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 األول: اإلطار النظري للبحثالفصل 

  البحث ملخص أوال:                                        

مليون شخص حول العالم؛   400إن اللغة العربية إحدى اللغات الهامة المستخدمة من أكثر من  

وهي لغة ثرية تتميز بميزات قل نظيرها في اللغات األخرى، ومن خالل عملي في إحدى مدارس  

ن أوالحظت أيضا  الطالب عن تعلم اللغة العربية،سلطنة عمان الخاصة، الحظت عزوف 

وعندما ناقشت بعض الطالب في  المتفوقين منهم في اللغة العربية يتفوقون في المواد األخرى،

سبب ذلك، لم أصل لسبب محدد؛ فقررت عمل هذا البحث بغرض الوصول إلى أسباب هذا  

وتوازنهم النفسي، وتفوقهم في المواد    الربط بين تفوق الطالب في اللغة العربية   العزوف ومحاولة

كما يقبلون على  ،وضع خطة أو تصور لكي يقبل الطالب على تعلم اللغة العربيةو األخرى،

تعلم غيرها من اللغات، وبدأت في جمع المعلومات والحصول على المراجع التي سأستخدمها 

، وبالتالي شرعت في اإلنترنت في البحث، من خالل المواقع العلمية المتخصصة على شبكة 

العمل على وصف وتحليل هذه الظاهرة التي تهم كل عربي وكل ناطق بالضاد، بل وحاولت 

في المواد األخرى، وقد  هماللغة العربية و تفوق فوق الطالب فيأيضا بحث العالقة بين ت

 استخدمت المنهج الوصفي التحليلي في ذلك.

 كالتالي: ائجوكانت النت

لة بين تعلم الطالب للغة العربية وتفوقهم الدراسي في بقية المواد وجود عالقة ذات دال

 واستقرارهم النفسي أيضا.

من المعلمين أكدوا على أن تفوق الطالب في اللغة العربية يعني تفوقهم في بقية   %90أكثر من  -

 المواد.

 فقط هم من أنكروا ذلك. 10% -

ن سوق العمل هو من يحكم تعلم الطالب وإقبالهم عل تعلم أمن المعلمين وافقوا على  80% -

 اللغة العربية.

يرجع على طريقة تقديمه  ،من المعلمين أن عزوف الطالب عن تعلم اللغة العربية %60أكد  -

 ومناهجها والكتب المدرسية غير المشوقة، والتي ال تشجع الطالب على التعلم.

المعلمين أكدوا أن سوق العمل له تأثير على عزوف الطالب عن دراسة اللغة العربية؛ معظم -

وسوف أطرح في نهاية   حيث ال يقبل الطالب على العربية ألنها غير مطلوبة في سوق العمل.

البحث ما توصلت إليه من نتائج وما أوصي به كي نعطي اللغة العربية حقها من التعليم والتعلم 

بل وفي جامعاتنا والتوصل لألسباب النفسية والمجتمعية التي تؤدي لعزوف   ،في مدارسنا 

 . الطالب عن تعلم اللغة العربية
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 ملخص البحث باإلنجليزية:

Arabic is one of the important languages spoken by more than 400 

million people around the world; It is a rich language characterized by 

features that are few in other languages, and through my work in one of 

the private schools in the Sultanate of Oman, I noticed the students' 

reluctance to learn Arabic, and when I discussed with some students the 

reason for this, I did not find a specific reason; So I decided to do this 

research in order to reach the reasons for this reluctance and to try to 

develop a plan or a vision for students to accept learning the Arabic 

language as they accept to learn other languages, and I began collecting 

information and obtaining references that I will use in the research, 

through specialized scientific sites on the Internet. Therefore, I set out to 

work on describing and analyzing this phenomenon that concerns every 

Arab and every speaker of the antidote. It also tried to discuss the 

relationship between learning the Arabic language and its impact on 

students’ superiority in other subjects, and I used the descriptive-

analytical approach in that . 

There is a significant relationship between students' learning of the 

Arabic language and their academic excellence in the rest of the subjects 

and their psychological stability as well . 

-  More than 90% of the teachers confirmed that the students' superiority 

in the Arabic language means their superiority in the rest of the subjects . 

Only 10% of the respondents denied this . 

- 80  %of teachers agreed that the labor market governs students' 

learning and their interest in learning the Arabic language . 

- 60 %of teachers confirmed that students' reluctance to learn the 

Arabic language is due to the way it is presented, its curricula, and 

uninteresting textbooks, which discourage students from learning . 

Most of the teachers confirmed that the labor market has an impact on 

students’ reluctance to study the Arabic language; Where students do not 

accept Arabic because it is not required in the labor market . 
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At the end of the research, I will present the findings of the research and 

what I recommend in order to give the Arabic language its right of 

teaching and learning in our schools, and even in our universities, and to 

reach the psychological and societal reasons that lead to students' 

reluctance to learn the Arabic language . 
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 ثانيا التقديم:                                             

هي ملخص حقيقي للشعب الذي يستخدمها وثقافته   -أيا كانت  -مما ال يخفى على أحد أن اللغة  -

وحياته وكل ما يتطلع إليه في غده وكل ما حصل له في ماضيه، ومن هذا المنطلق ومن خالل 

أعمل معلما للغة العربية منذ عشرين عاما في العديد من مدارس اهتمامي باللغة العربية حيث  

سلطنة عمان، ومن خالل احتكاكي بالعملية التربوية والتعليمية في هذا البلد، الحظت أن تعلم 

اللغة العربية لم يكن من أولويات الطالب بل وحتى أولياء األمور؛ وذلك ألسباب سوف 

ا المنطلق بدأت في بحثي هذا، فهذه القضية تؤرقني منذ نناقشها في ثنايا هذا البحث، ومن هذ

سنوات ولم أجد لها حال، فالقضية والمشكلة متشعبة ولها أكثر من طرف مشترك في التسبب 

فيها، فهناك المناهج الدراسية والمعلم وتأهيله والوزارة وطريقة إدارتها للعملية التعليمية 

المناهج والمعلم وطرق التدريس الخاصة  والحكومة وطريقة صرفها على إعداد كل من:

باللغة العربية والتأهيل للمدارس باألجهزة الخاصة التي تستخدم في تدريس اللغة العربية، 

وكذلك المعلم نفسه وكيف ينظر هو شخصيا لقيمة تدريس اللغة العربية، وكيف يصاب 

عد حد، وال يهتم بدراستها باإلحباط أحيانا عندما يرى أن المادة التي يدرسها تتدهور إلى أب

إال القليل، وحتى المهتمين بذلك قد يكون اهتمامهم ليس لحبهم للغة العربية بل للنجاح فقط 

 والحصول على درجات تؤهلهم لدخول الجامعة فقط.

اللغة هي أكمل ما توصل إليه اإلنسان من وسائل التفاهم؛ نظرا لما تمتاز به من اليسر  و

والقدرة على التعبير واإلبانة عن كل ما يجول في الخاطر ويجيش في   والوضوح ودقة الداللة،

 العواطف والوجدان. النفس من ألوان

اكتساب المهارات اللغوية السليمة يساعد المتعلم على التعلم، وتعد مهاراتي القراءة والكتابة  و

حيث تؤدي  على التعلم في مراحله األولى، طفلمن أهم المهارات األساسية التي تساعد ال

في القراءة مثال إلى فشل التلميذ في فهم المواد الدراسية األخرى؛ ألن النجاح في كل  ضعفال

العديد من القدرات  حتاج إلىمادة يستوجب قدرة التلميذ على القراءة، كما أن مهارة الكتابة ت

م الفعال، ولذلك والمهارات األخرى، ويمكننا القول: إن القراءة والكتابة هما الطريق إلى التعل

القراءة والكتابة   – يجب على الجميع التكاتف والتعاون فيما بينهم لتقوية وتدعيم تلك المهارتين  

 وربطهما بالمهارات اللغوية األخرى حتى تكتمل الشخصية. – 

والتحصيل الدراسي ليس مؤشرا على التفوق العقلي ومعدالت الذكاء فحسب، بل يعتبر       

الشخصية والنجاح في عمليات التكيف السلوكي، وهذا التكيف يقوم على دليال على توازن 

استخدام الفرد لمهاراته اللغوية المتعددة وخاصة ما يتعلق بالقراءة والكتابة. ولعل البعض 

 يتساءل اآلن: هل بالفعل هناك عالقة بين المهارات اللغوية والتحصيل األكاديمي لدى التالميذ؟

عن هذا السؤال بقولنا: إن اكتساب المهارات اللغوية بصورة صحيحة يؤدي يمكننا اإلجابة       

وهذا ما أشارت إليه العديد من الدراسات والتجارب  إلى اكتساب تحصيل دراسي عال،

واألبحاث التي تناولت هذه القضية في العديد من بلدان العالم، فاللغة ليست أداة للتواصل فقط 
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ر واألحاسيس فحسب؛ ولكنها مفتاح التعلم، ومن خالل االهتمام وال أسلوب للتعبير عن المشاع

 .بها وتعليمها بالصورة السليمة للتالميذ يمكننا العمل على زيادة التحصيل الدراسي لهم

 وعلى ذلك قمت بتقديم هذا البحث راجيا أن ينال العناية والمتابعة الجديرين به.
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 ثالثا مشكلة البحث:

يهدف تعليم اللغة منذ الصغر إلى تمكين الطفل من التعرف على أدوات المعرفة عن طريق  

 تزويده بالمهارات اللغوية األساسية في القراءة والكتابة والتعبير. 

إن أيَّ مجتمع ينشد التقدّم والرفعة والرقي، ويبحث لنفسه عن مكان مميّز في هذا العالم الفسيح 

وأن يحسَن العناية بلغته القومية، ويعمَل جاهداً بما أوتي من علم المترامي األطراف؛ البد 

وبصيرة على تذليل الصعوبات والعقبات التي تعترض مسيرة تعليمها وتدريسها لألجيال 

المتتابعة. تعد اللغة من أهم وسائل التواصل والتفاهم بين اإلنسان وبيئته ألنها وسيلة إرسال مثلى  

الذي تعتمد عليه التربية من جميع النواحي، كما يعتمد عليها كل نشاط لبني البشر، وهي األساس  

 يقوم على منفعة اإلنسان سواء كان ذلك عن طريق التحصيل والفهم أو عن طريق التعبير

 ومشكلة البحث تتمثل في التساؤالت التالية: 

 هل هناك عالقة بين تعلم اللغة العربية وإجادتها ونفسية الطالب؟؟؟؟؟؟ -

ل هناك عالقة بين تفوق الطالب في اللغة العربية وتحصيلهم الدراسي وتفوقهم في المواد ه -

 األخرى؟ 

 وإذا كان هناك عالقة فلماذا يعزف الطالب عن دراسة اللغة العربية؟ -

 هل هناك عالقة بين سوق العمل وعزوف الطالب عن دراسة اللغة العربية؟ -

 ة؟ما المقترحات والحلول لهذه المشكل -

ومن خالل هذه التساؤالت انطلقت في الدراسة مستخدما المنهج الوصفي التحليلي لتحليل   

 ودراسة هذه المشكلة الظاهرة.... 

 رابعا مصطلحات البحث:

في كتابه: "علم اللغة النفسي بأنه: دراسة اآلليات  : يعرفه آالن جارنهامعلم النفس اللغوي -1

العقلية التي تجعل من الممكن للناس استخدام اللغة. إنه تخصص علمي هدفه وضع نظرية 

 متماسكة للطريقة التي يتم بها إنتاج اللغة وفهمها".

  : عرف المنهج المدرسي بأساليب متعددة، فيرى البعض أن المنهج المدرسي: هوالمناهج -2

التعليم التراكمي للمعرفة المنظمة الموجودة في الموضوعات الدراسية، بينما يرى آخرون أن 

 المنهج المدرسي هو أساليب للتفكير والبحث حول ظاهرة ما.

: تناول كثير من الباحثين في علم النفس والتربية مفهوم التفوق إال أنه ظهر بينهم التفوق  -3

وم التفوق، فمنهم من عرفه في ضوء مستوى التحصيل اتجاهات مختلفة في تعريفهم لمفه
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الدراسي ومنهم من عرفه في ضوء مستوى الذكاء ومنهم من عرفه في ضوء مستوى األداء 

وقد عرف تيرمان و هو رائد الباحثين في ميدان التفوق  ،ومنهم من عرفه في مستوى الموهبة

استانفورد  إذا انطبق عليه مقياس 140العقلي أن الطفل المتفوق هو من تجاوزت نسبة ذكائه 

بأنهم األطفال الذين يحصلون   :لتعريف عرف تيرمان و آخرون المتفوقيناللذكاء، وفي ضوء هذا  

على نقاط عالية في اختبارات الذكاء العام التي تدل على استعدادهم واستمرارهم في جديتهم في 

 االختبارات و أن يكونوا أعضاء منتجين في المجتمع.

وبهذا يكون  ،قتصر تيرمان على اختبارات الذكاء لتحديد التفوقاأنه في هذه التعريفات ونجد 

 المعيار األساسي عند تيرمان للتفوق هو الذكاء.

قد توسعت في تعريفها للطفل المتفوق بأنه الطفل الذي يتعلم بقدرة  1923إال أن هولنجورث 

قى أو الرسم أو في المجاالت الميكانيكية وسرعة تفوق بقية األطفال في مجال الفنون أو الموسي

 وفي التحصيل األكاديمي.

: نشاط يهدف إلى اكتساب المهارات والحصول على المعرفة الجديدة، واإلنسان هو التعلم -3

المقصود في هذه العملية، بالرغم من قدرة الحيوانات على التعلّم، وتتحقق هذه العملية التعليمية 

 وك والقيم واألفكار وغيرها. عند انعكاسها على السل

  التعليم:-4

عملية منظمة تهدف إلى اكتساب الشخص المتعلم "التعليم بأنّه ( 2011)السلطاني،  يُعرف

لألسس العامة البانية للمعرفة، ويتم ذلك بطريقة منظمة ومقصودة وبأهداف محددة ومعروفة، 

نّه عبارة عن إالتعليم هو عبارة عن نقل للمعلومات بشكل منسق للطالب، أو  نإويمكن القول 

 ."ن قِبَل الُمتلقّي بطرق معينة معلومات، ومعارف، وخبرات، ومهارات يتم اكتسابها م

"هو طريقة لدراسة الظواهر أو المشكالت العلمية من خالل : المنهج الوصفي التحليلي-5

القيام بالوصف بطريقة علمية، ومن ثم الوصول إلى تفسيرات منطقية لها دالئل وبراهين تمنح 

 تحديد نتائج البحث.الباحث القدرة على وضع أطر محددة للمشكلة، ويتم استخدام ذلك في 

: هي كل ما يكتسبه المتعلم من معارف ومهارات واتجاهات وقيم نتيجة مخرجات التعلم -6

 مروره بخبرة تربوية معينة و دراسته لمنهج معين.

: يعّرف سوق العمل على أنّه سوق افتراضي كما أنّه نوع من أنواع األسواق  سوق العمل -7

باإلضافة إلى    ،ن األشخاص الذين يبحثون عن وظائف مناسبةاالقتصاديّة، حيث يجتمع فيه كل م

أصحاب هذه الوظائف من أصحاب الشركات والمؤسسات المختلفة، حيث يعتبر هذا السوق حلقة 

 وصل بين كل األشخاص المرتبطين ارتباطاً مباشراً بالعمل.
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الصحة النفسية، التي المستوى الثالث ب  :بأنه  يعرفه العديد من علماء النفس:  التوازن النفسي  -8

يجب أن ينالها ويعيش بها الفرد، و تسبقها السعادة والرضا النفسي، وكالهما نمطين متعلقين 

بالمشاعر، والرضا بكل ما هو مقسوم للمرء. وعند وصول اإلنسان لمرحلة التوازن النفسي، 

رضا، فيتزن مع فهو بذلك يصل إلى حالة ديناميكية فريدة، تجمع له مزايا كفتّي السعادة وال

 شعوره باالستقرار النفسي. 

 التفوق األكاديمي:  -9

( بأنّه "قدرة الشخص academic excellenceيُعرف التفوق الدراسي )باإلنجليزية:    لغة:    

الواضحة على أداء األنشطة الدراسية، وإنجازها، والتفوق فيها، وال يقتصر التفوق الدراسي  

وحسب، إذ يتميز المتفوق دراسيًا بقدرته على تحقيق درجات عالية على تحقيق درجات جيدة 

 والقدرة على تحقيق أداء فريد بين أقرانه".

    اصطالحا:

"يعتبر التحصيل الدراسي أحد المظاهر األساسية للنشاط العقلي الوظيفي عند األفراد حيث      

في التحصيل الدراسي واألداء  العلماء والباحثين أن بعض األفراد يظهرون تفوقا    الحظ عدد من

إلى معامل ذكاء مرتفع إذا ما قيس ذكاؤهم بمقياس محدد، األمر الذي   في مختلف الحاالت ولكن

اتخاذ المستوى التحصيلي المرتفع محكا للتفوق  دفع بعض الباحثين والمشتغلين في التفوق إلى

الدراسي، و من هؤالء تيرمان وجوان حيث حددا التفوق الذي يدل على االستعداد للنبوغ 

أما جامعة جونيز  ، % 90%فأكثر، كما حدده فوكس بأكثر من  90بالحصول على درجات 

 .(28ص ،2007)الصاعدي، "%98فحددته بأكثر من 

 ة:خامسا أهمية الدراس

هذه الدراسة يتوقف عليها مستقبل تعليم وتعلم اللغة العربية في الوطن العربي، وال أبالغ في     

ذلك؛ فقد عرضت بالتحليل والوصف والنقد لتحديد العالقة بين إجادة الطلبة للغة العربية والتفوق 

 الدراسي في المواد األخرى.  

العربية مهمة جدا؛ وذلك كي نحصل على طالب وإيجاد العالقة بين نفسية الطالب وتعلم اللغة  

 متوازن نفسيا وهذا ما سأحاول إثباته في هذا البحث إن شاء هللا.  

اللغة العربية لغة األدب والعلم واألخالق والذوق والرجولة وهذا ما سأثبته بإذن هللا تعالى من ف

 خالل هذا البحث.
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 :دراسةسادسا المنهج المستخدم في ال

 المنهج الوصفي التحليلي:  الباحث استخدم

والمنهج الوصفي التحليلي يقوم على أساس تحديد الظاهرة ووصف طبيعتها ونوعية العالقة 

 ( 107: 2006بين متغيراتها وأسبابها )الحمداني، 

وبالتالي تحديد العالقة بين تعلم وإجادة اللغة العربية وتفوق الطالب في المواد األخرى، وهل  

 ة ذات داللة إحصائية أم ال.  توجد عالق

 سابعا الفرضيات:

المتغير  تعلم الطالب للغة العربية وإجادتهم لها و المتغير المستقل أفترض أن هناك عالقة بين-

 توازنهم النفسي وتفوقهم في المواد األخرى.التابع 

ي وتفوقهم ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين تعلم الطالب للغة العربية وتوازنهم النفس-

 في المواد األخرى. 

     توجد عالقة ولكن غير مباشرة. -

 وجود متغير وسيط وهو االلتحاق بسوق العمل. -
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 :اللغة العربية وخصائصها النفسيةالثاني:  فصلال

 .تعريف اللغة  -

  .عالقة اللغة بعلم النفس -

 .بنفسية الطفل العربية عالقة اللغة  -

 .وسمات الشخصيةاللغة العربية  -

  .وظائف اللغة -

 .تطور اللغة العربية -

-  
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 تعريف اللغة: –

، وتكلم باللغو و  يلغولغو: لغافالن  :أنها (674، أساس البالغة، ص الزمخشري )عرفها لغة: 

 و تقول " زاغ عن الصواب و صفا و تكلم بالرفت و للغا  لغا

 سمعت ، وفاستنطقتم:  فاستعملهموتكلمت إذا أردت أن تسمع من األعراب    هلغوت بكذا: لفظت بو

 .ءالعطا  صفي، و قال الراعي لغواهم

 القرع.  راعهافي لجة الماء لما  مبنية لغواهاالماء  قوارب 

 مه وأتم البالغات  بالغتهااللغة، و تقول لغة العرب أفصح اللغات و  هو من لغواهمتقول: اسمع  و

 ؟ المالغاة  ذهه، و ما هصاحبت بالغي وه، و هزلته غيته، و ال يغاطونفي الحسابات:  البالغون

أما في المجاز: " لغا عن   ةيالدفي  اهعدويإذا لم  لغوا، الحاشية، و أخذوا نيميحلف بلغو ال و

 ."اهعن دالصواب " حا، و عن الطريق

 أما اللغة اصطالحا: 

 : "أّما َحدُّها فإنها أصوات يُعَبُِّر بها كل قوم عن أغراضهم". بقولهابن ِجنِّي  عرفهافي

نظام من الرموز الصوتية االعتباطية يتم بواسطتها التعارف  ( بأنها "1987ويعرفها )عمايرة،  

حيث المخارج أو الحركات التي يقوم بها بين أفراد المجتمع، تخضع هذه األصوات للوصف من  

 ."جهاز النطق، ومن حيث الصفات والظواهر الصوتية المصاحبة لهذه الظواهر النطقية

 "ظاهرة اجتماعية تستخدم لتحقيق التفاهم بين الناس( بأنها 1990وعرفها )يوسف، 
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  -قة اللغة بعلم النفس: الع

علم النفس من  و لى علم اللغةإينظرون  -الى وقت قريب -على الرغم من أن العلماء كانوا 

إال أنهم استطاعوا تأكيد وجود عالقة وطيدة بين هذين الفرعين من فروع   ،زاويتين مختلفتين

 وذلك بالوقوف على الموضوعات المشتركة بينهما وهي: ،المعرفة

 دور اللغة في التفكير.  -1

 سس نفسية. ألى تعقيدها بأن ذلك قائم على إالنظر الى بساطة اللغة أو  -2

 تأثير اللغة على الذاكرة. -3

 التذكير أو االستحضار واالنتباه واإلدراك الحسي. -4

 . اإلنسان لتطور دور اللغة الرئيس في فهمنا -5

 و كبح اإلدراك الحسي.  أالقيود  -6

كيفية اختزان المفردات في الذاكرة أي المعجم الذهني واألسباب المؤدية الى سهولة  -7

 استحضارها عند الحاجة إليها لالستعمال. 

 اكتساب اللغة عند الطفل.  -8

 سة العقل البشري جعل العلماء اللغة والعقل من أهم إسهامات علم اللغة في مجال درا -9

 .وجعلوا أيضا علم اللغة فرعا من فروع علم النفس المعرفي

أن هناك عالقة وعالقة قوية أيضا بين علم   :سبق نستطيع أن نقول وبكل ثقة  ماإذن ومن خالل  

و ألى اللغة أنها معقدة إاللغة وعلم النفس، فكالهما يؤثر في اآلخر ويتأثر به، فينظر الطالب 

 لى اللغة وارتياحه لها من عدمه.إسهلة على أساس نفسي، أي من خالل ذاته ونفسه ونظرته 

 وهذا ما حاولت إثباته من خالل هذا البحث. 

 ن وعلماءيفقد اهتم بها كل من اللغوي ينسانإلمن أهم مظاهر السلوك ا  رانت اللغة مظهولما كا

 نوالنفس، فعلماء النفس يهتمون بالظاهرة اللغوية ليوضحوا السلوك بصفة عامة، واللغوي

 يهتمون بها ليبينوا السلوك اللغوي بصفة خاصة، وعلم النفس يهتم بمعظم نواحي اللغة وبخاصة

 بالعقل والنفس البشرية. قة الما له ع
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  حظ أنالقة الوثيقة بين علم اللغة وعلم النفس في مجال التحليل النفسي، حيث نالتظهر الع "و

  عاطف ) "في حد ذاتها ةالمحلل النفسي إنما يدرس ألفاظ ذلك الشخص وتعابيره الحالم

 . (52ص، 1986مدكور،

 عن عالقة اللغة بنفسية الطفل فنجد ذلك واضحا من خالل:أما 

كورت كوفكا: "إذا أراد المعلم أن يعلم الطفل لغة دقيقة ومهذبة، فإن عليه أن  عالم النفس     

   . يعلمه السلوك الدقيق والمهذب"

فالمعلم الحاذق يرى بوضوح العالقة بين النشاطات اللغوية وخصائص شخصية الطفل المتعلم، 

 بما في ذلك أحواله النفسية واالنفعالية، وخبراته الحياتية، ومواقفه مما يجري حوله من شؤون.  

 وهذا شكل توضيحي للنمو اللغوي عند الطفل:

 

 

أي انه قبل ذلك ال يعرف   -في الشهر السادس ونالحظ من الشكل السابق أن: بداية نطق الطفل

وبعد ذلك تبدأ مرحلة المناغاة، وبعد أن يصل عمرة سنة كاملة يبدأ في الكالم البسيط   -البكاء  يرغ

 ماما...( وهكذا.   –مثل )بابا 
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ليست أنها و ، عن طريق المثيرات واالستجابات،ن اللغة تكتسب اكتساباأوهذا الشكل يدل على 

 فطرية.

يتم التفكير من خالله ويمكننا من  -أي ذاتي-اندماج بين كالم خارجي وكالم داخلي  :اللغة هي و

وتدفعنا هذه الفكرة   ، ن اللغة والتفكير كيانان ثنائيان من ظاهرة مشتركةأطمئنان الى  ان نخلص بأثم  

ن التفكير  وذلك أل ؛تفكيرن نستنتج انه بدون اللغة ال يكون ثمة أاتساقا مع خالصتها المنطقية الى 

 .يعتمد على اللغة

إن تعليم اللغة منذ الصغر يؤدي إلى تمكين الطفل من التعرف على أدوات المعرفة عن    :وأقول

 طريق تزويده بالمهارات اللغوية األساسية في القراءة والكتابة والتعبير.

مكان مميّز في هذا العالم الفسيح إن أيَّ مجتمع ينشد التقدّم والرفعة والرقي، ويبحث لنفسه عن  

المترامي األطراف؛ البد وأن يحسَن العناية بلغته القومية، ويعمَل جاهداً بما أوتي من علم 

وبصيرة على تذليل الصعوبات والعقبات التي تعترض مسيرة تعليمها وتدريسها لألجيال 

ن وبيئته ألنها وسيلة إرسال مثلى  المتتابعة. تعد اللغة من أهم وسائل التواصل والتفاهم بين اإلنسا

لبني البشر، وهي األساس الذي تعتمد عليه التربية من جميع النواحي، كما يعتمد عليها كل نشاط 

 يقوم على منفعة اإلنسان سواء كان ذلك عن طريق التحصيل والفهم أو عن طريق التعبير. 

ا لما تمتاز به من اليسر  فاللغة هي أكمل ما توصل إليه اإلنسان من وسائل التفاهم؛ نظر

والوضوح ودقة الداللة، والقدرة على التعبير واإلبانة عن كل ما يجول في الخاطر ويجيش في 

 النفس من ألوان العواطف والوجدان.

ويهدف تعليم اللغة منذ الصغر إلى تمكين الطفل من التعرف على أدوات المعرفة عن طريق  

ي القراءة والكتابة والتعبير، ومساعدته على اكتساب تزويده بالمهارات اللغوية األساسية ف

عاداتها الصحيحة والسليمة، ولقد اهتمت جميع الدول بتعليم لغاتها منذ أقدم العصور، وأولت 

اهتماما كبيرا بتدريسها وتعلمها؛ ألن اللغة هي الوسيلة األولى التي تؤدي إلى تحصيل المعرفة 

 اإلنسانية وتكوين الخبرة وتنميتها.

إن اللغة بالنسبة للطفل هي األداة التي يعتمد عليها في االتصال بالبيئة وكسب الخبرات المباشرة 

ومتابعة عملية التحصيل العلمي والدراسي، وال يتأتى ذلك إال من خالل المدرسة التي يتوفر فيها 

تهم على أن المعلم الناجح في دوره بتعليم اللغة للمتعلمين. وقد دلت تجارب المربين واختبارا

فشل التالميذ وإخفاقهم في الدراسة راجع إلى ضعف مستواهم في اللغة وعجزهم عن فهم المادة 

المكتوبة، وهذا يدل على أن اللغة عنصرا جوهريا وأساسيا في عملية التعلم، وعن طريقها يتعلم 

 اإلنسان ما يريده من العلوم.

د المتعلم على التعلم، وتعد مهاراتي القراءة  ولذلك فإن اكتساب المهارات اللغوية السليمة يساع

والكتابة من أهم المهارات األساسية التي تساعد المتعلم على التعلم في مراحله األولى، حيث 

تؤدي الصعوبات في القراءة مثال إلى فشل التلميذ في فهم المواد الدراسية األخرى؛ ألن النجاح 
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اءة، كما أن مهارة الكتابة تستلزم العديد من القدرات  في كل مادة يستوجب قدرة التلميذ على القر

والمهارات األخرى، ويمكننا القول: إن القراءة والكتابة هما الطريق إلى التعلم الفعال، ولذلك 

القراءة والكتابة   – المهارتين    هاتينيجب على الجميع التكاتف والتعاون فيما بينهم لتقوية وتدعيم  

 وية األخرى حتى تكتمل الشخصية.وربطهما بالمهارات اللغ –

والتحصيل الدراسي ليس مؤشرا على التفوق العقلي ومعدالت الذكاء فحسب، بل يعتبر دليال  

على توازن الشخصية والنجاح في عمليات التكيف السلوكي، وهذا التكيف يقوم على استخدام 

. ولعل البعض يتساءل اآلن: الفرد لمهاراته اللغوية المتعددة وخاصة ما يتعلق بالقراءة والكتابة

 هل بالفعل هناك عالقة بين المهارات اللغوية والتحصيل األكاديمي لدى التالميذ؟

يمكننا اإلجابة عن هذا السؤال بقولنا: إن اكتساب المهارات اللغوية بصورة صحيحة يؤدي إلى 

واألبحاث  اكتساب تحصيل دراسي عال، وهذا ما أشارت إليه العديد من الدراسات والتجارب 

 االتي تناولت هذه القضية في العديد من بلدان العالم، فاللغة ليست أداة للتواصل فقط وال أسلوب

للتعبير عن المشاعر واألحاسيس فحسب؛ ولكنها مفتاح التعلم، ومن خالل االهتمام بها وتعليمها 

 . الدراسي همبالصورة السليمة للتالميذ يمكننا العمل على زيادة تحصيل

 الطفل  تفوقن هناك عالقة قوية وقوية جدا ما بين اللغة وأخالل السطور السابقة يتضح لنا  ومن  

 . بسرعة يكون من المتفوقين، بل وأيضا من المتزنين نفسيا  يكتسب اللغةالذي  فالطفل    ،الدراسي

ن تعطى اللغة بطريقة مهذبة ومنظمة كما يقول أفاللغة والسلوك وجهان لعملة واحدة فيجب 

 علماء النفس.

والطالب المجيد والمتفوق في اللغة العربية بالتبعية يكون واثقا من نفسه متوازنا نفسيا، ال يشعر  

باالكتئاب أو القلق النفسي أو غير ذلك من العوارض النفسية التي قد تكون مرضية، وهذا ما  

من عشرين سنة  لعربية ألكثر اللغة  امعلم يالحظته خالل مسيرتي التدريسية من خالل عمل

 بسلطنة عمان.

والتفوق الدراسي، كما يؤكد علماء النفس،  )العربية( اللغةإجادة  وهناك عالقة قوية أيضا بين

            وهذا ما نحاول إثباته في هذا البحث.

 ةاللغة العربية وسمات الشخصي                             

 ومن سمات الشخصية: 

 نفعالي، وضبط النفسستقرار االومثال ذلك الحالة المزاجية، والثبات واال: نفسيةالسمات  ال 

 .جالتهيوسرعة  ندفاعية، واال

 .الجهاز العصبي والغددب اويرتبط بعض هذه السمات ارتباًطا وثيق
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 جتماعي للفرد كمستوى القلق والخوف والعدوان،خر بعملية التطبيع االبينما يتأثر البعض اآل

 والندم. 

هذه  تجاهات والعواطف والمعتقدات والقيم والمبادئ، وقد تكونوكذلك الرغبات والميول واال

 شعورية.   الالسمات شعورية أو 

 شتراك في ت، واالالحساسية للمشكال في مثلت: أما هذه الطائفة من السمات فتسمات اجتماعية

  السيطرة أو الخضوع،  ىجتماعية، وميل الفرد إلجتماعي، وموقف الفرد من القيم االالنشاط اال

  الغير. وكذلك ىعتماد علكتفاء الذاتي أو االالتعاون أو التزاحم، المسالمة أو العدوان، اال

 مانة، والغدر، والخداع.الصدق، والكذب، واأل

 -  وهو سمة أولية -الخجل الحظ أن هذه الصفات ليست منفصلة عن بعضها البعض، فمثالوي

 224،ي، زريالعكروتوحكمت الحلكما دلت دراسة )  ،مجموعة من السمات الثانوية ىيؤدي إل

 . وهي(203ص ،

 جتماعية.التواري في المناسبات اال ىأ. ميل الفرد إل

 ب. عزوفه عن الحديث أمام الناس.

 تحديد معارفه.  ىج. ميله إل

 جتماعي.د. تفضيله عدم التزعم في النشاط اال

 الصمت والعزلة.  ىه. ميله إل

 . وتوجيهها الوجهة الصحيحةن تلك السمات الشخصية تلعب اللغة دورا كبيرا في تهذيبها إ

يتأتى   الدبية، وهذا يث، والشجاعة األدفي الح هقنطالالتغلب على خجله با يستطيع الفالفرد مث

ولعل التاريخ العربي اللغوية التي يكتسبها من تعلمه للغة بصورة عامة.  الثروة اللمن خ إال

انه تغلب على  إالبالرغم من فقدانه للبصر في سن مبكرة  (طه حسين ) ء، فهذاحافل بمثل هؤال

 دب العربي.  حتى سمي بعميد األ دب،ذلك بنبوغه في األ

ن أاللغة  اللمن خ ت استطاع والتي كانت بكماء وصماء ( Keller Helenهيلين كيلر )وهذه 

 ."النفستكون من رواد علم 

 .خرينن يصنع لنفسه سمات شخصية متفردة عن اآلأتمكنه من اللغة  الليمكن للفرد من خ اذإ
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وتشير دراسات كثيرة إلى العالقة الوثيقة بين ما يواجهه بعض األطفال من صعوبات في التعلم  -

 وعدم القدرة على التكيف النفسي.  

م اللغة والعناصر التي تشكل شخصية  وتخلص هذه الدراسات إلى أن هناك عالقة قوية بين تعل -

 الطفل.    

وال تنبع أهمية اللغة بالنسبة إلى الفرد من عالقتها بالتكيف النفسي فحسب، ولكن من كونها أساسا  -

للتفكير أيضا. فنحن عندما نفكر نستعمل اللغة حتى دون النطق بكلمة واحدة. كذلك ال تتوضح  

 أي فكرة إال بالتعبير عنها لغويا. 

و انه عندما يكبر األطفال يكتشفون أن لديهم مخزونا من األفكار والمشاعر والخبرات التي ويبد -

مكانهم أن إ تشكلت قبل قدرتهم على التعبير عنها بكلمات، فتبقى في وجدانهم دون تعبير، ولكن ب

 يكشفوا عنها بالكتابة اإلبداعية.   

 البحث.وكل هذا ما حاول الباحث أن يثبته من خالل هذا 
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 وظائف اللغة

يتفق جمهور علماء اللغة المحدثين على أن وظيفة اللغة هي "التعبير أو التواصل أو التفاهم"، 

مع أن بعضهم يرفض تقييد وظيفة اللغة بالتعبير أو التواصل؛ فالتواصل إحدى وظائفها إال أنه 

 ليس الوظيفة الرئيسية. 

تقديم حصر بأهم وظائف اللغة، فتمخضت محاوالته عن  hallidayوقد حاول "هاليداي" 

 الوظائف اآلتية:

( الوظيفة النفعية )الوسيلية(: وهذه الوظيفة هي التي يطلق عليها "أنا أريد"، فاللغة تسمح  1

 لمستخدميها منذ طفولتهم المبكرة أن يشبعوا حاجاتهم، وأن يعبروا عن رغباتهم.

تعرف باسم وظيفة "افعل كذا، وال تفعل كذا" من خالل اللغة  وظيفة التنظيمية: وهي( ال2

يستطيع الفرد أن يتحكم في سلوك اآلخرين لتنفيذ المطالب أو النهي، وكذا الالفتات التي نقرؤها، 

 وما تحمل من توجيهات وإرشادات.

اعل مع اآلخرين في العالم ( الوظيفة التفاعلية: وهي وظيفة "أنا وأنت" تستخدم اللغة للتف3

االجتماعي باعتبار أن اإلنسان كائن اجتماعي ال يستطيع الفكاك من أسر جماعته، فنستخدم اللغة 

 في المناسبات، واالحترام، والتأدب مع اآلخرين.

( الوظيفة الشخصية: من خالل اللغة يستطيع الفرد أن يعبر عن ُرَؤاه الفريدة، ومشاعره 4

ضوعات كثيرة، وبالتالي يثبت هويته وكيانه الشخصي، ويقِدّم أفكاره واتجاهاته نحو مو

 لآلخرين.

( الوظيفة االستكشافية: وهي التي تسمى الوظيفة "االستفهامية" بمعنى أنه يسأل عن الجوانب 5

 يعرفها في البيئة المحيطة به حتى يستكمل النقص عن هذه البيئة.  التي ال 

يما ينسجه من أشعار في قوالب لغوية، كما يستخدمها اإلنسان ( الوظيفة التخيلية: تتمثل ف6

للترويح، أو لشحذ الهمة والتغلب على صعوبة العمل، وإضفاء روح الجماعة، كما هو الحال في  

 األغاني واألهازيج الشعبية.

( الوظيفة اإلخبارية )اإلعالمية(: باللغة يستطيع الفرد أن ينقل معلومات جديدة ومتنوعة إلى 7

قرانه، بل ينقل المعلومات والخبرات إلى األجيال المتعاقبة، وإلى أجزاء متفرقة من الكرة أ

األرضية، خصوًصا بعد الثورة التكنولوجية الهائلة. ويمكن أن تمتد هذه الوظيفة لتصبح وظيفة 

تأثيرية إقناعية؛ لحث الجمهور على اإلقبال على سلعة معينة، أو العدول عن نمط سلوكي غير 

 بّب.مح

( الوظيفة الرمزية: يرى البعض أن ألفاظ اللغة تمثل رموًزا تشير إلى الموجودات في العالم 8

 الخارجي، وبالتالي فإن اللغة تخدم كوظيفة رمزية.
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واللغة كالكائن الحّي، تنمو وتترعرع وتشب وتشيخ، وقد تموت إذا لم تتوفر لها عوامل الديمومة 

بتنوع األوضاع االجتماعية واالقتصادية والسياسية والعلمية، واالستمرار، مرهونة في ذلك 

 .فعندما يتطور المجتمع حضاريًّا وإنتاجيًّا تتطور اللغة، والعكس

 تطور اللغة العربية

ظلَّت العربية تُكتَب غير ُمْعَجمة )غير منقوطة( حتى منتصف القرن األول الهجري، كما ظلَّت 

كنات؛ فحين دخل أهل األمصار في اإلسالم واختلط العرب تُكتَب غير مشكولة بالحركات والسَّ 

ق إليه ذلك اللَّْحن. وحينئٍذ هبهم، ظَ  َر اللَّْحن على األلسنة، وخيف على القرآن الكريم أن يتطرَّ

توصَّل أبو األسود الدَُّؤليُّ إلى طريقة لَضْبط كلمات المصحف، فَوَضع بلَْون مخاِلف من الِمداد  

للدَّاللة على الفتحة، ونُْقطة تحته للدَّاللة على الكسرة، ونُْقطةً عن ِشماله للدَّاللة   نُْقطة فوق الحرف 

ة، ونقطتين فوقه أو تحته أو عن ِشماله للدَّاللة على التَّنوين، وتََرَك الحرف السَّاكن   مَّ على الضَّ

 .(2008)السرجاني،  خاليًا من النَّْقط، إال أن هذا الضبط لم يكن يُستعمل إال في المصحف

  وفي القرن الثاني الهجري

وضع الخليل بن أحمد الفراهيدي ( الحديث عن اللغة العربية قائال: "2008ويكمل ) السرجاني،  

طريقة أخرى؛ بأن جعل للفتحة ألفًا صغيرة ُمضطِجعة فوق الحرف، وللكسرة ياًء صغيرة تحته،  

ة وا ر الحر وً وللضمَّ رت هذه ا صغيرة فوقه، وكان يُكِرّ ف الصغير في حالة التنوين، ثم تطوَّ

 الطريقة إلى ما هو شائع اليوم.

أما إعجام الحروف )تنقيطها( فتمَّ في زمن عبد الملك بن مروان، وقام به نصر بن عاصم الليثي 

ويحيى بن يَْعُمر العَْدواني، كما قاما بترتيب الحروف هجائيًّا حسب ما هو شائع اليوم، وتركا 

ز(.الترتيب ا  ألبجدي القديم )أبجد هوَّ

وَخَطت العربية خطواتها األولى نحو العالمية في الثلث األخير من القرن األول الهجري، وذلك 

حين أخذت تنتقل مع اإلسالم إلى المناطق المحيطة بالجزيرة العربية. وفي تلك األمصار  

قي والمكانة االجتماعية. أصبحت العربية اللغة الرسمية للدولة، وأصبح استخدامها دليالً عل ى الرُّ

ة عند كِلّ اختالف. وكان من دواعي الفخر   وظلَّت لغة البادية حتى القرن الثاني الهجري الُحجَّ

للعربي القدرة على التحدُّث بالعربية الفصحى كأحد أبناء البادية. أما ُسكان األمصار اإلسالمية، 

يئًا، وأخذ بعضهم يتكلَّم عربية ُمَولَّدة متأثِّرة فقد بدأت صلتهم بلغاتهم األصلية تضعف شيئًا فش

بًا. وياُلَحظ اختالف لهجات أهل األمصار   باللغات األم. وقد كانت منطقة الشام أُولى المناطق تعرُّ

في العربية تبعًا الختالف القبائل العربية الوافدة، ومن هنا كان اختالف لهجات الكوفة والبصرة 

 ها عن بعض. والشام والعراق ومصر بعض

وقبيل نهاية العصر األُموي، بدأت العربية تدخل مجال التأليف العلمي بعد أن كان تراثها 

واة  ."مقصوًرا على ِشْعر وأمثال يجري على ألسنة الرُّ
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 العربية في العصر العباسي

شهد العصر العباسي األول مرحلة ازدهار الحضارة اإلسالمية في مشرق العالم اإلسالمي وفي 

مغربه وفي األندلس، وبدأت تلك المرحلة بالترجمة، وخاصة من اليونانية والفارسية، ثم  

االستيعاب وتطويع اللغة، ثم دخلت َطْور التأليف واالبتكار، ولم يَعُد معجم لغة البادية قادًرا وحده 

ة تعريب مصطلحات غ ير على التعبير عن معاني تلك الحضارة، فحمل العلماء على عاتقهم مهمَّ

عربية، وتوليد صيغ لمصطلحات أخرى، وتحميل صيغ عربية دالالت جديدة؛ لتؤِدّي معاني 

أرادوا التعبير عنها. وبهذا استطاعت العربية التعبير عن أدِقّ المعاني في علوم تلك الحضارة 

 الشامخة وآدابها.

ي، واتخاذ لغات وعلى الرغم من انقسام العالم اإلسالمي إلى دويالت في العصر العباسي الثان

أخرى لإلدارة كالفارسية والتُّركية، فإن اللغة العربية بقيت لغةً للعلوم واآلداب، ونََمت الحركة  

 .الثقافية والعلمية في حواضر متعِدّدة، كالقاهرة وَحلَب والقيروان وقرطبة

 العربية في العصر الحديث

ضت بالدهم حين َضعَُف شأن المسلمين والعرب منذ القرن السادس عشر ا لميالدي، وتعرَّ

للهجمات االستعمارية، رأى المستعمرون أن أفضل وسيلة ِلَهْدم تماُسك المسلمين والعرب هي 

َهْدم َوْحدة الِدّين واللغة، وقد حاولوا َهْدم وحدة اللغة بإحالل اللهجات العامية محلَّ العربية 

لقرن التاسع عشر الميالدي، فأخذ دعاتهم الفصيحة، وبدأت تلك الدَّعوة في أوائل الثمانينيات من ا

جون لفكرة كتابة العلوم باللغة التي يتكلَّمها عامة الناس، وَطِفَق بعُضهم يضع قواعد للهجة  يرِوّ

أبناء القاهرة، واقترح آخرون كتابة العربية الفصيحة بالحروف الالتينية، إال أن كلَّ تلك الدَّعوات 

ا!!  أخفقَت إخفاقًا تامًّ

ان من آثار تلك الهجمات االستعمارية َضْعُف شأن العربية في بعض البالد العربية،  ولكن ك

وخاصة دول الشمال اإلفريقي، واتخاذ اللغات األوربية وسيلة لدراسة العلوم والفنون الحديثة، 

فيما يُعرف بمدارس اللغات وفي أغلب الجامعات. وقد بدأت في البالد العربية حركة نِشطة  

مثَّل في اتجاهين: األول تعريب لغة الكتابة والتخاطب في بالد الشمال اإلفريقي،  للتعريب تت

والثاني تعريب لغة العلوم والفنون على مستوى البالد العربية كِلّها. وقد نجحت في االِتّجاه األخير 

سوريا والعراق، وأحرزت بالد عربية أخرى بعض النجاح. وتحدو القائمين بالجهد في هذا 

ه الثِّقة بأن العربية التي َوسعَت الحضارة اإلسالمية في الماضي لن تكون عاجزة عن أن االتجا

 تََسَع الحضارة الحديثة.

والعربية الفصيحة اليوم هي لغة الكتابة، وتُستخدم لغةً للحديث في المحافل العلمية واألدبية، 

ن  وفي اإلذاعة والتلفاز، وأحيانًا في المسرحيات واألفالم، ولها سحْ  ٌر عجيب إذا َصدََرْت عمَّ

ا لغة التخاطب العامي فلهجاٌت عديدة في العالم العربي، لكن اللغة العربية الفصيحة     - يجيدها. أمَّ

ا في كِلّ أنحاء العالم العربي -مع ذلك   . مفهومة فهًما تامًّ
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اللغة العربية راجع إلى ضعف العرب والمسلمين بصفة عامة، وعدم  إهمال استخدام إذن

وليس لعدم قدرتها على مسايرة العصر وعلومه كما يدعي أعداء اإلسالم   الساحرةتمسكهم بلغتهم  

 واللغة العربية.

 :الثاني الفصل الصةخ

ومن  تضح لنا أهمية اللغة العربية في تكوين شخصية من يتكلم بهااالفصل هذا من خالل 

ومن خالل السطور السابقة يتضح لنا أن هناك عالقة قوية وقوية جدا ما بين اللغة  ،يجيدها

اللغة  هونفسية الطفل أو سيكلوجيته، فالطفل يكتسب اللغة ممن يحبه ولو لم يحبه فلن يكتسب من

 أبدا، بل قد يفقد حبه للغة ويفشل في تعلمها الحقا.

فاللغة والسلوك وجهان لعملة واحدة فيجب أن تعطى اللغة بطريقة مهذبة ومنظمة كما يقول 

 علماء النفس.

والتفوق الدراسي، كما يؤكد علماء النفس، العربية اللغة إجادة وهناك عالقة قوية أيضا بين 

 .ذا البحث اه في هتنثبأوهذا ما  

اللغة العربية تستطيع أن تؤثر في سمات الشخصية من خالل تعويد الشخص المجيد لها على و 

لغوية ال  والثروة  الناس والمجتمع والحديث بكل أريحية ولباقة، من خالل تملكه للحصيلة  مواجهة  

المناسبات كبيرة بعد أن كان ال يجيد التحدث أمام الناس، بل وكان خجوال وال يحب حضور ال

 التي يحضر فيها الكثير من الناس.

اللغة تسمح لمستخدميها منذ طفولتهم المبكرة أن يشبعوا حاجاتهم، وأن يعبروا عن و    

  رغباتهم.

أن يتحكم في سلوك اآلخرين لتنفيذ المطالب أو النهي، وكذا   من خالل اللغة  يستطيع الفردوكذلك  

  .جيهات الالفتات التي نقرؤها، وما تحمل من تو

كما يستخدمها اإلنسان للترويح، أو لشحذ الهمة والتغلب على صعوبة العمل، وإضفاء روح 

 في األشعار واألهازيج الشعبية.  الجماعة، كما هو الحال

أن يعبر عن ُرَؤاه الفريدة، ومشاعره واتجاهاته نحو موضوعات  من خالل اللغة يستطيع الفرد

 .كثيرة، وبالتالي يثبت هويته وكيانه الشخصي، ويقِدّم أفكاره لآلخرين

ومن هنا نستطيع القول بأن اللغة بصفة عامة واللغة العربية بصفة، خاصة تعبر عن اإلنسان في  

ي إزالة همومه وتعبر عن أفراحه وأتراحه، عن شخصيته وتساهم فر  كل حاالته وانفعاالته و تعب

 فال يستطيع اإلنسان االستغناء عنها في تفاصيل حياته وأحداثها السعيدة أو الحزينة.

 .وهذا كله يصب في مصلحة اللغة العربية ويوضح أهميتها وأهمية إجادة الطالب لها

التعبير عما في   وال تجد شخصا يجيد اللغة العربية يتعرض لمرض نفسي أو مجرد قصور في 

نفسه؛ فهو دائما يجيد التعبير عما يشعر به من خالل لغته القوية المعبرة وبالتالي ال يتعرض  

 مكنون نفسه.  التعبير عن لىلالكتئاب أو المرض النفسي الناتج عن عدم قدرته ع
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 : الدراسات السابقة:ثامنا

إلى محاولة التعرف على أهم استراتيجيات مهارة القراءة   (2008)الصبيحي،    تهدف دراسة  -1

التي يتبعها متعلمو اللغة العربية غير الناطقين بها، وتحاول كذلك استكشاف العالقة بين استعمال 

استراتيجيات مهارة القراءة والتحصيل اللغوي. أما مجتمع الدراسة فقد استهدف مجتمع متعلمي 

بها في معاهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في المملكة العربية  اللغة العربية غير الناطقين  

السعودية، والتي تضم أربعة لهذا الغرض. وتمثلت عينة الدراسة بجميع طالب المستويين الثالث 

والرابع في معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بالجامعة اإلسالمية في المدينة المنورة 

اتيجيات القراءة. ولجمع البيانات والمعلومات الالزمة تّم اعتماد الوسيلتين التاليتين: وفق استر

االستبانة، والمقابلة. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج لعل من أهمها الوقوف على أهم 

 االستراتيجيات المستعملة لدى متعلمي اللغة العربية غير الناطقين بها في مهارة القراءة، وتبين

أن استعمال جميع أفراد عينة الدراسة الستراتيجيات القراءة ال يرقى إلى الدرجة العالية وكذلك 

فإنه ال يهبط إلى درجة متدنية )قليلة( وإنما هو بدرجة متوسطة حسب قيمة المتوسط الحسابي، 

أن وكان المتفوقون أكثر مجموعات الدراسة الثالث استعماالً الستراتيجيات القراءة، واتضح 

استعمال المتعلمين األقل تفوقاً الستراتيجيات القراءة قليل. وأظهرت الدراسة وجود فروق ذات  

داللة إحصائية بين الطالب المتفوقين والطالب األقل تفوقاً في استعمالهم الستراتيجيات القراءة 

تفوق في لصالح المتفوقين، وقد اتضح من خالل نتائج الدراسة أن هناك عالقة إيجابية بين ال

 التحصيل الدراسي واستعمال استراتيجيات القراءة.

( التي قاما فيها باستقصاء آراء عينتين من األساتذة والطالب 1998دراسة المهندس وبكر )  -  2

من جميع الكليات بجامعة الملك سعود بشأن قضية الترجمة واستخدام اللغة العربية في العملية 

من الطالب يفضلون استخدام اللغة العربية إلى   %66التعليمية. حيث أظهرت نتائج الدراسة أن 

منهم استخدامها في الكتب المقررة،  %57نب اإلنجليزية في إلقاء المحاضرات، ويفضل جا

  % 22في تقديم االختبارات. في حين يفضل    %39استخدامها في كتابة المشاريع، و  %53ويفضل  

يفضلون استخدامها في الكتب  %32منهم استخدام اللغة اإلنجليزية في إلقاء المحاضرات، و 

 في االختبارات.   %44كتابة المشاريع، وفي  %33المقررة، و 

طالب بكلية  300عضو هيئة تدريس و 77( على 1998وفي دراسة أجراها المهيدب ) -3

الهندسة بجامعة الملك سعود للتعرف على موقفهم من تعريب التعليم الهندسي، كشفت نتائج 

س العلوم من الطالب يفضلون تدري %73.7من أعضاء هيئة التدريس و %75الدراسة أن 

من الطالب أن تدريس الهندسة   %62.7من األساتذة و %49.4الهندسية باللغة العربية. ويعتقد 

من الطالب  %81.1من األساتذة و %85.7باللغة العربية في الوقت الحاضر ممكن. كما يرى 

 أن تدريس الهندسة باللغة العربية ممكن إذا توفرت المراجع العربية.

وهناك دراسات تجريبية أجريت للمقارنة بين نتائج تعليم المقرر نفسه باللغة العربية وباللغة   -4

اإلنجليزية منها دراستان أجريتا في الجامعة األمريكية ببيروت والجامعة األردنية على  

مجوعتين من الطالب درست إحداهما منهجا طبيا باللغة العربية ودرست األخرى المنهج نفسه 
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اإلنجليزية. حيث أظهرت نتائج التجربة أن درجة االستيعاب لدى المجموعة األولى كانت   باللغة

م(. وأظهرت دراسة تقويمية أجراها مجموعة من 1995أفضل من المجموعة الثانية )السباعي  

المتخصصين بتكليف من مجمع اللغة األردني بعنوان "تقويم المرحلة األولى في تعريب التعليم 

معي التي تبناها مجمع اللغة العربية األردني"، نتائج باهرة. إذ انخفضت نسبة  العلمي الجا

فقط عندما درس الطالب باللغة   %3عندما كان التدريس باللغة اإلنجليزية إلى    %30الرسوب من  

العربية. ودرس الطالب باللغة العربية مادة أوسع وبصورة أعمق وأدق، ووفروا كثيرا من 

 م(.1984اسة المادة )أبو حلو ولطفية الوقت والجهد في در

ولتقويم تجربة التعريب في الكليات التقنية بالمملكة، قام أبو عرفة والتهامي وحسن  -5

لكترونيات م( باستطالع أراء بعض األساتذة والطالب في تخصصي تقنية اإلنتاج واإل1998)

التدريس باللغة العربية   من المدرسين يرون أن تجربة  %52الصناعية حول التجربة فوجدوا أن  

ضرورة استخدام اللغة العربية في  %52تجربة ناجحة وتستحق التشجيع والدعم. ويرى 

من المدرسين أن لديهم مساهمات في مجال التعريب والترجمة. ويرغب   %25التدريس. وأفاد 

ري  أن التعليم باللغة اإلنجليزية ضرو %84.5ويرى  في التعليم باللغة اإلنجليزية.  71%

ويساعدهم في الحصول على وظيفة. وجاء في تقرير إدارة تطوير المناهج بالمؤسسة العامة 

من المسئولين في قطاع العمل  %48.37( أن 1998للتعليم الفني والتدريب المهني بالمملكة )

أن مستواهم   %44.74يرون أن مستوى العاملين من خريجي الكليات جيد بشكل عام، بينما يرى  

 م(.1998بو عرفة والتهامي وحسن، مقبول )أ

   مناقشة الدراسات السابقة:

( إلى محاولة التعرف على أهمية استراتيجيات مهارة 2008تهدف دراسة )الصبيحي،  -1

القراءة التي يتبعها متعلمو اللغة العربية غير الناطقين بها، وتحاول كذلك استكشاف العالقة بين 

 القراءة والتحصيل اللغوي.استعمال استراتيجيات مهارة 

أما مجتمع الدراسة فقد استهدف مجتمع متعلمي اللغة العربية غير الناطقين بها في معاهد تعليم 

 اللغة العربية لغير الناطقين بها في المملكة العربية السعودية، والتي تضم أربعة لهذا الغرض. 

ع في معهد تعليم اللغة العربية لغير  وتمثلت عينة الدراسة بجميع طالب المستويين الثالث والراب

 الناطقين بها بالجامعة اإلسالمية في المدينة المنورة وفق استراتيجيات القراءة.

 ولجمع البيانات والمعلومات الالزمة تّم اعتماد الوسيلتين التاليتين: االستبانة، والمقابلة.

أهم االستراتيجيات المستعملة    وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج لعل من أهمها الوقوف على

 لدى متعلمي اللغة العربية غير الناطقين بها في مهارة القراءة،

وتبين أن استعمال جميع أفراد عينة الدراسة الستراتيجيات القراءة ال يرقى إلى الدرجة العالية 

وسط  وكذلك فإنه ال يهبط إلى درجة متدنية )قليلة( وإنما هو بدرجة متوسطة حسب قيمة المت
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الحسابي، وكان المتفوقون أكثر مجموعات الدراسة الثالث استعماالً الستراتيجيات القراءة، 

 واتضح أن استعمال المتعلمين األقل تفوقاً الستراتيجيات القراءة قليل.

وأظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب المتفوقين والطالب األقل تفوقاً 

تراتيجيات القراءة لصالح المتفوقين، وقد اتضح من خالل نتائج الدراسة أن في استعمالهم الس

هناك عالقة إيجابية بين التفوق في التحصيل الدراسي واستعمال استراتيجيات القراءة، وهذا 

يتوافق إلى حد ما مع ما توصلت إليه من أن هناك عالقة بين إجادة اللغة العربية والتفوق 

 الدراسي. 

رك هذا البحث مع بحثي الحالي في أهمية القراءة وتعلم اللغة العربية، في تفوق ومن هنا يشت

 الطالب.

( التي قاما فيها باستقصاء آراء عينتين من األساتذة والطالب 1998دراسة المهندس وبكر )  -  2

من جميع الكليات بجامعة الملك سعود بشأن قضية الترجمة واستخدام اللغة العربية في العملية 

 تعليمية.ال

من الطالب يفضلون استخدام اللغة العربية إلى جانب  %66حيث أظهرت نتائج الدراسة أن 

منهم استخدامها في الكتب المقررة، ويفضل  %57اإلنجليزية في إلقاء المحاضرات، ويفضل 

 في تقديم االختبارات.  %39استخدامها في كتابة المشاريع، و 53%

يفضلون  %32اللغة اإلنجليزية في إلقاء المحاضرات، و منهم استخدام  %22في حين يفضل 

 في االختبارات. %44في كتابة المشاريع، و  %33استخدامها في الكتب المقررة، و

وهذه الدراسة تتفق مع دراسة الباحث في أهمية التدريس باللغة العربية، وأنها مفضلة عند 

ر، بل وفضلت نسبة معتبرة من معظم طالب العينة التي ارتكزت عليها دراسة المهندس وبك

 العينة إجراء االختبارات باللغة العربية بدال من اإلنجليزية.

طالب بكلية  300عضو هيئة تدريس و 77( على 1998وفي دراسة أجراها المهيدب ) -3

 الهندسة بجامعة الملك سعود للتعرف على موقفهم من تعريب التعليم الهندسي،

من الطالب يفضلون تدريس   %73ن أعضاء هيئة التدريس و م %75كشفت نتائج الدراسة أن 

من الطالب أن تدريس الهندسة   %62من األساتذة و  %49العلوم الهندسية باللغة العربية، ويعتقد  

 باللغة العربية في الوقت الحاضر ممكن.

من الطالب أن تدريس الهندسة باللغة العربية ممكن إذا  %81من األساتذة و %85كما يرى 

 رت المراجع العربية.توف

 وتتفق هذه الدراسة مع دراسة الباحث؛ حيث إن النسبة الغالبة تؤيد تدريس الهندسة اللغة العربية
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بشرط توفر المراجع، والباحث أيضا توصل إلى هذه النتيجة حيث أكدت العينة على أهمية 

 تدريس اللغة العربية وأنها تؤدي لتفوق الطالب في المواد األخرى.  

هناك دراسات تجريبية أجريت للمقارنة بين نتائج تعليم المقرر نفسه باللغة العربية وباللغة و  -4

اإلنجليزية منها دراستان أجريتا في الجامعة األمريكية ببيروت والجامعة األردنية على  

مجوعتين من الطالب درست إحداهما منهجا طبيا باللغة العربية ودرست األخرى المنهج نفسه 

اإلنجليزية، حيث أظهرت نتائج التجربة أن درجة االستيعاب لدى المجموعة األولى كانت باللغة  

 م(.1995أفضل من المجموعة الثانية )السباعي 

وأظهرت دراسة تقويمية أجراها مجموعة من المتخصصين بتكليف من مجمع اللغة األردني  

عي التي تبناها مجمع اللغة العربية  بعنوان "تقويم المرحلة األولى في تعريب التعليم العلمي الجام

عندما كان التدريس باللغة  %30األردني"، نتائج باهرة، إذ انخفضت نسبة الرسوب من 

فقط عندما درس الطالب باللغة العربية، ودرس الطالب باللغة العربية مادة  %3اإلنجليزية إلى 

سة المادة )أبو حلو ولطفية أوسع وبصورة أعمق وأدق، ووفروا كثيرا من الوقت والجهد في درا

 م(.1984

ن تستوعب أي أوتتفق هذه الدراسات مع ما يراه الباحث، حيث يرى أن اللغة العربية يمكنها 

مناهج سواء الطب أو الهندسة أو غيرهما، وأن الدراسة باللغة العربية تخفض نسبة الرسوب  

 وتزيد فرص تفوق الطالب.

ت التقنية بالمملكة، قام أبو عرفة والتهامي وحسن ولتقويم تجربة التعريب في الكليا -5

م( باستطالع أراء بعض األساتذة والطالب في تخصصي تقنية اإلنتاج واإللكترونيات 1998)

من المدرسين يرون أن تجربة التدريس باللغة العربية   %52الصناعية حول التجربة فوجدوا أن  

 تجربة ناجحة وتستحق التشجيع والدعم.

من المدرسين أن لديهم  %25ضرورة استخدام اللغة العربية في التدريس، وأفاد  %52ويرى 

 مساهمات في مجال التعريب والترجمة.

أن التعليم باللغة اإلنجليزية ضروري   %84في التعليم باللغة اإلنجليزية. ويرى  %71ويرغب 

 ويساعدهم في الحصول على وظيفة.

بالمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بالمملكة  وجاء في تقرير إدارة تطوير المناهج

من المسئولين في قطاع العمل يرون أن مستوى العاملين من خريجي الكليات   %48( أن  1998)

 م(.1998أن مستواهم مقبول )أبو عرفة والتهامي وحسن،  %44جيد بشكل عام، بينما يرى 

 وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع رؤية الباحث: -
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ولكن   ،حيث يرى الباحث أن التدريس باللغة العربية بدال من اإلنجليزية يؤدي حتما إلى التفوق

 من يدرس باللغة العربية، هل سيجد الوظيفة المناسبة أم ال؟؟؟؟؟؟؟؟المشكلة أيضا تتمثل في

 .التوظيف والحصول على الوظيفة التي هي الشغل الشاغل لكل الشباب 

 : الجامعي  في التدريس عربيةبسلبيات استخدام اللغة الأما فيما يتعلق 

دراسة علمية في جامعة الكويت تبين فيها أن  ( م1988فقد أجرت الحاج عيسى والمطوع ) -1

استخدام اللغة اإلنجليزية كوسيلة اتصال تعليمية مشكلة لدى عدد كبير من الطلبة. حيث أشار  

عة الكويت أن مستوى الطالب في اللغة من أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم بجام 64%

منهم أن ضعف طلبة كلية العلوم في اللغة اإلنجليزية هو السبب في    %66اإلنجليزية متدن. وأفاد  

أن ضعف الطالب في اللغة اإلنجليزية يقلل من  %76ضعف استيعابهم للمفاهيم العلمية. وذكر 

بة فهم الكتاب المقرر باللغة اإلنجليزية. أن الطالب يعانون من صعو  %48دافعيتهم للتعلم. وأشار  

أن الطالب يواجهون صعوبة في فهم المحاضرات التي تقدم لهم باللغة اإلنجليزية.  %54ورأى 

إضافة إلى ضعف الطالب الشديد في الكتابة واإلمالء باللغة اإلنجليزية وصعوبات في التحدث 

رة، وافتقار الطالب إلى حصيلة من  شفهيا بلغة سليمة ومتابعة وتلخيص ما يقال في المحاض

 % 84المصطلحات العلمية باللغة اإلنجليزية. بالنسبة للطالب المشتركين في الدراسة، فقد أفاد 

أن الطالب المستجدين يواجهون صعوبة في استيعاب المفاهيم العلمية التي تدرس باللغة  

يزية يبذلون جهدا أكبر مما يتطلبه  أن الطالب الذين يتعلمون باللغة اإلنجل  %80اإلنجليزية، ويرى  

أن الطالب يعانون من مشكلة عدم فهم الكتاب المقرر   %50ذلك لو كانت باللغة العربية، وذكر 

يجدون صعوبة في استيعاب توضيحات األستاذ باللغة اإلنجليزية.  %42باللغة اإلنجليزية، وأن 

لك سيحقق لهم فهما أفضل للمادة من الطالب تدريس العلوم باللغة العربية ألن ذ %54ويؤيد 

العلمية التي يدرسونها. وفي دراسة أجريت على طالب كلية الطب بجامعة الزقازيق، اتضح من 

فقط من الطالب استطاعوا التعبير   %10تصحيح أوراق اإلجابة التي كتبت باللغة اإلنجليزية أن  

لم   %25م يحسنوا التعبير وسردوا المعلومات المطلوبة ولكنهم ل %65عن أنفسهم بشكل جيد و 

 (.1995يفهموا المعلومات )السباعي 

وكشفت نتائج بعض الدراسات عن أسباب التردد والتأخر في تدريس العلوم الطبية والهندسية  -2

من األساتذة  %30.3( التي أظهرت نتائجها أن 1998باللغة العربية منها دراسة المهيدب )

عليم الهندسي آثار سلبية تتمثل في ضعف مستوى  من الطالب يرون أن لتعريب الت %51.9و

طالع على التطور العلمي في المجاالت الهندسية خريجي كليات الهندسة وعزل المهندس عن اال

 على التوالي(. %64و 51%)

 

من الطالب أن الكتب  %22من األساتذة و %8بالنسبة لكفاية المراجع الطبية والهندسية، ويرى  -3

من األساتذة   % 5والمراجع العربية للمقررات الهندسية كافية ومتوافرة في الوقت الحاضر. ويرى  

من الطالب ضرورة التروي والتحفظ في البدء بتدريس الهندسة باللغة العربية. ويرى  %13و

من األساتذة ضرورة تأخير التطبيق حتى يتم توفير الكتب والمراجع الهندسية باللغة  48%

من الطالب أن يؤخر حتى يتم إعداد أعضاء هيئة   %11من األساتذة و %20العربية. ويرى 
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أن مستوى المراجع العربية في مجال  %76(. ويرى 1998التدريس لهذا الغرض )المهيدب 

 %44منهم أن المراجع باللغة العربية متوافرة. ويستخدم    %71فيرى  تخصصهم جيد. أما الطالب  

من   %92(. وأشار 1998من الطالب مراجع باللغة اإلنجليزية )وأبو عرفة والتهامي وحسن، 

أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم بجامعة الكويت إلى النقص الشديد في الكتب العلمية العربية 

 م(.1988يسى والمطوع، في المكتبة العربية )الحاج ع

 

لى تعلم الطالب باللغة العربية مقابل سلبية  إ اإليجابية مما سبق من الدراسات يتضح لنا  النظرة -

نحو تعلمهم بلغات أجنبية، وأن استيعاب الطالب سيكون أكثر عند استخدام اللغة العربية في  

 التدريس.

افر المراجع باللغة العربية، وان ولكن هناك نسبة معتبرة أيضا ترى سلبية ذلك حيث عدم تو -

غة العربية سوف تجعلهم غير قادرين على مسايرة العصر ومتابعة كل ما هو جديد  لدراستهم بال

 باللغة العربية.  
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 اتجاهات الشباب نحو استخدام اللغتين العربية واإلنجليزية في التعليم -4

 دكتوراة في التربية( بتصرف.  –من دراسة )ريما سعد الجرف  

ن رسالة )الجرف( "هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على اتجاهات طالب الجامعة نحو م

تعليم وتعلم اللغة العربية، والتعرف على آراء الطالب في مدى صالحية اللغة العربية للتعليم 

عينتين من الطالب في الجامعي، وأظهرت نتائج تطبيق مقابالت شخصية واستبانات على 

من طالب الجامعتين يرغبون في وضع  %45الجامعة األردنية وجامعة الملك سعود أن 

من طالب  %69أبنائهم في مدارس دولية تعلمهم جميع المقررات باللغة اإلنجليزية. ويعتقد 

تصلح من طالبات كلية اللغات أن اللغة العربية  %82الكليات العلمية في الجامعة األردنية و

للعلوم الدينية وللتخصصات األدبية مثل التاريخ واألدب العربي والتربية، وأن اللغة 

اإلنجليزية هي اللغة التي تصلح لتدريس الطب والهندسة والحاسب وغيرها. واتضح من 

استجابات الطالب في الجامعتين، ونظرة اإلجالل واالنبهار باللغة اإلنجليزية، والنظرة 

عربية، والفجوة بين اللغتين العربية واإلنجليزية من حيث المصطلحات الدونية للغة ال

واألبحاث والمصادر وقواعد المعلومات والقواميس وطرق تدريس اللغة العربية وغيرها في 

المدارس، واألسباب التربوية والعلمية والتكنولوجية والمهنية واالجتماعية التي أدت إلى تفوق 

غة العربية. ونخشى أن يأتي يوم تصبح فيه اللغة العربية غريبة على اللغة اإلنجليزية على الل

أبنائها، ويأتي يوم يطالب فيه أبناء العربية بإلغاء التدريس باللغة العربية، والخطر الذي 

تواجهه اللغة العربية من غزو اللغة اإلنجليزية وتغلغلها في جميع مناحي الحياة، ونواحي 

 ة العربية في السياسة اللغوية والتخطيط اللغوي والتعريب والتأليفالقصور في االهتمام باللغ

 بتصرف( ) ومجاالت العمل"

، فقد الحظت أن معظم الطالب يقبلون على تعلم اللغات وهذا هو الواقع لألسف الشديد

 األجنبية ويهملون اللغة العربية لنفس األسباب تقريبا التي ذكرتها )الجرف( 

 

 الخاصة بالدكتورة الجرف:  نعود اآلن إلى الدراسة

 هدفت هذه الدراسة إلى ما يلي:

( التعرف على اتجاهات طالب الجامعة نحو تعليم وتعلم اللغة العربية لألبناء منذ الصغر 1

 كلغة لجميع المقررات المدرسية باستثناء مقرر واحد للغة اإلنجليزية

ة اإلنجليزية لألبناء منذ الصغر ( التعرف على اتجاهات طالب الجامعة نحو تعليم وتعلم اللغ2

 كلغة لجميع المقررات المدرسية باستثناء مقرر واحد للغة العربية

( التعرف على آراء الطالب في مدى صالحية اللغة العربية للتعليم الجامعي في التخصصات 3

 المختلفة خاصة التخصصات العلمية كالطب والصيدلة والحاسب والعلوم والرياضيات

على آراء الطالب في مدى صالحية اللغة اإلنجليزية للتعليم الجامعي خاصة   ( التعرف4

 التخصصات العلمية كالطب والصيدلة والحاسب والعلوم والرياضيات 
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( تحديد أولويات التربية )اإلصالحات التربوية( الالزم إجراؤها في ضوء آراء الطالب حول 5

 يم. استخدام اللغتين العربية واإلنجليزية في التعل

 نتائج الدراسة:

 ( 2004بينت دراسة )الجرف،   

من طالب الجامعة األردنية وجامعة الملك سعود يرغبون في وضع أبنائهم في  %45أن" 

مدارس دولية تعلمهم جميع المقررات باللغة اإلنجليزية منذ الصغر وأعطوا الكثير من 

 األسباب صنفت في المحاور التالية:

القرآن الكريم، ويمكن أن يتعلموها في المنزل من العائلة ومن البيئة ألنها لغتهم ولغة 

المحيطة بهم، وإذا اقتضى األمر سيقومون هم بتعليمها ألبنائهم في المنزل. وإذا لم يتعلمها 

األطفال منذ الصغر سيصعب تعلمها في الكبر. حتى يكتسبوا المعلومات باللغة اإلنجليزية. 

ستجعل لديهم معلومات كثيرة وثقافة واسعة. وما يتعلمونه باللغة  كما أن اللغة اإلنجليزية

اإلنجليزية سوف يستوعبونه باللغة العربية، والكثير منهم يحب أن يتقن أوالدهم اللكنة 

اإلنجليزية ويتعلموا أصول اللغة اإلنجليزية، حتى تكون لغتهم قوية منذ الصغر، ولكي يتفوق 

يزية؛ فبها يستطيعون اإللمام بجميع العلوم العصرية ألنها لغة أوالدهم يجب أن يتعلموا اإلنجل

العصر، وأرى أن لهم بعض الحق في هذا التفكير؛ وعليه فتعلم اللغة العربية مجرد مضيعة 

م( 1994للوقت من وجهة نظر عينة أولياء األمور. ويؤيد ذلك نتائج دراسة أجرتها الناصر )

هـ. 1412-1351ة السعودية خالل الفترة بين حول حركة الترجمة في المملكة العربي

من الكتب  502عاما لم يتجاوز  62وكشفت الدراسة عن أن ما تم ترجمته خالل فترة امتدت 

فقط تركزت موضوعاتها في العلوم االجتماعية، والتي جاءت على حساب موضوعات 

 واللغات والديانات و أخرى مهمة كالعلوم التطبيقية والعلوم البحتة واآلداب والمعارف العامة

 والجغرافيا والتراجم وعلم النفس والفلسفة والفنون وغيرها خالتاري

فقد بلغ مجموع الكتب المترجمة التي صدرت عن مركز الترجمة بجامعة الملك سعود منذ 

كتابا في السنة موزعة على النحو التالي:  thirteenكتابا بمعدل  148إنشائه حتى اآلن هو 

كتب في االقتصاد واإلدارة،  8كتب في العمارة والتخطيط، و 8األسنان، وكتب في طب  6

وهذا يعني أن اإلنسان العربي الذي ال يجيد اللغة اإلنجليزية سيحرم من أكثر من نصف  

المراجع في مجاالت العلوم والتكنولوجيا. إضافة إلى أن العرب الذين ال يعرفون اللغة 

في مشاريع البحوث الدولية. تقصير أنظمة التعليم العربية اإلنجليزية سيحرمون من المشاركة 

 والمناهج الدراسية: 

إلى هنا ينتهي الحديث عن بحث )الجرف( الذي حاولت أن ألخصه بقدر اإلمكان ألهميته 

حيث يخلص البحث إلى نسبة كبيرة من الطالب ترغب في تعلم المواد لموضوع بحثي الحالي،  

 باللغة اإلنجليزية
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 :دراسة الباحثحدود                             

 معلما ومعلمة: 45وفيها  الباحث  مل بهايعكانت حدود البحث هي المدرسة التي 

 وقدمت لهم استبانة عبارة عن عدد من األسئلة عن مشكلة البحث:

 ؟ في المواد األخرى  جادتهم لها وتفوقهم الدراسيإعالقة بين تعلم الطالب للعربية ومن  هل ترى   -1

 هل ترى أن هناك عالقة بين التفوق في اللغة العربية واتزان الطالب النفسي؟ -2

 هل ترى أن المدارس العربية تقدم المناهج للغة العربية كما يجب؟  -3

 ما أسباب عزوف الطالب عن تعلم اللغة العربية واتجاههم لتعلم اللغات األخرى؟ -4

 المشكلة؟ما الحلول المقترحة لهذه  -5

 وكانت النتيجة كما يلي:

وجود عالقة ذات داللة بين تعلم الطالب للغة العربية وتفوقهم الدراسي في بقية المواد  -

 واستقرارهم النفسي أيضا.

ن تفوق الطالب في اللغة العربية يعني تفوقهم في بقية أمن المعلمين أكدوا على    %90أكثر من  -

 ، وكذلك اتزانهم النفسي. المواد

  نفى عالقة التفوق في اللغة العربية وتفوقهم في بقية المواد.فقط هم من  10% -

من المعلمين وافقوا على ان سوق العمل هو من يحكم تعلم الطالب وإقبالهم عل تعلم  80% -

 اللغة العربية.

تقديمه  من المعلمين أن عزوف الطالب عن تعلم اللغة العربية يرجع على طريقة  %60أكد  -

 ومناهجها والكتب المدرسية غير المشوقة، والتي ال تشجع الطالب على التعلم.

معظم المعلمين أكدوا أن سوق العمل له تأثير على عزوف الطالب عن دراسة اللغة العربية؛ -

 حيث ال يقبل الطالب على العربية ألنها غير مطلوبة في سوق العمل.
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 التوصيات                                                  

اللغة العربية هي لغتنا القومية ورمز هوية األمة العربية. ولمواجهة تيار العولمة اللغوية الذي 

يتمثل في هيمنة اللغة اإلنجليزية على جميع اللغات والمجاالت، وانحسار اللغة العربية أمامها، 

ية والتكنولوجية والثقافية والسياسية ومحاوالت بسبب الواقع الجديد )العولمة االقتصادية والسياس

 ما يلي:بالتجانس والتقريب بين الثقافات المختلفة( توصي الدراسة 

إعادة النظر في سياستنا اللغوية ويشمل ذلك وضع استراتيجيات وخطط لتطوير اللغة العربية،  -1

وتنمية اعتزاز طالبنا في جميع المراحل بلغتهم العربية، لغتهم القومية، وتعريفهم بمكانة اللغة 

ويد  العربية بين لغات العالم، وتطوير مقررات اللغة العربية خاصة قواعد اللغة العربية، وتز

اللغة العربية، وضرورة أن يشعر    في مهارات الطالب بالمهارات اللغوية الالزمة لتنمية قدرتهم  

كل طالب وأستاذ ومتخصص مسئول وغير مسئول أن التعريب وتطوير اللغة العربية مسؤوليته  

 )مسئولية قومية(.

غير متطورة، وطرق تدريسنا تطوير مناهج اللغة العربية حيث إن مناهجنا إعادة النظر في  -2

كليات التربية في   لجميع طالب العربية لغة متخلفة. لذا توصي الدراسة بتدريس متطلب في ال

 . ، وجعل ذلك إجباريا وليس اختيارياالجامعات في جميع التخصصات  جميع

إعادة طبع الكتب التراثية طباعة عصرية فاخرة، ملخصة تلخيصا علميا غير مخل بمحتواها،  -3

عم ذلك وذلك من قبل أستاذة متخصصين وبيعها للشباب بثمن مناسب أو حتى مجانا؛ على أن يد

 تبصير الطالب باألهداف الكامنة وراء تعلم اللغة العربية. رجال األعمال المخلصون.

 :تبصير الطالب باألهداف الكامنة وراء تعلم اللغة العربية -4

ويكون ذلك من خالل الحديث عن أهمية اللغة العربية في فهم القرآن الكريم، وأهميتها في قراءة 

عربية، وأهميتها في نقل التراث من الظالم إلى النور، فعدد  التراث اإلسالمي من مصادره ال

المخطوطات في إسطنبول فقط يتجاوز المليونين. كما يكون ذلك أيضا بإظهار أهمية العربية في 

حصول المتِقن لها على وظيفة مهمة في البالد، وهذا ما يحصل فعال؛ فكثير من المؤسسات  

غة العربية، وهذه المؤسسات اتسعت لتشمل  التركية صارت تطلب موظفين يجيدون الل

 المؤسسات األمنية والطبية والعسكرية فضال عن مؤسسات التعليم واالتصاالت وغيرها… 

 

وعن أهمية الهدف في التحريك والشغل تروى القصة اآلتية: كان هناك شابان ينقالن الحجارة 

وصبر ورضا، وأما أداء اآلخر  من مكان إلى آخر، وكان أداء األول ممتازا، يعمل بنشاط وعزم  

فكان سيئا جدا، غير راض بما يعمل، يحس الرائي أنه يعمل مكرها. ثم إن حكيما رآهما، فالحظ 

الفرق في األداء، فسأل الحكيم الشاب األول: لماذا تنقل الحجارة من هنا إلى هناك؟ قال: سنبني 

خر السؤال نفسه، فأجاب: أنا أنقل هذه  بها َمْعبَداً جميال هناك. ثم إن الحكيم قد سأل الشاب اآل

الحجارة اللعينة من هنا إلى هناك. فَِهَم الحكيم عند ذلك ذاك االختالف في األداء. من هنا نتبين 

أهمية الهدف في تحريك اإلنسان وتنشيطه ودفعه نحو األمام، فالطالب الذي يريد من دراسته 

عن ذاك الطالب الذي يدرس   –بال شك للسنة التحضيرية ورقة عبور للسنة األولى يفرق _

 العربية ِليَْلتَِهَم تراثها. 
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 تقديم اللغة في سياقها: -5

اللغة الميّتة هي تلك اللغة التي تُقتََطع من سياقاتها، وتقدم للطالب جمالً مبتورة ال حياة فيها.  ف

والخبر  والهدف من تلك الُجمل تدريب الطالب على قاعدة محددة، مثالً للتدريب على المبتدأ

يطرح المثال اآلتي: الصف جميل. في هذا المثال المقتطع ال يشعر الطالب بقيمة الحامل وال 

المحمول، وال يحس بقيمة الوسيلة وال الغاية، فما معنى الصف جميل؟ ولماذا نقول ذلك؟ كل 

ن في الالوعي عنده أن المبت دأ والخبر هذه األسئلة ال جواب لها في ذهن الطالب، وبالتالي يَُخزَّ

ليسا بمهمين، وهذا الشعور يدفعه لترك التعلم. فواجبنا نحن تجاه تعليم هذه اللغة المباركة أن  

نقدمها في سياقاتها الجميلة التي وردت فيها، وذلك الستثارة الدافعية لدى الطالب في تعلم اللغة 

 العربية.

 

 تقديم المحتوى ذي القيمة في حياة الطالب: -6

تكاد تخلو من محتوى قِيَِمّيٍ لدى   –محتويات معظم كتب تعليم اللغة العربية _ مع كل األسف  إن  

مصرون على موقفنا،   –المعلمين    –الطالب، والطالب يغني في واٍد والمنهاج في واد آخر، ونحن  

مؤمنون بمحتوى مناهجنا.  وأنا أقول: ماذا يستفيد الطالب من درس االتصاالت والمواصالت 

فال بد أن نعيد النظر في   ؛لطعام والشراب؟؟ وما الفائدة التي يحصدها من هذه الموضوعات؟وا

مناهجنا، وال بد أن نقدم كتبا تقوم على منهج الفكرة، وليس على المنهج االتصالي المتبع، ألن 

ال: طالبنا ال يشعر بقيمة ما يتعلمه، ولن يشعر بقيمة ذلك حتى نؤلف نصوصا تلبي احتياجاته، فمث

بدل أن نقدم عنوان في المطعم، فلنقدم موضوع: كيف كان يأكل النبي صلى هللا عليه وسلم،  

ويمكن أن نقدم موضوع معجزته صلى هللا عليه وسلم في غزوة الخندق حينما دعا الناس لتناول 

الشويهة التي جهزها جابر، وأراد أن يكرم بها النبي صلى هللا عليه وسلم فقط… فمثل هذا 

 ضوع يغطي موضوع الطعام، وهو موضوع ذو قيمة بالنسبة للطالب.المو

 

 والتعريب والتأليف وهذا يقتضي ما يلي:  تحقيق التراثإنعاش حركة  -7

في جميع الدول العربية وربط هذه المراكز ببعضها البعض على شبكة    لذلك إنشاء مراكز قومية  

 . وتعريف الطالب واألساتذة ببنوك المصطلحات العربية. اإلنترنت 

ن وروسيا واليونان في الترجمة ياالستفادة من تجارب الدول األخرى مثل اليابان وكوريا والص

 ونقل العلوم.

ا ال يخل بمعناها، وذلك حتى تكون سهلة وفي متناول تعريب المصطلحات األجنبية تعريبا مناسب -8

 الجميع حتى الشباب.

 

 



38 
 

 دور وسائل اإلعالم المرئية والمقروءة:  -9

تفعيل دور وسائل األعالم في توعية أفراد المجتمع )األسرة والطالب( فيما يتعلق بالتعريب 

يج للفن والفنانين والترجمة. فبدال من أن يكون اهتمام قنواتنا الفضائية منصبا على الترو

والمسابقات واألفالم والشعر واألدب والمهرجانات واألمسيات الشعرية، وإنفاق الماليين على 

. أو برنامج superstarالمسابقات والبرامج التي تتهافت عليها الجماهير العربية مثل برنامج 

اللغة العربية وتطويرها "من سيربح المليون"، ما المانع أن يكون هناك برامج توعوية عن 

من تبرعات الشركات الراعية، ويدعمها األثرياء  ايخصص لها جزءاث العربي الهائل، ووالتر

 العرب كما يدعمون الفن والفنانين.

وذات طباعة فاخرة وبها ما يجذب الشباب  ،دب العربي تكون مشوقةتخصيص مجالت لأل -

 .هذه المجالت وقيام األثرياء العرب بدعم  ،و تكون في متناول الشباب والمثقفين لقراءتها

ة في جميع القنوات العربية ومنع ازياستخدام اللغة العربية الفصحى في جميع البرامج التلف -

 استخدام االزدواجية اللغوية المتمثلة في المزج بين الكلمات العربية واإلنجليزية في التلفاز.

 

 ية والثقافة والعلوم: دور الحكومات العربية والمنظمة العربية للترب  -12

من الضروري أن تصدر الحكومات العربية قرارات سياسية تلزم الشركات والمستشفيات  

 بضرورة استخدام اللغة العربية في المراسالت وكتابة التقارير.  

ومن الضروري أن تصدر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم قرارا يقضي بالمحافظة 

على اللغة العربية من خطر غزو اللغة اإلنجليزية، مثلما تحافظ دول العالم األخرى كاندونيسيا 

  .وماليزيا وفرنسا وروسيا واليابان على لغاتها القومية
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نظرا للتغيرات والتطورات السياسة واالقتصادية والتكنولوجية التي طرأت في العالم في 

السنوات القليلة الماضية، ازداد تغلغل اللغة اإلنجليزية وتراجع اللغة العربية في جميع 

المجاالت، وأصبح عدد اآلباء العرب الذين يرغبون في تعليم أبنائهم في مدارس دولية تعلمهم 

نجليزية منذ نعومة أظفارهم يزداد يوما بعد يوم. وفي الوقت الذي تزداد فيه الكتب اللغة اإل

والمراجع واألبحاث الصادرة باللغة اإلنجليزية، يتناقص عدد الكتب والمؤلفات واألبحاث 

كسادا، ويعاني من عدم إقبال  -على قلته -المكتوبة باللغة العربية، ويلقى ما يوجد منها 

اءته. وعلى الرغم من انعقاد العديد من المؤتمرات حول التعريب ولغة الجمهور على قر

التعليم الجامعي، ووجود الكثير من الدراسات العربية التي حاولت التعرف على آراء األساتذة 

والطالب في استخدام اللغتين العربية واإلنجليزية في التعليم، ومزايا استخدام كل منهما في 

عوائق التي تحول دون التعريب، وعلى الرغم من أن تلك المؤتمرات التعليم الجامعي، وال

والندوات واألبحاث قد وضعت الكثير من التوصيات التي بقيت حبرا على ورق، إال أن 

أحداث الحادي عشر من سبتمبر وما تالها من ضغوط سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية 

اللغوية والثقافية، ومحاول زعزعة هويتنا اللغوية   تتعرض لها دولنا العربية من بينها العولمة

والذي يتمثل في زيادة التركيز على تعليم اللغة اإلنجليزية، والتخلي التدريجي عن تعليم اللغة 

العربية بزيادة الساعات المخصصة لتعليم اللغة اإلنجليزية، أو البدء في تعليم اللغة اإلنجليزية 

لدنيا، وتقليل ساعات تدريس اللغة العربية في الجامعة وغير في صفوف المرحلة االبتدائية ا

آراء المعلمين في أسباب عزوف الطالب عن تعلم ذلك، حاولت هذه الدراسة التعرف على 

 أم ال. اللغة العربية، وهل اللغة العربية لها مردود على نفسية الطالب

 وكل ذلك موضح في ثنايا البحث.

 .باحث ال :زمة والجديرة به مع تحياتيالن ينال البحث العناية الأوأخيرا أرجو من هللا تعالى 
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(. تقييم المرحلة األولى في تعريب التعليم الجامعي التي 1984أبو حلو، يعقوب ولطفية، لطفي ) -2

 .90، ص 14اللغة العربية األردني. المجلة العربية للعلوم اإلنسانية. ع تتبناها مجمع 

م(. جهود التعريب والترجمة: التقويم 1998أبو عرفة، عدنان والتهامي، عمر وحسين، األمين ) -3

والتنظيم. سجل وقائع ندوة تعميم التعريب وتطوير الترجمة في المملكة العربية السعودية. 
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من وجهة نظر المسئولين في قطاعات العمل أعضاء هيئة التدريس بالكليات التقنية، الطالب 
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و علق   هبيو شرح غر  هجار هللا فخر خوارزم محمود بن عمر الزمخشري، أساس البالغة، قدم ل -7
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، مدخل الى علم النفس ، المكتب المصري للتوزيع ، 0224حكمت الحلو، زريمق العكروتي  -9
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(. التعريب ومشكلة استخدام اللغة اإلنجليزية  1988، مصباح والمطوع، نجاة )ىالحاج عيس -10
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