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كلمة معالي مدير اجلامعة

احلمد هلل وكفى .. والصالة والسالم عىل نبيه الذي اصطفى ..أما بعد، 
تعلمها يف  الطلب عىل  تزايد  الرسمية عاملًيا، وقـد  اللغات  العربية إحدى  اللغة  فتعد 
بغية  دينية  بأغراض  يتعلق  ما  للنظر ألسباب عديدة، منها  اآلونة األخرية بشكل جاذب 
الثقافة  دراسة كتاب اهلل اخلالد ورسالته اخلامتة، ومنها ما يتعلق بالرغبة يف االطالع عىل 
العربية وفكرها وتراثها الضخم، ومنها ما يتعلق بعوامل اقتصادية أو سياسية أو جتارية ... 
إلخ. ومع تزايد الطلب عىل تعلم العربية فقد زاد عدد الناطقني هبا ليناهز النصف مليار 

متحدث.
املتميزة  الفعاليات  إقامة  امللك سعود عىل  العربية بجامعة  اللغويات  وقد دأب معهد 
الثالث  الدويل  العربية وتعيل شأهنا، وها هو اآلن يطلق فعاليات مؤمتره  اللغة  التي ختدم 
»اجتاهات حديثة يف تعليم العربية لغة ثانية«؛ ليقدم واحًدا من طرق احلوار العاملي املستنري 
حول لغة الضاد من خالل لقاء علمي يضم نخبة من أساتذة تعليم اللغة العربية للناطقني 
بغريها من شتى بقاع العامل الذين اجتمعوا لدراسة الوسيلة األرقى لالتصال واحلوار وهي 

اللغة.
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ويأيت هذا املؤمتر استكاماًل للجهود التي بذلتها اجلامعة وتبذهلا ملواكبة االنفجار املعريف 
والطفرة املعلوماتية اهلائلة وتطوراهتا املتالحقة وما أفرزته من مستحدثات علمية مذهلة 
هذه  ملواكبة  والدولية  اإلقليمية  واملؤسسات  املجتمعات  دفع  مما  التخصصات،  كافة  يف 

التطورات واسترشاف رؤى علمية عميقة ملواجهة التحديات الراهنة واملستقبلية.
وختاما، أتقدم بالشكر اجلزيل إىل مقام خادم احلرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبد 
امللكي األمري حممد بن سلامن  السمو  العزيز آل سعود وسمو ويل عهده األمني صاحب 
حيفظهم اهلل؛ لرعايتهم هلذه املؤسسة التعليمية الرائدة حتى وصلت إىل هذه املكانة املتميزة 

عربيًا ودوليًا، كام هو شأن هذه البالد املباركة دائاًم يف دعم العلم والعلامء. 

مدير جامعة امللك سعود
أ. د. بدران بن عبد الرمحن العمر
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كلمة عميد معهد اللغويات العربية

احلمد هلل الذي بحمده تدوم النعم .. والصالة والسالم عىل خاتم أنبياء األمم .. أما 
بعد،

للناطقني بغريها  العربية  اللغة  تعليم  للباحثني واملهتمني بمجال  أقدم  أن  فيسعدين 
الثالث »اجتاهات  جمموعة من األوراق العلمية املتميزة، التي ُتعرض يف املؤمتر الدويل 
الفرتة من  العربية يف  اللغويات  يقام يف معهد  الذي  ثانية«  العربية لغة  حديثة يف تعليم 
للمؤمتر  تقدم  وقد  2019م.  مارس   7-6 املوافق  1440هـ  اآلخرة  مجادى   30-29
َمْت بشكل مبدئي من قبل اللجنة العلمية للمؤمتر،  أكثر من )425( ورقة علمية ُحكِّ
َمْت من قبل حمكمني آخرين، ويف النهاية اقترص عدد البحوث التي أجيزت عىل  ثم ُحكِّ

)25( ورقة علمية.
وُتعَرض هذه األوراق العلمية يف كتاب املؤمتر من خالل حماور أربعة، هي:

املحور األول: رؤى نظرية يف تعليم العربية لغة ثانية.
املحور الثاين: عنارص ومهارات واسرتاتيجيات حديثة يف بيئة اللغة الثانية.

املحور الثالث: التداولية وقضايا اجتامعية يف بيئة اللغة الثانية.
املحور الرابع: التخطيط والتقويم اللغوي يف بيئة العربية لغة ثانية.

بدأت  متنوعة؛  موضوعات  املؤمتر  كتاب  يضمها  التي  العلمية  األوراق  وتتناول 
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بتقديم أطر نظرية لكثري من قضايا تعليم اللغة العربية لغة ثانية كالتحديات التي تواجهها 
التداولية  إىل  انتقلت  ثم  التي تؤسس هلا،  الفلسفات احلديثة  الوظيفية وبعض  واجتاهاهتا 
بوصفها نظرية حديثة شاعت وانترشت الكتابات عنها مؤخًرا، ثم انطلقت أوراق املؤمتر 
كإسرتاتيجية  ثانية  لغة  العربية  اللغة  لتعليم  احلديثة  والطرائق  االسرتاتيجيات  لتعكس 
الذكاءات  التفاعلية وإسرتاتيجية مبنية عىل  القراءة  املعرفة وما وراء املعرفة وإسرتاتيجية 
املؤمتر بمجموعة من األوراق  إلخ، واختتم كتاب   ... املربجمة  الغنائية  املتعددة والطريقة 
العلمية التي دارت حول السياسة اللغوية والتخطيط من خالل استعراض بعض التجارب 

واستخدام الوسائط التقنية وطريقة اكتساب اللغة. 
 ويف هذا اإلطار، أتقدم بخالص الشكر والتقدير إىل معايل مدير جامعة امللك سعود 
إلنجاح  والتسهيل  الدعم  كل  قدم  الذي  العمر  الرمحن  عبد  بن  بدران  الدكتور  األستاذ 
لسعادة  والتقدير  بالشكر  أتقدم  كام  اجلزاء،  عنا خري  اهلل  فجزاه  الكبري  الدويل  املؤمتر  هذا 
األمني العام ملركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز الدويل خلدمة اللغة العربية الدكتور عبد 
اهلل الوشمي عىل رشاكته للمعهد يف تنظيم هذا املؤمتر وتقديم الدعم املعنوي واملادي، فله 

منا الشكر اجلزيل. 
بن  سلامن  امللك  الرشيفني  احلرمني  خادم  إىل  والتقدير  الشكر  آيات  بأسمى  وأتقدم 
للعلم  العزيز حفظه اهلل وويل عهده األمني حممد بن سلامن، عىل دعمهم الالحمدود  عبد 
والعلامء والباحثني يف شتى جامعات اململكة ومنها جامعة امللك سعود، فجزاهم اهلل عنا 

خري اجلزاء.
كام أتقدم بالشكر اجلزيل لكل من اشرتك يف اإلعداد هلذا املؤمتر وتنظيمه وحتكيم بحوثه 
وموظفني  تدريس  هيئة  أعضاء  من  فعالياته  إلنجاح  تكاتفوا  من  ولكل  كتابه،  وإخراج 

وطالب من داخل املعهد وخارجه، فجزاهم اهلل عنا خري اجلزاء.
واحلمد هلل يف األوىل واآلخرة.

عميد معهد اللغويات العربية
د. سعد بن حممد القحطاين
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احلمد هلل رب العاملني .. والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني .. أما بعد. 

والباحثني  العلامء  بعناية  حظيت  التي  احلية  اللغات  أقدم  من  العربية  اللغة  فتعد 

لغة  فهي  ذلك  يف  ريب  وال  وتعلاًم،  وتعلياًم  وبحثًا  دراسة  العصور؛  مر  عىل  واهتاممهم 

الوطن، وذاكرة  الثقافية ألبناء  اهلوية  الدين اإلسالمي، وأساس  الكريم، وركيزة  القرآن 

األمة وعنوان حضارهتا.

وقد دأبت أمتنا العربية منذ القدم عىل االهتامم بتعليم لغتها ونرشها للراغبني 

فيها عىل اختالف أجناسهم وألواهنم، فاللغة العربية ليست لغة خاصة بالعرب 

بدينهم  الرتباطها  اليوم  العامل  يف  املسلمون  يطلبها  عاملية  لغة  هي  بل  وحدهم، 

وثقافتهم اإلسالمية، كام يتجه إليها غري قليل من خمتلف العقائد ألغراض متنوعة 

متنوعة  العريب واإلسالمي وأغراض  الرتاث  اللغة ودراسة  أهل  كالتواصل مع 

أخرى.

كلمة األمني العام
ملركز امللك عبد اهلل بن عبدالعزيز الدولي

خلدمة اللغة العربية
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وينشط مركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز الدويل خلدمة اللغة العربية يف براجمه 

املتنوعة )مثل: تأسيس املراكز والتجمعات اللغوية، وتوفري املنح، والدراسات 

واألطر  األنظمة  وسن  واملسابقات،  العلمية،  الفعاليات  وتنظيم  العلمية، 

التنظيمية لتمكني اللغة العربية ...( ويطيب للمركز أن يشرتك مع جامعة امللك 

سعود ممثلة يف معهد اللغويات العربية يف تنظيم املؤمتر الدويل »اجتاهات حديثة 

يف تعليم العربية لغة ثانية«، وهي رشاكة تأيت إيامنًا من املركز بجدوى املؤمترات 

الذي  املعهد  هذا  لدعوة  واستجابة  مسائله،  وجتويد  البحث،  لتعميق  العلمية 

الغالية )اململكة  أكاديمًيا مميًزا يف بالدنا  يمثل مرجعية علمية يف سياقه ومنجًزا 

يف  العزيز  عبد  بن  فيصل  امللك  له  املغفور  بأمر  تأسس  إذ  السعودية(  العربية 

ميدان  يف  والدارسني  للباحثني  منارة  أصبح  وقد  1974م،  1394هـ/  العام 

تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها من شتى بقاع األرض بالفعاليات التعليمية 

املميزة التي دأب عىل عقدها، وال سيام وهو يضم جمموعة من اخلرباء املميزين يف 

ختصصاهتم، إضافة إىل انتامئه إىل اجلامعة العريقة: جامعة امللك سعود.

وأخرًيا، أسعد بأن ينضم هذا السجل العلمي هلذا املؤمتر إىل قائمة إصدارات 

مركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز الدويل خلدمة اللغة العربية بام متثله من رؤى 

ودراسات عميقة، موجهًا شكري اجلزيل إىل جامعة امللك سعود ومعايل مديرها 

عميده  وسعادة  العربية  اللغويات  معهد  وإىل  العمر  بدران  الدكتور  األستاذ 

الدكتور سعد بن حممد القحطاين نظري اهتاممهم املميز باللغة العربية، والشكر ممتد 

إىل مجيع الفرق العاملة يف هذا املؤمتر من اجلهتني، وأخلص الشكر إىل الباحثني 

واملحكمني واملراجعني ألعامله العلمية.
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مسؤولية  العربية  لغتنا  بأن  مؤمنني  وغريه  املجال  هذا  يف  نعمل  بأن  نسعد   

سبيل  يف  جهودنا  تتالقى  أن  ويرسنا  مؤسسة،  أو  فرد  وظيفة  وليست  اجلميع، 

إعالء شأن اللغة العربية، وذلك بام حيقق رؤى قيادتنا الرشيدة - أيدها اهلل - يف 

االهتامم باللغة العربية ومتكينها، ونرشها يف العامل.

األمني العام للمركز
د. عبد اهلل الوشمي



مظاهر الضعف اللغوي لدى متعلمي العربية
الناطقني بلغات أخرى وتصور مقترح لعالجها



احملور األول
رؤى نظرية فـي

تعليم العربية لغة ثانية
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ملخص البحث:
هتدف الدراسة إىل عرض موجز لالجتاهات املختلفة التي مر هبا تعليم اللغة العربية 
للناطقني بغريها عرب العصور، بدًءا بالتوجهات االسترشاقية وانتهاء باالجتاهات احلديثة 
التي بدأت بالطريقة السمعية الشفوية يف العقد السابع من القرن املايض وتسري حالًيا 
يف اجتاه التعليم التواصيل للغة، متأثرة باإلطار األوريب املشرتك لتعليم اللغات يف أوربا 
وإرشادات املجلس األمريكي ملعلمي اللغات األجنبية يف الواليات املتحدة األمريكية. 
وتستعرض الدراسة تأثر تعليم اللغة العربية للناطقني هبا هبذه التوجهات. ثم تستعرض 
والتدريبية وإعداد  التعليمية  براجمها  السعودية يف كل ذلك من خالل  املؤسسات  دور 
العامل  دول  يف  العربية  اللغة  تعليم  طرائق  يف  األثر  أكرب  هلا  كان  والتي  التعليمية  املواد 

املختلفة، خصوًصا يف آسيا وأفريقيا.
مقدمة:

لغة  كانت  فقد  وحضارة  تراثا  اللغات  أغنى  من  العربية  اللغة  أن  املعروف  من 
لشعوب كثرية متتد من ختوم الصني واهلند يف الرشق إىل جنوب فرنسا واملحيط األطليس 
يف الغرب، ومن خالل العربية نقل األوروبيون جزءا من تراثهم اليوناين الذي وصل إىل 
أوربا عن طريق العرب، حتى أن الفيلسوف العريب ابن رشد كان يعترب شارحا لفلسفة 

اجتاهات فـي تعليم العربية لغة ثانية
والدور السعودي فـي تطويرها

أ.د. حممود إسامعيل صالح

أستاذ اللسانيات التطبيقية - جامعة امللك سعود



-16-

أرسطو. كذلك من خالل العرب املسلمني وصلت األعامل العلمية لليونانيني من أمثال 
فيثاغورس وأبوقراط ويوقليدس، بعد أن نقحها العلامء املسلمون وطوروها يف املرشق 

العريب.
ومن خالل اللغة العربية نقل املسلمون حضارات الرشق )الصني واهلند وفارس( 
والغرب )اليونان خاصة( وأخضعوها للدراسة والتمحيص والنقد، ثم طوروها عن 
فقد  احلديثة.  حضارته  عليها  ليبني  للعامل  وقدموها  العملية  واملالحظة  التجربة  طريق 
كانت كتب العلامء العرب املسلمني )مثل كتاب القانون يف الطب البن سينا( مراجع 
القرنني  وحتى  الوسطى  القرون  يف  التعليم  ومراكز  األوربية  اجلامعات  يف  أساسية 
إىل  أسبانيا  ويف  صقلية  يف  األوربيون  ترمجها  حيث  امليالدي،  عرش  والسابع  السادس 
ما  احلديثة،  األوربية  احلضارة  ميالد  إىل  أدى  مما  األخرى،  لغاهتم  بعض  ثم  الالتينية، 
يسمى بعرص النهضة. ويكفي أن نشري إىل أن أهم علم أسايس وهو اجلرب الزال يعرف 
العربية وهو اخلوارزمي قد  باللغة  ألف كتبه  الذي  املسلم  العامل  أن  العريب، كام  باسمه 
خلد اسمه يف الكلمة الرياضية املشهورة »لوغاريثم«. ومن املعروف أن هذا املفهوم من 

األسس املهمة ليس يف الرياضيات احلديثة بل ويف علوم احلاسوب.
ومن دالئل تأثري العربية يف احلضارة العاملية خاصة مسميات املأكوالت واملرشوبات 
العلمية  األسامء  إىل  إضافة  والليمون،  والقهوة  السكر  مثل  اليومية،  احلياة  يف  املهمة 
املسترشقة  كتاب  عىل  يطلع  أن  املعلومات  هذه  من  مزيدا  أراد  وملن  خاصة.  والفلكية 

األملانية زيغريد هونكة )شمس العرب تستطع عىل الغرب(.
واألوردو  والرتكية  )كالفارسية  اإلسالمية  الشعوب  لغات  يف  العربية  تأثري  أما 
واهلاوسا واملاليزية( فال شك أنه كبري، قد يصل إىل ثالثني يف املائة أو أكثر من مفرداهتا، 

كام يذكر بعض الباحثني من أهل هذه اللغات أو العرب. 
فهي  العامل،  لغات  بني  مرموقة  مكانة  حتتل  العربية  اللغة  فإن  احلارض  يومنا  ويف 
الرابعة أو اخلامسة من حيث الرتتيب، كام أهنا إحدى اللغات الرسمية يف األمم املتحدة 
ومنظامهتا التابعة هلا كمنظمة الصحة العاملية واليونسكو وكذلك يف عدد من املنظامت 
الدولية األخرى مثل منظمة أوبك واحتاد االتصاالت الدويل ومنظمة األغذية والزراعة 
والثقافة  والرتبية  للعلوم  اإلسالمية  واملنظمة  اإلسالمي  التعاون  ومنظمة  )الفاو( 
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اللغة  إىل كون  باإلضافة  األفريقية وغريها، وذلك  الدول  احتاد  ومنظمة  )األيسسكو( 
العربية لغة مقدسة لدى أكثر من مليار ونصف مسلم يتوزعون يف مجيع أنحاء املعمورة.

م وتعليم العربية بوصفها لغة أجنبية: أوًل: موجز لتاريخ تعلُّ
تعليم العربية للناطقني بغريها قبل العقد الثامن من القرن العرشين:

م العربية وتعليمها يف العصور اإلسالمية املختلفة، نستطيع  من حيث أساليب تعلُّ
أن نقول أن معايشة العرب وغريهم من الناطقني هبا ودراسة القرآن الكريم واحلديث 
إىل  إضافة  األهم،  الوسيلة  هي  كانت  العربية  باللغة  الرشعية  العلوم  وسائر  الرشيف 

دراسة علوم اللغة العربية من نحو ورصف وبالغة وأدب. 
تعليم العربية للناطقني بغريها قبل العقد الثامن من القرن العرشين:

يف الدول العربية:
الدول  يف  للعربية  األعاجم  ُم  تعلُّ األصح  أو  لألعاجم،  العربية  اللغة  تعليم  كان 
ومن  جهة  من  واملامرسة  بالعربية  بالناطقني  املبارش  االحتكاك  طريق  عن  يتم  العربية، 
التعليمية  واملراكز  املساجد  يف  خاصة  للمسلمني  العامة  الدرس  حلقات  يف  دراستها 
األخرى كالكتاتيب واملدارس التي أنشئت يف حارضة العامل اإلسالمي من جهة أخرى. 
فالتلميذ األعجمي كان يدرس النحو والرصف والقرآن والتجويد واحلديث النبوي، 
إضافة إىل علوم اللغة والدين اإلسالمي املختلفة جنًبا إىل جنب مع زمالئه من العرب. 
أما يف املؤسسات التعليمية اإلسالمية، مثل اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة وجامعة 
األزهر، فنجد دروًسا وبرامج خاصة للوافدين، ولكنها مل تكن ختضع ملناهج واضحة 
املعامل للناطقني بغري العربية، بل ختضع الجتهادات القائمني عىل التعليم يف هذه الربامج 
قريب،  عهد  حتى  أجنبية  لغة  بوصفها  العربية  تدريس  يف  تدريب  أي  يتلقوا  مل  الذين 
اللغة  معهد  إىل  إضافة  واخلرطوم،  ومكة  الرياض  من  كل  يف  التدريب  برامج  بفضل 
إلدارة  التابعني  املدرسني  أن  أشك  أنني  )ولو  بالقاهرة.  األمريكية  اجلامعة  يف  العربية 

البعثات يف األزهر كان يلتحقون به أو يتخرجون(.
يف الدول غري العربية:

ال نجد ما يشري إىل تعليم اللغة العربية بوصفها لغة أجنبية بأساليب خاصة ختتلف 
عام كان يتم يف البلدان الناطقة بالعربية. وال شك أن شيًئا من ذلك التعليم كان يتم بلغة 
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التي  املدارس  بالذكر هنا  الفارسية. وجيدر  باللغة  الدارسني أو حتى  وسيطة، هي لغة 
أنشأها األزهر يف بعض املناطق اإلسالمية والتي كانت تطبق فيها مناهج األزهربصورة 

عامة، وهوما ملسته من زياريت إلحدى هذه املدارس يف جنوب أفريقيا.
أرجاء  يف  الدينية  واملدارس  واجلامعات  واجلمعيات  اجلامعات  دور  هنا  ننسى  وال 
اإلسالمي  الدين  تعليم  من  جزًءا  بوصفها  العربية  اللغة  تعليم  يف  اإلسالمي  العامل 
ووسيلة لفهم اإلسالم ومصادره العربية، إضافة إىل ما يقدم للطالب بلغات أخرى. 
بعض  إىل  العربية  الدول  إحدى  من  مقدمة  قديمة  دراسية  كتًبا  بنفيس  شاهدت  وقد 

املدارس يف إحدى القرى املاليزية.
انتشار اللغة العربية مع الفتح اإلسالمي وتعريب األمصار:

يالحظ املطلع عىل تاريخ انتشار اللغة العربية يف ما تسمى حالًيا بالبلدان العربية أنه 
مع اتساع الفتوحات اإلسالمية التي بدأت من اجلزيرة العربية ثم تعريب الدواوين يف 
البلدان املجاورة انترشت اللغة العربية بصورة تلقائية تقريًبا حتى شملت بالد الرافدين 
ومرص وسائر الشامل األفريقي. ونجد تصويًرا لذلك فيام أورده باحث غريب يف أطروحة 
للدكتوراه يذكر أن راهًبا مسيحًيا يقال أنه كتب ينعي اللغة القبطية وحيتج عىل تعريب 
العرب  بلغة  التحدث  أطفاهلم  يعلمون  »أن املرصيني  فيه  يقول  السابع  القرن  مرص يف 
... بل وحتى القساوسة والرهبان جترؤوا عىل التحدث بالعربية حني أضحى القراء يف 
الكنيسة ال يفهمون ما يقرؤون أويقولون >باللغة القبطية< ألهنم نسوا اللغة.« )نقاًل 
عن Richter, 2009 ( النص منقول من األطروحة التالية، التي يناقش فيها الباحث يف 

يف الفصلني الثالث والرابع انتشار اللغة العربية:
 Towards a Sociohistorical Reconstruction of Pre-Islamic Arabic«
 Dialect Diversity» by Alexander Magidow, Ph.D. Dissertation, Texas

.University, Austin, 2013

السترشاق واملسترشقون:
م اللغة العربية، أي أن الغاية كانت  يف أورّبا نجد أن االسترشاق كان الغاية من تعلُّ
قراءة النصوص اإلسالمية وفهمها )ما ُيسّمى اليوم، فهم املقروء(. لذلك كان التأكيد 
عىل القراءة الفاحصة وعىل دراسة علوم العربية من نحو ورصف، غالًبا عن طريق لغة 
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املسترشق  ن  متكُّ قبل  األوىل،  املراحل  يف  واإلنجليزية  والفرنسية  األملانية  مثل  وسيطة 
االستفادة  إىل  وانتقاله  اإلسالمية  النصوص  واستيعاب  العربية  النصوص  فهم  من 
تعليمية  مؤسسات  هناك  أن  أشك  وال  العربية.  باللغة  والرصفية  النحوية  املراجع  من 

استرشاقية ال تزال تسري عىل هذا النهج أو قريًبا منه.
تعليم العربية بعد احلرب العاملية الثانية يف الغرب:

القرن  من  اخلامس  العقد  حتى  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  كان  احلال  كذلك 
امليالدي املايض؛ أي مرحلة ما بعد احلرب العاملية الثانية الذي أدى إىل إدراك داريس 
املؤسسات  ولكن  وكتابة.  وكالم  استامع  من  األخرى  اللغة  مهارات  بأمهية  العربية 
األمريكية املعنية بتعليم اللغة العربية واجهتها مشكلة االزدواج اللغوي احلاد يف العامل 

العريب. 
جامعة  مثل  اجلامعات،  بعض  تشمل  التي  املؤسسات  هذه  بعض  اجتهت  لذلك   
اخلدمة  معهد  )يف  األمريكية  اخلارجية  ووزارة  العاصمة،  واشنطن  يف  تاون  جورج 
)مثمثلة  األمريكية  الدفاع  ووزارة   )Foreign Service Institute -FSI اخلارجية 
بعض  تعليم  إىل   )Defense Language Institute –DLI للغات  الدفاع  معهد  يف 
اللهجات  يف  املشهورة  املراجع  بعض  ظهرت  وقد  مؤسساهتا.  يف  العربية  اللهجات 

املرصية والشامية والعراقية والسعودية – حجازية املدن وغريها.
الذي أسسه  بالنا معهد شمالن )ُسّمي معهد اجلواسيس(  وجيب أن ال يغيب عن 
الغرب يف لبنان هبدف التدريب عىل اللغة العربية بصورها املختلفة ألغراض التواصل 
انتقل  كام  لبنان،  يف  األهلية  احلرب  أحدات  بعد  تونس  إىل  املعهد  انتقل  وقد  اليومي. 

اجلانب الربيطاين إىل لندن.
أثر الطريقة السمعية الشفوية:

ظهرت  العرشين  القرن  من  الستينيات  أواخر  يف  أنه  العربية  لتعليم  املتابع  يدرك 
سلسلة جديدة يف تعليم اللغة العربية من إعداد عدد من اللغويني العرب واألمريكيني. 
احلديثة  املعيارية  العربية  مبادىء  مها  السلسلة،  هذه  من  مرحلتان  صدرت  وقد 
للمرحلة  احلديثة  املعيارية  والعربية   Elementary Modern Standard Arabic

.Intermediate Modern Standard Arabic املتوسطة
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وقد أعد الكتابان يف إطار الطريقة السمعية الشفوية، حيث اعتمدت عىل النصوص 
يف  أسهم  التي  السلسلة  هلذه  كان  وقد   .pattern drills النمطية  بالتدريبات  متبوعة 
اللغة  تعليم  التوجه يف  تغيري  أثر كبري يف  أمريكية خمتلفة  إعدادها أساتذة من جامعات 
العربية يف كثري من اجلامعات األمريكية املشهورة، حيث كان التأكيد عىل اللغة العربية 
أخرى.  جهة  من  واالستنباطية  النمطية  النحوية  التدريبات  وعىل  جهة  من  املعارصة 
ولكن الكتابان يعكسان أسلوب تعليم اللغات األجنبية يف املؤسسات األمريكية، الذي 

كان يعتمد عىل استعامل اللغة اإلنجليزية للرشح أثناء عملية التدريس.
وجيدر بالذكر أن هذا التوجه كان له أثر واضح يف كثري من إنتاج معاهد اللغة العربية 
يف العامل العريب يف العقد الثامن من القرن امليالدي العرشين. بل إننا يف جامعة الرياض 
العربية  العربية لألجانب يف كلية اآلداب باستخدم كتاب مبادىء  برنامج تعليم  بدأنا 
املعيارية ااحلديثة آنف الذكر، قبل أن نبدأ يف إعداد دروس خاصة ملعاجلة االحتياجات 
اليومية للدارسني من جهة وللتعامل مع الدارسني غري الناطقني باإلنجليزية من جهة 
أخرى. فكان ذلك نواة لسلسة )العربية للحياة( التي تبنت منهج تعليم اللغة العربية 

للناطقني بلغات أخرى مبارشة، ودون لغة وسيطة.
تعليم العربية لغة أجنبية بعد العقد السابع من القرن العرشين:

منذ أواسط السبعينيات من القرن امليالدي املايض نالحظ تطوًرا كبرًيا يف جمال تعليم 
العربية سواًء يف العامل العريب أو الدول اإلسالمية والغربية. وقد بدأ ذلك بانتباه كثري من 
بلغات  وللناطقني  العربية ألهلها  تعليم  بني  التفريق  أمهية  إىل  املجال  العاملني يف هذا 
املعلمني( ومعهد  العربية )لتدريب  للغة  الدويل  أخرى. فكان تأسيس معهد اخلرطوم 
العربية يف  اللغة  الرياض )امللك سعود حالًيا( ثم معهد تعليم  العربية يف جامعة  اللغة 
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ومعهد تعليم اللغة العربية يف جامعة أم القرى. 
ومن قبل ذلك معهد اجلامعة املستنرصية يف بغداد ومدرسة تعليم العربية لألجانب يف 
دمشق ومعهد بورقيبة للغات احلية )كانت العربية إحداها(، إضافة إىل معهد شمالن يف 
لبنان ثم معهد اللغة العربية يف اجلامعة األمريكية بالقاهرة. كذلك أنشئت يف هذه الفرتة 

برامج ملحقة بمركز اللغات يف الكويت ومعهد اللغات بالدوحة.
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التوجه التواصيل يف تعليم اللغات وأثره يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها:
التواصلية(  )املقاربة  التواصيل  ظهرالتوجه  العرشين  القرن  سبعينيات  يف 
communicative approach لتعليم اللغات يف أوربا أواًل، ثم انترش يف أنحاء العامل. 

وقد كان هلذا التوجه أثره البالغ يف تعليم اللغات األجنبية املختلفة )بام يف ذلك تعليم 
العربية للناطقني بلغات أخرى(. وقد برز أثر هذا التوجه يف وثيقتني مهمتني صدرتا يف 

أوربا ويف الواليات املتحدة األمريكية:
 The Common European Framework اللغة  لتعليم  املشرتك  اإلطار األوريب 
إعداد  من   Reference for Language: Learning, Teaching, Assessment

ا يف نوفمرب 2001 .  املجلس األوريب، وقد صدر رسميًّ
ونود اإلشارة إىل أنه ُترجم هذا الكتاب أكثر من مرة إىل اللغة العربية، لعل أفضلها 

الرتمجة التي متت يف معهد تعليم اللغة العربية بجامعة أم القرى بمكة املكرمة.
 ACTFL Proficiency إرشادات الكفاية للمجلس األمريكي ملعلمي اللغات األجنبية
Guidelines، صدرت النسخة األوىل له يف نوفمرب 1982 حتت مسمى اإلرشادات املؤقتة 

provisional. وصدرت النسخة األخرية يف صورهتا الشابكية online يف العام 2012. 

ويشمل إرشادات خاصة بعدد من اللغات، منها العربية واإلنجليزية والفرنسية واألملانية. 
جتدر اإلشارة إىل أن باحثني سعوديني قدما )بصورة مستقلة( ترمجة هلذه اإلرشادات 
اهلل  غرم  والدكتور  أبوحيمد  إبراهيم  الدكتور  مها  اللغة،  اختبارات  عن  كتابيهام  يف 

الغامدي.
اخلطوط  وضعتا  حيث  اللغات،  تعليم  مناهج  يف  أثرمها  الوثيقتني  هلاتني  كان  وقد 
العريضة لتعليم اللغات األجنبية وتقويم األداء فيها. وظهر أثر الوثيقة األوىل )اإلطار 
العربية  اللغة  لتعليم  كتب  إلنتاج  العربية  املحاوالت  بعض  يف  املشرتك...(  األوريب 
للناطقني بغريها يف أوربا. ومن أمثلة هذا التأثري سلسلتا أيام وليال )صدر يف فرنسا( 
وسلسلة تواُصل )صدر يف مركز امللك فهد الثقايف يف رساييفو(. ويبدو أن معهد تعليم 
اللغة العربية يف جامعة أم القرى استفاد كثرًيا من هذا اإلطار يف سلسلته اجلديدة لتعليم 
باملعهد  التي أعدها جمموعة من اخلرباء  املنهج  العربية، كام هو واضح من وثيقة  اللغة 

بالتعاون من عدد من اخلرباء العرب اآلخرين.
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املؤمترات  من  عدًدا  عقد  الفرنسية  ليل  مدينة  يف  سينا  ابن  معهد  أن  بالذكر  وجيدر 
خصصت ملناهج تعليم العربية يف ضوء اإلطار األوريب املشرتك آنف الذكر.

أما يف الواليات املتحدة األمريكية، فلعل أبرز تأثري إلرشادات املجلس األمريكي 
هو تصميم اختبار الكفاية اجلديد للغة العربية New Arabic Proficiency Test وهو 
اختبار معياري يطّبق يف كثري من املؤسسات التعليمية األمريكية. )أعد الصورة األوىل 
لالختبار الدكتور راجي رموين من جامعة مشغان والدكتور حممود إسامعيل صيني من 
جامعة امللك سعود( .والشك أن مثل هذا االختبار له أثره يف تصميم مناهج تعليم اللغة 
العربية يف املؤسسات األمريكية اجلامعية ودون اجلامعية. كذلك كان هلذه اإلرشادات 
أثرها يف إعداد بعض املواد التعليمية يف عدد من اجلامعات األمريكية. ولعل من أحدث 
 A Textbook »ما أنتِج يف هذا الصدد السلسلة املعروفة باسم »الكتاب يف تعّلم العربية
for Beginning Arabic. ويبدو أن هذه السلسلة هلا انتشار ال بأس به حتى يف بعض 

الدول العربية.
تعليم اللغة العربية الفصيحة شفوًيا:

الثامن  العقد  فلم يظهر إال يف  الشفوية  الفصيحة بمهاراهتا  العربية  اللغة  تعليم  أما 
من القرن العرشين بصورة جلية من خالل املؤسسات العربية املتخصصة التي بدأت 
ودمشق  املستنرصية(  )اجلامعة  العراق  ويف  للغات(  بورقيبة  )معهد  تونس  بالظهوريف 
)حتت  الكويت  يف  توالت  ثم  االسم(.  أذكر  حسبام  لألجانب،  العربية  اللغة  )مدرسة 
اململكة  يف  العربية  اللغة  تعليم  معاهد  ومجيع  الكويت(  بجامعة  اللغات  مركز  مظلة 
العربية  للغة  الشفوي  اجلانب  تعليم  براجمها عىل  تؤكد يف مجيع  التي  السعودية  العربية 

املعارصة.
جدير بالذكر أن سالسل تعليم اللغة العربية بوصفها لغة أجنبية، مثل العربية للحياة 
والعربية للناشئني، األخرية خاصة، كان هلا أكرب األثر يف التأثري يف أساليب تعليم العربية 
يف كثري من الدول األجنبية، مثل تركيا )التي أعادت نرش العربية للناشئني – مع إضافة 
نفسها مقررة يف  السلسلة  منذ وقت مبكرجًدا. كذلك أصبحت  بالرتكية-  رشوحات 
عاًما  عرشين  من  أكثر  ومنذ  إندونيسيا.  مثل  آسيا  رشق  جنوب  يف  املدارس  من  كثري 
انترشت سلسلة العربية للناشئني )بفضل مؤسسة اقرأ وبعض املؤسسات اإلسالمية( 
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يف اجلنوب األفريقي، ثم تبعته سلسلة أحب العربية التي أعيد نرشها يف جنوب أفريقيا 
منذ سنوات عديدة. كذلك نجد انتشاًرا واسًعا لسلسلة أحب العربية يف كثري من الدول 
الغربية كذلك فكان هلاتني السلسلتني املبنيتني عىل املنهج التكاميل يف تعليم اللغة، أي 
تدريس مهارات اللغة األربع املختلفة )بدرجات متفاوتة(. أثرها الكبري ولسلسلة يف 
)العربية  السلسلتني  كلتا  أن  تذكرنا  البلدان. وإذا  العربية يف هذه  اللغة  تعليم  أساليب 
طريقة  بالتفصيل  له  توضح  للمعلم  كتب  عىل  تشتمالن  العربية(  وأحب  للناشئني 
تدريس املادة اللغوية، سندرك أثرمها يف التدريب غري املبارش لكثري من معلمي العربية 

الذين يدرسوهنا لطالهبم.
أثر كبري يف  الساحة سلسلتان جديدتان كان هلام  العقدين األخريين دخلت  خالل 
تطوير أساليب تعليم اللغة العربية بوصفها لغة أجنبية، ومها سلسلة تعّلم العربية )أربعة 
الناطقني  للمسلمني  والنشاط، وهي موجهة  واملعلم  للتلميذ  كتًبا  عرش مرحلة تشمل 
اللغة  تعليم  يف  التكاميل  املنهج  أيضا  اعتمدتا  اللتان  يديك  بني  والعربية  باإلنجليزية، 

العربية .
التعليمية  املؤسسات  من  عدد  يف  مًجا  نشاًطا  الحظنا  املاضية  القليلة  األعوام  ويف 
الرتكية يف جمال التخطيط ملناهج جديدة وحديثة يف تعليم اللغة العربية فيها، مستفيدة 

من اخلربات العربية والعاملية يف هذا املجال.

تأسيس معاهد ومراكز تعليم العربية بوصفها لغة أجنبية يف العامل العريب:
معهد اللغة العربية بجامعة امللك سعود:

العربية  اللغة  تعليم  تطوير  ألغراض  أسس  العامل  يف  معهد  أول  املعهد  هذا  يعترب 
البحوث  وتطوير  للمعلمني  وتدريًبا  )تعليام  شاملة  بصورة  أخرى  بلغات  للناطقني 
معهد  باسم  1975م  العام  يف  ذلك  وكان  العلمية(  واملراجع  التعليمية  املواد  وإعداد 
اللغة العربية يف جامعة الرياض )امللك سعود حالًيا(. وقد تبع املعهد معهدا تعليم اللغة 
العربية يف كل من جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية وجامعة أم القرى. وقد كان 
لربامج هذه املعاهد وخمرجاهتا التعليمية والبرشية أثرها الكبري يف تطوير تعليم العربية 

بوصفها لغة أجنبية يف أنحاء العامل.
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معهد اخلرطوم الدويل للغة العربية وأثره الريادي:
العربية  املنظمة  أنشأت  الرياض  يف  العربية  اللغة  معهد  إنشاء  سبق  الذي  العام  يف 
للرتبية والثقافة والعلوم )ألكسو( معهد اخلرطوم الدويل يف اخلرطوم )1974(، وكان 
له دور بارز يف تطوير معلمي اللغة العربية للناطقني بغريها من خالل برنامج املاجستري 
اللغة العربية يف أنحاء  الذي أنشىء هلذا الغرض، حيث خترج فيها املئات من معلمي 
العامل. وقد كان خلرجيي هذا املعهد الرائد دور بارز يف تطوير تعليم اللغة العربية وفق 

الطرائق احلديثة يف تعليم اللغات.
معاهد ومراكز أخرى يف العامل العريب:

واملراكز  املعاهد  تنامى عدد  املاضية  السنوات  املايض ويف  امليالدي  القرن  أواخر  يف 
اجلامعية واخلاصة يف أنحاء العامل العريب لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها. ولعل من 
أبرز الدول التي ازداد فيها هذا العدد مها األردن ومرص، علاًم بأن القاهرة احتضنت منذ 
سنوات عديدة معهًدا للغة العربية يف اجلامعة األمريكية هبا، كام أن جلامعة األزهر تاريخ 
طويل يف تعليم العربية للناطقني بغريها. وقد أنشأت مؤخًرا مركًزا خاًصا هلذا الغرض 
الناطقني هبا(. وهناك عدد من املؤسسات  اللغةالعربية لغري  لتعليم  الشيخ زايد  )مركز 
اخلاصة التي أنشئت مؤخًرا يف القاهرة خاصة، إضافة إىل برامج أنشئت هلذا الغرض يف 

بعض اجلامعات املرصية األخرى، مثل جامعة اإلسكندرية.
من اجلدير بالذكر الدور احليوي الذي يؤديه معهد اللغة العربية يف جامعة أفريقيا 
العاملية يف اخلرطوم، وهو املعهد الثالث )بعد معهد اخلرطوم الدويل ومعهد جامعة أم 
بلغات أخرى.  للناطقني  العربية  اللغة  بتعليم  الذي يصدر جملة علمية خاصة  القرى( 
ويؤسفنا أن نسمع أن اجلامعة حولت املعهد إىل جمرد شعبة يف كلية للغة العربية، مما أفقد 

املعهد هويته وقّلص من دوره املهم عىل مستوى القارة األفريقية.
دول  يف  أجنبية  لغة  بوصفها  العربية  بتعليم  املتزايد  باالهتامم  ننوه  أن  جيب  كذلك 
اخلليج العريب، كام يف اجلامعة القاسمية وجامعة الشارقة، إضافة إىل املدارس األجنبية 
املنترشة يف اإلمارات العربية املتحدة. وجدير بالذكر أنه ورد خرب يف جريدة احلياة حول 
إنشاء سلطنة عامن كلية هلذا الغرض يف العام 2012 )كلية السلطان قابوس لتعليم اللغة 
العربية للناطقني بغريها(، ولكنني لست متأكًدا أن الكلية املذكورة بدأت يف منح درجة 

جامعية يف التخصص حتى تارخيه.
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املؤسسات األهلية السعودية:
لعل أهم مؤسستني )كالمها يف الرياض( قامتا وتقومان بدور بارز يف إعداد مناهج 
أشمل  أعدت  التي  العاملية  مناهج  مؤسسة  مها:  بغريها  للناطقني  العربية  اللغة  لتعليم 
سلسلة لتعليم العربية، بدًءا من مرحلة الروضة وحتى املستوى الثاين عرشحتت عنوان: 
به  ثم  )من  باإلنجليزية  الناطقني  للمسلمني  العربية  لتعليم  وصممت  العربية،  تعلم 
بعض الرشوحات باللغة اإلنجليزية (، ورشكة »العربية للجميع« )الوقف اإلسالمي، 
لتعليم  سلسلة  عىل  وتعمل  للبالغني،  يديك  بني  العربية  سلسلة  طورت  التي  سابًقا(، 
لتعليم  إعداد كتب  نشاط جيد يف  هلا  ثالثة كان  أهلية  العربية لألطفال. هناك مؤسسة 
اللغة العربية، هي معهد »عريب« يف الرياض. ولكنه توقف عن العمل لألسف ألسباب 

إدارية كام يبدو.

ثانًيا: دور املؤسسات السعودية يف نرش اللغة العربية وتطوير براجمه:
يالحظ املتابع مليدان تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى وعًيا متزايًدا هبذا 
غرًبا.  األطليس  املحيط  إىل  رشًقأ  العريب  اخلليح  من  املختلفة  العربية  الدول  يف  امليدان 
وقد قطع بعضها شوًطا البأس به، كام نالحظ يف املؤسسات العامة واخلاصة يف اململكة 

األردنية ويف مجهورية مرص العربية ويف اإلمارات العربية املتحدة. 
ولكنني من خالل قراءيت للتطورات املختلفة واطالعي عىل التجارب يف هذه الدول 
أستطيع القول بأن املؤسسات السعودية تعترب يف طليعة املؤسسات املعنية بتطوير تعليم 
اللغة العربية للناطقني هبا، وينعكس ذلك يف إنشاء املعاهد اجلامعية املتخصصة وتنظيم 
املؤمترات الدولية وتطوير برامج إعداد املعلمني وتدريبهم )حتت مظلة برامج الدبلوم 
العايل واملاجستري والدكتوراة يف اللغويات التطبيقية(، إضافة إىل إعداد سلسالت تعليم 
اللغة ومراجع للمعلمني. أما العمل خارج اململكة فيشمل إنشاء معاهد دينية وكرايس 
العامل  بلدان  من  والرشاكات يف عدد  الندوات  إىل عقد  إضافة  اإلسالمية،  للدراسات 
الرسمية  العربية  املؤسسة  هبا  السعودية  العربية  اململكة  أن  بالذكر  وجدير  املختلفة. 
الوحيدة التي تويل نرش اللغة العربية يف اخلارج عناية خاصة، وهي مركز امللك عبداهلل 

بن عبد العزيز الدويل خلدمة اللغة العربية.
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يف ضوء ما سبق سينصب باقي حديثنا اليوم عن إسهامات اململكة العربية السعودية 
يف جمال نرش اللغة العربية وتطوير معلميها وأساليب تدريسها وإعداد املواد التعليمية 

واملراجع الالزمة لذلك.
دور اململكة العربية السعودية يف نرش اللغة العربية:

أمهية  املايض  امليالدي  القرن  يف  السبعينات  منذ  السعودية  العربية  اململكة  أدركت 
نرشاللغة العربية وتعليمها للناطقني بلغات أخرى. ففي العقدين الثامن والتاسع من 
القرن أنشئت ثالث معاهد متخصصة أو نواهتا يف كل من جامعات امللك سعود )صدر 
قرار إنشائه يف العام 1394هـ وافتتح يف عام 1395هـ/ 1975م( وجامعة أم القرى 
)بدأ مركزا يف عام 1395هـ )1975م( ليصبح معهدا يف العام 1399هـ )1979م(، 
سعود  بن  حممد  اإلمام  وجامعة  املتفرغات،  وللطالبات  املنح  لطالب  براجمه  ويقدم 
اإلسالمية )بدأ مركزا يف العام 1397هـ ثم افتتح بوصفه معهدا مستقال )معهد تعليم 
اجلامعة  يف  الربامج  من  عدد  جانب  إىل  1981م(،  1401هـ/  عام  يف  العربية(  اللغة 

اإلسالمية باملدينة املنورة ويف جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن يف الظهران.
اإلسالمية  اجلامعة  من  كل  يف  املعاهد  من  عدد  املاضيني  العقدين  يف  أنشئ  وقد   
العربية  اللغة  تعليم  معهد  )2001م(  1422هـ  العام  يف  أنشئ  حيث  املنورة،  باملدينة 
للطالب  العربية  لتعليم  تقريبا »شعبة«  عاما  )كان عىل مدى مخسني  الناطقني هبا  لغري 
أول  العام 1431هـ )2010م(  أنشىء يف  نورة، حيث  الوافدين( ويف جامعة األمرية 
معهد للبنات باسم »معهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقات هبا«، كام صدرت يف العام 
نفسه-1431 هـ )2010م( املوافقة امللكية السامية عىل إنشاء معهد تعليم اللغة العربية 
للناطقني بغريها يف جامعة امللك عبد العزيز يف جدة، إضافة إىل إنشاء عدد من الوحدات 

اخلاصة هبذا املجال يف عدد آخر من اجلامعات السعودية، تتبع غالًبا كليات اآلداب.
كرايس اللغة العربية والثقافة اإلسالمية يف جامعات العامل:

يذكر الدكتور/ صالح السحيباين يف دراسة مستفيضة عن جهود اململكة يف خدمة 
اللغة العربية عددا من هذه الكرايس التي أنشأهتا اململكة يف بعض اجلامعات الكبرية:

- كريس امللك فهد يف جامعة لندن 
- كريس امللك فيصل للفكر والثقافة اإلسالمية يف جامعة جنوب كاليفورنيا
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- كريس امللك عبد العزيز بجامعة كاليفورنيا 
- كريس امللك عبد العزيز يف جامعة بولونيا )إيطاليا(

- كريس امللك فهد بجامعة هارفارد
املعهد الرائد باململكة العربية السعودية:

ويعتري معهد اللغة العربية )معهد اللغويات العربية، حالًيا( يف جامعة امللك سعود 
العامل، حرص  ربام عىل مستوى  نوعه،  أول معهد من  املجال، حيث هو  رائًدا يف هذا 
العربية  اللغة  تعليم  بقضايا  االهتامم  عىل  1975م(  1395هـ/  عام  )يف  افتتاحه  منذ 
يف  دورات  بتقديم  قام  حيث  وبحثا(  وتدريبا  )تعليام  شاملة  بصورة  بغريها  للناطقني 
تعليم اللغة للموظفني والعاملني األجانب يف القطاعات احلكومية واألهلية ثم لطالب 
املنح القادمني من دول خمتلفة، ثم بتقديم دورات إلعداد املعلمني هلذا الغرض وتدريب 
املعلمني العاملني يف هذا املجال يف دول آسيوية وأفريقية خمتلفة، إضافة إىل إنشاء املعهد 

لوحدة للبحوث وإعداد املواد التعليمية.
 وقد سارت كل من جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية يف الرياض وجامعة 
أم القرى )فرع جامعة امللك عبدالعزيز سابقا( يف مكة املكرمة عىل خطى جامعة امللك 
ويدرب  اللغوية  الدورات  يقدم  العربية  اللغة  لتعليم  معهدا  منهام  كل  فأنشأت  سعود 
أسس  وفق  ذلك  لتحقيق  العلمية  واملراجع  التعليمية  واملواد  البحوث  ويعد  املعلمني 

علمية متينة.
الندوة العاملية األوىل يف تعليم العربية لغري الناطقني هبا:

عقد معهد اللغة العربية بجامعة امللك سعود يف العام 1978 أول ندوة عىل مستوى 
العامل حول تعليم اللغة العربية بوصفها لغة أجنبية، حرضها علامء وباحثون من دول 
العاملني  من  كثري  توعية  يف  األثر  أكرب  له  كان  مما  املتحدة،  والواليات  وأوربية  عربية 
اللغة  تعليم  اللغات األجنبية ورضورة مسايرة  تعليم  باملستجدات يف حقل  املجال  يف 
العربية  اللغة  تعليم  بني  النوعي  االختالف  تأكيد  مع  احلديثة،  التطورات  هلذه  العربية 
للناطقني هبا ولغري الناطقني هبا )وهو مامل تتنبه إليه من قبل إلربامج التقليدية أو توليه 

االهتامم املطلوب(.
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منذ  سعود  امللك  بجامعة  حالًيا(  )اللغويات،  العربية  اللغة  معهد  استأنف  وقد 
سنوات قليلة عقد ندوات دولية مشاهبة بمعدل كل عامني مما كان له أثر كبري يف أوساط 

تعليم العربية لغري الناطقني هبا، )وتسعدين املشاركة فيه هبذه الورقة هذا العام(. 
املعاهد السعودية خارج اململكة:

بن سعود اإلسالمية يف  اإلمام حممد  التابعة جلامعة  املعاهد  ننسى دور  أن ال  جيب 
الدول األجنبية يف كل من إندونيسيا واليابان وجيبويت وغريها، إضافة إىل الدور الرائد 
للمؤسسات اخلريية السعودية، مثل مؤسسة الوقف اإلسالمي )العربية للجميع، حالًيا( 
اقرأ يف جدة وفروعها خارج اململكة، مما  بالرياض ومؤسسة  العاملية  ومؤسسة مناهج 

سنشري إليه بعد.
األكاديميات واملدارس السعودية يف خارج اململكة:

العامة  اإلدارة  التعليم،  وزارة  من  صادرة  1436/1435هـ  بتاريخ  نرشة  يف 
للناطقني بغريها يف  العربية  اللغة  تعليم  السعودية يف اخلارج، حتت عنوان:  للمدارس 
األكاديميات واملدارس السعودية يف اخلارج والدول الشقيقة والصديقة، نقرأ أنه صدر 
يف العام 1418هـ تنظيم املدارس السعودية يف اخلارج. ونقرأ يف مقدمة النرشة: »فإن 
اإلدارة العامة للمدارس السعودية يف اخلارج تسعى إىل إنشاء مراكز متخصصة لتعليم 
اللغة العربية للناطقني بغريها تكون تابعة لألكاديميات واملدارس السعودية يف اخلارج 

وبعثات التعليم ...« )ص 8(.
و نجد يف الكتيب املذكور معلومات موجزة عن نشاط أكثر من13 مدرسة وأكايمية 
لندن  )مثل  إسالمية  غري  العامل:  أنحاء  يف  خمتلفة  رئيسة  ومدن  عواصم  يف  سعودية 
وبارريس وواشنطن وبون وموسكو وروما( وأخرى إسالمية )مثل أنقرة وكواالملبور 
وجاكرتا وجيبويت وكراتيش وإسالم أباد(، إضافة إىل بعثات املعلمني املوفدين إىل دول 

أخرى.
- مركز امللك عبد اهلل الدويل خلدمة اللغة العربية:

أما أهم حدث يف هذا املجال فهو إنشاء اململكة العربية السعودية يف 1429/9/23هـ 
)2008/7/27م( مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية، حتت 

إرشاف مبارشمن وزير التعليم. 
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دور املؤسسات السعودية يف تطوير املواد التعليمية واملراجع العلمية: 
بام أن هناك دراسة مستفيضة عن جهود اململكة يف خدمة اللغة العربية قام هبا من 
قبل الدكتور صالح السحيباين، فإنني سأسلط الضوء عىل زاويتني مهمتني فحسب، مها 
إنتاج املواد التعليمية والعلمية وتطوير أساليب تعليم العربية للناطقني هبا، بام يف ذلك 

االستفادة من التقنيات احلديثة.
واملراجع  والكتب  التعليمية  املواد  تطوير  يف  العلمي  النشاط  عىل  رسيعة  نظرة  إن 
التي ختدم تعليم العربية للناطقني بلغات أخرى عىل مستوى العامل بأرسه ليؤكد لنا دور 
الرائد يف هذا املجال الذي سبقت فيه مجيع املؤسسات األخرى  املؤسسات السعودية 
العربية واألجنبية، سواء عىل مستوى الكتب واملواد التعليمية أم عىل مستوى املراجع 
العلمية للمعلمني والباحثني يف جمال تعليم اللغة العربية لغري أهلها. وسنورد أدناه أمثلة 

هلذا النشاط العلمي املتميز للمؤسسات السعودية يف خدمة تعليم اللغة العربية. 
1- كتب نرشهتا معاهد اللغة العربية 

– امللك  لقد أسهمت معاهد اللغة العربية يف اجلامعات الثالث املشار إليها أعاله 
كام  املكرمة-  بمكة  القرى  وأم  الرياض  يف  اإلسالمية  سعود  بن  حممد  واإلمام  سعود 
عىل  منها  اللغة،  لتعليم  والسلسالت  الكتب  من  العرشات  إنتاج  يف  منسوبوها  أسهم 

سبيل املثال:
إنتاج معهد اللغة العربية بجامعة امللك سعود ومنسوبيه:

أول: كتب لتعليم اللغة العربية:
1- منشورات جامعة امللك سعود

- برنامج العربية التفاعلية )لتعليم العربية عن طريق الشابكة )اإلنرتنت(.
2- سالسل وكتب أخرى نرشهتا جهات أخرى

- املجموع: 97 كتابا.
ثانيا: مراجع علمية للمعلمني والباحثني:

- املجموع: 12 كتاًبا.
كتب مرتمجة، وتشمل:

- املجموع 12 كتاًبا.
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ب( كتب منشورة خارج اجلامعة:
- املجموع: 25 كتابا.

سعود  بن  حممد  اإلمام  بجامعة  اللغةالعربية  تعليم  معهد  إصدرات  من  كتب 
اإلسالمية ومنسوبيها:

أول: تعليم اللغة العربية:
- سلسلة تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها )منهج متكامل لتعليم اللغة العربية 
للمعلم، و8  أدلة   5 مع  للدارس،  مطبوعًا  وتتّكون من 37  الدينية(،  العلوم  ومبادئ 

معاجم، ومقدمة للتعريف هبا.
- املجموع: 50 كتابا.

- النسخة الرقمية لسلسلة تعليم اللغة العربية
ثانيا: مراجع للمعلمني والباحثني:

-  املجموع: 6 كتب.
ب( كتب منشورة خارج اجلامعة:

- املجموع: 13 كتابا.
كتب من إصدارات معهد تعليم اللغة العربية بجامعة أم القرى ومنسوبيها: 

كتب تعليم اللغة للناطقني بلغات أخرى:
املجموع 22 كتابا. واملعهد بدأ يف إصدار سلسلة جديدة لتعليم اللغة العربية وفق 
التطورات اجلديدة يف امليدان. وقد بدأ فعاًل صدور األجزاء األوىل من سلسلة أم القرى 

لتعليم العربية للناطقني بلغات أخرى يف العام 1438هـ )2017م(.
مراجع للمعلمني والباحثني:

- املجموع 16 عمال.
- إضافة إىل ماذكرنا أعاله، أعد املعهد منذ عهد قريب وثيقة متميزة لتعليم اللغة العربية 
للناطقني بلغات أخرى، استعانت يف إعداده بعدد كبريا من اخلرباء العرب، نتوقع أن يكون 
له دور ليس يف نشاط املعهد فحسب ولكن عىل مستوى املؤسسات األخرى كذلك عند 
توزيعها. كذلك قام املعهد املذكور برتمجة متميزة لإلطار األوريب املشرتك لتعليم اللغات 

الذين أملحنا إليه سابًقا أثناء حديثنا عن التطورات اجلديدة يف تعليم اللغة العربية.
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وزارة املعارف )التعليم، حاليا(:
1- سلسلة العربية للناشئني:

أهم  من  واحدة  إعداد  السعودية  املعارف  وزارة  تبنت  عاما  ثالثني  من  أكثر  منذ 
سلسالت تعليم العربية للناطقني هبا يف حينه، هي سلسلة »العربية للناشئني« موجهة 
من  تتكون  العرب،  غري  من  العربية  داريس  من  والثانوية  املتوسطة  املرحلتني  لطالب 
من  نسخة   100.000 الوزارة  طبعت  وقد  للمعلم.  و6  للتلميذ  كتب   6 كتابا:   12
السلسلة للتوزيع يف أنحاء العامل. وقد طبعت نسخا من هذه السلسلة عدة مؤسسات 
عامة وخاصة يف عدد من دول العامل )أحيانا مع إضافة لغة حملية شارحة(. ومما الشك 
فيه أن السلسلة املذكورة كان هلا أكرب األثر يف حقل تعليم اللغة العربية للناطقني هبا يف 
»وثيقة  الوزارة  تبنت  تقريبا  قليلة  سنوات  ومنذ  أعاله.  أسلفنا  كام  العامل،  أنحاء  شتى 

لتعليم اللغة العربية يف املدارس األجنبية«، ربام تكون األفضل حتى ذلك التاريخ.

مركز امللك عبداهلل بن عبد العزيز الدويل خلدمة اللغة العربية:
يعترب تأسيس املركز املذكور نقلة نوعية يف جمال نرش اللغة العربية. فهي أول مؤسسة 
وخارجها.  اململكة  داخل  مكانتها  وتعزيز  العربية  اللغة  بنرش  تعنى  حكومية  عربية 
األنشطة  بعرشات  قام  فقد  سنوات(  عرش  يتجاوز  )ال  عمره  حداثة  من  الرغم  وعىل 
والرشاكات يف خدمة اللغة العربية خارج الوطن العريب وداخله. ونرش أكثر من مائة 
كتاب يف سبيل ذلك، نورد أدناه أهم ما يتعلق منها بنرش اللغة العربية بني غري الناطقني 

وخلدمة الباحثني ومعلمي العربية:
- جتاُرب تعليم اللغة العربية يف أمريكا الشاملية: عرض وتقويم

- جتارب يف تعليم اللغة العربية يف القارة اآلسيوية
- جتارب يف تعليم اللغة العربية يف أوربا: عرض وتقويم

- تعليم اللغة العربية عن ُبعد: الواقع واملأمول
- جهود اململكة العربية السعودية يف خدمة اللغة العربية.

- دليل ثقافة اللغة العربية للناطقني بغريها
- دليل متعلمي العربية للناطقني بغريها

- دليل معلم اللغة العربية للناطقني بغريها
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- عاملية األبجدية العربية 
- اللغة العربية يف أسبانيا
- اللغة العربية يف الصني

- اللغة العربية يف اهلند
- اللغة العربية يف إندونيسيا

- مائة سؤال عن اللغة العربية.
- اختبارات اللغة العربية: جتارب وآفاق.

للناطقني  العربية  اللغة  ملعلمي  تطبيقية  منهجية  مقاربة  اللغوية:  االختبارات   -
بغريها.

 ،)nashr@kaica.org.sa انظر:  املركز،  منشورات  عن  املعلومات  من  )ملزيد 
وكذلك كتاب: مركزامللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغةالعربية: التأسيس 
واملهامت والربامج. الرياض: املركز، 1438هـ/ 2017، لعرض تفصييل عن نشاطات 

املركز(.

املؤسسات األهلية السعودية:
من أهم املؤسسات التي هلا دور فعال يف نرش اللغة العربية يف العامل مؤسسة العربية 
الرياض  يف  العاملية  مناهج  ومؤسسة  الرياض  يف  سابًقا(  اإلسالمي،  )الوقف  للجميع 

ومؤسسة اقرأ يف جدة، وكذلك معهد عريب )توقف عن العمل لألسف(. 
إسهام اجلامعات السعودية يف تطوير طرائق تعليم العربية:

منذ قرار جامعة امللك سعود إنشاء برنامج لتعليم اللغة العربية لألجانب العاملني 
يف الرياض يف العام 1994، أوكل األمر إىل صاحب الفكرة، وهو عضو هيئة التدريس 
يف قسم اللغة اإلنجليزية الدكتور حممود إسامعيل الصيني. وتشمل اهتامماته وختصصه 
من  ثالثة  بتعاون  الربنامج  بدأ  األجنبية،  اللغات  تعليم  يف  احلديثة  الطرائق  العلمي 
تعليم  يف  تدريب  أو  دراية  هلم  ممن  اإلنجليزية  اللغة  قسم  يف  التدريس  هيئة  أعضاء 
اللغة اإلنجليزية بوصفها لغة أجنبية. فكان ذلك بداية لتوجه جديد يف العامل العريب يف 
التعامل مع تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، حيث كان األسلوب السائد يف 
الدول العربية حتى ذلك الوقت هو تدريس العربية لألجانب بنفس األساليب واملواد 
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التعليمية املوجهة ألهل اللغة، دون مراعاة للفروق اجلوهرية بني الدارس العريب الذي 
يتحدث العربية يف بيته ويف حميطه اليومي منذ طفولته وبني الدارس الذي اليعرف شيئا 
الربنامج  بدأ  العربية  اللغة  تعليم  يف  اجلديد  التوجه  هذا  مع  ومتشيا  العربية.  اللغة  عن 
املتحدة  الواليات  يف  العرب  اللغويني  من  جمموعة  أعده  لكتاب  مؤقت  باستخدام 
األمريكية )مبادىء العربية املعارصة( وإىل االستفادة من خمترب اللغة يف تدريس العربية 

ألول مرة يف العامل العريب.
وبإنشاء معهد اللغة العربية باجلامعة وتوافد الدارسني من أنحاء العامل وجد املعهد 
التي التعتمد عىل لغة وسيطة. وقد أدى ذلك  التعليمية  املواد  توافر كثري من  رضورة 
إىل إدراك الفقر الشديد يف الكتب واملراجع العلمية لتدريس العربية للناطقني بلغات 
أخرى واملؤلفة وفق األساليب العلمية احلديثة وإنشاء وحدة للبحوث العلمية وإلعداد 
املواد التعليمية املناسبة. وهو ما يفرس عدد الكتب واملراجع التي أنتجتها املعاهد التابعة 

للجامعات السعودية مما أرشنا إليه أعاله. 
اختبارت الكفاية املقنن للغة العربية بوصفها لغة أجنبية:

لقد أدى اهتامم معهد اللغة العربية بجامعة امللك سعود بقضايا تعليم العربية للناطقني 
بغريها إىل إعداد أول اختبار مقنن للغة العربية بوصفها لغة أجنبية يف املعهد، وقد أسهم 
يف إعداده عدد من املتخصصني من أقسام اللغة اإلنجليزية واللغة العربية وعلم النفس 
واملناهج يف اجلامعة. وهذا النوع من التعاون خلدمة اللغة العربية قد يعترب سابقة يف حد 
ذاته، حيث كان االعتقاد السائد أن تعليم العربية اليعني سوى املتخصصني يف اللغة 

العربية وأدهبا.
الوطني  املركز  بإرشاف  أعد  الذي  املهم  االختبار  إىل  نشري  أن  املناسبة  وجيدر هبذه 
يف  أسهم  وقد  عامني،  منذ  السعودية  العايل  التعليم  لوزارة  التابع  والتقويم  للقياس 
التخطيط له نخبة من العلامء السعوديني يف جماالت اللغويات النظرية والتطبيقية وعلم 
النفس، ونفذه عدد من املتخصصني يف اللغة العربية. ويعترب هذا من أحدث اختبارات 

الكفاية املقننة يف اللغة العربية بوصفها لغة أجنبية. 
وهناك جهة ثالثة أعدت اختباًرا يف اللغة العربية بوصفها لغة أجنبية، يف ضوء اإلطار 

األوريب املشرتك الذي أرشنا إليه سابًقا. وهذه هي اجلامعة اإللكرتونية بالرياض.
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إعداد معلمي العربية للناطقني بغريها وتدريبهم:
هذا وقد أدى وعي معاهد تعليم اللغة العربية يف املؤسسات السعودية بالنقص يف 
املعلمني املؤهلني لتدريس العربية وفق األساليب العلمية احلديثة إىل البحث عن معلمني 
ذوي خربة أو تأهيل يف التعامل مع غري الناطقني بالعربية وكذك إىل إنشاء برامج هلذا 
الغرض، مما كان له أثر فعال يف تطوير أساليب تعليم اللغة العربية يف دول أجنبية خمتلفة، 
تعليم  أو تطويرها يف  برامج جديدة  إنشاء  السعودية يف  املعاهد  بدأ خرجيو هذه  حيث 

اللغة العربية يف أنحاء متفرقة من العامل. 
وجيدر بالذكر أن عدًدا من املعاهد، مثل معهد جامعة امللك سعود وجامعة اإلمام 
اللغة  علم  عليا يف  علمية  درجات  متنح  القرى  أم  وجامعة  اإلسالمية  بن سعود  حممد 
أنحاء  شتى  من  املعاهد  هبذه  يلتحقون  الذين  العربية  معلمي  تطوير  بغرض  التطبيقي 

العامل.
تأهيل الكوادر السعودية اخلبرية:

كان من نتائج وعي معاهد اللغة العربية يف اجلامعات السعودية بأمهية تطوير أساليب 
تعليم العربية بوصفها لغة أجنبية وحاجتها إىل قيادات مدربة إىل ابتعاث كل من جامعة 
مؤخرا(  القرى  أم  )وجامعة  اإلسالمية  سعود  بن  حممد  اإلمام  وجامعة  سعود  امللك 
معيدهيا إىل جامعات بريطانية وأمريكية للتخصص يف اللغويات النظرية والتطبيقية، مع 

الرتكيزعىل تعليم اللغات األجنبية.
استخدامات الوسائل التعليمية:

بتطوير  السعودية  اجلامعات  يف  العربية  اللغة  معاهد  اهتامم  نتائج  من  كان  كذلك 
أساليب تدريس العربية جلوؤها إىل االستفادة من الوسائل احلديثة السمعية والبرصية، 
مثل خمترب اللغة واإلذاعة وأجهزة عرض الصور بأشكاهلا املختلفة واملعينات البرصية 
واأللعاب  بل  الذاتية،  للدراسة  املربمج  والتعليم  واخلرائط،  والرسومات  الصور  مثل 
العربية  اللغة  تعليم  يف  مؤخرا،   ) )اإلنرتنت  والشابكة  احلاسوب  ثم  كذلك،  اللغوية 
األساليب  وحول  القضية  هذه  حول  أعاله  املذكورة  املراجع  )انظر  بغريها.  للناطقني 

احلديثة يف تدريس اللغة العربية(.
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ويالحظ من قراءتنا للتطوير الذي قامت به املؤسسات السعودية أن هذه املؤسسات 
عىل  اللغة،  تعليم  جمال  يف  خاصة  التطبيقية،  اللغة  علوم  يف  املستجدات  تطبق  أخذت 
تعليم العربية للناطقني بغريها، بدءا من تأكيد أمهية التفريق بينه وبني تعليمها ألهلها 
ومرورا بمراعاة العوامل الثقافية واخللفيات اللغوية للدارسني وانتهاء بمراعاة املراحل 
العمرية والتعليمية هلم، إضافة إىل نظرية تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة )دينية، 
العربية عىل هذه  معلمي  تدريب  املهم يف  التطوير  إىل جانب  إلخ، وذلك   ... طبية  أو 

املستجدات.
جيدر بالذكر أن مؤسستني سعوديتني طورتا برناجمني لتعليم اللغة العربية للناطقني 
سعود  امللك  بجامعة  العربية  اللغويات  معهد  مها  )اإلنرتنت(،  الشابكة  عىل  بغريها 

واجلامعة اإللكرتونية التابع لوزارة التعليم بالرياض.
الندوات والدورات التدريبية خارج اململكة:

املؤسسات  اهتامم  كان  هنا  من  التعليمية.  العملية  ركائز  أهم  من  املعلم  أن  الشك 
الندوات  عرشات  من  ذلك  ويتضح  اجلانب.  هبذا  واألهلية  الرسمية  السعودية 
التدريبية التي أسهمت املؤسسات السعودية يف إقامتها يف دول خمتلفة من  والدورات 
العامل، إما منفردة أو بالتعاون مع مؤسسات أجنبية، مما أسهم ويسهم بصورة إجيابية يف 

تطوير أساليب تعليم العربية للناطقني بلغات أخرى يف أنحاء العامل.

اخلامتة:
يتضح لنا مما سبق أن اململكة العربية السعودية بمؤسساهتا الرسمية واألهلية قامت 
العربية  اللغة  تعليم  خدمة  يف  أجنبية  أو  عربية  دولة  أية  به  قامت  ما  كثريا  يفوق  بدور 

للناطقني يغريها، وذلك بإسهاماهتا يف جماالت دراستنا الرئيسة:
1- إنتاج املواد التعليمية )حوايل 213 كتاب للمراحل العمرية والدراسية املختلفة( 

تستعمل يف مؤسسات أكاديمية ومراكز إسالمية يف مجيع أنحاء العامل
وحقيبة  ووثيقة  كتابا   53 تشمل  والباحثني،  للمعلمني  العلمية  املراجع  إعداد   -2

تدريبية.
تعليم  يف  احلديثة  الطرائق  وفق  العربية  اللغة  تعليم  أساليب  تطوير  يف  اإلسهام   -
اململكة  داخل  وتدريبهم  املعلمني  وإعداد  العميل  التطبيق  األجنبية من خالل  اللغات 
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وخارجها، ومن خالل إعداد الكتب واملراجع العلمية. وتشمل هذه املراجع عددا من 
املراجع العامة التي ختدم الطالب واملعلمني واملؤلفني واملؤسسات التعليمية )معاجم، 

وقوائم املفردات الشائعة واالختبارات اللغوية املقننة واستخدام الوسائل املعينة( .
ونستطيع القول بأن هذا إنجاز مل يتحقق ألية دولة أخرى عربية أو إسالمية، حسب 
خربيت ومتابعايت التي تزيد عن أربعني عاما يف جمال تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها 
الدويل خلدمة  امللك عبد اهلل بن عبدالعزيز  اللغات. وكلنا أمل يف أن يسهم مركز  من 
اللغة العربية يف إيصال هذا اإلنتاج اللغوي والعلمي إىل املؤسسات التعليمية يف أرجاء 

العامل، إضافة إىل إسهاماته اآلخرى.

تنويه:
 أود اإلشارة إىل أن مركز امللك عبداهلل الدويل خلدمة اللغة العربية أصدر مؤخًرا كتاًبا 
شاماًل للجهود السعودية يف خدمة اللغة العربية عىل املستويني املحيل والدويل، وذلك 
بعنوان: اجلهود السعودية يف خدمة اللغة العربية: السياسات واملبادرات، ملجموعة من 
الباحثني )حوايل عرشين باحًثا وباحثة( الرياض: املركز، 1438هـ/ 2017م. ويشتمل 

الكتاب عىل فصول عن نرش اللغة العربية يف خارج اململكة العربية السعودية.
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ملخص البحث:
أداة  بوصفها  املعرفة  جمتمع  يف  العربية  اللغة  دور  العلمية  الورقة  هذه  يف  نتناول 
الكتساب هذه املعرفة واكتشافها، ونستهلها بتقديم ملحة رسيعة عن طبيعة جمتمع املعرفة 
وأبرز سامته وخصائصه، ثم ننتقل إىل احلديث عن أهم التحديات التي يمكن أن تواجه 
التحديات واالستجابة  املعرفة، ومدى قدرهتا عىل جماهبة تلك  العربية يف جمتمع  اللغة 
التي  التوجيهات والتوصيات  الورقة بمجموعة من  املجتمع، ثم نختم هذه  ملتطلبات 
نأمل أن تكون جرسا علميا للعبور باللغة العربية لتأخذ مكاهنا الالئق يف جمتمع املعرفة.

مقدمة:
باملعنى  العربية  األمة  ثقافة  عن  حديث  األمر  حقيقة  يف  هو  العربية  اللغة  عن  احلديث 
واالقتصادية  والسياسية  والثقافية  االجتامعية  احلياة  تعكس  حيث  الثقافة؛  هلذه  الشامل 
والعلمية والتكنولوجية والفنية هلذه األمة. ولذا فضعف اللغة العربية وقوهتا اآلن عند أهلها 
إنام هو معيار ال يمكن جتاوزه يف إصدار حكم حضاري عىل مدى قوة أصحاهبا أو ضعفهم.

فللغة العربية يف حياة أمتها أدوار كثرية ومتعددة يطول فيها احلديث ويتشعب إال 
أن جل االهتامم به اآلن هو دورها الذي ينبغي أن يتعاظم يف جمتمع املعرفة، فال مفر من 
أن نعيش هذا املجتمع ونعايشه، وأن نطور حياتنا ونحدثها مسايرة هلذا املجتمع، وأن 

اللغة العربية وحتديات مجتمع املعرفة )رؤية تنظيرية(

أ.د. حممود كامل الناقة

أستاذ املناهج والتدريس بجامعة عني شمس - رئيس اجلمعية املرصية 
للمناهج والتدريس - عضو جممع اللغة العربية
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نتذكر املقولة التي تقول: إذا أراد الناس تطوير حياهتم وحتديثها فإهنم يلجأون إىل اللغة، 
فحياة الناس مبنية عىل الفكر أوال، فهو أساس التطبيق واللغة والفكر صنوان، كام أننا 
ال نستطيع أن نتصور ألمة من األمم ثورة فكرية كاسحة للتخلف إال أن تكون بدايتها 
نظرة عميقة عريضة تراجع هبا اللغة وطرائق استخدامها؛ ألن اللغة هي الفكر، وحمال 

أن يتغري هذا بغري ذاك.
املعرفة  العربية يف جمتمع  اللغة  أن تكون  نسلم برضورة  أن  ينبغي  السياق  ويف هذا 
أداتنا الكتساب املعرفة، بل الكتشافها، ووسيلتنا الفاعلة لتحليلها وتفسريها وتنظيمها 
وتطبيقها واالنتفاع هبا واإلضافة إليها، ووسيلتنا للتفكري واإلبداع واملشاركة يف تطوير 
للمعرفة  املنتجة  األمم  مصاف  إىل  االرتقاء  إىل  وطريقنا  وإثرائها،  اإلنسانية  املعرفة 
وليست املستهلكة هلا، وسبيلنا لإلضافة إىل املعرفة اإلنسانية من خالل إبداعات أبنائها 

وابتكاراهتم بلغتهم؛ ألن أمة بال إبداع أمة بال لغة.
ملحة عن طبيعة جمتمع املعرفة:

احلديث عن اللغة العربية يف جمتمع املعرفة يتطلب أوال اإلملام بطرف عن طبيعة 
هذا املجتمع استهدافا الستنتاج بعض السامت التي تعرض ما يمكن أن يمثل حتديات 

للغة العربية.
عن  واملجتمع  الفرد  يعجز  متسارعة  معرفية  حتوالت  يعيش  جمتمع  املعرفة  جمتمع 
واستيعاهبا  التحوالت  هذه  معايشة  كيفية  يف  التفكري  عىل  حافز  وجمتمع  مالحقتها، 
وجمتمع  هلا،  والتكيف  عليها  والسيطرة  بتالبيبها  واإلمساك  مالحقتها،  يف  والتفكري 
والكم  اجلديدة،  العلمية  النظريات  يف:  املتمثل  التكنولوجي  والفيض  املعريف  التدفق 
اهلائل من املعلومات، وأمواج املعارف اهلائلة، والتطبيقات احليوية املذهلة، واالبتكارات 
التكنولوجية التي تفوق التصور، واألجهزة شديدة التعقيد يسرية االستخدام لتوظيف 

املعرفة، واإلنتاج الكثيف اللحظي لصناعة املعلومات واملعرفة.
متكننا  التي  األداة  باعتبارها  عظيم  العربية  اللغة  دور  أن  معي  اآلخرون  يرى  أال 
وممارستها  واستدعائها  واختزاهنا  واستيعاهبا  وفهمها  واكتساهبا  املعرفة  اكتشاف  من 

وتطبيقها وجتديدها واالبتكار فيها واإلضافة إليها؟!!
جمتمع ثورات املعرفة بنظرياهتا واخرتاعاهتا واكتشافاهتا وإبداعاهتا وتطبيقاهتا التي 
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إليها  لنا  سبيل  ال  أمور  وهي  يسريا،  واستخداما  واضحا  واستيعابا  عميقا  فهام  حتتاج 
سوى لغتنا األم التي متكننا - كام سبقت اإلشارة - من املعرفة اكتشافا واكتسابا وهضام 
وتوظيفا واستخداما وتطويرا وإبداعا. اللغة األم يف هذا السياق هي القادرة عىل متكني 
الناطق هبا من معايشة املعرفة واالستغراق فيها والتفاعل معها واستبطاهنا واالغرتاف 

منها ثم تطبيقها وتوظيفها يف حياته.
العقل اإلنساين  املعرفة، وبتسارع منتج  بازدحام خمزون  املعرفة جمتمع يتسم  جمتمع 
وتدفقه، وبتجدد املعلومات جتددا حلظيا، وبرتاكم املعرفة النظرية والتطبيقية، وبظهور 
املبتكرة  واملدركات  املتدفقة  واملصطلحات  احلديثة  واملسميات  اجلديدة  املفاهيم 
والتعبريات املركبة والدالالت املستحدثة والعلوم املضافة وامليادين واملجاالت املعرفية 
للحياة  املطورة  واالجتامعية  العلمية  والتطبيقات  العجيبة  واالستخدامات  املبهرة 

والتكنولوجيات اإللكرتونية املذهلة وغريها، وكلها حتمله اللغة.
جمتمع هبذه اخلصائص املدهشة قد جتد لغتنا العربية جمموعة من التحديات لقدرهتا 
عنها  التعبري  ثم  معلوماته،  واحتضان  معرفته،  واستيعاب  املجتمع،  هذا  جماراة  عىل 
ونقلها، وتيسري استخدامها وتطبيقها، كام قد جتدها لغات أخرى؛ ألن اللغة املسيطرة 

عىل جمتمع املعرفة اآلن هي اإلنجليزية تقريبا. 
يمكن  التي  التحديات  ما  وهو:  عنه  اإلجابة  نحاول  تساؤال  يثري  األمر  هذا  ولعل 
التحديات  هذه  جماهبة  عىل  قادرة  هي  وهل  املعرفة؟  جمتمع  يف  العربية  اللغة  تواجه  أن 

والستجابة ملتطلبات هذا املجتمع؟!!
ويف اإلجابة عن هذا السؤال عددت بعض هذه التحديات، وهي:

النظر  املعلومات واملعارف، وكيف كثيف من  املعريف: كم هائل من  النفجار   -1
والتطبيق حيتاج الفرد لتعرفه برسعة وللقدرة عىل استخدامه، وليس أمام الفرد واملجتمع 

من سبيل إىل ذلك إال بلغتهم فهل تستطيع العربية؟!!
2 - سباق املعرفة: رسعة اإلنتاج املعريف وكثرته وغزارته وتنوعه وكثافته، وسهولة 
للمعرفة وأخرى مستهلكة  إىل منتجة  املجتمعات  تقسيم  إىل  أدى  انتقاله زمانا ومكانا 
ولعل طريقنا إىل املجتمعات املنتجة يتمثل يف لغتنا وبدوهنا نظل عالة من املستهلكني. 

فهل العربية قادرة؟!!



-40-

اإلنجازات  فيها  تنتقل  صغرية  قرية  األرض  كوكب  أصبح  الثقافات:  رصاع   -  3
ثقافة  معها  حتمل  وهي  ضعيفة  دول  إىل  معرفيا  قوية  دول  من  والتكنولوجية  املعرفية 
منتجيها وآليات فرضها، وهذا أدى إىل رصاع ثقايف شكل حتديا أمام الدول الضعيفة 
ألبنائها؛  ومحاية  هويتها  عىل  حفاظا  الثقايف  الغزو  ضد  أبناءها  حتصن  أن  عليها  فرض 
أي أن التحدي الرئيس هو احلفاظ عىل اهلوية الثقافية وتنميتها. وأعتقد أن احلديث عن 
هوية األمة وثقافتها هو حديث عن اللغة التي هي هوية الفرد بل وطنه. هل تستطيع 

اللغة العربية أن تواجه هذا التحدي؟ قادرة بمشيئة اهلل.
إذن  والعلم(،  التفكري  )مثل  واحدة  لعملة  وجهان  واإلبداع  املعرفة  اإلبداع:   -  4
اإلبداع مكون رئيس من مكونات جمتمع املعرفة بل أساس من أسسه، وطاملا هو أساس 
ومكون إذن فهو حتٍد يتمثل يف: كيف يمكن تنمية مهارات التفكري اإلبداعي لدى أبناء 
الفرد  املعرفة وللتجديد يف استخدامها؟!! يمكن ذلك عن طريق لغة  األمم الكتشاف 
خيتزن  وال  ثقافة،  إىل  ينتسب  مبدع  يوجد  وال  ومنتجه،  التفكري  وسيلة  ألهنا  واملجتمع 
فكرا، فاإلبداع وليد الثقافة والفكر، واللغة أداة الثقافة وأداة الفكر، وهي ثمرة الثقافة 
وثمرة الفكر. هل تستطيع العربية أن تكون لغة مبدعة خاصة يف ميدان املعرفة العلمية؟!!

5 - احلرية املعرفية: ربط جهاز احلاسوب كثرًيا من قواعد املعلومات بوسائل االتصال 
عن بعد حتى أصبح االتصال بأي مكان يف العامل واحلصول عىل املعلومات واملعارف 
واملعارف  املعلومات  ألفرادها  املجتمعات  تتيح  أن  هذا  وتطلب  ورسيعا.  يسريا  أمرا 
صحيحة دون حجب أو تزييف مع االحتفاظ بحقوق امللكية الفكرية. والسؤال هو: 
دون  واستخدامها  عليها  واالطالع  املعرفة  حق  لنفسه  حيوز  أن  لإلنسان  يمكن  هل 
لغته؟!! هل يمكن للعربية أن تواجه هذا التحدي وتوفر ألبنائها املعارف واملعلومات 

وتتيحها هلم صحيحة دقيقة أمينة؟!!
6 - وحدة املعرفة )النظرية والتطبيق(: من طبيعة املعرفة أهنا وحدة متكاملة واألمثلة 
عىل ذلك كثرية ال جمال لتحديدها - هذه الطبيعة تتطلب من جمتمع املعرفة إزالة احلواجز 
املصطنعة بني جماالت املعرفة، والربط بني النظرية والتطبيق واملامرسة، كام تتطلب من 
إىل  بتحويلها  املعرفة  اقتصاديات  العلم وتفعيل  تطبيق  أفراده عىل  قدرة  تنمية  املجتمع 
أدوات حياتية. فهل تستطيع العربية أن تستوعب املعرفة النظرية، وأن تعرب عن كيفية 
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تطبيقها، ومن ثم هل تستطيع أن متكن أبناءها من استيعاب النظر وتطبيقه؟!!
وحتول  واملعرفة،  العلم  استثامر  هو  اآلن  االستثامر  أصبح  العقل:  استثامر   -  7
هدف  وأصبح  البرشية،  واملوارد  العقل  عىل  االعتامد  إىل  الطبيعية  املوارد  عىل  االعتامد 
االستثامر وأداته هو العقل اإلنساين؛ بناؤه، وتعليمه، وتنميته، وحتديثه، واستثامره، ومن 
والعقل  لألمم.  األكرب  التحدي  هي  وتكوينه  اإلنساين  العقل  بناء  عملية  أصبحت  ثم 
تفسري  )من  التفكري  أداتا  مها  واللغة  والفكر  اللغة،  هو  والفكر  الفكر،  هو  اإلنساين 
وحتمل  املعنى  حتدد  لغوية  رموز  يف  ناجتها  يصب  عمليات  هذه  وكل  إلخ(  وحتليل... 
بلغة اإلنسان وأداته إىل عقله. هل تستطيع  ارتباطا وثيقا  األفكار، وهي عملية ترتبط 

لغتنا العربية عبور هذا التحدي؟!!
8 - تطور البحث العلمي: فهو العمود الفقري ملجتمع املعرفة، واملصدر األسايس 
اتساقا  ويقيم  وتوطينها،  وتوظيفها  املعرفة  الكتشاف  الرئيسية  والوسيلة  للمعرفة، 
لتفسري  ومبادئ  وتعميامت  قوانني  إىل  ويتوصل  جديدة،  معارف  ويكتشف  معرفيا، 

الظواهر والتنبؤ هبا والتحكم فيها... إلخ.
مواجهة التحديات: 

 يف ضوء هذه التحديات تساءلت: وهل تستطيع العربية أن تواجه هذه التحديات؟!! 
وقلت: نعم تستطيع؛ ألهنا:

- لغة غنية واسعة ودقيقة، حية متطورة قادرة عىل الوفاء باملعاين. يقول زكي نجيب 
نكتب هبا  الطاقة ألن  فيها  األخرى  الغنية  اللغات  العربية ككل  اللغة  »إن  حممود: 

العلوم كأدق ما تكون الكتابة العلمية«.
- استوعبت كل ما نقل إليها من األمم األخرى يف شتى العلوم، كام أهنا استطاعت 

أن حتمل الثقافة واملعرفة العربية واإلسالمية إىل أوروبا.
تراث  من  الغرب  من  محلته  ما  إىل  استنادا  أوروبا  يف  النهضة  عرص  بداية  كانت   -

العربية.
- مكنت بعض املسترشقني من أمثال )كرنيليوس( من دراسة املواد العلمية باللغة 
العربية كالكيمياء والنبات واجليولوجيا والفلك والطبيعة وله مؤلفات هبا يف الفلك 

والرياضيات.
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- جعلت املسترشقني يشهدون بقدرهتا عىل أن تكون لغة علم من أمثال: )رينان - 
نولدكة - ماسينون - فرنباخ( وغريهم.

- أثبتت بالفعل جدارهتا يف محل العلم حمتوى وتدريسا يف بعض اجلامعات العربية.
- حققت نجاحا ملحوظا يف ميدان تكنولوجيا نظم املعلومات.

- أثبتت ملجامع اللغة العربية واملجامع العلمية يف العامل العريب أهنا قادرة عىل تعريب 
املصطلحات يف شتى ميادين العلم واملعرفة.

- ليست قارصة، فالقصور يف أبنائها.
- لذا تساءلت وماذا جيب عىل أبنائها؟!!

توجهات وتوصيات
 يف ضوء هذه الصفحات القليلة والعجولة وما تضمنته من رؤى وأفكار حول اللغة 
العربية يف جمتمع املعرفة، نتقدم بمجموعة من التوجهات والتوصيات علها تكون رأس 
املعرفة. من هذه  الالئق هبا يف جمتمع  لتأخذ مكاهنا  العربية  باللغة  للعبور  جرس علمي 

التوجهات والتوصيات ما ييل:
واحلكومية  املدنية  واملنظامت  واملؤسسات  اهليئات  وكل  اللغوية  املجامع  قيام   –  1
املهتمة باللغة العربية، تنمية وحفاظا وتعليام، بالتخطيط لسياسة لغوية يلتزم هبا اجلميع 

سعيا نحو االرتقاء باللغة العربية لغة ملجتمع املعرفة.
2 – االهتامم بالبحث العلمي اجلاد يف ميدان الدراسات اللغوية للغة العربية بشتى 
دراسات  ميدان  ويف  وتطبيقيا،  نظريا  والداللية  والرتكيبية  والرصفية  الصوتية  أبعادها 

تعليمها بمختلف مكوناهتا أهدافا وحمتوى ونشاطا وتدريسا وتقويام.
3 – العمل عىل نرش جمهودات املجامع اللغوية العربية وتداوهلا وتوظيفها، متمثلة 
األساليب  ودراسات  اإلنسانية  املعرفة  برشائح  املتصلة  واملعاجم  اللغوية  املجامع  يف 

واأللفاظ وغريها.
بغريها،  وللناطقني  العربية ألبنائها  اللغة  تعليم  لتطوير  إنشاء مركز عريب دويل   –  4
األخرية  وهذه  البرشية،  وقواه  وتطبيقاته  عمله  ومرتكزات  بنيته  يف  فعاال  مركزا  يكون 
ينبغي أن ختتار من صفوة القادرين عىل التجويد والتطوير والتجديد يف ميدان تعليم اللغة 
العربية ألبنائها وللناطقني بغريها لغويا وتعليميا. وأقرتح أن يكون من مهام املركز ما ييل:
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العربية  اللغة  تعليم  يف  اجلديدة  والتصورات  العلمية  واملداخل  الدعوات  تبني   -
أي  تعميمي؛  واقع  إىل  ثم  جتريبي،  واقع  إىل  وحتويلها  بغريها،  وللناطقني  ألبنائها 

االجتاه نحو جتديد تعليم اللغة العربية وجتويده بشكل شامل.
اللغة  هي  العربية  البالد  كل  يف  التدريس  لغة  جعل  إزاء  عمله  يمكن  ما  دراسة   -
العربية الفصيحة، فمن ذلك النظر يف خطة قومية إلعادة تأهيل مجيع املعلمني تأهيال 
واإلمكانيات  القدرات  به  وتسمح  الوقت،  به  يسمح  الذي  بالقدر  مناسبا  لغويا 
قبل  املعلمني  الطالب  لتأهيل  موازية  قومية  خطة  وضع  يمكن  حتى  وذلك  املالية، 
حقائق  عن  تعبريهم  يصري  كي  العربية،  لغتهم  بأساسيات  وتبصريهم  خترجهم، 
الرتبية  تطوير  إسرتاتيجية  عربت  ولقد  ومنهجية،  ونظام  ودقة  وضوح  إىل  موادهم 
التدابري والوسائل  اختاذ  إىل  »املبادرة يف أرسع وقت ممكن  بقوهلا:  العربية عن ذلك 

الكفيلة باستعامل اللغة العربية لغة تدريس يف مجيع مراحل التعليم العام«.
ومعلمها  ألبنائها  العربية  اللغة  معلم  إعداد  يف  العريب  املستوى  عىل  النظر  إعادة   -
باملداخل  وتزويده  املهني،  واإلعداد  التخصيص  اإلعداد  حيث  من  أبنائها  لغري 
اجلديدة، وتبصريه بفنيات التدريس احلديثة، وتدريبه تدريبا فعليا عىل تبني املداخل 
والفنيات اجلديدة، بحيث يكون قادرا عىل استيعاب فلسفاهتا من جهة، وتطبيقها من 
جهة أخرى، وينبغي أن نشري هنا إىل رضورة إدخال التقنيات احلديثة مثل العقول 

اإللكرتونية يف هذا املجال.
- العمل عىل وضع خطة ثقافية تبرص أجيالنا بقدر لغتهم وعزهتا وقدسيتها، وأن يف 
تعلمها وإتقاهنا فخرا شخصيا، ومكسبا روحيا كبريا، وربحا ماديا ال يضارع، وأهنا 
دائام عنوان الشخصية ومكون أسايس هلا، وذلك حتى يمكن أن تشيع روح االعتزاز 
باللغة العربية وتقديرها والتمسك هبا، واإلقبال عىل تعلمها، وإدراك ما يوجه إليها 
من سهام اهلدم، والدفاع عنها بروح وطنية ووالء، والعمل عىل تعليمها ونرشها عىل 

ألسنة الناطقني بغريها.
- إجراء الدراسات والبحوث اللغوية والرتبوية التي هتدف إىل تطوير مناهج تعليم 
اللغة العربية ألبنائها وللناطقني بغريها، وتطبيق التجارب يف تدريسها، وهذا يتطلب 

إجراء بحوث ودراسات واسعة ومستمرة لتيسري اللغة عىل أبنائها وغري أبنائها.
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- ربط اجلهود املبذولة يف تطوير تعليم اللغة العربية ألبنائها وللناطقني بغريها من 
وزارات الرتبية ومراكز البحوث الرتبوية وكليات الرتبية واملجامع اللغوية، وروابط 

ومجعيات املعلمني بعضها ببعض، واعتامد الناجح منها وتدعيمه وتعميمه.
إذا  يمكن  ممن  ومعلمني،  وباحثني  وخرباء  أساتذة  من  البرشية  الكفايات  حشد   -
وفرنا هلم اجلو العلمي واإلمكانات املادية والبحثية أن يوجهوا كل طاقاهتم وفكرهم 
بغريها،  للناطقني  العربية  اللغة  لتعليم  الدائمة  للمتابعة  ومستمر  كامل  وبشكل 
وتصحيح مسار هذا التعليم وتطويره وجتديده وجتويده؛ نظرا لقصور واقعه وحاجته 

الشديدة للتطوير والتجديد.
النامجة عن االزدواج اللغوي بني الفصيحة والعامية يف تعليم  - دراسة املشكالت 
مشكالت  وهي  واستخدامها،  الفصحى  تعليم  تيسري  إىل  يؤدي  مما  العربية؛  اللغة 

تواجه تعليم العربية للناطقني بغريها.
- دراسة اللغة العربية يف ضوء العلوم اللسانية احلديثة إبرازا ملزاياها وحيويتها من 

ناحية، وتيسريا لتعليم أصوهلا وقواعدها من ناحية ثانية.
- القيام بدراسة تقويمية شاملة نافذة جادة تستويف كل جوانب عملية تعليم اللغة 
العربية للناطقني بغريها وعنارصها ومكوناهتا، بدءا من املستوى املبتدئ وانتهاء بام 
الواقع، فضال عن دراسة  املتقدم، بحيث نشخص علميا كل أمراض  بعد املستوى 
دراسات  من  أبنائها  لغري  العربية  اللغة  وتدريس  مناهج  ميدان  يف  تم  ملا  تقويمية 
البحوث  هذه  نتائج  عىل  الرتكيز  مع  العريب،  العامل  مستوى  عىل  علمية  وبحوث 
القرارات السليمة  التقويميتني يمكن اختاذ  الدراستني  وتوصياهتا، ويف ضوء هاتني 
بصدد إعادة النظر يف تعليم اللغة العربية لغري أبنائها، أهدافا وحمتوى ونشاطا وطريقة 

ومعلام وتقويام وتطويرا.
- هتيئة العربية لبناء جمتمع املعرفة من خالل تعريب احلاسوب، واستعامله يف دعم 
العربية،  احلاسوبية  واللسانيات  العربية،  اللسانية  الدراسات  وترقية  العربية،  اللغة 

وتعليم اللغة العربية ألغراض خاصة، وتطوير تعليم اللغة العربية ومهاراهتا.
- إبراز منزلة اللغة العربية يف بناء جمتمع املعرفة العريب املتمثلة يف قدرهتا عىل النفاذ إىل 

مصادر املعرفة ونقلها واستيعاهبا، ونرشها وتوثيقها وحفظها وتوظيفها وتوليدها.
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احلاسوبية  اللسانيات  تقدم  بني  والربط  العربية  احلاسوبية  باللسانيات  االهتامم   -
احلاسوب  وتعريب  أفضل،  ملستقبل  وهتيئتها  العربية  وتقدم  ومنجزاهتا  العربية 
وملحقاته ومعداته، سيكفل توفري برامج عربية صاحلة للمجتمع العريب، مما يسهم 
يف حتطيم احتكار اإلنجليزية للحاسوب. وهذا يؤدي إىل أن يكون كل جمتمع عريب 
يعرف اإلنجليزية أو ال يعرفها قادرا عىل استعامل احلاسوب، وبذلك توطن املعرفة 

احلاسوبية يف بيئة عربية خالصة، وهي أوىل خطوات بناء جمتمع املعرفة املنشود.
التي  العربية  املدارس  افتتاح  اخلارج من خالل  العربية يف  اللغة  العمل عىل نرش   -
تعتنى بتدريس العربية والثقافة اإلسالمية لتعليمها ألبناء اجلاليات العربية املسلمة 
وشدهم نحو الرتاث الذي حتمله العربية من خالل تقديم املنح للطالب الراغبني يف 

تعليم العربية.
السليم من خالل وجود سياسات لغوية عربية تسهم يف حل  اللغوي  التخطيط   -
خارج  العربية  بتعليم  واملتعلقة  العريب  باملجتمع  املتعلقة  اللغوية  القضايا  من  كثري 

ديارها وللناطقني بغريها.
من  االقتصادية  الوجهة  من  عامليا  وترقيتها  العربية  اللغة  منزلة  بدعم  االهتامم   -
خالل اشرتاط إتقان اللغة العربية للعاملة الوافدة إىل البلدان العربية، وافتتاح مراكز 
العربية للخرباء  باللغة  لتقدم دورات تدريبية وتعليمية  العربية  السفارات  ثقافية يف 
واملتخصصني الراغبني يف العمل يف الوطن العريب مدفوعة األجر. ولعل هذا من أهم 

ما ينبغي االهتامم به يف ميدان تعليم العربية للناطقني بغريها. 
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ملخص البحث:
 يروم البحث مناقشة إمكان تطوير تعليم اللغة العربية لغة ثانية واالرتقاء بمستوى 
ميها استنادًا إىل بعض ما استجد يف جمال البحث اللساين احلديث عموما، وانطالقًا  ُمَتعلِّ
مما تقيض به النظريات ذات املنحى الوظيفي خصوصا. بالنظر إىل ما تتيحه من إمكانات 
ُأثبِتْت كفايُته وفعاليُته نظرًا وممارسًة يف هذا  تطبيق »املنهج التواصيل– التداويل« الذي 
التواصل  خالل  من  َعَملية  وظيفّية  تطبيقات  من  عليه  يرتتب  بام  التعليم،  من  النوع 
اإلجرائي احلي القائم عىل تفعيل مهارات الكالم؛ أْي من خالل الرتكيز أساسًا عىل تنمية 
لالستعامل  املتوازن  والتمثل  الكامل  االستيعاب  عىل  بناًء  وتعزيزها  املتعلمني  قدرات 
مة. بخالف طريقة تدبري التعليم املتبعة يف »التوجه التقليدي« الذي  التداويل للغة املتعلَّ

يعتمد يف الغالب عىل مبادئ املدرسة البنيوية وتطبيقاهتا يف تعليم اللغات.
 وارتباطا هبذا فقد حاول البحُث االستدالَل عىل دعوى خمصوصة مفادها أن حتقيق 
َمْسعى االرتقاء بتعليم اللغة العربية لغًة ثانيًة يبقى متوقفًا يف جانب كبري منه عىل استثامر 
م اللغات األجنبية عىل نحو عام،  النتائج النظرية والعملية املتوصل إليها يف نطاق تعلُّ
نطاق  ضمن  جوهره-  -يف  مؤطرًا  يبقى  احلالة  هذه  يف  العربية  اللغة  تعليم  أن  بحكم 
تعليم اللغات األجنبية مع فارق بسيط يتمثل يف كونه تعلياًم يستهدف يف الغالب األعم 

املنظور الوظيفي وأهميته
فـي تعليم اللغة العربية لغة ثانية

أ. د. العيايش إدراوي

أستاذ التعليم العايل - جامعة حممد األول وجدة
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فئة الكبار من جهة، وكونه موجهًا ألغراض خاصة من جهة أخرى.
 ولكي حيقق البحُث أهداَفه فقد متَّْت هندسُته عىل النحو اآليت: نتحدث أواًل عن 
واقع تعليم اللغة العربية لألجانب مع عرض أهم التجارب يف املجال وصفًا وحتلياًل 
ونقدًا، وننتقل - ثانيًا- إىل الوقوف عىل أبرز ما جدَّ يف حقل تعليم اللغات وبخاصة ما 
يتصل نظريًا وتطبيقيًا بتعليم اللغات األجنبية من خالل مقارنة االكتساب اللغوي بني 
لسانيات القدرة واللسانيات الوظيفية. ثم نتوقف- ثالثًا- عند خصوصية االكتساب 
اللغوي يف املنظور الوظيفي عرْب رصد معامل »نموذج مستعميل اللغة الطبيعية« )الذي 
يقابل مفهوم »القدرة التواصلية«( من حيث بناُؤه وطريقُة اشتغاله وإمكانات استثامره 
يف تعليم اللغة العربية لغة ثانية. وننتهي- أخريًا- إىل اقرتاح رؤية خمصوصة هلذا الصنف 
من التعليم ُيراعى فيها التوازُن بني مطَلبْي التأسيس النظري والتنزيل اإلجرائي، رؤية 
نتصور أهنا كفيلة بتذليل مجلة من صعوبات تعليم لغة الضاد لغة ثانية سواء عىل املستوى 

املنهجي أم عىل املستوى املعريف.
النتائج والتوصيات أمهها رضورة جتاوز »التوجه  البحث إىل مجلة من   وقد أفىض 
والنحو  املعجم  عىل  يركز  الذي  بغريها،  للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  يف  التقليدي« 
الوظيفي  بـ«التوجه  واستبداله  املتعلم،  لدى  اللغوي  اهليكل  تثبيت  ألجل  والرتمجة 
من  والتواصل  والتفاعل  احلوار  عرب  املتعلمني  قدرات  تنمية  عىل  املرتكز  التواصيل« 
اكتساب  بني  التقريب  بإمكان  يقيض  آخر- من تصور  واملنطلق - من جانب  جانب، 
انتهاج املسطرة نفسها  اللغة األم وتعلم لغة أجنبية )العربية يف هذه احلالة(، ومن ثمة 
يف ترتيب الفعل التعليمي وإنجازه. كام تبني أن االعتامد عىل املنظور الوظيفي يف تعليم 

اللغة العربية لغة ثانية يبدو أكثر جدوى من غريه.
مقدمة:

 تصبو هذه الورقة إىل النظر يف إمكان االرتقاء بتعليم اللغة العربية لغة ثانية )للناطقني 
واستنادًا  عامة،  احلديث  اللساين  الدرس  مستجدات  بعض  من  انطالقا  خاصة(  بغريها 
من  أكثر  تلبي  لكوهنا  اخلصوص،  جهة  الوظيفي عىل  املنحى  ذات  العامة  النظريات  إىل 
غريها مطلب »املنهج التواصيل- التداويل« يف التعليم الذي ُأثبتت فعاليته وكفايته نظريا 
وجتريبيا؛ بام يتيحه من تطبيق وظيفي للغة عرب التواصل القائم عىل تفعيل مهارات الكالم. 
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 ولكي حتقق الورقة أهدافها فقد متت هندستها عىل النحو اآليت: نتحدث أواًل عن 
واقع تعليم اللغة العربية لألجانب مع عرض أهم التجارب يف املجال وصفا وحتليال 
ونقدًا، وننتقل - ثانيًا- إىل الوقوف عىل أبرز ما جدَّ يف حقل تعليم اللغات وبخاصة ما 
يتصل نظريًا وتطبيقيًا بتعليم اللغات األجنبية من خالل مقارنة االكتساب اللغوي بني 
لسانيات القدرة واللسانيات الوظيفية. ثم نتوقف- ثالثا- عند خصوصية االكتساب 
اللغوي يف املنظور الوظيفي عرْب رصد معامل »نموذج مستعميل اللغة الطبيعية« )الذي 
يقابل مفهوم »القدرة التواصلية«( من جهة بنائه وطريقة اشتغاله وإمكانات استثامره يف 
تعليم اللغة العربية لغة ثانية. وننتهي- أخريًا- إىل اقرتاح رؤية خمصوصة هلذا الصنف 
من التعليم ُيراعى فيها التوازُن بني مطلبْي التأسيس النظري والتنزيل اإلجرائي، رؤية 
نتصور أهنا كفيلة بتذليل مجلة من صعوبات تعليم لغة الضاد لغة ثانية سواء عىل املستوى 

املنهجي أم عىل املستوى املعريف.
1- واقع تعليم اللغة العربية لألجانب؛ قضايا وجتارب

ال شك أن أمهية اللغة العربية تكمن يف كوهنا من أقدم اللغات يف العامل وأكملها، 
إهنا لغة عريقة أصيلة، قادرة عىل الفعل والتفاعل، غري أنه عىل الرغم مِمَّا ُذكر من سمو 
شأهنا إال أن الواقع يدل عىل أهنا تواجه مجلة من التحديات يف سياق عوملة َفرضت عليها 
تنافسًا غري متكافئ مع لغات أخرى ُترصد هلا من اإلمكانات ما ال يتوفر للغة الضاد. 
وعىل الرغم من اجلهود املبذولة يف هذا االجتاه لتبقى لغة عاملية قادرة عىل منافسة غريها 
من اللغات فإهنا تواجه صعوبات عديدة خاصة عىل مستوى طرائق تعليمها ومناهج 
تدريسها التي تنزع يف الغالب األعم نحو التقليد واالرجتال حينًا، ونحو التعقيد حينًا 
التعليم ليست يف املستوى املطلوب خصوصا يف  نتائج هذا  آخر)1(. األمر الذي جيعل 
العربية  تعلم  األجانب حتديدًا( عىل  )من طرف  متزايد  إقبال  من  اليوم  نشهده  ما  ظل 
سواء يف البالد الغربية أو يف األقطار العربية. لذا فإن تطوير هذه الطرائق واألساليب 
يف  جديدة  وجتارب  ونظريات  اجتاهات  عىل  واالنفتاح  جهة،  من  وحتديثها  واملناهج 
املجال من جهة أخرى، كل ذلك أضحى أمرًا الزمًا، ورضورًة ملحًة ألجل االرتقاء 

1- ديباجة الورقة اإلطار للندوة السنوية العارشة للمعهد األوريب للعلوم اإلنسانية يف باريس حول »طرق تعليم اللغة 
)https//diae.net( :العربية للناطقني بغريها«. منشور عىل شبكة اإلنرتنت
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بوضع تعليم العربية لغة ثانية وجعله أكثر فاعلية وتأثريًا.
فمام ال خيفى أن السنوات األخرية عرفت تطورًا كبريًا يف جمال تعليم اللغات وتعلمها 
إىل  النظرة  تغريت  بحيث  والتجريب،  التطبيق  صعيد  عىل  أو  التنظري  مستوى  عىل  إْن 
اللغة ذاهتا وتغري نتيجة لذلك النظر إىل املامرسة والتجريب. »فقد أضحى النظر إليها 
هذه  اكتساب  إىل  تؤدي  ال  وحدها  املعرفة  وأن  املهارات،  من  جمموعة  أهنا  عىل  حاليا 
املهارات، لذا ال بد من ممارسة اللغة ممارسة مبنية عىل الفهم وإدراك العالقات، وتكرار 
التعلم  يكون  وبدوهنا  احلقيقي  اللغوي  التعلم  مفتاح  هي  فاملامرسة  املامرسة«)1(.  هذه 

ناقصًا ضعيفًا.
وقبل التفصيل يف هذه املسألة نود استعراض بعض التجارب املتنوعة واستقراءها يف 
جمال تعليم اللغة العربية لغة ثانية - لغري الناطقني هبا حتديدا- باعتبارها أمثلة تدل مجلة 
وليس تفصيال عىل الوضع العام للغة الضاد يف هذا املجال لنصل بعد ذلك إىل الوقوف 

عند اجتاهنْي رئيسنْي بارزْين يف هذا الصنف من التعليم.
الدكتور  بدأها  التي  السعودية  العربية  اململكة  جتربة  بالذكر  اجلديرة  التجارب  من 
عيل القاسمي برفقة الدكتور حممود إسامعيل صيني والتي أثمرت تأسيس »معهد اللغة 
خالل  من  مرص  وجتربة   ،)1979( سنة  بالرياض  سعود  امللك  جلامعة  التابع  العربية« 
إنشاء »معهد اللغة العربية« التابع »للجامعة األمريكية« بالقاهرة والذي يشتغل يف هذا 
املجال ألكثر من ستني سنة، ثم جتربة السودان املتمثلة يف إنشاء »معهد اخلرطوم الدويل 
للغة العربية« سنة )1979(. وجتربة تونس التي ُطورت يف »معهد بورقيبة للغات احلية«. 
باإلضافة إىل جتربة املغرب منذ بداية ثامنينات القرن املايض التي عرفت أوىل تطبيقاهتا 
يف »معهد األبحاث والدراسات للتعريب« بالرباط، وجتربة »جامعة األخوين« املميزة 
باملغرب كذلك، وكذا جتربة »مدرسة امللك فهد العليا للرتمجة« بطنجة. وغريها كثري يف 

العامل العريب.
أما بخصوص جتارب تعليم اللغة العربية لألجانب بأوربا فهي كثرية متنوعة أيضا. 
ُتعَنى  التي  اخلاصة  املراكز  وجتارب  بباريس،  العريب«  العامل  »معهد  جتربة  أبرزها  لعل 

دمشق،  والنرش،  والرتمجة  للدراسات  طالس  دار  والطموح،  الواقع  بني  العربية  اللغة  تعليم  أمحد.  حممود  السيد،   -1
1988، ص:9.
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بتعليم اللغة العربية للجاليات العربية واإلسالمية يف عديد من الدول األوربية. وفيام 
يتعلق بالتجارب يف اجلامعات األمريكية فعديدة متنوعة كذلك إْذ عادة ما يوجد يف كل 
جامعة مركز خاص بـ »دراسات الرشق األوسط« يكون من بني مهامه وأهدافه تعليم 
اللغة العربية لغري الناطقني هبا. ومن ضمن خمتلف تلك التجارب تبقى هناك جتربتان 
عبود«،  »بيرت  الدكتور  رائدها  »تِْكَساْس«  بوالية  أوستن«  »بجامعة  إحدامها  متميزتان 
تان أسفرتا  والثانية بجامعة »جورج تاْون« لصاحبها حممود البطل، ومها التجربتان اللَّ
دورات  يف  تعمل  التي  ميدلبوري«  و«جامعة  العربية«  للغة  صْيفية  »كلية  تأسيس  عن 

صفية مكثفة)1(. 
وعىل الرغم من أمهية هذه األعامل واملجهودات املبذولة يف إطارها، فإن الدراسات 
التي ُعنيت بتقويم السائد من مناهج وطرق تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها تكاد 
جُتمع عىل عدم كفايتها. لذا »فقد أكدت عديد من الدراسات أن كثريًا من برامج تعليم 
ألهنا  اللغوية،  الدارسني  حاجات  ُتلبِّ  مل  هبا  الناطقني  لغري  ومناهجها  العربية  اللغة 
اختريت - يف الغالب- عىل أساس عشوائي يعتمد يف املقام األول عىل اخلربة الشخصية 
يف  أساسينْي  توجهنْي  أفرزت  املذكورة  التجارب  فإن  عام  نحو  وعىل  للمؤلفني«.)2( 
ميدان تعليم اللغة العربية لغة ثانية ومها: التوجه التقليدي البنيوي، والتوجه التواصيل 

الوظيفي. 
أوال؛ التوجه التقليدي البنيوي: ُيعرف بِكْون تصوره لتعليم اللغات قائاًم عىل أسس 
يركز  االجتاه  هذا  يف  العربية  اللغة  تعليم  فإن  لذا  وتطبيقاهتا.  البنيوية  املدرسة  ومبادئ 
أساسًا عىل املكتوب ألجل ترسيخ بنية اللغة لدى املتعلم استنادًا إىل منهج »القواعد« 
بعد  هو  للمتعلم  ُيعطى  الذي  فالبعد  وعليه  والتكرار.  اإلعادة  وتوظيف  و»الرتمجة« 
تطويعي تلقيني، األمر الذي جيعل مركز االهتامم يف األعامل التطبيقية عىل ظاهر اللغة ال 

جوهرها؛ أي عىل أشكاهلا وبنياهتا حتديدًا.

1- بلقاسم، اليويب. »تعليم اللغة العربية لألجانب: عرض مرشوع تعلم العربية عن بعد«، ضمن كتاب: تعليم اللغات؛ 
املغرب،  مكناس،  اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب  كلية  إسامعيل،  موالي  جامعة  منشورات  وتطبيقات،  ومفاهيم  نظريات 

2005، ص: 176- 178.
2- هداية، هداية إبراهيم. حتليل احلاجات اللغوية يف مواقف االتصال اللغوي لدى داريس اللغة العربية للناطقني بغريها، 
ص: 50-176، سجل املؤمتر العاملي لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا، جامعة امللك سعود، معهد اللغة العربية، 2009(.
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وتبعًا لذلك فإن من أهم االنتقادات التي توجه إىل هذا املنحى يف التعليم أنه هيمش 
مهارات التواصل االجتامعي التي ُتَعد - كام هو معلوم - من أبرز خصائص اللغة، بل 
تعلم  إىل  التصور أعاله ُيفيض ال حمالة  اعتامد  أن  خاصيتها األساسية. فال خيفى هاهنا 
أصوات ومجل وتراكيب وقواعد جاهزة يتم ترسيخها وتثبيتها بواسطة التكرار واحلفظ 

بعيدًا عن »الواقع اللغوي« احلي للعربية )1(.
ثانيا؛ التوجه التواصيل الوظيفي: عىل خالف التوجه السابق يسعى هذا التوجه إىل 
حتقيق ما ُيصطلح عليه »بالواقع اللغوي« بحيث مل يعد حتفيظ القواعد النحوية والبنيات 
اجلملية والقوالب الرتكيبية هي األساس، وإنام االهتامم أساسًا بتلقني مهارات وخلق 
قدرات عند املتعلمني مبنية عىل الفهم التام واالستيعاب الكيل لالستعامل التداويل للغة 

املتعّلمة، وهي قدرات تنمو بالفعل والتفاعل املرتكزْين عىل احلوار والتواصل. 
 وإذا كان التوجه األول يركز عىل النحو واملعجم بشكل مكثف فإن التوجه الثاين 
يسعى إىل التطبيق الوظيفي للغة عن طريق التواصل القائم عىل تفعيل مهارات الكالم 
واالستامع والقراءة، ألن الرسالة اللغوية شفهيًة كانت أم كتابيًة، منطوقًة أو مرئيًة، هي 
هبدف  اآلخر  مع  التواصل  من  نوع  إقامة  منها  الغرض  يكون  تواصلية  أشكال  بمثابة 

ُتوِجُبه رضورات التواصل اإلنساين ومقتضياته« )2(.
2- اكتساب اللغة بني لسانيات القدرة واللسانيات الوظيفية

 من احلقائق الثابتة يف جمال البحث اللساين أن أي طفل، مهام كان جنسه أو انتامؤه، 
عن  يعرب  أن  مقدوره  يف  يكون  بحيث  حميطه  لغة  اكتساب  من  قليلة  أعوام  يف  يتمكن 
ُضهام جمهوٌد  أغراضه وحاجاته البسيطة األساسية من دون أن يكون للوالدْين أو مْن ُيعوِّ
َرُم من جهاز  كبري ورئيس يف هذا اإلنجاز الذي حيققه الطفل. كام ثبت أن كل طفل حُيْ
السمع حُيرم – تبعًا لذلك – من القدرة عىل الكالم والتعبري بلغة حميطه. كام أن كل طفل 
تكون له مشاكل يف اجلانب األيرس من دماغه يؤثر ذلك بصورة مبارشة يف قدرته عىل 

دُّ منها، بل قد تتعطل هذه القدرة بشكل هنائي. الكالم و حَيُ

1- بلقاسم، اليويب. »تعليم اللغة العربية لألجانب: عرض مرشوع تعلم العربية عن بعد«، مرجع مذكور، ص: 179(.
2- نفسه ص: 179. ثم: القاسمي، عيل. »جتارب و اجتاهات يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا«، جملة التدريس، 

كلية علوم الرتبية، الرباط، 1985. ص:11- 17.
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استنادًا إىل هذه احلقائق يمكن استنتاج ما يأيت:
أ- أن األطفال يكتسبون اللغة بطريقة موحدة.

ب- أهنم يكتسبون اللغة اعتامدًا عىل ذواهتم أساسًا.
ج- أهنم يكتسبون أواًل لغة املحيط الذي يتفاعلون معه.

د- أهنم يكتسبون اللغة يف مّدة زمنية قصرية جدًا باملقارنة مع َتَعّلم أيِّ معرفٍة أخرى.
م اللسانيون مجلة من االفرتاضات العلمية بخصوص  وبناًء عىل هذه اخلالصات قدَّ
 - اثنان  افرتاضان  أبرزها  من  حتديدًا.  للغة  النفيس  املنظور  وفق  اللغة  اكتساب  تفسري 

سنسعى الستثامرمها يف الصفحات القادمة - ومها: 
ْغو( ُيَمكنه  دًا بجهاز فطري )يسمى جهاز اللَّ أ-كون كل طفل يأيت إىل هذا العامل مزوَّ
من اكتساب اللغة، ويبقى مفعول البيئة اللغوية مقترصًا عىل حتفيز هذا اجلهاز الفطري 

فقط ال غري.
ب- كون هذا اجلهاز الفطري يتألف من مبادئ كلية مشرتكة بني الناس، ووفقها يتم 

اكتساب مجيع اللغات.)1(
ال خيفى أن »أمهية هذين االفرتاضني تكمن يف تركيزمها - خالفًا ملا كان سائدًا - 
عىل فطرية االكتساب وكلية املبادئ، فلطاملا حجب دور البيئة اللغوية الدور األساس 
للمَلكة اللغوية الفطرية يف عملية اكتساب اللغة، ولطاملا حجب تنوع اللغات واختالفها 
الشديد حقيقة أهنا تشرتك يف مبادئ كلية ُترد إليها مجيعًا، وحقيقة أن ذلك هو ما يفرس 
الفطرية يقترص عىل  البنى  بالذكر يف هذا اإلطار أن عمل  اكتساهبا«)2(. وجدير  إمكان 
حتديد اللغة املكتسبة من ضمن جمموعة اللغات املحتملة؛ أي من ضمن القواعد الكلية 

)3(.)language Universals( أو الكليات اللغوية

1- Bill Van Patten and Jessia Williams , (2015) , Theoris In Second Language Acquisition, 
Routledge, New York and London. P : 113-117.
ومفاهيم  نظريات  اللغات،  تعليم  كتاب:  ضمن  اللغات«.  تعلم  و  الوظيفي  النحو  البوشيخي.«نظرية  الدين  عز   -2
 – وتطبيقات، منشورات جامعة املوىل إسامعيل، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، مكناس، املغرب، 2005، ص: 121 

122. ثم:
 - Chomsky. N. (2006). Language and Mind. Cambridge University Press. (Third Edition). P: 
101.
3- Chomsky.N. (2006). Language and Mind. P : 127.
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ذي   - وحاسم  جوهري  اختالف  عىل  الوقوف  يمكن  التصور  هذا  من  وانطالقا 
 linguistic ( صلة بموضوعنا األساس- يتصل بضبط هوية ومضمون القدرة اللغوية
من  تتألف  نحوية  قدرة  يف  التوليدي  التصور  يف  حرصها  تم  بحيث   )competence

مجلة قواعد ومبادئ تتوىّل توليد ما ال هناية له من اجلمل السليمة تركيبيًا ودالليًا، عىل 
خالف ما هو عليه األمر يف التوجه الوظيفي الذي حيدد امللكة اللغوية باعتبارها قدرة 
تواصلية )أو تداولية( تتكون من املبادئ والقواعد التي تعمل عىل توليد اجلمل السليمة 
تركيبيا ودالليا باإلضافة إىل تلك املسؤولة عن مطابقة تلك اجلمل ملختلف األهداف 
فيها  ُتنتج  التي  والسياقات  وللمقامات  جهة،  من  أجلها  من  ُتستعمل  التي  التواصلية 
من جهة أخرى. وهذا ما جيعل من »نظرية النحو الوظيفي أهنا كانت منذ نشأهتا نظرية 
مؤسسة تداوليًا، تسعى من حيث طبيعتها هذه إىل وصف وتفسري خصائص اخلطاب 

باعتبار ُبعدْيه املقايل واملقامي معًا«)1(.
معرفة  يف  الطبيعية  اللغة  مستعميل  قدرة  تنحرص  ال  البيان-  سبق  كام   - هلذا  و 
القدرة  لسانيات  يف  احلال  هو  كام  والداللية،  والرتكيبية  والصوتية  الرصفية  القواعد 
ورية، وإنام تتعداها إىل معرفة القواعد التداولية؛ أي القواعد التي مَتكن مستعمل  الصُّ
اللغة الطبيعية من إنتاج عبارات لغوية سليمة وفهمها يف مواقف تواصلية معينة قصد 
حتقيق أغراض حمددة، وهذا يعني، من ضمن ما يعنيه، أنه ليست هناك قدرتان اثنتان 
مستقلتان؛ »قدرة نحوية« رصف، و»قدرة تداولية«، بل قدرة تواصلية واحدة. وهذه 
منطقية  »امللكات«؛  أو  التواصلية  القدرات  من  جمموعة  من  تتكون  بدورها  القدرة 
ومعرفية واجتامعية وإدراكية وغريها، ُتفّعل وتتفاعل يف عمليتْي إنتاج اخلطاب وفهمه 
وفقًا للموقف التخاطبي ونمط اخلطاب)2(. كام سنوضح بيشء غري قليل من التفصيل 

يف املبحث اآليت.
وهلذا فالطفل - حسب اللغويني غري الوظيفيني - يتعلم نمو اللغة مستعينًا باملبادئ 
اللغة  خلف  الثاوي  النسق  الوظيفيني-  اللغويني  حسب   - ويتعلم  عليها،  ُفطر  التي 
التي  اللغوية  والوسائل  التواصلية  األغراض  بني  القائمة  العالقات  أي  واستعامهلا؛ 

1- أمحد املتوكل، الوظيفية بني الكلية والنمطية. دار األمان، الرباط، املغرب، 2005، ص: 18.
2- أمحد املتوكل، الوظيفية بني الكلية والنمطية، مرجع سابق، ص: 19- 20.
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تتحقق عربها. مما جيعل اكتساب اللغة يف املنظور الوظيفي يكتيس طابعًا خاصًا.
3- خصوصية الكتساب اللغوي يف التصور الوظيفي

اكتساب  يتم  أساسها  التي عىل  التواصلية وحتديد مكوناهتا  القدرة  َشّكل موضوع 
لغة ما والتواصل هبا مركز اهتامم عديد من الباحثني من أمثال »أبو« )1980( وَباْرِمْر 
حصل  وقد  كثري.  وغريهم   )1987( َوِريزنربْغ  وأبيديُتو   )1984( وهايمز   )1981(
بينهم إمجاع عىل أن هذه القدرة تتخّطى القدرة النحوية إىل قدرات أخرى، منها ما يرتبط 
بمعرفة قواعد االستعامل ذات الصلة بالبعد االجتامعي الثقايف، ومنها ما يتصل بمعرفة 
قواعد الربط بني اللغة وبني املقاصد التداولية املختلفة. ومنها كذلك ما يتعلق بمعرفة 
اسرتاتيجيات التواصل اللغوي وغري اللغوي. لكن »يبقى أهم حتديد للقدرة التواصلية 
الطبيعية  اللغة  نموذج متثييل ملستعميل  إقامة  إطار مرشوع علمي متكامل يستهدف  يف 
هو التحديد الذي قدمه سيمون ديك )Simon Dick( يف عدد من أعامله«)1(، بحيث 

افرتض أهنا )أي القدرة التواصلية( تتكون من مخس طاقات كام يأيت:
ينتج  أن  من  الطبيعية  اللغة  مستعمل  متكني  يف  دورها  يتمثل  اللغوية؛  الطاقة  أ- 
العبارات من  به هذه  اتسمت  إنتاجًا وتأوياًل سليمنْي مهام  اللغوية ويؤوهلا،  العبارات 

تعقيد بنيوي، ومهام كانت طبيعة األوضاع واملواقف التواصلية التي ُتنَتج فيها.
منظمة  معرفية  قاعدة  بناء  من  الطبيعية  اللغة  مستعمل  مُتَكن  املعرفية؛  الطاقة  ب- 
واستعامهلا عرب صياغة معارفه يف صور لغوية مناسبة، كام متكنه من إغنائها عن طريق 

استنتاج املعلومات من العبارات اللغوية التي يتلقاها.
استنتاج  من  الطبيعية  اللغة  مستعمل  متكني  يف  دورها  يتمثل  املنطقية؛  الطاقة  ج-   
معلومات جديدة من أخرى قديمة أو معطاة بواسطة إجراء قواعد استداللية حتكمها 

مبادئ املنطق االستنباطي واملنطق االحتاميل.
اخلارجي  العامل  إدراك  من  الطبيعية  اللغة  مستعمل  متكن  اإلدراكية؛  الطاقة  د-   
بواسطة وسائل اإلدراك البرشي من سمع و برص وشم وملس وذوق، واستعامل معارف 
يسخرها يف إنتاج العبارات اللغوية وتأويلها، وكذا استعامل حركات اجلسد وتأويلها 

أثناء عملية التواصل.

1- عز الدين البوشيخي، »نظرية النحو الوظيفي وتعلم اللغات«. مرجع سابق، ص: 125.
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إنتاج  من  الطبيعية  اللغة  مستعمل  متكني  يف  دورها  يتمثل  االجتامعية؛  الطاقة  و- 
االجتامعية  املخاطبني  أوضاع  مع  يتعارض  ال  نحو  عىل  وتأويلها  لغوية  عبارات 

وظروفهم ومواقفهم العامة)1(. 
الطبيعية من  اللغة  يتلخص دورها يف متكني مستعمل  التي  التخيلية«  »الطاقة  هـ- 
اختالق صور افرتاضية تنتمي إىل أحد العوامل املمكنة، ومن بناء وقائع متخيلة تنتمي إىل 
أحد العوامل اخليالية لتحقيق أهداف تواصلية حمددة«)2(، و«الطاقة القصدية حيث تنعقد 

النية يف التواصل ويتحدد القصد التواصيل وكيفية بلوغه«)3(.
   هذا وبينت أحدث نظرية يف االجتاه التواصيل، نظرية النحو الوظيفي اخلطايب، أن 
ما يروج يف البيئة اللغوية التي ينشأ فيها الطفل وما يكتسبه حقا هو األفعال اخلطابية، 
أيا كان حتققها كلمة أو مركبا أو مجلة أو عبارة أو نصا أو حوارا أو غري ذلك. واألفعال 
اخلطابية هي يف الواقع ما ينتجه املتكلم يف تواصله مع اآلخرين، دون أن يتقيد بإنتاج 

نمط واحد معني من أشكال التعبري كاجلملة أو النص أو غريمها)4(.
ن  وجدير ذكره يف هذا املقام أن كل طاقة من الطاقات السبع املشار إليها والتي تَكوِّ
القدرة التواصلية تتسم بخاصيتني اثنتني: أوالمها أن كل طاقة تستقل من حيث مبادؤها 
الرغم من  الطاقات عىل  الطاقات األخرى. وثانيهام أن تلك  وآلياهتا وموضوعها عن 
إنتاج  يقتضيه  نحو  عىل  بعض  إىل  بعُضها  ُيفيض  بحيث  بينها  فيام  تتعالق  استقالهلا 

العبارات اللغوية أو تأويلها بحسب مقاماهتا وسياقاهتا.)5(
كل  تدخل  يستلزم  كانت-  ما  كائنًة   - ثانية  لغة  تعلم  أن  ُيفرتض  هبذا  وارتباطًا 
الطاقات املذكورة وتفاعلها، كام ُيفرتض أن الطاقات التي َتَتطّلب عمليُة التعلم جمهودًا 

1- املرجع السابق: 125 – 126. ثم:
Dick.S.)1989(. The Theory of Functional Grammar. part1: The structure of the clause. Foris 
Publications Dordrecht. (1989 ). P : 3 –4. 
2- عز الدين البوشيخي. التواصل اللغوي؛ مقاربة لسانية وظيفية. مكتبة لبنان نارشون ودار دائم. بريوت، لبنان، ط1. 

2012. ص: 91.
3- Hengeveld, Kees & J. Lachlan Mackenzie (2008) :Functional Discourse Grammar: A typo-
logically-based theory of language structure. Oxford: Oxford University Press. P :113
بتاريخ:  األنرتنيت  منشور عىل شبكة  تطويره«،  بغريها وسبل  للناطقني  العربية  اللغة  »تعليم  البوشيخي،  الدين  عز   -4

.)www.voiceofarabic.net( .2013-3-13
5- أمحد املتوكل. الوظيفية بني الكلية والنمطية، مرجع سابق، ص: 35 – 36.
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خاّصًا منها هي الطاقة اللغوية والطاقة اإلدراكية والطاقة االجتامعية، عىل اعتبار أن كل 
واحدة من هذه الطاقات تتطلب تثبيت قواعد خاصة باللغات املراد تعلمها وبكيفيات 
استعامهلا وطرق توظيفها. ذلك أنه عىل الرغم من وجود مبادئ كلية تشرتك فيها مجيع 
اخلاصة  بقواعدها  تستقل  لغة  كل  فإن   )Universal Grammar كيل:  )نحو  اللغات 
والرصيف  الرتكيبي  املستوى  عىل  سواء   )Particular Grammar خاص:  )نحو  هبا 

والصويت، أو عىل مستوى تقاسم فضاء التواصل.
األم  اللغة  تعلم  ذلك شأن  يف  ثانية شأنه  أجنبية/  لغة  تعلم  أن  ُيستنتج  عليه  وبناء 
كيفيات  من  التمكن  كذلك  يشمل  وإنام  النحوية  القواعد  تعلم  عىل  فقط  يقترص  ال 
وهذا  اللغة.  بتلك  املوصولة  والثقافية  االجتامعية  القواعد  مع  تتوافق  التي  االستعامل 
إىل  يستند  أن  جيب  الثانية  األجنبية/  اللغة  تعليم  أن  يقتضيه،  ما  ضمن  من  يقتيض، 
فإعطاء  التواصلية  باملقاربة  املقصود  أما  اإلغامس«.  و»منهج  التواصلية«  »املقاربة 
األسبقية أثناء تعليم هذه اللغة للوظيفة التواصلية عىل القواعد النحوية. وأما املقصود 
بمنهج اإلغامس فهو وضُع املتعلم يف حميط لغوي تعليمي يامثل ما أمكن املحيط اللغوي 

الطبيعي للغة املعنّية.)1(
4- املقاربة الوظيفية لتعليم اللغة العربية لغة ثانية

لقد انتبه اللسانيون عىل اختالف توجهاهتم منذ زمن غري قصري إىل أمهية ورضورة 
تطبيق امُلتاح من النظرات اللسانية يف جماالت أخرى غري جمال وصف اللغات كالرتمجة 
وحتليل النصوص واملعلوميات والتعليم وغري ذلك، فكان أن ُوظفت يف تعليم اللغات 

حتديدًا مناهج خمتلفة بنيوية وتوليدية وتواصلية.)2(
وبرْصف النظر عن النتائج املحَرَزة يف املجال استنادًا إىل املناهج املختلفة عىل جهة 
التفصيل يبقى املنهج الوظيفي - فيام يبدو- املنهج األْكَفى واألكثر فاعلية بالنظر إىل ما 
يّتسم به من انفتاح أواًل، ومن توازن ثانيًا، يتمثل ذلك يف مجعه بني احلرص عىل تعلم 
سبق  كام  اللغوي  الواقع  مع  تنسجم  التي  االستعامل  كيفيات  وتعلم  النحوية  القواعد 

1- عز الدين البوشيخي.«نظرية النحو الوظيفي وتعلم اللغات«. مرجع سابق. ص: 128 – 129.
2- أمحد املتوكل.«مفهوم الكفاية وتعليم اللغات«. ضمن كتاب: تعليم اللغات: نظريات ومناهج وتطبيقات، منشورات 

جامعة موالي إسامعيل، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، مكناس، 2005، ص: 111.
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اللغة األجنبية عىل حد  اللغة األم وتعلم  تعلم  ينطبق عىل  البيان. وإذا كان هذا األمر 
سواء، فإن وضع تعليم اللغة العربية لغًة ثانيًة ال يشكل استثناًء يف هذا اإلطار، بالنظر 
إىل أن تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها )لألجانب( يندرج يف نطاق تعليم اللغات 
األجنبية عىل جهة العموم، وإن كان خيتلف عنه يف بعض السامت أمهها كْوُنه- أواًل- 
تعلياًم موجهًا للكبار يف الغالب، ومن ثم فإن املتعلمني يف هذه احلالة، بغضِّ النظر عن 
سّنهم فقد سبق هلم أن اكتسبوا لغة واحدة عىل األقل، مما جيعلهم ُيْقبلون عىل تعلم اللغة 
الوعي بمكونات  املعريف من جانب، وقْدر من  النضج  ُدون بقدر من  ُمزوَّ الثانية وهم 
اللغة من جانب آخر.)1( وكونه ثانيًا تعلياًم موجهًا ألغراض خاصة )مهنية ودينية وثقافية 
وعلمية وغريها(، مما يعني أن سياق التعلم وأغراض املتعلم هنا مغايرة لظروف التعلم 
وغاياته يف اكتساب اللغة األجنبية وتعليمها عامة. »ويتجىل هذا االختالف أساسًا يف 
أن املَلكة اللغوية لدى الكبار تُكون قد ُُرسخت رسوخًا يف لغتهم األم بخالف ما هو 
عليه وضع األطفال حيث عادة ما يتعرضون لتعلم لغة ثانية ومَلكتهم اللغوية مل يكتمل 
ن  نضُجها يف لغتهم األم. ويعني ذلك - باملنظور الوظيفي- أن الطاقات الست التي ُتَكوِّ
القدرة التواصلية تُكون قد َأمَتّت نضجها لدى الكبار يف لغتهم األم، ويتطلب عمُلها يف 

ز«.)2(  لغة أجنبية مزيدًا من الوقت واجلهد املَركَّ
اللغات  تعليم  عن  واضح  علمي  تصور  بناء  يصعب  أنه  يتبني  كله  هذا  ضوء  يف 
األجنبية بشكل عام، وعن تعليم اللغة العربية لغة ثانية بشكل خاص يف غياب االستناد 
إىل النتائج املحققة يف جمال اكتساب اللغة وتعلمها نظريًا وجتريبيًا، ذلك أن أمهية هذه 
ناحية،  من  األم  اللغة  اكتساب  حدوث  كيفية  عىل  العميق  االطالع  من  مُتّكن  النتائج 
وطبيعة العالقة القائمة بني االكتساب يف هذه املستوى وبني تعلم لغة أو لغات أجنبية 

من ناحية ثانية، ومستلزمات هذا التعلم ومقتضياته من ناحية ثالثة.

القاهرة. 2014.  القومي للرتمجة.  املركز  اللغات. ترمجة عيل أمحد شعبان.  نتعلم  1- باتيس اليتباون ونينا سبادا. كيف 
ص: 79.

2- عز الدين البوشيخي. »النحو الوظيفي وتعلم اللغات«. مرجع مذكور، ص: 129. )جيدر التنبيه يف هذا النطاق إىل أن 
)كريشن 1982(، أحد أبرز الباحثني املتخصصني يف املوضوع، يدافع عن أن تعلم اللغة األجنبية الناجح هو التعلم الذي 
يقرتب إىل حد كبري من عملية االكتساب، عىل اعتبار أن الطفل يكتسب لغته األم ويكتسب معرفتها بصورة ضمنية، بينام 
التعلم يتم عىل أساس معرفة رصحية )أو معرفة واعية(. واملقصود بتقريب التعّلم من االكتساب هو االعتامد عىل املعرفة 

شبه الضمنية(.
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لذا فبِااِلْرتكاز عىل ذلك يتسنى وضع الربامج املالئمة وإعداد الكتب املقررة، كام 
يْمكن انتقاء املناهج والتقنيات والطرق واألساليب التي تتوافق مع الغايات واألهداف 
التعليمي«  »الفعل  منطلقات ومداخل  كانت  كلام  أنه  التعلم. ومعنى هذا  املنتظرة من 

مبنيًة عىل أساس علمي واضح كانت خمرجاته ونتائجه إجيابية جيدة.
ح يف إطار املنظور الذي يوجه هذا البحث »أن تعلم لغة أجنبية يقتيض تدخل  لقد َتَوضَّ
باللغة  احتكاكًا  الطاقات  هذه  عمل  ويتطلب  التواصلية،  القدرة  تكّون  التي  الطاقات 
املتعلمة يف حميط لغوي مناسب. وبفعل هذا التحفيز تقوم كل طاقة بالعمل وفق املبادئ 
تقوم  ثم  الطبيعية  اللغات  خصوصيات  عن  املستقلة  الفطرية  املبادئ  وهي  هبا،  اخلاصة 
مة. وكل طاقة - وهي تعمل بمبادئها الفطرية وُتَثبِّت  بتثبيت القواعد املرتبطة باللغة املتعلَّ
نة للقدرة التواصلية. القواعد اخلاصة – تقوم بذلك متفاعلًة مع غريها من الطاقات املكوِّ

وال يمكن أن يتحقق ذلك إال إذا ُوضع املتكلم يف حميط لغوي يشبه - ما أمكن- املحيط 
مة. واملنهج الذي يلّبي هذا املطلب فيام يبدو هو املنهج التواصيل يف  الطبيعي للغة املتعلَّ
التعليم؛ حيث ُيعمد إىل دْفع املتعلم دفعًا إىل التواصل باللغة األجنبية يف مقامات خمتلفة 
املتواضعة  الرغم من معرفته  املعجمية، وعىل  باملفردات  البسيطة  الرغم من معرفته  عىل 
بالقواعد النحوية كذلك. ويكون اهلدف يف هذه املرحلة إشعار املتعلم بأنه عضٌو طبيعي 
متطلبات  مع  والسمعية  النطقية  عاداته  وتكييف  جانب،  من  اجلديد  اللغوي  املحيط  يف 
اللغة األجنبية املتعّلمة من جانب آخر، ومن ثم إدماجه يف املجتمع اللغوي اجلديد متهيدًا 
نه من العبور  لتعلم القواعد االجتامعية والثقافية اخلاصة باستعامل تلك اللغة)1(. مما ُيَمكِّ
نحو العامل اخلارجي للغة املتعّلمة من خالل امتالك مهارات كيفية استثامر اللغة واستعامهلا 

1- املرجع السابق. ص: 131- 132. 
 حتُسُن اإلشارة يف هذا السياق إىل أن املنظور الوظيفي يبدو قريبا جدًا من املنظور االجتامعي الثقايف الكتساب وتعلم اللغة 
الثانية الذي يرى أن التطور اللغوي - عىل هذا املستوى - حيدث حتديدًا نتيجة التفاعل االجتامعي، وأهم صور هذا التفاعل 
ما كان بني األفراد، معتربًا أن التعلم احلقيقي إنام حيدث عندما يتفاعل الفرد مع متحدث آخر يف مثل مستواه اللغوي؛ أي 
يف موقف يمكن للمتعلم أن يؤدي أداًء عايل املستوى ألنه يلقى دعاًم من حمدثه )مساعدة املتعلم عىل أن َيْفهم و ُيفهم(. ويف 
هذا اإلطار اهتم كل من ِجيْم النتوْلف )2000( وريْتشاْرْد ُدوَناُتو )1994( بإظهار كيف يكتسب متعلمو اللغة الثانية ما 
يتعلمونه عندما يتفاعلون مع متحدثني آخرين وحيتكون عن قرب. وكانت هذه العملية تدور تقليديًا بني متعلم وخبري. 
لكن ُبحوثًا جديدة طبقت هذه الفكرة عىل احلوار بني مبتدئ ومبتدئ، ومتعلم ومتعلم فأحرزت نتائج جيدة. ُينظر يف هذا 

.)Block, d. 2003. The Social Turn in Second Language . Edinburgh University Press( :اإلطار
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خمتلفة  مواجهة  يف  الترصف  كيفية  معرفة  خالل  من  أي  املتنوعة؛  املختلفة  السياقات  يف 
اللغوية  املعرفة  ُمراكمة  لذا فعوض  باستمرار.  املتغرية  التواصلية  الوضعيات والظروف 
)قواعد وتراكيب وبنيات( بطريقة كمية جوفاء - كام هو احلال يف االجتاه التقليدي- ُيَمّرُن 
املتعلُم وُيدفع لتكييف معارفه ومعلوماته ومهاراته اللغوية للتفاعل اإلجيايب مع املواقف 
اخلطابية املختلفة ومواكبة متطلبات الوضعيات التواصلية املتنوعة املتقلبة والتأقلم معها.

عىل هذا األساس ُتَعدُّ املقاربة الوظيفية للغة نظامًا مفتوحًا )open system( ُيعنى 
هذه  أن  هاهنا  خاٍف  وغري  واملخاَطب.  املخاِطب  وأدوار  االستعامل  بسياق  حتديدًا 
املقاربة متأثرة بعلم النفيس املعريف )cognitive psychology( من ناحية، واللسانيات 
ترى  املعرفية  الرؤية  وجهة  فمن  أخرى.  ناحية  من   )sociolinguistics( االجتامعية 
أهنا  يعنى  بام  األفكار واملفاهيم واملعلومات وتبادهلا،  لَنْقل  أداة  اللغة  الوظيفية  املقاربة 
االجتامعية  باللسانيات  تتأثر  حني  يف   ،)cognitive function( معرفية  وظيفة  متتلك 
املهارات  تعلم  عىل  أساسًا  ينهضان  وتعلمها  اللغة  اكتساب  بأن  ترى  كوهِنا  جهِة  من 
والقواعد االجتامعية التي مُتَّكن من التواصل بفعالية داخل اجلامعة.)1( وهذا يدل عىل 
أن مركز االهتامم يف املنظور الوظيفي ليس عىل ما يعرفه املتعلمون عن اللغة بشكل جمرد 

ُصوري، وإنام عىل ما يْمكنهم فعله هبا سواء داخل فضاء التعّلم أو خارجه.
وتؤكد عديد من األبحاث التجريبية)2( أن املتعلم يتمكن - استنادًا إىل هذا املنهج - من 
سلوكُه  ويتكيَّف  املعجمية،  معرفته  تنمو  بحيث  كبرية،  برسعة  التعلم  من  قدرًا  حيقق  أن 
قدرته  إظهار  يف  اجتهادًا  وجيتهد  اجلديدة،  والثقافية  االجتامعية  املواضعات  مع  اللغوي 
ة عىل حتفيز  عىل التواصل باللغة املتعلمة يف املقامات املختلفة. ويتم الرتكيز يف هذه املحطَّ
الطاقات االجتامعية واإلدراكية واللغوية بشكل جزئي. فكل طاقة من هذه الطاقات حتتاج 
الطاقتان  وأما  استعامهلا.  وبكيفيات  تعلمها  املراد  العربية  باللغة  خاصة  قواعد  تثبيت  إىل 

املعرفية واملنطقية فيظهر أهنام تعمالن بصورة طبيعية وال تتطلبان جمهودًا استثنائيا.)3(

1- اللغة والتواصل الرتبوي والثقايف، كتاب مجاعي. منشورات جملة علوم الرتبية، الدار البيضاء، املغرب، 2008. ص: 14.
2- ُينظر يف هذا اإلطار، عىل سبيل املثال ال احلرص: 

- Krashen, S. 1982. Principles and practice in second language. Oxford: Pergamon. London.
- Mitchel, R . and Myles, F. 2004. Second language: learning Theories. Armold: london. 

3- عز الدين البوشيخي. »النحو الوظيفي وتعلم اللغات«. مرجع مذكور، ص: 132.
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بغريها  للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  عملية  أن  وضوحًا  أكثر  بتعبري  ذلك  ومعنى 
اعتامدًا عىل املنهج الوظيفي - التواصيل ُيفرتض أن متر )أي عملية التعليم( عرب ثالث 

مراحل أساسية متكاملة وهي:
)أ(- املرحلة األوىل؛ يتعني أن حُتّفز فيها املبادئ الفطرية الكلية قبل اإلقبال عىل تعلم 
أفضل يف حال وجود حميط/  نحو  ذلك عىل  ويتأّتى  مة.  املتعلَّ باللغة  اخلاصة  القواعد 
واقع لغوي حُياكي الوضع الطبيعي من جانب، وبتحقيق إْغاَمس املتعلم يف حميط وسياق 

مة من جانب آخر. اللغة املتعلَّ
باللغة  اخلاصة  القواعد   )fixation( ترسيخ  فيها  حيصل  الثانية؛  املرحلة  )ب(- 
دًا  املتعلمة وباستعامهلا وتثبيتها. ويتم استثامر املعطيات اللغوية التي أضحى املتعلم متعوِّ
عىل إنتاجها وفهمها يف تعليم هذه القواعد. وعىل هذا النحو تصري القواعد التي يمتلكها 
املتعلم نسقًا يفرس له سلوك الظواهر اللغوية، وجييب عن األسئلة التي ُتثاُر يف ذهنه وهو 
يقارن بني لغته األم واللغة املتعلمة. لذا فبدَل أن تكون القواعد عبئًا ثقيال عىل املتعلم 
تغدو إجابات عن األسئلة التي تتولد عنده مما جيعله ُيقبِل عىل تعلمها إقبااًل، خاصة إذا 

كانت مصوغة بطريقة بسيطة واضحة.
وهذه القواعد اخلاصة التي يتم تثبيتها بالتعليم ال تنحرص فقط يف نطاق »القواعد 
النحوية« وإنام تشمل كذلك »القواعد التداولية« التي تربط بني العبارات اللغوية وبني 
إدراك  قواعد  وكذا  اخلاصة،  والثقافية  االجتامعية  والقواعد  التواصلية،  األغراض 

حركات اجلسم وتقاسم الفضاء أثناء التواصل.
التعلم  التي تقتيض أن ُيؤخذ بعني االعتبار أساسًا اهلدُف من  الثالثة؛  )ج(- املرحلة 
ُص لكل غاية برنامٌج حمدٌد يتوافق مع متطلباهتا. فنجاح التعليم  والغايُة منه؛ بحيث خُيصَّ
-كام هو معلوم- رهني بنجاح املتعلم يف حتقيق غرضه من التعليم)1(. ويستوجب ذلك 

1- لقد أكدت دراسة حديثة مّهت عينات من أصول متنوعة جغرافيا؛ من آسيا وأمريكا وأوروبا وإفريقيا، ومن مراكز 
ومعاهد متعددة باململكة العربية السعودية ومرص ما أثبتته دراسة سابقة لعبد اخلالق الضبياين يف اليمن من« قصور مستوى 
الدارسني، ومن ثمة عدم رضاهم  باحتياجات هؤالء  الدرايس  ارتباط املحتوى  اللغة، نظرا لعدم  الدارسني يف مهارات 
تلك  تشبع  التي  اللغوية  مهاراهتم  تنمية  يف  مؤثر  وغري  اللغوية،  احتياجاهتم  يلبي  ال  ألنه  هلم،  املقدم  الربنامج  هذا  عىل 
احلاجات«. )ُينظر: الدكتور هداية هداية إبراهيم، حتليل احلاجات اللغوية يف مواقف االتصال اللغوي لدى داريس اللغة 

العربية للناطقني بغريها، مرجع مذكور، ص: 176-50(. 
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التعليم،  يف  للمعطيات  جّيدًا  وانتقاًء  لألولويات،  مْدُروسًا  خمصوصًا  ترتيبًا  حتديدا-   -
بتاتًا  املعقول  غري  فمن  وعليه  التعليم.  هذا  طبيعة  مع  تنسجم  لتقنيات  حكياًم  واختيارًا 
)علمية،  املختلفة  األغراض  طبيعة  مراعاة  دون  املتعلمني  لكل  موحد  برنامج  تسطري 
وثقافية، ودينية، ومهنية، وغريها( التي ينتظرون حتقيقها من خالل تعلمهم تلك اللغة.)1(

خامتة
 كان اهلدف من هذه الورقة تبيني أمهية الربط بني تعليم اللغة العربية لغًة ثانيًة من 
جهة، وبني ما استجّد - نظريًا وجتريبيًا- يف جمال تعليم اللغات األجنبية عامة من جهة 
بناء منهاج درايس فّعال  ثانية، ومن ثمة إبراز إمكان االستفادة من ذلك واستثامره يف 
وطريقة تعليمية ناجعة مبنينْي عىل أساس تصور علمي مضبوط. كام تبني أن االعتامد 
عىل املنظور الوظيفي يف تعليم اللغة العربية لغة ثانية يبدو أكثر جدوى من غريه. وعىل 

صيغة اإلمجال فقد أفىض البحث إىل النتائج اآلتية:
- يدل الوضع اللغوي العام عىل أن هناك جتارب عديدة يف جمال تعليم اللغة العربية 
لغة ثانية، كام أن هناك اهتاممًا ملحوظًا من قَبل األجانب بتعلم هذه اللغة، إال أن هذا 
رًا وفق نامذج حمددة، وطرائق خمصوصة وبرامج معينة، األمر الذي  التعلم ليس مؤطَّ

جيعل هذا املجال ميدانا للتجريب أكثر منه حقال للبناء والتطوير.
- إن تطوير تعليم اللغة العربية لغة ثانية رهني باالستفادة مما جّد يف جمال البحث اللساين 
وتطبيقاته الوظيفية عامة، ويف جمال تعليم اللغات األجنبية خاصة. وإقامة منهاج يأخذ 
بالنتائج النظرية والتجريبية املحرزة يف امليدان، ومن ذلك َفْهُم املراحل التي يتم قطعها 

يف اكتساب اللغة والبناء عىل ذلك يف التخطيط لعملية تعليم اللغة العربية لغة ثانية. 
اللغة  تعليم  يندرج ضمنها  )التي  األجنبية  اللغات  بتعليم  املعنية  األبحاث  تؤكد   -
العربية لغة ثانية( أن هذا النوع من التعلم جيب أن خيضع لرشوط علمية مضبوطة، 
وختطيط حمكم من ناحية، كام تؤكد - من ناحية ثانية- عىل أن تعليم اللغات األجنبية 
من  نوع  فإقامة  لذا  حمددة،  جوانب  يف  إال  األم  اللغة  اكتساب  عن  كثريًا  خيتلف  ال 

»املامثلة« بني اللغتني أمٌر رضوري لالرتقاء بالتعلم وتطويره.

1- املرجع السابق. ص: 132 – 133.



-63-

للقدرة  نة  املكوِّ السبع  الطاقات  من  طاقة  كل  أن  الوظيفي  النحو  نظرية  تقيض   -
التواصلية )عىل الرغم من أهنا مستقلة( ُمْلَزَمٌة بالتفاعل مع غريها أثناء عملية تعلم 
اللغة بشكل عام، بْيد أن الطاقات التي تتطلب عمليُة تعلم لغة ثانية جمهودًا استثنائيًا 
الطاقات  هذه  وتنشيط  االجتامعية.  والطاقة  اإلدراكية  والطاقة  اللغوية  الطاقة  هي 
عىل نحو أفضل – وفق املنظور الوظيفي- يقتيض االستناد إىل أمرين اثنني: الطريقة 
الرتاكيب  تعلم  جتاوز  من  يمكنان  كوهنام  إىل  بالنظر  اإلغامس،  ومنهج  التواصلية 
وقواعد النحو للغة املتعلمة إىل التمكن من كيفيات استعامهلا بام ينسجم مع القواعد 

الثقافية واالجتامعية املرتبطة بتلك اللغة. 
- رضورة جتاوز »التوجه التقليدي« يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، الذي 
املتعلم،  لدى  اللغوي  اهليكل  تثبيت  ألجل  والرتمجة  والنحو  املعجم  عىل  يركز 
املتعلمني عرب  قدرات  تنمية  املرتكز عىل  التواصيل«  الوظيفي  »التوجه  بـ  واستبداله 
تصور  من  آخر-  جانب  من   - واملنطلق  جانب،  من  والتواصل  والتفاعل  احلوار 
هذه  يف  )العربية  أجنبية  لغة  وتعلم  األم  اللغة  اكتساب  بني  التقريب  بإمكان  يقيض 

احلالة(، ومن ثمة انتهاج املسطرة نفسها يف ترتيب الفعل التعليمي وإنجازه.

املراجع 
أول، املراجع العربية:

اللغات:  تعليم  كتاب:  ضمن  اللغات«.  وتعليم  الكفاية  »مفهوم  املتوكل.  أمحد   -
نظريات ومناهج وتطبيقات، منشورات جامعة موالي إسامعيل، كلية اآلداب والعلوم 

اإلنسانية، مكناس، املغرب، 2005.
- أمحد املتوكل، الوظيفية بني الكلية والنمطية. دار األمان، الرباط، املغرب، 2005.
- باتيس اليتباون ونينا سباءا. كيف نتعلم اللغات. ترمجة عىل أمحد شعبان. املركز 

القومي للرتمجة. القاهرة. 2014. 
- بلقاسم، اليويب. »تعليم اللغة العربية لألجانب: عرض مرشوع تعليم العربية عن 
جامعة  منشورات  وتطبيقات،  ومفاهيم  نظريات  اللغات؛  تعليم  كتاب:  ضمن  بعد«، 

موالي إسامعيل، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، مكناس، املغرب، 2005.
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طالس  دار  والطموح،  الواقع  بني  العربية  اللغة  تعليم  أمحد.  حممود  السيد،   -
للدراسات والرتمجة والنرش، دمشق، 1988.

- هداية، هداية إبراهيم. حتليل احلاجات اللغوية يف مواقف االتصال اللغوي لدى 
لغري  العربية  اللغة  لتعليم  العاملي  املؤمتر  بغريها، سجل  للناطقني  العربية  اللغة  داريس 

الناطقني هبا، جامعة امللك سعود، معهد اللغة العربية، 2009.
- القاسمي، عيل. »جتارب واجتاهات يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا«، جملة 

التدريس، كلية علوم الرتبية، الرباط، املغرب، 1985. 
كتاب:  ضمن  اللغات«.  وتعلم  الوظيفي  النحو  ».نظرية  البوشيخي  الدين  عز   -
تعليم اللغات، نظريات ومفاهيم وتطبيقات، منشورات جامعة موالي إسامعيل، كلية 

اآلداب والعلوم اإلنسانية، مكناس، املغرب، 2005. 
لبنان  مكتبة  وظيفية.  لسانية  مقاربة  اللغوي؛  التواصل  البوشيخي.  الدين  عز   -

نارشون ودار دائم. ط1. بريوت، لبنان، 2012.
تطويره«،  وسبل  بغريها  للناطقني  العربية  اللغة  »تعليم  البوشيخي،  الدين  عز   -

)www.voiceofarabic.net( :منشور عىل شبكة األنرتنيت
- اللغة والتواصل الرتبوي والثقايف، كتاب مجاعي. منشورات جملة علوم الرتبية، 

الدار البيضاء، املغرب. 2008. 

ثانيا، املراجع األجنبية:

- Block, d. (2003). The Social Turn in Second Language . Edinburgh 

University Press.

- Bill Van Patten and Jessia Williams , (2015) , Theoris In Second 

Language Acquisition, Routledge, New York and London. P : 113-117.

- Chomsky. N. (2006). Language and Mind. Cambridge University 

Press. (Third Edition).

- Dick.S.(1989). The Theory of Functional Grammar. part1: The 

structure of the clause. Foris Publications Dordrecht
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- Hengeveld, Kees & J. Lachlan Mackenzie (2008) :Functional 

Discourse Grammar: A typologically-based theory of language 

structure. Oxford: Oxford University Press. 

- Krashen, S. (1982). Principles and practice in second language. 

Oxford: Pergamon. London.

- Mitchel, R . and Myles, F. (2004). Second language: learning 

Theories. Armold: london.
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ملخص البحث: 
لدى  العربية  اللغة  مهارات  يف  اللغوي  الضعف  مظاهر  حتديد  إىل  البحث  هيدف 
متعلمي اللغة العربية الناطقني بلغات أخرى يف خمتلف املستويات اللغوية، وذلك من 
خالل إعداد استبانة تغطي املهارات اللغوية األربع: )االستامع، والتحدث، والقراءة، 
األصوات  يف:  تتمثل  لغوية  عنارص  من  املهارات  هبذه  يرتبط  ما  إىل  إضافة  والكتابة( 
واملفردات والرتاكيب؛ إذ شملت االستبانة حتديد أربعة جماالت رئيسة متثلت يف املهارات 
تكونت من  استبانة  وُأعّدت  التحلييل،  الوصفي  املنهج  البحث  واّتبع  األربع،  اللغوية 
)193( مظهرا فرعيا من مظاهر الضعف اللغوي، وُطّبقت االستبانة عىل )47( خمتصا 
عامال يف ميدان تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى من بالد متنوعة، وأظهرت 
والتحدث،  االستامع،  مهارات:  يف  الضعف  ملظاهر  انتشارا  هناك  أن  الدراسة  نتائج 

والكتابة، يف حني مظاهر الضعف يف القراءة منترشة إىل حد ما. 

مظاهر الضعف اللغوي لدى متعلمي العربية
الناطقني بلغات أخرى وتصور مقترح لعالجها

أ.د. عيل عبد املحسن احلديبي

د. صالح عياد احلجوري

أستاذ املناهج وطرائق تعليم اللغة العربية - اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة

أستاذ اللغويات املشارك - جامعة امللك عبد العزيز بجدة
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الكلامت املفتاحية: 
الضعف اللغوي- الضعف يف مهارات االستامع- الضعف يف مهارات التحدث- 
الضعف يف مهارات القراءة- الضعف يف مهارات الكتابة- تعليم اللغة العربية للناطقني 

بلغات أخرى.

املقدمة: 
اللغة )االستامع، والتحدث، والقراءة، والكتابة(، أحد  التمكن من مهارات  يمثل 
اللغة وتعلمها، ومن ثم فإن العمل عىل تعرف مظاهر الضعف يف  أهم أهداف تعليم 

هذه املهارات والعمل عىل عالجها أمر يف غاية األمهية.
ولكن من خالل خربة الباحثني ومراجعتهام لكثري من األعامل العلمية والدراسات 
السابقة اخلاصة بتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى اتضح هلام أن هناك أوجه 
قصور يف رصد مظاهر الضعف اللغوي لدى متعلمي العربية الناطقني بلغات أخرى 
سواء كان عىل مستوى العنارص اللغوية: األصوات، واملفردات، والرتاكيب؛ لتوظيفها 
يف العملية التعليمية، أو عىل مستوى املهارات اللغوية املتمثلة يف: االستامع، والكالم، 
الرضورة  فمن  العربية.  ملتعلمي  األساسية  احلاجات  متثل  إهنا  إذ  والكتابة؛  والقراءة 

مراعاهتا عند تقديم املحتوى اللغوي للمتعلمني. 
ومن يعايش الواقع يتضح له أن مظاهر الضعف اللغوي تظهر عند متعلمي اللغة 
الناطقني بلغات أخرى، يذكر  الناطقني هبا بصورة جلية، فضال عن ضعفها لدى  من 
حممد محاسة أن هناك أزمة يف اللغة العربية خاصة عندما تتعثر هبا أقالم الكتابة، وألسنة 
املتعلمني واملعلِّمني مجيًعا، وعندما تصعب قراءة تراثها قراءة تبرصُّ وَفْهٍم، وعدم القدرة 
الناطقني هبا؛ فال جييدون يف  له واستيعابه واإلفادة منه، وعندما يضعف خيال  متثُّ عىل 
فنها، وختتنق اللغة يف أيدهيم وعىل شفاههم، وتبدو اللغة كام لو كانت عاجزة عن الوفاء 
يلوكوهنا  لغات أخرى،  إىل  أبنائها  مًعا، وعندما هيرب كثري من  احلياة والفن  بمطالب 
ون يف الوقت نفسه  وجيدون فيها بدياًل عن اللغة األم التي يفخرون بعدم إجادهتا، ويعتزُّ

بإجادهتم لغريها« )عبداللطيف، 1428هـ(. 
بصورة  التعليمية  العملية  يف  كبريا  عائقا  اللغوية  املهارات  يف  املتعلم  ضعف  ويعّد 

عامة، إضافة إىل ما ينتج عنه من ضعف يف التحصيل اللغوي بصورة خاصة. 
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اللغوي لدى متعلمي   ومن هنا جاءت فكرة البحث يف موضوع مظاهر الضعف 
العربية الناطقني بلغات أخرى ووضع تصور مقرتح لعالجها.

مشكلة البحث:
ظهر للباحثني من خالل خربهتام وعملهمها يف ميدان تعليم اللغة العربية للناطقني 
بلغات أخرى أن هناك عددا من مظاهر الضعف اللغوي لدى املتعلمني، وهذه املظاهر 
إن  إذ  التعامل معها وحلها؛  يتم  بأسلوب علمي، بحيث  املهم رصدها وحتديدها  من 

حتديد املشكلة يعّد مرحلة مهمة من مراحل حلها.
الدراسات من وجود  إليه بعض  البحث ما أشارت  ومما دعم اإلحساس بمشكلة 
بعض مظاهر الضعف يف املهارات اللغوية لدى متعلمي اللغة العربية الناطقني بلغات 
إىل  أشارت  التي   )213 ص   ،2013( احلديبي  دراسة  الدراسات  هذه  ومن  أخرى، 
التذوقي-  الناقد-  االستنتاجي-   – احلريف   ( املقروء  فهم  مهارات  يف  ضعفا  هناك  أن 
اإلبداعي( لدى متعلمي اللغة العربية الناطقني بلغات أخرى يف املستوى الرابع بمعهد 
تعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، واتضح ذلك من خالل تطبيق 
اختبار الفهم القرائي عىل عينة من املتعلمني بلغ عددها )136 متعلام( وأشارت النتائج 
ضعف  إىل  تشري  وهي   )%48.23( بلغت  القرائي  الفهم  مهارات  توافر  نسبة  أن  إىل 

واضح يف متكن املتعلمني من هذه املهارات.
العربية، وطرق تعليمها،  اللغة  إيلغا والبسومي )2014( عن املحادثة يف  ودراسة 
وأساليب معاجلة مشكالهتا لدى الطلبة األجانب، ودراسة جويلك، وقدوم )2016( 

عن ضعف الطلبة األتراك يف مهارة املحادثة »املشكلة وطرق املعاجلة.
مهارات  توافر  نسبة  أن  إىل  أشارت  التي   ،)214 ص   ،2018( احلديبي  ودراسة 
التواصل اللغوي لدى متعلمي اللغة العربية الناطقني بلغات أخرى يف املستوى الرابع 
بمعهد تعليم اللغة العربية باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة )وكانت عينة الدراسة 31 
طالبا( كانت )45.71( من خالل اختبار مهارات التواصل اللغوي )بشقيه: اللفظي 
التواصل  املتعلمني يف مهارات  النسبة تشري إىل ضعف مستوى  اللفظي(، وهذه  وغري 

باللغة العربية.
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ويتضح أن هذه الدراسات ترّكز عىل مهارة واحدة من املهارات اللغوية، وهذا ما 
لتتضح  األربعة؛  اللغوية  املهارات  بني  مجعت  إذ  سابقاهتا؛  عن  الدراسة  هذه  به  تنفرد 

مظاهر الضعف ومن ثم يمكن معاجلتها بصورة تكاملية.
 كام أن هناك دراسات عدة تناولت موضوع مظاهر الضعف اللغوي لدى متعلمي 
مظاهر  عن  ص87(،  )2010م،  واملومني  عثامنة  دراسة  ومنها:  أبنائها،  من  العربية 
الضعف اللغوي وأسبابه لدى طلبة املرحلة األساسية الدنيا من وجهة نظر املعلمني يف 
منطقة املثلث الشاميل )لواء حيفا(. ودراسة صايف )2007( عن أسباب ظاهرة الضعف 
اللغوي عند طلبة ختصص اللغة العربية من وجهة نظر أساتذهتا يف اجلامعات النظامية 
بالضفة الغربية. ودراسة الدراويش )2006( مظاهر ضعف طلبة املرحلة األساسية يف 

اللغة العربية، األسباب وطرق العالج.
دراسة  مثل:  اخلصوص  هذا  يف  وندوات  مؤمترات  عقدت  ذلك  إىل  باإلضافة   
سعود  بن  حممد  اإلمام  )جامعة  العربية«  اللغة  استعامل  يف  العام  الضعف  »ظاهرة 
الضعف  ظاهرة  ملعاجلة  العامة  الندوة  وفعاليات  1992م(.  الرياض،  اإلسالمية/ 
اللغوي »)قسم اللغة العربية بكلية املعلمني بحائل بالتعاون مع إدارة التعليم يف الفرتة 

من 1414/5/9ه - إىل 1414/7/6ه(.
لدي  اللغوى  الضعف  مظاهر  عىل  رّكزت  أهنا  يالحظ  السابقة  الدراسات  وهذه 

متعلمي العربية من الناطقني هبا.
ومن ثم فهإنه توجد حاجة ملحة إلعداد دراسة حتدد مظاهر الضعف اللغوي لدى 

متعلمي اللغة العربية الناطقني بلغات أخرى.
أسئلة البحث: 

حاول البحث احلايل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
- ما مظاهر الضعف اللغوي لدى متعلمي اللغة العربية الناطقني بلغات أخرى؟

الناطقني  العربية  اللغة  متعلمي  لدى  اللغوي  الضعف  مظاهر  انتشار  مدى  ما   -
بلغات أخرى؟

العربية  اللغة  متعلمي  لدى  اللغوي  الضعف  مظاهر  لعالج  املقرتح  التصور  ما   -
الناطقني بلغات أخرى؟
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أهداف البحث: 
هدف البحث احلايل إىل: 

- حتديد مظاهر الضعف اللغوي لدي متعلمي العربية الناطقني بلغات أخرى. 
- رصد مدى انتشار مظاهر الضعف اللغوي لدى متعلمي اللغة العربية الناطقني 

بلغات أخرى.
- وضع تصور مقرتح لعالج مظاهر الضعف اللغوي لدى متعلمي اللغة العربية 

الناطقني بلغات أخرى.
مصطلحات البحث: 

الضعف اللغوي: يقصد به تدين أداء الفرد يف مهارات االستامع والتحدث والقراءة 
والكتابة، وما يرتبط هبذه املهارات من أصوات ومفردات وتراكيب، بام جيعله غري قادر 

عىل الفهم واإلفهام )قاسم، واحلديبي، 2016، 34(.
املهارات اللغوية: هي أداء صويت أو غري صويت يتميز بالرسعة والكفاءة والفهم، مع 
أربع  املنطوقة واملكتوبة )عليان، ص، 1421هـ(، وتتمثل يف  اللغوية  القواعد  مراعاة 

مهارات، هي: االستامع والتحدث والقراءة والكتابة. 
متعلمو العربية الناطقون بلغات أخرى: هم األفراد الذين يلتحقـون بأحد الربامج 
املقدمة لتعليم مهارات االستامع والتحدث والقراءة والكتابة، وما يرتبط هبذه املهـارات 
من أصوات ومفردات وتراكيب، سواء داخل بلداهنم أم خارجها؛ لفهم النظام اللغوي 
واملعاين الثقافية للغة العربية واكتساهبا وتنظيام وختزينها )احلديبي، 2017-ب،229(.

أمهية البحث: 
تنبع أمهية هذا البحث يف كونه:

- حيدد مظاهر الضعف اللغوي لدى متعلمي اللغة العربية الناطقني بلغات أخرى يف 
املهارات اللغوية األربع ) االستامع، والتحدث، والقراءة، والكتابة( بصورة دقيقة.

- حيدد مدى انتشار مظاهر الضعف اللغوي يف كل مهارة من املهارات اللغوية عىل 
حدة، مما يسهل عىل املختصني وأصحاب القرار اختاذ التدابري املناسبة للعالج.

اللغوية مما  املهارات  الضعف يف  انتشار مظاهر  تعرف مدى  الباحثني يف  يساعد   -
يمكنهم من وضع برامج عالجية مناسبة.
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- يفتح املجال أما الباحثني بحيث يرصدون مظاهر الضعف اللغوي وفقا للجنسيات 
املختلفة )اإلنجليزية – الفرنسية – اإلندونسية- الرتكية - ... إلخ(.

حدود البحث: 
اقترص البحث عىل احلدود اآلتية:

 – التحدث  االستامع-   ( الرئيسة  األربعة  اللغوية  املهارات  يف  الضعف  مظاهر   -
القراءة- الكتابة( دون التعرض للعنارص واملكونات اللغوية األخرى.

- قياس مدى انتشار مظاهر الضعف اللغوي لدى املتعلمني من وجهة نظر معلمي 
اللغة الناطقني بلغات أخرى.

- الفرتة الزمنية ) يونيو – أغسطس 2018م( لتطبيق أداة البحث.
منهج البحث:

اللغوية  الظاهرة  بوصف  هيتم  الذي  التحلييل  الوصفي  املنهج  البحث  استخدم   
املهارات  يف  للضعف  الفرعية  واملظاهر  املجاالت  لتحدد  استبانة  وأعّدت  وحتليلها، 

اللغوية.
وقد استخدم املنهج الوصفي التحلييل ملناسبته لطبيعة البحث؛ حيث أعدت استبانة 
والتحكم  بلغات أخرى  الناطقني  العربية  اللغة  متعلمي  الضعف عند  لتحديد مظاهر 
عليها ومن ثم صياغتها يف صورهتا النهائية التي طبقت عىل املعلمني إلبداء رأهيم، وبعد 

تطبيقها تم وصف النتائج وحتليلها بدقة.
إجراءات البحث: 

جمتمع البحث وعينته: 
بلغات  للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  ميدان  العاملني يف  من  الدراسة  تكون جمتمع 

أخرى، وهذا املجتمع يصعب حرصه يف عدد معني. 
عينة الدراسة: 

العربية  اللغة  تعليم  حقل  يف  العاملني  من  مستجيبا   )47( يف  الدراسة  عينة  متثلت 
ومرص،  السعودية،  مثل:  عربية،  دول  منها  دول،  عدة  يف  أخرى،  بلغات  للناطقني 
واملغرب، ومنها دول إسالمية، مثل: باكستان، وماليزيا، ومنها دول غري عربية، مثل: 

تايوان، وفيام يأيت توزيع عينة الدراسة وفقا للدول:
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جدول)1( عدد عينة الدراسة وفقا لدولة املستجيب)1(

العددالدولةم

2األردن

1اسرتاليا

1تايوان

23السعودية

3السنغال

7السودان

2ماليزيا

6مرص

1املغرب

1نيجرييا

1047املجموع

أما توزيع العينة وفقا للدرجة العلمية للمستجيبني، فيوضحها اجلدول اآليت:

جدول)2( عدد عينة الدراسة وفقا للدرجة العلمية للمستجيب

العددالدرجةم

4أستاذ

6أستاذ مشارك

1-  تم ترتيب أسامء الدول هجائيا.
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العددالدرجةم

16أستاذ مساعد

12حمارض

9مدرس لغة

547املجموع

ويوضح اجلدول اآليت توزيع عينة الدراسة وفقا للمستوى اللغوي الذي يدرس له 
املستجيب:

جدول)3( عدد عينة الدراسة وفقا للمستوى اللغوي الذي ُيدرس له املستجيب

العدداملستوىم

11االبتدائي

19املتوسط

17املتقدم

347املجموع

جدول)4( عدد عينة الدراسة وفقا ألعوام خربة املستجيب

العددأعوام اخلربةم

13مخس سنوات فأقل

17من 6 إىل 10

5من 11 إىل 15
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العددأعوام اخلربةم

3من 16 إىل 20

3من 21 إىل 25

6أكثر من 25

647املجموع

إعداد أدوات البحث:
انتشار مظاهر الضعف يف  الباحثان استبانة عن مدى  لتحقيق أهداف البحث أعّد 
مهارات اللغة العربية وعنارصها لدى متعلمي اللغة العربية الناطقني بلغات أخرى يف 

خمتلف املستويات اللغوية، يف صورتني:
- الصورة األوىل: نسخة التحكيم، وهي التي تم العمل عليها للتوصل إىل مظاهر 

الضعف اللغوي التي تعرض عىل املستجيبني.
- الصورة الثانية: نسخة التطبيق، وهي التي عرضت عىل املستجيبني لتحديد مدى 

انتشار مظاهر الضعف اللغوي لدى متعلمي اللغة العربية الناطقني بلغات أخرى.
وفيام يأيت اخلطوات اإلجرائية إلعداد االستبانة يف صورتيها:

- حتديد اهلدف من الستبانة: 
العربية  اللغة  متعلمي  لدى  اللغوي  الضعف  مظاهر  حتديد  إىل  االستبانة  هدفت 
اللغوية األربعة )االستامع، والتحدث، والقراءة،  املهارات  بلغات أخرى يف  الناطقني 
هذه  يف  الضعف  مظاهر  انتشار  مدى  حتديد  يف  عليها  البناء  يمكن  بحيث  والكتابة( 

املهارات لدى املتعلمني من وجهة نظر العاملني يف امليدان.
- مصادر إعداد الستبانة: 

هناك عدة مصادر لبناء االستبانة أمهها:
- األدبيات والدراسات التي تناولت هذا املوضوع. 

- خربة الباحثني يف جمال تعليم اللغة العربية وتعلمها.
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إعداد الستبانة يف صورهتا األولية:
مجيعًا  اللغوية  املهارات  تغطي  أن  عىل  االستبانة  هذه  بناء  عند  الباحثان  حرص 
)االستامع - التحدث - القراءة - الكتابة(، وتم تقسيم كل جمال من هذه املجاالت إىل 
عدد من مظاهر الضعف الرئيسة وهي تعكس الضعف يف املهارات اللغوية املتفق عىل 

أمهيتها ملتعلمي اللغة، ثم قسم كل مظهر رئيس إىل عدد من مظاهر الضعف الفرعية.
ضبط الستبانة:

وذلك  املحكمني،  صدق  استخدام  تم  للتطبيق  االستبانة  صالحية  من  للتأكد 
عددهم  بلغ  وتعلمها  العربية  اللغة  تعليم  جمال  يف  واملتخصصني  اخلرباء  عىل  بعرضها 
)7( حمكمني، ملحق )2(، وطلب منهم قراءة مفردات االستبانة وإبداء آرائهم فيام يأيت:

- انتامء كل مظهر من مظاهر الضعف اللغوي إىل املهارة أو العنرص املنبثق عنه.
- إضافة ما يرونه مناسبـًا من مظاهر ضعف لغوي مل ترد يف االستبانة.

- حذف ما يرون عدم مناسبته من مظاهر الضعف اللغوي )ال يوجد تطبيق هلا يف 
الواقع(.

أو  أو إضافة،  الفرعية،  املظاهر  آراء املحكمني يف تعديل صياغة بعض  وتلخصت 
حذف، أو تقسيم، وذلك كام يأيت:

- تعديالت صياغة يعض املظاهر الفرعية:
يوضح اجلدول اآليت التعديالت التي أشار إليها املحكمون يف صياغة بعض مظاهر 

الضعف اللغوي الواردة يف االستبانة:
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جدول)5( التعديالت يف صياغة بعض مظاهر الضعف اللغوي وفقا لرأي املحكمني

الرئيساملجال املظهر 
الفرعي املظهر 

التعديل التعديلقبل  بعد 

مظاهر 
الضعف 

يف مهارات 
االستامع

الضعف يف 
مهارات الفهم 

احلريف للمسموع

- الضعف يف متييز 
احلروف قريبة املخرج 

فيام استمع إليه.

- الضعف يف متييز 
األصوات قريبة 

املخرج فيام استمع 
إليه.

الضعف يف 
مهارات الفهم 

للمسموع التذوقي 

- الضعف يف اختيار 
الكلمة األكثر دقة يف 

أداء املعنى.

- الضعف يف اختيار 
الكلمة األنسب ألداء 

املعنى.

مظاهر 
الضعف 

يف مهارات 
التحدث

الضعف يف نطق 
األصوات العربية 

نطقا صحيحا

- الضعف يف التمييز 
بني نطق األصوات 
القصرية  بحركاهتا 

والطويلة.

- عدم التمييز يف 
النطق بني احلركات 

والطويلة. القصية 

الضعف يف إلقاء 
النصوص األدبية 

إلقاء معربا

- الضعف يف إلقاء 
القصص إلقاء معربا.

- الضعف يف رسد 
القصص شفويا 

بصورة معربة.

- إضافة بعض مظاهر الضعف اللغوي الفرعية:
ملا  املحكمون  أضافها  التي  الفرعية  اللغوي  الضعف  مظاهر  اآليت  اجلدول  يوضح 

ورد يف االستبانة:
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جدول)6( مظاهر الضعف اللغوي الفرعية التي أضافها املحكمون

الرئيساملجال الفرعياملظهر  املظهر 

مظاهر الضعف يف 
مهارات االستامع

الضعف يف آداب 
االستامع

- التثاوب وإظهار عدم 
االهتامم.

الضعف يف مهارات 
الناقد للمسموع الفهم 

- عدم القدرة عىل حتديد 
املعنى التداويل لبعض 
املفردات التي استمع 

إليها.

الضعف يف مهارات 
الفهم اإلبداعي 

للمسموع

- عدم القدرة عىل وضع 
خامتة خمتلفة عن اخلامتة 

التي استمع إليها.

مظاهر الضعف يف 
مهارات التحدث

الضعف يف التحدث بدقة 
لغوية

- كثرة األخطاء يف 
الصيغ الرصفية.

الضعف يف التحدث 
بطالقة

- الضعف يف استخدام 
أداوت الربط بشكل 

مناسب.

- حذف بعض مظاهر الضعف اللغوي الفرعية:
التي حذفها املحكمون من  الفرعية  اللغوي  يوضح اجلدول اآليت مظاهر الضعف 

االستبانة:
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جدول)7( مظاهر الضعف اللغوي الفرعية التي أوىص املحكمون بحذفها

الرئيساملجال الفرعياملظهر  املظهر 

الضعف  مظاهر 
يف مهارات 

االستامع

- كثرة األخطاء يف الصيغ 
الرصفية

- عدم الرتكيز يف أثناء 
االستامع.

الضعف  مظاهر 
يف مهارات 

التحدث

الضعف يف التحدث بطالقة

- غياب اهلدف من التحدث، 
فيخرج الكالم غري مناسب 

للموقف.
- استخدام مفردات غري 
مناسبة للموضوع يف أثناء 

التحدث.
- كثرة األخطاء يف الصيغ 

الرصفية

الضعف يف مهارات 
التواصل غري اللفظي

- التحدث بأفكار غري مرتبة 
منطقيــًا.  ترتيبًا 

الضعف  مظاهر 
يف مهارات 

الكتابة

الضعف يف الدقة اللغوية يف 
الكتابة أثناء 

- عدم استيفاء جوانب 
املوضوع الذي يكتب فيه.

- عدم إهناء املوضوع الذي 
يكتب فيه بخامتة مناسبة.

تقسيم بعض مظاهر الضعف اللغوي الفرعية:
يوضح اجلدول اآليت مظاهر الضعف اللغوي الفرعية التي تم تقسميها بناء عىل رأي 

املحكمني:
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جدول)8( مظاهر الضعف اللغوي الفرعية التي أوىص املحكمون بتقسميها

الرئيساملجال املظهر 
املظهر الفرعي قبل 

التعديل
التعديل بعد 

مظاهر الضعف يف 
الكتابة مهارات 

الضعف يف آليات 
العربية الكتابة 

رداءة اخلط، وعدم 
التنظيم.

- رداءة اخلط.
- عدم التنظيم 

املكتوب.
- إعداد االستبانة يف صورهتا النهائية: 

العربية، تكونت االستبانة  اللغة  تعلم  استبانة مظاهر ضعف خمرجات  تعديل  بعد 
يف صورهتا النهائية من أربعة مظاهر رئيسة، ومئة وأربعة عرش مظهرًا فرعيًا، واجلدول 

اآليت يوضح املظاهر الرئيسة وعدد املظاهر الفرعية.

جدول )9( استبانة الضعف اللغوي يف صورهتا النهائية

الرئيسةاملجالم الفرعيةاملظاهر  املظاهر 

641الضعف يف مهارات االستامع1

753الضعف يف مهارات التحدث2

645الضعف يف مهارات القراءة3

654الضعف يف مهارات الكتابة4

25193املجموع

تطبيق الستبانة:
لتحقيق اهلدف من االستبانة تم تطبيقها عىل عينة من العاملني يف جمال تعليم اللغة 

العربية للناطقني بلغات أخرى باتباع ما يأيت:
حتديد جمتمع الدراسة: ومتثل جمتمع الدراسة يف العاملني باملجال سواء من مدريس 

اللغات أو املعيدين أو املحارضين، أو احلاصلني عىل الدكتوراة.
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الدراسة، وال يمكن حرصه وفقا  الدراسة: نظرا لكرب حجم جمتمع  - اختيار عينة 
إىل أغسطس من  يونيو  فقد تم حتديد فرتة زمنية )من شهر  ألية إحصائية رسمية، 
العام 2018م( يتلقى فيها الباحثان االستجابات عىل أداة الدراسة، وقد استجاب 

47 مستجيبا وهو ما اّتضح عند احلديث عن عينة الدراسة.
- نرش الستبانة: تم إعداد االستبانة يف صورهتا النهائية القابلة للتطبيق يف صورة 
أكرب  عىل  نرشها  يسهل  بحيث  املختصني  الزمالء  عىل  توزيعها  وتم  إلكرتونية، 
نطاق، وقد طلب منهم التكرم بتحديد مدى انتشار مظاهر الضعف اللغوي وفقًا 
املتقدم(، وذلك بوضع عالمة   – املتوسط  للمستوى الذي يعمل فيه )االبتدائي- 

)√( يف اخلانة التي تتناسب مع رأهيم، كام يأيت:
الضعف  مظهر  كان  إذا   ،) جدا  )منترش  خانة  أسفل  يف   )√( عالمة  وضع   -

اللغوي منترًشا بني املتعلمني بنسبة ) أكثر من 75 %(.
- وضع عالمة )√( يف أسفل خانة )منترش (، إذا كان مظهر الضعف اللغوي 

منترًشا بني املتعلمني بنسبة )من 35 إىل أقل من %75(. 
- وضع عالمة )√( يف أسفل خانة )منترش إىل حد ما(، إذا كان مظهر الضعف 

اللغوي منترًشا بني املتعلمني بنسبة ) من 1 إىل أقل 35 %(. 
- وضع عالمة )√( يف أسفل خانة )غري منترش(، إذا كان مظهر الضعف اللغوي 

غري منترش بني املتعلمني يف املستوى اللغوي الذي يدرس لطالبه.
- وضع عالمة )√( يف أسفل خانة )ال ينطبق(، إذا كان هذا املظهر ال خيتص 

باملستوى اللغوي الذي يدرس لطالبه.
كام طلب منهم حتديد البيانات األساسية اآلتية:

- الدولة.
- جهة العمل.

مشارك-  أستاذ  مساعد-  أستاذ  حمارض-  معيد-  لغة-  مدرس   ( الوظيفة   -
أستاذ(.

- املستوى الذي يقوم بتدريسه ) ابتدائي- متوسط- متقدم(.
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- سنوات اخلربة )أقل من 5 سنوات - من 5 سنوات إىل 10 سنوات - من11 
– من 21 إىل 25 عاما - من 26 إىل 30  إىل 15 عاما- من 16 إىل 20 عاما 

عاما - أكثر من 30 عاما(.
لتحديد مدى  وتفريغها  البيانات  تم رصد  اإلحصائية:  واملعاجلة  البيانات  - رصد 
انتشار كل مظهر من مظاهر الضعف اللغوي طبقًا للتدرج اخلاميس: )منترش جدًا )5(، 
منترش )4(، منترش إىل حد ما )3(، غري منترش )2(، ال ينطبق )1(، ومتت معاجلة البيانات 

إحصائيــًا بتحديد ما يأيت:
نتائج  يف  سريد  ملا  وفقا  املتعلمني،  لدى  فرعي  مظهر  لكل  املوزون  املتوسط   -

اإلجابة عن السؤال الثاين.
حد  إىل  منترش  منترش-  جدا-  منترش   ( فرعي  مظهر  انتشار كل  مدى  - داللة 

ما- غري منترش- ال ينطبق.
األقل  إىل  انتشارًا  األكثر  من  انتشاره  حسب  فرعي  مظهر  كل  رتبة  حتديد   -

فاألقل.

نتائج الدراسة

أول: نتائج الدراسة املرتبطة بالسؤال األول، الذي نصه:«ما مظاهر الضعف اللغوي 
لدى متعلمي اللغة العربية الناطقني بلغات أخرى؟«:

تم التوصل إىل قائمة بمظاهر الضعف اللغوي لدى متعلمي اللغة العربية الناطقني 
بلغات أخرى بياهنا كام يأيت: تنبثق عنها مائة وثالثة وتسعون مظهرا فرعيا )1(.

1- لالطالع عىل القائمة كاملة، يمكن الرجوع إىل قائمة املالحق ) ملحق1(، أو التواصل مع الباحثني.
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الرئيسةاملجال مظاهر الضعف 
عدد مظاهر 

الضعف 
الفرعية

مظاهر 
الضعف 

يف مهارات 
االستامع

7الضعف يف آداب االستامع

12الضعف يف مهارات الفهم احلريف للمسموع

6الضعف يف مهارات الفهم التفسريي للمسموع

7الضعف يف مهارات الفهم الناقد للمسموع

5الضعف يف مهارات الفهم التذوقي للمسموع

4الضعف يف مهارات الفهم اإلبداعي للمسموع

مظاهر 
الضعف 

يف مهارات 
التحدث

4الضعف يف آداب التحدث

9الضعف يف نطق األصوات العربية نطقا صحيحا

4الضعف يف التحدث بدقة لغوية

11الضعف يف التحدث بطالقة

10الضعف يف مهارات التحدث الوظيفي

13الضعف يف مهارات التواصل غري اللفظي

2الضعف يف إلقاء النصوص األدبية إلقاء معربا
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الرئيسةاملجال مظاهر الضعف 
عدد مظاهر 

الضعف 
الفرعية

مظاهر 
الضعف 

يف مهارات 
القراءة

4الضعف يف التمكن من آليات القراءة

24الضعف يف مهارات الفهم احلريف للمقروء

4الضعف يف مهارات الفهم التفسريي للمقروء

4الضعف يف مهارات الفهم الناقد للمقروء

5الضعف يف مهارات الفهم التذوقي للمقروء

4مظاهر الضعف يف مهارات القراءة اإللكرتونية

مظاهر 
الضعف 

يف مهارات 
الكتابة

6الضعف يف آليات الكتابة العربية

3ضعف اجلوانب الفكرية فيام يكتب

24الضعف يف الدقة اللغوية يف أثناء الكتابة

10الضعف يف مهارات الكتابة الوظيفية

5الضعف يف مهارات الكتابة اإلبداعية

6الضعف يف مهارات الكتابة اإللكرتونية.

هل عدد مظاهر الضعف الفرعية هو حاصل جمموع ما وجده مجيع املعلمني أم هي 
املظاهر التي اتفق مجيع املعلمني عىل وجودها؟

ثانيا: نتائج الدراسة املرتبطة باإلجابة عن السؤال الثاين، الذي نصه:«ما مدى انتشار 
مظاهر الضعف اللغوي لدى متعلمي اللغة العربية الناطقني بلغات أخرى؟«:
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إعدادها  تم  التي  االستبانة  توزيع  تم  الدراسة  أسئلة  السؤال من  لإلجابة عن هذا 
بلغات  الناطقني  العربية  اللغة  متعلمي  لدى  اللغوي  الضعف  مظاهر  انتشار  )مدى 
أخرى(، وبعد تطبيق هذه االستبانة عىل عينة الدراسة، تم تفريغ االستجابات التي تم 
التي  انتشار كل مظهر من املظاهر  احلصول عليها ومعاجلتها إحصائيًا، لتحديد درجة 

وردت يف االستبانة.
ولتحديد مدى انتشار املظاهر، ولتسهيل تفسري النتائج تم ترميز البيانات وإدخاهلا 

إىل احلاسب اآليل متهيدًا ملعاجلتها.
ونظرًا إىل أنه طلب من كل مستجيب أن يبدي رأيه، وفقًا لتدرج مخايس )منترش جدًا 
- منترش – منترش إىل حد ما - غري منترش - ال ينطبق( أمام كل مظهر فرعي من املظاهر 
املدونة يف االستبانة، فقد تم حتديد طول اخلاليا للتدرج ذي األبعاد اخلمسة املستخدم 
يف حماور أداة البحث، تم حساب املدى )5-1=4(، ثم تقسيمه عىل عدد خاليا املقياس 
هذه  إضافة  متت  ذلك  بعد   .)0.8  =5÷4( أي  الصحيح  اخللية  طول  عىل  للحصول 
القيمة إىل أقل قيمة يف التدرج )أو بداية التدرج وهي الواحد الصحيح( )بدران العمر، 

2002، 322(؛ وذلك لتحديد احلد األعىل هلذه اخللية. 
وهكذا أصبح طول اخلاليا وتفسري املتوسط احلسايب املوزون )املرجح( عىل النحو اآليت: 

- )من 4.21 إىل 5(: يدل عىل أن مظهر الضعف اللغوي )منترش جدًا(.
- )من 3.41 إىل 4.20(: يدل عىل أن مظهر الضعف اللغوي )منترش(.

- )من 2.61 إىل 3.40(: يدل عىل أن مظهر الضعف اللغوي )منترش إىل حد ما(،
- )من 1.81 إىل 2.60(: يدل عىل أن مظهر الضعف اللغوي )غري منترش(.

-  )من 1 إىل 1.80(: يدل عىل أن مظهر الضعف اللغوي )ال ينطبق(.
وسيتم عرض النتائج التي تم التوصل إليها، وفقًا ملا يأيت:

- مظاهر الضعف اللغوي يف مهارات االستامع.

- مظاهر الضعف اللغوي يف مهارات التحدث.
- مظاهر الضعف اللغوي يف مهارات القراءة.
- مظاهر الضعف اللغوي يف مهارات الكتابة.

- مظاهر الضعف اللغوي يف املهارات اللغوية كلها.
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وفيام يأيت توضيح ذلك:
مدى انتشار مظاهر الضعف اللغوي يف مهارات الستامع لدى متعلمي اللغة العربية 

الناطقني بلغات أخرى:
الرئيسة،  الضعف  مظاهر  من  مظهر  لكل  املرجح  املتوسط  اآليت  اجلدول  يوضح 
وداللته، وترتيبه بني املظاهر وفقًا آلراء عينة الدراسة حول مدى انتشار مظاهر الضعف 

اللغوي يف مهارات االستامع لدى متعلمي اللغة العربية الناطقني بلغات أخرى:

جدول)10( مدى انتشار مظاهر الضعف يف مهارات الستامع من وجهة نظر عينة الدراسة )ن= 47(

الرئيسةم مظاهر الضعف 
املتوسط 
املرجح

الرتتيبالدللة

6منترش إىل حد ما2.87الضعف يف آداب االستامع1

2
الضعف يف مهارات الفهم احلريف 

للمسموع
5منترش3.46

3
الضعف يف مهارات الفهم 

للمسموع التفسريي 
1منترش3.64

4
الضعف يف مهارات الفهم الناقد 

للمسموع
4منترش3.49

5
الضعف يف مهارات الفهم التذوقي 

للمسموع
2منترش3.62

6
الضعف يف مهارات الفهم اإلبداعي 

للمسموع
3منترش3.55
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يتضح من اجلدول السابق ما يأيت:
- املتوسطات احلسابية املوزونة الستجابات عينة الدراسة حول مدى انتشار مظاهر 

الضعف اللغوي يف مهارات االستامع تراوحت بني )2.87( و)3.64(.
- هناك مخسة مظاهر من مظاهر الضعف اللغوي يف مهارات االستامع يشري املتوسط 

املوزون لكل مظهر منها إىل أنه )منترش(، جاءت مرتبة ترتيبًا تنازليًا عىل النحو اآليت:
- الضعف يف مهارات الفهم التفسريي للمسموع.

- الضعف يف مهارات الفهم التذوقي للمسموع.
- الضعف يف مهارات الفهم اإلبداعي للمسموع.

- الضعف يف مهارات الفهم الناقد للمسموع.
- الضعف يف مهارات الفهم احلريف للمسموع.

- هناك مظهر واحد من مظاهر الضغف اللغوي يف مهارات االستامع يشري متوسطه 
املوزون إىل أنه )منترش إىل حد ما(، هو:

- الضعف يف آداب االستامع.
- ال توجد مظاهر ضعف لغوي يف مهارات االستامع يشري املتوسط املوزون لكل 

مظهر منها إىل أنه )منترش جدًا( أو )غري منترش( أو )ل ينطبق(.
مدى انتشار مظاهر الضعف اللغوي يف مهارات التحدث لدى متعلمي اللغة العربية 

الناطقني بلغات أخرى:
الرئيسة،  الضعف  مظاهر  من  مظهر  لكل  املرجح  املتوسط  اآليت  اجلدول  يوضح 
وداللته، وترتيبه بني املظاهر وفقًا آلراء عينة الدراسة حول مدى انتشار مظاهر الضعف 

اللغوي يف مهارات التحدث لدى متعلمي اللغة العربية الناطقني بلغات أخرى:

جدول )11( مدى انتشار مظاهر الضعف يف مهارات التحدث من وجهة نظر عينة الدراسة )ن= 47(

الرئيسةم مظاهر الضعف 
املتوسط 
املرجح

الرتتيبالدللة

7منترش إىل حد ما2.91الضعف يف آداب التحدث1
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الرئيسةم مظاهر الضعف 
املتوسط 
املرجح

الرتتيبالدللة

2
الضعف يف نطق األصوات العربية 

نطقا صحيحا
4منترش3.45

1منترش3.76الضعف يف التحدث بدقة لغوية3

2منترش3.66الضعف يف التحدث بطالقة4

5
الضعف يف مهارات التحدث 

الوظيفي
5منترش3.44

6
الضعف يف مهارات التواصل غري 

اللفظي
6منترش إىل حد ما3.38

7
الضعف يف إلقاء النصوص األدبية 

إلقاء معربا
3منترش3.62

يتضح من اجلدول السابق ما يأيت:
- املتوسطات احلسابية املوزونة الستجابات عينة الدراسة حول مدى انتشار مظاهر 

الضعف اللغوي يف مهارات التحدث تراوحت بني )2.91( و)3.76(.
- هناك مخسة مظاهر من مظاهر الضعف اللغوي يف مهارات التحدث يشري املتوسط 

املوزون لكل مظهر منها إىل أنه )منترش(، جاءت مرتبة ترتيبًا تنازليًا عىل النحو اآليت:
- الضعف يف التحدث بدقة لغوية.

- الضعف يف التحدث بطالقة.
- الضعف يف إلقاء النصوص األدبية إلقاء معربا.

- الضعف يف نطق األصوات العربية نطقا صحيحا.
- الضعف يف مهارات التحدث الوظيفي.
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متوسطهام  يشري  التحدث  مهارات  يف  اللغوي  الضغف  مظاهر  من  مظهران  هناك 
املوزون إىل أن كل مظهر منهام )منترش إىل حد ما(، مها:

- الضعف يف مهارات التواصل غري اللفظي.
- الضعف يف آداب التحدث.

- ال توجد مظاهر ضعف لغوي يف مهارات التحدث يشري املتوسط املوزون لكل 
مظهر منها إىل أنه )منترش جدًا( أو )غري منترش( أو )ل ينطبق(.

مدى انتشار مظاهر الضعف اللغوي يف مهارات القراءة لدى متعلمي اللغة العربية 
الناطقني بلغات أخرى:

الرئيسة،  الضعف  مظاهر  من  مظهر  لكل  املرجح  املتوسط  اآليت  اجلدول  يوضح 
وداللته، وترتيبه بني املظاهر وفقًا آلراء عينة الدراسة حول مدى انتشار مظاهر الضعف 

اللغوي يف مهارات القراءة لدى متعلمي اللغة العربية الناطقني بلغات أخرى:

جدول)12( مدى انتشار مظاهر الضعف يف مهارات القراءة من وجهة نظر عينة الدراسة )ن= 47(

الرئيسةم مظاهر الضعف 
املتوسط 
املرجح

الرتتيبالدللة

5منترش إىل حد ما2.95الضعف يف التمكن من آليات القراءة1

2
الضعف يف مهارات الفهم احلريف 

للمقروء
4منترش إىل حد ما3.34

3
الضعف يف مهارات الفهم التفسريي 

للمقروء
1منترش3.69

4
الضعف يف مهارات الفهم الناقد 

للمقروء
2منترش3.62

5
الضعف يف مهارات الفهم التذوقي 

للمقروء
3منترش3.57
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الرئيسةم مظاهر الضعف 
املتوسط 
املرجح

الرتتيبالدللة

6
مظاهر الضعف يف مهارات القراءة 

اإللكرتونية
5منترش إىل حد ما2.95

يتضح من اجلدول السابق ما يأيت:
- املتوسطات احلسابية املوزونة الستجابات عينة الدراسة حول مدى انتشار مظاهر 

الضعف اللغوي يف مهارات القراءة تراوحت بني )2.95( و)3.69(.
- هناك ثالثة مظاهر من مظاهر الضعف اللغوي يف مهارات القراءة يشري املتوسط 

املوزون لكل مظهر منها إىل أنه )منترش(، جاءت مرتبة ترتيبًا تنازليًا عىل النحو اآليت:
- الضعف يف مهارات الفهم التفسريي للمقروء.

- الضعف يف مهارات الفهم الناقد للمقروء.
- الضعف يف مهارات الفهم التذوقي للمقروء.

- هناك ثالثة مظاهر من مظاهر الضعف اللغوي يف مهارات القراءة يشري املتوسط 
املوزون لكل مظهر منها إىل أنه )منترش إىل حد ما(، جاءت مرتبة ترتيبًا تنازليًا عىل النحو 

اآليت:
- الضعف يف مهارات الفهم احلريف للمقروء.

- الضعف يف التمكن من آليات القراءة.
- مظاهر الضعف يف مهارات القراءة اإللكرتونية.

لكل  املوزون  املتوسط  يشري  القراءة  مهارات  يف  لغوي  ضعف  مظاهر  توجد  ال   -
مظهر منها إىل أنه )منترش جدًا( أو )غري منترش( أو )ل ينطبق(.

مدى انتشار مظاهر الضعف اللغوي يف مهارات الكتابة لدى متعلمي اللغة العربية 
الناطقني بلغات أخرى:

الرئيسة،  الضعف  مظاهر  من  مظهر  لكل  املرجح  املتوسط  اآليت  اجلدول  يوضح 
وداللته، وترتيبه بني املظاهر وفقًا آلراء عينة الدراسة حول مدى انتشار مظاهر الضعف 

اللغوي يف مهارات الكتابة لدى متعلمي اللغة العربية الناطقني بلغات أخرى:
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جدول )13( مدى انتشار مظاهر الضعف يف مهارات الكتابة من وجهة نظر عينة الدراسة )ن= 47(

الرئيسةم مظاهر الضعف 
املتوسط 
املرجح

الرتتيبالدللة

4منترش3.54الضعف يف آليات الكتابة العربية1

1منترش3.73ضعف اجلوانب الفكرية فيام يكتب2

3
الضعف يف الدقة اللغوية يف أثناء 

الكتابة
2منترش3.62

4
الضعف يف مهارات الكتابة 

الوظيفية
3منترش3.55

5
الضعف يف مهارات الكتابة 

اإلبداعية
5منترش3.47

6
الضعف يف مهارات الكتابة 

اإللكرتونية.
6منترش إىل حد ما3.21

يتضح من اجلدول السابق ما يأيت:
- املتوسطات احلسابية املوزونة الستجابات عينة الدراسة حول مدى انتشار مظاهر 

الضعف اللغوي يف مهارات الكتابة تراوحت بني )3.21( و)3.73(.
- هناك مخسة مظاهر من مظاهر الضعف اللغوي يف مهارات الكتابة.2+ يشري املتوسط 

املوزون لكل مظهر منها إىل أنه )منترش(، جاءت مرتبة ترتيبًا تنازليًا عىل النحو اآليت:
- ضعف اجلوانب الفكرية فيام يكتب.

- الضعف يف الدقة اللغوية يف أثناء الكتابة.
- الضعف يف مهارات الكتابة الوظيفية.

- الضعف يف آليات الكتابة العربية.
- الضعف يف مهارات الكتابة اإلبداعية.



-92-

- هناك مظهر واحد من مظاهر الضغف اللغوي يف مهارات الكتابة يشري متوسطه 
املوزون إىل أنه )منترش إىل حد ما(، هو:

- الضعف يف مهارات الكتابة اإللكرتونية.
ال توجد مظاهر ضعف لغوي يف مهارات الكتابة يشري املتوسط املوزون لكل مظهر 

منها إىل أنه )منترش جدًا( أو )غري منترش( أو )ل ينطبق(.
مدى انتشار مظاهر الضعف اللغوي يف املهارات اللغوية جمملة لدى متعلمي اللغة 

العربية الناطقني بلغات أخرى:
الرئيسة،  الضعف  مظاهر  من  مظهر  لكل  املرجح  املتوسط  اآليت  اجلدول  يوضح 
وداللته، وترتيبه بني املظاهر وفقًا آلراء عينة الدراسة حول مدى انتشار مظاهر الضعف 

اللغوي بصورة جمملة لدى متعلمي اللغة العربية الناطقني بلغات أخرى:

جدول)14( مدى انتشار مظاهر الضعف يف مهارات الكتابة من وجهة نظر عينة الدراسة )ن= 47(

املجالم
املتوسط 
املرجح

الرتتيبالدللة

3منترش3.44الضعف يف مهارات االستامع1

2منترش3.46الضعف يف مهارات التحدث2

4منترش إىل حد ما3.35الضعف يف مهارات القراءة3

1منترش3.52الضعف يف مهارات الكتابة4

يتضح من اجلدول السابق ما يأيت:
- املتوسطات احلسابية املوزونة الستجابات عينة الدراسة حول مدى انتشار مظاهر 

الضعف اللغوي يف جماالت املهارات اللغوية تراوحت بني )3.35( و)3.52(.
- هناك ثالثة جمالت يشري املتوسط املوزون لكل مظهر منها إىل أنه )منترش(، جاءت 

مرتبة ترتيبًا تنازليًا عىل النحو اآليت:
- الضعف يف مهارات الكتابة.

- الضعف يف مهارات التحدث.
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- الضعف يف مهارات االستامع.
- هناك جمال واحد يشري متوسطه املوزون إىل أنه )منترش إىل حد ما(، هو:

- الضعف يف مهارات القراءة.
- ال توجد مظاهر ضعف لغوي يف املجاالت األربعة يشري املتوسط املوزون لكل 

مظهر منها إىل أنه )منترش جدًا( أو )غري منترش( أو )ل ينطبق(.
ثالثا: نتائج الدراسة املرتبطة بالسؤال الثالث، الذي نصه:«ما التصور املقرتح لعالج 

مظاهر الضعف اللغوي لدى متعلمي اللغة العربية الناطقني بلغات أخرى؟«
متعلمي  لدى  اللغوي  الضعف  مظاهر  لعالج  مقرتح  تصور  بإعداد  الباحثان  قام 

اللغة العربية الناطقني بلغات أخرى، وفيام يأيت عرض هلذا التصور:
- أهداف التصور.

هيدف هذا التصور إىل:
- تقديم إجراءات علمية عملية لعالج مظاهر الضعف يف مهارات االستامع لدى 

متعلمي اللغة العربية الناطقني بلغات أخرى.
- تقديم إجراءات علمية عملية لعالج مظاهر الضعف يف مهارات التحدث لدى 

متعلمي اللغة العربية الناطقني بلغات أخرى.
القراءة لدى  - تقديم إجراءات علمية عملية لعالج مظاهر الضعف يف مهارات 

متعلمي اللغة العربية الناطقني بلغات أخرى.
الكتابة لدى  - تقديم إجراءات علمية عملية لعالج مظاهر الضعف يف مهارات 

متعلمي اللغة العربية الناطقني بلغات أخرى.
- مصادر إعداد التصور:

متثلت مصادر إعداد التصور يف:
- نتائج البحث احلايل اخلاصة بمظاهر الضعف اللغوي لدى متعلمي اللغة العربية 

الناطقني بلغات أخرى.
- األدبيات التي تناولت وضع حلول للضعف اللغوي لدى املتعلمني.

- الدراسات السابقة التي تناولت وضع حلول للضعف اللغوي لدى املتعلمني.
- خربة الباحثني الشخصية يف جمال تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى.
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- مسلامت التصور:
ينطلق التصور املقرتح من جمموعة من املسلامت هي:

- هناك إقبال كبري عىل تعلم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى.
وإن  عامة،  بصورة  األجنبية  اللغة  متعلمي  بني  لغوي  ضعف  مظاهر  توجد   -

اختلفت درجة مظاهر هذا الضعف.
املشكلة  تيسري حلها؛ ألن حتديد  بدقة يسهم يف  اللغوي  - حتديد مظاهر الضعف 

أحد خطوات حلها.
من  أسباب  لعدة  املتعلمني  لدى  اللغوي  الضعف  مظاهر  انتشار  درجة  ختتلف   -

بينها: دافعية املتعلم، واألداء املهني للمعلم، وجودة املقررات.
- عدم تكاتف اجلهود يف التغلب عىل مظاهر الضعف اللغوي لدى املتعلمني يؤدي 

إىل تفاهم هذه املظاهر وانتشارها.
- متطلبات التصور:

من  البد  متطلبات  عدة  هناك  تطبيقه،  إمكانية  وتيسري  املقرتح  التصور  لتحقيق 
توافرها، أمهها ما يأيت:

- توفري مقررات لتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى مبنية وفقا للمعايري 
احلديثة لتصميم حمتوى املناهج.

- توفري معلمني معدين إعدادا أكاديميا ومهنيا وثقافيا يؤهلهم لتعليم اللغة العربية 
للناطقني بلغات أخرى بكفاءة.

للتغلب عىل مظاهر  للمعلمني وفقا الحتياجاهتم  متنوعة  تدريبية  برامج  إعداد   -
الضعف اللغوي التي تظهر هلم يف أثناء تعاملهم مع الطالب والتدريس هلم.

- ضبط التصور:
للتأكد من دقة التصور املقرتح وصدقه تم عرضه عىل مخسة )5( من املختصني يف 
جمال تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى )انظر امللحق3(، وقد أشاروا مجيعا إىل 

مناسبة التصور لتحقيق اهلدف منه. 
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- مكونات التصور:
لدى  اللغوي  الضعف  مظاهر  بعالج  اخلاصة  املقرتحات  لبعض  عرض  يأيت  فيام 
اخلطوات  هذه  تكون  أن  روعي  وقد  أخرى،  بلغات  الناطقني  العربية  اللغة  متعلمي 
إىل  باإلضافة  الدرايس(،  واملقرر  واملعلم،  )املتعلم،  التعليمية  العملية  ملكونات  شاملة 
يأيت  وفيام  والكتابة(،  والقراءة،  والتحدث،  )االستامع،  األربع  اللغة  مهارات  شموهلا 

توضيح ذلك:
اللغة  املستوى بشكل دقيق، من أجل تصنيف متعلمي  - إعداد اختبارات حتديد 
العربية الناطقني بلغات أخرى بدقة، وتوزيعهم عىل مستوياهتم اللغوية بام يتوافق 

مع املستوى احلقيقي هلم.
- إعداد مقررات وبرامج تعليم اللغة العربية وفقا للمعايري العاملية لتعليم اللغات 
األجنبية، وبام يتوافق مع طبيعة اللغة العربية وثقافتها، وفيام يأيت أهم النقاط التي 

ينبغي الرتكيز عليها عند إعداد املقررات:
اللغة  متعلمي  لدى  االستامع  مهارات  يف  الضعف  مظاهر  لعالج  األول:  املحور 

العربية الناطقني بلغات أخرى، ينبغي أن يتضمن املقرر تنمية مهارات املتعلمني يف:
- آداب االستامع.

- مهارات الفهم احلريف للمسموع.
- مهارات الفهم التفسريي للمسموع.

- مهارات الفهم الناقد للمسموع.
- مهارات الفهم التذوقي للمسموع.

- مهارات الفهم اإلبداعي للمسموع.
اللغة  متعلمي  لدى  التحدث  مهارات  يف  الضعف  مظاهر  لعالج  الثاين:  املحور 

العربية الناطقني بلغات أخرى، ينبغي أن يتضمن املقرر تنمية مهارات املتعلمني يف:
- آداب التحدث.

- نطق األصوات العربية نطقا صحيحا.
- التحدث بدقة لغوية.

- التحدث بطالقة.
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- التحدث الوظيفي.
- التواصل غري اللفظي.

- إلقاء النصوص األدبية إلقاء معربا.
املحور الثالث: لعالج مظاهر الضعف يف مهارات القراءة لدى متعلمي اللغة العربية 

الناطقني بلغات أخرى، ينبغي أن يتضمن املقرر تنمية مهارات املتعلمني يف:
- آليات القراءة.

- الفهم احلريف للمقروء.
- الفهم التفسريي للمقروء.

- الفهم الناقد للمقروء.
- الفهم التذوقي للمقروء.

- مهارات القراءة اإللكرتونية.
املحور الرابع: لعالج مظاهر الضعف يف مهارات الكتابة لدى متعلمي اللغة العربية 

الناطقني بلغات أخرى، ينبغي أن يتضمن املقرر تنمية مهارات املتعلمني يف:
- آليات الكتابة العربية.

- اجلوانب الفكرية فيام يكتب.
- الدقة اللغوية يف أثناء الكتابة.

- مهارات الكتابة الوظيفية.
- مهارات الكتابة اإلبداعية.

- مهارات الكتابة اإللكرتونية.
- االهتامم باألنشطة اللغوية )الصفية، واملصاحبة(، بحيث يكلف املعلم املتعلمني 

بتنفيذ أنشطة لغوية تسهم يف عالج مظاهر الضعف اللغوي لدهيم.
- متابعة أداء املتعلمني باستمرار من خالل تطبيق أدوات تقويم متنوعة وشاملة؛ إذ 

يتم الكشف عن مظاهر الضعف اللغوي أوال بأول.
- تدريب معلمي اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى عىل كيفية تصميم الربامج 

العالجية للضعف اللغوي لدى املتعلمني.
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- تدريب معلمي اللغة العربية عىل إسرتاتيجيات التدريس النشطة التي متكنهم من 
حتقيق نواتج التعلم املستهدفة، بحيث تقل مظاهر الضعف اللغوي لدى املتعلمني قدر 

اإلمكان.

توصيات البحث:
بناء عىل ما توصل إليه البحث احلايل من نتائج، يمكن التوصية بام يأيت:

إذ  أخرى؛  بلغات  للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  مناهج  حمتوى  بإعداد  االهتامم   -
متكن املتعلمني من املهارات اللغوية والتواصلية، واألبعاد الثقافية.

أخرى،  بلغات  للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  برامج  يف  اللغوية  األنشطة  تنويع   -
بحيث يتم التعامل مع مظاهر الضعف اللغوي لدى املعلمني بام يتوافق مع كل عينة 

من الطالب.
اللغوية يف أنامطها املختلفة بحيث جيد كل متعلم ضالته  التدريبات  - الرتكيز عىل 

التي يبحث عنها يف التدريبات، ويستطيع أن يتغلب عىل الضعف الذي لديه.
عن  الكشف  كيفية  عىل  أخرى  بلغات  للناطقني  العربية  اللغة  معلمي  تدريب   -

مظاهر الضعف اللغوي لدى املتعلمني.
إجرائية  بلغات أخرى عىل وضع خطط  للناطقني  العربية  اللغة  تدريب معلمي   -

لعالج مظاهر الضعف اللغوي لدى املتعلمني.
من  مستوى  كل  عىل  وتوزيعها  تفصييل  بشكل  اللغوي  الضعف  مظاهر  رصد   -

املستويات اللغوية.
- رصد مظاهر الضعف اللغوي لدى متعلمي اللغة العربية وفقا جلنسياهتم، ووضع 

الربامج العالجية اخلاصة بذلك.
اللغوي  يتم الكشف عن مظاهر الضعف  إذ  اللغوي املستمر؛  بالتقويم  - االهتامم 

أوال بأول، ومن ثم عالج ما يظهر من ضعف عند املتعلمني يف بدايته.
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مقرتحات البحث: 
لتكملة نتائج البحث احلايل يمكن اقرتاح القيام بالبحوث والدراسات اآلتية:

- مظاهر الضعف اللغوي يف مهارات الكتابة األكاديمية لدى متعلمي اللغة العربية 
الناطقني بلغات أخرى.

- مظاهر الضعف اللغوي يف املفاهيم اللغوية )النحوية – الرصفية - البالغية( لدى 
متعلمي اللغة العربية الناطقني بلغات أخرى.

أخرى:  بلغات  لناطقني  العربية  اللغة  متعلمي  لدى  اللغوي  الضعف  أسباب   -
دراسة ميدانية.

- أدوار معلمي اللغة العربية يف عالج الضعف اللغوي لدى متعلمي اللغة العربية 
الناطقني بلغات أخرى.

باللغة اإلنجليزية  الناطقني  العربية  اللغة  اللغوي لدى متعلمي  الضعف  - مظاهر 
)وفقا للجنسيات املختلفة(: دراسة ميدانية.

أخرى يف  بلغات  الناطقني  العربية  اللغة  متعلمي  لدى  اللغوي  الضعف  مظاهر   -
املستوى االبتدائي: دراسة ميدانية.

أخرى يف  بلغات  الناطقني  العربية  اللغة  متعلمي  لدى  اللغوي  الضعف  مظاهر   -
املستوى املتوسط: دراسة ميدانية.

أخرى يف  بلغات  الناطقني  العربية  اللغة  متعلمي  لدى  اللغوي  الضعف  مظاهر   -
املستوى املتقدم: دراسة ميدانية.

املراجع
طرق  العربية،  اللغة  يف  املحادثة  )2014م(،  حسني،  والبسومي،  داود  إيلغا،   -
جملة  يف  منشور  بحث  األجانب،  الطلبة  لدى  مشكالهتا  معاجلة  وأساليب  تعليمها، 

جامعة املدينة العاملية– ماليزيا، العدد العارش، ذو احلجة ـ- أكتوبر.
مهارة  يف  األتراك  الطلبة  ضعف  )2016م(  حممود،  قدوم،  و  حممود  جويلك،   -
املحادثة: املشكلة وطرق املعاجلة، بحث منشور ضمن أعامل مؤمتر إسطنبول الدويل الثاين.
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يف  املقرتحة  )اتقن(  إسرتاتيجية  تأثري  2013م(،   ( املحسن  عبد  عيل  احلديبي،   -
تنمية مهارات الفهم القرائي لدى متعلمي اللغة العربية الناطقني بلغات أخرى، املجلة 

الرتبوية، جملس النرش العلمي، جامعة الكويت، املجلد 27، العدد 106، مارس. 
- احلديبي، عيل عبد املحسن )2017م-أ(، تصور مقرتح للتغلب عىل املشكالت 
كلية  جملة  أخرى،  بلغات  للناطقني  العربية  اللغة  بتعليم  املعنية  اجلهات  تواجه  التي 

الرتبية، كلية الرتبية، جامعة أسيوط، املجلد 33، العد 1، يناير. 
- احلديبي، عيل عبد املحسن )2017-ب(، فاعلية برنامج قائم عىل خرائط التفكري 
النحو  الذاتية يف  النحوية، ومهارات اإلعراب والكفاءة  املفاهيم  تنمية  اإللكرتونية يف 
لدى متعلمي اللغة العربية الناطقني بلغات أخرى، املجلة الدولية للبحوث الرتبوية، 

كلية الرتبية، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، املجل 41، العدد 4، سبتمرب .
- احلديبي، عيل عبد املحسن، )2018م(، فاعلية إسرتاتيجية )حتاور( املقرتحة يف 
تنمية مهارات التواصل والكفاءة الذاتية يف احلوار لدى متعلمي اللغة العربية الناطقني 
 ،32 املجلد  الكويت،  جامعة  العلمي،  النرش  جملس  الرتبوية،  املجلة  أخرى،  بلغات 

العدد 127، اجلزء 2، يونيو. 
اللغة  املرحلة األساسية يف  الدراويش، حممود ) 2006م(، مظاهر ضعف طلبة   -

العربية، األسباب وطرق العالج، بحث منشور يف جملة الرتبية، قطر، 35 )158(. 
- الشمسان، أبو أوس، )1439(، جماهبة الضعف اللغوي، مقال متاح عىل موقع 

جممع اللغة العربية عىل الشبكة العنكنوتية، تاريخ الدخول 24/ 12/ 1439هـ. 
- صايف، حسن، ) 2007م(، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة القدس، فلسطني.
- الصديق، عمر، )2005م( تعليم مهارة االستامع، جملة العربية للناطقني بغريها، 

جامعة إفريقيا العاملية، العدد ) 2 ( ذو احلجة -يناير ، السنة الثانية. 
- عبداللطيف، حممد محاسة )1428هـ(، مشكلة الضعف اللغوي، مقال متاح عىل 

الشبكة العنكبوتية، تاريخ الدخول 22/ 12/ 1439هـ. 
- عثامنة، فايز واملومني، حممد، )2010م(، مظاهر الضعف اللغوي وأسبابه لدى طلبة 
املرحلة األساسية الدنيا من وجهة نظراملعلمني يف منطقة املثلث الشاميل )لواء حيفا(، بحث 

منشور يف جملة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتامعية، مج )7(، عدد خاص )2(. 
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تنميتها،  وطرائق  ماهيتها  اللغوية  املهارات  )1421هـ(،  فؤاد،  أمحد  عليان،   -
الرياض، دار املسلم. 

مركز  القاهرة:  الطفل.  لدى  والتواصل  اللغة  م(،   2002( أنيس،  قاسم،   -
اإلسكندرية للكتاب. 

املحسن، )2016م(، ضعف خمرجات  قاسم، حممد جابر، واحلديبي، عيل عبد   -
تعلم اللغة العربية: املظاهر واألسباب والعالج، الشارقة، املركز الرتبوي للغة العربية 

لدول اخلليج.
املدرسة.  قبل  ما  اللغوية ألطفال  املهارات  تنمية  الناشف، هدى، ) 2007 م(،   -

القاهرة: دار الفكر. 
- نرصي، بسمة، مهارة االستامع دراسة يف جمال تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 

هبا، بحث متاح عىل الشبكة العنكبوتية، تاريخ الدخول 22/ 12/ 1439هـ. 
- يونس، والناقة، )1981م(، أساسيات تعليم اللغة العربية. القاهرة: دار الثقافة 

للطباعة والنرش. 

املواقع اإللكرتونية: 
http://www.m-a-arabia.com/vb/showthread.php? 
http://dergipark.gov.tr/download/article-file 
http://www.m-a-arabia.com/site/
http://www.alukah.net
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ملخص البحث
 يسعى هذا البحث إىل مزيد التعّمق يف نظرية كان هلا عميق األثر يف تطوير الوصف 
ما  ولعّل  األلسنة.  تعليم  يف  فوائده  وإبراز   )classe(صنف مفهوم  يف  بالتوّسع  الّلساين 
جيمع هذه النظرية، نظرية أصناف األشياء )classes d’objets(، بباقي النظريات البنيوية 
والتوليدية انطالقها يف وصف الوحدات الّلسانية من اجلملة البسيطة باعتبارها وحدة دنيا 
 ،)Theory Meaning Text(»لدراسة املعنى ولكّنها تفرتض عىل غرار نظرّية » معنى نّص
أّن وصف لسان ما وصفا علميا رصحيا يعني بالرضورة بناء معجم رصيح لذاك الّلسان 

ُتضبط فيه خصائص كّل وحدة والّصنف الذي يمكن أن تنضوي حتته. 
املعجم«  »الّنحوـ  نظرية  إىل  تعود جذورها  التي  األشياء«  »أصناف  نظرية  أّن  وبام   
تعتمد املكّونات املعجمية واملكّونات الرتكيبية الداللية يف وصف الوحدات وتوزيعها 
إىل أصناف بعينها، فإّن خمتلف تلك األصناف سواء كانت كربى أو فرعية وما تتمّيز به 
من سامت مقولية، قابلة ألن تستثمر ال يف جمال الصناعة القاموسية فحسب، بل يف جمال 

تعليم األلسنة وتطوير مهارات املتعّلمني حتى يصبحوا ذوي قدرات تواصلية كافية.
الكلامت املفاتيح: اسم أصناف األشياء صنف مقولة مكون داليل مكّون معجمي.

د. حممد الصحبي البعزاوي

كلية اآلداب سوسة - تونس

مفهوم صنف فـي نظرية »أصناف األشياء«
وأثره فـي تعليم العربية لسانا ثانيا
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متهيد: 
 نروم من خالل هذا البحث العودة إىل »التصنيف« باعتباره أداة من بني األدوات 
املنهجية املعتمدة يف وصف األلسنة البرشية ويف التعّرف عىل خصائصها وتفّهمها فضال 
عاّم يؤديه من دور يف مراقبة كفاءاهتا التفسريية)1(. وقد تطّور االهتامم بالتصنيف وتزايد 
يف خمتلف املجاالت املعرفية إىل حّد أّن القائلني بتفاعل العلوم واملعارف قد اعتمدوه 
التعّرف  ويف  املعارف  تلك  اّتصال  االستدالل عىل  اعتمدوها يف  التي  القرائن  بني  من 
عىل قوانينها وأهدافها. ومع أّن التصنيف قد كان من بني األدوات التي اعتمدها النحاة 
القدامى، من العرب ومن غري العرب، يف وصفهم األنظمة الّلسانية التي اشتغلوا هبا، 
انطالقا  العرشين  القرن  من  الثاين  الّنصف  يف  البرشية  األلسنة  وصف  إىل  العودة  فإّن 
من البحث يف القواسم املشرتكة بينها )Les Universaux Linguistiques( قد قّوى 
النزعة الوصفية لدى عدد من الّلسانيني فاعتربوا التصنيف رشطا رضوريا من رشوط 
وصف األلسنة لكونه يمّكن الّلساين من التأّكد من النتائج الوصفية فضال عن متكينه 

إّياه من اجتناب عمليات االنتقاء يف الوصف)2(. 
 Gaston( قّروص  لـ«غاسطون  األشياء«  »أصناف  نظرية  تأيت  السياق  هذا  ضمن 
Gross( وهي نظرية تطمح إىل جتاوز إخفاقات بعض النظريات التحويلية يف وصف 
الّنظرية  به هذه  ما متّيزت  أهّم  انتظامها. ولعّل  الّلسانية والبحث يف مظاهر  الوحدات 
أهّنا أعادت االعتبار للمعجم يف الوصف، عىل غرار نظرّية »معنى نّص« وأعامل »خمرب 
الوحدات  خصائص  خمتلف  عىل  التعّرف  يتسّنى  كي   ،)LLI( احلاسوبية«  الّلسانيات 
كّل  خصائص  تدقيق  يف  التوّسع  إىل  ذلك  أّدى  وقد  استعامالهتا.  خمتلف  عن  فضال 
وحدة وتوزيعها بالّنظر إىل تلك اخلصائص ضمن أصناف متّكن من وضع معاجم قابلة 

للحوسبة فضال عن وضع برجميات يف جماالت خمصوصة تساعد عىل الرتمجة اآللية. 
يف  املعجمية  بالوحدات  االشتغال  من  تنطلق  األشياء«  »أصناف  نظرية  أّن  وبام   
االستعامل والتداول استكامال خلصائصها الرتكيبية فضال عن خصائصها املعجمية، فقد 
الّنظرية يف تصنيف  اعتمدته هذه  الذي   )classe( »ننطلق من مفهوم »صنف أن  رأينا 
الوحدات وأن نوّضح مظاهر االستفادة منه يف تعليم العربية لسانا ثانيا بحثا عن حلول 

1ـ  نشري يف هذا الّسياق إىل أّننا نخّص بــ«التصنيف« معناه الّلساين املبارش لكون التصنيف من األدوات احلارضة يف حياتنا 
اليومية ونحن نتعامل مع املوجودات واألشياء التي حولنا. ولوال التصنيف الذي ننجزه، وإن بصورة غري واعية، ملا 

أمكننا جتاوز فوىض األشياء واملوجودات يف األوساط التي نحيا فيها وهبا. 
2ـ  انظر بخصوص هذه املالحظة:

.Maurice Gross, (1979): On the failure of Generative Grammar, Language Vol.55 N,4 pp 859- 885
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أّنه قد شاع يف أوساط املتعّلمني اليوم أكثر من أّي  لبعض عوائق تعّلم العربّية خاّصة 
وقت مىض، االعتقاد يف صعوبة العربّية ويف تعّقد نظامها مقارنة بباقي األلسنة البرشّية. 
وقد أصبح هذا االعتقاد رضبا من اإلمجاع تعّدى يف كثري من األحيان املتعّلم إىل املعّلم 
عىل الرغم من تأكيد املشتغلني بتعليم األلسنة أّن عمليات التدّخل الّتعليمي واحدة يف 
املعّلم سواء يف  استعداد  تعّلم األلسنة مقرتن بمدى  الّتفاوت يف  خمتلف األلسنة، وأّن 
منهجه التعليمي أو يف معرفته العلمية التي يوّظفها يف بناء خمتلف األنشطة التعليمية)1(. 
 educational ( »فنحن نطمح من خالل هذا البحث يف جمال »الّلسانيات التعليمية 
linguistics( إىل بيان سبل االنتفاع ببعض مكتسبات نظرّية »أصناف األشياء« يف تعليم 
العربية لسانا ثانيا رغبة يف جتاوز تدريسها باعتامد »التلقني« أو »الرتمجة« أو »القواعد« 
وهي طرائق أثبت املهتّمون باكتساب اللغة الثانية عدم نجاعة االشتغال هبا يف تطوير 
كفايات املتعّلم الّلغوية خاّصة إذا اعُتمدت إحداها بمعزل عن األخرى)2(. ونفرتض 
أّن تعليم األلسنة عموما يقتيض االنطالق من طريقة تعليمية تتمّيز باجلمع بني الّنظرية 
واملامرسة الفعلية للغة، وهو ما سنعمل عىل بيان وجاهته يف الفقرات املوالية من البحث 

انطالقا من االهتامم بتعليم العربية لسانا ثانيا. 
 1- »أصناف األشياء« ودورها يف إعادة وصف وحدات األلسنة الّطبيعية:

 تتنّزل نظرية »أصناف األشياء« ضمن سياق معريف عاّم يطمح أصحابه إىل إعادة 
وصف األلسنة البرشية عىل نحو يسمح بتطويعها عىل الرغم من تنّوعها وتعّقدها، إىل 
الّنظرية، إىل جانب نظرية معنى نّص ونظرّية  أنظمة احلاسوب وبرجمياته. وُتعترب هذه 
للتنظري عىل حساب  األولوّية  منحت  التي  الّلسانية  لالجّتاهات  بديال  املعجم،  الّنحوـ 
املبارشة الوصفية لأللسنة. ويمكن اختزال الغاية الّنظرية هلذه النظرية يف حتقيق وصف 
مشكلن منتظم لوحدات الّلسان الّطبيعي يمّهد ملعاجلته آليا. وقد يكون مفهوم »أصناف 
األشياء« من أهّم إضافات غ. قروص ضمن مرشوع الوصف الّشامل لأللسنة البرشّية، 
لكونه قد منح اآللة قدرة أكرب عىل التعّرف عىل الوحدات والتفريق بينها وحتديد طبيعة 

1- يمكن العودة يف هذا الباب إىل، )حممد صالح الدين الرشيف، بعض األسس النظرّية ملقاربة نحوية عاّمة تعليمية توّحد 
خمتلف القدرات اللسانية يف استعامل العربّية يف التواصل املناسب للمقام، ضمن أعامل مؤمتر، اجتاهات حديثة يف تعليم 

العربية لغة ثانية، معهد اللغويات العربية جامعة امللك سعود، 10ـ12 فرباير 2014(.
2- Leaver, B. L, Shekhtman, B. ( 2002).Principles and practices in teaching Superior Level  Language 

Skills. New York, Cambridge University Press.
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كّل وحدة والّصنف الذي تنتمي إليه)1(.
 وبقطع الّنظر عاّم تتمّيز به هذه الّنظرية من مبادئ وفرضيات، فإّن انطالقها من كون 
حُتّدد بمقتىض  تُعْد جمّرد كيانات منغلقة عىل ذاهتا، فهي كيانات  الوحدات املعجمية مل 
رشوط استعامهلا يف اجلمل)2(، مل يكن مفيدا يف مراجعة املداخل القاموسية فحسب)3(، 
بل يف بناء وصف مشكلن للملكة الّلغوية يف لسان ّما يقطع مع كّل مظاهر »االنتقائية« 
يف الوصف وجيّنب إىل حّد بعيد اآللة أو متعّلم ذاك الّلسان إمكان إنتاج مجل غري مقبولة 
داللية  أصناف  وهي  األشياء«  »أصناف  مفهوم  اسُتحدث  الّسياق  هذا  ضمن  دالليا. 
)classes sémantiques( مبنية انطالقا من مقاييس تركيبية ويتحدد كل صنف منها 

باعتباره حمموال ينتقي بشكل خمصوص الوحدات التي تشّكله)4(. 
التوليدي والّنحو  الّنحو  أّن عمليات وصف األلسنة وشكلنتها قد ظهرت يف   ومع 
التحوييل باعتامد »الّسامت الرتكيبية« )Traits Syntaxiques( مدخال لضبط قواعد انتقاء 
يتّم بموجبها انتقاء عنرص ّما عنرصا آخر من العنارص املتوّفرة يف املعجم، فإّن حمدودّية هذه 
املقاربة التي ُتفرّس، يف نظر بعض الّدارسني، بقّلة الّسامت املعتمدة يف الوصف وبانفصاهلا 
عن جمال الرتكيبّية )La syntaxe()5(، قد كان وراء ظهور املفهوم. ولذلك فإّن مراجعة 
هذه  إضافات  أبرز  من  ُيعّد  »صنف«  مفهوم  واستحداث  الوصف  يف  »السامت«  تلك 
الّسامت وجعل  أّنه قد مّكن املشتغلني بوصف األلسنة من مزيد تفريع تلك  بام  الّنظرية 

عنارص املعجم موّزعة يف جمموعات بحسب ما تتمّيز به من خصائص داللية تركيبّية. 

1- يمكن العودة يف هذا الباب إىل ، عز الّدين املجدوب ، مفهوم الوحدة املعجمية يف نظرية من املعني إىل النّص وأثرها يف 
تعليم األلسنة، معهد اللغويات العربية، 2014 صص 63- 80.

2ـ انظر بخصوص هذه املالحظة:
 Denis Le Pesant & Michel Mathieu Colas.1998,” Introduction aux classes d’objets”, Langages 1998,  

.n.131,pp 6-33

3- نشري يف هذا الباب إىل كون مداخل القواميس التقليدية متكّونة من كلامت يف حني أّن مداخل القواميس اإللكرتونية » تأخذ 
 description intégrée) شكل مجل ُتصاغ يف شكل ورلساين رمزي يصف بدّقة استعامال واحدا للكلمة املعنية وصفا مندجما

) وإفاديا(en intension) » ) صالح املاجري، ضمن الورهاين، األفعال النّاقلة يف العربية املعارصة ،   2009، ص:ج(.
أصناف  يف  مقّدمة   « كوالس،  ماتيو  وميشال  لوبوزان  دنيس  إىل  األشياء  أصناف  تعريف  بخصوص  العودة  يمكن   -4
األشياء«، تر. ناجي منترص، ضمن إطالالت  عىل النظريات الّلسانية والّداللية يف النصف الثاين من القرن العرشين، 

ج2 ص 729 وما بعدها. ض 
5- الورهاين، 2009،26 .
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اعتامد  وأثر  األشياء«  »أصناف  نظرّية  بفضل  حتّققت  التي  الوصفية  الّنتائج  ولعّل   
استثامر  إىل  دعتنا  التي  احلوافز  بني  من  ودالليا،  نحويا  مقبولة  مجل  إنتاج  يف  املفهوم 
من  أّن  نعتقد  فنحن  بغريها.  الناطقني  أو  هبا  للناطقني  سواء  العربية  تعليم  يف  املفهوم 
تعليمية  اعتامد طرق  لذلك، وأمّهها  املالئمة  الّظروف  توّفر  األلسنة عدم  تعليم  عوائق 
ينعدم فيها الرّتابط بني الّنظرية واملامرسة الفعلية لّلغة)1(. ولذلك فإّن العودة إىل نظرية 
ثانيا  لسانا  العربية  تعليم  بديل يف  تقديم تصّور  منها يف  »أصناف األشياء« واالنطالق 
الّنتائج التطبيقية التي حتّققت باستعامهلا يف الوصف الّلساين وبام  سببه، يف رأينا، أمهّية 
أصحاهبا  يرتكز  نحوّية،  معجمية-  مقاربة  منها  جعلت  نظرّية  أسس  من  عليه  تنبني 
دنيا)2( أساسية  وحدة  ويعتربوهنا  البسيطة«  »اجلملة  عىل  الّلسان  وحدات  وصف   يف 

 قائمة عىل وحدات معجمية عاملة بنيويا عمل الّرؤوس يف متعّلقاهتا)3(.
 تنتسب إىل هذه الّنظرية مقاربة معجمّية يف الّتعليم تعترب املعجم أساس الّنحو وتعتمد 
الوحدة املعجمّية بام تؤديه من أدوار عاملية وسيلة من أهّم الوسائل املوصلة إىل اكتساب الّلسان 
املستهدف. وبقطع النظر عن األسس البيولوجية وعن دور العوامل االجتامعية والثقافية يف 
اكتساب اللغة، فإّن تلك املقاربة تنطلق من أصناف الوحدات وتستثمر اخلصائص املعجمّية 
الّداللية لكّل صنف من تلك األصناف يف بناء خّطة بيداغوجّية تشتمل، من ضمن األنشطة 
 )prédicats( »التي تشتمل عليها، عىل التامرين التي جيرهيا املتعّلم سواء يف اختياره »املسانيد
معها)4( وتتالءم  إليها  حتتاج  التي   )arguments( »املعموالت«  بدورها  تنتقي   التي 

باملعنى  التطبيق،  إّن  بل  والتطبيق،  النظرية  بني  التالزم  رضورة  تأكيد  يف  البرشّية  األلسنة  بتعليم  املهتّمون  خيتلف  -مل   1
العلمي للمصطلح، حيتاج، يف نظرهم، إىل نظرّية أو نظريات لسانية متينة متّكن املشتغلني به من اختبار مدى سالمة  
ما  توّصلوا إليه إجرائيا. ويف هذا الّسياق أّكدوا حاجة املعّلم، يف منهجه التعليمي، إىل أن يكون:« عىل أقىص ما يمكنه 
عاّمة  نحوية  ملقاربة  النّظرية  األسس  بعض  التطبيقية«)الرّشيف،  األنشطة  جلميع  نرباسا  يستعملها  علمية  معرفة  من 

تعليمية...، 2014، صص 81- 98 (.
2- «Nous considérons que l’unité minimale de signification est la phrase au sein de laquelle est 

déterminé l’emploi de chaque mot. La phrase obéit à la définition suivante :
f (x) f étant une fonction, c’est-à-dire le prédicat, et x des variables, c’est-à-dire les argu-
ments du prédicat » Salah Mejri (2007) : « Le traitement automatique de l’arabe :
traduction et enseignement », p : 57.

3- «Le prédicat sélectionne les arguments, c’est-à-dire détermine, parmi les substantifs, ceux 
qui sont compatibles avec lui. Cet ensemble peut être représenté par le schéma suivant : 
prédicat (arg1, arg2, arg3,…) ». Gaston Gross. (2012) : Manuel d›analyse linguistique : Ap-
proche sémantico-syntaxique du lexique, p : 14.

3- Gross Gaston (2012) : Manuel d’analyse linguistique : Approche sémantico-syntaxique du 
lexique, P :13. « Nous définissons un prédicat comme un mot qui opère une sélection déter-
minée parmi les mots du lexique.. Les arguments sont les éléments lexicaux ainsi sélection-
nées par les prédicats dans le cadre de la phrase simple»
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 أو يف رضوب التحويل واالستبدال واإلضامر التي جيرهيا عىل اجلمل وهو يطلب الغرض 
املناسب للمقام.

فاالهتامم بإضافات نظرّية أصناف األشياء يف تدقيق بعض األسس املفهومّية العلمّية 
هبا  املقرتنة  التعليمية  املقاربة  ويف  العلمية  الّنظرّية  يف  الحظناه  ما  إىل  راجع  والتعليمية 
من مزايا تسمح بتمكني املتعّلم من تعّلم كيفية استخدام اللغة بغرض التواصل. وقد 
بناء عىل ما تقّدمه  الّتفكري يف تعليم األلسنة  الّنظرّية إىل إعادة  قادنا الوعي بأمهّية تلك 
الباب عىل أن جيدوا حلوال  املتخّصصني يف هذا  الّلسانيات من معارف نظرّية تساعد 
للمشكالت الّلغوية الّتعليمية التي تواجههم)1(. ونظًرا إىل اّتساع املجال يف هذا الباب 
وما قد يثريه من تساؤالت أمّهها عالقة »الّلسانيات التطبيقية« بـ«الّلسانيات الّنظرية« 
التعليمية« منهام، فإّننا نكتفي يف هذا املقال، كام أرشنا إىل ذلك يف  وموقع »الّلسانيات 
الّصعوبات  بعض  جتاوز  يف  األشياء«  »أصناف  مفهوم  وجاهة  ببيان  سابقة،  فقرات 

االبستمولوجّية التي حتول دون اكتساب املتعّلم الّلسان الذي يتعّلمه. 
2- من الّسامت العاّمة إىل أصناف األشياء: 

 ذكرنا يف موضع سابق أّن النحو التوليدي الّتحوييل قد حّدد مجلة من الّسامت الرتكيبّية 
اإلعرابية  لألبنية  جمّردة  شكلنة  وتقديم  املعجمية  الوحدات  اشتغال  كيفية  لوصف 
قبله »خمّصصا«  يطلب   )Head( »رأسا معجمّيا«  تنّوعت واختلفت،  مهام  تتطّلب  التي 
التمثيل  كّلية  مدى  عن  الّنظر  وبغّض   .)Complement( متّمام«  وبعده   )Specifier(
الذي اقرتحه شومسكي للبنية اإلعرابية)2(، فإّن اهتاممه برتكيب تلك األبنية وبالعالقات 
وعالقة   )Immediatly Contain( املبارش  التضّمن  كعالقة  هلا  املكّونة  الوحدات  بني 
التحّكم املكّوين )C_Command( وعالقة الّتجاور)Sister(..، قد أفىض إىل حتديد عدد 
من الّسامت املعجمية الّداللية غايتها ضبط قواعد انتقاء )Règles de selection( عىل 

1 -  انظر بخصوص املشكالت التعليمية التي تواجه متعّلمي )ل2(: ماجد احلمد ، اللسانيات ودورها يف تعليم اللغة، 
جمّلة موارد، 20/ 2015،

2- انظر الّطعون املقّدمة عىل هذا التصّور ضمن مقال سمّية املّكي« مظاهر الاّلتناسق يف النّظرّية التوليدية«، جمّلة موارد ، 
عدد14/ 2009.
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أساسها ينتقي عنرٌص ما عنرصا آخر من العنارص املتوّفرة يف املعجم)1(. 
من   ، االجّتاه  هذا  ضمن  املعموالت  خصائص  ضبط  يف  املقرتحة  الّسامت  أّن  غري 
 Visible( قبيل ]± حّي[ و]± برش[ و]± ملموس[ وغريها من الّسامت املرئّية/ الّظاهرة
Features( والّسامت غري املرئّية/اخلفّية )Features Invisible( التي عمل شومسكي 
عىل تدقيقها ضمن نظرّية الفحص )Checking Theory(، قد أفضت إىل نتائج أهّم ما 
يمّيزها أهّنا غري نسقّية وغري منتظمة، فضال عن كوهنا غري حمّددة. وقد أظهر اعتامد هذا 
توليد مجل  إمكان  احلّد من  الّسامت يف وصف اجلمل وتوليدها حمدودية يف  الّنوع من 

الحنة. من ذلك أّن سامت املسند »أكل« وهي بالنسبة إىل:
- املعمول)1(: ]حّي[+] برش[/ ]- برش[ 

- واملعمول )2(: ] حّي[/]- حّي[ +]- برش[ +] ملموس[،
 قد متّكننا من إنتاج مجل من قبيل)2(:

)1(ـ ] أكل سامي بعض العنب[ 
ولكّنها ال متنع من إنتاج مجل من قبيل:

)2(ـ *] أكل سامي خشبة[ 
)3(ـ *] أكل اخلروف محارا[، 

باعتبار أّن املعمول )1( يف املثال )3( وهو »اخلروف«، قد وصف بنفس الّسامت التي 
ُوصف هبا »سامي« يف املثال )1(، وأّن الوحدات التي تشغل املعمول )2( يف خمتلف 
بنفس  العنب« و«خشبة« و«محار« قد وصفت بدورها  » بعض  املذكورة وهي  األمثلة 
الّسامت، إذ »املأكول« يمكن أن يكون حّيا أو غري حّي، ويكون ملموسا ومن غري البرش. 
ضمن هذا السياق ويف إطار سعيه إىل جتاوز إخفاقات االجتاه التوليدي التحوييل يف 
وصف اجلمل وتوليدها، اقرتح »غ. قروص« مفهوم »أصناف األشياء« بديال للّسامت 
الفرعّية«  واألصناف   )hyper classes(»الكربى »األصناف  من  وجعل  الرتكيبية 
دون  حيل  مل  الذي   )sous_catégorisation( املقويل  للتفريع  بديال   )sous_classes(

يمكن أن نوجز الّسامت املقولية التي اعتمدها شومسكي يف دراسة الوحدات املعجمية والتمييز بينها يف أربعة أنواع   -1
ووظيفية)ترصيفية  صفة...(  حرف،  فعل،  اسم،  معجمية)  إىل  ويقسمها  ظاهرة  مقولية  سامت  أ/  هي:  الّسامت  من 
 ،(Optional Features) وتركيبية(، ب/ سامت غري ظاهرة لفظا، وهذا النوع من الوسم يتضّمن السامت االختيارية
.(The Minimalist Program,277) .مقولة (F) يف الوسم إذا كان العنرص (F)ج/ الوسم باملحّل ، د/ قوة العنرص

2- انظر مثال املسند » أكل« ضمن الورهاين، 2009، صص 26ـ 27.
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وصفا  املعجمية  الوحدات  وصف  من  الّلساين  يمّكن  ومل  الّلبس  إلشكال  التصّدي 
مستقىص يأخذ بعني االعتبار خمتلف أشكال حتّققها وحيّدد ما يوجد بينها من عالقات 

معجمية داللية تسمح ببناء معاجم قابلة للحوسبة مستجيبة لرشوط املعاجلة اآللّية. 
وقد ترّتب عىل هذا االختيار املنهجي مزيد من تدقيق الّسامت الّداللية بأخرى إضافية 
هبدف الوصول إىل وصف يراعي طبيعة العالقة بني املسانيد واملعموالت املّتصلة هبا. 
من ذلك أّن املسند »تّبل« مثال، ال ينتقي من املعموالت املنتمية إىل صنف >غذاء< إاّل 

ما انتمى منها إىل صنف >مأكوالت ماحلة< فال يمكن أن يقال مثال كام يف )4(: 
)4(ـ *]تّبل الطّباخ )العصري، املرّطبات،...([ 

يف حني يمكن القول كام يف )5(:
)5(ـ ] تّبل الطّباخ )السلطة، أو اخلرضوات، أو الّسمك،..([، بام أّن »تّبل« مالبس 

هلذه األصناف من األطعمة. 
> مأكوالت ماحلة< صنفا  الذي يكون بموجبه صنف  التصنيف  انطالقا من هذا 
>غذاء<،  لـ  فرعيا  صنفا  بدوره  يكون  وصنف>مأكوالت<  >مأكوالت<  لـ  فرعيا 

يمكن حتديد قيود انتقاء جتّنبنا إىل حّد بعيد إمكان إنتاج مجل غري مقبولة دالليا)1(. 
قّروص  غ.  استحدث  وصفيا،  املعجمية  الوحدات  أصناف  عىل  السيطرة  وملزيد 
تشفري  مزيد  يف  »صنف«  مفهوم  جانب  إىل  واعتمده   ،) Domaine( »املجال«  مفهوم 
الوحدات املعجمّية وتنظيمها دالليا. من ذلك أّن ربط صنف من املسانيد من قبيل: ] 
»أكل« و »رشب« و»التهم« و»تناول«...[ بمجال >التغذية<، وصنف من قبيل: ]»قّلم« 
و»حرث« و»حفر«،...[ بمجال>الفالحة<، ال يساعد يف تدقيق ما يوجد بني الوحدات 
املعجمية من عالقات تسهم يف وضع معاجم قابلة للحوسبة فحسب، بل عىل االستفادة 
أّن متعّلم )ل2( أحوج ما يكون إىل  منه، كام سيّتضح الحقا، يف تعليم األلسنة خاّصة 
تنظيم تصّوري للموجودات والوحدات املعرّبة عنها، وهي مرحلة أساسية من مراحل 

1 - يمكن أن نشري يف هذا الّسياق إىل أّن بعض املسانيد ال تفرض قيودا عىل معموالهتا أو عىل األقل عىل بعض منها كام يف قولك:
] جتاوز )الظّل، الّرجل، األمر...( ) احلائط، املرأة، احلّد،...([

املقال،  )زوجته،  يف  زيد  ]فّكر  قولك:  يف  »فّكر«  املسند  إىل  بالنسبة  احلال  هي  كام  قليلة  تفرضها  التي  القيود  أّن  أو 
حريته،..([. يمكن التوّسع يف القيود التي تفرضها املسانيد عىل معموالهتا بالعودة إىل أطروحة الباحثة ليىل املحجوب، 
وقد أمتّت إنجازها حتت إرشافنا وهي بعنوان: »احلمول املالبسة يف اللغة العربية املعارصة«: احلمول املالبسة لطبقة 

>الغذاء< أنموذجا. كلية اآلداب بسوسة 2017/ 2018.
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ملجاالهتا  ومتّثله  الوحدات  ألصناف  املتعّلم  فإدراك  ذهنيا.  املستهدف  الّلسان  اكتساب 
هو املحّدد لدرجة وعيه بثقافة مستعميل ذاك الّلسان وباستعامله يف املقامات املناسبة لـه. 
بأهداف  »املجال« مقرتن  باستحداث مفهوم  املسانيد  التوّسع يف وصف  أّن  ويبدو 
الّنظريات  بعض  حمدودية  أمام  أصحاهبا،  يعتربها  التي  والتعليمية  الوصفية  الّنظرية 
الّلسانية املّتصلة هبا وصفيا، بديال مناسبا لوصف وحدات الّلسان واكتسابه. انطالقا من 
هذا التصّور ومن وعينا بأمهّية مفاهيم الوصف والتحليل يف تدقيق الوحدات املعجمية 
ويف تقييم النظرية املّتصلة هبا وما تقرتحه من وصف للغة، يمكن اعتبار »املجال« بصفته 
حمددا دالليا للصنف و»الصنف« وما ينبني عليه من تفريعات من بني األدوات املساعدة 
يف تعميق الّنظر يف األنموذج املناسب لتعليم األلسنة باختبار مدى قدرة املقاربة املعجمية 
التعليمية املنبثقة عن نظرية »أصناف األشياء« يف متكني املتعّلمني من الوصول إىل مرحلة 
السلسة يف  السّيالة  »التلقائية والعفوّية  بـ  بـعبارة الرشيف  املّتصفة  االكتساب احلقيقية 

الّتواصل الّسليم«) بعض األسس الّنظرية ملقاربة نحوية عاّمة،2014/ 91(. 
إىل  به  املشتغلون  نشاطا هيدف  باعتباره  بالتصنيف  االهتامم  أّن  الباب  هذا  املهّم يف 
تنظيم املوجودات وإرجاعها، عىل تعّددها وتنوعها، إىل عدد حمدود من األصناف من 
كثري  من  يتخّلص  أن  قّروص  غ.  حاول  فقد  األشياء«.  »أصناف  نظرّية  إضافات  أهّم 
من العوائق الوصفية التي اصطدمت هبا بعض الّنظريات الّلسانية الّسائدة باستحداثه 
مفهوم »صنف« بديال للّسامت العاّمة. وقد أّدى هذا االختيار إىل تعميق الّنظر يف طبيعة 
العالقة بني املسانيد ومعموالهتا ويف السامت الّداللية والرتكيبية التي متّكن من تنظيم 

الوحدات املعجمية وإرجاعها إىل أصناف بعينها.
وقد أّدى التوّسع يف االهتامم بالسامت إىل تعميق الّنظر يف وصف الوحدات املعجمية 
خمتلف  عىل  التعّرف  من  الّلسان  مستعمل  متّكن  إلكرتونية  قواميس  وضع  يف  بالتفكري 
العالقات  وعن  توليدها  كيفية  عن  تعّرفه  عن  فضال  ّما،  معجمية  وحدة  استعامالت 
بتنامي  املبحث  هبذا  االهتامم  اقرتن  وقد  هبا.  املّتصلة  بالوحدات  تربطها  التي  الّداللية 
عىل  تساعد  التي  املخصوصة  الربجميات  يف  وبالتفكري  للغات  اآللية  باملعاجلة  االهتامم 
الرتمجة اآللية. وعىل الرغم مما يف هذه املباحث من عوائق وصعوبات، فإّن البحث فيام 
تفيده الوحدة املعجمية من معاٍن، أي يف خمتلف استعامالت تلك الوحدة قد أّدى، ال 
حمالة، إىل ظهور أبحاث ودراسات عمل أصحاهبا عىل إعادة الّنظر يف وصف الوحدات 



-110-

الّلسانية وتصنيفها استنادا إىل عدد من االختيارات الّنظرية الرّصحية وغري الرّصحية)1(. 
وقد عّزز هذا الّنشاط املقاربة التعليمية التي تعترب املعجم أساس الّنحو وأّدى إىل تعميق 
الّنظر يف عدد من املفاهيم الّلسانية املّتصلة هبا من قبيل مفهوم »احلقل املعجمي« ومفهوم 
الذي  »صنف«  مفهوم  مناقشة  عن  فضال  املعجمية«  »الوحدة  ومفهوم  الّداليل«  »احلقل 
اعتمده غ. قّروص، من بني املفاهيم التي اعتمدها، يف بناء اختياراته املنهجية ويف وضع 
الباب عىل وجاهة مبحث  الّدائرة يف هذا  النقاشات  الواصف. وقد دّلت خمتلف  جهازه 
التصنيف يف الّلسانيات التطبيقية وخاّصة يف جمال تعليم األلسنة واستكشاف الصعوبات 
»األصناف« و»املجاالت«  املبنية عىل  الوصفية  االختيارات  تلك  تكون  املّتصلة هبا. وقد 
واملتوّلدة من نظرّية هلا أسسها العاّمة وهلا أيضا مقرتحاهتا التطبيقية من بني املداخل املسهمة 

يف بيان أثر الّلسانيات يف تعليم األلسنة كام سيّتضح يف الفقرات املوالية من البحث. 
3- أثر األصناف يف تطوير كفاية املتعّلم التواصلية:

تعليمية  نظرية  األشياء«  »أصناف  نظرية  بأّن  اإلقرار  إىل  العنرص  هبذا  نسعى  ال 
خالصة وأّن املقرتحات الوصفية واملفاهيم اإلجرائية التي اعتمدها واضعها هي منتهى 
تطرحه  بام  الّنظرية  هذه  أمهّية  تأكيد  إىل  بل  األلسن،  تعليمية  جمال  يف  بلوغه  يمكن  ما 
تذليل  عىل  قدرهتا  وبمدى  الّلسان  وحدات  بوصف  تتعلق  عميقة  حتليلية  نظرات  من 
أنشطة حمّددة  يقتيض  تعليم األلسن  بأّن  انطالقا من وعينا  بتعليمه  املّتصلة  الصعوبات 
رسعة  يضمن  بناء  املرّكب  إىل  البسيط  من  وُتبنى  للسان  الطبيعي  االستعامل  تراعي 
االكتساب ويمّكن املتعّلم من املشاركة يف املواقف التواصلية بإنتاجه أبنية نحوية، قائمة 

عىل وحدات معجمية، مالئمة ملختلف تلك املواقف.
الّداعي إىل اإلقرار بدور»نظرية أصناف األشياء« يف تذليل بعض الّصعوبات  ولعّل 

1- انظر يف هذا الشأن أعامل كّل من:  
•  Beth Levin (1993(; English Verb Classes and Alternations; The University of Chicago Press; 
Chicago and London.
• Dr. Duleim Massoud AL-Qahtani,( 2004) Semantic Valence of Arabic Verbs, Librairie du 
Liban Publishers 
• Domingue Geneviève ;(2011) Analyse d’un corpus de verbes de Son: étude de leurs fonc-
tionnements syntaxique, lexical et sémantique ;Université  du Québec a Montréal, 2011
• Gaston Gross,(2012) Manuel d’analyse linguistique, Approche Sémantico-Syntaxique du lex-
ique, Presses Universitaires du Septentrion,
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املّتصلة بتعليم األلسن)1( أّن استحداث مفهوم »جمال« إىل جانب مفهوم »صنف« قد وّسع 
بمقامات  ّما،  حّد  إىل  مقرتنة،  اإلسنادية  الوحدات  أصبحت  إذ  الّنظرية،  هذه  دائرة  من 
هتمل  ال  املعجم  من  تنطلق  التي  التعليم  يف  املقاربة  هذه  أّن  عىل  تدّل  تصّورية  ومشاهد 
كّليا البنية اخلطابية املجاوزة له. وقد يكون التوّسع يف حتديد املجاالت ضمن هذه املقاربة 
ما يكون جماال رئيسيا )domaine primordial( وما يكون فرعيا من بني  والتمييز بني 
العنارص الّدالة عىل أمهّية الّسياق يف تصنيف الوحدات والتمييز بني خمتلف استعامالهتا. 
وعليه فنحن ننّبه، قبل تقديمنا مقرتحات إجرائية توّضح أمهّية »األصناف« يف تطوير كفاية 
متعّلم )ل2( الّتواصلية عىل وجه اخلصوص، إىل أّن نظرية »أصناف األشياء« التي هتدف 
إىل شكلنة الوحدات املعجمية هبدف معاجلتها آليا، ال تعني بالرّضورة أهّنا نظرية شكلّية 
حمضة بل هي نظرّية ترمي إىل بناء معاجم قابلة للحوسبة وال تغفل عن الوظيفة الّداللية 
الّتداولية التي تفيدها اجلمل باعتبارها وحدات إسنادية مقرتنة بمقامات تواصلية حمّددة. 
الّلسان  وحدات  وصف  يف  اعتمدته  الذي  »صنف«  مفهوم  فإّن  تقّدم  ما  عىل  بناء 
كفاية  تطوير  يساهم يف  أن  يمكن  بينها من عالقات معجمية داللية  يوجد  ما  وحتديد 
املتعّلم الّتواصلية إذا تّم اعتامده يف وضع أنشطة تعليمية موّجهة متّكن املتعّلم من معرفة 
بنية الّلسان فضال عن متكينها إّياه من اإلملام ببعض املقامات التواصلية التي تنعكس يف 
استعامله األبنية القائمة عىل وحدات معجمية يف األغراض املتناسبة معها. معنى ذلك 
أّن الفوائد التعليمية املرتّتبة عىل اعتامد نظرّية »أصناف األشياء« إطارا نظريا لتنظيم املواّد 
ومساعدة املتعّلم عىل اكتساب الّلسان الذي يتعّلمه قد أصبحت من املرّبرات التي تّم 
إيصال  الّنظرّية، يف  املّتصلة هبذه  التعليمية  املقاربة  االستدالل عىل وجاهة  اعتامدها يف 

املتعّلم إىل اكتساب الّلسان املستهدف. 
وبام أّن العودة إىل الّنظريات الّلسانية يف تعليم األلسن يندرج يف إطار البحث عن 
فإّن  الّتعليم،  املرجّوة يف  لتحقيق األهداف  اعتامده  الذي يمكن  الّلساين األمثل  املنوال 
ذاك  بناء  يف  تستثمر  ألن  قابلة  األشياء«  »أصناف  نظرّية  يف  العلمّية  املفاهيم  من  عددا 
املنوال ويف تطوير تعليم األلسن عموما وتعليم العربية لسانا ثانيا عىل وجه اخلصوص. 
التي  والتطبيقات  األنشطة  يف  التعليم  يف  »صنف«  مفهوم  استثامر  ينعكس  أن  ويمكن 
حتمل املتعّلم عىل إجراء رضوب شتى من التحويل والتعويض والتكرار متّكن من رصد 

مدى تطّور كفايته التواصلية وتسمح بقياسها يف مرحلة الحقة. 

املّتصلة بتعليم األلسن وما تؤديه من دور  يف احلّد من رسعة االكتساب إىل:  1- يمكن  العودة بخصوص الّصعوبات 
اهلادي بوحوش:(، نظريات اكتساب اللغة وتعّلمها ووجوه تطبيقها عىل العربية، كلية اآلداب منوبة، تونس، 1999.
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عديد  يف  الوصف  يف  قصوى  ووحدة  جمّردا  نظريا  بناء  اجلملة  كون  من  الرغم  وعىل 
النظريات النحوية والّلسانية، فإهّنا يف نظرية »أصناف األشياء« غري منفصلة عن املتكّلم يف 
 énoncé,( »عالقته باملخاطب متام االنفصال بل هي قريبة إىل حّد ما، من مفهوم »القول
سياقاهتا  من  اجلمل  مّكنت  التي  هي  »املجال«  بمفهوم  العناية  أّن  ويبدو   .)Utterance
الواردة ضمنها. فاختيار املسانيد ملعموالهتا عىل الرغم من كونه يبدو حّرا متوّقفا عىل ما 
فلو  املجال وطبيعته.  فهو موّجه بحسب خصوصية  املتعّلم من رصيد معجمي،  يمتلكه 
لكّل وحدة من  أّن  لتبيّنا  »كتاب«  »قرأ« »رشب«  املوالية  املعجمية  الوحدات  انطلقنا من 
هو  ما  منها  العرفانية  املجاالت  من  شبكة  عىل  حتتوي  داللية  قاعدة  املذكورة  الوحدات 
أّويل بسيط ومنها ما هو غري أّويل)1(. فاملتعّلم يمكنه استعامل الوحدة وتوظيفها يف سياقاهتا 
متى استوعب قاعدهتا الّداللية ومتّكن من حتديد خصائصها. أّما متى استعصت القاعدة 
الّداللية لوحدة معجمّية ّما، فإّنه مل يعد بإمكانه الترّصف فيها بالتحويل أو التعويض أو 
املعجمي  بعد ضمن رصيده  مل تصبح  الوحدة  تلك  أّن  يدّل عىل  ما  احلذف...، ويف هذا 
الذي يستعمله يف الّتعبري عن أغراضه. ولذلك فإّن تنظيم الوحدات ضمن أصناف وحتديد 
املجاالت التي تعود إليها يقّلص من عوائق االكتساب إذ يمّكن املتعّلم من تطوير رصيده 

املعجمي فضال عن كونه يؤّسس لتدّخل تعليمي فّعال مبني عىل أصول نظرّية واضحة.
فلو أخذنا املسند »قرأ« الذي يقتيض معموال أّول | 0 ]+حّي[ +]+برش[ ومعموال ثانيا 
ينتمي إىل صنف >نصوص<) مقالة، أو قصيدة، أو رواية( أو صنف >دعائم الكتابة< 
)كتاب، أو جريدة، أو كّراس(، فإّنه بإمكان املتعّلم أن يعرّب به عن سياق ختاطبي حمّدد يصف 
من خالله »ِفْعَل زيد« بقوله: »قرأ زيد رواية« وهو عىل وعي بأّن جمال »الّرواية« جمال اآلثار 
املكتوبة التي هلا مضمون داليل وأّن »الّرواية« ليست »مقالة« وال هي »قصيدة«. فمعرفته 
 باحلقل الداليل للمسند »قرأ« ووعيه بام يتطّلبه ذاك املسند من عالقات إعرابية داللية)2(

1- يمكن التوسع يف هذه املالحظة بالعودة إىل ،عبد اجلبار بن غربية، مدخل إىل النحو العرفاين ، 2010 ، صص 48- 49.
2- نذّكر يف هذا الّسياق بأّن البعد التعليمي هلذه املقاربة الوصفية يتحدد بالعودة إىل جمال معموالت املسانيد. فاملسند »قرأ« 

يتحّدد بمجال معموالت يتكّون من:
- معمول1 )فاعل( هو القارئ

  - معمول 2 ) مفعول به( هو املقروء.
حيتاج كّل واحد منهام إىل حتديد صنف األشياء الذي ينتمي إليه. فيكون جمال معمويل »قرأ« عىل النحو الّتايل:

- معمول 1 فاعل/ قارئ :]حّي[ +]برش[
- معمول2 مفعول به/ مقروء: ]ـــ حّي[ +]ـــ برش[+ ]ملموس[ + > نصوص/ ما ُيقرأ<.يمكن العودة بخصوص 

هذه املالحظة إىل:
Le Pesant D. 2001: »Suggestions méthodologiques pour une typologie des classes de  méro-
nymes«. SCOLIA, Université des sciences humaines Strasbourg.
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 يمّكنانه من التوّسع يف استعامل تلك الوحدة بإجراء عدد من التحويالت عىل معموليها 
مع املحافظة عىل ما يتمّيز به كّل معمول منهام من سامت معجمية داللية. ولذلك فإّن 
معموالت  وهي  وحداته،  تكون  ألن  يصلح  الذي  الّصنف  هو  >نصوص<  صنف 
ثانية بالنسبة إىل املسند »قرأ«، بدائل يمكن أن يلجأ إليها املتعّلم لتوسيع دائرة مقاماته 

التواصلية دون أن ينتج مجال غري مقبولة أو هي ضعيفة املقبولية.
يف  يسهم  فهو  التعليمية،  األشياء«  »أصناف  مفهوم  أمهّية  تربز  املستوى  هذا  ويف 
الّداللية  اخلصائص  يف  عنارصها  تشرتك  جمموعات  إىل  املعجمية  الوحدات  توزيع 
والرتكيبية ذاهتا. فاعتبار املعمول الثاين للمسند »أكل« عنرصا منتميا إىل صنف >غذاء< 
الّلسان استعامل ما ال يصلح أن يكون غذاء مثل »كتاب« أو »فصل«  جيّنب مستعمل 
أو»كريس«. ولكن هذا ال يمنعه من استعامل معموالت من قبيل »عصري« أو »ماء« أو 

»لبن« لينتج مجلة من قبيل )6(:
)6( ] أكل زيد لبنا[.

ولتمييز اجلمل املقبولة من اجلمل غري املقبولة دالليا اجّتهت نظرّية »أصناف األشياء« 
إىل مزيد تفريع األصناف باعتامد خصائص أكثر دّقة، إىل أصناف فرعية أخرى تشرتك 
وحداهتا يف اخلصائص الرتكيبية والّداللية ذاهتا. من ذلك مثال تفريع صنف >غذاء< 
الذي  >سوائل<  وصنف  >مأكوالت<  صنف  ُيرشب«  و»ما  يؤكل«  »ما  إىل  بالّنظر 
فرض بدوره تفريعا إضافيا متّثل يف صنف >مرشوبات<، لعزل ما يرشب من الّسوائل 
مّما ال ُيرشب منها كـ »الّنفط« و»البنزين«. وعليه فإّن املعمول2 لـ »أكل« يتحّدد كالّتايل:
ـــ معمول2 / املفعول به: ]ـــ حّي[ +]ـــ برش[+ ]ملموس[ + > غذاء< + > 
مأكوالت<. وهبذه الّطريقة فقط يمكن للمتعّلم مستعمل الّلسان أن ينتج مجال »مقبولة« 

دالليا.
طبيعة  من  الوحدات  وصف  يف  تنطلق  التي  املقاربة  هذه  أّن  الّسياق  هذا  يف  املهّم 
العالقة بني املسانيد واملعموالت ومّما تتمّيز به الوحدات من خصائص داللية، ال يعني 
أهّنا مقاربة صناعّية ضّيقة مبنية عىل تكرار شكل نحوي بسيط يلجأ إليه املتعّلم للّتعبري 
عن حاجاته، بل هي مقاربة نحوية- معجمية متّكن املتعّلم من استيعاب األبنية النحوية 
فضال عن متكينها إّياه من تنمية رصيده املعجمي بتمييزه بني الوحدات املنضوية حتت 
>دعائم  صنف  ضمن  منضوية  وحدة  مثال  »كتاب«  املعجمية  فالوحدة  األصناف. 
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الكتب  »جمال  وهو  اخلاّص  جماهلا  وهلا  وجمّلة،...(،  وجريدة،  )كتاب،  ومنها  الكتابة< 
من  مزيدا  يفرض  املعجمية  الوحدات  شكلنة  إىل  الّنظرية  نزوع  أّن  غري  واملؤّلفات«. 
تدقيق الوحدات بالتوّسع يف ما تتمّيز به كّل وحدة أو كّل جمموعة من الوحدات من 
خصائص. ولذلك فإّن عبارات من قبيل »فصل« و»باب« و»قسم« هي من املقاييس 
نفس  ضمن  معها  املنضوية  الوحدات  باقي  من  كتاب«   « الوحدة  متييز  يف  املعتمدة 
الّصنف وإن كان لـــ ن. فلو )N.Flaux( ود. فان دي فلد)D.Van de Velde( مقاييس 
الباحثتني  أمّهها يف رأي  الثنائيات  تنبني عىل جمموعة من  أخرى يف تصنيف »األسامء« 
ثنائية )جمّرد Abstrait/ ملموس Concret( وثنائية )منعّد dénombrable /غري منعّد 
indénombrable ) وثنائية )حّي animé/ غري حّي inanimé ( وإن كانت هذه الثنائية 

من خواّص الكائنات احلّية من البرش ومن غري البرش)1(. 
املهم يف هذا السياق أّن للــ»كتاب« جماال رئيسيا هو جمال »اآلثار املكتوبة املعرّبة عن 

مضمون ّما« كام يف )7(:
)7( ] الكتاُب قّيم[ )نفيس، مفيد، مهّم للغاية، ذو حمتوى...(

وجماالت أخرى يمكن أن ينرصف إليها أيضا باالستعامل كام يف قول القائل )8(:
)8( ] ثمن الكتاب مائة دينار[.

فيصبح جمال »الكتاب« هبذا االعتبار جمال »البضائع« ويتحّدد تبعا لذلك بوحدات 
أّن  عىل  يدّل  ما  هذا  ويف  و»ثمن«...  و»سوق«  و»مال«  و»اشرتى«  »باع«  قبيل  من 
اكتساب وحدات الّلسان مرتبط ارتباطا وثيقا بمبدإ جتميع الوحدات انطالقا مّما تتمّيز 

به من خصائص داللية وتركيبية)2(. 
غري أّن اعتبار نظرية »أصناف األشياء« نظرّية مفيدة يف تعليم العربية ال حيجب يف 
نظرنا الّصعوبات التي يمكن أن تعرتض املتعّلم بالعودة إىل مكتسبات هذه الّنظرية وهو 

ما سنعمل عىل إبرازه يف العنرص املوايل من البحث. 

1- Les Noms en Français : esquisse de classement
يذكر يف هذا الّسياق أّن جتميع الوحدات بالعودة إىل مسألة القرابة الّداللية هو املبدأ الذي اعتمدته بعض النّظريات   -2
داللية  قاعدة  إىل  بالنّظر  وُتصنّف  تتحّدد  املعجمية  فالوحدة  القاموسية.  وبالّصناعة  الّداللية  احلقول  بنظرّية  املهتّمة 
تكّون املجموعة أو احلقل الّداليل. فالوحدات املعجمية من قبيل: »طاولة« و« رسير« و«كريس« و«خزانة« تكّون حقل 
»األثاث« فيام تكّون وحدات من قبيل:« مطر » و«ثلج« و«َبَرد« و«ضباب« و«عاصفة« و«زوبعة«...حقل »الظواهر 
املناخية«، يمكن التوّسع يف هذه املسألة بالعودة إىل : إيغور مالتشوك وأندري كالس وآالن بولغار، مقّدمة ملعجمّية 

الرشح والتأليفية، تر. هالل بن حسني، املركز الوطني للرتمجة، تونس 2010، ص 340 وما بعدها.  
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4-  صعوبات تعّلم العربية لسانا ثانيا باعتامد مفهوم »أصناف األشياء«: 
يأيت هذا العنرص لبيان بعض نقائص الّنظرية املعتمدة يف تعليم األلسن عموما وتعليم 
العربية لسانا ثانيا عىل وجه اخلصوص. فعىل الرغم من أمهّية نظرية »أصناف األشياء« 
استعامل  ومن  املعجمي  رصيده  تنمية  من  بتمكينه  التواصلية  املتعّلم  كفاية  تنمية  يف 
تتمكن،  مل  الّنظرّية  تلك  فإّن  أغراضه  الّتعبري عن  من  يمّكنه  استعامال سليام  الوحدات 
األساسية  الّلسانية  الظواهر  بعض  السيطرة عىل  من  األقّل،  التعليمية عىل  الّناحية  من 
ظاهرة  اخلصوص  وجه  عىل  ومنها  التعّلم،  صعوبات  ضمن  من  إدراجها  يمكن  التي 
ظاهرتان  ومها   .)Polysémie( الّداليل«  »التعّدد  وظاهرة   )Figement( »التكّلس« 

مّتصلتان بام تفيده الوحدات املعجمّية من دالالت. 
4- 1 التكّلس ظاهرة لسانية ثقافية جماوزة ملا تفيده الوحدات املعجمية من دللت:

ذكرنا يف فقرات سابقة أّن للمتعّلم القدرة عىل اكتساب معجم لسان ّما بالعودة إىل 
مفهوم »األصناف« الذي يمّكنه من التعّرف عىل خصائص الوحدات الواقعة حتت نفس 
الّصنف دالليا. وهو ما يتجىّل بوضوح يف انتقائه املعموالت املناسبة ملسانيدها وإنتاجه 
دائام عن معنى واحد  تعرّب  املعجمّية ال  الوحدات  أّن  إال  تركيبيا ودالليا.  مجال مقبولة 
يمكن للمتعّلم أن حيافظ عليه يف خمتلف املواضع التي جيري فيها تلك الوحدة، بل إّن 
عددا من الوحدات املعجمية تستعمل يف الّلسان ضمن تراكيب خمصوصة ختتزل عادة 
الّثقافية ملستعميل ذاك الّلسان. وهو ما جيعل املتعّلم يف حاجة  عددا من اخلصوصيات 
ماّسة إىل معرفة تلك اخلصوصيات وحماولة اإلملام هبا عىل نحو يسمح له بالسيطرة عىل 
الّلسان الذي يتعّلمه. وتتمّيز هذه الرتاكيب التي توصف بــ »املتكّلسة« عن »الرتاكيب 
احلّرة« يف كون معانيها ال تستخلص من »من معاين الوحدات املكّونة هلا«)1(. ومن ثم 
فإّن متعّلم )ل2( يمكن أن يقع يف سوء الفهم بسامعه أحدهم وقد استعمل املسند» قرأ« 
يف مجلة من قبيل: »قرأ له ألف حساب«، وهو من العاّمية الّتونسية ومن بعض العاّميات 
األخرى، بام أّنه سيعمل عىل استخالص معنى الرتكيب من معاين الوحدات املكّونة له 

عىل الرغم من كونه من الرتاكيب التي ال صلة ملعناها بمعاين الوحدات املكّونة له. 

1-Gross G ; Les expressions figées en français : Noms composés et autres locutions . Paris : Ophrys ;1996  
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واألمر نفسه بالّنسبة إىل مجلة: » عاد بخّفي حنني« التي تستعمل يف الّتعبري عن »اخليبة« 
أو »الفشل«، مع أّنه ال يوجد يف تركيب اجلملة وال يف الوحدات املكّونة هلا ما يدّل عىل 
»اخليبة« أو »الفشل« كام أّنه ال يوجد ما يدّل عىل معنى »اهلزيمة الّنكراء« يف قول القائل من 
الّدارجة التونسية: »كال ما ياكل الطبل هنار العيد«. ولذلك فإّن هذا الّصنف من الرتاكيب 
وقد  األلسنة.  تعّلم  يف  حقيقية  صعوبة  يمّثل  الّثقافية  اخلصوصيات  بعض  خيتزل  الذي 
يكون من بني األسباب التي دعت بعض الّدارسني إىل احلديث عن حمدودية املقاربات 
املعجمية يف الّتعليم عىل الرغم مما حّققته من نجاحات يف الّتعليم املستعني باحلاسوب)1(. 
يف  الطبيعية  النحوية  القدرة  أمهّية  إىل  أصحابه  به  يؤّسس  الذي  املوقف  هذا  يعني  وال 
تعليمية األلسن، أّن نظرية »أصناف األشياء« قد أمهلت هذا الّصنف من الرّتاكيب، بل 
إّن تركيزها عىل معاجلة األلسنة آليا، وهو من املبادئ األساسية التي انبنت عليها الّنظرّية، 
قد جعل املقاربة الّتعليمية املّتصلة هبا يف حاجة إىل إجياد خطط تعليمية متّكن املتعّلم من 
يمكن  ما  وهو  احلقيقية.  االكتساب  مرحلة  إىل  الوصول  ومن  املتكّلسة  الرتاكيب  متييز 

استخالصه من املقرتحات التطبيقية املّتصلة باخلصائص التحويلية لتلك الرتاكيب)2(.
املهّم يف هذا الباب أّن وصف الرتاكيب املتكّلسة ومتييزها من الرّتاكيب احلّرة التي 
يستفاد معناها من معاين الوحدات املكّونة هلا قد قّلص، يف رأينا، من صعوبات تعّلم 
هذه الرّتاكيب بضبط دالالهتا وختزينها عىل نحو جيعلها قابلة للحفظ. غري أّن الّتعويل 
عىل طريقة احلفظ للتعّرف عىل ما تفيده الرّتاكيب املتكّلسة يف لسان ّما- وهي غري قليلة- 
من دالالت، ال يسمح للمتعّلم بمعرفة خمتلف املقامات التي تستعمل فيها. وهي أبرز 
صعوبات تعّلم هذا الّصنف من الرّتاكيب الذي يمكن أن يصبح عائقا تعليميا إذا تعّدى 
األمر الّصيغة الّرسمية املشرتكة وتعّلق بتعليم العامّيات وباخلصوصيات الّثقافية لكّل 
جمموعة برشّية. وهو ما يمكن مالحظته عند مستعميل الّلسان من الناطقني بالعربّية ال 
من الّناطقني بغريها فحسب. ففي تركيب من قبيل: »حاجة وحوجية« وهو من الّدارجة 

األبنية  لتشارط  املتعّلم  واكتساب  النحوية  التواصلية  القدرة  )الرشيف،  إىل  املالحظة  هذه  بخصوص  العودة  1-يمكن 
واملقامات، ضمن أعامل مؤمتر اجتاهات حديثة يف تعليم العربية لغة ثانية، معهد اللغويات العربية، جامعة امللك سعود، 

2016 صص 173- 233.
2-يمكن العودة بخصوص اخلصائص التحويلية للرتاكيب املتكّلسة إىل )فرانك نوفو، قاموس علوم اللغة، تر. صالح 

املاجري، املنظمة العربية للرتمجة، 2012، صص 186- 187(.
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التونسية، ال يمكن ملن ال يعرف العاّمية التونسية عادة معرفة معناه ملا يشتمل عليه من 
السعودية:  الّدارجة  له من  املعادل  الرتكيب  إىل  بالنسبة  ثقافية. وكذا األمر  خصوصية 
»حّج وبيع مسابح« الذي يعني جّيدا ما يعنيه. ولذلك فإّن تعّلم لسان ّما يظّل مرشوطا 
بمعرفة الّرصيد املعجمي لذاك الّلسان ومعرفة خمتلف رضوب التعّلق املحّددة لألبنية 
النحوية. أّما التمّكن من الّلسان فيقتيض، فضال عاّم تقّدم، رضورة الوعي باخلصوصيات 

الثقافية التي تنعكس يف الّلسان باعتباره نتاج اختيارات مجاعية.

 4-2: أثر »التعدد الدليل« يف احلّد من رسعة الكتساب: 
التعّدد الّداليل خاصّية من خصائص الوحدات الّلسانية تتلّخص يف تعبري الوحدة 
املعجمّية الواحدة عن أكثر من داللة. ويتّم متييز داللتها األساسية بوصفها عادة باملعنى 
احلقيقي يف حني توصف باقي الّدالالت باملعاين املجازية إذا كانت من قبيل االستعارات 
وهي   )monosémie( الّداللة«  »أحادّي  مقابل  يف  اخلاصّية  تلك  وتأيت  املجازات.  أو 
هذه  مّثلت  وقد  فقط)1(.  وواحدا  واحدا  معنى  تفيد  التي  املعجمّية  الوحدة  صفة 
بكيفية  تعّلق  القاموسية  الّصناعة  الّداليل، إشكاال وصفيا يف  التعّدد  اخلاّصية، خاصّية 
ترتيب مداخل القاموس. وبقطع الّنظر عن اجلهود التي بذهلا الّلسانيون إلجياد منهجّية 
وصفّية قادرة عىل فّك هذا اإلشكال حتى تتيرّس معاجلة هذا الّصنف من الوحدات آليا، 
تعليمية لدى متعّلمي )ل2( خاّصة. وتتمّثل هذه  يمّثل صعوبة  الّداليل«  »التعّدد  فإّن 
الّصعوبة يف عدم قدرة املتعّلم عىل اإلملام بمختلف دالالت الوحدة املعجمية فضال عن 
صعوبة إملامه بالعالقات املتحّكمة يف دالالت تلك الوحدة خاصة إذا كانت العالقة، 
ّما يف هذا  كام ذكرنا أعاله، من قبيل »االستعارة« أو »الكناية«. ولذلك فإّن فهم مجلة 
اجلملة  يف  الوحدة  داللة  بني  العالقة  لطبيعة  املتعّلم  معرفة  عىل  متوّقفا  يظّل  السّياق، 

وداللتها املجازية.
وقد مّثل فرانك نوفو )Franck Neveu(، وهو يعّرف التعّدد الّداليل، هلذا الرّضب 
مّما  الّصدر  يغّطي  »جزء  درع1:  تفيد:  التي  »درع«  املعجمية  بالوحدة  العالقات  من 
يلبسه اجلندي وقاية من الّسالح«، ودرع2: »موقف معنوي يقي من اآلالم واألرضار 

1-  يمكن التوّسع يف هذه الّثنائية بالعودة إىل: 
J. Picoche, Structures sémantiques du lexique Français , Paris : Nathan, 1986
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اجلملة حني شّدد عىل  معنى  فهم  الّداللتني يف  بني  العالقة  أمهّية  إىل  ونّبه  املعنوّية«)1(، 
رضورة تنّبه مستعمل الّلسان إىل صلة »املوقف املعنوي« بـ »اجلزء الذي يغّطي الّصدر 
بالّنسبة إىل الوحدة املعجمية  املاّدية. واألمر نفسه  مّما يلبسه اجلندي« وهو من األشياء 
»فريوس« )VIRUS(، وهي من الوحدات الّدخيلة من الّلسان الفرنيس، فهي مستعملة 
يف عدد من السياقات ودالالهتا مرتابطة استعاريا كام يف األمثلة املوالية التي استدّل هبا 
التفريق بني خمتلف تلك  أ. بولغار )Alain Polguère( عىل أمهّية رابط االستعارة يف 

الدالالت)2(: 
)8( ]أصيبت بفريوس األنفلونزا[ =

»elle a attrapé le virus de la grippe« 
)9( ]التقطت )أصيبت بــ( فريوس الّلسانيات[=

»elle a attrapé le virus de la linguistique«
)10(] أصيب القرص الصلب يف حاسوبه بعدوى فريوس معلومايت[=

»le disque dur de son ordinateur a été infecté par un virus informatique«
املهّم يف هذا الّسياق أّن خاصّية »التعّدد الّداليل« تبدو من صعوبات تعّلم األلسنة 
عموما والعربّية عىل وجه اخلصوص. فاملتعّلم حيتاج فضال عن تنمية رصيده املعجمي 
من الّلسان، إىل اإلملام بدالالت الوحدات متعّددة الداللة والتعّرف عىل ما يربط بينها من 
عالقات حّتى تصبح بمثابة القواعد الضمنية الكامنة يف ذهنه واملسرّية ملخاطباته وأقواله 
الّناطقني  العربّية  متعّلمي  عىل  يتعّذر  ما  غالبا  أّنه  غري  عنده)3(.  رصحية  تكون  أن  دون 
يقتضيه »احلرص« و»التوّسع« و»املجازات«  ملا  العالقات  بغريها اإلملام بمختلف تلك 
بمختلف أنواعها، وهي من روابط دالالت الوحدة الواحدة، من قدرات قد تغيب عىل 

1-  فرانك نوفو، قاموس علوم الّلغة، ص 146.
للرتمجة،  العربية  املنظمة  مقنّص،  هدى  د.  تر.  أساسية،  مفاهيم  املعجمي:  الّداللة  وعلم  املعجمية  بولغار،  آالن   -2

2012ص 230.
3- يمكن قياس تلك القدرة بمدى إملام املتعّلم باجلوانب التخاطبية والتداولية والتفاعلية لكون الوظيفة التواصلية للغة: 
وظروف  املتخاطب  شخصية  قبيل  من  الكالم  يف  أثرها  ترتك  القيود  من  مجلة  واستعامالهتم  املتكلمني  عىل  »تفرض 
ختاطبه ونوع األثر املرجّو حتّققه والوظيفة املنوطة بالكالم« )شكري املبخوت، نحو اجلملة ونحو النّّص مدخال إىل 
الّتجديد والّتطوير،  آفاق  العربّية:  الّلغة  مناهج  والّثانوّية، ضمن مؤمتر  باملرحلتني اإلعدادّية  العربّية  الّلغة  بناء منهج 

البحرين 2004(.
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مستعمل العربّية لسانا أّول. ولذلك فقد حتول هذه اخلاصّية، خاصّية »التعّدد الّداليل« 
دون متّكن املتعّلمني من ترسيع عملّية االكتساب ومن الّتواصل بالّلسان عىل نحو يكفل 

هلم اإلملام بمختلف اجلوانب التداولية والتفاعلية.
وقد اهتمت أغلب املقاربات املعجمية الّنحوية هبذه اخلاصّية هبدف الّسيطرة عليها 
وصفيا، ونّصت املقاربات التعليمية املّتصلة هبا ضمن أنشطتها التعليمية عىل اجلوانب 
الواحدة  املعجمية  الوحدة  دالالت  بني  يربط  ما  األذهان  يف  ترّسخ  التي  التكرارّية 
زاد عملية  قد  منها واملحتملة  الواقعية  التواصلّية  املقامات  تنّوع  أّن  من عالقات. غري 
الّتعامل مع  أّن صعوبة  ويبدو  العربّية.  بغري  الّناطقني  لدى  تعقيدا وخاصة  االكتساب 
»التعّدد الّداليل« تعليميا قد جتاوزت املقاربات املعجمية الّنحوية إىل خمتلف املقاربات 
التي  التعليمية  العوائق  بني  عائقا من  رأينا،  ما جعلها، يف  األلسنة وهو  بتعليم  املهتّمة 
نقائص وتطرح  السائدة من  املحاوالت  ما يف  إىل دراسة علمية موضوعية تربز  حتتاج 
بدائل إجرائية تساعد يف ترسيع االكتساب وحتقيق التواصل السليم وتدعم يف الوقت 

ذاته، الّنظرّية األنسب يف تعليم األلسنة.

 خامتـة البحث: 
العربية  تعليم  يف  »صنف«  مفهوم  وجاهة  عىل  االستدالل  البحث  هذا  يف  حاولنا 
االهتامم  إىل  األشياء«  »أصناف  نظرّية  ضمن  باملفهوم  االهتامم  قادنا  وقد  ثانيا.  لسانا 
بمفهوم آخر ال يقّل عنه أمهّية يف حتديد مظاهر اهتامم الّنظرّية باملقامات التواصلّية وهو 
البحث عن فوائدها  اللسانية تعليميا إىل  املفاهيم  مفهوم »جمال«. وقادنا الوعي بأمهّية 
وقد  النظرّية.  هذه  عن  املنبثقة  التعليمية  املعجمّية  املقاربة  وجاهة  لنا  فبدت  اإلجرائية 
التي أسهمت يف  املعرفية واملنهجية  بالعودة إىل األطر  ازدادت تلك الوجاهة وضوحا 
أّن  الّلغة وتعّلمها  اكتساب  بنظريات  املهتّمة  الّدراسات  أغلب  استقّر يف  فقد  بروزها. 
هذه املقاربة املعجمية يف التعليم قد انبنت عىل اجلمع بني األسس الّنظرّية الّلسانية العاّمة 
البنّي يف عملية  أثُره  التالحم  بتعليم األلسنة. فكان هلذا  املّتصلة  التطبيقية  واملقرتحات 
التطبيقية  واملقاربات  العاّمة  الّنظرّية  املبادئ  الفصل بني  يعوقها عادة،  التي  االكتساب 

التي تويل عناية رصحية بالكفاية التواصلية للمتعّلم. 
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ونظرا إىل اّتساع جمال البحث يف هذا الباب، فقد وّجهنا الّنظر إىل األسس املفهومّية 
العلمّية والّتعليمّية باخلصوص بحثا عن الّدور الذي يمكن أن تؤديه يف تنمية الكفاية 
نظرّية  أّن االنطالق من  لنا  بدا  الّناطقني بغريها. وقد  العربية  التواصلية لدى متعّلمي 
ترسيع  يف  يسهم  بأن  كفيل  التعليم،  يف  مبادئ  من  عليه  تنبني  وما  األشياء«  »أصناف 
اكتساب املتعّلمني عىل نحو جيعلهم ذوي قدرات تواصلية كافية. وقد حاولنا تربير أمهّية 
هذ املقاربة الّنحوية القائمة عىل املعجم انطالقا من تصّور أصحاهبا للجملة باعتبارها 
وحدة نحوية دنيا ووحدة خطابية تتجاوز مجلة الّنظام لتكون بالّنظر إىل مفهوم »جمال«، 

مجلة خطابّية منجزة بغّض الّنظر عن تعّدد املقامات وتنّوعها.
غري أّن تركيزنا عىل هذه املقاربة وبحثنا عن وجوه االستفادة منها يف تعليم العربّية لسانا 
ثانيا ال يعني أهّنا املقاربة املثىل التي ال يمكن التعويل عىل غريها من املقاربات يف ترسيع 
االكتساب وجعل املتعّلم قادرا عىل الّتواصل بالّلسان الذي يتعّلمه يف املقامات الّتواصلية 
املختلفة. فقد بدت لنا بعض صعوبات تعّلم العربّية انطالقا من هذه املقاربة، ومنها حاجة 
املتعّلم إىل معرفة ما تنبني عليه التعابري املتكّلسة من خصائص ثقافية تسمح له باستعامهلا 
يف سياقاهتا املناسبة هلا، وحاجته إىل أن يتمّثل ذهنيا العالقات الّرابطة بني دالالت الوحدة 
الّلغوّية  اخليارات  من  ممكن  عدد  أكرب  توفري  من  يتمّكن  حّتى  الّداللة  متعّددة  املعجمّية 
املسموح هبا يف الّلسان. ومها من صعوبات الّتعليم التي تشرتك فيها عديد النظريات ومن 
الّلسانية يف وضع مقاربة تعليمية تضمن  النامذج  الكافّية لالستفادة من خمتلف  األسباب 

متاسك األنظمة الّلسانية املختلفة وحتّقق األهداف املرجّوة من تعليمها. 
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ملخص البحث
النحو واملعجم مكونان أساسيان من مكونات اللغة، ومستويان من أهم مستوياهتا، 
بالتكامل  مرشوط  هو  الذي  املعنى،  تأدية  يف  اللغة  عليه  تعَتمد  الذي  األساس  ومها 
بينهام. تبلور هذا التكامل يف تعليم اللغات األجنبية يف مذهب ُعرف بالنحو املعجمي. 
التارخيية، وعالقته ببعض  بالنحو املعجمي وخلفيته  التعريف  الورقة هتدف إىل  وهذه 
النظريات واملذاهب اللغوية، وتطبيقه يف تعليم اللغات األجنبية اللغة، واقرتاح تطبيقه 
التعليمية  املشكالت  بعض  حل  يف  واملسامهة  بغريها،  للناطقني  العربية  اللغة  تعلم  يف 

الناجتة من الفصل بني النحو واملعجم، وتعليم كلٍّ منهام منفصاًل عن اآلخر. 

مقدمة:
الرصيف،  واملستوى  الصويت،  املستوى  هي:  أربعة،  إىل  اللغة  مستويات  ُتَصّنف 
واملستوى الرتكيبي أو النحوي، واملستوى املعجمي أو الداليل. وحتت هذه املستويات 
األربعة مستويات أخرى؛ انبثقت منها، أو ارتبطت هبا )ماريوباي، 1998: 55-43(. 
مستوى  وعىل  والتحليل،  الدراسة  ألغراض  ُوضع  التقسيم  هذا  أن  من  الرغم  وعىل 
العربية  وتعليم  اللغات عامًة،  تعليم  التأثري يف  إىل  األغراض  تلك  تعدى  فإنه  اجلملة، 

النحو املعجمي فـي تعليم اللغة العربية

أ.د. عبدالعزيز العصييل 

أستاذ اللغويات التطبيقية - جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
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خاصًة، واالعتامد عليه، بطريقة مبارشة أو غري مبارشة. ظهر هذا التأثري يف إعداد املواد 
لتعلم  النهائية  املحصلة  يف  بل  وإجراءاته،  وأساليبه  التدريس  طرائق  ويف  التعليمية، 
اللغة، حتى أصبح تعلم اللغة، يف نظر كثري من متعليمها، يعني حفظ عدد من الكلامت 

املعجمية املفردة واستعامهلا يف تراكيب نحوية )العصييل، 2006(. 
صحيح أن اللغة يف ظاهرها كلامت منظومة يف تراكيب، لكن هذه الرتاكيب ال قيمة 
الشكلية،  الناحية  بناء نحويًّا صحيًحا من  بنيت  التواصلية، وإن  تؤد وظائفها  مل  ما  هلا 
واالستعامالت  الداللية،  واملفاهيم  املعجمية،  القوانني  فيها  ُتراَعى  ال  حني  وذلك 
 Context التداولية. والكلمة أيًضا ال معنى هلا خارج السياق، كام تؤكد النظرية السياقية
العريب  الرتاث  قبُل يف  من  معروف  االجتامعية، وكام هو  اللغوية  املدرسة  Theory يف 

)عمر، 1998: 68، وعبد اللطيف، 1983م: 35، 36(. فال بد للرتكيب إذن من أن 
ا، ومقبواًل  ا، ومتناسقًا سياقيًّ ا بناء نحويًّا صحيحًا، ومؤدًيا معنى سلياًم لغويًّ يكون مبنيًّ
تعليم  لغويني مهمني يف  التكامل بني عنرصين  يتطلب  الرشوط  ا. وتوفر هذه  اجتامعيًّ
لتكوين  األساس  واملعجم، وهذا هو  النحو  أهم مكوناهتا، ومها  من  اللغة، ومكّونني 

 .)Sinclair, 2000( املعنى يف اللغة
هذا املوضوع هو ما سوف أقدمه يف هذه الورقة، مقرتًحا تطبيقه يف تعليم العربية لغًة 
 ،Lexical Grammar ثانية، بأسلوب تكاميل، وفًقا للمنهج املعروف بالنحو املعجمي
آماًل أن يسهم يف حل بعض املشكالت الناجتة من الفصل بني النحو واملعجم. وسوف 
والتطبيقية،  العامة  اللغوية  واالجتاهات  واملذاهب  النظريات  ببعض  عالقته  إىل  أشري 
 Lexical-Functional الوظيفي  املعجمي  النحو  من  بكل  عالقته  عىل  وأركز 

.Lexical Approach واملذهب امُلعَجِمي ،Grammar

أهداف الدراسة:
1-التعريف بالنحو املعجمي، وبيان عالقته ببعض املذاهب اللغوية.

2-بيان أمهيته وفوائد تطبيقه يف تعلم اللغات األجنبية وتعليمها.
3-اقرتاح تطبيقه يف تعليم العربية لغًة ثانيًة أو أجنبيًة. 
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بني النحو واملعجم:
النحو واملعجم مكونان أساسيان من مكونات اللغة، ومستويان من أهم مستوياهتا. 
فالنحو بمفهومه العام، املعروف بالقواعد grammar، هو اهليكل العظمي الذي يعتمد 
عليه بناء اللغة، والعمود الفقري الذي يرتبط به كل جزء من أجزاء هذا البناء. واملعجم، 
بمفهومه العام أيًضا lexis، هو تلك األجزاء واملحتويات التي متأل هذا اهليكل العظمي. 
علم  وهو  مجلة،  لتكوين  وَنظمها  والعبارات  املفردات  تأليف  به  ويراد  ُيطلق  فالنحو 
 ،grammar وُيطلق النحو أيًضا وُيراد به املعنى العام .syntax النظم أو علم الرتاكيب
هبذا  والنحو   .morphology and syntax والنحو  الرصف  بفرَعيها:  القواعد  وهو 
املفهوم العام هو املقصود يف هذه الورقة، والسيام حني يرد وحده غري مقرَتن بالرصف، 
أما حني يرد مع مع الرصف فينحرص حينٍذ يف الرتاكيب واإلعراب، ويستقل الرصف 
اللغة  مفردات  منها  خمتلفة؛  مفاهيم  به  ويقصد  فيطلق   lexis املعجم  أما  الكلمة.  ببنية 
علم  أو  ا،  لفظيًّ حتلياًل  وحتليلها  املفردات  هذه  ودراسة  اللغة،  متن  أو   ،vocabulary

املعجم lexicology. بيد أن املعجم يف هذه الدراسة يشمل معنى أوسع من هذا املعنى؛ 
 ،single words ؛ كالكلامت املفردةlexical units إذ يشمل مجيع الوحدات املعجمية
 ،idiom expressions والتعبريات االصطالحية ،collocations واملتصاحبات اللفظية
املفهوم للمعجم مذهب عرف  بني عىل هذا  العبارات اجلاهزة. وقد  أو  واملسكوكات 
ا )Lewis, 2002:a (، ثم طبِّق يف  Lexical Approach؛ بدأ نظريًّ باملذهب املعجمي 
تعليم اللغات األجنبية)Lewis, 2002:b(. والرتباط هذا املذهب بموضوع الدراسة 
احلالية، واعتامدها عليه؛ سوف أحتدث عنه يف مبحث الحق، بعد احلديث عن النحو 

املعجمي. 
Lexical Grammar النحو املعجمي

بمفهومه  النحو  بني  العالقة  أمهية  إىل  يشري  عنوانه،  من  يبدو  كام  املعجمي،  النحو 
 lexis واملعجم   ،grammar بالقواعد  عنه  يعربَّ  الذي  للنحو والرصف،  الشامل  العام 
املفردات  فيها  بام   ،lexical units املعجمية  الوحدات  جلميع  أيًضا  الشامل  بمفهومه 
chunks، إضافًة إىل اجلانب اآلخر من  vocabulary، لكنه يركز عىل الُكَتل املعجمية 

املعجم وهو املعنى أو الداللة. وهذا املفهوم للمعجم هو املقصود هبذه الدراسة.
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وِمن اللغويني من يميز بني مصطلح: lexical grammar، الذي هو موضوع حديثنا 
هنا، ومصطلح آخر شبيٍه به، هو: lexico-grammar. إذ يرى، أنه عىل الرغم من تشابه 
َنني هلذه العالقة، النحو واملعجم، أي  املصطلحني، فإن بينهام فرًقا يف الدرجة بني املكوِّ
 )lexico-grammar( بني ترجيح أحدمها عىل اآلخر. يتلخص الفرق بينهام يف أن األخري
مفهوم نحوي يف األساس، لكنه ُيعنى باألنامط املعجمية ضمن اإلطار النحوي، أما يف 
 ،)Sinclair, 2000( فالعالقة متعادلة بني هذين املكّوَنني )lexical grammar( الثاين
وربام يرجح اجلانب املعجمي عىل اجلانب النحوي. ويميز أيًضا بني املفردات يف املعجم 
واملفردات يف النحو؛ فهي يف األخري شائعة ترد للتمثيل ملفاهيم جتريدية، يف حني أهنا يف 
األول غري حمدودة، بل غري شائعة، وهذا ما تظهره املدونات اللسانية، ولعل السبب يف 
 Lexical Grammar يعّرب مصطلح  أن  الوظيفية. ويمكن  بالكلامت  ارتباطها  ذلك 
إىل: قواعد املعجم، أو: القواعد املعجمية، لكن هذا -يف نظري- قد خيتلط مع مفهوم 

القواعد والقوانني التي حتكم صناعة املعجم. 
يستعمل هذا املصطلح أيًضا يف علوم احلاسب Computer Science واللسانيات 
املنظمة  الشكلية  القواعد  به  ويقصد   ،Computational Linguistics احلاسوبية 
للمعجم يف احلوسبة اللغوية ولسانيات املدونات Corpus Linguistics، وكيفية حتديد 

.)Buyya et. al., 2009: 57) types من األصناف tokens األمثلة
أمهية النحو املعجمي وتطبيقاته:

مل يكن هذا األسلوب جديًدا يف تعليم اللغات األجنبية، فقد طبق يف كثري من براجمها 
ومناهجها، وأجريت فيه دراسات متنوعة)1(. وقد ُعنِيُت به شخصيًّا حني ظهرت نتائج 
دراسة أجريُتها قبل سنوات يف العالقة بني املعرفة النظرية بالقواعد والكفاية يف الكتابة 
التعبريية لدى متعلمي اللغة العربية لغًة ثانيًة. تبني يل من تلك النتائج أن معظم ما يقدم 
ملتعلمي العربية من موضوعات ومسائل نحوية ال حيتاجون إليها، وال يستفيدون منها 
ال  ورصفية  نحوية  ومسائل  إىل موضوعات  ماسة  حاجة  يف  أهنم  حني  يف  التطبيق،  يف 

1- من أفضل الكتب التي صدرت يف هذا املوضوع يف اللغة اإلنجليزية كتابان، أحدمها:
Berry, R. From Words to Grammar: Discovering English Usage, 2015.، 

واآلخر:
Selivan, L. 2018. Lexical Grammar Activities for Teaching Chunks and Exploring Patterns.
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أبواب  من  بأبواب  يستقل  مبارشة، ومعظمها ال  مبارشة وال غري  بطريقة  تقدم هلم ال 
املطابقة بني عنارص اجلملة،  فيه  املطابقة بني ما جتب  النحو والرصف. من ذلك  كتب 
بني  والتمييز  )أل(،  واستعامالت  اجلر،  حروف  واستعامل  واللزوم،  التعدي  وأفعال 
الرتكيب النعتي والرتكيب اإلضايف. أما النحو املعجمي فهو هو غائب متاًما عن هذه 
التي  التقليدية  األنشطة  بعض  سوى   ،)2007 )العصييل،  التعليمية  وموادها  الربامج 
أمهها  متنوعة؛  أسباب  املشكلة  وهلذه  املعجم.  استخدام  كيفية  عىل  فيها  يركز  ما  غالًبا 
اخللط بني النحو العلمي والنحو التعليمي، وعدم التمييز بني ما حيتاجه الناطقون باللغة 
العربية  تعليم  مناهج  التعليمية يف  املعاجم  اعتامد  بغريها، وعدم  الناطقون  وما حيتاجه 

ومقرراهتا التعليمية، ونحو ذلك من األسباب التي ال يتسع املقام لذكرها. 
املعجم  بني  الفصل  من  املتعلم  حيمي  العربية  تعليم  يف  األسلوب  هذا  تطبيق  إن 
اكتساب  يف  املتمثل  اللغة،  اكتساب  يف  الطبيعي  األسلوب  إىل  املتعلم  ويقود  والنحو، 
وليس  حتكمها،  التي  القواعد  إىل  وصواًل  حتليلها،  ثم  أواًل،   chunks اللغوية  الُكَتل 
 Chunk اللغوية  الُكتل  أكدته نظرية  ما  العكس )Tang, 2013; Wray, 2002(. هذا 
 Pawley &( العرشين  القرن  من  الثامنينيات  يف  وسيدر  باويل  اقرتحها  التي   Theory

Syder,1982(. ُطّبق هذا األسلوب يف تعليم اللغات األجنبية، والسيام يف تعليم اللغة 

 translation الرتمجة  تطبيقة أخرى كتعليم  اإلنجليزية )Wang, 2017(، ويف جماالت 
(Zhao, 2015(. وفيام ييل موجز ألمهية النحو املعجمي، وفوائد تطبيقه يف  teaching

تعليم اللغة العربية لغًة ثانية: 
1-التكامل بني النحو واملعجم لدى املتعلم؛ ومن ثم فهم النحو واملعجم يف آن واحد، 
 ،)Sullivan, 2018: Ch. 5( بداًل من ختصيص مواد أو حصص للمفردات وأخرى للنحو

ويف ذلك توفري للجهد والوقت.
وتنويع  خمتلفة،  تراكيب  يف  املعجمية  الوحدات  استعامل  عىل  املتعلم  2-تشجيع 
الوحدات املعجمية يف الرتكيب الواحد؛ بحسب نوع السياق أو املقام، وطبيعة املوضوع. 
التنازيل  األسلوب  اللغات، مها:  تعلم  أساليب  ني من  مهمَّ أسلوبني  بني  3-اجلمع 
top-down، املتمثل يف تعلم القاعدة النحوية ثم التمثيل بوحدة معجمية، واألسلوب 

ا.  التصاعدي bottom-up، املتمثل يف تعلم الوحدة املعجمية ثم استعامهلا استعاماًل نحويًّ
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من  املبكرة  املراحل  يف  النحوية  والصحة  اللغوية  الطالقة  عىل  املتعلم  4-مساعدة 
تعلمهم اللغة؛ حيث تتوفر لديه املادة املعجمية وقواعد استعامهلا. 

ا للغة اهلدف، وفهاًم عميًقا ملا يسمعه أو يقرؤه، خاصة  5-إعطاء املتعلم معنى حقيقيًّ
حني يتواصل مع الناطقني باللغة. 

6-إبعاد املتعلم عن الرتمجة الداخلية، أو االستعانة باملعاجم الثنائية، أو االعتامد عىل 
قواعد النحو النظرية الشكلية. 

ودالالهتا  املعجمية  ووحداهتا  اللغة  قواعد  من  كلٍّ  تقديم  يف  التدرج  7-سهولة 
حسب مستوى الطالب وقدراته؛ إذ يمكن تطبيقه يف األيام األوىل من املستوى املبتدئ، 

وسوف تتضح هذه الفائدة يف مبحث التطبيق.
8-املسامهة يف مراعاة الفروق الفردية بني الطالب، وتنوع يف أساليبهم يف التعلم؛ إذ 
يراعي من يميلون إىل التحليل النحوي، كام يراعي من يميلون إىل استعامل الوحدات 

املعجمية.
ًة عىل مدونة  9-مرونة التطبيق؛ إذ يمكن تطبيقه َوحَده بمواد تعليمية منفصلة، مبنيَّ
أحد  أنشطة  ضمن  املقرر،  املنهج  يف  التعليمية  للمواد  مكماًل  أو  لغوية،  مدونات  أو 

املقررات.
10-سد النقص يف القواعد النحوية والرصفية املهمة ملتعلم اللغة اهلدف، التي ال 
للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  برامج  والرصف، والسيام يف  النحو  كتب  عادًة يف  تقدم 

بغريها )العصييل، 2007(. 

اخللفية التارخيية للنحو املعجمي:
كانت  وإنام  احلديثة،  اللسانية  الدراسات  وليدة  واملعجم  النحو  بني  العالقة  تكن  مل 
معروفة يف الرتاث العريب منذ نشأة علوم العربية. وتكفي اإلشارة إىل أن العربية مُجِعت 
مادًة متكاملًة يف نصوص شعرية ونثرية، شملت اجلوانب املعجمية والنحوية واألسلوبية 
والبالغية، وكان تعلم العربية يعني تكامل هذه اجلوانب لدى املتعلم. بل كانت املعاجم 
شبه نحوية؛ ملا حتويه من شواهد وأمثلة نثرية وشعرية، توَرد للتدليل عىل صحة معنى 
ما  تشبه  فهي  سياقها،  يف  اللغة  لفهم  مهمة  نفسه  الوقت  يف  لكنها  وفصاحتها،  الكلمة 
يعرف اآلن باملعاجم السياقية املبنية عىل مدّونات لغوية. أما الصناعة املعجمية العربية 
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التكامل بني املعجم والنحو والرصف، أي إن املعجم جيب  املعارصة فقد أّكدت أمهية 
ا. ويف هذا  أن حيوي معلومات نحوية رصفية كافية لفهم املدخل واستعامله استعاماًل طبعيًّ
الصدد يرى الدكتور عبد القادر الفايس الفهري أن الفصل بني النحو واملعجم منهج غري 
طبيعي، وأن املعجم ليس قائمة كلامت، وإنام هو دراسة للخصائص التي تقدمها املفردات 
إىل الرتاكيب، وأن النظر إىل العالقات بني مفردات املعجم، ال تتعدى العالقات الداللية 
يرى  حني  ذلك  من  أبعد  إىل  الفهري  ويذهب  يتغري.  أن  جيب  قديم  نظر  واالشتقاقية، 
أن اإلعراب يف النحو املعجمي الوظيفي جيب أن يستند إىل كلٍّ من الوظائف النحوية 

املعجمية والقواعد الرتكيبية، ثم اجلمع بينهام. )الفهري، 1986م: 6(
والسيام  العامة،  اللسانية  واملدارس  النظريات  ببعض  أيًضا  املعجمي  النحو  ارتبط 
املعجمي  والنحو   ،Functional Grammar الوظيفي  كالنحو  الوظيفي؛  االجتاهات 
قد  واملعجم  النحو  بني  العالقة  إن  بل   .Lexical-Functional Grammar الوظيفي 
نشأت عىل يد اللساين الفرنيس غروس موريس يف أواخر الستينيات من القرن العرشين، 
زيلخ  األمريكي  اللساين  اشتهر هبا  التي  التوزيعية  للنظرية  تطويًرا  تعد  التي  نظريته  يف 

هاريس )عبد الواحد، 2014(. 
. وإن  ٍّ اعتاًدا شبه كيلِّ إنه اعتمد عليها  التعليمية األصيلة، بل  املواد  اللغوية يف اختيار 
corpora أما يف املجاالت التطبيقية، والسيام يف تعليم اللغات  العناية باملدونات اللغوية 
األجنبية، فإن املذهب املعجمي The Lexical Approach هو أهم املذاهب التي اعتمد 
عليها النحو املعجمي. ففكرة النحو املعجمي، يف تعليم اللغة، انبثقت من املذهب املعجمي 
الذي ظهر يف التسعينيات من القرن العرشين، ونبه إىل أمهية املدوناتكانت من أهم األسباب 
التي نبهت اللغويني إىل أمهية الربط بني النحو واملعجم، وصعوبة فهم أحدمها دون اآلخر، 
ا، خاصة حني أصبح بناؤها  بل إهنا يرست البحث يف هذه العالقة، ووصفها وصًفا علميًّ
وتطبيقاهتا آلية ضمن تطبيقات اللسانيات احلاسوبية computational linguistics، حتى 
أصبحت علاًم مستقاًل، عرف بلسانيات املدونات corpus linguistics. نتيجة لذلك كله 
برزت قواعد نحوية معجمية، مل تكن مدونة يف كثري من اللغات، ال يف املعاجم وال يف كتب 
القواعد )Sinclair, 2000(. وسوف نرى فيام بعد رضورة االعتامد عىل املدونات اللغوية 

يف تطبيق النحو املعجمي يف تعليم اللغة العربية.
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وألمهية املذهب املعجمي، وعالقته الوثيقة بموضوعنا هذا، بل اعتامده عليه؛ سوف 
هبذا  ارتبط  الذي  الوظيفي،  املعجمي  النحو  عن  احلديث  بعد  خاص،  بحديث  أفرده 

املوضوع أيًضا، وهو حديث الفقرة التالية:
:Lexical-Functional Grammar النحو املعجمي الَوظيفي

األمريكيان  اللغويان  طّوره  توليدي،  نحوي  أنموذج  أو  توليدّية،  لغوية  نظرية 
يف  وزمالؤمها   Ronald Kaplan كابالن  ورونالد   John Bresnan بريزنان  جون 
 .)Bresnan et. al. 1979; Bresnan, 2001( العرشين  القرن  السبعينيات من  هناية 
أخًذا  النحوية  بالوظائف  النحوي، ويأخذ  للبناء  أساًسا  املعجم  النحو من  ينطلق هذا 
املبني للمعلوم إىل فعل مبني  الفعل  التحويلية. فتحويل  القواعد  ا، ويتخلص من  أّولِيًّ
للمجهول مثاًل، ينطلق من العالقة املعجمية بينهام بالنظر إىل انتامئهام إىل مدخل معجمي 
ن النظمي يف النحو التوليدي،  ن املعجمي مقام املكوِّ واحد. ويف هذا النحو يقوم املكوِّ
الوظائف1.  من  أخرى  وجمموعة  مات  املقوِّ من  جمموعة  إىل  النظمية  البنية  فيه  م  وُتقسَّ
ا،  استفاد بعض اللغويني من هذه النظرية يف وصف نحو بعض اللغات وصفًا معجميًّ
وحاول بعضهم تطبيقه يف تعليم اللغات، ويف النمو اللغوي لدى متعلمي اللغة الثانية 
 Pienemann,( يف دراساته الكتساب اللغة الثانية Pienemann حتديًدا، كام فعل بينامن

1998(، فهو يقدم للباحث آلية لتوزيع العالقات بني مكونات الرتاكيب اللغوية.

:Lexical Approach املذهب املعجمي
 lexical units املعجمية  الوحدات  عىل  يعتمد  اللغة،  تعليم  يف  أسلوب  أو  منهج 
من  بداًل  وتقديمها،  وتنظيمها  التعليمية  املواد  حمتوى  الختيار  أساًسا  أنواعها  بجميع 
االقتصار عىل املفردات vocabulary، أو القواعد grammar. والوحدات املعجمية هي: 
 .lexicon أو lexis الوحدات أو األنواع اللغوية التي يتكون منها املعجم، ويطلق عليها
ب )اللكسيم( بداًل من املصطلح املركب  ويفضل بعُض اللغويني استعامل املصطلح املعرَّ
)الوحدة اللغوية(، خاصة يف احلديث عن الوحدات التي تشكل قوائمها مداخل املعجم 

)عمر، 1418: 24(. وتصنف الوحدات املعجمية إىل أصناف، أمهها:

1 ملزيد من االطالع عىل اجلوانب النظرية للنحو الوظيفي املعجمي وتطبيقاته يف اللغة العربية، يرجع لكتاب الدكتور عبد 
القادر الفايس الفهري: اللسانيات واللغة العربية: نامذج تركيبية وداللية، ج1، ط4، 2000. 
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:Words 1- الكلامت املفردة
غالبية  وتشكل  املعاجم،  معظم  عليه  ُتبنى  الذي  واألساس  املألوف،  الصنف  هي 
 ،content words املواد املعجمية يف أي لغة من اللغات. وهي نوعان: كلامت حمتوى
أو كلامٌت معجمية، حتمل معنى أو معاين خاصة هبا، نحو: رجل وقلم وكَتَب ويسافر، 
وحروف  اجلر،  كحروف  وظيفية؛  أدوات  أو   function words وظيفية  وكلامت 
.)Lewis, 2002: 91( العطف، وبعض الظروف، وأسامء اإلشارة، واألسامء املوصولة

 :Idiomatic Expressions 2-التعبريات الصطالحية
وهي أنامط تعبريية، تتكون من كلمتني أو أكثر، حتولت من معناها احلريف إىل معنى 
مغاير، ال ُيسَتَمد من الكلامت املكونة هلا، وإنام ُيسَتَمد من اتفاق اجلامعة اللغوية عليه 
)حنا وآخران، 1997: 61(. أطلق اللغويون عىل هذه الوحدة املعجمية أسامء خمتلفة، 
والتعبريات  املسكوكة،  والعبارات  االصطالحية،  والعبارات  املصطلحات،  منها: 
االصطالحية )بعلبكي، 1990م: 184، 235، 236(. ومن أمثلتها: مات حتف أنفه، 
ورفع الرجل عقريته، وأقر اهلل عينك، وابن السبيل. تتميز هذه التعبريات بميزات منها: 
الثبات، وصعوبة الرتكيب، وتعقيده، وصعوبة الرتمجة من لغة إىل أخرى ترمجة حرفية، 

إضافًة إىل غلبة الطبيعة املجازية عىل كثري منها.
 :Collocations 3- املتصاحبات اللفظية

تعرف املتصاحبات اللفظية، بأهنا: »كلمتان أو كلامت ينظر إليها عىل أهنا وحدات 
معجمية مفردة، مستعملة - بحكم العادة – يف ترابط بعضها مع بعض يف لغة ما ...« 
)الدسوقي، 1999: 1(. وتقسم من حيث درجة التنبؤ باملصاحبة، إىل ثالثة مستويات: 
املستوى األول يشمل متصاحبات يمكن التنبؤ هبا بقوة، مثل: صهيل الفرس، وعواء 
الذئب، وخرير املاء، وحفيف األشجار. واملستوى الثاين يشمل متصاحبات أقل قابلية 
للتنبؤ، مثل كلمتي: صندوق، وبريد. فالكلمة األوىل يمكن أن تصاحب كلامت أخرى 
الشكاوى،  وصندوق  القاممة،  صندوق  فيقال:  والزكاة؛  والشكاوى،  القاممة،  مثل: 
وصندوق الزكاة، والكلمة الثانية يمكن أن تصاحب كلامت أخرى مثل: بريد عادي، 
وبريد مستعجل، وبريد إلكرتوين. أما املستوى الثالث فيشمل متصاحبات متنافرة، فال 
يقال مثاًل: مواء الكلب، وال نباح القط، وال زئري احلامر، كام ال يقال: اركب العصفور، 
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وال ارشب اللحم، وال اقرأ البيت، فهذه مصاحبات عدمية ال وجود هلا يف لغة اجلامعة 
اللغوية )الدسوقي، 1999: 283، 284(.

:Polywords 4- الكلامت املتعددة
 وهي عبارة قصرية مكونة من كلمتني أو أكثر، كل كلمة منها تنتمي إىل أي نوع من 
أنواع الكلامت، وحتمل معنى عامًا يمكن أن ُيدَرك من جمموع معاين الكلامت املكّونة هلا 
منفردة، وربام ال يكون له عالقة هبذه املعاين. وهذا النوع مما خيتلف اللغويون يف حتديده 
الفصل بني حدوده وعدد كلامته، وكثري منهم يدخله حتت وحدات  وتصنيفه لصعوبة 
 By the way, on the other hand, of :معجمية أخرى. ومن أمثلته يف اللغة اإلنجليزية
course, put off, look up، ومثله يف العربية: وبعبارة أخرى. وتشري بعض الدراسات 

العبارة، وهو  فعل  أو  الفعلية  العبارة  استعاماًل هي  املجموعة وأكثرها  أبرز هذه  أن  إىل 
 .).Lewis, 2002a, P. 92) phrasal verb/verb phrase الفعل شبه اجلميل

 :Institutionalized Expressions )5-التعبريات املقعدة )املقننة
املتكلم  يفهمه  pragmatics ضمن سياق  تداوليًا  استعاماًل  وهي عبارات تستعمل 
ثالثة  إىل  م  ُتقسَّ التعبريات  وهذه  األداء.  أو  بالعمل  املعنى  فيه  حيدد  مقام  أو  والسامع 
 not yet, certainly not, just a moment أقسام فرعية: األول: لفظ قصري، نحو: 
please، والثاين: صدر اجلمل، نحو: sorry to interrupt، والثالث: مجلة كاملة تعتمد 

(Lewis, 2002, P. 95(. وهذه التعبريات  Is John there? :عىل املعنى التداويل، نحو
شائعة يف عربيتنا املعارصة؛ فحني يقول أحد املتحاورين: لو سمحت، أو َعْفًوا، فغالًبا ما 
َثه، وليس املعنى احلريف، كطلب  يقصد املعنى التداويل، وهو االعرتاض عىل حديث حمدِّ

السامح له باحلديث، أو نحو ذلك. 
 :Fixed Expressions 6- التعبريات الثابتة

وهي عبارات ال يرد فيها لفٌظ إال مصحوبًا بلفظ آخر، ومنها عبارات التحية والتلطف 
واملجاملة )Lewis, 2002b. P. 9, 10(، مثل: السالم عليكم، صباح اخلري، أهاًل وسهاًل، 
تصبح عىل خري، ال بأس عليك، احلمد هلل عىل السالمة. وقريب من هذه الوحدة ما أسامه 
 .)Lewis, 2002b. P. 11) Semi-fixed Expressions الثابتة  بالتعبريات شبه  لويس 
وهذان النوعان يمكن أن ُيَصنَّفا ضمن التعبريات االصطالحية أو املتصاحبات، وكالمها 
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يتداخل مع الكلمة املتعددة امُلَبيَّنة يف الفقرة )4(. 
:Colligation 7-التضام

وهو املصاحبة النحوية)1(، أو التالزم النحوي، ويطلق عىل الكلامت التي يرتبط 
فيه،  رغب  عبارات:  ذلك  من  معجمية،  بمعان  ال  نحوية  بعالقات  ببعض  بعضها 
الثالث ختتلف عن غريها يف  العبارات  إليه، وكل واحدة من  ورغب عنه، ورغب 
املعنى؛ فاألوىل بمعنى طلبه، والثانية بمعنى كرهه، والثالثة بمعنى استعان به )حسان، 
1994: 331(. وعىل الرغم من أن هذه املصاحبة ال تدخل ضمن الوحدات املعجمية 
التي هي موضوع هذه الورقة، ومل هيتم هبا أصحاب هذا املذهب اهتاممًا مبارشًا، فإن 
الباحث يرى أمهيَتها يف تدريس قواعد اللغة اهلدف انطالقًا من النظرة املعجمية التي 
د ال قواعد معجمية. واللغة العربية غنية هبذه املتصاحبات  تقول: إن اللغة معجم مقعَّ
أفعال وأسامء وضامئر وموصوالت وخوالف  الكلم من  أنواع  الضامئم يف مجيع  أو 
اجلملــتني:  يف  كام  اإلنجليزية؛  اللغة  وكذلك   ،)126-107 )حسان،  ذلك  ونحو 
He agreed to help me, He avoided helping me. فالفعل agreed يف اجلملة 

الثانية  اجلملة  يف   avoided والفعل  مؤول،  مصدر  أو  مصدري  فعل  تبعه  األوىل 
تطلب مصدرًا. وقد أطلق متام حسان عىل هذا النوع )التالزم( وعده الطرف اآلخر 
للتضام )املصاحبة(، وهو أن يستلزم أحد العنرصين النحويني عنرصًا آخر، وأشار 
إىل أن التضام سمة من سامت التفريق بني أنواع الكلم )حسان،: 224-217(. 
وقد وضع متام حسان التالزم إزاء ما أسامه )التنافر( حني يتناىف وجود عنرص مع 
 Benson( بنسن  أما مورتن  يلتقي معه )حسان،: 224-217(.  آخر فال  عنرص 
et. al., 1986, P. xxxvii( ومساعدوه فقد قسموا هذا النوع يف اللغة اإلنجليزية 

العنرص  يصاحب  ما  بحسب  وذلك  نمطًا،  يمثل  منها  قسم  كل  أقسام،  ثامنية  إىل 
النحوي من عنارص نحوية أخرى من أسامء وصفات وموصوالت وحروف جر 

ونحو ذلك. 

النحو والرصف، وثمة مصاحبة صوتية وتعني ورود أصوات مع أصوات معينة وعدم  النحو هنا يشمل  1- مصطلح 
ورودها مع أصوات أخرى.
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تطبيق النحو املعجمي يف تعليم العربية:
سبقت اإلشارة إىل إمكان تقديم النحو املعجمي ملتعلمي اللغة وحَده، أي يف مقرر خاص 
أو نشاط منفصل، وتقديمه هلم أيًضا ضمن مقرر أو أكثر من املقررات يف املنهج. ويف كلتا 
احلالتني ال بد من االعتامد عىل مدونة لغوية أصيلة غري مصنوعة وال موجهة ملتعلمي اللغة، 
لكن االعتامد عليها يف احلالة األوىل ينبغي أن يكون أقوى منه يف احلالة الثانية. فاملدونة يف 
األوىل هي املرجع يف اختيار الوحدات املعجمية ودالالهتا وسياقاهتا، أما يف الثانية فإن مواد 
املدونة حمكومة باملنهج أو املقرر الذي يقدم فيه النحو املعجمي؛ من حيث اختيار الوحدات 

املعجمية، وحتديد كميتها، ومستواها اللغوي املناسب ملستوى املتعلمني. 
ا ما كان األمر، البد أن تساير الوحدات املعجمية املختارة التدرج املتبع يف املواد  وأيًّ
ويمكن  سواء.  حدٍّ  عىل  والنحوي  املعجمي  اجلانبني  يف  الربنامج  يف  املقررة  التعليمية 

تلخيص اختيار املواد وتنظيمها وتقديمها يف اخلطوات اآلتية:
ينبني عىل هذه األهداف مستوى  إذ  1-حتدد األهداف من تطبيق هذا األسلوب؛ 
ا بمجال معني، وقد  ا، أو أكاديميًّا خاصًّ ا عامًّ اللغة املقدمة. فقد يكون اهلدف أكاديميًّ

يكون للتواصل العام، أو لغري ذلك. 
2-حُتدد الوحدات املعجمية ودالالهتا املناسبة لكل مستوى من مستويات الربنامج، 
وكذلك املوضوعات واملسائل النحوية والرصفية. وغالًبا ما يرتبط هذا التحديد باملنهج 
ومواده التعليمية املقررة يف الربنامج، والسيام يف برامج تعليم اللغة العربية يف املعاهد 

اجلامعية، وأقرتح أن يكون توزيعها عىل النحو اآليت:
املبتدئ، وترشح  اللفظية يف املستوى  أ-تقدم الكلامت املفردة وبعض املتصاحبات 

قواعدها بأسلوب مبسط، واستعامالت شائعة، ودالالت حمدودة.
الكلامت  إليها  ويضاف  املتوسط،  املستوى  يف  اللفظية  املتصاحبات  ب-تكثف 

املتعددة، وبعض العبارات االصطالحية، وقليل من األمثال السائرة.
ج-أما املستوى املتقدم، فتقدم فيه األمثلة السائرة، مع التوسع يف رشحها، وكذلك 

الكلامت املقننة.
د-أما التضام أو التالزم النحوي فيقدم يف مجيع املستويات، مع مراعاة التدرج فيه 

حسب املنهج النحوي املقرر يف الربنامج، سواء قدم بطريقة مبارشة أم غري مبارشة. 
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فيه  تقدم  سوف  الذي  للمستوى  املناسبة  اللغوية  املدونات  أو  املدونة  2-خُتتار 
هذه  فيه  تقدم  سوف  الذي  املقرر  وحيدد  النحوية،  واملوضوعات  املعجمية  الوحدات 

الوحدات فيه أو ترتبط به.
ا؛  ا نحويًّ 3-ُتصنف الوحدات املعجمية املستهدفة، يف كل مستوى، تصنيًفا معجميًّ
النحوية  باملوضوعات  وينتهي  اللغوية،  للامدة  أساًسا  املعجمية  الوحدات  من  ينطلق 
املستهدفة تصنف حسب  املعجمية  الوحدات  إن  أي  واالستنتاج.  الرشح  الرصفية يف 
والوظائف  الوظيفية،  واألدوات  اجلملة،  ونسق  الكلم،  كأقسام  النحوية؛  املكونات 
أو  مكون  كل  داخل  ا  رأسيًّ تصنيًفا  املكونات  هذه  تصنف  ثم  ذلك،  نحو  النحوية، 

جمموعة.
4-ُتصنف الوحدات أيًضا بحسب املهارة املناسبة هلا؛ فبعضها يستعمل يف املهارات 
الشفهية، وبعضها يف املهارات التحريرية، وقد يغلب عىل بعضها الفهم، يف حني يغلب 
االستعامل عىل البعض اآلخر. ثم تربط كل جمموعة باملقرر املناسب هلا؛ كمقرر القراءة، 

أو مقرر الكتابة، أو مقرر فهم املسموع، أو املحادثة. 
من  فينطلق  مادته؛  تقديم  يف   bottom-up التصاعدي  األسلوب  املعلم  5-يسلك 
اجلزء إىل الكل، واجلزء هنا هو املثال، الذي هو الوحدة املعجمية، والكل هو القاعدة، 
الطالب  فيه  يدرك  بأسلوب  تقدم  وإنام  نحوية،  بطريقة  القاعدة ال ترشح  أن هذه  بيَد 

االستعامل الصحيح للوحدة املقدمة.
املعجمية  للوحدات  والقواعد  واالستعامالت  املعاين  توسيع  يف  املعلم  6-يتدرج 
بحسب مستوى الطالب؛ فقد تقدم الوحدة املعجمية يف أكثر من مستوى لكن بمعاين 
ُتبسط بعض  أن  املجازية. ويفضل  أعمق، والسيام االستعامالت  أوسع، واستعامالت 

الوحدات املعجمية يف تراكيبها ودالالهتا واستعامالهتا يف املستوى املبتدئ.
منها،  االستفادة  وكيفية  اللغوية،  املدونات  إىل  الدخول  عىل  الطالب  7-ُيدرب 
وطريقة اختيار الوحدات املعجمية، وفهم معانيها واستعامالهتا يف السياقات واملواقف 
اللغوية، وهي تتطلب  املدونات  املتنوعة. بل إن نجاح تطبيق هذا املذهب يعتمد عىل 
املتعلم  عىل  يصعب  حيث  واملتوسطة،  املبتدئة  املراحل  يف  والسيام  املعلم،  من  تدخاًل 

.)Liu & Jiang, 2009( الدخول إىل هذه املدونات وفهمها
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االستعامالت  تنويع  عىل  الطالب  ويشجع  اللغوية،  التدريبات  عىل  ز  8-ُيركَّ
للوحدات املعجمية يف املهارات الشفهية والتحريرية.

طبيعتها  حيث  من  املعجمية،  الوحدات  هذه  بني  الفروق  إىل  الطالب  9-ُينبه 
ودالالهتا واستعامالهتا، والسيام بني الكلامت املفردة واملتصاحبات اللفظية من ناحية، 

والتعبريات االصطالحية واألمثال السائرة من ناحية أخرى.
واملقروءة،  املسموعة  الربامج  يف  الوحدات  هذه  فهم  عىل  الطالب  10-يدرب 
بالعربية،  الناطقني  مع  التواصل  عىل  ويشجعون  والكتابة،  الكالم  يف  واستعامالهتا 

واالستامع إىل الربامج اإلعالمية العامة. 
املعجمية  الوحدات  هذه  تتضمن  موضوعات  بكتابة  الطالب  11-يكلف 
واستعامالهتا وفق قواعدها النحوية والرصفية، واستعامالهتا السياقية، ويكلفون أيًضا 
بتقديمها يف عروض presentations، مع مراعاة املستوى اللغوي الذي تقدم فيه من 
ا،  تلفازيًّ تصويًرا  طالب  كل  عرض  يسجل  أن  ويفضل  والدقة.  والعمق  التنوع  حيث 

ويعطى صورة منه ملشاهدته مرة أو مرات؛ ملراجعة أدائه، وتصويب أخطائه بنفسه. 
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ملخص البحث
اإلنجليزية  باللغة  األصليني  الناطقني  تعلم  يف  البحث  إىل  الدراسة  هذه  هتدف 
الفاعل املسترت/املحذوف وخصائصه اخلطابية، الربامجاتية  النحوية ملعيار  للخصائص 
باللغة  األصليني  الناطقني  أن  الدراسة  هذه  وتفرتض  الفصحى.  العربية  اللغة  يف 
اإلنجليزية ال جيدون صعوبة يف تعلم اخلصائص النحوية ملعيار الفاعل املسترت يف اللغة 
تعلم اخلصائص اخلطابية-الربامجاتية. وللتحقق من  بينام يواجهون صعوبة يف  العربية 
صحة هاتني الفرضيتني تم توزيع تسعني استبانة عىل ناطقني أصليني باللغة اإلنجليزية 
يتعلمون اللغة العربية يف مراكز لغات خمتلفة يف عامن. وتوزع املشاركون عىل مستويني 
لغويني: املستوى املتوسط والذي درس فيه الطلبة اللغة العربية لعام واحد عىل األقل 
يف حني ضم املستوى املتقدم طالبًا درسوا اللغة العربية ألكثر من عامني. وقد أظهرت 
تعلموا بسهولة اخلصائص  للغة اإلنجليزية قد  املتحدثني األصليني  أن  الدارسة  نتائج 
يف  وفعل.  وفاعل  وفاعل  فعل  بني  اجلمل  ترتيب  وحرية  املحذوف  للفاعل  النحوية 
املستويني املتوسط واملتقدم، ولكن أظهر طلبة املستوى املتوسط صعوبة يف تعلم األثر 
يف  يعتمدون  املتعلمني  أن  الدراسة  بينت  كام   .that trace effect املصدرية  اجلمل  يف 

تعلم/اكتساب الناطقني األصليني باللغة اإلجنليزية
للفاعل احملذوف باللغة العربية

د. حسني عبيدات

كلية اآلداب- جامعة الريموك - األردن
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ذلك عىل القواعد الكونية سواء كانت كاملة أو جزئية وقد أظهرت الدراسة أيضًا أهنم 
ال يواجهون صعوبة يف تعلم خصائص موضوع اخلطاب واجلناس الربامجايت للفاعل 

املسترت يف اللغة العربية الفصحى.
الكلامت املفتاحية:  الفاعل املسترت، االكتساب اللغوي، حرية إقالب الرتتيب،الضمري 
الدال عىل الفاعل املحذوف يف اجلملة املصدرية، موضوع اخلطاب، اجلناس الربامجايت.

املقدمة:
متكنهم  والتي  للغة  األصليني  للناطقني  اللغوية  املعرفة  بدراسة  اللغويات  ُتعنى 
من إنتاج اللغة واستيعاهبا وقد أورد )Radford 2009( أَن Chomsky برهن عىل أن 
املتحدثني األصليني للغة يمتلكون معرفة خفّية للقواعد اللغوية متكنهم من بناء وفهم 
الرتاكيب اللغوية بمستوياهتا املختلفة؛ فعىل سبيل املثال يمكن ألي متحدث من أهل 

اللغة اإلنجليزية أن يدرك أّن نفي مجلة 
I no like syntax وليس I don’t like syntax هو I like syntax أنا أحب النحو

إضافة إىل ذلك فإَن قواعد اللغة تبني ما جيب عىل املرء معرفته لتكون لديه الكفاية 
مما  بطالقة،  فيها  التحدث  من  متكنه  والتي  للغة  األصيل  الناطق  يمتلكها  التي  اللغوية 
يعني أن تلك القواعد اللغوية جيب أن تكون قادرة عىل إنتاج تراكيب صحيحة ومقبولة 

.)Cutler 2005( لدى املتحدث األصيل للغة وتفسري الرتاكيب غري الصحيحة
وقد وضع تشومسكي نظرية للقواعد الكونية انبثقت من قواعد لغات حملية لتعمم 
عىل باقي اللغات املحلية الطبيعية. ولكن ليست كل املظاهر النحوية هي مظاهر كونية 
وإاَل فلن يكون هناك اختالف يف القواعد بني اللغات وال يعود املرء بحاجة إىل تعلم 

قواعد تلك اللغات.
وعليه فإَن تعلم القواعد لن يرِكز عىل املظاهر الكونية التي تشرتك فيها اللغات وإنام 
والذي  املسترت  الفاعل  معيار  ذلك  ومثال  بعينها.  لغة  ختص  التي  النحوية  املعايري  عىل 
يمثل إحدى حالتني يف مجيع اللغات؛ فإما أن تسمح اللغة للفعل املنرصف أن يكون له 

.)Radford 2009( فاعل مسترت أو أن ال تسمح بذلك
واللغات التي يسترت فيها الفاعل هي تلك اللغات التي تسمح بعدم ظهور الفاعل يف 
اللغات  املحذوف يف  للفاعل  أثر  الرتكيبَية. وهناك رشوط للرتخيص بوجود  بناها  بعض 
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التي تسمح بذلك. وهناك أيضا عالقة بني حذف الفاعل وإمكانَية إخراج الفاعل من مجلة 
مصدرية يسبقها أّن املصدرية ولكن يف اللغات التي ال تسمح بحذف الفاعل هناك أثر لـ 
أّن املصدرّية that t التي تدل عىل أن الفاعل الرصيح يف اجلملة املصدرية ال يمكن إخراجه 
.)complementizer D’Alessandro 2014( خارج إطار تلك اجلملة متعديًا أّن املصدرية

الفاعل مسموح هبا،  بحذف  تسمح  التي  اللغات  للفاعل يف  االقالب  ثانيًا: حرية 
بمعنى أن الفاعل يمكن أن حيتل موقعًا بعد الفعل، بينام يف اللغات التي ال تسمح بحذف 

الفاعل فيجب أن يبقى هناك أثر يف موقع الفاعل املحذوف يف حالة حرية االقالب.
التي  اللغات  يف  الفاعل  حذف  يرَخص  كي  التوافق  يف  ثراء  هناك  يكون  أن  ثالثًا: 

تسمح بذلك.
فاللغات اإليطالية واليونانية وبعض اللغات الرومانسَية عىل سبيل املثال هي لغات 
تسمح باحلذف بشكل مطلق يف حني الرتكّية والفرنسية والعربية تسمح بحذف الفاعل 
يف اجلمل الرئيسة فقط أما اإلنجليزية والسويدية والسندية هي لغات ال تسمح بحذف 

.)D’Alessandro 2014( الفاعل إطالقًا
ويف الوقت الذي تعد فيه اإلنجليزية من اللغات التي ال تسمح بحذف الفاعل إال 
 don’t lose your nerve أهنا ترخص ذلك يف ثالثة مواطن: مجل األمر أو الطلب مثل
وثانيًا يف أسلوب غري فصيح يمكن إسقاط الفاعل إذا كان ضمريًا يف بداية اجلملة وغري 
مؤكد من مثل can’t find my pen وثالثًا يمكن حذف الفاعل يف مجلة غري منرصفة من 

)Radford 2009، ص 93(. we would like to stay مثل
اجلمل  يف  الفاعل  بحذف  تسمح  التي  اللغات  من  هي  املقابل  يف  العربية  واللغة 
فعل  الكالم  ترتيب  أن  بمعنى  االقالب  بحرية  وتسمح  الكتاب«  »قرأ  مثل  املنرصفة 
وفاعل وفاعل وفعل هو ترتيب قواعدي سليم مثل: »أمحد فتح الباب« و »فتح أمحد 
الباب«. واللغة العربية لغة ثرّية من حيث املطابقة يف التذكري والتأنيث والعدد واجلنس 

التي هي رضورَية للتعرف عىل الفاعل املسترت/ املحذوف.
ويف جانب آخر فإن اكتساب اللغة الثانية يشري إىل تعلم تلك اللغة يف موطنها بينام 
 )Gass and Selinker 2001( تعلم اللغة األجنبية يشري إىل تعلم تلك اللغة يف غري بيئتها
واكتساب اللغة الثانية ليس ظاهرة أحادية بمعنى أنه ال جيب عىل املرء أن يكتسب لغته 
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األم أواًل حتى يبدأ يف اكتساب اللغة الثانية )Cutler 2005(، وفيام خيص األشخاص 
البالغني الذين يتعلمون لغة ثانية فإَن غرفة الصَف هي بيئة أكثر مالءمة لذلك من البيئة 

غري الرسمّية.
امُلدخل  يف  وإنام  القواعد  تدريس  يف  فقط  ليس  الثانية  اللغة  صفوف  قيمة  وتكمن 
األسهل استيعابًا وهو »كالم املدرس« )Krashen 1987(. وهناك مراحل خمتلفة يتباين 
فيها تأثري لغة املتعلم األم عىل اللغة الثانية. وأوىل هذه املراحل هي مرحلة الال تداخل 

حيث تكتسب قواعد اللغة الثانية اعتامدًا عىل معايري ومبادىء القواعد الكونية.
وثانيها مرحلة التداخل الكيّل حيث متّثل قواعد اللغة األم ما جيّسده املتعلم يف اللغة 

الثانية.
تناوهلا  التي  املوضوعات  من  موضوعًا  املسترت/املحذوف  الفاعل  اكتساب  ويعَد 
الباحثني  بعض  أن  حني  ففي  الثانية.  اللغة  اكتساب/تعلم  يف  الباحثون  بالدراسة 
تناول هذا املوضوع من وجهة نظر نحوَية رصفة، تناوله آخرون من حيث اخلصائص 
 ،)Zheng 2014( برهن  الذي  الوقت  ويف   .)Zheng 2014( –الرباغامتية  اخلطابية 
)Liceras & Díaz 1999( عىل أَن الدارسني قادرون عىل تعلم  و)White 1985( و
 )Sorace & Filiaci 2006(اجلانب النحوي يف معيار الفاعل املسترت/املحذوف، بني
املسترت/ للفاعل  اخلطايب-الربامجايت  املظهر  تعلم  يف  صعوبة  يواجهون  املتعلمني  فإَن 

النحو  فإّن   Interface Hypothesis الواجهة  لنظرية  ووفقًا  آخر  وبمعنى  املحذوف. 
املعايري  إَن   )D’Alessandro 2014( ويقول  املجرد.  النحو  من  أكثر صعوبة  التداخيل 
مسألة  هي  املسترت/املحذوف  الفاعل  دراسة  أَن  يعني  مما  املجرد  بالنحو  غالبًا  ترتبط 

نحوية بشكل أسايس.

الدراسة احلالية:
هيدف هذا البحث إىل دراسة تعلم/اكتساب الناطقني األصليني باللغة اإلنجليزية 

ملعيار الفاعل املسترت/ املحذوف يف العربية الفصيحة. ويتم ذلك من خالل فرضيتني:
الفرضية األوىل: تقول إَن الناطقني األصليني للغة اإلنجليزية لن جيدوا صعوبة يف تعلم 
للتعلم والذي  املراحل األوىل  املسترت/املحذوف ومنذ  الفاعل  ملعيار  النحوية  اخلصائص 
يتضمن الفاعل املحذوف واقالب الفعل والفاعل واألثر الذي يرتكه يف اجلملة املصدرية.
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الفرضية الثانية: وفقًا لنظرية النحو التداخيل تقول الفرضية إَن الناطقني األصلَيني 
للفاعل/  اخلطابَية-الربامجاتّية  اخلصائص  تعلم  يف  صعوبة  سيجدون  اإلنجليزية  للغة 

املحذوف يف العربية الفصيحة والتي تتضمن موضوع اخلطاب والعائد الربامجايت.
دراسات  يف  تناوهلا  جير  مل  ألنه  بالبحث  اجلديرة  املسائل  من  الدراسة  مسألة  وتعد 
التطبيقي  املجال  يف  تسهم  أن  نأمل  كام  ثانية.  لغة  العربية  اللغة  تعلم  خيص  فيام  سابقة 

لتعليم العربية.
ولتحقيق ذلك تطرح الدراسة األسئلة التالية:

املظاهر  يتعلموا  أن  اإلنجليزية  باللغة  األصليني  للناطقني  يمكن  مدى  أَي  إىل   -1
النحوية للفاعل املسترت/املحذوف يف العربية الفصيحة؟

اللغة  يف  الفاعل  حذف  جواز  عدم  معيار  يتداخل  أن  يمكن  مدى  أَي  إىل   -2
اإلنجليزية لدى الناطقني األصليني للغة اإلنجليزية يف تعلم اللغة العربية لغة ثانية؟

باللغة  األصلَيني  الناطقني  من  ثانية  لغة  العربية  اللغة  متعلمو  سيواجه  هل   -3
اإلنجليزية صعوبة يف تعلم املظاهر اخلطابَية-الربامجاتّية للفاعل املسترت/ املحذوف يف 

اللغة العربية.

عينة الدراسة:
للغة  األصلَيني  الناطقني  من  ومشاركة  مشاركًا   90 عىل  الدراسة  عينة  اشتملت 
تراوحت  البالغني  من  ومجيعهم  األردن  يف  العربية  اللغة  يتعلمون  الذين  اإلنجليزية 
أعامرهم بني 18 و48 عامًا وهم من جنسيات خمتلفة، أمريكَيني وبريطانَيني وكندَيني 
الزمنَية  املدة  بناء عىل  املستوى  تقسيمهم إىل جمموعتني من حيث  تم  وأسرتالَيني. وقد 
اللغة  التي درست  املتوسط ويضم املجموعة  املستوى  العربية:  اللغة  فيها  التي درسوا 
ويضم  املتقدم  ومشاركة.واملستوى  مشاركا   49 وعددهم  عامني  إىل  عام  من  العربية 
املجموعة التي درست العربية ألكثر من عامني وعددهم 41 مشاركا مشاركة. أما من 
حيث النوع فتضم املجموعة 49 مشاركًا من الذكور و41 مشاركة من اإلناث، وهم 

مجيعًا إما طلبة جامعات يف مرحلة البكالوريوس أو طلبة دراسات عليا.
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مجع البيانات:
يف  خمتلفة  مراكز  يف  العربية  يتعلمون  كانوا  والذين  املشاركني  مجيع  إىل  الطلب  تم 
من  املشاركون  هؤالء  متكن  إذا  ما  معرفة  لغرض  صِمَمت  استبانة  بتعبئة  القيام  عاَمن 
–الربامجاتّية للفاعل املسترت/ املحذوف يف العربية  تعلم اخلصائص النحوية واخلطابَية 

الفصحى.
للفاعل  النحوية  باخلصائص  يتعلق  قسم  قسمني:  عىل  االستبانة  اشتملت  وقد 
القواعد  إىل  يستندون  املشاركون  كان  إذا  وما  املختلفة  بأشكاله  املحذوف  املسترت/ 
فاعل حمذوف صحيحة  التي حتتوي عىل  اعتبار اجلمل  إجاباهتم من حيث  الكونَية يف 

قواعدَيًا أم ال أو أهنم يتأَثرون بلغتهم األم.
اخلطابَية- للخصائص  تعلمهم  بمدى  فيتعلق  االستبانة  من  اآلخر  القسم  أما 

املثال هل من األفضل وجود  الربامجاتّية للفاعل املحذوف ومعرفتهم هبا. فعىل سبيل 
القديم  اخلطاب  أن  حني  يف  للخطاب  جديدًا  موضوعًا  يكون  عندما  ظاهرًا  الفاعل 
الفاعل  عىل  مفضل  النص  يف  الظاهر  الفاعل  وأن  املحذوف  املسترت/  الفاعل  يفضل 
العائد  فيه للفعل اهلدف خيتلف عن  العائد  الذي يكون  السياق  املسترت/ املحذوف يف 

للفعل السابق.

النتائج املتعلقة باخلصائص النحوّية:
اإلنجليزية  للغة  األصلَيني  الناطقني  تعلم  مدى  حتليلها  تم  التي  النتائج  أظهرت 
أن  تبنَي  حيث  العربية،  اللغة  يف  املحذوف  املسترت/  للفاعل  النحوية  للخصائص 
املتعلمني من املستويني املتوسط واملتقدم مل جيدوا صعوبة يف تعلم الفاعل املحذوف/ 
مجل  أهنا  عىل  ظاهرًا  فيها  الفاعل  يكون  ال  التي  للجمل  قبوهلم  خالل  من  املسترت 
صحيحة  غري  مجال  وتعتربها  بذلك  تسمح  ال  األصلَية  لغتهم  أن  حني  يف  صحيحة، 
قواعدَيًا. حيث بلغ عدد الطلبة الذين أجابوا إجابات صحيحة يف املستوى املتوسط 
املستوى  يف  وطالبة  طالبًا   41 عددهم  كان  حني  يف   49 أصل  من  وطالبة  طالبًا   46
املتقدم من أصل 41. وهذا يربهن عىل اإلعتامد عىل القواعد الكونَية يف التعلم ومل يكن 

نتيجة تداخل اللغة األم يف اللغة الثانية.
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اجلدول رقم )1( إجابات الطلبة حسب املستوى فيام خيص تعلم الفاعل املحذوف/ املسترت

املجموعتعلممل يتعلممّدة تعلم اللغة العربية

34649من سنة إىل سنتني

فأكثر 04141سنتان 

38790املجموع

ثانيًا: فيام يتعلق بموضوع اإلقالب )Free inversion( أظهرت النتائج أن املتعلمني 
من املستويني املتوسط واملتقدم مل جيدوا صعوبة يف تعلم ذلك أيضًا. وذلك من خالل 
قبوهلم للجمل التي جاء الرتتيب فيها فعل وفاعل واجلمل التي جاء الرتتيب فيها فاعل 
فاعل  هو  واحد  برتتيب  إال  تسمح  ال  اإلنجليزية  لغتهم  أن  ،علام   )SV, VS( وفعل 
وفعل )SV( حيث كان عدد من أجابوا إجابات صحيحة 47 من أصل 49 يف املستوى 
املتوسط و 39 من أصل 41 يف املستوى املتقدم. وهذا مرة ثانية يدعم فرضَية اإلعتامد 

عىل القواعد الكونَية وليس عىل نظام اللغة األم ويوضح ذلك اجلدول رقم )2( تاليًا.

اجلدول رقم )2( إجابات الطلبة حسب املستوى فيام يتعلق بـاإلقالب بني الفعل والفاعل

املجموعتعلممل يتعلممّدة تعلم اللغة العربية

24749من سنة إىل سنتني

فأكثر 23941سنتان 

48690املجموع

ثالثًا: فيام يتعلق باألثر الذي يرتكه الفاعل املحذوف يف اجلمل املصدرّية’ أظهرت 
النتائج أن طلبة املستوى املتوسط يواجهون صعوبة يف تعلم اجلمل املصدرية التي يرتك 

فيها الفاعل املحذوف أثرًا مقارنة بطلبة املستوى املتقدم.
وهذه الصعوبة يمكن تربيرها بعدم إدراك الطلبة ملخالفة األثر يف اجلمل املصدرية 
يف اللغة العربية الذي حيدث بطريقة ختتلف عنها يف اللغات التي تسمح بحذف الفاعل. 
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بمعنى أنه يف اللغة العربية جيب أن يتبع أَن املصدرية اساًم ظاهرًا وليس بالرضورة أن 
يكون الفاعل وجيب أن يكون منصوبًا. إضافة إىل ما يتبع أن يمكن أن يكون مفعوال به 
وهو ما ال يمكن أن حيدث يف لغات أخرى تتقيد بـ that trace effect . فقد أظهرت 
النتائج أن عدد من أجابوا إجابات صحيحة من املستوى املتوسط كان 20 من أصل 49 
طالبًا وطالبة يف حني كان العدد 41 من أصل 41 طالبًا وطالبة مما يعني أن دور القواعد 

الكونية كان جزئيًا مقارنة باحلالتني األوىل والثانية. واجلدول )3( تاليًا يوضح ذلك:

جدول رقم )3(

املجموعتعلممل يتعلممّدة تعلم اللغة العربية

292049من سنة إىل سنتني

فأكثر 04141سنتان 

296190املجموع

يتضح مما سبق أن متعلمي العربية من الناطقني األصليني للغة اإلنجليزية مل جيدوا 
صعوبة يف اكتساب اخلصائص النحوية للفاعل املحذوف وحرية اإلقالب )تبديل الفعل 
والفاعل( يف املستويني املتوسط واملتقدم يف حني واجه طلبة املستوى املتوسط صعوبة 
يف التعامل مع that trace effect ، ووقعوا يف أخطاء نتيجة لذلك بينام كان األمر سهاًل 
بالنسبة لطالب املستوى املتقدم الذين أظهروا حتسنًا كبريًا يف هذا املوضوع. كام بينت 
النتائج أن املتعلمني يعتمدون عىل معايري القواعد الكونية أكثر من اعتامدهم عىل اللغة 

األم حيث كان كليًا يف احلالتني األوىل والثانية يف حني كان جزئيًا يف احلالة الثالثة.

نتائج اخلصائص اخلطابية- الربامجاتية
كان من أهداف الدراسة معرفة فيام إذا كان املتعلمون قد تعلموا اخلصائص اخلطابية 

الربامجاتية للفاعل املحذوف يف اللغة العربية إضافة إىل اخلصائص النحوية.
وقد أظهر التحليل النتائج التالية:

املستويني  من  املتعلمني  أَن  النتائج  اخلطاب’أظهرت  موضوع  خيص  فيام  أواًل: 
املتوسط واملتقدم كانوا عىل وعي وإدراك خلصائص موضوع اخلطاب من حيث أَنه إذا 
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كان الفاعل موضوعًا جديدًا يف اخلطاب فإنه من املفضل أن يكون ظاهرًا.
يكون  أن  األفضل  من  فإنه  سابقًا  اخلطاب  يف  ذكر  قد  الفاعل  كان  إذا  أنه  حني  يف 
يف   49 أصل  من   41 اخلصائص  تلك  اكتسبوا  الذين  الطلبة  عدد  كان  وقد  مسترتًا. 
املستوى املتوسط يف حني كان عددهم 35 من أصل 41 يف املستوى املتقدم. وهذا يثبت 
أن تعلم اخلصائص اخلطابية- الربامجاتية ملوضوع اخلطاب يمكن أن تدرس يف املستوى 

املتوسط دون صعوبات تذكر واجلدول رقم )4( تاليًا يوضح ذلك:

جدول رقم )4(

املجموعتعلممل يتعلممّدة تعلم اللغة العربية

84149من سنة إىل سنتني

فأكثر 63541سنتان 

147690املجموع

Pragmatic anaphora’ أظهرت النتائج أن  ثانيًا: فيام يتعلق باملرجعّية الربامجاتية 
الناطقني األصليني باللغة اإلنجليزية يف املستويني املتوسط واملتقدم مل يواجهوا صعوبة 
بأفضلية  واعية  ومعرفة  دراية  عىل  كانوا  حيث  التداولّية  املرجعّية  خصائص  تعلم  يف 
الفاعل الرصيح يف السياقات التي يكون فيها العائد عىل الفعل اهلدف خمتلف عن العائد 
عىل الفعل السابق، حيث بينت النتائج أن عدد الطلبة يف املستوى املتوسط اَلذين أجابوا 
إجابات صحيحة 43 من أصل 49 ، بينام كان عددهم يف املستوى املتقدم 36 من أصل 
41. وهذا يربهن عىل أن العائد الربامجايت كأحد اخلصائص اخلطابية الربامجاتية يمكن 

تعلمه بسهولة يف املستوى املتوسط. واجلدول التايل )5( يوضح ذلك:

جدول رقم )5(

املجموعتعلممل يتعلممّدة تعلم اللغة العربية

64349من سنة إىل سنتني
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املجموعتعلممل يتعلممّدة تعلم اللغة العربية

فأكثر 53641سنتان 

117990املجموع

الناطقني األصليني  أن  الربامجاتية  اخلطابية-  نتائج اخلصائص  بينت  فقد  املجمل،  ويف 
والعائد   Discourse topic اخلطاب  موضوع  يتعلموا  أن  يمكن  اإلنجليزية  باللغة 
ففي  الفصحى.  العربية  يف  املحذوف  للفاعل   Pragmatic anaphora الربامجايت 
موضوع اخلطاب أعطى املشاركون إجابات صحيحة تدل عىل معرفتهم أنه من األفضل 
الترصيح بالفاعل عندما يكون موضوعًا جديدًا للخطاب يف حني يفضل حذف الفاعل 
عندما  الربامجايت  العائد  عىل  ينسحب  نفسه  واألمر  سابقًا.  ذكره  ورد  قد  يكون  عندما 

يكون العائد عىل الفعل اهلدف يف السياق خيتلف عن الفعل السابق.
كام بينت النتائج أن الناطقني األصليني باللغة اإلنجليزية مل جيدوا صعوبة يف تعلم 
اخلصائص النحوية للفعل املحذوف من خالل تصنيفهم للجمل املتعلقة بذلك عىل أهنا 

مجل صحيحة مستندين إىل القواعد الكونية وغري متأثرين بلغتهم األم.
free inversion بني فعل  الرتتيب يف اجلمل  بقلب  يتعلق  فيام  األمر كذلك  وكان 
واملتقدم  املتوسط  املستويني  الطلبة يف  أظهر  . حيث   )SV, VS( وفاعل وفاعل وفعل 
قدرة عىل التعلم من خالل قبوهلم للرتتيبني )SV, VS( متأثرين بالقواعد الكونية وليس 

بخصائص معايري حذف الفاعل يف اللغة اإلنجليزية.
وفيام يتعلق بـاألثر العائد that trace effect أظهرت النتائج أن هذا املوضوع شكل 
صعوبة عىل طلبة املستوى املتوسط خالفًا لطلبة املستوى املتقدم الذين كانوا أفضل أداًء. 
ففي الوقت الذي اعترب فيه طلبة املستوى املتوسط أن مجلة مثل »أظن أن الرسالة قرأها« 
صحيحة  اجلملة  هذه  أن  املتقدم  املستوى  طالب  اعترب  قواعديًا،  صحيحة  غري  مجلة 
قواعديًا. ويف هذا اجلانب نستدل عىل أن االعتامد عىل القواعد الكونية كان جزئيًا فيام 

كان هناك تداخل واضح للغة األم.
)Sorace & Filiaci 2006(و )وهذه النتائج تتفق مع ما ذهب إليه كل من )دياز 1999

)Margaza & Bel 2006( ومع ما جاء يف فرضية الواجهة Interface Hypothesis التي 
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طرحها Sorace & Filiaci والتي تنص عىل أَن اخلصائص النحوية املحددة يمكن تعلمها 
باللغة الثانية دون صعوبات.

 Isabelli( ودراسة )La Fond 2001( يف حني مل تتفق النتائج مع ما جاء يف دراسة
2004( الَلتان نَصتا عىل أَن املتعلمني للغة الثانية ال يواجهون صعوبة يف تعلم الفاعل 

املحذوف وقلب الرتتيب بني الفعل والفاعل، يف حني يواجه املتعلمون صعوبة يف تعلم 
األثر يف اجلمل املصدرّية that trace effect حتى يف املستوى املتقدم وال يظهرون حتسنًا 

يذكر يف هذا اجلانب وهو خمالف ملا أظهرته هذه الدراسة.
كام أظهرت الدراسة أن الناطقني األصليني باللغة اإلنجليزية يعتمدون كليًا أو جزئيًا 
يتفق مع  الفاعل املحذوف وهو ما  الكونية يف تعلمهم خلصائص  القواعد  عىل معايري 
دراسة)Alfaifi 2015( و)Obeidat 1995( حيث جاء يف الدراسة األخرية أن االعتامد 
عىل اللغة األم يكون يف أدنى مستوياته عند تعلم اللغة العربية حتى يف املستويات الدنيا.

ويمكن تربير عدم مقدرة الطلبة وخاصة يف املستوى املتوسط عىل تعلم األثر يف اجلمل 
 violation of that trace املصدرّية لعدم معرفتهم أن خمالفة األثر يف اجلمل املصدرية
effect يف اللغة العربية حيدث بطريقة خمتلفة نوعًا ما عن غريها من اللغات التي تسمح 

بحذف الفاعل. ففي العربية جيب أن يتبع أَن املصدرية اسم رصيح )NP(وهذا االسم 
ليس بالرضورة أن يكون الفاعل’ فلربام كان مفعواًل به وهو ما ال حيدث يف لغات أخرى 

.)Al-Tamimi 2015( that trace effect تطبق ما يعرف باألثر يف اجلمل املصدرية

اخلصائص اخلطابية- الربامجاتية:
باللغة  األصليني  الناطقني  من  العربّية  متعلمي  أن  الدراسة  هلذه  النتائج  أظهرت 
اإلنجليزية ال يتعلمون اخلصائص النحوّية للفاعل املحذوف فقط وإنام يتعلمون أيضًا 

اخلصائص اخلطابّية-الربامجاتية أيضًا وال جيدون صعوبة يف ذلك.
املستويني  املتعلمون من  بالفاعل عندما يكون موضوع اخلطاب مل جيد  يتعلق  ففيام 
يكون  أن  ُيْستحسن  الرصيح  الفاعل  أن  وأدركوا  ذلك  يف  صعوبة  واملتقدم  املتوسط 
ظاهرًا عندما يكون هو موضوع اخلطاب بينام يمكن أن يكون مسترتًا عندما يكون قد 
ورد ذكره سابقًا. فعىل سبيل املثال أدرك املتعلمون أن فاعل صار وظيفَيا يف »فانتفض 

العفريت وصار دخانًا صاعدًا« قد حذف ألنه ورد ذكره سابقًا.
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أدرك  فقد  وخصائصه   Pragmatic anaphora التداويل  بالعائد  يتعلق  فيام  أما 
السياق  الفاعل جيب أن يكون ظاهرًا يف  املتوسط واملتقدم أن  املستويني  املتعلمون من 
الذي يكون فيه العائد عىل الفعل اهلدف خمتلفًا عن العائد عىل الفعل الذي سبق ومثال 
ذلك »فرجع امللك يونان وتسارعت الفراشون«. ففاعل الفعل »تسارعت ظاهر ألنه 

خمتلف عن فاعل الفعل »رجع« ومل جيد املتعلمون يف املستويني صعوبة يف ذلك.
 Hughes &(و (Allen 2000( وقد جاءت هذه النتائج متوافقة مع ما ذهب إليه
Allen 2006( الذين برهنوا عىل أن اخلصائص اخلطابّية- الربامجاتية تلعب دورًا مهاًم 

يقدم معلومة  أو  الفاعل جديدًا  يكون  فعندما  السياق.  الفاعل من عدمه يف  يف ظهور 
جديدة يكون دائاًم ظاهرًا. وتتفق النتائج أيضًا مع ذهب إليه )Serratrice 2005( من 
التي  اللغات  حمذوفًا يف  أو  مسترتًا  يكون  السياق  جديدًا يف  يقدم  ال  عندما  الفاعل  أن 

تسمح بذلك.
 )Sorace & Filiaci 2006(من جهة ثانية، اختلفت نتائج الدراسة مع ما ذهب إليه
Interface Hypothesis والتي تنص عىل أنه عندما ترتبط  أصحاب فرضية الواجهة 
اخلصائص النحوّية بمجاالت عرفانّية يكون من الصعب عىل املتعلمني تعلم ذلك أو 
اإلنجليزية يف هذه  باللغة  الناطقني األصليني  العربّية من  متعلمي  أن  اكتسابه يف حني 
ما  مع  أيضًا  النتائج  النتائج.واختلفت  أظهرت  كام  ذلك  يف  صعوبة  جيدوا  مل  الدراسة 

ذهب إليه )LaFond 2001( من أن التداخل بني النحو واخلطاب ليس معياريًا.
كام مل تتفق النتائج مع ما ذهب إليه )Zheng 2014( من أَن املتعلمني جيدون صعوبة 
املحذوف  والفاعل  الظاهر  للفاعل  الربامجاتية  اخلطابية-  اخلصائص  تعلم  يف  كبرية 
اكتساب  عىل  املتعلمني  وقدرة  الدراسة  هلذه  املتوقعة  غري  النتائج  أَن  ورَبام  اللغة.  يف 
أداء  أن  من   )Krashen 1987( إليه  ذهب  ما  يفرسه  اخلطابّية-الربامجاتية  اخلصائص 
املتعلمني يف الغرفة الصفية يكون أفضل بكثري ممن يتعلمون اللغة بطريقة غري رسمية من 
 Teacher” البالغني. وأن القيمة التكمن فقط يف تدريس النحو وإَنام يف كالم املدرس

أيضا talk“؛ هذا امُلْدخل التعليمي الذي جيد املتعلمون سهولة يف استيعابه.
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اخلامتة:
ركزت هذه الدراسة عىل تعلم الناطقني األصليني باللغة اإلنجليزية للفعل املحذوف 
يف اللغة العربّية، وبرهنت عىل أن هؤالء املتعلمني مل جيدوا صعوبة يف اكتساب اخلصائص 
املصدرية  اجلمل  يف  األثر  باستثناء  األوىل  املراحل  يف  حتى  املحذوف  للفاعل  النحوية 
that trace effect التي واجه املتعلمون من املستوى املتوسط صعوبة يف تعلمها يف حني 

أظهر املتعلمون من املستوى املتقدم حتسنًا كبريًا يف تعلمها.
باللغة  األصليني  الناطقني  من  العربّية  للغة  املتعلمني  أن  النتائج  أظهرت  كام 
معايري  املحذوف عىل  للفاعل  النحوّية  للخصائص  تعلمهم  يعتمدون يف  اإلنجليزية 
القواعد الكونّية وليس عىل لغتهم األم التي ال تسمح بحذف الفاعل إال يف حاالت 
حمددة وهو ما يعزز فرضية االعتامد عىل القواعد الكونية يف تعلم/اكتساب اللغة الثانية 

وليس عىل التداخل من اللغة األم.
للغة  األصليني  الناطقني  من  العربية  للغة  املتعلمني  أن  عىل  الدراسة  برهنت  كام 
اإلنجليزية مل جيدوا صعوبة يف تعلم اخلصائص اخلطابّية-الربامجاتية للفاعل املحذوف 
يف  جديدًا  موضوعًا  يكون  عندما  ظاهرًا  يكون  الفاعل  بأن  ودراية  وعي  عىل  وكانوا 

اخلطاب وعندما يكون العائد التداويل للفعل خيتلف عن الفعل السابق.
وقد بينت الدراسة صحة الفرضّية األوىل التي ادعت أن الناطقني األصليني باللغة 
باللغة  املحذوف  للفاعل  النحوّية  اخلصائص  تعلم  يف  صعوبة  جيدوا  لن  اإلنجليزية 
العربّية  التي تدعي أن متعلمي  الثانية  الفرضية  العربية، يف حني أهنا برهنت عىل خطأ 
حيث  املحذوف  للفاعل  اخلطابّية-الربامجاتية  اخلصائص  تعلم  يف  صعوبة  يواجهون 
بينت أن الناطقني األصليني باللغة اإلنجليزية مل جيدوا صعوبة يف ذلك ومل يكن هناك 

تباين يف النتائج بني املستويني املتوسط واملتقدم.
كام أظهرت النتائج توافقًا مع نتائج بعض الدراسات النحوية السابقة التي أجريت 
 Sorace &( ،)Liceras & Díaz 1999( ،)Zheng 2014( العربّية لغات غري  عىل 
 Isabelli(و )LaFond 2001( واختلفت يف نتائجها مع دراسات أخرى ،)Filiaci 2006

2004(. وهذااألمر ينسحب أيضًا عىل اخلصائص اخلطابّية- الربامجاتية، حيث جاءت 

 )Serratrice 2005( و )Hughes & Allen 2006( و )Allen 2000( موافقة لنتائج
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و   )LaFond 2001( و   )Sorace & Filiaci 2006( لنتائج  مناقضة  حني جاءت  يف 
.)Zheng 2014(
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ملخص البحث:
الصامتة عند  التي تعرض لألصوات  الصويت  اإلبدال  البحث ظاهرة  يتناول هذا   
التي حيدث  أن األصوات  إىل  الناطقني بغريها؛ وقد خلص  العربية من  اللغة  متعلمي 
هلا إبدال هي: ظ، ص، ض، ط، غ، خ، ق، ع، ح، وقد تبني أن الذي جيمع بني هذه 
األصوات إما أهنا من األصوات املستعلية، و إما أهنا من األصوات احللقية، وكالمها من 
األصوات التي متثل صعوبة ملتعلم اللغة من غري أبنائها، وقد أظهر البحث أن اإلبدال 
بني األصوات ال يتم عشوائًيا، حيث ال حظ عىل كل احلاالت التي وقع فيها اإلبدال 
أن وجود القرابة بني الصوتني، املبدل واملبدل منه، يف الصفات أو املخرج، كان عامال 
أساسيا يف حدوث اإلبدال إىل هذا الصوت أو ذاك، كام الحظ أن كثرًيا من املتعلمني قد 
ترصفوا مع األصوات التي متثل هلم صعوبة يف النطق وفًقا لعاداهتم الصوتية، فيحولوهنا 
إىل أقرب األصوات املألوفة لدهيم؛ ألهنم جيدون صعوبة يف تكييف جهازهم النطقي 
وفق هذه األصوات، وقد أرجع البحث حدوث هذه الظاهرة عند املتعلمني باإلضافة 
إىل ذلك إىل جمموعة من األسباب، واقرتح بعض احللول واملقرتحات لعالج حدوثها 

عند متعلمي العربية لغة ثانية.

اإلبدال الصوتي فـي األصوات الصامتة
عند متعلمي العربية لغة ثانية

دراسة تطبيقية على طالب معهد اللغويات العربية

د. شعبان قرين عبد التواب

معهد اللغويات العربية - جامعة امللك سعود
كلية دار العلوم- جامعة الفيوم



-158-

مقدمة البحث:
أبنائها، كثرية ومتداخلة،  العربية وتعلمها، ألبنائها، ولغري  اللغة   مشكالت تعليم 
وتعد  والداللية،  والنحوية،  والرصفية،  الصوتية،  كافة:  اللغة  مستويات  عىل  وتقع 
هذه  أوىل  من  بغريها  الناطقني  من  العربية  داريس  تواجه  التي  الصوتية  املشكالت 
النطق  ضبط  يف  حقيقية  مشكلة  هؤالء  يواجه  إذ  اإلطالق،  عىل  وأبرزها  املشكالت، 
أو  اخلصائص  يف  يشبهها  مما  غريها  عن  ومتييزها  العربية  األصوات  من  لعدد  السليم 
األصوات  من  غريها  هبا  يستبدلوا  أن  إىل  بعضهم  ويلجأ  املخارج،  يف  معها  يتقارب 
األخرى التي يسهل عليهم نطقها، وهيدف هذا البحث إىل الكشف عن هذه املشكالت 
التي تواجه بعض الدارسني من متعلمي العربية لغة ثانية، ومعرفة األسباب التي جتعل 
الدارسني يقعون يف مثل هذه االستبداالت، واقرتاح احللول املناسبة لعالجها، وذلك 
من خالل دراسة تطبيقية جُترى عىل طالب وطالبات املستوى الثاين بقسم اللغة والثقافة 
بمعهد اللغويات العربية، وحتقيًقا هلذه األهداف كان عىل البحث أن جييب عن األسئلة 

اآلتية: 
1- ما األصوات التي وقع فيها اإلبدال الصويت؟ 

2- ما األصوات التي وقعت بدائل لألصوات التي حدث هلا إبدال؟
3- ما األسباب التي أدت إىل وقوع هذا اإلبدال الصويت؟

4- ما العالقة بني الصوت البدل واملبدل منه؟
5- ما احللول واملقرتحات لعالج ظاهرة اإلبدال الصويت عند متعلمي العربية لغة 

ثانية؟
ومن أجل ذلك جاء البحث يف مقدمة وأربعة مباحث وخامتة عىل النحو اآليت: 

- املبحث األول: األصوات وتعليم اللغة. 
- املبحث الثاين: اإلبدال الصويت لغة واصطالًحا وتارخًيا. 

- املبحث الثالث: اإلبدال الصويت عند متعلمي العربية لغة ثانية دراسة تطبيقية.
الصويت عند متعلمي  اإلبدال  الرابع: حلول ومقرتحات لعالج ظاهرة  املبحث   -

العربية لغة ثانية.
- اخلامتة.
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األصوات وتعليم اللغة
من  نظام  فهي  األول،  املقام  يف  صوتية  طبيعة  ذات  شفاهية  ظاهرة  اإلنسانية  اللغة 
األصوات، واألصوات هي اللبنات األوىل التي يتشكل منها هذا البناء اللغوي الضخم، 
ف ابن جني اللغة بقوله: حدُّ اللغة أصوات يعرب هبا كل قوٍم عن أغراضهم.  وقدياًم عرَّ
لدراستها  الطبيعي  املدخل  هي  اللغة  أصوات  ودراسة  جني،1986م،33/1(،  )ابن 
والتخالف  كاملامثلة  املوقعية؛  الظواهر  لفهم  »رضورية  فهي  األخرى،  مستوياهتا  يف 
وطلب  والتشديد  واإلفراد  واملد  والقرص  واإلبدال  واإلعالل  واإلضعاف  واإلشباع 
اخلفة واحلذف والزيادة والتعويض والنقل والقلب إلخ. كام أهنا رضورية لفهم بعض 
باحلركة  وكاملطابقة  واجلوار  واحلذف  وباحلرف  باحلركة  كاإلعراب  النحوية  القرائن 
اإلعرابية ونحوها وكاختالف البنية عن البنية بصوت واحد وكداللة النغمة عىل املعنى 
النحوي، وعلم األصوات رضوري أيًضا الرتباطه بتأصيل اشتقاق بعض الكلامت؛ ما 
ا وما كان منها مشتماًل عىل احلركة أو القلقة وما كان مشتماًل  كان منها واوًيا وما كان يائيًّ

عىل مهزة القطع أو الوصل. )حسان،1984م، ص353( 
وقد حظيت أصوات العربية باهتامم علامئها منذ وقت مبكر، وكان هلم فضل السبق 
يف هذا اجلانب، وقد درسوا الصوت اللغوي من جوانبه املتعددة دراسة علمية: فقدموا 
وصًفا علمًيا لألصوات من حيث مواضع نطقها، وصفاهتا، وتأثرياهتا الرتكيبية، وقيمها 
من  متحدثيها  ألسنة  عىل  تعرتهيا  التي  للتغريات  تنبهوا  أهنم  كام  والوظيفية،  الداللية 
األعاجم، وجاءت دراساهتم هلذه اجلوانب كلها أصيلة يف منهجها وطرائق دراستها، 
الكريم وقراءاته.  القرآن  لغة  باملحافظة عىل  املعروف  اهتاممهم  وكان ذلك كله ضمن 

)عبد التواب، 2017م، ص 51(
وُيعد تعلم أصوات اللغة األجنبية والتمييز بينها أمر أسايس يف تعلمها والتمكن منها، 
ولذا جيب أن حيتل مكانة بارزة يف برامج تعليم اللغة، يقول طعيمة: تعليم األصوات أمر 
رضوري يف أي برنامج لتدريس اللغات األجنبية، فاألصوات هي العنرص الرئييس يف 
أية لغة، وال يمكن أن نتصور برناجًما أو كتاًبا لتعليم لغة ما دون أن يكون للتدريب عىل 
»إن  الناقة:  ويقول  فيه جانب كبري«. )طعيمة،1986م، ص 456-455(  األصوات 
أهم اخلطوات األساسية يف تعلم لغة أجنبية هي ألفة النظام الصويت هلا، أي الوصول إىل 
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درجة من الدقة والقدرة عىل التمييز بني األصوات واملالمح الصوتية ومنحنيات التنغيم 
والنرب يف اللغة اجلديدة، ذلك أن هذا التمييز سيفيد يف متييز املعنى والفهم يف املراحل 
املتقدمة، هذه القدرة عىل التمييز ينبغي أن تنمى وتعلم قبل أن يطلب من الدارس تقليد 
أي سطر أو مجلة تتضمن هذه األصوات. )1985م، ص127( ولذلك ُيعدُّ إجادة نطق 
إتقان  يعني  لتعلمها وإتقانـها، وإتقان األصوات  الصحيح  املدخل  اللغة هو  أصوات 
اللغة؛ ألن إتقان األصوات ال يعني سالمة اللفظ فقط، وإنام يعني سالمة الفهم أيضا، 
وتعتمد عليه القدرة عىل التواصل والتفاهم باللغة املنطوقة، ومهارة النطق تعد مقياًسا 
من املقاييس الرئيسة التي تدّل عىل الكفاءة اللغوية. ومع أن العنارص الصوتية يف كل لغة 
حمدودة جًدا ودرجة شيوعها عالية، فإن اكتساهبا يعد من أصعب عنارص اللغة اكتسابًا. 
ولعلم األصوات أمهية بالغة يف تعليم اللغة القومية واكتساب مهارة أدائها عىل وجه 
حيافظ عىل خصوصيتها وحيميها من التغريات التي تصيبها عىل ألسنة املتعلمني، وحيدُّ 
من حاالت التداخل اللهجي فاملتعلمون، وبخاصة يف املراحل األوىل، معرضون للخطأ 
يف نطق اللغة واالنحراف هبا عن الطريقة الصحيحة ألدائها، ذلك؛ ألن هؤالء املتعلمني 
يأتون من مناطق خمتلفة، وينتمون إىل بيئات اجتامعية غري متجانسة، ولكل واحد من 
هؤالء عاداته النطقية التي يؤدي هبا هلجته املحلية، وهذه العادات البد أن يظهر أثرها 
هذه  أصوات  إىل  املتعلمون  هؤالء  أرشد  ما  ...فإذا  اللغة  نطق  يف  بأخرى  أو  بصورة 
اللغة سهل عليهم إجادة نطقها، وحسن أدائها، واستطاعوا بالتدريج أن يتخلصوا من 
اللحظة  منذ  تعهدهم  يتم  مل  وإذا  )برش،2000م،ص587(،  املحلية  النطقية  العادات 
األوىل يف تعليم اللغة، فسوف خيتلط عليهم األمر، وخيلطون يف األداء الصويت بني اللغة 

الفصحى واللهجة املحلية.
وإذا تأكدت هذه األمهية لعلم األصوات يف تعليم اللغة القومية، واكتساب مهارة 
أدائها عىل الوجه الذي بينا، فإن هذه األمهية تزداد تأكيًدا بالنسبة للمتعلمني األجانب 
القادمني من بيئات لغوية خمتلفة، ومن املعروف أن لكل بيئة لغوية عاداهتا النطقية اخلاصة 
هبا، فإذا ما أقدم هؤالء هبذه العادات النطقية عىل تعلم اللغة اهلدف كانوا عرضة ألن 
خيطئوا يف أصواهتا، وأن خيلطوا بني أصواهتا وأصوات لغتهم بسبب تأثرهم بعاداهتم 
النطقية، وأهنم قد ينقلوهنا بشكل ال إرادي إىل اللغة اجلديدة التي يتعلموهنا، ويف هذا 



-161-

فإننا  األوىل  للغتنا  ناطقني أصليني  »بوصفنا  أننا  األجانب  الباحثني  أحد  يذكر  السياق 
لدينا االستعداد إلدراك بعض األصوات – األصوات املميزة )املختلفة( أو الوحدات 
نوًعا  اكتسبنا  أننا قد  يعني  الصوتية بوصفها أصوات وفونيامت مهمة، وغريها، وهذا 
نسمع  هييئنا ألن  أنه  األجنبية يف  اللغة  لتعلم  مما خيلق مشكلة  األوىل  اللغة  من مرشح 
اللغات األخرى من خالل لغتنا اخلاصة«.) بريام، 2018، ص539( وتشري الدالئل 
إىل أنه عند تعلم لغة أجنبية فإن املتعلم يميل إىل نقل نظام لغته بكامله إىل اللغة األجنبية، 
وقد دلت التجربة عىل أن دارس اللغة األجنبية جيد صعوبة يف نطق األصوات التي ال 
نظائر هلا يف لغته فيستبدل بتلك األصوات أصواًتا من لغته األصلية )صيني واألمني، 

1982م، ص،16،19(
ولذلك حيتاج هؤالء املتعلمون إىل عناية خاصة، حيث يتوجب علينا أن ُنيرس هلم 
تعليم العربية يف صورة خالية من شوائب هلجاهتا املحلية هذا من جهة، ومن جهة أخرى 
السليم  النطق  العربية بطريقة علمية صحيحة متكنهم من  ينبغي أن تقدم هلم أصوات 
لألصوات، ويف الوقت نفسه تساعدهم عىل التخلص من الصعوبات الصوتية التي قد 
تواجههم نتيجة الختالف النظام الصويت للغة العربية عن النظام الصويت للغاهتم األم. 
كام ينبغي كذلك أن يتوىل عملية تدريس األصوات معلمون خرباء يف تعليم أصوات 

العربية.
ويرى د.برش أن األمر حيتاج إىل جهود متسقة لوضع منهج حمدد ذي طابع تعليمي 
ويتم  األجانب،  الطالب  إىل  لتقديمه  مسؤولة  علمية  جهة  به  تقوم  العربية  ألصوات 
املنهج الصويت  أيدي خرباء يف علم األصوات... وجيب أن يفرض هذا  تدريبهم عىل 
عىل معلمي العربية أنفسهم، فهم يف أشد احلاجة إىل معرفة جيدة بأصوات هذه اللغة 
وتدريبهم عليها تدريًبا عملًيا يمكنهم من القيام بعملهم عىل خري وجه وأكمله؛ ألهنم 
سوف يواجهون بصعوبات صوتية ال حرص هلا، ومن املؤكد أهنم لن ُيوفقوا يف مهمتهم 
وإن  ص595(  )برش،2000م،  مناسبة.  ومعرفة  بوعي  الصعوبات  هذه  يقابلوا  مل  إذا 
حرمان هؤالء وأولئك من التدريب الصويت املنظم ال يعني إال عربية مشوهة ممسوخة 

كام هو احلال اآلن. 
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ويذكر بريام Byram أن »هناك من املتعلمني، وربام األغلبية، الذين يشعرون بأهنم 
غري قادرين عىل نطق أصوات اللغة املستهدفة دون الفهم بوعي كيفية إنتاجها بالنسبة 
هناك   .. مفيدة  ستكون  املعرفة  بعض  النطق،  يف  املتعلمني  هؤالء  ملساعدة  للمدرسني 
حاجة إىل إطار يسمح لنا بوصف نمط الصوت املنتظم للغة األجنبية التي ندرسها... 
وصوتية  فسيولوجية  كأحداث  هذه  الكالم  أصوات  إنتاج  كيفية  فهم  يستلزم  وهذا 
فإن  وبالتايل  املعينة  اللغة  يف  األصوات  من  نظام  يف  وتنظيمها  منها  االستفادة  وكيفية 

الصوتيات متكننا من ذلك« )بريام، 2018، ص540(
والذي يعنى املتعلم بالنسبة إلنتاج األصوات أن يعرف أعضاء النطق وطبيعة كل 
إنتاج  عضو من هذه األعضاء، بمعنى أن يعرف عنارص تكوينه، وطبيعة مشاركته يف 
إذا  الطبيعة. فمثال  بناء عىل تلك  النطقية  الصوت املعني حتى يستطيع تفسري الظواهر 
من  عدد  إنتاج  يف  مشاركته  طبيعة  نعرف  أن  استطعنا  »اللسان«  تكوين  طبيعة  عرفنا 
الالزمة  الصوتية  املعلومات  بمثل هذه  املتعلمني  تزويد  ينبغي  اللغة؛ ولذلك  أصوات 

التي متكنهم من نطق األصوات نطًقا صحيًحا. 
الصوت  منه  ينطق  الذي  املكان  حيدد  أن  لألصوات  بالنسبة  الدارس  هيم  والذي 
حتديًدا دقيًقا – مستعيًنا بالوسائل العلمية احلديثة – ثم يتعرف عىل كيفية نطقه، وعىل 
انتقال  يتم  وكيف  فسيولوجيا؟  حتدث  كيف  له:  املشخصة  والصفات  اخلصائص 

األعضاء من صوت إىل آخر؟
ال يعنى ذلك أنه يف حاجة إىل اإلملام بكل التفصيالت التي يقدمها لنا علم »وظائف 
األعضاء« و»علم الترشيح« عن أعضاء النطق، إذ إن الكثري من هذه املعلومات ال يؤدى 
له نفًعا، ولكن هناك قدًرا رضورًيا من املعرفة هبذه األعضاء عليه أن حيصله، هذه املعرفة 
هي حجر األساس لوصف األصوات وصًفا علميا وتصنيفها والتمكن من إخراجها 

من خمرجها الصحيح.
حفظ  عىل  تقترص  معرفة  أعنى  فقط،  نظرية  املعرفة  هذه  تكون  أن  املقصود  وليس 
النطق، ووصف تكوينها ووظائفها، بل املقصود أن عىل دارس األصوات أن  أعضاء 
ينتقل من هذا إىل أن تكون له، بعد طول مران، قدرة عىل إحداث أصوات، أي لغة، أو 
كام كان يقول العرب القدماء عىل »ذوق« احلروف )واحلروف هنا تعنى أصوات اللغة(، 
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فهذه األصوات الكالمية تنتجها حركات ألجزاء من الفم واألنف واحللق والرئتني، 
وإذا  ثابت.  معظمها  بل  تتحرك  ألن  قابلة  أي  متحركة،  مجيًعا  النطق  أعضاء  وليست 
توصل اإلنسان إىل السيطرة عىل »األنواع العامة« للحركة التي تقوم هبا هذه األجزاء، 
نطق  إًذا عىل  قادر  فإنه  احلركات،  بني هذه  تكون  أن  يمكن  التي  »االرتباطات«  وعىل 
أصوات أية لغة، ألن أصوات اللغات مجيًعا حتدثها ارتباطات معينة بني هذه األعضاء 

)السعران، 1999م، ص110- 111(
ويستطيع اإلنسان عن طريق جهازه النطقي أن ينطق عدًدا ضخاًم من األصوات ال 
يمكن حرصه. ولكن كل لغة من اللغات اختذت لنفسها عدًدا معيًنا من األصوات تتفق 
يف بعضها مع بعض اللغات وختتلف يف بعضها اآلخر، وال توجد لغة إنسانية تستنفذ 

كل اإلمكانات الصوتية يف هذا اجلهاز النطقي.
وال ختتلف أعضاء اجلهاز النطقي باختالف األجناس بمعنى أن أعضاء النطق عند 
العريب مثال ال ختتلف قليال أو كثرًيا عن مثيالهتا عند اإلنجليزي، فأعضاء الكالم عند 
مجيع البرش واحدة، وتعمل بطريقة واحدة، وال يوجد دليل عىل وجود اختالفات عرقية 
نطقية يف هذا الشأن، ومعنى هذا أن أي شخص طبيعي يستطيع التلفظ بأي صوت من 
األصوات البرشية؛ ولذلك فإن األطفال يف مقدورهم أن يتقنوا أي لغة يتعرضون هلا 

بالوجود يف بيئتها الطبيعية حتى ولو مل تكن تلك اللغة لغة آبائهم.
فام يعرف بجهاز النطق عند اإلنسان قادر عىل إنتاج عدد كبري جًدا من األصوات 
الكالمية، بل يمكن القول إن كل جزء من أجزاء اجلهاز النطقي قادر عىل إنتاج عدد 
ال حرص له من األصوات بمساعدة حركة أجزائه املتحركة، غري أن الشعوب البرشية، 
قد اختلفت فيام بينها يف استخدام إمكانات اجلهاز النطقي استخداًما كاماًل، وهذا هو 
السبب يف أن اللغات اإلنسانية تتفق فيام بينها يف بعض األصوات، وختتلف يف بعضها 
اآلخر، وذلك تبًعا الختالفها يف استخدام إمكانات اجلهاز النطقي املتعددة؛ فالشعوب 
احللق،  من  األصوات  إخراج  يف  النطق  إمكانات  كل  تستخدم  مل  مثال،  أوربية  اهلند 
ولذلك ختلو بعض لغاهتم من صويت اخلاء والغني، وذلك بعكس اللغة العربية ومعظم 

اللغات السامية مثال )عبد التواب، 1997، ص29(.
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مجيع  وصف  عىل  القدرة  له  تتوافر  أن  اللغوية،  األصوات  دارس  عىل  وجيب 
هذه  إليها  تنتمي  التي  اللغة  كانت  أًيا  النطق  جهاز  عن  الصادرة  الكالمية  األصوات 
األصوات، ولكي يتمكن من هذا العمل، فعليه أن يصطنع لنفسه منهًجا عىل أساسه يتم 
تصنيف هذه األصوات وحتليلها، وقد تعددت اجلوانب التي يتم عىل أساسها تصنيف 
يف  )انظر  اجلوانب  هذه  أهم  من  النطقي  اجلانب  وُيعدُّ  ووصفها،  الكالمية  األصوات 

ذلك: مصلوح، 2005م، ص171(.
ويواجه متعلم اللغة من غري أبنائها صعوبات يف نطق بعض أصواهتا، خاصة تلك 
اللغات  العربية من  اللغة  املتعلمة عن لغته األم، وتعد  اللغة  تنفرد هبا  التي  األصوات 
التي تنفرد بكثري من األصوات التي ال توجد يف لغات كثري من متعلميها من الناطقني 
بغريها؛ ولذلك يواجه كثري من هؤالء املتعلمني صعوبات مجة يف تعلم هذه األصوات، 
لإلنجليزية  املتحدث  املتعلم  منظور  من  املثال،  سبيل  »فعىل  صحيح،  بشكل  ونطقها 
بريام،   ( املشكالت«  التفخيم هي أوضح هذه  بفونيم  املعروفة  الصوتية  الوحدة  تعترب 

2018، ص41( 
وتؤدي  املتعلمني،  هؤالء  تواجه  التي  الصعوبات  لتلك  البحث  هذا  ويعرض 
يفرس  أن  وحياول  منهم،  عدد  ألسنة  عىل  العربية  أصوات  لبعض  صوتية  إبداالت  إىل 
األسباب التي تؤدي إىل حدوث هذه التحريفات التي أصبحت تشكل ظاهرة عندهم، 
أبنائها، كام حياول  العربية من غري  وباتت تبدو واضحة جلية لكل من خيالط متعلمي 
البحث، أيضا، أن يتوصل إىل ما يتطلب لذلك من عالجات، إن عىل مستوى املتعلم، 
أو املعلم، أو املادة التعليمية، وذلك يف ضوء معطيات الدراسات الصوتية واللغويات 

التطبيقية والنظريات الرتبوية.
اإلبدال الصويت لغة واصطالًحا وتارخًيا: 

قولك  مصدر  اللغة  يف  واإلبدال  بداًل...  منه  خَتَِذ  له:  وبدَّ اليشء  من  اليشء  َأْبَدل 
مكان  يشء  جعل  اإلبدال  يف  واألصل   ... مقامه،  أقمته  إذا  اليشء  من  اليشء  أبدلت 
يشء آخر )ابن منظور،1990،11م، 48/11( ويف االصطالح جعل حرف)صوت( 

موضع حرف آخر. )اجلرجاين، 1403هـ، ص 21(
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ونقصد باإلبدال الصويت يف هذا البحث إقامة صوت مقام صوت غريه من ِقَبل 
إحالل  عىل  تقوم  صوتية  ظاهرة  ُيعّد  املفهوم  هبذا  واإلبدال  ما،  لسبب  اللغة  متعلم 
التغرّيات  أبرز  ُيعّد من  التغيري  معينة، وهذا  نتيجة ألسباب  آخر  صوت حمل صوت 
الصوتية التي تصيب اللغة عىل ألسنة متعلميها من غري الناطقني هبا، وأكثرها شيوعًا 
عند كثري منهم، وفيه حيول املتعلم الصوت الذي يمثل صعوبة له الصوت إىل صوت 
آخر يكون قريبًا منه، أو قد حيسبه املتعلم أنه كذلك، أو هو نفسه. ويعرض اإلبدال 
الصوائت،  يصيب  الصوامت،  يصيب  كام  وهو  العربية،  أصوات  من  لعدد  الصويت 
عىل  دراسته  ونرتك  فقط،  الصوامت  مستوى  عىل  سندرسه  البحث  هذا  يف  ولكننا 

مستوى الصوائت لبحث قادم. 
من  وعدوها  إليها،  األنظار  ولفتوا  الظاهرة،  هلذه  املتقدمون  اللغويون  تنّبه  وقد 
الظواهر املطردة، فهذا سيبويه يعقد له باًبا حتت عنوان: باب اطراد اإلبدال يف الفارسية، 
من  منه  قرب  ما  منه  يبدل  حروفهم،  من  ليس  حرف  كل  يف  مطرد  فالبدل  فيه:  قال 
يتعلمون  كانوا  عندما  فالفارسيون   )305/4 1983م،  )سيبويه،  األعجمية.  حروف 
اللغة العربية يف عرص سيبويه، ويواجهون بحرف جديد، ليس يف لغتهم فإهنم يبدلون 

احلرف إىل أقرب حرف له يف املخرج يف لغتهم األم. 
ويذكر اجلاحظ أمثلة لإلبدال الصويت التي وقعت يف عرصه فيقول: »فأما حروف 
الكالم فإن حكمها إذا متكنت يف األلسنة خالف هذا احلكم أال ترى السندي إذا ُجلَب 
أقام يف عليا متيم، ويف سفىل قيس،  فإنه ال يستطيع إال أن جيعل اجليم زايًا، ولو  كبريًا 
نشأ يف  الذي  املغالق  القح، خالف  النبطي  وبني عجز هوازن، مخسني عامًا. وكذلك 
بالد النبط، ألن النبطي القح جيعل الزاي سينًا، فإذا أراد أن يقول: زورق، قال: سورق، 
وجيعل العني مهزة، فإذا أراد أن يقول: مشمعل، قال: مشمئل.. والصقلبي جيعل الذال 

املعجمة دااًل يف احلروف..«. )اجلاحظ، 1998م، 74-70/1(
يقول  األعجمي  عند  الظاهرة  هذه  عالج  يف  املامرسة  وطول  الدربة  دور  وعن 
اجلاحظ: »َفبِطول استعامل التكلف ذلَّت جوارحه لذلك، ومتى ترك شامئله عىل حاهلا، 
ولسانه عىل سجيته، كان مقصورًا بعادة املنشأ عىل الشكل الذي مل يزل فيه«. )اجلاحظ، 
...« فقال:  أيضا،  العرب  يقع عند  قد  اإلبدال  أن  السيوطي  1998م، 70/1( وذكر 



-166-

هبا  التكلم  عند  إليها حولوها  فإذا اضطروا  العرب هبا إال رضورة،  تتكلم  حروف ال 
إىل أقرب احلروف من خمارجها: وذلك كاحلرف الذي بني الباء والفاء، مثل: بور، إذا 

اضطروا قالوا: فور«. )السيوطي، 1986، 272/1(
فاألمر إذن مل يقترص يف اإلبدال الصويت عىل األعاجم الذين ينطقون العربية، وإنام 
تعداه لغريهم من العرب أنفسهم حتى عده ابن فارس أنه من سنن العرب حيث قال: 
»ومن سنن العرب إبدال احلروف وإقامة بعضها مقام بعض، يقولون: مدحه ومدهه.. 
يصدر،  قوهلم:  ومنه  فارس،1997م،154(،  )ابن  العلامء«.  فيه  ألف  مشهور  وهو 

ويزدر. )ابن جني، 1985م، 56/1(
اختالف  إىل  العرب  كالم  يف  الصويت  اإلبدال  وقوع  اللغوي  الطيب  أبو  أرجع  وقد 
ة تتقارب اللفظتان يف حرف ملعنى واحد،  اللهجات حيث قال »هي لغات خمتلفة ملعان متِفقَّ
حّتى ال خيتلفان إاّل يف حرف واحد، والدليل عىل ذلك أن القبيلة الواحدة ال تتكّلم بكلمـة 
طورًا مهموزة وطورًا غري مهموزة، وال بالصاد مّرة، وبالسني مّرة أخرى، وكذلك إبدال 
الم التعريف مياًم، واهلمزة املصّدرة عينًا كقوهلم يف نحو »أن« »عن«، وال تشرتك العرب يف 

يشء من ذلك، إّنام يقول هذا قوم وذاك آخرون«. أبو الطيب، 1961م، 120/1(
ويرى ابن جّني أن ذلك حيدث بني األصوات املتقاربة فقط، ويف ذلك يقول: »إّنام 
هو فيام تقارب منها، وذلك الدال والطاء والتاء، والذال والظاء والثاء، واهلاء واهلمزة، 

وامليم والنون وغري ذلك مّما تدانت خمارجه«. )ابن جني، 1985م، 197/1(
ويرشح ابن سيده ذلك بقوله: »أّما ما كان جاريًا عىل مقاييس اإلبدال التي َأَبْنُت، 
فهو الذي يسّمى بداًل، وذلك كإبدال العني من اهلمزة، واهلمزة من العني، واهلاء من 
احلاء واحلاء من اهلاء، والقاف من الكاف والكاف من القاف، والثاء من الفاء والفاء من 
الثاء، والباء من امليم وامليم من الباء ، فأّما ما مل يتقارب خمرجاه البّتة فقيل عىل حرفني 
من  حرف  من  الفم  حروف  من  حرف  كإبدال  وذلك  بدال،  يسّمى  فال  متقاربني  غري 
ْيُته وَأَعْنُته ، وقد اسَتْأَدْيُت  حروف احللق، )قال( األصمعي: آَدْيُته عىل كذا وَأْعَدْيُته : َقوَّ
َبن وَكثَّع وهي الَكْثَأة والَكْثَعة : وذلك  َأ اللَّ األمري عىل فالن : أي اسَتْعَدْيُت، ويقال َكثَّ
إذا عال َدَسُمه وُخثورُته َرْأَسه ، ويقال موٌت ُزؤاف وُزعاف وُذؤاف وُذعاف: إذا كان 

ُيْعِجُل الَقْتل«. )ابن سيده، 1320ه، 274/13(
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ويرى د. إبراهيم أنيس أّن اإلبدال وقع نتيجة التطّور الصويت، ويف ذلك يقول »حني 
ت عىل أهّنا من اإلبدال حينًا، أو من تباين اللهجات  نستعرض تلك الكلامت التي ُفرسِّ
حينًا آخر، ال نشّك حلظة يف أهّنا مجيعًا نتيجة التطّور الصويت؛ أي أّن الكلمة ذات املعنى 
الواحد حني تروي هلا املعاجم صورتني أو نطقني، ويكون االختالف بني الصورتني ال 
أّن إحدى الصورتني هي األصل،  جياوز صوتًا من أصواهتا، نستطيع أن نفرّسها عىل 
واألخرى فرع هلا أو تطّور عنها، غري أّنه يف كّل حالة ُيْشرتط أن نلحظ العالقة الصوتية 

بني الصوتني: املبدل واملبدل منه«. )أنبس، 1966م، ص59(
ويرجع د. إبراهيم الّسامرائي حدوثه إىل األثر البيئي، حيث يرى أّن: »العربية قد 
املختلفة، وطبيعي أن حيصل اخلالف بني  القبائل  اشتملت عىل لغات عّدة هي لغات 
ل عىل اإلبدال داخل ضمن هذه  هذه اللغات الختالف البيئة، وعىل هذا فإن كثريًا مّما مُحِّ

اللغات«. )السامرائي، 1981م، ص115(
فيها  روا  وسطَّ بياهنا،  يف  وحديًثا  قدياًم  اللغويون  أفاض  وصور  أقسام  ولإلبدال 
عىل  العربية  اللغة  أصوات  بعض  يصيب  ما  هو  هنا  منها  هيمنا  ما  ولكن  مؤلفات، 
ألسنة متعلميها من الناطقني بغريها، ويظهر ذلك عندما يبدأ املتعلم األجنبي التحدث 
لغته(  )يف  املتحدث  ألفه  أحدمها  صوتيني  نظامني  »بني  تداخل  حيدث  حيث  بالعربية 
واآلخر جديد عليه )يف اللغة العربية( والكبار خاصة جيدون مشكلة يف نطق األصوات 
اجلديدة التي مل تتدرب أجهزهتم النطقية عىل نطقها، و الترصف الذي يصدر عن املتعلم 
باألصوات  فيستبدهلا  ألفها  التي  إىل األصوات  اللجوء  املشكلة هو  عادة ملواجهة هذه 
اجلديدة«. )طعيمة،1986م، ص 451-452( وكثرًيا ما يستبدل املتعلمون األصوات 
بنظائرها القريبة يف لغاهتم ويستخدم املتعلمون أصواًتا بداًل من أصوات يعرفون أهنا 

صعبة. )اليتباون، سيادا، 2014م، ص205(
اإلبدال الصويت عند متعلمي العربية لغة ثانية دراسة تطبيقية:

عينة البحث:
ولكشف ظاهرة اإلبدال الصويت عند متعلمي العربية لغة ثانية، تم عمل دراسة عىل 
عدد حمدد من متعلمي العربية من الناطقني بغريها الذين يدرسون يف املستوى الثاين بقسم 
هم  وطالبة،  طالًبا  وعرشون  ثالثة  وعددهم  العربية،  اللغويات  بمعهد  والثقافة  اللغة 
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جمموع طالب وطالبات املستوى الثاين الذين يدرسون بالقسم يف الفصل الدرايس الثاين 
للعام الدرايس: 1438-1439هـ ، وبلغ عدد الطالب منهم مخسة عرش طالًبا، وبلغ عدد 
الطالبات ثامين طالبات، ونظًرا لقلة العدد فقد تم إجراء الدراسة عىل طالب وطالبات 
املستوى الثاين كافة، وقد قمنا باختيار طالب وطالبات املستوى الثاين إلجراء الدراسة 
التطبيقية عليهم؛ ألهنم قد درسوا مقرر األصوات )117لغة( يف املستوى األول الفصل 
الدرايس األول للعام الدرايس: 1438-1439هـ واجتازوه بنجاح، ومن املفرتض، بناء 
ا. ولكن، لألسف  تامًّ نطًقا  العربية  يتقنون نطق أصوات  النتيجة، أهنم صاروا  عىل هذه 
الشديد، وجدنا كثرًيا منهم مازالوا ال يتقنون نطق بعض األصوات، ليس هذا فحسب، 
وإنام يستبدلون هبا غريها من األصوات األخرى، فيصبح الصوت البديل حيمل قيمتني 
املبدل  الصوت  عن  فيها  ينوب  التي  والثانية  األصلية،  الصوتية  قيمته  األوىل  صوتيتني، 
منه، ويتم هذا األمر واملتعلم غري واع بام حيدث، وهذا يتسبب يف عدم الوضوح النطقي 
لديه، وما يرتتب عىل ذلك من مشكالت سوء االتصال والفهم وضعف الكفاءة؛ ولذلك 

كانت هذه الدراسة للوقوف عىل أسباب وقوع هذه الظاهرة وعالجها.
واعتمد البحث املنهج الوصفي التحلييل حيث تم مجع مادته عن طريق التسجيل 
املبارش ألفراد العينة، ثم تّم عمل وصف حتلييل للامدة املسجلة لتحديد ما وقع فيها من 
إبداالت صوتية وتقديم التفسري املناسب لذلك، وكانت أداة الدراسة أن الباحث قام 
بإعداد مادة لغوية تستهدف كشف األصوات التي يصيبها اإلبدال عىل ألسنة املتعلمني، 
نطقه من  ثم  العينة من نطق كل صوت مفرًدا،  أفراد  املادة متكني  استهدفت هذه  وقد 
وثالثة  وثانية يف وسطها،  أوهلا،  مرة يف  املستهدف  الصوت  مفردة، جاء  خالل كلامت 
أكثر من موضع،  الصوت يف  ثم نطقه من خالل مجل مستقلة تشتمل عىل  يف آخرها، 
ثم نطقه من خالل نص لغوي مكتمل حيتوي عىل الصوت املستهدف يف مواقع خمتلفة.

وبعد هذه املادة اللغوية تم عرضها عىل عرشة من أهل االختصاص يف تعليم العربية 
للناطقني بغريها إلبداء رأهيم حول:

- مدى مالئمة املادة اللغوية للمستوى التعليمي لطالب املستوى الثاين. 
-مدى صالحية مفردات هذه املادة اللغوية ومجلها ونصوصها لكشف األصوات 

التي يصيبها اإلبدال عىل ألسنة املتعلمني.
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-اقرتاح ما يرونه مناسًبا يف هذا الشأن.
وتم إجراء التعديالت الالزمة عىل مفردات املادة اللغوية ومجلها ونصوصها وفًقا 

ملا أبداه املحكمون.
وبعد ذلك تم التسجيل الصويت للدارسني والدارسات، وذلك من خالل الطلب 
من كل فرد من أفراد العينة قراءة املادة اللغوية املعدة قراءة جهرية والتسجيل الصويت 

له أثناء هذه القراءة.
وقد اخرتنا القراءة اجلهرية ألننا وجدناها من خالل عملنا بتعليم العربية للناطقني 
بغريها ميداًنا خصًبا نستطيع من خالهلا التعرف عىل كثري من املشكالت اللغوية التي 
تعاين منها هذه النوعية من املتعلمني خاصة قراءهتم للنصوص املتصلة ،حيث يفقد فيها 
املتعلم الرتكيز عىل الصوت املعني ويعود لعادته يف نطق هذا الصوت بشكل ال إرادي، 
وهو األمر الذي يؤدي إىل خلق موقف أشبه باملوقف الطبيعي يظهر املشكالت الصوتية 
املتعلمني  القراءة استثارة هؤالء  املتعلم، وقد استطعنا عن طريق هذه  التي يعاين منها 
صعوبات  من  يواجهونه  ما  بسبب  نطقها  يتحاشون  التي  باألصوات  واستنطاقهم 
طعيمة:  يقول  الصويت  األداء  مهارات  قياس  يف  القراءة  استخدام  وعن  ذلك،  يف 
»والستخدام القراءة يف قياس مهارات األداء الصويت من املزايا ما يشجع عىل األخذ 
هبا... فمن مزاياها أهنا أسلوب موحد ال يتيح جماالت لتفاوتات كبرية بني الدارسني 
يف املوقف التقويمي. إن استالم كل منهم ورقة ينطقون ما فيها من أصوات، ويقرأون 
ما فيها من نصوص أمر حيقق قدًرا من املوضوعية يف إجراءات االختبار، مما يفقده كثري 
من الطرق األخرى، كام أهنا أسلوب دقيق، يضمن تصميم املوقف املناسب الستثارة 
االستجابة املرغوبة عند الدارسني بدرجة كبرية، يف الوقت الذي ال يصل فيه كثري من 
الطرق األخرى إىل هذه الدرجة، وأخرًيا فهي أسلوب بسيط ال يتطلب أكثر من تعريض 
الدارس إىل موقف يقوم فيه بالقراءة اجلهرية حلروف وكلامت ومجل ونصوص معينة« 

)طعيمة، 2004م، 230-229(
وقد بلغ عدد الطالب الذين تم التسجيل هلم مخسة عرش طالًبا، يتوزعون عىل ثالث 
عرشة جنسية، وبلغ عدد الطالبات الاليت تم التسجيل هلن ثامين طالبات يتوزعن عىل 

مخس جنسيات، واجلدول اآليت يوضح عدد الطالب والطالبات وفًقا للجنسيات:
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عدد الطالباتعدد الطالبالدولة

الوسطى -1أفريقيا 

-1أفغانستان

-1أوزباكستان

-1أوغندا

-1باكستان

-1بنجالديش

3-بنني

1-بوركينا فاسو

-1توجو

1-رصبيا

-2الصومال

-1الصني

-1غينيا

-1فرنسا

1-مايل

-1النيجر

2-نيجرييا
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عدد الطالباتعدد الطالبالدولة

-2اهلند

إىل  أفرادها  ينتمي  الدراسة غري متجانسة، حيث  أن عينة  السابق  ويظهر من اجلدول 
جنسيات خمتلفة متثلت يف ثامين عرشة جنسية هي جمموع جنسيات طالب وطالبات املستوى 
الثاين، منها ثالث عرشة جنسية للطالب، ومخس جنسيات للطالبات، وقد أسهم ذلك يف 

كثرة البدائل للصوت الواحد نظًرا لتباين اخللفيات اللغوية للدراسني والدارسات. 
األصوات التي وقع فيها اإلبدال الصويت 

بعد تفريغ املادة الصوتية املسجلة ودارستها، أسفرت الدراسة عن وجود كثري من 
املشكالت اللغوية لدى عدد من الطالب والطالبات، سواء عىل املستوى الصويت أو عىل 
املستويات اللغوية األخرى، وقد اختص البحث ظاهرة اإلبدال الصويت من املشكالت 
الطالب  ألسنة  عىل  شيوًعا  األكثر  لكوهنا  بالدراسة  الصويت  املستوى  عىل  وقعت  التي 
بني  اخللط  اإلبدال من  يرتتب عىل هذا  ملا  أخرى  والطالبات هذا من جهة، ومن جهة 
األصوات وضياع خصائصها وقيمها الصوتية وعدم التمييز بينها باإلضافة إىل ما يرتتب 
اللغوية  الدالالت  واختالط  االتصال  وسوء  الفهم  يف  مشكالت  من  اخللط  هذا  عىل 
للوحدات املعجمية وتداخلها، وهذا يتسبب يف وقوع اللبس الداليل واخللط بني املعاين. 
عدد  أن  والطالبات  للطالب  الصوتية  التسجيالت  حتليل  نتائج  كشفت  وقد 
األصوات التي يشيع اخلطأ يف نطقها، وحدث هلا إبدال عرشة أصوات، واجلدول اآليت 

يوضح األصوات التي حدث هلا إبدال، واألصوات التي تم استبداهلا هبا:

مسلسل
الصوت 
األصيل

الصوت 
املستبدل به

عدد 
الطالب

نسبتهم
عدد 

الطالبات
نسبتهن

50%53.334%8ذظ1

ص2
4س

%40
4

%62.5
21ز
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مسلسل
الصوت 
األصيل

الصوت 
املستبدل به

عدد 
الطالب

نسبتهم
عدد 

الطالبات
نسبتهن

ض3
8د

%60
7

%87.5
-1ظ

62.5%405%6تط4

خ5
2ح

%13.33
3

%62.5
2-ك

غ6
2خ

%13.33
-

%25
2-ك

25%26.662%4كق7

ح8
-ء

0
2

%50
2-ه

ع9
2ء

%33.33
2

%25
-3ح

ه10
4ح

%26.66
1

%25
1-ء

ويوضح اجلدول السابق أن عدد األصوات التي حدث هلا إبدال بلغ عرشة أصوات، 
وهذا العدد يزيد عىل ثلث صوامت العربية، وهذا يبني حجم املشكلة التي يعاين منها 
هؤالء األجانب من متعلمي العربية عىل مستوى األصوات. كام يوضح اجلدول أيضا 
أن معظم األصوات التي حدث هلا إبدال، أن الصوت الواحد كان له أكثر من بديل، 
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ويمكن تفسري ذلك بأن أفراد عينة الدراسة ينتمون إىل جنسيات متنوعة، أي أهنا عينة 
تنوع  اللغوية، وهذا بدوره أدى إىل  غري متجانسة، وال شك أن لكل جنسية خلفياهتا 
وبدائلها،  إبدال،  هلا  حدث  التي  لألصوات  عرض  القادمة  الصفحات  ويف  البدائل. 

وتفسريات وقوعها، ووسائل العالج املقرتحة. 
صور اإلبدال الصويت وتفسريها:

األصوات املفخمة:
 لكل لغة سامهتا ومميزاهتا اخلاصة، هبا وتعد جمموعة األصوات املفخمة من سامت 
العربية ومميزاهتا، وظاهرة التفخيم يف أيرس عبارة: أثر سمعي تدركه األذن نتيجة لعملية 

فسيولوجية معقدة تتعاون يف تشكيلها جمموعة من العوامل أظهرها وأقرهبا إدراكا:
ويتبع  املفخم،  بالصوت  النطق  عند  نسبًيا  وسطه  انخفاض  بمعنى  اللسان،  تقعري 

ذلك حتاًم ارتفاع اجلزء اخللفي من اللسان نحو احلنك األعىل.
حدوث يشء من التوتر يف أعضاء النطق وبخاصة يف أوردة القبة، ويتصل بذلك أو 

ينتج منه تعديل يف جتويف الفم والنطق بشدة أو قوة نسبية. )برش،1998، ص207(
ومن أجل التوضيح سوف نحاول أن نرشح ذلك بالنظر إىل صوت الطاء العربية، 
التي  اللسان وأصول األسنان واحلبسة  يقع بني طرف  الصوت  الرئييس هلذا  فاملخرج 
أدائه، وبناء عىل  أثناء  تذبذب  الصوتية ال  أن األوتار  تؤديه حبسة كاملة االنغالق كام 
ذلك يوصف هذا الصوت بأنه: صامت انفجاري، أسناين لثوى، مهموس، لكن هذه 
الصفات نفسها صفات لصامت آخر هو التاء يف اللغة نفسها، ومن ثم البد من البحث 

عام يميز بني هذين الصوتني، كام يتضح من مقارنة هذين الزوجني من الكلامت.
طني تني 

طاب تاب 
ونالحظ أن الصفة التي متيز صوت الطاء عن صوت التاء يف العربية هي صفة مطبق 
)مفخم( وهذه الصفة مرتبطة بعمل خمرج ثانوي حيدث يف مكان آخر من القناة النطقية 

يسمى اإلطباق.
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وقد عرفت العربية جمموعة من األصوات ينطبع أثرها يف السمع مفخاًم يف مقابل 
أصوات أخرى ينطبع أثرها يف السمع مرقًقا، فنحن ننطق صوت )الطاء(، ونحس أنه 

أغلظ من نظريه )التاء(، فنصف الطاء بالتفخيم، ونصف التاء بالرتقيق.
اللغويون ووصفوه وصًفا دقيًقا،  التفخيم ناشئ عن وضع عضوي أدركه  إن هذا 
تكون  بحيث  مقعًرا،  شكال  آخًذا  األعىل،  احلنك  عىل  ينطبق  اللسان  بأن  قالوا  حني 
النقطة األمامية من اللسان هي خمرج الصامت املرقق، وتكون النقطة اخللفية هي مصدر 

التفخيم يف حالة اإلطباق.
يرتفع  ثم  السني،  موضع  األمامي  جزئه  يف  اللسان  بوضع  يتحقق  الصاد  فصوت 
نقطة  أماًما من  تبدأ  الصاد، والطاء  اللسان شكاًل مقعًرا فتكون  ليأخذ  جزؤه اخللفي، 
التاء ثم يطبق اللسان بشكله املقعر عىل احلنك األعىل لتكون الطاء، والظاء تبدأ من بني 
الظاء،  لتكون  األعىل  احلنك  إىل  مرتفًعا  اللسان  يتقعر  ثم  الذال،  األسنان حيث خمرج 
والضاد تبدأ أيضا من خمرج الدال، ويأخذ اللسان شكله املقعر مطبًقا عىل احلنك األعىل 

لتكون الضاد. )ماملربج، برتيل،1984م، 115(
ففي العربية املعارصة أربعة أزواج هي:

مرقق مفخم
س ص

تط
دض

ذظ
فليس من فارق بني هذه األزواج الصوتية سوى سمة الرتقيق يف الصوت األول، و 

التفخيم يف الصوت الثاين.
وهبذا يمكن أن نحسب للصوت املفخم موضعني من النطق، موضع نطقه األصيل 
خمرجه  مثاًل  الطاء  فصوت  به،  النطق  عند  اللسان  موقع  وهو  الثاين  بالوضع  مصاحًبا 
األصيل يف التصنيف العام لألصوات األسنان)العليا( واللثة، وبالتفخيم يمكن نسبته 

إىل األصوات القصية نسبة إىل أقىص اللسان وأقىص احلنك
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منه  وتتطلب  املتعلم،  عىل  صعوبة  تشكل  املفخم  للصوت  النطقية  الكيفية  وهذه 
املرقق، وجتعله دون أن يشعر  يبذله لنطق نظريه  الذي  بذل جهد أكرب من ذلك اجلهد 
من  العربية  متعلمي  بعض  هنا  فعله  ما  وهذا  املرقق،  نظريه  املفخم  بالصوت  يستبدل 
طالب وطالبات املستوى الثاين حيث حتولت الصاد عندهم إىل سني، والضاد إىل دال، 
السهولة  لقانون  ووفًقا  إرادية،  ال  بطريقة  هنا  فاملتعلم  ذال،  إىل  والظاء  تاء  إىل  والطاء 
من  يتخلص  األم،  لغته  من  عنده  ترسخت  التي  اللغوية  لعاداته  وفًقا  أو  والتيسري)1( 
األصوات الصعبة، ويستبدل هبا أصواًتا أخرى ال تطلب جمهوًدا عضلًيا كبرًيا، ولذلك 
أن  املتعلم  يتمكن  حتى  خاص  تدريب  وإىل  عناية  مزيد  إىل  املفخمة  األصوات  حتتاج 
ينطقها بطريقة سليمة. خاصة إذا عرفنا أن نظائرها املرققة موجودة يف لغات املتعلمني؛ 
العادات  تأثري  حتت  وسهولة  يرس  يف  إليها  ويتحولون  إدراكها،  عملية  تسهل  ولذلك 

اللغوية املرتسخة لدهيم من اللغة األم.
ويف ضوء ما سبق يمكن تفسري ما حدث لألصوات املفخمة عىل النحو اآليت: 

صوت الظاء:
هذا  وحدث  الذال،  صوت  إىل  نطقه  يف  أخطأوا  من  عند  الظاء  صوت  إبدال  تم 
اإلبدال عند الطالب بسبة 53.33% وعند الطالبات بنسبة 50% ، ومن أمثلة الكلامت 

التي حدث فيها اإلبدال ما يأيت:
موظف               موذف
الظالل               الذالل

يكون  بحيث  الثنايا  أطراف  بني  اللسان  طرف  بوضع  الذال  صوت  إنتاج  ويتم 
هناك منفذ ضيق للهواء؛ ويكون معظم اللسان مستوًيا، ويرفع احلنك اللني، فال ينفذ 
اهلواء عن طريق األنف وخيرج اهلواء حمتًكا مع تذبذب الوترين الصوتيني حمدًثا صوت 
فالذال: صامت  )السعران،1999م، ص173( و)برش، 2000م، ص 298(  الذال، 
ثم  الذال،  خمرج  حيث  األسنان  بني  من  الظاء  تبدأ  و  مرقق،  جمهور  احتكاكي  أسناين 
يتقعر اللسان مرتفًعا إىل احلنك األعىل لتكون الظاء، ويالحظ أن الذال والظاء أختان 

1- حول قانون السهولة التيسري وطبيعة عمله يف اللغة وتأثرياته، يراجع كتاب التطور اللغوي مظاهره وعلله وقوانينه 
للدكتور رمضان عبد التواب، ص 76 
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تتفقان يف املخرج ومعظم الصفات، ويفرق بينهام فقط أن األوىل مرققة والثانية مفخمة، 
واجلدول اآليت يوضح ذلك:

ذظالصوت/السمة

++أسناين 

++احتكاكي

++جمهور

-+مفخم

+-مرقق

العربية،  اللغة  يف  الرتدد  القليلة  األصوات  من  كالمها  والظاء  الذال  وصوت 
وهبذا  149مرة،  والظاء  316مرة،  العرب  لسان  إحصائيات  يف  الذال  تكررت  وقد 
لغريمها.  بالنسبة  نسبًيا  الصوتني  تردد  قلة  رغم  للظاء،  بالنسبة  الذال  شيوع  يتضح 

)عمر،1997م، ص398( 
ولعالج هذا اإلبدال البد من رفع وعي املتعلم بخصائص صوت الظاء ولفت نظره 
إىل الشكل الذي يتخذه اللسان أثناء النطق به، وتعريفه بالسمة الفارقة بينه وبني صوت 
الذال، وهي سمة التفخيم التي إذا فقدها صوت الظاء صار ذاال ويمكن صياغة ذلك 

يف معادلة عىل الشكل اآليت:

ظ – تفخيم = ذ والعكس صحيح ذ+ تفخيم=ظ

أن  يمكن  التعلم ال  إن  أي  »فراغ«،  حيدث يف  أي يشء ال  تعلم  أن  املعروف  ومن 
يتحقق إال إذا كان مرتبطا بيشء معروف لدى املتعلم، ومن ثم فالبد أن جيري التعلم يف 
سياق مألوف، واالنطالق من املألوف إىل غري املألوف؛ ولذلك جيب تفعيل معرفتهم 
باألصوات املامثلة ملا يف لغتهم األوىل لنتخذ منها نقطة انطالق وتوظيف ذلك يف تعليم 
أصوات اللغة الثانية، ويف هذا السياق نقرتح بعد أن يفرغ املعلم من تقديم الصوت من 
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خالل مواقعه املختلفة يف املفردات أن يتم تقديمه من خالل قائمة من املفردات املبنية 
عىل ثنائيات صوتية تبدأ من الصوت األسهل بالنسبة للمتعلم، والذي قد يكون له مثيل 
يف لغته، إىل الصوت األصعب الذي ال يوجد له مثيل يف لغته، وهنا جيب علينا أن نبنّي له 
السامت الفارقة بني الصوتني، فإذا وعى املتعلم ذلك وتدرب عىل إنتاج ذلك عملًيا فإنه 
تتولد لديه القدرة عىل التمييز بني الصوتني، املبدل واملبدل منه، ومن األمهية أن ندرك أن 
النطق، له جانبان: أحدمها عقيل يتمثل يف رفع وعي املتعلم بخصاص الصوت، واآلخر 
عضوي حيتاج إىل تدريب ومتّرس حتى يتمكن املتعلم من السيطرة عليه، وللمساعدة 
املفردات  بينهام يمكن االستفادة من قائمة  الظاء والذال وعدم اخللط  التمييز بني  عىل 

املبنية عىل الثنائيات الصوتية مثل القائمة اآلتية:

ظذظذظذ

َنظِريَنذيرَفّظَفّذَظِليلَذلِيل

ظنَّذنَّحمظور حمذورظّلذلَّ

َنَظَرَنَذَرمنظورمنذورَتَظّللَتَذّلل

وقد وجدنا من خالل اخلربة الشخصية يف تدريس األصوات أن مثل هذه الثنائيات 
تسهم بشكل كبري يف رفع الوعي الصويت عند املتعلمني، وتعمل عىل متكينهم من النطق 
الصحيح للصوت الذي يمثل صعوبة هلم. ويبدأ التدريب بأن ينطق املعلم، والطالب 
يستمعون، ثم يرددون من بعده بطريقة مجاعية، ثم بطريقة فئوية ثم بطريقة فردية، وعىل 
بينها  املعاملة  التدريبات، وال يسّوي يف  املعلم أن خيص األصوات املفخمة بمزيد من 

وبني األصوات األخرى التي ال متثل صعوبة للمتعلم.
صوت الصاد:

إىل  نطقه  أخطأوا يف  الذين  الدراسة  عينة  أفراد  الصاد عند بعض  إبدال صوت  تم 
الطالب  نسبة  الزاي، ومتثل  إبداله عند بعضهم اآلخر إىل صوت  السني، وتم  صوت 
الطالبات  ونسبة  الطالب،  نسبة  إمجايل  السني 26.66% من  إىل صوت  أبدلوه  الذين 

50% من إمجايل نسبة الطالبات، ومن أمثلته:
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حصان            حسان
صاحبي          ساحبي

الطالبات  ومن   %13.13 نسبتهم  فتمثل  الطالب  من  زاًيا  الصاد  أبدلوا  من  أما 
12.5%، ومن أمثلته

أصبح            أزبح

مصيبة           مزيبة

بني  شيوعا  األكثر  هو  سني  إىل  الصاد  صوت  إبدال  أن  السابقة  النسب  وتوضح 
إىل  أقرب  السني  بأن  تفسريه  يمكن  وهذا  زاي،  إىل  إبداله  من  والدارسات  الدارسني 
اللسان  يعتمد طرف  بأن  ينتج  السني  إن صوت  الصفات، حيث  الزاي يف  من  الصاد 
يف اجتاه األسنان ومقدمته مقابل اللثة العليا بينام يرفع وسط اللسان نحو احلنك األعىل 
ماًرا  اهلواء  ويندفع  اللني  احلنك  ويرفع  جًدا،  قليال  واللثة  اللسان  بني  الفراغ  ويكون 
باحلنجرة دون أن حيرك الوترين الصوتيني، ثم يأخذ جمراه يف احللق والفم حتى يصل 
ضيقا  اهلواء  منفذ  ويضيق  باللثة،  اللسان  مقدمة  التقاء  عند  تقدم  كام  وهو  املخرج  إىل 
شديًدا يندفع خالله اهلواء فيحدث االحتكاك.)السعران،1999م، ص175( و)برش، 

2000م، ص301(
وصوت الصاد هو النظري املفخم للسني، أي أنه يتكون بنفس الطريقة التي يتكون 
هبا السني إال أن فيه إطباًقا أي أن مؤخرة اللسان ترتفع معه ناحية الطبق، وهذا ما يكسبه 

صفة التفخيم، وجيعله خمتلًفا عن السني.
أما صوت الزاي فهو النظري املجهور للسني، ويتم نطقه بوضع طرف اللسان يف اجتاه 
األسنان، ومقدمته مقابل اللثة العليا، مع رفع احلنك اللني جتاه احلائط اخللفي للحلق، 
فيسد املجرى األنفي، ويتم كل هذا مع وجود ذبذبة يف األوتار الصوتية، ولذلك فالزاي 
خيتلف مع الصاد يف سمتني، وليس يف سمة واحدة كام هو الشأن يف السني، ونوضح 

ذلك من خالل التحليل التكويني هلذه األصوات يف اجلدول اآليت:
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زسصالصوت/السمة

+++أسناين لثوي

+++احتكاكي

-++مهموس

--+مفخم

++-مرقق

+--جمهور

الصاد  صوت  بخصائص  املتعلم  وعي  رفع  من  البد  سيًنا  الصاد  إبدال  ولعالج 
ولفت نظره إىل الشكل الذي يتخذه اللسان أثناء النطق به، وتعريفه بالسمة الفارقة بينه 
وبني صوت السني، وهي سمة التفخيم التي إذا فقدها صوت الصاد صار سيًنا ويمكن 

صياغة ذلك يف معادلة عىل الشكل اآليت:
ص – تفخيم = س

املفردات،  املختلفة يف  مواقعه  الصوت من خالل  تقديم  من  املعلم  يفرغ  أن  وبعد 
وتدريب املتعلم عىل نطقه يف أول الكلمة، ووسطها، وآخرها، عليه أن خيصه بمزيد من 
ثنائيات صوتية  املبنية عىل  املفردات  قائمة من  بتقديمه من خالل  بأن يقوم  التدريبات 

مثل القائمة اآلتية:

صسصسصس

َصْمتَسْمترصيعرسيعرصيررسير

صابحسابحصعودسعودعصريعسري

صبَّسبَّترصيحترسيحصورةسورة

تصبيحتسبيحرصيحرسيحُصَورُسَور
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صسصسصس

صببسببصائبةسائبةأرّصَّأرَسَّ

ّصبََّحَسبََّحوصيلةوسيلةَحَرَصَحَرَس

صائحسائحمصارعةمسارعةتصميمتسميم

صابرسابرمصريمسريصارسار

صوت الضاد:
تم إبدال صوت الضاد عند بعض أفراد عينة الدراسة ممن أخطأوا يف نطقه إىل صوت 
الذين  الطالب  نسبة  ومتثل  الظاء،  صوت  إىل  اآلخر  بعضهم  عند  إبداله  وتم  الدال، 
أبدلوه إىل صوت الدال 53.33% من إمجايل نسبة الطالب، ونسبة الطالبات %87.5 

من إمجايل نسبة الطالبات، ومن أمثلته
بيض                  بيد

يضحك            يدحك

أما من أبدلوا الضاد ظاء فكانوا من الطالب فقط ومتثل نسبتهم 13.13%، ومن 
أمثلته:

ضامئر                ظامئر
توضأت            توظأت

بني  شيوعا  األكثر  هو  دال  إىل  الضاد  صوت  إبدال  أن  السابقة  النسب  وتوضح 
إىل  أقرب  الدال  بأن  تفسريه  يمكن  وهذا  ظاء،  إىل  إبداله  من  والدارسات  الدارسني 
تاًما حال  الدال بتوقف اهلواء وقوًفا  إنتاج صوت  الظاء يف الصفات، ويتم  الضاد من 
النطق به عند نقطة التقاء طرف اللسان بأصول الثنايا العليا ومقدم اللثة ويضغط اهلواء 
انفجارًيا، ويالحظ  فجائًيا حمدًثا صوًتا  انفصااًل  العضوان  ينفصل  ثم  الزمن،  من  مدة 
ارتفاع احلنك اللني حال النطق به فال يسمح بمرور اهلواء من األنف، وتذبذب األوتار 
الصوتية عند النطق بالدال)برش، 2000م، ص 249( فالدال : صامت أسناين لثوى 
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انفجاري جمهور مرقق، وصوت الضاد يبدأ أيضا من خمرج الدال، ويأخذ اللسان شكله 
املقعر مطبًقا عىل احلنك األعىل ليكون صوت الضاد املفخم، ونالحظ أن صويت الضاد 
والدال يتفقان يف املخرج والصفات باستثناء صفتي التفخيم والرتقيق، فالضاد مفخم، 
بينام ينتمي صوت الظاء إىل خمرج آخر، فالظاء خمرجه أسناين، والضاد  والدال مرقق، 
والدال خمرجهام أسناين لثوي، باإلضافة إىل ذلك فإن الظاء من األصوات االحتكاكية 
لكل  املكونة  السامت  نعرض  وللتوضيح  االنفجارية،  األصوات  من  والدال  والضاد 

صوت من هذه األصوات من خالل اجلدول اآليت:

ظدضالصوت/السمة

+++أسناين لثوى

+++انفجاري

+++جمهور

--+مفخم

++-مرقق

+--أسناين

+--احتكاكي

بخصائص  املتعلم  وعي  رفع  من  البد  إبدال  من  الضاد  لصوت  وقع  ما  ولعالج 
وتعريفه  به،  النطق  أثناء  اللسان  يتخذه  الذي  الشكل  إىل  نظره  ولفت  الضاد  صوت 
بالسمة الفارقة بينه وبني صوت الدال، وهي سمة التفخيم التي إذا فقدها صوت الضاد 
صار دااًل ويمكن صياغة ذلك يف معادلة كام سبق مع صويت الظاء والصاد عىل الشكل 

اآليت:
ض – تفخيم = د
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الضاد وتقديمه من  املتعلم بخصائص صوت  املعلم من رفع وعي  يفرغ  أن  وبعد 
خالل مواقعه املختلفة يف املفردات، وتدريب املتعلم عىل نطقه يف أول الكلمة، ووسطها، 
وآخرها، عليه أن يكثر من جعل املتعلم يستمع إىل الثنائيات الصوتية التي تساعده عىل 
املفردات  قائمة من  والظاء، وذلك من خالل  الضاد  والدال، وبني  الضاد  بني  التمييز 

املبنية عىل ثنائيات صوتية من مثل القائمة اآلتية:

ضدضدضد

إفاضةإفادةضمدمضلدل

نرضندرَدرَّرّضَّركَدَرَكض

ب نارضةنادرةَمىضمدىَدْربرَضْ

ضليلدليلَبْعَضَبْعَدرضوبدروب

ضائرةدائرةَفْردَفْرضراِكدراِكض

فائضةفائدةرضعردعَعّضَعدَّ

ْوَرةضللدللضاللدالل ْوَرةالدَّ الضَّ

رمضارمدارأفاضأفاد رتدوَّ تضوَّ

صوت الطاء:
تم إبدال صوت الطاء عند من أخطأوا يف نطقه إىل صوت التاء، وحدث هذا اإلبدال 

عند الطالب بسبة 40% وعند الطالبات بنسبة 62.5%، ومن أمثلته:

مطبعة                متبعة
طابت                تابت

ويتم إنتاج صوت التاء بتوقف اهلواء وقوًفا تاًما حال النطق به عند نقطة التقاء طرف 
ينفصل  ثم  الزمن،  من  مدة  اهلواء  ويضغط  اللثة،  ومقدم  العليا  الثنايا  بأصول  اللسان 
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العضوان انفصااًل فجائًيا حمدًثا صوًتا انفجارًيا، وال تذبذب األوتار الصوتية عند النطق 
بالتاء )برش، 2000م، ص 249( فالتاء: صامت أسناين لثوى انفجاري مهموس مرقق، 
وصوت الطاء هو النظري املفخم للتاء، وهو يبدأ متاًما من نقطة التاء، لكن شكل اللسان 
مع الطاء يكون غري شكل اللسان مع التاء، ففي حالة النطق بالطاء يرتفع مؤخر اللسان 
اللسان  للحلق، ويصبح شكل  اخللفي  اجلدار  قلياًل نحو  ويتأخر   ، احلنك  نحو أقىص 
املخرج،  يشرتكان يف  والطاء  فالتاء  تقعري وسطه.  مع  أقصاه وطرفه  يرتفع  أي  مقعًرا، 
التاء مرققة والطاء مفخمة، واجلدول اآليت  ويف معظم السامت، ويفرق بينهام فقط أن 

يوضح ذلك:

تطالصوت/السمة

++أسناين لثوي

++انفجاري

++مهموس

-+مفخم

+-مرقق

ولعالج ما وقع لصوت الطاء من إبدال البد من رفع وعي املتعلم بخصائص صوت 
الطاء ولفت نظره إىل الشكل الذي يتخذه اللسان أثناء النطق به، وتعريفه بالسمة الفارقة 
بينه وبني صوت التاء، وهي سمة التفخيم التي إذا فقدها صوت الطاء صار تاء. وبعد 
أن يفرغ املعلم من ذلك عليه أن يكثر من التدريبات التي تعرض الصوت من خالل 
ووسطها،  الكلمة،  أول  يف  نطقه  عىل  املتعلم  وتدريب  املفردات،  يف  املختلفة  مواقعه 
بني  التمييز  عىل  تساعده  التي  الصوتية  الثنائيات  عىل  تدريبه  من  يكثر  وأن  وآخرها، 
الطاء والتاء، ويمكن للمعلم أن يعد قائمة من املفردات املبنية عىل الثنائيات الصوتية 
التي يوظفها يف التدريبات التي خيترب فيها قدرة املتعلم التمييز بني الطاء والتاء من مثل 

القائمة اآلتية:
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طتطتطت

طابتاببّطَبّتأمطارأمتار

طباشريتباشريطرفترفالطَّلالتَّل

طمورمتورطبَّتبَّطابِعتابِع

َطْمرمَتْرَطَرَبَتَرَبَطَبَعَتبِع

أقطعأكتعأماطأماتطِنْيتنِْي

األصوات الطبقية
تنتج هذه األصوات باشرتاك الطبق اللني مع مؤخرة اللسان، وتضم املجموعة التي 
خترج من هذا املوضع ثالثة صوامت يف العربية هي: الكاف والغني واخلاء، وقد حدث 

استبدال لصويت الغني واخلاء من قبل بعض الدارسني والدارسات عىل النحو اآليت:
صوت الغني

تم إبدال صوت الغني عند بعض أفراد عينة الدراسة ممن أخطأوا يف نطقه إىل صوت 
اخلاء، وتم إبداله عند بعضهم اآلخر إىل صوت اجليم غري املعطش )اجليم القاهرية(، 
ومتثل نسبة الطالب الذين حولوه إىل صوت اخلاء13.33% من إمجايل نسبة الطالب، 

ومن أمثلته:
رغيف                رخيف

غزالة                خزالة
ومل يتم إبداله من قبل الطالبات إىل اخلاء، وإنام تم حتويله عندهن إىل صوت اجليم، 
برش  د.  نعتها  وقد  املعطشة،  غري  اجليم  وإنام  املعطشة،  الفصحى  اجليم  ليست  ولكن 
باجليم القاهرية )، برش، 2000م، ص312(، وقد حدث ذلك بنسبة 25% من إمجايل 

نسبة الطالبات، ومل يتم إبداله من قبل الطالب إىل هذا الصوت، ومن أمثلته:
يغلب                جيلب
غزالة                جزالة
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ويتكون صوت الغني بأن يندفع اهلواء ماًرا باحلنجرة فيهتز الوتران الصوتيان حتى 
إذا وصل إىل أقىص احلنك ارتفع أقىص اللسان حال النطق هبذا الصوت بحيث يكاد 
حدوث  مع  باملرور  للهواء  ليسمح  ضيق  فراغ  هناك  يكون  وبحيث  احلنك  يلتصق 
طبقي  صامت  فالغني:  هذا،  عىل  وبناء  ص303(،  2000م،  )برش،  مسموع  احتكاك 
اللسان من أقىص احلنك  يقرب أقىص  بأن  فيتكون  اخلاء  أما صوت  احتكاكي جمهور، 
بحيث يكون بينهام فراغ ضيق يسمح للهواء بالنفاذ حمدثا احتكاًكا ويرفع احلنك اللني، 
)السعران،1999م، ص 177( وهى الطريقة نفسها التي حيدث هبا صوت الغني إال أن 
الوترين الصوتني مع اخلاء ال هيتزان، فالفرق بينهام يف هذا اجلانب فقط، وعليه فوصف 
اخلاء: صامت طبقي احتكاكي مهموس. وصوت اجليم )غري املعطش(يتكون بأن يندفع 
اهلواء من الرئتني ماًرا باحلنجرة، وهيتز الوتران الصوتيان، ثم يتخذ اهلواء جمراه يف احللق 
أواًل، فإذا وصل إىل أقىص الفم قرب اللهاة انحبس اهلواء انحباًسا كاماًل، التصال أقىص 
اللسان بأقىص احلنك األعىل، فال يسمح بمرور اهلواء، فإذا انفصل العضوان انفصاال 
مفاجًئا انبعث اهلواء إىل اخلارج حمدًثا صوًتا انفجارًيا هو ما نسميه باجليم غري املعطشة، 
وهذا الصوت هو النظري املجهور للكاف، وعليه فاجليم هبذا الوصف: صامت طبقي 

انفجاري جمهور مرقق.
والوصف السابق يظهر أن اخلاء مثل اجليم يف نسبة القرابة إىل الغني، فكل صوت ال 
يفرتق عن اآلخر إال يف صفة واحدة، والتحليل التكويني اآليت يربز السامت املميزة لكل 

صوت من هذه األصوات الثالثة:

ج )غري معطش(خغالصوت/السمة

+++طبقي

-++احتكاكي

+-+جمهور

-+-مهموس

+++مرقق
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ج )غري معطش(خغالصوت/السمة

+--انفجاري

املتعلم  وعي  رفع  من  البد  الغني  لصوت  وقعت  التي  اإلبدال  حاالت  ولعالج 
تم  التي  األصوات  وبني  بينه  الفارقة  بالسامت  وتعريفه  الغني،  صوت  بخصائص 
استبداهلا به، وتدريب املتعلم عىل نطق الصوت من خالل عدد من الثنائيات الصغرى 
مع صويت اخلاء واجليم حتى يتمكن املتعلم من التمييز بينها نطقا واستامًعا ويتعود عىل 

النطق الصحيح لصوت الغني.
صوت اخلاء:

تم إبدال صوت اخلاء عند بعض أفراد عينة الدراسة ممن أخطأوا يف نطقه إىل صوت 
الذين  الطالب  نسبة  ومتثل  الكاف،  صوت  إىل  اآلخر  بعضهم  عند  إبداله  وتم  احلاء، 
حولوه إىل صوت احلاء 13.33% من إمجايل نسبة الطالب، ونسبة الطالبات %37.5 

من إمجايل نسبة الطالبات، ومن أمثلته:
أخذ                    أحذ

خاض                حاض
نسبة  إمجايل  من   %25 نسبتهام  ومتثل  فقط  طالبتني  قبل  من  فحدث  كاًفا  إبداله  أما 

الطالبات، ومن أمثلته:
خالد                كالد
أخرب                أكرب

طبقي،  فاخلاء  املخرج،  يف  وخيتلفان  الصفات  يف  احلاء  مع  اخلاء  صوت  ويشرتك 
واحلاء حلقي، ويشرتك صوت اخلاء مع الكاف يف املخرج، فهام طبقيان، وخيتلفان يف 

بعض الصفات، واجلدول اآليت يوضح ذلك:

كحخالصوت/السمة

+-+طبقي
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كحخالصوت/السمة

-+-حلقي

-++احتكاكي

---جمهور

+++مهموس

+++مرقق

+--انفجاري

ولعالج حاالت اإلبدال التي وقعت لصوت اخلاء ينبغي عىل املعلم أن يعمل عىل 
رفع وعي املتعلم بخصائص صوت اخلاء، وتعريفه بالسامت الفارقة بينه وبني األصوات 
التي  الصوتية  الثنائيات  إىل  يستمع  املتعلم  جعل  من  يكثر  وأن  به،  استبداهلا  تم  التي 
تساعده عىل التمييز بني اخلاء واحلاء، وبني اخلاء والكاف، ويدربه عىل النطق الصحيح، 

وذلك من خالل قائمة من املفردات املبنية عىل الثنائيات الصوتية.
صوت القاف:

الكاف، وحدث هذا  القاف عند من أخطأوا يف نطقه إىل صوت  إبدال صوت  تم 
اإلبدال عند الطالب بسبة 26.66%، وعند الطالبات بنسبة 37.5% ومن أمثلته:

مقص                مكس
قلب                  كلب

ينسب  اللسان، ولذلك  اللهاة مع مؤخرة  بأن تشرتك  القاف  نطق صوت  ويتم 
هذا الصوت إىل منطقة اللهاة ويسمى هلوًيا، وال يتم يف هذه املنطقة إنتاج صوت آخر 
من األصوات الصامتة يف اللغة العربية الفصحى غريه، ويتكون صوت القاف عىل 

النحو اآليت:
حيبس اهلواء اخلارج من الرئتني حبًسا كلًيا، وذلك عن طريق اتصال مؤخرة اللسان 
بمنطقة اللهاة بصورة ال تسمح بمرور اهلواء، وذلك برفع احلنك اللني، يضغط اهلواء 
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مدة من الزمن، ثم يطلق رساحه بأن ينخفض أقىص اللسان فيندفع اهلواء حمدًثا صوًتا 
صامت  فالقاف:  الصوت،  هذا  نطق  أثناء  الصوتيان  الوتران  يتذبذب  وال  انفجارًيا، 
بأن  يتكون  الكاف  وصوت   ،)276 ص  2000م،  )برش،  مهموس،  انفجاري  هلوى 
اهلواء  يتخذ  ثم  الصوتيني،  الوترين  باحلنجرة، وال حيرك  ماًرا  الرئتني  اهلواء من  يندفع 
جمراه يف احللق أواًل، فإذا وصل إىل أقىص الفم قرب اللهاة انحبس اهلواء انحباًسا كاماًل، 
انفصل  فإذا  اهلواء،  بمرور  يسمح  فال  األعىل،  احلنك  بأقىص  اللسان  أقىص  التصال 
انبعث اهلواء إىل اخلارج حمدًثا صوًتا انفجارًيا هو ما نسميه  العضوان انفصاال مفاجًئا 

بالكاف، وعليه فالكاف : صامت طبقي انفجاري مهموس مرقق.
والذي  املخرج،  يف  عنه  وخيتلف  الصفات،  يف  الكاف  مع  القاف  صوت  ويشرتك 
حدث لصوت القاف هنا أنه تقدم خمرجه من ِقَبل َمن أخطأوا يف نطقه، والقاف إذا تقدم 

خمرجه صار كاًفا، واجلدول اآليت يوضح ذلك:

كقالصوت/السمة

-+هلوي

+-طبقي

++انفجاري

--جمهور

++مهموس

++مرقق

بعض  عند  ترسخت  التي  النطقية  العادات  تأثري  حتت  وقع  اإلبدال  هذا  ولعل 
املتعلمني من لغاهتم األم، فقد يكون موضع نطق القاف من مواضع النطق غري النشطة 
هلم  يتوفر  ومل  الكيفية،  هبذه  تنطق  لغاهتم  يف  أصوات  يوجد  ال  ألنه  املتعلمني؛  لدى 
التدريب الكايف الذي يساعدهم ويمكنهم من النطق الصحيح للصوت، فحولوه إىل 
أقرب موضع نطق نشط عندهم وهو موضع نطق الكاف الذي يوجد يف معظم اللغات.
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ولعالج حاالت اإلبدال التي وقعت لصوت القاف جيب عىل املعلم أن يعمل عىل 
صوت  عن  له  املميزة  بالسامت  وتعريفه  الصوت،  هذا  بخصائص  املتعلم  وعي  رفع 
الكاف الذي تم استبداله به، وأن يستعني يف ذلك بالفيديو والصور والرسوم املتحركة 
التي توضح خمرج كل صوت والشكل الذي تكون عليه أعضاء النطق حال النطق به، 
وأن يكثر من جعل املتعلم يستمع إىل الثنائيات الصوتية التي تساعده عىل التمييز بني 
املفردات  من  قائمة  خالل  من  وذلك  الصحيح،  النطق  عىل  ويدربه  والكاف،  القاف 

املبنية عىل الثنائيات الصوتية.
األصوات احللقية:

جذر  تقريب  طريق  عن  إنتاجها  يتم  التي  الصوامت  تلك  هي  احللقية  األصوات 
احتكاك،  باملرور مع حدوث  للهواء  يسمح  بحيث  للحلق  اخللفي  اجلدار  اللسان من 
واألصوات التي تنطق هبذه الكيفية يف العربية الفصحى صوتان مها: احلاء والعني، وقد 

حدث إبدال هلذين الصوتني عىل النحو اآليت:
صوت العني:

إىل  نطقه  يف  أخطأوا  الذين  الدراسة  عينة  أفراد  بعض  عند  العني  صوت  إبدال  تم 
الطالب  نسبة  ومتثل  احلاء،  صوت  إىل  اآلخر  بعضهم  عند  إبداله  وتم  اهلمزة،  صوت 
الطالبات  الطالب، ونسبة  نسبة  إمجايل  اهلمزة 13.33% من  إىل صوت  أبدلوه  الذين 

25% من إمجايل نسبة الطالبات، ومن أمثلته:
عبد                     أبد

يعدونه                يؤدونه
أما من أبدلوا العني حاء من الطالب فتمثل نسبتهم 20% ، ومن الطالبات %12.5، 

ومن أمثلته:
يعمل                 حيمل

العافية                احلافية
ويتم إنتاج صوت العني عن طريق تقريب جذر اللسان من اجلدار اخللفي للحلق، 
بصورة تسمح بمرور اهلواء مع حدوث احتكاك، ويرفع احلنك اللني فيخرج اهلواء من 
الفم، ويتذبذب الوتران الصوتيان حال النطق به) عمر،1997م، ص319(، فالعني : 
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صامت حلقى احتكاكي جمهور مرقق، وهو النظري املجهور للحاء ، فمخرجهام واحد 
قوية  فالقرابة  جمهور،  صوت  والعني  مهموس،  صوت  احلاء  أن  إال  بينهام  فرق  وال 
بينهام ولذلك قد ال يستطيع بعض املتعلمني التمييز بينهام، أما صوت اهلمزة فمخرجه 
أعمق منهام فهو صوت حنجري، أضف إىل ذلك ، العني واحلاء احتكاكيان، واهلمزة 
صوت انفجاري، ولعل الذي سهل إبدال العني مهزة هو شيوع صوت اهلمزة يف لغات 

الدارسني بخالف العني واحلاء، واجلدول اآليت يوضح السامت املكونة لكل صوت:

ءحعالصوت/السمة

+--حنجري

-++حلقي

-++احتكاكي

+--انفجاري

--+جمهور

-+-مهموس

+++مرقق

ولعالج حاالت اإلبدال التي وقعت لصوت العني جيب عىل املعلم أن يعمل عىل 
رفع وعي املتعلم بخصائص هذا الصوت، وتعريفه بالسامت املميزة له عن صويت احلاء 
واهلمزة اللذين تم استبداهلام به، وأن يستعني يف ذلك بمشاهد الفيديو والصور والرسوم 
املتحركة التي توضح خمرج كل صوت والشكل الذي تكون عليه أعضاء النطق حال 
التي تساعده عىل  الصوتية  الثنائيات  إىل  املتعلم يستمع  يكثر من جعل  به، وأن  النطق 
الصحيح، وذلك من  النطق  اهلمزة، ويدربه عىل  العني واحلاء، وبينه وبني  التمييز بني 

خالل قائمة من املفردات املبنية عىل الثنائيات الصوتية.
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صوت احلاء:
تم إبدال صوت احلاء إىل صوت اهلمزة أو اهلاء، وقد وقع هذا اإلبدال عند الطالبات 

فقط، فتم إبداله مهزة بنسبة 25% من إمجايل نسبة الطالبات، ومن أمثلته:
حوت                أوت
حقوق               أقوق

أما إبداله هاء فتم بنسبة 25% أيضا، ومن أمثلته:
نحن                هنن

حيمد                هيمد
تغيري  فيه  حدث  قد  احلاء  لصوت  حدث  الذي  بنوعيه  اإلبدال  هذا  أن  ونالحظ 
موجود  غري  العني  صوت  نطق  موضع  أن  ويبدو  احلنجرة،  إىل  احللق  من  للمخرج 
عينة  أفراد  من  فقط  الطالبات  عند  للصوت  تغيري  حدث  ولذلك  املتعلامت؛  لغات  يف 

الدراسة، واجلدول اآليت يوضح السامت املكونة هلذه األصوات:

ءهحالصوت/السمة

++-حنجري

--+حلقي

-++احتكاكي

+--انفجاري

---جمهور

-++مهموس

+++مرقق

ولعالج حاالت اإلبدال التي وقعت لصوت احلاء جيب عىل املعلم أن يعمل عىل رفع 
وعي املتعلم بخصائص هذا الصوت، وتعريفه بالسامت الفارقة بينه وبني صويت اهلاء 
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واهلمزة اللذين تم استبداهلام به، وأن يستعني يف ذلك بالفيديوهات والصور والرسوم 
املتحركة التي توضح خمرج كل صوت والشكل الذي تكون عليه أعضاء النطق حال 
التي تساعده عىل  الصوتية  الثنائيات  إىل  املتعلم يستمع  يكثر من جعل  به، وأن  النطق 
التمييز بني احلاء واهلاء واهلمزة، ويدربه عىل النطق الصحيح، وذلك من خالل قائمة 

من املفردات املبنية عىل الثنائيات الصوتية.
األصوات احلنجرية: 

يتم يف هذا املخرج إنتاج صامتني مها: اهلمزة واهلاء، ومل يسبب صوت اهلمزة مشكلة 
للدارسني والدارسات من أفراد عينة الدراسة، حيث مل حيدث له إبدال عند أي فرد من 
أفرادها، ويبدو أن لصوت اهلمزة نظائر يف لغات املتعلمني األم، وهذا ما سهل عليهم 

عملية إدراك هذا الصوت، وإنام أبدلوا صوت اهلاء.
صوت اهلاء:

أما صوت اهلاء فقد تم إبداله عند بعض أفراد عينة الدراسة الذين أخطأوا يف نطقه 
إىل صوت احلاء، وتم إبداله عند بعضهم اآلخر إىل صوت اهلمزة، ومتثل نسبة الطالب 
الذين أبدلوه إىل صوت احلاء 26.66% من إمجايل نسبة الطالب، أما نسبة الطالبات 

فتمثل12.5% من إمجايل نسبة الطالبات، ومن أمثلته:
وهب               وحب

هرم                  حرم
أما إبداله مهزة فقد حدث من الطالبات فقط بنسبة12.5%، ومن أمثلته:

هرم               أرم
اهلمة              اإلمة

ويتكون صوت اهلاء عندما يتخذ الفم الوضع الصالح لنطق حركة )كالفتحة مثال( 
باحلنجرة حمدًثا صوًتا  الصوتني  تباعد  الناتج عن  الواسع  االنفراج  اهلواء خالل  ويمر 
احتكاكيا، ويرفع احلنك اللني فال يمر اهلواء من األنف، وال تتذبذب األوتار الصوتية، 

فاهلاء إذن صوت حنجري احتكاكي مهموس. )السعران، 1999م، ص 178(
ولعل مصدر اإلبدال هنا هو اختالف العادات النطقية عند الطالبات عن مثيالهتا 
عند الطالب وسبب ذلك انتامء الطالب إىل جنسيات خمتلفة عن جنسيات الطالبات، 
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اخللفية  هذه  من  تعّدل  التي  املكثفة  النطقية  التدريبات  غياب  مع  اللغوية  اخللفية  وأن 
أسهم هذا كله يف حدوث هذا اإلبدال بشكل كبري، ولذلك ينبغي عىل املعلم أن يعمل 
عىل رفع وعي املتعلامت بخصائص صوت اهلاء وأن يستعني يف ذلك بمشاهد الفيديو 
تكون  الذي  والشكل  الصوت،  هذا  خمرج  توضح  التي  املتحركة  والرسوم  والصور 
عليه أعضاء النطق حال النطق به، وأن يكثر من جعل املتعلامت يستمعن إىل الثنائيات 
وأن  به،  استبداهلا  يتم  التي  األصوات  وبني  بينه  التمييز  عىل  تساعدهن  التي  الصوتية 
الصوتني،  بني  التمييز  عىل  القدرة  لدهين  تتولد  حتى  عملًيا،  ذلك  إنتاج  عىل  يدرهبن 
املبدل واملبدل منه، وأن جيعلهن يدركن أثر اإلبدال الصويت الذي يقعن فيه أثناء النطق 
بالصوت املحرف عىل التواصل والتفاهم باللغة املنطوقة، وما يرتتب عىل هذا اإلبدال 
بينها  التمييز  وعدم  الصوتية  وقيمها  خصائصها  وضياع  األصوات  بني  اخللط  من 
باإلضافة إىل ما يرتتب عىل هذا اخللط من مشكالت يف الفهم وسوء االتصال واختالط 
الدالالت اللغوية للوحدات املعجمية وتداخلها، وهذا يتسبب يف وقوع اللبس الداليل 

واخللط بني املعاين والتشويش عىل الرسائل اللغوية.
حلول ومقرتحات:

ومع  لدراستها  الطبيعي  واملدخل  لغة  أية  يف  األسايس  العنرص  هي  األصوات 
حيث  العربية،  بتعليم  يقومون  من  قبل  من  الكايف  باالهتامم  تعليمها  حيظى  ال  ذلك 
لتدريسها  الصحيح  األسلوب  أخرى  بلغات  للناطقني  العربية  معلمي  كثري من  يفتقد 
)طعيمة،1986م، ص456( وينقصهم الكثري من املعارف الصوتية التي تساعدهم يف 
القيام بمهامهم نحو مساعدة املتعلمني عىل إتقان أصوات العربية، باإلضافة إىل ذلك 
نطق  بسالمة  عنايتهم  من  أكثر  والقواعد  واملفردات  الكتابة  بتعليم  ينشغلون  نجدهم 
األصوات املشكلة عىل املتعلم، ومتثل صعوبة له، مثل الصوامت التي تنفرد هبا العربية، 
اإلبدال  مشكلة  منها  الصوتية،  املشكالت  من  عدد  هذا  االهتامم  ويرتتب عىل ضعف 
الوحيد  العامل  هو  االهتامم  ضعف  أن  هذا  يعني  وال  البحث،  هذا  موضوع  الصويت 
وراء وقوع حاالت اإلبدال الصويت هذه، فهناك أسباب أخرى كاختالف لغة املتعلم 
مع اللغة العربية يف خمارج األصوات، أو يف اختالف التجمعات الصوتية املسموح هبا، 
أو نتيجة للعادات النطقية تشكلت لديه من النظام الصويت للغته األم )عمر، 1401هـ، 
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ص8( أو أن املناهج املعتمدة ال تراعي الفروق املوجودة بني اللغة العربية واللغة األم 
مثل هذه األخطاء )طعيمة،2000م، ص23(  فيكون ذلك سبًبا يف حدوث  للمتعلم 
أو أن كثرًيا من كتب تعليم هذه اللغة ال تويل هذا األمر ما يستحقه من اهتامم سواء يف 
التخطيط له أو يف طريقة تدريسها )طعيمة،1986م، ص456(، لكن إذا حظي تعليم 
األصوات باالهتامم الكايف، وتوىل ذلك خرباء يف أصوات العربية وتعليمها، ربام تغلب 

ذلك عىل األسباب األخرى.
يف  العربية  بغري  للناطقني  بمكان  السهولة  من  ليست  الصوتية  املشكالت  ومعاجلة 
مرحلة متأخرة من العمر؛ ألن اجلهاز الصويت قد تشكل، وأخذ قالًبا مناسًبا ألصوات 
اللغة األم، أو ألصوات الطفولة املكتسبة مثل اللهجات أو اللغة الثانية الشبيهة باألم، 
اجلهاز  وتعاىل  سبحانه  اهلل  خلق  فقد  ذلك  ومع  خمتلفة،  األلسنة  اهلل  جعل  ما  وحلكمة 
النطقي لدى اإلنسان قادًرا عىل إصدار كل األصوات. أما عن تلك الصعوبات التي 
جيدها، ويصادفها كل إنسان يف إصدار بعض األصوات غري املوجودة يف لغة األم، إنام 
مصدرها عدم التعود والتدريب عىل إصدارها. ) مدكور، وهريدي، 2006 ، ص 75(
األصوات  خيص  أن  املعلم  عىل  جيب  املشكالت  هذه  عىل  التغلب  يف  وللمساعدة 
بعناية خاصة وأن هيتم بتعليم الدارس أصوات اللغة يف األسابيع األوىل من املستوى 
من  يكثر  وأن  املكثف،  غري  اليومي  التدريب  ثم  املكثف،  التدريب  طريق  عن  األول 
الدارس  اللغات األخرى حتى جيتاز  مقابل يف  ليس هلا  التي  التدريب عىل األصوات 
الصويت  األداء  يتعهد  أن  عليه  ولذلك  األصوات،  نطق  أجاد  وقد  األول،  املستوى 
للمتعلم، ويقوم بتصحيح أشكال األداء الصويت التي اكتسبها الطالب من لغته األم، 
وتعوق إجادة نطق أصوات العربية أواًل بأول. وهنا لكي يتمكن املعلم من ذلك جيب 
فيكون  وخصائصها،  وخمارجها  األصوات  حول  جيدة  معرفية  خلفية  لديه  يكون  أن 
مؤهال علمًيا لتنبيه الطلبة إىل الفوارق الصوتية الدقيقة بني الصوامت املشكلة. وعليه 
يف النهاية أن يعلم أن إجادة نطق األصوات مهارة لغوية ال تكتسب يف يرس وسهولة، 
وإنام حتتاج إىل الدربة وطول املامرسة وكثرة التكرار، وإتاحـــة الفرصـــة الكـــافية 

لــكل متعلم ملامرسة األداء اللغوي السليم.
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ومن أجل ذلك ينبغي عىل املعلم تبني خطة واضحة لتدريس األصوات وبناء الوعي 
النطقي،  اجلانب  يف  املتعلمني  مهارات  لتطوير  واضحة  منهجية  واتباع  هبا،  الصويت 
وتعمل عىل تصحيح أشكال األداء الصويت التي اكتسبها الطالب من لغته األم، وتسهم 
ن بالفعل عنده  يف التقليل من أشكال التداخل بني النظام الصويت للغة املتعلم الذي تكوَّ
وأصبح يشكل عاداته النطقية، والنظام الصويت للغة العربية الذي هو يف طور التكّون 
الصوتية  املهارات  املتعلم  إكساب  عىل  حيرص  أن  املعلم  فعىل  ولذلك  املتعلم؛  عند 
اخلاصة بالنظام الصويت للغة العربية، ويعمل عىل تزويده بمعلومات عن املالمح املميزة 
هلذا النظام، وال يتأتى للمعلم ذلك إال إذا كان عىل وعي تام بخصائص النظام الصويت 
للعربية التي قد متثل مشكلة للطالب وتنعكس عىل نطقهم للغة. وباإلضافة إىل ذلك 
املستوى  عىل  األخطاء  حتليل  ودراسات  التقابلية  الدراسات  يف  جاء  بام  ملاًم  يكون  أن 
أثناء  املتعلمون  تواجه  أن  املتوقع  من  التي  بالصعوبات  بينة  عىل  يكون  حتى  الصويت 

دراستهم ألصوات العربية.
وعىل املعلم كذلك أال يشغل نفسه باالهتامم باحلرف وأشكال كتابته قبل أن يتمكن 
املتعلم من إجادة نطق صوت احلرف؛ ألنه إن فعل ذلك خيالف التدرج الطبيعي لعملية 
اكتساب اللغة حيث إنه من الطبيعي يف هذه العملية أن يسبق املنطوق فيها املكتوب، وأن 
مهاريت االستامع والتحدث متثالن املدخل الطبيعي لدراسة أي لغة، ومها ال يتحققان إال 
إذا أجاد الدارس نطق أصوات اللغة املستهدفة، وكان عىل وعي تام بنظامها الصويت، 
بعض  ينقل  املتعلم  جيعل  املناسب  االهتامم  األصوات  إيالء  عدم  أن  ذلك  إىل  أضف 
عاداته الصوتية إىل اللغة العربية عند نطق هذه األصوات التي مل يعهدها من قبل، أو 
يسمعها يف لغته األم؛ ولذلك نرى أنه ال بأس من تأخري الكتابة بعض الوقت من أجل 

إتاحة الوقت إلجادة النطق.
أصوات  تقديم  يف  يتبعه  األجنبي  املتعلم  يناسب  ترتيًبا  خيتار  أن  املعلم  عىل  وجيب 
العربية، كأن يرتبها متدرجا من السهل إىل الصعب، ويراعى يف ذلك البدء باألصوات 
السهلة املألوفة للدارس األجنبي وتؤجل األصوات الصعبة، فيبدأ باألصوات املشرتكة 
بني معظم اللغات التي تقع حتت ما يسمى باملشرتكات اللغوية العاملية، ثم األصوات التي 

هلا خمارج تقارهبا يف لغات الدارسني، ثم خيتم باألصوات التي ال توجد إال يف العربية.
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استخدمت  وقد  ملخارجها،  وفًقا  العربية  أصوات  تقديم  يتم  أن  البحث  ويقرتح 
العربية الفصحى يف ذلك عرشة خمارج، ابتداء باألدنى، وهو املخرج الشفوي، وانتهاء 
باألعمق، وهو املخرج احلنجري، فاألصوات الشفوية موجودة يف كل اللغات وهي من 
أوائل األصوات التي ينطقها الطفل، وبناء عىل هذا الرتتيب سيتأخر عرض األصوات 
التي متثل صعوبة بالنسبة للكثري من متعلمي العربية من الناطقني بغريها، كام يقرتح أن 
الفئة  اللغوية وفق منهج يناسب  العنارص  املعايري اخلاصة باختيار  يراعى عند تقديمها 

املستهدفة.
أن  يمكن  التعلم ال  إن  أي  »فراغ«،  حيدث يف  أي يشء ال  تعلم  أن  املعروف  ومن 
يتحقق إال إذا كان مرتبطا بيشء معروف لدى املتعلم، ومن ثم فالبد أن جيري التعلم 
يف سياق مألوف، واالنطالق من املألوف إىل غري املألوف؛ ولذلك جيب توظيف ذلك 
لغتهم  يف  ملا  املامثلة  باألصوات  املتعلمني  معرفة  تفعيل  يتم  بأن  األصوات  تعليم  يف 
األوىل لنتخذ منها نقطة انطالق وتوظيف ذلك يف تعليم اللغة الثانية، ويف هذا السياق 
نقرتح بعد أن يفرغ املعلم من تقديم الصوت من خالل مواقعه املختلفة يف املفردات أن 
ثنائيات صوتية تبدأ من الصوت  املبنية عىل  يتم تقديمه من خالل قائمة من املفردات 
األسهل بالنسبة للمتعلم، والذي قد يكون له مثيل يف لغته، إىل الصوت األصعب الذي 
ال يوجد له مثيل يف لغته، وهنا جيب عليه أن يبنّي له السامت الفارقة بني الصوتني، فإذا 
وعى املتعلم ذلك، وتدرب عىل إنتاج ذلك عملًيا، فإنه تتولد لديه القدرة عىل التمييز 
بني الصوتني، املبدل واملبدل منه، ومن الرضوري أن ندرك أن النطق له جانبان: أحدمها 
عقيل يتمثل يف رفع وعي املتعلم بخصاص الصوت، واآلخر عضوي حيتاج إىل تدريب 

ومتّرس حتى يتمكن املتعلم من السيطرة عليه.
وأخرًيا جيب عىل املعلم أالَّ يسّوى بني األصوات يف املعاجلة، وكأهنا عىل درجة واحدة 
من الصعوبة بالنسبة للمتعلم األجنبي، فالواقع يثبت أن هناك صعوبة يف نطق أصوات 
معينة خاصة تلك األصوات التي ال وجود هلا يف لغة املتعلم؛ لذا حتتاج إىل عناية خاصة، 
وكام سبق أن ذكرنا أن ذلك ال يتأتى للمعلم إال إذا كان عىل وعي تام بخصائص النظام 

الصويت للعربية التي قد متثل مشكلة للطالب وتنعكس عىل نطقهم للغة.
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اخلامتة
عىل  الصامتة  لألصوات  حدثت  التي  اإلبدال  صور  عىل  الوقوف  البحث  استطاع 
ألسنة الدارسني والدارسات من متعلمي العربية من الناطقني بغريها، وذلك من خالل 
العربية، وقد  اللغويات  الثاين بمعهد  دراسة مسحية تم إجراؤها عىل طالب املستوى 
مادته عن طريق  تم مجع  التحلييل، حيث  الوصفي  املنهج  البحث يف ذلك عىل  اعتمد 
التسجيل املبارش ألفراد العينة ووصفها لتحديد ما وقع فيها من إبداالت صوتية وتقديم 
يف  متثلت  وقد  إبدال،  هلا  حدث  التي  األصوات  حرص  وتم  لذلك،  املناسب  التفسري 
األصوات اآلتية: ظ، ص، ض، ط، غ، خ، ق، ع، ح، ه، وقد توصل البحث إىل النتائج 

اآلتية:
أن أكثر األصوات الصامتة تعرًضا لإلبدال عند الطالب صوت الضاد حيث بلغت 
نسبة إبداله عندهم60% ويليه يف ذلك الظاء بنسبة53.33% ثم الصاد والطاء 40% ثم 

العني 33.33% ثم القاف واهلاء26.66% وأخرًيا اخلاء والغني %13.33
حيث  الضاد  فصوت  الطالبات  لدى  لإلبدال  تعرًضا  الصامتة  األصوات  أكثر  أما 
بلغت نسبة إبداله عندهن 87.5% ويليه يف ذلك أصوات: الصاد والطاء واخلاء حيث 
أصوات:  وأخرًيا   %50 بنسبة  واحلاء  الظاء  ثم   %62.5 منها  صوت  كل  نسبة  بلغت 

القاف والغني والعني واهلاء بنسبة %25
وقد ال حظنا عىل كل احلاالت التي وقع فيها اإلبدال أن وجود القرابة بني الصوتني، 
املبدل واملبدل منه، يف الصفات أو املخرج كان عامال أساسيا يف حدوث اإلبدال إىل هذا 
الصوت أو ذاك، كام الحظنا أن كثرًيا من املتعلمني قد ترصفوا مع األصوات التي متثل 
املألوفة  أقرب األصوات  إىل  الصوتية، فيحولوهنا  لعاداهتم  النطق وفًقا  هلم صعوبة يف 

لدهيم؛ ألهنم جيدون صعوبة يف تكييف جهازهم النطقي وفق هذه األصوات.
كام الحظنا أن األسباب الكامنة خلف هذه اإلبداالت متعددة ومتشعبة، فقد تكون 
ناجتة عن طبيعة بعض األصوات التي تنفرد هبا العربية وال توجد يف غريها من اللغات 
أو يندر وجودها؛ ولذلك فمواضع نطقها عند املتعلم خاملة، وحتتاج إىل جمهود كبري إىل 
إعادة تنشيطها وعملها عنده، وقد تكون ناجتة عن العادات النطقية التي تشكلت عنده 
من اللغة األم، وال يستطيع أن يتحول عنها، حيث من املعروف أن الشخص إذا تعلم 
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لغة أجنبية فإنه يعمد بدون وعي إىل نطق أصوات اللغة األجنبية من خالل أصوات لغته 
األجنبية  اللغة  عىل  بلغته  اخلاصة  الصوتية  األنظمة  بفرض  يقوم  أنه  آخر  بمعنى  األم، 
التي يتعلمها، وقد تكون ناجتة عن طبيعة املتعلم نفسه، وأنه يقوم بعمل قياسات خاطئة 
التعليم  الذي يقوم بعملية  املعلم  تتسبب يف حدوث هذا اإلبدال، وقد تكون تعود إىل 
حيث ال هيتم بتقديم التدريبات الكافية التي متكن املتعلم من إجادة النطق، فقد الحظنا 
أن كثرًيا من حاالت اإلبدال الصويت ترجع إىل نقص التدريبات الصوتية، والدور الفاعل 
للمعلم يف هذا األمر يمكن أن يسهم بشكل كبري يف عالج هذه ظاهرة، وقد تكون يف 
التحدث  ملامرسة  للمتعلم  املناسبة  البيئة  توفري  عىل  يعمل  ال  الذي  التعليمي  الربنامج 
باللغة بالفصحى، وتقدم التعزيزات الالزمة لنطق األصوات بطريقة سليمة، وقد تكون 

يف الكتب التعليمية حيث إن كثرًيا من هذه الكتب ال تويل األصوات األمهية الكافية.
ويف اخلتام يويص البحث باآليت:

- أن تؤخذ هذه اإلبداالت التي وقعت بعني االعتبار عند تدريس أصوات العربية 
حيث حتتاج إىل املزيد من التدريبات الصوتية املختلفة من أجل تنشيط مواضع نطق 
عىل  وتعويده  صحيحة،  بطريقة  إنتاجها  من  ومتكينه  املتعلم  عند  األصوات  هذه 

التمييز بينها نطقا واستامًعا.
هذه  مع  يتعاملوا  بأال  هبا  الناطقني  لغري  العربية  اللغة  معلمي  البحث  يويص   -
التي ال جيد  يتعاملون مع األصوات األخرى  تعليمها كام  أثناء  الصعبة  األصوات 
املتعلمون صعوبة يف نطقها، وإنام جيب أن خيصوها بمزيد من االهتامم حتى حيدث هلا 
إبدال الصويت، ويصبح ذلك ظاهرة صوتية يعتاد عليها بعض املتعلمني واملتعلامت 

كام عايناها يف هذا البحث.
بناء  عند  االعتبار  بعني  وقعت  التي  اإلبداالت  هذه  تؤخذ  بأن  البحث  يويص   -
املقررات التعليمية، وأن يتم بناء التدريبات الصوتية، وتصميم األنشطة التعليمية 
عىل  وتعمل  األصوات،  هذه  بني  التمييز  عىل  واملتعلامت  املتعلمني  تساعد  التي 
معاجلة مثل هذه األخطاء قبل وقوعها. وأن يتم جتهيز الوسائل التعليمية، من صور 
املتعلمني  تعني  التي  فيديو وأجهزة صوتية وخمتربات...إلخ،  ورسومات ومشاهد 
عىل النطق الصحيح لألصوات العربية، وجيب أن نستفيد من معطيات اللسانيات 
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احلاسوبية يف هذا اجلانب، وتوظيف التقنيات التعليمية يف تدريس األصوات. 
الربامج  يف  املناسب  مكاهنا  العربية  اللغة  أصوات  تأخذ  بأن  البحث  يويص  كام   -
الطبيعي  اللغة، واملدخل  بناء  يتشكل منها  التي  اللبنات األوىل  التعليمية، بوصفها 

والصحيح لتعلمها وإتقانـها. 
- رضورةاالستفادة من نتائج األبحاث التي تعرضت للمشكالت الصوتية، خاصة 
الصعوبات  ملعرفة  األخطاء،  حتليل  ودراسات  التقابيل،  التحليل  دراسات  نتائج 
الصوتية التي من املتوقع أن متثل إعاقة لعملية تعليم األصوات، ليتم الرتكيز عليها، 
ومعرفة ما ُقدم هلا من حلول، وتوظيف ذلك عىل مستوى إعداد املناهج، وإعداد 
الكتب التعليمية، وإعداد املعلمني لتقديم التحصينات الالزمة ضد هذه الصعوبات 

املتوقعة لتمنع حدوثها أو تقلل من نسبته.
- يقرتح البحث أن يتم عمل دراسة عن اخللفيات اللغوية للدارسني والدارسات 
بقسم اللغة والثقافة بمعهد اللغويات العربية ملعرفة خصائص اللغات املتفاعلة مع 
واالستفادة  العربية  تعليم  يف  توظيفها  يمكن  حتى  التعليم  سياق  يف  العربية  اللغة 
من  كثري  تسهم يف عالج  أن  يمكن  التي  املناسبة  اللغوية  التدريبات  إعداد  منها يف 

املشكالت اللغوية التي يعاين منها كثري من هؤالء الدارسني والدارسات.
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ملخص البحث
للعينة  نامذج  ،يتناول  تقويمية  حتليلية  وصفية  دراسة  تقديم  إىل  البحث  هذا  يروم 
العربية  اللغة  تعليم  يف  التقنية  استخدام  فعالية  عن  للكشف  ذلك  ؛  الدراسة  موضوع 
لغًة ثانيًة ، ملا هلا من تأثري يف تنمية املهارات اللغوية وعنارصها. كام نروم من خالل هذا 
البحث إىل التأكيد عىل حاجة املجال إىل املنحى التكاميل متعدد الوسائط ، عند التخطيط 
غات األجنبية، ما  مها ،ملواكبة االجتاه العاملي يف تعليم اللُّ لتعليم العربية لغًة ثانيًة وتعلُّ
يؤكد أمهية هذا البحث وحيقق أهدافه، يف مواكبة التطورات املتالحقة للتقنية ، والتي 
م يقود عملية التعّلم بمساعدة أستاذه ،وتوجيهاته، ما يصبُّ يف تنمية مهاراته  جتعل املتعلِّ
وتطويرها ،والتي تؤدي إىل رفع كفاءة التحصيل الدرايس . كام ترتفع الكفاءة األدائية 
م و األستاذ معًا داخل قاعة الدراسة وجاهيًا أم افرتاضيًا. وهو ما حيقق للبحث  للمتعلَّ

نتائجه وجييب عىل تساؤالته:
 أوىص البحث واقرتح ،العمل عىل إقناع متخذي القرار جلعل التقنية، ومتطلباهتا 
مها. وبذل التمويل الالزم حلاجة التقنية إىل  واقعًا يف جمال تعليم العربية لغًة ثانيًة وتعلُّ

التدريب واملتابعة والتحديث.

ميها لغًة ثانيًة لغة العربية ملتعلِّ تنمية مهارات الُّ
فـي ضوء استخدام الوسائط التقنية التعليمية احلديثة 

)مناذج حتليلية(

د.هداية تاج األصفياء حسن البرصي

رئيس قسم اللغة العربية-كلية اآلداب- جامعة السودان املفتوحة
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املقدمة
تكتسب التقنية أمهية قصوى يف تعليم اللغات األجنبية وتزداد أمهيتها يف تعليم وتعّلم 
دة،تعمل عىل  الّلغة العربية لغًة ثانيًة، ذلك ألن استخدام الوسائط التقنية التعليمية املتعدِّ
بمختلف  ثانية  لغًة  العربية  غة  اللُّ متعلِّمي  لدي  لة  مفضَّ نتائج  حتقق  تعليمية  بيئة  توافر 

فئاهتم، واحتياجاهتم، وانتامءاهتم.
يتكون البحث من مقدمة ومدخل ومخسة حماور .واختصت املقدمة ببيان رضورة 
مها لغًة ثانيًة. ذلك ملا هلذه التقنية من فعالية  غة العربية وتعلُّ استخدام التقنية يف تعليم اللُّ
وخارجها.  الّدراسة  قاعات  داخل  والّدارسني،  لألساتذة  األداء  كفاءة  رفع  يف  عالية 
ألن  وتسعى  املتعّلمني،  طموحات  تلبي  جواذب  من  التقنية  هذه  توّفره  ما  إىل  إضافة 
سبب  كذلك  والتعلم.  التعليم  بيئة  يف  املستمر  التحسني  خالل  ،من  تطلعاهتم  تفوق 
اختيار البحث، ومشكلته، و أهدافه، وأمهيته، وحدوده، ومنهجه، وهيكله. كام يعّرف 
املدخل بمصطلحات البحث. أما املحاور فقد اشتمل املحور األول عىل فلسفة استخدام 
الدراسات  عىل  الثاين  املحور  اشتمل  كام  وتعلمها.  ثانيًة  لغًة  العربية  تعليم  يف  التقنية 
السابقة والتعقيب عليها، باعتبارها متّثل عمقًا اسرتاتيجيًا لتجارب استخدامات التقنية 
وخمرجاهتا؛ ما يصبُّ إجيابًا يف دعم البحث ونتائجه. ويف املحور الثالث يعرض البحث 
فيعرض  الرابع  املحور  يف  أما  ويفرسها.  وحيللها،  امليداين  املسح  خالل  الطاّلب  آراء 
وحيللها  النهائية  واالمتحانات  التحصيلية  االختبارات  يف  الطاّلب  نتائج  البحث 
التقنية. أما يف املحور اخلامس وهو املحور  ويفرسها للكشف عن خمرجات استخدام 

األخري فيقّدم البحث اخلامتة والنتائج و التوصيات ثم قائمة املصادر واملراجع. 
أوًل/ السبب الرئيس الختيار هذا البحث هو تأكيد فعالية التقنية يف جتويد األداء 
الب زد عىل ذلك  التحصييل للطُّ الدراسة وخارجها، واالرتقاء باألداء  داخل قاعات 
إفرازات التجارب التي تشري إىل ما أحدثته التقنيات من واقع جديد يِف عمليات التعليم 
التدريسية،  للعمليات  متالزمة  كانت  التي  التقليدية  التقنيات  وجود  م.برغم  والتعلُّ
التعليمية  العمليات  نقالت كبرية يف  املتعّددة أحدثت  الوسائط  تقنيات  َأن ظهور  غري 
مية، حتى أصبحت تشّكل إحدى حتديات التعليم يف القرن احلايل، حيث اقتحمت  والتعلُّ
نفسها  املختلفة،وفرضت  التعليم  وبرجمياهتا جماالت  وملحقاهتا،  بأنواعها،  احلواسيب 
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أمرًا واقعًا ال يمكن جتاوزه. إضافة لكوهنا أحدثت نقلة نوعية يف العمليات التعليمية 
وخمرجاهتا.

املشكلة  التعبري عن  العنوان، ويمكن  يِف  بلورهتا  فيمكن  البحث  أما مشكلة  ثانيًا/ 
لغًة  العربية  اللغة  تعليم وتعّلم  يِف  الوسائطية  التقنية  فعالية استخدام  ما  بسؤال مفاده: 
ثانيًة؟ وتتفرع منه أسئلة أخري منها، ولطاملا أن هذه التقنيات حتدث واقعًا جديدًا يف بيئة 
التعليم والتعّلم، فام مدى تلبيتها لطموحات املستهدفني؟ وما ردة فعل متخذي القرار 

إزاء حتديات الواقع اجلديد مع اإلقبال املتزايد للراغبني يف التعليم والتعّلم؟ 
لإلجابة عىل هذه التساؤالت ال بد من الكشف عن فعالية هذه التقنيات من خالل 
متعدد  التكاميل  املنحنى  باستخدام  موا  تعلُّ الذين  الطالب  آلراء  حتليلية  نامذج  تقديم 
التقنيات والوسائط.إضافة إىل حتليل نتائجهم يف االختبارات التحصيلية واالمتحانات 
النهائية لبيان أمهية االستخدامات التقنية من خالل ما أحدثته يف خمرجات تتمثل يف آراء 

ونتائج النامذج التحليلية وانعكاساهتا عىل جممل العمليات داخل املجال.
ثالثًا/ إن هذا البحث هيدف إىل إبراز النقالت النوعية التي أحدثتها التقنية احلديثة 
مواكبًة  لتطويرها  االهتامم  من  مزيد  بذل  ورضورة  التعليمية وخمرجاهتا.  العمليات  يف 
للتطورات املتالحقة يف أجيال هذه التقنيات، باعتبارها وسائط وبرجميات هبا العديد من 
التطبيقات، التي تفيد كافة جماالت التعليم والتدريب، من خالل توفري كل ما ِمن شأنه 
إِحداث طرق تفاعلية لتطوير، وحتسني أداء التعليم والتدريب بواسطة أدوات عرصية 
دة الوظائف. بحيث ترفع كفاءة األداء التدريبي، والتعليمي، والرتبوي لألساتذة  متعدِّ

الب معًا داخل قاعات الدراسة وخارجها. والطُّ
الب  الطُّ آلراء  حتليلية  نامذج  عرض  إىل  خاصة،  بصورة  البحث  هيدف  كام 
فعالية  إلبراز  الب  الطُّ وامتحانات  اختبارات  ونتائج  التقنية،  االستخدامات  حول 

يبية، والتعليمية، والرتبوية . االستخدامات التقنية يف االرتقاء بالعمليات التدرِّ
غة  اللُّ تعليم  التقنية، ورضورهتا يف  فيتناوله ملوضوع  البحث  تنبع أمهية هذا  رابِعًا/ 
مها لغًة ثانيًة. ذلك ألن األمر يتعلق بالتعليم والتعّلم، واحتياجاهتا النوعية.  العربية وتعلُّ

غة يفيض إىل انتشارها وانتشار ثقافتها بني الشعوب. فتعلم اللُّ
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تتطلب جهدًا مقدرًا ألحداث  التي  الدعومات  التقنيات إىل  هذا إىل جانب حاجة 
بيئية مالءمة هلا، وأساتذة مدّربني أكفاء، ملواكبة استخدامات التقنية ، وتطورها املستمر، 

وكوادر فنية ملتابعة الصيانة والتحديث.
خامسًا/ أما بالنسبة حلدود البحث فيكون االلتزام بإجراء مسح ميداين، عىل ثالث 
املفتوحة  السودان  جامعة  معهد  يف  العام،  املتوسط  باملستوى  الب  الطُّ من  جمموعات 
التحصيلية،  االختبارات  يف  الب  الطُّ نتائج  متوسطات  عرض  كذلك  باخلرطوم. 
الب  الطُّ مستويات  نمو  يف  التقنية  استخدامات  فعالية  إلبراز  النهائية  واالمتحانات 

وتطويرها، ورفع كفاءهتم يِف األداء الدرايس.
آراء  لعرض  التحلييل  الوصفي  املنهج  البحث  يتخذ  املنهج  حيث  من  سادسًا/ 

املتعلِّمني، ونتائجهم وحتليلها، وتفسريها الستخالص النتائج.
سابعًا/ من حيث مصطلحات البحث، فإهنا تأيت مدخاًل لفهم حمتوى حماور البحث.
- املستهدفون: مصطلح املستهدفني يف هذا البحث هم متعلمو العربية لغًة ثانيًة من 

داخل السودان وخارجه بمختلف أعامرهم، وفئاهتم، وختصصاهتم، ومهنهم.
من  الدراسة  سن  يف  هم  من  يعني  البحث  هذا  يف  الطالب  مصطلح  الب:  الطُّ  -

الناشئة والشباب سواًء يف مستوى التعليم اجلامعي أو قبله أو بعده.
ومكتملة  مواتية،  بيئة  يعني  البحث  هذا  يف  تعليمية  بيئة  مصطلح  تعليمية:  بيئة   -

الوسائط التعليمية التقنية احلديثة.
ة يف هذا البحث يعني  - الوسائط التقنية املتعددة: مصطلح الوسائط التقنية املتعددِّ
األجهزة والربامج التي تتَّحد لتمكني املستخدم من االستفادة من النصوص، والصور، 

مية. والرسوم، والصوت يف العملية التعليمية والتعلُّ
- الكتاب اإِللكرتوين: ُيعدُّ أسلوبًا جديدًا لعرض املعلومات بام تتضمنها من صور، 
عىل  نسخه  يتم  متكامل  كتاب  هيئة  عىل  فلمية  ولقطات  صوتية،  ومؤثرات  وحركة، 
األقراص املدجمة ويتم تصفحه بواسطة جهاز احلاسوب ويمكن البحث فيه بسهولة عن 
أّي كلمه أو موضوع أو صفحة بسهولة ويرس وبنقرة واحدة عىل الزر« )اجلييل،2014، 

الكتاب اإللكرتوين(«. 
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- التحصيل: مدى استيعاب املتعلمني ملا فعلوا من خربات لغوية من خالل مقررات 
م يف االختبارات التحصيلية املعّدة هلذا  دراسية ويقاس بالدرجة التي حيصل عليها املتعلِّ

الغرض )اللقاين،/1999/ص23(. 
- معمل اللغة الرقمي: يمثل بيئة تعليمية الكرتونية جلميع أغراض التعليم وذلك 
الوسائط(  متعددة  الذكية  )اإلنرتنت/املختربات  الوظائف  من  عديد  عىل  الشتامله 

)املغني/2015/ املختربات الذكية(.
- اللغة العربية لغة ثانية:

ويقصد هبا يف هذا البحث اللغة العربية للناطقني بلغات ُأخرى. وهم متعلمو اللغة 
العربية لغة ثانية )أجنبية( بجانب لغاهتم القومية. 

م اللغة العربية لغة ثانية: - متعلَّ
م اللغة العربية الناطق بلغة ُأخرى؛ الفرد الذي ليست  يقصد به يف هذا البحث متعلَّ
اللغة العربية لغته األصلية)لغة ثانية/ لغة أجنبية( ويلتحق بأحد الربامج سواًء داخل 
واكتساهبا  العربية  للغة  الثقافية  واملعاين  اللغوي  النظام  لفهم  خارجه؛  أم  السودان 

وتنظيمها وختزينها.
- التعليم املفتوح:

جلميع  م  والتعلُّ الدراسة  ملتابعة  فرصًا  يتيح  الذي  التعليم  املفتوح.  بالتعليم  يقصد 
النظر  بغض  واملعرفية.  والعلمية،  العقلية،  القدرة  أمهها  حمددة،  برشوط  الراغبني 
والتعليم  بعد،  عن  التعليم  آليات  ويستخدم  غ.  والتفرَّ اإلقامة،  ومكان  العمر،  عن 
تعلياًم  وهو  للطالب  املعرفة  إيصال  شأنه  من  وكل  االفرتايض،  والتعليم  اإللكرتوين، 

منظاًم هادفًا للحصول عىل شهادة بعد استيفاء الرشوط.

املحور األول
فلسفة تعليم اللغة لغًة ثانيًة يف الوسائط التقنية

لقد أحدث التطور الرقمي نقالت كبرية يف التقنيات و استخداماهتا،حيث استفادت 
منها جماالت عديدة السيام املجاالت العلمية و التعليمية. فكانت هذه التقنيات فاحتة 
ثانيًة. لغًة  العربية  الّلغة  تعليم  جمال  يف  خاصًة  مها،  وتعلُّ الّلغات  تعليم  ملجاالت  خري 
ذلك ألن املستفيدين بتعليمها لدهيم وافر االستعداد الستقبال كل من البنية التعليمية 
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األساسية،والبيئة التعليمية املتكاملة من أهم األولويات لتعليم الّلغة العربية لغًة ثانيًة. 
أن  ينبغي  كذلك  م.  التعلُّ يف  الراغبني  وتطلعات  طموحات  مقابلة  يف  لرضورهتا  ذلك 
يف  وتطلعاهتم  املستفيدين،  رضا  تفوق  بمستويات  املتعددة  التقنية  الوسائط  تستخدم 
مواجهة حتديات القرن احلادي والعرشين، وما تفرزه من تطورات متالحقة يف التقنيات 
ر والتجويد الذي  الوسائطية التعليمية التي حتتاج إىل تكاليف باهظة لالستمرار يف التطوُّ

لة للمستفيدين بمختلف فئاهتم وانتامءاهتم. ُيْفيض إىل نتائج ُمفضَّ
ويلفت االنتباه أن املنظمة العربية للرتبية والثقافة قد بذلت كثريًا من اجلهود يف إيضاح 
الوسائط التقنية، وأمهيتها وما ينبغي أن يرتتب عىل ذلك لكسب انحياز ُمْتخذي القرار 
واملختصني فيتعلم لغًة ثانيًة جلعل التعليم الوسائطي واقعًا ملموسًا، يف مقابل التحّدي 
املاثل الذي يْستوجب أن تْشتمل الوسائط التقنية عىل نصوص مكتوبة، صوت، صورة 
ثابتة، رسوم توضيحية، رسوم حركية، خرائط.وأنَّه ُيْمكن مجع هذه الوسائل يف وسيط 
واحد،حسب مستوى التطّور يف استخدامات الوسائط التقنية يف تدريس اللغة،بغرض 
احلصول عىل حتصيل أفضل بالنسبة للمستفيدين.ذلك لدور هذه الوسائط يف تسهيل 
ن ُمتعلِّمي اللغة من  م.إضافة إىل بناء قاعدة بيانات معلوماتية مُتكِّ عمليتي التعليم والتعلُّ
اكتساب  يساعدهم عىل  الذي  األمر  التعليمي،  الربنامج  مع  بحرية  والتعامل  التفاعل 
يف  مشاهبة  يومية  أو  تعليمية  مواقف  يف  استخدامها  املطلوبة،بالتايل  اللغوية  املهارات 

احلارض أو املستقبل.
العملية  أثناء  دة  املتعدِّ التعليمية  الوسائط  استخدام  عند  أنه  فهي  املاثلة  احلقيقة  أما 
ما  ضوء  يف  املختلفة  التعليمية  املواقف  مع  للتفاعل  الفرصة  م  للمتعلِّ ُيتاح  التعليمية 
أتيحت له من خربات، بحيث جيد تفسريًا ملواقف غري مألوفة أو ظواهر ُيشاهدها للمرة 
غة، فيام يمكن أن يشمله  اللُّ مه  التقنية قد أسهمت يف تعلُّ األوىل، عليه تكون الوسائط 
م النشط )Active Learning( الذي انترش يف أغلبية دول العامل عقب  أو نسميه التعلُّ
م يْكتسب املعلومات التي يْبتغيها عرب  الثورة الرقمية يف املعلوماتية. حيث أصبح املتعلِّ
شاشات احلواسيب. عليه فقد بات من املهم جدًا استخدام هذه الوسائط يف تدريس 
غة، بل  غة العربية لغة ثانية،ألهنا األكثر تأثريًا يف الفهم واالستيعاب لدى متعلِّمي اللُّ اللُّ
م بصورة مستمرة يف  غة، وتعزيز مهاراهتا التي ُتعني املتعلِّ وترفع من كفاءة اكتساب اللُّ
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م، والتفاعل مع من حوله يف احلياة اليومية، وىف املواقف املختلفة.  عملية التعلُّ
من ناحية أخرى ينبغي أن يواكب تأهيل وتطوير األساتذة ُمْستجدات التكنولوجيا، 
ضوء  ىف  متالحقة  بصورة  تتواتر  ظلَّت  التي  احلديثة  التقنية  التعليمية  والوسائط 
وسائط  عىل  تشتمل  تعليمية  نامذج  اختيار  من  لتمكينهم  ذلك  العوملة،  مستحدثات 
مقابل  يف  الب،  للطُّ جذبا  أكثر  التعليمية  العملية  تصبح  حتى  حديثة  تقنية  ووسائل 
العوامل املتوافرة لدهيم خارج املحيط الدرايس، األمر الذي يستوجب استخدام الوسائط 
والصيانة،  املتابعة،  إىل  املستمرة  احلاجة  برغم  ثانية  لغة  العربية  اللغة  تعليم  يف  التقنية 
لألجهزة  الرئيسة  للمخدمات  بالنسبة  خاصة  والتحديث)Upgrading(،واالستبدال 

م. ،ملا هلا من أمهية يف إثراء عمليات التعليم والتعلُّ
العربية  غة  اللُّ غة أصبحت من الرضوريات املهمة يف تعليم  اللُّ كذلك فإنَّ خمتربات 
املناسبة  البيئة  إعداد  تكاليف  مقابل  يف  للمستفيدين  البناءة  لفوائدها  ذلك  ثانيًة،  لغًة 
نتائج  أجل  من  عليها  والتدريب  وتركيبها،  وتوريدها،  رشاءها،  وتكلفة  الستخدامها 

لة لألساتذة واملستفيدين. مستقبلية مفضَّ
وعامدها  الثانية،  اللغة  م  لتعلُّ الصحيح  املدخل  األصوات  ُتعدُّ  املثال  سبيل  فعىل 
مها  النطق الصحيح، عليه فإن إجادة النطق الصحيح ألصواهتا هي املدخل األمثل لتعلُّ
غة،الرتباطه  اللُّ اكتساب  عملية  يف  صعوبة  األكثر  هو  د  اجليُّ النطق  أنَّ  برغم  وإتقاهنا. 
م يف األصوات التي  بالنواحي العضوية إذ يظهر ذلك جليًا يف الصعوبة التي جيدها املتعلِّ
التي يْسهل  التْدريب والعناية  ال مثيل هلا يف لغته األم. األمر الذي حيتاج إىل كثري من 
م من معرفة خمارج احلروف  ن املتعلِّ غة الرقمي، حيث يتمكَّ توافرها من خالل خمترب اللُّ
التكرار مع  الرتديد اآليل وإكثار  النطق بسبب  بدقة، ومعرفة صفة احلروف، وتسهيل 

النظر إىل حركة جهاز النطق يف الشاشة أمامه.
فاعلية  أكثر  وسائل  بإنتاج  يسمح  برجمياهتا  و  مع  احلواسيب  تقنيات  استخدام  إن 
مثاًل  اإللكرتونية  املدونة  تساعد  إذ  م،  والتعلُّ التعليم  عند  غوية  اللُّ املامرسات  ومتعة يف 
وية وصقلها وتطويرها، وهي معه من خالل التطبيق عىل اهلاتف  يف تثبيت اخلربات اللغُّ
املحمول،أو احلاسوب )الالبتوب(، أو )اآليباد أو التاب(، أو ما يمكن أن نطلق عليه 
أو  املفردات اجلديدة  التقسيامت داخلها كل  فيها بحسب  لوحي.إذ يدّون  الُّ احلاسوب 
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قبل. التي مل يسمع هبا من  ما يسمعه ألول مرة، كذلك االستخدامات  الغريبة، وكل 
م بتدوين كامل حركته اليومية، بام فيها من مواقف مألوفة أو غري مألوفة،  كام يقوم املتعلِّ
ويستطيع مناقشتها مع زمالئه، أو األستاذ داخل القاعة، أو خارجها. بالتايل يزيد من 

غوية. ذخريته وخربته يف حدود معرفته اللُّ
كذلك تتيح برجميات احلواسيب يف تصميم تطبيقات ملعاجم بسيطة يمكن تقسيمها 
حسب حروف اهلجاء العربية ويستفاد من تطبيقاهتا بالتحميل والتثبيت عىل اهلواتف 
يف  املفردات  وترصيف  املعاين،  التدوين،ومعرفة  يف  الب  الطُّ تساعد  املحمولة،بحيث 
فقد  وي.لذلك  اللغُّ للمستوى  الربنامج  يتيحه  ما  وبحسب  لغوية.  الُّ خرباهتم  حدود 
التعليم  عمليات  جلميع  متالزمة  إمكانيات  من  تتيحها  وما  التقنيات  هذه  أصبحت 
لمها  والتعًلم، ما جعلها عنرصًا او مرتكزًا أساسيًا تقوم علية فلسفة تعليم العربية وتعُّ

لغًة ثانيًة. 

املحور الثاين
الدراسات السابقة والتعقيب عليها

 هيتم البحث هنا بالدراسات والبحوث التقويمية السابقة، التي تناولت استخدامات 
الدراسات  نتائج  عىل  للوقوف  املفتوحة.  السودان  جامعة  بمؤسسة  الوسائط  تقنيات 

واملعايري التي اعتمدهتا ىف الوصول إىل تلك النتائج.
1.دراسة أمحد حممد صالح 2015م

بغريها، من  للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  املاجستري يف  لنيل درجة  تقويمية  دراسة 
تعليم  املستخدمة يف  التعليمية  )الوسائط  عنواهنا  العربية،  للغة  الدويل  اخلرطوم  معهد 

اللغة العربية للناطقني بغريها، بجامعة السودان املفتوحة - دراسة تقويمية(.
راسة عىل الكشف عن الوسائط اإللكرتونية املستخدمة يف املعهد، ومدى  عملت الدِّ
وحتقيقها  استخداماهتا.  وكذلك  والرتبوية،  التعليمية  للمتطلبات  واستيفائها  توافرها 

لألهداف التعليمية والرتبوية فكانت من أهم نتائجها: 
- أن الوسائط التعليمية هلا أمهية كربى يف حتقيق األهداف التعليمية والرتبوية خاصة 

خمترب اللغة الرقمي.
- وفرة الوسائط التعليمية باملعهد وكذلك الوسائل احلديثة منها والتقليدية.
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بني عىل استخدام الوسائط ظلت احلاجة إىل وجود  - أنه برغم وجود أساتذة ُمدرَّ
ظلت  كام  املعهد.  يف  املستخدمة  اإللكرتونية  الوسائط  عىل  يرشف  تقنى  مهندس 

ب. احلاجة مستمرة إىل األستاذ املتدرِّ
أمكن للباحثة االستفادة من هذهـ الدراسة يف التأكيد عىل مالءمة السلسلة للوسائط 
الوسائط اإللكرتونية، وغري اإللكرتونية  الدراسة توافر  اإللكرتونية، حيث أوضحت 
مهندس  بوجود  ذلك  عىل  راسة  الدِّ واستدلَّت  استخداماهتا،  من  واإلفادة  باملعهد، 
لإلرشاف، ومتابعة الصيانات، ما يؤكد مالزمة استخدام الوسائط للعمليات التعليمية 
باملعهد، فنبعت احلاجة إىل املهندس الذي يقوم بإجراء أىَّ صيانة مطلوبة، ويف حينها 

لضامن استمرار جودة العمليات التعليمية .
2. دراسة انتصار حسن صالح 2015م

من  بغريها،  للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  يف  املاجستري  درجة  لنيل  مة  مقدَّ دراسة 
معهد اخلرطوم الدويل للغة العربية، عنواهنا )أمهية الكتاب اإللكرتوين يف تدريس مهارة 

القراءة.جامعة السودان املفتوحة نموذجًا(.
لضامن  التعليمية  اإللكرتونية  الوسائط  استخدام  أمهية  إبراز  عىل  اّلدراسة  عملت 
م اللغة العربية  م. إضافًة إىل حتقيق اهلدف الذي يبتغيه متعلِّ إثراء عملية التعليم والتعلُّ
مه اللغة  من الدول اإلسالمية غري الناطقة بالعربية. والذي يعترب القراءة أهم أهداف تعلُّ

العربية. فهو يتوق إىل قراءة القرآن الكريم وعلومه.
أهم نتائج الدراسة هي:

بغري  للناطقني  القراءة  مهارة  تدريس  يف  أمهيته  ثبت  قد  اإللكرتوين  الكتاب  أن   -
العربية. بجانب جذبه انتباه الدارسني وإبعادهم عن روتني احلفظ والتلقني.

ارسني استنتاج التامثُّل يف أشكال الكلامت، وحروف  - يتيح الكتاب اإللكرتوين للدَّ
م الذايت. اهلجاء، واحلركات الطويلة والقصرية، األمر الذي يمّكنهم من التعلُّ

ذلك  فإن  املفتوحة،  السودان  بجامعة  ربني  مدَّ أساتذة  وجود  من  الرغم  عىل  أنه   -
ال ينفي قلة التدريب يف جمال تقنيات التعليم، بالنسبة مليدان تدريس اللغة العربية 

للناطقني بغريها يف الوسائط اإللكرتونية.
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أمكن للباحثة االستفادة من هذه الدراسة يف تأكيد ما أضافه الكتاب اإللكرتوين من 
أنشطة )سمع برصية( سمعية برصية وكذلك تطويره ملهارة القراءة لدى متعلمي اللغة 

العربية.
3.بحث د.هداية تاج األصفياء حسن البرصي 2016:

مة يف املؤمتر العارش ملعهد ابن سينا، بمدينة باريس، بفرنسا. عنواهنا   ورقة بحثية مقدَّ
استخدام الوسائط التقنية يف تنمية املهارات اللغوية للناطقني بغريها)إشارة خاصة إىل 

جتربة جامعة السودان املفتوحة(.
التي  املفتوحة،  السودان  جامعة  جتربة  عن  الكشف  عىل  البحثية  الورقة  عملت 
أحدثت نقالت نوعية يف جماالت التعليم والتدريب، وجعلت استخدام التقنية بكامل 

متطلباهتا أمرًا واقعًا.
أهم النتائج التي توصلت إليها الورقة البحثية هي:

العمليات  العرص. يف  ملواكبة روح  التحديات  بمجاهبة  االهتامم  أبرزت رضورة   -
التعليمية عمومًا، واللغة العربية للناطقني بغريها خاصة.

يف  عليها،  والتدريب  دة،  املتعدِّ التقنية  الوسائط  استخدام  فاعلية  التجربة  أثبتت   -
رفع كفاءة أداء األساتذة واملتعلِّمني معًا داخل قاعات الدراسة وخارجها.

- أن التجربة أذكت روح التنافس الطموح بني املؤسسات املتشاهبة، غري أن املواكبة 
احلقيقية للتطور التقني حتتاج إىل التمويل.

التأكيد عىل مالءمة السلسلة  البحثية يف  أمكن للباحثة االستفادة من هذهـ الورقة 
للوسائط اإللكرتونية، وأن ما يمكن أن يضيفه هذا البحث هو السعي إىل تعميم فائدة 
ذلك  يف  بام  اإللكرتونية،  الوسائط  خمتلف  خالل  من  م،  التعلُّ يف  للراغبني  السلسلة 
القنوات الفضائية التي تبث عىل القمرين االصطناعيني عربسات ونايلسات لتصل إىل 

كثري من الدول اإلسالمية غري الناطقة باللغة العربية خاصة يف أفريقيا.
اد عبد الرحيم عيّل2015م 4.دراسة يارس محَّ

العربية  اللغة  تعليم  التطبيقي،  اللغة  علم  يف  املاجستري  درجة  لنيل  تطبيقية  دراسة 
للناطقني بغريها، من جامعة أفريقيا العاملية، عنوان البحث: استخدام املخترب احلاسويب 
وأثره يف تنمية مهارات املشافهة )بالتطبيق عىل طالب املستوى الثاين - املتوسط( معهد 
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اللغة العربية للناطقني بغريها، جامعة السودان املفتوحة.
اللغة  يف  املشافهة  مهارات  تنمية  يف  احلاسويب  املخترب  أثر  بقياس  الدراسة  قامت 
تنمية  يف  احلاسويب  املخترب  فعالية  عن  الكشف  هبدف  ذلك  بغريها.  للناطقني  العربية 
استخدامه،  ألمهية  االنتباه  ولفت  والكالم.  االستامع  مهاريت  وخاصة  اللغة  مهارات 
عىل  التعّرف  كذلك  واألساتذة.  املتعلِّمني،  لدى  االستخدام  صعوبات  عىل  والتعّرف 
اجتاهات املتعلمني نحو تعليمهم املهارات عربه ومدى تفاعلهم بداخله والكشف عن 

الفروق الفردية بينهم.
ضابطة،  جمموعه  إىل  الدراسة  عينة  بتقسيم  التجريبي،  املنهج  الدراسة  استخدمت 
وأخرى جتريبية. كام استخدمت االختبارات القبلية، والبعدية. وأجرت جتربة يف املخترب 
عىل املجموعة التجريبية إلحدى املجموعات باملستوى املتوسط 2015م. فكانت أهم 

نتائج الدراسة ما ييل:-
م املهارتني)االستامع  - أن املخترب قد أثبت فعاليته يف حتقيق نتائج أعىل يف تعليم وتعلُّ
رب، واملادة التي  م املدَّ والكالم( يف اللغة العربية للناطقني بغريها برشط وجود املعلِّ

تناسب املخترب احلديث)الرقمي( 
يعزز  ألنه  اأُلخرى،  واملهارات  املهارتني  لتعليم  األفضل  املكان  هو  املخترب  أن   -
املهارات هلذا املستوى وما دونه. إضافة مليزاته ومساعدته املتعلمني عىل إتقان النطق 

م الذايت.  من خالل التكرار، كام يساعد عىل التعلُّ
- أن املخترب هييئ بيئة تعليمية مشوقة ومرنة تتوافق مع االختالفات الفردية، وتعالج 
الفروق الفردية بني الطالب. ويف ذات الوقت يستخدم الصورة والصوت والرسوم 
وبعض التدريبات بطريقة تساعد املتعلمني عىل إدراك املعاين واملفاهيم بكل سهولة 

ويرس.
 أهم توصية للدراسة رضورة تدريب املتعلِّمني عىل التعامل مع الوسائط التعليمية 
املستمر  التدريب  كذلك  خالله.  من  م  التعلُّ عىل  الذايت  واالعتامد  احلديثة،  والتقنيات 
لألساتذة وتشجيعهم للمتعلِّمني عىل اعتامد أسس قواعد االستامع اجليِّد، واإلفادة منها 

يف اكتساب املهارات.
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التعقيب عىل الدراسات السابقة:-
بصورة جمملة فإن استخدام التقنيات الوسائطية يف تنمية املهارات اللغوية قد أفىض 

إىل نتائج جيدة يف تعليم اللغة العربية لغة ثانية.
يتطلب  التقنية  استخدام  ،لذلك  املاثلة  التجارب  الباهظة يف ضوء  التكاليف  برغم 
التعليم والتعليم حتتاج إىل أساتذة مدربني  بيئة مواءمة باإلضافة إىل أن عمليات  أجياد 
سابقة  دراسات  جلعلها  عليها،  االختيار  وقع  التي  الدراسات  اشتملت  أكفاء.وقد 
إليها  تنتمي  التي  املؤسسة  يف  خاصة  التقنية  استخدامات  تناولت  قد  الدراسة  هذه  يف 

الطالب الذين يمثلون عينة الدراسة.
ُنشري إىل وجود كثري من الدراسات والبحوث التي تناولت برامج املعهد وأنشطته، 
غري أن البحث اختار منها التي تقع يف دائرة تقويم االستخدامات التقنية باملؤسسة نفسها 

من خالل الدراسات السابقة ونتائجها يتضح ما ييل:- 
يف  أشارت  فقد  باملعهد،  املستخدمة  الوسائط  تناولت  والتي  األويل  راسة  الدِّ أن 
نظرًا  التدريب  إىل  ُيلحظ احلاجة  أنه  ربني، غري  أساتذة مدَّ برغم وجود  أنه  إىل  نتائجها 
لقلة التدريب يف تقنيات التعليم لدى بعضهم. وهذهـ النتيجة توضح إحدى املشاكل 
بتدريبهم  يقوم  متعاونني.  أساتذة  بدرجة كبرية عىل  يعتمد  إذ  املعهد،  منها  يعانى  التي 
للعمل يف  يغادرون  ما  أهنم رسعان  اإللكرتونية غري  االستخدامات  باجتاه  وتطويرهم 
دول االغرتاب، أو إىل مؤسسات أخرى من أجل احلصول عىل اخلدمة املستدامة وتنويع 
اخلربة. وهكذا يظل املعهد يضاعف من أعبائه التّدريبية، وتظل حاجته قائمة إىل تدريب 

األساتذة، بسبب فقدان األساتذة رغم قيامه بتدريبهم وإكساهبم خرباته يف املجال. 
الذي يشري إىل  الكتاب اإللكرتوين األمر  الثانية فقد أكدت عىل أمهية  الدراسة  أما 
وجود وسائط إلكرتونية متنوعة باملعهد. ما يؤكد صالحية السلسلة للتعليم يف الوسائط 
للوسائط  دة  املتعدِّ االستخدامات  عىل  شامل  تأكيد  فيها  الرابعة  الدراسة  اإللكرتونية. 
ما  الّدراسة  نتائج  إليها  أشارت  ما  حسب  اللغوية  للمهارات  وتطويرها  اإللكرتونية 

يؤكد قيام العملية التعليمية عىل املنحى التكاميل متعدد الوسائط.
متعدد  التكاميل  املنحنى  وفق  املنهج  مالءمة  عىل  الثالثة  الدراسة  أكدت  حني  يف 
الوسائط للتقنيات اإللكرتونية ودعت إىل رضورة تعميم االستفادة منها يف عربسات 
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ونايلسات لتعميم الفائدة للراغبني يف التعّلم.
أما الدراسة الرابعة فقد أكدت عىل أمهية معمل اللغة الرقمي يف تنمية وتطوير مهاريت 
االستامع والكالم . وإتقان النطق الصحيح، ما يساعد عىل التعّلم الذايت ،وكذالك إتقان 

مهارات القراءة.
علية فإن هذه الدراسات مجيعها قد أكدت عىل أمهية التقنية يف تعليم اللغة العربية 

لغة ثانية وإتقان مهاراهتا وعنارصها .

املحور الثالث
عرض آراء جمموعات الطالب وحتليلها وتفسريها

الب املتعلمني خالل املسح  يف البدِء البد من اإلشارة إىل أن الباحثة أخذت آراء الطُّ
الوسائط  باستخدام  ثانيًة  لغًة  العربية  غة  للُّ دراستهم  أثناء  معهم  أجرته  الذي  امليداين 
د الوسائط يف عمليات التعليم  التقنية التعليمية. إذ تتخذ املؤسسة املنحى التكاميل متعدِّ
م العربية يف برامج  ض لتعلُّ كر أن بعض املتعلِّمني قد سبق هلم التعرُّ والتعّلم جدير بالذِّ
تقليدية يف مؤسسات أخرى )حممود وآخرون/2011/ص ي(. حيث كان واضحًا 
م قد سلكوا مسالك عديدة يف  ف عىل وجهة نظرهم، أهنَّ بآرائهم للتعرُّ خالل اإلدالء 
م العربية خارج السودان،  مسار تعليم العربية لغًة ثانيًة. إذ كان ِمْن بينهم، َمْن بدأ تعلُّ
بإفادات  أْدلوا  قد  أفارقة، وأوروبيون وآسيويون. ومجيعهم  قوميات خمتلفة،  وهم من 
مهم يف فهم، واستيعاب،  غوي، وتطوير مهاراهتم، وتقدُّ هم اللُّ حول إسهام التقنية يف نموِّ
وهضم املواد التعليمية. وقد جاءت أسئلة املسح متنوعة، وفقًا للتقنيات التي تستخدمها 
املؤسسة يف العمليات التعليمية والتعّلمية وسوف تغطي األسئلة مجيع االستخدامات 

ف عىل رأي املتعَلمني وإلبراز مدى استفادهتم من هذه االستخدامات. التقنية للتعرُّ
أول: كانت األسئلة اخلاصة بالرسوم التوضيحية سواء أكانت رسومًا خّطيًة ثابتًة أم 

رسومًا متحركًة.
األشكال  عىل  ف  التعرُّ يف  م  املتعلِّ ُتساعد  أن  ينبغي  الرسوم  هذه  اخلطية:  أ.الرسوم 
ألهنا  ذلك  املكعبة.  أو  املستطيلة،  أو  املعينة،  أو  املخروطية،  األشكال  مثُل  املختلفة، 
أسئلة  فكانت  واقعية  بصورة  واألرقام  والكلامت  لألشياء  برصيًا  تعبريًا  م  التعلُّ تعطي 

املسح امليداين عىل النحو التايل:
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)خمروطي،  مثاًل  املختلفة  األشكال  عىل  ف  التعرُّ يف  اخلطية  الرسوم  تساعدك   -1
معني، مكعب ومستطيل(.

- نعم )√(
- ال )(

2- تعطيك الّرسوم اخلطية تعبريًا برصيًا لألشياء واألرقام يف الواقع:
- نعم )√(

- ال )(
االستخدام  عند  حركتها  يف  تبقى  أن  الرسوم،مهمتها  هذه  املتحركة:  ب.الّرسوم 
السبورة  داخل  واألشكال  احلروف  تتغري  أن  دون  مية  والتعلُّ التعليمية  العمليات  يف 
الذكّية. وبذلك ُتضفي حيويًة وجاذبيًة للمتعلِّمني، وتسهم يف تثبيت املحتوى التعليمي 
م. فكانت أسئلة املسح  يف أذهاهنم كام تستطيع الذاكرة استدعاءها متى احتاجها املتعلِّ

امليداين عىل النحو التايل:
1- جتذبك الّرسوم املتحّركة للمشاهدة واملتابعة.

- نعم )√(
- ال ) (

2- حتتفظ الّرسوم املتحركة باحلروف واألشكال هبيئتها دون أن تتغري أثناء حتركها 
بورة الذكّية. داخل السُّ

- نعم )√(
- ال ) (

والتعّلم  التعليم  عمليات  خالل  من  والتصال  بالتفاعل  اخلاصة  األسئلة  ثانيًا: 
بوساطة الكتاب اإللكرتوين.

م فرصًة كبريًة للفهم واالستيعاب. 1- احلوار يف الكتاب اإللكرتوين بمنح املتعلِّ
- نعم )√(

- ال ) (
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الّنصوص  َترَشح  التي  والرسوم  الّصور  من  كثريًا  االلكرتوين  الكتاب  يوّفر   -2
واملفردات.
- نعم )√(

- ال ) (
غة  باللُّ التفكري  تنمي  الكتاب اإللكرتوين  وت والَصورة والّنص يف  الصَّ 3- مزامنة 

م العربية لغًة ثانيًة. اهلدف لدي متعلِّ
- نعم )√(

- ال ) (
الصفحات  واسرتجاع  ح،  التصفُّ رسعة  للمتعلَّم  االلكرتوين  الكتاب  يوّفر   -4

بالرّسعة املّطلوبة.
- نعم )√(

- ال ) (
م  كة جتعل متعلِّ ثالثًا: األسئلة اخلاصة بالّصور سواء أكانت الّصور الثابتة أو املتحرِّ
توضيح  يف  تسهم  كام  الّنصوص  وبني  بينها،  الّربط  عىل  قادر  ثانية  لغًة  العربية  غة  اللُّ

م من متابعة األفكار وتسلسلها. األفكار، واملفاهيم. وتعمل عىل متكني املتعلِّ
ن املتعّلم من الّربط بينها وبني الّنصوص واملفردات. 1- الُّصور متكِّ

- نعم )√(
- ال ) (

املفاهيم، واألفكار، وتوصيل  غة يف توضيح كثري من  اللُّ م  ور تساعد متعلِّ الصُّ  -2
ورة مرحية وسهلة. املعلومة بصُّ

- نعم )√(
- ال ) (

توصيل  ترسيع  يف  الّنصوص  مع  تتكامل  عها  وتنوُّ بحركتها  املتحّركة،  ور  الصُّ  -3
املعلومة، وهضمها لدى املتعلِّمني.

- نعم )√(
- ال ) (
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م من التعّرف عىل مواقف يف املايض واحلارض، وقد  ور املتحركة متّكن املتعلِّ 4- الصُّ
غة  تكون بعيدة عنه، كام تعطي املتعّلم توقعات للمستقبل، وبذلك تنمي تفكريه باللُّ

اهلدف
- نعم )√(

- ال ) (
لغًة  العربية  غة  اللُّ م  ملتعلِّ غوية  اللُّ املهارات  تنمية  عىل  التقنية  الوسائط  تعمل  رابعًا: 
الكتاب  أكان  الوسائطية سواء  للتقنية  املتنّوعة  االستخدامات  ثانيًة. وذلك من خالل 
غة الرقمي أم املدونة االلكرتونية  االلكرتوين امليداين )فيلب بوك/2015( أم معمل اللُّ
أسئلة  فجاءت  اإللكرتونية/2015(.  )التطبيقات  االلكرتوين  غوي  اللُّ القاموس  أم 

املسح امليداين عىل نحو ما ييل:
1.يمّكن الكتاب اإللكرتوين متعّلم العربية لغًة ثانيًة من فهم الّنص عند االستامع، 

ويميِّز فيه األصوات حسب خمارجها.
- نعم )√(

- ال ) (
2.من خالل استامعك للنصوص فهم املسموع يْمكن أن تصل إىل الفكرة الرئيسة 

لكل ّنص من الّنصوص.
- نعم )√(

- ال ) (
الرقمي  غة  اللَّ أو معمل  الكتاب االلكرتوين  للنصوص يف  3. من خالل استامعك 

تستطيع إدراك العالقات وتصنيف املفردات والرتاكيب.
- نعم )√(

- ال ) (
الكتاب  داخل  الصوتية  للمؤثرات  استامعك  خالل  باجلذب  تشعر  هل   .4

االلكرتوين.
- نعم )√(

- ال ) (
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للكتاب  متابعتك  خالل  البرصي  املؤثر  أم  الصويت  املؤثر  لك  جذبًا  أكثر  أهيام   .5
اإللكرتوين أم االثنان معًا.

- السمعي ) (
- البرصي ) (

- االثنان معًا )√(
غة العربية لغًة ثانيًة من التعبري وتنمية أدواته. م اللُّ ن املدونة االلكرتونية متعلِّ 6. متكَّ

- نعم )√(
- ال ) (

7. تعمل املدونة االلكرتونية عىل زيادة الذخرية اللغوية ملتعّلم العربية لغًة ثانيًة.
- نعم )√(

- ال ) (
بمؤسساهتا  حرّيًا  كان  فقد  للجميع(  )التعليم  شعار  ترفع  األم  املؤسسة  أن  وطاملا 
أماكن  ويِف  للجميع  التعليم  يتيح  أن  يمكن  ما  كل  جلعل  حذوها  حتذو  أن  الفرعية 
التقنيات  متعّدد  التكاميل  املنحى  وجدوا.فكان  اجلميع.أينام  لدى  واقعا  تواجدهم، 

مها. الوسائطية يف تعليم العربية لغة ثانية وتعلُّ
فكانت خمرجات الستخدام ما ييل:

التدريبية  الدورات  خالل  من  األساتذة  تطوير  إىل  الوسائطية  التقنيات  أّدت   -
التطويرية التي أقامتها املؤسسة سعيًا لتحقيق شعارها الرقي واالرتقاء جمال تعليم 
تفوق هذه  أن  والعمل عىل  املستهدفني،  تلبية رغبات  إىل  إضافة  ثانيًة.  لغًة  العربية 
مستمرة،  وحتسينات  جواذب  من  خالهلا  ُيبذل  بام  تطلعاهتم،  الوسائطية  التقنيات 

مية. ترفع من كفاءة األداء والعمليات التعليمية والتعلُّ
- أسهمت التقنيات الوسائطية يف تنويع طرائق التدريس، وأفرزت أساتذة مبدعني 
مما أدى إىل حتسني األداء الفعيل للمتعّلمني، األمر الذي انعكس إجيابًا عىل حتصيله 

رايس حتقيقًا ألهدافه وطموحاته املخّططة. الدِّ
- إتاحة بيئة تعليمية فسيحة صاحلة ملشاركة املتعلمني من خارج قاعة الدرس من 
التعليم،  أساليب  وتنويع   )Videokonfrans( كونفرس  الفيديو  تقنيات  خالل 



-220-

متنّوعة وجاذبه  استخدامات  للمتعّلم  تتيح  والتي  البدائل  متعددة  م  التعلُّ ووسائل 
عة مثُل  بورات التفاعلية، والتطبيقات املتنوِّ داخل قاعة الّدرس وخارجها، مثل السُّ
م. ما أضفى  املدونة اإللكرتونية والقاموس اإللكرتوين وكل ما من شأنه دعم املتعلِّ

رة. عىل تعليم العربية لغة ثانية احلداثة ومواكبة كل مستجدات التقنية املتطوِّ
معرفية،  آفاق  لديه  فتحت  املستجدات،  مواكبًا  ثانيًة  لغًة  العربية  م  متعلِّ أصبح   -

وفيزيولوجية، ولغوية واجتامعية ما جعله فخورا هبذه الّلغة الّثانية .
التفاعل واالتصال شبه  ن من  التقنية عىل مجع وسائل متعّددة متكِّ - عملت األداة 
صعوبات  جتاوز  عىل  املتعّلم  ساعدت  التي  م,  والتعلُّ التعليم  معطيات  مع  الواقعي 
أمامه صورة ملموسة وواقعية ملوضوع كّل درس من دروسه،  إذ أضحى  م،  التعلُّ

اّلتي تشّكلت يف أنشطة عديدة بفعل التقنيات الوسائطية.
- أتاحت التقنيات الوسائطية للمتعّلمني فرصًا كبريًة لسامع األصوات، والرتاكيب، 

وتكرارها بطريقة سليمة عملت عىل معاجلة املشكالت الصوتية.
- اهتمت املؤسسة بالكوادر الفنية العاملة يف متابعة التقنيات املستخدمة وصيانتها 
احلاملة  األجهزة  تلف  أو  تعطيل  حيدثه  أن  يمكن  ما  تالفت  وبذلك  وحتديثها. 
م مما وّفر جتاوبًا وانسجامًا  للتقنيات الربجمية اخلاصة بجميع عمليات التعليم والتعلُّ
بني مجيع الكوادر داخل املؤسسة، وانعكس إجيابا عىل البيئة التعليمية وأثرى احلياة 

م. االجتامعية التي تدعم التعليم والتعلُّ
- جاءت نتائج املسح امليداين الذي أجراه البحث مؤكدة لنجاح التحسني املستمر 
الب  مية وتقنياهتا الوسائطية وانعكاساهتا إجيابًا عىل آراء الطُّ يف البيئة التعليمية والتعلُّ
عند استطالعهم خالل املسح امليداين. وكذلك من خالل نتائجهم يِف االختبارات 

التحصيلية واالمتحانات التقييمية والتقويمية.

املحور الرابع
عرض نامذج نتائج اختبارات وامتحانات وحتليلها وتفسريها

يف  اإلسهام  إىل  وتفسريها  وحتليلها  النامذج  هذه  عرض  خالل  من  البحث  يعمل 
جذب مؤسسات تعليم العربية لغًة ثانيًة إىل الولوج الستخدام التقنية احلديثة ووسائطها 
م.  والعمل عىل جماراة التطورات التقنية والرباجمية ذات العالقة بمجاالت التعليم والتعلُّ
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ذلك إلذابة كل عائق حيول بني متعّلمي العربية لغًة ثانيًة، وأهدافهم من إتقاهنا. كذلك 
تقنيات  باستخدام  تطلعاهتم  حيقق  وبام  اللغة  هذه  بتعّلم  املستهدفني  من  مزيد  جذب 

م. التعليم والتعلُّ
كام يروم البحث من خالل عرض هذه النامذج وحتليلها، إقناع ُمتخذي القرار بجعل 
التقنية املتطّورة واقعًا يف مؤسساهتم التعليمية. ذلك ألننا نروم من خالل هذا البحث 
إىل رسم صورة واضحة املعامل للنقلة النوعية التي أحدثتها التقنيات ووسائطها يِف هذا 
املجال؛ للتأكيد عىل أمهية استنهاض كافة ركائز عمليات التعليم والتعّلم للمواكبة. إذ 
ال يزال األستاذ يمثُِّل ركيزة مهمة، ذلك لدوره يف قيادة التطّور ما يرتتب عليه االرتقاء 
م  م العربية لغًة ثانيًة يقوُد عمليات التعلُّ بقدراته من أجل املواكبة إذ املناط به جعل متعلِّ
أساسيًة  مهامًا  تؤدي  أصبحت  قد  الوسائطية  التقنيات  أن  كام  وتوجيهاته.  بمساعدته 
جعلت منها مكونًا من مكونات املنهج. ذلك ألن املنهج قد اختذ التقنيات الوسائطية 
للتفاعل،  تواصلية متنح فرصًا  بإتاحة مواقف  للمتعّلمني  بيئة جاذبة  مدخاًل إلحداث 
واملشاركة اّلتي تنّشط الذهن، وجتذب االنتباه باستخداماهتا املتنّوعة تنمية ملهارات اللغة 

وعنارصها.
قسطًا  نالوا  والذين  ثانيًة،  لغًة  العربية  متعّلمي  آلراء  استطالعًا  البحث  يقّدم  كام 
من تعليمهم يف مراحل تطويرية الستخدامات تقنيات التعليم والتعّلم ما أمكنهم من 
نامذج  بتحليل  كله  ذلك  وتعضيد  التجربة،  واقع  من  واستنتاجات  نتائج  إىل  الوصول 
م عند  تطبيقية من خالل حتليل نتائج اختبارات وامتحانات طالب قيد التعليم والتعلُّ
حتصيلهم  تنمية  يف  التقنية  استخدامات  أثر  لقياس  وذلك  احلديثة.  التقنية  استخدام 

الدرايس، وهم طالب بعض اجلنسيات األفريقية واآلسيوية واألوروبية.
التقنية  للوسائط  مالئم  تعليمي  حمتوى  وجود  موجبة  بصورة  ذلك  يف  أسهم  كام 
احلديثة. إذ كان املحتوى مرنًا ومطاوعًا يف انسجامه مع الوسيط التقني. ذلك ألنه أعّد 
املحتوى  فجاء  املفتوح،  التعليم  لطبيعة  نظرًا  الوسائط  متعدد  التكاميل  للمنحنى  وفقًا 
متوافقًا مع االستخدام التقني الوسائطي من األدنى إىل األعىل، وبمرونة تسعى لتمكني 
املتعّلمني من املهارات حسب متطلبات كل مستوى من املستويات إذ يمكن املتعّلم من 
متابعة الرّشح، وأخذ مالحظات عىل الرشْح، والرشوع يف حتليل مالحظاته بمساعدة 
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الذي يسهم يف  ر لديه، ومتّكنه من الوصف  التذكُّ املستوى األدنى، وتنشيط  أستاذه يف 
تنمية اخليال واإلبداع من خالل املشاهدات احلّية واجلاذبة.

جدير بالذكر أن نتائج املتعّلمني التي يستعرضه البحث تقيس التحصيل الدرايس 
املستويات  هناية  التقويمية  امتحاناهتم  نتائج  وكذلك  املرجعية،  املستويات  داخل 
يف  التعليمية  الوسائطية  التقنية  حتدثه  الذي  األثر  عىل  للوقوف  وذلك  املرجعية. 
النهائية للمتعّلمني  النتائج  التحصيلية للمتعلِّمني. كام هيتم البحث بتحليل  املستويات 
التي حتصلوا عليها كمجموعات يف  املئوية  والنسب  الدرجات  متوسطات  من خالل 
امتحانات الكتب املرجعية للوقوف عىل األثر الذي يمكن أن حتدثه التقنيات يف جممل 
من  متتالية  سلسلة  متّثُل  وعنارصها  املهارات  ألن  ذلك  وعنارصها.  غوية  اللُّ املهارات 
م والنمو؛ فكل منها ترتبط باألخرى، ألهنا تنمي بعضها البعض من حيث  حيث التعلُّ
يف  الّدراسة  عينة  موضوع  النتائج  فإن  أسلفنا  وكام  حذَفها  مرحلة  إىل  وصواًل  مها  تعلُّ
يف  يدرسون  مرجعيني  ملستويني  امتحانني  يف  متعّلمني  طالب  نتائج  ِهَي  البحث  هذا 
مرجعيني  مستويني  من  يتكون  والذي  العام،  املتوسط  املستوى  يف  جمموعات  ثالثة 
العينة ثالث  الثاين(. كذلك تشتمل  املتوسط  املتوسط األول، واملستوى  مها )املستوى 
قوميات متثل كل منها جمموعة وهذه القوميات متثل القارات، )أفريقيا، آسيا، أوروبا( 
متساوية  الدراسية  املجموعات  هذه  أن  إىل  تشري   .)16 )السجالت/2016/ص   -
يف العدد،ويف تاريخ بداية االلتحاق باملستوى املتوسط العام واالنتهاء من دراسته كام 
جتدر اإلشارة إىل أنه قد تّم رصد درجات املجموعات يِف االختبارات التحصيلية التي 
حتصيل  قياس  ألجل  الدراسية  املجموعات  من  جمموعة  لكِل  للتحصيل  تقوياًم  تعدُّ 
لكل  النتائج  متوسطات  أخذ  خالل  من  وعنارصها  اللغوية  املهارات  يف  جمموعة  كل 
الكتاب،  وحدات  جلميع  املجموعات  يف  الطالب  مجيع  درجات  رصد  بعد  جمموعة 
َمع متوسطات املجموعة الدراسية  وهي مخس وحدات. ثمَّ جُتْمع ألخذ املتوسط ثم جُتْ
ألخذ املتوسط للمجموعة وهكذا. ثم ُيقارن هذا املتوسط مع متوسط النتيجة النهائية 
يف االمتحان املرجعي وهو االمتحان الذي يتم إجراءه بنهاية الدراسة )هناية الكتاب( 
يف املستوى املرجعي. تلك املتوسطات متّثل بوجه عام متوسط أداء املجموعة الّدراسية 
التحصيلية والتقويمية هلذه املجموعات.  املتوسطات لقراءة املستويات  ُتقارن هذه  ثم 
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جتدر اإلشارة إىل أنه عند كل اختبار حتصييل جُترى بعض من معاجلات حسب مقتىض 
النتيجة يف بعض اجلوانب املهارية وعنارصها إن أظهرت النتيجة احلاجة لذلك، كام يتم 
دعم اجلوانب التي تظهر النتيجة نموها وهكذا يف بعض األحيان تطلب اجلهات التي 
ترعى هذه املجموعات مّدها بسري املستوى الدرايس والتحصييل للمتعّلمني يف جمموعة 
دراسية واحدة حسب القوميات. إذ يستدعي األمر رفع تقارير للمنظامت أو امللحقيات 
جلعل  احلاالت  بعض  يف  بالدمج  واملعاجلة  للمتابعة  حتصيلهم  بمستويات  بالسفارات 
استخدام  من  يقلل  الذي  االثني  التنوع  تعرض  أخرى.  قوميات  مع  ختتلط  املجموعة 
اللغة األم للمجموعة ويعزز من استخدام الّلغة اهلدف يِف مجيع األحوال غري أن مثل هذه 
املعاجلة ال عالقة هلا باالستخدامات التقنية. أما ما خيتص منها بالتقنية فتقوم املؤسسة 
بالدعم التقني سواء أكان للطالب أم األستاذ. وتكون املؤسسة دائاًم يف كامل االستعداد 
الوعي هبذه االستخدامات داخل  التقنيات ورفع  لتطوير األساتذة مهنيًا يف استخدام 

أرسة املؤسسة حتى ال تتأثر العملية التعليمية بيشء من هذا القبيل.
اجلدول التايل لبيان املتوسطات العامة لنتائج االختبارات التحصيلية هناية الوحدات 
بالكتابني املرجعيني والتي تبلغ يِف جمملها عرشة اختبارات. مخسة اختبارات بكل كتاب 
العامة  املتوسطات  كذلك  الذكر،  سالفة  بالطريقة  للمجموعة  عام  متوسط  هلا  تؤخذ 
جامعة  سلسلة  من  والرابع  الثالث  املرجعيني  للكتابني  النهائيني  االمتحانني  لنتيجة 

السودان املفتوحة لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها)مطبوعات اجلامعة/2011(

بيان نسب متوسطات نتائج اختبارات وامتحانات عينة الدراسة

اآلسيويوناألوروبيوناألفارقةالبند

املتوسط العام لنتيجة اختبار الكتاب 
الثالث

%86.4%83.4%80

املتوسط العام لنتيجة اختبار الكتاب 
الرابع

%89%87%82
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اآلسيويوناألوروبيوناألفارقةالبند

املتوسط العام لنتيجة المتحان الكتاب 
املرجعي الثالث 

%90%87.2%81

املتوسط العام لنتيجة المتحان الكتاب 
الرابع املرجعي

%92%88%85

أنموذج ملتوسطات العامة لالختبارات التحصيلية والمتحانات النهائية للعينة

أهنا  من  الرغم  وعىل  التحصيلية  االختبارات  لنتائج  العامة  املتوسطات  خالل  من 
متوسطات عامة غري معنية بتفاصيل مستويات التحصيل، فإهنا تعطي بعض املؤرشات 
التحصيلية  نتيجة االختبارات  التي يمكن أن نذكر منها بشكل عام تفوق األفارقة يف 
يف  التحصيلية  نتيجتهم  زادت  حيث  الثالث،  املرجعي  الكتاب  داخل  لالختبارات 
الب األوربيني، وبنسبة 6.3% عىل نتيجة الطالب  االختبارات بنسبة 3% عن نتيجة الطُّ

اآلسيويني. يف حني تزيد نسبة نتيجة األوربيني عن اآلسيويني %3.3.
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أما يف متوسطات نتائج االختبارات التحصيلية داخل الكتاب املرجعي الرابع فقد 
تفوق األفارقة يف املتوسط العام بزيادة 2% عىل نتيجة الطالب األوربيني، وزيادة بنسبة 

الب اآلسيويني. 7% عىل الطًّ
املرجعية.  النهائية للكتب  لنتائج االمتحانات  العامة  املتوسطات  كذلك من خالل 
املرجعي  الكتاب  امتحان  نتائج  يف  األفارقة  تفوق  فقد  والرابع.  الثالث  الكتابان  ومها 
الثالث بحصوهلم يف املتوسط العام عىل نسبة 90%، من املحصلة الكلية 100% ، وبذلك 
فإن نسبة النجاح لدهيم تزيد عىل نتيجة نجاح الطالب األوربيني بنسبة 2.8% وعىل 
نتيجة نجاح الّطالب اآلسيويني بنسبة 9%. أما يف نتائج االمتحانات النهائية للكتاب 
املرجعي الرابع فقد تفوق األفارقة بنسبة بلغت 92% عن املحصلة الكلية 10% وبذلك 
فإن نسبة النجاح لدهيم تزيد عىل نتيجة الطالب األوربيون بنسبة 4% وعىل نتيجة نجاح 

الطالب اآلسيويني بنسبة %70.
ُيالحظ الفارق يف نسبة النجاح بني األفارقة واألوربيون فبينام كان الفارق %2.8 
يف نتيجة الكتاب الثالث زاد الفارق بينهم يف امتحان الكتاب ليصل إىل 4% بينام استطاع 
اآلسيويني تقليص الفارق بني نتيجتهم األوىل والثانية بنسبة زيادة 4% وزيادة األوربيني 
الرابع عن  الكتاب  نتيجة  األفارقة يف  نسبة  زيادة  أما  أقل من %1.  نسبة  0.8% وهي 
الكتاب الثالث ِهي 2%. وبرغم تفوقهم يف النتيجة غري أن نتيجة اآلسيويني توضح أهنم 
بذلوا جهدًا مقدرًا زاد يف نسبة نجاحهم 4% برغم أنه بقياس املجهود أو املحصلة النهائية 
للمجموعة تظهر أن نتيجة األوربيني متثل نسبة نجاح أعىل من نسبة اآلسيويني. واألمر 
األمور  من  بكثري  األفارقة  تفوق  تربير  يمكن  لالختبارات.  التحصيلية  نتائج  نفسه يف 
منها وجودهم يف حميطهم اإلقليمي أفريقيا، التقارب الثقايف بينهم وبني ثقافة بيئة اللغة 
اهلدف. احلياة االجتامعية يف بعض البيئات االجتامعية تشبه بيئات األفارقة وبالتايل فإن 
مجيع العوامل املتوافرة يف البيئة اخلارجية تدعم عمليات التعليم والتعّلم لدى الطالب 

األفارقة أكثر من غريهم. بغض النظر عن البيئة التعليمية التقنية ومساواهتم بداخلها.
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املحور اخلامس
اخلامتة والنتائج والتوصيات

الب، والتي جاءت مؤيده  الطُّ لقد أظهر االستطالع تطابقًا يف إجابات جمموعات 
هؤالء  ألن  .ذلك  م  والتعلُّ التعليم  عمليات  يف  الوسائطية  التقنيات  استخدام  لفاعلية 
املتعّلمني قد وجدوا أنفسهم داخل بيئة تعليمية متكاملة من حيث البنية وبنياهتا التحتية 
م .إضافة إىل األجهزة التقنية وملحقاهتا،  م يف بيئة التعلُّ املزودة بكافة احتياجات املتعلِّ
الب  الب من جهة، وبني الطُّ وبرجمياهتا التي تضمن استدامة التفاعل والتواصل بني الطُّ
م بام حيتاج إليه، من دعم أو مساعدة،  واألساتذة من جهة أخرى .فالبيئة التقنية متدُّ كل متعلِّ
بحيث يكون تفاعله تفاعال حقيقيًا مع املحتوى التعليمي من خالل الكتب االلكرتونية 
م؛ السيام وأن هذه املؤسسة تنفرد  اّلتي شكلت نقطة تطّور نوعي يف بيئة التعليم والتعلُّ
م العربية  بامتالكها هلذه الكتب، دون غريها من املؤسسات التي تعمل يف جمال تعليم وتعلُّ
ح  ن الكتب االلكرتونية )Flips Book( املتعلِّمني من التصفُّ لغة ثانية يف السودان إذ متكِّ
حسب الطلب رسعًة وإبطاًء. كذلك اسرتجاع الصفحة أو الصفحات املطلوبة، بسهولة 
ويرس، وبمجرد نقره واحدة عىل الّزر. ما جعل العملية التعليمية والتعلمية أكثر متعًة 
غة الرقمي الذي يمّثُل الفصل الذكي التفاعيل  وتشويقًا. كام أمكن استخدام معمل اللُّ
املدمج من توفري بيئة تعليمية تقنية جلميع األغراض التعليمية سواء بالنسبة للمهارات 
خاصة.  ألغراض  ثانيًة  لغًة  العربية  تعليم  متطلبات  من  غريها  او  وعنارصها  اللغوية 
يتم  الوظائف، حيث  متعدد  تفاعيل  تعاوين  تعليمي  نظام  الرقمي  غة  اللُّ يوّفر معمل  إذ 
استخدام الوسائط التقنية احلديثة اّلتي حتّسن من التحصيل الدرايس للمتعّلمني سواء 
أكانوا طالبًا أم دارسني. كام تفيض إىل جودة املخرجات التعليمية والتعّلمية. ويزيد هذا 
املعمل من فرص العمل اجلامعي بني املتعلِّمني، حيث ُيقّدم إمكانيات يف تطوير التعليم، 
التفاعلية التواصلية، وغريها من  التقنية  ومتكينه بام ُيقدمه من وسائل، خالل وسائطه 
الوسائل مثل الصور، والرسوم اّلتي تدعم املحتوى التعليمي، وتعمل عىل ترسيخه، و 
ر قد أسهم يف تأسيس بيئة لتطوير  تعزيزه لدي املتعلِّمني .كام أن هذا املعمل الرقمي املتطوِّ
الب ذلك التطّور وأدركوا تأثريه وسيطًا تقنيًا  املقررات الرقمية، وقد واكب هؤالء الطُّ
تعليميًا قادرًا عىل معاجلة مشكالهتم الّلغوية يف مرحلة التعليم والتعّلم، قبل االنتقال إىل 
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تنمية وتطوير مهاراهتم الّلغوية. األمر الذي كان بارزًا من خالل حتصيلهم يف اختبارات 
قياس التحصيل، واالمتحانات النهائية.

الب قد استفادوا فائدًة  كذلك فقد كان واضحا من خالل إجاباهتم أن هؤالء الطُّ
الب  بورة الذكّية امللحقة باملعمل الرقمي، فقد أتاحت للطُّ كبريًة من استخدامات السُّ
قيادة بعضهم البعض، تنفيذًا خلاصية التعليم التعاوين داخل القاعة وحتت مرئية األستاذ 
الب من خمتلف  ويف ضوء توجيهاته ومراقبته. كام أسهمت البيئة التفاعلية يف متكني الطُّ
أنواع املشاركة كانت عشوائية أم غري عشوائية يف حل األسئلة مع األستاذ ذلك إلظهار 
احلالة االستيعابية للقاعة من خالل األسئلة املدعومة بالرسوم، والصوت، أو الصورة 
الب من القاموس االلكرتوين الذي عمل عىل  والصوت. كام كان واضحا استفادة الطُّ
غوية. كذلك أسهم تدوين احلركة اليومية  تغذيتهم باملفردات اجلديدة، وزاد ذخريهتم اللُّ
الشفوي  بشقيها  التعبريية  خربهتم  تطوير  يف  االلكرتونية  املدّونة  خالل  من  الب  للطُّ

والكتايب، ما عزز انطالقهم لغويًا يف املواقف املختلفة داخل املجتمع اهلدف.
النهائيني  االمتحانني  املرجعيني  املستويني  خالل  التحصيلية  االختبارات  نتائج  أما 
بنهاية املستويني املرجعيني. فقد أكدت الدور البّناء هلذه التقنيات يف رفع مستوى الوعي 
م. ما يزيد من تفاعله مع التغذية الراجعة فرتفع الكفاءة األدائية يِف  اإلدراكي لدي املتعلِّ

املحصلة النهائية سواًء يف نتائج االختبارات أم نتائج االمتحانات النهائية.

التوصيات
1- العمل عىل إقناع متخذي القرار يف مؤسسات تعليم العربية لغة ثانية برضورة 
لكفاءهتم  للمتعّلمني ورفعًا  تتضمنه من جوازب  ملا  الوسائطية  التقنيات  استخدام 

غوية و األدائية. اللُّ
2- العمل عىل جعل العمل اخلريي داعام ملؤسسات تعليم العربية لغة ثانية حلاجة 
اجيابية  بادوار  القيام  من  القرار  متخذي  لتمكني  التمويل  إىل  الوسائطية  التقنيات 
تطويريًا  تدريبًا  األساتذة  وتدريب  كذلك  مؤسساهتم  يف  الوسائطي  التعليم  تطور 

ملواكبة التقنيات واستخداماهتا.
3- تشجيع التعاون التقني بني مؤسسات تعليم الّلغة العربية لغًة ثانيًة لالستفادة من 
املالية وخرباهتا يف املجال لتطوير أنامط تقنية وسائطية تعليمية تلبِّي حاجة  قدراهتا 
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املتعّلمني، وترفع من كفاءة أدائهم.وذلك حلاجة املجال إىل الدعم خاصًة يف الدول 
النامية.

4- االهتامم بالدعم الفني املتمثل يف التقنيني للمتابعة والتحديث، حلاجة الوسائط 
التقنية اىل املواكبة والتحديث والصيانة.

املصادر واملراجع
- أبو عشيم، حسني: 2016م »املفردات والرتاكيب اللغوية عرب املستويات اللغوية 
جامعة  اللغات«  لتعليم  املشرتك  املرجعي  األوريب  اإلطار  ضوء  يف  العربية  لداريس 

اإلمام، الرياض السعودية.
يف  التقنية  الوسائط  »استخدام   )2016( حسن،  األصفياء  تاج  هداية  البرصي،   -
تنمية املهارات اللغوية للناطقني بغريها. إشارة خاصة لتجربة جامعة السودان املفتوحة« 

بحث، املؤمتر العارش، معهد ابن سينا للعلوم اإلنسانية،باريس، فرنسا.
.www.ous.edu.sd ،اجلييل، أمحد رشيف، 2014م الكتاب اإللكرتوين -

للناطقني  العربية  تعليم  سلسلة  2012م  وآخرون،  الكريم  عوض  الدوش،   -
بغريها، مطبوعات جامعة السودان املفتوحة اخلرطوم 
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- الغريب، زاهر إسامعيل، )2009م( التعليم اإللكرتوين من التطبيق إىل االحرتاف 
واجلودة، عامل الكتب.

الرياض،  الوسائط،  متعددة  الذكية  املنشورات   ،)2015( مغني،  آلـ  املغني،   -
السعودية.

- اللقاين، أمحد حسني، 1999م معجم املصطلحات الرتبوية، عامل الكتب القاهرة.
- جامعة السودان املفتوحة، معهد اللغة العربية للناطقني بغريها )2017(، الصفحة 

www.ous.eds.sd.nonarabics.net/nonarabic الرئيسة، صفحة املعهد
جامعة  مطبوعات  بغريها«  للناطقني  العربية  اللغة  معهد  »دليل   .)2015(  :  -

السودان املفتوحة، ط4، اخلرطوم، السودان.
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- شقدي، انتصار حسن صالح، )2015(، »أمهية الكتاب اإللكرتوين يف تدريس 
الدراسات،  منشور  غري  ماجستري  أنموذجًا«  املفتوحة  السودان  جامعة  القراءة  مهارة 
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اخلرطوم، السودان.
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ملخص البحث
نعم  من  عظيمٌة  نعمٌة  والتفكرُي  للتفكري،  ومنهٌج  للِفكر  نظاٌم  بأهنا  العربية  غة  اللُّ تتسُم 
اهلل التي وهبها لإلنسان، لذا تناول البحث إسرتاتيجية التفكري باللغة العربية )إسرتاتيجية 
رشايب( موّضًحا ملاهيتها، وخطواهتا، وإجراءاهتا العملية، وأثرها يف اكتساب مهارات اللغة 
العربية لغة ثانية؛ للتصدي ملشكلة البحث التي انبثقت من الدراسة االستطالعية التي قام 
هبا الباحث عىل 9 من داريس اللغة العربية الناطقني بغريها باملستوى املتقدم بمعهد تعليم 
اللغة العربية بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، وكذلك من خربة الباحث بامليدان 
ألكثر من 14 عاًما، وكذلك من نتائج البحوث والدراسات السابقة التي عرضها الباحث 
يف ثنايا البحث، واعتمد الباحث إلمتام هذا البحث عىل املنهجي الوصفي وشبه التجريبي، 
لقياس  اختبار حتصييل  املتقدم وصمم  للمستوى  املناسبة  املقروء  فهم  مهارات  قائمة  وبناء 
هذه املهارات والتأكد من فعالية اإلسرتاتيجية املفرتحة، وتم تطبيق جتربة البحث عىل 32 
طالًبا من طالب املستوى املتقدم ) الرابع( بمعهد تعليم اللغة العربية بجامعة اإلمام حممد بن 
سعود اإلسالمية، وتم ذلك يف الفصل الدرايس الثاين من العام اجلامعي )2018/2017م(. 

غة وأَثُرها ِإْستَراِتيجّية الَتفِكير باللُّ
ِة ُلَغًة ثاِنيًة َغِة الَعَرِبيَّ فـي ِاكتَساِب اللُّ

ايِب ُمود َعيِل رَشَ د. حَمْ

غِة العربيِة للنَّاِطقني بغريها املشارك ُأستاذ املناهج وطرق تدريس اللُّ
غة الَعربّية - جامعة اإِلمام حُمّمد بن ُسعود اإِلسالمّية َمعهد تعليم اللُّ
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أن  إىل  البحث  نتائج  أشارت  ؛  أمهها  من  النتائج  من  جمموعة  إىل  البحث  وخلص 
)90%( من أفراد عينة البحث لدهيم قدرة عىل توظيف خرباهتم القديمة يف استخالص 
النص،  من  للكاتب  العام  اهلدف  حتديد  وكذلك  املقروء  النص  من  الضمني  املعني 
النص والتفكر يف معاين  تأمل  العربية وما تتضمنه من  باللغة  التفكري  وأن إسرتاتيجية 
الكلامت واجلمل وصواًل لألفكار الرئيسة والفرعية بالنص وربطه باخلط الفكري العام 
للنص، ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إىل أن طالب املجموعة التجريبية التي خضعت 
باللغة العربية )إسرتاتيجية حممود رشايب( كانوا مشاركني  التفكري  للتعلم بإسرتاتيجية 
الفرض  ورفض  البديل  الفرض  لقبول  الباحث  دعا  مما  التعليمية  العملية  يف  فاعلني 
ظـل  يف  الفرصة  هلم  أتيحت  التجريبية  املجموعة  أن  ذلك  ويرجع  للبحث،  الصفري 
استكشاف  عىل  وتشجيعهم  التعلم  نحو  إجيابية  اجتاهات  لتطوير  اإلسرتاتيجية  هـذه 
اجتاهـاهتم وقيمهم التعليمية، وتنمية مهارات التفكري العليا لدهيم، وتطوير دافعيتهم 
عملية  بخربات  مـرورهم  خالل  من  تعلمهم  وتسهيل  التعلم،  عىل  حلفزهم  الداخلية 
قاعة  داخل  التفاعل  وزيادة  انتباههم،  وزيادة  حياهتم،  يف  حقيقية  بمشكالت  مرتبطة 
الدرس، وكل هذا يقود يف املحصلة إلـى زيـادة حتصيل داريس اللغة العربية لغة ثانية 
ملا تعلمون ويدركون أهدافهم ويشاركون يف جمريات املحارضة بشكل فاعل... وتتفق 
 ،2011 احلارثي  )دراسة  من  كل  وبحوث  دراسات  نتيجة  مع  الدراسة  هذه  نتيجة 
 Shatz وبحث   ،2014 وغزالة   ،2009 احلمد  وماجد  2011م،  احلديبي  وبحث 

.... )El-sheikh , 1996 /Wenden , 1997 2014، وكذلك

ــَغِة  اللُّ اِكتــَساِب  العربية/  ـــغة  باللُّ التفــــِكري  إسرتاتيجية  املفتاحية:  الكلامت 
َغــًة ثانِيًة. ِة لُّ ــَغِة الَعـــَربِيَّ ِة / اللُّ الَعـــَربِيَّ

أوًل: اإلطار العام للبحث
مقدمة:

غة العربّية بأهنا نظاٌم للِفكر ومنهٌج للتفكري، والتفكرُي نعمٌة عظيمٌة من نعم  تتسم اللُّ
ف عليه ويعبده وليعمر  ليتعرَّ التي وهبها لإلنسان وأنعم هبا عليه؛  ُسبحانه وتعاىل  اهللِ 
به عن  املنظم وتفّرد  بالتفكري  اإلنساُن  امتاز  فيها، وقد  البناء احلضاري  وُيقيم  األرض 
خلو  يتصور  وال  عاقل  إنسان  عنها  ينفك  ال  ُعظمى  نعمٌة  فهو  لذا  املخلوقات،  بقية 
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املهمة  املهارات األساسية  الزمن. »والتفكرُي مهارٌة من  احلياة اإلنسانية منها حلظة من 
م  يف املجاالت التعليمية لعالقتها بتطوير قدرات الطالب وتنمية تفكريهم. فمع التقدُّ
يف  الطالب  يتلقاه  ما  عىل  تقترص  ال  املعرفة  أصبحت  احلايل،  وقتنا  يف  املعريف  والتطور 
م والتدريب عىل مهارات  املحارضة الدراسّية ومل تعـد غاية يف حد ذاهتا بل وسيلة للتعلُّ
مشكالهتا  ومواجهة  احلياة  َفهم  عىل  قادرين  الطالب  يصبح  حتى  الُعليا  التفكري 
من  وحياة  حياهتم  يف  املناسبة  القرارات  اختاذ  عىل  قادرين  ويصبحون  ومصاعبها، 

ُيعّلمون«. )اخلليفة ومطاوع، 2015، ص109(.
لغة  »لكل  أن  إال  العقلية  العمليات  من  كثرٍي  يف  ُمشرتك  عامٌل  التفكري  أن  ورغم 
نظامها ومفرداهتا وقواعدها ولكي يتقنها طالٌب من الطالب جيب أن يفَهم نظامها ويلم 
بمفرداهتا ويعلم قواعدها وجييد االستامع إليها واحلديث وقراءة املكتوب هبا« )غزالة، 
توظيف  املتعلم  من  تستدعي  ُمركبة  عملية  واكتساهبا  اللغة  فتعّلم   )6 ص   ،2014
عدة وظائف معرفية ذهنية، وآليات نفسية واجتامعية معقدة، وعليه فإن تعليم وتعلم 
بل ُجل معارفه  أن جيدد هلا فكره وتفكريه  املعلم  الصعوبة، وعىل  اللغة مهمة غاية يف 
ومكتسباته اللغوية، وأن يكون يف مستوى الكفاءة ومهارة التخطيط لوحدات وأنشطة 
الكفاءات  وحتقيق  األهداف  حتديد  أساس  ُيعد  الواضح  املحكم  فالتخطيط  املناهج، 
املسّطرة يف كل منهاج ووحدة ونشاط تعليمي، وذلك يف نطاق منهجية واضحة ودقيقة 

تفي بالغرض بكل سهولة ويرس«.) بلقاسم، 2018، ص 104(
اد بينهام، كلٌّ منهام يتأثَّر باآلخر  غة والِفكر هي عالقٌة قائمٌة عىل االحتِّ فالعالقة بني اللُّ
األخرى،  هي  َرت  وتطوَّ الكلامت  معاين  َت  تغريَّ ر  تطوَّ أو  تغريَّ  إَذا  فالِفكر  فيه؛  ويؤثِّر 
ه  نموِّ أداة  كانت كذلك  بل  الِفكر،  ة عن  معربِّ َتقترص عىل كوهنا  مل  فهي  غة  اللُّ وكذلك 
اللغة يعتمد إىل حدٍّ كبري عىل نمو  وارتقائه أو كام قال إدوارد سابري: »إنَّ نموَّ وتطور 

وتطور الفكر اإلنساين« )فرحية:، 1993، ص 15(
وهكذا فإن شخًصا ُمرتب الفكر يمكنه بسهوله أن َتصدر عنه ُلغة دقيقة. وكلام ابتعد 
املتعلم عن احلشو والتكرار واالستطراد حصل عىل احرتام السامعني ونجح ىف إقناعهم. 
ونفس األمر ينطبق عىل املؤّلفني الذين يكتبون آالف الصفحات دون أن يراعوا الدقة ىف 



-234-

اختيار كلامهتم، وحتديد معاتبها ومفاهيمها يتبنّي لنا أهنم يثرثرون كثرًيا دون أن يقولوا 
شيئا مفيدا ». )طاهر،2018، ص3(.

 لذا اهتّم الرتبويون بطرائق تدريس اللغات فقّدموا لنا طرائق عديدة لتعليمها بدًءا 
التي تبدأ من تعليم احلروف اهلجائية وأصواهتا، ثم نطق الكلامت،  بالطريقة الرتكيبية 
وكذلك اجُلمل والرتاكيب. والطريقة التحليلية التي تبدأ بتعليم الكلامت، ثم االنتقال 
إىل احلروف، ثم نشأت الطريقة الرتكيبية التحليلية وهي عبارة عن مجع ملزايا الطريقتني 
السابقتني. وقد أخذ تيار تعليم اللغات وتعلمها يغرّي اجتاهه من التعليم إىل التعلم؛ ومن 
املتعلم يف تعلمه  اللغات إىل االهتامم بإسرتاتيجيات  االهتامم بأساليب املعلم يف تعليم 
اللغة الثانية أو األجنبية، وصار الرتكيز عىل املتعلم والذي شغل ُلب الباحثني يف جمال 

.),p.3 1997 Wenden ,)« تعلم اللغات وتعليمها
املتعلم  التي يستخدمها  اللغة  تعلم  إىل حتديد إسرتاتيجيات  تتجه  األنظار   وبدأت 
لتعينه عىل تطوير تعلمه اللغة الثانية. ويأيت البحث احلايل ليعضد هذا االجتاه يف عملية 
ويعتمد  املتعلم؛  عن  ناشئة  اللغة  تعلم  فإسرتاتيجيات  وتعليمها.  الثانية  اللغات  تعلم 
استخدامها اعتامدًا أصياًل عىل املتعلم فهو األصل فيها، ويف اختيار األنسب منها لتعلمه. 
غة، وبأمهيتها يف تطوير تعلمه؟  فهل املتعلم مدرك أو واٍع بدور إِسرتاتيجيات تعّلم اللُّ
يفيد بياليستوك يف دراسة له عام 1990م أن املتعلم يستخدم إسرتاتيجيات تعلم اللغة؛ 
للتغلب عىل الصعوبات التي يواجهها يف التعلم«. )دوجالس،1994م،ص166( وقد 
ورد يف دراسة شاموت وكوبر أّن املتعلم املتفوق يكون واعيًا الستخدامه إسرتاتيجيات 
تعلم اللغة، ويستطيع أن خيتار املناسب له، ويسخرها يف تسهيل عملية التعلم؛ واملتعلم 
الناجح يستطيع أن حيدد أي نوع من إسرتاتيجيات تعلم اللغة يستخدمه، ومل اختاره«. 

 ),Oxford, Rebecca,: An Update ERIC DIGESTS 2010(
غوي. ومن  ومن جوانب أخرى هناك عالقة إجيابية بني دافع املتعلم وتقدم مستواه اللُّ
خالل إسرتاتيجية تعلم اللغة الفّعالة ينبغي حتسني هذه اجلوانب من أجل تعظيم مستوى 

التحفيز للطالب، وبالتايل زيادة النجاح يف تعلم اللغة». )Shatz، 2014م ص 98(. 
ونستنتج من ذلك أن املتعلم غري املتفوق يستخدم إسرتاتيجيات تعلم اللغة ولكن 
بدون وعي منه؛ لذلك ال جيني من هذا االستخدام أي تطور أو نمو يف تعلمه. ولعل كل 
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َمن ُيعّلم العربية للناطقني بغريها يلحظ تنوع الطالب يف تقبلهم للمعلومة وفهمهم هلا؛ 
»فالطالب احليس يميل إىل اكتساب الّلغة عن طريق املالحظة ومجع املعلومات، وحيب 
حّل املشكالت بواسطة أساليب مدروسة. ويغلب عليه الصرب؛ لذا جينح إىل التفاصيل 
إليه من  بام يوكل  اهتامًما  املقدرة عىل احلفظ واالستظهار، ويبدى  والتفريعات، ولديه 
أعامل، ويكره املقررات التى تنعدم صلتها بالواقع، وال يرغب يف اختباره يف معلوماٍت مل 
ُتدّرس يف الفصل. أما نظريه الدارس احلديس فيميل إىل الذاكرة والتخيل عند اكتساب 
اللغة، فهو مبدع، وغري حمب للتكرار، واحلفظ واالستظهار، وكثرة التفريعات، ولديه 
 Visual البرصي  الدارس  أما  املعلومات.  مع  التعامل  عند  للمخاطرة  االستعداد 
ورسومات  صور  من  يراه  ما  يتذكر  البرصي  فالدراس  Verbal؛  الشفهي  والدارس 
مع  تفاعاًل  أكثر  هو  لذلك  شفهيًا،  يتعلم  أن  يفضل  الشفهي  الدارس  بينام  وخرائط، 

املسموعات. )دعدور، 2002م ، ص96(.
إىل  يميل  فاملنطقي  Global؛  الشمويل  والدارس   Sequential املنطقي  الدارس  أما 
تليها  التى  اخلطوة  إىل  تقود  خطوة  كل  أن  أي  ومتسلسل  منطقي  بأسلوب  املادة  فهم 
بطريقة منطقية. أما الشمويل فطريقتة كلية، وهدفه احلصول عىل املعرفة بطريقة تغلب 
يسيطر  فجأة  جتده  ذلك  ومع  والروابط،  للعالقات  بااًل  يلقي  ال  إذ  العشوائية،  عليها 
عىل ما يريد. يتضح مما سبق؛ أن املنطقي يسعى إىل اتباع اخلطوات التى توصله إىل حّل 
الطريقة  وهذه  للمسألة،  العريضة  باخلطوط  يمسك  أن  هدفه  الشمويل  بينام  املشكلة، 
قد تقوده إىل حّل معضالت معقدة، ولكنه يفشل يف رشح الكيفية التي توصل هبا إىل 
احلّل. وقد ال يفهم املنطقي كل تفاصيل املادة، ولكنه يستطيع أن ينجز بعض األعامل 
أن  إىل  معاناة  يف  ويظل  املنطقية،  القدرَة  الشمويل  الدارس  ويفتقد  فهمه.  ما  عىل  بناء 
املوضوع.  عن  عامة  فكرة  تكوين  ذلك  عىل  يساعده  ومما  العريضة،  باخلطوط  يمسك 
 Dependent وحماولة الربط بني املوضوع املَْدُروس، وجتربة سابقة. أما الدارس املعتمد
Independent؛ يفضل الدارس املعتمد االعتامد عىل اآلخرين عند  والدارس املسَتِقل 
تفاعله مع املعلومات، فهو ينتظر التلقني من املعلم، ويتلقى من معلمه التقويم والتغذية 
الراجعة يف الوقت نفسه، وحيب املعتمد أن ُيوَضع أمامه نموذج ليحتذيه. أما املستقل 
التوجيه  هو  املعلم  من  حيتاجه  ما  وكل  ومقدرته،  كفايته  إظهار  إىل  يميل  الذي  فهو 
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يف  يعاين  املعتمد  الدارس  إن  األمر،  مايف  كل  الفشل،  تعنى  ال  واالعتامدية  واإلرشاد. 
رحلته التعليمية كثريًا، وهو أيضًا ُمرهق ملن حوله » )املرجع السابق ، ص 97(.

النشيط  الدارس  يميل  Reflective؛  املتأمل  والدارس   Active النشيط  والدارس 
إىل املنهج الذي يعطيه فرصـــة التخــمني واملخاطــرة عند التعامل مع املعلــومات، 
ويفضل أيضًا مناقشـــة املعلــومات مع اآلخرين، أما الدارس املتأمل فيفضل التفكري 
والرتّوي قبل اختاذ أي ُخطــوة عملّية، والتأميل مشــــاركته داخل الصــف أقّل من 
وإتقـــانًا.  دقة  أكثر  بالنشـــيط  مقارنة  فمشــاركته  شارك  ما  وإذا  النشــيط،  املتعّلم 
يتعلم  املتأمل  بينــام  بســرعة،  يستجيب  عنــدما  فعــالة  بصورة  يتعــلم  فالنشيط 
الة عندما يتاح له الوقــت الكايف للتفكــري والتأمــل قبل االســتجابة«  بصــورة فعَّ

)نفس املرجع السابق، ص100(.
لذا فالبحث احلايل سعــى لتقــديم إسرتاتيجية حــديثة ملعلمــي اللغة العربيــة 
أمهية  إىل  انتباههم  ويلفت  بغريها،  للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  تيسري  إىل  ثانيًة  لغًة 
إسرتاتيجية التفكري باللغة ومنطقية عرض املعلومات واألفكار يف عملية تعلم وتعليم 
 ( والبحوث؛  الدراسات  بعض  أثبتته  مما  الباحث  استفاد  وقد  ثانية،  لغة  العربية  اللغة 
 M. Mather انظر: مدكور،2013م، والقطراوي، 2010م، والكبييس، 2007م ، و 
غوي  اللُّ بالتقّدم  التفكري ذو ِصلة وثيقة  الواعى إلسرتاتيجيات  أن االستخدام   )2015

غة الثانية؛ لديه القدرة عىل التخمني الذكّي. ولديه القدرة  والرباعة فيه، وأن دارس اللُّ
النامذج  غوي. ويركز عىل  اللُّ يتخّوف من اخلطأ  التواصل مع اآلخرين، وغالًبا ال  عىل 
واألمثلة والتحليل. ولديه االستعداد لالنخراط يف أية فرصة من ُفرص التدريب التى 
لديه  الذي  الدارس  فإن  قلق واضطراب،  اللغة من  تعلم  ملا يصاحب  له، ونسبة  تتاح 
رغبة يف التعلم يتغلب عىل القلق واالضطراب بالتدريب الذايت، وتعريض نفسه ملواقف 

اتصالية متنوعة تتيح له ممارسة اللغة والتواصل هبا مع اآلخريني. 
مشكلة البحث:

تْكُمن مشكلة البحث يف تدين مستوى داريس اللغة العربية الناطقني بغريها باملستوى 
نتائج  أكدته  ما  وهذا  القرائية،  النصوص  فهم  صعوبة  من  املتكررة  وشكواهم  املتقدم 

الدراسات السابقة ومنها ) احلديبي 2011، وغزالة 2014، واحلارثي 2017(. 
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وكذلك ما أسفرت عنه الدراسة االستطالعية التي قام هبا الباحث عىل تسعة طالٍب 
بن سعود  اإلمام حممد  بجامعة  العربية  اللغة  تعليم  بمعهد  الرابع  املستوى  من طالب 
اإلسالمية، والتي أكدت عىل حاجة الطالب لوجود ربط منطقي لألفكار واملعلومات 
واملفردات التي يتعلموهنا؛ حتى ُيسّهل عليهم فهم النصوص ودراسة اللغة العربية لغة 
ثانية، والتمكن من مهارهتا وفهمها واستيعاهبا، كام أكد الطالب عىل زيادة الدافع لتعلم 

اللغة العربية ومواصلة الدراسة بعد أن كانوا يفكرون يف إهناء الدراسة باجلامعة.
 لذا سعى الباحث للتصدي هلذه املشكلة من خالل تبنيه إسرتاتيجية التفكري باللغة 
العربية الكتساب املهارات اللغوية لدى داريس اللغة العربية الناطقني بغريها وصواًل 
العربية  اللغة  مهارات  وتعليم  تعلم  وتيسري  العربية،  اللغة  اللغوية يف  الكفاءة  ملستوى 

وعنارصها اللغوية للناطقني بغريها.
أمهية البحث : متثلت أمهية هذا البحث يف أنه يسهم فيام ييل:

وفهم  القرائية  النصوص  فهم  يف  بغريها  الناطقني  العربية  اللغة  داريس  معاونة   -
املقروء والنصوص األدبية التي يتعرضون هلا بطريقة منطقية يف ربط املعاين واألفكار 

الواردة بالنص.
الباحثني واملعلمني عىل حتديد أسس ومكونات وخطوات إسرتاتيجية  - مساعدة 
ينبغي أن توّظف يف تعلم وتعليم  التي  العربية )إسرتاتيجية رشايب(  باللغة  التفكري 

اللغة العربية لغة ثانية وموضوعات فهم املقروء والنصوص القرائية.
- يفيد هذا البحث ُمعلمي اللغة العربية للناطقني بغريها من خالل وضع األساس 
اللغوية  املهارات  وتنمية  العربية  باللغة  التفكري  إلسرتاتيجية  والتطبيقي  العميل 
الناطقني  العربية  اللغة  داريس  لدى  النصوص  وفهم  األديب،  التذوق  ومهارات 

بغريها.
- فتح الباب أمام الباحثني إلجراء املزيد من البحوث العلمية يف جمال إسرتاتيجيات 
التفكري باللغة لتطوير تعليم اللغة العربية لدى داريس اللغة العربية الناطقني بغريها 

وزيادة إقباهلم عىل تعلم اللغة العربية وااللتحاق برباجمها.
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أهداف البحث : تكمن أهداف البحث احلايل يف األهداف التالية:
- تعرف مهارات َفهم املقروء املناسبة لدى داريس اللغة العربية لغة ثانية يف املستوى 

الرابع.
)إسرتاتيجية رشايب(  العربية  باللغة  التفكري  إسرتاتيجية  - حتديد أسس ومكونات 

التي ينبغي أن ُتوظف يف تعليم وتعلم اللغة العربية للناطقني بغريها.
ثانية  لغة  العربية  اللغة  اكتساب طالب  باللغة يف  التفكري  أثر إسرتاتيجية  تعرف   -

مهارات فهم املقروء واملهارات اللغوية ومدى متكنهم من هذه املهارات.
أسئلة البحث : حاول الباحث يف معاجلة مشكلة البحث احلايل اإلجابة عن األسئلة 

التالية:
- ما مهارات فهم املقروء املناسبة لداريس اللغة العربية لغة ثانية يف املستوى الرابع ؟
تعليم  يف  ُتوظف  أن  ينبغي  التي  باللغة  التفكري  إسرتاتيجية  ومكونات  أسس  ما   -

وتعلم اللغة العربية للناطقني بغريها؟
- ما أثر إسرتاتيجية التفكري باللغة يف اكتساب طالب اللغة العربية لغة ثانية مهارات 

فهم املقروء واملهارات اللغوية؟
فرضا البحث: 

فهم  مادة  يف  اللغوي  االكتساب  يف  جوهرية  فروق  توجد  ال  الصفري:  الفرض 
املقروء بني متوسطي أداء املجموعة التجريبية التي تعرضت إلسرتاتيجية التفكري باللغة 

ومتوسط أداء املجموعة الضابطة يف االختبار البعدي. 
الفرض البديل: توجد فروق جوهرية يف االكتساب اللغوي يف مادة فهم املقروء بني 
متوسطي أداء املجموعة التجريبية ومتوسط أداء املجموعة الضابطة يف االختبار البعدي 

لصالح املجموعة التجريبية.
مصطلحات ومفاهيم البحث: 

: )Strategy of thinking by the language( إسرتاتيجية التفكري باللغة
ْفِكرُي يِف امْلَْوُضوِع: إِْعاَمُل الِفْكِر ِفيِه  َر، والتَّ ورد يف معجم املعاين: َتفكري؛ مصدر َفكَّ
ر الشخُص:  ر فيه، وفكَّ ر، واملفعول مفكَّ ر، تفكرًيا، فهو ُمفكِّ َر يفكِّ َظِر، وفكَّ َوإِْمعاُن النَّ
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ر فيه وتأّمله؛ أعمل العقل فيه ليصل إىل  هنّي، وفّكر يف األمر تفكَّ أي مارس نشاطه الذِّ
من  أكثر  نفسه  أنايّن حيب  فقط:  نفسه  ر يف  يفكِّ بَِمْوِعِدِه.  َرُه  َفكَّ قرار.  أو  أو حّل  نتيجة 

.)www.almaany.com 2017 /8/20 ،اآلخرين » )معجم املعاين اجلامع
التفكري:  آخر  وبتعبري  حلها.  إىل  للتوصل  مشكلة  يف  العقل  إعامل  هو  والتفكري 
وهناك  املطلوب.  إىل  الوصول  ألجل  احلارضة  املعلومات  يف  عقلّية  عملّية  إجراء  هو 
وشدة  والوعي،  اإلدراك،  أمهها  التفكري:  بمفهوم  املرتبطة  املصطلحات  من  عديد 
املعلومات،  مع  التعامل  أيًضا  تتضمن  التفكري  وعملية  واخليال.  والفكر،  اإلحساس، 
واالستنتاج  املشكالت،  حل  عملية  يف  واإلسهام  للمصطلحات  صياغتنا  حالة  يف  كام 
واختاذ القرارات. ويعترب التفكري أعىل الوظائف اإلدراكية التي يندرج حتليلها وحتليل 

العمليات التي تسهم يف التفكري اللغوي ضمن إطار علم النفس اإلدراكي«.
 )https://ar.wikipedia.org/wiki/D(

عقيل  أو  ذهني  نشاط  هو  واصطالًحا:  اليشء،  يف  النظر  إمعان  هو  لغًة:  والتفكري 
خيتلف عن اإلحساس واإلدراك ويتجاوز اإلثنني معًا إىل أفكار جمردة » )عبد احلميد، 

2017م، ص 5(.
ويعرف الباحث إسرتاتيجة التفكري باللغة العربية بأهنا: حزمة من طرائق التدريس 
املقروء،  النص  يف  والتفكري  الـتأمل  تتطلب  عليا؛  وذهنية  عقلية  عملية  بطريقة  تتم 
املفردات  وربط  والنتائج،  واألسباب  ببعض،  بعضها  املرتبطة  املنطقية  املعاين  وإدراك 

بالسياق ليصل لَفهم املعني احلقيقي للجمل والعبارات والنصوص القرائية.
:)language acquisition second( :اكتساب اللغة الثانية 

يقصد بمصطلح اكتساب اللغة هو تلقي اللغة اهلدف من الناطقني هبا داخل بيئتها 
ويطلقون عليه مصطلح: اكتساب اللغة الثانية language acquisition second كتلقي 
اإلنجليزي أو الياباين اللغة العربية يف بلد من البلدان العربية، وتلقي العريب أو الصيني 

اللغة اإلنجليزية يف بريطانيا أو أمريكا« )العصييل، 2006م.ص261(. 
وهو حقل جديد ظهر يف النصف الثاين من القرن العرشين، وأصبح علاًم مستقاًل 
اإلنسان  يكتسبها  لغة  أية  عىل  يطلق  الثانية  اللغة  ومصطلح  امليالدية،  الثامنينات  منذ 
الثالثة  اللغة  واكتساب  الثانية  اللغة  باكتساب  يقصد  هنا  األم. ومن  لغته  يتقن  أن  بعد 
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االكتساب  عملية  وصف  الثانية  اللغة  اكتساب  حلقل  األساس  واهلدف  والرابعة. 
يف  بارًزا  دوًرا  تلعب  التي  واخلارجية  الداخلية  العوامل  ودراسة  وتفسريها،  اللغوي 
عملية االكتساب، وكذلك دراسة الظواهر املختلفة املتصلة هبذه العملية. وهيدف علم 
الذين  عند  اللغوي  واالستعامل  اللغوية  املعرفة  تطور  دراسة  إىل  الثانية  اللغة  اكتساب 
يتعلمون لغة ثانية بعد إتقاهنم للغتهم األوىل. ويسعى املتخصصون يف حقل اكتساب 
أشكال  من  شكل  هي  واللغة  اكتساهبا.  وكيفية  اللغة  طبيعة  تفسري  إىل  الثانية  اللغة 
التواصل، ولكن األطفال يتواصلون قبل أن تكون لدهيم اللغة بوقت طويل » )ماجد 

احلمد، 2009م، ص150(
وعلامء اللغة هلم تقسيامت ملراحل االكتساب، واختلفت تقسيامهتم تبًعا الختالف 
وفًقا  اللغوية  العنارص  اكتساب  حول  تدور  الغالب  يف  ولكنها  ومشارهبم،  مناهجهم 
لتقسيمهم ملستويات التحليل اللغوي؛ فيتحدثون عن اكتساب األصوات، واكتساب 

الصيغ الرصفية، واكتساب الرتاكيب النحوية، واكتساب املفردات املعجمية.
ويستعمل مصطلح اللغة الثانية يف الدراسات اللغوية التطبيقية، للداللة ىف مفاهيم 
واملعاهد  املدارس  يف  األفراد،  يتعلمها  لغة  ثاين  عىل  للداللة  يستعمل  فهو  متعددة. 
وأندونيسيا  اإلسالمية؛ كرتكيا  البلدان  العربية يف  لغتهم، كحال  إىل جانب  والكليات 
وأسبانيا،  أملانيا،  مثل  األوربية؛  األقطار  بعض  يف  اإلنجليزية  اللغة  وحال  وماليزيا... 
كحال  ما،  بلد  يف  ثانية  رسمية  لغة  عىل  للداللة  أيًضا  املصطلح  ويستعمل  وفرنسا... 
الفرنسية يف املناطق اإلنجليزية يف كندا أيًضا. )استيتة، ،2005م،ص445( ) بترصف(. 
وهذا املصطلح هو املصطلح الشائع املستعمل يف تسمية هذا العلم. ويشري اكتساب 
اللغة الثانية عموًما إىل عملية تعّلم لغة أخرى بعد اللغة األصلية. إال أن هذا املصطلح 
يشري يف بعض األحيان إىل تعلم لغة غري أصلية بعد تعلم لغة ثالثة أو رابعة. واملهم هنا 
 « اللغة األصلية  تعلم  بعد  لغة غري أصلية  تعلم  إىل  الثانية يشري  اللغة  اكتساب  أن  هو 

)ماجد احلمد ،2009، ص7( 
مراحل اكتساب اللغة الثانية: اختلف علامء اللغة النفيس يف حتديد مراحل اكتساب 
أبرز  ومن  ومراحله،  االكتساب  تفسري  يف  اختلفوا  كام  األجنبية  اللغة  أو  الثانية  اللغة 
أسباب هذا االختالف تداخل مراحل اكتساب اللغة الثانية يف بيئتها بشكل طبيعي مع 



-241-

وتداخل  مصنوعة،  تعليمية  مواد  اعتامًدا عىل  بيئتها  غري  يف  أجنبية  لغة  تعلمها  مراحل 
مراحل اكتساهبا يف مرحلة الطفولة مع مراحل تعلمها يف مراحل متأخرة. وقد أدى هذا 
التداخل إىل اخللط بني مراحل اكتساب اللغة اكتساًبا متدرًجا يف مجيع املهارات ومراحل 
تعليم  بربامج  هبا  التي هتتم  التحريرية  املهارات  لغوية حمددة، وبخاصة  مهارات  تعلم 
اللغة األجنبيةكالقراءة والكتابة، بل إن عدًدا من الباحثني يدخلون مراحل التعليم وهي 
مراحل تربوية، ضمن مراحل االكتساب والتعلم التي تعد مراحل لغوية نفسية، وهذه 
األولية،  والطالقة  الكالم،  وظهور  املبكر،  واإلنتاج  الصامتة،  املرحلة  هي:  املراحل 

والنمو اللغوي املتصل » )العصييل، 2006، ص ص 269 :272(
فاملرحلة األوىل: املرحلة الصامتة: هي املرحلة التي اليصدر فيها املتعلم كالًما لغويًا 
يفهم  إياها. لكنه  إثر سمعه  تراكيب  أو  أو عبارات  يردده من مفردات  ما  حقيقًيا، إال 
مايسمعه من كالم موجه إليه فهاًم حمدوًدا، خاصة إذا كانت مفردات الكالم وعباراته 
وتراكيبه مناسبة ملرحلته الراهنة. وتشري بعض الدراسات يف اكتساب اللغة اإلنجليزية 
لغة ثانية إىل أن هذه املرحلة تستغرق مابني عرش ساعات إىل ستة أشهر، ويكتسب فيها 

املتعلم مخسمئة كلمة فهم فقط« )املرجع السابق، ص269(. 
املرحلة  تنتهي  حيث  املرحلة  هذه  وتبدأ  املبكر  اإلنتاج  مرحلة  الثانية:  املرحلة  أما 
الصامتة، وتتطلب ستة أشهر أخرى. وفيها يكتسب متعلم اللغة اإلنجليزية مثاًل ألف 
كلمة يستعملها يف الفهم واإلنتاج. وجييب فيها عن األسئلة بإجابات تتطلب )نعم( أو 
)ال( كام جييب إجابات تتطلب كلمة واحدة، ويف هناية هذه املرحلة يفهم املتعلم املواد 
حقيقية،  معان  ذات  قصرًيا  مجاًل  ويصدر  وفقرات،  نصوص  يف  إليه  املقدمة  التعليمية 
وجييب إجابات كاملة عن األسئلة التي جياب عنها بنعم أو ال« )نفس املرجع السابق، 

ص270(.
إذا  احلايل  مستواه  وفق  معانيها  وفهم  النصوص  قراءة  املتعلم  يستطيع  القراءة  ويف 
كانت املفردات ضمن معجمه أو كان املوضوع مألوًفا لديه بحيث يفهم معاين الكلامت 
اجلديدة من السياق، أما الكتابة فيمكنه كتابة مجل قصرية بسيطة، خاصة اجلمل االسمية 
سالمتها  من  ويتأكد  يتأمل  وإنام  عفوية،  بطريقة  مجاًل  اليكتب  لكنه  كلمتني،  من  املكونة 
مبنى. املرحلة الثالثة: مرحلة ظهور الكالم: تبدأ هذه املرحلة حيث تنتهي املرحلة السابقة، 
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وتستغرق سنة كاملة، يكتسب فيها املتعلم ثالثة آالف كلمة يستعملها يف الفهم والكالم. 
ويف هذه املرحلة يبدأ املتعلم فهم مايسمعه باللغة اهلدف يف حميطه االجتامعي. فيستعمل 
تامة  مجل  أو  كلامت،  ثالث  حتوي  عبارات  باستعامل  حقيقية،  تواصلية  ألغراض  اللغة 
تبدأ من ثالث كلامت، أو مجل تامة تبدأ من ثالث كلامت أو أربع،كأن يطلب طعاًما من 
عىل  املتعلم  كالم  واليقترص  ذلك.  نحو  أو  جتارية،  حمل  من  أغراضًا  يشرتي  أو  مطعم، 
الرد بل ينشىء كالمًا؛كأن يسأل سؤااًل، أو يطلب طلبًا، ويشارك يف نقاشات وحوارات 
حقيقية مع أشخاص خارج حميطه. ويستعمل يف حواراته مجاًل وعبارات قصرية سهلة، 
حتوي أدوات وظيفية أساسية؛ كأدوات الربط، واإلسناد وحروف اجلر، وبعض الضامئر، 
وأسامء اإلشارة. ويف القراءة يرتفع مستوى املتعلم فيستقل عن غريه، ويعتمد عىل نفسه يف 
فهم النصوص املقروءة واستنباط معاين الكلامت وتراكيبها، ويف فهم املعنى العام للنص، 
الدالالت واملصطلحات اجلديدة.  واملعلومات اخلاصة، لكنه حيتاج إىل مساعدة يف فهم 
السابقة،  املرحلة  تنتهي  حيث  املرحلة  هذه  تبدأ  املتوسطة  الطالقة  الرابعة:  واملرحلة 
وتستغرق سنة كاملة، ويكتسب فيها املتعلم ستة آالف كلمة يستعملها يف الفهم والكالم 
والكتابة، بيد أن كلامت الفهم يف هذه املرحلة غري حمدودة بعدد معني؛ حيث يستعني املتعلم 
بمهارات جديدة يف فهم املعنى العام واستنباط املعلومات اخلاصة، لكنه يفهم معظم ما 
يسمعه باللغة اهلدف بالرسعة العادية، وخاصة ماتبثه وسائل اإلعالم، ما مل حيوي احلديث 
معلومات معقدة أو بعيدة عن جمال فكره. ويستطيع املتعلم التواصل مع غريه مستعماًل 
مجاًل اسمية وفعلية مركبة ومعقدة أحيانًا، سواء أكانت مثبتة أم منفية أم استفهامية، وحتوي 
ضامئر وأسامء إشارة وأسامء موصولة، كأن يقول: أريد أن أسافر إىل بلدي، وفالن سافر إىل 
بلده، وهذا صديقي الذي وصل أمس، وهل تساعدين من فضلك؟ ومل أذهب إىل السوق 

يف األسبوع املايض، ونحو ذلك« )نفس املرجع السابق، ص 271(.
كأن  سليمة  بلغة  ومشاعره  أفكاره  عن  والتعبري  آرائه  إبداء  أيضًا  املتعلم  ويستطيع 
يقول: أعتقد أن هذا الكالم غري صحيح، كام يمكنه أن يسأل عن األماكن واألشخاص 
واألزمنة واملواعيد، ويستفرس عن األسباب، ويفهم مايقرأه من نصوص مقررة عليه، 
التي  املرحلة  وهي  )املستمر(:  املتصل  النمو  اخلامسة:  املرحلة  أما  ملستواه«.  ومناسبة 
وتبدأ  األكاديمية،  غري  اللغوية  اجلوانب  يف  كليًا  اعتامًدا  نفسه  عىل  املتعلم  فيها  يعتمد 
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املتوسطة، لكن هنايتها غري حمددة حتديًدا زمنًيا، قد تصل  تنتهي مرحلة الطالقة  حيث 
إىل مخس سنوات أو أكثر من ذلك. أما الكلامت التي يكتسبها املتعلم فيها غري حمددة؛ 
ألن معظمها حمتوى للمواد التعليمية يف مدرسته أو معهده. وهذه تعتمد عىل كمية املواد 
التعليمية التي يتلقاها املتعلم يف هذه املرحلة. ويفهم املتعلم فيها جّل مايسمعه خاصة 
يف حجرة الدرس ويتحدث مع غريه داخل املدرسة وخارجها، ويعتمد عىل نفسه يف 
للغة  متعلم  من  التحول  يف  املتعلم  يبدأ  املرحلة  هذه  ويف  احلرة،  أو  األكاديمية  القراءة 
الثانية إىل طالب يف التعليم العام الجيد صعوبة يف فهم حمتوى مقررات نصوصه، حيث 
بينه  حتول  لغوية  صعوبات  من  اليعاين  الذي  باللغة  الناطق  بحالة  شبيهة  حالة  يدخل 
إىل  باملتعلم  تنتهي  قد  املرحلة  فهذه  يدرسها،  التي  للمواد  العلمي  املحتوى  فهم  وبني 
مرحلة الناطق باللغة، وقد تتوقف يف مرحلة معينة حينام يشعر املتعلم بعدم احلاجة إىل 

ممارسة اللغة اهلدف والسعي إىل اكتساب املزيد منها.
احلدود املوضوعية والزمنية واملكانية للبحث )البعد املوضوعي والزمني واملكاين(:  

- اقترص البحث احلايل عىل مقرر فهم املقروء ضمن سلسلة تعليم اللغة العربية ) 
املستوى الرابع – كتاب القراءة( بمعهد تعليم اللغة العربية بجامعة اإلمام حممد بن 

سعود اإلسالمية بالرياض.
- كام اقترص البحث عىل جمموعة بحثّية من طالب املستوى الرابع شعبتي )أ ، ب( 

قوامها )32 طالًبا( من طالب معهد تعليم اللغة العربية باجلامعة. 
- وتم تطبيق اجلانب العميل للبحث يف الفصل الثاين من العام األكاديمي )2017/ 
بمعهد  املعتمدة  املقروء  فهم  مقرر  ساعات  مدة  وهي  ساعة   75( وملدة  2018م( 

تعليم اللغة العربية باجلامعة(
منهجا البحث :

ووصف  املعلومات،  مجع  عىل  القائم  الوصفي  املنهج  عىل  احلايل  البحث  يعتمد 
البحث  أهداف  خيدم  والذي  وتفسريها،  بياناهتا  وحتليل  مشكلتها،  وحتديد  الظاهرة، 
ويساعد يف الوصول إىل النتائج املنشودة، ثم املنهج شبه التجريبي إلمتام اإلطار العميل 
والشق التجريبي؛ لتعرف أثر إسرتاتيجية التفكري باللغة العربية يف اكتساب اللغة العربية 

لغًة ثانيًة لدى الطالب الناطقني بغريها.
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أدوات البحث:
 يعتمد البحث احلايل يف إجراءاته عىل جمموعة من األدوات منها:

ثانية باملستوى  اللغة العربية لغة  - قائمة مناسبة ملهارات فهم املقروء لدى داريس 
املتقدم.

- اختبار حتصييل لقياس كفاءة الطالب اللغوية يف مقرر فهم املقروء، وتعرف مدى 
اكتساهبم ملهارات اللغة العربية لغة ثانية.

إطار البحث:
- االطالع عىل األدبيات والدراسات والبحوث املتعلقة بموضوع البحث؛ للوقوف 

عىل أخر ما أسفر عنه جمال إسرتاتيجيات تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.
باللغة  التفكري  إسرتاتيجية  خطوات  خالل  من  موضوعية؛  عملية  رؤية  عرض   -

العربية ودورها يف عملية تعلم وتعليم اللغة العربية للدارسني الناطقني بغريها.
- عرض جمموعة من التوصيات واملقرتحات الرتبوية يف ضوء خربات بعض الدول 
املتقدمة والتي تعمل عىل نرش لغتها وتوسيع نطاق املتحدثني هبا والرائدة يف املجال 

تعليم اللغات األجنبية لغة ثانية.
الدراسات والبحوث السابقة املتعلقة بمجال البحث:  

بحث: صفاء عبد احلميد )2017م(: عّرجت الباحثة عىل أنواع التفكري وتصنيفاته؛ 
وحيث ذكرت أن للتفكري كثري من التصنيفات من أمهها ما ييل:

- التفكري التأميل الذي يعد نمًطا من أنامط التفكري التي تعتمد عىل املوضوعية يف حل 
حول  واعية  نشطة  ذهنية  عملية  التأميل هو  والتفكري  الظواهر.  وتفسري  املشكالت 
النتائج واحللول  إىل  الوصول  يتمكن من خالهلا  الفرد بحيث  اعتقادات وخربات 
تكسب  التأميل  التفكري  ممارسة  التأميل:  التفكري  أمهية  ومن  تعرتضه.  ملشكالت 
الشخص القدرة عىل: ربط املعرفة اجلديدة باخلربات السابقة. تطبيق إسرتاتيجيات 
حمددة عىل مهام جديدة. فهم أسلوب تفكريه. عمل ترتيب للمتناقضات واملقارنة 

بينها والتعمق فيها.
- مهارات التفكري التأميل ويشتمل عىل مخس مهارات هي:

1. الرؤية البرصية: القدرة عىل عرض جوانب املشكلة والتعرف عىل مكوناهتا سواء 
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كان ذلك من خالل املشكلة أو من خالل إعطاء شكل أو رسم يبني مكوناهتا بحيث 
يمكن اكتشاف العالقات املوجودة برصيًا.

2. الكشف عن املغالطات: القدرة عىل حتديد الفجوات يف املشكلة وذلك من خالل 
حتديد العالقات غري الصحيحة أو حتديد اخلطوات اخلاطئة يف حل املشكلة.

3. الوصول إىل استنتاجات: القدرة عىل التوصل إىل عالقة منطقية معينة من خالل 
رؤية مضمون املشكلة والتوصل إىل نتائج مناسبة.

العالقات  أو  للنتائج  منطقي  معنى  إعطاء  القدرة عىل  مقنعة:  تفسريات  إعطاء   .4
الرابطة، وقد يكون هذا املعنى معتمدًا عىل املعلومات السابقة أو عىل طبيعة املشكلة 

وخصائصها.
5.وضع حلول مقرتحة: القدرة عىل وضع خطوات منطقية حلل املشكلة املطروحة، 

وتقوم تلك اخلطوات عىل تطورات ذهنية للمشكلة املطروحة.
باملشكلة، وفهمها ووضع احللول  الوعي  بعدة مراحل منها:  التأميل  التفكري  ويمر 
املقرتحة.  احللول  نتائج  واستنباط  العالقات،  واكتشاف  البيانات  وتصنيف  املقرتحة 
التأميل؛ تفكري فعال يتبع منهجية دقيقة ويبنى عىل افرتاضات  التفكري  ومن خصائص 
القرار،  واختاذ  املشكالت،  حل  إسرتاتيجيات  يتضمن  معريف،  فوق  تفكري  صحيحة. 
نشاط  وهو  للمشكلة.  األمثل  للحل  والوصول  النتائج،  وتفسري  الفروض  وفرض 
عقيل مميز بشكل غري مبارش، ويعتمد عىل القوانني العامة للظواهر، وينطلق من النظر 
واالعتبار والتدبر واخلربة احلسية ويعكس العالقات بني الظواهر. يرتبط بشكل دقيق 
استخدام  يستلزم  التأميل  التفكري  شخصيته.  عىل  ويدل  لإلنسان،  العلمي  بالنشاط 
وتعزيز  والضبط  االنتباه  شدة  يستلزم  التأميل  فالتفكري  البرصية.  والرؤية  املقاييس 

اإلمكانيات الشخصية للفرد.
داريس  فقليٌل من  إىل حتفيز وتشجيع وتدريب،  التفكري  التعبري عن  وحتتاج عملية 
اللغة العربية لغة ثانية من جيرؤ عىل اإلفصاح عام يفكر به، وهذه نتيجة طبيعية لرتبيتنا 
وخاصة املدرسية منها، فهل تذكر عندما كنا متعلمني صغارًا ما كان يقال لنا؟ ينبغي 
ثانية،  العربية لغة  اللغة  التفكري يف طريقة تفاعلنا مع استجابات داريس  علينا أن نعيد 
وتدريبهم عىل التعبري عن عمليات التفكري، حيث يمكننا االستفادة من حلظات التعلم، 
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بجعل داريس اللغة العربية لغة ثانية يعربون عن تفكريهم وحيللون املسائل واألفكار 
املطروحة حتى تتضح األمور، ولنطلب منهم إعادة صياغة املعطيات كام يفهموهنا وفق 
ثم  حياهتم  يف  الشخيص  املعنى  تطبيق  هلم  يتسنى  حتى  منهم،  لكل  الشخيص  اإلطار 

يقيموا العالقات بينه وبني خرباهتم السابقة.
سجل  يف  للكتابة  ثابت  شكل  هناك  يوجد  ال  التفكري:  سجل  يف  الكتابة  أشكال 
التفكري؛ ألنه كام أسلفنا يمثل بصمة شخصية. فقد يكون بشكل: رسم، فقرة، خارطة 
ذهنية، كاريكاتري أو جتميع لكل ذلك أو بعضه أما عن فحوى التعبري بالكتابة فقد تكون: 
أو رشوحات...الخ. ومن جهة  أو خطوات عمل،  أو جواب حمدد،  أو حوار،  رأي، 
أسلوب التعبري فقد يكون بصيغ خمتلفة: كالتأمل، التقييم، التساؤل، الفكاهة، الشعر، 
التفكري فهو سجل شخيص يف  أو غلط يف سجل  بالنتيجة ال يوجد صح  وغري ذلك. 

إطار اخلربات واملهارات املعرفية.
وينبغي أن يكون للتفكري سجل للنشاط: من خالل ممارسة هذا النشاط الذي يبدأ 
بنمو الوعي بعملية التفكري، أو بمصطلح آخر: التفكري يف التفكري. وهنا يبدأ الطالب 
بإدراك أساليبهم يف التفكري حيث جيدون كلامت ومصطلحات جتسد عملياهتم املعرفية. 
بمعنى أن يكون تفكريهم تفكريًا مرئيًا. والتفكري املرئي: يسعى كل مرٍب ملتزم إىل تعليٍم 
ذي جودة أفضل ودارسني مفكرين. ويأيت يف هذا اإلطار الكثري من األفكار التي حتث 
عىل تعليم الطالب التفكري يف التفكري يف فصول خاصة هبذا الغرض، أما ما نقوم بطرحه 
مهارات  تعليم  فصول   « فصل  يتم  أن  دون  ذلك  لتحقيق  املساعدة  الطريقة  فهو  اليوم 
التفكري« عن الدروس الثابتة، حيث يعترب التفكري املرئي جمااًل واسعًا ومرنًا إلغناء قاعة 

الدروس يف نطاق املحتوى الدرايس، وتعزيزًا للتنمية الفكرية للطلبة يف ذات الوقت.
والتفكري املرئي أهداف منها: فهم أعمق للمحتوى. دافعية أكرب نحو التعلم. تنمية 
وتوعيتهم  والتعلم  التفكري  حول  املتعلمني  مواقف  تطوير  القدرات.  وتعليم  التفكري 
بأمهيتها. تغيري الثقافة السائدة يف الفصول الدراسية يف اجتاه الدمج بني التفكري والتعلم. 
املرئي عىل  التفكري  املتعلم. يساعد  أداء  لتقدير  التفكري مؤرشًا  يمكن أن يصبح سجل 
جعل الفصل الدرايس فضاء للتعبري عن األفكار، ولتحقيق ذلك جيب أن نطرح عىل 
أنفسنا –حني التخطيط - أسئلة من قبيل: هل التفكري هنا مرئي للدروس؟ هل يرشح 
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داريس اللغة العربية لغة ثانية األفكار لبعضهم البعض؟ هل يعرض داريس اللغة العربية 
لغة ثانية أفكارًا مبدعة؟  هل داريس اللغة العربية لغة ثانية وأنا كمدرس نستخدم لغة 

التفكري؟ هل هناك عصف ذهني حول التفسريات البديلة؟
الدروس  ستسمح  األسئلة،  هذه  ملثل  »نعم«  دائاًم  هي  اإلجابات  تكون  وعندما 
زًا واهتامًما، وسيجدون معاين  بنمو التعلم داخل الفصول، وسيكون الطالب أكثر حتفُّ
أفضل للموضوعات وارتباطات أكثر وضوحًا بني املدرسة واحلياة اليومية. وهبذا يتم 
إن شاء  التفكري والتعلم، وسنحصل  ثانية جتاه  لغة  العربية  اللغة  تغيري مواقف داريس 
اهلل عىل متعلم منفتح الذهن وليس بمنغلق، فضويل وليس بضجر، متشكك بالشكل 
املالئم وليس بالسلبي، يسعى إىل الفهم وليس باملقتنع بأشياء ملجرد أهنا تسمى حقائق 
معلمه  مع  ومناقشته  التفكري  سجل  مراجعة  عىل  املتعلم  تدريب  ينبغي  مسلامت.  أو 
من  مهل  عىل  كتبه  ما  تأمل  فرصة  له  تتيح  املراجعة  هذه  ألّن  دوري،  بشكل  وزمالئه 
تفسري أو رشح لطريقة تفكريه، أو تعقيب عىل فكرة ما، وهذا بدوره يساعد يف تعديل 
االنطباعات األوىل ومن تم استكشاف أسلوب التفكري املفضل لديه، كام تتبني له كيفية  

توصّله إىل ما فكر فيه مما يمكنه من أن يعدله وينميه.
اللغة  اكتساب  عملية  يف  الباحث  اعتمد  حيث  2014م:   )Shatz( شاتز  بحث: 
الثانية عىل استخدام إسرتاتيجيات التعليم التي تعتمد عىل بناء الدافع لدى املتعلم. من 
أجل حتسني نجاح عملية تعلم اللغة، وينبغي عىل متعلمي اللغة ومعلميها أن يكونوا 
من  اللغة  تعلم  إسرتاتيجية  لفعالية  االسرتاتيجيات.  هذه  فعالية  تقييم  عىل  قادرين 
خالل: الكفاءة، والصلة، والدافع. والشخصية والعوامل املختلفة التي تؤثر عىل فعالية 

االسرتاتيجيات التعليمية.
وعملية اكتساب اللغة الثانية هي عملية طويلة ومعقدة. حيث تعتمد عىل استخدام 
اسرتاتيجيات تعليم اللغة من ناحية، والتي يتم تعريفها عىل أهنا عمليات تستخدم من 
قبل املتعلم من أجل املساعدة يف اكتساب أو ختزين أو اسرتجاع ويتم فيها اجلمع بني 
من  اجلديدة:  اللغة  جوانب  مجيع  تغطية  يف  واستخدامها  اإلسرتاتيجيات  من  العديد 
إسرتاتيجيات  من  استفادة  أقىص  لتحقيق  األصوات  علم  إىل  القواعد،  إىل  املفردات، 

تعلم اللغة الفردية من ناحية أخرى. 
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اللغة  تعلم  إسرتاتيجيات  أن  أمهها؛  من  النتائج  من  جمموعة  إىل  البحث  وخلص 
الثانية أفضل من تلك غري فعالة. ويقرتح  اللغة  للمتعلم احلصول عىل  الفعالة تسمح 
الباحث أنه عند اقرتاب مهمة تقييم فاعلية إسرتاتيجية تعلم اللغة، حيتاج املرء النظر يف 
ثالثة معايري أساسية: وهي الكفاءة، واملالءمة، والدافع. وتتأثر هذه املعايري بمجموعة 
الفردية؛ وتعمل اإلسرتاتيجية بشكل  التقييم  العوامل الشخصية، وعملية  متنوعة من 
أفضل مع شخص واحد ال تعمل بالرضورة كذلك لشخص آخر. ونفس اإلسرتاتيجية 
يمكن أن يكون هلا درجات متفاوتة من الفعالية لنفس الشخص يف مراحل خمتلفة من 
عملية التعلم. وهناك تعقيد آخر ينشأ من التآزر بني املعلامت املختلفة نظًرا لعدم عزل 
أي من املعلامت عن اآلخرين، كلام أخذت هذه العوامل بعني االعتبار، كلام كانت أكثر 
دقة يف عملية التقييم، وحتسني فهم تعلم اللغة إسرتاتيجيات تزيد من نجاح عملية تعلم 
اللغة عن طريق زيادة مستوى الكفاءة، واحلد من الوقت الالزم لتحقيق الكفاءة، جعل 
املواد أكثر مالءمة ألهداف املتعلم، وزيادة دافع املتعلم للتعلم، مما جيعل العملية أكثر 

متعة يف املشاركة اللغوية وخفض معدالت االستنزاف بني املتعلمني.
أثر  الستقصاء  الدراسة  هذه  هدفت   :)2011( وأخرون  عشا،  انتصار  دراسة 
بلغ  األكاديمي.  والتحصيل  الذاتية  الفاعلية  تنمية  يف  النشط  التعلم  إسرتاتيجيات 
عدد أفراد الدراسة )59( طالًبا وطالبة اختريوا من طلبة السنة الثانية من كلية العلوم 
الرتبوية اجلامعية ختصص معلم صف. ولتحقيق أهداف الدراسة، تم استخدام مقياس 
يف الفاعلية الذاتية واختبار حتصييل يف مادة اإلرشاد الرتبوي، وتم التحقق من صدق 

املقياس وثباته بالطرق املناسبة. 
داريس  نتائج  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عن  الدراسة  نتائج  وكشفت 
الدرايس،  والتحصيل  الذاتية  الفاعلية  الدراسة يف  ثانية يف جمموعتي  لغة  العربية  اللغة 
لصالح املجموعة التجريبية. وقد خلصت هذه الدراسة إىل مجلة من املقرتحات تدعو إىل 
االهتامم بتوظيف إسرتاتيجيات التعلم النشط يف املواد الدراسية املختلفة وللمستويات 

الدراسية املتنوعة. 
بحث: عيل احلديبي )2011م(: حتددت مشكلة البحث يف ضعف مستوى املفاهيم 
البالغة  لتعلمهم  نظًرا  أخرى؛  بلغات  الناطقني  العربية  اللغة  متعلمي  لدى  البالغية 
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املتعلمني، مما  املفاهيم لدى  تنمية هذه  بإسرتاتيجيات تدريس عادية يصعب من خالهلا 
يتطلب جتريب إسرتاتيجيات تعليمية حديثة يؤمل أن تسهم يف تنمية املفاهيم البالغية لدى 
املتعلمني، ومن هنا جاءت فكرة البحث احلايل، لتجريب استخدام إسرتاتيجيات التفكري 
أخرى،  بلغات  الناطقني  العربية  اللغة  متعلمي  لدى  البالغية  املفاهيم  لتنمية  املتشعب 
وتنمية اجتاهاهتم نحو البالغة العربية. للتغلب عىل املشكلة السابقة، حاول البحث احلايل 
الناطقني  العربية  اللغة  ملتعلمي  الالزمة  البالغية  املفاهيم  ما  اإلجابة عن األسئلة اآلتية: 
الناطقني  العربية  اللغة  متعلمي  لدى  البالغية  املفاهيم  توافر  مدى  ما  أخرى؟  بلغات 
البالغة  نحو  بلغات أخرى  الناطقني  العربية  اللغة  متعلمي  اجتاهات  ما  بلغات أخرى؟ 
العربية؟ ما فاعلية إسرتاتيجيات التفكري املتشعب يف تنمية املفاهيم البالغية لدى متعلمي 
اللغة العربية الناطقني بلغات أخرى؟ ما فاعلية إسرتاتيجيات التفكري املتشعب يف تنمية 

االجتاه نحو البالغة لدى متعلمي اللغة العربية الناطقني بلغات أخرى؟
لتحقيق أهداف البحث أعد الباحث استبانة املفاهيم البالغية الالزمة ملتعلمي اللغة 
العربية الناطقني بلغات أخرى. اختبار املفاهيم البالغية ملتعلمي اللغة العربية الناطقني 
بلغات أخرى. مقياس اجتاه متعلمي اللغة العربية الناطقني بلغات أخرى نحو البالغة. 
وظف يف هذا البحث املنهج شبه التجريبي، وذلك عند تطبيق جتربة البحث، ومما جتدر 
مع  الواحدة  املجموعة  ذا  التجريبي  التصميم  استخدم  احلايل  البحث  أن  إليه  اإلشارة 

التطبيقني القبيل، والبعدي.
مقياس  حماور  تنمية  يف  املتشعب  التفكري  إسرتاتيجيات  استخدام  فاعلية  وتوضح 
هذه  يف  وردت  التي  البيانات  فإن  حدة،  عىل  حمور  كل  العربية  البالغة  نحو  االجتاه 
اجلداول تشري إىل تنمية حمورين بصورة كبرية مها: االجتاه نحو طبيعة البالغة، واالجتاه 
نحو االستمتاع بالبالغة، ويرجع الباحث السبب يف ذلك إىل أن متعلمي اللغة العربية 
الناطقني بلغات أخرى نظًرا ألهنم مل يسبق هلم دراسة مقررات دراسية عن البالغة أو 
عدم تضمني كثري من املفاهيم البالغية يف مقررات سابقة فإهنم مل يتعرفوا طبيعة علوم 
البالغة وال املفاهيم اخلاصة بكل علم من علوم البالغة الثالثة، ولذلك عندما درسوا 
املفاهيم البالغية وفقا إلسرتاتيجيات التعلم النشط، التي تعتمد يف أغلبها عىل التفكري 
فيام يتعلمون فإهنم عرفوا جيدا طبيعة علوم البالغة، فكونوا اجتاًها إجيابًيا نحوها، وهذا 
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انعكس بدوره عىل املحور الثاين من حماور املقياس اخلاص باالستمتاع بالبالغة.
يكن  فلم  وتعلمها  البالغة  دراسة  نحو  واالجتاه  البالغة،  أمهية  نحو  االجتاه 
أن  إىل  هذا  الباحث  ويرجع  تنميتهام،  يف  الفاعلية  املتشعب  التفكري  إلسرتاتيجيات 
وفًقا  األدبية«  النصوص  يف  دروس   « مقرر  دراستهم  قبل  من  يشعرون  املتعلمني 
إلسرتاتيجيات التفكري املتشعب بأنه البالغة مهمة هلم يف فهم اللغة العربية وتراكيبها، 
كام أهنم أشاروا يف اللقاء األول قبل تدريس املقرر أهنم يريدون دراسة البالغة واألدب 
بلغات أخرى،  الناطقني  العربية  اللغة  ملتعلمي  البالغة  أكثر من مقرر ألمهية علوم  يف 
ومن ثم فإن املتعلمني لدهيم اجتاهات إجيابية نحو أمهية البالغة، ونحو أمهية دراستها 
وتعلمها من قبل، ومن ثم كان تأثري إسرتاتيجيات التفكري املتشعب يف تنمية املحورين 

اخلاصني باالجتاه نحو أمهية البالغة، واالجتاه نحو دراسة البالغة وتعلمها . 
بني  إحصائًيا  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  من  إليه  توصلت  ما  مع  يتفق  وهذا 
درست  التي  والتجريبية  العادية،  بالطريقة  درست  التي  الضابطة  البحث:  جمموعتي 
وفقا ملدخل استجابة القارئ، يف مستوى اكتساب املفردات، أو درجة دافعتيهم لقراءة 

األدب اإلنجليزي يف املستقبل.
بحث: )Macaro, Ernesto 2006(: سعى الباحث إىل وضع سلسلة من السامت 
منذ  التعليمية  اإلسرتاتيجيات  تطور  اإلسرتاتيجية حيث عّرج عىل  األساسية لوصف 
يستخدمها  التي  باإلسرتاتيجيات  واسع  بحثي  اهتامم  هناك  كان  السبعينيات،  أواخر 
الثانية. وأنتج هذا االهتامم جهًدا بحثًيا مواًزيا يف  اللغة  التعلم واستخدام  الطالب يف 
تعليم إسرتاتيجية تعليم اللغة. وتشري جمموعة العمل حتى اآلن إىل وجود عالقة حمتملة 
أنه  عىل  األدلة  بعض  قدم  كام  الثانية.  اللغة  تعلم  ونجاح  اإلسرتاتيجية  استخدام  بني 

يمكن مساعدة املتعلمني عىل استخدام اإلسرتاتيجيات بشكل أكثر فعالة.
املجال من األبحاث، خاصة  العديد من االنتقادات هلذا  ومع ذلك فقد تم إجراء 
فيام يتعلق بعدم وجود نظام صارم واستعرضت هذه املقالة املشكالت املتعلقة بأبحاث 
املهارات  عن  اإلسرتاتيجيات  متييز  فيه  يتم  ًحا  ُمَنقَّ نظرًيا  إطاًرا  وتقرتح  اإلسرتاتيجية 
املقالة  تقديم تعريف شامل إلسرتاتيجية، كام تقرتح  بداًل من  والعمليات واألساليب 

سلسلة من السامت األساسية لوصف اإلسرتاتيجية املقرتحة.
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تعليق عىل البحوث والدراسات السابقة : 
من  النقاط  السابقة عدًدا من  والبحوث  الدراسات  احلايل من هذه  البحث  استفاد 

أمهها :
- تأكيد احلاجة امللحة إلسرتاتيجية تعلم جديدة تتوافق مع التفكري املنطقي والتي 
العربية  اللغة  تعليم  مناهح  بناء  يرتكز عليها  ثانية بحيث  لغة  اللغة  تناسب داريس 
ومن  احلايل  البحث  ملشكلة  للتصدي  الباحث  دعا  الذي  األمر  بغريها؛  للناطقني 
و  )احلديبي ،2011م،  و  الدراسات )صفاء،2017م(، و)عيسى،2015م(،  هذه 

Macaro 2006 ( وغريها .

النشط يف  التعلم  إسرتاتيجيات  بتوظيف  االهتامم  إىل  تدعو  املقرتحات  - مجلة من 
مقنعة  تفسريات  إعطاء  املتنوعة  الدراسية  وللمستويات  املختلفة  الدراسية  املواد 
هذا  يكون  وقد  الرابطة،  العالقات  أو  للنتائج  منطقي  معنى  إعطاء  عىل  و القدرة 
املعنى معتمدًا عىل املعلومات السابقة أو عىل طبيعة املشكلة وخصائصها. )إنتصار 

عشا، وأخرون، 2011م(. و شاتز ) Shatz، 2014م(.
- وأن إعداد املتعلم للناطق بغري اللغة العربية جيب أن يتعلم ويفهم النظام اللغوي 
للغة العربية، وإدراك نظم الكلامت ووصفها ومعرفة أسس كتابتها، ومواضع بناء 

مجلها وترتيب عباراهتا وفقراهتا )عيسى، 2015م(.
- فاعلية استخدام إسرتاتيجيات التفكري يف تنمية حماور مقياس االجتاه نحو البالغة 
العربية كل حمور عىل حدة، فالبيانات التي وردت يف هذه اجلداول تشري إىل تنمية 
االستمتاع  نحو  واالجتاه  البالغة،  طبيعة  نحو  االجتاه  مها:  كبرية  بصورة  حمورين 
الناطقني  العربية  اللغة  متعلمي  أن  إىل  ذلك  يف  السبب  الباحث  ويرجع  بالبالغة، 
بلغات أخرى نظًرا ألهنم مل يسبق هلم دراسة مقررات دراسية عن البالغة أو عدم 
يتعرفوا طبيعة علوم  البالغية يف مقررات سابقة فإهنم مل  املفاهيم  تضمني كثري من 
عندما  ولذلك  الثالثة،  البالغة  علوم  من  علم  بكل  اخلاصة  املفاهيم  وال  البالغة 
التي تعتمد يف أغلبها  النشط،  التعلم  البالغية وفًقا إلسرتاتيجيات  درسوا املفاهيم 
اجتاها  فكونوا  البالغة،  علوم  طبيعة  جيًدا  عرفوا  فإهنم  يتعلمون  فيام  التفكري  عىل 

إجيابيا نحوها )احلديبي 2011م(
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- فاملتعلم املتفوق يكون واعيًا الستخدامه إسرتاتيجيات تعلم اللغة، ويستطيع أن 
خيتار املناسب له، ويسخرها يف تسهيل عملية التعلم؛ يتذكر الدارس البرصي ما يراه 
من صور ورسومات وخرائط، بينام الدارس الشفهي يفضل أن يتعلم شفهيًا، لذلك 

هو أكثر تفاعاًل مع املسموعات. )دعدور، 2002م (. 
التي  الصعوبات  عىل  للتغلب  اللغة؛  تعلم  إسرتاتيجيات  يستخدم  املتعلم  أن   -

يواجهها يف التعلم. )دوجالس، 1994م( وشاتز )Shatz 2014م(.
- رضورة االهتامم بإسرتاتيجيات املتعلم يف تعلمه اللغة الثانية أو األجنبية، حيث 
صار الرتكيز عىل املتعلم والذي شغل لب الباحثني يف جمال تعلم اللغات وتعليمها 

.(,1997Wenden(
- أن الدراس البرصي يتذكر ما يراه من صور ورسومات وخرائط، يف حني الدارس 
الشفهي يفضل أن يتعلم شفهيًا، لذلك هو أكثر تفاعاًل مع املسموعات. )شاموت 

وكوبر 2010(.
- أن دارس اللغة الثانية البارع هو من تنطبق عليه املواصفات منها؛ أن لديه القدرة 
من  يتخوف  وال  اآلخرين،  مع  التواصل  عىل  القدرة  ولديه  الذكي.  التخمني  عىل 
اخلطأ اللغوي. ويركز عىل النامذج واألمثلة والتحليل. ولديه االستعداد لالنخراط 
يف أية فرصة من ُفرص التدريب التى تتاح له، ونسبة ملا يصاحب تعلم اللغة من قلق 
الذايت،  بالتدريب  القلق واالضطراب  البارع حيول دون  الدارس  واضطراب، فإن 

وتعريض نفسه ملواقف اتصالية متنوعة تتيح له ممارسة اللغة )دعدور، 2002م(.
 التفكري مفهومه وأمهيته، وخصائصه ومراحله واجتاهات تعليمه :

بالفرد وبقدرة  املحيطة  باملشاكل واملواقف  يرتبط  بأنه نشاط معريف  التفكري   عرف 
الفرد عىل حتليل املعلومات التي يتلقاها عرب احلواس مستعيًنا بحصيلته املعرفية السابقة، 
البيئية  املثريات  )العتوم وبشارة واجلراح 2009م، ص19( ولذلك فهو يقوم بإعطاء 
كام أن  فيه.  يعيش  الذي  املحيط  مع  والتالؤم  التكيف  الفرد عىل  تساعد  معنى وداللة 
مهارة التفكري هي القدرة بفعالية أو القدرة عىل تشغيل الدماغ والعقل البرشي بفعالية. 

)الكبييس2007م، ص22(. 
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 عرفه الباحث إجرائًيا بأن التفكري عملية ذهنية يقوم به اإلنسان عند تعرضه للمثريات 
والدوافع، وتتشكل بحسب العوامل التي تؤثر فيها )نفسية – بيئية – اجتامعية(. وتنبع 

أمهية تنمية التفكري يف:
احلياة  وظروف  البيئة  مع  التكيف  عىل  تساعد  جديدة  مهارات  األفراد  تعليم   -

املختلفة.
- يساعد األشخاص عىل كيفية معاجلة املعلومات وليس تلقيها كام هي. )العتوم، 

واجلراح، وبشارة، 2009م، ص 44(
التي  املعلومات  بدل حفظ  والبيانات  املعلومات  - يساعد األشخاص عىل تطوير 

أنتجها اآلخرون.
2008م،  اهلل،  )فتح  معرفة الذات.  مستوى  وحيسن  نفسه  الفرد يف  ثقة  يزيد   -

ص73(.
اخلصائص  من  بمجموعة  اللغوي  التفكري  متيز  اللغوي:  التفكري  تنمية  خصائص 
ولقد اتفق كل من: )العتوم واجلراح وبشارة، 2009م، ص20( و ) حممود، 2006م، 

ص338( عىل جمموعة من اخلصائص وسامت للتفكري وهي:
- أنه سلوك تطوري مع بدية تعلم اللغة ويتغري كاّمً ونوًعا بحسب نمو الثروة اللغوية 

واملواقف العملية التي يمر هبا الطالب.
- سلوك هادف حيدث يف مواقف تعليمية معينة هبدف لغوي حمدد.

اإلبداعي، والتفكري،  التفكري  مثل:  خمتلفة  وأنامط  أشكال  له  اللغوي  التفكري   -
واملنطقي ...وغريها.

- يتشكل من تداخل من نمو اللغة يف عقل الدارس التي تضم املفردات والرتاكيب 
واملعاين الضمنية واحلسية لبعض الكلامت وتأملها، واملوقف واملثري للتفكري وأبعاده.
- التفكري اللغوي يتحقق من خالل التعليم والتعلم والتدريب وممارسة األداء اللغوي.
مستويات وتصنيفات التفكري اللغوي: تنوعت مستويات التفكري اللغوي وتعددت 
تصنيفاته ويمكن أن نميز بني مستويات التفكري من خالل ما أورده )زيتون 2006م، 

ص9( أن مستويات التفكري ثالثة مستويات كالتايل:
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- مستويات التفكري الدنيا )املنخفضة(: وهي عملية التذكر وإعادة الصياغة اللغوية 
للجمل والعبارات.

- مستويات التفكري اللغوي الوسطية )الراقية(: تتعدد العمليات يف هذا املستوى 
وتكوين  والرتتيب–  والتصنيف–  واملقارنة–  والتوضيح–  األسئلة–  طرح  ومنها: 
املفاهيم والتعميامت– والتطبيق– والتفسري– واالستنتاج– والتنبؤ– واالفرتاض– 

والتمثيل– والتخيل– والتلخيص– واالستدالل والتحليل.
يف  القديمة  اخلربات  توظيف  مثل:  )العليا(:   العليا  اللغوي  التفكري  مستويات   -
اكتساب اللغة، واختاذ القرار– وحل املشكالت– والتفكري االبتكاري – والتفكري 

وراء املعريف.
 كام يرى أن للتفكري مستويني رئيسيني مها:

- التفكري األسايس: وهي األنشطة العقلية غري املعقدة أو تنفيذ املستويات الثالثة 
الدنيا من تصنيف بلوم )احلفظ- الفهم- التطبيق- التحليل - والرتكيب(.

التي تضم مهارات  املعقدة  التفكري  املركب: وهي جمموعة من عمليات  التفكري   -
املعريف.  فوق  والتفكري  القرارات  وصنع  املشكالت  وحل  واالبداعي  التفكري 

)سعادة، 2003م، ص60( و)العتوم، واجلراح، وبشارة، 2009م، ص25( 
يف  املناهج  ومطورو  متخصصون  بدأ  األخرية  السنوات  يف  أن  الباحث  يرى 
االهتامم بمهارات التفكري يف املناهج ولو بشكل بسيط، وذلك عن طريق وضع أنشطة 
يف كتب الطالب حتثهم عىل التعلم الذايت والبحث عن املعلومات أو عرض مشكالت 
من بيئتهم وحتفيز الطالب عىل البحث عن حلول هلذه املشكالت. ورضورة متكن املعلم 
وقدرته عىل توظيف األنشطة يف تنمية تفكري الطالب وحتفيزهم عىل اكتساب املهارات 
العليا من التفكري، وتوجيه الطالب ومساعدهتم واإلرشاف عليهم للتأكد من إتقاهنم 
تعليم  فاجتاهات  التفكري:  تعليم  يف  الجتاهات  أما  الصحيح.  بالشكل  املهارات  هلذه 
التفكري تنقسم إىل ثالث جمموعات« )زيتون 2003م، ص109( وهي: اإلجتاه األول 
الدروس  من  عدد  يف  الواحدة  التفكري  مهارة  تدريس  أي  للتفكري(:  املبارش  التعليم   (
املخصصة يف اجلدول الدرايس، ويكون املحتوى املعريف الذي يتم فيه تعلم هذه املهارة 

بسيطًا وال عالقه له بام يدرسه الطالب يف املواد الدراسية األخرى.
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أما اإلجتاه الثاين )التعليم من أجل التفكري(: تتم تنمية مهارة التفكري هنا من خالل 
انخراط  نتيجة  التفكري  مهارات  يف  تدرجيي  نمو  حيدث  حيث  الدراسية،  املادة  حمتوى 

التالميذ يف التفكري يف املحتوى الدرايس نفسه.
واإلجتاه الثالث ) الدمج يف تعليم التفكري(: وتتم تنمية مهارة التفكري هنا من خالل 
حمتوى الدروس اليومية للمواد الدراسية املقررة وبصورة مبارشة من خالل إجراءات 

متتابعة، فُيعطى اهتامم متوازن لفهم هذا املحتوى ولتعلم املهارة اثناء التدريس.
ويرى الباحث أن اإلجتاه الثالث هو األفضل ألنه يمكن املتعلم من اكتساب املعرفة 
يستطيع  أثر  التعليمية  للعملية  فيكون  لديه،  التفكري  مهارة  وأيضا تنمية  واملعلومات 
الطالب تعميمه يف حياته اليومية ويستفيد من تطبيقها يف بقية املقررات. ويمكن تعرف 
الفكر من خالل اللغة فمن النصائح اجليدة لإلمام حممد عبده : أنك إذا أردت معرفة 
شعب ما عىل حقيقته، فام عليك إال أن جتلس ىف أحد مقاهيه الشعبية ، وتستمع جيدا ملا 
يتحدث فيه اجلالسون من حولك – وهذا يعنى أال تقترص ىف معرفة أحوال هذا الشعب 
عىل اخلرائط واملؤلفات العلمية واألدبية وحدها، وإنام عليك بالغوص ىف أعامقه، أى ىف 
»حديث املقهى« الذى جيريه الناس عىل سجيتهم، حيث يناقشون أكرب وأصغر القضايا 

التى هتمهم ىف حياهتم اليومية« )طاهر، 2018، ص 15(
إسرتاتيجية التفكري باللغة العربية )إسرتاتيجية رشايب(:

 عّرف املعجميون اإلسرتاتيجية بأهنا »وضع اخلطط احلربية وإدارة املعارك« )خمتار، 
متخصص  أو  بارع،  إسرتاتيجي  لقب  الناجح  العسكري  عىل  ويطلق  ص87(  د.ت، 
ناجح يف وضع اإلسرتاتيجية. والقول السابق نفسه يمكن أن نطلقه عىل املعلم الذي 
خيطط لدرسه، ويصيغ اخلط الفكري املنهجي لسري الدرس اللغوي، وخيرجه بصورة 
طيبة. كام اشتق مفهوم اإلسرتاتيجية من كلمة )STRATEGUS( وهي كلمة يونانية 
قبيلة  كل  قائد  إىل  الكلمة  تلك  ترمز  كانت  حيث  القيادة،  فن  أو  القائد  تعني  األصل 
بقيادة اجليش  العليم  القائد  أثينا، وكان يقصد هبا  املمثلة من جيش  العرش  القبائل  من 
تعني:  اإلسرتاتيجية  أن  إىل  إلياس  قاموس  يشري  كام   )Robinson,1998.p.p33-34(
 Trident,1999,( « العسكرية  العمليات  وإدارة  أو وضع اخلطط  أو فن احلرب  »علم 
العمليات  وتوجيه  ختطيط  علم  أهنا«  عىل   Webster’s قاموس  يف  نجدها  p354(.كام 
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املتاحة  واملواد  اإلمكانيات  استخدام  فن  به  يقصد  عسكري  مصطلح  وهو  احلربية« 
بطريقة مثىل حتقق األهداف املرجوة »)الشندوييل، 2004، ص30(. 

وقد ظل مصطلح اإلسرتاتيجية يتنقل بني القادة والعسكريني الكبار الذين يقومون 
بوضع السياسة والتأهب للحرب وإدارهتا، يف العصور الوسطى وما بعدها حتى هناية 
القرن التاسع عرش، حيث« أصبح مفهوم اإلسرتاتيجية يتصل باإلجراءات ذات الطبيعة 
»مصطلح  امتد  ذلك  وبعد   )32 ص   ،1992 )شعبان:  ككل«  احلرب  ملرسح  العامة 
اإلسرتاتيجية إىل جماالت أخرى سياسية، واقتصادية، واجتامعية، وغريها كام دخل يف 
جمال الفكر، والتطبيق اإلداري« )أبو الوفا، 1990، ص29(، ثم انتقل إىل جمال الرتبية 
بعد اتفق الكثري من العلامء يف املؤمتر الرابع لوزراء الرتبية العرب عام 1972م، املنعقد 
يف صنعاء، وأقروا استخدام هذه التسمية كمصطلح يتعلق بخطة، وبرنامج، وسياسة 
للرتبية  العربية  )املنظمة   « تكوينه  إىل  العربية  األمة  تطمح  الذي  اجلديد  اإلنسان  بناء 
إىل  العسكري  املجال  البيني من  االنتقال  والثقافة والعلوم، 1979م، ص10(، وعرب 
املجال الرتبوي » ظهر التأكيد عىل أن اإلسرتاتيجية حتقق الغايات التي حتددها السياسة، 
وعىل أهنا حتقق ميزة تنافسية بأكرب كفاءة ممكنة، مما يعني أهنا جتعل النظم الرتبوية متفوقة 

عىل نفسها وعىل غريها« )شعبان، مرجع سابق، ص35(
ثم انتقل إىل ميدان التخطيط املدين وانترش استخدامه يف جمال التدريس أو التخطيط 
لعملية التدريس، وعرف بأنه: القدرة عىل االستخدام األمثل لألدوات واملواد التعليمية 
املتاحة بقصد حتقيق أفضل خمرجات تعليمية ممكنة، كام عرفت اإلسرتاتيجية أيضًا بأهنا 
»جمموعة من اإلجراءات التدريسية التي يقوم هبا املعلم، والتي تتمثل يف حتديد أهداف 
الدرس، وكيفية تنفيذه من خالل اخلطوات اإلجرائية له، وحتديد األدوات املستخدمة 
اإلمكانات  ضوء  ويف  ممكنة،  فاعلية  بأقىص  الدرس  أهداف  لتحقيق  التدريس،  أثناء 
ف ربيكا أوكسفورد إسرتاتيجيات التعلم:  املتاحة« )وهدان، 2009م،ص41(. وتعرِّ
بأهنا أداة خاصة يقوم هبا املتعلم ليجعل عملية تعلمه أسهل وأرسع وأكثر تشويقًا وفعالية، 
وأكثر استقاللية وتوجهًا نحو الذات » )دعدور، 2002م، ص7( ويعرفها لومباردي 
بأهنا: عمليات أو أساليب يستخدمها املتعلم إلنجاز مهمة حمددة، ويصفها بأهنا خريطة 
لعمليات التفكري« )املرجع السابق، ص 8( أما طريقة التدريس: فهي األسلوب الذي 
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ينظم به املدرس املوقف واخلربات التي يريد أن يضع تالميذه فيها حتى تتحقق لدهيم 
األهداف املطلوبة، أوالكيفية التي تنظم هبا املعلومات واملواقف واخلربات الرتبوية التي 

تقدم للمتعلم وتعرض عليه ويعيشها لتتحقق لديه األهداف املنشودة .
لذا فإسرتاتيجية التدريس هي سياق من طرق التدريس اخلاصة والعامة املتداخلة 
واقع  ليلبي  التدريس  إسرتاتيجية  مفهوم  جاء  التدرييس،  املوقف  ألهداف  واملناسبة 
التدرييس الذي يتضمن أهداًفا متباينًة تفرض استخدام طرق تدريس مناسبة  املوقف 

لكل هدف.
وطرائق  واملحتوى  األهداف  تتضمن  املعلم  يستخدمها  »خطة  بأهنا  تعرف  كام 
حتليل  طريق  عن  تنفيذها  ويتم  التقويم،  وأساليب  التعليمية،  والوسائل  التدريس، 
من  وتطبيقها  العالجية  االختبارات  وبناء  فرعية،  مهارات  إىل  األساسية  املهارات 
كذلك  وجاء  ص12(  1998م،  )حبيب،  التعاوين«  والتعلم  اجلامعية  األنشطة  خالل 
والتفاعالت  تتابع لألحداث  عبارة عن  اإلسرتاتيجية  أن  للرتبية  الدولية  املوسوعة  يف 
املصممة  األفعال  من  جمموعة  بني  وتشمل  واملتعلم،  املعلم  بني  حتدث  التي  اجلوهرية 
مصطلح  الرتبويون  استخدم  وقد  املرغوبة،  التعليمية  املخرجات  عىل  للحصول 
التعليمية  اإلسرتاتيجية  عن  للتعبري   )Teaching Strategy( التدريسية  اإلسرتاتيجية 
 Parrat,1990( « ألهنا تستخدم يف حتقيق أهداف تعليمية )Instructional Strategy(

 .),p.50

السابقة،  التعريفات  فيه  دار  الذي  اإلطار  عن  براون  دوجالس  تعريف  خيرج  ومل 
التى حتكم معلومات معينة وتعاجلها، فهى أشبه بخطط  بأهنا: هى اخلطط  فها  فقد عرَّ
املعركة تتنوع من خطة ألخرى، ومن يوم آلخر... وتتنوع داخل الفرد الواحد، فكل 
فرد يمتلك حشدًا عظياًم ومتنّوًعا من الطرق املحتملة حلل مشـكلة ما، ثم خيتار واحدة 
أو عدًدا منها ملشكلة معينة )براون، مرجع سابق، ص104 )بترصف((. وهي جمموعة 
من إجراءات التدريس؛ قائمة عىل تنويع طرائق التدريس، هبدف تنمية مهارات الفهم 
الناطقني  العربية  اللغة  داريس  لدى  الوظيفية  والكتابة  اجلهرية،  والقراءة  االستامعي، 
ص   ،2012  ، )رشايب   « األخطاء  وحتليل  اللغوي  التقابل  مدخيل  ضوء  عيل  بغريها 

 . )176
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يتبناه  معني  سلوك  إال  هي  ما  اإلسرتاتيجية  أن  السابقة  التَّعريفات  من  ويتَّضح 
قي أو النُّهوض بمستواه اللغوي وإداركه املعريف يف اللغة اهلدف،  ارس من أجل الرُّ الدَّ
حجرات  داخل  نالحظة  ما  وهذا  اإلسرتاتيجيات،  اختيار  يف  يتباينون  الطالب  وأن 
راسة، إذ يلجأ بعض الطالب إىل نظام التصنيف يف جمموعات، وبعضهم إىل جتزئة  الدَّ
ُنعّرج عىل أسس ومكونات إسرتاتيجية  ينبغي أن  لذا  الكلمة إىل عنارصها األولية... 

التفكري باللغة العربية كام ييل:
أسس ومكونات إسرتاتيجية التفكري باللغة العربية )إسرتاتيجية رشايب(:

البحث؛  أسئلة  من  الثاين  السؤال  عن  باإلجابة  ترتبط  واملكونات  األسس  هذه 
ونصه: ما أسس إسرتاتيجية التفكري باللغة وما مكوناهتا؟ ارتكزت إسرتاتيجية التفكري 
بناء  الباحث يف  عليها  اعتمد  التي  واملكونات  العربية عىل جمموعة من األسس  باللغة 

اإلسرتاتيجية املقرتحة ومن أمهها ما ييل:
- قراءة النص وتأمله واستيعابه ومتثل معانيه .

- حتديد منطقية وترتيب األفكار األساسية .

- حتديد املفاهيم والكلامت املفتاحية للنص.
- صياغة حمتوى النص ومضمونه يف مجلة خربية .

- إبقاء اجلملة اخلربية عىل شاشة الذهن ) أنا أفكر بـ . . . ( .
- اعتبار جمموعة األفكار املتضمنة يف النص .

- تنظيم املعلومات بطريقة متسلسلة ومنطقية .
- تقويم املعلومات املنظمة واملتسلسلة املنطقية .

والشكل التايل يوضح أسس ومكونات إسرتاتيجية التفكري باللغة العربية 
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الشكل رقم )1(

التنوع  هذا  يف  يكون  حتى  اإلسرتاتيجية،  خطوات  يف  التنويع  رضورة  عىل  نؤكد 
عدم  يدرك  أن  املعلم  وعىل  وخرباته،  قدراته  يناسب  ما  دارس  كل  خالهلا  جيد  فرصة 
من  تتطلب  الفردية  الفروق  فمراعاة  تعليمي،  موقف  لكل  صاحلة  إسرتاتيجية  وجود 
املعلم استخدام أكثر من إسرتاتيجية أثناء موضوع واحد، وقد أثبتت بعض الدراسات 
 « وأوامره  وتعليامته  تلقينه  من  املعلم  ُيقلل  عندما  أفضل  بشكل  يتعلمون  الطالب  أن 

)الناشف، 1993م، ص 244(.
ما قبل عمليات التفكري باللغة العربية: 

كانت  سواء  يواجهوهنا  التي  اخلربات  يف  التفكري  ممارسة  عىل  الطالب  تدريب  إن 
متهيدية  بسيطة  مهارات  ممارسة  عىل  الطالب  يتدرب  أن  تستدعي  حياتية،  أو  تعليمية 
حتى يتحقق لدهيم االستعداد ملامرسة التفكري أو التدرب عليه. ويتم تعلم داريس اللغة 
العربية لغة ثانية مهارات التفكري اللغوي وفق املواد الدراسية الصفية التي يتفاعل معها 
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اللغة العربية لغة ثانية عىل  الطالب وفق منهاج مقرر فهم املقروء. إن تدريب داريس 
ممارسة التفكري اللغوي وفق وسط حمدد ومنظم ومسلسل له عدد من املزايا:

- يزيد من استعداد داريس اللغة العربية لغة ثانية عىل ممارسة التفكري الواعي.
- يزيد من فاعلية أدوار املعلمني يف املوقف الصفي.

العارف  دور  أمهية من  وأكثر  فاعلية  أكثر  دور  ملامرسة  الفرصة  املعلم  أمام  يتيح   -
واخلبري. ويتفق مع )Shatz، 2014م، ص 106(.

- يزيد من إقبال الطالب عىل التعلم الصفي واملواقف واخلربات الصفية املختلفة.
- حيبب داريس اللغة العربية لغة ثانية باجلو الصفي الذي سيسوده جو من األمن 

والديمقراطية والتسامح والتقبل.
- يزيد من حيوية داريس اللغة العربية لغة ثانية يف تنظيم اخلربات التي يواجهوهنا، 
ويتيح أمامهم فرص اختبارها والتفاعل بطريقة آمنة حتت إرشاف املعلم وتوجيهه.

إىل  نقلها  يمكن  قيمة  مواقف  ممارسة  عىل  ثانية  لغة  العربية  اللغة  داريس  يدرب   -
مواقف احلياة املختلفة.

- يسهم يف إعداد داريس اللغة العربية لغة ثانية للحياة ، ويتيح أمامهم فرصة ممارسة 
احلياة بأقل قدر من األخطاء. بل إهنا تستطيع أيًضا - من خالل الدراسة اللغوية – 
الفكرية املقارنة– أن تطلعنا عىل أوجه الفروق بني الشعوب، وبيان ما وصلت إليه 

من تقدم، أو ما زالت تتعثر فيه من ختلف ومجود » )طاهر، 2018، ص17(.
املمهدة  اخلطوات  إنجاز  عىل  الطالب  تدريب  بعد  اإلجراءات  هذه  تنفيذ  ويمكن 
كان  وقد  التفكري،  عىل  للتدريب  منظمة  خطة  إعداد  يمكن  التفكري  عمليات  ملامرسة 
مربر ذلك أن مهارات التفكري تتطلب جهدًا ذهنيًا فاعاًل، باإلضافة إىل توفر بنية معرفية 

لذلك، ويمكن حتديد اخلطوات كاآليت:
- صياغة الفكرة التي طورها املتعلم بعد مروره يف اخلطوات التمهيدية.

- مالحظة العنارص املختلفة املتضمنة يف النص املقروء.
- حتديد العنارص الالزمة وغري الالزمة وفق معايري مصاغة.

- ربط العنارص بروابط وعالقات منطقية وعقلية.
- وضع األفكار املتضمنة عىل صورة تعميامت يف مجل خربية.
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- وضع األفكار املتضمنة يف النص يف وحدات.
- إعداد قائمة بإسرتاتيجيات عقلية خمتلفة حتى يستطيع تلبية االجتاهات املختلفة 
لدى دارسيه، وبعض الطالب يميلون إىل اكتساب اللغة عن طريق املالحظة ومجع 
اتكايل، وآخر  بعضهم  أن  والتخيل، ووقفنا عىل  الذاكرة  يفضل  املعلومات، وآخر 
استقاليل« )p.21, Felder,2005( فمثل هذا التنوع حيتاج إىل جهد عظيم من املعلم، 
قد  واملعلم  الدارس  إسرتاتيجيات  بني  االختالف  أن  إىل  الباحثني  أحد  أشار  وقد 
يقود إىل إخفاقات كبرية قد تقود الطالب إىل الزهد يف تعلم اللغة، وتقود املعلم إىل 
اإلحساس بأنه فاشل فمن هنا يتضح رضورة معرفة إسرتاتيجيات عقلية تتناسب 
ونفسية  تتامشى  جديدة  إسرتاتيجيات  إليها  ُتضاف  أو  ى،  ُتنمَّ حتى  الطالب  مع 

)Ghamat ,1999, p.38 (»الطالب
وإذا سلمنا بأن اللغة هى نظام للفكر ونظم للتفكري وجسده، فإهنا عىل هذا األساس 
تصبح املدخل الذى يضع أيدينا عىل مستوى الفكر املوجود لدى الشعوب التى تتحدث 
الدراسة  خالل  من   – أيًضا  تستطيع  إهنا  بل  انحطاطه،  أو  الفكر  هذا  رقى  ومدى  هبا، 
اللغوية – الفكرية املقارنة– أن تطلعنا عىل أوجه الفروق بني الشعوب، وبيان ما وصلت 

إليه من تقدم، أو ما زالت تتعثر فيه من ختلف ومجود« )طاهر، 2018، ص17(.
اإلجراءات التدريبية عىل إسرتتيجية التفكري باللغة العربية )إسرتاتيجية رشايب(:

لغة  العربية  اللغة  التفكري لدى داريس  تتوافر االستعدادات ملامرسة عمليات  حتى 
ثانية فال بد من هتيئة الظروف التدريبية واخلربات املناسبة التي جتعلهم يتفاعلون معها 
مرات متعددة لتطوير املهارات الالزمة للتفكري. لذلك يتوقع من املعلم بوصفه مدربا 
وخبريا يف تدريب داريس اللغة العربية لغة ثانية عىل ممارسة مهارة التفكري أن تكون لديه 
قادرًا عىل ممارسة مهارات  التدريب، وأن يكون كفيًا يف حتقيقها، وأن يكون  مهارات 
التفكري أمام طلبته، وعكس نامذج تفكريية ناقدة واضحة، يستطيع داريس اللغة العربية 

لغة ثانية بمشاهدهتا متّثل الفكرة املتضمنة يف املهارة التي يراد نمذجتها.
وإىل جانب ما سبق ينبغي عىل املعلم أن يتمتع بالسلوكيات التالية: 

- يستمع للطالب ويقبل أفكارهم. 
- ال حيتكر وقت املحارضة وإنام يعطي هلم وقت املناقشة واملحاورة. 
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- حيرتم التنوع واالختالف يف مستويات تفكري الدارسني الناطقني بغري العربية. 
- ال يصدر أحكاًما ذاتية. 

- يطرح أسئلة مفتوحة حتتمل أكثر من إجابة يصل إليعا بالتأمل والتفكري. 
- ينتظر قليال بعد توجيه السؤال ليسمح له بالوقت املناسب لعمليات التفكري والتي 

تتم يف ثواين قليلة.
- ال يعلق عليهم بألفاظ حمبطة للتفكري. 

- يستخدم العبارات واألسئلة احلاثة عىل التأمل والتفكري.
- هييئ فرًصا للطلبة كي يفكروا بصوت عال لرشح أفكارهم. 

ويعرض الباحث نموذج إجرائي لتطبيق إسرتاتيجية التفكري باللغة العربية يف تعليم 
اللغة العربية للناطقني بغريها يف النموذج التايل:
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اكتساب  يف  وأثرها  العربية  باللغة  التفكري  إسرتاتيجية  لستخدام  إجرائي  نموذج 
اللغة العربية لغة ثانية:

عنوان الدرس: املنافسة. الزمن : 50 دقيقة. 
األهداف اإلجرائية : يتوقع من الدارس يف هناية الدرس أن يكون قادًرا عىل أن :

- يقرأ النص وتأمله واستيعابه ومتثل املعنى .
- حيدد منطقية وترتيب األفكار األساسية ، واملفاهيم املفتاحية للنص.

- يصيغ حمتوى النص ومضمونه يف مجلة خربية .
- إبقاء اجلملة اخلربية عىل شاشة الذهن ) أنا أفكر بـ ...(.

- اعتبار جمموعة األفكار املتضمنة يف النص .
- تنظيم املعلومات بطريقة متسلسلة ومنطقية .

- تقويم املعلومات املنظمة واملتسلسلة املنطقية .
- يستنتج األفكار واملعاين الضمنية الواردة يف النص .

- يعرب عن بعض معاين النص بأسلوبه ملتزًما بام جاء فيه من أفكار .
الطبعة  القراءة،  كتاب   ، العربية  اللغة  تعليم  )سلسلة  التعليمية:  والوسائل  املواد 
باستخدام  عرض  وشاشة  واألقالم،  والسبورة،  العربية،  اللغة  تعليم  بمعهد  الثانية، 

احلاسوب، وبطاقات تدريب وأوراق عمل، ومقاطع فيديو( 
إسرتاتيجية التدريس املستخدمة: إسرتاتيجية التفكري باللغة العربية للناطقني بغريها 

)إسرتاتيجية رشايب(.
مصادر التعلم: كتاب القراءة، ص )49(، والشبكة العنكبوتية ) اإلنرتنت(.

خطوات السري يف الدرس: 
املنافسة (،  املعلم الطالب من خالل عرض مقطع فيديو )عن  هييئ  التهيئة:  أوًل: 
متثل سلوكيات بعض الطالب يف الدراسة، وكيف يتعامل الطالب مع بعضهم، ماذا 

تالحظ عىل أسلوب الطالب يف اجلامعة واملكتبة واالختبارات ؟
والتعبري  بتأمله  هلم  ويسمح  الفيديو  مقطع  مضمون  يف  الطالب  املعلم  يناقش   -

بحرية عام ييل : 
- ما العنوان املناسب هلذا الفيديو ؟
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- ما أهم األفكار اجلزئية الوادرة يف النص ؟
ثم   . السبورة  عىل  أكتبه  ثم  املنافسة«   « وهو  الدرس  موضوع  عن  املعلم  يعلن   -
أعلن عن األهداف اإلجرائية السابقة للدرسني، وما يراد من حتقيقه يف الدرس من 

مهارات بصورة عامة. 
ثانًيا : عرض الدرس: ينبغي أن يكون املعلم عىل وعي بخطوات الدرس واالنتقال 
بالبحث واملراد  املقروء املحددة  يناسب مهرات فهم  من خطوٍة إىل خطوٍة أخرى وبام 

حتقيقها ، وفق اإلجراءات التالية :
1- عرض قائمة للمفردات الصعبة لتأملها والفكري يف معانيها، والتي يتوقع املعلم 
العرض  شاشة  خالل  من  السبورة  عىل  ويعرضها  فيها  صعوبًة  الدارسون  جيد  أن 
باستخدام احلاسوب، مثل ) يقرتب/ جدوى/ التفوق/ رسعان/ اإلنتاج ... ( ثم 

يعرضها املعلم للطالب ثم يناقشهم يف معانيها واالطمئنان إىل فهمهم هلا .
2- ثم يطلب منهم املعلم قراءة هذه املفردات والرتاكيب قراءة صحيحة .

3- االستامع إىل النص: يبدأ املعلم الدرس باالستامع إىل النص عن طريق التسجيل 
الصويت، بحيث يراعي فيها التأين يف النطق، ووضوح خمارج األصوات، مع الضبط 
الصحيح للكلامت، حتي يسمع الدارسون النص بصوت واضح وبمخارج صوتية 

واضحة وقراءة معربة عن املعنى . 
4- يتأكد املعلم من غلق مجيع الطالب لكتبهم، وأطلب منهم أن يستمعوا جيًدا، 

وأن ينتبهوا إىل الضبط الصحيح للكلامت، ويدونوا أسئلتهم ومالحظاهتم.
5- أدر التسجيل الصويت للنص، وراقب الطالب مع احلرص عىل اهلدوء، وعدم 
مقاطعة جلسة االستامع ، لضامن تواصل الطالب مع النص، وعدم تشتت انتباههم.
األفكار  عىل  وأركز  منها،  فهموها  وما  النص  يف  الواردة  العامة  املعاين  أناقش   -6

الرئيسة واملعاين األساسية، مع تعزيز اإلجابات الصحيحة ومعاجلة اخلطأ منها .
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- قراءة النص : أطلب من الطالب أن يفتحوا كتبهم عىل صفحة ) 49 ( .
- أقرأ النص مرة ثانية قراءة صحيحة معربة عن املعنى ، مع الرتكيز عىل ضبط كلامت 

النص ضبًطا صحيًحا أثناء القراءة .
يف  املجيدين  الطالب  أحد  باختيار  وأبدأ  النص  قراءة  الطالب  من  أطلب  ثم   -

القراءة.
- ثم أنبه عىل الطالب متثيل املعنى واالنفعاالت أثناء القراءة، عىل غرار ما استمعوا 

إليه من التسجيالت الصوتية وقراءة املعلم.
- أقف عىل األخطاء املرتبطة بضبط الكلامت، ثم أنطق الكلمة التي وقع فيها اخلطأ 

مع الضبط الصحيح هلا .
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- ثم يعود الدارس لقراءة الكلامت مرة ثانية، حتى يتأكد املعلم من إتقان الدارس 
لقراءة الكلامت.

كل  من  أطلب  ثم  القاعة،  يف  املقاعد  توزيع  حسب  جمموعتني،  الطالب  أقسم   -
جمموعة، قراءة النص قراءة مجاعية تشاركية تأملية واالستعداد للامقشة والتفكري يف 

النص
4- التدريب عىل مهارات فهم املقروء: 

يدرب املعلم الطالب عىل ضبط الكلامت ضبًطا صحيًحا أثناء قراءهتا، عىل النحو 
التايل :
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- أقسم الطالب إىل جمموعات صغرية »من أربع إىل مخس دارسني يف كل جمموعة« 
وأوزع عليهم »بطاقة تدريب« تتناول أفكار النص اجلزئية بعذها صواب وبعضها 
خطأ ، وأطلب منهم أن يفكروا يف هذه األفكار الضمنية واجلمل اخلربية ويقبلوا 
منها الصيحيح ويرفضوا اخلطأ الذي ال يتناسب مع النص، وأن يتعاون أفراد كل 

جمموعة يف صياغة حمتوى الفكرة يف مجلة خربية جديدة ومبتكرة. 
أناقش الطالب يف هذه اجلمل اخلربية، للوقوف عىل األخطاء، وتصحيحها  - ثم 

وإعادة ضبطها.
بني  ملسابقة  ليخرج  جمموعة  كل  من  واحًدا  تنتخب  أن  جمموعة  من  أطلب   -

املجموعات يف بطاقة األسئلة والتدريبات املعدة.
 - أقم بتصحيح األخطاء، مهام كان نوع اخلطأ اللفظي، وأعزز أفضل املجموعات، 

وأحسن اإلجابات، ضبًطا وفهام وتناسبا مع النص.
5- التطبيق : 
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- أطلب من الطالب التفكري يف معاين الكلامت واملفرادات الواردة يف النص ملدة 
من  هبم  مر  ما  ضوء  يف  بأسلوهبم،  الواردة  املعاين  بصياغة  البدء  ثم  دقائق،  ثالث 

خربات .
اجليدة،  الكتابات  وأعزز  زمالئهم،  عىل  ُكتب  ما  إلقاء  فرصًة  لبعضهم  أتيح   -

والتفسريات العميقة.
التقويم اخلتامي :

أقوم َفهم الطالب ملا تعلموه يف هذا الدرس من مهارات، عىل النحو التايل :
- أطلب من بعض الطالب قراءة النص قراءة صحيحة نطًقا وضبًطا وتعبرًيا .

- أوزع عليهم بطاقات هبا تدريبات لتقويم فهمهم للنص املقروء، وأطلب منهم أن 
يتعاونوا يف حلها .

النشاط املصاحب :
بمشاركة  منه  املستفادة  واألمور  الدرس،  أفكار  تلخيص  الطالب  من  أطلب   -

بعضهم البعض.
www.(املكتبة أو الدخول عىل موقع ألكرتوين بالرجوع إىل  - أطب من الطالب 

google.com(، وقراءة مقال عن: املنافسة بني الطالب .وتلخصيه يف مخسة أسطر 

وإلقائه يف املحارضة القادمة أمام زمالئهم.
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ثانًيا : اإلطار العميل وإجراءات البحث: 
املتقدم ) املستوى  البحث ( من طالب املستوى  البحث )عينة   تم اختيار جمموعة 
الرابع( بمعهد تعليم اللغة العربية بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية. حيث بلغ 
عددها )32( طالًبا توزعت يف شعبتني متثالن جمموعتي البحث. وقد اعتمد املتوسط 
احلسايب لعالمات كل شعبة يف االختبار األول ملقرر فهم املقروء )مقرر القراءة( للفصل 
الثاين من العام اجلامعي2018/2017م، والذي عقد يف هناية الشهر األول من بداية 
الفصل الدرايس الثاين. ويبني اجلدول )1( توزيع أفراد الدراسة حسب الشعب وعدد 
الطالب واملتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية لداريس اللغة العربية لغة ثانية يف 

االمتحان األول يف فهم املقروء يف املستوى الرابع باملعهد .

رمز الشعبةعدد األفراداملتوسط احلسايبالنحراف املعياري

 املستوى الرابع )أ(2.3615.1417

املستوى الرابع )ب(1.7315.9715

استخدام  تم  متوسطاهتام،  تكافؤ  من  والتأكد  الشعبتني  هاتني  بني  املقارنة  ولعمل 
هذه  بني  الظاهري  الفرق  يرش  مل  حيث   )2 )اجلدول  املستقلة  للعينات  )ت(  اختبار 
املجموعة  أفراد  عدد  يوضح  التايل  والشكل  إحصائية.  داللة  أية  إىل  املتوسطات 

التجريبيبة والضابطة. 

الشكل رقم ) 2( يوضح عدد أفراد املجموعة التجريبيبة والضابطة 
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واجلدول )2( يوضح نتائج اختبار )ت( لدللة الفروق عىل متوسطات جمموعتي البحث عىل الختبار 
األول يف مقرر فهم املقروء

املجموعةعدد األفرادقيمة )ت(مستوى الدللة

0,14-1,53
17
15

التجريبية
الضابطة

الضابطة  املجمـوعة  تدريس  تم  املجمـوعتني،  عىل  القبيل  االختبار  تطبيـق  بعد 
بأسـلوب املحاضـرة كام عهد عىل كثري من األساتذة استخدامها، وعىل اجلانب األخر 
العـربية  باللغـة  التفكري  إسرتاتيـجية  باستـخدام  التجريبية  املجمـوعة  تدريس  تم 
املتضمنة  املقــروء  فهم  مقرر  نصــوص  واستيعاب  لفهم  شـــرايب(  )إسرتاتيجـية 
العربية  باللغــة  التفــكري  إسرتاتيجية  ومكــونات  أسس  وفق  وعرضــها  باملقرر، 
اخلطط  تضمنت  حيث  البحــث،  هذا  يف  الباحث  أسسها  التي  اإلسرتاتيجية  وهي 
وصًفا لطـريقة التعليم والتعلم، كام اشتملت عىل خطوات التأمل العقيل والفكري يف 
املناقشة واحلوار وصواًل  النصوص، وكذلك االمتثال إلرشادات وتوجيهات وأسئلة 

لفهــم املفردات والرتاكيب واألفكار واملعاين التي حيوهيا النص القرائي. 
ووفق اإلسرتاتيجية املقرتحة ُأخذ بعني االعتبار إعادة تنظيم املحتوى التعليمي لكل 
الالزمة  السابقة  املتطلبات  وحتديد  باللغة،  التفكري  إسرتاتيجية  مع  يتالءم  بام  موضوع 
وكذلك  األمر،  لزم  كلام  للطالب  الراجعة  التغذية  وتقديم  املقدمة،  يف  طرحها  يتم  إذ 
التي  التفكري  التعليمية يف مهامت ذهنية وعقلية وأليات  املادة  أثناء تقديم  توجيههم يف 
الضابطة  املجموعتني  عىل  البعدي  االختبار  تطبيق  تم  ثم  اإلسرتاتيجية.  عليها  تعتمد 
متت  والتي  املقرر  لتدريس  اجلامعة  اعتمدهتا  التي  الساعات  انتهاء  بعد  والتجريبية 

اإلشارة إليها يف حدود وأبعاد البحث. 
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وأهدافه  خطواته  لتحقيق  رئيسيتني  أداتني  عىل  البحث  اعتمد  البحث:  أداتا   -
ووصواًل لنتائجه كام ييل:

1- قائمة ملهارات فهم املقروء املناسبة لدى داريس اللغة العربية لغة ثانية باملستوى 
املتقدم:

وإعداد هذه القائمة يرتبط باإلجابة عن السؤال األول من أسئلة البحث؛ ونصه: ما 
مهارات فهم املقروء املناسبة لداريس اللغة العربية الناطقني بغريها يف املستوى املتقدم؟ 
استهدفت  حيث  القائمة.  إعداد  من  اهلدف  حتديد  خالل:  من  القائمة  هذه  إعداد  تم 
الناطقني بغريها  العربية  اللغة  املناسبة لدى داريس  املقروء  القائمة حتديد مهارت فهم 
والدراسات  األدبيات  من  كثري  عليه  اتفقت  ما  ضوء  يف  وذلك  املتقدم،  املستوى  يف 
والبحوث التي تناولت حتديد مهارات فهم املقروء التي ينبغي أن يكتسبها دارسو اللغة 
التحصييل  بناء االختبار  تم  القائمة حيث  بإعداد هذه  الباحث  ثانية. وقام  لغة  العربية 
لفهم املقروء يف ضوئها، وكذلك قياس مدى نمو هذه املهارات لدى الطالب جمموعة 

البحث.
- مصادر اشتقاقها: الشـتقاق هذه القائمة تم االستفادة من اإلطار النظـري للبحث 
بام يتضمنه من مناقشة، ودراسة لبعض األدبيات والبحوث والدراسات املتعلقة بطبيعة 
ونظريات  املقروء  فهم  ومهارات  األجنبية،  اللغات  وتعليم  ثانية  لغة  العربية  اللغة 
املعلمني يف  وأدلة  مناهج  بغريها. وبعض  للناطقني  تعليمها  وإسرتاتيجيات  اكتساهبا، 
جمال تعليم اللغة العربية الناطقني بغريها سواًء يف املراكز التعليمية، أو املنظامت واملراكز 
الثقافية التي هتتم بتدريس اللغة العربية للناطقني بغريها. بعض املرشوعات التي قدمتها 
معايشة  مثل:  األجنبية  اللغات  تعليم  معايري  حول  عاملية  تعليمية  وهيئات  مؤسسات 
اللغوية جمال  املهارات  البحث، وتعرف مدى معاناهتم وضعفهم يف  الطالب جمموعة 
البحث، وتعرف اهتامماهتم وأهدافهم من تعلم اللغة العربية لغًة ثانية، فضاًل عن خربة 

الباحث العملية يف جمال تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها طوال أربعة عرش عاًما.
- الصورة األولية للمهارات: بعد استخالص مهارات فهم املقروء؛ تم وضعها يف 
قائمة أولية )شملت 18 مهارة من مهارات فهم املقروء( متهيًدا لعرضها عىل جمموعة 

من املحكمني من املتخصصني والعاملني يف هذا املجال.
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املحكمني؛  من  تم عرضها عىل جمموعة  األولية  القائمة يف صـورهتا  إعداد  بعد   -
حيث ُعِرضت عىل )11( حمكاًم؛ وذلك لالستفادة من آرائهم يف القائمة من حيث: مدى 
املتقدم؛ من مدى صحة  املستوى  بغريها يف  الناطقني  للدارسني  املهارات  مناسبة هذه 
الصياغة اللغوية للعبارات. ومدى مناسبة هذه املهارات للقياس لدى جمموعة البحث. 
وحذف أو إضافة أو تعديل ما يرونه مناسبًا من مهارات فهم املقروء للمستوى املتقدم.
القائمة عىل  االنتهاء من عرض  بعد  مني:  امُلَحكَّ آراء  القائمة يف ضوء  تعديل  تم   -
الصورة  مراجعة  يف  منها  واالستفادة  مالحظاهتم  فحص  تم  آرائهم،  وأخذ  املحكمني 
األولية لقائمة املهارات اللغوية؛ حيث تم رصد استجابات السادة املحكمني يف كشوف 
تقدير  وتم  للقياس؛  مناسبتها  ومدى  اللغوية  وصحتها  مناسبتها  مدى  ملعرفة  خاصة، 
ذلك عىل مقياس ثنائي )مناسبة، غري مناسبة(، وبعد حساب النسب املئوية للتكرارات 
و   )%65( بني  تراوحت  أهنا  تبني  املهارات؛  عىل  املحكمني  اتفاق  درجة  تشري  التي 
)85%(، وعىل هذا تم استبعاد بعض املهارات التي حصلت عىل أقل من نسبة )%75( 
من استجابات املحكمني، إضافة إىل تعديل بعضها األخر؛ لتصبح أكثر حتديًدا ومناسبة 
لداريس اللغة العربية الناطقني بغريها يف املستوى املتقدم؛ حيث تم حذف املهارة رقم 
املهارة رقم )13(، كام  الثقايف« حيث تتضمنها  الرمز ومدلوله  الربط بني   « )4( وهي 
يف  أساس  ألهنا  القرآئي«  النص  اكتشاف  يف  القديمة  اخلربات  توظيف   « إضافة  رأوا 
التحليل القرآئي وهي من املهارات العقلية املهمة والتي تتناسب مع إسرتاتيجية التفكري 
والفقرات. اجلمل  فهم  وبني  بينها  والربط  الربط  أدوات  توظيف  وكذلك  باللغة، 
واالستطراد«،  الرشح  بني  »التمييز  وهي   )7( رقم  املهارة  حذف  املحكمون  أشار  كام 
كذلك تعديل املهارة رقم )11( ونصها »تلخيص األفكار التي يشتمل عليها النص« 
إىل »تلخيص األفكار التي يشتمل عليها النص«، وبذلك انتهي الباحث للقائمة النهائية 
اللغة العربية للناطقني بغريها يف املستوى املتقدم،  لفهم املقروء واملناسبة لدى داريس 
والتي سيصمم الباحث االختبار التحصييل للفهم املقروء يف ضوئها )انظر ملحق رقم 

2، القائمة النهائية، ص 49(



-273-

2- اختبار حتصييل يف فهم املقروء للمستوى املتقدم:
تصميم هذا االختبار يرتبط باإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة البحث؛ ونصه: 
ما أثر إسرتاتيجية التفكري باللغة عىل اكتساب اللغة العربية لغة ثانية لدى داريس اللغة 

العربية الناطقني بغريها يف املستوى املتقدم؟ 
 قام الباحث بتصميم اختبار حتصييل يف مقرر فهم املقروء إلمتام اإلطار العميل والشق 
وأمـا  املقروء  فهم  مقرر  يف  باللغة  التفكري  إسرتاتيجية  أثـر  لقيـاس  للبحث  التجريبي 
املتضمنة  فتمثلت يف: حتديد األهداف  اتبعت يف تصميم هذا االختبار  التي  اخلطوات 
يف خطط التدريس السابق ذكرهـا، وحتليـل املحتـوى وإعداد جدول املواصفات بناًء 
عىل حتديد الوزن النسبي لألهداف واملحتوى. وصياغة الفقرات لتكوين االختبار يف 
صورته األولية. وعرض االختبار يف صورته األولية وجدول املواصفات اخلاص به عىل 
هيئة املحكمني والطلب منهم حتكيم فقرات االختبار مـن حيـث: سـالمة الفقرات من 
منها،  املقصود  اهلـدف  بمـستوى  فقـرة  كل  ارتباط  ومدى  واللغوية،  العلمية  الناحية 
واقرتاحاهتم، ويف  ومناقشة مالحظـاهتم  مناسبة.  يروهنا  أخرى  مالحظات  أية  وإبداء 
ضوء ذلك صيغت فقرات االختبار بصورهتا النهائية، ) امللحق رقم 4، ص59( وبذلك 

تم التحقق من صدق املحتوى هلذا االختبار. 
 وتم حساب معامل ثبات االختـــبار بتطبيـــق االختبار عىل عينة استــطالعية من 
جمتمـع الدراســة والبحـــث بلغ عددهم تســـعة طالٍب، ومن ثم حســـاب معامل 
الثبات باســـتـخدام معــادلة كودر ريتشـــارد سو ن-KR( 9-9( وقد بلغ معامل 
االتساق الداخيل )0.89( وهو مرتفع ومقبول ألغراض البحث احلايل، كمـا تم إجياد 
الصعوبة  معـامالت  تراوحـت  وقـد  ومتييزها،  االختبار  فقرات  صعوبة  معامالت 
معامل  كان  صعبة  أهنا  عىل  صنفت  واحدة  فقرة  باستثناء  و0.87(،   ،0.32( بني  ما 
معامـل صـعوبتها )0.89  كـان  أهنا سهلة  صنفت عىل  وأخرى  صعوبتها )0.21( 
( كام تراوحت معامالت التمييز ما بني )0.16-0.68(. ومتت املعاجلة اإلحصائية: 
لتحقيق أغراض البحث وفحص فريض البحث واإلجابة عن أسئلة البحث وتعرف 
ثانية والتمكن من  اللغة العربية لغة  باللغة العربية يف اكتساب  التفكري  أثر إسرتاتيجية 
تم  املتقدم،  املستوى  يف  بغريها  الناطقني  العربية  اللغة  درايس  لدى  اللغوية  املهارات 
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استخدام نتائج اختبار )ت( للكشف عن داللة الفروق بني متوسطات الدرجات لطلبة 
املجموعتني عىل االختبار البعدي. 

نتائج البحث وتفسريها: 
مادة  يف  اللغوي  االكتساب  يف  جوهرية  فروق  توجد  ال   ( البحث  فرضية  لفحص 
التفكري  التي تعرضت إلسرتاتيجية  التجريبية  املجموعة  أداء  املقروء بني متوسط  فهم 
باللغة ومتوسط أداء املجموعة الضابطة يف االختبار البعدي(. تم استخراج املتوسطات 
احلـسابية واالنحرافـات املعياريـة لدرجات طالب املجموعتني يف االختبار التحصييل 
داللة  عن  للكشف  )ت(  اختبار  نتائج  استخرجت  ثم  املقروء،  فهم  مادة  يف  البعدي 

الفروق بني املتوسطات. ويبني اجلدول )6( هذه النتائج كام ييل:

اجلدول )6( املتوسطات احلسابية والنحرافات املعيارية لدرجات طلبة املجموعتني يف التطبيق 
البعدي عىل الختبار التحصييل ونتائج اختبار )ت( لدللة الفروق بني املتوسطات

مستوى 
الدللة

قيمة )ت(
النحرافات 

املعيارية
املتوسطات

احلسابية
املجموعةعدد األفراد

0.0016.04*
التجريبية1.4416.6217

الضابطة2.5114.9115

 )05..0 α≥ ( دال إحصائيا عند مستوى *
يالحظ من جدول رقم )6( وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى الداللـة 
)≤ α 0..05( بني املجموعتني التجريبية والضابطة عىل االختبار التحصييل البعدي فـي 
مقرر فهم املقروء، وبالرجوع إىل املتوسطات احلسابية يالحظ أن هذه الفـروق عند مستوى 
) ≤α 0.05( دالة إحصائية لصالح املجموعة التجريبية. وبذلك نرفض الفرض الصفري، 
ونقبل الفرض البديل، مما يعني أن إسرتاتيجيات التفكري باللغة تؤثر إجيابياً يف اكتساب اللغة 

العربية لغة ثانية لدى داريس اللغة العربية الناطقني بغريها يف املستوى املتقدم. 
املعيارية  واالنحرافات  احلسابية  املتوسطات  يوضح   )3( رقم  التايل  والشكل 
لدرجات طلبة املجموعتني يف التطبيق البعدي عىل االختبار التحصييل ونتائج اختبار 

)ت( لداللة الفروق بني متوسطات املجموعتني التجريبية والضابطة.



-275-

الشكل رقم ) 3( 
ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إىل أن طلبة املجموعة التجريبية التي خضعت للتعلم 
بإسرتاتيجية التفكري باللغة العربية )إسرتاتيجية حممود رشايب( كانوا مشاركني فاعلني 
اإلسرتاتيجيات  هـذه  ظـل  يف  الفرصة  هلم  وأتيحت  التعلمية،  التعليمية-  العملية  يف 
وقيمهم،  اجتاهـاهتم  استكشاف  عىل  وتشجيعهم  التعلم  نحو  إجيابية  اجتاهات  لتطوير 
وتنمية مهارات التفكري العليا لدهيم، وتطوير دافعيتهم الداخلية حلفزهم عىل التعلم، 
حقيقية  بمشكالت  مرتبطة  عملية  بخربات  مـرورهم  خالل  من  تعلمهم  وتسهيل 
يف  يقود  هذا  وكل  الدرس،  قاعة  داخل  التفاعل  وزيادة  انتباههم،  وزيادة  حياهتم،  يف 
أن  والسيام  تعلمون؛  ملا  ثانية  لغة  العربية  اللغة  داريس  حتصيل  زيـادة  إلـى  املحصلة 
األفراد الذين أجريت عليهم الدراسـة هـم طالب جامعيون من دول شتى يتحملون 
مسؤولية تعلمهم، ويدركون أهدافهم ويشاركون يف جمريات املحارضة بشكل فاعل. 
احلارثي،  )دراسة  من  كل  وبحوث  دراسات  نتيجة  مع  الدراسة  هذه  نتيجة  وتتفق 
وبحث   ،  2014 وغزالة   ،2009 احلمد  وماجد   ، 2011م  احلديبي  وبحث   ،2011

 )El-sheikh , 1996 /Wenden 1997 وكذلك ، Shatz 2014

نخلص من ذلك أن البحث تناول مهارات فهم املقروء، موّضًحا ملاهيتها، وأثرها 
اإلشارة  مع  إليها،  ترمي  التي  واألهداف  اللغة،  لداريس  وأمهيتها  اللغة،  اكتساب  يف 
وضع  البحث  حاول  وقد  ثانية،  لغة  العربية  اللغة  تعلم  يف  اإلسرتاتيجيات  أمهية  إىل 
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حد  عىل   – املوضوع  وحداثة  البحث  جدية  من  الرغم  عىل   – لإلسرتاتيجية  تعريف 
علم الباحث - وحتديد العوامل التي تؤثر يف اختيار اإلسرتاتيجيات التعليمية من قبل 
تطبيق  حماولة  ثم  إسرتاتيجيات،  من  يتبنونه  ما  عىل  بناء  الطالب  وتصنيف  الطالب، 
العربية  اللغة  داريس  لدى  العربية  القراءة  عىل  املبارشة  وغري  املبارشة  اإلسرتاتيجيات 

الناطقني بغريها. ويمكن تلخيص ما أسفر عنه البحث فيام ييل:
- خلص البحث إىل )16( مهارة من مهارات فهم املقروء املناسبة لدى داريس اللغة 

العربية الناطقني بغريها يف املستوى املتقدم.
عىل  قدرة  لدهيم  البحث  عينة  أفراد  من   )%90( أن  إىل  البحث  نتائج  أشارت   -
توظيف خرباهتم القديمة يف استخالص املعني الضمني من النص املقروء وكذلك 
حتديد اهلدف العام للكاتب من النص، فإسرتاتيجيات التفكري باللغة تعني الطالب 
كثرًيا يف فهم املقروء، وُتعّدهم لالعتامد عىل أنفسهم. وأن إسرتاتيجية التفكري باللغة 
وصواًل  واجلمل  الكلامت  معاين  يف  والتفكر  النص  تأمل  من  تتضمنه  وما  العربية 
ُتسهل  فهي  للنص،  العام  الفكري  باخلط  وبطه  بالنص  والفرعية  الرئيسة  لألفكار 
عملية تعلم وتعليم اللغة العربية لدى داريس اللغة العربية لغة ثانية، وجتعلها أكثر 

رسعة وتشويقًا.
املوضوع  من  العاطفي  احلس  ومتييز  املطبعية  األخطاء  اكتشاف  عىل  القدرة  أما   -
فكانت األقل لدى الطالب حيث كانت نسبة )75%( ألن الطالب لدهيم صعوبة يف 
اكتشاف اخلطأ اللغوي يف النص وحيتاج جهد أكرب من املعلم للوصول إىل مستوى 

الكفاءة يف هذه املهارة.
- كام أشارت النتائج إىل أن مهارات: فهم الفكرة العامة ، وتصفح كتاب ومعرفة 
موضوع الكتاب ومعرفة أهم أبوابه يف وقت قصري، وتلخيص النص يف أسطر أقل، 
والقدرة عىل استخالص املعلومات من اخلرائط واجلداول والصور؛ كانت األكثر 
متثياًل حيث بلغت نسبة الطالب )94%( من أفراد العينة، وهذا يدل عىل أن دارس 
املعاين  بني  والربط  النصوص  فهم  يف  املنطقي  التفكري  إىل  يميل  ثانية  لغة  العربية 

والكلامت.
من  قللت  فقد  العقلية  املنطقية  بخطواهتا  باللغة  التفكري  إسرتاتيجية  متيزت   -
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الصعوبات اللغوية التي حتول بني دارس اللغة العربية لغة ثانية وبني فهم املحتوى 
الناطق  مرحلة  إىل  باملتعلم  تنتهي  قد  املرحلة  فهذه  يدرسها،  التي  للمواد  العلمي 
باللغة، وقد تتوقف يف مرحلة معينة حينام يشعر املتعلم بعدم احلاجة إىل ممارسة اللغة 

اهلدف والسعي إىل اكتساب مزيد منها.
الرتكيز عليها بحيث  العقلية والتي جيب  القدرات  لديه جمموعة من  - كلُّ دارس 
وحل  النص  داخل  واجلمل  والرتاكيب  للمفردات  فهمه  يف  يساعده  ما  منها  خيتار 

مشكالته التعليمية.
- يوجد ارتباط وثيق بني االستخدام الواعي إلسرتاتيجيات التفكري باللغة العربية 
وتقدم الطالب اللغوي. كام كلام قلل املعلم من التلقني واألوامر إزداد فهم الدارس 

للنصوص وتعلم بصورة أفضل.
- تزيد من حيوية داريس اللغة العربية لغة ثانية يف تنظيم اخلربات التي يواجهوهنا، 
ويتيح أمامهم فرص اختبارها والتفاعل بطريقة آمنة حتت إرشاف املعلم وتوجيهه. 
وهذا يتفق مع نتائج بحث شاتز )Shatz( 2014م. وتسهم يف إعداد داريس اللغة 

العربية لغة ثانية للحياة، ويتيح أمامهم فرصة ممارسة احلياة بأقل قدر من األخطاء.
ويف ضوء نتائج البحث السابقة يمكن اقرتاح مجلة من املقرتحات، تلخصت فيام ييل: 
- تشجيع املعلمني عىل اختالف املستويات الدراسية التي يتعـاملون معهـا علـى 

توظيف إسرتاتيجيات التكفري باللغة ملا هلا من آثار إجيابية. 
- إجراء مزيد من البحوث والدراسات هبدف استقصاء أثر إسرتاتيجيات الفكري 

العليا يف املستويات الدراسية املختلفة املدرسية واجلامعية. 
- مزيد من البحوث والدراسات هبدف استقصاء أثر إسرتاتيجيات التفكري باللغة 
الدافعيـة  مثل  التعلمية،  التعليمية-  بالعملية  عالقة  ذات  أخرى  متغريات  عىل 

للـتعلم، واالجتاهات نحو التعلم. 
بمعانيها  للمفردات  واستخدامها  العربية  للغة  الداخىل  البناء  متاسك  مدى   -

الواضحة وأثرها يف تعلم اللغة العربية وتعليمها.
نقلها إىل  ثانية عىل ممارسة مواقف قيمة يمكن  العربية لغة  اللغة  - تدريب داريس 

مواقف احلياة املختلفة.
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لغة  عىل  الدين  لغة  مثال  ؛  املجتمع  داخل  غريها  عىل  اللغة  جماالت  بعض  غلبة   -
السياسة أو االقتصاد وأثره يف ثقافة اللغة علة متعلمي اللغة العربية الناطقني بغريها.
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مالحق البحث
امللحق رقم ) 1( مهارات فهم املقروء

الصورة املبدئية لقائمة مهارات فهم املقروء الالزمة لداريس اللغة العربية الناطقني 
بغريها يف املستوى املتقدم. 

سعادة األستاذ الدكتور /.........................
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، وبعد :

يقوم الباحث ببحث عن إسرتاتيجية التفكري باللغة وأثرها يف اكتساب اللغة الثانية 
املتقدم، ومن متطلباته، إعداد قائمة ملهارات  باملستوى  الناطقني بغريها  لدى الطالب 
فهم املقروء الالزمة لداريس اللغة العربية الناطقني بغريها يف املستوى املتقدم، لذا يأمل 
الباحث من سعادتكم إبداء مالحظاتكم وتوجيهاتكم يف هذه القائمة من حيث: مدى 
مناسبة املهارة للمستوى اللغوي، ومدى انتامء املهارة الفرعية للمهارة الرئيسة، وتعديل 

وإضافة ما ترونه مناسًبا من املهارات.
لذا يأمل الباحث معاونتكم، وعرض رأيكم يف مفردات هذه القائمة، مع العلم أن 

البيانات واملعلومات التي سيتم جتميعها لن تستخدم لغري أغراض البحث العلمي.

 سدد اهلل خطاكم، وجزاكم اهلل عًنا خرًيا.
 الباحث 



-284-

م
مهارات فهم 

املقروء

مدى مناسبة 
للمستوى املهارة 

للمهارة  تنتمى 
الرئيسة

احلذف أو 
التعديل

ملحوظات
مناسبة

غري 
مناسبة

تنتمى
 ل

تنتمي
تعديلحذف

1

فهم الفكرة 
العامة من 

خالل القراءة 
الرسيعة.

2
فهم املعنى 
الضمني يف 

النص.

3
استنتاج هدف 

الكاتب.

4
الربط بني 

الرمز ومدلوله 
الثقايف.

5
الكنايات  فهم 
والتشبيهات يف 

النص.

6
القدرة عيل 
حتليل نص 

املقروء.
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م
مهارات فهم 

املقروء

مدى مناسبة 
للمستوى املهارة 

للمهارة  تنتمى 
الرئيسة

احلذف أو 
التعديل

ملحوظات
مناسبة

غري 
مناسبة

تنتمى
 ل

تنتمي
تعديلحذف

7
التمييز 

بني الرشح 
واالستطراد.

8
التمييز بني 

الرأي وأدلته.

9

تصفح كتاب 
ومعرفة 
موضوع 

الكتاب وأهم 
أبوابه يف وقت 

قصري.

10

مقارنة اآلراء 
يف مقالتني 
يف موضوع 

واحد.

11

تلخيص 
األفكار التي 
عليها  يشتمل 

نص.
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م
مهارات فهم 

املقروء

مدى مناسبة 
للمستوى املهارة 

للمهارة  تنتمى 
الرئيسة

احلذف أو 
التعديل

ملحوظات
مناسبة

غري 
مناسبة

تنتمى
 ل

تنتمي
تعديلحذف

12
متييز األفكار 
املبتكرة من 

التقليدية.

13

الربط بني 
اآلراء 

واالجتاهات 
الفكرية.

14

الربط بني 
األلفاظ 

وبنية اجلملة 
واملستوى 

الثقايف 
لصاحب 

الكالم.

15

القدرة عىل 
استخالص 

املعلومات من 
خالل اخلرائط 

واجلداول 
والصور.
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م
مهارات فهم 

املقروء

مدى مناسبة 
للمستوى املهارة 

للمهارة  تنتمى 
الرئيسة

احلذف أو 
التعديل

ملحوظات
مناسبة

غري 
مناسبة

تنتمى
 ل

تنتمي
تعديلحذف

16

القدرة عىل 
اكتشاف 
األخطاء 
املطبعية.

17
العاطفي  متييز 
من املوضوعي.

 18
النص  تلخيص 
يف أسطر أقل .

انتهت القائمة املقرتحة.
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امللحوظات 

التعديل املقرتح/ اإلضافةاملهارةم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
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امللحق )2(
أسامء السادة املحكمني عىل أدوات البحث )1(

الوظيفيالسم م  املسمى 

أ.د. سعيد حسن بحريي1

أستاذ علم اللغة بقسم علم اللغة 
اللغة العربية، جامعة  التطبيقي، بمعهد 

اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 
بالرياض.

أ.د. صالح بن نارص الشويرخ2

التطبيقية، وعميد  اللغويات  أستاذ 
معهد اللغة العربية السابق، جامعة 
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 

بالرياض.

أ.د. حممد يوسف حبلص3

أستاذ علم اللغة، بقسم علم اللغة 
التطبيقي، معهد اللغة العربية، جامعة 

اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 
بالرياض.

د. أمحد حممد بابكر4

أستاذ مساعد بقسم علم اللغة 
التطبيقي، معهد اللغة العربية، جامعة 

اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 
بالرياض.

د. الصديق آدم بركات 5

أستاذ مشارك يف علم اللغة التطبيقي، 
بمعهد تعليم اللغة العربية، جامعة 
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 

بالرياض.

1- تم ترتيب أسامء املحكمني وفق الدرجة العلمية ، ثم الرتتيب ألف بائًيا.
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الوظيفيالسم م  املسمى 

د. أمري إبراهيم نورين6
أستاذ مساعد بقسم اإلعداد اللغوي، 

معهد اللغة العربية، جامعة اإلمام 
حممد بن سعود اإلسالمية، بالرياض.

د. أنور أمحد بدوي 7
أستاذ مساعد بقسم اإلعداد اللغوي، 

معهد اللغة العربية، جامعة اإلمام 
حممد بن سعود اإلسالمية، بالرياض.

د. بشري عيسى عبد اهلل8
أستاذ مساعد بقسم اإلعداد اللغوي، 

معهد اللغة العربية، جامعة اإلمام 
حممد بن سعود اإلسالمية، بالرياض.

د. محد بن عبد اهلل اللحيدان 9
رئيس قسم اإلعداد اللغوي، معهد 

اللغة العربية، جامعة اإلمام حممد بن 
سعود اإلسالمية، بالرياض. 

د. عمر عبد العزيز سعيد 10
أستاذ مساعد بقسم اإلعداد اللغوي، 

معهد اللغة العربية، جامعة اإلمام 
حممد بن سعود اإلسالمية، بالرياض.

د. حممد نور إدريس11
أستاذ مساعد بقسم اإلعداد اللغوي، 

معهد اللغة العربية، جامعة اإلمام 
حممد بن سعود اإلسالمية، بالرياض.
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امللحق رقم )3(
الناطقني  العربية  اللغة  داريس  لدى  املناسبة  املقروء  فهم  ملهارات  النهائية  القائمة 

بغريها يف املستوى املتقدم. 

مهارات فهم املقروء

ملحوظاتمهارات فهم املقروءم

فهم الفكرة العامة من خالل القراءة الرسيعة.1

فهم املعنى الضمني يف النص.2

استنتاج هدف الكاتب.3

فهم الكنايات والتشبيهات يف النص.4

القدرة عيل حتليل نص املقروء.5

التمييز بني الرأي وأدلته.6

7
تصفح كتاب ومعرفة موضوع الكتاب وأهم أبوابه يف 

وقت قصري.

مقارنة اآلراء يف مقالتني يف موضوع واحد.8

تلخيص األفكار التي تشتمل عليها نص.9

متييز األفكار املبتكرة من التقليدية.10

الربط بني اآلراء واالجتاهات الفكرية.11

توظيف اخلربات القديمة يف اكتشاف النص القرآين.12
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ملحوظاتمهارات فهم املقروءم

13
القدرة عىل استخالص املعلومات من اخلرائط واجلداول 

والصور.

القدرة عىل اكتشاف األخطاء املطبعية.14

متييز العاطفي من املوضوعي.15

تلخيص النص يف أسطر أقل .16
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ملخص البحث: 
هيدف البحث إىل التعرف عىل فاعلية طريقة تدريس قائمة عىل بعض االسرتاتيجيات 
املعرفية وما وراء املعرفة يف حتسني االستيعاب القرائي وزيادة التحصيل اإلمالئي )لدى 
متعلمي اللغة العربية الناطقني بغريها بجامعة امللك عبد العزيز(، ومثَّل أفراد البحث 
جمموعة من متعلمي معهد اللغة العربية للناطقني بغريها يف جامعة امللك عبد العزيز بجدة، 
بلغ عددهم )39( متعلاًم، مقسمني عشوائيًا إىل جمموعتني: األوىل جتريبية، بلغ عددها 
 )19( عددها  بلغ  ضابطة،  والثانية  املقرتحة.  الطريقة  باستخدام  ُسوا  ُدرِّ متعلاًم   )20(
ُسوا بالطرق االعتيادية املتبعة يف املعهد، واعتمد الباحث يف بحثه عىل املنهجني  متعلاًم ُدرِّ
الوصفي وشبه التجريبي؛ الوصفي استخدمه يف اإلطار النظري، والدراسات العربية 
واألجنبية املتعلقة بالبحث، وشبه التجريبي يف اختيار التصميم املناسب للبحث لضبط 
اختباري )االستيعاب  )التجريبية، والضابطة(  البحث  وُطبَِّق عىل جمموعتي  متغرياته، 
القرائي، والتحصيل اإلمالئي( اللذين أعدمها الباحث ألغراض هذا البحث، وذلك 
يف تطبيقني )قبيل وبعدي(. وبعد إجراء وتنفيذ البحث، والقيام باملعاجلات اإلحصائية 

فاعلية طريقة تدريس قائمة على بعض اإلستراتيجيات 
املعرفية وما وراء املعرفة فـي حتسني االستيعاب القرائي 
وزيادة التحصيل اإلمالئي لدى متعلمي اللغة العربية 

الناطقني بغيرها بجامعة امللك عبد العزيز

د. إدريس حممود ربابعة

أستاذ مساعد- جامعة امللك عبد العزيز - السعودية
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الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  إىل  نتائجه  توصلت  الالزمة، 
لصالح  اإلمالئي  التحصيل  يف  وزيادة  القرائي  االستيعاب  حتسني  يف   )0.05=α(
القائمة عىل  التدريس املقرتحة  أثر لطريقة  التجريبية. وهذا يدل عىل وجود  املجموعة 
بعض االسرتاتيجيات املعرفية وما وراء املعرفة يف حتسني االستيعاب القرائي وزيادة يف 

التحصيل اإلمالئي.

الفصل األول: خلفية البحث وأمهيته

أوًل: املقدمة
ووسائل  املعلومات،  تكنولوجيا  يف  رسيع  تطور  من  اليوم  العامل  يشهده  ملا  نظرا 
االتصال الذي جعل العامل قرية صغرية؛ أصبحت احلاجة ملحة إىل االتصال اللغوي 
بني البرش الذين يتكلمون لغات خمتلفة عرب العامل، وكذلك البحث عن أفضل الطرائق 
وأنجعها لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها شيئا ملحًا أيضًا. وحلرص الباحث عىل 
القيام بدوره جتاه خدمة اللغة العربية وتوسيع أطر استخدامها، وخدمة املتعلمني الذين 
يرغبون يف تعلمها من الناطقني بغريها؛ اختار هذه الطريقة ملا هلا من إمكانيات وميزات 
تفوقت هبا عن غريها من الطرائق، مما قد جيعل منها فاعلة يف حتسني االستيعاب القرائي 
كوهنا تركز عىل ختزين املعلومات ومعاجلتها، وكذلك فاعلة يف زيادة التحصيل اإلمالئي 

أيضا باعتبار أن اإلمالء هو نسخ واستدعاء من الذاكرة وليس كتابة ما يسمع. 
وتقوم هذه الطريقة يف األساس عىل جمموعة من العمليات واخلطوات التي تسهل 
للمتعلم التعرف عىل املعلومات وختزينها واستخدامها، وهي تتفرع إىل عمليات التعلم 
املعرفية املبارشة )األولية( وهي العمليات التي تستخدم مع النص مبارشة، وتتضمن 
االستقبال والتنظيم والتخزين واالسرتجاع واالستخدام للمعلومات، فتستخدم العقل 
كمعالج للمعلومات؛ لذا جيب أن تقدم اإلرشادات بشكل منظم ومتسلسل وبطريقة 
مفهومة وذات مغزى بالنسبة للمتعلم، أما عمليات التعلم ما وراء املعرفة غري املبارشة 
)الداعمة(، وهي العمليات التي يستخدمها املتعلم للوصول إىل حالة مزاجية مناسبة 
للتعلم، واحلفاظ عليها وتتضمن عمليات التخطيط واجلدولة، بحيث يستخدم املتعلم 
عمليات حتديد األهداف العاجلة، واآلجلة لتعلم املهام، وجدولة الوقت، والتقويم، 
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ومراقبة مدى التقدم الذي حيدث يف حتقيق األهداف، مع االهتامم بالعوامل التي تساعد 
صفحة  1994م،  )براون،  للتعلم  تؤهله  جيدة  نفسية  حالة  إىل  التوصل  عىل  املتعلم 
لغة  تركيب  عىل  الواعية  السيطرة  من  درجة  املتعلم  لدى  تتوفر  أن  وبمجرد   .)161
ما، فسوف تنمو لديه إمكانات استعامهلا بسهولة ويرس يف مواقف ذات معنى. ويعني 
ببساطة أن التعلم يصبح اكتسابًا والطالب يصبح أكثر إجادة ملهارات اللغة من خالل 

استخدام االسرتاتيجيات املعرفية، وما وراء املعرفة. 
ثانيًا: مشكلة البحث وأسئلته 

تتمثل مشكلة البحث يف ظل الشكوى املتكررة من املعلمني واملتعلمني من ضعف 
احلاجة  تلبي  والتي ال  بغريها  الناطقني  العربية  اللغة  تعليم  املتبعة يف  التدريس  طرائق 
القرائي  اللغوية األربع بشكل عام، وتدريس مهاريت االستيعاب  يف تدريس املهارات 
نتائج الدراسات السابقة  والتحصيل اإلمالئي عىل وجه اخلصوص. وهذا ما أظهرته 
املجال.  هذا  يف  وعمله  اختصاصه  بحكم  أيضا  ملسه  وما  الباحث،  عليها  اطلع  التي 

وحياول البحث احلايل اإلجابة عن األسئلة التالية:
1-هل هناك اختالف يف حتسني االستيعاب القرائي لدى املتعلمني يف معهد اللغة 
العربية للناطقني بغريها بجامعة امللك عبد العزيز يعزى لطريقة التدريس املقرتحة أو 

الطرائق االعتيادية؟
اللغة  معهد  املتعلمني يف  لدى  اإلمالئي  التحصيل  زيادة  اختالف يف  هناك  2-هل 
العربية للناطقني يغريها بجامعة امللك عبد العزيز يعزى لطريقة التدريس املقرتحة أو 

الطرائق االعتيادية؟
ثالثًا: فروض البحث 

انبثقت من أسئلة البحث الفرضيات التالية:
 )0.05=α( الفرضية األوىل: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
بني متوسطات درجات أداء املتعلمني يف معهد اللغة العربية للناطقني بغريها بجامعة 
امللك عبد العزيز يف اختبار االستيعاب القرائي تعزى إىل طريقة التدريس املقرتحة أو 

الطرائق االعتيادية.
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 )0.05=α( الفرضية الثانية: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
بني متوسطات درجات أداء املتعلمني يف معهد اللغة العربية للناطقني بغريها بجامعة 
امللك عبد العزيز يف اختبار التحصيل اإلمالئي تعزى إىل طريقة التدريس املقرتحة أو 

الطرائق االعتيادية.
رابعًا: أهداف البحث

 هيدف هذا البحث إىل:
االسرتاتيجيات  قائمة عىل بعض  تدريس  استخدام طريقة  فاعلية  1-تعّرف مدى 
املعرفية وما وراء املعرفة يف حتسني االستيعاب القرائي وزيادة التحصيل اإلمالئي لدى 

متعلمي اللغة العربية الناطقني بغريها.
الناطقني بغريها يعون ويامرسون ما يتعلمون، من  اللغة العربية  2-جعل متعلمي 

خالل املشاركة النشطة التي تتيحها هلم الطريقة املقرتحة. 
3-إجياد طرائق تدريس حديثة تواكب العرص وأكثر جدوى وفاعلية بالنسبة للمعلم 

واملتعلم يف جمال تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها. 
خامسًا: أمهية البحث

 يلخص الباحث أمهية بحثه احلايل باآليت:
للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  املتخصصة يف  واملراكز  واهليئات  املؤسسات  1-تزويد 
بغريها باآلراء واملقرتحات والتوصيات التي تساعدهم يف حل املشكالت التي يواجهوهنا.
بغريها،  للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  القائمني عىل  البحث  هذا  نتائج  تفيد  2-قد 

وتزويدهم بمعلومات جديدة عن بعض طرائق التدريس اجلديدة واملطبقة علميًا. 
بعض  عىل  للتغلب  احلقيقية  احللول  إلجياد  حماولة  البحث  هذا  يكون  3-قد 
املشكالت املتعلقة بتدريس املهارات اللغوية بشكل عام، وحتسني االستيعاب القرائي 

وزيادة التحصيل اإلمالئي بشل خاص. 
سادسًا: حدود البحث وحمدداته

 التزم البحث احلايل باحلدود واملحددات اآلتية:
1-احلدود الزمانية: الفصل األول من العام اجلامعي 2017م -2018م.
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2-احلدود املكانية: معهد اللغة العربية للناطقني بغريها بجامعة امللك عبد العزيز– 
السعودية.

3-احلدود املوضوعية: قياس فاعلية طريقة تدريس قائمة عىل بعض االسرتاتيجيات 
املعرفية وما وراء املعرفة يف حتسني االستيعاب القرائي وزيادة التحصيل اإلمالئي.

بجمعة  بغريها  للناطقني  العربية  اللغة  بمعهد  املتعلمني  بعض  البرشية:  4-احلدود 
امللك عبد العزيز يف املستوى املتقدم.

الباحث-باعتبار  نظر  وجهة  -من  النتائج  تعميم  يمكن  النتائج:  تعميم  5-حدود 
عينة البحث احلايل عينة ممثلة ملجتمع البحث، وكذلك لصدق وثبات أدوات البحث.

سابعًا: تعريف مصطلحات البحث إجرائيًا
التي تعتمد عىل استقبال وتنظيم  املعرفية: هي االسرتاتيجيات  1-السرتاتيجيات 
وجيب  للمعلومات،  معاجلا  بوصفه  العقل  وتستخدم  املعلومات  واسرتجاع  وختزين 
مغزى  وذات  مفهومة  بطريقة  وتقدم  ومتسلسل  منظم  بشكل  اإلرشادات  تقدم  أن 
بالنسبة للمتعلم. وتركز عىل التذكر واالستدعاء، وتنشيط املعلومات السابقة، وطرح 
املعلومات بطريقة سهلة وموضوعية، واستخدام خرائط معرفية للمساعدة يف ترتيب 

وربط أجزاء املحتوى.
2-اسرتاتيجات ما وراء املعرفة: هي االسرتاتيجيات التي يستخدمها املتعلم للوصول 
إىل حالة مزاجية مناسبة للتعلم، واحلفاظ عليها وتتضمن عمليات التخطيط واجلدولة، 
بحيث يستخدم املتعلم عمليات حتديد األهداف العاجلة، واآلجلة لتعلم املهام، وجدولة 
االهتامم  مع  األهداف،  حتقيق  يف  حيدث  الذي  التقدم  مدى  ومراقبة  والتقويم،  الوقت، 

بالعوامل التي تساعد املتعلم عىل التوصل إىل حالة نفسية جيدة تؤهله للتعلم.
3-الستيعاب القرائي: وهو ما يسعى البحث احلايل إىل حتسينه لدى املتعلمني من 
لالستيعاب  املستخدمة  القياس  أداة  بداللة  تقاس  بحيث  املقروء،  استيعاب  مهارات 

القرائي التي أعدها الباحث.
املتعلمني يف  زيادته لدى  إىل  احلايل  البحث  ما يسعى  4-التحصيل اإلمالئي: وهو 
املهارات اإلمالئية وقدرهتم عىل الكتابة الصحيحة إمالئيًا بحيث تقاس بأداة القياس 

التي أعدها الباحث لذلك.
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ثامنًا: منهجية البحث
التجريبية  املجموعة  َسْت  ُدرِّ حيث  التجريبي.  شبه  املنهج  عىل  البحث  هذا  اعتمد 
َسْت  وُدرِّ دقيقة،   )50( حمارضة  كل  مدة  حمارضة   )20( مدار  عىل  املقرتحة  بالطريقة 
)التجريبية،  البحث  جمموعتي  عىل  وُطبَِّق  املتبعة.  االعتيادية  بالطرائق  الضابطة 
والضابطة( اختبارا )االستيعاب القرائي، والتحصيل اإلمالئي( اللذان أعدمها الباحث 
تصمياًم  الباحث  وأعدَّ  وبعدي(.  )قبيل  تطبيقني  يف  وذلك  البحث،  هذا  ألغراض 

استخدمه ألغراض البحث احلايل، واجلدول رقم )1( يوضح ذلك.

اجلدول )1(: تصميم البحث

02×01G1

02-01G2

ويفرس الباحث الرموز السابقة عىل النحو اآليت:
G1: املجموع التجريبية.

G2: املجموعة الضابطة.

واختبار  القرائي  االستيعاب  اختبار  باستخدام  القبيل  املتعلمني  أداء  قياس   :01

التحصيل اإلمالئي. 
×: التدريس باستخدام طريقة التدريس املقرتحة، )األثر التجريبي(.

-: التدريس باستخدام طرائق التدريس االعتيادية.
واختبار  القرائي  االستيعاب  اختبار  باستخدام  البعدي  املتعلمني  أداء  قياس   :02

التحصيل اإلمالئي.

الفصل الثاين: اإلطار النظري والدراسات السابقة للبحث

أوًل: اإلطار النظري للبحث: 
:)Cognitive Strategies( 1-اإلسرتاتيجيات املعرفية

 تعرف اإلسرتاتيجيات املعرفية بأهنا: عمليات ذهنية داخلية للسيطرة وضبط األداء 
الذهني، الذي يظهر عىل صورة تعديالت أو تنظيم ذهني للعمليات الداخلية واملحددة 
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قابلة  رموز  إىل  املعلومات  حتويل  وعمليات  االنتقائي،  واإلدراك  االنتباه  بعمليات 
)قطامي،  املشكالت.  حل  وعمليات  االسرتجاع،  وعمليات  األمد،  طويل  للتخزين 

2013م، صفحة 419( 
هذه  ومن  املعرفية،  التعلم  إلسرتاتيجية  تدريسية  أحداثًا   )Gagné( جانييه  وحدد 
وتقويم  السابقة،  خرباته  وإثارة  باألهداف،  وإعالمه  املتعلم،  انتباه  جذب  األحداث: 
الراجعة  بالتغذية  وتزويده  املعرفية،  أداءاته  واستدعاء  وتوجيهه،  اجلديدة  معلوماته 
وخربات  ملواقف  التعلم  ونقل  التذكر  وتعزيز  املعريف،  الذهني  أدائه  وتقويم  املناسبة، 

جديدة )العدوان و احلوامدة، 2011م، صفحة 117(. 
تنفيذ  يف  والتوسع  والتنظيم  التذكر،  عمليات  عىل  املعرفية  اإلسرتاتيجيات  وتركز 
املهام املختلفة. ومن اإلسرتاتيجيات املعرفية، ما ييل )عبد الباري، 2013م، الصفحات 

:)462-421
ورسم  املعلومات،  تصنيف  وتتضمن   :)Grouping( التجميع  أ-إسرتاتيجية 

خمططات عن املادة التعليمة.
 Elaboration of prior( السابقة  املعلومات  يف  التوسع  ب-إسرتاتيجية 

knowledge(: وتتضمن توظيف املتعلم ما يعرفه لبناء املعرفة اجلديدة.

ج-التلخيص :)Summarizing( وتتضمن حتديد األفكار األساسية يف املوضوع، 
أفكارها وتنظيمها  فهمها وربط  اجلهد يف  التعليمية وبذل  املادة  املبارش يف  واالنخراط 

ومعاجلتها للتوصل إىل امللخص املطلوب. 
بإملاعات  االستعانة  عىل  تقوم   :)Making Inferences( استنتاجات  د-عمل 

السياق، وختمني املعنى من النص والتنبؤ بام سيأيت بعد ذلك بناًء عىل مقدمات سابقة.
 :)Metacognition( 2- إسرتاتيجيات ما وراء املعرفة

غري  بشكل  ولكن  وأفالطون  أرسطو  أعامل  خالل  من  قدياًم  املفهوم  هذا  ظهر 
بداية  يف  مبارش  بشكل  وظهر   .)35 صفحة  2004م،  رضوان،  و  )الفرماوي  مبارش 
السبعينيات، وأول من أشار إليه هو العامل فالفل“Flavel“ )جروان، 2007م، صفحة 
44( ؛ )هبلول، 2003م، صفحة 95(، فأشار فالفل ”Flavel“ إىل هذا املصطلح بأنه 
وعي الفرد بالعمليات التي يامرسها يف مواقف التعلم املتنوعة نتيجة حصوله عىل معرفة 
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التي  املعرفة  من  االستفادة  كيفية  األفراد يف  املواقف، وخيتلف  ذات عالقة هبذه  معينة 
 .)Flavell, 1987, p. 231( يكتسبوهنا

ويرى كوهن، وآخرون )Cohen & et al, 2004, p. 176( أن ماوراء املعرفة هي 
فهم املتعلمني لعملية التعلم املتعلقة هبم وكيف يتم تعلمهم بشكل أفضل أو أقل كفاءة 

أثناء التعلم. 
ويرى اتشيلد )Child, 2004, p. 161( أن مفهوم ما وراء املعرفة هو أن يكون لدى 

الفرد وعي ذايت بحيث يفحص عملياته العقلية ويكون أكثر وعيا باملشكالت. 
وهناك مرادفات عدة ملفهوم ما وراء املعرفة، منها: فوق املعرفة، وما وراء اإلدراك، 
املفهوم  هبذا  االهتامم  وتطور  بالتفكري.  والوعي  التفكري،  يف  والتفكري  وامليتامعرفة، 
االهتامم  من  الكثري  يلقى  يزال  وال  والتطبيقي،  النظري  املستويني:  عىل  الثامنينيات  يف 
القرار.  واختاذ  املشكلة  والتعلم وحل  الذكاء  بنظريات  نظرا الرتباطه  هذا  يومنا  حتى 
هي  رئيسة،  حماور  ثالثة  يف  املعرفة  ماوراء  إسرتاتيجيات  »أكسفورد«  وحرصت 

)أكسفورد، 1996م، الصفحات 146-117(:
املحور األول: تركيز عملية التعلم: ويتضمن: 

- إسرتاتيجية النظرة الشاملة: وهبا يتم االعتامد عىل اخللفية املعرفية وربط الالحق 
أفضل  السابقة  واخلربات  اجلديدة  املعلومات  فهم  جتعل  اخللفية  وهذه  بالسابق، 
احلاجة  عند  الذاكرة  يف  استحضارا  وأكثر  مغزى،  ذا  الفرد  تعلمه  ما  ليصبح  وأسهل، 

 .)Barenhardt, 1997, pp. 5-8(
العقيل،  الرتكيز  عىل  االعتامد  يتم  وهبا  والتخزين:  النتباه  تركيز  إسرتاتيجية   -
يف  واألفكار  املعلمومات  ختزين  يف  املتعلم  ينجح  كي  بعناية،  مقروء  هو  ما  ومالحظة 

ذاكرته واستدعائها عند احلاجة.
املحور الثاين: التنظيم والتخطيط للتعلم: ويتضمن:

- إسرتاتيجية التنظيم: وتعني هتيئة بيئة ما وراء املعرفة، ويتطلب ذلك إعداد خطط 
وجداول زمنية إلنجاز األنشطة واملهام اللغوية وفق أهداف معينة واسرتاتيجيات فعالة 

يكون املتعلم واعيا هبا.
- إسرتاتيجية حتديد األهداف )العامة واخلاصة( يف عملية التخطيط للتعلم: حيث 
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حيدد املتعلم ما حيتاج إليه من معارف ومهارات، وما يريد إنجازه من مهام، وما يلزمه 
من إجراءات لتحقيق أهدافه.

- إسرتاتيجية التخطيط للمهام: وتعني التهيؤ إلنجازها وفق أهداف حمددة بقراءة 
األدوات  وجتهيز  الواجبات،  وإعداد  السابقة،  املعلومات  ومراجعة  اجلديد،  املوضوع 
 UT Austin Learning Center,( والكتب، وصياغة أسئلة جيدة لطرحها عىل نفسه

 .)2002, pp. 1-3

- إسرتاتيجية البحث عن فرص للامرسة العملية: تتطلب توظيف املتعلم ما تعلمه 
من أنشطة عملية لتطوير أدائه.

لتحديد  بانتظام؛  تعلمه  تقويم  إىل  بحاجة  املتعلم  التعلم:  تقويم  الثالث:  املحور 
أن  ويمكن  إجادته،  ومدى  تقدمه،  مدى  وقياس  أدائه،  يف  والضعف  القوة  نواحي 

يستخدم املتعلم هنا:
أو  باالستيعاب  املتعلم  وعي  جمرد  تعني  ال  وهي  الذاتية:  املراقبة  إسرتاتيجية   -
باإلخفاق فيه، وال تقف عند حدود اكتشافه لألخطاء ألن هذا غري كاف، وإنام ينبغي أن 
تكون لديه القدرة عىل التعديل الذايت، أي أن املراقبة تشمل الوعي باألخطاء، والقدرة 

عىل التصحيح الذايت.
اللغوي  أدائه  عىل  حكاًم  املتعلم  إصدار  تعني  وهي  الذايت:  التقويم  إسرتاتيجية   -
املقرر  أهداف  أو  الذاتية  األهداف  حتقق  مدى  هو  املعايري  وأهم  معينة،  معايري  وفق 

 .)Barenhardt, 1997, pp. 1-6(
3-الفرق بني اإلسرتاتيجيات املعرفية وما وراء املعرفة: 

حمور  إن  القول:  يمكن  املعرفة  وراء  وما  املعرفية  اإلسرتاتيجيات  بني  للتفرقة 
اإلسرتاتيجيات أو العمليات املعرفية معاجلة املعلومات من أجل مساعدة املتعلم عىل 
التخطيط من أجل حتقيق هذا اهلدف والرتكيز عليه،  حتقيق أهداف معرفية معينة، أما 
ومراقبة االستيعاب، والتقويم الذايت لألداء فكل ذلك من إسرتاتيجيات ما وراء املعرفة.

اليكون  ربام  أنه   :)108-107 الصفحات  2013م،  )الوييش،   “Flavel” ويرى 
الفرق  يكمن  وقد  املعرفة.  وراء  وما  املعرفية  اإلسرتاتيجيات  بني  واضحًا  فرقا  هناك 
الوحيد بينهام يف الكيفية التي يتم فيها استخدام املعلومات واهلدف منها. ويمكن التمييز 
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بينهام عىل أن األوىل تستخدم ملساعدة املتعلم يف الوصول هلدف معني، كام تساعده يف 
إىل  الوصول  تستعمل لضامن  الثانية  بينام  معاجلة موضوعات ومهارات حمددة،  عملية 
مها.  يقوِّ أو  يراقبها  أو  التعلم  عملية  خيطط  عندما  املتعلم  ويستخدمها  اهلدف،  هذا 

ويمكن إبراز الفرق بينهام عىل النحو اآليت:
1- تستخدم اإلسرتاتيجيات املعرفية عىل نحو مبارش عىل املهامت؛ أي أهنا تستخدم 
لتحقيق هدف معني، يف حني تستخدم اسرتاتيجات ما وراء املعرفة للتخطيط للعمليات 
املعرفية، وكيفية تنفيذها ومراقبة سري عملها وتقييم نتائجها، أي التأكد من حتقق اهلدف.
أكثر احلاحًا عندما تفشل اإلسرتاتيجيات  املعرفة تصبح  2- إسرتاتيجات ما وراء 
عىل  واحلكم  املعرفية  أنشطته  مراجعة  اىل  الفرد  يعمد  حيث  هدفها،  حتقيق  يف  املعرفية 

مدى فعاليتها.
ولكن  مثال،  والتساؤل  كالتخطيط  اإلسرتاتيجيات  نفس  يستخدم  قد  كالمها   -3
مع اختالف اهلدف من استخدامها. فالتساؤل يف االسرتاتيجيات املعرفية ربام يستخدم 
بوصفه أداة الكتساب املعرفة يف حني يستخدم يف إسرتاتيجيات ما وراء املعرفة بوصفه 
املهمة  تنفيذ  يف  املعرفية  العملية  فعالية  عىل  احلكم  أو  التعلم،  حتقيق  من  للتأكد  أداة 

التعليمية.
4- كالمها يعتمد عىل بعضهام، فأي حماولة الختيار إحدامها بمعزل عن األخرى قد 
اليعطي صورة واضحة عنهام. وقد تسبق إسرتاتيجات ما وراء املعرفة اإلسرتاتيجيات 

املعرفية أو تأيت بعدها.
5- اإلسرتاتيجيات املعرفية تساعد الفرد يف الوصول إىل هدف واضح وحمدد، أما 
اسرتاتيجات ما وراء املعرفة فإهنا تعلم الفرد ممارسة التوجيه الذايت. أما ممارسة التخطيط 
واملراقبة والتقويم للمهامت تساعد عىل تقوية البناء املعريف للمتعلم )العتوم، 2012م، 

صفحة 186(.
ثانيًا: الدراسات السابقة والتعقيب عليها:

يعرض الباحث أهم الدراسات التي اطلع عليها وذات صلة ببحثه، بام يأيت:
قائم  تعليمي  برنامج  أثر  استكشاف  إىل  هدفت  دراسة  أجرت )حسني، 2007م( 
عىل استخدام إسرتاتيجيات ما وراء املعرفية يف فهم القراءة والكتابة يف اللغة اإلنجليزية 
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للناطقني بغريها. واستخدمت املنهج شبه التجريبي، وتكونت عينتها من 120 طالبا 
داللة  ذات  فروق  وجود  عن  نتائجها  وأسفرت  الثانوي.  الثاين  الصف  من  وطالبة 
والضابطة  التجريبية  املجموعتني  بني  القرائي  الفهم  يف   )0.05=α( عند  إحصائية 
عىل  القائم  التعليمي  الربنامج  بني  تفاعل  وجود  وعدم  التجريبية.  املجموعة  لصالح 

استخدام إسرتاتيجيات ما وراء املعرفية ونوع اجلنس يف الفهم القرائي لدهيم.
استخدام  أثر  عىل  التعرف  إىل  هدفت  دراسة  2008م(  )شطناوي،  وأجرى 
اإلسرتاتيجيات املعرفية وفوق املعرفية يف مهارة املحادثة باللغة اإلنجليزية لدى طلبة 
من  العينة  وتكونت  التجريبي.  شبه  املنهج  واستخدمت  األردن،  يف  الثانوية  املرحلة 
)125( طالبة، وأظهرت نتائجها وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
)α ≥ 0.05( لصالح املجموعات التجريبية يف مهارة املحادثة باللغة اإلنجليزية لدى 

الطلبة تعزى الستخدام اإلسرتاتيجيات املعرفية وفوق املعرفية. 
وأجرى )الفقيه، 2011م( ، دراسة هدفت إىل التعرف عىل مدى فعالية التدريب 
عىل إسرتاتيجيات معرفية وما وراء معرفية يف حتسني حتصيل طالب اجلامعة السعوديني 
وقد  اإلنجليزية.  اللغة  تعلم  صفوف  يف  دافعيتهم  وزيادة  القرائي  الفهم  ملهارات 
نتائجها إىل  التجريبي، وتكونت عينتها من )50( طالبًا، وخلصت  املنهج  استخدمت 
املعرفية من خالل  املعرفية وما وراء  املعاجلة  التدريب عىل إسرتاتيجيات  فعالية  تأكيد 
املعرفية  اخلرائط  تنشيط  وأساليب  والتنازلية  التصاعدية  املعاجلة  طرق  من  االستفادة 
ومراقبة  الذات  وتقويم  الذات  وتنظيم  والرتكيب  والتحليل  واالستنتاج  واالستدالل 
نحو  الدافعية  وزيادة  القراءة،  إسرتاتيجيات  حتسني  يف  فعالة  أساليب  بوصفها  الذات 
عىل  الدارسني  أداء  وحتسني  القرائي  الفهم  حتسني  ثم  ومن  اإلنجليزية،  باللغة  القراءة 

االختبارات التحصيلية يف الفهم القرائي. 
وأجرت )اجلوهر، 2011م( ، دراسة هدفت إىل بيان فاعلية برنامج تدريبي لتنمية 
يف  هبا  الناطقني  غري  من  العربية  اللغة  متعلمي  لدى  اإلمالئي(  )الرسم  الكتابة  مهارة 
جامعة آل البيت، وتكونت عينتها من )37( طالبًا وطالبة من طلبة املستوى املتوسط، 
 )0.05 ≤ α( وأظهرت نتائجها وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
تعزى للربنامج التدريبي يف تعليم مهارة الكتابة )الرسم اإلمالئي( لصالح )املجموعة 
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 )0.05 ≤ α( وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة .)التجريبية
تعزى إىل اجلنس والتفاعل مع الطريقة. 

وأجرت )بنت رملن و الرشعة، 2016م(، دراسة هدفت إىل استقصاء أثر استخدام 
احلريف  باملستوى  القرائي  االستيعاب  حتسني  يف  املعرفة  وراء  ما  إسرتاتيجيات  بعض 
واالستنتاجي والتطبيقي لدى الطلبة الناطقني بغري العربية يف املرحلة اجلامعية بامليزيا. 
التجريبي، وتكونت عينتها من )52( طالبًا وطالبة من طلبة  املنهج شبه  واستخدمت 
السنة األوىل بجامعة العلوم اإلسالمية املاليزية، وأظهرت نتائجها وجود فرق ذي داللة 
إحصائية عند مستوى الداللة )α=0.05( يف املستويني: احلريف والتفسريي يعزى إىل 

أثر إسرتاتيجية التدريس لصالح املجموعة التجريبية.
- التعـقيـــب عىل الدراسات السابقة:

كل ما ذكر سابقًا من الدراسات هي بعض الدراسات التي توافرت لدى الباحث، 
وهي ذات صلة ببحثه احلايل سواء باملتغري املستقل أو املتغري التابع، ولكن هذه الدراسات 
أجريت عىل متعلمي اللغة اإلنجليزية الناطقني بغريها، كدراسة شطناوي )2008م(، 

ودراسة الفقيه )2011م(، ودراسة حسني )2007م(. 
طريقة  فاعلية  تناولت  التي  والبحوث  الدراسات  عدد  يف  قلة  الباحث  الحظ  كام 
االستيعاب  زيادة  يف  املعرفة  وراء  وما  املعرفية  اإلسرتاتيجيات  عىل  القائمة  التدريس 
وبعضها  بغريها،  الناطقني  العربية  اللغة  متعلمي  لدى  اإلمالئي  والتحصيل  القرائي 
كدراسة  التابع،  املتغري  أو  املستقل  باملتغري  سواء  منفصل  بشكل  لكن  هلام  تطرق 

اجلوهر)2011م(، ودراسة بنت رملن، والرشعة )2016م(. 
وأفاد هذا البحث من الدراسات السابقة يف اتباع األسلوب العلمي يف البحث من 
خالل املنهجية التي اتبعتها تلك الدراسات سواء يف تصميم االختبارات أو املعاجلات 
اإلحصائية ويف تصميم البحث بشكل عام. ويرى الباحث أن هذا البحث بدأ من حيث 
تغطية  إىل  دعت  التي  الدراسات  لتلك  استجابة  إال  هو  وما  الدراسات،  تلك  انتهت 
النقص احلاصل يف طرائق تدريس اللغة العربية للناطقني بغريها أو البحث عن وسائل 
مجيع  يف  التطوير  يستوجب  الذي  املستمر  العاملي  والتطور  وتتناسب  ذلك  يف  أنجع 

املجاالت.
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علم  -بحدود  الوحيد  البحث  بأنه  السابقة  الدراسات  عن  احلايل  البحث  ويتميز 
الباحث -الذي اقرتح طريقة تدريس قائمة عىل بعض اإلسرتاتيجيات املعرفية وما وراء 
املعرفة يف حتسني االستيعاب القرائي وزيادة التحصيل اإلمالئي معًا لدى متعلمي اللغة 

العربية الناطقني بغريها؛ إذ مل جيَر بحث مثيل له يف هذا املوضوع.

الفصل الثالث: طريقة البحث وإجراءاته

أوًل: إجراءات البحث
ولتحقيق أهداف البحث احلايل قام الباحث باإلجراءات اآلتية:

1-مراجعة األدب الرتبوي واللغوي املتعلق بطريقة التدريس القائمة عىل اإلسرتاتيجيات 
املعرفية وما وراء املعرفة، واملتعلق أيضا باالستيعاب القرائي والتحصيل اإلمالئي. 

الالزم  وإجراء  إىل جمموعتني جتريبية وضابطة،  وتقسيمها  البحث  عينة  حتديد   -2
ملعرفة تكافؤ املجموعتني.

3- إعداد أدوات البحث وعرضها عىل جلنة من املختصني واملحكمني للتأكد من 
صدقها وثباهتا ومدى مناسبتها لتحقيق أهداف البحث. 

4- جتريب أدوات البحث عىل عينة استطالعية من خارج عينة البحث األصلية.
عىل  اإلمالئي  والتحصيل  القرائي  االستيعاب  يف  قبيل  اختبار  بإجراء  5-القيام 

جمموعتي البحث؛ قبل البدء بتطبيق التجربة. )التطبيق القبيل(
األثر  )تطبيق  املقرتحة  بالطريقة  التجريبية  املجموعة  يف  املتعلمني  6-تدريس 

التجريبي( ، وتدريس املتعلمني يف املجموعة الضابطة بالطرائق االعتيادية املتبعة. 
يف  البعدي  االختبار  بإجراء  الباحث  قام  التدريس  فرتة  من  االنتهاء  بعد   -7

االستيعاب القرائي، والتحصيل اإلمالئي عىل جمموعتي البحث )التطبيق البعدي(.
لتحليلها  والبعدي؛  القبيل  التطبيقني  يف  للمجموعتني  االختبارين  نتائج  8-تفريغ 

إحصائيًا.
9-القيام باملعاجلات اإلحصائية الالزمة لإلجابة عن أسئلة البحث.

10- التوصل إىل النتائج، ومناقشتها وتفسريها، وتقديم التوصيات واملقرتحات يف 
ضوء نتائج البحث. 
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ثانيًا: أفراد البحث
تكون أفراد البحث من املتعلمني يف املستوى الثالث بمعهد جامعة امللك عبد العزيز 
اجلنسيات،  خمتلف  من  طالبًا   )39( وعددهم  بغريها،  للناطقني  العربية  اللغة  لتعليم 
وقسم الباحث العينة عشوائيا إىل جمموعتني: األوىل جتريبية، بلغ عددها )20( طالبًا. 

والثانية ضابطة، بلغ عددها )19( طالبًا. 
احلسابية واالنحرافات  املتوسطات  استخراج  تم  املجموعتني  تكافؤ  وللتحقق من 
القبيل  والتحصيل اإلمالئي  القرائي،  اختباري االستيعاب  املتعلمني يف  املعيارية ألداء 
املتوسطات  بني  اإلحصائية  الفروق  ولبيان  ضابطة(.  )جتريبية،  املجموعة  ملتغري  تبعا 

احلسابية تم استخدام اختبار »ت«، واجلدول )2( يوضح ذلك.

اجلدول )2(: املتوسطات احلسابية والنحرافات املعيارية واختبار »ت« تبعا ملتغري املجموعة عىل 
الستيعاب القرائي، والتحصيل المالئي القبيل لدى متعلمي اللغة العربية الناطقني بغريها يف معهد 

اللغة العربية للناطقني بغريها بجامعة امللك عبد العزيز 

العدداملجموعةالختبار
املتوسط 
احلسايب

النحراف 
املعياري

قيمة
”ت“

درجات 
احلرية

الدللة 
اإلحصائية

االستيعاب 
القرائي 

القبيل

2035.852.6210.414370.681جتريبية

1936.161.951ضابطة

التحصيل 
اإلمالئي 

القبيل

2030.802.5670.301370.765جتريبية

1930.581.953ضابطة

يتبني من اجلدول )2( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية )α=0.05( تعزى 
للمجموعة يف كل من االستيعاب القرائي، والتحصيل االمالئي، وهذه النتيجة تشري 

إىل تكافؤ املجموعتني.
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ثالثًا: أداة البحث
منفصلني:  اختبارين  الباحث  أعدَّ  أسئلته  عن  واإلجابة  البحث،  أهداف  لتحقيق   
التحصيل  لقياس معدل زيادة  القرائي، والثاين  لقياس مدى حتسن االستيعاب  األول 
بعرض  الباحث  قام  األداة  وثبات  صدق  من  وللتأكد  البحث،  عينة  لدى  اإلمالئي 
االختبارين عىل جلنة من املحكمني. وبعد وصول االختبارين إىل صورهتام النهائية تم 
تطبيقمها عىل عينة استطالعية من خارج عينة البحث األصلية. وبعد أسبوعني أعيد 
التطبيقني  ثانية عليها، وتم حساب معامل ارتباط بريسون بني  تطبيق االختبارين مرة 
)القبيل والبعدي( فبلغ )0.82( يف اختبار االستيعاب القرائي وبلغ )0.85( يف اختبار 
ألغراض  ويصلحان  مرتفع  االختبارين  ثبات  أن  إىل  يشري  وهذا  اإلمالئي  التحصيل 

إجراء هذا البحث. 

الفصل الرابع: حتليل البيانات والنتائج
يعرض الباحث نتائج بحثه وفقًا ألسئلة البحث كاآليت:

الستيعاب  حتسني  مستوى  يف  اختالف  هناك  هل  ونصه:  األول،  السؤال  نتائج 
للناطقني  العربية  اللغة  معهد  يف  بغريها  الناطقني  العربية  اللغة  متعلمي  لدى  القرائي 
بغريها بجامعة امللك عبد العزيز يعزى لطريقة التدريس املقرتحة أو الطرائق العتيادية؟

 ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية 
بجامعة  بغريها  للناطقني  العربية  اللغة  معهد  يف  املتعلمني  ألداء  املعدلة  واملتوسطات 
التدريس  طريقة  ملتغري  تبعا  البعدي  القرائي  االستيعاب  اختبار  يف  العزيز  عبد  امللك 

)لطريقة التدريس املقرتحة، الطرائق االعتيادية(، واجلدول )3( يوضح ذلك.
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اجلدول )3( املتوسطات احلسابية والنحرافات املعيارية واملتوسطات احلسابية املعدلة لالستيعاب 
القرائي لدى متعلمي اللغة العربية الناطقني بغريها يف معهد اللغة العربية للناطقني بغريها بجامعة 

امللك عبد العزيز البعدي تبعا ملتغري طريقة التدريس

املجموعةالختبار
البعديالقبيل

املتوسط 
املعدل

اخلطأ 
املعياري املتوسط 

احلسايب
النحراف 

املعياري
املتوسط 
احلسايب

النحراف 
املعياري

االستيعاب 
القرائي 

طريقة 
التدريس 
املقرتحة 
)ن=20(

35.852.62147.452.66547.5270.499

الطرائق 
االعتيادية 
)ن=19(

36.161.95139.582.31739.4980.512

36.002.29443.624.68843.5120.357املجموع

املعيارية  واالنحرافات  احلسابية  املتوسطات  يف  ظاهريًا  تباينًا   )3( اجلدول  يبني 
واملتوسطات املعدلة لالستيعاب القرائي لدى املتعلمني يف معهد اللغة العربية للناطقني 
بغريها بجامعة امللك عبد العزيز بسبب اختالف فئات متغري طريقة التدريس )طريقة 
التدريس املقرتحة، الطرائق االعتيادية(، ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بني املتوسطات 

احلسابية تم استخدام حتليل التباين األحادي املصاحب واجلدول )4( يوضح ذلك.
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اجلدول )4( نتائج حتليل التباين األحادي املصاحب لثر طريقة التدريس عىل الستيعاب القرائي 
لدى متعلمي اللغة العربية الناطقني بغريها يف معهد اللغة العربية للناطقني بغريها بجامعة امللك عبد 

العزيز البعدي

مصدر 
التباين

جمموع 
املربعات

درجات 
احلرية

متوسط 
املربعات

قيمة 
اإلحصائي 

)ف(

الدللة 
الحصائية 

)ح(

حجم األثر
)η2(

االختبار 
القبيل 

)املصاحب( 
52.892152.89210.6560.0020.228

625.3361625.336125.9840.0000.778الطريقة

178.690364.964اخلطأ 

835.23138الكيل املعدل 

ألثر  تعزى   )0.05=α( إحصائية  داللة  ذي  فرق  وجود   )4( اجلدول  من  يتبني 
الطريقة حيث بلغت قيمة )ف( 125.984 وبداللة إحصائية 0.000، وجاء الفرق 

لصالح طريقة التدريس املقرتحة.
ومن أجل الكشف عن مدى فاعلية طريقة التدريس يف حتسني مستوى االستيعاب 
القرائي، تم إجياد مربع ايتا )η2( لقياس حجم األثر فكان )0.778(، وهذا يعني أن 
للربنامج  يرجع  بغريها  الناطقني  العربية  اللغة  متعلمي  أداء  يف  التباين  من   %77.8

التدريبي بينام يرجع املتبقي لعوامل أخرى غري متحكم هبا. 
نتائج السؤال الثاين، ونصه: هل هناك اختالف يف مستوى زيادة التحصيل اإلمالئي 
يغريها  للناطقني  العربية  اللغة  معهد  يف  بغريها  الناطقني  العربية  اللغة  متعلمي  لدى 

بجامعة امللك عبد العزيز يعزى لطريقة التدريس املقرتحة أو الطرائق العتيادية؟
ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية 
بجامعة  يغريها  للناطقني  العربية  اللغة  معهد  يف  املتعلمني  ألداء  املعدلة  واملتوسطات 
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التدريس  طريقة  ملتغري  تبعا  البعدي  اإلمالئي  التحصيل  اختبار  يف  العزيز  عبد  امللك 
)لطريقة التدريس املقرتحة، الطرائق االعتيادية(، واجلدول )5( يوضح ذلك.

اجلدول )5(: املتوسطات احلسابية والنحرافات املعيارية واملتوسطات احلسابية املعدلة للتحصيل 
اإلمالئي لدى متعلمي اللغة العربية الناطقني بغريها يف معهد اللغة العربية للناطقني يغريها بجامعة 

امللك عبد العزيز البعدي تبعا ملتغري طريقة التدريس

املجموعةالختبار
البعديالقبيل

املتوسط 
املعدل

اخلطأ 
املعياري املتوسط 

احلسايب
النحراف 

املعياري
املتوسط 
احلسايب

النحراف 
املعياري

التحصيل 
اإلمالئي

طريقة 
التدريس 
املقرتحة 
)ن=20(

30.802.56740.852.13440.8050.463

الطرائق 
االعتيادية 
)ن=19(

30.581.95333.792.37133.8370.475

30.692.26137.414.21037.3210.331املجموع

املعيارية  واالنحرافات  احلسابية  املتوسطات  يف  ظاهريًا  تباينًا   )5( اجلدول  يبني 
بجامعة  يغريها  للناطقني  العربية  اللغة  معهد  يف  املتعلمني  ألداء  املعدلة  واملتوسطات 
متغري  فئات  اختالف  بسبب  البعدي  اإلمالئي  التحصيل  اختبار  يف  العزيز  عبد  امللك 
طريقة التدريس )طريقة التدريس املقرتحة، الطرائق االعتيادية(، ولبيان داللة الفروق 
املصاحب  األحادي  التباين  حتليل  استخدام  تم  احلسابية  املتوسطات  بني  اإلحصائية 

واجلدول )6( يوضح ذلك.
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اجلدول )6(: نتائج حتليل التباين األحادي املصاحب لثر طريقة التدريس عىل التحصيل اإلمالئي لدى 
متعلمي اللغة العربية الناطقني بغريها يف معهد اللغة العربية للناطقني يغريها بجامعة امللك عبد العزيز

مصدر 
التباين

جمموع 
املربعات

درجات 
احلرية

متوسط 
املربعات

قيمة 
اإلحصائي 

)ف(

الدللة 
الحصائية 

)ح(

حجم 
األثر
)η2(

االختبار 
القبيل 

)املصاحب( 
33.612133.6127.8520.0080.179

471.9861471.986110.2660.0000.754الطريقة

154.096364.280اخلطأ 

الكيل 
املعدل 

673.43638

ألثر  تعزى   )0.05=α( إحصائية  داللة  ذي  فرق  وجود   )6( اجلدول  من  يتبني 
الطريقة حيث بلغت قيمة )ف( 110.266 وبداللة إحصائية 0.000، وجاء الفرق 

لصالح طريقة التدريس املقرتحة.
التحصيل  مستوى  زيادة  يف  التدريس  طريقة  فاعلية  مدى  عن  الكشف  أجل  ومن 
يعني  وهذا   ،)0.754( فكان  األثر  حجم  لقياس   )η2( ايتا  مربع  إجياد  تم  االمالئي، 
لطريقة  يرجع  بغريها  الناطقني  العربية  اللغة  متعلمي  أداء  يف  التباين  من   %75.4 أن 

التدريس املقرتحة بينام يرجع املتبقي لعوامل أخرى غري متحكم هبا. 

الفصل اخلامس: مناقشة النتائج وتفسريها والتوصيات واملقرتحات

أوًل: مناقشة النتائج وتفسريها:
هذا  من  اهلدف  كان  حيث  وتفسريها،  البحث  نتائج  مناقشة  هنا  الباحث  يتناول 
البحث هو قياس فاعلية طريقة تدريس قائمة عىل بعض اإلسرتاتيجيات املعرفية وما 
متعلمي  لدى  اإلمالئي  التحصيل  وزيادة  القرائي  االستيعاب  حتسني  يف  املعرفة  وراء 
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العمليات  أجريت  أن  وبعد  العزيز.  عبد  امللك  بجامعة  بغريها  الناطقني  العربية  اللغة 
اإلحصائية الالزمة واستخرجت النتائج. كانت النتائج كاآليت:

الداللة  مستوى  عند  إحصائيا  دالة  فروق  وجود  إىل  البحث  نتائج  توصلت 
)α=0.05( بني متوسطات درجات أفراد املجموعتني )الضابطة، التجريبية( يف اختبار 
أظهرت  حيث  التجريبية.  املجموعة  لصالح  البعدي  التطبيق  يف  القرائي  االستيعاب 
النتائج اخلاصة بالسؤال األول وجود فروق ذات داللة إحصائية )α=0.05( تعزى 
للمجموعة يف مستوى حتسن االستيعاب القرائي، وجاءت الفروق لصالح املجموعة 
التجريبية، وهذا يدل عىل فاعلية طريقة التدريس املقرتحة يف حتسني االستيعاب القرائي 
لدى املتعلمني. حيث بلغت قيمة »ت« )125.984(، وبداللة إحصائية )0.000(، 
املعدل  املتوسط احلسايب  التجريبية. كام يالحظ أن  الفروق لصالح املجموعة  وجاءت 
للمجموعة  املعدل  احلسايب  املتوسط  وبلغ   ،)47.527( بلغ  التجريبية  للمجموعة 
التجريبية،  املجموعة  لصالح  كان  الفرق  أن  عىل  يدل  وهذا   .)39.498( الضابطة 
لدى  القرائي  االستيعاب  حتسني  يف  املقرتحة  التدريس  لطريقة  فاعلية  وجود  يؤكد  مما 

املتعلمني. 
الداللة  مستوى  عند  إحصائيا  دالة  فروق  وجود  إىل  البحث  نتائج  توصلت  كام 
يف  التجريبية(  )الضابطة،  املجموعتني  أفراد  درجات  متوسطات  بني   )0.05=α(
اختبار التحصيل اإلمالئي يف التطبيق البعدي لصالح املجموعة التجريبية أيضًا، حيث 
أظهرت النتائج اخلاصة بالسؤال الثاين وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
وبداللة   ،)110.266( »ت«  قيمة  بلغت  حيث  للمجموعة،  تعزى   )0.05=α(
يالحظ  كام  التجريبية.  املجموعة  لصالح  الفروق  وجاءت   ،)0.000( إحصائية 
املتوسط  وبلغ   ،)40.805( بلغ  التجريبية  للمجموعة  املعدل  احلسايب  املتوسط  أن 
كان  الفرق  أن  عىل  يدل  وهذا   .)33.837( الضابطة  للمجموعة  املعدل  احلسايب 
لصالح املجموعة التجريبية، مما يؤكد وجود فاعلية لطريقة التدريس املقرتحة يف زيادة 

التحصيل اإلمالئي لدى املتعلمني.
يف  إجييابيًا  حتسنا  أظهروا  قد  التجريبية  املجموعة  أفراد  أن  عىل  تدل  النتيجة  وهذه 
االختبارين  يف  نتائجهم  خالل  من  اإلمالئي  التحصيل  يف  وزيادة  القرائي  االستيعاب 
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يف  البعدي  التحصيل  أن  يعني  مما  الضابطة،  املجموعة  أفراد  من  أفضل  وبشكل 
االختبارين لدى أفراد املجموعة التجريبية قد تأثر باستخدام اإلسرتاتيجيات املعرفية 
اإلمالئي.  التحصيل  وزيادة  القرائي  االستيعاب  مستوى  حتسني  يف  املعرفة  وراء  وما 
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج الدراسات التي عرضها الباحث وأكدت وجود عالقة بني 
اإلسرتاتيجيات املعرفية وما وراء املعرفة، وحتسني االستيعاب القرائي وزيادة التحصيل 

اإلمالئي لدى املتعلمني. 
ويتضح من النتائج السابقة أيضا رفض فرضيتي البحث، وقبول الفرضية البديلة أي 
ثبت وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )α=0.05( بني متوسطي 
درجات أداء متعلمي اللغة العربية الناطقني بغريها يف املجموعتني )التجريبية، الضابطة( 
يف اختباري االستيعاب القرائي والتحصيل اإلمالئي لصالح املجموعة التجريبة تعزى 

إىل طريقة التدريس املقرتحة. ويعزو الباحث ذلك إىل: 
التي  املتعددة  بعناية يف ضوء إسرتاتيجيات ها  اختيارها  تم  املقرتحة  الطريقة  أ-أن 
والتحصيل  القرائي  االستيعاب  ختدم  بحيث  التدريس  يف  متنوعة  أنشطة  تستخدم 

اإلمالئي لدى املتعلمني. 
الطريقة املقرتحة من خطوات  القراءة يف ضوء ما تتطلبه  ب-تدريس موضوعات 
ذات فاعلية يف عملية التعليم والتعلم وما ينطوي عليها من أسس ترتبط بالتعلم النشط، 
واحتوائها عىل أنشطة كانت تساعد املتعلمني عىل توليد أسئلة ذاتيًا يف ضوء ما يتضمنه 
النص القرائي من مهارات االستيعاب القرائي غساعد ذلك عىل نمو اجلوانب املعرفية 

وما وراء املعرفية لدهيم. 
ج-فاعلية الطريقة املقرتحة يف حتسني االستيعاب القرائي وزيادة التحصيل اإلمالئي 
املتعلم  التدريس والتي تركز عىل  املنظمة يف  التي متيزت بخطواهتا  البحث،  لدى عينة 
ملوضوعات  داعمة  تعليمية  وأنشطة  وسائل  من  رافقها  وما  التعليم،  عملية  حمور  فهو 

التدريس أبرزت اجلانب املعريف والتطبيقي أثناء التدريس عىل النصوص املستهدفة. 
د-كام يعزو الباحث ذلك الفرق أيضا إىل التحول يف طريقة إدارة الدرس اللغوي 
حتقق  ما  وهذا  والتواصل،  االتصال  ووسائل  والتقني  املعريف  التطور  مع  يتامشى  بام 

باستخدام اإلسرتاتيجيات املعرفية وما وراء املعرفة يف التدريس.
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هـ-كام يعزو الباحث ذلك الفرق أيضا إىل ما تتميز به هذه اإلسرتاتيجية من قدرة 
عىل مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني بحيث يتعلم كل متعلم باالعتامد عىل الذات 

وفق قدراته.
ثانيًا: التوصيات: 

 يف ضوء نتائج البحث احلايل، يويص الباحث بام يأيت:
أ-عقد دوارت وورش عمل ملعلمي ومتعلمي اللغة العربية للناطقني بغريها حول 

اإلسرتاتيجيات املعرفية وما وراء املعرفة إلظهار أمهيتها ودورها يف التعليم والتعلم. 
وراء  وما  املعرفية  اإلسرتاتيجيات  استخدام  عىل  واملتعلمني  املعلمني  ب-تشجيع 
املعرفة يف التدريس من خالل إجيابيات هذه الطرييقة التي أظهرهتا نتائج البحث احلايل، 

ال سيام يف حتسني االستيعاب القرائي وزيادة التحصيل اإلمالئي.
ج-تبني املؤسسات التي تعنى يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها هلذه الطريقة 

املقرتحة ملا أثبتته من جدوى واضحة يف التدريس.
ثالثًا: املقرتحات: 

 يف ضوء نتائج البحث احلايل، يقرتح الباحث ما يأيت:
أ-إجراء بحث مشابه للبحث احلايل لقياس فاعلية طريقة التدريس املقرتحة يف تنمية 

مهارات أخرى لدى متعلمي اللغة العربية للناطقني بغريها. 
ب-إجراء بحث مشابه للبحث احلايل لقياس فاعلية طريقة التدريس املقرتحة مع 

مراعاة متغريات اجلنس واجلنسية واملستويات اللغوي األخرى.
حول  واملتعلمني  املعلمني  اجتاهات  لقياس  احلايل  للبحث  مشابه  بحث  ج-إجراء 

استخدام الطريقة املقرتحة يف التدريس.
د-إجراء دراسات أخرى ملعرفة وعي املعلمني واملتعلمني باإلسرتاتيجيات املعرفية 

وما وراء املعرفة.
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ملخص البحث
بذور  األغاين  وتغرس  التعليمية،  العملية  يف  والرسور  واملرح  البهجة  الغناء  ينرش 
األدب يف الطالب املبتديء، ورغم أمهية الغناء يف تعليم اللغة العربية إال أن واقع تعليم 
األغاين  يف  ونقصا  بل  الغناء  استخدام  يف  نقصا  يشهد  بغريها  للناطقني  العربية  اللغة 
يدفعنا  املتنقلة  التكنولوجيات  انتشار  أن  كام  الغرض،  هلذا  خصيصا  واملعدة  املناسبة 
وهيدف  بغريها،  للناطقني  العربية  اللغة  مهارات  وتعلم  تعليم  يف  منها  االستفادة  إىل 
الطريقة  فاعلية  والتعرف عىل مدى  املربجمة  الغنائية  الطريقة  استخدام  إىل  البحث  هذا 
العربية بجامعة بروناي دار السالم،  اللغة  املستخدمة عىل املستوى التحصييل لطالب 
وقد استخدم هذا البحث املنهج شبه التجريبي، فقامت التجربة عىل عينة عشوائية من 
التعليمية  الدروس  حتويل  تم  وقد  السالم،  دار  بروناي  بجامعة  العربية  اللغة  طالب 
 )CEFR( وفقا ألهداف اإلطار األوريب املشرتك لتعليم اللغات A للمستوى املبتديء
بطريقة غنائية ووضعها يف برنامج إلكرتوين يمكن من خالله استخدام التعليم املدمج 
وغنائها  األغاين  تلحني  مع  اإللكرتوين،  والتعليم  التقليدي  التعليم  بني  الدمج  أي 
بطريقة احرتافية ثم برجمتها وجتهيزها يف برنامج إلكرتوين يساعد املعلم والطالب معا 

أثر استخدام الطريقة الغنائية املبرمجة
على تعليم اللغة العربية للمبتدئني

د. حممد حمي الدين أمحد ؛ د. فردوس أمحد جاد

جامعة بروناي دار السالم
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يف تعليم وتعلم اللغة العربية وثقافتها من خالل األغاين املتدرجة وباستخدام الوسائل 
 48 عىل  متت  التي  التجربة  أثبتت  وقد  وخارجه،  الفصل  داخل  احلديثة  التكنولوجية 
طالبا يف جمموعتني جتريبية وضابطة أن استخدام الطريقة الغنائية املربجمة أدى إىل زيادة 
مستوى حتصيل طالب املجموعة التجريبية، إىل جانب تفاعلهم ومشاركتهم يف العملية 
التعليمية بصورة جيدة، ووجدت هذه التجربة أن الطريقة الغنائية املربجمة تعطي الطالب 
فرص التدريب املتكرر والتعلم املستمر الذي ال حيده مكان وال زمان، وتساعد الطريقة 
الغنائية املربجمة الطالب عىل التعلم الذايت الذي يؤدي إىل زيادة مستوى حتصيل الطالب 
يف  املربجمة  الغنائية  الطريقة  باستخدام  البحث  هذا  ويويص  اللغوية،  مهاراهتم  وينمي 
التعليم والتعلم، مع رضورة إعادة النظر يف مناهج وبرامج تعليم اللغة العربية للناطقني 
بغريها بحيث تدعم التكنولوجيات املتنقلة وتستخدم الطريقة الغنائية املربجمة وتدعم 

التعليم املدمج والتعلم الذايت. 
الكلامت املفتاحية: علم اللغة التطبيقي، تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، طرق 
التعليم، التعليم اإللكرتوين، التكنولوجيات املتنقلة، والتعليم املدمج، األغاين التعليمية.

مقدمة البحث:
ذكر اإلطار األوريب املشرتك لتعليم اللغات)CEFR or CEF( )1( أن استخدام األغاين 
يف تعليم اللغات يساهم يف حتقيق الكفاءة اللغوية الرتباط األغاين باجلوانب االجتامعية 
يعزز  الدراسية  الفصول  يف  األغاين  واستخدام  باللغة؛  للناطقني  واحلضارية  والثقافية 
من عالقات املتعلمني جتاه بعضهم البعض، كام يؤدي إىل تعزيز العمل اجلامعي، وقد 
الحظت الدراسات أثر املوسيقى واإليقاع واللحن عىل تعلم اللغة،)2(والحظت دراسة 
بريتكروتز Breitkreutz )3( أن نسبة 50% من املعلمني يستخدمون األساليب الغنائية 

1-Council of Europe. 2001. Common European Framework of Reference for languages: Learn-
ing, teaching, assessment. Cambridge: Cambridge University Press from http://www.coe.int/t/
dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf
2- Ludke, K. M., Ferreira, F., & Overy, K. 2014. Singing can facilitate foreign language learn-
ing. Memory and Cognition, 42, 41-52. http://dx.doi.org/10.3758/s13421- 013-0342-5.
3- Breitkreutz, J. A., Derwing, T. M., & Rossiter, M. J. 2001. Pronunciation teaching practices 
in Canada. TESL Canada J. Revue TESL du Canada, 19(1), 51-61.
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والرتديد والتكرار يف تعليم النطق؛ وقد كانت اجتاهات الطالب إجيابية نحو استخدام 
األغاين يف تعليم اللغات؛)1( كام أن توفري املقررات التعليمية إلكرتونيا يؤدي إىل زيادة 
مشاركة الطالب يف العملية التعليمية، ويوفر فرصا تعليمية جديدة حيث يتوفر املقرر 
والتعليم  اإللكرتوين  التعليم  بني  الدمج  أن  كام  املدجمة،)2(  واألقراص  اإلنرتنت،  عرب 
التقليدي يؤدي إىل توفري املرونة يف العملية التعليمية، ويناسب املتعلمني خمتلفي امليول 
املواد  واستخدام  الطالب،)3(  لدى  التحصيل  تنمية  يف  ويسهم  النفسية،  واخلصائص 

التعليمية اإللكرتونية ينمي مهارات الكالم واالستامع.)4( 
عىل  التغلب  يف  الطالب  تساعد  قد  األغاين  أن  الحظت  السابقة  والدراسات 
صعوبات تعلم اللغة األجنبية،)5( ألن األغاين تغري من رتابة التعليم وتساعد يف شعور 
لدهيم  حتسن  قد  األغنية  يستخدمون  والذين  التعليمية،)6(  املادة  جتاه  بالراحة  الطالب 
األغاين  أن  الدراسات  وأثبتت  احلرف،)7(  وصوت  الكلمة  وقراءة  األصوات  متييز 
التعليمية أسلوب تعليمي فعال،)8( وأن األغاين تساعد يف تعليم القراءة وحتسني األداء 

1- sevik m., 2014. Young EFL Learner Beliefs about Classroom Songs. International Journal of 
English and Education, 3 (1), 50-59.
2- Learning Technology Center. 2010. Hybrid Courses. www.uwm.edu/1tc/hybrid/faculty/....//
tips.cfm
3- Dzuiban, c., Hartman, J., Moskal, P. 2004. Blended Learning Educat Use Center For Applied 
Resarch (ECAR), No. 7. www.educause.edu.ecar.
4- Guangying, C. 2014. An experimental research on blended learning in the development of 
listening and speaking skills in China. Southern African Linguistics and Applied Language 
Studies, 32(4), 447-460.
5- Ashtiani, T. F., & Zafarghandi. A. M. 2015. The effect of English verbal songs on the con-
nected speech aspects of English learners’ speech production. Advances in Language and Liter-
ary Studies, 6(1) 212-226.
6- Keskin, F., 2011. Using Songs as Audio Materials in Teaching Turkish as a Foreign Lan-
guage. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 10 (4), 378-383.
7- Walton, P., 2014. Using Singing and Movement to Teach Pre-reading Skills and Word Read-
ing to Kindergarten Children: An Exploratory Study. Language and Literacy. 16 (3), 54-77.
8- Alisaari, J., & Heikkola, L. M. 2016. Increasing fluency in L2 writing with singing. Stud-
ies in Second Language Learning and Teaching, 6(2), 271-292. http:// dx.doi.org/10.14746/
ssllt.2016.6.2.5.



-320-

عديد  وجدت  وقد  املستهدفة،)1(  اللغة  يف  النطق  حتسني  إىل  األغاين  وتؤدي  الصويت، 
تعليم  فاعلية يف  أكثر  الغناء  اللغة، وأن  تعليم  للغناء يف  التأثري اإلجيايب  الدراسات  من 
الكلامت والعبارات من طرق التدريس التقليدية، وأن استخدام الغناء من الطرق التي 
التعليم املستقبيل،)2( فاألغاين تستخدم املوسيقى التي تطور الذاكرة  يمكن أن تفيد يف 

من خالل اإليقاع ومن خالل ارتباطها بالعواطف.)3(

أمهية البحث ومشكلته: 
إن استخدام الغناء يف تعليم اللغة العربية وعلومها تقنية قديمة حديثة، فقد استخدم 
علامء العربية القدامى املتون الشعرية الغنائية مثل: ألفية ابن مالك، وحتفة األطفال ومتن 
استخدام  أمهية  العربية  اللغة  معلمي  من  كثري  ويدرك  إلخ،  األجرومية  ومتن  اجلزرية 
األغاين يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ولذلك قد جيتهد بعضهم يف استخدام 
أحيانا  مناسبتها  عدم  من  الرغم  عىل  التعليمية  الفصول  يف  لألطفال  املعدة  األغاين 
الفصول  يف  الغناء  املعلمني  بعض  يستخدم  ال  وقد  أخرى،  أحيانا  توفرها  صعوبة  أو 
التعليمية خوفا من أن يضطروا إىل استخدام أصواهتم يف الغناء، أو لقلة األغاين املعدة 
لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، واستخدام التعليم اإللكرتوين ودجمه يف التعليم 
التقليدي مع استخدام الطريقة الغنائية قد يعالج كثريا من مشاكل تعليم وتعلم اللغة 

العربية ومهارهتا. 
العربية يف  اللغة  البحث تم استطالع آراء )76( من معلمي  وقبل الرشوع يف هذا 
سون اللغة العربية يف املدارس العربية بربوناي، وجامعة  بروناي من أصل )105( ُيَدرِّ
املعلمني ببندر رسي بجوان وجامعة السلطان الرشيف عيل اإلسالمية وجامعة بروناي 

1- Murphey, T. 1991. Song and music in language learning: An analysis of pop song lyrics and 
the use of song and music in teaching English as a foreign language. Bern: Peter Lang. Murphy, 
J. M. (1991). Oral communication in TESOL: Integrating speaking, listening, and pronuncia-
tion. TESOL Quarterly, 25(1), 51-75
2- Legg, R. 2009. Using music to accelerate language learning: An experimental study. Re-
search in Education, 82, 1-12.
3- Sabani, M. B., & Torkeh, M., 2014. The Relationship Between Musical Intelligence And 
Foreign Language Learning: The Case of Iranian Learners of English. International Journal of 
Applied Linguistics and English Literature, 3 (3), 26-32.
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دار السالم، كعينة غري مقصودة أي حوايل 80% من معلمي اللغة العربية، وقد تبني أن 
احلاجة كبرية إىل أغاٍن تعليمية مربجمة إلكرتونيا لتعليم اللغة العربية وكانت نسبة احلاجة 

88.16 % بمتوسط حسايب 4.3. كام يف اجلدول )1(.

اجلدول )1( احلاجة إلعداد أغاٍن تعليمية مربجمة إلكرتونيا للمبتدئني من الناطقني بغريها

احلاجة 
إلعداد

قليال جداقليالمتوسطكثرياكثريا جدا
املتوسط 
احلسايب

أغاين 
تعليمية 
مربجمة 

إلكرتونيا

% 51.32% 36.84% 5.26% 2.63% 3.954.3

كام أبدى طالب جامعة بروناي دار السالم انطباعات جيدة عن استخدام األغاين 
يف تعليم اللغة العربية،)1( ولتلبية حاجة املعلمني والطالب إىل توظيف األغاين املربجمة 
إلكرتونيا  برناجما  البحث  هذا  أعد  بغريها،  للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  يف  إلكرتونيا 
العربية بحيث  اللغة  لتعليم  يوم  أول  استخدام األغاين من  يدعم  العربية  اللغة  لتعليم 
جديدة  طرق  واستخدام  اللغات،  تعليم  يف  احلديثة  التوجهات  من  االستفادة  يمكن 
الكمبيوتر واهلاتف  استخدام  بغريها، وبحيث يمكن  للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  يف 
املدمج،  التعليم  باستخدام  وخارجه  الفصل  داخل  التعليمية  العملية  يف  املحمول 
التعليمية،  املقررات  حسب  املتدرجة  التعليمية  األغاين  إىل  التعليمية  العملية  وحلاجة 
واهتم هذا البحث بإعداد جمموعة من األغاين املتدرجة والتي يمكنها أن حتقق أهداف 
برنامج  إعداد  )CEFR(، وكذلك  املشرتك  األوريب  اإلطار  A من مستويات  املستوى 
إلكرتوين يستخدم األغاين يف تعليم اللغة العربية، مع رشح كيفية تعليم اللغة العربية 
التعليم  بني  الدمج  أي  املدمج  التعليم  خالل  من  األغاين  باستخدام  بغريها  للناطقني 
التقليدي والتعليم اإللكرتوين داخل الفصل وخارجه، وهذا البحث حياول اجلمع بني 

1- http://www.arabic-teacher.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=6
2&lang=en 
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مزايا التعليم التقليدي وجها لوجه داخل الفصل والتعليم اإللكرتوين وفق متطلبات 
للمبتدئني داخل  العربية  لتعليم األغاين  إلكرتوين  برنامج  باستخدام  التعليمي  املوقف 

الفصل أو خارجه.
املستوى  عىل  املربجمة  الغنائية  الطريقة  فاعلية  مدى  عىل  التعرف  البحث:  هدف 
دار  بروناي  بجامعة  العربية  اللغة  تعليم  برنامج  األول يف  املستوى  التحصييل لطالب 

السالم.
الواقع  دراسة  حني  التحلييل  الوصفي  املنهج  البحث  هذا  استخدم  البحث:  منهج 
البحث  هذا  واستخدم  وحتكيمه؛  املقرتح  الربنامج  إعداد  وحني  بروناي  يف  التعليمي 
تأثري  من  للتحقق  وذلك  املقرتح  الربنامج  جتريب  حني  التجريبي  شبه  املنهج  أيضا 
استخدام الطريقة الغنائية املربجمة عىل تنمية املهارات اللغوية لدى الطالب وأخذ هذا 
القائم عىل نظام املجموعتني، حيث تتعرض املجموعة  التجريبي  باملنهج شبه  البحث 
التجريبية الستخدام الطريقة الغنائية املربجمة بينام نعزهلا عن املجموعة الضابطة، وبذلك 
يصبح املتغري املستقل هو استخدام الطريقة الغنائية املربجمة، أما املتغري التابع فهو تنمية 

املهارات اللغوية )االستامع، الكالم، القراءة، الكتابة(.
أسئلة البحث: هذا البحث حياول الوصول إىل اإلجابات عن األسئلة التالية:

لطالب  العربية  اللغة  مهارات  تعليم  يف  املربجمة  الغنائية  الطريقة  استعامل  هل   -1
املجموعة التجريبية يؤدي إىل حتسن درجاهتم يف االمتحان البعدي باملقارنة مع درجاهتم 

يف االمتحان القبيل.
2- هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي مستوى حتصيل درجات 
املجموعة  لصالح  لالختبار  البعدي  التطبيق  يف  والضابطة  التجريبية  املجموعتني 

التجريبية.

أول: برنامج مقرتح لتعليم اللغة العربية باستخدام األغاين:
األغاين  باستخدام  للمبتدئني  العربية  اللغة  لتعليم  املقرتح  اإللكرتوين  الربنامج  إن 
طريق  عن  حمدودة  أهداف  أو  هدف  لتحقيق  األنامط  خمتلفة  تعليمية  مواد  عن  عبارة 
احلاسوب يتفاعل معها املتعلم وتوفر له التغذية الراجعة الفورية حسب استجابته، وبناء 
بناء لربنامج إلكرتوين حموسب لتعليم األغاين  الربنامج املحوسب يف هذا البحث هو 
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العربية للمبتدئني من الناطقني بلغات أخرى، يستخدم جمموعة من الدروس التعليمية، 
األهداف  من  ملجموعة  طبقا  املعدة  التقويم  وأساليب  والتعلم،  التعليم  ونشاطات 
بطريقة  املبتدئني  الطالب  يناسب  بام  ورتبت  نظمت  والتي  مسبقا،  املحددة  التعليمية 
واالختبارات،  والتدريبات  واأللعاب  واألغاين  والصورة  الصوت  تستخدم  تفاعلية 
 Reigeluth( ويتامشى هذا البحث عند إعداد الربنامج مع النظرية التوسعية لرجيلوث
Elaborative Theory( ألهنا تتناول تنظيم املادة عىل املستوى بشكل موسع، وتتناول 

الربنامج  تصميم  تم  وحتليله  الواقع  دراسة  فبعد  الدرايس،)1(  املقرر  عىل  املادة  تنظيم 
املحوسب ثم تعديله من خالل تطبيقه وجتريبه مرات متعددة، وبعد أن تم االستقرار 
عىل شكل الربنامج تم حتكيمه من قبل جلنة التحكيم، واألخذ بمقرتحات هذه اللجنة، 
للربنامج،  والتجهيز  اإلعداد  ومرحلة  التصميم  مرحلة  مع  تتداخل  السابقة  واملراحل 
ومرحلة كتابة السيناريو، ومرحلة التنفيذ للسيناريو يف صورة برجمية تستخدم الوسائط 
املتعددة، ثم مرحلة التجريب والتطوير، وتضم كل مرحلة جمموعة من املهارات الرئيسة 

والفرعية، ولقد تم اتباع اخلطوات اآلتية:
1- دراسة واقع تعليم اللغة العربية يف بروناي دار السالم ومعرفة احلاجة إىل إعداد 
والوسائل  والربامج  املناهج  ومعرفة  للمبتدئني،  العربية  اللغة  لتعليم  حموسب  برنامج 
التعليمية املستخدمة يف تدريس اللغة العربية، وأساليب تطوير املحتوى التعليمي، وقد 

كان ذلك من خالل بناء استبانات تم تقديمها لعينات من:
أ- املتخصصني يف اللغة العربية وتعليمها. 

ب- املعلمني واملعلامت يف املؤسسات التعليمية املختلفة.
ج- طالب اللغة العربية باجلامعة.

2- تصميم الربنامج املقرتح، واقرتاح املحتوى وطرق تدريس الربنامج.
3- عرض الربنامج املقرتح عىل جمموعة من املحكمني، لتعديله يف ضوء أهدافه.

4- تطبيق الربنامج املقرتح عىل الطالب املبتدئني بجامعة بروناي دار السالم الذين 
يدرسون اللغة العربية اختياريا.

1- Reigeluth, C& Others 2009. Instructional-Theories and Model: Understanding Instructional 
Theory. New York and Londn:TAYLOR AND FRANCIS PUBLISHER. Volume III. PP. 3-26.
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5- من خالل االختبارات التحصيلية القبلية والبعدية تم رصد النتائج والتأكد من 
صالحية الربنامج. 

شاشات األغاين:
برجمة 32  تم  للمبتدئني، وقد  العربية  األغاين  بإعداد عدد من  البحث  قام هذا  قد 
أغنية تم إعدادها وتلحينها وغناؤها خصيصا هلذا البحث وبرجمتها ونرشها يف صفحة 
داخل  وضعها  وكذلك   ،http://www.arabic-teacher.com بعنوان:  اإلنرتنت  عىل 
برنامج إلكرتوين بحيث يمكن التكرار والتعلم لألغنية كاملة أو جلزء منها أو السامع 
لألغنية مع املوسيقى، وتتدرج األغاين مع مستوى الطالب وحسب الدروس التعليمية 
داخل  تدريسها  يمكن  للمبتدئني  املقرتحة  فاألغاين  بأول،  أوال  الطالب  يتعلمها  التي 
والتعارف،  احلروف،  األغاين:  هذه  ومن  مستقلة،  دروس  يف  أو  التعليمية،  الدروس 
وأدوايت، وأرسيت، واملهن، والرياضة ... إلخ، والشكل )1( يوضح نموذجا لشاشات 

األغاين:

الشكل )1( أغنية أصوات احلروف
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ففي األغنية املذكورة يف الشكل )1( حيفظ الطالب من خالل هذه األغنية أصوات 
تساعد  واألغنية  العربية،  األسامء  من  حرف  لكل  مثال  مع  مفتوحة  العربية  احلروف 
حتوهيا  التي  واملفردات  حرف،  لكل  مثال  مع  العربية  احلروف  كل  تذكر  عىل  الطالب 
والفواكه  واخلرضاوات  احليوانات  بعض  عىل  خالهلا  من  الطالب  يتعرف  األغنية 
عليها،  يتعرف  أن  الطالب  حيتاج  التي  املفردات  من  ذلك  وغري  التعليمية  واألدوات 
ويمكن تدريس هذه األغنية للطالب عىل مراحل أو عىل فرتات حتى يتمكن الطالب 

من حفظ األغنية كاملة.

ثانيا: الطريقة الغنائية املربجمة:
للغناء  استخدام  بل هي  تعليام لألغاين فحسب  ليست  املربجمة  الغنائية  الطريقة  إن 
تم  إذا  اللغوية  املهارات  برجمة  عن  الناتج  فالتكرار  املبتدئني،  لتدريس  طريقة  باعتباره 
بطريقة غنائية فإنه يمنع رتابة التكرار، ويؤدي إىل رسعة اإلتقان ثم إىل الطالقة اللغوية، 
وقد تم برجمة األغاين التعليمية بحيث يتم تعليم املهارات اللغوية بطريقة غنائية، وكذلك 
اإللكرتونية  الرشائح  ربط  تقنيات  فباستخدام  مهارية،  بطريقة  العربية  األغاين  تعليم 
يمكن الغوص يف الربنامج اإللكرتوين والتعلم داخل الوحدة الواحدة بطريقة متشعبة، 
الربنامج املقرتح منظام  اللغة وعنارصها، وبذلك يكون  التعليم والتعلم ملهارات  فيتم 
بطريقة تدعم الطالب واملعلم معا الستخدام الطريقة الغنائية املربجمة، فال يمكن االعتامد 
عىل التعليم اإللكرتوين وحده يف تعليم اللغة العربية باستخدام الطريقة الغنائية املربجمة 
التعليم  وباستخدام  الفصل  داخل  العربية  اللغة  مهارات  عىل  بالتدريب  ذلك  يتم  بل 
الفصول  خارج  اإللكرتوين  التعليم  وباستخدام  معا،  اإللكرتوين  والتعليم  التقليدي 
التعليمية مع التَّغنِّي باللغة العربية؛ ويتوقف نجاح التعليم املدمج عىل املعلم حيث جيب 
أن تكون لديه القدرة عىل اجلمع بني التدريس التقليدي واإللكرتوين، وأن يكون قادرا 
عىل خلق روح املشاركة والتفاعلية داخل الفصل، وأن يستوعب اهلدف من التعليم، 

وأن يقدر عىل التعامل مع الوسائط التعليمية.)1(

1- Bianco, V., Macsween, F. 2008. Teacher Role and On Line Communication during Blended 
Learning Business Course. Proceeding of World Conference on Educational Multimedia, Hy-
permedia and Telecommunications. Chesapeake, V A: AACE. Pp (3681-3686).
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ولقد تم تنظيم الربنامج املقرتح إىل دروس تعليمية بأسامء مهارات اللغة وعنارصها، 
تم حتليل  كام  التعليمي،  املحتوى  بحيث ختدم  متشعبة  بصورة  الدروس  توزيع  تم  كام 
حمتوى اللغة العربية الذي يتم تعليمه يف الربنامج إىل عنارص اللغة األساسية من أسامء 

وأفعال وحروف وأصوات:
واحلوارات  الشفوي  املدخل  باستخدام  الكالم  بمهارة  البدء  وتم  الكالم:  مهارة   
املتسلسلة بحيث تتيح للمعلم استخدام الطريقة الغنائية فمثال يقول املعلم: اسمي حمي 
الدين وأنت ثم يشري إىل الطالب1 فيقول: اسمي أمحد ثم يردد باقي الطالب قائلني: 

اسمه أمحد. فيشري الطالب 1 إىل الطالب2 وأنت، ... وهكذا.
الغنائية املربجمة ضمن  مهارة الستامع: ويتم تعليمها للمبتدئني باستخدام الطريقة 
االستامع إىل املفردات واالختيار من متعدد، وكذلك االستامع إىل احلوارات واإلجابة 

عن األسئلة، والتمييز بني األصوات العربية املتشاهبة.
ضمن  املربجمة  الغنائية  الطريقة  باستخدام  للمبتدئني  تعليمها  ويتم  القراءة:  مهارة 

القراءة اجلهرية فرديا ومجاعيا بطرق غنائية.
ويتم تعليمها للمبتدئني باستخدام الطريقة الغنائية املربجمة من أول  مهارة الكتابة: 
يوم ضمن كتاب املهارات، فالكتابة تكون متهيدا لتعليم وإتقان باقي املهارات باستخدام 
الطريقة الغنائية، وذلك باإلجابة عن التدريبات النمطية املربجمة يف البيت أو يف الفصل.
كام يتم تعليم املفردات والرتاكيب واألصوات ضمن دروس متسلسلة باستخدام 
تعليمها  يتم  فاملفردات  الغنائية،  الطريقة  استخدام  تتيح  بحيث  والصورة  الصوت 
بتعليم املفردات الوظيفية وبطريقة غنائية ضمن درس املفردات، ويتم تعليم الرتاكيب 
العربية النمطية بطريقة غنائية ضمن الدروس املهارية خاصة درس النحو الوظيفي، كام 
تعليم  يتم  التحليلية، كام  الكلية  الطريقة  باستخدام  تعليم األصوات بطرق خمتلفة  يتم 

األصوات املفردة قراءة واستامعا وبطريقة غنائية.

تعليم األغاين: 
الربنامج املحوسب املقرتح يمكن تعليم األغاين بطرق خمتلفة ومتنوعة  باستخدام 
العربية  باألصوات  االستعانة  تم  حيث  املعلم،  صوت  استخدام  إىل  احلاجة  دون 
الغنائية املحرتفة، وتم عرض األغنية كام يف الشكل )1( مع املوسيقى وعرضها بدون 
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املوسيقى، وعرض املوسيقى فقط مع االستعانة برشيط العرض املظلل لقيادة الطالب 
وإرشادهم، فعند عرض األغنية للطالب باملوسيقى يعرض الربنامج األغنية كاملة يف 
أعىل الصفحة، ويف نفس الوقت يتم عرض البيت الشعري الذي سيغنيه الطالب عىل 
رشيط خاص يف أسفل الصفحة مع تظليل الكلمة التي يغنيها مع اللحن، وهكذا حتى 
آخر األغنية، وعند الضغط عىل أيقونة بدون املوسيقى يتم عرض األغنية ملحنة بصوت 
املغني وبدون موسيقى عىل نفس الرشيط الزمني، وعند الضغط عىل أيقونة موسيقى يتم 
عرض األغنية مكتوبة مع املوسيقى وبدون صوت املغني لكي يكون صوت الطالب 
املوسيقى  يقرأ ويغني بصوته مستخدما  املبتديء  املغني، والطالب  البديل لصوت  هو 
التي يوفرها له احلاسوب مع الرشيط الزمني، وقد تم ربط األغاين بالدروس التعليمية 
بحيث تكون األغنية متعلقة بموضوع الدرس فتكون يف هناية الدرس أو تكون يف بدايته 

حسب رغبة املعلم وطريقة التدريس التي يتبعها. 
املعلم  يكون  املدمج  التعليم  باستخدام  الفصل  داخل  املربجمة  األغاين  تعليم  وعند 

خمريا يف طريقة التدريس التي يستخدمها داخل الفصل، ويمكنه االستعانة بام ييل:
قراءة  أوال  األغنية  املعلم  يقرأ  أو  موسيقى  بدون  األغنية  إىل  الطالب  يستمع   -1
عادية ويمكن تكرار القراءة مرة أو مرتني ليهييء الطالب للنطق السليم ومتثيل اإللقاء، 

ثم يناقش الطالب يف فهمهم، ويعطيهم فكرة عامة عن املعنى العام.
2- يقرأ املعلم ثانية األغنية قراءة شعرية أمام الطالب، ويطلب منهم الرتديد خلفه، 

ثم يطلب منهم القراءة، إن كانوا جييدوهنا.
3- يفتح املعلم صوت احلاسوب كي يستمع الطالب إىل األغنية ملحنة وبأصوات 
عربية أصيلة، ويأمر الطالب بالرتديد مع األغنية، ويشجعهم عىل ضبط اإليقاع، ومع 

التكرار سيستوعب الطالب النشيد وحيفظونه ويربعون يف أدائه وحدهم.
4- يرتك املعلم طالبه يقومون بالغناء وحدهم حتى يتمكنوا من قراءة األغنية يف 

الفصل أو يكلفهم بحفظ األغنية ملحنة يف البيت.
املوسيقى وحدها  يفتح هلم  األغنية  الطالب مع  تفاعل  املعلم من  يتأكد  5- حينام 

تاركا الطالب يغنون بأنفسهم فرادى أوبطريقة مجاعية.
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ثالثا: التجربة:
الطريقة  فاعلية  مدى  عىل  والتعرف  املربجمة  الغنائية  الطريقة  استخدام  تم  لقد 
العربية بجامعة بروناي دار السالم،  اللغة  املستخدمة عىل املستوى التحصييل لطالب 
وقد متت التجربة عىل طالب اللغة العربية بجامعة بروناي دار السالم، حيث تم حتويل 
الدروس التعليمية للمستوى املبتديء بطريقة غنائية ووضعها يف برنامج إلكرتوين تم 
إعطاء  وتم  اإللكرتوين،  والتعليم  التقليدي  التعليم  بني  باخللط  الفصل  يف  استخدامه 
وصف  وهذا  الضابطة،  املجموعة  عن  وحجبه  التجربة  لطالب  اإللكرتوين  الربنامج 
التجربة  وألدوات  الدراسة،  عينة  الختيار  اتبعت  التي  وللطريقة  التجربة  لتصميم 
هذه  إجراء  وخطوات  األدوات،  هذه  وثبات  صدق  من  التحقق  وكيفية  املستخدمة، 

التجربة، وغري ذلك.

متغريات التجربة:
1- املتغري املستقل التجريبي: وهو استخدام الطريقة الغنائية املربجمة هبدف التعرف 

عىل فاعليتها يف تنمية مهارات اللغة العربية.
2- املتغري التابع: املستوى التحصييل للطالب

وهي  التابع  واملتغري  املستقل  املتغري  بني  تقع  التي  وهي  الوسيطة:  املتغريات   -3
تتطلب حتقيقا للتجانس بينها يف املجموعتني أي ضبط هذه املتغريات حتى ال تتداخل 

يف التأثري عىل املتغري التابع، ومنها العمر الزمني واجلنس واملستوى التحصييل...
تصميم التجربة: هذه التجربة استعملت عينتني مستقلتني من جمموعتني، املجموعة 
األوىل هي املجموعة التجريبية واملجموعة الثانية هي املجموعة الضابطة، وطلبت هذه 
الدراسة من املعلم تدريس املجموعتني التجريبية والضابطة بحيث يستخدم مع املجموعة 
الضابطة الطريقة التقليدية، بينام يستخدم مع املجموعة التجريبية الطريقة الغنائية املربجمة 
ثم يتم املقارنة بني نتائج االختبارين القبيل والبعدي، وجرت هذه التجربة يف جو درايس 
طبيعية،  بطريقة  املتغريات  حدوث  نتيجة  الظاهري  الصدق  الكتساب  وذلك  حقيقي، 
أسابيع(،  تقريبا )تسعة  التعليم متت ملدة شهرين  فإن عملية  الدراسة  أهداف  ولتحقيق 

بمعدل أربع ساعات يف األسبوع لكل من املجموعتني التجريبية والضابطة. 
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اجلامعة  وطالبات  طالب  من  عشوائيا  التجربة  عينة  اختيار  تم  التجربة:  جمتمع 
الذين يتقدمون لدراسة اللغة العربية اختياريا، وجمتمع الدراسة هذا يقترص عىل طالب 

املجموعتني فقط.
اختيار العينة: طالب هذه التجربة هم طالب مادة اللغة العربية االختيارية بجامعة 
بروناي دار السالم، وهذه املادة هي مادة اختيارية لكل طالب اجلامعة، واللغة العربية 
هي ضمن لغات كثرية تعرضها اجلامعة كغريها من اللغات يف مركز اللغات باعتبارها 
من  فتبدأ  مستويات  إىل  مقسمة  العربية  واللغة   ،Breadth Courses اختيارية  مواد 
وعينة  املتقدم،  املستوى  حتى  مستويات  مخس  يف  وتتدرج  األول،  االبتدائي  املستوى 
التجربة تتكون من طالب وطالبات اجلامعة الذين تقدموا لدراسة اللغة العربية، كي 
تكون املجموعتان، التجريبية والضابطة، متكافئتني من حيث العمر الزمني، واملستوى 
واحدة،  قبول  لرشوط  وخيضعون  االجتامعية،  والبيئة  املدرسية،  والبيئة  العلمي، 
عىل  حصلوا  وقد  عاما،   )18( عرش  وثامنية   )17( عرش  سبعة  بني  فيام  تقع  وأعامرهم 
النهائي  التحصييل  االمتحان  نتيجة  يف  العلمي  مستواهم  تقارب  عىل  تدل  درجات 
للمرحلة الثانوية، وهم يدرسون يف كليات علمية وليست هلم خلفية عن اللغة العربية. 
لغات جامعة  بمركز  األوىل  السنة  الدراسة من )48( طالبا، من طلبة  ويتكون جمتمع 
وقد  فقط،  املجموعتني  يقترص عىل طالب  هذا  الدراسة  السالم، وجمتمع  دار  بروناي 
واألخرى  التجريبية  املجموعة  لتكون  عشوائية  بطريقة  املجموعتني  إحدى  اختيار  تم 
منها املجموعة الضابطة، وتتكون املجموعة التجريبية من أربعة وعرشين )24( طالبا، 

وتتكون املجموعة الضابطة من أربعة وعرشين )24( طالبا.
وقد راعت الدراسة أال يعرف طالب املجموعة التجريبية أهنم موضع جتربة، وأال 
الضابطة،  للمجموعة  بالنسبة  احلال  أيضا هو  بوجود جمموعة ضابطة، وذلك  يعلموا 
فال تعرف هذه املجموعة بوجود جمموعة جتريبية، حتى تقلل من احتامل اتصال طالب 
املجموعتني التجريبية والضابطة بعضهم ببعض وتتم بينهم مناقشات عن الدروس أو 

طريقة التدريس، مما يؤثر عىل نتيجة التجربة.
أدوات التجربة: وقد تم إعداد االختبار هلذا البحث بحيث جيرى قبل التجربة وبعد 
انتهاء التجربة، وذلك لقياس املستوى اللغوي للطالب موضع التجربة، وللتحقق من 
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صدق االختبار تم عرض هذين االختبارين عىل عدد من املتخصصني يف طرق ومناهج 
تعليم العربية للناطقني بغريها من جامعة املنصورة بمرص، وجامعة السلطان الرشيف 
ببندر  املعلمني  وجامعة  بامليزيا،  إدريس  السلطان  وجامعة  بربوناي،  اإلسالمية  عيل 

رسي بجوانج وغريهم وتم مناقشتهم يف حمتوى االختبارين القبيل والبعدي.

خطوات وإجراءات تنفيذ التجربة
1- تم حتديد املجموعتني اللتني تشملهام التجربة يف هذا البحث بطريقة عشوائية.

اللغة  مهارات  عىل  للتدريب  واألجهزة  التعليمية  الربامج  وجتهيز  إعداد  تم   -2
العربية.

وصححت  والضابطة  التجريبية  املجموعتني  عىل  القبيل  االختبار  إجراء  تم   -3
أوراق اإلجابة ورصدت درجات الطلبة، وذلك لتحديد مستواهم اللغوي والتحصييل 

قبل إجراء التجربة. 
4- تم تدريب املعلم عىل استخدام الطريقة الغنائية املربجمة للمجموعة التجريبية، 
التي  الغنائية املربجمة عن املجموعة الضابطة  الطريقة  الدراسة منه إخفاء  وطلبت هذه 
استعامل  وهو  املستقل  املتغري  تطبيق  تم  هنا  ومن  فقط،  التعليمي  الكتاب  استخدمت 

الطريقة الغنائية املربجمة مع املجموعة التجريبية، وحجبها عن املجموعة الضابطة.
5- استغرق تنفيذ التجربة شهرين تقريبا )تسعة أسابيع(، بمعدل أربع ساعات يف 

األسبوع لكل من املجموعتني التجريبية والضابطة.
وتصحيح  والضابطة  التجريبية  املجموعتني  عىل  البعدي  االختبار  إجراء  تم   -6
اللغوي والتحصييل  لتحديد مستواهم  الطلبة، وذلك  أوراق اإلجابة ورصد درجات 

بعد إجراء التجربة.
7- متت مقارنة نتائج االختبارين )القبيل والبعدي( ملعرفة ما أحدثه استعامل الطريقة 
للمجموعة  واللغوي  التحصييل  املستوى  عىل  العربية  اللغة  تعليم  يف  املربجمة  الغنائية 

التجريبية باملقارنة مع املستوى التحصييل واللغوي للمجموعة الضابطة.
8- متت معاجلة نتائج التجربة معاجلة إحصائية باستخدام بعض الطرق اإلحصائية 
 t-test ) مثل املتوسطات احلسابية واالنحراف املعياري ومعامل االرتباط واختبار ) ت

للعينتني املستقلتني.
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9- تفسري املعلومات يف ضوء أسئلة التجربة وفروضها.
10- عرض تلخيص التجربة وأهم النتائج التي تم التوصل إليها ثم التوصيات.

العمليات  باقي  SPSS يف حساب  املعاجلة اإلحصائية: تم اعتامد احلزم اإلحصائية 
اإلحصائية.

الختبار التحصييل )القبيل والبعدي(: هيدف االختبار التحصييل )القبيل والبعدي( 
يف  املتضمنة  اللغوية  املهارات  عنه  تعرب  الذي  اللغوي  التحصيل  مستوى  قياس  إىل 
الربنامج الذي تم تدريسه، وقد قام هذا البحث بصياغة االختبار بحيث يقيس مدى 

حتصيل الطالب للمهارات التي تعلموها خالل املستوى املبتدئ.
عىل  املبدئية  صورته  يف  االختبار  البحث  هذا  عرض  لالختبار:  الظاهري  الصدق   
جمموعة حمكمني من املتخصصني يف تدريس علوم اللغة العربية وطلب إبداء الرأي يف 
االختبار املقرتح من حيث مدى مالئمة األسئلة لعمر الطالب، ومدى شموله وكفاية 
وتكامل  الصياغة،  وضوح  ومدى  املحددة،  اجلوانب  يف  املتضمنة  العنارص  وتكامل 
واتساق جوانب االختبار، ومدى دقة تعليامت االختبار، ومناسبة الدرجات املخصصة 
لكل سؤال، وطلب أية تعديالت يرى املحكمون إدخاهلا عىل االختبار كي يصري أكثر 
جدوى وفاعلية يف قياس ما وضع لقياسه، وبعد إجراء التعديالت واملالحظات أصبح 
النهائية صادقا. وبمراجعة استجابات املحكمني عىل االختبار يف  االختبار يف صورته 
لقياسه، وأن صياغة  ما وضع  يقيس  االختبار  أن  املحكمون عىل  أمجع  األوىل  صورته 
بعض األسئلة حتتاج إىل أن تكون أكثر وضوحا، وقد تم تعديل هذه الصياغات يف ضوء 
اقرتاحات املحكمني، ووافق املحكمون عىل الدرجات املخصصة لكل سؤال وكذلك 
السابقة  واملالحظات  التعديالت  إجراء  وبعد  احلايل،  بوضعها  االختبار  تعليامت  عىل 

أصبح االختبار يف صورته اجلديدة صادقا.

حتليل نتائج التجربة وتفسريها 
املجموعة  وتتكون  طالبا،   )24( وعرشين  أربعة  من  التجريبية  املجموعة  تتكون 
الكيل  املجموع  يكون  وبذلك  أيضا،  طالبا   )24( وعرشين  أربعة  من  الضابطة 
املجموعتني،  عىل  والبعدي  القبيل  االختبارين  إجراء  تم  وقد   ،)48( للمجموعتني 
ورصدت الدرجات التي حصل عليها الطالب يف كل امتحان، واجلدول )2( يوضح 
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املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري لدرجات الطالب يف االختبار البعدي، كام ييل:

جدول )2( املتوسط احلسايب والنحراف املعياري لدرجات الطالب يف الختبار البعدي

العددالنحراف املعيارياملتوسط احلسايباملجموعة

68.7927.070924الضابطة

83.7087.262024التجريبية

76.25010.348248اإلمجايل

وباستخدم حتليل التغاير ANCOVA لفحص متوسط درجات الطالب يف االختبار 
 )α=0.05(البعدي، ولتحديد ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
بني املتوسط احلسايب لدرجات الطالب يف االختبار البعدي يف جمموعتي الدراسة عند 
الدرجة الكلية، ومن خالل اجلدول )3( نالحظ أن مستوى الداللة يساوي )0.000( 

أقل من 0.05 مما يدل عىل وجود فرق ذي داللة إحصائية. 

جدول )3( حتليل التغاير للمتوسط احلسايب لدرجات الطالب يف الختبار البعدي

الدرجة
مصدر 
التباين

جمموع 
املربعات

درجات 
احلرية

متوسط 
املربعات

قيمة »ف«
F

مستوى 
الدللة

الدرجة 
الكلية

االختبار 
القبيل

1040.23111040.23135.3900.000

االختبار 
البعدي يف 
املجموعة 
التجريبية

2706.12312706.12392.0670.000

1322.6864529.393اخلطأ

284108.00048الكيل
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تفسري نتائج التجربة 
ومن النتيجة اإلحصائية السابقة يمكن اإلجابة عن سؤايل البحث وهو أن استعامل 
إىل  يؤدي  التجريبية  املجموعة  لطالب  العربية  اللغة  تعليم  املربجمة يف  الغنائية  الطريقة 
وأنه  القبيل،  االمتحان  يف  درجاهتم  مع  باملقارنة  البعدي  االمتحان  يف  درجاهتم  حتسن 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي مستوى حتصيل درجات املجموعتني 
التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي لالختبار لصالح املجموعة التجريبية، ونالحظ 
أن طالب املجموعة الضابطة قد حتسنت درجاهتم أيضا ولكن بنسبة أقل من املجموعة 
التجريبية، وقد تكون هذه الزيادة البسيطة ناجتة عن أسباب أخرى مثل طريقة التدريس 

والكتاب املقرر.
أليجاندرو  دراسة  مع  اتفق  حيث  السابقة  الدراسات  مع  البحث  هذا  اتفق  وقد 
)Alejandro( يف أن الطالب يفضلون استخدام أجهزهتم النقالة عىل الرغم من عدم 
وجود تعليامت من معلميهم، وأن الطالب يفضلون الطريقة الغنائية املربجمة يف الدراسة 
األكاديمية اجلامعية، واتفق مع دراسة جوي )Joy( يف أن استخدام احلاسب اإللكرتوين 
يف التعليم يؤدي إىل اكتساب الطلبة للمفاهيم التعليمية املختلفة بصورة دقيقة ويف وقت 
أن  يف   )Grgurovic( جرجوروفيك  دراسة  مع  إجيايب  خط  يف  البحث  ويسري  أرسع، 
مهارات  حتسني  يف  تساعد  التقليدي  والتعليم  اإللكرتوين  التعليم  وسائل  بني  الدمج 
التعليم املدمج  التي أكدت أن   )Guangying( التحدث والنطق، ودراسة جوانجينج
 )Walton( والستن  دراسة  مع  ويتفق  واالستامع،  التحدث  مهارات  حتسني  إىل  يؤدي 
وقراءة  األصوات  متييز  لدهيم  حتسن  قد  األغنية  يستخدمون  الذين  أن  وجدت  التي 

الكلمة وصوت احلرف.

الغنائية  الطريقة  الذين يستخدمون  البحث من أن الطالب  اخلامتة: لقد تأكد هذا 
الفصل  خارج  والدراسة  الذايت  التعلم  عىل  وتدرهبم  اللغوية،  مهاراهتم  تزيد  املربجمة 
الدرايس قبل الدرس وبعده، وتوفر وقت املعلم لكي يقوم بدوره يف التوجيه واإلرشاد، 
مع  اإللكرتوين  التعليم  يستخدم  الذي  املدمج  التعليم  أمهية  عىل  البحث  هذا  ويؤكد 
املدخل  ضوء  يف  اللغوية  باملهارات  االهتامم  رضورة  عىل  وتؤكد  التقليدي،  التعليم 
من  امللل  يدفع  املربجمة  الغنائية  الطريقة  باستخدام  التعليم  وأن  الوظيفي،  االتصايل 
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اللغة  مهارات  لتعليم  صاحلة  بيئة  الفصل  من  وخيلق  الدرايس،  الفصل  داخل  التعليم 
العربية، كام جيعل البيئة املحيطة للطالب داعمة له ومساعدة عىل التعلم خارج الفصل 
باستخدام التكنولوجيات املتنقلة، فاألغاين تم عرضها يف صورة تقبل التكرار والرتديد، 
مع مشاهدة نص األغنية وقراءهتا؛ وعندما يتآلف الطالب مع األغنية ونصها ويتعود 
عىل قراءهتا وحلنها يقوم بغنائها بنفسه والسري مع إيقاع املوسيقى والنص دون صوت 
املغني األصيل، فيصبح الطالب مغنيا عربيا أصيال منتشيا ومرسورا إلتقانه إيقاع األغنية 
التي تعلمها، ومتحمسا لدراسة غريها، ويمكن للطالب أن يتعلم األغنية القادمة قبل 
اللغة  درس  يصبح  وهكذا  العربية؛  اللغة  دروس  من  الثاين  للدرس  دراسته  بعد  أو 
العربية للمبتدئني درسا ممتعا ومشوقا ومثريا ُيدخل الرسور والفرح عىل قلوب الطالب 
أو عناء، ويمكن مراجعة جتربة طالب  املبتدئني، ويرتقي بحسهم األديب دون تكلف 

املدرسة العربية اإلعدادية للبنات ببندر رسي بجوان بربوناي دار السالم

.https://www.youtube.com/watch?v=UC8SXyYFgfo

ويويص هذا البحث بإعادة صياغة املقررات التعليمية بحيث يمكن برجمتها بطرق 
أيضا  البحث  هذا  ويويص  مكان،  كل  يف  واملعلمون  الطالب  منها  فيستفيد  خمتلفة 
الثانية مع رضورة  اللغة  الغناء باعتباره طريقة فعالة من طرق تدريس  برضورة اعتامد 
التعليمية بطريقة احرتافية لكي حتمل أدب اللغة العربية وثقافتها، وأن  إعداد األغاين 

تتدرج األغاين لكي تناسب كل مستويات الطالب التعليمية.
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ملخص الدراسة:
هتدف هذه الدراسة إىل التحقق من تأثري نموذج القراءة التفاعلية يف تنمية مهارات 
التجريبي عىل  املنهج شبه  الدراسة  ثانية. وطبقت  لغة  العربية  ملتعلامت  القرائي  الفهم 
املتقدم،  املستوى  يف  ثانية  لغة  العربية  اللغة  متعلامت  من  متعلمة  بلغت)24(  عينة 
عت عىل جمموعتني األوىل جتريبية مكونة من  بطريقة عشوائية وزِّ العينة  ُاخترِيت  وقد 
عن  النتائج  أسفرت  وقد  متعلمة.   )14( من  مكونة  ضابطة  والثانية  متعلامت،   )10(
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط استجابات أفراد املجموعتني التجريبية 
والضابطة يف االختبار البعدي عىل املستوى النقدي واملستويات جمتمعة، وذلك لصالح 
املجموعة التجريبية. وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية يف املتوسطات احلسابية 
األداء  لصالح  والبعدي  القبيل  االختبارين  يف  التجريبية  املجموعة  أفراد  الستجابات 
واملستويات  النقدي  املستوى  يف  أكرب  البعدي  لألداء  احلسايب  املتوسط  ألن  البعدي؛ 
الباحثة برضورة استخدام إسرتاتيجيات تساعد عىل تفعيل نموذج  جمتمعة. وأوصت 

القراءة التفاعلية داخل فصول تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى.

أثر القراءة التفاعلية فـي تنمية مهارات الفهم القرائي
لدى متعلمات اللغة العربية لغة ثانية

د. نجالء بنت إبراهيم الشثري

عضو هيئة التدريس بمعهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغريها
 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن بالرياض
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مقدمة الدراسة:
عقل  فيها  يتفاعل  معقدة،  اتصال  عملية  بأهنا:  نفسيًا  لغويًا  وصفًا  القراءة  توصف 
القارئ ومعلوماته اللغوية وخرباته مع النص املقروء يف سياق معني، وهذا ما يراه أيضًا 
عدد كبري من الباحثني يف سيكولوجية القراءة. هلذا صنفت يف ثالثة نامذج رئيسة، تفرس 
سلوَك الُقراء يف كلٍّ من اللغة األم واللغة الثانية أو األجنبية، ويمثل كلَّ أنموذج منها 

جمموعٌة من النظريات اللغوية النفسية، هذه النامذج هي: )العصييل، 2006(
Bottom- 1- نامذج القراءة احلرفية أو التصاعدية، أو القراءة من األدنى إىل األعىل

up models of reading، ويقصد باألدنى النص املكتوب، وباألعىل املعنى املستخلص 

من النص. هذه النامذج وما انبثق منها من نظريات تتفق عىل أن القارئ يعتمد عىل النص 
املكتوب اعتامدا كليًا يف طريقة قراءته للنص وفهمه ملعناه، وهو النهج التقليدي الذي 

ينتهجه القراء غري املاهرين، وكذلك املبتدئون من متعلمي اللغات الثانية واألجنبية.
 Top-down األدنى  إىل  األعىل  من  القراءة  أو  التنازلية،  الُكّلية  القراءة  2-نامذج 
models of reading، أي قراءة املعنى قبل قراءة النص قراءة حرفية. تتفق هذه النامذج 

وما انبثق منها من نظريات عىل أن القارئ ال يعتمد عىل النص املكتوب اعتامدا كليًا، 
وإنام ينطلق من املعنى الذي يف ذهنه لفهم النص، مستعينًا بخرباته ومعلوماته السابقة.

جتمع  التي  وهي   ،Interactive-models of reading التفاعلية  القراءة  3-نامذج 
تفسري  يف  النموذجني  كال  من  وتستفيد  الكلية،  والنامذج  احلرفية  اجلزئية  النامذج  بني 
عملية القراءة والفهم. فالنامذج التفاعلية تسمح باالنتقال من مستوى إىل مستوى آخر 
بدرجات معينة، وتتضافر لتعني القارئ عىل استخالص املعنى. وهذه النامذج وما انبثق 
منها من نظريات تؤكد أن املراحل العليا من القراءة، التي يمثلها املعنى، تؤثر يف املراحل 

الدنيا، التي يمثلها النص، وتتأثر هبا.
ظهر التفسري اللغوي النفيس للقراءة يف بداية الستينات من القرن العرشين؛ متأثرًا 
اخلمسينات،  هناية  يف  تشومسكي  نوم  أعلنها  التي  املعرفية،  النفسية  اللغوية  بالنظرية 
وحولت الدراسات اللغوية البنيوية إىل دراسات لغوية نفسية معرفية. كان كنث جودمان 
Kenneth Goodman من أبرز من تأثر هبذه النظرية يف تفسريه لسلوك القارئ، وطبقها 

العرشين. ويرى  القرن  السبعينات من  أوائل  للقراءة، يف  النفيس  اللغوي  أنموذجه  يف 
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دون  املكتوبة،  واللغة  القارئ  بني  تفاعل  عملية  القراءة  أن  هذا  أنموذجه  يف  جودمان 
إمهال للتفاصيل املرئية، لكنه يرى أن القارئ قد خيطئ يف اجلوانب الشكلية وال يتنبه إىل 

هذا اخلطأ ما دام يفهم املعنى )العصييل، 2006،339(.
والنص  القارئ  بني  تفاعل  عملية  بأهنا  للقراءة  جودمان  وصف  من  الرغم  وعىل 
النامذج  ضمن  صنف  وإنام  الدقيق،  باملعنى  تفاعليًا  يعد  مل  هذا  أنموذجه  فإن  املكتوب 
األم  اللغة  من  كل  يف  القراءة  يف  تفاعلية  نامذج  لظهور  واسعة  آفاقًا  فتح  لكنه  الكلية، 

واللغة الثانية )العصييل، 2006،352، رغد محيد، 2009(.
 وتفيد الدراسات اللغوية النفسية أن النامذج احلرفية تفرس سلوك الغالبية العظمى 
يف  القرائية  قدراهتم  نمت  الذين  أولئك  خاصة  واألجنبية،  الثانية  اللغة  يف  القراء  من 
لغاهتم األم وفق النامذج احلرفية اجلزئية، كام أن النامذج الكلية تتطلب درجة عالية من 
النامذج  أما  الثانية،  اللغة  متعلمي  معظم  لدى  تتوفر  السابقة، وهذه ال  اللغوية  املعرفة 
النامذج  من  فائدة  وأكثر  الكلية،  النامذج  من  الثانية  اللغة  ملتعلمي  أيرس  فهي  التفاعلية 

احلرفية )العصييل، 2006(.

مشكلة الدراسة:
القراءة  مسلك  يسلكن  ثانية  لغًة  العربية  متعلامت  من  كثريًا  أن  الباحثة  الحظت 
يف  عليهن  املقررة  التعليمية  املواد  بتأثري  أو  التعليمية،  خلفياهتن  بسبب  إما  احلرفية؛ 
معاهد تعليم اللغة العربية، أو نتيجة قناعات معينة يف أساليب تعلم اللغة الثانية. وتفيد 
الدراسات اللغوية النفسية أن هذا املسلك يعيق فهم املقروء، ويؤثر يف اكتساب اللغة 
اهلدف، وربام يعيق النجاح يف الدراسة األكاديمية، حني يتحول إىل عادة قرائية يصعب 
هي  بل  ثانية،  لغة  العربية  اللغة  بمتعلامت  خاصة  ليست  الظاهرة  عنها.وهذه  التحول 
 :)Anderson )1989 شائعة لدى كثري من متعلمي اللغات األجنبية. يقول أندرسون
يبدو أن الطالب يقرؤون بفهم أقل مما يتوقع منهم يف اللغة األجنبية، كام أهنم يقرؤون 
أبطأ بكثري مما عليه يف لغتهم األوىل )مذكور يف Yan،1999(. استنادًا إىل هذه األسباب، 
التفاعلية، وقياس أثره يف تنمية مهارات الفهم  القراءة  تسعى الدراسة لتطبيق نموذج 

القرائي لدى متعلامت اللغة العربية لغة ثانية.
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وعىل هذا حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية:
1. ما مستويات الفهم القرائي واملهارات املندرجة فيه املناسبة ملتعلامت اللغة العربية 

لغة ثانية؟
2. هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطْي درجات املجموعة الضابطة، 
مجيع  يف  البعدي  القرائي  الفهم  مهارات  اختبار  يف  التجريبية  املجموعة  ودرجات 

مستويات الفهم القرائي )احلريف واالستنتاجي والنقدي واإلبداعي(؟
3. هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات املجموعة التجريبية 
يف االختبارين القبيل والبعدي يف مجيع مستويات الفهم القرائي )احلريف واالستنتاجي 

والنقدي واإلبداعي(؟

أمهية الدراسة:
تنبثق أمهية الدراسة من أمهية مهارة القراءة، والسيام يف الدراسة األكاديمية باللغة 
السعودية.  العربية  اململكة  املنح وطالباهتا يف جامعات  التي هي هدف طالب  الثانية، 
النوعني  من  الثانية  اللغة  ملتعلمي  فائدة  واألكثر  األيرس  هي  التفاعلية  القراءة  وألن 
اآلخرين، وفقًا لنتائج كثري من الدراسات يف هذا اجلانب )العصييل، 2006(؛ فإن هذه 
الدراسة سوف تركز عىل هذا النمط من القراءة؛ ملعرفة أثره يف فهم املقروء لدى متعلامت 

اللغة العربية لغة ثانية، لذا فإن النتائج املرجوة من هذه الدراسة قد تفيد فيام ييل:
لتحسني  ثانية  لغة  العربية  اللغة  تعليم  ميدان  يف  واملعلامت  املعلمني  تساعد   -1
عىل  تطلعهم  بحيث  الصفي  أدائهم  حتسني  يف  وكذلك  القراءة،  يف  طالهبم  مهارات 
البدائل املتنوعة من نامذج التدريس ملهارة القراءة ليفعلوا منها ما يتناسب مع احتياجات 

طالهبم.
2- تساعد معدي املناهج واملقررات لتعليم اللغة العربية ومن يسعون إىل تطويرها 
حيث تلقي الضوء عىل أكثر نامذج القراءة فاعلية سعيا لتوظيفها يف تدريس مهارة القراءة 

للناطقني بغري العربية.
3- تساعد متعلمي اللغة العربية لغة ثانية ومتعلامهتا؛ وذلك بتدريبهم عىل نموذج 

القراءة التفاعلية سعيا لتنمية مهارات الفهم القرائي لدهيم.
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هدف الدراسة:
ملتعلامت  املناسبة  القرائي  الفهم  مهارات  عىل  التعرف  يف  احلالية  الدراسة  هتدف 
نموذج  عىل  التدريب  أثر  عىل  التعرف  وكذلك  املتقدم،  املستوى  يف  ثانية  لغة  العربية 

القراءة التفاعلية يف تنمية مهارات الفهم القرائي ملتعلامت اللغة العربية لغة ثانية.

مصطلحات الدراسة إجرائيا:
1- مهارات الفهم القرائي:

املتقدم،  العربية يف املستوى  للغة  التي جيب أن تكتسبها وتتقنها متعلامت  املهارات 
والنقدي،  واالستنتاجي،  )احلريف،  القرائي  الفهم  مستويات  حتت  تندرج  والتي 

واإلبداعي(، وتقاس هذه املهارات من خالل االختبار الذي سيعد هلذا الغرض.

2- القراءة احلرفية:
تسمى أحيانًا القراءة اجلزئية أو الطريقة التصاعدية Bottom – up Models وتؤكد 
اعتامد املتعلمة عىل النص املقروء يف فهم املعنى؛ وذلك بالرتكيز عىل املعلومات الواردة 
وتسري  خطية،  بطريقة  وتفهم  املكتوبة  الرموز  ُترتجم  حيث  رصيح  بشكل  النص  يف 

القراءة يف اجتاه تصاعدي أي من النص إىل ذهن املتعلمة.

:Interactive Models of Reading 3- القراءة التفاعلية
ويقصد هبا تفاعل متعلمة اللغة العربية الناطقة بلغة أخرى مع النص املكتوب لبناء 
املعنى، وحيدث هذا التفاعل بني ما حتمله املتعلمة من خربات سابقة، وما حيمله النص 

من معارف جديدة ليتحقق الفهم.
حدود الدراسة:

تتمثل حدود الدراسة فيام ييل:
القراءة احلرفية، والتفاعلية  1- من حيث املحتوى:ستطبق الدراسة عىل نموذجي 
دون القراءة الكلية؛ نظرا ملا للقراءة التفاعلية من تأثري إجيايب كام أظهر ذلك العديد من 
الدراسات. وكذلك ستقترص عىل بعض مهارات الفهم القرائي املناسبة ملتعلامت اللغة 
القرائي مما جيعل من  الفهم  تندرج حتت مستويات  التي  املهارات  نظرًا لكثرة  العربية؛ 

الصعوبة تنميتها مجيعا يف دراسة واحدة. 
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2- من حيث العينة: ستطبق الدراسة عىل عينة من متعلامت اللغة يف معهد تعليم 
اللغة العربية للناطقات بغريها بجامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن بالرياض، نظرا 
ألنه الوحدة األكاديمية الوحيدة يف الرياض التي يتوفر فيها العدد الكايف من املتعلامت.
3- من حيث املستوى اللغوي: ستطبق الدراسة عىل املتعلامت يف املستوى املتقدم 

حيث يفرتض أن تلم املتعلمة يف هذا املستوى بمهارات الفهم القرائي.
4- من حيث الزمان: ستطبق الدراسة يف الفصل الدرايس الثاين من العام اجلامعي 

1438/1437هـ.
الدراسات السابقة:

أو ركزت عىل مهارات  التفاعلية.  القراءة  أثر نموذج  تناولت  التي  الدراسات  من 
هدفت  حيث  حسن)2008(  دراسة  ثانية،  لغة  العربية  متعلمي  لدى  القرائي  الفهم 
التبادلية والقراءة  إىل تنمية مهارات القراءة االبتكارية باستخدام إسرتاتيجيتي القراءة 
التفاعلية، وأثر ذلك عىل القراءة باللغة العربية. كام هدفت إىل التعرف عىل إجراءات 
فاعلية  عن  نتائجها  وأسفرت  التفاعلية،  والقراءة  التبادلية  القراءة  إسرتاتيجيتْي 
إسرتاتيجية القراءة التبادلية والقراءة التفاعلية يف تنمية مهارات القراءة االبتكارية لدى 
طالب الصف الثاين الثانوي. إضافة إىل أن فاعلية إسرتاتيجية القراءة التفاعلية أكرب من 

فاعلية القراءة التبادلية.
 ودراسة رغد محيد )2009( التي هدفت إىل التحقق من دور النهج التفاعيل والنهج 
عن  والبحث  اإلنجليزية،  اللغة  يف  القرائي  الفهم  يف  الطالب  مستوى  رفع  يف  املعريف 
فعالية أي من النهجني يف تعزيز مستوى الطالب يف الفهم القرائي. وتبني من نتائجها 
تفوق الطالب الذين يتعلمون وفقًا للنموذج تفاعيل عىل الطالب املشاركني يف النموذج 

املعريف بشكل كبري.
بعض  استخدام  أثر  معرفة  إىل  هدفت  التي   )2012( القوي  عبد  نرمني  ودراسة 
معرفية  وبعد  معرفية،  إسرتاتيجيات  تشمل  والتي  التفاعلية،  القراءة  إسرتاتيجيات 
عىل حتسني قدرة طالب الصف األول الثانوي عىل بناء املعنى. ومن أهم النتائج التي 
توصلت إليها أمهية استخدام إسرتاتيجيات القراءة التفاعلية ملساعدة الطالب عىل بناء 
معنى للنصوص التي يقومون بقراءهتا. واحتياج املعلمني لتطبيق إسرتاتيجيات القراءة 
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التفاعلية ملساعدة الطالب يف أن يصبحوا قراء مستقلني. 
ودراسة جودت، وصالح )2012( التي هدفت إىل معرفة أثر استخدام األنموذج 
العلمي،  الفرع  اإلعدادي،  اخلامس  الصف  لطالب  القرائي  التحصيل  عىل  التفاعيل 
وأظهرت  األجنبية.  اللغة  تعلم  نحو  ميوهلم  تنمية  ودرجة  اإلنجليزية  اللغة  مادة  يف 
يف  الدرجات  متوسط  بني  إحصائية  داللة  ذي  فرق  وجود  التجريبية  املجموعة  نتائج 
االختبارين القبيل والبعدي ملقياس امليل، واالختبار البعدي الختبار التحصيل القرائي. 
لتطوير  استخدامها  يمكن  التي  الفعالة  الوسائل  حول   )2013( مزعل  ودراسة 
مهارة القراءة يف اللغة اإلنجليزية لطالب املرحلة الثانوية يف املدارس العراقية. وتلخص 
ولكي  املعلم،  قبل  من  ومراجعتها  تقييمها  يتم  التي  املستمرة  القراءة  أمهية  نتائجها يف 
يصل الطالب يف مهارة القراءة واالستيعاب إىل مستويات جيدة البد أن ُيدّرب وُيوجه 

عىل استخدام القراءة التفاعلية واإلدراكية.
ودراسة هبة سليامن )2015( التي هتدف إىل مهارات فهم النصوص األدبية لدى 
فاعلية  النتائج  أظهرت  وقد  التفاعلية.  القراءة  باستخدام  اإلعدادية  املرحلة  تالميذ 
فهم  مهارات  تنمية  يف  الدراسة  تقدمه  الذي  التفاعلية  القراءة  عىل  القائم  الربنامج 
ومهارات  الناقد،  الفهم  ومهارات  االستنتاجي،  الفهم  )مهارات  األدبية  النصوص 

الفهم التذوقي، ومهارات الفهم اإلبداعي( لدى تالميذ الصف الثاين اإلعدادي.
الصامتة  القراءة  مهارات  حتديد  إىل  هدفت  التي   )2001( الدين  صالح  ودراسة 
للدارسني يف املستوى املتقدم يف برامج تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا؛ وذلك بغية 
بناء برنامج تنمية مهارات القراءة الصامتة التي متثل ضعفا لدى الدارسني. وتوصلت 
لدى  املستهدفة  القراءة  مهارات  لتنمية  املقرتح  للربنامج  فاعلية  وجود  إىل  الدراسة 
السابقة  وخرباهتم  الدارسني  أعامر  باختالف  الربنامج  تأثري  اختالف  وإىل  الدارسني، 
باللغة العربية؛ حيث أظهر الدارسون الصغار تقدما عىل الكبار، كذلك تقدم الدارسون 

غري ذوي اخلربة عىل ذوي اخلربة السابقة.
ودراسة أبو الروس )2009( التي هدفت إىل تنمية مهارات الفهم القرائي املتدنية 
لدى داريس اللغة العربية من الناطقني بلغات أخرى يف املستوى املتقدم، ودراسة فعالية 
الربنامج املقرتح باستخدام احلاسوب يف تنمية هذه املهارات. وأظهرت نتائج الدراسة 
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وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطْي درجات املجموعة التجريبية واملجموعة 
الضابطة يف اختبار الفهم القرائي البعدي لصالح املجموعة التجريبية. وكذلك وجود 
التجريبية يف االختبارين  فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطْي درجات املجموعة 

القبيل والبعدي الختبار الفهم القرائي يف مجيع املهارات لصالح االختبار البعدي.
لدى  املقروء  فهم  مهارات  تنمية  إىل  هدفت  التي   )2011( العظيم  عبد  ودراسة 
قائم  برنامج  بناء  وكذلك  املتقدم.  املستوى  يف  بغريها  الناطقني  العربية  اللغة  درايس 
عىل مدخل »كل اللغة« يف تنمية مهارات فهم املقروء لدى الدارسني. وأظهرت نتائج 
الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات املتعلمني يف املستوى 

االستنتاجي، والناقد، والتذوقي، واإلبداعي. 
منهج الدراسة:

ُطبق يف هذه الدراسة املنهج شبه التجريبي نظرًا ملالءمته إلجراءات الدراسة امليدانية؛ 
وذلك ملعرفة تأثري املتغري املستقل )نموذج القراءة التفاعلية( عىل املتغري التابع )مقدار 
مت  ُقسِّ حيث  املتكافئة  املجموعات  تصميم  واستخدم  القرائي(.  الفهم  مهارات  نمو 

العينة إىل جمموعتني األوىل ضابطة، واألخرى جتريبية.
جمتمع الدراسة وعينتها:

جمتمع هذه الدراسة هو متعلامت اللغة العربية الناطقات بغريها يف اجلامعات السعودية. 
أما عينة الدراسة فقد اختريت بطريقة قصدية عىل املتعلامت يف جامعة األمرية نورة بنت 
عبد الرمحن؛ حيث تكونت من املتعلامت يف املستوى الثالث والرابع، وبلغ عددهن 32 
متعلمة قسمن بطريقة عشوائية إىل جمموعتني )ضابطة وجتريبية(، ثم اختريت 16 متعلمة 
لكل من املجموعتني، وهذا التقسيم العشوائي يضمن تكافؤ املجموعتني نظريا، ولكن 
العينة ختلف منها ست متعلامت من املجموعة التجريبية واثنتني من املجموعة الضابطة 

يف االختبار البعدي. ولذا فقد تم إلغاء نتائجهن من العينة.
أدوات الدراسة ومراحل تصميمها:

 لتحقيق أهداف الدراسة أعدت الباحثة األدوات التالية:
الناطقات  من  العربية  اللغة  ملتعلامت  املالئمة  القرائي  الفهم  بمهارات  قائمة  أوال: 

بغريها يف املستوى املتقدم وتم تصميمها وفقا للخطوات التالية:
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من  عدد  عىل  باالعتامد  وذلك  القرائي  الفهم  بمهارات  مبدئية  قائمة  وضع   .1
الدراسات التي تناولت مهارة القراءة يف جمال تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها وهي 
دراسة )رشدي طعيمة وأمحد أبوشنب، 1986- سامل، 2001- أبو الروس، 2009- 

عبدالعظيم، 2011(. 
2. التحقق من صدق القائمة حيث ُعرضت عىل جمموعة من املحكمني من أعضاء 
للتأكد  التدريس؛  التطبيقية، ومناهج وطرق  اللغويات  املتخصصني يف  التدريس  هيئة 
من مدى مناسبة املهارة للمتعلامت، ومدى انتامئها للمستوى الذي صنفت فيه، إضافة 
لوضوح الصياغة اللغوية، وقد تم التعديل يف ضوء آراء السادة املحكمني ومقرتحاهتم. 

م وفقا للخطوات التالية: ثانيا: اختبار مهارات الفهم القرائي: وُصمِّ
1- حتديد نوع االختبار: يشمل االختبار أسئلة موضوعية، وأسئلة ذات إجابات 

قصرية؛ وذلك للحصول عىل إجيابيات كل نوع وتاليف العيوب يف كل منها.
2- حتديد اهلدف من االختبار وهو قياس أثر التدريب عىل نموذج القراءة التفاعلية 

عىل تنمية مهارات الفهم القرائي لدى متعلامت اللغة العربية من الناطقات بغريها.
3- صياغة أسئلة االختبار: وقد ُأعدت األسئلة وفق قائمة مهارات الفهم القرائي، 

وتضمنت ستة نصوص قصرية اختريت وفق املعايري التالية:
الدارسات مع مراعاة أال تكون ذات صبغة  اهتامم  1. حماولة اختيار نصوص من 

جدلية.
من  جزء  هي  التي  اإلسالمية  املوضوعات  أو  الدينية  النصوص  عن  البعد   .2

معرفة املتعلمة وثقافتها؛ حتى ال جتيب املتعلمة عن النص دون قراءته.
لصياغة  وذلك  ضمنية،  معاين  وحتوي  باملعلومات،  ثرية  نصوص  اختيار   .3

أسئلة حوهلا تقيس مستويات الفهم املتنوعة.
4. وضع أكثر من نص يف االختبار وذلك لضامن ثباته.

تكون االختبار يف صورته املبدئية من 39 فقرة.
عىل  الدراسة  أداة  ُطبٍّقت  الثبات  معامل  إلجياد  االختبار:  ثبات  من  التحقق   -4
ثانية، وُحِسبت معامل  العربية لغة  للغة  عينة االستطالعية مكونة من )10( متعلامت 
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النتائج عىل  الداخيل لألداة كلها، وقد دلت  )كرونباخ-ألفا( بوصفه مؤرشا لالتساق 
متتع االختبار بمعامل ثبات )0.80( ويعد معامل ثبات مناسب ألغراض الدراسة.

إجراءات تنفيذ جتربة الدراسة.
أوال: التطبيق القبيل ألدوات الدراسة: حيث ُطبِّق اختبار مهارات الفهم القرائي عىل 
أفراد العينة كاملة يف املجموعتني يف يوم اإلثنني املوافق 1438/06/28هـ، وللتحقق 
من تكافؤ املجموعتني تطبيقيًا تم حساب املتوسطات احلسابية، واالنحرافات املعيارية 

ألداء أفراد املجموعتني يف االختبار القبيل واجلدول رقم )1( يبني ذلك.

جدول )1(نتائج اختبار »ت« للعينات املستقلة Independent Samples T Test لختبار دللة 
الفروق بني متوسطات درجات أفراد املجموعتني يف الختبار.

العدد)ن(املجموعة
 الوسط
احلسايب

 النحراف
املعياري

درجات 
احلرية

قيمـة 
)ت(

مستوى 
)α( الدللة

الدللة

1617.694.80الضابطة
300.980.34

 غري
دالة 1619.254.23التجريبية

يتضح من اجلدول السابق أن الفرق بني متوسطي أداء أفراد املجموعتني يف االختبار 
ليس ذو داللة إحصائية حيث إن مستوى الداللة لقيمة )ت( يساوي )0.34( وهي 

أكرب من )α = 0.05( مما يدل عىل تكافؤ املجموعتني.
ثانيا: تدريب املجموعتني: يف يوم اإلثنني املوافق 1438/07/13هـ، ملدة ساعتني 
لكل جمموعة يف اليوم نفسه. واستمر التدريب ملدة ثالثة أسابيع. ومارست املجموعة 
الضابطة القراءة التقليدية احلرفية، يف حني ُدّربت املتعلامت يف املجموعة التجريبية عىل 

القراءة التفاعلية.
ثالثا: التطبيق البعدي ألدوات الدراسة: حيث ُطبِّق االختبار عىل أفراد املجموعتني 

يف يوم االثنني 1438/08/5هـ ؛بغرض قياس أدائهن يف مهارات الفهم القرائي.
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نتائج الدراسة ومناقشتها:
أوًل: اإلجابة عن السؤال األول:

ولإلجابة عن هذا السؤال فقد قامت الباحثة بإعداد قائمة بمهارات الفهم القرائي 
يف  وتكونت  املتقدم،  املستوى  يف  بغريها  الناطقات  من  العربية  اللغة  ملتعلامت  املالئمة 

صورهتا النهائية من 13 مهارة موزعة عىل أربعة مستويات عىل النحو التايل:
1- مستوى الفهم احلريف:

1. حتديد الفكرة الرئيسة يف النص.
2. حتديد الِفَكر اجلزئية يف النص.

3. حتديد املعنى املبارش للمفردات اللغوية.
4. حتديد املعنى املضاد للمفردات اللغوية. 

5. حتديد معنى الكلمة من خالل السياق.
2- مستوى الفهم الستنتاجي:

6. استنتاج املعاين املتضمنة يف النص.
7. استنتاج عنوان للنص.

8. استنتاج هدف الكاتب من النص.
9. استنتاج عالقات السبب والنتيجة.

3- مستوى الفهم النقدي:
10. التمييز بني احلقيقة والرأي يف النص.

11. تكوين رأي يف القضايا املطروحة.
4- مستوى الفهم اإلبداعي:

12. التنبؤ باألحداث بناء عىل فرضيات معينة.
13. اقرتاح حلول جديدة ملشكالت وردت يف النص.

ثانيا: اإلجابة عن السؤال الثاين ومناقشته:
استخدمت الباحثة اختبار »ت« للعينات املستقلة الذي هيتم باملتوسطات احلسابية، 
ولتحديد الفروق بني أداء املجموعتني التجريبية والضابطة يف االختبار البعدي ُحسبت 
املتوسطات احلسابية، واالنحرافات املعيارية ملستويات االختبار منفصلة، وجمتمعة. كام 

يف اجلدول رقم )2(.
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اجلدول)2( املتوسطات احلسابية والنحرافات املعيارية لستجابات أفراد املجموعتني الضابطة 
والتجريبية يف الختبار البعدي

العدد)ن(املجموعةاملستويات
الوسط 
احلسايب

 النحراف
املعياري

أوال: املستوى احلريف.

املجموعة 
الضابطة

املجموعة 
التجريبية

144.861.66

105.001.83

ثانيا: املستوى االستنتاجي.
144.571.91

106.201.99

ثالثا: املستوى النقدي.
142.861.61

106.301.16

رابعا: املستوى اإلبداعي.
144.791.89

106.101.29

الكيل
1417.075.43

1023.604.27

يالحظ من اجلدول أن املتوسط احلسايب الستجابات أفراد املجموعة التجريبية أكرب 
من املتوسط احلسايب الستجابات أفراد املجموعة الضابطة يف مجيع املستويات. وملعرفة 
ألن  املستقلة  للعينات  »ت«  اختبار  استخِدم  ال؟  أم  حقيقة  الفروق  هذه  كانت  ما  إذا 

االختبار طبق عىل عينتني مستقلتني كام يف اجلدول رقم )3(.
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اجلدول)3( نتائج اختبار »ت« للعينات املستقلة Independent Samples T Test لختبار دللة 
الفروق بني متوسطات درجات الطالبات يف املجموعتني يف الختبار البعدي.

املجموعةاملستويات
الفروق يف 
املتوسطات

 درجة
احلرية

قيمة 
)ت(

مستوى 
الدللة 

اإلحصائية
الدللة

 أوال: املستوى
احلريف.

املجموعة 
الضابطة
 املجموعة
التجريبية

0.14-22-.200.844
غري 
دالة

املستوى  ثانيا: 
االستنتاجي.

1.63-222.025-.055
غري 
دالة

املستوى  ثالثا: 
النقدي.

دالة000.-3.44-225.762

 رابعا: املستوى
اإلبداعي.

1.31-221.902-.070
غري 
دالة

دالة005.-223.161-6.53الكيل

 )0.05  =  α( من  أقل  الداللة  مستوى  قيمة  أن  االختبار  هذا  نتائج  من  يتضح 
داللة  ذات  فروق  وجود  عىل  يدل  وهذا  جمتمعة،  وللمستويات  النقدي  للمستوى 
للمستوى  البعدي  االختبار  يف  املجموعتني  أفراد  استجابات  متوسط  بني  إحصائية 

النقدي وللمستويات جمتمعة، وذلك لصالح أفراد املجموعة التجريبية.
تم  الاليت  التجريبية  املجموعة  يف  املتعلامت  تفوق  تبني  نتائج  من  عرضه  سبق  مما 
تدريبهن عىل نموذج القراءة التفاعلية عىل زميالهتن يف املجموعة الضابطة الاليت كن 
البعدي  القرائي  الفهم  مهارات  اختبار  يف  وذلك  القراءة،  يف  احلريف  النموذج  يامرسن 
يف مجيع مستويات الفهم القرائي. وتعزو الباحثة السبب إىل مشاركة املتعلامت الفعالة 
التفاعلية  القراءة  لنموذج  اإلجيابية  استجابتهن  عىل  ذلك  ويدل  التدريب؛  أثناء  يف 
العديد  التدريب  أثناء  ُقدم يف  القراءة، حيث  أثناء  واستخدامهن إلسرتاتيجيات ها يف 
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مراحل،  ثالث  يف  كانت  وقد  القرائي  الفهم  مستويات  من  عززت  التي  األنشطة  من 
األوىل ما قبل القراءة، ومرحلة التفاعل يف أثناء القراءة، وأخريا مرحلة ما بعد القراءة، 
القرائي  الفهم  ملهارات  نمو  يتحقق  فلم  الضابطة  املجموعة  للمتعلامت يف  بالنسبة  أما 
وهي  احلرفية  القراءة  ممارسة  يف  املتعلامت  الستمرار  نظرا  املستويات  مجيع  يف  لدهين 
النمط التقليدي الذي يعتمد عىل النص. وقد الحظت الباحثة ذلك يف أثناء التدريب، 
ويف أثناء االختبار حيث كانت بعض املتعلامت يف املجموعة الضابطة يتساءلن عن عدم 
الفهم؛ وبالتايل  املساعدة عىل  استخدام اإلسرتاتيجيات  النص دون  وجود اإلجابة يف 

يمكن أن تستنتج الباحثة أن القراءة احلرفية تؤدي لعدم نمو مهارات الفهم القرائي.
وتفرس الباحثة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف املستوى احلريف بأن هذه 
النتيجة قد تبدو طبيعية؛ ألن املتعلامت يف املجموعة الضابطة كن يعتمدن عىل النموذج 
احلريف الذي يعزز بشكل مبارش من مهارات الفهم احلريف، ومن ثم فال غرابة من عدم 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املجموعتني فيام خيص مهارات الفهم احلريف.كام 
يمكننا القول إن هذه النتيجة تتفق مع افرتاض ستانوفيتش يف نموذجه للقراءة التفاعلية 
تعوض  تصاعديا(  أم  تنازليا  كان  )سواء  نموذج  أي  يف  القوة  أن  إىل  فيها  أشار  التي 
التصاعدية  النامذج  النموذج اآلخر حيث يقول إن هناك مشاكل سواء يف  الضعف يف 
أو التنازلية ويمكن التقليل منها مع النموذج التعوييض التفاعيل ) , 1989,26مذكور يف 
Barnett(. ومما ال شك فيه أن نموذج القراءة احلريف يعتمد بشكل كبري عىل املهارات 

املبارشة  غري  املهارات  عىل  أكرب  بشكل  التفاعيل  النموذج  يعتمد  بينام  احلرفية  املبارشة 
كالنقدية واإلبداعية. أما عن تضمني الدراسة للمستوى احلريف لكال املجموعتني فألن 
النموذج التفاعيل يعمل بشكل تكاميل)من األعىل إىل األسفل ومن األسفل إىل األعىل(؛ 

لذا ال يمكن إغفال النموذج احلريف يف تعزيز املهارات للمستويات الدنيا.
أما بالنسبة لعدم وجود فروق يف مهارات الفهم االستنتاجي واإلبداعي فرتى الباحثة 
أنه ينبغي أخذ هذه النتيجة بحذر وذلك وجود عوامل مؤثرة منها صغر حجم العينة مما 
يشري إىل أن النتائج التي توصلت إليها ربام تكون مؤقتة ومرتبطة بزمن إجراء الدراسة، 
وأن تطبيقها عىل عينات أكرب قد يظهر النتائج بشكل أوضح. ورغم أن النتائج مل تكن 
ذات داللة إحصائية إال أنه قد ظهر حتسن يف أداء املتعلامت يف املجموعة التجريبية مقارنة 
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بأداء املجموعة الضابطة. كام قد يعود السبب بالنسبة للمستوى اإلبداعي إىل أنه يتطلب 
قدرا من املهارات العقلية، وكذلك قدرا من املهارات اللغوية التي تعاين الطالبات فيها 
فتعتقد  التجريبية  املجموعة  منها  التي متكنت  النقدي  الفهم  مهارات  أما عن  قصورا. 
الباحثة أهنا نتيجة ملامرستهن القراءة التفاعلية مما كان له األثر اإلجيايب يف دعمها حيث 
احلقائق واآلراء يف  والتمييز بني  آرائهن،  التعبري بحرية عن  للمتعلامت فرصة  أتيحت 
النص؛ وهلذا ترى الباحثة أن تفوق املتعلامت قد يرجع ملا تتميز به القراءة التفاعلية من 
كوهنا عملية تسري باجتاهني من القارئ إىل النص، والعكس أيضا، وهذه امليزة قد تكون 
مفقودة يف النموذج احلريف الذي يعتمد عىل املعاين السطحية املبارشة يف النص، وهيمل 

شخصية القارئ وخلفيته املعرفية.
وعىل الرغم من وجود هذه الفروق إال أن الباحثة قد الحظت وجود ضعف بشكل 
الباحثة  فإن  املأمول؛ ولذا  املستوى  املتعلامت عن  القرائي لدى  الفهم  عام يف مهارات 
وجود  من   )2009 الروس  وأبو   ،2001 الدين  )صالح  من  كل  عليه  أكد  مع  تتفق 
القرائي.  الفهم  مهارات  يف  املتقدمة  املستويات  يف  العربية  اللغة  متعلمي  لدى  ضعف 
وتعتقد رغد محيد )2009( أن مهارات القراءة من أسفل إىل أعىل ومن أعىل إىل أسفل 
يمكنها التطور عىل املدى الطويل، وذلك من خالل القراءة واسعة النطاق؛ ألن القراءة 
أن حتل حمل  يمكن  ولكنها ال  فقط،  الطريقة  املتعلم  ُتكسب  قد  الدراسية  الفصول  يف 
الفعل نفسه؛ فالناس يتعلمون من خالل القراءة وليس من خالل التامرين. وهلذا تظن 
الباحثة أن حصول املتعلامت عىل املزيد من التدريب ربام سيؤدي لنتائج أفضل وجيعل 

املتعلامت يامرسن القراءة التفاعلية بشكل تلقائي، وغري موجه.
ثانيا: اإلجابة عن السؤال الثالث، ومناقشته:

نفس  عىل  ُطبق  االختبار  ألن  املرتبطة؛  للعينات  »ت«  اختبار  الباحثة  استخدمت 
القبيل  االختبارين  يف  التجريبية  املجموعة  أفراد  أداء  بني  الفروق  ولتحديد  العينة، 
والبعدي، اسُتخرجت املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية ملستويات االختبار 

منفصلة، وجمتمعة. كام يف اجلدول رقم )4(.
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جدول )4( املتوسطات احلسابية والنحرافات املعيارية ألفراد عينة املجموعة التجريبية يف الختبارين 
القبيل والبعدي

النحراف املعياريالوسط احلسايبالختباراملستويات

أوال: املستوى احلريف.
5.701.42القبيل

5.001.83البعدي

املستوى  ثانيا: 
االستنتاجي.

5.301.16القبيل

6.201.99البعدي

املستوى  ثالثا: 
النقدي.

4.601.58القبيل

6.301.16البعدي

رابعا: املستوى 
اإلبداعي.

5.101.60القبيل

6.101.29البعدي

الكيل
20.702.16القبيل

23.604.27البعدي

يف  التجريبية  املجموعة  أفراد  الستجابات  احلسايب  املتوسط  أن  اجلدول  من  يتبني 
مجيع  يف  القبيل  االختبار  يف  الستجاباهتم  احلسايب  املتوسط  من  أكرب  البعدي  االختبار 
ال؟  أم  حقيقة  الفروق  هذه  كانت  ما  إذا  وملعرفة  احلريف.  املستوى  باستثناء  املستويات 
يف  كام  العينة  نفس  عىل  طبق  االختبار  ألن  املرتبطة،  للعينات  »ت«  اختبار  اسُتخِدم 

اجلدول رقم )5(.
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اجلدول)5( نتائج اختبار ”ت“ نتائج للعينات املرتبطة يف املجموعة التجريبية بني األدائني القبيل 
والبعدي

املستويات
 الفرق يف
 املتوسط
احلسايب

 الفرق يف
 النحراف
املعياري

قيمة 
)ت(

 درجة
احلرية

مستوى 
)α(الدللة

الدللة 
اإلحصائية

أوال: املستوى 
احلريف.

غري دالة701.951.149.285.

املستوى  ثانيا: 
االستنتاجي

غري دالة901.601.79-9.108.-

املستوى  ثالثا: 
النقدي

دالة1.70-1.164.64-9.001

رابعا: املستوى 
اإلبداعي.

غري دالة1.00-1.891.68-9.128

دالة9.046-3.962.32-2.90الكيل

يتضح من بيانات اجلدول السابق أن مستوى الداللة لقيمة »ت« أقل من مستوى 
وجود  عىل  يدل  وهذا  جمتمعة،  وللمستويات  النقدي  للمستوى   )0.05  =  α( داللة 
املجموعة  أفراد  الستجابات  احلسابية  املتوسطات  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق 
التجريبية يف االختبارين القبيل والبعدي لصالح األداء البعدي؛ ألن املتوسط احلسايب له 

أكرب يف املستوى النقدي وكذلك احلال بالنسبة للمستويات جمتمعة.
 α( داللة  مستوى  من  أقل  »ت«  لقيمة  الداللة  مستوى  أن  الدراسة  نتائج  كشفت 
0.05( جلميع املهارات جمتمعة؛ وتدل هذه النتيجة عىل أن املتعلامت يف املجموعة   =
)احلريف،  املستويات  القرائي جلميع  الفهم  مهارات  لدهين حتسنا يف  قد ظهر  التجريبية 
ولذلك  البعدي،  االختبار  يف  ظهر  التحسن  وهذا  اإلبداعي(،  النقدي،  االستنتاجي، 
نشطة  عملية  ألهنا  نظرا  التفاعلية  القراءة  نموذج  عىل  التدريب  أثر  إىل  الباحثة  تعزوه 
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وفرض  النص  حول  األسئلة  واستثارة  النص،  لقراءة  القارئ  بتهيئة  تبدأ  ومستمرة 
التوقعات كمرحلة أوىل، ثم مرحلة التفاعل مع النص والتأكد من صواب التوقعات، 
وأخريا إجراء مناقشة حول املوضوع. باإلضافة إىل أهنا تتيح للقارئ مهارات التعامل 
السابقة وربطها  بتنشيط خرباته  القراءة  أثناء  يقوم يف  إذ  النص وفق رؤيته اخلاصة  مع 

باملعارف يف النص. وتساعده عىل القراءة االنتقائية ورسعة االستيعاب.
املجموعة  لدى  احلريف  املستوى  يف  داللة  ذو  فرق  وجود  عدم  إىل  النظر  ويمكن 
التجريبية يف االختبار البعدي مقارنة بالقبيل بأنه نتيجة قد ال تكون مستغربة؛ ألن القراءة 
التي متارسها املتعلامت قبل التدريب كانت تركز عىل الفهم احلريف؛ ولذا فإن مهارات 
املتعلامت يف املستوى احلريف مل يكن الفرق فيها داال؛ إذ يمكن أن تستنتج الباحثة أن هذا 

املستوى مل يتأثر سلبا وال إجيابا. 
الباحثة أن  الفهم االستنتاجي واإلبداعي. فرتى  بالنسبة إىل عدم نمو مهارات  أما 
ذلك قد يعود إىل أن املتعلامت يف العينة من اجلنسيات اإلفريقية وأيضا الفلبني، وسبق 
اجلهرية  القراءة  تركز عىل  بأساليب  بدائية  مدارس  يف  العربية  للغة  تعليمهن  تلقني  أن 
واإلبداع  الفهم  من  أكثر  واالستظهار  باحلفظ  التعليم  وهيتم  األصوات،  نطق  وصحة 
يف ظل الظروف املادية واملعيشية املتواضعة، وذلك من خالل مناقشة معهن حول نص 
بعنوان« مشكلة التعليم لدى األقليات املسلمة« وهلذا تعتقد الباحثة أن معظم املتعلامت 
يامرسن القراءة بأسلوب حريف ويواجهن صعوبة يف التخيل عنه بشكل تام. إضافة إىل 
أن السبب يف تقدم املتعلامت يف املستوى النقدي أعىل من االستنتاجي رغم وقوعه يف 
مستوى أعىل منه حيتمل أن يعود لسهولة املهارة املصنفة حتت املستوى النقدي بالنسبة 
هلن، أو المتالكهن لسامت شخصية تساعد يف حتقيق مستوى أعىل من االتقان للمهارة. 
كام أن هذه النتيجة تقود الباحثة إىل القول بأنه ليس بالرضورة أن يمتلك القارئ مجيع 
االستنتاجي  املستوى  مهارات  ويتقن  يتدرج  ذلك  بعد  ثم  احلريف  املستوى  مهارات 
وهكذا، حيث تؤثر اإلسرتاتيجيات املستخدمة يف القراءة والفروق الفردية، عىل تعزيز 

ونمو مهارات مستوى معني دون اآلخر. 
عىل  التدريب  أثر  إىل  إرجاعه  فيمكن  النقدي  للمستوى  الدال  للفرق  بالنسبة  أما 
الفرصة  وتتيح  النقدية،  القراءة  من  تعزز  إجراءات  عىل  تضمن  فقد  التفاعلية  القراءة 
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النص،  من  وقرهبن  بأنفسهن  املتعلامت  ثقة  ارتفاع  وبالتايل  آرائهن  إلبداء  للمتعلامت 
وشعورهن بأمهية اإلدالء بآرائهن والتفاعل مع النص املقروء، كام أن طبيعة املوضوعات 
املنتقاة يف أثناء التدريب أدت إىل إبداء الكثري من املناقشات، وبالتايل ساعدت يف نمو 

مهارات التفكري الناقد.
توصيات الدراسة:

انطالقا مما أسفرت عنه الدراسة من نتائج، تويص الباحثة بام ييل:
من  العربية  اللغة  متعلمي  عىل  املقررة  القراءة  كتب  نصوص  يف  النظر  إعادة   -1
الناطقني بغريها لتكون مبنية وفق معايري تبعد املتعلمني عن ممارسة األسلوب احلريف 

وتساعدهم عىل القراءة التفاعلية.
2- عقد دورات للمعلمني واملعلامت يف ميدان تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات 

أخرى للتعريف بنامذج القراءة )احلرفية، والكلية، والتفاعلية( وإجراءاهتا.
للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  برامج  يف  القراءة  مهارة  اختبار  بأسئلة  االهتامم   -3
بغريها، لتشمل مجيع مستويات الفهم القرائي، وعدم االقتصار عىل أسئلة املستويني 

احلريف واالستنتاجي.
داخل  التفاعلية  القراءة  نموذج  تفعيل  عىل  تساعد  إسرتاتيجيات  استخدام   -4

فصول تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى.
5- تدريب املتعلمني واملتعلامت عىل نموذج القراءة التفاعلية يف فصول تعليم اللغة 

العربية للناطقني بلغات أخرى.
مقرتحات الدراسة:

1. إجراء دراسة تبني مدى إدراك معلمي اللغة العربية للناطقني بغريها ومعلامهتا 
لنامذج القراءة )احلرفية والكلية والتفاعلية(.

2. تقويم مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى يف ضوء حتقيق نصوص 
القراءة لنموذج القراءة التفاعلية.

3. إجراء دراسة تبني تأثري الثقافة عىل اختيار نموذج القراءة بالنسبة ملتعلمي اللغة 
العربية لغة ثانية.



-356-

4. إجراء دراسة تكشف عن نامذج القراءة التي يامرسها متعلمي اللغة العربية لغة 
ثانية.

بلغات  للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  مناهج  يف  القراءة  نصوص  أسئلة  تقويم   .5
مستوى  لكل  املناسبة  القرائي  الفهم  مستويات  يف  املهارات  تنوع  ضوء  يف  أخرى 

لغوي.
نموذج  تفعيل  عىل  قائم  بغريها  للناطقني  العربية  اللغة  ملعلمي  تدريبي  برنامج   .6

القراءة التفاعلية.

املصادر واملراجع:
أوًل : املراجع العربية :

باستخدام احلاسوب  برنامج مقرتح  الروس، عادل منري إسامعيل )2009(  أبو   -
يف ضوء اهتاممات داريس العربية من الناطقني بلغات أخرى وفعاليته يف تنمية مهارات 
الفهم القرائي. رسالة دكتوراه غري منشورة. جامعة األزهر-كلية الرتبية- قسم املناهج 

وطرق التدريس.
- حسن، عمرو عيسى حممد عيسى )2008( تنمية مهارات القراءة االبتكارية لدى 
طالب املرحلة الثانوية باستخدام إسرتاتيجيتي القراءة التبادلية والقراءة التفاعلية. رسالة 
دكتوراه غري منشورة. جامعة عني شمس -كلية الرتبية- قسم املناهج وطرق التدريس. 
لدى  القراءة  فهم  يف  التفاعلية  الطريقة  تأثري   )2009( عبدالقادر  رغد  محيد،   -
العدد   ،6 املجلد  الرتبية.  ميسان-كلية  جامعة  ميسان،  أبحاث  جملة  الطالب. 

12)ص340-309(. 
اللغوية عند  املفاهيم   )2007( طعيمة  ورشدي  عبدالسالم،  حامد  زهران،   -

األطفال أسسها، ومهاراهتا، تدريسها، وتقويمها. عامن: دار املسرية للنرش والتوزيع.
- سامل، حممد صالح الدين )2001( تنمية مهارات القراءة الصامتة لدى الدارسني 
الناطقني هبا. رسالة ماجستري غري منشورة. جامعة  العربية لغري  اللغة  يف برامج تعليم 

قناة السويس- كلية الرتبية- قسم املناهج وطرق التدريس.
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تنمية  يف  التفاعلية  القراءة  استخدام   )2015( عبده  السعود  أبو  هبة  سليامن،   -
غري  ماجستري  رسالة  اإلعدادية.  املرحلة  تالميذ  لدى  األدبية  النصوص  فهم  مهارات 

منشورة. جامعة عني شمس- كلية الرتبية- قسم املناهج وطرق التدريس.
- طعيمة، رشدي أمحد )2004( املهارات اللغوية، مستوياهتا، تدريسها، صعوباهتا. 

ط1. القاهرة: دار الفكر العريب. 
القراءة  إسرتاتيجيات  استخدام  فاعلية   )2012( عطيه  نرمني  القوي،  عبد   -
التفاعلية يف تنمية قدرة طالب الصف األول الثانوي عىل بناء املعنى باللغة اإلنجليزية. 
رسالة ماجستري غري منشورة. جامعة عني شمس – كلية الرتبية– قسم املناهج وطرق 

التدريس. 
- عبد العظيم، عبد العظيم صربي )2011( برنامج قائم عىل مدخل »كل اللغة »يف 
تنمية مهارات فهم املقروء لدى متعلمي اللغة العربية الناطقني بغريها. جملة دراسات يف 

املناهج وطرق التدريس- مرص، العدد 171، ص 91- 56.
- العصييل، عبد العزيز إبراهيم )2006( علم اللغة النفيس. ط1. الرياض: عامدة 

البحث العلمي، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية. 
لدى  اإلنجليزية  اللغة  يف  التفاعلية  القراءة  أمهية   )2013( محو  أمحد  مزعل،   -
طالب املراحل الثانوية يف املدارس العراقية وسبل تطويرها. كلية اللغات_ قسم اللغة 

اإلنجليزية، جملة جامعة املدينة العاملية لعلوم اللغة، ماليزيا. املجلد 1 الرقم 

ثانًيا: املراجع األجنبية:
- Barnett, M. 1989. More than meets the eye foreign language 

reading: theory and practice. “ Englewood Cliffs, New Jersey: Center 
for Applied Linguistics

- Louise، Gomez Mary & Smith Richard j. Building. 2006. Interactive 
reading And writing curricula، Clearing House، Feb 91، Vol 64، Issue 3.

- Rahim، Abbas Jawdat، Firas Muayyad Salih .2012. The Effect of 
Using the Interactive Model on the Reading Comprehension of Fifth-
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Scientific-Secondary-School Pupils in English and Developing their 
Interest Towards it. JOURNAL OF EDUCATION AND SCIENCE. Vol 
19 Issue: 64 Pages: 10-33- Mosul University.

- Yan، Dong.1999. Application of the Interactive Approach to the 
Teaching of English Reading in College. Shanxi Heavy Machinery 

Institute, 2015-تاريخ زيارة الصفحة 31-مايو.
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ملخص البحث:
هدفت هذه الدراسة إىل التعّرف عىل الكفاية املعجمية ملتعلامت اللغة العربية لغة ثانية 
امللتحقات بالدراسة األكاديمية يف املرحلة اجلامعية يف ضوء املدخل املعجمي يف تعليم 
اللغة، وإىل مقارنة الكفاية املعجمية ملتعلامت اللغة العربية بالكفاية املعجمية للناطقات 
هبا. باستخدام املنهج الوصفي التحلييل الذي وصف الظاهرة اللغوية موضوع الدراسة 
وصفًا كميًا ونوعيًا، واختذ هذا املنهج من املدونات احلاسوبية وأساليب حتليل املحتوى 
أدواٍت إلجراء املقارنة بني الناطقات بغري العربية والناطقات هبا. وخلصت الدراسة إىل 
وجود فروق يف مستويات الكفاية املعجمية يف الوحدات املعجمية البسيطة يف املهامت 
الشفهية والكتابية لصالح عينة الناطقات بالعربية، ووجود فروق يف مستويات الكفاية 
نصوص  يف  املعجمية  املهارات  بعض  وكذلك  املركبة،  املعجمية  الوحدات  بعض  يف 
الدراسة  وأوصت  العربية.  بغري  الناطقات  عينة  لصالح  والكتابية،  الشفهية  املهامت 
من  ومنبثقة  مصنوعة  غري  حقيقية  قوالب  يف  التعليمية  املواد  حمتوى  حتديث  برضورة 
وحسب  ثانية؛  لغة  العربية  اللغة  متعلامت  حاجات  حسب  املعجمي؛  املدخل  مبادئ 

مستجدات احلياة.

الكفاية املعجمية لدى الناطقات بغير العربية
والناطقات بها فـي املرحلة اجلامعية 

دراسة مقارنة

د. هند بنت شارع القحطاين

مدرس اللغة بمعهد اللغويات العربية - جامعة امللك سعود
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مقدمة
ُبنَيت املواد التعليمية يف كثري من ُمقّررات تعليم اللغة العربية لغًة ثانيًة عىل املفَردات 
املعَجميِة vocabularies أساسًا للامدة اللغوية، وعىل القواعِد النحوية والرصفية أساسًا 
أو يف  والنصوص،  احلوارات  تدريسها؛ سواء يف  املواد وعرضها وطريقة  لتنظيم هذه 
التدريبات، أو يف التقييم. وقد لوحظ أن كثريًا من متعلمي اللغة العربية املتخرجني يف 
هذه الربامج غري قادرين عىل استعامل اللغة العربية يف التواصل مع الناس بشكل طَبعي؛ 
فيلجؤون حينئٍذ إىل استعامل الكلامت استعاماًل غري مناسب سياقيًا، وال مقبواًل اجتامعيًا. 
األكاديمية،  اجلامعية  باملرحلة  وطالبات  طالب  من  املتعلمون  هؤالء  يلتحق  وحني 
يواجه كثري منهم مشكالت يف فهم اللغة العربية واستعامهلا يف قاعات الدروس املوجهة 
تتسم موادها  لغة  الدراسية األوىل، وهي  السنة  العربية، خاصة يف  باللغة  الناطقني  إىل 
تعلم  برنامج  يف  عليه  اعتادوا  ملا  خالفًا   ،Authentic materials واألصالة  بالطَبعية 
بلغة   ،Artificial materials مصنوعة  مواد  من  إليه،  املشار  باألسلوب  املبنية  اللغة 
سهلة موجهة إليهم خاصة. وبعبارة أخرى، فإن هؤالء يتخرجون يف برنامج تعلم اللغة 
والرصفية،  النحوية  بالقواعد  نظرية  ومعرفة  املعجمية،  املفردات  من  حصيلة  ولدهيم 
لكن تنقصهم الكفاية املعجمية lexical competence يف فهم اللغة واستعامهلا بشكل 
طَبعي سليم، ويف املعاين والسياقات التي يستعملها الناطقون باللغة العربية )العصييل، 

2006، صفحة 2(.

مشكلة الدراسة
الثانية، وباألخص عند  العربية لغة  اللغة  بالنظر إىل بعض خمرجات معاهد تعليم   
انخراط تلك املخرجات يف املجتمع األكاديمي يف اجلامعة؛ تظهر مشكالت التواصل 
باللغة اهلدف، ويف القدرة عىل التعبري هبا يف املواقف التي حيتاج أن يتواصل فيها باللغة 
اهلدف، وقد يواجه متعلم اللغة مواقف خمتلفة من الصعوبة واإلحباط أثناء إكامل رحلته 

العلمية. 
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فروض الدراسة 
البسيطة  املعجمية  الوحدات  يف  املعجمية  الكفاية  مستويات  يف  فروق  توجد   -
الناطقات  عينة  لصالح  واملكتوبة  املحكية  النصوص  يف  املركبة  املعجمية  والوحدات 

باللغة العربية.
النصوص  املعجمية يف  املهارات  املعجمية يف  الكفاية  فروق يف مستويات  توجد   -

املحكية واملكتوبة وفروق يف الطالقة اللغوية لصالح عينة الناطقات باللغة العربية.

أمهية الدراسة
يقترص  ال  الذي  الشامل  بمفهومها  املعجمية  الكفاية  أمهية  من  الدراسة  أمهية  تأيت 
عىل املفردات املعجمية، بل يشمل مجيع الوحدات املعجمية يف تعليم اللغة العربية لغًة 
ثانيًة. وتعتمد هذه الدراسة عىل املدخل أو املذهب املعجمي يف تعليم اللغات األجنبية، 
فريث  جون  لدى  االجتامعية  اللغوية  النظرية  من  انبثق  تطبيقي،  لغوي  مدخل  وهو 
ومايكل هاليدي وديل هايمز، يف النظر إىل طبيعة اللغة، وتطبيقاهتا يف تفسري اكتساب 
 Michael اللغة الثانية، وكذلك يف طرائق تعلمها وتعليمها كام هي عند ميشيل لويس
Lewis وغريه. وتسهم هذه الدراسة يف سد الفجوة املعجمية بني متعلمي اللغة العربية 

اللغوية  واالختبارات  التدريس،  وأساليب  التعليمية،  املواد  إعداد  يف  هبا  والناطقني 
والتقييم، وغري ذلك مّما يقدم ملتعلمي اللغة العربية يف مرحلة اإلعداد اللغوي. 

 أهداف الدراسة:
امللتحقات  ثانية  لغة  العربية  اللغة  ملتعلامت  املعجمية  الكفاية  عىل  التعرف   -1

بالدراسة األكاديمية يف املرحلة اجلامعية يف ضوء املدخل املعجمي يف تعليم اللغة.
2- مقارنة الكفاية املعجمية ملتعلامت اللغة العربية بالكفاية املعجمية للناطقات هبا، 
ف عىل أبرز جوانب االختالف يف مستوى الكفاية املعجمية لدى متعّلامت اللغة  والتعرُّ

العربية الناطقات بغريها.
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مصطلحات الدراسة
الكفاية املعجمية:

الكفاية املعجمية نوع من أنواع الكفاية اللغوية، ُيقَصد هبا ُقدَرة متعّلم اللغة عىل فهم 
وحداهتا املعجمية واستعامهلا بدرجة عالية تقرتب من ُقدَرة الناطقني هبا. ال تقترص هذه 
املرّكبة،  الكلامت  أيضًا،  تشمل  وإنام   ،vocabularies املعجمية  املفردات  عىل  الكفاية 
اللفظية،  واملتصاحبات  املسكوكة،  أو  اجلاهزة  والعبارات  االصطالحية،  والّتعبريات 
)العصييل،  واملقام  الّسياق  بحسب  الّدالالت  هذه  وتنويع  منها،  نوع  كّل  ودالالت 
العنارص  من  جمموعة  هي  إذن  النرش(،  قيد  التطبيقية،  للسانيات  املوسوعي  املعجم 

املعجمية ذات املحددات اخلاصة املرتابطة، واملتامسكة بمهارات معجمية خاصة.
الكثافة املعجمية:

 من تعريفات مفهوم الكثافة املعجمية أهنا نسبة كلامت املحتوى إىل جمموع الكلامت 
عملية  فهي  األساسية  املدونات  إحصائيات  يف  خيصصها  ما  ومنها  النص.  يف  اجلارية 
حيث   type-token ration الفعلية  الكلمة  إىل  النوعية  الكلمة  بنسبة  تعنى  خاصة 
كل كلمة نوعية هي شكل معني فريد من أشكال الكلمة، ويمكن أن تدلنا عىل مدى 
النوعية  الكلمة  نسبة  النص. ونحدد  املستخدمة يف  اللغوية  املفردات  ضخامة جمموعة 
إىل الكلمة الفعلية عن طريق قسمة عدد الكلامت النوعية يف املدونة عىل عدد الكلامت 
الفعلية بالنسبة املئوية )مكانري، 2016، صفحة 96(. وحتدد تعريف الكثافة املعجمية 

يف هذه الدراسة يف نوعني:
- كثافة معجمية خاصة بالوحدات املعجمية البسيطة)1(، وهي نسبة الوحدات النوعية)2( 

املواد  اللغوية، وتشكل غالبية  املعاجم  الذي حتويه مجيع  املعاجم، وهو األساس  املألوف يف  املعروف  الصنف  1- وهي 
املعجمية يف أي لغة من اللغات، وتطغى عىل األصناف األخرى وإن كانت األخرية أحدث منها وأقوى فاعليَّة يف التعّلم 
واالستعامل. وكل كلمة بذاهتا حتمل معنى أو عدة معان ختتلف حسب السياق الذي وردت فيه، غري أن ما يميِّز مفهوم 
الكلامت املفردة عن غريها يف املذهب املعجمي هو عموم معناها أو عدم حتديد معناها ما مل ترتبط بسياق معني أو بمقام 

حمدد. وتنقسم إىل كلامت وظيفية وكلامت حمتوى، ينظر )العصييل، 2006، صفحة 14(.
الزمن يف  الداللة عىل  أو  التثنية  أو  الزوائد الرصفية كعالمات اجلمع  املجردة من  الكلمة  type هي  النوعية  الكلمة   -2
املايض  يف  صيغته  وللفعل  مكتوب،  كاتب،  مثل  أحيانًا(،  التكسري،  )ومجع  املفرد  حالة  يف  الكلمة  لالسم  وهو  األفعال، 

للمفرد املذكر/ مثل: كتب، قال، وهو ما نجده يف مداخل املعاجم املرتبة حسب الكلامت أو النطق.
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إىل الوحدات الفعلية)1( يف النص.
املركبة)2(، وهي نسبة تكرار الوحدة  بالوحدات املعجمية  - كثافة معجمية خاصة 

املعجمية املركبة إىل عدد الكلامت اجلارية يف النص.

املدخل املعجمي:
اللغات  تعليم  طرائق  جمال  من  التطبيقية  اللغويات  يف  املعجمي  املدخل  مصطلح  ينبثق 
األجنبية وفلسفاهتا؛ لذا وجب التفريق بني بعض املفاهيم اجلوهرية يف فلسفة تدريس اللغة 
سبيل  ويف  منها.  املشتقة  اللغة  تعليم  إجراءات  جمموعة  وبني  واملبادئ  النظرية  مستوى  عىل 
تتداخل مصطلحات  ما  اللغات كثريًا  البحث يف طرائق تدريس  املفاهيم عند  توضيح هذه 
أو املدخل  املنهج  أو  ثالثة رئيسة؛ وهي املذهب والطريقة)3( واألسلوب)4(. ويشري املذهب 
وتعليمها،  اللغة  تعلم  ونظرية  ووصفها  اللغة  نظرية  مها:  أساسيني  ركنني  إىل   Approach

وقد اختار جاك ريتشارد وزمياله، يف معجمهم اللغوي التطبيقي التعريف للمذهب بأنه: » 
اجتاه أو نظرة إىل طبيعة اللغة ذاهتا أو إىل تعليمها وتعلمها، اجتاهًا يغري من طريقة التدريس » 
)العصييل، 2002، صفحة 20(، وباإلمكان تعريف املذهب املعجمي بأنه: منهج أو أسلوب 
يف تعليم اللغة يعتمد عىل الوحدات املعجمية lexical units بجميع أنواعها أساسًا للمواد 
اللغوية، ِعَوضًا عن جعل املفردات املعجمية vocabularies أساسًا الختيار املادة اللغوية، أو 

القواعد أساسًا للتنظيم والعرض وطريقة التدريس )العصييل، 2006، صفحة 9(.

1-  الكلمة الفعلية / النصية token: وهي الكلمة كام ترد يف النص بصور خمتلفة )مثاًل: الفعل بترصيفاته املختلفة: كتب، 
كتبنا، كتبا، انكتب، يكتبون... أو االسم يف صيغة املفرد واملثنى واجلمع: تلميذ، تلميذان، تالميذ( ويستعمل املصطلح 

أحيانا ليعني الكلمة احلاسوبية إن كانت لغوية. ينظر )صالح، 2015، صفحة 51(.
الكلامت  غري  املعجمية  الوحدات  مجيع  وتشمل  كلمة،  من  أكثر  من  املكونة  الوحدات  املركبة:  املعجمية  الوحدات   -2
املفردة؛ كاملتصاحبات اللفظية، والعبارات املسكوكة، والتعبريات االصطالحية، وهي كل الكتل املعجمية التي اختلفت 

عن الوحدات املعجمية البسيطة )العصييل، 2006، الصفحات 14-7(.
واألساليب  واإلجراءات  اخلطوات  من  عدًدا  وتتطلب  املنشود  الرتبوي  اهلدف  حتقيق  يف  هبا  ُيستعان  شاملة؛  خطة   -3
واألنشطة يف داخل الفصل وخارجه، وترتبط بطريقة إعداد املنهج، وتأليف الكتاب املقرر، واختيار موضوعاته وتنظيمها، 
تعليم  ميدان  املعروفة يف  الطرائق  املعلم. ومن  دليل  يشتمل عليها  التي  والتعليامت  التعليم،  وتقنيات  التقويم،  ووسائل 

اللغات األجنبية: طريقة القواعد والرتمجة والطريقة السمعية الشفهية وغريها )العصييل، 2002، صفحة 23(.
4-  اإلجراءات التنفيذية التي يقوم هبا املعلم داخل حجرة الدراسة أو خارجها يف تطبيقه لطريقة تدريس معينة، وكل 
يف  واألنشطة  األساليب  من  وغريه  هو  يتشكل  وقد  مراحلها،  من  مرحلة  أو  الطريقة  من  جزءًا  يعد  أسلوب  أو  إجراء 

جمموعها طريقة التدريس )العصييل، 2002، صفحة 23(.
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الناطقات بغري اللغة العربية: 
 Non-native اإلنجليزية  اللغة  يف  يقابل  مصطلح  العربية  اللغة  بغري  الناطق   
speaker، ويقصد به ناطق غري أصيل؛ شخص يتكلم لغًة ما بصفتها لغة ثانية أو لغة 

أجنبية، ال بصفتها لغته األم )اخلويل، معجم علم اللغة التطبيقي، 1986، صفحة 83(، 
اللغة  تعلمن  الاليت  العربية  اللغة  بغري  الناطقات  الطالبات  الدراسة  هذه  يف  به  يقصد 
لاللتحاق  وتأهلن  السعودية،  العربية  اململكة  اجلامعية يف جامعات  املعاهد  العربية يف 

باجلامعة للدراسة يف مرحلة البكالوريوس، وهن يف هذه الدراسة جمتمع الدراسة.
الناطقات باللغة: 

 ،native speaker الناطق باللغة مصطلح لغوي تطبيقي يقابل يف اللغة اإلنجليزية 
ويقصد به ناطق أصيل؛ شخص يتكلم لغته األم )اخلويل، 1986، صفحة 81( وهذا 
املصطلح يف هذه الدراسة يقصد الطالبات الناطقات باللغة العربية، امللتحقات بالدراسة 

اجلامعية، وهن يف هذه الدراسة املجتمع املرجعي للدراسة إلجراء املقارنة.

حدود الدراسة
أدائهن  يف  املنجزة  الطالبات  نصوص  الدراسة  هذه  درست  املوضوعية:  احلدود 
خارج  ملوضوعات  مقرتحًا  عنوانًا  عرش  ثامنية  يف  والكتابية  الشفهية  اللغوية  للمهامت 

مفردات مناهجهن الصفية.
منتصف شهر  إىل  اآلخرة  منتصف شهر مجادى  من  أسابيع  ثامنية  الزمانية:  احلدود 

شعبان من الفصل الدرايس الثاين من عام 1438هـ.
احلدود املكانية: يف اململكة العربية السعودية، جامعات مدينة الرياض )جامعة امللك 

سعود، وجامعة األمرية نورة( معاهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا.

الدراسات السابقة:
أجريت عدد من الدراسات يف حقل تعليم اللغات عامًة يف ضوء الكفاية املعجمية، 

ومن هذه الدراسات: 
)حتليل  الوصفي  املنهج  الدراسة  هذه  يف  واستخدم   )1988( حداد  هبا  قام  دارسة   
وأّن  جداًّ،  منخفض  الطالب  عند  املعجمية  الكفاية  مستوى  أّن  إىل  وتوّصل  املحتوى(، 
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مستوى طالب وطالبات الفرع العلمي أفضل من مستوى طالب وطالبات الفرع األديب، 
وأّن مستوى الكفاية املعجمّية عند اإلناث أفضل منها عند الذكور. ثم جاءت دراسة أجراها 
املتعلم، ضمن مراحل  الذهني لدى  املعجم  إىل حتديد أمهية  زغبوش )2005( وهدفت 
التعليمية  املهامت  تطوير  يف  جتلياته  أهّم  واستخالص  وإنتاجها،  وفهمها  اللغة  اكتساب 
التعلمية؛ وقد اّتبع للكشف عن ذلك منهجّيًة حتليلّية تتأّسس عىل دراسة هذه اإلشكالية، 
وتوّصل إىل أّنه من األجدى وضع برامج تعليمية لتطوير مهارات وإسرتاتيجيات التعلم 
الذايت عوض العمل عىل حشو الذاكرة باملعلومات املتباعدة املضامني واملشتتة األهداف. 
ويف دراسة قام هبا العصييل، )2006( حيث تعدُّ هذه الدراسة من الدراسات القليلة حول 
املذهب املعجمي وتطبيقاته يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، وهدفت هذه 
الدراسة إىل تقديم صورة شاملة ملبادئ املدخل املعجمي يف تعليم اللغات، وصور تطبيقه 
اللغة العربية لغة ثانية. ثم هدفت دراسة إيميليا )Amelia 2012( إىل توضيح  يف تعليم 
لويس، ويف  ميشيل  اللغوي  املؤسس  أفكار  بناًء عىل  املعجمي  للمدخل  النظرية  األسس 
يف  املستخدمة  التقليدية  للطرق  مهم  بديل  أنَّه  عىل  املعجمي  املدخل  يقدم  ذلك،  ضوء 
الكفاية  أنَّ  السالم )2015( وذكرت  دينا عبد  اللغات. وأتت دراسة قامت هبا  تدريس 
املتعلقة باستخدام املتصاحبات اللفظية تسهم يف تطوير معرفة املفردات وإتقان اللغة نتيجة 
لذلك، حيث تناولت دراستها الكفاية املتعلقة باستخدام املتصاحبات اللفظية لدى طالب 
البكالوريوس العرب الذين يدرسون اللغة اإلنجليزية لغة أجنبية. وركزت دراسة صلحي 
)2015( عىل الصعوبات التي تواجه معلمي اللغة اإلنجليزية وطالهبا عىل حد سواء يف 
الصعوبات  حتديد  إىل  الدراسة  وهدفت   ،Collocations اللفظية  املتصاحبات  استخدام 
وقد   .Collocations اللفظية  املتصاحبات  استخدام  يف  الطالب  تواجه  التي  الرئيسية 
أكدت عديد من الدراسات األجنبية دور املذهب املعجمي يف اكتساب اللغة، واكتساب 
الكفاية املعجمية بطريقة تعالج اضطرابات التواصل التي حتدث لدى متعلم اللغة العربية 
يف  األكاديمي  املجتمع  يف  وانخراطه  اللغوي،  الدبلوم  مرحلة  من  خترجه  بعد  ثانية  لغة 
دراسته للمرحلة اجلامعية؛ لذا عزمت الباحثة عىل دراسة عينة من متعلامت اللغة العربية 
لغًة ثانيًة؛ لوصف كفاياهتن املعجمية فيها، مقارنة بكفايات الناطقات هبا، والوقوف عىل 

أسباب ما بني املجموعتني من خالف.
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جمتمع الدراسة وعينتها
السنة  برامج  يف  اجلامعات  طالبات  من  رشحيتني  يمثل  الدراسة  هذه  جمتمع 
الناطقات بغريها املتخرجات  اللغة العربية  التحضريية، الرشحية األوىل: هن متعلامت 
يف دبلوم الكفاية اللغوية، والرشحية الثانية: تشمل مجيع الطالبات العربيات احلاصالت 
الدراسة  عينة  أما  التحضريية.  السنة  بربامج  وامللتحقات  العامة،  الثانوية  شهادة  عىل 
فكانت العينة األوىل: أساسية إلنشاء املدونة احلاسوبية تكونت من )29( طالبة ناطقة 
بغري اللغة العربية، و)21( طالبة ناطقة باللغة العربية، من جامعة امللك سعود، وجامعة 
األمرية نورة. والعينة الثانية: انتقائية مقصودة من العينات املذكورة أعاله متكونة من 
حسب  بغريها،  ناطقات  عربية  لغة  متعلامت  وعرش  بالعربية،  ناطقات  عرش  قسمني: 

تصنيفات البيانات النوعية املستقاة من أداة املقابلة؛ إلجراء الدراسة املقارنة.
منهج الدراسة 

الناطقات  لغة  ملقارنة  وذلك  التحلييل؛  الوصفي  املنهج  الدراسة  هذه  استخدمت   
بغري اللغة العربية بلغة الناطقات هبا، باالستعانة بإنشاء مدونة حاسوبية حسب تصميم 
احلاسوبية؛  املدونة  يف  وتصنيفها  الدراسة  بيانات  ومجع  احلديثة،  اللسانية  البحوث 
)Corpus Linguistics( وهذه املنهجية يف هذه الدراسة جاءت بوصفها بحثا موجها 
)صالح، 2015، صفحة 22( باملدونات اللغوية لنصوص الناطقات بغري اللغة العربية 
والناطقات هبا لدراسة الكفاية املعجمية يف هذه النصوص واالستفادة من هذه املدونة 

للتعرف عىل نسب تكرار الوحدات املعجمية.
أدوات الدراسة ومراحل تصميمها

 ترتكز هذه الدراسة عىل أساليب حتليل املحتوى كام ُذكر سابقًا، يف نصوص مفرغة 
من أوعية املهامت اللغوية الشفهية والكتابية املجموعة من عينات البحث، ثم حتويلها 
إىل صيغة نصية )text(، ثم ترتيب امللفات يف تصنيفات تساعد عىل دقة التحليل اللغوي 

اآليل واليدوي، واختذت هلذه املدونة معايري حمددة يف تصميمها.
معايري تصميم املدونة:

لغة املدونة: اللغة العربية )فصحى معارصة من فئة ناطقة بغري العربية وفئة ناطقة هبا(
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ملفات  يف  مفرغة  ومنطوقة  مكتوبة  )ملهامت  مكتوبة  نصوص  النصوص:  طبيعة 
اململكة  اجلغرافية:  واملنطقة  2017م،  النصوص:  وتاريخ  اآليل(،  للتحليل  مناسبة 
العربية السعودية – الرياض، والوعاء: مهامت لغوية )مطلوبة من طالبات جامعيات(، 
واملجال: جماالت اجتامعية وأكاديمية وشخصية، وحجم العينة: النص كاماًل، وجنس 
الكاتب: إناث )طالبات جامعة امللك سعود، وطالبات جامعة األمرية نورة(، وحجم 
لكفاية  معجمي  لغوي  حتليل  واإلنشاء:  التصميم  هدف  كلمة،   106749 املدونة: 
املبحوثات املعجمية. وجاءت أقسام املدونة)1( وبلغت حصيلتها حسب اجلدول اآليت:

اجلدول )1( أقسام مدونة بيانات الدراسة

عدد النصوصاملصدر
عدد الكلامت 

الكيل
عدد الكلامت 
من غري تكرار

متوسط طول 
النص 

NNs-Wt116219365994190 نص

NNs-St116357596732309 نص

Ns-Wt85156255361184 نص

Ns-St84334298255398 نص

كامل 
املدونة

40110674926342271 نص

وكام يالحظ يف اجلدول السابق، يوجد تفاوت بني عدد نصوص العينتني حيث بلغت 
نصوص املهامت اللغوية لعينة الناطقات بالعربية حوايل 42%)2(، وبلغت نصوص املهامت 
اللغوية لعينة الناطقات بغري العربية حويل 58%؛ لألسباب املذكورة يف تصميم هذا البحث.

1- ُرمزت أقسام املدونة باالختصارات التالية:
- NNS-Wt اختصارًا للرمز Non native speaker-Written texts / الناطق بغري اللغة- نصوص مكتوبة.

- NNS-St اختصارًا للرمز Non native speaker-Spoken texts / الناطق بغري اللغة- نصوص حمكية.
- NS-Wt اختصارًا للرمز Native speaker-Written texts / الناطق باللغة- نصوص مكتوبة.

- NS-St اختصارًا للرمز Native speaker-Spoken texts / الناطق باللغة- نصوص حمكية.  
2- عىل الرغم من قلة نصوص العينة املرجعية، فإن أغلب ارتفاع نسب مكونات الكفاية املعجمية ظهر يف العينة املرجعية.
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وُصممت أدوات البحث الباقية حسب اآليت:
- استامرة حتليل املهامت الشفهية)1( واستامرة حتليل املهامت الكتابية.

يف  )غواص(  العربية  املدونات  معاجلة  برنامج  من  األخري  باإلصدار  االستعانة   -
املدونات  ملعاجلة  برنامج  هو   )3(ACPTs غواص  وبرنامج  االستامرتني)2(.  من  أجزاء 
العربية تم تطويره يف مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ويقوم الربنامج بحساب 
تكرار الكلامت والتكرار النسبي والتوافق اللفظي باإلضافة إىل الكلامت األكثر ارتباطًا.

واملعاجلات  املتوسطات  واستخراج  اجلداول  لرتتيب   Excel بربنامج  االستعانة   -
اإلحصائية األخرى.

- املقابلة ألفراد عينة الناطقات بغري العربية)4(.
فئات التحليل 

 تكونت استامرة حتليل املهامت الشفهية واستامرة حتليل املهامت الكتابية من جداول 
لتحديد مكّونات الكفاية املعجمية التي انقسمت إىل أربعة أقسام:

نوعية  وحدات  إىل  الوحدات  هذه  وانقسمت  بسيطة:  معجمية  وحدات   -1
ووحدات فعلية؛ واحتساب النسبة بني تكرارات تلك الوحدات يقيس مهارة التكرار 
type- الفعلية  الكلمة  إىل  النوعية  الكلمة  نسبة  املعجمية: وهي  للكثافة  مقياس  وهذا 
token ration والكلمة الفعلية هي أي مثال لصيغة معينة من صيغ الكلمة يف النص 

ومقارنة عدد الكلامت الفعلية يف النص إىل عدد أنواع الكلامت النوعية، حيث كل كلمة 
نوعية هي شكل معني فريد من أشكال الكلمة )مكانري، 2016، صفحة 96(.

وانقسمت الوحدات املعجمية البسيطة أيضًا إىل كلامت وظيفية وكلامت حمتوى وهي 
الكلامت التي حتمل معنى مثل رجل وقلم ويسافر، والكلامت الوظيفية وهي الروابط 

1-  مبحث فئات التحليل يناقش مكّونات الكفاية املعجمية، وهي مكّونات جداول استامرات التحليل التي ستدرج مع 
مالحق البحث.

2- استخدام هذه الدراسة لربنامج غواص هبدف قياس التكرارات، والفرق بني الوحدات النوعية والفعلية، والفرق بني 
الكلامت الوظيفية وكلامت املحتوى، وُأدرجت القياسات يف مناقشة نتائج الدراسة.

3- file:///C:/Users/win/AppData/Local/Temp/Ghawwas_V4%20User%20Manual72470219614
87340553.pdf  )2014 ، الثبيتي وآخرون(.

4- املقابلة متد الدراسة باملعلومات الديمغرافية للناطقات بغري العربية ألن الدراسة من دراسات حتليل املضمون، وهي 
مقابلة معيارية مصحوبة بدليل أسئلة لضامن ثبات البيانات مع كامل أفراد العينة.
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واألدوات الوظيفية وهلا حمدداهتا فالكلمة الوظيفية: هي األداة التي تؤدي وظيفة نحوية 
واألساليب،  للجمل  العام  النحوي  املعنى  عن  بالتعبري  تتضح  الوظيفة  وهذه  عامة، 

والتعليق هو الوظيفة العامة التي تقوم هبا األداة )حسان، 1973، صفحة 224(.
2- وحدات معجمية مركبة وهي يف الرتتيب كام ييل:

املتضادات Antonym واملرتادفات Synonym: املتضادات يقصد هبا كلمة تتضاد 
من  وهي  متقاربة،  داللية  سامت  حتمل  كلامت  هي  واملرتادفات  املعنى،  يف  أخرى  مع 
وسائل استيضاح املعنى التي ينتهجها أغلب متعلمي اللغات الثانية، وبعض املعلمني. 
Idiomatic Expressions: وهي أنامط تعبريية خاصة؛  التعبريات الصطالحية 
مغاير  إىل معنى  معناها احلريف  أكثر حتولت عن  أو  بالثبات وتتكون من كلمتني  تتميز 

اصطلحت عليه اجلامعة اللغوية، مثل: ابن السبيل، وقاطع الطريق.
بالكالم وهذا االقرتان  بلفظ آخر  اقرتان لفظ  Collocations: وهي  املتصاحبات 

ملصاحبة معجمية مثل: صهيل الفرس ومواء القطة وبريد إليكرتوين.
التضام  بمعنى  بالكالم،  آخر  بلفظ  لفظ  اقرتان  وهي   :Colligation املتالزمات 

النحوي أو الرتكيبي مثل: رغب عنه ورغب فيه ورغب إليه.
مادة معجمية متعددة الكلامت multi-word items: وهي عبارة عن عبارة قصرية 
من كلمتني أو أكثر مثل: باملناسبة، ومن جهة أخرى، ومن وجهة نظري، وبالرغم من 

ذلك إلخ.
تستعمل  عبارات  وهي   :Institutionalized Expressions املقننة  التعبريات 
استعاماًل تداوليًا ضمن سياق يفهمه املنتج واملستقبل مثل العبارات املؤسسية بادئ ذي 

بدء، أو أخريًا وليس آخرًا، وتعقيبًا عىل ما ذكر، وبال شك.
إال  لفٌظ  فيها  يرد  ال  عبارات  وهي   :formulaic expressions مألوفة  تعبريات 

مصحوبًا بلفظ آخر كعبارات التحايا والتلطف واملجامالت.
املعادلة املستخدمة يف إحصاء الكثافة املعجمية للوحدات املعجمية املركبة:
املعجمية الكثافة=100)النص متوسط÷املركبة املعجمية الوحدات(
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3- املهارات املعجمية)1( وتنقسم إىل:
- ترابط اجلمل، وذلك لقياس تكامل ركني اجلملة )مسند ومسند إليه(، ولصحة 

اإلحالة والربط يف اجلمل املوجودة يف النص.
املؤسسية يف  املقننة  للتعبريات  املتعلمة  استخدام  لقياس  املحتوى، وذلك  ترابط   -
مكاهنا الصحيح التي تربط بني أجزاء النص والتي تؤسس العبارة أو تبدأ هبا العبارة هبا 
)أطر اخلطاب( نحو )بادئ ذي بدء/ عطفًا عىل ما سبق / ومن ناحية أخرى / وأخريًا 

وليس آخرا إلخ...(.
- متاسك املحتوى، ولذلك لقياس قدرة الطالبة عىل إجياد فكرة أساسية وتسلسل 

ألفكار فرعية وقفلة للكالم، أو مقدمة وحمتوى وخامتة.
التناسب للموقف، وذلك لقياس الوصول إىل املحتوى املعنوي املطلوب؛ ألن   -
للفكرة  املفردات  تلك  توصل  مل  إذا  املعجمية  الكفاية  عىل  تدل  ال  قد  املفردات  كثرة 

املطلوبة أو املعنى املقصود )2(.
4- ثم قياس الطالقة اللغوية: وذلك لقياس كل من البنود تكرار الثواين والوقفات 
الستخراج  املعجمية  الوحدات  تكرار  إىل  بالنسبة  الكالم(  )إعادة  الذايت  والتصحيح 

معدل الطالقة والدقة ثم احتساب النسبة املئوية بقياس املعادلة التالية:
اللغوية الطالقة=100×)املفرتض التحدث معدالملعجمية الوحدات تكرار(

مناقشة النتائج وتفسريها
ستناقش النتائج النهائية التي توصلت إليها الدراسة بعد إجراء املقارنات، وتطبيق 
البحث،  فروض  من  للتحقق  وذلك  العربية؛  بغري  الناطقات  عينة  عىل  املقابلة  أداة 

وسيكون العرض وفق الرتتيب اآليت:
اإلجابة عن السؤال األول:

املرحلة  يف  العربية  باللغة  الناطقات  الطالبات  لدى  املعجمية  الكفاية  مستوى  ما 
اجلامعية؟

خملة  نامذج  ثالث  لكل  يكون  بحيث  املئوية؛  النسبة  معيار  املهارات  هلذه  التحليل-  عمل  فريق  -مع  باالتفاق  ُحدد   -1
بالقياس نسبة )60%(، ولكل نموذجني نسبة )80%(، ولكل نموذج فأقل نسبة )%90(.

املهارات  هذه  قاست  التي  االستامرات  بنود  ُحللت  وكذلك  التحليل،   فريق عمل  األداء ضمن  مستويات  ُصنفت   -2
املعجمية عن طريق جهود فريق العمل نفسه؛ وذلك لتحقيق مبدأ الثبات يف قدرة قياس االستامرات ملا صممت من أجله. 
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- ظهرت الكثافة املعجمية للوحدات املعجمية البسيطة يف اللغة املحكية أقل تكرارًا 
الناطقات  لدى  املكتوبة  اللغة  يف  البسيطة  املعجمية  للوحدات  املعجمية  الكثافة  من 

بالعربية.
- ظهرت الكثافة املعجمية للوحدات املعجمية املركبة يف اللغة املحكية أقل تكرارًا 
الناطقات  لدى  املكتوبة  اللغة  يف  املركبة  املعجمية  للوحدات  املعجمية  الكثافة  من 

بالعربية.
من  تكرارًا  أقل  املحكية  اللغة  يف  املعجمية  للمهارات  املعجمية  الكثافة  ظهرت   -

الكثافة املعجمية للمهارات املعجمية يف اللغة املكتوبة لدى الناطقات بالعربية.
الناطقات  للطالبات  البسيطة  املعجمية  الوحدات  املعجمية يف  الكفاية  - وظهرت 

باللغة العربية، حسب اجلدول التايل:
اجلدول )2( مستوى الكفاية للوحدات املعجمية البسيطة لعينة الناطقات بالعربية

الناطقات بالعربية البسيطة لعينة  الكثافة املعجمية للوحدات املعجمية 

املحكية املكتوبةالنصوص  النصوص 

وحدات معجمية بسيطة 52،23%وحدات معجمية بسيطة %32،79

كلامت حمتوى 97،80%كلامت حمتوى %53،28

كلامت وظيفية 3،27%كلامت وظيفية %1،74

النصوص  البسيطة يف  املعجمية  الوحدات  نسبة )32،79%( كثافة  - حيث مثلت 
النصوص  يف  البسيطة  املعجمية  الوحدات  كثافة   )%52،23( نسبة  ومثلت  املحكية، 

املكتوبة.
املحكية، ومثلت  النصوص  املحتوى يف  - ومثلت نسبة )53،28%( كثافة كلامت 

نسبة )97،80%( كثافة كلامت املحتوى يف النصوص املكتوبة.
- ومثلت نسبة )1،74%( كثافة الكلامت الوظيفية يف النصوص املحكية، ومثلت 

نسبة )3،27%( كثافة الكلامت الوظيفية يف النصوص املكتوبة.
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وتربط الباحثة كثافة وتعقيد اللغة املكتوبة باختالف الكفاية املعجمية يف اخلطاب 
املحكي أو املكتوب، فهناك اتفاقات ترى أن الكتابة أكثر تعقيدًا وتفصياًل من الناحية 
يكون  أن  إىل  هلايداي  وفقًا  املكتوب  اخلطاب  ويميل  املنطوق،  الكالم  من  الرتكيبية 
أكثر كثافة يف املفردات من اخلطاب املحكي، وتشري الكثافة إىل نسبة كلامت املحتوى 
مقارنة بالكلامت الوظيفية أو كلامت قواعد اللغة داخل العبارة )بالرتيدج، 2018، 

صفحة 174(. 
لدى  واملحكية  املكتوبة  النصوص  يف  الوظيفية  الكلامت  كثافة  قلة  الباحثة  وتعلل 

الناطقة باللغة العربية بعدة أسباب منها:
- استخدام هذه الدراسة لربنامج غواص ال يعني الدقة الكاملة؛ فبعض اللواصق 
عىل الكلامت الوظيفية حيتسبها الربنامج ضمن كلامت املحتوى؛ ولذلك فاجتهاد الباحثة 
والعمل عىل الربنامج قد ُيغفل ما يقارب 5% من الكلامت الوظيفية املتالصقة التي مل 

تشملها قائمة احلرص أثناء التحليل.
- وسائل الربط يف اللغة العربية كثرية، ومنها الربط باإلحالة، وبالتكرار، واحلذف، 
ودالالت السياق وقرائنه يف اخلطاب الشفهي، وغريه؛ ثم إن نتائج التحليل يف العنرص 
املعجمي املتالزمات Colligation من جمموعة )الوحدات املعجمية املركبة(، أظهرت 
أن لدى الناطقات بالعربية القدرة عىل الربط النحوي الرتكيبي، بشكل كبري وواضح، 
كذلك نتائج مهارات ترابط اجلمل من جمموعة )املهارات املعجمية(، وستفصل الحقًا.

الناطقات  للطالبات  املركبة  املعجمية  الوحدات  يف  املعجمية  الكفاية  ظهرت  ثم 
باللغة العربية، حسب اجلدول التايل:

اجلدول )3( مستوى الكفاية للوحدات املعجمية املركبة لعينة الناطقات بالعربية

الناطقات بالعربية الكثافة املعجمية للوحدات املعجمية املركبة لعينة 

املحكية املكتوبةالنصوص  النصوص 

الكلامت املتضادة 2،95%الكلامت املتضادة %1،68 

الكلامت املرتادفة 0،83%الكلامت املرتادفة %0،72
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الناطقات بالعربية الكثافة املعجمية للوحدات املعجمية املركبة لعينة 

املحكية املكتوبةالنصوص  النصوص 

تعبريات اصطالحية 0،56%تعبريات اصطالحية %0،20

متصاحبات 2،02%متصاحبات %1،21

متالزمات 21،69%متالزمات %18،70

مواد معجمية متعددة الكلامت 0،60%مواد معجمية متعددة الكلامت %0،67

تعبريات مقعدة 0،12%تعبريات مقعدة %0،03

تعبريات مألوفة 1،75%تعبريات مألوفة %2،37

لدى  املحكية  النصوص  يف  املتضادة  الكلامت  كثافة   )%1،68( نسبة  مثلت  حيث 
الناطقة بالعربية، ومثلت نسبة )2،95%( كثافة الكلامت املتضادة يف نصوصها املكتوبة.

ومثلت نسبة )0،72%( كثافة الكلامت املرتادفة يف النصوص املحكية لدى الناطقة 
بالعربية، ومثلت نسبة )0،83%( كثافة الكلامت املرتادفة يف نصوصها املكتوبة.

تفرس الباحثة هذه النسبة يف لغة الناطقة بالعربية إىل جتاوز سعة معرفتها املعجمية أن 
تربط مفاهيم املفردات بالرتادف والتضاد.

النصوص املحكية لدى  التعبريات االصطالحية يف  ومثلت نسبة )0،20%( كثافة 
الناطقة بالعربية، ونسبة )0،56%( كثافة التعبريات االصطالحية يف نصوصها املكتوبة.

الناطقة  لدى  املحكية  النصوص  يف  املتصاحبات  كثافة   )%1،21( نسبة  ومثلت 
بالعربية، ونسبة )2،02%( كثافة املتصاحبات يف نصوصها املكتوبة.

وتعزو الباحثة قلة هذه النسبة إىل أسباب تعليمية واجتامعية يف العينة املرجعية)1(. 

1- التعبريات االصطالحية واملتصاحبات والتعبريات املألوفة واملقعدة واملتعددة الكلامت، وحدات معجمية ُتكتسب 
عن  احلايل  الشباب  جمتمع  من  كبرية  رشحية  يعزل  الذي  األمر  هبا؛  والتعايش  فيها  والقراءة  اللغة،  ثقافة  يف  باالنغامس 

اكتساب هذا العمق اللغوي الثقايف.
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ثم مثلت نسبة )18،70%( كثافة املتالزمات يف النصوص املحكية لدى الناطقات 

بالعربية، بينام مثلت نسبة )21،69%( كثافة املتالزمات يف نصوصها املكتوبة.

تفرس الباحثة هذه النتيجة من عدة أسباب أمهها:

ربط  يف  كفاياهتا  لقوة  اجلملة؛  تركيب  مستوى  عىل  مرتابطة  بالعربية  الناطقة  لغة 

اجلمل بأنواع الربط النحوية املنطقية: كالتطابق، والتضام، واإلحالة، واحلذف وغريه.

ترصيف  قواعد  تعليم  عىل  العربية  اللغة  تعليم  يف  التقليدية  املناهج  بعض  تركيز 

الكلمة وتركيب اجلملة.

ثم مثلت نسبة )0،67%( كثافة املواد املعجمية متعددة الكلامت يف النصوص املحكية 

متعددة  املعجمية  املواد  كثافة   )%0،60( نسبة  مثلت  بينام  بالعربية،  الناطقات  لدى 

يف  املقعدة  التعبريات  كثافة   )%0،03( نسبة  ومثلت  املكتوبة.  نصوصها  يف  الكلامت 

النصوص املحكية لدى الناطقات بالعربية، بينام مثلت نسبة )0،12%(. وتعلل الباحثة 

املناهج  بعض  أن  وهو  املتالزمات،  نسبة  قوة  تعليل  يف  أعاله  ورد  ملا  النسبة  هذه  قلة 

التقليدية يف تعليم اللغة العربية ركزت عىل تفاصيل نحو اجلملة، وقللت الرتكيز عىل 

نحو النص وعبارات أطر تنظيم اخلطاب، وكذلك بعض أساليب التقييم التي جعلت 

من اللغة حقائق ومعلومات فقط. 

ومثلت نسبة )2،37%( كثافة التعبريات املألوفة يف النصوص املحكية لدى الناطقات 

بالعربية، بينام مثلت نسبة )1،75%( كثافة التعبريات املألوفة يف نصوصها املكتوبة.

وتعزو الباحثة ارتفاع هذه النسبة يف النصوص املحكية؛ إىل أن هذه التعبريات حتتاج 

إىل وسط تفاعيل ال حيدث يف إجراء الكتابة.

باللغة  الناطقات  للطالبات  املعجمية  املهارات  يف  املعجمية  الكفاية  ظهرت  ثم 

العربية، حسب اجلدول التايل: 
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اجلدول )4( مستوى الكفاية للمهارات املعجمية لعينة الناطقات بالعربية

بالعربية الناطقات  الكثافة املعجمية للمهارات املعجمية لعينة 

املحكية املكتوبةالنصوص  النصوص 

مهارة ترابط اجلمل 82%مهارة ترابط اجلمل %75 

مهارة ترابط املحتوى 66%مهارة ترابط املحتوى %62

مهارة متاسك املحتوى 63%مهارة متاسك املحتوى %63

مهارة التناسب مع املوقف 90%مهارة التناسب مع املوقف %90

الطالقة اللغوية %79،85

مثلت نسبة )75%( كثافة مهارة ترابط اجلمل يف النصوص املحكية لدى الناطقات 
بالعربية، بينام مثلت نسبة )82%( كثافة مهارة ترابط اجلمل يف نصوصها املكتوبة. 

بعنرص  اخلاصة  النتيجة  تفسري  من  يعزز  النتيجة  هذه  تفسري  أن  إىل  الباحثة  وتشري 
إجياد مجلة مرتابطة  قادرة عىل  الطالبة  أن  املقعدة؛ وهي  التعبريات  املتالزمات وعنرص 
األركان ومتامسكة داخليًا؛ ألن تعليمها للعربية كان يركز عىل هذه القضية، وما يدعم 
هذا التفسري هو النتيجة التالية. حيث مثلت نسبة )62%( كثافة مهارة ترابط املحتوى يف 
النصوص املحكية لدى الناطقات بالعربية، بينام مثلت نسبة )66%( كثافة مهارة ترابط 
املحتوى يف نصوصها املكتوبة. وتعلل الباحثة هذه النتيجة بام ورد سابقًا من أن االهتامم 
بالوحدة الكلية للنص أو اخلطاب مغيبة أحيانًا يف بعض املناهج التقليدية لتعليم اللغة 

العربية، أو يف بعض أساليب تعليمها وتقييمها)1(.
ومثلت نسبة )63%( كثافة مهارة متاسك املحتوى يف النصوص املحكية واملكتوبة 
لدى الناطقات بالعربية. وتعلل الباحثة هذه النتيجة بأن الرتكيز عىل تفاصيل اجلملة، 

1- وهذه املبادئ ُصنفت حديثًا عىل أهنا لسانيات النص؛ لكنها موجودة يف علوم العربية القديمة بمسميات قديمة، منها: 
إعراب اجلمل وقضايا العهد واالستئناف، ونظرية النظم، والتقديم والتأخري والفصل والوصل ومضامني علم املعاين، 

وغريها.
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ضيع عىل املتعلم التفكري يف تنظيم املحتوى للنص اللغوي الذي يؤديه. ثم مثلت نسبة 
)90%( كثافة مهارة التناسب مع املوقف يف النصوص املحكية واملكتوبة لدى الناطقات 
بالعربية، ومثلت نسبة )79،85%( كثافة الطالقة اللغوية لدى الناطقات بالعربية. وهي 

نسب كثافة مناسبة للعينة املرجعية للدراسة.
اإلجابة عن السؤال الثاين:

 ما مستوى الكفاية املعجمية لدى الطالبات الناطقات بغري اللغة العربية يف املرحلة 
اجلامعية؟

- ظهرت الكثافة املعجمية للوحدات املعجمية البسيطة يف اللغة املحكية أقل تكرارًا 
من الكثافة املعجمية للوحدات املعجمية البسيطة يف اللغة املكتوبة لدى الناطقات بغري 

العربية.
- ظهرت الكثافة املعجمية للوحدات املعجمية املركبة يف اللغة املحكية أقل تكرارًا 
من الكثافة املعجمية للوحدات املعجمية املركبة يف اللغة املكتوبة لدى الناطقات بغري 

العربية.
من  تكرارًا  أقل  املحكية  اللغة  يف  املعجمية  للمهارات  املعجمية  الكثافة  ظهرت   -

الكثافة املعجمية للمهارات املعجمية يف اللغة املكتوبة لدى الناطقات بغري العربية.
الناطقات  للطالبات  البسيطة  املعجمية  الوحدات  يف  املعجمية  الكفاية  وظهرت   -

بغري اللغة العربية، حسب اجلدول التايل:
اجلدول )5( مستوى الكفاية للوحدات املعجمية البسيطة لعينة الناطقات بغري العربية

الكثافة املعجمية للوحدات املعجمية البسيطة لعينة الناطقات بغري العربية

املحكية املكتوبةالنصوص  النصوص 

وحدات معجمية بسيطة 37،59%وحدات معجمية بسيطة %23،19

كلامت حمتوى 69،81%كلامت حمتوى %37،69

كلامت وظيفية 2،21%كلامت وظيفية %1،43
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النصوص  يف  البسيطة  املعجمية  الوحدات  كثافة   )%23،19( نسبة  مثلت  حيث 
النصوص  يف  البسيطة  املعجمية  الوحدات  كثافة   )%37،59( نسبة  ومثلت  املحكية، 
املكتوبة. ومثلت نسبة )37،69%( كثافة كلامت املحتوى يف النصوص املحكية، ومثلت 
نسبة )69،81%( كثافة كلامت املحتوى يف النصوص املكتوبة. ومثلت نسبة )%1،43( 
كثافة الكلامت الوظيفية يف النصوص املحكية، ومثلت نسبة )2،21%( كثافة الكلامت 

الوظيفية يف النصوص املكتوبة.
الكفاية املعجمية يف اخلطاب  املكتوبة باختالف  اللغة  الباحثة كثافة وتعقيد  وتربط 
املحكي أو املكتوب؛ فوفقًا هلايداي فإن اخلطاب املكتوب يميل إىل أن يكون أكثر كثافة 

يف املفردات من اخلطاب املحكي )بالرتيدج، 2018، صفحة 174(. 
لدى  واملحكية  املكتوبة  النصوص  يف  الوظيفية  الكلامت  كثافة  قلة  الباحثة  وتعلل 

الناطقة بغري اللغة العربية بعدة أسباب منها:
- استخدام هذه الدراسة لربنامج غواص ال يعني الدقة الكاملة؛ فبعض اللواصق 
عىل الكلامت الوظيفية حيتسبها الربنامج ضمن كلامت املحتوى؛ ولذلك فاجتهاد الباحثة 
والعمل عىل الربنامج قد ُيغفل ما يقارب 5% من الكلامت الوظيفية املتالصقة التي مل 

تشملها قائمة احلرص أثناء التحليل.
- وسائل الربط يف اللغة العربية كثرية، ومنها الربط باإلحالة، وبالتكرار، واحلذف، 
ودالالت السياق وقرائنه يف اخلطاب الشفهي، وغريه؛ ثم إن نتائج التحليل يف العنرص 
املعجمي املتالزمات Colligation من جمموعة )الوحدات املعجمية املركبة(، أظهرت 
أن لدى الناطقات بالعربية القدرة عىل الربط النحوي الرتكيبي، بشكل كبري وواضح، 
كذلك نتائج مهارات ترابط اجلمل من جمموعة )املهارات املعجمية(، وستفصل الحقًا.

ثم ظهرت الكفاية املعجمية يف الوحدات املعجمية املركبة للطالبات الناطقات بغري 
اللغة العربية، حسب اجلدول التايل: 
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اجلدول )6( مستوى الكفاية للوحدات املعجمية ااملركبة لعينة الناطقات بغري العربية

الكثافة املعجمية للوحدات املعجمية املركبة لعينة الناطقات بغري العربية

املحكية املكتوبةالنصوص  النصوص 

الكلامت املتضادة 4،51%الكلامت املتضادة %3،56 

الكلامت املرتادفة 0،52%الكلامت املرتادفة %0،79

تعبريات اصطالحية 0،11%تعبريات اصطالحية %0،04

متصاحبات 1،46%متصاحبات %0،96

متالزمات 15،27%متالزمات %15،25

مواد معجمية متعددة الكلامت 0،39%مواد معجمية متعددة الكلامت %0،54

تعبريات مقعدة 1،20%تعبريات مقعدة %0،10

تعبريات مألوفة 1،70%تعبريات مألوفة %5،18

لدى  املحكية  النصوص  يف  املتضادة  الكلامت  كثافة   )%3،56( نسبة  مثلت  حيث 
نصوصها  يف  املتضادة  الكلامت  كثافة   )%4،51( نسبة  ومثلت  العربية،  بغري  الناطقة 
لدى  املحكية  النصوص  يف  املرتادفة  الكلامت  كثافة   )%0،79( نسبة  ومثلت  املكتوبة. 
نصوصها  يف  املرتادفة  الكلامت  كثافة   )%0،52( نسبة  ومثلت  العربية،  بغري  الناطقة 

املكتوبة.
وتفرس الباحثة هذه النسبة يف لغة الناطقة بغري العربية إىل ضيق معرفتها املعجمية عن 

أن تتجاوز ربط مفاهيم املفردات بعالقات الرتادف والتضاد.
ومثلت نسبة )0.04%( كثافة التعبريات االصطالحية يف النصوص املحكية لدى 
نصوصها  يف  االصطالحية  التعبريات  كثافة   )%0.11( ونسبة  العربية،  بغري  الناطقة 
لدى  املحكية  النصوص  يف  املتصاحبات  كثافة   )%0.96( نسبة  مثلت  ثم  املكتوبة. 

الناطقة بغري العربية، ونسبة )1.46%( كثافة املتصاحبات يف نصوصها املكتوبة.
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وتعزو الباحثة قلة هذه النسبة إىل أسباب تعليمية واجتامعية يف عينة الدراسة منها 
ما ييل:

حمتوى  وضع  إىل  ثانية  لغة  العربية  اللغة  تعليم  يف  التقليدية  املناهج  بعض  تتجه   -
تفقده  كبرية  بنسبة  عليه  ومعّدل  أصيل  حمتوى  أو  التعليمية،  اللغوية  للمواد  مصنوع 

تركيبته املعجمية الطبيعية. 
واملعلومات،  املعارف  تقييم  عىل  التقليدية  اللغوي  التقييم  أساليب  بعض  تركز   -

واللغة ليست معارف ومعلومات فقط؛ إنام ممارسات ومهارات.
- متيل بعض املناهج التقليدية يف تعليم اللغة العربية لغة ثانية إىل استحضار الصورة 
مناهج  يقدم  قد  وهذا  اللغوية)1(،  املدخالت  وضع  أثناء  اللغوي  للمخرج  النهائية 

مستوياهتا سهلة وأدبياهتا ضعيفة وال تضيف تقدمًا لغويًا ذا قيمة للمتعلم.
الناطقات  لدى  املحكية  النصوص  يف  املتالزمات  كثافة   )%15،25( نسبة  ومثلت 

بغري العربية، بينام مثلت نسبة )15،27%( كثافة املتالزمات يف نصوصها املكتوبة.
تفرس الباحثة هذه النتيجة من عدة أسباب أمهها:

- لغة الناطقة بغري العربية مرتابطة عىل مستوى تركيب اجلملة؛ لقوة كفاياهتا يف ربط 
اجلمل بأنواع الربط النحوية املنطقية: كالتطابق، والتضام، واإلحالة، واحلذف وغريه.

- متيل بعض املناهج التقليدية يف تعليم اللغة العربية إىل الرتكيز عىل تعليم قواعد 
اجلملة وتركيبها، أكثر من الرتكيز عىل الوحدة الكلية للنص أو اخلطاب.

النصوص  يف  الكلامت  متعددة  املعجمية  املواد  كثافة   )%0،54( نسبة  مثلت  ثم 
املحكية لدى الناطقات بغري العربية، بينام مثلت نسبة )0،39%( كثافة املواد املعجمية 
متعددة الكلامت يف نصوصها املكتوبة. ومثلت نسبة )0،10%( كثافة التعبريات املقعدة 
يف النصوص املحكية لدى الناطقات بغري العربية، بينام مثلت نسبة )1،20%(، وتعلل 
بعض  أن  وهو  املتالزمات،  نسبة  قوة  تعليل  يف  أعاله  ورد  ملا  النسبة  هذه  قلة  الباحثة 
اجلملة،  نحو  تفاصيل  عىل  ركزت  ثانية  لغة  العربية  اللغة  تعليم  يف  التقليدية  املناهج 

1- هناك فرق بني حجم ما يستوعبه املتعلم وحجم ما ينتجه، وهذا الفرق نادى به كراشن يف فرضياته يف قضية املدخل 
اللغوي واملخرج اللغوي، وأنه من أفضل املامرسات التعليمية أن يكون املدخل اللغوي أعىل من مستوى املتعلم قلياًل، 
لكي يكون تعلمه للمدخل اللغوي مصدر حتٍد ويشكل قيمة تضاف إىل تقدمه يف اللغة، وتنطبق هذه املبادئ عىل أساليب 

التقييم اللغوي أيضًا.

الجدول (7) مستوى الكفاية للمهارات المعجمية 

لعينة الناطقات بغير العربية 
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وقللت الرتكيز عىل نحو النص وعبارات أطر تنظيم اخلطاب، وكذلك بعض أساليب 
التقييم التقليدية التي جعلت من اللغة حقائق ومعلومات فقط. ومثلت نسبة )%5،18( 
كثافة التعبريات املألوفة يف النصوص املحكية لدى الناطقات بغري العربية، بينام مثلت 
ارتفاع  الباحثة  املكتوبة، وتعزو  املألوفة يف نصوصها  التعبريات  كثافة  نسبة )%1،70( 
هذه النسبة يف النصوص املحكية؛ إىل أن هذه التعبريات حتتاج إىل وسط تفاعيل ال حيدث 

يف إجراء الكتابة التقليدية.
اللغة  بغري  الناطقات  للطالبات  املعجمية  املهارات  يف  املعجمية  الكفاية  ظهرت  ثم 

العربية، حسب اجلدول التايل: 
اجلدول )7( مستوى الكفاية للمهارات املعجمية لعينة الناطقات بغري العربية 

الكثافة املعجمية للمهارات املعجمية لعينة الناطقات بغري العربية

املحكية املكتوبةالنصوص  النصوص 

مهارة ترابط اجلمل 78%مهارة ترابط اجلمل %71 

مهارة ترابط املحتوى 75%مهارة ترابط املحتوى %66

مهارة متاسك املحتوى 73%مهارة متاسك املحتوى %70

مهارة التناسب مع املوقف 90%مهارة التناسب مع املوقف %86

الطالقة اللغوية %57،96

مثلت نسبة )71%( كثافة مهارة ترابط اجلمل يف النصوص املحكية لدى الناطقات 
بغري العربية، بينام مثلت نسبة )78%( كثافة مهارة ترابط اجلمل يف نصوصها املكتوبة. 

بعنرص  اخلاصة  النتيجة  تفسري  من  يعزز  النتيجة  هذه  تفسري  أن  إىل  الباحثة  وتشري 
إجياد مجلة  ما عىل  نوعًا  قادرة  الطالبة  أن  املقعدة؛ وهي  التعبريات  املتالزمات وعنرص 
مرتابطة األركان ومتامسكة داخليًا؛ ألن تعلمها للعربية كان يركز عىل هذه القضية، وما 

يدعم هذا التفسري هو النتيجة التالية.
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مثلت نسبة )66%( كثافة مهارة ترابط املحتوى يف النصوص املحكية لدى الناطقات 
بغري العربية، بينام مثلت نسبة )75%( كثافة مهارة ترابط املحتوى يف نصوصها املكتوبة.

للنص  الكلية  بالوحدة  االهتامم  أن  بام ورد سابقًا من  النتيجة  الباحثة هذه  وتعلل   
أو يف بعض  العربية،  اللغة  لتعليم  التقليدية  املناهج  أحيانًا يف بعض  مغيبة  أو اخلطاب 

أساليب تعليمها وتقييمها.
ومثلت نسبة )70%( كثافة مهارة متاسك املحتوى يف النصوص املحكية لدى الناطقات 
بغري العربية، بينام مثلت نسبة )73%( كثافة مهارة متاسك املحتوى يف نصوصها املكتوبة.

يستقبل  اإلنسان  إن  تقول:  التي  النظرية  مع  بتوافقها  النتيجة  هذه  الباحثة  وتعلل 
املعلومات الكلية أواًل، ثم يتعلم التفاصيل بناًء عىل نظام داخيل فطري يقوم بعمليات 
تفاعلية داخلية لتفسري هذه املعلومات )الكل ثم اجلزء(؛ ولذلك فإن تركيز الناطقة عىل 
اكتساب الوحدة الكلية للنص، ثم اكتساب تفاصيل اجلمل وقواعدها وقواعد الكلامت 

منفردة )الرصف(، هو ترتيب طبيعي الكتساب اللغة. 
ثم مثلت نسبة )86%( كثافة مهارة التناسب مع املوقف يف النصوص املحكية لدى 
املوقف يف  مع  التناسب  مهارة  كثافة  نسبة )%90(  مثلت  بينام  العربية،  بغري  الناطقات 
نصوصها املكتوبة. وتعزو الباحثة قلة النسبة يف هذه النتيجة يف النصوص املحكية عنها 
يف النصوص املكتوبة، إىل أن الفرصة املتاحة للناطقة بغري العربية لتنظيم أداءها اللغوي 
تتوافر يف املهامت الكتابية أكثر من املهامت الشفهية، وهذه اإلسرتاتيجية موجودة حتى 
للخطاب  املسبق  التنظيم  أنفسهم، يف  اللغة  أبناء  الكتاب مهارة، وحتى عند  أكثر  عند 
املكتوب واختيار املفردات اخلادمة للفكرة املقصودة، أكثر من اخلطاب الشفهي الذي 

غالبًا ما يتسم باالرجتالية وعدم التنظيم.
ثم مثلت نسبة )57،96%( كثافة الطالقة اللغوية لدى الناطقات بغري العربية.

بغري  للناطقات  املتوقعة  احلدود  يف  اللغوية  للطالقة  معجمية  كثافة  نسب  وهي 
العربية، يف ظل كثرة الوقفات والرتدد أثناء التواصل الشفهي، وتكرار الكلامت وتكرار 
اجلمل، وكثرة التصحيح وإعادة العبارة بأشكال خمتلفة، من إسرتاتيجيات قد تتخذها 
الناطقة بغري العربية إلكامل مهامهتا الشفهية بصورة حتاول هبا أن جتمع بني الدقة اللغوية 

والطالقة اللغوية.
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اإلجابة عن السؤال الثالث:
- ما الفرق بني مستوى الكفاية املعجمية لدى الناطقات بغري العربية والناطقات هبا؟

ولإلجابة عن هذا السؤال بالتحقق من صحة فروض البحث املذكورة سابقًا:
يف اجلدول التايل تتضح الفروق بني عينتي املقارنة يف مكونات الكفاية املعجمية:

اجلدول )8( النسب املئوية ملستويات الكفاية املعجمية بني العينتني والفروق بينهام

النسب املئوية للكفاية املعجمية بني الناطقات بالعربية والناطقات بغريها

الفئة 
املعجمية

بالعربية العربيةالناطقات  الفروقالناطقات بغري 

كتابيةشفهيةكتابيةشفهيةكتابيةشفهية

الوحدات 
املعجمية 
البسيطة

%32،79%52،53%23،19%37،59%9،6%14،94

الوحدات 
املعجمية 

املركبة
%25،85%30،52%26،42%25،16

_ 
%0،57

%6،36

املهارات 
املعجمية

%72،5%75،25%73،25%79%0،75%3،75

الطالقة 
اللغوية

%79،8557،96%21،89

ظهرت نتائج املقارنات كام ييل:
يف  البسيطة  املعجمية  الوحدات  يف  املعجمية  الكفاية  مستويات  يف  فروق  توجد   -

النصوص املحكية بفارق )9،6%(، لصالح عينة الناطقات بالعربية.
يف  البسيطة  املعجمية  الوحدات  يف  املعجمية  الكفاية  مستويات  يف  فروق  توجد   -

النصوص املكتوبة بفارق )14،94%(، لصالح عينة الناطقات بالعربية.
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يف  املركبة  املعجمية  الوحدات  يف  املعجمية  الكفاية  مستويات  يف  فروق  توجد   -
النصوص املحكية بفارق )0،57%(، لصالح عينة الناطقات بغري العربية.

يف  املركبة  املعجمية  الوحدات  يف  املعجمية  الكفاية  مستويات  يف  فروق  توجد   -
النصوص املكتوبة بفارق )6،37%(، لصالح عينة الناطقات بالعربية.

النصوص  املعجمية يف  املهارات  املعجمية يف  الكفاية  - توجد فروق يف مستويات 
املحكية بفارق )0،75%(، لصالح عينة الناطقات بغري العربية.

النصوص  املعجمية يف  املهارات  املعجمية يف  الكفاية  - توجد فروق يف مستويات 
املكتوبة بفارق )3،75%(، لصالح عينة الناطقات بغري العربية.

- توجد فروق يف مستويات الكفاية املعجمية يف الطالقة اللغوية بفارق )%21،89(، 
لصالح عينة الناطقات بالعربية.

شكل )1( مستويات الكفاية املعجمية لدى العينتني والفروق بينهام

اإلجابة عن السؤال الرابع:
- ما أبرز جوانب الختالف يف مستوى الكفاية املعجمية لدى متعلامت اللغة العربية 

الناطقات بغريها؟
العربية  اللغة  متعلامت  لدى  املعجمية  الكفاية  مستوى  يف  االختالف  جوانب  تربز 
الوحدات  وهي  املعجمية  الكفاية  مكّونات  من  األول  املكّون  يف  بغريها  الناطقات 
املعجمية البسيطة، وبالرجوع إىل نتائج التحليل التفصييل األوىل نجد أن الفارق األكرب 
الوظيفية يف  الكلامت  قلة  لكون  البسيطة؛  الوحدات  املحتوى من هذه  كان يف كلامت 
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العينتني كان هلا أسباهبا التي ذكرت يف رشح النتائج سابقًا.
يف  مؤثر  وهذا   ،)%11،97( قارب  املحكية  النصوص  يف  املحتوى  كلامت  فرق   -

مستوى الكفاية املعجمية لدى الناطقة بغري العربية.
- فرق كلامت املحتوى يف النصوص املكتوبة قارب )27،99%(، وهذا أشد تأثريًا 
يف مستوى الكفاية املعجمية لدى الناطقة بغري العربية؛ ألن الكتابة تفتقد إىل قرائن املقام 

التي يمتاز هبا التحدث.
ثم تتقارب مستويات الكفاية املعجمية يف الوحدات املعجمية املركبة يف النصوص 
بنسبة  العربية  بغري  الناطقات  لدى  املعجمية  الكفاية  مستوى  نسبة  وتتفوق  املحكية، 
يظهر  املركبة  املعجمية  للوحدات  التفصييل  التحليل  نتائج  إىل  وبالرجوع   ،)%0،57(

ارتفاعًا يف نسبة )املتضادات( ونسبة )التعبريات املألوفة(.
وتأيت نسبة )6،36%( لتمثل الفروق يف مستوى الكفاية املعجمية املركبة يف النصوص 
املكتوبة لصالح عينة الناطقات بالعربية، وبالرجوع إىل نتائج التحليل التفصييل يظهر 

انخفاضًا يف نسبة )املتالزمات( و)املتصاحبات( لدى عينة الناطقات بغري العربية.
ثم تتقارب مستويات الكفاية املعجمية يف املهارات املعجمية يف النصوص املحكية، 
وتتفوق نسبة مستوى الكفاية املعجمية لدى الناطقات بغري العربية بنسبة )%0،75(، 
وبالرجوع إىل نتائج التحليل التفصييل للمهارات املعجمية يظهر ارتفاعًا يف نسبة املهارة 

املعجمية )ترابط املحتوى( ونسبة املهارة املعجمية )متاسك املحتوى(.
الناطقات  عينة  اللغوية لصالح  الطالقة  الفروق يف  لتمثل  نسبة )%21،89(  وتأيت 
بالعربية، وبالرجوع إىل التحليل التفصييل ملعدالت الطالقة ومعادالت احتساهبا، فإن 

املعدالت كانت حسب اجلدول التايل: 
اجلدول )9( متوسطات الطالقة اللغوية بني العينتني

بالعربيةوحدة القياس العربيةالناطقات  الناطقات بغري 

الدقائق  4:403:30متوسط 

الوقفات 2،151،94متوسط 
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بالعربيةوحدة القياس العربيةالناطقات  الناطقات بغري 

التصحيح  2،414،22متوسط 

457261متوسط النص

اإلجابة عن السؤال اخلامس:
ما أسباب الختالف يف الكفاية املعجمية ملتعلامت اللغة العربية؟ 

عدة  إىل  املعجمية  الكفاية  يف  االختالف  الباحثة  تعزو  السؤال  هذا  عن  لإلجابة 
أسباب منها)1(:

- أسباب نفسية متعلقة باكتساب اللغة وهي أن إدراك املتعلم يتجه إىل الكل، وأن 
هذا الكل ليس جمرد جمموع األجزاء، بل هو نظام مرتابط متسق، مكون من أجزاء 
املنطقية والتعلم احلقيقي الذي ال  الناحية  متفاعلة، وهذا الكل سابٌق ألجزائه من 
ينطفئ – يف إطار هذه النظرية – يعتمد عىل إدراك العالقات بني األشياء وفهمها، 
املعلومات يف مواقف  السابقة يف تفسري  تنظيمها، واالستفادة من اخلربات  وإعادة 
نسبة  جيعل  ما  وهذا   ،)66-65 الصفحات  1999م،  )العصييل،  اجلديدة  التعلم 
املحتوى(،  و)متاسك  املحتوى(  )ترابط  املعجمية  املهارات  يف  الكفاية  مستويات 
لدى الناطقة بغري العربية أكثر ارتفاعًا من نسبة مستويات الكفاية يف مهارة )ترابط 
ثم  للنص،  الكلية  الوحدة  تكتسب  أن  لالكتساب  الطبيعي  الرتتيب  ألن  اجلمل(؛ 

تتدرج يف اكتساب تفاصيل اجلمل وعالقاهتا ببعضها البعض.
يتعلم  ثم  أواًل،  الكلية  املعلومات  يستقبل  اإلنسان  إن  مبدؤها  نفسية  أسباب   -
لتفسري هذه  داخلية  تفاعلية  بعمليات  يقوم  فطري  داخيل  نظام  بناًء عىل  التفاصيل 
املعلومات )الكل ثم اجلزء(؛ بمعنى أن املعرفة آلة وظيفية يف خدمة مطالب احلياة، 
وأهنا تنمو وتتطور من خالل اكتساب مزيٍد من اخلربات )الضوي، 2013، صفحة 
الوحدات  املعجمية يف  الكفاية  ارتفاع نسبة مستويات  نتيجة  ما يدعم  33(، وهذا 
املعجمية املركبة، )التعبريات املألوفة( أكثر من نسبة مستويات الكفاية يف الوحدات 

1- ُذكرت أغلب األسباب يف تفسري النتائج، وستورد هنا بشكل متسلسل.
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ثم  جاهزة  حوارات  يف  هلا  ُتقدم  ألهنا  الوظيفية(؛  )الكلامت  البسيطة  املعجمية 
تستخدمها قواعد للخطاب التفاعيل، وألن الكلامت الوظيفية ومهارة ترابط اجلمل 

)أجزاء( قد حتتاج فرتات أطول لالكتساب.
- أسباب تعليمية يف عمليات إعداد حمتوى املواد التعليمية، فحني مراجعة عدد من 
املفاهيم التعليمية القديمة يف اختيار النصوص وبنائها يف كتب تعليم اللغة العربية 
املقروئية  تيسري  عملية  عىل  مركزة  كانت  االنتقائية  اجلهود  جل  أن  يظهر  ثانية  لغة 
بتخليص النص من الكلامت الصعبة، وتبسيط اجلمل املعقدة، ولكن ما يلبث أن تبنّي 
من خالل أبحاث عديدة حول النص وقراءته خطأ االعتقاد بأن اللجوء إىل أسهل 
األنامط يسهل عملية القراءة ويشجع عليها، وفعاًل فقد أظهرت بعض التجارب يف 
هذا اخلصوص، أن االستعامل الدائم لألنامط السهلة جيعل التلميذ ال يتعامل إال مع 
املطلوب  املستوى  التعليمي دون  أدبيتها ضعيفة، وهو ما جيعل مردودها  نصوص 
القائمة عىل  التدريبات  بناء  )الصبيحي، 2008، صفحة 118( ، إضافة إىل طرق 
التكرار السطحي، وطرائق التقييم املركزة عىل معلومات عن اللغة وليس ممارسات 
اللغة ومهاراهتا، كل هذه األسباب، وغريها مما ُذكر يف األطر النظرية هلذه الدراسة 
أدت بشكل ما إىل ارتفاع يف نسبة مستويات الكفاية املعجمية يف الوحدات املعجمية 
الوحدات  يف  املعجمية  الكفاية  مستويات  نسبة  يف  وانخفاض  )املتضادات()1(، 

املعجمية البسيطة واملركبة األخرى وكذلك الطالقة اللغوية.
- أسباب اجتامعية مبدؤها أن تعذر حتصيل كفاية معجمية يف اللغة األجنبية يقودنا 
إىل التفريق بني تعليم املفردات واكتساهبا، ألن التعلم مرحلة أدنى من االكتساب 
الذي يعني أن املتعلم جتاوز مرحلة املعرفة النظرية االستقبالية ملعلومات عن املفردة 
نحويًا  وتوظيفها  استعامهلا  إىل  املفردات،  من  بغريها  وعالقتها  وداللتها  بمعناها 
إال  تتحصل  ال  املعرفة  هذه  ولعل  اللغة،  ابن  الستعامل  مكافئًا  وأسلوبيًا  وسياقيًا 
باملامرسة االجتامعية واللغوية املبارشة )العنايت، 2009، صفحة 262(. ويف واقع 
املجتمعات األكاديمية اليوم نرى عزلة متعلامت اللغة العربية وغياهبن عن املحافل 

1- الرتكيز يف طرق إيصال املعنى ورشحه عىل فئة )املتضادات( عليه حماذير لغوية وتربوية، إضافة إىل أن حاجات متعلم 
اللغة ترتكز يف توظيف املفردات يف سياق مرتابط ومفهوم، وليس قائمة باملفردات واملتضادات. 
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وتضطر  وبمجتمعها،  العربية  باللغة  املتعلمة  فيها  حتتك  التي  واالجتامعية  الثقافية 
فيها إىل ممارسة قدراهتا اللغوية وتطوير كفاياهتا فيها، وهذا ما يؤدي هبا إىل ضعف 
كفايتها املعجمية؛ ألهنا ال متارس اللغة التي تعلمتها كثريًا؛ إما لظروف سكنها مع 

أرسهتا، أو لظروف أخرى)1(.

توصيات الدراسة 
دوري؛  بشكل  العربية  اللغة  تعليم  ملواد  النيص  املحتوى  بتطوير  الدراسة  تويص 
حسب مستجدات احلياة، فاللغة تنمو وتتغري، وحسب حاجات متعلامت اللغة العربية 
لغة ثانية، وبتنويع طرق فهم املعنى القائمة عىل العالقات الداللية املستخدمة يف صفوف 
تعليم اللغة الثانية، وتفعيل الطرق التي تنمي الكفاية املعجمية، من مبدأ أن بقاء اللغة 

مرهوٌن بمامرستها والتعايش هبا.

مقرتحات الدراسة
الوحدات  ترصيف  يف  املعجمية  بالكفاية  متصلة  دراسات  إجراء  الباحثة  تقرتح   
إىل  التدريس  بتوجيه  متصلة  ودراسات  دالالهتا،  واختالف  واشتقاقاهتا  املعجمية 
بناء  يف  وتوظيفها  الرتكيبية  املعجمية  الداللية  العالقات  نظريات  من  االستفادة 
الدروس ومتارينها وأنشطتها، ودراسات متصلة بتقييم حمتوى املواد التعليمية، وحمتوى 
ببناء  متصلة  ودراسات  املعجمي،  املذهب  ومبادئ  يتناسب  بام  اللغوية  االختبارات 

اختبارات إليكرتونية لقياس الكفاية املعجمية.

املراجع
املراجع العربية:

املنهج  احلاسوبية  املدونة  لغويات  توين)2016(،  ومكانري،  هاردي،  أندرو،   -
والنظرية والتطبيق، تر: سلطان املجيول، جامعة امللك سعود، الرياض.

جامعة  دار  الفهد،  عبدالرمحن   : تر  اخلطاب)2018(،  حتليل  براين،  بالرتيدج،   -
امللك سعود للنرش، الرياض.

1- وهذا التفسري تدعمه بيانات املقابالت الشخصية التي أجريت مع الناطقات بغري العربية.
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- احلداد، عبد الكريم سليم )1990(، الكفاية املعجمية عند طلبة املرحلة الثانوية 
يف األردن، جامعة الريموك، اربد.
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- اخلويل، حممد عيل )1985(، معجم علم اللغة التطبيقي، مكتبة لبنان، لبنان.
- زغبوش، بنعيسى )2005(، املعجم الذهني وتطوير النظام التعليمي، جملة علوم 

الرتبية عدد )29( ص )35-66(، الرباط.
بناؤها  العربية  اللغوية  املدونات   ،)2015( وآخرون  اسامعيل  حممود  صالح،   -

وطرق اإلفادة منها، مركز امللك عبداهلل خلدمة اللغة العربية، الرياض.
التطبيقية. - الصبيحي، حممد األخرض )2008(، مدخل إىل علم النص وجماالته 

الدار العربية للعلوم نارشون، بريوت.
العربية،  اللغة  تدريس  يف  وتطبيقاهتا  البنائية  النظرية   ،)2013( منيف  الضوي،   -

رفحاء، ط1.
- العصييل، عبد العزيز بن إبراهيم )1999(، النظريات اللغوية والنفسية وتعليم 

اللغة العربية، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض.
- العصييل، عبد العزيز بن إبراهيم )2002(، طرائق تعليم اللغة العربية للناطقني 

بلغات أخرى، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض.
- العصييل، عبد العزيز بن إبراهيم )2006(، املذهب املعجمي وتطبيقاته يف تعليم 
اللغة العربية للناطقني بغريها، مؤمتر بعنوان: حتّديات اللغة والثقافة يف مواجهة العوملة، 

جامعة املنيا، 3-5 إبريل 2006، ص59-1.
- العنايت، وليد أمحد )2009(، مفردات العربية دراسة لسانية تطبيقية يف تعليمها 
للناطقني بغريها. املؤمتر العاملي لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا )الصفحات 251 

- 287(، جامعة امللك سعود، الرياض.
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املراجع األجنبية:
- Torres Ramírez, Amelia(2012), The lexical approach: collocability, 

fluency and implications for teaching, Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria. 

- Solhy Abdellah, Antar(2015), The Effect of a Program Based on the 
Lexical Approach on Developing English Majors’ Use of Collocations, 
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- Abdelssalam, Dina(2015), The lexical collocational competence of 
Arab undergraduate EFL learners, Prince Sultan University, Riyadh.

ملحق: نموذج استامرة حتليل املهامت الشفهية

املعجمي  املستوى 

املعجمية املادة 
Lexical item 

التكرار 
املعجمي 
 Lexicon

 repetition

  وحدات
 نوعية

 Types
units

وحدات 
فعلية 

 token 
units

الكثافة 
املعجمية

 Lexical 
Density

طة
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جم
املع

ت 
حدا

الو
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 املادة املعجمية
Lexical item

املعجمي التكرار 
Lexicon repetition 

املعجمية الكثافة 
Lexical Density 

كبة
املر

ية 
جم

املع
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حدا
الو

العامية  املفردات 
Words of dialect

Antonym املضاد

Synonym املرادف

تعبريات اصطالحية 
Idiomatic
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املر
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جم
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حدا
الو

املتصاحبات
Collocations 

املتالزمات
Colligation 

مادة معجمية متعددة 
 multi-word الكلامت

items

تعبريات مقعدة 
 Institutionalized

Expressions

for-  تعبريات مألوفة
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املستوى الداليل 

وحدة القياس 
مرتفع=/>%80



متوسط=/<%80


منخفض=/<%60


ترابط اجلمل 

ترابط املحتوى 
)العبارات 
املؤسسية ( 

متاسك املحتوى 
)مقدمة /حمتوى /

خامتة (

للموقف  املناسبة 

التنغيم 

الكثافة املعجمية Lexical Densityالتكراروحدة القياس 

الدقائق 

الوقفات 

إعادة الكالم 
)تصحيح ذايت(
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ملخص البحث:
التعبري يف  تعليم مهارات  املتعددة يف  الذكاءات  البحث توظيف نظرية  يتناول هذا 
والتدريس  املحتوى  يف  تتمثل  حماور  ثالث  خالل  من  ثانية  لغة  العربية  تعليم  برامج 
والتقويم. وهيدف هذا البحث إىل الكشف عن كيفية توظيف نظرية الذكاءات املتعددة 

يف تعليم التعبري يف برامج تعليم العربية لغة ثانية.
وجييب هذا البحث عن سؤال حموري وهو: كيف توظف نظرية الذكاءات املتعددة 

يف تعليم التعبري يف برامج تعليم العربية لغة ثانية؟
)أدبيات  األول  املبحث  وخامتة،  مباحث  وأربعة  مقدمة  من  البحث  هذا  يتألف 
املبحث  ويف  التعبري،  ومهارة  املتعددة  الذكاءات  بنظرية  تعريف  فيه  ونتاول  البحث( 
الثاين نتناول توظيف نظرية الذكاءات املتعددة يف املحتوى التعليمي للتعبري، ويتناول 
املبحث الثالث توظيف نظرية الذكاءات يف تدريس مهارة التعبري، ونتحدث يف املبحث 
الرابع عن توظيف نظرية الذكاءات يف تقويم مهارات التعبري، وقد خلص البحث إىل 

عدة نتائج، أمهها:

توظيف نظرية الذكاءات املتعددة فـي تعليم مهارات التعبير
فـي برامج تعليم العربية لغة ثانية

د. الصديق آدم بركات

أستاذ اللغويات املشارك - جامعة أفريقيا العاملية



-394-

- جيب أن تتضمن وثائق مناهج تعليم اللغة الثانية نظرية الذكاءات املتعددة لتكون 
جنبا إىل جنب مع النظريات اللغوية والنفسية والرتبوية األخرى التي تقوم عليها 

هذه الوثائق.
اللغة  تعليم  جمال  يف  التعبري  حمتوى  يف  املتعددة  الذكاءات  نظرية  توظيف  ينبغي   -
الثانية يف النصوص إمجاال أو تفصيال أو توضيحا من خالل اخلرائط الذهنية وغريها 

من الوسائل عىل سبيل املثال ال احلرص. 
- وتوظف بشكل أكرب يف املحتوى من خالل تدريبات أو أنشطة وألعاب تعد وفق 
أسسها لتسهم يف حتسني العملية التعليمية، وزيادة فاعليتها، الندماج املتعلمني فيها، 

مما يؤدي إىل رسعتها.
- أما يف تدريس التعبري فتوظف نظرية الذكاءات املتعددة يف بناء إسرتاتيجيات تدريس 

وفقها تؤدي إىل التعلم بشكل أفضل، وتسهم يف تنوع عملية التدريس وإثرائها.
- وتوظف –أيضا- يف التقويم من خالل إعداد اختبار قياس ذكاءات يستفاد منه يف 
تصنيف الطالب وتطوير العملية التعليمية ككل، وتسهم كذلك يف أنشطة تقويمية 

أخرى.
ويف ضوء ذلك تويص هذه الدراسة بـ: 

1. اعتامد اختبار الذكاءات املتعددة يف برامج تعليم العربية لغة ثانية يف بداية الربنامج 
ويف ختامه.

2. تبني بحوث ودراسات علمية تدرس مهارات اللغة وعنارصها يف ضوء نظرية 
الذكاءات املتعددة. 

املقدمة:
قد شهد تعليم اللغة الثانية نقلة نوعية فلسفية يف حقبة ما بعد طرائق التدريس بفضل 
التطور الذي أحدثته النظريات اللغوية والنفسية والتقنية، ومن بني هذه الطفرات نظرية 
العملية  يف  إليه  توصلت  وما  املجال،  هذا  مبادئها  من  استفاد  التي  املتعددة  الذكاءات 
التعليمية، ويقوم هذا البحث بدراسة توظيفها يف تعليم مهارات التعبري لدى متعلمي 

اللغة الثانية.
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وينظر إىل أمهية هذا البحث من ثالث نواحي، أوهلا اعتامده نظرية الذكاءات املتعددة 
التي تعد ذات أمهية خاصة يف جمال تعليم اللغة الثانية، حيث إهنا نظرية نفسية معرفية 
استعملت مبادئها ونتائج الدراسات التي أجريت عليها يف ميادين أخرى كثرية ومتعددة، 
مما حيفذ من االستفادة منها يف جمال تعليم اللغة. وثانيها مهارات التعبري التي حتتل أمهية 
كربى يف تعليم اللغة الثانية، وتعترب من أهم خمرجات تعلمها، وهبا يشعر املتعلم بتطوره 
يف العملية التعليمية؛ مما جيعله يتحمس ملواصله مشواره التعليمي. وآخرها تأيت فكرة 
توظيف النظرية يف تعليم املهارات يف إعداد املحتوى والتدريس والتقويم، وهو أساس 

هذا البحث الذي عامده البحث عن هذه الكيفية.
ويقوم هذا البحث عىل اإلجابة عن السؤال الرئيس: كيف توظف نظرية الذكاءات 

املتعددة يف تعليم مهارات التعبري يف برامج تعليم العربية لغة ثانية؟
الذي تتفرع عنه األسئلة التالية:

أ .كيف توظف نظرية الذكاءات املتعددة يف إعداد حمتوى مهارات التعبري يف برامج 
تعليم العربية لغة ثانية؟

التعبري يف برامج  املتعددة يف تدريس مهارات  ب. وكيف توظف نظرية الذكاءات 
تعليم العربية لغة ثانية؟

ج. وكيف توظف نظرية الذكاءات املتعددة يف تقويم مهارات التعبري يف برامج تعليم 
العربية لغة ثانية؟

وهيدف هذا البحث إىل الكشف عن مدى توظيف نظرية الذكاءات املتعددة يف تعليم 
مهارات التعبري يف برامج تعليم العربية لغة ثانية، يف إعداد حمتوى مهارات التعبري، ويف 

تدريسها، ويف تقويمها. ونستخدم يف ذلك املنهج الوصفي.
)أدبيات  األول  املبحث  وخامتة،  مباحث  وأربعة  مقدمة  من  البحث  هذا  يتألف 
البحث( ونتاول فيه تعريف بنظرية الذكاءات املتعددة ومهارة التعبري، ويف املبحث الثاين 
نتناول توظيف نظرية الذكاءات املتعددة يف املحتوى التعليمي للتعبري، ويتناول املبحث 
الثالث توظيف نظرية الذكاءات يف تدريس مهارة التعبري، ونتحدث يف املبحث الرابع 

عن توظيف نظرية الذكاءات يف تقويم مهارات التعبري، وخيتم بالنتائج والتوصيات
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أدبيات البحث:
املتعددة ومهارات  الذكاءات  بنظرية  التعريف  املبحث من حمورين مها  يتألف هذا 

التعبري.
نظرية الذكاءات املتعددة:

 )Howard Gardner( ظهرت هذه النظرية يف عام 1983م عىل يد هوارد جاردنر
يف كتابه » أطر العقل«، حيث خرج عن النظرة التقليدية التي تقيد الذكاء بمبدأين، ومها: 
أن املعرفة اإلنسانية أحادية، وأن الفرد لديه ذكاء واحد يمكن قياسه بالطرق التقليدية؛ 
الناس مجيعا  التي تقوم عىل فرضني أساسني، مها: أن  املتعددة  ليضع نظرية الذكاءات 
لدهيم االهتامم نفسه والقدرات نفسها ولكنهم ال يتعلمون بالطريقة نفسها، وأن العرص 
الذي نعيشه ال يمكن أن يتعلم الفرد فيه كل يشء يمكن تعلمه، وختتلف هذه النظرية 
أنه نشاط عقيل حقيقي وليس  التقليدية يف نظرهتا للذكاء اإلنساين عىل  النظريات  عن 
جمرد قدرة للمعرفة اإلنسانية، ولذلك سعى يف نظريته هذه إىل توسيع جمال اإلمكانات 

اإلنسانية بحيث تتعدى تقدير نسبة الذكاء )ريم اجلطييل، 1439: 40(.
فقد جتاوزت هذه النظرية النظرة الضيقة للذكاء إىل إطار أوسع جيمع بني اجلانبني 
فاعلية  األكثر  املتعددة  الذكاءات  نظرية  يف  البيئة  أصبحت  حيث  والبيئي  البيولوجي 
وتأثريا يف تنمية الذكاء وتفجري الطاقات العقلية والوجدانية )إيامن اخلفاف ، 2011: 

17 وما بعدها(. 
ونظرية الذكاءات املتعددة ليست هي أوىل النظريات التي تناولت الذكاء بالدراسة، 
حيث وجدت عدة نظريات للذكاء بمفهومه القديم واحلديث؛ واجلدير بالذكر هنا أن 
الذكاء من املفاهيم الشائعة بني العلامء والعامة. وقد انتقد جارندر يف كتابه »أطر العقل« 
االجتاه التقليدي يف دراسة الذكاء وقياسه، حيث طرح نظرية الذكاءات املتعددة، والتي 
النفس  وعلم  النمو،  نفس  وعلم  املعريف،  النفس  علم  فروع  من  دعائمها  استحدث 
العصبي، كام أحدثت تلك النظرية ثورة يف التعليم يف كافة أنحاء العامل حني ختىل املربون 
عن فكرة الذكاء اإلنساين الواحد الثابت النسبة وعن األفكار التقليدية التي ترى بأن 
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الذكاء ينحرص فيام تقيسه اختبارات الذكاء. وقد عرف جاردنر الذكاء عىل أنه: »قدرة 
نفسية بيولوجية لتشغيل املعلومات التي يمكن تنشيطها يف كيان ثقايف؛ حلل املشكالت، 
أو خلق املنتجات التي هلا قيمة يف الكيان الثقايف«، فهو بتعريفه هذا اقرتح رؤية جديدة 
للذكاء ختتلف عن الرؤية التقليدية التي تقيس الذكاء باختبار مقنن وحمدد وال تأخذ يف 
االعتبار املهارات والقدرات الشخصية األخرى. فقد وّسع من مفهوم الذكاء معتمدا 
الثقافية هلا  العوامل  أن هذه  التي نحيا يف كنفها، معتربا  الثقافة  يف ذلك عىل متطلبات 
تأثريها الواضح عىل الذكاء، مع تركيزه عىل حل املشكالت واإلنتاج املبدع، عىل اعتبار 
أن الذكاء يمكن أن يتحول إىل شكل من أشكال حل املشكالت أو اإلنتاج، مع عدم 
الرتكيز عىل كون الذكاء وراثيا أو تطورا بيئيا، وبذلك يكون جاردنر قد خرج عن النظرة 
ووصف  األحادية،  اإلنسانية  املعرفة  مها:  بمبدأين  تتقيد  كانت  التي  للذكاء  التقليدية 
 11 الفرد عىل أنه لديه ذكاء واحد يمكن قياسه )انظر: عبدالواحد الفقيهي، 2012: 

وما بعدها، وريم اجلطييل، 1438: 39 وما بعدها(.
ويمكن توضيح أوجه املقارنة بني وجهة النظر التقليدية للذكاء، ونظرية الذكاءات 

املتعددة )انظر: ريم اجلطييل، 1439: 42 وما بعدها( يف اجلدول اآليت:

التقليديةم نظرية الذكاءات املتعددةالنظرة 

1
تقيس الذكاء من خالل اختبارات 

األسئلة واإلجابات القصرية

تقيس الذكاءات املتعددة من خالل 
أساليب حل املشكالت وأساليب 

التعلم

مستوى الذكاء ثابت ال يتغري2
الذكاء يمكن تنميته وحتسينه 

وتطويره

الذكاء متعددالذكاء أحادي3
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التقليديةم نظرية الذكاءات املتعددةالنظرة 

4
يتكون الذكاء من قدرات لغوية 

ومنطقية

الذكاء له أنواع ونامذج عديدة 
تعكس طرقا خمتلفة للتفاعل مع 

العامل

5

يقوم املعلمون بتدريس موضوع 
أو جانب من موضوع معني بنفس 

الطريقة دون االهتامم بمواطن القوة 
والضعف لدى املتعلمني

هيتم املعلمون بفردية املتعلم، 
وجوانب القوة والضعف لديه 

والرتكيز عىل تنميتها

6
يدرس املعلمون املادة نفسها لكل 

الطالب باألسلوب نفسه

يقوم املعلمون بتصميم أنشطة أو 
أنامط تدور حول قضية ما أو سؤال 

ما وربط املوضوعات ببعضها.

7
يستخدم الذكاء لتصنيف الطالب 

بنجاحهم والتنبؤ 

يستخدم الذكاء لفهم القدرات 
اإلنسانية التي يمكن أن ينجزها 

الطالب
وقد وضع هوارد جاردنر يف البداية سبعة أنواع من الذكاءات وهي: الذكاء اللغوي 
املوسيقي  والذكاء  املكاين،  البرصي  والذكاء  املنطقي،  الريايض  والذكاء  اللفظي، 
الذايت، ثم أضاف  اإليقاعي، والذكاء اجلسمي احلركي، والذكاء االجتامعي، والذكاء 

إليها الذكاء الطبيعي والذكاء الوجودي.
فاعلة،  بصورة  الكلامت  استخدام  عىل  القدرة  فهو  اللفظي  اللغوي  الذكاء  أما 
واستخدام اللغة األم أو اللغات األخرى؛ للتعبري عام جيول باخلاطر ولفهم األشخاص 
كالشعر،  كتابيا  أو  واخلطابة،  احلكايات،  كرواية  شفويا  ذلك  كان  سواء  اآلخرين، 
الذكاء  من  النوع  هذا  ويتضمن  الصحفي.  والتحرير  واملرسحي،  القصيص  والتأليف 
عىل  أقدر  فصاحبه  ومعانيها،  الكلامت  ترتيب  وإدراك  املعلومات،  تذكر  عىل  القدرة 
والسخرية  للتسلية  اللغة  توظيف  وعىل  املعلومات،  وتوضيح  وتفسري  اآلخرين  إقناع 
والتذكر،  احلفظ  عىل  بالقدرة  يتمتع  أنه  كام  مبارشة،  غري  بأساليب  الكتابة  خالل  من 
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ويظهر هذا النوع من الذكاء عند الكّتاب، والشعراء، واخلطباء، واألدباء، والصحفيني، 
واملحاميني، وحفظة القرآن الكريم.

والذكاء الريايض املنطقي هو القدرة عىل استخدام األرقام بكفاءة ومهارة، والتفكري 
والرياضية  املنطقية  بالقدرات  يتعلق  فهو  املعلومات،  بني  للربط  املنطقية  باألنامط 
النوع  التي يعمل هبا عامل املنطق أو أي عامل آخر. ويرتبط هذا  العلمية، وفهم الطريقة 
من الذكاء بالتصنيف، واالستنتاج، والتعميم، وفرض الفروض، ويظهر بوضوح عند 
املاليني،  واملحللني  واملحاسبني،  احلاسوب،  ومربجمي  واإلحصاء،  الرياضيات  علامء 

واملهندسني، وعلامء الفيزياء.
والذكاء البرصي املكاين هو القدرة عىل إدراك العامل املكاين البرصي بصورة دقيقة 
والقدرة  واملرشد،  والكّشاف،  الصّياد،  عند  احلال  هو  كام  واألخيلة  الصور  وابتكار 
كذلك عىل إجراء حتوالت معتمدا عىل اإلدراكات كام هو احلال عند املصمم املعامري، 
والفنان التشكييل، والنّحات، وهذا النوع من الذكاء يتضمن احلساسية للون، واخلط، 
لألفكار  البياين  والتمثيل  البرصي،  التصوير  عىل  القدرة  ويضم  والطبيعة،  والشكل، 
البرصية أو املكانية. وجيدر الذكر هنا أن هذا النوع ليس مقصورا عىل املبرصين، حيث 
الحظ هوارد جاردنر أن األشخاص املكفوفني يملكون ذكاء مكانيا، إذ إن االستدالل 

املكاين عند املكفوفني حيل حمل االستدالل اللغوي عند املبرصين. 
القوالب  وسامع  املوسيقى،  تذوق  عىل  القدرة  فهو  اإليقاعي  املوسيقي  الذكاء  أما 
والقافية،  واألصوات  اللحنية  األنامط  وإدراك  وإنتاجها،  عليها  والتعرف  املوسيقية 
الذكاء  النوع من  املوسيقية. ويتضح هذا  الرتاكيب واإليقاعات  وتذكر األحلان وفهم 
يتميز  حيث  السمعيات،  وخرباء  الصوت،  ومهنديس  واملغنني،  املوسيقيني،  لدى 
لدهيم  أن  كام  والنغمة،  لإليقاع  حساسية  لدهيم  بأن  الذكاء  من  النوع  هذا  أصحاب 

حساسية جتاه األصوات، ولدهيم كذلك حدس موسيقي. 
واحلركية  احلسية  املهارات  استخدام  عىل  القدرة  هو  احلركي  اجلسمي  والذكاء 
والتنسيق بني اجلسم والعقل؛ إلنتاج تشكيل حركي باستخدام اجلسم كامال أو حتى 
جزء من منه؛ للتعبري عن األفكار واملشاعر، كام هو احلال يف أداء املمثلني، والرياضيني، 
أو للوصول حلل مشكلة ما والقيام ببعض األعامل. ويضم هذا النوع من الذكاء مهارات 
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وكذلك  والرسعة،  واملرونة،  والقوة،  واملهارة،  والتوازن،  كالتآزر،  حمددة  جسمية 
الرياضيني،  عند  الذكاء  من  النوع  هذا  ويتضح  وموضعه،  اجلسم  بحركة  اإلحساس 

واملمثلني، ورجال اإلطفاء، وأصحاب احلرف اليدوية، واجلراحني. 
لآلخرين،  املزاجية  احلاالت  ومتييز  إدراك  عىل  القدرة  فهو  االجتامعي  الذكاء  أما 
الوجه  وإيامءات  تعبريات  قراءة  عىل  والقدرة  ومشاعرهم،  ودوافعهم،  ونواياهم، 
خالل  من  إجرائية  بطريقة  اإليامءات  هلذه  االستجابة  عىل  كذلك  والقدرة  وتفسريها، 
وغري  اللفظي  التواصل  من  أنامط  إىل وجود  إضافة  اآلخرين،  مع  واالندماج  التفاعل 
لردود فعل اآلخرين.  الدقيق  إحياءات اجلسم(، واالنتباه   – بالعني  اللفظي )االتصال 
املعلمني،  مثل:  بكثرة،  الناس  مع  يتعاملون  الذين  عند  الذكاء  من  النوع  هذا  ويتضح 
النفسيني، والبائعني، وعلامء  السياسيني، واملصلحني االجتامعيني، واملرشدين  والقادة 

الدين، واآلباء، واألطباء، ورجال الدولة.
والذكاء الذايت هو القدرة عىل فهم املشاعر الذاتية الداخلية واألحاسيس، والقدرة 
عىل معرفة الذات والترصف عىل أساس تلك املعرفة، ويتضمن كذلك قدرة الشخص 
عىل تكوين صورة عن ذاته من حيث جوانب القوة والضعف لديه، والوعي بحاالته 
املزاجية وانفعاالته مع قدرته عىل ضبط الذات وفهمها وتقديرها، ويتضح هذا الذكاء 

عند األطباء النفسيني، واحلكامء، والعلامء والفالسفة. 
فالذكاء الطبيعي هو القدرة عىل متييز وإدراك وتصنيف األشياء التي توجد يف البيئة 
الطبيعية، مثل: النباتات، واحليوانات بأنواعها املختلفة، وكذلك املوضوعات املرتبطة 
والبيئة  الطبيعية،  والكوارث  والظواهر،  واجلبال،  السحاب،  كتشكيالت  بالطبيعة 
بشكل عام، ويتضح هذا النوع من الذكاء عند املزارعني، والصيادين، واجليولوجيني، 

والبيطريني، وعلامء اآلثار.
أما الذكاء الوجودي فهو امليل إىل التوقف عند األسئلة التي تتعلق باحلياة واملوت 
املفاهيم  الذكاء  من  النوع  هذا  ويتضمن  فيها،  التأمل  ثم  ومن  األساسية  واحلقائق 
التالية: االسرتخاء، والتأمل، والدين، والعقيدة، والتفكري امليتافيزيقي. وينظر جاردنر 
التأمل، أو  الفرد نحو الوقوف، أو  أنه ميل  النوع من الذكاء عىل  )Gardner( إىل هذا 
قيامه بتوجيه أمثلة نحو احلياة، أو أسئلة تتعلق باملوت واحلقائق النهائية والوجود والعدم 
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عبدالوهاب  بعدها،  وما   34  :2005، حسني  اهلادي  عبد  حممد  )انظر:  والالهنائيات 
الفقيهي، 2012: 21 وما بعدها، وريم اجلطييل، 1439: 46 وما بعدها(.

التعبري:
أحاسيسه  عن  الكتابة  أو  باحلديث  املرء  »إفصاح  أنه:  عىل  التعبري  ويعرف 
الطالب  مستويات  مع  تتوافق  سليمة  بعبارات  ومعانيه  وأفكاره  ومشاعره  الداخلية 

املختلفة«)البّجة،1999: 284(. فهو مهارة إنتاجية شفوية أو حتريرية.
وتتلخص أمهية التعبري فيام ييل:

1. أنه أهم الغايات املنشودة من دراسة اللغات؛ ألنه يعترب وسيلة اإلفهام، وهو أحد 
جانبي عملية التفاهم.

امتالك  ويعتمد  والكتابة،  احلديث  ومها  اللغة  مهارات  من  مهارتني  يغطي  أنه   .2
زمامهام عىل مهاريت اللغة اآلخريتني االستامع والقراءة.

3. أنه وسيلة التصال الفرد بغريه، فهو رضورة حيوية للفرد واملجتمع فمن خالله 
املعارف،  واكتساب  لآلخرين،  أفكاره  ونقل  نفسه،  عن  التعبري  الفرد  يستطيع 

واألفكار اجلديدة.
4. أنه يمكن األفراد من تبادل اآلراء، والتعاون يف حل املشكالت.

5. أن للعجز عن التعبري أثرا كبريا يف إخفاق الدارسني، وفقد الثقة بأنفسهم. 
6. أن عدم الدقة يف التعبري يرتتب عليه فوات الفرص وضياع الفائدة.

وهناك جمموعة من األسس التي ترتبط بتعبري املتعلم الذي يدرس العربية لغة ثانية منها:
عىل  التعود  يعطيها  التي  الثقة  ألن  الكتايب؛  التعبري  من  أسبق  الشفوي  التعبري   -1

التعبري الشفوي للدارس تدفعه لالستزادة من اللغة لالتصال بأهلها.
األسلوبية  واألنامط  االصطالحية  االستعامالت  معرفة  إىل  الدارسني  حاجة   -2

وطرائق الربط وأدواته.
3- حاجة الدارسني إىل التدريب عىل بعض الرتاكيب التي ختتلف عن مثيالهتا يف 

لغاهتم األم، مثل: الصفة واملوصوف، واملضاف إليه.
4- البدء باملوضوعات احلسية بالنسبة للمبتدئني ثم التدرج إىل املوضوعات املعنوية 

يف املستويات املتقدمة.
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الكتايب مع  التعبري  الوظيفي ثم إدخال موضوعات  التعبري  البدء بموضوعات   -5
الرتكيز عليها يف املستويات املتقدمة.

6- اختيار موضوعات متصلة بحياة الدارس وثقافته وجتاربه باحلياة العامة؛ ليجد 
معلومات ومادة للكتابة حوهلا.

والتعبري أقسام، فمن حيث األداء قسم إىل نوعني ومها: التعبري الشفوي، والتعبري 
الكتايب، فالتعبري الشفوي: هو أكثر استعامال يف حياة الفرد وأسبق من التعبري الكتايب، 
آراءه،  فيه  املتحدث  ينقل  املشافهة واحلديث، حيث  يتم عن طريق  الذي  التعبري  وهو 
وأفكاره، ويعرب عن أحاسيسه ومشاعره إىل اآلخرين، وهو أداة االتصال الرسيع بني 
غايات  تتحقق  فبواسطته  الغايات  من  كثريا  حتقق  التي  الوسيلة  وهو  واملعلم،  املتعلم 
تربوية، وأخرى تعليمية. ويعد التعبري الشفوي األساس الذي يبنى عليه التعبري الكتايب، 
بالتعبري  الكتايب ما مل يكن هناك اعتناء واضح  التعبري  النجاح يف  يتوافر  أنه ال  والواقع 

الشفوي؛ ألن اإلنسان يبدأ احلديث والتواصل مع غريه شفهيا قبل أن يتعلم الكتابة.
والتعبري الكتايب هو قدرة الطلبة عىل الكتابة املرتمجة ألفكارهم بعبارات سليمة ختلو 
من األخطاء بقدر يتالءم مع قدراهتم اللغوية، ومن ثم تدريبهم عىل الكتابة بأسلوب 
عىل قدر من اجلامل الفني املناسب هلم، وتعويدهم عىل اختيار األلفاظ املالئمة، ومجع 
وبركات،   ،)313  :1999، البّجة  انظر:  وربطها«)  وتسلسلها،  وتبويبها،  األفكار، 

.)125 :2003
ولتدريس التعبري أهداف كثرية منها: 

الفكرية، ومتكينه من تنسيق األفكار، وتبويبها، وترتيبها،  املتعلم  إثراء حصيلة   .1
وربطها.

2. إثراء حصيلة املتعلم اللغوية من تراكيب وألفاظ تساعده عىل ترمجة ما يعّن له 
من أفكار ومعان، وتدريبه عىل توظيف هذه األلفاظ والرتاكيب توظيفا سليام، يف 

مواطنها السليمة من الكالم.
3. إكسابه القدرة عىل طالقة اللسان، وإتقان النطق، ومتثيل املعاين، واألداء احلسن 

يف املحادثة.
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4. تنمية قدرته عىل املالحظة وتعويده عىل االنطالق يف الكالم مع توخي الوضوح 
والصحة.

5. تدريبه عىل اخلطابة واإللقاء االرجتايل واإلفصاح عن النفس دون خوف.
6. االرتقاء بمستوى الذوق األديب لدى املتعلم، ومتكينه من التعبري عن نفسه وعام 

يدور يف داخله بدقة ووضوح وأسلوب حسن)راجع: البّجة، 1999: 294(.
ويصنف التعبري من حيث مدى التحكم املتاح للمتعلم إىل التعبري املقيد، والتعبري 
املوجه، والتعبري احلر. أما التعبري املقيد فهو ما كانت األهداف اللغوية فيه حمددة بوساطة 
املعلم، أو واضع املنهج، ويتدخل املعلم بتحديد الصورة التي يتم هبا املوضوع، بحيث 

يستخدم يف املراحل األوىل من دروس التعبري. 
التعبري  الوسطى واالنتقالية بني  املرحلة  يعد  الذي  املوجه  التعبري  الثاين هو  والنوع 
كأن  املعلم  توجيه  أداؤه يف ظل  يتم  الذي  التعبري  أنامط  أحد  فهو  احلر،  والتعبري  املقيد 
تتم  معينة وحمددة  للكتابة حول موضوع معني وضمن عنارص  املتعلمني  املعلم  يوجه 
مناقشتها مع املتعلمني ومن ثم كتابتها لالهتداء هبا يف إنشاء موضوع متكامل األجزاء؛ 
وذلك ملحدودية حصيلة املفردات اللغوية املتاحة، وعدم قدرة املتعلمني عىل التعبري عن 
أفكارهم بحرية. أما التعبري احلر فهو الذي يمكن املتعلمني من تنظيم أفكارهم بالطريقة 

التي تناسبهم، من خالل انتقاء الكلامت التي يرغبون هبا يف التعبري. 
التعبري يتدرج يف أساليب تدريسه من تعبري مقيد إيل موجه إيل حر كام ييل:

أول: التعبري املقيد:
1. يمهد املعلم للدرس بمقدمة مناسبة تؤدي إيل الكشف عن موضوع الدرس.

2. يقوم املعلم بطرح سؤال عىل املتعلمني، ثم يكلف أحدهم باإلجابة عنه، ثم يتخذ 
من إجابة املتعلم منطلقا يناقش فيه اجلواب.

أوضاع  يف  تغيري  مع  لكن  السابقة  اإلجابة  ليأخذ  نفسه  السؤال  املعلم  يطرح   .3
املفردات التي تتألف منها اإلجابة.

4. يرصد املعلم أفضل اإلجابات املختارة من كالم املتعلمني عىل السبورة.
5. يقوم املعلم بمحو بعض املفردات من تلك اإلجابات املدونة عىل السبورة، أو 
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يطمس جوابا كامال، بقصد اختبارهم ثم يطلب من بعض املتعلمني إمتام الناقص 
أو اسرتجاع ما طمس.

)انظر:  السليم  النطق  حتقيق  بقصد   ، إجاباهتم  بتكرار  املتعلمني  املعلم  يكلف   .6
اليجة ، 2001، ص 63(. 

ثانيا التعبري املوجه:
1- يمهد املعلم ملوضوع الدرس بتهيئة أذهان املتعلمني بمقدمة مناسبة .

2- يناقش املعلم املتعلمني عن طريق أسئلة مشوقة تثري اهتاممهم يف اإلجابة بقصد 
بمعاونة  يقوم  ثم   ، واإلرشاد  االستنباط  طريق  عن  املوضوع  بعنارص  تبصريهم 

الطالب يف ترتيب هذه العنارص ومن ثم يدوهنا عىل السبورة .
3- حيث املتعلمني عىل اإلجابة عن االسئلة بعبارات متنوعة وأساليب خمتلفة . يقوم 

بكتابة اجليد منها عىل السبورة .
4- يكلف املعلم بعض الطالب بالتحدث يف املوضوع كله بقصد تدريبهم عىل ربط 

العبارات ربطا متسلسال )راجع: البجة ، 2001 ،62 (.
ثالثا: التعبري احلر:

1. يمهد املعلم ملوضوع الدرس بتهيئة املتعلمني للمناقشة احلرة .
2. يفتح املجال واسعا أمام املتعلمني يف التعبري عن املوضوع املطروح أمامهم.

3. يبقي دور املعلم مرشدا وموجها للنقاش .
4. يأخذ املتعلمون جل الزمن يف درس التعبري احلر.

5. التدريبات)انظر: بركات، 2003: 135(.
توظيف نظرية الذكاءات املتعددة يف إعداد حمتوى مهارات التعبري:

نجدها  فقد  الثانية،  اللغة  تعليم  مراحل  كافة  يف  املتعددة  الذكاءات  نظرية  توظف 
يف  أهدافها  وضع  عند  الثانية،  اللغة  تعليم  سالسل  وفقها  تبنى  التي  األسس  ضمن 
إال  والعنارص،  املهارات  كافة  ويف  واإلجرائية،  التفصيلية  ومستوياهتا  األعىل  مستواها 

أننا يف هذا البحث قد اقترصنا عىل دراسة مهارات التعبري.
النصوص  التعبري يف  املتعددة يف حمتوى مهارات  الذكاءات  ويمكن توظيف نظرية 

ويف األنشطة والتدريبات، ففي النصوص نجمل توظيفها فيام ييل:
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- عمل خرائط ذهنية بجانب النصوص.
- عمل تصنيفات دقيقة.

- وضع استنتاجات.
- توضيح األنامط املستهدفة بعالمات.

- وضع التعميامت بطريقة مميزة ومن ثم التفاصيل.
- وضع اخلرائط والرسوم البيانية.

وتوظف هذه النظرية يف األنشطة والتدريبات ونشري إىل ذلك باألمثلة التالية:
- إجراء احلوارات واملناقشات التي تعزز مهارة التعبري.

- إجراء األنشطة الكتابية احلرة التي تسهم يف تنمية وتوليد األفكار وتسلسلها.
يف  اإلمالئي  الرسم  مهارة  سالمة  تعزز  التي  املتنوعة  اإلمالئية  األنشطة  إجراء   -

التعبري الكتايب.
- إجراء أنشطة التلخيص، وكتابة القصص القصرية.

- تكوين اجلمل بوضع الكلامت يف موضعها الصحيح، وتكوين الكلامت ووضع 
احلروف برتتيب صحيح.

- التمثيل احلركي للحروف والكلامت، أو رسمها يف اهلواء.
- حل املتاهات واألنشطة البرصية األخرى.

- التكليف بمهامت حمددة.
توظيف نظرية الذكاءات املتعددة يف تدريس مهارات التعبري:

الثانية،  اللغة  التعبري ملتعلمي  املتعددة يف تدريس مهارات  توظف نظرية الذكاءات 
من خالل بناء إسرتاتيجيات وفقها عىل النحو التايل:

إسرتاتيجيات مبنية عىل الذكاء اللغوي هي:
-املناقشات 

-العصف الذهني
-لعب األدوار

-األلعاب اللغوية.
-تسجيالت صوتية.
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إسرتاتيجيات مبنية عىل الذكاء املنطقي الريايض:
-العصف الذهني

-حل املشكالت وخاصة الرياضية
-العمل اجلامعي الذي يتطلب تصنيفا أو جتميعا.

-األلعاب التعليمية التي تعتمد عىل املنطق.
إسرتاتيجيات مبنية عىل الذكاء املكاين:

-استخدام الوسائل التعليمية، خاصة الصور والرسوم واخلرائط واألشكال البيانية.
-األنشطة الفنية بأنواعها من رسم وتصوير فوتوغرايف.

-التمثيل الدرامي اجلامعي وتصور الشخصيات.
-تأليف القصص من اخليال.

إسرتاتيجيات مبنية عىل الذكاء احلركي:
-املرشوعات اجلامعية احلركية

-لعب األدوار والتمثيل املرسحي
-التعلم بالعمل واملامرسة

-األنشطة احلركية والرياضية.
إسرتاتيجيات مبنية عىل الذكاء املوسيقي:

-الغناء اجلامعي.
-االستامع للموسيقى كخلفية للموقف التعليمي

-تنغيم الكلامت وفق إيقاع واضح.
إسرتاتيجيات مبنية عىل الذكاء االجتامعي:

-العمل يف جمموعات
-املناقشات بأنواعها.

-املرشوعات اجلامعية يف املعهد، ويف البيئة املحيطة.
-متثيل األدوار.

إسرتاتيجيات مبنية عىل الذكاء الشخيص:
-إسرتاتيجية حل املشكالت
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-املرشوعات الفردية
- األعامل واأللعاب الفردية التي تتطلب تركيزا

توظيف نظرية الذكاءات املتعددة يف تقويم مهارات التعبري:
اختبار  القبيل من خالل عمل  التقويم  املتعددة يف  الذكاءات  نظرية  يمكن توظيف 
قياس ذكاءات قبيل للمتعلمني ليتم تصنيفهم وفق هذا االختبار، ويتم مراعاة ذلك يف 
 – الثانية املعني. ومن الرضوري  اللغة  تقسيمهم إىل شعب قبيل دراسة برنامج تعليم 
أيضا- عمل اختبار لقياس الذكاءات مرة أخرى لدى املتعلمني واالستفادة من ذلك يف 

تطوير العملية التعليمية.
اكتساب  ويف  املختلفة،  بأنواعه  التقويم  جمال  يف  املتعددة  الذكاءات  نظرية  وتسهم 
املتعلمني،  بني  الفردية  للفروق  مراعاهتا  خالل  من  إجيابيا؛  إسهاما  للغة  املتعلمني 
متعلم،  كل  عند  الذكاء  نوع  تناسب  التي  التقويم  أساليب  يف  التنويع  مبدأ  واعتامدها 
املتعلمني،  تعلم  نواتج  توثيق  املتعددة  الذكاءات  لنظرية  وفقا  التقويم  يتطلب  حيث 
وتوثيق أدائهم بأساليب متنوعة وليس رشطا أن يستخدم املعلم كل األساليب يف آن 

واحد، ومن هذه األساليب التي يمكن استخدامها يف التقويم ما ييل: 
املالحظة.

املشاركة الفردية.
املشاركة يف جمموعات.
االختبارات بأنواعها.

األلعاب التعليمية ومن بينها لعب األدوار )انظر: ريم اجلطييل، 1439: 85(.
اخلامتة:

يف  الثانية،  اللغة  تعليم  يف  املهمة  املداخل  من  املتعددة  الذكاءات  نظرية  أضحت 
ثانية  لغة  العربية  تعليم  برامج  ملخطتي  األجدى  ومن  التدريس،  طرائق  بعد  ما  حقبة 
السالسل  بناء  يف  فيها،  متت  التي  الدراسات  ونتائج  وأسسها  مبادئها  استصحاب 

التعليمية والتدريس والتقويم.
وجيب أن تتضمن وثائق مناهج تعليم اللغة الثانية نظرية الذكاءات املتعددة لتكون جنبا 
إىل جنب مع النظريات اللغوية والنفسية والرتبوية األخرى التي تقوم عليها هذه الوثائق.
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اللغة  تعليم  جمال  يف  التعبري  حمتوى  يف  املتعددة  الذكاءات  نظرية  توظيف  وينبغي 
الذهنية وغريها  النصوص إمجاال أو تفصيال أو توضيحا من خالل اخلرائط  الثانية يف 
املحتوى من خالل  أكرب يف  بشكل  املثال ال احلرص. وتوظف  الوسائل عىل سبيل  من 
تدريبات أو أنشطة وألعاب تعد وفق أسسها لتسهم يف حتسني العملية التعليمية، وزيادة 

فاعليتها، الندماج املتعلمني فيها، مما يؤدي إىل رسعتها.
أما يف تدريس التعبري فتوظف نظرية الذكاءات املتعددة يف بناء إسرتاتيجيات تدريس 

وفقها تؤدي إىل التعلم بشكل أفضل، وتسهم يف تنوع عملية التدريس وإثرائها.
وتوظف –أيضا- يف التقويم من خالل إعداد اختبار قياس ذكاءات يستفاد منه يف 
تقويمية  أنشطة  يف  كذلك  وتسهم  ككل،  التعليمية  العملية  وتطوير  الطالب  تصنيف 

أخرى.
ويف ضوء ذلك تويص هذه الدراسة بــ: 

3. اعتامد اختبار الذكاءات املتعددة يف برامج تعليم العربية لغة ثانية يف بداية الربنامج 
ويف ختامه.

4. تبني بحوث ودراسات علمية تدرس مهارات اللغة وعنارصها يف ضوء نظرية 
الذكاءات املتعددة. 

املصادر واملراجع
دار  ط1،  تطبيقي،  برنامج  املتعددة  الذكاءات   ،)2011( عباس  إيامن  اخلفاف،   -

املناهج للنرش والتوزيع.
تعلم  يف  املتعددة  الذكاءات  نظرية  استعامل  أثر  أمحد)1439(،  ريم  اجلطييل،   -
مهارات الكتابة لدى متعلامت العربية لغة ثانية، رسالة ماجستري )غري منشورة( معهد 

تعليم اللغة العربية جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
- بركات، الصديق آدم )2003(، تعليم مهارة الكالم لغري الناطقني بالعربية دراسة 
تطبيقية عىل معهد اللغة العربية بجامعة أفريقيا العاملية، رسالة ماجستري )غري منشورة( 

معهد اخلرطوم الدويل للغة العربية.
النظرية  بني  العربية  اللغة  تدريس  أصول   ،)1999( حسن  الفتاح  عبد  البجة،   -

واملامرسة )املرحلة األساسية العليا(. ط1. األردن: دار الفكر.
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العربية  اللغة  مهارات  تدريس  أساليب   ،)2001( حسن  الفتاح  عبد  البجة،   -
وآداهبا، ط1، عامن: دار الكتاب اجلامعي.

- حسني، حممد عبد اهلادي )2005(، مدخل إىل نظرية الذكاءات املتعددة، ط1، 
غزة: دار الكتاب اجلامعي.
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ملخص البحث:
هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن أثر برنامج تعليمي قائم عىل نظرية الذكاءات 

املتعددة يف تعلم قواعد اللغة لدى متعلامت العربية لغًة ثانية.
ولتحقيق أهداف الدراسة؛ استخدمت الباحثة املنهج شبه التجريبي، فاشتملت عينة 
الدراسة عىل جمموعتني: املجموعة الضابطة واملجموعة التجريبية، وعدد الطالبات يف 
كل جمموعة )12( متعلمة للغة العربية لغًة ثانية من املستوى املتقدم يف مدارس جواهر 

الرياض العاملية.
وقد أعدت الباحثة برناجًما تعليمًيا قائاًم عىل نظرية الذكاءات املتعددة تم تطبيقه عىل 
املتبعة،  التقليدية  بالطريقة  الضابطة  املجموعة  بتدريس  وقامت  التجريبية،  املجموعة 
قبلًيا وبعدًيا عىل عينة  تطبيًقا  لتطبيقه  التحصييل(؛  الدراسة: )االختبار  أداة  كام أعدت 

الدراسة )الضابطة والتجريبية(.
الدراسة،  تساؤالت  عن  لإلجابة  إحصائًيا  وحتليلها  الدراسة،  بيانات  مجع  وبعد 

والتأكد من صحة فروضها، توصلت الدراسة إىل نتائج أمهها:

أثر برنامج تعليمي قائم على نظرية الذكاءات املتعددة
فـي تعلم قَواعد اللغة لدى متعلمات العربية لغًة ثانية

د. بدرية بنت خالد الشيباين

دكتوراة يف علم اللغة التطبيقي، معهد تعليم اللغة العربية 
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
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1- وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )0.05( بني متوسطات درجات 
املستهدفة  اللغوية  القواعد  تعلم  يف  الضابطة  واملجموعة  التجريبية  املجموعة  أفراد 
)األسامء اخلمسة – األفعال اخلمسة – اسم الفاعل – اسم املفعول( يف القياس البعدي 

لدى متعلامت اللغة العربية لغًة ثانية، لصالح متعلامت املجموعة التجريبية.
عىل  القائم  التعليمي  الربنامج  أحدثه  الذي  إيتا(  )مربع  الكبري  األثر  حجم   -2
نظرية الذكاءات املتعددة يف تعلم القواعد اللغوية املستهدفة، مقارنة بالطريقة التقليدية 

للمجموعة الضابطة.
أدبيات الدراسة:

تطورا   )H.Gardner( جاردنر  هوارد  لصاحبها  املتعددة  الذكاءات  نظرية  حتمل 
جديدا يف مفهوم الذكاء، وذلك بأهنا ترى امتالك املتعلم للقدرات املتعددة واملتنوعة؛ 
من خالل استنادها إىل إطار مرجعي بعيد النظر عن األفكار والتصورات اجلاهزة عن 
املتعلم )حممد، 2004(؛ ويصف جاردنر )Gardner,1999( الذكاءات املتعددة بأهنا: 
جمموعة من القدرات التي تسمح للفرد أن حيل املشكالت، أو أن يشكل منتجات هلا 

مكانة يف حميط تعليمي أو ثقايف ما أو أكثر.
وجتتمع هذه القدرات يف ثامنية أنواع من الذكاءات، هي الذكاء: اللغوي، املنطقي، 

املوسيقي، احلركي، املكاين، الشخيص، االجتامعي، الطبيعي.
وتفيد نظرية الذكاءات املتعددة يف التعامل مع املتعلمني؛ وذلك بوصفهم شخصيات 
البعد الواحد، وهو غالبا ما يكون  هلا أبعاد متعددة، بداًل من التعامل معهم بأسلوب 
الناحية  جانب  إىل  والوجدانية  املهارية  اجلوانب  بتنمية  هتتم  إذ  فقط،  املعريف  البعد 
املعرفية، وهو ما يسهم يف تنمية مجيع جوانب شخصية متعلم اللغة، وذلك من خالل 
عملية  فيها  تتمحور  نظرية  فهي   ،)2000 )سامل،  اإلنسانية  للقدرات  الواسعة  نظرهتا 
ويشبع  ذاته،  فيه  حيقق  بشكل  ويتواصل  وينتج  يعمل  بحيث  ذاته،  املتعلم  عىل  التعلم 

رغباته )السيد، 2003(.
اللغوية  القدرات  لتطوير  مفتاًحا  ُيعد  اللغات؛  تعلم  جمال  يف  النظرية  وتطبيق 
الثانية  اللغة  تعلم  عملية  تطوير  يف  اإلسهام  ثمَّ  ومن  املتعلمني،  لدى  والتواصلية 
الذكاءات  تنشيط  خالل  من  العلمية  املعرفة  تقدم  فهي   ،)2013 )مالك،  وإنجاحها 
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لدى املتعلمني؛ وذلك بتقديمها بأساليب تدريس متنوعة؛ واهتاممها بمدارك املتعلمني 
وفق قدراهتم الذهنية مما جعلها تشكل حتديا للمفهوم التقليدي للذكاء املتبع يف الطرق 

التعليمية التقليدية )السيد،2003(.
واستخدام املعلمني لطرائق وأنشطة هذه الذكاءات يف تعلم اللغة؛ ُيمّكن املتعلمني 
من تعلمها بطريقة ناجحة وممتعة، عن طريق فهم أعمق للمفاهيم، والتدريبات اللغوية 

)جابر، 1997؛ عدس، 1997؛ عفانة واخلزندار، 2004(.
املتعددة،  الذكاءات  بدراسة  ُعنيت  التي  السابقة  الدراسات  من  عديد  أثبتت  وقد 
وتعليم اللغة لغًة ثانية وجود أثر إجيايب لألنشطة واإلسرتاتيجيات التعليمية، القائمة عىل 
 Korkut نظرية الذكاءات املتعددة يف تعليم وتعلم اللغة، ومن هذه الدراسات: دراسة
 shore 2003م(، ودراسة( Currie ودراسة ،)2005م( Loori ودراسة ،)2008م(

)2002م(.
العربية  اللغة  تعلم  دروس  تتضمن  أن  الرضوري  من  أنه  الباحثة  تؤكد  ثم  ومن 
مستوى  رفع  يف  تساعد  أن  املمكن  من  ألهنا  املتعددة،  الذكاءات  نظرية  إسرتتيجيات 
التعلم اللغوي لدى متعلميه، وحل املشكالت التي تواجه تدريسه؛ لتصبح الدروس 
أكثر عداًل، ومردودية، ومن ثم حتقيق األهداف املرجوة من تعلمها، ومما الشك فيه أن 
قواعد اللغة العربية – قواعد الرصف والنحو – ُتعد من أكثر املجاالت صعوبًة يف مناهج 
تعليم اللغة، وهذه الصعوبة ال تقترص عىل متعلميها من ذوي األلسن األخرى، بل أيًضا 
تشكل عائًقا ألبنائها أنفسهم؛ وإن كانت تتضاعف الشكوى واخلوف عند اإلقدام عىل 
تدريسها لذوي األلسن األخرى، بل ُتعد »من أكثر املواضع جدلية يف علم اللغة التطبيق
ي«)Schmdit,1990,pp129-158(، واحلاجة إىل تدريسها حاجة ماسة؛ ألهنا تساعد يف 
 Martinez-Flor, 2006,( تطوير الكفاية اللغوية التي تعد جزًءا من الكفاية االتصالية

.)p.41

قادت املعطيات السابقة الباحثة إىل عمل هذه الدراسة، التي سعت من خالهلا إىل 
هذه  هتتم  حيث  املتعددة؛  الذكاءات  نظرية  أساس  عىل  قائم  تعليمي  برنامج  تصميم 
رفع  يف  القدرات  هذه  من  االستفادة  وحماولة  متعلمة،  كل  قدرات  بتحديد  النظرية 

مستوى التعلم لدهين.
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أمهية الدراسة:
تربز أمهية الدراسة يف اآليت:

1.تقديم صورة عامة عن نظرية الذكاءات املتعددة واستخداماهتا يف التعليم اللغوي.
بسبب  ٕوامهاهلا؛  إغفاهلا،  تم  التي  القدرات  من  الكثري  عن  الكشف  يف  2.تساعد 

االعتامد عىل التقييم الفردي واختبارات الذكاء.
يف  تساعد  التي  ثانية،  لغًة  العربية  اللغة  ملتعلمي  اللغوية  القواعد  تدريس  3.أمهية 

تطوير كفايتهم اللغوية؛ إذ أهنا تعد جزًءا من الكفاية االتصالية.
4.أمهية توظيف إسرتاتيجيات حديثة يف تدريس عنارص اللغة، قائمة عىل الذكاءات 
ثانية،  لغًة  العربية  اللغة  تعليم  وبرامج  مناهج  معدي  استفادة  يتطلب  مما  املتعددة، 
والعاملني عىل تطويرها من هذه النظرية، وأيًضا استفادة املعلمني عند إعداد الربامج 

واألنشطة التعليمية واملناهج الدراسية.
5.أمهية الكشف عن مدى فعالية نظرية الذكاءات املتعددة يف رفع مستوى التعلم 

لدى متعلامت العربية لغًة ثانية.
الذكاءات  نظرية  عىل  قائمة  دروس  بناء  كيفية  عىل  ونامذج  أمثلة  تقديم  6.أمهية 

املتعددة.
أهداف الدراسة:

 يتمثل اهلدف الرئيس من هذه الدراسة يف اآليت:
التعليمي املقرتح يف الدراسة احلالية يف تعلم القواعد  1.الكشف عن أثر الربنامج 

لدى متعلامت املجموعة التجريبية.
أسئلة الدراسة:

حتاول الدراسة أن جتيب عن السؤال الرئيس اآليت:
اللغة  قواعد  تعلم  يف  املتعددة  الذكاءات  نظرية  عىل  قائم  تعليمي  برنامج  أثر  ما   -
متعلامت  لدى  املفعول(  اسم   – الفاعل  اسم   – اخلمسة  األفعال   – اخلمسة  )األسامء 

العربية لغًة ثانية؟
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مصطلحات الدراسة:
اشتملت الدراسة عىل املصطلحات اآلتية:

ف الربنامج عىل أنه: » جمموعة من األنشطة واملامرسات  1.الربنامج التعليمي: ُيعرَّ
لتخطيط وتنظيم هادف حمدد  النشاط ملدة زمنية حمددة؛ وفقا  أو حجرة  بقاعة  العملية 
الباحثة  وتعرفه  والنجار، 2003م، ص154(،  بالتحسن«)شحاتة  املتعلم  ويعود عىل 
الرتبوية  األسس  عىل  تقوم  التي  املنظمة  واإلجراءات  اخلطوات  جمموعة  بأنه:  إجرائًيا 
هبدف  املتنوعة؛  التدريسية  وإسرتاتيجياهتا  أنشطتها،  وعىل  املتعددة،  الذكاءات  لنظرية 
اسم  اخلمسة،  األفعال  اخلمسة،  )األسامء  املستهدفة  العربية  اللغة  قواعد  تعلم  حتقيق 

الفاعل، اسم املفعول( لدى متعلامت العربية لغًة ثانية يف املستوى املتقدم.
2.الذكاءات املتعددة: حدد جاردنر )1983م( الذكاءات املتعددة يف ثامنية ذكاءات 
عرفة،  2003م؛  حسني،  1997م؛  جابر،  )Gardner,1999؛  من  كل  لدى  وردت 

2014م(، وهي:
-الذكاء اللغوي )اللفظي(: وهو القدرة عىل امتالك اللغة، والتمكن من استخدامها، 
الذكاء  أيًضا  عليه  ويطلق  للبحث،  تعرضت  التي  اإلنسانية  الكفاءات  أكثر  من  وهو 
اللفظي، وفهم  بالتحليل  اللغوية، والقيام  املفردات  اللفظي، ويضم قدرات استخدام 

املادة اللفظية، وفهم املجاز، واالستعارة.
منطقي،  بشكل  املشكالت  حتليل  عىل  القدرة  هو  )الريايض(:  املنطقي  -الذكاء 
وتنفيذ العمليات احلسابية بكفاءة، والكشف عن القضايا بشكل علمي، كذلك القدرة 

عىل التفكري املنطق.
-الذكاء البرصي )املكاين(: هو القدرة عىل إدراك نامذج املكان الفسيح ومعاجلتها، 
ويستخدمها املاّلحون والطيارون، باإلضافة إىل نامذج األماكن املحددة، مثل تلك التي 
يستخدمها اجلراحون، والعبو الشطرنج، واملعامريون، وفنانو اجلرافيك، وهذا الذكاء 

يتضمن احلساسية لأللوان، واخلطوط، واألشكال، واحلّيز، والعالقات بني العنارص. 
-الذكاء احلركي )اجلسمي(: هو القدرة عىل استخدام الفرد جلسمه كليًا أو جزئًيا، 

مثل اليد أو الفم؛ حلل املشكالت.
واألحلان  األصوات  التساق  احلساسية  يتضمن  )املوسيقي(:  اإليقاعي  -الذكاء 



-416-

واألوزان الشعرية، أي القدرة عىل الرتكيبات املوسيقية، واإلنتاج املوسيقي، والتحليل 
املوسيقي، والتعبري املوسيقي. 

اآلخرون،  إليه  هيدف  ما  فهم  عىل  القدرة  وهو  )التواصيل(:  االجتامعي  -الذكاء 
ودوافعهم، ورغباهتم، واالشرتاك بفاعلية مع اآلخرين.

-الذكاء الشخيص )الذايت(: وهو معرفة الذات، والقدرة عىل الترصف املتوائم مع 
القوة  نفسك )جوانب  دقيقة عن  لديك صورة  تكون  أن  املعرفة، ويتضمن ذلك  هذه 
والقصور(، والوعي بحالتك املزاجية، ونواياك، ودوافعك، ورغباتك، وقدرتك عىل 

الضبط الذايت.
من  فيها  بام  الطبيعة،  مع  التعامل  عىل  القدرة  وهو  الطبيعي)البيئي(:  ح-الذكاء 
أشجار، ونباتات، وحيوانات، وطيور، وأسامك، ويتجىل التميز يف هذا املجال يف حب 
التجول يف الطبيعة، ومجع األشياء احلية وغري احلية املوجودة فيها، وتصنيفها، واالطالع 

عىل أصوهلا، وخصائصها، وتربية احليوانات، وزرع اخلرضوات.
الذكاءات  من  جمموعة  بأهنا:  إجرائيا  املتعددة  الذكاءات  نظرية  الباحثة  وُتعرف   
تعلم  يف  توظيفها  يمكن  والتي  ثانية،  لغًة  العربية  متعلامت  هبا  يتميز  التي  والقدرات 
قواعد اللغة العربية من خالل برنامج مقرتح قائم عىل نظرية الذكاءات املتعددة، وهي 

تتمثل يف: )الذكاء اللغوي، والذكاء املنطقي، والذكاء املكاين، والذكاء االجتامعي(. 
منهجية الدراسة:

1-منهج الدراسة: استخدمت الباحثة يف دراستها املنهج شبه التجريبي؛ وباالعتامد 
عىل هذا املنهج، قسمت عينة الدراسة إىل جمموعتني: إحدامها جمموعة جتريبية وأخرى 
ضابطة، لقياس حجم أثر املتغري املستقل )الربنامج التعليمي القائم عىل نظرية الذكاءات 
املتعددة(، يف املتغري التابع )تعلم قواعد اللغة النحوية والرصفية( ملتعلامت العربية لغًة 

ثانية يف املستوى املتقدم.
املنهج شبه  تصميم  بناًء عىل  الدراسة  إجراءات  كانت  الدراسة:  منهج  2-تصميم 

التجريبي؛ وهي عىل النحو اآليت:
لغًة  العربية  تعليم  منهج  يف  املتقدم  املستوى  يف  املستهدفة  اللغوية  القواعد  -حتديد 

ثانية يف مدارس جواهر الرياض العاملية.
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املستهدفة،  اللغوية  القواعد  ضوء  يف  املتعددة  الذكاءات  عىل  قائم  برنامج  -بناء 
والتأكد من صدقه عن طريق التجربة االستطالعية.

اللغوية  القواعد  تعلم  مدى  لقياس  التحصييل(  )االختبار  الدراسة  أداة  -إعداد 
املستهدفة، والتأكد من صدقه وثباته عن طريق التجربة االستطالعية.

-اختيار عينة الدراسة، وتقسيمها إىل جمموعتني: جمموعة جتريبية، وجمموعة ضابطة.
العامة؛  العقلية  القدرة  مظاهر  لقياس  مصمم  العقلية،  للقدرات  اختبار  -إجراء 
لتحقيق التكافؤ واملجانسة بني جمموعتي الدراسة يف متغريي الذكاء واملستوى التعليمي.

عليها  لالعتامد  نتائجه  وحتليل  التجربة،  تطبيق  )قبل  القبيل.  االختبار  -إجراء 
وفروض  التجريبي  الربنامج  أثر  من  للتأكد  البعدي،  االختبار  نتائج  مع  وموازنتها 

الدراسة(.
-تطبيق الربنامج التعليمي القائم عىل نظرية الذكاءات املتعددة عىل عينة الدراسة 
اللغوية  القواعد  تعليم  يف  املتبعة  بالطريقة  الضابطة  املجموعة  وتدريس  التجريبية، 

املستهدفة.
-إجراء االختبار البعدي للمجموعتني التجريبية والضابطة.

-رصد البيانات، ومعاجلتها إحصائيا، وعرض نتائج الدراسة، ومناقشتها، وتفسريها 
يف ضوء أسئلة الدراسة وفرضياهتا، ويف ضوء نتائج الدراسات السابقة واإلطار النظري 

للدراسة، ومن ثم استخالص النتائج والتوصيات واملقرتحات.
3-جمتمع الدراسة وعينته:

يف  ثانية  لغًة  العربية  اللغة  متعلامت  احلالية  الدراسة  جمتمع  يشمل  الدراسة:  جمتمع 
اللغة  تعليم  معاهد  يف  الدراسة  تطبيق  تعذر  فبعد  العاملية،  الرياض  جواهر  مدارس 
تقديم  يف  غريه  من  أكثر  ملناسبته  املتقدم؛  املستوى  اختيار  تم  كام  الرياض؛  يف  العربية 
العمر،  حيث  من  مشرتكة  بصفات  متعلامته  وتتصف  والرصفية؛  النحوية  القواعد 
واملستوى املتقدم يف تعلم اللغة؛ مما يتيح إمكانية تفاعل وفهم املتعلامت للدروس بشكل 

أكرب؛ كام أن القواعد املقدمة يف الربنامج هي نفسها ما يقدم يف هذا املستوى.
عينة  لتمثيل  املتقدم  املستوى  فصول  من  فصلني  الباحثة  اختارت  الدراسة:  عينة 
الدراسة النهائية؛ وذلك الحتوائهام عىل أعداد أكرب من بقية الفصول من متعلامت اللغة 



-418-

ثانية، يبلغ عدد املتعلامت يف املجموعتني )25( متعلمة، مجيعهن مسلامت  العربية لغة 
من اجلنسية الباكستانية واهلندية، وبلغ عدد متعلامت كل جمموعة )12متعلمة(، وبذلك 

متثل كل جمموعة ما نسبته 50 % من إمجايل عينة الدراسة.
للمجموعتني،  التحصييل  للمستوى  تبًعا  املجموعتني،  تكافؤ  من  التحقق  وبعد   
عىل  الباحثة  طبقته  الذي  العقلية؛  القدرات  مظاهر  قياس  اختبار  نتائج  إىل  باإلضافة 
الباحثة  قامت  العقلية؛  القدرات  حيث  من  املجموعتني  تكافؤ  وأكد  املجموعتني، 
الدراسة؛ حتسًبا ألي متغري دخيل، وهي متلك مخس سنوات  بتدريس جمموعتي عينة 

خربة يف تعليم اللغة العربية.
4-تصميم أدايت الدراسة:

أ-تصميم الربنامج الدرايس: تم تصميم الربنامج التعليمي املقرتح بحسب املراحل 
اآلتية:

املرحلة األوىل: بناء الربنامج التعليمي، وروعي فيه حتديد ما يأيت:
- اهلدف: هيدف إىل حتسني وزيادة تعلم قواعد اللغة العربية.

- مبادئ الربنامج: يقوم الربنامج عىل مبادئ تنطلق من نظرية الذكاءات املتعددة، 
:)Gardner, 2011( وتتمثل فيام ييل

أ-الذكاء ليس نوًعا واحًدا، بل ذكاءات متعددة ومتنوعة، وخاضعة للنمو والتغري.
ب-كل فرد يمتلك الذكاءات املتعددة، مجيعها أو بعًضا منها، ولكنه يتميز يف واحد 

أو اثنني.
ج-يمكن تنمية كل أنواع الذكاء لدى الفرد إىل مستوى مناسب من الكفاءة.

د-تعمل الذكاءات عادًة مًعا بطريقة مركبة ومتناغمة.
هـ-بإمكان الفرد التعبري عن كل ذكاء بأكثر من طريقة.

- كيفية االستخدام: يعتمد الربنامج يف استخدامه عىل اإلسرتاتيجيات اخلاصة بكل 
ذكاء من الذكاءات املتعددة األربعة املحددة يف هذه الدراسة، وهي عىل النحو اآليت:

التسجيل  الذهني،  العصف  القصة،  ومنها:  اللغوي:  الذكاء  أ-إسرتاتيجيات 
الصويت، كتابة اليوميات، النرش.

التصنيف  والكميات،  احلسابات  ومنها:  املنطقي:  الذكاء  ب-إسرتاتيجيات 
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أو  الكشف  مواجهات  السقراطي،  والتساؤل  احلوار  العلمي،  التفكري  والتبويب، 
املساعدات الذاتية.

األلوان،  تنبيهات  البرصي،  التصور  ومنها:  املكاين:  الذكاء  ج-إسرتاتيجيات 
االستعارات املصورة، الرسم التخطيطي، الرموز املرسومة.

الناس،  متاثيل  األتراب،  مشاركة  ومنها:  االجتامعي:  الذكاء  د-إسرتاتيجيات 
املجموعات التعاونية، لوح األلعاب، املحاكاة.

موضوعني  عىل  تشتمل  دروس  أربعة  عىل  الربنامج  احتوى  الربنامج:  -حمتوى 
نحويني، وموضوعني رصفيني، كام هو وارد يف املستوى املتقدم يف منهج تعليم العربية 
بمدارس جواهر الرياض العاملية، وروعي يف اختيار املوضوعات التدرج من السهولة 
إىل الصعوبة، ووجود العالقة التي جتمع املوضوعات ببعضها، ليتم عرض املوضوعات 
ما  املوضوعات هي  املتعددة، وهذه  الذكاءات  نظرية  إسرتاتيجيات  إطار  ورشحها يف 

يأيت:
• النحو: األسامء اخلمسة، األفعال اخلمسة.

•الرصف: صياغة اسم الفاعل، صياغة اسم املفعول.
-األدوات والوسائل املستخدمة يف الربنامج: استخدمت الباحثة أدوات تعينها عىل 
للتدريبات–  عمل  أوراق  من:  تكونت  وقد  املتعددة،  الذكاءات  إسرتاتيجيات  تطبيق 
جهاز   – جمموعة  لكل  صغرية  -سبورة  ذكية  -سبورة  حائط  –سبورة  ملونة  بطاقات 
– ساعة حلساب الوقت-  – فيديو -خرائط ذهنية  عرض -رشائح عرض بوربوينت 

جرس – ألعاب تعليمية -لوحة صف لتعليق املشاركات – صور.
-تنفيذ دروس الربنامج: سارت مراحل تنفيذ الدروس كاآليت:

أ-حتديد موضوع الدرس، وأهدافه، ووقته املستغرق، وما يناسبه من إسرتاتيجيات، 
وكذلك األدوات.

الذكاءات  نظرية  إسرتاتيجيات  وفق  إعداده  تم  الذي  الدرس،  مسار  ب-تصميم 
املتعددة.

ج-تصميم كراس التدريبات لكل درس، ويتم توزيعه عىل املتعلامت.
د-تصميم رشائح عرض بوربوينت مصاحبة لكل درس.
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من  جمموعة  عىل  األولية  صورته  يف  املقرتح  الربنامج  ُعرض  الربنامج:  -حتكيم 
املحكمني من ذوي اخلربة واالختصاص؛ للتأكد من صدقه، من خالل حتكيم الربنامج 
وأخذ  ثانية،  لغًة  العربية  ملتعلامت  املتقدم  للمستوى  مالءمته  ضوء  يف  العلمية  ومادته 
لتحقيق  الربنامج  أنشطة  مالئمة  ومدى  اللغة،  ووضوح  الصياغة،  دقة  حول:  آرائهم 
األهداف املوضوعة له، ومدى مناسبة أسلوب عرض الدروس ملتعلامت اللغة لغًة ثانية، 
ومناسبة كراس التدريبات للمحتوى، وقد أبدى السادة املحكمون بعض املالحظات، 

وتتلخص فيام ييل:
-تعديل مسار بعض الدروس ليالئم عينة البحث. 
-تعديل ترتيب بعض األنشطة أثناء مسار الدرس. 

-حذف بعض األنشطة، أو تقليصها؛ لعدم مناسبة وقت تنفيذها لوقت الدرس.
الفصل  بداية  مع  الدراسة  عينة  عىل  الربنامج  بتطبيق  الباحثة  تبدأ  أن  -رضورة 
الدرايس؛ وذلك حتسًبا ألي متغري دخيل؛ نظًرا لتغري املعلمة، يف حال تم تطبيق الربنامج 

يف منتصف الفصل.
 وقد أخذت الباحثة بذلك كله يف االعتبار، وأجريت التعديالت الالزمة بناء عىل 

آرائهم.
املرحلة الثانية: التجربة االستطالعية للربنامج.

واخلميس  األربعاء  يومي  يف  املقرتح  التعليمي  الربنامج  دروس  بعض  جتريب  تم   
7-8/ 5/ 1439ه، عىل عينة مماثلة لعينة الدراسة، يبلغ عدد أفرادها )20( متعلمة، 

من متعلامت املستوى املتقدم من نفس جمتمع الدراسة، وذلك لألهداف اآلتية:
1-التأكد من وضوح ما يقدم من عبارات ومجل وكلامت.
2-التأكد من مالئمة املحتوى وأهدفه ملستوى املتعلامت.

املحدد  الزمن  مع  مناسبته  لضامن  نشاط؛  كل  لتنفيذ  املناسب  الوقت  3-حتديد 
للدرس.

 4-التدرب عىل تنفيذ الدرس وإسرتاتيجياته.
 وقد نتج عن هذه التجربة: التعديل عىل بعض األنشطة، وإعادة ترتيب بعضها يف 
املتعلامت خالل  أداء  املالحظات عىل  بتسجيل مجيع  الباحثة  قامت  الدرس، كام  مسار 
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العملية التعليمية، والعمل عىل األخذ هبا لتعديل ما يلزم إلخراج الربنامج يف صورته 
النهائية. 

املرحلة الثالثة: تطبيق الربنامج عىل جمموعتي عينة الدراسة، ملدة مخسة أسابيع، بواقع 
حصتني أسبوعًيا لكال املجموعتني، إذ ُطبِق تدريس الربنامج التعليمي عىل )املجموعة 
التجريبية( يف يوم األربعاء 14 / 5 / 1439ه، من األسبوع الثاين من الفصل الدرايس 
التقليدية  بالطريقة  التدريس  ُطبِق  كام  1439ه،   /  6  /  6 اخلميس  يوم  وحتى  الثاين، 
اخلميس  يوم  وحتى  1439/5/13هـ،  الثالثاء  يوم  يف  الضابطة(  )املجموعة  عىل 
1439/6/6ه، وذلك بعد إجراء االختبار القبيل عىل متعلامت املجموعتني، من نفس 

اليوم.
املجموعة  يف  املتعلامت  تقسيم  إىل  درس  كل  بداية  قبل  الباحثة  عمدت  وقد  هذا 
التجريبية إىل جمموعات، وتسمية كل جمموعة وحتديد قائدة هلا؛ وذلك لضبط العملية 
انتباه مجيع  منها عىل  الوقت؛ وذلك حرًصا  إدارة  الباحثة عملية  تولت  فيام  التعليمية، 
املتعلامت ملا سيتم تقديمه، وكذلك توزيع وجتهيز مجيع األدوات الالزمة يف كل درس، 
ومن ضمنها توزيع كراس التدريبات، وأيضا توزيع مذكرات عىل كل متعلمة؛ لكتابة 

ما تطلب منهن الباحثة كتابته، من قواعد، وتعريفات، واستنتاجات، ملراجعته.
باملراحل  إعدادها هلذا االختبار  الباحثة يف  التحصييل: مّرت  ب-تصميم االختبار 

اآلتية:
املرحلة األوىل: بناء االختبار، وقد روعي يف بناء االختبار مايأيت:

الربنامج  تطبيق  قبل  املتعلامت  لدى  القواعد  تعلم  مستوى  قياس  وهو  أ-اهلدف: 
وبعده.

هي:  الدروس  وهذه  درس،  لكل  أسئلة  ستة  الباحثة  خصصت  ب-املحتوى: 
)األسامء اخلمسة- األفعال اخلمسة- اسم الفاعل- اسم املفعول(.

يقيس كل سؤال هدفا سلوكيا  أن  االختبار  أسئلة  ج-الصياغة: روعي يف صياغة 
واحدا فقط، وقد يتفق أكثر من سؤال عىل هدف سلوكي واحد.

د-فقرات االختبار: بلغ عدد فقرات االختبار أربعة وعرشين سؤاال، وقد صاغته 
الباحثة من نوع االختيار من متعدد؛ إذ تضم كل فقرة أربعة بدائل.
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هـ-التعليامت: وضعت الباحثة التعليامت اآلتية:
-اكتبي بياناتك املوجودة يف أعىل الورقة قبل البدء يف االختبار.

البدائل  من  سؤال  لكل  واحدة  إجابة  اختيار  جيب  للسؤال،  اجليدة  القراءة  -بعد 
األربعة.

-هذا االختبار لقياس مستوى تعلمكن يف املوضوعات املحددة )األسامء اخلمسة – 
األفعال اخلمسة – اسم الفاعل – اسم املفعول(، وليس له عالقة برسوبكن أو نجاحكن 

يف املادة.
-أجيبي عن مجيع األسئلة، وإذا مل تعريف إجابة سؤال ما، انتقيل إىل غريه ثم عودي 

إليه بعد اإلجابة عن باقي األسئلة.
من  نخبة  عىل  األولية  صورته  يف  االختبار  الباحثة  عرضت  االختبار:  و-حتكيم 

املحكمني من ذوي اخلربة، ألخذ آرائهم حول ما يأيت:
-مدى صدق أسئلة االختبار ملا تقيسه.

-صحة صياغة أسئلة االختبار ومدى وضوحها.
-مناسبة مفردات االختبار لألهداف السلوكية لدروس الربنامج.

-مناسبة توزيع عدد أسئلة االختبار عىل موضوعات الربنامج.
-خلو الصياغة من األخطاء اإلمالئية والنحوية.

 وقد أخذت الباحثة بمالحظات املحكمني حول إجراء بعض التعديالت يف صياغة 
األسئلة، وحذف بعض األسئلة واستبداهلا بغريها؛ وذلك إلخراجه يف صورته األولية 

قبل تطبيقه عىل العينة االستطالعية.
املرحلة الثانية: التجربة االستطالعية لالختبار.

يف  التحصييل(  )االختبار  الدراسة  ألداة  االستطالعية  التجربة  الباحثة  طبقت 
عينات  اختيار  طريق  عن  نفسها  الدراسة  جمتمع  عىل  1439/5/4ه،  األحد  يوم 
عشوائية مماثلة لعينة الدراسة من متعلامت املستوى املتقدم، وبلغ عدد متعلامت العينة 
االستطالعية )25( متعلمة، ثم أعادت تطبيقه عىل نفس العينة بعد أسبوع يف يوم األحد 

1439/5/11هـ.
التحقق من  الدراسة، من خالل  أداة  تقنني  إىل  التجربة االستطالعية  وهتدف هذه 
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صدقها، وثباهتا، ومعرفة الزمن املناسب ألدائها، وقد تم ذلك كله وفًقا ملا يأيت:
-التأكد من صدق االختبار التحصييل: اعتمدت الباحثة يف حساب معامل صدق 
االختبار عىل الصدق الظاهري، من خالل رأي املحكمني للصورة اخلارجية لالختبار 
قياس  يف  ودقتها  وضوحها،  ومدى  صياغتها،  وصحة  املفردات،  مناسبة  حيث  من 
موضوعات االختبار، وكذلك من حيث تعليامت االختبار ومدى وضوحها، ومناسبة 
بعني  املحكمني  آراء  الباحثة  أخذت  وقد  املتعلامت،  إلجابات  لالختبار  املعد  الزمن 

االعتبار، وعملت التعديالت الالزمة لذلك.
وعدم  االختبار،  مفردات  وضوح  كله،  ذلك  يف  الصدق  عامل  حتقق  أكد  وقد   

استفسار املتعلامت بكثرة أثناء االختبار االستطالعي. 
-حساب ثبات االختبار التحصييل: وإلجياد معامل الثبات؛ تم حتديد قوة العالقة 
بني نتائج التطبيق القبيل والبعدي للعينة االستطالعية، وذلك بحساب معامل ارتباط 
بريسون )R(، وقد دلت النتائج عىل متتع االختبار بمعامل ثبات جيد )0.80( املوضح 
يف جدول رقم )1(، وهو معامل ثبات يمكن الوثوق به، »إذ أن معامل الثبات الذي 

يمكن الوثوق به يكون )0.75( فأكثر«.)سامرة وآخروون، 1989م، ص120(
)R(معامل ثبات الختبار باستخدام معامل ارتباط بريسون )جدول )1

الثبات معامل 

)R( عدد العباراتمعامل ارتباط بريسون

0.8024

وضوح  مدى  وملعرفة  االختبار:  لفقرات  والسهولة  الصعوبة  معامل  -حساب 
تعليامت االختبار، ومعاين مفرداته؛ تم حساب معامالت الصعوبة والسهولة لفقرات 
االختبار، عن طريق حساب املتوسط احلسايب لإلجابات الصحيحة، كام هو وضح يف 

اجلدول اآليت:
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جدول رقم )2( معامالت الصعوبة ومعامالت السهولة لفقرات الختبار

123456789101112رقم الفقرة

524052363220442024483224معامل الصعوبة )%(

السهولة)%( 486048646880568076526876معامل 

131415161718192021222324رقم الفقرة

322820362824243232282832معامل الصعوبة )%(

السهولة)%( 687280647276766868727268معامل 

يالحظ من اجلدول رقم )2( أن معامالت الصعوبة ملفردات االختبار التحصييل قد 
تراوحت ما بني )0.24 – 0.48(، »ويعد السؤال مقبوال إذا تراوحت قيمة معامل 

الصعوبة له ما بني )0.15 – 0.85(«. )أبو جاللة، 1999م، ص221( 
 –  0.52  ( بني  ما  تراوحت  أهنا  اجلدول  من  يتبني  السهولة  ملعامالت  وبالنسبة   
0.76(، وهي نسبة جيدة، ومقبولة، »حيث إن معامل السهولة املثىل، ومعامل الصعوبة 

املثىل هو )0,50(«. )الناشف، 2001م، ص155(.
4- حساب زمن الختبار التحصييل: 

 تم حساب زمن االختبار وفًقا لآلتية: »زمن االختبار املناسب = )زمن إجابة أول 
طالب + زمن إجابة آخر طالب( / 2«)سليامن، 1985م، ص185(.

 وقد أضافت الباحثة مخس دقائق لقراءة التعليامت.
املرحلة الثالثة: تطبيق االختبار عىل عينة الدراسة.

)الضابطة،  الدراسة  القبيل عىل جمموعتي عينة  التحصييل  الباحثة االختبار   طبقت 
بنفسها يف  التجريبية( يف يوم االثنني 1439/5/12هـ، ملدة 20 دقيقة؛ وقد أرشفت 
تطبيقه عىل املجموعتني، يف قاعتني خمتلفتني، ففي احلصة األوىل طبقت االختبار عىل 
مخسة  مرور  وبعد  التجريبية،  املجموعة  عىل  الثالثة  احلصة  ويف  الضابطة،  املجموعة 
أسابيع، طبقت االختبار البعدي عىل جمموعتي الدراسة )الضابطة، التجريبية(، يف يوم 
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اخلميس 1439/6/6هـ، ومن ثم قامت بتصحيح االختبار )القبيل والبعدي(، ورصد 
الدرجات، ومعاجلتها إحصائًيا. 

5- عرض النتائج ومناقشتها وتفسريها:
احلسابية  املتوسطات  استخراج  من  املناسبة  اإلحصائية  املعاجلات  عمل  بعد   
يف  والتجريبية(  )الضابطة،  املجموعتني  متعلامت  لدرجات  املعيارية  واالنحرافات 
بني  الفروق  داللة  لتحديد  )ت(  اختبارات  واستخدام  والبعدي،  القبيل  القياسني 
نتائج يتم  الدراسة إىل  الواحدة، والعينات املستقلة، توصلت  العينة  درجات متعلامت 

عرضها عىل النحو اآليت:
وفق  وذلك  وفروضها:  الدراسة  أسئلة  ضوء  يف  وتفسريها  النتائج  مناقشة  أواًل: 

اآليت:
1- النتائج املرتبطة بالفروق بني درجات املجموع الكيل للقياسني القبيل والبعدي 

للمجموعتني التجريبية والضابطة: وجاءت عىل النحو اآليت:
جدول رقم )3( درجات املتعلامت يف املجموعتني التجريبية والضابطة يف القياسني القبيل والبعدي

املجموعة
عدد 

املتعلمني
درجات 

القبيل القياس 
درجات 

البعدي القياس 
الفرق بني درجات 

القياسني

12106224118التجريبية

1210818173الضابطة

ولتحديد الفروق تم حساب املتوسطات احلسابية للقياسني، واالنحرافات املعيارية، 
لتحديد  املستقلة؛  للعينات   )Cohen( إيتا من خالل معادلة كوهني تم إجياد مربع  كام 
متعلامت  لدى  املستهدفة  اللغة  قواعد  تعلم  يف  املقرتح  التعليمي  الربنامج  تأثري  حجم 

املجموعة التجريبية،كام يف اجلدول اآليت:
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جدول )4(: الفروق بني درجات القياسني القبيل والبعدي للمجموعتني التجريبية والضابطة يف 
املجموع الكيل

املجموعة
الفرق بني املتوسطات 

احلسابية
الفرق بني النحرافات 

املعيارية
مربع إيتا

9.833.86التجريبية
0.315

6.083.09الضابطة

وقد تبني وجود فروق ذات داللة إحصائية يف تعلم مجيع القواعد اللغوية )األسامء 
التجريبية  املجموعة  لصالح  املفعول(  اسم  الفاعل،  اسم  اخلمسة،  األفعال  اخلمسة، 

مقارنة باملجموعة الضابطة. 
كام يتبني حجم األثر )مربع إيتا( للربنامج القائم عىل نظرية الذكاءات املتعددة املطبق 
عىل املجموعة التجريبية؛ حيث بلغ )0.315(، وهو حجم تأثري كبري جًدا، مقارنًة مع 

الطريقة التقليدية املطبقة عىل املجموعة الضابطة.
القائم  التعليمي  الربنامج  تدريس  إن طريقة  القول:  يمكن  النتيجة  ويف ضوء هذه 
عىل نظرية الذكاءات املتعددة ذات أثر أكرب؛ إذ تفوقت عىل الطريقة التقليدية يف تعلم 
القواعد اللغوية لدى متعلامت العربية لغًة ثانية يف املستوى املتقدم، وهبذا يتحقق أحد 
أهداف الدراسة وهو الكشف عن أثر الربنامج التعليمي املقرتح يف زيادة تعلم القواعد 

لدى متعلامت املجموعة التجريبية.
التجريبية والضابطة يف  بالفروق بني درجات املجموعتني  املرتبطة  2-النتائج 

القياس البعدي:
2-1 درجات املجموع الكيل ألفراد املجموعتني يف تعلم القواعد اللغوية يف القياس 

البعدي:
املعيارية،  واالنحرافات  احلسابية،  املتوسطات  حساب  تم  الفروق  ولتحديد 
واستخدام اختبار )ت( للعينات املستقلة؛ ملعرفة ما إذا كانت هذه الفروقات جوهرية 

أم ال، وجاءت النتائج كاآليت:
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جدول )5(: الفروق اإلحصائية لدرجات املجموعتني يف تعلم القواعد اللغوية يف القياس البعدي

املجموعة
عدد 

املتعلمني
جمموع درجات 
البعدي القياس 

املتوسط
احلسايب

النحراف 
املعياري

قيمة 
)ت(

مستوى 
الدللة

1222418.672.74التجريبية
3.180.04

1218115.082.78الضابطة

القياس  يف  اللغوية  القواعد  تعلم  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  تبني  وقد 
البعدي، لصالح متعلامت املجموعة التجريبية.

تعلم  يف  التجريبية  املجموعة  متعلامت  لدى  حدث  الذي  التحسن  الباحثة  وتعزو 
الذكاءات  نظرية  عىل  القائم  التعليمي  الربنامج  باستخدام  املستهدفة  اللغة  قواعد 
تراعي  املتعددة  الذكاءات  نظرية  عىل  القائمة  الربنامج  إسرتاتيجيات  لكون  املتعددة، 
للمتعلامت  املعلومة  تقدم  التي  املقدمة،  أنشطتها  بتنوع  املتعلامت؛  بني  الفردية  الفروق 
به؛  واالحتفاظ  هلن  يقدم  ما  وفهم  تفاعلهن،  يف  يسهم  مما  وطريقة،  صورة  من  بأكثر 

وبالتايل زيادة مستوى التعلم.
وهبذا جتيب الدراسة عن السؤال األول: )ما أثر برنامج قائم عىل نظرية الذكاءات 
أهداف  أحد  وحتقيق  ثانية(  لغًة  العربية  متعلامت  لدى  اللغة  قواعد  تعلم  يف  املتعددة 

الدراسة، وكذلك صحة الفرضية األوىل هلذه الدراسة.
2-2درجات أفراد املجموعتني يف تعلم قاعدة األسامء اخلمسة يف القياس البعدي:

املعيارية،  واالنحرافات  احلسابية،  املتوسطات  حساب  تم  الفروق  ولتحديد 
واستخدام اختبار )ت( للعينات املستقلة؛ ملعرفة ما إذا كانت هذه الفروقات جوهرية 

أم ال، وجاءت النتائج كاآليت:
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جدول )6(: الفروق اإلحصائية بني درجات املجموعتني يف تعلم قاعدة األسامء اخلمسة يف القياس 
البعدي

املجموعة
عدد 

املتعلمني

جمموع درجات 
قاعدة األسامء 

اخلمسة يف 
البعدي القياس 

املتوسط 
احلسايب

النحراف 
املعياري

قيمة 
)ت(

مستوى 
الدللة

12635.250.97التجريبية
0.920.365

12594.920.79الضابطة

لصالح  اخلمسة  األسامء  قاعدة  تعلم  يف  إحصائية  فروق  وجود  اجلدول  ويبني 
عند  إحصائًيا  دالة  وغري  جوهرية،  غري  الفروق  هذه  أن  غري  التجريبية،  املجموعة 
هنا  ومن  املستقلة،  للعينات  )ت(  اختبار  باستخدام  )0,05(؛  من  أكرب  داللة  مستوى 
يمكن القول: إن طريقة تدريس قاعدة األسامء اخلمسة للمجموعة التجريبية باستخدام 
يف  املتبعة  التقليدية  الطريقة  مع  متكافئة  املتعددة  الذكاءات  نظرية  القائم عىل  الربنامج 

تدريس القاعدة نفسها للمجموعة الضابطة. 
وتعلل الباحثة عدم وجود فروق جوهرية يف اختبار )ت( بني درجات املجموعتني 
يف تعلم قاعدة األسامء اخلمسة يف القياس البعدي إىل عدة أسباب، منها: ضيق الوقت 
يبلغ  إذ  ثانية؛  لغًة  اللغة  ملتعلامت  العاملية  املدارس  يف  الدراسية  للحصص  املخصص 
كذلك  اخلمسة،  األسامء  لتعلم  املناسب  الزمن  مع  اليتناسب  وهو  فقط،  دقيقة   )50(
تم البدء هبذه القاعدة يف تدريس الربنامج؛ مما نتج عنه استغراق وقت أطول يف تقسيم 
املجموعات، وتعيني قائداهتا، وتنفيذ اإلسرتاتيجيات برسعة أقل من الرسعة املطلوبة، 
ويعود ذلك جلدة هذه اإلسرتاتيجيات عىل املتعلامت داخل الصف، كام تم االستغناء 

عن بعض النشاطات بسبب ذلك كله.
وهبذا جتيب الدراسة عن السؤال الفرعي األول: )ما أثر برنامج تعليمي قائم عىل 
لغًة  العربية  متعلامت  لدى  اخلمسة  األسامء  قاعدة  تعلم  يف  املتعددة  الذكاءات  نظرية 
الدراسة  الثانية هلذه  الفرضية  يتم رفض  فيام  الدراسة،  أهداف  يعني حتقيق  مما  ثانية؟( 



-429-

وتعديلها بالقول بأنه: )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )0,05( بني 
متوسطات درجات أفراد املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة يف القياس البعدي 
يف تعلم قاعدة األسامء اخلمسة لدى متعلامت اللغة العربية لغًة ثانية، لصالح املجموعة 

التجريبية(.
2-3 درجات أفراد املجموعتني يف تعلم قاعدة األفعال اخلمسة يف القياس البعدي:

املعيارية،  واالنحرافات  احلسابية،  املتوسطات  حساب  تم  الفروق  ولتحديد 
واستخدام اختبار )ت( للعينات املستقلة؛ ملعرفة ما إذا كانت هذه الفروقات جوهرية 

أم ال، وجاءت النتائج كاآليت:
جدول)7(: الفروق اإلحصائية بني درجات املجموعتني يف تعلم قاعدة األفعال اخلمسة يف القياس 

البعدي

املجموعة
عدد 

املتعلمني

جمموع درجات 
قاعدة األفعال 

اخلمسة يف 
البعدي القياس 

املتوسط 
احلسايب

النحراف 
املعياري

قيمة 
)ت(

مستوى 
الدللة

12504.171.34التجريبية
1.210.238

12433.581.00الضابطة

لصالح  اخلمسة  األفعال  قاعدة  تعلم  يف  إحصائية  فروق  وجود  اجلدول  ويبني 
املجموعة التجريبية؛ ومن هنا يمكن القول: إن طريقة تدريس قاعدة األفعال اخلمسة 
للمجموعة التجريبية باستخدام الربنامج القائم عىل نظرية الذكاءات املتعددة متكافئة 

مع الطريقة التقليدية املتبعة يف تدريس القاعدة نفسها للمجموعة الضابطة. 
األفعال  قاعدة  تعلم  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  الباحثة  وتعزو 
فروق  وجود  من  الرغم  عىل   - التجريبية  واملجموعة  الضابطة  املجموعة  بني  اخلمسة 
إىل   - التجريبية  املجموعة  لصالح  القاعدتني  هاتني  تعلم  يف  احلسابية  املتوسطات  بني 
عدة أمور منها: تدريس هذه القاعدة يتطلب وقًتا أطول مما هو ممنوح؛ مما اضطر الباحثة 
إىل تقليص عدد من النشاطات، ودمج بعضها، واالكتفاء بام قدم للمجموعة التجريبية، 
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املجموعة  لصالح  املجموعتني،  بني  إحصائًيا  الدالة  الفروق  إحداث  عدم  يف  أثر  مما 
التجريبية.

قائم عىل  تعليمي  برنامج  أثر  )ما  الثاين:  الفرعي  السؤال  الدراسة عن   وهبذا جتيب 
نظرية الذكاءات املتعددة يف تعلم قاعدة األفعال اخلمسة لدى متعلامت العربية لغًة ثانية؟( 
الدراسة وتعديلها  الثالثة هلذه  الفرضية  يتم رفض  فيام  الدراسة،  يعني حتقيق أهداف  مما 
بالقول بأنه: )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )0,05( بني متوسطات 
درجات أفراد املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة يف القياس البعدي يف تعلم قاعدة 

األفعال اخلمسة لدى متعلامت اللغة العربية لغًة ثانية، لصالح املجموعة التجريبية(.
2-4 درجات أفراد املجموعتني يف تعلم قاعدة اسم الفاعل يف القياس البعدي:

املعيارية،  واالنحرافات  احلسابية،  املتوسطات  حساب  تم  الفروق  ولتحديد 
واستخدام اختبار )ت( للعينات املستقلة؛ ملعرفة ما إذا كانت هذه الفروقات جوهرية 

أم ال، وجاءت النتائج كاآليت:
جدول )8(: الفروق اإلحصائية بني درجات املجموعتني يف تعلم قاعدة اسم الفاعل يف القياس 

البعدي

املجموعة
عدد 

املتعلمني

جمموع درجات 
قاعدة اسم 
الفاعل يف 

البعدي القياس 

املتوسط 
احلسايب

النحراف 
املعياري

قيمة 
)ت(

مستوى 
الدللة

12574.751.06التجريبية
3.330.003 12413.420.90الضابطة

يف  الفاعل  اسم  قاعدة  تعلم  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  اجلدول  يبني 
إن  القول:  يمكن  هنا  ومن  التجريبية،  املجموعة  متعلامت  لصالح  البعدي،  القياس 
طريقة تدريس قاعدة اسم الفاعل للمجموعة التجريبية باستخدام الربنامج القائم عىل 
يف  املتبعة  التقليدية  الطريقة  عىل  تفوقت  قد  وإسرتاتيجياهتا  املتعددة  الذكاءات  نظرية 

تدريس القاعدة ذاهتا للمجموعة الضابطة.
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القائم عىل  التعليمي  الربنامج  أثر  إىل  نتيجة  إليه من  التوصل  الباحثة ماتم   وتعلل 
التجريبية  املجموعة  ملتعلامت  وفرت  التي  وإسرتاتيجياته،  املتعددة،  الذكاءات  نظرية 
أنشطة متنوعة تتناسب مع ميوهلن، ومراعية للفروقات الفردية بينهن؛ إذ تشعر املتعلمة 
بأنه يتم احرتامها ودعمها داخل البيئة الصفية، وكذلك متيزت اإلسرتاتيجيات املقدمة 
بالتنوع يف تنفيذ األنشطة بعضها بشكٍل فردي، وبعضها بشكٍل مجاعي يسهم يف زيادة 
التعليمية؛ وبالتايل  العملية  بأن هلن دوًرا يف  املتعلامت  إذ تشعر  املتعلامت،  التعاون بني 

يؤدي إىل زيادة التعلم، واحلرص عليه من قبلهن.
وهبذا جتيب الدراسة عن السؤال الفرعي الثالث: )ما أثر برنامج تعليمي قائم عىل 
نظرية الذكاءات املتعددة يف تعلم قاعدة اسم الفاعل لدى متعلامت العربية لغًة ثانية؟( 

وحتقيق أحد أهداف الدراسة، ومن ثم تتحقق الفرضية الرابعة هلذه الدراسة.
2-5 درجات أفراد املجموعتني يف تعلم قاعدة اسم املفعول يف القياس البعدي:

املعيارية،  واالنحرافات  احلسابية،  املتوسطات  حساب  تم  الفروق  ولتحديد 
واستخدام اختبار )ت( للعينات املستقلة؛ ملعرفة ما إذا كانت هذه الفروقات جوهرية 

أم ال، وجاءت النتائج كاآليت:
جدول )9(: الفروق اإلحصائية بني درجات املجموعتني يف تعلم قاعدة اسم املفعول يف القياس 

البعدي

املجموعة
عدد 

املتعلمني

جمموع درجات 
قاعدة اسم 
املفعول يف 

البعدي القياس 

املتوسط 
احلسايب

النحراف 
املعياري

قيمة 
)ت(

مستوى 
الدللة

12544.501.31التجريبية
2.680.014 12383.171.11الضابطة

يف  املفعول  اسم  قاعدة  تعلم  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  اجلدول  يبني 
القياس البعدي لصالح متعلامت املجموعة التجريبية، وبالتايل يمكن القول: إن طريقة 
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تدريس قاعدة اسم املفعول للمجموعة التجريبية باستخدام الربنامج القائم عىل نظرية 
املتبعة يف تدريس  التقليدية  الطريقة  املتعددة وإسرتاتيجياهتا قد تفوقت عىل  الذكاءات 

القاعدة ذاهتا للمجموعة الضابطة.
املتعددة  الذكاءات  نظرية  القائم عىل  الربنامج  أثر  إىل  النتيجة  الباحثة هذه  وترجع 
وإسرتاتيجياهتا يف حتسني مستوى املتعلامت يف تعلم قاعدة اسم املفعول من خالل تنوع 
النشاطات واستخدام كافة الوسائل املتاحة، التي تراعي اختالف قدراهتن وذكاءاهتن، 

مما أسهم يف تنميتها.
وهبذا جتيب الدراسة عن السؤال الفرعي الرابع: )ما أثر برنامج تعليمي قائم عىل 
نظرية الذكاءات املتعددة يف تعلم قاعدة اسم املفعول لدى متعلامت العربية لغًة ثانية؟( 

وبذلك تتحقق أهداف الدراسة، ومن ثم تتحقق الفرضية اخلامسة هلذه الدراسة.
النظري  واإلطار  السابقة  الدراسات  ضوء  يف  وتفسريها  النتائج  مناقشة  ثانًيا: 
السابقة،  الدراسات  نتائج  بعض  به  جاءت  ما  مع  متوافقة  النتائج  فجاءت  للدراسة: 
التعليمية  الربامج  استخدام  أثر  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  أثبتت  والتي 
واإلسرتاتيجيات القائمة عىل نظرية الذكاءات املتعددة يف رفع مستوى التعلم اللغوي 
 ،)2006 )الدمخ،  دراسة  الدراسات:  تلك  ومن  التجريبية،  املجموعات  لصالح 
ودراسة )الوحيدي، 2008(، ودراسة )الشمري، 2009(، ودراسة )حسن، 2014(، 

.)Haley, 2001( ودراسة
)عالء  ودراسة   )Korkut,2008( ودراسة   )shore,2002( دراسة  مع  اتفقت  كام 
املتعددة  الذكاءات  إسرتاتيجيات  استخدام  بني  ارتباط  وجود  يف   )2014 وجلنار، 
وزيادة التعلم اللغوي، ومن ثم يف حتقيق أهداف تعلم اللغة األجنبية؛ حيث إن استعامل 
اللغة اللفظية وغري اللفظية تعد طريقة جيدة يف اكتساب اللغة الثانية، واملتمثلة يف زيادة 

اكتساب اللغة، وحتسني خمرجات التعليم. 
 )seyyed,2008( نتائج دراسة به  الدراسة خمالفة ملا جاءت  نتائج هذه  فيام جاءت 
التي أظهرت نتائجها عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املتعلمني واملتعلامت 

يف الذكاءات املتعددة ويف مهارة تعلم اللغة اإلنجليزية.
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نظرية  أن  من  النظري،  الدراسة  إطار  يف  جاء  ما  مع  تتفق  الدراسة  نتائج  أن  كام 
املتعددة ترى بأن اإلنسان قادر عىل أن يتعلم ويعرب عن وجهة نظره بطرق  الذكاءات 

متعددة، كام جاءت متوافقة مع املبادئ الرتبوية للنظرية.
بالتعلم  الذكاء  النظري حول عالقة  ما جاء يف األطار  الدراسة مع  نتائج  تتفق  كام 
تعلم  يف  الذكاءات  هذه  وأنشطة  لطرائق  املعلمني  استخدام  بأن  ترى  التي  اللغوي، 
اللغة ُيمّكن املتعلمني من تعلمها بطريقة ناجحة وممتعة عن طريق فهم أعمق للمفاهيم 

والتدريبات اللغوية، وبالتايل زيادة مستوى التعلم.
6- ملخص النتائج والتوصيات:

توصلت الدراسة إىل نتائج أمهها:
1- وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )0.05( بني متوسطات درجات 
املستهدفة  اللغوية  القواعد  تعلم  يف  الضابطة  واملجموعة  التجريبية  املجموعة  أفراد 
)األسامء اخلمسة – األفعال اخلمسة – اسم الفاعل – اسم املفعول( يف القياس البعدي 

لدى متعلامت اللغة العربية لغًة ثانية، لصالح متعلامت املجموعة التجريبية.
عىل  القائم  التعليمي  الربنامج  أحدثه  الذي  إيتا(  )مربع  الكبري  األثر  حجم   -2
نظرية الذكاءات املتعددة يف تعلم القواعد اللغوية املستهدفة، مقارنة بالطريقة التقليدية 

للمجموعة الضابطة.
ويف ضوء ذلك تويص الباحثة باآليت:

التعليمية يف تعليم اللغة  1- توظيف الذكاءات املتعددة يف تصميم املناهج واملواد 
والوسائل  األنشطة  بتنويع  وذلك  ثانية؛  لغًة  العربية  اللغة  ملتعلمي  ثانية  لغًة  العربية 

وطرق التدريس التي تراعي كافة الذكاءات لدى املتعلمني.
وبصفات  املتنوعة،  املتعددة  الذكاءات  بإسرتاتيجيات  إرشادي  دليل  إعداد   -2

أصحاب الذكاءات املتعددة ملعلمي اللغة العربية لغة ثانية.
3- عقد الدورات التدريبية للمعلمني؛ لتبصريهم وتنمية الوعي بنظرية الذكاءات 
املتعددة، ولتسهيل العملية التعليمية، واالستفادة من ذلك كله يف الدرس ويف تشخيص 

أنواع الذكاءات لدى املتعلمني.
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ملخص البحث:
تستهدف الدراسة التعرف عىل مفهوم طريقتني تدريسيتني وخصائصهام واخلطوات 
االستقرائية،  التدريس  وطريقة  القياسية  التدريس  طريقة  ومها  هلام،  والعلمية  العملية 
واملقارنة بينهام يف ضوء مدى فاعليتهام وفقا لألدب الرتبوي والنفيس ووفق خصائص 
كام  ثانية،  لغة  العربية  اللغة  الكتساب  التعليمي  املوقف  ومتطلبات  الدراسة  عينة 
تستهدف الدراسة تصميم برنامج تدريبي إرشادي باستخدام طرق التدريس القياسية 

واالستقرائية الكتساب اللغة العربية لدى عينة من املغرتبني. 
استخدم الباحث يف دراسته املنهج الوصفي لوصف بيانات العينة يف املتغري التابع 
اللغة العربية لدى عينة من املغرتبني( ويف ضوء متغري نوع اجلنس )ذكور-  )اكتساب 
املنهج  استخدم  كام  فأكثر(.  فأقل-20سنة  )18سنة  الزمني  العمر  ومتغري  إناث( 
التجريبي/ الكلينيكي Clinical / Experimental Mouthed، وذلك لالستفادة من 
تكامل كل منهم لدراسة استخدام طرق التدريس القياسية واالستقرائية الكتساب اللغة 
العربية لدى عينة من املغرتبني وتنفيذ جلسات الربنامج التدريبي اإلرشادي الذي طبق 
يف الدراسة احلالية. وتم تصميم التجريب وفق )تصميم جمموعتني جتريبيتني وضابطة 

برنامج تدريبي إرشادي بالطرق القياسية واالستقرائية 
الكتساب اللغة العربية لغة ثانية 

لدى عينة من املغتربني

د. عامد عبد محزة العتايب

أستاذ طرائق تدريس اللغة العربية لطلبة الدراسات العليا 
 كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية - جامعة املثنى
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وباختبارين قبيل وبعدي(، حيث سيتم اختبار العينة بعدد من املفاهيم اللغوية )االختبار 
القبيل( وهي إحدى أدوات البحث التي أعدت وعرضت عىل جمموعة خرباء يف اللغة 
الثانية  املجموعة  وتدريب  القياسية،  بالطرق  األوىل  املجموعة  تدريب  ثم  العربية، 
إحدى  تنفذها  جمموعة،  لكل  تدريبية  جلسات  عرش  خالل  من  االستقرائية،  بالطرق 
انتهاء اجللسات  الثالثة )الضابطة( دون تدريب. وبعد  التدريسيات، وترتك املجموعة 
القائمة  مع  ومتشاهبة  متوازية  مفاهيم  بقائمة  البعدي(  )االختبار  االختبار  إعادة  يتم 
األوىل يف )االختبار القبيل(، ثم تتم املقارنة بني درجات املجاميع الثالث للتعرف عىل 
ويلكوكسن،  اختبار  من  االستفادة  هنا  ويتم  إحصائيا،  املتحصل  االكتساب  مستوى 

واختبار مان وتني.
فحص  عند  النتائج  دقة  لضامن  والتجريبية(  )الوصفية  املنهجيتني  واستخدمت 
فرضيات البحث للتعرف عىل فاعلية املتغري املستقل )برنامج تدريبي إرشادي باستخدام 
طرق التدريس القياسية واالستقرائية( يف املتغري التابع )اكتساب اللغة العربية(، ولتقليل 

أثر املتغريات الدخيلة.
يف  فاعلية  ذاتا  القياسية  والطريقة  االستقرائية  الطريقتني  أن  عن  النتائج  وكشفت 
اكتساب اللغة العربية لدى عينة من املغرتبني، وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 
بني متوسط حتصيل العينة الذين درسوا بالطريقة االستقرائية، ومتوسط حتصيل العينة 
الذين درسوا بالطريقة القياسية. ويفرس الباحث هذه النتائج كون االستقراء والقياس 
مها عمليتان عقليتان متارسان يف األصل بطريقة عفوية تلقائية، إال أن املرء ال يلبث أن 
املعرفة (احلرصي: 2000  للبحث وحتصيل  إىل طرائق  فتتحول  العمليات  تلك  ينظم 
التدريس  يف  يستخدمان  جمتمعني  أو  منفردين  والقياس  االستقراء  من  وكال  م،50( 
للمتعلم  التفكري  إثارة  تعتمد عىل  التي  التدريس  ويدخالن يف صلب عديد من طرق 
ومشاركته مشاركة حقيقية يف عملية التعلم عن طريق بناء املفهوم أو القاعدة أو تفكيك 

املفهوم إىل مكوناته األصلية ثم إعادة بنائه من جديد )إبراهيم ، 1974 ، 275(.
املقدمة:

تتجىل أمهية اللغة املشرتكة كوهنا معيارا للتامسك االجتامعي يتعلم من خالهلا الفرد 
أن  خالهلا  من  يستطيع  اجتامعية  مؤسسة  تعد  أهنا  كام  االجتامعية،  القضايا  من  كثريا 



-439-

يتواصل مع اآلخرين، وهي وسيلة رئيسة يف التفكري؛ لذلك ُتعد وسيلة للسيطرة عىل 
سلوك اآلخرين. ولوال اللغة لظل اإلنسان بعيدًا عن جمتمعه، منفصاًل عن اآلخرين، ال 
يدرك متامًا ما جيري حوله من أحداث وال يسهم فيها بشكل مؤثر وفعال، وساعدت 
اللغة يف إثراء العقل البرشي بام تطور من علوم ومعارف بوصفها أداة توصيل وحفظ ملا 

توصل إليه اإلنسان يف جمال احلياة )العزاوي، 1978ص 11(.
واللغة العربية من اللغات احلية يف العامل، وهبا ارتفع شأن العرب واإلسالم بام حتوي 
من دالالت مجالية ومعرفية وخصائص ما مل حتوها أكثر اللغات )عبد عون ، 2013، 
للمغرتبني؛  العربية  اللغة  بتعليم  احلكومية  املؤسسات  اهتامم  يتوجب  لذا  20(؛  ص 
العربية  األمة  بمكانة  تبرصهم  التي  الوسيلة  ألهنا  العربية  اللغة  سالمة  عىل  حفاظا 
ودورها يف بناء رصح احلضارة، وهي الوسيلة التي يعرب الطلبة هبا عن املعاين واألفكار 
الشعر  من  األدبية  التعبريات  ألنواع  التذوق  فيهم  وتنمي  واالبتكار،  األصالة  باجتاه 
اخللقية  قيمه  من  ليتزودوا  املختلفة؛  عصوره  يف  اخلالد  العريب  بالرتاث  تواصال  والنثر 

واالجتامعية والفنية بام يالئم جمتمعنا العريب )الرايض ، 2001 ، ص 3-2(. 
عملية  ذكر  عند  نفسها  تفرض  التي  املفاهيم  من  اللغوي  التدريب  مفهوم  وُيعد 
ملا  املعارصة  احلياة  يف  ومكان  موضوع  أي  يف  املتعلمني  بمستوى  االرتفاع  أو  التطوير 
التدريبي  فالربنامج  لألفراد.  اللغوي  باملستوى  االرتقاء  يف  كبرية  وفاعلية  دور  من  له 
اللغوي هو نشاط تعليمي معتمد تتم ممارسته هبدف حتسني األداء )برنوطي، 2001، 

ص 444(. 
والربامج التدريبية التي تستهدف إكساب اللغة العربية، صارت رضورة حتمية ال 
يمكن االستغناء عنها وخصوصًا للمغرتبني العرب؛ وال سيام أهنم سيكونون نموذجا 
ناطقا يف بلد االغرتاب مما يتطلب تدريبًا مستمرًا ومركزًا ويف خمتلف املجاالت، حيث 
أصبحت الربامج التدريبية املصممة بشكل علمي تؤثر بصورة كبرية يف تطوير املهارات 
اكتساب  يف  التدريبية  الربامج  فاعلية  السابقة  الدراسات  من  عديد  وأكدت  اللغوية، 
 ،1994 )صالح،  )1994م(.  صالح:  ودراسة   ،)2015( الشمري  كدراسة  اللغة، 
ص 3-115(، ودراسة عيد )1996م(، و)الندى، 2008، ص 88(، ودراسة مسلم 

)2000م( )مسلم، 2000، ص 146(.
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تزويد  طريقه  عن  يتم  معني  تنظيم  أنه  ثانية“  لغة  العربية  تعليم  بربنامج  ويقصد 
نهم  متكِّ التي  حركية  والنفس  والوجدانية،  املعرفية،  اخلربات  من  بمجموعة  الطالب 
من االتصال باللغة العربية التي ختتلف عن لغاهتم، ومتكنهم من فهم ثقافتها، وممارسة 

أوجه النشاط الالزمة. 
اإلجراءات  جمموعة  إىل   )Teaching Method( التدريس  طرائق  مفهوم  ويشري 
واألساليب واملامرسات واألنشطة العلمية التي يقوم هبا املعلم داخل الفصل بتدريس 
وحقائق  معلومات  كتوصيل  حمددة  أهداف  حتقيق  إىل  الوصول  يف  املتعلمني  ملساعدة 
ومفاهيم هلم. ويف القرن العرشين والواحد والعرشين، درج املهتمون بأصول تدريس 
أو  التكاملية  الطريقة  أبرزها:  التي  التدريس،  تأكيدهم جمموعة من طرائق  اللغة، عىل 
طريقة التعيني، والطريقة االستقرائية أو االستنباطية، والطريقة القياسية، وطريقة النص، 
وطريقة النشاط، وطريقة املشكالت. أما طرائق تدريس اللغات بام فيها اللغة العربية، 
يف  ُتصنف  ما  غالبا  التي   ))Language Skills اللغوية  املهارات  تدريس  إىل“  فتشري 
مهارات )فهم املسموع، واحلديث، والقراءة، والكتابة؛ ألن التمكن من هذه املهارات 
يؤدي إىل حتقيق الكفاية اللغوية، التي هي اهلدف الرئيس من تعلم اللغة وأن هناك عددا 
 The Grammar-( القواعد والرتمجة  مثل: طريقة  للناطقني  العربية  تعليم  من طرائق 
السمعية  والطريقة   ،)Direct Method( املبارشة  والطريقة   ،Translation Method

 Communicative( والطريقة التواصلية ،)Audio- Lingual Approach( الشفوية
 Cognitive(والطريقة املعرفية ،)Reading Method( وطريقة القراءة ،) Approach

Code – Learning Theory( ، والطريقة الطبيعية )The Natural Method( ، وطريقة 

االستجابة اجلسدية الكاملة، والطريقة الصامتة )العساف ، 2015 ، ص161-157(.
اللغة؛  لتعليم  السليم  الطريق  حول  باالختالفات  حافل  اللغات  تعليم  تاريخ  إن 
إىل  دفعهم  مما  واالستجابة؛  باملثري  يؤمنون  الذين  السلوكيني  بني  الفكر  تنازع  بسبب 
اعتامد املناهج البنائية والسمعية، وفريق العقالنيني الذين يؤمنون باالتصال، الذي أدى 
املناهج الوظيفية )F.A( ، واملناهج الطبيعية )N.A( ، ومداخل أخرى مثل  إىل ظهور 
واملدخل   ،  )S.B( السفع  ، ومدخل   )T.P.R.A( الكاملة  مدخل االستجابة اجلسامنية 
الصامت )S.W(، ومدخل توافقي بني املنهجني السلوكي والعقالين من خالل املنهج 
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االصطفائي )E.C(. )يس ودوكه، 2008، ص 101(.
مها  تدريسيتني  طريقتني  إىل  نظريا  يستند  احلايل  البحث  يف  التدريبي  والربنامج 
القول  ومع  الطرائق،  افضل  أهنام  الباحثني  من  كثري  ويرى  والقياسية.  االستقرائية 
املوقف  طبيعة  عىل  يتوقف  الواقع  يف  الطريقة  اختيار  فإن  الطريقتني،  هاتني  بأفضلية 
التعليمي كله، وما فيه من متغريات عديدة: املدرس وقدراته ومحاسته، وطبيعة اخلربة، 
والطالب ومستوى دافعيتهم ومستوياهتم وقدراهتم املتنوعة، والبيئة التعليمية املحيطة 

باملوقف التعليمي كله )العثامن، 2001، ص 28-27(. 
التدريس  يف  عظيمة  مكانة  احتلت  وقد  الطرائق،  أقدم  فهي  القياسية  الطريقة  أما 
إىل  العامة  احلقيقة  من  الفكر  انتقال  القياس  عملية  عليه  تقوم  الذي  واألساس  قديام، 
احلقيقة اجلزئية، ومن القانون العام إىل احلاالت اخلاصة، ومن املبادئ إىل النتائج، وهي 
املعلوم إىل املجهول،  الوصول من  العقل يف  التي يسلكها  التفكري  بذلك إحدى طرق 
يف  كبريا  جهدا  املدرس  فيها  يبذل  ال  وسهلة  وقتا،  تأخذ  ال  اقتصادية؛  طريقة  وهي 
املتدرب باستعامهلا  التفكري اجليد. كام أن  الطلبة يف عادات  اكتشاف احلقائق، وتساعد 
حني يفهم القاعدة فهام جيدا يستقيم لسانه أكثر من املتدرب الذي يستنبط القاعدة من 

أمثلة توضح قبل ذكرها )اجلشعمي ومهدي، 2012، ص89-88(.
التي يمكن مالحظتها  اللغة جمموعة من املهارات  اللغة إىل أن  وأشار بعض علامء 
عندما متارس قراءًة، أو كتابة، ويستعملها اإلنسان يف تواصله مع اآلخرين استامعًا أو 
حمادثة، وإىل أن اكتساهبا يتطلب ممارستها، ألن املعرفة النظرية ال تفيد، وتبقى ناقصة إن 

مل تكن ثمرهتا التطبيق، والتعبري السليم، والكالم املستقيم )أسعد، 2015، ص 3(.
إشكالية البحث:

ُتعد اللغة من أهم مبتكرات اإلنسان احلضارية؛ فلوالها ملا تم احلفاظ عىل احلضارة 
األمم  متيز  فاللغة  به،  اخلاصة  لغته  معروف  برشي  جمتمع  ولكل  والرتاث،  والثقافة 
بعضها عن بعض. وبدون متكن الفرد املغرتب من لغته األم يصبح منقطعا عن التواصل 
املغرتب  اكتساب  البرشية. مما توجب  أمته. ومن ثم فقدان األمة لطاقاهتا  مع حضارة 
عىل  )ومساعدته  والتعبري  والكتابة،  )القراءة،  األساسية  اللغوية  املهارات  من  ومتكينه 
استخدام اللغة استخدامًا صحيحًا يف املواقف التي تتطلب ذلك، والتعرف عىل حاجاته 
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اللغوية، وأمهية إجياد الطريقة التدريسية املناسبة لتحقيق ذلك، وتنمية الكفاية اللغوية 
عنده، وهذا ما أكدته عديد من الدراسات ومنها )سليم )1989، و(جاسم)2001 و( 
عبد اهلل ، 2001( و(طعيمة ، )2004 ، و(إيليغا ، )2011 وغريها )أسعد، 2015، 
ص5(. من هنا نشأت إشكالية البحث وحتددت يف السؤال اآليت: ما فاعلية استخدام 

الطريقة االستقرائية والقياسية يف اكتساب مهارات اللغة العربية للمغرتبني؟
أمهية البحث: تأيت أمهية البحث من:

1. أمهية اللغة العربية، وتدريسها لغري الناطق هبا، واحلاجة إىل االهتامم بتطوير هذا 
امليدان بالدراسات والبحوث التي تواكب ما يستجد يف ميادين تعليم اللغات.

2. توفري برنامج تدريبي علمي – عميل يمكن االستفادة منه، سيام وأن املكتبة العربية 
بحاجة لدراسات علمية ُتعنى بالربامج التدريبية لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا.
اخلربات  توظيف  حتاول  التي  اجلهود  إىل  متواضعة  إضافة  احلايل  البحث  ُيعد   .3
واملهارات التي يكتسبها الدارس يف حياته اليومية، واالنتقال به إىل مستوى تطبيق تلك 

املهارات وعدم بقائها نظرية.
أسئلة البحث: يسعى البحث إىل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

1. ما فاعلية تصميم برنامج تدريبي وتنفيذه باستعامل الطريقة االستقرائية والطريقة 
القياسية يف اكتساب اللغة العربية لغري الناطقني هبا؟ 

القراءة-الكتابة-التعبري(  اللغوية(  املهارات  تعليم  يف  فروق  توجد  هل   .2
للمجموعتني التجريبيتني واملجموعة الضابطة قبل تطبيق الربنامج التجريبي؟

)القراءة-الكتابة-التعبري(  اللغوية  املهارات  تعليم  يف  فروق  توجد  هل   .3
للمجموعتني التجريبيتني واملجموعة الضابطة بعد تطبيق الربنامج التجريبي؟

4. هل توجد فروق يف تعليم املهارات اللغوية( القراءة-الكتابة-التعبري( لدى أفراد 
املجموعتني التجريبيتني )االستقرائية-القياسية( قبل تطبيق الربنامج التجريبي وبعده؟
5. هل تتاميز إحدى الطريقتني )االستقرائية – أو القياسية( يف فاعلية اكتساب اللغة 

العربية لعينة من املغرتبني غري الناطقني هبا؟
فرضيات البحث: قام الباحث باختبار الفرضيات اآلتية:

الفرضية األوىل: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات متدريب 
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املجموعتني التجريبيتني ودرجات متدريب املجموعة الضابطة يف التطبيق القبيل.
الفرضية الثانية: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات متدريب 

املجموعتني التجريبيتني ودرجات متدريب املجموعة الضابطة يف التطبيق البعدي.
الفرضية الثالثة: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات متدريب 

املجموعتني التجريبيتني يف التطبيقني القبيل والبعدي.
درجات  متوسطات  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال  الرابعة:  الفرضية 
متدريب املجموعة التجريبية األوىل )الطريقة االستقرائية( ودرجات متدريب املجموعة 

الثانية )الطريقة القياسية( يف التطبيق البعدي.
حتديد املصطلحات:

املنظمة  اجلهود  بأّنه:  )2002م(  الطعاين  عّرفه  اإلرشادي:  التدريبي  الربنامج 
واملخطط هلا لتزويد املتدربني بمهارات ومعارف وخربات متجددة وتستهدف إحداث 
تغيريات إجيابية مستمرة يف خرباهتم واجتاهاهتم وسلوكهم من أجل تطوير كفاءة أدائهم 

)الطعاين،2002، ص 78(. 
وعّرفه السيد )2006م( بأّنه: كافة اجلهود املخططة املنفذة لتنمية قدرات العاملني 
من  يعظم  بام  وختصصاهتم،  مستوياهتم  اختالف  عىل  ومهاراهتم  ومعارفهم  باملنظمة 
فاعلية أدائهم وحتقيق ذاهتم من خالل حتقيق أهدافهم الشخصية وإسهامهم يف حتقيق 

أهداف املنظمة )السيد، 2006، ص 113(.
أمثلة  عرض  عىل  تقوم  طريقة  بأهنا   :)1975( سمك  عرفها  الستقرائية:  الطريقة 
أساسا الستنباط  كلامهتا  استعامل  يمكن  بحيث  معاين خاصة،  تتناول  ومتنوعة،  كثرية 

القاعدة املطلوبة وفهمها )سمك، 1975، ص656(. 
بأهنا   :  )1999( زيتون  من  اصطالحا  الطريقة  هذه  ُعًرفت  القياسية:  الطريقة 
الكليات إىل اجلزئيات  العام إىل اخلاص، أو من  القيايس واالنتقال من  التفكري  طريقة 

والتفصيالت )زيتون ، 1999، ص96(. 
منهجية البحث وإجراءاته: 

الوصفي  املنهج  بحثه  يف  الباحث  استخدم  التجريبي:  وتصميمه  البحث  منهج 
لوصف بيانات العينة يف املتغري التابع )اكتساب اللغة العربية لدى عينة من املغرتبني(. كام 
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Clinical / Experimental Method، وذلك  الكلينيكي  التجريبي/  املنهج  استخدم 
لالستفادة من تكامل كل منهم لبحث استخدام طرق التدريس القياسية واالستقرائية 
التدريبي  الربنامج  جلسات  وتنفيذ  املغرتبني  من  عينة  لدى  العربية  اللغة  الكتساب 
الذي طبق يف البحث احلايل. وتم تصميم التجريب وفق )تصميم جمموعتني جتريبيتني 
وضابطة وباختبارين قبيل وبعدي(، حيث سيتم اختبار العينة بعدد من املفاهيم اللغوية 
)االختبار القبيل( وهي إحدى أدوات البحث التي أعدت وعرضت عىل جمموعة خرباء 
يف اللغة العربية، ثم تدريب املجموعة األوىل بالطرق القياسية، وتدريب املجموعة الثانية 
إحدى  تنفذها  جمموعة،  لكل  تدريبية  جلسات  عرش  خالل  من  االستقرائية،  بالطرق 
اجللسات  انتهاء  وبعد  تدريب.  دون  )الضابطة(  الثالثة  املجموعة  وترتك  التدريسيات، 
يتم إعادة االختبار )االختبار البعدي( بقائمة مفاهيم متوازية ومتشاهبة مع القائمة األوىل 
يف )االختبار القبيل(، ثم تتم املقارنة بني درجات املجاميع الثالث للتعرف عىل مستوى 

االكتساب املتحصل إحصائيا، وكام يوضحه الشكل )1( اآليت:

القبيلاملجموعة املستقلالختبار  التابعاملتغري  الختبار 

الضابطة
املفاهيم  اختبار 

اللغوية
-------

املفاهيم  اختبار 
اللغوية

االوىل
املفاهيم  اختبار 

اللغوية
االستقرائية الطريقة 

املفاهيم  اختبار 
اللغوية

الثانية
املفاهيم  اختبار 

اللغوية
القياسية الطريقة 

املفاهيم  اختبار 
اللغوية

الشكل )1( التصميم التجريبي للبحث

التجريبية من )6( مغرتبني بواقع )3( ذكور و  عينة البحث: تكونت عينة البحث 
)3( إناث ممن ترتاوح أعامرهم )15-24( سنة.

أدوات البحث: تم إعداد أداتني رئيستني مها:
)1( اختبار حتصييل )قبيل، وبعدي )للمهارات اللغوية( القراءة- الكتابة- التعبري(: 
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)التذكر -الفهم  بلوم  الثالثة األوىل عند  املعرفية  للمستويات  إعداد االختبار وفقا  تم 
ختصص  يف  مشارك  أستاذ  بمرتبة  خرباء  ثالثة  عىل  وعرض  -التطبيق(.  واالستيعاب 
التعديالت  اللغة العربية؛ للتعرف عىل الصدق الظاهري للربنامج، وتم إجراء بعض 

بحسب مالحظات اخلرباء، ليصبح الربنامج بصيغته النهائية كام يف )ملحق )1((.
)2( الربنامج التدريبي: صمم الربنامج وفق مبادئ وخطوات الطريقة االستقرائية 
والقياسية، وعرض عىل ثالثة خرباء بمرتبة أستاذ مشارك يف ختصص طرائق تدريس 
التعديالت  اللغة العربية؛ للتعرف عىل الصدق الظاهري للربنامج، وتم إجراء بعض 
املهارات  تنمية  إىل  عموما  هيدف  التدريبي  والربنامج  اخلرباء.  مالحظات  بحسب 
اللغوية )القراءة، والكتابة، والتعبري )لدى عدد من املتدربني املغرتبني. وذلك من خالل 

تنمية قدرة املتدرب عىل )التذكر -الفهم واالستيعاب -التطبيق( يف املهارات اآلتية:
اللغوية )كلامت ومجل ونصوص  املفاهيم  القراءة بدقة وفهم، من خالل قراءة   .1

خمتلفة( جيدًا.
2. الكتابة الصحيحة، والتعبري عن عدد من املفاهيم اللغوية بلغة سليمة صحيحة. 
3. فهم اللغة العربية عند االستامع والقراءة والكتابة (استيعاب الكلامت، واجلمل، 

وفهمها ).
قبل  من  اليوم  ذات  يف  للطريقتني  الربنامج  جلسات  تنفيذ  تم  الربنامج:  جلسات 
الدراسية  املادة  وكانت  واملوضوعية،  بالدقة  يتم  التدريب  جيعل  وهذا  املدربة؛  نفس 
التي درست هلا،  البحث االستقرائية والقياسية موحدة يف املوضوعات  بني جمموعتي 
وهي كراسة تضم )4( أربعة نصوص، وبعض من قواعد اللغة العربية، وقواعد التعبري 

الكتايب واللفظي.
اجللسة األوىل: اجللسة هدفت إىل إجراء االختبار القبيل للعينة وتقسيمهم إىل ثالث 
التقسيم وفق متغري  املنظمة يف  العشوائية  الطريقة  جماميع بطريقة عشوائية، واستخدام 
الباحث  قبل  من  العينة  عىل  التعرف  وتم  العينة،  أفراد  لقلة  الزمني؛  والعمر  اجلنس 
املجموعتني  يف  املتدربني  بني  التنسيق  ثم  بينهم،  فيام  والتعارف  باملدرب،  وتعريفهم 

التجريبيتني لتحديد مكان اجللسات التدريبية وزماهنا.
اللغة  عن  األساسية  املعلومات  بعض  تقديم  إىل  هدفت  اجللسة  الثانية:  اجللسة 
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التعريف  األوىل/  )للمجموعة  االستقرائية  الطريقة  بمبادئ  التعريف  ثم  العربية، 
تم  كام  طريقة  كل  خطوات  وحتديد  الثانية(،  )للمجموعة  القياسية  الطريقة  بمبادئ 
عرضه يف مقدمة البحث. وتقديم املهارات الثالث )القراءة – الكتابة – التعبري( وفقا 

للخريطة االختبارية يف الشكل )2( اآليت:

% أمهية املهاراتتطبيق %فهم %تذكر %املهارةت

10102040القراءة1

10101030الكتابة2

10101030التعبري3

نسبة أمهية 
األهداف

303040100

 الشكل )2( اخلريطة الختبارية

بالطريقة  القراءة  عىل  التدريب  إىل  هدفت  اخلامسة:  والرابعة  الثالثة  اجللسات 
الثانية  للمجموعة  القياسية  بالطريقة   /)2 )ملحق  األوىل  للمجموعة  االستقرائية 

)ملحق 3(.
بالطريقة االستقرائية  الكتابة  التدريب عىل  السادسة والسابعة: هدفتا إىل  اجللستان 

للمجموعة األوىل )ملحق 2(/ بالطريقة القياسية للمجموعة الثانية)ملحق 3(.
االستقرائية  بالطريقة  التعبري  عىل  التدريب  إىل  هدفتا  والتاسعة:  الثامنة  اجللستان   

للمجموعة األوىل )ملحق 2(/ بالطريقة القياسية للمجموعة الثانية )ملحق 3(.
اجللسة العارشة: هي اخلتامية التي تم فيها إجراء االختبار البعدي، ومناقشة املجاميع 

التجريبية بخطوات الربنامج التدريبي ومالحظاهتم حوله.
 )Black( الوسائل اإلحصائية: بغية استخراج نتائج البحث، تم استعامل قانون بالك
 Wilcoxon( ويلكوكسن  اختبار  مها  الصغرية  للعينات  واختبارين  املعدل،  للكسب 

.)Man Whitney Test( واختبار مان وتني ،)Test
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نتائج البحث:
أول: عرض النتائج حسب أسئلة البحث وفرضياته:

باستعامل  إرشادي  تدريبي  برنامج  وتنفيذ  تصميم  فاعلية  ما  األول:  السؤال  نتائج 
الطريقة االستقرائية والطريقة القياسية يف اكتساب اللغة العربية لغري الناطقني هبا؟ 

 للتعّرف عىل فاعلية الربنامج التدريبي بالطريقتني االستقرائية والقياسية الكتساب 
اللغة العربية لغري الناطقني هبا لدى املغرتبني عينة البحث، قام الباحث بتطبيق الربنامج 
يف  املتدربني  لدرجات  احلسابية  املتوسطات  حساب  ثم  البحث،  يف  املصمم  التدريبي 
االختبارات( القبلية والبعدية )للمجموعتني التجريبيتني واملجموعة الضابطة، وتطبيق 

قانون بالك )Black( حلساب نسبة الكسب املعدل، كام يف اجلدول )1( اآليت:

جدول )1( نتائج الكسب املعدل قانون )Black( للمجاميع الثالث

املجموعة
الكسباملتوسط احلسايب نسبة 

املعدل القبيل البعديلالختبار  لالختبار 

550.00الضابطة

5.517.50.889التجريبية األوىل )االستقرائية(
)القياسية( الثانية  التجريبية 

5.5
180.926

وأظهرت نتائج التحليل اإلحصائي أن نسب الكسب املعدل للمجموعة التجريبية 
االوىل )0.889( واملجموعة التجريبية الثانية )0.926( عىل الدرجة الكلية الختبار 
املهارات اللغوية وهي قريبة من نسبة الكسب املعدل املعيارية التي حددها بالك )1.2( 
، أما املجموعة الضابطة فكانت نسبة الكسب فيها )0.00( وهي أقل بكثري من نسبة 
الكسب املعدل املعيارية التي حددها بالك )1.2( ، وهذا يشري إىل تفوق املجموعتني 
التجريبيتني عىل املجموعة الضابطة يف نسب الكسب املعدل عىل اختبار مهارات اللغة 
العربية )القراءة – الكتابة - التعبري(؛ إذ بلغ الفرق بني املجموعات الثالث عىل النحو 

اآليت:
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التجريبية األوىل )الطريقة االستقرائية – املجموعة الضابطة( =0.889
التجريبية الثانية )الطريقة القياسية – املجموعة الضابطة( =0.926

 = القياسية(  )الطريقة  الثانية  التجريبية   - االستقرائية(  )الطريقة  األوىل  التجريبية 
0.037

كانت  الضابطة  واملجموعة  التجريبيتني  املجموعتني  بني  الفروق  أن  ويالحظ 
يف  التدريبي  الربنامج  فاعلية  عىل  وتدل  جيدة،  الفروق  وهذه   )0.926-0.889(

حتقيق نسبة اكتساب دالة إحصائيا داخل العينة وبينها. 
نتائج السؤال الثاين: هل توجد فروق يف تعليم املهارات اللغوية( القراءة-الكتابة-
التعبري( للمجموعتني التجريبيتني واملجموعة الضابطة قبل تطبيق الربنامج التجريبي؟
 للتعرف عىل إجابة السؤال الثاين، تم اختبار الفرضية الصفرية األوىل من فرضيات 
البحث وأظهرت نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام اختبار مان وتني قبول الفرضية 
املجموعة  بالطريقة االستقرائية وأفراد  املتدربني  دالة إحصائيا بني  لعدم وجود فروق 
 )2( وجدول  الضابطة،  املجموعة  وأفراد  القياسية  بالطريقة  املتدربني  وبني  الضابطة، 

يوضح نتائج السؤال الثاين.

جدول )2( الختبار القبيل )Man Whitney Test( للمجوعتني التجريبيتني مع املجموعة الضابطة 

الستقرائية القياسيةالطريقة  الطريقة 

UضابطةجتريبيةUضابطةجتريبية

65
 / 2= n / 2 = U

اجلدولية )0.111(
ال يوجد فروق ألن 
اجلدولية أكرب من 

)0.05(

55
 / 2= n / 2 = U

اجلدولية )0.111(
ال يوجد فروق ألن 
اجلدولية أكرب من 

)0.05(
5565

نتائج السؤال الثالث: هل توجد فروق يف تعليم املهارات اللغوية )القراءة-الكتابة-
التعبري( للمجموعتني التجريبيتني واملجموعة الضابطة بعد تطبيق الربنامج التجريبي؟
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للتعرف عىل إجابة السؤال الثالث، تم اختبار الفرضية الصفرية الثانية من فرضيات 
البحث وأظهرت نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام اختبار مان وتني رفض الفرضية 
املجموعة  وأفراد  االستقرائية  بالطريقة  املتدربني  بني  إحصائيا  دالة  فروق  لوجود 
 )3( وجدول  الضابطة،  املجموعة  وأفراد  القياسية  بالطريقة  املتدربني  وبني  الضابطة، 

يوضح نتائج السؤال الثالث.

جدول )3( الختبار البعدي )Man Whitney Test( للمجوعتني التجريبيتني مع املجموعة الضابطة

الستقرائية القياسيةالطريقة  الطريقة 

UضابطةجتريبيةUضابطةجتريبية

145
 / 2= n / 0 = U

اجلدولية )0.028(
يوجد فروق ألن 

اجلدولية أصغر من 
0.05(

125
 / 2= n / 0 = U

اجلدولية )0.028(
يوجد فروق ألن 

اجلدولية أصغر من 
)0.05(

215245

نتائج السؤال الرابع: هل توجد فروق يف تعليم املهارات اللغوية( القراءة- الكتابة- 
تطبيق  قبل  القياسية(  )االستقرائية-  التجريبيتني  املجموعتني  أفراد  لدى  التعبري( 

الربنامج التجريبي وبعده؟
 للتعرف عىل إجابة السؤال الرابع، تم اختبار الفرضية الصفرية الثالثة من فرضيات 
رفض  ويلكوكسن  اختبار  باستخدام  اإلحصائي  التحليل  نتائج  وأظهرت  البحث 
يف  االستقرائية  بالطريقة  املتدربني  درجات  بني  إحصائيا  دالة  فروق  لوجود  الفرضية 
بالطريقة  املتدربني  درجات  بني  إحصائيا  دالة  وفروق  والبعدي،  القبيل  االختبارين 

القياسية يف االختبارين القبيل والبعدي، وجدول )4( يوضح نتائج السؤال الرابع.



-450-

جدول )4( الختبارين القبيل والبعدي )Wilcoxon Test( للمجموعتني التجريبيتني 

قياسيةاستقرائية

TقبيلبعديTقبيلبعدي

146
اجلدولية = 0 
املحسوبة=0 

توجد  النتيجة: 
فروق دالة إحصائيًا 

ألن املحسوبة 
للجدولية مساوية 

125
اجلدولية = 0 
املحسوبة=0 

النتيجة: توجد فروق 
دالة إحصائيًا ألن 
املحسوبة مساوية 

للجدولية
215246

نتائج السؤال اخلامس: هل تتاميز إحدى الطريقتني )االستقرائية – أو القياسية( يف 
فاعلية اكتساب اللغة العربية لعينة من املغرتبني غري الناطقني هبا؟

من  الرابعة  الصفرية  الفرضية  اختبار  تم  اخلامس،  السؤال  إجابة  عىل  للتعرف 
ويلكوكسن  اختبار  باستخدام  اإلحصائي  التحليل  نتائج  وأظهرت  البحث  فرضيات 
بالطريقة  املتدربني  درجات  بني  إحصائيا  دالة  فروق  وجود  لعدم  الفرضية  قبول 
وجدول  البعدي،  االختبار  يف  القياسية  بالطريقة  املتدربني  درجات  وبني  االستقرائية 

)5( يوضح نتائج السؤال اخلامس.

جدول )5( الختبار البعدي )Man Whitney Test( بني املجموعتني التجريبيتني 

Uالقياسيةالستقرائية

n / 2 = U =2 / اجلدولية )0.111(1412
2124 ال يوجد فروق ألن اجلدولية أكرب من )0.05( 

ثانيا: تفسري النتائج ومناقشتها:
فاعلية  )ما  البحث  إشكالية  يف  الرئيس  للسؤال  إجابة  هي  احلالية  البحث  نتائج   
استخدام الطريقة االستقرائية والقياسية يف اكتساب مهارات اللغة العربية للمغرتبني؟(؛ 
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ونظرا حلساسية اإلجابة، وأمهية توافر الدقة )الكمية والنوعية(؛ للحفاظ عىل الرصانة 
خالل  من  واالكتساب(  التدريب  )فاعلية  من  للتحقق  الباحث  عمد  فقد  العلمية؛ 
االكتساب  نسبة  عىل  للتعرف  )BLACK(؛  بالك  قانون  استخدام  األوىل:  طريقتني، 
وهذه  الفرضيات،  اختبار  نتائج  الثانية  للفاعلية.  )كميا«(  مؤرش  يعطي  وهذا  املعدل، 

تعطي مؤرشا )نوعيا«( للفاعلية. وسيتم تفسري النتائج ومناقشتها وحدة واحدة.
والقياسية،  االستقرائية  الطريقتان  كون  التدريبي؛  الربنامج  فاعلية  الباحث  يفرس 
طريقتني مالئمتني لتدريب املغرتبني يف اكتساب اللغة العربية لغة ثانية؛ كوهنم بمرحلة 
التعلم  الذي يساعد يف  الفكري  النضج  يوفر عامل  عمرية جيدة )15-20( سنة؛ مما 
أو  التعميم،  ثم  ومن  واالستذكار،  واحلفظ  واملوازنة  املالحظة  قابلية  من  ويزيد  أكثر؛ 
أو  اكتساب  عملية  أي  يف  واضح  أثر  وللتدريب  أفضل.  بمستوى  يكون  االستنتاج 
تطوير؛ فالربنامج التدريبي اللغوي هو نشاط تعليمي معتمد تتم ممارسته هبدف حتسني 

األداء ) برنوطي ، 2001، ص 444 (. 
ويفرس الباحث فاعلية الطريقتني االستقرائية والقياسية؛ بسبب أساليبهام التي تتيح 
للمتدرب أن يأخذ موقفا إجيابيا ونشطا يف عملية التعلم؛ ونظرا ملا قام به املتدرب من 
مشاركة مدربته يف الربط بني األمثلة؛ أو اإلسهام يف إعطاء األمثلة وتصحيح األخطاء؛ 
مما عزز ثقة املتدرب بنفسه وجعله حمور الربنامج التدريبي؛ سيام وأن القوانني والقواعد 
التي يتوصل اليها املتدرب بنفسه قد تبقى يف ذهنه مدة أطول من تلك التي تقدم اليه 

جاهزة . )العثامن، 2001، ص 86(. 
التدريس  يف  يستخدمان  جمتمعني  أو  منفردين  والقياس  االستقراء  »من  وكال 
للمتعلم  التفكري  إثارة  تعتمد عىل  التي  التدريس  ويدخالن يف صلب عديد من طرق 
ومشاركته مشاركة حقيقية يف عملية التعلم عن طريق بناء املفهوم أو القاعدة أو تفكيك 

املفهوم إىل مكوناته األصلية ثم إعادة بناءه من جديد )إبراهيم، 1974، 275(.
القواعد  مادامت  إنه  بالقول  االستقرائية  الطريقة  فاعلية  الباحثون  يعلل  فيام 
استخرجت من اللغة نفسها، ودونت عىل طريقة االستقراء، وجب أن يكون تعليمها 
عىل الطريقة االستقرائية )احلرصي ،1962، ص 151(، ويرى هذا الفريق أن الطريقة 
االستقرائية تتالءم مع أكثر املوضوعات، وتساعد الطلبة يف التفكري واكتشاف احلقائق 
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عن طريق املالحظة واملوازنة، وقد أثبتت دراسات جتريبية نجاح الطريقة االستقرائية 
كريش   ،1990 العيل   ،1987 )اخلاميس  دراسات  ومنها:  الطرائق،  بقية  عىل  وتفوقها 
الطريقة  هي  االستقرائية  الطريقة  أن  الدراسات  أثبتت  كام   .)1970 توماس   ،1961
الرئيسة يف تعليم اللغة العربية؛ ألهنا تعمل عىل تنمية القوى اإلدراكية للمتعلم وتنمي 
الثقة  لدهيم  تنمي  كوهنا  عن  فضال  الدرس،  يف  املشاركة  عىل  وحتثهم  العقلية  قدراهتم 
)آل  أطول  مدة  هبا  واالحتفاظ  الذهن،  يف  املتعلمة  املادة  رسوخ  يف  وتساعد  بالنفس، 

ياسني، 1974، ص158(. 
والقياسية يف هذا  االستقرائية  الطريقتني  فاعلية  نتيجة عدم وجود فرق يف  وتتفق   
 )1987( اخلاميس  بحث  مع  وتتعارض   ،)1981( السلطاين  بحث  نتائج  مع  البحث 
العاين  بحث  نتائج  مع  تتعارض  كام  ص96-95(،   ،2012 ومهدي،  )اجلشعمي 

.)2005(
اخلامتة: يف ختام بحثه استنتج الباحث أن الطريقتني االستقرائية والطريقة القياسية 

ذاتا فاعلية يف اكتساب اللغة العربية لدى عينة من املغرتبني؛ لذا يويص الباحث:
1. مؤسسات الدولة كافة للعناية باللغة العربية وسالمتها والتعامل هبا )ومعها( بام 

تستحق من مكانة كبرية.
اللغة  الكتساب  )والعملية(  العلمية  اخلطط  لوضع  العالقة  ذات  املؤسسات   .2

العربية للمغرتبني.

املراجع
 .)7 العربية )ط  اللغة  ملدريس  الفني  املوجه  م(.  العليم. )1974  عبد  إبراهيم،   -

مرص: دار املعارف.
- أسعد ، داليا مفيد. )2015(. تدريس اللغة العربية وظيفًيا لغري الناطقني هبا بحث 
ميدانية يف معاهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا. رسالة ماجستري غري منشورة . 

كلية الرتبية ،جامعة دمشق .
- آل ياسني، حممد حسني . )1974م( . املبادئ األساسية يف طرائق التدريس العامة 

)ط1 (. بريوت: دار القلم.
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- برنوطي، سعاد نايف. ) 2001م(. إدارة املوارد البرشية ) القيادة واإلدارة يف عرص 
املعلومات( ) ط1 (. أبو ظبي :مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االسرتاتيجية.

- اجلشعمي، مثنى علوان وزينب فالح مهدي. )2012(. بحث مقارنة بني الطريقة 
القياسية وطريقة املحارضة يف حتصيل طلبة املرحلة األوىل قسم اللغة العربية كلية الرتبية 
جامعة دياىل يف مادة الرصف. جملة الفتح، جامعة دياىل .العدد )51(. ص 126-80 .

- احلرصي، ساطع .)1962م(. يف أصول التدريس . أصول تدريس اللغة العربية 
) ج2 (. بريوت: دار غندورة.

- الرايض، حسني زيد عبد. )2001م( . بناء معيار إلعداد مدريس اللغة العربية يف 
العراق. أطروحة دكتوراه غري منشورة . كلية الرتبية ، جامعة البرصة . 

- زيتون، عايش حممود.) 1999م(. أساليب تدريس العلوم. عامن: الرشوق للنرش 
والتوزيع.

املسلكية  العربية وانطباعاهتا  اللغة  تدريس  - سمك، حممد صالح .)1975(. فن 
وأنامطها العملية . القاهرة : مكتبة األنجلو املرصية.

- السيد، حسن أمحد. ) 2005م(. تنمية تعليم النحو يف املدارس العربية باستخدام 
احلاسوب. سلسلة كتب املستقبل العريب، العدد )39(. بريوت: مركز دراسات الوحدة.

مهارات  لتنمية  تدريبي  برنامج  فاعلية  ) 2015م(.  كاظم هنري.  نبيل  الشّمري،   -
غري  دكتوراه  أطروحة  الرتبية.  كلية  يف  العربية  اللغة  قسم  طلبة  لدى  التعبري  تدريس 

منشورة .كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية، جامعة البرصة. 
بعض  تنمية  عىل  وأثرها  اللغوية  األنشطة  1994م(.   (. حممد  هدى   ، صالح   -
منشورة.  غري  ماجستري  رسالة  الثانوي.  األول  الصف  طالب  لدى  الكتابية  املهارات 

كلية الرتبية، جامعة عني شمس. 
- الطعاين، حسن. ) 2002م(. التدريب ، مفهومه، فعالياته، بناء الربامج التدريبية 

وتقويمها، بغداد: دار الرشوق.
يف  واملحارضة  االستكشاف  طريقتي  أثر  2005م(.   ( غافل.  عيل  هدى  العاين،   -
العربية. رسالة  اللغة  قواعد  بامدة  املعلامت واحتفاظهن  إعداد  حتصيل طالبات معاهد 

ماجستري غري منشورة. كلية الرتبية للبنات، جامعة بغداد.
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وأساليب  العربية  اللغة  تدريس  طرائق  2013م(.   ( ناهي.  فاضل  عون،  عبد   -
تدريسها) ط1 (. عامن: دار صفاء للنرش والتوزيع.

- العزاوي، نعمة رحيم .) 1978م(. النقد اللغوي عند العرب حتى هناية القرن 
السابع اهلجري. بغداد: دار احلرية للطباعة.

- العساف، نادية مصطفى .)2015(. طرائق تدريس منهاج تعليم العربية للناطقني 
بغريها بني النظرية والتطبيق، جملة دراسات العلوم اإلنسانية واالجتامعية/ عامدة البحث 

العلمي /اجلامعة األردنية.، املجّلد 42 ، العدد)1(، ص 164-155. 
- العثامن، أجمد كامل عبد القادر. )2001م( أاثر طريقتي االستقراء واالستجواب 
ماجستري غري  العريب. رسالة  النحو  مادة  اإلعدادي يف  الرابع  الصف  يف حتصيل طلبة 

منشورة. كلية الرتبية. جامعة البرصة.
الكتابة  فنون  بعض  مهارات  لتنمية  برنامج  2000م(.   (. أمحد  حسن  مسلم،   -
اإلبداعية يف اللغة العربية لطالب املرحلة الثانوية. أطروحة دكتوراه غري منشورة. كلية 

الرتبية، جامعة الزقازيق.
الكتايب  التعبري  موضوعات  اختيار  معايري  2008م(.   ( مجيل.  شفاء  الندى،   -
االبداعي لدى معلمي الصف احلادي عرش وعالقتها ببعض املتغريات. رسالة ماجستري 

غري منشورة. كلية الرتبية، اجلامعة اإلسالمية غزة. 
- اهلاشمي، عابد توفيق . )1972م( . املوجه العلمي ملدرس اللغة العربية. بغداد: 

مطبعة الرشاد.
اللغة  ومنهاج  قواعد  إشكالية   .)2008( دوكه.  حممد  وحسن  حممد,  يس  يس،   -
اهلدف يف ضوء فرضيات التعلم واالكتساب. جملة العربية للناطقني بغريها. معهد اللغة 
العربية بجامعة أفريقيا العاملية/ السودان، العدد )6(، السنة اخلامسة. ص 149-79.
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املالحق

ملحق )1( اختبار املفاهيم اللغوية

القسم األول )القراءة( )10 درجات(: )أ( اقرأ النص اآليت)7 درجات(:
األمة العربية من األمم التي أسهمت يف بناء احلضارة اإلنسانية ، وكانت مثاال 

للعدل واملساواة واحرتام األمم األخرى، ويسعى العرب اىل التواصل مع 
اآلخرين والتعاون معهم. واألمة العربية هي مهد الدين اإلسالمي الذي جاء عىل 
لسان النبي حممد صىل اهلل عليه وسلم:. وقد كرس اإلسالم قدرًا كبريًا من عنايته 

ألمهية العالقات الطيبة بني الناس يف خمتلف االديان والقوميات. وإن أساس 
املعاملة يف اإلسالم هو العدل، يستوي يف ذلك الصغار والكبار عىل السواء، 

فقد أوجب اإلسالم عىل اآلباء العدل بني أوالدهم. قـال صىل اهلل عليه وسلم: 
}اعدلوا بني أوالدكم كام حتبون أن يعدل بينكم{.

)ب(مستوى التذكر)3 درجات(: )1(ضع خطا حتت كلمتي األمة العربية )2( 
صف الدين اإلسالمي )3( عنّي احلديث الرشيف حول عدل اآلباء بني أوالدهم. 

القسم الثاين )الكتابة( )10 درجات(: مستوى الفهم أو االستيعاب )1( عرب عن 
النص بلغة عربية )2( خلص النص . 

القسم الثالث )الفهم( )10 درجات(: مستوى التطبيق )1(بني دور األمة العربية 
يف تطور اإلنسانية، )2(استخدم بعض املفاهيم اللغوية يف النص إلنشاء نص 

جديد.
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ملحق )2( خطة تدريب املجموعة الوىل )الطريقة الستقرائية(

النظري)اهلاشمي  اإلطار 
،1972،ص217-214( 

العميل التطبيق 

التمهيد: عملية حتليلية ملا يف عقول 
الطالب من معلومات ويرتبها بام 

يتناسب والدرس اجلديد وتكون مع 
بعضها وحدة علمية .

مناقشة الطلبة بام لدهيم من معلومات 
حول اللغة العربية، النصوص ، املطالعة 
، كتاباهتم ، حمادثاهتم السابقة ، مهاراهتم 

)الكتابة – القراءة - التعبري(

عرض املوضوع: مجع احلقائق اجلزئية 
)االمثلة(ثم ربط االمثلة املنظمة عىل 
السبورة واملقارنة حتى يقف املتدرب 

عىل املتشابه ثم املتباين 

عرض حقائق حول التلفظ ، كتابة 
احلروف ، القدرة عىل دمج بعض 

احلروف لتكوين كلامت، ودمج كلامت 
لتكوين مجل، وهكذا . ووضع احلروف 
املتشاهبة مع بعض واملختلفة مع بعض 

واملقارنة بني احلروف حسب خمارج 
تلفظها وبداية الرشوع يف رسمها

التعميم واستقراء القاعدة: وهو ميل 
العقل إىل أن ينتزع من العالقات بني 
األمثلة، أحكاما فرضية، ثم حياول أن 

يصوغ احلكم عىل شكل تعريف او 
قاعدة

تدريب العينة عىل التعميم من خالل 
التدريب عىل قراءة كلامت ثم مجل، أو 

كتابتها بنفس النظام او التعبري عنها.

التطبيق : خُتترب صحة القاعدة، 
ورسوخها يف أذهان الطالب من 
خالل إتياهنم بأمثلة مناسبة عىل 

القاعدة، ويف اختبارهم يف التمرينات. 

تدريب العينة عىل عدد من األمثلة 
البيتي  املشاهبة والتكليف بالواجب 

وفحص االستجابة يوميا بكم متزايد 
طرديا من املفاهيم خالل فرتة التدريب 
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ملحق )3( خطة تدريب املجموعة الثانية )الطريقة القياسية(

اإلطار النظري )اهلاشمي ،1972 ،ص 
 )230

العميل التطبيق 

 التمهيد : هو عملية هتيئة ما يف عقول 
الطلبة من معلومات خللق الدافع لدى 
الطلبة وحتفيزهم عىل الدرس اجلديد.

املناقشة والتباحث مع املجموعة 
لتحسني دافعيتهم عىل التدريب 

القاعدة: وفيه تدون القاعدة املراد 
رشحها عىل السبورة بخط واضح .

اللفظية، والكتابية،  القواعد  تثبيت 
والتعبريية عىل اللوحة 

تفصيل القاعدة: وفيه يطلب من الطلبة 
بعد معرفة القاعدة التي كتبت أمامهم 

باألمثلة. اإلتيان 

رشح القواعد بصورة مفصلة، 
والتأكد من فهم ومعرفة املتدربني 

هلا، ثم توجيههم لتثبيت األمثلة وفقا 
للقواعد.

التطبيق: وفيها خيترب املدرس صحة 
القاعدة ورسوخها يف أذهان الطلبة من 

خالل جمموعة من األمثلة اجلديدة وحل 
متارين تتعلق بالدرس مشافهة وكتابة 
للتأكد من استيعاب الطلبة للقاعدة 

للدرس.  وفهمهم 

الطلب من املتدربني الكتابة والقراءة 
والتعبري لعدد من االمثلة اجلديدة وفق 

ما تدرب عليها ، واالستمرار هبذه 
اخلطوة قدر اإلمكان، ثم تدريبهم 

عىل عدد من التامرين التي تتعلق بام 
حصلوا عليه .





احملور الثالث

التخطيط اللغوي 
وتعليم العربية لغة ثانية
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ملخص البحث:
الّثالث:  املحور  مها  املؤمتر  حماور  من  حمورين  بني  تقاطع  يف  الّدراسة  هذه  تنخرط 
الّتداولّية وتعليم العربّية لغة ثانية واملحور اخلامس: الّتفاعلّية وتعليم العربّية لغة ثانية. 
ومرّد ذلك أساسا أّننا نعّد التفاعل من صميم العملّية التعليمّية، وأّن البحث فيه من لّب 
 continuum املقاربة الّتداولّية، ويكفي -لتأكيد ذلك- أّنه ال يعدو أن يكون مسرتسال

.Speech acts ملا ُيَتَداَوُل أثناء الّدرس من أعامل قولّية
وبام أّننا نشتغل عىل رضب خمصوص من التفاعالت الكالمّية، هو التفاعل التعليمي، 
لغًة  العربّية  لدرس  امُلْنِجُز  الّتفاعل  هو  الّتعليمي،  التفاعل  هذا  من  بعينه  صنف  وعىل 
درس  هو  معلوم  سياق  من  هلا  بالتمثيل  السياقّية  العوامل  هذه  عىل  سنأيت  فإّننا  ثانيًة، 
العربّية ذاته، لتكون فسحتنا عرب املتداول اليومي من أعامل القول يف مقامات الّدرس 
وسائر األنشطة املشّكلة ملعامل حياة متعّلم العربّية لغًة ثانيًة سواء يف حميطه التعّلمي العام 
أو يف بيئته األوىل اّلتي يفرتض أن يعود لينخرط فيها بكفاءة تواصلّية إضافّية قد تكون 
ممّيزة له حاملا ينهي حتصيله لّلغة العربّية، وذلك وفقا لقناعة ترصف الّدرس عن أن يظّل 

منحرسا يف الفضاء املغلق إىل الفضاء احليوي العاّم. 

ِة ُلَغًة َثاِنَيًة: ْعِليِمي فـي َدْرِس اْلَعَرِبيَّ َفاُعِل التَّ ِصَناَعُة التَّ
ِكَنٍة اٍت ُمْ ٌة ِلَوضعيَّ ِدَراَسٌة َتَداُوِليَّ

د. الّصحبي هدوي

أستاذ مساعد باملعهد العايل لّلغات - جامعة قابس، تونس
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لألعامل   Searle وسريل   Austin أوستني  تصنيفيات  إىل  نّتكئ  أّن  رأينا  ولذلك 
وظيفة  يؤّدي  أن  عىل  يقوى  تداويل  تفاعل  ألّي  املنجزة  األعامل  طبيعة  لتمّيز  القولّية 
 Cooperative يف مبدأ التعاون Grice تعليمّية، ونستأنس بام آلت إليه تصّورات غرايس
القواعد  تدريس  عن  ممكنا  تداولّيا  بديال  لنقّر  احلوارّية  واالستلزامات   Principale

 theory of( واإلفراط يف الرتكيز عليها، ثّم نقّوي هذا وذاك بام متّخضت عنه نظرّية اآلخر
the other( من داخل الّنحو الوظيفي مع سيمون ديك )1989(، لنفهم خصوصيات 

ما  إىل  باالستناد  املتخاطبني  بني  الّذهني  الّتخابر  جهة  عىل  الّتعليمي  الّتفاعل  صناعة 
يوسم ببؤرة اجلديد. 

واالنفعاالت  والّنواهي  واألوامر  واالستفهامات  الّتحايا  ندرس  ذلك  ضوء  ويف 
)...( أعامال قولّيًة منجزًة للّتفاعل التعليمي يف درس العربّية لغًة ثانيًة. ولذا سعينا إىل 
بناء  وذلك  ذكرها،  تقّدم  التي  الّنظر  وجهات  بني  احلاسمة  التقاطعات  من  االستفادة 
عىل وعي برضورة إقدار متعّلم العربّية لغًة ثانيًة عىل متييز الوظيفة اإلبالغّية من سائر 
 Pragmatic تداولّية  كفاءة  اكتساب  الّلغة  تعّلم  أهداف  أقىص  باعتبار  الّلغة  وظائف 
رضوب  من  وتؤّمنه  ناجعا  غائّيا  استعامال  الّلغة  باستعامل  تسعفه   competence

اإلخفاقات Failures اّلتي نّظر هلا أوستني بديال ملعيار الّصدق والكذب...
املقاربات  هذه  تطويع  عىل  عملنا  املؤمتر،  بأهداف  وانضباطا  للفائدة،  وحتصيال 
الّتداولّية يف دراسة وضعّيات ممكنة خالل درس العربّية لغًة ثانيًة حّتى نظفر بعّدة منهجّية 

ومصطلحّية متّكننا من بلوغ أهداف هذه الّدراسة التي ترمي أساسا وقبل كّل يشء إىل:
- تقديم بديل منهجي ينهض بتعليم العربّية لغة ثانية، وينأى بالّلغة عن كوهنا جمّرد 
والرتكيبّية  والرصفّية  الصوتية  خصائصها  الّطالب  يتعّلم  أن  يفرتض  وأشكال  بنى 

واألسلوبّية...
تعليم  يف  نجاعتها  من  والتحّقق  ألبنائها،  العربّية  تعليم  يف  ميدانّية  جتربة  اختبار   -
العربّية لغة ثانية بإنشاء فرضّيات تفاعل تعليمي منضبطة بخصوصيات هذا املجال.

- اإلسهام قدر االستطاعة يف تطوير درس العربّية عموما، ودرس العربّية لغًة ثانيًة 
لتحصيل  بيداغوجّي  فعل  جمّرد  كونه  يتجاوز  حضارّيا  رهانا  باعتباره  ختصيصا، 

معرفة بالّلغة ُيفرتض أن يكون املتعّلم جاهال هبا.
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وال نرى هذه األهداف معزولة عن شواغل متعّلم العربّية لغة ثانية، ومتعّلم الّلغة 
بصفة أعّم، يف ضوء املتغرّيات املعرفّية واحلضارّية التي يشهدها العامل اليوم، وال سيام 
يف ضوء التدّفق املستمر للمعلومة عرب وسائط التواصل الّرقمي التي اكتسحت جماالتنا 
احليوّية بقّوة غري مسبوقة. وهو ما ينبغي أخذه بعني االعتبار من أجل أن يكون العمل 
دائرة  توسيع  االستمرار يف  الّلغات حيرص ضامنات  بني  إجرائّيا، يف ضوء رصاع كويّن 

االستعامل.
كلامت مفاتيح: مقاربة تداولّية، أعامل قولّية، كفاءة تداولّية، تفاعل تعليمي، بديل 

منهجي، العربّية لغة ثانية.

مقّدمة:
البحوث  تبني  اّلتي  واملعارصة  احلديثة  املقاربات  أبرز  من  الّتداولّية  املقاربة  تعّد 
املهتمني  عىل  استعىص  مّما  كثري  جتاوز  عىل  وقدرهتا  وطرافتها  جّدهتا  عن  والّدراسات 
املقاربة  هبا  تسعفنا  التي  اإلضافة  ولعّل  وغريها.  البنيوّية  املقاربات  ضوء  يف  جتاوزه 
بمجاالت  أبدا  متعّلقة  احلّية  واملقامات  السياقات  عىل  بانفتاحها  موصولة  التداولّية 
الّتداول اللساين بني مستعميل اللغة. وليس جمال تعليم الّلغة بمنأى عن ذلك، إذ بات 
مؤّكدا أّن تعليم اللغة وظيفّيا بحيث يكون االشتغال عىل إقدار املتعّلم عىل االستعامل 
الرتكيز عىل  اليومي، ويصبح  نشاطه  تؤّثث  أعامل  بالقول من  إنجازه  يروم  ما  وإنجاز 
ذلك أوىل أولويات معّلم الّلغة بعيدا عن الرتكيم املعريف للقواعد اجلاّفة التي قد يكون 
الرتكيز عليها معّوقا حيول دون إتقان اللغة استعامال وممارسة يفرتضهام املقصد النفعي 
ملتعّلم الّلغة. إذ يمكن أن يكون احلرص عىل عرض القواعد النحوّية اإلعرابّية والرصفّية 
تساوقا  وذلك  التعّلم،  عىل  اللغة  متعّلم  حيّفز  أن  من  بدال  منّفرا  والرتكيبّية  واملعجمّية 
التجربة  والتداول وخوض  باالستعامل  التعّلم  أمهّية  معرفّية كشفت عن  تطّورات  مع 
احلّية بدال من حفظ القواعد وترديدها بام أّن اكتساب تلك القواعد يكون ضمنّيا، وال 

يستوجب الترصيح هبا.
وتوافقا مع طبيعة العالقة التي تربط املستعمل باللغة من وجهة نظر تداولّية رأينا أن 
نؤّكد عىل التفاعل جرسا لتعّلم اللغة العربّية لغة ثانية، عىل أّنه تفاعل كالمّي بالّدرجة 
األوىل، وأّنه يضع املعّلم واملتعّلم واللغة بام يّتصل هبا من معارف تشّكل املاّدة التعليمّية 
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عموما يف شبكة من العالقات الشائكة التي تشّكلها عملّيات تلّفظ عرب إنشاء مسرتسل 
من أعامل القول مثل التحايا والنداءات واألوامر والّنواهي واالستفهامات واإلثباتات 

اخلربّية وغريها...
ولذلك استوجبت مطارحة هذا املوضوع إحداث شبكة من التفاعالت بني نظريات 
من  مزجيا  عندنا  ليشّكل  التداولّية  املقاربة  عمق  من  مجيعها  انبثق  ومقاربات  ومناويل 
الرؤى والتصّورات البّناءة التي عىل أساسها ننظر يف إمكانات لصناعة التفاعل التداويل 
والتطبيق عىل  بحثنا هو اإلجراء  الّطاغي يف  أن يكون  ثانيًة، عىل  لغًة  العربّية  تعليم  يف 
الّتعليم  وضعّيات وسمناها باملمكنة مّما يتيحه منطق التعامل باللغة ملّا تكون هي ماّدة 

وموضوعه بعد إذ هي وسيلته وأداته األوىل.
وبناء عىل ذلك كّله، نستدعي مفاهيم نعتربها يف تقاطع واسرتسال من قبيل التفاعل 
والتعاون واملجاملة أو التأّدب والكياسة ندرس يف ضوئها وجوه التواصل خالل عملّية 
بالقول  أعامل  هي  ألعامل  إنشاء  من  التواصل  ذاك  يستوجبه  ما  ونقّلب  الّلغة  تعليم 
له  يتسّنى  التفاعيل اجلديد حّتى  ثانية عامله  لغة  العربّية  Speech acts هبا يصنع متعّلم 

هبا  الناطقني  غري  من  وبمستعمليها  اللغة  بأبناء  تربطه  جديدة  عالقات  يف  االنخراط 
أصال، وحّتى يمكنه حتقيق أهدافه من تعّلم العربّية، فيكون حينئذ دافعا وحمّفزا لغريه 

عىل تعّلمها، ومل ال تعليمها.
ويف ضوء ذلك، ال بّد هلذا البحث أن يضع يف احلسبان البعد النفعي اإلجرائي لتعّلم 
العربّية لغة ثانية حتى يمكنه البّت يف طبيعة التفاعل الّتداويل اّلذي يراهن معّلم العربّية 
عىل صناعته يف قاعة الّدرس وغريها من الفضاءات التي ينبغي لدرس العربّية أن ينفتح 
عليها من أجل تفاعل تداويل أوسع وأجدى، إذ كّلام انفتح الّدرس عىل فضاءات أرحب 

من املجال احليوي ملستعميل العربّية كان وظيفّيا أكثر.
I- األعامل القولّية وحدات دنيا لصناعة الّتفاعل الّتعليمي تداولّيا:

1. األعامل القولّية بديال تفاعلّيا من األعامل الّلغوّية)1(:
يف ضوء إشكاالت الرتادف االصطالحي اّلذي تطرحه ترمجة اللسانيات وما اّتصل 

1- يراجع مقالنا حول »األعامل القولّية حمور تفاعل تداويل يف تعليمية اللغة العربّية«، منشور ضمن أعامل امللتقى الدويل 
حول التفاعالت يف تعليمّية اللغات والّثقافات، املعهد العايل لّلغات بتونس، جامعة قرطاج، تونس 2017.
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هبا من مقاربات ونظرّيات ومناويل، كان ال بّد من تربير أّي اختيار منهجي موصول 
بذلك، ومن اإلشكاالت االصطالحّية مثال غياب التوافق يف ترمجة املصطلح اإلنجليزي 
الّلغوّية«  »األعامل  أو  اخلطاب«  »أفعال  أو  الكالم«  »أفعال  إّما  فهو   ،Speech acts

املصطلحني  بني  اإلشكال  حرصنا  منهجّية  والعتبارات  إلخ.  القولّية«...  »األعامل  أو 
الّدراسات  أثبتت  فقد  عندنا،  التداويل  البحث  أدبيات  يف  لتبادهلام  تبعا  األخريين 
النقدّية اّلتي استهدفت نظرّية األعامل الّلغوّية الكالسيكّية وجهازها االصطالحي أّن 
هناك فروقا يف املفهوم بني العمل القويل والعمل الّلغوي. وال شّك يف أّن هلذا التمييز 
انعكاسا عىل فهم هذه الرّضوب من األعامل، ولذلك رأينا أن نمّهد بالتنبيه إليه حّتى 
يكون استعاملنا لألعامل القولّية بدال من األعامل الّلغوّية مرّبرا ووظيفّيا، ولن يكون، يف 
اعتقادنا، كذلك إاّل إذا فهمنا أّن إنجاز األعامل القولّية مرهتن لتفاعالت تعليمية منجزة 

يف مقامات معّينة هي مقامات التعّلم والتعليم.
1-1- األعامل الّلغوّية: 

أّن  الّلغوية 1969، والّتعبري واملعنى 1979(  أّكد سريل يف كتابْيه )نظرية األعامل 
العمل الّلغوي يمّثل »الوحدة الّدنيا األساسّية للّتواصل اإلنساين«، وأّن »نظرّية األعامل 
الّلغوية جزء ال يتجّزأ من نظرّية العمل)1(. ألّن الكالم شكل من أشكال الّسلوك اّلذي 

حتكمه قواعد اإلعراب والرصف واملعجم...« )سورل،52:1979(.
النحوّية  البنية  عليه  تدّل  اّلذي  »العمل  وهو  نظامي،  عمل  هو  الّلغوي  فالعمل 
املقامي«  االستعامل  عن  الّنظر  بقطع  الّصدر  يف  الواسم  إىل  استنادا  اجلملة  يف 
مستوى  يف  واقعة  الّلغوّية  األعامل  فإّن  لذلك،  واستتباعا  )املبخوت،175:2010(. 

الّنظام أي التجريد.
1-2- األعامل القولّية: 

استعامل  عليه  يدّل  اّلذي  »العمل  وهو   ، َنْظِميٌّ عمل  املقابل  يف  هو  القويل  العمل 
القول باعتباره مجلة قيلت يف مقام خمصوص« )نفسه:175(. واستتباعا لذلك، ستكون 

األعامل القولّية، يف املقابل، واقعة يف مستوى االستعامل. 
ولذلك، نتحّدث يف سياق درس العربّية لغة ثانية، عن أعامل قولّية تنجز من خالل 

1- أي نظرّية العمل العاّمة )théorie de l’action( املّتصلة بأشكال اإلنتاج وما يرتبط هبا من سلوك.
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مسرتسلها تفاعال تعّلمّيا- تعليمّيا. فاستعامل مصطلح »األعامل الّلغوّية« قد يشّدنا إىل 
الّنظري، يف حني أّننا نبتغي اإلجرائي ونروم اختبار املنجز التجريبي من أجل تطويره يف 

حدود املتاح من مساحات التطوير الّذايت للّدرس. 
II-األعامل القولّية وحدات إنجازّية دنيا يف صناعة الّتفاعل الّتعليمي تداولّيا:
تداولّيا  الّتعليمي  التفاعل  صناعة  يف  دنيا  إنجازّية  وحدات  القولّية  األعامل  جعلنا 
دورانه  فيكون   verbal interaction الكالمي  التفاعل  ذاك  جمتمعة  تكّون  باعتبارها 
عليها. وهو ما يعني أّنه يتشّكل عرب اسرتساهلا وتعاضدها يف إنشائه خالل سياق تداويل 

حمّدد هو السياق الرتبوي، ودرس العربّية لغة ثانية ختصيصا. 
 act كلّيا جامعا  املحّدد سلفا عمال  التداويل  التفاعل يف سياقه  اعتربنا هذا  ولذلك 
الّصغرى  القولّية  األعامل  من  مسرتسل  يكّونه   macro-act أكرب  عمل  هو  أو   global

اسرتساهلا.  عرب  تكّونه  اّلتي  األعامل  تلك  طبيعة  من  نجاحه  فيكون   ...micro-acts

ويقّيم هذا الّنجاح بناء عىل ما يرتكه من آثار هي يف الّنهاية آثار لتلك األعامل القولّية 
املنجزة يف السياق التداويل للتفاعل وهو هنا سياق تربوي تعليمي أساسا. 

القولّية  األعامل  من  مسرتسل  عىل  التعليمي  الّتعّلمي-  التفاعل  يقوم  ثّمة،  ومن 
عىل  تنسحب  عاّمة  تعليمّية  أهداف  من  هبا  يّتصل  وما  الّتدريس  ملناهج  عادة  املوافقة 
خمتلف احلصص وممّيزة تقترص عىل حّصة دون غريها لتمّيزها، باعتبار الّتاميز رضورة 
منهجّية تفرضها اخلطط الّتعليمّية املوافقة لربنامج كّل مستوى تعليمي انسجاما مع ما 
يرسم له من أفق الكتساب املاّدة التعليمّية شأن الّلغة العربّية بالنسبة إىل مدّرسيها لغة 

ثانية مثال. 
ومن أجل حتقيق تلك األهداف ينخرط مدّرس الّلغة يف تفاعالت مع طاّلبه يفرتض 
أّنه الّصانع األسايس هلا عىل وجه حيّقق له يف طلبته ما هيدف إىل حتقيقه فيهم من مهارات 
تداولّية  كفاءة  اكتساب  رصف،  تداولّية  نظر  وجهة  ومن  الّنهاية،  يف  وهو  وكفايات. 
تؤّهل املتعّلم الستعامل العربّية لغة ثانية توّسع أفق تفكريه وتعامله مع اآلخر، وتفتح له 

آفاق تواصل وحوار مع الّنموذج احلضاري اّلذي يمّيزه.
ونظرا خلصوصّية الّتفاعل الّتعليمي، كان ال بّد من الّنظر يف انعكاس هذه اخلصوصّية 
عىل ما ينجزه من أعامل قولّية متّثل وحداته التكوينّية الّدنيا، فبان أّن أغلب التفاعالت 
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الّتعليمية املوافقة للطرائق البيداغوجّية النشيطة تؤثثها أعامل قولّية من غري احُلكميات 
يّتسم  وال  الّضمنيات  قليل  يكون  اّلذي  الّلغوي  املعّلم  »فترّصف   ،Verdictives

بالّصبغة احُلكمّية بل يكون سلوكّيا ينقل ملفوظات الّتالميذ غالبا مكان فرض ملفوظه 
عليهم«)1(، ومثل هذا الّتفاعل الّتعليمي اّلذي يبنيه املعّلم ال بّد أن حيفز املتعّلمني عىل 
االنخراط يف ذاك التفاعل وإنجاز أعامل قولّية متناغمة مع األعامل املنجزة بتلّفظ املعّلم، 
لتتشّكل شبكة من األعامل الصغرى micro-acts »شاّد بعضها برقاب بعض« عىل حّد 
عبارة أوستني، لتنجز كّل سلسلة منها عمال أكرب macro-act، وتشّكل يف الّنهاية عمال 
»وحدات  تراكب  عرب  تداولّيا  املنجز  الّتعليمي  التفاعل  عندنا،  هو   Global act كلّيا 

.)des relationèmes (Orecchioni,2001:68 »عالئقّية صغرى
»ولذلك نعتقد أّن قدرة املدّرس عىل الّتطوير الّذايت لتجربته تأيت يف ما تأيت من قدرته 
تتأّثر  التعليمي، ولذلك  للتفاعل  املنِجزة  القولّية  التي ترتكها األعامل  عىل قراءة اآلثار 
الّتفاعالت، ويتطّلب ذلك دراسة  بالقدرة عىل استثامر مجيع  التطوير  القدرة عىل  تلك 
انتباه املدّرس باستمرار إىل آثار  األعامل القولّية املنجِزة لتلك التفاعالت، ويستوجب 
تفاعل املتعلمني مع األعامل القولّية التي ينجزها وهو خياطبهم من جهة، وآثار تفاعله 
مع ما ينجزون من جهة ثانية، ثّم آثار تفاعل بعضهم مع ما ينجزه بعضهم اآلخر من 

جهة ثالثة«)2(. 
التعليمّية  التعّلمية  العملية  عنارص  بني  جتمع  التي  التفاعلّية  الّشبكات  عىل  وبناء 
نستطيع أن نشّكل وضعيات ممكنة لتفاعالت تستهدف تعّلم العربّية لغة ثانية وتعليمها، 

ومن هذه الوضعّيات مثال: 
- وضعّية أوىل: التحّية فاحتة تفاعل تعليمي ناجح: 

1- يراجع:
Jones, Rhian,Le langage en milieu scolaire--Quelques aspects de l›échange maitre-
élèves (Language in Academic Surroundings--Some Aspects of Exchange between 
Students and Teachers), Etudes de Linguistique Appliquée, 26, 71-83, Apr-Jun 77
دار  )صابر(،  احلباشة  ترمجة  والّتعليم(،  )الّتداولّية  فقرة  غوفامن،  إىل  أوستني  من  الّتداولية  )فيليب(،  بالنشيه  ضمن  أو 

احلوارللنرّش والتوزيع، سورية، الالذقية، 2007، ص 178.
2- هدوي )الصحبي(، األعامل القولّية حمور تفاعل تداويل يف تعليمية اللغة العربّية، منشور ضمن أعامل امللتقى الدويل 

حول التفاعالت يف تعليمّية اللغات والّثقافات، املعهد العايل لّلغات بتونس، جامعة قرطاج، تونس 2017.
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لذاته، يف غالب  تفاعل ممكن، وليس مقصودا  فاحتة ألّي  أّنه  التحّية  يمّيز عمل  ما 
نفس  يف  واخلطورة  األمهّية  من  كبري  قدر  عىل  التحّية  إنجاز  اعتربنا  ولذلك  األحيان. 
الوقت، وذلك نظرا إىل »الّشحنات التفاعلّية« اّلتي يؤّمنها. إذ يؤّسس تبادل الّتحايا مع 
املتعلمني لتفاعل تربوي يشحذ التفاعل التعليمي بالقيمة اّلتي حتدث الفارق بني خمتلف 
باعتباره فضاء تربوّيا باألساس،  التعليمي وخارجه  التفاعالت املمكنة داخل الفضاء 
ال خيتلف يف ذلك بني تعليم العربّية ألبنائها وبني تعليمها لغة ثانية. أضف إىل ذلك أّن 
لتبادل التحايا مقصدا تعليمّيا، ينبغي أاّل يغيب عن معّلم العربّية لغة ثانية، فيعمد إىل 
رضوب من التحايا يوافق كّل منها سياقه من تفاعالت مستعميل الّلغة، يراعي يف ذلك 

الّزمان واملكان واألطراف املتفاعلة وغريها، كام يوّضح التمثيل الّتايل:

تناسب  بصيغ  تواردها  عىل  واحلرص  التحايا  تسييق  أّن  تبّينا  أعاله  الّتمثيل  تأّملنا  فإذا 
املقامات املحّددة بالّزمان واملكان وطبيعة العالقة بني املتفاعلني...، من اخلطط الّتداولّية اّلتي 

يمكن أن تستحيل خططا تعليمّية، ليكون التفاعل الّتداويل حينئذ تفاعال تعليمّيا باألساس.
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- وضعّية ثانية: صناعة تفاعالت لتداول الكالم عىل دائرة األسلوب:
يكتسبها،  أن  العربّية  متعّلم  لغوية حيتاج  يكون كفاية  أن  يعدو  أّن األسلوب ال  بام 
القولّية  األعامل  خترج  ال  واخلرب،  اإلنشاء  ثنائّية  عىل  يدور  العربّية  يف  الكالم  وباعتبار 
املنجزة عن دائرهتام، فإّن صناعة تفاعل تداويل تعليمي ناجع يفرتض قدرة معّلم العربّية 
لغة ثانية عىل توجيه التفاعالت املنجزة للّدرس لتتضّمن إخباريات وإنشائيات خمتلفة 
يفيض تكاملها إىل اكتساب الكفاية األسلوبّية من رحم الكفاية الّتداولّية إن صّح التعبري، 

ولتوضيح ذلك نقرتح الوضعّية التفاعلّية التالية:
- املعّلم: جاك، أين نحن؟ =================== نداء + استفهام.

- طالب )1(: نحن يف قاعة الّدرس.============== إثبات.
- املعّلم: نعم، نحن يف قاعة الّدرس، أحسنت.======== إثبات مؤّكد لفظّيا + 

شكر.
- طالب )2(: ال، نحن يف املعهد.=============== نفي + إثبات

- املعّلم: أحسنت نعم، نحن يف قاعة الّدرس باملعهد.===== شكر + إثبات مؤّكد لفظّيا.
فإذا تأّملنا خارطة األعامل القولّية املنجزة هلذا التفاعل التداويل التعليمي الحظنا أهّنا 
متسح صنفي الكالم خربا وإنشاء، تتشّكل مّما يفرتض أّنه كّل اخلرب: إثبات مع نفي، ومّما 
يفرتض أّنه كّل اإلنشاء: إيقاع يمّثله الّشكر وطلب منجز بالّنداء واالستفهام. فإذا نحن 
حينئذ إزاء تفاعل تعليمّي شمويّل عىل الرغم من قّلة األعامل القولّية املنجزة له، نقّدر أّنه 
يغني مبدئّيا عن درس نظرّي تقعيدي يف متييز اإلنشاء من اخلرب، ويؤّسس إلدراك ذلك 

باالستعامل والّتداول. 
- وضعّية ثالثة: صناعة تفاعالت لتبادل األدوار عىل دائرة الّتعليم والتعّلم:

نستغّل يف دراسة هذه الوضعّية تصنيفات لألعامل القولّية توافق التنميط األسلويب 
للمعاين يف البالغة العربّية، باعتبار هذه األعامل متفّرعة إىل إخباريات باإلثبات والنفي 
تقابلها إنشاءات طلبّية وأخرى إيقاعّية، نقّدر أّن التداول عىل إنجازها خالل أّي تفاعل 
يفرتض أن يكون تعّلميا تعليمّيا يستوي يف حّد ذاته خّطة إلقدار متعّلم العربّية عىل متّثلها 
وإنجازها يف خمتلف تفاعالته الكالمّية، بحيث يتيح تبادهلا وفق خّطة تعليمّية مضبوطة 
للمتفاعلني )معّلم ومتعّلمني( أن يتبادلوا املواقع عىل خارطة التفاعل فيستحيل املتعّلم 
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يف وضعّية ّما معّلام ألحد زمالئه، كام يمكن أن يتحّول إىل معّلم ملعّلمه اّلذي يصبح يف 
يستوي  قد  ثالثة،  املتعّلم، ويف وضعّية  أي يف موقع  للمعرفة  متقّبل  ثانية جمّرد  وضعّية 
املتعّلم معّلام لنفسه طبقا ملا يوسم بالتعّلم الّذايت. نقرتح هذه الوضعّية املمكنة عىل جهة 

التبسيط اإلجرائي للخّطة التي نقرتحها:
اعة؟ =================== نداء + استفهام. -طالب )1(: سّيدي، كم السَّ

-املعّلم )لبقّية الطاّلب(: من عنده ساعة؟ ============== استفهام.
-طالب )2(: سّيدي، أنا عندي ساعة.=============== نداء + إثبات.

-املعّلم )للمتعّلم )2((: أجب صديقك =============== أمر/ أو التامس.
-طالب )2( للطالب )1(: العارشة صباحا.============= إثبات.

التعليمي الحظنا  التداويل  التفاعل  املنجزة هلذا  القولّية  األعامل  تأّملنا خارطة  فإذا 
أهّنا - أي تلك األعامل- يف شبكة تفاعلّية تذهب نحو الرتكيب والتعقيد كّلام كان عدد 
متعلمي  يؤّهل  تعليميا  تعّلميا  تفاعال  وبالتدريج،  وأهّنا تصنع جمتمعة  أكرب،  املتفاعلني 
نسبة  ارتفعت  وكّلام  فشيئا،  شيئا  عالية  تداولية  كفاءات  الكتساب  ثانية  لغة  العربية 
مشاركتهم يف صناعة تلك التفاعالت، ولن يكون ذلك طبعا إاّل بتوّفر قدرة املعّلم عىل 
ترشيك أكرب عدد ممكن إىل حّد التوّفق يف صناعة تفاعالت مجاعّية نسبة املشاركة فيها 

كلّية. وللتوضيح نقرتح الّتمثيل الّتايل:)1(

1-  نرمز إىل الطالب بـ)ط(، وإىل املعّلم بـ)ع(، ثّم إىل جمموعة الطلبة بـ)ط«(.
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وتنّبه األسهم إىل اجّتاه التفاعل بحيث يكون تعليميا يف صورة اجّتاهه من املعّلم )ع( 
إىل الّطالب )ط( أو تعّلميا يّتجه من الّطالب )ط( إىل املعّلم )ع(. ويمكن أن يكون يف 
اجتاهه من )ط 1( إىل )ط 2( تعّلميا أو تعليمّيا، كام يمكن، ويف صورة انخراط املعّلم 
يف عالقات تفاعلّية أفقّية أن يكون تعّلميا عىل الرغم من اجّتاهه من )ط( إىل )ع(، عىل 
أّن هذا يبقى نادرا يف جمال تعليم العربّية لغة ثانية بحكم افتقار الّطالب مبدئّيا للمعرفة 

باللغة موضوع التعّلم. 
التفاعالت  صناعة  يف  املمكنة  الوضعّية  هذه  مثل  فإّن  كّله،  ذلك  من  يكن  ومهام 
التعليمّية تداولّيا تنّبه إىل أّننا بإزاء عملّية تشاركّية تتساوق وما يعرف اليوم يف األدبيات 
يف  أطرافه  ينخرط  اّلذي   Cooperative Education التعاوين«  بـ«التعّلم  الرتبوّية 
تفاعالت تقوم عىل أعامل قولّية تسرتسل يف شبكات بسيطة أو مرّكبة حّد التعقيد كّلام 
كان التفاعل أنشط بحيث يؤسس إلنجاز عدد أوفر من تلك األعامل، ويسهم حينئذ 
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يف إثراء الكفاءة التداولّية للطاّلب، وتتكّون لدهيم ملكة متّيز أعامل القول بعضها من 
بعض، ومتّكنهم، حينئذ، من إدراك طبيعة االسرتسال اّلذي بينها يف الّتبادل الكالمي.

III- صناعة الّتفاعل الّتداويل يف تعليم العربّية لغة ثانية عىل جهة مبدأ الّتعاون 
املحادثي:

الفيلسوف  اقرتحه  اّلذي   cooperative principal املحادثي  الّتعاون  مبدأ  يعترب 
الربيطاين هربرت بول غرايس )Paul Grice 1975( من أهّم املبادئ التداولّية، ونقّدر 
أّن أمهّيته من تساوقه مع اعتبار الّتداولّية هي التفاعل ذاته، نظرا إىل ما يستوجبه الّتفاعل 
عنه  املخاطب  يفهم  بحيث  رسالته  املتكّلم  إبالغ  سبيل  يف  تعاون  من  املتخاطبني  بني 
أغراض  بتحّققه  تتحّقق  إجيايّب  تفاعل  حينئذ  فيحصل  ّما.  تأثريّي  قصد  فيه  ويتّحقق 
التواصل بمفهومه الواسع؛ بعدا عميقا من أبعاد االستعامل الّلغوي واإلنجاز الكالمي.
املبدأ  فإّن هذا  املتبادلة،  املساعدة  لغة واصطالحا ال يعدو معنى  الّتعاون  وإذا كان 
يقّر حتام رضورة التفاعل أخذا وعطاء بني العنارص املشاركة يف عملّية التعليم والتعّلم 
حتصيل  يف  اجلميع  مشاركة  النشيطة  التعليمّية  الطرائق  بحسب  تفرتض  مرّكبة  عملّية 
التفاعل  هذا  صناعة  يف  باألساس  املعّلم  دور  طبعا  ينفي  ال  وذلك  وإنتاجها.  املعرفة 
وفقا ألهداف توافق طبيعة املتعّلم وعالقته بام يتعّلم ومقاصده من التعّلم... إلخ. غري 
أّن األهّم هو أّن املعّلم واملتعّلم يف تعاون دائم لبناء املعرفة بموضوع التعّلم، أي اللغة 

بالنسبة إلينا يف جمال تعليم العربّية لغة ثانية.
املتخاطبني/  بني  املحادثي  الّتعاون  أساس  عىل  الّتداويل  الّتفاعل  ملقصدّية  وتأكيدا 
املتفاعلني سّن غرايس أربع قواعد قّدر أهّنا تتحّكم يف جّل احلوارات واملحادثات عىل 

اختالف املقامات اّلتي تستوعبها)1(.
:Maxim of Quantity 1- صناعة الّتفاعل التعليمي تداولّيا عىل جهة قاعدة الكّم
تشرتط هذه القاعدة عرض الكم الكايف من الفوائد؛ ال أكثر منه وال أقّل. وتتوافق 
مع مبدأ بالغي يوجب اإلجياز يف مواطن اإلجياز واإلطناب يف مواطن اإلطناب، كام 

1- H. Paul Grice, logic and conversation, Speech acts, Cole et al. logic and conversation pp 
41-58 (1975), p47, Licensed for use at University College London for the Pragmatic memory 
online course, January 2004 / Logique et Conversation; Communications no 30, Seuil, 1979, 
pp 61-62.
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ينسجم مع قانون املجهود األدنى يف اللسانيات، ويوافق مبدأ االقتصاد العرفاين.
ونعتربها يف إطار حديثنا عن »صناعة الّتفاعل الّتداويل يف تعليم العربّية لغة ثانية« 
من آليات التيسري عىل املتعّلم يف املستويات الدنيا من اكتساب اللغة. فمن الفرضّيات 
املمكنة لذلك الّتدّرج يف تعليمه كيف ينجز اإلثبات والنفي عملني قوليني أّوليني كاآليت 

مثال:
- مرحلة أوىل: 

أي  هل(؛  أو  )باهلمزة  الّتصديق  استفهام  عن  اإلجابة  باختزال  اإلثبات  إنشاء   -
االستفهام عن مضمون اجلملة يف حرف اجلواب باإلجياب )نعم(:

 هل أنت صينّي؟ نعم.
 أ حتّب أن تتعّلم العربّية؟ نعم.

أسامء  أحد  )باستعامل  الّتصّور  استفهام  عن  اإلجابة  باختزال  اإلثبات  إنشاء   -
املكّونة  العنارص  من  عنرص  عن  االستفهام  أي  أين(؛  متى،  من،  كيف،  االستفهام: 

للجملة بجملة خمتزلة يف كلمة واحدة:
 َمْن الَواِقُف؟  »ُجون«، بدال من »اْلَواِقُف ُهَو ُجوْن«.

»َنِشيًطا«، بدال من »َأْصَبْحُت َنِشيًطا«.  َكْيَف َأْصَبْحَت؟
الَقاَعَة  »َدَخْلَنا  من  بدال  اِمَنَة«،  »الثَّ اْلَقاَعَة؟ َدَخْلُتْم  َمَتى   

اِمَنِة«. اَعِة الثَّ ِعْنَد السَّ
اَحِة«. اَحِة«، بدال من »أْصِدَقائِي يِف السَّ »يِف السَّ  َأْيَن َأْصِدَقاُؤَك؟

... 
- إنشاء الّنفي باختزال اإلجابة عن نفس االستفهام بحرف اجلواب بالّسلب )ال(:

 هل تتكّلم العربّية يف بلدك؟  ال.
 هل يف بلدك مدارس لتعليم العربّية؟  ال.

فإذا افرتضنا قدرة متعّلم العربّية لغة ثانية عىل فهم اجلمل االستفهامّية التي ينجزها 
إنجاز  تعّلم  أّن  قّدرنا  اللغة-  اكتساب  ّما من  افرتاض ممكن يف مرحلة  مدّرسه- وهو 
األعامل القولّية بجمل خمتزلة يف حريف اجلواب باإلجياب ثّم بالّسلب أو بجملة خمتزلة 
األمثلة   ُ ُتبنيِّ كام   ،)...( الظرف  أو  اخلرب  أو  املبتدأ  أو  املفعول  أو  الفاعل  هي  كلمة  يف 
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إنشاء أعامل  العربّية يف  املتعّلم األجنبي قدرة عىل استعامل  الّسابقة، خطوة يف إكساب 
سبيل  يف   ، والّنهي)1(  واألمر  واالستفهام  والنفي  اإلثبات  مثل  أولّية  أساسّية/  قولّية 
توسيع دائرة اإلنشاء هبا الحقا نحو إنشاء أعامل أخرى غري األساسّية كالتعّجب واملدح 
يكون ذلك  أن  )...(، عىل  والّتحضيض  والعرض  والوعد  والّتحذير  والذّم واإلغراء 
الّلغة  يدرس  اّلذي  التداويل  الرباغاميت  املنهج  ضوء  يف  التعّلم  مستويات  عرب  بالتدّرج 
له بعضهم  ، ولذلك اختار  الّلغة«)2(  باللغة ويف  إاّل  باعتبارها منجزة ألعامل »ال تنجز 
مصطلحا مرّكبا هو »القولفعلّية«»ذلك أّنه ]أي املنهج الربغاميت التداويل[ يستند إىل مبدأ 
أّن لكّل قول فعاًل، وأّن هذا الفعل قد يكون وعدا أو وعيدا أو ترغيبا أو ترهيبا أو إقناعا 
أو إرغاما«)3( ليستحيل تعليم العربّية يف ضوئه تدريبا عىل استعامل الّلغة يف إنجاز أعامل 

هي يف مستوى الّنظم أعامل قولّية speech acts، ويف مستوى الّنظام أعامل لغوّية.
وتبقى املشكلة املتعّلقة هبذه القاعدة أّننا مع الّتفاعل التداويل بإزاء كالم مرهتن بمقام 
اهلاتف،  نرّد عىل  »فعندما  املنجز،  القول  فهم  أثره يف  نراعي  أن  بّد  معنّي خمصوص ال 
مثال، ونسمع شخصا يسأل: هل جون هنا؟ نعرف مبارشة أّن املتكّلم يريد أن يتحّدث 
مع جون، وليس من املتوّقع أن نجيب قائلني: نعم، شكرا لك، ثّم نغلق اخلط... فمن 
البدهيي أّن عبارة هل س هنا؟ تستخدم عند التحّدث باهلاتف بقصد طلب التحّدث إىل 

أحدهم، وليس ملعرفة معلومة حمّددة«)4(. 

1- يراجع: املبخوت )شكري(، دائرة األعامل الّلغوّية، دار الكتاب اجلديد املّتحدة، بريوت، لبنان، 2010، ص 175، 
الفقرة 5.

اللسانّية، املعهد القومي للعلوم الرتبية،  الدين(، تقديم عام لالجّتاه الرباقاميت، أهّم املدارس  2- الرشيف )حممد صالح 
تونس، 1990، ص 103.

دار  قريش،  مؤمن  مكتبة  ط1،  السيايس،  اخلطاب  أفعال  حتليل  يف  )القولفعلّية(  الرباغامتّية  )سامي(،  كليب  يراجع   -3
الفارايب، بريوت، لبنان، آب 2017، رغم أّننا نؤاخذ هذا الباحث من جهتني: من جهة املصطلح نرى أالّ فائدة من تعميق 
مشكلة الرتادف االصطالحي يف ضوء استقرار مصطلحات عربّية موافقة للمفهوم كام قصد إليه يف أصوله الغربّية األوىل، 
املنجزة  األعامل  جهة  ومن  العريب،  التداويل  اللساين  البحث  أدبيات  يف  نعتمده  الذي  التداولّية  مصطلح  استقرار  ونعني 
 illocutionary acts وما اعتور القائمة اّلتي أوردها الباحث من خلط بني أعامل مضّمنة بالقول speech acts بالقول

مثل الوعد والوعيد وأعامل تأثريّية بالقول perlocutionary acts كالرتغيب والرتهيب واإلقناع.
احلمد،  ماجد  د.  ترمجة  األّول،  اجلزء  عاّمة،  مقّدمة  الّثانية:  اللغة  اكتساب  & سلينكر )الري(،  م.(  4- جاس )سوزان 
 Second:لغته األصل املؤّلف يف  واملطابع، 1430 هـ/ 2009م، ص 17. عنوان  العلمي  النرش  امللك سعود،  جامعة 

Language Acquisition: An Introductory Course
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وتبعا لذلك، فإّن اعتامد قاعدة الكّم من مبدأ التعاون املحادثي يف صناعة أّي تفاعل 
تداويل خالل درس العربّية لغة ثانية ينبغي أن يراعي طبيعة اإلنجاز الكالمي املرهتن 
التعليمّية  أبدا بوضعيات مقامّية خمصوصة، حّتى ال يكون االمتثال هلا معّوقا للعملّية 
بدال مّما يفرتض فيه من تيسري هلا باعتبارها تؤّسس للتعاون. ولذلك نقرتح أن يؤخذ 
هبذه القاعدة، ومن ثّمة بمبدأ التعاون، مبدئّيا خالل املراحل األوىل لتعليم العربّية لغة 
ثانية أي مع طاّلب املستويات الدنيا، بحيث يكون هذا املبدأ خطوة أوىل يف حترير الّلغة 
لتوجيه  الصوتّية والرصفّية والرتكيبّية...،  الّلغوّية  القواعد  من كوهنا جمّرد سلسلة من 
املنهج التعليمي نحو مقاصد وظيفّية يؤّسس هلا تدرجيّيا بتطبيق قواعد التعاون املحادثي 

هذا.
:Maxim of Quantity 2. صناعة الّتفاعل التعليمي تداولّيا عىل جهة قاعدة الكيف

تشرتط هذه القاعدة عىل املنخرط يف املحادثة أو احلوار أن يكون صادقا، وأاّل يقّدم 
معلومات خطأ أو أخرى يعجز عن إثباهتا. ويعترب مبدأ الّصدق اّلذي تنّص عليه هذه 
»منها:  فيها صور خمتلفة  له  العربّية اإلسالمّية  الثقافة  الراسخة يف  املبادئ  القاعدة من 
املبدأ،  هذا  نصوغ  أن[  و]يمكن  للكالم«،  العمل  و«تصديق  للفعل«،  القول  »مطابقة 

]أي مبدأ الّصدق[، كام ييل:
ال تقل لغريك قوال ال يصّدقه فعلك«)1(

من  أّن  نرى  أخالقّية،  شحنة  ذات  قيمّية  قاعدة  الكيف  قاعدة  أّن  حينئذ  والّظاهر 
فوائد االلتزام هبا، وتفعيلها يف صناعة التفاعل بني العنارص املنتجة لدرس العربّية لغة 
ثانية، إقدار املتعّلم عىل إدراك دور الّلغة يف إنتاج املعنى بدال من قرصها عىل الئحة من 
بأّن اكتساهبا هو اكتساب  املنطوق واملكتوب، فيقتنع حينئذ  القواعد املحّددة لضوابط 
تنتجه  اّلذي  النموذج  والسلوك... خيتلف حتام عن  واألدب  الثقافة  من  آخر  لنموذج 

لغته األوىل، فيعي وقتئذ اإلضافة التي سيحققها بتعّلم هذه اللغة الثانية.
أّما عن الفرضيات املمكنة لتفعيل ذلك يف تفاعالت تداولّية تعليمّية ناجعة، فمنها:

- أّوال: إنجاز الوعود بالقول وااللتزام هبا، إلظهار ما بني القول والفعل من وشائج 
هي األصل هنا يف متظهر قدرة الّلغة عىل إنتاج القيمة وإنشاء املعنى:

1- عبد الرمحان )طه(، الّلسان وامليزان أو التكوثر العقيل، ط 1، املركز الّثقايف العريب، 1998، ص 249.
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إنفاذ الوعد يف الواقعإنجاز الوعد بالقول

»أعدكم باخلروج معا إىل الّسوق«
= اخلروج إىل الّسوق يف جولة والزّج 
بالطاّلب يف تفاعالت مع الّتجار مثال.

»سننّظم رحلًة ترفيهّية«
= االلتزام بتنظيم الّرحلة، وتأمني تفاعالت 

بني الطاّلب وغريهم )أمناء املتاحف 
واملكتبات...( 

»سوف نجازي املجتهد«
= ختصيص جوائز تقّدم للمجتهدين من حني 

إىل آخر.

أن  تقديرنا،  حسب  من شأنه،  بالقول  املنجزة  الوعود  التزام  املدّرس عىل  فحرص 
حيّسس متعّلم العربّية لغة ثانية بأّنه حيّقق باكتسابه هلذه الّلغة قدرة عىل تداوهلا »يف سياق 
حمّدد، ماّدي، واجتامعي، وصوال إىل املعنى الكائن يف كالم ّما«)1(، فهذه القدرة هي التي 
قبيل، جمتمع بريوقراطي،  نفسها... )جمتمع  املجتمعات  أنامط  تؤّهلنا عادة ألْن »نحّدد 
وحتّدد  التواصلّية«)3(،  املامرسة  تفعيل  إطار  يف   ...  (2)  Oligarchic أوليغراكي  جمتمع 
النمط املجتمعي اّلذي يؤّطر التفاعالت التداولّية التعليمّية ملتعّلم العربّية لغة ثانية يف 
ذاته إنتاج للمعنى بالّلغة التي يكتسبها، ويكتسب باكتساهبا يوما بعد يوم نموذجا آخر 
التفاعالت التي يالحظها أو  التفكري والّسلوك اّلذي جيّسده عىل أرض الواقع عرب  يف 

ينخرط فيها يف مناسبات كاّلتي حتّددها األمثلة يف اجلدول أعاله.
- ثانيا: التزام مطابقة القول للواقع يف إنشاء األخبار إثباتا ونفيا:

 Illocutionary acts لألعامل املضّمنة يف القول Searle.J بالعود إىل تصنيفّية سريل

1- نحلة، حممد أمحد، آفاق جديدة يف البحث الّلغوي املعارص، دار املعرفة اجلامعّية، 2002، ص 14، أو ضمن:
Thomas, J., 1996, Meaning in Interaction; An Introduction to Pragmatics, Longman, London 
and New York, p 22.
2- جمتمع خيضع حلكم األقلّية، وتنحرص فيه الّسلطة عند بعض األشخاص األقوياء أو الفئات املسيطرة عىل مقّدرات 

البالد ومصاحلها.
3- مولز، أ.، زيلتامن، ك.، أوريكيوين، ك.، يف الّتداولّية املعارصة والّتواصل، ترمجة وتعليق حممد نظيف، أفريقيا الرّشق، 

املغرب، 2014، ص 14.
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اّلتي أقامها وفقا الجّتاه املطابقة، نلفي صنف اإلخباريات أو التقريريات Assertives،كام 
يرتمجها بعضهم، هو صنف األعامل التي تتّم بإنجازها مطابقة القول للواقع، وال شّك 
قاعدة  تفعيل   Grice املحادثي لدى غرايس  التعاون  مبدأ  يوافق من  أّن حصول ذلك 

الّصدق يف تفاعل املدّرس مع طلبته، كام يظهر يف املثال الّتايل:

دلئل مطابقته للواقعالقول )إثباتا أو نفيا(

»أحّبكم« 

- يصرب عىل تعّثرهم يف اكتساب املهارات.

- يراعي مقاصد كّل واحد من تعّلمها.

- يظهر الّتفاين يف إقدارهم عىل اكتساب العربّية لغة 
ثانية.

- يالطفهم قوال وسلوكا.

- يتفاعل إجيابّيا مع أسئلتهم واستفساراهتم...

»ال نقرّص يف تعليمكم«

- يلتزم بحصص الّدرس وينضبط بالوقت املحّدد هلا.

- يوّفر صحبة املؤّسسة كّل املعينات البيداغوجّية 
التعليمّية. واألدوات 

- يبذل كّل جهده يف تيسري الّدرس للفهم.

- يعنى بكّل املهارات ويعمل عىل صقلها.

- جيتهد يف حتقيق اإلضافة للمتعّلم...

وال شّك أّن تطبيق مثل هذه الفرضّيات املمكنة من شأنه إبالغ متعّلم العربّية لغة 
آخر  نموذج  عىل  يتدّرب  بأّنه  حتّسسه  مرتفعة  قيمّية  شحنات  ذات  إجيابّية  رسالة  ثانية 
أداة تواصل  باعتبارها  أداة لذلك  الّلغة ال تعدو أن تكون  للّتفكري واإلنجاز ما دامت 

وتفاعل ال يكون إاّل بإنشاء أعامل هي أعامل القول أساسا.
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ومن ثّمة ال بّد أن يكون تفعيل تلك الفرضّيات يف تفاعل مدّرس العربّية مع طاّلبه 
البعد  تظهر  تفاعالت  خالل  من  باللغة  أي  بالقول  اإلنشاء  عىل  الّتدريب  نحو  خطوة 
الّتداويل لّلغة بام تتضّمنه من طاقات إنجازّية Performative، وتنأى هبا عن التسطيح 
حّتى ال تظهر، كام هو احلال مع الّطرائق التقليدّية واملناهج القديمة، جمّرد سالسل من 
العربّية  معّلم  هيدر  والرتكيبّية...،  والرصفّية  الصوتّية  القواعد  من  وجداول  الكلم، 
الوقت يف حتفيظها، واحلال أّن الغاية القصوى لتعّلم الّلغة هي االستعامل وإنجاز األعامل 
بالقول للتفاعل مع الغري وحتقيق مقاصد تواصلّية تداولّية باألساس، بام أّنه مضطّر ألن 
يسأل  تفاعالت  أعامل وما خيوض - حينئذ- من  ينجز هبا من  ما  بواسطة  بالّلغة  حييا 
خالهلا، وجييب مثبتا أو نافيا أو منكرا، ويطلب آمرا أو ناهيا أو ملتمسا أو راجيا، ويعرّب 

عن انفعاالته ومواقفه متعّجبا أو مادحا أو ذاّما...إلخ. 
التواصلّية  الكفاءة  يويل  أن  ثانية  لغة  العربّية  بمدّرس  جيدر  ذلك،  أجل  ومن 
 Pragmatic Competence التداولّية  والكفاءة   ،Communicative Competence

التقعيد، فقواعد  الّلغة بعيدا عن اإلفراط يف  املتعّلمني عىل اكتساب  أولوّية يف تدريب 
املتعّلم  نجاح  فإّن  ثّمة  ومن  وإرساال...  استقباال  واالستعامل  باملامرسة  ترتّسخ  الّلغة 
يف اكتساب العربّية لغة ثانية مرهتن إىل حّد بعيد بقدرة املدّرس عىل صناعة تفاعالت 

تداولّية تعليمية ناجعة، ونجاعتها مرهتنة بقاعدة الّصدق. 
:Maxim of Relation 3. صناعة الّتفاعل التعليمي تداولّيا عىل جهة قاعدة املناسبة

تشرتط هذه القاعدة أن يكّيف املتفاعل بالّلغة معلوماته وفوائده، وأن جيعلها مالئمة 
للمحادثة مناسبة حليثياهتا، بحيث ال تنفصل تلك املعلومات والفوائد عن موضوع هذه 
مقام  »لكّل  أّن  من  البالغي  الّدرس  يف  أسالفنا  أقّره  ملا  موافقة  قاعدة  وهي  املحادثة، 
مقاال«)1( ينبغي أن ينسجم معه لتنجح عملّية التواصل ويتّم التفاعل عىل أفضل وجه. 

1- يراجع ما جاء عن السّكاكي )ت 626 هـ( من » أّن مقامات الكالم متفاوتة، فمقام التشّكر يباين مقام الّشكاية، ومقام 
التهنئة يباين مقام التعزية، ومقام املدح يباين مقام الذّم، ومقام الرتغيب يباين مقام الرّتهيب، ومقام اجلّد يف كّل ذلك يباين 
مقام اهلزل، وكذا مقام الكالم ابتداء يغاير مقام الكالم بناء عىل االستخبار أو اإلنكار، ومقام البناء عىل السؤال يباين مقام 
البناء عىل اإلنكار، مجيع ذلك معلوم لكّل لبيب، وكذا مقام الكالم مع الذكّي يغاير مقام الكالم مع الغبّي، ولكّل ذلك 
مقتىض غري مقتىض اآلخر« )مفالح العلوم، ضبط وتعليق نعيم زرزور، ط 2، دار الكتب العلمّية بريوت لبنان، 1407 

هـ/ 1987 م، ص 168. 
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مضّمن  هنا  املعنى  وإنتاج  للمعنى،  منتجا  تفاعال  فقط،  حينئذ  ورّبام  حينئذ  فيكون، 
تداولّيا يف إنشاء أعامل قولّية، ال قدرة عىل التفاعل وال التواصل حينئذ وال اإلبالغ أو 
الفهم، إاّل باكتساب القدرة عىل إنشائها والتمّكن من عوامل الّنجاعة يف ذلك توّقيا مّما 
يمكن أن يعتور اإلنشاء بالقول من اإلخفاقات infelicities اّلتي نّبه إليها أوستني يف 
باعتبارها حمّكا بديال  بالكلامت«  املنشورة حتت عنوان »كيف نصنع األشياء  حمارضاته 
إنشاءات  إزاء  األوستيني  التداويل  باملنطق  لنصبح  للّصواب،  املقابل  اخلطأ  معيار  عن 
ناجحة وأخرى فاشلة أو خمفقة بدال من احلديث عن استعامالت صائبة وأخرى خاطئة.

املحادثي،  التعاون  مبدأ  ضمن  املناسبة  قاعدة  لتفعيل  املمكنة  الفرضّيات  عن  أّما 
طلبته  مع  وينتج  اإلنجاز،  مقامات  قراءة  ثانية  لغة  العربّية  مدّرس  حيسن  أن  فيكفي 
املتعّلم  بموقع  حتام  موصولة  تعليمّية  مقاصد  مع  تنسجم  التداويل  للتفاعل  وضعّيات 
من الّلغة العربّية وما حتمله من خصائص حضارّية وممّيزات يف الثقافة والقيم والّسلوك 

باعتبار الّلغة حاملة لإليديولوجيا بمعناها العام.
انفتاح  خالل  من  تكون  أن  يمكن  التعليمي  التداويل  للتفاعل  وضعيات  وإنتاج 
مّؤسسات تعليم العربّية لغة ثانية عىل حميطها اخلارجي أو عرب مرسحة الّدرس يف قاعة 
الّدرس، ومن الفرضيات املمكنة يف هذا اإلطار متابعة سلسلة من املحادثات املختلفة 
التي يفرتض اختالف مواضيعها وسياقاهتا واألطراف املشاركة فيها اختالف األعامل 
القولّية املنجزة ضمنها، ومن ثّمة اختالف التفاعالت بني املتخاطبني فيها، بحيث تؤّهل 
املتعّلم املتتّبع هلا، واّلذي قد تتاح له الفرصة لالنخراط فيها أحيانا، وال سيام يف مراحل 
فهام  العربّية  بالّلغة  للّتفاعل  ثانية،  لغة  للعربّية  التداولّية  الكفاءة  اكتسابه  من  متقّدمة 

وإدراكا للمقاصد من جهة فإنتاجا للمعنى وإنشاء لألعامل بالقول من جهة ثانية :
-حمادثة يف الّسوق بني تاجر وزبون.

-حمادثة يف املطار بني رجل مجارك ومسافر.
-حمادثة يف البيت بني أب وابنه.

-حمادثة يف قاعة الّدرس بني مدّرس وأحد طلبته.
... -

فمن شأن هذه الفرضّيات املمكنة لصناعة التفاعل الّتداويل أن تسعف متعّلم العربّية 
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والتجربة  باخلربة  األقوال  من  يناسبها  ما  وتقدير  االستعامل،  مقامات  يف  باالنخراط 
الكفاءة  وقاعدة   Verbal Communication اللغوي  الّتواصل  أساس  باعتبارمها 
العرفانّية Cognitive Competence علام أّن هذه الكفاءة رضورّية ليقدر من يكتسب 

لغة ثانية أن ينجز هبا ذاك الّتواصل.
:Maxim of Manner 4.صناعة الّتفاعل التعليمي تداولّيا عىل جهة قاعدة الّصيغة

فيتجّنب  منّظام،  واضحا  يكون  أن  املحادث  عىل  الّرابعة  القاعدة  هذه  تشرتط 
الغموض والّلبس، بحيث يكون اخلطاب عىل قدر املخاَطب أو املخاَطبني ويف مستوى 
قدرهتم عىل الفهم مراعيا خللفياهتم ومرجعياهتم ومقاصدهم من االنخراط يف عملّية 

الّتخاطب.
وتبعا لذلك، فإّن قاعدة الّصيغة مكّملة لبقّية القواعد ضمن مبدأ التعاون املحادثي، 
تفعيلها يف  بحثنا هلا عن فرضّية إلمكان  فإذا  تداويل مرشوط هبا،  لتفاعل  مًعا  تؤّسس 
درس العربّية لغة ثانية وجدناها يف اشتغال املدّرس عىل أساس الوضوح اّلذي يفرتض 
تأثيث التفاعالت التعليمّية مبدئّيا بأعامل قولّية مبارشة Direct speech acts، وتاليف 
 Searle بحسب اصطالح سريل Indirect speech acts األعامل القولّية غري املبارشة
إضايف  جهد  من  يعفيه  أّنه  بام  املخاطب،  املتعّلم  مع  بّينا  تعاونا  ذلك  يف  أّن  ونقّدر   ..J
يفرتض أن يكون مضنيا ويرّجح أن يتسّبب يف كثري من الغموض واللبس واإلرباك، 
ويساعده حينئذ عىل التفاعل بسالسة تفاعال ال بّد أن يكون منتجا لإلضافة، واإلضافة 
اإلنجاز  دائرة  يف  وقتئذ  هبا  واالنخراط  بالّلغة،  التداول  كفاءة  اكتساب  يف  هنا  ها 
املسّيقة  اللغوّية هي  الّتداولّية لألعامل  املقاربة  الّلغة حسب  باعتبار   ،performativity

القاعدة  هلذه  تفعيال  وهبا)1(.وللمدّرس،  فيها  إاّل  يكون  ال  اإلنشاء  /أو  اإلنجاز  لذاك 
القول  ألعامل  املنجزة  الّصيغ  انتقاء  يف   Occurrence الّتواتر  مبدأ  يؤّكد  أن  التعاونّية، 
خالل التفاعل مع طاّلبه املبتدئني، ومن ذلك مثال أن يغتنم ظاهرات األّمات يف النحو 
العريب، ال سيام يف تصنيف احلروف الواسمة للمعاين واألساليب، املحّققة تداولّيا لتلك 
يف  الّصيغة  قاعدة  لتفعيل  متثيال  الّتايل  اجلدول  نورد  لذلك  وحرصا  القولّية،  األعامل 

صناعة تفاعل تداويل تعليمّي ناجع:

1- ينظر الرشيف 1990، )مرجع سابق(، ص 103.
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العمل القويل
Speech act

األمثلةالّصيغة املتواترة يف إنجازه

النّداء
مجلة نداء مصّدرة بالياء 

املشبعة ]يا[
َا الطَّالُِب ٌد / َيا َأهيُّ َيا حُمَمَّ

التصديق استفهام 
مجلة استفهام مسبوقة بــ 

]هل[
َهْل َأْنَت ”َجاْك“؟

صيغة فعل األمر ]اِْفَعْل[أمر
اِْجِلْس / اِْقَرْأ / ُاْكُتْب / 

اِْسَمْع...

هني
صيغة املضارع املجزوم 
مسبوقة بـ ]ال الناهية[

الَ َتْرَفْع َصْوَتَك.

َما َأمْجََل َصْوَتَك.صيغة ]َما َأْفَعَلُه[تعّجب

قولّية  أعامل  إنجاز  متداولة يف  استعامل صيغ  اجلدول عىل  هلذا  وفقا  املدّرس  وحيرص 
التبسيط،  منهج  بتوّخي  التعليمّية  قصديته  ويكسبه  التعليمي،  التداويل  التفاعل  تؤّثث 
عىل أن يؤّجل عملّيات االستبدال الّصيغي إلنشاء تلك األعامل إىل مرحلة متقّدمة من 
اكتساب املتعّلمني لكفاءة التواصل بالعربّية لغة ثانية، فيكون حينئذ إنشاء الّنداء بغري 
الياء املشبعة ]يا[ واألمر بصيغ املضارع املجزوم املسبوق بالم األمر ]لَِتْفَعْل[ أو بأسامء 
، َحَذاِر، ُرَوْيَدَك...[ أو باملصادر املنصوبة ]ُجُلوًسا، ُوُقوًفا،  الفعل ]إَِلْيَك، َعَلْيَك، َهُلمَّ
Performative words ]ممنوع، مطلوب، واجب،  ُسُكوًتا...[ أو بالكلامت اإلنشائّية 
أكيد...[، ويكون إنشاء النفي بمختلف أدواته وتركيباته ]ما + ماض، ال + مضارع، مل 
+ مضارع جمزوم، لن مع مضارع منصوب...[، ويتعّمق إنشاء سائر أعامل القــول ببنى 
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وتركيبات خمتلفة تراعي دقائق االختالف بني مقامات اإلنجاز وأوضاع التخاطب)1(.
ممكنا  ضابطا  غرايس  لدى  املحادثي  التعاون  ملبدأ  املكّونة  القواعد  اعتربنا  ولئن 
من  الدنيا  املستويات  يف  ثانية  لغة  العربّية  متعّلمي  مع  تعليمّي  تداويّل  تفاعل  لصناعة 
املثالّية،  يف  موغلة  صارمة  تظّل  القواعد  هذه  فإّن  الكتساهبا،  األوىل  واألطوار  تعّلمها 
ولذلك ُاعتربت مالئمة للخطابات العلمّية املنطقّية والّرياضّية يف حني تظّل اخلطابات 
الّتداولّية يف حاجة إىل اخرتاقها أو جتاوز بعضها من أجل تفاعالت ودّية ال بّد أن تشتمل 
عىل قدر من املجامالت واملرونة يف التعامل مع املخاَطبني بحيث يتقاطع اهلزل مع اجلّد 
واملجاز مع احلقيقة انسجاما مع طبيعة العالقات البرشّية. ففي حني »تتحّقق للغة العلم 
نجاحها من خالل التزام قواعد املبدأ الّتعاوين«)2(، فإّن لغة األدب وما أشبهها من لغة 
من  تأثريها  من  كبريا  قدرا  حتّقق  أن  »بوسعها  وّديات  من  يتخّللها  بام  اليومي  الّتداول 
خالل انتهاك هذا املبدأ، وليس من املمكن تصّور حياتنا اليومّية وما فيها من حوارات... 

ونحن نطّبق املبدأ الّتعاوين تطبيقا »رياضّيا« جمّردا دون مراعاة أو جتّمل«)3(
أقّرها  كام  األربع  بقواعده  وااللتزام  الّتعاون  مبدأ  تطبيق  أّن  نرى  ذلك،  عىل  وبناء 
ثانية، إذ عىل أساسه  العربّية لغة  الّدنيا لتعليم  غرايس يمكن أن يصلح مع املستويات 
قواعد  غياب  ضوء  يف  التخاطبي  االقتضاء  يستدعيه  إضايف  جمهود  من  املتعّلم  يعفى 
املحادثة. يوّضح ذلك ما جاء عن غرايس حول العطف مثال، فإذا كانت القاعدة الّرابعة 
تشرتط أن تكون واضحا ومنّظام، فإهّنا، ومن خالل التنظيم املطلوب »تقوم بدور مهّم 

1 - ويف مراجعة للرّتاث العريب اإلسالمي، نجد أّن قواعد التعاون املحادثي كام أقّرها غرايس قد فّصلها املاوردي مثال 
يف كتابه أدب الّدنيا والّدين)املاوردي )أبو احلسن(، أدب الّدنيا والّدين، طبعة جديدة رشح وتعليق حممد كريم راجح، 
دار اقرأ، بريوت، ط 4، 1405 هـ، 1985 م، ص ص 270-277، أو ضمن عبد الرمحان )طه(، الّسابق، ص 249(، 

وهي عنده أّنه:
أ- ينبغي للكالم أن يكون لداٍع يدعو إليه، إّما يف اجتالب نفع أو دفع رضر.

ب- ينبغي أن يأيت املتكّلم به يف موضعه ويتوّخى به إصابة فرصته.
ج- ينبغي أن يقترص من الكالم عىل قدر حاجته.

د- جيب أن يتخرّي الّلفظ اّلذي به يتكّلم.
2- مزيد )د. هباء الّدين حممد(، تبسيط الّتداولّية: من أفعال الّلغة إىل بالغة اخلطاب الّسيايس، شمس للنرّش والّتوزيع، 

القاهرة، 2010، ص 44.
3- نفسه.
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يف فهم معنى اجلملة العطفّية«)1(، ولنا أن نستدّل عىل ذلك باملثال الّتايل )أ(:
 القول: »تزّوَج حمّمد وفاطمة، وأنجبا أطفاال«)2(.

 املعنى الّظاهر: اإلخبار عن حدوث فعلني مها: الّزواج واإلنجاب.
 االقتضاء التخاطبي: اإليامء إىل أّن إنجاب األطفال ال يكون إاّل بعد الّزواج

وبالعودة إىل القاعدة الّرابعة حيث التنصيص عىل الوضوح والتنظيم، يمكن ملعّلم 
العربّية لغة ثانية أن يدّرب أي متعّلم عىل أن يكون متعاونا من خالل مترين إعادة ترتيب 
الكلامت أو اجلمل لتحقيق قاعدة »كن منّظام«، فيعمد إىل تشويش الكالم، ويطلب من 
وفق  االستعامل  تركيز  يف  إضافة  حتّقق  اّلتي  التامرين  من  وهو  الرتتيب،  إعادة  املتعّلم 

منطق الرتكيب يف اللغة العربّية، كأن يقّدم املثال الّسابق مقلوبا:
- )ب( »أنجب حممد وفاطمة أطفاال، وتزّوجا«.

فهو  ثّمة  ومن   ،Uncooperative متعاون  غري  )ب(  للقول  املنجز  املتكّلم  فيكون 
يف  جاء  كام  القول  ليستقيم  الرتتيب،  إعادة  يستدعي  املخاطب  ذهن  يف  إرباكا  حيدث 
التزامه بقاعدة  Cooperative مع املخاطب، من خالل  القول )أ( حيث يبدو متعاونا 
التنظيم: »كن منّظام«. وهو التزام نراه حرّيا بالتأكيد من أجل صناعة تفاعالت تداولّية 
منطق  فموافقة  االكتساب،  مراحل  بداية  يف  ثانية  لغة  العربّية  متعّلمي  مع  تعليمّية 
أن يعرف  الرتكيب إىل مساعدته عىل  باملتعّلم جمّرد تصحيح  يتجاوز  ترتيب األحداث 
كيف يكون متعاونا، فإذا ما أدرك ذلك أمكنه أن يوافق منطق الّلغة العربّية يف ترتيب 

املعلومات داخل الكالم عبارة أو مجلة أو نّصا...
ولذلك نعترب مبدأ التعاون بديال ممكنا لتدريس القواعد الّلغوّية يف مراحل أوىل من 
اكتساب العربّية لغة ثانية، فيام يمكن اخّتاذ نظرّية املجاملة وما تضبطه من قوانني للتأّدب 
والكياسة قاعدة لبناء التفاعالت التداولّية التعليمّية مع طاّلب املستويات الّتالية اّلذين 
يفرتض أهّنم اكتسبوا كفاءات تواصلّية تداولّية تؤّهلهم لالنخراط يف صناعة تفاعالت 

ودّية مثلهم مثل مستعميل اللغة العربّية من أبنائها.

1- إسامعيل )صالح(، النظرّية القصدّية يف املعنى عند جرايس، احلولّية 25، الرسالة 230 من حوليات اآلداب والعلوم 
االجتامعّية، الكويت، 2005، ص 90.

2- نفسه.
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IV- صناعة الّتفاعل الّتعليمي تداولّيا عىل جهة الّتخابر بني املتخاطبني:
يف إطار الّتكامل بني خمتلف املقاربات الّتداولّية يسعفنا الّنحو الوظيفي بمفهوم آخر 
الّتعليمي،  الّتفاعل  صناعة  يف  املساعدة  يف  »الغرايس«  املحادثي  الّتعاون  مبدأ  يعاضد 
إذ يقرتح سيمون ديك كذلك )ديك،1989:1-11( مفهوم الّتخابر يف إطار ما ساّمه 
»نظرّية اآلخر« )theory of the other(، وهي عنده ضابط لعملّية الّتواصل الّناجح، 
وتعني ما يعرفه كّل من املتخاطبني عن معلومات اآلخر خالل الّتواصل. ويوّضح ذلك 

يف التمثيل التايل )نفسه(:

حيث: 
- ع م )ع خ(: ما يعتقده املتكّلم من معلومات املخاطب.
- )ع م( ع خ: ما يعتقده املخاطب من معلومات املتكّلم.

املتكّلم  بني  القائمة  الّتخابرّية  العالقة  عىل  ديك  سيمون  يلّح  الّصدد  هذا  ويف 
الفيزيائّية  الّرابطة  املتخاطبني  عالقة  تتجاوز  حيث  الّتواصل  عملّية  أثناء  واملخاطب 
يعتقده كّل طرف يف عملّية  ما  اعتقادّية من خالل  إىل عالقة ذهنّية  الّزمان واملكان  يف 
مثل هذه  إدراك  إىل  حاجة  املدّرس يف  أّن  هنا  ونرى  اآلخر.  معلومات  الّتخاطب عن 
بتحقيق  تسعفه  التي  البيداغوجّية  وسيناريوهاتـه  خططه  إنجاز  له  تيرّس  اّلتي  العالقة 

مقاصد الّدرس يف املتعّلمني أو تعينه عىل حتقيق أكرب قدر منها.
استيعاهبا  عىل  املتعّلمني  وإقدار  بدّقة  احلّصة  أهداف  ضبط  أّن  التجربة  بّينت  وقد 
ومساعدهتم عىل االقتناع بإمكانية حتقيقها وبجدوى حتّققها جيعل تفاعالهتم أقرب إىل 
انتظاراته، وجيعلهم أقدر عىل التفاعل معه. وكّل ذلك كام يوّضح التمثيل أعاله نتيجة 
التقارب والتامّس بني ما يعتقده املتكّلم من معلومات املخاطب ومعلومات املخاطب 

ذاهتا، وبني ما يعتقده املخاطب من معلومات املتكّلم ومعلومات املتكّلم نفسها)1(. 

1- يراجع مقالنا املوسوم بـ« األعامل القولّية حمور تفاعل تداويل يف تعليمية اللغة العربّية«: )مرجع سابق(.
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ومن الوضعّيات اّلتي يمكن االقتصار عليها يف اختبار مفهوم الّتخابر بني املتخاطبني 
مع طاّلبه  التعليمي  الّتفاعل  صناعة  ثانية عىل  لغة  العربّية  معّلم  مساعدة  وقدرته عىل 
»البؤرة  باعتبارها  اجلديد   Focus ببؤرة  يوسم  ما  إىل  استنادا  الّتالية  الوضعّية  نقرتح 
و»التدخل-حينئذ- املخاطب«)1(،  جيهلها  التي  للمعلومة  احلامل  املكون  إىل  املسندة 

وضعّية  أّي  دراسة  ويمكن  واملخاطب«)2(.  املتكلم  بني  املشرتك  اإلخباري  القاسم  يف 
 classes of تطابقها  للبؤر من طبقات مقامّية  املتوكّل  ملا حيّدده  تعليمّية نقرتحها وفقا 

context، إذ تطابق بؤرة اجلديد طبقة مقامّية تشتمل عىل مقامني كاآليت:

- مقام أّول: جيهل فيه املخاطب املعلومة التي يسعى املتكلم إىل إفادته هبا أو حيسبه 
جاهال هبا: يناسب وضعّية اإلخبار املحّقق لفائدة اخلرب )باالصطالح البالغي ألغراض 

اخلرب(:
 املعّلم: صديقكم ينتظر أمام قاعة الّدرس )يف مقام جيهل الطاّلب هذه املعلومة( = 

تفرتض تفاعال مناسبا للمقام.
املوقف( =  املَخاَطب هذا  املعّلم  مقام جيهل  العربّية )يف  الّلغة  أحّب  )أ(:  متعّلم   

تفرتض تفاعال من جنس القول )تشجيع، حتفيز بجائزة...( 
-  مقام ثاٍن: جيهل فيه املتكلم املعلومة التي يطلبها من املخاطب: وضعّية االستفهام 

أنموذجا.
 متعّلم )ب(: ماذا نكتب؟ = تفرتض تفاعال باإلجابة لفّك حرية الّطالب وتأمني 

انخراطه يف الّدرس.
يف  املعّلم  عمل  لتيسري  باإلجابة  تفاعال  تفرتض   = »جاك«؟  عمرك  كم  املعّلم:   

تصنيف املتعّلمني حسب السّن مثال.
عاّمة  ثانية  لغة  العربّية  درس  يف  املمكن  حّيز  من  افرتضناها  التي  الوضعّية  وتبقى 
تفتقر إىل قدر كبري من الدّقة ال يمكن أن يتوّفر إاّل باستدعاء سائر املفاهيم املكّملة هلا يف 
دراسة عالقة الّتخابر بني املخاطبني يف الّنحو الوظيفي، وذلك ألجل تدقيق الّنظر يف ما 

الرباط،  الكرامة،  مطبعة  والتوزيع،  للنرش  األمان  دار  الوظيفية،  اللسانيات  يف  العربية  اللغة  )أمحد(،قضايا  املتوكل   -1
2001، ص17.

2- املتوكل، نفسه، ص ص 29-28.
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يمكن أن يكون مكّمال ملبدأ التعاون املحادثي يف صناعة تفاعل تداويل تعليمي ناجع.
وبام أّن املجال يف هذا البحث قد يضيق بمزيد من الّتفاصيل والّتحليالت، وباعتبار 
دراسة وضعّيات إضافّية وفقا ملفهوم »العالقة الّتخابرّية« يتوجب الوقوف عند دقائق 
مفهوم البؤرة وأنواعها، خرّينا أن نكتفي من ذلك كّله بام أرشنا إليه، لتأكيد ما ذهبنا إليه 
يف ملّخص البحث من أّننا إزاء تقاطعات شائكة بني مفاهيم تداولّية أصوهلا املرجعّية 
يثري  ما  بقدر  ذلك  وأّن  الّتداولّية،  للمقاربة  التصورّية  اخلارطة  عىل  ومنترشة  خمتلفة 
البحث فإّنه يستوجب توّسعا يضيق به مثل هذا املجال، ولذلك قّدرنا أّنه من األجدى 
أن يكون هلذه الّتفاصيل بحث مكّمل ملا أنجزنا يف هذه الورقة وما ننوي إنجازه يف ضوء 
نظرّية املجاملة كذلك. فالبحث يف هذه املسألة من منظورات تبدو حينا متكاملة شأن 
مبدأ التعاون املحادثي ومفهوم التخابر من نظرّية اآلخر، أو متفاصلة حّد التباين شأن 
مبدأ الّتعاون وقواعد املجاملة مع ليتش وغوفامن وغريمها، يستوجب خّطة عمل مطّولة 

تفيض عىل جمال هذا البحث.
خامتة:

التداولّية يف  للمقاربة  إجرائّية  يكشف عن طاقة  أن  العمل  هذا  مبتغانا من  كان  ملّا 
جمال تعليم الّلغة، وبالتحديد تعليم العربّية لغة ثانية، رأينا أن نرّكز عىل صناعة الّتفاعل 
الّتعليمي تداولّيا وذلك عرب إنشاء أعامل بالقول توسم بأهّنا أعامل قولّية كام وّضحنا يف 
ثنايا البحث، ففرض علينا اختيارنا املنهجي أن نعّول عىل مرجعّية نظرّية تقّر »اإلنشاء 
بالقول«. فإنجاز تلك األعامل من قبيل اإلجياد بالّلغة، وهو حينئذ إقرار بسمة بالغّية 
الّلغة نعترب الوعي هبا خطوة نحو إنجاح كّل تفاعل تعليمي ينجز بمناسبة  تداولّية يف 

درس العربّية لغة ثانية الذي استهدفناه يف هذا البحث.
هبذه الرؤية اجلديدة التي نؤّسس هلا بتجميع معارف تطبيقّية متّس املقاربات الرتبوّية 
ومنجزات البحث يف املناويل التداولّية وال سيام تلك اّلتي تأّسست عىل مفهوم اإلنشاء/ 
أو اإلنجاز performativity والعمل act، وعّدت الّلغة أداة هلذا وذاك عندما عنيت 

منها باملنجز اليومي، واملتواتر عىل األلسن يف واقع الّناس.
توّفرت  كّلام  نجاعته،  البيداغوجّية  جتربتنا  أثبتت  اّلذي  التصّور  هذا  مع  وانسجاما 
الّظروف املناسبة للتطبيق والرصد والتتّبع، ننّوه إىل أّن ما جاء يف هذا البحث ال يعدو أن 
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يكون جزءا يسريا رمنا اختباره وطرحه للنقاش بمناسبة املؤمتر الدويل الثالث »اجّتاهات 
حديثة يف اللغويات التطبيقية« اّلذي ينّظمه معهد الّلغويات العربّية بجامعة امللك سعود 
بالتشارك مع مركز امللك عبد اهلل خلدمة اللغة العربّية، استتباعا ملا كّنا طرحناه يف بحثنا 
حول »األعامل القولّية حمور تفاعل تداويل يف تعليمية اللغة العربّية« اّلذي نرش لنا ضمن 
قرطاج،  بجامعة  والّثقافات«  الّلغات  تعليمّية  يف  »التفاعالت  الدولّية:  الندوة  أعامل 
تونس، فكان هذا البحث مناسبة للتأكد مّما أثبتنا يف البحث األّول من قيمة يف أعامل قولّية 

نعّدها أساسّية يف صناعة التفاعل التعّلمي- التعليمي خالل درس العربّية لغة ثانية.
تسعف  عناية  والتفسري  احلجاج  عميل  إيالء  ينبغي  امليدانّية  مالحظاتنا  عىل  وبناء 
العملّية  يف  احلجاج  عىل  التفسري  بأولوّية  االقتناع  عىل  قدرة  باكتساب  العربّية  مدرس 
التعليمّية لتحرير املتعّلمني من سلطته املعرفّية وإقدارهم عىل االقتناع الّذايت يف مرحلة 
ثّم  ثانية،  مرحلة  يف  املعرفة  بلغتهم  كّلام  الفهم  يف  حّقهم  من  املتعّلمني  ومتّكن  أوىل، 
حتفزهم عىل إبداء مواقف مقنعة دون أن يكون إبداؤهم هلا جمّرد تبنٍّ ملواقف مدّرسيهم، 
التفاعل  التفسري عند ممارسة  تغليب احلجاج عىل  األعّم عن  الغالب  ينجّر يف  ما  وهو 
التعليمي. وذاك يعني عندنا أّن صناعة التفاعالت الّتعليمّية ال يمكن أن تكون ناجعة 
يشعرهم  وعطاء  أخذا  الّتفاعالت  تلك  صناعة  يف  املتعّلمني  مع  املعّلم  انخرط  إذا  إاّل 
بأهّنم مثله صّناع للمعرفة عىل جهلهم بكثري من املعلومات، ألّن مبادئ تداولّية من قبيل 
مبدأ الّتعاون املحادثي ومبدأ الّتخابر بني املتخاطبني تسعفهم باالنخراط يف شبكات من 
اّلذي خترجه  املعّلم  بينهم وبني  أّي مواجهة  بغياب  اّلتي تشعرهم  التفاعلّية  العالقات 

الطرائق الّتقليدّية يف صورة املصدر الوحيد للمعرفة.
التي افرتضناها، وقد عمدنا إىل إخراجها عىل  املمكنة  أّن اخلطط  الّنهاية  ونقّدر يف 
جهة التبسيط لغاية منهجّية رصف، تيش بام وراء املقاربة الّتداولّية للتفاعالت الكالمّية 
من قدرة عىل تطوير درس العربّية لغة ثانية، وأهّنا ال يمكن أن تستوي عىل قدر ما نبتغي 
الّدقة واإلجراء إاّل بمواصلة االشتغال عىل وضعيات أخرى يف ضوء ما حال  هلا من 
بيننا وبني دراسته ضيق جمال يف هذا البحث من قبيل قواعد املجاملة واملقابالت التي 
املجّددون  التداوليون  له  ينّظر  مّما  ذلك  وغري  البؤر،  أنامط  بني  الوظيفي  الّنحو  أقامها 

حول التفاعالت يف تعليمّية الّلغات عىل وجه الّتخصيص.
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ملخص البحث:
د مشكلُة البحث يف ضْعِف مهارات الَفهم القرائيِّ لدى داريس اللغة العربية  تتحدَّ
النظرية  مثل:  حديثٍة  نظريات  عىل  قائمٍة  ٍة  إسرتاتيجيَّ إىل  واالفتِقار  بغريها،  الناطقني 
عن  اإلجابة  البحُث  حُياول  املشكلِة  هلذه  ي  وللتصدِّ املهارات،  هذه  ي  ُتَنمِّ التداُوليَّة 
السؤال الرئيِس التايل: كيف ُيمكن بناء إسرتاتيجيٍة قائمٍة عىل النظرية التَّداُولِيَّة لتنمية 

مهارات الَفهم القرائيِّ لداريس اللغة العربية الناطقني بغريها؟
وحلل هذه املشكلة قام الباحث بـ: 1- حتديد مهارات الَفهم القرائي املناسبة لداريس 
إسرتاتيجيَّة  بناء  أسس  حتديد   -2 م،  امُلَتَقدِّ املستوى  يف  بغريها  الناطقني  العربية  اللغة 
اللغة  القرائي لدى داريس  الفهم  لتنمية مهارات  التداولية  النظرية  تدريسيَّة قائمة عىل 
العربية الناطقني بغريها يف املستوى املتقدم، 3- بناء اإلسرتاتيجية التدريسيَّة القائمة عىل 

ِة التَّداُولِيَّة. النظرية التَّداُولِيَّة، 4- تطبيق اإلسرتاتيجيَّة القائمة عىل النَظريَّ
وتوصل يف اخلطوة األوىل إىل حتديد )4( مستويات هي: مستوى الفهم االستنتاجي، 
ومستوى الفهم الناقد، ومستوى الفهم التذوقي، ومستوى الفهم اإلبداعي، ويف اخلطوة 
د أسس بناء اإلسرتاتيجيَّة التدريسيَّة القائمة عىل النظرية التداولية وإجراءاهتا  الثانية حدَّ

ة لتنمية مهارات  إستراتيجية قائمة على النظرية التداُوليَّ
الَفْهم القرائي لدى دارسي اللغة العربية الناطقني بغيرها

أ . حممد شوقي عبدالرمحن

باحث دكتوراه يف الرتبية - كلية الرتبية جامعة عني شمس
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التي تلخصت يف ثالث مراحل: مرحلة ما قبل القراءة، ومرحلة أثناء القراءة، ومرحلة 
ما بعد القراءة.

اللغة  ِمن داريس  يعتمد عىل جمموعٍة واحدٍة  ا  الباحث تصمياًم جتريبيًّ وقد استخدم 
ا للمجموعة  م، كام طبَّق البحُث اختباًرا قبليًّ الناطقني بغريها يف املستوى املتقدِّ العربية 
املختارة، وبعد االنتهاء من التدريس باإلسرتاتيجية القائمة عىل النظرية التداولية، تم 
إعادة اختبار مهارات الفهم القرائي لداريس اللغة العربية الناطقني بغريها يف املستوى 

املتقدم بعديًّا عىل طالب جمموعة البحث.
داللٍة  ذات  ُفروق  ُوجود  إىل  النتائُج  أشارت  الرئيس  الفرض  صحة  اختبار  وبعد 
اإلسرتاتيجيَّة  فاعلية  ِمن  التأكد  ِمن  وملزيٍد  اإلسرتاتيجيَّة،  فاعلية  إىل  ُتشري  إحصائيَّة 
ودلْت  لإلسرتاتيجية  املعدل  الكسب  نسبة  حساُب  تم  التداولية  النظرية  عىل  القائمة 
عىل أن اإلسرتاتيجيَّة القائمة عىل النظرية التداولية هلا فاعلية يف تنمية مستويات الفهم 
وُمستوى  الناقد،  الَفهم  وُمستوى  االستنتاجي،  الَفهم  ُمستوى  وهي:  األربعة  القرائي 
الَفهم التذوقي، وُمستوى الَفهم اإلبداعي، لدى داريس اللغة العربية الناطقني بغريها 

يف امُلستوى املتقدم.
مة: ُمقدِّ

ًقة  امُلتعلِّ اللغة  فاعلية  بياُن  موضوُعه  سياقيٍّا،  منهٍجا  بوصفها  التداوليَّة  ظَهَرْت 
وفقه  األحوال،  ومراعاة  واملقاصد،  األغراض  عىل  الوقوُف  حيُث  ِمن  باالستعامل؛ 
مالبسات الوضع واإلنتاج والفهم؛ فهي تنُظر إىل اللغة باعتبارها نشاًطا ُيامَرس ِمن ِقَبل 
املتكلمني إلفادة السامعني معًنى ما ضمَن إطار سياقي، وِمن َثمَّ فهي نظريٌة ال تدرس 
دة، وإنام تدرس اللغة بوصفها كياًنا  اللغَة امليتة املعزولة بوصفها نظاًما ِمن القواعد امُلجرَّ
إىل خماطٍب معنٍي ألداء غرٍض  ُموجًها  معنٍي  مقام  ِقَبل شخٍص معنٍي يف  ِمن  ُمستعماًل 

معنٍي؛ )مسعود صحراوي: 2005، 15( و)حممود سليامن: 2015، 63(.
اإلحســـاس باملشــكلة:

هناك شكوى ِمن َضْعف مهارات الفهم القرائي لدى داريس اللغة العربية الناطقني 
بغريها، خصوًصا مهارات مستويات الفهم العليا: )االستنتاجي( و)الناقد( و)التذوقي( 
ه ِمن اهتامٍم يف برامج وكتب تعليم  و)اإلبداعي(، كام ال حتظى تلك املهارات بام تستحقُّ
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العربية  اللغة  العربية لداريس  اللغة  الُكُتب املستخَدمة يف تعليم  العربية؛ وُمعظم  اللغة 
ول بينها وبني أداء وظيفتها؛ )عيل مدكور  الناطقني بغريها فيها كثرٌي ِمن الُعيوب التي حَتُ

وآخرون: 2006، 54( و)هالة ناجي: 2009، 20(.
ق يف املستويات  ق بمعلم اللغة العربية نفِسه؛ إذ ال َيَتَطرَّ كام أن هناك مشكالٍت تتعلَّ
العليا إال إىل رشح معاين األلفاظ، دون حتليل النصوص القرائية أو األدبية، وبيان ما 
حتويه ِمن أفكار، أو مناقشتها أو َنْقدها أو تعليلها، إضافًة إىل ضْعف مستوى بعضهم 
ب الدارسني من  ِن الطالَّ اللغوي؛ )عبد اهلل عقيل: 2012، 5(؛ مما ترتََّب عليه عدُم متكُّ

. تنمية مهارات الَفْهم الِقرائيِّ
دْت دراسة )Marwan ElSamman:2014,5( َضْعف مهارات فهم الرتاكيب  وأكَّ
لداريس اللغة العربية الناطقني بغريها، وأظهرْت دراسة )محدان نرص: 1996، 239( 
مدى ضعَف الطالب العرب وغري العرب يف الَفهم القرائي؛ إذ ما زال الَفهم ُمْقَترًصا 
اآلراء  بني  الفرق  معرفة  وعدم  واجُلَمل،  للكلامت  احلرفية  املعاين  إىل  التعرف  عىل 
واحلقائق، وأوصت الدراسة برضورة إعداد مناهج تعمل عىل إثراء النشاطات القرائية.

ُيؤكد كل ما سَبق الدراسة االستطالعية التي قام هبا الباحُث يف مركز تعليم اللغة 
العربية الناطقني بغريها يف األزهر الرشيف، وقد توصل الباحث إىل أن هناك قصوًرا 
شديًدا يف مهارات الفهم القرائي لدى داريس اللغة العربية الناطقني بغريها يف املستويات 

العليا األربعة: االستنتاجي، والناقد، والتذوقي، واإلبداعي.
حتـــديد مشكــلة البحث:

اللغة  داريس  لدى  القرائيِّ  الَفهم  مهارات  ضْعِف  يف  البحث  هذا  مشكلُة  د  تتحدَّ
مثل:  حديثٍة  نظريات  عىل  قائمٍة  ٍة  إسرتاتيجيَّ إىل  واالفتِقار  بغريها،  الناطقني  العربية 
البحُث اإلجابة  ي هلذه املشكلِة حُياول  املهارات، وللتصدِّ ي هذه  ُتَنمِّ ة  التداُوليَّ النظرية 

عن السؤال الرئيِس التايل:
الَفهم  مهارات  لتنمية  التَّداُولِيَّة  النظرية  عىل  قائمٍة  إسرتاتيجيٍة  بناء  ُيمكن  كيف 

القرائيِّ لداريس اللغة العربية الناطقني بغريها؟
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ع ِمن هذا السؤاِل الرئيس األسئلُة التاليُة:  وتفرَّ
يف  بغريها  الناطقني  العربية  اللغة  لداريس  املناسبة  القرائيِّ  الَفهم  مهارات  ما   -1

م؟ املستوى املتقدِّ
2- ما أسُس بناِء إسرتاتيجيَّة تدريسيَّة قائمة عىل النظرية التداولية لتنمية مهارات 

الفهم القرائي لداريس اللغة العربية الناطقني بغريها؟
3- ما اإلسرتاتيجية التدريسيَّة القائمة عىل النظرية التَّداُولِيَّة لتنمية مهارات الَفهم 

القرائيِّ لدى داريس اللغة العربية الناطقني بغريها؟
ِة التَّداُولِيَّة لتنمية مهارات  4- ما فاعليُة استخدام اإلسرتاتيجيَّة القائمة عىل النَظريَّ

الَفهم القرائيِّ لداريس اللغة العربية الناطقني بغريها؟
ُحــدود البحث: 

يقترص هذا البحث عىل: 
لدى  َضْعِفها  عن  احلايل  البحُث  يكشف  التي   : القرائيِّ الَفهم  مهارات  بعض   -1

م. داريس اللغة العربية الناطقني بغريها يف املستوى املتقدِّ
م؛ ألنَّ الدارس يف هذا  2- داريس اللغة العربية الناطقني بغريها يف املستوى املتقدِّ
الالزمة  ف  التعرُّ ومهارات  األولية  القراءة  مهارات  لديه  اكتملْت  قد  تكون  املستوى 
القراءة  عادات  يتعلم  ط  واملتوسِّ املبتدئ  املستوى  ففي  الَفهم؛  مهارة  إىل  للوصول 

الصحيحة وُتدعم مهارات التعرف الالزمة ملهارات الَفْهم.
3- األكاديمية الدولية لتعليم اللغة العربية لألجانب بمدينة نرص بمحافظة القاهرة؛ 

ها عدًدا كبرًيا ِمن داريس اللغة العربية الناطقني بغريها خمتلفي اجلنسيَّات. لَضمِّ
حتديد ُمصطلحات البحث:

1- النَظرية التداُوليَّة:
نظرية لسانية ُتعنى بدراسة استعامل ودالالت األلفاظ يف ِسياِقها، وصواًل إىل الَفهم 
ِمن  بالسياقات واخلطاب  حُييط  ما  مراعاة  بالسياق، مع  الصحيح هلا يف ضوء عالقتها 
امُلْرِسل  ُيريدها  التي  اكتشاف األغراض  العالقة بني اإلشارات ومستعمليها، وحماولة 
منية هلا، ُتستخدم لتنمية مهارات الَفهم  ِمْن رسالته، والوقوف عىل املعاين امُلسَترِتة والضِّ

م«. القرائيِّ لدى داريس اللغة العربية الناطقني بغريها يف املستوى املتقدِّ
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2- الَفهم القرائي: جمموعٌة ِمن األشكال السلوكية التي ُيامرسها دارسو اللغة العربية 
. م أثناء تفاُعِلهم مع النصِّ القرائيِّ الناطقون بغريها يف املستوى املتقدِّ

ُخـطوات البحث وإجراءاته: 
يسري هذا البحث يف اخلطوات التالية:

1- حتديد مهارات الَفهم القرائي املناسبة لداريس اللغة العربية الناطقني بغريها يف 
م. املستوى امُلَتَقدِّ

2- حتديد أسس بناء إسرتاتيجيَّة تدريسيَّة قائمة عىل النظرية التداولية لتنمية مهارات 
الفهم القرائي لدى داريس اللغة العربية الناطقني بغريها يف املستوى املتقدم.

3- بناء اإلسرتاتيجية التدريسيَّة القائمة عىل النظرية التَّداُولِيَّة لتنمية مهارات الَفهم 
القرائيِّ لدى داريس اللغة العربية الناطقني بغريها.

ِة التَّداُولِيَّة لتنمية مهارات الَفهم القرائيِّ  4- تطبيق اإلسرتاتيجيَّة القائمة عىل النَظريَّ
لدى داريس اللغة العربية الناطقني بغريها.

فروض البحث: 
ق ِمن الفروض التالية: حياول البحث احلايل التحقُّ

أفراد املجموعة  ا بني متوسط درجات  دالة إحصائيًّ الرئيس: توجد فروق  الفرض 
التجريبية قبل تطبيق اإلسرتاتيجية ومتوسط درجات أفراد املجموعة نفسها بعد تطبيق 
اإلسرتاتيجية يف مستويات الَفهم القرائيِّ ككل لداريس اللغة العربية الناطقني بغريها يف 

م يف اجتاه التطبيق البعدي. املستوى املتقدِّ
ا بني متوسط درجات أفراد املجموعة التجريبية قبل  األول: توجد فروق دالة إحصائيًّ
تطبيق اإلسرتاتيجية ومتوسط درجات أفراد املجموعة نفسها بعد تطبيق اإلسرتاتيجية 

يف مستوى الفهم االستنتاجي والدرجة الكلية هلذا املستوى يف اجتاه التطبيق البعدي.
ا بني متوسط درجات أفراد املجموعة التجريبية قبل  الثاين: توجد فروق دالة إحصائيًّ
تطبيق اإلسرتاتيجية ومتوسط درجات أفراد املجموعة نفسها بعد تطبيق اإلسرتاتيجية 

يف مستوى الفهم الناقد والدرجة الكلية هلذا املستوى يف اجتاه التطبيق البعدي.
ا بني متوسط درجات أفراد املجموعة التجريبية قبل  الثالث: توجد فروق دالة إحصائيًّ
تطبيق اإلسرتاتيجية ومتوسط درجات أفراد املجموعة نفسها بعد تطبيق اإلسرتاتيجية 
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قي والدرجة الكلية هلذا املستوى يف اجتاه التطبيق البعدي. يف مستوى الفهم التذوُّ
ا بني متوسط درجات أفراد املجموعة التجريبية قبل  الرابع: توجد فروق دالة إحصائيًّ
تطبيق اإلسرتاتيجية ومتوسط درجات أفراد املجموعة نفسها بعد تطبيق اإلسرتاتيجية 

يف مستوى الفهم اإلبداعي والدرجة الكلية هلذا املستوى يف اجتاه التطبيق البعدي.
اإلطار النظري للبحث

ينقسم اإلطار النظري إىل حمورين:
يف  بغريها  الناطقني  العربية  اللغة  لداريس  الِقرائي  الَفْهم  تدريس  األول:  املحور 

املستوى املتقدم:
أوًل: تعريف الفهم القرائي:

عقلية  »عملية  بأنه:  بغريها  الناطقني  العربية  اللغة  لداريس  القرائي  الفهم  ُيعرف 
التي يتضمنها  املعاين  الناطقني بغريها إىل معرفة  العربية  اللغة  معرفية يصل هبا دارسو 
نثًرا كان أم شعًرا، اعتامًدا عىل خرباته السابقة، وذلك ِمن خالل قيامه  النصُّ املقروء؛ 
واملوازنة،  التفسري،  عمليات  عىل  يقوم  ربًطا  والفقرات  واجلمل  الكلامت  بني  بالربط 
بالفهم  وتنتهي  للنص،  احلريف  بالفهم  تبدأ  ُمستويات  يف  ويتدرج  والنقد،  والتحليل، 
تفاعله معه«؛ )مروان  النص من خالل  املعنى من  بناء  يتمكن من  له؛ حتى  اإلبداعي 

السامن: 2010، 24(.
ثانًيا: أمهية الفهم القرائي لداريس اللغة العربية الناطقني بغريها: 

تكُمن أمهية الفهم القرائي يف أنه ُيِمدُّ دارس اللغة العربية الناطق بغريها بمزيٍد ِمن 
املعلومات واخلربات، التي ِمن خالهلا يزداد الوعي الفكري والعقيل، ويستطيع الربط 
بني املعلومات السابقة واحلالية، وصواًل إىل االستيعاب وتفسري ما قد َيْلَتبِس عليه ِمن 
غوامض، كام أنه ُيساعده عىل إدراك املعاين الضمنية املقصودة من وراء النص، ومعرفة 
املادة  تقييم  عىل  قادًرا  جيعله  أنه  كام  احلقيقية،  واملعاين  الظاهرة  الرتاكيب  بني  الفرق 
املقروءة، واحلكم عىل جودهتا وِمصداقيتها، من خالل عمليات النقد األربع: التحليل، 

والتفسري، والرتكيب، والتقويم.
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ثالًثا: ُمستويات الفهم القرائي ومهاراته: 
إذا ما نظرنا إىل مستويات الفهم املناسبة للمستوى املتقدم، فإننا نجدها تضمُّ مخسة 
مستويات رئيسة للفهم القرائي، ويندرج حتت كل مستوى من هذه املستويات طائفة من 
املهارات التي تعربِّ عنه، وبعد دراسة الباحث لألدبيات الرتبوية التي ناقشْت مستويات 
الفهم القرائي ومهاراته من مثل دراسة )مصفى رسالن: 2005، 54(، و)ريام اجلرف: 
2008، 45(، و)حممد حبيب اهلل: 2009، 32 - 33(، و)خالد سمري زايد: 2014، 

61(، توصل الباحث إىل قائمة مبدئيَّة بتلك املستويات واملهارات:

جدول )1( قائمة مبدئية تضم مستويات الفهم القرائي ومهاراته املناسبة لداريس اللغة العربية 
الناطقني بغريها يف املستوى املتقدم

أوالً: مستوى الفهم املبارش

1- حيدد األفكار الرئيسة يف النص.
3- حيدد مرادف بعض الكلامت من 

سياق النص.

2- حيدد األفكار اجلزئية يف النص.
4- حيدد مضاد بعض الكلامت من 

سياق النص.

ثانًيا: مستوى الفهم االستنتاجي

3- يستنتج األفكار الفرعية من النص.1- يستنتج هدف الكاتب من النص.

4-يستنتج خصائص أسلوب الكاتب.2- يستنتج القيم الشائعة يف النص.

ثالًثا: مستوى الفهم الناقد

3- يميز بني الواقع واخليال.1- يبدي رأيه يف بعض أفكار النص.

2- يميز بني الفكرة الشائعة والفكرة 
املبتكرة.

4- حيكم عىل القيم املستنبطة من 
النص.
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رابًعا: مستوى الفهم التذوقي

1- حيدد رس مجال بعض التعبريات يف 
النص.

3- حيدد أغراض بعض األساليب يف 
النص.

2- يستخرج البيت أو اجلملة األكثر 
تعبرًيا عن فكرة النص.

4- يوضح القيمة اجلاملية التي تضيفها 
املحسنات البديعية عىل األسلوب.

خامًسا: مستوى الفهم اإلبداعي

3- يقرتح هناية بديلة للنص.1- يقرتح عنواًنا جديًدا للنص.

2- يقرتح حلوالً جديدة ملشكالت 
وردت يف النص.

4- يبتكر أفكاًرا جديدة للنص.

املحور الثاين: النظرية التداولية ودورها يف تنمية مهارات الفهم القرائي
أوًل مفهوم النظرية التداولية:

غوية،   تعرف النظرية التداولية بأهنا: »دراسُة استعامل اللغة التي ال تدرس البِنية اللُّ
كالًما  باعتبارها  أي:  املختلفة؛  املقامية  الطبقات  يف  استعامهلا  عند  اللغة  تدرس  لكن 
ًدا صادًرا ِمن متكلٍم حمدٍد، وُموجًها إىل خماطٍب حمدٍد، بلفٍظ حمدٍد، يف مقاٍم تواصيلٍّ  حُمدَّ
حمدٍد؛ لتحقيق غرٍض تواصيلٍّ حمدٍد«؛ )مسعود صحراوي: 2005، 6( و)حممود جالل 

سليامن: 2015، 63( و)حممود عكاشة: 2013، 20، 21(.
األلفاظ  دالالت  استعامل  بدراسة  ُتعنى  لسانية  »نظرية  بأهنا:  الباحث  فها  وُيعرِّ
ما  مراعاة  مع  بالسياق،  عالقتها  ضوء  يف  هلا  الصحيح  الَفهم  إىل  وصواًل  ِسياِقها،  يف 
بالسياقات واخلطاب من العالقة بني اإلشارات ومستعمليها، وحماولة اكتشاف  حُييط 
منية هلا«. األغراض التي ُيريدها امُلْرِسل ِمْن رسالته، والوقوف عىل املعاين امُلسَترِتة والضِّ

ثانًيا أسس النظرية التداولية: 
ُة التداُوليَّة عىل أربعة أسس مكونة هلا، هي: ترتكز النظريَّ

:)pragmatics Reference( )أواًل: اإلشاريات أو )اإلشارة
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متاسكه  وحُتقق  النص،  وحدات  بني  تربط  التي  الداخليُة  »الروابُط  بأهنا:  ُتعرف 
د ِمن خالل  ، وهي اإلحالُة التي تتحدَّ وانسجامه، والروابط التي تربطه بعامَله اخلارجيِّ
العنرص اللغوي والسياق الوجودي أو اخلارجي؛ )آن روبول وجاك موشالر: 2003، 

167 - 169(، و)حممود نحلة: 2011، 16( و)عبد اهلل جاد الكريم: 2014، 44(.
وُيعرفها الباحث بأهنا: »روابط وإحاالت ذات دالالت عامة )فارغة(، ُتعنيِّ املحال 

إليه يف النصوص، وصواًل إىل الفهم الصحيح ملا هو مقروٌء أو مسموٌع«)1(.
وتنقسُم اإلشارياُت أربعة أنواع:

إىل  ُتشري  التي  واملتصلة  املنفصلِة  الضامئِر  وَتتمثَّل يف  الشخصيَّة:  اإلشاريات  أواًل: 
املتكلمنَي واملخاطبنَي؛ )حممود نحلة: 2011، 18 - 19(.

ثانًيا: اإلشاريات املكانيَّة: وهي التي حتيل إىل املواضع التي تفاَعل معها اخلطاُب«؛ 
)حممود عكاشة: 2013، 85(.

السياُق  حُيدده  زماٍن  عىل  َتُدلُّ  كلامٍت  عن  عبارٌة  وهي  الزمانية:  اإلشاريات  ثالًثا: 
بالقياس إىل زمان التكلم؛ )عبد اهلل جاد الكريم: 2014، 44(.

رابًعا: اإلشاريات االجتامعية: وهي تلك التي ُتعربِّ عن طبيعة العالقات االجتامعية 
بني املتكلمنَي واملخاَطبنَي؛ )عبد اهلل جاد الكريم: 2014، ص44، 45(.

:)Présupposition( ثانًيا: االفرِتاض امُلسَبق
أو  الكالِم،  سياِق  ِمن  ُتفهم  التي  السابقة  واالفرتاضاُت  »املعطياُت  بأنه:  يعرف 
نها الرتكيُب، ومُتثل اخللفيَة املعرفيَة ألطراف احلواِر، وتقوم عىل املسلامت الواقعية  َيتضمَّ

والذهنية، وهي من العوامل التي حتقق الَفهم«؛ )ليىل كادة: 2010، 75(.
املعلومات  ليشمل:  امُلسَبق  االفرتاض  مفهوم  اتساع  إىل  وريم(  )احلسن،  ويشري 
احلسن:  )شاهر  املخاطبني؛  بني  والعهد  االجتامعي،  والعرف  احلال،  وسياق  العامة، 

2001، 176( و)ريم عبد العظيم: 2015، 95(.
ُنها السياُق وُيفهم ِمن  فه الباحث بأنه: »تلك املعطياُت واملعلوماُت التي َيتضمَّ وُيَعرِّ

.» خالهلا النصُّ

1-  يقصد الباحث بقيد )فارغة( يف التعريف السابق: الفراغ من املعنى ال ِمن الداللة؛ إذ تكتسب اإلشارة معناها من 
حتديد اإلحاالت، وهي نفسها ال معنى هلا وغري دالٍة عىل يشٍء.
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:)conversational Implicature( ثالًثا: االستلزام احِلواري
)توماس  السياق«؛  ِمن  املستفاد  »املعنى  بأنه:  احلواريَّ  االستلزاَم  توماس  ف  ُيعرِّ

وليتش: 1990، 173(.
ويعرفه الباحُث بأنه: »املعنى الرصيح املقصود من السياق«.

:)Speech act( رابًعا: األفعال الكالمية
العمُل االجتامعي  أو  فات  »الترصُّ بأهنا:  الكالمية  ف )أوستن وسريل( األفعال  عرَّ
ُيؤديه  الذي  اإلنجاز  هو:  الكالمي  والفعل  بالكالم،  اإلنساُن  ُينجزه  الذي  املؤسسايت 
و)حممود   )22  ،2010 الرصاف:  )عيل  معينة«؛  بمنطوقاٍت  ُنطقه  بمجرد  املتكلم 

عكاشة: 2013، 96(.
ب: ثالًثا: مبادئ النظريَّة التداُولية: للنظرية التداولية مبدآن: مبدأ التعاُون، ومبدأ التأدُّ
العالقات  م يف  َيتحكَّ اجتامعيٌّ  »مبدٌأ  يونس:  يقول حممد  كام  فهو  التعاون  مبدأ  أما 
ِمن  َيستوجبه  ملا  وأخالقي  للغة،  احلريف  االستعامل  خالل  ِمن  للُمتكلِّمني،  االجتامعية 
مبادئ أدب احلوار بني املتحاورين«؛ )حممد يونس: 2004، 99(، وقد حدد صحراوي 
 ،33 ص:   ،2005 صحراوي:  )مسعود  هي  التعاون  مبدأ  عن  متفرعة  مبادئ  أربعة 
34(: 1-مبدأ الكم أو )الَقْدر، 2- مبدأ الكيف، 3- مبدأ الطريقة أو اجلهة، 4- مبدأ 

املناَسبة أو امُلالَءمة.
ثني أن حيرتَم بعضهم بعًضا يف الكالم،  ب: فهو مبدأ َيفِرض عىل امُلتحدِّ ا مبدأ التأدُّ وأمَّ
به للحكم عىل صحة  اللغوي، واالكتفاء  الشكل  بالوقوف عىل حد  مع عدم االكتفاء 

.)snow: 2002, 105( اجلمل؛
رابًعا: العنارَص التداُوليَّة يف العملية التعليمية:

بوجلمني:  )لبوخ  عنارص  مخسة  يف  التعليمية  العملية  يف  التداُوليَّة  العنارَص  تْكُمن 
2011، ص: 67 - 70(، و)هادي هنر: 2003، 89(، هي:

التواُصلية،  الكفاية  امتالك  فيه:  ويشرتط  امُلرِسل(:   = )املعلم  األول:  العنرص 
غوية، وأدبيات املعاملة. والكفاءة الِعلميَّة، والكفاءة اللُّ

العنرص الثاين: دارس اللغة العربية الناطق بلغة أخرى: ويشرتط فيه القدرة عىل َفهم 
رسالة املتلقي، وُحسن االستامع.
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العنرص الثالث: النص أو الرسالة: ويشرتط فيها ُمراعاة ألحوال املخاطب، وعدم 
التناقض، والدقة يف التعبري، ومطابقتها للحال، ومناسبتها من حيث الطول والقرص، 

وخلوها من األخطاء.
عملية  أثناء  النظام  إشاراُت  فيها  تنتقل  التي  الوسيلة  وهي  القناة:  الرابع:  العنرص 

هة إىل املتلقي. التواُصل، وهي التي بموجبها تتحدد نوعية الرسائل املوجَّ
اجليد  اإلنتاج  عىل  له  عوٌن  للمرسل  بالنسبة  املقام  مراعاة  املقام:  اخلامس:  العنرص 
خلطابه، كام أن معرفة املستقبل هذا املقام التواصيل عون له عىل التأويل اجليد للخطاب، 

والوصول إىل ما َقَصَدُه املتكلُم.
وُيمكن توضيح العنارص التداُوليَّة يف العملية التعليمية يف املخطط التايل:

شكل )1( يوضح العنارص التداُوليَّة يف العملية التعليمية

خامًسا: إجراءات اإلسرتاتيجيَّة التدريسيَّة القائمة عىل النظريَّة التداُوليَّة:
جمال  يف  ُأجرَيْت  التي  السابقة  والدراسات  الُبحوث  عىل  الباحث  اطالِع  بعد 
يف  التداولية  للنظرية  إجراءات  عىل  الباحث  يقف  مل  التداُوليَّة  والنظريَّة  اللسانيات 
ُتناسب  إجراءات  استِْخالص  الباحث  عىل  لزاًما  كان  َثمَّ  وِمن  التعليمية،  العملية 
إىل  الباحُث  َمها  قسَّ وقد  م،  املتقدِّ املستوى  يف  بغريها  الناطقني  العربية  اللغة  داريس 

ثالث مراحل:
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أواًل: مرحلة ما قبل القراءة، وتشمل اخلطوات اآلتية:
1- يبدأ املعلم بالتهيئة للدرس من خالل )إلقاء سؤال، أو حكاية، أو حدث جاٍر(، 
ثم التمهيد بـ)قصة، أو بأسئلة مرتبطة ارتباًطا مبارًشا بالنص(، للُوصول إىل موضوع 

الدرس املراد تدريُسه.
2- َيطُلب املعلُم ِمن الدارسني الناطقني بغريها قراءة النص قراءًة صامتًة لدقائق؛ 
امُلرتبطة  امُلْسَبقة لدهيم  ألْخِذ فكرٍة عن املحتوى املراد تدريسه، والستدعاء املعلومات 

بالدرس.
3- يقرأ املعلم النصَّ قراءًة جهريًة سليمة؛ َيضبط ِمن خالهلا مفرداته وينطق احلروف 

نطًقا سلياًم ِمن خمارجها، مراعًيا القراءة يف وحدات فكرية.
الدرس  موضوُع  حوهلا  يدور  التي  الرئيسة  الفكرة  عن  ُطالَبه  املعلُم  يناقش   -4  

بصورة عامة.
ثانًيا: مرحلة أثناء القراءة، وفيها ُيَطبِّق ُأُسس النظرية التداولية، وتشمل اخلطوات 

اآلتية:
يبدأ املعلم بالفكرة األوىل يف النص، وجيعل أحَد الطالب يقرأ قطعة الفكرة كاملة، 

ثم ُيناقش معهم اآليت:
املرتبطة  املسبقة  املعلومات  وهو:  املسبق،  االفرتاض  مبدأ:  من  األول  )الشق   -1

بالفكرة املقروءة(، وذلك بمناقشتهم يف فكرة القطعة املقروءة ومدى معلوماهتم عنها.
عود  يف  بمناقشتهم  وذلك   ،) النَّصِّ يف  الواردة  واملكانية  الزمانية  )اإلشاريات   -2
األسامء املوصولة والضامئر وأسامء اإلشارة بحيث تتضح املعاين الغامضة يف الفقرة، مع 

توجيه التفسريات اخلطأ وبيان أثرها يف فهم املقروء.
3- )الشق الثاين ِمن مبدأ: االفرتاض امُلسبق، وهو: املعاين الضمنيَّة )أو متضمنات 

القول(، وذلك باستخراج:
أ. األفكار الضمنية التي تتضمنها الفكرة الرئيسة.

ب. املعاين الضمنية التي حتتملها مجل القطعة املقروءة.
4- )دالالت األفعال الكالمية يف القطعة(، وذلك من خالل التفريق بني األفعال 
اإلنجازية واألفعال اإلخبارية، وما حتتمله من معاٍن إضافية تكُمن خلف املعنى األصيل، 
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وبيان أثر ذلك الفعل.
5- )االستلزام احلواري(، وذلك من خالل مناقشة املعنى اإلمجايل للفكرة املقروءة، 

وتلخيص الفكرة يف معاٍن قليلة.
6- يطبق املعلم )مبدأ الكيف(، وذلك من خالل سؤال الطالب عن آراء الكاتب 

وأدلته وبراهينه ومناقشتهم فيها.
7- ُيَطبِّق املعلم )مبدأ املالَءمة أو املناسبة(؛ وذلك من خالل ربط املقروء بواقع حياة 

الطالب وكيفية االستفادة منه، وهل هو مالئم للعرص أو ال!
ب( بني الطالب؛ وذلك من خالل تقسيم  م )مبدَأي التعاون والتأدُّ 8- يطبق املعلِّ
الطالب إىل جمموعات، وقراءة الفكرة الثانية وتطبيق الطالب نفس اخلطوات السابقة 

عىل الفكرة اجلديدة.
ثالًثا: مرحلة ما بعد القراءة، وتشمل اخلطوات اآلتية:

1- تلخيص أهم األفكار التي يدور حوهلا النص.
2- اقرتاح أفكار جديدة مل ترد يف النص.

3- ربط النص بواقع احلياة.
4- تلخيص املعنى اإلمجايل للنص كله.

سادًسا: دور النظريَّة التداُوليَّة يف تنمية الَفهم الِقرائي:
1- إظهار الرسائل امُلضمرة وامُلبَهمة يف النصوص ومراعاة السياقات ومدلوالهتا، 

وما حتمله من معاٍن إضافيٍة عند حتليل اخلطابات والنصوص األدبية.
دينامية إجيابية  تفاعل بني املخاطب واملخاطب، مما حُيدث عالقة  إنشاء عالقة   -2
ُتساعد عىل َفهم النصوص واخلطابات فهاًم مستقياًم، كام تعمل عىل دراسة املعنى يف ضوء 

عالقته بموقف الكالم.
ترتبط  التي  الصالت  ُتبنيِّ  أن  دون  واجلمل،  املعاين  لفهم  شامل  تقريٍر  تقديم   -3

بالسياق.
4- االهتامم بمجريات احلوار بني أطرافه بغية الوصول إىل اإلفهام من خالل مبدأ 
التأدب، وهو الذي يفرض عىل املتحدثني أن حيرتَم بعضهم بعًضا يف احلوار بغية الَفهم 

واإلفهام.
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ِمن  بغريها،  الناطقني  العربية  اللغة  داريس  لدى  ثقافية  معرفيٍة  خلفيٍة  تكوين   -5
وتوجهه  الكاتب،  )فكرة  األساسية  املعارف  املعارف:  من  نوعني  بني  التفريق  خالل 
الفكري، وإطار النص احلضاري(، واملعارف العارضة )لغوية، واجتامعية، وتارخيية، 

وثقافية(.
6- تأويل ما يقصده املتكلمون من وراء أقواهلم يف سياق معني، وأثر السياق فيام 
وظروف  وزمانه  اخلطاب  ومكان  خياطبوهنم  الذين  األشخاص  نوع  عىل  اعتامًدا  يقال 

إنتاجه.
وبعد إهناء اإلطار النظري ينتقل البحث إىل الدراسة امليدانية وخطوات بنائها 

وضْبِطها، وتنقسم إىل حمورين:
واختباره،  القرائي  الفهم  مهارات  قائمة  ويشمل  البحث،  أدوات  األول:  املحور 
دليل  بناء  ثم  وإجراءاهتا،  اإلسرتاتيجية  بخطوات  وقائمة  اإلسرتاتيجية،  بناء  وأسس 

املعلم لتنفيذ اإلسرتاتيجية.
يف  بغريها  الناطقني  العربية  اللغة  داريس  لدى  القرائي  الفهم  مهارات  قائمة  أوًل: 

املستوى املتقدم:
وقد توصل الباحث إىل قائمة مبدئية تتكون من )5( مستويات، حتت كل مستوى 
)4( مهارات، وقد تم عرضها )ص 8( من البحث، وتم عرض القائمة عىل جمموعة 
من املحكمني، وبعد تفريغ استجابات املحكمني ودراسة آرائهم ومقرتحاهتم، توصل 

الباحث إىل القائمة اآلتية:

ح القائمة النهائية التفصيلية ملستويات الفهم القرائي ومهاراته جدول )2( ُيوضِّ

أواًل: مستوى 
االستنتاجي الفهم 

1- يستنتج هدف الكاتب من النص.

2- يستنتج القيم الشائعة يف النص.

3- يستنتج املعاين الضمنية من النص.

4- يستنتج خصائص أسلوب الكاتب.
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أواًل: مستوى 
االستنتاجي الفهم 

5- يربط أفكار النص بواقع احلياة.

الفهم  مستوى 
الناقد

1- يبدي رأيه يف بعض أفكار النص.

2- يميز بني الفكرة الشائعة والفكرة املبتكرة.

3- يميز بني الواقع واخليال.

الفهم  مستوى 
الناقد

4- حيدد األفكار التي ال ترتبط بالنص.

5- يميز بني احلقيقة والرأي.

الفهم  مستوى 
التذوقي

1- حيدد رس مجال بعض التعبريات يف النص.

2- حيدد الكلمة األكثر تعبرًيا عن املعنى.

3- حيدد أغراض بعض األساليب يف النص.

4- يوضح الشعور املسيطر عىل جو النص.

5- يستخرج البيت أو اجلملة األكثر تعبرًيا عن فكرة النص.

الفهم  مستوى 
اإلبداعي

1- يقرتح عنواًنا جديًدا للنص.

2- يقرتح حلواًل جديدًة ملشكالت وردت يف النص.

3- يقرتح بداية بديلة للنص.

4- يقرتح هناية بديلة للنص.

5- يبتكر أفكاًرا جديدة للنص
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وبذلك يكون عدد املهارات )20( مهارة، موزعة عىل )4( مستويات، وكل مستوى 
يشمل )5( مهارات.

وبعد استعراض قائمة مهارات الفهم القرائي يف صورهتا النهائية، يكون قد أجيب 
اللغة  املناسبة لداريس  القرائيِّ  الَفهم  الذي نص عىل: )ما مهارات  السؤال األول  عن 

م؟(. العربية الناطقني بغريها يف املستوى املتقدِّ
ثانًيا: اختبار مهارات الَفهم القرائي لداريس اللغة العربية الناطقني بغريها يف 

م: املستوى املتقدِّ
صيغ حمتوى هذا االختبار من كتاب: سلسلة األزهر، املستوى املتقدم اجلزء األول، 
مهارًة  العرشين  األسئلُة  هذه  نْت  وتضمَّ سؤااًل،  أربعني  االختبار  هذا  ن  َتَضمَّ وقد 
واحدة؛  درجٌة  لكل سؤاٍل  ص  وُخصِّ مهارة سؤاالن،  لكل  ص  وُخصِّ القرائي،  للفهم 
ويكون جمموع درجات االختبار: أربعني درجة، وتم عرض االختبار عىل جمموعة من 
املحكمني وأجريت التعديالت املطلوبة، ثم طبقت التجربة االستطالعية لالختبار عىل 
عينة عشوائية عدُدها ثالثون طالًبا ِمن الطالب الدارسني للغة العربية الناطقني بغريها 
م باألكاديمية الدولية لتعليم اللغة العربية الناطقني بغريها، وذلك يف  يف املستوى املتقدِّ

يوم االثنني املوافق الثاين من شهر يوليو عام 2018م.
ثالًثا: أسس بناء اإلسرتاتيجية: ذلك بتحديد هدف اإلسرتاتيجية التدريسية، وحتديد 
مصادر بناء اإلسرتاتيجية، وحتديد أسس بناء اإلسرتاتيجية، من خالل األسس واملعايري 
عىل  القائمة  التدريسية  واإلسرتاتيجية  القرائي،  الفهم  مستويات  طبيعة  من:  املشتقة 

النظرية، وطبيعة مكوناهتا، وإطارها العام، والدروس املختارة.
وَيرجع السبُب يف اختيار ُدروس اإلسرتاتيجية ِمن كتاب: سلسلة األزهر الرشيف 
ر قد خضع  لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا، املستوى املتقدم اجلزء األول - أن امُلَقرَّ

للتجريب واإلرشاف الفني من قبل جلنة متخصصة من مصممي املناهج التعليمية)1(.
وبعد استعراض أسس بناء اإلسرتاتيجية يكون قد ُأجيب عن السؤال الثاين الذي 
نص عىل: ما أسُس بناِء إسرتاتيجيَّة تدريسيَّة قائمة عىل النظرية التداولية لتنمية مهارات 

الفهم القرائي لدى داريس اللغة العربية الناطقني بغريها؟

1- يتكون حمتوى اإلسرتاتيجية ِمن )10( دروس.
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البحث  عرض  بعد  التداولية:  النظرية  عىل  القائمة  التدريسية  اإلسرتاتيجية  رابًعا: 
خلطوات وإجراءات اإلسرتاتيجية التدريسية القائمة عىل النظرية التداولية، والتي تشمل 
م الباحث بعض األنشطة التعليمية التي ُتساعد داريس اللغة العربية  ثالث مراحل، قدَّ
كام  هلم،  املناسبة  القرائي  الفهم  مهارات  تنمية  يف  املتقدم  املستوى  يف  بغريها  الناطقني 
قدمت بعض الوسائط التعليمية امُلسَتْخَدمة يف اإلسرتاتيجية، وأدوات تقويم اسُتخدمت 
يف اإلسرتاتيجية، ثم بناء دليل املعلم وقد حددت أهدافه وأسسه، وهبذا يكون البحث قد 
أجاب عن السؤال الثالث الذي نص عىل: ما اإلسرتاتيجية التدريسيَّة القائمة عىل النظرية 

التَّداُولِيَّة لتنمية مهارات الَفهم القرائيِّ لدى داريس اللغة العربية الناطقني بغريها؟
املحور الثاين: ويشمل إجراءات البحث امليدانية: 

ا  جتريبيًّ تصمياًم  احلايل  البحث  استخدم  البحث:  يف  املتَبع  التجريبي  التصميم  أوًل: 
م؛  يعتمد عىل جمموعٍة واحدٍة ِمن داريس اللغة العربية الناطقني بغريها يف املستوى املتقدِّ
ا ملهارات الَفهم القرائي للمجموعة الواحدة املختارة  وطبق البحث احلايل اختباًرا قبليًّ
املجموعُة  درست  ثم  م،  املتقدِّ املستوى  يف  بغريها  الناطقني  العربية  اللغة  داريس  ِمن 
هبدف  احلايل  البحث  مها  يقدِّ التي  التداولية  النظرية  عىل  القائمة  باإلسرتاتيجية  ذاهتا 
ا ملهارات الَفهم  تنمية مهارات الفهم القرائي املناسبة هلم، ثم طبق البحث اختباًرا بعديًّ

م. القرائي لنفس املجموعة ِمن داريس اللغة العربية الناطقني بغريها يف املستوى املتقدِّ
ثانًيا: تدريس اإلسرتاتيجية: تمَّ تدريس الدروس املقررة عىل داريس اللغة العربية 
التداولية)1(،  النظرية  عىل  القائمة  باإلسرتاتيجية  املتقدم  املستوى  يف  بغريها  الناطقني 
وبعد االنتهاء من التدريس باإلسرتاتيجية القائمة عىل النظرية التداولية، تم إعادة اختبار 
ا  مهارات الفهم القرائي لداريس اللغة العربية الناطقني بغريها يف املستوى املتقدم بعديًّ
عىل طالب جمموعة البحث؛ وذلك لتحديد مدى حتقيق الدارسني الناطقني بغريها يف 
مها  املستوى املتقدم ملهارات الفهم القرائي؛ ومن َثم حتديد فاعليَّة اإلسرتاتيجية التي ُيقدِّ
البحُث احلايل يف متكني طالب جمموعة البحث ِمن حتقيق هذه املهارات، وقد َتمَّ تطبيق 
اختبار مهارات الفهم القرائي بعديًّا عىل طالب جمموعة الدارسني يوم: )الثالثاء املوافق 

السابع والعرشون من شهر أغسطس عام 2018 م(.

1- وذلك خالل الفرتة ِمن: يوم )اخلميس املوافق اخلامس ِمن شهر يوليو عام 2018 م(، وحتى: يوم )األحد املوافق 
السادس والعرشون من شهر أغسطس عام 2018 م(.
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:)T -Test( )مناقشة النتائج وفروض البحث باستخدام اختبار )ت
نتائج الفرض الرئيس: اخُتربْت صحُة الفرض الرئيس، وأشارت النتائُج إىل ُوجود 
طات درجات  ُفروق ذات داللٍة إحصائيَّة عند ُمستوى داللة )α ≤ 0.01( بني ُمتوسِّ
الكلية الختبار مهارات  الدرجة  القبيل والبعدي عىل  القياَسنِي  التجريبيَّة يف  املجموعة 
ا؛ حيث قيمة  ؛ فكانْت قيمة »ت« )30.924(، وتلك ُفروق دالة إحصائيًّ الَفهم القرائيِّ
)ت( املَحُسوبة يف كل مهارة من هذه املهارات أكرب من قيمة )ت( اجلدوليَّة، علاًم بأنَّ 
وُمستوى داللة 0.05 = )2.05(،  عند درجات حرية )29(،  اجلدوليَّة  قيمة )ت( 
وعند ُمستوى داللة 0.01 = )2.76(، وذلك يف اجتاه القياس البعدي، وهي ُتشري إىل 

فاعلية اإلسرتاتيجيَّة.

طات درجات أفراد املجموعة التجريبيَّة يف القياَسنِي القبيل  ح دللة الُفروق بني ُمتوسِّ شكل )2( ُيوضِّ
والبعديعىل الدرجة الكلية لختبار مهارات الَفهم القرائيِّ املناسبة لداريس اللغة العربية الناطقني بغريها يف 

م امُلستوى املتقدِّ

 ،)27.406(  ،)8.500( بني  ما  ترتاَوح  »ت«  قيمة  فكانْت  األول:  الفرض  أما 
)ت(  قيمة  حيث  0.01(؛   ≥  α( داللة  ُمستوى  عند  ا  إحصائيًّ دالة  ُفروق  وتلك 
املحسوبة يف كلِّ مهارة ِمن هذه املهارات أكرب من قيمة )ت( اجلدوليَّة، علاًم بأنَّ قيمة 
وعند   ،)2.05(  =  0.05 داللة  وُمستوى   )29( حرية  درجات  عند  اجلدوليَّة  )ت( 
ُمستوى داللة 0.01 = )2.76(، وذلك يف اجتاه القياس البعدي، وتلك نتائُج ُتشري 

إىل نجاح وفاعلية اإلسرتاتيجية.
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طات درجات أفراد املجموعة التجريبيَّة يف القياَسنِي القبيل  ح دللة الُفروق بني ُمتوسِّ شكل )3( ُيوضِّ
والبعدي عىل املهارات والدرجة الكلية مُلستوى الَفهم الستنتاجي

عند  إحصائيَّة  داللٍة  ذات  ُفروق  ُوجود  إىل  النتائُج  فتوصلت  الثاين:  الفرض  ا  وأمَّ
ُمستوى داللة )α ≤ 0.01(؛ حيث قيمة )ت( املَحُسوبة يف كل مهارة من هذه املهارات 
أكرب ِمن قيمة )ت( اجلدوليَّة، علاًم بأنَّ قيمة )ت( اجلدوليَّة عند درجات حرية )29(، 
وُمستوى داللة 0.05 = )2.05(، وعند ُمستوى داللة 0.01 = )2.76(، وذلك يف 

اجتاه القياس البعدي، وتلك النتائُج ُتشري إىل نجاح وفاعلية اإلسرتاتيجيَّة.

طات درجات أفراد املجموعة التجريبيَّة يف القياَسنِي القبيل  ح دللة الُفروق بني ُمتوسِّ شكل )4( ُيوضِّ
والبعدي عىل املهارات والدرجة الكلية مُلستوى الَفهم الناقد
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الفرض الثالث: ُتشري النتائج إىل ُوجود ُفروق ذات داللٍة إحصائيَّة عند ُمستوى داللة 
)α ≤ 0.01(؛ حيث كانْت قيمة »ت« ترتاَوح ما بني )4.323(، )14.206(، وتلك 
ا عند ُمستوى داللة )α ≤ 0.01(؛ حيث قيمة )ت( املَحُسوبة يف  ُفروق دالة إحصائيًّ
كل مهارة من هذه املهارات أكرب من قيمة )ت( اجلدوليَّة، علاًم بأنَّ قيمة )ت( اجلدوليَّة 
ُمستوى داللة  عند درجات حرية )29(، وُمستوى داللة 0.05 = )2.05(، وعند 
0.01 = )2.76( وذلك يف اجتاه القياس البعدي، وتلك نتائُج ُتشري إىل نجاح وفاعلية 

اإلسرتاتيجيَّة.

طات درجات أفراد املجموعة التجريبيَّة يف القياَسنِي القبيل  ح دللة الُفروق بني ُمتوسِّ شكل )5( ُيوضِّ
قي والبعدي عىل املهارات والدرجة الكلية مُلستوى الَفهم التذوُّ

الفرض الرابع: ُتشري النتائُج إىل ُوجود ُفروق ذات داللٍة إحصائيَّة عند ُمستوى داللة 
طات درجات املجموعة التجريبيَّة يف القياَسنِي القبيل والبعدي  )α ≤ 0.01( بني ُمتوسِّ
عىل املهارات والدرجة الكلية مُلستوى الَفهم اإلبداعي؛ حيث كانْت قيمة »ت« ترتاَوح 
 α( داللة  ُمستوى  عند  ا  إحصائيًّ دالة  ُفروق  وتلك   ،)11.704(  ،)6.100( بني  ما 
0.01(؛ حيث قيمة )ت( املَحُسوبة يف كل مهارة من هذه املهارات أكرب من قيمة   ≥
)ت( اجلدوليَّة، علاًم بأنَّ قيمة )ت( اجلدوليَّة عند درجات حرية )29(، وُمستوى داللة 
0.05 = )2.05(، وعند ُمستوى داللة 0.01 = )2.76(، وذلك يف اجتاه القياس 

البعدي، وتلك نتائُج ُتشري إىل نجاح وفاعلية اإلسرتاتيجيَّة.
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طات درجات أفراد املجموعة التجريبيَّة يف القياَسنِي القبيل  ح دللة الُفروق بني ُمتوسِّ شكل )6( ُيوضِّ
والبعدي عىل املهارات والدرجة الكلية مُلستوى الَفهم اإلبداعي

البحث  َوَضَعها  التي  اخلمسة  الفروض  صحة  ِمن  د  التأكُّ َتمَّ  أنه  يتَّضح  سبق  مما 
الَفهم  مهارات  تنمية  يف  التداولية  النظرية  عىل  القائمة  اإلسرتاتيجيَّة  فاعلية  لتحديد 
م، التي شملْت  القرائيِّ املناسبة لداريس اللغة العربية الناطقني بغريها يف امُلستوى املتقدِّ
أربعة مستويات: )ُمستوى الَفهم االستنتاجي، وُمستوى الَفهم الناقد، وُمستوى الَفهم 

التذوقي، وُمستوى الَفهم اإلبداعي( لدى أفراد املجموعة التجريبيَّة.
تنمية  يف  التداولية  النظرية  عىل  القائمة  اإلسرتاتيجيَّة  فاعلية  ِمن  التأكد  ِمن  وملزيٍد 
امُلستوى  يف  بغريها  الناطقني  العربية  اللغة  لداريس  املناسبة  القرائيِّ  الَفهم  مهارات 
م، تم حساُب نسبة الكسب املعدل لإلسرتاتيجية عن طريق مقارنة النتائج القبلية  املتقدِّ
والبعدية لنتائج طالب املجموعة التجريبيَّة يف كل ُمستوى من مهارات الفهم القرائي 
األربع، وتراوحْت بني )1.33 ، 1.51(، وهي مجيُعها أكرب ِمن )1.2(، وهذا يدلُّ 
عىل أن اإلسرتاتيجيَّة القائمة عىل النظرية التداولية هلا فاعلية يف تنمية مستويات الفهم 
وُمستوى  الناقد،  الَفهم  وُمستوى  االستنتاجي،  الَفهم  ُمستوى  وهي:  األربعة  القرائي 
الَفهم التذوقي، وُمستوى الَفهم اإلبداعي، لدى داريس اللغة العربية الناطقني بغريها 

يف امُلستوى املتقدم.
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اخلامتة:
توصل البحث إىل عدٍد ِمن النتائج هي:

لإلسرتاتيجية القائمة عىل النظرية التداولية فاعلية يف تنمية مهارات الفهم القرائي 
لدى  وكذلك  املتقدم،  املستوى  يف  بغريها  الناطقني  العربية  اللغة  داريس  لدى  كلها 
مستويات الفهم القرائي األربعة وهي: )االستنتاجي، والناقد، والتذوقي، واإلبداعي(؛ 
املجموعة  أفراد  ا بني متوسط درجات  دالة إحصائيًّ النتائج وجود فروق  أثبتت  حيث 
التجريبية قبل تطبيق اإلسرتاتيجية ومتوسط درجات أفراد املجموعة نفسها بعد تطبيق 
العربية  اللغة  لداريس  املناسبة  القرائيِّ  الَفهم  مهارات  اختبار  أبعاد  يف  اإلسرتاتيجية 
م والدرجة الكلية يف اجتاه التطبيق البعدي ويف مستوى الفهم  األجانب يف املستوى املتقدِّ
االستنتاجي ومستوى الفهم الناقد ومستوى الفهم التذوقي ومستوى الفهم اإلبداعي 

والدرجة الكلية لصالح التطبيق البعدي. 

املراجع
املراجع العربية:

التواصل،  يف  جديد  علم  اليوم  التداولية   :)2003( موشالر  وجاك  ربوول  آن   -
ترمجة/ سيف الدين دغفوس، ود/ حممد الشيباين، املنظمة العربية للرتمجة، دار الطليعة 

للطباعة والنرش.
- محدان عيل نرص )1996(: أثر استخدام نشاطات كتابية وكالمية مصاحبة عىل 
تنمية بعض مهارات القراءة الناقدة دراسة جتريبية، بحث منشور باملجلة العربية للرتبية، 

املجلد )16(، العدد األول، يونيه.
- رشدي طعيمة، وحممد الشعيبي )2006م(: تعليم القراءة واألدب، إسرتاتيجيات 
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بحث منشور بمجلة دراسات يف املناهج وطرق التدريس، العدد 210 )ج2(.
وطالبات  طالب  لتدريب  لدورة  مقرتح  تصور   :)2008( اجلرف  سعد  ريام   -
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باتنة،  بكلية اآلداب واللغات، جامعة احلاج خلرض  أنموذًجا، رسالة دكتوراه  اخلطايب 
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- حممد حبيب اهلل )2009(: أسس القراءة وفهم املقروء بني النظرية والتطبيق، دار 
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اآلداب، ط1.
اللغة  اللغة االجتامعي وتطبيقاته يف تعليم  - حممود جالل سليامن )2015(: علم 

العربية، القاهرة، عامل الكتب.
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تنمية  اللغوي يف  النص  بنية  إسرتاتيجية حتليل  فاعلية  السامن )2010(:  مروان   -
مستويات الفهم القرائي للنثر والشعر لدى طالب املرحلة الثانوية، رسالة دكتوراه غري 

منشورة، كلية الرتبية جامعة عني شمس.
- مسعود صحراوي )2005(: التداُوليَّة عند العلامء العرب، دراسة تداولية لظاهرة 
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 ملخص البحث:

عمليا  بتجربتها  قمنا  التي  التداولية  التقنيات  بعض  طرح  إىل  الدراسة  هذه  تسعى 
الظواهر  من  عدًدا  خالهلا  من  ورصدنا  بغريها،  للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  أثناء  يف 
واإلجيابيات، التي ساعدت يف حتسني الوسائل املستخدمة لتوصيل املعلومات عموما. 
وكيفية  نقصدها،  التي  التداولية  باملسائل  ُيَعّرُف  تنظرييا  جانبا  الدراسة  وستعرض 
توظيفها ديداكتيا يف تعليم العربية، ثم ننتقل إىل عرض جمموعة النامذج التجريبية الواقعية 
التصميم  أمهية  إبراز  هو  الدراسة  من  الرئيس  فاهلدف  وعليه  الصدد،  هبذا  املختارة 
تتيح  ومعرفية،  ديداكتية  أبعاد  وله  لسانية،  علمية  أطر  عىل  ِس  املؤسَّ املبتَكر  التجريبي 
للتجربة أن تكون ذات مناح منهجية أصيلة يف هذا احلقل التطبيقي املهم من اللسانيات.

واملنهج املتبع يف الدراسة هو الرصد والتحقق؛ بحيث ُتصمم التجارب أو النامذج 
ويتم رصد املستويات املختلفة من املتعلمني، ثم جُترى التجربة يف قاعة الدرس، مع التنبؤ 
بمجموعة من النتائج، ثم التحقق من نسبة وقوعها فعليا يف أثناء التجربة، وعقب كل 
نموذج وضعنا جمموعة من النتائج اخلاصة بالتجربة، متثل اإلطار املرجعي اإلرشادي 
ملزيد من املقرتحات التجريبية املستقبلية. ونتوقع أن حتقق نتائج هذه التجارب النمذجية 

استخدام التقنيات التداولية فـي تعليم اللغة العربية:
مناذج ديداكتية جتريبية

د. عبد الرمحن حممد طعمة

كلية اآلداب - جامعة القاهرة - مرص
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رصدا كاشفا مهام ألبرز املالمح الديداكتية اخلاصة بتعليم العربية، بام يمكن أن يسمح 
لنا بوضع إطار عريب مرجعي مشرتك Empirical Reference Framework، خمتص 
بتطوير تقنيات تعليم اللغة العربية عىل أسس علمية لسانية جُمربة. كام ستنتهي الورقة 

بمجموعة من التوصيات اخلاصة هبذا التطوير وسبل تعزيزه. 
متهيد )أمهية الدراسة ومنهجية التحليل املتبعة(:

عمليا  بتجربتها  قمنا  التي  التداولية  التقنيات  بعض  طرح  إىل  الدراسة  هذه  تسعى 
الظواهر  من  عدًدا  خالهلا  من  ورصدنا  بغريها،  للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  أثناء  يف 
واإلجيابيات، التي ساعدت يف حتسني الوسائل املستخدمة لتوصيل املعلومات عموما. 
وكيفية  نقصدها،  التي  التداولية  باملسائل  ُيَعّرُف  تنظرييا  جانبا  الدراسة  وستعرض 
توظيفها ديداكتيا يف تعليم العربية، ثم ننتقل إىل عرض جمموعة النامذج التجريبية الواقعية 
التصميِم  أمهية  إبراز  هو  الدراسة  من  الرئيس  فاهلدف  وعليه  الصدد،  هبذا  املختارة 
تتيح  ومعرفية،  ديداكتية  أبعاد  وله  لسانية،  علمية  أطر  عىل  ِس  املؤسَّ املبتَكِر  التجريبّي 
للتجربة أن تكون ذات مناح منهجية أصيلة يف هذا احلقل التطبيقي املهم من اللسانيات.

النامذج  أو  التجارب  ُتصمم  بحيث  والتحقق؛  الرصد  هو  الدراسة  يف  املتبع  واملنهج 
مع  الدرس،  قاعة  يف  التجربة  جُتَرى  ثم  املتعلمني،  من  املختلفة  املستويات  رصد  ويتم 
إمكانية التنبؤ بمجموعة من النتائج، ثم التحقق من نسبة وقوعها فعليا يف أثناء التجربة، 
ُيطلق عليه جتريبيا اإلحصاء  ما  أو  الدراسة علياإلحصاءالالبارامرتي،  اعتمدت  ولذلك 
عينات  عىل  املصممة  التجارب  طبقنا  حيث  Non-Parametric Data؛  الالمعلمي)1( 
عشوائية خمتلفة من الطالب األجانب، بالتنوع بني الذكور واإلناث، وتغاير األعامر كذلك 

1- هذا النوع من البيانات اإلحصائية بسيط يف استخدامه وجتريبه، وال يقوم بافرتاض أي فرضيات رضورية عن عينة 
الدراسة، ألن صفات العينة وخصائصها غالبا ما تكون جمهولة أو غري معروفة جيدا عند التجريب، فقط قد تتاح معلومات 
 Questionnaires عامة تساعد يف اإلحصاء. وهذه البيانات غالبا ما يتم احلصول عليها من خالل االستبيانات املساعدة

. Distribution Free وهذا النوع من البيانات ال يتبع أيضا نمطا توزيعيا حمددا Surveys.واالستطالعات املسحية
واإلحصاء الالبارامرتي أكثر مالءمة ملعاجلة البيانات وحتليلها من املستوى االسمي والرتبي )املتغريات النوعية(، كام يف 
جتاربنا التي سوف نقدمها، ويكون مناسبا يف املواقف التجريبية التي يكون فيها حجم العينة صغريا نسبيا )أقل من 30 

مفحوصا(.
البحوث  فروض  اختبار  يف  والالبارامرتي  البارامرتي  اإلحصاء   :)2006( الدردير  املنعم  عبد  التفاصيل،  من  للمزيد 

النفسية والرتبوية واالجتامعية ، عامل الكتب، القاهرة.
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... إلخ، وأحيانا مع عنرص متغري يشمل بعض متعلمي قواعد العربية من العرب، ليكون 
التجارب  بعض  وعقب  برمتها.  التجربة  أثناء  التوجيهي  للضابط  ممثال  املتغري  العنرص 
الكربى وضعنا جمموعة من النتائج اخلاصة التي يمكن اإلفادة منها، بحيث متثل اإلطار 
املرجعي اإلرشادي للمزيد من املقرتحات التجريبية املستقبلية. ونتوقع أن حتقق نتائج هذه 
التجارب النمذجية رصدا كاشفا مهام ألبرز املالمح الديداكتية اخلاصة بتعليم العربية، بام 
 Empirical Reference يمكن أن يسمح لنا بوضع إطار عريب جتريبي مرجعي مشرتك 
Framework، خمتص بتطوير تقنيات تعليم اللغة العربية عىل أسس علمية لسانية جُمربة. 

كام ستنتهي الدراسة بمجموعة من التوصيات اخلاصة هبذا التطوير وسبل تعزيزه.
مقاربة  يقدم  قسم  قسمني:  إىل  سينقسم   Syllabus الدراسة  خمطط  فإن  ولذلك 
التي  التجريبية،  نامذجنا  خالله  من  نعرض  جتريبي  وقسم  املطروح،  للموضوع  نظرية 
نأمل أن تفيد يف تطوير األسس التعليمية الديداكتية للغة العربية بناء عىل الطرح العلمي 

اللساين يف حقل اللسانيات العرفانية العصبية وغريها.
القسم األول - اإلطار التنظريي للبحث يف التقنيات التداولية اللسانية اخلاصة 

بتعليم العربية:
1- الطبيعة الديداكتية للغة ونامذج من آلياهتا املساعدة عىل التحليل:

املبدع، وإنام هي نظام  الكاتب أو  املتكلم أو  للتعبري عام بنفس  اللغة ليست وسيلة 
فكري شامل يستوعب أنامطا من املعرفة ال حرص هلا، يستثري أجهزة داخلية يف أدمغة 
)عيل  املوايل  املخطط  يف  توضيحه  يمكننا  اللغوي  فاملوقف  التواصل؛  حلقة  يف  البرش 

مدكور، 2016، ص 39(:

خمطط ) 1 ( – طبيعة املوقف اللغوي التصايل ]عملية التداول اخلطايب[
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والرتاكيب  الكلامت  طريق  عن  توصيلها  املراد  الفكرُة  أو  الرسالُة  ِدِث  حُتْ مل  فإذا 
التواصلية.  الوظيفة  فقدت  فقد  عموما  املتلقي  أو  القارئ  أو  املستِمع  من  استجابة 
ولذلك فإن اللغة هي الصورة الذهنية للعامل عند ُكلٍّ من املرسل واملتلقي، وتنتقل من 
خالل عمليات التشفري والقولبة النمذجية يف أدمغة البرش خصوصا، من خالل الرموز 
الفهم عىل قدرة  املختلفة، وتتوقف مسألة  البرشية  املتفق عليها بني اجلامعات  املحددة 

أفراد هذه اجلامعات عىل التحليل والتفسري والنقد والتقييم والتقويم ... إلخ.
وجود  من  بد  فال  البرش  أدمغة  يف  لألفكار  النوعي  االختالف  من  الرغم  وعىل 
اختالف  إىل  ما  نوعا  يرجع  قد  االختالف  َمَردُّ  وإنام  والتوافق،  التشابه  من  معني  قدر 
والتصورات  املفاهيم  وبلورة  الرموز  واستعامل  واألخيلة  الذكاءات  وتنوع  اخلربات 
باإلنسان،  املحيطة  البيئة  يف  التشويش  عوامل  إىل  باإلضافة  العامل،  يف  املوجودات  عن 
اإلنسانية  العلوم  سندريال  هي  اهلل،  رمحه  عيل  نبيل  وصف  حد  وعىل  بذلك،   واللغة 
)نبيل عيل، 2006، ص 127(؛ حيث ترتبع فوق مثلث ذهبي، يشمل علوم: البيولوجيا 
اجلزيئية، واملعلوماتية، واللغة. وبالتايل، فإن ُمدخل التحليل اللغوي هو ُمدخل رئيٌس 
التي  املستويات،  من  جمموعة  عىل  بنيويا  يتأسس  امُلدخل  وهذا  اللغة،  تعليم  عملية  يف 

يمكننا توضيحها عموما باملخطط املوايل:

خمطط ) 2 ( – امُلدخل البنيوي للتحليل اللغوي
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هذا امُلدخل األسايس يؤدي بالتبعية إىل النموذج األوسع املمثل ملهارات التواصل 
لكل  املعدة  اخلطة  بنهاية  الديداكتيكي  الدرس  يتغياها  التي  املرحلة  وهي  اللغوي، 
متعلم  يكتسبها  التي  اللغوي  التواصل  مهارات  بذلك  ونقصد  لساين،  علمي  برنامج 

اللغة عموما )عيل مدكور، 2016، ص 58(: 

خمطط ) 3 ( – نموذج مهارات التواصل اللغوي

أبو  هو  والسمع  االستامع،  هي  اللغوي  للتواصل  األساسية  التداولية  فاملهارات 
امللكات اللسانية كام ذهب ابن خلدون يف مقدمته )ابن خلدون، املقدمة، 2004، 3/ 
1129(، فوسيلة اكتساب امللكة اللسانية هي السمع، ثم الكالم، ثم القراءة، ثم الكتابة، 
وإذا الحظَت، فهي تبدأ من األذن، ثم نزوال إىل اللسان، جيمعها رحم ثقايف مشرتك، 
خوارزمية  تفاصيل  وهلا   .)3( املخطط  يف  كام  تبادلية،  عالقات  املهارات  هذه  وبني 
لعرض  التالية  الفقرة  وستأيت  والتحليل.  العرض  من  آخر  مقام  هلا  معقدة،  رياضية 
للناطقني  العربية  اللغة  معلم  ذهن  يف  حارضة  تكون  أن  جيب  التي  التحليالت  بعض 
بغريها، لكن قبل ذلك نورد إشارة رسيعة إىل أهم ما ذكره اإلطار األورويب املرجعي 
A1، حيث نص عىل أمهية أن  باملستوى املرجعي  يتعلق  املشرتك للغات، خصوصا ما 
يمتلك الدارس بنهاية هذا املستوى القدرة عىل إنجاز بعض املهام املنفصلة يف السياقات 
التداولية املتنوعة، وأورد حتديدا أن اهلدف الديداكتيكي هلذا املستوى يتلخص يف النقاط 

املوالية )اإلطار األورويب املرجعي املشرتك للغات، 2008، ص 44(:
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- القدرة عىل رشاء األشياء البسيطة باستخدام بعض العبارات الواضحة.
- استخدام الساعة والتاريخ ومعرفة كيفية السؤال عنها.

- استخدام عبارات التحية والتهنئة.
- استخدام عبارات: نعم، وال، ومن فضلك، وشكر، وأنا آسف، وما شاهبها.

- يستطيع الدارس ملء البيانات الشخصية باالستامرات غري املعقدة، مثل االسم 
واجلنسية واحلالة االجتامعية وتاريخ امليالد ... إلخ.

- يستطيع كتابة كلامت بسيطة موجزة عىل البطاقات الربيدية.
األولية  اجلوانب  مراعاة  خالل  من  يتأتى  املطلوب  املستوى  هذا  إىل  والوصول 
التي سبق توضيحها يف بداية الدراسة. وقد قام »حممد جوتشني« بتحليل هذه األنامط 
جداول  شكل  يف  إليه،  الرجوع  يمكن  ُمطّول  بحث  يف  ماتعا  حتليال  املهمة  املعيارية 

ولوحات مرجعية تلخص األطر العامة والنتائج)1(.
2 - نامذج من بعض التقنيات اللسانية التداولية ودورها الديداكتيكي يف تعليم 

اللغة العربية:
2- 1 تقنية التفرد:

بمعنى  التفرد؛  بتقنية  ُتعرف  جدا  مهمة  تداولية  بنيوية  بتقنية  العرب  النحاة  اهتم 
تستقل  أن  يمكن  التي  األساسية  اللبنات  أو  األولية،  اللغوية  الوحدات  عن  البحث 
بذاهتا أو تنفرد بنفسها يف السياق، وحددوا الكمية النوعية ملثل هذا التفرد باخلضوع أو 
القابلية لالنفصال واالبتداء؛ بحيث إن كل وحدة لغوية يمكن أن تؤدَي معنى رصحيا 
التداويل، كام يمكن يف الوقت عينه وصُلها بغريها يف عموم اخلطاب؛ أي  يف اخلطاب 
إن الوحدة هي بذاهتا مستقلة )متفردة( )متام حسان، 1985، 88/2-90(. ومن هنا 

تتكامل البنيوية الوظيفية يف اللغة مع تداولية النموذج املطروح للتعليم.
ومن خالل هذه التقنية التداولية املهمة اتضح أن مستويات اللغة البرشية تتداخل 
وترتاكب بصورة شديدة التعقيد، وأن املستوى الرتكيبي )راجع املخطط 2( ليس جمرد 
تأليف بسيط من العنارص التي يشتمل عليها، حتى مستوى الكلمة املفردة، فهي ليست 

1- حممد حقي جوتشني )2015(: منهج اللغة العربية للناطقني بغريها حسب اإلطار املرجعي األورويب املشرتك للغات 
عىل املستويني A2 – A1، جملة عامل الفكر، الكويت، املجلد 44، العدد 2، ص 223.
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جمرد جمموعة من احلروف املتآلفة بصورة ما فقط، بل إهنا تشكل مثاال ومادة، ولذلك 
الرتاكيب  ومستوى  املجردة  الكلم  بني  يتوسط  بيني  مستوى  وجود  تداوليا  ثبت  فقد 
فيام  املعاجم  صناعة  أسس  شّكل  الذي  املستوى  وهو  األلفاظ،  مستوى  هو  املفيدة، 
التقاطع بني  فيه  ، ألنه حيدث  بأنه مستًوى مركزيٌّ املستوى  بعد، ولذلك يوصف هذا 
مستوى اللفظ املجردومستوى اإلفادة املعنوية أو املفاهيمية عىل مستوى التلقي الذهني 
كلها  للغة  املرجعي  الذهني  املنوال  عليه  نطلق  أن  يمكننا  وبذلك  االتصال،  حلقة  يف 
)Christopher Brumfit, 1984, Pp 26-30(. وسوف يتضح ذلك من خالل بعض 
تصميم  بمعنى  الدراسة؛  من  الثاين  بالقسم  نقدمها  سوف  التي  النموذجية  التجارب 
التجارب بناًء عىل األلفاظ وطريقة تواردها عىل ذهن املتلقي، وما يمكن أن يرتتب عىل 

ذلك من مفاهيم ... إلخ.
ولذلك كان نمط تعليم معنى الكلامت من خالل اجلذر والوزن نمطا شائعا ومثمرا 
يف حقل التداوليات الديداكتية لتعليم العربية للناطقني بغريها، كام سنوضح، ولذلك 
أيضا فإن التقسيم التصنيفي هو مرحلة مهمة، وينبغي عىل املعلم توضيحه، فضال عن 
عىل  للغة،  الوظيفي  الدرس  خضم  إىل  الولوج  قبل  املبتدئني  ملستوى  به،  اجليد  اإلملام 
سبيل املثال تقديم املخططات التصنيفية التي من قبيل املخطط املوايل )حممود عيسوي، 

ضمن: عصام شحادة عيل »حترير«، 2013، ص 476(:

خمطط ) 4 ( – تقسيم السم يف العربية وفق معايري حمددة
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• وفيام ييل تفصيل أعمق للمسألة:
2 – 2 تقنية اجلذر والشتقاق واملعنى املحوري:

تعتمد اللغة العربية يف توليد الكلامت واأللفاظ عىل مفهوم )اجلذر(، الذي يتكون 
اجلذر،  من  املشتقة  الكلامت  كل  يف  خيتلف  ال  معينا  ترتيبا  مرتبة  أصلية  حروف  من 
وتشرتك كل الكلامت املشتقة من هذا اجلذر يف معنى عام ال ينفصل عنها )أبو عمشة، 

وشنيك، 2018، ص 33(، كام يف اجلذر ) ك ت ب (:

خمطط ) 5 ( – نموذج الشتقاق اللغوي من جذر الكلمة

فالكلامت: ]كتب ومكتوب ومكتب وكتاب ومكتبة وكتابة[، تشرتك مجيعا يف املعنى 
الوزن الرصيف،  العام، مع محل كل مشتق منها ملعنى تداويل خاص بحسب معيارين: 

والسياق التواصيل.
ينبغي  ال  أساسية  بنيوية  ركيزة  تعد  واالشتقاق  الرصيف  الوزن  تقنية  فإن  ولذلك 
التثبيت  املراحل األولية من  املعجمية، خصوصا يف  املعاين  أن هُتمل يف سياق توضيح 
الذهني للكلمة يف املعجم الذهني، وما يرتبط هبذه الكلمة من مفاهيم تداولية ختاطبية 

يف املراحل الالحقة.
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2- 3 تقنية التحليل التكويني للوحدات:
)التحليل  عليها  نطلق  أن  يمكننا  أخرى  مهمة  تقنية  أيضا  التجذير  بتقنية  ويرتبط 
التكوين  حيث  من  تنقسم  العربية  اللغة  يف  احلروف  فمثال  للوحدات(؛   التكويني 

والتدليل إىل حروف املباين وحروف املعاين )متام حسان، 1984، ص 32(:

خمطط ) 6 ( – أنامط احلروف يف اللغة العربية

يف  للكلمة  الكيل  املبنى  صورة  إجياد  يف  املسامهة  عىل  أمرها  يقترص  املباين  وحروف 
ذهن املتلقي، ألهنا غري مرتبطة تداوليا بداللة معينة، وإجياد هذه الصورة الذهنية الكلية 
املعنى  بناء  يمثل أساس  إنه  بل  العصبية،  اللسانية  الناحية  أمر خطري ومركزي من  هو 
املحوري للكلامت عند متعلم اللغات عموما، ألن صورة الكلمة هي التي ُتنشئ الكود 
الذهني ملعناها يف املعجم املفاهيمي يف دماغ اإلنسان )عبد الرمحن طعمة، 2017، ص 
311 وما بعدها(، بام يسمح بسهولة االستدعاء اآليل عند احلديث املتسلسل يف كالم 
الكلمة: صورة + صيغة؛  ُتصاغ هبا  التي  الرصفية  الصيغة  بالتضافر مع  البرش، وذلك 
إليها أهنا  التي ُتنسب  َب( هي دليل عىل ذات الداللة  فالقرينة مثال عىل أن كلمة )رَضَ
جانب،  من  هذا  الفتحة،   + والباء  الفتحة،   + والراء  الفتحة،   + الضاد  عىل  اشتملت 
ومن جانب آخر أهنا جاءت عىل صيغة )َفَعَل(، ولوال اجتامع ذلك ملا َصحَّ أن نسمَيها 
فعال ماضيا، وال أن نلتمس هلا فاعال ... إلخ. واألمر ُيقاُس عليه يف بقية كلامت اللغة 

بصورها التداولية واالشتقاقية املتنوعة.
2-4 نموذج من تقنية التفرقة النحوية بني أنواع الكلم:

من ضمن هذه التقنيات النحوية التداولية املهمة كذلك التفرقة األولية املهمة التي 
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حني  الثالثي  والوصف  اجلامد  االسم  بني  التفريُق  حيث  العربية،  اللغة  هبا  سمحت 
يشرتكان يف صيغة واحدة، وهنا يمكن ضم املصادر إىل الصفات، وتوضع بقية األسامء 
يف قسم تصنيفي آخر، وتكون القاعدة: إذا َصُلَح اللفُظ ألن ُيصاَغ من مادته الفعُل فهو 

مصدر أو وصف، وإال فال ) متام حسان، 1984، ص 39(:

جدول ) 1 ( – تقنية التفرقة النحوية بني أنواع الكلامت

نوع اللفظاحتامل صوغ الفعلاللفظاحتامل صوغ الفعلاللفظ

اسم× َكْلٌب×ِشرْبٌ

ٌبَعِلَمِعْلٌم َبرَضْ مصدررَضُ

صفةَشُهَمَشْهٌمَكُثَرَكثرٌي

فالشرب والكلب اسامن، والعلم والرضب مصدران، والكثري والشهم صفتان، كام 
يف  تنشأ  املهمة  األسس  هذه  ووفق  الكلمة.  مادة  من  الفعل  صوغ  احتاملية  من  يتضح 
املعجم الذهني عند متعلم اللغة أنامٌط واضحٌة يستطيع من خالهلا التمييز بني خمتلف 
تداوليا  استخداما  استخدامها  العربية، ويتمكن من خالل ذلك من  الكلامت  صنوف 

سليام يف السياق املناسب. 
 3 - الكفاية التواصلية ودورها يف البناء املعريف الذهني ملتعلم اللغة:

3-1 التكامل بني البنيوية والتداولية يف نموذج الكفاية التواصلية:
االستعاميل  اجلانب  أدخلوا  الذين  األوائل  التداوليني  من  باختني«  »ميخائيل  كان 
والسياقي إىل جمال فهم الظاهرة النصية، متجاوزا بذلك أطر التحليل النحوي )حياة أم 
السعد، 2017، ص 103(. فقد تطور العمل التداويل من الوقوف فقط عىل اجلوانب 
البنيوية الوظيفية للغة البرشية إىل البحث يف امللكة التفاعلية التواصلية، والرائد يف ذلك 
هو اللساين »ِدْل هايمس« Hymes، ومن بعده »كاثرين أوريكيوين« يف بحثها لقواعد 

املحادثة.
لقد حرر »هايمس« امللكة التواصلية يف تداولية البحث اللغوي من القيد النحوي 
البنيوي، وفتح النطاق عىل جمال معريف أرحب، يشارك فيه اإلنسان من خالل معارفه 
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 )Hymes, 1984, P 321( وخرباته يف التفاعل الثقايف بتواصله االجتامعي مع اآلخرين
وعىل  عليه،  السابق  البنيوي  الفكر  واضحة  بصورة  خيالف  »هايمس«  فإن  ولذلك   .
رأسه »تشومسكي«، وينطلق إىل نموذج سوسيولوجيا لسانية تواصلية، يف عمل مواٍز ملا 
قدمه »نورمان فاركلوف« يف حتليل اخلطاب االجتامعي. وقد دعا إىل تطوير اللسانيات 
التعليمية »الديداكتية« وحتريرها من ربقة أطر املستويات الصوتية والنحوية والرتكيبية، 
حيث كان االكتفاء هبا فقط. ونحن نؤكد بدورنا أن االنطالق من النموذج البنيوي للغة 
باإلطار  هنا،  نوضح  كام  ُيستكمَل،  أن  جيب  النموذج  لكن  بنا،  مر  كام  ومهم،  أسايس 
يساعد  لن  فقط  القاعدي  فاملنطلق  الفعلية؛  التواصل  حلقة  يف  الديداكتيكي  التداويل 
متعلم اللغة عىل تشكيل اجلمل الصحيحة تداوليا يف مقامات التواصل االجتامعي، ألنه 
ال بد من تكوين ملكة لسانية وقدرة دماغية من خالل التفاعل السياقي املقامي ضمن 
اجلامعات املختلفة، بام يؤدي إىل امتالك قوة إنجازية متكن الدارس من استثارة املخزون 

الذهني وتركيبه تركيبا لسانيا مالئام للموقف االتصايل.
املطاف،  هناية  ليست  »تشومسكي«  أرساها  التي  اللغوية  الكفاية  فإن  ولذلك 
الكفاية  فهذه  النصية،  الديداكتية  النامذج  ضمن  التداويل  باالنفتاح  دورها  وُيستكمل 
اللغوية من حيث هي نظام لغوي قادر عىل التوليد واالبتداع تشتمل عىل آليات وقوانني 
لغوية مهمة، يمكن حرصها يف عنارَص ذهنيٍة ثالثة )هناد املوسى، 2003، ص 124(:

- استدخال قواعد اللغة يف مستوياهتا الشكلية والوظيفية.
- إنتاج ما ال يتناهى من األدوات اللغوية الصحيحة.

- املرجعية الذهنية يف متييز األخطاء ومعرفة الصواب والقدرة عىل التصحيح.
متثل  اللغوية(  الكفاية  أركان  من  مهم  ركن  )وهي  املعجمية  الكفاية  أن  وواضح 
القسم األهم هنا؛ فهي متثل اقتدار املتعلم عىل فهم معاين املفردات والعالقات القائمة 
بينها، وطرق االستعامل السياقي. وقد توسع األمر يف جمال حتليل اخلطاب لتكون هذه 
املتنوعة  اخلطابات  مضامني  سرب  مرتكزات  ضمن  أساسية  ركيزة  املعجمية  الكفاية 

األنامط واملوضوعات.
املعجمية  الكفاية  من  النوعية  النقلة  له  حُيسب  »هايمس«  فإن  أعاله،  تقدم  وكام 
التواصلية(، من  )الكفاية  ما أطلق هو عليه  أو  التداولية،  الكفاية اخلطابية  إىل  اللغوية 
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ثم انفتحت النامذج الديداكتية عىل دور السياق املقامي واملقايل يف االستعامل، ليدخل 
ُيستكمل  وللخطاب،  للغة  االجتامعية  املامرسة  من  تفيد  مرحلة  الديداكتيكي  الدرس 

فيها دور املامرسة اللغوية الذهنية )العنايت، 2010، ص ص 99 – 100(. 
وسيأيت تطبيق ما تقدم عىل نموذج من احلقول الداللية والرتابط النيص بالقسم الثاين 

من الدراسة.
3-2 املخزون املعريف والنسق التداويل وأثرمها يف حتسني الكفاية التواصلية:

للفهم  املهيِّئة  املعرفة  نملك  أننا  هي  والذهن  اللغة  بني  األساسية  الواجهة 
ألجل  معك  يعمل  املحادثة  رشيك  أن  التداويل  التعاون  مبدأ  يوضح  فمثال  الشامل؛ 
املذكرة  بقراءة  تفضلَت  إذا  لك:  قلُت  فإذا  ووضوح،  بصدق  املعنى  عىل  احلصول 
الكلامت،  تقوله  ال  وبام  تداوليا،  تعني  التي  الكلامت  من  سلسلة  فهذه   ! شاكرا  أكون 
املقصود  وليس  العمل.  يف  رئييس  من  توقيعا  مهذب  بأسلوب  مثال  أطلب  أنني 
مهم  أمر  هذا  املذكرة.  يف  بعينه  بالنظر  املخاطب  يتفضل  أن  التحاور  سياق  يف  هنا 
آخر،  ومثال  املعجم.  تدويل  عليه:  نطلق  أن  يمكننا  ما  أو  اللغة،  تعليمية  يف  جدا 
 ،?could you give me a hand فقلُت:  اإلنجليزية،  باللغة  شخصا  سألُت   إذا 
فليس املقصود هنا هو املعنى الفيزيائي )أريد يدا(، بل إن املقصود هو أنني أريد املساعدة. 
وهذا األمر يفرس معظم كالم البرش، أعني أن بنية اللغة تداوليا تقوم عىل ما ُيسمى بـ 
املزج املفاهيمي بني األشياء العينية يف العامل، من خالل االستعارات واملجازات والذكر 
واحلذف ... إلخ، وعندما تدخل كل هذه املعرفة املتاحة عن الوجود عرفانيا إىل الدماغ، 
متتزج باملخزون املعريف والوجداين. فالفهم اللغوي للعامل إذن متفاعل مع خمزون هائل 
من املعرفة البرشية Vast Store of Knowledge تشمل السلوك اإلنساين والعالقات 
خالل  من  األفكار  من  هنائي  ال  عدد  تبادل  لدينا  يكون  بحيث  إلخ؛   ... واخلربات 

استخدام عدد أو جمموعة حمدودة من الرموز واألدوات الذهنية: 

املعجم الذهني الشامل + منظومة القواعد + اإلطار التداويل

هذا اإلطار الثالثي العنارص هو لب النموذج الديداكتيكي الذي ننبه إليه.
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القسم الثاين - اإلطار التجريبي والنامذج املقرتحة:
1-  نموذج تعليم الوحدات املعجمية وتثبيتها يف املعجم الذهني:

وبتجريب هذه الطريقة عىل عينة من 15 طالبا وطالبة، من املستوى املتوسط، كانت 
النتائج التحصيلية مدهشة وواعدة.

املحتوى  فهم  يف  وأثرها  الفونيامت  بني  التمييز  مهارة  النموذج:  عىل  أطلقنا  وقد 
الداليل للوحدة املعجمية، ومن خالل األلوان واجلداول نستطيع تدريب ذهن املتلقي 
عىل مرونة احلفظ واالستدعاء من الذاكرة املعجمية، بشكل سليم ومطاوع، يتفق مع 
طريقة الذهن يف التصوير والتخزين، خصوصا صورة بنية الكلمة التي ذكرناها يف أول 
واخللق  التصوري  املزج  عمليات  تسهيل  يف  كثريا  تفيد  الطريقة  هذه  أن  كام  الدراسة، 
املفاهيمي لوحدات اللغة املعجمية، وكيفية استخدامها يف سياقاهتا التداولية املمثلة هلا:

جدول )2( – نموذج التحويل الفونيمي وأثره يف تغري املحتوى املعجمي للملفوظات

بكلمةالتباس كلمةإىلحتويل

رجزرجسالزايالسني

امُلنَظِريناملنِذِرينالظاءالذال

ناظرةنارضةالظاءالضاد

يقنُطَيقنُتالطاءالتاء

مرقوممركومالقافالكاف
املعاين املرتتبة عىل النتقال أو التغري الفونيمي بني اجلهر واهلمس والتفخيم والرتقيق:

رجس: تأيت بمعنى اخلبث واحلرام والعذاب 
رجز: تأيت بمعنى الوسوسة والعذاب

املنِذرين: الرسل واألنبياء امُلنَظرين: 
رين ألمر ما املَؤخَّ

يقنت: يطيع ويستجيُب يقنط: ييأُسنارضة: حسنٌة متنعمٌة ناظرة: من النََّظر

مركوم: مرتاكم بعضه فوق بعض
مرقوم: خمتوم مكتوب
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2 – نموذج التدريب عىل احلقول الدللية والتامسك النيص:
يمكن توظيف نظرية احلقول الداللية تداوليا بوصفها إطارا ديداكتيا صاحلا للتطبيق 
من خالل التامسك النيص وبنية اخلطاب، ألهنا تستوعب أنامطا من املفردات التي قد 
تبدو غري ذات صلة خارج اإلطار النيص املراد تعليمه. مع مالحظة أن احلقول الداللية 

عموما تشتمل عىل ثالثة أنواع من املفردات )العنايت، 2010، ص 110(:
معنى  هلا  التي  املعجمية  املفردات  وهي   :Content Words املحتوى  كلامت   -
مستقل بذاهتا، ومتثل غالبا مادة خاما تصلح للتوليد ولالشتقاق. ويغلب عىل هذا 
النوع أن يؤدي دور العنرص املساعد للنوعني اآلخرين، وهي تشبه يف هذا أدوات 

الربط، لكنها تسهم يف توجيه النص إىل وجهة معينة.
- الكلامت الوظيفية Function Words: وهي الكلامت التي ليس هلا معنى مستقل 

بذاهتا، بل تعمل عىل ربط العنارص اللغوية، فتكتسب قيمتها بذلك.
- الكلامت املتخصصة )املصطلحات(: وهي الكلامت التي تكتسب داللة اصطالحية 
متخصصة يف حقل معريف معني ُيراُد تعليمه، مثل الرياضيات أو اجلغرافيا أو الطب 

... إلخ.
وهذه األنواع الثالثة تتضافر معا ألجل إنتاج النص املتامسك واخلطاب املرتابط.

واملثال التايل ُطبق عىل عينة أيضا من 15 طالبا وطالبا، املرحلة املتوسطة، املستوى 
املتقدم، وقد أحرزوا مجيعا نتائج متقدمة يف االستيعاب)1(:

فالكلامت الداكنة اللون متثل كلامٍت اصطالحيًة متخصصًة تدل عىل طبيعة النص، 
كلامت  املفردات.  من  اآلخرين  النوعني  يف  تدخل  النصني  يف  األخرى  الكلامت  بينام 

1- النصان من جريدة الغد األردنية، بتاريخ: السبت، 17 يناير 2009، اجلزء الثاين. 
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)سقوط – متفرقة – معتدلة – الرسعة( هي كلامت منفتحة الداللة، لكنها بالتضافر مع 
املصطلحات املتخصصة اكتسبت دالالت مرتبطة بحالة الطقس، بام يضفي عىل النص 
مزيدا من التامسك، وهي أيضا تقوم بدور تكمييل لوظيفة املصطلحات املتخصصة املراد 
تعليمها. وكلامت )شامل – وسط – جنوب – غربية( تكاد تكون مغلقة وثابتة الداللة، 
مع اختالفها نحويا مع كلامت مغلقة من مثل )إىل مع عىل و( ألن األخرية ال تتجاوز 
الطقس(،  )مصطلحات  رئييس  داليل  حقل  إذن  لدينا  النص.  عنارص  ربط  وظيفتها 
وحقل داليل فرعي )املصطلحات اجلغرافية(. ومن خالل السياق التداويل أمكن تعليم 
هذه املصطلحات وغريها من الكلامت املساعدة يف نصوص أخرى، بام ُيدخلنا بقوة يف 

الكفاءة التواصلية التي حتدثنا عنها آنفا.
تكرار  مع  والوصف  التضايف  استخدام  عىل  أيضا  تدربوا  قد  املتلقني  أن  كام 
الكلامت)1( )غائم – الرسعة(، وتدربوا عىل استخدام التدرج الداليل )معتدل – نشط(.

اللغة  معلم  ذهن  يف  حارضة  تكون  أن  جيب  مركزية  بمسألة  النموذج  هذا  وأختم 
بقوة يف  يؤثر  النص  القضايا يف  بالتجريب أن عدد  أنه قد ظهر  العربية خصوصا، هي 
عدد  بزيادة  القراءة  رسعة  تقل  ثابتا  الكلامت  عدد  بقي  إذا  فمثال  النص؛  قراءة  رسعة 
القضايا. وهلذا فإن عدد الكلامت اجلديدة وما تؤديه بحملها الرتكيبي من طرح قضايا أو 
موضوعات هو أمر بالغ األمهية لعملية االحتواء الذهني عند املتلقي؛ وهذا ما ُيعرف يف 
 P 372( )Kintch »علوم النص بـ مقروئية النص، أو سهولة استيعابه، ويضع »فان ديك

Van Dijk, 1978 &, قانونا تداوليا مهام جدا:

3- جتربة استنباط معنى منطقي من احلروف املعروضة برصيا:

1- اهتم »ميشيل مكارثي« بمسألة تكرار الكلامت يف النص، وعّرف التَّكرار بأنه »إعادة الكلمة يف جزء الحق من اخلطاب 
بالتكرار املبارش، أو إعادة معناه من خالل استثامر العالقات الداللية، وهي العالقات الثابتة بني الكلامت، املوجودة يف 

.)McCarthy, 2005, P 65( ».املعاجم، ومعاجم املرتادفات واملتضادات
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جمموعة  من  دال  منطقي  معنى  هلا  كلامت  استخراج  أساس  عىل  تقوم  التجربة 
احلروف، كام يف الرسم التايل، خالل زمن ال يزيد عن 20 ثانية، عىل عينة من 20 طالبا 
وطالبة، مستوى املبتدئني )يف مرحلته األخرية(، واملتوسط األول، وأثناء ذلك فالدوائر 
تدور أمام عني املتلقي، من خالل جهاز عرض مربمج للعمل وفق آلية التغيري)1(، مع 
مالحظة التداخل اللوين حول كل حرف ألجل استثارة القرشة البرصية، وعىل األقل 

جيب احلصول عىل مخس كلامت ال تقل حروفها عن ثالثة أحرف)2(:

خمطط )7( – حروف معروضة ألجل تكوين كلامت ذات دللة منطقية

بالطبع، فالكلامت التي يمكن استنباطها من هذه األحرف، هي، عىل سبيل املثال:

جدول )3( – بعض الكلامت الناشئة عن تكوين احلروف املقدمة للطالب

1- العملية ُتعرف بـ )األيقنة(، وكانت تستخدم قبل ظهور نظريات معاجلة املعلومات يف ضوء نظرية الومضات القرائية 
Reading Eye Saccades )حركات تلقائية لكلتا العينني ُتالَحظ يف جتارب القراءة بني طورين من التثبيت يف االجتاه 
نفسه للمجال البرصي(؛ فقد الحظ العلامء أن العني أثناء القراءة ال جُتِري فحصا شامال ملا بني السطور املكتوبة، بل إهنا 
وباستخدام جهاز  الومضات،  بني هذه  ما  تثبيت حلظي  Saccades مع حدوث  تتحرك يف سلسلة من ومضات حلظية 
التاكتوسكوب )جهاز العارض الرسيع الذي يعرض املثريات البرصية لفرتة حمدودة( ُاكُتشف أن أزمنة الرجع كانت ترتبط 
املألوفة ُتدرك  نتيجة أن الكلامت  إليهم، ووصلوا إىل  املنبهات البرصية املقدمة  باملادة املقروءة أو  ُألفة املفحوصني  بمدى 
بوصفها صورة كلية للكلمة Total Word Picture، وهو األمر الذي نؤكده دوما، كام عرضناه يف أول الدراسة كذلك. 

وقد استبدلنا التاكتوسكوب هنا بعارض البيانات Data Show يف ظل إضاءة معينة:
)Ayres, J & Hopf, T. 1992( 

2- للمزيد حول تقنيات مقارنة اجلذور العربية للكلامت وآليات توليدها:
.)Al-Kharashim I. & Evans, M, 1994, Pp 548 – 560(
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رفعشظرفمنظرعملمجل

منشمسنوعلونجزرفم

سعرفوجشظفسمسن/مل

مفرجمنشمرنموُعرٌفَعَرَف

استطاع  وقد   .Permutations والتوافيق  بالتباديل  غريها  استنباط  يمكن  كام 
الطالب املتدربون من متعلمي اللغة العربية أن يصلوا إىل عدد 4 إىل 5 كلامت يف الزمن 
املطلوب. وتؤدي هذه الطريقة كذلك إىل تدعيم الذاكرة املعجمية فيام خيص الكلامت 
املهم  الكبري  فارس يف معجمه  ابن  بدوائر  التجربة  اجلديدة وطريقة تكوينها. وتذكرنا 
الرائد )مقاييس اللغة(، فنحن هنا نؤكد عبقريته يف الصياغة املعجمية املبنية عىل التوقع 

والتدوير يف استخالص مفردات اللغة عقليا برباعة سابقة لعرصه.
مساعدة  صور  بمجموعة  بإرفاقها  التجربة  بإعادة  الحقة  مرحلة  يف  قمُت  وقد 
الواقع، أما الكلامت املعنوية  مرتبطة بام يمكن استنباطه من كلامت هلا داللة حسية يف 
فبالطبع متثل مفهوما ذهنيا ال يمكن جتسيمه، بل ُيكتسُب ذهنيا ويستقر الحقا يف الدماغ 
كنُت  وإن  آخر ال جمال لرشحه.  أمر  وذاك  اإلدراك،  بوسائل  الربط احليس  من خالل 
الفرار  صورة  مثل  لوازمها؛  من  الزما  متثل  صوًرا  املعنوية  املفاهيم  هلذه  وضعت  قد 
مراحل  وصورة  )سعر(،  كلمة  عىل  الدالة  األموال  وصورة  )مفر(،  كلمة  عىل  الدالة 
منطقة  يف  املاضني  الناس  من  وصورة جمموعة  )نمو(،  كلمة  للداللة عىل  الطفل،  نمو 
وعرة، وهي قد تساعد يف الداللة عىل كلمة )شظف( أو كلمة )فوج(. وبالفعل تبني 
يل أن هناك جمموعة قد ربطوا بني هذه اللوازم التصويرية وهذه الكلامت، ومل يربط بني 
كلمة )شظف( والصورة أحد من األجانب، لصعوبتها، لكن شخصا عربيا متمرسا قد 

استنتجها عندما قمُت بإدراجه بوصفه عنرصا ضابطا يف التجربة.
سابق  لدهيم  ليس  الذين  أخرى(  )جمموعة  الثانية  املرحلة  يف  الطالب  جعلُت  ثم   
ُتعرض  بالصور بشكل عشوائي؛ حيث  الدوائر مصحوبة  يشاهدون  بالكلامت  معرفة 
الصور من خالل الـ Data Show وبطريقة عشوائية Shuffle Play ال تتجاوز 5 ثوان، 
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وكان  والصور،  احلروف  بني  الذهني  التنقل  عىل  جُيربوا  حتى  أمامهم،  ثابتة  وليست 
صورة  ألمهية  الكلامت؛  بتكوين  وربطه  لدهيم  البرصي  املثري  تدعيم  هذا  من  القصد 
التي  التخييلية  والصورة  الرمزية،  احلرفية  الصورة  أوضحنا:  كام  الذهن  يف  الكلامت 
ُينشئها الدماغ وحيفظها لليشء يف العامل، من ثم يطلق الرتميز الصويت واخلطي هلا الحقا. 
فكانت النتائج أرسع، واالستدعاء أقوى. ثم أعدُت التجربة عىل املجموعة األوىل مرة 
أخرى مصحوبة بالصور مع تغيري احلروف ومواضعها، وباستخدام جمموعات خمتلفة 
منها، فكان زمن االستدعاء من خمزوهنم أقل، وزمن التكوين للكلامت اجلديدة التي ال 

معرفة سابقة لدهيم هبا أقل أيضا.
وهذه بعض الصور املرفقة مع التجربة:
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• وخرجنا من هذه التجربة بمجموعة من النتائج املهمة:
التحليل واملنطق عامالن أساسيان يقوم هبام النصفان الدماغيان الكرويان معا   .1
بالتجربة  وسنعرض  املنطقية.  الداللة  ذات  الصحيحة  الكلامت  إىل  التوصل  ألجل 
بني  التفاعل  هذا  يوضح  اجُلمل،  بإنتاج  نمطا خاصا  الدراسة  التالية من هذه  األخرية 

التحليل واملنطق داخل اآللة الدماغية.
لترسيع   prompting حفز  عامل  بوصفه  يعمل  املرفقة  للصور  الذهني  التأثري   .2
التكوين احلريف للكلامت، واالستدعاء الحقا، ألن الدماغ يعمل من خالل بناء نامذج 
الكلمة  صورة  بالصور:  ترتبط  اللغوية  والتشفري  الرتميز  وعمليات  املوجودات،  عن 
التعليم األوىل للطفل  احلرفية، وصورهتا يف الواقع، بشكل تام. ولذلك، ففي مراحل 
املتعلقة  بالصور  التواصل(  وخلق  األشياء،  عن  )للتعبري  اللغوية  املفاهيم  ربُط  يكون 
منه  أمًرا ال مناص  املعجمية،  لغوية، من خالل األطالس  هبا، وما تعرب عنه من رموز 
)1(، حتى من خالل ربط املفاهيم املعنوية بصور متثل الزما من لوازم هذه املفاهيم، كام 

التكوين  اللغوية يف مرحلتي:  القدرة  تنمية  لتحسني  السابقة، وذلك  التجربة  بينُت يف 
الذاكرة املعجمية أكثر مرونة. كام أن هذه األطالس يمكن تنمية  واالستدعاء، وجعل 
حمتواها وفق املراحل املختلفة، ووفق الرشائح املستهدفة: أطفال من العرب يف مراحل 
دراسية خمتلفة، الدارسون للعربية من األجانب ومستويات تعليمهم املختلفة ... إلخ.

للطالب  تعليمها  األفضل  من  اجلديدة  للكلامت  املعجمي  التخزين  عمليات   .3
األجنبي يف املرحلة الالحقة لتعلمه حروف اهلجاء والكلامت البسيطة األوىل، واملرحلة 
املتوسطة وما بعدها، من خالل هذه األشكال التوزيعية التي طرحتها التجربة، سواء 
مرونة كبرية يف  ُيكسُبه  تطورية، ألن ذلك  أخرى  أي طريقة  أو  املربعات،  أو  بالدوائر 
فهم كيمياء احلروف العربية ذات اخلصوصية اخلطية Graphological وطريقة تشابكها 

.)Michael S. Gazzaniga, 2015, P 162( 1- راجع للتفاصيل
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الُكرويني، عرب عمليات  التام بني نصفيه  التناغمي  الكلامت، من خالل األداء  إلنشاء 
املنطق والتحليل، ألننا كام نعلم، نحتاج إىل أكثر من منطقة يف الدماغ للتعاون إلنجاز 
فعل الكتابة املرتبط بتشكل الكلامت وما تعرب عنه، وزوايا األحرف ... إلخ، مما ال جمال 

لعرضه هنا. 
4- جتربة الرتديد الصويت األكوستيكي )السمعي( بالتفاعل مع املثري البرصي:

التجربة تقوم عىل التفاعل الصويت السمعي من خالل ترديد ما تراه العني من أحرف 
بصوت مسموع، وحماولة إنتاج مجلة سليمة عرب هذا التفاعل بني األصوات املمكنة التي 
َتة املوجودة يف التجربة.  يمكن أن ينشأ عن تتابعها مجلة مفيدة، والعنارص الفونيمية امُلَشتِّ

وقد ُطبقت عىل العينة ذاهتا بالتجربة السابقة. فلدينا: 
هلذا  ترديد  ثم  هلا،  معنى  وال  معني،  برتتيب  آليا  ُتعرض  متناثرة  ألحرف  صورة 
هذا  من  سليمة  مجلة  استنباط  حياول  كي  الدماغ  انتظار  ثم  عال،  بصوت  التسلسل 

املجموع الصويت املتتابع؛ كام ييل:
هذه جمموعة من النامذج التي نقصدها، واإلنجليزية كانت للتمرين، أما املثال العريب 

فيمثل التطبيق بعد شحذ أذهان الطالب:

- 1 -
HAY BUM

PIN
THAN

HEIGHT

وعندما ُيطلب من املفحوص أن يقرأ التتابع كام هو موضح فسيسمع صوت ما يقوله 
السليم  النطق  إىل  يصل  أن  معا،  بالنصفني  الدماغ،  سيحاول  التكرار  ومع  دماغه،  يف 
املقصود من هذا التتابع، ألن الصوت يمثل مثريا يستحث الذاكرة املعجمية يف الدماغ 
املخزون  السليمة من  املفردات  العصبية عىل استجالب  املحطات  من خالل كثري من 
الذهني املعجمي، من ثم النطق بالكلامت الصحيحة وفق التتابع املنطقي املفيض بالنهاية 

إىل إنتاج اجلملة املنشودة:
A Bum in the Night



-535-

بمعنى: مرح يف املساء.

- 2 -
 ACE 

DITCH 
DEN 

DIME 

وبالطريقة نفسها السابقة يتوصل املتكلم إىل اجلملة السليمة، ومعظمهم يفعلها بعد 
4 أو 5 مرات من املحاولة والتكرار:

 A Stitch in Time 

بمعنى: ضيق الوقت.

- 3 -
THIS 
SOUP 
HERB 
POLE 

واجلملة: 
The Super Bowl 

 National Football وتعني: املسابقة الدولية السنوية لدوري كرة القدم األمريكي
 League NFL
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• واملثال العريب الذي قمُت بتجربته:
- 4 -

 جـ ما ر ل
 ت ا ب ي ي ـعـ ـة

 كـخـ لـل ا با
 تـ ي

امُلخَترَبين من األجانب، بعد 3 إىل 4 حماوالت وبمساعدة نسبية  وأجاب معظم 
من األستاذ:

مجاُل الطبيعِة اخلالبِة

سوى أن اإلعراب مثََّل مشكلة لبعضهم، نظرا خلصوصية احلركة اإلعرابية يف اللغة 
العربية، وهو ما جعلنا نفرتض أمهية التدريب الصويت عىل احلركات اإلعرابية يف العربية 
خصوصا، ولذلك فإن املرحلة البنيوية يف تعليم اللغة، كام أوضحنا يف الدراسة، ال غنى 
عنها أبدا. وننصح كذلك بعدم ترديد الكلامت بالتسكني، بل بتسييقها يف تركيب دال، 
حتى تدخل الكلامت إىل حمطات املعاجلة الذهنية العصبية مشفوعة بحركاهتا السليمة، 
من ثم حتدث املعاجلة الكلية للغة هلا وحلركاهتا أيضا. وعندما طلبنا من املتعلمني هذا 
اإلعراب  عمليات  بسهولة  يتقنون  أهنم  التجارب  هذه  مثل  تكرار  بعد  اتضح  األمر، 

العامة Parsing بنسبة كبرية وصلت يف بعض املراحل إىل 90 %. 
كام نعيد التنويه إىل أمهية الرتديد أثناء تعلم اللغة؛ فسامع الكلامت داخل العقل أمر ال 

غنى عنه حلفظها السليم واستدعائها املنطقي وفق تتابعها الداليل.
وقد تعرضُت شخصيا ملثل هذا النوع من االختبار الذهني؛ حيث كنت أقرأ يف أحد 
كتب تدريبات اللغة األملانية، وكانت إحدى اجُلمل مكتوبة بطريقة ما جتعل القارئ ال 
لفظية  عبارة عن وحدات  فونيمية جتعل مكوناهتا  فواصل  بوضع  أعني  معناها؛  يفهم 
ع احلروف من خالل نطق  كل منها مكون من مخسة أحرف)1( ثم حُياول القارئ أن جُيمِّ

فيام نيبل(  )فريتز  يد  عىل  تطورت  ثم  )زيمرمان(،  بشفرة  ُتعرف  حتديدا،  األملانية  الشفرة  يف  معروفة،  طريقة  هذه   -1 
شهري فيلم  وهناك  خصوصا،  الثانية  العاملية  احلرب  رسائل  ألغاز  يف   ADFGX بشفرة  ُتعرف  وأصبحت  بعد،    
يدخل أعاله  نعرضه  وما  اجلُمل.  بتفسري  املرتبطة  الرقمية  األلغاز  هذه  من  كثريا  عرض   Enigma اللغز  بعنوان    
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الفونيامت لُيشكل اجلملة الصحيحة، وكانت إحدى اجُلمل:

Dasmu seumn ichth inaus schei ben

ومع تكرار حماوالت التلفظ بصوت واضح، كام يف التجربة أعاله، تستطيع أن تصل 
من املحاولة الثالثة أو الرابعة إىل التتابع الفونيمي السليم وتنطق مجلة ذات معنى سليم:

Das Museum nicht hinaussschieben

نالحظ  عربية  مُجل  هذا عىل  مثل  وبتكرار  آمنا(.  ليس  )املتحف  بالعربية:  ومعناها 
أنه كلام كان طول املقاطع املفصلية Syllables كبريا قلت صعوبة الربط، أما لو فصلت 
ألجل  وقتا  الذهن  فسيستغرق  أحرف،  ثالثة  من  وحدات  بجعلها  مثال  امللفوظات 
للكلامت  الكلية  الصورة  استجالب  إىل  الذهني  امليل  هو  أرى  كام  والسبب  التجميع، 
)اجلشتالت(، فإذا أربكته بتفاصيل التقطيع والتجزيء فسيأخذ هذا وقتا الستجالب 
الكلامت املناسبة إلنتاج اجلملة املنطقية. ويفيد هذا األمر يف خلق توازن بني الكلامت 
ذات الطول املقطعي األكرب واملتوسط واألصغر يف تعليم النصوص، وأنه ال جيب اخللط 
املراحل  املقطع يف سياق واحد يف  املقطعي مع أخرى قصرية  الطول  بالغة  بني كلامت 
التعليمية األوىل، ألن الذهن وقتها يكون مرتبكا بتخزين الكلامت اجلديدة للغة املكتسبة 
حديثا. مع مالحظة أن اللغة األملانية من اللغات ذات املقاطع البالغة الطول يف كلامهتا، 

وأن الذهن يقسم الكلمة أصال بطريقة ال شعورية أثناء نطقها.
اخلامتة والتوصيات:

- ال بد من االلتفات إىل أمهية الطبيعة املعرفية للغة البرشية وتوظيف ذلك يف إطار 
ديداكتيكي يتالءم مع مستويات تعليم اللغة العربية عىل جهة اخلصوص.

- رضورة فهم آليات عملية التدويل اخلطايب ألجل االستعانة هبا يف تطوير نامذج 
تعليمية مناسبة ملتعلم اللغة العربية من الناطقني بغريها.

- أمهية امُلدخل التحلييل البنيوي بوصفه أساسا ينطلق منه معلم العربية إىل النموذج 
األكرب من  الكفاءة التواصلية.

 فيام سامه أندري مارتيني بالتمفصل الفونيمي، وتابع بعده برشح التمفصل املونيمي )الوحدات الداللية(.
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َف ديداكتيا  - أبرزت الدراسة بعض التقنيات اللسانية التداولية التي ينبغي أن ُتَوظَّ
وبجوهر  ذاهتا  العربية  اللغة  بطبيعة  الصلة  وثيقة  أهنا  سيام  ال  العربية،  اللغة  تعليم  يف 
معجمها الكبري. فصورة مبنى الكلمة عىل سبيل املثال متثل مرحلة ذهنية مبكرة ومركزية 
ملتلقي اللغة، وبدوهنا لن تستقيم يف ذهنه عمليات االشتقاق واالسرتجاع وفقا للسياق 

التداويل الالحق يف حلقة التواصل اللساين.
- هناك قوانني لسانية مهمة جيب أن ُتراَعى يف املراحل األوىل من تعليم اللغة العربية، 
خاصة ما يتعلق باالشتقاق وصياغة الفعل من اجلذر. أضف إىل ذلك القوانني اخلطابية 

النصية التي رضبنا مثاال عليها عند »فان ديك« )قانون مقروئية النص(.
إحداث  يف  والتداويل  البنيوي  النموذجني  بني  املهم  التضافر  الدراسة  عرضت   -
عملية التكامل الديداكتيكي الوظيفي يف فهم الظاهرة النصية، من خالل االندماج يف 

دائرة الكفاءة التواصلية التي أبدعها »هايمس«.
االجتامعي،  والتفاعل  والثقافة  اخلربة  مسألة  عىل  التواصلية  الكفاءة  نموذج  ركز   -
وأمهية كل ذلك يف حتقيق سبل ديداكتية رئيسية تؤسس إلطار مرجعي رصني ألجل تعليم 

العربية خصوصا، من خالل تكوين امللكة اللسانية والقوة اإلنجازية للغة عند متلقيها.
قاعات  يف  هبا  قمنا  التي  والتجارب  النامذج  من  خمتارة  جمموعة  الدراسة  قدمت   -
يف  وتداولية  بنيوية  أسس  من  تأطريه  سبق  ما  توظيف  كيفية  خالهلا  من  َتبني  الدرس، 
النامذج والتجارب من ضمن إطار  العربية. ونقرتح أن تكون هذه  اللغة  عملية تعليم 
إرشاديا  جتريبيا  مرجعا  ليكون  املتخصصون،  وضعه  يف  يشارك  تطبيقي  ديداكتيكي 
املعجمية  األطالس  بأمهية  مثاال  رضبنا  كام  بغريها،  للناطقني  العربية  اللغة  ملعلمي 

التصويرية يف املراحل املبكرة من تعليم اللغات عموما.
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ملخص البحث:
يعد تنمية الكفاءة التداولية Pragmatic Competence، من األهداف اجلوهرية يف 
برامج تعليم اللغات األجنبية بصفة عامة، وبرامج تعليم اللغة العربية لغة ثانية بصفة 
خاصة؛ ذلك ألهنا تركز عىل أكثر مهارات اللغة شيوعا يف احلياة اليومية؛ ومن ثم تساعد 
وتقريب  رسالته،  توصيل  املقابل  ويف  العربية،  باللغة  األصيل  الناطق  فهم  عىل  املتعلم 

هدفه بطرق غري مبارشة. 
وعىل الرغم من أمهية الكفاءة التداولية، فإن معظم األدبيات تشري إىل تدين مستوى 
متعلمي اللغة العربية لغة ثانية فيها؛ وغالًبا ما ييسء املتعلمون ذوو املهارات التداولية 
هلا بشكل  التواصلية لآلخرين، وجيدون صعوبة يف االستجابة  النوايا  تفسري  الضعيفة 

 . ا أو غري لفظيٍّ مناسب إما لفظيًّ
متعلمي  لدى  التداولية  الكفاءة  لتنمية  برنامج  بناء  احلايل  البحث  استهدف  وقد 
اللغة العربية لغة ثانية؛ حيث أكدت نتائج بعض الدراسات أمهية الرتكيز عىل املهارات 
استقبااًل  العربية  اللغة  استعامل  يف  ثانية  لغة  العربية  اللغة  دارس  مساعدة  يف  التداولية 
الناطقني األصليني باللغة العربية. ومتثلت إجراءات البحث يف  وإنتاجًا يف تفاعله مع 
بغريها.  الناطقني  من  العربية  اللغة  ملتعلمي  الالزمة  التداولية  الكفاءة  مهارات  حتديد 

تنمية الكفاءة التداولية لدى
متعلمي اللغة العربية الناطقني بغيرها

د. حممد صالح الدين سامل

أستاذ اللغويات الرتبوية املشارك
جامعة قناة السويس - مجهورية مرص العربية
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وبناء برنامج لتنمية الكفاءة التداولية لدى هؤالء املتعلمني، وإعداد أدوات القياس التي 
اللفظية.  التداولية غري  املهارات  وبطاقة مالحظة  التداولية،  الكفاءة  مقياس  متثلت يف 
وتم اختيار عينة من جمموعة من متعلمي اللغة العربية من الناطقني بغريها يف املستوى 
الربنامج  تطبيق  وتم  البحث،  جمموعة  عىل  قبليا  القياس  أدوات  تطبيق  وتم  املبتدئ. 
للتحقق من فاعليته يف تنمية الكفاءة التداولية لدى هؤالء املتعلمني ، وتم تطبيق أدوات 
القياس بعديًا عىل جمموعة البحث، وقد أسفرت البحث عن فاعلية الربنامج يف تنمية 
وتقديم  النتائج،  تفسري  وتم  ثانية.  لغة  العربية  اللغة  متعلمي  لدى  التداولية  الكفاءة 

التوصيات واملقرتحات عىل ضوء نتائج الدراسة.
مقدمة:

العامل،  أنحاء  كل  يف  للمسلمني  ودينية  العربية،  للشعوب  قومية  لغة  العربية  اللغة 
والرغبة متزايدة يف تعلمها عند كل من يتعامل مع األمة العربية يف خمتلف األغراض، 
األساليب  وتوظيف  العربية،  تعليم  تطوير  يف  كبرية  جهود  بذلت  ولقد  واملجاالت. 
رحبا  يزال  ما  املجال  ولكن  بغريها،  الناطقني  عىل  تيسريا  احلديثة  الرتبوية  والتقنيات 
تعليم  يف  ُيْبَذل  بام  ُقورن  ما  إذا  متواضعة  مكانة  يف  العربية  تعليم  يزال  وما  ملرتاده، 

اإلنجليزية والفرنسية واألملانية وغريها من اللغات.
وتعد تنمية الكفاءة التداولية Pragmatic Competence، من األهداف اجلوهرية 
لتعليم  املناسبة  املداخل  من  ألهنا  ذلك  عامة؛  بصفة  األجنبية  اللغات  تعليم  برامج  يف 
فنحن  اليومية؛  احلياة  يف  شيوعا  اللغة  مهارات  أكثر  تتضمن  وهي  وتعلمها،  اللغات 
نستمع ونتحدث أكثر مما نقرأ ونكتب، كام أن الثورة التي حدثت يف وسائل االتصال 

أعطت أمهية كبرية للكلمة املنطوقة.
االجتامعية  اللغة  مهارات  من  املتعلم  متكن  إىل  التداولية  الكفاءة  مفهوم  ويشري 
نقوله،  وكيف  نقوله،  ما  تشمل  وهي  اآلخرين،  مع  اليومية  التفاعالت  يف  املستخدمة 
 Carmen P. & Begona M.,(ولغة اجلسد، وما إذا كان كل ذلك مناسبا ملوقف معني
الناطق  غري  املتعلم  مساعدة  إىل  التداولية  الكفاءة  تنمية  هيدف  ثم  ومن   .  )2014, 26

بالعربية عىل فهم الناطق األصيل هبا، ويف املقابل حماولة توصيل رسالته، وتقريب هدفه 
بطرق غري مبارشة.
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بغريها،  الناطقني  العربية  اللغة  ملتعلمي  التداولية  الكفاءة  أمهية  من  الرغم  وعىل 
التداولية لدى هؤالء املتعلمني؛  فإن معظم األدبيات تشري إىل تدين مستوى الكفاءة 
 Arabic native العربية  باللغة  الناطق األصيل  يفوته بعض كلامت  فاملتعلم كثريا ما 
القصور  نتيجة  حديثه؛  أثناء  الدقيقة  والعبارة  املناسبة  الكلمة  تعوزه  وقد   ،speaker

إىل  وما  السياقية،  واملعلومات  اللغة،  الستخدام  االجتامعية  باالتفاقيات  معرفته  يف 
الفهم  التواصل تعوق يف كثري من األحيان  ذلك، ومن ثم حتدث فجوات يف عملية 

 . )Al-Shammary, M. , 2017, 12(واإلفهام
وغالًبا ما ييسء املتعلمون ذوو املهارات التداولية الضعيفة تفسري النوايا التواصلية 
لفظيٍّ  غري  أو  ا  لفظيًّ إما  مناسب  بشكل  االستجابة  يف  صعوبة  وجيدون  األخرى 
دلَّت  وقد   ،)Allerson, S. & Grabe, W., 2015, 72; Howard, S. 2012,45(
الكفاءة  مستوى  تدين  عىل  املجال  هذا  يف  السابقة  والبحوث  الدراسات  بعض  نتائج 
Al-( الناطقني بغريها، ومن هذه الدراسات العربية من  اللغة  التداولية لدى متعلمي 
 Shammary, M., 2017; Fadel, O. 2017; Rabab’ah, G., 2016; Anderson, B.

 )& Abu Rabiah, S., 2016; Kasper, S., 2012

وقد حاولت الدراسة احلالية أن تسهم يف حل هذه املشكلة من خالل بناء برنامج 
لتنمية الكفاءة التداولية لدى متعلمي اللغة العربية من الناطقني بغريها؛ حيث أكدت 
اللغة  متعلم  مساعدة  يف  التداولية  املهارات  عىل  الرتكيز  أمهية  الدراسات  بعض  نتائج 
العربية من الناطقني بغريها يف التغلب عىل نواحي النقص والقصور يف معرفته باللغة، 

ومساعدته يف استعامل اللغة العربية استقبااًل وإنتاجًا رغم قصور إمكاناته اللغوية.
مشكلة الدراسة:

العربية  اللغة  متعلمي  لدى  التداولية  الكفاءة  مستوى  تدين  يف  املشكلة  حتددت 
الناطقني بغريها، وللتصدي هلذه املشكلة متت اإلجابة عن السؤالني اآلتيني:

1. ما أبعاد الكفاءة التداولية يف اللغة العربية للناطقني بغريها؟
2. ما الربنامج املقرتح لتنمية الكفاءة التداولية لدى متعلمي اللغة العربية الناطقني بغريها؟
3. ما فاعلية الربنامج املقرتح يف تنمية الكفاءة التداولية لدى متعلمي اللغة العربية 

الناطقني بغريها؟
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حدود الدراسة:
اقترصت الدراسة عىل:

1. املتعلمني يف املستوى املتوسط؛ حيث يكون املتعلم قد تعرض ملختلف ظواهر 
عىل  التدريب  من  لالستفادة  تؤهله  واالستقرار  الثبات  من  مرحلة  إىل  ووصل  اللغة، 

تنمية الكفاءة التداولية.
2. مخسة من أفعال الكالم هي: الطلب، والشكوى، واالعتذار، والرفض، واإلقناع 

كعنارص أساسية للربنامج الدرايس املقرتح.
حتديد املصطلحات:

:Pragmatic التداولية
يعرفها صحراوي )2005، 16( بأهنا حقل فرعي من اللسانيات التواصلية يدرس 
الظواهر اللغوية يف جمال االستعامل، ويدمج مشاريع معرفية متعددة يف دراسة ظاهرة 

التواصل اللغوي وتفسريه. 
ويعرفها براون )Brown, H.,2011( بأهنا دراسة الطرق التي يساهم هبا السياق يف 

املعنى، وتشتمل عىل نظرية أفعال الكالم، وغري ها من مداخل السلوك اللغوي.
:Pragmatic Competence الكفاءة التداولية

الفرد  معرفة  يتضمن  والذي  وإنتاجه،  تواصيل  فعل  فهم  القدرة عىل  بأهنا  ف  وُتعرَّ
باملسافة االجتامعية واملرتبة االجتامعية بني املشاركني يف املوقف، وكذلك املعرفة الثقافية 

.)Wenden,A., 2012( واملعرفة اللغوية الظاهرة والضمنية
رسالة  يف  اللفظي  وغري  اللفظي  السلوك  فهم  عىل  القدرة  بأهنا  إجرائيا  وتعرف 
التي  بالدرجة  وتقاس  للهدف.  وحمققة  للموقف  مناسبة  توصيل رسالة  أو  مسموعة، 
التداولية، وبطاقة  الكفاءة  الناطق بغريها يف مقياس  العربية  اللغة  حيصل عليها متعلم 

ْين هلذا الغرض. مالحظة الكفاءة التداولية غري اللفظية، امُلَعدَّ
فروض الدراسة:

1. يوجد فرق دال إحصائيا بني متوسطي درجات املجموعة التجريبية يف القياسني 
القبيل والبعدي ملقياس الكفاءة التداولية لصالح القياس البعدي.

2. يوجد فرق دال إحصائيا بني متوسطي درجات املجموعة التجريبية يف القياسني 
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القبيل والبعدي لبطاقة مالحظة املهارات التداولية غري اللفظية لصالح القياس البعدي.
خطوات الدراسة وإجراءاهتا:

سارت الدراسة وفقًا للخطوات واإلجراءات اآلتية:
1. إعداد قائمة بأبعاد الكفاءة التداولية يف اللغة العربية للناطقني بغريها، وذلك من 
التداولية،  اللسانيات  السابقة يف جمايل  والدراسات  والبحوث  األدبيات  دراسة  خالل 

وتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.
2. بناء برنامج لتنمية الكفاءة التداولية لدى متعلمي اللغة العربية الناطقني بغريها، 
والرفض،  واالعتذار،  والشكوى،  الطلب،  هي:  الكالم  أفعال  من  أنواع  مخسة  يف 

واإلقناع كعنارص أساسية للربنامج.
3. إعداد مقياس الكفاءة التداولية، وبطاقة مالحظة املهارات التداولية غري اللفظية، 

وضبطهام ومعاجلتهام إحصائيا.
الناطقني بغريها يف املستوى  4. اختيار جمموعة الدراسة من متعلمي اللغة العربية 

املتوسط.
5. تطبيق مقياس الكفاءة التداولية، وبطاقة مالحظة املهارات التداولية غري اللفظية 
عىل جمموعة الدراسة قبليا، ثم تطبيق الربنامج املقرتح عىل جمموعة الدراسة، ثم تطبيق 
مقياس الكفاءة التداولية، وبطاقة مالحظة املهارات التداولية غري اللفظية عىل جمموعة 

الدراسة بعديًا، ورصد النتائج ومعاجلتها إحصائيًا، ومناقشتها وتفسريها.
6. تقديم التوصيات واملقرتحات.

أمهية الدراسة:
ُيتوقع أن تفيد هذه الدراسة يف اآليت:

1. اإلسهام يف تطوير برامج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها من خالل معاجلة 
لإلنجاز  درس  إىل  اللساين  الدرس  وحتويل  والتوليدية  البنيوية  اللسانيات  يف  القصور 

اللغوي.
2. تنمية وعي القائمني عىل إعداد برامج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها بأمهية 
الكفاءة التداولية والتأكيد عىل العالقة الوطيدة بني املتّكلم والسياق اخلارجي والتأثري 

املبارش هلذا السياق عىل مقاصد املتّكلم.
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3. تنمية الكفاءة التداولية لدى متعلمي اللغة العربية الناطقني بغريها مما يساعدهم 
يف التغلب عىل نواحي القصور يف التواصل مع الناطقني األصليني بالعربية.

4. تزويد معلمي اللغة العربية للناطقني بغريها بأدوات مقننة يمكن استخدامها يف 
الوقوف عىل مستويات الكفاءة التداولية لدى متعلمي اللغة العربية الناطقني بغريها.

5. فتح آفاق جديدة لدراسات أخرى مستقبلية تتناول تنمية الكفاءة التداولية لدى 
متعلمي اللغة العربية الناطقني بغريها.

الطريقة واإلجراءات:
منهج البحث:

تم استخدام منهج البحث التجريبي الذي خيترب مدى تأثري متغري مستقل )الربنامج 
املقرتح( يف متغري تابع )الكفاءة التداولية( بعد ضبط كل العوامل األساسية املؤثرة يف 

املتغري التابع يف التجربة.
التصميم شبه التجريبي املستخدم:

تم استخدام تصميم املجموعة التجريبية الواحدة باختبار قبيل وبعدي.
إعداد أدوات الدراسة:

1. قائمة أبعاد الكفاءة التداولية:
حتديد هدف القائمة:

استهدفت القائمة حتديد أبعاد الكفاءة التداولية لدى متعلمي اللغة العربية الناطقني 
بغريها.

مصادر اشتقاق أبعاد الكفاءة التداولية:
اعتمد يف حتديد أبعاد الكفاءة التداولية يف اللغة العربية للناطقني بغريها عىل جمموعة 

من املصادر املتنوعة، منها:
- دراسة األدبيات والدراسات السابقة التي تناولت طبيعة الكفاءة التداولية بصفة 

عامة.
- دراسة أبعاد الكفاءة التداولية التي تم التوصل إليها يف البحوث والدراسات السابقة.
- إجراء مقابالت مع عدد من خرباء التعليم للوقوف عىل تصوراهتم ألبعاد الكفاءة 

التداولية يف اللغة العربية للناطقني بغريها.
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وعىل ضوء اإلجراءات السابقة تم التوصل إىل قائمة مبدئية بأبعاد الكفاءة التداولية 
اشتملت عىل )4( أبعاد، و )11( معياًرا، و )36( مؤرًشا، وهي كاآليت:

1( اإلشاريات، ويندرج حتتها )4( معايري و )13( مؤرًشا.
2( متضمنات القول، ويندرج حتتها معياران و )7( مؤرشات.

3( االستلزام احلواري، ويندرج حتته معياران و )6( مؤرشات.

4( أفعال الكالم، ويندرج حتتها )3( معايري و )10( مؤرشات.
انتامء كل مؤرش للمعيار والُبعد الذي يندرج  القائمة، ومدى  وللتحقق من صدق 
حتته، تم وضع القائمة يف صورة استبيان، وعرضها عىل جمموعة من املحكمني الذين 
أصبحت  التعديل  وبعد  واملؤرشات،  املعايري  بعض  صياغة  بتعديل  بعضهم  أشار 
الصورة النهائية لقائمة أبعاد الكفاءة التداولية تتكون من )36( مؤرشا فرعًيا ينتمي إىل 

)11( معيارا، و)4( أبعاد.
2. مقياس الكفاءة التداولية:

مر إعداد املقياس باإلجراءات اآلتية:
حتديد هدف املقياس: 

العربية  اللغة  متعلمي  لدى  التداولية  الكفاءة  مستويات  حتديد  املقياس  استهدف 
الناطقني بغريها.

مصادر إعداد املقياس:
- تم االعتامد عىل جمموعة من املصادر، منها:

- قائمة أبعاد الكفاءة التداولية لدى متعلمي اللغة العربية الناطقني بغريها، والتي 
تم التوصل إليها يف اإلجراء السابق.

- البحوث والدراسات السابقة التي ُعنيت بإعداد مقاييس الكفاءة التداولية مثل: 
.)Miller, G., 2017; Lenchuk, I.& Ahmed, A., 2013; Rueda, Y., 2006(

صياغة  كيفية  لتحديد  النفيس،  والتقويم  القياس  خرباء  بعض  آراء  استطالع   -
مفردات االختبار. 
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مكونات املقياس:
اشتمل املقياس عىل )72( مفردة من االختيار من متعدد لقياس أربعة أبعاد رئيسة 
يندرج  الكالم،  وأفعال  احلواري،  واالستلزام  القول،  ومتضمنات  اإلشاريات،  هي: 
يوضح  اآليت  واجلدول  مؤرش،  لكل  سؤاالن  ُخصص  حيث  مؤرًشا،   )36( حتتها 

مواصفات املقياس:

جدول رقم )1( مواصفات مقياس الكفاءة التداولية

النسبيعدد املفرداتأرقام املفرداتأبعاد الكفاءة التداوليةم الوزن 

12636.1-26اإلشاريات1

القول2 271419.4-40متضمنات 

411216.6-52االستلزام احلواري3

532027.7-72أفعال الكالم4

72100املجموع

صالحية املقياس:
العربية، والقياس والتقويم  اللغة  املقياس عىل جمموعة من خرباء تعليم  تم عرض 
النفيس؛ هبدف التحقق من صالحيته بوصفه أداة لقياس مستوى الكفاءة التداولية لدى 
ملا  املقياس  اتفق املحكمون عىل صالحية  الناطقني بغريها، وقد  العربية  اللغة  متعلمي 

وضع لقياسه.
التجربة الستطالعية للمقياس:

تم جتريب املقياس عىل عينة استطالعية من متعلمي اللغة العربية يف املستوى املتوسط 
بكلية التعليم املستمر باجلامعة األمريكية بالقاهرة، بلغ عددها )12( طالبا، وذلك يوم 
االستطالعي  التطبيق  أسفر  وقد  2017م،  عام  ديسمرب  شهر  من   2 املوافق  الثالثاء 

للمقياس عن وضوح تعليامته، وحساب خصائصه اإلحصائية.
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اخلصائص اإلحصائية للمقياس:
صدق املقياس:

بريسون  ارتباط  معامل  باستخدام  للمقياس،  الداخيل  االتساق  صدق  حساب  تم 
الكلية للمقياس، وكانت قيم  املقياس والدرجة  أبعاد  ُبعد من  Person بني درجة كل 

معامالت االرتباط كام يوضحها اجلدول اآليت:

جدول رقم )2( معامالت ارتباط بريسون بني أبعاد املقياس والدرجة الكلية

م
أبعاد الكفاءة 

التداولية
اإلشاريات

متضمنات 
القول

الستلزام 
احلواري

أفعال 
الكالم

الدرجة 
الكلية

10.760.480.450.85اإلشاريات1

2
متضمنات 

القول
0.7610.550.470.85

3
االستلزام 

احلواري
0.480.5510.550.77

0.450.470.5510.75أفعال الكالم4

الدرجة 
الكلية

0.850.850.770.751

الكلية  بالدرجة  املقياس  أبعاد  ارتباط  معامالت  أن  السابق  اجلدول  من  يتضح 
للمقياس دالة إحصائيًا عند مستويات ترتاوح بني )0.01(، و )0.05(، ويعني هذا 
الكفاءة  قياس  يف  الداخيل  االتساق  من  مرتفعة  بدرجة  املقياس  مفردات  ثبات  حتقق 
التداولية. وهذا يعني أن أبعاد املقياس متسقة ومنسجمة فيام بينها، وأن حمتوى املقياس 

مرتابط ومتناسق.
ثبات املقياس:

 Test – تم حساب معامل ثبات املقياس باستخدام طريقة االختبار وإعادة االختبار
Retest، حيث ُأِعيَد تطبيق املقياس عىل العينة االستطالعية املكونة من )12( طالبا بعد 
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مرور أسبوعني عىل التطبيق األول، وتم حساب معامل االرتباط بني درجات الطالب 
قيم  وكانت   ،Person لبريسون  التتابعي  االرتباط  معادلة  باستخدام  التطبيق  يت  مرَّ يف 

معامالت االرتباط بني درجات التطبيقني كام يف اجلدول اآليت:

جدول رقم )3( قيم معامالت الرتباط بني درجات التطبيقني األول والثاين للمقياس

مستوى الدللة معامل ارتباط بريسونأبعاد الكفاءة التداوليةم

0.950.01اإلشاريات1

القول2 0.730.01متضمنات 

0.840.01االستلزام احلواري3

0.960.01أفعال الكالم4

0.870.01الدرجة الكلية لالختبار

مستوى  عند  ودالة  مرتفعة،  االرتباط  معامالت  أن  يتضح  السابق  اجلدول  من 
)0.01(، مما يدل عىل ارتفاع درجة ثبات املقياس عىل مستوى أبعاده ودرجته الكلية.

زمن املقياس:
البدء يف  حدد الزمن املناسب لإلجابة عن أسئلة املقياس من خالل تسجيل وقت 
اإلجابة، ووقت االنتهاء منها لكل طالب، وحساب متوسط زمن إجابة الطالب الذين 
يقعون يف اإلرباعي األعىل، والذين يقعون يف اإلرباعي األدنى، واعترب جمموع هذين 

املتوسطني الزمن املناسب لإلجابة عن أسئلة املقياس، حيث بلغ )90( دقيقة.
مفتاح التصحيح وتقدير الدرجات:

تم إعداد مفتاٍح لتصحيح مفردات املقياس، وتم تقدير درجة واحدة لكل مفردة، 
وبذلك تصبح الدرجة الكلية للمقياس )72( درجة. وبعد التحقق من سالمة ضبط 

املقياس يكون قد وضع يف صورته النهائية، وأصبح قابال للتطبيق.
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3. بطاقة مالحظة املهارات التداولية غري اللفظية:
هدف البطاقة: 

هدفت البطاقة إىل تقويم املهارات التداولية غري اللفظية لدى متعلمي اللغة العربية 
الناطقني بغريها يف املستوى املتوسط.

حمتوى البطاقة: 
تضمنت البطاقة املهارات التداولية غري اللفظية، املتمثلة يف تعابري الوجه، ولغة اجلسد، 
والنرب والتنغيم، ومسافة اجلسم، واملساحة الشخصية، بعد إعادة صياغتها يف صورة معيارية، 
كأسلوب   Sign System العالمات  نظام  اختيار  تم  وقد  معيار،  لكل  مؤرشات  ووضع 
للمالحظة يف هذه البطاقة، وتم استخدام أسلوب التقدير الكيفي ألداء املتعلمني، حيث تم 
حتديد )4( مستويات لكل مهارة، ويعني حصول املتعلم عىل )4( درجات متكنه من املهارة 
امُلالَحظة، ويعني حصوله عىل )صفر( أن املهارة غري متوفرة لديه، وقد تم عرض البطاقة 

عىل جمموعة من املحكمني الذين أقروا صالحيتها لقياس املهارات التداولية غري اللفظية.
ثبات البطاقة:

استطالعية  عينة  تطبيقها عىل  تم  املالحظة،  لبطاقة  التصحيح  معيار  ثبات  حلساب 
من متعلمي اللغة العربية يف املستوى املتوسط بكلية التعليم املستمر باجلامعة األمريكية 
عام  ديسمرب  من   4 املوافق  اخلميس  يوم  وذلك  طالبا،   )12( عددها  بلغ  بالقاهرة، 
2017م، وبعد مرور أسبوعني ُأعيد تطبيقها عىل العينة نفسها، وتم رصد استجابات 
التطبيق  يت  الدرجات، وتم حساب معامل االرتباط بني درجات مرَّ املتعلمني وتقدير 
باستخدام معادلة االرتباط التتابعي لبريسون Person، وكانت قيم معامالت االرتباط 
ثم  ومن  البطاقة،  ثبات  عىل  تدل  عالية  نسبة  وهي   )5.94( التطبيقني  درجات  بني 

موثوقية معيار التصحيح.
4. الربنامج املقرتح:

اللغة  متعلمي  لدى  التداولية  الكفاءة  لتنمية  درًسا   )25( املقرتح  الربنامج  ن  تضمَّ
العربية الناطقني بغريها يف املستوى املتوسط، وقد نظم حمتوى الربنامج يف مخس وحدات 
واالعتذار،  والشكوى،  الطلب،  هي:  الكالم  أفعال  من  أنواع  مخسة  حول  دراسة 

والرفض، واإلقناع. 
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طرائق التدريس:
اعتمد الربنامج عىل طريقة لعب الدور؛ إذ إهنا متثل أداء املشاركني يف احلياة اليومية 
بامللل والتشتت  انتباههم، وتقلل من شعورهم  اهتاممهم ودافعيتهم، وتثري  وتزيد من 

واالنرصاف عن الدرس.
الوسائل التعليمية واألنشطة:

تم استخدام جمموعة من الوسائل واألنشطة التعليمية لتلبية حاجات املتعلمني يف 
ضوء فلسفته القائمة عىل الكفاءة التداولية، ومن أهم هذه الوسائل واألنشطة استخدام 
صور وملصقات حائطية تعرب عن املواقف التداولية التي تتناسب وموضوع الدرس، 
واستخدام لقطات فيديو، وعروض فالش، وعروض تقديمية، فضال عن التعامل مع 

أفراد املجتمع اخلارجي. 
أساليب التقويم:

تضمن الربنامج أساليب التقويم اآلتية:
1. التقويم القبيل:

وحيدث قبل البدء يف تطبيق الربنامج، ويستهدف حتديد املستوى املبدئي للدارسني 
يف الكفاءة التداولية عن طريق تطبيق مقياس الكفاءة التداولية وبطاقة مالحظة املهارات 

التداولية غري اللفظية.
2. التقويم التكويني:

تقدمه، ومدى  املتعلم، ومعدل  بتغذية راجعة عن أخطاء  املعلم  تزويد  ويستهدف 
حتقيقه لألهداف، ويتم من خالل املالحظات التي يدوهنا املعلم عن املتعلم أثناء تطبيق 

الربنامج، واملناقشات، واملداوالت التي حتدث بني املعلم واملتعلم.
3. التقويم الشامل:

ويستهدف حتديد املستوى النهائي للمتعلمني بعد تطبيق الربنامج، ويتم من خالل 
تطبيق مقياس الكفاءة التداولية وبطاقة مالحظة املهارات التداولية غري اللفظية بعديًا.

التجربة امليدانية:
 اختيار جمموعة الدراسة:

األصيل  املجتمع  ليمثل  بالقاهرة  األمريكية  باجلامعة  العربية  اللغة  معهد  حتديد  تم 
للدراسة، وقد شملت جمموعة الدراسة )8( دارسني، تم اختيارهم بطريقة عشوائية من 

بني الطالب األمريكان باملستوى املتوسط.
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التطبيق القبيل ألدايت الدراسة:
تم تطبيق مقياس الكفاءة التداولية وبطاقة مالحظة املهارات التداولية غري اللفظية 
إحصائيًا  البيانات  عوجلت  ثم  الربنامج،  تطبيق  يف  البدء  قبل  الدراسة  جمموعة  عىل 

لتحديد نقطة البداية التي تنطلق منها املجموعة قبل االنخراط يف الربنامج.
تطبيق الربنامج:

استغرق تطبيق الربنامج )25( ساعة ملدة )7( أسابيع، بواقع )4( ساعات أسبوعيا، 
مع  تفاعلهم  وازداد  الربنامج،  أنشطة  مواصلة  يف  متزايدة  رغبة  الدارسون  أظهر  وقد 

بعضهم البعض.
التطبيق البعدي ألدايت الدراسة:

بعد انتهاء تطبيق الربنامج، ُطبَِّق مقياس الكفاءة التداولية وبطاقة مالحظة املهارات 
وعوجلت  البيانات،  وُرِصَدت  بعديا،  الدراسة  جمموعة  عىل  اللفظية  غري  التداولية 

إحصائيا باستخدام برنامج )SPSS( الستخالص نتائج الدراسة.
نتائج الدراسة، مناقشتها وتفسريها:

اختبار صحة الفرض األول:
تم استخدام اختبار ويلككسون Wilcoxon للمقارنة بني عينتني مرتبطتني، إلجياد 
قيمة )Z( وحساب الفرق بني متوسطي رتب درجات طالب املجموعة التجريبية يف 

القياسني القبيل والبعدي ملقياس الكفاءة التداولية، وقد أسفرت عن النتائج اآلتية: 

جدول رقم )4( قيمة )Z( لدللة الفرق بني متوسطي رتب درجات طالب املجموعة التجريبية 
يف القياسني القبيل والبعدي ملقياس الكفاءة التداولية

املجموعة
املتوسط 
احلسايب

النحراف 
املعياري

اجتاه 
الرتب

ن
متوسط 

الرتب
جمموع 
الرتب

z قيمة
أقل قيمة 

للدللة
حجم 
التأثري

صفرصفرصفرالسالبة32.34.5قبيل
*2.50.012**95

84.536املوجبة65.53.6بعدي

* دالة عند مستوى ≥ 0.05 
** مستوى حجم التأثري كبري
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 )0.05(  ≤ مستوى  عند  إحصائيا  دال  فرق  وجود  السابق  اجلدول  من  يتضح 
والبعدي  القبيل  القياسني  يف  التجريبية  املجموعة  طالب  درجات  رتب  متوسطي  بني 
تنمية  الربنامج يف  تأثري  وأن حجم  البعدي،  القياس  لصالح  التداولية  الكفاءة  ملقياس 
الكفاءة التداولية كان كبريا، والشكل اآليت يوضح الفرق بني متوسطي درجات طالب 

املجموعة التجريبية يف القياسني القبيل والبعدي ملقياس الكفاءة التداولية:

شكل رقم )1( الفرق بني متوسطي درجات طالب املجموعة التجريبية يف القياسني القبيل 
والبعدي ملقياس الكفاءة التداولية

يتضح الشكل السابق وجود فرق بني متوسطي درجات طالب املجموعة التجريبية 
وهذا  البعدي،  القياس  لصالح  التداولية  الكفاءة  ملقياس  والبعدي  القبيل  القياسني  يف 
طالب  لدى  التداولية  الكفاءة  تنمية  يف  إجيايب  تأثري  ذا  كان  املقرتح  الربنامج  أن  يعني 

املجموعة التجريبية. 
ويمكن عرض النتائج اخلاصة بأبعاد الكفاءة التداولية يف اجلدول اآليت:
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جدول رقم )5( قيم )Z( لدللة الفروق بني متوسطات رتب درجات طالب املجموعة 
التجريبية يف القياسني القبيل والبعدي ملقياس الكفاءة التداولية

املجموعةاألبعاد
املتوسط 

احلسايب

النحراف 

املعياري

اجتاه 
الرتب

ن
متوسط 

الرتب

جمموع 

الرتب

قيمة 
z

أقل 
قيمة 

للدللة

حجم 

التأثري

اإلشاريات
صفرصفرصفرالسالبة8.51.6قبيل

*2.50.011**97 84.536املوجبة23.81.3بعدي

متضمنات 

القول

صفرصفرصفرالسالبة7.51.2قبيل

*2.50.011**92 84.536املوجبة13.60.5بعدي

االستلزام 
احلواري

صفرصفرصفرالسالبة8.31.4قبيل

*2.30.017**89 11.20.7بعدي
7428املوجبة

--1متساوية

أفعال 
الكالم

صفرصفرصفرالسالبة8.31.7قبيل

*2.50.012**94 84.536املوجبة16.72.3بعدي

* دالة عند مستوى ≥ 0.05 

** مستوى حجم التأثري كبري

يتضح من اجلدول السابق وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى ≥ )0.05( بني 
متوسطي رتب درجات طالب املجموعة التجريبية يف القياسني القبيل والبعدي ملقياس 
الكفاءة التداولية عىل مستوى كل بعد من أبعاده لصالح القياس البعدي، وأن حجم 
الربنامج  أن  يعني  هذا  و  كبريا،  كان  التداولية  الكفاءة  أبعاد  تنمية  يف  الربنامج  تأثري 

املقرتح كان ذا تأثري إجيايب يف تنمية الكفاءة التداولية لدى طالب املجموعة التجريبية.



-556-

اختبار صحة الفرض الثاين:
تم حساب الفرق بني متوسطي رتب درجات املجموعة التجريبية يف القياسني القبيل 
والبعدي لبطاقة مالحظة املهارات التداولية غري اللفظية، وإجياد قيمة )Z( باستخدام 

اختبار ويلككسون Wilcoxon للعينات املرتبطة، وقد أسفرت عن النتائج اآلتية:

جدول رقم )6( قيمة )Z( لدللة الفرق بني متوسطي رتب درجات طالب املجموعة التجريبية 
يف القياسني القبيل والبعدي لبطاقة مالحظة املهارات التداولية غري اللفظية

املجموعة
املتوسط 
احلسايب

النحراف 
املعياري

اجتاه 
الرتب

ن
متوسط 

الرتب
جمموع 
الرتب

z قيمة
أقل قيمة 

للدللة
حجم 
التأثري

صفرصفرصفرالسالبة41.6قبيل
*2.50.011**98

84.536املوجبة16.81.4بعدي

* دالة عند مستوى ≥ 0.05 

** مستوى حجم التأثري كبري

يتضح من اجلدول السابق وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى ≥ )0.05( بني 
متوسطي رتب درجات طالب املجموعة التجريبية يف القياسني القبيل والبعدي لبطاقة 
حجم  وأن  البعدي،  القياس  لصالح  وذلك  اللفظية،  غري  التداولية  املهارات  مالحظة 
تأثري الربنامج يف تنمية املهارات التداولية غري اللفظية كان كبريا، والشكل اآليت يوضح 
القبيل والبعدي  القياسني  التجريبية يف  الفرق بني متوسطي درجات طالب املجموعة 

لبطاقة مالحظة املهارات التداولية غري اللفظية:
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شكل رقم )2( الفرق بني متوسطي درجات طالب املجموعة التجريبية يف القياسني القبيل 
والبعدي لبطاقة مالحظة املهارات التداولية غري اللفظية

يتضح الشكل السابق وجود فرق بني متوسطي درجات طالب املجموعة التجريبية 
لصالح  اللفظية  غري  التداولية  املهارات  مالحظة  لبطاقة  والبعدي  القبيل  القياسني  يف 
القياس البعدي، وهذا يعني أن الربنامج املقرتح كان ذا تأثري إجيايب يف تنمية املهارات 

التداولية غري اللفظية لدى طالب املجموعة التجريبية.

مناقشة النتائج وتفسريها:
واملهارات  التداولية،  الكفاءة  تنمية  يف  املقرتح  الربنامج  فاعلية  النتائج  أظهرت 
التداولية غري اللفظية لدى متعلمي اللغة العربية الناطقني بغريها، ومما جعل الباحث 
يطمئن إىل هذه النتيجة املالحظات التي دوهنا عن تقدم الدارسني أثناء تطبيق الربنامج، 
نتائج  عن  فضاًل  والدارسني،  الباحث  بني  تدور  كانت  التي  املناقشات  إىل  باإلضافة 
وتطور  الدارسني  تقدم  أكدت  والتي  الربنامج  تطبيق  أثناء  متت  التي  املرحيل  التقويم 
الكفاءة التداولية لدهيم، ويمكن التعويل عىل ذلك عىل ضوء ما قرره ألرسون وجراب 
)Allerson& Grabe,1986,179(، من أن نتائج التقويم النهائي للربنامج تكون غالبًا 
أكثر صدقًا عندما تتفق مع نتائج التقويم غري الرسمي التي دوهنا الباحث أثناء تطبيق 

الربنامج.
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أنواع  مخسة  عىل  الدارسون  تلقاه  الذي  التدريب  إىل  النتيجة  هذه  الباحث  ويعزو 
أفعال  عىل  التدريب  أن  الدراسات  من  عديد  نتائج  أكدت  حيث  الكالم،  أفعال  من 
الكالم يعمل بشكل جيد عىل دعم الكفاءة التداولية لدى داريس اللغة األجنبية/الثانية 

)Richards, J., 2017, 119; Xiao, F., 2015, 145; Seliger, 2011, 152(
أنفسهم  يف  الدارسني  ثقة  من  يزيد  الدور  لعب  أن  الدراسات  بعض  نتائج  وتشري 
خاصة عندما تواجههم عثرة كالمية ويتغلبون عليها، ومن ثم تزيد قدرة غري الناطقني 
 Brown, A., 2010, 57; Brown,( األصليني باللغة يف الكفاءة التداولية بشكل جيد

.)H., 2011,11

الكفاءة  تنمية  تستهدف  التي  الربامج  أن   )Kasper, 2012, 55( كاسرب  ويذكر 
الناطقني األصليني  أكثر طالقة عند مواجهة  أن يصبح  الدارس عىل  تساعد  التداولية 

باللغة، رغم ضعف حصيلته من اللغة األجنبية.
Al- نتائج دراسات )القحطاين، 2014؛  النتيجة مع  البحث احلايل يف هذه  ويتفق 

 )Shammary, M., 2017; Rabab’ah, G., 2016

توصيات الدراسة:
أجل  من  بغريها،  للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  برامج  حمتوى  يف  النظر  إعادة   .1
تضمينها املهارات التداولية؛ إذ إن معظمها أعد بوصفها أداة لإلملام بقواعد جمردة، 

أو قراءة تراث عريب قديم، وليست وسيلة اتصال حي مثمر. 
مدى  الدراسات  أظهرت  حيث  التداولية؛  الكفاءة  لتنمية  خاصة  عناية  إعطاء   .2

حاجة الدارسني إليها.
عىل  لتدريبهم  بغريها؛  للناطقني  العربية  اللغة  ملعلمي  تدريبية  دورات  عقد   .3

إسرتاتيجيات تنمية الكفاءة التداولية.
اللغة  تعليم  برامج  يف  التداولية  الكفاءة  تنمية  للتدريب عىل  ختصيص ساعات   .4

العربية للناطقني بغريها؛ إذ إن الشائع يف هذا املجال عدم االهتامم هبا.
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املقرتحات:
بناء عىل نتائج الدراسة ُيقرتح إجراء البحوث اآلتية:

لدى  التداولية  الكفاءة  تنمية  يف  التواصلية  اإلسرتاتيجيات  بعض  استخدام   .1
متعلمي اللغة العربية الناطقني بغريها.

2. حتديد املهارات التداولية وتصنيفها وفقًا ملستويات الدارسني ) املبتدئ واملتوسط 
واملتقدم(.

3. بحث انتقال املهارات التداولية من اللغة األم إىل اللغة األجنبية.
4. دراسة العالقة بني الكفاءة التداولية وبعض املتغريات مثل العمر واجلنس.

خامتة:
للناطقني  العربية  اللغة  تعليم  ميدان  شهدها  التي  احلديثة  التطورات  من  الرغم  عىل 
بغريها، ومع اإليامن بأن اللغة من وظائفها التواصل، وأن تعليمها للناطقني بغريها ينبغي 
أن يستهدف متكينهم من التواصل مع الناطقني هبا، فإن ثمة مالحظتني جديرتني باالهتامم، 
األوىل أن الكفاءة التداولية مل حتظ باالهتامم عىل مستوى البحوث العربية؛ فلام يعثر الباحث 
وأما  التداولية،  الكفاءة  بتنمية  اهتمت  واحدة  عربية  دراسة  عىل  اطالعه-  حدود  -يف 
املالحظة األخرى فهي أن الكفاءة التداولية ال حتظى بالعناية الكافية يف برامج تعليم العربية 
للناطقني بغريها عىل املستوى التعليمي، فامزالت عناية املعلم منصبة عىل املهارات اللغوية 
دون االلتفات إىل توظيفها يف االستعامل، والنتيجة التي خلصت إليها هذه الدراسة هي أن 
لتنمية الكفاءة التداولية دورا كبريا يف متكني الناطقني بغري العربية من التواصل باللغة العربية، 
ويدعو الباحث إىل حتديد املهارات التداولية، وتصنيفها حسب مستويات الدارسني، وإعادة 

النظر يف حمتوى برامج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها لتضمينها هذه املهارات.
املراجع:

لظاهرة  تداولية  دراسة  العرب،  عند  التداولية   .)2005( مسعود.  صحراوي،   -
األفعال الكالمية يف تراث اللسان العريب. بريوت، دار الطليعة.

- القحطاين، سعد حممد. )2014(. صيغة الطلب عند متعلمي اللغة العربية كلغة 
ثانية: تأثري املستوى اللغوي واملنزلة االجتامعية. املجلة الرتبوية. الكويت، 29)113(، 

.340-305
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- Allerson, S. & Grabe, W. (2015). “Pragmatic Competence 
Assessment”, In D. Dubin & Others (Eds.) Teaching Second Language. 
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-  Anderson, B.& Abu Rabiah, S. (2016).”Should Special Attention 
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Education, 92(4), 150-171.
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- Carmen P. & Begona M. (2014). Pragmatic Competence and Social 
Power Awareness: The Case of Written and Spoken Discourse in Non-
Native English Environments. International Journal of English Studies 
(IJES), 14 (2), 21-38.
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ملخص البحث
يرى بعض الباحثني أن اللغة العربية )وبعض اللغات األخرى( تتسم بوجود ظاهرة 
وبينهام  وفصيح  عامي  رئيسني  لغويني  مستويني  تباين  خالل  من  اللغوية  االزدواجية 
االزدواجية  تارخيية وثقافية وجغرافية خمتلفة. ولتلك  متعددة فرضتها عوامل  مستويات 
اللغوية انعكاسات شتى يف السياق التعليمي، ومن ذلك تعلم العربية لغة ثانية. يف الدراسة 
احلالية يسعى الباحث إىل استقصاء اجتاهات متعلمي اللغة العربية لغة ثانية نحو الفصحى 
والعامية من خالل بحث اجتاهاهتم املبارشة وغري املبارشة. وقد أفاد البحث من استخدام 
االستبانة واختبار املظهر املتجانس مع عينة من طالب إحدى معاهد تعليم اللغة العربية 
املبارشة  االجتاهات  أن  الدراسة  وأظهرت  السعودية.  العربية  باململكة  هبا  الناطقني  لغري 
متيل لإلجيابية نحو الفصحى يف جانبها املعريف، والعاطفي، وتتجه نحو العامية إىل اإلجيابية 
يف جانبها املعريف، والسلبية يف جانبها العاطفي، وهي غري متسقة يف جانبها النزوعي نحو 
العامية والفصحى حيث ختتلط فيها اإلجيابية والسلبية. كام أن االجتاهات غري املبارشة تبدو 
متقاربة جدا حيال الفصحى والعامية مع تفضيل الفصحى خصوصا يف السياقات ذات 
عدم  أن  الدراسة  وأظهرت  االجتامعية.  السياقات  يف  العامية  وتفضيل  الرسمية،  املكانة 

التناغم يف اجلانب النزوعي نابع من طبيعة كل مستوى لغوي وسياقات استخداماته. 

االزدواجية اللغوية فـي سياق العربية لغة ثانية:
اجتاهات املتعلمني املباشرة وغير املباشرة

د.حممود بن عبداهلل املحمود

أستاذ اللغويات التطبيقية املشارك - وكيل معهد اللغويات 
العربية - جامعة امللك سعود
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متهيد
تتسم اللغة البرشية بوجود مستويات لغوية خمتلفة يف اللغة ذاهتا تفرضها عوامل عدة 
الزاوية  املستويات من  تلك  إىل  نظرنا  ما  وإذا  وتارخيية وجغرافية(.  وثقافية  )اجتامعية 
يمتاز عن غريه بخصائص صوتية  أن كل مستوى لغوي  اللغوية االجتامعية، فسنجد 
ورصفية وتركيبية وداللية. وتتباعد تلك املستويات عن بعضها وتقرتب وفقا ملؤثرات 
اللغوية  اللغوية االجتامعية. وإلن كانت االزدواجية  الدراسة  تناوهلا يف  يتم  شتى، كام 
ظاهرة لغوية عامة تنبثق من طبيعة اللغة وتعدد سياقات استخدامها، إال أهنا يف بعض 
ظاهرة  والعامي-  -الفصيح  الرئيسني  اللغة  مستويي  بني  والفجوة  أوضح،  اللغات 
وواضحة، ومن تلك اللغات اللغة العربية. يف الورقة البحثية احلالية، يسعى الباحث إىل 
دراسة اجتاهات متعلمي العربية لغة ثانية نحو االزدواجية اللغوية من خالل استكشاف 
االجتاهات املبارشة وغري املبارشة. وتبدأ الورقة باستعراض إملاحة تارخيية نحو العربية 
لينتقل احلديث بعد ذلك إىل عرض موجز  الفصحى والعامية،  الرتكيز عىل قضية  مع 
قضية  البحث  يستعرض  ثم  علمي،  نقاش  من  ومايكتنفه  اللغوية  االزدواجية  ملفهوم 
النظري  إطاره  البحث يف  ثانية. كام يستعرض  لغة  العربية  تعليم  االزدواجية يف سياق 
بعض األدبيات املتعلقة باالجتاهات اللغوية، ومنهجية دراستها، لينتقل احلديث حول 
املبارشة  منهجية البحث احلايل وأدواته وأسئلته والتي تسعى إىل استقصاء االجتاهات 
وغري املبارشة جتاه الفصحى والعامية لدى متعلمي العربية لغة ثانية. ويف الشق األخري 
البحث )االستبانة واختبار  أدايت  املتحصلة من خالل  للنتائج  الدراسة استعراض  من 

املظهر املتجانس( ونقاشها، وبيان ما توحي به من توصيات.
العربية: إملاحة تارخيية

تصنف اللغة العربية ضمن اللغات يف املجموعة السامية اجلنوبية الغربية، واليشك 
الباحثون بأن اللغة العربية الفصحى التي تستخدم يف عامل اليوم أمضت مايزيد عىل ألفي 
عام لتكون بذلك واحدة من أقدم اللغات املستخدمة يف امتداد تارخيي عريق وفريد. 
املعطيات  أن  إذ  بدقة  العربية ليست معروفة  لبدايات  وبالرغم من أن األصول األوىل 
املتوفرة التؤدي إىل نتيجة واضحة، غري أن أقدم النقوش التارخيية املكتشفة التي تتضمن 
وغني   .)2003 )فرستيغ،  امليالد  قبل   850 للعام  تعود  العرب  إىل  األوىل  اإلشارات 
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عن القول تأكيد أن حقبة صدر اإلسالم كانت عالمة فارقة يف تاريخ اللغة العربية إذ 
انترشت العربية مع انتشار الدين، وأضحت عاملية مسيطرة من أوزبكستان رشقا حتى 
األندلس غربا، وصحب ذلك العديد من الظواهر اللغوية االجتامعية كاستخدام العربية 
باعتبارها لغة تعامل مشرتكة، واالزدياد املطرد يف أعداد متعلميها من غري الناطقني هبا، 
والتعريب التدرجيي لعدد من األمصار التي سكنتها القبائل العربية )الشمري، 2015(.

دينية وثقافية وسياسية  الطويل وماصحبه من مؤثرات  التارخيي  إن ذلك االمتداد 
كان له األثر يف تشكل العربية يف عامل اليوم. حيث نشهد تعدد مستويات اللغة العربية، 
وإمكانية تصنيفها تبعا العتبارات خمتلفة؛ فمن الناحية اجلغرافية أضحى لكل بلد -بل 
وداخل البلد نفسه- عربيته اخلاصة التي تتسم بصفات متيزها عن غريها، ومن الناحية 
)كبار  املختلفة  االجتامعية  الرشائح  بني  العربية  مستويات  اختالف  يتضح  االجتامعية 
السن، عامة الناس، املثقفون ..(، ومن الناحية التارخيية من الواضح وجود مستويات 

لغوية ختتلف فيها فصحى الرتاث، عن الفصحى املعارصة ..إلخ.
العامية  العربية  البحث يف أصول  السياق  التي تطرح نفسها يف ذلك  ومن األسئلة 
احلالية وهل هي انحراف من الفصحى أم امتداد طبيعي هلا متأثر بعوامل خمتلفة. حينام 
االستعامر  بلغات  العربية  العامية  فيها  اختلطت  التي  العربية  العاميات  بعض  نستثني 
إىل أحد رأيني:  يميلون  املعارصين  الباحثني  إن  القول  املحلية، يمكن  اللغات  وبعض 
األول يرى أن العاميات العربية هي انحراف عن الفصحى حيث أدى انتشار العربية يف 
األصقاع املختلفة وتعلمها من قبل غري الناطقني هبا إىل التأثري عىل العربية ونشوء بعض 
العاميات التي متثل انحرافا عن العربية الفصحى )هالل،1993؛ عيسى، 1939(. أما 
القديمة  للعربية وللهجاهتا  امتداد طبيعي  العربية هي  العاميات  أن  الثاين فريى  الرأي 
وجتدر   .)1997 النحاس،  1973؛  )أنيس،  املختلفة  واملالبسات  بالظروف  متأثر 
اإلشارة إىل أن كتب الرتاث العريب تناولت تلك الظاهرة من زاوية معيارية بسط فيها 
احلديث حول هلجات العرب واللحن والفصيح والرديء واملذموم من اللهجات )انظر 

مثال: السيوطي يف املزهر، ابن فارس يف مقاييس اللغة، ابن جني يف اخلصائص(.
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الزدواجية اللغوية واللغة العربية
معريف  أطار  هلا  منهجية  عىل  عموما  اللغوي  التوثيق  يف  الرتاثية  الدراسات  ُبنيت 
ورؤية علمية ظهرت بصورهتا الواضحة من خالل الصناعة النحوية واملعجمية، والتي 
يظهر فيها منهج علامء العربية من خالل اعتامد جانبي السامع والقياس، وهو ما يمكن 
تسميته يف املفهوم اللغوي احلديث بالوصفية واملعيارية )خليل، 1995م(. غري أن ذلك 
التأطري الزماين واملكاين الذي اعتمده علامء العربية حال دون توثيق مادة لغوية ضخمة مل 
تتوافق مع املحددات واملعايري التي رآها كثري من النحويني، وولد استقراء لغويا ناقصا، 
)األفغاين، 1407هـ؛ العطية، 1429هـ( ويف اجلانب اللهجي، مل يكن ضمن أهداف 
اللغوي  الدرس  يف  ورد  وإنام  وتوثيقها،  اللهجات  تلك  استقصاء  الرتاثية  الدراسات 
مل  االستقصائية  الوصفية  فالدراسة  اللهجي،  التنوع  جوانب  لبعض  وصف  الرتاثي 
تكن حارضة )الشمري، 2015م(. لذلك كان مفهوم االزدواجية اللغوية من املفاهيم 

املحدثة يف الدراسات اللغوية احلديثة.
من أوائل الباحثني الذين ناقشوا قضية االزدواجية Diglossia اللغوي األملاين كارل 
كرمباخر يف العام 1902 يف ضوء حديثه حول اللغة اليونانية احلديثة، وأشار ضمن حديثه 
إىل اللغة العربية )الزغول، 1980م(. ومن أشهر من حتدث عن االزدواجية يف العرص 
احلديث شارلز فرجسون حيث بحث حالة أربع لغات تربز فيها االزدواجية ومنها اللغة 
العربية. ويعرف فرجسون االزدواجية بأهنا حالة لغوية تتسم بالثبات نسبيا، ويوجد فيها 
فضال عن اللهجات األساسية نمط آخر خمتلف لغويا، عايل التصنيف، ويف الغالب أكثر 
ويستعمل  الرسمية،  بالطرق  الناس  ويتعلمه  املكانة،  فوقي  اللغوية،  الناحية  من  تعقيدا 
ملعظم األغراض الكتابية واملحادثات الرسمية، وبه يكتب األدب يف عصور خمتلفة، لكنه 

 .)Ferguson, 1959( اليستعمل يف جمتمع اخلطاب للتواصل يف احلياة اليومية
دفع البحث يف االزدواجية اللغوية يف اللغة العربية الباحثني العرب للنظر يف اللغة 
العربية ومستوياهتا املعارصة. ومن أشهر من حاول تصنيف مستويات العربية املعارصة 
السعيد بدوي حيث صنف العربية املعارصة يف مرص إىل مستويات مخسة هي: فصحى 
)بدوي،  األميني  عامية  املتنورين،  عامية  املثقفني،  عامية  العرص،  فصحى  الرتاث، 
1973م(. وكان لتلك التصنيفات أثر كبري يف الدراسات اللغوية االجتامعية الالحقة يف 
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سياق اللغة العربية. وقد تناول الباحثون تلك التصنيفات بالدراسة والتحليل والنقد. 
فعىل سبيل املثال، ترى بسيوين أن هنالك إشكاال يف التقسيم السابق حيث مل يتبني ما 
األساس النظري الذي يقف عليه، إذ نجد أن هنالك ازدواجا بني األساس التارخيي، 
التصنيفات  بعض  ناقشت  كام  الرتبوي،  واألساس  االجتامعي،  اللغوي  واألساس 
 Bassiouney,( اللغوية  األصناف  وعدد  التقسيم،  منهجية  يف  تباينت  التي  املقرتحة 
2009(. وعىل كل، من الواضح تعدد مستويات العربية وأن تصنيفها إىل جمرد فصحى 

وعامية فيه اختزال كبري للوضع اللغوي الذي تتداخل فيه تلك املستويات.
الزدواجية وتعليم العربية لغة ثانية

لالزدواجية اللغوية انعكاس كبري عىل تعليم العربية واكتساهبا ليس ألبنائها فحسب 
بل وحتى ملتعلميها لغة ثانية. وتشري بعض الدراسات إىل أن االزدواجية اللغوية يف اللغة 
للتباين  وذلك   ،)2007 )العاميرة،  الفصحى  اكتساب  عملية  أثناء  عائقا  متثل  العربية 
الذي يشهده متعلم اللغة بني الواقع يف الصفوف الدراسية، وبني اللغة التي يتعرض هلا 
يف سياقات التواصل العامة والتي تتضمن اختالفات صوتية ورصفية وداللية )القفعان 
االزدواجية  لقضية  النظر  يمكن  بأنه  أبومغنم )2015(  ويرى  والفاعوري، 2012(. 
فاملتعلمون  اللغوية.  املتعلمني  حاجات  من  انطالقا  العربية  تعليم  سياق  يف  اللغوية 
الراغبون يف العربية ألغراض أكاديمية أو دينية ليس لدهيم حاجة كبرية للعناية بالعامية 
واستيعاب أساليبها؛ يف حني من يتعلم العربية ألغراض اندماجية أو تواصلية رصفة 
فإن عنايته باملستوى العامي أقرب لتحقيق أهدافه. ويرى الباحث بأن األصل يف تعليم 
العربية لغة ثانية ينطلق من إجادة الفصحى باعتبارها املستوى اللغوي املشرتك بني البالد 
العربية، والذي بإجادته يتمكن متعلم العربية من حتقيق جل أغراضه )دينية، أكاديمية، 
دبلوماسية...(، خالفا للمستوى العامي الذي يرتبط بقطر معني، ومستويات حمدودة 
من التواصل. ويف الوقت ذاته، فإن وعي متعلم العربية لغة ثانية باالزدواجية اللغوية 

وبعض الفروق بني الفصحى والعامية عنرص مهم ضمن اكتساب الثقافة اللغوية.
ثانية خصوصا  لغة  العربية  تعليم  الرغم من أمهية قضية االزدواجية يف سياق  عىل 
كام  والتحليل  والنقاش  بالدراسة  حتض  مل  فإهنا  التواصلية،  أو  االندماجية  لألغراض 
ثانية  لغة  العربية  متعلمي  اجتاهات  السابقة يف  الدراسات  استطالع  ينبغي. ويف سياق 
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تناولت  دراسات  الدراسات؛  نوعني من  بني  التفريق  يمكن  اللغوية  االزدواجية  نحو 
ثانية، ودراسات  العربية كلغة  العربية حيث يتعلمون  املتعلمني يف السياقات  اجتاهات 
تناولت اجتاهات املتعلمني يف السياقات غري العربية حيث يتعلمون العربية لغة أجنبية. 
فعىل سبيل املثال يف السياق العامين، قام املعمري )Al-Mamari, 2011( بدراسة اجتاهات 
متعلمي العربية لغة ثانية يف عامن، وبينت الدراسة أن قضية االزدواجية اللغوية يف العربية 
متثل عامال مؤثرا يف عملية تعليم اللغة وخصوصا حينام يتم تعليم العربية يف بلد عريب. 
وأظهرت نتائج البحث أن لدى متعلمي العربية وعيا بقضية االزدواجية اللغوية وأن 
ذلك الوعي مرتبط باملستوى اللغوي. فالطالب من املستويات اللغوية العليا أكثر وعيا 
اللغوية  املستويات  من  للطالب  معها خالفا  التعامل  وأقدر عىل  اللغوية  باالزدواجية 
الدنيا. كام بينت الدراسة أن متعلمي العربية لغة ثانية يدركون أمهية الفصحى وإتقاهنا مع 
رغبتهم يف معرفة يشء من العامية خصوصا للتواصل يف احلياة اليومية. أما يف األردن، 
العربية  اللغة  تعليم  يف  اللغوية  االزدواجية  أبعاد  بدراسة   )2015( أبومغنم  قام  فقد 
لغة ثانية يف األردن من خالل مناقشة عالقتها باملناهج، واملعلم، واجتاهات املتعلمني. 
وأظهرت الدراسة االجتاهات اإلجيابية للمتعلمني جتاه تعلم العامية إىل جانب الفصحى 
ألغراض التواصل، وإدراكهم بأن تعدد العاميات يف العامل العريب يمثل إشكاال بالنسبة 
الباحث إىل  هلم، كام بينت الدراسة صعوبة إدراك الطالب للمستوى العامي. ويدعو 
استثامر عالقة العامية بالفصحى والرتكيز عىل األنامط املشرتكة يف عملية تعليم العربية 
لغة ثانية رغبة يف دمج متعلميها مع املجتمع. أما يف البيئات غري العربية، فتعد دراسة 
باملر )Palmer, 2007( مثاال عىل ذلك، حيث درس اجتاهات معلمي ومتعلمي العربية 
يف الواليات املتحدة األمريكية نحو تعلم اللهجات العامية العربية، وأظهرت دراسته 
عدم رغبة األساتذة يف تدريس العاميات العربية يف فصول تعليم العربية يف الواليات 
املتحدة، وعدم تشجيعهم لطالهبم عىل ذلك، حيث يرون أن االهتامم جيب أن ينصب 
عىل دراسة العربية الفصحى. وبينت الدراسة أن اجتاهات الطالب نحو تعلم الفصحى 
إجيابية، مع رغبتهم يف معرفة العامية الستخدامها يف التخاطب مع عامة الناس، ويرى 
يف  املستخدم  اللغوي  املستوى  باعتبارها  بالعامية  للعناية  ماسة  حاجة  هنالك  أن  باملر 
االزدواجية  أن قضية  السابقة  الدراسات  الواضح من خالل  التواصل. وعىل كل من 
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تباينا  هنالك  وأن  أجنبية،  لغة  أو  ثانية  لغة  العربية  تعليم  يف  مؤثرا  عامال  متثل  اللغوية 
العربية حياهلا ختتلف  متعلمي  اجتاهات  وأن  الظاهرة،  بتلك  العربية  متعلمي  يف وعي 

باختالف غايات املتعلمني وأغراضهم من تعلم العربية.
الجتاهات اللغوية:

تعد دراسة االجتاهات Attitudes إحدى االهتاممات الرئيسة لعلم النفس االجتامعي 
وشهدت اهتامما كبريا خالل العقود السبعة األخرية )Oppenheim, 2001(. وقد تم 
توظيف هذا املفهوم يف اللغويات االجتامعية حتى أضحت دراسة االجتاهات نحو اللغة 
أحد االهتاممات الرئيسة له )Appel & Muysken, 1987( وذلك نابع من أمهية دراسة 
االجتاهات عىل كافة املستويات يف اللغويات االجتامعية؛ إذ تظهر احلالة الراهنة للوضع 
االجتاهات  مصطلح  ويشري  التعليمية.  العملية  يف  انعكاساهتا  إىل  باإلضافة  اللغوي، 

 .)Ager, 2001, p. 125( بوجه عام إىل احلالة الذهنية نحو يشء ما
هي؛  رئيسة  مكونات  ثالثة  من  تتألف  االجتاهات  أن  الباحثني  من  كثري  ويرى 
السلوكي/  املكون   ،Emotion العـاطـفي  املكـون   ،Knowledge املعريف  املكون 
ما  إىل  حييل  املعريف  فاملكون   .)Action Ager, 2001; Rajecki, 1982  ( النــزوعي 
لدى األفراد من معلومات ومعارف وأفكار وقيم و معتقدات نحو لغة/ تنوع لغوي 
معني )Baker, 1992( . أما املكون العاطفي فيشري إىل الشعور الوجداين والعاطفي جتاه 
لغة/ تنوع لغوي معني )Baker, 1992(. يف حني املكون السلوكي/ النزوعي يقصد به 
السلوك نحو اللغة واألفعال املحتملة التي يقوم هبا الفرد جتاه لغة/ تنوع لغوي معني 
الثالثة لالجتاهات ليست  )Matsuda, 2000(. وجتدر اإلشارة إىل أن تلك املكونات 
متداخلة وتؤثر يف بعض، ويف بعض  فهي   ،)Baker, 1992( دائاًم  متناغمة  بالرضورة 
أمهية  اللغة  تعلم  االجتاهات يف سياق  ولدراسة  التنافر.  من  نوع  بينها  يكون  األحوال 
بالغة حيث أثبتت األبحاث التي تم إجراؤها يف العقود الثالثة األخرية العالقة الرتابطية 
 Quiles, 2009; Sayadian( بني النجاح يف تعلم اللغة وبني االجتاهات اإلجيابية نحوها

 .)& Lashkarian, 2010
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منهجية دراسة الجتاهات اللغوية
بناء  اللغوية ختتلف  االجتاهات  لدراسة وحتليل  منهجيات شتى  من  الباحثون  أفاد 
ينطلقون منها. وبوجه عام، تقوم دراسة االجتاهات عىل منهجني  التي  النظريات  عىل 
خمتلفني لكل منهام نظرته وتفسرياته للغة ومها املنهج السلوكي واملنهج املعريف. فاملنهج 
السلوكي يتبنى دراسة االجتاهات من خالل دراسة ما يمكن مالحظته بشكل رصيح 
السلوكية  النظرية  أن  ذلك   .)Appel & Muysken, 1987( ما  لغة  الفعل جتاه  كردة 
ال  ما  وترك  مبارشة  بصورة  مالحظتها  يمكن  التي  الظواهر  ودراسة  بحث  إىل  تدعو 
غور  لسرب  كافية  غري  اللغوية  لالجتاهات  النظرة  تلك  أن  غري  مبارشة.  مالحظته  تتم 
اللغوية ومعرفة كنهها واستقصائها )Ihemere, 2006(. من جانب آخر،  االجتاهات 
ليست  اللغوية  االجتاهات  بأن  اعتقاد  من  االجتاهات  دراسة  يف  املعريف  املنهج  ينطلق 
معرفية  عملية  اللغوية  فاالجتاهات  بالرضورة.  مبارش  بشكل  مالحظته  يمكن  عنرصًا 
عقلية يف ذهن الفرد ربام تظهر وقد ال تظهر يف سلوكه ومشاعره )Acosta, 2003(. و 
أغلب الباحثني يف االجتاهات اللغوية يتبنون النظرة املعرفية للتوجهات عىل الرغم من 

 .)Ihemere, 2006( بعض الصعوبات يف دراسة اجلوانب غري املبارشة لدى األفراد
باستخدام  املعرفية  النظرية  عىل  بناء  اللغوية  االجتاهات  بقياس  الباحثون  قام 
املبارشة  فالدراسة  املبارشة.  والدراسة غري  املبارشة،  الدراسة  رئيسيتني: مها  منهجيتني 
قائمة عىل استجواب املبحوثني بشكل رصيح حول مواقفهم اللغوية باستخدام إحدى 
العظمى  الغالبية  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر  واملقابلة.  كاالستبانة  املبارشة  البحث  أدوات 
من أبحاث االجتاهات تسري عىل هذه املنهجية )Schwars, 2008(. وهذه املنهجية يف 
دراسة االجتاهات اللغوية قائمة عىل افرتاض مبدؤه أن الفرد قادر عىل اكتشاف اجتاهاته 
اللغوية بنفسه متى ما أتيحت له الفرصة بطريقة مناسبة. غري أنه قد يتعذر عىل الطريقة 
املبارشة استكشاف االجتاهات اللغوية بشكل دقيق لسبب أو آلخر. فبعض املبحوثني 
قد يصعب عليه أن حيدد مواقفه اللغوية بشكل دقيق، كام أن بعضهم قد ال يرغب يف 

اإلفصاح عن اجتاهاته لسبب أو آلخر.
 وحماولة لتفادي بعض جوانب القصور يف الدراسة املبارشة لالجتاهات حاول أحد 
الباحثني ابتكار طريقة جديدة لقياس االجتاهات بطريقة غري مبارشة. حيث قام المربت 
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 matched guise وزمالؤه يف العام 1960م بابتكار اختبار املظهر املتجانس Lambert

من  وإنام  عنها،  املبحوثني  سؤال  دون  اللغوية  االجتاهات  لقياس  يسعى  والذي   ،test

التي  اللغوية  التنوعات  اللغة/  إىل  االستامع  بعد  املبحوثني  فعل  ردة  دراسة  خالل 
ُتْسَتهدف دراستها. ويتضمن اختبار املظهر املتجانس تسجيل نص بالتنوعات اللغوية 
التنوعات اللغوية املستهدفة عىل أن  املستهدفة يف الدراسة، مع مراعاة ترمجته إىل كافة 
يقوم بالتسجيل ناطق أصيل لكل تلك التنوعات اللغوية. وبعد ذلك يتاح للمبحوثني 
يقوموا  أن  نص  كل  إىل  االستامع  بعد  منهم  ويطلب  املختلفة  النصوص  إىل  االستامع 
بتقييم كل متحدث عرب صفات حمددة ترتاوح من إجيابية إىل سلبية )مثل: متعلم-غري 
متعلم( وفق درجات خمتلفة. علام أنه اليفصح للمبحوثني قبل مجع البيانات عن هدف 
الدراسة وسبب مجع البيانات )ربام يقال هلم كيف يمكن لكم ختيل شخصية األفراد من 
بعد  إبالغهم هبدف االختبار احلقيقي  يتم  أن  إىل أصواهتم( عىل  خالل جمرد االستامع 
االنتهاء منه، وذلك مراعاة ملتطلبات البحث األخالقية. ويتوقع أن يظن املشاركون أن 
كل تسجيل ينتمي لشخص خمتلف، بينام يف الواقع كل متحدث تم تسجيل صوته بأكثر 
من لغة. لذلك يتوقع أن يكون االختالف يف نتائج التقييم ناجتة عن اختالف اللغات بني 
املتحدثني وليس راجعا إىل أي يشء آخر نظرًا ألن املحتوى هو ذاته، و املتحدثون هم 
أنفسهم كذلك )Hoare, 2001; Ihemere, 2006(. وطبقت هذه الطريقة خالل العقود 
أثبتت نجاحها نسبيًا يف  العامل و  بيئات خمتلفة من  املاضية عىل لغات خملفة يف  اخلمسة 
 Chin & Wigglesworth,( استكشاف االجتاهات غري املبارشة نحو التنوعات اللغوية
مثل  القصور  تعرتهيا بعض جوانب  العلمي  البحث  منهجية يف  كأي  أهنا  إال   .)2007

محولة  فيه  التظهر  نص  اختيار  يقرتح  لذلك  التقييم،  عىل  النص  حمتوى  تأثري  احتاملية 
ثقافية واضحة.

وبينام تندرج املنهجيتان السابقتان يف دراسة االجتاهات اللغوية )الطريقة املبارشة، 
لدراسة  أخرى  طريقة  فهناك  البحث،  يف  الكمي  املنهج  حتت  املبارشة(  غري  والطريقة 
املجتمعية  املعاجلة  عليها  ويطلق  البحث  يف  الكيفي  املنهج  من  تنطلق  االجتاهات 
)societal treatment(. وتقوم هذه املنهجية عىل دراسة االجتاهات اللغوية من خالل 
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ما  جمتمع  يف  املختلفة  اللغات  مع  األفراد  لتعامل  اإلثنوغرافية  والدراسات  املالحظة 
)Ammon, 2005; Garrett, 2010(. ومن ضمن النقد املوجه هلذه الطريقة أهنا أكثر 

.)Thøgersen, 2010( انطباعية من الطرق األخرى يف دراسة االجتاهات اللغوية
منهجية البحث وأسئلته وأدواته 

تقوم الدراسة احلالية عىل املنهج الكمي، وتسعى لإلجابة عىل السؤال الرئيس اآليت: 
ما اجتاهات متعلمي العربية لغة ثانية املبارشة وغري املبارشة نحو اللغة العربية الفصحى 
نحو  املبارشة  اجتاهاهتم  )ما  فرعية  أسئلة  عدة  الرئيس  السؤال  من  ويتفرع  والعامية؟ 
الفصحى؟ ما اجتاهاهتم املبارشة نحو العامية؟ ما اجتاهاهتم غري املبارشة نحو الفصحى؟ 

ما اجتاهاهتم غري املبارشة نحو العامية؟(.
العام  يف  الرابع  املستوى  يف  العربية  اللغويات  معهد  طالب  البحث  جمتمع  ويمثل 
املستوى  الباحث  واختار  ويبلغ عددهم )30( طالبا.  الدرايس 1439هـ/1440هـ، 
الرابع ألنه املستوى األخري يف برنامج اإلعداد اللغوي، ومن ثم فالكفاية اللغوية لدى 
العينة تصنف بأهنا فوق املتوسطة وهذا مهم إلدراك االزدواجية اللغوية، والتفريق بني 
األقل سنة يف  أمضوا عىل  املستوى  ذلك  الدارسني يف  أن مجيع  كام  العربية،  مستويات 

اململكة العربية السعودية.
مها  البيانات  جلمع  رئيسيتني  أداتني  الباحث  صمم  البحث،  أسئلة  عىل  ولإلجابة 
االستبانة واختبار املظهر املتجانس. ولبناء االستبانة، أفاد الباحث من عدد من الدراسات 
Marley, 2004؛  2015؛  أبومغنم،  أبرزها:  )ومن  اللغوية  االجتاهات  يف  السابقة 
Matsuda, 2000؛ Murad, 2007؛ Palmer, 2007 ؛ Park, 2006؛ Tulloch, 2004؛ 

Young, 2006(. وبعد انتقاء البنود املناسبة من الدراسات السابقة وتكييفها وفق الدراسة 

االستبانة يف  وكانت  والثبات.  الصدق  وقياس  االستبانة،  بتحكيم  الباحث  قام  احلالية، 
صورهتا النهائية تتألف من 22 بندا )12 لقياس االجتاهات نحو الفصحى، و12 لقياس 
االجتاهات نحو العامية(، حرص الباحث فيها عىل أن تقيس جوانب االجتاهات الثالثة 

)املعريف، العاطفي، النزوعي( )انظر نموذج االستبانة يف صورهتا النهائية، امللحق:1(
الباحث بتسجيل صويت  الثانية فهي اختبار املظهر املتجانس، حيث قام   أما األداة 
لشابني سعوديني لنص قصري )100 كلمة تقريبا( يتناول العالقة بني الصحة والغذاء، 
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العامية  بالعربية  ثانية  سجل  ثم  الفصحى،  بالعربية  مرة  متحدث  لكل  سجل  حيث 
الباحث  التسجيالت )4(. وقام  مع تغيري مايلزم يف النص الفصيح، وأضحى جمموع 
من  عدد  من  اإلفادة  خالل  من  للمتحدثني  الشخصية  السامت  تقييم  نموذج  بتصميم 
 Bilaniuk, 2003; Chiba et al., 1995; Hassall et al., 2008;( الدراسات السابقة
نموذج  ويتضمن   .);Lambert et al., 1960; McKenzie, 2008; Park, 2006

)انظر  شخصية.  سمة   )12( والثبات  الصدق  وقياس  التحكيم،  بعد  النهائي  التقييم 
نموذج تقييم اختبار املظهر املتجانس امللحق:2(.

نتائج البحث ومناقشتها
تستعرض األسطر التالية نتائج البحث مع مناقشتها يف الوقت ذاته، من خالل البدء 
نقاش حيال عالقتهام  املبارشة، ويعقب ذلك  املبارشة، ثم االجتاهات غري  باالجتاهات 

ببعض.
الجتاهات املبارشة:

الفصحى  نحو  املبارشة  االجتاهات  لقياس  املستخدمة  االستبانة  نتائج  لتحليل 
واالنحراف  احلسايب،  واملتوسط  التكرارات،  حساب  إىل  الباحث  عمد  والعامية، 
املعياري، مع اإلشارة إىل أن كل بند ُقيم من قبل املشاركني من خالل مقياس مخايس، 
أعطي الدرجات اآلتية يف التحليل )موافق بشدة:5، موافق:4، حمايد:3، غري موافق2، 
غري موافق بشد:1(. ويلخص اجلدول اآليت نتائج بنود االستبانة يف الشق األول املوجه 

لقياس االجتاهات املبارشة نحو اللغة العربية الفصحى:
جدول )1( الجتاهات املبارشة ملتعلمي العربية لغة ثانية نحو الفصحى

الـعبــــارات
املتوسط 
احلسايب

النحراف 
املعياري

الرتتيب

4.950.211الفصحى مهمة ألهنا لغة القرآن

أفهم من املحارض الذي يستخدم 
الفصحى أكثر من فهمي من املحارض 

الذي يستخدم العامية
4.820.592
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الـعبــــارات
املتوسط 
احلسايب

النحراف 
املعياري

الرتتيب

جيب أن يستخدم الناس يف السعودية 
الفصحى للتواصل فيام بينهم

3.951.173

أحب مشاهدة األفالم التي تستخدم 
الفصحى

3.771.194

القنوات التلفازية اجليدة تستخدم 
العربية الفصحى فقط

3.731.165

3.641.146إتقان الفصحى جيعلني أفهم العامية

ينبغي أن يستخدم املحارض الفصحى 
فقط يف قاعة الدراسة

3.551.637

الفرق كبري جدا بني الفصحى والعامية 
السعودية

3.321.048

أشعر باحلرج حينام أستخدم الفصحى 
يف احلديث مع أصدقائي السعوديني

3.271.249

جيب تعليم العربية الفصحى فقط 
العربية للناطقني بغري 

3.181.7410

يسخر عامة الناس مني حينام أحتدث 
الفصحى

3.001.4811

يف  الواردة  العبارات  عىل  املوافقة  قوة  بحسب  مرتبة  النتائج   )1( اجلدول  يعرض 
بالقرآن«،  الرتباطها  الفصحى  »أمهية  هي  موافقة  األكثر  العبارة  وكانت  االستبانة. 
حيث حظيت بموافقة شديدة من كل الطالب، عدا طالب واحد اختار موافق، وذلك 
غري مستغرب فالطالب مسلمون، ومكانة العربية عندهم مرتبطة بصلة وثيقة بالقرآن. 
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احلديث  حني  الدراسة  عينة  من  الناس  عامة  »سخرية  فهو  موافقة  األقل  العبارة  أما 
فإن   )3.00( حمايد  احلسايب  املتوسط  أن  من  الرغم  عىل  أنه  ويالحظ  بالفصحى«، 
االنحراف املعياري مرتفع )1.48( مما يعني تباين وجهات النظر حيال تلك العبارة. 
حني  يف   %22.7 موافقة  وعدم  العبارة،  عىل   %50 موافقة  التفصيلية  النتائج  وتظهر 

البقية آثروا احلياد، مما يعني موافقة األغلبية عىل تلك العبارة.
والعاطفي  املعريف،  جانبها  يف  لإلجيابية  متيل  املبحوثني  اجتاهات  أن  النتائج  وتظهر 
حيث تربز مكانة العربية الفصحى لدى املبحوثني من حيث ارتباطها بالدين، وتأكيدهم 
عىل أمهية استخدامها حتى يف التواصل بني عامة الناس، ويف الوقت ذاته تظهر النتائج 
اعتقادهم بالفجوة بني الفصحى والعامية، ومن الالفت للنظر إيامهنم بأن هنالك رؤية 

سلبية جتاههم حينام يتحدثون الفصحى مع أصدقائهم السعوديني ومع عامة الناس.
أما يف اجلانب النزوعي فهنالك عدم اتساق يف اجتاهات املبحوثني، حيث يرون أمهية 
الفصحى يف السياق التعليمي، وأن مستوى الفهم لدهيم مرتبط بحديث املحارض هبا، 
قاعة  يف  املحارضون  يلتزم  أن  إىل  ويدعون  العامية،  لفهم  سبيل  الفصحى  إجادة  وأن 
يشء  تعليم  أمهية   )%40( منهم  كثري  يرى  املقابل  ويف  بالفصحى؛  باحلديث  الدراسة 
العامية للناطقني بغري العربية. أما يف السياق اإلعالمي، فيفضل أغلبية املشاركني  من 
مشاهدة األفالم التي تستخدم الفصحى، كام أن لدهيم ميال إىل أن استخدام الفصحى 
غري  التستخدم  الشأن  ذات  فالقنوات  اإلعالمية،  القناة  بمستوى  مرتبط  اإلعالم  يف 

الفصحى.
جانبها  يف  لإلجيابية  متيل  املبحوثني  اجتاهات  إن  القول  يمكن  العموم،  حيث  ومن 
املعريف، والعاطفي، وهي غري متناغمة يف جانبها النزوعي، وعدم االتساق يف االجتاهات 
أمر طبيعي كام سنناقش الحقا. ولعل مزيدا من التفسري يتضح بعد استعراض اجتاهات 

عينة الدراسة نحو العامية يف اجلدول اآليت:
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جدول )2( الجتاهات املبارشة ملتعلمي العربية لغة ثانية نحو العامية

الـعبـــــارات
املتوسط 
احلسايب

النحراف 
املعياري

الرتتيب

العامية السعودية جزء من الثقافة 
السعودية الوطنية 

4.141.131

معرفتي للعامية السعودية تساعدين 
كثريا يف احلياة اليومية

4.001.072

البد من استخدام العامية يف بعض 
األحيان

3.821.103

استخدام العامية يساعدين عىل بناء 
صداقة مع السعوديني

3.771.194

السعوديون حيبون أن تتحدث إليهم 
بالعامية يف اللقاءات غري الرسمية

3.731.035

3.681.556جيب منع استخدام العامية يف التعليم

أحرص عىل تعلم بعض املفردات 
العامية

3.501.447

أمتنى أن ندرس يف املعهد شيئا من 
السعودية العامية 

3.271.458

ال أحب مشاهدة الربامج التلفازية التي 
العامية تستخدم 

3.231.779

 أنا أستمتع بقراءة العامية يف وسائل 
التواصل االجتامعي

2.731.5510
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الـعبـــــارات
املتوسط 
احلسايب

النحراف 
املعياري

الرتتيب

استخدام املحارض للعامية يف الصف 
املتعلمني يفيد 

1.951.2111

قوة  بحسب  مرتبة  بالعامية  اخلاص  الشق  يف  االستبانة  نتائج   )2( اجلدول  يظهر 
جزء  السعودية  »العامية  هي  موافقة  األكثر  العبارة  وكانت  العبارات.  عىل  املوافقة 
إىل  يشري  مما  الطالب  أغلب  بموافقة  حظيت  حيث  السعودية«،  الوطنية  الثقافة  من 
رؤيتهم للعامية بوصفها إحدى مكونات الثقافة املحلية. أما العبارة األقل موافقة فهي 
»استخدام املحارض للعامية يف الصف يفيد املتعلمني« حيث يشري أغلب املشاركني إىل 

عدم موافقتهم لتلك العبارة.
وبصورة عامة، تظهر النتائج إجيابية اجتاهات الطالب نحو العامية يف اجلانب املعريف 
ويف سياق التواصل من حيث ربط العامية بالثقافة الوطنية املحلية، وأن معرفة العامية 
أمر مساعد لتدبري أمور احلياة اليومية، وأهنا سبيل لبناء الصداقة واالندماج مع املجتمع 
املحيل. أما يف اجلانب العاطفي فيظهر أن هنالك اجتاهات سلبية نحو العامية يف اجلانب 
والنظرة  تستخدمها،  التي  التلفازية  الربامج  من  النفور  متمثلة يف  اإلعالمي خصوصا 
ضوء  يف  يفرس  ربام  وذلك  االجتامعية،  التواصل  وسائل  يف  استخدامها  جتاه  السلبية 
وخصوصا  النزوعي  اجلانب  أما  املكانة.  متدين  لغوي  تنوع  باعتبارها  للعامية  النظرة 
يف اجلانب التعليمي فيظهر عدم اتساق اجتاهات املبحوثني، ولعل ذلك نابع من تأثري 
اجلانب املعريف واجلانب العاطفي. إذ تربز اإلجيابية يف اجلانب النزوعي من حيث حاجة 
املشاركني إىل استخدام العامية يف بعض املواقف، وحرصهم عىل تعلم بعض املفردات 
العامية، ورغبتهم يف معرفة يشء من العامية يف معهد اللغة؛ ويف املقابل تظهر السلبية 
التعليم،  يف  العامية  استخدام  منع  بوجوب  اعتقادهم  حيث  من  النزوعي  اجلانب  يف 
ورؤيتهم السلبية جتاه استخدامها يف املحارضات، باإلضافة إىل إقرارهم يف بند سابق 

بأنه »جيب تعليم العربية الفصحى فقط للناطقني بغري العربية«.
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يف  لإلجيابية  متيل  الفصحى  نحو  املبحوثني  اجتاهات  أت  املبارشة  الدراسة  تظهر 
أما اجتاهاهتم نحو  النزوعي،  املعريف، والعاطفي، وهي غري متناغمة يف جانبها  جانبها 
العامية فتتجه لإلجيابية يف جانبها املعريف، والسلبية يف جانبها العاطفي، وهي غري متسقة 
يف جانبها النزوعي. إن عدم االتساق بني االجتاهات يمكن تفسريه يف ضوء االزدواجية 
اللغوية يتعاطى معها متعلمو العربية لغة ثانية، إذ تظهر هلم أمهية الفصحى باعتبارها 
معرفيا  الفصحى  إىل  فيميلون  الرسمية  التخاطب  بمقامات  وارتباطها  الترشيع،  لغة 
وعاطفيا، ويف الوقت ذاته فإن حاجتهم للعامية التي يضطرون الستخدامها يف سياق 
التواصل يف احلياة اليومية جتعل اجتاهاهتم املعرفية إجيابية نحوها، بينام اجتاهاهتم العاطفية 
استخدام  إىل  حاجتهم  أن  كام  الفصحى.  من  منزلة  أدنى  العامية  باعتبار  للسلبية  متيل 

الفصحى والعامية وفقا لسياقات معينة جعل اجتاهاهتم النزوعية حياهلام متباينة.
الجتاهات غري املبارشة

املظهر  أسلوب  الباحث  استخدم  مبارشة،  غري  بصورة  االجتاهات  الستكشاف  سعيا 
املتجانس، وقام الباحث بتحليل النتائج إحصائيا من خالل مجع بيانات استجابات املشاركني 
جتاه تقييم السامت الشخصية للمتحدثني باملستوى الفصيح، واملتحدثني باملستوى العامي، 
وحساب املتوسط املعياري للمقياس املستخدم واملقسم إىل 5 درجات، حيث تعني الدرجة 
)1( األدنى، بينام الدرجة )5( هي األعىل يف تقييم السامت الشخصية. ويظهر الشكل التايل 

ملخص استجابات املشاركني نحو متحدثي الفصحى ومتحدثي العامية:

شكل )1( الجتاهات غري املبارشة ملتعلمي العربية لغة ثانية نحو الفصحى والعامية
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ملتحدثي  الشخصية  السامت  تقارب  من  بالرغم  القول  يمكن  العموم  حيث  من 
املعياري  املتوسط  بلغ  حيث  بقليل  أعىل  الفصحى  جتاه  أهنا  إال  والعامية  الفصحى 
اإلمجايل )3.64(، يف حني بلغ للعامية )3.53(. وتلك النتيجة العامة تظهر اإلجيابية 
يف االجتاهات غري املبارشة جتاه الفصحى وجتاه العامية مع تفضيل للفصحى. وبعبه من 
حيث  الدراسة،  يف  املستخدم  العامي  املستوى  ضوء  يف  النتيجة  تلك  تفرس  أن  املمكن 
اعتمدت الدراسة عىل حتوير النص الفصيح إىل نص عامي يتسم بالعامية املعتادة لدى 
املثقفني واملتعلمني، واملستخدمة أحيانا يف السياقات األكاديمية، ومل يستهدف العامية 

الرصفة والتي تنتمي بوضوح إىل منطقة معينة.
عينة  الجتاهات  املبارش  غري  التقييم  تعكس  التي  الشخصية  السامت  حيث  ومن 
البحث حيال التنوع اللغوي، فيظهر أن املستوى الفصيح لدى املبحوثني مرتبط ببعض 
السامت مثل: »مهذب، ماهر، لطيف، فصيح، صادق، طموح، متعلم« بصورة أكرب من 
متحدثي  التقييم من  أعىل يف  العامي  املستوى  متحدثي  أن  نجد  بينام  العامي.  املستوى 
يكمن  النتائج  وتلك  اجتامعي«.  »متواضع،  مثل:  السامت  بعض  الفصيح يف  املستوى 
أن تفرس يف ضوء طبيعة املستوى الفصيح، واستخداماته يف املجتمع يف السياقات عالية 
املكانة، خالفا للمستوى العامي املرتبط بصورة أكرب بسياقات التواصل اليومي البسيط 

والعالقات االجتامعية.
خامتة

أظهرت نتائج الدراسة أن اجتاهات عينة البحث املبارشة متيل لإلجيابية نحو الفصحى 
يف جانبها املعريف، والعاطفي، وتتجه نحو العامية إىل اإلجيابية يف جانبها املعريف، والسلبية 
يف جانبها العاطفي، وهي غري متناغمة يف اجلانب النزوعي لكال املستويني. كام أن تلك 
املبارشة والتي كانت متقاربة جدا  تتسق بصورة كبرية مع االجتاهات غري  النتائج ربام 
املكانة،  ذات  السياقات  يف  خصوصا  للفصحى  تفضيل  مع  والعامية  الفصحى  حيال 

وتفضيل للعامية يف السياقات االجتامعية.
تعليم  سياق  يف  اللغوية  االزدواجية  نحو  االجتاهات  أن  احلالية  الدراسة  بينت  كام 
تداخل  يكتنفها  وإنام  املطلقة  السلبية  أو  باإلجيابية  اختزاهلا  اليمكن  ثانية  لغة  العربية 
وتباين يف االجتاهات جتاه املستوى اللغوي ذاته، وتلك النتيجة انعكاس لواقع املستويات 
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اللغوية وتداخلها وارتباطها بمقامات خمتلفة للتخاطب. كام تظهر الدراسة أمهية تنمية 
الثقافة اللغوية لدى متعلمي العربية لغة ثانية، إذ ليس اهلدف هنا للدعوة لتعليم العامية 
يف صفوف تعليم اللغة واملوجهة ألغراض أكاديمية؛ بل تأكيد أن متعلمي اللغة بحاجة 
املستويات  إدراك  يقودهم  الذي  اللغوي  الوعي  وتنمية  اللغوية  الثقافة  اكتساب  إىل 
بوجه عام.  اللغة  اكتساب  النجاح يف  املرتبطة هبا وذلك جزء من  اللغوية واخلطابات 
العربية لغة  اللغوية يف سياق تعليم  التي تناولت االزدواجية  ويف ظل شح الدراسات 
ثانية تبدو احلاجة ماسة إىل مزيد من الدراسات الستقصاء انعكاسات هذه الظاهرة عىل 

تعليم العربية واكتساهبا، ودافعية املتعلمني، وآليات التعامل األفضل معها.
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امللحق )1( 
استبانة لقياس اجتاهات متعلمي العربية لغة ثانية نحو االزدواجية اللغوية

عزيزي الطالب:
واللغة  الفصحى،  العربية  اللغة  نحو  اجتاهاتك  معرفة  إىل  االستبانة  هذه  تسعى 
العربية العامية. ونقصد هنا »بالفصحى« ذلك املستوى اللغوي املستخدم يف اخلطابات 
نرشات  مثل  اإلعالمية  الربامج  من  الكثري  ويف  األكاديمية،  واملحارضات  الرسمية، 
السعودية  العامية  هبا  فنقصد  »العامية«  أما  والفكرية،  الثقافية  والربامج  األخبار 

املستخدمة يف البيئة اجلامعية من قبل بعض األساتذة أو الطالب.
اجلزء األول: االجتاهات نحو العربية الفصحى، والعربية العامية

اللغة  استخدام  نحو  توجهاتك  ملعرفة  التعبريات  بعض  جتد  سوف  اجلزء  هذا  يف 
العربية الفصحى، والعامية. سوف جتد بجانب كل فقرة أرقام من 1 إىل 5. وهذه هي 

دالالت هذه األرقام:
)1( موافق بشدة )2( موافق )3( حمايد )4( غري موافق )5( غري موافق بشدة

من فضلك اخرت اإلجابة األنسب من وجهة نظرك حول العبارات التالية:

البند
موافق 
بشدة

حمايدموافق
غري 

موافق

غري 
موافق
بشدة

الفصحى مهمة ألهنا لغة القرآن 1

2
الفرق كبري جدا بني الفصحى 

السعودية والعامية 

3
يسخر عامة الناس مني حينام 

أحتدث الفصحى

4
أشعر باحلرج حينام أستخدم 

الفصحى يف احلديث مع أصدقائي 
السعوديني
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البند
موافق 
بشدة

حمايدموافق
غري 

موافق

غري 
موافق
بشدة

5
جيب أن يستخدم الناس يف 

السعودية الفصحى للتواصل فيام 
بينهم

6
أفهم من املحارض الذي يستخدم 

الفصحى أكثر من فهمي من 
املحارض الذي يستخدم العامية 

7
ينبغي أن يستخدم املحارض 

الفصحى فقط يف قاعة الدراسة 

8
إجادة الفصحى جتعلني أفهم 

العامية

9
جيب تعليم العربية الفصحى فقط 

العربية للناطقني بغري 

10
التلفازية املحرتمة  القنوات 

تستخدم العربية الفصحى فقط

11
أحب مشاهدة األفالم التي 

الفصحى تستخدم 

12
استخدام العامية يساعدين عىل 

بناء صداقة مع السعوديني

13
السعوديون حيبون أن تتحدث 
إليهم بالعامية يف اللقاءات غري 

الرسمية
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البند
موافق 
بشدة

حمايدموافق
غري 

موافق

غري 
موافق
بشدة

14
العامية السعودية جزء من اهلوية 

السعودية الوطنية 

15
البد من استخدام العامية يف 

بعض األحيان

16
السعودية  للعامية  معرفتي 

تساعدين كثريا يف احلياة اليومية

17
استخدام املحارض للعامية يف 

الصف يفيد املتعلمني

18
جيب منع استخدام العامية يف 

التعليم

19
أحرص عىل تعلم بعض املفردات 

العامية

20
أمتنى أن ندرس يف املعهد شيئا من 

السعودية العامية 

21
الأحب مشاهدة الربامج التلفازية 

العامية التي تستخدم 

22
أنا أستمتع بقراءة العامية يف 
وسائل التواصل االجتامعي

شكرا لتعاونك يف هذه الدراسة.
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امللحق )2( 
نموذج تقييم ألسلوب املظهر املتجانس*

اجلزء األول: التقييم
سوف تستمع إىل 4 أصوات خمتلفة من متحدثني خمتلفني. من فضلك بعد االستامع 
إىل كل متحدث اخرت التقييم املناسب للمتحدث بناًء عىل تقييمك العام للشخص كام 

يف هذا املثال:
مثال: اجتامعيغري اجتامعي

املتحدث رقم: 1
1. متواضعغري متواضع

2. متعلمغري متعلم
3. اجتامعيغري اجتامعي

4. ذكيغري ذكي
5. طموحغري طموح
6. صادقغري صادق

7. واثق من نفسهغري واثق من نفسه
8. طريفغري طريف
9. لطيفغري لطيف

10. فصيحغري فصيح
11. ماهرغري ماهر

12. مهذبغري مهذب

املشاركون كل  قّيم  للنموذج احلايل، حيث  الباحث )4( نامذج مشاهبة  * استخدم 
متحدث بنموذج مماثل ملا يف النموذج.
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ملخص البحث
املجتمع  يف  االجتامعي  التواصل  مواقع  لغة  لدراسة  حماولة  هي  الدراسة  هذه 
مواقع  أكثر  أحد  يعترب  الذي  تويرت،  االجتامعي  التواصل  موقع  وخاصة  السعودي، 
التواصل االجتامعي انتشارا واستخداما من قبل املجتمع السعودي. سعت هذه الدراسة 
إىل استكشاف املستويات اللغوية التي يستخدمها املجتمع السعودي يف تويرت وهل هناك 
تناوب لغوي بينها، ثم ما هي انعكاسات توظيف هذه املستويات عىل تعليم العربية لغة 
ثانية أو أجنبية. ولإلجابة عن هذا التساؤل اتبعت الدراسة منهجا كميا لتحليل 7350 
التعليمي  املستوى  يف  يتفاوتون  لسعوديني  تويرتي  حساب   210 من  مُجعت  تغريدة 
وهو  استخداما  األكثر  هو  الفصيح  العايل  املستوى  أن  الدراسة  ووجدت  واجلنس. 
املستوى املسيطر وخاصة بني أصحاب احلسابات ممن مستواهم التعليمي إما عاٍل وإما 
جامعي، يف حني أن أصحاب احلسابات ممن مستوى تعليمهم دون اجلامعي فاستخدموا 
املستوى العامي املنخفض بشكل أكرب من الفصيح. كذلك وجدت الدراسة أن الرجال 
عند مقارنتهم بالنساء فإهنم أكثر حمافظة لغوية واستخداما للفصحى من النساء بفارق 
يسري. وهذه النتائج تنعكس عىل تصميم املناهج والكتب التعليمية ملتعلمي العربية لغة 

التناوب اللغوي بني الفصحى والعامية
لدى املجتمع السعودي فـي تويتر

وانعكاساته على تعليم العربية للناطقني بغيرها

د. سعيد عيل سعيد آل األصلع

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية - جامعة امللك عبد العزيز
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ثانية فعند تعليم العربية للناطقني بغريها فإنه جيب التنبه إىل أن الفصحى هي املستوى 
األكثر استخداما وهي املسيطرة خالفا ملن زعم أهنا لغة مصطنعة. 

املقدمة
أوقات  من  كبري  جزء  عىل  وسيطرهتا  االجتامعي  التواصل  وسائل  انتشار  مع 
املجتمعات يف عرصنا احلارض، باتت احلاجة ملحة إىل دراستها ودراسة آثارها االجتامعية 
لتستكشف  الدراسة  هذه  جاءت  ولذلك  املجاالت.  من  وغريها  واللغوية  والنفسية 
اللغة املستخدمة يف موقع التواصل االجتامعي تويرت من قبل املجتمع السعودي، حيث 
استخداما  املجتمعات  أكرب  أحد  السعودي  املجتمع  أن  إىل  أشارت  املصادر  بعض  إن 
أن  إىل  اإلحصائيات  يف  املتخصص   )Statista( ستاتيستا  موقع  أشار  حيث  لتويرت، 
 4.57 إىل  وصل   )2015( يف  السعودية  العربية  اململكة  يف  تويرت  مستخدمي  عدد 
 )Business Insider( انسايدر  بسنس  ذكر موقع  نحو مشابه  مليون مستخدم. وعىل 
يف )2013( أن 41% من املجتمع السعودي يستخدمون تويرت، وهي متثل أعىل نسبة 
مقارنة بالدول األخرى. فهذا االنتشار الواسع لتويرت يف املجتمع السعودي باإلضافة 
إىل كونه منصة مفتوحة ومتاحة للجميع جيعله جاذبا للباحثني والدارسني، ال سيام وأنه 
جيمع بني طريف نقيض، فهو تواصل اجتامعي ولذلك فالغالب أن العامية هي املستوى 
اللغوي املسيطر، لكن لغته يف الوقت نفسه مكتوبة وليست منطوقة حيث إنه يف الغالب 
إىل سرب  التي هتدف  الدراسة  بالفصحى. ولذلك جاءت هذه  املكتوبة تكون  اللغة  أن 
يف  السعودي  املجتمع  يستخدمها  التي  اللغوية  املستويات  واستكشاف  لغويا،  أغواره 
تويرت، وبالتايل أيٌّ منها هو املسيطر واألكثر استخداما، هل هو املستوى العايل الفصيح؟ 
أم املستوى العامي املنخفض؟ أم مزيج منهام؟ وهل هناك تناوب لغوي بني الفصحى 
والعامية يف تويرت؟ وما هي انعكاسات ذلك عىل تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها؟ 

دراسات سابقة
إن اللغة العربية كام ذكر فريقسون )Ferguson( يف مقاله الشهري )1959( والذي 
عنونه بالدايقلوسيا )Diglossia( إحدى اللغات التي تتجسد فيها االزدواجية اللغوية 
 ،)High Variety( حيث إن هناك مستويني لغويني: األول عاٍل وهو املستوى الفصيح
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العربية.  يف  العامي  املستوى  وهو   )Low Variety( منخفض  آخر  مستوى  وهناك 
وفريقسون يف تقسيمه هذا جيعل لكل مستوى وظائفه اخلاصة به، ويعزل كل مستوى 

عن املستوى اآلخر من حيث الوظيفة. 
ويف املقال نفسه يف توصيفه للغات التي تتصف باالزدواجية اللغوية، ذكر فريقسون 
أن املستوى العايل أو الفصيح يتم اكتسابه بوصفه لغة ثانية من خالل التعليم الرسمي، 
وأن املتحدثني األصليني للعربية يعتربون هذا املستوى هو اللغة احلقيقية، وأن متعلم 
العربية كلغة ثانية أو أجنبية إذا كان ال جييد املستوى العايل أو الفصيح فإهنم يعتربونه ال 
يتحدث العربية، حتى وإن كان يتحدث العامية بطالقة. ولذلك فأهل العربية يعتربون 
الفصحى املستوى الراقي الذي جيب أن يتعلمه من يتعلم العربية كلغة ثانية أو أجنبية. 
يف حني أن املستوى املنخفض أو العامي يتم اكتسابه كلغة أم، واملتحدثون األصليون 
للعربية - كام يزعم فريقسون - ينظرون إليه نظرة سلبية، فهي ليست كاملستوى العايل 
يف املرتبة والنظرة إليها. فالفصحى أكثر مجاال ومنطقا وإقناعا ولدهيا املقدرة عىل التعبري 

عن األفكار واآلراء بشكل أكرب. 
مقال فريقسون فتح الباب لدراسة املستويات اللغوية يف العربية وكان من أبرز الذين 
املستويات بالنك )Blanc 1960(، وبدوي )Badawi 1973(، وميسيل  درسوا هذه 
)Meiseles 1980(، وغريهم من الباحثني. ونتيجة ملناقشاهتم ملقال فريقسون فقد عاد 
االزدواجية  ظاهرة  دراسة  إلعادة  حماولة  يف   )1991( عام  له  آخر  مقال  يف  فريقسون 
اللغوية، وذكر يف مقالته تلك بعض أوجه النقص يف مقالته األصلية يف عام )1959(، 
”Linguistic Distance“ بني املستويني العايل  ومنها أنه مل يتطرق إىل املسافة اللغوية 
واملنخفض، وذكر أنه لو عاد به الزمن مرة أخرى لكتابة مقاله األصيل عن االزدواجية 
ا ومتوسًطا بني الفصحى والعامية،  اللغوية أو الدايقلوسيا فإنه كان سيقرتح مستوى بينيًّ
وهو ما سامه بالعربية الوسطى ”Middle Arabic“. هذا املستوى املتوسط من حيث 
إىل  يفتقر  ولكنه  الفصيح  املستوى  من  مفردات  أهنا  عليها  فالغالب  املفردات  مستوى 
عالمات اإلعراب، أما من ناحية املستوى الرتكيبي فهو حيتوي عىل تراكيب من املستوى 
العايل الفصيح ولكنها مقولبة يف قالب املستوى املنخفض أو العامي من حيث املستوى 

الرصيف والرتكيبي. 
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استدركه   )Continuum of Varieties( املستويات  بني  واملزج  االسرتسال  وهذا 
من جاء بعد فريقسون من الباحثني مثل بالنك )1960(، وبدوي )1973(، وميسيل 
هناك  أن  ذكروا  الذين  الباحثني  من  وغريهم   ،)Ryding 1991( ورايدنق   ،)1980(
اللذين  العامي  واملنخفض  الفصيح  العايل  املستويني  غري  للعربية  أخرى  مستويات 

ذكرمها فريقسون يف مقاله )1959(. 
فعىل سبيل املثال بدوي )1973( ذكر أن هناك مخسة مستويات للعربية املعارصة يف 

مرص وهي: 
1- فصحى الرتاث.
2- فصحى العرص.

3- عامية املثقفني.
4- عامية املتنورين.

5- عامية األميني.
يف حني أن غريه من الباحثني مثل ميسيل )1980(، ورايدنق )1991( هنجوا هنجا 

آخر فقسموا مستويات العربية إىل ثالثة مستويات وهي:
1- الفصحى.

2- العامية.
العربية املحكية الرسمية )Formal Spoken Arabic(، أو عربية املثقفني املحكية 

 .)Educated Spoken Arabic(
بدوي  سامه  ملا  املرادف  هو  الرسمية  املحكية  العربية  وهو  األخري  املستوى  وهذا 
 FSI Foreign Service (بعامية املثقفني، وهو املستوى الذي يعتمده معهد )1973(
Institute( يف الواليات املتحدة األمريكية لتدريس العربية للدبلوماسيني األمريكيني، 

ذكرت  اللغوي  املستوى  هلذا  توصيفها  وخالل   .)1991( رايدنق  ذلك  ذكرت  كام 
رايدنق )1991، ص 216( أن هذا املستوى اللغوي ُيعترب مستوى لغويا راقيا ختتفي 
الفصيحة، وهو وسيلة  العربية  إىل درجة  يرقى  املحلية، ولكنه ال  اللهجية  املظاهر  فيه 
املحلية  وهلجاهتم  وأمصارهم  مناطقهم  اختالف  عىل  العريب  العامل  أبناء  بني  التواصل 
246( أن هذا املستوى اللغوي يتطابق  الدارجة. ويرى حممود )1986، ص 245 - 
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مع »عامية املثقفني« عند بدوي )1973(. 
بني  املزج  أو  باالسرتسال  مرورا  اللغوية  االزدواجية  من  للقضية  التطور  وهذا 
Code-( اللغوي  التناوب  إىل  ووصوال   ،)Continuum of Varieties( املستويات 
Switching(، جاء نتيجة لتأثر الباحثني بمقالة فريقسون عن االزدواجية اللغوية الذين 

انتقلوا من االزدواجية اللغوية إىل التناوب اللغوي، حيث إن االزدواجية اللغوية تتطابق 
بشكل كبري مع ما سامه بلوم وقمربز) Blom & Gumperz 1972( فيام بعد بالتناوب 
أن  من  الرغم  فعىل   .)Situational Code-Switching( املقامي  أو  السياقي  اللغوي 
االزدواجية اللغوية أو الدايقلوسيا ُتعترب نقطة حتول تارخيية فإهنا ُيمكن إدراجها حتت 
بسيوين  – كام ذكرت ذلك   )Mejdell 2006(ميجدل يرى  اللغوي كام  التناوب  مظلة 
2009، ص 31( بأن االزدواجية اللغوية جيب أن ُتدرج حتت مظلة التناوب اللغوي، 
وأن يتسع مفهوم التناوب اللغوي ليشمل دراسة االختالف بني اللهجات والتبديل بني 

اللهجات من اللغة نفسها. 

التناوب اللغوي
 Appel ( هناك ثالثة مناهج لدراسة التناوب اللغوي وهي كام ذكرها أبل وماوسكن

:)& Muysken 1987

1- منهج اللسانيات النفسية
2- املنهج النحوي الرتكيبي 

3- منهج اللسانيات االجتامعية. 
وهذه الدراسة تتبع املنهج اللساين االجتامعي لدراسة التناوب اللغوي بني الفصحى 
والعامية لدى املجتمع السعودي يف وسيلة التواصل االجتامعي تويرت الستكشاف ما 
تويرت،  االجتامعي  التواصل  موقع  يف  استخداما  واألكثر  املسيطر  اللغوي  املستوى  هو 
من خالل مجع وحتليل 7350 تغريدة من تغريدات املجتمع السعودي يف تويرت مراعيا 
كام  تويرت،  يف  حساب   201 لــ  التعليمي  واملستوى  اجلنس  مها  اجتامعيني  متغريين 

سيتضح ال حقا يف قسم مجع البيانات. 
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اللغة العربية ومواقع التواصل الجتامعي
مما ال شك فيه أن اإلعالم يلعب دورا مهام يف التأثري عىل اللغة إما إجيابا وإما سلبا. 
ومع انتشار وسائل التواصل االجتامعي يف يومنا احلارض بدأ اهتامم الباحثني يزيد بدراسة 
التي  الدراسات  بعض  نجد  العربية  اللغة  جمال  ويف  االجتامعي.  التواصل  مواقع  لغة 
ركزت عىل دراسة هذه الظاهرة، ومنها عىل سبيل املثال: دراسة التميمي وجورجيس 
)Tamimi & Gorgis 2007( والتي درسوا فيها 1098 رسالة بريد الكرتوين كتبها 
أو  القصرية  الرسائل  حمادثات  إىل  باإلضافة  اجلامعية،  املرحلة  يف  أردنيا  طالبا   257
مولَّدة  بلغة  يكون  ما  أشبه  لغوي  مستوى  ظهور  إىل  وخلصوا   ،)Chat( الدردشات 
يستخدمون  الدراسة  يف  املشاركني  أن  وجدا  ذلك  إىل  باإلضافة   ،)Pidgin( جديدة 

العربيزي )Arabizi( يف التواصل فيام بينهم. 
ويف دراسة كوسوف )Kosoff 2014( لعرشة حسابات يف تويرت من املجتمع املرصي، 
وجدت أن هناك تناسبا بني اللغة التي يستخدمها صاحب احلساب واجلمهور املستهدف. 
فمثال وجدت أن أصحاب تلك احلسابات يستخدمون اإلنجليزية، والعربية الفصحى، 
والعامية املرصية، باإلضافة إىل استخدام العربيزي لكتابة الفصحى، والعربيزي للكتابة 
باللهجة املرصية. واستخدام كل مستوى من هذه املستويات يعكس الطبقة االجتامعية 
تغرد  احلسابات  بعض  أن  كوسوف  وجدت  املثال  سبيل  فعىل  املستهدف،  للجمهور 
الثرية. يف حني أن هناك  باإلنجليزية ألهنا تستهدف طبقة اجتامعية معينة وهي الطبقة 
حسابات أخرى تستهدف املجتمع املرصي العامي فتستخدم العامية املرصية للتغريد. 

 اللغة العربية واملتغريات الجتامعية
من أكثر املتغريات االجتامعية التي هيتم هبا الباحثون يف جمال اللسانيات االجتامعية 
وهذه   )Age( والسن   ،)Education( التعليمي  واملستوى   ،)Gender( اجلنس  هي 
التعليمي  واملستوى   ،)Gender( اجلنس  االجتامعيني  املتغريين  هذين  راعت  الدراسة 
)Education(، ملا هلام من تأثري مهم وبارز عىل اللغة واستخداماهتا اليومية. وأما السن 
)Age(، فكان ضبطه صعبا يف موقع التواصل االجتامعي تويرت، ولذلك استبعدته هذه 
اللسانيات  يف  كثريا  الباحثون  هبام  اهتم  والتعليم  اجلنس  أن  بالذكر  اجلدير  الدراسة. 
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يف  متبعني   )Variations( اللهجي  أو  اللغوي  التنوع  جمال  يف  وخصوصا  االجتامعية 
Abdel- (عبد اجلواد )Schmidt 1974( من أمثال شميدت Labov ذلك منهج البوف
 Al-Jehani(اجلهني  ،)Walters 1989،1991،1996( والرتز   ،)Jawad 1981،1987

Al-( الِور  ،)Al-Ahdal 1989( األهدل ،)Abu-Haidar 1989( أبو حيدر  ،)1985

Wer 1991(، حايري )Haeri 1991،2000(، وغريهم.

ففي دراساته عن التنوع اللغوي وتأثرها باملتغريات االجتامعية يف أمريكا نجد أن 
البوف )1972( وجد أن النساء أكثر متسكا واستخداما للمستوى العايل الفصيح أو 
الرشق  يف  احلال  ولكن  بالرجال.  مقارنة   )Prestigious Variety( الراقي  املستوى 
دراسات  مع  تتعارض  البوف  فنتائج  األمريكي  املجتمع  يف  عنه  خيتلف  األوسط 
وبدوي   ،)1986( وإبراهيم   ،)1987  ،1981( اجلواد  عبد   ،)1974( شميدت 
أكثر  األوسط  الرشق  يف  الرجال  أن  وجدوا  الذين   )1996( وحايري   ،)1973(
أكثر  النساء  أن  حني  يف  النساء،  من  الفصيح  العايل  املستوى  عىل  وحمافظة  استخداما 
يف  لغوية  مستويات  ثالثة  فهناك  املرموق.  أو  الراقي  املستوى  عىل  وحمافظة  استخداما 
العامية  هو  الثاين-  املستوى  الفصحى،  هو  األول-  املستوى  وهي:  األوسط،  الرشق 
املحلية، املستوى الثالث- هو مستوى متوسط بني املستويني ويكون هو املستوى الراقي 
أو املرموق ويكون عادة هو هلجة سكان املدن الكبرية كاللهجة القاهرية ألهل مرص، 
واللهجة الدمشقية ألهل سوريا، وهكذا )عبد اجلواد، 1981(. ولذلك فالنساء أكثر 
استخداما وحمافظة عىل اللهجة املرموقة أو املستوى املرموق من الرجال، والعربية ليست 
كاإلنجليزية يف هذه املستويات. فاملستوى املرموق يف اإلنجليزية هو مرادف للمستوى 
وهي  اإلنجليزية،  املجتمعات  يف  لغويني  مستويني  هناك  إن  حيث  الفصيح،  العايل 
املستوى العايل الفصيح واملستوى املنخفض العامي. أما يف العربية فاملستوى املرموق 
الذي سامه  املحلية والفصحى، وهو  العامية  الذي بني  املتوسط  للمستوى  هو مرادف 
بدوي )1973( بعامية املثقفني، وسامه غريه من الباحثني من أمثال ميسيل )1980(، 
ورايدنق )1991( وغريهم بالعربية املحكية الرسمية )Formal Spoken Arabic(، أو 

 .)Educated Spoken Arabic(
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والرتز  فهذا  متباينتني،  نظر  وجهتي  هناك  أن  نجد  اجتامعيا،  متغريا  التعليم  وباعتبار 
احلديث  العرص  يف  العرب  ن  مكَّ التعليم  أن  يرى  التونيس  للمجتمع  دراسته  يف   )1996(
من االطالع عىل تراثهم وعلومهم ومعارفهم الكالسيكية التي ُكتِبت بالعربية الفصحى أو 
العربية الكالسيكية. كام أن التعليم أيضا يف تونس ساهم يف نشأة اللهجة املتوسطة التونسية 
التي ختتفي فيها املظاهر اللهجية املحلية، ولكنها يف الوقت نفسه ال تصل إىل مستوى الفصيح. 
اللغوي يف  التغري  التعليم سبب رئيس يف  بأن  تذكر  الِور )2009(  املقابل نجد  يف 
املرحلة  الطالب يف  إن  املعاكس للفصحى بسبب االحتكاك االجتامعي، حيث  االجتاه 
حيتك  وهناك  اجلامعية  دراسته  ملواصلة  أخرى  بلدة  إىل  ليذهب  بلدته  يرتك  اجلامعية 
بثقافات أخرى وهلجات أخرى بل وربام لغات أخرى مما سيؤدي حتام إىل تغري لغوي. 

يف  ودورها  االجتامعية  املتغريات  اختبار  يف  لتساهم  الدراسة  هذه  جاءت  ولذلك 
بشكل  دراسته  تتم  مل  الذي  السعودي  املجتمع  يف  اللغوي  والتناوب  اللغوي  التنوع 
واٍف، وكذلك تبحث يف حمتوى جديد وهو لغة مواقع التواصل االجتامعي وتركيزها 

هنا منصب عىل لغة موقع تويرت. 

املنهج ومجع البيانات 
 كام ُذكر آنفا فإن هذه الدراسة هتدف إىل استكشاف املستوى اللغوي املسيطر واملهيمن 
)Dominant Variety( واألكثر استخداما يف موقع تويرت من قبل املجتمع السعودي. 
هل املستوى الفصيح هو األكثر استخداما وسيطرة عىل لغة املجتمع السعودي يف تويرت؟ 
الظواهر  فيها  املستويني ختتفي  بني  أم هي مستوى  املحلية؟  املناطقية  العاميات  أم هي 
اللهجية املحلية من كسكسة وكشكشة وطمطامنية وغريها، ولكنها يف الوقت نفسه ال 
تصل إىل املستوى الفصيح وتلتزم بقواعد النحو والرصف واإلعراب؟ هذا السؤال هو 
ما حتاول هذه الدراسة اإلجابة عنه. والبحث عن جواب هلذا السؤال يساعد معلمي 
اللغة العربية للناطقني بغريها واملهتمني بتأليف الكتب وتطوير املناهج يف حقل تعليم 
العربية للناطقني بغريها عىل االعتامد عىل دراسة علمية تبدد الشكوك واجلدال القائم 
يزعم - مثل  إن هناك من  تعليمه. حيث  الذي جيب  اللغوي  املستوى  ماهية  بينهم يف 
البطل )1995( - أن العربية الفصحى هي لغة مصطنعة )Artificial Variety( وجيب 
تعليم متعلمي العربية املستوى العامي، أو اللهجات بدال من الفصحى. ونتيجة هلذا 
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اخلالف جاءت هذه الدراسة لتسهم يف إخضاع هذا النقاش إىل دراسة علمية يتم فيها 
مجع بيانات عفوية من املجتمع السعودي يف أحد أكثر مواقع التواصل االجتامعي شهرة 

وانتشارا يف اململكة العربية السعودية وهو تويرت. 
حساب   210 من  تويرت  من  تغريدة   7350 مجع  تم  السؤال  هذا  عن  ولإلجابة 
اجلنس  باعتبار  للدراسة  املختارة  احلسابات  تنويع  تم  حيث  تويرت،  يف  لسعوديني 
اجلنس  بحسب  جمموعات  ست  إىل  احلسابات  تقسيم  تم  ثم  التعليمي،  واملستوى 

واملستوى التعليمي، كام يبني ذلك اجلدول 1. 
جدول )1( يوضح عدد احلسابات املختارة هلذه الدراسة وتقسيمهم إىل جمموعات وفق اجلنس 

واملستوى التعليمي

نساءنساءنساءرجالرجالرجال

تعليمهم 
عاٍل

تعليمهم 
جامعي

تعليمهم 
دون 

اجلامعي

تعليمهن 
عاٍل

تعليمهن 
جامعي

تعليمهن 
دون 

اجلامعي

353535353535

فاجلدول 1 يبني كيف تم تقسيم حسابات تويرت املستهدفة للدراسة حيث إن )التعليم 
العايل( يف هذه الدراسة يستهدف من حصلوا عىل درجة املاجستري أو الدكتوراه بغض 
النظر عن التخصص، واملقصود بالفئة الثانية وهم الذين )تعليمهم جامعي( فهم من 
من  وهم  األخرية  الفئة  وأما  البكالوريوس،  درجة  عىل  وحصلوا  اجلامعة  من  خترجوا 

)تعليمهم دون اجلامعي( فهي تشمل من مل حيصلوا عىل أي درجة جامعية. 
اجلدير بالذكر بأن احلسابات التي تم مجع البيانات منها خضعت لعدة رشوط جيب 

توفرها حتى ُتضم إىل مصدر البيانات، وهي:
1. جيب أن يكون احلساب نشيطا من حيث التغريد والردود والتعليقات. 

استبعاد  فتم  احلساب،  لصاحب  احلقيقي  االسم  عىل  احلساب  حيتوي  أن  جيب   .2
احلسابات التي تستخدم أسامء ومهية، أو ألقاب، أو كنى ... إلخ. 
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عن  تفصيلية  معلومات  احلساب  بصاحب  التعريفية  النبذة  تشمل  أن  جيب   .3
التي  املعلومات  من  وغريها  التعليمي،  املستوى  أو  املهنة  مثل  احلساب  صاحب 

تعطينا تفاصيل أكثر عن صاحب احلساب. 
4. حسابات املشاهري من رجال دين، ورياضيني، وإعالميني، وغريهم تم استبعادها 

واالكتفاء باحلسابات التي هتتم بالشأن السعودي وتناقش قضاياه. 
تويرت  والبحث عن حسابات سعوديني وسعوديات يف  الرشوط  تطبيق هذه  وبعد 
حيث تم مجع 210 حساب متنوعة يف التعليم واجلنس وكذلك االهتاممات، كام رأينا 
الفرتة بني  تغريدة هلذه احلسابات يف  يف اجلدول 1. وبعد ذلك تم استخراج آخر 35 
شهر ديسمرب 2016 ويوليو 2017 باستخدام موقع »All my Tweets«. ومن خالل 
ذلك تم احلصول عىل 7350 تغريدة بعد أن تم تنقيحها بحيث تمَّ استبعاد التغريدات 
أو  الشعر،  من  أبيات  أو  الرشيف،  احلديث  أو  القرآن،  من  آيات  عن  عبارة  هي  التي 
اقتباس، أو عبارة عن رابط ملوقع آخر ... إلخ. اجلدير بالذكر أن التغريدات املستخرجة 
للدراسة متنوعة يف املواضيع ما بني اجتامعية، ورياضية، وسياسية، واقتصادية، ودينية، 

واجتامعية. وبعد ذلك تم تقسيم التغريدات إىل أربعة أقسام:
1- تغريدات ُكتبت بالفصحى

2- تغريدات ُكتبت بالعامية
3- تغريدات حتوي تناوبا لغويا من الفصحى إىل العامية

4- تغريدات حتوي تناوبا لغويا من العامية إىل الفصحى.
وقد تم اتباع املنهج الكمي ملعرفة ما هو املستوى اللغوي األكثر استخداما يف موقع 
التواصل االجتامعي تويرت باعتبار اجلنس والتعليم متغريين اجتامعيني. فهذه الدراسة 
ا من خالل حتليل 7350 تغريدة تم استخراجها من 210 حساب  اتبعت منهجا كميًّ
واملستوى  اجلنس  مها  اجتامعيني  متغريين  مراعية  تويرت  يف  وسعوديات  لسعوديني 

التعليمي. 
وقد تم مراعاة اجلوانب النحوية الرتكيبية والرصفية واملستوى املعجمي للحكم عىل 
التغريدة إذا كانت ُكتبت باملستوى العايل الفصيح أم املستوى العامي أم أن بينهام تناوبا 

لغويا. كام تبني التغريدات التالية، تغريدة 1 – تغريدة 4:
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تغريدة ُكتبت باملستوى العايل الفصيح 1

تغريدة ُكتبت باملستوى العامي 2 

تغريدة حتتوي عىل تناوب لغوي من فصيح إىل عامي 3

تغريدة حتتوي عىل تناوب لغوي من عامي إىل فصيح 4

النتائج 
أظهرت  تغريدة،   7350 وجمموعها  تويرت  من  املستخرجة  التغريدات  حتليل  بعد 
النتائج أن 4376 تغريدة ُكتِبْت باملستوى العايل أو الفصيح، وهو ما يعادل )60%( من 
جمموع التغريدات املستخرجة. يف املقابل تم توظيف املستوى العامي يف 1851 تغريدة، 
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وهو ما يعادل )25%( من جمموع التغريدات. ورغم إن املجتمع السعودي يف تويرت كام 
بدا جليا من األرقام يستخدم املستوى الفصيح بشكل كبري إال أنه أيضا يوظف التناوب 
اللغوي بني املستوى الفصيح والعامي ألداء وظائف اجتامعية براغامتية)1( حيث إن 333 
تغريدة احتوت عىل تناوب لغوي من املستوى العامي إىل الفصيح، وهو ما يعادل )%5( 
من جمموع التغريدات، بينام 790 تغريدة احتوت عىل تناوب لغوي من املستوى الفصيح 
إىل العامي، وهو ما يعادل )11%( من جمموع التغريدات. ولذلك فإن جمموع التغريدات 
التي احتوت عىل تناوب لغوي من املستوى الفصيح إىل العامي أو العكس هو 1123 

تغريدة، وهو ما يعادل )15%( تقريبا من جمموع التغريدات. كام يبني الرسم البياين 1. 

رسم بياين )1( يوضح استخدام كل مستوى لغوي يف تويرت والتناوب اللغوي بينهام 

وباعتبار اجلنس متغريا اجتامعيا يف هذه الدراسة، فمن خالل حتليل 3675 تغريدة 
كتبها رجال بغض النظر عن مستواهم التعليمي، أظهرت النتائج أن الرجال استخدموا 
املستوى الفصيح يف 63% من تغريداهتم، بينام تم استخدام املستوى العامي يف 21% من 
تغريداهتم. أما من ناحية التناوب اللغوي فقد كان أيضا حارضا يف تغريداهتم، حيث 

.)Al Alaslaa, 2018( 1- انظر
.A Sociolinguistic Study of Code Choice among Saudis on Twitter
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إن 4% من تغريداهتم احتوت عىل حتويل من العامي إىل الفصيح، ويف املقابل 12% من 
تغريداهتم حوت تناوبا لغويا من الفصيح إىل العامي. 

ويف املقابل -من خالل حتليل 3675 تغريدة كتبها نساء- أظهرت النتائج أن النساء 
فَن املستوى الفصيح يف 56% من تغريداهتم، بينام املستوى العامي تم توظيفه يف %30  وظَّ
فَن التناوب اللغوي من املستوى  من تغريداهتم. وأظهرت النتائج كذلك أن النساء وظَّ
العامي إىل املستوى الفصيح يف 5% من تغريداهتن، يف حني أن التحويل أو التبديل إىل 
املستوى العامي وقع يف 9% من جمموع تغريداهتن، كام يبني اجلدول 2 والرسم البياين 2.

جدول )2( يبني استخدام كل مستوى لغوي والتناوب بينهام حسب اجلنس 

املجموع
#حتويل إىل 

عامي
#حتويل إىل 

فصيح
#تغريدات 

بالعامي
#تغريدات 
بالفصحى

اجلنس

رجال2301 )%63(761 )%21(154 )%4(459 )%12(3675

نساء2075 )%56(1090 )%30(178 )%5(332 )%9(3675

رسم بياين )2( يبني استخدام كل مستوى لغوي والتناوب بينهام حسب اجلنس 
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وباعتبار املستوى التعليمي متغريا اجتامعيا، أظهرت الدراسة أن أصحاب احلسابات 
ممن تعليمهم عال قد استخدموا املستوى العايل الفصيح يف 82% من تغريداهتم، ويف املقابل 
استخدموا املستوى العامي يف 5% فقط من تغريداهتم. أما من ناحية التناوب اللغوي عند 
من هم من أصحاب التعليم العايل، فقد أظهرت الدراسة أن 3% من تغريداهتم احتوت 
عىل تبديل من عامي إىل فصيح، بينام 9% من تغريداهتم احتوت عىل حتويل من فصيح إىل 
عامي. بينام من هم من أصحاب التعليم اجلامعي فقد وجدت الدراسة أهنم استخدموا 
املستوى العايل الفصيح يف 63% من تغريداهتم، يف حني أهنم استخدموا املستوى العامي 
يف 21% من تغريداهتم. وأما تغريداهتم التي احتوت عىل تناوب بني الفصيح والعامي، 
فقد وجدت الدراسة أن 4% من تغريداهتم احتوت عىل تبديل من عامي إىل فصيح، بينام 

12% من تغريداهتم احتوت عىل تبديل من فصيح إىل عامي. 
أهنم  الدراسة  وجدت  فقد  اجلامعي  دون  تعليمهم  من  وهم  الثالثة  املجموعة  أما 
استخدموا املستوى الفصيح يف 33% من تغريداهتم، بينام 49% من تغريداهتم فقد ُكتبت 
اللغوي من املستوى  التناوب  الدراسة أهنم وظفوا  املقابل، أظهرت  العامي. يف  باملستوى 
العامي إىل املستوى الفصيح يف 7% من تغريداهتم، ووظفوا التناوب اللغوي من املستوى 
الفصيح إىل املستوى العامي يف 11% من تغريداهتم. كام يبني اجلدول 3، والرسم البياين 3. 

جدول )3( يبني استخدام كل مستوى لغوي حسب املستوى التعليمي

املجموع
 من عامي#
إىل فصيح

 من فصيح#
إىل عامي

 تغريدات#
بالعامي

#تغريدات 
بالفصيح

املستوى 
لتعليمي ا

2450)%3( 67)%9( 229)%5( 133
 2021
)%82(

تعليم عاٍل

2450)%4( 106)%12( 287
 507

)%21(
 1550
)%63(

 تعليم
جامعي

2450)%7( 160)%11( 274
 1211
)%49(

 805
)%33(

 تعليم دون
اجلامعي
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رسم بياين )3( يبني استخدام كل مستوى لغوي حسب املستوى التعليمي

باعتبارمها متغريين اجتامعيني  التعليمي  تم اجلمع بني اجلنس واملستوى  أما حينام   
العايل  التعليم  ذوي  من  الرجال  أن  تغريدة   1225 حتليل  بعد  الدراسة  أظهرت  فقد 
استخدموا املستوى العايل الفصيح يف 84% من تغريداهتم بينام 4% فقط من تغريداهتم 
التناوب  وظفوا  قد  أهنم  الدراسة  أظهرت  أيضا  العامي.  املستوى  استخدام  فيها  تمَّ 
اللغوي إىل املستوى الفصيح يف 2.1% من تغريداهتم، بينام 9% من تغريداهتم احتوت 

عىل تناوب لغوي من املستوى الفصيح إىل العامي، كام يبني الرسم البياين 4. 

رسم بياين )4( 
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ويف املقابل أظهرت الدراسة أن النساء من ذوي التعليم العايل استخدمن املستوي 
من   %6 يف  استخدامه  تمَّ  العامي  املستوى  حني  يف  تغريداهتن،  من   %80 يف  الفصيح 
فنه يف 9.5% من تغريداهتن للتبديل  تغريداهتن. أما من ناحية التناوب اللغوي فقد وظَّ
من العامي إىل الفصيح، يف حني أن 3.4% من تغريداهتن احتوت عىل تناوب لغوي من 

املستوى الفصيح إىل املستوى العامي، كام يبني الرسم البياين 5. 

رسم بياين )5( 

 أما املجموعة الثالثة وهي تشمل الرجال من أصحاب التعليم اجلامعي، فقد أظهرت 
الدراسة أهنم استخدموا املستوى الفصيح يف 66% من تغريداهتم، يف حني أن 14% من 
تغريداهتم ُكتبت بالعامي. أيضا أظهرت الدراسة أهنم قد وظفوا التناوب اللغوي من 
من   %14.5 املقابل  ويف  تغريداهتم،  من   %4.8 الفصيح  املستوى  إىل  العامي  املستوى 
تغريداهتم احتوت عىل تناوب لغوي من املستوى الفصيح إىل العامي، كام يبني الرسم 

البياين 6. 
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رسم بياين )6(
 أما املجموعة الرابعة وهي تشمل النساء من ذوات التعليم اجلامعي، فقد وجدت 
الدراسة أهنن استخدمن املستوى الفصيح يف 60% من تغريداهتن، يف حني استخدمن 
التناوب  فن  الدراسة بأهنن قد وظَّ العامي يف 26% من تغريداهتن. وأظهرت  املستوى 
اللغوي من املستوى العامي إىل الفصيح يف 4% من تغريداهتن، أما 9% من تغريداهتن 

فقد تمَّ فيها التبديل من املستوى الفصيح إىل العامي، كام يبني الرسم البياين 7. 

رسم بياين )7( 
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 املجموعة اخلامسة وهي تشمل الرجال الذين تعليمهم دون اجلامعي، فقد وجدت 
الدراسة أهنم استخدموا الفصحى يف 37% من تغريداهتم، يف حني املستوى العامي تمَّ 
استخدامه يف 43% من تغريداهتم. أظهرت الدراسة أيضا أن 6% من تغريداهتم احتوت 
عىل تناوب لغوي من املستوى العامي إىل الفصيح، بينام 14% من تغريداهتم احتوت 

عىل التناوب اللغوي من املستوى الفصيح إىل العامي، كام يبني الرسم البياين 8. 

رسم بياين )8( 

 املجموعة السادسة وهي تشمل النساء الالئي تعليمهن دون اجلامعي، فقد وجدت 
الدراسة أهنن استخدمن املستوى الفصيح يف 28% من تغريداهتن، يف حني أن املستوى 
فن  وظَّ أهنن  أيضا  الدراسة  وجدت  تغريداهتن.  من   %55 يف  استخدامه  تمَّ  العامي 
التناوب اللغوي من املستوى العامي إىل الفصيح يف 7% من التغريدات، يف حني 9% من 
التغريدات تمَّ فيها التحويل من املستوى الفصيح إىل العامي، كام يبني الرسم البياين 9. 
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رسم بياين )9( 

 10 البياين  والرسم   4 اجلدول  معا،  التعليمي  واملستوى  اجلنس  باعتبار  أخريا، 
يوضحان استخدام املستوى الفصيح والعامي والتناوب بينهام حسب اجلنس واملستوى 

التعليمي. 
جدول )4( يبني املستوى اللغوي لكل جمموعة باعتبار اجلنس واملستوى التعليمي معا

بالعامي#حتويل إىل فصيح#حتويل إىل عامي بالفصيح#تغريدات  املجموعة#تغريدات 

رجال - تعليم عاٍل)1033 )%84.33)53 )%4.33)26 )%2.1)113 )%9.22

نساء - تعليم عاٍل)988 )%80.65)80 )%6.53)41 )%3.35)116 )%9.47

 رجال - تعليم)810 )%66.12)180 )%14.69)59 )%4.82)176 )%14.45
جامعي

نساء - تعليم جامعي)740 )%60.41)327 )%26.69)47 )%3.84)111 )%9.06
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بالعامي#حتويل إىل فصيح#حتويل إىل عامي بالفصيح#تغريدات  املجموعة#تغريدات 

 رجال - تعليم دون)458 )%37.39)528 )%43.10)70 )%5.71)169 )%13.80
جامعي

 نساء - تعليم دون)347 )%28.33)683 )%55.76)90 )%7.35)105 )%8.57
اجلامعي

 

رسم بياين )10( يبني املستوى اللغوي لكل جمموعة باعتبار اجلنس واملستوى التعليمي معا 

املناقشة 
لغة  عىل  املسيطر  املستوى  هو  الفصيح  العايل  املستوى  أن  الدراسة  هذه  أظهرت 
املجتمع السعودي يف تويرت، حيث إن 60% من أصل 7350 تغريدة مُجعت من 210 
حسابات تابعة لسعوديني يف شبكة التواصل االجتامعي تويرت. وهذا ما جيعل املستوى 
 The Dominant( العايل الفصيح هو املستوى األكثر استخداما وهو املستوى املسيطر
إليه  ذهب  ما  تناقض  النتيجة  وهذه  تويرت.  يف  السعودي  املجتمع  لغة  عىل   )Variety

بعض الدارسني مثل البطل )1995( حيث زعم أن العربية الفصحى هي لغة مصطنعة 
)Artificial Variety( ولذلك جيب تعليم متعلمي العربية املستوى العامي أو اللهجات 
بدال من الفصحى. عىل النقيض من ذلك، جاءت نتائج هذه الدراسة لتدحض ما ذهب 
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إليه عىل الرغم من أن مصدر البيانات هو تويرت والذي هو يف األساس منصة تواصل 
وهو  استخداما  األكثر  هو  يكون  أن  متوقعا  كان  العامي  املستوى  إن  حيث  اجتامعي، 
املستوى املسيطر. باإلضافة إىل ذلك فإن نتائج هذه الدراسة تتعارض أيضا مع دراسة 
ما  أشبه  لغوي  مستوى  ظهور  إىل  فيها  خلصوا  التي   )2007( وجورجيس  التميمي 
املشاركني  أن  الباحثان  َوجَد  إىل ذلك  باإلضافة   ،)Pidgin( بلغة مولَّدة جديدة يكون 
الدراسة  فهذه  بينهم.  فيام  التواصل  يف   )Arabizi( العربيزي  يستخدمون  الدراسة  يف 
الفصيح هو املستوى األكثر استخداما يف تويرت من قبل املجتمع  أظهرت أن املستوى 
السعودي يف تويرت. وهنا جيب اإلشارة إىل أن السن أو العمر عامل مهم جدا يف دراسة 
دراستهام  يف  ركزا   )2007( وجورجيس  التميمي  إن  حيث  االجتامعية،  املتغريات 
التميمي  نتائج دراسة  الشباب. ومن هذا اجلانب فإن  عىل فئة عمرية معينة، وهي فئة 
املجموعتني اخلامسة والسادسة وهي تشمل  الدراسة يف  تتوافق مع هذه  وجورجيس 
الرجال والنساء ممن هم دون التعليم اجلامعي حيث إن غالبية أصحاب احلسابات يف 
هاتني املجموعتني ممن ما زالوا عىل مقاعد الدراسة إما يف املرحلة الثانوية أو السنوات 
األوىل يف املرحلة اجلامعية وقد أظهرت النتائج أن استخدامهم للمستوى العامي أكثر 
من استخدامهم للمستوى الفصيح، كام متت اإلشارة إليه يف النتائج، وكام يبني الرسامن 
البيانيان 8 و 9، وكام يبني اجلدول 4. اجلدير بالذكر أن هذه الفئة العمرية ممن هم يف 
اللغوية  املحافظة  فئة عمرية عن  أبعد  اجلامعية هم  املرحلة  بدايات  أو  الثانوية  املرحلة 
 ،2009 )الِور  الفصيح  للمستوى  املعاكس  االجتاه  يف  اللغوي  التغيري  يقود  من  وهم 

ايكرت 1997(.
أما من حيث املستوى التعليمي، فقد بينت الدراسة أن أصحاب املستوى التعليمي 
العايل الفصيح يف أكثر تغريداهتم،  النظر عن اجلنس يستخدمون املستوى  العايل بغض 
مرتفعة  نسبة  وهي  تغريداهتم،  من   %82 يف  الفصيح  املستوى  استخدموا  إهنم  حيث 
 ،)The Dominant Variety( املسيطر  املستوى  الفصيح هو  العايل  املستوى  أن  تؤكد 
وهو كذلك املستوى األكثر استخداما أو املسيطر عند أصحاب احلسابات من أصحاب 
التعليم اجلامعي، حيث بينت الدراسة أهنم استخدموا املستوى العايل الفصيح يف %63 
من تغريداهتم، يف حني املستوى العامي تم استخدامه يف 21% من تغريداهتم. يف املقابل 
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أظهرت الدراسة أن أصحاب احلسابات ممن تعليمهم دون اجلامعي استخدموا املستوى 
املستوى  أن  حني  يف  تغريداهتم،  من   %49 يف  استخدامه  تمَّ  حيث  أكرب  بشكل  العامي 
العايل الفصيح تمَّ استخدامه يف 33% من تغريداهتم. اجلدير بالذكر هو أن هذه الدراسة 
أظهرت أن التعليم يلعب دورا مهام وبارزا يف اللغة واستخداماهتا، وقد وافقت فريقسون 
)1959( حيث بني يف مقاله أمهية التعليم يف تعلم واكتساب املستوى العايل الفصيح، 
مستوى  عىل  بناء  مرص  يف  اللغوية  املستويات  م  قسَّ الذي   )1973( بدوي  وكذلك 
التعليمي من فصحى الرتاث إىل عامية األميني، وأيضا نجد أن والرتز )1996( يتفق مع 
هذا الرأي حيث وجد أن انتشار التعليم يف تونس أعطى الناس املجال لتعلم الفصحى. 
املحافظة  التعليم يلعب دورا سلبيا من حيث  الور )2009( أن  املقابل زعمت  يف 
إن  حيث  للفصحى،  معاكس  اجتاه  يف  اللغوي  التغيري  يف  يساعد  فالتعليم  اللغوية، 
الطالب يف اجلامعات يف الوطن العريب هم من يقودون التغيري اللغوي نتيجة االحتكاك 
حمافظة  املجتمع  فئات  أقل  هم  لذلك  اجلامعية،  املرحلة  يف  والثقافات  اللهجات  بني 
لغوية. بل إن الور )2009( ذهبت إىل أبعد من ذلك حيث نبَّهت عىل أن التعليم قد 
يكون متغريا اجتامعيا بالوكالة، فقد خُيفي التعليم ويلغي غريه من املتغريات االجتامعية. 
وحمافظة  استخداما  أكثر  الرجال  أن  الدراسة  وجدت  فقد  اجلنس  حيث  من  أما   
الواقع أن  البياين 2. ويف  بيانه يف اجلدول 2، والرسم  عىل املستوى الفصيح، كام سبق 
علم  جمال  يف  الباحثني  بني  كبري  خالف  حوله  يدور  اجتامعيا  متغريا  باعتباره  اجلنس 
حني  ففي  خاص.  بوجه  اللغوية  باملتغريات  واملهتمني  عام  بشكل  االجتامعي  اللغة 
من  الفصيح  العايل  املستوى  عىل  لغوية  حمافظة  أكثر  النساء  أن   )1972( البوف  يرى 
الرجال، ولكنه يف ذلك يتحدث عن املجتمع الغريب، يف حني أن غريه من الدارسني مثل 
بدوي )1973(، شميدت )1974(، إبراهيم )1986(، عبد اجلواد )1987(، والرتز 
الرجل يف  أن  نظر أخرى وهي  )1996(، حايري )1996(، وغريهم ممن هلم وجهة 
النساء  حني  يف  النساء،  من  الفصيح  العايل  املستوى  عىل  حمافظة  أكثر  األوسط  الرشق 
الراقي أو املرموق )The Prestigious Variety( أكثر من  يملن الستخدام املستوى 
الرجال. ففي الغرب املستوى العايل الفصيح مرادف للمستوى الراقي أو املرموق، يف 

حني احلال يف الرشق األوسط خيتلف، حيث إن هناك ثالثة مستويات لغوية، وهي:
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1. املستوى العايل الفصيح، وهذا املستوى الذي يستخدمه الرجال أكثر وحيافظون 
عليه.

ألهل  الدمشقية  واللهجة  مرص،  ألهل  القاهرية  كاللهجة  املرموق،  املستوى   .2
سوريا. وهذا هو املستوى الذي متيل النساء إىل استخدامه واملحافظة عليه أكثر من 
مرادفا  الراقي  أو  املرموق  املستوى  مصطلح  استخدمت  الدراسة  وهذه  الرجال، 
نفسه  الوقت  يف  ولكنها  الفصحى،  مستوى  إىل  ترقى  ال  التي  السعودية  للهجة 
تتخلص من املظاهر اللهجية املحلية كالكسكسة والكشكشة والطمطامنية وغريها. 

3. املستوى العامي املنخفض، وهو مستوى العاميات املحلية. 
وبناء عليه فقد جاءت نتيجة هذه الدراسة منسجمة مع بدوي )1973(، شميدت 
حايري   ،)1996( والرتز   ،)1987( اجلواد  عبد   ،)1986( إبراهيم   ،)1974(
)1996( يف أنه عند مقارنة املحافظة اللغوية بني النساء والرجال املتساوين يف التعليم، 
فإن الرجال أكثر استخداما للمستوى العايل الفصيح وحمافظة عليه من النساء. بينام متيل 
النساء إىل املحافظة عىل املستوى املرموق أو الراقي أكثر من الرجال. وهذا امللحظ جيب 
العموم  وجه  عىل  االجتامعية  باملتغريات  وتأثرها  اللغة  دراسة  يف  االعتبار  بعني  أخذه 

واجلنس عىل وجه اخلصوص. 

اخلامتة 
التي  األبعاد  من  جديد  ُبعٍد  الضوء عىل  تسليط  الدراسة  هذه  حاولت  اخلتام،  ويف 
ُتستخدم فيها اللغة بشكل كبري وواسع االنتشار وهو لغة مواقع التواصل االجتامعي 
يف  يسرية  حماولة  إال  هي  ما  الدراسة  هذه  إن  حيث  تويرت.  موقع  عىل  اقترصت  وقد 
استكشاف االستخدام اللغوي للفصحى مقابل العامية والتناوب بينهام يف تويرت. وعىل 
املستوى  الدارس أهنا تستخدم  التواصل االجتامعي ربام يفرتض  الرغم من أن مواقع 
فقد  الرسمي،  للتواصل  وليست  االجتامعي  للتواصل  إهنا  حيث  كبري  بشكل  العامي 
العايل  املستوى  أن  وجدت  حيث  ُمتوقًعا،  كان  ملا  مغايرة  الدراسة  هذه  نتيجة  جاءت 
الفصيح هو املستوى األكثر استخداما وهو املستوى املسيطر عىل لغة املجتمع السعودي 
يف تويرت. وهذا ينعكس إجيابا عىل تعليم اللغة العربية لغة ثانية أو أجنبية، فهي هتمُّ معلمي 
ومتعلمي اللغة العربية من ناحية، ومصممي املناهج ومؤلفي كتب تعليم العربية كلغة 
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الفصيح هو األكثر  العايل  أثبتت أن املستوى  الدراسة  ناحية أخرى حيث إن  ثانية من 
استخداما يف موقع تويرت من قبل املجتمع السعودي، وذلك يؤكد أمهية تعّلم املستوى 

العايل الفصيح وتعليمه، وجتنب تشتيت الطالب بني العامية والفصحى. 
اللغوي  املستوى  اختيار  يف  مهام  دورا  يؤدي  التعليم  أن  الدراسة  أظهرت  وكذلك 
حيث إن أصحاب التعليم العايل والتعليم اجلامعي بغض النظر عن اجلنس كانوا أكثر 
استخداما للمستوى العايل الفصيح وحمافظة عليه يف تغريداهتم، بينام أصحاب املستوى 
هذه  جيعل  ما  وهذا  العامي،  للمستوى  استخداما  أكثر  كانوا  اجلامعي  دون  التعليمي 
ضمن  ودراسته  الدراسات  هذه  مثل  يف  العمر  أو  السن  اعتبار  بأمهية  تويص  الدراسة 

املتغريات االجتامعية. 
ومن ناحية أخرى، أظهرت الدراسة أن النساء أكثر حمافظة واستخداما للمستوى 
الفصيح  العايل  املستوى  بني  متوسط  الرجال، وهو يف مستوى  املرموق من  أو  الراقي 
واملستوى العامي املحيل، يف حني أن الرجال أكثر حمافظة واستخداما للمستوى العايل. 
وأخريا فإن هذه الدراسة قابلة إلعادهتا مرة أخرى حيث إن عدد احلروف املسموح 
إىل   – الدراسة  هلذه  البيانات  مجع  تم  عندما   - حرفا   140 من  ارتفع  قد  تويرت  يف  به 
الباحث أن هذه الدراسة قابلة لإلعادة ومقابلة  الضعف أو 280 حرفا. فلذلك يرى 
الفصحى  استخدام  عىل  جديدة  تغيريات  طرأ  وهل  احلالية  بالنتائج  اجلديدة  النتائج 
مقابل العامية والتناوب بينهام يف تويرت، فتصبح الدراستان كأهنام دراسة واحدة زمانية 

 .)Diachronic Study(
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ملخص البحث:
الرسمية  اللغات  عدد  ويبلغ  دولة.   27 اآلن  عضويته  يف  األورويب  االحتاد  يضم 
املعتمدة لدى االحتاد األورويب 23 لغة. وقد دفع هذا العدد الكبري من اللغات املعتمدة 
داخل االحتاد األورويب باملؤسسة األوروبية إىل إنشاء مفوضية خاصة باللغات. وأحد 
الشعارات األساسية يف االحتاد: » الوحدة ضمن التعدد«، إذ ليس مقبوال إجبار مواطني 
االحتاد األورويب عىل استخدام لغة واحدة، فليس هناك توجه العتامد لغة واحدة، حتى 
وإن كانت فاتورة الدفاع عن هذا احلق باهظة. وحفاظا عىل هذا التنوع اللغوي، وحال 
للمشكل اللغوي الذي يواجه االحتاد، يتبنى هذا األخري الرتمجة حلل ملشكله اللغوي، 
أسس  الغاية،  هذه  ولتحقيق  كثرية.  أوروبية  لغات  تعلم  عىل  مواطنيه  حثه  عن  فضال 
لإلطار  صياغته  منها  يعنينا  الربامج.  من  العديد  ووضع  املراكز،  من  جمموعة  االحتاد 
تعلم  مرشوع  من  رئيسا  جزًءا  بوصفه  اللغات،  لتعليم  املشرتك  األورويب  املرجعي 
اللغات من أجل املواطنة األوروبية. وهدفه الرئيس هو توفري وسيلة للتعلم والتدريس 

والتقييم تنطبق عىل مجيع اللغات يف أوروبا. 
يعمل اإلطار املرجعي األورويب املشرتك لتعليم اللغات عىل تقديم األدوات التي 
يقدم  كام  االختبارات،  ومعدي  بالتدريس  والقائمني  التعليمية  الكتب  مؤلفي  تساعد 

قياس الرصيد الفصيح
الذي يكتسبه الطفل قبل التحاقه باملدرسة

مهارة االستماع والفهم منوذجا

د. عادل الساحيل

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية - جامعة ابن طفيل - املغرب
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يف  اإلطار  هلذا  الرئيسية  األهداف  وتكمن  اللغوية.  املتعلمني  مهارات  لتقييم  مقاييس 
اإلجابة عن أسئلة من قبيل:

- ما املستويات الرئيسة والفرعية التي يمر هبا املتعلم يف تعلمه للغة؟
- ما الذي حيتاج املتعلم أن يتعلمه ليكون قادرا عىل استعامل اللغة تواصليا؟

أسعى يف هذا البحث إىل قياس الرصيد اللغوي الفصيح الذي يكتسبه الطفل قبل 
التحاقه باملدرسة من وسائل اإلعالم خاصة التلفاز، عىل اعتبار أن الطفل يف هذه املرحلة 
يتحدث بلغته األم وليس باللغة العربية الفصحى. وأستند يف ذلك إىل معايري القياس 
التي حيددها اإلطار األورويب املشرتك للغات. وأتطرق يف البحث إىل التحديات التي 
تواجه قياس مهارة الفهم واالستامع، وكذا العراقيل التي تواجه تنزيل اإلطار األورويب 
املشرتك الستثامره يف قياس مهارات التحكم يف اللغة العربية. وأتوخى من هذا البحث 
اإلسهام يف اجلهد املبذول لصياغة إطار عريب مشرتك لقياس التحكم يف اللغة العربية، 

كام هو احلال بالنسبة إىل اإلطار املرجعي األورويب املشرتك للغات. 
تقديم

عادة ما يتم حتديد الئحة الرشكاء اللغويني للطفل يف األم واألب واملعلمني والرفاق، 
أبعاد حميط االتصال وهو  ولكن هناك رشيك قار يف كل مراحل االكتساب، ويف كل 
التلفاز. ولقد استدلت عديد من األبحاث عىل تأثري التلفاز يف التنشئة اللغوية والنفسية 
واالجتامعية لألطفال، بحيث خلصت إحدى الدراسات إىل أن مشاهدة التلفزيون ثاين 
أهم النشاطات يف حياة الطفل بعد النوم. وترد قنوات األطفال، وخاصة برامج الرسوم 
املتحركة يف مقدمة الربامج التي يستهلكها غالبية األطفال يف كثري من دول العامل. وإذا 
التعليم  أمهيتها يف  فام هي  الفصيحة،  العربية  باللغة  تقدم  الرسوم  كانت مجلة من هذه 
املبكر للغة العربية الفصيحة؟ وهل يمكن استغالل إقبال أطفال مرحلة ما قبل الدراسة 
عىل مشاهدة براجمهم املفضلة جزءا من خطة شاملة لتدخل لغوي مبكر، جيعل سبيل 
التعلم، خاصة وأن  الفصيحة هو االكتساب وليس  العربية  اللغة  التحكم يف استعامل 

امللكة اللغوية يف هذه املرحلة العمرية املبكرة مل تتكلس بعد عىل نحو خاص؟
الطفل  يكتسبه  الذي  الفصيح  اللغوي  الرصيد  قياس  إىل  البحث  هذا  يف  نسعى 
الرسوم  وبرامج  عموما،  األطفال  برامج  خالل  من  باملدرسة  التحاقه  قبل  املغريب 



-621-

بني  والتداخل  االشرتاك  نسبة  حتديد  يف  الرصيد  هذا  استثامر  ثم  خصوصا،  املتحركة 
العربية الفصيحة والعربية املغربية. بعبارة أخرى، نسعى إىل تشخيص مكتسبات الطفل 
اللغوية الفصيحة القبلية، ثم رصد العالقة بني لغة املحيط ولغة املدرسة. واملقال منظم 
والنفسية  اجلسدية  للخصائص  مقتضبا  حتديدا  األوىل،  الفقرة  يف  أقدم  التايل:  بالشكل 
الفقرة  الذين ترتاوح أعامرهم بني ثالث وست سنوات. وأركز يف  والعقلية لألطفال 
الثانية عىل التطور اللغوي عند أطفال الفئة العمرية التي تعنينا. وأجرد يف الفقرة الثالثة 
الرابعة،  الفقرة  ويف  اللغوية.  اختياراهتا  بحسب  وأصنفها  لألطفال،  املوجهة  القنوات 
اللغات،  أستفيد من املستويات املرجعية يف اإلطار األورويب املرجعي املشرتك لتعليم 
للفهم.  اللغوي، وأركز عىل مهارة االستامع  التحكم يف االستعامل  لتحديد مستويات 
اللغوي،  للمستوى األويل لالستعامل  املعجمية  املتطلبات  الفقرة اخلامسة، أرصد  ويف 
وأركز عىل اكتساب معجم اللغة الثانية. وبام أن العالقة بني العربية الفصيحة والعربية 
الفقرة  الثانية، فقد خصصنا  اللغة األوىل واللغة  العالقة بني  املغربية ليست من جنس 
السادسة إلبراز طبيعة االزدواجية اللغوية التي يواجهها الطفل املغريب. وحددنا طبيعة 
االتصال املعجمي والرتكيبي بني الفصيحة والعامية. ووظفنا النتائج التي توصلنا إليها 

لإلجابة عن األسئلة التي انطلقنا منها.
1. خصائص مرحلة الطفولة املبكرة

سن  إىل  الثالثة  سن  من  ومتتد  الدراسة.  قبل  ما  بمرحلة  املرحلة  هذه  أيضا  تعرف 
مجيع  عليه  ترتكز  الذي  األساس  الطفل  حياة  من  السنوات  هذه  وتشكل  السادسة. 
يساعد  املرحلة  هذه  يف  باألطفال  االهتامم  فإن  هلذا  الالحقة،  والتعلم  النمو  مراحل 
عىل تفادي الصعوبات عىل اختالف أنواعها يف املراحل العمرية الالحقة. وتتميز هذه 
واللغوية.  واملعرفية  والعقلية  واالنفعالية  اجلسدية  اخلصائص  من  بمجموعة  املرحلة 

يمكن تلخيصها فيام ييل:)1(
1.1 اخلصائص اجلسدية

تعد هذه املرحلة فرتة النمو الرسيع فيام يتعلق بوزن األطفال وطوهلم، حيث تبلغ 

1- انظر لوو )Louw )1998، ص، 235 وما بعدها. وانظر أيضا:
http://educapsy.com/etudes/caracteristique-developpement-enfant-personnalite-99
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الزيادة السنوية يف الوزن حوايل 2 كلغ، ويف الطول حوايل 8 سم، وتكون الفروق ما بني 
الذكور واإلناث من حيث الوزن والطول قليلة نسبيا. ويتميز أطفال هذه الفئة العمرية 
بالنشاط الفائق وسيطرة جيدة عىل أجسادهم، بحيث متكنهم مهاراهتم احلركية من القيام 
بمجموعة من األنشطة التي تتطلب استخدام العضالت الكبرية، ولكن سيطرهتم عىل 
العضالت الصغرية غري مكتملة، بحيث يواجهون صعوبة يف ربط أحذيتهم أو رسم 

خط مستقيم، ألن تنسيقهم ما بني حركات اليدين والعينني غري جيد.
2.1 اخلصائص النفعالية

وتكثر  ورصاحة.  بحرية  انفعاالهتم  عن  التعبري  إىل  املرحلة  هذه  يف  األطفال  يميل 
نوبات غضبهم التي تسمى أيضا، النوبات املزاجية. وتكثر هذه النوبات عند الظهرية 
التى يكون فيها الطفل متعبًا  الفرتات  وعند املساء أكثر من أي وقت آخر. وهذه هي 
بدراسة شاملة عن   Jersild &Holmes قام جريسلد وهوملز)1935(  وجائعا. ولقد 
خماوف األطفال يف مرحلة ما قبل املدرسة، وخلص إىل أن خماوفهم من األشياء احلقيقية 
املرتبطة هبا، واحلركات  العادية: الضوضاء أو األشياء أو األشخاص  املثريات غري  أو 
تقدم  مع  تقل  واألشخاص،  واملواقف  األشياء  من  والغريب  املتوقعة  غري  املفاجئة 
مثل:  للطبيعة،  خارقة  أو  متوقعة  أو  متومهة  أخطار  من  املخاوف  املقابل،  ويف  العمر. 
الوقائع املرتبطة بالظالم واألحالم، واللصوص، واملخلوقات اخلرافية، وأماكن وقوع 

احلوادث، تزداد مع التقدم يف العمر.)1(
3.1 اخلصائص العقلية واملعرفية

يتأثر فهم الطفل يف هذه املرحلة أساسا بإدراكه اخلاص، واستيعابه الشخيص للمواقف 
واألشياء. ومما يميز تفكري الطفل يف هذه املرحلة، كونه تفكريا ماديا رصفا، بحيث يصعب 
عليه إدراك املجردات. ويتسم تفكريه بالثبات والسكون، حيث يركز الطفل يف تفسريه 
متعددة. وتفكري  منطقية  أخطاء  يوقعه يف  ما  الواحد، وهذا  الوقت  عىل مظهر واحد يف 
الطفل مرتكز حول ذاته )self-centred(. فهو ال يستطيع أن يستوعب أن هناك وجهات 
املرحلة،  بالعدد لدى أطفال هذه  املتعلقة  املفاهيم  نظر خمتلفة عن وجهة نظره. وتتطور 
ويصبحون قادرين عىل إجراء تصنيف بسيط عىل أساس إدراكاهتم اخلاصة ملا هو متشابه 

1- جوديت وكوردن )Judith and Gordon )2002، صص، 43-42. 
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وخمتلف. ويتطور لدهيم أيضا مفهوم الصنف أو الفئة، ويظهر ذلك من خالل استخدام 
هذه  يف  األطفال  لدى  ومعرفية  عقلية  خاصية  أهم  وتبقى  وبعض.  كل  مثل:  الكلامت، 

املرحلة هي امتالك النسق اللغوي، والقدرة عىل التواصل باستخدام اللغة.
2. التطور اللغوي يف مرحلة الطفولة املبكرة

اللغة عامل مهم جدا يف النمو املعريف، إذ تصبح اللغة وسيلة لتنظيم خربات الطفل 
وأفعاله باإلضافة إىل كوهنا وسيلة ختاطب. وتطور لغة الطفل يف هذه املرحلة مدهش 
للغاية، عىل املستويني الكمي والنوعي. وهذا يؤثر عىل لغة الطفل، بحيث تصبح قدرته 
تفصيل  ويمكن  ومرونة.  فاعلية  أكثر  املرحلة  هذه  هناية  يف  وتأويله  الكالم  إنتاج  عىل 

مظاهر النمو اللغوي عند أطفال هذه املرحلة، كام ييل:)1(
1.2 النمو اللغوي من سن ثالث إىل أربع سنوات

- يستخدم الضامئر )أنا، أنت، ياء املتكلم( استخدامًا سلياًم.
- يعرف صيغة اجلمع.

- يستخدم الزمن املايض.
- يدرك صيغة التفضيل )أكرب، أصغر، أحسن، أقوى، أرسع،...(.

- يعرف ثالثة حروف جر )يف، حتت، عىل(.
- يعرف بعض األفعال وبعض الصفات.

- يستطيع استخدام بعض أدوات االستفهام )ملاذا، أين، متى،...(.
- يعرف األسامء الرئيسة جلسمه )رأس، عني، أنف، شعر، يد، قدم، بطن، أصابع(. 
- يدرك بعض املسميات )ساعة، قلم، كتاب، حقيبة، حذاء، نقود، مدرسة، والد، 

والدة ،...( 
- يعرف أسامء بعض األطعمة واألرشبة.

- يستطيع أن ينطق حوايل 65% من كلامته نطقًا سلياًم.
2.2 النمو اللغوي من سن أربع إىل مخس سنوات

- يستطيع استخدام كثري من األفعال والصفات والظروف وحروف اجلر وأدوات 
العطف والضامئر.

1- سامي حمسن اخلتاتنة )2013(، ص، 200 وما بعدها. وانظر أيضا بيتي )Petty )2015، صص، 66-37.



-624-

- يستطيع أن يميز بني صيغ املفرد واجلمع.
- يعرف أسامء اإلشارة )هذا، هذه،...(.

أنتم(،  )أنت،  املخاطب  ، وضمري  )أنا، نحن(  املتكلم  استخدام ضمري  يستطيع   -
وضمري الغائب )هو، هي، هم(.

- يستطيع استخدام أدوات االستفهام )متى، كيف، هل، كم، أين، ملاذا،...(.
- يستطيع الربط بني مجلتني.

- يسمي كثريًا من األشياء والكائنات من خالل الصور.
- يسمي كثريًا من األدوات واألجهزة، التي يستخدمها أو يشاهدها يف املنزل، ويف 

الشارع ويف الروضة.
- يعرف أسامء األلوان الشائعة.

- يستطيع أن يقلد أصوات بعض احليوانات األليفة.
- يستطيع أن يعيد تكرار ثالثة أرقام بعد سامعها.

- يستطيع حفظ أغنية أطفال أو نشيد.
- ينطق حوايل 75% من كلامته نطقًا سلياًم.

3.2  النمو اللغوي من سن مخس إىل ست سنوات 
- حيسن اإلصغاء إىل اآلخرين.

- يوظف النعوت يف وصفه لألشياء والكائنات )كبري، صغري، ثقيل ،خفيف،...(
- يعرف صفات األشياء كاللون واحلجم والشكل.

لإلنسان  املسميات  لبعض  وحتويلها  والتأنيث  التذكري  صيغ  ترصيف  يستطيع   -
واحليوانات.

- يعرف صيغ املفرد واملثنى واجلمع، وضمري املتكلم، وضمري املخاطب، وضمري 
الغائب. 

- يرصف األفعال يف املايض واملستقبل.
- يستطيع أن يركب مجلة مكونة من ست كلامت.

- يستطيع أن يسلسل أحداث قصة سمعها، أو شاهدها من خالل الصور.
- يعرف متى يقول )من فضلك، لو سمحت، أشكرك، آسف(
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- يستطيع أن يعرب عن أفكاره.
- ينطق حوايل 85% من كلامته نطقًا سلياًم.

3. لغة قنوات األطفال الفضائية
يناط باإلعالم يف عرصنا دور مهم يف صياغة أفكار األفراد واملجتمعات، وتوجيه 
سلوكهام وحتديد مساره. وقد نافس بقوة دور األرسة واملدرسة، حتى أضحى رشيكهام 
فقد  تأثريا،  نفريا، وأعظمها  أكثر وسائل اإلعالم  التلفاز  الرتبية والتعليم. وملا كان  يف 
بصفة  يشاهدونه  كلهم،  يكن  مل  إن  فغالبيتهم،  عجيب.  بشكل  األطفال  إليه  جذب 
منتظمة.)1( وتعد قنوات األطفال الفضائية، وبرامج الرسوم املتحركة التي تعرضها أكثر 
الرتبية  وخرباء  واالجتامع  النفس  علامء  أسهب  وقد  النتباههم.  وشدا  لألطفال  جذبا 
واإلعالم يف تعداد سلبيات التلفاز وإجيابياته، خاصة عىل األطفال، ويبدو أهنم رجحوا 
توجهها  صناعة  اإلعالم  كون  إىل  يرجع  ذلك  ولعل  اإلجيابيات.  عىل  السلبيات  كفة 
أهداف جتارية أكثر منها تربوية. ودون اخلوض يف رسد نتائج هذه األبحاث سواء عىل 
التي  الدراسات واألبحاث  نقول إن غاية هذه  أن  الدويل، ويمكن  أو  العريب  املستوى 
أجريت يف هذا الشأن، ليس معناها عزل األطفال عن التلفاز كلية، بحيث ال يتعرضون 
ملشاهدة أي من براجمه، ولكنها فقط تدق ناقوس اخلطر جتاه اإلفراط الزائد يف استهالك 

كل ما يبثه هذا اجلهاز بدون مراقبة واعية.
الرسوم  لقنوات األطفال عموما، وبرامج  اللغوي  التأثري  البحث  نتفحص يف هذا 
التأثري  هذا  أن  مسبقا  نتنبأ  أن  ويمكن  املبكرة.  املرحلة  أطفال  يف  خصوصا  املتحركة 
يرتاوح بني اإلجيايب والسلبي، ألن اإلعالم املوجه إىل األطفال فرع من اإلعالم بشكل 
عام، لذلك يرث الفرع خصائص األصل. ومع ذلك فغايتنا أن نؤكد أن لإلعالم دورا 
مهام وأساسيا يف انتشار اللغة العربية الفصيحة، وتقوية حيويتها وجاذبيتها. وأن مراهنة 
إىل حتقيق  يؤثر يف كونه صناعة تسعى  لن  لغة عربية حديثة وميرسة  اإلعالم عىل نرش 
العامية اإلقليمية،  اللهجات  يتبن خيار  إذا مل  أكثر  مكاسب مادية، بل يمكن أن حيقق 
التي تسهم يف تكريس ازدواجية تربك األطفال ثقافيا ولغويا. وهذا الطرح يؤيده إلزام 

1- تبعا ملاروك مرتي املؤسسة املكلفة بقياس نسبة مشاهدة املغاربة للتلفزيون. فاملعدل اليومي ملشاهدة األطفال للتلفزيون 
هو 3 ساعات ونصف يوميا. وهو معدل مرتفع. 
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رشكة ديزين املتعاملني معها يف الوطن العريب االنتقال من العامية إىل العربية الفصيحة، 
قناة اجلزيرة لألطفال بعد رشائها حلقوق بث مجيع أفالم ديزين عىل أن تتم  ثم إرصار 
لغوي  رأسامل  يف  يستثمر  تسويقي،  قرار  هو  القرار  فهذا  الفصيحة.  بالعربية  الدبلجة 
نعتقد  أخرى،  ناحية  ومن  منها.  ويستفيد  العربية  اللغة  خيدم  ولكنه  ومشرتك،  ضخم 
أن اإلعالم املوجه إىل األطفال بلغة عربية معارصة تقرب املسافة بينها وبني العاميات، 
يمكن أن يوفر بيئة إغامس مبكر لألطفال يف اللغة العربية، عىل غرار ما يدعو إليه الدنان 
)1996-2014(، استنادا إىل جتربته الشخصية التي عممها عىل أكثر من مائة روضة يف 
الكويت وسوريا وسلطنة عامن،)1( وعىل غرار أيضا دعوات الفايس الفهري املتكررة، 
يبدأ  الذي  وتعلمها  العربية  اللغة  الكتساب  وبرناجمه  الكيبيكية،  التجربة  إىل  استنادا 
ينقل  أن  سبق  ما  شأن  فمن  التام.)2(  اإلتقان  إىل  يصل  أن  إىل  ويتدرج  مبكر،  بإغامس 
املجتمعات العربية من املراهنة عىل تعليم اللغة العربية إىل املراهنة عىل اكتساهبا، بحيث 
ومهارات  لغات  لتعلم  العربية  للغة  املخصص  الزمني  الغالف  من  كبريا  حيزا  يوفر 

أخرى.
بعد هذه االسترشاف، يمكن أن نعود إىل الواقع احلايل لقنوات األطفال الفضائية، 
أوال،  العربية.  اللغة  مع  تعاملها  عىل  لنقف  تقدمها،  التي  املتحركة  الرسوم  ولربامج 
نحرص قنوات األطفال التي تغطي شامل إفريقيا، والرشق األوسط، ثانيا، نختار عينة 
من أشهر هذه القنوات، ونتفحص براجمها. عندما نجرد هذه القنوات التي تغطي املنطقة 

املذكورة، نجد أهنا تتجاوز أربًعا وثالثني قناة، واجلدول )1( أسفله يبينها:

الفضائيةالعدد لغة البثاسم القناةالقناة 

عربيةعريبج )قناة اجلزيرة لألطفال(1

عربيةعريببراعم 2

1-  الدنان )2014(، ص، 18.
2-  انظر الفايس الفهري )1999(، ص.، 30. بإجياز، والفايس )2010(، )2013( بتفصيل.
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الفضائيةالعدد لغة البثاسم القناةالقناة 

3MBC3 عربية، عاميةأجنبيإم بى سى 3 لالطفال

عربية، عاميةعريبماجد4

عربية عاميةعريبأجيال 5

6Spacetoon عربيةأجنبيسبيستون 

7CN عربيةأجنبيالعربية 

عامية، عربيةعريبطيور اجلنة8

9 Koky Kids عاميةأجنبيكوكى كيدز

10Kids Cartoon إنجليزيةأجنبي كيدز كرتون

11Mickey عاميةأجنبي ميكي لألطفال

عاميةعريبكراميش 12

عربيةعريبكروان أطفال13

عاميةعريبسكر14

عربيةعريباملجد لألطفال15

أجنبي طيور بيبي 16
إنجليزية  عامية، 

عربية

17Boomerang إنجليزيةأجنبيبومريانغ

18Disney Junior إنجليزيةأجنبيديزنى جونيور
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الفضائيةالعدد لغة البثاسم القناةالقناة 

عاميةعريبحمبوبة 19

20tv عربيةعريب سنا

21Aldanah عاميةعريبالدانة

عربية، عاميةعريبسمسم لالطفال22

23Jim Jam عاميةأجنبيجيم جام

24Disney XD إنجليزيةأجنبيديزين

25
أو إس إن أفالم األطفال

OSN Movies Kids
إنجليزيةأجنبي

عاميةعريبأطفال ومواهب26

27Canary tv عاميةأجنبيقناة كناري

28 Djurdjura عامية أمازيغيةجرجرة

29 IKids إنجليزيةأجنبيأي كيدز

30Mody Kids عاميةأجنبي مودى كيدز

عامية، عربيةعريبطه31

عربية، عاميةعريبهدهد32

33Noon tv عاميةأجنبينون لالطفال

يمكن أن نخرج من هذا اجلرد باملالحظات التالية:
- عدد القنوات الفضائية املخصصة لألطفال قليل مقارنة بعددها يف أوربا. استنادا 
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إىل اجلدول أعاله، فعدد القنوات التي تغطي شامل إفريقيا والرشق األوسط ال يتعدى 
33 قناة، وعديد منها غري جماين، خاصة: قناة ج، وقناة براعم، الناطقتان بالعربية، فضال 
 ،Cartoon Network وقناة ،Boomerang عن القنوات الناطقة باإلنجليزية، مثل: قناة
وقناة JimJam، وغريمها. يف حني نجد أن عدد القنوات املخصصة لألطفال يف أوربا 

320 قناة.)1(
القنوات  تليها  قناة،  عرشة  باثنتي  األوىل  املرتبة  بالعامية  الناطقة  القنوات  حتتل   -
الناطقة بالعربية بمجموع سبع قنوات، ثم القنوات الناطقة بالعامية والعربية، وعددها 

ثامين قنوات، وأخريا القنوات الناطقة باإلنجليزية، وعددها ست قنوات.
- من جمموع 33 قناة فضائية لألطفال، 17 قناة اسمها عريب، و15 اسمها أجنبي 
العريب  االسم  يتساوى  بمعنى  أمازيغي.  اسمها  جزائرية  قناة  إىل  إضافة  )إنجليزي(، 
واألجنبي تقريبا من حيث النسبة، عىل الرغم من أهنا قنوات موجهة إىل أطفال لغتهم 

الرسمية األوىل هي اللغة العربية.
لألطفال،  املوجهة  العربية  القنوات  ملحتويات  شاملة  وصفية  دراسات  غياب  يف 
علام أن هذه املحتويات تكون: إما برامج ذات طبيعة خمتلفة: دينية، وثقافية، وتعليمية، 
وترفيهية، وجل هذه الربامج يكون إنتاجا حمليا، أو برامج رسوم متحركة، سواء أكانت 
إىل  يدبلج  يابانيا،  أو  أمريكيا  إنتاجا  يكون  الربامج  هذه  وجل  أفالما،  أو  مسلسالت 
املقصودة  الثقافية  رواسبه  مع  عربية  أو  عامية  بلغة  األطفال  إىل  ويقدم  العربية،  اللغة 
وغري املقصودة. قلنا يف غياب هذه الدراسات الوصفية الشاملة يبقى السبيل إىل هذه 
املحتويات هو دراسة عينات منتقاة من هذه القنوات. وهلذا الغرض سنعتمد عىل نتائج 
دراستني: األوىل، للباحثة عزة حممد رزق )2016(،)2( وهي مداخلة ألقتها يف املنتدى 
العلمي النهوض باللغة العربية الذي انعقد عىل مدى يومني يف الدوحة، وحتمل عنوان: 
العربية لدى طفل ما قبل املدرسة،  اللغة  الفضائية ودورها يف تأصيل  برامج األطفال 
والثانية للباحثة رشا اخلطيب )2007(، وحتمل عنوان: تأثري الرسوم املتحركة عىل لغة 

1- www.telesatellite.com/actu/42595-320-chaines-de-television-pour-enfants-en europe.html
2- قدمت الباحثة هذه الدراسة يف منتدى علمي للنهوض باللغة العربية، انعقد عىل مدى يومني يف الدوحة. أشكر الباحثة 

عىل تفضلها بمدي هبذه الدراسة.
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الطفل العريب. قدمت الباحثة هذه الدراسة يف مؤمتر الفضائيات العربية واهلوية الثقافية، 
نظمته جامعة الشارقة. 

اشتغلت عزة حممد رزق )2016( عىل عينة من القنوات الفضائية، تضم القنوات 
وعرضت  اجلنة.  طيور  وقناة  ج،  وقناة  سبيستون،  وقناة  لألطفال،  ماجد  قناة  التالية: 

النتائج التي توصلت إليها يف اجلدول )2()1(:

اجلدول )2(

القناة

لغة العرض

العربية 
الفصحى

العربية 
املبسطة

العامية
األجنبية اللغة 

األفعالاألسامءاجلمل

200%700%30%0ماجد

10%70%10%1000%0سبيستون

600%10000%0ج

400%30%70%30%0طيور اجلنة

7.5%47.5%10%35%65%0املجموع

بحيث  ألخرى،  قناة  من  العربية  باللغة  االهتامم  تفاوت  أعاله  اجلدول  من  يتضح 
تبني أن لغة العرض يف كل من قناتى سبيستون وقناة ج هي العربية. أما يف قناة ماجد 
وقناة طيور اجلنة، فلغة العرض ازدواجية مع غلبة واضحة للعامية. ويتبني من اجلدول 
حضور اللغة األجنبية يف عينة البحث، نظرا ألن كثريا من القصص الكارتونية أبطاهلا 
حتمل أسامء أجنبية، مثال: املحقق كونان، املالزم كريو، ماشا، البطل كوكو يف دراغون 
اإلعالنات  يف  اإلنجليزية  حضور  إىل  إضافة  اجلاسوسات.  يف  وكلوفر  وسام  بول، 

الرتوجيية، مثل: أسامء املنتجات، واللوحات اإلرشادية، وأسامء املواقع اإللكرتونية.

1- عزة حممد رزق )2016(، ص، 20.
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 Space( فقد اشتغلت عىل القنوات التالية: سبيستون ،)أما رشا اخلطيب )2007
وقد  لألطفال.  واجلزيرة   ،)MBC 3( س3  ب  وم   ،)ARTeenz(وأرتينز  ،)Toon

خلصت إىل أن قناة اجلزيرة وسبيستون تلتزمان باللغة العربية، أما )MBC 3( وأرتينز 
وما  إليه،  خلصنا  مع  تتفق  النتيجة  وهذه  وعامية.)1(  فصيحة  عربية  خمتلطة  فلغتهام 
اللغة  مستويات  اخلطيب  رشا  تتبعت  هذا،  إىل  إضافة  رزق.  حممد  عزة  إليه  خلصت 
اخليال  متعددة:  موضوعاهتا  فإن  املضمون،  حيث  فمن  املتحركة.  الرسوم  يف  العربية 
واالجتامعية.  والكوميدية،  الرياضية،  املوضوعات  ومنها  النجوم،  وحرب  العلمي، 
ومن حيث طبيعة اللغة، فقد تكون الرسوم املتحركة بالعربية الفصيحة رسدا وحوارا، 
أو بالعامية رسدا وحوارا، وبالعربية رسدا واحلوار يكون بالعامية. والحظت أيضا، أن 

لغة هذه الرسوم املتحركة تطغى عليها لغة العنف وألعاب الفيديو.)2(
الباحثتان وصفا عاما غري  خالصة األمر، نجد فيام قدمناه )اجلدول 1( وما قدمته 
مؤسس للغة القنوات الفضائية املوجهة لألطفال بكل براجمها. والواقع أننا نحتاج إىل 
جرد لكل حلقات الربامج والرسوم املتحركة التي تعرضها هذه القنوات مجلة وتفصيال، 
الرتاكيب والكشف  ثم جرد  املعجمية،  الداللية  ثم تصنيف مفرداهتا، وحتديد حقوهلا 
املعطيات  الرتكيبية والداللية واألسلوبية، ثم بعد ذلك االشتغال عىل هذه  بنياهتا  عن 
لتحقيقه  تنسق  أن  ينبغي  وإنام  دراسة،  أو  مقال  حدود  يتجاوز  مطلب  وهذا  املصنفة. 
التطبيقية،  جهود الباحثني يف اللسانيات احلاسوبية، واللسانيات النظرية، واللسانيات 
إعداد وختطيط لغوي رصني،  فنتائج هذه األبحاث تسعف ال حمالة يف  واإلعالميني. 
وإعداد برامج إلكساب اللغة العربية يف مراحل مبكرة، وإجراء مقارنات بني العاميات 
واللغة العربية الفصيحة، وحتديد مواطن تقارهبام املعجمي والنحوي أو العكس، من 
أجل تقريب املسافة بينهام، ومد اجلسور بني لغة احلديث اليومي ولغة األدب والثقافة. 
النموذج  وهذا مطلب ليس خياليا، وإنام هناك نموذج أمامنا حقق هذا املطلب، وهو 
العربي، علام أن وضع اللغة العربية أفضل بكثري من الوضع اللغوي لدى العربانيني. 
هذا  وقياس  لغة  التحكم  معايري  حتديد  نحو  البحث  نوجه  أن  يمكن  هذا،  انتظار  ويف 

1-  رشا اخلطيب )2007(، ص، 9.
2- رشا اخلطيب )2007(، ص، 14.
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التحكم، لتحديد اخلصائص املعجمية والرتكيبية للغة عربية معارصة ينبغي أن تقدمها 
القنوات الفضائية املوجهة لألطفال، لتشكل بيئة إغامس مبكر يف اللغة العربية، بحيث 
يصبح مسار التحكم يف اللغة العربية اكتسابا أكثر منه تعلام. ولن يكون استغالل قنوات 

األطفال الفضائية إال عنرصا مسهام يف إنجاح خطة شاملة للتدخل اللغوي.
4. جتربة الحتاد األورويب: اإلطار املرجعي األورويب املشرتك لتعليم اللغات

الرسمية  اللغات  عدد  ويبلغ  دولة.   27 اآلن  عضويته  يف  األورويب  االحتاد  يضم 
املعتمدة لدى االحتاد األورويب 23 لغة. وقد دفع هذا العدد الكبري من اللغات املعتمدة 
باللغات.  خاصة  مفوضية  إنشاء  إىل  األوروبية  باملؤسسة  األورويب  االحتاد  داخل 
بحيث  مواطنيه،  مع  فعال  بشكل  التواصل  االحتاد  عىل  اللغوي  التنوع  هذا  ويصعب 
تقف اللغات املختلفة الكثرية عائًقا يف طريق الفهم املشرتك واملوحد، وأبرز دليل عىل 
ذلك غياب وسائل إعالم رئيسة تغطي االحتاد األورويب كله، باستثناء عدد قليل من 

املطبوعات املتخصصة. 
وختتلف لغات االحتاد األورويب من حيث شيوعها داخل االحتاد، إذ ينطق باألملانية 
 83 نحو  األملانية  ويتكلم  واإلنجليزية.  الفرنسية  تليها  األوروبيني،  من  األكرب  اجلزء 
أجنبية،  لغة  أم، ويتحدث هبا 63 مليونا آخرين بوصفها  لغة  مليون شخص بوصفها 
»األجنبية«  اللغات  أوسع  بوصفها  اإلنجليزية  اللغة  بعد  الثاين  املركز  بذلك  لتحتل 
املفوضية  وثائق  نصف  من  أكثر  حترير  ولكن  األورويب،  االحتاد  دول  داخل  انتشارا 

األوروبية يتم باإلنجليزية، تليه الفرنسية ثم األملانية. 
مقبوال  ليس  إذ  التعدد«،  ضمن  »الوحدة  االحتاد:  يف  األساسية  الشعارات  وأحد 
إجبار مواطني االحتاد األورويب عىل استخدام لغة واحدة، سواء كانت اإلنجليزية أو 
غريها، فليس هناك توجه العتامد لغة واحدة. ويعد االحتاد أن من حق الدول األعضاء 
استخدام لغاهتا اخلاصة، حتى وإن كانت فاتورة الدفاع عن هذا احلق باهظة. وحفاظا 
مرتجم   4000 نحو  األورويب  االحتاد  مؤسسات  يف  يعمل  اللغوي،  التنوع  هذا  عىل 
فوري ومرتجم حتريري، نصفهم يعملون يف اللجنة التنفيذية. ويكلف عملهم ما يزيد 
عىل 800 مليون يورو سنويا. وترتجم اللجنة ما يزيد عىل 1.3 مليون صفحة سنويا، 

وتوفر ترمجة فورية يف نحو 11 ألف اجتامع. 
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من ناحية أخرى، يشجع االحتاد األورويب مواطنيه عىل تعلم لغات أوروبية كثرية، 
عىل األقل لغتني رسميتني يف االحتاد إىل جانب اللغة األم. ولتحقيق هذه الغاية، أسس 
االحتاد جمموعة من املراكز عىل رأسها املركز األورويب للغات احلية، ووضع عديًدا من 
اإلطار  سبق  ما  كل  من  يعنينا   .)Erasmus( إراسموس  برنامج  رأسها  عىل  الربامج 
تعلم  مرشوع  من  رئيسًا  جزًءا  بوصفه  اللغات،  لتعليم  املشرتك  األورويب  املرجعي 
اللغات من أجل املواطنة األوروبية. وهدفه الرئيس هو توفري وسيلة للتعلم والتدريس 
والتقييم تنطبق عىل مجيع اللغات يف أوروبا. وأوىص االحتاد األورويب يف عام 2001 
باستخدام هذا اإلطار إلقامة نظم التحقق من القدرة اللغوية، وأصبح مقبوال عىل نطاق 

واسع باعتباره املعيار األورويب لتصنيف الكفاية اللغوية للفرد.)1(
يعمل اإلطار املرجعي األورويب املشرتك لتعليم اللغات عىل تقديم األدوات التي 
يقدم  كام  االختبارات،  ومعدي  بالتدريس  والقائمني  التعليمية  الكتب  مؤلفي  تساعد 
مقاييس تقييم مهارات املتعلمني اللغوية مما يساعد يف إعداد الكتب اللغوية التعليمية 

املتميزة. وتكمن األهداف الرئيسة هلذا اإلطار يف اإلجابة عن األسئلة التالية:
- ما الذي ينبغي عىل املتعلمني فعله باللغة؟

- ما الذي حيتاج املتعلم أن يتعلمه ليكون قادرا عىل استعامل اللغة تواصليا؟
- كم من الوقت حيتاج املتعلم لتعلم اللغة؟

- ما املستويات الرئيسة والفرعية التي يمر هبا املتعلم يف تعلمه للغة؟
1.4 املستويات املرجعية العامة التي حددها اإلطار يف تعليم اللغات األجنبية

إىل  اللغة  تعلم  اللغات مستويات  لتعليم  املشرتك  األورويب  املرجعي  اإلطار  يقسم 
ثالثة مستويات مرجعية عامة، وهي: مستوى االستعامل املبتدئ، ومستوى االستعامل 
املتوسط، ومستوى االستعامل املتقدم.  وينقسم كل واحد منها إىل مستويني فرعيني، أي 
أن هناك ستة مستويات لتعليم وتعلم أي لغة أجنبية، كام يتضح من اجلدول رقم )3(:)2(

1- انظر ونكلر وآخرين )Wagner )2014، ص 1. وانظر أيضا موضوع التعدد اللغوي عىل املوقع الرسمي للمفوضية 
https://ec.europa.eu/education/policy/multilingualism_en :التايل

2- اإلطار املرجعي األورويب املشرتك للغات، ص، 24.
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اجلدول )3(

الستعامل 
املقتدر 

للغة

ج 2

- يمكنه عمليا فهم أي يشء يسمعه أو يقرأه بسهولة.
- يمكنه استخالص املعلومة من خمتلف املصادر املنطوقة 

واملكتوبة، كام يمكنه إعادة إنشائها وعرضها بطريقة منسجمة.
- يمكنه التعبري عن ذاته بكل تلقائية وطالقة ودقة، كام يمكنه 

متييز أدق املعاين حتى يف احلاالت املعقدة.

ج 1

- يمكنه فهم تشكيلة متنوعة من النصوص الرصينة الطويلة، 
وكذلك التعرف عىل معناها الضمني.

- يمكنه التعبري عن نفسه بطالقة وتلقائية بدون تعثر واضح.
- يمكنه استعامل اللغة بمرونة وفاعلية يف أغراض اجتامعية 

ومهنية. وأكاديمية 
- يمكنه إنتاج خطاب واضح وجيد البناء يف موضوعات 

معقدة، مع إظهار التحكم يف أنساق التنظيم والربط 
والتامسك.

الستعامل 
العفوي 

للغة

ب 
2

- يمكنه فهم األفكار األساسية لنص معقد سواء أكان 
موضوعه واقعًيا أو جمرًدا، وبإمكانه أيضا فهم النقاشات 

التقنية يف جمال ختصصه.
- يمكنه التفاعل بدرجة معينة من الطالقة والتلقائية، مما 

يؤهله للتفاعل مع املتلكلمني السليقيني بدون مشقة من كال 
الطرفني.

- يمكنه إنتاج نصوص واضحة ومفصلة يف عديد من 
املوضوعات، مع القدرة عىل رشح وجهة نظره، وإبداء مزايا 

وعيوب خمتلف اخليارات يف قضية راهنة.
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الستعامل 
العفوي 

للغة

ب 
1

- يمكنه فهم النقاط األساسية للموضوعات الواضحة 
واملألوفة املرتبطة بالعمل والدراسة وأوقات الفراغ.

- يمكنه التعامل مع أغلب املواقف التي تقع أثناء السفر إىل 
البالد التي تتحدث تلك اللغة.

- يمكنه إنتاج نص بسيط ومرتابط حول القضايا املألوفة، أو 
التي حتظى باهتاممه الشخيص.

- يمكنه أن يصف التجارب واألحداث واألحالم واآلمال 
والطموحات، ويمكن أن يوضح بإجياز آراءه وخططه.

الستعامل 
األوىل 

للغة

أ 2

- يمكنه فهم اجلمل الشائعة االستعامل والعبارات التي تقدم 
معلومات أولية عن الشخص والعائلة والتسوق واملحيط 

اجلغرايف واملهنة.
- يمكنه أن يتواصل يف املواقف البسيطة واالعتيادية التي 

تقتيض تبادل معلومة مألوفة وروتينية.
- يمكنه أن يصف بمفردات بسيطة مظاهر من خلفياته، 
وحميطه املبارش، وكذلك املجاالت التي تتعلق باحتياجاته 

املبارشة.

أ 1

- يمكنه فهم التعبريات اليومية املألوفة واستعامهلا، واجلمل 
األساسية التي تلبي احتياجات ملموسة.

- يمكنه تقديم نفسه والتعريف باآلخرين، كام يمكنه أن 
يطرح أسئلة شخصية وجييب عنها. مثل: أين تسكن؟ هل 

تعرف فالنا؟ هل لديك اليشء الفالين؟
- يمكن أن يتفاعل ببساطة مع شخص آخر يتحدث ببطء، 

ووضوح، ومستعد ملساعدته.
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يمكن أن نالحظ يف اجلدول أعاله أنه يشمل ثالثة مستويات من مستويات التحكم 
يف اللغة، فضال عن كونه يروز املهارات األساسية يف اإلنتاج والتأويل اللغوي الكتايب 
والشفهي، لكننا بحكم الفئة التي تعنينا سنركز عىل مستويي التحكم الدنيا، أي مستوى 
مستوى  يف  اهتاممنا  حرصنا  وإن  حتى  والثاين،  األول  بفرعيه  للغة  األويل  االستعامل 
اللغة  استعامل  لتقييم  املعايري  من  جمموعة  حيدد  نجده  بفرعيه،  للغة  األويل  االستعامل 
سياقات  عىل  دراستنا  سنقرص  لذلك  الكتايب،  أو  الشفهي  التواصل  سياقات  يف  سواء 
والفهم،  االستامع  مهارات  يتضمن  الشفهي  التواصل  كان  وملا  الشفهي.  التواصل 
ومهارات التفاعل الشفهي، من قبيل: احلديث والنقاش واحلوار والتفاوض ... فإننا 

سنحرص اهتاممنا يف مهارة االستامع والفهم.
2.4 مهارة الستامع والفهم

إن املدخل إىل الفهم هو االستامع أو القراءة، ولكن ما يعنينا نحن يف هذا املقال هو 
االستامع إىل متحدث أو أكثر من متحدث. وعليه، فليس ثمة نشاط واحد لالستامع، 

وإنام تتعدد أنشطة السامع:)1(
والتحذيرات،  التعليامت،  مثل:  العلنية،  واإلرشادات  البيانات  إىل  االستامع   -

واملعلومات...
التلفاز،  الصوتية،  التسجيالت  )الراديو،  اإلعالم  وسائل  تبثه  ما  إىل  االستامع   -

السينام(.
- االستامع بوصفه واحدا من اجلمهور أثناء عرض مرسحي، أو حمارضة عامة، أو 

عرض ترفيهي، ...
- االستامع إىل األحاديث يف وسائل النقل واألماكن العمومية غري املوجهة إليه.

واحد  مستوى  من  أكثر  وهناك  الفهم،  هي  السابقة  االستامع  أنشطة  من  الغاية  إن 
للفهم، نذكر منها:

- الفهم اإلمجايل للموضوع بشكل عام.
- الفهم االنتقائي، من أجل احلصول عىل معلومة حمددة بعينها.

- الفهم التفصييل لكل ما يقال بتفاصيله اجلزئية.

1- اإلطار املرجعي األورويب املشرتك للغات، صص، 68-65.
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حيدد اإلطار املرجعي األورويب املشرتك معايري لقياس مستوى التحكم يف أنواع فهم 
املستوى  منها  نحن  يعنينا  اللغة،  يف  التحكم  مستويات  حسب  مرتبة  السابقة  املسموع 

األويل. نوردها مفصلة: 
- فهم حوار بني متكلمني سليقيني:

تم احلوار  إذا  أمامه،  يدور  الذي  أ2: يستطيع أن حيدد بشكل عام موضوع احلوار 
بتأٍن ووضوح.

أ 2: ال توجد مواصفات.
- االستامع بوصفه عنرصا ضمن مجهور.

أ 2: ال توجد مواصفات.

أ 1: ال توجد مواصفات.
- االستامع إىل اإلعالنات واإلرشادات.

أ 2: يستطيع التقاط النقطة املحورية يف اإلعالنات والرسائل القصرية والواضحة 
والبسيطة.

- يمكنه فهم توجيهات بسيطة مرتبطة بكيفية الوصول من املكان أ إىل املكان ب 
سريا عىل األقدام، أو يف وسيلة نقل عمومية.

توجيهات  اتباع  يمكنه  كام  وتأٍن،  بعناية  إليه  موجهة  إرشادات  فهم  يستطيع   :1 أ 
بسيطة وقصرية.

- االستامع إىل اإلعالم السمعي والتسجيالت الصوتية.
أ 2: يمكنه فهم املعلومة اجلوهرية واستخالصها من تسجيل قصري يتعلق بموضوع 

يومي مألوف، إذا قدم بوضوح وتأٍن.
أ 1: ال توجد مواصفات.

اللغة  يف  التلقائي  التحكم  مستوى  بلوغ  يستطيعون  املبكرة  املرحلة  أطفال  أن  املالحظ 
اإلعالمية  باملواد  األمر  يتعلق  عندما  والفهم،  االستامع  مهارة  يف   2 ب  و   1 ب  بمستوييه 
السمعية ناهيك عن املواد السمعية والبرصية التي سنفصل فيها القول الحقا، بحيث يمكنهم:
باللغة  اإلذاعية  والربامج  الصوتية،  التسجيالت  أغلب  يفهم  أن  يستطيع   :2 ب 

املعيارية، وأن يفهم احلالة النفسية ونربة املتحدث فهام صحيحا.
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التي  اإلذاعية  والربامج  الصوتية  التسجيالت  أغلب  حمتوى  فهم  يمكنه   -  :1 ب 
حتظى باهتاممه الشخيص إذا كانت اللغة واضحة واعتيادية.

الصوتية  والتسجيالت  اإلذاعية  األخبار  يف  الرئيسة  النقاط  يفهم  أن  يستطيع   -
البسيطة املتعلقة بموضوعات مألوفة ومقدمة بوضوح وتأن. 

عىل الرغم من إجرائية هذا املقياس، فإنه يبقى عاما، ألنه ال حيدد نوعية الوحدات 
البنية  طبيعة  حيدد  ال  أنه  كام  وكميتها،  والعبارات  اجلمل  هذه  يف  املوظفة  املعجمية 
الرتكيبية هلذه اجلمل. بعبارة أخرى، عندما نقول إنه يمتلك املستوى األويل يف اللغة، 
ما هو العدد اإلمجايل للمفردات التي يمتلكها؟ وما هي خصائصها الداللية املعجمية؟ 
إنتاج وتأويل تلك  تتيح له  التي  القواعد الرصفية والرتكيبية والداللية  وما هي طبيعة 

العبارات واجلمل؟ 
نفرتض أن اإلجابة عن هذا السؤال تسمح لنا بمعرفة مستوى متكن أطفال مرحلة 
متكن  هل  معرفة  لنا  ستتيح  أهنا  نفرتض  كام  املعيار،  العربية  اللغة  من  املدرسة  قبل  ما 
العربية  باللغة  الناطقة  املتحركة  الرسوم  وبرامج  األطفال،  قنوات  متابعة  األطفال من 
التي  الدارجة  العربية  من  قريبة  فصحى  عربية  لغة  توظف  كوهنا  إىل  راجع  املعيار، 
املوظفني يف هذه  املعجم والنحو  نقارن  البيت والشارع، خاصة عندما  يستعملوهنا يف 
الربامج والرسوم بمقابالهتا يف اللسان الدارج، أم أن ذلك راجع إىل أن هذه القنوات 
ال تعول كثريا عىل التقارب اللغوي بني العربية الفصيحة والعربية الدارجة، بل توظف 
وسائل أخرى إليصال رسالتها إىل الطفل اعتامدا عىل املؤثرات السمعية والبرصية، أم 
صغناه،  الذي  االفرتاض  صحة  مدى  من  للتحقق  معا؟  األمرين  إىل  راجع  الفهم  أن 
نعتقد أنه يلزم حتديد ماهية املعجم والنحو املوظف يف مرحلة االستعامل األويل للغة، 
ثم حتديد طبيعة العالقة بني العربية املعيار واملتصل اللغوي هبا، خاصة العربية املغربية 

بغض النظر عن االختالفات اللهجية. 
5. تعلم معجم اللغة الثانية

تعد املعرفة املعجمية واحدة من أهم القدرات التي ينبغي أن يطورها متعلمو اللغة 
الثانية،)1( وهلذا اجتهت األبحاث إىل حتديد طبيعة املعرفة املعجمية ودروها يف اكتساب 

1- جتدر اإلشارة إىل العالقة بني العربية املغربية والعربية املعيار ليست من جنس العالقة بني اللغة األوىل واللغة األوىل، 
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 ،Henriksen  )1999( وهنركسن   ،  Richards  )1976( ريشاردز  مثال:  ثانية،  لغة 
وناجي وسكوت )Nagy & Scott )2000(، وإىل حتديد كيفية اكتساب املعرفة وكيفية 
 )2009( وملتون   ،)2008( وشميت   ،Read  )2000( ريد  مثال:  املالئمة،  تقييمها 
مثال:  واألدبية،  اللغوية  املهارات  وتطور  املعجمية  املعرفة  بني  العالقة  وإىل   ،Milton

 . ،Milton )2013( وملتون ،Grabe )2009( كراب ،Nation )2001( نيشن
النتائج التي انتهت إليها هذه األبحاث، فإن اكتساب كلمة يعني أن يكون هلا  من 
مدخل يف املعجم الذهني ملكتسبها، يتضمن هذا املدخل املعجمي خصائصها الصوتية 
اللسانيات  يف  خاصة  األبحاث،  أظهرت  والتداولية.  والداللية  والرتكيبية  والرصفية 
التطبيقية، أن بناء مدخل معجمي خيتلف بحسب طبيعة االكتساب. فعندما يتعلق األمر 
باكتساب اللغة األم، يكتسب املتعلم اخلصائص الداللية والرتكيبية والرصفية والصوتية، 
بشكل مندمج، وهذا ما يتيح له رصد االطرادات الرصفية والداللية للمدخل املعجمي. 
أما عندما يتعلق األمر بتعلم اللغة الثانية )= ل2(، فتكون املعلومات املعجمية مفصولة 
عن بعضها، ومؤسسة عىل املعلومات املعجمية، خاصة املعلومات الداللية التصورية، 

املرتبطة باللغة األم.)1(
واستدلت األبحاث أيضا عىل أن املعرفة املعجمية متعددة األبعاد، ويكون اكتساب 
أو  ثنائية يعرف  املعجمي، بني  التمييز يف االكتساب  ينبغي  الكلامت درجيا، بحيث ال 
الصفر،  بدرجة  يبدأ  لالكتساب،  تزايدي  حمور  بني  التمييز  يمكن  ولكن  يعرف،  ال 
درجة  يبلغ  عندما  مداه  االكتساب  ويبلغ  اجلزئي،  االكتساب  مرحلة  إىل  يرتقي  ثم 
االكتساب الدقيق. وقد مكن التصور السابق لالكتساب املعجمي هنركسن )1999( 
Henriksen من التمييز بني ثالثة أبعاد يف املعرفة املعجمية: املعرفة املعجمية من اجلزئية 

الكلامت حني  تتيح فهم  التي  املعجمية االستقبالية  املعرفة، واملعرفة  الدقة، وعمق  إىل 
سامعها أو قراءهتا، واملعرفة املعجمية التعبريية التي تتيح توظيف الكلامت املناسبة أثناء 

الكالم أو الكتابة.)2( ويمكن تلخيص العالقة بني نوعي املعرفة السابقني فيام ييل: 

وسنحدد طبيعة هذه العالقة أسفله.
1 انظر يانغ )2002( Jiang، ص 619، وانظر أيضا شينتاين )Shintani )2016، ص 52.

2- انظر هنركسن )Henriksen )1999، ص، 305.
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- املعرفة املعجمية االستقبالية أوسع من املعرفة املعجمية اإلنتاجية.
- االستقبال يسبق اإلنتاج.

- اإلنتاج أصعب من االستقبال. 
إن حتديد قياس حجم معجم ل2، وكيفية تعلمه وتنظيمه، وعالقته بمعجم اللغة 
األم، وتوظيفه يف السياقات التواصلية مسألة معقدة إن مل تكن مسألة مستحيلة، لذلك 
توجد عديد من نامذج اكتساب معجم ل2.)1( إمجاال، يراعي الباحثون عند اقرتاحهم 

نامذج املعرفة املعجمية املتعلقة باللغة الثانية االعتبارات التالية:
ل2  ملعجم  املختلفة  السامت  ختصيص  للمعرفة  وصفي  عمل  إطار  كل  غاية   -

وعالقته بمعجم ل1.
- توصف املعرفة املعجمية استنادا إىل التمييز بني اإلدراك واإلنتاج، أو عىل أساس 
وروز  بتعليم  املرتبطة  األبحاث  نحو  املقاربات  هذه  وتوجه  االكتساب.  مرحلة 

)testing( معجم ل2.
سريورات  وصف  إىل  تسعى  صورية،  نامذج  يف  املعجمية  املعجمية  املعرفة  متثل   -

تعلم معجم ل2 وتطوره.
1.5 املستوى األويل لالستعامل اللغوي ومتطلباته املعجمية

من املعطيات األساسية التي ينبغي استحضارها عندما نطرح أسئلة مثل: ما العدد 
اإلمجايل ملفردات لغة من اللغات؟ ما العدد الذي يعرفه املتكلم من جمموع مفردات لغته 
األم؟ ما عدد املفردات التي ينبغي أن يتعلمها متعلمو ل2 حتى يمكنهم التواصل هبا؟ 
املتوفرة يف األدبيات  املعطيات أهنا أسئلة طموحة جدا، ألن اإلجابات  لعل أول هذه 
نسبية ومتعددة إن مل نقل متضاربة، وثانيها، أن املعجم متغري ومتعدد، وهو كذلك ألنه 
حيوي وغري مستقر، فثمة مفردات متوت، وأخرى تولد، إضافة إىل هذا فهناك مفردات 
فهناك  هذا  إىل  إضافة  ما،  قطاع  أو  اختصاص  أهل  يوظفها  خاصة،  وأخرى  عامة، 
»الكلمة« ليس مفهوما  تواجه عملية احلرص، عىل رأسها كون مفهوم  تقنية  صعوبات 

متجانسا وموضوع نقاش نظري قديم ومستمر. 
وعندما ننتقل إىل ما يعرفه املتكلم السليقي من مفردات لغته، وهو سؤال أقل طموحا 

1- انظر ملخصا هلذه النامذج يف ما )Ma )2009، ص، 28-27.
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من السؤال األول. نجد أن صناعة املعاجم واملؤسسات القائمة عليها، ال تستطيع أن 
حتيط بمفردات اللغة، فكيف يمكن أن حييط هبا املتكلم السليقي، ولذلك نتائج األبحاث 
لنيشن  تبعا  حمبطة،  عموما  لألسف  كانت  الثاين  السؤال  عن  اإلجابة  إىل  سعت  التي 
)2001(. من بني الدراسات الواعدة يف هذا اإلطار دراسة أنجزها زيشمشرت وآخرون 
األم  لغته  مفردات  من  جامعة  خريج  يعرفه  ما  معدل  يبلغ   Zechmeister  )1995(
17000 كلمة متداولة، وهذا الرقم يفوق بنسبة40% ما يعرفه طالب السنة اجلامعية 
األوىل الذين يعرفون 12000 كلمة متداولة. وجتدر اإلشارة إىل أن هذه الدراسة قامت 
إقصاء  يعني  تقنيا ب )Lemmas(، وهذا  ما يصطلح عليها  أو  النواة  الكلامت  بتعداد 
االطرادات الرصفية واالشتقاقية للكلامت النواة من العد، وإال كان العدد سيكون أكرب 
الطفل  يتعلمه  ما  جمموع  يبلغ   ،Nation  )2001( لنيشن  إىل  واستنادا  عموما،  بكثري. 
خالل مرحلة الطفولة املبكرة 1000 كلمة شائعة ومتداولة سنويا.)1(  تشري الدراسات 
إىل أن متعلم لغة ثانية أو أجنبية حيتاج إىل تعلم كثري من الكلامت، ولكن إذا كان هذا 
التعلم مفيدا عىل املستوى البعيد، فإنه ليس رضوريا لتحقيق احتياجات تواصلية آنية. 
فاملهم يف هذه احلالة ليس عدد الكلامت وإنام طبيعتها. فاألبحاث التي تدعو إىل تعلم 
بني  وشيوعها  ترددها  جهة  من  الكلامت  بني  تفاضال  تقيم  ال  الكلامت  من  كبري  قدر 
لتلبية احتياجات تواصلية، فهو يركز عىل  أما من يرى أن قدرا معينا كافيا  املتكلمني، 
نوعية هذا القدر الذي ينبغي أن يكون عايل الرتدد.)2( إضافة إىل هذا، فطبيعة الكلامت 

املتعلمة يف ل 2 هلا تأثري كبري يف مهارة الفهم.
املدونات،  ببناء  يتعلق  ما  خاصة  احلاسوبية،  اللسانيات  يف  األبحاث  وفرت  لقد 
إمكانية احتساب تردد الكلامت يف النصوص واملتون، وتعيني الئحة 1000 أو 2000 
أو 3000 كلمة األكثر ترددا. وتشري األبحاث يف هذا الصدد، مثال فرنسيس وكوسريا 
)Francis and Kucera )1982 أن 2000 كلمة األكثر ترددا يف اإلنجليزية، تشكل 
79.7% من أي نص يف اإلنجليزية، أما 3000 كلمة األكثر ترددا يف اإلنجليزية، تشكل 
وعليه،   .%86.7 تشكل  اإلنجليزية،  يف  ترددا  األكثر  كلمة   4000 وتشكل   ،%84

1- نيشن )Nation )2001، ص، 12.
2- ملزيد من التفاصيل، انظر نيشن )2001(، صص، 19-17.
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املقروء.  من   %80 فهم  من  يمكن  اإلنجليزية،  يف  ترددا  األكثر  كلمة   2000 فمعرفة 
وهذا يعني أن متعلم اللغة الثانية ينبغي أن يتمكن من حتصيل الالئحة التي تضم أول 
2000 كلمة عالية الرتدد.)1( ولكن بالنسبة إىل الفئة التي تعنينا يف هذه الدراسة، فيبدو 
أن 1000 كلمة األوىل كافية لفهم أطفال املرحلة املبكرة ما يتابعونه عىل قنوات األطفال 
الفضائية، خاصة وأن هذه القنوات تستعني بوسائل غري لفظية لتحقيق التواصل، مثل 

الصورة واملؤثرات الصوتية.
6. الطفل املغريب والزدواجية اللغوية

للغة  تعلمه  السنوات األوىل من  لغوية يف  ثنائية  أو  ازدواجية  املغريب  الطفل  يواجه 
البيت والروضة واملدرسة، علام أن هذا الوضع ليس مقصورا عىل املغرب بل إنه موجود 
يف كل مناطق العامل بنسب متفاوتة. فالطفل املغريب يكتسب من والديه إذا كانا أحاديي 
اللغة إما عربية مغربية عامة، بغض النظر عن االختالفات اللهجية بني مناطق املغرب، 
أبواه  كان  إذا  أما  املغربية.  األمازيغية  اللهجات  باختالف  بدورها  ختتلف  أمازيغية  أو 
العربية، ومن اآلخر األمازيغية،  اللغة، يكتسب من أحدمها  ثنائي  اللغة، فينشأ  ثنائيي 
التحاقهم  عند  لغوية  ازدواجية  فقط  املغربية  العربية  مكتسبو  ويواجه  ذلك.  قررا  إذا 
ثنائية لغوية عند التحاقهم باملدرسة،)2( علام أن  باملدرسة، ويواجه مكتسبو األمازيغية 
بدايات هذه املواجهة تنطلق مبكرا قبل املدرسة عرب وسائل اإلعالم، وخاصة قنوات 

األطفال وبرامج الرسوم املتحركة. 
 يبدو أن اللغة الفصيحة ال تقف حاجزا أمام متابعة األطفال لرباجمهم املفضلة إذا 
وضعنا جانبا دور التواصل غري اللفظي املتحقق بني طفل املرحلة املبكرة وما يشاهده 
عرب قنوات األطفال، وركزنا عىل التواصل اللفظي وخاصة دور مهارة الفهم يف حتقيق 
هذا التواصل، فإننا نفرتض أن هذا الفهم يعزى إىل التقارب املعجمي والرتكيبي بني 

العربية الفصيحة والعربية العامية. وهذا ما سنعمل عىل بيانه يف الفقرتني املواليتني.

Cervatiuc )2008( 1- انظر سريفيتوس
2- جتدر اإلشارة إىل أن األمازيغية لغة أخت للعربية، ينتميان معا إىل عائلة اللغات السامية، فضال عن ذلك فاألمازيغية 
يف املغرب متتح كثريا من املعجم العريب، نظرا العتبارات دينية واجتامعية، كام أن عديًدا من املفردات يف العربية املغربية 

أصوهلا أمازيغية.
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1.6 التقارب املعجمي
من مظاهر هذا التقارب التقارب املعجمي، ويف غياب دراسات دقيقة للعالقة بني 
املعجمني، حسب ما اطلعنا عليه، يمكن أن نزعم استنادا إىل ما توفر لنا من معطيات 
أن نسبة عالية جدا من املعجم األسايس يف العربية املغربية متصلة بنظائرها يف معجم 
العربية الفصيحة مع بعض التغيريات الصوتية، مثل: التسكني، إذ تلجأ العامية املغربية 
إىل حذف احلركات الداخلية القصرية، كام يف: ِرْجٌل/ ْرَجْل، وتقصري احلركات الطويلة، 
كام يف: َباٌب/َبْب، والتخفيف بدل اهلمز، كام يف َماٌء/َم. وقد يكون التغيري الصويت قلبا 
القاف واجليم  البدائل الصوتية، مثل:  ْجْبْد، فضال عن بعض  مكانيا، كام يف: َجَدَب/ 
املعطشة، كام يف قال/ڭال )حسب املناطق(، أو اجليم العربية واجليم املعطشة، كام يف: 

جلس/ ڭلس.
فاملالحظ، أن العالقات املعجمية بني الفصيحة والعامية يف املفردات املشرتكة بينهام 
قوية،)1( فثمة توافق يف املعلومة املقولية واملعلومة الداللية، ولكن االختالف بينهام يف 
يتطابق  الطفل عندما يسمع كلمة  أن  أن نفرتض  الصوتية فقط. وهلذا يمكن  املعلومة 
سلوكها الرتكيبي والداليل مع مدخل معجمي خيص لغته األم. فإنه يمكن أن يربط بينهام 
بواسطة قاعدة حشوية )redundancy rule( ترصد هذا التعالق املعجمي، كام اقرتح 
Impoverished-( يف نظرية املداخل املعجمية املفقرة )Jackendoff 1975( جاكندوف

)2(.)entry theory

ولعل اقتصار االختالف عىل املعلومة الصوتية، دفع املقاربات التعليمية للغة العربية 
التي ال  يتعلم األطفال أوال إدخال احلركات يف األماكن  اقرتاح أن  يف سن مبكرة إىل 
يضيفها  أن  فيمكن  اإلعرابية  أو  اخلارجية  احلركات  أما  داخلية،  حركات  فيها  توجد 

عندما يبدأ تعلم العربية يف املدرسة. 

)الفرنسية، واإلسبانية،  األجنبية  اللغات  أو  األمازيغية،  مثل  تغذهيا روافد أخرى  التي  العامية  مفردات  1- نضع جانبا 
واإلنجليزية(، وربام تضاف إىل ما تقدم روافد أخرى.

2- انظر جاكندوف )2010(، صص، 48-46. 
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2.6 التقارب الرتكيبي
كثري  يف  والفصيحة  العامية  بني  تركيبي  تقارب  يوجد  السابق،  التقارب  إىل  إضافة 
من البنيات الرتكيبية. خاصة البنى املوظفة يف مرحلة الطفولة املبكرة، كام حددناها يف 
الفقرة األوىل والثانية. وسنضيف إليها الئحة الباحث خالد أبو عمشة )1( التي اعتمد 
فيها عىل عرش سالسل معتمدة يف املجال يف تعليم العربية للناطقني بغريها، واستأنس 
فيها بمعايري املجلس األمريكي واإلطار املرجعي األوريب املشرتك. وهذا بياهنا، مع ذكر 

أمثلة من العربية الفصيحة، ونظائرها يف العامية:
- النسبة إىل البلدان: تطابق.)2( 

- االستفهام: االختالف يف رأس املركب االستفهامي، مثال: االستفهام املكوين يف 
العربية ميمي )من، ماذا، ...(، واالستفهام يف العامية شيني )أش، شنو، ...(.

- فكرة عن املعرفة والنكرة: تطابق.
- أساسّيات املذكر واملؤنث: تطابق.

- الضامئر األساسية واإلسناد إليها: تطابق.
- الصفة: فكرة بسيطة: تطابق.

- الفعل املايض والفعل املضارع: تطابق.
- املفرد واجلمع املذكر واجلمع املؤنث: تطابق. 

- اإلضافة إىل علم، واسم وضمري: تطابق.
- اجلملة االسمية البسيطة: تطابق.

- شبه اجلملة: تطابق.
- املصدر املبارش واملؤول: اختالف يف املصدر املؤول.
- األعداد واألعداد الرتتيبية من )1-100(: تطابق.

- ظروف الزمان واملكان: تطابق.
- املستقبل ونفيه: اختالف معجمي يف أداة النفي.

1- http://learning.aljazeera.net/en//blogs 
2- عندما نقول تطابق، فنقصد به التطابق البنيوي، ونضع جانبا االختالف الصويت املتمثل أساسا يف تسكني احلركات 

ِذي َكَتَب/ لِّ ْكْتْب(. الداخلية، أو حذف بعض الصوامت.، مثال: االسم املوصول الذي، يقابله يف العامية املغربية لِّ )الَّ
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- النفي أسلوبًا ال إعرابًا: تطابق.
- حروف اجلر: تطابق.

- االسم املوصول: اختالف. 
- أسامء اإلشارة إال املثنى: تطابق.

أو  اإلعراب  ألن  اختالف،  واملجرور:  واملنصوب  املرفوع  اإلعراب:  حاالت   -
احلركات اخلارجية غري موجودة يف العامية.

أو  اإلعراب  ألن  اختالف،  واملجرور:  واملنصوب  املرفوع  اإلعراب:  حاالت   -
احلركات اخلارجية غري موجودة يف العامية.

ـِ(: اختالف. - املضارع املنصوب بالفتحة )أن، لن، كي، ل
- اسم التفضيل: صيغَتا »أفعل ِمن« أسلوبًا ال إعرابًا: تطابق.

تتطابق  تركيبيا،  بناء  وعرشين  ثالثة  جمموع  من  أنه  الرسيعة  املقارنة  هذه  من  يتبني 
هي  بينهام  تطابق  نسبة  أن  يعني  وهذا  أبنية.  سبعة  يف  وختتلفان  بناء،   16 يف  الفصيحة 
70%. وهذه نسبة تطابق عالية، بحيث إن مناط االختالف بينهام أساسا يتمثل يف عدم 
حتقق اإلعراب الصويت )غياب اللواصق اإلعرابية( يف العربية املغربية. إضافة إىل ما سبق 
فهناك مظاهر تركيبية ورصفية أخرى للتقارب، مثل: نظام التطابق والرتبة واالستفهام، 

والبناء عىل اجلذور والصيغ.)1(
بني  شديد  الرتكيبي  والتقارب  املعجمي  التقارب  أن  هي  هنا،  القول  خالصة 
املرحلة  أطفال  يؤهل  ما  وهذا  والرتكيبي،  املعجمي  املستوى  عىل  والعامية،  الفصيحة 

املبكرة إىل متابعة براجمهم املفضلة دون حواجز لغوية مانعة للتواصل.
خامتة

الرسوم  وخاصة  الفضائية،  أطفال  لقنوات  اللغوي  التأثري  البحث  هذا  يف  تناولنا 
براجمهم  أمام  األطفال  يقضيها  التي  الساعات  لعدد  ونظرا  الطفل.  لغة  يف  املتحركة 
يمكن  قياسه؟ وكيف  يمكن  واقع ال حمالة، ولكن كيف  اللغوي  التأثري  فإن  املفضلة، 
التحكم فيه، وتوجيهه لصالح اكتساب/ تعليم اللغة العربية يف مرحلة الطفولة املبكرة؟ 
جسديا  املستهدفة  الفئة  خصائص  حتديد  تقتيض  السؤالني  هذين  عن  اإلجابة  إن 

1- الفايس الفهري )1998(، ص، 167-166.
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وركزنا  األوىل،  الفقرة  يف  بإجياز  اخلصائص  هذه  حددنا  وقد  ولغويا.  وعقليا  ونفسيا 
جرد  السابقني  السؤالني  عن  اإلجابة  منا  وتقتيض  اللغوية.  اخلصائص  عىل  خصوصا 
برامج  أكانت  تقدمها، سواء  التي  الربامج  املوجهة لألطفال، وكذا  الفضائية  القنوات 
ترفيهية أو تعليمية، أو برامج رسوم متحركة. وهذه األخرية أكثر قربا لألطفال، وشدا 
النتباههم. وقد قدمنا جردا هلا يف الفقرة الثانية، ولكن اجلرد ال يكفي، إذ ال بد من حتليل 
لغوي دقيق ملحتوياهتا. وهذ التحليل غري متوفر، حسب ما اطلعنا عليه، وال بد أن تتوافر 
إلنجازه جهود الباحثني يف اللسانيات احلاسوبية واللسانيات النظرية والتطبيقية، ولكن 
هناك دراسات وصفية جزئية، خلصت إىل استنتاجات عامة غري مؤسسة عىل أبحاث 

تنميطية للخصائص املعجمية والنحوية للغة املوظفة يف قنوات األطفال الفضائية. 
القنوات  بعض  كانت  إذا  التالية:  املالحظة  تسوغه  آخر  سؤال  إىل  انتقلنا  هذا  بعد 
تفاعل  الثانية، وإذا كان  الفقرة  التي حددناها يف  الفصيحة، مثل  بالعربية  براجمها  تبث 
األطفال كبريا مع هذه الربامج، ونسبة تركيزهم عالية أثناء مشاهدهتا عىل الرغم من أن 
لغتهم األوىل هي العامية، فام مستوى حتكهم يف اللغة العربية الفصيحة الذي يمكنهم 
من متابعة ما يشاهدونه؟ وكيف متكنوا من اكتسابه؟ نعتقد أن حتديد هذا املستوى يمكن 
العامية  الفصيحة والعربية  العربية  استثامره يف جانبني: أوهلام، إجراء مقارنة دقيقة بني 
األطفال  برامج  توظيف  ثانيا،  والصويت والرصيف،  والرتكيبي،  املعجمي  املستوى  عىل 
عىل اختالف أنواعها يف إغامس مبكر لألطفال يف االستعامل الفصيح للعربية، وخاصة 
أهنم يف مرحلة مل تتكلس فيها بعد ملكتهم اللغوية، بحيث يمكنهم هذا اإلغامس من 
اكتساب العربية الفصيحة، وليس تعلمها، كام دعا إىل ذلك الدنان )2014-1996( 

والفايس الفهري )2013-1998(. 
ولإلجابة عن األسئلة التي تروم قياس مستوى حتكم األطفال يف العربية الفصيحة، 
مستوياته  وخاصة  للغات،  املشرتك  املرجعي  وإطارها  األوروبية  التجربة  من  استفدنا 
املرجعية، وكذا معايري قياس مهارة الفهم، ألهنا هي التي تعنينا أكثر من غريها يف هذه 
اإلطار  هذا  إجرائية  من  الرغم  عىل  ولكن  الثالثة.  الفقرة  لذلك  وخصصنا  الدراسة، 
وواقعيته، فهو ال خيوض يف التفاصيل املعجمية والنحوية لكل مستوى لغوي، لذلك 
خصصنا الفقرة الرابعة ملناقشة القضايا املتعلقة باكتساب معجم اللغة الثانية، اعتامدا عىل 
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ما تطرحه األدبيات املختصة يف املوضوع. وقد حاولنا حرص هذه املتطلبات املعجمية 
لالستعامل األويل للغة. وملا كانت عالقة العربية الفصيحة بالعربية العامية ليست من 
جنس العالقة بني اللغة األوىل واللغة الثانية، فقد أبرزنا خصوصية االزدواجية اللغوية 
يف املغرب. وانتهينا إىل تسجيل تقارب معجمي وتركيبي كبري بني الفصيحة والعامية، 

وحددنا أوجهه.
برامج األطفال لتحقيق  أنه يمكن توظيف  إليها هي  انتهينا  التي  العامة  واخلالصة 
إغامس مبكر هلم يف العربية الفصيحة، يقوم من جهة عىل التقارب البنيوي بني الفصيحة 
والعامية، ويقوم من جهة أخرى عىل تعلق األطفال بمتابعة هذه الربامج. ويكون هذا 
اللغوي من أجل جتاوز مشاكل االزدواجية  للتدخل  التوظيف جزءا من خطة شاملة 
اللغوية التي تربك الطفل لغويا وثقافيا وتربويا. ولكن فكرة اإلغامس اللغوي ال يمكن 
أن تنجح إال إذا توفرت إرادة مشرتكة إلنجاحها، كام هو احلال بالنسبة إىل جتربة الدنان 

وجتربة الكيبيك. 
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ملخص البحث
تعميم  ( وهو  الكيّل )ن ك  النحو  اللسانية حول فكرة  النظريات  تلتقي عديد من   
انتهى بشمسكي إىل اإلقرار بأّن دماغ الطفل جمّهز بمبادئ فطرية هي نواة ذلك النحو 
وإىل القول بوجود مقاييس/ برامرتات خيتّص هبا لسان أو جمموعة من األلسنة وتكون 
األنحاء  بني  واملقارنة  الثانية  اللغات  للغة/  الصناعي  بالتعّلم  لإلدراك  قابلية  ذات 
األلسن  من  جمموعة  أو  بلسان  خاصا  يكون  ما  وألمهية  الطبيعية.  لأللسنة  الواصفة 
 Principles and( واملقاييس  املبادئ  تلك  من  أمثلة  الورقة  هذه  يف  نتناول  أن  نقرتح 
Parameters( وصفا ومقارنة وتفسريا طلبا لبلورة تصّورات عملية تساعد يف تعليمية 

جماوزة  تواصلية  إنجازية  قدرات  املتعّلمني  اكتساب  ويف  ل3،..(  )ل2،  الثايّن  اللسان 
للغة الدخالنية )Internal language( وطبيعتها الذهنية اخلالصة. 

مبادئ  من  الثاين  اللسان  يف  ما  ملعرفة  فرصة  والتعّلم  بالتلّقي  للطالب  يتاح   
 Target  ( اهلدف  اللغة  نحو  عىل  أّمه  لسان  نحو  بعرض  تظهر  خاصة  ومقاييس  كلية 
للنحو  املحققة  الكلية  واملبادئ  باخلصوصيات  للوعي  الطريق  له  ومتّهد   ،)language

فرصا  يتيح  أن  شأنه  من  مضبوطة  بيداغوجية  تصورات  عىل  املؤّسس  والتعّلم  الكيّل. 
عديدة لرضب من التثاقف )Acculturation( يوّجه الطاّلب إىل استعامل اللغة اهلدف 

املبادئ واملقاييس وتعليم اللسان الثاني

د.عبدالفتاح الفرجاوي

جامعة سوسة - تونس
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أثناء مراحل االكتساب فال يقترصون  بينهم  والتفاعل مع متكّلميها األصليني ويف ما 
احلرج  إىل جتاوز  والدافعية  اإلرادة  بنوع من  يسعون  بل  الرسمية  التلّقي  عىل حصص 
الذي قد يتوّلد نفسيا من اخلوف من الفشل عند بعضهم، وتذليل الصعوبات املتأتية من 

اختالف األنظمة الصوتية والرصفية والرتكيبية من لسان إىل آخر. 
الكلامت املفاتيح 

 النحو الكوين )ن ك(- النحو التوليدي – اللسانيات األنامطية- املبادئ واملقاييس 
– اللغات البينية - اللغة  - املتعّلم - املعّلم - التعّلم الطبيعّي – االكتساب الصناعّي 

الدخالنية – اللغة املصدر– اللغة اهلدف.
املقّدمة

0. األلسنة بني اخلصوصية والكلية
 1. يقتيض البحث عن الكيل واخلاص اللسانيني التساؤل حول طبيعة القوانني التي 
تسرّي الفكر البرشي ملعرفة ما إذا كانت قوانني عامة مشرتكة بني مجيع البرش أم قوانني 
خاصة ونسبية. والردود التي يتكّفل هبا املختصون عىل أسئلة من هذا القبيل تأيت متباينة، 
ومرّد التباين ما يقوم اليوم من خالف بني أنصار »الكونية« وأنصار » اخلصوصية« يف 
التفكري اللساين احلديث. فأما أنصار الكونية فريون أّن النشاط الذهني عند مجيع البرش 
تسرّيه قوانني متطابقة مهام تعددت األلسن ومهام تنّوعت وذلك لوحدة اإلطار املرجعي 
عند اجلميع ومن ثّم يكون نقل األفكار من لسان إىل لسان عمال غري ممتنع. وأّما أنصار 
بام  حمكوم  اللساين  التفكري  أّن  فرَيون  اللسانية«  »اخلصوصية  عن  املدافعني  من  النسبية 
اخلاص  بالّلسان  رهينا  اخلارجي  الواقع  نقل  جتعل  مقاييس)1(  من  مجاعة  كّل  لسان  يف 
ولذلك لزم ضبط القواعد الفكرية لكل مجاعة لسانية عىل حده ومعرفة القوانني النحوية 
كان  لذلك  لسان)2(.  إىل  لسان  من  ونقلها  األفكار  ترمجة  بتعّذر  واإلقرار  املخصوصة 
املوضوع عىل درجة كبرية من احليوية يف معاجلة ما أشكل من املسائل يف األلسن الطبيعية 
ويف رصد الظواهر املشرتكة بينها والتساؤل عن مدى قابليتها ألن متّثل منطلقا للدرس 

واملقارنة وصوال إىل ضبط ما يكون مشرتكا بني األنحاء وما يكون خاصا جزئيا فيها. 

1- Parameters
2- Versteegh, Logique et grammaire arabe au Xe siècle, p39-40 , in HEL
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2. إّن » الكيّل واخلاص« مبدأ متأّصل يف الدرس اللساين والفلسفي منذ القديم،   
ومقاربات  نظريات  له  صاغوا  الذين  اللغة  وفالسفة  اللسانيني  مشغل  اليوم  وهو 
 Chomsky’s Universal( التوليدية  شمسكي  نظرية  اإلطالق  عىل  أشهرها  متنافسة 
ما  خاٍف  فغري   )Greenberg’s Typolog( األنامطية  غرنبورغ  ونظرية   )Grammar

كيفية  فهم  إىل  سعيا  والتأويل  باملقاربة  أدبياهتام  يف  اللغوية  بالكليات  عناية  من  توليانه 
اشتغال األلسنة والكشف عن خصائص اللغة الطبيعية املمكنة واعتامد األنحاء اخلاصة 

يف بناء النحو الكوين ) ن ك( املحقق للكفاية الوصفية وفق مبادئ بسيطة.
 3. كان احلرص عىل استقصاء الكليات اللسانية يتجىّل يف رصد مجلة املعطيات املساعدة 
علمية  مقاربة  الطبيعية  األلسن  ملقاربة  الرضورية  األدوات  واقرتاح  والفهم  الدرس  عىل 
والتوطئة املنهجية ملناقشة القضايا اللغوية التي تتوّزع بني ما يربو اليوم عىل ستة أالف لسان 

بينها اختالف يف بعض أنظمتها الصوتية والرصفية والرتكيبية وبينها مشرتك كثري.
املضاّدة  رؤيته  يف  السلوكي  النفس  علم  عىل  ردّا  التوليدية  النظرية  مّثلت  لقد   .4  
للكّليات اللسانية وإنكاره وجود أّية قدرات أو ُخطاطات ذهنية داخلية فطرية تساعد 
يف االكتساب عىل النحو الذي طرحه شمسكي )ش. 1976(. وذهب األنامطيون إىل 
تفسري البنية اللسانية والكليات اللغوية عىل أساس قدرات عرفانية فقالوا برضورة قيام 
املقاربة  أن  يعتقد  الذي  النحوي عىل عدد كبري من األلسن خالفا لشمسكي  التحليل 
أّن املبادئ النحوية خمّزنة يف أدمغتنا وأّن  الداخلية يمكن أن تكتفي بلسان واحد طاملا 

البنية اللسانية موّحدة بني مجيع البرش. 
 5. إّن اجلامع بني هاتني النظريتني هو رّدمها عىل »النسبية القصوى«)1( التي ترى أن 
لكل ثقافة ولكل لسان خصائص متفّردة كام هي أطاريح االنثروبولوجيني يف اإلنسان 
ولسانه ويف ثقافته التي يِسُمها التنّوع ال التوّحد واالختالف ال االئتالف تبًعا لتفاوت 
إىل  نزوع  لتصورات قد ال ختلو من  البرشي بني األعراق واألمم واقتضاًء  العقل  بنية 

اّدعاء تفّوق عرق عىل عرق وأفضلية لسان عىل لسان.
ا كانت األطاريح ورؤاها لأللسن البرشية فإن اإلطار النظري الذي تتوخاه   6. وأيًّ
مّتت  متى  مفيد  األنحاء  يف  اخلصويّص  من  يكون  وما  الكيّل  من  يكون  ما  تناول  يف 

1- « Extreme relativism »
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االستفادة منه يف وصف لسان بعينه وفحص نحوه طلبا للخاص والعام فيه. فالقائلون 
بأصالة مشغل الكيّل واخلاص يف الدرس اللغوي والفلسفي)1( يتخذون الكونية فرضية 
بحث مؤسسة عىل ترجيح تطابق ما يوّجه النشاط الدماغي للكائن املتفّرد باملنطق دون 
سائر املخلوقات األخرى وهو ما يرفعه إىل مرتبة الكائن العاقل املفّكر واعتبار حركية 
ًة بقوانني متطابقة متناسقة عىل الرغم من التعدد اللساين وعىل الرغم  الذهن عنده مسريَّ
من تواسع اخلارطة اللغوية العاملية ، عىل أّن هذا التعدد اللسايّن وما يعروه من تنّوع يف 
املرجعي عند مجيع  ترجيح وحدة اإلطار  يمنع من  البنائية يف كّل لسان ال  اخلصائص 
البرش وال حيول دون معرفة ما إذا كانت عملية نقل األفكار من لسان إىل لسان ممكنة 
فُتعتَمد فرضية من فرضيات وحدة األصل اللساين وحقيقة من احلقائق املطلقة)2( والرّد 
عىل القائلني بالنسبية الرافضني للكيل يف األلسن البرشية املتشّبثني بام يف لسان كّل مجاعة 
من مقاييس جتعل نقل الواقع اخلارجي رهينا بام عند كّل مجاعة لسانية. لذلك كان من 
املفيد رصد القواعد الفكرية لكل لسان عىل حدة ألّن جمال اختبار ما يكون كليا، وما 
يكون خاصا يستدعي اقرتاح بعض ما تشرتك فيه ألسنة كثرية أو ختتص به طبقة منها 
ليتسّنى اعتامده يف مالحقة ذلك املشرتك واعتامده يف مقارنة األنحاء يف ضوء ما تقّدمه 
اللسانيات من مقاربات لكثري من الظواهر التي َتعِقد عليها بحوثها وتتنافس مدارسها 

يف وصفها وتفسريها.
 7. إّن النظرية التوليدية ونظرية غرومربغ األنامطية قد جعلتا الكليات اللسانية هدفا 
مركزيا عقدتا عليه مقاربتهام وتنافستا يف تطارح املعطيات النظرية من خالل بحث طرق 
اشتغال األلسنة الطبيعية واستقصاء ما يكون كليا مشرتكا بينها سعيا إىل الكشف عن 
اخلصائص املمكنة املوصلة إىل معرفة اللغة األم ووصفها الوصف األكمل ليتسّنى بناء 

النحو الكيّل ذي الكفاية التفسريية.
اللسانية  للكليات  الرافض  السلوكي  النفس  علم  عىل  رداًّ  التوليدية  جاءت   .8
أية قدرات أو ُخطاطات ذهنية داخلية فطرية من شأهنا أن تساعد عىل  واملنكر لوجود 

1- As linguistic and cognitive phenomena, universals have a long tradition in the philosophy 
of language
2- «  Absolute truths » 
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االكتساب. وجاءت األنامطية ردّا عىل التوليدية مقّللة من أمهية املقاربة الداخلية املكتفية 
بلسان واحد واملتأتية من فكرة وحدة البنية اللسانية عند مجيع البرش. لكنه تنافس مل يمنع 
من  كاملوقف  العلمية  الّنقاط  من  مجلة  حول  والتقائهام  كثرية  جوانب  يف  اشرتاكهام  من 
هذا  فعىل  البرشية.  األلسنة  مقاربتهم  يف  االنثروبوجليني  وأطاريح  القصوى«  » النسبية 
األساس انتهى مهبلت Humboldt)ت 1835( إىل القول إّن الفكر ليس مرشوطا باللغة 
عموما ولكنه رهني بكل لسان عىل حدة وكل ما ندركه إنام يتّم بلسان األّم. كام ذهب 
كّل من سابري وورف Sapir – Whorf hypothesis(( إىل أّن األفكار املوجودة يف لسان 
ذلك  أصحاب  بيئة  عن  خمتلف  لساين  حميط  يف  يعيش  كان  من  يفهمها  أن  يمكن  ال  ّما 
اللسان، ولذلك كان املحيط البيئي حمددا أساسيا لفكره وثقافتة. ومما يأيت دليال عىل دور 
اللغة يف التفكري ما أورده وورف )Whorf( من أمثلة استقاها من لسان اإلسكيمو الذي 
يعطي للثلج ثالثة أسامء مقابل اسم واحد له يف االنكليزية: snow . فام يقوم من اختالف 
بني األلسن هو األمر الذي جيب بحثه ملعرفة سبب التباين الثقايف وأشكاله. ويف اجلملة 

كانت هذه املواقف صدى ملبدإ النسبية اللسانية: نسبية وورف تلميذ سابري ومهبلت. 
 9. إّن التقاط املقاييس باعتبارها ظواهر خاصة بكل لسان أو جمموعة ألسنة طبيعية 
معّينة أمر ممكن إذ توّجهنا مقارنة طبقة منها نحو ما خيتّص به بعضها دون سائر اللغات 
الطبيعية األخرى لعدم اشتامهلا عليه. فمن أمثلة املقاييس/ الربامرتات مقياس »الفاعل 
املضمر«)1( الذي يعرف يف حمارضات بيزا )شمسكي1979()2( بالضمري الصغري)3( ويف 
العربية بالفاعل املسترت فهذا أحد املقاييس التي ختتّص هبا حزمة من اللغات كالعربية 
والصينية واإلسبانية واإليرلندية واإليطالية... وصورته أّن الفاعل حيجب فال يظهر يف 

اللفظ)4( كام يف األمثلة اآلتية: 

1- Covert subjects (=null sub.) cf : Mohammad Bavali & Firooz Sadighi, 2008
2- The Pisa Lectures(LGB)
3- Little pro
4- «  Examples of parameters include null subject parameter according to which some 
languages(Italian, Spanish, Irish, Chinese, etc) are null – subject. i.e. their finite verbs license 
either overt or covert (null) subjects. While others are are non null- subject languages(French, 
English ,etc,) that is finite verbs in such languages license only overt subjects not null- sub-
jects. » Bavali & Sadighi (2008, p13)
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العربية
= Ø ويميت Ø اهلل حييي
Ø عالمة استتار الفاعل 

]أنا[ طالب علمØ sono studento/ Ø= Ioاإليطالية

]أنا[ طالب علمØ Soy estudiante/ Ø= Yoاإلسبانية

]هم[ مشوا يف الطريقØ andaram na rua/ Ø= Eles الربتغالية

 
السطح  بالغياب يف  اإلضامر الختصاصه  باب  إىل  املسترت«  »الفاعل  مقياس  يرجع 
واحتفاظه بمعناه النحوي. عىل أّن الالفت هنا خروج الفرنسية عن عائلتها فلم يكن 
باللغات  تأّثرها  إىل  راجعا  ذلك  يكون  وقد  نحوها.  يف  جيري  الفاعل  استتار  مقياس 
االنكلو- سكسونية وأساسا األملانية واإلنكليزية وهو مبدئيا تفسري راجح بفعل اجلوار. 
اإليطالية من  باإليطالية ومتعّلمي  الناطقني  اإلسبانية من  ملتعّلمي  مفيد  املقياس  وهذا 

الناطقني بالربتغالية واإلسبانية..، غري مفيد ملتعّلميها من الفرنسيني أو اإلنكليز...
)ف(  الفعل  ترتيب  طبيعية  لغة  كل  بمقتضاه  ختتار  الذي  الرتبة  مقياس  ومنها   
والفاعل )فا( واملفعول )مف( يف اجلملة اخلربية املثبتة. فبفحص نظام الرتبة يف األلسن 
أمكن لغرنبورغ ضبط مقياس لنظام رتبة الكلامت املكّونة للجملة ورصد سّتة إمكانات 

منطقية لرتتيب عنارصها هي)1(:
- فا مف ف ) الرتكية(

- فا ف مف ) اإلنكليزية(
- ف فا مف )الويلزية(

- ف مف فا )املالغاشية(
- مف فا ف )اهليكسكاريانا()2(

1- Comrie(B), Language Universals and Linguistic Typology, p87-8
2- Hixkaryana  is one of the Carib languages, spoken by just over 500 people on the Nhamundá 
River, a tributary of the Amazon River in Brazil. It may have been the first language to be de-
scribed as having an object–verb–subject word order
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- مف فا ف مثل ]الوراو[ لسان قبائل أمري-هندية تستوطن شامل فنزويال )1(
لرتتيب  نظام  من  أكثر  تعتمد  األلسن  بعض  أن  إىل  اإلشارة  لزمت  هذا  جانب  إىل 
 . مف  ف  فا  وكذلك  مف  فا  ف  نمط:  من  العربية  يف  الرتبة  فنظام  اجلملة  مكّونات 
واختالف األلسن يف ترتيب هذه املكّونات جيعل مسألة الرتبة مقياسا آخر من املقاييس 
باأللسن  املتعلقة  املعطيات  تنظيم  يف  واعتامدها  ببحثها  اللسانية  النظريات  هتتّم  التي 

الطبيعية وطرائَق يف بناء اجلمل وترتيب مكّوناهتا املبارشة. 
إىل  الذي تصّنف األلسن عىل أساسه  الترصيفي  املكّون  املقاييس مقياس   كام نجد من 
ألسنة ذات نظام ترصيفي غنّي كالعربية والفرنسية وألسنة نظامها الترصيفي فقري كاإلنكليزية 
وألسنة بال مكّون ترصيفي كالصينية والفيتنامية. وتبعا هلذه اخلاصيات فإن أنامطية الترصيف 
يف األلسن فرع عن اللسانيات األنامطية يعالج تصنيف اللغات تبعا للترصيف أي الطريقة 

التي يتكّون بمقتضاها نظام الكلامت، فوفق هذا املقياس تكون األلسن:
- تأليفية وتقبل إدخال تغيريات داخلية عىل بنية الكلمة كام هي احلال بالنسبة إىل 

pl ) foot(s) – feet) العربية: )كتاب )مفرد(، ُكُتب )مجع( واالنكليزية
الكلمة  فيهام  حتمل  اللتني  والفيتنامية  املاندرين  الصينية  مثل  )عازلة()2(  حتليلية   -
دالالت متعددة فتكون مرة اسام ومّرة فعال ومّرة حرفا ويقّدم الرتكيب والسياق عىل 

الترصيف)3(
 I - اللسانيات ومسألة الكفاية الوصفية

اعتمد غرنمربغ)4( عّينًة من ثالثني لسانا كاإليطالية واليونانية احلديثة من أوروبا   
والسوحييل والرببرية من أفريقيا والرتكية والعربية من آسيا، واملايا والكواشا من األلسنة 
األمري-هندية يف أمريكا. ومتّكن من ضبط مخس وأربعني كّلية منها ما ينسحب عىل كل 

1- Warao is an Amerindian language spoken in northeastern Venezuela (W. Wilbert1995 :336)
2- Isolate Language
3- « La langue vietnamienne se caractérise par la simplicité de ses structures grammaticales, 
si on la compare à d’autres langues à morphologie flexionnelle comme le latin ou les langues 
romanes. Notre langue est une langue sans morphologie » Minh Ha Lo- Cicero : L’expression 
du Temps et de l’Aspect du verbe vietnamien, in The Review of Vietnamese Studies, 2001(12p)
4- JH.Greenberg : Universals of Languages (MIT)
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األلسن الطبيعية)1( ومنها ما يطّبق بنسبة مهيمنة جتعل االستثناءات قليلة)2( ومنها ما ال 
الصالح لوصف  الكوين  النحو  بناء  منصبا عىل  كان جهده  وقد  اللساين.  التنّوع  يلغي 
التي  املبادئ  الكليات ألمهيتها يف فهم  ببحث  اعتنى  الطبيعية وتفسريها. وقد  اللغات 
تتحّكم يف التواصل بني البرش والتفاعل الثقايف بينهم وما يقتضيه التخاطب من وسائط 
فنظام  ولذلك  متقّبل  وسامع  باّث  متكلم  من  عملياته  من  عملية  كل  يف  بّد  ال  حيث 
التي  املباحث  فهذه  شك  غري  ومن  والتعامل.  التواصل  وظائف  تقتضية  مّما  الضامئر 
انعقدت عىل طلب بناء منوال لساين له قدرة تفسريية جتعل نظرية لسانية ّما نظرية ذات 
املتعلم قادرا عىل استيعاب  كفاية وصفية عالية متى كان نحوها قابال للتعليمّية وكان 
طور  يف  له  حيصل  الذي  النحو  عىل  نسبيا  قصرية  مدة  يف  اكتسابه  من  متمكنا  قواعده 
الطفولة وإن كان الفرق بني التعّلم الطبيعي والتعليم الصناعي كبريا ال يغيب عن أهل 
املقرتح بسيطا ما أمكن. وقد عمل تشمسكي  النحو  االختصاص، كام البّد أن يكون 
يف مطلع التسعينيات من القرن املايض )1990م ( عىل تبسيط الُعّدة النحوية)3( نظرية 
أفق  يف  واقعا  تصّورا  الطبيعية  لأللسنة  النحوية  للخصائص  تصّوره  وعرض  ووصفا 
البسيطة وتيسري  القوانني  الدفع باجتاه تغليب  املنادية برضورة  التوليدي  النحو  أعراف 
واملعروف  التشمسكية  اللسانية  املناويل  آخر  تبلور يف  الذي  املبدأ  النحو وهو  تعليمية 
بنية اللسان  القواعد الشكلية يف وصف  باسم الربنامج األدنوّي والقائم عىل مجلة من 

وتفسريها وإعادة بناء الواقع بناء رمزيا طلبا للتجريد والرتييض النظريني)4(
والكفاية الوصفية للنظرية اللسانية تقتيض نحوا سهل التعّلم عىل أن تكون قواعده 
قواعد واضحة قدر اإلمكان مع واجب التقليل من اجلهاز النظري والتقعيدي وضبط 
اليوم  الفرعية  األلسنة  ودارس  الكوين.  النحو  نظرية  تبني  التي  املهّمة  املعطيات  مجلة 
معنّي بمعرفة ما إذا كانت لغته األم ممثله لقوانني كلية أم ال وهنا لزم حتديد املنطلقات 
العملية لضبط ما يكون كليا فيها وتنظيمه إذ من املهّم أن يعرف الباحث إن كان نحوها 

1- Absolute Univ.
2- Unrestricted U.

3- Language Acquisition Dispositive (LAD) 
4- املكي )سمية(: الكليات اللسانية بني األنامطية والتوليدية، حوليات اجلامعة التونسية العدد58 62013 ص 189- 

210
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كلّيا أم خاّصا؟ وأي أمهية هلذه املعرفة يف تعليمية اللسان الثاين؟
فالنحو - نحو أّي لسان طبيعّي - كان ومازال منذ بانيني وصوال إىل اخلليل وسيبويه 
نحوها«)1(.  هي  معينة  لغة  فـ«نظرية  اللغة  لوصف  نظريا  أساسا  شمسكي  إىل  وانتهاء 
وبالعودة إىل التاريخ نجد أّن نحو السنسكريتية نظرية بناها بانيني)2( يف القرن اخلامس 
قبل امليالد )560- 480 ق.م (، وأّن نحو العربية منوال واصف لعربية عرص اخلليل 
بن أمحد ) ت175هـ( قّيده سيببويه )ت 180 هـ( يف »الكتاب«، وأّن التوليدية نظرية 
قارب هبا اللساين األمريكي ن. شمسكي اللسان اإلنكليزي: فهذه أمثلة ثالثة عىل أنحاء 
لغات خاصة خمتلفة متباعدة يف الزمان واملكان. وطابعها اخلاّص مل يكن ليلغَي فرضية 
طبعت  وأفكارا  نظرية  تصّورات  قّدم  الذي  شمسكي  مع  والسيام  الكوين  النحو  بناء 
الوصف  الطابع اخلصويص يف  أّن  اللساين احلديث بطابع اجلدة واحلداثة. كام  التفكري 
النحوي للغة قديام واليوم ال يلغي فرضية النحو الكيل ) ن ك ( الذي عرف حتت أكثر 
يف  روايال  بور-  مدرسة  أعالم  اصطالحات  يف  ومنطقّي«  عاّم  »نحو  فهو  تسمية  من 
القرن السابع عرش للميالد )1660م()3( وهو كيّل يف نظريات األنامطيني)4( وهو نحو 
الرشيف)5(...  نظرية  يف  للكون  منشئ  نحو  وهو  التوليديني  عند  ومقاييس«  »مبادي 
مجيع  يف  النحو  جوهر  »تشّكل  أن  يفرتض  ملبادئ  العلامء  صياغة  فيه  الكونية  ومأتى 
اللغات الطبيعية«)6(.  ومع املبادئ الكلية تظهر مجلة من املقاييس التي ختتلف بحسب 
األلسن اخلاصة. وعىل هذه املقايس متثيالت استعارية منها استعارة »اجتاه القيادة« حيث 
عنه سوى  يشّذ  موّحدمل  نظام  وفق  السيارات  قيادة  تعارفت عىل  قد  العامل  بلدان  نجد 

بعض البلدان كربيطانيا واليابان.
 وقد ماثل بعض الدارسني بني املبادئ واملقاييس اللسانية ونظام القيادة املعتمد يف 
والتمثيل.  التقريب  يف  حصيفة  مماثلة  وهي  بريطانيا  يف  املتبع  والنظام  العامل  بالد  سائر 

1- شمسكي 1999 نقال عن جاس وسلنكر: اكتساب اللغة الثانية ج2 ص 264
2- Panini

3- Grammaire Générale te Raisonnée
4- Greenberg(J .H) Some universals of Grammar.., MIT 1966

5- الرشيف )م ص (، اإلنشاء النحوي للكون تونس 2002م
6- جاس وسلنكر ، اكتساب ج2 ص264



-660-

وإذا كان األمر يف اجتاه القيادة يرجع إىل تواضع ليس إاّل فإن أمثلة أخرى عىل الفرق 
بني الكيل والفرعي ما جياوز العادة والعرف إىل أسباب تبدو أكثر من جمّرد العرف أو 
األخرى  العاملية  اللغات  سائر  الساميات  خالفت  فقد  والقراءة،  الكتابة  كاجتاه  العادة 
أّن  أذكر  زلت  ما  فقط.  العرف  أو  التواضع  إىل  األمر  إرجاع  التبسيط  ومن  فيه  تقريبا 
أحد الفرنسينّي قال يل مّرة: إنكم تكتبون لغتكم من اليمني إىل الشامل فتخالفون بذلك 
النظام املنطقي املّتبع يف سائر بالد العامل. فقد بنى حكمه عىل اعتقاد مفاده أّن الكتابة من 
الشامل إىل اليمني هي »الصورة املنطقية« وأّن االجتاهات األخرى »غري منطقية«. ومثل 
هذه األسئلة قد ختطر عىل بال املقبلني عىل تعّلم العربية من الناطقني بغريها وقد تدفعهم 
إىل طرحها عىل معّلمهم أو عىل األقل التفكري فيها، وحبذا لو التقط املعلم ذلك وحّوله 
إىل درس متهيدي لطالب مل يتعّود عىل الكتابة من اليمني إىل الشامل وتقديم املعطيات 
تزويد  املفيد  من  يكون  حيث  التارخيي  املعطى  املعطيات  هذه  وأّول  إليها،  حيتاج  التي 
األمم  ابتدعته  كام  وتطّورها  ونظامها  الكتابة  نشأة  بتاريخ  تتعّلق  بمعطيات  املتعلمني 
القديمة منذ 3500 سنة. فأقدم مثال وصل إلينا هو الكتابة املسامرية/ اإلسفينية)1( التي 
فابتدع  األنظمة  تطّورت  ثّم  القدامى.  النهرين  بني  ما  بالد  لسكان  فيها  الريادة  كانت 
الفينيقيون األلفباء فكان اجتاه القراءة والكتابة يتجه من اليمني إىل الشامل ثّم انترش هذا 
النظام ليعّم املنطقة كلها حيث أخذه اليونانيون عن الفينيقيني. ويبدو أّن اليونانية األوىل 
كانت ُتكتب من اليمني إىل الشامل مقتدية يف ذلك باألصل الفينيقي لكنها حّولت بعد 
ذلك القراءة والكتابة إىل نظام ثالث يقوم عىل املراوحة بني اليمني والشامل لتستقّر يف 
هناية املطاف فتكتب من الشامل إىل اليمني)2( وهبا اقتدت الالتينية. وقد نجم عن شيوع 
احلروف عند الكنعانيني واآلراميني والعربانيني والرسيان ما صار يعرف باألبجدية)3( 
فلم  الفينيقية،  اختارته  الذي  باالجتاه  ملتزمة  العربية  اجلزيرة  شبه  شعوب  ظلت  وقد 
ختالف العربية والعربية واآلرامية والرسيانية وسائر الساميات ذلك األصل وقد اقتدت 
واإليغورية  والبشتونية  واألردية  كالفارسية  العريب  احلرف  تستعمل  التي  األلسن  هبا 

1- Ecriture cunéiforme/ wedge Shaped Writing
2- Le grec s’est d’abord écrit de droite à gauche, comme le phénicien dont il est issu, puis en 
boustrophédon et enfin de gauche à droite.
3- Abjad
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والكردية واللسان القمري)1( واللسان العثامين وعربية مالطا قبل ختليها عن اخلّط العريب 
واستبداله باخلّط الالتيني.

واليوم تسود ثالثة اجتاهات يف قراءة النصوص وكتابتها: اجتاه الساميات املحافظة 
عىل األصل األول واجتاه الالتينيات وسائر لغات العامل التي هجرت األصل إىل الفرع 
أسفل.  إىل  أعىل  من  الكتابة  كالصينية)2(  آسيا  رشق  لغات  بعض  فيه  اعتمدت  واجتاه 
يف  الثاين  اخليار  ويعرف   ،)3()Sinistroverse( باسم  اصطالحا  يعرف  األول  واخليار 
الالتينية اصطالحا بـ: ) Dextroverse()4(. وقد ساد اجتاه راوح بني االجتاهني وناوب 
املعاكس  يليه سطر يف االجتاه  الشامل ثم  اليمني إىل  السطر األول من  يبدأ  بينهام حيث 
وفيه   .)5()Boustrophédon(: الالتيني  باالسم  اصطالحا  يعرف  ما  وهو  وهكذا. 
حماكاة حلركة الثور جيئة وذهابا يف مواسم احلرث قديام حيث يأخذ خطا من اليمني إىل 
الشامل ثم يثني بخط يف االجتاه املضاّد وهكذا ... حاكت حركة الكتابة والقراءة حركة 
الثور يف عملية احلراثة)6(. غري أّن األلسنة التي اعتمدته قد جافته ملحاكاته نمطا تقليديا 

كان مّتبعا يف املجتمعات الزراعية القديمة وارتبط بنمط اإلنتاج عندها.
إن وقوفنا عند هذا املثال يكتسب قيمته متى نظرنا إىل ما قد ينهض به من وظائف 
تساعد يف اكتساب اللسان )ل2،3..(. ولعله لذلك لزم رصد األدوات املفيدة يف التعليم 
الصناعي فمن املسّلم به علميا أن فرضية النحو الكيل ُتعترَب القّوَة املوّجهة لالكتساب 
إذ لوالها ملا أمكن للطفل تعّلم لسان أمه عىل نحو طبيعّي. وهذه الفكرة العبقرية هي 

1- Lafon(Michel) :Le système Kamar- Eddine , une tentative originale d’écriture du Comorien 
en graphie arabe (2007)

2- يبدو أن حتديث الكتابة الصينية قد نجم عنه اعتامد االجتاه املّتبع يف الغرب وقد بدأ ذلك سنة 1956
3- Sinistroverse : qui est écrit de la droite vers la gauche. «  sinistro », du latin. »sinistra » : 
gauche et de verse du latin « versus » ; dans la direction de,..
4- Dextroverse : qui est écrit de la gauche vers la droite. « dextro » du latin dextra: droite, et de 
verse, du latin «  versus » : dans la direction de..
5- Le boustrophédon désigne une écriture dont le sens de lecture change alternativement d’une 
ligne à l’autre, à la manière du bœuf marquant les sillons dans un champ, allant de droite à 
gauche puis de gauche à droite 
6- Le boustrophédon a été principalement utilisé à des stades anciens d’écritures avant que 
celles- ci ne se fixent dans un sens précis.
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التي دفعت علامء النحو منذ اهلنود والعرب والنحاة املناطقة واألنامطيني والتوليديني إىل 
االعتناء بنحو لغاهتم ووصفها وصفا تقريبيا يرتقي بالصناعة )علم النحو( إىل انتحاء 
َسمت كالم املتكلم بلسانه عىل سليقته)1(. ولعلنا إن تأّملنا بعض اللطائف التي جاءت 
الطبيعي  التعّلم  النحاة وجدنا إشارات ضمنية إىل ما يقوم من فروق بني  طّي حديث 
الفتح  أبو  عّرف  »اخلصائص«  يف  النحو«  عىل  القول  »باب  فتحت  الصناعي  والتعليم 
واجلمع  كالتثنية  وغريه  إعراب  من  ترّصفه  يف  العرب  كالم  سمت  انتحاء  بأّنه«  النحو 
والتحقري والتكسري واإلضافة والنَِّسب والرتكيب وغري ذلك ليلحق من ليس من أهل 
اللغة العربية بأهلها يف الفصاحة فينطق هبا وإن مل يكن منهم وإن شّذ بعضهم عنها ُرّد به 
إليها«)2( ففي كالمه عىل النحو هنا ويف سائر الكتاب إشارات ال ختلو من مالمح نظرية 

ضمنية تعتني بوجوه اكتساب العربية للناطقني بغريها.
خيضع  الذي  الطبيعي  بالتعّلم  الشمسكية  األدبيات  يف  واضحا  اعتناء  اليوم  ونجد 
وترجع  الرتبويون  النفس  علامء  يرشحها  فيزيولوجية)3(  مراحل  ذات  طبيعية  لربجمة 
للتعلم  املحققة  البيلوجية  العوامل  إىل  باالستناد  أثارها  الذي  شمسكي  إىل  فيها  املزية 
وقد ساعفه يف ذلك تضافر اختصاصات ومتازج علوم متعددة يف البناء النظرّي وأساسا 

العلوم البيلوجية والعرفانية.
إاّل  الصناعّي  االكتساب  بمسألة  األدنوي)4(  الربنامج  صاحب  يعتن  وباملقابل،مل 
مؤّخرا. واملعطيات النظرية التي قّدمها مل تطّبق عىل اللغة الثانية إاّل مؤّخرا حيث ظلت 

1- قال ابن جني يف اخلصائص )ج1 ص 76(:« وسألت يوما أبا عبد اهلل حممد بن العّساف العقييّل اجلُوثي التميمي- متيم 
ُجوثة- فقلت له: كيف تقول: رضبُت أخوك؟ فقال أقول: رضبت أخاك. فأدرته عىل الرفع، فأبى. وقال: ال أقول أخوك 
أبدا. قلت: فكيف تقول: رضبني أخوك، فرفع، فقلت: ألست زعمت أنك ال تقول أخوك أبدا؟ فقال: أيٍش هذا. اختلفت 
جهتا الكالم. فهل هذا إالّ أدلُّ يشء عىل تأّملهم مواقع الكالم وإعطائهم إياه يف كّل موضع حّقه وحّصَته من اإلعراب 

عن ميزة وعىل بصرية...«
2- نفسه ج1 ص 34 

مؤمتر  ضمن  مقال   ... املقامات  و  األبنية  لتشارط  املتعّلم  واكتساب  النحوية  التواصلية  القدرة  ص(،  الرشيف)م   -3
الرياض 1437ه 2016م

4- Minimalist Program (MP) is adeveopment in Generative Linguistic thinking,, which emphasizes 
the aim of making statements about language which are as simple and general as possible(…)All 
REPRESENTATIONS and DERIVATIONS processes should be ECONOMICAL as possible. CRYS-
TAL (David), A Dictionary of Linguistics and Phonetics, Sixth Ed. Blackwell Publishing, p306
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عنايته موّجهة إىل التعّلم الطبيعي والبناء النظري املنعقد عىل الكالم عىل ما يف الدماغ 
من مبادئ تفيض إىل احلالة النهائية التي هي اللسان)1( من هنا ظّل معنيا بتتّبع اجلوانب 
املكّونة للغة األّم – كل لغة أّم- ورصد ما فيها من كليات واختار أن يشتغل عىل نحو 
اللغة اإلنكليزية معتربا ما فيها من املبادئ واملقاييس مبادئ ثابتة تشّكل جوهر النحو 
يف مجيع األلسنة الطبيعية فكل ثابت )constant( فيها يدخل حتت طائلة النحو الكيّل 
يف مجيع األلسنة الطبيعية وكّل متغرّي )variant( يف لسان ّما يصلح مقياسا خاصا بذلك 
اللسان أو بمجموعة من األلسن. والشك أن البحث يف املبادئ واملقاييس إنام يكون 
بالرجوع إىل القوانني النحوية للغة بوصف أصواهتا ورصفها وتركيبها سعيا إىل بناء نحو 

سهل التعلم واضح القواعد عىل النحو الذي ساقه يف »املنوال األدنوي« )1990()2(

 II - من التعّلم الطبيعي إىل التعليم الصناعي
للمرور من التعلم إىل التعليم وجب رصد ما يلزم من وسائل مساعدة عىل إنجاح 
يف  الكافية  اخلربة  إىل  املعّلم  حيتاج  ذلك  ولتحقيق  ل3..(  )ل2،  الصناعي  االكتساب 
إمتام الوظائف املنوطة به ليعّلم لسانه للناطقني بغريه ومما يلزمه يف ذلك توجيه املتعّلم 
إىل معرفة القوانني التي تساعده يف بناء اجلمل التي جتوز من متكلم بليغ وتبنّي اجلمل 
التي ال جتوز وتدريبه عىل األقوال السليمة والرتاكيب الصحيحة تبعا لقاعدة املقبولية 
تأّكد  له  ليس  أقوال  إنجاز  إىل  وعي  غري  عن  املتعّلم  يذهب  قد  إذ  والداللية  الرتكيبية 
من مقبوليتها. وقد ينسج أبنية تصّح يف لسانه وال تصّح يف اللسان الثاين فتكون أقرب 
إىل استنساخ مشّوه دون أن يدري إن كانت جتوز من قائلها أو ال. عىل أّن ذلك ليس 
خاّصا باملتعّلمني وحدهم. ففي أّول أعامل شمسكي نقرأ تلك اجلملة الشهرية التي ظّل 

صاحبها يدافع عن مقبوليتها تبعا لصورهتا الرتكيبية غري ملتفت إىل معناها وهي: 

Colorless green idea sleeps furiously

)تنام األفكار اخلرضاء عديمة األلوان مغضبًة(

املثال اهلرائي )الوصف لتامم حسان(  من منظور تركيبي شكيل خالص يكون هذا 

1- املّكي)س( الكليات اللغوية بني األنامطية والتوليدية ص 191
2- The Minimalist Program (1990).
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بالنعت()1( مرّكب  )فا  موصوف  وفاعل  )ف(  فعل  املبارشة  مكّوناهتا  إنكليزية،  مجلًة 
غري  ولكنها  تتبّشعها  وال  اللغة  تقبلها  كثرية  أمثلة  لبناء  تصلح  مكّونات  وهي  وحال. 
األفكار  إىل  النوم  إسناد  آخُرها:  أّوهلا  جيّب  معاٍن  من  فيها  ملا  املعنى  ناحية  من  مقبولة 
]-حّي[ ثّم َنعتها باخلرضة ثم َنفي األلواِن عنها يف نفس الوقت )تناقض( ثم َجعِل حاهلا 
حال املغضب. وهو ما ال تقبله أعراف القول يف اإلخبار عن احلقائق أبدا وال يستسيغه 
كّل ذي فطرة سليمة. لكّن صاحب »األبنية النحوية« أرّص يف دفاعه عن مجلته تلك ثّم 
ختىّل عنها بعد اعرتاض فريق من تالمذته عليه. ولعّل املقارنة تفيض يف سياقات أخرى 
إىل تفاوت األنحاء الواصفة يف أمر الصحة واملقبولية املعنوّيتني بالنسبة إىل موضع احلال 
أمثلة  من  ننطلق  ذلك  والختبار  آخرها،  يف  أو  درجها  يف  أو  اجلملة  رأس  يف  الواقعة 

توضيحية فيها »حال« من اإلنكليزية واإليطالية والعربية: 
مثال من اإلنكليزية:

.1
.a- I drive the car slowly

)أقود السيارة ببطء(
.b-Slowly I drive the car

)ببطء أقود السيارة(
.c-*I slowly drive the car

.d-*I drive slowly the car

مثال من اإليطالية :
.2

.a-Giovanni beve lentamente il caffè

) حيتيس يوحنا ببطء القهوة (
.b- Giovanni beve il caffè lentamente

) حيتيس يوحنا القهوة ببطء (
.c- Lentamente Giovanni beve il caffè

1- جريا عىل عادتنا يف وصف املركبات يف مناهج تدريس النحو العريّب يف املعاهد والكليات يف تونس.
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)ببطء حيتيس يوحنا القهوة(
ما يالحظ بالنسبة إىل اللسان اإليطايل هو أّن احلال املفردة وردت يف 3) أ- ب- ج( 
عىل نحو جيوز من املتكلم البليغ بلسان أمه خالفا لإلنكليزية. فاإليطالية تتمتع لذلك 
بمرونة كبرية شأهنا فيها شأن العربية التي ال متنع تقّدم احلال عىل صاحبها أو توّسطها أو 

تأّخرها عنه كام يف صدر بيت أيب الطيب التايل:
أ- كئيبا توّقاين العواذل يف اهلوى)1(
ب –توّقاين العواذل يف اهلوى كئيبا.
ج- توقاين كئيبا العواذل يف اهلوى.
د- توّقاين العواذل كئيبا يف اهلوى.

 بِعْقد رضب من املقارنة بني األلسن الثالثة، تكون حركة احلال يف اإليطالية والعربية 
أكثر حرّية منها يف اإلنكليزية ويف ذلك تزكية للمبدأ القائل بأن النحو الكيل هو النحو 
فالنحو  اجلملة.  داخل  احلال  حركة  حرية  تكفل  التي  الوجوه  خمتلف  يستوعب  الذي 
مباديه  الصحيح وتكون  النحو  تقدم سيكون  الذي  الوجه  بالتقليب عىل  الذي يسمح 
إىل  نزوع  وذا  اإلمكان  قدر  واضحة  قواعده  ولكون  سهال  نحوا  لكونه  كلية  مبادئ 
ما  وهو  القواعد  يف  االستثناءات  يستدعي  فال  والوصفي  النظري  اجلهاز  من  التقليل 

نادى به شمسكي يف برناجمه األدنوي)2(

III - املبادئ واملقاييس والنظام اللغوي
 قّدم ن. شمسكي »املبادئ واملقاييس« منواال نظريا منذ نظرية »العمل والربط« التي 
بلورها يف حمارضات بيزا)3( سنة 1979. وقد عّد من خالهلا نظرية النحو الكوين نظاما 
بعض  يف  تظهر  التي  املقاييس  من  مجلة  تتبعه  الطبيعية  األلسنة  بني  املوّزعة  املبادئ  من 
النحوي  النظام  الدماغ من خالل  املخّزنة يف  واملقاييس  املبادئ  تتبع  ويمكن  األلسنة. 
للغٍة كاإلنكليزية أو العربية لـيتسّنى »حتديد مدى الكفاية التفسريية للنظرية التي ينتظر 

1- كام يتوّقى رّيض اخليل حازُمه )الديوان(.
2- The Minimalist Program(1990).

3- The Pisa Lectures 1979.
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منها أن توّفر أدوات متّكن من وصف نحو أّي لسان طبيعّي«)1(. والسؤال الذي ننطلق 
اعتامده  يمكن  كيف  عالية؟  وتفسريية  وصفية  كفاية  العربية  نحو  حيقق  هل  هو:  منه 
نبدأ  السؤالني نقرتح أن  اللسانية؟ لإلجابة عن هذين  الكليات  البحث عن  منطلقا يف 

بتتبع خصائص نظامها الصويت فالرصيّف فالرتكيبي – اإلعرايب: 
أ- نظام العربية الصويت 

إذا كان النظام الصويت لـ »أ« خمتلفا عن النظام الصويّت يف »ب« و»ج«.. وإذا سمينا 
»أ« مثال لسان العرب وسمينا كالًّ من »ب« و»ج« لساين الفرنسيني واإلنكليز وجدنا 
املقابلني. ومع هذه  اللسانني  العربية دون هذين  به  مما ختتّص  و »ط«  الصوتني »ص« 
اخلصوصية تظهر خصائص اشرتاك بني ثالثتها بالنظر إىل أصواهتا ومن منطلقات علم 
ومفهوم  الصوت  مفهوم  بني  متييزا  منها  لسان  كل  يف  نجد  فنحن  التعاميّل  األصوات 
البنيوية  أعالم  مع  العرشين  القرن  مطلع  منذ  اللساين  الدرس  أسهم  وقد  الصوتم. 
ما  جهة  من  النوعني  بني  يمّيز  تعريف  وضع  يف  مارتيني(  سوسري،  )تروبتسكوي، 
 /b/ والصوت  /p/ فالصوت تبادلية:  منها يف عالقة  لسان  يدخل من أصوات كل 
جيعالن يف الفرنسية معنى »pierre« )حجر( غري معنى »bière« )جعة( وجيعالن معنى 
قام  وما  )ينبح(.   »to bark« الفعل  معنى  غري  )يركن(   »to park« اإلنكليزي  الفعل 
منذ سيبويه من حرص عىل التمييز بني احلروف األصول واحلروف الفروع هو الذي 
أعطاه سوسري تسمية اصطالحية مّكنت من إقامة الفرق بني الصوت والصوتم ومّيزت 
بني علم األصوات وعلم وظائف األصوات، ونبهت إىل ما يدخل من األصوات يف 
عالقة تقابلية متييزية وما ال يدخل فأرجعته إىل أسباب هلجية كام هي حال حرف الراء 
يف نطق الباريسيني بإزاء نطق سكان بعض األقاليم الفرنسية األخرى له. فطرق النطق 
لنفس الكلمة املتضّمنة هلذا احلرف ال جتعل بني الكيفيتني املتحققتني عند األداء النطقّي 
إنجازهم حرف  العرب يف  الواقعة بني  اللهجية  الفروق  املعنى متاما كام يف  اختالفا يف 
السائرة  التنويعات  مجلة  أّن  الدارس  يالحظ  حيث  واليوم  قديام  الكلمة  داخل  القاف 
هي  إلخ،  تونس  ويف  السودان  ويف  الشام  ويف  اخلليج  يف  الصوت  هلذا  استعامالهتم  يف 
انعكاس للتنويع النطقّي لدينا قديام واليوم، ومن غري شّك فقد كان واقعا هلجيا متأثرا 

1- املّكي، الكليات اللغوية ص191.
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بأحوال االجتامع أكثر من أي يشء آخر ولذلك ال ينجّر عنه تفارق داليّل جيعل القاف 
التونيس.  اجلنوب  يف  الدارجة  للقاف  وظيفيا  مغايرة  مثال  تونس  حارضة  يف  الدارجة 
واألمر ليس جديدا بالنسبة إىل العربية ولذلك انتبه النحويون منذ اخلليل وسيبويه إىل 
ذلك فمّيزوا بني احلروف األصول واحلروف الفروع الاّلحقة هبا. ويكفي الرجوع إىل 
)ت  يعيش  ابن  عّلل  فقد  ذلك.  عىل  للوقوف  بعده  ما  إىل  الكتاب  منذ  النحو  مصادر 
643هـ( سبب وجودها إىل جانب احلروف األصول وعالقتها هبا بالقول: »أزلن عن 

معتمدهّن فتغرّيت جروسهّن« )1(.
يتبّوأ مكانا يف  مل  ملعنى ولذلك  دنيا غري حاملة  الصوت وحدة  ُعدَّ  القدامى   ومنذ 
ولذلك  ملعنى  حاملة  دنيا  وحدة  اللفظ  وعّد  متييزية.  بوظيفة  اختصاصه  لعدم  املعجم 
مل يدّل جزء زيد )= زيــ( عىل املعنى الذي يف زيد. وما صار مأثورا يف الدرس اللساين 
احلديث ويعود الفضل فيه إىل أندري مارتيني، تلميذ سوسري فام جاءت به البنيوية له يف 
احلقيقة ملمح يف النظرية النحوية العربية التي جعلت املعيار يف التمييز بني ما له معنى 
وما ليس له معنى معيارا دالليا وهو لعمري مبحث مّطرد الوصف يف نحو القدامى. 
النحوية  النظرية  إليه  ما ذهبت  فيه  أقّرت  بحّيز  احلديثة  اللسانيات  وهو تصّور خّصته 
العربية فأقامت التمييز بني الصوت واللفظ عىل أساس داليل جيعل جمموع اللفظ هو 
له  »يدّل جزؤه عىل يشء من معناه وال عىل غريه من حيث هو جزء  الدال ولذلك مل 
وذلك نحو قولك: زيد؛ فهذا اللفظ يدّل عىل املسّمى ولو أفردت حرفا من هذا اللفظ 

أو حرفني نحو الزاي مثال مل يدّل عىل معنى البّتة«)2(.
يفرتض  ولذلك  أصواهتا  كنه  إىل  ثانيا  لسانا  العربية  متعلم  يسعى  أن  اجلائز  من 
أصواهتا  يعرف  هبا  أصليا  متكّلام  لكونه  لغته  أصوات  بوصف  إملام  للمعّلم  يكون  أن 
املمكنة وغري املمكنة وأصواهتا التي تدغم وتلك التي ال تدغم ويعرف ما ساّمه اخلليل 
واحدة  كلمة  يف  احلاء  مع  تأتلف  ال  »العني  جيعل  الذي  الصويت«  »االمتناع  أمحد  بن 

التسعة والعرشون  تلك  العربية األصول  إىل ثالثة وأربعني فحروف  الكتاب: ويرتقي عدد احلروف  1- »قال صاحب 
ويتفّرع منها ستة مأخوذ هبا يف القرآن وكل كالم فصيح«، رشح املفصل ج10 ص125 )...( قال الشارح: وقد يلحق 
هذه احلروف التسعة والعرشون ستة أخرى تتفّرع منها فتصري مخسة وثالثني حرفا فهذه الستة فصيحة يؤخذ هبا يف القرآن 

وفصيح الكالم..« ص 126.
2- ابن يعيش ج1 ص19
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ثقافة لسانية تؤهله ألن يعرف أن  املعلم  ُيفرتُض أن يكتسب  لقرب خمرجيهام«)1(. كام 
الفنولوجية حتت ما ُيصَطلح عليه يف اإلنكليزية  اليوم يف الدراسات  يتنّزُل  هذا املظهر 
يف  وامتناعها  األصوات  ائتالف  )دراسة   »phonotactics« االصطالحية:)2(  بالتسمية 
الكلمة يف لغة مّا( . فهو عبارة عن القيود التي ختّص أصوات لغة مّا متتنع من االئتالف 
داخل الكلمة تبعا للمخرج كامتناع التقاء الكاف ]K[ يف اإلنكليزية مع النون]n[ يف 
k(( أّول الكلمة ولذلك تتّخذ صورة مكتوبة دون أن تنطق طلبا للخّفة كام يف العبارات

now و)k(nife  و)k(not، وهناك احلروف التي ال تأتلف يف الكلمة الواحدة:

 )3( Y= *zy مع )Z(
اإلنكليزية  إىل  وصلتا   »genre»والكلمة  »gendarme« الكلمة  أّن  واملالحظ 
طائلة  حتت  تدخال  مل  ولذلك  الالتينية،  من  والثانية  الفرنسية  من  األوىل  باالقرتاض، 
املمتنع صوتيا بالنسبة إىل االنكليزية)4(. من هنا فإّن املعطيات التي من هذا القبيل كثرية 

وتقوم دليال عىل أّن نظام العربية الصويت مثال عىل املبادئ الكلية.
 ب- نظام العربية الرصيف

رصفها  مستوى  يف  اشتقاق  من  يقوم  ما  الطبيعية  األلسنة  يف  الكونية  مظاهر  ومن 
حيث يتّم توليد وحدات جديدة من مادة األصل )اجلذر( وهذا مظهر عاملي يف نظام 

1- مقّدمة كتاب العني للخليل بن أمحد ، وانظر مقالنا : »قاعدة الرّد إىل األصل« يف أبنية الكلمة العربية » جملة املعجمية 
تونس

2- Phonotactics are the constraints of positions and sequences of sounds in a language, phono-
tactics are always language-specific, that is, combinaitions of certain sounds may be permitted 
in another language which are not permitted in English, such as(pn) beginning aword. When 
discussing the possible positions of sounds in a language; we need to refer to word initial; 
medial, and final positions, as well as other factors, such as the occurrence of a sound in mono-
syllabic words
 2000 Brinton, L.J The structure of modern English-a linguistic introduction , Philadelphia JB 
publishing C p54
3- Ibid p56
 /b/ 4- نجد من األمثلة عىل ذلك ما أورده صاحبا كتاب« اكتساب اللغة الثانية )ج1 ص10( من قول: عىل الرغم من أن
و /n/ كالمها صوت يف اإلنكليزية، إالّ أهنام ال يمكن أن يشّكال »مزجيا« مثل ذلك الذي يمكن لـ /b/ و/r/ أن يشّكاله: 
bnik مقابل brain..وقد ذكر يل أحد املهاجرين العرب إىل الواليات املتحدة أن األمريكيني مل ينادوه أبدا باسمه عىل نحو 

صحيح المتناع ائتالف الصوتني /t/ و /f/ يف اإلنكليزية فكانوا ينادونه: لـفط ـي عوض لـطفي.
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ترصيفية  ألسنة  مجيعا  فهي  ومنية  الرَّ واأللسنة  والالتينية  كالعربية  االشتقاقية  األلسنة 
املظهر  ذات  اإلنكليزية  مثل  أخرى  أللسنة  خالفا  وهذا  بنائيا  متغرّية  متحولة  كلامهتا 
الترصيفي الضعيف. عىل أن من األلسن ما يكون بال مورفولوجيا ومثاله البارز الصينية 
البناء  منها  التي  العربية  يف  الترصيف  آليات  أن  هنا  بالذكر  واجلدير  والفيتنامية)1(. 
عملية  وهي  املعجمية  الوحدة  لنفس  ترصيف  هي  الفعل  وأزمنة  واملجهول  للمعلوم 
قائمة عىل املفهوم املقويل الذي تكون الكلمة بمقتضاه معرفة أو نكرة. فهذا املظهر كويّن 

يف األلسنة الطبيعية... 

 ج- نظام العربية الرتكيبي
التي تعّد منطلقا  العامل واملعمول  ثنائية  الطبيعية   ومن مظاهر الكونية يف األلسن 
جتعل  عندما  وذلك  إعرابية  غري  أو  كانت  إعرابية  البرشية  األلسنة  يف  لالعتامد  صاحلا 
الفعل أقوى العوامل وقد انبنت عىل مبدأين أساسيني مفادمها أّن لكل معمول عامال 
راسخ  مبدأ  وهو  أصال،  الفعلية  اجلملة  وعّدت  واحد  معمول  يف  عامالن  يعمل  فال 
اللسانيني يف  العلامء  اليوم يف بحوث بعض  النحوية عند العرب جيد صداه  النظرية  يف 
الغرب )الفرنيس تنيار والرويس مالتشوك( عىل أن نظام العوامل خيتلف من لسان إىل 
لسان فهناك تنوع كبري يف ترتيب الفعل والفاعل واملفعول والالفت هنا أّن العربية ختتار 
الفرنسية واإلنكليزية أن  العوامل بكيفيتني: ف فا مف وفا ف مف. وختتار  أن ترتب 
ترّتب نظام العوامل بكيفية واحدة هي: فا ف مف. وحتقق اليابانية الرتتيب التايل: فا 
مف ف)2( ووجوه املقارنة كثرية وهي ال ختلو من وظائف مفيدة يف تعليمية اللسان الثاين 
والتأخري واحلذف واإلضامر واإلضامر  التقديم  العربية يف  مرونة  والوقوف عىل مدى 

عىل رشيطة التفسري ومن ثّم صالحية نحوها ألن يكون ممثال للكليات اللسانية...

 IV- أّي دور ملقارنة الظواهر يف أكثر من لسان يف الكتساب؟ 
 إذا سّلمنا أن التعّلم غري التعليم وإذا جارينا الدراسات التي ترى أّن نظرية التعّلم غري 
كافية وأّن بناء نظرية/ نظريات يف التعليم بتطبيقاهتا الصناعية ووسائطها البيداغوجية 

1- Minh Ha Lo-Cicero(2001) : L’Expression du Temps et de l’Aspect du verbe vietnamien.., p2
2- املكي، الكليات اللغوية.، حوليات اجلامعة التونسية العدد58 2013 ص 190.
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وما تقتضيه من معطيات خارجية جماوزة للحوسبة النحوية الذهنية)1( إىل علم صناعي 
اللسان  الباحثني والبيداغوجيني والقائمني عىل  املعرفة يقتيض من  مؤسس عىل جودة 
الثاين للناطقني بغريه ومراعاة املعطيات  الثاين توّخي خّطة منهجية يف تعليمية اللسان 
الصحيحة  اجلمل  عرض  ملجّرد  جماوزة  هنا  املعّلم  فمهّمة  االكتساب.  يف  الداخلة 
والقواعد النظرية إىل املعطيات التي تعيد البناء وتضع فرضيات عمل تساعد يف تعليم 
اللغة الثانية بابتكار الطرائق العملية التي متّكن الطالب من اكتساب اللسان األجنبي 
يف وقت قيايس عىل النحو الذي يتحقق يف املعاهد التعليمية يف كثري من البلدان الغربية. 
املحققة  الوسائل  عىل  واالّطالع  التعليمية  التجارب  أحدث  من  االستفادة  لزم  وهنا 
بأكثر من لسان  املتحققة  السعي إىل عرض األبنية  نراه مفيدا  إلنجاح االكتساب. وما 
للمقارنة ومساعدة الباحثني يف املجاالت الرتبوية عىل األخذ بناصيتها ومقارنة اجلوانب 
يف  والرّد«  اإلعادة  »بنية  نخترب  أن  نقرتح  لذلك  الصناعّي.  االكتساب  يف  منها  املفيدة 
نكتفي  حمدودة  عّينة  خالل  من  واإلنكليزية  والفرنسية  العربية  بني  اللغوي  االستعامل 
هبا هنا ونحيل القارئ عىل بحث لنا تناولنا فيه هذه الظاهرة يف العربية، وقد وجدناها 
بنية تلتبس عىل املتعلمني التباسا يظهر يف السياقات التي ترد فيها احلروف التي جياب 
هبا ويرّد وكّنا اكتفينا يف تناوهلا بام يف العربية والسيام القرآن)2( ثّم سعينا إىل التوّسع يف 
الثالثة  تثريه من قضايا يف األلسنة  ما  ننوي نرشه الحقا فدرسنا  فيها يف عمل  البحث 
التسمية  يف  والفروق  فيها  للظاهرة  واالفرتاق  االلتقاء  وجوه  ورصدنا  أعاله  املذكورة 
االصطالحية عليها وتتّبع صالهتا بالتعليمية)3( منذ أيب سعيد السريايف )ق 4هـ/ 10م( 
كيفية ترمجة شاهد  إىل  بالنظر  نكتفي هنا  لذلك  القريواين )ق 5هـ()4(،  القييس  ومّكي 
قرآين إىل الفرنسية واإلنكليزية ومن ثّم التساؤل إن كان نقل األفكار من لسان إىل لسان 

أمرا ممكنا وهل يقوم دليال عىل كونية املعنى وأي دور له يف اكتساب اللسان الثاين؟ 

1-  الرشيف)م ص ( القدرة التواصلية النحوية.. ندوة الرياض 2015 ص 186
2- ظاهرة اإلعادة والرّد بني الداللة واإلحالة مقال ضمن مؤّلف مجاعي : التداوليات، علم استعامل اللغة«ط عامل الكتب، 

إربد، األردن 2011 ص 553-540.
قال: أخطأت. قل بىل«  نعم.  قال:  اللغة؟  إىل معرفة  قد لزمت احلاجة  »أفليس  قائال:  يونس  بن  مّتى  السريايف  3- سأل 

التوحيدي: اإلمتاع واملؤانسة، تح أمحد الزين ط بريوت )د ت( ج1 ص111.
4- رشح »كاّل« و«بىل« و«نعم« والوقوف عىل كّل واحدة منهّن يف كتاب اهلل عّز وجّل، حتقيق أمحد حسن فرحات ط1 دار 

املأمون للرتاث دمشق- بريوت1404هـ/1983م.



-671-

ال يّتسع املقام هنا لتفصيل القول يف تشابه هذه الظاهرة يف اللغات الثالث واستدعاء 
من   260 لآلية  واإلنكليزية  الفرنسية  الرتمجات  بعض  نقّدم  لذلك  الكثرية  األمثلة 

»البقرة« وهي: 

 » وإذ قال إبراهيم: رّب أرين كيف حتيي املوتى. قال: أَو مل تؤمن؟ قال: بىل« 

1. Et quand Abr. eut dit: « Seigneur! Montre-moi comment tu fais 

revivre les morts » Allah répondit: « N’as-tu pas encore la foi? » « Si, 

dit Abr. » (Nabil R, le Noble Coran)

2. Lorsque Abr. Dit à Dieu: « Seigneur, fais moi voir comment tu 

ressuscites les morts, Dieu lui dit: « Ne crois –tu point encore? Je crois » 

(Kazimirski, le Coran)

3. « Behold! Abr. said: « my Lord. Show me how Thou givest life to 

the dead.» He said: « Dost thou not then believe? » he said; »Yea, »

(A.Yusuf Ali, The Holy Qu’ran)

لوجودها  املقاييس  من  هي  بل  اللسانية  املبادئ  من  والرّد  اإلعادة  ظاهرة  ليست 
اإلنكليزية  أّما يف  نعرف هلا وجودا يف غريمها،  والفرنسية وال  العربية  يف نحو كّل من 
فنجد ما يعرف باالستفهام الذييل)1( الذي هو ظاهرة هلا قرب ووجوه شبه بام يف العربية 
والفرنسية. وقد ترجم كل من نبيل رضوان اآلية فكان أقرب فيها إىل الصيغة اجلارية 
يف العربية النمطية حيث قابل»بىل« بام يف الفرنسية التي متّيز بني اجلواب ببىل ونعم متاما 
كالعربية، وقد خالف كزمرسكي ذلك مستبدال بحرف اجلواب فعال وفاعال فلم يكن 
دقيقا يف اختياره. أما الرتمجة اإلنكليزية فأجابت بام يقابل »نعم« يف العربية لعدم توّفرها 
إّن  الديني.  النص  يف  املعتمدة  اإلنكليزية  إىل  جنح  ومعها  العربية  »بىل«  يقابل  ما  عىل 
أمهية  إىل  الثاين  للسان  املتعلمني  يوّجه  أن  شأنه  من  الظاهرة  هذه  مالمح  بعض  تبنّي 

اخلصوصيات اللسانية يف االكتساب. 

1- Question - Tag
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اخلامتة
املبادئ واملقاييس باالكتساب تظّل يف حاجة  البحث يف عالقة  إّن  القول   خالصة 
إىل مزيد البحث بالتحليل والنقاش ونعتقد أن رصد ما يكون من صالت بني املبادئ 
واملقاييس والتعليمية من شأنه أن يضعنا أمام ما تضطلع به هذه النظرية اللسانية من دور 
يف املقاربة التعليمية للسان الثاين يف إطار املعطيات النحوية الواصفة ألحوال العربية يف 
النظرية واالستعامل. فنحن واجدون مجلة ما يتوّفر من املعطيات مفيدا للمعّلم يف توجيه 
التامرين  الثاين وقد أحلحنا عىل  اللسان  اكتساب  له  الثاين إىل ما حيقق  لّلسان  املتعلمني 
واالستفادة  واملعجم)1(  بالنحو  للعلم  الناجع  لالكتساب  منطلقا  التطبيقية لصالحيتها 
الثاين  اللسان  اكتساب  التعليمية و االكتساب، ذلك ألّن  اللسان احلديثة يف  من علوم 
ال  التطبيقات  فهذه  نجاحها.  العملية  هلذه  تكفل  التي  النحوية  بالتطبيقات  مرشوط 
وإن  التعليمية  يف  واالجتامعي  الثقايف  املحيط  أغفلت  هي  إن  مثمرة  تكون  أن  يمكن 
أن  نعتقد  ونحن  الرتبوية.  النظريات  أحدث  يف  املسّطرة  البيداغوجية  الوسائط  غّيبت 
تعليمية العربية تقتيض من أبنائها جهدا جّبارا لتثبيت مكانتها التي هلا اليوم بني األلسنة 

احلية العرشة األوىل عامليا يف زمن موت اللغات.
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