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The Effect of Attitudes and Emotions on the Desire to Use Arabic in Communication: a 
Case Study of the Learners of Arabic as a Second Language at the Malysian University of 

Islamic Sciences 

Mechael Ibrahim*  
Islamic Science University Of Malaysia, Malaysia 

_____________________________________________ 

The main purpose of this study was to investigate antecedents and results of willingness to communicate 
of Arabic learning students on their language proficiency. The number of 225 students from the Islamic 
Science University of Malaysia voluntarily participated in the study. The students were randomly selected 
and they were representing four faculties of the University. A model of Willingness to communicate in the 
second language was tested used Structural Equation Modeling and was found to accurately fit the data. 
The study found that language competence was antecedent of language communication confidence, while 
language confidence significantly and statistically correlated with willingness to communicate and 
consequently language proficiency. Moreover, intrinsic motivation indirectly influenced willingness to 
communicate through both confidence and competence while international posture was directly effects 
willingness to communicate. On the other hand, language anxiety was found to be negatively correlated 
with language competence and consequently lack of ability to use the targeted language. 

Keywords: language learning, Arabic, confidence in learning a language, language anxiety. 
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انبثقت فكرة الرغبة يف االتصال باللغة اهلدف من 
وبسبب أن تعليم اللغة . اللغة األم/دراسة اللغة األوىل

د تعقيداً ويشوا بعض الثانية أو األجنبية وتعلمها أش
الغموض والتناقضات، حيث يتم النظر إىل الرغبة يف 
االتصال من مستويني اثنني؛ أوهلما مستوى املوقف 

وتعكس رغبة االتصال ). trait(وثانيهما مستوى السمات 
يف مستوى السمات نزعة مستقرة حنو عملية االتصال 
بينما تتجه رغبة االتصال على مستوى املوقف إىل 

 ,Yashima(استخدام اللغة اهلدف يف السياق املعين 
Zenuk-Nishide & Shimizu, 2004 .( ف ماك إنتياررعوي

الرغبة يف االتصال بأا استعداد ) ١٩٩٨(وزمالؤه 
للدخول يف احلوار اخلطايب اللغوي يف وقت معينٍ مع 
شخصٍ معينٍ، أو أشخاصٍ معينين باستخدام لغة ثانية 

)MacIntyre, et. el., 1998وقد أشارت دراسات ). ٥٤٧، صـ
عديدة إىل أن املمارسة اللغوية تؤدي إىل التمكن اللغوي، 
وترسيخ امللكة الكالمية، حيث لوحت هذه الدراسات إىل 
أن كثرة استخدام اللغة اهلدف قبل أن ميتلك املتعلم 
امللكة اللغوية تضخم فرصته يف اكتساب اللغة 

د على التغلب على القلق اللغوي، اهلدف، كما تساع
وفقدان الكفاية الذاتية الناجتة ع عن عدم املمارسة 
اللغوية، وقلة االحتكاك اللغوي، وقلة املفردات اللغوية 

 & ٢٠١٠Peng، وبنغ و وودو ٢٠٠٧، ٢٠٠٩ميكائيل إبرهيم، (
(Woodrow,   ويرى خرباء اللغة أنَّ املتعلم اجلديد يف حقل

ةً ما يتجنب املمارسة اللغوية تفادياً الدرس اللغوي عاد
ضئيلة لغوية ويف . لألخطاء مما يؤدي دائماً إىل حصيلة

السياق التعليمي، فإنّ لرغبة املتعلم يف االتصال اللغوي 
أمهيةً قصوى نظراً، ملا هلذه الرغبة من أثر يف االتصال 
اللغوي، وتعزيز التفاعل اللغوي بني املتعلمني واملعلمني 

 & MacIntre(  داخل القاعات الدراسية أو خارجها سواء
Charos, 1996( ؛ لذا، أوصىMacIntyre et. al.  )١٩٩٨ (

بضوروة إنشاء جو لغوي يساعد املتعلم على الرغبة يف 
االتصال؛ لتكوين الثقة النفسية لديه وبالتايل إجادة 
اللغة، واليت تعد اهلدف األمسى والرئيس لكلِّ متعلم 

وقد ربط اخلرباء رغبة الطلبة . تعلمي اللغة الثانيةمن م
شخصية : يف االتصال اللغوي بعوامل كثرية، منها

املتعلم، الكفاية الذاتية، واالجتاهات، والدافعية، والبيئة 
)MacIntre & Charos, 1996 .(  
منوذج الرغبة ) ١٩٩٨(وزمالؤه  MacIntreاقترح ماك إنتيار  

ية وهو حيتوى على  املتغريات يف االتصال باللغة الثان
اللغوية والنفسية واالجتماعية اليت تساهم يف حتفيز 
املتعلم على االتصال باللغة اهلدف، واستخدامها يف 

وتشملُ هذه املتغريات شخصية . التواصل اليومي
التواصلية، احلالة /املتعلم، والكفاية االتصالية

ناخ السائد بني االجتماعية، أو املواقف االجتماعية، وامل
اموعات، وسلوكيات املتعلم ودافعيته، وكفايته الذاتية، 

ويشري هذا النموذج . ورغبة يف االتصال مع شخص معين
النظري إىل أن الرغبة يف االتصال اللغوي مركبة من تأثري 

نوعني من املتغريات؛ الداخلية واخلارجية على أفراد 
فقد أشارت دراسات عديدة  ومن املثري لالهتمام،. املتعلمني

إىل أن ثقة النفس تعد أكرب دافعٍ ملتعلم اللغة الثانية  
 & Hsieh، ٢٠١١ميكائيل إبراهيم ، (للشروع يف االتصال 

Kang ،ألنّ الثقةَ بالنفس عبارة عن وجود الكفاية )٢٠١٠ ،
وتدل هذه النتائج إىل أنّ . الذاتية، وفقدان القلق اللغوي

ية الذي يتصور أنّ كفايته اللغوية متعلم اللغة الثان
عالية وخالية من القلق اللغوي غالباً ما يبدأ باحلوار 
اللغوي وميارس اللغة اهلدف دون خجلٍ، أو خوف من 
األخطاء اللغوية؛ ألنه يعد األخطاء جزءاً ال يتجزأ من 

 . العملية التعليمية

دافعية االجتاهات وال) ١٩٩٨(مث تداول ماك إنتيار وزمالؤه 
يف إطار علم النفس االجتماعي والرغبة يف االتصال يف 
تعليم اللغة الثانية أو األجنبية، وركز هذا النهج على 
االجتاهات العقلية التكاملية حنو جمتمع معين وكيفية 

وحسب منوذج . تأثريها يف دافعية تعلّم اللغة الثانية
ينات فإنّ التكو) ١٩٨٥(االجتماع التعليمي لـ غاردنر 

الفرضية للدافعية التكاملية تتكون من ثالثة عوامل 
التكاملية، واالجتاهات حنو املواقف التعليمية، : هي

  . والدافعية
ويبدو من خالل التتابع، أنّ جلَّ الدراسات اللغوية خاصة 
يف جمال تعليم اللغة الثانية أو األجنبية يف أمريكا 

مته يف إجراء الشمالية، اعتمدت هذا النموذج واستخد
البحوث امليدانية، ووجدت كلها ارتباطات وثيقة بني 
الرغبة يف االتصال اللغوي باللغة اهلدف من جانب وبني 

 Peng ٢٠١٠بنغ و وودو (الدافعية واالجتاهات من جانب آخر 
& Woodrow .  

منوذجاً آخر بديل لنموذج  Yashima, 2002)(اقترح ياشيما 
ه عام ملتعلم اللغة الثانية أو غاردنر، وهو عبارة عن اجتا

األجنبية، ذلك االجتاه الذي دفعه إىل تعلّم اللغة وبالتايل 
يؤثر على كفايته اللغوية، وثقته النفسية يف املمارسة 

وطبقاً هلذا النموذج فإنّ االجتاه حنو . اللغوية الناحجة
ثقافة اللغة اهلدف، وجمتمعها مع الثقة النفسية 

الثانية يف الشروع يف التحدث حتفزان متعلم اللغة 
باللغة املدروسة وحماولة إجادا واتقاا عن طريق 
املمارسة الفعالة، واستعمال االستراتيجية الناجحة 

  . والتدريبات املستمرة دون خجل أو خوف
 ,Yashima) ياشيما ورفاقه فضالً عما تقدم، فقد كشف

Zenuk-Nishide, Shimizu, 2004) على  يف دراسة أجروها
الطلبة اليابانيني الذين يتعلمون اللغة اإلجنليزية 
بوصفها لغةً أجنبيةً أنّ الثقة االتصالية لدى املتعلم 
عادةً ما تؤدي إىل الشروع يف االتصال والرغبة يف 
مواصلته، بينما يدفعه االجتاه اإلجيايب حنو جمتمع اللغة 
 ةاهلدف وثقافتها وحيثه على تعلّم هذه اللغة جبدي
. واجتهاد، وبالتايل ممارستها يف املواقف املختلفة وإجادا

وأشارت هذه الدراسة أن املتعلم الذي يريد أن يبحث 
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؛ )املواقف الدولية(لنفسه مكاناً يف الشؤون الدولية 
السياسية أو االقتصادية، أو االجتماعية أو التعليمية 

ين غالباً ما يبادر إىل االتصال اللغوي والشروع يف تكو
ولقد كشف يشيما ورفاقه . العالقات عبر اللغة اهلدف

(Yashima et al., 2004)  يف دراستهم أن الجتاهات املتعلم
حنو اللغة اهلدف وجمتمعها عالقةً وطيدةً بدافعيته 

  .   وشروعه يف استخدام اللغة اهلدف
ومن جهة أخرى، كشفت دراسات أخرى وجود عالقة بني 

الشخصية، : استقراراً، مثل العوامل الفردية األكثر
ففي . والعمر، واجلنس، والرغبة يف االتصال باللغة اهلدف

 & MacIntyer)دراسة جتريبية أجراها ماك إنتيار و كروس 
Charos, 1996)  مستخدمني فيها حتليل املسار لدراسة

آثار السمات الشخصية على الرغبة يف االتصال اللغوي، 
ة بصورة عامة تؤثر وقد اكتشفا أن السمات الشخصي

يف رغبة االتصال بطريقة غري مباشرة عن طريق الثقة 
. النفسية، والقلق اللغوي، واالجتاهات حنو اللغة اهلدف

وال شك أنّ نتائج هذه الدراسات هلا أمهية قصوى 
للباحثني والتربويني اللغويني خاصة يف تسليط األضواء 

ية أو األجنبية على كيفية تأثر رغبة متعلمي اللغة الثان
بسياقات الفصول الدراسية وعواملها؛ ألنّ هذه العوامل 

ومما يؤكّد . قد تتأثر باألساليب التربوية، وطرق التدريس
ذلك، فإنّ الدراسات اللغوية احلديثة اليت أجراها خرباء 
تعليم اللغات وتعلّمها أشارت إىل أنّ الرغبة يف االتصال 

ق الْمواقف مثل عادةً ما تكون نتيجة وظيفة سيا
. املوضوع، واحملاورين، حجم اموعة، واخللفية الثقافية

وتعد الفصول الدراسية أماكن مهمة للطلبة؛ لتبادل 
األفكار اللغوية واملمارسة اللغوية الفعالة يف تعلّم 
اللغة اإلجنليزية بوصفها لغةً ثانيةً يف البلدان اليت 

وهذا يدلُّ على . انيةًتدرس اللغة اإلجنليزية بوصفها لغةً ث
دور البيئة اللغوية يف تشجيع الطلبة على استخدام 

  .  اللغة اهلدف والتمكن من مهاراا اللغوية
وعادة ما يربط معلمو اللغة العربية يف ماليزيا وخاصة 
يف جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية ضعف الكفاية 

الرغبة  عدم(اللغوية لدى الطلبة بعدم املمارسة اللغوية 
واخلجل أو القلق اللغوي؛ لذا حتاول ) يف االتصال اللغوي

هذه الدراسة امليدانية كشف خبايا هذه املشكلة واختبار 
مدى تأثري الرغبة يف االتصال اللغوي لدى املتعلمني يف 
إجادم للغة العربية بوصفها لغةً ثانيةً يف جامعة 

  .العلوم اإلسالمية املاليزية
   يف االتصال اللغوينظريةُ الرغبة 

 & McCrosky)اقترح مك كروسكي وريتشموند 
Richmond, 1987)   مصطلح الرغبة يف االتصال ألول

مرة، وأصبح كثري التداول بني اخلرباء والتربويني اللغويني 
قام ماك إنتيار . يف جمال تعليم اللغات الثانية وتعلمها

 بتوسيع هذه النظرية إذ وسع النموذج؛ ١٩٩٤عام 
ليشمل  العوامل اليت اعتربها عوامل مهمة يف تشجيع 

املتعلّم على املمارسة اللغوية وحفز الرغبة يف االتصال 
اللغوي فضالً عن العوامل املثبطة له عن املمارسة 

ومن هذه العوامل تصور املتعلم لكفايته . اللغوية
  . اللغوية، والقلق اللغوي، واملمارسة اللغوية املستمرة

زج هذا النموذجوقد اُمالحقاً بنموذج  )١ظانظر ملحق ( ت
خاصة  Social education modelاالجتماعية التعليمية 

واالجتاهات للحصول  intergrativenessجانب االندماج 
على املزيد من التفاصيل حول تكرار االتصال لدى 

ويقصد باالندماج يف هذا النموذج رغبة . املتعلم اجلديد
تصال اللغوي مع جمموعة اللغة اهلدف، املتعلم يف اال

ومعرفة ثقافتها واكتساب هذه الثقافة؛ بغية التوصل 
ا إىل معرفة اللغة اهلدف والتعايش السلمي مع 

ويفترض هذا النموذج أن لسمات . جمموعة اللغة
الدافعية الذاتية عالقةً وطيدةً وموجبةً بالرغبة يف 

أنّ ماك إنتيار ومن املثري لالهتمام . االتصال اللغوي
 (MacIntyre, Clement, Dornyei & Noel, 1998) وزمالئه

بذلوا مزيداً من اجلهود لتوسيع هذه النظرية حيث  
) hierarchical schemata(اقترحوا املخطط اهلرمي 

لوصف ظاهرة السلوك االتصايل املعقَّد عرب عناصرها 
  . االجتماعية ومؤثراا النفسية

يف هذا النموذج كله تصور املتعلم  ومن العوامل املهمة
عن كفايته اللغوية وإدراك مستوى قدراته التواصلية 

إىل أن  (Dornyei, 2003)وقد أشار . والقلق االتصايل لديه
الرغبة يف االتصال تتأثر بتصور املتعلم لكفايته اللغوية 
. ودافعيته حنو تعلم اللغة األجنبية أو اللغة الثانية

الطبقة . ملقترح ست طبقات هرميةوتضمن النموذج ا
األوىل، هي االستخدام الفعلي للغة اهلدف، وتؤثر هذه 
الطبقة فعالً على الرغبة يف االتصال لدى املتعلم واليت 

 . تعد الطبقة الثانية من هذه الطبقات

للطبقة الثالثة التكوينتان الفرضيتان، أُوالَها الرغبة يف 
ثانيها، الثقة التواصل اللغوي مع شخص معين، و

وتعد .  النفسية يف إجراء هذا التواصل بصورة ناحجة
هذه الطبقات الثالث السابقة مؤثرات ملوقف معينٍ 

)(situation-specificوجيزة يف فترة . 

أما الطبقات الرابعة، واخلامسة، والسادسة فتعترب 
وتتمثل الطبقة . مستقرة وهلا تأثريات طويلة األمد

النـزعة الدافعية، واليت حتتوي على التكوينات  الرابعة يف
الفرضية الثالث، وهي؛ الدافعية الشخصية، والدافعية 

أما الطبقة اخلامسة . بني اموعات، والثقة النفسية
فإا متثل سياق املعرفية الوجدانية واليت تشمل 
االجتاهات بني اموعات، واملوقف االجتماعي، والكفاية 

لطبقة السفْلية وهي عبارة عن السياق وا. االتصالية
االجتماعي والفردي، واليت حتتوي على املناخ اللغوي، 

وكلّما ابتعدت الطبقة عن . واهلوية الذاتية ومساا
  . طبقة الرغبة يف االتصال كان تأثريها غري مباشر
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 & Yashima, Zenuk-Nishideففي سياق متصل، طبق 
Shimizu,  )٢٠٠٤ (وYashima )النموذج سالف ) ٢٠٠٢

الذكر على جمموعة من الطلبة اليابانيني كانوا يدرسون 
اإلجنليزية بوصفها لغةً أجنبيةً، وقد افترضوا أنّ الرغبة 
يف االتصال اللغوي يف اللغة اهلدف تتأثر بصورة 
مباشرة أوالً بالثقة النفسية واليت حتتوي على جمموعة 

، وتصور القلق اللغوي: من العوامل النفسية، مثل
ثانياً الدافعبة الذاتية، وثالثاً . املتعلم لكفايته اللغوية

الرغبة يف معرفة الشؤون الدولية واليت تتأثر بالرغبة يف 
اإلقامة يف اخلارج للتعليم، أو العمل، واالستعداد للتفاعل 

وكلّما كان متعلم . الثقايف مع األصدقاء والشركاء
لغوي منخفض وكفايته اللغة الثانية أو األجنبية ذا قلق 

وقد اخترب . اللغوية عالية كان ذا كفاية اتصالية عالية
هذا النموذج باستخدام   .Yashima et alيشيما وآخرون

املعادلة البنائية النموذجية واكتشفوا أن الرغبة يف 
االتصال اللغوي تتأثر بالثقة النفسية، وحماولة معرفة 

اتية ال تتأثر بصورة الشؤون الدولية إال أن الدافعية الذ
مباشرة بالرغبة يف االتصال، لكن تتأثر بصورة غري 

  . مباشرة، وذلك بتأثريها على الثقة االتصالية
  القلق اللغوي 

أشارت دراسة القلق اللغوي ضجة كربى يف أوساط خرباء 
تعليم اللغة وتعلمهاحيث اكتشفت بعض الدراسات 

ق اللغوي العلمية وجود عالقة وطيدة موجبة بني القل
غاردنار، ) Chastain( ،١٩٧٥كاستاين، (والكفاية اللغوية 
، ١٩٧٧ Gardner, Smythe & Grunet(مسيثي وغرونيت،

 ,Gardner( ،١٩٧٦غارنادر، مسيثي، كليمنت، قليقسمان، 
Smythe, Clement & Gliksman  ،١٩٨٦فيث و هورويتز، 

)Faith & Horwitz ( ،١٩٧٧هوارد ،)Howard  ( ومرييل
، بينما عارضت )Merrill & Burnaby ١٩٧٦رينايب، وب

، كريستني ١٩٧٦نانسي (جمموعة أخرى أي ارتباط بينهما 
وقد أثبت هورويتز و يونغ ) ١٩٧٣، دونالد، ١٩٩١و أوتيز 

)١٩٩١ (Hortiwz and Young   أنَّ ما ال يقل عن نصف
الطلبة الذين سجلوا يف برنامج تعلم اللغات األجنبية 

وبسبب أن القلق ظاهرة . لقلق املنهمكيعانون من ا
نفسية جمردة يصعب مالحظتها بصورة مباشرة، فإن 
غالبية الدراسات اليت تناولت القلق تعتمد على التقرير 

أما مصدر القلق اللغوي . الذايت، واالستبانات، واملقابالت
فقد أشارت إليه بعض وجهات النظر قائلةً بأنّ القلق 

قُولٌ وحمونلٌ من أشكال القلق األخرى يف اللغوي م
ويرى . قلق االختبار، وقلق االتصال: ااالت املختلفة، مثل

متبانو هذه الفكرة إمكانية االستفادة من نتائج 
الدراسات العلمية املستخلصة من هذه ااالت 
املختلفة إلجياد احللول املناسبة ملشكالت القلق اللغوي 

يونغ، (أو األجنبية وتعلمها يف جمال تعليم اللغات الثانية 
١٩٩١ ،Young .(  

وسلك آخرون منهجاً خمتلفاً حيث رأوا أن القلق اللغوي 
نوعاً متميزاً خيتلف بصورة أساسية عن القلق العام، وأن 
هناك ارتباطاً سلبياً بني الكفاية اللغوية والقلق اللغوي، 
 بينما ال توجد عالقة بني الكفاية اللغوية والقلق العام

). ١٩٧٣، دونالد، ١٩٩١، كريستني وأوتيز ١٩٧٦نانسي (
وعرف القلق اللغوي بناءاً على هذا أنه هلع أو رد فعل 
عاطفي سليب ينبثق نتيجة استخدام املتعلمِ اللغةَ 

ويف حماولة للجمع بني . الثانيةَ أو األجنبيةَ وتعلمها
أن ) ١٩٩١(وزميله  Hortiwz النهجني، ناقش هورويتز 

) ١: (ق اللغوي ينبع من ثالثة مصادر رئيسة، وهيالقل
اخلوف من التقومي السليب من ) ٢(القلق االتصايل 

وحسب قوهلم فإن القلق . والقلق االختباري) ٣(اآلخرين 
اللغوي ليس جمرد نقل ألنواع القلق الثالثة إىل قاعات 
دراسة اللغات األجنبية، بل اعتربوا القلق اللغوي كياناً 

قداً عن اإلدراكات الذاتية، واملعتقدات، نفسياً مع
والشعور، والسلوكيات املتعلقة بتعلّم اللغات األجنبية؛ 
لذا، إلجياد حلول هلذه املشكلة النفسية املستعصية ال 
بد من مناقشة القلق اللغوي يف سياقات تعليم اللغة 

مع اعتبار القلق اللغوي نوعاً . الثانية أو األجنبية وتعلمها
عن القلق العام، فإنه من املهم كشف الروابط  مستقالً

  . وبقية أنواع القلق) القلق اللغوي(بينه 
  أثر القلق اللغوي على الكفاية اللغوية 

جاءت نتائج البحوث العلمية حول أثر القلق اللغوي على 
الكفاية اللغوية متناقضةً ومتعارضةً، فقد رأت بعض 

قلق يسبب انزعاجاً الدراسات امليدانية والتجريبية أنّ ال
طفيفاً ملتعلم اللغة األجنبية ويثري جمموعات من 
: السلوكيات املناقضة لتطوير الكفاية اللغوية، مثل

التوجس االتصايل، والعناية املفرطة بالكيان، وإنكار 
القدرة على ممارسة اللغة، وزيادة االنتباه الذايت، والتقييم 

صبية، واالنعزال السليب لألداء اللغوي، واالضطربات الع
ميكائيل إبرهيم، (عن املمارسة اللغوية واملشاركة فيها 

a١٩٩٩، شينغ و هورويتز، وسكالريت، ٢٠٠٩ Cheng, 
Horwitz, & Schallert, .( عالوة على ذلك، فإن هناك أدلة

علمية تشري إىل أنّ للقلق اللغوي عالقةً سلبيةً بالنجاح 
يث أشارت هذه األكادميي يف تعلّم اللغة الفرنسية، ح

الدراسات أنّ املتعلم األشد قلقاً يكتسب جمموعة من 
املفردات اللغوية بسرعة أقلّ واسترجاعها أشد صعوبةً 

 ،١٩٧٥كاستاين، (مقارنةً بنظرائه الذين هم أقلّ قلقاً 
)Chastain (،غاردنار، مسيثي وغرونيت )Gardner, 

Smythe & Grunet غارنادر، مسيثي، كليمنت، ١٩٧٧ ،
 & Gardner, Smythe, Clement(،١٩٧٦قليقسمان، 

Gliksman  ،١٩٨٦فيث و هورويتز، )Faith & Horwitz (
 & Merrill ١٩٧٦ومرييل وبرينايب، )  Howard(، ١٩٧٧هوارد، 

Burnaby .( 

ورأى آخرون أن القلق ال يسبب أي حرج وال يضر بعملية 
ور اكتساب اللغة املدروسة على املدى الطويل، بل هو حم
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رئيس نابع كرد فعل عاطفي لعملية تعلّم اللغات 
بأسرها، وسرعان ما يشعر املتعلم باالسترخاء واالستقرار 
النفسي تصاحبه نتائج إجيابية فورية فضالً عن 
. اكتسابه املهارات اللغوية الالزمة الكتمال مسرية تعلمه

واجلدير بالذكر أن هذه املناقشة احلادة حول آثار القلق مل 
كن قاصرة على جمال اللغة وحدها، ولكن جتاوزته ت

ملزيد (لتشمل جمال التخوف االتصايل، والقلق االختباري 
  ). ،a٢٠٠٩من املعلومات انظر ميكائيل إبرهيم، 

  أنواع القلق
لكي يضع القلق اللغوي يف مكانه الصحيح وعالقته 
بالقلق العام، قسم خرباء علم النفس القلق إىل ثالثة 

قلق ) ٣(قلق املوقف املعين ) ٢(قلق السمات ) ١(: أقسام
أما األول فيعين استعداد فطري طبيعي مستقر . احلالة

والذي ميكن أن يصبح متواتراً إذا ما تعرض الشخص 
هلذا النوع من القلق لفترة طويلة، وعلى نطاقٍ واسعٍ 

فاملتعلم الذي ). ١٩٩١، كريستني و أوتيز، ١٩٩٨ماك إنتيار، (
من قلق السمات املنخفض يكون مستقراً عاطفياً، يعاين 

هادئاً عصبياً ومسترخيا شعورياً، ألن هذا القلق من 
 مسات شخصية الفرد، وبالتايل يكون مستقراً على مر
الزمن وهذا األمر ينطبق على جمموعة واسعة من 

أما قلق املوقف فإنه يشارك قلق السمات يف . احلاالت
ه ينطبق على سياقٍ واحد مجيع خصائصه باستثناء أن

ومن أمثلة قلق املوقف قلق . فقط أو موقف معينٍ
االختبار، قلق الرياضية، والقلق اللغوي، ألن كل هذه ترجع 

الدخول يف االختبار، حلّ املشكلة : إىل سياق حمدد مثل
قد يقلق الشخص . الرياضية، وممارسة اللغة األجنبية

قد ال يصاب بقلق  أثناء حلّ املشكلة الرياضية ولكنه
باكون وفينمان (عتد استخدامه اللغة الثانية وهكذا 

١٩٩٠ ،Bacon & Finnemann  ،ودورو١٩٩٦و) (Woodrow .(  
وخيتلف قلق احلالة عن قلق السمات، وقلق املوقف املعين 
نسبياً حيث يقصد به القلق الذي يتعرض له شخص 

اطفية عابرة أي هو حالة ع. بني حني وآخر، أو حلظة وأخرى
تعبر عن الشعور العصيب للشخص، واليت ميكن أن 

وحيتمل كالَ من قلق السمات . تتقلب مع مرور الوقت
وقلق املوقف أن يصبحا مرضاً مزمناً تصحبهما 
األعراض العصبية يف املواقف املعينة، ولكن ال يعين 
ذلك طبعاً أنه يؤثّر على عواطفه ومعارفه وسلوكياته 

ومن آثار قلق احلالة ). ١٩٩٤، عائدة، Youngم، ١٩٩١يونغ، (
العاطفية أنه يرفع من مستويات اإلثارة، وأكثر حساسية 

إذن، فاملصاب بقلق احلالة . للجهاز العصيب التلقائي
يشعر دائما بنشاط وحيوية ولكن أي شيء فوق املستوى 

أما آثار . األدىن من القلق ينظر إليه بإثارة غري مرغوب فيها
احلالة على اجلانب املعريف، فالذي يعاين من قلق احلالة  قلق

يف غاية حساسية مبا يفكر الناس فيه، أو يقول عنه، 
ويفكر دائما عن الفشل سواء أكان الفشل حمققاً أو 
متخيالً، مما قد يسبب له اإلرهاق واالرتباك، وغالباً ما حياول 

هذه الشخص تفادي التورط يف املواقف اليت قد تثري مثل 
 Bacon & Finnemann، ١٩٩٠باكون وفينمان (األشياء 

  ). Woodrow) (١٩٩٦وودورو، 
وأصبح من نافلة القول إنه يف بداية تعلّم لغة من 
اللغات احلية يواجه املتعلم جمموعة من الصعوبات 
سواء من ناحية االستيعاب، أو املفردات، أو القواعد، أو 

ز املتعلم على هذه التحديات التراكيب أو غريها؛ لذا، لو ركَّ
اللغوية والصعوبات التعليمية وشعر بعدم االرتياح عند 
ارتكاب األخطاء اللغوية أو على األقل مل يعتربها جزءاً 
من عملية التعلّم فسرعان ما ينقلب عدم االرتياح وهذا 
الضجر النفسي إىل قلق احلالة، وعندما يعاين املتعلم 

تبط إثارة القلق باللغة الثانية، فإذا من تكرار قلق احلالة ير
حدث هذا فعالً يتوقع أن يقلق املتعلم يف سياق تعلّم 
اللغة الثانية، وهنا مصدر القلق اللغوي وكيفية تكوينه 

  ) . ١٩٩٤، عائدة، Youngم، ١٩٩١يونغ، (
  الدافعية الذاتية

تعد الدافعية الذاتية ركناً أساسياً يف جناح عملية 
م بصفة عامة، وعامالً حيوياً يف تعليم التعليم والتعل

ميكائيل (اللغات األجنبية وتعلمها بصفة خاصة 
ولقد ركّز )  ١٩٩٢، سكارسال وأكسفورد، b٢٠٠٩إبرهيم، 

منهج علم النفس االجتماعي واملعريف على العالقات بني 
مسات شخصية للمتعلم، والعوامل الداخلية يف 

وقد . نية أو األجنبيةالدافعية الذاتية لتعلّم اللغة الثا
أثبتت الدراسات العلمية أمهيتها يف اكتساب اللغة 
اهلدف؛ وذلك  ملساعدة املتعلّم يف استخدام 
االستراتيجية الفعالة، والتفاعل اإلجيايب مع متحدثي 

ويعد هذا . اللغة اهلدف كلغة أم، والكفاية اللغوية
بل املهتمني االهتمام بالعوامل غري املعرفية تراجعاً من ق

بالتعليم بصفة عامة، وتعليم اللغات وتعلّمها على 
وجه اخلصوص، حيث اهتم علماء علم النفس والتربويون 

الذكاء، والذاكرة، ومعاجلة : تارخيياً بالعوامل املعرفية، مثل
املعلومات على أا مؤشرات وحيدة للنجاح يف العملية 

رفية وقد صرح بعضهم أن العوامل املع. التعليمية
من التباين يف التحصيل العلمي  %50تفسر ما يزيد عن 

ويؤميء هذا التوجه ضمنياً . أو األكادميي للمتعلم
إال أن ثورة ضد . بتقليل من أمهية العوامل غري املعرفية

هذا التوجه قد بدأت من القرن املنصرم عند ما حاول 
الباحثون إجياد إجابة مقنعة لتباين التحصيالت العلمية 

وحتديداً، بدأت . طلبة يف املستويات املتقاربة من الذكاءلل
هذه الثورة يف السبعنيات من القرن املاضي عند ما 

أن للدافعية  Gardner & Lambart أظهر غاردنر و المربت
عالقةً طرديةً باإلجناز التعليمي بصفة عامة، والكفاية 

وتعد . اللغوية يف تعلم اللغة الثانية على وجة خصوص
النتيجة العلمية انقالباً على الفكرة السائدة بأن  هذه

العوامل املعرفية هي اليت حتدد النجاح يف عملية التعلم 
وبعد ما يقرب من العقْدين من الزمن، . أو الفشل فيها



–  
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دراسة جديدة أكدت  Oxford & Nyinkes, 1989أجرى 
نتيجة دراسة غادنر وزميله حيث اكتشفا وجود عالقة 

الدافعية الذاتية والرغبة يف استخدام اللغة وطيدة بني 
وعالوة على ذلك، فقد أثبت .اهلدف خارج الفصل
أن املتعلم ذا الدافعية ) ١٩٩٢(سكارسال وأكسفورد 

العالية يكون ذا ثقة عالية ويسطيع بناء التفاعل اإلجيايب 
وهذه . والبناء مع متحدثي اللغة اهلدف كلغة أم

القلق اللغوي وبالتايل يرتفع لديه الدافعية الذاتية تدفَع 
  .  الرصيد اللغوي واملدخالت اللغوية

، حدد أربعة جوانب ١٩٨٥ويف دراسة أجراها غاردنر 
اجلهد ) ٢(اهلدف املرسوم ) ١: (للدافعية الذاتية، وهي

الرغبة ) ٣(السلوكي للوصول إىل اهلدف املنشود 
  . دفالسلوك اإلجيايب حنو اهل ٤احلقيقية لتحقيق اهلدف 

  الطريقة واإلجراءات

طالباً وطالبةً من  225شارك يف هذه الدراسة امليدانية 
طلبة جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية نيالى جنري 

ويدرس  هؤالء الطلبة اللغة العربية بوصفها . سنمبالن
مادة إجبارية باعتبارها شرطاً أساسياً من شروط التخرج 

؛ سواء أكانت بغض النظر عن ختصصات املتعلمني
ويتوىل التدريس يف هذه . التخصصات دينية أو علمية

املؤسسة أساتذة أكفاء هلم خربات طويلة يف جمال 
ويقدم هؤالء األساتذة . تعليم اللغة العربية وتعلمها

خدمات تعليمية داخل الفصول، وهم جاهزون 
وتترواح . لالستشارات سواء يف أوقات الدوام أو بعدها

 ٢٦و  ١٩املشاركني يف هذه الدراسة ما بني  أعمار الطلبة
سنة ينتمي مجيعهم إىل املرحلة اجلامعية، وميثلون 
كليات خمتلفة من اجلامعة، إال أن جلّهم من الكليات 

القرآن والسنة، والشريعة : الدينية والعربية، مثل
  . والقانون، واللغات الرئيسة والقيادة واإلدارة

اليت دف ملقياس االجتاهات وقد وزع الباحث االستبانة 
والدافعية الذاتية، والقلق اللغوي، والكفاية اللغوية 
وغريها على أفراد العينة يف القاعات الدراسية وطُلب 

وقد تسلم . منهم تسليمها بعد اإلجابة عليها الحقاً
من جمموعة االستبانات املوزعة، مت  %95الباحث ما جاوز 

قبل إدخاهلا يف   SPSSائة فرزها من خالل  احلزمة اإلحص
  . للمعادلة البنائية النموذجية AMOSبرنامج 

  :أدوات الدراسة

تبىن الباحث جمموعةً من املقاييس النفسية الختبار 
الظواهر اليت ينوي دراستها، ومن هذه املقاييس، مقياس 

، والذي حيتوي ١٩٧٢الدافعية الذاتية لـ غاردنر و المربت 
 قسمني؛ القسم األول فقرة مقسماً إىل ١٢على 

يتضمن ست فقرات، وهو عبارة عن قوة الدافعية لدى 
متعلم اللغة الثانية، والقسم الثاين الرغبة يف تعلم 

أما . اللغة األجنبية، وهو كذلك احتوى على ست فقرات
املقياس الثاين فهو مقياس اإلقدام واإلحجام لـ جودي 

ار ميول ويتضمن هذا املقياس سبع فقرات الختب. كنست
املتعلم يف اإلقدام على أو اإلحجام عن التعامل مع 

  . متحدثي اللغة األجنبية
أما عن الرعبة يف األنشطة الدولية فقد تبىن الباحث 

والذي احتوى على ست  Yashima )٢٠٠٠(مقياس يشيما 
فقرات أيضاً، وهو عبارة عن أسئلة تستخدم الختبار مدى 

: ألنشطة الدولية، مثلرغبة املتعلم يف املشاركة يف ا
إجياد العمل أو االستيطان يف اخلارج، كما تبىن الباحث 

 Kitagawa) ١٩٩١(فقرتني أخريني من كيتاغاوا و مينوهرا 
& Minoura  لدراسة اهتمام متعلم اللغة األجنبية

أما الرغبة يف االتصال اللغوي فقد . بالشؤون الدولية
، Weaver )٢٠٠٥(اعتمد الباحث فيها على مقياس ويفار 

فقرة بعد إجراء  ١٥واستخدم عشر فقرات من أصل 
الدراسة االستطالعية، حيث استبعد الفقرات غري 

ضف على ذلك، فقد استخدم . محملَة بصورة جيدة
 & MacIntyre  )١٩٩٦(الباحث مقياس ماكنتاير وكووش 

Charos ،وهو عبارة عن تقومي ذايت للكفاية اللغوية ،
وقد حدد املتعلم . سؤاالً ٢٤، ويتضمن والقلق اللغوي

عدم (مستوى كفايته اللغوية باستخدام ما بني الصفر 
الكفاية اللغوية ( ١٠٠الكفاية اللغوية مطلقاً و

أما مقياس القلق اللغوي فيحدد درجة خوف ). الكاملة
املتعلم حينما يستخدم اللغة اهلدف على حنو تقوميه 

م الباحث درجة مهارة وأخرياً، استخد. للكفاية الذاتية
واجلدير . احملادثة والكتابة الختبار الكفاية اللغوية للمتعلم

بالذكر أن هذه املقاييس صممت لدراسة تعلم اللغة 
اإلجنليزية لغري الناطقني ا، وتبناها الباحث 

  . الستخدامها يف حقل تعليم اللغة العربية وتعلّمها
نات الشخصية وقد مجع الباحث هذه املقاييس مع البيا 

وقد ترمجت . فقرة ٦٧القصرية حيث وصل عددها إىل 
هذه املقاييس من اللغة اإلجنليزية إىل اللغة املاليوية حىت 
تكون أكثر انسجاماً لطبيعة البيئة اجلديدة وتكون 

واستخدم . مفهومة لدى العينة املختارة بشكلٍ كاملٍ
 الباحث الترمجة العكسية حبيث ترمجت املقاييس من
اللغة اإلجنليزية إىل اللغة املاليوية مث من اللغة املاليوية 
إىل اللغة العربية من قبل خرباء متخصصني ليتأكَّد من 

أنّ املعاين األصلية للمقاييس منقولة كاملةً، خالية من  
  . خلل يف املعاين األصلية للمقاييس

لقد استخدم الباحث عدة طرق الختبار : ثبات االستبانة
االستبانة وثباا، منها التأكّد من خلو األسئلة صدق 

من األخطاء اللغوية واألسلوبية، وتسهيل مفرداا 
لسهولة الفهم واالستيعاب بعد الترمجة العكسية 

وبسبب أن هذه املقاييس صممت يف بيئة غري عربية . هلا
واستخدمت لدراسة اللغة غري اللغة العربية كذلك، 

صداقيتها عن طريق الثبات، فقد اخترب الباحث مدى م
حيث مل يكتف بترمجة املقاييس إىل اللغة املاليوية 
احمللية فحسب بل درس خصائصها السيكومترية ملعرفة 
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أما من حيث الصدق . إمكانيتها إلجراء البحث العلمي
فعلى الرغم أن املقاييس قد استخدمت يف إجراء حبوث 

رضها على علمية متنوعة ومت تقنينها إال أن الباحث ع
املتخصصني يف تعليم اللغات األجنبية وتعلّمها وأقروا 

أما . مجيعاً على صالحيتها من حيث الصدق الظاهري
صدق التكوين أو البنائي فقد استخدم الباحث التحليل 
العاملي االستكشايف لدراسة العوامل الكامنة 

وقد . للمقاييس واليت تعد دليالً جتريبياً على صالحيتها
عملية التحليل إىل أن مفردات املقاييس حمملة توصلت 

حسب التوقعات حيث تشبعت مفردات بناء على 
ونظراً . قوامسها املشتركة والعوامل اليت تتمي إليها

 Summated) (الستخدام الباحث مقياساً جتميعياً 
scale ملفرادات االستبانة فقد أجرى التحليل العاملي

. على حدة قبل جتميعه املؤكد للتأكد من ثبات كل سؤالٍ
فقد أظهرت نتائج التحليل العاملي املؤكد أن مجيع 
األسئلة احململة على العوامل يف التحليل العاملي هلا 

 60.مصداقية حبيث ال يقل ثبات كل سؤال على حدة من 
من حيث اجلودة، وتدل هذه اإلرقام إىل متيز أسئلة 

امل االستبانة مما يضفي الشرعية للبحث، وأن العو
لذا، . املستخلصة من التحليل العاملي صاحلة ومؤكدة

أجرى الباحث املعادلة البنائية النموذجية بعد التأكد من 
  . صالحية األسئلة املستخدمة

عالوة على ذلك، فقد اخترب الباحث االتساق الداخلي 
للمقاييس عن طريق معامل ألفا حيث اكتشف أا 

رها مقاييس ذات أوفت جبميع الشروط الالزمة العتبا
 ٩٤إىل  ٩١املصداقية حيث إن معامل  ألفا تراوح ما بني 

وهذا إن دلّ على شيء . لكل فقرة من فقرات االستبانة
فإنه يدل على جودة املقاييس وأا صاحلة الستخدام 

واعتمد الباحث على .إلجراء البحث العلمي اهلادف
ر ثبات معامل ألفا يف التحقق من ثبات املقياس؛ ألن اختبا

املقياس داللة على مصداقيته وأنه يؤثر إجياباً أو سلباً 
كما . على نتائج البحث واالستنباطات املستخلصة منه

يف إعطاء الوزن  )Likert(مت االعتماد على مقياس ليكرت 
وسبب . لكل بند من بنود األسئلة) درجات(النقطي 

استخدام مقياس ليكرت يعود إىل ما يتيحه من إمكانية 
علي (نهجية القراءة الشمولية للمعطيات اإلحصائية م

  ). وطفة، بدون تاريخ
  املعادلة البنائية النموذجية 

يتبىن الباحث يف إجراء هذه الدراسة امليدانية املعادلة 
البنائية النموذجية نظراً لقوة هذه الطريقة اإلحصائية 
يف استقصاء العالقات السببية بني املتغريات التابعة 

وتتميز املعادلة البنائية النموذجية . غريات املستقلةواملت
مقارنة بنظائرها من الطرق اإلحصائية التقليدية يف 
كوا قادرة على اختبار جمموعة من املتغريات املعقدة 
يف آن واحد مع مراعاة املتغريات الوسيطة إن وجدت، ونادراً 

الف وخب. ما تتوفر هذه امليزة يف الطرق التقليدية األخرى

طريقة االحندار اخلطي املتعدد واليت تعترب بنتاً هلا، فإن 
للمعادلة البنائية النموذجية قوة جبارةً يف استقصاء 
عالقات املتغريات التابعة مع املتغريات املستقلة املتعددة 
مع حتديد بصورة دقيقة مسامهة األخطاء املعيارية لكل 

لك، فإن زد على كذ. متغري من متغريات قيد الدراسة
العالقات يف املعادلة البنائية النموذجية سببية؛ أي أن 
الظاهرة تسبب حدوث الظاهرة األخرى أو العالقة 

  . السببية املتبادلة بني الظاهرتني
وقد اعتمد الباحث يف اختبار جودة النموذج قيد الدراسة 
على املعيارين الرئيسني؛ األول، معيار عدم الداللة 

ر مربع كَاي ومؤشر جذر متوسط مربع اإلحصائية الختبا
واليت متثل املقاييس العاملية ) RMSEA(خطأ التقريب 

ويستخدم مربع كَأْي مع النسبة . الختبار جودة النموذج
الفائية لقياس التباين أو االختالف أو التناقض أو االحنراف 
بني مصفوفة االرتباط للعينة ومصفوفة املطابقة 

بة الفائية واليت ينبغي أن تكون أكرب من الختبار النس
، إال أن اختبار مربع كَأَى عادة ما يتأثر بعدد املتغريات ٠,٠٥

اليت يقدرها النموذج، فكلما كثُرت القيم املُقدرة ارتفعت 
قيمة مربع كَأى، وهو إشارة بوجود التمايز بني مصفوفة 

باط املنتجة االرتباط للبيانات احلقيقية ومصفوفة االرت
. من النموذج واليت تؤثر سلباً على النتائج املتحصلة

ويعد النموذج الذي حيتوي على عدد كبري من املُعلَمات 
)Parameters ( اد تقديرها أفضل بكثري منراليت ي

فإذا . النموذج الذي حيتوي على عدد قليل من املعلَمات
دة يف البيانات احتوى النموذج على عدد املعلَمات املوجو

األصلية حينئذ يكون اختبار مربع كاي يساوي الصفر، 
. والذي يدلّ على أن النموذج مطابق للبيانات متام التطابق

 ع كَأَىبرولكن عادة ما ال حيدث كذلك بسبب تأثر اختبار م
لذا، يرجى أن تكون قيمة . والنسبة الفائية حبجم العينة

ب إىل صفر وتكون النسبة الفائية اختبار مربع كاي أقر
  . ليصبح النموذج مقبوالً ٠,٠٥أكرب من 

املعيار الثاين، وبسبب تأثر اختبار مربع كاي حبجم العينة، 
أوصى اخلرباء اإلحصائيون بضرورة الرجوع إىل املؤشرات 

ومن . األخرى الختاذ القرار حول قبول النموذج أو رفضه
بقة، مؤشر حسن هذه املؤشرات مؤشر حسن املطا

املطابقة املقارن، مؤشر املالءمة غري املعياري، مؤشر 
ولكل مؤشر من هذه املؤشرات . املالءمة التزايدي، وغريها

ميزة خاصة لكنها تتضافر وتتعاضد إلثبات جودة 
وقد اتفق مجيع اإلحصائيني على . النموذج ومناسبته

فما فوقها  ٠,٩٠ضرورة وصول قيمة هذه املؤشرات إىل 
  .          للداللة على جودة النموذج

يعد التحليل األويل للبيانات : للبيانات التحليل األويل
املتطلبات  املستخدمة لإلحصاء االستداليل من

البيانات  مدى مالءمة هو عبارة عن اختبارو. األساسية
للطريقة اإلحصائية اليت يتبناها الباحث يف حتقيق 

 البيانات مدى مالءمة راختبا وميكن .أغراضه البحثية



–  
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 من خالل التحليل الكمي اليت تستخدم يف إجراء
. صالحيتهااملستخدمة وداة لأل الداخلي االتساق

وللتحقق من ثبات البيانات واتساقها الداخلي، كما سبق 
ذكره، أجرى الباحث اختبار معامل كرونباخ ألفا 

Cronbanch Alpha وتتراوح درجة الثبات لكل فقرة من ،
وتشري  ٠,٩٧- ٠,٩٣ ات املقياس كما ذكرنا سابقاً ما بنيفقر

هذه النتيجة إىل قوة ثبات البيانات، وأا صاحلة 
فقد ، وعالوةً على ذلك. لالستخدام يف البحث العلمي

اللذين يدالن التفرطح و االلتواء حتقق الباحث من قيمة
على التوزيع االعتدايل والطبيعي للبيانات املستخدمة، 

بعدم وجود أي احنرافات تذكر يف  يجة التحليلوتشري نت
حيث إن درجة االلتواء والتفرطح يفترض أن , البيانات

. أي بني مساحة حمددة لالختبار 2+و   2-تترواح ما بني 
 افتراض من للتحقق  Mahalanobisمت استخدام بينما

للتحقق  مزيد من التجارب متّ إجراء عندماو. تعدد املتغريات
 -كوملوغوروف  باستخداميانات وصالحيتها من جودة الب
 أظهرت النتيجة) Kolmogorov-Smironov(مسريونوف 

أي أن النسبة الفائية كانت , غري دال إحصائياً أن االختبار
يف حني أن ، بسيطة حاالت فيما عدا ٠,٠٥أكرب من 

. يعين التوزيع االعتدايل للبيانات ٠,٠٥احتمال أقل من 
ويلك  -دت نتيجة اختبار شابريو، فقد أكّفضالً عن ذلك

)Shapiro-Wilk (حيث أشارت إىل صالحية , هذه املزاعم
البيانات، وعدم تأثرها بالعوامل اخلارجية مثل أخطاء 

ميكن القول إن هناك ، النتائج واستناداً إىل هذه. الصدفة
توزيعاً اعتدالياً للبيانات فضالً عن صالحيتها وتربير 

  . امترية يف هذه الدراسةاستخدام الطريقة البار

  النتائج

لتحليل البيانات األساسية  ١يتضح من جدول 
 ٢٢٥للمشاركني يف هذه الدراسة، بأن عدد املشاركني 

من أفراد  ٣٢%مشاركاً أي  ٧١مشاركاً، علماً بأن نسبة 
مشاركة أي  ١٥٤العينة كانوا من الذكور، ويقابلهم 

ين يف العينة وميثل هذا التبا. من اإلناث% ٦٨,٤بنسبة 
يف جمتمع الدراسة ) population(اموعة األصلية 

حيث إن عدد اإلناث يفوق بكثري عدد الذكور الذين 
يدرسون يف جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية ورمبا تكون 
هذه الظاهرة سائدة يف مجيع املؤسسات التعليمية 

احقة أما فيما يتعلق بالعمر، فإن الغالبية الس. املاليزية
تتراوح أعمارهم ما بني ) %٧٧,٨، ١٧٥(من املفحوصني 

 تتراوح أعمارهم ما بني) %٢٢,٢( ٥٠ سنة، مقابل ٢٥-٢٢
أما بالنسبة لتخصص الطلبة فقد . سنة ٢١-١٨

أظهرت النتائج أن غالبية املشاركني يف هذه الدراسة من 
كما %). ٣٤,٧(فرداً  ٧٨ختصص اللغات الرئيسة بعدد 

من املفحوصني من ختصص القرآن %) ٢٤( ٥٤أظهرت أن 
طالباً يف ختصص القيادة %) ١٧,٣( ٣٩والسنة يف مقابل 

طالباً من %) ١٢,٩( ٢٩ إضافة إىل ذلك، فإن هناك. واإلدارة

) %١٠,٧(فقط  ٢٤ختصص الشريعة والقانون، كما شارك 
  . طالباً من املتخصصني يف العلوم والتكنولوجيا

غالبية املفحوصني من كما أظهرت نتائج التحليل أن 
يليهم ) %٣٤,١(فرداً بنسبة  ٩٧طالب السنة الثالثة 

مث طالب ) %٣٣,٣(فرداً  75طالب السنة الثانية بعدد 
   ).%٢٣,٦(بنسبة  53السنة األوىل وعددهم 

  ١جدول 
  التحلیل الوصفي للمعلومات األساسیة للمشاركین في الدراسة 

نسبة 
 مئویة

 معلومات أساسیة  عدد

  الجنس الذكور ٧١ %٣١,٦
  اإلناث ٥٤١ %٦٨,٤
    
 العمر ٢١- ١٨ ٥٠ %٢,٢٢
٢٥- ٢٢ ١٧٥ %٧٧,٨ 
     

  المستوى التعلیمي
 

  السنة األولى ٥٣ %٢٣,٦
  السنة الثانیة ٧٥ %٣٣,٣
  السنة الثالثة ٩٧ %٤٣,١
    
 التخصص دراسات اللغات الرئیسة ٧٨ %٤٨,٢
  القیادة واإلدارة ٥٤ %٢٤,٠
   الشریعة والقانون  ٣٩ %١٧,٣
   القرآن والسنة  ٢٩ %١٢,٩
   علوم التكنولوجیا  ٢٤ %١٠,٧
    

  املعادلة البنائية النموذجية 
إنَّ اهلدف الرئيس من هذه الدراسة هو استقصاء 
العالقات احملتملة بني الثقة االتصالية، والدافعية 
 الذاتية، والكفاية اللغوية، واالهتمام بالشؤون الدولية

وبعد فرز . من جانب والرغبة يف االتصال من جانب آخر
نتائج التحليل العاملي املقنعة، والتحقق من استيفاء 
مفردات األسئلة للشروط الالزمة للثبات قام الباحث 

باستخدام  )٢أنظر ملحق رقم (بدراسة النموذج املفترض 
حتليل املعادلة البنائية النموذجية، حيث قاس العوامل أو 

املدروسة يف هذا ) Latent Variables(مات الكامنة الس
بناءً على نتائج , )النموذج بثالثة أسئلة على األقل

لذا جلأ إىل املقياس اجلمعي أو . التحليل العاملي
التجميعي أوالً لتقليل عدد مفردات األسئلة يف حتليل 
النموذج، وثانياً لتقليل أخطاء القياس النامجة عن 

 ,Hair Anderson, Tatham)ات املتعددة استخدام املؤشر
& Black, 1998) . ًونظراً الستخدام الباحث مقياسا

ملفرادات االستبانة فقد (Summated scale) جتميعياً 
أجري التحليل العاملي املؤكِّد للتأكد من ثبات كلِّ سؤالٍ 

  .على حدة قبل جتميعه
 لقد اخترب الباحث النموذج املفترض باستخدام برنامج

-1995 ٤.٠النسخة  (AMOS)حتليل القيمة البنائية 
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واعتمد على اختبار كَأَي والنسبة الفائية يف . 1999
احلكم على جودة النموذج الكلية، إال أن الباحث جلأ إىل 
املؤشرات األخرى للتأكّد من جودة النموذج نظراً 
حلساسية اختبار كأي والنسبة الفائية جتاه عدد العينة، 

زاد حجم العينة تأثر اختبار كأي والنسبة الفائية فكلّما 
بذلك، ويكون االختالف مهما قلّ ذا قيمة إحصائية، 
عكس ما يريده مستخدم املعادلة البنائية النموذجية 

ومن مؤشرات اجلودة اليت اعتمد عليها . كما سبق ذكره
 Chiمربع كأى : الباحث يف احلكم على جودة النموذج

squareية، ، درجة احلرDegree of freedom مؤشر حسن ،
، ومؤشر حسن Goodness of fit index (GFI)املطابقة 

 Adjusted Goodness of fitاملصحح، /املطابقة املعدلة
(AGFI) index مؤشر املالئمة التزايدي ،Incremental fit 

index (IFI) مؤشر املطابقة املقارنة ،Comparative fit 
index (CFI)ويس- وكا، ومؤشر تلindex (TLI)  Tucker-

Lewisخطأ التقريب عبرومؤشر جذر متوسط م ، Root-
mean-square of approximation (RMSEA) . وقد

أظهرت مؤشرات املالءمة اليت تدل على مدى مناسبة 
البينات للتحليل جودة عالية حيث جاوزت احلد املقترح من 

ن املطابقة باألدق،  فإنّ مؤشر حس. قبل اإلحصائيني
)GFI ( ومؤشر حسن املطابقة املصحح .٩٦وصلت إىل ،
)AGFI (ومؤشر املالئمة التزايدي .٩٤ ،)IFI  (ومؤشر .٩٦ ،

) NFI(، ومؤشر املطابقة املعياري .٩٦ ) TLI(لويس -توكا
، ومؤشر جذر .٩٦) CFI(، ومؤشر املطابقة املقارن .٩٣

هذه وتدل . ٠٦) RMSEA(متوسط مربع خطأ التقريب 
األرقام على قوة العالقة بني العوامل املدروسة يف هذا 

. (Hair Anderson, Tatham, & Black, 1998) البحث
وتشري هذه املؤشرات كلها إىل أنّ النموذج أوفَى بالشروط 
الالزمة لقبوله، كما تدلّ هذه القيم على قوة العالقة بني 

ر أن واجلدير بالذك .العوامل املدروسة يف هذا البحث
RMSEA   يقدر اخلطأ عن طريق قياس مدى التناقض بني

مصفوفة التباين اليت ميكن تكوينها من البيانات 
املالحظة واملصفوفة املستخلصة من النموذج املقترح 
حيث يبني مقدار اخلطأ يف النموذج ونسبة احنرافه من 

 .       املعيار املثايل

لنموذج فقد أما فيما يتعلق باالرتباطات بني عوامل ا
أثبتت نتائج حتليل املعادلة البنائية النموذجية أن هناك 
ارتباطاً موجباً ذا مغزى إحصائياً بني الثقة االتصالية 

، .٧٣=ارتباط مقنن (على الرغبة يف االتصال اللغوي 
وأن للدافعية بشقيها ). ٠,٠٠١ =والنسبة الفائية 

االتصالية  عالقةً مباشرةً بالثقة) الرغبة وقوة الدافعية(
، والنسبة الفائية، النسبة ٠,٨٥= ارتباط مقنن (كذلك 

، إال أنه مل توجد عالقة مباشرة بني )٠,٠٠١= الفائية 
عالوة على ذلك، . الدافعية الذاتية والرغبة يف االتصال

فقد كشفت الدراسة تأثري الدافعية القوي على الكفاية 
أت النتيجة إىل حيث أوم) مهارة احملادثة، والكتابة(اللغوية 

ارتباط (أن للدافعية عالقةً طرديةً قويةً بالكفاية اللغوية 
 ). ٠,٠٠١= النسبة الفائية  ٠,٨٩= مقنن 

كما  فقد أظهرت نتيجة الدراسة أن االهتمام بالشؤون 
الدولية سواء للبحث عن العمل أو االستيطان، أو 
 الدراسة، أو االهتمام بثقافة اآلخرين عادة ما يحفِّز

 ٠,٤٣= ارتباط مقنن (الطالب  على تعلّم اللغة الثانية 
، إال أن لالهتمام بالشؤون الدولية )٠,٠٠١النسبة الفائية 

 ٠,٣٠=ارتباط مقنن (عالقةً مباشرةً بالرغبة يف االتصال 
، وتعد هذه النتيجة انعكاساً ) ٠,٠١ النسبة الفائية

لعينة حقيقياً للواقع، خاصةً إذا اعتربنا خصوصية ا
املختارة، حيث إن جلهم يطمعون يف مواصلة دراسام 
يف اجلامعات العربية املختلفة، علماً بأنّ والتمكن من 
اللغة العربية استماعاً وحمادثةً وقراءةً، وكتابةً، وثقافةً 

شرطٌ أساسي ليس لاللتحاق ذه اجلامعات فحسب  
ولكن أيضاً لتحقيق أهدافهم التعليمية وعلى رأسها 

ومن جانب آخر، فإن للقلق اللغوي . والنجاح األكادميي
عالقة عكسية بالثقة النفسية، مث الرغبة يف االتصال 

  ٠,٦٧-= ارتباط مقنن (اللغوي وبالتايل الكفاية اللغوية 
  ).٠,٠٠١النسبة الفائية 

  :الخاتمة

تناول هذا البحث امليداين دراسة مؤشرات الرغبة يف 
على متعلمي اللغة العربية  االتصال اللغوي ونتائجها

بوصفها لغةً ثانيةً يف جامعة العلوم اإلسالمية 
وقد كشفت نتائج البحث عن تأثري الكفاية . املاليزية

اللغوية، والدافعية الذاتية ملتعلمي اللغة العربية 
بوصفها لغةً ثانيةً يف اجلامعة على الرغبة يف االتصال 

نّ املتعلم الذي وهذا يعين أ. اللغوي كتابةً وحمادثةً
يستخدم اللغة اهلدف هو املتعلم األكثر كفاءة والذي 

وتشري هذه النتيجة إىل دور الكفاية . له دافعية قوية
. اللغوية والدافعة الذاتية الفعالة يف الرغبة يف االتصال

وكما رأينا يف منوذج الرغبة يف االتصال املدروس، فإن 
إىل الثقة النفسية معامل االحندار من الدافعية الذاتية 

، مما ) ٠,٨٩ R2 = ( ٠,٨٩ والكفاية اللغوية ٠,٨٥وصل إىل 
يشري إىل أن الدافعية الذاتية أقوى تأثرياً على الثقة 
النفسية والكفاية اللغوية، وبالتايل على الرغبة يف 

الرغبة "وتتفق هذه النتيجة مع نظرية . املمارسة اللغوية
الين أجريت فيها عبر والدراسات العلمية " يف االتصال

سياقات خمتلفة وعينات متنوعة سواء يف كندا 
)Clement el. Al, 2003 ( أو اليابان)Yashima, 2002 .(

وتدعم هذه النتائج دعوى أن الدافعية الذاتية تؤدي دوراً 
حيوياً يف اكتساب اللغة الثانية بغض النظر عن التنوع 

أخرى،  فإن  ومن جهة. اإلقليمي واالختالف اجلغرايف
للدافعية عالقة غري مباشرة بالرغبة يف االتصال عن 

إضافة إىل ذلك، فإن متعلمي . طريق الثقة االتصالية
اللغة العربية الذين لديهم اهتمام أكرب بالشؤون 

العمل، والتعليم، واألنشطة األخرى يبدون : الدولية، مثل
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رغبةً يف استخدام اللغة اهلدف أكثر، وينخرطون 
فإذا نوي . اعيةً يف التواصل بشكلٍ أكرب ومتواتراًطو

املتعلم مواصلة الدراسة يف املنطقة العربية يف 
املستقبل أو أراد  زيارا هلدف ديين أو سياحي أو جتاري أو 
اجتماعي، غالباً ما حياول إتقان اللغة العربية وممارستها 

  . ممارسةً فعالةً بغيةً حتقيق أهدافه املرجوة
اللغة العربية يساعد املتعلم على تكوين عالقات وتعلّم 

اجتماعية مبتحدثي اللغة العربية كلغة أم حيث من 
خالل احلوار باللغة اهلدف، ويستفيد استفادةً كبريةً من 
خالل تبادل األفكار، واملفردات، واألساليب العربية 

فمن خالل  Kim) ٢٠٠١(وعلى حد قول كيم . الصحيحة
فراد كيفية تكوين العالقات يف االتصاالت يتعلم األ

بيئتهم االجتماعية بصورة فعالة ومناسبة، وبالتايل 
يكونون قادرين على تلبية االحتياجات، والرغبات املختلفة 
مشددين على ضرورة اكتساب الكفاية االتصالية يف 

ويرى الباحث ضرورة . لغة اموعة اليت يتفاعلون معها
االنفتاح والتفاعل مع حث متعلمي اللغة العربية على 

اموعات العرقية األخرى خاصة الذين يتحدثون اللغة 
العربية بوصفها لغة أم، أو أولئك الذين اتقنوها حتدثاً 
وكتابةً من غري العرب، وال يقتصر األمر على اكتساب 
املهارات اللغوية فحسب، ولكن ملعرفة األساليب العربية 

عة وثقافة اللغة الصحيحة واكتساب املفردات املتنو
اهلدف، واليت تعد من أساسيات تعلّم اللغات الثانية 

  . وكفايتها
إن إنزواء املتعلم أو انطوائه على نفسه أو ثقافته أو 
شعبه فقط ال يفتح له اآلفاق العربية املتسعة لغوياً أو 
 فكرياً أو ثقافياً؛ ألنه ال يعرف ما لألمم األخرى من أجماد

و يتقوقع يف أُفُقه الضيق وقد يظن أن وتراث، و يترعرع أ
حقائق احلياة تنحصر  يف إطاره احمللي الضيق وبالتايل ال 
يكتسب املهارات الالزمة للكفاية اللغوية أو التفكري 
الناقد أو اإلبداعي وال ينور عقله مبعرفة اآلخرين فضالً 

وأنكى من ذلك، أنه إذا صادف هذا . عن اعترافه م
دثي اللغة اهلدف بوصفها لغةً أوىل أو أم، املتعلم متح

سرعان ما يرتبك ويهلع، أو يتفادى حماورم خوفاً من 
الوقوع يف األخطاء اللغوية بسبب عدم التعود من جهة، 

وتأسيساً على هذه . مث قلة االنتاج اللغوي من جهة أخرى
احلقائق العلمية تصبح الكفاية اللغوية اهلدف 

  .  ة الثانيةاألمسى من تعلّم اللغ

  المراجع
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                                                                         بوس                           اقن السلطامعة اج -لنفسيةالتربوية وات اسالدراجملة   ٢٠١٣   ٣عدد  ٧جملد 
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  ١ملحق 

 منوذج إرشادي للعوامل اليت تؤثر يف رغبة االتصال اللغوي
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 التواصل
 السلوكي

نية              االستعداد  

السلوك            لالتصال  

 حالة
 من التواصل
 الثقة

 النفسية

 السوابق
تقع اليت  

 يف الرغبة
 مع     التواصل
معني شخص  

 الدافع الشخصي

الرتعات 
 التحفيزية

  املواقف بني اموعات 

احلالة 
 االجتماعية

 كفاية التواصل

النفسيةالثقة   

 شخصي املناخ بني اموعات

ي الفرد اإلطار
ياالجتماع  

اإلطار الوجداين 
 املعريف
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 الدافع بني اموعات 
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الدولية الشؤون  دافعية التعلّم 

0.91

االتصالية الثقة   

.71

 تصور الثقة
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 القلق
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دثةاحملا  
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الدافعية قوة  

11

.71 
.71 

إلقداما  
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 اخلارجية
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 منوذج الرغبة يف االتصال اللغوي ملتعلم اللغة العربية بوصفها لغةً ثانيةً
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