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   اللغة العربية كلغة ثانية
  والتحديات التي تواجه دارسيها األجانب

  

  *خزنة كاتبي  هادياالدكتورة

  

  ملخصال

يتحدث عن  وناول البحث تعليم اللغِة العربيِة للناطقين بغيرها كلغٍة ثانيٍة،يت
 ،هم من دراسِة العربيِةضهم وأغرافما أهدا طبيعِة الدارسين وجنسياِتهم المختلفة،

:  على محورينيتمالذي هم وتصميمه المنهاِج الخاِص ب  عند بناِءبالحسبانها ألخذ
غوي ووظيفي، ويتناوُل البحثُ أيضاً دور التقنياِت في تسهيِل عمليِة تعلُِّم اللغِة العربيِة ل

، والتراكيب واالستماع والكتابِة،  واألصواتللناطقين بغيرها كتعليِم نطق الحروف
 كلغٍة ثانية منذ ة اللغة العربيه والقراءِة، وأهم التحدياِت التي تواجيعابواالستالنحويِة، 

  . والمحكيةة المحليت اللهجاءبداية القرن الحادي والعشرين كالتحدي الثقافي وإحيا

  

  

  

  

                                                
  الجامعة األردنية-المعهد الدولي لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها  *
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 :المقدمة
عال وقد   ها،وأكمل قدم اللغات في العالم   أأنها من    تكمن في     العربيةِ ن أهمية اللغةِ  إ
ـ   م،ن الكري آاللغة التي نزل بها القر      ألنها أجمع  العالم تلغا  بين   نهاشأ ـ ة  فهي لغ ةحي 

قى التي تـربط بـين      ث الو  العروةاألساسي و  هي الرابط و ، والتفاعلِ قادرة على الفعلِ  
شده بين المـسلمين   واضح والسعي على أالكبيرد المسلمين في أرجاء المعمورة، فالجه    

 ،2003 ،يـونس (نذ القرن السابع المـيالدي      م لم هذه اللغة  علت األجانب و غير العرب 
 وذلك للمحافظـة علـى الوحـدة الفكريـة           ونحوها وصرفها   وفهم أسرارها  )86ص

  .والعقائدية بين أفراد هذه األمة
 مجموعـة مـن   على الرغم مما تقدم من علو شأن اللغة العربية إالَ أنها تواجـه        

هـي  و كلغة ثانية    بة األجانب  في تعليمها للطل   خصوصاًَ التحديات من قبل قوى العولمة    
  .موضوع الدراسة الحالية

  : مشكلة الدراسة 
 اللغـة   التحديات العامة التي تواجه ناقش بعضت ها في أندراسة ال هتكمن أهمية هذ  

 اللغة العربية كلغة ثانيـة ودارسـيها مـن          في والتحديات الخاصة التي تؤثر      العربية
األجانب خاصة في ظل      الطلبة في ية وأثرها الثقاف مةل العو فضالً عن  الناطقين بغيرها، 

  . والحاسوبالتصاالت ا ثقافتي وانتشار؛ات العالمية الجديدةتغيرال
  :سؤال الدراسة

  ؟ما أبرز التحديات التي تواجه دارسي اللغة العربية من الطلبة األجانب كلغة ثانية
  :أهمية الدراسة

وهذا يتـيح    ة لألجانب أسهل وأسرع،    تعلم اللغة العربي   بحإذا ما قللنا من التحديات يص     
  .الفرصة النتشار اللغة العربية في مواطن لم تصلها من قبل 
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  :دراسةحدود ال
 والمعهد الـدولي     على الدارسين األجانب في مركز اللغات سابقاً       دراسةقتصر ال ت
  فـضالً عـن    ، والدرجات العلمية   والثقافات  من مختلف الجنسيات   ؤالء الطلبة فه حالياَ،
  .ف مقاصدهم وأهدافهم من تعلم اللغة العربية كلغة ثانيةاختال

  :دراسةمنهجية ال
   . هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي كتابةاعتمد الباحث في

  :الدراسات السابقة
 نذكر  الدراسةتوجد بعض الدراسات السابقة التي تناولت بعض جوانب موضوع          

  : منها

هـدفت هـذه    ،  "غة العربية والتحديات أمامهـا    الل"بعنوان  )  2010 ،  غالب (دراسة -
  الدراسـة أن بينـت  و، التحديات التي تواجه  اللغة العربية      الدراسة إلى الكشف عن   

 بـالعقم والقـصور     ها توجه تهماً إلى اللغة العربية حيث يتهمون       ةهناك جهات كثير  
 القـرن الحـادي   ن هذه اللغة التتواكب مع أسـاليب إوالجمود والتحجر، ويقولون 

  تلـح فـي  ةوالعشرين عصر الثورة المعلوماتية حتى وصل األمر إلى ظهور دعا

 أحد فهيالدعوة إلى تدريس العلوم الطبية، واالقتصادية، والعلمية بلغة غير عربية، 
 علـى   هناك جهات أخرى تشكل خطـراً اليوم،والتحديات التي تواجه اللغة العربية     

 وكمااللهجات العامية اإلقليميـة الـضيقة،  بالفصحى   استبدال ة، كدعااللغة العربية

يدعون تحويل كتابة بعض اللهجات العربيـة إلـى الالتينيـة بحجـة أنهـا أكثـر        
 يعتمـد علـى   فأصـبح   من القـضية اًجزء  حتى اإلعالم العربي أصبح،واختصاراً

الرسمي،مثل النشرة اإلخبارية، والتقارير،  الفصحى في البرامج التي تعتمد الخطاب
  للعامية العالية فهي النسبةاوأم ،اوغيره ات السياسية، والمسلسالت الدينيةوالمناسب
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نسبة إلى الجماهير التي تتابع البرامج التي تبث بالعربية فيتضاعف على الجمـاهير           
التي تتابع البرامج التي تبث باللغة العربيـة الفـصيحة فـتالحظ بـرامج األسـرة         

 اآلخـر  يالتحد و،غاني بكل اللهجات العامية والمسلسالت المعاصرة والترفيهية واأل   
اكيـب  وترالعربية، هو تفجير العربية وتحويلها إلى ركام  جه اللغةاواألخير الذي يو

 ، وتقول الدراسة نحـن معانيها، ناهيك عن اإلنسان العادي يعجز المثقف عن إدراك
ن تـستمتع  نفهم تلك اللغـة وأ  ولكننا نريد أن شعر الحديث،اللسنا ضد الحداثة وال 

 تنظم سير الـشعر الحـديث،     ل  فني  إطار نقدي   من وضع  البدفأدبها،  بحاستنا الفنية   
  العربيـة اللغـة  وخلصت الدراسة إلـى أن  وتكشف عن جماله، فيستمتع به القارئ

  .مجموعة من التحديات والمصاعب واجهت

هـي   و "وظيفـي عليم اللغة العربية من منظور      ت"  بعنوان )2002البوشيخي،(دراسة -
 يقتـضي    ناجحاً بغيرها تعليماً  للناطقين  وتعليمها  تناولت اللغة العربية   دراسة نظرية 

   الدراسـة تبناهتهذا التصور  الذي     . االنطالق من تصورعلمي واضح لعملية التعليم     
 أن نظرية اكتساب اللغة هي أسـاس        ةيربط بين التعليم والتعلم واالكتساب، مفترض     

، وأن التعليم هو مجهود لتقريب التعلم من االكتـساب،          نظرية تعلم اللغات األجنبية   
 اكتساب اللغة األم فعل فطري طبيعي، وأن تعلم اللغات األجنبيـة فعـل              نظراً إلى 

  .صناعي يحاكي الفعل الطبيعي

 أن المقاربة الوظيفية التواصلية أجدى فـي تعلـيم اللغـة     الدراسة أيضاَ  بينتو
ة قائمة لوضع برامج تستجيب للمتطلبات العلميـة        العربية للناطقين بغيرها، وأن الحاج    

  . اللغة العربيةتعلم  وغاياتهم المتوخاة من األجانبولحاجات المتعلمين

  :سألت الدراسة بعض األسئلة منها

هل يوجد في البرامج المعدة لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها صدى لما أقرته  
 تأخذ هذه البرامج في  وهلللغات األجنبية؟ الحديثة في مجال تعليم ابحوثنتائج ال
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لحاجات المقبلين  وهل ثمة برامج تستجيب  خصوصيات هذا النوع من التعليم؟الحسبان
  على تعلم اللغة العربية؟ 

 تتبع الثغرات وعرضها، بل  ليس الهدف هنا أن إلىخلصت الدراسة  
ية للناطقين بغيرها  في تطوير تعليم اللغة العرب وافرالمقصود هو اإلسهام بنصيب

     .وتحسين جودته، وليس لذلك حدود

اسـتخدامات تكنولوجيـا االتـصاالت      بعنـوان   ) 2010،حماد وأبو غزالة  ( دراسة -
 نترنـت اإلالشبكة العنكبوتية،    والمعلومات في تعليم اللغة العربية للناطفين بغيرها،      

   .أنموذجاَ

 تكنولوجيـا االتـصاالت   الوقـوف علـى اسـتخدامات   إلـى  هذه الدراسة    هدفت     
العربية للناطقين بغيرها، وذلك من خالل عـرض الـشبكة    والمعلومات في تعليم اللغة

  الدراسة بين طياتها؛ مـدخالً تناولتلهذه التكنولوجيا، و أنموذجاً" نترنتاإل"العنكبوتية 
ة مـن  االتصاالت والمعلومات في التعليم، والنتائج المتوخا  الستخدامات تكنولوجياعاماً

العملية التعليمية التعلمية، ومن ثـم العبـور إلـى البقعـة             استخدمات التكنولوجيا في  
 عند حـدودها، أال وهـي الـشبكة    ضرورة الوقوف ملياً الجغرافية التي يرى الباحثان

ش، حيث يكـاد ال  يالشبكة من دور كبير في واقعنا المع العنكبويتة؛ إذ ال يخفى ما لهذه
 فضالً عنثناياه جهاز حاسوب مرتبط بالشبكة العنكبوتية،  م بينيخلو بيت اليوم ال يض

 معلم من نوع خاص لدية القدرة على التعامل مع التكنولوجيا والبرامج الحديثـة              فراتو
ن يشرح الدرس   أ وتصميم االختبارات االلكترونية بحيث يستطيع       نترنتباإل واالتصال

 االختبارات االلكترونية   حّليى الحاسب و   عل يالتطبيق العمل يجري  بالطريقة التقليدية ثم    
ـ        هيشرح يعلى روابط تتعلق بالدرس الذ    يطلع  و  ي والبحث عن الجديـد والحـديث ف

ـ       ي عملية   ي ف هجعل الطالب يشارك  يالموضوع و   اًبحث بحيث يكون دور الطالـب مهم
ن يصمم الدرس بنفسة بما     أ معلم يستطيع    ىلإ فقط ويحتاج    اًيلمعلم وليس متلق  ل اًومشارك
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 المادة العمليـة بـشكل متقـدم        ي يتوفر ف  مما  بدالً لديهفرة  ا المتو واإلمكانياتتناسب  ي
  القدرة على الجمع بين التـدريس      وعلى المدرس أن تكون لديه     . ينفذها  أن واليستطيع
  .وااللكتروني التقليدي

  :اإلطار النظري
لكبيرة والعامة  هماً وفاعالً في مواجهة التحديات ا     م اللغة العربية اليوم دوراً      تؤدي

التي تواجه أمة القرن الحادي والعشرين، وإن انتشارها في جميِع أنحاء العالم يـساعد              
الناس على فهم حقيقة الدين اإلسالمي وماهيته ويساعد المسلمين على مواجهة  التفكير             
العقلي غير المتزن والقضاء على األفكار المتطرفة  التي تعمل على تـشويه حقيقـة                

م وتعاليمه السمحة، وذلك عن طريق إتقاِن النطـق بحـروف اللغـة العربيـة               اإلسال
والتحدِث بطالقة لتحقيق التفاهِم والترابط بين الشعوِب المسلمِة خاصة، وفهـِم رسـالة      

 من الـشعوب األخـرى   هذه اللغة هذه األمة وحضارِتها عن طريق محبيها ومتعلمي
  .عامة

 كما يقـول بعـض الدارسـين        صعباً ليس أمراً  اللغة العربية كلغة ثانية      يمإن تعل 
  العـرب   والدليل على ذلك انتشارها السريع في البالد التي فتحها المسلمون          ،األجانب  

 والتي وجدت هذه الشعوب فيها حلـوالَ        ة في جنوب شرق آسي     اإلسالميةِ لنشر الدعوةِ 
فقـد   ،)47 ص،1988األلوسـي،  (اجتمـاعي شافية لما يعانونه من تمزق ديني وظلم      

ة زمنيـة   مـد فـي     واسعاً  انتشاراً الحضارة اإلسالمية شرت في القرون األولى من      تان
 علماء التفـسيرِ   علماِء األدب واللغة والشعراء و       م أن نرى معظ   غريباًقصيرة، وليس   

 ونحوها  ها وفهموا أسرار   العربيةَ  اللغة  من غير العرب، درسوا    األوائل كانوا  والحديِث
، فهي من اللغات القليلـة،      لحية هذه اللغة ا   خبراءفأصبحوا  ، اه وأدركوا بالغت  فهاروص

 عشر  أربعةالتي بقيت بأصواتها وتراكيبها وسيلة للتواصل والحوار والتفاهم أكثر من           
 العـصور    شـعر أ نقـر  كمارب في الجاهليِةالع  من الزمان، فها نحن نقرأ شعر     قرناً
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 رجـع ن الكـريم م  القـرآ لى إ  ع يرج  في ذلك   والفضل ، المعاصر  ، والشعر اإلسالمية
     . العربيةة اللغظَِف الذي ح األساسي اإلسالمية الشريعة

 ـ  ،فريق بين تعليم اللغة كلغة أجنبية وتعليمها كلغة ثانيـة          من الت  وهنا البد رف  يع
 اللغة التي تعلم فـي المـدارس كمقـرر    بأنها اللغة األجنبية  )8-7، ص 1980 ،ناقة  (

اد الدراسة ويكون الهدف من تعليمها تزويد الدارسين بالقدرة          أي كمادة من مو    ،دراسي
ة كقـراء ،  متعددةالغراض  األوالكفاءة اللغوية التي تمكنهم من استخدامها في واحد من          

 وفهـم الحـوار فـي العـروض         ،ذياعملى ال  أو االستماع إ   ، أو األعمال الفنية   األدب
 وهـذا   بهـذه اللغـة،     يتكلمون  في االتصال بمن   بصفة عامة   أو استخدامها  ،السينمائية

 فهنا نجـد أن الطـالب       ،ينطبق على تعليم اللغة االنكليزية في كثير من البالد العربية         
 االستخدام العملي للغة     في مجال  ة حماس ا ولكنه ،ة   شديد ة على تعلم اللغة بحماس    يقبلون

دم عنـدما    اللغة كلغة ثانية فهـو يـستخ       تعليم اأم ، األخرى  لفهم الثقافاتِ  ةوليس وسيل 
  أو، خاصـة   في مراكـز    فقط من أجل الدراسة والتعلم    هالم اللغة التي يراد تع     حتصِب

 للحياة اليوميـة    ة ما تكون أساسي    وغالباً ، بين عدة لهجات محلية     المشتركةَ تصبح اللغةَ 
 . الدارسعلم فيهاتي التي والحياة الوظيفية والمعامالت الرسمية في البالد

في المملكة لتعليم اللغة العربيـة         األول  في الجامعة األردنية   المعهد الدولي  يعد 
 من أرجاء المعمـورة  وأكثرعقود  ة   على مدى ثالث   اً وقد استقبل طالب   بغيرها،للناطقين  

 ،برونـاي  ،الـصين ،   الجنوبية كوريا ،اندونيسيا ،ماليزيا ،ة شرق آسي   جنوب من،  كلّها
غينيـا،   ، مـن غانـا    إفريقيةفي قارة    بعض الدول    منو ،ألمانيا وفرنسا  ،ومن أوروبا 

 خاصـة أن   ،تركيا و  قزاخستان ،أذربيجان ،روسيا،  رومانيا وبلغاريا ،  ةإفريقيوجنوب  
  أسماؤهمن كانت إ  و   أصول عربية   لهم  الذين يأتون من أمريكا الجنوبية       معظم الطلبة 

 فضالً عـن   ، بتاتاَ سف ال يتكلمون اللغة العربية     لكن لأل  و ،من  العرب   ال توحي بأنهم  
ـ  وبريطانيـا و    الـشمالية  أمريكـا الطلبة الذين يأتون مـن       من   الكبيرةاألعداد   دول ال

    .ةاالسكندينافي
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لنـسبة   الخـاص با  في البداية نوعاً من التحدي العربيةة األجانب اللغ  كان تدريس 
 الواضح   مع مالحظة التفاوت    قائما بذاته  صبح تخصصاً واآلن أ  لدارس والمدرس، إلى ا 

ة والكتابة وقواعد  في لغته األولى فال يعرف القراء      أميفمنهم من هو     ، الطلبة فةبين ثقا 
 إحـدى ألنه يعمل فـي   ،لغته ولكن ظروف العمل فرضت عليه أن يتكلم اللغة العربية     

 ،التخصـصات  الشهادات العليا بحقول مختلفـة مـن       ومنهم من يحمل   ،الدول العربية 
 ومنهم ربات البيوت اللـواتي      ،جامعية األولى  في المرحلة ال    يدرس  يزال ن ال ومنهم م 
العربية التي تعيش في األمـريكيتين   الجالياتِ  من رجال عرب ومنهم من أبناءِ      تزوجن 

 كما  ة الدارج  العربية المحلية  ن بعضهم يتكلم  أل التي تواجهنا    كالتكبر المش أوهذه من   
  وهـو ال يعـرف     ، وأكثـر  ة سن سبعينيسمعها من جده الذي ترك بالده وهاجر قبل         

 زال تتجاو  التي مدارسال  طالب هممنو ،هجائية ال  حتى الحروف  ال و ةالكتابة وال القراء  
 التـواقين للتحـدث باللغـة       أعمارهم السبعة عشر عاماً ولكنهم من المهاجرين العرب       

 أن  والشـك ،ن في البالد العربيـة ون المعتمدو والدبلوماسينيو ومنهم العسكر ،العربية
 ِهت التعبير والحديث ومعرف   ته على إجاد  - كبير إلى حدٍ -  تعتمد  الثانيةِ  للغةِ رِس الدا ةإجاد

  فهـم فـي  و العربيـةِ  باللغِة في التحدِثأخفق  أجنبيدارس، فكم من   للغته األولى األم  
 ، وهذا التباين في الثقافـاتِ     عدم معرفته بقواعد لغته األساسية    قواعدها نتيجة إخفاقه و   

 لى اختالفات كبيرة في مقاصدهم من وراءِ      إ سيؤدي بالضرورة    ينالدارس بين   المختلفِة
  .  العربية اللغِةدراسِة

 وأغراضهم من تعلـم  اللغـة         ومقاصدهم  األجانب ة هؤالء الطلب   أهداف اختلفتْ
 أو اجتماعيـة أو ثقافيـة   اقتصادية أو ة ألغراض سياسيسردي فمنهم من كان العربية،  

  أن نعمـلَ   -مدرسيننحن ال -  ألغراض فرض علينا   في ا   ع وهذا التنو  ،بحتة أو دينية  
 فالذين يـودون فهـم اللغـة        ، وتعطى للطالب  تدرس التي   ةعلى تنويع الصيغة اللغوي   

 تقوم في أساسـها علـى       ة تعليمي د لهم موا  رحضتالعربية األساسية و قراءة الصحف،      
خ اإلسـالمي    في التاري  ، والذين يودون الدراسات العليا     وقضايا معاصرةٍ   صحافيةٍ مواد



 خزنة كاتبي هاديا                                 2012 العدد الثاني  -28المجلد –مجلة جامعة دمشق

 

 433 

تتعلق بالتاريخ اإلسالمي     لهم مواد ونصوص   رحضغاية دينية  ت   لأو الثقافة العربية أو     
م والحـديث النبـوي الـشريف    من القرآن الكري  العربية المعاصرة أو نصوص   واللغِة

دون ينـش وقد ظهر أن معظم المتقدمين لدراسة اللغة العربية   )5 ، ص 2005،الموسى(
غـة العربيـة مـع     وذلك من أجل التواصل بالل،ي مواقف المحادثة على التكلم ف  ةالقدر

العربي أو ممارسة العمـل فـي        مع المجتمع   عليهم التعامل  هلسالناطقين بها، حتى ي   
من المـدرس أن     طلب ي  التجاري مع التجار العرب، وهنا      الشركات العربية والتعامل  

و دينيـة أو مـصطلحات    ومصطلحات سياسية أيقدم الدروس التي تشتمل على كلماتٍ  
 بـين    المتفاوتة هذه األهداف ف بغض النظر عن أوضاعهم اللغوية،        كافةً لطلبةتجارية ل 

 تعليمية  د وموا   ومناهج اً دروس قدمتطلب منا أن ن   تالطلبة وغاياتهم من دراسة العربية      
 تتعلـق بالتـاريخ   د ، وموااً صحفي الطالب إذا كان صحافيةٍ موادتقوم في أساسها على     

  القـرآن  اسـها أسد   أن يكمل دراسته في التاريخ والسياسة ومـوا         من الطلبة  من يريد ل
 دراسة العربية من أجل      من هؤالء الطالب   يدن ير  النبوي الشريف لم    الكريم والحديث 

ومن المالحظ أن هناك عدداً ال بـأس بـه مـن          والتفسير،   فهم الدين اإلسالمي والفقه   
ـ       بعض وافعالطالبات وهذا يقودنا إلى معرفة د      للغـة    تهن الطالبات مـن وراء دراس

 ة الرومانسي وقـص    شخصياً فكان الدافع   ها الباحث هناك أمثلة منهن عاصر   و،  العربية
  وراء دراسـتهن    العربـي مـن    الشرق فهم   شهرزاد و  ة معرفة قص  ألف ليلة وليلة و   

 بهـا طل الروسيات تعشق حكايات ألف ليلة وليلة فكان م       الطالبات، فكانت إحدى    للعربية
 العربي المعاصر   الوطن  وحتى تاريخ  أن تدرس العربية من نفحات التاريخ واألساطير      

  .أحداثه الجديدة ب اليوم

لـى   ترتـب ع   فسهم أن  لهذه األوضاع الثقافية المختلفة والمتفاوتة بين الطلبة       ةنتيج
 واآلن  ، هـؤالء الطلبـة    تدريسة  يفي عمل كبيرة   مسؤوليات و  خاصة حدياتالمدرس تَ 

  ةبإعطاء دورات خاصة ذات أهـداف محـدد   التعليمية و  المادية اتلدينا اإلمكاني أصبح  
 ولغته   وضع الطالب الثقافي   ناسبتكلّها  للطالب الواحد موزعة على الفصول الدراسية       
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و  ومعظم هؤالء الطلبة مـن الدبلوماسـيين أ        ، من دراسة اللغة العربية    فهالقومية وهد 
  .العسكريين

 اللغة في عميقة باقية في لغات األمم اإلسالمية كتأثيرها اَآثار  تركت اللغة العربية
لذا يسهل على الدارس الفارسي أو  ،)24ص ،1969 بكر،( واألرديةالتركية والفارسية  

 نا أثناء تدريس في ذلكحصل قدو ،التركي أو الباكستاني أن يتعلم اللغة العربية كلغة ثانية
بـبعض  هم  على سبيل المثال التي تأثرت لغـت       طلبةن بعض ال  أ للمبتدئيناللغة العربية   

يجة  ببعض الكلمات العربية نت سابقة معرفةعنده نفسه  الطالب أنو أ، نامن لغتالكلمات 
 كان قد وجدوا سهولة في بداية دراستهم للغة العربية، ف         ، من القرآن الكريم   لحفظه شيئاً 

  مـن الجنـسيات األخـرى   الدارسينبعض  في تفويت الفرصة عند  أساسياً  عامالً ذلك
 نا نجحقد  و،  ة واستيعاب ما يعطى لهم من الدروس       لفهم اللغ   مثالً  والصينيين كالكوريين

 المتقـدمين إلـى   لطلبـة  في تـصنيف ا لتوفيق بين هذه االعتبارات ا في - ما  حد إلى-
  ابط في ضوهه وعناصردضع لكل مستوى حدو نونحاول بعد ذلك أن ، مختلفة مستويات
     ).7ص ،1983، الموسى (ة كتابي  قرائية  تعبيرية  معجمية ونحوية ةصرفي نطقية

  أزمـة خانقـة    إن ما تتعرض له مـن      و ،ة واحدة ولغة حي   ةإن اللغة العربية  لغ    
تطـوير    فياء في أدبها القديم وصحته أو بسبب محاوالت الطعن فيها سووهجوم حاد

  واستعمالها في  جات المحلية تشجيع الله    في اللغة الفصحى حتى تقترب من العامية أو      
لمناسبات على حساب   التحدث باللغة اإلنكليزية في  بعض ا        أو ،)2004السليم،( الكتابة

 أن يـستبدَل بـه الحـرف      أو الهجوم على الحرف العربي والدعوة إلى         ،اللغة العربية 
 سـيطرتها    فقد فرضـت    هذه المحاوالت   كل من الرغمعلى   ،)2010غالب، (الالتيني
فهي أداة من أدوات الرقـي       ،غات األخرى الموجودة في المنطقة قديماً وحديثاً      على الل 

إال أنها لم تـستطع أن تقـضي        ،)2002الضبيب،(التي ال غنى عنها ألمة تنشد التقدم        
 كمـا   على اللهجات المحلية أو المحكية لكل بلد عربي ويمكن  تعريف هذه اللهجـات             

 تتأثر بظروف البيئة الطبيعية والمجتمع ومـا        ةاجتماعي بأنها ظاهرة    ،علماء اللغة يرى  
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نها لغة السواد األعظم مـن      إ :فهي إن جاز لنا التعبير أن نقول       ،فيه من عادات وتقاليد   
ـ  ،)1998الهاللي،( فهي ال تتقيد باألحكام اللغوية    ، هاالناس في البالد التي نشأت في      ا  أم

تكاد تنحصر فـي األصـوات      ف) 1965أنيس،( اللهجة كما يرى   بها تميزالصفات التي ت  
 أمـام    كبيـراً  ة يقف عائقاً وتحدياً    المحلي   اللهجات ة صدورها، فتعدد  يوطبيعتها، وكيف 

 أنفـسهم ال يـستعملون فـي         تمام المعرفة أن العرب    ن فهم يعرفو  ،الدارسين األجانب 
تابة  وهم أيضاً يعرفون أنها تستعمل فقط في الك   ،يحة الفص  اللغةَ  المتداولة بينهم  أحاديثهم
أن يتكلموا اللغة العربية فهم يستعملون اللغة التي تقع بين           وإذا أراد العرب     ،والتدريس

 أجنبي أصيب باإلحباط عند حديثه مع جاره مثالً أو          دارسالفصحى والعامية، فكم من     
  لـصديقه  باللغة الفصحى فكان حديثه غريباً ومـستهجناً ومـضحكاً     سيارة أجرة  سائق

 فاللغة كمـا  ، الحديث العادي بغير اللهجة المحلية الدارجة أن يسمعيعتدلعربي ألنه لم   ا
بطبيعتها ال تتجزأ والتكون صالحة في الـشارع دون أن تكـون       ) 1967الحاج،(يقول  

يؤكد مجمع اللغة العربية في دمشق خطـورة تحويـل اللهجـات    و صالحة في التعليم، 
 ، لهـا ضع أنظمة نحوية وصرفية  الكتابي وتفعيلها وو   إلىالعامية من المستوى الشفهي     

 مـن   تحويلها إلى لغات مستقلة وهذا سيؤدي بالطبع إلى سلخ اإلنسان العربي             ومن ثم
  الخاصة هي من أهم التحديات   فاللهجة العامية    ،)2010 تشرين، صحيفة( هويته وتراثه 

 مواقـف ال ب األجان سين الدار بَنِّجنُ حتى    علينا ، لذا كلغة ثانية  ة العربي ةالتي تواجه اللغ  
أو المصطلحات المحكية الـضرورية فـي         بعض الكلمات   إلى  هذه أن نشير   ةالمحرج

 باللغة العربية الفصحى، فمثال عند تعليمـه        ة الدارس الكلم   الذي يتعلم فيه   الوقت نفسه 
وهذا يكون في   " كيفك" تعليمه   إلى اإلشارةكيف حالك؟ فما المانع من      : اآلتيالمصطلح  

 أن نعمل على صـوغ الفكـر        يجب، وهنا   في األسبوع األول فقط    و للغةبداية دراسته   
الحـادي  " ات الحديثة في هـذا القـرن      تغير مع الم   بانسجام نعمل أن   الثقافي العربي و  

 وأن نعمل على متطلبات العصر الحـديث        ، األقل مع الطلبة األجانب     على "والعشرين
شكري (  األستاذ يقول،  المي مع الخطاب الع   بمواقف إيجابية حتى يتفاعل ويالقي تجاوباً     
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 به العربية من الحيويـة والغنـى   تميز إن العالم بأسره شهد على ما ت      :)1982 فيصل،
ن قدرة على الوفاء مع ما تتصف به م  ،والمرونة والقدرة على تقبل الجديد وتوليد اللفظ      

  .بسائر األغراض

 مـن األلفـاظ    العمل على إغراق اللغة العربية بكثيـر       أيضاً العامة من التحديات 
  الدارس األجنبـي عنـدما      في -بالتأكيد– وهذا سيؤثر  ،ةحياألجنبية لتفتيت اللغة الفص   

ـ  بلفظها األجنبية في حديثنا     لفاظ ونستعمل األ  يرانا نكتب    وصـحته الهـاتف    التلفونك
 يلة من الكلمات الدخ    ذلك  وغير وصحته الحاسوب  والكمبيوتروصحته الحافلة    والباص

 األجانـب  لبـة يخ الشعور عند بعـض الط     ترس  وهذا يعمل على   ،على اللغة العربية  
ـ  التي تَ   هي لغة العلم والعصر والبحث     االنكليزيةن اللغة   أوالطلبة العرب أيضاَ     س عِك

إحـدى اللغـات     أن تعلـم ال ننكر و،طالعه وا علمهسعة، و المتكلمالمجتمع رقيم  أما
 أن ال    تهمل اللغة العربية و     أن ال  شريطة لكل متعلم، ولكن      ضروري باألجنبية مطل 

نهـا مـن أصـعب اللغـات        إ : أن يقول  همنطلق عليها صفات قاسية كما يحلو لبعض      
 فـي عمليـة      بعيداً تنحيتها جانباً ب القائلأن ال نوافق ذلك الرأي       و ،بقواعدها وتراكيبها 

تـأثير   سيكون لـه ال    -بالتأكيد– وهذا   )2004الشوباشي،(  قواعدها  تعديل  وإلى البحث
   .ي عند الدارس األجنبيالسلب

   علـى   الحالي القرِن القرن الماضي و   أجيال منتصف رص   حِ إن من الواضح اآلن 
عجـاب  اإلنكليزية و بنائهم ونظرة التباهي باللغة اإل    التحدث باللغة االنكليزية وتعليمها أل    

 الفجـوة بـين     فضالً عن ،  بطالقة والنظرة الدونية لمن يتكلم فقط اللغة العربية       بتكلمها  
   العلميـة والمـصطلحات والمـصادر      بحـوث نكليزية من حيث ال   للغتين العربية واإل  ا

 ،الجرف( الباحثة    والخوف كما تقول   ،ها تدريسِ  قائ المعلومات والقواميس وطر   دوقواع
 ، علـى أبنائهـا    ة غريب ة العربي ةاللغ تصبح فيه    م من أن يأتي يو    )18-15ص ،2004

  . وثقافياًمادياً  على بعض البيئات المتواضعة العربية مقتصراً باللغِةم ويصبح التعلي
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 وهذه حالة واحدة من حـاالت مماثلـة وجـدها           ، طالبين عربيين   الباحث سرد 
التي تجاوزت   اللغة العربية للناطقين بغيرها      الباحث خالل مسيرته الطويلة في تدريس     

عربيـة   وهما في مرحلة الشباب يعمل والدهما في إحدى الـدول ال           الزمن، منالعقدين  
 وال يعرفـان    ،اً العربية شـيئ    القواعد يفقهان من  الويدرسان في مدرسة أجنبية وهما      

 كثيرين يجهلون العربية بـسبب اهتمـامهم     ونخشى أن نجد لهؤالء أمثاالً     ،الكتابة جيداً 
 وتشجيع من حولهم الستخدام اللغة األجنبية فـي   ،باللغات األخرى على حساب العربية    

 تغذية انتمـائهم للغـتهم العربيـة        في سلباً سيؤثر   من ثم وهذا   ،قاعة الدرس وخارجه  
 بالنـسبة   التحدي الثقافي الذي تواجهه اللغة العربيـة      ف  لها بصورتها الفصيحة،   وإتقانهم

 جيـل   في  له التأثير الكبير    سيكون وتقليد الحضارة الغربية بماديتها وقيمها     أبنائها،إلى  
      ).9-7، ص1992، طعيمة( افي كما يرىعشرين ومستقبله الثقالقرن الحادي وال

 ، التـي تواجههـا     الخاصة  نتيجة التحديات  إن تراجع مستوى تعليم اللغة العربية     
 وتقـصير المتخصـصين     ، واضحة لتعليمها للناطقين بغيرهـا     إستراتيجية وجود   معدك

قلة وجود الكتب والدراسات المتخصصة لتوضـيح      و ، كلغة ثانية  باللغة العربية ية  ابالعن
 وغياب المنـاهج والمقـررات      ،)2005محمود،( كما يرى     الضعف القوة ونقاطِ  نقاِط

نا األجانـب    خاص بطلبت  منهاج وضع -خبراء ومدرسين  -نحن    علينا فرض المناسبة
 في مستوياته الـصوتية     ن اللغوي ا، وقد روعي فيه المحور    ةوجعله في مستويات ثالث   

 ويقوم علـى تـدريب       والوظيفي ،بيةسلوحوية والصرفية والمعجمية واأل   والكتابية والن 
 القراءة،  : وهذه المهارات هي   األساسية متدرجاً يشمل المهارات اللغوية      الدارس تدريباً 

  المؤلفون حاولقد   و ، )9-7، ص 2005 الموسى،(الشفوي والكتابي   ، التعبير   االستماع
تدرج فـي  يي لوظيفلمحور اعند وضع المواد التعليمية التوفيق بين هذين المحورين، فا      

 تنظـيم عناصـر      يقوم على  يالمحور الموضوع و  كامالً ة تدرجاً بناء المهارات اللغوي  
 منهـاج   وِضع وهكذا   ، وقد روعي عند بنائه أهداف الدارسين المختلفة       ،النظام اللغوي 
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أساسي شامل مع االهتمام ببعض ما يهم الطلبة من موضوعات جزئيـة تـأتي علـى        
  . األساسيدرسهامش ال

 اللغـة   لتعليِم كتب نعتمد عليها في وضع وتأليف       ةأساسية متداخل  ك جوانب  هنا 
الجانب اللغوي الذي يتمثـل فـي العنايـة بـالمفردات             منها للناطقين بغيرها العربية  

و  تحليل المواد التعليميـة     في الجانب التربوي الذي يساعد معدي المنهاج         و ،ساسيةألا
 أن   الباحث  فقد وجد  ،واللغوي انب النفسي والثقافي   الج فضالً عن األخذ بالطريقة الكلية    

إحـدى اللهجـات   ب  التحـدث  إلى األجنبيها الدارس بعد أن يتعلِم من الفصحى االنتقاِل
  . أسهل وأنجح للطالب المحليةالعربية

 بـين اللغـة     ة وطيد ة، فالعالق )2002البوشيخي، ( وللتاريخ  للثقافةِ ء وعا إن اللغة 
  لنقل الثقافة  ةهمم ال ة، بل هي األدا    فقط  للتواصل بين الناس   ةيل ليست وس  ةوالثقافة، فاللغ 

 ترسيخ  والرئيس في  لها الدور الكبير     ة العربي ة، فاللغ )1971األفغاني،  (فكرالومحتوى  
تعليم اللغة العربية    براجن تَ إ :ويمكن القول  ، لألمة العربية واإلسالمية   ةة الثقافي ويهال

ات عديدة كانت   تغير م إن التقليد والتجديد و   يتيار اذبتج ة تجتاز مرحل  للناطقين بغيرها 
 بهدف تيسير تعلمهـا وتحقيـق   غيرهاقين بلناطل نظر في تعليم العربية   تستدعي إعادة ال  

 في بيئات تعليميـة متنوعـة،       واالجتماعي للتواصل الثقافي    ةها لغ وصفالغايات منها ب  
يني في معهد اللغـة     صود  محمدكتور  الله   األساس الذي وضع     وهذا اإلنجاز الضخم  

  .)2003 جريدة الرياض،(في السعودية 

تعليمه بعض الكلمات والجمـل البـسيطة     من خالل     الحروفَ  الدارس تعلمي فمثالً
 من خالل ورودها في     هاتعلّمي و ، باستمرار  سيستعملها وسيسمعها من قبل المدرس     التي

األصوات والتمييز في نطـق  ، ويجب االهتمام بتعليمه نطق     لغوية وظيفية تامة   مواقفَ
فـضالً   تقانهـا إل مع طلبته  كبيراً تتطلب من المدرس جهداً   التي قد  ةالحروف المتشابه 

  . من دراستهتويات األولىسمذلك  في اليكون  و، مخارج الحروفعن
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  كلّها إن إعداد المتعلم للعصر الجديد أصبح يمثل أولوية كبرى في النظم التعليمية           
أن مـتعلم القـرن     ) 2004الخليفة،(يرى  .لكبرى والدول النامية  وعلى مستوى الدول ا   
  فلم يعد دوره    ، أن يمتلك مهارة الحوار والنقاش والنقد والتحليل       الحادي والعشرين البد 

 لـه   دوره من السلبية إلى النشاط المستمر والبد   تغيرفقد   تقليدياَ متلقياَ للمعرفة فحسب،   
  .راة القرن الحادي والعشرين وتقنياته مجافيمن المهارات التي تساعده 

ـ ،سـابقة سنوات   عدةمختلفة  هجامن وهكذا وبعد تطبيق   مـن   مجموعـةٌ ت قام
 فـي   بوضع منهاج للمـستوى األول      في مركز اللغات في الجامعة األردنية      المدرسين
تـام لموضـوع    ال لتجاه ال  لوحظ فيه  قد و ، وبدأ التدريس به منذ أربع سنوات      ،المركز
علـى تعريـف    فيه  واعتمد   ،عدم التفريق بين النحو العلمي والنحو الوظيفي       و القواعد

  نجاحـه  يحقـق  لم ، كلمة خمسمئة زهاءاللغوية  الطلبة بأكبر عدد ممكن من المفردات       
 منذ سبعينيات القـرن الماضـي،      كغيره من المناهج      وطالبه فهو  خارج نطاق المركز  
في ضوء مواجهة  كلياَ وتطبيقها عملياَ شتصميم هذه المناهج لم يتم    والسبب في ذلك أنه   

لى مجموعة مـن  إج ا ولم تستند عملية بناء هذا المنه     ،ديات العولمة وتلبية متطلباتها   حت
م ، فالنظرة إلى تعلـي     واالجتماعية  والنفسية  واللسانية اللغوية والتربوية العلمية و األسس  

ليست آلية بحتـة تعتمـد    تكون عملية إبداعية و   أن يجب   اللغة العربية للناطقين بغيرها   
 عدم تفريق واضعي الكتب     فضالً عن  ،)1992 طعيمة، (على النظرية السلوكية القديمة   

ـ  والدراسات  وما تزال التجارببين التأليف للعرب والتأليف للدارسين األجانب،   ة قائم
ـ كناإلليه اآلخرون من األوروبيين في تعليم اللغة      إ ما وصل    إلىصل   ن أن إلى و أ ةليزي
     .نسيةالفر

 يجب )37 ص،1986  ،جنزرلي(  كما يرىج خاص بالطلبة األجانباء منهن بناإ
 المحددة لكل مرحلـة مـن   بحسب األهداف والمدد اًن يكون متدرج الخطوات متطور    أ

 في مجال التأليف    االختصاصمن ذوي    ة لجنة منتقا  ة تسمي   ويفترض ،مراحله التعليمية 
ـ      ، للمستويات كلها    المالئمة جالتربوي والتعليم اللغوي لوضع المناه      ده وهـذا مـا أكََّ
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 ثم نختـار النـصوص      ،ريبة من اللغة اليومية   قن نبدأ بالعبارات ال   أك ،)1992طعيمة،(
المفردات التـي تـستعمل فـي        ك سائل األعالم    ريبة من لغة و   قالجديدة والحديثة وال  

 ، اختيار النصوص والمواد من العـصور الزاهـرة        إلىن نصل   أ إلىار  نشرات األخب 
 عند   من مراعاته   البد  وشيء آخر  ،وبهذا يكون الطالب األجنبي قد تدرج في تعلم اللغة        

 ن تـصور الحيـاة االجتماعيـة والثقافيـة        أهو   التعليمية أو المواد اختيار النصوص   
 نصوصاً من القرآن   د والمعاني، ونور   ويكون فيها تنوع في التعبير     ،والحضارة العربية 

 وهذا كله  ، القدماء والحديثين  اِب والكتّ  وأعمال الشعراءِ   الشريف الكريم والحديث النبوي  
  .اهم ومستو الدارسينحسب تخصصب

 التـي تلقـي     ة العولم  أيضاَ ةللغة العربي ا  التي تواجه   العامة  التحديات مإن من أه  
والمرتبطـة  كلغـة ثانيـة   ي تدريس اللغة العربية بظاللها على جوانب الحياة الثقافية ف   

 فالعولمة ثقافياً كمـا     ،نترنت واإل االتصاالتتطور تقنيات   ات كبيرة على صعيد     تغيربم
تعني التوحيد النمطي للثقافات العالمية، أي القضاء     ) 60-59، ص   2002قدور،  (يرى  

مقوماتها التي من أهمها    على التعددية الثقافية، وفي مقدمتها الثقافة العربية عن طريق          
 تدخل الغرب في قضايا التعليم وتعميم النمط الثقافي الغربـي           فضالً عن  اللغة العربية، 

 االهتمامإذا توفر ولكن   ،التقليد للحضارة الغربية بماديتها وقيمها     فغلبت على لغتنا روح   
مة تؤكد أن    خاصة إذا عرفنا أن العول     ، ثقافي اختراقة تقل إمكانية حدوث     باللغة العربي 

 ،نترنـت  والثقافة والتكنولوجيا ولغة اإللم العةفهي لغ ، هي اللغة األولى  االنكليزيةاللغة  
كلّهـا   في المناطق الناطقة بها ة الثانية اللغة العربية التي أصبحت اللغ في  يؤثروهذا س 

 ،يالعبيـدل (حسب  بفي المعامالت التجارية واللوحات اإلعالنية وبقاء هذه اللغة الحية          
ـ        أن تحدث عن يي  لذ ا )2006  ة مصير هذه اللغات سيكون مشروطاً إذا ما أصبحت لغ

في هـذا    ة تواجه خصوماً وتحديات كثير    ةحيالفصية   العرب ةفاللغ ،جمعأي العالم   سلمم 
فالتحـديات  ،  )2006 خليفة، ( كما يرى  القرن منها ما هو خارجي ومنها ما هو داخلي        

ـ  تحلاللغوية كأن ة الثقاف  التي تستهدف  تعماريةالحمالت االس في   تتمثل   يةالخارج  ة اللغ
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ي التعليم الجامعي والبحث العلمي وفي جميع الفـروع          ف  العربيةِ  اللغةِ نكليزية محلَّ اإل
التـي تتمثـل بمـا       التحديات الداخلية  كذلك في    والعلمية والتقنية في التعليم الثانوي،      

لـى العولمـة بمفهومهـا       إ جة التوجهِ  وعلمية وتقنية نتي   اقتصاديةات  تغيرتواجهه من   
 .الحديث

أن الحفاظ على اللغـة      )2007،  موسى(مين العام لجامعة الدول العربية      أكد األ  
واجب قومي ومسؤولية تضامنية تقع على عاتق األسرة والمؤسسات التعليميـة   العربية
غة العربية الذي ندثار اللاعالم المختلفة، منبهاً إلى أن التخوف من إلووسائل ا والثقافية
األوساط الثقافية والنخب المعنية بأمر الحفاظ عليها يستوجب تـضافر الجهـود    يسود
  . الحفاظ على لغة الطفلإلستراتيجيةصياغة نهائية  لوضع

ا ال يتجزأ مـن              تُعدا من أركان العملية التعليمية وجزءتقنيات التعليم ركنًا أساسي 
 الـسريع   تغيرتحديات التي يواجهها العالم هذا اليوم وال       ولعل ال  ،النظام التعليمي الشامل  

تجعل من الضروري على المؤسسات التعليميـة        هاجميعالذي طرأ على نواحي الحياة      
أن تأخذ بتقنيات التعليم واالتصال ومستجداتها من أجل تحقيق أهدافها وفق المنظومـة             

ها التقنية الحديثة في القـرن       ويعد الحاسوب من أبرز المستجدات التي أنتجت       ،التعليمية
ات في النواحي المعرفية والعملية     تغير فظهور الحاسوب فرض كثيرا من الم      ،العشرين
لتشكل  هاجميعحتى أصبحت بصمة الحاسب اآللي واضحة المعالم في الميادين           هاجميع

الثورة  ألقتف ،)100،ص2000، الشرهان (أداة قوية لحفظ المعلومات ومعالجتها ونقلها
ومجاالتها، ومن أبرز  التقنية والمعلوماتية بظاللها على الحياة البشرية في شتى ميادينها
  ضرورياًالثورة أمراً تلك المجاالت؛ المجال التربوي، حيث غدا اتقان التعامل مع هذه

وتوظيف ، للناطقين بغيرهاالعربية السيما تعليم اللغةومن يتصدى للقيام بمهمة التعليم، ل
إلى التعلـيم    التعليم التقليدي ية والتدريس والخروج من     مصلحة المواد الدراس   ل سبالحا

  التي عرفهـا  الذي يجعل عملية التعليم أكثر جاذبية ونشاطاَ    الحديثة  التقنيات عن طريق 
 وتقويمها تبعاَ   وتنفيذهامنحنى نظامي لتصميم العملية التعليمية        بأنها )2007،الزهراني(
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، ومن هنـا  في مجال التعليم واالتصال البشري  بحوثنتائج ال ألهداف محددة نابعة من     
 الـذي بـه     بفي تسهيل عملية تعلم اللغة في محاوالت استثمار الحاس         تكمن االستفادة 

مبتعدين عن طرائق التدريس التقليديـة   يمكن تحقيق األهداف التربوية من عملية التعلم     
أن ) 1991،المغيـرة ( يـرى    ، )2010غالب ، ( الباهتة التي تتصف بالجمود والرتابة    

 والدارس الذي يتـابع     ،الميزة الواضحة للحاسب تكمن في قدرته على التفاعل والحوار        
 وهنا يدخل   م،درساَ تعليمياَ على الحاسب لن يسرح وإن حدث ذلك توقفت عملية التعلي           

 كلٍل دون  ها المختلفة مهارات تنمية اللغة العربية و     للتمكن من   ومساعداًالحاسوب معاوناً   
 بـصورة فرديـة أو جماعيـة       اسـتخدامها  ويمكن   ، البرامج التقنية   من خالل   و ملل أ

لى ما اختزنه الحاسـوب مـن        إ أن يعود  دارسلب ال الطا ، إذ يستطيع  بمشاركة المعلم 
ويستطيع تعليم نفسه بنفسه مهما كانت درجة اسـتيعابه          ،أصوات وتدريبات متى أراد   

  أصـوات  مـن الحاسـوب      مفقد يتعل  ، عنها وبعده ا منه وقربه ا له للغة ومدى اكتسابهِ  
  والكتابـة والمفـرداتِ     واالستماعِ ة القراء ةالصحيح ومهار  بها والنطق الحروف وتركي 

، وهذه من التحديات التي تحمل اللغة العربيـة ضـرورة مواكبـة             غويةوالتراكيب اللُ 
وجوديـة   مما يعني أن هذه الوسيلة ستـضمن         ؛في الوقت الحاضر  جميعها  التطورات  
، والوسائل اإلعالمية ن للوسائل التعليمية    إ :ويمكن أن نقول   ،التواصل الدولي اللغة في   

 وتوسـيع    وإثرائه  في تحسين التعليم   اًدور والقنوات الفضائية    نترنتخاصة شبكات اإل  
 فضالً عـن   وتحقيق أهدافه ورغباته     ،دارس األجنبي  ال اهتمامخبرات المتعلم واستثارة    

  فتقدم له ما يحتاج     إشراك جميع حواسه في عمليات التعلم،      في هتساعدأن هذه الوسائل    
 اللغة العربية والثقافة    ه من برامج لغوية وثقافية التي بدورها تزوده بالمعلومات عن         إلي

 وتساعده  الدارس يؤدي إلى تحسين نوعية التعلم ورفع األداء عند           من ثم  وهذا ،العربية
 النحويـة األخطـاء   ومن أهمهـا    جميعها    األخطاء في الوقوع   في االبتعادأيضاً على   
  . أي داللةلدارسي ليست لها عند ا الت واللفظيةواللغوية
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  إلى عدم الـوعي    يرجع سببه  قع و  استخدام المعلمين لهذه التقنية أقل من المتو       إن
المـدرس  قـدرة   هذه التقنية في تعليم اللغة أو عدم         التعليميِة بأهميةِ   المراكزِ في بعضِ 

  . استخدامهاعلى

 مكثفـة   نحن اآلن في عصر العولمة أو النظام العالمي الجديد الذي شهد جهوداً            
 بأن حقبة مـن   دول العالم الثالث أو الدول النامية تجاه من الدول المتقدمة    كبيراً وتحدياً

  واآلن ،االستقرار واالزدهار سوف تحل وتتزامن مع ثورة المعلومـات واالتـصاالت        
ـ    معدودة حتى أصبح العالم      ت بين أركان المعمورة بثوانٍ    تنتقل المعلوما   ةوكأنـه قري

  سنستفيد من  ومن هنا   ، )1998،مغنم(  نظام رأسمالي واحد   هذه القرية  يتحكم ب  ةصغير
تسهيل عملية تعلـم  نتاج البرامج الكمبيوترية والتفنن في توظيفها لفي إدور التكنولوجيا   

 فـي غة العربية تمتاز بخصائص فريدة تـساعد         فالل ، وانتشارها والمحافظة عليها   اللغة
أن االنتظام الصوتي في اللغة العربية      ) 217 ،ص 1999 الهرش،( ويرى   برمجتها آلياَ، 

على قابلية اللغة العربية للمعالجة اآللية       والعالقة الدقيقة بين طريقة كتابتها ونطقها يدلُّ      
   . خاصةة، وتوليد الكالم وتمييزه آلياَ بصوربشكل عام

مـشروع  وفي هـذا ال  ،مع اآلالت والتجارة االلكترونية   شتد الطلب على التعامل     ا
 طوعنن  حاول أ ، ن لتكنولوجي التربوي من ناحية أخرى    وا،  اللساني التطبيقي من ناحية   

لمنظومـة  لى ا إ حد سبل العملية التعليمية   أ والتكنولوجيا المعاصرة ك    الحاسوب ةمنظوم
  األجنبي دارس يتلقاها ال  هلةأساليبها لتكون مادة س   العربية بأصواتها وصرفها ونحوها و    

 تلمـداخال  وتثبيتـا    ، للوقت والجهد والمـال    بالتواصل المباشر مع الحاسوب توفيراً    
 للسانيات قـد   المنطقية فالصياغة العلمية،)2005 ،الشافعي (العمليات التعليمية التعلمية  

 الحديثة في التعامل مع     اتتقني إقامة تفاعل علمي دقيق بين البحث العربي وال        في تساعد
 حتى يـصبح    يث التقديم والتأخير والحذف مثالً    وية من ح  غلية وغير ال  و اللغ النصوص

 كمـا يعرفهـا      فاللغـة  ،واحـداً  ل بعداً البحث ذا أبعاد متعددة بعد أن كان النص يحم        
)Corder  ،1966 والتكـرارِ  باالستماع   تكتسب ةعاد  مهارة من المهارات أو    )5، ص  ،
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ذن ليس كتعلـيم   فهو إ   المعروفة،م اللغة هو تعليم مجموعة من المهارات اللغوية         فتعلي
العمليـة  علوم الفيزياء والهندسة وغيرها، فليست عملية تعلم معرفة من المعارف هي            

أن اللغـة  ) 1980الحبابي،(ويرى   ، التي تتم عند تعلم أو اكتساب لغة من اللغات         هانفس
ء وحضارة وثقافة وتراث وفي شكلها اللفظي مظهر من         في شكلها الكتابي كيان وانتما    

  .مظاهر النمو والتطور العقلي والنفسي

  :تعلم المهارات األساسية حاسوبياً
 :تعليم النطق واألصوات .1

 في   هو من أهم الصعوبات التي تواجه الطلبة        في اللغة العربية   ن نظام األصوات  إ
 عليهـا   اإلنكليزية التي كان يـصعب   أحمد أمين  ةرس مد ى فال أنس  ، للغة بداية دراستهم 

 في اللغة العربيـة لهـا         فاألصوات ،ؤلمنيإن عينكم ت  : بالعين فكانت تقول له    النطق
 ، والمعروف أن اللغة العربية تملك أوسع مدرج صوتي عرفته اللغـات        مكانتها الكبيرة 

  وتتوزع ،)2004،السليم ( أقصى الحلق  إلىحيث تتوزع مخارج الحروف بين الشفتين       
 بين األصوات   واالنسجاملى التوازن   يؤدي إ   عادالً في هذا المدرج توزعاً    هذه المخارج 

الجيم مع القاف، وال الحـاء مـع          وال ،فال تجتمع الزاي مع الظاء     والتآلف الموسيقي، 
 ألن الكالم   ،أن تعليم الكالم أهم من تعليم الكتابة      ) 6ص ،1990 ،ابراهيم(ويرى  الهاء  

 خير تمثيل فهو يبرز الجوانب الصوتية ويوضح طريقـة النطـق            هو الذي يمثل اللغة   
    فـي   ،)20-16ص ،1980 ،ناقة(  يقول ، الكتابة فله تغ الصحيح بكل جوانبه وهو أمر 

ذ يـرى التربويـون      إ ،الجانب الـصوتي   ،من أهم هذه الجوانب   إن   : أيضاً هذا الصدد 
  .صحيحالم تعليال  هو منذ البداية للدارس الكبرى لتعليم النطقةاألهمي

أجريت في اليابان دراسة على اللغات العالمية تستهدف معرفة أكثرهـا وضـوحاَ        
صوتياَ في استخدامات الحاسب اآللي ،فأثبتت أن اللغة العربية تتصدر هذه اللغات من              

  ).2002الضبيب،(هذه الناحية
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كل   أنمن أهمها، إلى السهولة في تعليمها  بهاإن للغة العربية خصائص تؤدي
فإن  نكليزيةاإل ر عنه برمز واحد أو حرف واحد عكس اللغِةت في العربية يعبصو

بثالثة رموز مختلفة، و مثال على ذلك صوت ر عنه صوتاً واحداً فيها قد يعب(F) في 
 كما في كلمة (PH) أو برمز (Fan) كما في كلمة (F) قد يعبر عنه برمز االنكليزية

(Elephant) أو برمز (GH)مة  كما في كل(Enough)) 32-31، ص1990،ابراهيم(  
 ، وخامساً، ورابعة صاداً، وأخرى زاياًومرة شيناً ،ينطق مرة سيناً) S( حرفال وأيضاً
 وهكذا تختلف اللغة الواحدة أو اللغات األوروبية ؛ينطق كلياًال ومرة   معطشة،جيماً

 للمتعلم الحاسوب يقدم هنا، و)1967،الحديدي(ي نطق الحروف الالتينية فيما بينها ف
 األصوات العربية والحركات القصيرة والحركات الطويلة، ويتم  علىبرنامجاً يحتوي

  تين وطين)ت،ط(  سيف وصيف،)ص س،(التركيز على الثنائيات الصغرى، مثل 
 أصوات  أشكاِلوتدريس) ص،ض،ط،ظ(والتركيز على األصوات المفخمة وهي ،

  على مواضِع والوقوِفمة بالتماريِن المدعالعباراِتها وتكوين ها ونطِق وتركيِبالحروِف
ر  تعبعباراٍت و جمٍلتصاغ هذه األصوات فيهنا يجب أن و،  والخطأ مباشرةالصواِب

  . اليوميِةنا حياِت فيها التي نستخدم عن الموضوعاِت

 :تعليم الكتابة. 2

إن الطالب األجنبي في كتابـة  ةلصعوب ا يدرك  ما كثيراًة العربية اللغ الذي يتعلم 
ى األول هـو    عنو للكتابة معنيان في تعليم اللغة العربية، الم        الكلمات والجمل العربية،  

 فهو كما يقول علمـاء      ،أو على اللوح  تسجيل الحروف والكلمات والجمل على الدفاتر       
لى رمـوز وخطـوط وأشـكال       ويل الفونيمات الصوتية المسموعة إ    اللسانيات هو تح  

 كلمـات  متصلة في صـورة حـروف أو       م أكانت منفصلة أ   سواءمكتوبة بطريقة ما    
اصطلح عليه اللغويـون    ا المعنى الثاني للكتابة فهو ما       مأ ،)51،ص  1997،رانالسع(

عبـد  (معنى كما يراها     بهذا ال   فالكتابةُ ،بأن الكتابة مرادفة للتعبير التحريري أو اإلنشاءِ      
 بطريقـة    أفكار وعرضها تـدويناً     على التعبير عن مجموعة    هي القدرةُ ) 1990النبي،
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 وهنا يتدخل الحاسوب في كيفية تعليم الكتابة بأن        ،وأسلوب سليم منظمة وبلغة صحيحة    
 وأعني  ،ةالمتشابه  كل مجموعة تضم الحروف    ،لى مجموعات إ هجائية الحروف ال  تقسم

 ،)2007حبيـب،  ( وهكذا ث ، ت ، ب ، الهجائية تعليمهم الحروف على طريقة الحروف    
 فـي   الحرف المختلفةهحرف من الحروف بأشكال ل   ك اسوب على الدارس  ويعرض الح 

  منفـصال   أو  مع غيره  مـن الحـروف       لكلمة وفي وسطها وفي آخرها متصالً     أول ا 
وترفق في بعض البرامج صورة للحـرف        أثناء كتابة الحرف،  في  ظهر حركة اليد    يو

 فـي تعلـيم     ي كما يرى التـويجر     عليها بعض األسهم لتوضيح طريقة كتابته      موضحاًَ
 الفتحة بعد ذلك يستخدم كل حرف من الحروف مع الحركات    ، العربية بواسطة الحاسب  

 وبعد انتهاء الـدرس يقـوم       ، سهلة ومفهومة للدارس    لتكوين كلمات  والضمة والكسرة 
 إلـى  نـسبة مـن النجـاح انتقـل       دارسق ال فإذا حقَّ ،  الحاسوب بإجراء التقويم الالزم   

 تعلم الحـروف  دارس من ينتهي الأن إلى  روف المتشابهة من الح  التي تليها  وعةمالمج
 أسماء الحروف الهجائية ونطقها نطقاً      ن يتعرف أدارس   لل ال بد و ، كلها الهجائية العربية 

  وشـكله  ربط صوت الحـرف برسـمه     ي  الدارس أن      حتى يستطيع  كتابتهاصحيحاً و 
ـ  وباِت الـصع  من أهـمِ   نإ : من القول  وهنا البد ،  )2006القحطاني ، ( ا  التـي يواجهه

 موقع الحرف في أول الكلمة وفي وسطها وفـي   في مراحل دراستهم األولى    الدارسون
   .خرهاآ

 :تعليم االستماع . 3

الدارس من االسـتماع    اللغة العربية صوتيات مرفقة تمكن       تستخدم برامج تعليم    
  اسـوب يقـدم الح ف،ف النطق الصحيح للحرف في حاالته المختلفـة     إلى الحروف لتعر 

صـورتها   فَن يتعـر  أ دارِس وعلى ال  ، في المستوى المبتدئ كلمات منطوقة     للدارسين
 وفي مرحلـة الحقـة يقـدم        ، الحاسوبِ  على شاشةِ  ةو كتاب أ ةالمرسومة أمامه صور  

 أمامـه علـى      المكتوبـةِ  الجملِة ن يتعرفَ أ دارِس وعلى ال  ، منطوقة  جمالً  الحاسوب
 .  لها باستخدام لوحة المفاتيحلمخصِص  في المكان اهابتن يكأو أ ،الشاشِة
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ن يـستمع  أ لـدارس  وعلـى ا    كامالً  الحاسوب نصاً  ميقدف في المستوى المتقدمِ  ا  أم 
  . المسموع التي يقدمها الحاسوب النص فهم عن أسئلِةة اإلجاب ليستطيع جيدٍةبصورة

 : تعليم التراكيب النحوية.4

العربيةِ  اللغةِ ليِم تع  في مناهجِ  ة صعوب  المجاالتِ  من أكثرِ  تعد ،   هـذهِ   وال تقتـصر  
 الناقـة، (  وفي هذا السياق يقـول .ه اللغة هذ فقط بل على أبناِءعلى األجانِب الصعوبةُ

وجب تبية ظاهرة تـسترعي االهتمـام وتـس       ر في لغتهم الع    العربِ عفَ ض  إن )1985
 رِف الص   قواعد ةن من أسباب هذا الضعف صعوب     أ وأضاف   ،ة العميق ة الجاد ةالمعالج

 مـن    نمطـاً  دارِس لل  يقدم الحاسوب  ف  ،  في مختلف الصفوفِ   لبةوالنحو التي تقدم للط   
 بعد  ، التي يتكون منها    البسيطةِ  األجزاءِ إلى ا ثم يحلله  ، العربية  النحويةِ أنماط التراكيبِ 

 لتثبيـت هـذا    مختلفـةٍ مرينـاتٍ  ت دارسذلك يستخلص له القاعدة وفي النهاية يتلقى ال       
  تركيـبٍ   شـرحِ  إلى  الحاسوب  وفي حالة نجاحه في التدريب ينتقلُ      ،ِه في ذهن  التركيِب
  . جديدنحوٍي

 :تعليم االستيعاب. 5 

 استيعاب المعنى المفرد وإنما المقصود هو اسـتيعاب المعنـى   د هنا ليس المقصو 
 عمـر،  (يـرى  يتطلب عدة أمور كما      ةالفائد به   الذي به الفائدة، والمعنى الذي تحصل     

1992(:  

  . التي تدل على المعنى اللفظيِة من القرائِن على عدٍد الكالممَلأن يشت. 1

  . طائفة من العالقات النحوية في الكالِم أن تتحققَ.2

3.اظ األخرى مناسبة في المعنى في الجملة وبين األلفلفظ مفرد  بين كِل أن يكون.   

ا تحتوي على    لكنه ، التي سبق شرحها    للتراكيبِ  أنماطاً  الحاسوب للطالبِ  ميقد وهنا
 بعد ذلـك    ، صورة توضح معنى المفردة    في الوقت نفسه   ويرافق ذلك    ، جديدةٍ مفرداٍت
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 ب نجاحه ينتقل به الحاسـو وفي حاِل ، كتابتها من ذهنهدارس ويحاول ال  ،تختفي الجملة 
 م الـدرس يقـد    وبعد انتهاءِ ،   منها  ليتأكد ة السابق ة له الجمل   أعاد إالَ و ، جمله أخرى  إلى

  . بالمفردات الجديدة أخرى قائمةارِس للدالحاسوب

  :تعليم القراءة. 6

  على قـدرتهم علـى قـراءةِ       ة العربي ة مستوى المبتدئين الذين يتعلمون اللغ     ديحد
  نـصاً  للدارِس الحاسوبميقد فهنا ، الحروِف  تناسب مخارج  ة صحيح ة قراء النصوِص

  منه قراءة كـل   طلب  ي و مها،فه و  سبق للطالب دراستها   يحتوي على تراكيب ومفرداتٍ   
، ويتـوفر   ثم يقدم له التمرينات المختلفة للتأكد من درجة فهم الطالب للنص           دقة ب ةجمل

في بعض البرامج بعض المقاالت المأخوذة من الجرائد أو المجـالت ويطلـب مـن               
  . الدارس التدرب على قراءتها

 تيةالـصو :  بكل مـستوياتها    العربية اللغة دارسوهكذا يستطيع الحاسوب تعليم ال    
 تـدريب   بل يـستطيع   ، والهجائية ة واألسلوبي   والداللية ةوالمعجمية  والنحوية  والصرفي
  إجـراء  للطالـبِ    يتـيح  و ،معتادة الدرس ال  غرفة به في    م يصعب القيا  تدريباً الطالب

 وسيلة  الحاسوب الطالب ف  انتباه ويثير   ، التعليم انفرادية ويحقق   ،تامٍة الحوار معه بحريةٍ  
  .روتين الحفظ والتلقين إلى الحرية والتنويع وتنمية شخصيتهمشوقة تخرجه من 

 مجال برمجيات تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها مجال خصب يحتاج إلـى             إن
 في   الحاسوبِ نجاحو ،)2007محمد،( كما يرى  جهود موازية وإلى فريق عمل متكامل     

 التعليمية للغـة     والبرامجِ جهزِةفر األ ا األولى على تو   د في الدرجةِ  م يعت  التعليميةِ العمليِة
  كفاءة المعلمين في التعامل في إعـداد الوسـائلِ         فضالً عن  ،العربية لغير الناطقين بها   

،  للتعليم وتدريب المعلمين على الحاسوب الستخدامه كأداةٍ     ،  التعليمية بتكاليف وجهد أقل   
 دارس محددة لل   على التنبؤ باستجابات   رن الحاسوب قاد  أ ذلك ويدعمه      ما يرجح  ولعلَّ
 وخبرته فـي   ملكته اللغوية بحكم قادرن المعلم في حين أ ، منه توقعه المبرمج ي لما   وفقاً
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 واستفـسارات  أسـئلة  به الدارس مـن  ههن يواجأستجابة لكل ما يمكن  على اال  التعليم
، فلن يكون باإلمكاِن إلغاء دورِه مهما تطور الحاسوب، فاستخدامه يهدف      لغوية ونحوية 

ومن عزيز التعليم الذاتي مما يساعد المعلم في مراعاة الفروِق الفردية بين طالبه،             إلى ت 
ولكن دوره وطبيعة عملـه سـتختلف ألن         ، يؤدي إلى تحسين نوعية التعلم والتعليم      ثم 

ذكاء الحاسوب االصطناعي ال يرقى بأي حاٍل من األحـوال إلـى  ذكـاِء اإلنـسان                 
  .الطبيعي
  :الخاتمة

العربيـة  ألمة ااظ على اللغة العربية التي تنقل األفكار والمفاهيم بين أبناء           من الحف  البد
 فيجب الحفاظ عليها بتطويرها كـي       فهي متجددة بفضل ميزاتها وخصائصها،     ،الواحدة

الرؤية ثم التقنية الحديثة لتحسين تعليم اللغة العربية كلغة ثانية ،  تتفاعل مع المستجدات
 الستخدامات التقنيات الحديثة في تعليم اللغـة العربيـة   م عملياً أ  كانت المستقبلية نظرياَ 

 من خالل السياق الثقـافي  ، وذلككلغة ثانية في ظل انتشارها واستعمالها من قبل العالم 
تنـاول  و ،أو الديني أو السياسي ليشمل ثروة لغوية في حياة الدارسين اليومية وإثرائه           

 التحـديات   فضالً عن، تواجه اللغة العربية اليوم   أهم التحديات العامة التي     أيضاً البحث
 أهمهـا مـن    و ،الخاصة التي تواجه الدارسين في برامج تعليم اللغة العربية كلغة ثانية          

اللهجة المحكية وحرص أجيال هذا القرن على التحدث باللغة اإلنكليزية على حـساب             
  .ب وطموحاتهمناسب تطلعات  الطلبة األجانلتبناء المناهج   و،اللغة العربية
 :التوصيات

أهمية دور مجامع اللغة العربية في الوطن العربي في البحث عن كيفيـة تقـدير                -1
 .معتزاَ وفخوراَ بهاالمواطن العربي للغته العربية 

إمكانية االستفادة من علم اللسانيات الحديثة بهدف الوصول إلى فهم أعمـق للغـة              -2
 .العربية ولموقعها في الحياة  الفكرية
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 .رفع مستوى تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في المحتوى وأساليب التدريس -3

، لدارسين األجانب مثل، المسرحيات الصفية    بالنسبة إلى ا  االهتمام بالتعليم الموازي     -4
 لتمكين الطلبة مـن مهـارة الحـوار         حالت العلمية والترفيهية  ر، وال توالمسابقا
 .والحديث

 بغيرها بكيفية   العربية للناطقين بية للمعلمين الذين يدرسون اللغة      وضع برامج تدري   -5
 كاملةً ومن نصيب من يتقن اللغةَاالستفادةاستخدام التقنيات حتى تكون . 

تقدير حاجات تعلم اللغة العربية كلغة ثانية للكبار من منظور الدارسين جزء مهـم        -6
 .لتطوير منهاج معين كأساس ، ويمكن للخبراء استخدامهامن البرنامج التعليمي

ضرورة تطوير مناهج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها من المستوى التقليـدي             -7
 .يإلى المستوى اإللكترون
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