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: مقدمة

الكفاءة في المغة القومية متطمب لممواطنة والعمل 

  تحتؿ المغة القومية مكانة خاصة لدى معظـ شعوب العالـ، فيي المعمـ 
الثقافي الخاص الذي يمّيز ىويتيا القومية؛ حتى في البمداف التي تيدد وحدتيا 

السكانية والقومية عوامؿ اليجرة والنزوح مف بمداف أخرى، تظؿ ىناؾ نزعة لصير 
االنتماءات المختمفة في بوتقة واحدة لحث نوع مف التجانس السكاني واليوية 

.  الواحدة والحفاظ عمى المغة األصمية والسمات المميزة لمتراث الثقافي
وفي بعض ىذه البمداف، ُيطمب ممف يياجر إلييا، أو يتقدـ لمعمؿ فييا، أف يثبت 

والمثاؿ عمى ىذه البمداف . تمّكنو مف لغتيا الرسمية باجتياز امتحاف الكفاءة في المغة
وفي بمداف أخرى، يطمب مف المتقدميف لمعمؿ في . الواليات المتحدة األمريكية

مف المواطنيف، وغير المواطنيف، اجتياز امتحاف - وربما الخاصة- المؤسسات العامة 
الكفاءة في أكثر مف لغة؛ ففي كندا، مثال، تفرض الحكومة االتحادية اجتياز امتحاف 
في المغة اإلنجميزية لمواقع، وفي المغة الفرنسية لمواقع أخرى، حسب متطمبات موقع 

 Language)العمؿ؛ وىناؾ مواقع عمؿ تتطمب إتقاف المغتيف فُيختبر المتقدـ بالمغتيف 

Proficiency Tests in Ottawa, n.d.) ؛ وفي فنمندا ُيطمب مف المتقدميف لمعمؿ
 Language)فييا مف المياجريف اجتياز امتحاف في المغة الفنمندية أو السويدية 

Requirements for Public Sector Work , 2009) 

وفي ىونج كونج، قرر المجمس التشريعي لمخدمة المدنية أف يكوف مف 
متطمبات القبوؿ في الخدمة المدنية اجتياز امتحاف في المغتيف اإلنجميزية والصينيػة 

 Legislative). (ُيعقد ألغراض التوظيػؼ فقط وليس ألغراض إجازة أكاديميػة)

Council Panel on Public Service, 2002 ) 
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وفي مقاطعة ويمز البريطانية تنّبو المسؤولوف فييا إلى تراجع أعداد الذيف   
يتكمموف لغة ويمز األصمية بدرجة كبيرة، بسبب تزايد استخداـ المغة اإلنجميزية، 

 أدى إلى إحياء 1993فاتخذت إجراءات كاف مف أبرزىا إصدار قانوف خاص عاـ 
المغة األصمية لويمز حتى تصبح في موقع مواز لمغة اإلنجميزية، وبذلؾ أصبحت 

مف مواطنييا يستخدموف لغة ويمز في % 62ويمز ثنائية المغة، وما ال يقؿ عف 
(. Welsh Translation Service..., 2008 – 2009)معامالتيـ اليومية 

وفي بمداف االتحاد األوروبي ُتطبؽ نصوص قانونية تنظـ حرية الحركة بيف 
بمداف االتحاد األوروبي، وتحظر التمييز غير المباشر الذي يمكف أف يحجب فرص 

العمؿ في أحد بمداف االتحاد عف المتقدميف لمعمؿ مف مواطني بمداف االتحاد 
األخرى؛ إال أف ىذا الحظر ال ينطبؽ عمى الحاالت التي تكوف فييا معرفة المغة 
مطموبة عمى أساس طبيعة الوظيفة المتوافرة؛ وبكممة أخرى، عندما تفسح إحدى 
دوؿ االتحاد فرص عمؿ مشروطة بتحّقؽ الكفاءة في لغة تمؾ الدولة، يفسر ذلؾ أنو 
نوع مف التمييز غير المباشر تجاه العماؿ األجانب، إال إذا بّينت الجيات المختصة 
أف المعرفة المغوية الخاصة ضرورية لموظيفة، ويعد ىذا مسّوغا في وظائػؼ مف نوع 

 (.Coulmas, 1991)العمؿ في المحاكـ القضائيػة واألمف واإلدارات المركزيػة 

أما في الواليات المتحدة األمريكية، فمف المعروؼ أف الكفاءة في المغة 
اإلنجميزية شرط تفرضو الحكومة االتحادية عمى المياجريف إلييا، كما تفرضو 

حكومات معظـ الواليات عمى كؿ مف يتقدـ لمعمؿ فييا، وبخاصة في حقؿ التعميـ، 
والمثاؿ عمى ذلؾ ما تفرضو حكومة والية إلينوي مف متطمبات إلجازة المعمميف 

فييا، في ميارات االتصاؿ، وىذه تشمؿ ميارات في المغة اإلنجميزية تتعمؽ بتبادؿ 
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األفكار والمعمومات مع اآلخريف، وأساليب التفاعؿ المفظي والكتابػي، وغير ذلؾ  
(State of Illinois Teacher Certification, 1996 .)

عمى  (1986مجمس األمة، )وفي األردف، تنص المادة الثانية مف الدستور 
أف المغة العربيػة ىي المغة الرسميػة لمدولة؛ وجاء في قانوف التربيػة والتعميـ 

المغة العربية ركف أساسي في وجود األمة العربية وعامؿ مف عوامؿ "أف  (1994)
:  ، كما نّصت أىداؼ التعميـ في المرحمة األساسية عمى"وحدتيا ونيضتيا

أف يتقف الطالب الميارات األساسية لمغة العربية بحيث يتمكف مف استخداميا "
يستخدـ "ونصت أىداؼ التعميـ الثانوي في القانوف المذكور عمى أف ". بسيولة ويسر

لغتو العربية في تعزيز قدرتو عمى االتصاؿ، وتنمية ثقافتو العممية واألدبية،  (الطالب)
". ومراعاة مقومات البناء المغوي الصحيح لمغة، وتذوؽ فنونيا

ال  (2007 لعاـ 30رقـ )لكف بالرجوع إلى نظاـ الخدمة المدنية في األردف 
نجد ما يشير إلى متطمب الكفاءة في المغة عند التعييف في المؤسسات العامة، وال 

وينص نظاـ . ُيفرض مثؿ ىذا المتطمب عند التعييف في المؤسسات الخاصة
الخدمة المدنية المذكور عمى إجراء امتحانات تنافسية لممتقدميف لموظائؼ 

، وتنص ىذه التعميمات عمى "لتعميمات اختيار وتعييف الموظفيف"الحكومية، وفقًا 
لكف لـ يحدد النظاـ، وال ... " طالبي التعييف في الوظائؼ اإلدارية والمالية والفنية،

وقد عمد الديواف خالؿ السنوات األخيرة إلى . التعميمات، مضاميف ىذه االمتحانات
إجراء ىذه االمتحانات في بعض المواد التخصصية، ولـ يكف متطمب الكفاءة في 

وجدير بالذكر ىنا أف الديواف بدأ مؤخرًا العمؿ مع فريؽ مف . المغة العربية مف بينيا
المتخصصيف األكاديمييف في إعداد مجموعة اختبارات ألغراض االختيار والتعييف 
في الوظائؼ الحكومية، بحيث تشمؿ جوانب تخصصية وظيفية، وأخرى في مجاؿ 
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تأخذ )االستعداد العقمي والتكويف الشخصي، واختبارا لمكفاءة في المغة العربية 
، واختبارًا لمكفاءة في المغة (مف العالمة الكمية% 15عالمتو نسبة وزنية بمقدار  

. (مف العالمة الكمية% 10تأخذ عالمتو نسبة وزنية بمقدار )اإلنجميزية 

كيؼ يمكف تحديد مستوى الكفاءة في المغة العربية : ىنا ال بد مف التساؤؿ
المطموب مف موظؼ في المؤسسات العامة أو الخاصة ؟ وىؿ مف مبرر لفرض 
متطمب الكفاءة في المغة؟ االتجاه السائد في أدبيات التنظيـ المؤسسي أف كفاءة 

ىي - ممثمة بمؤىالتو وخبراتو وقدراتو وسماتو الشخصية- الموظؼ أو العامؿ 
التي تقرر مستوى أدائو الوظيفي؛ فإذا كانت الكفاءة في العمؿ ترتبط بالكفاءة في 

المغة، وبارتفاع كفاءة الموظؼ المغوية ترتفع معيا كفاءتو في العمؿ، يكوف لدينا ما 
يبرر فرض متطمب الكفاءة في المغة شرطًا لمتعييف في الوظيفة، وعندئذ نصمـ 

مف - مستوى الكفاءة المطموب في مقياس أو امتحاف بتحديد المكّونات المغوية  
 .األكثر صمة بالكفاءة في العمؿ- ميارات ومضاميف وتطبيقات 

لكف واقع مؤسسات العمؿ قد ال يقيـ الدليؿ عمى أف الكفاءة في المغة العربية 
ذات أثر بّيف عمى الكفاءة في أداء الموظؼ في ىذه المؤسسات، واألمثمة عمى ذلؾ 
كثيرة؛ فالطبيب يشّخص المرض ويكتب وصفاتو وتقاريره بغير العربية، وفي األعماؿ 
اليندسية تسود المصطمحات اليندسية أيضا بغير العربية، وفي البنوؾ والمؤسسات 

المالية والتجارية تستخدـ أنظمة معمومات وآليات حاسوب تسيطر عمييا المصطمحات 
والتعابير اإلنجميزية؛ فضاًل عف استخداـ المغة اإلنجميزية في التدريس الجامعي في 

تخصصات العمـو والطب واليندسة؛ وفي بعض التخصصات األخرى تُقحـ 
ألف مدرس مادة التخصص تعمميا بمغة - اإلنجميزية بخاصة-المصطمحات األجنبية 

أجنبية وأخذ يرددىا لطمبتو، فجاءت لغة التدريس عنده مزيجًا مف العامية ولغة 
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المصطمحات األجنبية؛ وبذلؾ يتعزز التوقع بأف ترتبط كفاءة األداء الوظيفي في كثير 
- في الطب واليندسة والبنوؾ والتدريس الجامعي، وغيرىا- مف األعماؿ المينية 

بكفايات تـ اكتسابيا بمغة أجنبية، ولـ يكف لمكفاءة في المغة العربية دور واضح فييا، 
ولعمنا أخذنا نألؼ الموظؼ الذي يتحدث ويتعامؿ بمغة يحاوؿ فييا االقتراب مف 

الفصحى، ولكنيا أقرب إلى العامية، وفي الوقت نفسو يخالطيا بتعابير ومصطمحات 
أجنبية، وكأننا نقترب مف نوع مف ثنائية المغة، يستخدـ فييا الفرد لغتيف استخدامًا غير 

.  صحيح لكمييما

قسرية أو - ىذا النوع مف الثنائية في المغة، عمى النحو الذي فرضتو وقائع 
يمثؿ نوعا مف عدـ المساواة في أساليب االتصاؿ عندما يتنافى مع ما - عفوية

نسعى إليو مف تأكيد أبرز مقّومات اليوية القومية في الفرد، ويترتب عمى ذلؾ 
لتصبح لغة العمـ - بما تممؾ مف إمكانات- العمؿ عمى تطويع المغة العربية 

ومصطمحاتو، ولغة التكنولوجيا ومصطمحاتيا، ومف الوسائؿ الفعالة في تحقيؽ ىذا 
 الموظؼ بمستوى معياري مف الكفاءة في المغة – المواطف –اليدؼ تأىيؿ الفرد 

العربية بما يمكنو مف القياـ بآلية تطوير وتطويع المغة العربية لمتطمبات الوظيفة 
.  وما تقتضيو طبيعتيا بأبعادىا العممية والتقنية المتجددة

أما محور االىتماـ في ىذه الورقة فيو بياف أىمية التحقؽ مف مستوى الكفاءة 
في المغة العربية لدى المتقدميف لمعمؿ في المؤسسات العامة والخاصة، باستخداـ 
امتحانات ُتصمـ ليذا الغرض؛ ويترتب عمى ذلؾ بياف مبررات فرض االمتحاف، 

والقضايا المغوية التي ُيعنى بيا، كما يترتب عميو تعّرؼ جوانب القصور في األداء 
المغوي لدى عينات مف العامميف في المؤسسات العامة والخاصة، والميارات المغوية 

. األساسية التي تؤّلؼ مدخالت عممية في بناء االمتحاف
  قضايا المغة العربية، والتحديات التي تواجهها
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يستخمص " تقويـ الحاجات"ىناؾ دراسات متخصصة تندرج تحت مسّمى 
مف مشروع أو خطة عمؿ مف نوع ما تتناولو " الجدوى"منيا الباحثوف بّينات لتقدير 

. ىذه الورقة في مشروع امتحاف الكفاءة
ىنا . في المغة العربية لدى المتقدميف لمعمؿ في المؤسسات العامة والخاصة

ىؿ ىناؾ حاجة لمتعرؼ إلى مستوى الكفاءة في المغة العربية لدى أفراد : نتساءؿ
ُيفترض أنيـ تعمموىا فيما ال يقؿ عف اثني عشر عاما في مراحؿ التعميـ العاـ؟ 
وىؿ يعاني األشخاص الذيف يتقدموف لمعمؿ في المؤسسات العامة والخاصة في 
األردف مف ضعؼ أو قصور في أدائيـ المغوي بالعربية؟  لإلجابة عف مثؿ ىذه 

التساؤالت نحتاج أف نسترشد بنتائج دراسات إمبريقية مف نوع الدراسة االستطالعية 
التي تضمنتيا ىذه الورقة؛ ويمكف االستشياد بمشاىدات ومالحظات متخصصيف، 

تعاني منيا المغة " أزمات معاصرة"مف  (2009)مف نوع ما تشير إليو شكري 
العربية تعكس مشكالت في أنظمة التعميـ ومناىجو، وتفشي العامية واإلنجميزية، 

إسماعيؿ العمايرة، أستاذ المغة العربية في الجامعة . د.وتقتبس شكري عف أ
األردنية، مف أف الخمؿ في تراجع العربية يظير في اعتياد التمميذ عمى التحدث 
بالعامية، وفي الطالب الجامعي الذي يمحف، ليتخرج ويصبح مدرسًا؛ وتستشيد 

قولو إف مف " الدكتور عيسى برىومة بأستاذ المسانيات في الجامعة الياشميةشكري 
أىـ التحديات التي تواجو العربية االزدواجية في االنتقاؿ بيف العامية والفصحى 

".  عند الطفؿ، فضاًل عف اعتماد التمقيف أساسا في التدريس

في كتابات متخصصيف " التخمؼ التقني"و " الفجوة الرقمية"وتظير تعابير 
، وكيؼ أف المغة (2009نصير، ستيتية، حطاب، المستشيد بيـ في رزؽ، )

العربية لـ تستطع أف تواكب التغيرات المتسارعة في المصطمحات وأساليب التعبير 
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المتعمقة بتقنيات المعمومات والحاسوب واإلنترنت، مما دفع المتعامميف مع ىذه 
. المستحدثات إلى االعتماد عمى المغة األكثر سيطرة وىي اإلنجميزية

إلى مشكالت الترجمة، وكيؼ أف المترجـ مف لغة  (2009)ويشير قصري 
يتقف المغة األصؿ وال يتقف المغة اليدؼ، في غالب األحياف، فينتج عف "ألخرى 

؛ وال يقتصر األمر عمى ضعؼ ..."ذلؾ ترجمة رديئة، أو غير مكتممة، أو مشوَّىة
الترجمة مف المغات األخرى إلى العربية، إذ نالحظ في إصدارات مترجمة كثيرة 

وجود أخطاء لغوية فادحة لـ يتنّبو إلييا ولـ يدققيا المترجـ أو المؤلؼ أو الناشر، 
وكثيرًا ما نجد كتبًا مؤلَّفة، وأخرى مترجمة، شاعت فييا األخطاء المغوية والتراكيب 

.  الركيكة واالشتقاقات غير المألوفة

أف الترجمة والتعريب، وتطويع المصطمحات العممية  (2009)ويرى فوزي 
وتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لمغة العربية، ىي مف األمور التي تشكؿ 

إلى جانب ذلؾ يذكر . تحديات لممتخصصيف بالمغة العربية والمشتغميف في تدريسيا
: فوزي قضايا أساسية تشكؿ تحديات تواجو تعميـ المغة العربية، منيا

الفجوة الواسعة في أساليب تعميـ المغة العربية إذا ما قورنت بأساليب تعميـ  -
. المغة اإلنجميزية بمختبراتيا المغوية وأشرطتيا المسجمة ولوحاتيا التوضيحية

التيميش المتعمد وغير المتعمد لمغة العربية، والقصور في استخداميا لغَة  -
 .بحث وعمؿ وتواصؿ عمى مختمؼ األصعدة

عدـ االىتماـ باستخداـ المغة العربية في سياقاتيا الوظيفية والمعاصرة في  -
 .القراءة والكتابة واالستماع والتحدث
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عدـ اقتناع الطالب بجدوى تعمـ القواعد النحوية، ومجافاتيا لصعوبتيا  -
 .وابتعادىا عف استعماالتيا الوظيفية

وتبرز قضايا الصراع بيف الفصحى والعامية، وبيف العربية والمغات األجنبية، 
وظاىرة االزدواج المغوي، ومشكالت الترجمة والتعريب وتطويع المصطمحات 

فيصؿ، السويسي، )العممية والتقنية، في كتابات متخصصيف وباحثيف آخريف 
، لتشكؿ تحديات (2009؛ الشيخ، 2009؛ قصري، 2009؛ رزؽ، 1990

تستدعي معالجة حثيثة، كما تستدعي استقصاء جوانب القصور المتوقعة في األداء 
المغوي عند فئات مف الطمبة والمعمميف والعامميف في مؤسسات عامة وخاصة، 

جدير  . ممف ُيفترض أف لغتيـ األـ ىي المغة العربية

بالذكر أف ىذه الفئات سبؽ أف درست المغة العربية الثنتي عشرة سنة في 
مراحؿ التعميـ العاـ، انتيت بامتحاف الثانوية العامة الذي يكوف امتحاف المغة 
العربية فيو متطمبًا إجباريًا لجميع الطمبة؛ أما في المرحمة الجامعية فيطبؽ ما 

، وىو إجباري لجميع الطمبة في جميع "امتحاف المستوى في المغة العربية"يسّمى 
.  مستويات التعميـ الجامعي

ومع ذلؾ تظؿ القضايا المغوية المذكورة آنفًا ماثمة لممشاىد والمتتبع لظواىرىا 
شيوع العامية في أساليب االتصاؿ المختمفة، بما في ذلؾ التدريس : المختمفة

الجامعي، تسمط المغة اإلنجميزية عمى كثير مف مجاالت التعامؿ اإلداري والتجاري 
والتقني، وبروز نوع مف االزدواجية قواميا العامية في التواصؿ العادي، واإلنجميزية 

.  في التعبير العممي والتقني واالصطالحي
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وفي بحث أثر التمفاز عمى الفصحى، وكيؼ عزز الصراع بيف الفصحى 
كيؼ أف الفصحى منيت بخسائر منذ دخوؿ  (2009)والعامية، يذكر الشمالي 

:  التمفاز إلى المنطقة العربية، ومف ىذه الخسائر

 "التوسع في االشتقاؽ، دوف مراعاة الضوابط المغوية ."
 " استعماؿ كممات عربية األصؿ إال أنيا غير موفقة في الداللة عمى المعنى

 ".المقصود

 " فسح المجاؿ النتشار كثير مف المصطمحات األجنبية عمى الرغـ مف وجود ما
 ".يقابميا في المغة العربية

 " تكريس األخطاء الشائعة وعدـ األخذ بالصواب بدعوى أف الخطأ المشيور
 ".خير مف صواب ميجور

  محاوالت قياس الكفاءة في المغة العربية في الدول العربية

شيدت السنوات األخيرة اىتمامًا خاصًا في بعض البمداف العربية لتطوير 
أدوات قياس لتقويـ مستوى األداء المغوي، في بعضيا لدى الطمبة الجامعييف، وفي 
. بعضيا اآلخر لدى المعمميف، ولدى العامميف في مؤسسات العمؿ العامة والخاصة

مشروع الكفاءة المغوية لمناطقيف "ومف األمثمة عمى محاوالت تطوير أدوات قياس 
 updated 2007)بالعربية، في جامعة اإلمارات العربية المتحدة                  

منظومة اختبارية متكاممة، تقيس كفاءة أبناء العربية "، ويعّرؼ المشروع بأنو (2009
شيادة  (مفحوص)يقدـ المشروع لكؿ مخَتبر ...". في التواصؿ بالمغة الفصيحة

، االستماعموثّقة تحتوي عمى توصيؼ عممي مفصؿ لمياراتو وقدراتو المغوية في 
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والمستيدفوف بالمشروع ىـ الناطقوف . اإلصدار الشفهي، والكتابة، والقراءةو
.  بالعربية المتقدموف لمدراسة الجامعية أو العمؿ في المؤسسات العامة

يرى القائموف عمى ىذا المشروع أف المغة العربية ما زالت تفتقر إلى معيار 
عممي دقيؽ يقيس كفاءة المتواصميف بيا، ومف ىنا تظير أىمية تصميـ أداة قياس 
معيارية لمكفاءة التواصمية بالعربية الفصيحة، واالنتقاؿ بيا مف مرحمة تعتمد عمى 

.  الذاتية في التقويـ إلى مرحمة مؤسسة عمى معايير عممية دقيقة
وقامت وزارة التربية والتعميـ والتعميـ العالي في اإلمارات العربية المتحدة عاـ 

، وبالتعاوف مع جامعة اإلمارات العربية المتحدة، بتصميـ اختبار لقياس (2007)
لممعمميف والمعممات الذيف يدّرسوف المغة العربية " الكفاءة التربوية في المغة العربية"

وقد اشتممت محاور االختبار عمى أربع . في مدارس الحمقة األولى الحكومية
والمحادثة بالمغة العربية؛ وقد ، القراءة، والكتابة، واالستماع ميارات أساسية ىي 

ُصمِّم االختبار بحيث تساعد نتائجه عمى تعّرف برامج التطوير المطموبة لممعممين 
بما - في تمك المهارات- لتحسين أدائهم المغوي والتغمب عمى جوانب القصور 

.  يمكنهم من التحدث بالمغة العربية الفصحى داخل الفصول
، تفرض جامعات لبنانية مادة المغة العربية عمى جميع طالبيا لنيؿ وفي لبنان

أية شيادة في أي اختصاص، ومنيا الجامعة األمريكية في بيروت والجامعة 
وقد شارؾ ممثموف مف جامعات لبنانية في طاولة . المبنانية وجامعة القديس يوسؼ

، "تجارب جامعية في قياس كفاءة الطالب في المغة العربية"مستديرة لمناقشة 
لتتعّرؼ كؿ جامعة إلى تجارب الجامعات األخرى بيدؼ تحسيف مستوى المغة 

(. 2009لبناف، - األونسكو )العربية  

 2000تعمؿ في موقع عمى شبكة اإلنترنت، منذ العاـ " األكاديمية العربية"
عطاء االختبارات عمى شبكة اإلنترنت تقدـ . في مجاؿ تعميـ المغة العربية وا 
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( TOEFL)األكاديمية العربية اختبار الكفاءة في المغة العربية، بمثابة التويفؿ 
االستماع، والقراءة لمفيـ، والقواعد، والكتابة، ويتـ تقويـ : العربي، في أربعة أجزاء

دوف الرجوع إلى منياج معّيف، مف خالؿ معايير عامة " بشكؿ عاـ"ىذه الميارات 
 Arab)تصؼ كؿ مستوى، وضعيا المجمس األمريكي لتعميـ المغات الثانية 

Academy, 2009 .)

 المهارات المغوية المطموب تقويمها في اختبارات الكفاءة المغوية

عف ستة مستويات لمغة العربية ُيفترض بمف ينتمي  (2009) يتحدث عطية 
:  إلييا أف يتقنيا

المستوى الصوتي، وُيعنى بالحركات التي تصدر عف الجياز النطقي عند  .1
اإلنساف، في نظاـ يتناوؿ مخارج الحروؼ وصفاتيا؛ وتأتي أىميتو في ضبط 

. وتقويـ سالمة النطؽ وكفاءة االتصاؿ المفظي

، "بنية الكممة وىيئتيا، ومشتقات المغة وصيغيا"المستوى الصرفي، يتناوؿ .  2
وتأتي أىميتو الخاصة مف حيث أنو يبّيف قابمية المغة الشتقاؽ صيغ لفظية 

. تعبر عف معاني ومصطمحات جديدة

ولمنحو . المستوى النحوي، وُيعنى باإلعراب وقواعد تركيب الجمؿ بأنواعيا.  3
فالخطأ في النحو لحف، والمحف عيب في الكالـ وغموض في "أىمية كبيرة  
".  الداللة والبياف

المستوى الكتابي، ويشمؿ تعّرؼ أصوؿ الخط واإلمالء والترقيـ، وترتيب .  4
األفكار وتنظيميا في المغة المكتوبة، ولو قواعد وأساليب في أنواع مف 

.  األدبية، القصصية، الرسائؿ،  التقارير، وغيرىا: الكتابة
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المستوى الداللي، وييتـ بعمـ الداللة، وىو العمـ الذي يبحث في معاني  .5
األلفاظ والجمؿ والعبارات، وُيعنى بالتطور الداللي لمكممة، ومف موضوعاتو 

.         الدراسات المعجمية وأنواع المعاجـ وطرائؽ استخداميا

المعاني، : المستوى البالغي، ويشمؿ مجموعة مف القواعد قي عموـ البالغة .6
 .والبياف، والبديع، وليذا المستوى أىميتو الخاصة في الكتابات األدبية

يتحدث عف ميارات االتصاؿ  (2008)وفي إصدار آخر لممؤلؼ عطية 
: ، و أبرز مكّوناتو كما يطرحيا عطية ىي"االتصاؿ المغوي"مستندًا إلى نموذج 

ؿ ِِ ويعّرؼ المرِسؿ بأنو مصدر الرسالة، . ُمرِسؿ، ورسالة، وقناة اتصاؿ، ومستقِب
والرسالة محتوى لغوي أو فكرة يريد المرسؿ توصيميا إلى المستقِبؿ، وقناة االتصاؿ 

ىي المغة أو األلفاظ المستعممة لنقؿ المحتوى أو الفكرة إلى - كما يعّرفيا عطية-
المستقبؿ، وقد تكوف مكتوبة أو منطوقة، والمستقبؿ ىو الطرؼ اآلخر  الذي 

. يستقبؿ الرسالة

 ويذكر المؤلؼ عطية شروطًا يجب توافرىا في كؿ مف ىذه المكّونات حتى 
وعند ترجمة عممية االتصاؿ إلى . تنتقؿ الرسالة بدرجة عالية مف النقاء والوضوح

ميارات لغوية ألغراض تعّمميا، أو تقويميا في أساليب اختبارية، تصبح ميارات 
 .الكالـ، والكتابة، واالستماع، والقراءة

مع عطية في حديثو عف أربع ميارات أساسية في  (2007)ويمتقي مصطفى 
المغة العربية ليا أىميتيا في تعمـ المغة العربية وفي تقويـ مستوى الكفاءة فييا عند 
متعممييا، وىي الميارات نفسيا التي ذكرىا عطية، وقد حاوؿ مصطفى تعريؼ كؿ 
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مف ىذه الميارات بمحموعة مف القدرات التي يمكف االستفادة منيا في تخطيط 
.   (المرجع السابؽ)استراتيجيات تدريسيا، وتصميـ أساليب تقويميا 

مصمم لتقويم الكفاءة في المغة  (TOEFL)التويفل وبالرغـ مف أف اختبار 
اإلنجميزية لغير الناطقين بها، إال أنه يقدم لنا تصورًا منطقيًا لممهارات المغوية 
التي يمكن قياسها بطريقة عممية باستخدام أساليب القياس الجمعي، كتابيًا أو 

  :تتوزع أسئمة هذا االختبار في أربعة أجزاء، كما يمي. بآلية محوسبة
الجزء األوؿ، االستيعاب السمعي، ويتألؼ مف نصوص متنوعة تمقى عمى  -

.  المفحوص سماعيا، ويتبع كؿ نص بأسئمة مف نوع االختيار مف إجابات ِعدَّة
الجزء الثاني، يتألؼ مف أسئمة موضوعية مف نوع االختيار مف عدة إجابات  -

 .عف قواعد البنية المغوية والتعبير الكتابي

الجزء الثالث، االستيعاب القرائي، ويتألؼ مف مجموعة مف النصوص القرائية  -
المختارة، يمي كاًل منيا مجموعة مف األسئمة الموضوعية تتناوؿ قضايا 

 . الداللة، والمعنى في السياؽ، والمعنى الضمني، وغير ذلؾ

الجزء الرابع ىو اختبار الكتابة أو المقالة، وُيعطى فيو المفحوص عنواف  -
موضوع، ويطمب منو كتابة مقالة عف الموضوع، يتـ تصحيحيا وفؽ معايير 

 . محددة

ُيالحظ ىنا أف ميارة النطؽ ال يتـ اختبارىا في األجزاء األربعة المذكورة، إذ 
. إنيا تتطمب موقفًا اختباريًا فرديًا، وآلية خاصة في تقويـ وتقدير مستوى األداء فييا
لكف في السنوات األخيرة نالحظ أف ميارة النطؽ أصبحت تؤلؼ جزءًا مكماًل مف 

.  المحوسب، وليس الكتابي (تويفؿ)اختبار  
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ُيستخمص مما سبؽ أف تصميـ امتحاف الكفاءة في المغة العربية ال بد مف أف 
يأخذ بالحسباف اعتبارات عممية تفرض محددات في اختيار الميارات المغوية التي 
يسيؿ قياسيا بدرجة معقولة مف الدقة، وفي أساليب القياس التي يمكف تطبيقيا 

ونتيجة لتراكـ خبرات باحثيف في ىذا المجاؿ، نجد أف الميارات . بموضوعية
: المغوية األكثر شيوعًا تتمخص في الجوانب األربعة التي سبؽ الكالـ عنيا، وىي

. االستيعاب السمعي، واالستيعاب القرائي، وقواعد التركيب المغوي، والكتابة المقالية
 الدراسة االستطالعية

والمتعمقة       ِبػ  (4ص)انطالقا مف األىداؼ التي تـ تحديدىا في ىذه الورقة 
تعّرؼ جوانب القصور في األداء المغوي لدى عينات مف العامميف في المؤسسات "

، فقد تـ تصميـ دراسة استطالعية يتـ فييا التعّرؼ إلى نتائج أساليب "العامة والخاصة
 طالبًا 50اختبارية سبؽ تطبيقيا لتحديد مستوى الكفاءة في المغة العربية في عينة مف 

في جامعة عمان العربية لمدراسات العميا ممف تقدموا لاللتحاؽ ببرامج الدكتوراه في 
، ويأتوف مف مؤسسات عمؿ 2007/2008 و 2006/2007العاميف األكاديمييف 

.  عامة وخاصة في مجاالت القانوف واإلدارة والتربية والتعميـ، بمختمؼ فروعيا

 نموذج لالمتحاف 2006ُطبؽ عمى أفراد العينة الذيف تقدموا لالمتحاف العاـ 
يختمؼ بعض الشيء عف نموذج آخر ُطبؽ عمى األفراد الذيف تقدموا لالمتحاف 

، وفي كال النموذجيف تأّلؼ االمتحاف مف جزء موضوعي تناولت 2007العاـ 
، والترقيـ، (ضبط الشكؿ)أسئمتو تطبيقات عمى ميارات لغوية شممت اإلعراب 

، وكتابة (لألسماء الخمسة)، والصيغ النحوية (في تكويف الجمؿ)والتعبير الكتابي 
، (مع التركيز عمى كتابة اليمزة)، واإلمالء (حسب موقعيا مف اإلعراب)األرقاـ 

، وفيـ الداللة في أمثاؿ (باستخداـ كاف وأخواتيا  أو إف وأخواتيا)وتكويف الجمؿ 
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باإلضافة إلى ذلؾ تضّمف االختبار جزءًا مقاليًا، ُيطمب فيو . أو أبيات مف الشعر
.  مف الطالب كتابة مقالة في موضوع ُيعطى لو

وبالرغـ مف أف الميارات التي تناولتيا األسئمة في النموذجيف واحدة، إاّل أف 
محتوى األسئمة اختمؼ قميال في بعضيا، وتشابو في بعضيا اآلخر، مما ترتب 

.  عميو أف يتـ تحميؿ االستجابات لجميع أفراد المجموعتيف كمجموعة واحدة

إف التحميؿ عمى أساس عدد االستجابات : تحميل االستجابات لالمتحان
، أوالً : الصحيحة، أو نسبتيا إلى عالمة كمية عمى االمتحاف، ال معنى لو لسببيف 
أف األسئمة التي يتشكؿ منيا االمتحاف ال تمثؿ بالضرورة الميارات المغوية 

بمجمميا، وقد ال تتحقؽ فييا األوزاف التي تعبر عف أىميتيا النسبية كما يمكف أف 
يتفؽ عمييا المتخصصوف أو كما يمكف أف تستخمص مف دراسات تجريبية تتحدد 

، ليس ىناؾ اتفاؽ عمى معيار عممي دقيؽ يتحدد ثانياً . فييا محكات الفاعمية
؛ لذلؾ وجد مف (2007، ..مشروع الكفاءة)بموجبو مستوى الكفاءة المغوية 

المناسب أف تكوف وحدة التحميؿ الخطأ، ومعدؿ الخطأ، في اإلجابة عمى األسئمة 
المتعمقة بكؿ نوع مف الميارة المغوية، عمى أساس أف ينتيي التحميؿ إلى عينة مف 
األخطاء المغوية التي تشيع لدى فئة مف األفراد ُتعد مف النخب لكونيـ يمتحقوف 

.  بأعمى مستويات التعميـ العالي في برامج الدكتوراه

 (األخطاء)ُفّرغت استجابات أفراد الدراسة، وتـ حساب أعداد االستجابات 
أما المقالة فقد تـ . ونسُبيا في كؿ مف تسع ميارات تناولتيا أسئمة موضوعية

 في أحد جوانب تكرار واضحتصحيحيا في كؿ ورقة بتفحص وجود أو عدـ وجود 
أخطاء في النحو والصرف، أخطاء في اإلمالء، عدم التقّيد : القصور التالية
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بقواعد الترقيم، َضعف التركيب المغوي وتكوين الجمل، سوء تنظيم المقالة في 
. فقرات، ضعف الترابط والتسمسل في األفكار

 عدد حاالت الخطأ ونسبتيا في 1يبّيف الجدوؿ: نتائج الدراسة االستطالعية
، ومجموع األخطاء ومعدليا في الفئة التي ارتكبت (50=عددىا)العينة الكمية 

 سؤااًل موضوعيًا، في تسع 45أخطاء لغوية، كما تعبر عنيا استجابات العينة إلى 
.  ميارات لغوية

 ومجموع األخطاء ومعدلها ،حاالت الخطأ ونسبتها في العينة الكمية: 1الجدول
بين المخطئين 

 المهارة المغوية
عدد حاالت 

 ال خطأ

عدد حاالت 
 أكثر من خطأ

نسبة حاالت 
 الخطأ

مجموع 
 األخطاء

معدل األخطاء  بين 
 المخطئين

 8 مف 2.75 88 %64 32 18 ضبط الشكؿ   . 1

 6 مف 2.78 64% 46 23 27الترقيـ . 2

 6  مف 2.5          97%        78           39           15التركيب المغوي . 3

 3  مف 1.2          24% 40           20           30التعبير الكتابي   . 4

 3 مف 2.2          44%        40           20           30صيغ نحوية     . 5

 5 مف 2.2          78%         70           35           15كتابة األعداد   . 6

 6 مف 3.0          115%         78           39          11اإلمالء         . 7

 5 من 3.0          103 %70          35          15تكويف جمؿ   . 8

 3 مف 1.3   9%         14 7           43فيـ المعنى    . 9
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التي كانت فييا نسب المهارات أف  1ُيالحظ في النتائج التي يعرضيا الجدوؿ

التي ارتكبت أخطاء لغوية، وكانت معدالت الخطأ عندىا أكبر  (األفراد)الحاالت 
:  ىي- مقارنة بغيرىا-ما يمكف 

  بالكسر والجر النصب بالفتح لممفعوؿ بو،: ، مثال(%64)في ضبط الشكؿ 

  .ذلؾ وغير إليو، لممضاؼ

 خاطئ وآخر سميـ لغوي تركيب بيف التمييز عند %(78) المغوي التركيب في. 

 (.70) اإلعراب مف موقعيا حسب األعداد كتابة في% 

 ضافة موقعيا، حسب اليمزة كتابة في خاص وبشكؿ ،(%70) اإلمالء في  وا 

 .بالواو تنتيي (فعؿ أو اسـ) كممة بعد حذفيا أو األلؼ

 وأخواتيا إف أو وأخواتيا، كاف بإضافة ،(%70) جمؿ تكويف في. 

 األسئمة في ممحوظ بشكؿ متدنية ومعدالتو الخطأ حاالت نسب وكانت

 جممة في المناسبة الكممة بإدخاؿ جمؿ وتكويف المعنى، فيـ تناولت التي

 بيت عمى منيا كؿ في اقتصرت التي "المعنى فيـ" أسئمة وباستثناء  .معطاة

 ارتكبوا الذيف األفراد نسبة تقؿ لـ مقتضبة، عبارة في مَثؿ أو الشعر مف

 جدير أمر وىو ،%40 عف المغوية الميارات مف أي في لغوية أخطاء

 عموـ في الدكتوراه برامج طمبة مف ىـ الدراسة عينة أف تذكرنا ما إذا باالنتباه

. اجتماعية

 خصائص ست استيدفت وقد ،2 الجدوؿ فيمخصيا المقالة تصحيح نتائج أما

. لالنتباه الفت بشكؿ المقالة في مالحظتيا عند قصور جوانب تؤلؼ
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 جوانب لتكرار المئوية والنسب األعداد المقالة، تصحيح نتائج : 2 الجدول

( 50=عددىا) العينة في قصور

 لمحاالت المئوية النسبة (50 من) الحاالت عدد المقالة في القصور جوانب

 %36 18                     والصرؼ النحو في أخطاء تكرار .1

% 64   32                             اإلمالء في أخطاء تكرار .2

% 72   36                          الترقيـ بقواعد التقّيد عدـ .3

% 62 31                (الجمؿ تكويف في) التركيب ضعؼ .4

% 82 41                      فقرات في المقالة تنظيـ سوء .5

% 58 29               األفكار في والتسمسؿ الترابط ضعؼ .6

 في واإلمالء، الكتابة في :نسبيا مرتفعة قصور جوانب إلى النتائج ىذه تشير

 وفي فقرات، في المقالة تنظيـ في المغوي، التركيب ضبط في الترقيـ، قواعد تطبيؽ

. األفكار في والتسمسؿ الترابط مراعاة
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 خاتمة

 نفسيا، تفرض التي والتحديات بيا، نمر التي المرحمة أف فكرة الورقة ىذه تطرح

 في الكفاءة لتقويـ المناسب المحؾ "المينية أو الوظيفية الكفاءة" تكوف أف تسّوغ ال

 الجامعي، والمدّرس والميندس، لمطبيب، المينية الكفاءة تعتمد ذكره، سبؽ فكما .المغة

 إتقاف عمى اعتمدت وربما المينة، بطبيعة صمة ذات وخبرات مؤىالت عمى وغيرىـ،

  .الميني التأىيؿ في الوسيط كانت العربية غير لغة

 أساسياً  معمماً  كونيا ىو المغة في لمكفاءة المبرر أف الورقة تطرح ذلؾ جانب إلى

 في عمؿ مف وبخاصة مواطف، كؿ عمى أنو ذلؾ عمى ويترتب القومية، لميوية

 ومقتضيات وتطمعاتو سموكو في المعمـ ىذا يتمثؿ أف خاصة، أو عامة مؤسسة

ف .بو المنوطة المسؤولية  طبيعة بحكـ لغتو عف بعيداً  تشّده الراىنة التحديات كانت وا 

 بوسيط نفسيا تفرض التي والتقنية العممية المستجدات وبحكـ يمارسيا، التي الوظيفة

 القوانيف وأّكدتو الدستور، أّكده قومياً  مطمباً  المغة في الكفاءة تظؿ أخرى، لغة

 وأّوليا اليوية، لمقّومات االنتماء مشاعر تؤكده أف وُيفترض عنو، المنبثقة والتشريعات

 المغوية، كفاءتو تحقيؽ عمى والمسؤوؿ المواطف دور يقتصر ال وىنا .القومية المغة

نما  لمتطمبات المغة وتطويع تطوير عمى بالعمؿ القائمة التحديات يواجو أف عميو وا 

 العربية المغة بو تحفؿ لما المتطمبات ىذه مف أنماط تطويع وربما الحديث، العصر

  .إمكانات مف

 المغة في الكفاءة امتحاف متطمب لتقنيف المقنعة والحجة المسّوغ تقدـ فيما لعؿ

 لخصت فقد ذلؾ، إلى باإلضافة .والخاصة العامة المؤسسات في التعييف عند العربية

 القضايا عف تعّبر العربية المغة في متخصصيف وخبرات مشاىدات الورقة ىذه

 مؤسسات لدى حديثة توّجيات أوجزت كما العربية، المغة تواجو التي والتحديات
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 المغة في الكفاءة مستوى لتقويـ امتحانات لتطوير عربية بمداف في وجامعات حكومية

 لغوية كفاءة امتحاف اجتياز تفرض أجنبية بمداف مف أمثمة استحضرت كما  .العربية

. لدييا حكومية قطاعات في يعمموف مف وعمى إلييا، المياجريف عمى

 ميارات في قصور وجوانب لغوية، أخطاء وجود االستطالعية الدراسة نتائج وبّينت

 ببرامج ويمتحقوف وخاصة عامة مؤسسات في يعمموف األفراد مف فئة عند أساسية لغوية

  .العميا الدراسات

  :التالية التوصيات عرضها تم التي النتائج مجمل من نستخمص

 اجتيازىا وتقنيف العربية، المغة في كفاءة امتحانات تطوير عمى العمؿ :أّوالً 

 التعميـ مؤسسات في خاص وبشكؿ والخاصة، العامة المؤسسات في لمعمؿ شرطاً 

  .العالي والتعميـ العاـ

 التعميـ مؤسسات في وبخاصة العربية، المغة تعميـ ومناىج برامج تطوير :ثانياً 

. الجامعي والتعميـ العاـ

 خاصة أو عامة مؤسسة في لمعمؿ يتقدـ مف كؿ تمـز التي التشريعات دعـ :ثالثاً 

 معاييره تحديد يتـ مستوى في العربية المغة في كفاءة امتحاف اجتياز األردف في

  .المناسبة الفنية بالطرؽ

 بعد إال إصدارات نشر تجيز ال والتعريب الترجمة لعمميات ضوابط وضع :رابعاً 

  .والخبرة االختصاص ذوو يضعيا معايير وفؽ المغوي التحرير إلجراءات إخضاعيا
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  الّتعقيبات والمناقشات

كمال الكوز 

عمى طمبة الدراسات العميا،  (التوفؿ)يرى أنو ال منطقية في فرض امتحاف 
ف كانت الحجة ىي مخرجات تعمُّـ صحيحة؛ فطالب  خاصة طمبة المغة العربية، وا 
المغة العربية مطالب بحفظ أجزاء مف القرآف الكريـ أو بحفظ ألؼ بيٍت مف الشعر 
مثاًل، وأف يدرس ويفيـ دالئؿ اإلعجاز وأسرار البالغة، أمَّا أف ُيطالب بامتحاف 

. ، فيذا إجحاٌؼ في حقَّو وحؽِّ العربية(توفؿ)

عبد الحميد األقطش . د. أ

عبد الحميد في معرض حديثو عف امتحاف الكفاءة، أنو إف كاف . أشار د
اليدؼ مف ىذا االمتحاف ىو ضبط المغة والسيطرة عمى قواعدىا األساسية، فيذه 

ويقترح أف يكوف ىذا االمتحاف لغير . مسألة ال تتَّصؿ إال بالتعميـ األساسي
.  الناطقيف بالعربية

أحد الحاضرين 

شرطًا  (التوفؿ)يرى أنو مف اإلجحاؼ في حؽِّ العربية أف يكوف امتحاف 
؛ ألنو ال توجد أمة في الدنيا تضع (الماجستير والدكتوراه)لمحصوؿ عمى شيادتي 

فمماذا ال يكوف ىناؾ . امتحانًا بمغٍة أخرى غير لغتيا عمى الطالب أف يجتازه
، ولماذا نعتز بمغة اآلخر (التوفؿ)امتحاف في المغة العربية باإلضافة إلى امتحاف 

ـَ المغاالة في استخداـ اإلنجميزية في شتى المجاالت، سواٌء  كؿَّ ىذا االعتزاز؟ وِل
في الصحؼ أو اإلعالـ أو في الشوارع والمسمَّيات، وكأف المغة العربية قاصرة؟ 

!!. فيذا ظمـٌ مف أىؿ المغة لمغتيـ ودينيـ وقرآنيـ
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فوزي الشايب . د. أ

يقترح أف يكوف امتحاف الكفاءة في المغة العربية مف مستمزمات التوظيؼ في 
الوطف العربي، بصرؼ النظر عف طبيعة الوظيفة، وسواٌء أكاف الشخص عربيًا أـ 

إفَّ الوظيفة التي أعمؿ بيا ال تحتاج إتقاني "وفي رّده عمى مف قاؿ . غير عربي
، رأى أف يكوف إتقاف العربية ضريبة لمتوظيؼ إذا ُكنَّا نحتـر لغتنا "لمغة العربية

.  وأنفسنا

خالد جبر . د. أ

و د خالد بعتٍب كبيٍر عمى مف ُيفترض أف يمثموا العربية مف مدرسيف . توجَّ
، والذيف يتحدَّثوف بالمغة اإلنجميزية أو العاميَّة منيـ، ىـ أوَّؿ ...ومذيعيف وصحفييف

جبر أف واقع النيوض وُسبمو يبدآف ممَّف . ويرى د. مف ُيسيء لمغة والجيؿ القادـ
ينظِّروف ليذا اإلتقاف لمعربية، وتمنَّى أف نخرج مف ثوب التنظير يومًا، وال نكتفي 

.  بإلقاء الموـِ عمى بعضنا بعضاً 

: عبداهلل الكيالني عمى تعميقات الحاضرين. د. رد أ

عبداهلل فيما يتعمَّؽ بامتحاف الكفاءة أنو ال يجب أف نربط الكفاءة في . يرى د
نما الكفاءة بالمغة ىي مطمٌب أخالقي؛ فمف ينتمي إلى  الوظيفة بالكفاءة في المغة، وا 

ىذه األمة يجب أف يتقف لغتو، واليدؼ ىو تطويع المغة الستخداميا بطريقة 
. مناسبة
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