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واقع برامج االنغماس اللغوي باألردن وتـأثريها
على الكفاءة اللغوية العربية للناطقني بغريها
كوثرجمال شبيالت*
امللخص _هدفت الدراسة تعرف واقع االنغماس اللغوي في األردن وتأثيرها على الكفاءة اللغوية العربية للناطقين بغيرها ،ولتحقيق أهداف
الدراسة من جميع الطلبة األجانب ضمن املستويين (الثالث،
الدراسة استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي .حيث تكون مجتمع ِّ
والرابع) املنتسبين لقسم اللغة العربية للناطقين بغيرها – مركز اللغات (جامعة اليرموك) ضمن الفصل الدراس ي األول ،2018/2017
والبالغ عددهم ( )39طالبة .ولتحديد عينة الدراسة تم إتباع أسلوب املسح الشامل لجميع عناصر مجتمع الدراسة .وأظهرت النتائج ما يلي:
أن املتوسط الحسابي لالنغماس اللغوي من وجهة نظر أفراد العينة بلغ ( )2.19بدرجة تقييم متوسطة ،كما بلغ املتوسط الحسابي للكفاءة
اللغوية ( )2.20وبدرجة تقييم متوسطة ،كما أظهرت النتائج وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( 0.05= αلبرامج االنغماس
اللغوي على الكفاءة اللغوية العربية للناطقين بغيرها.
الكلمات املفتاحية :االنغماس اللغوي ،الكفاءة اللغوية ،الناطقين بغير العربية.

*دكتوراه أساليب تدريس اللغة العربية _ جامعة اليرموك _ األردن (محاضرة غيرمتفرغة)
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و اقع برامج االنغماس اللغوي باألردن وتـأثيرها على الكفاءة اللغوية العربية
للناطقين بغيرها
لذا تكمن مشكلة الدراسة في محاولتها اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي:
ما هو واقع برامج االنغماس اللغوي باألردن وتـأثيرها على الكفاءة اللغوية
العربية للناطقين بغيرها؟
أ .أسئلة الدراسة
يمكن تحقيق هدف هذه الدراسة من خالل إختبار الفرضيات اآلتية:
الفرضية الرئيسية األولى :هل يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى
الداللة ) (α ≤ 0.05لبرامج االنغماس اللغوي في األردن على الكفاءة
اللغوية العربية للناطقين بغيرها.
وتتفرع عنها الفرضيات التالية:
يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( (0.05 = αلبرامج
االنغماس اللغوي في األردن على كفاءة القراءة باللغة العربية للناطقين
بغيرها.
يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( (0.05 = αلبرامج
االنغماس اللغوي في األردن على كفاءة الكتابة باللغة العربية للناطقين
بغيرها.
يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( (0.05 = αلبرامج
االنغماس اللغوي في األردن على كفاءة إستماع اللغة العربية للناطقين
بغيرها.
يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( (0.05 = αلبرامج
االنغماس اللغوي في األردن على كفاءة املحادثة باللغة العربية للناطقين
بغيرها.
ب .أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة:
التعرف إلى واقع برامج االنغماس اللغوي لتعلم اللغة العربية للناطقين
بغيرها في األردن.
التعرف إلى مستوى الكفاءة اللغوية العربية للناطقين بغيرها في األردن.
التعرف إلى واقع برامج االنغماس اللغوي في األردن وتـأثيرها على الكفاءة
اللغوية العربية للناطقين بغيرها.
ج .أهمية الدراسة
تأتي أهمية الدراسة في النتائج التي ينتظر أن تسفر عنها ولعل أهمها اآلتية
:
تبرز األهمية النظرية لهذه الدراسة من خالل توفير إطار نظري حول
واقع برامج االنغماس اللغوي في األردن وتـأثيرها على الكفاءة اللغوية
ُ
العربية للناطقين بغيرها ،حيث من املؤمل أن تكون الدراسة الحالية
ً
ممهدة إلفادة الباحثين والدراسين الحقا بما تضيفه من أدبيات نظرية
ترفد املكتبة التربوية العربية بمعارف جديدة حول هذين املفهومين
والعالقة بينهما.
تنبثق األهمية التطبيقية للدراسة الحالية بأنها دراسة ميدانية
تعتمد على جمع معلومات واقعية من عينة الدراسة التي سيتم دراستها،
وهم الطلبة األجانب من غير الناطقين باللغة العربية الذين يدرسون في

 .1املقدمة
يرتكز مفهوم االنغماس اللغوي على ما یمكن أن تؤديه اللغة في
السیاق االجتماعي ،على اعتبار أن اللغة مرآة املجتمع ،وأن الفرد یكتسب
مفردات لغته التواصلیة من خالل االحتكاك املباشر مع أفراد بیئته ،بناء
علیه كانت الحاجة املاسة إلى تطویر أداء الناطقين بغيرها ،وتحسینها
باستمرار من خالل محاولة دمجهم بأسلوب حياتي مع الناطقين بها ،حتى
ً
یحظوا بفرص تواصلیة أحسن ،مما ينعكس إيجابا على كفائتهم اللغوية
[ .]1فبرنامج االنغماس اللغوي عبارة عن مجموعة الفعاليات اللغوية)
الزيارات امليدانية ،ومشاهدة األفالم العربية ،وقراءة الصحف واملجالت،
واللقاء مع الخبير اللغوي ،واملقابالت ،واأللعاب اللغوية ،والجلوس مع
الشباب العربي ،ودروس التقوية (املخطط لها واملطبقة في البيئة العربية
التي تتيح للطالب األجانب ممارسة اللغة العربية مع الناطقين األصليين
لها في مواقف حياتية واقعية بهدف إحداث التواصل الحقيقي فيما بينهم
[.[2
إن ارتباط الكفاءة باللغة یدعونا إلى القول أن الكفاءة اللغویة تعني
سیطرة املتعلم سیطرة متقنة على جمیع أشكال االتصال اللغوي في
صورته املنطوقة ،وفي صورته املكتوبة ،وتتحقق هذه الكفاءة في اللغة
العربیة عندما یمتلك الطالب املهارات األساسیة األربعة وهي :القراءة
والكتابة واإلستماع والتحدث ،مع اكتساب عاداتها الصحیحة ،بحیث
یصل إلى مستوى لغوي يمكنه من استخدام اللغة استخداما ناجحا عن
طریق القراءة الواعیة ،والكتابة السلیمة واالستماع الجید ،والنطق
الصحیح [.[3
ومن هنا جاءت هذه الدراسة للبحث في واقع برامج االنغماس اللغوي
باألردن وتـأثيرها على الكفاءة اللغوية العربية للناطقين بغيرها.
 .2مشكلة الدراسة
تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها ظاهرة تستحق التوقف عندها،
وإجراء البحـوث والدراسات بشأنها ،وتطوير مناهجها وطرائق تدريسها،
ومواكبة التطور املتسارع في طرائق تعليم اللغات الحية ضرورات ملحة
تفرض على أهلها بذل املزيد من الجهود ُبغية جعلها لغة حية لها
حضورها ،وقادرة على استقطاب متعلميها من غير أبنائها لدراستها .وإن
ُ
يفرض علينا مسؤولية كبرى في اختيار األساليب
ثراء هذا البرنامج
سنعلم بها؛
والوسائل األنجع إلنجاحه ،وال سيما طرائق التدريس التي
ِّ
فـطريقة التدريس تمثل نقطة االرتكاز الرئيسة في أي منهجية لتعليم
اللغات األجنبية [.[4
إن التعبير عن األفكار واآلراء ،ومحاولة التواصل اللغوي ،سواء
املنطوق منه أم املكتوب باللغة العربية للناطقين بغيرها لیس عملیة سهله
كما قد یتصور البعض .فبرامج االنغماس اللغوي يساعد على االنتقال إلى
ً
تعليم أكثر فاعلية ،ويركز على تعليم املهارات اللغوية تعليما يساعد على
تمكين املتعلم منها ،ويسمح له بالتدرب على استعمالها وتوظيفها في
مواقف اتصالية مختلفة.
55

7

6

2018

يكتسب املتعلمون املهارات اللغوية الالزمة للفهم والتواصل حول موضوع
محدد في البرنامج املدرس ي أو التعليمي.
في حين إعتبر أبو الروس [ ]9االنغماس اللغوي على أنه أسلوب تدريس ي
لتنمية املهارات اللغوية لدى الدارسين ،حيث يستخدم املعلمون ودارسو
اللغة العربية كلغة ثانية-أجنبية اللغة املستهدفة وهي اللغة العربية في
أثناء الدراسة دون إستخدام أية لغة وسيطة ،بهدف اإلعتماد على
إستخدام اللغة العربية دون أية لغة أخرى في أثناء التدريس ،أو خارج
القاعات الدراسية ،أو في الرحالت الخارجية ،أو في املواقف اللغوية
املختلفة التي يتعرض لها الدارسون .بينما يرى طعيمة [ ]10أن برنامج
االنغماس اللغوي نوع من االتجاهات الجديدة في تعليم اللغة العربية
للناطقين بغيرها ،إذ يساعد في تحسين املهارات اللغوية لدى الطلبة من
َ
وامللصقات،
خالل إلقاء الدروس ،واملحاضرات ،وشرح الصور والخرائط
وغيرها من األنشطة اللغوية باللغة العربية الفصحى.
ويجدر اإلشارة إلى أن أهداف ومميزات االنغماس اللغوي لتعليم اللغة
العربية كلغة ثانية (أجنبية) تتمثل في تنمية املهارات اللغوية املختلفة
:اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة لدى دارس ي اللغة العربية من
الناطقين بلغات أخرى ،كما يساعد االنغماس اللغوي في إكساب دارس ي
اللغة العربية التعبيرات اإلصطالحية في اللغة العربية ،وينمي االنغماس
اللغوي املستوى الثقافي والحصيلة اللغوية لدراس ي اللغة العربية من
الناطقين بلغات أخرى ،ويزيد االنغماس اللغوي ألفة الدارسين
بإستخدام اللغة العربية كلغة ثانية (أجنبية) ،باإلضافة إلى تنمية الثقة
لدى الدارسين في أثناء إستخدام اللغة العربية ،كما يؤدي ذلك إلى إثارة
دوافع الدارسين نحو تعلم اللغة العربية ].[9
أنواع االنغماس اللغوي وأنماطة
إن املدى املخصص للتدریس باللغة الهدف متغير یشير إلى النسبة املئویة
من حجم املحتوى واملناھج الدراسیة املنحصرة على استعمال اللغة
املعینة ومؤشر یتم من خالله تقسیم أنواع االنغماس اللغوي وأنماطه إلى
ما یلي :مناع وبن يحي [.[1
االنغماس اللغوي الكلي :یشير ھذا النوع إلى أن عملیة التدریس باللغة
الهدف تتم عبر املنهاج الدراس ي؛ أي أن تعلیمیة اللغة تكون طوال الیوم،
وعبر كافة مقاییس املنهاج التعلیمي ،حیث یتم تدریس املوضوعات باللغة
الثانیة وتكون ھي الوسیلة الوحیدة في إلقاء التعلیمات .وبهذا فإن
االنغماس الكلي ُیقصد منه تعلیم اللغة الهدف عبر كل البرنامج التعلیم
من خالل تعلیم اللغة طوال الیوم الدراس ي بأكمله على اعتبار أن عامل
الوقت مهم في تحصيلها ،فكلما زادت فترة انغماس الطالب في تلقي
التعلیمات بتلك اللغة كلما زادت كفاءتهم اللغویة.
االنغماس اللغوي الجزئي :املدرس في هذا النوع ینفق ما یقرب من نصف
الوقت مع اللغة األجنبیة ،وبعبارة أخرى یتم تقدیم ما ال یقل عن ()%50
من املنهاج الدراس ي من خالل اللغة الهدف ،وبهذا یقض ي املتعلم جزء من
يومه وبرنامجه بتلك اللغة ،في حين یخصص الجزء املتبقي ،واملنهاج
واملوضوعات األخرى للغة األولى.
االنغماس اللغوي املزدوج :في هذا النوع يتم التدریس بلغتين أو أكثر
لفئتين طالبیتين متساویتين في العدد ،أي ُیدرس قسم من ھؤالء بلغة
والقسم اآلخر بلغة ثانیة ،تشمل موضوعات املقرر الدراس ي العادي،

مركز اللغات ببرنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها في جامعة اليرموك.
حيث تعتبر هذه الدراسة من الدراسات النادرة في حدود علم الباحثة التي
ربطت بين برامج االنغماس اللغوي في األردن وتأثيرها على الكفاءة اللغوية
العربية للناطقين بغيرها ،وبالتالي قد تساعد نتائج هذه الدراسة بتوجيه
أنظار أصحاب القرار في املنظومة التعليمية والتربوية إلى التركيز على
برامج االنغماس اللغوي بأشكاله املختلفة من أجل رفع سوية الكفاءة
اللغوية العربية للناطقين بغيرها.
د .حدود الدراسة
ُ
أجريت الدراسة الحالية وفق املحددات اآلتية:
الحدود املكانية :اقتصرت الدراسة على مركز اللغات في جامعة اليرموك.
الحدود الزمانية :تم اجراء الدراسة خالل الفصل الدراس ي األول من العام
الدراس ي (.)2018/2017
الحدود البشرية :اقتصرت الدراسة على الطلبة األجانب املنتسبين لبرامج
اللغة العربية للناطقين بغيرها.
الحدود العلمية :إقتصرت الدراسة على التعرف على واقع برامج
االنغماس اللغوي في األردن وتـأثيرها على الكفاءة اللغوية.
ه .مصطلحات الدراسة
قامت الباحثة بتحديد املعاني اإلجرائية ملتغيرات الدراسة ،وهي:
ٌ
االنغماس اللغوي :إستراتيجية تعليمية تستخدم من أجل تعلم اللغة
الثانية أو األجنبية ،حيث يقوم املتعلم بقضاء فترة زمنية في بيئة اللغة
املتعلمة بحيث تدرس املواد ،واملناهج الدراسية باللغة الهدف مما يوفر له
ً
فرصا كبيرة في التعرض للغة وممارستها بغية اكتسابها في بيئتها األصلية.
الكفاءة اللغوية :الحد األدنى من املهارات اللغوية التي يجب أن يمتلكها
الفرد من أجل التعبير عن أفكاره ،وتشمل املهارات األساسیة األربعة وهي:
القراءة والكتابة واالستماع والتحدث.
 .3اإلطارالنظري
ً
أوال :االنغماس اللغوي
إن مبدأ االنغماس اللغوي كما تصفه الدراسات الحدیثة هو من أنجع
األساليب في تعلیمیة اللغات وتحقیق الكفاءة العالیة في اللغة الهدف،
حيث أنها وسیلة فعالة تساعد املتعلمين على إتقان لغة ثانیة ضمن
مجموعة متنوعة من السیاقات ،حيث أن هذه اإلستراتيجية ال تقتصر
على تحسين املستوى في لغة ما ،بل هو أیضا یقوم على تعزیز الثنائیة
اللغوية ].[5
ويرى قريرة [ ]6أن االنغماس اللغوي هو طريقة في تدريس اللغات
األجنبية ،أو الثانية بحيث تكون فيها تلك اللغات لسان تدريس املواد
العلمية واملناهج املدرسية؛ فاللغة الثانية تكون عندئذ وسيلة لتعليم
املحتوى املدرس ي ،وال تكون لذاتها موضوع تدريس.
وعرف بوسمان [ ]7االنغماس اللغوي على أنه منهج في تدريس اللغة
ُ
الثانية ،بحيث تعلم املوضوعات األكاديمية باللغة الهدف .كما أشار كل
من فورتيون وتيديك [ ]8إلى أن االنغماس اللغوي هو عبارة عن استخدام
اللغة الثانية كوسيلة لتدريس محتوى املواد الدراسية بهدف جعل
الدراسين يتقنون استخدام اللغة الثانية بطريقة وظيفية .وأضافا إلى أن
االنغماس اللغوي هو عبارة عن أسلوب لتعليم اللغة األجنبية في األنشطة
الصفية املعتادة ،وهذا يعني أن اللغة الجديدة هي وسيلة التعليم ،بحيث
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والفرق بين الفئتين في سیاق ھذا البرنامج ھو لغة التدریس فقط ،أما
املحتوى والبرنامج فهو واحد لكليهما ،والفرق هذا النمط وبين النمطين
اآلخرین ھو أن ھذا النوع یركز على املحتوى بینما تعد اللغة وسیلة ال
غایة ،على عكس االنغماس الكلي أو الجزئي ،الذي تشكل اللغة فيه غایة
أما املحتوى فهو وسیلة لتعزيزها وتنميتها ال أكثر.
ً
ثانيا :الكفاءة اللغوية
ال يمكن الوصول إلى ضبط هذا املصطلح إال بضبط مفهوم اللغة أوال،
ثم الكفاءة اللغوية ثانيا ،فاللغة نظام من الرموز تستعمل لتحقيق
التواصل ،فهي أداة اجتماعية للتواصل ،أو هي شفرة إرسال ،وتعد اللغة
وسيلة إنسانية خالصة ،وغير غريزية إليصال األفكار ،واالنفعاالت،
والرغبات بواسطة نظام من الرموز التي تصدر بطريقة إرادية .یشير معنى
كلمة الكفاءة لغویا إلى معنى القوة والقدرة على تصریف العمل ،كما تشير
ً
أيضا إلى القدرة عن جدارة على إنتاج ،أو تحقیق تأثيرات مطلوبة بأقل
جهد وموارد ].[11
فالكفاءة اللغویة هي قدرة املتعلم على التواصل اللغوي وظیفیا
وإبداعیا ،بوضوح ودقة ،وبطالقة وفاعلیة ،استقباال وإرساال (قراءة و
كتابة و استماعا و تحدثا) ،وتحقیق التأثيرات املطلوبة كل مرة ،بأقل جهد
ممكن ،وفي زمن قیاس ي ،وبهذا يمكن تعريف الكفاءة اللغوية على أنها
درجة القدرة واملهارة التي یتمكن بها الطالب من استخدام اللغة لغرض
محدد مثل إتقانه القراءة ،والقراءة النقدیة ،والكتابة ،واالستماع،
والحدیث ،وما یؤسس لهذه املهارات من املفردات اللغویة والقواعد
النحویة والصرفیة واإلمالئیة ].[3
وأوضح زكریا [ ]12أنها املعرفة الضمنیة بقواعد اللغة التي تتیح بناء أو
تكوین الجمل و تفهمها في لغته ،وهي تجسد العملیة اآللیة التي يؤديها
متكلم اللغة بهدف صیاغة جملة ،وذلك طبقا ملنظومة القواعد الضمنیة
التي تقرن بين املعاني واألصوات اللغویة.
أھمیة الكفاءة اللغویة
تتمثل أهمية الكفاءة اللغوية في أنها تسعى إلى زیادة الخبرات واملعارف
واملهارات التي يكتسبها الفرد ،وبالتالي زیادة املحصول الفكري والثقافي
والفني حيث أن هذا التحصیل املعرفي ،أو الفكري یبقى في اتجاه طردي
مع النمو اللغوي ،ومع زیادة الكفاءة اللغویة للفرد ،كما تساعد الكفاءة
اللغوية للفرد على والتواصل مع النصوص املسموعة واملقروءة على
اختالف أنماطها ،والتواصل مع تراث األمة وثقافتها ،وترجمة حاجات
الفرد وأفكاره ومشاعره ،والتمكن من تطویر األفراد لذواتهم وإنجاز
مهماتهم الوظیفیة بكفاءة وتميز ،والتميز على مستوى األداء اللغوي و
الفكري و التواصلي ،والقدرة على اإلضافة والتفاعل مع اآلخر بثقة ].[13
مكونات الكفاءة اللغوية
تشتمل الكفاءة اللغویة للدراسة الحالیة على قياس املهارات اللغوية
األساسية األربعة ،وهي:
كفاءة القراءة :وهي عملیة میكانیكیة بسیطة تهدف تعرف الحروف
والكلمات والنطق بها ،أي أنها تركز على اإلدراك البصري للرموز املكتوبة،
و التعرف عليها ،و النطق بها ،ثم تأتي مرحلة الفهم وتفسير املقروء
واملتمثل في ترجمة الرموز املكتوبة ،واأللفاظ املنطوقة إلى مدلوالتها من

األفكار واملعاني ،وبهذا فإن القراءة عملیة فكریة عقلیة ترمي إلى
الفهم ].[14
كفاءة الكتابة :وهي إعادة ترميز للغة املنطوقة في شكل خطي على الورق
من خالل أشكال یرتبط بعضها ببعض وفق نظام معروف اصطلح عليه
أھل اللغة بحیث یعد كل شكل من ھذه األشكال مقابال لصوت لغوي یدل
عليه،وذلك بغرض نقل األفكار واآلراء واملشاعر من كاتب إلى قراء
بوصفهم مستقبلين ].[15
كفاءة اإلستماع :وهي تمرین الفرد على االنتباه وحسن اإلصغاء ،واإلحاطة
بمعنى ما یسمع ،فهي عملیة إنسانیة واعیة مدبرة لغرض معين هو
اكتساب املعرفة حیث تستقبل فيها األذن أصوات الناس في املجتمع في
مختلف حاالت التواصل وبخاصة املقصود وتحلل فيه األصوات إلى
ظاهرها املنطوق وباطنها املعنوي ].[16
كفاءة املحادثة :وتعتبر من أهم املهارات الالزمة للحیاة االجتماعیة
والعلمیة بعد ذلك فالكثير من املتحدثين یعتقدون أن إملامهم وإدراكهم
بموضوع الحدیث وإتقانه لهم كافیا لیتحدثوا إلى اآلخرین ،ولكن يجب
مراعاة مجموعة من العناصر عند التحدث والتي تشمل اختیار مستوى
الصوت الذي یتناسب مع موضوع الحدیث ،واستخدام الوقفات التي
یمكن أن تضیف قوة للحدیث ،إضافة إلى وضوح الكلمات ومخارج
األلفاظ ].[17
 .4الدراسات السابقة
من أجل تكوين إطار مفاهيمي تستند إليه الدراسة الحالية في توضيح
الجوانب األساسية ملوضوعها ،فقد تم مراجعة الدراسات السابقة
واإلستفادة من بعض الدراسات التي لها عالقة بموضوع الدراسة ،وفيما
يلي إستعراض لبعض هذه الدراسات التي تمت مراجعتها في البيئتين
العربية واألجنبية وفقا لتسلسلها الزمني من األحدث الى األقدم:
سعت دراسة عدار [ ]18إلى مناقشة قضيتا الكفاءة اللغوية والكفاءة
التواصلية في محاولة لإلجابة عن إشكال فرضه الواقع التعليمي للغة
العربية ،بعد تفش ي ظاهرة الضعف اللغوي على ألسنة املتعلمين ،وفي
كتاباتهم ،وعدم قدرتهم على بناء جسور تواصلية باللغة الفصيحة على
الرغم من امتالك بعضهم قواعد اللغة العربية ،ويتمثل اإلشكال في :هل
امتالك املتعلم للكفاءة اللغوية بمختلف أنساقها) القواعد الصوتية
والتركيبية ،واملعجمية) يستلزم بالضرورة قدرته على استخدام تلك
القواعد في سياقات تواصلية مختلفة) شفاهيا وكتابيا (وبالكيفية
السليمة واملالئمة؟ .وقد توصلت الدراسة إلى ضرورة العمل على تنمية
وتطوير املهارات اللغوية األربعة (القراءة ،والكتابة ،واإلستماع،
واملحادثة) ،والتركيز على االستعمال اللغوي الذي يعطي أهمية قصوى
للممارسة والتداول طبقا للنظريات الحديثة الخاصة بتعليم اللغات.
أجرى كل من مناع وبن يحي [ ]1دراسة هدفت إلى التعرف على مفهوم
االنغماس اللغوي وأصوله التراثية العربية وأثره على تعليمية اللغات،
ولتحقيق أهداف الدراسة إتبع الباحثان املنهج الوصفي ،حيث توصلت
الدراسة ملجموعة من النتائج كان من أبرزها :أن مفهوم االنغماس اللغوي
یقتصر مفهومه على عنصرین أساسیين ھما :التركيز على اللغة الهدف،
واملمارسة اللغویة املستمرة ،ألجل ذلك كان لزاما توفر بعض املتغيرات
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املفعلة لذلكما العنصرین وهما البیئة اللغویة املقتصرة على استعمال
اللغة الهدف وحسب.
أما دراسة الشيخ [ ]19فقد هدفت إلى تحديد املعايير العاملية لتقييم
اختبارات الكفاءة اللغوية وبيان مدى إيفاء اختبارات الكفاءة في اللغة
العربية للناطقين بغيرها بتلك املعايير واملشكالت التي تواجه مراكز تعليم
اللغة العربية للناطقين بغيرها في بناء واستخدام تلك االختبارات ،وذلك
من خالل تصميم بطاقة لهذا الغرض تم حساب صدقها وثباتها وتطبيقها
على عينة ممثلة ملراكز تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها .وقد أظهرت
النتائج أن هناك  14معيارا ال تتوافر في اختبارات الكفاءة اللغوية في اللغة
العربية للناطقين بغيرها ،ووجود  16مشكلة تعاني منها مراكز تعليم اللغة
العربية للناطقين بغيرها ،واقترحت الدراسة الحلول املمكنة ملواجهة تلك
املشكالت.
كما أجرى أبو الروس [ ]9دراسة هدفت إلى التعرف إلى دور االنغماس
اللغوي في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى ،ولتحقيق أهداف
الدراسة إتبع الباحث املنهجين الوصفي واإلستقرائي ،وقد توصلت
الدراسة ملجموعة من النتائج كان من أبرزها أن من أهم العوامل املؤثرة
في برنامج االنغماس اللغوي لتعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى
هي :دوافع الدارسين وإهتماماتهم ،واملواد التعليمية املستخدمة في
البرامج ،ودور املعلم في برنامج االنغماس اللغوي من إثارة دوافع الدارسين
وجذب إنتباههم وتنمية إهتماماتهم .وقد أوصت الدراسة بضرورة أن
ً
ً
ً
يكون املعلم للغة العرية للناطقين بغيرها ُمعد إعدادا تربويا وعلميا،
باإلضافة إلى توافر األدوات واملواد التعليمية املناسبة التي تساعد في
إنجاح برنامج االنغماس اللغوي لتعليم اللغة العربية للناطقين بلغات
أخرى.
وقام كل من أكرن وغاني [ ]20بدراسة هدفت إلى الكشف عن أثر
الجنس في دافعية الطلبة نحو تعلم اللغة اإلنجليزية واتجاهاتهم نحوها،
وفي الكفاءة اللغوية ،ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثان
مقياس الدافعية واالتجاهات "لجاردنر" ،واختبار كفاءة في اللغة
اإلنجليزية .تكونت عينة الدراسة من ( )240طالبا وطالبة من طلبة الصف
الثاني عشر في الباكستان ممن يتعلمون اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية.
وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في دافعية
الطلبة واتجاهاتهم نحو تعلم اللغة اإلنجليزية ،والكفاءة اللغوية تعزى
للجنس.
وهدفت دراسة ميليمان [ ]21إلى التعرف على املكونات األساسية
الفاعلة في نجاح برنامج االنغماس اللغوي العربي "تعليم اللغة العربية"
مع طلبة الثانوية ،بتقديم وصف دقيق للنجاح الذي حققته مؤسسة
) (The middlebury-monterey language academyفي تعليم اللغة
العربية لألمريكيين في ضوء برنامج االنغماس اللغوي ،حيث تم عرض
عينة الدراسة (الدارسين في برنامج االنغماس اللغوي العربي) بناء على
املتغيرات ،أو األبعاد املقصودة في التطبيق ،وقد أكدت الدراسة ضرورة
اعتماد مؤطرين متمرسين على اللغة العربية ،في سبيل تفعيل نجاح هذا
البرنامج ،األمر الذي من شأنه أن يفتح املجال أمام أفراد العينة للممارسة
اللغوية السليمة.

6

2018

وجاءت دراسة كل من روغاسكن وهاريس [ ]22بعنوان " املخيم
اللغوي للغة اإلنجليزية :برنامج االنغماس اللغوي في تايلند" ،حيث إتبعت
الدراسة املنهج التجريبي في ضوء برنامج االنغماس اللغوي من خالل
زيارات ورحالت تتأسس على ممارسة اللغة الهدف طوال الفترة املحددة
بهدف تحسين مستوى األفراد للغة اإلنجليزية ،وبعد مرور ثالثة أيام على
ُ
التطبيق ،طلب من أفراد العينة كتابة تقرير عن خالصة ما تمت
مشاهدته ،ومعاينته طوال تلك املدة ،وبعد اثني عشرة يوما من التجربة
ُ
أعيد الطلب نفسه منهم ،لتسفر نتائج املقارنة بين النموذجين عن تحسن
في األداء الكتابي باللغة االنجليزية من خالل ارتفاع نسبة عدد الكلمات
والجمل املوظفة إلى (.)%78
أما دراسة خزال [ ]23فهدفت تعرف أثر إستخدام اإلمالء على تحسين
ً
الكفاءة اللغوية ،وقد اقتصرت عينة الدراسة على ( )50طالبا من طلبة
السنة الرابعة بكلية العلوم السياسية في جامعة النهرين ،اعتمد الباحث
املنهج التجريبي ،وللتوصل إلى نتائج الدراسة تم إستخدام مقياس قبلي
وبعدي ،وقد أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة في مستوى
الكفاءة اللغوية بين التطبيقين لدى العينة.
يالحظ من خالل العرض السابق للدراسات السابقة أنها تشابهت مع
الدراسة الحالية في تناولها ملفهومي االنغماس اللغوي ،والكفاءة اللغوية
كل منهما على حدة ،ولكن ترى الباحثة أن الدراسة الحالية من الدراسات
القليلة في حدود علمها التي جمعت هذين املفهومين معا من أجل الكشف
عن التأثير املباشر للمتغير املستقل الذي تمثل بـ (اإلنغاس اللغوي) في
ٍ
املتغير التابع الذي تمثل بـ (الكفاءة اللغوية) ،كما ستختلف الدراسة
الحالية عن الدراسات السابقة بمنهجية الدراسة من خالل إتباعها
للمنهج الوصفي التحليلي.
 .5الطريقة واإلجراءات
الدراسة
أ .منهجية ِّ
إتبعت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي للتعرف على واقع برامج
االنغماس اللغوي في األردن وتـأثيرها على الكفاءة اللغوية ،كونه أكثر
مالءمة لتحقق هدف الدراسة الحالية ،حيث يعتمد هذا املنهج على
ً
ً
دراسة الظاهرة كما هي في الواقع ،ويقوم بوصفها وصفا دقيقا ،ثم تحليل
العالقات اإلرتباطية التي توجد بين برامج االنغماس اللغوي ،والكفاءة
اللغوية في محاولة للتعرف على األثر الذي يحدثه املتغير املستقل في
ُ
املتغير التابع ،وحجم هذا األثر من أجل الوصول إلى إستنتاجات تسهم في
تطوير الواقع وتحسينه.
الدراسة وعينتها
ب .مجتمع ِّ
الدراسة من جميع الطلبة األجانب ضمن املستويين
تكون مجتمع ِّ
(الثالث والرابع) املنتسبين لقسم اللغة العربية للناطقين بغيرها – مركز
اللغات (جامعة اليرموك) ضمن الفصل الدراس ي األول ،2018/2017
والبالغ عددهم ( )39طالبة .ولتحديد عينة الدراسة تم إتباع أسلوب
املسح الشامل لجميع عناصر مجتمع الدراسة .والجدول رقم ( )1يوضح
ً
توزيع أفراد العينة تبعا ملتغير الجنس.
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جدول 1
ً
توزيع أفراد العينة تبعا ملتغيرالجنس (ن = )39
الجنس
ذكر
أنثى
املجموع

النسبة املئوية
%53.8
%46.2
%100

التكرار
21
18
39

ُومكون من ( )6فقرات ،وكفاءة الكتابة باللغة العربية ُومكون من ()6
فقرات ،وكفاءة اإلستماع للغة العربية ُومكون من ( )5فقرات ،وكفاءة
املحادثة باللغة العربية ُومكون من ( )5فقرات.
د .مقياس أداة الدراسة
تم اعتماد سلم ليكرت للتدرج الثالثي وذلك على النحو التالي :تم إعطاء
اإلجابة بدرجة كبيرة ( )3درجات ،واإلجابة بدرجة متوسطة ( )2درجة،
واإلجابة بدرجة قليلة ( )1درجة ،وقد تم إستخدام التدريج اإلحصائي
التالي للحكم على املتوسطات الحسابية ،حسب املعادلة اآلتية:

يتبين من الجدول رقم ( )1أن عدد الذكور في العينة بلغ ( )21بنسبة مئوية
( ،)%53.8بينما بلغ عدد اإلناث ( )18بنسبة مئوية (.)%46.2
الدراسة
ج .أداة ِّ
قامت الباحثة بتطوير أداة الدراسة (إستبانة) ذات عالقة بموضوع
الدراسة وذلك باإلعتماد على بعض الدراسات السابقة ،وقد تكونت
اإلستبانة من ثالثة أقسام :تناول القسم األول البيانات الديموغرافية
ألفراد عينة الدراسة ،وتناول القسم الثاني مجال االنغماس اللغوي حيث
تضمن ( )12فقرة .وتناول القسم الثالث مجال الكفاءة اللغوية وتضمن
( )22فقرة توزعت على أربعة أبعاد ،وهي :كفاءة القراءة باللغة العربية
طول الفئة

أعلى درجة – أدنى درجة

=

عدد الفئات

=

()1-3
3
0.66

=
وعليه يبين الجدول رقم ( )2املعيار اإلحصائي لتفسير املتوسطات

الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات اإلستبانة ومجاالتها:

جدول 2
املعياراإلحصائي لتفسيراملتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات أداة الدراسة

درجة تقييم منخفض
من 1.66 -1

درجة تقييم متوسط
من 2.33 -1.67

درجة تقييم مرتفع
من 3 -2.34

معامل اإلرتباط بيرسون ) (Pearson Correlationبين إجاباتهم على
مجاالت الدراسة في املرتين ،حيث أن جميع معامالت اإلرتباط بين
ً
التطبيقين ملجاالت أداة الدراسة كانت قيم دالة إحصائيا وهذا يدل على
ثبات التطبيق للدراسة.
وتم تطبيق معادلة كرونباخ ألفا ) (Chronbach Alphaعلى جميع
فقرات أبعاد الدراسة ،كما هو مبين في جدول رقم ( ،)3الذي يوضح
معامالت الثبات ومعامل إرتباط بيرسون ألبعاد الدراسة ومجاالتها .حيث
يتبين من الجدول أن معامالت الثبات ألبعاد الدراسة تراوحت بين (-0.75
ً
 ،)0.88وجمعيها قيم مرتفعة ومقبولة ألغراض التطبيق أيضا؛ إذ أشارت
معظم الدراسات إلى أن نسبة قبول معامل الثبات (.[24[ )0.60

ه .صدق أداة الدراسة
للتحقق من الصدق الظاهري لألداة تم عرض إستبانة الدراسة على
مجموعة من املحكمين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية،
حيث طلبت الباحثة من املحكمين إبداء رأيهم حول انتماء فقرات املقياس
حذف ،أو
تعديل ،أو
لقياس السمة املراد قياسها ،والحكم عليها من
ٍ
ٍ
ُ
إضافة ،وبعد ما أسفرت عنه عملية التحكيم أجريت التعديالت املطلوبة.
و .ثبات أدا الدراسة
للتأكد من ثبات أداة الدراسة ،تم التحقق من ثبات التطبيق من خالل
توزيع أداة الدراسة على عينة إستطالعية مكونة من ( )15طالب وطالبة
من خارج عينة الدراسة مرتين بفارق زمني مدته (إسبوعين) وإستخراج

جدول  3معامل الثبات (كرونباخ ألفا) ومعامل إرتباط بيرسون ألداة الدراسة
كرونباخ ألفا
املجال
0.79
مجال االنغماس اللغوي ككل
0.96
مجال الكفاءة اللغوية ككل

معامل ارتباط بيرسون
*0.72
*0.84

كفاءة القراءة باللغة العربية

0.80

*0.72

كفاءة الكتابة باللغة العربية

0.88

*0.71

كفاءة اإلستماع للغة العربية

0.78

*0.74

كفاءة املحادثة باللغة العربية

0.75

*0.87
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أوال :النتائج املتعلقة بمستوى برامج االنغماس اللغوي:
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6

للتعرف على مستوى برامج االنغماس اللغوي في األردن قامت الباحثة
باستخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات أفراد
عينة الدراسة حول االنغماس اللغوي ،والجدول رقم ( )4يوضح ذلك.

جدول 4
ً
ي
املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول فقرات مقياس "االنغماس اللغو " مرتبة تنازليا وفقا ملتوسط الحسابي (ن=)39
الرتبة

الرقم

الفقرة

1
2
3
4
5
6
7

4
3
1
7
6
2
10

8
9
10

11
5
8

11
11

9
12

يتم تشجيع الطالب على التعبير عن أفكاره ورغباته.
يستعين املدرس بلغة اإلشارة واألشياء امللموسة واملرئية والحركات إلفهام الطالب.
يتقيد املدرس باستعمال اللغة العربية دون غيرها.
ُيشجع الطلبة على قراءة الصحف واملجالت العربية لتعلم اللغة.
يتم مشاهدة األفالم الناطقة باللغة العربية كأسلوب لتعليم اللغة.
يتمحور الدرس حول موضوع يجلب اهتمام الطالب.
ي
تتوافر البيئة التعليمية املعززة للتواصل واالستعمال اللغو عبر الوسائط التعليمية
املتنوعة كالقصص وامللصقات والتمثيليات واملسارح.
ً
تعتبر مدة برنامج تعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها كافيا.
ً
يتم اإلكتفاء باستعمال اللغة العربية بعيدا عن الترجمة ألي لغة أخرى.
يتم تنظيم زيارات ميدانية ورحالت للطلبة ملمارسة اللغة العربية مع أبناء املجتمع
املحلي.
يتم التركيز على النشاط الشفهي الكتساب اللغة العربية من خالل املحادثة املستمرة.
يدرس الطالب املواد واملناهج املختلفة باللغة العربية.
االنغماس اللغوي ككل

يظهر من الجدول رقم ( )4أن املتوسطات الحسابية لتقديريات أفراد
العينة حول فقرات مقياس "االنغماس اللغوي" تراوحت ما بين (-1.78
 ،)2.54جاءت باملرتبة األولى الفقرة رقم ( )4والتي تنص "يتم تشجيع
الطالب على التعبير عن أفكاره ورغباته" بمتوسط حسابي ( )2.54ودرجة
تقييم مرتفعة ،بينما حصلت على املرتبة األخيرة الفقرة رقم (" )12يدرس
الطالب املواد واملناهج املختلفة باللغة العربية" بمتوسط حسابي (.)1.79

درجة التقييم

املتوسط
الحسابي
2.54
2.46
2.44
2.33
2.31
2.28
2.26

االنحراف
املعياري
0.60
0.60
0.60
0.62
0.66
0.60
0.63

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

2.15
2.13
1.85

0.63
0.52
0.67

متوسطة
متوسطة
متوسطة

1.80
1.78
2.19

0.77
0.61

متوسطة
متوسطة
متوسطة

ودرجة تقييم متوسطة ،وبلغ املتوسط الحسابي لإلنغماس اللغوي ككل
( )2.19بدرجة تقييم متوسطة.
ً
ثانيا :النتائج املتعلقة بمستوى الكفاءة اللغوية:
للتعرف على مستوى الكفاءة اللغوية قامت الباحثة باستخراج
املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة
الدراسة حول الكفاءة اللغوية وأبعادها ،والجدول رقم ( )5يوضح ذلك.

جدول 5
ً
ل
املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حو أبعاد الكفاءة اللغوية مرتبة تنازليا وفقا للمتوسط الحسابي (ن=)39
ُ
االنحراف املعياري
درجة التقييم
املتوسط الحسابي
البعد
الرقم
الرتبة
متوسطة
0.32
2.31
كفاءة الكتابة باللغة العربية
2
1
متوسطة
0.45
2.27
كفاءة االستماع للغة العربية
3
2
متوسطة
0.39
2.25
كفاءة املحادثة باللغة العربية
4
3
متوسطة
0.33
1.98
كفاءة القراءة باللغة العربية
1
4
متوسطة
2.20
الكفاءة اللغوية ككل

يظهر من جدول رقم ( )5أن املتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد
عينة الدراسة حول أبعاد الكفاءة اللغوية تراوحت ما بين ()2.31-1.98
بدرجة تقييم متوسطة لجميع األبعاد ،كما يظهر من الجدول رقم ( )8أن
ُبعد "كفاءة الكتابة باللغة العربية" قد جاء باملرتبة األولى بمتوسط
حسابي ( ،)2.31وجاء ُبعد "كفاءة االستماع للغة العربية" باملرتبة الثانية
بمتوسط حسابي ( ،)2.27وجاء ُبعد "كفاءة املحادثة باللغة العربية"
ً
باملرتبة الثالثة بمتوسط حسابي ( ،)2.25وأخيرا احتل ُبعد "كفاءة القراءة
باللغة العربية" املرتبة الرابعة بمتوسط حسابي ( ،)1.98وبلغ املتوسط
الحسابي للكفاءة اللغوية ككل ( )2.20بدرجة تقييم متوسطة.

ثالثا  :النتائج املتعلقة بإختبار فرضيات الدراسة:
الفرضية الرئيسية األولى :يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى
الداللة ) (α ≤ 0.05لبرامج االنغماس اللغوي باألردن على الكفاءة اللغوية
العربية للناطقين بغيرها.
وللتحقق من صحة الفرضية الرئيسية تم استخدام اختبار االنحدار
البسيط لدراسة أثر برامج االنغماس اللغوي على الكفاءة اللغوية العربية
للناطقين بغيرها ،والجدول رقم ( )6يوضح ذلك.
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جدول 6
نتائج إختباراإلنحدارالبسيط ألثرالبرامج االنغماس اللغوي على الكفاءة اللغوية العربية للناطقين بغيرها
املتغيراملستقل
برامج االنغماس اللغوي

β
0.39

Sig
0.02

()t
2.55

R
0.39

f
6.51

R2
0.15

Sig
0.02

إحصائية عند مستوى الداللة ) (α ≤ 0.05لبرامج االنغماس اللغوي على
الكفاءة اللغوية العربية للناطقين بغيرها.
وفيما يأتي عرض لنتائج إختبار الفرضيات الفرعية:
نتائج الفرضية الفرعية األولى :يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى
الداللة ) (α ≤ 0.05لبرامج االنغماس اللغوي باألردن على كفاءة القراءة
باللغة العربية للناطقين بغيرها.
وللتحقق من صحة الفرضية الفرعية األولى تم استخدام اختبار االنحدار
البسيط لدراسة أثر برامج االنغماس اللغوي على كفاءة القراءة باللغة
العربية للناطقين بغيرها ،والجدول رقم ( )7يوضح ذلك.

املتغير التابع :الكفاءة اللغوية العربية للناطقين بغيرها.
يظهر من الجدول رقم ( )6وجود عالقة بين برامج االنغماس اللغوي
والكفاءة اللغوية العربية للناطقين بغيرها ،حيث بلغت قيمة هذه العالقة
( ،)0.39ومن خالل قيمة معامل التحديد ) (R squareيتبين أن برامج
االنغماس اللغوي تفسر ما نسبته ( )%15من التباين الحاصل في متغير
ً
الكفاءة اللغوية ،ونظرا ألن قيمة ) (Fتساوي ( ،)5.61ومستوى داللتها
اإلحصائية كانت ( )0.02مما يعني معنوية االنحدار عند مستوى الداللة
) ،(α ≤ 0.05وعند درجة حرية واحدة ) ،(df=1وقيمة ) (tتساوي (،)2.55
ً
ومستوى داللتها اإلحصائية كانت ( )0.02مما يعني معنوية املعامل أيضا
عند مستوى الداللة ) ،(α ≤ 0.05فأنه يمكن القول بوجود أثر ذو داللة

جدول 7
نتائج إختباراإلنحدارالبسيط ألثرالبرامج االنغماس اللغوي على كفاءة القراءة باللغة العربية للناطقين بغيرها
املتغيراملستقل
برامج االنغماس اللغوي

β
0.79

Sig
0.00

()t
7.92

R
0.79

R2
0.63

f
62.64

Sig
0.00

) ،0.05فأنه يمكن القول بوجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى
الداللة ) (α ≤ 0.05لبرامج االنغماس اللغوي على كفاءة القراءة باللغة
العربية للناطقين بغيرها.
الفرضية الفرعية الثانية :يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى
الداللة ) (α ≤ 0.05لبرامج االنغماس اللغوي باألردن على كفاءة الكتابة
باللغة العربية للناطقين بغيرها.
وللتحقق من صحة الفرضية الفرعية الثانية تم استخدام اختبار
االنحدار البسيط لدراسة أثر برامج االنغماس اللغوي على كفاءة الكتابة
باللغة العربية للناطقين بغيرها ،والجدول رقم ( )8يوضح ذلك.

املتغير التابع :كفاءة القراءة باللغة العربية للناطقين بغيرها.
يظهر من الجدول رقم ( )7وجود عالقة بين برامج االنغماس اللغوي
وكفاءة القراءة باللغة العربية للناطقين بغيرها ،حيث بلغت قيمة هذه
العالقة ( ،)0.79ومن خالل قيمة معامل التحديد) (R squareيتبين أن
برامج االنغماس اللغوي تفسر ما نسبته ( )%63من التباين الحاصل في
ً
متغير كفاءة القراءة باللغة العربية للناطقين بغيرها ،ونظرا ألن قيمة )(F
تساوي ( ،)62.64ومستوى داللتها اإلحصائية كانت ( )0.00مما يعني
معنوية االنحدار عند مستوى الداللة ) ،(α ≤ 0.05وعند درجة حرية
واحدة ) ،(df=1وقيمة ) (tتساوي ( ،)7.92ومستوى داللتها اإلحصائية
ً
كانت ( )0.00مما يعني معنوية املعامل أيضا عند مستوى الداللة ≤ (α

جدول 8
نتائج إختباراإلنحدارالبسيط ألثرالبرامج االنغماس اللغوي على كفاءة الكتابة باللغة العربية للناطقين بغيرها
املتغيراملستقل
برامج االنغماس اللغوي

β
0.36

Sig
0.02

()t
2.38

R
0.36

R2
0.13

f
5.66

Sig
0.02

فأنه يمكن القول بوجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ≤ (α
) 0.05لبرامج االنغماس
اللغوي على كفاءة الكتابة باللغة العربية للناطقين بغيرها.
الفرضية الفرعية الثالثة :يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى
الداللة ) (α ≤ 0.05لبرامج االنغماس اللغوي باألردن على كفاءة اإلستماع
للغة العربية للناطقين بغيرها.
وللتحقق من صحة الفرضية الفرعية الثالثة تم استخدام اختبار
االنحدار البسيط لدراسة أثر برامج االنغماس اللغوي على كفاءة
اإلستماع للغة العربية للناطقين بغيرها ،والجدول رقم ( )9يوضح ذلك.

املتغير التابع :كفاءة الكتابة باللغة العربية للناطقين بغيرها.
يظهر من الجدول رقم ( )8وجود عالقة بين برامج االنغماس اللغوي
وكفاءة الكتابة باللغة العربية للناطقين بغيرها ،حيث بلغت قيمة هذه
العالقة ( ،)0.36ومن خالل قيمة معامل التحديد) (R squareيتبين أن
برامج االنغماس اللغوي تفسر ما نسبته ( )%13من التباين الحاصل في
ً
متغير كفاءة الكتابة باللغة العربية للناطقين بغيرها ،ونظرا ألن قيمة )(F
تساوي ( ،)5.66ومستوى داللتها اإلحصائية كانت ( )0.02مما يعني معنوية
االنحدار عند مستوى الداللة  ، (α ≤ 0.05وعند درجة حرية واحدة
) ،(df=1وقيمة ) (tتساوي ( ،)2.38ومستوى داللتها اإلحصائية كانت
ً
( )0.02مما يعني معنوية املعامل أيضا عند مستوى الداللة )،(α ≤ 0.05
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جدول 9
نتائج إختباراإلنحدارالبسيط ألثرالبرامج االنغماس اللغوي على كفاءة اإلستماع للغة العربية للناطقين بغيرها
املتغيراملستقل
برامج االنغماس اللغوي

β
0.39

Sig
0.01

()t
2.57

R
0.39

f
6.60

R2
0.15

Sig
0.01

فأنه يمكن القول بوجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ≤ (α
) 0.05لبرامج االنغماس اللغوي على كفاءة اإلستماع للغة العربية
للناطقين بغيرها.
الفرضية الفرعية الرابعة :يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى
الداللة ) (α ≤ 0.05لبرامج االنغماس اللغوي باألردن على كفاءة املحادثة
باللغة العربية للناطقين بغيرها.
وللتحقق من صحة الفرضية الفرعية الرابعة تم استخدام اختبار
االنحدار البسيط لدراسة أثر برامج االنغماس اللغوي على كفاءة
املحادثة باللغة العربية للناطقين بغيرها ،والجدول رقم ( )10يوضح ذلك.

املتغير التابع :كفاءة اإلستماع للغة العربية للناطقين بغيرها.
يظهر الجدول رقم ( )9وجود عالقة بين برامج االنغماس اللغوي
وكفاءة اإلستماع للغة العربية للناطقين بغيرها ،حيث بلغت قيمة هذه
العالقة ( ،)0.39ومن خالل قيمة معامل التحديد ) (R squareيتبين أن
برامج االنغماس اللغوي تفسر ما نسبته ( )%15من التباين الحاصل في
ً
متغير كفاءة اإلستماع للغة العربية للناطقين بغيرها ،ونظرا ألن قيمة)(F
تساوي ( ،)6.60ومستوى داللتها اإلحصائية كانت ( )0.01مما يعني معنوية
االنحدار عند مستوى الداللة ) ،(α ≤ 0.05وعند درجة حرية واحدة
) ،(df=1وقيمة ) (tتساوي ( ،)6.60ومستوى داللتها اإلحصائية كانت
ً
( )0.01مما يعني معنوية املعامل أيضا عند مستوى الداللة )(α ≤ 0.05

جدول 10
نتائج إختباراإلنحدارالبسيط ألثرالبرامج االنغماس اللغوي على كفاءة املحادثة باللغة العربية للناطقين بغيرها

املتغيراملستقل
برامج االنغماس اللغوي

β
0.86

Sig
0.00

()t
10.12

املتغير التابع :كفاءة املحادثة باللغة العربية للناطقين بغيرها.
يظهر الجدول رقم ( )10وجود عالقة بين برامج االنغماس اللغوي و
كفاءة املحادثة باللغة العربية للناطقين بغيرها ،حيث بلغت قيمة هذه
العالقة ( ،)0.86ومن خالل قيمة معامل التحديد ) (R squareيتبين أن
برامج االنغماس اللغوي تفسر ما نسبته ( )%74من التباين الحاصل في
ً
متغير كفاءة املحادثة باللغة العربية للناطقين بغيرها ،ونظرا ألن قيمة )(F
تساوي ( ،)102.41ومستوى داللتها اإلحصائية كانت ( )0.00مما يعني
معنوية االنحدار عند مستوى الداللة ) ،(α ≤ 0.05وعند درجة حرية
واحدة ) ،(df=1وقيمة ) (tتساوي ( ،)10.12ومستوى داللتها اإلحصائية
ً
كانت ( )0.00مما يعني معنوية املعامل أيضا عند مستوى الداللة ≤ (α
) ،0.05فأنه يمكن القول بوجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى
الداللة ) (α ≤ 0.05لبرامج االنغماس اللغوي على كفاءة املحادثة باللغة
العربية للناطقين بغيرها.
 .7التوصيات
بناء على نتائج الدراسة تقدم الباحثة التوصيات واملقترحات اآلتية:
ضرورة مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة عند تعليم اللغة العربية
للناطقين بغيرها أثناء إستخدام برامج االنغماس اللغوي من خالل توفير
الوسائل واألدوات واملوضوعات املناسبة.
العمل على تنمية وتطوير املهارات اللغوية األربع ،والتركيز على االستعمال
اللغوي من خالل تفعيل دور املتعلم في اكتساب اللغة العربية وتحفيز
دافعيته على توظيفها في حياته االجتماعية.
إجراء املزيد من الدراسات التي تدرس العالقة بين برامج االنغماس
اللغوي والكفاءة اللغوية العربية للناطقين بغيرها.

R
0.86

R2
0.74

f
102.41

Sig
0.00
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THE REALITY OF THE PROGRAMS OF
LINGUISTIC IMMERSION IN JORDAN
AND ITS IMPACT ON ARABIC
LANGUAGE PROFICIENCY FOR NON NATIVE SPEAKERS
KAWTHAR JAMAL SHBEELAT
Yarmouk University, Jordan
ABSTRACT: The aim of this study was to identify the reality of the programs of linguistic immersion in
Jordan and its impact on Arabic language proficiency for non - native speakers. To achieve the
objectives of the study, the researcher used the descriptive analytical method. The study population is
composed of all foreign students within the third and fourth levels of the Arabic Language Department
for Non-Linguistic Speakers (Yarmouk University) within the first semester 2017/2018. To determine
the sample of the study, a comprehensive survey method was used for all elements of the study
population. The results showed that the arithmetic mean for linguistic immersion is (2.19) with a
medium rating, and the arithmetic mean for language proficiency is (2.20) with a medium rating. The
results also showed a statistically significant effect at the level of (α=0.05) of the linguistic immersion
programs on the Arabic language proficiency for non - native speakers.
KEYWORDS: Linguistic Immersion, language Proficiency .
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