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  ملخص الرسالة

وشملت . تھدف ھذه الدراسة إلى معرفة توجھات الطالب نحو استخدام استراتیجیات تعلم مفردات اللغة االنجلیزیة

وقد .  طالبا 28 طالبا ومجموعة ضابطة من  32من  مجموعة تجریبیة إلى طالبا تم تقسیمھم عینة الدراسة ستین

استخدام النص : م خمس من استراتیجیات تعلم المفردات وھيتم تدریب طالب المجموعة التجریبیة على استخدا

لمعرفة المعنى واستخدام الصورة الذھنیة واستخدام الحفظ و استخدام القاموس أثناء الحصة وأخیرا طلب مساعدة 

وقد استخدم الطالب ھذه االستراتیجیات خالل الفصل . المعلم أو الزمالء لمعرفة معاني المفردات الجدیدة

ولقیاس العالقة بین مستوى معرفة الطالب بالمفردات واستخدامھم . ي األول لمدة أربعة أشھرالدراس

وتم كذلك تنفیذ اختبار . الستراتیجیات تعلم المفردات تم تنفیذ اختبار مستوى قبلي لطالب المجموعة التجریبیة

م استراتیجیات تعلم المفردات في مفردات تحصیلي نھایة الفصل الدراسي للمجموعتین لمعرفة أثر وفاعلیة استخدا

وقد أظھرت نتائج الدراسة أن استخدام استراتیجیات تعلم . تعلم المفردات الجدیدة وذلك بمقارنة نتائج المجموعتین

ة تفوقوا یفقد تبین أن طالب المجموعة التجریب. المفردات قد ساھم في تعزیز تحصیل الطالب في تعلم المفردات

وقد  .  للمجموعة الضابطة %43.8مقارنة ب  %72.4ابطة في االختبار التحصیلي بمعدل على المجموعة الض

 استراتیجیات تعلم المفردات قد أبدو توجھا ایجابیا استخدامأظھرت النتائج أیضا أن الطالب الذین تم تدریبھم على 

 من طالب المجموعة  %57.27حیث تبین أن , عموما نحو استخدام ھذه االستراتیجیات لتعلم المفردات الجدیدة

 من طالب المجموعة الضابطة  %47.51بینما فقط ,  یدعمون استخدام استراتیجیات تعلم المفرداتالتجریبیة

 استخدام الصورة الذھنیة والقاموس أثناء استراتیجیةغیر أن الطالب لم یبدوا دعما الستخدام كل من . أیدوا ذلك

ب األقوى قد أظھروا توجھا أكبر نحو استخدام استراتیجیات تعلم أخیرا أظھرت النتائج أن الطال. الحصة

نتائج وقد أظھرت .  %59.7بمعدل    مقارنة بالطالب األضعف والذین أبدوا توجھا أقل  %65المفردات بمعدل 

أكبر من استخدام استراتیجیات تعلم المفردات وذلك االختبار التحصیلي أن الطالب األقوى قد استفادوا بشكل 

ضوء ھذه النتائج خلصت الدراسة  وفي  %66.13على معدل بینما حصل الطالب األضعف ,  %86.25بمعدل 
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