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 التعبيرات بغيرها لناطقينا العربية اللغة متعلمي توظيف درجة

 .والكتابي الشفوي التعبير في الحّية التداولية
 

 *ابو محره فهد مهى .د

 الملخص
ت لناطقين بغيرها التعبيرااهدفت الدراسة إلى قياس درجة توظيف متعلمي اللغة العربية 

التداولية الحّية في التعبير الشفوي والكتابي، استعملت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي لدى عينة 
ومتعلمة من الناطقين بغير العربية في معهد الشرق األدنى ببيروت، صممت  ا  متعلم( 91)مكونة من 

يم والحديث النبوي الشعر، القرآن الكر )قائمة بالتعبيرات التداولية الحّية المستمدة من مجاالت 
لتعبيرات ابطاقة مالحظة للمتعلمين في أثناء استعمالهم  أعدتو  ،(الشريف، والمعاجم وكتب التراث

ظهرت الدراسة مجموعة من النتائج  أ، ائمةفي التعبير الشفوي والكتابي في ضوء تلك القالتداولية 
ير الكتابي حصلت على تقدير ن درجة توظيف التعبيرات التداولية الحّية في التعبأ: كان أهمها

لتعبيرات التداولية الحّية في ابينما كانت درجة توظيفهم  ،حسب فئات تدرج المقياس( مستعمل)
ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي ، و (مستعملة أحيانا  )التعبير الشفوي ضمن تقدير 

تعبيرات التداولية الحّية في التعبير درجة توظيف ال فيدرجات متعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها 
بينما  ،حسب متغير الجنس الشفوي المستمدة من الشعر والقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف

ال توجد فروق ذات ، و الذكور لصالح ؛توجد فروق في توظيف التعبيرات المستمدة من المعاجم
درجة توظيف  فيلناطقين بغيرها داللة إحصائية بين متوسطي درجات متعلمي اللغة العربية ل

يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي ، و حسب متغير التخصص التعبيرات التداولية الحّية
لتعبيرات التداولية الحّية في التعبير الشفوي ومتوسط درجاتهم في اتوظيفهم  فيدرجات المتعلمين 

 .ّية في التعبير الكتابيلتعبيرات التداولية الحالصالح توظيفهم  ؛التعبير الكتابي

 .التعبيرات التداولية الحية، التعبير الشفوي، التعبير الكتابي: المفتاحية الكلمات
 .سلطنة عمان – العلوم واآلدابكلية   - نزوىجامعة  - والدراسات اإلنسانية الرتبية يف قسم مدرس *
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 :الدراسة مقدمة .1
ل التواصلي يف تعليم لغات اآلخر؛ ليفتح اجملال االكتساب والتعّلم وفقًا للمدخ ايتقارب مفهوم

أمام املنظرين يف هذا اجملال إىل اكتشاف الطرائق واألساليب الالزمة، المتالك املتعلمني قواعد اللغة اهلدف 
راد اكتساهبا وتعّلمها على املستويني الداليل والتداويل يف االستعمال؛ إذ يعكس عمق ثقافة اللغة، ضمن 

ُ
امل

كما يؤدي إدراك هذين املستويني   ،ده يف البيئة اللغوية للغة اهلدفعلية مساندة للمتعلم، لدى وجو بيئة تفا
دورًا أساسيًا يف تفاعل املتعلمني مع اخلطاب، يف أي نص مستمع إليه أو متحّدث أو مقروء أو مكتوب، 

ملتعّلم داخل الصف وخارجه، وتأسيسًا على أن اللغة اهلدف ال تُعّلم يف فراغ، بل يف سياقات يتعّرض هلا ا
ومن اجلوانب اللغوية اليت يُعىن  ،الصحف، واجملالت، والربامج اإلذاعية والتلفزيونية: يف احملتوى املتعّلم، ومنها

فاللغة  ،من فهم اللغة احلّية واستيعاهبا هبا البحث احلايل التعبريات االصطالحية اليت تعّد جزءًا ال يتجزأ
مسلسل بنات أفكاري، برنامج تلفزيوين خبز وملح، معرض )طاب املستمع إليه، ملل العربية تستعمل يف اخل

 . ها يف أحاديلهم اليوميةئلسان أبناعلى ويف اخلطاب املقروء، تُتداول بتلقائية ( احلركة بركة
أن هناك  معوبصرف النظر عن مصادرها، تطلق الباحلة عليها، التعبريات التداولية احلّية؛ ألمهيتها 

بصرف  بيد أن املتلقي للغة اهلدف سوف يتعّرض هلا ،ملستويات طبقية من املتحدثني هباستعمااًل هلا وفقاً ا
  .النظر عن غياب إحصائية الستعماالهتا يف اللغة العربية من قبل أبنائها

على دراسة املفردات وحتليل املعىن "لم اللغة احلديث مل تعد مقصورة ن دراسة املعىن يف عإ
وكان من مثار هذا  ،من ذلك دراسة التعبري االصطالحي مي، بل جتاوزه إىل دراسة املعىن الرتكييب،املعج

، 3002داوود، " )الصطالحية يف اللغات األوربيةاة و ياالهتمام ظهور املعجمات اخلاصة بالتعبريات السياق
7.) 

رسل للمتلقي، دافعًا إىل فتح وتدرك أمهية تلك التعبريات يف تقرير املعىن املراد توضيحه من قبل امل
فمعانيها الداللية راسخة يف  ،ل واملتلقي من أبناء اللغة نفسهايف حال كان املرس اً تلقائي دائرة التواصل معه

إال أنه يف جمال اكتساب اللغة وتعّلمها للناطقني بغريها، تعّد أدوات  ،اليت جتعل التداول هبا تلقائياً  هنماذهأ
إللى تفعيلها، يف العملّية التعليمية التعلمية للغة يعّد هدفًا للوصول أن وهذا يعين  ،داتصال ذات اجتاه واح

لتفاعل يف أثناء التواصل، وسد الفجوة املعرفية املتعّلقة بتلك التعبريات، خاصة يف جمال اكتساب اللغة ا
باري أو التوضيحي أو العربية وتعلمها للناطقني بغريها، والسيما بأهنا تؤسس إىل منط من اخلطاب اإلخ

استعمال العريب "لداللية للمجتمع العريب إذ إّن االستشهادي مستندًا إىل تعبريات مغرقة، يف خصوصيتها ا
 (.54، 3000جبل، ) " هذا، ألن العريب هو أهل اللغةللفظ يف معىن معني هو احلجة يف
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اللغة العربية وضع رؤية واضحة حلل مشكالت تعلم "إىل ( 075، 3002 ،اخلطيب)ويشري 
سرتاتيجيات درس العربية، تعليماً وتعلماً للناطقني بغريها، وهذا حيتاج إوتعليمها؛ حبيث متّلل أولوية كبرية يف 

 ".إىل إعادة نظر وقراءة متواصلة يف الكفايات اللغوية والتواصلية اليت ينبغي تقدميها للناطقني بغريها
نقل الصيغ واملعاين ميل املتعلمني إىل  ،عرب اللقافات يف كتابه اللسانيات( 0774 ،الدو)ويؤّكد  

وتقسيماهتا من لغتهم و ثقافتهم األصليتني إىل اللغة واللقافة األجنبيتني، وجيري ذلك على مستوى اإلنتاج 
 (.عندما حياولون أن يتكلموا اللغة و ميارسوا اللقافة)

من اللغة واللقافة ويفهموهنا كما  عندما حياولون أن يتمكنوا": وكذلك على مستوى االستيعاب 
، فعلى سبيل امللال متعّلم اللغة العربية (007، 3007 جاس وسكلنر،)" يستعملها املتحدثون األصليون

وبالتايل ليس  ؛"ما بني قوسني"لإلشارة إىل  ،من لغته، برفع يديه من دون تلفظ اً ينقل معىن تداولي
ات التداولية يف اللغة العربية، فهنا قد يشارك املتعّلم مبا يقابل هذا مستحياًل حتصيل املعرفة باستعمال التعبري 

ألهنا  ،ضمن سياق تفاعلي، يلري بإبداع عملية التعليم والتعّلم تربز الدراسة التقابلية، التعبري يف لغته، وهنا
ماً، واللغة نابعة من موقف تواصلي وليس مدرسي على مبدأ تسهيل العملية التعليمية التعلمية للغات عمو 

 . العربية خصوصاً 
مل  -نكليزية اهتمام واضح، بتعليم تعبرياهتا، بوصفها لغة هدف متعّلمة، برصدهاففي اللغة اإل 

معظم  (0777 ،كوبر)أشارت دورودي نقاًل عن فقد  -دراسة عربية من هذا النوع تعلر الباحلة على
من التعابري  اً ن االستعارات اجلديدة، وعشرين مليوننكليزية ينطق حوايل عشرة ماليني ماملتحدثني باللغة اإل

ثالث آالف من االستعارات اجلديدة، وسبعة آالف من التعبريات يف األسبوع؛  حنوخالل حياهتم؛ أي 
جيبس، )هذا هو السبب ومنذ فرتة طويلة وراء اهتمام اللغويني وتوجه أنظارهم حنوها على سبيل امللال، 

 ومن مث املناداة ،(3003وتايلور،  نيبولد؛ 3002ودوثي،  بولدني؛ Levorato ،0772؛ 0770
 (.Doroodi, 2011, 721" )بتضمينها يف مناهج تعليم اللغات

إن استعمال ( 20، 3003 ،احلراصي(أّما فيما يتعلق باستعمال العرب للتعبريات، يشري  
ً لناظره قريب، الوضع على ما هو عليه، بعد حول أمر تلقائي ال يستوقف "، هو االستعارات ملل، إن غدا

ن استعمالنا هذه االستعارات أمر تلقائي، فقد غدت يف مرتبة احلقائق اليت ال يطاهلا الشك، غري وألالناس، 
أن هذه احلقائق املألوفة ليست حقائق يف واقع احلال، إذ إهنا ليست إال مفاهيم تقوم جمازيًا على معرفتنا 

ما يقول الكوف وجونسون إن االستعارات ال تشكل فقط مفهومنا باإلحداث و باملكان وباحلركة، وك
 ".للعالقة بني احلدث والزمن بل مفهومنا للزمن ذاته
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للناطقني بغريها،  اً واستجابة ألمهية البحث يف جمال تعّلم اللغة العربية واكتساهبا، بوصفها لغة هدف
ا الباحلة مطلقة عليها مصطلح التعبريات تتناوهل ،، حماولة متواضعة يف هذا امليدانيأيت البحث احلايل

 .التداولية احلّية
 :الدراسةمشكلة  .2

يسهم العمل يف ميدان تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها بزيادة الوعي مبدى إدراك احلاجات 
يف  لصعوبات اليت تواجههالإىل وضوح رؤيتها  يف هذا اجملالوقد أّدى عمل الباحلة  ،التواصلية ملتعلميها

يعكس جمموعة من  ىعملية توصيل معاين الرتاكيب اللغوية، ذات التعبريات التدوالية احلّية، والواردة يف حمتو 
 . احلقائق واملعارف، اخلاصة مبواقف اجتماعية أو سياسية أو أدبية

ووجدت أّن عدم معرفة داللة تلك التعبريات يشكل فجوة معرفية يف فهم احملتوى سواء يف املستمع 
ة السطحية الظاهرة املقروء؛ وال تتوقف الصعوبة يف التعبري باللغة العربية للناطقني بغريها، عند البني مليه أإ

يتعداه إىل معىن ناتج من تضام الكلمات إىل بعضها، وال يستطيع الطالب فهم املعىن حىت "أللفاظه، بل 
 .(3004فتحي، " )لو استعان باملعجم لفهم كل مفردة على حدة

وظيفيتني رئيسيتني ترتبطان مبقاصد اإلنسان، الذي "ا أن للغة حبسب املنظور التداويل ومب
يستعملها، وبوضعه االجتماعي وأهدافه، فالناس عندما يتحدثون ال يفعلون ذلك، جملرد حتريك أعضاء 

وهم ، (3005 الشهري،" )النطق، ولكن ليؤدوا من خالل كالمهم هاتني الوظيفتني، التعاملية والتفاعلية
يلجؤون إىل استعمال أدوات لتوضيح املراد من خطاهبم، ومنها التعبريات التداولية احلّية، اليت قد يشكل 

باإلضافة إىل ذلك تشكل تلك  ،لناطق بغريهااغموضها عدم وصول املعىن املراد منها ملتعلم اللغة العربية 
، 3000احلزري، " )باللغة وغري الناطقني هبامبحلًا هامًا على مستوى التداول بني الناطقني "التعبريات 

00.) 
وقد أطلق على  وماً،من تركيب اجلملة عم اً ساسيأ اً مكونتعد التعبريات التداولية احلية يف اللغة، 

وارتأت الباحلة أن  ،املتالزمات اللفظية أو التعبريات االصطالحية أو األملال أو أقوال مأثورة هذه التعبريات
ح التعبريات التداولية احلّية؛ وذلك للبوت تداوليتها يف االستعمال اللغوي، وألهنا تعكس عليها مصطل تطلق

الباحلة من خالل جتربتها، يف تعليم اللغة العربية للناطقني  وقد الحظتحيوية اللغة على لسان أبنائها، 
دراسة وقد أكدت للناطقني بغريها  بغريها ومطالعاهتا أمهية التعبريات التداولية احلّية يف تعليمها اللغة العربية

عدم معرفة الطلبة بظاهرة العبارات االصطالحية وعدم أن "يف اجلانب التطبيقي ( 304، 3003 ،بدرية)
 .إىل صعوبة ترمجة العبارات االصطالحية إىل اللغة العربية يؤديإدراكهم لوحدة املعىن، 
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نقص "ات يف اللغة اهلدف إىل يف فهم التعبري  الصعوبة (Elme, 2014, 22) "مليآ"وتعزو 
( 6، 3000 ،القنيعر)، كما يشري "سرتاتيجيات تعليم التعابري وتعّلمهاإالكفاءة يف تدريب املعلمني على 

 ". معظم كتب تدريس اللغة العربية للناطقني بغريها مل تتطرق إىل هذا النوع من التعابري" إىل أن
ّن أ" (307، 0776 ،كوبر)عن  قالً ن (Martirosyan, 2014) "مارتريوسيان"وذكرت 

التعبريات االصطالحية يف اللغة الواردة يف االستماع، والتحدث والكتابة يقتضي أن حتظى باهتمام أكلر، 
وبناء على ما سبق ، "ذلك االهتمام ثانويًا يف برامج تعليم اللغات وتعّلمها والكتابة وينبغي أال يكون

لتعبريات ودرجة توظيف املتعلمني هلا من خالل التعبري الشفوي ضرورة البحث يف هذه اوجدت الباحلة 
مشكلة حبلها  والكتايب، نظرًا لقلة الدراسات اليت حبلت يف هذا اجملال يف حدود علمها، وبذلك حددت

لتعبريات التداولية احلّية يف الناطقني بغريها اما درجة توظيف متعلمي اللغة العربية : بالسؤال الرئيس اآليت
 عبري الشفوي والكتايب؟الت
 :الدراسة أهمية .3

 : من النقاط الرئيسة اآلتية دراسةتنبع أمهية ال
يشكل متابعة متواضعة، لبضعة حبوث يف جمال تعلم التعبريات واكتساهبا يف اللغة العربية للناطقني . 0. 2

 .بغريها
خذها باالعتبار عند تعليم اللغة حياول الرتكيز على تداولية تلك التعبريات، وهذا ما يدفع إىل أ. 3. 2

 .العربية وتعليمها للناطقني بغريها
قد تفيد قائمة التعبريات اليت مجعتها الباحلة من مصادر متعددة متعلمي اللغة العربية الناطقني . 2. 2

 .بغريها يف زيادة خمزوهنم اللغوي وإدراك دالالهتا واستخدامها يف تعبريهم الشفوي والكتايب
يسهم هذا البحث من خالل املقرتحات والنتائج اليت يتوصل إليها يف فتح اجملال أمام الباحلني قد . 5. 2

 .يف إجراء دراسات مماثلة
 :الدراسة أهداف .4

 :إىل حتقيق األهداف اآلتية دراسةدف الهت
النبوي  الشعر، والقرآن الكرمي واحلديث)حتديد التعبريات التداولية احلّية املستمدة من جماالت . 0. 5

 (.الشريف، واملعاجم وكتب الرتاث
لتعبريات التداولية احلّية املستمدة من الناطقني بغريها اقياس درجة توظيف متعلمي اللغة العربية . 3. 5

 .الشعر يف التعبري الشفوي والكتايب
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املستمدة من  لتعبريات التداولية احلّيةالناطقني بغريها اقياس درجة توظيف متعلمي اللغة العربية . 2. 5
 .القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف يف التعبري الشفوي والكتايب

لتعبريات التداولية احلّية املستمدة من الناطقني بغريها اقياس درجة توظيف متعلمي اللغة العربية . 5. 5
 .املعاجم وكتب الرتاث يف التعبري الشفوي والكتايب

ن و اليت يوظف فيها املتعلم( التعبري الشفوي، التعبري الكتايب)ية حتديد أكلر اجملاالت التعليم. 4. 5
 .التعبريات التداولية احلّية

استعمال التعبريات التداولية احلّية يف التعبري الشفوي  يفتعرف الفروق بني درجات املتعلمني . 6. 5
 (.اجلنس، املستوى الدراسي، التخصص)والكتايب حسب متغريات 

 :الدراسة أسئلة. 5
 :عن األسئلة اآلتية دراسةيب الجت

الشعر، والقرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف، )ما التعبريات التداولية احلّية املستمدة من جماالت . 0. 4
 ؟(واملعاجم وكتب الرتاث

عر لتعبريات التداولية احلّية املستمدة من الشالناطقني بغريها اما درجة توظيف متعلمي اللغة العربية . 3. 4
 يف التعبري الشفوي والكتايب؟

لتعبريات التداولية احلّية املستمدة من القرآن الناطقني بغريها اما درجة توظيف متعلمي اللغة العربية . 2. 4
 الكرمي واحلديث النبوي الشريف يف التعبري الشفوي والكتايب؟

ت التداولية احلّية املستمدة من املعاجم لتعبرياالناطقني بغريها اما درجة توظيف متعلمي اللغة العربية . 5. 4
 يف التعبري الشفوي والكتايب؟

ن التعبريات و اليت يوظف فيها املتعلم( التعبري الشفوي، التعبري الكتايب)ما أكلر اجملاالت التعليمية . 4. 4
 ؟التداولية احلّية

احلّية يف التعبري الشفوي  استعمال التعبريات التداولية يفهل هناك فروق بني درجات املتعلمني . 6. 4
 ؟(اجلنس، التخصص، املستوى الدراسي)والكتايب حسب متغريات 

 :متغيرات الدراسة. 6
 .لتعبريات التداولية احلّية يف التعبري الشفوي والكتايبادرجة توظيف املتعلمني : املتغريات التابعة. 0. 6
 : املتغريات املستقلة. 3. 6
 .(، إناثذكور)اجلنس . 0. 3. 6
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 .(B، اللالث Aالرابع : )املستوى الدراسي. 3. 3. 6
 .(نسانية، علوم اجتماعيةإتدريس لغة، علوم سياسية، منظمات : )التخصص. 2. 3. 6
 :الدراسة فرضيات. 7
 يفلناطقني بغريها ا ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بني متوسطي درجات متعلمي اللغة العربية. 0. 7

 .سب متغري اجلنسحبالتداولية احلّية درجة توظيف التعبريات 
 يفلناطقني بغريها اال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات متعلمي اللغة العربية . 3. 7

 .سب متغري التخصصحبدرجة توظيف التعبريات التداولية احلّية 
 يفلناطقني بغريها اية ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بني متوسطي درجات متعلمي اللغة العرب. 2. 7

 .سب متغري املستوى الدراسيحبدرجة توظيف التعبريات التداولية احلّية 
لتعبريات التداولية اتوظيفهم  يفال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بني متوسطي درجات املتعلمني  .5. 7

 .احلّية يف التعبري الشفوي ومتوسط درجاهتم يف التعبري الكتايب
 :الدراسة حدود. 8

 : أجري البحث ضمن احلدود اآلتية
املعهد الفرنسي للشرق األدىن لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف اجلمهورية : احلدود املكانية. 0. 2

 . اللبنانية
 م3004العام الدراسي : احلدود الزمانية. 3. 2
لتعبريات الناطقني بغريها اية درجة توظيف متعلمي اللغة العربعلى اقتصر البحث : احلدود العلمية. 2. 2

 .التداولية احلّية يف التعبري الشفوي والكتايب
 .ن بغريهاو لناطقااللغة العربية  ومتعلم: احلدود البشرية. 5. 2
 :مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية. 1
تعلمون اللغة العربية هم املتعلمون من جنسيات خمتلفة الذين ي: متعلمو اللغة العربية الناطقون بغريها. 0. 7

 ،B املتوسط :امه ؛بوصفها لغة ثانية يف املعهد الفرنسي للشرق األدىن، وهم ينتمون ملستويني لغويني
 .Aاألعلى 

جمموعة من األلفاظ تشكل وحدة لغوية بتضامها، يكمن معناها يف عمق : التعبريات التدولية احلّية. 3. 7
، ما مينحها قوة الشيوع واالستعمال اً تركيب مشطراً من بيت أ مقواًل أ كانتأداللتها يف سياقها اللقايف، سواء 

 .على لسان أبنائها



 ابو حمره.د......................... ........الحيةالتداولية  التعبيرات بغيرها الناطقين العربية اللغة متعلمي توظيف درجة
 

 

022 

قدرة املتعلمني على ترمجة أفكارهم حول املوضوعات املقررة بلغة صحيحة، : التعبري الكتايب. 2. 7
 .مستشهدين ببعض التعبريات التداولية احلّية

ى التحدث عن أفكارهم حول املوضوعات املقررة بلغة قدرة املتعلمني عل: يو التعبري الشف .5. 7
 .صحيحة، مستشهدين ببعض التعبريات التداولية احلّية

 :دراسات سابقة. 91
 تنل التعبريات التداولية احلّية حظها من الدراسة والبحث يف الدراسات العربية، بينما اختلف مل

 :ها الباحلة يف هذا اجملالت إليذلك يف الدراسات األجنبية، ومن الدراسات اليت عاد
جتربيت يف استلمار علم اللسانيات التطبيقية يف تعليم : يف مصر بعنوان( 3004 ،سويفي)دراسة 

التعبريات االصطالحية  هدفت الدراسة إىل تضمني ،العربية لغري الناطقني هبا، التعابري االصطالحية منوذجاً 
ى عينة علاستعملت الدراسة املنهج التجرييب، وأجريت  ،التعبريات وتراكيبهاوامتالك الطالب  ،يف النصوص

من طلبة جامعة األزهر من خمتلف اجلنسيات، ومتللت أدوات الدراسة، مبجموعة دروس متضمنة التعبريات 
ن خالل األنشطة يف مهارات اللغة العربية، يف نّص االستماع، والقراءة، ويستعملها يف احملادثة، والكتابة م

تولُّد الشعور باللقة لدى الطلبة؛ نتيجة : أظهرت الدراسة جمموعة من النتائج أمهها، صوصاملصاحبة للن
إضافة إىل تقدم مستوى الطالب على املستوى العام  ،التواصل اللغوي مع أبناء العربية أو وسائل اإلعالم

، ساعدهتم على وتوظيف تلك التعبريات يف املواقف املختلفة وتضمني التعبريات يف مناذجهم الكتابية
 .أبلغ العبارات العربية الفصيحةاإلنشاء واحلديث، ب

نكليزية من وجهة نظر نكليزية ملتعلمي اللغة اإلتدريس التعابري اإل: بعنوان( 3004 ،رزق)دراسة 
نكليزية بوصفها لغة ثانية، بتعليم التعبريات هدفت الدراسة إىل تعّرف وجهة نظر متعلمي اللغة اإل، املعلمني

ى عينة مكونة علأجريت و  ،استعملت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ،نكليزية وتعّلمهاغوية يف اللغة اإلالل
وتوصلت  ،من عشرة مدرسني، ثالثة ذكور، وسبع إناث، وتكونت أداة الدراسة من مثانية أسئلة مفتوحة

ماهلا، وهناك عالقة قوية بني التعابري توجد صعوبة يف فهم التعبريات اللغوية واستع: الدراسة إىل النتائج اآلتية
، هم جوانب أخرى من النصوص األدبيةمن أفراد العينة أهنا تسهم يف ف%( 60)اللغوية واللقافة، وأكد 

 .وتؤدي دوراً مهماً يف تعليم اللغة وتعلّمها
تقومي برنامج تفاعلي يف تعليم التعبريات : يف ماليزيا بعنوان( 3005 ،أماين وصربي)دراسة 

هدفت هذه  ،غريها باستعمال الوسائط املتعددةاالصطالحية باللغة العربية لدى الدراسني الناطقني ب
استعمال وحدات دراسية حاسوبية،  يفالدراسة إىل الكشف عن آراء متعلمي اللغة العربية واقرتاحاهتم 
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ى عينة علوأجريت  ،يلياستعملت الدراسة املنهج الوصفي التحل ،تُعينهم على فهم التعبريات االصطالحية
كانت   ،مكونة من مجيع الطلبة الذين يتخصصون يف اللغة العربية وآداهبا باجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا

تقبل الطلبة : ومن النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ،أدتا البحث برناجمًا مصممًا من الباحلني واستبانة
مدرس، باإلضافة إىل أن التعبريات املوجودة أسهمت يف  بالتعبريات لربنامج الذي ساعدهم على تعّلم الا

الفالش )وقد اقرتح الطلبة إجراء حتسينات على الربنامج من الناحية التقنية  ،من اللقافة العربية اً تعرّفهم جزء
 (.واخلط، وتداخل بعض الكلمات من حيث التقدمي والتأخري

حتليل  -التعابري يف تعليم اللغة االنكليزية: بعنوانيف السعودية ( 3002، أمحد وبندر)دراسة 
 ،نكليزيةملهارات غري اللغوية يف اللغة اإلاهدفت إىل قياس درجة دقة اكتساب املتعلمني  ،واقرتاحات

واستعمل الباحلان اختبارًا أداة للدراسة، وطبقت على عينة بلغت ستني طالبًا وطالبة، ينتظمون يف قسم 
وتوصلت  ،جامعة امللك سعود، اعتمد الباحلان يف دراستهما املسحية املنهج الوصفيدراسة الفرنسية يف 

أن هناك نتائج سلبية، يف إجابة الطالب عن االختبار يف سوء الفهم يف علم األصوات، وعلم : الدراسة إىل
نسية، ألربع الداللة، وبناء اجلملة ناجم عن جهل الطالب باللقافة الفرنسية، على الرغم من دراستهم الفر 

 .سنوات، مع سنة حتضريية يف فرنسا
أثر السياق يف تعّلم التعبريات االصطالحية يف اللغة : يف إيران بعنوان( 3002 ،أسل)دراسة 

هدفت إىل تعرف أثر السياق يف تعّلم التعبريات االصطالحية يف اللغة  ،االنكليزية بوصفها لغة ثانية
حتديد مقدار االحتفاظ لدى أفراد العينة، بلغ عدد أفراد العينة ستني نكليزية بوصفها لغة ثانية، وإىل اإل

يرانيني الذين ينتظمون يف صفوف اللغة متعلمة من املستوى فوق املتوسط من املتعلمني اإلو متعلمًا 
االنكليزية بوصفها لغة ثانية، وقد قسمتهم الباحلة إىل ثالث جمموعات، األوىل، درست التعبريات يف 

صص، واللانية، درست التعبريات يف قوائم فقط، واللاللة درست التعبريات يف قوائم موضحة سياق الق
: توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها ،ا، تكونت أداة الدراسة من اختباربشروح بسيطة عنه

وتفوقهم  تفوق أفراد اجملموعة األوىل الذين تعلموا التعبريات االصطالحية من خالل السياق القصصي،
 .أيضاً مبقدار االحتفاظ باملعلومات

الصعوبات يف  :يف الربازيل بعنوان (Jardim da Silva, 2012) "داسيلفا جاردمي"دراسة 
هدفت هذه الدراسة إىل تعّرف الصعوبات يف ، فهم التعبريات يف اللغة الفرنسية وترمجتها، بوصفها لغة ثانية

اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي وأجريت  ،لفرنسية وترمجتهافهم التعبريات االصطالحية يف اللغة ا
ى عينة من الطلبة الربازيليني الذين يدرسون الفرنسية يف جامعة ريو كراندي دوسول يف الربازيل، ومتللت عل
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 ،اللغة داة حتليل املضمون من خالل حتليل التعبريات الواردة يف املنهاج ومقارنتها بتعريفاتأأداة الدراسة ب
وتوصل الباحث إىل أن هذه التعبريات مبهمة وغامضة للطالب الربازيليني، وَصُعب التنبؤ مبعناها يف أثناء 

 . الرتمجة
أمناط الفهم للمتعلمني الفارسيني للتعبريات : إيران وعنواهنا يف( 3000 ،صادقي)دراسة 

هدفت  ،اءة، والرتكيز فيما بني اللقافاتلقر سرتاتيجيات اإ: نكليزية، بوصفها لغة ثانيةاالصطالحية للغة اإل
سرتاتيجيات اليت يستعملها املتعلمون يف فهم التعبريات االصطالحية باللغة الفرنسية يف أثناء إىل تعّرف اإل

سالمية، تراوحت أعمارهم إلانكليزية يف جامعة أزاد قراءهتم، بلغت العينة ستني مشاركًا يف دورة اللغة اإل
اختبار ميشغان، لتحديد مستواهم باللغة : نياختبار  ةاستعملت الباحل ثني سنة،لالبني العشرين وال

، ملعرفة التعبريات من السياق، مث من دون السياق، (اختيار من متعدد، وترمجة) اً موحد اً نكليزية، واختبار اإل
موهنا لالذين يتعسرتاتيجيات خمتلفة يستعملها املتعلمون، كانت لصاحل إوأظهرت نتائج الدراسة أن هناك 

من السياق، أّما التعبريات املتشاهبة مع اللقافة فكانت بسيطة للعينة، وشّكلت التعبريات ذات اللقافة 
احملددة صعوبة يف الفهم لنسبة كبرية من العينة، لعدم معرفتهم الضمنية بتلك التعبريات، وعّدوها فريدة من 

 .ثناء الدراسةنوعها، وكانت هناك ألفة مع بعض التعبريات يف أ
يالحظ أن الدراسات السابقة ركزت على جمال التعبريات : التعليق على الدراسات السابقة

االصطالحية يف اللغات األجنبية وال سيما الفرنسية واإلنكليزية خبالف التعبريات االصطالحية يف اللغة 
بريات يف تعليم اللغة العربية للناطقني العربية، إذ مل تعلر الباحلة على دراسة تناولت درجة استعمال هذه التع

 .بغريها سواء من جانب املتعلمني أم املعلمني
 :اإلطار النظري. 99
 والتعبريات التداولية احلّية ،اللغة نص مفتوح على العامل: وأمهيتها مفهوم التعبريات التداولية احلية. 0. 00

مصدرها أو إىل سياقها، فإحالتها إىل  مكون أساسي؛ بوصفها وحدة لغوية ذات معىن قيمي يعود إىل
 .مصدر رواية يعين تقدمي جزء من املوروث اللقايف

وقد أطلق على بعضها  وماً،ساسيًا من تركيب اجلملة عمأاهتم العرب هبا، بوصفها مكونًا 
 . املتكلسات أو املتالزمات اللفظية أو والتعبريات االصطالحية أو األملال أو أقوال مأثورة

حيوية اللغة على لسان أبنائها، اليت يبدو العامل من خالهلا ليس خمتلفاً،  تعبريات التداوليةال تعكس
وحتّدد الباحلة من خالل جتربتها يف تعليم اللغة العربية  ،الشرتاك اللغات كلها بتلك الظاهرة أو السّمة

 :اللغة العربية للناطقني بغريها باآليت للناطقني بغريها ومطالعاهتا أمهية التعبريات التداولية احلّية يف تعليمها
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 .ليست جمتزأة، بشكل عبلي. 0. 0. 00
 .من بعدها االجتماعي املعربة عنه ةمستمدفهي عمق داللتها . 3. 0. 00
 .حّية باطراد ثابت يف استعماهلا، يف مواقف داللتها شبيهة بداللة املواقف املولِّدة هلا. 2. 0. 00
 .للغوي لدي مستعمليها، من حيث تكليف العبارة يف الوصفتبني اإلبداع ا. 5. 0. 00
 .شةاة، بل وليدة جتارب معيداللتها ليست ميتافيزيق. 4. 0. 00
 .حية بالعربة اليت حتملها. 6. 0. 00
شيوعها حدسيًا بني أبنائها ناجم عن احلس اجلمعي مباهية بعدها للحدث املولِّد هلا، وبأّن . 7. 0. 00

ريخ اإلنسان وتطوره؛ وهبذا جتمع بني التأثر بالعمق التارخيي ألبناء اللغة، وبوجهة نظرهم يف اللغة امتداد لتا
 .التعبري عن املواقف، اليت تنسحب عليها الدالالت احلاملة ملعناها لتكون مبلابة الدليل على الرأي

 .استعماهلا حيكمه الوعي والقصدية بداللتها. 2. 0. 00
 .للقافية يف التجارب اإلنسانيةتربز اخللفية ا. 7. 0. 00
، مل (وال مجل فيها ال ناقة يل)تفتح حواراً مبا حتمله من دالالت مرجعية، يف ثقافة املوقف . 00. 0. 00

 .حيرك ساكناً، وقف مكتوف األيدي
صعوبة وسهولة اكتساب اللغة على الكناية اليت تتضمنها بعض التعبريات مؤشر مهم  .00. 0. 00

 .وتعّلمها
اجلرس املوسيقي يف السجع لبعض التعبريات، من العوامل اليت تساعد على تنمية مهارة . 03. 0 .00

 . التحّدث
ً جيداً  تكرارعقد املقارنات أو  عدّ ي .02. 0. 00 معاين التعبريات وما يقابلها بلغاهتم، من املتعلمني مترينا

 .يف اكتساب اللغة وتعّلمها
 :لعربية وتعّلمها للناطقني بغريهااللغة ا توظيف التعبريات يف تعليم. 3. 00

ميكن توظيف تلك التعبريات وفقًا للنظرية البنائية، ومن خالل استعمال جمموعة من الطرائق 
 :منها ؛سرتاتيجياتواإل

وذلك بتقسيم املتعلمني إىل جمموعات، وإخبارهم باملهمة اليت : سرتاتيجية التعلم التعاوينإ .0. 3. 00
هم جمموعة من التعبريات، وكل تعبري له معىن حمدد، وال ميكن ترمجته حرفياً، وال ؤ هي إعطاسيقومون هبا، و 

معىن التعبريات الرتكيز على اكتشاف  على يعرفه بلغتهم، وذلك يشجع اً مانع هنا من ذكر املعلم تعبري 
 .وداللتها من السياق التداولية
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اين بعض التعبريات من املصادر يف املكتبة أو وذلك من خالل البحث عن مع: طريقة الرتمجة .3. 3. 00
باإلضافة إىل  ،لغاهتم، والتحدث عن ثقافة استعماهلا لديهم منوتكليفهم ترمجة تعبريات  ،يف الشابكة

 .حتديد األكلر تداوالً يف لغتهم
رية االستعارة تربط نظ :ميةيسرتاتيجية التعامل مع اللغة اجملازية وفقًا لنظرية االستعارة املفاهإ .2. 3. 00

، وتبني الكناية امية العالقة بني اللغة والفكر؛ وحتكي حكاية، لعربة حتمل درسًا أخالقيًا من خالهلياملفاه
التعبريات التداولية احلّية تعبريات مفهومية، حتكم جانبًا من  إذ إنّ الرتابط بني عناصر تلك االستعارة؛ 

 ا،نساق التصورية للديانات واللقافات استعارية من حيث طبيعتهفاأل" اخلطاب يف اللغة املعرّبة عن تفكرينا 
جمة اليت تسم الديانات والكنايات الرمزية تعّد روابط حامسة بني التجربة اليومية واألنساق االستعارية املنس

صورات الكنايات الرمزية اليت تنشأ داخل جتربتنا الفيزيائية تقدم وسائل جوهرية تتيح فهم الت إنّ  ،واللقافات
يف السياق ذاته ( 30، 3003 ،احلراصي)ويذكر  ،(47، 3007اليكوف وجونسون، )الدينية واللقافية 

 قة وال يتوقفونملاذا يتوقف الناس عادة أمام االستعارات األدبية اخلالّ ، الكوف وجونسون على سؤال ردَ 
الشعراء  إنّ : السؤال بقوهلم يرد ال كوف وجونسون على هذا ،عند االستعارات اليت تستخدمها عامة الناس

يستخدمون االستعارات نفسها اليت يستخدمها غريهم، ولكن إبداعهم يكمن يف رؤية جانب من 
 ".االستعارة التصويرية نفسها ال يستخدمها عامة الناس

لتطبيق نظرية االستعارة "هناك إمكانية  إىل أنّ  (Li, 2010, 207-208) "يل"ويشري 
نظرية لاللغة اللانية وتعّلمها، ويشرتط لذلك، رفع كفاءة املعلمني، مبزيد من الدراسات املفاهيمية يف تعليم 

االستعارة املفاهيمية؛ وبذلك ميكن وضع األسس، لتدريس الدافع املعريف وراء التعبريات يف أثناء عملية 
اجملازي للتعبريات، وعدم تعليم اللغة اللانية وتعّلمها، باإلضافة إىل تشجيع املتعلمني على استنتاج املعىن 

 ."االكتفاء بتقدميها بقوائم؛ ألن ذلك، ال حيقق النتائج املرجوة من عملية تعّلم اللغة وتعّلمها
 :تطبيقاهتا الرتبوية. 2. 00
وذلك يف دروس القواعد على سبيل  دمج التعبريات التداولية احلّية يف احملتوى املعريف للمتعّلم؛ .0. 2. 00

للفعل كان على  إذ يتبنّي معىن الداللة" كان وأخواهتا" :ملال؛ جملال الداللة التعبريات وفقاً  وتصنيف امللال،
وربط التعبريات باملرجعية الفكرية اليت يتداوهلا الناس؛ وبالتايل يسهل عملية  ،املستوى النحوي واملعنوي

 :يبني ذلك؛ واجلدول اآليت الناطقني بالعربية تعلمها واكتساهبا من املتعلمني غري
 
 



 9102  -العدد الرابع   -عشر  بعالمجلد السا. ….....................مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 
 

099 

 0جدول 
 جملال الداللة التعبريات وفقاً  تصنيفملال ل

 الداللة التعبري التداويل املستعار الداللة كان
 وقوع القدر ما شاء اهلل كان وقع، حدث فعل ماض تام

فعل ماض يدخل على اجلملة 
 مسية، كان اجلو صحواً اال

انقطاع صفة 
 االنسان مل يعد موجوداً، ألسباب خمتلفة الشيء أو أصبح يف خرب كان يف احلاضر الصحو

 الداللة التعبري املستعار الداللة كن

  فعل األمر

األصل قال ، كن فيكون
َا قَ ْولَُنا ِلَشْيٍء ": تعاىل ِإمنم

ْن نَ ُقوَل َلُه ُكْن ِإَذا أََرْدنَاُه أَ 
 (50، النحل) "فَ َيُكونُ 

ر أمرًا وأراد  ) انتقلت من داللة األصل نه فإمنا كو وإذا قدم
إىل السخرية من االنسان الذي  (فيكون" كن: "يقول له

 ما يطلب استعجال الشيء، فهو ليس مبنزلة اهلل، فيقال له
 !يكون كن فيكون؟ أنعليه  بك إذا قلت شيئاً 

، ارًا وتكراراً، عاجاًل أم آجالً واجلناس مر  ،دريس مجع الكلرة مرارًا وتكراراً ينسحب على ت واألمر
 .ةاحلركة برك

تضمينها يف احملتوى التعليمي بوصفها متداولة يف مسار النمو املعريف للمتعلم، اليت تضرب . 3. 2. 00
 .جذورها يف التجارب احلسية واحلركية، ملتحدثيها األصليني

توظيف التعابري يف األنشطة التفاعلية اليت تساعد "( Mbros, 2014, 128" )أمربوز"وتقرتح 
ملال يف أنشطة ممارسة الرياضة، ، وك"استعماهلا، وهذا يتحقق مع املمارسة والوقتعلى توسيع معارفهم يف 

على قدم  ااعملو )أو يف سياق تفاعلي آخر  ،(احلركة بركة): ميكن للمعلم تشجيع من يتباطأ منهم بالقول
 (.50، 0722اجلرجاين، " )هي لغات داللتها"فألفاظ يف التعبري  ،(وساق

 :ى املعلمني التمّكن منهااليت عل اخللفية .5. 00
سرتاتيجيات واألنشطة إن حماولة متّكن املعّلم من اخللفية املعرفية للتعبري التداويل، يسهم يف وضع اإل

: سحابة صيف :الباحلة، بعض األمللة، ألن البحث احلايل ال يتسع هلا كلها وتعرض هناالتطبيقية هلا، 
ه هبا أيضًا العاشق، وكان ابن شربمة إذا نزلت به نازلة يتمّلل يضرب ملاًل ملن يقّل لبله وخيّف مكله، ويشب

إقبال الدنيا كإملامة طيف أو زيارة ضيف : ويف الكتاب املبهج ،سحابة صيف عن قليل تقشع: الشاعر قول
 .كاملستجري من الرمضاء بالنار ،سحابة صيفأو 

 والدار حريان قد صار بني الباب             إين أعيذك أن تزهو على دنف
 ملل الذي قال يف سر وإجهار           أو مستجريا بوصل منك ترمحه 

 ركاملستجري من الرمضاء بالنا            املستجري بعمرو عند كربته    
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ى وذلك أنم عمرو بن احلارث َمرم على ُكليِب وائل وفيه َرَمٌق ِمن َطعَنِة ُرمح، فاستسقاُه ُكليب، فألو 
كتوظيف بناء على جتربة شخصية،   توظيفهااالستفادة يف للمعلم وميكن  ،َهَز َعليهِ َعليِه احلارُث فأج

ألنه  يف االستماع، (ال تصاحل)دنقل  قصيدة أملمن باختيار مقاطع وذلك ، يف التعليم مسلسل الزير سامل
ثقافة البنية تنسجم القيم األكلر جوهرية يف "إذ  ،(ناقة يل وال مجل ال)حياكي البعد حلرب البسوس، وقول 

اليكوف " )توجد وتكون متجذرة بعمق يف ثقافتنا مع النسق االستعاري"تلك القيم اليت لاالستعارية 
 (.50، 3007وجونسون، 

 :إجراءات الدراسة. 91
املنهج الوصفي يستهدف  املنهج الوصفي التحليلي، ألنّ  ت الدراسةاعتمد :دراسةمنهج ال. 0. 03

تفسري الظواهر املوجودة، كما يفسر العالقات بني هذه الظواهر،  علىعد وصف طبيعة الظاهرة الذي يسا
هذه الظواهر  عناحلصول على أكرب قدر ممكن من املعلومات  علىيساعد الباحث "يضاف إىل ذلك أنه 

األحباث الوصفية التحليلية أكلر من مشروع جلمع معلومات فهي تصف  استنادًا إىل حقائق الواقع، وتعدّ 
 (.76، 3006دويدار، " )م وتفسرقيس وتُقيّ وحتلل وت

من مجيع معلمي ومتعلمي املعهد الفرنسي  دراسةتكون اجملتمع األصلي لل: هاوعينت دراسةجمتمع ال. 3. 03
، البالغ عددهم تسعة 3004/3006للشرق األدىن لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها للعام الدراسي 

صغر حجم اجملتمع األصلي، فقد تكونت العينة من مجيع أفراد اجملتمع عشر متعلمًا ومتعلمة؛ ونظرًا ل
 ،اجلنس، التخصص األكادميي)دروسة توزع عينة البحث، وفقًا للمتغريات امل( 3) األصلي، ويبني اجلدول

 (.املستوى الدراسي
 3 جدول

 توزع العينة وفقاً ملتغريات البحث
 ةالنسبة املئوي التكرار الفئات متغريات البحث

 %53.00 2 ذكر اجلنس
 %47.2 00 أنلى

 التخصص األكادميي
 

 %30.04 4 تدريس لغة عربية
 %20.47 6 علوم سياسية

 %36.20 5 منظمات انسانية
 %30.04 4 علوم اجتماعية

 %43.62 00 متوسط املستوى الدراسي
 %57.26 7 متقدم

   07 اجملموع
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 :أداة البحث. 2. 03
لناطقني اببطاقة مالحظة، للكشف عن درجة توظيف متعلمي اللغة العربية  متللت أداة البحث

 .بغريها التعبريات التداولية احلّية، يف التعبري الشفوي والكتايب
 :اخلطوات اآلتيةيف تصميمها بطاقة املالحظة اتبعت الباحلة  :تصميم أداة البحث .0. 2. 03
ّلق بتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، والدراسات العودة إىل األدب النظري، املتع .0. 0. 2. 03

 .السابقة اليت تناولت جمال التعبريات التداولية احلّية يف اللغة العربية واللغات األجنبية
حتديد قائمة بالتعبريات التداولية احلّية، من خالل اشتقاقها من الشعر واملعاجم، وكتب  .3. 0. 2. 03

 .الشريفة ة، والسنة النبويالرتاث، والقرآن الكرمي
باالعتماد، على قائمة التعبريات التداولية احلّية، وتصنيفها، يف  املالحظة بطاقة تصميم. 2 .0. 2. 03

املستمدة من الشعر، واملستمدة من القرآن الكرمي، واحلديث الشريف، واملستمدة من ) :يه ؛ثالث فئات
 .وثباهتا صدقها من والتأكد املراد مالحظته، والسلوك ضوء األهداف ؛ وذلك يف(املعاجم وكتب الرتاث

لناطقني ااملالحظة، بالكشف عن درجة توظيف متعلمي اللغة العربية  هدف حتديد. 5. 0. 2. 03
 . بغريها التعبريات التداولية احلّية، يف التعبري الشفوي والكتايب

مالحظة املفحوص، فيما يتعلق  ختصيص قائمتني لإلجابة، إحدامها تسجل فيها درجة .4. 0. 2. 03
لتعبريات التداولية يف التعبري الشفوي، واللانية تسجل فيها درجة املفحوص، فيما يتعلق بتوظيفه ابتوظيفه 

 .لتعبريات التداولية، يف التعبري الكتايب، وفقاً لسلم ثالثي الدرجات، لكل قائمةا
حلّية، يف الفئات اللالث، كما حددها األدب وبناًء عليه، فقد حددت الباحلة التعبريات التداولية ا

التعبريات : البعد األول: بوصفها أبعادًا لبطاقة املالحظة على النحو اآليت ؛النظري والدراسات السابقة
التعبريات املستمدة من القرآن الكرمي : البعد اللاين ،تعبريات( 2)ندرج حتتها ياملستمدة من الشعر و 

التعبريات املستمدة من املعاجم وكتب الرتاث : البعد اللالث ،تعبريات( 6)تها ندرج حتيواحلديث الشريف و 
 .تعبرياً ( 06)ندرج حتتها يو 

 يف تأويل أي تقبل الو وبسيطة،  واضحة التعبريات كما وردت على أن تكون راعت الباحلة صوغ
 .(األداء)السلوك  على احلكم

صممت البطاقة باالعتماد على قائمة التعبريات : املالحظة بطاقة لعبارات الكمي التقدير. 3. 2. 03
 لالستعمال، مستويات ةثالث يذ لتقدير خيضع بسيطًا واضًحا سلوًكا منها كلّ  التداولية احلّية، ويتضمن

 ؛(2، 3، 0)التوايل  على هي ؛كمية تقديرات هلا وضعت، وقد ،(أحياناً، مستعمل غري مستعمل، (وهي
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وحلساب متوسط الوزن النسيب ، ذا التعبري، يف التعبري الشفوي والكتايباستعمال ه مستويات إىل لتشري
لدرجة توظيف التعبريات التداولية حبسب فئات تدرج املقياس اللالثي فيها، ُحِسب طول الفئة، فأعطيت 

 :درجة من الدرجات قيماً متدرجة، وفقاً ملقياس ثالثي متدرج مستعملة القانون اآليت كلّ 

 =طول الفئة 
 أدىن درجة لالستجابة -ى درجة لالستجابة أعل

= 
2 - 0 

=0.66 
 2 عدد فئات االستجابة

فتوصلت الباحلة إىل اعتماد املعيار املبني يف اجلدول لتحديد درجة توظيف التعبريات التداولية 
 .احلّية

 2جدول 
 معيار احلكم على درجة توظيف التعبريات التداولية احلّية

 فئات قيم املتوسط احلسايب لكل درجة القيمة املعطاة وفق مقياس ليكرت درجة االستعمال
 0.66إىل  1 1 غري مستعمل

 3.22إىل  0.67 2 أحياناً 
 2 إىل 3.25 3 مستعمل

على عدد  للتأّكد من صدق البطاقة ُعرضت بصورهتا األولية :صدق بطاقة املالحظة الصفية. 2. 2. 03
 :من حيث ؛للشرق األدىن وكلية الرتبية، وطلب منهم إبداء رأيهم فيها من احملكمني يف املعهد الفرنسي

 .لكل فئة مندرجة ضمنها وكفايتها وانتماؤهالتعبريات التداولية احلّية ادرجة مشول البطاقة  .0. 2. 2. 03
 .مدى وضوح األداء املراد قياسه وقابليته للمالحظة .3. 2. 2. 03
 .مي لقياس مستوى األداء املراد مالحظتهصالحية التقدير الك .2. 2. 2. 03
اقرتح احملكمون بعض التعديالت وأبدوا بعض املالحظات  ،ما يرونه من حذف أو إضافة. 5. 2. 2. 03

 .اليت أخذت هبا الباحلة حىت أصبحت البطاقة صاحلة للتطبيق
علمي اللغة العربية متعلمني من مت( 6)قامت الباحلة مبالحظة أداء : ثبات بطاقة املالحظة .5. 2. 03

ن، كما الناطقني بغريها، من خارج حدود عينة الدراسة، على مرتني خمتلفتني، وبفاصل زمين قدره أسبوعا
خربة يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، ووضحت له طريقة املالحظة  ياجتمعت مع مالحظ آخر ذ

ظة للعينة املختارة نفسها على بطاقة املالحظة، واهلدف منها، مث قام هذا املالحظ بإجراء عملية املالح
من جهة بني درجات  وبعد انتهاء عملية املالحظة، قامت حبساب معامل اللبات، وفقًا ملعادلة هولسيت،

 :من جهة أخرى وبني مالحظتها يف املرة األوىل، ومالحظة املدرس اآلخر ،مالحظتها يف املرتني
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  معامل اللبات  : R   (.072 ،0727طعيمة وحسني، )
       

  C1 :    عدد مرات املالحظة األوىلC2 :  عدد مرات املالحظة اللانية C1.2 :عدد مرات االتفاق 
بنداً، واجلدول اآليت يبني مالحظة ( 20( )بنود بطاقة املالحظة)وقد بلغ عدد مرات املالحظة 

 :تنيالباحلة يف أثناء املالحظ
 5جدول 

 ومالحظة املدرس اآلخر تنيللبات لبطاقة املالحظة يف املالحظقيم معامل ا
 الباحلة واملالحظ اآلخر تامالحظ لباحلةا ةمالحظ

عدد مرات  املدرس
 االتفاق

عدد مرات 
 االختالف

قيم معامل اللبات 
 (نسبة االتفاق)

عدد مرات 
 االتفاق

عدد مرات 
 االختالف

قيم معامل اللبات 
 (نسبة االتفاق)

0 36 5 0.26 35 6 0.20 
3 32 3 0.72 32 7 0.76 
2 37 2 0.70 32 3 0.72 
5 32 3 0.72 35 6 0.20 
4 22 3 0.73 37 2 0.70 
6 36 5 0.26 36 5 0.26 

 0.20 28 152 0.73 07 072 اجملموع
 0.84 4.66 25.33 0.96 2.83 28.83 املتوسط

( 0.76)ىن درجة اتفاق كانت وأد( 0.72)أن أعلى نسبة اتفاق كانت ( 5)يتبني من اجلدول 
 .وهذا مؤشر للبات بطاقة املالحظة( 0.76)وكان متوسط االتفاق جلميع املتعلمني 

 :وتفسيرها الدراسة نتائج. 91
الشعر، والقرآن الكرمي، واحلديث النبوي )ما التعبريات التداولية احلّية املستمدة من جماالت . 0. 02

 ؟(الشريف، واملعاجم، وكتب الرتاث
 .عند تصميم قائمة التعبريات التداولية احلّية هجيب عن هذا السؤال يف منهج البحث وإجراءاتأُ 

لتعبريات التداولية احلّية املستمدة من الناطقني بغريها اما درجة توظيف متعلمي اللغة العربية . 3. 02
 الشعر يف التعبري الشفوي والكتايب؟
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تخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية، لإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحلة باس
لناطقني بغريها، على بطاقة املالحظة اخلاصة بدرجة اوالنسب املئوية، لدرجات متعلمي اللغة العربية 

لتعبريات التداولية احلّية، املستمدة من الشعر يف التعبري الشفوي والكتايب، فجاءت النتائج على اتوظيفهم 
 :اجلدول اآليت النحو املوضح يف

  4 جدول
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسب املئوية لدرجات املتعلمني فيما يتعلق بدرجة توظيفهم 

 .الشعر يف التعبري الشفويللتعبريات التداولية احلّية املستمدة من 

 م
التعبريات التداولية احلّية 

 املستمدة من الشعر

 التعبري الشفوي
 ط املتوس

 احلسايب
االحنراف 

 التقدير املعياري
 النسبة املئوية

 مستعمل أحياناً  غري مستعمل

0 
عيد بأية حال عدت يا 

 مستعمل 769. 2.42 عيد 
 11 5 3 ك
% 15.8 26.3 57.9 

 أحياناً  270. 1.95 إن غداً لناظره قريب 5
 8 2 9 ك
% 47.4 10.5 42.1 

 أحياناً  787. 2.21 مجلال ناقة يل فيها وال  3
 8 7 4 ك
% 21.1 36.8 42.1 

 7 5 7 ك أحياناً  882. 2.00 يضرب أمخاساً بأسداس 2
% 36.8 26.3 36.8 

كاملستجري من الرمضاء  2
 بالنار

غري  535. 1.21
 مستعمل

 1 2 16 ك
% 84.2 10.5 5.3 

إذا أنت أكرمت الكرمي  6
 ملكته

 6 3 10 ك أحياناً  918. 1.79
% 52.6 15.8 31.6 

 رغ 772. 1.53 ُم رٌّ َمَذاقَ تُ ُه َكطَعِم الَعْلَق مِ  7
 لمستعم

 3 4 12 ك
% 63.2 21.1 15.8 

 8 2 9 ك أحياناً  970. 1.95 سحابة صيف 4
% 47.4 10.5 42.1 

 
 
 
 



 9102  -العدد الرابع   -عشر  بعالمجلد السا. ….....................مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 
 

092 

  6 جدول
وية لدرجات املتعلمني فيما يتعلق بدرجة توظيفهم املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسب املئ

 .الكتايبمدة من الشعر يف التعبري للتعبريات التداولية احلّية املست

التعبريات التداولية احلّية  م
 املستمدة من الشعر

 التعبري الكتايب
املتوسط 

 احلسايب
االحنراف 

 املعياري
 التقدير

 النسبة املئوية
 مستعمل اً أحيان غري مستعمل

 14 5 0 ك مستعمل 452. 2.74 عيد بأية حال عدت يا عيد  0
% 0 26.3 73.7 

 11 8 0 ك مستعمل 507. 2.58 إن غداً لناظره قريب 2
% 0 42.1 57.9 

 8 11 0 ك مستعمل 507. 2.42 ال ناقة يل فيها وال مجل 5
% 0 57.9 42.1 

 أحياناً  671. 2.32 يضرب أمخاساً بأسداس 4
 8 9 2 ك
% 10.5 47.4 42.1 

 أحياناً  875. 1.89 كاملستجري من الرمضاء بالنار 2
 7 9 3 ك
% 15.8 47.4 36.8 

 أحياناً  713. 2.21 إذا أنت أكرمت الكرمي ملكته 6
 6 5 8 ك
% 42.1 26.3 31.6 

 5 8 6 ك أحياناً  780. 1.95 ُم رٌّ َمَذاقَ تُ ُه َكطَعِم الَعْلَق مِ  7
% 31.6 42.1 26.3 

 مستعمل 478. 2.68 سحابة صيف 3
 13 6 0 ك
% 0 31.6 68.4 

يتبني من  :توظيف التعبريات التداولية احلّية املستمدة من الشعر يف التعبري الشفوي والكتايب
بة األوىل، من حيث درجة قد جاء يف املرت( عيد بأي حال عدت يا عيد)أن التعبري   (6و  4) نياجلدول

يف ( 3.53)توظيف املتعلمني هلا يف التعبري الشفوي؛ إذ بلغ املتوسط احلسايب لدرجات املتعلمني فيها 
معيار احلكم على ( 2)يف التعبري الكتايب، وبالنظر إىل جدول ( 3.75)توسط قدره مبالتعبري الشفوي، 

، وفقًا لتدرج املقياس اللالثي، كما بلغ عدد (مستعمل)درجة التوظيف يتبني أهنا حصلت على تقدير 
ويف التعبري  ،%(47.7)علماً، بنسبة مئوية بلغت مت( 00)املتعلمني الذين يوظفوهنا يف التعبري الشفوي 

، فقد جاء يف املرتبة األخرية وحصل على (كاملستجري من الرمضاء بالنار)أّما تعبري  ،متعلماً ( 05)الكتايب 



 ابو حمره.د......................... ........الحيةالتداولية  التعبيرات بغيرها الناطقين العربية اللغة متعلمي توظيف درجة
 

 

092 

مستعمل أحياناً وغري )لتعبريات األخرى بني ا، بينما تراوحت درجة توظيف املتعلمني (غري مستعمل)تقدير 
 .، يف التعبري الشفوي والكتايب(لمستعم

لتعبريات التداولية احلّية املستمدة من الناطقني بغريها اما درجة توظيف متعلمي اللغة العربية . 2. 02
ري الشفوي والكتايب؟ جاءت النتائج على النحو املوضح يف القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف يف التعب

 :اجلدول اآليت
 7جدول 

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسب املئوية لدرجات املتعلمني فيما يتعلق بدرجة توظيفهم 
  . الشفويللتعبريات التداولية احلّية املستمدة من القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف يف التعبري

 م
التعبريات التداولية احلّية 

املستمدة من القرآن الكرمي 
 واحلديث

 التعبري الشفوي

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 التقدير
 النسبة املئوية

 مستعمل أحياناً  غري مستعمل

 4 6 9 ك أحياناً  806. 1.74 رينذاق األم 2
% 47.4 31.6 21.1 

 أحياناً  898. 1.84 ني او أدىنقاب قوس 3
 6 4 9 ك
% 47.4 21.1 31.6 

غري  895. 1.63 آجال أم عاجالً  4
 مستعمل

 5 2 12 ك

% 63.2 10.5 26.3 

غري  582. 1.32 الطامة الكربى 6
 مستعمل

 1 4 14 ك

% 73.7 21.1 5.3 

 أحياناً  872. 1.74 أضعف اإلميان 5
 5 4 10 ك
% 52.6 21.1 26.3 

 أحياناً  885. 2.32 كن فيكون 0
 11 3 5 ك
% 26.3 15.8 57.9 
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 2جدول 
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسب املئوية لدرجات املتعلمني فيما يتعلق بدرجة توظيفهم 

 .كتايبالنبوي الشريف يف التعبري الللتعبريات التداولية احلّية املستمدة من القرآن الكرمي واحلديث 

 م
التعبريات التداولية احلّية املستمدة 

 من القرآن الكرمي واحلديث

 التعبري الكتايب

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 التقدير املعياري

 النسبة املئوية

 مستعمل أحياناً  غري مستعمل

 10 7 2 ك مستعمل 692. 2.42 رينذاق األم 2
% 10.5 36.8 52.6 

 أحياناً  631. 2.21 قاب قوسني او أدىن 5
 6 11 2 ك
% 10.5 57.9 31.6 

 مستعمل 342. 2.42 آجال أم عاجالً  3
 10 7 2 ك

% 10.5 36.8 52.6 

 1 13 5 ك أحيانا 535. 1.79 الطامة الكربى 6
% 26.3 68.4 5.3 

 7 7 2 ك أحياناً  713. 2.21 أضعف اإلميان 4
% 15.8 47.4 36.8 

 مستعمل 684. 2.63 كن فيكون 0
 14 3 2 ك
% 10.5 15.8 73.7 

اخنفاض نسبة توظيف التعبريات التداولية احلّية املستمدة من القرآن ( 2و  7) نييتبني من اجلدول
ي جاء يف املرتبة األوىل، الذ( كن فيكون)تعبري  عداالشفوي والكتايب  نالكرمي واحلديث الشريف يف التعبريي

يف التعبري  (أحياناً )يف التعبري الكتايب، وتقدير ( مستعمل)من حيث درجة توظيف املتعلمني؛ إذ نال تقدير 
من حيث توظيف املتعلمني له يف التعبري  ،يف املرتبة اللانية( م آجالً أعاجاًل )بينما جاء التعبري  ،الشفوي

أما التعبريات  ،يف التعبري الشفوي( غري مستعمل) ر بينما نال تقدي، (مستعمل)ر  الكتايب ونالت تقدي
 .وغري مستعملة يف التعبري الشفوي ،فقد نالت تقدير مستعملة أحياناً  ،األخرى
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لتعبريات التداولية احلّية املستمدة من الناطقني بغريها اما درجة توظيف متعلمي اللغة العربية . 5. 02
  التعبري الشفوي والكتايب؟املعاجم وكتب الرتاث يف

 7جدول 
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسب املئوية لدرجات املتعلمني فيما يتعلق بدرجة توظيفهم 

 .لرتاث يف التعبري الشفويللتعبريات التداولية احلّية املستمدة من املعاجم وكتب ا

التعبريات التداولية املستمدة من  م
 الرتاث املعاجم وكتب

 التعبري الشفوي

 التقدير االحنراف املعياري املتوسط احلسايب
 النسبة املئوية

 مستعمل أحياناً  غري مستعمل

 أحياناً  806. 1.74 اضغاث أحالم 00
 4 6 9 ك
% 47.4 31.6 21.1 

 أحياناً  820. 1.68 أتى على األخضر واليابس 05
 4 5 10 ك
% 52.6 26.3 21.1 

 أحياناً  567. 2.11 أقام الدنيا وأقعدها 00
 4 13 2 ك
% 10.5 68.4 21.1 

غري  597. 1.37 .الشعرة اليت قصمت ظهر البعري 02
 مستعمل

 1 5 13 ك
% 68.4 26.3 5.3 

 17 2 0 ك مستعمل 315. 2.89 أصبح يف خرب كان 2
% 0 10.5 89.5 

 12 6 1 ك تعملمس 607. 2.57 مراراً وتكراراً  6
% 5.3 31.6 63.2 

 5 9 5 ك أحيانا 745. 2.00 وضعت احلرب أوزارها 04
% 26.3 47.4 26.3 

غري  684. 1.63 مل ينبس ببنت شفة 7
 مستعمل

 2 8 9 ك
% 47.4 42.1 10.5 

 7 7 5 ك أحياناً  809. 2.11 مل حيرك ساكناً  03
% 26.3 36.8 36.8 

 مستعمل 513. 2.53 م وساقعلى قد 2
 10 9 0 ك
% 0 47.4 52.6 

 000. 1.00 مسع جعجعة وال أرى طحناأ 06
غري 

 مستعمل
 0 0 19 ك
% 100 0 0 

 مستعمل 315. 2.82 اختلط احلابل بالنابل 3
 17 2 0 ك
% 0 10.5 89.5 

 2 9 8 ك أحيانا 671. 1.68 خضر واليابسأتى على األ 4
% 42.1 47.4 10.5 
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التعبريات التداولية املستمدة من  م
 الرتاث املعاجم وكتب

 التعبري الشفوي

 التقدير االحنراف املعياري املتوسط احلسايب
 النسبة املئوية

 مستعمل أحياناً  غري مستعمل

 772. 1.53 اسم على مسمى 7
غري 

 مستعمل
 3 4 12 ك
% 63.2 21.1 15.8 

 13 3 3 ك مستعمل 772. 2.57 أكل الدهر عليه وشرب 0
% 15.8 15.8 68.4 

غري  207. 1.47 بنات أفكاره 5
 مستعمل

 11 8 0 ك
% 0 42.1 57.9 

 00جدول 
افات املعيارية والنسب املئوية لدرجات املتعلمني فيما يتعلق بدرجة توظيفهم املتوسطات احلسابية واالحنر 

 .الكتايبوكتب الرتاث يف التعبري  للتعبريات التداولية احلّية املستمدة من املعاجم
التعبريات التداولية احلّية املستمدة من 

 املعاجم وكتب الرتاث

 التعبري الكتايب

االحنراف  املتوسط احلسايب
 عياريامل

 التقدير
 النسبة املئوية

 مستعمل أحياناً  غري مستعمل

 أحيانا 535. 2.21 ضغاث أحالمأ
 5 13 1 ك
% 5.3 68.4 26.3 

 5 9 5 ك أحيانا 745. 2.00 أتى على األخضر واليابس
% 26.3 47.4 26.3 

 5 13 1 ك أحيانا 235. 2.23 أقام الدنيا وأقعدها
% 5.3 68.4 26.3 

 4 12 3 ك أحيانا 621. 2.05 .الشعرة اليت قصمت ظهر البعري
% 15.8 63.2 21.1 

 17 2 0 ك مستعمل 315. 2.70 أصبح يف خرب كان
% 0 10.5 89.5 

 12 6 1 ك مستعمل 407. 2.58 مراراً وتكراراً 
% 5.3 31.6 63.2 

 5 9 5 ك أحيانا 745. 2.00 وضعت احلرب أوزارها
% 26.3 47.4 26.3 

 8 10 1 ك غري مستعمل 597. 2.32 مل ينبس ببنت شفة
% 5.3 52.6 42.1 

 أحيانا 787. 2.21 مل حيرك ساكناً 
 8 7 4 ك
% 21.1 36.8 42.1 

 مستعمل 513. 2.53 على قدم وساق
 9 10 9 ك
% 47.4 52.6 47.4 
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التعبريات التداولية احلّية املستمدة من 
 املعاجم وكتب الرتاث

 التعبري الكتايب

االحنراف  املتوسط احلسايب
 عياريامل

 التقدير
 النسبة املئوية

 مستعمل أحياناً  غري مستعمل

 3 12 4 ك أحيانا 315. 1.95 مسع جعجعة وال أرى طحناأ
% 21.1 63.2 15.8 

 17 2 0 ك مستعمل 621. 2.70 اختلط احلابل بالنابل
% 0 10.5 89.5 

 8 11 0 ك مستعمل 507. 2.42 خضر واليابسأتى على األ
% 0 57.9 42.1 

 مستعمل 692. 2.58 اسم على مسمى
 13 4 2 ك
% 10.5 21.1 68.4 

 1 18 1 ك مستعمل 229. 2.95 أكل الدهر عليه وشرب
% 5.3 94.7 5.3 

 11 8 0 ك مستعمل 507. 2.58 بنات أفكاره
% 0 42.1 57.9 

جاء يف املرتبة األوىل، من  (أكل الدهر عليه وشرب)أن التعبري ( 00و  7) نييتبني من اجلدول
( 3.74)جات املتعلمني حيث درجة توظيف املتعلمني له يف التعبري الشفوي؛ إذ بلغ املتوسط احلسايب لدر 

معيار احلكم على ( 2)يف التعبري الشفوي، وبالنظر إىل جدول ( 3.47)توسط قدره مبيف التعبري الكتايب، 
مل )أّما التعبريان  ،، وفقًا لتدرج املقياس اللالثي(مستعمل)درجة التوظيف يتبني أهنا حصلت على تقدير 

غري )قد جاء يف املرتبة األخرية، وحصال على تقدير ، ف(مسع جعجعة وال أرى طحناأينبس ببنت شفة، و 
( مستعمل أحيانًا وغري مستعمل)لتعبريات األخرى بني ا، بينما تراوحت درجة توظيف املتعلمني (مستعمل

 .توسطات حسابية تظهر يف اجلدوليف التعبري الشفوي والكتايب، مب
ن التعبريات و اليت يوظف فيها املتعلم( بري الكتايبالتعبري الشفوي، التع)ما أكلر اجملاالت التعليمية . 4. 02

 ؟ةاحليّ  هالتداولي
لإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحلة باستخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية، والرتبة 

لناطقني بغريها على بطاقة املالحظة، اخلاصة بدرجة توظيفهم اوالتقدير، لدرجات متعلمي اللغة العربية 
الشفوي والكتايب، فجاءت النتائج على النحو املوضح يف اجلدول  ينلتعبريات التداولية احلّية، يف التعبري ا

 :اآليت
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  00جدول 
 أكلر اجملاالت التعليمية اليت يوظف فيها املتعلمني التعبريات التداولية احلّية

حماور بطاقة 
 احملاور املالحظة

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 الرتبة لتقديرا املعياري

 التعبري الشفوي

 2 أحياناً  525. 1.88 الشعر
 3 أحياناً  492. 1.76 القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف

 1 أحياناً  345. 1.99 املعاجم وكتب الرتاث
 2 أحياناً  416. 2.06 الكلي

 التعبري الكتايب

 2 مستعمل 278. 2.35 الشعر
 3 أحياناً  381. 2.28 الشريف القرآن الكرمي واحلديث النبوي
 1 مستعمل 247. 2.40 املعاجم وكتب الرتاث

 1 مستعمل 232. 2.34 الكلي
لناطقني بغريها يوظفون التعبريات التداولية احلّية اأن متعلمي اللغة العربية ( 00)يتبني من اجلدول 

املتوسطات احلسابية لدرجاهتم يف التعبري  تيف التعبري الكتايب أكلر مما يوظفوهنا يف التعبري الشفوي؛ إذ بلغ
، بينما بلغت املتوسطات احلسابية لدرجاهتم (مستعمل)، وهذا املتوسط يقع ضمن تقدير (3.25)الكتايب 

أّما من حيث حماور االستعمال، فقد جاءت التعبريات املستمدة، من  ،(3.06)يف التعبري الشفوي 
، تليها املستمدة من الشعر، وأخريًا التعبريات املستمدة من القرآن املعاجم وكتب الرتاث، يف املرتبة األوىل

 .الكرمي واحلديث النبوي الشريف
استعمال التعبريات التداولية احلّية يف التعبري الشفوي  يفهل هناك فروق بني درجات املتعلمني  .6. 02

 ؟(اجلنس، املستوى الدراسي، التخصص)والكتايب حسب متغريات 
 :هذا السؤال اُختربت فرضيات البحث اآلتيةلإلجابة عن 

لناطقني بغريها اال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بني متوسطي درجات متعلمي اللغة العربية  .0. 6. 02
 .درجة توظيف التعبريات التداولية احلّية يف التعبري الشفوي والكتايب حسب متغري اجلنس يف

ات احلسابية واالحنرافات املعيارية، لدرجات املتعلمني الختبار هذه الفرضية، اسُتخرِجت املتوسط
لداللة الفرق، للعينتني املستقلتني، فجاءت نتائج اختبار الفرضية ( ت)ُحسبت قيمة و من الذكور واإلناث، 

 :على النحو املوضح باجلدول اآليت
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 03جدول 
 الحظة حسب متغري اجلنسلداللة الفرق بني متوسط درجات املتعلمني على بطاقة امل( t- test)قيم 

جمال 
 العدد اجملموعة حماور البطاقة االستعمال

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 قيمة ت املعياري

درجات 
 احلرية

قيمة 
 القرار الداللة

وي
شف

ري ال
لتعب

ا
 

 الشعر
 423. 2.06 8 الذكور

1.307 17 .209 
غري 

 570. 1.75 11 اإلناث دال
من القرآن 

 الكرمي واحلديث
 الشريف

 535. 1.83 8 الذكور
غري  610. 17 520.

 478. 1.71 11 اإلناث دال

من املعاجم 
 وكتب الرتاث

 296. 2.20 8 الذكور
 دال 020. 17 2.577

 304. 1.84 11 اإلناث

 الكلي
 390. 2.21 8 الذكور

غري  197. 17 1.342
 419. 1.96 11 اإلناث دال

تايب
الك

بري 
التع

 

غري  642. 17 473. 291. 2.31 8 الذكور الشعر
 280. 2.38 11 اإلناث دال

من القرآن 
 الكرمي واحلديث

 الشريف

 339. 2.35 8 الذكور
.707 17 .489 

غري 
 417. 2.23 11 اإلناث دال

من املعاجم 
 وكتب الرتاث

 178. 2.55 8 الذكور
 دال 016. 17 2.677

 234. 2.29 11 اإلناث

 الكلي
 212. 2.41 8 الذكور

1.018 17 .323 
غري 

 245. 2.30 11 اإلناث دال
لداللة الفرق بني ( t-test) قيمة أنّ ( 03)يتبني من اجلدول : يف التعبري الشفوي .0. 0. 6. 02

ند ع( 0.253)متوسطات درجات املتعلمني، كما تقيسها بطاقة املالحظة يف التعبري الشفوي بلغت 
؛ لذلك (0.04)، وهي أكرب من (0.077)قيمة الداللة قد بلغت  ، وتبني أنّ (07)درجات احلرية 

بني متوسطات درجاهتم يف توظيف التعبريات  فالفرق غري دال إحصائياً، بينما ظهرت فروق دالة إحصائياً 
قبل الشق من فرضية العدم لصاحل الذكور، وبالتايل ن ؛املستمدة من املعاجم وكتب الرتاث يف التعبري الشفوي

لناطقني اال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بني متوسطي درجات متعلمي اللغة العربية : اليت تنص على أنه



 9102  -العدد الرابع   -عشر  بعالمجلد السا. ….....................مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 
 

002 

درجة توظيف التعبريات التداولية احلّية يف التعبري الشفوي املستمدة من الشعر والقرآن الكرمي  يفبغريها 
 . واحلديث النبوي الشريف حسب متغري اجلنس

 ،هناك اهتمامًا من اجلنسني يف توظيف التعبريات التداولية احلّية وقد تعود هذه النتيجة إىل أنّ 
أّما الفروق لصاحل الذكور يف التعبريات املستمدة  ،وأيضاً إىل كلرة االستماع إليها، وقراءهتا يف وسائل اإلعالم

لتحّدث مع متحدثي اللغة أكلر من عزى إىل الفرص املتاحة هلم، لتُ من املعاجم وكتب الرتاث، فقد 
، وقد ال يعين نقص املعرفة هبا من ي داخل الصفو جيابًا على تعبريهم الشفإاإلناث، وهذا انعكس 

 .اإلناث، بل تفادي توظيفها، لعدم إدراك داللتها بدقة، ويدفع اإلناث إىل احلذر يف توظيفها
لداللة الفرق بني ( t-test) قيمة أنّ ( 03)يتبني من اجلدول : التعبري الكتايب. 3. 0. 6. 02

عند ( 0.002)متوسطات درجات املتعلمني، كما تقيسها بطاقة املالحظة يف التعبري الكتايب بلغت 
؛ لذلك فالفرق (0.04)، وهي أكرب من (0.232)قيمة الداللة بلغت  وتبني أنّ ( 07)درجات احلرية 

بني متوسطات درجاهتم يف توظيف التعبريات املستمدة  غري دال إحصائياً، بينما ظهرت فروق دالة إحصائياً 
ال يوجد فرق : لصاحل الذكور، وبالتايل نقبل فرضية العدم اليت تنص على أنه ؛من املعاجم يف التعبري الكتايب

درجة توظيف التعبريات  يفلناطقني بغريها اذو داللة إحصائية بني متوسطي درجات متعلمي اللغة العربية 
حلّية يف التعبري الكتايب املستمدة من الشعر والقرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف حسب متغري التداولية ا

عزى هذا إىل يُ قد و  ،لصاحل الذكور ؛بينما توجد فروق يف توظيف التعبريات املستمدة من املعاجم ،اجلنس
ن املعلمني أنفسهم؛ وبالتايل درجة أهنم يتعّلمون اللغة بالطريقة ذاهتا داخل املعهد، فطريقة تقوميهم ذاهتا، م

توظيفهم واحدة يف التعبري الشفوي من الشعر والقرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف، بينما كانت درجة 
تعبريات املستمدة من كتب الرتاث واملعاجم؛ وذلك لتكامل مهاريت يف الالذكور  ىالتوظيف أكلر لد

 .لديهم فرصة أكرب للتحّدث مع أبناء اللغة نفسها بقاً، بأنّ التحدث والكتابة لديهم؛ نظراً ملا ذكر سا
لناطقني اال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات متعلمي اللغة العربية  .3. 6. 02

 .درجة توظيف التعبريات التداولية احلّية حسب متغري التخصص يفبغريها 
واالحنرافات املعيارية لدرجات إجابات الختبار هذه الفرضية ُحسبت املتوسطات احلسابية 

توظيف التعبريات التداولية احلّية يف التعبري الشفوي والكتايب، مث اسُتعمل اختبار حتليل التباين  يفاملتعلمني، 
األحادي، الختبار داللة الفروق الظاهرة بني املتوسطات احلسابية، والنتائج موضحة تفصياًل يف اجلدول 

 :اآليت
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 02جدول 
للفروق بني متوسطات درجات املتعلمني حسب ( ANOVA) ائج اختبار حتليل التباين األحادينت

 التخصص متغري
 مستويات متغري

املتوسط  املستوى العدد املؤهل العلمي
 احلسايب

االحنراف 
جمموع  مصدر التباين املعياري

متوسط  df املربعات
قيمة  fقيمة  املربعات

 القرار الداللة

 4 يةتدريس لغة عرب

التعبري 
 الشفوي

 362. 3 1.085 بني اجملموعات 438. 2.15

2.663 
 

.086 
 

غري 
 دالة

 136. 15 2.037 داخل اجملموعات 196. 2.34 6 علوم سياسية
 424. 1.73 5 نسانيةإمنظمات 

 429. 1.97 4 علوم اجتماعية  18 3.122 الكلي
 416. 2.06 19 الكلي

 4 غة عربيةتدريس ل

التعبري 
 الكتايب

 078. 3 234. بني اجملموعات 239. 2.41

1.585 
 

.235 
 

غري 
 دالة

 049. 15 738. داخل اجملموعات 141. 2.46 6 علوم سياسية
 247. 2.18 5 نسانيةت إمنظما

 272. 2.31 4 علوم اجتماعية  18 972. الكلي
 232. 2.34 19 الكلي

 4 يس لغة عربيةتدر 

 الكلي

 193. 3 580. بني اجملموعات 329. 2.28

غري  102. 2.473
 دالة

 078. 15 1.173 داخل اجملموعات 162. 2.40 6 علوم سياسية
 305. 1.96 5 نسانيةإمنظمات 

 338. 2.14 4 علوم اجتماعية  18 1.753 الكلي
 312. 2.20 19 الكلي

بني ( 0.04)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( 02)اجلدول يتبني من 
، (3.572)الكلي  (ف)فقد بلغت قيمة اإلحصائي  متوسطات درجات املتعلمني يف بطاقة املالحظة،

كما بلغت  ،(0.04)وهي قيمة غري دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة ( 0.003)وبلغت قيمة الداللة 
، وهي قيمة غري دالة إحصائياً،  (0.02)، وبلغت قيمة الداللة (3.662)ري الشفوي يف التعب( ف)قيمة 

، وهي قيمة غري (0.324)، وبلغت قيمة الداللة (0.424)يف التعبري الكتايب ( ف)كما بلغت قيمة 
ة ال توجد فروق ذات داللة إحصائي: قبول الفرضية الصفرية اليت تنص على أنهإىل دالة إحصائياً، ما يدعو 

درجة توظيف التعبريات التداولية احلّية  يفلناطقني بغريها ابني متوسطي درجات متعلمي اللغة العربية 
 .حسب متغري التخصص

التغذية الراجعة من املعلمني واحدة، ومل تأخذ باالعتبار أمهية استعمال بعض  عزى هذا إىل أنّ يُ قد و 
عدم وجود فروق يف درجة توظيفها من إىل وهذا أّدى  دون غريه، اً معين اً التعبريات يف سياق يرفد ختّصص

، وقد يعود إىل أّن املعرفة اللغوية املتحصلة للتعبريات على املستوى املتعلمني، على اختالف ختصصاهتم
 .نفسها، لتخصصات أفراد العينة مجيعها
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لناطقني بغريها ا ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بني متوسطي درجات متعلمي اللغة العربية. 2. 6. 02
 .درجة توظيف التعبريات التداولية احلّية حسب متغري املستوى الدراسي يف

 الختبار هذه الفرضية، اسُتخرجت املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية، لدرجات املتعلمني
نتائج  لداللة الفرق، للعينتني املستقلتني، فجاءت( ت)حسب متغري املستوى الدراسي، وحساب قيمة 

 :على النحو املوضح باجلدول اآليت اختبار الفرضية
 05 جدول

 املستوى حسب متغري املالحظة درجات املتعلمني على بطاقة لداللةالفرق بني متوسط (t-test)قيم 
 الدراسي

جمال 
 االستعمال

 العدد اجملموعة حماور البطاقة
املتوسط 

 احلسايب
االحنراف 

 املعياري
 قيمة ت

درجات 
 احلرية

قيمة 
 الداللة

 القرار

وي
شف

ري ال
لتعب

ا
 

 الشعر
 483. 1.66 10 ثالث

 دال 022. 17 2.091
 480. 2.13 9 رابع

من القرآن الكرمي 
 الشريف واحلديث

 551. 1.60 10 ثالث
غري  131. 17 1.588

 363. 1.94 9 رابع دال
من املعاجم 
 وكتب الرتاث

 417. 1.93 10 ثالث
.817 17 .425 

غري 
 247. 2.06 9 رابع دال

 الكلي
 471. 1.89 10 ثالث

 دال 014. 17 2.068
 249. 2.26 9 رابع

تايب
الك

بري 
التع

 

 الشعر
 264. 2.34 10 ثالث

.180 17 .860 
غري 

 309. 2.36 9 رابع دال
من القرآن الكرمي 

 الشريف واحلديث
 385. 2.38 10 ثالث

1.412 17 .176 
غري 

 355. 2.42 9 رابع دال
من املعاجم 
 وكتب الرتاث

 266. 2.17 10 ثالث
 دال 041. 17 2.431

 236. 2.41 9 رابع

 الكلي
 252. 2.31 10 ثالث

.659 17 .519 
غري 

 216. 2.38 9 رابع دال
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 : اآليت( 05)يتضح من اجلدول : التعبري الشفوي .0. 2. 6. 02
لناطقني اتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات متعلمي اللغة العربية  .0 .0. 2. 6. 02

درجة توظيف التعبريات التداولية احلّية املستمدة من الشعر يف التعبري الشفوي حسب متغري  يفبغريها 
 (.رابع)لصاحل املستوى الدراسي املتقدم  ؛املستوى الدراسي

ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات متعلمي اللغة العربية  ال توجد فروق .3 .0. 2. 6. 02
درجة توظيف التعبريات التداولية احلّية املستمدة من املعاجم وكتب الرتاث والقرآن  يفلناطقني بغريها ا

 .الكرمي واحلديث النبوي الشريف يف التعبري الشفوي حسب متغري املستوى الدراسي
لناطقني ات داللة إحصائية بني متوسطي درجات متعلمي اللغة العربية توجد فروق ذا .2 .0. 2. 6. 02

 ؛درجة توظيف التعبريات التداولية احلّية يف التعبري الشفوي ككل حسب متغري املستوى الدراسي يفبغريها 
 (.رابع)لصاحل املستوى الدراسي املتقدم 

هدف  ن، يبقىو ليت يتعّلمها املتعلمعزى هذا إىل أنه على الرغم من تعقيد املعرفة اللغوية ايُ قد و 
ولذلك كانت الفروق ككل لصاحلهم يف  ؛يهم، والسيما يف املستوى املتقدمدالتحّدث هبا من األولويات ل

 .إلتقان مهارة التحّدث لديهم خطوة مهمةتوظيف التعبريات كافة؛ إذ يعّد التعبري الشفوي 
 :يف التعبري الكتايب .3. 2. 6. 02
لناطقني اتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات متعلمي اللغة العربية  .0 .3. 2. 6. 02

درجة توظيف التعبريات التداولية احلّية املستمدة من املعاجم وكتب الرتاث يف التعبري الكتايب  يفبغريها 
 (.رابع)لصاحل املستوى الدراسي املتقدم  ؛حسب متغري املستوى الدراسي

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات متعلمي اللغة العربية  .3 .3. 2. 6. 02
درجة توظيف التعبريات التداولية احلّية املستمدة من الشعر والقرآن الكرمي واحلديث  يفلناطقني بغريها ا

 .النبوي الشريف يف التعبري الكتايب حسب متغري املستوى الدراسي
ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات متعلمي اللغة العربية  ال توجد فروق .2 .3. 2. 6. 02

درجة توظيف التعبريات التداولية احلّية يف التعبري الكتايب ككل حسب متغري املستوى  يفلناطقني بغريها ا
 .الدراسي

ات من العوامل احملفزة على االهتمام بالتعبري  يعود هذا إىل أن استمرار احلافز للتحّدث باللغة،رمبا و 
لية احلّية يف التعبريين الشفوي او ، ولذلك نرى توظيف التعبريات التدالتداولية احلّية يف التعبري الكتايب أيضاً 

 .لصاحل املستوى املتقدم كليهما؛  والكتايب
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لتعبريات اتوظيفهم  يفال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بني متوسطي درجات املتعلمني . 5. 6. 02
 .التعبري الشفوي ومتوسط درجاهتم يف التعبري الكتايب التداولية احلّية يف

للتحقق من هذه الفرضية قامت الباحلة حبساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات 
ي والكتايب، واستعمال و لتعبريات التداولية يف التعبري الشفااملتعلمني يف بطاقة املالحظة، حول توظيفهم 

 : مرتبطتني، فجاءت النتائج على النحو املوضح يف اجلدول اآليت لعينتني( ت)اختبار 
 04جدول 

لداللة الفرق بني متوسطي درجات املتعلمني حول توظيفهم للتعبريات التداولية احلّية يف  t-testقيم 
 التعبري الشفوي ومتوسط درجاهتم يف التعبري الكتايب

جمال 
 االستعمال

 العدد
املتوسط 

 احلسايب
االحنراف 

 املعياري
 قيمة ت االرتباط

درجات 
 احلرية

قيمة 
 الداللة

 القرار

 416. 2.06 07 الشفوي
 دال 000. 18 4.770 0.227

 232. 2.34 19 الكتايب
لداللة الفرق بني متوسطي درجات توظيف املتعلمني  t-testأن قيمة ( 04)يستدل من اجلدول 

عند ( 5.770) ي، ومتوسط درجاهتم يف التعبري الكتايب، بلغتلتعبريات التداولية احلّية يف التعبري الشفو ا
 ، وهي قيمة أصغر من مستوى الداللة(0.000) ، وتبني أن قيمة الداللة قد بلغت(02) درجات احلرية

ية وقبول ر ، ما يشري إىل وجود فرق دال إحصائياً، األمر الذي يدعو إىل رفض الفرضية الصف(0.04)
 يفيوجد فرق ذو داللة إحصائية بني متوسطي درجات املتعلمني : ص على أنهالفرضية البديلة اليت تن

لتعبريات التداولية احلّية يف التعبري الشفوي ومتوسط درجاهتم يف التعبري الكتايب لصاحل توظيفهم اتوظيفهم 
 .لتعبريات التداولية احلّية يف التعبري الكتايبا

تعّرض للغة يف املستوى املتقدم أكلر منها يف عزى هذا الفرق إىل درجة عدد سنوات اليُ قد و 
ويل للتعبريات اكما أّن إتقان املستوى املتقدم للهجة العامية أسهم يف وضوح املعىن التد  ،املستوى املتوسط

ولية احلّية للغالبية منهم؛ وذلك النتقال أغلبيتهم إىل ميدان عملهم بعد االنتهاء من الدورة اللغوية يف االتد
، كما ميكن تفسريها وفقًا لنموذج املنافسة الذي شرطه لذي يعّد استعمال اللغة العربية شرطًا لهاملعهد، ا

، (أي األداء)بكيفية استعمال اللغة "التعرض لوقت أطول للغة يف املستوى املتقدم؛ إذ يعىن منوذج املنافسة 
 (.203، 3007 جاس وسكلنر،(" )أي القدرة)بداًل من حتديد البنّية التحتّية للغة 
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 :دراسةتوصيات ال. 91
 :توصي الباحلة

ولية احلّية، وإقرار اتشكيل فريق عمل من اللغويني مهمته تأليف قواميس بالتعبريات التدضرورة . 0. 05
درجة ثقافة  ه كتب تعليم اللغة العربية للناطقني هبا، وللناطقني بغريها؛ إذ إنّ ناألكلر تداواًل منها، وتضمي

 .دوراً يف استعمال بعضها أكلر من غريها ؤديت ،هوعمر ، مستعملها
، استنادًا إىل علم تضمني برامج تعليم اللغة العربية التعبريات التداولية احلية يف املستويات كافة. 3. 05

 .اللغة الوصفي، الذي يرّكز على استعماهلا يف السياق
احلّية يف املستويات كافة، استنادًا إىل علم ولية اتضمني برامج تعليم اللغة العربية التعبريات التد. 2. 05

 .اللغة الوصفي، الذي يرّكز على استعماهلا يف السياق
 .وضع متارين خاصة يف مراحل التقومي كافة، يف مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها .5. 05
 :مقترحات البحث. 95
ال  على حدة؛ ملعرفة املشرتك بالفروق بينهما؛ إذإجراء دراسة تعىن بالفروق الفردية بني كل طالب . 0. 04

تكفي البيانات اإلحصائية للمجموعة ككل، على أمهيتها، ملعرفة كيفية اكتساب التعبريات التداولية احلية 
 .يف لغة ما

ية إجراء دراسة هتتم بقياس فاعلية التعبريات التداولية احلّية يف تنمية مهارات التواصل يف اللغة العرب. 3. 04
 . للناطقني بغريها

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 9102  -العدد الرابع   -عشر  بعالمجلد السا. ….....................مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 
 

029 

 المراجع العربية
 .دار املعارف :، مصرحسن كامل الصرييف: حتقيق. ديوان البحرتي. البحرتي

رسالة . دور املقاربة املعجمية يف اكتساب اللغة اللانية وعالقتها بالرتمجة(. 3003. )بدرية، سهام
 .اجلزائر ،قسم الرتمجة ،كلية اللغات واآلدب  ،ماجستري

 . مكتبة اآلداب: لبنان. االشتقاق املؤصّل أللفاظ القرآن الكرمي(. 3000. )جبل، حممد حسن
دار : بريوت ،حممد رشيد رضا: حتقيق. دالئل اإلعجاز يف علم املعاين (.0722. )اجلرجاين، عبد القاهر

  .الكتب العلمية
 .كتاب نزوى  :مان، ع2ط. دراسات يف االستعارة املفهومية(. 3003. )اهلل احلراصي، عبد
رسالة ماجستري، كلية  .التعبريات االصطالحية، يف قاموس املتالزمات اللفظية(. 3000. )احلزري، روضة

 .جامعة الريموك ،باداآل
متر اللغة مؤ  .اللغة العربية بني الكائن واملمكن(. 3002، نوفمرب ،4-5. )اخلطيب، حممد عبد الفتاح

 ،ومركز الدراسات املعرفية جامعة القاهرة -بني كلية دار العلوم، بالتعاون العربية وحتديات العصر
 .القاهرة

دار غريب للطباعة : القاهرة. رةصاالصطالحي يف العربية املعا معجم التعبري(. 3002. )داوود، حممد
 .والنشر والتوزيع

. حث العلمياملرجع يف مناهج البحث يف علم النفس وفنيات كتابة الب(. 3006. )دويدار، عبد الفتاح
 .دار املعرفة اجلامعية: مصر ،5ط

جتربيت يف استلمار علم اللسانيات التطبيقية يف تعليم العربية لغري الناطقني هبا، (. 3004) .أمحد ،سويفي
بعنوان تعليم  ،اسطنبول، حبث منشور يف أعمال املؤمتر الدويل األول. التعابري االصطالحية منوذجاً 

 .ت الكنوز للمعرفةامنشور : األردن ،بغريها الرؤى والتجارباللغة العربية للناطقني 
دار الكتب : ليبيا ،بنغازي. ، مقاربة تواصليةاسرتاتيجيات اخلطاب(. 3005. )الشهري، عبد اهلادي

 .الوطنية
على الرابط  .أثر التعابري االصطالحية يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا (.3004). فتحي، سويفي

http://www.new-educ.com. 
 .التعبريات الصطالحية يف كتابات متعلمي اللغة العربية للناطقني بغريها(. ه0520. )القحطاين، هند

 .قسم علم اللغة التطبيقي ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،رسالة ماجستري

http://www.new-educ.com/
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 .صحيفة اجلزيرة للدراسات احلديلة ،املصطلح والتعبريات االصطالحية بني(. 3000. )القنيعري، حسناء
 الرابط من 4/00/3006اسرتجع بتاريخ . جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن

http://www.slideshare.net. 
 .دار توبقال للنشر ،3ط. يااالستعارات اليت حن(. 3007. )مارك اليكوف، جورج؛ جونسون،

تقومي برنامج تفاعلي يف تعليم التعبريات االصطالحية باللغة . (3004). ناوي، أماين؛ وشهرير، صربي
جملة جامعة القدس املفتوحة . العربية لدى الدراسني الناطقني بغريها باستعمال الوسائط املتعددة

 .(26)3 ،لألحباث والدراسات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.slideshare.net/
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