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امللخص
تقدما يف إفريقيا .يتحدث املوريشيون ثالث لغات وهي الفرنسية
موريشيوس جزيرة صغرية ،هي من الدول األكثر ً
واإلجنليزية والكريؤولية (اللغة األم -هلجة مشتقة من الفرنسية) .يركز البحث على قياس سهولة وصعوبة تدريس ودراسة
اللغة العربية للمتعلمني يف موريشيوس ابعتبار أهنم يتقنون ثالث لغات وهي اللغات اليت يستخدمها املعلمون ابعتبارها
وسيلة للشرح .جيرى تقييم مدى سهولة وصعوبة تعليم العربية من خالل نظام بطاقة األداء املتوازن ابإلضافة إىل
االحتساب التثليث النوعي والكمي لتحليل البياانت وتقدمي النتائج .بدالً من االعتماد على البياانت النظرية واحلرفية؛
مل جيرى حبث يف موريشيوس لقياس تعليم اللغة العربية وكفاءة التعلم من حيث النتائج العددية بعد .بعد حتليل النتائج،
خلص الباحث إىل أن متعلمي املوريشيني ذوي األقل صعوبة يف تعلم وإتقان العربية مقارنة بشعوب دول األخرى .كما
وضح الباحث أيضا جماالت القوة والضعف يف دراسة وتعلم العربية ،وقدم توصيات واقرتاحات من أجل تطوير منهج
ابتكاري خمصص لتعليم اللغة العربية أو التدريب على مجيع املستوايت.
الكلمات املفتاحية :بطاقة موريشيوس ،قياس.
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Abstract
Mauritius is a small island and one of the most advanced countries in Africa. The spoken languges
in Mauritius are three, French, English and Creole (the mother tongue) which is a derived French
dialect. This study focusses on measuring the ease of teaching and studying Arabic for Mauritian
trilingual learners. This project used a case study research using the Balanced Scorecard method
added with a triangulation of qualitative and quantitative method for data analysis and results. real
hands-on facts and figures on the research themes were obtained and can be used to measure future
progress rather than relying on theoretical and literal data and as well; a technique never adapted
before in Mauritius for the measurement of Arabic teaching and learning proficiency. After
analyzing the results obtained, the reasearcher concluded that Mauriran learners are among the
nations having the least difficulty in learning and mastering Arabic as compared to other nations.
Areas of strengths and deficiencies in studying and teaching Arabic were identified, followed by
recommendations and guidleines towards devlopment of new adaptative an innovative syllabus for
an innovative syllabus for training of Arabic Language at all educational levels.
Keywords: Balanced Scorecard, Mauritius

172

Arrasikhun International Journal, Volume 6, Issue2 , December 2020

ISSN: 2462-2508

يركز البحث على قياس سهولة وصعوبة تدريس

مقدمة

ودراسة اللغة العربية للموريشيني الذين يتقنون لغتني
دوليتني ولغة دايلكرتية واحدة .من أجل تعليم اللغة
العربية بشكل فعال ،يستفيد املعلمون واملدربون من
اللغات الثالثة وسيطا يف شرح قواعد وأساسيات

ما ال ميكن قياسه ال ميكن حتسينه ،فعليه إن اهلدف
من هذا البحث جتميع وحتديد املقاييس املناسبة
لتقييم عملية التعلم والتعليم للغة العربية على
املستوايت املختلفة يف موريشيوس :األكادميية

اللغة العربية .يقيم هذا البحث مدى سهولة أو
صعوبة عملية تدريس اللغة العربية على مجيع
املستوايت ،يف املراحل االبتدائية والثانوية واجلامعية،

واملدرسية واملهنية ومن انحية احملادثة والكتابة.
جرت دراسة مكثفة ومراجعة الدراسات السابقة
حول املوضوع الشتقاق املقاييس ،مث استخدام

وكذلك على مستوايت التدريب املهين واخلاص.
كما يقال بشكل شائع ،ما ميكن قياسه ميكن
حتسينه ،لذلك مل يقتصر الباحث على التحليل
نظاما للقياس واملقاييس لتقييم
النظري بل طور ً

النتائج احملصول عليها لتحديد اجملاالت احلقيقية
للصعوابت ،واستنادا إليها تقدمي حلول ومقرتحات
وتوصيات وعالجات قابلة للتطبيق وتطوير مناهج
فعالة ومستدامة لتعليم اللغة العربية وتعلمها بشكل

سهولة التعلم أو صعوبة التعلم.

فعال يف اجملتمع املوريشي.

مشكلة البحث

الفصل األول :املقدمة

ابلنسبة لبيان املشكلة ،جيب مراعاة األمور التالية:

يتحدث شعب موريشيوس ثالث لغات وهي

 .1يصل عدد طالب اللغة العربية يف مجيع

الفرنسية واإلجنليزية والكريؤولية وهي هلجة فرنسية
مشتقة حتتوي على تسعني يف املائة من الكلمات
الفرنسية؛ اللغة اإلجنليزية هي اللغة الرمسية للبالد.
اللغة األم هي الكريؤولية وبها تتكلم معظم العائالت

املستوايت إىل حوايل  10آالف طالب ،مما جيعل
من الصعب  -ضمن الوقت احملدد  -تقييم
الصعوبة اليت يواجهها اجلميع ،كما يصل عدد
معلمي اللغة العربية يف مجيع املستوايت إىل ما يقرب

أيضا استخدام اللغة
حمليا كما خيلط الناس ً
اإلجنليزية واللغة الفرنسية يف حماداثهتم اليومية.
أيضا رمسيًا يف املدارس احلكومية
درس لغات أخرى ً
ت ً

من  ،800لذلك ال ميكن استبيان مجيع معلمي
وطالب اللغة العربية تقييما ،وقد مت أخذ عينة
حمددة مناسبة هلذا الغرض.

وهي اللغات األردية واهلندية والصينية والتاميلية
واملاراثية والعربية.
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 .2يقيِّم هذا البحث سهولة وصعوبة تعلم اللغة
العربية بناءً على مقاييس خمتارة وجماالت تركيز
حمددة للغاية ،كما هو موضح يف بطاقة األداء
خاصا ابملتعلمني يف
املتوازن ،ويكون البحث
ً
موريشيوس وال يعين أبي حال من األحوال أن

أسئلة البحث:
ابلنسبة لألسئلة البحثية ،جيب مراعاة األمور التالية:
 .1ما مدى سهولة أو صعوبة اتقان املتعلمني يف
موريشيوس اللغة العربية كلغة اثلثة على أساس أهنم
ثنالثيو اللغة منذ الطفولة؟

النتائج تعكس استنتاجات السهولة أو الصعوبة اليت

 .2ما جماالت الصعوابت اليت يواجه الطالب يف

تواجهها يف تعلم اللغة العربية لغري الناطقني هبا.

عملية التعلم؟

 .3حدد البحث مقاييس التقييم يف ضوء تطوير
مناهج وأساليب جديدة لتعلم اللغة العربية للطالب
املوريشيني ،وال يقتصر على التحليل النظري

 .3ما هي احللول للمشاكل اليت يواجهها الطالب
يف تعلم اللغة العربية هنا ،سواء على املستوى
األكادميي أو املهين أو التواصلي أو املكتوب ،بناءً
على املقاييس املقاسة وجماالت الضعف احملددة؟

ملشاكل دراسة اللغة العربية.
 .4يركز البحث على تقييم سهولة تعليم وتعلم اللغة
العربية من خالل اللغات اإلجنليزية والفرنسية

 .4ما الذي ميكن اقرتاحه كمنهج قياسي
للمتعلمني يف موريشيوس إلتقان اللغة العربية

والكريولية كلغات وسيطة وال أيخذ يف االعتبار
مجيع جماالت الصعوبة اليت يواجهها غري الناطقني

بشكل أسرع وأكثر كفاءة؟

ابللغة العربية يف تعلمها.

أهداف البحث

 .5إن املشكلة الرئيسية اليت واجهها الباحث يف
سياق هذا البحث هي حمدودية توافر الدراسات
السابقة حول املوضوع املختار وتطويره وابلتايل كان

جيب أن أتخذ أهداف البحث بعني االعتبار األمور
التالية:
 .1الوقوف عاى مدى سهولة أو صعوبة اتقان

عليه االعتماد على الدراسات اليت يعاجل املشاكل
اليت يواجهها غري الناطقني ابلعربية بشكل عام مث

املتعلمني يف موريشيوس اللغة العربية كلغة اثلثة على
أساس أهنم ثنائيو اللغة منذ الطفولة

تكييف العناصر ذات الصلة مع السياق احمللي.

 .2معرفة جماالت الصعوبو والسهولة للطالب يف
عملية التعلم؟
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 .3تقدمي احللول للمشاكل اليت يواجهها الطالب

أمهية البحث

يف تعلم اللغة العربية هنا ،سواء على املستوى
األكادميي أو املهين أو التواصلي أو املكتوب ،بناءً

مل يتم إجراء مثل هذه الدراسة يف موريشيوس من
قبل ،وقد اقتصرت مجيع الدراسات السابقة اليت
أجريت يف جمال تعلم اللغة العربية أو التدريس على
البحث النظري فقط ومت اقتصارها على مستوى
معني ،على سبيل املثال مت إجراء دراسات حول

على املقاييس املقاسة وجماالت الضعف احملددة

 .4التماس اقرتاح ملنهج قياسي للمتعلمني يف
موريشيوس إلتقان اللغة العربية بشكل أسرع وأكثر
كفاءة

الصعوابت اليت تواجهها من قبل الطالب على
مستوى املدرسة االبتدائية يف دراسة اللغة العربية .مل
تتوصل أي دراسات إىل حقائق وأرقام حول هذا

فرضيات البحث.

جيب أن أتخذ فرضيات البحث يف احلسبان األمور

اجملال احملدد من البحث .ما ال ميكن قياسه ال ميكن
حتسينه ،وابلتايل فإن أمهية هذا البحث هي حتديد
املقاييس املناسبة الستخدامها يف تقييم عملية التعلم
والتعليم اللغة العربية يف املستوايت املختلفة يف

التالية:
 .1مت اشتقاق املقاييس اليت مت حتديدها الستخدامها
يف هذا التقييم من خالل مراجعة عميقة للكتب
والرسائل والبحوث حول املوضوع وبعد دراسة
ميدانية ومسح استطالعي .بعد حتديد جماالت

موريشيوس ،املستوى األكادميي ،املدرسي ،املهين،
غري املهين ،التواصلية ،املنطوقة واملكتوبة ،بناءً على

سهولة وصعوبة املتعلمني واملعلمني يف اكتساب
اللغة العربية ،مت حتديد مقاييس وطرحها يف
االستبياانت ملزيد من التقييم هبدف حتديد جماالت
الضعف احلقيقي بعد وضع البياانت من

وأرقام حقيقية.

الفصل الثاين :اإلطار النظري والدراسات
السابقة
استخدم الباحث املنهج الوصفي والدراسة
امليدانية ألهنما مناسبان هلذه الدراسة.

اإلحصاءات يف الصيغ الرايضية املطلوبة وإنتاج
النتائج .بعد حتديد جماالت الضعف والقوة ،مت
اقرتاح حلول مستدامة وقابلة للتطبيق وفعالة يف

بطاقة االداء املتوازن وقياس االداء

ابب النتائج والتوصيات.

بطاقة االداء املتوازن ختص حتديد قياس وتطوير أداء
االفراد وفرق العمل واستخدام أدائهم مع أهداف
االسرتاتيجية للمنشأة .ادارة االداء هامة
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للمؤسسات واملنظمات الصغرية والكبرية احمللية

 -املبادرات ( )initiativesهي اإلجراءات املتخذة

والدولية ومجيع املنظمات والقطاعات العامة اليت
تعتمد أداء املنظمة على اداء موارد بشريتها ،بدون
اعتبار حلجم املنظمة.

لتحقيق األهداف من الناحية النظرية ،عن طريق
إنفاق األموال أو حتسني املوارد الالزمة من املوارد
البشرية واملالية واملادية والعلمية.
 -تساعد عناصر اإلجراء ( )action itemsيف

بطاقة األداء املتوازن

()BSC

هي إطار عمل

تفويض اخلطط الالزمة لتحقيق املبادرات وما يلزم
من قرارات أو تغريات.
 -جيب أن أيخذ يف االعتبار أنه قد يكون هناك

يستخدم لتتبع وإدارة اسرتاتيجية املنظمة .يعتمد
إطار عمل  BSCعلى التوازن بني املؤشرات الرائدة
واملتأخرة ،واليت ميكن اعتبارها على التوايل مبثابة

مبادرات متعددة مرتكزة على حتسني التدابري اخلاصة
لتحقيق األهداف .وإذا كانت التابيري املتخذة ال
تساعد يف حتسني وحتقيق االهداف اجملاالت ،فقد
حيتاج األمر إعادة التفكري يف اإلسرتاتيجيت

حمركات ونتائج أهداف منظمة .استخدامها يف
إطار بطاقة األداء املتوازن ،خترب هذه املؤشرات
الرئيسية مبا إذا كانت األهداف حتقق أم ال وما إذا
كان املسار املأخوذة ا لتحقيق األهداف املستقبلية

الشاملة.
األهداف املالية –ما هي األهداف املالية املتعلقةابملوضوع أو املتأثرة عليه؟

صحيحة أم ال.
بطاقة األداء املتوازن متنح التايل: -وصف اإلسرتاتيجيات.

 أهداف العميل –ما هي األشياء املهمة للعمالءأو للطالب أو املتعلمني حسب الفئة ،واليت بدورها
تؤثر على مكانة املالية؟”
 -أهداف العملية –ما الذي جيب فعله على

 قياس االسرتاتيجيات. اإلجرآت الالزمة إختاذها لتحقيق النتائج بطاقة أداء متوازنة تنتوي على اهلدف والتدبريواملبادرة (أو املشروع) وعنصر اإلجراء بشكل

املستوى الداخلي للمنظمات ليتم حتقيق األهداف
بوجه عام؟
 -أهداف املوارد البشرية أو األفراد (أو التعلم

متكرر
 اهلدف ( )goalرفيع املستوى يف االعتبار ،وهواهلدف املراد به التحقيق.

والنمو) –ما هي املهارات والثقافة والقدرات
احملتاجة واملرادة من أجل تنفيذ العمليات االازمة

 التدابري ( :)measuresهي املعايري واملقاييسملعرفة ما إذا كانت األهداف حتقق ام ال.
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لتحقيق األهداف ورضا املعميل أو املعلمني حسب

من اإلطار النظري والدراسات السابقة ،وجد أن

القطاع.
 بعد دراسة عميقة يتم إنشاء مفهوم خريطةاالسرتاتيجية .خريطة اسرتاتيجية بطاقة األداء
املتوازن هي صورة مرئية من صفحة واحدة لبطاقة

أداة النقاط املتوازنة اليت طورهتا مؤسسات هارفارد
ابستخدام مزيج من التقييم النوعي والكمي جملال
معني بطريقة أكثر تعم ًقا ومت تكييفها الستخدام
ثالثة مناهج ،مستوى املعلمني والطالب ،آراء

األداء اخلاصة ابملنظمة أو اجملال حتت الدراسة أو
البحث .لديه القدرة على إظهار االتصاالت بني
مجيع وجهات النظر األربعة املذكورة يف صورة من

اخلرباء والدراسة امليدانية وحتليل النتائج واألدب.
على هذا النحو ،يتم حتديد جمال القصور وميكن
إجراء حتليلها من انحية أوسع وميكن معاجلة

صفحة واحدة.

التوصيات للتكيف أو التغيريات بطريقة أكثر
عدالة.

الفصل الثالث :منهجية البحث

الطريقة املستخدمة يف بطاقة األداء املتوازن

بناء على الدراسات السابقة ،وجد أن هناك العديد
من األطر اليت مت تقييمها لتدريس اللغة وتعلمها.
كما لوحظ يف اإلطار النظري والدراسات السابقة،

تطورت البطاقة املتوازنة يف البداية من قبل
و )Norton (1992من كلية األعمال جبامعة

Kaplan

هارفارد لتحليل أداء األعمال والذي ال يعتمد فقط

فإن مجيع هذه األطر إما نوعية فقط أو كمية فقط
وإذا كانت كليهما ،فإهنا تقتصر على جانب واحد
فقط من التقييم مثل التدريس على مستوى معني

على القضااي املالية ولكن على:
أوال .وجهات نظر العمالء

على سبيل املثال يف املرحلة الثانوية ،أو تشمل مجيع
وجهات النظر ولكنها تستثين البعض .كما مت
تعلمه من األدب أن دراسات تقييم التدريس حىت
اآلن كانت نوعية يف الغالب .مت تنفيذ األساليب

اثنيا .التتبع املايل
اثلثا .األداء الداخلي لألعمال
ابعا .التعلم واالبتكار والتطور
رً

الكمية احلالية للتقييم يف بعد حمدود لإلجابة على
جانب واحد من االمتحان الذي يقصر الدراسة
على املستوى احلكومي أو على مستوى الطالب

منذ كونه مت استخدام البطاقة يف خمتلف اجملاالت
على نظام قياس األداء اإلداري.

أو على مستوى املعلمني.
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قام الباحث بتكييف بطاقة األداء املتوازن لتناسب

 .4مت تصميم استبيان كمي لتسجيل املؤشرات من

تقييم سهولة التدريس وتعلم اللغة العربية يف

وجهات نظر جتربة املتعلمني .مت تعيني االستبيان
على مقياس ليكرت لكل من املعلمني والطالب ومت
جدا إىل
تعيني كل مؤشر من  5-1من ضعيف ً

سهولة أو صعوبة إتقان اللغة العربية.

 .5مت إعطاء االستبيان نفسه للخرباء لتقييم
املؤشرات بناءً على معرفتهم األكادميية والفنية يف

موريشيوس.
متكامال لألداء ينسب
إطارا
ً
بعد البحث ،حدد ً
إليه وطور جمموعة من املؤشرات لإلجابة على

ممتاز،

تقيم بطاقة األداء املتوازن مؤشرات االستدامة من

هذا املوضوع .مت استخدام نفس الشيء الح ًقا

ثالث وجهات نظر:

وأشري إليه ابسم آراء اخلرباء يف التسجيل.

 .1مستوايت املعلمني والطالب

 .6مت وضع استبيان آخر وطلب من اخلرباء تقدمي
مالحظاهتم حول أمهيتهم النسبية املتصورة (على
مقياس من  ،5-1من األقل أمهية إىل األكثر أمهية)
حول أمهية مؤشر تقييم األداء .مت استخدام درجات

 .2دراسة ميدانية
 .3آراء اخلرباء وردود فعل اخلرباء

اخلطوات املطبقة للتقييم

أمهيتها حلساب املتوسط املرجح.

 .1مراجعة النصوص موسعة حول موضوع تقييم

 .7حساب متوسط الدرجات لكل من

تعلم وتعليم اللغات األجنبية

االستبياانت اخلمسني وحساب معامل التباين

 .2ركزت اإلطار النظري والدراسات السابقة على

ومتوسط االحنراف.

املؤشرات اليت سيتم تطويرها الستخدامها يف تقييم

 .8حتساب متوسط درجات اآلراء اخلبري لكل

بطاقة األداء املتوازن.

سؤال

 .3مت ختصيص درجات لكل مؤشر على أساس

 .9مت حساب متوسط درجات األمهية

املناهج ومراجعات املناهج والقرارات واألمهية اليت
يعلقوهنا على املوضوع.

 - 10مت جدولة النتائج على النحو التايل:
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 .11مت احتساب السمة فوق ،أي أداء موضوع

املؤشرات من املعلمني للحصول على توصيات

معني مثل "إتقان القواعد العربية" ابستخدام طريقة

واقعية وغري متحيزة.

املتوسط املرجح ابستخدام املعادالت أدانه:

الفصل الرابع :النتائج

 .12مت احتساب نتيجة الناحية ،مثل األداء العام
للتعلم واالبتكار ،ابستخدام نفس طريقة املتوسط

تطور تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى
بشكل ملحوظ يف اآلونة األخرية .وتعهد بتعليمها

املرجح للحصول على األداء العام للناحية.

الكثري من الدول العربية وغريها ،لذلك فتحت
العديد من املعاهد واملدارس واملراكز لتعليمها ،وأوىل
املتخصصون أقصى اهتمامهم من أجل إاتحة

 -13وأجريت مالحظة ميدانية يف ست مناسبات
عديدة للتحقق من أن الدرجات اليت مت احلصول
عليها تعكس الوضع احلقيقي هلذا املؤشر ابلذات

الفرصة لكل من أراد تعلم اللغة العربية ،لذلك
اهتموا لوضع كتب مؤهلة وأماكن ومعلمني ،لكين
الحظ الباحث أن هناك بعض الصعوابت اللغوية

يف احلياة احلقيقية.
 .14مت عمل جماالت القصور بناء على نتائج
الدرجات واملالحظات امليدانية للتحقق من مالءمة

اليت يواجها متعلمي اللغة العربية.
إىل جانب االختالفات الصوتية اليت تقع فيها ،فإن
االحنرافات الصوتية هي أكثر من مستوايت اللغة

النتائج
 -15نوقشت جوانب القصور واألسباب احملتملة

األخرى .يف البحث ،التزمت حبدود البحث اليت
ميليها هدفها ،وهو حتديد الصعوابت اللغوية ،واليت
تشمل املستوايت اللغوية للصوت ،والصرفية،
والنحوية ،والكتابية ،واملعجمية ،والداللية،

هلذا األخري وقدمت توصيات بناءً على ذلك.
 .16لتفادي حتليل األداء املتحيز ،من جانب
املعلمني فقط ،مت تصميم استبيان آخر للمتعلمني
الذين يتعلمون اللغة العربية يف املستوايت املهنية؛
مت تسجيل البياانت النوعية من خالل مقابلة

كما أوضح البحث الصعوابت النفسية

 .17مت حتليل البياانت من وجهة نظر املتعلم
ومقارنتها مع تلك اليت مت احلصول عليها من نفس

واالجتماعية اليت تنطوي على صعوابت لغوية ،كما
تناول البحث لتوضيح الصعوابت املتعلقة ابملواد
التعليمية ومقرتحات العالج ،وكذلك البحث -

واملقرتحات العالجية لكل من معهم.

ميدانية مع أسئلة عامة.

الرتمجة ،والصعوابت اليت تواجهها ،وعالجها من
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خالل الكتاابت والدراسات اليت يقدمها اللغويون
واملربون يف هذا اجملال.

الصعوابت اللغوية يف تعليم اللغة العربية لغري

1

الناطقني هبا ومقرتحات للعالج:

مت ترتيب االقرتاحات يف ثالثة أقسام وخلصت إىل

()1

أوالً :الصعوابت الصوتية واالقرتاحات

ما يلي:

اثنياً :صعوابت الرتمجة والتوصيات

األول :مقدمة للغة العربية وأمهيتها  -ودور
املؤسسات يف تعليمها لغري الناطقني هبا

اثلثاً :الصعوابت الكتابية واالقرتاحات العالجية.
رابعاً :الصعوابت املورفولوجيا وحلوهلا.

وخصائصها.
الثاين :تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا

خامساً :صعوابت حنوية واحللول.

(اجملاالت واجلهود):

سادساً :الصعوابت املعجمية واملعنوية واحللول

وقد عرضت فيه ثالث نقاط:

سابعاً :املصاعب النفسية واالجتماعية ومقرتحات

العالجية.

أوالً :جماالت تدريس اللغة وأغراضها لغري الناطقني
هبا.

اثمناً :الصعوابت املتعلقة ابملواد التعليمية
ومقرتحات العالج.

اثنياً :أمثلة على اجلهود املبذولة لتعليم اللغة العربية
لغري الناطقني هبا من خالل املؤسسات واهليئات
واملشاريع واملؤمترات والندوات والدراسات والبحوث

وقد استفاد البحث من عدة مصادر لغوية وتربوية،
مبا يف ذلك الدراسات اللغوية والتعليمية اليت سبقت
يف هذا الصدد ،وتقارير وتوصيات الندوات

والكتاابت واملراجع املعنية بذلك.

واملؤمترات العلمية ذات الصلة ،واملراجع اللغوية
والتعليمية املتخصصة يف جمال تدريس اللغة العربية
لغري الناطقني هبا ،والتقارير واملالحظات ذات
الصلة ،ألهنا خري معني إىل جانب ما جربته

اثلثاً :أمثلة لبعض الدراسات اليت تتناول الصعوابت
اليت يواجها الطالب يف جمال تدريس اللغة العربية

لغري الناطقني هبا.

82, (pp.55-79) 1st Ed. Published by the Ministry
of Information, Kuwait.

Fiji, Abdullah bin Ahmad. (2010). Arab
Culture in Light of Modern Communication
)(1

Means, Al-Arabi Magazine, Al-Arabi Book, No.
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بشكل أساسي على البياانت املستمدة من تعليم

الباحث من واقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني
2

وقد استكملت الدراسة ببعض النتائج واالقرتاحات

اللغة األجنبية املستمر من نتائج الدراسات اللغوية
النفسية والتطبيقات التعليمية ،وهي علوم حديثة،
نشأت يف الدول الغربية ،وازدهرت يف خدمة لغتها،
وخاصة اللغة اإلجنليزية ،وحنن ال جيد املسلمون أي

أوالً :من بني نتائج البحث:

حرج يف االستفادة من هذا العلم ونشره .وأن
اللغوايت التطبيقية هي أحد فرعي( )1اللغوايت
أحياان اللغوايت احلديثة أو اللغوايت
واليت تسمى ً

هبا.

املفيدة يف هذا الصدد ،حىت يسهل هللا تنفيذها.

التوصيات
إن مشولية اللغة ترجع إىل اتفاق اللغويني على
مشوليتها كأول وسيلة للتواصل بني اجملتمعات وأداة
لنقل احلضارات املختلفة بني الشعوب .حظيت

العامة.

• أن نظام تعليم اللغة املتكامل ،مع احللقات ،يبدأ

شعبية تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا ابهتمام
كبري ألهنا لغة القرآن .املطالبة بتعلم اللغة العربية
هي أهداف كثرية ،مبا يف ذلك األهداف الدينية،
هي أيضا أهداف ثقافية واقتصادية .أهم شيء

أبصوات يتم متثيلها غالبًا ابحلروف ،مث الكلمات
والعبارات واجلمل .جيب أن تتكامل هذه احللقات
يف تنسيق حمدد .األصوات اجملردة ليست ذات قيمة
أو أمهية ما مل تتم إضافتها إىل بعضها البعض

واملكتوبة.

لتشكيل كلمة واكتسبت الكلمة معناها احملدد
عندما تنضم إىل كلمات أخرى لتكون عبارة أو
مجلة.

يشكل صعوابت لغوية هو التداخل بني اللغة العربية
ولغاهتم األم يف النواحي الصوتية والنحوية والداللية

• التطور الذي يتبع اللغة العربية هو يف احملتوى
اللغوي الذي ميأل األشكال النحوية والصرفية
والقومية .الكلمات والعبارات واجلمل (احملتوى)
ليست حمدودة .أما ابلنسبة لألنظمة السمعية

• أبرز الفروع اللغوية التطبيقية املسؤولة يف املقام
األول عن تدريس اللغة العربية للناطقني بلغات
أخرى هو علم اللغة التطبيقي ،حيث أنه اآلن أحد
أكثر الفروع التطبيقية يف علم اللغة احلديث (اللغة
احلديثة) .يعتمد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا

والصرفية والنحوية فهي حمدودة للغاية ،فالتطور يتم

Halabi, Muwafaq. (2000). Psychological
disturbance of Children and Teenagers, 2nd Ed.
)(1

(pp.89), Published by Arresalah Establishment.
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يف منهجية وطريقة توصيل هذه األنظمة ابلواقع

يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا ليست كلها

التعليمي بطريقة مباشرة تتناسب مع مستوى
املتعلمني على مستوى خمتلف .مستوايهتم.
• املفردات اللغوية هي صورة لنوع احلضارة اليت متيز
األمة اليت تتحدث هذه اللغة ،وهي أفضل دليل

صعوابت لغوية ،ولكن يرجع ذلك جزئيًا إىل
املتعلمني أنفسهم لألسباب التالية:
• لوحظ عدم رغبة الطالب يف تعلم اللغة العربية،
ويتجلى ذلك يف افتقارهم إىل اجلدية .عدم قدرة

على مدى خربهتا وعمقها ،عندما تكون جتارب
األمة حمدودة ،أتيت مفردات لغتها يف عدد قليل من
األرقام ،أمهية ضيقة ،وعندما تتوسع جتارب األمة،

األجهزة الصوتية على نطق األصوات بسبب
املشكالت ،والفشل يف أداء التمارين املخصصة
للطالب يف املنزل.

وتنضج حضارهتا ،تتوسع لغتها تبعاً لذلك ،تزداد
ثروهتا اللفظية ،وتتضاعف معانيها ،ولغتنا العربية
حتمل كل هذه املزااي اليت متيزها عن اللغات

•صعوبة نطق بعض األفعال بني املتعلمني بسبب
االختالف يف عني الفعل
• اللغة املزدوجة يف الدول العربية اليت يواجها
املتعلم.

األخرى.

•ال يستطيع املتعلم التمييز بني األصوات املضيئة
اليت طبقت أصو ًاات من نفس النوع.
 -عدم االنتباه إىل ميول القراء يف القراءة ،لذلك

• أن تطبيق املناهج الدراسية يف الدراسة كان حمددا
لكشف العديد من الصعوابت الصوتية اليت متثل
أكثر الصعوابت منطقية بني متعلمي اللغة العربية
غري األصليني .أجريت هذه الدراسة يف البحث
مبقابلة بني (عريب وإنكليزي) كمثال حتليلي.

جيب أن يسبق اختيار احملتوى اللغوي عند كتابته
مسح ميداين ()1الستكشاف ميول املتعلمني اليت
()2

يتم تقدميها هلم يف هذه الدراسة.

• حتليل أخطاء املتعلمني عند تعلمهم اللغة العربية
أوالً مع اإلشارة األوىل لتحديد الصعوابت ،سواء
على املستوى الصويت أو اللفظي أو النحوي أو
املورفولوجيا .هذه األخطاء هي إما يف اللغة أو

 إمهال النظر يف مستوى الطالب عند إعداد هذهاملناهج ،مما أدى إىل صعوبة البعض منهم وسهولة
اآلخرين.

األخطاء التنموية .الصعوابت اليت يواجها الطالب
)(2

)(1

Kan’aan, Ahmed Ali. (1995). Children Poetry
in Syria “Study of Educational Content Analysis”,
(pp.89-112) Publishes of Arab Writers Union,
Damascus.

Hussein, Sameer Mohammed. (1983).
Content Analysis, (pp.56-59) 'Aalam Alkutub, 1st
Ed., Cairo.
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-ال تتضمن املناهج اللغوية نظام ممارسة اللغة يف

 -قلة الوعي بوجود هذه الصعوابت ،إال أن تعليم

املواقف احلية واملتابعة والتقييم.
 نقص املواد التعليمية اجلاهزة ،مثل وحدات اللغة.ال يتوفر قراء إضافيون.
قلة الوسائل التعليمية يف جمال تدريس اللغة العربية
للناطقني بلغات أخرى.
 عدم الدقة يف حتديد املستوى اللغوي للمتعلمنيعند بدء االلتحاق مبعاهد تعليم اللغة العربية لغري

اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى كان انجحاً
بكل املقاييس لتحفيز العديد من مستخدمي اللغة.
اثنياً :االقرتاحات:
وأما سبل التغلب على هذه الصعوابت ،نؤكد أوالً

على االستفادة مما اتفق عليه كل من اللغويني
وعلماء الرتبية حول االجتاهات احلديثة اليت جيب
أخذها يف االعتبار عند كتابة الكتب ،وأمهها ما

الناطقني هبا ،حىت ال يكون هناك ارتباك من
مستوايت خمتلفة من املتعلمني ،واشتكى بعض
املعلمني يف أحد معاهد التعليم العريب من أن
املتعلمني يف خيتلف مستوى املبتدئني يف مستواهم

يلي:
• مع مراعاة اندماج شخصية املتعلم األجنيب يف
اجملاالت اجلسدية والعقلية والنفسية واالجتماعية،
فإن ما يقدم له جيب أن يتناول بقدر اإلمكان

اللغوي واملهارات اليت يتقنوهنا ،بعضهم يتحدث
العربية لكنه ال يعرف القراءة ،وبعضهم يقرأ بعض
الكلمات إال أنه ال يستطيع التحدث ابللغة العربية،

اجلوانب الثالثة للخربة (املعرفية والعاطفية والنفسية
واحلركية).
• مراعاة التكامل اللغوي للفنون األربعة (القراءة

وبعضهم يفهم العربية بسهولة ،لكنه ال يستطيع أن
6
يتكلم هبا أو يقرأها.
عدم وجود مؤسسات تعليمية كافية للغة العربية.
 -عدم استخدام إمكانيات تكنولوجيا التعليم

والكتابة والتحدث واالستماع) يف العالج واألداء
والتقييم.
مع األخذ يف االعتبار طبيعة اللغة كبىن تصبح ،يف

5

لغواي.
املمارسة ،سلوًكا ً

احلديثة املوجودة يف املؤسسات التعليمية العربية

• نشاط اللغة الشفوية ضروري يف تنمية قدرات

للناطقني بلغات أخرى.

متعلمي اللغة األجنبية.

( )1أبحاث المؤتمر الدولي األول :العربية للناطقين بغيرها
الحاضر والمستقبل ،د .هاني اسماعيل رمضان ،2020 ,ص14

()1

 7تعلم اللغة العربية لغير الناطقين بها .األبعاد السياسية
والشرعية ،د .أحمد محمود السيد  23نوفمبر ،2011 ،ص- 87
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االعتماد على اللغة العربية الفصحى يف التدريس

املصادر واملراجع من الكتب

والتعلم مع االتفاق على توفري النمط األساسي

 .1أحباث املؤمتر الدويل األول :العربية للناطقني
بغريها احلاضر واملستقبل ،د .هاين امساعيل
رمضان ،2020 ,ص14
 .2تعلم اللغة العربية لغري الناطقني هبا .األبعاد

للدراسة الصوتية والنحوية والصرفية.
توفري فرص املنافسة واحلوار والرأي.

7

• إعداد دراسة لغة ميدانية هتدف إىل حتديد
االحتياجات اللغوية للمتعلمني .ومراعاة توفري اللغة

السياسية والشرعية ،د .أمحد حممود السيد 23
نوفمرب ،2011 ،ص114- 87
 .3الرسالة :تعليم اللغة العربية ألبناء الشعوب اليت

املناسبة ملستوى الطالب األجانب .ومراعاة التدرج
يف مستوى اللغة الواحدة تلو األخرى .اختيار
اجلمل املعقدة والبسيطة بدالا عن اجلمل السهلة

ال تتحدث هبا ،ونشرها وجعلها وسيلة لنشر
السالم .جامعة األزهر الشريف ،ص -150
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فقط.
• التنويع لتغطية جوانب الفهم ومستوايته املختلفة
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