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 وآداهبا هلا يف مرحلة البكالوريوس

 *2ورپفهيمه غالمي  ،1ى متقي زادهعيس
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 قسم تعليم اللغة العربية جبامعة تربية مدرس ،طالبة ماجستري. 2
 

 (14/12/2016؛ تاريخ القبول:  19/10/2016)تاريخ االستالم: 

 امللخّص

إىل متكــني الطالــب مـن مهــارات اللغــة، عـن طريــق تزويــد  باملهــارات    يــة املرحلــة التعليميـة يهــدف إن تعلـيم اللغــة العربيــة منـذ بدا  

ـليمة،             ـا السـ ـاهتا الصــحيحة، واجتاهاهتـ ـاعدت  علــى اكتســاب ممارسـ ـتماع، والتحــد ، والقــراءة، والكتابــة، ومسـ األساســية: االسـ

ث يصــل الطالــب يف هنايــة هــذ  املرحلــة إىل مســتوى لغــوى   والتــدرج يف تنميــة هــذ  املهــارات علــى امتــداد املراحــل التعليميــة، حبيــ  

فنـون اللغـة؛    يساعد  على مواصلة الدراسة يف املراحل التعليميـة التاليـة. ويعـد االسـتماع أحـد أهـم       ميكن  من استخدام اللغة بشكل

مـل بعضـهما الـبعض، فـالنمو     مهارتان تنموان وتعمالن معا بالتبـادل ويك  وهو عامل ضروري يف عملية االتصال. االستماع والتحد 

. لكـن علـى الـرغم مـن أمهيـة هـذ  املهـارة يف مجيـع املراحـل إال          ىخـر يف مهـارات االسـتماع يتبعـ  منـو يف مهـارات وفنـون اللغـة األ       

أهنــا مهملــة بشــكل كــبري يف جامعاتنــا االيرانيــة ويواجــ  مبشــاكل عديــدة منــها: قلــة وجــود املــواد الدراســية اّــددة، قلــة األســاتذة   

ـتماع مــن قبــل املدرســني            اخلــ ــيم االسـ ـتراتيجيات تعل رباء يف تعلــيم اللغــة، املشــاكل يف األجهــزة والربجميــات، قلــة اســتخدام اسـ

دراســتنا احلاليــة التعــرف إىل درجــة امــتال  طــالب فــرع اللغــة العربيــة      واســتراتيجيات تعلمهــا مــن قبــل الطلبــة؛ لــذا هنــدف يف   

ـاا مـن مخـس جامعـات     108ماع يف مرحلة الليسانس، وقد بلغـ  عينـة الدراسـة )   وآداهبا من استراتيجيات تعلم مهارة االست ( طالب

ــة ــد قــام الباحثــان بتصــميم اســتبانة تقــيس درجــة امــتال         (ءهــران، قــم، الزهــرا  ط، ي، خــوارزمئي)عالمــ  طباطبــا  حكومي وق

جــل حتليــل نتــائج الدراســة  الطــالب مــن اســتراتيجيات الــتعلم، وتكونــ  االســتبانة ســ  فقــرات ختــتص بكــل اســتراتيجية، ومــن أ    

(. وقد توصل  الدراسـة إىل أن الدارسـني االيـرانيني يسـتخدمون اسـتراتيجيات تعلـم       spssحصائية )استعمل  برنامج احلزمة اإل

اللغــة االجنبيــة عنــد تعلمهــم مهــارة االســتماع. لالســتراتيجية التعويضــية أكثــر اســتخداماا عنــد الدارســني اإليــرانيني وهــذا يفســر      

 .أفراد العينة للتغلب على قصورهم اللغوي إىل اللجوء إىل التخمنيحماوالت 
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 مقدمة

إال أن هــذا الفــن شــب  مهمــل يف  ، يعتــرب االســتماع فنــا لغويــا أو شــرطا أساســيا للنمــو الفكــري  

ومـازال التصـور   ، وأمهيتـها ، وهذا يرجع إىل عدم اإلدرا  بطبيعـة عمليـة االسـتماع   ، مناهجنا

أمام ، بالقراءة اجلهرية من كتاب مفتوح ئد أن تنمية مهارات  تقتصر على تكليف التلميذالسا

والقصـور الواضـح ر   ، التالميـذ هلـذ  املهـارات    إىل احلد الـذى أدى إىل افتقـار  ، زمالئ  فقط

وحنن نقضـي معظـم أوقاتنـا يف االسـتماع حـىت وإن وجـد تفاوتـا يف مسـتوى         . اكتساهبا لديهم

وإذا . وهذا أمر طبيعي بني األفراد بسبب وجود الفروق الفردية بينهم، تيعابالتحصيل واالس

أجرينا مقارنة بني مناهجنا يف جمال االسـتماع ومنـاهج الـدول املتقدمـة فسـوف نلحـظ فرقـا        

لالســتماع كتبــا خاصــة بــ    كــبريا بــني املنــهجني حيــث إن منــاهج الــدول املتقدمــة قــد أفــردت    

. ناهجنـا اهتمامـا كـبريا يتناسـب مـع حجـم أمهيـة هـذ  املهـارة         يف حني ال جند يف م؛ ألمهيت 

 (99-98م: 2007)عاشور واحلوامدة، 

، االستماع والقراءة معا أ بت  نتائج الدراسات أن تعليم االستماع يؤدي إىل تنمية مهاريت

أو ، فاالستماع والقراءة فنان متكامالن من جوانـب عديـدة منـها مـا يتصـل بالعمليـات العقليـة       

ــاملفردات         ، هــاراتامل ــزود األطفــال ب ــة . فاالســتماع ي ــم اللغ ــدورمها يف تعل ــها مــا يتصــل ب ومن

ولقــد أشــار بعــض علمــاء التربيــة إىل ضــرورة  ، وتراكيــب اجلمــل الــل تقــدم ك ســاس للقــراءة 

لتســـاعدهم يف ، تتـــوازى مـــع مهـــارات القـــراءة أوال للتالميـــذ  تعلـــيم مهـــارات االســـتماع الـــل 

ــدريب علــى مهــارات القــ    ــون العبــارة      (10م: 2002)موســى، . راءةالت ويظهــر هــذا التكامــل يف ك

فالكلمــة ال تعطــي معــىن  ، واجلملــة والفقــرة هــي وحــدة الفهــم يف كــل مــن االســتماع والقــراءة    

 (45م: 1999)يونس وآخرون، . ويف السياقات املستخدمة، متكامال إال إذا فهم  يف إطار اجلملة

تعلم االنسان لغت  عن طریق ناع رموزها ياذ ، ةا يف تعلم اللغريلعب السمع دورا خطي

 هــذ  األمــور حتتــاج إىل و مــا بعــديالتحــد  فو المكــدها يف صــوت اليــتقلو هاريتفســو ةيــاللفظ

، املناسب هلاي ميالتعلى ار اّتوين اختكميث يقة واحدة حبيات بطرريالتغو د األهدافيحتد

ق أهـدافها  يـ حتقى الـل تسـاعد علـ   ، تهايجياسـترات و سيار أنسب طرائـق التـدر  ين اختكميما ك

 (64م: 2000مدكور،  ؛138م: 2000)عبيد، . املرجوة

تعرض من قبل هلذا النوع يداين استهدف جمتمعاا مل ية البحث يف أن  حبث ميتظهر أمه
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ة يف يــة بوصــفها لغــة اجنبيــاللغــة العربي لفــ  أنظــار مدرســ ســتقود نتائجــ  إىلو مــن البحــو 

نتـهجها الـدارس عنـد    يات الل يجياالستراتو إال مبعرفة اخلطط كون ذليكالو رانيجامعات ا

 . مهارة االستماع بصفة خاصةو تعلم  لغة بصفة عامة

 : ةيجابة عن األسئلة اآلتهدف هذا البحث لإلي

 ات عند تعلم مهارة االستماع؟يجيراين الستراتيالطالب اإل  امتالى ما مد. 1

 راين يف مهارة االستماع؟يالطالب االى دات استخداماا ليجيثر االستراتكما أ. 2

 : ما فرض الدراسةأ

ة عنـد تعلمهـم   يات تعلم اللغة االجنبيجيستخدمون استراتي الينيرانيأن الطلبة اال بدو. ي1

 . الية اال قليمهارة اإلستماع العرب

فســـر يهـــذا و ينيرانيـــثـــر إســـتخداماا عنـــد الطـــالب اإلكة أيضـــية التعويجيإن االســـترات. 2

 . نيالتخم قصورهم اللغوي باللجوء إىلى ت الطلبة للتغلب علحماوال

ث يدار احلــدو ة مهــارة االســتماعريثكــتناولـ  دراســات  وأمـا بالنســبة خللفيــة البحــث فقــد  

ــا عــن تصــن  يف ــديــبو املهــارة كفات لتلــيه  م اللغــاتيدورهــا املتعــاظم يف تعلــ  و تــهايأمهى ان مل

 . تعلمهاو

ة مهــارات االســتماع يــة برنــامج مقتــرح لتنميــلفعا»: (2002) بــدويي اســر حممــد علــي -

ة بعـض املهـارات   يـ تنم فقـد هـدف  الدراسـة إىل    «األول اإلعـدادي  ذ الصفيتالمى الناقد لد

املهـارات مـن    ك  تلـ يـ بعض مـا تسـتند ال  و ذ الصف األول اإلعدادييتالمى االستماع الناقد لد

 . مهارات االستماع العامة

ة يـ ة يف تنمية بعض األنشطة اللغويفعال»: (2003) ف النصريمان أناء حممد سيسل -

م يقـام بتصـم   «يئذ الصف اخلامس اإلبتدايتالمى ة لديزيمهارات اإلستماع يف اللغة اإلجنل

ة مهــارات يــاحلــوار لتنمو اإلمــالءو ةيــاالســتخدام األغنى ة القائمــة علــ يــبعــض األنشــطة اللغو 

نــة يت العرياخـت ي. وئف اخلـامس اإلبتــدا ذ الصــيـ ة املناســبة لتالميـ زياالسـتماع يف اللغــة اإلجنل 

، نيافئتكــ متنيجممــوعت مهما إىليمت تقســ، ةيــمي مبنطقــة حلــوان التعل نياا مــن مدرســت يعشــوائ

ــبياحــدامها جتر ــ  كت، ضــابطةى األخــرو ةي ــون ــتلم 34ل جمموعــة مــن ك ــتلمو ذااي توصــل ، ذةي

ــارات  ىعلـــئي ذ الصـــف اخلـــامس اإلبتـــدا يـــب املالئـــم لتالميأن تقـــدم التـــدر البحـــث إىل مهـ

ة هـذة املهـارات   يـ رة يف تنمكـ ة املناسبة هلم أفـاد هـذة املرحلـة املب   يزياالستماع يف اللغة اإلجنل
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ع ية يف تشـج ية املتنوعة لالنشطة اللغوينات البصريساهم اصطحاب املع. ل واضحكهم بشيلد

ــيــالتالم يف  اإلمــالءو احلــواراتو إن اســتخدام األغــاين . ة يف األنشــطة املقدمــة كاملشــارى ذ عل

ى رفــع مســتو إىلى أد، ق عامــل التنــوعيــنــها لتحقياجلمــع بو ة املقدمــةيــم األنشــطة اللغويتصــم

 . االستماعو ةكذ حنو املشاريالتالمى ة لدية الداخليالدافع

ى  مهــارات االســتماع لــدميتقــو: عنواهنــا. (2004) وســف أ ــدحواسيدراســة لــنجالء  -

مي مهــارات االســتماع لــدى تالميــذ الصــف هتــدف إىل تقــو. وذ الصــف الرابــع االبتــدائييـ تالم

وتقـومي أداء املعلـم لتنميـة هـذ  املهـارات مـن أجـل تشـخيص الوضـع احلـاي           ، الرابع االبتدائي

اخـتريت عينـة البحـث    . وتقدمي العالج املناسب لـذلك ، لتدريس مهارات االستماع يف مدارسنا

توصـل البحـث   . معلمـا  20و، تلميـذ وتلميـذة   400بلـ  قوامهـا   ، عشوائيا مـن مـدراس بـور سـعيد    

إىل أن املستوى احلـاي لتـدريس مهـارات االسـتماع وتنمينـها مـنخفض ومل يصـل إىل مسـتوى         

أن تالميــذ عينــة البحــث متكنــوا مــن بعــض مهــارات االســتماع العامــة ومل يتمكنــوا مــن     . جيــد

 . مهارات االستماع الناقد

ة يف يـ ام الطرائف اللغوأ ر استخد: عنواهنا. (2005) دراسة أل دعزة صالح حممد -

هتدف إىل معرفة أ ر استخدام . ويالرابع االبتدائ ذ الصفيتلمى ة مهارات االستماع لديتنم

أعـدت  . الطرائف اللغوية علـى تنميـة مهـارات االسـتماع لـدى تالميـذ الصـف الرابـع االبتـدائي         

يـذة مـن تالميـذ    تلميـذا وتلم  80تكون  عينة الدراسة مـن  . استبان  مهارات االستماع املناسبة

أ بت  النتائج فاعلية الطرائف ، مبدينة املنيا الصف الرابع االبتدائي مبدرسة املنيا التجريبية

 . اللغوية يف تنمية مهارات االستماع لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي

 نقـش وي دارينقـد دروس مهـارت شـن   وي بررسـ : عنواهنـا . (1391 )باينيرسالة زهر  ش-

. رانيا دولل در  ات عريبيادبو رشت  زبان در ن مهارتي  ايتقودر  متون اديب

 ةيـ فـرع اللغـة العرب   ة مهارة االستماع يفيتقو ة يفيدور النصوص االدبى التعرف عل هتدف اىل

ــا يفو ــات اال آداهبـ ــرانياجلامعـ ــدف اىل . كةيـ ــا هتـ ــة  مـ ــفكيدراسـ ــيـ ــار يف ية تعلـ ــادة االختبـ  م مـ

 ة هــذا الــدرس يــا بــات امهو قــةيالدقو ةيــانات العلميخدام االســتبباســت، رانيــا اجلامعــات يف

مــادة  ل يفكة دراســة اهــم املشــا يــالنها يفى وة االخــريــدروس املهــارات اللغو يف لدور  الفاعــو

ت ريق هــذ  االهــداف اخــتيــولتحق، هــذا اجملــال تــب املوجــودة يفكالو نقــد النصــوصو االختبــار

فرع  ساتذة يفستاذا من األأ 15و ةيرانيإ جامعة13 طالبة من طالبو طالبا 367 نة قوامهايع
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ــاو ةيـــاللغـــة العرب  جامعاتنـــا مهـــال يفب  باإليصـــأن هـــذ  املـــادة أ ىلإتوصـــل البحـــث و آداهبـ

سـتخدمون  ي هلـذا ال ، م اللغـة يب تعليسالأتقنون ي ال، عي من املواضريثيف ك ساتذة هذا الفرعأو

 . س هذ  املادةيتدريف  ب اهلامةيالسعترب من األي ال يالذ، يالبصر -يسلوب السمعاأل

 حدودهاو منهج الدراسة

هو املنهج الوصفي التحليلي املسحي لوصف االستراتيجيات املستخدمة مـن قبـل أفـراد العينـة عنـد      

تعلمهم مهارة االستماع مث حتليل ما مجع مـن معلومـات للوصـول إىل نتـائج سـليمة. اقتصـرت هـذة        

 ة الثالثة والرابعة من مخس جامعات حكومية.  الدراسة على عينة من الطالب السن

 ءالزهرا قم يخوارزم هرانط ئيعالم  طباطبا

20 25 30 13 20 

 أداة الدراسة

 ةيــات يف تعلـم مهـارة االسـتماع العرب   يجيونـة مـن معلومـات عــن اسـترات    كاسـتخدم  اسـتبانة م  

ناسـب  مـن خـالل    ضع عالمة أمـام الفقـرة الـل ت   يطالب من الطلبة أن و فقرة32ى علي تووص

ي  االتسـاق الـداخل  ينيلتعـ  رونبـاخ كاسـتخدم  معامـل  بـات ألفـا     . ودرجـات  5ون مـن  كار ميمع

 . هو معامل  بات مقبولو (7288/0) ونويك لالستبانة

 البحث الاظري

 ف املصطلحاتيتعر

ة ة تامة وق  احلاجيفاك بنيمع  توافر القدرة الالزمة الداء سلو»ياد ب هنا ز، عرفها: املهارة

لـة  ياحلى وعرفها مرعو (2 :2002اد، ي)ز «هاريغو رةكلعب الو السباحةو تابةكالو القراءةك  يال

 ق معلومـــاتيتنســـو تـــدبراو تطلـــب اداء  معاجلـــةيمنـــط معقـــد مـــن النشـــاط اهلـــادف  » ب هنـــا

 .  (215 :2002، واحليلة ي)مرع «بات سبق تعلمهايتدرو

 ذن بقصـد األ ىلإوصـول   و ال الصـوت اسـتقب »نـ    ب، آخـرون وي عرفـ  عبـداهلاد  : االستماع

ها املستمع يفى عطية ية عقليعمل» ن  عرف  شحات  ب، و(156 :2003، وآخروني )عبداهلاد «انتبا و

 .  (149 :1993)شحاتة،  «صواتأذن من انتباها مقصودا ملا تتلقا  األو اهتماما خاصا

  يـ هـو الـذي تتـاح ف   و (reciprocal listening) مهـا تبـادي  و ل  نوعان: أنواع االستماع

  تبــاديريغــ، وثيبــ  مــن حــد   مــا أدىليمناقشــت  فو لمكالفرصــة للمســتمع للتفاعــل مــع املــت    
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(non-reciprocal listining) ــيـــد  فصـــهـــو الـــذي الو  املســـتمعو لمك املـــتني  تفاعـــل بـ

(Nunan ،56 ,1984  حنـو اإلسـتماع إىل ) ون نقـل  يكـ ث يـ ة حيـ حماضـرة رن  و أو إىليـ راد

 . املستمع لم إىلكإجتا  واحد من املتاملعلومات يف 

 ريثكـ : (conceptualization of learning strategy) ة الـتعلم يجيمفهوم اسـترات 

الـرغم  ى علـ ، ة التعلميجيوضع مفهوم إستراتى  يف جمال التعلم عمل علنيالباحثو من العلماء

ملـــتعلم طـــرق معاجلـــ  ا  إىلريفـــات تشـــيع التعريـــخـــتالف تنـــاوهلم للمصـــطلح فـــإن مج امـــن 

 : فاتيلي بعضاا من هذ  التعريما يفو للمعلومات

الســـلوكيات واألفكـــار الــــل   » (: اســـتراتيجيات الــــتعلم هـــي  1986تعريـــف اينشـــتاين ومـــاير )   

 .  «يستخدمها املتعلم يف أ ناء التعلم الل هتدف تؤ ر على عملية الترميز الل يقوم هبا املتعلم

 ات املـتعلم كيسـلو  ات التعلم( هييجياسترات) داايثر حتدكل أكبش: و(1988) ريوعرفها ما

فـات يف  يهـذ  التعر . ات معاجلـة املعلومـات  يـ ة املـتعلم عمل يـ فكيالى  علـ ريالتـا   الل هتدف إىلو

مـع  ، ةيـ يف العلـوم املعرف ) ات الـتعلم يجيس جـذور اسـترات  كـ ة تعيتابات التربوكر من الكوق  مب

  يــعلي الــتعلم الــذي تنطــوو ة املعلومــاتاالنســان هبــا معاجلــ ة الــل بــىنيإفتراضــاهتا األساســ

تعلم بغض النظر عن ، ات التعلميجيع استراتيبوضوح يف مج  شاريو، معاجلة هذ  املعلومات

 العلـوم و اتياضـ يم الريتعلـ و ات الـتعلم يف تعلـم  يجيذا تسـتخدم اسـترات  كـ هو اق(يالسى واّتو

 . ةي الرنريغو ةية الرنيسسواء يف الفصول املدر، عيها من املواضريغو اللغاتو خيالتارو

ات املعقــدة الــل تتطلــب يــة الــتعلم مــن العمليــنظــراا ألن عمل: ات الــتعلميجية اســتراتيــأمه

 ةيد اإلهتمام باملهارات الدراسـ يلذا تزا، هايق النجاح فياملتعلم للمهارات الالزمة لتحق  إدرا

ة الــتعلم يــملـتعلم يف عمل ل دور ايــيف ضـوء تفع  كذلــو ات الــتعلميجيإسـترات و اركعـادات اإلســتذ و

حممد . )ىة من جهة أخرية مع تقدم املراحل الدراسيميد املهمات التعلياد تعقيازدو من جهة

 (242: 2009 ،املصري

ن يتعلمــوا معتمــدي أن نيات الــتعلم هــو أن نعلــم املــتعلميجيس مــن اســتراتيإن الغــرض الــرئ

ــاو أنفســهمى علــ ــتعلم        هن ــنمط مــن ال ــ  مــتعلم مســتقل  عــدة مصــطلحات تصــف هــذا ال  من

Independent Iearner جييمـتعلم إسـترات  و strategic learner نظم نفسـ  يـ مـتعلم  و 

self-regulated learner كاولئى  علريشيالذي و نظم نفس يسوف نستخدم هنا متعلم و 

 . اء هامةيام باألربعة أشيعون القيستطين ي الذنياملتعلم
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 . قاايحاا دقياا صحصيناا تشخياا معيميشخص موقفاا تعليأن  -

 . لة التعلم املطروحةكة تعلم ملعاجلة مشيجيتار إستراتخيأن  -

 . ةيجية االستراتيراقب فاعليأن  -

 . تم يندمج يف موقف التعلم حىتية لي  الدافعيون لديكأن  -

قرأ يهو و لخصيعرف أن من املهم أن ينظم ذات  هو ذمل الذي ياملتعلم الذي  كمثال ذلو

ون يكـــأن و لعـــرض املعلـــمى صــغ يطـــرح أســئلة أ نـــاء هـــذ  القـــراءة أو  يتـــاب أو ك موضــوعاا يف 

املواقـف  و عـرف االوقـات  يإن هـذا املـتعلم   ، راقب جناح يأن و اتيمدفوعاا ألداء مثل هذ  العمل

سـترجع  يتـة أو طرفـة أو   كاملعلـم ن ي كـ ص نيمـثالا حـ  ، نةية معيجيالل تتطلب استخدام استرات

 . (2008، د جابريمجابر عبداحل) خربة مشوقة

 :  يتيما يات مهارة االستماع فيجين إمجال استراتكمي: ات تعلم االستماعيجياالسترات

 memory strategies ةيركات التذيجياالسترات

فالــدارس  retrievalاالســترجاع و storage نيالتخــزى ة علــيــرّكات التذيجيتعتمــد االســترات

اول صـ املعلومـات املخزونـة عنـدما     كسـتدعاء تلـ  إى عمـل علـ  يرة مث كسـمع  يف الـذا  يزن ما خي

 : اتيجيمن هذ  االسترات. وديفهم ما اختزن  أو إنتاج ش ء جد

ممـا   ف املسـموع يف وحـدات ذات معـىن   يتصن يأ: groupingف يف جمموعات يالتصن( أ

األفعـال يف  و ر يف جمموعةيوضع الضما: سهولة استرجاعها عند احلاجة حنوو سهل حفظهاي

 ي. خرجمموعة أ

ــيجيتقــوم هــذ  االســترات  : associating elaborating ليالتفصــوي التــداع( ب ى ة عل

 . رةكدة يف اللغة مبعلومة موجودة بالفعل يف الذايربط املعلومة اجلد

: يعمـل  placing new words into context استخدام الكلمـات اجلديـدة يف نصـوص   ( ج

 .  إليها يف مجل منطوقة أو مكتوبة ذات معىنالدارس على وضع الكلمات اجلديدة الل استمع 

 cognitive strategiesة يات املعرفيجياالسترات
 : من أمههاو ةية دوراا فعّاالا يف تعلّم اللغة الثانيات املعرفيجياالستراتي تؤد

ررة كـ باالسـتماع بصـورة مت   كذلو ن استخدام  يف االستماعك: وميrepeatingرار كالت( أ

 . ليق جهاز التسجيباللغة عن طر يصوت ناطق أصل إىل
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 ةيـ عيهـي اسـتخدام اللغـة يف مواقـف طب    : وpracticing naturalisticallyاملمارسة ( ب

ة مـن  كهـا مشـار  يون فيكـ أن و  ية تناسـب دارسـ  يل نصوص أصـل يتعدى عمل علياملعلم أن ى علو

 .  يستمعون إليرات أو إبداء املوافقة أو عدمها ملا ك خذ مذاك نيقبل الدارس

العناصــر املهمــة مــن املــادة  ى ز علــكيــهــا التريتمّ ف: ويــmain idea ســةيار الرئكــفاأل( ج

 . ليإمهال التفاصو املسموعة

 من املعاين ستنبط الدارس معىنيهو أن : وreasoning deductivelyة ياالستنباط( د

أهنــا علـم  يلمــات مبـدوءة ب أل  كمعرفـة ســابقة أ نـاء اسـتماع  فعنــد ناعـ  مـثال ل     ى بنـاء  علـ  

 . احلرفو الفعلى ألن أل التدخل عل؛ أناء

ة يـ لمة لعناصـرها األول كجتزئة الى ة عليجيز هذ  االستراتكتر: وanalyzingل يالتحلـ( ه

 . اطلب الفهم: طلب( املعىن )أاستفهم ا س تع : سهل الفهم حنويل

اســتمع مــا  قاعــدة لفهــم ســتعمل الــدارس اللغــة االوىل يهبــا : وtranslatingالترمجــة ( و

 (Oxford, 1996: 32) . يإل

 compensation strategiesة يضيات التعويجياالسترات

اناتــ  كالــرغم مــن القصــور يف ام ى ع الــدارس اســتعمال اللغــة علــ  يســتطية يضــيبواســطة التعو

 نيعتمـد الـتخم  ينبغـي أن  وي ة نافعة الستمرار التواصليجيهو استراتو نيالتخم: منهاو ةياملعرف

 كي.  الذنيالتخمى ات متاحة تساعد الدارس عليمعطو ةيوحات لغيتلمى عل

 metacognitive strategiesة يات فوق املعرفيجياالسترات

ة يـ فهم الغرض من املهمـة اللغو و د األهدافيط بتحديالتخطو ميمتنح الدارس الفرصة للتنظ

 : منهاو  الذايتميإفساح الفرصة للتقوى وز التعلم منعاا للفوضكيفضالا عن تر

 اتيـ البعد عن اجلزئو ةياملهمة األساسى ز علكيبالتر كذلو attentionنتبا  ز االكيتر( أ

 . ةيار أساسكها من أفيما فو الغرض منهاى ز علكينصرف التريلمة ما  كعند االستماع إىلو

 . ئة مناسبةيخلق ظروف بو راسة االستماعكم يم حنو تنظيالتنظ( ب

 مـىت و  يـ ة الوصـول إل يـ فوكي ل هدف بدقّـة كد يحتدو اخلاصّةو د األهداف العامّةيحتد( ج

 ؟كتم ذلي

التقومي ويكون مبراقبة الدارس ألدائ  اللغـوي ففـي مهـارة االسـتماع يسـتطيع الـدارس أن يقـيم        ( د

 مدى فهم  ما األخطاء الل وقع فيها؟ ما مصدرها؟ والعمل على تصحيح التخمينات اخلاطئة.  
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  social strategiesة يات االجتماعيجياالسترات

ن يالتـ قلم مـع اآلخـر   ى ات تساعد الدارس عليجية فهذ  االستراتيمبا أن اللغة ظاهرة اجتماع

طـرح األسـئلة أو   : قيـ عـن طر  كون ذلـ ويكـ  فضالا عـن التفاعـل معهـم باسـتخدام اللغـة اهلـدف      

 . نيالتعاطف مع اآلخر

 affective strategiesة يات الوجدانيجياالسترات

الــدارس و خفــض القلــقو االجتاهــاتو م يف االنفعــاالتكالــتحى ات علــيجيتعمــل هــذ  االســترات 

مــــن و ة تعلّمــــ يــــعملو اجتاهاتــــ و انفعاالتــــ ى طر علــــيســــيف كيــــعــــرف يد هــــو الــــذي يــــاجل

 ع الـــذاتيتشـــجو اهـــةكواالســـتفادة مـــن الف، ىقياســـتخدام املوســـ: ةيـــات الوجدانيجياالســـترات

 . )املصدر نفس (هاريغو

  التعلمنيات التعلم تستخدم لتحسيجياسترات: سييف التدر ات التعلميجياستخدام استرات

انـاا  يات الـتعلم خـالل تعلمهـم ملختلـف املـواد أح     يجي من استراتريثكستخدم املتعلمون يبالفعل و

ســتخدم  فعــال يعلــم بــ ن مــا  ى ون علــيكــ ال آخــر قــد مبعــىن، فعلــ ياا مبــا يــون واعيكــاملــتعلم ال

ــ  أو تـــذنيلتحســـ ــتراتك تعلمـ ــادر علـــ ريفهـــو غـــ كلـــذلو تعلـــم ةيجير  هـــو اسـ ة هـــذ  يـــتنمى قـ

ة يـــة تنميـــفكيظهـــر دور املعلـــم يف يهنـــا و ثـــر مناســـبة منـــهاكات أو اســـتخدام األيجياالســـترات

ات يجيسـتخدمون اسـترات  يجعلـهم  و فعلـون؟ ية مبا يدراى جعلهم علو ات تعلم طالب يجياسترات

 . ثر مناسبة ملهمة التعلم الل هم بصددهاكالتعلم األ

 ليالتحل

موافقـة العبـارة مـع مـا     ى مـد   إىلريشـ يها من الـدارس أن  ياستبانة طلب فى اعتمد البحث عل

ى هـي علـ  و ون مـن مخـس درجـات   كـ ار ميـ ة خـالل مع يـ فعل  أ نـاء تعلمـ  مهـارة االسـتماع العرب    ي

 : النحو اآليت

 . ل األحوالكيف و   دائماايأي أن العبارة تنطبق عل، دائماا() لمةكمتثلها و مخس درجات

 . حد ما   إىليتع  أن العبارة تنطبق عل، وغالباا() لمةكمتثلها و أربع درجات

 .   أقل من قبلهايأن العبارة تنطبق عل تع ، واناا(يأح) لمةكمتثلها و  ال  درجات

 .   نادراايتع  أن العبارة تنطبق عل، والا(يقل) لمةكمتثلها و درجتان

 .   أبداايالعبارة التنطبق علتع  أن ، وأبداا() متثلهاو درجة واحدة
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( يف 1)   يف هـذا البحـث باجلـدول   ي( املشـارال oxford) سفوردكار آياستخدم البحث مع

هـو  و ةيـ للدراسـات االجتماع  ئيل االحصـا يـ ل االستبانة فضالا عن استخدام برنـامج التحل يحتل

 ارييـــــــاالحنـــــــراف املعو (mean) ( الســـــــتخراج املتوســـــــط احلســـــــايبspss) عـــــــرف بي

(standard deviation) 

 تصنيف أكسفورد ملستويات معدالت استخدام استراتيجيات تعلم اللغة (1دول )اجل

 املعدل ىاملستو

 مرتفع جداا

 مرتفع

 معتدل

 منخفض

 منخفض جداا

5/4-0/5 

5/3-4/4 

5/2-4/3 

5/1-4/2 

0/1-4/1 

ة ية الثانات تعلم اللغيجيراين استراتيستخدم الدارس اإليهل ) ال األولؤجابة عن السلإل

اري يـ االحنـراف املع و فقـد اسـتخرج املتوسـط احلاسـيب    ، ة(يـ عند تعلم  ملهـارة االسـتماع العرب  

 (2) هو موضح يف جدولو لفقرات االستبانة

 اريياإلحنراف املع املتوسط االستراتيجية ت

 0937 00/3 ة. ية كاّاد ة اهلاتفي  يف مواقف حيأمارس ما استمع ال 1

 036/1 45/3 سة. يتماع على االفكار الرئأركز أ ناء االس 2

 007/1 01/3 استخدم القاموس ا ناء االستماع.  3

 120/1 37/3 استخدم التحليل ملعرفة ما استمع الي .  4

 082/1 87/3 االم الفهم.  اترجم ما استمع الي  للغل 5

 006/1 01/3 اكتب ما انع  مركزا على الكلمات املفتاحية.  6

 0981 26/3 ل ما انع . اخلص ك 7

 0974 63/3 امخن معىن الكلمات الل انعها وال اعرف معناها.  8

 028/1 35/3 ا ناء االستماع اطلب من املتكلم تكرار ما قال .  9

 026. 1 85. 3 استخدم االشارات لرفع اهبامات موجود يف الكالم.  11

 0965 40 .3 استخدم الوصف أو املرادفات لفهم املسموع.  12

 026. 1 85. 3 استمع باالنتبا  عندما يتحد  املتكلم معي.  13

 0982 41. 3 ا ناء االستماع اركز االنتبا  على الكلمات املهمة واتر  غريها.  14
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 0945 27. 3 انظم كراسل جيدا عند تعلم االستماع.  15

 0965 40 .3 احدد االهداف العامة واخلاصة ملا اريد االستماع الي .  16

 0977 13. 3 اقوم بتقومي مستواى يف االستماع.  17

 034. 1 40. 3 اطلب من املتكلم اعادة صياغة ما قال  الستمع جيدا.  18

 0964 91. 2 اناقش مع االخرين حول ما استمع .  19

 0877 14. 3 اسائل االستاذ حول الدرس، لفهم اجليد.  20

 0960 91. 2 ية للراحة واالسترخاء. استمع اىل فكاهات )نكات( عرب 21

 0984 69. 2 عند االستماع العربية. ي حول شعوري احتد  مع اصدقائ 22

 0995 21. 3 اجليد للعربية. ي اشعر بالنجاح عند توظيف 23

 ينفس العندما اخاف من استخدام العربية، اترك  واهد 24

 عوضا الستخدام . 

2 .15 0846 

االشكال واللحن عند التحد  حىت عندما اخاف من  25

 اخجل من اخطائي.  التحد  وال ىعلي بالعربية، اشجع نفس

2 .28 0966 

 064. 1 14. 3 العربية للراحة.  استمع اىل االغاين 26

 0972 60. 3 اربط بني ما انع  مبا اعرف  من قبل.  27

 0939 49. 3 استخدم الكلمات الل انعها يف مجل مفيدة.  28

 069. 1 28. 3 ع ما انع  يف جمموعة اناء/ افعال. اض 29

 0996 74. 3 االم.  اربط ما انع  بالعربية مبا يشبه  يف لغل 30

 0892 32. 3 اراجع ما انع  باستمرار باستخدام  يف مجل مفيدة.  31

 058. 1 48. 3 اكرر ما اريد االستماع الي  مرات كثرية.  32
 

ــ االنيالدارســ ( أن2) تضــح مــن اجلــدول  ا ــم اللغــة  يجيســتخدمون اســترات ي ينيراني ات تعل

االعتـدال  و  اإلرتفـاع نيقـد تـراوح االسـتخدام بـ    و ةيـ ة عند تعلمهم مهارة االستماع العربياالجنب

جـة  يهـذ  النت . واتيجية اسـتخدام االسـترات  يـ وعـي ب مه ى أهنـم علـ  و سـفورد كار أيـ معى بناء  عل

، تــ يال يف نوع، ث هــويــيف االســتخدام مــن حي أ ،م1981ونرادكــحــد مــا مــع دراســة   تتفــق إىل

 . اتيجيب االستراتيترتو

راين يف يـ الـدارس اال ى ات استخداماا لـد يجيثر االستراتكما أ) ال الثاينؤجابة عن السلإل

 :س  جمموعات ف فقرات االستبانة إىليتصن مهارة االستماع( عمد البحث إىل

 (32-27. )6 ةالفقر ة يفيركات التذيجي( جمموعة االسترات1)
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 (7-1. )الفقرة 7ة يف يات املعرفيجيجمموعة االسترات (2)

 (12-8. )الفقرة 5 ة يفيضيات التعويجيجمموعة االسترات (3)

 (20-18. )الفقرة 3 ة يفيات اإلجتماعيجيجمموعة االسترات (4)

 (17-13. )الفقرة 5ة يف يات فوق املعرفيجيجمموعة االسترات (5)

 (26-21. )الفقرة 6ة يف يات الوجدانيجيجمموعة االسترات (6)

 (3 أنظر اجلدول) :ل اآليتيات أعال  بعد التحليجيوقد أخذت االسترات

 الترتيب حنراف املعيارياال املتوسط احلسايب اإلستراتيجية

 األوىل 0838 49. 3 التعويضية

 الثانية 0606 42. 3 املعرفية

 الثالثة 0691 41. 3 فوق املعزفية

 الرابعة 034. 1 40. 3 يةاإلجتماع

 اخلامسة 0655 38. 3 التذكرية

 السادسة 0964 91. 2 الوجدانية

 34. 3         املتوسط العام

( أن استخدام أفراد العينة الستراتيجيات تعلم مهـارة االسـتماع قـد    3يالحظ من اجلدول )

ــدالا مبتوســط )     ــام معت ــى املســتوى الع ــة يســتخدمون  ( وهــذا يعــ  أن أفــراد   34/3جــاء عل العين

استراتيجيات تعلم مهارة االستماع أحياناا. وعلى مستوى اجملموعـات يالحـظ أن االسـتراتيجيات    

( وهذا يفسـر حمـاوالت أفـراد    49/3قدر  ) التعويضية جاءت يف املرتبة األوىل مبتوسط حسايب

 يكــان أ ذاإالعينــة للتغلــب علــى قصــورهم اللغــوي بــاللجوء إىل الــتخمني وهــو ســالح ذو حــدين؛     

التخمني ذكياا أصاب الدارس معـىن الكلمـة، أمـا اذا كـان خطـ  أوقعـ  ذلـك يف اخلطـ  والقصـور          

وقد جاءت املعرفية وفوق املعرفيـة واالجتماعيـة يف املرتبـة الثانيـة والثالثـة       (2007)كاما، األدائي، 

ية ليدلّ علـى وعـي   والرابعة بفروق بسيطة يف املتوسط احلسايب. وجاءت املعرفية يف املرتبة الثان

أفراد العينـة بوظيفـة هـذ  االسـتراتيجية يف معاجلـة أنظمـة اللغـة وقواعـدها، وهـذا ممـا دفعهـم            

إىل ممارســـة اللغـــة يف مواقـــف حيـــة واســـتخدام االســـتنباط والترمجـــة وغريهـــا. واحتلـــ  فـــوق  

تخطــيط يف املعرفيــة املرتبــة الثالثــة؛ ويف ذلــك إشــارة إىل إدرا  أفــراد العينــة البحــث ألمهيــة ال 

عملية التعلم وإدراكهم ألمهية إعتمادهم على أنفسهم يف ممارسة اللغة داخـل الفصـل وخارجـ     

. واحتل  االجتماعية املرتبة الرابعة؛ ويف ذلك إشارة إىل ضعف التفاعل والتواصـل  (2007)كاما، 
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تها مما يضـعف  مع الناطقني بالعربية، ومردّ ذلك إىل أن أفراد العينة يتعلمون العربية خارج بيئ

ستخدامها بصورة فعالّة. وجاءت االستراتيجيات التذكرية يف املرتبة اخلامسـة وهـذا يـدلّ علـى     ا

ســــتخدام احلفــــظ واالســــتظهار عنــــد أفــــراد العينــــة يســــتخدم بصــــورة معتدلــــة. وجــــاءت   اأن 

أفــراد العينــة إىل  االسـتراتيجيات الوجدانيــة يف املركــز الســادس واألخــري داللـة علــى عــدم جلــوء  

زالـة التـوتّر والقلـق واخلــوف    إة كاالسـتماع إىل الفكاهـات والنُكـ  ممـا يسـاعد يف      يـ هيوسـائل ترف 

 اللغة االجنبية. ي الذي كثرياا ما يعتري دارس

كمـــا ســـبق القـــول يســـتخدم الطـــالب االيرانيـــة مـــن االســـتراتيجية التعويضـــية اكثـــر مـــن   

التعويضية على املهارات اللغويـة  ؛ اما كيف ميكن تطبيق االستراتيجية ىخراالستراتيجيات األ

 خاصة مهارة االستماع: 

معلوماهتم  و العجز يفأتعني االستراتيجيات التعويضية املتعلمني على التغلب على القصور 

و املتوسط فتلك ي أاملستوى االبتدائي ربع. وبالنسبة للمتعلمني ذواللغوية اخلاصة باملهارات األ

ذا مــا إجنبيــة يف تعلــم اللغــة األ  يضــا الفــائقني أتفيــد ي هــهــم هلــم. و االســتراتيجيات تعــد األ 

و أء مــا بوضــوح. يو عنــدما يفشــلون يف نــع شــ أيعرفــون معنــا ،  قابلــهم باملصــادفة تعــبري ال

 و غري حمدد بوضوح.  أو ضم أفي  غامض  عندما يواجهون موقف يكون املعىن

اءة، وهـو يعـني الطـالب    و القـر أعند االسـتماع  ي وضروري ساسأ: التخمني كي الذنيالتخم

ي و يقــرأون لكــأمطــالبني مبعرفــة كــل كلمــة ممــا يســمعون    يهنــم ليســوا بالضــرور أفهــم ى علــ

 (chen, 2010: 21). وهنا  استراتيجيتان للتخمني ومها: يالكل يستوعبوا املعىن

سبق ان اكتسبها املتعلم سـواء   استخدام تلميحات لغوية: ان بعض التلميحات اللغوية الل

مـن لغتـ  االم رمبـا تكـون ذات      و حـىت ى أخـر أجنبيـة  ألغة االجنبيـة اجلديـدة او مـن لغـة     من ال

فهـم   تقـود اىل  ما يسمع  او يقرا  ذلك املـتعلم. واهـم هـذ  التلميحـات الـل      داللة لفهم معىن

 (oxford, 1990: 54)سـلوب تنظـيم الكلمـات يف مجـل.      أو حـىت أالسـوابق واللواحـق    املعـىن 

الفـور خيمـن   ى علـ « تسـويق، تصـدير، يسـتورد   » يعـرف الكلمـات  «  ـد أ»ن إفسبيل املثال ى فعل

هـذ  الكلمـات يـدور حـول االقتصـاد. ومثـال آخـر        ى علـ ي   وصتـو أيقـر ي ن املوضوع الـذ أ د أ

"مرحبــا"  ، وجــد كــل مــن يقابلــ  يقــول لــ  يف بدايــة احلــديث بلــد عــريب ىلى إعنــدما ســافر علــ

هنا كلمة حتية وبالطبع كان ى أالفور مخن على ة فعلن لكل لغة عبارات للتحيأولسابق معرفت  

 مهية التخمني الصحيح يف تعلم اللغة. أيردها لن حيا  هبا. وهذا بالطبع يوضح 
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 وميكـن ان يفهــم املســتمعون الرســالة املوجهــة الــيهم نتيجــة التلميحــات غــري اللفظيــة الــل 

او تشـــديد الكـــالم، او يســـتخدمها املتحـــد  مثـــل: حـــدة نـــربة الصـــوت، او تعـــبريات الوجـــ ،   

 (oxford, 1990: 66)شـارات(  ميـاءات واإل كاإل) استخدام اجزاء من اجلسم عند التحد 

ن إحـد سـلع ، فـ   أن سـعر   وعنـدما خاطـب البـائع بشـ     بلد عريب ىلإفمثال عندما سافر حممد 

و غـري  أن البـائع غاضـب   أوضح  ّمـد  أشارات يدي  إنربة الصوت العالية وتعبريات وجه  و

 اقترح  حممد. ي عن السعر الذ راض

الفهـم  ى دراكية خاصة باملوقف ذات  تساعد املستمع علـ إما يف االستماع فهنا  تلميحات أ

 عمـال الـل  و األأشـخاص املتحـد ني   مام  من عـدد األ أو ما يرا  الفرد أمثل اخللفية الصوتية 

فــالم ة األفمــثال حممــود صــب مشــاهد   (oxford, 1990: 66)و مشــاب  ذلــك.  أيفعلوهنــا 

مث خـرج  « من هوني روح» حد الشخصيات يقول وهو منفعل لزميلت أالعربية وذات مرة نع 

«. مـن هنـا  ي اخرجـ »ن الشـخص الثـائر كـان يقـول      زميلت . ذلك املوقف جعل حممود خيمن بـ 

بقيـة   معـىن  ىلإسـاليب التلمـيح   أحد أو املنطوقة أشخاص يف القصص املكتوبة ويعد وصف األ

ن سـلوك   أنـ  وضـيع وحقـري فسـوف يتوقـع الطـالب        ذا كان وصف شخص ما بإ القطعة فمثال

الكلمــات فســوف   ن مل يــدركوا معــاين  إســوف يكــون ســيئا يف وقــ  الحــق مــن القصــة، وحــىت     

طريقـة تعامـل الشخصـيات مـع      خيمنون معناها طبقا ملـا هـو متوقـع مـن شـخص مثلـ . وحـىت       

 حدا  القصة. أختمني ى املتعلمني عل و باحترام( تساعدأو بوقاحة أبعضها البعض )بعطف، 

 نية التخمية تاميفكي

و أسئلة متهيدية قبل تقدمي القصـة املسـموعة   أعطاء الطالب إيكون ذلك بالتدريج فيبدا املعلم ب

حـدا  التاليـة،   ال الطـالب عـن توقعـاهتم لال   ؤو بوقف عرض القصـة يف منتصـفها وسـ   أاملقروءة 

ية صـورة تعـرب   أاهلم عن ؤالطالب مث يقوم بسى ور علن يعرض املعلم جمموعة من الصأوميكن 

جنبيــة ويطلــب منــهم   عطــاء الطــالب مجلــة باللغــة األ   إن. وميكــن ونــ  اآل أو يقرأعمــا يســمعون   

ول عقـب   وال بـ أو التعليـق  أن تكون التغذية املرتدة فورية حبيث يكون التصـحيح  أكماهلا. وجيب إ

علم كل طالب عـن مصـدر وسـبب ختمينـ  وذلـك      ل امل ن يسأجابت  ويفضل أانتهاء كل طالب من 

 يتعلم الطالب من بعضهم البعض مصادر التخمني املختلفة عملياا.   حىت
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 ائجالات

 : لييما يما قلنا  يف البحث النظري جاءت النتائج فى بناء عل

ة يـ ات تعلـم اللغـة الثان  يجيسـتخدمون اسـترات  ي ينيراني األنيأن الدارس: ال األولؤإجابة للس

ى علـ  االعتـدال بنـاء  و  االرتفـاع نيقد تراوح االسـتخدام بـ  و ةيعلمهم مهارة االستماع العربعند ت

حـد   جة تتفق إىليهذ  النتو اتيجية استخدام االستراتيوعي ب مهى أهنم علو سفوردكار أيمع

 . اتيجيب االستراتيترتو ت يال يف نوع، ث هوييف استخدام من ح يأ، ونرادكما مع دراسة 

ة يضــ يات التعويجيالحــظ أن االســترات ياجملموعــات  ى مســتوى علــ: الثــاين  الؤإجابــة للســ 

قصــورهم اللغــوي ى نــة للتغلــب علــ يفســر حمــاوالت أفــراد الع يوهــذا ؛ جــاءت يف املرتبــة األوىل

 اا أصـاب الـدارس معـىن   كيـ  ذنيالـتخم ي ان أكـ ذا إ؛ نيهو سالح ذو حـد و نيالتخم باللجوء إىل

 . يالقصور األدائو  اخلط يف كوقع  ذلأ  ان خطكذا إما ألمة كال

 : نية للمعلميمتضمنات البحث التربو

 اإلستراتيجيات الل يتبناها الدارسـون أ نـاء تعلمهـم ملهـارة االسـتماع      ى أمهية الوقوف عل

 ووفاقاا لذلك يتم ختطيط الدارس وتنفيذ . 

 . ةيات يف تعلم اللغة الثانيجي لفائدة االستراتني  الدارسيتنب

 فعالــة عليــ  أن ينتبهــ  لــذلك   م أن دارســاا مــا يســتخدم اســتراتيجية غــري ذا اتضــح للمعلــإ

 كثر فعالية. أويساعد  يف إستبداهلا باستراتيجية 

 ذلك ى االستراتيجية الل تقتضي عل مالحظة ما يعتري الدارسني من قلق وإرشادهم إىل

 القلق. 

 : نية للدارسيمتضمنات البحث التربو

 اا ملعرفـة مـا يناسـب  مـن اسـتراتيجيات عنـد تعلـم اللغـة         جـادّ ى الـدارس أن يسـع  ى جيب عل

 الثانية أو االجنبية بصفة عامة ومهارة االستماع بصفة خاصة. 

 ميــدان  لــتعلم االســتراتيجيات والتــدرب عليهــا، ألهنــا مفتاحــة إىل ى يســع الــدارس أنى علــ

 التفوق يف تعلم اللغة. 

 اهلدف وعلي  أن يكون مدركاا وواعياا  اللغة إىل الدارس نقل استراتيجيات لغت  األوىلى عل

 ملا يستخدم . 

 مهارة االستماع اهتماماا خاصاا ألهنا مهارة أساسـية ومفتـاح لبقيـة    ي الدارس أن يعطى عل

 املهارات. )كالم، قراءة، كتابة(
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 : ويف اخلتام نوصي باآليت

 لعربيـة بوصـفها   عتناء مبهارة االستماع وذلك بإعطائها وزناا  قيالا ضمن مناهج تعليم ااال

 جنبية. ألغة 

 االستراتيجيات الل يستخدمها الدارسون لتعزيز الصا  منها ودعم .  ى ضرورة الوقوف عل 

  .تكييف طرق التدريس وفقاا لالستراتيجيات الدارسني 

 الكفائة اللغوية.   استخدام االستراتيجيات الفعالة الل تقود إىلى تدريب الدارسني عل 
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