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Abstract: This paper attempted to investigate the trends or cultural attitudes of Arabic
lecturers of East Java’s State Islamic Universities (PTAIN) in using Arabic. To this end,
the present study used a quantitative approach The results show that the directive
utterances used by Arabic language lecturers at East Java’s PTAIN tend to take the form
of direct speech acts through certain language politeness features. Besides, the hierarchy
of the directive politeness speech in Arabic and Indonesian shared a similar degree of
illocution. However, there is no significant difference between the hierarchy of directive
politeness speech in Arabic, Indonesian, and Javanese perceived by the Arabic language
teachers based on the Chi-square statistics test with α = 0.05. Consequently, they tend to
use non-Arabic socio-cultural norms in expressing various directive utterances in
Arabic.
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مقدمة

استهدف هذا البحث إىل بيان أمهية أتثري الثقافة على
كفاءة حماضر اللغة العربية يف اجلامعات اإلسالمية (،Ismail
 .)2014إل ن أحدث االحكام التنظيمية حول اجتاه تعليم اللغة
اليت صاغها اللغويون ،خصوصا أولئك ذوي اللسانيات الوظيفية،
هي أ ّن جناح تعلم اللغة ال يقاس بشكل كايف فقط مبؤشرات
الكفاءة اللغوية مثل التمكن من مشاكل النظام املعجمي-
النحوي (نظام الصوت ،ترتيب اجلملة ومعىن اللغة) اليت يتم
دراستها .ميكن القول أن الشخص قد جنح يف تعلم اللغة عندما
وصل إىل نقطة الطالق أو عادة ما يسمى ابختصاص اخلطاب.
وبعبارة أخرى ،أن دارس اللغة الناجح هو الشخص القادر على
الفهم ،واإلتقان ،وإنتاج اخلطاب الشفهي والكتايب بشكل فعال
يف خمتلف التفاعالت االجتماعية أو التواصالت اليومية.
إن اختصاص اخلطاب هو يف الواقع حنو االختصاص
التواصلي ،إال أن اجملال األول له نطاق أوسعDjatmika, ( :

 .)2014, p. 7تشري الكفاءة االتصالية إىل املعرفة واملهارات
الالزمة يف االتصاالت اليت تتضمن عدة مكوانت مثل الكفاءة
النحوية ،والكفاءات اللغوية االجتماعية والكفاءات السياقية
( .)Nunan, 1993, p. 10يف غضون ذلك ،يشمل
اختصاص اخلطاب على الكفاءات التالية )1( :الكفاءات
اللغوية )2( ،الكفاءات اللغوية االجتماعية )3( ،الكفاءات
الثقافية .ميكن التفسري ابختصار ،أن الكفاءة اللغوية هي قدرة
املتعلم على فهم وإتقان النظم اللغوية بدءاً من املستوى الصويت،
بناء اجلملة ،إىل املستوى الداليل.
عالوة على ذلك ،فإن الكفاءة اللغوية االجتماعية هي
قدرة املتعلم على استخدام اللغة للتفاعل اجتماعيا وفقا للقواعد
أو املعايري االجتماعية اليت تطبق يف جمتمع الناطقني األصليني؛
كأهل اللغة اليت تتم دراستها .سوف يكون املتحدث الذي له
كفاءة لغوية اجتماعية قادرا على النظر حبكمة يف السياق
االجتماعي ،حتديدا إىل من ،وأين ،ومىت ،وكيف ينبغي عليه أن
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يتكلم حىت يتمكن من فرز واختيار سالسل اجلمل الصحيحة
واملناسبة اجتماعيا.
إذن ،الكفاءة الثقافية هي قدرة مرتبطة ابملخططات
الثقافية .إن جمتمع الناطق يف لغة ما لديه دائما نظاما من القيم
واملعتقدات واألعراف والقواعد والعادات اليت تعيش بطريقة فريدة
وحيتفظ هبا أعضاء اجملتمع حبزم من جيل إىل جيل .يرتبط هذا
اجلانب الثقايف ارتباطا وثيقا ابلسلوك اللغوي ألعضاء معينني يف
جمتمع الناطق .وكما صاغ  Sapir-Whorf؛ فإن اللغة،
وخصوصا مفرداهتا وبنيتها اللغوية ،ميكنها حتديد أو تشكيل
طريقة تفكري أعضاء جمتمع الناطق املعني ،بل إهنا تؤثر أكثر يف
نظرهتم للعامل.
لكن معظم اللغويني الوظيفيني هم إىل حد ما رأسا
على عقب من تفكري  Sapir-Whorf.ابلنسبة هلم ،تتأثر
اللغة يف الواقع بثقافة اجملتمع .تنعكس الثقافة اجملتمعية ،اليت
تتضمن نظاما من القيم واملعتقدات ،فضال عن العادات املختلفة
اليت مت توجيهها ثقافيا ،يف اللغة املستخدمة من قبل اجملتمع .على
سبيل املثال ،فإن الربيطانيني الذين اعتادوا التكيف بصرامة على
العيش يف الفصول األربعة جيعلهم صارمني للغاية يف إدارة الوقت.
ويزعم أن هذه املعاملة الصارمة للوقت يف هناية املطاف
جيعل عالمة خاصة من الوقت يف واحدة من القواعد اإلجنليزية،
وابلتحديد األزمنة ( .)Wardhaugh, 2011وهناك
ظاهرة مماثلة حتدث أيضا يف شعب جاوي ،الذين مييلون ثقافيا
إىل أن يكونوا متواضعني وحيرتمون كبار السن أو الشيوخ.
تنعكس هذه القيم الثقافية أيضا يف اللغة اجلاوية اليت لديها نظام
مستوى الكالم ،وهي  krama ngokoو krama
 .)Sardjono, 1992( inggilمن الواضح متاما أن اللغة
والثقافة ترتبطان ارتباطا وثيقا .ولذلك ،فإن التحدث ابللغة عن
طريق جتاهل القيم الثقافية ألهل اللغة سيضع مستخدم اللغة يف
موقف خطري للغاية يف الظروف االجتماعية والثقافية.
كل أنواع االختصاصات اخلطابية الفرعية املقدمة هي
وحدة جيب أن تتقن وتتشابك بشكل شامل من قبل انطقي
اللغة من أجل إرسال بعضهم البعض وااللتفاف على رسالة
اخلطاب اليت مت إنشاؤها من قبل املخاطبني بشكل فعال .وهذا

يتفق مع رأي  ،)2004( Norrisأي "عند مشاهدة طرق
إجازي ،يصبح من الواضح أهنا متشابكة بشكل
االتصال بشكل
ّ
معقد ،وال ميكن فصلها بسهولة ،وهي مرتابطة ومتشابكة يف
الغالب".
رأى الباحث ،أن املبادرة لتوجيه سياسة تعلم اللغة
على حتقيق االختصاصات اخلطابية قد بدأت منذ العقد املاضي.
ومييز هذا التوجه املتغري لتجارب تعلم اللغة املقدمة للطالب الذين
مت تصميمهم حنواي إىل أن يكون استطراداي-نصيّا .يف اآلونة
األخرية ،اندرا ما نواجه الكتب الدراسية ابللغة اإلجنليزية أو
العربية أو اإلندونيسية تؤكد على جوانب بنية اللغة ابعتبارها
الرتكيز الرئيسي لتعلم اللغة .ويف التقومي ،كانت األسئلة لالختبار
النهائي الوطين لتعلم اللغة أكثر قابلية لقياس القدرة على فهم
اخلطاب ،ومل تعد تعرض األسئلة النحوية اللغوية يف حد ذاهتا.
من إشارة التحول يف أسلوب تعلم اللغات األجنبية
من قواعد اللغة إىل اختصاص اخلطاب ،يبدو أننا قد نكون
متفائلني بشأن جودة تعليمنا اللغوي من حيث التوجيه والغرض
بشكل تربوي .لكن هذا التفاؤل يكون ضئيال عندما يالحظ
الباحثان اجلو االجتماعي للمدرسة ،مبا يف ذلك الوضع
االجتماعي الثقايف واملوقف املتأصل بشكل طبيعي يف تعليم
اللغات األجنبية (العربية واإلجنليزية ،إخل) يف مؤسساتنا التعليمية.
إذا الحظنا ،فإن املناخ االجتماعي يف مدارسنا ال يساعد بشكل
كاف لدعم حتقيق تطور اللغة حنو اختصاص اخلطاب ،خاصة
يف جوانب الكفاءة الثقافية .ملاذا هذا صحيح؟.
احلجة اليت ميكن تقدميها هي أن أغلبية تعليم اللغة
األجنبية يف بالدان يتم بواسطة احملاضرين ذوي اخللفيات الثقافية
غري اللغوية اليت يتم تدريسها .هم جاويون ،ومادوريون،
يدرسون العربية ،واإلجنليزية ،والياابنية ،إخل.
وسونداويون الذين ّ
ما الذي حدث وراء احلقائق من هذا القبيل ؟ ومن املمكن التنبؤ
به للغاية ،ما حيدث هو أن هناك عملية تعليم اللغة يف حد ذاهتا
دون أن تكون مصحوبة بعملية اكتساب القيم واملعايري الثقافية
للغة احملكية لصاحب اللغة اليت يتم تدريسها .شعر احلس الثقايف
جتاه الثقافة العربية أو اإلجنليزية عند التحدث عن اللغات
األجنبية لتكون سيئة للغاية يف احملاضرين .إذا كان مرتبطا مع
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اختصاص اخلطاب ،فإن مثل هذا الوضع يشكل عقبة خطرية
أمام اجلهود املبذولة لتطوير لغة الطالب يف جمال الكفاءة اللغوية
االجتماعية والكفاءة الثقافية.
هناك بعض األحباث حول لغة احملاضرين يف الفصل
تعزز هذه احلجة .على سبيل املثال ،كشفت الدراسة اليت
أجراها  ،)1988( Lörscher & Schulzeعن حقيقة
أن خصائص "لغة الفصل" لتعليم اللغات األجنبية مل تستخدم
عالمات اجملاملة اللغوية .بينما كشف Blum-Kulka et
 ،)2017( al.أن عالمات اللغة الشفهية املستخدمة يف
الفصول الدراسية حمدودة للغاية (يف Sukarsono,
.)2015
إن تعليم اللغات األجنبية أمر مثايل ابلفعل إذا مت
تنفيذه بواسطة احملاضرين الناطقني األصليني ،بدال من احملاضرين
غري الناطقني ،والذين لديهم الثقافة وفقا للغة اليت تدرس ألهنا
ستضمن اكتساب اجلوانب االجتماعية والثقافية للغة األجنبية.
ولكن من السذاجة للغاية وغري فعالة إذا مت اختاذ هذه السياسة
من قبل احلكومة يف تعليم اللغات األجنبية يف بلدان.
الطريقة األكثر عقالنية للذهاب هي جعل هذه
اهلندسة على مكوانت تعليم اللغات األخرى مثل املواد التعليمية،
والوسائل ،والتقنيات ،واسرتاتيجيات التعليم اليت ميكن توجيهها
حنو حتقيق تطور اختصاص اخلطاب لدى طالبنا .ومع ذلك،
فبدون املعرفة والقدرة وتوليد الوعي لدى حماضري اللغات للقيام
ابلتصميم على مكوانت التعليم املوجه حنو الكفاءة ،فإن
"الكابوس" يف فشل تطور اختصاص اخلطاب لدى الطالب
سوف يستمر يف الظهور .ألن ازدهار تعليم اللغة العربية رعي
على كفاءة احملاضر وثقافته ()2018 ، Jauhar
تتعلق املشاكل اليت أثريت يف هذا البحث ابحملاولة
املبذولة لتشجيع التطوير الناجح الختصاص اخلطاب ابللغة
العربية ،خاصة فيما يتعلق ابلكفاءة الثقافية حملاضري اللغة
العربية .سريكز البحث على اجتاه املواقف الثقافية حملاضري اللغة
العربية يف اجلامعات اإلسالمية احل كومية يف النطق ابللغة العربية،
سواء كانت تفي أو ال ابملعايري والعادات االجتماعية والثقافية
العربية .وبشكل أكثر حتديدا ،حياول هذا البحث إىل اكتشاف

ما يوجد يف حماضري اللغة العربية عن املعرفة والقدرة على التواصل
وفقا لقواعد ومعايري جماملة اللغة العربية .من خالل اكتشاف عن
املعرفة والقدرات ،مت إجراء مزيد من االستقراء سواء كان
احملاضرين املقصودين مييلون ألن يكونوا لديهم ثنائي الثقافة
(إندونيسي -عريب مثقف) أو أحادي (فقط الثقافة
اإلندونيسية) .يف رأي الباحثني ،فإن اكتشاف املواقف الثقافية
حملاضري العربية أمر مهم جدا للحصول على صورة جتريبية
لالجتاهات الثقافية للمحاضرين كأساس لتخطيط خمتلف الربامج
االسرتاتيجية اليت تدعم اجلهود الرامية إىل تطوير اختصاص
اخلطاب ،ال سيما جوانب الكفاءة االجتماعية  -الثقافية يف
نظام تعليم اللغة العربية يف مدارسنا.
املنهج

إن مدخل الدراسة العلمية املستخدم هو املدخل
الكمي .وبطريقة دقة حتليل القضااي اليت أثريت يف هذه الدراسة
ويتم تناوله من خالل النتائج النهائية املتوقعة من قبل الباحث
هي التعميمات .وأما حتليل البياانت اعتمد على حصول معيار
الرمز املائوي يف االستبانة .بدأت هذه الدراسة اليت حبثت عن
العنوان " الثنائية الثقافية لدى حماضري اللغة العربية (دراسة
الرباغماتية االجتماعية على املدخل الكمي يف اجلامعات
اإلسالمية احلكومية يف جاوا الشرقية)" ،من التاريخ الثاين من
شهر يناير إىل التاريخ الثامن و عشرين فرباير 2020م ،يف مركز
تنمية اللغة جب امعة تولونج أجونج اإلسالمية احلكومية وجامعة
قادري اإلسالمية احلكومية .وأما أسلوب مجع البياانت يف
الدراسة استخدمت عدة الطرق .وهي تتضمن ما يلي :أ) "طريقة
اإلستبانة و هي مجع البياانت عن طريق طرح األسئلة املكتوبة
املرسلة إىل املستجيبني أو املخربين ،وهم احملاضرون يف تعليم اللغة
العربية الذين يلغ عددهم مائة شخص .ب) طريقة التوثيق ،فإن
الغرض من هذه التقنية هي مجع البياانت اللفظية يف شكل
الكتابة أو النتيجة أو الصور الفوتوغرافية وما إىل ذلك .وميكن
أن تكون هذه البياانت املكتوبة يف شكل الكتب واجملالت
والواثئق واللوائح و املناقشة و االجتماعات غري ذلك .ويتم
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استخدام تقنية التوثيق للحصول على بياانت حول أمساء
احملاضرين وخلفيتهم الدراسية وكفاءهتم يف اللغة العربية.
يعّبها حماضرو
مناذج الكالم التوجيهي يف اللغة العربية اليت ر
اللغة العربية يف اجلامعات اإلسالمية احلكومية يف جاوا الشرقية
تشري نتائج حتليل البياانت إىل أن منوذج التوجيه ابللغة
العربية) (BAاملستخدم من قبل حماضري اللغة العربية
)(DBAيتألف بشكل رئيسي من وحدات الكالم اليت تشكل
سلسلة حتتوي وحدة واحدة فيها على حتذير إرشادي .ميكن
وصف شكل خطاب التوجيه ابللغة العربية نتائج التحليل على
أساس )1( :الشكل الذي حيتوي على درجات خمتلفة من
االستمرارية و ( )2أجزاء دعم من أعمال التخويف اليت تعمل
كأدوات التخفيف لقوة الكالم غري اخلطابية .وقد مت حتديد
الشكل التوجيهي للكلمة مع تسعة أنواع من درجات التخويف
وشرائح الدعم على أساس إطار Blum-Kulka et
 .)2017(al.من نتائج حتليل البياانت ،يوجد أن الكالم
التوجيهي ابللغة العربية من قبل حماضري اللغة العربية اليت مت
الكشف عنه يف أداة مجع البياانت بـ  TMWحيتوي على عدة
أنواع من درجة االستمرارية .يكون الشكل التوجيهي املراد عرضه
اجلدول .1
اجلدول  1أش كال الكالم التوجيهي  BAاملستخدمة
من قبل  DBAاستنادا إىل كوكبة السياق احملدد للحاالت
أشكال الكالم التوجيهي
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 . 7أسئلة التأهب (2 1 1 3 6 )PK
أ .دون أجهزة التخفيف 4 8 8 6 1
ب .مع أجهزة التخفيف
 . 8اشارة قوية ()IK
أ .دون أجهزة التخفيف

3
1

7

ب .مع أجهزة التخفيف
 . 9أداء مسيّج ()IL

157

38

-

26،7
%
%6،4

-

أ .دون أجهزة التخفيف
ب .مع أجهزة التخفيف
أشكال

2

. 10

أخرى (سلبية)

0

جمموع

البيان:

20
588

%3،4
100
%

]S1 [Pn<Pt/ +A
]S2 [Pn<Pt/ =A
]S3 [Pn>Pt/ +A

]S4 [Pn>Pt/ -A
]S5 [Pn<Pt/ +A
]S6 [Pn>Pt/ -A

وكما يتبني من اجلدول  ،1ميكن توضيح احلقائق
العامة على النحو التايل .أوالً ،ليست كل أشكال التوجيه
املوجهة اليت اقرتحها )2017( Blum-Kulka et al.
مستخدمة من قبل حماضري اللغة العربية يف االستجابة لعدد من
عددا من معامل السياق االجتماعي يف احلياة
املواقف اليت متثل ً
احلقيقية .من بني النماذج التسعة ،يتم استخدام  6مناذج فقط
من قبل حماضري اللغة العربية يف االستجابة إىل ست حاالت
حسية قدمت يف  TMWيف التقاط توجيهات بياانت الكالم
يف اللغة العربية .األشكال الستة هي النماذج (Iحتمية) وPT
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(أداء معرب) و  PIو( PSبيان االقرتاح) و( PKأسئلة
التأهب) و( IKإشارة قوية) بينما ال يستخدم حماضرو اللغة
العربية أشكال( PWبيان االلتزامات) و( PPأداء مسيج)
و( ILإشارة ضعيفة) .ابإلضافة إىل ذلك ،هناك منوذج واحد
مل يتم تضمينه يف التصنيف الذي قام به Blum-Kulka
et al.والذي يستخدمه حماضرو اللغة العربية ،وهو منوذج
سليب .اثنياً ،الشكل األكثر استخداما هو الصيغة احلتمية ،واليت
تساوي  )٪38.4( 226واألقل استخداما هو الشكل السليب
البالغ  .)٪3.4( 20واثلثًا ،كانت أشكال  PTو  PIو PS
و  PKو  IKاليت استخدمها حماضرو اللغة العربية هي 69
( )٪11.8و  )٪6.7( 39و  )٪6.6( 39و  157على
التوايل )٪26.7( .و .)٪6.4( 38
وابلتايل ،إذا ما استندان على درجة االستمرارية يف
التحليل ،فقد استخدم حماضرو اللغة العربية التهكم املباشر البالغ
 ،)٪77.2( 454وأفعال الكالم غري املباشرة التقليدية 196
( )٪33.3وأفعال الكالم غري املباشر  ،.)٪6.4( 38يتم متثيل
أفعال الكالم املباشر ابلنماذج  PI ،PT ، Iواألشكال
السلبية بينما تتحقق أفعال الكالم غري املباشرة التقليدية يف
أشكال  PSو  PK.يف غضون ذلك ،يتم متثيل أفعال الكالم
غري املباشر فقط من خالل شكل. IK
استخداما حملاضري اللغة
وأخرياً ،فإن الشكل األقل
ً
العربية يف تقدمي الكالم التوجيهي استنادا إىل توزيع سياق املوقف
هو النموذج السليب .يُستخدم هذا النموذج فقط يف حاالت
السياق] ، S4 [Pn>Pt/ -Aحيث يتم نقل التوجيه املذكور
من قبل املتكلمني لديهم عامل قدرة أعلى من املخاطبني،
والعالقة بني املشاركني االثنني غري مألوفة .يبلغ معدل توزيع
االستخدام  20أو يساوي (.)٪3.4
ابختصار ،ميكن تعميم توزيع استخدام توجيهات
الكالم من قبل حماضري اللغة العربية وفقا لسياق املوقف على
النحو التايل .يف احلالة  1اليت متثل الكوكبة [Pn <Pt / +
] ،Aيستخدم حماضرو اللغة العربية أشكال PI ، PTو
 ،PKكل من  30و  10و  .61يف احلالة  2متثل الكوكبة
] ،[Pn <Pt / = Aيستخدم حماضرو اللغة العربية أشكال

PIو ، PKكل منها يف  29و  .36يف احلالة  3اليت متثل
الكوكبة ] ، [Pn> Pt / + Aيستخدم حماضرو اللغة العربية
النماذج  Iو  PTو  PKو ، IKكل من  73و  30و 18
و  .7يف احلالة  4متثل كوكبة] ، [Pn> Pt / -Aيستخدم
حماضرو اللغة العربية أشكال ،PK ، Iوأشكال سلبية من 59
و  18و  20على التوايل .يف احلالة  5اليت متثل الكوكبة [Pn
] ،<Pt / + Aيستخدم حماضرو اللغة العربية النماذج  Iو
PTو  PSو  PKو ، IKواليت تصل إىل  10و  9و 28
و  24و  .31وأخريًا ،يف احلالة  6اليت متثل كوكبة >[Pn
] ،Pt / -Aيستخدم حماضرو اللغة العربية النماذج  Iو PS
 ،كل من  84و  11على التوايل.
ما جيب أن يكون مثريا لالهتمام أن نالحظ يف النتائج
حول مناذج خطاب التوجيه املستخدمة من قبل حماضري اللغة
العربية هو أن مجيع أشكال التوجيهات تقريبا ،واليت تساوي 94
 ، ٪تستخدم دائما مصحوبة أبجهزة ختفيف .نسبة صغرية فقط
 ٪6 ،فقط ،ال تقرتن أبجهزة ختفيف الطاقة .واملقصود أبجهزة
ختفيف القدرة اخلاطئة يف هذه احلالة هو جمموعة متنوعة من
الوحدات اللغوية يف شكل الكلمات أو العبارات يقدمها
املتحدثون كخيار من أجل إعطاء أتثري تليني أو تقوية فرض
املستمع لزايدة درجة اجملاملة .تشمل أنواع أجهزة اجملاملة
املستخدمة لتخفيف قوة األمية الومهية للتوجيه ما يلي.
وابلتايل ،ال ميكن إلقاء اللوم على الشريك إذا كان
هناك فشل يف اإلجراء  Tألن الفشل هو جمرد نتيجة لعدم الوفاء
مبتطلبات تنفيذ اإلجراء  T.إن نقل تركيز املسؤولية من املتحدث
إىل متطلبات تنفيذ هذا اإلجراء يقلل من استحالة السلطة يف
الكالم .أمثلة على استخدام هذا اجلهاز هي كما يلي:
( " )1عفوا اي سيدي لو مسحتم أريد التحدث قليال،
أريد اإلمضاء منكم"
الشرط األساسي للعمل يف اخلطاب هو عبارة " لو
"إحساسا خفيًا" أو جماملة
مسحتم " .إن وجود هذه العبارة يعطي
ً
لشريك الكالم ألن املتحدث يعطي اخليار أمام املخاطب بعدم
منح طلبه.
(" )2اي ولدي خذ ألبيك املاء"
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أدوات التخفيف اليت يتم استخدامها يف كثري من
األحيان من قبل حماضري اللغة العربية لتخفيف قوة الكالم
اخلاطئة هي التوجيهات اليت حتتوي على سبب .يتم استخدام
هذا اجلهاز لتعديل الكالم املوجه ليشعر مبزيد من التهذيب.
وبعبارة أخرى ،فإن استخدام هذا اجلهاز يعمل على تقدمي تفسري
أو تربير لإلجراءات املوجهة اليت يتم تنفيذها هبدف فهم شركاء
الكالم للقلق أو املخاوف بشأن املشكالت أو الظروف غري
املالئمة اليت يواجهها املتحدثون .ضمنيًا ،أاثر التعاطف من
املخاطب بسبب نقص احلظ أو العجز الذي يعاين منه
املتحدث.
(" )3اي فهمي افتح الباب ،اهلواء حار "!
هذا األخري هو أداة التخفيف الستكشاف التأهب
التحضريي .يتم استخدام هذه األداة من قبل حماضري اللغة
العربية لتحسني الكالم التوجيهي ألن هذا اجلهاز هو حماولة من
قبل املتكلمني الستكشاف ما إذا كان املوقف والظروف اليت مير
هبا الشريك تسمح له ابختاذ إجراء  Tمن أجل مترير تعليمات
أو طلبات املتحدث .ميكن تقدمي أمثلة على استخدام هذه
األجهزة من قبل حماضري اللغة العربية يف البياانت التالية.
(" )4كيف احلال اي سيدي ؟ هل أنت فارغ ؟ أريد
منك أن أتذن يل أن أشرتك الندوة الدولية "
التسلسل اهلرمي للمجاملة يف خمتلف اخلطاابت التوجيهية
ابللغتني العربية واإلندونيسية اليت عّب عنها حماضرو اللغة
العربية.
كما هو يشرح يف حتليل البياانت ،يتم جدولة البياانت
اليت مت احلصول عليها عن طريق االستبياانت وحتديدها كميا
وحتليلها ابستخدام اإلحصاء الوصفي واالستقرائي احلسايب.
النتائج احلسابية تنتج بشكل وصفي إىل  )1( :قيمة التقييم
املتوسط من حماضري اللغة العربية يف كل شكل من أشكال
الكالم اليت حتتوي على أفعال الكالم املوجه ابللغتني اإلندونيسية
والعربية ( )2متوسط قيمة خطاب التوجيه ابللغة اجلاوية من قبل
جمموعة من طالب وحماضري اللغة العربية كمجموعة املقارنة.
ميكن عرض نتائج حتليل البياانت على النحو التايل.

إن متوسط قيمة اجملاملة ألشكال خمتلفة من توجيهات
الكالم ابللغتني اإلندونيسية والعربية من اجمليبني ،أي حماضري
اللغة العربية ،كما هو يشرح يف اجلدول  2اآليت :
اجلدول  2متوسط قيمة اجملاملة لكل شكل من
أشكال توجيه الكالم ابللغتني اإلندونيسية والعربية حملاضري اللغة
العربية ()N = 98
اللغة العربية

اللغة

أشكال الكالم

( )BA

اإلندونيسية
()BI

Ẍ1

Ẍ2

حتمية ()I
أداء معرب ( )PT

65 ،1
35 ،5

51 ،2
78 ،3

86 ،0
57 ،1

أداء مسيج ()PP
بيان ا اللتزامات ()PW

73 ،5
47 ،2

37 ،5
72 ،3

36 ،0
25 ،1

بيان الرغبة ()PI
بيان االق رتاح ()PS

46 ،5
01 ،6

86 ،4
35 ،6

60 ،0
34 ،0

أسئلة التأهب ()PK
إشارة قوية ()IK
إشارة ضعيفة ()IL

48 ،6
56 ،7
73 ،4

15 ،5
46 ،7
52 ،4

33 ،1
10 ،0
21 ،0

[]Ẍ1-Ẍ2

ويبني اجلدول  2أن أعلى قيمة جملاملة اللغة يف خطاب
التوجيه العريب ( )BAالذي قدمه اجمليبون إىل منوذج توجيه
الكالم يف  BAهو  ،IKوالذي يساوي  7.56بينما تقع يف
اللغة اإلندونيسية ( )BIيف نفس الشكل وهي  .7.46يف هذه
احلالة ،ميكن مالحظة أن أدىن درجة لالعتدال يف الكالم
التوجيهي يف كل من  BAو  BIتقع يف الشكل احلتمي (،)I
وهو  1.65و  2.51على التوايل .عندما تكون املتوسطات
احلسابية للفروق يف القيم املتوسطة لكل كلمة توجيهية توجيهية
ابللغتني موضع البحث ،ميكن احلصول على متوسط عدد
االختالفات هو  .0.74من هذه األرقام ،ميكن االستدالل على
أن الفرق يف قيمة األ دب من مناذج خطاب التوجيه املقدمة من
املستجيبني يف  BAأو  BIميكن أن يقال أنه صغري جدا إذا
قارانها بوحدة من قيمة تصنيف مقياس واحد ( )1فقطً .ا
نظر
ألن املقياس أبكمله عبارة عن  9ترتيبات ،أي الصفوف من 1
إىل  ،9فإن هذا يعين أن متوسط قيمة الفرق ال يزال أصغر بكثري
من املقياس األوسط ( ، )4< 0.74حىت أصغر من مقياس
تقييم واحد (.) 1< 0.74
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من اجلدول  ،2ميكننا احلصول على التسلسل اهلرمي
للمجاملة كما هو يشرح يف اجلدول  3التايل :
اجلدول  3ترتيب التسلسل اهلرمي للتوجيهات
الكالمية يف اللغة العربية واإلندونيسية لدى حماضري اللغة العربية
()N = 98
اللغة العربية ( )BA

اللغة اإلندونيسية ()BI

ال رتتيب

الشكل

الشكل

1

حتمية ()I

حتمية ()I

2
3
4

بيان ا اللتزامات ()PW
إشارة ضعيفة ()IL
أداء معرب ( )PT

بيان ا اللتزامات ()PW
أداء معرب ( )PT
إشارة ضعيفة ()IL

5
6

بيان الرغبة ()PI
أداء مسيج ()PP

بيان الرغبة ()PI
أسئلة التأهب ()PK

7
8
9

بيان االق رتاح ()PS
أسئلة التأهب ()PK
إشارة قوية ()IK

أداء مسيج ()PP
بيان االق رتاح ()PS
إشارة قوية ()IK

إذا متت مقارنة التسلسل اهلرمي لتقييم اجملاملة يف
اجلدول  ،4.2فعلى األقل سنحصل على احلقائق التالية)1( :
أن أشكال الكالم  ،PI ،PW ،Iو  IKحتتل موقع الرتتيب
نفسه يف التسلسلني اهلرميني ،أي أن كل منها يشغل املوضع
األول و  2و  .5و  9بينما ( )2أشكال  ILو  PTملناصب
تبادل الكالم اليت هي يف املوقف  3و  4على التوايل يف التسلسل
اهلرمي  BAو  4و  3يف التسلسل اهلرمي BI؛ ( )3تتحول
أشكال الكالم من موضع  PPو  PSإىل مستوى واحد ،أي
يف املوضعني  6و  7يف التسلسل اهلرمي  BAواملوقعني  7و 8
يف التسلسل اهلرمي BI؛ و ( )4شكل  PKيشغل الرتتيب
الثامن يف التسلسل اهلرمي  ،BAويسقط يف مستويني ،ومها يف
الرتتيب السادس يف التسلسل اهلرمي  .BIمن احلقائق ()1
ميكننا أن نستنتج أن  9/4أو ما يقرب من نصف تسلسالت
 BAو  BIهي نفسها ابلضبط.
اختبار إ حصائيات الفرق بني التسلسل اهلرمي لدرجة اجملاملة
يف خمتلف اخلطاابت التوجيهية ابللغة العربية واإلندونيسية اليت
عّب عنها حماضرو اللغة العربية

وقد ذكر يف القسم السابق أنه من نتائج التفسريات
املنطقية للوقائع احلامسة اليت مت احلصول عليها من التصنيفات
االجتاهية يف  BAو  ،BIاستنتج الباحثان إىل وجود أوجه
التشابه يف توجيهات  BAو  BIللتسلسل اهلرمي للكالم
الصادر عن تقييم حماضري اللغة العربية.
ولكن حىت شيئني متشاهبني للغاية قد ال يكوانن
متماثلني .فللحصول على التأكيد لتفسري أوجه التشابه أو
االختالف يف التسلسل اهلرمي لتوجيهات جماملة الكالم يف BA
و  ،BIحنتاج إىل فحص أرقام تقييم اجملاملة يف اجلدول  2أعاله
مع اإلجراءات اإلحصائية االستقصائية .Chi-square
من الناحية العددية ،تظهر نتائج التقييم يف شكل
متوسط األرقام اليت قدمها املستجيبون إىل أشكال توجيهات
الكالم يف  BAو BIخمتلفة .ولكن هل االختالفات يف أعداد
نتائج تقييم حماضري اللغة العربية مهمة ؟.
بعد احلوسبة ابستخدام إجراء  ،Chi-squareمن
املعروف أن القيمة احملسوبة هي  .0.91يف درجة احلرية )8( df
هذه القيمة ليست كبرية ألهنا أصغر بكثري من مستوى األمهية
يف  ،P <0.05وهو  .2.73وابلتايل ميكن استنتاج أنه ال
يوجد فرق كبري يف املعىن املتوسط هلذين التقييمني .لذا ،ميكن
استنتاج أن التسلسل اهلرمي لتقييم اجملاملة للخطاب التوجيهي
 BAو  BIمن قبل حماضري اللغة العربية ميكن أن يعترب نفسه.
اجتاهات اخللفية الثقافية حملاضري اللغة العربية يف تطبيق أفعال
الكالم التوجيهي ابللغة العربية
بعد احلصول على االستنتاج أن التسلسلني اهلرميني
جملاملة  BAو  BIمتشاهبان ،ومها يستندان إىل )1( :أربع
حقائق الرتتيب الذي تظهر به أشكال توجيه الكالم يف  BAو
 BIالتشابه بني املواضع ،و ( )2االختبار اإلحصائي
االستنتاجي  Chi-squareالذي يوضح أن االختالفات يف
التسلسلني اهلرميني ليست كبرية ،مث بناء على هذين
االستنتاجني ،ميكن أ ن يفسر أن حماضري اللغة العربية
يستخدمون نفس املعيار الثقايف يف تقييم مستوى اجملاملة يف
خمتلف أشكال خطاب التوجيه املقدمة ،التضمني اإلضايف الذي
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ميكن أن نستخلصه من هذا االستنتاج هو أن حماضري اللغة
العربية لديهم اجتاهات إىل أحادية الثقافة الستخدام اللغة العربية
كوسيلة لالتصال.
والسؤال اآلخر هو يف الثقافة ،أهؤالء حماضرو اللغة
العربية هلم أحادية الثقافة ؟ ابلثقافة اجلاوية ،أو الثقافة
األندونيسية ،أو رمبا يف الثقافة العربية بسبب أتثري اللغة العربية
اليت أتقنوها ؟ .ميكننا احلصول على اإلجابة على هذا السؤال
من خالل مقارنة نتائج تقييم اجملاملة خلطاب اللغة اجلاوية
التوجيهية من قبل حماضري اللغة العربية والتقييم الذي أجرته
جمموعة املقارنة ( ،)KPوهي طالب اللغة العربة يف مرحلة
بكالوريوس واملاجستري يف اجلامعات اإلسالمية احلكومية يف جاوا
الشرقية .كما أوضحنا يف املناقشة حول اجمليبني ،فإن هذا البحث
مجع أيضا بياانت من جمموعة من طالب اللغة العربية الذين هلم
خلفيات الثقافة اجلاوية كمجموعة مقارنة .مل يكن الطالب الذين
استكملوا هذا االستبيان يعيشون يف الدول العربية ،وكانت معظم
تفاعالهتم االجتماعية مقتصرة بشكل مكثف على زمالئهم
اجلاويني ،وأحياان ما كانوا يربطون جمموعات عرقية أخرى يف
إندونيسيا حىت يفرتض أهنم ما زالوا حيافظون على قيم الثقافة
اجلاوية أو الثقافة اإلندونيسية.
وميكن أن نرى يف اجلدول  4أن أعلى قيمة اجملاملة
اليت مينحها حماضرو اللغة العربية هي منوذج خطاب  ،IKالذي
يساوي  .7.43يف هذه األثناء ،فإن أعلى درجة للمجاملة من
قبل  KPهي شكل خطاب  ،PKالذي يساوي  .7.76وجند
أيضا أن أدىن قيمة ملتدنية اجملاملة يف خطاب التوجيه الذي يقدمه
حماضرو اللغة العربية هي النموذج  Iمن  2.50وأن النموذج
الذي قدمه  KPهو شكل  ،PWالذي يصل إىل  .2.12إن
قيمة االحن راف املعياري للفرق يف القيمة املتوسطة لكل منوذج
خطاب توجيهي يف جمموعيت التقييم هي  ، 0.91مما يعين أن
الفرق يف قيمة اجملاملة من مناذج خطاب التوجيه املقدمة من
جمموعيت التقييم ميكن القول أنه كبري جدا ألنه يقرتب من الوحدة
تصنيف املقياس هو ( 1واحد) .ومع ذلك ،إذا متت مقارنة
القيمة مع قيمة املقياس املتوسط ،واليت هي  ،5فإهنا ال تزال
أصغر بكثري من املقياس الوسيط (.)5< 0.91

اجلدول  4متوسط قيمة اجملاملة لكل شكل من
أشكال الكالم يف توجيه اللغة اجلاوية املعطى من حماضري اللغة
العربية ( )N = 98( )DBAواجملموعة املقارنة (N ( )KP
)= 40
تقييم DBA

تقييم KP

اختالف

أشكال الكالم

Ẍ1

Ẍ2

[]Ẍ1-Ẍ2

حتمية ()I

2.50

3.42

0.92

أداء معرب ( )PT
أداء مسيج ()PP

4.50
5.00

4.59
3.91

0.09
1.09

بيان ا اللتزامات ()PW
بيان الرغبة ()PI

3.73
4.86

2.12
5.25

1.61
0.39

بيان االق رتاح ()PS
أسئلة التأهب ()PK

5.49
6.38

5.79
7.76

0.30
1.38

إشارة قوية ()IK

7.43

6.70

0.73

إشارة ضعيفة ()IL

3.80

5.50

1.70

يركز البحث مرة أخرى على دراسة امليول الثقافية
للمتحدثني غري العرب يف استخدام اللغة العربية يف التواصل.
لذلك ،ال ميكن استخدام البياانت الكمية عن حجم قيمة
اختالف اجملاملة يف تقييم اجملموعتني كمبدأ توجيهي دقيق يف
االستدالل ما إذا كان التقييمان اللذين أجرامها  DBAو KP
خمتلفني أو متشاهبني.
يتعلق أحد اجلوانب اهلامة ألساس االستنتاج
االستداليل ابلتسلسل اهلرمي أو ترتيب اجملاملة ألشكال اخلطاب
التوجيهي يف التقييمني اللذين قدمهما اجملموعتان .من اجلدول
 ،4ميكننا خفض التسلسل اهلرمي لدرجات اجملاملة كما هو
يشرح يف اجلدول  5أدانه.
من اجلدول  ،5يتم احلصول على احلقائق التالية)1( :
هناك نوعان من الكالم ،ومها  PI ،PTو  PSحتتالن نفس
الرتتيب يف التسلسلني اهلرميني ،كل منهما يشغالن مناصب 4
و  5و  )2( ،7يتبادل موضع  PWو  Iيف الرتتيب ،وهو يف
املوضع  1و  ،2اللذان يتعرضان أيضا ألشكال  PKو ،IK
ومها يف املوضع  8و  )3( ،9حيتل منوذج الكالم  ILاملرتبة
الثالثة يف التسلسل اهلرمي  DBAويف الرتتيب السادس يف
التسلسل اهلرمي  )(4 ،KPيتم وضع شكل خطاب  PPيف
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املوضع  6يف التسلسل اهلرمي  DBAويف املوضع  3يف
التسلسل اهلرمي .KP
اجلدول  :5التسلسل اهلرمي ألشكال التعبري التوجيهي
ابللغة العربية على أساس التقييم من حماضري اللغة العربية
( )DBAواجملموعة املقارنة ()KP) (N = 40
الرتتيب

تقييم DBA

تقييم KP

الشكل

الشكل

1

حتمية ()I

بيان االلتزامات ()PW

2
3

بيان االلتزامات ()PW
إشارة ضعيفة ()IL

حتمية ()I
أداء مسيج ()PP

4
5

أداء معرب ()PT
بيان الرغبة ()PI

أداء معرب ()PT
بيان الرغبة ()PI

6
7
8

أداء مسيج ()PP
بيان االقرتاح ()PS
أسئلة التأهب ( )PK

إشارة ضعيفة ()IL
بيان االقرتاح ()PS
إشارة قوية ( )IK

9

إشارة قوية ( )IK

أسئلة التأهب ( )PK

من هذه احلقائق ميكننا احلصول على االستنتاج على
النحو التايل  :احلقيقة ( )1تشابه التسلسل اهلرمي حيدث فقط
حول  9/2أو حوايل  % 20من التسلسل اهلرمي الكلي.
احلقيقة ( )2هو أن تبادل املواقف من أشكال التعبري PW ،I
 IK ،و  PKيظهر التسلسالت اهلرمية املختلفة .ومع ذلك،
ميكن اعتبار التسلسلني اهلرميني للتقييمات الناجتة عن تبادل
املواقف متشاهبا ألن القيمة املتوسطة ملقياس التصنيف ( 1إىل
 )9هي  .5ال يزال موقع  Iو  PWيف النصف السفلي من
املقياس بينما ال يزال موضع  IKو  PKمعا يف النصف العلوي.
وأخريا ،تبدو أن احلقيقة ( )3و ( )4تظهر اختالفات يف
حتول ثالثي املستوايت ،وهو أن IL
التسلسل اهلرمي نظرا لوجود ّ
ينخفض إىل ثالثة مستوايت ويرتفع  PPإىل ثالثة مستوايت.
إذا كانت القيمة املتوسطة ملقياس التصنيف  ،5فعندئذ يتم أيضا
تعزيز عالمة الفارق اهلرمي حبركة النصف العلوي إىل النصف
السفلي من  ILوالعكس يف  .PPلذلك ،من هذه احلقائق
األربع ال يزال لدينا تشابه هرمية اجملاملة من جمموعيت التقييم.
املناقشة

وقد أوضح مقدما أن نتائج البحث من أجل اإلجابة
على املشاكل األربع الرئيسية اليت ركزت عليها الدراسة هي :
( )1شكل الكالم التوجيهي الذي يستخدمه حماضرو اللغة
العربية يف اجلامعات اإلسالمية احلكومية مييل إىل أن يكون أفعاال
مباشرة يف الكالم يتم ختفيفها بواسطة بعض أجهزة اجملاملة
اللغوية )2( ،يوضح التسلسل اهلرمي لدرجة جماملة الكالم
التوجيهي يف اللغة العربية واإلندونيسية تشابه الدرجة الضارة،
( ) 3ال يوجد فرق معنوي بني التسلسل اهلرمي جملاملة الكالم
التوجيهي ابللغة العربية واإلندونيسية واجلاوية ،والذي يُنظر إليه
من قبل حماضري اللغة العربية على أساس االختبار اإلحصائي
 Chi-squareمع  )(4 ، = 0.05استنادا إىل االختبار
اإلحصائي ،ميكن االستنتاج أن حماضري اللغة العربية يف
اجلامعات اإلسالمية احلكومية يف جاوا الشرقية لديهم اجتاهات
أحادية الثقافة غري الثقافة العربية.
فيما يتعلق ابلنتائج اليت توصل إليها شكل الكالم
التوجيهي يف اللغة العربية ونظام التسلسل اهلرمي جملاملة اللغة
العربية واإلندونيسية اليت يدركهما حماضرو اللغة العربية ،ميكن
تسجيل اآلاثر النظرية التالية  :أوال ،شكل الكالم التوجيهي يف
اللغة العربية واإلندونيسية الذي يستخدمه حماضرو اللغة العربية
ليس مائة ابملائة يعكس مجيع أنواع الكالم املوجه الذي اقرتحه
.)2017( Blum-Kulka et al.
ذكر اخلبريان أنه يف خطاب التوجيه العام ابللغة
اإلجنليزية أو اللغات األوروبية األخرى ميكن متييزه وفقا ملقياس
استمراريته ،ومها ( )1شكل مباشر )2( ،شكل غري مباشر
تقليدي ،و ( )3شكل غري مباشر غري تقليدي .تنقسم األشكال
املباشرة إىل مخس فئات ،وهي )1( :النمط احلتمي ،أي اخلطاب
الذي ميكن استنتاج قوته أو وظيفته غري املباشرة من خالل
اجلوانب النحوية )2( ،األداء التعبريي ،وهو األلفاظ اليت يتم
ذكر قوهتا األدبية بوضوح يف األفعال املؤثرة يف الكالم)3( ،
األداء املسيّج ،أي اخلطاب الذي خيفف خياله ابلتعبريات
املسيّجة )4( ،بيان االلتزام ،أي الكالم الذي يتطلب من
املخاطب اختاذ اإلجراء املطلوب من املتكلم ،و ( )5بيان الرغبة،
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هذا هو الكالم الذي حيتوي على رغبات املتكلم الختاذ املخاطب
إجراءات.
يتضمن النموذج التقليدي غري املباشر ( )6بيان
االقرتاح ،وهو عبارة عن كلمة حتتوي على اقرتاح الختاذ إجراء
ما )7( ،أسئلة التأهب ،وهي األلفاظ اليت حتتوي على إشارات
إىل حالة املخاطب تتعلق بقدرته واستعداده للقيام بشيء ما.
عالوة على ذلك ،الشكل غري املباشر غري التقليدي،
والذي ميكن تقسيمه إىل ( )8إشارات قوية ،وهي األلفاظ اليت
حتتوي على مراجع جزئية لألشياء أو العناصر الالزمة لتنفيذ
اإلجراءات ،و ( )9إشارات خفية  :األلفاظ اليت ليس هلا أي
مرجع على اإلطالق ولكن ميكن فهمه على أنه فعل يسأل من
خالل سياقه.
استنادا إىل هذه النتائج ،ميكننا رسم اآلاثر النظرية
التالية .أن حماضري اللغة العربية الذين يُزعمون من استخدام
املعايري الثقافية اجلاوية يف التعبري عن أفعال الكالم التوجيهي يف
كل من اللغة العربية و اللغة اإلندونيسية كما ثبت إحصائيا،
لديهم ميول الختيار أفعال الكالم املباشر اليت حتتوي على وضوح
براغمايت .يعين أن الكالم الذي يتم نقله مييل إىل جتنب الغموض
الرباغمايت .يف هذا الصدد ،يفسر ( Brownو
 )Levinson, 1978, p. 69أن شكل الكالم حيتوي
على "معىن واحد ال لبس فيه ميكن أن يوافق عليه الشهود" .ومع
ذلك ،جتدر اإلشارة إىل أن البياانت تشري إىل أن هذا الكالم
يستخدم لشريك الكالم الذي لديه عامل قوة أقل أو الذي ينظر
إليه على أنه شخص مألوف .ومع ذلك ،ال يزال يتم التعامل مع
هذين النوعني من شركاء الكالم أبدب ألن الشكل املباشر
املستخدم دائما يكون مصحواب أبجهزة نعومة الكالم املوجود
فيه.
التفرد الذي جيب اإلشارة إليه فيما يتعلق ابستخدام
أفعال الكالم املباشرة هذه هي أهنا ال توجد استجابة تستخدم
صيغ ة بيان االلتزام أو الضرورة .يبدو أن هذا النموذج مت جتنبه
من قبل حماضري اللغة العربية مع اخللفيات الثقافية اجلاوية ألن
هذا الشكل كان ينظر إليه على أنه "قلة الدقيق" بسبب القسرية
العلنية اليت عادة ما يتم ترميزها بكلمة إلزامية أو "جيب" .إن

استخدام هذا النموذج من قبل املتكلم يف التعبري عن فعل األمر
أو الطلب سيبدو غري لطيف أو ال حيرتم اآلخرين ألنه يف الثقافة
اجلاوية ينطبق مبدأ االحرتام يف التفاعل االجتماعي
(.)Sukarsono, 2014
من املثري لالهتمام أيضا أن يتم حتليل النتائج على
شكل الكالم التوجيهي الذي يستخدمه حماضرو اللغة العربية يف
األشكال التقليدية غري املباشرة ،أي شكل بيان االقرتاحات
واألسئلة اليت أعدها الشركاء .ويعزز استخدام هذين الشكلني
التفسري الذي مييل الشعب اجلاوي الذي ميثله حماضرو اللغة
العربية إىل االلتزام ابملبدأ التعاوين لـ ،)1967( Griceوهو
أمر مثم ر يف فعالية االتصال ألن األشخاص الذين يتحدثون هبذا
املبدأ التوجيهي سيوفرون املعلومات بشكل صحيح وكاف،
ويتواصلون مع املوضوعات اليت جيري مناقشتها ،واضحة ،موجزة
وغري متعرجة .ابختصار ،سيتمكن األشخاص الذين يتحدثون
من خالل اتباع مبدأ التعاون لـ  Griceمن التواصل بطريقة
مباشرة حىت ال حيدث سوء االتصال.
يتم تقدمي ترتيب اجملاملة من الكالم التوجيهي الناتج
من هذا البحث ( ،)UKDHوترتيب اجملاملة لنظرية
 )Blum-Kulka et al. (UKDBعلى النحو التايل:
الرتتيب
UKDHBA
UKDHBI
UKDTB

3

4

5

6

7

8

9

2 1
I

PW

IL

PT

PI

PP

PS

PK

IK

I

PW

PT

IL

PI

PK

PP

PS

IK

I

PT

PP

P
W

PI

PS

PK

IK

IL

عند املقارنة بني ترتيب اجملاملة من نتائج البحث
وترتيب اجملاملة املبين على نظرية Blum-Kulka et al.
أعاله ،ميكننا احلصول على احلقائق ( )1فقط يف الرتتيب األول
واخلامس ،يتم ترتيب منوذج  Iومنوذج  PIعلى النحو نفسه( ،
 IL )2الذي يعترب األكثر جماملة من الناحية النظرية ،وابلتحديد
يف املوضع األعلى يقع يف النصف السفلي من املوقع ،إذا مت رؤيته
من القيمة املتوسطة  ،5يف نتائج هذا البحث )3( ،شكل PP
الذي يشغل املوضع الثالث ،أو النصف السفلي من التسلسل
اهلرمي ،نظراي عبور إىل املوقف النصف العلوي على أساس نتائج
البحث ،وهو املوقف  6و  PW )4( ،7الذي هو يف املوقف

236 | al-Tsunaiyyah al-Tsaqafiyyah Laday Muhadiri al-Lugah al-‘Arabiyyah

LiNGUA Vol. 15, No. 2, December 2020 • ISSN 1693-4725 • e-ISSN 2442-3823

شكل الكالم التوجيهي الذي يستخدمه حماضرو اللغة
العربية يف اجلامعات اإلسالمية احلكومية يف جاوا الشرقية مييل
إىل أن يكون يف شكل أفعال الكالم املباشر اليت يتم ختفيفها
بواسطة بعض أدوات اجملاملة اللغوية احملددة .والتسلسل اهلرمي
لدرجات اجملاملة يف الكالم التوجيهي ابللغتني العربية
واإلندونيسية تظهر أوجه التشابه يف درجة التخويف.
ال يوجد فرق معنوي بني التسلسل اهلرمي لدرجات
اجملاملة يف الكالم التوجيهي ابللغة العربية واإلندونيسية واجلاوية
اليت ينظر إليها من قبل حماضري اللغة العربية على أساس االختبار
اإلحصائي  Chi-squareمع  .0.05 = αواستنادا إىل
االختبار اإلحصائي ميكن االستنتاج أن حماضري اللغة العربية يف
اجلامعات اإلسالمية احلكومية يف جاوا الشرقية لديهم اجتاهات
إىل أحادية الثقافة للثقافة غري العربية ،على األرجح الثقافة
اجلاوية.
وابلتايل ،مييلون إىل استخدام املعايري الثقافية
االجتماعية غري العربية يف التعبري عن خمتلف األلفاظ املوجهة
ابللغة العربية .إن اآلاثر املرتتبة على هذا الوضع توفر عدم إتقان
كفاءات الرباغماتية االجتماعية العربية اليت حتتاج إىل التحسني
يف املستقبل.

 4يف تسلسل النظرية ينزل إىل الرتتيب الثاين من نتائج البحث،
( PK )5الذي يشغل املوضع  7على يوضح موقف تسلسل
النظرية عدم تناسق املوقع يف ترتيب نتائج البحث ،والذي اخنفض
إىل الرتتيب السادس يف اللغة اإلندونيسية وصعد إىل مستوى
واحد إىل الرتتيب الثامن يف اللغة العربية.
عالوة على ذلك ،ميكن أيضا االستدالل على أن
استمرارية الكالم ال تتناسب دائما مع مستوى اجملاملة .ومعىن
ذلك هو أنه عند تقييم مهارة شكل من أشكال الكالم ،ال
يعتمد دائما أعضاء جمتمع ذي خلفية ثقافية معينة على درجة
استمرارية احملتوى الضار الوارد يف اخلطاب .هناك أشخاص يبدو
أهنم اعتادوا على الكالم املباشر يف التعبري عن تصرفاهتم التوجيهية
ألهنم يعتربون أكثر هتذيبا .هناك أيضا أشخاص يفضلون أن
يكونوا غري مباشرين قليال يف تقدمي الطلبات أو االقرتاحات
ولكنهم ال حيتاجون إىل املبالغة فيها ،مثال واحد يستخدم إشارة
ضعيفة ألنه ميكن اعتباره هجاء .إذا حدث ذلك ،فإن عدم
االستدامة املفرطة تتحول إىل قلة اجملاملة ألهنا قد تسبب اإلساءة
إىل الطرف الشريك املذكور.
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