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 (ـه18/5/1438يف  للنرش وقبل   ،هـ5/1/1438)قدم  للنرش يف  
 

 .االعتذار، اللغة الثانية، فعل الكالم، إكامل اخلطاب:  املفتاحية امتالكل

ُأجريت العديد من األبحاث عىل استخدام االعتذار يف اللغة الثانية، بيد أنَّ أغلب تلك البحث: ملخص

والعربية، الدراسات كانت تركز بشكٍل كبري عىل عدٍد ُُمدٍد من اللغات األجنبية كاللغة اإلنجليزية واألملانية 

يف حني نجهل عن استخدام االعتذار من قبل متعلمي اللغة العربية كلغة ثانية، لذا فإنَّ هذه الدراسة هتتم 

بمدى تأثري املستوى اللغوي، وحجم املهمة املراد تنفيذها عىل أداء االعتذار يف اللغة الثانية. وقد شارك يف 

موا إىل ثالث جمموعات: متوسط، ومتقدم، وناطق أصيل، باستخدام  هذه الدراسة مائة ومخسون طالًبا، وُقسِّ

اختبار إكامل اخلطاب الذي تكّون من تسعة مواقف اعتذارية. وقد وجدت هذه الدراسة أنَّ أداء املشاركني 

لالعتذار قد تأثر بدرجة واضحة باختالف مستواهم اللغوي، مع وجود داللة واضحة عىل تشابه أداء 

جموعة األصلية، مما يعني وجود تطور تداويل لدى املجموعة املتقدمة. أما فيام يتعلق املجموعة املتقدمة للم

بأداء املشاركني يف املواقف التسعة، فقد كان جلًيا أن أداءهم لالعتذار قد تأثر أيًضا باختالف حجم املهمة 

هي األلفاظ الدينية، املراد تنفيذها. أخرًيا، كشفت هذه الدراسة عن ظهور إسرتاتيجية جديدة لالعتذار و

  .وهذا بال شك يوحي إىل احتاملية اختالف أداء أفعال الكالم يف اللغة العربية عن اللغات األخرى
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Abstract: Apologizing in L2 has received a great deal of attention in Interlanguage Pragmatics. 

However, the majority of previous studies has focused mainly on certain languages such as English, 

German and Hebrew whilst there are some other languages that have been under-researched, e.g. 

Arabic. Therefore, the present study examines the use of apologies by L2 learners of Arabic, using 

Discourse Completion Test. It also looks at the influence of learners' proficiency and degree of 

imposition upon the production of apologies. There were 150 participants in this study, further 

divided into three groups: intermediate, advanced and native speaker. The results show that the 

learners' proficiency had a noticeable impact upon the learners' use of apologies. In other words, 

learners' production of apologies developed with the increase of proficiency. As a result, learners in 

the advanced group approximated Arabic native speakers in terms of the use of apologies. In addition, 

the results indicate that there was an effect of the social variable (degree of imposition) on the use of 

apologies. Finally, a new apology strategy, namely religious expressions, was used which casts some 

doubt on the universality of apology strategies identified in the literature.  
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 مقدمة

، (Interlanguage Pragmatics)ُيقصد بالتداولية البينية 

دراسة كيفية استخدام أو اكتساب متعلمي اللغة 

 Kasper andألنامط العمل اللغوي يف اللغة الثانية )

Blum-Kulka, 1992 وُتعد من املجاالت احلديثة يف ،)

تعليم أو اكتساب اللغة الثانية التي لقيت اهتامًما واسًعا 

دى الباحثني يف اللغويات التطبيقية يف العقود الثالثة ل

 Kasper and؛ 2014، 2015املاضية )القحطاين، 

Rose ،2002 ؛ ألنَّ الرتكيز عىل تعليم أو اكتساب)

الرتاكيب النحوية أو املفردات أو نطق األصوات 

الصحيح مل يعد كافًيا، إذ أصبحت القدرة التواصلية أو 

ا بارًزا يف تعليم أو اكتساب اللغة احلوارية تؤدِّي دورً 

الثانية، حتى يتمكن املتعلمون من استخدام اللغة 

اهلدف استخداًما صحيًحا يمكنهم من التواصل 

سواًء كانوا ناطقني أصليني  -االجتامعي مع اآلخرين 

(، 2014أو غري ناطقني هبا بصورة فّعالة )اجلديع، 

 Pragmatic)وكذلك جتنب الوقوع يف الفشل التداويل 

Failure) الذي قد حيدث بسبب سوء الفهم بني ،

  (1)(.2009املتحدث واملتلقي )احلمد، 

وبالنظر إىل األبحاث التي أجريت حتى اآلن يف 

جمال التداولية البينية، نجد أن ُجلَّها متحورت حول 

(، Speech Actsاستخدام متعلمي اللغة ألفعال الكالم )

                                                 

للمزيد عن التداولية والكفاية التداولية، انظر اجلديع  (1)

(2014.) 

ية أفعال الكالم يف جمال وهذا بال شك ُيظهر أمهية نظر

التداولية البينية التي تركز عىل استخدام اللغة يف تـأدية 

(، ولكن Austin, 1962; Searle; 1969األعامل اللغوية )

ما قد ُيعاب عىل تلك األبحاث هو تسليطها الضوء 

عىل لغات معينة كاللغة اإلنجليزية واللغة العربية 

ة، وجتاهلها للغات واللغة األملانية واللغة اإلسباني

أخرى كاللغة العربية. ومن هذا املنطلق، فإنَّ هذه 

الورقة ستسهم يف سد مثل هذه الفجوة من خالل 

دراسة تأدية متعلمي اللغة العربية لالعتذار 

(Apology وقد ُاختري االعتذار دون غريه من أفعال ،)

الكالم األخرى لكثرة استخدامه يف حياة املتعلمني 

لتأثريه الكبري عىل العالقات االجتامعية، اليومية، و

ولندرة األبحاث التي أجريت عىل استخدامه من قبل 

 متعلمي اللغة العربية. 

 متعلمي استخدام معرفة إىل إذن هيدف فالبحث

 التي االعتذار إلسرتاتيجيات ثانية كلغةٍ  العربية اللغة

 خالل من Olshtain وأولشتني Cohen كوهني وضعها

 يف تنفيذها املراد املهمة حجم تأثري مدى إىل النظر

إضافًة إىل معرفة  االعتذار، إلسرتاتيجيات استخدامهم

التطور التداويل يف استخدام أساليب االعتذار لدى 

 هؤالء املتعلمني للعربية من غري الناطقني هبا.

 دراسة أول ُيعد أنهُ  يف البحث هذا أمهية وتأيت

 املعروفة وإسرتاتيجياته االعتذار فن يف العربية باللغة

 بمجال Olshtain وأولشتني Cohen كوهني وضعها التي
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 نظرية وفق Inter language Pragmatics البينية التداولية

 الدراسات أغلب ألنَّ  ؛Austin ألوستن الكالم أفعال

 التداولية جمال يف الكالمي االعتذار لفعل تطرقت التي

 باللغة كانت Inter language Pragmatics البينية

 املوضوع هلذا تطرقت دراسات توجد وال اإلنجليزية،

 عينة عىل ُأجريت واحدة دراسة سوى العربية باللغة

 التطبيقية اللغويات بقسمي الدارسات الطالبات من

 تظهر كام سعود، امللك جامعة يف اإلنجليزي واألدب

 بني التداويل التطور درس أنهُ  يف أيًضا البحث أمهية

، ُُمتلفة جنسياٍت  من ثانية كلغةٍ  العربية اللغة يمتعلم

 يف التداويل التطور بيان أجل من؛ متعددة ومستوياٍت 

 إذا ما وإظهار، العربية باللغة الكالمي االعتذار فعل

 االعتذار إسرتاتيجيات توظيف يف اختالف هناك كان

 واملتقدمني، املتوسطني، الثالث املجموعات بني

 . العربية باللغة األصليني والناطقني

 

 االعتذار

( االعتذار عىل أنه من 1969) Searleصنّف سريل 

( التي ُيقصد هبا Expressivesاألعامل التعبريية )

 "التعبري عن موقف أو شعور املتحدث جتاه يشء ما"

(، يف حني عّرف فريزر 509، ص. 2014)اجلديع، 

Fraser (1981االعتذار بأّنه عملية التعبري عن الن ) دم

ّمُل املتحدث كامل  حيال اخلطأ أو الذنب املرتكب، وَتح

املسؤولية عىل النتائج املرتتبة عليه. ويتضح من هذا 

التعريف أنَّ االعتذار يؤدِّي عدًدا من الوظائف 

املختلفة، ولعل من أمهها هو إصالح اخلطأ أو الذنب 

(، وُيسهم Austin, 1962; Searle, 1969الذي ُأرتكب )

 ,Goffmanعىل تقوية التآلف االجتامعي ) يف احلفاظ

1971; Leech, 1983 كام ُيعد االعتذار عقوبة للُمعتِذر ،)

لكون االعتذار من األعامل التي هتدد ماء وجه 

املتحدث، األمر الذي سيسهم يف جتنبه ارتكاب 

 ,Blum-Kulka and Olshtainاألخطاء يف املستقبل )

ذار من وطأة اخلطأ (. بناًء عىل ذلك، ُُيفف االعت1984

ر له مما يقلل من نسبة بحثه عن االنتقام أو  عىل امُلعتذح

(؛ لذا Blum-Kulka and Olshtain, 1984أخذ الثأر )

يتضح مما سبق أن االعتذار يعزز العالقات االجتامعية 

بني أفراد املجتمع، وُيبعد الضغينة من أفراده، فاإلملام 

الثانية عند انخراطهم يف  به يعد أمًرا مهاما ملتعلمي اللغة

 احلوارات االجتامعية يف اللغة اهلدف.

وعىل الرغم من أّن وظائف االعتذار ال تتغري بتغري 

الثقافة أو اللغة، فإّن أسلوب االعتذار ُيتلف من ثقافة 

إىل أخرى ومن لغة إىل أخرى، وهو ما ينبغي أن يعيه 

ر له. متعلم اللغة حتى يكون اعتذاره مقبواًل لدى املُع تذح

ومن املمكن أن ُيتلف أسلوب االعتذار من شخص إىل 

عىل  –آخر يف  املجتمع نفسه، وذلك لعوامل عدة منها: 

العمر، واملستوى التعليمي، واخللفية  –سبيل املثال 

 Cohen andاالجتامعية، واجلنس، واملنزلة االجتامعية )

Olshtain, 1981; Olshtain, 1983; Tannen, 1982 .) 
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أظهرت الدراسات السابقة أنَّ أساليب  وقد

عىل الرغم من اختالفها عرب الثقافات  –االعتذار 

ُمدودة العدد، بمعنى آخر أنَّ املتحدثني  –واللغات 

بلغة ما قد يفضلون استخدام أساليب اعتذارية معينة 

يف حني يلجأ متحدثون بلغة أخرى إىل استخدام 

جمل ال رخر  عن أساليب اعتذارية ُمتلفة، لكنها يف امل

تلك األساليب نفسها التي حّددها عدد من الباحثني 

-Blumيف جمال التداولية البينية )منهم عىل سبيل املثال،

Kulka and Olshtain, 1984; Olshtain and Cohen, 1983; 

Trosborg, 1987 وهذه األساليب تشمل: التلفظ ،)

ر ل ه، باالعتذار، وطلب قبول االعتذار من امُلعتذح

والتعبري عن الندم، وَتمل مسؤولية اخلطـأ املرتكب، 

ر له، والوعد بعدم  وطلب العفو والصفح من املُعتذح

تكرار اخلطأ يف املستقبل، والعرض بإصالح املوقف أو 

تقديم تعويٍض عن اخلطأ. ورغم أن الدراسات السابقة 

التي ُأجريت عىل العديد من اللغات قد أثبتت عاملية 

ب، فإننا ال نعلم عن مدى مصداقية ذلك تلك األسالي

مثل  –االدعاء، خصوًصا يف بعض اللغات الرشقية 

التي مل ُتبحث حتى اآلن، وهو األمر  –اللغة العربية 

الذي تعكف هذه الدراسة عىل التحقق منه، كون اللغة 

العربية هلا طابع ُمتلف عن بقية اللغات لتأثرها بالدين 

كن وجود بعض األلفاظ اإلسالمي احلنيف، فمن املم

أو العبارات الدينية التي يلجأ هلا املعتِذر أثناء تأدية 

 االعتذار يف اللغة العربية. 

 

وعند احلديث عن أساليب االعتذار، ينبغي أن 

نلفت االنتباه إىل ما توّصل إليه براون وليفنسون 

(Brown and Levinson, 1987 )–  ومها من أّسسا نظرية

من وجود ثالثة  –( Politeness Theoryالتلطف )

متغريات اجتامعية تؤثر تأثرًيا مبارًشا يف أداء أفعال 

الكالم بوجه عام ويف أداء االعتذار بوجه خاص، 

 Socialوهذه املتغريات هي: البعد االجتامعي 

Distanceواملنزلة االجتامعية ،Social Status  ، ودرجة

جتامعي ، فالبعد االDegree of Impositionاإلمالء 

بني املتحدثني، فإذا كان  "القرب"و "التآلف"ُيقصد به 

ا فتكون درجة املتحدثان يعرف أحدمها اآلخر جيدً 

(، أما  -)  منخفضة       البعد االجتامعي يف هذه احلالة

 درجة كونتا فإذا كانا ال يعرف أحدمها اآلخر مطلقً 

 ) + (، يف حني مرتفعة البعد االجتامعي يف هذه احلالة

) = ( إذا كانا  متساوية تكون درجة البعد االجتامعي

ا املنزلة يعرف أحدمها اآلخر معرفة بسيطة؛ أمّ 

االجتامعية فيُقصد هبا املنزلة االجتامعية لكال 

املتحدثني، فإذا كانت منزلة املتحدث أعىل من منزلة 

 ةــمنخفض ة االجتامعيةـــاملستمع فتكون درجة املنزل

دث أقل من ـــانت منزلة املتح(، يف حني إذا ك-)

       عالية منزلة املستمع فتكون درجة املنزلة االجتامعية

) = (  متساوية ) + (، وتكون درجة املنزلة االجتامعية

ا درجة ، أمّ نفسها إذا كان املتحدث واملستمع يف املنزلة

اإلمالء فيُقصد هبا حجم املهمة املراد تنفيذها، فإذا 
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وصعبة عىل املستمع، بحيث تريق كانت املهمة شاقة 

) + (، يف حني عالية ماء وجهه، فتكون درجة اإلمالء 

إذا كانت املهمة سهلة وليس هلا تأثري كبري عىل ماء 

(، أما إذا  -)  منخفضة الوجه فتكون درجة الفرض

 معتدلة طة فتكون درجة الفرضـــكانت املهمة متوس

 .(308-307، ص. 2015)القحطاين،  ) = (

د أظهرت الدراسات امليدانية يف جمال التداولية وق

البينية عن نتائج متفاوتة حول وجود ارتباط وثيق بني 

تلك املتغريات من جهة، وبني أداء أفعال الكالم 

عموًما، واالعتذار خصوًصا من جهة أخرى، فعىل 

سبيل املثال، فقد أظهرت الدراسة التي قام هبا كلٌّ من: 

(، ألداء Vollmer and Olshtain, 1989فوملر وأليشتيان )

االعتذار يف اللغة األملانية أن املنزلة االجتامعية، والبعد 

االجتامعي قد أثر بدرجة كبرية عىل استخدام عينة 

البحث ألساليب االعتذار، كام عززت دراسة كيم 

(Kim, 2008 ما دعا إليه براون وليفنسون، حيث ،)

الكورية اجلنوبية  وجدت الدارسة أّن الناطقني باللغة

استخدموا أساليب اعتذارية مع املتحدث صاحب 

املنزلة االجتامعية العالية رختلف عن األساليب التي 

استخدمت مع صاحب املنزلة االجتامعية املنخفضة، 

يف حني أّن هناك بعض الدراسات أظهرت عدم وجود 

تأثري ملحوظ للمتغريات االجتامعية عىل أداء أفعال 

 ,Ellis, 1992; Trosborg سبيل املثال، الكالم )عىل

فمن األرجح أن مدى تأثري هذه املتغريات "(. 1995

عىل أداء املشاركني ألفعال الكالم ُيتلف من لغة إىل 

لغة، ومن ثقافة إىل ثقافة، ففي بعض الثقافات يكون 

ملنزلة الشخص االجتامعية تأثري واضح عىل أداء 

ل هذا األمر قد ال يكون مث املتحاورين معه، يف حني أنَّ 

، ص. 2015)القحطاين،  "ا يف ثقافات أخرىموجودً 

308).  

 

  فن االعتذار يف العربية

در اعتذر وهو مأخوذ من ماّدة ـــذار مصـــاالعت

ومنها:  ،كثرية غري منقادة )ع ذ ر( اّلتي تدّل عىل معانٍ 

العذر وهو روم اإلنسان إصالح ما أنكر عليه بكالم، 

عذرته أعذره عذًرا من باب رضب رضًبا،  ويقال منه:

واالسم: العذر )بالضم( واجلمع: أعذار. ويقال: فالن 

قام قيام تعذير فيام استكفيته، إذا مل يبالغ وقّّص فيام 

 :تباع فيقالالاعتمد عليه فيه. وقد تضّم الّذال با

ومعذرة وعذرة  ، ويقال: اعتذر فالن اعتذاًرا«عذر»

عذور. وتقول: اعتذر إيّل، من دينه فعذرته، وهو م

طلب قبول معذرته، واعتذر عن فعله أظهر عذره )ابن 

(. وقال بعضهم: أصل 1985منظور، باب عذر، 

العذر من العذرة وهي الّّشء النّجس، ومنه سّميت 

القلفة العذرة، فقيل عذرت الّصبّي إذا طّهرته وأزلت 

ا: أزلت نجاسة ذنبه بالعفو عذرته، وكذا عذرت فالنً 

(، 2010 )الرازي،قولك غفرت له أّي سرتت ذنبه ك

 أبادي، )الفريوز (،2005 )عيد، (،2010 )الفيومي،
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ا )إسكندر، (. أمّ 2002، )األصفهاين، (1985

 ، هي: بثالثة معانٍ ( فقد أورد كلمة االعتذار 2002

فيقال: اعتذرح إىل / اعتذرح عن /  اعتذر: )فعل(    .1 

، اعتذاًرا، فهو ُمعتِذر، اعتذرح لـ / اعتذرح من يعتذر

رح فالٌن: صار ذا ُعْذٍر.  واملفعول  ٌر إليه، واْعتذح  ُمعتذح

تِه2 ْعِذرح رح إِليه: طحلحبح قبول مح   ، قال تعاىل:.  اْعتذح

ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  چ

ژ  ڑ  ڑ   ک  ک              ک  ک  گ  

گ  گ  گ            ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

]التوبة:  چڻ    ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ

65- 66 .] 

مح   )اسم(اعتذار:   .3  ، فيقال: قحدَّ رح مصدر اِْعتحذح

ُم لِنحْفِي ذحْنٍب أو  دَّ ة الَّتي ُتقح ُه، أحي احلُجَّ ُه: ُعْذرح اْعتِذارح

تحرْبيِرِه. أما يف االصطالح فقد ُعرف بالعديد من 

بأنُه ُماولة  ،(2013لقرين، اعرفه ) منها:التعريفات 

إصالح ما أنكره عليه اآلخرون، بأن يظهر الندم اإلنسان 

 (،2010 الكفوّي،يف حني قال ) ويتحرى ما يمحو ذنبه.

االعتذار: إظهار ندم عىل ذنب تقّر بأّن لك يف إتيانه ُعذًرا، 

ا )املناوّي،  فيقول: االعتذار: َتّري اإلنسان  ،(2002أحمَّ

 نّ ( فيذكر أ2015، )القحطاينا أمّ  «.ما يمحو أثر ذنبه

وظائف أفعال كالم االعتذار يف اإلنجليزية األمريكية 

فتستخدم االعتذارات ملجموعة متنوعة من األسباب، 

آسفون / لرشح ملاذا حدثت مثل: )للقول بأهنم 

/ إلصالح اإلساءة، واحلفاظ عىل عالقة طيبة اإلساءة

 مع املُخاطب(.

ف )الفقيه،  فعل نبيل "بأنُه:  ( االعتذار2012ويعرِّ

 والتزام عطي األمل بتجديد العالقة وتعزيزهايُ  ،موكري

ات َتسني العالق من أجلحيثنا عىل العمل 

  ."االجتامعية

كل اعتذار جيعلنا   ( أنّ 1995ويذكر )املقالح، 

كل  نَّ أل ؛أكثر إدراًكا ملدى تأثري سلوكنا عىل اآلخرين

اعتذار سنقدمه بعد اآلن سيساعدنا عىل أن نكون أكثر 

ثري الذي يقع عىل اآلخرين جراء سلوكنا وعًيا بالتأ

وسوف يعلمنا أن نكون أكثر حساسية وحذًرا ومراعاة 

ملشاعر اآلخرين يف املستقبل عندئذ يمكن أن نحدث 

أثًرا يف اآلخرين ويمكن يف النهاية أن نجعلهم أكثر 

( 2010، )الشمرييا أمّ  ،حساسية جتاه نتائج سلوكهم

نرتكب خطأ ما، هو أن الّشء املعتاد عندما  فيذكر أنّ 

نحاول إجياد األعذار، واملربرات بطريقة أو بأخرى، 

لكن عندما نقر بأخطائنا ونحاول االعتذار إىل 

األشخاص الذين أحلقنا هبم األذى ونجعلهم يشعرون 

بحقيقة مشاعرنا جتاه ما ارتكبناه يف حقهم ونقوم 

فإننا نستطيع أن نستعيد ثقة  ،بالتكفري عن أخطائنا

 يف حنيين فينا للحفاظ عىل عالقة جيدة. اآلخر

االعتذار هو  أنّ  (117 ،1985 )املتوكل،يوضح 

 التسليم باخلطأ والتي تتم بشكل سليم عندما: 

نكون صادقني مع أنفسنا ونعرتف بأننا قد  .1

 .ارتكبنا خطأ ونحتا  إىل أن نكفر عنه
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نتحمل املسؤولية الكاملة عن أفعالنا وعن أي  ــ2

 .ه لشخص آخرأذى سببنا

يكون لدينا إحساس بأن تقديم االعتذار هو  -3

 يشء ملح للغاية نقدمه بأرسع ما يمكن. 

نخرب بالضبط كل من سببنا له الرضر أو  -4

األذى بام ندرك اآلن أننا قد أخطأنا فيه وأن نكون 

 ُمددين للغاية، وأن نفعل ذلك. 

نطلع من تسببنا يف إيذائهم باملشاعر السيئة  -5

ي نحس هبا جتاه ما فعلناه، ونوضح أهنا سيئة بام الت

يكفي لكي جتعلنا نغري من سلوكنا ونمتنع عن تكرار 

 هذا األمر ثانية.

 ااًل يكون االعتذار فعّ ( لكي 2009وتقول )جابر، 

حساس حقيقي بالندم إن ينبع من أجيب  اومؤثرً 

عىل مل تجيب أن يش، عدم تكراره يف احلقيقية ةوالرغب

 :اآليت

تأكد باختصار: م صورة واضحة عن اخلطأ يقدت  

 ؛بوضوحالّشء نفسه أنك والطرف اآلخر تتكلام عن 

ما يرىض من أسأت إليه أن يعرف أنك تدرك متاًما  ألنَّ 

وما هو اخلطأ لذلك جيب أن تركز عىل  ،ما أخطأت فيه

إذا تأخرت عن  مثال:اخلطأ دون التفرع ملوضوع آخر. 

فاتك  عام اعتذربل ، خريتقول آسف عىل التأ الموعد 

حتى تشعر الشخص بأمهية هذا  االجتامعمن اللقاء أو 

 )إذابسعادة  اعتذاركفيقبل  لديك، االجتامعاللقاء أو 

 طبيعًيا(.كان شخًصا 

اآلخر  فأظهْر للطر وقع: الذياإلقرار باخلطأ   

ملا حدث وتفهمك  ،مدى إدراكك ملا يشعر به من ضيق

 .اعتذاركل ا فيبدأ بتقبخلطأك متامً 

بدون  اخلطأ: يفحتمل املسؤولية وتكلم عن دورك 

 واختصار؛مربرات تكلم عام حدث بدقة  أيعرض 

االعتذار  يفشعر الطرف اآلخر بمدى صدقك لتُ 

 خطئكال َتاول أن تدافع عن باخلطأ. ا ومعرفتك متامً 

 "يشعر "وعام  "عنه"املوضوع  إنَّ  فيها.بصورة مبالغ 

 ؛أم ال اكان اخلطأ مقصودً  إنأو  نفسك.عن  به وليس

 وهي "باإلساءة "شعوره  واحدة وهيالنتيجة  ألنَّ 

آسف ملا "جيب أن تركز عليها عند قولك  والتياألهم 

 ."حدث 

بااللتزام: مع وعد  لالعتذاراستخدم عبارة رصحية  

 بعدم تكرار ما "وعد" و  "أعتذر "أو  "آسف"كلمة 

عالقة مرة أخرى حدث ستعمل عىل إعادة بناء الثقة وال

آسف مع  تأكد أنَّ  غضاضة.وعىل أساس سليم دون 

 .دال تفيتكرار اخلطأ 

 يطلب العفو عن اخلطأ يعط نَّ إ طلب العفو:

وأنك فعلت ما  اعتبارهالطرف اآلخر اإلحساس برد 

ا اخلطوة مّ ، أانتظار تساُمه يف منك وأنكهو مطلوب 

 وليتك فقد قمت بواجبك.ؤليست مس املقابلة منه

، 1985يذكر )املتوكل،  يف العربية: نواع االعتذارأ

و أ شفهياالعتذار نوعني (، أّن 1995املقالح، 

 .، وفيام ييل بياًنا هلاممكتوب
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 :الشفهياالعتذار 

ك واملكتوب، هو أنّ  الشفهيالفرق بني االعتذار  إنَّ 

لذلك جيب  ،رد فعله يفللتفكري  اوقتً  املتلقي يال تعط

رد فعل الطرف  استقبالعند أن رخطط ملا ستفعله 

 يففإذا مل يكن  ،ا أم إجيابًيااآلخر سواء كان سلبيً 

 اعتذاركفعل ذلك فاألفضل أن ترسل  استطاعتك

عادة ما يكون كافًيا،  الشفهياالعتذار  ا. إنَّ مكتوبً 

 اخلطأحالة صعوبة  يف املواجهةإىل  يا يؤدِّ ولكن أحيانً 

صية تسبب فيها ونوع وشخ التيومدى اإلساءة 

 .اخلطأخر وتفاعله مع آلالطرف ا

 ؛قد يكون أسهل من املكتوب الشفهياالعتذار  إنَّ 

 "كل ما هو مطلوب كلمة ، ه ال يتطلب صياغةألنّ 

قد  التيولكن هناك بعض التكلفة  "أعتذر"أو  "آسف

كام االعتبار  يفجيب أن تضعها  التيالفوائد  وأتتحملها 

ا لوجه أو تم وجهً قد ي الشفهيإن االعتذار . سبق ذكره

ولكن جيب أن تضع شخصية الطرف اآلخر ، بالتليفون

 االعتبار. يفواملوقف نفسه 

الطرف اآلخر  يوهو يعط :االعتذار املكتوب

موقفه  يفما كتبته وإعادة النظر  الستيعابالفرصة 

 يف املواجهةاالعتذار املكتوب جينبك  كام أنَّ  جتاهك.

 رك.العتذا مقبولةحالة رد الفعل غري 

 الدراسات السابقة يف استخدام أساليب االعتذار

عند النظر يف الدارسات امليدانية التي أجريت حول 

أساليب االعتذار، نجد أهنا متحورت حول نقطتني 

أساسيتني مها: مقارنة ناطقني أصليني للغتني أو أكثر 

الستخدام أو تقييم أساليب االعتذار، أو مقارنة 

ما مع متعلمي تلك اللغة.  الناطقني األصليني للغة

ورغم أّن هذه الدراسة تركز عىل متعلمي اللغة الثانية، 

فإنه من املفيد أن نسلط الضوء أواًل عىل استخدام 

أساليب االعتذار يف عدد من اللغات والثقافات 

املختلفة، حتى نتمكن من معرفة مدى الفروقات بني 

ساليب تلك اللغات والثقافات، ومن ثّم مقارنتها باأل

 االعتذارية املستخدمة يف اللغة العربية. 

من أوائل الدراسات التي قارنت استخدام أساليب 

من اللغات هي دراسة أولشتني  االعتذار يف عدد

(، فقد اهتمت هذه الدراسة بمقارنة استخدام 1989)

الناطقني األصليني للغة اإلنجليزية واألملانية والعربية 

ذار من خالل استخدام والفرنسية ألساليب االعت

(، Discourse completion Testاختبار إكامل اخلطاب )

وقد وجدت أولشتني أّن هناك تشاهًبا كبرًيا بني 

الناطقني األصليني لتلك اللغات األربع يف استخدام 

األساليب االعتذارية من خالل تفضيلهم ألسلوب 

التعبري عن الندم، وَتمل املسؤولية الكاملة حيال 

أ أو الذنب املرتكب. ويف دراسة أخرى، قارن اخلط

(، Bergman and Kasper, 1993برغامن وكاسرب )

استخدام أساليب االعتذار يف اللغتني التايلندية 

واإلنجليزية من خالل استخدام اختبار إكامل 

اخلطاب، وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أيًضا أّن 
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األسلوبان  التعبري عن االعتذار وَتمل املسؤولية مها:

الشائعان لدى املتحدثني بتلك اللغتني، مما يدل عىل أّن 

استخدام االعتذار يف اللغة التايلندية ال ُيتلف عن 

اللغة اإلنجليزية. ويف دراسة ُمتلفة، ركزت 

( عىل مقارنة طالب Sugimoto, 1998سوغيموتو )

اجلامعات يف اللغتني اليابانية واإلنجليزية ألداء 

د وجدت اختالًفا جذرًيا بني اللغتني، االعتذار، وق

متثل يف استخدام طالب اجلامعات يف اللغة اليابانية 

ألساليب متنوعة أكثر من نظرائهم يف اللغة 

اإلنجليزية. وباملثل، فقد أظهرت الدراسة التي أجرهتا 

(، حول تأدية االعتذار Suszczynska, 1999سوزينسكا )

واهلنغارية أن استخدام يف اللغة اإلنجليزية والبولندية 

االعتذار ُيتلف اختالًفا كبرًيا بني الناطقني بتلك 

اللغات. كام أّن االختالف يف استخدام أساليب 

االعتذار ُوجد بني الناطقني باللغة اإلنجليزية واللغة 

الستسوانية املستخدمة يف عدد من الدول األفريقية 

(Kasanga and Lwanga-Lumu, 2007.) 

ن يف أساليب االعتذار عرب اللغات ليس إّن التباي

مقصوًرا فقط عىل استخدام تلك األساليب، بل يتعدى 

إىل مدى تقييم املتحدثني بلغات ُمتلفة لتلك األساليب 

من منظور التلطف، فعىل سبيل املثال، فقد أجرى كلٌّ 

(، حول Chang and Haugh, 2011من: تشانغ وهيو )

ة اإلنجليزية األسرتالية، تقييم الناطقني األصليني باللغ

واللغة الصينية لألساليب االعتذارية املستخدمة يف 

مكاملة هاتفية بني أسرتايل وصيني، وقد ُطلب من 

املشاركني يف هذه الدراسة أن يقيموا األساليب 

االعتذارية بناًء عىل مستوى التلطف املتكون من مخسة 

، بنود )تبدأ بمهذب جًدا وتنتهي بغري مهذب جًدا(

ومن ثم أجرى الباحثون مقابلة مع مجيع املشاركني 

ملناقشة تقييامهتم واألسباب التي أدَّت إىل اختيارهم 

لتلك التقييامت، وقد أظهرت النتائج أن اخللفية 

اللغوية والثقافية قد أّثرت تأثرًيا ملحوًظا يف تقييامت 

 املشاركني لألساليب االعتذارية وتفسرياهتم هلا.

سبق، يتبني لنا أنَّ هناك تشاهًبا بني  بناًء عىل ما

استخدام أساليب االعتذار يف عدد من اللغات، كام أنَّ 

هناك أيًضا اختالًفا بني عدد من اللغات؛ لذا فعىل 

متعلم اللغة أن يأخذ ذلك يف احلسبان عند التواصل يف 

اللغة اهلدف، حتى يكون اعتذاره مقبواًل ومهذًبا. 

 –اللغة الثانية واالعتذار  وعند التطرق إىل متعلمي

، سنسلط الضوء فيام تبقى من -وهو لب هذه الدراسة 

هذه الفقرة عىل استخدام متعلمي اللغة الثانية 

 ألساليب االعتذار يف اللغة اهلدف.

بإجراء مسح عىل الدراسات امليدانية يف جمال 

التداولية البينية، وجدنا أنَّ هناك عدًدا كبرًيا منها 

ستخدام متعلمي اللغة الثانية ألفعال ركزت عىل ا

الكالم، ولعل السبب الرئيس يف ذلك هو تأثري 

املستوى اللغوي للمتعلمني يف أدائهم ألفعال الكالم، 

ولقد نال الطلب النصيب األكرب من تلك الدراسات، 
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غري أنَّ هناك عدًدا ال بأس به ركزت عىل استخدام 

اهتامم ُجل تلك متعلمي اللغة الثانية لالعتذار، وكان 

الدراسات منصباا عىل تعلم اللغة اإلنجليزية والعربية 

 –كلغة ثانية أو لغة أجنبية، يف حني أّن بعض اللغات 

مل تلقح اهتامًما واسًعا  –عىل سبيل املثال اللغة العربية 

 من الباحثني يف جمال التداولية البينية.

من أشهر الدراسات التي تطرقت الستخدام 

اللغة الثانية لألساليب االعتذارية هي دراسة متعلمي 

(، ومها Cohen and Olshtain, 1981كوهني وألشتيان )

أول من عمل تصنيًفا لألساليب االعتذارية، وقد 

موا إىل ثالث  32شارك يف هذه الدراسة  شخًصا، ُقسِّ

جمموعات: جمموعة متعلمي اللغة اإلنجليزية من 

لناطقني األصليني اجلنسية اإلرسائيلية، وجمموعة ا

باللغة اإلنجليزية، وجمموعة الناطقني األصليني باللغة 

العربية، وقد كانت أداة البحث املستخدمة يف هذه 

(، وقد أظهرت Role Playsالدراسة هي لعب األدوار )

النتائج أنَّ املتعلمني قد وقعوا يف فخ النقل التداويل 

(Pragmatic Transfer من اللغة األم، وهو ،) األمر الذي

مل يكن مقبواًل يف اللغة اهلدف، بمعنى آخر، أنه كان 

هناك اختالف واضح بني أداء املتعلمني والناطقني 

األصليني باللغة اإلنجليزية، يف حني أنَّ أداء املتعلمني 

يف اللغة اهلدف كان مشاهًبا للناطقني األصليني باللغة 

اللغة األم العربية، مما ُيعطي إشارة واضحة ملدى تأثري 

عىل أدائهم يف اللغة اهلدف. ويف دراسة أخرى، أجرت 

( دراسة عىل متعلمي اللغة Olshtain, 1983أولشتاين )

العربية أثناء أدائهم لالعتذار، وقد قّسمت املتعلمني إىل 

جمموعتني: جمموعة لغتهم األم اللغة اإلنجليزية، 

وجمموعة لغتهم األم اللغة الروسية، وقد وجدت 

حثة أن هناك تباينًا بني أداء املجموعتني، حيث كان البا

جلًيا أّن الطالب الروس استخدموا عدًدا كبرًيا من 

األساليب االعتذارية عند مقارنتهم بنظرائهم 

اإلنجليز، مما دعا الباحثة إىل إيعاز ذلك التباين إىل تأثري 

اللغة األم يف استخدام األساليب االعتذارية يف اللغة 

( فقد أجرت Trosborg, 1987أما تروزبورق ) العربية.

دراسة عىل أداء متعلمي اللغة اإلنجليزية من اجلنسية 

اهلولندية لالعتذار ومقارنتهم بالناطقني األصليني للغة 

اإلنجليزية من خالل استخدام لعب األدوار، وقد 

أظهرت النتائج أنَّ أداء املتعلمني مل يكن ُمتلًفا اختالًفا 

داء الناطقني األصليني، وقد أوزعت الباحثة كبرًيا عن أ

ذلك إىل أحد أمرين، أواًل: أنَّ هناك تشاهًبا بني اللغة 

اهلولندية واللغة اإلنجليزية حول استخدام األساليب 

االعتذارية، مما يعني حدوث نقل تداويل من اللغة األم 

إىل اللغة اهلدف، ثانًيا: أنَّ املتعلمني كانوا عىل مستوى 

من الكفاية اللغوية والكفاية التداولية مّكنتهم من عاٍل 

معرفة األساليب االعتذارية املفضلة يف اللغة اهلدف 

)الكفاية التداولية االجتامعية(، ومن ثم استخدامها 

استخداًما سلياًم يف احلوارات االجتامعية )الكفاية 

 اللغوية التداولية(. 
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ء هذه الدراسات وغريها التي ُأجريت عىل أدا

متعلمي اللغة الثانية لالعتذار كانت تركز بدرجة كبرية 

عىل مقارنة املتعلمني بالناطقني األصليني، مع افتقادها 

ملقارنة املتعلمني ذوي املستويات اللغوية املختلفة بعضهم 

ببعض لتحديد مقدار التطور التداويل عند املتعلمني؛ ألّن 

صصا (، قد خKasper and Rose, 2002كاسرب وروز )

التطور التداويل يف "فصاًل  كاماًل يف كتاهبام الشهري عن 

عن مراحل التطور يف بعض أفعال الكالم  "اللغة الثانية

كالطلب والرفض، يف حني مل ُيتطرق إىل تطور استخدام 

أساليب االعتذار يف اللغة الثانية بسبب افتقاد املجال 

ني ذوي لدراسات ميدانية تقارن أداء االعتذار بني متعلم

مستويات لغوية ُمتلفة، وهو األمر الذي تسعى هذه 

 الدراسة إىل َتقيقه لإلسهام يف تطور هذا املجال. 

 

 الدراسات السابقة يف االعتذار يف العربية

من خالل مراجعة املجالت العلمية املتخصصة يف 

التداولية وكذلك املجالت يف اللغويات التطبيقية، مل 

طرقت إىل االعتذار يف العربية، نجد إال ثالثة أبحاث ت

لكن هذه الدراسات الثالث ركزت عىل استخدام 

الناطقني األصليني للغة العربية ألداء االعتذار 

(Bataineh and Bataineh, 2008; Jebahi, 2011; 

Nureddeen, 2008 يف حني أّن هناك دراسة أخرى ،)

اهتمت بأداء الطالب األردنيني لالعتذار باللغة 

(. أّما النظر Bataineh and Bataineh, 2006ليزية )اإلنج

يف استخدام متعلمي اللغة العربية ألداء االعتذار فلم 

ُيبحث حتى اآلن عىل حد علمنا. ونظًرا لعدم وجود 

دراسات ميدانية سلطت الضوء عىل أداء متعلمي اللغة 

العربية لالعتذار نستطيع مقارنة نتائجها مع نتائج هذه 

لجأ يف هذه الفقرة إىل مراجعة نتائج تلك الدراسة، سن

الدراسات، أماًل يف أن تساعدنا عىل معرفة األساليب 

االعتذارية املستخدمة يف اللغة العربية، ومن ثمَّ 

 مقارنتها ببعض نتائج هذه الدراسة.

 ,Bataineh and Batainehدرست البطاينة والبطاينة )

اللهجة ( أداء االعتذار يف اللغة العربية )ب2008

األردنية( واللغة اإلنجليزية، وقد شارك يف هذه 

طالًبا وطالبة من الواليات املتحدة  50الدراسة 

طالبًا وطالبة من األردن، وقد ُطلب  50األمريكية و

من املشاركني إكامل اختبار إكامل اخلطاب املتكون من 

عرشة مواقف اعتذارية، وقد أظهرت النتائج اختالًفا 

اء االعتذار يف اللغة اإلنجليزية واللغة واضًحا بني أد

العربية، بحيث كان الطالب والطالبات العرب 

يستخدمون أسلوب التعبري عن االعتذار واملفخامت 

مراٍت عديدة يف االعتذار الواحد، بينام كان الطالب 

اإلنجليز يستخدمون أساليب االعتذار مرة واحدة 

طالب فقط، وهو ما فرسته الباحثتان بمحاولة ال

ر له، كام أنَّ  والطالبات العرب كسب رضا امُلعتذح

الطالب والطالبات العرب استخدموا بعض احلكم 

 واألمثال أثناء تأدية االعتذار.
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( Jebahi, 2011ويف دراسة مماثلة، أجرى جباهي )

دراسة عىل أداء االعتذار يف اللغة العربية )باللهجة 

 50طالًبا و 50التونسية(، وقد شارك يف هذه الدراسة 

طالبة يدرسون يف إحدى اجلامعات يف تونس، وقد 

ُطلب من املشاركني إكامل اختبار إكامل اخلطاب التي 

َتتوي عىل عرشة مواقف اعتذارية، وقد وجد الباحث 

أّن املشاركني فّضلوا استخدام أسلوب التعبري عن 

الندم وأسلوب تفسري أو رسد رواية احلدث، كام أّن 

اهلل( اسُتخدم كثرًيا أثناء تأدية املشاركني لفظ اجلاللة )

ألداء االعتذار، بناء عىل ذلك، أظهرت النتائج وجود 

تأثري مبارش للمتغريات االجتامعية )البعد االجتامعي، 

واملنزلة االجتامعية، ودرجة اإلمالء(، عىل أداء 

 املشاركني لالعتذار. 

(، فقد Nureddeen, 2008أّما دراسة نور الدين )

طت الضوء عىل أداء االعتذار يف اللغة العربية سل

)باللهجة السودانية(، من خالل استخدام اختبار إكامل 

اخلطاب املكّون من عرشة مواقف اعتذارية، وقد 

طالبة يدرسون  55طالًبا و 55شارك يف هذه الدراسة 

مجيًعا يف إحدى اجلامعات باخلرطوم يف السودان، وكام 

ي، فإّن النتائج أشارت إىل هو احلال يف دراسة جباه

تفضيل املشاركني الستخدام أسلوب التعبري عن الندم 

وأسلوب تفسري أو رسد رواية احلدث عىل غريها من 

األساليب االعتذارية، وأظهرت النتائج أيًضا عن 

استخدام املشاركني لبعض الكلامت، والعبارات 

الدينية كاحرتازات لفظية للتخفيف من وطأة اخلطأ أو 

 لذنب املرتكب. ا

ويف دراسة ُمتلفة عن الدراسات السابقة، سلطت 

( Bataineh and Bataineh, 2006البطاينة والبطاينة )

الضوء عىل مدى تأثري اجلنس عىل أداء الطالب 

األردنيني لالعتذار يف اللغة اإلنجليزية، وقد شارك يف 

هذه الدراسة مجيع الطالب والطالبات الذين يدرسون 

نجليزية كلغة أجنبية يف جامعة الريموك، اللغة اإل

واجلامعة األردنية للعلوم والتقنية باألردن )عددهم 

(، وقد ُطلب من املشاركني إكامل اختبار إكامل 100

اخلطاب املكون من عرشة مواقف اعتذارية، وقد 

أظهرت النتائج تباينًا بني أداء الطالب والطالبات 

لتأثري جنس امُلعتِذر  لالعتذار، مما ُيعطي داللة واضحة

 عىل أدائه لالعتذار. 

إّن الواضح من الدراسات السابقة هو تفضيل 

العرب استخدام التعبري عن الندم وتفسري رواية 

احلدث أو رسدها أثناء تأدية االعتذار، لكن ال نستطيع 

تعميم نتائج تلك الدراسات عىل مجيع اللهجات 

اخللفية اللغوية العربية، ملعرفتنا التامة بمدى تأثري 

والثقافية عىل أداء أفعال الكالم عموًما واالعتذار 

خصوًصا، إضافة إىل أننا نجهل عن كيفية استخدام 

متعلمي اللغة العربية كلغة ثانية لالعتذار ومدى 

 اختالف أدائهم عن الناطقني األصليني.
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 أسئلة الدراسة

هذه الدراسة إذن ستنظر يف أداء متعلمي اللغة 

ة كلغة ثانية يف اململكة العربية السعودية، من العربي

خالل تسليط الضوء عىل مدى تأثري املستوى اللغوي 

للمتعلم عىل أدائه، ومدى تأثري درجة اإلمالء )كمتغري 

اجتامعي( عىل أدائهم لالعتذار، ومن ثم مقارنتهم 

بنظرائهم الناطقني األصليني من اللهجة السعودية، 

 ية باإلجابة عن األسئلة اآلتية:وعىل هذا فالدراسة معن

إىل أي مدى يؤثر املستوى اللغوي للمتعلم يف  .1

 أدائه لالعتذار يف اللغة العربية؟

إىل أي مدى ُيتلف أداء املتعلمني لالعتذار  .2

 عن أداء الناطقني األصليني؟

إىل أي مدى تؤثر درجة اإلمالء يف أداء  .3

 املتعلمني والناطقني األصليني لالعتذار؟

ك إسرتاتيجيات جديدة استخدمها هل هنا .4

املشاركون يف هذه الدراسة غري تلك املذكورة يف 

 Cohen andاإلطار املقرتح من قبل كوهني وألشتاين )

Olshtain, 1981؟) 

 

 منهجية البحث

 عينة البحث

شارك يف هذا البحث مائة ومخسون طالًبا، مائة 

ومخسة منهم من متعلمي اللغة العربية كلغة ثانية، 

موا إىل جمموعتني: متوسط ومتقدم بناًء عىل وقُ  سِّ

مستواهم الدرايس يف معهد اللغويات العربية بجامعة 

امللك سعود، فالطالب الذين كانوا يدرسون باملستوى 

الرابع يف برنامج اللغة ُصنِّفوا عىل أهنم متوسطون؛ 

المتالكهم قدًرا كافًيا من الكفاية اللغوية يف مهارات 

، وعنارصها إضافًة إىل اكتساهبم جزًءا من اللغة العربية

ا الطالب الذين كانوا يدرسون الدبلوم  ثقافة اللغة، أمَّ

العايل، واملاجستري يف برامج تعليم وتدريس اللغة 

العربية لغري الناطقني هبا بمختلف مستوياهتم الدراسية 

فقد ُصنِّفوا عىل أهنم متقدمون؛ المتالكهم قدًرا كبرًيا 

اللغوية يف مهارات اللغة العربية  من الكفاية

وعنارصها إضافًة إىل اكتساهبم جزًءا كبرًيا من ثقافة 

اللغة يف مراحلهم الدراسية السابقة، يف حني كان عدد 

الطالب الناطقني األصليني باللغة العربية مخسة 

وأربعني طالًبا، واسُتبعد الطالب املبتدئني؛ نظًرا 

م الثقافية، خصوًصا لضعف كفاءهتم اللغوية، ومقدرهت

يف أفعال الكالم بني أفراد البيئة االجتامعية التي يتلقون 

تعلم اللغة العربية كلغة ثانية يف جامعة امللك سعود، 

وعليه فإنَّ الطالب املشاركني يف املجموعة املتوسطة 

اثنان وستون طالًبا، أّما جمموعة املتقدمني فقد ضمت 

موعة الناطقني األصليني ثالثة وأربعني طالًبا، أّما جم

فقد ضمت مخسة وأربعني طالًبا، وكانت أعامرهم 

ترتاوح بني ثامين عرشة إىل مخس وعرشين سنة ) 

متوسط األعامر: عرشون سنة(، وكانوا من جنسيات 

ُُمتلفة، حيث اشتملت اجلنسية األفريقية عىل ثالثة 

وثالثني طالًبا، و اجلنسية األوروبية عىل أحد عرش 
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يف حني كانت اجلنسية اآلسيوية قد اشتملت عىل  طالًبا،

واحد وستني طالًبا، يف حني كانت مشاركة الطالب 

الناطقني األصليني باللغة العربية من اجلنسية 

السعودية؛ من أجل مقارنة أداء متعلمي اللغة العربية 

كلغٍة ثانية مع الناطقني األصليني باللغة العربية، وكان 

يف رخصصاٍت ُُمتلفة بجامعة  هؤالء الطالب يدرسون

امللك سعود، كانت أعامرهم ترتاوح بني تسع عرشة 

سنة إىل مخس وعرشين سنة ) متوسط األعامر: واحد 

 وعرشون سنة(.

 

 أدوات البحث

إنَّ األبحاث يف جمال التداولية قائمة بشكٍل كبري 

عىل مقارنة متعلمي اللغة الثانية بعضهم ببعض، أو 

األصليني للغة اهلدف فيام يتعلق  مقارنتهم بالناطقني

بالطلب والرفض والشكوى واالعتذار، ومن هنا فإن 

أفضل اخليارات يف جمال البحث التداويل هو االعتامد 

، والتي تتكون من Elicited Dataعىل البيانات امُلستنبطة 

عدة أنواع لعل من أشهرها اختبار إكامل اخلطاب 

Discourse Completion Test (، 2014اين، )القحط

وهي األداة البحثية التي استُخِدمت يف البحث، حيث 

ُطلب من كل مشارك اإلجابة عن تسعة مواقف 

اعتذارية كانت مقسمة إىل ثالثة مستويات هي 

)مواقف سهلة / مواقف متوسطة / مواقف صعبة(، 

وقد ضم كل مستوى من هذه املستويات ثالثة 

مت لغرض مدى تأثري حجم ا ملهمة املراد مواقف، ُصمِّ

فشكل املوقف األول والثاين  تنفيذها )انظر املرفق(.

والثالث املواقف السهلة، حيث يعتذر الشخص عن 

التأخر يف إعادة القلم الذي استعاره من زميله أثناء 

االختبار )املوقف األول(، ويعتذر الشخص عن 

الذهاب مع زمالئه لزيارة زميلهم املريض الذي يرقد 

)املوقف الثاين(، ويعتذر الشخص عن يف املستشفى 

ملدة  –الذي ال يعرفه جيًدا  –ترك زميله يف السوق 

لت املواقف  ساعة كاملة )املوقف الثالث(. يف حني شكَّ

الرابع واخلامس والسادس املواقف املتوسطة، حيث 

يعتذر الشخص عن التأخري يف إعادة املبلغ الذي 

تذر الشخص استعاره من زميله )املوقف الرابع(، يع

عن الذهاب مع زميله إلحضار عائلته من املطار بعد 

وعده بالذهاب معه )املوقف اخلامس(، يعتذر 

الشخص عن زيارة زميله بعد أن وعده بزيارته وتناول 

ا املواقف  وجبة العشاء معه )املوقف السادس(. أمَّ

السابع والثامن والتاسع فقد شّكلت املواقف الصعبة، 

عن احلادث الذي ارتكبه  حيث يعتذر الشخص

بالسيارة التي استعارها من زميله )املوقف السابع(، 

ويعتذر الشخص عن كرس َُتفة فنية ثمينة أثناء زيارته 

منزلح زميله )املوقف الثامن(، يعتذر الشخص عن 

سكب القهوة عىل كتاب زميله الذي استعاره منه 

 لالستعداد لالمتحان )املوقف التاسع(. 
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 لبحثإجراءات ا

بعد تصميم اختبار إكامل اخلطاب، ُعرضت 

عىل ُمتصني يف جمال اللغويات التطبيقية املواقف 

 بمعهد اللغويات العربية لتحكيمها، والنظر يف مناسبة

املواقف االعتذارية ملا صيغت له، وهو قياس الكفاية 

اللغوية ومدى تأثري حجم املهمة املراد تنفيذها أثناء 

لت االستجابة للمواقف  االعتذارية، بعد ذلك ُعدِّ

بعض املواقف بناًء عىل مالحظات املحكمني. ومن 

أجل مجع بيانات البحث، التقى أحد الباحثني 

باملشاركني يف كل جمموعة عىل حدة، وقبل إعطائهم 

أوراق االختبار، ُأبلِغ املشاركني بأّن الغرض من 

الدراسة هو تقييم املستوى اللغوي لدهيم، حتى ال 

تركيزهم منصًبا عىل كيفية أداء االعتذار. وقد  يكون

ُقِرئت مجيع املواقف هلم من قبل أحد الباحثني، 

واإلجابة عىل مجيع استفساراهتم. وبعد مجع البيانات 

قام أحد الباحثني بتفريغ البيانات، ثم قام الباحثان 

 بتحليلها وفًقا لإلطار املقرتح من كوهني وألشتاين. 

 

 حتليل البيانات

من  املقرتح لإلطار وفًقا البحث هذا بيانات لِّلتُح 

 ،( Cohen and Olshtain , 1981 ) كوهني وألشتاين

 االعتذار يقسم اإلطار فهذا األبحاث، أغلب يف املتبع و

 عن التعبري: هي  أساسية إسرتاتيجيات مخس إىل

املسؤولية  إقرار،  Expression of an apology  االعتذار

Acknowledgment of responsibility، رسد أو تفسري 

 عرض ،An explanation or account   احلدث رواية

 تكرار بعدم وعد ،An offer of repair   املوقف إصالح

 عن فالتعبري ،A promise of non-recurrence   اإلساءة

أو  كلمة، الكاتب /  املتكلم استخدام يعني االعتذار

 ،"يأسف" مثل فعل عىل يَتتو واحدة مجلة أو تعبرًيا،

 إقرار أما. "  يعتذر"أو  ،"يسامح"أو  ،"يعفو"أو 

 هذه يف التسبب يف بخطئه امليسء إقرار فيعني املسؤولية

 من اإلقرار هذا درجة  وضع يمكن ما وهي اإلساءة

 رسد أو تفسري أنّ  حني يف. املحك عىل املعتذر طرف

 عالوض الكاتب/ املتكلم  وصف فيعني احلدث رواية

 إصالح عرض أّما. اإلساءة القرتاف به دفع الذي

 َتمل أو بعمل القيام ُماواًل   املعتذر فيه فيجتهد املوقف

 ُيقصد حني يف. لإلساءة اقرتافه عن الناجم الرضر

 املعتذر ُيلزم أن اإلساءة تكرار  بعدم الوعد بإسرتاتيجية

 ُمدد وهذا أخرى، مرة اإلساءة تكرار بعدم نفسه

كام  .األخرى اإلسرتاتيجيات من  تواتًرا قلوأ باملوقف

ذكر كوهني وألشتاين أنه بإمكان املعتذر استخدام 

(، Interjections and Intensifiersاخلوالف واملفخامت )

والتي تشتمل عىل: تفخيم تعبري االعتذار )مثل: أنا 

آسف حًقا، أو أنا حًقا آسف جًدا(، التعبري عن القلق 

)مثل: هل طال انتظارك؟(،  الّصيح جتاه املستمع

استخدام إسرتاتيجيات متعددة للتفخيم )مثل: أنا 

 (. حًقا. هل أنت بخري؟ أنا آسف جًداآسف 
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 حتليل البيانات

 أنواع إسرتاتيجيات االعتذار

( أّن مجيع األساليب 1يتضح من الرسم البياين)

 Cohen andاالعتذارية التي ذكرها كوهني وألشتاين )

Olshtain, 1981 قد اسُتخدمت من قبل املشاركني يف ،)

هذه الدراسة، إضافة إىل اخلوالف واملفخامت، وكام 

يظهر جليًا أنَّ املشاركني مل يكتفوا بتلك 

اإلسرتاتيجيات، بل إهنم استخدموا إسرتاتيجيات 

جديدة قد تكون خاصة باللغة العربية. يف املجمل ُتعد 

اتيجية إسرتاتيجية التعبري عن االعتذار هي اإلسرت

األكثر استخداًما يف هذه الدراسة؛ إذ بلغت نسبة 

%، تليها إسرتاتيجية تفسري أو 49.43استخدامها 

رسد رواية احلدث؛ إذ بلغت نسبة استخدامها 

%، يف حني احتلت إسرتاتيجية عرض إصالح 26.33

%، تليها 10.44املوقف املرتبة الثالثة بنسبة 

ستخدمت بنسبة إسرتاتيجية إقرار باملسؤولية؛ إذ ا

%، وإسرتاتيجية الوعد بعدم تكرار اإلساءة بنسبة 6.6

% التي كانت أقل اإلسرتاتيجيات استخداًما، 0.96

أما اخلوالف واملفخامت فكان استخدامها قلياًل نسبًيا؛ 

%، وكام ذكرنا سابًقا فإنَّ 4.49إذ استخدمت بنسبة 

املشاركني استخدموا إسرتاتيجيات جديدة لكن 

ا كان قلياًل، حيث بلغت نسبة استخدامها استخدامه

 %. 1.75جمتمعًة 

 

 

 
 

 .. أنواع إسرتاتيجيات االعتذار(1رقم )الرسم البياين 
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تأثري املستوى اللغوي عىل استخدام إسرتاتيجيات 

 االعتذار

لبيان تأثري املستوى اللغوي عىل استخدام 

إسرتاتيجيات االعتذار بني املجموعات الثالث 

)متوسط، متقدم، أصيل(، فقد اسُتخِدم الربنامج 

من أجل حساب التكرارات والنسب  spssاإلحصائي 

املئوية لكل إسرتاتيجية من اإلسرتاتيجيات يف املواقف 

الث جمتمعة لدى كل جمموعة من املجموعات الث

)متوسط، متقدم، أصيل(، ثم حساب املتوسط احلسايب 

واالنحراف املعياري لكل جمموعة عىل حدة، وبيان 

قيمة كاي لكل جمموعة لبيان الفروق اإلحصائية من 

عدمها من أجل اكتشاف تأثري املستوى اللغوي بني 

 (. 1 رقم املجموعات )انظر اجلدول

 

 أثري املستوى اللغوي بني املجموعات داللة الفروق يف نسب ت  .(1) رقم جدول

 أصيل متقدم متوسط املجموعة

التكرار  إسرتاتيجيات االعتذار

 الكيل

النسبة 

 املئوية

التكرار 

 الكيل

النسبة 

 املئوية

التكرار 

 الكيل

النسبة 

 املئوية

 43,66 438 49,08 430 54,87 613 التعبري عن االعتذار

 6,48 65 6,39 56 6,89 77 املسؤوليةبقرار اإل

 29,71 298 25,45 223 23,99 268 تفسري أو رسد رواية احلدث

 11,16 112 10,95 96 9,4 105 عرض إصالح املوقف

 2,49 25 0,34 3 0,08 1 وعد بعدم تكرار اإلساءة

 4,38 44 5,02 44 4,11 46 اخلوالف واملفخامت

 2,09 21 2,73 24 0,62 7 إسرتاتيجيات جديدة

 100 1003 100 876 100 1117 املجموع

 143,28 125.14  159,57 املتوسط احلسايب

 9,07 6,79 5,35 االنحراف املعياري 

 غري دالة إحصائًيا   2,714     قيمة كاي 

 (2) درجة حرية

 sig 0,257قيمة 
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يتضح لنا أنه ال توجد فروق  (1رقم )من اجلدول 

لق دالة إحصائيًا بني املجموعات الثالث فيام يتع

باستخدام اإلسرتاتيجيات االعتذارية جمتمعًة، حيث 

( عند  2.714بلغت قيمة كاي للمجموعات الثالث )

و هي غري دالة إحصائًيا، أما عن  0.257مستوى 

املتوسطات وانحرافاهتا املعيارية فقد حصلت 

 159.57املجموعة املتوسطة عىل متوسط حسايب 

جموعة ، فيام كانت امل5.35وانحراف معياري بلغ 

         125.14املتقدمة قد حصلت عىل متوسط حسايب قيمته 

، أّما املجموعة األصلية 6.79وبانحراف معياري بلغ 

وبانحراف  143.28فقد كان متوسط استجاباهتا 

، وهذا يدل عىل التقارب بني 9.07معياري بلغ 

املجموعات الثالث يف األداء إلسرتاتيجيات االعتذار 

بيان داللة الفروق بني املجموعات ل بصورة عامة. أما

فيام يتعلق بتأثري  ،الثالث )متوسط، متقدم، أصيل(

املستوى اللغوي عىل استخدام كل إسرتاتيجية عىل 

حساب داللة الفروق بني النسب تم حدة، فقد 

مع بيان   spssباستخدام الربنامج اإلحصائي املستقلة 

لثالث مربع كاي الستجابة أفراد املجموعات ا قيمة

 .عىل كل إسرتاتيجية

 

 يف املجموعات الثالث إسرتاتيجية التعبري عن االعتذارنسب داللة الفروق بني  .(2) رقم جدول

 قيمة كاي إسرتاتيجية التعبري عن االعتذار اإلسرتاتيجية

   أصلية متقدمة متوسطة العينة

 30,39 27,06 42,55 النسبة  * 6,161

 4,33 2,67 8,00 متوسط ) ك (  

 *متوسط ) ك ( يعني متوسط التكرارات لدى كل جمموعة        

 

، يتضح لنا أّن هناك فروًقا دالة (2) رقم من اجلدول

إحصائًيا بني املجموعات الثالث )متوسطة، متقدمة، 

أصلية(، فيام يتعلق باستخدام إسرتاتيجية االعتذار، 

 6.161حيث بلغت قيمة كاي للمجموعات الثالث 

، وهذا يدل عىل وجود فروق 0.05مستوى داللة عند 

بني نسب إسرتاتيجية التعبري عن االعتذار لدى 

املجموعات، إذ كانت نسبة إسرتاتيجية التعبري عن 

 "متقدم"وجمموعة  "متوسط"االعتذار بني جمموعة 

 "متقدم"، وبني جمموعة "متوسط"لصالح جمموعة 

 ، وهذا"أصيل"لصالح جمموعة  "أصيل"وجمموعة 

يعود إىل كثرة تكرار األلفاظ التعبريية يف االعتذار 

لصالح املجموعة املتوسطة عىل املجموعة املتقدمة 
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واملجموعة األصلية. بمعنى آخر، جلأ املشاركون يف 

املجموعة املتوسطة إىل استخدام إسرتاتيجية التعبري 

عن االعتذار أكثر من نظرائهم يف املجموعة املتقدمة، 

صلية، هذه النتيجة قد تبدو من الوهلة واملجموعة األ

األوىل غريبة بعض الّشء، لكننا سنتحدث عنها 

 بإسهاب أثناء مناقشة النتائج.

 

 يف املجموعات الثالث إقرار املسؤوليةإسرتاتيجية  نسب داللة الفروق بني .(3) رقم جدول

 قيمة كاي إقرار املسؤولية إسرتاتيجية  اإلسرتاتيجية

  أصلية متقدمة متوسطة العينة

 32,82 28,28 38,88 النسبة  0,023

 5,17 4,83 5,00 متوسط ) ك (  

 .متوسط ) ك ( يعني متوسط التكرارات لدى كل جمموعة *        

 

، يتضح لنا أنه ال توجد فروق (3) رقم من اجلدول

دالة إحصائًيا بني املجموعات الثالث )متوسطة، 

باستخدام إسرتاتيجية متقدمة، أصلية(، فيام يتعلق 

إقرار باملسؤولية، حيث بلغت قيمة كاي للمجموعات 

، وهذا يدل عىل 0 988عند مستوى داللة. 0.023الثالث 

التقارب بني نسب إسرتاتيجية إقرار املسؤولية بني 

 املجموعات الثالث.

 

 

  املجموعات الثالث تفسري أو رسد رواية احلدث يفإسرتاتيجية  نسبداللة الفروق بني   .(4) رقم جدول

 قيمة كاي  رسد أو رواية احلدث   إسرتاتيجية اإلسرتاتيجية

  أصلية متقدمة متوسطة العينة

 37,53 28,08 33.75 النسبة 1,156

 5,33 3,67 6,00 متوسط ) ك (  

 *متوسط )ك( يعني متوسط التكرارات لدى كل جمموعة         
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ه ال توجد فروق ، يتضح لنا أن(4) رقم من اجلدول

دالة إحصائًيا بني املجموعات الثالث )متوسطة، 

متقدمة، أصلية(، فيام يتعلق باستخدام إسرتاتيجية 

تفسري أو رسد رواية احلدث، فقد بلغت قيمة كاي 

، 0.561عند مستوى داللة  1.156للمجموعات الثالث 

وهذا يدل عىل أنه ال توجد فروق بني املجموعات 

ام إسرتاتيجية تفسري أو رسد الثالث حول استخد

 رواية احلدث.  

 

 عرض إصالح املوقف يف املجموعات الثالث   إسرتاتيجية نسب داللة الفروق بني  .(5) رقم جدول

 قيمة كاي  عرض إصالح املوقف    إسرتاتيجية اإلسرتاتيجية

  أصلية متقدمة متوسطة العينة

 35,78 30,67 33,54 جمموع التكرارات 0,747

 6,00 4,33 4,67 متوسط )ك(  

 متوسط )ك( يعني متوسط التكرارات لدى كل جمموعة *        

  

، يتضح لنا أنه ال توجد فروق (5) رقم من اجلدول

دالة إحصائًيا بني نسب إسرتاتيجية عرض إصالح 

املوقف لدى املجموعات الثالث )متوسطة، متقدمة، 

فقد بلغت قيمة أصلية(، بل تكاد تتساوى النسبة بينهم 

عند  مستوى داللة  0,747كاي للمجموعات الثالث  

، وهذا يدل عىل أنه ال توجد فروق بني 0.688

املجموعات الثالث حول استخدام إسرتاتيجية عرض 

 إصالح املوقف. 

 

 الوعد بعدم تكرار اإلساءة يف املجموعات الثالث   إسرتاتيجية  نسبداللة الفروق بني  .(6رقم )جدول 

 قيمة كاي  وعد بعدم تكرار اإلساءة     إسرتاتيجية إلسرتاتيجيةا

  أصلية متقدمة متوسطة العينة

 86,20 10,34 3,44 النسبة  * 6,006

 8,00 4,17 2,83 متوسط )ك(  

 *متوسط )ك( يعني متوسط التكرارات لدى كل جمموعة.  0.05*دالة إحصائًيا عند مستوى         
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، يتضح لنا أنَّ هناك فروق (6) رقم من اجلدول

دالة إحصائًيا بني نسب إسرتاتيجية الوعد بعدم تكرار 

اإلساءة بني املجموعات الثالث )متوسطة، متقدمة، 

أصلية(، فقد بلغت قيمة كاي للمجموعات الثالث 

لصالح جمموعة أصيل  0.05عند مستوى داللة  6.006

بصورة كبرية، تليها جمموعة متقدمة، ثم جمموعة 

متوسطة وهي املجموعة األقل استخداًما إلسرتاتيجية 

 الوعد بعدم تكرار اإلساءة.

 

 نسب إسرتاتيجية اخلوالف واملفخامت لدى املجموعات الثالث.     داللة الفروق بني .(7) رقم  جدول

 قيمة كاي  اخلوالف واملفخامت    إسرتاتيجية اإلسرتاتيجية

   أصلية متقدمة متوسطة العينة

 32,83 32,83 34,32 النسبة  0,089

 4,67 5,00 5,33 متوسط )ك(  

 *متوسط )ك( يعني متوسط التكرارات لدى كل جمموعة         

 

، يتضح لنا أّنه ال توجد فروق (7) رقم من اجلدول

دالة إحصائًيا بني املجموعات الثالث )متوسطة، 

متقدمة، أصلية(، فيام يتعلق باستخدام إسرتاتيجية 

والف واملفخامت، بل إّن النسب كانت متساوية بني اخل

، ومتقاربة مع "أصيل"وجمموعة  "متقدم"جمموعة 

، حيث بلغت قيمة كاي "متوسط"جمموعة 

 ،0.957 عند  مستوى داللة0.089 للمجموعات الثالث 

وهذا يدل عىل أنه ال توجد فروق بني املجموعات 

الثالث حول استخدام إسرتاتيجية اخلوالف 

 فخامت. وامل
 

 إسرتاتيجية جديدة يف املجموعات الثالث   نسبداللة الفروق بني   .(8 رقم ) جدول

 قيمة كاي  جديدة  إسرتاتيجية اإلسرتاتيجية

   أصلية متقدمة متوسطة العينة

 40,38 46,15 13,46 جمموع التكرارات * 2,965 

 6,67 4,67 3,67 متوسط ) ك ( 

 *متوسط )ك( يعني متوسط التكرارات لدى كل جمموعة.  0.05ند مستوى *دالة إحصائًيا ع      
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، يتضح لنا أّن هناك فروًقا دالة (8) رقم من اجلدول

إحصائًيا بني نسب إسرتاتيجية جديدة لدى 

املجموعات الثالث )متوسطة، متقدمة، أصلية(، 

، 0.05عند مستوى داللة  2,965حيث بلغت قيمة كاي 

جود فروق بني نسب إسرتاتيجية وهذا يدل إذن عىل و

 جديدة لدى املجموعات، حيث كانت نسبة

وجمموعة  "متوسط"إسرتاتيجية جديدة بني جمموعة 

، وبني جمموعة "متقدم"لصالح جمموعة  "متقدم"

لصالح جمموعة أصيل.  "أصيل"وجمموعة  "متوسط"

بمعنى آخر، كان هناك تباين بني أداء املتعلمني من 

ني األصليني من جهة أخرى، حيث جهة، وأداء الناطق

أظهر الناطقني األصليني قدرة تداولية عالية باستخدام 

إسرتاتيجيات جديدة، يف حني أن املتعلمني مل 

يستخدموها بنسبة عالية، لكن من الواضح جًدا أّن 

املتعلم كلام زاد مستواه اللغوي، كان قادًرا أكثر عىل 

، وهو األمر استخدام تلك اإلسرتاتيجيات بدرجة أكرب

الذي قد ُيعطي إشارة واضحة عىل مدة ارتباط 

املستوى اللغوي باألداء التداويل، وهو ما سنتحدث 

 عنه بإسهاب أثناء مناقشة النتائج الحًقا.

عموًما، نستنتج مما سبق عدم وجود تبيان بني  

املجموعات الثالث حول استخدام األساليب 

نية جمتمعًة، يف حني االعتذارية يف اللغة العربية كلغة ثا

عند النظر يف استخدام كل أسلوب اعتذاري  –وجدنا 

أّن املستوى اللغوي للمتعلمني أّثر تأثرًيا  –عىل حدة 

ملحوًظا عىل استخدامهم لألساليب االعتذارية، 

التعبري عن "خصوًصا فيام يتعلق باستخدام إسرتاتيجية 

 "الوعد بعدم تكرار اإلساءة"و "االعتذار

، أّما اإلسرتاتيجيات األخرى "تيجية جديدةإسرتا"و

فلم تظهر النتائج تأثرًيا للمستوى اللغوي عىل 

استخدامها يف هذه الدراسة. وبعد النظر يف مدى تأثري 

املستوى اللغوي عىل استخدام إسرتاتيجيات 

االعتذار، سنسلط الضوء يف مدى تأثري درجة اإلمالء 

تخدام األساليب أو حجم املهمة املراد تنفيذها عىل اس

 االعتذارية يف اللغة العربية كلغة ثانية.

 

تأثري حجم املهمة عىل استخدام اإلسرتاتيجيات 

 االعتذارية

عند النظر يف تأثري حجم املهمة املراد تنفيذها عىل 

استخدام إسرتاتيجيات االعتذار يف املجموعات 

الثالث جمتمعًة، أظهرت النتائج بوجٍه عام وجود 

أداء املشاركني إلسرتاتيجيات االعتذار يف  فروقات بني

املواقف الصعبة من ناحية، واملواقف السهلة 

واملتوسطة من ناحية أخرى، فمن حساب النسب 

املستقلة لإلسرتاتيجيات االعتذارية يف املواقف الثالثة 

(، نجد وجود فروق دالة إحصائًيا بني 9)انظر اجلدول 

سرتاتيجية إقرار املجموعات الثالث أثناء استخدام إ

عند مستوى داللة  7.513املسؤولية؛ إذ بلغت قيمة كاي 

لصالح املواقف الصعبة، إضافة إىل وجود فروق  0.05
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دالة إحصائًيا بني املجموعات أثناء استخدام 

 إسرتاتيجية عرض إصالح املوقف؛ إذ بلغت قيمة كاي 

لصالح املواقف الصعبة،   0.05عند مستوى داللة  6.720

أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا بني كام 

املجموعات أثناء استخدام إسرتاتيجية جديدة، حيث 

لصالح  0.05عند مستوى داللة  6.630بلغت قيمة كاي 

املواقف الصعبة. بمعنى آخر، كان أداء املشاركني يف 

، "إقرار باملسؤولية"هذه الدراسة لإلسرتاتيجيات 

 "اتيجية جديدةإسرت"، و"عرض إصالح للموقف"و

يف املواقف الصعبة ُمتلًفا عن أدائهم يف املواقف 

املتوسطة والسهلة، مما يعني وجود تأثري حلجم املهمة 

املراد تنفيذها عىل أداء املشاركني لتلك اإلسرتاتيجيات 

الثالث، يف حني أّن هذا املتغري مل يكن هلا أثر واضح يف 

 أداء املشاركني لبقية اإلسرتاتيجيات. 

 

 داللة الفروق يف النسب املستقلة لإلسرتاتيجيات املستخدمة يف املواقف الثالث  .(9) رقم  جدول

 مواقف صعبة مواقف متوسطة مواقف سهلة املواقف

 قيمة كاي املجموع
 التكرار اإلسرتاتيجيات

النسبة 

 املئوية
 التكرار

النسبة 

 املئوية
 التكرار

النسبة 

 املئوية

 0,301 1481 33,69 499 32,88 487 33,42 495 رالتعبري عن االعتذا

 *7,513 282 95,74 270 0 0 4,25 12 إقرار املسؤولية

 5,600 816 11,15 91 47,18 385 41,66 340 تفسري أو رسد رواية احلدث

 *6,720 313 99,37 311 0,63 2 0 0 عرض إصالح املوقف

 0,649 29 64,28 18 21,42 6 14,28 4 وعد بعدم تكرار اإلساءة

 5,600 134 48,50 65 29,10 39 22,38 30 اخلوالف واملفخامت

 *6,630 52 73,07 38 11,53 6 15,38 8 إسرتاتيجيات جديدة

 2.714 3106 100 1292 100 925 100 889 املجموع

السهلة واملتوسطة والصعبة لدى  . وفيام ييل مقارنة بني نسب اإلسرتاتيجيات املستخدمة يف املواقف0.05*دالة إحصائًيا عند مستوى 

كل جمموعة من املجموعات الثالث، من أجل التعرف عىل الفروق املوجودة بني استخدام اإلسرتاتيجيات االعتذارية يف املواقف 

 تذارية.الثالث لدى كل جمموعة عىل حدة، وبيان أي املواقف أكثر تأثرًيا عىل استخدام املشاركني يف كل جمموعة لإلسرتاتيجيات االع
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للكشف عن داللة الفروق بني إسرتاتيجيات 

االعتذار يف املواقف الثالثة )السهلة، املتوسطة، 

، فقد اسُتخِدم "متوسط"الصعبة(، لدى جمموعة 

اختبار داللة الفروق بني نسب استخدام 

اإلسرتاتيجيات االعتذارية يف املواقف الثالثة )انظر 

هناك فروًقا دالة (، وقد أظهرت النتائج أّن 10اجلدول 

إحصائًيا يف استخدام هذه املجموعة لإلسرتاتيجيات 

االعتذارية يف املواقف الصعبة من ناحية، ويف املواقف 

السهلة واملتوسطة من ناحية أخرى، إذ ُوجد أن 

الطالب يف هذه املجموعة استخدموا إسرتاتيجية 

عرض إصالح "وإسرتاتيجية  "إقرار باملسؤولية"

واقف الصعبة أكثر منها يف املواقف يف امل "املوقف

السهلة واملتوسطة، فقد بلغت قيمة كاي إلسرتاتيجية 

وهي دالة إحصائيًا عند مستوى  4.513إقرار املسؤولية 

لصالح املواقف الصعبة، وكذلك بلغت قيمة  0.05

وهي  5.720كاي إلسرتاتيجية عرض إصالح املوقف 

لح املواقف لصا 0.05أيًضا دالة إحصائيًا عند مستوى 

الصعبة. فيام لوحظ أيًضا أّن هناك فروًقا دالة إحصائًيا 

الستخدام إسرتاتيجية الوعد بعدم تكرار اإلساءة، إذ 

وهي دالة إحصائًيا عند مستوى  0.02بلغت قيمة كاي 

لصالح املواقف السهلة، أّما فيام يتعلق باستخدام  0.05

جود بقية اإلسرتاتيجيات، فقد أظهرت النتائج عدم و

فروق دالة إحصائًيا بني استخدام املشاركني يف هذه 

 املجموعة هلا يف املواقف الثالثة.

 

 .  داللة الفروق يف نسب إسرتاتيجيات االعتذار املستخدمة يف املجموعة املتوسطة يف املواقف الثالث(10) رقم جدول

  تكرارات ونسب استجابات العينة املتوسطة إلسرتاتيجيات االعتذار

 مواقف صعبة مواقف متوسطة مواقف سهلة املواقف مة كايقي

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار إسرتاتيجيات االعتذار

 0,435 48,94 208 58,94 201 58,11 204 التعبري عن االعتذار

 *4,513 17,64 75 0 0 0,56 2 إقرار باملسؤولية

 0,265 3,52 15 37,53 128 35,61 125 تفسري أو رسد رواية احلدث

 *5,720 24,7 105 0 0 0 0 عرض إصالح املوقف

 *0,02 0 0 0 0 0,28 1 وعد بعدم تكرار اإلساءة

 1,225 4,23 18 3,22 11 4,84 17 اخلوالف واملفخامت
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  .  (10) رقم جدولتابع 

  تكرارات ونسب استجابات العينة املتوسطة إلسرتاتيجيات االعتذار

 مواقف صعبة مواقف متوسطة مواقف سهلة املواقف قيمة كاي

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار إسرتاتيجيات االعتذار

 0,567 0,94 4 0,29 1 0,56 2 إسرتاتيجيات جديدة

  100 425 100 341 100 351 املجموع

  60,71 48,71 50,14 املتوسط احلسايب

 0.05*دالة إحصائًيا عند مستوى 

 

، فقد اسُتخِدم اختبار داللة "متقدم" جمموعةعن و

الفروق بني النسب املرتبطة للكشف عن داللة الفروق 

بني استخدام املشاركني يف هذه املجموعة 

إلسرتاتيجيات االعتذار يف املواقف الثالثة، وقد 

 رقم كام هو موضح يف اجلدول –أظهرت النتائج 

لة إحصائًيا بني أدائهم يف أّن هناك فروًقا دا (،11)

املواقف الصعبة من ناحية، واملواقف السهلة 

واملتوسطة من ناحية أخرى، إذ وجد أّن إسرتاتيجية 

إقرار باملسؤولية وإسرتاتيجية عرض إصالح املوقف 

أكثر استخداًما يف املواقف الصعبة لدى هذه 

املجموعة، إذ بلغت قيمة كاي إلسرتاتيجية إقرار 

 0.05وهي دالة إحصائًيا عند مستوى  5.513املسؤولية 

لصالح املواقف الصعبة، وكام بلغت قيمة كاي 

وهي أيًضا  7.720إلسرتاتيجية عرض إصالح املوقف 

لصالح املواقف  0.05دالة إحصائًيا عند مستوى 

الصعبة. عالوة عىل ذلك، فقد لوحظ أيًضا أن هناك 

ديدة، إذ فروًقا دالة إحصائًيا الستخدام إسرتاتيجية ج

وهي دالة إحصائًيا عند مستوى  0.05بلغت قيمة كاي 

لصالح املواقف الصعبة. أما بقية اإلسرتاتيجيات  0.05

فال توجد فروق دالة إحصائيًا بني استخدام املشاركني 

يف هذه املجموعة لإلسرتاتيجيات االعتذارية يف 

 املواقف الثالثة. 
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 سب إسرتاتيجيات االعتذار املستخدمة يف املجموعة املتقدمة يف املواقف الثالثة.  داللة الفروق يف ن(11رقم )جدول 

  تكرارات ونسب استجابات العينة املتقدمة إلسرتاتيجيات االعتذار 

 قيمة كاي 
 مواقف صعبة  مواقف متوسطة مواقف سهلة املواقف

 بةالنس التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار إسرتاتيجيات االعتذار

 0,876 40,94 147 52,85 139 56,69 144 التعبري عن االعتذار

 *5,513 14,2 51 0  0 1,96 5 إقرار املسؤولية

 0,548 6,4 23 40,68 107 36,61 93 تفسري أو رسد رواية احلدث

 *7,720 26,74 96 0 0 0 0 عرض إصالح املوقف

 0,124 0,55 2 0 0 0,39 1 وعد بعدم تكرار اإلساءة

 0,234 5,29 19 6,08 16 3,54 9 والف واملفخامتاخل

 *0,05 5,84 21 0,38 1 0,78 2 إسرتاتيجيات جديدة

   100 359 100 263 100 254 املجموع

   51,28 37,57 36,28 املتوسط احلسايب

  0.05*دالة إحصائًيا عند مستوى 

 

وللكشف عن داللة الفروق بني إسرتاتيجيات 

، فقد "أصيل"ف الثالثة لدى جمموعة االعتذار يف  املواق

استُخِدم اختبار داللة الفروق بني النسب املرتبطة 

الستخدام إسرتاتيجيات االعتذار يف املواقف الثالثة، 

فقد أظهرت النتائج أن هناك  12وكام يتضح من اجلدول 

فروًقا دالة إحصائيًا يف استخدام اإلسرتاتيجيات 

من جهة، واملواقف االعتذارية بني املواقف الصعبة 

كام هو  –السهلة واملتوسطة من جهة أخرى، إذ وجد 

أن إسرتاتيجية إقرار  –احلال مع املجموعتني السابقتني 

املسؤولية وإسرتاتيجية عرض إصالح املوقف أكثر 

استخداًما يف املواقف الصعبة لدى هذه املجموعة، فقد 

وهي  6.513بلغت قيمة كاي إلسرتاتيجية إقرار املسؤولية 

لصالح املواقف الصعبة،  0.05دالة إحصائيًا عند مستوى 

وكذلك بلغت قيمة كاي إلسرتاتيجية عرض إصالح 

 0.05وهي أيًضا دالة إحصائيًا عند مستوى  7.620املوقف 

لصالح املواقف الصعبة، فيام لوحظ أيًضا أن هناك فروًقا 
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دالة إحصائيًا الستخدام إسرتاتيجية جديدة، إذ بلغت 

 0.05وهي دالة إحصائيًا عند مستوى  0.02كاي  قيمة

لصالح املواقف الصعبة، أما بقية اإلسرتاتيجيات فال 

توجد فروق دالة إحصائيًا بني استخدام املشاركني يف 

 هذه املجموعة هلا يف املواقف الثالثة.

يف املجمل، كان حلجم املهمة املراد تنفيذها تأثري 

اتيجيات االعتذارية، واضح عىل أداء املشاركني لإلسرت

لكن هذا التأثري كان ُمصوًرا يف إسرتاتيجيات معينة، وهي 

إسرتاتيجية إقرار باملسؤولية وإسرتاتيجية عرض إصالح 

للموقف التي يتأثر استخدامها بحجم املهمة املراد تنفيذها 

بغض بالنظر عن املستوى اللغوي للمشاركني، يف حني أن 

اإلساءة وإسرتاتيجية  إسرتاتيجية الوعد بعدم تكرار

جديدة قد تأثرتا بحجم املهمة املراد تنفيذها وكذلك 

املستوى اللغوي، أما بقية اإلسرتاتيجيات فلم يكن حلجم 

املهمة املراد تنفيذها تأثري ُيذكر عىل استخدام املشاركني 

 لإلسرتاتيجيات االعتذارية.   

 

 االعتذار املستخدمة يف املجموعة األصلية يف املواقف الثالثة داللة الفروق يف نسب إسرتاتيجيات (. 12رقم ) جدول

  تكرارات ونسب استجابات العينة األصلية إلسرتاتيجيات االعتذار 

 مواقف صعبة  مواقف متوسطة مواقف سهلة املواقف قيمة كاي 

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار إسرتاتيجيات االعتذار

 0,556 33,96 144 50 147 51,57 147 االعتذارالتعبري عن 

 *6,513 14,15 60 0 0 1,75 5 إقرار املسؤولية

 0,654 12,5 53 41,83 123 42,8 122 تفسري أو رسد رواية احلدث

 *7,620 12,5 110 0,68 2 0 0 عرض إصالح املوقف

 0,332 3,77 16 2,04 6  1,05 3 وعد بعدم تكرار اإلساءة

 0,225 6,6 28 4,08 12 1,4 4 فخامتاخلوالف وامل

 *0,02  3,06 13 1,36 4 1,4 4 إسرتاتيجيات جديدة

 100 424 100 294 100 285 املجموع
  

 60,57 42 40,71 املتوسط احلسايب
  

 . 0.05*دالة إحصائًيا عند مستوى 
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 اإلسرتاتيجيات االعتذارية اجلديدة

راسة عن كام ذكرنا سابًقا، فإنَّ مما يميز هذه الد

الدراسات السابقة هو ظهور إسرتاتيجيات اعتذارية 

جديدة؛ لذا فقد ُحّصت مجيع اإلسرتاتيجيات لكل 

جمموعة من أجل عمل مقارنة حول أنامط 

اإلسرتاتيجيات اجلديدة املستخدمة يف املجموعات 

، فقد (13رقم ) الثالث. وكام يظهر يف اجلدول

جموعات بشأن أظهرت النتائج تشاهًبا كبرًيا بني امل

عدد اإلسرتاتيجيات اجلديدة املستخدمة يف كل 

جمموعة، إذ إّن املجموعة املتوسطة استخدمت ستة 

أنامط جديدة، يف حني كانت املجموعة املتقدمة أكثر 

املجموعات استخدًما لألنامط اجلديدة بعدد تسعة 

أنامط، أما املجموعة األصلية فقد استخدمت سبعة 

عند مستوى داللة  4.865ة كاي  أنامط، وقد بلغت قيم

 وهذا يعني أّن الفروق غري دالة إحصائًيا.  0.088

 

 .  أنامط إسرتاتيجيات االعتذار اجلديدة املستخدمة يف املجموعات الثالث 13جدول 
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 املجموعة األصلية املجموعة املتقدمة املجموعة املتوسطة

اهلل جيزيك خري اجلزاء عىل جهدك يف 

 مساعديت

 حسبنا اهلل ونعم الوكيل قدر اهلل وما شاء فعل

 آه آه قضاء وقدر سلمنا اهلل بارك اهلل فيك

 قدر اهلل وما شاء فعل احلمد هلل عىل كل حال كل يشء بمقدار

 إنا هلل وإنا إليه راجعون قضاًء وقدًرا جزاك اهلل خرًيا

 ال حول وال قوة إال باهلل سبحان اهلل وما شاء فعلقدر اهلل 

جزاك اهلل خري اجلزاء لقبول  ال حول وال قوة إال باهلل يا اهلل أنا آسف

 عذري

 ال تؤاخذين أخي جزاك اهلل خري وقع ما كان مقدوًرا أن يقع ----

 ---- إنا هلل وإنا إليه راجعون ----

 حزين يإنن عيلِّ  تغضب ال أكرب اهلل ----

 أخي جًدا

----- 
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بالنظر يف اجلدول السابق، يتضح لنا أّن أغلب 

اإلسرتاتيجيات اجلديدة عبارة عن ألفاظ دينية استخدمت 

ر  بغرض رخفيف وطأة اخلطأ املرتكب أو كسب رضا املعتذح

له، وهذا يدل داللًة واضحًة عىل مدى تأثري الدين 

وأفعال الكالم اإلسالمي احلنيف عىل اللغة العربية عموًما 

خصوًصا. وقد وجدنا أنَّ هناك ثالث إسرتاتيجيات 

قدر اهلل "جديدة استخدمت يف املجموعات الثالث، وهي 

ال حول و "، و"إنا هلل وإنا إليه راجعون"، و"وما شاء فعل

، يف حني انفردت كل جمموعة باستخدام "ال قوة إال باهلل

 إسرتاتيجيات جديدة ُمتلفة.

 

 املناقشة

ذه الدراسة عىل أداء االعتذار يف اللغة ركزت ه

العربية كلغة ثانية من خالل استخدام أداة إكامل 

اخلطاب، وأشارت النتائج بوجه عام إىل وجود ارتباط 

وثيق بني استخدام إسرتاتيجيات االعتذار واملستوى 

اللغوي للمشاركني، كام دّلت النتائج عىل اختالف أداء 

اتيجيات االعتذار عن أداء متعلمي اللغة العربية إلسرت

الناطقني األصليني، وكام أظهرت النتائج وجود تأثري 

واضح حلجم املهمة املراد تنفيذها عىل أداء االعتذار يف 

اللغة العربية، وأخرًيا استخدم املشاركون يف هذه 

الدراسة إسرتاتيجيات اعتذارية جديدة، وقد تكون 

عن غريها  هذه اإلسرتاتيجيات خاصة باللغة العربية

 من اللغات األخرى.

إّن املتأمل يف أبحاث التداولية البينية، جيد نتائج 

متضاربة حول مدى تأثري املستوى اللغوي عىل أداء 

أفعال الكالم، لكن من الواضح جًدا أّن الكفة ترجح 

وجود اختالف بني أداء متعلمي اللغة الثانية ألفعال 

، وباألخص أن الكالم مع تغري املستوى اللغوي لدهيم

أداءهم التداويل يتطور بتطور مستواهم اللغوي 

ويقرتب أداؤهم أكثر من أداء الناطقني األصليني 

(Kasper and Rose, 2002 بالفعل، فقد دعمت نتائج .)

هذه الدراسة ما ذهب إليه أغلب الباحثني من وجود 

تأثري كبري للمستوى اللغوي عىل أداء متعلمي اللغة 

، فقد وجدنا أّن أداء املجموعة املتقدمة ألفعال الكالم

أكثر قرًبا للناطقني األصليني من املجموعة املتوسطة، 

إسرتاتيجية "حيث استخدمت املجموعة املتوسطة 

بنسبة تفوق النسبة التي  "التعبري عن االعتذار

استخدمها الناطقون األصليون، يف حني أن املجموعة 

اإلسرتاتيجية  املتقدمة كانت نسبة استخدامهم هلذه

مقاربة نوًعا ما للناطقني األصليني. وعىل الرغم من أن 

الوعد "جمموعتي املتعلمني استخدموا إسرتاتيجية 

بنسبة قليلة جًدا مقارنة مع  "بعدم تكرار اإلساءة

الناطقني األصليني، فإنه من الواضح أّن نسبة 

استخدام هذه اإلسرتاتيجية تزداد زيادة ملحوظة 

وى اللغوي لدى املتعلمني. وباملثل تقريًبا، بتطور املست

إسرتاتيجية "فقد تباين أداء املتعلمني إلسرتاتيجية 

، حيث كانت املجموعة املتوسطة أقل "جديدة
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املجموعات استخداًما هلا، يف حني كان أداء املجموعة 

املتقدمة مقارًبا ألداء املجموعة األصلية برغم الزيادة 

سرتاتيجية. وهذا بال شك يف نسبة استخدام هذه اإل

يدل داللًة واضحًة عىل التطور احلاصل لدى متعلمي 

اللغة العربية كلغة ثانية أثناء تأديتهم االعتذار، وهذه 

النتيجة إذن تدعم األبحاث السابقة التي وجدت أن 

أداء أفعال الكالم يتطور ويقرتب من أداء الناطقني 

اللغة )مثل، األصليني بتطور املستوى اللغوي ملتعلمي 

 ;Al-Gahtani and Roever, 2012؛2014القحطاين، 

Bardovi-Harlig and Harford, 1993; DuFon, 1999; 

Felix-Brasdefer, 2007; Takahashi and Beebe,1987)(1) ،

( أنَّ 2014فعىل سبيل املثال، أظهرت دراسة القحطاين )

أداء متعلمي اللغة العربية كلغة ثانية للطلب اختلف 

باختالف املستوى اللغوي لدهيم، بمعنى آخر أنَّ 

الطالب املبتدئني اعتمدوا بدرجة كبرية عىل استخدام 

الطلب املبارش، يف حني قّلل املتعلمون من استخدام 

هذا النوع من الطلب وأكثروا من استخدام الطلب 

غري املبارش التقليدي بتحسن مستواهم اللغوي، وهو 

الطلب يف اللغة الثانية التي  ما يتوافق مع مراحل تطور

                                                 

هذه الدراسات نظرت يف تطور أداء متعلمي اللغة الثانية  (1)

لعدد من أفعال الكالم، وهي الطلب والرفض والتحايا 

واالقرتاح، يف حني أننا مل نجد أي دراسة سابقة اهتمت 

بأداء االعتذار يف اللغة الثانية من قبل متعلمني من 

 مستويات لغوية ُمتلفة. 

(. Kasper and Rose, 2002توصل إليها كاسرب وروز )

، فإّن هذه الدراسة التي ُتعد الدراسة األوىل  ومن ثمَّ

التي تنظر يف أداء متعلمي اللغة الثانية ذي املستويات 

اللغوية املختلفة لالعتذار تؤكد بأّن االعتذار مثل بقية 

ت حتى اآلن من حيث تطور أفعال الكالم التي ُبحث

 أداء املتعلمني بتطور مستواهم اللغوي. 

من اجلدير باملالحظة يف تباين أداء املتعلمني يف هذه 

التعبري "الدراسة هو االستخدام املفرط إلسرتاتيجية 

من قبل املجموعة املتوسطة، حتى إّن  "عن االعتذار

استخدامهم هلذه اإلسرتاتيجية فاق استخدام 

املتقدمة وأيًضا املجموعة األصلية. ووفًقا  املجموعة

للدراسات السابقة يف التداولية البينية، فإّن هذا األمر 

ال ُيعد مستغرًبا؛ ألّن عدًدا من األبحاث وجدت أن 

الطالب ذوي املستويات اللغوية املتوسطة غالًبا ما 

أثناء تأدية أفعال  "Verbosity"يميلون إىل اإلطناب 

 ;Blum-Kulka and Olstain, 1986; Ellis, 1994الكالم )

Hoffman-Hicks, 1999; Kasper and Blum-Kulka, 

(، إذ كشفت هذه األبحاث أّن زيادة احلصيلة 1993

اللغوية لدى الطالب املتوسطني يعطيهم ثقة كبرية 

بأنفسهم، فإهنم يقعون يف فخ اإلطناب من خالل 

ويفوق استخدام كالم  وإسرتاتيجيات أكثر من الالزم 

استخدام نظرائهم ذوي املستويات املتقدمة أو حتى 

الناطقني األصليني، وقد أسمى كل من ادمندسون 

( هذا السلوك Edmondson and House, 1991وهاوس )

عند متعلمي اللغة الثانية بظاهرة الرغاء يف الكالم 
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"Waffle phenomenon" ؛ لذا فإّن ما قام به املشاركون

سطة من االستخدام املفرط يف املجموعة املتو

يأيت متوافًقا مع  "التعبري عن االعتذار"إلسرتاتيجية 

الدراسات السابقة فيام يتعلق بشيوع ظاهرة الرغاء يف 

الكالم عند الطالب أصحاب املستويات اللغوية 

 املتوسطة. 

إّن من األمور التي ركزت عليها هذه الدراسة هو 

يذها عىل أداء مسألة تأثري حجم املهمة املراد تنف

املشاركني لالعتذار، وقد أظهرت النتائج بصورة عامة 

أنه كلام كانت املهمة صعبة أثر ذلك يف استخدام 

عرض "وإسرتاتيجية  "إقرار باملسؤولية"إسرتاتيجية 

، إذ جلأ املشاركون إىل استخدام "إصالح للموقف

هاتني اإلسرتاتيجيتني بكثرة يف حال كانت املهمة املراد 

ذها صعبة، وقد ُوجد هذا النمط عند املجموعات تنفي

الثالث، مما يدل عىل أنَّ املستوى اللغوي مل يكن له 

تأثري واضح عىل مدى تأثري حجم املهمة عىل استخدام 

تلك اإلسرتاتيجيتني. يف املقابل، ظهر تأثري املستوى 

إسرتاتيجية "اللغوي عىل استخدام إسرتاتيجية 

 املجموعة املتقدمة ، إذ قام الطالب يف"جديدة

واملجموعة األصلية باستخدام هذه اإلسرتاتيجية كثرًيا 

يف حال كانت املهمة صعبة. لكن، السؤال الذي يتبادر 

إىل الذهن عند االطالع عىل هذه النتائج هو: ملاذا كان 

تأثري املستوى اللغوي جلًيا يف استخدام إسرتاتيجية 

إسرتاتيجية  فقط، دون استخدام "إسرتاتيجية جديدة"

عرض إصالح "وإسرتاتيجية  "إقرار باملسؤولية"

؟، اجلواب عىل هذا التساؤل ُير  عن أحد "للموقف

هو أّن  –وهو األرجح  –احتاملني: االحتامل األول 

املتعلمني بغض النظر عن مستواهم اللغوي اكتسبوا 

قدًرا كافًيا من الكفاية التداولية االجتامعية التي 

اك أن املواقف الصعبة يف املجتمع مّكنتهم من إدر

العريب السعودي يتطلب املزيد من استخدام 

عرض "وإسرتاتيجية  "إقرار باملسؤولية"إسرتاتيجية 

، يف حني أّن القدرة عىل استخدام "إصالح للموقف

تتطلب قدرة عالية  "إسرتاتيجية جديدة"إسرتاتيجية 

جلًيا ويتضح ذلك  –جًدا من الكفاية اللغوية التداولية 

من قلة استخدام الطالب يف املجموعة املتوسطة هلذا 

اإلسرتاتيجية بشكل عام، والفجوة بني استخدام 

الطالب يف املجموعة املتقدمة هلا والطالب يف 

والكفاية التداولية االجتامعية  –املجموعة األصلية 

التي اكتسبها الطالب يف املجموعة املتقدمة بشكل 

ب يف املجموعة املتوسطة مل مرٍض يف حني أّن الطال

يصلوا إىل هذه املرحلة من الكفاية التداولية 

االجتامعية. أما االحتامل اآلخر فهو وجود نقل من 

 "إقرار باملسؤولية"اللغة األم يف استخدام إسرتاتيجية 

يف املواقف  "عرض إصالح للموقف"وإسرتاتيجية 

ام الصعبة إىل اللغة العربية، يف حني أن ندرة استخد

يعود إىل عدم  "إسرتاتيجية جديدة"إسرتاتيجية 

شيوعها يف لغة املتعلمني األم، لكن هذا االحتامل قد ال 
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يكون قاباًل للصواب؛ بسبب تعدد ثقافات وجنسيات 

املتعلمني مما ُيضعف احتاملية تأثري اللغة األم عىل 

استخدام هذه اإلسرتاتيجية. عموًما، إن التأثري 

مة املراد تنفيذها عىل أداء املوجود حلجم امله

إسرتاتيجيات االعتذار يأيت منسجاًم مع أغلب 

األبحاث امليدانية التي وجدت تأثرًيا واضًحا 

للمتغريات االجتامعية )املنزلة االجتامعية، البعد 

االجتامعي، درجة اإلمالء أو حجم املهمة(، عىل أداء 

 املتعلمني والناطقني األصليني ألفعال الكالم بوجه

 Vollmer andعام واالعتذار بوجه خاص )مثل، 

Olshtain, 1989; Kim, 2008 .) 

 Cohen andأخرًيا، ُيعد إطار كوهني وألشتاين )

Olshtain, 1981 لتحليل أساليب االعتذار من األطر ،)

التي تبنتها أغلب أبحاث االعتذار يف التداولية البينية 

الدراسة  وذلك لشموليته ووضوحه، غري أّن نتائج هذه

أشارت إىل وجود قصور فيه، إذ استخدم املشاركون 

عدًدا من األلفاظ اللغوية )ُجلها ألفاظ دينية(، مل 

يتطرق إليها هذا اإلطار أو يشري إىل احتاملية 

استخدامها. بالطبع، فإّن هذا ليس بمستغرب؛ ألنه 

م وفقا ألداء االعتذار يف اللغة اإلنجليزية  ُصمِّ

ة، إضافة إىل اللغة العربية، لذا كان واللغات األوروبي

اإلطار مناسًبا للبيانات املستنبطة من تلك اللغات، يف 

حني هناك لغات أخرى من املمكن ظهور 

إسرتاتيجيات أو أساليب اعتذارية غري تلك املصنفة يف 

اإلطار املذكور. بالفعل، فاللغة العربية، وهي اللغة 

يها املتحدثون إىل التي ُبحثت يف هذه الدراسة، يلجـأ ف

االستفادة من بعض العبارات أو األلفاظ الدينية من 

أجل رخفيف وطأة اخلطأ املرتكب، وكسب رضا 

ر له، ومن ثمَّ عدم بحثه عن االنتقام. عموًما،  امُلعتذح

هذه النتيجة )استخدام األلفاظ الدينية كإسرتاتيجية 

اعتذارية يف اللغة العربية(، تأيت متوافقة وداعمة 

عىل  )2008( ونور الدين )2011دراسة جباهي )ل

الرغم من أّن تلك الدراستني ركزتا عىل االعتذار لدى 

الناطقني األصليني )يف تونس والسودان(، مما يعني 

 شيوع استخدام تلك األلفاظ يف اللغة العربية.

 

 ةـــاخلامت

سلطت هذه الدراسة الضوء عىل أداء متعلمي اللغة 

لالعتذار باستخدام اختبار إكامل  العربية كلغة ثانية

اخلطاب، وأوضحت وجود عالقة بني املستوى 

اللغوي للمشاركني واإلسرتاتيجيات املستخدمة، كام 

دّلت عىل أّن املتعلمني كلام تطور مستواهم اللغوي كان 

أداؤهم لالعتذار مشاهًبا إىل درجة كبرية للناطقني 

شاركني بتغري األصليني، وأشارت أيًضا إىل تغري أداء امل

املواقف االعتذارية، مما يدل عىل تأثري أحد املتغريات 

االجتامعية وهو حجم املهمة املراد تنفيذها عىل أداء 

االعتذار، وأخرًيا قام املشاركون باستخدام ألفاظ دينية 

كنوع من إسرتاتيجيات االعتذار يف اللغة العربية، مما 
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هني يثري بعض التساؤالت عن عاملية إطار كو

 وألشتاين لتحليل أساليب االعتذار. 

كام ذكرنا سابًقا، فإّن هذه الدراسة ُتعدُّ األوىل التي 

هتتم بأداء االعتذار يف اللغة العربية كلغة ثانية، لذا فإّن 

املزيد من األبحاث يف هذا املوضوع ُيعد مطلبًا ملًحا 

للتأكد من النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة، 

ن الدراسات املستقبلية حول هذا املوضوع ونأمل م

االستفادة من أداة لعب األدوار؛ ألهنا تشبه بدرجة كبرية 

األداء احلقيقي. وألن هذه الدراسة ركزت عىل املتعلمني 

الذكور فقط، فإن اشتامل العينة عىل كال اجلنسني ُيعد 

خياًرا جيًدا للنظر يف تأثري جنس املتعلم عىل أداء 

 أّن املستوى اللغوي يؤدِّي دوًرا مؤثًرا يف االعتذار. بام

أداء االعتذار، فإن الدراسات الطولية ُتعد أيًضا مطلًبا 

 ملًحا للكشف عن األمور التي أثارهتا هذه الدراسة.

 إىل والتقدير بالشكر الباحث يتوجه :وتقدير شكر

 البحث وعامدة العربية اللغويات بمعهد البحوث مركز

البحث، كام  هذا دعم عىل سعود لكامل بجامعة العلمي

يتوجه الباحث بالشكر لكل عضو من أعضاء جملة 

كلية اآلداب ملِا يبذلونه من جهد كبري يف نرش العلم 
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