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ABSTRACT
In Arabic learning, students often experience communication disruption
due to weakness in mastering the language. To reach the meaning of his speech,
the student will continue his utterance by using alternatives to successfully deliver
the math. This effort is known as a communication strategy. This study attempts
to identify and analyze the efforts and strategies used by the students who
communicate in Arabic. This study was conducted on religious secondary school
students in Malaysia. This study focuses on oral communication strategies. Some
methods are used to obtain data. The researcher make audio and video recordings
on all avtivities performed by students and then transcribed to identify the
communication strategies contained in their speeches. In addition, observation
methods, library studies and questionnaires were also used. The results of this
research study, the researcher can identify the communication strategies used by
the students and divide them into three main categories, mother language-based
strategies, second language-based (Arab) strategies and nonverbal language-based
strategies. The findings of this study can help students to be convinced to speak
Arabic and make it a habit despite language weaknesses and mistakes. By using
the appropriate communication strategies, they can overcome language problems
and facilitate communication and delivery of information in Arabic.
Keywords: communication strategy, Arabic language, second language, lexical,
oral

امللخص
 ولكن اللغة،ثبتت العالقات الوثيقة بين اللغة العربية ولغة املاليو لفترة طويلة
ّ
ً ،تعلم اللغة العربية
غالبا ما يعاني
 وفي.العربية في ماليزيا ال تزال لغة ثانية أو لغة أجنبية
 ومن أجل نقل.الطالب من اضطراب التواصل بسبب الصعوبات أو الضعف في إتقان اللغة
. سيواصل املتحدث نطقه باستخدام بديل آخر إليصال مهمة االتصال،معنى الخطاب
ُ
 ويقوم هذا البحث بتحليل جهود الطالب.وتعرف هذه الجهود بإستراتيجية التواصل
 أجري هذا البحث على طالب.واستراتيجياتهم التي يستخدمونها أثناء اتصالهم باللغة العربية
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املدارس الثانوية الدينية في ماليزيا ويركز هذا البحث على استراتيجيات التواصل الشفهية.
يستخدم الباحثون عدة طرق للحصـول على البيانات .قام الباحثون بعمل تسجيالت صوتية
وفيديو على جميع عملية التعليم والتعلم املتاحة للمعلمين والطالب في الفصل .ثم يتم نسخ
هذه البيانات لتحديد استراتيجيات االتصال الواردة في خطاباتهم .وباإلضافة إلى ذلك،
يستخدم الباحثون ً
أيضا أساليب املراقبة وأبحاث املكتبات واالستبيانات .إن نتيجة هذه
الدراسة البحثية هي أن الباحثين يمكنهم تحديد استراتيجية التواصل املستخدمة من قبل
الطالب وتقسيمها إلى ثالث فئات رئيسية ،وهي اإلستراتيجية القائمة على اللغة األم
واالستراتيجيات اللغوية الثانية (اللغة العربية) واالستراتيجيات اللغوية غير اللفظية .ونتائج
هذا البحث يمكن أن تساعد الطالب على االقتناع بتحدث باللغة العربية وجعلها ثقافة
يومية وعلى الرغم من ضعف اللغة .وباستخدام استراتيجيات االتصال املناسبة ،يمكنهم
التغلب على مشكالت اللغة وتسهيل االتصال وتقديم املعلومات باللغة العربية.
كلمات مفتاحية  :استراتيجية اتصال ،لغة عربية ،لغة ثانية ،معجمية ،شفهية
املقدمة
اللغة العربية هي لغة القرآن ولغة املسلمين .ويضمن بقاء اللغة العربية حتى يوم
القيامة بتأكيد هللا من خالل الحفاظ على القرآن واستبقائه .نمت اللغة العربية مع تطور
اإلسـالم ،وانتشار اإلسالم في جميع أنحاء العالم يجلب معه اللغة العربية ( Nadwah Daud,
 )133 - 117 : 2014 ،Nadhilah Abdul Pisalويرجع ذلك إلى العالقة الوثيقة بين دين اإلسالم
واللغة العربية التي ال يمكن فصلها .وبشكل عام ،يمكن تقسيم السبب الرئيس ي لتعلم اللغة
العربية إلى عاملين ،هما العوامل الدينية والعوامل غير الدينية .والقرآن الكريم هو دليل
وتوجيه املسلمين باللغة العربية ،ولفهم محتويات القرآن وتعاليمه فيجب أن يتعلم
املسلمون اللغة العربية ()7-1 : 2014 ،Wan Sakiah Wan Ngah,
ويمكن املالحظة على تطور اللغة العربية في ماليزيا وتأثيرها القوي على اللغة األم في
مجالين ،أولهما االقتراض من الكلمات في اللغة العربية إلى لغة املاليو ،وثانيهما تأثير اللغة
العربية واضحة جدا على لغة املاليو باستخدام الحروف العربية املعروفة بالحروف الجاوية.
وعلى الرغم من العالقات الوثيقة بين اللغة العربية ولغة املاليو لفترة طويلة ،ولكن اللغة
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العربية في ماليزيا ال تزال لغة ثانية أو لغة أجنبية واستخدامها قليل جدا وتقتصر على حاالت
معينة السيما في مجال تعليم وتعلم العلوم االسالمية في املؤسسات التعليمية ( Ashinida
 )666 - 645 : 2016 ،Aladdinوقد أدى اهتمام الناس وميلهم لتعلم هذه اللغة إلى تأسيس
مختلف الفئات لتقديم دروس اللغة العربية ،منها املدارس الدينية في الـواليات والفدرالية
التي تنظر إلى أن تعلم اللغة العربية مهم جدا وتجعلها لغة التدريس في املناهج الدراسية.
)2

التعريف باستراتيجية االتصاالت

استراتيجية االتصاالت هي املحاوالت التي يقوم بها املتكلم عمدا وخصوصا عندما
يتحدث بلغة ثانية وكان عنده اضطرابات في اللغة إما بسبب عدم وجود املصادر اللغوية أو
يتوقع أن املستمع ال يفهم بنية اللغة .وفي هذه الحالة يمكن املتكلم ترك االتصال أو مواصلته
باستخدام بدائل أخرى (،Amilrudin Ishak, Mohd Hilmi Abdullah, Zarima Mohd Zakaria.
)25 : 2018
واملناقشة عن استراتيجيات االتصال برزت في أوائل السبعينات التي بدأها جاك
ريكارد عندما يتعلم اللغة الفرنسية كلغة ثانية .وقال أن هناك حاجة الى استراتيجية
االتصال عندما كانت لديه حواجز اللغة وليس قادرا على التغلب على هذه املشكلة ،وفي
نفس الوقت أنه ال يزال يرغب في التعبير عن ما هو في العقل (،Abdul Rahman Abdullah.
 )2009والباحث اآلخر املعروف في اللغة ليري سيلينكير قد ربط البحث في استراتيجيات
االتصال لدراسة تحليل األخطاء في تعلم اللغة الثانية .أما الدراسة من قبل الباحثين
املحليين في مجال استراتيجية االتصاالت في البالد ال تزال جديدة وبدأ تقريبا في نهاية
الثمانينات.
املسائل واالفتراضيات
)3
اليوم تم قبـول اللغة العربية كلغة ثانية في ماليزيا فضال عن لغات أخرى .ويتم
تدريسها في املدارس على نطاق واسع السيما في املدارس الدينية ومؤسسات التعليم العالي.
ومن أهداف املدارس اإلسالمية التي أنشأتها الحكومة هي إنتاج الطالب القادرين على معرفة
اإلس ـالم واللغة العربية بشكل جيد .لذلك قد اهتمت املدارس الدينية اهتماما كبيرا في تدريس
اللغة العربية واستخدامها كلغة التدريس في املناهج الدراسية.
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وعملية تعليم وتعلمها في املدارس الثانوية الدينية بماليزيا ال تزال أمامها مشاكل
وتحديات .وعلى سبيل املثال كانت عملية التعليم والتعلم أكثر تركيزا على الكتابة وأقل
شديدا على الـكالم حتى يكون التفاعل بين املعلمين والطالب في تعليم وتعلم اللغة العربية
باستخدام لغة املاليو ( )Mohd Zaki Ismail,dkk 2016: 113- 133وأدى ذلك إلى ظاهرة هامة
جدا من ضعف التحدث باللغة العربية لدى املعلمين والطالب.
نظرا إلى هذه القضية ،فحاول هذا البحث تحليل الجهود املبذولة واالستراتيجيات
املستخدمة من قبل املعلمين والطالب وخاصة عند االتصال باللغة العربية .والطريقة
الرئيسية في هذا البحث هي التسجيل الصوتي على عملية تعليم وتعلم اللغة العربية في
الفصول الدراسية التي أجراها املعلمون ،وهذه الطريقة تحصل على بيانات عن
استراتيجيات االتصال والكفاءة والتواصلية .وباإلضافة إلى ذلك فالباحث أيضا يستخدم
طريقة املالحظة التي أجريت مع التسجيالت لتحديد بعض الجوانب التي قد تكون خارج
نطاق التسجيل.
)4

أهداف البحث
يهدف هذا البحث إلى تحقيق األمور اآلتية :

أ)

تحديد مشاكل الطالب عندما يتحدثون باللغة العربية في الفصل.
هذه الدراسة هي محاولة للتعرف على املشاكل التي يواجهها الطالب عندما يتحدثون
باللغة العربية في الفصل ،وكذلك كيفية محاولتهم للتغلب على هذه املشاكل
للحصـول على أهداف اتصاالتهم.

ب)

تطوير استراتيجيات االتصال املوجودة والكشف عن استراتيجيات جديدة.
تبحث هذه الدراسة عن استراتيجيات االتصال املستخدمة من قبل الطالب عندما
يتحدثون العربية وكذلك للكشف عن استراتيجية جديدة.

ج)

دراسة العوامل التي تسبب الطالب على استخدام استراتيجيات االتصال املعينة.
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تنظر هذه الدراسة إلى العوامل التي تسبب الطالب الستخدام استراتيجيات
االتصال املعينة وأنواعها املفضلة لديهم .وتكون هذه املعلومات نظرة عامة على
استراتيجيات االتصال التي كانت تعتبر الطريقة األكثر فعالية ملساعدتهم في الكالم.
د)

تقييم دور استراتيجيات االتصال ملساعدة الطالب في التواصل بينهم.
تهدف هذه الدراسة إلى تحديد كيفية محاولة الطالب لحل مشاكلهم في مجال
االتصاالت ونرى كيفيتهم في تحقيق نجاح االتصاالت باستخدام استراتيجيات فعالة.

ه)
بينهم.

تحقيق على أن استراتيجية االتصال تغرس الحب والفرح للطالب على التواصل
وهذه الدراسة محاولة ملعرفة على أن االستراتيجيات تغرس الحب والفرح للطالب
على التحدث بعضهم مع البعض باللغة العربية وتكون استراتيجيات االتصال
مساعدة لحلـول مشاكلهم.

)5

أهمية البحث

مهما ً
يعتبر استخدام اللغة في أنشطة التعليم والتعلم ً
جدا باعتباره أفضل فرصة
للطالب ملمارسة املهارات اللغوية التي يتعلمونها .إذا كانت فرصة التواصل باللغة العربية
محدودة للغاية ومحصورة  ،فليس من النادر أن يتقن الطالب هذه اللغة ( Sueraya Che
 )62 -55 : 2013 ،Haronستساعد هذه الدراسة األطراف املشاركة في تعليم اللغة العربية على
اتخاذ الخطوات الالزمة إلنشاء أوسع مساحة وفرصة ممكنة للطالب للتفاعل باللغة العربية.
ومن املتوقع أن تعطي نتائج هذه الدراسة صورة حقيقية ملستوى استخدام اللغة
العربية في البحث والتطوير في املدرسة .من بين الذين يستفيدون من هذه الدراسة هم
الطالب واملعلمون ولجان اللغة العربية ومدراء املدارس واألقسام  /األقسام التعليمية .ومن
املتوقع أن تكون نتائج هذه الدراسة بمثابة دليل لتحسين نقاط الضعف املكتشفة وتعزيز
املزايا الحالية.
ً
وبالنسبة للطالب  ،يمكن أن تكون هذه الدراسة ً
تحفيزيا لتحويل أكثر شجاعة
دافعا
ً
ً
وتفاعال نشطا باللغة العربية سواء مع زمالئهم أو مع املعلمين .يجب على التالميذ أن يكونوا
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على دراية بأنهم يجب أن ينتهزوا الفرصة الستخدام اللغة العربية في أنشطة التعليم والتعلم
في الفصل الدراس ي.
ويمكن للمعلمين االستفادة من نتائج هذه الدراسة لتطوير أساليب واستراتيجيات
فعالة لتكون أكثر ً
تركيزا على الطالب .ويجب على املعلمين توفير أوسع فرصة للطالب ملمارسة
اللغة العربية في الفصل الدراس ي .باإلضافة إلى ذلك ُ ،يطلب من املعلمين ً
أيضا التحدث
باللغة العربية ً
دائما وتحفيز الطالب لالنضمام إلى اللغة العربية.
ويمكن للجنة اللغة العربية ترتيب أنشطة املناهج الدراسية باللغة العربية ،ألنه من
خالل أنشطة الالصفية ،يستطيع الطالب ممارسة اللغة على نطاق أوسع وليس فقط التركيز
على التدريس والتعلم اللغوي فقط (،Mohamad Azrien Mohamed Adnan, Zamri Ghazali
 )99 - 81 : 2011ويجب أن تجعل هذه الدراسة نتائج الدراسة إلعادة تقييم طرق
التدريس للمعلمين املتمركزة للغاية واملوجهة نحو االمتحانات ،مع توفير تسهيالت التعلم
املقننة للمعلمين والطالب.
وبالنسبة للسلطات ،مثل قسم التعليم ،يمكن استخدام هذه الدراسة كأساس
لتحديد األسباب الحقيقية لنقاط ضعف اللغة العربية والخطوات املناسبة التي يجب
اتخاذها لتحسين نقاط الضعف .على سبيل املثال ،يجب تصميم تصميم االمتحانات وطرق
تدريسها بحيث يتم التركيز على إتقان اللغة العربية .يمكن استخدام نتائج هذه الدراسة
كمقياس لنجاح وفعالية املناهج الدراسية وخطة التحسينات في تحسين جودة التعليم
اإلسالمي في الوالية.

)6

منهج البحث

لضمان أن تكون جميع البيانات املطلوبة ذات جودة وأن تجيب على االستبيان ،
وضع الباحثون املنهجية املستخدمة لجمع البيانات .استخدم الباحثون أساليب املراقبة
لجمع كل البيانات األولية املطلوبة واستخدم الباحثون طريقة االستبيان للحصول على
ً
ً
وصفيا
تصميما
املعلومات الديموغرافية التي تنطوي عليها الدراسة .تستخدم هذه الدراسة
ً
نوعيا .يتم الحصول على البيانات النوعية باستخدام طريقة املالحظة التي أجريت في مجال
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الدراسة .أجريت هذه املالحظة لجمع بيانات عن استخدام اللغة العربية في أنشطة التدريس
والتعلم في مهارات التحدث بين الطالب.
في هذه الدراسة ،جمع الباحثون البيانات باستخدام طريقة املالحظة أو مراقبة
عملية التعليم والتعلم في الفصل الدراس ي .يعمل الباحثون كمراقبين خارجيين ويسجل
مباشرة عملية التدريس .من خالل طريقة املالحظة هذه  ،فهي قادرة على توفير صورة كاملة
ودقيقة عن الوضع الشامل املدروس .وتتم عملية املراقبة واملالحظة من خالل تسجيل
مذكرة ميدانية وتسجيل صوتي للفيديو لتسجيل خطاب املعلم والتلميذ في الوضع الحقيقي
عند تنفيذ أنشطة التعليم والتعلم في الفصل الدراس ي.
استراتيجية النقل املعجمي
أ)
نقل املعنى املعجمي يفيد أن كلمات اللغة األم أو اللغات األخرى املستخدمة في لغة
ثانية لالتصال تكيف وفقا لعلم األصوات العربية أو الصرف وال يزال نمط الجملة وبنيتها
على أساس اللغة العربية على الرغم من الضعف .ونقل املفردات من اللغة األم إلى اللغة
العربية بسبب العالقة الوثيقة بين لغة املاليو واللغة العربية وترتبط ارتباطا وثيقا.
ب) استراتيجية تغيير الرمز
استراتيجية تغيير الرمز يحدث عندما يحاول املتكلم التواصل في اللغة العربية
باستخدام اللغة األم أو اللغات األخرى مباشرة دون محاولة ملطابقة هذه الكلمات مع علم
األصوات العربية أو شكلها .هذا يحدث ألن املتكلمين يفكرون بلغتهم األم  ،ويعتقدون أن كل
كلمة من اللغة األم موجودة في اللغة الثانية بطريقة ترجمة مباشرة ويمكن االستمرار في
االتصال داخل بنية اللغة العربية.
الترجمة الحرفية
ج)
الترجمة الحرفية هي استخدام هياكل اللغة املاليوية في اللغة العربية  .والترجمة
الحرفية حدثت بشكل أساس ي عند محاولة الطالب لبيان الغرض من التعابير واألمثال
املاليوية باللغة العربية ومع ذلك فإن هذه الترجمة الحرفية تساعد املتكلم أن ينقل املعنى
الذي يمكن أن يفهمها املستمع.
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استراتيجية التكرار
د)
وفي مجال االتصاالت يكرر الطالب كلمة ما عدة مرات ،وحدث التكرار في الصوتة أو
العبارة أو الكلمة أو الجملة .وهذا التكرار يدل على أن املتكلم يواجه املشكلة اللغوية.
والتكرار يعطي فرصة للمتكلم لتمديد الوقت ويتذكر ويبحث عن أفكار ،وكذلك لتوفير
الوقت للعثور على التفاصيل املعجمية املقبلة كما يسمح لهم لتصحيح األخطاء النحوية
واللغوية.
استراتيجية التقريب
ه)
استراتيجية التقريب تعني أن املتكلم يستخدم الكلمات غير صحيحة ولكن املعاني ما
زالت متقاربة وفيها عالقة بين معاني الكلمات وال يزال قادرا على إيصال املعنى والسياق
املناسب .هذا الوضع يوضح إلى أن املتكلم غير قادر على إيصال املعنى املعجمي للكلمة تماما
ولكن في محاولة مواصلة االتصاالت باستخدام املعنى املعجمي املتقارب وذات الصلة.
استراتيجية الفاصلة
و)
الكالم الجيد ال يزال يحتوي على إيقاف مؤقت أو وقف في لحظة واحدة وال تعني أن
هناك مشكلة لغوية ولكن لضبط التجويد وتكوين أسلوب اللغة لجذب املستمعين.
واستراتيجية الفاصلة في سياق االتصاالت هي اضطرابات من املتحدثين التي تسبب توقف
لحظة للتفكير .هذا يدل على أن املتكلم ينظم األفكار أو يعثر على الكلمات املناسبة أو ّ
يكون
النطق الصحيح للكلمة أو تنظيم النص .ويمكن أن يحدث توقف في الصمت دون أي صوت
أو الصوت أو وقفة مع كلمات مثل (يعني) و(وهو) وغيرها.
استراتيجية االستئناف
ز)
استراتيجية االستئناف هي محاولة املتكلم لجذب املستمع وللتعرف على أنه يواجه
مشكلة في اللغة وطلب املساعدة .ويحدث إما بشكل مباشر أو غير مباشر ،وفي نداء مباشر
يتحدث علنا لطلب املساعدة أو طلب شيئا من املستمع مثل ما هو؟ ماذا يعني ؟ وهلم جرا.
وباإلضافة أن هناك أيضا نداء غير مباشر وصعب للتعرف عليه ألن املتكلم يستخدم
الحيل املختلفة للحصول على مساعدة وعلى سبيل املثال رفع حاجبيه وهز الرأس والنظرة
الطويلة وصور الوجه والوقفة والتكرار واستخدام اللغة غير اللفظية.
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ي) استراتيجية اللغة غير اللفظية
استراتيجية اللغة غير اللفظية أو استراتيجيات التواصل غير اللفظي تعني مواصلة
االتصال مع موارد غير لفظية مثل لغة اإلشارة واللغة البدنية على افتراض املتكلم أنه يمكن
أن يعطي املعنى والتفاهم للمخاطب .هذه اللغة قادرة على تقديم النية املرجوة .لغة غير
لفظية قوية جدا ألنها عبرت الحدود من لغات العالم.
)7

نتائج البحث

استراتيجيات االتصال مهمة لتعزيز استخدام اللغة العربية في مجال االتصاالت
وخصوصا بين الطالب ،ومن خالل تعلم اللغة العربية ومعرفة استراتيجيات االتصال املالئمة
يكون املتحدثون أكثر ثقة في مظهرهم والكالم في األماكن العامة ( Azlan Shaiful Baharum,
 )42 - 35 : 2015 ،Rosni Samahليس هناك شك في أن تزايد االهتمام باللغة العربية
ويكون لها مكان في املجتمع املاليزي اليوم .هناك العديد من دروس اللغة العربية املقدمة في
املدارس ومراكز التعليم واملساجد ومنازل األفراد .ودرست اللغة العربية من قبل مختلف
الفئات وشرائح املجتمع املختلفة ألغراض خاصة بهم ( : 2017 ،Mohd Shahrizal Nasir, dkk
 )37 -29تدرس اللغة العربية في حضانة األطفال حتى الجامعة ويتم تعلمه من قبل األطفال
وطالب املدارس وطالب الجامعات.كما درسها املهنيون واملعلمون واملجتمعات الريفية
واملتقاعدون الحكوميون ( )85-80 : 2016 ،Sueraya Che HaronK dkk
وفي سياق التعليم يمكن لهذه االستراتيجيات أن تسهم في حل مشكلة املصالح
وامليـول والتصورات من الطالب الذين يتعلمون اللغة العربية ،حيث أن كثيرا منهم يعتقدون
أن اللغة العربية صعبة ويصعب تحدث بسبب أمور نحوية ملزمة بقواعد وغيرها من
العوامل (  )6-1 : 2017 ، Abdullah Hamzah,dkkفإن استخدام استراتيجيات االتصال تساعد
على تسهيل التواصل بينهم بنجاح.
ويمكن تقسيم استراتيجيات االتصال في ثالث فئات رئيسية هي :
• االستراتيجيات التي تعتمد على اللغة األم
• االستراتيجيات التي تعتمد على اللغة الثانية
• االستراتيجيات التي تعتمد على اللغة غير اللفظية
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االستراتيجيات التي تعتمد على اللغة األم تعني جهود املتكلم ينقل املعنى باللغة
الثانية التي تعلمها باستخدام الكلمات من اللغة األم أو اللغات األخرى  .ويتم استخدام
الكلمة أو بناء الجملة في اللغة األم مطابقا بما في اللغة الثانية ويمكن تقسيم االستراتيجيات
التي تعتمد على اللغة األم إلى نوعين  :النقل املعجمي وتغيير الرمز.
وأما االستراتيجيات التي تعتمد على اللغة الثانية في سياق هذه الدراسة هي
استراتيجيات االتصال باللغة العربية وقد بذل الطالب قصارى جهودهم ملواصلة االتصاالت
باللغة العربية على الرغم من الصعوبات اللغوية ،وهم استخدموا استراتيجيات االتصال من
أجل حل املشكلة واستغلوا موارد االتصاالت املتاحة لهم باستخدام االستراتيجيات التي
تعتمد على اللغة الثانية .وتعتبر هذه االستراتيجيات ايجابية ألن هناك جهودا ملواصلة
الحديث باللغة العربية)25 : 2018Amilrudin Ishak,( .
وباالختصار  ،يمكن استخدام هذه الدراسة بمثابة دليل ملساعدة األطراف املعنية
املتعلقة بعملية تعليم وتعلم اللغة العربية :
مساعدة معلمي اللغة العربية في إعداد التدريس أكثر كفاءة مع األخذ بعين االعتبار
)1
على قدرات الطالب في االتصال.
ب) مساعدة واضعي املناهج الدراسية للغة العربية االتصالية مع التركيز على مهارات
االتصال باللغة العربية بما في ذلك استخدام استراتيجيات االتصال.
ج) مساعدة املدرسة أو غيرها من املؤسسات التعليمية في تنظيم وتخطيط األنشطة
اللغوية وأن تكون خصبة وزيادة استخدام اللغة العربية.
ملساعدة الطالب في إقناعهم على التحدث باللغة العربية وجعل من هذه العادة على
د)
الرغم من نقاط الضعف واألخطاء اللغوية .وباستخدام استراتيجية االتصال يمكنهم
التغلب على هذه املشاكل وبالتالي تحقيق التواصل وتقديم املعلومات باللغة العربية.
إعطاء التشجيع للناس على االتصال بالعربية على الرغم من قدرتهم محدودة أو على
ه)
األقل يستخدمون الكلمات العربية أو يقتبسونها في حديثهم.
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