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 تعلم املفردات؛ استراتيجيات الملخص:الكلمات المفتاحية
.تعلم املفردات؛ دارسو اللغة العربية
يهدف هذا البحث إىل الكشف عن استراتيجيات تعلم
 املفردات اجلديدة لدى متعلمي اللغة العربية من الناطقنيAbstract
 يف، من املتخصصني فيها وغري املتخصصني، بغريهاThis study aims to investigate the vocabulary
 ويهدف إىل املقارنة، اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزياlearning strategies used by Arabic learners of the
248  تتضمن عينة الدراسة. بني الفئتني يف استخدامهاInternational Islamic University Malaysia. It also
between the Arabic and non-Arabic
 طالبا وطالبة يف مجيع مستويات دراسة بكالوريوس يفcompares
majoring students in the use of these strategies.
 واستخدم هذا البحث. اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزياThe sample of this study was 248 university
 اليت تتكون منPavicic Takac (2008)  استبانةstudents from different level of studies. They
a ‘Vocabulary Learning Strategies
 االستراتيجيات: ثالث مكونات االستراتيجيات وهيanswered
Questionnaire’ by Pavicic Takac (2008) which
 واالستراتيجيات املستقلة القائمة على، الرمسيةconsisted of three different components: Formal
 وأفادت. واالستراتيجيات العرضية، الرغبة الذاتيةstrategies, self-initiated independent strategies
incidental strategies. Results indicated that
 النتائج أن الطلبة يتنوعون يف استخدام استراتيجياتand
Arabic learners used a variety of vocabulary
 وأن الترمجة كانت أكثرها، تعلم املفردات اجلديدةlearning strategies with translation being the
 وتوصلت أيضا إىل عدم جود فرق ذي. استخداماmost widely employed. No statically significant
was found between the Arabic and
 داللة إحصائية بني الطلبة املتخصصني يف اللغة العربيةdifference
non-Arabic majoring students. The findings
 وهذا يشري إىل ضرورة إعانة. وغري املتخصصني فيهاprovide support for helping the students to
 الدارسني على استغالل اللغة األم يف أحسن صورها يفutilize their mother tongue in a fruitful way to
new vocabularies, as well as training both
 وتدريبهم على استخدام مجيع، تعلم الكلمات اجلديدةlearn
groups equally on how to use these strategies
 االستراتيجيات األخرى بشكل فعال على حد سواءefficiently.
.بغض النظر عن ختصصات الدراسة
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-1تصنيف ستوفر حيث قسم استراتيجيات تعلم
املفردات إىل تسعة أقسام :االستراتيجيات املتعلقة
باالستخدام األصيل للّغة ،واستراتيجيات األنشطة
اإلبداعية ،واستراتيجيات للدافعية الذاتية ،واستراتيجيات
الذاكرة ،واالستراتيجيات البصرية والسمعية،
واستراتيجيات التغلُّب على القلق ،واالستراتيجيات
املتعلقة باحلركة اجلسمية ،واستراتيجيات تنظيم
الكلمات ،واستراتيجيات خللق العالقات الذهنية
).(Stoffer, 1995
بنواح ثالث :التخطيط،
-2تصنيف نيشون ،يهتم
ٍ
واملصادر ،والعمليات ،فالتخطيط يكون يف تعلم
املفردات ،واملصادر للبحث عن املعلومات للكلمات،
والعمليات إلثبات معرفة املفردات ).(Nation, 2001
-3تصنيف جو وجنسون ،إذ صنّفا استراتيجيات تعلم
املفردات إىل فوق املعرفية ،وختمني املعىن من السياق،
واستخدام املعاجم ،وتدوين املالحظات ،والتكرار،
واستراتيجية التشفري ). (Gu & Johnson, 1996
-4تصنيف مشيت ،له مخس استراتيجيات يف
تعلم املفردات ،وهي :استراتيجيات التصميم،
واالستراتيجيات االجتماعية ،واستراتيجيات الذاكرة،
واالستراتيجيات املعرفية ،واالستراتيجيات فوق املعرفية
)(Schmitt, 2007

-5تصنيف بفسيك تاكت ،حيث قسم استراتيجيات
تعلم املفردات إىل ثالث أقسام وهي :االستراتيجيات
الرمسية ،واالستراتيجيات املستقلة القائمة على الرغبة
الذاتية ،واالستراتيجيات العرضية (Pavicic Takac,
)2008

Keywords: Vocabulary learning; vocabulary
learning strategies; Arabic learners, translation,
memorization. .

المقدمة
إن تعلم املفردات أساس يف تعلم لغات العامل ،سواء
يف تعلم اللغة األم ،أم اللغة الثانية ،أم اللغة األجنبية،
وبدوهنا ال ميكن لدارسي اللغات إتقان املهارات اللغوية
األخرى وممارستها بنجاح .ولذا تُعَدُّ استراتيجيات
تعلم املفردات إحدى املهارات الفرعية اليت هلا أثر بارز
يف تنمية قدرات الدارسني على اكتساب املفردات للّغةِ
اهلدف ،بل إهنا تعدّ دائرة مهمة ملتعلمي اللغة ،وإن قلة
الذخرية اللغوية لدى دارسي اللغة تؤثر سلبًا يف تعلمها،
ومنها يف تعلم اللغة العربية ).(Azman & Goh, 2010
استراتيجيات تعلم المفردات
إن استراتيجيات تعلم املفردات فرع من فروع
استراتيجيات تعلم اللغات ،وهي “املعرفة عن
العمليات واالستراتيجيات املستخدمة من الطلبة من
أجل التعرف على املفردات الغريبة ،أو اخلطوات
واإلجراءات املتخذة منهم الكتشاف معاين الكلمات
غري املعروفة” ) .(Catalan, 2003وترى Oxford
) (1990يف ضوء تعريفها الستراتيجيات تعلم اللغة بأهنا
“خطوات أو إجراءات خاصة اختذها الطلبة لتحسني
تعلم اللغة الثانية ،أو األجنبية ،وأن االستخدام الفعال
الستراتيجيات تعلم اللغة – خاص ًة بتعلم املفردات
يعني الدارسني على بناء الثقة بالنفس ،وتنميةالتحصيل اللغويّ ،وتطوير الكفاءة االتصاليّةّ ،
وحل
املشكالت املتعلقة بتعلم اللغة”  (p.13).لذا ،يستطيع
الدارس اللغوي باستخدام االستراتيجيات املختلفة أن
خيتار طريقته اخلاصة يف تعلم الكلمات اجلديدة.

ومن املالحظ فيما عرضناه آنفا اختالف تصنيفات
استراتيجيات تعلم املفردات لدى الباحثني ،ويبدو أن
هناك تداخ ً
ال مع بعضها بعضا ،على سبيل املثال رأى
) Schmitt (2007أن استراتيجيات التخمني من السياق
نوع من استراتيجيات التصميم ،وأما Gu & Johnson
) (1996فقد وضَعا التخمني بوصفه استراتيجي ًة مهم ًة
يف تعلم املفردات تقوم بنفسها.
وضع الباحثون تصنيفات متعددة الستراتيجيات تعلم
املفردات ،ومن أمهها ما يأيت:
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) Takac (2008اليت أجريت أصال على دارسي اللغة
اإلجنليزية ،لدارسي اللغة العربية بوصفها لغ ًة أجنبي ًة يف
غري بيئتها ،وقد تفضي هذه الدراسة إىل نتائج ختتلف
عن تلك البحوث اليت ختص دراسات استراتيجيات
تعلم املفردات يف اللغة اإلجنليزية أو غريها من اللغات
األجنبية .كما أثبتت Nik Hanan, Hidayatul
) Hasanah & Nik Farhan (2012ميول دارسي اللغة
العربية من الطلبة اجلامعيني إىل االستعانة مبستويات
اللغة املختلفة من الكلمة ،واجلملة ،واخلطاب يف ختمني
معاين الكلمات اجلديدة ،وعلى هذا األساس تعد
هذه الدراسة تطويرا يف مستوى الكلمة باستكشاف
االستراتيجيات اليت تساعدهم على تعلم الكلمات
اجلديدة.
هذه الدراسة
حياول هذا البحث تقصي استراتيجيات تعلم املفردات
اليت يستخدمها دارسو اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية
العاملية مباليزيا بشكل عام ،وكذلك البحث عن الفرق
ذي الداللة اإلحصائية بني الطلبة املتخصصني يف اللغة
العربية وغري املتخصصني فيها يف استخدام استراتيجيات
تعلم املفردات.
تكونت عينات البحث من  313طالبا وطالبة من كلية
معارف الوحي والعلوم اإلنسانية باجلامعة اإلسالمية
العاملية مباليزيا ،وقد جتاوز هذا العدد احلد األدىن يف
حجم العيّنة ) ،(Krejcie & Morgan, 1970ومت
تقسيمهم إىل فئتني ،األوىل فئة املتخصصني يف اللغة
العربية ،وهم طلبة قسم اللغة العربية وآداهبا ،وعددهم
 156طالبا وطالبة .والثانية فئة الطلبة غري املتخصصني
فيها من طلبة العلوم اإلسالمية ،وهم من قسم الفقه
وأصوله ،وأصول الدين ،والقرآن والسنة ،وعددهم
 157طالبا وطالبة ،منهم  55من الذكور ،و 258من
اإلناث .ومت اختيار العينة بطريقة عشوائية.

لقد كشفت نتائج الدراسات السابقة أن كثريا من
دارسي اللغة اإلجنليزية يف ماليزيا يفضلون استخدام
ختمني املعىن واستخدام املعاجم (Ahmad Azman
) .et al., 2009; Azadeh & Ghazali, 2011وأما
للغة العربية فقد أجريت دراسة على طلبة اللغة العربية
للناطقني بغريها يف كلية دراسات اللغات الرئيسة
جبامعة العلوم اإلسالمية .وأظهرت نتائج هذه الدراسة
أ ّن دارسي اللغة العربية يستخدمون استراتيجيات
استخدام املعاجم أكثر من االستراتيجيات األخرى
) .(Al-Hasyimiyy, 2011غري أ ّن اختيار العينة كان
منحصرا يف طلبة السنة األوىل ،وعدد عيناهتا حمدود
جدا ( 67طالبًا وطالبة) ال تصلح لعدد بنودها اليت
تصل إىل  45بندًا ،فالقاعدة العامة هي ال بد أن يكون
على األقل لكل بند من بنود االستبانة مخس عينات
) (Hair, et al., ,1998ونظرًا لعدد بنودها ( 45بندًا)
فالعدد األدىن للعينة هو  ،185ولذا تكون نتائج الدراسة
غري معتمدة من ناحية صدقية االستبانة .وكذلك هناك
دراسة عن الطلبة األجانب الذين يدرسون اللغة العربية
بوصفها لغ ًة أجنبية يف البيئة العربية .وقد أفادت النتائج
أهنم يستخدمون االستراتيجيات املتنوعة لتعلم املفردات
وأمهها :االستراتيجيات غري املعجمية ،واستخدام
املعاجم ،وتدوين املالحظات ،والذاكرة ،واملمارسة،
وفوق املعرفية ).(Al-Shuwairekh, 2001
ومن الدراسات اليت ختص الفرق بني املتخصصني يف اللغة
وغري املتخصصني فيها وجدت Noor Maulidiyah
) (2005أن الطلبة املتخصصني فيها باجلامعة اإلسالمية
العاملية مباليزيا يفضلون استخدام استراتيجيات ختمني
املعىن من السياق ،وأما الطلبة غري املتخصصني فيها
يفضلون استخدام استراتيجيات تدوين املالحظات،
واإللقاء ،والتكرار يف تعلم املفردات ،ويف حدود
اطالع الباحثتني فليس هناك حبث ختصصي يف املقارنة
بني الفئتني يف اللغة العربية.

وقد أشارت ) Oxford (1995إىل أ ّن ثقافة الدارسني
تؤثر يف اختيار االستراتيجيات ،ولذا ختترب هذه الدراسة
وقد أفاد البحث من استبانة استراتيجيات تعلم املفردات
من الناحية املنهجية مدى صالحية استبانة Pavicic
 Pavicic Takacــ ( ، )2008وقد مرت هذه االستبانة
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وهي متثل االستراتيجيات اليت يستخدمها الدارسون
خارج الفصل ،وهم يف هذا الصدد منفصلون عن
توجيهات املدرسني الرمسية يف تعلم املفردات اجلديدة،
ولديهم حرية أكثر يف تعلمها .وهذا النوع من
االستراتيجيات يف احلقيقة هي استراتيجيات األنشطة
االتصالية ،مبا فيها االهتمام مبعاين الكلمات أكثر من
الكلمات نفسها) ، (Minoo & Alireza., 2011وهذا
األمر جيعلها أقرب إىل استخدام الدارسني بشكل عام.
اجلدول  :2املتوسطات احلسابية جلميع استراتيجيات تعلم املفردات
الرقم

العدد

البنود

املتوسط
احلسايب

أترجم الكلمات اجلديدة إىل 313
لغيت األم

3،84

أتذكر الكلمات اجلديدة
باستخدم تعابريها اخلاصة يف 312
اللغة اهلدف

3،69

أتذكر الكلمات اجلديدة إذا 313
كانت مكتوبة

3،67

إن مل تذكر كلمة واحدة خالل 313
احملادثة ،أستخدم مرادفها

3،62

لتعلم 313

3،55

أربط الكلمات اجلديدة 313
بالكلمات اليت أعرفها سابقا

3،54

313

3،52

أستمع إىل األغاين والربنامج
اإلذاعية باللغة األجنبية وأحاول 313
فهمها

3،48

آخذ الكلمات اجلديدة أثناء
قراءيت الكتب واجملالت يف اللغة 313
األجنبية

3،46

آخذ الكلمات اجلديدة من 313
اإلنترنت

3،46

أذكر الكلمات اجلديدة جهرا

313

3،45

أكرر كتابة الكلمات اجلديدة

313

3،33

أخطط يف تعلم املفردات 313
اجلديدة

3،29

أستخدم القاموس
الكلمات اجلديدة

أكرر الكلمات اجلديدة ذهنيا

بعدة حتاليل للمكونات مما دل على تغري عناصرها
واختالفها وانضمامها إىل مكونات خاصة .وقد تكونت
من  27بندا ،ولكل بند  5مستويات لإلجابة املغلقة
مرقمة من  ،5-1حيث يشري رقم ( )1إىل “دائما” ،وأما
رقم ( )5فيشري إىل “ال أعلم أبدا” .وغطت مجيع البنود
 3مكونات من االستراتيجيات ،وهي :االستراتيجيات
الرمسية ،واستراتيجيات تعلم املفردات املستقلة القائمة
على الرغبة الذاتية ،واالستراتيجيات التلقائية .وتتمتع
كل املكونات بدرجة عالية من الثبات ،حيث كانت
أعلى من  0،7ملقياس كرونباك ألفا ،وهو مقياس صاحل
لالستخدام يف أغراض الدراسة هذه .وقد تبع هذه
البنود قسم خاص لدميوغرافية أفراد العينة ،حيث طلب
منهم حتديد جنسيتهم ،والسنة الدراسية ،وختصصهم
الدراسي.
تحليل البيانات ومناقشتها
 )1أنواع استراتيجيات تعلم املفردات اليت يستخدمها
دارسو اللغة العربية
اجلدول  :1املتوسطات احلسابية الستراتيجيات تعلم املفردات حسب
املكونات الثالثة
الرقم

احملور

العدد

املتوسط
احلسايب

1

االستراتيجيات التلقائية

312

3،47

2

االستراتيجيات الرمسية

312

3،31

3

االستراتيجيات املستقلة
القائمة على الرغبة الذاتية

312

3،07

لوحظ من اجلدول ( )1أن أعلى قيمة للمتوسطات
احلسابية هي  3،47لالستراتيجيات التلقائية،
مث االستراتيجيات الرمسية ( ،)13،3وأقلها هي
االستراتيجيات املستقلة القائمة على الرغبة الذاتية
) .(3،07وهذا يدل على أن دارسي اللغة العربية
– بغض النظر عن ختصصاهتم  -يفضلون استخدام
االستراتيجيات التلقائية يف تعلم املفردات اجلديدة،

)This journal is a member of and subscribes to the principles of the Committee on Publication Ethics (COPE

GJAT | DECEMBER 2014 | VOL 4 ISSUE 2 | 129
ISSN : 2232-0474 | E-ISSN : 2232-0482
www.gjat.my

وتدل هذه البيانات على الدور الكبري للغة األم يف تعلم
اللغة الثانية أو األجنبية ،حيث يستعني هبا دارسو اللغة
العربية يف تعلم الكلمات الغريبة عن طريق الترمجة،
وهذا خيتلف عما ذهبت إليه الدراسات يف اللغة العربية
من أن الدارسني يفضلون استخدام ختمني املعاين
واملعاجم (Al-Hasyimiyy, 2011; Al-Shuwairekh,
) ، 2001ولعل السبب يف ذلك هو كون عينة هذه
الدراسة احلالية من مجيع املستويات الدراسية ،وأهنم
من الناطقني بغري العربية .ومن جهة أخرى تتوافق
هذه الدراسة مع دراسة ) Nik Farhan (2011حيث
وجدت أن طلبة اللغة العربية يفضلون ترمجة مجيع
املفردات يف مجلة ما إىل اللغة املاليوية يف حماولتهم
لفهم النص العريب .وعلى الرغم من تعرض الترمجة إىل
اجلدل الطويل بني الباحثني يف جمال تعلم اللغة الثانية
أو األجنبية فإن دارسي اللغة العربية يدركون فائدة
استخدامها للتغلب على الكلمات اجلديدة والتأكد من
معانيها ،كما ذهب إليه Upton & Lee-Thompson
) .(2001وكذلك ختتلف نتائج هذه الدراسة عن
الدراسات اليت أجريت على دارسي اللغة االجنليزية
اليت أفادت تفوق استخدام املعاجم على االستراتيجات
األخرى & (Ahmad Azman et al.,2009; Azadeh
).Ghazali, 2011
وأما يف عدم تفضيل الطلبة بكتابة الكلمات اجلديدة
املستفادة من مشاهدة األفالم وبرامج التلفزيون ،فهذا
مما ال غرابة فيه ،لقلة برامج اللغة العربية يف التليفزيون
مقارنة بالربامج اإلجنليزية .ولكن إذا نظرنا إىل مجيع
البنود جند أن هناك بندا آخر يشبهه ،وهو “آخذ
الكلمات اجلديدة من األفالم وبرامج التلفزيون اليت
أشاهدها” حيث حيتل املتوسط احلسايب هلذا البند أعلى
من األول بقليل ،فكتابة الكلمات اجلديدة من الربامج
التلفزيونية من االستراتيجيات املستقلة القائمة على
الرغبة الذاتية اليت تتطلب اجلهد الواعي من الدارسني،
والتخطيط املسبق ،مقارنة بأخذ الكلمات اجلديدة من
االستراتيجيات العرضية اليت حتتل املرتبة الثانية بعد
االستراتيجيات الرمسية وتزودها بطريقة غري رمسية.

أضع سياقًا يساعدين يف 313
استخدام الكلمة اجلديدة

3،26

أضع الكلمات اجلديدة يف 312
جدول

3،25

أستخدم الكلمات اجلديدة يف 313
مجلة

3،21

أرسم معاين الكلمات اجلديدة 313
ذهنيا

3،18

أخترب نفسي :هل أتذكر تلك 313
الكلمات اجلديدة أم ال؟

3،13

آخذ الكلمات اجلديدة من
األفالم وبرامج التلفزيون اليت 313
أشاهدها

3،04

أراجع الكلمات اجلديدة 313
بانتظام خارج الفصل الدراسي

3،03

أكتب الكلمات اجلديدة أثناء 313
قراءيت الكتب واجملالت للمتعة

3،00

أستخدم الكلمات على فترات 313
متباعدة

2،98

أربط الكلمات اجلديدة بأشياء 213
مادية

2،98

أخترب نفسي بالكلمات اجملدولة 313
حتقيقا

2،97

أرسم الرسم اإلمالئي للكلمات 313
اجلديدة

2،96

أضع الكلمات اجلديدة على 313
شكل جمموعة

2،93

أكتب الكلمات اجلديدة
عندما أشاهد األفالم وبرامج 313
التلفزيون

2،55

يبني اجلدول ( )2أن أعلى املتوسطات احلسابية تكون
للـبند “أترجم الكلمات اجلديدة إىل لغيت األم”
) ،(3،84مث يليه البند “أتذكر الكلمات اجلديدة
باستخدام تعابريها اخلاصة يف اللغة اهلدف” )،(3،69
مث “أتذكر الكلمات اجلديدة إذا كانت مكتوبة”
) .(3،67أما أدىن املتوسطات احلسابية فتكون للبند
“أكتب الكلمات اجلديدة عندما أشاهد األفالم
وبرامج التلفزيون” ).(2،55
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وعلى الرغم من جهود دارسي اللغة العربية املبذولة
استراتيجيات تعلم املفردات
تستكمل الدراسة منهجيتها بتحديد فرضية تسعى إىل يف تعلم الكمات اجلديدة فإهنم غري مستعدين لتعلمها
إثباهتا أو رفضها ،وهي :إن الطلبة املتخصصني يف اللغة بطريقة أكثر تنظيما وختطيطا ،وهي طريقة تسرع هبم
العربية يستخدمون استراتيجيات تعلم املفردات أكثر حنو توسيع ذخريهتم اللغوية إن أحسنوا أداءه.
 )2الفرق ذو الداللة اإلحصائية بني الطلبة املتخصصني
من الطلبة غري املتخصصني فيها.
يف اللغة العربية وغري املتخصصني فيها يف استخدام
اجلدول  :3اختبار -ت يف املقارنة بني الطلبة املتخصصني يف اللغة العربية وغري املتخصصني فيها يف استخدام استراتيجيات تعلم املفردات

االستراتيجيات

التخصص

ا ال ستر ا تيجيا ت املتخصصون يف
اللغة العربية
الرمسية
غري املتخصصني
يف اللغة العربية
ا ال ستر ا تيجيا ت املتخصصون يف
املستقلة القائمة على اللغة العربية
الرغبة الذاتية
غري املتخصصني
يف اللغة العربية
ا ال ستر ا تيجيا ت املتخصصون يف
اللغة العربية
العرضية
غري املتخصصني
يف اللغة العربية

العدد

املتوسط احلسايب

154

3630,0

157

2710,3

االحنراف املعياري
60208,0
48635,0

155

1090,3

64807,0

156

0356,3

60385,0

4571,3

62385,0

4670,3

58697,0

155
156

قيمة ت

مستوى الداللة

485,1

033,1

144,-

139,0

303,0

886,0
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يف اللغة العربية وغري املتخصصني فيها يف استخدام هذه
االستراتيجيات.
ويف ضوء هذه النتائج ترى الباحثتان أنه على معلمي هذه
اللغة الشريفة تدريب الدارسني من املتخصصني فيها
وغري املتخصصني على كيفية استخدام استراتيجيات
املفردات الفعال ،وال ينحصر هذا التدريب يف تعلم
املهارات اللغوية األربع فقط ،بل يتجاوز إىل تعلم
العلوم اإلسالمية األخرى .وبفضل توجيه املعلمني
الصحيح وأداء الدارسني الفعال يستطيع مجيع طلبة
العلوم اإلسالمية أن يرتقوا باللغة العربية إىل مستوى
أعلى وأفضل على حد سواء.
(المراجع)
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