعلم اللغـوي هـي تلـك اإل   إأن 
التي يستخدمها المتعلمون إلتقـان اللغـة الجديـدة، والمعلومـات     

أن  ىيشــير إلــ  أنــه فــي حــين . هــاالجتماعيــة المتعلقــة ب اللغويــة ا
ســتراتيجيات تلــك اإل :غويــة هــيللالمهــارات اســتراتيجيات تعلــم إ

التي يسـتخدمها المتعلمـون ليصـبحوا ذوي مهـارة فـي      المحددة 
ــة  ــة ،االســتماع: المهــارات اللغوي ــة ،والقــراءة ،والمحادث . والكتاب
ســتراتيجيات اإلتركــز الدراســة الحاليــة علــى    ،وفــي هــذا اإلطــار 

العامــة للــتعلم اللغــوي، أكثــر مــن تلــك التــي تســتخدم لتحســين      
  . المهارات اللغوية الخاصة بالمهارات اللغوية

يلحظ مما سبق أن تعريفـات إسـتراتيجيات الـتعلم اللغـوي     
تركـــز علـــى مكوناتهـــا، وأغراضـــها، فتركـــز األولـــى علـــى مالمـــح   

األهــداف التــي  اإلســتراتيجية وســماتها، فيمــا تركــز الثانيــة علــى 
ــتراتيجية   ــذه اإلســـ ــا هـــ ــث أن   . تحققهـــ ــرى الباحـــ ــا، يـــ ــن هنـــ مـــ

إجــراءات محــددة ومنظمــة، : إســتراتيجيات تعلــم اللغــة األجنبيــة 
يقـــوم بهـــا المـــتعلم بشـــكل مقصـــود لـــتعلم لغـــة غيـــر لغتـــه األم،  
وإتقانهــــا، مــــن شــــأنها أن تســــهل تعلــــم هــــذه اللغــــة، وتخفــــف  

علـه أكثـر اعتمـادا    الصعوبات التي قـد تعترضـه فـي تعلمهـا، وتج    
  .   على نفسه

ســــتراتيجيات الــــتعلم إل عــــدة قــــدم البــــاحثون تصــــنيفاتو
مـانزانير وكـوبر    -وشاموت وستيونر اللغوي، فقد صنف أومالي

 ,O'Malley, Chamot, Stewner- Manzanares)وروسـو  

Kupper and Russo, 1985) ســتراتيجيات الــتعلم اللغــوي إ
سـتراتيجيات فـوق المعرفيـة،    اإل: رئيسة، هـي  تصنيفاتفي ثالثة 

ــة، واإل واإل ــتراتيجيات المعرفيـــــ ــة  ســـــ ــتراتيجيات االجتماعيـــــ ســـــ
ســتراتيجيات فــوق المعرفيــة التخطــيط    فتتضــمن اإل. الوجدانيــة

للـــتعلم، والتفكيـــر فـــي عمليـــات الـــتعلم، ومراقبـــة االســــتيعاب،       
فــي حــين . واإلدارة الذاتيــة، والضــبط الــذاتي، والتقــويم الــذاتي  

ــمن اإل ــتراتيتتضـ ــادة   سـ ــرة للمـ ــة المباشـ ــة المعالجـ جيات المعرفيـ

التعليميــــــة ذاتهــــــا كــــــالتكرار، والترجمــــــة، والتجميــــــع، وأخــــــذ 
ــات، والتمثـــــيالت الصـــــوتية، والكلمـــــات المفتاحيـــــة،      المالحظـــ

فتتضــمن  الوجدانيــةســتراتيجيات االجتماعيــة أمــا اإل. والتوســيع
  .التشارك والتعاون والتساؤل والتفاعل للتوضيح

ستراتيجيات الـتعلم  إفيرى أن  Rubin, 1987)(أما روبن 
ــى   ــوي علـ ــتعلم، واإل إاللغـــوي تنطـ ــتراتيجيات الـ ــتراتيجيات سـ سـ

ســتراتيجيات الــتعلم إف. ســتراتيجيات االجتماعيــةاالتصــالية، واإل
ســـــتراتيجيات فـــــوق   واإل ،ســـــتراتيجيات المعرفيـــــة  تتضـــــمن اإل

ســـتراتيجيات ســـتراتيجيات المعرفيـــة اإل تتضـــمن اإلف .المعرفيـــة
التوضيح، والتثبت، والتخمـين، واالسـتدالل االسـتقرائي،    : اآلتية

 .والمنطق االستنتاجي القياسي، والممارسة، والتـذكر، والضـبط  
 ،ســتراتيجياتإســتراتيجيات فــوق المعرفيــة فــي حــين تتضــمن اإل

كـــالتخطيط، وتحديـــد األولويـــات، وتحديـــد األهـــداف، واإلدارة  
تي تهـدف إلـى فـتح    ستراتيجيات االتصالية فهي الأما اإل. الذاتية

قنوات االتصال والتواصل بين المتعلمـين، والوصـول إلـى الفهـم     
المشــــترك بحيــــث ال يكــــون هنــــاك مجــــال لســــوء الفهــــم، وهــــي 

 ،واســتعمالها ،مجموعــة القــدرات التــي تمكــن مــن اكتســاب اللغــة
التـي تهـتم    وتوظيفها نطقا وكتابة في مختلـف مجـاالت التواصـل   

للغة واستعمالها، وهـي التوظيـف   والتمكن من ا ،بتنمية التواصل
سـتراتيجيات  أمـا اإل . السليم للغة في وضعيات تواصـلية مختلفـة  

االجتماعية فهي النشاطات التي تعرض المـتعلم لفـرص ممارسـة    
الـتعلم اللغــوي، وهـي تســهم بطريقـة غيــر مباشـرة فــي الحصــول     

  .على اللغة، وتخزينها، واسترجاعها، واستخدامها

 تعلـم  إسـتراتيجيات  (Oxford, 1990) وصنفت أكسـفورد 

 يعـالج  اوفيهـ  ،Directمباشـرة   األولـى  مجمـوعتين،  إلـى  اللغـة 

 ةمواقـف وأنشـط   فـي  مقصـود  بشـكل  اللغويـة  المعلومـات  المـتعلم 
 بـإدارة  تتعلـق  In-Direct واألخـرى غيـر مباشـرة    متنوعـة،  لغوية

 تصـنيفات  ثالثـة  إلـى  منهمـا  كـل  وينقسم .عام بشكل عملية التعلم

 الـذاكرة  إسـتراتيجيات  تضـم  المباشـرة  سـتراتيجيات فرعيـة؛ فاإل 

Memory   ومراجعتهـا،   الجديـدة،  تبتـذكر المعلومـا   المتعلقـة
 اللغـة  باسـتيعاب  المتعلقـة  Cognitive المعرفيـة  واإلستراتيجيات

التــي   Compensationواإلســتراتيجيات التعويضــية وإنتاجهــا،
 تخدميسـ  حـين  اللغويـة  معرفتـه  فـي  الـنقص  الـدارس  ايعـوض فيهـ  

ــة،  المباشــرة غيــر اإلســتراتيجيات نحــين تتضــم  فــي اللغ

 ةالمتعلقــ Metacognitive المعرفيــة  فــوق اإلســتراتيجيات

  Affective الوجدانيـة  الـتعلم، واإلسـتراتيجيات   عمليـة  بتنسـيق 
  Socialاالجتماعيـة  واإلسـتراتيجيات  المشـاعر،  المتعلقة بتنظـيم 

  .بالطبيعة التفاعلية للتعلم المتعلقة
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فقـــد صـــنف إســـتراتيجيات  (Stern, 1992)ا شـــتيرن أمـــ
إســـتراتيجيات : اللغـــوي فـــي خمـــس إســـتراتيجيات، هـــي  مالـــتعل

اإلدارة والتخطــيط، واإلســتراتيجيات المعرفيــة، واإلســتراتيجيات 
االتصــــــالية، واإلســــــتراتيجيات االجتماعيــــــة، واإلســــــتراتيجيات  

ن فإســتراتيجيات اإلدارة والتخطــيط الــذاتي يــتم مــ    . الوجدانيــة
خاللها مراقبة المتعلم لتعلمه، وتقدمه، ووضع أهـداف منطقيـة،   

وتشير اإلستراتيجيات المعرفية . وتقييم مستوى أدائه، وضبطه
إلـــى النشـــاطات واإلجـــراءات التـــي يقـــوم بهـــا المـــتعلم لتحســـين 
قدرته على التعلم، وتـذكر األشـياء، وحـل المشـكالت، والتغلـب      

ــاء    ــي أثنــ ــه فــ ــي تعترضــ ــعوبات التــ ــى الصــ ــوي  علــ ــتعلم اللغــ . الــ
وإستراتيجيات االتصال هي اإلستراتيجيات التي يتم من خاللهـا  
ــد       ــال المفيـ ــي االنتقـ ــة فـ ــر اللفظيـ ــة وغيـ ــة اللفظيـ ــتخدام اللغـ اسـ

ــة ــي تتضــمن      . للمعرف واإلســتراتيجيات االجتماعيــة هــي تلــك الت
حاجــة المـــتعلم للتعــاون والتشـــارك مــع زمالئـــه، ومــع النـــاطقين     

تعلمهــا، بحيــث يصــبح مألوفــا فــي اللغــة   األصــليين باللغــة التــي ي 
واإلســــتراتيجيات الوجدانيــــة هــــي التــــي . والثقافــــة المســــتهدفة

ــاع     ــات ومشــ ــى خلــــق اتجاهــ ــدف إلــ ــو اللغــــة    رتهــ إيجابيــــة نحــ
المستهدفة، والنشاطات اللغوية المرافقـة، وتخفيـف حالـة القلـق     
والتـــوتر واإلحبـــاط التـــي يمكـــن أن تعتـــرض طريقـــه فـــي الـــتعلم  

  . اللغوي

 ,Grenfell & Harris)ضــع جرينفيــل وهــاريس وقــد و

يسـتخدمها   قائمـة بعشـر إسـتراتيجيات للـتعلم اللغـوي       (1999
إسـتراتيجية التخطـيط، واإلسـتراتيجية    : ، هـي متعلم اللغة الجيـد 

النشـــطة، واإلســـتراتيجية الوجدانيـــة، واإلســـتراتيجية الرســـمية،  
اتيجية واإلستراتيجية الداللية، وإستراتيجية الممارسة، واإلسـتر 

  . التواصلية، وإستراتيجية الضبط، وإستراتيجية التذويت

 ,Tragant)كمــا أشــار تراجانــت وثومبســون وفيكتــوري   

Thompson, and, Victori, 2013)      إلـى سـت إسـتراتيجيات
: للــتعلم اللغــوي تــرتبط كــل واحــدة منهــا بوظيفــة معينــة، هـــي        
ات إســــتراتيجيات الــــذاكرة  لتعلــــيم المفــــردات، واإلســــتراتيجي    

ــتراتيجيات    ــتيعابها، واإلســــ ــم النصــــــوص، واســــ ــة لفهــــ المعرفيــــ
ــوق     ــتراتيجيات فـ ــات، واإلسـ ــة نقـــص المعلومـ ــية لتغطيـ التعويضـ
المعرفيـة لتنظـيم العمليـات العلميـة، واإلسـتراتيجيات الوجدانيــة      
إلدارة المشــــاعر، واإلســــتراتيجيات االجتماعيــــة التــــي تتضــــمن  

  .التفاعل مع اآلخرين

إلـى  (Kamberi, 2013) مبري ومـن جانـب آخـر، أشـار كـا     
غــدت  Feedback Strategyأن إســتراتيجية التغذيــة الراجعــة  

إســتراتيجية مهمــة فــي تعلــم اللغــات األجنبيــة وتعليمهــا، ســواء     
  .أكانت التغذية الراجعة التصحيحية، أم من األقران

يلحظ مما سبق أن تصنيفات إستراتيجيات التعلم اللغـوي  
بعــض االختالفــات التــي تــرتبط    ءتكــاد تكــون متشــابهة، باســتثنا  

ــتراتيجيات   ــذه اإلســ ــدد هــ ــمية، أو بعــ ــة  . بالتســ ــة الدراســ ولغايــ
ــة   الباحـــث التصـــنيف الـــذي أوردتـــه أكســـفورد      اســـتخدمالحاليـ

(Oxford, 1990) اإلسـتراتيجيات المباشـرة التـي    : المتمثل في
تتمثـــل فـــي إســـتراتيجيات الـــذاكرة، واإلســـتراتيجيات المعرفيـــة، 

ــي تتمثــل فــي      والتعويضــية، واإل ــر المباشــرة الت ســتراتيجيات غي
اإلســـتراتيجيات فـــوق المعرفيـــة، والوجدانيـــة، واالجتماعيـــة؛ إذ  

ــتراتيجيا     ــاس إلسـ ــنيف مقيـ ــذا التصـ ــى هـ ــي علـ ــة   تبنـ ــم اللغـ تعلـ
األجنبيـــة، اســـتخدم فـــي عـــدد مـــن الدراســـات الســـابقة بخـــالف   
ــة فيمــا يتعلــق       التصــنيفات األخــرى التــي قــدمت معلومــات نظري

يات تعلــم اللغــة األجنبيــة فحســب، فــي حــدود اطــالع   بإســتراتيج
  .  الباحث

ــتعلم اللغــوي التــي يســتخدمها      ــدو أن إســتراتيجيات ال ويب
، نالطلبــــة لــــتعلم اللغــــات األجنبيــــة حظيــــت باهتمــــام البــــاحثي      

ويستعرض الباحث في هذا الجزء مـن الدراسـة الدراسـات التـي     
ــفها      ــة بوصـ ــة العربيـ ــم اللغـ ــتراتيجيات تعلـ ــى إسـ ــة أجريـــت علـ لغـ

مجتمـع   -أجنبية، والدراسات التي أجريت على الطلبة الماليزيين
فقد قام العبـدان  . على اللغة العربية، واللغات األخرى -الدراسة

بدراسـة هـدفت إلـى معرفـة درجـة اسـتخدام       ) 1998(والدويش 
الطلبــة النــاطقين بغيــر اللغــة العربيــة إلســتراتيجيات تعلــم اللغــة     

ــا   ــة، ومــا إذا كانــت هن ــة بلغــات    العربي ك عالقــة بــين معرفــة الطلب
ولتحقيــــق . أجنبيــــة، وبــــين اســــتخدامهم لهــــذه اإلســــتراتيجيات 

ــيغ  مقيــــاس     ــان إحــــدى صــ ــتخدم الباحثــ ــة اســ ــداف الدراســ أهــ
فقرة ) 80(إلستراتيجيات التعلم اللغوي تكون من " أكسفورد"

إســــــتراتيجيات الــــــذاكرة، : موزعــــــة علــــــى ســــــتة أبعــــــاد، هــــــي
إلســــتراتيجيات فــــوق المعرفيــــة، واإلســــتراتيجيات المعرفيــــة، وا

ــة،    ــتراتيجيات االجتماعيـــ ــية، واإلســـ ــتراتيجيات التعويضـــ واإلســـ
) 66(تكونــت عينــة الدراســة مــن    . واإلســتراتيجيات الوجدانيــة 

طالبا من طالب المستوى المتقدم فـي البرنـامج المكثـف لتعلـيم     
اللغـــة العربيـــة فـــي جـــامعتي الملـــك ســـعود، واإلمـــام محمـــد بـــن 

أظهرت نتائج الدراسـة أن  . العربية السعودية سعود في المملكة
ــا      ــاطقين بغيرهـــ ــن النـــ ــدمين مـــ ــة المتقـــ ــة العربيـــ ــي اللغـــ متعلمـــ
يســتخدمون إســتراتيجيات تعلــم اللغــة العربيــة بمســتوى مرتفــع    
على المقياس ككل، وبنسـب متفاوتـة علـى صـعيد األبعـاد، وفقـا       

فـــــوق المعرفيـــــة، فالمعرفيـــــة، فاالجتماعيـــــة، : للترتيـــــب اآلتـــــي
كمـا أظهـرت النتـائج    . عويضية، فالوجدانيـة، وأخيـرا الـذاكرة   فالت

ذات داللــة إحصــائية فــي مســتوى اســتخدام   قعــدم وجــود فــرو 
الطلبة لإلستراتيجيات تعزى لمعـرفتهم بلغـات أجنبيـة غيـر اللغـة      

  .األم
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ــالح   ــام صـ ــا قـ ــة هـــدفت إلـــى   (Saleh, 1999)كمـ بدراسـ
التـــي الكشـــف عـــن اإلســـتراتيجيات المعرفيـــة وفـــوق المعرفيـــة      

يستخدمها الطلبة في تعلـم اللغـة العربيـة كلغـة أجنبيـة، ومـا إذا       
كــان ذلــك يختلــف بــاختالف جــنس الطلبــة، وكفــاءتهم فــي اللغــة    

ــة ــيغة    . العربيـ ــث صـ ــتخدم الباحـ ــة اسـ ــداف الدراسـ ــق أهـ ولتحقيـ
إلســــتراتيجيات تعلــــم اللغــــة " أكســــفورد"معدلــــة مــــن مقيــــاس 
ــن   ــون مـ ــة تكـ ــى اإلســـ  ) 40(األجنبيـ ــة علـ ــرة موزعـ تراتيجيات فقـ

طالبـا  ) 82(تكونت عينة الدراسة من . المعرفية وفوق المعرفية
وطالبــة ممــن يتعلمــون اللغــة العربيــة الملتحقــين ببرنــامج العلــوم 
العربية والشرعية في الواليات المتحدة األمريكية من المسـتوى  

أشارت نتـائج الدراسـة إلـى أن    . المبتدئ، والمتوسط، والمتقدم
إلســـتراتيجيات المعرفيـــة وفـــوق المعرفيـــة  الطلبـــة يســـتخدمون ا

بمستوى متوسط، وعدم وجـود عالقـة ذات داللـة إحصـائية فـي      
ــنس،     ــري الجــ ــزى لمتغيــ ــتراتيجيات تعــ ــذه اإلســ ــتخدامهم هــ اســ

  . والكفاءة باللغة العربية

 الكشـف عـن   دراسـة هـدفت إلـى   ) 2007(وأجـرت  كامـا   

) 300( لـدى  اللغوية باألخطاء وعالقتها اللغة تعلم ستراتيجياتإ
من طلبة قسم اللغة العربية في الجامعة اإلسالمية  ةطالب وطالب

الجـنس،   وما إذا كان ذلك يختلـف بـاختالف   ،العالمية في ماليزيا
ولتحقيـق أهـداف   . الدراسـية  ةوالعمر، والخلفيـة اللغويـة، والسـن   

، "أكسـفورد  "لمقيـاس  صـيغة معدلـة   الدراسـة اسـتخدمت الباحثـة   
 شـفوي  حـديث  وتسـجيل  إنشـائي،  وعموضـ  يفـ  الكتابة عن فضال

اسـتخدام   مسـتوى  أن أظهرت نتائج الدراسة .دمحد موضوع عن
في جميـع   متوسطا كان العينةأفراد  لدى اللغة تعلم ستراتيجياتإ
المقياس ككل، وفيما يتعلـق باألبعـاد السـت، فقـد      األبعاد، وفي 

ــاآلتي  ــاءت كـ ــي : جـ ــتراتيجيات التعويضـ ــة،  ةاإلسـ ــوق المعرفيـ ، ففـ
وأظهـرت  . انية، فاالجتماعية، فالمعرفية، وأخيرا الـذاكرة فالوجد

اســتخداما إلســتراتيجيات الــتعلم  أكثــر اإلنــاثالنتــائج كــذلك أن 
، األولـى  السـنة  فـي  ، وأن اسـتخدامها يكثـر  الـذكور  مـن  اللغـوي 
السـنة   إلـى  الطالـب  يرتقـى  عنـدما  يكثـر  ثـم  ،الثانيـة  السـنة  في ويقل

لعمـر، والخلفيـة اللغويـة فـي     الرابعة، وعدم وجود أثر لمتغيري ا
 استخدام إلى وتوجيهه ،المتعلم توعيةمستوى االستخدام، وأن 

 تعلـم  فـي  تقدمـه  أثنـاء  والفعالـة  المناسـبة  اللغة تعلم إستراتيجيات

 يجعلـه  أو، األخطـاء  فـي  وقوعـه  من يقلل لها، واستخدامه العربية

  .امنه كبيرة نسبة يتفادى

 ,Teh, Embi)وأجــرى تيــه وإمبــي ويوســف ومحمــود   

Yusoff, & Mahamod, 2009)  هـدفت إلـى الكشـف     ةدراسـ
عــن مســتوى دافعيــة تعلــم اللغــة العربيــة، ونوعهــا لــدى طلبــة         
المــدارس الماليزيــة الثانويــة اإلســالمية، وكــذلك فحــص العالقــة    
بــين اســتخدامهم إلســتراتيجيات تعلــم اللغــة العربيــة، ودافعيــتهم  

طالبــا وطالبــة ) 457(تكونــت عينــة الدراســة مــن  . نحــو تعلمهــا
. ممــن يتعلمــون اللغــة العربيــة لمــدة تزيــد علــى الــثالث ســنوات   

ولتحقيــق أهــداف الدراســة اســتخدم البــاحثون مقياســا للدافعيــة  
" أكســـفورد"نحــو تعلـــم اللغـــة العربيـــة، وإحــدى صـــيغ مقيـــاس   
فقـــرة ) 60(إلســتراتيجيات الــتعلم اللغــوي المعدلـــة تكــون مــن      

 يعاد، بإضافة البعد الميتافيزيقموزعة على موزعة على سبعة أب
أشـارت نتـائج الدراسـة إلـى أن مسـتوى دافعيـة       .  لألبعاد السـت 

الطلبــة نحــو تعلـــم اللغــة العربيـــة جــاء متوســـطا، كمــا أظهـــروا      
دافعية تكاملية نحو تعلم اللغة العربيـة بشـكل ملحـوظ أكثـر مـن      
الدافعية الوسيلية، ووجود عالقـة ارتباطيـة قويـة بـين اسـتخدام      

، إذ اســتخدم الطلبــة ذوو ةراتيجية الــتعلم اللغــوي والدافعيــإســت
الدافعيــة المرتفعــة لــتعلم اللغــة العربيــة إســتراتيجيات تعلــم اللغــة 

  .العربية أكثر من أولئك ذوي الدافعية األقل

 العالقة إلى تعرف دراسة هدفت) 2010(وأجرت الغراغير 

 العربيـة  متعلمـو اللغـة   التـي يسـتخدمها   الـتعلم  إسـتراتيجيات  بـين 

إلـى   باإلضـافة  يفضـلونها،  التـي  الـتعلم  وأسـاليب  ثانيـة،  لغة بوصفها
 المتفوقـون  اللغـة  متعلمـو  يسـتخدمها  التـي  تعرف اإلسـتراتيجيات 

ولتحقيـق أهـداف الدراسـة اسـتخدمت الباحثـة      . المتفوقين وغير
إلستراتيجيات الـتعلم اللغـوي،   " أكسفورد"مقياسلصيغة معدلة 

تكونـت عينـة الدراسـة مـن      .اللغـة الثانيـة  ومقياسا ألساليب تعلم 
 محمـد  اإلمـام  العربية بجامعة اللغة تعليم معهد في متعلم) 200(

 وأعمـارا  جنسـيات وثقافـات   يمثلـون  ممـن  اإلسـالمية،  سـعود  بـن 

 العينـة  أفـراد  جميـع  اسـتخدام  عـن  ةكشفت نتائج الدراسـ  .مختلفة

: وفـــق الترتيـــب اآلتـــي   تعلـــم اللغـــة العربيـــة   إلســـتراتيجيات
اإلســــــتراتيجيات فــــــوق المعرفيــــــة، فالمعرفيــــــة، فاالجتماعيــــــة، 

 النتـائج  أظهرت كما. فالذاكرة،  وأخيرا، التعويضية فالوجدانية،

 فـي المقيـاس،   الـواردة  الـتعلم  أسـاليب  لجميـع  العينـة  أفراد تفضيل

 واألسـلوب  االنغالقـي،  األسـلوب  التفضـيل  وقـد تصـدر قائمـة   

 ذات داللــة القــةالدراســة عــن وجــود ع كشــفت كمــا .البصــري

 لـدى  الـتعلم  وإسـتراتيجيات  المفضلة التعلم أساليب بين إحصائية

أفراد عينة الدراسة، واختالف فـي إسـتراتيجيات الـتعلم اللغـوي     
  .التي يستخدمها الطلبة المتفوقون وغير المتفوقين

  & Ghee, Ismail) وأجـرى جـي وإسـماعيل وكـابيالن     

Kabilan, 2010) ف عن اإلستراتيجيات دراسة هدفت إلى الكش
ــة        ــة الماندري ــم اللغ ــة المــاليزيون فــي تعل ــي يســتخدمها الطلب الت
كلغــــة ثالثــــة، ومــــا إذا كــــان ذلــــك يختلــــف بــــاختالف جنســــهم،  

ولتحقيـق  . ومستوى تحصـيلهم المرتفـع والمتوسـط والمـنخفض    
" أكســـــفورد"أهـــــداف الدراســـــة اســـــتخدم البـــــاحثون مقيـــــاس 

فقـرة موزعـة   ) 50(ن من إلستراتيجيات تعلم اللغة األجنبية تكو
طالبــا ) 165(تكونــت عينــة الدراســة مــن    . علــى أبعــاده الســت  
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وطالبة ماليزيا ممن يتعلمون اللغة الماندرية كلغة أجنبية، ومـن  
أظهــرت نتــائج الدراســة أن الطلبــة  . مســتويات تحصــيل مختلفــة 

ــى المقيــاس ككــل       ــتعلم اللغــوي عل يســتخدمون إســتراتيجيات ال
فـــوق : بعـــاد فقـــد جـــاءت كـــاآلتي   بمســـتوى مرتفـــع، ووفـــق األ  

المعرفيــــة، فالوجدانيــــة، فاالجتماعيــــة، فالــــذاكرة، فالمعرفيــــة،     
وأظهــرت النتــائج كــذلك عــدم وجــود فــروق  . وأخيــرا التعويضــية

هــذه  مذات داللــة إحصــائية بــين الــذكور واإلنــاث فــي اســتخدامه
اإلســـتراتيجيات باســـتثناء اإلســـتراتيجيات الوجدانيـــة ولصـــالح     

مجموعات التحصيل المرتفع والمنخفض المختلفة اإلناث، وبين 
  .باستثناء اإلستراتيجيات التعويضية

 وأجـــــــــــــــــرى كاشـــــــــــــــــيفياننا نـــــــــــــــــاينيني ونـــــــــــــــــوريني 
  ,Kashefian-Naeeini, Noreini  and Salehi)وصـالحي 

دراســـة هـــدفت إلـــى معرفـــة أثـــر الجـــنس، والمســـتوى        (2011
لــم الدراســي فــي اســتخدام الطلبــة المــاليزيين إلســتراتيجيات تع   

اللغــة اإلنجليزيــة كلغــة أجنبيــة، ومعرفــة اإلســتراتيجيات الفرعيــة   
ولتحقيق أهـداف الدراسـة اسـتخدم الباحـث     . المرتبطة بكل بعد

إلســتراتيجيات تعلــم اللغــة األجنبيــة تكــون   " أكســفورد"مقيــاس 
تكونت عينة . فقرة موزعة على أبعاده الست، ومقابلة) 50(من 

يين الـــذين يدرســـون اللغـــة الدراســـة مـــن جميـــع الطلبـــة المـــاليز
ــة    ــة فــي جامع ــة" كيبانقســان"اإلنجليزي ــائج  . الماليزي أظهــرت نت

الدراســة عــدم وجــود أثــر لمتغيــر الجــنس فــي اســتخدام األبعــاد  
الست، ووجود أثر لعدد سـنوات الدراسـة فـي اسـتخدام الطلبـة      
ــة لعـــدد مـــن    ــة، واســـتخدام الطلبـ لإلســـتراتيجيات فـــوق المعرفيـ

ة لكـــل بعـــد مـــن األبعـــاد خـــالل التحليـــل اإلســـتراتيجيات الفرعيـــ
  .النوعي لنتائج المقابلة

دراسة هدفت إلى ) 2011(وأجرت كاما والبحاروم 
تعلم اللغة العربية لدى الطلبة  تالكشف عن إستراتيجيا

ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثتان . الماليزيين
من مقياس أكسفورد إلستراتيجيات تعلم اللغة األجنبية تكون 

تكونت عينة الدراسة من . فقرة موزعة على أبعاده الست) 50(
طالبا وطالبة من المسجلين لمساق لغة القرآن في ) 186(

أظهرت نتائج الدراسة أن الطلبة . الجامعة اإلسالمية في ماليزيا
يستخدمون إستراتيجيات التعلم اللغوي على المقياس ككل، 

جاء ترتيب األبعاد وعلى أبعاده الست بمستوى متوسط، حيث 
، فاالجتماعية، فالذاكرة، فالوجدانية، ةفوق المعرفي: كاآلتي

  . فالتعويضية، وأخيرا، المعرفية

 ,Yusri, Rahimi)وأجرى يسري ورحيمي وشاه وواه 

Shah and Wah, 2013) ندراسة هدفت إلى الكشف ع 
اإلستراتيجيات المعرفية وفوق المعرفية التي يستخدمها الطلبة 

ليزيون في تعلم اللغة العربية الشفوية، وعالقة ذلك الما
. بمتغيري الجنس والخبرة السابقة في تعلم اللغة العربية

ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثون مقياسا معدال 
. إلستراتيجيات التعلم اللغوي يمثل اإلستراتيجيتين السابقتين

يتعلمون طالبا وطالبة ممن ) 183(تكونت عينة الدراسة من 
أظهرت . الماليزية" تكنولوجي مارا"اللغة العربية في جامعة 

نتائج الدراسة أن الطلبة يستخدمون اإلستراتيجيات المعرفية 
وفوق المعرفية بمستوى متوسط، ووجود فروق في 
استخدامهم لها تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث، ولمتغير 

  . الكافية الخبرة السابقة لصالح ذوي الخبرات السابقة

يلحظ من خالل استعراض الدراسات السابقة أن الدراسة 
الحالية تلتقي مع الدراسات السابقة في الهدف الذي سعت 
إليه، وهو الكشف عن إستراتيجيات التعلم اللغوي التي 
يستخدمها متعلمو اللغة األجنبية، إال أنها مازت عنها في 

 تم تتناوله الدراساإجرائها في البيئة األردنية، األمر الذي ل
السابقة من جهة، وبدراستها متغير التخصص الجامعي، 
ودراسة أثره في إستراتيجيات تعلم اللغة العربية للناطقين 
 -بغيرها من جهة أخرى، حيث لم يحظ هذا المتغير بالدراسة

في أي من الدراسات السابقة  - في حدود اطالع الباحث
 .الخاصة بتعلم اللغة العربية

  الدراسة  مشكلة

نظرا للتحول الذي طرأ في ميدان التعلم والتعليم اللغوي 
مـــن  همـــن النظريـــة الســـلوكية إلـــى النظريـــة البنائيـــة، ومـــا رافقـــ  

التركيز على دور المتعلم في العملية التعليمية، وما ترتب عليـه  
مـــن زيـــادة الـــوعي بمصـــادر إســـتراتيجيات الـــتعلم اللغـــوي فـــي   

ــة أو الث  ــة األجنبيـ ــدان اللغـ ــذه    ميـ ــراء هـ ــث إلجـ ــع الباحـ ــة، دفـ انيـ
ــة     ــه الطلبـ ــه مـــن خـــالل تدريسـ ــة، ولمالحظتـ ــة مـــن ناحيـ الدراسـ

مهـارات  "، و"أساليب تـدريس اللغـة العربيـة   "الماليزيين مساقي 
أن هـــؤالء الطلبـــة يســـتخدمون إســـتراتيجيات تعلميـــة  " حياتيـــة

تختلف عن تلك التي يستخدمها الطلبة الناطقون بالعربيـة شـعر   
إلجـراء هـذه الدراسـة فـي ميـدان إسـتراتيجيات        بالحاجة الملحة

التعلم اللغـوي مـن ناحيـة أخـرى؛ ألهميتهـا لكـل مـن المدرسـين         
  .والطلبة على حد سواء

ومما عزز الشعور بالمشكلة لدى الباحث أيضا ما أشارت 
إليه نتائج الدراسـات والبحـوث فـي أن معظـم الطلبـة المـاليزيين       

ة العربيـــة فـــي أثنـــاء يعـــانون مـــن ضـــعف فـــي االنتفـــاع مـــن اللغـــ 
دراستهم في المرحلـة الثانويـة  والجامعيـة، وعـدم توظيفهـا فـي       
المواقــف الحياتيــة المختلفــة، علــى الــرغم مــن إلمــامهم بهــا مــن     
الناحية الصـرفية، والنحويـة، والبالغيـة؛ ممـا يـنعكس سـلبا علـى        
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ــة التــي       تحصــيلهم الدراســي فــي تخصصــاتهم الجامعيــة المختلف
عربيــة، فهــم يعرفــون قــدرا كبيــر مــن اللغــة       يدرســونها باللغــة ال 

ــف الـــتعلم       ــي مواقـ ــتطيعون توظيفهـــا فـ ــنهم ال يسـ ــة، ولكـ العربيـ
). 2007؛ عبـد المجيـد،   2007إسـماعيل،  (والتعليم المختلفة 
لدى  التعلم اللغوي إستراتيجيات تعرف أن ثمن هنا ارتأى الباح

هؤالء الطلبة مـن شـأنه أن يسـهل تعلمهـم للغـة العربيـة، ويـذلل        
يتركـز اهتمـام    الصعوبات التي قد تعتـرض مسـار تعلمهـم، حيـث    

اللغة  تعلم الطلبة الماليزيين بكيفية االهتمام على الدراسة الحالية
يتعلمونـه، أو يكتسـبونه    مـا  علـى  التركيـز  العربية، أكثر من مجـرد 

  .من هذه اللغة

  سؤاال الدراسة

  : حاولت الدراسة اإلجابة عن السؤالين اآلتيين

تعلـم اللغـة   سـتراتيجيات  إ مسـتوى اسـتخدام   ما: األولالسؤال 
  ؟في جامعة اليرموك لدى الطلبة الماليزيين العربية

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  :السؤال الثاني
بين متوسطات استجابات )  =0.05(مستوى الداللة 

على مقياس  في جامعة اليرموك الطلبة الماليزيين
 ة العربية تعزى لمتغيريستراتيجيات تعلم اللغإ

  التخصص، والجنس؟

  أهداف الدراسة

ــتخدام     ــتوى اســ ــة إلــــى الكشــــف عــــن مســ هــــدفت الدراســ
إســتراتيجيات تعلــم اللغــة العربيــة لــدى الطلبــة المــاليزيين فــي        
ــر متغيـــري      ــن أثـ ــى الكشـــف عـ ــا هـــدفت إلـ ــوك، كمـ ــة اليرمـ جامعـ
التخصــــــــص والجــــــــنس فــــــــي مســــــــتوى اســــــــتخدامهم تلــــــــك  

  . اإلستراتيجيات

  الدراسةأهمية 

  : تتمثل أهمية الدراسة في اآلتية 
     تشجيع التعلم المستقل خصوصا في ظل الكـم الهائـل مـن

المعلومــــات والثــــورة التكنولوجيــــة فــــي الوقــــت الــــراهن،      
ــول     ــة حـــ ــين والطلبـــ ــار للمدرســـ ــرؤى واألفكـــ ــديم الـــ وتقـــ

 .استخدام إستراتيجيات التعلم اللغوي

 من خـالل  يرهاتعليم اللغة العربية للناطقين بغ في اإلسهام 

 والعقليـة،  اللغويـة  قـدراتهم  مـن  لإلفـادة  المتعلمـين  توعيـة 

 .في تعلمها مناسبة ستراتيجياتإ استخدام في واستغاللها

  ــادة ــة إف ــة مــن      الجامعــات إمكاني التــي تتعامــل مــع هــذه الفئ
بالعمل على تحسين  وذلك ،الطلبة من نتائج هذه الدراسة

مــن خــالل  للغــوياســتخدام الطلبــة إلســتراتيجيات الــتعلم ا

عقـــد دورات تدريبيـــة مـــن أو  ،تصـــميم البـــرامج التدريبيـــة
ــتراتيجيات   ــذه اإلسـ ــاء بهـ ــأنها االرتقـ ــد   ،شـ ــذي قـ ــر الـ األمـ

توجيـه   لىإ باإلضافة ،ينعكس إيجابا على أدائهم األكاديمي
الطلبة ألن يكونـوا نشـطين وفعـالين فـي العمليـة التعليميـة       

  .سواء داخل الغرفة الصفية، أم خارجها
 سـتراتيجيات إ دراسـة  مجـال  في العلمي البحث إثراء اولةمح 

 تعلـم  سـتراتيجيات إ فـي  الخصـوص  وجـه  وعلـى  اللغـة،  تعلم

 .المسلمين من بغيرها الناطقين لدى العربية اللغة

  حدود الدراسة

  :تتحدد نتائج هذه الدراسة وفق اآلتية

أجريــت هــذه الدراســة حســب المعطيــات    :الحــدود الزمانيــة -
زمنهـا المحـدد فـي الفصـل الدراسـي الثـاني       الموجودة فـي  
  .م2013/2014للعام الجامعي 

ــة  - ــدود المكانيـ ــات    : الحـ ــي المعطيـ ــة فـ ــذه الدراسـ ــدد هـ تتحـ
  .الموجودة في جامعة اليرموك

ــرية  - ــدود البشـ ــة    : الحـ ــى الطلبـ ــة علـ ــة الدراسـ ــرت عينـ اقتصـ
الماليزيين، الملتحقين بتخصصي الشريعة، واللغة العربية، 

  .وك، اختيروا بالطريقة المتيسرةفي جامعة اليرم

  الدراسة مصطلحات

هي نشاطات محددة ": إستراتيجيات التعلم اللغوي
من أجل جعل عملية تعلمهم أسهل،  ؛يستخدمها متعلمو اللغة

وأسرع، وأكثر متعة، وموجهة ذاتيا، وفعالة، وقابلة لالنتقال 
وتتحدد . (Oxford, 1990: 4)" إلى المواقف البيئية الجديدة

في الدراسة الحالية بالدرجة التي يحصل عليها الطالب 
الماليزي على مقياس إستراتيجيات تعلم اللغة العربية كلغة 

  .أجنبية المستخدم في هذه الدراسة

هم الطلبة الماليزيون الملتحقون ببرنامج : الطلبة الماليزيون
البكالوريوس في تخصصي الشريعة واللغة العربية في جامعة 

م، اختيروا بالطريقة 2013/2014في العام الدراسي اليرموك 
  .المتيسرة

 وإجراءاتها الدراسة منهج

 علـى  القـائم  الوصـفي  المـنهج  الحاليـة  الدراسـة  اسـتخدمت 

 وتحليلها، ومحاولة تفسيرها، الواقع، في هي كما وصف الظاهرة

الكشـف عـن   واتبعت األسلوب المسحي االسترجاعي، مـن خـالل   
ــتخدام الطلبــــ  ــتوى اســ ــوك   مســ ــة اليرمــ ــي جامعــ ــاليزيين فــ ة المــ
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إلســتراتيجيات تعلــم اللغــة العربيــة مــن خــالل مقيــاس معــد لهــذا  
  .الغرض، يمتاز بالخصائص السيكومترية الالزمة

  أفراد الدراسة

ــة   ــي الدراســـ ــارك فـــ ــاليزيين  ) 210(شـــ ــة المـــ ــن الطلبـــ مـــ
ــي     ــوك فــ ــة اليرمــ ــي جامعــ ــالوريوس فــ ــامج البكــ ــين ببرنــ الملتحقــ

العربيـة، اختيـروا بالطريقـة المتيسـرة     تخصصي الشـريعة واللغـة   
ــة المــاليزيين المســجلين لمســاقي     ــة "مــن الطلب ــارات حياتي " مه

، خـالل الفصـل الدراسـي الثـاني     "أساسيات في رعايـة الطفـل  "و
  . م2013/2014من العام الجامعي 

  أداة الدراسة

ــدا  ــق أهـــ ــاس    فلتحقيـــ ــث مقيـــ ــتخدم الباحـــ ــة اســـ الدراســـ
ــفورد" ــترا )Oxford, 1990(" أكسـ ــة  إلسـ ــم اللغـ تيجيات تعلـ

فقـــرة موزعـــة علـــى ســـتة ) 50(تكـــون المقيـــاس مـــن . األجنبيـــة
ــاد، وهــي  ــا الفقــرات    : أبع ــذاكرة وتمثله ، )9-1(إســتراتيجيات ال

، )23-10(واإلســـــــتراتيجيات المعرفيـــــــة، وتمثلهـــــــا الفقـــــــرات 
ــرات     ــا الفقـــ ــية، وتمثلهـــ ــتراتيجيات التعويضـــ ، )29-24(واإلســـ

، ) 39-30(ثلهــا الفقــرات واإلســتراتيجيات فــوق المعرفيــة، وتم
، )44-40(واإلســــــتراتيجيات الوجدانيــــــة، وتمثلهــــــا الفقــــــرات 

  ). 50-45(واإلستراتيجيات االجتماعية، وتمثلها الفقرات 

  صدق المقياس

للتأكـــد مـــن دالالت صـــدق المحتـــوى  :صـــدق المحتـــوى
للمقيـــاس، قـــام الباحـــث فـــي الدراســـة الحاليـــة بترجمـــة مقيـــاس   

التعلم اللغوي إلى اللغة العربيـة، ثـم   إلستراتيجيات " أكسفورد"
ــى عـــرض  ــن علـ ــدد مـ ــي   ال عـ ــين فـ ــن المختصـ ــين مـ ــة محكّمـ اللغـ

ــاليب      ــة وأسـ ــة العربيـ ــاهج اللغـ ــة، ومنـ ــة اإلنجليزيـ ــة، واللغـ العربيـ
فـي   تدريسها، والمهتمين بتعليم اللغـة العربيـة للنـاطقين بغيرهـا    

بصـورته األجنبيـة، حيـث     همنـ  مصـحوبا بنسـخة  جامعة اليرمـوك،  
لــيهم إبــداء رأيهــم فــي فقــرات المقيــاس مــن حيــث صــحة    طلــب إ
ــرة، ومــدى وضــوح  ا ترجمــة ــى  ها وســالمتها لفق  مــن حيــث المعن

مناســبة فقــرات المقيــاس لعينــة   ، باإلضــافة إلــى مــدى  والصــياغة
وقـــد أخـــذ . يرونهـــا مناســـبة أخـــرىمالحظـــات  ة، وأيـــالدراســـة

ــمنت      ــي تضـ ــين التـ ــاتذة المحكمـ ــات األسـ ــع مالحظـ بعـــض بجميـ
ــديالت ا ــردات  التعــ ــتبدال بعــــض المفــ ــدودة، واســ ــة المحــ  للغويــ

ــأخرى ــى  ب ــة  أوضــح لتعطــي معن ــر دق ، بمــا يتناســب  للفقــرة وأكث
وأشـــار  .واختصـــار بعـــض الفقـــرات ،والبيئـــة العربيـــة والماليزيـــة

للكشف عن إسـتراتيجيات تعلـم   المحكّمون إلى مناسبة المقياس 
اللغــــة العربيـــــة لــــدى الطلبـــــة المـــــاليزيين، وقــــد عـــــد األخـــــذ    

ــ ــديالتهم بمثابـــة     بمالحظـ ــراء تعـ ــاتذة المحكمـــين، وإجـ ات األسـ

ثــم قــام الباحــث بعــد ذلــك بتكليــف  . الصــدق المنطقــي للمقيــاس
ــاليزيين  ــين المــ ــد المتخصصــ ــة    -أحــ ــة العربيــ ــتقن اللغــ ــذي يــ الــ

ــا  ــة بمســــتوى ممتــ ــة  زواإلنجليزيــ ــة الماليزيــ ــه األم اللغــ  -، ولغتــ
ربيـة  بترجمة المقياس إلى اللغة الماليزيـة مصـحوبا بنسـختيه الع   

ــراد        ــدى أفـ ــارة لـ ــم أي عبـ ــاءة فهـ ــدم إسـ ــمان عـ ــة؛ لضـ واألجنبيـ
الدراســـة، وللحصـــول علـــى نتـــائج دقيقـــة، وقـــد تمـــت عمليـــة        
الترجمــة بحضـــور الباحــث الـــذي كـــان يجيــب عـــن استفســـارات    

. المترجم التي تتعلق بتحديد المعنى الدقيق في بعض الفقـرات 
ــاللغتين      ــة بـ ــة الدراسـ ــى عينـ ــاس علـ ــرات المقيـ ــد عرضـــت فقـ وقـ

  .العربية والماليزية

تم  وللتأكد من صدق البناء للمقياس، فقد :صدق البناء
طالبا وطالبة من ) 35(على عينة استطالعية مؤلفة من تطبيقه 

، وذلك لحساب معامالت ارتباط بيرسون الدراسةخارج عينة 
. لهستراتيجيات التي تتبع واإل المقياسبين الفقرات وبين 

قيم معامالت ارتباط طالعية إلى أن أشارت نتائج العينة االست
مع  )0.68-0.46(بين  تتراوح الذاكرة إستراتيجيةفقرات 
، وأن قيم للمقياسمع الكلي ) 0.58-0.23(، وبين فقراتها

تراوحت بين  المعرفيةستراتيجية معامالت ارتباط فقرات اإل
مع الكلي  )0.60- 0.34(، وبين فقراتهامع  )0.65- 0.41(

 اإلستراتيجية، وأن قيم معامالت ارتباط فقرات للمقياس
، وبين فقراتهامع  )0.74-0.53(تراوحت بين  التعويضية

وأن قيم معامالت ارتباط  للمقياس،مع الكلي  )0.59- 0.26(
-0.50(تراوحت بين  المعرفية فوق اإلستراتيجيةفقرات 

، للمقياسمع الكلي  )0.62-0.45(، وبين فقراتهامع ) 0.69
 الوجدانية ستراتيجيةمعامالت ارتباط فقرات اإل وأن قيم

 )0.53-0.37( ، وبينفقراتهامع  )0.78-0.51(تراوحت بين 
قيم معامالت ارتباط فقرات  فإن، وأخيرًا للمقياسمع الكلي 

مع  )0.79-0.61(تراوحت بين  االجتماعية اإلستراتيجية
يالحظ و  .للمقياسمع الكلي  )0.69-0.43( ، وبينفقراتها

القيم سالفة الذكر الخاصة بصدق البناء أنَّ معامل ارتباط  من
 لم يقل عنالمقياس ككل مع  المقياسكل فقرة من فقرات 

  . المقياس؛ مما يشير إلى جودة بناء فقرات ) 0.20(

مع  المقياس ستراتيجياتإتم حساب معامالت ارتباط كما 
 على حساب معامالت االرتباط البينيةزيادة ، المقياس ككل

Inter-correlation وذلك باستخدام ، المقياسستراتيجيات إل
  .)1(، وذلك كما في الجدول Pearsonمعامل ارتباط بيرسون 
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  *.لألبعاد، ومعامالت االرتباط البينية المقياس ككلمع  المقياس أبعادقيم معامالت ارتباط : 1 جدول
 جتماعيةاال وجدانيةال فوق المعرفية التعويضية المعرفية الذاكرة العالقة بين

      0.60 المعرفية

     0.51 0.37 التعويضية

    0.52 0.66 0.60 فوق المعرفية

   0.53 0.35 0.54 0.45 وجدانيةال

  0.49 0.68 0.51 0.59 0.44 جتماعيةاال

 0.78 0.69 0.87 0.67 0.87 0.75 الكلي للمقياس

  .) =0.05( جميع القيم دالة إحصائيا عند مستوى الداللة* 

ــاط   ) 1(يالحــظ مــن الجــدول    أبعــاد أن قــيم معــامالت ارتب
، وأن )0.67-0.87(تراوحــت بــين  مــع المقيــاس ككــل سالمقيــا

قـد تراوحـت بـين     ألبعـاد المقيـاس  قيم معامالت االرتباط البينيـة  
  .، وهي قيم مقبولة ألغراض الدراسة الحالية)0.37-0.68(

  ثبات المقياس

للمقياس  االتساق الداخلي ألغراض التحقق من ثبات
باستخدام معادلة كرونباخ ألفا ، فقد تم حسابه ستراتيجياتهإو

Cronbach’s Alpha  بالرجوع إلى بيانات العينة االستطالعية
التي أظهرت أن ثبات االتساق الداخلي للمقياس بلغت قيمته 

، وهي قيم )0.83- 0.69(ستراتيجياته تراوح بين وإل ،)0.93(
  .الدراسةاض هذه مقبولة ألغر

  تصحيح المقياس

لتصحيح استجابات الطلبة الماليزيين على كل فقرة من 
فقرات المقياس، اعتمد سلم ليكرت الخماسي الذي تكون من 

، )دائما، غالبا، أحيانا، نادرا، أبدا(خمسة مستويات متدرجة 
ولتحديد . على التوالي) 1,2,3,4,5(األوزان  ىبحيث تعط

تخدام إستراتيجيات تعلم اللغة العربية مستويات معدالت اس
" أكسفورد"الذي أعدته  التزم الباحث بمعيار التصحيح

)Oxford, 1990(  خصيصا لهذا المقياس، واستخدمته
الدراسات السابقة أيضا، حيث صنفت فيه معدالت استخدام 

  : يإستراتيجيات التعلم اللغوي إلى خمسة مستويات كاآلت

  جدامستوى مرتفع   4.50-5.0
  مستوى مرتفع  3.50-4.49
  .مستوى متوسط 2.50-3.49
  .مستوى منخفض  1.50-2.49
  .مستوى منخفض جدا  1.0-1.49

  متغيرات الدراسة

  المتغيرات المستقلة: أوال

 ).الشريعة، اللغة العربية: (وله مستويان: التخصص -

 ).ذكور، إناث: (الجنس -

يجيات تعلــم اســتخدام إســتراتمســتوى  :المتغيــر التــابع: ثانيــا
اللغـــة العربيـــة، الـــذي يعـــرف إجرائيـــا بالـــدرجات التـــي يحرزهـــا   
ــة بأبعــاده        ــة العربي ــم اللغ ــاس إســتراتيجيات تعل ــى مقي ــة عل الطلب

  . المستخدم في هذه الدراسةالست 

  نتائج الدراسة ومناقشتها

: لإلجابة عن السؤال األول للدراسة الذي ينص علـى . أّوًال
ــا" ــة يات ســتراتيجإ مســتوى اســتخدام  م ــة العربي  تعلــم اللغ

ــدى ــة  لـ ــاليزييالطلبـ ــوك؟  نالمـ ــة اليرمـ ــي جامعـ ــبت " فـ حسـ
ســـتراتيجيات واالنحرافـــات المعياريـــة إل ،المتوســـطات الحســـابية

تنازليــًا،  األبعــادالــتعلم اللغــوي لــدى هــؤالء الطلبــة، مــع ترتيــب   
  ).2(كما في الجدول 
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لدى الطلبة الماليزيين في جامعة  ستوى استخدام إستراتيجيات تعلم اللغة العربية لمالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  :2جدول 
  .اليرموك مرتبة تنازليًا
 االستخدام مستوى المعياري االنحراف الحسابي المتوسط اإلستراتيجية الرقم الرتبة

  مرتفع 0.65 3.617 التعويضية 3 1
 مرتفع 0.70 3.587 االجتماعية  6 2

 متوسط 0.59 3.487  يةفوق المعرف 4 3

 متوسط 0.53 3.460 المعرفية 2 4

 طمتوس 0.57 3.411 الذاكرة 1 5

 متوسط 0.75 3.134 الوجدانية 5 6

 طمتوس 0.48 3.458 الدرجة الكلية

أن متوســط تقــديرات أفــراد عينــة ) 2(يتبــين مــن الجــدول 
تعلــم ســتراتيجيات إالدراســة علــى المقيــاس المتعلــق باســتخدام  

، )0.48(، وبـانحراف معيـاري   )3.458(ككـل بلـغ    لعربيةاللغة ا
وفقـــــًا ألبعـــــاد و. ، وقريـــــب مـــــن المرتفـــــعوبمســـــتوى متوســـــط

المرتفـــع  المســـتوى فقـــد تراوحـــت تقـــديراتهم بـــين    ،المقيـــاس
التعويضـية فـي    اتسـتراتيجي اإل: والمتوسط وفقا للترتيـب اآلتـي  

، وبانحراف معيـاري  )3.617(بمتوسط حسابي  ،المرتبة األولى
االجتماعيــة،  ياتســتراتيجاإل تلتهــا، وبمســتوى مرتفــع، )0.65(

) 0.70(، وبـــــانحراف معيـــــاري  )3.587(بمتوســـــط حســـــابي  
ســتراتيجية فــوق المعرفيــة بمتوســط اإل تلتهــاوبمســتوى مرتفــع، 

، وبمســــتوى )0.59(، وبــــانحراف معيــــاري )3.487(حســـابي  
ســــتراتيجية المعرفيــــة، بمتوســــط حســــابي    اإل تلتهــــامتوســــط، 

، وبمســـتوى متوســـط، )0.53(، وبـــانحراف معيـــاري )3.460(
ــا ــتراتيجية إ تلتهـــ ــذاكرةســـ ــابي  الـــ ــط حســـ ، )3.411(، بمتوســـ

 جـاءت  وبمستوى متوسـط، وأخيـراً  ) 0.57(وبانحراف معياري 
ستراتيجية الوجدانية في المرتبة السادسة، بمتوسط حسـابي  اإل
  . ، وبمستوى متوسط)0.75(، وبانحراف معياري )3.134(

ســتراتيجيات تعلــم إمســتوى اســتخدام  يءمجــيعــزى  وقــد
لــــدى الطلبــــة المــــاليزيين فــــي جامعــــة اليرمــــوك  اللغــــة العربيــــة

إلــى اهتمــام هــؤالء الطلبــة باللغــة متوســطا وقريبــا مــن المرتفــع، 
العربية انطالقـا مـن الباعـث الـديني، إذ إن جميـع هـؤالء الطلبـة        

م األمـــر الـــذي يـــدفعه ؛مــاليزيون، ويعتنقـــون الديانـــة اإلســالمية  
ــاع      ــة، واتبـــ ــة العربيـــ ــم اللغـــ ــي فهـــ ــدهم فـــ ــارى جهـــ ــذل قصـــ لبـــ

وممــا يؤكــد ذلــك مــا أشــار . ســتراتيجيات الالزمــة لبلــوغ ذلــكاإل
 مقدمـة  فـي  تعـد  فـي أن ماليزيـا  ) 2011( وآخـرون إليـه عبداللـه   

العربية ورعايتها  اللغة بتعليم تهتم التي األجنبية- اإلسالمية الدول
العربية مكانـة مرموقـة فـي    فللغة . والمجاالت الصعد مختلف في 

ن الكــريم، وهــي مؤهلــة  آحيــاة الشــعب المــاليزي، فهــي لغــة القــر   
 أضــف. للخلــود والبقــاء واالســتمرار خلــود هــذا الــدين الحنيــف

  إلى ذلك دور المسجد في تعزيز أواصر التعاون واأللفة مع 

أفـــراد المجتمـــع المحلـــي، فمعظـــم الطلبـــة المـــاليزيين يـــؤدون       
لمسجد الرئيس للجامعة، ويجلسون فيـه  الصلوات الخمسة في ا

الذكر واإليمـان، ممـا يقـوي عالقـتهم بـالمجتمع       سلسماع مجال
المحلـــي فـــي مدينـــة إربـــد، وممـــا يبـــين تميـــز عالقـــتهم بـــأفراد   
المجتمـــع  المحلـــي مـــا يقومـــون فيـــه مـــن أعمـــال تطوعيـــة فـــي   
الشوارع والطرقات المحيطة بجامعة اليرموك، وما يتخللهـا مـن   

فــة، ودهــان أطــاريف الشــوارع؛ األمــر الــذي القــى    حمــالت النظا
  .  استحسانا وقبوال وتعاونا من أفراد المجتمع المحلي

وقــــد تعــــزى هــــذه النتيجــــة أيضــــا إلــــى طبيعــــة المرحلــــة   
التعليمية التي يقع فيها هؤالء الطلبة، فهم في مقتبـل أعمـارهم،   
وعلـى مقاعــد الدراسـة الجامعيــة التــي تتفـتح فيهــا االســتعدادات    

قليــــة، ويكتمــــل فيهــــا التكــــوين البيولــــوجي، والفســــيولوجي،  الع
والنفسي، واالجتماعي لديهم نسبيا أكثر من أية مرحلـة مضـت؛   
مما يؤدي إلى تركيز تفكيرهم في أداء المهمات التعليمية، التي 

 يتطلب استخدامهم إلستراتيجيات التعلم اللغوي المناسـبة التـ  ت
ــة، وتســـهل تعيـــنهم فـــي أداء هـــذه المهمـــات التعليميـــ   ة المختلفـ

   .   تعلمهم لها

ويمكن أن تعزى هذه النتيجة أيضا إلى التشجيع المستمر 
في جامعـة اليرمـوك لهـؤالء الطلبـة فـي اسـتخدام        المدرسينمن 

ــائل واإل ــة،    الوســ ــتهم الجامعيــ ــي دراســ ــة فــ ــتراتيجيات الالزمــ ســ
ــة   لــدىوتقــديم التغذيــة الراجعــة لهــم    أدائهــم المهمــات التعليمي

ن طبيعة العالقة القائمة بين هؤالء الطلبـة ومدرسـيهم   انطالقا م
ــى  ــة عل ــرام والتقــدير والتعــاطف    االهتمــام المبني ا مــوم. واالحت

المشار إليها في  (دراسة فيالن نتائج يؤكد ذلك ما توصلت إليه 
Montalvo, Mansifield,  & Miller, 2007 ( فــي أن

رعايـــة، المـــدرس الـــذي يبـــدي االهتمـــام بطلبتـــه، ويقـــدم لهـــم ال
والتغذيــة الراجعــة يحصــل علــى اهتمــام الطلبــة وتعــاونهم؛ ممــا     

  . وانهماكهم فيها ،على أدائهم المهمات التعليمية إيجابا ينعكس
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 Yusri et) وآخرين يسريدراسة  وتتفق هذه النتيجة مع

al., 2013)  ودراسـة كامـا   )2011(والبحـاروم   ا، ودراسـة كامـ ،
ــا إلــــــىأشــــــارت إذ  ،)2007( ــاليزيين الطلبــــــةأن  نتائجهــــ  المــــ

 .متوسـط  بمسـتوى  العربية تعلم اللغةستراتيجيات إيستخدمون 
ــة العبــــدان والــــدويش     ــة مــــع دراســ ــا تختلــــف هــــذه النتيجــ فيمــ

التـــــي أشـــــارت نتائجهـــــا إلـــــى أن الطلبـــــة األجنبيـــــين   ) 1998(
يســتخدمون إســتراتيجيات تعلــم اللغــة العربيــة بمســتوى مرتفــع،  

التـي أشـارت    (Ghee et al., 2010)ومـع دراسـة جـي وآخـرين     
إلى أن الطلبـة المـاليزيين يسـتخدمون إسـتراتيجيات تعلـم اللغـة       

  .الماندرية بمستوى مرتفع

وإن االختالف في ترتيب أبعاد اإلستراتيجيات السـتة يـدل   
علــى تفضــيل المتعلمــين الســتخدام بعــض هــذه اإلســتراتيجيات    

فقـــد يعـــزى مجـــيء اإلســـتراتيجيات التعويضـــية     . علـــى غيرهـــا 
وى مرتفع، وأكثر اإلستراتيجيات الستة اسـتخداما إلـى أن   بمست

المتعلمـــين يـــرون أن اإلســـتراتيجيات التعويضـــية تمكـــنهم مـــن      
استخدام اللغة العربيـة فـي سـد نقصـهم وقصـورهم فـي المعرفـة        
اللغويــة، عنــدما تــواجههم صــعوبات فــي معرفــة بعــض المفــردات   

خدامهم والكلمات، وهذا ما يفسر لجوءهم إلـى التخمـين، واسـت   
القــواميس، وخاصــة اإللكترونيــة منهــا المتــوفرة ضــمن تطبيقــات   
الهواتــف الخلويــة الحديثــة؛ محاولــة مــنهم للتغلــب علــى القصــور  
الشــفوي والكتــابي الــذي قــد يعتــريهم فــي تعلــم لغــة غيــر لغــتهم  
ــه الطلبــــة        ــاء تدريســ ــي أثنــ ــه الباحــــث فــ ــا لحظــ ــذا مــ األم، وهــ

  .الماليزيين في الجامعة منذ سنوات عدة

ــذا    ــة بهــ ــتراتيجيات االجتماعيــ ــتخدامهم لإلســ ــا أن اســ كمــ
المســــتوى المرتفــــع يعكــــس إدراكهــــم، وفهمهــــم ألهميــــة البيئــــة  
ــة      ــة العربيـ ــدثين باللغـ ــع المتحـ ــابي مـ ــل اإليجـ ــة، والتفاعـ المحيطـ

ويـرى الباحـث أن هـذه البيئـة متـوفرة      . والناطقين بها مـن أهلهـا  
درسـين؛  في جامعة اليرمـوك، سـواء علـى مسـتوى الطلبـة أم الم     

ــين اآلخــرين،       ممــا يخلــق جــوا مــن التفاعــل والتعــاون بيــنهم وب
ويمكـن  . أكبر في اإلنجاز واإلنتاج ةويعطيهم ثقة متزايدة، ومتع

أن يعــزى ذلــك أيضــا إلــى أن هــؤالء المتعلمــين  يتعلمــون اللغــة  
العربية فـي موطنهـا األصـلي، وفـي صـفوف دراسـية مختلطـة مـع         

ــاطقين بهــذه    ــة األصــليين الن ــوفر لهــم فرصــا    الطلب اللغــة، ممــا ي
وربمـا يعـزى ذلـك أيضـا     . كافية السـتخدام هـذه اإلسـتراتيجيات   

إلــى أن بعــض المدرســين والطلبــة األصــليين يســتخدمون اللغــة    
في معظم األحيان، األمر يشـكل صـعوبة لـدى الطلبـة     " العامية"

المـــاليزيين الــــذين يتحــــدثون بالفصـــحى، ممــــا يضــــطرهم إلــــى   
المتحــدثين األصــليين باللغــة، خاصــة أن التفاعــل واالخــتالط مــع 

المساقات التي يدرسها هؤالء الطلبة ال تقتصر على المسـاقات  
التخصصية في تخصصي الشريعة واللغة العربيـة التـي تسـتخدم    

فيها الفصحى غالبا فحسـب، بـل يدرسـون مسـاقات أخـرى غيـر       
تخصصية ضمن متطلبات الجامعة والكلية اإلجبارية واالختيارية 

تحوي طلبة من تخصصات مختلفة، ويتحدثون بمستويات التي 
  .  لغوية متنوعة أيضا

كمــا جــاء اســتخدام الطلبــة لإلســتراتيجيات فــوق المعرفيــة 
ــع،     ــارب وقريـــب مـــن المرتفـ ــة بمســـتوى متوســـط ومتقـ والمعرفيـ
ويمكن أن يعزى ذلـك إلـى طبيعـة اللغـة العربيـة ذاتهـا، فهـي لغـة         

والتحليــل، واالســتنتاج،  اشــتقاقية تتطلــب مــن المــتعلم القيــاس، 
والتقابل اللغوي، والبحث عن األنماط اللغويـة للغـة المدروسـة،    
مما يتطلب منهم اسـتخدام هـذه اإلسـتراتيجيات، وكـذلك إدراك     
الطلبة أهمية التخطـيط فـي عمليـة الـتعلم وتنظيمهـا، واالعتمـاد       

ممارسة اللغة داخـل الصـف وخارجـه، ومراقبـة      يعلى أنفسهم ف
تحقـــق مـــن صـــحته ضـــمن اإلســـتراتيجيات المناســـبة ، والمأدائهـــ

  ). 2007؛ كاما، 1998العبدان والدويش، (

ــة      ــي المرتبـ ــذاكرة فـ ــتراتيجيات الـ ــيء إسـ ــر مجـ ــا يفسـ وممـ
الخامسة أن هذه اإلستراتيجيات على الرغم من قـدمها، فإنـه ال   
غنى عنهـا فـي الـتعلم، وخاصـة تعلـم اللغـة األجنبيـة، وهـي أولـى          

اما فـي تعلـم اللغـة الثانيـة، إال أن ترتيـب      اسـتخد  تاإلستراتيجيا
استخدام هذه اإلسـتراتيجيات لـدى أفـراد الدراسـة يعكـس عـدم       
وجــود حاجــة ملحــة لهــا لــديهم؛ ربمــا إلتقــانهم قــدرا كبيــرا مــن   
مكونــــات اللغــــة وأنظمتهــــا، إضــــافة إلــــى طبيعــــة اللغــــة العربيــــة  

لـل  االشتقاقية التي تعتمـد علـى المراتـب الذهنيـة العليـا التـي تق      
  . من عامل التذكر، الذي يعتمد على الحفظ واالستظهار

كمــا جــاءت اإلســتراتيجيات الوجدانيــة أقــل إســتراتيجيات    
الــتعلم اللغــوي اســتخداما مــن قبــل أفــراد الدراســة، ويمكــن أن    
يعــــزى ذلــــك إلــــى األهــــداف التــــي مــــن أجلهــــا تســــتخدم هــــذه   
ــق والتـــوتر       ــة القلـ ــدافها تخفيـــف حالـ ــن أهـ ــتراتيجيات، فمـ اإلسـ

إلحبـــاط التـــي يمكـــن أن تعتـــرض طريـــق المـــتعلم فـــي الـــتعلم   وا
اللغـــوي، وهـــذا يعنـــي تحســـن الحالـــة النفســـية لهـــؤالء الطلبـــة،   
ــة      ــديهم؛ نتيجـ ــق لـ ــوف والقلـ ــوتر والخـ ــبي للتـ ــاض النسـ واالنخفـ
ألفتهم باللغة العربية، وبـأجواء تعلمهـا، واالحتكـاك بأهـل اللغـة،      

ــواطفهم وم     ــتحكم بعـ ــا الـ ــن خاللهـ ــتطاعوا مـ ــي اسـ ــاعرهم، التـ شـ
. وكســـر الحـــواجز النفســـية بيـــنهم وبـــين النـــاطقين بهـــذه اللغـــة  

وربمــــا يعــــزى ذلــــك أيضــــا إلــــى التقــــارب بــــين ثقافــــات هــــؤالء 
المتعلمين، وثقافة اللغة العربية؛ فجميع هؤالء الطلبة مسلمون، 
تــربطهم بالثقافــة العربيــة اإلســالمية روابــط قويــة، ويــدعم ذلــك     

إليها فـي العبـدان والـدويش    المشار " لشومان"فرضية التثاقف 
التي تشير إلى أنه كلما قصرت المسافة النفسـية بـين   ) 1998(

المتعلم وثقافـة اللغـة المسـتهدفة زاد تحصـيل المـتعلم فـي تلـك        
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ــحيح  ــة، والعكـــــس صـــ ــذه   . اللغـــ ــتخدامهم لهـــ ــل اســـ ــذا، قـــ ولهـــ
  . اإلستراتيجيات مقارنة مع اإلستراتيجيات األخرى

بيكــوك وهــو ا مــع دراســة وتــأتي هــذه النتيجــة متفقــة تمامــ 
(Peacock and Ho, 2003)وك ، ودراســة أ)(OK, 2003 

اللتــين أشــارت نتائجهمــا إلــى أن اإلســتراتيجيات التعويضــية هــي 
أكثر إسـتراتيجيات الـتعلم اللغـوي اسـتخداما لـدى الطلبـة، وأن       

ــتخداما   ــل اسـ ــة األقـ ــتراتيجيات الوجدانيـ ــة  . اإلسـ ــق النتيجـ وتتفـ
كامـا  ، ودراسـة  Al-Otaibi, 2004)(العتيبـي  جزئيـا مـع دراسـة    

ــتراتيجيات   )2007( ــا أن اإلســــــ ــرت نتائجهمــــــ ــين أظهــــــ ، اللتــــــ
التعويضـــية هـــي أكثـــر إســـتراتيجيات الـــتعلم اللغـــوي اســـتخداما 

وارتـون  كمـا تتفـق هـذه النتيجـة جزئيـا مـع دراسـة        . لدى الطلبة
(Wharton, 2000)  التونــاي ، ودراســةAltunay, 2014) ( 

ا إلــى أن اإلســتراتيجيات الوجدانيــة هــي  اللتــين أشــارت نتائجهمــ
  . أقل إستراتيجيات التعلم اللغوي استخداما لدى الطلبة

 Abu)أبــو شــميس  وتختلــف هــذه النتيجــة مــع دراســة     

Shmais, 2003) ودراســة جــي )2010(، ودراســة الغراغيــر ،
ــا أن   (Ghee et al., 2010) وآخــرين  ــي أظهــرت نتائجه الت

اللغـوي   مقل إستراتيجيات الـتعل اإلستراتيجيات التعويضية هي أ
  .استخداما لدى الطلبة

لإلجابــة عــن الســؤال الثــاني للدراســة الــذي يــنص  : ثانيــا 
هل توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى    ": على

ــة  ــة   )  =0.05(الداللـ ــتجابات الطلبـ ــطات اسـ ــين متوسـ بـ
ســتراتيجيات تعلــم اللغــة العربيــة   إالمــاليزيين علــى مقيــاس  

المتوسـطات   حسـبت  "جـنس؟ الالتخصص، وري تعزى لمتغي
، والجـــدول للمتغيـــرين تبعـــاواالنحرافـــات المعياريـــة  ،الحســـابية

  .يبين ذلك) 3(

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد الدراسة على مقياس إستراتيجيات تعلم اللغة العربية ككل تبعا لمتغيري : 3جدول 
  التخصص والجنس

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي مستويات المتغير يرالمتغ

 التخصص
 

 0.49 3.60 اللغة العربية

 0.46 3.40 الشريعة

 جنس
  الطالب

  0.47 3.38 ذكر
 0.47 3.55 أنثى

وجــــود فــــروق ظاهريــــة بــــين   )3(يالحــــظ مــــن الجــــدول  
إســتراتيجيات تعلــم   لمســتوى اســتخدام المتوســطات الحســابية  

ناتجــــة عــــن اخــــتالف مســــتويات  لــــدى الطلبــــة، اللغــــة العربيــــة
؛ الداللة اإلحصائية لهذه الفـروق المتغيرين؛ وبهدف التحقق من 

ــري ــائي    أجــ ــاين الثنــ ــل التبــ ــل (تحليــ ــديم التفاعــ ــتوى ) عــ لمســ
، وذلــك كمــا فــي للمتغيــرين تبعــا اســتخدام هــذه اإلســتراتيجيات

  ).4(الجدول 

  .للمتغيرين تبعا أفراد الدراسةلدى  تعلم اللغة العربية إلستراتيجيات) فاعلعديم الت(نتائج تحليل التباين الثنائي : 4جدول 
 اإلحصائية الداللة المحسوبة قيمة ف المربعات مجموع متوسط الحرية درجة المربعات مجموع التباين مصدر

 0.013 6.327 1.364 1 1.364 التخصص 

 0.030 4.802 1.036  1  1.036 جنس الطالب

   0.216 207 44.638 الخطأ

    209 47.501 الكلي

 فـروق ذات داللـة إحصـائية   وجـود  ) 4(يتبين من الجـدول  
بين المتوسطين الحسابيين  ) =0.05(عند مستوى الداللة 

لمتغيــر  تعــزىلــدى الطلبــة   تعلــم اللغــة العربيــة   إلســتراتيجيات
ــة إحصــائية  )1.364(التخصــص، حيــث بلغــت قيمــة ف     ، وبدالل

ــة  لصــالحوذلــك  ،)0.013( ــة  ،تخصــص اللغــة العربيــة طلب مقارن
ــة تخصــص الشــريعة   ــى     .بطلب ويمكــن أن تعــزى هــذه النتيجــة إل

طبيعـــة اللغـــة العربيـــة ذاتهـــا، أو تخصـــص اللغـــة العربيـــة الـــذي   
 يدرس فيه الطلبة مساقات تتطلب منهم استخدام إستراتيجيات 

ــذه       ــز هـ ــريعة، إذ تتركـ ــن تخصـــص الشـ ــر مـ ــوي أكثـ ــتعلم اللغـ الـ
ــة المختلفــة،     المســاقات حــول األ  ــي فــي العصــور األدبي دب العرب

ومواد النحو والصرف، وعلم اللغة والمعـاجم، والبالغـة والنقـد    
ــة،       ــارات اللغويـ ــة المهـ ــى تنميـ ــدف إلـ ــي تهـ ــي التـ ــذوق األدبـ والتـ
وتعزيزها لدى الطلبة، وإكسابهم القدرة علـى التعبيـر بفصـاحة،    

ا مـا ال  وهذ. ، واإلبداع والنقد األدبيةوتحليل النصوص األدبي
ــا تتركــز        ــا م ــذي غالب ــة فــي  تخصــص الشــريعة ال يتحقــق للطلب
ــات     ــة، كاآليـ ــة الثابتـ ــرعية والدينيـ ــاقاته علـــى النصـــوص الشـ مسـ
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القرآنيــة، واألحاديــث النبويــة الشــريفة المرتبطــة بقضــايا أصــول   
ــتخدامهم لهـــــذه       ــل اســـ ــا يجعـــ ــوله، ممـــ ــه وأصـــ ــدين، والفقـــ الـــ

تتفــق هــذه  و. اإلســتراتيجيات أقــل مــن تخصــص اللغــة العربيــة     
التـــي  )Chou, 2002(مــع دراســة مـــع دراســة تشــاو      النتيجــة 

أظهــرت نتائجهــا أن طلبــة تخصــص اللغــة األجنبيــة يســتخدمون    
ــات      ــة التخصصــ ــن طلبــ ــر مــ ــوي أكثــ ــتعلم اللغــ ــتراتيجيات الــ إســ

التــي أشــارت  ) Hamed, 2004(حامــد  ومــع دراســة  األخــرى،
نتائجهــا إلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي اســتخدام        
إســـتراتيجيات الـــتعلم اللغـــوي تعـــزى لمتغيـــر المســـار الدراســـي 

  . لصالح المسار العلمي

فــروق ذات داللــة وجـود  كــذلك  )4(يتبـين مــن الجـدول   و 
بـين المتوسـطين    )) =0.05عنـد مسـتوى الداللـة     إحصـائية 

تعلـم اللغـة العربيـة     لمستوى استخدام إسـتراتيجيات الحسابيين 
، حيــــث بلغــــت قيمــــة ف  الجــــنسيعــــزى لمتغيــــر  لــــدى الطلبــــة

ــائية )4.802( ــالح وذلـــك  ،)0.030(، وبداللـــة إحصـ ــاثلصـ  اإلنـ
ويمكن أن تعزى هـذه النتيجـة إلـى قـوة الكفايـة       .بالذكورمقارنة 

االتصــالية اللغويــة لــدى اإلنــاث؛ ألنهــن أكثــر نشــاطا فــي مهــارة     
ــم       ــة، ويتسـ ــة متناغمـ ــائل بطريقـ ــل الرسـ ــال، ونقـ ــتماع الفعـ االسـ

 لــديهن بالتعاونيــة والتوافقيــة القائمــة  اللغــوي أســلوب التواصــل
فـي العالقـة بـين األشـخاص،      والتنـاغم  على البحث عن االنسجام

والتفاعل معها، مما ينعكس على ودعم األفكار واآلراء األخرى، 
أسـلوب  يتسـم   بينمـا استخدامهم إلستراتيجيات التعلم اللغـوي،  

علـى   قائمبالنزاعية والالتوافقية ال الذكوراللغوي لدى التواصل 

، مقاطعــــــة، ورفـــــض أفكــــــار اآلخـــــرين وآرائهــــــم  والمجادلـــــة،  ال
وتجاهلهــــــا، ممــــــا يــــــؤثر فــــــي مســــــتوى اســــــتخدامهم لهــــــذه   

  ).Tannen, 1990; Hirshman, 1994(اإلستراتيجيات 

ــذا الســـؤا  ــة هـ ــا   لوتتفـــق نتيجـ ــة كامـ ــع دراسـ ، )2007(مـ
) Zenali, 2012( ودراسة زينالي، (Tam, 2013)ودراسة تام 
إسـتراتيجيات الـتعلم    ننتائجها أن اإلنـاث يسـتخدم  التي أظهرت 

كمـا تتفــق أيضـا مــع دراســة   . اللغـوي مجتمعــة أكثـر مــن الــذكور  
التــي أظهــرت نتائجهــا  (Ghee et al., 2010) جــي وآخــرين 

وجود فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي اسـتخدام اإلسـتراتيجيات       
) ,Alhaisoniالوجدانية لصالح اإلناث، ومع دراسة الحيسوني 

التــي أظهــرت نتائجهــا وجــود فــروق فــي اإلســتراتيجيات   (2012
  . االجتماعية لصالح اإلناث

، (Saleh, 1999)صـالح   وتختلف هذه النتيجة مـع دراسـة  
أبـو شـميس     ، ودراسـة  (Al-Otaibi, 2004)العتيبـي  ودراسة 

(Abu Shmais, 2003)  ــرين ــيفياننا وآخــ ــة كاشــ ، ودراســ
(Kashefian et al.,  2011) نتائجها عـدم وجـود    هرتالتي أظ

سـتراتيجيات الـتعلم   إفروق ذات داللة إحصائية فـي اسـتخدامهم   
  .اللغوي تعزى لمتغير الجنس

المتوسطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة     حسبتكما 
 تبعــــالـــدى الطلبــــة   تعلـــم اللغــــة العربيــــة  ألبعـــاد إســــتراتيجيات 

  ).5(للمتغيرين، وذلك كما في الجدول 

 .للمتغيرين تبعا  أفراد الدراسةستراتيجيات تعلم اللغة العربية لدى طات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلالمتوس: 5جدول 

 اإلحصائيستراتيجياتاإل
 جنس الطالب  التخصص 

  أنثى ذكر   الشريعةاللغة العربية

 الذاكرة
3.3313.515  3.362 3.520 المتوسط الحسابي

 0.61 0.52  0.56 0.58االنحراف المعياري

 المعرفية
3.4103.524  3.410 3.570 المتوسط الحسابي

 0.52 0.53  0.54 0.48االنحراف المعياري

3.5423.716  3.607 3.641 المتوسط الحسابي  التعويضية

 0.65 0.64  0.67 0.60االنحراف المعياري
  فوق

 المعرفية

 3.4103.588  3.392 3.698 المتوسط الحسابي
 0.56 0.60  0.55 0.63االنحراف المعياري

 الوجدانية
3.0793.207  3.032 3.363 المتوسط الحسابي

 0.77 0.72  0.68 0.83االنحراف المعياري

 االجتماعية
3.4573.756  3.509 3.759 المتوسط الحسابي

 0.66 0.70  0.68 0.70االنحراف المعياري

وق ظاهريــــة بــــين وجــــود فــــر )5(يالحــــظ مــــن الجــــدول 
   لدى اللغة العربية تعلمستراتيجيات إلالمتوسطات الحسابية 

ناتجـــة عـــن اخـــتالف   الطلبـــة المـــاليزيين فـــي جامعـــة اليرمـــوك     
ــرين؛ وبهــدف التحقــق مــن     ــة اإلحصــائية  مســتويات المتغي الدالل
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ســتراتيجيات إ؛ تــم حســاب معــامالت االرتبــاط بــين لهــذه الفــروق
ة الماليزيين متبوعة بإجراء اختبار لدى الطلب تعلم اللغة العربية

Bartlett  لتحديـد أنسـب تحليـل تبـاين     للمتغيـرين   تبعاللكروية

توجـــب ) تحليـــل تبـــاين ثنـــائي متعـــدد، أم تحليـــل تبـــاين ثنـــائي(
  ).6(استخدامه، وذلك كما في الجدول 

  .للمتغيرين تبعافي  د الدراسةأفرالدى  تعلم اللغة العربيةستراتيجيات للكروية إل Bartlettنتائج اختبار : 6جدول 
 وجدانيةال المعرفية فوق التعويضية المعرفية الذاكرة للمتغيرات تبعاالعالقة 

     0.59 المعرفية
    0.50 0.36 التعويضية

   0.52 0.65 0.58 فوق المعرفية
  0.51 0.35 0.53 0.43 وجدانيةال
 0.47 0.67 0.51 0.57 0.41 جتماعيةاال

  Bartlett اختبار
  للكروية

 العظمى األرجحية نسبة
   2كا

 التقريبية
 اإلحصائية الداللة الحرية درجة

0.000563.37220 0.000 

 فـروق ذات داللـة إحصـائية   وجـود   )6(يتبين من الجـدول  
تعلـم  ستراتيجيات أبعاد إبين  )α=0.05(عند مستوى الداللة 

ــة ــة العربيـ ــا اســـ   اللغـ ــة تعـــزى للمتغيـــرين؛ ممـ توجب لـــدى الطلبـ

لهـذه  ) عـديم التفاعـل  (استخدام تحليل التباين الثنـائي المتعـدد   
  ).7(، وذلك كما في الجدول األبعاد

 .للمتغيرين تبعامجتمعة  أفراد الدراسةستراتيجيات التعلم اللغوي لدى إلألبعاد ) عديم التفاعل(نتائج تحليل التباين الثنائي المتعدد : 7جدول 

 األثر
 االختبار نوع

  دالمتعد
 االختبار قيمة

  المتعدد
لكليةا  قيمة ف

 المحسوبة

 حرية درجة
 الفرضية

 اإلحصائية الداللة الخطأ حرية درجة

 Hotelling's التخصص 
Trace

0.086 2.880 6 202 0.010 

 Hotelling's جنس الطالب
Trace

0.055 1.856 6 202 0.090 

 فروق ذات داللةعدم وجود  )7(يتبين من الجدول 
 ًةإحصائي فروق ذات داللةووجود  الجنس، لمتغيرة يإحصائ

على ) α)=0.05لمتغير التخصص عند مستوى الداللة 
لدى الطلبة الماليزيين في  اللغة العربية تعلمستراتيجيات إ

ستراتيجيات إ؛ ولتحديد على أيٍّ من مجتمعةجامعة اليرموك 

 ،متغير التخصص ركان أث هؤالء الطلبةالتعلم اللغوي لدى 
ستراتيجيات إل) عديم التفاعل(تحليل التباين الثنائي  جريأ

لدى الطلبة الماليزيين في جامعة اليرموك  تعلم اللغة العربية
  ).8(للمتغيرين، وذلك كما في الجدول  تبعاكلٍّ على حدٍة 

 .للمتغيرين تبعا كلٍّ على حدة  راد الدراسةأفلدى  تعلم اللغة العربيةستراتيجيات إل) عديم التفاعل(نتائج تحليل التباين الثنائي : 8جدول 

 التباين مصدر
المتغير
 التابع

 مجموع
 المربعات

 درجة
 الحرية

 مجموعمتوسط
 المربعات

  اإلحصائية الداللة المحسوبة قيمة ف

  التخصص
 

 0.129 2.324 0.729 1 0.729 الذاكرة

 0.069 3.343 0.910 1 0.910 المعرفية

 0.969 0.002 0.001 1 0.001 التعويضية

فوق
 المعرفية

3.487 1 3.487 10.728 0.001 

 0.005 8.231 4.404 1 4.404 وجدانيةال

 0.049 3.922 1.797 1 1.797 جتماعيةاال

  جنس
 الطالب

 0.038 4.363 1.369 1 1.369 الذاكرة

 0.211 1.575 0.429 1 0.429 المعرفية

 0.059 3.618 1.511 1 1.511 التعويضية

 0.095 2.811 0.914 1 0.914فوق
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 التباين مصدر
المتغير
 التابع

 مجموع
 المربعات

 درجة
 الحرية

 مجموعمتوسط
 المربعات

  اإلحصائية الداللة المحسوبة قيمة ف

 المعرفية

 0.443 0.591 0.316 1 0.316 وجدانيةال

 0.005 7.928 3.633 1 3.633 جتماعيةاال

 الخطأ

   0.314 207 64.925 الذاكرة

   0.272 207 56.372 المعرفية

   0.418 207 86.483 التعويضية

فوق
 المعرفية

67.278 207 0.325   

   0.535 207 110.769 وجدانيةال

   0.458 207 94.857 جتماعيةاال

 الكلي

    209 67.414 الذاكرة

    209 57.957 المعرفية

    209 88.047 التعويضية

فوق
 المعرفية

72.395 209    

    209 116.013 وجدانيةال

    209 101.290 جتماعيةالا

ئيًا عنــد وجــود فــرق دال إحصــا   )8(مــن الجــدول  يتبــين 
ــة   ــتوى الداللــ ــطين  ) α=0.05(مســ ــين المتوســ ــابيين بــ الحســ

تعـزى   ة،كلٍّ علـى حـد  فوق المعرفية والوجدانية  تلإلستراتيجيا
مقارنــة  اللغــة العربيــةلصــالح طلبــة تخصــص  ،لمتغيــر التخصــص

وربمـا تعـزى هـذه النتيجـة إلـى طبيعـة       . ةبطلبة تخصص الشريع
ــة ومســاقاته التــي تتطلــب    المتعلمــين  مــن تخصــص اللغــة العربي

اســتخدام اإلســتراتيجيات فــوق المعرفيــة، كــالتنظيم، والضــبط،      
ممارسـة   يوالتخطيط في عملية التعلم، واالعتماد على الذات ف

ــن     ــق مـ ــة األداء، والتحقـ ــه، ومراقبـ ــل الصـــف وخارجـ ــة داخـ اللغـ
ــافة إلــــى     ــا، إضــ ــبة ذاتهــ ــتراتيجيات المناســ صــــحته ضــــمن اإلســ

ص اللغـة العربيـة، ومـا    النصوص التي يدرسها الطلبـة فـي تخصـ   
ــتخدام       ــطره السـ ــد تضـ ــة قـ ــعرية ونثريـ ــوص شـ ــن نصـ ــه مـ تحويـ
ــتوى     ــن مســ ــة للتخفيــــف مــ ــة؛ محاولــ ــتراتيجيات الوجدانيــ اإلســ
صــعوبة هــذه النصــوص التــي تتضــمن معــاني متعــددة، وتخفيــف   

وتتفـق هـذه   . حالة القلق والتوتر التي قـد يمـر بهـا بسـبب ذلـك     
 ,Zaree-ee & Salami)النتيجــة مــع دراســة زاري وســالمي 

التـــــي أشـــــارت إلـــــى وجـــــود عالقـــــة بـــــين التخصـــــص،  (2014
  . واستخدام إستراتيجيات التعلم اللغوي

  

  

   :ةفي ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث باآلتي: التوصيات
     ضــرورة توجيــه مدرســي الطلبــة المــاليزيين إلــى اســتخدام

ــم هــؤالء      إســتراتيجيات تــدريس تناســب إســتراتيجيات تعل
 .الطلبة

 ــدعو ــة المــاليزيين فــي     ال ــة للطلب ــى عقــد دورات تدريبي ة إل
 .جامعة اليرموك تتناول إستراتيجيات تعلم اللغة العربية

   إجــراء دراســات أخــرى فــي مجــال اســتخدام إســتراتيجيات
تعلم اللغة العربية تتناول متغيرات أخرى كالخلفية الثقافية 
ــو     ــداتهم نحـ ــتهم، ومعتقـ ــاتهم، ودافعيـ ــين، واتجاهـ للمتعلمـ

 .للغة العربية، وجنسياتهمتعلم ا

  إجراء دراسات نوعية الستكشاف إستراتيجيات تعلم اللغة
العربيــة لــدى النــاطقين بغيرهــا، بهــدف الكشــف عــن نتــائج   

 .قد ال تكشف عنها الدراسات الكمية
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