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 :مقدمة

لقد أجمع كثير مف عمماء المغة واالجتماع وعمـ النفس عمى أف المغة ركيزة  
ميمة مف ركائز الحياة االجتماعية وضرورة مف أىـ ضروراتيا، ألنيا أساس لوجود 

التواصؿ في حياة األفراد واألمـ، مثمما أنيا أساس لتوطيد التعايش فييا، فيي 
وسيمة اإلنساف لمتعبير عف حاجاتو ورغباتو وأحاسيسو ومواقفو، وطريقو لتصريؼ 

رضاء غريزة االجتماع لديو .  (1)شؤوف عيشو وا 
والمغة أداة اإلنساف في التخاطب مع اآلخريف والتفاىـ وتبادؿ األفكار واآلراء 

والمشاعر  معيـ، ووسيمة لفيـ وتحسس أذواقيـ، وىي أيضًا سبيمو إلى معرفة 
مذاىبيـ ووسائؿ التأثير فييـ، وتكويف العالقات االجتماعية، وبناء الروابط، 

وتحقيؽ سبؿ التعاوف والتضامف معيـ، كما أف المغة تيسر سبؿ العيش بيف البشر، 
.  (2)وىي عامؿ لتحقيؽ منافع اإلنساف ورغباتو وتسييؿ تنشئة أفراده

والمغة وسيمة اإلنساف لتنمية أفكاره وتسجيؿ تجاربو، وتحقيؽ إبداعاتو ومشاركة 
فمف خالؿ المغة يمتزج اإلنساف باآلخريف ويقوي عالقاتو مع أعضاء . اآلخريف فييا

أسرتو وأفراد مجتمعو، وعف طريؽ ىذا التفاعؿ واالختالط يكتسب مف اآلخريف 
نتاجو  دراكو وا  خبراتيـ، وينمي قدراتو ومياراتو لتطوير حياتو، ورفع درجة وعيو وا 

. (3)الفكري والحضاري
وال تقتصر وظيفة المغة عمى إمداد الفرد باألفكار والمعمومات ونقؿ 

األحاسيس، بؿ إنيا تعمؿ عمى إثارة انفعاالت ومواقؼ جديدة لديو، وتدفعو إلى 
الحركة والتفكير، وتوحي لو بما يعمؿ عمى تفتيؽ ذىنو وتوسيع آفاؽ خيالو وتنمية 

إبداعاتو، وىذا ما دفع بعض الباحثيف إلى ربط المغة بالفكر اإلنساني، إذ إف 
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إمكانية التفكير عند اإلنساف أواًل وأخيرًا تستند إلى المغة التي ُتستخدـ في إبراز 
.  (4)عناصر الفكر

 إف أدوات المغة ورموزىا تعيف اإلنساف المفكر عمى تحديد تصورات عقمو 
وخيالو وكثير مما تضطرب بو أحاسيسو، كما تعينو عمى تصوير ما ينتجو ىذا 
العقؿ وذاؾ الخياؿ، وعمى التعبير عما تفيض بو أحاسيسو مف انفعاالت وما 

تتمخض عنو قريحتو مف خواطر وأفكار وما يكتسبو مف خالؿ تفاعمو مع الحياة 
 .(5)مف تجارب وما يتمقاه مف معارؼ

لقد ربط عمماء التربية والنفس بيف النمو العقمي لإلنساف ونموه المغوي، فقد   
أشار بعضيـ إلى أنو كمما تطورت واتسعت لغة اإلنساف ارتقت قدراتو العقمية، 

لقد ذىب بياجيو إلى أف األفكار . ومنيا ذكاؤه، وتطور مستوى التفكير لديو
والمفاىيـ ُتكتسب مف المجتمع، ولكف الوسيمة األساسية الكتساب ىذه المفاىيـ 

.  (6)واألفكار ونموىا ىي المغة

فالمغة، في رأي بياجيو، تساعد الطفؿ عمى تصنيؼ إدراكاتو وعمى تثبيتيا    
في ذىنو، وعمى التفكير المستمر في العالقات الدقيقة بينيا، كما تدفعو إلى 
االبتكار؛ ألف اإلنساف حيف يعبر عف أفكاره ومعارفو يستخدـ المغة بطريقتو 

.  (7)الخاصة ويركب جممو ضمف عمميات ابتكارية ذىنية متميزة

وطبقًا لذلؾ، فإنو مف الصعب أف ينمو الذكاء دوف نمو المغة، لذلؾ اعتبرت      
وقد تضمنت اختبارات . الميارات المغوية مقياسًا ميمًا لمعرفة نسبة ذكاء الفرد

الذكاء التي طورىا ستانفورد بينيو جزءًا كبيرًا مف ىذه االختبارات حيث حوت فقرات 
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لغوية، ولعؿ أحد أسباب ذلؾ مرده إلى أف عمماء الذكاء يعتقدوف بوجود عالقة 
. (8)طردية بيف ذخيرة الفرد المغوية، ومياراتو ومعامؿ ذكائو

إف المغة ىي مستودع تراث الشعوب وسجؿ حضاراتيا ومخزف عواطفيا      
وأحالميا وطموحاتيا، وىي رمز كيانيا الروحي وعنواف وحدتيا وتقدميا لذلؾ فإف 
معرفة المغة تفتح لإلنساف آفاقًا بعيدة واسعة يتمكف مف خالليا اإلطالؿ عمى حياة 
أمتو الماضية وتجاربيا ومعارفيا ومعتقداتيا وأفكارىا وعاداتيا وتقاليدىا، ويتمكف 

مف فحص تراث األمة الفكري والحضاري واالجتماعي، ما يجعمو أكثر وعيًا وأوسع 
معرفة وأكثر قدرة عمى نقؿ ىذا التراث إلى األجياؿ الجديدة لتحافظ عمى أصالتيا، 

 .(9)ولتتمكف مف إطالؽ طاقات اإلبداع لدييا

لكؿ ما ذكر آنفًا عف أىمية المغة في حياة األفراد والشعوب، تنافست األمـ، 
وال سيما تمؾ التي تفوقت عمى غيرىا في الفخر بمغاتيا، واالعتزاز بيا والعمؿ عمى 

نشرىا، ما دفعيا لنشر ثقافتيا ووسائؿ حضارتيا، وال سبيؿ إلى ذلؾ دوف نشر 
وىكذا سادت المغة اليونانية . لغتيا؛ ألف المغة ىي الوسيمة والحاضنة لكؿ ذلؾ

والفارسية والرومانية، ثـ تمتيا المغة العربية التي ظمت، ومازالت، مطمبًا لكثير مف 
شعوب األرض خاصة الشعوب التي تعتنؽ الديف اإلسالمي، إال أف تعرض األمة 

لمنكوص الحضاري لعدة قروف، وتراجعيا خاصة في القرنيف التاسع عشر 
والعشريف، وما ترتب عمى تراجع األمة ونيوض أمـ ُأخرى تفوقت في ميداف العمـ 

لقد تعرضت شعوب األمة وأراضييا إلى االحتالؿ واالستعمار مف . والحضارة
الدوؿ الغربية، ورزحت شعوبيا تحت نير االستعمار اإلنجميزي والفرنسي ردحًا مف 

الزمف، أفقدىا الكثير مف عوامؿ وحدتيا وثروتيا، وتراجعت أىمية المغة العربية 
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ولـ يقؼ االستعمار عند االستيالء عمى الثروة . بتراجع موقع األمة بيف األمـ
واألرض بؿ تعدى ذلؾ إلى نشر لغتو وفرضيا عمى المستعمريف، وشرعت ىذه 

المغات تنافس العربية في ميدىا، وألف المغموب يقمد الغالب عادة، كما يقوؿ ابف 
خمدوف، فإف أبناء العربية، خاصة معشر المثقفيف، قد استحسنوا استخداـ المغات 

األجنبية، ال بؿ ُأدخؿ تعميـ ىذه المغات إلى مناىج التعميـ في المدارس والجامعات 
والكميات العسكرية والفنية، ومع الزخـ الحضاري الذي سجمتو األمـ الناطقة بالمغة 

اإلنجميزية والفرنسية ومع ثورة الحداثة والصناعة واالتصاالت والمواصالت 
وتكنولوجيا المعمومات ىيمنت ىذه المغات ىيمنة طاغية، حتى غدت المفاضمة في 

العمؿ بيف مف يجيد المغة األجنبية ومف ال يجيدىا، ومر القرف العشروف والمغة 
اإلنجميزية والفرنسية تزداد ىيمنة مع ازدياد االندفاع العسكري والتكنولوجي لألمـ 

الناطقة بيا، خاصة مع كثرة المبعوثيف مف الوطف العربي إلى جامعات ىذه األمـ 
ومعاىدىا، وتشكيميـ نخبًا متفوقة وحاكمة في أقطار الوطف العربي، األمر الذي 
أضعؼ االىتماـ بالمغة العربية، ثـ تولدت دعوات متواترة مف ىذه النخب تقـو 
لمدعاية لمغات األجنبية والحضِّ عمى اكتسابيا، باعتبار أف اكتسابيا يمكف أف 

أو بيف المتقدميف . يجسر الفجوة الحضارية بيف المستعَمريف والمستعِمريف
.  والمتخمفيف

لقد عنيت األمـ الناطقة باإلنجميزية والفرنسية بمغاتيا وبكيفية اكتسابيا وبطرؽ 
تدريسيا، ورسخت مفيومًا لدى أبنائيا أف جزءًا أساسيًا مف االعتزاز القومي 

وحيف وصمت البشرية إلى . والوطني ىو قدرة أبنائيا عمى إتقانيـ ميارات لغتيـ
أحادية القطب وتوازت ىذه األحادية مع ىيمنة ثورة تكنولوجيا المعمومات 
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واالتصاالت غير المسبوقة، صارت الدعوة لمتواصؿ في المغة اإلنجميزية 
واستخداميا باعتبار أنيا حاضنة المصطمح العممي والفني والثقافي واالقتصادي، 

األمر الذي زاد مف سطوة المغة اإلنجميزية، وقمؿ مف أىمية المغة العربية في حياتنا 
اليومية وفي مدارسنا وجامعاتنا ومعاىدنا ومصانعنا، ما عزز الدعوة إلدخاؿ 

تدريس المغة اإلنجميزية إلى مدارسنا اعتبارًا مف الصؼ األوؿ األساسي بداًل مف 
ال بؿ إف بعض جامعاتنا قد أوشكت عمى اتخاذ . الصؼ الخامس االبتدائي سابقاً 

قرار، إف لـ تكف اتخذتو، بتدريس معظـ مقررات التخصصات الجامعية بالمغة 
. اإلنجميزية

إف طغياف استخداـ المغة اإلنجميزية في مناحي الحياة كافة : مشكمة الدراسة
دخاليا في وقت مبكر إلى النظاـ التعميمي، وبموازاة تعميـ المغة العربية قد أثار  وا 
تساؤالت عديدة بيف المعنييف بتدريس المغة العربية والميتميف بيا بمدى تأثير ىذا 

وبتعبير آخر فإف ىذه الدراسة معنية . القرار عمى اكتساب طمبتنا لمغة العربية
: باإلجابة عف األسئمة التالية

ما واقع تعميـ المغة العربية وتعميـ المغات األجنبية في التعميـ العاـ في . 1  
األردف؟  

ما الخالصة التي وصؿ إلييا األدب التربوي في تأثير تعمـ المغة الثانية عمى . 2  
المغة األـ؟  

ما السبؿ التي يمكف أف نسمكيا لمنيوض بالمغة األـ مع المحافظة عمى تقديـ . 3 
المغات األجنبية بموازاتيا؟ 
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واقع تدريس المغتين العربية واإلنجميزية في المدارس العامة 

يحتؿ تدريس المغة العربية، ومنذ زمف طويؿ صدارة الموضوعات األكاديمية التي    
ويمكف النظر في . تُقدَّـ لمتالميذ في المرحمتيف األساسية والثانوية في األردف

الجدول التالي لممقارنة بين الحصص المخصصة لمغة العربية وتمك المخصصة 
: لمغة اإلنجميزية

 المغة الفرنسية المغة اإلنجميزية المغة العربية 

  4 9 األوؿ األساسي

  4 9 الثاني

  4 9 الثالث 

  4 9 الرابع 

  5 7 الخامس 

  6 7 السادس

  6 7 السابع

  لمذيف يدرسونيا3 5 7 الثامف 

 3 5 7 التاسع 

 3 5 6 العاشر 

الحادي عشر 
 (لكؿ الفروع)

 ساعات معتمدة 3
 لكؿ فصؿ

 ساعات معتمدة 3
 لكؿ فصؿ

3 
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 ساعات معتمدة 3 الثاني عشر 
 لكؿ فصؿ

 ساعات معتمدة 3
 لكؿ فصؿ

 ساعات معتمدة 3
 ألربع فصوؿ
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 ُيالحظ مف الجدوؿ السابؽ أف المغة العربية تحتؿ تسع حصص مف الجدوؿ 
األسبوعي في الصفوؼ األربعة األساسية األولى، في حيف تحتؿ المغة اإلنجميزية 
أربع حصص، ثـ تتناقص حصص المغة العربية إلى سبع حصص في الصفوؼ 
الخامس والسادس والسابع والثامف والتاسع ثـ تصبح ست حصص في الصؼ 

 . العاشر

وتزداد حصص المغة اإلنجميزية فتصبح خمس حصص في الصؼ الخامس   
األساسي، ثـ تصبح ست حصص في الصفيف السادس والسابع، ثـ تعود إلى 

خمس حصص في الصفوؼ الثامف والتاسع والعاشر، وفي المرحمة الثانوية تتساوى 
المغة اإلنجميزية مع المغة العربية إذ ُخصِّص لكؿ مف المغتيف في كؿ فصؿ ثالث 
ساعات معتمدة، ومف المالحظ أف المغة الفرنسية ُأدخمت كمادة اختيارية وبواقع 

أما توزيع الميارات المغوية فقد . حصص لمصفوؼ الثامف والتاسع والعاشر ثالث
:  ُوزِّعت ميارات المغة العربية عمى الصفوؼ عمى النحو التالي

في الصفوؼ األوؿ والثاني والثالث األساسية قدمت ميارات االستماع 
% 60والمحادثة والقراءة والكتابة واألناشيد والمحفوظات، وُخصص لمقراءة والكتابة 

وفي الصؼ الرابع والخامس والسادس ُأضيفت ميارات األنماط والتراكيب المغوية، 
وفي الصفوؼ السابع والثامف والتاسع استبدلت %. 50وخصص لمقراءة والكتابة 

مف الوزف % 20بقواعد المغة العربية وُخصص لمقواعد  (األنماط والتراكيب المغوية)
وفي الصفيف الثانوييف أصبحت . الكمي، وُأضيفت مادة العروض لمصؼ العاشر

القراءة، التحدث، االستماع التعبير، والكتابة، القضايا : الميارات عمى النحو التالي
وُيضاؼ لمفرع األدبي في . المغوية والعروض، وىي ميارات الثقافة العامة المشتركة
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ىذه المرحمة أربع ساعات معتمدة لمتطمبات تخصص إجبارية، تتضمف النحو 
.  والصرؼ وقضايا أدبية والبالغة العربية والنقد األدبي

الصفوؼ األوؿ : أما ميارات المغة اإلنجميزية فقد توزعت عمى النحو التالي
والثاني والثالث والرابع ميارات المحادثة، القراءة، الكتابة، وميارات االستماع، تحتؿ 

أما . وبالتساوي% 40وميارات القراءة والكتابة % 60ميارات االستماع والمحادثة 
في الصفوؼ الخامس والسادس والسابع والثامف والتاسع والعاشر فتصبح الميارات 

 : أكثر تفصياًل وعمى النحو التالي

%  30ميارات المحادثة والتعبير الشفوي                         -

 %20ميارات القراءة الجيرية والصامتة واإلضافية             -

 %30         (الخط واإلمالء والتعبير الكتابي)الميارات الكتابية  -

 % 20ميارة االستماع                                           -

 : وفي المرحمة الثانوية تصبح الميارات عمى النحو التالي 

القراءة واالستيعاب   -

التماريف المغوية   -

اإلنشاء والكتابة الموجية   -

المفردات المغوية   -
االستماع والمحادثة   -
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:    تحميل ومقارنة 

إف الفاحص لمناىج المغة العربية والميارات المغوية التي تُقدَّـ في الصفوؼ 
:  األساسية والثانوية ُيالحظ ما يمي

تقريبًا مف الحصص الصفية المقررة % 30إف المغة العربية تحوز ما نسبتو : أووًال 
في الصفوؼ األربعة األساسية األولى، في حيف تبمغ نسبة حصص المغة اإلنجميزية 

.  وىو فارؽ كبير بيف النسبتيف% 12في الصفوؼ نفسيا حوالي 

إف نسبة ميارات المغة العربية مف الخامس وحتى العاشر األساسي تصؿ :   انيياًال 
%.  16.5في حيف ترتفع نسبة ميارات المغة اإلنجميزية إلى  % 25إلى ما يقارب 

تتساوى المغتاف في المرحمة الثانوية؛ إذ ُيخصَّص لميارات كؿ مف :  ال ياًال 
 .المغتيف ثالث ساعات معتمدة وعمى مدى أربعة فصوؿ

أما طبيعة الميارات المقدمة في المنياج، فيالحظ أف منياج المغة : رابعياًال 
االستماع : العربية يركز عمى خمس ميارات في الصفوؼ الثالثة األولى، وىي

وُيضاؼ إلييا في الصفوؼ . والمحادثة والقراءة والكتابة واألناشيد والمحفوظات
الرابع والخامس والسادس األنماط والتراكيب المغوية، ثـ تدخؿ القواعد في الصفوؼ 
السابع والثامف والتاسع والعاشر، وفي الصؼ العاشر ُتضاؼ ميارة العروض، وفي 

القراءة والتحدث واالستماع : المرحمة الثانوية تصبح الميارات عمى النحو التالي 
 . والتعبير والكتابة، والقضايا المغوية والعروض

 وحيف نتفحص ميارات المغة اإلنجميزية نجدىا مركزة عمى الميارات المغوية 
وىي المحادثة والقراءة والكتابة واالستماع، وتستغرؽ ىذه الميارات المرحمة : األربع
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األساسية كاممة وُيضاؼ إلييا في المرحمة الثانوية ميارة اكتساب المفردات، وتأخذ 
.  ىذه الميارات المغوية طابع التعمؽ والتنويع

 إف المتفحص لمكتب المقررة في المغتيف العربية واإلنجميزية يجد أف :خامسياًال 
 كاألقراص ئؿسمسة كتب المغة اإلنجميزية تصاحبيا ألواف مف المعينات والرسا

والبرامج المحوسبة والبرمجيات التعميمية والوسائط  (األشرطة)المدمجة، والكاسيت 
المتعددة، وبالمقابؿ نجد قمة مف ىذه الوسائؿ المصاحبة لكتب تعميـ المغة 

.  (11)العربية

ال يوجد دليؿ عمى أف تأىيؿ معممي المغة العربية أحسف حااًل مف : سادسياًال 
.  تأىيؿ معممي المغة اإلنجميزية في وزارة التربية والتعميـ

ال يوجد مؤشر أو معمومة مؤكدة أف الطالب حيف يتعمـ المغة العربية : سابعياًال 
يتعمميا بدافع أنيا جزء مف ىويتو الوطنية، في حيف أف كؿ ما حولو يؤكد حاجتو 

.  لمغة اإلنجميزية وخاصة وسائؿ اإلعالـ وجماعة الرفاؽ ووسائؿ الترويج وغيرىا

إف طالب المرحمة األساسية يتعمموف المغة العربية الفصحى كمغة ثانية :  امنياًال 
إذ تسبقيا العامية التي اكتسبيا مف البيت والمجتمع في حيف يتعمموف المغة 

اإلنجميزية دوف أف يحسوا بازدواجية المغة؛ ألف المفردات التي يتعمميا ىي نفسيا 
.  التي يستخدميا في االتصاؿ اليومي

 ماذا يقول األدب التربوي حول تأ ير تعمم المغة ال انية عمى تعمم المغة األم؟     
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لقد ساد اعتقاد بيف بعض الباحثيف أف دراسة مبادئ اكتساب المغة األـ يمكف 
أف تتماثؿ مع مبادئ اكتساب المغة الثانية، وبناء عمى االعتقاد بيذه المبادئ قدـ 

  (12).تدريس المغة الثانية في وقت مبكر مف النظاـ التربوي

   لقد كاف مرد ىذا االعتقاد ىو اف اكتساب المغة األـ مرتبط بمرحمة بيولوجية 
محددة مف العمر، وقد أشارت نتائج بعض البحوث أف ىذه النتيجة قد تكوف 

صحيحة في تعمـ أجزاء محددة مف المغة الثانية، ولكف ال ينطبؽ عمى أجزاء المغة 
.  (13)كافة

 إلى أف تعمـ عناصر المغة الثانية WalsH and Diller  1981     أشار 
تكتسب في أعمار مختمفة، فبعض عناصر المغة تحتاج إلى نظاـ عصبي بسيط 
وأجزاء أخرى تحتاج إلى نظاـ عصبي أكثر تعقيدًا، واعتبر أف المفظ مثاؿ لمحالة 
األولى، ولذلؾ فإف اكتسابو وتعممو يمكف أف يتـ في سف مبكرة، ألف تعمـ  الَنْبر   

(Accent)  (14)لمغة األجنبية يصبح أكثر صعوبة بعد مرحمة الطفولة  .

   في حيف أف ترابط المعاني والدالالت يحتاج إلى دوائر عصبية متأخرة في 
مما يفسر لماذا يتفوؽ طمبة الجامعة مرارًا في تعمـ عدد محدد مف . النضج

المفردات وقواعد المغة في زمف محدد، عمى طمبة الدراسة االبتدائية في تعمـ 
.  المفردات نفسيا والقواعد في الزمف نفسو

  أورد أف الكبار يمكف أف يتفوقوا في تعمـ قواعد ScoveL 1988    وفي دراسة  
المغة واالتصاؿ المعقد في المغة الثانية، ولكنيـ لف ينجحوا في أف يتعمموا كيؼ 

.  (15)يمفظوف المغة الثانية كأصحابيا
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 وفي دراسات الحقة أكدت أف المتعمميف الكبار ال يمكف أف يصموا إلى المفظ 
.  الصحيح لمغة الثانية

 أف العمر كاف، وال يزاؿ، عاماًل أساسيًا في اكتساب (16)(Steinberg)   لقد أكد 
المغة الثانية، لذلؾ قَسـ األطفاؿ إلى مجموعتيف؛ َمْف ىـ دوف السابعة ومف ىـ مف 

 عامًا، وحدد العوامؿ والمتغيرات المرتبطة بالجوانب النفسية بعوامؿ 12 – 7
: التقسيـ وىي كما يمي

التي تسمح بتعميـ تراكيب المغة سواء مف خالؿ الشرح : المعالجة العقمية. أ
، إذ يكتشؼ (Induction) أو بواسطة االستنباط (Explication)المباشر  

إف شرح القواعد ليس مناسبا لألطفاؿ الصغار، ولكف . المتعمـ القواعد بنفسو
شرح القواعد البسيطة مناسب جدا لمكبار في حيف اف االستنباط أكثر مناسبة 

 .(17)حيف تصبح القواعد أكثر تعقيداً 

.  وىذه القدرة حاسمة لتعمـ المفردات والتراكيب النحوية لمغة الثانية: قدرة التذكر. ب

يشير إلى أف ذاكرة   Harlly and Dong 1997) (  وفي دراسة 
األطفاؿ تبدأ باالنحدار قبيؿ سف المراىقة ولذلؾ يصبح تقديـ المغة الثانية في 

.  سنوات (10 – 5)أكثر صعوبة مف تقديميا في سف  (20 – 15)سف 

كالفـ والشفاه والمَساف والحباؿ : ليا عالقة بآليات الكالـ: الميارات الحركية. ج
الصوتية، التي ُتضبط بواسطة العضالت، التي يتحكـ بيا الدماغ، إف ىذه 

الميارات تتناقص مع تقدـ في العمر، ولذلؾ فإف األطفاؿ يحسنوف المفظ في 
المغة الثانية أفضؿ مف الكبار، وذلؾ لوجود المرونة في الميارات الحركية عند 

.  األطفاؿ في حيف تتناقص ىذه الميارات عند الكبار عامة
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               و Brannon)لقد اقترح كؿ مف  (Language Ego)األنا المغوي . د
 Dull Guiora)  تسميًة لظاىرة التفاعؿ بيف المغة األـ وتطور األنا عند

، ُوصؼ ىذا األنا عند األطفاؿ بأنو (األنا المغوي)األطفاؿ ُأطمؽ عمييا 
ديناميكي، متحوؿ ومرف حتى سف البموغ؛ ولذلؾ فإف تقديـ المغة الثانية في سف 
مبكرة مف حياة اإلنساف ال يشكؿ تيديدًا لألنا المغوي، وقد اعتبر أف األنا المغوي 

.  مسؤوؿ عف الصعوبات التي يواجييا الكبار في تعمـ المغة الثانية

إف المواقؼ العفوية وغير الرسمية عادة ما تكوف مصاحبة لمطفولة وتتناقص . ىػ
فالوضع العفوي غير الرسمي في تعمـ المغة الثانية . مع التقدـ في العمر

مف  يساعد األطفاؿ عمى التعمـ أفضؿ ممف يكبرونيـ، كما أف كالً 
المجموعتيف السابقتيف مف األطفاؿ يتعمموف بشكؿ أفضؿ مف الكبار في 

 .الجو الطبيعي العفوي والتمقائي

تتحسف مع تقدـ  (في غرفة الصؼ)إف قدرة الفرد عمى التعمـ في الجو الصفي 
العمر، فاألطفاؿ األكبر سنا يتكيفوف لغرفة الصؼ أفضؿ ممف يصغرونيـ 

.  (18)سنا

إلى أف افضؿ األعمار لتعمـ المغة   (Steirnbergl 2001)ىذا وقد أشار
الثانية في غرفة صفية ىو العمر الذي تكوف فيو ذاكرة الفرد قوية ولديو ميارات 

حركية مناسبة، وبدأ لديو التفكير المنطقي، وقد يكوف ىذا العمر حوؿ سف 
.  (19)العاشرة



   358 

عمى أف متعممي المغة الثانية يستخدموف استراتيجيات  (Amato 2003 )   برىف 
شبيية بتمؾ التي يستخدمونيا في تعمـ المغة األـ، فتعمـ المغة الثانية يعمـ ويبسط 
الحديث في سبيؿ االتصاؿ مع اآلخريف، وىذا معزو إلى أف ما يفيمو الطفؿ أوال، 

 .(20)وىو الذي يعيد إنتاجو، وىذا المبدأ ينطبؽ عمى اكتساب المغة الثانية
:  نظريات التعمم

     مثمما تباينت نتائج البحوث تباينت النظريات في تعمـ المغات، فالسموكيوف 
عمموا نظريتيـ السموكية في التعمـ عمى تعمـ المغات كما في المياديف األخرى، 

والتعمـ عند السموكييف محكـو بالظروؼ المصاحبة، فاالختالؼ في التعمـ يقتصر 
عمى اختالفات في تجربة التعمـ، ويشددوف عمى العوامؿ اآلنية أكثر مف تشديدىـ 

عمى التجارب والخبرات السابقة، إف كؿ عبارة لغوية ينطقيا المتعمـ ىي نتيجة 
لحضور مثير ما، والمثير الذي تكوف العبارة استجابة لو قد يكوف حاضرًا فعاًل في 

وليتعمـ الطفؿ كيفية االستجابة المغوية ال بد مف . الموقؼ أو يكوف داخميًا ضمنياً 
تعزيز االستجابة التي تصدر عنو وبدوف التعزيز لف يحصؿ التعمـ، إضافة لمتعزيز 

وليس  (الحوار الشفوي)ال بد مف تكرار االستجابة، ويركز السموكيوف عمى الكالـ 
ف المغة عند السموكييف شكؿ مف أشكاؿ  عمى الكتابة، ألف الكالـ يسبؽ الكتابة، وا 

. (21)السموؾ يمكف تعمميا بتكويف العادات المغوية

أما أصحاب النظرية المعرفية فقد ذىبوا مذىبا مغايرا لمسموكييف، وزعموا أف 
كؿ إنساف يمتمؾ قدرة نظرية تسمح لو بتعمـ المغة، وىذه القدرة عامة بطبيعتيا؛ أي 

 . تنطبؽ عمى جميع البشر في كؿ زماف ومكاف
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وقاؿ إف " السموؾ المفظي"لقد تصدى تشومسكي لنظرية سكنر في كتابة 
وقاؿ . النظرية السموكية أعجز مف أف تفسر لنا قدرتنا عمى تعمـ لغة واستخداميا

إف اإلنساف ىو الوحيد الذي يستخدـ المغة البشرية، فكيؼ نفسر شكاًل مف أشكاؿ 
السموؾ الخاص باإلنساف، كتعمـ المغة، عف طريؽ تبني مفاىيـ جرى استنباطيا مف 

وطالما أف لدى ! دراسات ُأجريت عمى الحيواف الذي ال يستطيع القياـ بيذا السموؾ
جميع الناس العادييف قدرة فطرية داخمية تمكنيـ مف اكتساب المغة، فإف ىذه القدرة 

ال بد تكوف نظرية، داخمية غير مكتسبة تميز اإلنساف عف الحيواف؛ ىذه اآللية 
.  (22)ُيطمؽ عمييا اسـ جياز اكتساب المغة

    فالمغة التي يتعمميا الطفؿ ىي التي تستثير عمؿ ىذه اآللية، رغـ أنو ال يدرؾ 
كنييا، وليذه اآللية القدرة عمى فحص البنى المغوية التي يستخدميا الطفؿ، 

، وعندما يجد أف البنى المغوية (يسمعيا)ومقارنتيا بتمؾ البنى التي يتعرض ليا  
التي يستخدميا ال تتفؽ مع تمؾ التي يتعرض ليا، فإنو يقـو بتعديؿ بناه المغوية في 

وتستمر ىذه العممية سنوات إلى أف تتشابو أبنية المغة التي يستخدميا . ضوء ذلؾ
ومف ذلؾ ما يمر بو األطفاؿ مف تعمـ ما . الطفؿ مع تمؾ التي يستخدميا البالغوف

يسمى مرحمة الجممة المؤلفة مف كممتيف؛ واحدة يمكف أف نسمييا نحوية شبو ثابتة 
: كقوؿ الطفؿ)، وأخرى متغيرة تشمؿ األسماء أو الصفات (معي، عندي، ىذا)مثؿ 

وكمما كبر الطفؿ ازدادت أعداد البنى المغوية والمفردات التي . (معي لعبة، ىذا باباً 
يستخدميا وازدادت تعقيدًا وتشابكًا، ولكف آليتو المغوية تساعده عمى االقتراب مف 

.  (23)لغة الكبار في خاتمة المطاؼ
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يوجد دليؿ عمى أف تعمـ  إلى أنو ال (Steinberg 2001)لقد ذىب ستنبرغ 
 ولذلؾ دعا إلى أف ُيعطى ،لغة ثانية في سف مبكرة يؤثر عمى اكتساب المغة األـ

 . (24)األطفاؿ الفرصة لتعمـ لغة ثانية لالستفادة مف مزايا تعمـ المغة الثانية

 ادعيا أف الذيف Engleman &(Bereiter  1966)إال أف بريتر وانجمماف 
يتحدثوف المغة اإلنجميزية العامية كاألمريكييف األفارقة الذيف يعيشوف في قاع المدف 

والطبقة العاممة مف البيض في بريطانيا الذيف تتميز معرفتيـ بالمغة بأنيا فقيرة 
قياسًا باإلنجميزية الراقية التي يتحدث بيا اإلنجميز، لدييـ معرفة ضعيفة في المغة 

 .(25)قياسًا بالناطقيف بالمغة اإلنجميزية 

لقد أجريت دراسة وطنية في الواليات المتحدة لفحص األداء بيف مجموعتيف مف 
طمبة الثالث والرابع والخامس، تمقت األولى تعميمًا بمغة أجنبية لمدة ثالثيف دقيقة 

(  2004فرانكميف )يوميًا، مقابؿ مجموعة ثانية لـ تتمؽ تعميمًا مشابيًا وقد توصؿ 
أف الطمبة الذيف درسوا لغة أجنبية فاقوا أقرانيـ ممف لـ يدرسوا لغة : إلى ما يمي

أجنبية في اختبارات الرياضيات واالجتماعيات والعموـ، وفي القسـ الخاص 
مف ىذه المجموعة اجتازت االمتحاف % 84بعناصر المغة اإلنجميزية وجد أف 

.  (26)فقط مف المجموعة التي لـ تدرس لغة أجنبية% 74مقابؿ 

    لقد تراجع تأثير المغة األـ في السبعينيات بظيور ىيمنة النظرية المعرفية 
بمفت االنتباه ألىمية فحص األخطاء التي  (1967كوردر )التحويمية؛ فقد قاـ 

تتشكؿ عند متعمـ المغة الثانية، أشارت كثير مف الدراسات إلى أف ىذه األخطاء 
وفي . سواء كانت آتية مف األطفاؿ أـ الكبار فإف مصدرىا ليست المغة األولى

المقابؿ اعتبرت بعض الدراسات، ومف خالؿ تحميؿ األخطاء، أف المغة األولى 
.  (27)مفيدة لتطور المغة الثانية
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أف تعمـ المغة الثانية يحسف الوصوؿ إلى المفاىيـ  (1968اوزوبؿ )اقترح 
الجديدة في المغة الثانية مف خالؿ الخبرة السابقة لو في المغة األولى؛ إذ إف 

 المعرفة الجديدة تحت تصنيفات موجودة ((Subsumeالمتعمميف يحاولوف تضميف 
.  (28)في ميارات المغة األولى

 المغة األـ وعالقتيا في المغة الثانية، ووجد أف (Steinberg et al 2001)  تناوؿ 
طبيعة التشابو بيف المغة األولى والثانية تقرر سرعة التعمـ، فكمما كاف التشابو عاليًا 
كمما كاف التعمـ أسرع؛ فمثاًل التشابو بيف اإلنجميزية والفرنسية واضح في كثير مف 

وتظير صعوبة التعمـ بوضوح . (30)المواقع، وأوضح ما يكوف بالمفردات والتراكيب
حيف تنتمي المغتاف إلى عائمتيف مختمفتيف، فالفنمنديوف الذيف يتحدثوف السويدية لغًة 

أولى يتعمموف اإلنجميزية بسرعة أكبر مف السويدييف الذيف لغتيـ األولى ىي 
. الفنمندية التي تنتمي لعائمة لغوية مختمفة تماماً 

: خالصة األدب التربوي

كاف العمر ومازاؿ عاماًل حاسمًا في اكتساب المغة األولى والثانية؛ وذلؾ ألف  -
عوامؿ الذاكرة والميارات الحركية المتعمقة بالمغة واألنا المغوي والتمقائية كميا 

.  متعمقة بالطفولة، وىي العوامؿ المساعدة في اكتساب المغة

 . إف أفضؿ األعمار مناسبة لتعمـ المغة الثانية ىي الفترة بيف الخامسة والعاشرة -

إف تعمـ المغة الثانية في سف مبكرة يعطي األطفاؿ االستفادة مف مزايا تعمـ  -
 .المغة الثانية
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ىناؾ دليؿ واضح عمى أف تعمـ لغة ثانية يحسف أداء الطمبة في أدائيـ في  -
 . تحصيؿ باقي فروع المعرفة كالرياضيات والعموـ

إف األخطاء التي يقع فييا متعمـ المغة الثانية ال يكوف سببيا تعمـ المغة  -
 . األولى

 . إف تعمـ المغة األولى مفيد لتطور المغة الثانية -

كمما كاف التشابو بيف المغة األولى والمغة الثانية عاليًا كمما زادت سرعة تعمـ  -
المغة الثانية؛ أي إذا كانت المغة األولى والمغة الثانية تنتمياف إلى العائمة 

المغوية نفسيا كالتقارب بيف المغة اإلنجميزية والفرنسية واإلسبانية، في حيف إف 
 . اإلنجميزية والعربية تنتمياف لعائمتيف لغويتيف مختمفتيف

ذا كاف ىذا ىو منطوؽ األدب التربوي، فأيف تكمف الِعمَّة؟   وا 
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 :استنتاجات ومقترحات

إف غالبية األبحاث الحديثة تشير إلى قمة تأثير تعمـ المغة الثانية في المغة  -
األولى، بؿ ذىبت بعض البحوث إلى وجود تأثير إيجابي لتعمـ المغة 

.  الثانية في تعمـ المغة األولى

إف المسوحات التي تمت عمى المغتيف العربية واإلنجميزية في األردف تشير  -
إلى أف نسبة غير قميمة مف الطمبة تتخرج مف الثانوية العامة وىي تعاني 
مف ضعؼ في المغة العربية عامة، خاصة في التعبير الشفوي وقد يكوف 

ىذا الضعؼ في بعض أجزاء المغة كاإلمالء أو الخط أو النحو، أو الكتابة 
أو التعبير الشفوي والكتابي، مثمما أف المسوحات أشارت إلى ضعؼ في 

 . المغة اإلنجميزية، وىي شكوى نسبة عالية مف خريجي الثانوية العامة

إف الكتب المقررة في المغة العربية تخمو، إال ما ندر، مف الوسائؿ  -
التكنولوجية أو الحاسوب المصاحب لمتدريس أو األفالـ أو الوسائط 

المتعددة، كما أف ميارة المعمميف، كما يبدو، لـ تصؿ إلى البراعة الكافية 
 . إلنتاج مثؿ ىذه المواد أو استخداـ ىذه المعينات بشكؿ ُكؼء

مع أف السمسمة المستخدمة في المغة اإلنجميزية تتضمف ميارات استخداـ  -
الحاسوب المصاحب لمتدريس، ووجود ألواف مف الوسائؿ المعينة إال أف 

االستقصاء العممي يشير إلى عدـ استخداـ المدرسيف ليذه التكنولوجيا في 
 . غرفة الصؼ
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إف طرائؽ التدريس المتبعة غالبًا ما تكوف تقميدية في تدريس المغة العربية،  -
يييمف فييا المعمـ عمى نسبة عالية مف وقت الدرس، ويمثؿ الطالب دور 
. المتمقي السمبي، وتييمف طرائؽ التمقيف والحفظ والتكرار عمى جو التدريس
مما يعطؿ قدرات الطالب عمى التعبير، وعدـ تشجيعو عمى االىتماـ بفيـ 

 .المعاني واستيعابيا وعمى ممارسة ما اكتسبو بشكؿ عممي

استخداـ المدرسيف لميجة العامية في معظـ المقررات الدراسية بما فييا  -
مقررات المغة العربية بداًل مف المغة الفصحى، وىذا االستخداـ يزعزع 

 . دافعية الطالب باستخداـ المغة العربية الفصحى ويقمؿ اىتماماتو

إف نسبة غير قميمة مف المقررات المتعمقة بالمغة العربية في المرحمة  -
وربطيا بواقع . األساسية تفتقر إلى المنيجية في االنتقاء والعرض واإلخراج

التمميذ وبظروؼ حياتو، وتطور عصره، كما تفتقر إلى عنصر التشويؽ 
ذكاء روح المنافسة ثارة حب االستطالع وا   .وا 

معظـ الجامعات والكميات والمعاىد العممية ال تعير العناية الكافية لتدريس  -
المغة العربية، كما أف كميات التربية وصمت حد اإلفالس في الوطف العربي 
في البحث والتجريب لتطوير أساليب تدريس المغة العربية؛ إذ إف أساليب 
تدريس المغة العربية السائدة إما تقميدية أو مستعارة مف أساليب تدريس 

 .    المغة اإلنجميزية

ال تمقى الفعاليات الخطابية والمسرحية اىتمامًا وتشجيعًا كافييف في  -
 . المؤسسات التعميمية، وغالبًا ما تقدـ بالميجة العامية إف وجدت
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عزوؼ الناشئة عف القراءة الحرة بمختمؼ أعمارىـ ومستوياتيـ التعميمية  -
 . التي تنمي الحصيمة المغوية وتطور القدرات التعبيرية

يغمب إقباؿ الناشئة عمى تعمـ المغات األجنبية، ألف إتقاف المغات األجنبية  -
إف مف . وخاصة اإلنجميزية يوفر فرص عمؿ أفضؿ وبرواتب مجزية

الصعوبة أف تجد إعالنًا عف وظيفة في صحيفة ال يشترط إتقاف المغة 
 . اإلنجميزية

إف االىتماـ بالمغات األجنبية في مجاؿ العمـو والتكنولوجيا مرده إلى شيوع  -
المصطمحات العممية والفنية بيذه المغات، في حيف إف إنتاج المصطمحات 

في المغة العربية محدود نتيجة استخداـ المغة األجنبية في عالـ العمؿ 
واإلنتاج والصناعة والفف والخدمات والسمع، ما شكؿ لدى الجميور قناعة 

بأىمية المغة األجنبية في الحياة العممية والعممية، األمر الذي أضعؼ 
 .اإلقباؿ عمى المغة العربية

وأخيرًا، فإف المغة العربية في حاجة إلى إرادة سياسية قوية مشفوعة بنزعة  -
أكاديمية صادقة وتوجو تربوي سميـ لإلعالء مف شأنيا في نظر الجيؿ 
الجديد، عمى أف يصحب ىذا وضع محددات وشروط لدخوؿ الوظائؼ 
 . واالبتعاث والترقيات مرتبطة بالتأكد مف إتقاف المتنافسيف لمغة العربية
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 الّتعقيبات والمناقشات

عبداهلل زيد الكيالني . د.أ

يرى أف ىذه البحوث ىي إلى التشخيص أقرب منيا إلى العالج، وأفَّ كثيرًا مف 
البحوث المنشورة، والتي أشار المحاضروف إلى مدى أىميتيا، ما ىي إال بحوٌث 
ذا أردنا تطبيؽ شيء منيا، فال ُبدَّ مف إجراء  نظرية تتُـّ عادًة في ظروٍؼ مثالية، وا 

َـّ )ما نسميو بالبحوث التجسيرية أو اإلجرائية  أي بنقؿ بعض ىذه النتائج، التي ت
التوّصؿ إلييا، إلى واقع قابؿ لمتطبيؽ بالتجريب والتعديؿ واالنتياء إلى قرارات 

. (تستند إلى معمومات

عبداهلل زيد إلى أف قرار الوزارة في برنامج معمـ المجاؿ ىو قرار لـ . وأشار د
. يستند إلى معمومات كافية تؤّكد فشؿ ىذا البرنامج

عمياء عطيوي، طالبة دكتوراه 

ترى أف ىناؾ مشكمة في قضية المغة بشكؿ عاـ لدى الطمبة سواٌء المغة 
العربية أو اإلنجميزية، فالتركيز في المناىج واضح عمى المغتيف إال أفَّ النتائج ال 

. تبدو مطْمِئنة بالنسبة لمغتيف، فال تقّدـ ممحوظًا عند الطمبة في المغتيف

عبداهلل عويدات . د.رد أ

عويدات القرار الذي اّتخذتو الوزارة بشأف إيقاؼ تخصص معمـ . انتقد د
المجاؿ في الجامعات، ومف ثـ عدـ تبنِّي الطمبة الخريجيف في ىذا البرنامج، الذيف 
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أصبح مآليـ الشارع وعددىـ يزيد عمى خمسة آالؼ طالب وطالبة، وكاف األجدر 
ف فشؿ البرنامج، وذلؾ مثاًل، بتدريس  بيا أف تتحمَّؿ مسؤولية قراراتيا، حتى وا 

ىؤالء الطمبة ساعاٍت إضافية، وبالتالي الحصوؿ عمى درجة البكالوريوس في المغة 
. العربية أو اإلنجميزية أو أي تخصص درسو طالب معمـ المجاؿ

عويدات أف الخمؿ يكمف في احتكامنا إلى السمطة والقوة الذي نراه . ويرى د
حتى مف األكاديمييف، وىذا ضرٌب مف الخطأ بؿ الجنوف؛ ألفَّ االحتكاـ المنطقي 

يجب أف يكوف في الدولة بكؿ مؤسساتيا ومراكز قواىا وجامعاتيا إلى العمـ، عندىا 
. فقط يصبح لمبحوث العممية أىمية وتأخذ دورىا الحقيقي في النيضة وتطوُّر األمة

وفيما يتعمَّؽ بضعؼ المغة عند الطمبة، فالحؿ، كما يرى، يكمف في إعادة 
النظر بموضوع تأىيؿ المعمـ؛ فبعض المعمميف الذيف ُيدرِّسوف المغتيف، العربية 
واإلنجميزية، ال يصموف إلى مستوى تدريس ىذه المواد، باإلضافة إلى اإلشراؼ؛ 
فاإلشراؼ لدينا قاصٌر عف المستوى المطموب، إلى جانب أّف جزءًا مف أساتذة 

. الجامعات ال يقوموف بدورىـ الحقيقي

ورأى أف التعميـ في األردف بكؿ مستوياتو ومراحمو يحتاج إلى وقفة حقيقية، 
. وأشار أيضًا، إلى الناحية المادية التي تشكِّؿ عثرًة كبيرًة في طريؽ أداء المعمـ

 

 


