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  كلمة شكر

 

المذكرة هذه وإنهاء لي توفيقه على وتعالى سبحانه هلل بالشكر أتقدم أوال  

الدكتور المشرف األستاذ إلى والتقدير واالمتنان الجزيل بالشكر وأتوجه  

بتوجيهاته علي يبخل ولم دعمنيو " يايوش جعفر "  

وأسأل اناإلمتنو الشكر كلمات كل أستاذي تكفيك فال القيمة ونصائحه السديدة  

.وفضله علمه من يزيدك أن هللا   

.المذكرة هذه مناقشة قبولهم على المناقشة لجنة أعضاء أشكر كما   

التي الطيبة والكلمة المساعدة يد لي قدم من كل إلى ربالشك أتوجه األخير يفو  

.دراستي فترة طوال لي عونا كانت   
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 اإلهـداء

 

 إال تاللحظا تطيب وال .... بطاعتك إال النهار يطيب ال و بشكرك إال الليل يطيب ال إلهي

 بذكرك

... برؤيتك إال الجنة تطيب ال و...  بعفوك إال األخرة تطيب ال و  .              ..  

هجالل جل هللا  

 نور و الرحمة نبي إلى. .. األمة ونصحإلى من بلغ الرسالة و أدى األمانة ...

        العالمين

وسلم عليه هللا صلى محمد سيدنا  

 بسمة إلى... والتفاني الحنان معنى إلى و الحب معنى إلى.. . الحياة في مالكي إلى

  الوجود، سر و الحياة

....الحبايب لىغأ إلى جراحي بلسم حنانها و نجاحي سر دعائها كان من إلى .. 

الغالية مـيأ  

 أحمل من إلى..  انتظار بدون العطاء علمني من إلى.... والوقار يبةهبال هللا كلله من إلى

  بكل اسمه

....العزيز والدي... افتخار  

 إلى إخوتي األعزاء 
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 مقدمة

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على اشرف األنبياء والمرسلين  نبينا 

 محمد  وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد:

فالمصدر التشريعي األول لنظام اإلسالم هو كتاب هللا الكريم الذي نزل به 

ن عربي مبين  فهو دستور المسلمين الروح األمين على قلب الرسول الحكيم  بلسا

 ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم حميد.

وإذا كان  ربنا العظيم يقول في كتابه الكريم) و ما  جعل  عليكم في الدين من 

 فاألحرف باللغة العربية ان ينتقي فيها الحرج . 78حرج( الحج 

وباعتبارها  وسيلة تواصل  وتفاهم وتخاطب  ان اللغة العبية بحكم طبيعتها  

تجعل من اكتسابها  مطمحا  ال تعلو من عسر  ولقد خص تعلم اللغة العربية  لغير 

الناطقين بها  بعناية بالغة األهمية ودراسة مستفيضة  وذلك بفضل ما تحمله هذه 

 اللغة اإلنسانية  من تراث ثقافي عظيم .

طقين بها  يمكن ان تساهم  أيضا بدور فعال  في وتعلم اللغة العربية لغير النا 

مواجهة  التحديات المعاصرة للدين كما ان تعلمها  يبرز الشخصية العربية  

 واإلسالمية في كافة  ميادين الحياة  وتطويرها وإثراء تحصيلها .

السياحة لها دور فعال في اكتساب  تعلم اللغة العربية  لغير الناطقين بها  من 

 طرق : خالل عدة

السماع إذ  هو اول وسيلة تستقبل بها األذنين العالم الخارجي عند والدته  

لقوله تعالى )وهللا اخرجكم من بطون امهاتكم ال تعلمون شيئا وجعل لكم السمع  

 87واألفئدة لعلكم تشكرون( النحل 

التعامل اليومي ) الحوار, اثناء التسوق , في المطعم ّ, في وسائل النقل, عند 

 لطبيب( ا

فما معنى السياحة؟ ما مفهوم اكتساب اللغة ؟ ما هو دور السياحة في اكتساب 
لغير   اللغة لغير الناطقين بها؟ ما هي الطرق المعتمدة  في تعلم  اللغة العربية

الناطقين بها ؟ ما هو دور  السماع  في اكتساب   اللغة العربية ؟ ماهي  نظريات  
 يقاتها  التربوية؟اكتساب اللغة العربية و تطب



 مقدمة
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 لإلجابة على ذلك اعتمدت على الخطة التالية:

 مقدمة. -1

 مفاهيم أولية. -2

 مفهوم السياحة والسائح لغة واصطالحا 2-1

 مفهوم اللغة لغة واصطالحا  2-2

 مفهوم اكتساب اللغة لغة واصطالحا. 3-2

الفصل األول : واقع تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها والطرق -3

 المعتمدة في ذلك

المبحث األول: واقع تعليم اللغة العربية وأسباب إقبال  غير العرب  3-1

 على دراستها.

المبحث الثاني: طرق تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها  وموقع  3-2

 االستبيان منها .

 الفصل الثاني : نظريات اكتساب اللغة  وتطبيقاتها التربوية .-4

 اللغة نظريات اكتساب 4-1

 التطبيقات التربوية لنظريات اكتساب اللغة 2-4

 خاتمة-5

 وفي األخير يظل الفضل األول واألخير  في انجاز هذا البحث هللا عز وجل
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 المفاهيم األولية: -2

 مفهوم السياحة والسائح: 2-1

 مفهوم السياحة: 2-1-1   

السياحة ذهاب في العبادة والترهب  وساح في األرض ≥جاء في لسان العرب:لغة: 

يسيح سياحة  وسيوحا  وسيحانا أي ذهاب  وقد ساح منه المسيح عيسى ابن مريم  عليه 

 (1.)≤قد سمي  بذلك  ألنه كان يسيح األرض بسياحتهالسالم  ف

السين والياء والحاء  اصل صحيح يدل على استمرار ≥:وفي معجم مقاييس اللغة 

 (2)≤شيء

ما ورد في لسان من كون السياحة  في ذهاب  األرض  ≥:وذكر في تاج العروس  ان 

لسيوح والسيحان  للعبادة والترهب انها معنى اصطالحي مفيد  و هو محل تأمل اما ا

( وهذا في معناه  3والسيح  فإنه مطلق الذهاب في األرض سواء كان للعبادة او غيرها)

 (4ان السياحة  تعني الذهاب والسير في األرض .)

تعتبر السياحة  نشاطا إنسانيا يعتمد في الدوافع والغرائز وحب المعرفة  اصطالحا: 

تعذيب للسلوك  واكتساب المهارات  واالستكشاف  والتعلم  وما ينجر عن ذلك  من

 (5والمعلومات  واالطالع على المعارف  بشتى أنواعها .)

 

الطالبة صليحة شرون, مذكرة الماستر اللغة العربية في المعاهد السياحية بين الوظيفة والتقنية ,جامعة محمد خيضر  (1) (1)

بيروت  مادة  1, لسان العرب , دار الصادر طعن ابن منظور  24ص  2014/2015بسكرة  كلية اآلداب واللغات  سنة 

 377,ص1997 3ساح,ج

 .   1979ط ,-عن ابن فارس ,معجم مقاييس اللغة ,تحقيق:عبد السالم محمد هارون ,دار الفكر ,د 29المرجع نفسه ص (2)

دار  ابن –دراسة شرعية  مقارنة –عن هاشم  بن محمد بن حسين  ناقور , احكام السياحة واثارها  24المرجع نفسه ص  (3)

  15هـ ,ص1424, المملكة  العربية السعودية ,  1الجوزي للنشر والتوزيع  ط

 24المرجع نفسه ص  (4)

                                             29المرجع نفسه ص  (5)
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        ساعة 24 يزوره الذي البلد في يقيم مؤقت زائر كل هو:  السائح مفهوم 2-1-2

,  الصحة, الراحة,  الترفيه اجل من تكون( السفر)  الزيارة أسباب بحيث األقل على

 عائلية بأعمال القيام اجل من او    الرياضة        الديانة,   الدراسة, العطل قضاء

,        

 (6).وسياسية وثقافية علمية ندوات,  مؤتمرات حضور

 خارج األكثر على ساعة 24إقامته مدة  يتجاوز ال مؤقت زائر كل:  المتنزه المتحول

 (7)إقامته مقر

 التعريف وفي األعضاء الدول به وتخص للسياحة العالمية المنظمة يخص التعريف هذا

 (8) األقل على  ساعة 24 يقصده الذي البلد في الزائر يقيم ان تشترط

مفهوم لها ,جعلهم يهتمون أيضا بتعريف   اهتمام خبراء السياحة بتحديد إنالسائح: 

هو الشخص الذي يسافر  خارج   ≥: فالسائح  السائح الن بدونه  ال ووجود للسياحة

وألي سبب غير الكسب المادي  او الدراسة  سواء محل  إقامته  األصلي  واالعتيادي 

بي ولفترة كان داخل البلد  الذي يعيش فيه السائح الوطني وخارج بلده  السائح األجن

ساعة  24( والسياح الذين يزورون بالد او مدينة  اكثر من 9ساعة ) 24تزيد عن 

’ لألغراض التالية : الترفيه, التمتع , الرحلة ,العطلة الصحية ,الديانة ,الرياضة ,الثقافة 

 (10.)التاريخ  , االعمال والمؤتمرات, زيارات اجتماعية أسباب أخرى

ن السائح   هو الشخص الذي يسافر خارج محل اقامته األصلي لفترة تزيد عن أي ا

سبب اخر بعيد عن مكان ساعة  وهو الزائر الذي يقضي رحلة االستمتاع او ألي  24

 (11إقامته)

 

 29المرجع نفسه ص   (6)

-أطروحة الدكتوراه–ر حالة الجزائ–عن خالد كواش , أهمية السياحة في ظل التحوالت االقتصادية  29المرجع نفسه ص  (7)

  38ص 2004كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير  , جامعة الجزائر , 

 29نفسه ص (8)

 25,ص 2007ط عمان -عن احمد محمود  مقابلة , صناعة  السياحة , دار الكنوز  المعرفة  العلمية ,د  30نفسه ص  (9)

 1997ن  للنشر والتوزيع ,د.ط عمان  األردن ,عن ماهر عبد العزيز  توفيق  صناعة السياحة ,دار زهرا 30نفسه ص  (10)

 24ص

 30المرجع نفسه ص  (11)
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 مفهوم اللغة: 2-2

اللسن: وحددها أصوات  يعبر بها كل قوم عن اغراضهم , مفهوم اللغة لغة:  2-2-1

وفي فعله من أي تكلمت, اصلها لغوة كثرة وقلة وثبة وقيل اصلها لغي او لغوا وإلهاء 

اريد          ابا خيرةلغات  ولغوة ,قال ثعلب قال :بوعمر غوضن وفي الحكم  جمعها

أكتف منك جلدا  جلدك قد رق ولم يكن اوعمر وسمعها ومن قال لغتهم بفتح التاء 

 (1)شبهها بالتاء التي يوقف عليها بالماء وبالنسبة اليها لغوي وال تقل لغوي .

د اللغة بابها حد≥ويعرف ابن حني في الحقائق مفهوم اللغة اصطالحا:  2-2-2

 (2)≤أصوات  يعبر عنها كل رقوم عن اغراضهم

يعد تعريف ابن حني التعريف الدقيق ذكر الكثير من الحوادث المميزة  للغة فقد اكد 

أوال على الطبيعة الصوتية        للغة كما ذكر  وظيفتها االجتماعية  في التعبير ونقل  

 .(3كل قوم لغتهم)األفكار  كما بين انها تستخدم  في مجتمع  فل

وقد تناقل اللغويون  من العرب في التعريف دون إضافة تذكر اليه نظرا لشموليته 

 (.4وإحاطته  و دقته في بيان المغنى باللغة )

ويعرفها ابن خلدون  في مقدمته  اللغة  قدرة ذهنية  مكتسبة  يمثلها نسق  يتكون  من 

 (5ما ) رموز اعتبارية منطوقة يتواصل بها افراد مجتمع

 

كلية  5عشوش  صليحة , مذكرة الماستر  اللغة عربية  التحديات  والحلول  جامعة العربي بن مهيدي )ام البواقي (ص الطالبة  (1)

 2004, 3, دار صادر للطباعة والنشر, بيروت ط13عن ابن منظور لسان العرب  المحلب  5ص 2013/2014اآلداب واللغات,

  214ص

عن   أي الفتح عثمان  ابن جني حققه محمد علي النجار  أستاذ بكلية  اللغة العربية  علم الكتب للطباعة   5المرجع  نفسه ص  (2)

 . 2006, 1والنشر  والتوزيع , بيروت ط

  5المرجع نفسه ص  (3)

  10 ص, 2009عن محمد علي عبد الكريم الرديني  فصول  في علم اللغة  العام ,دار الهدى ,الجزائر  د ط   5المرجع نفسه ص  (4)

, نقال عن محمد علي عبد الكريم  الرديني فصول  546م ,ص 1900عن مقدمة ابن خلدون , المطبعة  األدبية  6المرجع نفسه ص  (5)

 11في علم اللغة  العام ص
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اللغة اكتساب مفهوم 2-3  : 

 إصابة  وطلب  ابتغاء على  ويدل,  كسب من  االكتساب: لغة اللغة اكتساب مفهوم:  2-3-1

: وكسب  ففعل فعله  جاء مما وهذا كسبه ماال الرجل وكسبت خيرا اهله كسب ويقال  ذلك من

 (1.)واجتهد تعرف: واكتسب أصاب

 لكسب طلب الرزق  واصله الجمع   وكسب واكتسب  و)المكتسبة ( تكسير السينوا

 والكسبة  تكسير الكاف كله بمعننا  و)كسبت ( اهلي خيرا )وكسبته( ماال )فكسبه( وهذا مما

جاء على) فعلته ( ففعل : فالكواسب الجوارح و)تكسب( تكلف الكسبة والكسب بالضم  

عصارة الذهن ,)ورجل كسوب يكسب , يطلب الرزق( , وكساب : اسم للذئب, وربما يجيء 

من كسب  في الشعر: كسب وكسيب  والكسب  الكنجارق , ويقال  الكسيح وكساب , فعال 

 (2المال )

يعرف اكتساب اللغة بانه تلك العملية غير الشعورية ,  مفهوم اكتساب اللغة اصطالحا: 3-2-

وغير المقصودة التي يتم بها تعلم اللغة االم )لغة االم( ذلك ان الفرد يكتسب لغته االم في 

مواقف طبيعية وهو غير واع بذلك دون ان يكون هناك تعليم   مخطط له, وهذا ما يحدث 

تسبون لغتهم األولى , فهم ال يتلقون دروسا منظمة في قواعد اللغة , وطرائق لألطفال حين يك

التي زودهم   القدرة تلك  استعمالها , وإنما يعتمدون على انفسهم في عملية التعلم  مستغلين 

  (3والتي تمكنهم من اكتساب اللغة في فترة قصيرة  ومستوى رفيع.) -تعالى–بها هللا 

الل السنوات الخمس األولى من عمر الطفل , حيث اثبتت الدراسات ان كتساب اللغة  خ يتم ا

حاسة السمع  محط استقبال المثيرات الصوتية تعمل قبل ان يولد الطفل, فقد وجد ان الجنين 

في بطن امه يبدي استجابة لبعض ما تصدر االم من أصوات, وعندما يولد الطفل تولد معه 

يجيا قدرته على النطق واستخدام اللغة , وفهم الكالم لتكتمل القدرة على الكالم , ثم تتطور تدر

 (.4) مع نهاية عامه الخامس

 

كوثر قرارية , مذكرة الماستر  اكتساب اللغة العربية لغة ثانية تجربة الطلبة الصينيين  بجامعة تلمسان )نموذج( جامعة أبو  الطالبة (1)

 5ج 2005 1عن ابن فارس : مقاييس  اللغة,دار احياء التراث العربي ,بيروت  لبنان ط 2م ص 2019-2018بكر بلقايد  تلمسان  

  62ص 13مجلد  2005 4سان العرب ,دار الصادر  بيروت لبنان  طبعة جديدة  ومنقحة  طابن منظور : ل 197باب الكاف ص

والخليل  بن احمد الفراهيدي :العين  تحقيق   570ص   1988نفسه عن ابوبكر عبد القادر  الرازي : مختار  الصحاح ,دار مكتبة الهالل  بيروت لبنان , طبعة  جديدة ومنقحة    (2)

 مادة )الكسب( 27ص  4ج1424- 2002 1العلمية بيروت لبنان طار الكتب عبد الحميد هذاوي ,  د

اكتساب اللغة قسم كليات الدراسات العليا ,جامعة مالك إبراهيم  ا يحي مزيدة بوخاري  مقالة البحث في علم النفس –عن  3نفسه ص (3)

  13ص  2013اإلسالمية  الحكومية , مالبخ اندونيسيا 

 02ب مطر اضطربات النطق والكالم  ,جامعة الطائف ,د,ط ت صعن  عبد الفتاح  رج 3نفسه  ص (4)
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:األول الفصل  

 بغيرها للناطقين العربية اللغة تعليم واقع

ذلك في لمعتمدةا والطرق  
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 .دراستها على العرب غير إقبال وأسباب العربية اللغة تعليم واقع: األول المبحث

 .التقليدية الطريقة: أوال

 .المباشرة الطريقة :ثانيا

 .البصرية الشفوية الشمعية الطريقة :ثالثا

 .االتصالية التواصلية الطريقة :رابعا

 .الحوارية الطريقة :خامسا

 .اللغوية المهارات تعزيز :سادسا

 .االستماع مهارة -أ 

 .التحدث مهارة - ب

 .القراءة مهارة -ج

 .الكتابة مهارة -د 

 .التعليمية وأهميته االستبيان :سابعا
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 .دراستها لىع العرب غير إقبال وأسباب العربية اللغة تعليم واقع: األول المبحث

 األجنبية، اللغات تعليمية محال في بغيرها للناطقين العربية اللغة تعليمية تدرج

 علمت ضرورة إلى قرون منذ الناس حاجة لوال وجود له ليكون كان ما المجال فهذا

 .أظافرهم نعومة منذ اكتسبوها التي اللغات غير

 في الوطنية وثقافاتها لفاتها بنشر الدول بعض اهتمام تزايد مع هذا ويتزامن

 السيطرة الكتساب واعية؛ ذهنية عملية هو إنما لغة أي تعلم أن فمعلوم العالم، أرجاء

 لألداء سابق لها الواعي الفهم إن إذ والمعجمية والنحوية الصوتية األنماط على

 .1 لحدوثه وشرط اللغوي

 من لديه عما للتعبير اإلنسان؛ يستخدمها صوتية وسيلة تعد مجملها في فاللغة

 .2 اآلخرين مع التفاهم من تمكنه الوسيلة وهذه أفكار، و أحاسين

 اهتماما   بهما الناطقين لغير العالم بلدان مختلف في العربية اللغة تعليم ويشهد

 العالم وانشغال دوليا   العربي العالم مكانة إلى ذلك ويرد وانتشارا  مستمرا ، متزايدا  

 إنشاء في عديدة جهود وبذل لغاتها بنشر العربية البالد اهتمام جانب إلى بقضاياه

 من تعلمها على يقبلون الذينلهؤالء  سواء الغرب بالد في لتعليمها ومدارس مراكز

 3المهجر في المقيمين المسلمين العرب أبناء أو ما، الناطقين غير

 هةج من العربي محيطها غير في حتى االستعمال شائعة باتت العربية فاللغة

 األخيرة داثهأح في العالم إليها يتطلع التي اإلسالمية، العربية للثقافة ناقلة بوصفها

 هةج من الرئيسية وقضايانا مجتمعنا خدمة في اللغة هذه واستثمار ثانية جهة من

 اناوقضاي في مجتمعنا طريقتنا لتحديث مراجعات؛ آلخر وقت من يتطلب وهذا ثالثة

 يف طريقتنا لتحديث مراجعات؛ آلخر وقت من يتطلب وهذا ثالثة جهة من الرئيسية

 لغتنا تركن أن ال وأولوياتها مجاالتها وتحديد بغيرها للناطقين وخاصة الغربية تعليم

 ".للغةا إشكال ال اإلنسان إشكال هذا أن والحقيقة فيها، اإلشكال تجعل ثم العالي

                                                             
عة  تلمسان )نموذج ,جامعة اللغة العربية  لغة ثانية تجربة الطلبة االصينين بجام  كوثر قرارية ,مذكرة الماستر  اكتساب عن الطالبة1

 2005 1بنان  طلعن ابن فارس : مقاييس اللغة ,  دار احياء التراث  العربي بيروت  2ص    2018/2019أبو بكر  بلقايد تلمسان

 13لدمج 2005  4ن  طبعة جديدة   ومنقحة طوابن منظور  لسان العرب , دار صادر  بيروت لبنا 197باب الكاف  ص  5ج

  62ص
 7ليبيا,دار المدينة  للكتاب ص ’عن عبد هللا: علم اللغة , طرابلس  37....14نفسه  ص  2
  04المنظمة اإلسالمية التربية والثقافة والعلوم, اسكو,نفسه  37....14نفسه  ص3
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 التأمل قيد تزال ما التعلم مادة بغيرها، للناطقين العربية اللغة تعليم مجال وفي 

 يتبقى متكامال منهجا تنتظر أنها إال مؤسساتية أو فردية جهود وجود ورغم والدقة،

 وال وأغراضه مستوياته حسب كل الدارسين وحاجة تتناسب التي التعليمية، العملية

 .4 العربية غير اإلسالمية القول في سيما

 سعت بها، الناطقين لغير العربية بتعليم المتزايد االهتمام لهذا ونتيجة 

 بنوعيات العربية اللغة لتعليم وبرامج مناهج وضع إلى عديدة ومراكز مؤسسات

 العديد ذلك عن نتج قد و الدارسين من متعددة ولمستويات المتعلمين من مختلفة

 تكثر أن وينبغي مكانه في دوره أذى منها كل التعليمية المواد وأشكال الكتب من

األخرى اللغات في كما الميدان تفي حتى وتزداد

 ليمية،التع السياسة باب في( ما) دولة لدى األجنبية باللغات االهتمام ويدخل 

 الرؤية أساسه لغات عدة أو واحدة أجنبية لغة على التركيز أن معناه وهذا

 رارق عليها ينبني التي االستراتيجية، األسس تعددت وقد. للمجتمع اإلستراتيجية

 فمن معينة، أجنبية لغة تعليم اختيار

 .اريخيا  ت أو ثقافيا   كان ما ومنه سياسيا ، كان ما ومنه اقتصاديا   كان ما األسباب

 :  العربية اللغة تعليم أسباب-2

 نم آخر، إلى مجتمع من العربية اللغة تعلم إلى الداعية األسباب اختلفت

 أو فيةثقا أو اقتصادية أو سياسية، أو دينية عاقة، أسباب فمنها: أخرى إلى شخصية

 .ذاته للفرد تعود شخصية أسباب ومنها عسكرية،

 حرفة يةوالشرع العقدية تعاليمه لفهم اإلسالم على اإلقبال منها :دينية أسباب -أ

 يرض أصحابه سيرة فهم و( ملسو هيلع هللا ىلص) محمد نبينا وسنة الكريم، القرآن دستورنا أسرار

  .عنهم هللا

 العربية لتعلم األساس الدافع إذ العرب غير من بالمسلمين خاص سبب هذا 

 الشريفة، النبوية األحاديث وفهم فهمه، و الكريم القرآن وقراءة اإلسالم هو عندهم

                                                             
 المؤتمر ولألمول، قعالوا بين إيران في العربية اللغة تعليم إنماء في القرآن دور کوشکشي، رحمانيان فرزانه  37....14نفسه  ص 4

 440 من العربية للغة الثالث الدولي
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 كان لذاك بالعربية، كان إذا إال يقبل ال و بالقرآن، الصالة في التعبد أن والسيما

 .نسبيا ولو وإجادتها وفهمها العربية تعلم عليهم وفرضا   لزاما  

 1العربية التعلم ويسعون يرغبون األجانب من المسلمين غير من قسما   أن كما 

 أحد كان ما وهو اإلسالم، عن المزيد معرفة في الكثيرين ورغبة كفضول، ،

 .العربية اللغة تعلم وراء الكامنة األسباب

 العربية تعلم بأهمية شعرت: "واشنطن جورج بجامعة الطالبات إحدى فتقول 

 الكريم القرآن كان ولما ،2"الكريم والقرآن العربي العالم وشعوب اإلسالم لفهم

 .لإلسالم أكثر لفهم العربية دراسة األديان دارسي من الكثير بدأ بالعربية

 ظل في ظهرت لها، ما القوة من لها أسباب وهي: وأمنية سياسية أسباب -ب

 كانت التي م،2001 سبتمبر من عشر الحادي أحداث بعد الجيوسياسية المتغيرات

 وتعليم تعلم على والمؤسسات الناس من العديد إقبال عززت مهمة تحول نقطة

 :اآلتي المثال عليها نضرب و وفهمه اآلخر ثقافة على لالطالع العربية

 عالء الدكتور إلى بالسؤال" إنفو سويس" العالمية سويسرا إذاعة توجهت 

 عدد زيادة سر ليفستر" ميريالند" بجامعة العربية اللغة تعليم برنامج مدير الحبالي،

 إلى سبتمبر هجمات قبل آالف خمسة من العربية اللغة يدرسون الذين األمريكيين

 من نوع هو الزيادة هذه أسباب أهم من أن أعتقد،: فقال العام؛ هذا ألفا عشر اثني

 المعرفة سبتمبر هجمات بعد األمريكان على سيطر الذي االستطالع وحب الفضول

 فأظهر المسلمون، العرب يفكر وكيف اإلسالمي والعالم العربي العالم عن المزيد

 المتحدة الواليات على سبتمبر هجمات وهو مهما سبا جيلي عالء شانها الدكتور

 عليهم التعرف لهم يتسنى حتى العرب لغة لتعلم األمريكيين دفع كان الذي األمريكية

 فكانت وثقافتهم، حتى العرب لغة لتعلم األمريكيين دفع وسلوكهم حضارتهم، على و

 الديبلوماسيين أوساط في سيما ال ونشرها، العربية اللغة لتعلم فتحت بوابة الهجمات

 التواصل من يتمكنوا حتى اللغة معرفة من لهم البد إذ العربية، البالد في األجانب

                                                             
 .326 ص السابق للمرجع الحمد توقيل على 37....14نفسه  ص1
 شبكة على العربية اللغة تعليمية - الموسومة التطبيقية اللسانيات في دكتوراه رسالة: دادنون محمد بن مسعود 37....14نفسه  ص2

 .227 ص ،2013-2012 تلمسان جامعة غيثري، محمد سيدي اشراف آفاق، و واقع: االنترنيت
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 ألهداف خاصة مهمات إليهم توكل الذين العسكريين وكذا. فيها المتواجدين مع البيئة

 . 1عربية بالد في خاصة

 توجهال بعامة واألجانب خاصة األمريكيين من اقتضت التي األحداث تلك على وردا  

 تعلم على األمريكيين بوش جورج األمريكي الرئيس شخع العربية، اللغة لتعلم

 دمتق التي ،2006 عام في القومي األمن لغة مبادرة أعلن فقد الضرورية اللغات

 .  أجنبية لغات بتعلم يرغبون الذين لألمريكيين المالي الدعم

 امع خالل العربية اللغة دارسي عدد زاد: الحديثة اللغة الجمعية إحصاء فبحسب

 م2003

 %. 62 الفرنسية و% 10 االسبانية دارسي نسبة زادت حين في% 126 بنسبة

 من ركثي في تفجرت التي النفطية الثروة"  منها كان التي :اقتصادية أسباب -ج

 كثيرا تفدع األجنبية، بالبلدان التجارية الصالت توثيق إلى وأدت العربية، البالد

 .للعمل التماسا العربية البالد على الوقود إلى العرب غير من

 تقرير بشر حيث العمل، سوق يطلبها التي المهارات أكثر من األسباب هذه 

 أهمية العالمية، للقيادة تعليم - المعول ،2006 والعام االقتصادية التنمية لجنة

 و القوس المتحدة الواليات األمن األجنبية اللغات وتعلم الدولية الدراسات

  االقتصادي

 في العربية للغة متحدثي ثمانية القسم الدارة وزارة دبلوماسية ان کما 

 للغة متحدثين ثمانية تضم الخارجية وزارة دبلوماسية أن كما التي العليا المستويات

 اللغة تعلم أن يعني مما القيادية؛ المستويات التي على العليا المستويات في العربية

 ولذلك وأخطرها، وأهمها، الحكومية، الوظائف أغلب متطلبات أحد أضحى العربية

 في متميزة وظائف يجدوا أن العربية دارسي الجدد الجامعات لطالب فرصا   تمنح

 المدير إدواردز ديفيد يقول الصدد هذا وفي مرتفع، معنوي مادي بعائد المستقبل

 سوف اليابانية اللغة تعلم إن: "الدولية والدراسات للغات القومي للمجلس التنفيذي

 العربية وتتحدث دولي، أو حكومي بعمل مهتما   كنت إذا لكن و تجد عمالء يجعلك

                                                             
 227 ص السابق، المرجع دالتون محمد بن مسعود  37......14نفسه ص  1
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 واألعمال الداخلية األسواق في أيضا إليهم ويحتاج شك بال بمجما   فستكون

 .والترجمة االستخباراتية

 المختلفة، بأنواعها العربية اآلداب على أولئك اطالع بحب تتعلق :ثقافية أسباب -د

 العربية األعمال من كثيرا أن وخاصة األقطار، مختلف في نجمها سطع التي اآلداب

 تراث على االطالع وكذا العربية، اللغة السحر ذلك ويعود كثيرة، للغات ترجمت

 أسباب وهناك واالقتصادي واإلداري والسياسي واالجتماعي والعلمي الديني العرب

 زيارة أحدهم أراد ما إذا السياسي الجانب يتطلبه ما منها ذاته، للفرد تعود: شخصية

 والمعامالت والمصاهرة، الهجرة،: مثال   االجتماعي، الجانب أو عربي بلد

 وحاجتهم الخليج منطقة إلى الوافدة العمالة حركة جانب إلى المختلفة، واألغراض

 في والتركيز وغيرهما 1...السياحة و كالطب متعددة قطاعات في العربية اللغة إلى

 العربية تعليم أو اإلسالمية العربية الجاليات أبناء كتعليم المتعلم، على المناهج

 و األكاديمية منها األغراض لمختلف العربية الجامعات في األجانب الطلبة لمختلف

 .2"الدينية

 ستبياناال وموقع بغيرها للناطقين العربية اللغة تدريس طرق: الثاني المبحث

 :منها

 أهمية من لها لما التعليمية، العملية في مهما موقعا تحتل التدريس طريقة إن 

 :أنها في أهميتها تتحلى و المقترحة، األهداف تحقيق في بالغة

 شأنها ومن منطقى، وتسلسل بوضوح التدريس أهداف تحقيق على المدرس تعين -أ

 لفاعلةا و الحيوية األنشطة على قدرة أكثر جعله مما ذلك؛ في والجهد الوقت اختزال

 .األداء في

 النتقالا فرصة وتوفر بالتدرج، الدراسية لمادة متابعة امكانية للمتعلمين تتيح -ب

 أفضل ذلك في محققين بوضوح آخر إلى موقف من و أخرى إلى فقرة من المنظم

 .المدرس بين و بينهم تواصل

                                                             
 326-327 ص العربية للغة الثالث الدولي المؤتمر كتاب: بغيرها للناطقين العربية الحمد توفيق على 37....14نفسه  ص1
 اللغة التعليم في الحركة للمسوغات و للمشكلة األول الفصل الرابع، الباب:  كامل محمود الناقة أحمد رشتی من 37....14نفسه  ص2

 75ص م،2006 - هـ1427 سيسكو الثقافة، و العلوم و للتربية اإلسالمية المنظمة منشورات االستراتيجيات، و المناهج بين الصابيا
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 إنف شاملة؛ تنمية شخصيته تنمية بهدف والمهارات؛ بالمعارف المتعلم تزويد -ج

 مدى على يتوقف وهذا معينة، مهارات تطوير و جديدة معارف اكتساب يتطلب ذلك

 المعارف كمية كانت للمتعلمين مالئمة الطريقة كانت فكلما الطريقة، مالكمة

 .الذهن في ثباتا وأكثر وأوسع أدق وكفايتها ونوعيتها المستوعبة والمهارات

 كثيرا تعالج السديدة الطريقة ألن المعتمدة؛ الطريقة بنجاح مرتبط التعليم نجاح إن -د

 على زيادة الدراسي، المقرر وصعوبة المتعلم، ضعف نقاط و المنهج قصور من

 1إليهم وتحتها المادة، نحو المتعلم دافعية إثارة في كبيرا   إسهاما   تسهم أن يمكن أنها

 :واالصطالح اللغة بين التدريس طرائق

 أو السيرة، هي والطريقة. وطرائق طرق، جمعه مفرد: الطريقة :اللغوي الحد -أ

 والطريقة المنشود، هدفه لبلوغ اإلنسان ينتهجه الذي المتبع، المذهب أو الحالة،

 الموصلة الوسيلة على طريقة المظلة تطلق كما القوم، ورؤوس الناس أماثل

 2.للهدف

 الموقف المعلم به ينظم الذي األسلوب هي الطرائق: االصطالحي الحد -ب

 المطلوبة، األهداف لديهم تتحقق حتى فيه متعلميه يضع أن يريد الذي والخبرات،

 بأيسر المتعلمين أذهان إلى الدراسية المادة لتوصيل المعلم يسلكه الذي النظام فهي

 3تكلفة وبأدنى وقت وبأسرع الطرق وبأقصر األساليب وبإحدى التبل

 بأنها تلخيصها يمكن أنه غير التدريس، لطريقة العلماء تعاريف وتعددت 

 طريقة نجحت وإذا بعينها، معرفية محاالت أو أنظمة وفق والعمل اإلحساس أسلوب

 – طريقة لفظة وتستخدم والتفاعل، والشعور للتفكير الوسائل تخلق فهي التدريس

 يقوم التي واإلجراءات، األنشطة من مجموعة عن للتعبير عادة التربية في -أيضا

 .4 التالميذ يتعلمه ما على آثارها تبدو والتي المدرس، بها

 تحقيق على المسلمين يساعد الذي األسلوب يختار بما التي الكيفية فهي وبذلك ،

 العلمية واألنشطة اإلجراءات من مجموعة في والق ، الشوكية التعليمية األهداف

                                                             
 األردن، عمان ،1ط للنشر الشرق دار العربية، اللغة تدريس أساليب في الكافي: عطية على محسن: ينظر 37....14نفسه  ص1

 63 ص 2006

 1993 ،1ط بيروت، العلمية الكتاب دار العرب، لسان قذيب العرب، لسان منظور، اين2 37....14نفسه  ص
 344ص 1ط التوزيع و للنشر المترفين دار التدريس، طرق أسلم إلى النفيس المرشد:  علي بن صالح محمد 37....14نفسه  ص3
 308 م 2004 ، 1 ط المكتبات، إدارة مهاراته، و مادجه التدريس: زيتون الحميد عبد كمال 37....14نفسه  ص4
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 معلومات توصيل إلى يهدف معين درس بتدريس الفصل داخل المعلم بها يقوم التي

 .للمتعلمين وحقائق

 :التقليدية الطريقة: أوال

 أقدم من الغالب، في تُسمى كما والترجمة، القواعد طريقة أو التقليدية الطريقة

 انتشار الباحثين معظم ويعزز األجنبية، اللغات تعليم في استخدمت التي الطرائق،

 أن إلى أيضا   الحاضر الوقت في األحيان من كثير وفي)  الماضي في الطريقة هذه

 القرن بداية وحتى الوسطى عصور منذ أوروبا في تعلمها ساد التي األجنبية اللغات

 . 1الحالي

 اللغات تدريس في استعمالها إلى نسبة الكالسيكية بالطريقة سميت وقد

 الطريقة هذه استعملت القرن هذا بداية وفي االغريقية، و كالالتينية الكالسيكية

 2األجنبية اللغات آداب وتذوق قراءة على الطالب لمساعدة

 طريق عن األجنبية اللغة يتعلم أن الطالب على فإن الطريقة لهذه وطبقا

 اللغة استخدام على ذلك بعد تطبيقها ثم وحفظها، اللغوية القاعدة على التعرف

 اللغة من الترجمة هو شيوعا   التدريبات أكثر كان و والكتابة القراءة في وخصوصا  

 التأكيد وكان القومية اللغة إلى األجنينة اللغة من والترجمة األجنبية اللغة إلى القومية

 المدرسين وسيلة هي الترجمة كانت إذ ،"3النحوية و الصرفية المنيع على يرتكز منا

 القواعد تلقيتهم إلى إضافة هذا الناشئة، ألذهان كالالتينية أجنبية لغة تقريب في

 4ظهر قلب  عن حفظها أجل من النحوية

 الطريقة هذه تجعل العالم، بالد من عدد في تستخدم الطريقة هذه ومازالت

 التصرف في سيساعدهم ذلك أن في أمال األجنبية اللغة قواعد تدريس األول هدفها

 . 5األولى لغتهم قواعد على أفضل بصورة

 :المباشرة الطريقة: ثانيا

                                                             
 155 ص تعلمها و تعليمها األجنبية اللغات:  حجاج على و خرما نايف 37....14نفسه  ص1
 سعود الملك جامعة مطابع اللغة، تدريس في مبادئ و أساليب: السعيد موسى عائشة و فرمان الرسن دايان37.... 14نفسه ص  2

 05 ص1997 الرياض،
 156 ص تعلمها و تعليمها األجنبية اللغات: حجاج علي و خرما، نايف 37....14نفسه  ص3
 2ط الرباط، النشر، و للطبع العربية الهالل ثقافتها،، و العربية اللغة تعلم و تعليم: بوشوك هللا عبد 37....14نفسه  ص4

 .45ص1994
 ..45 ص نفسه، ،المرجع بوشوك هللا عبد بن المصطفى 37....14نفسه  ص5
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 الطريقة ظهور في يتمثل التقليدية الطريقة على حقيقي فعل رد أول كان 

 األجنبية اللغة تعليم محور من كل في تغيير الطريقة هذه بموجب حدث فقد المباشرة،

 األلماني العالم بزر عندما م1884 عام إلى تاريخها ويعود". تدريسها أساليب في

 أو والشكل الكلمة بين بالوثيقة الصلة نظرية Frank Wedekind)فديكند فرانك

 .1"وسيطة لغة إلى الحاجة دون المستهدفة اللغة في والمعنى العبارة

 أخرى، لغة وساطة دون الحديدة اللغة تعليم على الطريقة هذه وتعتمد

 يعين أن إال عليه ما ونافذة وباب كرسي: مثل مفردات؛ تدريس أراد إذا فالمدرس

 أراد وإذا ونافذة وباب كرسي هذا أن معلنا الطالب وأمام الفصل في األشياء هذه

 و الفعل يقلد أن إال عليه فما وكتب، أكل و سار: مثل الحركة، أفعال بعض يعلم أن

 .2" أكتب أنا أكل، أنا أسير، أنا يقول

 لغةبال التواصل عبر إال يتم ال السليم التعليم أن هو الطريقة هذه وأساس

 األهداف فيه تتضح محكم تخطيط لها يوضع أن يجب بل تعلمها يتم كي المباشرة

 .مختلفة تصاعدية لمستويات متدربة تخصص مقررات في وتنظم والوسائل

 والتكلم التفكير على الطلبة حث هو الطريقة هذه من الرئيس الهدف وكان

 عكس على،(األقم لغة)األم اللغة استعمال لهم المسموح غير من إذ المستهدفة باللغة

 .والترجمة طريقة القواعد تعليم بمفي مسموح هو ما

 سيما وال العشرين، القرن من األول الربع خالل استخدامها شاع الطريقة هذه

 ستينات في واسع نطاق على استخدامها وتم أوروبا، في الخاصة اللغات مدراس في

 للطالب تتيح سمعية بوسائل تزويدها وتم اللغة، معامل ظهرت حيث الماضي، القرن

 تتضمن كانت والتي إليها يستمعون التي المحادثات أو للحوارات ومحاكاة االستماع

  3".اليومية الحياة لغة

 نظرا   الطبيعية بالطريقة األحيان بعض في المباشرة الطريقة سميت قد و 

 لغة) األم اللغة عن واالبتعاد الشفوية، اللغة على فيها األجنبية اللغة تدريس العتماد

 المتحدثون يستخدمها التي تلك بين من المقيدة والعبارات الحمل واختيار ،(األم

                                                             
 و الفنون و للثقافة الوطني المجلس يصدرها شهرية ثقافية كتب سلسلة المعرفة علم حجاج، علي و خرما، نايف 37....14نفسه  ص1

 .159م ، ص 1990-1923العدواني  مشاري أحمد بإشراف م،1978 يناير في السلسلة صدرت الكويت، اآلداب،
 كلية م،2015 أكتوبر 7،8 في عقد التربية، و للغة العالمي للمؤتمر مقدمة عمل ورقة:  أحمد حساسين إسماعيل 37....14نفسه  ص2

 50 م،ص1987 مصر، العربي، الفكر دار
 45 ص ثقافتها، و العربية اللغة تعلم و تعليم: بوشوك هللا عبد بن المصطفى 37....14نفسه  ص3
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 طبيعية؛ تكون أن تكون عن ما أبعد الطريقة هذه ولكن األجنبية، باللغة األصليون

 أن إلى ونظرا   حقيقية، اجتماعية مواقف بأي الجمل تلك ارتباط عدم إلى نظرا  

 التي والنحوية، الصرفية للتراكيب تمثيال   كانت للطلبة المقدمة والعبارات الحمل

 العلمية، الناحية من باإلمكان، يكن لم أنه ذلك إلى وتدريبها أضف تفصيلها يراد

 كما كليا ، األم اللغة تجنب األجنبية، اللغة تعليم من األولى المداخل في وخصوصا  

 .1 النظرية الناحية من األصل في يراد كان

 :البصرية الشفوية السمعية الطريقة: ثالثا

 وقد م،1996البنيوية التركيبية الطريقة أو البصرية الشفوية السمعية الطريقة 

 مع) يالشفو الرد إعطاء ثم أوال، اللغة إلى االستماع بين تجمع ألنها كذلك سميت

 التسمية على البصري العنصر أدخل وقد ،(ذلك بعد بدونه أو مرئي عنصر وجود

 ةالمساعد الرسم، أو مثل الصورة، مرئي؛ عنصر وجود على عادة لالعتماد نظرا  

 .تعلمهايجري  التي اللغوية الصيغة معنى عن واقعية صورة تكوين على للتعلم

 وازدياد العالم دول بين االتصال سبل وازدياد الثانية، العالمية الحرب قيام فمنذ

 اللغات تعلم إلى الحاجة وتسارعت بل ازدادت المختلفة، الشعوب بين االحتكاك

 والتحدث األخرى اللغات فهم إلى الحاجة أصبحت الظروف هذه ظل في األجنبية

 حاجة اللغات، تلك أصحاب وطالقة نطق من يكونان ما أقرب طالقة و بنطق بها

 النفسيين اللغة وعلماء اللغة وعلماء التربية، رجال لدى باألولوية تحظى ملحة،

 الطريقة هذه أصول ترجع. القرار صناع و اإلدارة ورجال المدرسين، عن فضال

 على دراستهم يجرون كانوا الذين اإلنسان، وعلماء البنيوية اللغة علماء أعمال إلى

 النفس علماء كان الذي نفسه الوقت في الحمر الهنود يتحدثها التي اللغات مختلف

 وغيرها، والدافع واإلشراط االرتباط نظريات مثل السلوكية؛ نظرياتهم يصوغون

 علمية دراسة اإلنساني السلوك بدراسة الجميع فيه يطالب جو ساد فقد عام وبوجه

 و الحمر، الهنود لغات بدراسة اللغة علماء قام اللغوية الناحية فمن. وموضوعية

 الحية اللغات إلى النظر الدراسة هذه أدت قد و المعروفة، غير اللغات من غيرها

 التحويون يقوله كان مما النقيض على بالفعل، الناس يتكلمه ما دراسة و األخرى،

 ذاته الوقت في بها، االلتزام الناس على ينبغي معيارية لغة هناك أن من التقليديون

 االلتزام الناس على ينبغي معيارية لغة هناك أن من التقليديون علماء التحويون كان

                                                             
 159-160 ص تعلمها، و تعليمها األجنبية اللغات:  حجاج على و خرما نايف37...14نفسه ص 1
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 مجموعة كونه اليعدو اللغة استخدام إن يقولون النفس علماء كان ذاته الوقت في بها،

 في بالمكافأة أو( االستجابة و المشير عملية بعد) بالتعزيز تتكون العادات من

 أوال الشفوي شكلها في األصلية لغته يكتسب االنسان أن وبما االجتماعية المواقف

 الشفوي الجانب قدم لو فيما أكثر بسهولة يتم قد أخرى لغة تعلم بأن االعتقاد ساد فقد

 باسم عرفت التي الطريقة تطورت ذلك ومن. المكتوب الجانب على اللغة تلك من

 .1 البصرية السمعية أو الشفوية الطريقة السمعية

 :االتصالية التواصلية الطريقة: رابعا  

 وفي األغراض مختلف في اللغة استخدام أي التواصل؛ طريق عن وتتم

 . 2األجنبية اللغة وتعلم لتعليم النهائي الهدف الدوام ظل على المواقف، مختلف

 األجنبية اللغة تعلم إلى الطريقة هذه تهدف االتصالي، للمدخل البعض ويسميها

 المتداولة اللغوية األساليب معرفة على يقوم شامل، حقيقي اتصال طريق عن

 من بدال   اجتماعيا   ومقبولة لغويا صحيحة تراكيب توليد ثم تحكمها، التي والقواعد

 أوائل الطريقة هذه ونشأت هو. مصنوعة لمواقف مكتوبة حوارات على االعتماد

 لهذه الحقيقي المؤسس "Dell hymes هايمز ديل"  ويعد. الماضي القرن سبعينات

 .3االتصالية الكفاية أبو عليه ويطلقون م،1982 عام الطريقة

 اللغة استخدام على القدرة المتعلم اكتساب النهائي هدفها الطريقة هذه وتجعل

 االتصالي المذهب هذا وعلماء المختلفة، أغراضه لتحقيق اتصال وسيلة األجنبية

 وحدها النقاط هذه أن يعتقدون ولكنهم والمفردات، التراكيب بأهمية كذلك يعترفون

 استعمالها في يفشل ولكنه اللغة القواعد استعمال معرفة المتعلم يتقن فقد ال تكفي،

 .4 عمليا  

 القوالب و التراكيب من مجموعة بوصفها اللغة إلى الطريقة هذه تنظر وال

 كالطلب المختلفة، اللغوية الوظائف عن التعبير وسيلة وإنما يوصفها لذاتها، مقصودة

 أو والمستمع المتحدث بين التواصل خالل فمن. التقرير و والنهي واألمر والترجي

                                                             
 165 ،ص تعلمها و تعليمها األجنبية اللغات:  حجاج علي و خرما نايف 37....14نفسه  ص1
 11 ص العصرية الحداثة مواكبة و العربية اللغة تعليم طرق:  أحمد حساسين إسماعيل 37....14نفسه  ص2
 167 ص نفسه، المرجع حجاج علي و خرما تايف 37.....14نفسه ص 3
 139 من اللغة تدريس في مبادئ و أساليب:  فيمان الرس دابيان4
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 المعاني من بالكثير المتحدث لغته يثري فالمستمع المعاني تتضح والقارئ الكاتب

 .1" أمكن مما معانيه توضيح محاوال

 :الحوارية الطريقة: خامسا

 تفاعل هناك يكون بل وحده يتكلم ال فالمعلم الحوار، على الطريقة هذه تقوم 

 فيسأل ،(ما) لموضوع والحوار المناقشة طريق عن والمتعلم المعلم بين متبادل

 والحدس التخمين على التدريب ألجل المختلفة األجوبة منهم ويسمع الطالب المعلم

 فيشترط األسئلة على الطريقة تعتمد هذه أن وبما العقلية، الجوانب لتنمية الذهني

 .2"بسيطة واضحة تكون أن لنجاحها

 من حقيقة إلى للوصول والنقاش؛ الحوار استراتيجية هي الحوارية فالطريقة 

 بين والمناقشة الحوار تعتمد تعليمية طريقة بأنها تعريفها ويمكن على تعتمد الحقائق

 أو مكتسباتهم تشخيص أو المشاركة على تحفيزهم قصد أنفسهم والتالميذ المدرس

 المتسلسلة األسئلة صياغة في حقائق النجاح يكتشفون جعلهم أو معلومات، جلب

 للطلبة؛ الفاعلة المشاركة المستندة الهادفة المناقشة إجراء و الطالب، على المترابطة

 .3بأنفسهم أخطائهم أو نقصهم يكتشفون تجعلهم و آفاقهم توسع حيث

 :الحوارية الطريقة شروط-ب

 :أهمها أسس على باالعتماد الطريقة هذه نجاح يتوقف

 .الصياغة موجز و محددا   وبسيطا منطقيا   واضحا   السؤال يكون أن -

 .للمناقشة تنميتها المراد للمهارات المعلم تحديد -

 .والمضمون الشكل حيث من يحدد أي واحدة؛ فكرة السؤال يمس أن يجب -

 . ديمقراطية بطريقة المتعلم إلى المعلم من المناقشة إدارة -

 .وحدودها المناقشة وقت تحديد -

                                                             
 139 ص نفسه، المرجع 37....14نفسه  ص1
 ،1ط القاهرة، الكتب العربية،عالم اللغة تدريس في المعاصرة التربوية االتجاهات: هللا فضل رجب محمد ينظر 37....14نفسه  ص2

 192 ص م،1998

 18التجديدية،ص االستراتيجيات و التقليدية الطرائق بين العربية اللغة تدريس: الدليمي حسن علي مه3 37....14نفسه  ص
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 .1 الموضوع أسئلة من سبقه ما مع منطقية بعالقة المطروح السؤال يتالزم أن

 :وعيوبها الحوارية الطريقة مزايا -ج

 المزايا: 

 وبين لموالمتع المعلم بين اإليجابي التفاعل إلحداث المالئمة الفرصة تتيح أنها -

 . بينهم فيما المتعلمين

 . للمتعلم ةالدافعي وتثير الملل وتدفع الجمود فتكسر القسم في الحيوية من جوا تشيع -

 يولهمم وعلى المتعلمين عند والحقائق المعلومات مقدار تعيين على المعلم تعين -

 .واستعداداتهم الفكرية

 .المعلمين أذهان في المعلومات وتثبيت ترسيخ على الطريقة هذه تساعد -

 .والمتعلم المعلم بين االيجابية العالقة تنمي-

 .نفسه ذات في الحقيقة معرفة للمتعلم تيسر-

 .وصقلها اللغوي االتصال وسائل لتكوين المالئمة الفرصة تتيح-

 المتعلمين بين الفردية الفروق معرفة على الطريقة تساعد -

 ألفكاره المناقضة واألفكار اآلراء وتقبل الصبر على القدرة المتعلم لدى تنمي -

 2.أو استياء غضب دون

 :عيوبها •

 .التدريس في أطول وقت إلى األسلوب هذا يحتاج -

 . كافية بدرجة شيء كل اكتشاف تعلمه بداية في التلميذ يستطيع ال -

 جميع يناسب ال وقد الدراسية الموضوعات كل تدريس األسلوب هذا يالئم ال -

 . التالميذ

                                                             
 88 ص بالكفاءات، التدريس إلى المدخل:  حثروبي الصالح محمد  37....14نفسه  ص1 

 67 ص نفسه، المرجع  37....14نفسه  ص2
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 1. المرتفعة الكثافة ذات الصفوف في األسلوب هذا استخدام يصعب -

 :اللغوية المهارات تعزيز: سادسا

 ع،االستما في تتمثل مهارات أربع تحتها تنطوي متكاملة منظومة اللغة تعد 

 عند للغويا لألداء الطبيعي الترتيب عن تعبر الترتيب بهذا الكتابة، القراءة التحدث،

 لغة نةمكو بينها فيما تتحد التي الفنون، بهذه مرهون وهي اللغوي فالتحصيل الفرد

 عليميةالت العملية في وفاعليتها أهميتها ومدى الفنون تلك ندرك أن يمكن هنا ومن

 .التعلمية

 مهامفهو إلى اإلشارة من البد اللغوية المهارة عن الحديث في الشروع وقبل 

 النشاط بخصائص يتصل ما أو األداء في والجودة الكفاءة بالمهارة يقصد حيث

 .المقصود من التدريب فترة يتطلب الذي المعقد،

 : جوهريان شرطان له يتوافر الذي المكتسب أو المتعلم سلوك على تدل فالمهارة

 أن: وثانيهما معين وقت أقصر في الهدف إحراز نحو موجها يكون أن :أولهما

 السلوك وهذا ممكن، وقت أقصر في الهدف إحراز إلى يؤدي بحيث منظما ؛ يكون

 . 2الماهر خصائص السلوك فيه يتوافر أن يجب المتعلم

 : االستماع مهارة-أ

 أفراد بين اللغوي االتصال مهارات من مهمة مهارة أنه على االستماع يعرف

 تنمية حول وصفية بدراسة القيام يستوجب مما الحياتية، المواقف معظم في المجتمع

 .3"فرعية من مهارات تحتها يندرج وما االستماع، مهارة

 بالعالم االتصال من التلميذ تمكن التي المهارة بأنها االستماع مهارة وتعرف 

 عنصرا   المنطوقة الكلمة تعد والتي فيه، الخارجية للمؤثرات واالستجابة الخارجي

 .4الثقافي لنقل الموروث وأساسا   فيها، فعاال  

                                                             
 210ص الديداكتيك و البيداغوجيا مصطلحات التربية، علوم معجم:  آخرون و الغاري اللطيف عبد 37......14نفسه ص 1
 ،1ط التوزيع و للنشر العلمية اليازوري دار األطفال، رياض لمرحلة القراءة تعليم عليوات؛ عدنان احمد 37......14نفسه ص  2

 .148 ص م،2007
 ط التوزيع، و للنشر المسيرة دار الخاصة، االحتياجات ذوي و العاديين األطفال انشطة:  علي أحمد حولة 37......14نفسه ص 3

 111 ص عمان، م، 2000
 .111 ص نفسه، المرجع 37....14نفسه  ص4
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 المستمع الشخص فيها يعطي معقدة مهارة: "أنه االستماع بعضهم عرف ولقد 

 وإيماءاته أصواته تفسير محاوال حديثه إلى انتباهه على مركزا   اهتمامه كل للمتحدث

 .1"سكناته و حركاته وكل

 إلى تهدف التعليمية الجوانب أغلب في تمارس لغوية مهارة أنه عرف ولقد 

 معه وتفاعل وفهمه، مسموع موضوع إلى الدراسية المرحلة تالميذ انتباه توجيه

 2".و المهارية لديهم والوجدانية المعرفية الجوانب لتنمية

 نم األول الفن وهو حياته، في اإلنسان يكتسبها مهارة أول هو فاالستماع 

 .اللغة فنون

 يتعلم وإنما السماع، يتعلم ال اإلنسان أن السابقة التعريفات خالل من ويتضح 

 وأنصتوا فاستمعواله القرءان قرئ وإذا»: تعالى قال ذلك ودليل االستماع مهارة

 تكون أن: يأتي ما مراعاة يجب بنجاح االستماع عملية تتم ولكي. 3 ترحمون لعلكم

 التواصل قناة ألنها األذن؛ بخاصة العيوب من وخالية صالحة االستماع أدوات

 عملية يعيق ما كل ومن الصوت وصول موانع من العامة البيئة تخلو أن. األساسية

 التواصل؛ في االستمرار دون تحول التي الفوضى من تخلو أن -. الجيد االستماع

 .والتشويش واالضطراب الفهم االنقطاع وسوء إلى يؤدي ذلك ألن

 .والتشويش واالضطراب الفهم وسوء

 حنجا أجل من االستماع عليها يقوم التي األدوات تلك نراعي أن يتضح هنا ومن

 .عملية االستماع

  :باالستماع التدريس أهداف

 نأكا سواء المستمع سمع لما االستعجاب هو االستماع من األساس الهدف إن

 مجال يف ليس االستماع، يحددها أن يمكن أهداف وثمة وجدانيا أو سلوكيا أو معرفيا

 للع و آلخر شخص من تختلف وهي أيضا ، العامة الحياة في إنما و فقط الدراسة

 :يأتي ما أبرزها من

                                                             
 بيروت 2010:  للكتاب الحديثة المؤسسة دار علومها، و العربية اللغة تدريس في المرجع:  الخالق سامي على 37....14نفسه  ص1

 .134 ص ، لبنان،
 134 ص نفسه المرجع 37....14نفسه  ص2
 204 اآلية األعراف سورة 37....14نفسه  ص3
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 .واإلرشادات التوجيهات إلى االستماع عادات التالميذ يجيد أن -

 .لوالخيا الحقيقة بين والفرق المتناقضات، ومعرفة سمعوا ما نقد يجيدوا أن -

 .الجيد االستماع كيفية يتعلموا أن -

 1. اللغوي سياقها وفي المعنى بناء في ورودها كمية يدركوا أن -

 .المسموعة المادة على والتركيز واالنتباه اإلصغاء قدرة تنمية -

 الحكم وإصدار القرار اتخاذ على التلميذ ومساعدة السريع، التفكير جانب تنمية -

 2.يسمعه ما في ضوء الممنوع على

 .امنه المالئمة واختيار المستحدثات خالل من االستماع خالل من التذوق تنمية

 .الحديث متابعة على التالميذ قدرة تنمية

 .األفكار بين التمييز على القدرة

 .التعليمات فهم على القدرة تنمية -

 .واالختالف التشابه به أو التقاط على القدرة تنمية -

 3. النتائج استخالص تنمية

 بعد لغويةال المهارات من الثانية المهارة( التحدث) الكالم يعد: التحدث مهارة -ب

 فضال   والكتابة، االستماع بواسطة اإلنسان تعلمه عما اللسان ترجمة وهو االستماع

 .كالما صوت كل فليس لإلنسان، المميزة من العالمات أنه على

 واالتجاهات واألحاسيس المعتقدات نقل بأنه( التحدث) الكالم ويعرف

 يرالتعب صحة مع بطالقة اآلخرين إلى المتحدث من واألحداث واألفكار والمعاني

 التوصيل: هما أساسيين، عنصرين على التعريف هذا وينطوي األداء، وسالمة

 عملية قوام وهما والنطقية، اللغوية والصحة

                                                             
 150 ص ،2009 ،1ط عمان التوزيع، و للنشر زهران دار العربية، اللغة تدريس أساليب:  هومان أحمد: ينظر 37....14نفسه  ص1
 125 ص ،2005 1ط التوزيع، و للنشر الكتاب مركز العربية، اللغة تدريس في المرجع عطاء محمد إبراهيم 37....14نفسه  ص2
 289 من ،2007 ،110 التوزيع و للنشر المسيرة دار األطفال، عند اللغوية المالهي: طعيمة أحمد رشدي 37....14نفسه  ص3
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 1. الكالم

 المعنى وهو المتكلمين عن المفيدة األصوات عن عبارة الكالم إن: القول يمكننا كما

 المتكلم به يعبر الذي المنطوق كالم إذن- فهو بألفاظ، عنه يعبر الذي بالنفس القائم

 وأحاسيس، مشاعر من بخاطره يجول ما أو خواطر، هواجس و من نفسه في عما

 .2 فكر و رأي كم عقله به يزخر وما

 أو الصوتي واألداء اللغة واستعمال التفكير، على القدرة تتضمن عملية وهو 

 و للفكر نقال اجتماعي إطار في يتم فردي وأداء متعلم نظام وهو الملحمي، التعبير

 3". المشاعر عن تعبيرا

 عملية بأنه للتحدث األساسية السمات نحدد أن يمكننا سبق ما خالل ومن 

 لفردا يکس. المثقف وغير والمثقف المتعلم وغير المتعلم يؤديها طبيعية اجتماعية

. عمليةال هذه نتيجة عن النظر بغض بتلقائية ويؤديه بالمحاكاة التحدث على القدرة

 شفويال التعبير على القدرة امتالك من للمتحدث يمكن المقصود والتعليم التدريب

 ثالتحد أهمية عن الضوء نسلط أن سنحاول هنا ومن. منطقية بطريقة المستمع من

 .األهمية هذه من لنا جوانب تكشف محددة نقاط بعض في الحياة في

 أن قبل متكل اإلنسان ألن الوجود؛ في الكتابة سبقت إفهام وسيلة الكالم أن المعروف

 يكتب،

 .الكتابة يخدم الكالم فإن ولذلك

 مواجهةو المبادءة على والقدرة األلفاظ عن التعبير في الطالقة الكالم تدريب يعود

 .الناس

 ".ناطق حيوان اإلنسان إن:" المنطق العلماء بعض قال ولذلك اإلنسان، هو فالكالم -

 تعدد من جليا   هذا ويظهر والمخاطب المتكلم بين واإلفهام الفهم وسيلة الكالم -

 .المتكلمين بين المطروحة للمناقشة القضايا

                                                             
 167 من تدريسها، طرائق الكتابة، و القرآنية المهارات:  زميله و عاشور راتب 37....14نفسه  ص1
ص  2008 ،1ط الطباعة و التوزيع و للنشر المسيرة دار الفكر و اللغة في مهارات:  زمالؤه و العزيز عبد 37....14نفسه  ص2

160. 
 158 ص علومها، و اللغة تدريس في المرجع:  الخالف علي 37....14نفسه  ص3
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 الحاجة اشتدت ولقد اتقانها المتعلم على ينبغي التي األساسية المهارات من الكالم -

 الشفهي التواصل أهمية تزايدت عندما ولذلك األخيرة الفترة في المهارة هذه إلى

 التالميذ يتمكن تىح وذلك العربية اللغة مدرس يسلكه أن نرجو الذي االتجاه وهذا

 الشفهي بالتعبير االبتدائية المدارس في التحدث ويعرف. العربية باللغة الحديث من

 المحادثة عن عبارة فهو وتلميذه، المدرس بين وتواصل اتصال أداة باعتباره

 إذا فالتعبير يعيشها التي المواقف بحسب غيره و الفرد بين يكون الذي والتخاطب

 1. كتابي تعبير فهو بالكتابة ارتبط وإذا شفهي، تعبير فهو بالحديث ارتبط

 :القراءة مهارة -ج

 فنون من الثالث الفن باعتبارها اللغوي، االتصال أركان من أساسيا   ركنا   القراءة تعد

 وسيلة نهاأل المجتمعات؛ في بها يقاس التي المعايير من القراءة على واإلقبال اللغة

 لقراءة،ل مفهوم إعطاء في والتربويين الباحثين مذاهب اختلفت وقد. التطور لمواكبة

 مليةع أنها يرى من ومنهم الرموز، بفك تهتم ميكانيكية عملية أنها يرى من فمنهم

 بعض ذكر يأتي وفيما التفكير ذلك درجات بحسب بالتفكير ترتبط مركبة عقلية

 : القراءة مفاهيم

 خالل من وتنميتها اللغوية الخبرة أهمية تبرز هنا ومن لغوية، عملية القراءة

 ويجب الكلمات، من اللغوي المحصول وزيادة والمناقشات المشتركة الخبرات

 2".مكتوب لحديث بقراءته الطفل وإدراكه وعي تنمية على -هنا- التركيز

. القراءة تعليم على يشجع جو في شائقة بمادة المتعلمين تزويد هدفها اهتمام القراءة

 وهو الداللي الجانب: جانبان ولها األربع، اللغوية المهارات أهم من واحدة القراءة

 منها، وجمل كلمات تشكيل على والقدرة وأصواتها الحروف أشكال على التعرف

 بحال الفصل يمكن وال المقروءة المادة فهم إلى يؤدي الذهني اإلدراكي والجانب

 3. واإلدراكي اآللي الجانبين بين األحوال من

                                                             
 152 من العربية اللغة تدريس في المرجع: الخالق سامي علي:  ينظر 37......14نفسه ص 1

 2009 عمان ثة،الحدي الكتب دار العربية، اللغة تدريس في حديثة اتجاهات:  زميله و اليمي حسين على طه 37......14نفسه ص 2

 03 ص
 دار واالعدادية، االبتدائية المدرستين في االستذكار و القراءة مهارات و الشطة:  الحميد عبد محمد همية 37......14نفسه ص 3

 17 ص ،2006 عمان را التوزيع، و للنشر الصفاء
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 في ضرورية وكلها مترابطة، رئيسية مهارات ثالث تتضمن القراءة ومهارة

 العمل الضروري ومن منفصلة ال متصلة مهارات وهي. األولى األساسية المرحلة

 .الفهم مهارة النطق، التعرف، مهارة مهارة في متمثلة وهي تنميتها على

 :يأتي ما نذكر القراءة مهارة أهداف ومن

 .ومريح سهل بشكل اليسار إلى اليمين من نص قراءة .1

 .واحد لمعنى جديدة كلمات عالقة .2

 (.اللفظي المشترك) واحدة لكلمة جديدة معان معرفة .3

 .عالقات من بينهما ما ومعرفة أجزاء إلى المقروء النص تحليل .4

 فترة الذهن في بها واالحتفاظ األفكار من النص عليه يشمل ما متابعة .5

  1القراءة

 والتراكيب المترادفات من التالميذ حصيلة وتنمية اللغوي االكتساب .6

 .الجديدة

 .القراءة إلى الميل تنمية .7

 والقدرة بالقراءة، واالستقالل كالسرعة مختلفة قرائية مهارات کسب .8

  2.المعنى اكتمال عند الموقف وإحسان التحليل، على

 .وتغذيته خياله تنشيط .9

 .للكلمة والنحوي اللغوي الضبط مراعاة .10

 نهاية على كالوقوف عليها الوقوف يحسن التي الوقف مواطن مراعاة .11

 .3الفكرة

 .4صحيحا نطقا الكلمات ونطق الصحيحة، مخارجها من الحروف تلفظ .12

 :الكتابة مهارة -د

 واألسلوب والتعبير واإلمالء والرسم الخط تشمل الدراسي العمل في الكتابة

  5الكاتب أفكار عن

                                                             
 األسالمية المنظمة منشورات أساليبه، و مناهجه بها، الناطقين لغير العربية اللغة تعليم:  طعيمة أحمد رشدي 37......14نفسه ص 1

 53 مر م، 1989 الرباط اسيسكو، الثقافة، العلوم و للتربية
 75 ص العربية، اللغة تدريس أساليب:  صومان أحمد: ينظر 37......14نفسه ص 2
 79 من تدريسها أساليب العربية اللغة:  الحوامدة على:  ينظر  37......14نفسه ص 3
 .79 من نفسه، المرجع 37......14نفسه ص 4

 120 من العربية، اللغة تدريس في المعاصرة التربوية االتجاهات:  هللا فضل رحب محمد:  ينظر5 37......14نفسه ص 
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 إليها توصل التي المخترعات أهم في تتجلى إذ الفنون أهم من تعد والكتابة

 البشرية حياة في وحضاري علمي تقدم كل سبيل فتحت التي هي ألنها اإلنسان؛

 فسيحة خطوات األجيال مدى على باإلنسان خطت أمور والقلم، والكتابة فالتدوين

 1". األمام إلى متالحقة

 والوثائق والدفاتر الكتب وملئ الزماني والتواصل التدوين وسيلة هي الكتابة

 الوثائق خط وسيلة وهي والبحوث الفكر مناحي شتى ومعارف بالمعلومات

 واإلدارات والسير والوظائف والمعامالت والتجارة العمل وسجالت واألسرار

 بدون أمورها تستقيم ال حياتنا فإن والجامعات والمعاهد المدارس في العلم وطلب

 2. الحضارية الوسيلة هذه

 التعقيد، من عالية درجة على اتصالية صيغة المكتوبة اللغة الكتابة تمثل كما

 ناحية من الذات عن أهمية أكثر ووسيلة ناحية، من مهمة تعليمية مهارة تمثل فهي

 مهارة وترتبط واإلدراكية، والحركية البصرية القدرات من تكامل أنها كما أخرى،

 3. القراءة مهارة مع موجب نحو على الكتابة

 من ليطخ هي والكتابة والقراءة الكالم تطور بعد تكتسب لغوية مهارة فالكتابة

 .والبيوكميائية النقية الحركية اللغوية المراحل

 متعبة وغير ومفيدة ومقروءة صحيحة، سريعة، دقيقة، تكون أن ويجب

 أو للفرد ضرورتها العصرية للحياة ضرورية عملية فالكتابة.  4جهدا   تتطلب

 الثقافة عناصر من أساسيا   عنصرا   باعتبارها اللغة تعليم في مهمة هي و المجتمع،

 الكلمات كتابة في الدقة على للوقوف عنها والتعبير األفكار لنقل اجتماعية وضرورة

 بين التناسب مراعاة. تنطق وال تكتب والتي تكتب، وال تنطق التي الحروف ذات

 . وأبعادها أوضاعها في الكلمات وتناسق واتساعا   طوال   الحروف

 .بها اإللمام و الغير أفكار

 :الكتابة مهارة أهداف ومن

                                                             
 173 ص2009،،1ط التوزيع، و للنشر العصرية المكتبة: حقوف السيد ابراهيم أكرم 37......14نفسه ص 1

 82،ص2006 العاصمة الجزائر ،1ط الفن و العلم بين للطفل الكتابة: خلف بشير2 37......14نفسه ص 
 303 ،2006 ،1ط التوزيع، و للنشر دار التعلم، صعوبات:  ملحم محمد سامي 37......14نفسه ص 3
 ،2ط التوزيع، و للنشر المسيرة دار التعلم، صعوبات ذوي األطفال تدريس:  حافظ بطرس 37......14نفسه ص 4
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 . صحيحا   نقال   الكراس في أو السبورة على التي الكلمات نقل -

 .المختلفة ومواقعها أشكالها في الهجائية الحروف كتابة طريقة تعريف -

 .الكتابة في األساسية اإلمالئية القواعد مراعاة -

 1".العربي الخط.  المختلفة األنواع إتقان -

 .الكتابة عند الترقيم عالمات مراعاة -

 .ووافيا   صحيحا   كتابيا   تلخيصا   المقروء النص موضوع تلخيص -

مراعاة التناسب بين الحروف طوالو اتساعا و تناسق الكلمات في أوضاعها و  -

 2أبعادها 

 يحبذ ال أنه إال بها، الناطقين لغير العربية اللغة تدريس طرائق تعدد فرغم

 ةالمحيط الظروف يدرك أن للمعلم البد بل غيرها، دون واحدة طريقة على السير

 ميزاتل مدركا يكون أن عليه كما الظروف، لتلك أنسبها الطرق بين من فيختار بها،

 إلى للوصول التي تساعده الطرق أي يقرر ذلك خالل ومن وعيوبها، طريقة كل

 .المرجوة النتائج

 :التعليمية وأهميته االستبيان: سابعا 

 بحثال مشكلة حول المعلومات جمع في الدراسة أدوات من أداة االستبانة تعد 

 فالتعر وكذا إليها، تهدف التي الحقائق تحصيل في وتساعدنا الدراسة، وموضوع

 خالل من ذلك و معين موضوع نحو اتجاهاتهم المفحوصين و خبرات مالمح على

 .شابه ذلك وما والصياغة الترتيب من قريبة أسئلة توجيه

 افةكث ذات الحجم كبيرة جماعات و أفراد من البيانات لجمع أداة االستبيان 

 العبارات أو األسئلة من مجموعة تضم استمارة عمل طريق وعن عالية سكانية

 حثالب أدوات من غيرها مع تستخدم قد كمية أو كيفية معلومات إلى الوصول بغية

 .الباحث التي يحددها الجوانب عن للكشف ذلك و األخرى، العلمي

                                                             
 59ص بما، للناطقين العربية اللغة تعليم طعيمة، أحمد رشدي 37......14نفسه ص 1
 59 ص نفسه، المرجع 37......14نفسه ص 2
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 من للتوصل المصممة األسئلة مجموعة عن عبارة بأنه بعضهم ويعرفه 

 . الباحث اليها يهدف حقائق إلى خاللها

 ولفظية حسية مثيرات تتضمن ميدانية بيانات جمع أداة بأنه القحطاني ويعرفه 

 أو حي) الغير نحو أو الذات نحو وبمواقفه العميل بواقع الموصولة واستجاباتها

 1(. جماد

 من ناتالبيا تجميع في الباحث عليها يعتمد التي الوسائل أحد يعد فاالستبيان

 إجابات على الحصول أجل من المستهدفة الفئة استنطاق خالل من وذلك مصادرها

 .اليها المتوصل النتائج خالل من أحكامه يعتم مما يجعله شافية أنها الباحث يتوقع

 :التعليمية أهميته

 همرضا عدم الماضي القرن أواخر في التجريبيين العلماء من كثير أبدى لقد

 عن أعربوا الذين بين من كان وقد البشري، السلوك دراسة في الطرق كفاية عن

 كواأدر و البشري، السلوك دراسة في االستنباطية المالحظة كفاية عن رضاهم عدم

 متعلقةال األسئلة من كثير عن اإلجابة في لها المشابهة والطرق الطريقة، هذه فشل

 . هوأتباع( G.Stanly Hall) هول ستانلي األمريكي العالم هو والشباب بالطفولة

 اسةدر في التقليدية التجريبية والوسائل الطرق لفشل اإلدراك هذا مهد وقد

 ياناتالب جمع األدوات بين من االستبيان كان وقد البشري، السلوك مظاهر من كثير

 .االجتماعية األبحاث مجال في

 ةوالحواسي االستيعابية، القدرات من خليط هي فالكتابة أخرى، ناحية ومن

 عن رتعب الكتابية البصرية، الرموز جهاز بواسطة واالجتماعية والنفسية الحركية

 به، يحيط الذي للعالم اإلنسان تأقلم

 زيادة زاد قد االستبيان استخدام أن( psulume young) بونج پولين وتذكر 

 بوساطة وخاصة الماضية، عاما فيالعشرين األمريكية المتحدة الواليات في ملحوظة

 وضع على تساعد بيانات لجمع وذلك والتجارية، الصناعية والهيئات الحكومة

 البحوث في -أيضا االستبيان استخدم كما الهيئات هذه لبرنامج سليم تخطيط

 للقياس القابلة االجتماعية الظواهر عن البيانات جمع في مساعدة أداة االجتماعية
                                                             

 الجراح أبناء طبعةم االستبيان، لبناء التربوية المنهجية القواعد:  الجرجاوي محمود على بن زياد. د:  نظر 37......14نفسه ص 1

 .16-15 م،م 2010،2ط فلسطين،



 ذلك في المحمدة والطرق بغيرها للناطقين العربية اللغة تعليم واقع               :األول الفصل

 

34 
 

 والتجارة السياسة مجاالت في العام الرأي بمقياس المهتمون يستخدمها كما

 1واالقتصادية االجتماعية الحياة مجاالت في غيرها و واإلسكان والصناعة والصحة

 . 

 معلج المنظمة الوسائل أنجع من رأينا، في يظل، االستبيان اعتماد أن على 

 لىإ تهدف قرارات اتخاذ أو أحكام إصدار أو إجراءات وتحليلها اتخاذ المعلومات

 معج أدوات وأكثر أهم من وبوصفه للمتعلم، االستيعابية القدرات وتحسين تطوير

 .واالجتماعية والتربوية البحوث النفسية في استخداما   والبيانات المعلومات

 ئلةاألس من مجموعة من يتكون مفتوح استبيان بتصميم قمنا المنطلق هذا ومن 

 اتجاهاتهو واعتقاداته رأيه حسب اإلجابة في الحرية له تركنا فقد للمبحوث، المفتوحة

 جعيالمر المعرفي وإطاره وموقفه رأيه عن التلقائي الحر بالتعبير له يسمح بما

  نفسه هو وبألفاظه

 

                                                             
 17-18 في االستيال لبناء التربوية المنهجية قواعد - الحجاري على زياد 37......14نفسه ص 1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:الثاني الفصل  

التربوية بيقاتهااللغة  و تط كتساب نظريات ا  
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 تها التربويةقااللغة وتطبياكتساب : نظريات الثانيالفصل 

 في تراثنا العربي: -1

إن مسااااااءلة واساااااتنطاق بعاااااض نصاااااوص تراثناااااا العرباااااي لزائااااار التاااااي  

االكتساااااب اللغااااوي، لظهاااارت اهتمااااام بعااااض اللغااااويين ة تطرقاااات إلااااى مسااااـل

وعلمااااء الكاااالم والفالسااافة العاااـرب بـهاااـا ، كاااان مااان عناااايتهم باللغاااة العربياااة أن 

جعلاااتهم يخوضاااون  التقاااديس الرتباطهاااا باااالقرآن الكاااـريمأحاطوهاااا بهالاااة مااان 

فاااي مساااائلها ومااااا تعلاااق بهااااا بإساااهاب ومبالغاااة وتنزيااااه، فمعظااام اآلراء التااااـي 

سااانذكرها لهااام هاااي وحاااي مااان اللغاااة العربياااة المرتبطاااة بكاااالم هللا عاااز وجااال، 

ألناااـه ال يعاااـرف عظماااة هاااذه اللغاااة إال مااان اطلاااع عليهاااا وتعلمهاااا وغااااص فاااي 

حالوتهاااااا. وسااااانحاول أن تاااااتلمس بعاااااض اآلراء واألفكاااااار أسااااارارها وتاااااذوق 

المتفرقاااة لكوكباااة مااان العلمااااء العاااـرب الاااـذين اهتماااوا بقضاااية تحصااايل اللغاااة 

 وامتالكها.

 هـ( :395رأي ابن فارس)ت

لاام يعااد هناااك أدنااي ريااب وال شااك فااي أن اللغااة تكتسااب اكتسااابا، فهااي ال تولااد 

تؤخاااااذ اعتياااااادا  » فهاااااي االساااااتعداد لتعلمهاااااا،  ماااااع اإلنساااااان، بولاااااد معاااااه هاااااو

كالصاابي العربااـي يسـمااـع ، فهااو يأخااذ اللغااة عاانهم علااى ماان األوقااات، وتؤخااذ 

ففااي هااذا الاانص يرشاادنا اباان فااارس إلااى طااريقين لتحصاايل  60«.تلقنااا ماان ملقاان

 اللغة واكتسابها، وهما على النحو التالي:

 السماع العفوي:-1

لمعااااودة دونماااا ونعناااي باااه عملياااة االكتسااااب المباشااار بموجاااب المنشاااأ و ا

مقصااااود بااااوعي وإحساااااس، فالمصاااادر األول الكتساااااب اللغااااة  تقنااااين أو تعلاااايم

ألن الطفااال يولاااد بااادون أي معرفاااة باللغاااة،  هاااو البيئاااة التاااي يعااايش فيهاااا الفاااـرد،

فاااي تحصااايلها، ومااان هناااا  ولكااان يفضااال اساااتعداده الفطاااري يبااادأ بشاااكل متاااـدرج

بساااماع  اماااه األولاااى يبااادأيااأتي دور الوساااط االجتمااااعي الاااذي ينماااو فياااه، فمناااذ أي

الكاااالم مااان أبوياااه وأفاااراد عائلتاااه والمحيطاااين باااه مااان جيراناااه وأبنااااء مجتمعاااه، 

أن تنااااامي حصااايلة الفاااارد اللغوياااة إال إذا كاااان متصااااال  بغياااره ماااان  فاااال يمكاااـن

النااااس، ألن اللغاااـة ظاااـاهرة تنشاااط وتقاااوى وفاااق نشااااط مجتمعهاااا، فهاااي ليسااات 

ا الفاااارد منااااذ والدتااااه بالسااااماع غريزيااااة باااال ظاااااهرة إنسااااانية مكتساااابة يأخااااذه

 والمحاكاة.
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 التلقين -2

يعااد التلقااين الاانهج الثاااني الااذي تكلاام عنااه اباان فااارس فااي اكتساااب اللغااة 

يظهااااار أن الغااااارض مناااااه التعلااااايم وصاااااقل   61"وتؤخاااااذ تلقناااااـا ماااااـن ملقااااان»

الموهبااة، فهاااو اكتسااااب طاااارئ علاااى العربااي، ولااام يلجاااأ إلياااه إال عنااادما فسااادت 

وساااابب فسااااادها أن الناشاااائ ماااان الجياااال »لغااااة العاااارب بمخااااالطتهم األعاااااجم، 

صاااار يسااامع فاااي العباااارة عااان المقاصاااد كيفياااات أخااارى غيااار الكيفياااات التاااـي 

ثاااارة المخااااالطين للعاااارب ماااان كـانااااـت للعاااارب، فيعباااار بهااااا عاااان مقصااااوده لك

غياااـرهم، ويسااامع كيفياااـات العااارب أيضاااا؛ فااااختلط علياااه األمااار وأخاااذ مااان هاااذه 

وهااذه، فاسااتحدث ملكااة وكاناات ناقصااة عااـن األولااى. وهااذا معنااى فساااد اللسااان 

 62«. العربي

إال أن التلقاااين بالمشاااافهة يعتبااار منهجاااا متبعاااا عناااد العااارب؛ فقاااد كاااان ياااتم 

كااااان ماااان أيااااامهم وأساااامارهم شاااافاها بااااالحفظ تناقاااال أشااااعارهم وكالمهاااام، ومااااا 

والرواياااة مااان جيااال إلاااى جيااال، ثااام نااازل الاااوحي األماااين علاااى محماااد صااالى هللا 

عليااااه وساااالم بااااالقرآن الكااااريم شاااافاها، وتلقاااااه عليااااه الصااااالة والسااااالم سااااماعا 

وحفظاااا، وكاااذلك رتلاااه علاااى أصاااحابه ماااـن حولاااه ، فماااا كاااان علااايهم غاااال أن 

، و مااازال القاارآن يتلااى كمااا كااان يتلااوه  تلقااون بالسااماع و الحفااظ فااي الصاادور

رسااااول هللا صااااالى هللا علياااااه وسااااالم للحفاااااظ علاااااى طبيعاااااة الصاااااـوت واللفاااااـظ 

ورتاااال " بترتيلااااـه وتجويااااده اتباعااااا لساااانته، وتعباااادا هللا تعااااالى، وامتثاااااال ألمااااره 

ال شااك فيااه أن األمااة كمااا هاام متعباادون بفهاام بفهاام »، فممااـا 63 " القاارآن تاارتيال

امااااة حاااادوده متعبااااـدون بتصااااحيح ألفاظااااه، وإقامااااة حروفااااه معاااااني القاااارآن وإق

علااى الصاافة المتلقااااة ماان أئماااة القااراءة المتصاالة بالحضاااـرة النبويااـة األفصاااحية 

 . 64«العربية، ال تجوز مخالفتها وال العدول عنها إلى غيرها

ولااام يكااان التلقاااين وسااايلة لتاااواتر القااارآن الكاااريم مااان جيااال إلاااى آخااار، بااال 

ديث رسااااول هللا صاااالى هللا عليااااه وساااالم، وحفااااظ كااااان أيضااااا وساااايلة لنقاااال حاااا

الشااعر، وتلقااي اللغااة وروايتهااا ممااا ساااعد علااى ظهااور كثياار ماان العلااوم كعلاام 

وإن مااااا تعتااااز بااااه »الحااااديث والتاااااريخ واللغااااة والنحااااو والعااااروض وغيرهااااا، 

                                                             
اكتساب اللغة وفي  الطالب يحي عالق ,مذكرة ماجيستر  في اللغة العربية وادابها تخصص تعليمية اللغة وتعلمها بعنوان )أهمية سماع ففي60

 تعلمها قبل التمدرس 
  30عن الصاحبي ص  48....29: المرجع نفسه ص  61
 631،  630المقدمة ص  48....29المرجع نفسه ص :   62

 .4:  اآلية المزمل، سورة 48....29المرجع نفسه ص  63
 .021ص ،2ج بيروت، العلمية، الكتب دار الجزري، محمد بن محمد الخير أبو العشر، القراءات في النشر 48....29المرجع نفسه ص 64
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علااوم العربيااة حقااا هااو نهوضااها علااى المشااافهة؛ أي علااى التعلاايم الااذي يكااـون 

 65.، وتواصله معه، عبر اللغة، ناقلة العلمبلقـاء اإلنسان اإلنسان

 66:الصفاه  إخوان رأي

 فصااااول ثنايااااا فااااي اللغويااااة وأفكااااارهم آراءهاااام الصاااافا إخااااوان نثاااار لقااااد 

 الموضاااااوعية، بالوحااااادة االلتااااازام وعااااادم بالشااااامولية، اتساااااـمت التاااااي رساااااائلهم

 اكتسااااب موضاااوع ويعاااد العصااار، ذلاااـك فاااـي وشاااائعا ساااائدا كاااان ماااا منتهجاااين

 المواضااايع بااـين مئاااات ماااـن المتناااثرة اللغوياااة القضااايا مجمااال ماان واحااادا اللغااة

 اللغااااـوي لالكتساااااب تعرضااااهم خااااـالل ماااان ويظهاااار تناولوهااااا، التااااي العامااااة

 اإلنساااان أفضااالية علاااى يؤكااادون جعلاااتهم التاااي القضاااية بهاااذه الباااال  اهتماااامهم

 إلاااى أشااااروا أنهااام كماااا وتعلمهاااا، اللغاااة اكتسااااب علاااى بقدرتاااه ساااـواه ماااـا علاااـى

 يكاااون مااان وقااال» : قاااائلين عاماااة، المعاااارف واكتساااـابه الفاااـرد فاااـي البيئاااة أثااار

 صاااناعتهم... فاااي وعشااايرته وأقارباااـه وأهلاااـه أبوياااـه لسااايرة مخالفاااا النااااس مااان

 السااااتوي فالطفااااـل. اللغااااـة ماااان أعظاااام صااااناعة وال ساااايرة هناااااك فلاااايس ،67«

 ويحااااول ماااـنهم، اللغاااـة فيسااامع بيئتاااه؛ فاااي باااه المحيطاااين األفاااراد ماااع يتفاعااال

 أن اإلنساااان فاااي تعاااالى هللا أودعاااه الاااذي الغريااازي الفطاااري باالساااتعداد جاهاااـدا

 ياااا اعلااام» : اإلخاااوان يقاااول وتعلمهاااا، اللغاااة اكتسااااب مااان ذلاااك فيمكناااه يقلااادهم؛

 اهتمامااااا اإلخااااوان أولااااى وقااااد جميااااع قبااااول علااااى مطبااااوع اإلنسااااان أن أخااااي

 اإلنساااانية العلاااوم أن اعلاااـم»: فقاااالوا اللغاااـة، اكتسااااب فاااي السااامع بحاساااة خاصاااا

 .68«الحكمية والصنائع

وقاااد أولاااى اإلخاااوان اهتماماااا خاصاااا بحلماااة المساااتمع فاااي اكتسااااب اللغاااـة قاااـلوا: 

اعلاااـم أن اإلنساااان ماااع اساااتماعه األصاااوات، وتمييااازه بالنساااات يفهااام معااااني »

، ولااااـم يهملااااوا مسااااألة التاااادريج فااااي القضااااية؛ فاللغااااة ال  69ويااااـلقااللغااااات واأل

وإنماااا علاااى مراحااال مااان حيااااة اإلنساااان خاصاااة السااانوات تكتساااب دفعاااة واحااادة 
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م ذلاااك  46الخماااس المبكااارة مااان عماااره التاااي تنماااو فيهاااا قدراتاااـه الـعباااـة، وقاااـد 

فااي رسااائل إخااوان الصاافا ماان خااالل حااديثهم عاان مراحااـل االكتساااب اللغااـوي 

فهناااك مرحلااة مااا قباال كااالم الطفاال ونطقااه، وهااي تباادأ بإدراكااه المصـوسااـات: 

عااام، ثااام للرائحاااة، ثااام يااادرك المساااموعات، فيساااتطيع أن يمياااز الط األماااـس ثاااـم

وضاااعيفها، جهيرهااااا وخفيفهاااا، كماااا يسااااتطيع  باااين أناااواع األصااااوات: شاااـديدها

 أن يميز بين نغمات أفراد بيئته التي يعيش فيهـا:

لبياااه، لتاااه، أخياااه أختاااه..الخ، ثااام ينماااو عقاااال تااادريجيا حتاااى يساااتطيع أن يعبااار 

 70«.المحسوسات، بعد ذلك يكتسب اللغةمن معالي  عما يحمته ويدركه

 هـ(:808)ت 71رأي ابن خلدون

تنااااول اباااان خلاااادون قضااااية اكتساااااب اللغااااة ماااان منطلااااق ثاباااات مفاااااده أن  

أن اللغاااات لماااا كانااات »اللغاااـة ملكاااـة طبيعياااـة يكتسااابها اإلنساااان، حياااث يااارى : 

، فاللغااة عبااارة عاان مياازة 72«لكاااتالمملكااات، كااان تعلمهااا ممكنااا  شااأن سااـائر 

مقصااااود، فتباااادو  47فة إنسااااانية يكتساااابها اإلنسااااان بشااااكل متاااادرج غيااااـر أو صاااا

ألن الملكااااات إذا اسااااتقرت ورسااااخت »هااااذه المقاااادرة وكأنهااااا طبيعااااة وفطاااارة، 

، فهاااو عنااادما يؤكاااد 73«فاااـي محالهاااا ظهااارت كأنهاااا طبيعاااة وجبلاااة لاااذلك المحااال

علاااى أن الملكاااة اللسااااانية مكتسااابة يميااااز باااين ناااوعين ماااان عملياااات االكتساااااب 

 اللغوي:

 .لغتها وسماع البيئة في الترعرع خالل من االكتساب -

 

 .والمران الحفظ بواسطة التعلم أو واالكتساب -

 اكتساب لغة من خالل الترعرع في البيئة : -1

بعااد مباادأ التماااع ماان المبااادئ التااي أقرهااا اباان خلاادون ونبااه علااى أهميتااه  

هااااو  –نظااااره فااااي  –فااااي حصااااول الملكااااة اللغويااااة، فااااأبو الملكااااات اللسااااانية 

التمااع، وعناادما ينشااأ الطفاال فااي بينااة مااا تتلقااى أذنااه التراكيااب والسااتور اللغويااة 
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والكيفياااااات الكالمياااااة فيقاااااوم باااااالتعبير عااااان مقاصاااااده ساااااطة هاااااذه الكيفياااااات، 

 47ويسااااتمع إليهااااا ماااارة أخاااارى فيختزنهااااا ليعباااار بهااااا فااااي مقامااااات يحتاجهااااا، 

اللغاااة العربيااااة فاااالمتكلم مااان العاااارب حاااين كانااات ملكااااة » يقاااول ابااان خلاااادون:

موجااااودة فاااايهم، يساااامع كااااالم أهاااال جيلااااه وأساااااليبهم فااااي مخاطباااااتهم وكيفيااااة 

تسااايرهم عااان مقاصااادهم؛ كماااا يسااامع الصااابي اساااتعمال المفاااردات فاااي معانيهاااا، 

فيلقنهاااا أوال، ثااام يسااامع التراكياااب بعااادها فيلقنهاااا كاااذلك. ثااام ال يااازال ساااماعهم 

لااى أن يصااير ذلاااك يتجاادد فااي كااال لحظااة وماان كااال مااتكلم، واسااتعماله يتكااارر إ

. ولااااو أننااااا هيأنااااا ألطفالنااااا مناخااااا 74«ملكااااة وصاااافة راسااااخة ويكااااون كأحاااادهم

عربيااااا فصاااايحا ساااانة واحاااادة أو أقاااال لاااارايتهم ال يتكلمااااون إال بالفصااااحى، فااااي 

والتركياااااب التحاااااوي، بالغاااااة وبياناااااا  مخااااارج الحاااااروف والصاااااي  الصااااارفية

 75وأداء".

ي وساااط فالاااذي يساااين اساااتغل علاااى فتاااق لساااانه هاااو االنسااالس الكلاااي فااا

تكتساااب مااان خاااالل تعااارض متواصااال للكاااالم الاااذي   لغاااوي خاااوي، ألن اللغاااة

الذاتياااة إتقاناااه إلاااى أن يصااابح ملكاااة  يسااامعه الطفااال مااان حولاااه، فيحااااول بقدراتاااه

الفعاااال يقااااع أوال   فالملكااااات ال تحصاااال إال بتكاااارار األفعااااال ألن»راسااااخة فيااااه، 

نهاااا صااافة وتعاااود مناااه للاااذات صااافة ثااام يتكااارر فتكاااون حااااال ، ومعناااى الحاااال أ

 وهكاااذا. 76«راساااخة صااافة أي ملكاااة فتكاااون التكااارار يزياااد ثااام راساااخة، غيااار

 يكااون ال الفعاال إلااى القااوة ماان األشااياء خااروج أن خلاادون اباان يااد علااى يتركااز

 لهاااا باااد ال أي أخااارى، بعاااد مااارة زماااان وتكااارار مااان لهاااا باااد فاااال واحااادة، دفعاااة

 .ومعاودة ارتياض من

 : والمران الحفظ بواسطة اكتسابها -2

 لاااذلك السااابيل وأوجاااد اللغاااة، وتعلااام اللغاااة اكتسااااب باااين خلااادون ابااان رباااط

 تربوياااة طريقااة أساالم أن لناااا وذكاار اللغااة، تعلاام تسااالية األجااواء المناساابة بإيجاااد

 حفظااااااا   معااااااه والتعاماااااال الفصاااااايح، العربااااااي بالنتاااااااج المااااااتعلم إحاطااااااة هااااااي

 آخااار طريااق فثماااة السااليمة باللغاااة المتحاادث القطاااري الجااو فقاااد وإن وممارسااة،

 رأساااها وعلاااى ونثااارا   شاااعرا الجيااادة النصاااوص حفاااظ وهاااو الساااماع مقاااام يقاااوم
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 ابااان يقاااول. النصاااوص هاااذه محاكااااة علاااى قاااادرا   الماااتعلم ليكاااون الكاااريم القااارآن

 يأخاااذ أن تحصااايلها وياااروم الملكاااة هاااذه يبتغاااي لمااان التعلااايم لووجاااه»: خلااادون

 والحااااديث، القاااارآن ماااان أساااااليبهم علااااى الجاااااري القااااديم كالمهاااام بحفااااظ نفسااااه

 وأشااااااعارهم، أسااااااجاعهم فااااااي العاااااارب فحااااااول ومخاطبااااااات الساااااالف، وكااااااالم

 حفظاااااه لكثااااارة يتنااااازل حتااااى ؛ فناااااونهم ساااااائر فااااي أيضاااااا   المولااااادين وكلمااااات

 عاااان العبااااارة ولماااان بياااانهم نشااااأ ماااان منزلااااة والمنثااااور المنظااااوم ماااان لكالمهاااام

 علااااى مساااايره فااااي عمااااا التعبياااار فااااي ذلااااك بعااااد يتصاااارف ثاااام ماااانهم، المقاصااااد

 وترتياااب أسااااليبهم مااان وحفظاااه وماااا وعااااه كلمااااتهم، وتاااأليف عبااااراتهم، حساااب

 بكثرتهماااا واالساااتعمال، ويااازداد الحفاااظ بهاااذا الملكاااة هاااذه لاااه فتحصااال ألفااااظهم؛

 77«وقوة رسوخا  

 الماااااراد اللغااااة لمحاااايط مشااااابه لغااااوي محااااايط وجااااود ماااان إذن بااااد فااااال 

 الشاااابيهة، اللسااااانية الملكااااة فيكتسااااب المااااتعلم ذهاااان فااااـي تنمااااـو بحيااااث تعلمهااااا؛

 وتردياااااد األصاااايلة، الملكااااة ذوي اللغااااـة متحاااااـدثي لكااااالم حفظااااه عباااار وذلااااك

 وحتااااى طبيعيااااـة، بصااااـورة اللسااااان علااااى يجااااري أن إلااااى واسااااتعماله كالمهاااام،

 كثاااارة ماااان بااااد ال متحاااادثيها كأحااااد اللغااااة مااااتعلم ويكااااون أكثاااار، الملكااااة ترسااااخ

 فكااااان األوائاااال؛ لاااادى الااااتعلم وساااايلة هااااي وهااااذه االسااااتعمال، ومداومااااة الحفااااظ

 منااااذ والشااااعر والحااااديث القاااارآن لاااايحفظ المسااااـجد حلقااااـات إلااااى بالطفاااال يعهااااد

 خلااادون ابااان ذكاااره ماااـا إلاااى ننتباااه أن باااد وال. فصااايحا متحااادثا فيكاااون الصاااغر

 كلهاااـا اللغاااـات أن اعلااام»: مقدمتاااه فاااي فقاااال صاااناعية ملكاااة اللغاااة عاااد عنااادما

 المعاااااني عاااان للعبااااارة اللسااااان فااااي ملكااااات هااااي إذ بالصااااناعة، شاااابيهة ملكااااات

 بااااالنظر ذلااااك ولاااايس نقصااااانها، أو الملكااااة تمااااام بحسااااب وقصااااورها وجودتهااااا

 التاماااة الملكاااة حصاالت فاااإذا التراكيااب، إلاااـى بااالنظر هاااو وإنمااا المفاااردات، إلااى

 ومراعااااة المعاااـاني المقصاااودة عاااـن بهاااا للتعبيااار المفاااردة األلفااااظ تركياااب فاااي

 الغايااـة ماان حينئااذ المااتكلم بلاا  الحااال مقتضااى علااى الكااالم يطبااق الااذي التااأليف

 78.«البالغة معنى هو وهذا للسامع، مقصوده إفادة

                                                             
77  
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 هاااو كالماااه مااان واضاااح هاااو كماااا خلااادون، ابااان عناااد اللغاااة اكتسااااب إن 

 وهااا ذلاااك بعاااد و المقاصاااد، علاااى والدالاااة للمعااااني للتراكياااب الحاملاااة اكتسااااب

 وتأليفه التركيب هذا تطبيق حسن

يقااال فيااه ومالئمااا لااه، بالطريقااة الفنيااة التااي تجعلااه مطابقااا للسااياق الااذي 

فالملكااة اللسااانية تعتماااد علااى الجماال ال علاااى المفااردات ماان حياااث تاادرجها مااان 

 79اإلفهام إلى الصحة إلى البالغة.

ومجمااال ماااا يقاااال عااان آراء ابااان خلااادون المتقدماااة فاااي مساااألة اللغاااة واكتساااابها 

ت آراء الكثياار ماان علماااء اللغااة المحاادثين فااي الغاارب، ہأنهااا اقترباات لااو شاااب

ورأيناااا ونحااان بصااادد الحاااديث فاااي هاااذا الفصااال عااان نظرياااات وآراء اكتسااااب 

أن تقااارب بااين آرانااه، وبااين أساااس مااا اعتمااد ه تشومسااكي فااي نظريتااه  -اللغااة

 50اللغوياااااة، وذلاااااك لوجاااااود وشاااااائج بينهماااااا فيماااااا يتعلاااااق بالملكاااااة اللغوياااااة، 

فتشومسااااكي فاااارق بااااين الكفايااااة اللغويااااة، التااااي فااااي المعرفااااة الضاااامنية غياااار 

ورية بقااااوانين تمكاااان اإلنسااااان ماااان إنتاااااج الجماااال وفهمهااااا، وبااااين األداء الشااااع

 80اللغااوي الفطااي، وهااو األمااة التااي االسااتعمال اآلنااي لهااذه المعرفااة فااي الكااالم

،  ، وهااذا ال يختلااف عاان التفريااق الااذي ذكااره اباان خلاادون بااين الملكااة األسااانية

، 81«هااااالتاااي يقصاااد بهاااا بقااادرة اللساااان علاااى الاااتحكم فاااي اللغاااة والتصااارف في

وبااااين صااااناعة العربيااااة التااااي هااااي المعرفااااة قااااوانين هااااذه المملكااااة ومقاييسااااها 

وهاااذا بمثاباااة مااان يعااارف صاااناعة مااان الصاااداع علماااا وال يحكمهاااا  82«.خاصاااة

 .83«عمال

ومهماااا يكااان مااان أمااار فاااإن اللغاااة شاااغلت باااال الكثيااار مااان البااااحثين علاااى مااار 

ج اع الماااانهالصاااور مااان حياااث اكتساااابها وتعلمهاااا، وعالقتهاااا باااالتفكير، وإن تبااا

 السنوي والسليم في األبحاث

  ماء المحدثين :علعند ال

قاااااااد أولاااااااى العلمااااااااء الغربياااااااون المحااااااادثون عناياااااااة خاصاااااااة باللغاااااااة،  

واعتبروهاااااا مرتبطاااااة باإلنساااااان ارتباطاااااا وثيقاااااا ال يمكنهماااااا االنفصاااااال عااااان 

                                                             
 .630 ص نفسه،79
 .61 من طلة، ألبسة قضايا:  انظر 48....29المرجع نفسه ص 80
 05 ص القاهرة، الكتب، عالم عيد، محمد خلدون، ابن نظر في اللسانبة الملكة 48....29المرجع نفسه ص 81
  636 من المقدمة، 48....29المرجع نفسه ص  82
 636 نفسه 48....29المرجع نفسه ص  83



 التربوية تطيبها و  للغةا النساب الفصل الثاني :                                       نظريات

 

43 
 

بعضااااهما؛ فهااااي الزمااااة الحضااااور مااااع اإلنسااااان دائمااااـاء وهااااي أداة االتصااااال 

لتحقياااق أغراضاااهم. كماااا نصاااتوا علاااى أن اللغاااة ظاااـاهرة  والتفااااهم باااين النااااس

اجتماعيااااة، تلمااااو بلمااااو مجتمعهااااا وتجمااااد بجمااااوده، وأنااااه هااااو الااااذي يكساااابها 

ال ساااابيل إلااااى بقاااااء »ور االجتماااااع البشااااري إذ  52ألفااااراده، ويعتباااار الكااااالم 

لاااااذلك وجااااادناهم يتحااااادثون فاااااي  84«.أحاااااد مااااان النااااااس ووجاااااوده دون كاااااالم

ثرهااااا فااااي التحصاااايل اللغااااوي، وهااااي إشااااارة دراساااااتهم عاااان عاهااااة الصاااامم وأ

مااانهم إلاااى أهمياااة الشاااماع فاااي اكتسااااب اللغاااة مااان خاااالل رباااط الساااماع باااالكالم 

والحافظاااة والفهاااـم، فالاااذين يصاااابون بالصااامم بعاااد تعلمهااام الكاااالم ينساااون ماااا 

الكاااالم غالباااا ماااا تكاااون نتيجتاااه الفشااال  تعلماااوه شااايئا فشااايئا، وإن تعلااايم الصاااـم

 واإلخفاق.

 محاااادثون أهميااااة التلقااااين والشاااارين فااااي عمليااااة إكتاااااب الناشاااائةوكااااذلك أكااااد ال

وة أو اللغاااـة وتقوياااـة ملكتهاااا فااايهم، ونصاااتوا فاااي هاااذا المجاااال علاااى أهمياااة القاااد

 النمااااوذج أو المثااااال الااااـذي يشااااكل عصاااارا رئيساااانا فااااي وجااااود البيئااااة اللغويااااة

 النقية التي يعيشون فيها، وأشاروا في هذا المقام إلى

 وغيرهااااا واإلذاعااااة والمعلاااام والمدرسااااة األطفااااال اضورياااا البياااات دور فعاليااااة

 . 85بالجماهير اتصالها وسيلة اللسان من تتخذ

 منااااذ اللغااااة الطفاااال اكتساااااب بدراسااااة االهتمااااام باااادأ العربااااي العااااالم وفااااي 

 مختلفاااة دراساااات الحاااين ذلاااك مناااذ كتبااات حياااث الحاااالي القااارن مااان الثالثينياااات

 مناااذ الغااارب علمااااء عليهاااا اعتماااد التاااي النفساااية النظااار وجهاااة يتبناااى معظمهاااا

 هاااااذه تخااااال لااااام ذلاااااك وماااااع الحاااااالي، القااااارن أوائااااال وحتاااااى الماضاااااي القااااارن

 ظالمالحااا ولكااان اللغوياااة، النظااار وجهاااة تتبناااى دراساااات مااان العربياااة الدراساااات

 عااان متكاملاااة لدراساااة اآلن حتاااى تصااال لااام أنهاااا جميعاااا الدراساااات هاااذه علاااى

 الدراسااااات هااااذه بعااااض تخاااال لااام وإن العربيااااة؛ للغااااة العربااااي الطفاااال اكتسااااب

 .«اللغوي الطفل العربي سلوك عن مثالين أو مثال من العامة
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 كااااف؛ غياار المجااال هااذا فاااي وتحقااق بااذل مااا كااال أن إلااى نشااير أن بقااي 

 مياادان فااي نهمهااا، تشاابع ولاام غليلهااا، تشااف لاام زالاات مااا واألبحاااث فالدراسااات

 86.«اللغوي العربيوتعلمها، اللغة اكتساب

 كاااااف؛ غياااار المجااااال هااااذا فااااي وتحقااااق بااااذل مااااا كاااال أن إلااااى نشااااير أن بقااااي

 انميااد فااي نهمهااا، تشاابع ولاام عليلهااا، تشااف لاام زالاات مااا واألبحاااث فالدراسااات

 وتطماااع األسااارار، معظااام فاااك إلاااى أكثااار تتطلاااع وهاااي وتعلمهاااا، اللغاااة اكتسااااب

 منهاااا االساااتفادة االختصااااص ألهااال ليتسااانى الحقاااائق، مااان المزياااد معرفاااة فاااي

 تعاااوق التاااي المشااااكل لجمياااع بالتصااادي كفيلاااة تكاااون شااااملة منظوماااة لوضاااع

فرضااااايات،  ال حقاااااائق علاااااى المؤساااااس الاااااتعلم أو للغاااااة، الطبيعاااااي االكتسااااااب

  .منه المرجوة واألهداف الغايات تحقيق تعطل قد واختالفات
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 النتائج المتوصل اليها .اختم هذا البحث البسيط بأهم 

 النتائج:

السياحة لها دور فعال في اكتساب اللغة لغير الناطقين بها فعلى الدول العربية 

االهتمام  بجانب السياحة ومراعاة أهميتها الكبيرة في االرتقاء والنهوض باللغة 

العربية وذلك عن طريق التسويق لالماكن السياحية بوجود عامل النظافة بتوفير 

 الوسائل المريحة التي تضمن راحة السياح,االمن  , األسعار الجيدة .

اللغة العربية الفصحى هي لغة حباها هللا عز وجال بأن جعلها  لغة كتابه  العزيز 

فأصبحت أداة ومفتاح الثقافة العربية اإلسالمية وعامل وحدة بين المسلمين وهذا 

ا وتراثنا ووحدتنا ويلزمنا ان نحرص يحتم علينا ان نحافظ عليها للحفاظ على كيانن

 على تعليمها ألبنائنا  ونشرها لكل الراغبين فيها  على اختالف اجناسهم والوانهم .

يستوجب على المسؤولين في البالد العربية , والمؤسسات التربوية والتعليمية , 

 واإلعالمية , ورجال الفكر والسياسة واالدب والمطورين في مجال اإللكترونيات

, ان يضعوا الفصحى في طليعة قضايانا المصيرية وعليهم ان يولوها اكبر عناية  

 واهتمام وتقدير لتجتاز مرحلة الجمود واالحتباس , الى مرحلة التحرر والسيادة 

دور السياحة في اكتساب اللغة العربية لغير الناطقين بها يكمن  في التعلم السريع -

 اعب التي تكون الطريقة التعليمية .للغة الذي يختصر الكثير من المت

السياحة تفرض على السائح اعتماد اللغة المنطوقة في البالد المزارة مما يوجب  -

 تعلم تلك اللغة وبالتالي انتشارها وارتقاءها

ان الجمود الذي أصاب اللغة العربية ال يرجع قصورها وخصائصها شاهدة على -

ل لجمود أهلها ,ولغياب استراتيجيات قوتها  وصمودها امام كل التحديات , ب

 واضحة لتعليمها ونشرها.
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ملخص

 اختم هذا البحث البسيط بأهم النتائج المتوصل اليها .

 النتائج:

السياحة لها دور فعال في اكتساب اللغة لغير الناطقين بها فعلى الدول العربية -

ومراعاة أهميتها الكبيرة في االرتقاء والنهوض باللغة العربية االهتمام  بجانب 

وذلك عن طريق التسويق لالماكن السياحية بوجود عامل النظافة بتوفير الوسائل 

 .السياحة, األسعار الجيدة   المريحة التي تضمن راحة السياح,االمن

اللغة العربية الفصحى هي لغة حباها هللا عز وجال بأن جعلها  لغة كتابه  العزيز -

فأصبحت أداة ومفتاح الثقافة العربية اإلسالمية وعامل وحدة بين المسلمين وهذا 

يحتم علينا ان نحافظ عليها للحفاظ على كياننا وتراثنا ووحدتنا ويلزمنا ان نحرص 

 لى تعليمها ألبنائنا  ونشرها لكل الراغبين فيها  على اختالف اجناسهم والوانهم .ع

يستوجب على المسؤولين في البالد العربية , والمؤسسات التربوية والتعليمية , -

واإلعالمية , ورجال الفكر والسياسة واالدب والمطورين في مجال اإللكترونيات 

ا المصيرية وعليهم ان يولوها اكبر عناية  , ان يضعوا الفصحى في طليعة قضايان

 واهتمام وتقدير لتجتاز مرحلة الجمود واالحتباس , الى مرحلة التحرر والسيادة 

دور السياحة في اكتساب اللغة العربية لغير الناطقين بها يكمن  في التعلم السريع -

 للغة الذي يختصر الكثير من المتاعب التي تكون الطريقة التعليمية .

السياحة تفرض على السائح اعتماد اللغة المنطوقة في البالد المزارة مما يوجب  -

 تعلم تلك اللغة وبالتالي انتشارها وارتقاءها

ان الجمود الذي أصاب اللغة العربية ال يرجع قصورها وخصائصها شاهدة على -

قوتها  وصمودها امام كل التحديات , بل لجمود أهلها ,ولغياب استراتيجيات 

 واضحة لتعليمها ونشرها
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Tourism has an effective role in acquiring the language for 

non-native speakers. The Arab countries should pay attention 

to the aspect and take into account its great importance in 

upgrading and advancing the Arabic language, through 

marketing for tourist places with the presence of a cleaner by 

providing convenient means that guarantee the comfort of 

tourists, security, and good prices for tourism 

Classical Arabic is a language that God, the Mighty and 

Sublime, made it the language of His Holy Book, so it became 

a tool and key to the Arab-Islamic culture and a factor of 

unity among Muslims. 

Officials in Arab countries, educational institutions, the 

media, intellectuals, politicians, literature and developers in 

the field of electronics, must put classical Arabic at the 

forefront of our crucial issues, and they must give it the 

greatest care, attention and appreciation to pass the stage of 

stagnation and stagnation, to the stage of liberation and 

sovereignty. 

The role of tourism in acquiring the Arabic language for non-

native speakers lies in the rapid learning of the language, 

which shortens many of the troubles that make up the 

educational method. 



 خاتمة

49 
 

Tourism requires the tourist to adopt the language spoken in 

the visited countries, which requires learning that language 

and consequently its spread and advancement. 

The stagnation that afflicted the Arabic language is not due to 

its shortcomings and characteristics as a witness to its 

strength and steadfastness in the face of all challenges, but 

rather to the stagnation of its people, and the absence of 

clear strategies for its education and dissemination. 
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