
  
المتعلمین العرب الدارسین للغة اإلنجلیزیة كلغة أجنبیة  من  تعلم المفردات لدى إستراتیجیاَتدراسة 

  لدیھم لغویةالذات الصورة ذوي الكفاءة اللغویة واألقل كفاءة و
  بیئِة الَتَعّلممدركاتھم عن و

  محمد فاروق عبد السمیع على. د 

  ملخص

اعتمادا مفرداَت العادة َأْن َیتعّلموا كلغة أجنبیة للغة اإلنجلیزیة الدارسین  العرب ینمتعّلممن الع قَّوَتُی
 ةنشطأخالل من المفرداِت في الغالب  یقومون بتدریسیِر ِمْن المعلمین الذین بدون توجیِھ كعلى انفسھم 

في مثل ھذه . فھایھا وتعریوّضحو ُت، ھاَتقدیم ال تعتمد على سیاق النص، ویقضون الكثیر من الوقت في 
 ةھم اللغویكفاءت و عاتقھمعرب على المتعّلمون الَیْأخذ البیئة التي تقدم فیھا اللغة اإلنجلیزیة كلغة أجنبیة 

ولذا تھدف  .مفردات التي َقْد َتتفاوُت من متعّلم إلى آخر وفقًا لذلكتعلم ال إستراتیجیاَتوتوظیف إْسِتْخدام 
اللغة اإلنجلیزیة كلغة أجنبیة من  لدى متعّلمي مفرداتتعلم ال اتیجیاَتعلى إسترإلى التعرف ھذه الدراسِة 

وكیفیة العالقة بینھا، وتقصي مدى  بیئِة الَتَعّلم مدركاتھم عنو لدیھم  لغویةالذات الصورة والعرب، 
 لدیھم  لغویةالذات الصورة لدى ھؤالء المتعلمون و مفرداتتعلم ال ِة اللغِة على إستراتیجیاَتكفاءتأثیِر 

ِمْن مدرستین ثانویتیِن في طالبا وطالبة  112تكونت عینة الدراسة من  .بیئِة الَتَعّلم مدركاتھم عنو
في الفصل الثاني للعام الدراسي  ھؤالء الطالب مقیدون. من جنسیات عربیة مختلفة الریاض
تعلم  اتیجیاَتإستر استبانة:  قام الباحث بتصمیمھا ثالث أدواِتاستجاب الطالب ل. 2006/2007

في ِة باإلضافة إلى اختبار الكفاء بیئِة الَتَعّلم  مدركات استبانةو لغویة الذات الِمقیاس صورة و مفردات ال
من  مفرداتتعلم ال ستراتیجیاَتوأسفرت النتائج عن معدل استخدام فوق المتوسط إل .ةنجلیزِیاإلاللغِة 

كما  أسفرت . بیئِة الَتَعّلم و لمدركاتھم عن لغویةت الایجابیة نسبیا للذاصورة  قبل المتعلمین العرب و
من لغویة الذات الصورة و  مفرداتتعلم ال إستراتیجیاَتالنتائج عن ارتباط موجب بین معدل استخدام 

ولقد تم استخدام كل من تحلیل التباین المتعدد . من ناحیة أخرى بیئِة الَتَعّلم ناحیة وبین مدركاتھم عن
ذوي كفاءة مقابل (ة نجلیزِیاإلاللغِة في ِة األحادي لمعالجة النتائج على أن تكون الكفاء وتحلیل التباین

و لغویة الذات الصورة و  مفرداتتعلم ال إستراتیجیاَتالمستقل، وكل من  رالمتغی)  ذوي كفاءة أقل
في  ةنجلیزِیاإلِة اللغِة لكفاء وأظھرت النتائج وجود تباین دال. متغیرات تابعة بیئِة الَتَعّلم  مدركاتھم عن

 و مدركاتھم عنلغویة الذات الصورة  و ،من قبل المتعلمین العربمفردات تعلم ال إستراتیجیاَتاستخدام 
ُتقّدُم الدراسُة َبْعض التوصیاِت على ضوء الَنتاِئِج باإلضافة إلى مجموعة مقترحة من و.  بیئِة الَتَعّلم 
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