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:ملخص
200 ًهضقذ الضعاؾت الحالُت إلى الٌشل غً مؿخىي نلو حػلم اللؿاث ألاحىبُت لضي غُىت مٍىهت م
 خُث جم الاؾخػاهت بمهُاؽ نلو حػلم.ػالب وػلبت ممً ًضعؾىن اللؿت ؤلاؾباهُت في الجامػاث الجؼابغٍت
T-Test  وباالغخماص غلى ازخباع.Howirtz, Howirtz & Cope )1983(  هىٍغجؼ وًىب،اللؿت ألاحىبُت هىٍغجؼ
 ونض أظهغث الىخابج وحـىص مؿخىي مخىؾؽ مً نلو اللؿت ألاحىبُت لضيANOVA ًًوازخباع جدلُل الخبا
 غضم وحىص قغوم بحن ؤلاهار والظًىع فيT-test صاعس ي اللؿت ؤلاؾباهُت في الجامػاث الجؼابغٍت وبحن ازخباع
 وحىص قغوم في نلو اللؿاث ألاحىبُت حػؼي إلاخؿحرANOVA ًً بُدىا أظهغ ازخباع جدلُل الخبا.مؿخىي الهلو
 في خحن أن،اإلاؿخىي اللؿىي قهض أبلـ اإلابخضبىن غً مؿخىٍاث نلو أغلى مً اإلاؿخىٍحن اإلاخىؾؽ واإلاخهضم
.ًٍاإلاخهضمحن في اللؿت أظهغوا مؿخىٍاث أصوى مً الهلو باإلاهاعهت مؼ اإلاؿخىٍحن آلازغ
 ػلبت اللؿت ؤلاؾباهُت، نلو حػلم اللؿاث ألاحىبُت:الكلمات املفحاحية
Abstract
The present study aimed to reveal the level of Foreign Language Classroom
Anxiety among a sample of 200 students who are studying Spanish in Algerian
universities. In The current study we used the Foreign Language Classroom
Anxiety (FLCAS) by Howirtz, Howirtz & Cope (1983). We relied on the T-test
and ANOVA test. The results showed an average level of in foreign language
anxiety among Spanish students in Algerian universities, and the T-test showed
no differences between females and males in the level of anxiety. While the
ANOVA test showed that there were differences in foreign language classroom
anxiety due to the language level. The beginners reported higher levels of
anxiety than the intermediate and advanced students, while the advanced
students showed lower levels of anxiety compared to the other two levels.
Keywords: Foreign Language Classroom Anxiety, Spanish Language
Students.
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ابراهــــــمي سعــد
مق ـ ـذمة :ا
ًخجه الػضًض مً الؼلبت الجؼابغٍحن هدى ازخُاع اللؿت ؤلاؾباهُت يخسصص في الجامػت،
بهضف ايدؿاب لؿت أزغي جظاف إلى عصُضهم اإلاػغفي ،إال أجهم ًىاحهىن الٌثحر مً
الخدضًاث زالُ مؿاعهم لضعاؾت اللؿت ،قهض ًىاحه صاعؽ اللؿت ؤلاؾباهُت ًلؿت أحىبُت
مشٌالث غضًضة مً شأجها أن جأزغ غلى غملُت الخػلم وايدؿاب للؿت ،ومً بحن هظه
اإلاشٌالث هجض نلو اللؿت ألاحىبُت .خُث ٌػخبر مً بحن أهم أهىاع الاطؼغاباث التي جؤزغ
غلى الصحت الىكؿُت لإلوؿان .هظا ما ًخدخم غلى الباخثحن طغوعة حؿلُؽ الظىء غلى
نلو حػلم اللؿت ألاحىبُت يمىطىع بدث ،بهضف الىصىُ إلى هخابج وجهضًم جكؿحراث ًمًٌ
أن جضقؼ بمؿخىي صاعس ي اللؿاث ألاحىبُت إلى الخدؿً وجؼٍذ.
ًأزظ بدثىا هظا مىطىع نلو حػلم اللؿت ألاحىبُت لضي صاعس ي اللؿت ؤلاؾباهُت ًىهه
مىطىغا ًدخمل أن له جأزحرا غلى مؿخىٍاث ايدؿاب اللؿت ألاحىبُت .جبرػ أهمُت بدثىا
الحالي في ًىهه ماصة وػخهض بأجها ؾدؿهم في جغايم ألابدار في مجاُ حػلم اللؿاث ألاحىبُت
وختى الخػلم بشٍل غام.

 .1إلاشكالية:
لؼاإلاا ًان مىطىع نلو حػلم اللؿت ألاحىبُت أو حػلم اللؿت الثاهُت مدؽ جغيحز الباخثحن في
ؾبػُيُاث الهغن اإلااض ي ،قمىظ طلَ الححن اهخم الباخثىن بمجاُ حػلُم اللؿت وجأزحر
اإلاخؿحراث الػاػكُتً ،الضاقؼ والثهت بالىكـ والهلو .ونض نام الػضًض مً الباخثحن بالهُام
بأبدار وصعاؾاث خىُ نلو حػلم اللؿاث ألاحىبُت.
ججضع ؤلاشاعة هىا إلى الػىامل التي ًدخمل أجها لها جأزحرا غلى مؿخىي نلو صاعس ي اللؿاث
ألاحىبُت .وغلى عأؽ هظه الػىامل هجض غامل الجيـ واإلاؿخىي اللؿىي خُث أن هىاى
الػضًض مً ألابدار التي حاءث بهضف الٌشل غما إطا ًان هىاى جأزحرا لجيـ صاعؽ اللؿت
وإلاؿخىي جهضمه في اللؿت غلى مؿخىي نلو اللؿاث ألاحىبُت أم ال.
وفي هظا الؿُام هجض صعاؾت أوهىٍجبىػي وبُلي وصالي (Onwuegbuzie, Baily & )2007
Dalyالتي حاءث لكدص الػىامل التي جخيبأ بهلو اللؿاث ألاحىبُت .شملذ الضعاؾت 210
مً ػالب الجامػاث خُث يشكذ الىخابج غً ؾبػت مخؿحراث (الػمغ ،الخدصُل
ألاًاصًمي ،الخاعٍش الؿابو لؼٍاعة البلضان ألاحىبُت ،الخبرة الؿابهت في اإلاضعؾت الثاهىٍت مؼ
اللؿاث ألاحىبُت ،واإلاخىؾؽ ؤلاحمالي اإلاخىنؼ لضوعة اللؿت الحالُت ،والٌكاءة الضعاؾُت
اإلاخصىعة ،والهُمت الظاجُت اإلاخصىعة) ؾاهمذ بشٍل يبحر في الخيبؤ بالهلو مً اللؿت
ألاحىبُت .يشكذ الىخابج أًظا أن الؼالب الجضص وػالب الؿىت الثاهُت أبلؿىا غً أصوى
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مؿخىٍاث الهلو ،وأن مؿخىٍاث الهلو ػاصث ً
زؼُا يضالت في ؾىت الضعاؾت .وأيضث ؾُال
إي ( Sila Aye )2010طلَ مً زالُ صعاؾتها لهلو الؼالب الصؿاع مً اللؿت ألاحىبُت قُما
ًخػلو باإلاهاعاث اللؿىٍت غلى مؿخىٍاث مسخلكت .خُث أشاعث إلى أن الهلو مً اللؿت
ألاحىبُت ًسخلل بازخالف مؿخىٍاث الخضعَـ واإلاهاعاث اللؿىٍت ألاؾاؾُت .خُث جم ؤلابالؽ
غً الهلو مً اللؿت ألاحىبُت في مهاعاث الاؾدُػاب غىض مؿخىٍاث اإلابخضبحن زم في اإلاهاعاث
ؤلاهخاحُت مؼ جهضم اإلاؿخىٍاث.
بِىما وفي صعاؾت لشاوـ (ً shang )2013ان الؿغض منها الخدهُو في الاهؼباغاث اإلادخملت
بحن نلو الٌخابت بلؿت أحىبُت ،والجيـ ،وؾىت الخبرة في الٌخابت ،ويكاءة الٌخابت الظاجُت،
ويكاءة الٌخابت الكػلُت.خُث أظهغث الىخابج أن الؼالب ًظهغون بشٍل غام في نلو غىض
الٌخابت باإلهجلحزًت .وٍىدشغ الهلو بشٍل يبحر في قصىُ الٌخابت باإلهجلحزًت ًلؿت أحىبُت
بؿع الىظغ غً غضص الؿىىاث التي حػلم قيها الؼالب الٌخابت بهظه اللؿت .وسجل الظًىع
الظًً ٌشػغون بمؼٍض مً الهلو صعحاث أغلى في ازخباع الٌخابت مً الؼالباث .هظا ما ًخكو
مؼ ما أشاع إلُه إًاللضي ( Elaldi )2016خُث وحض أن الهلو مً اللؿت ألاحىبُت بحن
الظًىع أغلى مً ؤلاهار .إال أن أوػجغى وححربؼ ( Öztürk & Gürbüz )2013الخظا غٌـ
طلَ قكي صعاؾتهما لخأزحر الجيـ غلى نلو الخدضر باللؿت ألاحىبُت وجدكحز اإلاخػلم .خُث
أن الؼالباث ًصبن بالهلو أيثر مً الؼالب الظًىع أزىاء جدضثهم باللؿت ؤلاهجلحزًت في
الكصل .هظا ما أيضه ًل مً ًاؾترو وحاعؾُا ( Castro & Garcia )2012مً زالُ صعاؾت
الهلو مً حػلم لؿت أحىبُت في ؾُام حامعي .خُث زلص الباخثان إلى أن اإلاشاعيحن لضحهم
بشٍل غام مؿخىي مخىؾؽ مً الهلو وأن ؤلاهار غاهحن مً نلو أيثر مً الظًىع.
ومؼ طلَ قئن أمُىجىُ بحزاعو ( Amengual-Pizarro )2018نض الخظ غضم وحىص قغوم
طاث صاللت إخصابُت بحن الجيؿحن في مؿخىٍاث نلو حػلم اللؿت ؤلاهجلحزًت .هظا ونض أيض
امىهجاما وواصو ( Amunugama & Wadou )2021طلَ مً زالُ صعاؾتهما لهلو اللؿت
الثاهُت بحن مخػلمي اللؿت ؤلاهجلحزًت في اإلاغخلت الجامػُت خُث يشكا أن مؿخىٍاث الهلو
لضي اإلاخػلماث الجامػُاث والؼالب الجامػُحن لِـ لها قغم حىهغي.
ويىدُجت إلاا ؾبو ومً زالُ ما جؼغنىا إلُه ًمًٌ جلخُص إشٍالُت الضعاؾت في الؿؤاُ
الػلمي الخالي:
 ما مؿخىي نلو حػلم اللؿاث ألاحىبُت لضي صاعس ي اللؿت ؤلاؾباهُت في الجامػاثالجؼابغٍت؟
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ومً زالُ ػغح الؿؤاُ الػام ًمًٌ أن هالخظ بغوػ مجمىغت مً ألاؾئلت الكغغُت والتي
جأحي غلى الىدى الخالي:
 هل جىحض قغوم في مؿخىي نلو حػلم اللؿاث ألاحىبُت حػؼي إلاخؿحر الجيـ لضي غُىتالضعاؾت؟
 هل جىحض قغوم في مؿخىي نلو حػلم اللؿاث ألاحىبُت حػؼي إلاؿخىي اللؿت لضي غُىتالضعاؾت؟

 .2فرطيات الذراصة :ا
الفرطية العامة :ا
 -مؿخىي نلو حػلم اللؿاث ألاحىبُت لضي صاعس ي اللؿت ؤلاؾباهُت مخىؾؽ.

الفرطيات الفرعية :ا
 جىحض قغوم في مؿخىي نلو حػلم اللؿاث ألاحىبُت حػؼي إلاخؿحر الجيـ لضي غُىتالضعاؾت.
 جىحض قغوم في مؿخىي نلو حػلم اللؿاث ألاحىبُت حػؼي إلاؿخىي اللؿت لضي غُىتالضعاؾت.

 .3أهذاف الذراصة :ا
 الخػغف غلى مؿخىي نلو حػلم اللؿاث ألاحىبُت لضي غُىت الضعاؾت. الٌشل غً الكغوم التي حػؼي إلاخؿحر الجيـ في مؿخىي نلو حػلم اللؿاث ألاحىبُتلضي غُىت الضعاؾت.
 الٌشل غً الكغوم التي حػؼي إلاؿخىي اللؿت في مؿخىي نلو حػلم اللؿاث ألاحىبُتلضي غُىت الضعاؾت.

 .4أهمية الذراصة:
جبرػ أهمُت هظه الضعاؾت في غضة ههاغ هظيغ مً بُنها ما ًلي:
 البدث في مخؿحر نلو حػلم اللؿاث ألاحىبُت .خُث ٌػخبر مىطىغا مهما في الصحتالىكؿُت لإلوؿان.
 صعاؾت شغٍدت مهمت في اإلاجخمؼ وهي الؼلبت الظًً ًضعؾىن اللؿت ؤلاؾباهُت. جٌمً أهمُت بدثىا الحالي في ًىهه ماصة ًمًٌ أن حؿهم في جغايم ألابدار في مجاُحػلم اللؿاث ألاحىبُت .
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 .5الذراصات الضابقة:
 -5.1دراصة دًمير وزيمأوغلى (:Demir & Zaimoğlu )2221
تهضف هظه الضعاؾت إلى جدضًض الػالنت بحن الهلو مً اللؿت ألاحىبُت ) (FLAواؾتراجُجُاث
صىؼ الهغاع بحن ػالب الجامػاث .اغخمضث الضعاؾت أؾلىب البدث الهابم غلى اإلاسح،.
جمذ الاؾخػاهت بمهُاؾحن ،الخػضًالث التريُت إلاهُاؽ الهلو في قصىُ اللؿت ألاحىبُت
)(FLCASومهُاؽ اجساط الهغاع للؼالب غلى الخىالي .أشاعث الىخابج إلى أن  FLAوصىؼ الهغاع
ًسخلكان مً خُث الجيـ وزلكُت اللؿت وزلكُت اإلاضعؾت الثاهىٍت والخػغض إلاؿخىٍاث
اللؿت ؤلاهجلحزًت بشٍل مىكصل .غالوة غلى طلَ ،جم الػثىع غلى قغم ؾلبي يبحر باليؿبت
إلى اؾتراجُجُاث  FLAواؾتراجُجُاث اجساط الهغاع للؼالب.

-5.2

دراصة مالك وكين وأحمذ (:Malik, Qin & Ahmed )2222

ًان الؿغض مً هضه الضعاؾت البدثُت قدص مؿخىٍاث مسخلكت مً الخسىف والهلو التي
ًىاحهها ػالب الضعاؾاث الػلُا بالجامػاث في بايؿخان والصحن غىض حػلم لؿت أحىبُت
ً(FL).ان الجمهىع اإلاؿتهضف مً هظا البدث هم ػالب الضعاؾاث الػلُا الجامػُحن مً
إخضي الجامػاث الصِىُت في ووهان ،وحامػت الهؼاع الػام في الهىع ،بايؿخانً .اهذ
غُىت هظه الضعاؾت  206زغٍجحن ،جم ازخُاع الػُىت بشٍل غشىاةي .جم اؾخسضام مهُاؽ
الهلو في الكصىُ الضعاؾُت للؿاث ألاحىبُت يىمىطج مسح .جم اؾخسضام ؤلاخصاء الىصكي
للخدهُو في مؿخىي الهلو .يشكذ الىخابج أن الؼالب الصِىُحن ًىاحهىن ً
نلها أيثر مً
الؼالب البايؿخاهُحن  ،وهىاى ازخالقاث يبحرة في مؿخىٍاث الهلو مً اللؿت ألاحىبُت في
يال اإلاجمىغخحن.

-5.3

د اراصة جياوغ ودًىيل (:Jiang & Dewaele )2222

حاءث هظه الضعاؾت بػىىان الهضعة الخيبؤٍت إلاخؿحراث الؿحرة الاحخماغُت واللؿىٍت غلى
الهلو مً اللؿت ألاحىبُت لضي ػالب الجامػاث الصِىُت خُث قدصذ الضعاؾت نلو اللؿت
ً
ً
ألاحىبُت لضي ً 1031
صِىُا واؾخٌشكذ الغوابؽ بُنها وبحن الػضًض مً
حامػُا
ػالبا
اإلاخؿحراث الاحخماغُت (مثل الجيـ والاهخماء للمجمىغت الػغنُت والخلكُت الجؿغاقُت
والخبرة في الؿكغ إلى الخاعج) ومخؿحراث اللؿت .أظهغث الىخابج أن الخلكُت الجؿغاقُت،
والخبرة في الخاعج ،وغمغ بضاًت الايدؿاب ،والٌكاءة الشكهُت اإلاخصىعة ً
طاجُا ،ومؿخىي
الخدصُل للؿىي ،وجٌغاع اؾخسضام اللؿت ًاهذ مغجبؼت بشٍل يبحر بهلو اللؿت ألاحىبُت.
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-5.4

دراصة صبتي ومىصىر والحكريتي وعبذالحضين ودهاري ()2216
:Sabti, Mansor, abdalhusein, Dhari

هضقذ هظه الضعاؾت إلى مػغقت جأزحر مخؿحر الهلو غلى الكهم الهغاةي لؼالب اإلاضاعؽ
الثاهىٍت الػغانُت .و قدص الكغوم بحن الجيؿحن ججاه الهلو مً نغاءة اللؿت .شمل هظا
البدث  20ػالبا غغانُا مً مضعؾت زاهىٍت في ًىالاإلابىع ،مالحزًا .خُث أظهغث الىخابج أن
غاُ مً الهلو ججاه قهم الهغاءة .غالوة غلى طلَ،
يال مً الظًىع وؤلاهار لضحهم مؿخىي ٍ
ً
أظهغ الخدلُل أن الجيـ لػب ً
ػكُكا في هخابج الضعاؾت .خُث أظهغث الؼالباث
صوعا
ً
مؿخىي أغلى نلُال مً الهلو ججاه قهم الهغاءة مً هظغائهً الظًىع.

-5.5

دراصة دوليان (:Dolean )2216

ًاهذ الضعاؾت بػىىان جأزحر جضعَـ ألاؾاوي أزىاء صعوؽ اللؿت ألاحىبُت غلى نلو الؼالب مً
اللؿت ألاحىبُت .خُث أشاعث الىخابج إلى أن جضعَـ ألاؾاوي أزىاء قصىُ اللؿت ؤلاهجلحزًت
ًان ًُىظغ إلُه غلى أهه ججغبت ممخػت مً نبل الؼالب مً الكصىُ طاث الهلو اإلاغجكؼ
واإلاىسكع ؛ ومؼ طلَ ،قئن ػغٍهت الخضعَـ هظه نللذ مً مخىؾؽ قصىُ الؼالب
الظًً ٌػاهىن مً نلو مغجكؼ إلى خض ما ،ولًٌ لِـ مً أولئَ الظًً ٌػاهىن مً نلو
مىسكع ً
هىغا ما.

-5.6

دراصة كابان وصيمضك (:Capan & Simsek )2212

بدثذ هظه الضعاؾت في الػالناث بحن مؿخىٍاث نلو اللؿت ألاحىبُت ومؿخىي الؼالب مؼ
ً
التريحز غلى الجيـً .ان اإلاشاعًىن ً 131
حامػُا مخسصصحن في اللؿت ؤلاهجلحزًت.
ػالبا
خُث الخظ الباخث غضم وحىص غالنت طاث صاللت إخصابُت بحن مؿخىٍاث نلو اللؿت
ألاحىبُت ومؿخىي الصل الضعاس ي الظي صعؾه اإلاشاعًىن .ومؼ طلَ ،أشاع الخدلُل إلى
وحىص اعجباغ يبحر بحن مؿخىٍاث نلو اللؿت للمشاعيحن وحيؿهم يظًىع غلى غٌـ ؤلاهار
التي خصلذ غلى صعحاث أغلى في نلو اللؿت ألاحىبُت.

-5.7

دراصة لى وليى ( :Lu & liu )2211ا

اؾخٌشكذ هظه الضعاؾت نلو اللؿت ألاحىبُت واؾخسضام ؤلاؾتراجُجُت قُما ًخػلو بخأزحرها
ً
ً
الخكاغلي غلى أصاء الؼالب في اللؿت ؤلاهجلحزًت ً.ان اإلاشاعًىن ً 934
صِىُا
حامػُا
ػالبا
اؾخؼالغا ً
ً
ً
غىصغا .جم إحغاء الخدلُالث ؤلاخصابُت اإلاػهضة والتي جظهغ
مٍىها مً 71
أيملىا
ما ًهغب مً زلث الؼالب غاهىا مً الهلو في قصل اللؿت ؤلاهجلحزًت .أبلـ اإلاشاعًىن بشٍل
أؾاس ي غً اؾخسضام مخىؾؽ لٍل مً الاؾتراجُجُاث اإلاػغقُت وما وعاء اإلاػغقُت ،ونلو
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اللؿت ألاحىبُت ،واؾخسضام ؤلاؾتراجُجُت اإلاػغقُت ،واؾخسضام إؾتراجُجُت ما وعاء اإلاػغقُت.
ًاهذ حمُػها مغجبؼت بشٍل يبحر مؼ بػظها البػع ،و حمُؼ اإلاخؿحراث اإلاهاؾت أهخجذ
جأزحرا ً
ً
يبحرا غلى أصاء الؼالب في اللؿت ؤلاهجلحزًت.

-5.8

دراصة نهاوهذي ووعيمه ومىكىذان وجاًاكران (Nahavandi )2213
 :& Mukundanا

ًان الهضف مً هظه الضعاؾت هى قهم مؿخىي نلو الؼالب ؤلاًغاهُحن مً اللؿت ؤلاهجلحزًت
ًلؿت أحىبُت .للهُام بظلَ ،جم نُاؽ الهلو مً زالُ أعبػت مهاًِـ وهي الخسىف مً
الخىاصل ،ونلو الازخباع  ،والخىف مً الخهُُم الؿلبي  ،والخىف مً صعوؽ اللؿت
ؤلاهجلحزًت .غالوة غلى طلَ ،هضقذ الضعاؾت للٌشل غما إطا ًاهذ مجاالث الهلو جسخلل
بازخالف اللؿاث ألاولى ومؿخىٍاث الٌكاءة والجيـ .أشاعث هخابج الضعاؾت إلى أن الؼالب
غاهىا مً الهلو في حمُؼ اإلاهاًِـ ألاعبػت .وأيضث الضعاؾت غلى أن الهلو مً الخىاصل هى
غىصغ الهلو الؿابض لضي الؼالب ،مهاعهت باإلاهاًِـ الثالزت ألازغي .باإلطاقت إلى طلَ ،
لم ًؤزغ الجيـ واللؿت ألاولى غلى نلههم بشٍل يبحر.

-5.9

دراصة مهليط ( :Muhlis )2217ا

خههذ هظه الضعاؾت في نلو نغاءة اللؿاث ألاحىبُت بحن ػالب اإلاضاعؽ الثاهىٍت
ؤلاهضوهِؿُت .شاعى زالزىن ً
ػالبا مً الصل الحاصي غشغ في مضعؾت زاهىٍت في باهضووـ .جم
حمؼ البُاهاث مً زالُ هىغحن مً الاؾخبُاهاث .خُث يشكذ الىدُجت ألاولى أن مػظم
الؼالب ًىظغون إلى الهلو في اإلاؿخىي اإلاخىؾؽ .وحضث الىدُجت الثاهُت أن هىاى غاملحن
عبِؿُحن مدخملحن للهلو مً نغاءة اللؿت ألاحىبُت وهما محزاث الىص والػىامل الصخصُت.
طمً مكهىم محزاث الىص ،هىاى زالزت مصاصع للهلو مً نغاءة اللؿت ألاحىبُت بما في طلَ
اإلاكغصاث ؾحر اإلاػغوقت ،واإلاىطىع ؾحر اإلاألىف ،والثهاقت ؾحر اإلاألىقت .مً هاخُت أزغي ،في
إػاع مكهىم الػىامل الصخصُت ،هىاى مصضعان للهلو بشأن نغاءة اللؿت ألاحىبُت بما في
طلَ الخىف مً اعجٍاب ألازؼاء والهلو بشأن جأزحراث الهغاءة.

 .6مىهج الذراصة :ا
إن ازخُاع مىهج مػحن لضعاؾت أو مىطىع ما ،مدٍىم بؼبُػت اإلاىطىع هكؿه وهظغا
لؼبُػت مىطىع صعاؾدىا الحالُت ،ولؼبُػت اإلاشٍلت اإلاؼغوخت قهض ًان لؼاما غلُىا ازخُاع
اإلاىهج الىصكي ،والظي غغقه حىهضاع ( Goundar )2013غلى الىدى الخاليً" :داوُ اإلاىهج
ً
ً
بغهامجا ،أو ًىقغ
مىنكا أو مشٍلت أو ظاهغة أو زضمت أو
الىصكي أن ًصل بشٍل منهجي
066
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مػلىماث خىُ ،الحالت اإلاػِشُت إلاجخمؼ ما ،غلى ؾبُل اإلاثاُ .أو ًصل اإلاىانل ججاه
نظُت ما".

 .7عيىة الذراصة :ا
بىاء غلى مداولخىا غؼُ اإلاخؿحراث الضزُلت التي ال هغٍض لها أن جؤزغ غلى هخابج صعاؾدىا
الحالُت .انترخىا حملت مً الشغوغ التي ًجب أن جخىقغ في غُىت الضعاؾت .وًاهذ الشغوغ
ًالخالي:
 أن جٍىن الػُىت مً الؼلبت اإلاسجلحن في ًلُت اللؿاث ألاحىبُت (اللؿت ؤلاؾباهُت). أن ًٍىن أقغاص الػُىت مً ًل اإلاؿخىٍاث اللؿىٍت (مبخضا ،مخىؾؽ ،مخهضم). أن جٍىن الػُىت مً يلى الجيؿحن (طيغ– أهثى). أن ًمثل أقغاص الػُىت ًل الؼلبت الظًً ًضعؾىن في أنؿام اللؿت ؤلاؾباهُت في الجؼابغ. أن ًخم ازخُاع الػُىت بشٍل غشىاةي مً مجخمؼ الضعاؾت.جم ازخُاع غُىت الضعاؾت بؼغٍهت غشىابُت ػبهُت ،خُث ًان غضص أقغاص الػُىت 200
ػالبا وػالبت ممً ًضعؾىن اللؿت ؤلاؾباهُت ًلؿت أحىبُت ونض جىػغذ الػُىت وقها للجضوُ
الخالي:
الجذول ً :1بين ثىزيع أفراد العيىة حضب طبقات املعاًىة ا
اليضبة ا
العذد ا
الفرع
الطبقات ا
%16
32
طيغ
أهثى
الجيـ
168
84

اإلاؿخىي

املجمىع ا

200

100

طُل

25

12.5

مخىؾؽ

149

74.5

مخهضم

26

13

املجمىع ا

200

100

إن ؤلاػالع ألاولي غلى الجضوُ عنم (ً )1ضقػىا إلى جأيُض خهُهت أن غُىت الضعاؾت جخمخؼ
بهضع مً الخىاػن بحن مٍىهاث وقغوع الؼبهخحن ألاؾاؾُحن اإلاخمثلخحن في (الجيـ) و
(اإلاؿخىي اللؿىي) وهظا زضمت إلاداولخىا للخهلُل مً أزغ اإلاخؿحراث الضزُلت.
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 .8حذود الذراصة:
 الحضوص اإلاٍاهُت :جم إحغاء هظه الضعاؾت بأنؿام اللؿت ؤلاؾباهُت في ًلُاث اللؿاثألاحىبُت الخابػت للجامػاث الجؼابغٍت الخالُت:
 oحامػت الجؼابغ 2
 oحامػت مدمض بً اخمض وهغان 2
 oحامػت أبى بٌغ بلهاًض – جلمؿان
 oحامػت إبً باصٌـ مؿخؿاهم
 oحامػت غماع زلُجي ألاؾىاغ
 الحضوص الؼمىُت :بضأها في إحغاء هظه الضعاؾت مؼلؼ شهغ أيخىبغ  ،2021واهتهُىا منها مؼجهاًت شهغ هىقمبر .2021

 .9أدوات الذراصة ا
مقياش قلق جعلم اللغة ألاجىبية ( :)FLCASا
مهُاؽ نلو حػلم اللؿت ألاحىبُت ( )FLCASواخض مً أهم اإلاهاًِـ الػاإلاُت واؾػت الاهدشاع
التي جخمخؼ بمصضانُت غالُت في نُاؽ الهلو في قصىُ حػلم اللؿت ألاحىبُت ،نام بئوشابه
ًل مً هىعوٍدـ وهىعوٍدـ وًىب (ً .Horwitz, Horwitz & cope )1986دخىي اإلاهُاؽ
غلى  33بىضا لٍل بىض  5بضابل إحابت (مهُاؽ لٌُغث).
 ؾحر مىاقو بشضة ؾحر مىاقو مداًض مىاقو مىاقو بشضةأما باليؿبت لحؿاب الخصابص الؿٍُىهترًت للمهُاؽ ،قهض جم وقو آلاحي:
أوال :الصذق ا
اغخمضها في نُاؽ صضم مهُاؽ الهلو في قصىُ حػلم اللؿت ألاحىبُت ( )FLCASغلى
الاحؿام الضازلي خُث نمىا بدؿاب مػامل الاعجباغ بحن ًل غباعة والضعحت الٍلُت
للمهُاؽ ،مً زالُ جؼبُهه غلى ما مجمىغه  168ػالبت و 32ػالب لؿت إؾباهُت ًلؿت
أحىبُت .ونض أظهغث الىخابج صعحت اعجباغ غالُت بحن ًل غباعة واإلاهُاؽ يٍل ،خُث جغاوح
مػضُ صعحت الاعجباغ ( 0.73و .)0.10
068
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ثاهيا :الثبات ا
اغخمض الباخث في نُاؽ الثباث إلاهُاؽ ( )FLCASغلى اؾخسضام مػامل آلكا يغوهبار
خُث نضعث صعحت الثباث مً زالُ اؾخسضام اإلاػامل ب ( )0.91مما حػلىا هؼمأن غلى
زباث مهُاؽ الهلو في قصىُ حػلم اللؿت ألاحىبُت.
الجذول  :2معامل ثبات مقياش القلق في فصىل جعلم اللغات ألاجىبية بطريقة آلفا
كروهباخ ا
الػضص نُمت مػامل آلكا يغوهبار نُمت الضاللت
غُىت الضعاؾت
صاعس ي اللؿت ؤلاؾباهُت
0.01
0.91
200
ًلؿت أحىبُت
هظا وللخأيض مً زباث اإلاهُاؽ لجأها أًظا إلى ػغٍهت الخجؼبت الىصكُت  Split-halfخُث
جم جهؿُم بىىص اإلاهُاؽ الٌلي إلى هصكحن وجم خؿاب مػامل الاعجباغ بحن مجمىع قهغاث
الىصل ألاوُ ومجمىع قهغاث الىصل الثاوي للمهُاؽ خُث بلـ مػامل الثباث مً زالُ
ػغٍهت الخجؼبت الىصكُت ( .)0.91هظا ما ًضقػىا إلى الخُهً مً زباث اإلاهُاؽ.

 .12عرض وثحليل هحائج الفرطيات :ا
بػض نُامىا بػغض زؼىاث اإلاػاًىت ،وجدضًض أقغاص غُىت الضعاؾت ،مغعها إلى إحغاء
الضعاؾت الكػلُت غً ػغٍو نُامىا بمجمىغت الازخباعاث الخاصت بهظه الخؼىة ،ونض
أوصلىا هظا إلى الحصىُ غلى مجمىغت مً الىخابج ،والتي ؾىػغطها ،اهؼالنا مً
الكغطُاث الكغغُت وصىال إلى الكغطُت الػامت .وغلُه نمىا بػغض الىخابج وقها لآلحي:

الفرطيات الفرعية :ا
 الفرطية الفرعية ألاولى :ا(جىحض قغوم في مؿخىي نلو حػلم اللؿاث ألاحىبُت حػؼي إلاخؿحر الجيـ لضي غُىت
الضعاؾت)
لهض صُؿذ هظه الكغطُت الجؼبُت مً أحل الخأيض مً صاللت الكغوم اإلاىحىصة في مؿخىي
الهلو لضي صاعس ي اللؿاث ألاحىبُت حػؼي إلاخؿحر الجيـ .مؼ اقتراض أهه جىحض قغوم في
مؿخىي الهلو جغحؼ إلاخؿحر الجيـ.
ومً أحل الخأيض مً هظه الكغطُت نام الباخث بئجباع الخؼىاث الخالُت:
لهض اهؼلو الباخث مً الكغطُت البدثُت الصكغٍت التي جىص غلى آلاحيH1:µ1 ≠ µ2 :
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نام الباخث بػضها بازخُاع اإلاػامل ؤلاخصاةي اإلاىاؾب للخدهو مً قغطِخه ونض جمثل هظا
الازخباع في (ازخباع  T-testللكغم بحن مجمىغخحن مؿخهلخحنIndependent Samples t /
 .)Testويسؼىة الخهت بػض جدضًض هىع الػامل نام الباخث باؾخسضام بغهامج SPSS
الؾخسغاج نُمت  t-testونض جىصل إلى الىدُجت الخالُت:
الجذول  :3معامل الحجاوط ومعال الفروق ( )T-testلقيم محغيري الفرطية الجسئية
ألاولى .ا
الهُم الىصكُت

نلو
اللؿاث
ألاحىبُت

نلو
اللؿاث
ألاحىبُت

الػُىت

غضص
ألاقغاص

إهار
طًىع

168
20,10487
100,1250
32
18,10442
95,6875
ازخباع الكغوم بحن اإلاجمىغخحن اإلاؿخهلخحن
ازخباع  Tلخجاوـ اإلاخىؾؼاث
ازخباع لُكيـ لخجاوـ
الخباًً
Sig. (2Df
T
Sig.
F
)tailed

اقتراض حؿاوي
الخبُان
اقتراض غضم
حؿاوي الخباًً

اإلاخىؾؽ الحؿابي

الاهدغاف اإلاػُاعي

الخؼأ اإلاػُاعي

1,55112
3,20044

1,725

,191

1,162

198

,247

1,248

46,795

,218

إن مً بحن الكغطُاث ألاؾاؾُت لخؼبُو  T-Testجدضًض ججاوـ اإلاجمىغخحن (أي
حؿاوي جباًً اإلاجخمػحن اإلاأزىط منهما اإلاجمىغخحن) وطلَ اهؼالنا مً الكغطُت الصكغٍت.
ومً زالُ الجضوُ عنم  1في الخاهت الخاصت بازخباع الخجاوـ ( levene's test for
 )equality of variancesهالخظ أن P-value=0.24>0.05 :وبالخالي ههبل قغطُت الخجاوـ
الصكغٍت قاإلاجمىغخحن مخجاوؿخحن :ومىه قئن نُمت ( )tنض نضعث ب 1.16ومً زالُ
الخاهت ( )Sigهدضص الخاليP-value=0.19>0.05 :
ومىه ههبل قغطُت الػضم بمؿخىي صاللت  0.05أي ال جىحض قغوم مػىىٍت في الجيـ
غلى مؿخىي نلو حػلم اللؿاث ألاحىبُت .وفي نغاءة مبؿؼت للىخابج الؿابهت ًمٌىىا أن
وؿخضُ غلى ؾُاب الكغوم مً زالُ الىخابج الىصكُت أغاله خُث بلـ مخىؾؽ هخابج
ؤلاهار  100.12في مهابل  95.68للظًىع لصالح ؤلاهار.
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وغلُه ووقها إلاا حاء ؾابها ًمٌىىا الهىُ أن الكغطُت التي جهىُ (جىحض قغوم طاث صاللت
إخصابُت بً ؤلاهار والظًىع في مؿخىي نلو حػلم اللؿاث ألاحىبُت) أجها لم جخدهو.

 الفرطية الفرعية الثاهية :ا(جىحض قغوم في مؿخىي نلو حػلم اللؿاث ألاحىبُت حػؼي إلاخؿحر اإلاؿخىي لضي غُىت
الضعاؾت)
لهض صُؿذ هظه الكغطُت الجؼبُت مً أحل الخأيض مً صاللت الكغوم اإلاىحىصة في مؿخىي
الهلو لضي صاعس ي اللؿاث ألاحىبُت حػؼي إلاخؿحر مؿخىي اللؿت .مؼ اقتراض أهه جىحض قغوم
في مؿخىي الهلو جغحؼ إلاخؿحر اإلاؿخىي.
ومً أحل الخأيض مً هظه الكغطُت نام الباخث بئجباع الخؼىاث الخالُت:
لهض اهؼلو الباخث مً الكغطُت البدثُت ؤلازباجُت التي جىص غلى آلاحي:
H1:µ1 ≠ µ2 ≠ µ3
في مهابل الكغطُت الصكغٍت التي جىص غلى الخالي:
H1:µ1 = µ2 = µ3
بػض أن خضص الباخث قغطِخه نام بازخُاع الازخباع اإلاىاؾب للخدهو منها ونض جمثل هظا
الازخباع في (جدلُل الخباًً ألاخاصي الػامل )One Way Analysis of Variance /والظي
ٌػغف بأهه خؿاب اإلاجمىع الٌلي إلاغبػاث الاهدغاقاث لجمُؼ الىخضاث غً اإلاخىؾؽ
الػام ،ومً زم جهؿُمه إلى مٍىهاجه ػبها إلاصاصعه .ونض اؾخػمل هظا الػامل في هظه
الضعاؾت بهضف ازخباع قغطُت حؿاوي مخىؾؼاث مؿخىٍاث اللؿت صقػت واخضة.
وباؾخػماُ بغهامج  SPSSجىصل الباخث إلى الىدُجت الخالُت:
الجذول  :4مخرج ً SPSSمثل هخيجة اخحبار الحجاوط لقيم الفرطية الفرعية الثاهية .ا
إخصابُت لُكيـ
6,798

df1
2

df2
197

Sig
,001

مً زالُ إخصابُت  Leveneاإلابِىت في اإلاسغج أغاله هالخظ أنP-value=0.001<0.05 :
وبالخالي هغقع الكغطُت الصكغٍت التي جهىُ بخجاوـ الخباًىاث.
بػض أن جأيض الباخث مً قغطُت الخجاوـ اهخهل إلى خؿاب نُم جدلُل الخباًً البؿؽ
وطلَ باالغخماص غلى بغهامج  SPSSونض حاءث الىخابج ًاآلحي:
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الجذولا  :5مخرج ً SPSSمثل هخيجة ثحليل الحباًً البضيط؛ للفروق بين مضحىيات
اللغة الثالثة عىذ دارس ي اللغات ألاجىبية ا
بحن اإلاجمىغاث
صازل اإلاجمىغاث
املجمىع ا

مجمىع اإلاغبػاث
12613,085
65579,470
78192,555

Df
2
197
199

مخىؾؽ اإلاغبػاث
6306,543
332,891

F
18,945

Sig.
,000

بالىظغ إلى الجضوُ الؿابو ًمٌىىا الهىُ أن P-value=0.000<0.05 :وبالخالي ًمٌىىا
الهىُ وبمؿخىي زهت ًهضع ب %99.1بغقع الكغطُت الصكغٍت التي جهىُ بػضم وحىص
قغوم مػىىٍت بحن مخىؾؼاث مؿخىٍاث اللؿت الثالر غىض صاعس ي اللؿاث ألاحىبُت.
الجذول  :6مخرج ً SPSSمثل القيم الىصفية ملضحىيات اللغة الثالث عىذ دارس ي
اللغات ألاجىبية ا
N
مبخضا
مخىؾؽ
مخهضم
املجمىع ا

25
149
26
200

اإلاخىؾؽ
الحؿابي
107,6400
101,5034
79,5385
99,4150

الاهدغاف
اإلاػُاعي
18,77250
18,97781
12,35874
19,82240

Std. Error

أصوى نُمت

أغلى نُمت

3,75450
1,55472
2,42375
1,40166

80,00
55,00
52,00
52,00

143,00
141,00
118,00
143,00

مً زالُ نغاءة بؿُؼت للجضوُ عنم (ً )6دبحن أن هىاى قغم في مؿخىٍاث الهلو خُث أن
اإلابخضبحن في اللؿت سجلىا صعحاث نضعث ب 107.64غلى مهُاؽ نلو حػلم اللؿت ألاحىبُت،
بِىما ًان الؼلبت الظًً ًضعؾىن في مؿخىي مخىؾؽ نض جدصلىا غلى  101.5في اإلاهُاؽ
في خحن أن اإلاخهضمحن نض سجلىا مؿخىي أنل مً اإلاؿخىٍحن الؿابهحن خُث نضعث صعحتهم
في اإلاهُاؽ ب.79.53
و غلُه وبىاء غلى ًل ما حاء ؾابها ًمٌىىا الهىُ أن الكغطُت التي جهىُ (جىحض قغوم في
مؿخىي نلو حػلم اللؿاث ألاحىبُت حػؼي إلاخؿحر اإلاؿخىي لضي غُىت الضعاؾت) نض جدههذ.
ومىه هغقع الكغطُت الصكغٍت التي جهىُ (ال جىحض قغوم في مؿخىي نلو حػلم اللؿاث
ألاحىبُت حػؼي إلاخؿحر اإلاؿخىي لضي غُىت الضعاؾت).

 الفرطية الرئيضية :ا(مؿخىي نلو حػلم اللؿاث ألاحىبُت لضي صاعس ي اللؿت ؤلاؾباهُت مغجكؼ)
لهض صُؿذ هظه الكغطُت مً أحل الخأيض مً مؿخىي الهلو لضي صاعس ي اللؿاث ألاحىبُت
مؼ اقتراض أن مؿخىي الهلو مغجكؼ.
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ومً أحل الخأيض مً هظه الكغطُت نام الباخث بئجباع الخؼىاث الخالُت:
نام الباخث بازخُاع اإلاػامل ؤلاخصاةي اإلاىاؾب للخدهو مً قغطِخه ونض جمثل هظا
الازخباع في (مهاًِـ الجزغت اإلاغيؼٍت) .خُث أن مً  33إلى  77حػخبر صعحت طػُكت ومً 78
إلى  121مخىؾؼت ومً  122إلى  165نىٍت .ويسؼىة الخهت بػض جدضًض هىع الػامل نام
الباخث باؾخسضام بغهامج  SPSSالؾخسغاج نُمت اإلاخىؾؽ الحؿابي ونض جىصل إلى
الىدُجت الخالُت:
الجذول رقم  :7إحصائيات وصفية ملضحىي قلق جعلم اللغة ألاجىبية لذي دارس ي اللغة
إلاصباهية ا
نلو
اللؿاث
ألاحىبُت

N

اإلاجاُ

Max

Min

200

91,00

143

52

اإلاخىؾؽ
الحؿابي
99,415

الاهدغاف
اإلاػُاعي
19,822

الخباًً
392,927

في نغاءة مبؿؼت للىخابج اإلابِىت في الجضوُ عنم (ً )7مٌىىا أن وؿخضُ غلى أن مؿخىي
الهلو مخىؾؽ مً زالُ الىخابج الىصكُت أغاله خُث بلـ مخىؾؽ هخابج .99.41
وغلُه ووقها إلاا حاء ؾابها ًمٌىىا الهىُ أن الكغطُت التي جهىُ (مؿخىي نلو حػلم
اللؿاث ألاحىبُت مخىؾؽ) أجها نض جدههذ.

 .11مىاقشة وثفضير الىحائج :ا
ًان الهضف الغبِس ي مً هظه الضعاؾت هى الخػغف غلى مؿخىي نلو حػلم اللؿاث ألاحىبُت
لضي صاعس ي اللؿت ؤلاؾباهُت .مػخمضًً غلى الخلكُاث الىظغٍت التي جؼغنذ إلى مخؿحر
الضعاؾت ومؿخػُىحن يظلَ باإلاىهج الىصكي ومهُاؽ نلو حػلم اللؿت ألاحىبُت لهىٍغجؼ.
ونض يشكذ هخابج صعاؾدىا الحالُت غً وحىص مؿخىي مخىؾؽ مً نلو حػلم اللؿاث
ألاحىبُت لضي صاعس ي اللؿت ؤلاؾباهُت .يما وجىصلذ الىخابج إلى وحىص قغوم في مؿخىٍاث
الهلو حػؼي إلاخؿحر اإلاؿخىي اللؿىي خُث ًىسكع الهلو غىضما ًخهضم الخػلم في اإلاؿخىي.
قُما لم جظهغ أي قغوم طاث صاللت إخصابُت غلى مؿخىي الجيـ.
نض جٍىن خهُهت أن صاعس ي اللؿاث ألاحىبُت ًدخاحىن إلى صعاؾت اإلاىاص الضعاؾُت بلؿت ال
ً
ًخهىىجها غامال مً غىامل جكانم الهلو ،.مً اإلادخمل أن ًٍىن لضي الؼالب في مؿخىٍاث
ً
الصكىف الػلُا مؿخىٍاث أنل مً نلو اللؿت ألجهم ًكترض أجهم أيثر وغُا بضًىامُاث اللؿت
ألاحىبُت .وطلَ ما أشاعث إلُه هظه الضعاؾت خُث أن مؿخىٍاث نلو اللؿت ألاحىبُت
للمشاعيحن ًاهذ مغجبؼت باإلاؿخىي الظي ًاهىا ًضعؾىن قُه.
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غلى الغؾم مً أن ًابان وؾُمؿَ ( Capan & Simsek )2012نض أشاعا إلى غضم وحىص
جأزحر اإلاؿخىي اللؿىي غلى مؿخىٍاث الهلو في قصىُ اللؿت ألاحىبُت ،إال أن الضعاؾت
الحالُت نض الخظذ أن هىاى جأزحرا غلى اإلاشاعيحن خُث أن اإلاخهضمحن في اإلاؿخىي اللؿىي
نض أظهغوا مؿخىٍاث أنل في الهلو مً هظغائهم اإلابخضبحن .هظا ما ًخكو مؼ ما أشاع إلُه
حاعصهغ والمىهض ( Gardner & Lamonde )1983في صعاؾتهما بػىىان الىمىطج الاحخماعي
التربىي اليدؿاب اللؿت الثاهُت.
يما أن الىخابج حاءث مىاقهت إلاا جىصلذ إًه آي ( Ay )2010خُث أيضث غلى أن الهلو
مً اللؿت ألاحىبُت الظي ٌػاوي مىه الؼالب اإلاغاههىن ًسخلل بازخالف مؿخىٍاث الخضعَـ
واإلاهاعاث اللؿىٍت ألاؾاؾُت .هظا ما ًضغم قغطُت وحىص قغوم في مؿخىي اللهلو غلى
حػؼي للمؿخىي اللؿىي.
في خحن ،جضغم هظه الضعاؾت هخابج ألابدار الؿابهت في ما ًخػلو بالجيـAida, 1994; ( ،
 )Park & French 2013والتي لم جالخظ أي قغوم طاث صاللت إخصابُت بحن الجيؿحن في
مؿخىٍاث نلو اللؿت ألاحىبُت لظلَ ،ال ًبضو أن للجيـ جأزحر غلى مؿخىي اإلاشاعيحن في ما
ًسص نلو اللؿت.
جؤيض قغطُت اإلاغشح الػاػكي لٌغاشً ( Krashen )1982غلى يُكُت اعجباغ الػىامل
اإلاؤزغة بػملُت ايدؿاب اللؿت الثاهُتً .
وقها لكغطُت الخصكُت الػاػكُت ،هىاى مخؿحراث
غاػكُت لها جأزحر غلى ايدؿاب اللؿت (مثل الهلو ،جضوي اخترام الظاث ،اإلالل ،الخىجغ،
الؿظب ( )Krashen, 2013طيغ يغاشحن أن الػىامل الػاػكُت هي مخؿحراث غاػكُت ،والتي
ًمًٌ جصيُكها إلى -1( :الضاقؼ -2 ،الثهت بالىكـ  -3الهلو) ًمًٌ أن جؤزغ هظه الػىامل
بشٍل ؾحر مباشغ غلى غملُت الخػلم غً ػغٍو مىؼ اإلاضزالث مً الىصىُ إلى حهاػ
ايدؿاب اللؿت في الضماؽ .لىٍىن أيثر صنت ،حشغح هظه الىظغٍت الػالنت بحن اإلاخؿحراث
الػاػكُت وهجاح أو قشل ايدؿاب اللؿت الثاهُت.
جم اؾخسضام هظغٍت يغاشحن يسلكُت هظغٍت في الػضًض مً الضعاؾاث مىظ جهضًمها في
الؿبػُيُاث .خُث ًاهذ صعاؾت ماى ًان وهُسذ وعٍبى (McCann, Hecht & )1986
 Ribeauمً أولى الضعاؾاث التي اؾخسضمذ قغطُت اإلاغشح الػاػكي إلحغاء بدث خىُ
ً
الهلو مً اللؿت ألاحىبُت خُث وحض الباخثىن أن حػلم اللؿت الثاهُت ًان مغجبؼا بشٍل
ؾلبي بالهلو .في صعاؾاث أخضر ،انترح ؾباه و اهغامُجان ( Speh & Ahramjian )2010أهه
ًمًٌ اؾخسضام هظغٍت يغاشحن يئػاع مخٍامل للخػلم اإلاىؾُهي مؼ اللؿت وصغم ايدؿاب
اللؿت مؼ اإلاىؾُهى.
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ومؼ طلَ ،جم اهخهاص هظغٍت يغاشحن .أخض هظه الاهخهاصاث الغبِؿُت لىظغٍت يغاشحن ًان
أن الىظغٍت جكخهغ إلى الخػغٍكاث الػملُت للمصؼلحاث الغبِؿُت للىظغٍت ( McLaughlin,
 .)1978اغخبر حغٍج ( Gregg )1984أن الىظغٍت مػهضة للؿاًت وؾحر مخماؾٌت ،وأشاع ػاقاع
( Zafar )2009إلى أن يغاشحن لم ًكٌغ في ًل جكاصُل الىظغٍت؛ غلى ؾبُل اإلاثاُ  ،قشل
في شغح ػبُػت وأصواث الخصكُت الػاػكُت.
ججضع ؤلاشاعة إلى أن هىاى همىطححن هظغٍحن لشغح نلو اللؿت ألاحىبُت في ألاصبُاث
الحالُت .ألاوُ هى "الىمىطج اإلاٍىن مً زالزت غىاصغ" (الخسىف مً الاجصاالث ،والخىف
مً الخهُُم الؿلبي والهلو مً الازخباع) الظي انترخه هىعوٍتز ،وهىعوٍتز وًىب
(Howirtz, Howirtz & Cope )1986؛ وآلازغ هى همىطج يُم الىظغي .انترح يُم ()2002
 Kimأن الهلو مً اللؿت ألاحىبُت له زالزت مٍىهاث ،أي الهلو الىاجج غً الهغاءة ،والهلو
مً مػغقت الهغاءة والٌخابت ،والهلو الؿمعي والخهُُمي ،وػىع مهُاؽ الهلو مً أصاء
اللؿت ألاحىبُت ً
بىاء غلى هظا الخمُحز .اإلاهُاؽ غباعة غً مهُاؽ لٌُغث ًدخىي غلى 30
ً
غىصغا ٌػالج نلو اإلاخػلمحن في أصاء مهام الاؾخماع والخدضر والهغاءة والٌخابت في إغضاصاث
الكصل الضعاس ي للؿت ؤلاهجلحزًت ًلؿت أحىبُت.
الشكل رقم ( :)1هم اىرج هظري للقلق مً اللغة ألاجىبية ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
اإلاصضع)Kim, 2002, p106 ( :

ً
اؾدىاصا إلى ألاصلت الخجغٍبُت مً الػضًض مً الضعاؾاث ( ;Aida, 1994; Maclntyre, 1992
 )Kim, 2002جخكو الضعاؾت الحالُت مؼ جصىع  Horwitz, Horwitz & Copeبأن الهلو مً
ً
ً
مخمحزا " مجمىغت مً
"مجمػا
اللؿت ألاحىبُت هى بىاء زاص باإلاىنل ،والظي ًمثل
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الخصىعاث الظاجُت واإلاػخهضاث واإلاشاغغ والؿلىيُاث اإلاخػلهت بخػلم اللؿت الصكُت
الىاشئت غً جكغص غملُت حػلم اللؿت.
جهترح هظه الىظغٍت أن مجاالث الضعاؾت ألاًاصًمُت ألازغي ال جخمخؼ بىكـ الضعحت مً
مكاهُم الظاث والخػبحر غً الظاث مثل حػلم اللؿت ألاحىبُت ،ما ًجػل هظا الىىع مً الهلو
ً
مسخلكا غً بهُت اإلاساوف ألاًاصًمُت ألازغي .اغخمضث الػضًض مً الضعاؾاث هظه الىظغٍت
غلى ؾبُل اإلاثاُ ،جم اؾخسضام حؿػت مهاًِـ للهلو بىاؾؼت ماًلُيخحر و حاعصهغ ()1989
 Maclntyre & Gardneالزخباع أبػاص الهلو قُما ًخػلو بمهاًِـ الخػلم اإلاسخلكت .وحضوا
أن الهلو مً اللؿت ألاحىبُت ًغجبؽ بشٍل زاص بئجهان اللؿت ألاحىبُت بِىما الهلو الػام ال
ًخػلو بئجهان اللؿت ألاحىبُت.
أخض أهم إؾهاماث هظا الخىظحر هى مهُاؽ الهلو في قصىُ اللؿت ألاحىبُت  FLCASوالظي
ً
غىصغا حهضف إلى جهُُم مؿخىي اإلاخػلم مً
جم اؾخسضامه في هظه الضعاؾتً .خٍىن مً 33
ً
ً
نلو اللؿت ألاحىبُت ونُاؽ ما إطا ًان الهلو اللؿىي شٌال مدضصا لخػلم اللؿت.

خاثمة :ا
وًاؾخيخاج غام ًمٌىىا الهىُ أهه وبػض أن أحغٍىا الخدلُالث والػملُاث ؤلاخصابُت الالػمت
جمٌىا مً الخىصل إلى خهُهت عقع الكغطُت الكغغُت ألاولى ونبىُ الثاهُت ويظا نبىُ
الكغطُت الغبِؿُت ،وال طحر هىا أن وػُض جىطُذ هظه الىخابج خُث أن الكغطُت الغبِؿُت
الهابلت بأن مؿخىي نلو حػلم اللؿاث ألاحىبُت لضي صاعس ي اللؿت ؤلاؾباهُت مخىؾؽ نض
جدههذ ويظلَ مؼ الكغطُت الكغغُت الهابلت (جىحض قغوم في مؿخىي نلو حػلم اللؿاث
ألاحىبُت حػؼي إلاخؿحر اإلاؿخىي اللؿىي) .إال أن الكغطُت الكغغُت الهابلت (جىحض قغوم في
مؿخىي نلو حػلم اللؿاث ألاحىبُت حػؼي إلاخؿحر الجيـ) لم جخدهو.
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