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 هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر برنامج تدريبي في تنمية استخدام استراتيجيات تعلم اللغة:ًَدص
 وما إذا كانت هناك فروق في استخدام استراتيجيات تعلم اللغة،االنجليزية لدى عينة من طلبة الجامعة الهاشمية
 وتم تقسيمها،) طالباً وطالبة من طلبة قسم اللغة االنجليزية76(  وتكونت عينة الدراسة من.تعزى لمتغير الجنس
 ومجموعة ضابطة،) طالباً وطالبة تعرضت للبرنامج التدريبي45(  مجوعة تجريبية تكونت من:إلى مجموعتين
 تم استخدام مقياس، ولتحقيق أهداف الدراسة. ) طالباً وطالبة لم تتعرض للبرنامج التدريبي53( تكونت من
 وتم، ولتحليل البيانات تم استخدام اختبار التباين المصاحب واالختبار التائي،اكسفورد الستراتيجيات تع لم اللغة
 وبعد تطبيق البرنامج التدريبي ومقياس استراتيجيات.استخدام المنهج شبه التجريبي مع اختبارين قبلي وبعدي
 أظهرت نتائج الدراسة أن هناك فرقاً داالً إحصائياً بين درجات أفراد المجموعتين في تنمية استراتيجيات،تعلم اللغة
 وكذلك أظهرت نتائج الدراسة عدم.تعلّم اللغة تعزى للبرنامج التدريبي ولصالح أفراد المجموعة التجريبية
.وجود فروق دالة إحصائياً في استخدام استراتيجيات تعلم اللغة تعزى لمتغير الجنس
. طلبة الجامعة، تعلّم اللغة، القراءة:١ٝنًُات َؿتاس
_____________________________________________

The Effect of a Training Program in a Reading Course in Developing English Language
Learning Strategies among University Students
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Abstract: This study aimed at identifying the effect of a training program in developing the

use of learning English language strategies among a sample of the Hashemite University
students, and the differences in using these strategies due to gender and the type of group
(experimental and control groups). The study sample consisted of 76 male and female
students from the Department of English Language, divided into two groups (an
experimental group of 34 male and female students and a control group of 42 male and
female students). To achieve the aims of the study, Oxford's language learning strategies
scale was used. The study used a quasi-experimental research design with pre-test and posttests. ANCOVA and T-tests were used to analyze the data. The results of the study revealed
that there is a statistical significant difference between the two groups in developing
language learning strategies in favor of the experimental group. Also, results showed that
there is no statistically significant difference in using language learning strategies attributed
to gender.
Keywords: : Reading, language learning, university students.
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مث ١اتؿام يذ ٣ايباسجني عً ٢أُٖ١ٝ
اطرتاتٝذٝات تعًِ ايًػ ;١إر إٔ ٖزٙ
االطرتاتٝذٝات تؤد ٟدٚساً َُٗا يف تعًِ
ايًػ ،١ؾكذ سنّض ايعذٜذ َٔ ايباسجني عً٢

ايتعًِٚ ،مسات ايؼدصٚ ،١ٝايذاؾعٚ ،١ٝايظٝام
ايزٜ ٟتِ ؾ ٘ٝايتعًِٚ ،إداد ٠ايًػChamot, 2004; ( ١
Ehrman & Oxford, 1989; Green & Oxford,
& 1995; Griffiths, 2003; Hong-Nam
Leavell, 2007; Khamkhien, 2010; Rahimi,
.)Riazi & Saif, 2008; Zare & Nooreen, 2011

نٝؿَ ١ٝعادت ١املتعًُني يًُعًَٛات ادتذٜذ,٠

ٚنزيو أظٗشت ْتا٥ر ايذساطات ايظابكٚ ١دٛد

ْٛٚع االطرتاتٝذٝات اييت ٜظتدذَْٗٛا يؿِٗ

ؾشٚم يف تعًِ ايًػ ١تعض ٣ملتػري ادتٓع ٚيصاحل

ٚتعًُِّ أ ٚتزنُّش املعًَٛات يف زتاٍ ايًػ١
ايجاْ ١ٝأ ٚاألدٓب .١ٝؾعً ٢طب ٌٝاملجاٍ ،أػاس
بعض ايباسجني إىل إٔ بعض ايطًب ١أصتح َٔ

اإلْاخ ،سٝح أظٗشت ْتا٥ر ايذساطات إٔ اإلْاخ
ٜظتدذَٔ ْطاقاً َٔ االطرتاتٝذٝات أٚطع َكاسَْ ً١ع
ايزنٛس ( & Ehrman & Oxford, 1989; Green
.)Oxford, 1995; Lee, 2003; Zare, 2010

غريِٖ يف تعًِ ايًػ ١ايجاْ ١ٝأ ٚايًػ ١األدٓب١ٝ

باإلضاؾ ١إىل ريوٖ ،ذؾت بعض ايذساطات إىل

ٚريو الطتدذاَِٗ اطرتاتٝذٝات تعًِ ايًػ,١

ؾشص ايعالق ١بني اطرتاتٝذٝات تعًِ ايًػٚ ،١إداد٠

عً ٢ايشغِ َٔ تعشض مجٝع ايطًب ١يٓؿع
أطايٝب ايتعًٚ ِٝب ١٦ٝايتعًِ

( Naiman,

;Fröhlich, & Todesco, 1978; Rubin, 1975
.)Stern, 1975

عشف ايعذٜذ َٔ ايباسجني اطرتاتٝذٝات تعًِ ايًػَٔ ١
ٚدٗات ْعش شتتًؿ .١ؾكذ عشّؾٗا تاسٕٚ

( Tarone,

املتعًُني يًػٚ ،١قذ أػاست ْتا٥ر تًو ايذساطات إىل
إٔ نجرياً َٔ َتعًُ ٞايًػ ١ر ٟٚايهؿاٚ ٠٤اإلداد٠
يًػٜ ١ظتدذَ ٕٛأْٛاعاً نجريٚ ٠شتتًؿَٔ ١
اطرتاتٝذٝات تعًِ ايًػَ ١كاسَْ ً١ع املتعًُني رٟٚ
ايهؿا ٠٤األقٌ

( ;Anderson, 2005; Bruen, 2001

Ehrman & Oxford, 1989; Green & Oxford,
& 1995; Griffiths, 2003; Lee, 2003; O'Malley

 )1983, p:67بأْٗا "ستاٚي ١تطٜٛش نؿا ٠٤يػ١ٜٛ

ٚ .)Chamot, 1990; Rahimi et al, 2008قذ

ٚادتُاع ١ٝيػ ١ٜٛيف ايًػ ١املظتٗذؾ- ١يذزتٗا يف

أظٗشت ْتا٥ر بعض ايذساطات إٔ ايذاؾع ١ٝهلا أثش

نؿا ٠٤ايؼدص يف ايًػ ١ايبَ–١ٝٓٝا بني ايًػات" .أَا

عً ٢اطرتاتٝذٝات تعًِ ايًػٚ ،١تٛصًت ْتا٥ر تًو

( )Rubin, 1987,p: 22ؾكذ عشؾٗا بأْٗا

ايذساطات إىل إٔ ايطًب ١ر ٟٚايذاؾع ١ٝايعاي١ٝ

"اطرتاتٝذٝات تظِٗ يف تطٜٛش ْعاّ ايًػ ١ايزٜ ٟبٓ٘ٝ

ٜظتدذَْ ٕٛطام اطرتاتٝذٝات تعًِ ايًػ ١أٚطع

املتعًِ ٜٚؤثش عً ٢تعًُ٘ بطشٜكَ ١باػشٜٚ ."٠عشؾٗا

بهجري مما ٜظتدذَ٘ ايطًب ١ر ٟٚايذاؾع ١ٝاألقٌ

ٚنُٛت ( O'Malley and Chamot, 1990,

( ;McIntyre & Noels, 1996; Oxford, 1990

سٚبٔ

اَٛيٞ

 )p: 1بأْٗا "أؾهاس خاص ١أ ٚطًٛنٝات ٜظتدذَٗا
األؾشاد يًؿِٗ ٚيًتعًِ ٚاالستؿاظ باملعًَٛات ادتذٜذ.٠
يف سني تعشؾٗا انظؿٛسد

()Oxford, 1990, p.8

بأْٗا "إدشا٤ات أ ٚأعُاٍ ستذدٜ ٠تدزٖا املتعًِ
دتعٌ ايتعًِ أطٌٗٚ ،أطشع ٚأَتعٚ ،أنجش تٛدٗٝاً
يًزاتٚ ،أنجش ؾعايٚ ،١ٝأنجش قابً ١ٝيًتشٌٜٛ
ٚايٓكٌ ملٛاقـ أخش."٣
أظٗشت ْتا٥ر ايذساطات ايظابك ١إٔ ٖٓاى ايعذٜذ َٔ
ايعٛاٌَ اييت تؤثش يف اختٝاس اطرتاتٝذٝات تعًِ ايًػ١
َٔ قبٌ ايطًب َٔٚ ،١ضُٔ ٖز ٙايعٛاٌَ دسد١
ايٛعٚ ،ٞايعُشٚ ،ادتٓعٚ ،ادتٓظٚ ،١ٝمنط

 .)Oxford & Nyikos, 1989عال ٠ٚعً ٢ريو،
تؤد ٟأمناط ايتعًِ ملتعًُ ٞايًػ ١دٚساً سظاطاً ٖٚاَاً
يف اختٝاس اطرتاتٝذٝات تعًِ ايًػ ;١إر مت ايتٛصٌ إىل
إٔ أمناط ايتعًِ ٚاطرتاتٝذٝات ايتعًِ اييت ٜتبٓاٖا
ايطًب ١ميهٔ إٔ تعٌُ بؼهٌ تعاَ ْٞٚع َٓٗذ١ٝ
تعًَ ١ُٝٝعٚ .١ٓٝإرا نإ ٖٓاى تٓاغِ ٚاْظذاّ بني
ٖز ٙايعٛاٌَ ،طٝه ٕٛأدا ٤املتعًِ دٝذ ًاٜٚ ،ؼعش
بايجكٜٛٚ ،١اد٘ َظتَ ً٣ٛتذْٝاً َٔ ايكًل

( Oxford,

ٚ .)2003قذ أظٗشت ْتا٥ر ايذساطات يف ٖزا اجملاٍ،
إٔ أطًٛب تعًِ ايؿشد املؿطٌ ٜؤثش يف ْٛع
اطرتاتٝذٝات تعًِ ايًػ ١اييت

ٜظتدذَٗا ( Chamot,

2004; Ehrman & Oxford, 1989; Rahimi et
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 .)al, 2008ؾعً ٢طب ٌٝاملجاٍ ،اظٗش األؾشاد
االْبظاطٕٛٝ

قٜٛاً

تؿطٝالً

االطرتاتٝذٝات

ٖٞٚ

االدتُاع- ١ٝايعاطؿ:١ٝ

يالطرتاتٝذٝات

اطرتاتٝذٝات َشتبط ١بايتؿاعٌ ايبؼشٚ ،ٟايزٜ ٟذعٛ

االدتُاع ،١ٝيف سني ٜظتدذّ األؾشاد االْطٛإٛٝ٥

ؾَ ٘ٝتعًِ َعني ػدصا آخش طًبا يًُظاعذ ٠أ ٚايعٌُ

اطرتاتٝذٝات َا ٚسا ٤املعشؾ ١ٝبؼهٌ َتهشس أنجش

بطشٜك ١تعاَ ١ْٝٚع آخش ٜٔعً ٢املُٗ ١املؼرتن.١

(ٚ ,)Ehrman & Oxford, 1989إٔ ايطًب ١ايزٜٔ

ٜٚذسد ٕٛأٜطا ايتعاٚ ،ٕٚطًب ايتٛضٝحٚ ،اطتدذاّ

ٜؿطً ٕٛايذساط ١ضُٔ زتُٛعات ؾأِْٗ ٜظتدذَٕٛ

ضبط ايعاطؿ ١إلصتاص املُٗ ١ايتعًٚ ،١ُٝٝاذتذٜح

االطرتاتٝذٝات االدتُاعٚ ١ٝايتؿاعً ١ٝبؼهٌ أنجش

ايذاخً( ٞسذٜح ايٓؿع).

َٔ غريٖا َٔ االطرتاتٝذٝات األخش٣

( Rossi-Le,

.)1995

ٖٓاى ايعذٜذ َٔ اطرتاتٝذٝات تعًِ ايًػ ١متت
دساطتٗا ٚتصٓٝؿٗا َٔ قبٌ ايعذٜذ َٔ ايباسجني ،إر
قظِ سٚبٔ ( )Rubin, 1981اطرتاتٝذٝات تعًِ ايًػ١
بؼهٌ عاّ إىل اطرتاتٝذٝات َباػشٚ ،٠تؼٌُ:
االطرتاتٝذٝات ايتاي( :١ٝايتٛضٝحٚ ،ايتأنٝذ،
ٚاملشاقبٚ ،١اذتؿغٚ ،االطتذالٍ االطتكشا،ٞ٥
ٚايتؿهري

ٚتظاِٖ

االطتٓتاد،)ٞ

ٖزٙ

االطرتاتٝذٝات يف تعًِ ايًػٚ ،١اطرتاتٝذٝات غري
َباػشٚ ،٠تؼٌُ :االطرتاتٝذٝات ايتاي( :١ٝإظتاد
ايؿشص

يًُُاسط،١

ٚخطط

اإلْتاز)،

ٖٚزٙ

االطرتاجتٝات ال تذخٌ بؼهٌ َباػش يف تعًِ ايًػ.١
ٚقذ اقرتح نٌ َٔ اَٛيٚ ٞػاَٛت

( O'Mallley

 )and Chamot, 1990ثالث ١أْٛاع َٔ اطرتاتٝذٝات
تعًِ ايًػ ١بٓا ٤عًْ ٢عش ١ٜؾالؾٌ ()َ Flavelا ٚسا٤
املعشؾ :ٖٞٚ ،Meta-cognition ١ايٓٛع األ:ٍٚ
اطرتاتٝذٝات َا ٚسا ٤املعشؾٜٚ ١ؼتٌُ عً :٢ايتٓعِٝ
املظبلٚ ،االْتبا ٙاملباػشٚ ،االْتبا ٙاالْتكاٚ ،ٞ٥إداس٠
ايزاتٚ ،ايتدطٝط ايٛظٝؿَٚ ،ٞشاقب ١ايزات،
ٚتك ِٝٝايزاتٚ ،اإلْتاز املتأخشٚ .ايٓٛع ايجاْ:ٞ
االطرتاتٝذٝات املعشؾ ٖٞٚ :١ٝاألْؼط ١املعشؾ١ٝ
ايؿعً ١ٝاملطبك ١عًَٛ ٢اد ايتعًِ َٔ ،خالٍ إعاد٠
تٓعٚ ِٝتصٓٝـ ٚتٛضٝح األؾهاس رات ايصً،١
ٚتؼٌُ اطرتاتٝذٝات َجٌ ايتهشاسٚ ،اذتص ٍٛعً٢
املصادسٚ ،ايرتمجٚ ،١ايتصٓٝـٚ ،أخز املزنشات
ٚاملالسعاتٚ ،االطتٓتازٚ ،إعاد ٠ايذَرٚ ،ايتد،ٌٝ
ٚايهًُات

املؿتاس،١ٝ

ٚايتش،ٌٜٛ

ٚاالطتذالٍ.

ٚايظٝام،
أَا

ٚايتؿص،ٌٝ

ايٓٛع

ايجايح:

ٜٚعترب ايتصٓٝـ ايز ٟقذَت٘ انظؿٛسد

( Oxford,

 َٔ )1990أمشٌ ايتصٓٝؿات الطرتاتٝذٝات تعًِ ايًػ١
ٚصٓؿت االطرتاتٝذٝات إىل ْٛعني  :اطرتاتٝذٝات
َباػش ٖٞٚ )Direct Strategies( ٠طشم ْٛع١ٝ
ستذد ٠تؼتٌُ عً ٢اطتدذاّ ايًػٚ ،١اطرتاتٝذٝات
غري

َباػش٠

(Strategies

)Indirect

ٖٞٚ

اطرتاتٝذٝات ال تك ّٛعً ٢اطتدذاّ ايًػ ١بؼهٌ
َباػش إال أْٗا تعضص تعًِ ايًػ.١
تؼٌُ االطرتاتٝذٝات املباػش ٠االطرتاتٝذٝات ايتاي:١ٝ
(أ)اطرتاتٝذٝات ايزانش٠

(:)Memory Strategies

ٚتؼتٌُ ٖز ٙاالطرتاتٝذٝات عً ٢إظتاد ايشٚابط
ايعكً َٔ ١ٝخالٍ جتُٝع ٚتصٓٝـ َٛاد ايًػ ١يف
ٚسذات َؿٝذٚ ٠رات َعٓ ٢بٓا ٤عً ٢املٛضٛع ،
ٚتطبٝل ايصٛس ٚاألصٛات َٔ خالٍ اطتدذاّ ايتدٌٝ
ايبصش ٟيتزنش املادٚ ،٠املشادع ١ادتٝذ ٠عً ٢ؾرتات
صََٓ ١ٝتباعذٚ ،٠تٛظٝـ ايعٌُ َٔ خالٍ اطتدذاّ
االطتذاب ١ادتظذ ١ٜملؿٗ ّٛدذٜذ ٚإْؼا ٤سابط ي٘ يف
ايزانش( .)Cook, 2000; Oxford, 1990( ٠ب)
االطرتاتٝذٝات املعشؾ١ٝ

(:)Cognitive Strategies

ٚتؼتٌُ ٖز ٙاالطرتاتٝذٝات عً ٢املُاسط َٔ ١خالٍ
ايتهشاس

ٚاملُاسط١

ايؿعً١ٝ

ألْعُ١

ايصٛت

ٚايهتابٚ ،١إسطاٍ ايشطا ٌ٥تظًُّٗا َٔ خالٍ
اطتدذاّ املصادس املطبٛعٚ ١غري املطبٛع ١يؿِٗ
ايشطا ٌ٥املظتكبً ،١ايتشًٚ ٌٝايتؿهري املٓطكَٔ ٞ
خالٍ حتً ٌٝايتعبريات بتذض٥تٗا إىل أدضاٚ ٤اطتدذاّ
َعاْ ٞاألدضا ٤يؿِٗ ايهٌٚ ،إظتاد بٓا ٤يًُذخالت
ٚاملدشداتٚ .ميهٔ حتكٝل إظتاد بٓا ٤يًُذخالت
ٚاملدشدات َٔ خالٍ اطتدذاّ ارتشٜط ١ايذالي ١ٝأٚ
ايؼهٌ

املدطط

املٛسذ،

أٚ

اطتدذاّ

;Oxford, 1990; Wang Duqin, 2002

ٚقذ أدشٜت ايعذٜذ َٔ ايذساطات ملعشؾ ١اثش ايتذسٜب

ايتًدٝص

)( .)Xu & Zha, 2004ز) اطرتاتٝذٝات ايتعٜٛض

يف اطتدذاّ اطرتاجتٝات تعًِ ايًػٚ ١خاص ١يف ايذٍٚ

(ٚ :)Compensation Strategiesتؼٌُ ٖزٙ

ايػشبٚ ١ٝايكًَٗٓ ٌٝا يف ايذ ٍٚايعشب ،١ٝؾكاَت أبٛ

االطرتاتٝذٝات ايتدُني بطشم رنٚ ١ٝريو َٔ خالٍ

ًَش٘ ( )Abumaelha, 2008بذساطٖ ١ذؾت إىل

اطتدذاّ املؤػشات أ ٚايتًُٝشات ايًػٚ ١ٜٛغري

َعشؾ ١تأثري اطرتاتٝذٝات تعًِ ايًػ ١يف حتصٌٝ

ايًػٚ ،١ٜٛاالْتكاٍ إىل ايًػ ١األٚىل (األّ)ٚ ،اطتدذاّ

ايطايبات يف ايًػ ١االصتًٝض ١ٜيف داَع ١املًو طعٛد.

يػ ١ادتظذ ايصاَت أ ٚاإلميا ٤أ ٚاإلػاسٚ ،٠حتاػٞ

ٚيتشكٝل أٖذاف ايذساط ،١اطتدذَت ايباسج١

االتصاٍ َع اآلخش ٜٔعٓذ تٛقع ٚدٛد صعٛبات،

َكٝاغ انظؿٛسد الطرتاتٝذٝات تعًِ ايًػ.١

( Hedge,

ٚتهْٛت ع ١ٓٝايذساط )42( َٔ ١طايب َٔ ١طًب١

ٚاطتدذاّ املشادؾات أٚ ٚصـ ايؿهش٠
.)2002; Oxford, 1990

أَا

االطرتاتٝذٝات

قظِ ايًػ ١االصتًٝض ١ٜقظُٔ إىل زتُٛعتني :اسذُٖا
غري

ؾتؼٌُ

املباػش٠

االطرتاتٝذٝات ايتاي( :١ٝأ) اطرتاتٝذٝات َا ٚسا٤
املعشؾ :)Meta-Cognitive Strategies( ١تؼتٌُ
ٖز ٙاالطرتاتٝذٝات عً ٢ايرتنٝضٚ ،ختطٝط ٚتكِٝٝ
عًُ ١ٝايتعًِٚ .تظاعذ اطرتاتٝذٝات َا ٚسا ٤املعشؾ١
املتعًُني يف ايرتنٝض ٚعذّ االستباى ايز ٟتظبب٘
املاد ٠ادتذٜذٚ .٠تؼتٌُ اطرتاتٝذٝات ايتدطٝط عً٢
ؾِٗ َا ٜعٓ ٘ٝتعًِ ايًػٚ ،١ايتٓعٚٚ ،ِٝضع األٖذاف،
ٚايتعشف عً ٢ايػشض َٔ املُٗاتٚ ،ايتدطٝط
يًُُٗٚ ،١ايبشح عٔ ؾشص يًُُاسط .١إضاؾ ١إىل
ريو ،تظاعذ اطرتاتٝذٝات ايتك ِٝٝايزات ٞيًطًب١
عًَ ٢شاقب ١تكذَِٗ ٚتك ِٝٝتعًُِٗ ( ;Carrell, 1998
;Macaro, Graham & Vanderplank, 2007

( .)Oxford, 1990ب) االطرتاتٝذٝات ايعاطؿ١ٝ
(Strategies

:)Affective

تظاعذ

ٖزٙ

االطرتاتٝذٝات ايطًب ١عً ٢ايرتنٝض عًَ ٢ؼاعشِٖ
ٚايتػًب عً ٢أ ٟعٛا٥ل ْؿظٚ .١ٝتؼتٌُ عً ٢ختؿٝض
َظت٣ٛ

ايكًل،

ٚتؼذٝع

ايزات

(

Gan,

Humphreys & Hamp-Lyons, 2004; Oxford,

( .)1990; Purpura, 1997ز) االطرتاتٝذٝات

( )21طايب ١دسطٔ باطتدذاّ

جتشٜبٚ ١ٝضُت

اطرتاجتٝات تعًِ ايًػٚ ١أخش ٣ضابط ١ضُت ()21
طايب ١دسطٔ بايطشٜك ١االعتٝادٚ .١ٜأػاست ْتا٥ر
ايذساط ١إىل عذّ ٚدٛد ؾشٚم بني اجملُٛع ١ايتذشٜب١ٝ
ٚايطابط١

ايتشصٌٝ

يف

ٜعض٣

الطتدذاّ

اطرتاتٝذٝات تعًِ ايًػ.١
ٚقاّ صاٖ )Zhao, 2009( ٛبذساطٖ ١ذؾت إىل َعشؾ١
أثش ايتذسٜب يف اطرتاتٝذٝات َا ٚسا ٤املعشؾ ١عً٢
تعًِ املؿشدات يذ ٣طًب ١ادتاَعات ايصٚ .١ٝٓٝيتشكٝل
أٖذاف

ايذساط،١

اطتدذّ

ايباسح

َكٝاغ

انظؿٛسد الطرتاتٝذٝات تعًِ ايًػٚ .١تهْٛت ع١ٓٝ
ايذساطَٔ ١

( )134طايباً ٚطايب ١قظُٛا إىل

زتٛعتني :اسذُٖا جتشٜبٚ ١ٝضُت ( )68طايباً
ٚطايب ١تًكٛا بشْازتا تذسٜبٝا يف اطتدذاّ
اطرتاتٝذٝات َا ٚسا ٤املعشؾ ١يف تعًِ املؿشدات،
ٚأخش ٣ضابطٚ ١ضُت ( )66طايباً ٚطايب ١مل ٜتًكٛا
أ ٟتذسٜبٚ .قذ أظٗشت ْتا٥ر ايذساطٚ ١دٛد ؾشٚم
رات دالي ١إسصا ١ٝ٥بني اجملُٛع ١ايتذشٜب١ٝ
ٚايطابط ١يف اختباس تعًِ املؿشدات ٚيصاحل اجملُٛع١

االدتُاع :)Social Strategies( ١ٝتؼٌُ ٖزٙ

ايتذشٜب.١ٝ

االطرتاتٝذٝات املبادئ ايتٛد ١ٝٗٝيًطًب ١يًتػًب عً٢

ٚأدش ٣يـ ٚػني ( )Lv & Chen, 2010دساط١

ايعكبات االدتُاع ١ٝأثٓا ٤عًُ ١ٝايتٛاصٌ االدتُاعٞ

ٖذؾت إىل َعشؾ ١أثش ايتذسٜع باطتدذاّ

َع اآلخشٚ ،ٜٔتؼذع ٖز ٙاالطرتاتٝذٝات طشح

اطرتاتٝذٝات َا ٚسا ٤املعشؾ ١عً ٢تُٓ ١ٝخربات

األط ١ً٦يػاٜات ايتٛضٝح أ ٚايتصشٝحٚ ،ايتعاَ ٕٚع

ايهتاب ١يذ ٣طًب ١ايهًٝات املٗٓ ١ٝيف ايصني.

اآلخش.)Oxford, 1990; Wang Duqin, 2002 ( ٜٔ

ٚيتشكٝل أٖذاف ايذساط ،١اطتدذّ ايباسجإ َكٝاغ
انظؿٛسد الطرتاتٝذٝات تعًِ ايًػٚ .١تهْٛت ع١ٓٝ
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ايذساط )86( َٔ ١طايباً ٚطايب َٔ ١طًب ١نً ١ٝاٜٚٛ

أٖذاف

املٗٓ ،١ٝقظُٛا إىل زتُٛعتني :اسذُٖا جتشٜب١ٝ

انظؿٛسد الطرتاتٝذٝات تعًِ ايًػٚ .١تهْٛت ع١ٓٝ

( )44طايباً ٚطايب ،١دسطٛا باطتدذاّ

ايذساط )593( َٔ ١طايباً ٚطايب َٔ ١طًب ١داَع١

اطرتاتٝذٝات َا ٚسا ٤املعشؾٚ ،١ضُت اجملُٛع١

تؼٓؼ ػٚ .)Cheng Shiu University( ٛٝتهْٛت

ايطابط )42( ١طايباً ٚطايب ،١دسطٛا باطتدذاّ

اجملُٛع ١ايتذشٜبَٔ ١ٝ

( )342طايباً ٚطايب,١

ايطشٜك ١االعتٝادٚ .١ٜقذ أظٗشت ْتا٥ر ايذساطٚ ١دٛد

ٚتهْٛت اجملُٛع ١ايطابطَٔ ١

ؾشٚم بني اجملُٛع ١ايتذشٜبٚ ١ٝاجملُٛع ١ايطابط ١يف

ٚطايب .١ؾتًكت اجملُٛع ١ايتذشٜبَُٗ ١ٝات االطتُاع

تُٓ ١ٝخربات ايهتاب ١تعض ٣ألثش ايتذسٜع باطتدذاّ

يف َشنض ايتعًِ ايزات ٞيف سني دسطت اجملُٛع١

اطرتاتٝذٝات َا ٚسا ٤املعشؾٚ ١يصاحل اجملُٛع١

ايطابط ١بايطشٜك ١االعتٝادٚ .١ٜقذ أػاست ْتا٥ر

ٚضُت

ايذساط،١

اطتدذّ

ايباسح

َكٝاغ

( )251طايباً

ايتذشٜب.١ٝ

ايذساط١

ٚقاَت ػاٚا ( )Sheu, 2011بذساطٖ ١ذؾت إىل

اجملُٛع ١ايتذشٜبٚ ١ٝاجملُٛع ١ايطابط ١يف َظت٣ٛ

َعشؾ ١أثش َظام اطتذسان ٞايهرت ْٞٚعً ٢تُٓ١ٝ

ٚدٛد ؾشٚم رات دالي ١إسصا ١ٝ٥بني

َٗاس ٠االطتُاع يصاحل اجملُٛع ١ايتذشٜب.١ٝ

اطتدذاّ ايطًب ١الطرتاتٝذٝات تعًِ ايًػ ١يف تا.ٕٜٛ

ٚقاّ امحذٚ ٟستُذAhmadi and Mahoodi, ( ٟ

ٚيتشكٝل أٖذاف ايذساط ،١اطتدذَت ايباسج١

 )2012بذساطٖ ١ذؾت إىل َعشؾ ١أثش ايتذسٜع

َكٝاغ انظؿٛسد الطرتاتٝذٝات تعًِ ايًػ.١

باطتدذاّ اطرتاتٝذٝات تعًِ ايًػ ١عً ٢تعًِ ايًػ١

ٚتهْٛت ع ١ٓٝايذساط )440( َٔ ١طايباً داَعٝاً

االصتًٝض ١ٜيذ ٣طًب ١املشسً ١ايجاْ ١ٜٛيف إٜشإ.

طبل عًَ ِٗٝكٝاغ اطرتاتٝذٝات تعًِ ايًػ١

ٚيتشكٝل أٖذاف ايذساط ،١اطتدذّ ايباسجإ َكٝاغ

النظؿٛسد قبٌ ايبذ ٤باملظام ٚبعذ اْتٗاٚ .٘٥قذ

أنظؿٛسد الطرتاجتٝات تعًِ ايًػٚ .١تهْٛت ع١ٓٝ

أظٗشت ْتا٥ر ايذساطٚ ١دٛد ؾشٚم رات دالي١

ايذساط )56( َٔ ١طايباً ٚطايب َٔ ١طًب ١املشسً١

( )0.01=αيف

ايجاْ ١ٜٛقظُٛا إىل زتُٛعتني :زتُٛع ١ضابط١

إسصا ١ٝ٥عٓذ َظت ٣ٛايذالي١

اطتدذاّ اطرتاتٝذٝات تعًِ ايًػ ١مجٝعٗا.
ٚقاّ َاْإ ٚايٝع

ٜٛٚطـ ٚباْذإ

( Manan,

 )Alias, Yusof and Pandian, 2011بذساط١
ٖذؾت إىل َعشؾ ١أثش بشْاَر تذسٜيب الطرتاتٝذٝات
تعًِ ايًػ ١عً ٢اطتدذاّ طًب ١ادتاَع ١هلا يف َايٝضٜا.
ٚيتشكٝل أٖذاف ايذساط ،١اطتدذّ ايباسجَ ٕٛكٝاغ
انظؿٛسد الطرتاتٝذٝات تعًِ ايًػٚ .١تهْٛت

ٚضُت

( )28طايباُ ٚطايب ١دسطت بايطشٜك١

االعتٝادٚ ،١ٜزتُٛع ١جتشٜبٚ ١ٝضُت ( )28طايباً
ٚطايب ١دسطت باطتدذاّ اطرتاتٝذٝات تعًِ ايًػ.١
ٚقذ أظٗشت ْتا٥ر ايذساطٚ ١دٛد ؾشٚم رات دالي١
إسصا ١ٝ٥بني اجملُٛع ١ايطابطٚ ١اجملُٛع١
ايتذشٜب ١ٝيف تعًِ ايًػ ١االصتًٝضٚ ١ٜيصاحل اجملُٛع١
ايتذشٜب.١ٝ
ٚناٜظ)Yaman & Cakici, 2013( ٞ

اجملُٛع ١ايتذشٜب )30( َٔ ١ٝطايباً ٚطايب،١

ٚقاَت ٜاَإ

ٚاجملُٛع ١ايطابط )30( َٔ ١طايباً ٚطايبٚ .١قذ

بذساطٖ ١ذؾت إىل َعشؾ ١أثش ايتذسٜع باطتدذاّ

أػاست ْتا٥ر ايذساط ١إىل ٚدٛد ؾشٚم رات دالي١

االطرتاتٝذٝات املعشؾٚ ١ٝاطرتاتٝذٝات ايتعٜٛض عً٢

إسصا ١ٝ٥بني اجملُٛع ١ايتذشٜبٚ ١ٝاجملُٛع ١يف

حتظني َٗاسات االطتٝعاب ايكشا ٞ٥يذ ٣طًب١

اطتدذاّ اطرتاجتٝات تعًِ ايًػ ١يصاحل اجملُٛع١

ادتاَع ١يف تشنٝاٚ .يتشكٝل أٖذاف ايذساط،١

ايتذشٜب ١ٝاييت تعشضت يًربْاَر ايتذسٜيب.

اطتدذَت

ٚأدش ٣ناْر ( )Chang, 2011دساطٖ ١ذؾت ملعشؾ١

الطرتاتٝذٝات تعًِ ايًػٚ .١تهْٛت ع ١ٓٝايذساطَٔ ١

أثش اطتدذاّ اطرتاتٝذٝات تعًِ ايًػ ١يف َٗاس٠
االطتُاع يذ ٣طًب ١ادتاَع ١يف تاٚ .ٕٜٛيتشكٝل

ايباسجتإ

َكٝاغ

( )60طايباً ٚطايب َٔ ١طًب ١داَع١

انظؿٛسد
( Ondokuz

 ,)Mayis Universityقظُٛا إىل زتُٛعتني:

زتُٛع ١جتشٜب ١ٝتهْٛت َٔ ( )30طايباً ٚطايب،١

سني دسطت اجملُٛع ١ايطابط ١بايطشٜك ١االعتٝاد.١ٜ

ٚتهْٛت اجملُٛع ١ايطابط )30( َٔ ١طايباً ٚطايب.١

ٚقذ أظٗشت ْتا٥ر ايذساطٚ ١دٛد ؾشٚم بني اجملُٛع١

ٚتًكت اجملُٛع ١ايتذشٜب ١ٝايتذسٜع باطتدذاّ

ايتذشٜبٚ ١ٝايطابط ١يف تعًِ َعاْ ٞاملؿشدات يصاحل

االطرتاتٝذٝات املعشؾٚ ١ٝاطرتاتٝذٝات ايتعٜٛض،

اجملُٛع ١ايتذشٜب ١ٝاييت خطعت يًربْاَر ايتذسٜيب.

ٚدسطت اجملُٛع ١ايطابط ١بايطشٜك ١ايتكًٝذٚ .١ٜقذ

ٚقاَت بٓهاؾ )Benkhenafou, 2015( ٛٝبذساط١

أظٗشت ْتا٥ر ايذساطٚ ١دٛد ؾشٚم رات دالي١
إسصا ١ٝ٥بني اجملُٛع ١ايتذشٜبٚ ١ٝاجملُٛع١
ايطابط ١يف َظت ٣ٛاالطتٝعاب ايكشا ٞ٥يصاحل

ٖذؾت إىل َعشؾ ١أثش ايتذسٜع باطتدذاّ
اطرتاتٝذٝات ايزانش٠

عً ٢تعًِ املؿشدات

ٚاالستؿاظ بٗا يذ ٣طًب ١ادتاَع ١يف ادتضا٥ش.

اجملُٛع ١ايتذشٜب.١ٝ

ٚيتشكٝل أٖذاف ايذساط ١اطتدذّ ايباسح َكٝاغ

ٚقاَت ( )Bolukbas, 2013بذساطٖ ١ذؾت إىل

انظؿٛسد الطرتاتٝذٝات تعًِ ايًػٚ .١تهْٛت ع١ٓٝ

حتذٜذ اطرتاتٝذٝا تعًِ ايًػَٚ ١عشؾ ١أثش ٖزٙ

ايذساطَٔ ١

( )54طايباً ٚطايب َٔ ١داَع١

االطرتاتٝذٝات عً ٢تعًِ املؿشدات يف تشنٝا.

( )University of Tlemcenقظُٛا إىل زتُٛعتني

ٚيتشكٝل أٖذاف ايذساط ،١اطتدذَت ايباسج١

زتُٛع ١ضابطٚ ١جتشٜب ١ٝتهْٛت نٌ َُٓٗا َٔ

َكٝاغ انظؿٛسد الطرتاتٝذٝات تعًِ ايًػ.١

( )26طايباً ٚطايبٚ .١تكًت اجملُٛع ١ايتذشٜب١ٝ

( )20طايباً،

ايتذسٜع باطتدذاّ اطرتاتٝذٝات ايزانشٚ ،٠دسطت

ٚاجملُٛع ١ايطابط )20( َٔ ١طايباً َٔ طًب ١داَع١

اجملُٛع ١ايطابط ١بايطشٜك ١ايتكًٝذٚ .١ٜقذ أظٗشت

اططٓب .ٍٛسٝح تعشضت اجملُٛع ١ايتذشٜب١ٝ

ْتا٥ر ايذساطٚ ١دٛد ؾشٚم رات دالي ١إسصا ١ٝ٥بني

الطرتاتٝذٝات تعًِ ايًػٚ ١األْؼط ١املٛد٘ ضتٖٛا ،يف

اجملُٛع ١ايطابطٚ ١اجملُٛع ١ايتذشٜب ١ٝيف َظت٣ٛ

سني دسطت اجملُٛع ١ايطابط ١بايطشٜك ١االعتٝاد.١ٜ

تعًِ املؿشدات ٚاالستؿاظ بٗا يصاحل اجملُٛع١

ٚقذ أػاست ْتا٥ر ايذساط ١إىل ٚدٛد ؾشٚم رات دالي١

ايتذشٜب.١ٝ

إسصا ١ٝ٥بني اجملُٛع ١ايتذشٜبٚ ١ٝايطابط ١يف

ٜتطح َٔ خالٍ اطتعشاض ايذساطات ايظابك ١إٔ

ٚتهْٛت اجملُٛع ١ايتذشٜبَٔ ١ٝ

اطتدذاّ اطرتاتٝذٝات تعًِ ايًػ ١يصاحل اجملُٛع١
ايتذشٜبٚٚ ،١ٝدٛد ؾشٚم رات دالي ١إسصا ١ٝ٥بني
اجملُٛع ١ايتذشٜبٚ ١ٝايطابط ١يف تعًِ َعاْٞ
املؿشدات يصاحل اجملُٛع ١ايتذشٜبٚ ١ٝاييت دسطت

بعطٗا ٖذف إىل َعشؾ ١أثش ايتذسٜع باطتدذاّ
اطرتاتٝذٝات تعًِ

ايًػ ١املتطُٓ ١يف َكٝاغ

انظؿٛسد عً ٢تعًِ ايًػ ١االصتًٝضٚ ،١ٜبعطٗا اآلخش
ٖذف إىل َعشؾ ١أثش بعض االطرتاتٝذٝات املتطُٓ١

باطتدذاّ اطرتاتٝذٝات تعًِ ايًػ.١

يف َكٝاغ انظؿٛسد عً ٢تعًِ ايًػ ١االصتًٝض.١ٜ

ٚقاّ َٗذايف ( )Mahdavi, 2014بذساطٖ ١ذؾت إىل

ٚتًتك ٞايذساط ١اذتايَ ١ٝع ايذساطات ايظابك ١يف

َعشؾ ١أثش ايتذسٜب عً ٢اطرتاتٝذٝات َا ٚسا ٤املعشؾ١

اهلذف اييت طعت إيَ ٖٛٚ ٘ٝعشؾ ١أثش بشْاَر تذسٜيب

عً ٢تعًِ املؿشدات يذ ٣طًب ١ادتاَعات يف إٜشإ.

عً ٢تُٓ ١ٝاطتدذاّ اطرتاتٝذٝات تعًِ ايًػ١

ٚيتشكٝل أٖذاف ايذساط ،١اطتدذّ ايباسح َكٝاغ

االصتًٝض ١ٜاملتطُٓ ١يف َكٝاغ انظؿٛسد ،إال أْٗا

انظؿٛسد الطرتاتٝذٝات تعًِ ايًػٚ .١تهْٛت ع١ٓٝ

متٝضت عٓٗا يف إدشاٗ٥ا عً ٢ع َٔ ١ٓٝطًب ١ادتاَعات

ايذساط )60( َٔ ١طايباً ٚطايب ,١قظُٛا إىل َٔ

األسدْ.١ٝ

زتُٛعتني زتُٛع ١ضابطٚ ١أخش ٣جتشٜب ١ٝتهْٛت

َؼهً ١ايذساطٚ ١أطً٦تٗا

نٌ َُٓٗا َٔ ( )30طايباً ٚطايب .١سٝح تًكت
اجملُٛع ١ايتذشٜب ١ٝبشْازتاً تذسٜبٝاً الطتدذاّ
اطرتاتٝذٝات َا ٚسا ٤املعشؾ ١يف تعًِ املؿشدات ،يف

تعذّ اطرتاتٝذٝات ايتعًِ ايعٓصش ايشٝ٥ع يف ايعذٜذ
َٔ منارز تعًِ ايًػ َٔٚ ،١ايعٛاٌَ ايشٝ٥ظ ١اييت
تظاعذ عً ٢حتذٜذ نٝؿَٚ ١ٝذ ٣دٛد ٠تعًِ ايطًب١
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يًػ ١ايجاْ ١ٝأ ٚتعًِ يػ ١أدٓبٚ .١ٝإٔ َععِ ايبشٛخ

ايذساط١

اييت تٓاٚيت اطرتاتٝذٝات تعًِ ايًػ ٖٞ ١حبٛخ

الطرتاتٝذٝات تعًِ ايًػ.١

نُ ١ٝتعتُذ عً ٢ايتكشٜش ايزاتٞ

(،)Chamot, 2005

ٖٓٚاى عذد قً َٔ ٌٝايذساطات ايتذشٜب ١ٝيف ايب١٦ٝ
ايعشب ١ٝاييت تٓاٚيت أثش ايتذسٜب عً ٢اطرتاتٝذٝات
تعًِ ايًػ ١أ ٚتٓاٚيت طشم تذسٜع االطرتاتٝذٝات.
يزيو ،ؾكذ طعت ٖز ٙايذساط ١إىل تُٓ ١ٝاطتدذاّ
اطرتاتٝذٝات تعًِ ايًػ ١االصتًٝض َٔ ،١ٜخالٍ بشْاَر
تذسٜيب ٚاطتكصا ٤أثش ٙيف تُٖٓ ١ٝز ٙاالطرتاتٝذٝات
يذ ٣أؾشاد ع ١ٓٝايذساطٚ .١بؼهٌ أنجش حتذٜذاً
تتُجٌ َؼهً ١ايذساط ١اذتاي ١ٝيف اإلداب ١عٔ

املهتب١

ايعشب١ٝ

باختباس

دذٜذ

َصطًشات ايذساط١
اطرتاتٝذٝات تعًِ ايًػ ٖٞٚ :١اإلدشا٤ات احملذد٠
املتبٓا َٔ ٠قبٌ املتعًِ دتعٌ عًُ ١ٝايتعًِ أطٌٗ
ٚأطشع ٚأَتعٚ ،أنجش اعتُادا عً ٢ايزاتٚ ،أنجش
قابً ١ٝيًتشَ ٌٜٛع األٚضاع ادتذٜذ٠

(.)Oxford, 1990

ٚتعشف إدشاٝ٥ا بأْٗا زتُٛع ايذسدات اييت عتصٌ
عًٗٝا ايطايب عًَ ٢كٝاغ انظؿٛسد الطرتاتٝذٝات
تعًِ ايًػٚ ١األبعاد امله ١ْٛي٘.
ايربْاَر ايتذسٜيبٜٚ :عشف إدشاٝ٥ا بأْ٘ :زتُٛعَٔ ١

ايظؤايني اآلتٝني:
ايظؤاٍ األ ٌٖ :ٍٚتٛدذ ؾشٚم رات دالي ١إسصا١ٝ٥
عٓذ َظت ٣ٛدالي )0.05≤α( ١بني َتٛطط دسدات
أؾشاد اجملُٛعتني ايتذشٜبٚ ١ٝايطابط ١يف ايذسدات
عً ٢األبعاد ايؿشع ١ٝملكٝاغ اطرتاجتٝات تعًِ ايًػ١
(اطرتاتٝذٝات ايزانشٚ ،٠االطرتاتٝذٝات املعشؾ،١ٝ
ٚاطرتاتٝذٝات ايتعٜٛضٚ ،اطرتاتٝذٝات َا ٚسا٤

االطرتاتٝذٝات ٚاألْؼطٚ ١ارتربات ٚاإلدشا٤ات
املٓعُٚ ١املدطط هلا ،اييت ٜظتدذَٗا املذسب َع
زتُٛع ١ايطًب( ١أؾشاد ع ١ٓٝايذساطٚ ،)١ريو بكصذ
إسذاخ تطٜٛش يف اطرتاتٝذٝات تعًِ ايًػ ١االصتًٝض.١ٜ
ٚتؼٌُ:
 .1اطرتاتٝذٝات

ايزانش:٠

ٚتعٌُ

ٖزٙ

املعشؾٚ ،١االطرتاتٝذٝات ايعاطؿٚ ،١ٝاالطرتاتٝذٝات

االطرتاتٝذٝات عًْ ٢كٌ املعًَٛات إىل

االدتُاع )١ٝتعض ٣إىل ايربْاَر ايتذسٜيب؟

ايزانش ٠ط ١ًٜٛاملذٚ ٣اطرتداعٗا يػاٜات

ايظؤاٍ ايجاْ ٌٖ :ٞتٛدذ ؾشٚم رات دالي ١إسصا١ٝ٥

ايتٛاصٌ َع اآلخشٚ .ٜٔتتطُٔ إْؼا٤

عٓذ َظت ٣ٛدالي )0.05≤α( ١يف دسد ١اطتدذاّ
اطرتاتٝذٝات تعًِ ايًػ ١تعض ٣ملتػري ادتٓع (رنش,
أْج)٢؟

املشادع ١ادتٝذٚ ،٠تٛظٝـ ايعٌُ.
 .2االطرتاتٝذٝات املعشؾٚ :١ٝتظتدذّ إلْؼا٤
ايُٓارز ايعكًَٚ ،١ٝشادعٚ ١اطتكباٍ ٚتٛيٝذ

أُٖ ١ٝايذساط١
ميهٔ إٔ تظِٗ ايذساط ١اذتاي ١ٝبتضٜٚذ أعطا٤
اهل ١٦ٝايتذسٜظٚ ١ٝاملدتصني بربْاَر ؾاعٌ يًتذسٜب
عً ٢اطرتاتٝذٝات تعًِ ايًػٚ .١ميهٔ إٔ تظِٗ
نزيو مبا تكذَ َٔ ١اطرتاتٝذٝات تذسٜبَٔ ,١ٝ
َجٌ ،اطرتاتٝذٝات ايزانشٚ ،٠االطرتاتٝذٝات
املعشؾٚ ،١ٝاطرتاتٝذٝات ايتعٜٛضٚ ،اطرتاتٝذٝات َا
ٚسا٤

ايشٚابط ايعكً ،١ٝتطبٝل ايصٛس ٚاألصٛات،

املعشؾ،١

ٚاالطرتاتٝذٝات

ايعاطؿ،١ٝ

ٚاالطرتاتٝذٝات االدتُاع ،١ٝبتضٜٚذ أعطا ٤اهل١٦ٝ
ايتذسٜظٚ ١ٝاملدتصني باطرتاتٝذٝات تذسٜب ١ٝؾاعً١
يتعًِ ايًػ ١يف حتكٝل أٖذاؾِٗ .نُا صٚدت ٖزٙ

ايشطا ٌ٥ايًػٚ .١ٜٛاالطرتاتٝذٝات ايعكً ١ٝاييت
ٜظتدذَٗا املتعًُني متهِٓٗ َٔ عٌُ
اطتذالالت ٚاطتٓتادات ملا مت تعًُ٘ٚ .تتطُٔ
ٖز ٙاالطرتاتٝذٝات املُاسط َٔ ١خالٍ
(ايتهشاسٚ ،تعًِ األصٛات ٚطشم ايهتاب١
بصٛس ٠عًُٚ ،١ٝايتُٝٝض)ٚ ،اطرتاتٝذٝات
إسطاٍ ٚاطتكباٍ ايشطاٚ ،ٌ٥صٝاغ ١تٛقعات
َٓاطب،١

ٚعٌُ

شتططات

يًُذخالت

ٚاملدشدات (َجٌ :ايتًدٝصٚٚ ،ضع خط
حتت

ايٓكاط

املُٗٚ ،)١ايٛص ٍٛإىل

اطتٓتادات َٔ خالٍ ايتشً.ٌٝ

ٖزٙ

األخطاٚ ،٤ايتعاَ ٕٚع األػداص اآلخشٜٔ

االطرتاتٝذ ١ٝاملتعًُني عً ٢اطتدذاّ ايًػ١

ايزٜ ٜٔتشذث ٕٛايًػٚ ،١تطٜٛش ايتعاطـ َع

إَا ألغشاض ايؿِٗ أ ٚإْتاز ايًػ ١عً ٢ايشغِ

األػداص اآلخش َٔ ٜٔثكاؾات أخش.٣

َٔ ستذٚد ١ٜاملعشؾ ١بايًػٚ .١تٗذف ٖزٙ

ايطشٜكٚ ١اإلدشا٤ات

 .3اطرتاتٝذٝات

تظاعذ

ايتعٜٛض:

االطرتاتٝذ ١ٝإىل تعٜٛض ايزخري ٠ايًػ١ٜٛ
احملذٚد َٔ ٠ايكٛاعذ ٚبؼهٌ خاص١

زتتُع ايذساطٚ ١عٓٝتٗا

املؿشدات .ؾعٓذَا ٜتعشض املتعًُني يتعبريات

ته ٕٛزتتُع ايذساط َٔ ١مجٝع طًب ١قظِ ايًػ١

غري َأيٛؾ ١هلِ ؾأِْٗ ًٜذ ٕٛ٦إىل اطتدذاّ

االصتًٝض ١ٜيف ادتاَع ١اهلامشٚ ١ٝايبايؼ عذدِٖ

تعشف

يًعاّ

اطرتاتٝذٝات

ٚاييت

ايتدُني

()1356

يف

ايؿصٌ

ايذساطٞ

ايجاْٞ

باالطتذالٍ .ؾاملتعًُني ايز ٜٔال ٜعشؾ ٕٛنٌ

ايذساط .2016/2015ٞأَا ع ١ٓٝايذساط ١ؾكذ

ايهًُات ؾإِْٗ ًٜذ ٕٛ٦إىل اطتدذاّ

اختريت بايطشٜك ١املتٝظش٠

()Available sample

زتُٛعَ ١تٓٛع َٔ ١ايكشا ٔ٥ايًػ ١ٜٛأ ٚغري

ٚبًؼ عذدِٖ

ايًػٚ ١ٜٛريو يتدُني َعٓ ٢تًو ايهًُات.

ػعبتني َٔ أصٌ ثالخ ػعب َٔ َاد ٠ايكشا ;٠٤إر

ٚال تظتدذّ اطرتاتٝذٝات ايتعٜٛض ألغشاض

أبذَ ٣ذسط ٞتًو ايؼعب سغب ١سكٝك ١ٝيف ايتعا ٕٚيف

ؾِٗ ايًػ ١ؾكط ٚيهٓٗا تظتدذّ نزيو

إدشا ٤ايذساط ،١ؾتِ تعٝني تًو ايؼعب عؼٛاٝ٥اً

إلْتاز ايًػٖٚ .١ز ٙاالطرتاتٝذ ١ٝمتهٔ

اسذُٖا ضُت اجملُٛع ١ايتذشٜبَِٗٓ ،)34( ١ٝ

املتعًُني َٔ إْتاز عباسات َٓطٛق ١أٚ

( )16طايباً )18( ٚ ،طايبٚ ،١األخش ٣ضُت

َهتٛب ١دَ ٕٚعشؾ ١ناًَ ١بٗا.

اجملُٛع ١ايطابط )15( َِٗٓ ،)42( ١طايباً)27( ٚ ،

 .4اطرتاتٝذٝات

ٚسا٤

َا

املعشؾ:١

ٖزٙ

االطرتاتٝذٝات تظُح يًُتعًُني بتدطٝط,
ٚتٓعٚ ِٝتك ِٝٝعًُ ١ٝايتعًِ ارتاص ١بِٗ.
ٚتتطُٔ ايرتنٝض عً ٢ايتعًِ َٔ خالٍ إقاَ١
سٚابط َع املٛاد اييت متت تعًُٗا َظبكاً،
ٚتٓعٚ ِٝختطٝط عًُ ١ٝايتعًِ.
تظاعذ املتعًُني ايظٝطش ٠عًَ ٢ؼاعشِٖ،
ٚدٚاؾعِٗٚ ،اجتاٖاتِٗ رات ايعالق ١بتعًُِٗ.
ٚتعٌُ عً ٢خؿض ايكًلٚ ،تؼذٝع أٚ
َهاؾأ ٠ايزاتٚ ،ايظٝطش ٠عً ٢ايتػريات
االْؿعاي١ٝ

ارتاص١

ٚاالستؿاظ

مبزنشات يتعًِ ايًػٚ ١تبادٍ املؼاعش َع
اآلخش.ٜٔ
 .6االطرتاتٝذٝات

االدتُاع:١ٝ

طايب.١
ٚيًتأنذ َٔ تهاؾؤ اجملُٛع ١ايطابطٚ ١ايتذشٜب١ٝ
مت سظاب املتٛططات اذتظابٚ ١ٝاالضتشاؾات
املعٝاس ١ٜايكبًٚ ١ٝاطتدذاّ االختباس ايجٓاٞ٥

()t-test

نُا َٖ ٛبني يف دذ.1 ٍٚ
ٜتطح َٔ دذ 1 ٍٚتهاؾؤ اجملُٛعتني قبٌ اطتدذاّ

 .5االطرتاتٝذٝات ايعاطؿٖ :١ٝز ٙاالطرتاتٝذٝات

بِٗ،

( )76طايباً ٚطايب ;١إر متّ اختٝاس

ٖٚزٙ

االطرتاتٝذٝات َؿٝذ ٠يًتؿاعٌ االدتُاعَ ٞع
اآلخشٚ ٜٔخاص ١يف زتاٍ ايتٛاصٌٚ .تتطُٔ
طشح األطٚ ،١ً٦ايطًب َٔ اآلخش ٜٔتصشٝح

ايربْاَر ايتذسٜيب الطرتاتٝذٝات تعًِ ايًػ ,١إر ناْت
ق( ِٝت) غري داي ١إسصاٝ٥اٖٚ ،زا ٜؼري إىل تهاؾؤ
اجملُٛعتني ايطابطٚ ١ايتذشٜب.١ٝ

جدول1
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متّ يف ٖز ٙايذساط ١اطتدذاّ أداتني ُٖا :ايربْاَر
ايتذسٜيبَٚ ,كٝاغ انظؿٛسد الطرتاتٝذٝات تعًِ
ايًػٚ ,١ؾُٝا  ًٜٞعشض يٛصـ أداتا ايذساط:١
أٚالً :ايربْاَر ايتذسٜيب :تٓطًل ؾًظؿ ١ايربْاَر
()Oxford, 1990

اييت

اقرتست مثاْ ١ٝخطٛات يًتذسٜب ٖ .1 :ٞحتذٜذ
استٝادات ايطًبٚ ١ايٛقت املتاح .2 .اختٝاس
االطرتاجتٝات بؼهٌ دٝذ .3 .األخز بعني االعتباس
دَر اإلطرتاجت ١ٝيف ايتذسٜب .4 .األخز بعني االعتباس
ايكطاٜا ايتشؿٝض .5 .١ٜإعذاد املٛاد ٚاألْؼط.6 .١
إبالؽ ايطًب ١عٔ ايتذسٜب .7 .تك ِٝٝاإلطرتاجت ١ٝاييت
مت ايتذسٜب عًٗٝاَ .8 .شادع ١االطرتاجتٝات اييت مت
ايتذسٜب عًٗٝا.

.1.1

ٚاالطتٓتاز،

ٚعٌُ

شتططات

يًُذخالت

ٚاملدشدات)ٚ ،اطرتاجتٝات ايتعٜٛض (َجٌ :ايتدُني
ايزنٚ ،ٞايتػًب عً ٢ايصعٛبات يف احملادث١
ٚايهتابٚ ،)١اطرتاتٝذٝات َا ٚسا ٤املعشؾَ( ١جٌ:
ايرتنٝض عً ٢ايتعًِ ،ايتٓعٚ ِٝايتدطٝط يًتعًِ،
ٚتك ِٝٝايتعًِ)ٚ ،االطرتاجتٝات ايعاطؿَ( ١ٝجٌ:
خؿض ايكًلٚ ،تؼذٝع ايزات)ٚ ،االطرتاتٝذٝات
االدتُاعَ( ١ٝجٌ :طشح األطٚ ،١ً٦ايتعاَ ٕٚع
اآلخشٚ ،ٜٔايتعاطـ َع اآلخشٚ .)ٜٔبعذ ريو ،مت
تطٜٛش ستت ٣ٛادتًظات ايتذسٜب ٖٞٚ ،١ٝعباس ٠عٔ
َٛاقـ ٚخربات َٔ نتاب ايكشا ٠٤املدصص يًُظام
ٚمت إعذاد ادتًظات ايتذسٜب ١ٝبايتؿصَ ٌٝتطُٓ١
األٖذافٚ ،دٚس املذسبٚ ،دٚس ايطًبٚ ،١اطرتاجتٝات
ايتذسٜب ٚايتكٚ ،ِٜٛايضَٔ املٓاطب يهٌ دًظ١
ْٚؼاط.

ٚقذ مت بٓا ٤ايربْاَر ايتذسٜيب يتُٓ ١ٝاطتدذاّ
اطرتاتٝذٝات تعًِ ايًػ ١إر مت َشادع ١االطرتاتٝذٝات
املتطُٓ ١يف َكٝاغ أنظؿٛسد : :ٖٞٚاطرتاتٝذٝات
ايزانشَ( ٠جٌ :إْؼا ٤ايصٛس ايزٖٓٚ ،١ٝايتطبٝل
ايعًُ ٞيًصٛس ٚاألصٛاتٚ ،املشادع ١املٓعُٚ ،١ايعٌُ
ايٛظٝؿ،)ٞ

.1.4

4140

أداتا ايذساط١

ٚاالطرتاجتٝات

21.4

4140

 +قيم "ت" كمها غير دالة إحصائياً عند مستوى 202.

ايتذسٜيب َٔ أسا ٤انظؿٛسد

.1.2
.14.

24

التجريبية

.1.0

املعشؾ١ٝ

(َجٌ:

املُاسطٚ ،١اطتكباٍ ٚإسطاٍ ايشطاٚ ،ٌ٥ايتشًٌٝ

ٚاست ٣ٛايربْاَر عً٢

( )21ستاضش ٠تذسٜب،١ٝ

ٚاطتُش ايتطبٝل ملذ ٠ػٗش ْٚصـ بٛاقع ثالخ
ستاضشات أطبٛعٝاًَٚ ،ذ ٠احملاضش ٠مخظٕٛ
دقٝكَٛ ٖٞٚ ،١صع ١عً ٢االطرتاتٝذٝات ايظت.١
ٚاػتٌُ ايربْاَر عً ٢طشٜكتني يف ايتذسٜب األٚىل
ايتذسٜب ايؿشدٚ ،ٟايجاْ ١ٝايتذسٜب ادتُاع.ٞ

صذم ايربْاَر ايتذسٜيب :بعذ إعذاد ايصٛس ٠األٚي١ٝ

ٜتبع ٖزا املكٝاغ تذسز يٝهشت ارتُاط 1( ٞال

(َٔ )9

تٓطبل2 ،غري َتأنذ 3 ،تٓطبل غايبا 4 ،تٓطبل

املتدصصني يف عًِ ايٓؿع ايرتبٚ ٟٛايكٝاغ ٚايتكِٜٛ

أسٝاْا 5 ،تٓطبل داُ٥ا)ٚ ،ترتاٚح ايذسد ١ايذْٝا

ٚشتتصني يف ايًػ ١االصتًٝضٚ ١ٜأطايٝب تذسٜظٗا،

ٚايعًٝا يًُكٝاغ بني

( ،)250- 50سٝح تعترب

إلبذا ٤أسا َٔ ِٗ٥سٝح َذَ ٣ال ١َ٤ستت ٣ٛايربْاَر

ايذسدَٓ ١دؿط ١إرا تشاٚست َا بني (,)2.49- 1

ايتذسٜيب ملظت ٣ٛايطًبٚٚ ،١ضٛسَ٘ٚ ،ذ ٣تطُني

َٚتٛطط ١إرا تشاٚست َا بني

(،)3.49- 2.50

االطرتاتٝذٝات املظتدذَ ١يتشكٝل أٖذاف ايربْاَر،

َٚشتؿع ١إرا تشاٚست َا بني (ٚ .)5- 3.50بًػت

َٚذَٓ ٣اطب ١ايٛقت املدصص يهٌ إطرتاجت،١ٝ

َعاَالت ثبات االتظام ايذاخً ٞباطتدذاّ َعادي١

ٚمت األخز مبالسعات احملهُني اييت اضتصشت يف

نشْٚباخ ايؿا يًُكٝاغ بصٛست٘ األصً- 0.66( ١ٝ

غُٛض بعض املؿاٖٚ ِٝمت إعاد ٠صٝاغتٗا.

 )0.81ألبعاد املكٝاغ.

أٖذاف ايربْاَر :أ .اهلذف ايعاّٜ :تُجٌ اهلذف ايعاّ

صذم َكٝاغ انظؿٛسد الطرتاتٝذٝات تعًِ ايًػ:١

يًربْاَر ايتذسٜيب يف تُٓ ١ٝاطتدذاّ اطرتاجتٝات

مت ايتٛصٌ إىل دالالت صذم املكٝاغ يف صٛست٘

تعًِ ايًػ ١يذ ٣ع َٔ ١ٓٝطًب ١قظِ ايًػ ١االصتًٝض ١ٜيف

ايٓٗا ١ٝ٥عً ٢ايٓش ٛايتاي:ٞ

يًربْاَر ايتذسٜيب ،دش ٣عشض٘ عً٢

ادتاَع ١اهلامش .١ٝب .األٖذاف اإلدشاٜٗ :١ٝ٥ذف
ايربْاَر ايتذسٜيب إىل حتكٝل األٖذاف ايتاي.1 :١ٝ
تُٓ ١ٝاطتدذاّ اطرتاجتٝات ايزانش .2 .٠تُٓ١ٝ
اطتدذاّ االطرتاجتٝات املعشؾ .3 .١ٝتُٓ ١ٝاطتدذاّ
تُٓ ١ٝاطتدذاّ

اطرتاجتٝات ايتعٜٛض.4 .

اطرتاجتٝات َا ٚسا ٤املعشؾ .5 .١تُٓ ١ٝاطتدذاّ
ايعاطؿ.١ٝ

اطرتاجتٝات

.6

اطتدذاّ

تُٓ١ٝ

االطرتاجتٝات االدتُاع.١ٝ

أ.

صذم احملهُني :مت ايتشكل َٔ صذم
احملت ٣ٛملكٝاغ انظؿٛسد الطرتاتٝذٝات
تعًِ ايًػ ١بعشض املكٝاغ عً ٢تظع١
ستهُني َٔ أعطا ٤اهل ١٦ٝايتذسٜظَٔ ١ٝ
املتدصصني يف عًِ ايٓؿع ايرتب،ٟٛ
ٚايكٝاغ ٚايتكٚ ،ِٜٛايًػ ١االصتًٝض ١ٜيف
ادتاَع ١اهلامش ،١ٝإر طًب َِٓٗ بٝإ َذ٣
اْتُا ٤ايؿكش ٠يًبعذ ايز ٟتٓتُ ٞإي،٘ٝ

ثاْٝاًَ :كٝاغ أنظؿٛسد الطرتاتٝذٝات تعًِ ايًػ:١

َٚذٚ ٣ضٛح ايؿكشاتَٚ ،ذ ٣طالَ١

( Oxford,

ايصٝاغ ١ايًػ ١ٜٛيًؿكشَٚ ،٠ذَٓ ٣اطب١

ٚته ٕٛاملكٝاغ َٔ ( )50ؾكشَٛ ٠صع ١عً٢

املكٝاغ يع ١ٓٝايذساطٚ ،١إبذا ٤أ١ٜ

طت اطرتاتٝذٝات ٖ:ٞاطرتاتٝذٝات ايزانش٠

َالسعات ٜشْٗٚا َٓاطبٚ .١اعتُذ ايباسجإ

ٚتكاغ َٔ خالٍ ايؿكشات

ْظب ١اتؿام ( )%80نُعٝاس يكب ٍٛايؿكش.٠

( Cognitive

ٚبٓا ً٤عًٖ ٢زا املعٝاس ٚٚؾكا آلسا٤

ٚتكاغ َٔ خالٍ ايؿكشات (،)23- 10

احملهُني مت تعذ ٌٜايصٝاغ ١ايًػ١ٜٛ

Compensation

يبعض ايؿكشاتٚ .بعذ األخز باملالسعات

ٚتكاغ َٔ خالٍ ايؿكشات (،)29- 24

اييت أبذاٖا احملهُٚ ٕٛإعاد ٠صٝاغ١

( Meta-Cognitive

ايربْاَر ايتذسٜيب مت تطبٝل أسبع دًظات

ٚتكاغ َٔ خالٍ ايؿكشات (،)38- 30

تذسٜب َٔ ١ٝايربْاَر ايتذسٜيب عً ٢ع١ٓٝ

()Affective strategies

اطتطالع ١ٝتهْٛت ( )25طايباً ٚطايب١

(،)44- 39

َٔ خاسز ع ١ٓٝايذساطٚ ،١مت ايتعذ ٌٜعً٢

()Social strategies

ايربْاَر ايتذسٜيب يف ض ٤ٛاملالسعات اييت

قاَت بإعذاد ٖزا املكٝاغ انظؿٛسد
)1990

()Memory strategies

(ٚ ،)9- 1االطرتاتٝذٝات املعشؾ١ٝ
)strategies

ٚاطرتاتٝذٝات
)strategies

ايتعٜٛض

(

ٚاطرتاتٝذٝات َا ٚسا ٤املعشؾ١
)strategies

ٚاالطرتاتٝذٝات ايعاطؿ١ٝ
ٚتكاغ

َٔ

خالٍ

ايؿكشات

ٚاالطرتاتٝذٝات االدتُاع١ٝ

ٚتكاغ َٔ خالٍ ايؿكشات (.)50- 45
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أبذاٖا ايطًب ،١إر متت إعاد ٠صٝاغ ١بعض

ايهً ١ٝعًَ ٢كٝاغ اطرتاجتٝات تعًِ

املؿاٖٚ ِٝتبظٝط بعض األَجً.١

ايًػٚ ،١قذ بًػت قَ ِٝعاَالت االستباط
بني أبعاد املكٝاغ ٚايذسد ١ايهً١ٝ

ب .صذم ايبٓا :٤يًتأنذ َٔ صذم ايبٓا ٤مت

يًُكٝاغ تشاٚست بني (،)0.86 - 0.63

تطبٝل املكٝاغ بصٛست٘ ايٓٗا ١ٝ٥عً)50( ٢

ٚإ قَ ِٝعاَالت االستباط بني أبعاد

طايباً خاسز ع ١ٓٝاطتطالع َٔ ١ٝطًب ١قظِ

املكٝاغ ايؿشع ١ٝقذ تشاٚست بني (- 0.35

ايًػ ١االصتًٝضٚ ،١ٜمت سظاب َعاٌَ استباط
بريطٕٛ

()Pearson

 ٖٞٚ ،)0.68قَ ِٝكبٛي ١ألغشاض ايذساط١

نٌ ؾكشَ ٠ع اجملاٍ

اذتاي.١ٝ

ايز ٟتٓتُ ٞإيٚ ٘ٝبايذسد ١ايهً ١ٝعً٢
املكٝاغ ،نُا مت سظاب استباط نٌ

ثبات املكٝاغ :ألغشاض ايتشكل َٔ ثبات املكٝاغ مت

زتاٍ َٔ اجملاالت ايظتَ ١ع ايذسد١

ايتشكل َٔ ثبات االتظام ايذاخً ٞيًُكٝاغ

ايهً ١ٝعً ٢املكٝاغٚ .قذ بًػت قِٝ

باطتدذاّ َعادي ١نشْٚباخ ايؿا عً ٢ايع١ٓٝ

َعاَالت االستباط ؾكشات اطرتاجتٝات

االطتطالعٚ ،١ٝبًػت ق ِٝثبات االتظام ايذاخًٞ

ايزانش ٠تشاٚست بني (،)0.75- 0.66

(،0.65 ،0.82 ،0.70 ،0.81 ،0.72

يًُكٝاغ

(َ )0.66- 0.55ع

 )0.69عً ٢ايتٛاي ٞيهٌ َٔ اطرتاتٝذٝات

ايشد ١ايهً ١ٝيًُكٝاغٚ .إ قَ ِٝعاَالت

ايزانشٚ ،٠االطرتاتٝذٝات املعشؾٚ ،١ٝاطرتاجتٝات

االستباط ؾكشات االطرتاجتٝات املعشؾ١ٝ

ايتعٜٛض،

املعشؾ،١

تشاٚست بني (َ )0.68- 0.44ع زتاهلا،

ٚاالطرتاجتٝات

ٚبني (َ )0.59- 0.39ع ايذسد ١ايهً١ٝ

االدتُاع ١ٝعً ٢ايتٛايٚ ،ٞيًُكٝاغ نهٌ (.)0.86

يًُكٝاغٚ .إ قَ ِٝعاَالت االستباط

إدشا٤ات ايذساط١

َع زتاهلاٚ ،بني

ؾكشات اطرتاجتٝات ايتعٜٛض تشاٚست بني
(َ )0.65- 0.53ع زتاهلاٚ ,بني (- 0.43

ٚاطرتاتٝذٝات

َا

ايعاطؿ،١ٝ

ٚسا٤

ٚاالطرتاجتٝات

اتبع ايباسجإ اإلدشا٤ات ايتاي ١ٝيف تٓؿٝز ايذساط:١

َ )0.57ع ايذسد ١ايهً ١ٝيًُكٝاغٚ .إ

 .1بعذ اختٝاس ع ١ٓٝايذساط ,١مت تع ِٗٓٝٝعؼٛاٝ٥اً

ؾكشات

يف زتُٛعتني اسذُٖا ضابطٚ ١استٛت عً٢

اطرتاجتٝات َا ٚسا ٤املعشؾ ١تشاٚست بني

( )42طايباً ٚطايبٚ ،١أخش ٣جتشٜبٚ ١ٝاستٛت

قِٝ

َعاَالت

االستباط

()0.77- 0.47

َع

()0.71- 0.39

َع

زتاهلا،
ايذسد١

ٚبني
ايهً١ٝ

يًُكٝاغٚ .إ قَ ِٝعاَالت االستباط
ؾكشات االطرتاجتٝات ايعاطؿ ١ٝتشاٚست
بني

(َ )0.71- 0.67ع زتاهلاٚ ،بني

()0.67- 0.54

َع

ايذسد١

ايهً١ٝ

يًُكٝاغٚ .إ قَ ِٝعاَالت االستباط
ؾكشات االطرتاجتٝات ايعاطؿ ١ٝتشاٚست
بني

(َ )0.77- 0.48ع زتاهلاٚ ،بني

()0.61- 0.39

َع

ايذسد١

ايهً١ٝ

يًُكٝاغ .نُا مت سظاب استباط نٌ
زتاٍ َٔ اجملاالت ايظتَ ١ع ايذسد١

عً )34( ٢طايباً ٚطايب.١
 .2مت تطبٝل َكٝاغ انظؿٛسد الطرتاتٝذٝات
تعًِ

ايًػ،١

اطرتاتٝذٝات

ناختباس
تعًِ

ايًػ١

قبًٞ
يذ٣

يكٝاغ
أؾشاد

اجملُٛعتنيٚ ،يزيو يتشذٜذ َظت ٣ٛنٌ
ؾشد َٔ أؾشاد ايع ١ٓٝعًَ ٢كٝاغ
اطرتاتٝذٝات تعًِ ايًػ.١
 .3مت تعشٜض اجملُٛع ١ايتذشٜب ١ٝيربْاَر يف
َاد ٠ايكشا ٠٤يتُٓ ١ٝاطتدذاّ اطرتاجتٝات
تعًِ ايًػ ١ؾكطٚ ،دسطت اجملُٛع ١ايطابط١
بايطشٜك ١االعتٝاد.١ٜ

 .4بعذ تعشٜض أؾشاد اجملُٛع ١ايتذشٜب ١ٝػٗش
ْٚصـ مبعذٍ ثالخ ستاضشات أطبٛعٝاً ،مت
تطبٝل َكٝاغ أنظؿٛسد ناختباس بعذٟ
يكٝاغ اطرتاجتٝات تعًِ ايًػ ١عً ٢أؾشاد
اجملٛعتني.

تصُ ِٝايذساط١
تعذّ ٖز ٙايذساط ١ػب ١جتشٜب ١ٝتك ّٛعً ٢زتُٛع١
ضابطٚ ١أخش ٣جتشٜب .١ٝسٝح مت تطبٝل اختباس قبًٞ
عً ٢زتُٛعيت ايذساطٚ ،١مل ختطع اجملُٛع١
ايطابط ١ألَ ٟعادت .١أَا اجملُٛع ١ايتذشٜب ١ٝؾكذ

 .5قاّ ايباسجإ بتؿشٜؼ بٝاْات ايذساطٚ ١إدشا٤
املعادتات اإلسصا ١ٝ٥باطتدذاّ بشْاَر
.SPSS

خطعت يًربْاَر ايتذسٜيب ايكا ِ٥عً ٢اطتدذاّ
اطرتاتٝذٝات تعًِ ايًػ .١ثِ قاّ ايباسجإ بتطبٝل
االختباس ايبعذ ٟعً ٢اجملُٛعتني سظب ايتصُِٝ
ايتاي:ٞ

َتػريات ايذساط١
املتػري املظتكٌ :ايربْاَر ايتذسٜيب ٖٛٚ :ايربْاَر
املظتٓذ إىل اطرتاتٝذٝات تعًِ ايًػ ١املظتٓذ إىل

Control: O1-O2
Experimental: O1X O2

ْتا٥ر ايذساط١

منٛرز انظؿٛسد ٜٚته َٔ ٕٛطت اطرتاتٝذٝات،
يًربْاَر

ايٓتا٥ر املتعًك ١بايظؤاٍ األ ٌٖ :ٍٚتٛدذ ؾشٚم رات

سٝح

تعشضت

اجملُٛع١

ايتذشٜب١ٝ

ايتذسٜيبٚ ،مل تتعشض اجملُٛع ١ايطابط ١يًربْاَر

دالي ١إسصا ١ٝ٥عٓذ َظت ٣ٛدالي١

( )0.05بني

ايتذسٜيب.

َتٛطط دسدات أؾشاد اجملُٛعتني ايتذشٜب١ٝ

املتػري ايتابع :اطرتاتٝذٝات تعًِ ايًػٚ :١تكاغ

ٚايطابط ١يف ايذسدات عً ٢األبعاد ايؿشع ١ٝملكٝاغ

بذسدات ايطًب ١ايهً ١ٝعًَ ٢كٝاغ انظؿٛسد،
ٚايذسدات عً ٢االطرتاتٝذٝات ايؿشع ١ٝيًُكٝاغ
ٚعذدٖا طت اطرتاتٝذٝات.

ٚاالطرتاتٝذٝات املعشؾٚ ،١ٝاطرتاتٝذٝات ايتعٜٛض،
ٚاطرتاتٝذٝات َا ٚسا ٤املعشؾٚ ،١االطرتاتٝذٝات
ايعاطؿٚ ،١ٝاالطرتاتٝذٝات االدتُاع )١ٝتعض ٣إىل

املعادتات اإلسصا١ٝ٥
باالطتعاْ ١بايشصَ ١اإلسصا١ٝ٥

اطرتاتٝذٝات تعًِ ايًػ( ١اطرتاتٝذٝات ايزانش،٠

ايربْاَر ايتذسٜيب؟
()SPSS

مت اطتدذاّ

األطايٝب اإلسصا ١ٝ٥اآلت:١ٝ

يإلداب ١عٔ ٖزا ايظؤاٍ ،مت سظاب املتٛططات
اذتظابٚ ١ٝاالضتشاؾات املعٝاس ١ٜيذسدات األؾشاد يف

 .1املتٛططات اذتظابٚ ١ٝاالضتشاؾات املعٝاس،١ٜ

االطرتاتٝذٝات ايؿشع ١ٝايكبًٚ ١ٝايبعذ ١ٜيًُذُٛعتني

ريو ملعشؾ ١دسد ١اطتدذاّ اطرتاتٝذٝات تعًِ

ايطابطٚ ١ايتذشٜب ١ٝعًَ ٢كٝاغ اطرتاتٝذٝات تعًِ

ايًػ.١

ايًػٚ ،١دذٜ 2 ٍٚبني ٖز ٙايٓتا٥ر.

 .2اختباس حتً ٌٝايتبا ٜٔاملصاسب الختباس دالي١
ايؿشٚم بني اجملُٛع ١ايتذشٜبٚ ١ٝاجملُٛع١
ايطابط ١يف دسد ١اطتدذاّ اطرتاتٝذٝات
تعًِ ايًػ.١
 .3االختباس ايتا ٞ٥الختباس دالي ١ايؿشٚم يف دسد١
اطتدذاّ اطرتاجتٝات تعًِ ايًػ ١سظب َتػري
ادتٓع.

ٜتطح َٔ دذ 2 ٍٚإٔ املتٛططات اذتظاب ١ٝيًذسدات
عً٢

االطرتاتٝذٝات

ايؿشع١ٝ

(اطرتاتٝذٝات

ايزانشٚ ،٠االطرتاتٝذٝات املعشؾٚ ،١ٝاطرتاتٝذٝات
َا ٚسا ٤املعشؾ) ١ألؾشاد اجملُٛع ١ايطابط١

يف

ايكٝاغ ايبعذ ٟعًَ ٢كٝاغ اطرتاتٝذٝات تعًِ ايًػ١
قذ صادت عٓٗا يف ايكٝاغ ايكبًٖٚ ,ٞزا ٜؼري إىل
صٜاد ٠ظاٖش ١ٜقً ١ًٝيف اطتدذاّ اطرتاتٝذٝات تعًِ
ايًػ ١يذ ٣أؾشاد اجملُٛع ١ايطابط ،١يف سني إٔ
املتٛططات اذتظاب ١ٝيًذسدات عً ٢االطرتاتٝذٝات
ايؿشع( ١ٝاطرتاتٝذٝات ايتعٜٛضٚ ،االطرتاتٝذٝات
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ايعاطؿٚ ،١ٝاالطرتاتٝذٝات املعشؾ )١ٝألؾشاد اجملُٛع١

اطتدذاّ اختباس ايتبا ٜٔاملصاسب (,)ANCOVA

ايطابط ١يف ايكٝاغ ايبعذ ٟقذ قًت عٓٗا يف ايكٝاغ

ٚدذٜ 3 ٍٚبني ايٓتا٥ر.

ايكبًٖٚ ،ٞزا ٜؼري إىل اطتؿاض ظاٖش ٟقً ٌٝيف

ٜتطح َٔ دذٚ 3 ٍٚدٛد ؾشٚم داي ١إسصاٝ٥ا عً٢

اطتدذاّ اطرتاتٝذٝات تعًِ ايًػٜٚ .١تطح نزيو َٔ

مجٝع االطرتاتٝذٝات ايؿشع ١ٝملكٝاغ اطرتاجتٝات

دذ 2 ٍٚإٔ املتٛططات اذتظاب ١ٝيًذسدات عً٢

تعًِ ايًػ ١بني َتٛططات دسدات اجملُٛعتني

االطرتاتٝذٝات ايؿشع ١ٝألؾشاد اجملُٛع ١ايتذشٜب١ٝ

ايطابطٚ ١ايتذشٜب ١ٝعٓذ َظت ٣ٛايذالي)0.05( ١

يف ايكٝاغ ايبعذ ٟعًَ ٢كٝاغ اطرتاتٝذٝات تعًِ

ٚريو يصاحل أؾشاد اجملُٛع ١ايتذشٜبٚ ،١ٝبايٓعش إىل

ايًػ ١قذ صادت عٓٗا يف ايكٝاغ ايكبًٖٚ .ٞزا ٜؼري

قَ ١ُٝشبع اٜتا ؾإ هلا دالي ١عًَُ ١ٝتٛططٚ .١مت

إىل صٜاد ٠ظاٖش ٠نبري ٠يف اطتدذاّ اطرتاتٝذٝات

اطتدشاز املتٛططات اذتظاب ١ٝاملعذيٚ ١ارتطأ

تعًِ ايًػ ١يذ ٣أؾشاد اجملُٛع ١ايتذشٜب ١ٝبعذ

املعٝاس ٟيذسدات أؾشاد اجملُٛع ١ايطابط١

تعشضِٗ يًربْاَر ايتذسٜيبٜٚ .بني دذ 2 ٍٚأٜطا

ٚايتذشٜب ١ٝيف ايكٝاغ ايبعذ ٟعً ٢االطرتاتٝذٝات

ٚدٛد ؾشٚم ظاٖش ١ٜبني َتٛططات اجملُٛع١

ايؿشع ١ٝملكٝاغ اطرتاتٝذٝات تعًِ ايًػ ١نُا ٖٛ

ايطابطٚ ١ايتذشٜب ١ٝيف ايكٝاغ ايبعذ ٟعًَ ٢كٝاغ

َبني يف دذ.4 ٍٚ

اطرتاتٝذٝات تعًِ ايًػ ١دتُٝع االطرتاتٝذٝات
ايؿشعٚ ،١ٝيصاحل أؾشاد اجملُٛع ١ايتذشٜب.١ٝ
ٚيًتشكل َٔ إٔ ٖز ٙايؿشٚم داي ١إسصاٝ٥ا مت
جدول2

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات االستراتيجيات الفرعية القبلية والبعدية للمجموعتين الضابطة والتجريبية على
مقياس استراتيجيات تعلم اللغة

االختبار البعدي

االختبار القبمي

االستراتيجية

المجموعة

عدد الطمبة

المتوسط

استراتيجيات

الضابطة

24

41.2

21.4

الذاكرة

التجريبية

.2

4140

.1.0

.1.4

.2

41.4

.1.2

.121

الحسابي

االستراتيجيات

الضابطة

24

المعرفية

التجريبية

41..

االنحراف المعياري

المتوسط الحسابي

االنحراف

4100

.144
.124
.14.

.1..

4141

المعياري

.1.1

استراتيجيات

الضابطة

24

41.2

.121

41..

.122

41.2

21.4

4100

.144

التعويض

التجريبية

.2

41.1

.14.

.12.

.1.0

استراتيجيات

الضابطة

24

ما وراء

التجريبية

.2

41.4

.1.4

.12.

.12.

االستراتيجيات

الضابطة

24

4124

.102

41.0

.120

العاطفية

التجريبية

.2

4140

.1.4

.12.

.12.

.2

4140

.1.1

.124

.1..

المعرفة

االستراتيجيات
االجتماعية

الضابطة
التجريبية

24

414.

.1.2

4141

.1..

جدول3
نتائج اختبار تحليل التباين المصاحب لطلبة المجموعتين الضابطة والتجريبية على االختبار البعدي
اإلستراتجية

مصدر التباين

مجموع

درجات الحرية

المربعات

متوسط

قيمة ف

مربع ايتا

المربعات

مستوى
الداللة

استراتيجيات

االختبار القبمي

4.1044

.

4.1044

.21212

21.0

2122

الذاكرة

المجموعة

.10..

.

.10..

.1021

212.

212.

االستراتيجيات

المعرفية

استراتيجيات

التعويض

استراتيجيات ما

المجموع

..21404
.221114

4.

.1..1

الخطأ

االختبار القبمي

241.0.

.

241.0.

1210..

4.

.1.02

..01221

4.

..10.2

.

المجموعة

الخطأ

المجموع

االختبار القبمي

المجموعة

الخطأ

المجموع

11.2.

.1100.

4.
.

.

.211...

4.

..41.2.

4.

االختبار القبمي

.110..

الخطأ

.2110..

4.

االستراتيجيات

االختبار القبمي

.214.4

.

العاطفية

المجموعة

.21011

وراء المعرفة

االستراتيجيات
االجتماعية

المجموعة
المجموع

الخطأ

41024

..1

11.2.

.110..
..10.2

.1214

.110..

.

41024

.
4.

.

.1.4.

2120

2124

.21011

01.42

2124

212.

المجموع
االختبار القبمي

.012.4

.

.012.4

الخطأ

11121.

4.

.14.4

..410.2

4.

المجموع

.41210

21.2

2122

.214.4

.40104.

المجموعة

41124

2120

2122

.01024

.441212

01002

401224

2140

2122

214.

4.

.

41.04

2121

2122

2122

.1420

4.

.01440

21..

2122

01002

.41444

1144.

21.2
21.2

2122
2122

جدول4
المتوسطات الحسابية المعدلة والخطاء المعياري للدرجات على االستراتيجيات الفرعية لمقياس استراتيجيات تعلم اللغة البعدي للمجموعتين
الضابطة والتجريبية
االستراتيجية

المجموعة

المتوسط الحسابي المعدل

الخطأ المعياري

استراتيجيات الذاكرة

الضابطة

4142

214.

االستراتيجيات المعرفية

الضابطة

4141

2142

التجريبية

.121

2144

.12.

2142

التجريبية

.144

21.0

استراتيجيات التعويض

الضابطة

41..

استراتيجيات ما وراء المعرفة

الضابطة

4100

2142

االستراتيجيات العاطفية

2144

االستراتيجيات االجتماعية

التجريبية
التجريبية

.1.2

214.

2144

الضابطة

41.0

التجريبية

.12.

214.

.124

2144

الضابطة
التجريبية

4141

2142
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جدول5

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار "ت" لدرجات أفراد العينة على مقياس استراتيجيات تعلم اللغة
حسب متغير الجنس
عدد الطمبة

االستراتيجية

المجموعة

استراتيجيات

ذكور

..

االستراتيجيات

ذكور

..

الذاكرة

المعرفية

إناث
إناث

2.

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الحرية

.144

.1..

42

.12.2

4104

.1.4

42

21.44

42

212.1

42

.1.422

42

2144.

.1.4

4144

2.

4104

2.

4102

.1..

استراتيجيات

ذكور

التعويض

االختبار البعدي

.122

..

إناث

درجات

4142

.1.0

استراتيجيات ما

ذكور

..

.1.4

.144

االستراتيجيات

ذكور

..

410.

.104

العاطفية

إناث

2.

وراء المعرفة

االستراتيجيات
االجتماعية

إناث

ذكور
إناث

2.

4144

..

.1..4

41..

.121

41..

.122

4144

2.

قيمة

.141

42

ت+

21140

 +قيم ت كمها غير دالة إحصائياً عند مستوى 202.

ايٓتا٥ر املتعًك ١بايظؤاٍ ايجاْ ٌٖ :ٞتٛدذ ؾشٚم رات

ايٓتٝذَ ١ع ْتا٥ر بعض ايذساطات

دالي ١إسصا ١ٝ٥عٓذ َظت ٣ٛدالي )0.05≤α( ١يف

Mahoodi, 2012; Bolukbas, 2013; Chang,
2011; Manan, Alias, Yusof & Pandian,

دسد ١اطتدذاّ اطرتاتٝذٝات تعًِ ايًػ ١تعض ٣ملتػري
ادتٓع (رنش ,أْج)٢؟

( & Ahmadi

 )2011; Sheu, 2011اييت أػاست اْ٘ ميهٔ تُٓ١ٝ
اطتدذاّ اطرتاتٝذٝات تعًِ ايًػ َٔ ١خالٍ ايتذسٜب

يإلداب ١عٔ ٖزا ايظؤاٍ ؾكذ مت سظاب املتٛططات
اذتظابٚ ١ٝاالضتشاؾات املعٝاسٚ ١ٜمت اطتدذاّ
االختباس ايتا )T-test( ٞ٥الطرتاتٝذٝات تعًِ ايًػ١
تبع ًا ملتػري ادتٓع ،نُا َٖ ٛبني يف دذ.5 ٍٚ

عًٗٝا.
إٕ اطرتاتٝذٝات تعًِ ايًػ ١ميهٔ تعًُٗا َٔ خالٍ
ايتعً ِٝايشمس َٔٚ ٞخالٍ تهشاس املُاسطٚٚ .١ؾكا
يٓعش ١ٜايتؿاعٌ االدتُاع ٞميهٔ تطٜٛش َعشؾ١

ٜتبني َٔ دذ 5 ٍٚعذّ ٚدٛد ؾشٚم رات دالي١

ايطًب ١باالطرتاجتٝات َٔ عًُ ١ٝايُٓزد ،١ؾٝذب

إسصا ١ٝ٥يف اطرتاتٝذٝات تعًِ ايًػ ١تعض ٣ملتػري

عً ٢املعًِ جتٓب إعطا ٤تعًُٝات َباػشٚ ،٠يهٔ

ادتٓع سٝح ناْت ق" ِٝت" غري داي ١إسصاٝ٥اً.

عً ٢املعًِ َظاعذ ٠ايطًب ١يف اختٝاس اطرتاتٝذٝات
تعًِ ايًػ١

َٓاقؼ ١ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات
أٚالًَٓ :اقؼ ١ايٓتا٥ر املتعًك ١بايظؤاٍ األ :ٍٚأظٗشت
ايٓتا٥ر ارتاص ١بٗزا ايظؤاٍ ٚدٛد ؾشٚم رات دالي١
إسصا ١ٝ٥عٓذ َظت )0.05( ٣ٛبني َتٛططات دسدات
أؾشاد اجملُٛع ١ايتذشٜبٚ ١ٝايطابط ١يف مجٝع
االطرتاتٝذٝات ايؿشع ١ٝعًَ ٢كٝاغ اطرتاجتٝات
تعًِ ايًػ ١ايبعذ ٟيصاحل اجملُٛع ١ايتذشٜب١ٝ
يصاحل ايربْاَر ايتذسٜيبٖٚ .زا ٜعين إٔ ايربْاَر
ايتذسٜيب

ٜؤثش تأثرياً

اظتابٝاً يف

اطتدذاّ

اطرتاتٝذٝات تعًِ ايًػ ١االصتًٝضٚ .١ٜتتؿل ٖزٙ

(.)Chamot & O'Malley, 1994

باإلضاؾ ١إىل ريو ؾإ ْتا٥ر ايذساطات ايظابك١
( ;Cohen & Weaver, 1998; Oxford, 1990

 )Victori & Lockhart, 1995ؾُٝا ٜتعًل بايؿٛا٥ذ
احملتًُ َٔ ١ايتذسٜب عً ٢اطرتاتٝذٝات تعًِ ايًػ١
ناْت اظتاب ١ٝعَُٛاً َٔ سٝح أدا ٤تعًِ ايًػ ،١أٚ
َٔ سٝح حتظني اجتاٖات َتعًُ ٞايًػٚ .١تكرتح
انظؿٛسد ( )Oxford, 1990اْ٘ بإَهإ املعًُني
َظاعذ ٠ايطًب ١عً ٢تعًِ اطرتاتٝذٝات َٔ ػأْٗا إٔ
جتعٌ عًُ ١ٝايتعًِ أنجش ؾعايَٚ ١ٝتع.١

إٕ بشاَر ايتذسٜب عً ٢اطتدذاّ االطرتاتٝذٝات

يًتعًَِٚ ،شاقب ١عًُ ١ٝايتعًِّٚ .تؼٌُ أْؼط١

ظتب إ تطِ زتُٛعٚ ١اطع َٔ ١االطرتاتٝذٝات

ايتدطٝطٚ :ضع أٖذاف يًذساطٚ ،١تصؿح ايٓص

ستٜ ٢تُهٔ ايطًب َٔ ١اختٝاس االطرتاتٝذٝات اييت

قبٌ قشا٤ت٘ٚ ،طشح األط ١ً٦قبٌ قشا ٠٤ايٓص،

تٓاطب املٗاّ احملذدٜٓٚ .٠بػ ٞإٔ تتطُٔ بشاَر

ٚتظاعذ ٖز ٙاألْؼط ١يف تٓؼٝط َعشؾ ١ايطًب١

ايتذسٜب تذسٜب ايطًب ١عً ٢نٝؿ ١ٝاختٝاس

ايظابكٚ ،١جتعٌ عًُ ١ٝايتعًِ ٚاالطتٝعاب أنجش

االطرتاتٝذ ١ٝاييت تتٓاطب َع استٝاداتِٗ ٚأٖذاؾِٗ

طٗٛي.١

ٚطبٝع ١املُٗات املطًٛبَِٗٓ ١

( Takeuchi,

.)Griffiths & Coyle, 2007

إٔ اطرتاتٝذٝات تعًِ ايًػ ٖٞ ١عباس ٠عٔ أدٚات
ٜظتدذَٗا ايطًب ١ملظاعذتِٗ عً ٢تعًِ ايًػ١
ٚاطتدذاَٗاٖٚ ،ز ٙاالطرتاتٝذٝات ٖ ٞإسذ٣
ايعٛاٌَ اييت متٝض بني ايطًب ١ايٓادشني يف تعًِ ايًػ١
ٚايطًب ١األقٌ صتاسا يف تعًِ ايًػٚ .١ميهٔ تؿظري
ٖز ٙايٓتٝذ ١يف ض ٤ٛاالطرتاتٝذٝات امله١ّْٛ
يًربْاَر; ؾاطرتاتٝذٝات ايزانشَ ٠جال ،متهٔ
ايطًب َٔ ١إظتاد عالق ١بني َا ٜعشؾَ ْ٘ٛظبكا
ٚاألػٝا ٤ادتذٜذ ٠اييت ٜتعًُْٗٛا يف ايًػ ١االصتًٝض،١ٜ
ٚاطتدذاّ ايبطاقات ايتعً ١ُٝٝيف تزنش ايهًُات
االصتًٝض ١ٜادتذٜذ .٠باإلضاؾ ١إىل ريو ،نُا إٔ
ٖز ٙاالطرتاتٝذ ١ٝمتهٔ ايطًب َٔ ١سبط صٛت
ايهًُ ١ادتذٜذ ٠بايًػ ١االصتًٝض ١ٜبصٛستٗا مما
ٜظاعذِٖ يف تزنشٖا ،نُا تظاعذ ٖزٙ
االطرتاتٝذ ١ٝايطًب َٔ ١تزنش ايهًُات اإلصتًٝض١ٜ
ادتذٜذ ٠أ ٚايعباسات بتزنش َٛقعٗا يف ايصؿش,١
ٚايًٛح ،أ ٚعً ٢الؾتات ايؼٛاسع.
أَا االطرتاتٝذٝات املعشؾ ،١ٝؾتؼتٌُ عًَٗ ٢اسات
ايتٓبؤ باالعتُاد عً ٢املعشؾ ١ايظابكٚ ،١أخز
املالسعاتٚ ،إعذاد املًدصٚ ،ايرتمجٚ ١االطتٓتاز;
ٚتعذّ ٖز ٙاالطرتاتٝذٝات رات أُٖ ١ٝنبري ٠يألدا٤
األنادمي ٞيف ايػشؾ ١ايصؿ ;١ٝإر ميهٔ تطبٝكٗا
عًَُٗ ٢ات ايزانش ٠ايبظٝط ١ناطرتداع بعض
ايهًُات أ ٚاملعًَٛات أ ٚعًَُٗ ٢ات ايزانش٠
األنجش تعكٝذاً اييت تتطًب اطتٝعاب املعًَٛات
ناطتٝعاب أدضا ٤ايٓص.
ٚؾُٝا ٜتعًل باالطرتاتٝذٝات َا ٚسا ٤املعشؾ ،١ٝؾٗٞ
تتطُٔ ايتؿهري س ٍٛعًُ ١ٝايتعًِّٚ ،ايتدطٝط

ٚميهٔ تؿظري ٖز ٙايٓتٝذ ١أٜطاً يف ض ٤ٛطبٝع١
املشسً ١ايعُش ١ٜيًطًب ;١ؾايطًب ١يف املشسً ١ادتاَع١ٝ
ٜذسن ٕٛقٚ ١ُٝأُٖ ١ٝايكشا ٠٤نٛط ١ًٝيًتعًِ،
ؾايطايب يف املشسً ١ادتاَعٜ ١كشأ يٝتعًِ .نُا إٔ
ايطايب ادتاَع ٞبذأت تتشذد َعامل أٖذاؾ٘
ايؼدصٚ ،١ٝبذأ ٜذسى َٛاطٔ ايكٚ ٠ٛايطعـ يذ،ٜ٘
إر أصبح يهجش ٚعٝاً ٚإدساناً بأُٖ ١ٝايكشا ٠٤يف
ايتعًِ بؼهٌ عاّ ٚاالطتٝعاب ايكشا ٞ٥بؼهٌ
خاص.
ٜشٚ ٣يٝاَض ٚبٛٝسدٕ ()Williams & Burden, 1997

إٔ ايطًب ١غتتاس ٕٚاطرتاتٝذٝات َعَٔ ١ٓٝ
اطرتاتٝذٝات تعًِ ايًػ ١إرا نإ يذٖ ِٜٗذف ٚاضح
الطتدذاَٗا ٚعٓذَا ٜؼعش ٕٚبإ اصتاص َُٗات َع١ٓٝ
رات ق ١ُٝهلِ ػدصٝاًٖٚ .زا ٜعين إٔ دٚس املعًُني يف
تذسٜب ايطًب ١ظتب إٔ ال ٜكتصش عً ٢تعً ِٝايطًب١
عً ٢نٝؿ ١ٝاطتدذاّ اطرتاتٝذٝات َع ١ٓٝأثٓا ٤تعًِ
ايًػ ،١بٌ ظتب عً ٢املعًُني َظاعذ ٠ايطًب ١عً٢
انتؼاف ٚتطٜٛش اطرتاتٝذٝات تعًِ ايًػٚ .١تش٣
انظؿٛسد ( )Oxford, 1990إٔ ايطًب ١عٓذَا
ٜظتدذَ ٕٛاطرتاتٝذٝات تعًِ ايًػٜ ١صبش ٕٛأنجش
ْؼطاً أثٓا ٤عًُ ١ٝايتعًِ ٚتعًُِٗ َٓعِ َٛٚد٘ راتٝاً.
ٜٚصبش ٕٛأنجش قذس ٠عً ٢حتذٜذ استذاداتِٗ،
ٚأنجش اطتؿاد َٔ ٠خربات ايتعًِ ايظابكٚ ،١أنجش
قذس ٠عً ٢ايتعًِٜٚ ،ظتدذَ ٕٛايًػ ١املتعًُ ١بؼهٌ
دٝذ.
ٚتؤدَٗ ٟاّ تعًِ ايًػ ١دٚساً ٖاَا يف ايتذسٜب عً٢
اطتدذاّ اطرتاتٝذٝات تعًِ ايًػ ١ألْٗا ميهٔ
اطتدذاَٗا يتؼذٝع ايطًب ١إٔ ٜظايٛا أْؿظِٗ بعض
األط ١ً٦األطاطَ ١ٝجٌَ :ارا أسٜذ إٔ أسكل؟ َا ٖٞ
االطرتاتٝذٝات اييت ٜٓبػ ٞاطتدذاَٗا يتشكٝل
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أٖذايف؟ ٌٖ أعشف َا أق ّٛب٘ ٚملارا اؾعٌ بٗزٙ

االطرتاتٝذٝات اييت ميهٔ إٔ تظتدذّ َع

ايطشٜك١؟ َجٌ ٖز ٙاألط ٖٞ ١ً٦اْعهاغ يًتؿهري َا

املٛضٛعات ادتذٜذ.٠

ٚسا ٤املعشيف ،أ ٚتأٌَ يف عًُ ١ٝايتعًِ ( & Williams
.)Burden, 1997

ٜٚش ٣ن )Cohen, 2003( ٖٔٛإٔ َعشؾ ١ايطًب١
بهٝؿ ١ٝاطتدذاّ االطرتاتٝذٝات َٚعشؾ ١ايضَٔ
ايالصّ الطتدذاَٗا ٜظاعذ عً ٢حتكٝل أٖذاف بشاَر
ايتذسٜب عً ٢اطتدذاّ اطرتاتٝذٝات تعًِ ايًػ .١سٝح
تٗذف بشاَر ايتذسٜب إىل صٜادٚ ٠ع ٞايطًب ١بٓكاط
ايكٚ ٠ٛايطعـ يف ايًػ ١املتعًُٚ ١تضٜٚذِٖ مبذُٛع١
َٔ االطرتاتٝذٝات اييت َٔ املُهٔ إٔ تظاعذِٖ
عً ٢تعًِ ايًػ ١املتعًُٚ ،١نزيو تٗذف إىل تطٜٛش
َظؤٚي ١ٝتعًُِٗ.
ٚنزيو نَٛت ٚاََٛايٞ

(

&

Chamot

 )O'Malley, 1994إ ايعٛاٌَ اييت تؤثش عً ٢ؾعاي١ٝ
تذسٜب ايطًب ١عً ٢تُٓ ١ٝاطتدذاّ اطرتاتٝذٝات تعًِ
ايًػ )1( :ٖٞ ١ط ٍٛؾرت ٠ايتذسٜب )2( .دسد١
ايتهاٌَ بني ايتذسٜب يف املٓاٖر ايذساط١ٝ
ٚايٓؼاطات ايصؿ )3( .١ٝتطٜٛش خربات املعًُني يف

ثاْٝآًَ :اقؼ ١ايٓتا٥ر املتعًك ١بايظؤاٍ ايجاْ :ٞأظٗشت
ايٓتا٥ر ارتاص ١بٗزا ايظؤاٍ عذّ ٚدٛد ؾشٚم رات
دالي ١إسصا ١ٝ٥عٓذ َظت ٣ٛايذالي )0.05≤α( ١بني
َتٛططات

دسدات

أؾشاد

ع١ٓٝ

يف

مجٝع

االطرتاتٝذٝات ايؿشع ١ٝعًَ ٢كٝاغ اطرتاتٝذٝات
تعًِ ايًػ ١تعض ٣ملتػري ادتٓعٚ .قذ أػاست ْتا٥ر
ايعذٜذ َٔ ْتا٥ر ايذساطات ايظابك ١إٔ ٖٓاى ؾشٚم
رات دالي ١إسصا١ٝ٥

يف َظت ٣ٛاطتدذاّ

اطرتاتٝذٝات تعًِ ايًػ ١تعض ٣ملتػري ادتٓعٚ .تتٓاقض
ٖز ٙايٓتٝذَ ١ع ْتا٥ر ايذساطات

( & Dadour

;Robbins, 1996; Ehrman & Oxford, 1989
& Lee & Oxford; 2008; Oh, 1996; Oxford

; )Nyikos, 1989اييت أػاست ْتا٥ذٗا إىل ٚدٛد
ؾشٚم رات دالي ١إسصا ١ٝ٥يف َظت ٣ٛاطتدذاّ
اطرتاتٝذٝات تعًِ ايًػ ١تعض ٣ملتػري ادتٓع ٚيصاحل
ايطايبات اإلْاخٚ .ميهٔ تؿظري ٖز ٙايٓتٝذ ١يف
ض ٤ٛايظٝام ايجكايف ايزٜ ٟعٝؽ ؾ ٘ٝنٌ َٔ ايطًب١
ايزنٛس ٚايطايبات اإلْاخ ٚايؿشص املُٓٛس ١يهٌ

نٝؿ ١ٝإدشا ٤تعً ِٝاطرتاجتٝات تعًِ ايًػ.١

َِٓٗ قذ تهَ ٕٛتؼاب٘ ٚبايتاي ٞال ٜهٖٓ ٕٛاى

ٚتًعب ايؿشص ٚايذاؾع ١ٝدٚس ٖاّ يف تؼذٝع ايطًب١

اختالف بني ادتٓظني يف اطرتاتٝذٝات تعًِ ايًػ.١

عً ٢االطتشاط يف تعًِ ايًػٚ ١اطتدذاّ اطرتاتٝذٝات

ٚميهٔ إٔ تعضٖ ٣ز ٙايٓتٝذ ١إىل إدساى ايطًب١

( & Oxford

مجٝعاً بػض ايٓعش عٔ دٓظِٗ ٚٚع ِٗٝبأُٖ١ٝ

تعًِ ايًػٚ .١تش ٣انظؿٛسد ٖٚريَإ

 )Ehrman, 1995إٔ ايب ١٦ٝايصؿ ١ٝتًعب دٚساً ٖاَاً
يف اطتدذاّ اطرتاتٝذٝات تعًِ ايًػٜٓٚ .١بػ ٞعً٢
املعًُني حتذٜذ ايؿص ٍٛايذساط ١ٝيتعًِ ايًػ١
ٚاطرتاتٝذٝات تعًِ ايًػ ١يًطًب ١عٓذ تعًُِٗ ايًػ١
األخش.٣

ايكشا ٠٤نٛط ١ًٝأطاطٚ ١ٝؾاعً ١يف اصتاص املٗاّ
األنادميٚ ١ٝايٛادبات ايذساطٚ ،١ٝحتكٝل حتصٌٝ
َشتؿع ,إر إٔ مجٝع ايطًب ١بػض ايٓعش عٔ دٓظِٗ
ٜعتكذ ٕٚبٛدٛد عالقٚ ١ثٝك ١بني أُٖ ١ٝايكشا٠٤
َٚظت ٣ٛحتص ًِٗٝاألنادمي ٞيف املٛاد ايذساط١ٝ

( & Chamot

املدتًؿٚ .١ميهٔ إٔ تؿظش ٖز ٙايٓتٝذ ١أٜطاً يف

 )O'Malley, 1994إٔ ٚصـ اطرتاتٝذٝات تعًِ ايًػ١

ض ٤ٛايذٚس ايشٝ٥ظ ٞايز ٟتًعب٘ األطش ٠ممجً١

ٜٚش ٣نٌ َٔ نُٛت ٚاَٚايٞ

ميهٔ إٔ ٜتٛقـ عً ٢ايتُٝٝض بني املعشؾ ١ايتكشٜش١ٜ
ٚاملعشؾ ١اإلدشا .١ٝ٥ؾايطًب ١ايز ٜٔميتًهَ ٕٛعشؾ١
تكشٜش ١ٜس ٍٛاطرتاتٝذٝات تعًِ ايًػ َٔ ١خالٍ
تعًُٝات سمس ,١ٝؾٗز ٙاملعشؾ ١طٛف تؼذع ايطًب١
يٝهْٛٛا عً ٢عًِ باالطرتاتٝذٝات ايكاٚ ,١ُ٥اختٝاس

بايٛايذ ٜٔيالستكا ٤باٖتُاّ أبٓا ِٗ٥بايكشاٚ ،٠٤ريو
َٔ خالٍ سجِٗ ٚتؼذٝعِٗ عً ٢حتظني أداِٗ٥
األنادميَٚ ،ٞطاعؿ ١دٗٛدِٖ يف ايكشا،٠٤
َٚتابعتِٗ ٚتعضٜضِٖٚ ،قذ تٓعهع ْتٝذ ١ايتعضٜض
ايٛاضح يف األطش ٠األسدْ ١ٝجتا ٙمجٝع األبٓا ٤بػض
ايٓعش عٔ دٓظَِٗٚ ،ؼاسن ١أبٓا ِٗ٥يف ايكشا.٠٤

املشادع

سٚ ايذ١ٝؾعايٚ ٠٤طاً يف نؿاٜ أ١ذٝ ايٓتٙتؿظش ٖزٚ
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