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الدراسة ممخص  

 

 الذيف الطبلب منيا يعاني التي المشكمة الستكشاؼ الدراسة ىذه تسعى
 الدراسة ىذه فإف لذا أمكرىـ؛ أكلياء آراء خبلؿ مف المغة ثنائية مدارس في يدرسكف
 :إلى تيدؼ

 المغة ثنائية مدارس في أبناؤىـ يدرس الذيف األمكر أكلياء آراء استكشاؼ -1
 .أطفاليـ لدل العربية المغة عمى اإلنجميزية المغة بتأثير يختص فيما

 المغة استعماؿ نتيجة العربية لمغة تحدث التي السيئة اآلثار أىـ استكشاؼ -2
 متعدد أك المغة ثنائي التعميـ يسمى فيما المدرسة في التدريس لغة اإلنجميزية

. المغات

 :التالية األسئمة عف لئلجابة تسعى كتحديدا

 جراء العربية المغة يخص فيما الطفؿ ليا يتعرض التي األضرار ما -1
 المدرسة؟ في األخرل الدراسية لممكاد التدريس لغة اإلنجميزية المغة استخداـ

 في يدرسكف أبناء ليـ الذيف األمكر ألكلياء الكاقعية كالمبلحظات اآلراء ما -2
 ضكء في التعميـ مف النكع ذلؾ مف مكقفيـ ىك كما المغة، ثنائي التعميـ مدارس
 الكاقعية؟ خبرتيـ

 كمي شؽ: شقيف مف منيا كبل يتككف سؤاال عشر أحد مف الدراسة أداة تككنت
 .كصفي كآخر

 عددىا األطفاؿ أمكر أكلياء مف عشكائية عينة عمى الدراسة أداة كزعت
 مكضكع عف خارجة كانت ألنيا منيا (3) استبعدتك (24) منيا استعيد ،(100)

 .البحث
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 منيا يعاني العربية المغة تعمـ في مشكبلت كجكد عف الدراسة كشفت كقد 
 لفظ مجاؿ كفي ،كالكتابة الشفكم التعبير ممجاؿ في المغكم بالعجز تتعمؽ األطفاؿ
 األطفاؿ عمى األعجمية المكنة بدخكؿ القكؿ يمكف بحيث ،كتسميتيا األحرؼ
ْرب "كممة مثؿ ىاءن  ييمفظ غدا الحاء فحرؼ ؛العرب  ،عميو كقس" ىىْرب" تصبح" حى

 خطير مجاؿ كثمة". تفؿ "تصبح" طفؿ "كممة فإف عميو كبناء تاء فتمفظ الطاء أما
 فقد ؛كاألخبلؽ كالقيـ الثقافية اليكية مجاؿ كىك األمكر أكلياء بعض بو أحس آخر
 تتسرب كعقائدنا قيمنا مع تتناقض التي الغربية بالقيـ راألمك أكلياء بعض أحس
. ىكيتنا نفقد بدأنا إننا: صراحة أعمنتيا األميات إحدل أف حتى أبنائيـ، عقكؿ إلى
 دكؿ في أجريت التي الدراسات نتائج مع تتفؽ الدراسة ىذه نتائج فإف الكاقع كفي
 محؿ الثانية المغة إحبلؿ ىك المغة ثنائي لمتعميـ الطبيعية النتيجة أف كأكدت أخرل
حبلؿ األكلى المغة .  األكلى المغة ثقافة محؿ الثانية المغة ثقافة كا 

  فاغك دراسة الدراسات ىذه كمف
 (Seliger, 1991, pp. 225-240) سيبليغر كدراسة  (Vago, 1991, pp 241-2). 
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 تمهيد

 يعانيو ما السنيف لعشرات التربكم القطاع في عممو خبلؿ مف الباحث شعر
 المغة تعانيو كما ،األخبلؽ في كتدىكر ،العربية المغة في ضعؼ مف الطبلب
 عمى الناس إقباؿ شاىد نفسو الكقت كفي المجاالت، جميع في تراجع مف العربية
ىماؿ اإلنجميزية المغة تعمـ  الطريؽ ىك األـ لغة إتقاف أف العمـ مع. العربية المغة كا 

 مف كثير نتائج ذلؾ إلى تشير كما ،الثالثة أك الثانية المغة إلتقاف المأمكف الطبيعي
 يعني ال العربية المغة عمى حرصنا كأف المتقدمة، العالـ دكؿ في الميدانية األبحاث
 اإلنجميزية المغة أف فيو شؾ ال مما اإلنجميزية المغة تعمـ عمى حرصنا مف التقميؿ

 في كالتكنكلكجي العممي التقدـ لمتابعة عصرية ضركرة تعمميا كأصبح عالمية، لغة
 إضافة ،نككية فيزياء ماجستير كيحمؿ أمريكية جامعة خريج نفسو كالباحث العالـ،

 تليس القضية لكف. اإلنجميزية المغة معرفة أىمية كيدرؾ التربكية، تخصصاتو إلى
نما تعمميا، في  المؤىؿ الشخص كمف ندّرسيا ككيؼ ندّرسيا متى في القضية كا 

 كيؼ القضية التعميـ، فييا يجرم التي التعميمية كالبيئة لتدريسيا، يصمح الذم
 الضرر نمحؽ أك العربية، المغة عمى نقضي أف دكف اإلنجميزية المغة تعميـ نحسف

 أخرل بطريقة اإلنجميزية المغة تعمـ إتقاف يمكف أال .كحضارتنا كثقافتنا كبأجيالنا بيا
 األجنبية؟ المغة الكتساب المناسبة العمرية الفترة ما المغة؟ ثنائي التعميـ نظاـ غير
 المبلئمة التدريسية الطرؽ ما األجنبية؟ لمغة األصمية الميجة اكتساب أىمية ما

 يمكف جديدة آفاقا لنا تفتح إثارتيا يمكف كثيرة أسئمة كثمة األجنبية؟ المغة الكتساب
 ،لتدريسيا المالية الكمفة كتقمؿ اإلنجميزية المغة اكتساب مستكل تحسيف خبلليا مف

. كاالندثار التدىكر مف العربية المغة كتصكف أطفالنا عف الضرر كترفع

 في دراسة كقدـ ،قطر دكلة في المستقمة المدارس مشركع عمى الباحث اطمع
 كلمس المشركع، في قدمت التي الدراسات أفضؿ مف ككانت المشركع، إطار

 تشرؼ التي المدارس بعض كزار التطبيؽ، مرحمة في نجمت التي التربكية المشاكؿ
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 كقاـ، نفسيا الشركة مف بدعكة األمريكية مكزاييؾ شركة ظبي أبك في تشغيميا عمى
 كالطبلب كالمشرفات المشرفيف كناقش ،الصفكؼ مف عدد في صفية بمشاىدات

 كناقش. الطبلب منيا يعاني التي التربكم اليدـ بعممية كأحس المدرسية، كاإلدارة
 في المرتكبة األخطاء إنكار يستطيعكا كلـ، شاىده فيما كمساعديو الشركة مدير
 كانكا مشركع اتفاقية -ذلؾ عمى بناء- كألغى. تنفيذه كآليات كأسسو المشركع فمسفة

.  الرياض في سينفذكنو

 في األكلى المغة إماتة مجاؿ في عالمية دراسات عمى الباحث اطمع كما
 مجاؿ في دراسات عمى اطمع كما المغات، متعدد كالتعميـ المغة ثنائي التعميـ إطار
 كنظر. كالثانية األكلى المغتيف اكتساب مجالي كفي األكلى، عمى الثانية المغة تأثير
 عمياء، تربكية سياسات مف رآه ما فيالو. العربي الكطف في الراىف الكضع إلى

 فأراد اإلسبلمية؛ العربية الثقافة كمحك العربية المغة إماتة نحك حثيثة بخطى تسير
 نظاـ في يتعممكف أبناء ليـ الذيف األمكر أكلياء آراء كيستطمع األمر يستجمي أف

 بو ينفع أف كتعالى سبحانو اهلل أرجك الذم البحث ىذا فكاف المغة، ثنائي التعميـ
 أعداء يخطط التي العميقة الحفرة مف بو كينقذىـ ،المجيدة العربية أمتنا أجياؿ

. فييا يكقعكىـ أف كاإلسبلـ العركبة

 الكريـ ةلجو خالصا كيجعمو الفقير العبد مف يتقبمو أف القدير العمي اهلل أسأؿ
. جدير كباإلجابة النصير كنعـ المكلى نعـ إنو ،كفضمو ككرمو بمنو
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 األول الفصل

 النظري اإلطار

 الثانية المغة كطأة تحت األكلى بالمغة تحؿ التي التأثيرات في الباحثكف يرل
 جديدان  نظامان  يبني عندما الطفؿ أف المغة ثنائي النظاـ في التعميـ عمى كسيطرتيا

 نتيجة ترتيبيا كيعيد ،األكلى المغة أنظمة يفكؾ فإنو المكتسبة الثانية المغة في
 إليو ذىب ما يؤيد كىذا. (Maher, 1991, p.67) المغتيف بيف المغكم لبلحتكاؾ
 يبنيو إنما الثانية لمغة جديدا لغكيا نظاما يبني عندما الطفؿ أف مف آخركف لغكيكف
. األكلى لمغة المغكم النظاـ أنقاض عمى

 في كجدكىا التي العممية الشكاىد بسبب الباحثيف لدل القناعة ىذه تكلدت لقد
 حيث مقدمتو في خمدكف ابف النتيجة ىذه إلى سبقيـ كقد. المغكية الميدانية البحكث

 أف كذلؾ العربية، المغة في مقصران  صار العجمة، ممكة المساف في تقدمت إذا" :قاؿ
 صناعة في ممكة صاحبيا يجيد أف فقؿّ  بمحؿ، صناعة في تقدمت إذا الممكة
 فاستحدث كىذه ىذه مف كأخذ األمر عميو اختمط الجيؿ مف الناشئ كأف... أخرل
 التعبيراتفي  المغة ممكة كمعنى (455ص المقدمة،)" ...ناقصة ككانت ممكة

 خاص نظاـ لغة فمكؿ ،بيا الخاص المغكم النظاـ أك لمغة الداخمية البنية المعاصرة
 المبكرة طفكلتو في الطفؿ يخضع فعندما، األخرل المغات أنظمة عف يختمؼ بيا

 ال فإنو األـ، لغة األصمية لمغتو المغكم النظاـ يمتمؾ أف قبؿ أجنبي لغكم لنظاـ
 اآلخر عمى أحدىما يسيطر أف بد كال ،معان  المتغايريف النظاميف يكتسب أف يمكف

 كأصبح األجنبية المغة نظاـ سبؽ فإذا. منيما لكؿ مغايرا نظامان  فيخرجا يمتزجا أك
 كيعيد بعد يكتمؿ لـ الذم األـ لغة نظاـ تفكيؾ إلى يضطر فإنو لمطفؿ لغكية ممكة
 كالنتيجة ،(اإلنجميزية) المغة نظاـ كىك المسيطر المغكم النظاـ ضكء في ترتيبو

 ما كىذا ،ناقصان  أم مكتمؿ غير األـ لمغة المغكم النظاـ يككف أف لذلؾ الطبيعية
 يبدع أف يمكف كال ناقصة ستككف العربية المغة ممكة أف أم خمدكف ابف قصده
. فييا
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 المغكم بالعجز (Seliger&Vago) كفاغك سبليغر عنو عبر ما كىذا
 كاالختبلط المغكم االختناؽ أك األفراد بعض عند الفكرم اإلبداع عمى القدرة كفقداف
 & Seliger). األكلى المغة في المغكم كالتآكؿ كالتدىكر أخرل فئة عند المغكم

Vago, 1991, p.3) .

 المساف لفساد خمدكف ابف تفسير مع كفاغك لسبليغر التعبير ىذا كيتفؽ
 اختبلط بسبب الفصحى المغة عف المنحرفة المحمية الميجات بذلؾ كيقصد ؛العربي
 الناس كأخبلط العجـ مف تعبيرات الناشئة األجياؿ فتسمع ،األخرل بالشعكب العرب
 ممكة عف ناقصة جديدة ممكة كتستحدث الصاعدة األجياؿ عمى األمر فيختمط
 فيي الدارجة، أك العامية المغة اليكـ عنيا تعبر ما كىك ،الفصيح العربي المساف
. مكتممة غير كلكنيا عربية ممكة

 & Obler) كماىيشا لرػأكب قػإلي كصؿػت ما مع كذلؾ خمدكف ابف تفسير كيتفؽ

Mahesha) تنظيـ كيفية عمى تؤثر تعمميا ككيفية الثانية المغة اكتساب كيفية أف مف 
 العصبكنية المغكية الدماغ أبحاث نتائج عمى بناءن  الدماغ في كترتيبيا األكلى المغة

(Obler & Mahesha, 1991, p. 54) .دّرست إذ الثانية المغة تأثير مجاؿ في ىذا 
. األخرل المكاد لتعميـ كسيطا تستخدـ كلـ فقط ثانية لغة أنيا عمى

 فييا يغمر بيئة في يعيش فالطفؿ ،مختمفة قضية المغة ثنائي التعميـ كلكف
 في لتعميمو األىؿ كيضطر ،بيا المقررات لجميع دراستو خبلؿ مف األجنبية بالمغة
ذا المغة، بتمؾ البيت  يمجأ كالبيت المدرسة في التعميـ عناء مف يستريح أف أراد كا 
 في الطفؿ فينغمس ،اإلنجميزية بالمغة بيا فإذا ،اإللكتركنية األلعاب أك التمفاز إلى
 يكّكف أف يستطيع فبل ،اإلنجميزية المغة حالتنا في ىي التي األجنبية المغة مف بحر
 فيستغنى، العربية لمغة المتعمد اإلقصاء بسبب ما نكعا ناقصة حتى أك كاممة ممكة
 كليذا. يميو الذم أك القادـ الجيؿ ففي الحالي الجيؿ في يكف لـ إف تدريجيان  عنيا
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 األجياؿ فإف اآلف نحسمو لـ فإف ،الجيؿ ىذا في المكقؼ حسـ مف بد ال السبب
. تحسمو أف مف أعجز ستككف القادمة

 نصبح أف كبعد أكالن  كالتكنكلكجيا الحديثة العمكـ نكتسب دعنا يقكؿ مف ستجد
 اليدؼ تدمر ألنيا منطقية مغالطة ىذه. العربية المغة كنصمح نعكد متقدمة دكالن 
 نصؼ مف يقرب ما قبؿ الكبلـ ىذا سمعنا لقد. األكلى الخطكة منذ إليو نسعى الذم
 عف العربية الجامعات بعض كتراجعت الجامعي التعريب انتكاسو بدأت عندما قرف

 تضييع كعدـ الزمف اكتساب بحجة اإلنجميزية بالمغة التدريس إلى بالعربية التدريس
 المتعددة اإلنجميزية المراجع عمى الكاسع االطبلع كبحجة الترجمة، في الفرصة
 جميع في العربي العالـ في تراجع مف اآلف تركف ما النتيجة ككانت. كالمتكفرة
نكـ. المجاالت . العربي العالـ في الجامعات إليو آلت ما تركف كا 

 كلـ. بمغتيا إال تتقدـ كال تنيض ال األمـ فإف. غيرىا بمغة تنيض ال األمة 
. لغتيا بغير أمة نيضت أف التاريخ يسجؿ

 (األـ لغة) األكلى المغة كاضمحبلؿ كؿآت عمى الضكء الدراسة ىذه تسمط
 بالمغة الحتكاكيا نتيجة كببلغتيا كتراكيبيا القكاعدية بنيتيا كتفتيت أركانيا كانيداـ
 ثنائي التعميـ يسمى ما إطار في التعميمية المكاقؼ في (اإلنجميزية المغة) الثانية
 المغات متعدد التعميـ المسمى لو المكازم كاإلطار ،(Bilingualism) المغة

(Multilingualism) منو خطكرة أشد يككف قد الذم  .

 األـ لغة عمى الحاصمة التأثيرات لمعرفة أجريت التي الدراسات مف كثيران  إف
 العالـ دكؿ في أقطار عدة في المغات متعدد التعميـ أك المغة ثنائي التعميـ إطار في

لى ،(األـ لغة) األكلى المغة في الطبلب قدرات تدىكر إلى تشير  حاالت ظيكر كا 
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 السكم التفكير عمى القدرة كفقداف المغكم العجز قبيؿ مف الطبلب لدل مرضية
 .الطفؿ ذىف في األمكر كاختبلط لمتشكيش نتيجة

 األفراد في كتتفاقـ تنمك أضحت كتآكميا األكلى المغة اضمحبلؿ ظاىرة إف
 سكاء بعامة المجتمع في تتفشى كبدأت ،المغة ثنائي التعميـ نظاـ في يدرسكف الذيف
 نيايتيا في الظاىرة ىذه تصؿ كقد المياجرة، األقميات في أك األصمي المجتمع في
 (األصمية المغة مكت) يسمى ما إلى المجتمعات بعض في بالفعؿ كصمت كما

(Seliger & Vago, 1991, p.9, Dorian, 1981, Schmidt, 1985) .

 في عجيبة بسرعة ينتشر بدأ المغة ثنائي التعميـ أف الكاقع أرض عمى كنجد
 الكطف في كتآكميا كاضمحبلليا العربية المغة تراجع ظاىرة إف .العربي كطننا
 تستصرخ العربية المغة إف. تجاىميا يمكف ال بحيث لمعياف كاضحة أصبحت العربي
 ! مغيث؟ مف فيؿ الكطف؛ الحس أصحاب مف الحية الضمائر ذكم

 لمغة المغكم كالتآكؿ االضمحبلؿ مجاؿ في المغكية الدراسات استخدمت كقد
 مف متعددة كأنماطان  البيانات، مف مختمفة أنكاعان  األجنبية المغة تأثير تحت األصمية

 الصكتية كالتسجيبلت المقاببلت تضمنت كتحميميا؛ كتبكيبيا المعمكمات جمع طرؽ
 الثابتة بالصكر االستجابة عمى كالتحفيز القصص كسرد الفعؿ كردكد كالترجمات
 كقد. المفتكحة كالحكارات المقننة المعيارية كاالختبارات التشجيع كنماذج ،كالمتحركة

 (Psycholinguistics) لغكية النفس بالبحكث يسمى ما الدراسات ىذه عف تفرع
 األصمية المغة الضمحبلؿ المجتمعي المغكم الجانب عمى المركزة كالبحكث
 كمف ،(sociolinguistic aspects of first language attrition) لممجتمع
 المتكرر االستعماؿ ىك المغة ثنائية المدرسة في األكلى المغة تضعؼ التي العجائب

 التعامؿ كفي األخرل، المكاد تدريس في استعماليا في المتمثؿ الثانية لمغة
 الستعماليا مضطركف األىؿ أف بمة، الطيف يزيد كمما الطبلب، مع كالتكاصؿ
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 األمر كالبيت، المدرسة في المغة بيذه الطالب فينغمس ،بيكتيـ في ىـئأبنا لتدريس
 كأيدم بأيدييـ بيكتيـ يخربكف الفعؿ بيذا كىـ حياتو، مف العربية المغة يخرج الذم

 المغة دكر يتضاءؿ كىكذا. أبنائيـ لتعميـ يحضركنيـ الذيف الخصكصييف المدرسيف
 فبل األجنبية؛ لمغة كتعطى الحياتية كظائفيا كتيسمب ،لمطالب اليكمية الحياة في العربية
 معظـ في تفاقما الظاىرة زاد كمما دكنية، نظرة ليا كينظر إلييا بحاجة المتعمـ يشعر
 مف الكبرل األغذية كمخازف كالشركات التجارية المحبلت في نشاىده ما العربية الببلد

 مف معظميـ المستيمكيف أف رغـ ،اإلنجميزية باألسماء الغذائية المكاد أسماء تسجيؿ
 إحدل أفادت كما ،"أينيكف" البصؿ كاسـ "كاركت" الجزر اسـ أصبح بحيث ،العرب

 . األميات

 بالمغة تجرل فأصبحت كالشركات االقتصادية المؤسسات بيف المراسبلت أما
 المؤسسات إلى األىمية المؤسسات األمر تجاكز العربية البمداف بعض كفي اإلنجميزية،

 ىك المجتمع في التعامبلت مف (العربية) األكلى المغة إخراج إف. الحككمية كالدكائر
 المغة تآكؿ كيقكم يغذم الذم sociolinguistic" لغكية المجتمع "العكامؿ أىـ أحد

 ثانية غةػؿ إلى ىاػكيحكؿ ىاػكطف في ريبةػغ ىاػكيجعؿ اضمحبلليا مػؼ كيسرع العربية
 منيا كثيرة دراسات إلى الصدد ىذا في الرجكع كيمكف. ىاػأىؿ بيف ميتة ةػلغ إلى ؿػب

 (Dressler, 1991, Seliger&Vago,1991, Corvalan, 1991) دراسة
 العربية المغةك العربية، المغة غير لغات عمى أجريت أنيا رغـ غيرىا كثيرة كدراسات

. ليا بكاكي ال

 خضكعيا األكلى المغة اضمحبلؿ في المؤثرة" لغكية المجتمع "العكامؿ كمف
 االحتراـ، عدـ: مثؿ العاطفي المجاؿ في الثانية المغة أماـ كتراجعيا تبعيتيا أك

. نحكىا اإليجابية االتجاىات كضعؼ االجتماعية المكانة إعطائيا كعدـ

 العربية المدف إحدل في الجامعات إحدل في تخريج حفمة حضرت لقد 
 تتخيؿ أف كلؾ اإلنجميزية؛ بالمغة الحفؿ في ألقيت التي الكممات جميع ككانت
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 الرجكع كيمكف.. التصرؼ ىذا بمثؿ كالمجتمع لمشباب تعطى التي التربكية الرسالة
 دريسمر دراسة إلى األصمية المغة تراجع في العاطفي المجاؿ أثر عمى لمتعرؼ
.  (Dressler, 1991, Maher, 1991) ماىر كجكلياف

 لمتعميـ األكلى بالسنكات كاضمحبلليا األكلى المغة بتآكؿ الناس يحس ال قد
 خمسة إلى عشر عف تقؿ ال سنكات إلى يحتاج التربكم األثر ألف المغة ثنائي
 يمكنيـ الخبراء كلكف. المجتمع في لمعياف كاضحة نتائجو تصبح حيف سنة عشر
 دراسة األمر ىذا عالجت التي الدراسات كمف. بكثير ذلؾ قبؿ التربكية النكاتج تبيف

(Carvilan,1991,Schmidt,1991) .الطفؿ يحاكؿ األكلى السنكات بداية ففي 
 قكاعدىا لغة لكؿ أف يتبيف أف يمبث ما ثـ ،األـ لغة لقكاعد الثانية المغة إخضاع
 التعميـ استمرارية كلكف حدة، عمى لغة كؿ بقكاعد االحتفاظ فيحاكؿ بيا، الخاصة
 اإلعبلـ ككسائؿ كالمجتمع المدرسة في ليا المتكرر كاالستعماؿ األجنبية بالمغة
 العقمية بنيتو عمى الثانية المغة فتييمف. الثانية لمغة األـ لغة يخضع الطفؿ تجعؿ
 المغة مكت ىك كىذا األبد إلى األجنبية لمغة حياتو في األكلى المغة كتخضع المغكية
. األكلى

 لغكية عكامؿ تتضمف التي القكل مف مجمكعتيف كجكد إلى الدراسات تشير
 كالتداكؿ، النقؿ، تشمؿ األكلى المجمكعة األكلى، المغة قكاعد تدمير عمى تعمؿ

 التأثيرات المجمكعة ىذه تسمية كيمكف المتبادلة، المغكية كالتأثيرات كالتقارب،
 ما المغة بتراكيب المتعمقة الخارجية التأثيرات عمى العممية الشكاىد كمف. الخارجية
 لتشمؿ الثانية المغة قكاعد بتعميـ المتعمـ الطفؿ يقكـ حيث ،التعميـ قانكف يسمى
 قكاعد عمى خاطئان  تطبيقان  األجنبية المغة قكاعد بتطبيؽ يقكـؼ ،األكلى المغة قكاعد
 لتشمؿ كممة معنى يكسع حيث ،المعنى تمديد قانكف يسمى ما كمنيا األصمية، لغتو
 حيث الترجمة افتراض قانكف يسمى ما كمنيا األصمية، المغة في ثانية كممة معنى
 تظير كاألمثاؿ المصطمحات مجاؿ كفي المعنى، تغير التي الحرفية الترجمة تجرم
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 كليّ  الرمكز، امتزاج يسمى ما: مثؿ مختمفة، بأشكاؿ األصمية المغة عمى التأثيرات
. المصطمحات تيجيف أك المصطمحات ستعارةاك كالرمز، اإلشارة معاني

 األكلى المغة قكاعد تدمير عمى تعمؿ التي الثانية القكل مجمكعة أمثمة كمف
 كالتبسيط، التعميمات،: مثؿ األكلى المغة في المغكية األنماط تعديؿ يسمى ما

 األـ، لغة في المعرفية البنيكية االستراتيجيات عمى كالتأثير كالتطبيع، كاالنتظاـ
 الجانب ىذا في التفصيبلت لمعرفة الرجكع كيمكف. الداخمية العكامؿ عمييا كيطمؽ

 كدريسمر، كككرفبلف، بكرف، كفاف كسميت، شاركد، أجراىا التي الدراسات إلى
 .(seliger & vago, 1991, p.p 9-15) .كفاغك

 المستكيات عمى األمة قادة انتباه ألفت أف البحث ليذا الرئيسية األىداؼ كمف
 المغة اضمحبلؿ ظاىرة لىإ التعرؼ ضركرة إلى كالسياسية كالتربكية التعميمية
 النظاـ تتبنى التي المدارس في االنقراضفي طريقيا إلى  العربية المغة إف. األكلى

 كالحاسكب كالرياضيات العمكـ تدرس التي المدارس كىي المغة ثنائي التعميمي
 لتعميـ لغة كليس فقط، ثانية كمغة العربية المغة بتدريس كتكتفي اإلنجميزية، بالمغة

 التي المغة ثنائية المدارس عمى ينطبؽ نفسو كالكبلـ. األخرل الدراسية المباحث
. العربي المغرب في الفرنسية المغة تستخدـ

 فيي إلييا األنظار لفت إلى البحث ىذا ييدؼ التي الثانية القضية أما
 قضية األصمية المغة اضمحبلؿ ظاىرة فيـ تجعؿ التي األساسيات لىإ التعرؼ
 كاف سكاء المجتمع في فرد كؿ بيا ييتـ أف ينبغي التي القكمية القضايا مف أساسية

 لمتربية كزيران  أك الجامعة أك المدرسة في طالبان  أك الدكلة في كالن ؤمس ـأ أمان  ـأ أبان 
 مصير عمى التأثير في رئيسة قضية ألنيا ،لمدكلة أك لمجامعة رئيسان  أك كالتعميـ
. األمة
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 الثاني الفصل

: الدراسة أهمية

 كحدة عمى الحفاظ في القكمية المغة أىمية مف أىمية البحث ىذا يكتسب
 جية مف القادمة األجياؿ إلى كثقافتيا األمة حضارة كنقؿ المجتمع كتماسؾ األمة
 األكلى المغة أك القكمية المغة أك ىنا األـ المغة ككف خاصة أىمية كيكتسب. عامة
 ربو عممو الذم آدـ كلغة الجنة أىؿ كلغة الكريـ القرآف لغة كىي العربية، المغة ىي

 لغة تككف بأف اهلل شرفيا مباركة لغة العربية المغة العربية، بالمغة كميا األسماء
 المغة حممتو ما تحمؿ أف تستطيع لغة تكجد فبل العظيـ، دينو كلغة الكريـ القرآف
 الشريعة كمقاصد الشريؼ، الحديث كمعاني العظيـ القرآف معاني مف العربية

 سبعة عمى تزيد لمدة الكحيدة العالمية المغة كانت فقد المحمدية، كالرسالة اإلسبلمية
. قركف

 في الثعالبي الممؾ عبد منصكر أبك ذكره مما بعضا اقتبس أف لي كيطيب
 محمد رسكلو أحب تعالى اهلل أحب مف: قاؿ "العربية كأسرار المغة فقو "كتابو مقدمة
 العرب أحب كمف، العرب أحب العربي الرسكؿ أحب كمف كسمـ، عميو اهلل صمى
 أحب كمف. كالعرب العجـ أفضؿ عمى الكتب أفضؿ نزؿ بيا التي العربية أحب

 ةأدا ىي إذ... عمييا كاإلقباؿ.. إلييا ىمتو كصرؼ، عمييا كثابر، بيا عني العربية
 المركءة عمى كاالحتكاء الفضائؿ، إلحراز ىي ثـ... الديف في التفقو كمفتاح العمـ،
 لؿع كالكقكؼ بخصائصيا اإلحاطة في يكف لـ كلك... المناقب، أنكاع كسائر

 إعجاز معرفة في اليقيف قكة إال كدقائقيا جبلئيا في كالتبحر كمصارفيا مجارييا
 كلما: قاؿ أف إلى... فضبل بيما لكفى... النبكة، إثبات في البصيرة كزيادة القرآف،
 خير إلى بيا كأكحى، ككرميا خطرىا كرفع كعظميا، اسمو عز تعالى اهلل شّرفيا
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 كدكاميا بقضائيا كأراد أرضو، في كخمفائو كحيو، عمى أمينو لساف كجعميا خمقو،
 كدار جنانو لساكني اآلجمة تمؾ كفي عباده، لخيار العاجمة ىذه في تككف حتى
 ترككا األرض، كأنجـ الفضؿ كأعياف الناس خير مف كخزنة حفظة ليا قيض ثكابو،
 بدأت ككمما ...الدفاتر، القتنائيا كنادمكا الفمكات، كجابكا الشيكات خدمتيا في

 تعالى اهلل رد الفترة، يشبو ما ليا عرض أك تتستر معالميا كادت أك تتنكر معارىا
 رحيب، صدر ذم أديب الدىر أفراد مف بفرد سكقيا كنفؽ ريحيا فأىب، الكرة لو

 كيتعصب، األدب يحب عالية، كىمة سامية، كنفس صائبة، كدراية ثاقبة، كقريحة
 ركنقيا، إلعادة الساكنة الخكاطر كيحرؾ أىميا، كيكـر، شمميا فيجمع لمعربية
 كتعالى سبحانو اهلل كأرجك ،...بيا المتحميف صدكر في الكامنة المحاسف كيستثير

 الناس خيار مف تعالى اهلل اختارىـ الذيف الخكاص مف الكريـ القارئ أخي تككف أف
.  كنشرىا كتعميميا القرآف لغة لحفظ

: الدراسة أهداف

 فيما المغة ثنائية مدارس في أبناؤىـ يدرس الذيف األمكر أكلياء آراء استكشاؼ -1
. أطفاليـ لدل العربية المغة عمى اإلنجميزية المغة بتأثير يختص

 المغة استعماؿ نتيجة العربية لمغة تحدث التي السيئة اآلثار أىـ استكشاؼ -2
 متعدد أك المغة ثنائي التعميـ يسمى فيما المدرسة في التدريس لغة اإلنجميزية

. المغات

: الدراسة افتراضات

 بعض عنيا كيعبر 1ؿ بالحرؼ ليا كيرمز األـ لغة ىي األكلى المغة
 لغة أك األكلى المغة فإف ىذا بحثنا كفي األصمية المغة أك القكمية بالمغة الباحثيف

. الفصحى العربية المغة كىك كاحدان  شيئان  تعني األصمية أك القكمية المغة أك األـ
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 كيرمز األـ لغة إلى باإلضافة تدرس التي األجنبية المغة ىي: الثانية المغة
. اإلنجميزية المغة ىي الثانية المغة فإف ىذا بحثنا كفي ،2ؿ بالحرؼ ليا

 األجنبية المغة تدريس يتبنى الذم التعميمي النظاـ ىك: المغة ثنائي التعميـ
 األجنبية كالمغة. العربية المغة باستثناء األخرل الدراسية لممكاد التدريس لغة كيجعميا

 العربي المغرب ببلد في أما غالبا، اإلنجميزية المغة ىي العربي المشرؽ ببلد في
. الفرنسية فيي

 أجنبية لغة مف أكثر يدرس الذم التعميمي النظاـ ىك: المغات متعدد التعميـ
 الدراسية لممكاد التدريس لغة األجنبية المغات إحدل كيجعؿ األـ لغة إلى إضافة
. األخرل

 المغة ثنائي التدريس مف نكع ىك Language Immersion  :المغكم الغمر
 تغمر بحيث المدرسية كالبيئة كالتعامؿ التعميـ عمى مسيطرة األجنبية المغة يجعؿ
. التعميمية المؤسسة داخؿ التعامؿ مناحي جميع

: ثالثة أنواع عمى المغوي الغمر برامج تقدم

 : Foreign Language Immersion: األجنبية بالمغة المغوي الغمر -1

 التعميـ عمى مسيطرة األجنبية المغة يجعؿ المغة ثنائي التدريس مف نكع ىك
 المؤسسة داخؿ التعامؿ مناحي جميع تغمر بحيث ،المدرسية كالبيئة كالتعامؿ
 كييدؼ ،األجنبية بالمغة الدراسية المباحث سائر في العممية المادة كتقدـ. التعميمية

 األـ لغة فيو كتدرس. األـ لغة محؿ األجنبية المغة إحبلؿ إلى البرنامج ىذا
 كبعض العالمية، المدارس يسمى فيما المستخدـ النظاـ كىك. ثانية لغة باعتبارىا
 ،اإلسبلمي كالديف العربية بالمغة ماـتااله مف مزيدا تعطي التي األىمية المدارس

  .العربية مكاف األجنبية لمغة المغكم اإلحبلؿ كىي الحالتيف في كاحدة النتيجة لكف
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 Dual Immersion: الثاني المغوي الغمر- 2

. األجنبية كالمغة األصمية لغتو ؛لغتيف الطالب تعميـ إلى البرنامج ىذا ييدؼ
 النصؼ كفي ،اليكـ نصؼ في األجنبية بالمغة الدراسية المكاد جميع تيدرس حيث
 في كبخاصة الطالب عمى سمبية آثار التعميـ مف النكع كليذا. األـ بمغة الثاني

.  االبتدائية المرحمة
 Indigenous Immersion: األصمي المغوي الغمر -3

 فيو كتدرس. األـ بمغة االبتدائية المرحمة في الدراسية المكاد جميع تدريس يتـ
 ىذا كييدؼ. االبتدائية المرحمة نياية في أك المتكسطة المرحمة في األجنبية المغة
 لظاىرة التعرض مف الطفؿ كحماية األصمية، المغة حماية إلى التعميـ مف النكع

. غالبا المتقدمة الدكؿ في المعتمد ىك النكع كىذا. كالفكرم المغكم كالعجز التشكيش

 لغة إلى إضافة األجنبية المغة يدرس الذم التعميـ ىك :الثانية المغة تعميم
 .األـ بمغة األخرل المكاد تدريس يبقى كلكف األـ

: وأسئمتها الدراسة مشكمة

 الذم" المغة ثنائي التعميـ نظاـ" عف الناشئة المشكمة الدراسة ىذه تتناكؿ
 لممكاد التدريس لغة العربي الكطف في المدارس بعض في الثانية المغة يستخدـ
 المغكية الصعكبات مف عدد إلى الطالب يعرض الذم األمر. المدرسة في األخرل

 التي المشكمة الستكشاؼ الدراسة ىذه تسعى أخرل كبعبارة. الثقافية كالمخاطر
 كتحديدا خاصة، بصفة العربية بالمغة يتعمؽ فيما المغة ثنائي التعميـ عف نشأت
: فتيياآل السؤاليف عف لئلجابة تسعى
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 جراء العربية المغة يخص فيما الطفؿ ليا يتعرض التي األضرار ما  -3
 المدرسة؟ في األخرل الدراسية لممكاد التدريس لغة اإلنجميزية المغة استخداـ

 في يدرسكف أبناء ليـ الذيف األمكر ألكلياء الكاقعية كالمبلحظات اآلراء ما  -4
 ضكء في التعميـ مف النكع ذلؾ مف مكقفيـ ىك كما المغة، ثنائي التعميـ مدارس
 الكاقعية؟ خبرتيـ
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 الثالث الفصل

 السابقة الدراسات

: واضمحاللها األولى المغة تآكل دراسات
 (First Language Attrition)  األكلى المغة اضمحبلؿ دراسات معظـ أجريت

 كبعض كأمريكا إسرائيؿ في (bilingualism) المغة ثنائي التعمـ إطار ضمف
 األصمية كثقافتيـ لغتيـ كمحك الجدد المياجريف مع لمتعامؿ كذلؾ. الغربية الدكؿ
. إليو ىاجركا الذم المجتمع في لدمجيـ تمييدا

 بعنكاف دراسة Robert Vago فاغك ركبرت أجرل اإلطار ىذا كفي 
 إلى أىميا مع ىاجرت بمغارية طفمة عمى (األكلى المغة الضمحبلؿ منظـ نمكذج)

 األـ كلغتيا أشير كعشرة سنكات خمس عمرىا ككاف (إسرائيؿ) المحتمة فمسطيف
. غيرىا لغة تعرؼ كال البمغارية المغة ىي

 كبلن  تحميميا كتـ مرحمتيف عمى البمغارية المغة اضمحبلؿ معمكمات جمعت لقد
 عمى لمحصكؿ التشجيعي النمكذج استخدـ األكلى المرحمة ففي. حدة عمى

 ك ،معيا البمغارية بالمغة كالحكار المحادثة خبلؿ مف الطفمة مف المغكية االستجابات
 تطابؽ ككجد لؤلبكيف البمغارية المغة بمستكل كقكرنت صكتيان  الحكارات ىذه سجمت

 كاعتبر ،كالكالديف الطفمة بيف المغكية كالتعبيرات كالتراكيب كالمفردات الميجة في
 الذم المعيار ىك يككف بحيث األـ لمغة المرجعي المستكل أك المرجعي الخط ذلؾ

 االضمحبلؿ مف نكعان  يعد عنو انحراؼ كأم ،بعد فيما المغكم األداء بو يقارف
. المغكم

 المغة فييا التدريس لغة مدرسة في االبتدائي األكؿ بالصؼ الطفمة التحقت
 األكلى المرحمة في األـ لغة في المغكم األداء تدىكر قياس في التركيز كتـ. العبرية
. الكفاية مستكل عمى كليس كالمبلحظة لمقياس القابؿ المغكم األداء عمى
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 كقد ،البيانات تحميؿ كتـ الكفاية مستكل عمى التركيز تـ الثانية المرحمة كفي
 ككصؿ األداء مستكل تجاكز األـ لغة باعتبارىا البمغارية المغة اضمحبلؿ أف كجدكا
 كبنيتيا كقكانينيا المغة بقكاعد المتعمقة المعمكمات مستكل كىك ؛الكفاية مستكل إلى

 لتتماشى البمغارية األكلى لغتيا في المغكية القكاعد ترتيب أعادت حيث. الداخمية
 كقد. العبرية بالمغة المغكم لمغمر نتيجة (العبرية) الثانية لمغة المغكية القكاعد مع

 البنت أصبحت بحيث األـ لمغة المغكية القكاعد نسياف المغكم االضمحبلؿ شمؿ
. لمجمع الغائب صيغة أعطيت ما إذا المفرد الغائب بصيغة التعبير عف عاجزة

 بالتمعثـ كأصيبت ،البمغارية بالمغة آرائيا عف التعبير عمى قادرة غير كأصبحت
 يتممس كما مفقكد شيء عف تبحث ككأنيا البمغارية بالمغة التعبير أرادت إذا المغكم
 ,Vago). فيو ىك الذم المكاف في مكجكد غير شيء عف ليبحث بيده األعمى

1991, pp 241-251) .

 بالمغة المتعمـ يغمر الذم المغة ثنائي التعميـ أف الدراسة ىذه نتائج مف يتبيف 
 ىماـ سؤاال النتيجة ىذه كتطرح. األـ لغة عمى القضاء في ناجحة كسيمة يعد الثانية
ذا المغة؟ ثنائي التعميـ مف نريده ما ىذا ىؿ منا؛ كاحد كؿ عمى  الجكاب كاف كا 

 منا كؿ ليعد نتخذه؟ أف ينبغي الذم القرار ىك فما - كذلؾ إال أحسبو كال – بالنفي
. بأمانة السؤاؿ ىذا عف كيجب لضميره

 حالة دراسة (Herbert seliger) سيبليغر ىربرت أجرل أخرل، دراسة كفي
 مف عائمتيا مع ىاجرت طفمة عمى األكلى المغة في كاإلبداع الطبلقة تناقص حكؿ
 ىي األكلى كلغتيا سنكات 6 عمرىا ككاف (إسرائيؿ) المحتمة فمسطيف إلى أمريكا
 بطبلقة، اإلنجميزية المغة تتكمـ الست السنكات بنت الطفمة ككانت اإلنجميزية، المغة

 لغة تعتبر التي العبرية المغة فييا التدريس لغة ككانت المغة ثنائية بمدرسة التحقت
 تعرؼ تكف لـ الطفمة أف أم ،اإلنجميزية ىي األكلى كلغتيا لمطفمة بالنسبة ثانية

. أميا قالتو ما حسب اإلطبلؽ عمى العبرية



 89 

 ثبلث بعد أم عمرىا مف التاسعة السنة بداية في لمدراسة الطفمة خضعت كقد
 ككانت. العبرية بالمغة المكاد فييا تعطي المغة ثنائية مدرسة في الدراسة مف سنكات
 كفي. أسابيع 4 – 3 بيف ما تتراكح فترات عمى صكتيان  معيا الحكار جمسات تسجؿ
 (Metalinguistic Test) المغة كراء ما اختبار تصميـ تـ البيانات تحميؿ ضكء

 ان،كنصؼ سنكات عشر العمر مف بمغت قد ككانت لبلختبار الطفمة كأخضعت
 أعمارىـ تتراكح المتحدة الكاليات في األطفاؿ مف لمجمكعة نفسو االختبار مكأيعط

 سنكات ست سفب كانت الطفمة أف حيث ضابطة، كمجمكعة سنكات 9 – 6 بيف ما
 السبب كليذا التاسعة، بمغت عندما عنيا البيانات جمع كبدأ ،ىاجرت عندما

 في الطفمة أف الدراسة كشفت. سنكات 9-6 سف مف الضابطة المجمكعة اختيرت
 الثانية المرحمة كفي. حدة عمى المغتيف مف كؿ بقكاعد احتفظت األكلى المرحمة
 كتكفر (اإلنجميزية) األـ كلغة المتعمـ بيف المستمر التكاصؿ تكفر عدـ بسبب

 قكاعد عمى الثانية المغة قكاعد أثرت (ةالعبرم) الثانية المغة مع المستمر التكاصؿ
 يتحدثكف كانكا األىؿ أف رغـ كاستخداميا؛ كتعديميا ترتيبيا كأعادت ،األكلى المغة
 في الثانية المغة بدأت الثالثة المرحمة كفي. البيت في اإلنجميزية بالمغة معيا

 (اإلنجميزية) األكلى المغة قكاعد تآكؿ إلى أدل مما ،األكلى المغة عمى السيطرة
 األمر ،مفرداتيا تكليد عف كعجزىا األـ بمغة التعبير عف الطالبة قدرة كتضاؤؿ

 بدأت كقد. لدييا كمفرداتيا قكاعدىا فرالتك (ةالعبرم) الثانية المغة إلى ألجأىا الذم
 عدـ نتيجة اإلنجميزية المغة نسياف أخرل بعبارة أك األكلى لمغة التعمـ عدـ مرحمة

 المدرسة في اليكمية التعامبلت كفي األخرل، الدراسية المكاد تعمـ في استعماليا
 كالسيطرة النمك في الثانية المغة كاستمرت. اإلنجميزية المغة كانت البيت لغة أف رغـ
 عممية خبلؿ مف اإلنجميزية المغة مكاف العبرية المغة كاحتمت األكلى المغة عمى

 حياة في اإلنجميزية المغة استخداـ تكرار كندرة العبرية المغة استخداـ استدامة
.  (Seliger, 1991, pp. 225-240). المدرسية الطالبة
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 المغة ثنائي التعميـ يحمميا التي الخطكرة مدل الدراسة ىذه نتائج مف يتبيف
 لـ ذلؾ أف إال ،(اإلنجميزية المغة) األـ لغة كانت البيت لغة أف فرغـ األـ، لغة عمى
 ،(العبرية المغة) الثانية بالمغة المدرسة في التعميـ كجكد مع األـ لمغة حماية يشكؿ
 البيت لغة كانت إذا أنو يظنكف الذيف األمكر ألكلياء جمية رسالة النتيجة ىذه تشكؿ

ف حتى العربية المغة أبنائيـ لتعمـ يكفي ذلؾ فإف ة،عربياؿ  في التدريس لغة كانت كا 
 التأمؿ إلى تدعكنا منا، لكؿ ىمةـ أخرل رسالة كثمة. اإلنجميزية المغة المدرسة

 كالمغة عالمية لغة إماتة األمر استدعى لك حتى ميتة لغة الشعكب تحيي كيؼ
 خرافة عمى بناء أخرل لغة إلحياء الحية لغتنا إماتة عمى نعمؿ بينما. اإلنجميزية

 عمف أعيننا مغمضيف بيا، إال العمكـ تعمـ يمكف ال أنو مفادىا تربكية كذبة بؿ
يراف كركسيا كالياباف الصيف: مثؿ بمغتيا تعممت التي الدكؿ مف حكلنا  كتركيا كا 

.  العالـ ككؿ كألمانيا

 لقياس بدراسة (Altenberg, 1991) التنبرغ ايفميف قامت أخرل دراسة كفي
 عمى الدراسة أجريت كقد البالغيف، حالة في لبلضمحبلؿ األكلى المغة قابمية مدل

 أربعيف مف أكثر فييا كعاشا أمريكا إلى ىاجرا ثـ ألمانيا في كلدا فمألماني زكجيف
. سنة

 المغة كتعممت العمر مف كالعشريف الخامسة في أمريكا إلى الزكجة ىاجرت
 التاسعة في أمريكا إلى ىاجر فقد الزكج أما. أمريكا إلى كصكليا بعد اإلنجميزية
 في الثانكية المرحمة نياية في اإلنجميزية تعمـ أف سبؽ أنو إال العمر مف كالعشريف

 أمريكا في كىما الزكجاف كاف. ألمانيا في ةعشر كالسادسة ةعشر الخامسة سف
 المغة أما. كاألصدقاء األقارب بعض مع ككذلؾ األلمانية بالمغة المنزؿ في يتحدثاف

. العمؿ مؤسسات في الرسمية كغير الرسمية الحياة في تستخدـ فكانت اإلنجميزية
. بطبلقة يتحدثانيا الزكجاف ككاف
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: ىي األكلى المغة في رئيسية قضايا ثبلث في الختبار الزكجاف خضع كقد
 الفعؿ، باستعماالت المتعمقة الكاجبات كالثاني المغكية، بالتراكيب المتعمقة الكاجبات
. كالمؤنث المذكر كصيغ الجمع بصيغ المتعمقة الكاجبات كالثالث

 بقيت (األلمانية) األكلى لمغة األساسية المغكية البنية أف الدراسة كشفت كقد
 المغة تأثير تحت المغكية التراكيب قكاعد بعض في التغيير بعض ككيجد. سميمة
 بيف المتشابية األفعاؿ استخداـ في المتغيرات بعض لكحظ كما. (ةاإلنجميزم) الثانية
 عمميات في تغييرات إلى كليس الثانية المغة مف االستعارة ظاىرة إلى يعزل المغتيف
 بالجمع المتعمقة المعمكمات في خسارة كجكد عف الدراسة كشفت كما. المغكية التعمـ

 األلمانية المغتيف بيف تشابو كجكد إلى ذلؾ كيعزل (كمؤنث مذكر) كبالجنس
 الثانية المغة استعماؿ كثرة إلى أيضا ذلؾ كيعكد ،الجانب ىذا في كاإلنجميزية

 .اإلنساف لعمر بالنسبة طكيمة مدة كىي سنة األربعيف مدة خبلؿ (اإلنجميزية)
(Altenberg, 1991, pp. 189-204) 

 الثانكية المرحمة في الثانية المغة تعمـ أف الدراسة ىذه نتائج مف كيستخمص
 أك العمؿ فرص عمى الحصكؿ سبيؿ في عائقا يشكؿ كال ممكف أمر بعدىا كما

 كباألحرل، األكلى المغة في جذرية تغييرات يحدث ال أنو كما الجامعية، الدراسة
 الفترة يخص فيما اآلراء مف مزيد عمى كلبلطبلع. عمييا سمبية تأثيرات لو ليست

 أنصح الثانية لمغة المناسبة الحرجة كالفترة األكلى، المغة الكتساب المناسبة الحرجة
 قد طكيمة لفترة الثانية المغة في االنغماس كلكف. (Brown , 2007) إلى بالرجكع
 كقكاعدىا األصمية المغة بنية تطاؿ ال التي الفرعية التأثيرات بعض يحدث

 عمى سمبا يؤثر ال البمكغ فترة بعد فيما الثانية المغة تدريس أف يعني ما. األساسية
 عائقا يشكؿ ال البمكغ سف بعد ما إلى الثانية المغة تدريس تأخير كأف األكلى، المغة
. تعمميا سبيؿ في
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: بريطانيا في األجنبية المغة تعميم

 األجنبية لمغة التدريس مشركع تجريب مرة ألكؿ أجرم بريطانيا كفي
Language Learning in UK عندما ـ1964 عاـ في االبتدائية المدارس في 

 االبتدائية المرحمة في الفرنسية المغة لتدريس مشركعان  البريطانية الحككمة مكلت
 لز،مكك نجمتراإ مدارس مف% 35 في ـ1974 – 1964 مف سنكات عشر لمدة

 8 سف مف الفرنسية المغة تدريس عمى التجربة في المشاركة المدارس ككافقت
 األكؿ الصؼ إلى ابتدائي الرابع الصؼ مف أم) سنة 13 سنة إلى سنكات
 دراسة بتمكيؿ (NFER) التربكية لمبحكث الكطنية المؤسسة قامت كقد. (متكسط
 ىـئكأدا الطبلب اتجاىات لقياس ـ1974-1964 العشر السنكات عبر طكيمة
 دالالت ذات فكارؽ يكجد ال أنو الدراسة كشفت كقد. (Burstall) بيرستكؿ بقيادة

 الذيف كالتبلميذ الثامنة سف مف الفرنسية درسكا الذيف التبلميذ أداء بيف إحصائية
 مف فائدة ال أنو الباحث أكصى كلذلؾ. الثانكية المرحمة في الفرنسية بدراسة بدأكا

 الستار كأسدؿ المشركع فشؿ الكزارة أعمنت عميو كبناء. استمراره أك المشركع تكسيع
. (Kirsh, 2008, pp.4-5). االبتدائية المرحمة في األجنبية المغة تعميـ عمى

 فترة في الفرنسية المغة لتدريس مشركعا اإلقميـ حككمة مكلت اسكتمندا كفي
 المشركع كفشؿ ناجح غير المشركع كاعتبر العميا االبتدائية المرحمة مف الستينات

 (Kirsh, 2008, p. 10). ككيمز انجمترة في حصؿ كما

 المغة لتدريس المخصص الكقت أف دريسككؿ دراسة عف نقبلن  كيرش ذكر كقد
 األسبكع، في دقيقة (30) يتجاكز ال بريطانيا في االبتدائية المرحمة في األجنبية
 يتجاكز ال أجنبية لغة طبلبيا جميع يدرس التي المدارس عدد أف إلى أيضا كأشار

  (Kirsh, 2008, p.7). الببلد في االبتدائية المدارس مجمكع مف% 3

 العربية البالد في األبحاث
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 األجنبية المغات تأثير عف بحثيا في المطكع العزيز عبد نجاة. د أشارت 
 الصؼ مف طالبا 575 عمى ـ1989عفيفي أجراىا دراسة إلى األـ لغة عمى

 عمى اإلنجميزية بالمغة العمكـ تدريس أثر الستكشاؼ مصر؛ في االبتدائي الخامس
 بالمغة العمكـ درست التي المجمكعة أف كتبيف. العمكـ في الطبلب تحصيؿ مستكل
 في اإلنجميزية بالمغة العمكـ درست التي المجمكعة مف أفضؿ نتائج حققت العربية
 الذم الكىـ الدراسة ىذه نتيجة تبدد. العمكـ نحك كاالتجاىات التحصيؿ مستكل
 العمكـ تدريس أف مف العربية الدكؿ في المكاطنيف مف كثير عقكؿ عمى سيطر
 إلى يحتاج ال المكضكع فأ العمـ مع. العمكـ تعمـ مستكل يرفع اإلنجميزية بالمغة
 أف عمى العالـ في التربية خبراء بيف خبلؼ فبل. البديييات مف ألنو بحث؛

. األجنبية بالمغة التدريس مف أفضؿ األـ بمغة التدريس

: األوروبي االتحاد في األجنبية المغات تعميم

 االبتدائية المرحمة نياية في األكركبي االتحاد في األجنبية المغات تعميـ يبدأ
 فييا األجنبية المغة تعميـ يبدأ حيث مالطا عدا ما ،غالبان  الثانكية المرحمة بداية أك
. العاشرة سف مف يبدأ حيث كفنمندا السادسة سف مف

 الثانكية المرحمة في فيبدأ األكركبي االتحاد دكؿ في اإلنجميزية المغة تعميـ أما
 االتحاد طبلب مف% 93 كيتعمـ العميا، الثانكية المرحمة في كأحيانان  غالبان  الدنيا

 األكركبي االتحاد في الطبلب مف% 33 يتعمـ بينما ،اإلنجميزية المغة األكركبي
 ،(المتكسطة المرحمة) الدنيا الثانكية المرحمة في تدريسيا يبدأ التي الفرنسية المغة

 الثانكية المرحمة في األكركبي االتحاد طبلب مف% 13 األلمانية المغة كيدرس
. العميا الثانكية المرحمة في األلمانية المغة الطبلب مف% 20 كيدرس الدنيا،

: أستراليا
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 الثامف القرف منذ أم ـ1788 عاـ منذ المتبعة السياسة كانت أستراليا في
 المغة يتعممكا أف أستراليا إلى المياجريف عمى أف األخيرة السنكات حتى عشر

 سترالياأ أعادت العشريف القرف نياية كمنذ األصمية، لغاتيـ كيترككا اإلنجميزية
 ـ2000 عاـ كمنذ ،األجنبية المغة بتدريس كسمحت المغكية سياساتيا في النظر
. الثانكية المرحمة إلى أجنبية لغات عدة دخمت

 الطبلب قبؿ مف اختيارىا تـ لغات عشر أكثر أف اإلحصائيات إحدل كبينت
 الصينية، األلمانية، كالفرنسية، اليابانية،: ىي تنازليان  مرتبة الثانكية المرحمة في

. كالعربية األسبانية، الفيتنامية، اليكنانية، اإليطالية، االندكنيسية،
: أمريكا

 المغة تدرس المتحدة الكاليات في التعميـ نظاـ في المدارس معظـ أمريكا في
 في األجنبية المغة تدرس المدارس بعض كفي الثانكية، المرحمة في األجنبية
 عاـ في التطبيقي المغات مركز أجراىا إحصائية كشفت. المتكسطة المرحمة
 الكاليات مدارس في انتشاران  األجنبية المغات أكثر ىي األسبانية المغة أف ـ2009
. اإلسباف المياجريف أعداد تزايد بسبب المتحدة

                         (Wikipedia, The Free Encyclopedia,) 

 مف يبدأ المتقدمة الدكؿ في األجنبية المغة تدريس أف الحقائؽ ىذه مف يتبيف
. الثانكية المرحمة أك السابع الصؼ مف عادة تبدأ التي غالبان  الدنيا الثانكية المرحمة

. العزيز العربي الكطف في حاصؿ ىك ما عكس كىذا
: المغة ثنائي التعميم نع تتراجع لفمبينا

 ذلؾ جاء تطبيقو مف عاما 37 بعد المغة ثنائي التعميـ عفالفمبيف  تراجعت
 مفتاح األـ لغة" بعنكاف ـ2010 عاـ مف (يكنيك) حزيراف 22 يكـ نشر مقاؿ في

 يقكؿ (Tubeza,2010) تكبيزا فيميب بقمـ "تأخرنا؟ لماذا. العالمي النجاح
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 لقد آنفا المذككر المقاؿ في الفمبيف جامعة في التربية أستاذ أككامبك دينا البركفسكر
 األـ بمغة األطفاؿ تدريس أف العالـ أنحاء في الدكلية الدراسات مف كبير عدد أشار
. بعد فيما األخرل الدراسية المكاد تدريس يحسف كما اإلنجميزية المغة تدريس يحسف
 في يستعممكنيا التي المغة ىي التدريس لغة كانت إذا أحسف يتعممكف األطفاؿ فإف

 بحاجة فأنت ،اليـر بناء يشبو التعميمي البناء أف كيرل بيكتيـ، كفي اليكمية حياتيـ
 األساسي التعميـ يككف أف ينبغي كلذا. عمييا يبنى ما تتحمؿ حتى قكية قاعدة إلى
 التنافس عمى قادران  تككف كلكي. جديدة أشياء يتعمـ أف الطالب يستطيع حتى قكم
 ككما. كمتماسكان  عميقان  تعميمان  محمي أساس عمى تعمـ أف ينبغي العالـ مستكل عمى

 المقكلة ىذه تطبؽ ال لماذا. "عالميان  كفكر محميان  اعمؿ" األعماؿ عالـ في يقكلكف
. أيضان  كالتعميـ التربية في

 فييا تطبؽ كانت سنة (37) بعد الفمبيف في كالتعميـ التربية كزارة تراجعت كقد
 المكاد كانت حيث (bilingual language policy) المغة ثنائي التعميـ سياسة
. األـ لغة عدا ما اإلنجميزية بالمغة تدرس الدراسية

 ألنيا اإلنجميزية المغة أبناءىـ يتعمـ أف يريدكف اآلباء مف كثيران  فأ كأضاؼ 
 فرصة عمى لمحصكؿ الكسيمة كىي األعماؿ رجاؿ كلغة االجتماعي الحراؾ لغة

 تتقف أف ينبغي اإلنجميزية المغة تعمـ لتتقف أنؾ يعرفكف ال كلكنيـ ،السكؽ في عمؿ
  .لغتؾ تعمـ

. اإلنجميزية المغة في األفضؿ لمتعمـ الـز شرط أكالن  األـ المغة تعمـ إف -أوالًال 

 المعرفي المجاؿ في يتطكركف المتعمميف أف ككجانك دراسة أشارت كقد 
. األـ بمغة تعمميـ يبدأكف عندما أكبر بسرعة

 الكثيرة العممية كالشكاىد البحثية األدلة أف الكزارة في كلكفؤالمس أضاؼ كقد
 متعمميف تككيف عمى يساعد التدريس في األـ لغة استعماؿ أف إلى تشير التي
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 إلى كالعكدة التعميمية سياستيا تغيير إلى الكزارة دعت التي ىي كأسرع أفضؿ
 ميفاأل أضافت كقد ،الدراسية المكاد لجميع التدريس لغة كجعميا ،األـ لغة تدريس

 يتقنكف الحياة مدل متعمميف تخريج ىك ىدفنا" أف فاليزنك منى األستاذة لكزارةؿ عاـاؿ
. "أجنبية كلغة الكطنية كالمغة األـ، بمغة التعمـ

 نستعير فسكؼ العممية باالصطبلحات يتعمؽ فيما" أنو أككامبك كأضاؼ
 المصطمحات عمى االتفاؽ الخبراء يستطيع أف إلى اإلنجميزية المصطمحات

. "عاؿو  بمستكل الطفؿ يتعمـ أف عندنا فالميـ. ليا المكافئة الفمبينية

 الحالي، كضعنا إلى انظر المغة الثنائي التعميـ سياسة بنا فعمت ما ترل كلكي
 .ترل كما النتيجة كلكف السنيف عشرات خبلؿ التعميمي النظاـ ذاؾ كخريج إنيـ

 

Tubeza, Philip, Why we are left behind, (2010) INQUIRER. Net. 
 (www.inquirer.net). 

http://www.inquirer.net/
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 الرابع الفصل

 البحث تصميم

 أداة صممت فقد المسحية الكصفية الدراسات أسمكب الدراسة ىذه استخدمت
 ثنائية مدارس في أبناؤىـ يدرس الذيف الطبلب أمكر أكلياء آراء الستكشاؼ الدراسة
 يتعمؽ التي الحالة بكصؼ لممستجيبيف تسمح مفتكحة أسئمة األداة كشممت ،المغة
 المئكية النسبة تستخدـ كسكؼ. لؤلداة الكمي الجانب إلى إضافة السؤاؿ، بيا

 الكصفي الجانب أما. الكمي الجانب تحميؿ في التنازلي أك التصاعدم كالترتيب
 كالخبرات المعتمدة العممية البحكث نتائج ضكء في كتفسيره تحميمو يتـ فسكؼ

 األطفاؿ مف عدد مع المقاببلت مف عدد بإجراء الباحث قاـ كقد. لمباحث المتراكمة
.  الطبلب أمكر كأكلياء المعمميف مف كعدد بالدراسة المشمكليف

: الدراسة أداة

 يجيب شقيف مف تتككف منيا أسئمة عشرة سؤاالن، عشر أحد مف األداة تتككف
 مف يطمب مفتكح سؤاؿ فيك الثاني الشؽ أما (ال أك نعـ )ػب األكؿ الشؽ عف

 عشر الحادم السؤاؿ كأما. األكؿ الشؽ في إجابتو تؤيد أمثمة يعطي أف المستجيب
 بالنسبة كمبلحظاتو أفكاره يشرح أف المستجيب مف يطمب مفتكح سؤاؿ فيك

. عامة بصفة لممكضكع

 لديو فرةاالمتك كالمعمكمات السابقة خبرتو عمى بناء األداة بتصميـ الباحث قاـ
 مبلحظاتيـ كأبدكا ،التربكييف الخبراء مف ثبلثة عمى عرضيا ثـ،الدراسة مشكمة عف
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 الممحؽ كيبيف. ذلؾ ضكء في األداة تعديؿ كتـ معيـ المبلحظات ناقش ثـ عمييا،
. الدراسة أداة (1)

 البحث عينة، الدراسة مجتمع

 في يدرسكف أطفاؿ ليـ الذيف كاألميات اآلباء مجمكع ىك الدراسة مجتمع
 الكسطى المنطقتيف في العالمية بالمدارس يسمى ما أك المغة ثنائية أىمية مدارس
. السعكدية العربية المممكة مف كالشرقية

 أك دراسية مرحمة تحديد دكف عشكائي نحك عمى الدراسة عينة أخذت كقد
 ككاف ،األمكر أكلياء مف (100) عمى الدراسة أداة كزعت كقد. لمطبلب معيف عمر

 ثبلثة استبعاد تـ فقط، فمكعشر أربعة االستبياف كأعادكا استجابكا الذيف مجمكع
. فييا المعمكمات استكماؿ لعدـ

 الطبلب أمكر أكلياء مف كعشريف كاحد مف مككنة الدراسة عينة تككف كبيذا
. كالطالبات
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 الخامس الفصل

 البيانات تحميل 

: لمدراسة الكمي الجانب: أوال

 األمور أولياء رأي استبانة عمى لالستجابات المئوية النسب: (1) جدول

 

  ال نعـ االستبياف عنصر

 مف األطفاؿ بعض يعاني- 1
 ؼكالحر بعض لفظ في مشكبلت
 بمفظ تأثرىـ عف ناتجة العربية
 .اإلنجميزية األحرؼ

68%  32%  

 

 في مشكمة األطفاؿ بعض يعاني- 2
 إلى اليميف مف العربية المغة كتابة
 مع التداخؿ بسبب أحيانا اليسار
 .األجنبية المغة

73%  27%  

 

 

 في مشكمة األطفاؿ بعض يعاني- 3
 اليجائية الحركؼ بعض تسمية
 تسمية تداخؿ عف ناتجة العربية

 .اإلنجميزية المغة مع الحركؼ

38%  62%  

 

 عند العربي الخط نكعية تتأثر- 4
 مع التداخؿ بسبب األطفاؿ بعض
 .اإلنجميزية المغة

58%  42%  
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 لئلقباؿ السمبي التأثر مدل ما- 5
 اإلقباؿ بسبب العربية المغة تعمـ عمى
 اإلنجميزية؟ المغة تعمـ عمى

 جدا كبير

 كبير

 متكسط

 ضعيؼ

58%  

15%  

17%  

10%  

 

 المغة يجيدكف الطبلب أف ترل- 6
 أـ اإلنجميزية المغة مف أكثر العربية
 :العكس

 اإلنجميزية
 العربية

 التساكم

68%  

0%  

32%  

 

  ال نعـ االستبياف عنصر

 الشفكم التعبير عمى القدرة تتأثر- 7
 العربية المغة في المغكية الطبلقة ك

 المغة لتعمـ نتيجة األطفاؿ بعض عند
 .اإلنجميزية

88%  12%  

 

 أك كالتعميـ لمتربية كزيرا كنت لك- 8
 ستسمح كنت ىؿ، قرار صاحب
 مرحمة في األجنبية المغة بتدريس
 االبتدائي؟ ك الركضة

73%  27%  
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 كعدـ إىماالن  ىناؾ أف ترل- 9
 مقارنة العربية المغة بتعمـ اكتراث

 بتعمـ المدرسة تبذلو الذم باالىتماـ
 اإلنجميزية؟ المغة

78%  22%  

 

 عدـ ك إىماالن  ىناؾ أف ترل- 10
 مقارنة العربية المغة بتعمـ اكتراث

 األمكر أكلياء يبذلو الذم باالىتماـ
 اإلنجميزية؟ المغة بتعمـ

78%  22%  

 

 الشؽ عمى الطبلب أمكر أكلياء استجابات تحميؿ نتيجة (1) الجدكؿ يبيف
 األطفاؿ أمكر أكلياء مف% 68 أف الجدكؿ ىذا مف كيتبيف. األداة مف الكمي
 نتيجة العربية األحرؼ بعض لفظ في مشكبلت مف يعانكف أطفاليـ فإ يقكلكف
 لفظيا الطبلب يجيد ال التي األحرؼ أكثر كمف. اإلنجميزية األحرؼ بألفاظ تأثرىـ
 إلى تؤكؿ التي كالعيف كاؼ، إلى تؤكؿ التي كالقاؼ ىاء، إلى تؤكؿ التي الحاء
 يصعب التي كالضاد ذاؿ، إلى تؤكؿ التي كالظاء تاء، إلى تؤكؿ التي كالطاء ىمزة،
 كأصبح، N النكف اسـ فأصبح الحركؼ أسماء في مشكمة ىناؾ أف كما. لفظيا
 األشياء بعض ألسماء بالنسبة كأما. ؼكالحر لمعظـ نسبةؿبا قؿ كىكذا، K الكاؼ

 تغيير إلى إضافة األميات، إحدل تقكؿ كما ،"كاركت" يسمى الجزر أصبح فقد
. لمطفؿ بالنسبة األخرل األشياء بعض أسماء

 إلى اليسار مف العربية المغة كتابة مشكمة مف عانكا األطفاؿ مف% 73 كأف
 يعانكف منيـ% 38 كأف ،اإلنجميزية لمغة الكتابة اتجاه مع التداخؿ بببس اليميف

 المغة أف األمكر أكلياء مف% 58 كيعتقد. العربية األحرؼ تسمية مشكمة مف
 التأثير أف يركف% 15 العربية، المغة عمى جدان  كبيران  سمبيان  تأثيران  أثرت اإلنجميزية

 أك جدان  كبير العربية المغة عمى السمبي التأثير أف يركف% 73أف أم ،كبير السمبي
. كبير
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 مف أفضؿ اإلنجميزية المغة يجيدكف األطفاؿ أف العينة أفراد مف% 68 كيرل
 شخص أم يسجؿ لـ بينما. لمغتيف متساكية اإلجادة أف يركف% 32 كأف ،العربية
 مف% 88 كيرل. اإلنجميزية المغة إجادة مف أعمى العربية المغة إجادة أف منيـ
 حيث ،التحريرم أك الشفكم التعبير في مشكمة مف يعانكف األطفاؿ أف العينة أفراد
 يعيؽ مما عنو، التعبير يكدكف الذم لممكقؼ المناسبة العربية الكممات يجدكف ال

 مف% 73 كيرل. الكتابة عمى قدرتيـ يعيؽ ككذلؾ الشفكم، التعبير عمى قدرتيـ
 المغة بتدريس سمح لما كالتعميـ لمتربية كزيران  أك قرار صاحب كاف لك أنو العينة

 المدارس أف منيـ% 78 كيرل االبتدائية، أك المبكرة الطفكلة صفكؼ في اإلنجميزية
 أف نفسو الكقت في يركف كما أكثر، اإلنجميزية بالمغة كتيتـ العربية المغة تيمؿ

 مف أكثر بيا كييتمكف اإلنجميزية بالمغة أبناءىـ بتدريس ييتمكف البيكت في األىالي
. العربية المغة

 الغالبية أف العينة أفراد الستجابات المئكية النسب استعراض مف يتبيف
 كأف التعميـ، مف النكع ليذا نتيجة ألبنائيـ مشكمة بحصكؿ تشعر منيـ العظمى

 كفي الكتابة اتجاه كفي كتسميتيا، ؼكالحر لفظ مجاؿ في سمبا تأثرت العربية المغة
 كما الثقافية اليكية فقداف إلى األمر تجاكز بؿ، كالتحريرم الشفكم التعبير مجاؿ
 الدراسات بعض إليو تكصمت ما مع النتائج ىذه كتتفؽ. األميات إحدل عبرت

 كشفت كما. (Seliger, 1991) كدراسة، ( (Vago,1991 دراسة مثؿ األجنبية
 عمى سمبية تأثيرات كجكد عف- منيا الكصفي الجانب في سنرل كما- الدراسة
 كاصمكا الذيف لمطبلب بالنسبة العربية المغة مكت إلى تصؿ تكاد العربية المغة

 الجكانب إلى باإلضافة المغة، ثنائي التعميـ نظاـ في التاسع الصؼ حتى التعميـ
. السمبية الثقافية

 فرص لتأميف اإلجابة كانت معو الحكار استطعت مف بعض سألت كعندما
. اإلنجميزية المغة يتقف ال مف تكظؼ ال الشركات ألف ألبنائنا، المستقبؿ في عمؿ
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 ليـ أنى كلكف. بعد فيما العربية المغة في الضعؼ تبلفي بإمكانو أف بعضيـ كيظف
 ىذا يحمميا التي الثقافية األخطار يدرككف ال منيـ ككثير. األكاف فكات بعد ذلؾ
 المنظكرة غير المرجعية كاألطر القيـ بنظاـ يتعمؽ ما كبخاصة التعميـ، مف النكع
 بمكاف الصعكبة مف تغييرىا يصبح لدرجة كتترسخ الطفؿ عقؿ في تتشكؿ التي
 الطكيمة خبرتو في عميو مرت ذلؾ عمى أمثمة الباحث رأل كقد. المحاؿ مف قريب
 األب سيطرة خارج األمكر كأصبحت الجامعية المرحمة إلى األبناء كصؿ أف بعد
. فات ما عمى الندـ أسناف يقرعا أف إال يستطيعا فمـ كاألـ

 :الدراسة من الوصفي الجانب: ثانيا

  المفتكحة؛ كالسؤاؿ الكصفية األسئمة إجابات تحميؿ في منيجي

 المغكية، األخطاء بعض كجكد رغـ ىي كما العينة أفراد استجابات نقمت لقد
 بعبارة بعضيا عمى عقبت كقد مغالطات، مف بعضيا في ما رغـ آراءىـ دكنت كما

 ذلؾ عمى مكافؽ الباحث أف القارئ يظف ال حتى قكسيف بيف ككضعتيا رأييا حسب
. ذلؾ بعد تعقيبي كضعت ثـ. الرأم

 بعد كأثبتيا أيدييـ بخط األمكر أكلياء استجابات مف نماذج صكرت كقد
.  العممية كلؤلمانة البحث، لمصداقية بيانا المنقكلة، استجاباتيـ

 كالسؤاؿ الكصفية األسئمة عمى العينة أفراد إلجابات ممخص يأتي فيما
 المفتكح؛

 ثـ المغة، ثنائية مدرسة في الثالث الصؼ حتى ابنيا درس ،موسى محمد أم ( 1
 يكتب ابني كاف: تقكؿ الخامس، الصؼ في اآلف كىك عربية مدرسة إلى نقمتو
 كأصبح ،طكيمة لفترة فكؽ إلى تحت كمف ،فماليـ إلى اليسار مف العربية ؼكالحر
 المدرسة في درسكا الذيف إخكتو مف العكس عمى جدان  ئان سي العربية المغة في خطو

. العادية
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. الفصحى العربية بالمغة أفكاره عف التعبير في صعكبة كيعاني

 الشديد العناء كبعد بالكامؿ عربية مدرسة إلى ابني نقمت هلل الحمد اآلف
.  الخامس الصؼ في اآلف كىك بكثير أفضؿ اآلف كضعو أصبح

 المغة يتقف حتى االبتدائي الثالث قبؿ اإلنجميزية المغة بتدريس أنصح ال
 لغتو عمى تؤثر أف دكف أخرل لغة يتعمـ أف بمقدكره ذلؾ بعد كيصبح ،العربية
. العربية

 أنو رغـ األكاف فكات قبؿ المناسب القرار اتخاذ استطاعت هلل الحمد: التعقيب
 سف بعد فيك اإلنجميزية المغة لتعميـ المناسب بالزمف يتعمؽ فيما أما. متأخرا كاف

 دراسة المثاؿ سبيؿ عمى كمنيا الدراسات مف كثير إليو أشارت كما البمكغ
(Scovel,2000,1997)، كرياف سنغمتكف كدراسة (Singleton & Ryan, 

 كأبحاث (Lenneberg, 1967) لينبرغ أبحاث أيدت أف سبؽ كقد ،(2004
 لمغة بالنسبة ىي التي الحرجة الفترة نظرية (Bickerton, 1981) بيكرتكف
. قبميا كما االبتدائية المرحمة في األـ لمغة كبالنسبة البمكغ سف بعد األجنبية

. أيضان  الثالث الصؼ حتى المغة ثنائية مدرسة في ابنيا درس محمد، أم ( 2
 في مشكمة مف كيعاني كالجيـ، العيف محرؼ لفظ في مشكمة مف ابني يعاني :تقكؿ

 أحرؼ مثؿ الكممة في بعضيا عف العربية الحركؼ فصؿ إلى يميؿ حيث الكتابة
 بخاصة ك العربية القراءة كفي الشفكم التعبير في صعكبة كيكاجو ،اإلنجميزية المغة
. المشكبلت ىذه لحؿ عربية مدرسة إلى ابني لنقؿ اضطررت كقد ،القرآف قراءة

 ذلؾ كبعد العربية لغتو الطفؿ يتقف أف كاألفضؿ المغة ثنائي بالتعميـ أنصح ال
 األكؿ أك الخامس الصؼ مف تعمميا في يبدأ قد بعد، فيما األجنبية المغة يتعمـ

. اإلنجميزية المغة تعمـ عمى أقدر يصبح فإنو متكسط
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 إخكتو عكس عمى ،المغتيف مف أم في يتفكؽ كلـ سمبيان  تأثران  ابني تأثر لقد
 كتفكقكا متكسط أكؿ في اإلنجميزية المغة أخذكا ثـ العربية المدارس في درسكا الذيف
. العربية لغتيـ تتأثر كلـ بيا

. السابؽ التعقيب في ذكرنا كما: التعقيب

 الثاني الصؼ في كىي االبتدائي األكؿ الصؼ سيا ابنتيا أكممت سها، أم ( 3
 فتقكؿ الياء حرؼ مثؿ الحاء حرؼ تمفظ ابنتي: تقكؿ المغة ثنائية مدرسة في اآلف

 مف بدالن  (اىس) ىكذا فماليـ إلى اليسار مف اسميا كتكتب الرحمف، بدؿ (الرىمف)
 جممة تحكي تكاد فبل ة،كاإلنجميزم العربية كممات بيف تخمط التعبير كفي (سيا)

 المرحمة ألف باإلنجميزم الطفؿ تدريس تؤيد ىذا كمع. ةإنجميزم كفييا إال عربية
 (رأييا حسب). األجنبية المغة لتعمـ أفضؿ االبتدائية

 في اإلنجميزية المغة تعميـ بأف الخاطئ االعتقاد عمى مثاؿ ىذا: التعقيب
 األبحاث غالبية لنتائج مخالؼ الرأم كىذا لتعمميا، األفضؿ ىك االبتدائية المرحمة
 المناسب القرار اتخاذ عمى القدرة كعدـ الخطأ مشاىدة عمى مثاؿ كىك. العممية

.  إلصبلحو

. المغة ثنائية مدرسة في الرابع الصؼ في ابنتيا مريم، أم ( 4

 بعض تسمي كأصبحت العربية بالمغة التعبير صعكبة مف ابنتي تعاني: تقكؿ
 كترل. الخيار كبيف بينو خربطتك "كاركت" عندىا الجزر فمثبلن  باإلنجميزم األشياء

 حصص عدد مف المدرسة تزيد أف شريطة المذككرة المدرسة في ابنتيا تبقى أف
 الناس ألف المستقبؿ في العربية المغة في مشكمة ىناؾ ستككف كتقكؿ. العربية المغة
 كرؤيتي ابنتي عف أتحدث أنا كتضيؼ. أكثر اإلنجميزية بالمغة ميتمكف عندنا
. خبلليا مف لؤلمكر
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 بأف إحساس كلدييا ابنتيا عند الحالية المشكمة ترل األـ ىذه: التعقيب
 أنو تعرؼ كما. مشكمتيا يحؿ أف غيرىا مف كتطمب. المستقبؿ في ستتفاقـ المشكمة

. سياستيا المدرسة تغير أف كتتمنى. ظفرؾ مثؿ جمدؾ حؾ ما المثؿ؛ يقكؿ كما
 اإلجراء ىي تتخذ لـ الذم الكقت في. سياستيا تغير لف المدرسة أف تعمـ كىي
 كىي. (2)، (1) رقـ في األميات فعمت كما ابنتيا مشكمة يحؿ أف يمكف الذم
 يبدكف كال المشكبلت مكاجية عف بالعجز يشعركف الذيف الناس مف كثير عمى مثاؿ
. حميا بإمكانيـ أف العمـ مع حياليا حراكا

. المغة ثنائية مدرسة في كالخامس الرابع الصفيف في الكىاب، كعبد ،فهد مأ ( 5

 كفأكيبد. ظ، ض، ح مثؿ األحرؼ بعض لفظ في صعكبة مف يعانكف: تقكؿ
 بالمغة كالكتابة التعبير في كبيرة مشكمة مف كيعانكف. أحيانان  اليسار مف الكتابة
 أف ينبغي المدرسة أف كترل. بمفردىـ تعبير مكضكع كتابة يستطيعكف فبل العربية
 كالمدرسة البيت اىتـ فإذا ،اإلنجميزية بالمغة تيتـ ما مثؿ العربية بالمغة تيتـ

 (رأييا حسب). فييما جيدان  الطالب يصبح بالمغتيف

 تيتـ بأف لممدرسة أخرل مطالبة ىنا. السابؽ التعقيب في ذكرنا كما: التعقيب
 أنت؟ دكرؾ فما ؛ تيتـ ال أف المدرسة سياسة مف كاف فإذا. العربية بالمغة

يمان، النا أم ( 6  المغة، ثنائية مدرسة في كالثاني األكؿ الصفيف في ابنتيا وا 
. المذككرة المدرسة في كالتمييدم الركضة درسا أف كسبؽ

 ىذا مع كلكف المدرسة دخكؿ قبؿ بالعربية التحدث ابنتييا عممت أنيا: تقكؿ
 صعكبة، األكثر األحرؼ ىي ط، ؽ، ض األحرؼ لفظ في لدييما مشكمة ىناؾ
 كصؿ فكرة كانت لذا بناتيا تعممتيا التي األكلى المغة ىي اإلنجميزية المغة كانت

 إلى اليسار مف الكتابة اتجاه في ىااابنت كتعاني. الشيء بعض صعبة األحرؼ
 إلى اليسار مف (إ امي ف) اسميا تكتب (إيماف) ابنتيا فمثبلن  ،كالعكس اليميف
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 (ب) حرؼ ككذلؾ ،اإلنجميزم (K) حرؼ مثؿ العربي (ؾ) حرؼ كتسمى ،فماليـ
. ببعضيا الكاحدة الكممة أحرؼ تكصؿ ال اإلنجميزية المغة أف كحيث. (B) مثؿ
. العربية الكممة كتابة في نفسو الشيء حاكالفت

 يتعمـ ثـ ،أكالن  ككتابة كقراءة تحدثا العربية المغة إتقاف يجب: النا أـ تقكؿ
 سيمة، اإلنجميزية المغة ألف المتكسطة المرحمة في ذلؾ بعد اإلنجميزية المغة الطالب
 المتكسطة المرحمة في اإلنجميزية المغة تعممت إذ ؛نفسيا عمى مثاالن  كتضرب
. اإلنجميزية المغة في مشكمة لدييا يكف كلـ أمريكا في الجامعية دراستيا كأكممت
 أنيا خاطئان  اعتقادان  معتقديف اإلنجميزية أبنائيـ بتعميـ األىالي ييتـ :كتضيؼ
 كييممكف ،تعمميا الطالب عمى يسيؿ الصغر في تعمميا كأف ،كاألىـ األصعب

 مجتمع في يعيش ألنو ةالعربي يتعمـ سكؼ الطفؿ أف اعتبار عمى العربية المغة
 أجنبية لثقافة يتعرض فالطفؿ ؛ذلؾ مف أعمؽ األمر أف يغفمكف كلكنيـ. عربي
.... كعربي كىكيتو كمفاىيمو ثقافتو عمى كبير بشكؿ ذلؾ يؤثر كسكؼ

 كتشعر ،التعميـ مف النكع ىذا أخطار يبدك كما تدرؾ األـ ىذه :التعقيب
. ظركفيا حسب الممكنة االحتياطات كتتخذ ،ابنتيا منيا نياتع التي بالمشكمة
 بضع بعد تكتشؼ كسكؼ. المدرسة مف ابنتييا بنقؿ الحاسـ اإلجراء تتخذ لـ كلكنيا
 بمقدكرىا يككف كلف الحؿ، عمى استعصتك كاتسعت تضخمت المشكمة أف سنيف

 إنو تضخميا؟ قبؿ المشكمة تبلفيؿ تبادر لـ لماذا السؤاؿ كلكف. حينئذ مكاجيتيا
 يتقنكف لمف ستككف المستقبؿ في العمؿ كفرص الجامعة في النجاح بأف االعتقاد

 الشركات إلزاـ كعدـ الجامعي، التعميـ تعريب عدـ أف نرل كىكذا. اإلنجميزية المغة
 عممية في العربية المغة باستعماؿ الحككمية كالدكائر االقتصادية كالمؤسسات

 المغة لتعمـ كتكجييـ ،المغة ثنائي لمتعميـ الناس قبكؿ كراء يقؼ كاالتصاؿ التكاصؿ
 أنو الناس عرؼ كلك. الشرَّيف أىكف أنو أك منو، بد ال شر أنو منيـ ظنا اإلنجميزية

 ىك مما أفضؿ بمستكل كاإلنجميزية العربية المغتيف تعميـ عمى الحصكؿ يمكف
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 األمر ىذا إف. المناسبة كبالطريقة ليا المناسب الكقت في منيما كؿ ديرسؿ مكجكد،
 كتعريب الجامعي التعميـ تعريب في القرار أصحاب عمى كليةسؤالـ يضع

 الناس تنكير كليةؤمس الخبراء يحّمؿ كما ،الحككمية كالدكائر القتصاديةا المؤسسات
. كالمغكيات النفس كعمـ التربية في الحديثة األبحاث بنتائج القرار كأصحاب

 

  
 مإٌهاى النا  م استألا ة ٌ ٌى (1)شكل
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 المغة ثنائية عالمية مدرسة في التاسع الصؼ في ابنيا، ونور أحمد، أم ( 7
. صؼ أم في تذكر لـ كلكنيا كذلؾ المدرسة في بنتيااك

 ،العربية كالكممات األحرؼ لفظ في مشكبلت مف يعانكف أبناءىا إف: تقكؿ
 في ذلؾ كيظير. العربي الخط في كسكء التعبير في ضعؼ مف يعانكف كما

 كفكيستخدـ التعبير في كفيسترسؿ اإلنجميزية بالمغة كانت فإذا ؛اإلنشاء مكاضيع
 العربية بالمغة المدرسة تيتـ أف كتتمنى. فبل ةالعربي في أما ،معنى ذات كممات
 فمي ىكذا أكالدم ككف" إف قائمة نفسيا كتمكـ. اإلنجميزية بالمغة اىتماميا مثؿ

 عمى نركز عالمية مدارس في كجكدىـ بحكـ العربية بالمغة اإلىماؿ ىذا مف نصيب
ف ة،العربي عف كتتغاضى ةاإلنجميزم  نصيب عمييا كالمدرسة السبب ىـ األىؿ كا 

 األـ لغتنا ألف اإلنجميزية المغة مف العربية المغة بإنصاؼ كتطالب. "اإلىماؿ مف
 كالكاقعية كالنقاش لمحكار كسيمة أفضؿ فيي عنيا ابتعدنا كميما ،العربية المغة ىي
 تككف كأف ،القرآف لغة استيعاب عمى أكالدنا مقدرة نراعي كأف ،اإلنجميزية المغة مف

 المغة كىي األـ كلغتنا ثقافتنا الندثار كليس بثقافتنا لمرقي لغة اإلنجميزية المغة
 أسرتي مف كلؾ :قائمة المكضكع بيذا لبلىتماـ لمباحث شكرىا تكجو كأخيران . العربية
. كبأسرتنا بنا لبلىتماـ كالتقدير الشكر جزيؿ

 ألقى لمف لعبرة ىذا في إف. األكاف فكات بعد الندـ عمى مثاؿ ىذا: التعقيب
 معتبر؟ مف فيؿ. شييد كىك السمع

. صماء فآذانيا المدرسة أما. العربية بالمغة المدرسة تيتـ أف تتمنى ثانية مرة
 فكيؼ عمييا؛ كالقضاء العربية المغة لتيميش إال أنشئت ما المغة ثنائية المدرسة ألف

 كغايتيا؟ كبنيتيا، لطبيعتيا مخالؼ ىك ما منيا تطمب
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 عف يتحدثكف الذيف األمكر ألكلياء عرفافباؿ أشعر فإنني حاؿ أم كعمى
 .لآلخريف كفائدة كالمجتمع ةسرلؤل نصيحة ذلؾ في ألف كشفافية بصراحة بتيـرتج

يبين استجابة أم أحمد ونور : 2شكل 
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 في كاألكؿ كالسادس التاسع الصفكؼ في أبناؤىا وأسيل، وفارس كريم أم ( 9
. المغة ثنائية مدرسة

 ككريـ باإلنجميزم (G) أم، ج – غ، ؾ – ؽ لفظ مف أبناؤىا يعاني: تقكؿ
 ئان مبتد اليميف إلى اليسار مف ماما ككممة باب كممة يكتب االبتدائي األكؿ في ابنيا

 (K) اإلنجميزم الحرؼ يمفظ كما الكاؼ حرؼ كيمفظ ،الميـ أك الباء ثـ باأللؼ
 بالمغة التعبير الطفؿ يستطيع ال. (N) اإلنجميزم الحرؼ يمفظ كما النكف كحرؼ
 العربية بالمغة التعبير عمى القدرة لعدـ اإلنجميزية بالمغة عباراتو كيمزج العربية
 المغة تعمـ ،الكاقع عمى انطباقيا مدل أدرم كال الخاصة تجربتي كمف. كحدىا

 أما. مشاكؿ بدكف كأتقنتو االبتدائي بعد تعممو أف كأـ عمي سيبلن  كاف األجنبية
 يتقنكه كلـ جدان  صعبان  كاف األجنبية المغة تعمميـ بعد ألكالدنا العربية المغة تعميـ

 أف عتقدأؼ. العربية كليست اإلنجميزية المغة أصبحت ليـ األـ فالمغة. آلفحتى ا
 قدرة مف قمؿم العربية المغة بجانب ةمبكر سف في لمطفؿ األجنبية المغات تعميـ

 ىي اإلنجميزية المغة أصبحت مجتمع في خاصة العربية، لمغة الطفؿ استيعاب
. ككتب كنشاطات كمدارس، إعبلـ، مف كالسائدة، الرائجة المغة

 اليكـ طكاؿ تدرس اإلنجميزية كالمغة. فقط كمادة تدرس العربية المغة أصبحت
 ىي اإلنجميزية.. كتاريخ كجغرافيا كرياضيات عمكـ مف األخرل المكاد خبلؿ مف

 بالمغة كىي الرئيسية المكاد أكالدىـ تدريس في جيدىـ يبذلكف كاألىؿ السائدة
 مجاؿ في كاألبحاث الكتب مف لمكثير كقراءتي أكالدم مع تجربتي مف. اإلنجميزية

 األجنبية المغة تعميـ فإف (غيرىا أك العربية) األـ المغة عمى األجنبية المغات تأثير
 كمفاىيـ حياة أسمكب مف فييا بما المغة تمؾ حضارة تعمميـ مبكرة مراحؿ في لمطفؿ

 كمفاىيـ حياة أسمكب مف فييا بما األـ المغة حضارة عف كتبعدىـ ،اجتماعية
!! ىكيتيـ لفقداف باألطفاؿ األمر فينتيي كعقائدية اجتماعية
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  م  سٍ  م ك ٌن

 

 

 

 

 

 

 

 

 ما ألف منطقتنا، في البحث ىذا بمثؿ لمبدء خيران  اهلل كجزاكـ، جزيبلن  شكران 
! اإلنجميزية بالمغة ىك المجاؿ ىذا في بو كأستعيف قؤأقر

 رغـ لمكاقع كاالستسبلـ ،األكاف فكات بعد الندـ عمى آخر مثاؿ ىذا: التعقيب
 األجنبية المغة تعميـ كأف ،الثقافية ىكيتو الطفؿ يفقد المغة ثنائي التعميـ بأف المعرفة
 مخالفة كعقائدية اجتماعية كمفاىيـ حياة كأسمكب أجنبية ثقافة طياتو في يحمؿ
 كالشفافية الصراحة بيذه تحدثكا الذيف األمكر أكلياء أشكر. كعقائدنا لمفاىيمنا غالبا

 ما إصبلح عمى كيعينيـ أبناءىـ يصمح أف القدير العمي اهلل كأساؿ ،لغيرىـ نصيحة
 .فسد

يبين استجابة أم أسيل وكريم : 3شكل 
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 في االبتدائييف كالثالث الثاني الصفيف في كسبيف شادف وسدين، شادن أم (10
. المغة ثنائية مدرسة

 بكالحاس كلغة عالمية لغة ككنيا اإلنجميزية المغة بتدريس شادف أـ تمانع ال
 في لغة مف أكثر استيعاب بإمكانو اإلسفنج مثؿ كالطفؿ ،اإللكتركنية األلعاب كلغة
 عف عبارة العربية المغة درس أكالدم لمدرسة كبالنسبة. (رأييا حسب) كاحد كقت
. اإلنجميزية المغة لتدريس اليكـ كباقي دقيقة فمثبلث

 .الناس مف كثير عقكؿ غزل الذم التربكم التضميؿ عمى مثاؿ ىذا: التعقيب
 ىؤالء بيف الناس كضاع تربكيكف، مخدكعكف كىناؾ تربكيكف مخادعكف ىناؾ
 .الجميع عكف في اهلل كاف. كىؤالء

يبين استجابة أم شادن وسدين : 4شكل 

. المغة ثنائية مدرسة في كالثالث األكؿ الصفيف في ،وهديل ماجد أم (11

 لغات ثبلث يجمع أف يستطيع كالطفؿ التعامؿ لغة اإلنجميزية المغة أف ترل
 أكالدم مدرسة ألف العربية لمغة إىماالن  ىناؾ فإ كتقكؿ (رأييا حسب) بعض مع

 التدريس ألفك بالعربية، فقط دقيقة (30) كيدرسكف اإلنجميزية بالمغة المناىج تدرس

  م شادى م سدٌى
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  م هاأل  م ه ٌ 

 

 

 

 

 المدرسة بيا تدرس التي بالمغة البيت في األكالد تدرس أف يجب اإلنجميزية بالمغة
. نتيجة عمى يحصمكا حتى

. السابؽ في كما: التعقيب

يبيف استجابة أـ ماجد كىديؿ : 5شكؿ 
. المغة ثنائية مدرسة في كالخامس الثالث الصفيف في أبناؤىا وبراء، أنس أم (12

 المغة طفمي مع سأتحدث كأـ ألنني" اإلنجميزية، المغة تدرس أف امانع ترل ال
 نفسفي ك ،العربية المغة إتقاف عمى طفمي سيساعد الشيء كىذا المنزؿ في العربية
 بما مقارنة العربية لمغة إىماؿ ىناؾ كلكف. المنزؿ خارج ثانية لغة تعمـ الكقت
 عندما العربية المغة عمى األجنبية المغة كتؤثر. اإلنجميزية بالمغة الطبلب يأخذه

 عمى األىؿ اعتمد لك لذلؾ. حياتيـ أمكر كؿ في كأساس األمكر أكلياء يعتمدىا
 المغة كاستعماؿ تدريس عمى المنزؿ في أكثر التركيز كتـ األمكر بيف المكازنة
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 ."كاحد بآف لغتيف تعمـ مف الطالب كسيستفيد مشكمة أية ىنالؾ يككف فمف العربية
 (نظرىا كجية ىذه)

 يريدكف ؛األطفاؿ أمكر ألكلياء المزدكجة الرغبة عمى آخر مثاؿ ىذا: التعقيب
 اإلشكاؿ لكف. مشركعة رغبة كىي كاإلنجميزية العربية المغتيف أطفاليـ يتعمـ أف

 خبرة كال عمـ إلى تستند ال عنده مف حمكال يقترح منيـ فكؿ. تحقيقيا كيفية في يكمف
 في منيا بعضا ذكرنا االقتراح ىذا مثؿ فشؿ بينت عالمية دراسات ىناؾ. بيا يعتد
. العجمة اختراع إلعادة بحاجة كلسنا السابقة، الدراسات فصؿ

 كالياء (ح) يمفظ فيك ابني عمى خمط حصؿ: تقكؿ، ابنها اسم تذكر لم أم (13
 جممة تخمك ال يتحدث كعندما ،(خ) لفظ في صعكبة كيجد ،كاليمزة (ع) كيمفظ (ىػ)

 في اإلنجميزية المغة لتدريس ضركرة ترل كال. فييا إنجميزية كممة كجكد مف كاحدة
 في العربية المغة بكضع االىتماـ فييا يجب تأسيس مرحمة ألنيا االبتدائية المرحمة
. لمطالب بالنسبة األكلى المغة جعميا عمى كالتركيز األكؿ المقاـ

. بغيره اتعظ مف فالسعيد اآلخريف تجارب مف نستفيد أف نأمؿ: التعقيب

. المغة ثنائية مدرسة في السابع الصؼ في محمكد ابنيا محمود، أم (15

 مف كيعاني ظ، ذ، ض، ص، أحرؼ لفظ في صعكبة مف يعاني ابنيا إف: تقكؿ
 كيعاني مستمر بشكؿ العربي كالخط النسخ تعمميـ عدـ بسبب العربي الخط في سكء
عطاء معا بالمغتيف باالىتماـ كتطالب التعبير، في ضعؼ مف  نفس العربية المغة كا 

ف. كشكبلن  محتكلن  كالكتب بالتدريس االىتماـ  أف بسبب العربية لمغة األىالي إىماؿ كا 
. اإلنجميزية لمغة دراستو خبلؿ مف اإلنساف بكفاءة ييتـ العمؿ مجاؿ
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. المختمطة الثقافة خبلؿ مف كاإلسبلمية العربية ىكيتنا نفقد بدأنا أننا كترل
. السابؽ في كما: التعقيب

. المغة ثنائية مدرسة في كاألكؿ الخامس الصفيف في بناتيا وزهرة، زينة أم (16
 المراجع أف خاصة ،الجامعة في لضركرتيا اإلنجميزية بالمغة التدريس أف ترل

 قياسان  قميمة العربية لمغة المخصصة الحصص كأف األجنبية، بالمغة متكفرة معظميا
 المناسبة العربية الكممة إيجاد في صعكبة يجدف بناتيا كأف. األجنبية المغة مع

. لمحكار

 الجامعي التعميـ تعريب عدـ فإف. السابقة التعقيبات في ذكرنا كما: التعقيب
 مف النكع ىذا إلى الناس ألجأ الذم المبرر ىك - األرض أمـ لجميع خبلفا- 

. ليا حصر ال مشاكؿ لممجتمع سيكلد الذم التعميـ

. المغة ثنائية مدرسة في التاسع الصؼ في ابنيا فارس، أم (17

 تعمـ نتيجة ئسي كخطو جيدان  ظ ض، أحرؼ لفظ يستطيع ال ابنيا أف ترل
 ألف األفكار، كصياغة الطبلقة في صعكبة كلديو األجنبية، بالطريقة القمـ مسؾ
 العربية المغة إعطاء كترل. التعبير قدرة عمى ىذا فيؤثر يممكيا ال األلفاظ أغمب
 أمنع كي أقؿ بساعات كلكف قكم بشكؿ أيضان  األجنبية المغة جانب إلى قكم بشكؿ

 (رأييا حسب). بالعالمية كااللتحاؽ العربية المدارس مف اليركب

 استممؾ الذم الكمبيكتر لغة ألنيا أكثر األجنبية المغة عمى األمر أكلياء يركز
. حياتنا

 كالتجارب كالتصكير التعمـ كطريقة الكتب كحتى اإلنجميزية المناىج أف أرل
. العربية مناىجنا مف أكثر كممتعة أكسع كالرياضيات العممية
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 أفكار تسمـ األجنبية كالتاريخ االجتماعيات كتب أف أرل أخرل ناحية كمف
 ليذا ننتبو أف يجب ،صحيح غير غربي فكر إلى مدركسة بطرؽ كتكجييـ أكالدنا
. العربية تمكت ال حتى أكالدنا تعميـ في جيد بشكؿ

 في ةمشابو حالة دراسات إليو تكصمت لما فارس أـ تكصمت لقد: التعقيب
 كأف ،فارس أـ إليو تكصمت مما اآلخركف يستفيد أف نأمؿ. العالـ مف أخرل أقطار

 إليو كصمت لما سنيف تسع بعد فسيصمك ألنيـ فاشمة تجربة في أكقاتيـ يضيعكا ال
. مندـ حيف الت كعندىا فارس أـ

 الخامس الصؼ في دانا كابنتو الرابع الصؼ في ثامر بنوا، ودانا ثامر أبو (18 
 في البداية في كبيرة مشكبلت مف عانكا أطفالو فإ يقكؿ المغة، ثنائية مدرسة في
 إلى اليميف مف الكتابة في الخربطة كفي كأسمائيا العربية األحرؼ بعض لفظ

 بالمدرس كاالستعانة البيت في التدريب استمرارية مع كلكف كالعكس، اليسار
 كأما. المشكبلت ىذه تتبلشى الطفؿ عقؿ تطكر كمع ،العربية لمغة الخصكصي

 أكبر ىذه: فيقكؿ العربية، بالمغة المغكية كالطبلقة التعبير عمى القدرة لتأثر بالنسبة
 المغة تعمـ عمى يساعدكف جميعيـ كالتمفاز كالبيت المدرسة كانت إذا مشكمة

 حد عمى كالبيت المدرسة في العربية بالمغة اىتماـ عدـ ىناؾ أف كيرل. اإلنجميزية
 بإتقاف إال يتـ ال التطبيقي التعميـ أف األمكر أكلياء مف الدائـ التركيز بسبب سكاء
 المغة تعميـ جراء العربية المغة عمى التأثير أف رأيو كفي. لؤلسؼ اإلنجميزية المغة

. الغربية بالثقافة متأثريف كانكا إذا الكالديف عمى معظمو في يعكد األجنبية

 التربكية كليةؤلممس كمتحمؿ مثقؼ رجؿ كدانا ثامر كالد أف يبدك: التعقيب
 غير الكاقع كلكف أمثالو، مف اهلل يكثر أف كنتمنى الخاطر يسر شيء كىذا ،ألبنائو
 لحؿ سنكات خمس مدل عمى متكاصبل جيدا يبذلكا أف يمكف اآلباء كؿ فيؿ ذلؾ،

 أكلياء كؿ كىؿ المغة؟ ثنائي لمتعميـ نتيجة أبنائيـ عمى طرأت التي المشكبلت
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 كعمى المنازؿ؟ في ألبنائيـ خصكصي معمـ لتعييف المالية القدرة لدييـ األمكر
 كضع ىذا إف المؤىؿ؟ الخصكصي المعمـ يتكفر فيؿ المالية القدرة تكفر فرض
 التعميـ ألف يأسؼ فيك نفسو الكقت كفي. الجميع عمى تعميمو يمكف ال خاص

 ألجأ الذم ىك ألمرا ىذا ألف ،اإلنجميزية بالمغة إال يتـ ال (الجامعي ) التطبيقي
. اإلنجميزية المغة إتقاف عمى لمتركيز األمكر أكلياء

 سكؼ أبناءىـ أف األىالي يفترض لماذا دائما، يخامرني سؤاؿ ثمة كلكف
! اإلنجميزية؟ بالمغة الجامعية دراستيـ يكممكف

 ما قبؿ الباحث كاف لقد أخرل؟ بمغة أبناؤىـ يدرس أف احتماؿ يكجد أال 
 في التربكم كاإلعبلـ كالعامة الثقافية لمعبلقات عاما مديرا عاما عشريف مف يقرب
 حينئذ يدرسكف الذيف األردنييف الطبلب عدد ككاف ،األردنية كالتعميـ التربية كزارة
. ألفا ثبلثيف حكالي اإلنجميزية المغة غير بمغة تدرس جامعات في األردف خارج
 يخشى ال جرمء قرار يصدر أف احتماؿ يكجد أال ثـ، قائما؟ االحتماؿ ىذا أليس
 نعـ كمو؟ العربي الكطف في الجامعي التعميـ تعريب يقرر الئـ لكمة اهلل في

. بعزيز اهلل عمى ذلؾ كما مكجكد االحتماؿ

 الخالصة

 يتقف أف عمى كحرصيـ المغة ثنائي التعميـ نحك األىالي تكجو أف حيث
 كالحصكؿ ،بالجامعات أبنائيـ نجاح عمى حرصيـ مف نابع اإلنجميزية المغة أبناؤىـ
 اطرؽ ثمة بأف أخبرىـ أف يسرني التخرج؛ بعد المستقبؿ في جيدة عمؿ فرص عمى
تقانيا اإلنجميزية المغة لتعمـ  السكؽ في مطركح ىك مما فاعمية كأكثر أمنا أكثر كا 

 سككفؿ المغكم الباحث آلراء خبلصة أنقؿ أف لي كيطيب. حاليا التعميمي
(Scovel,) المناسبة العمرية كالمرحمة األـ كالمغة األجنبية المغة بتعميـ يتعمؽ فيما 

 تدريس فإ تقكؿ التي األسطكرة أف يرل حيث، بينيا كالتداخبلت كالتفاعؿ منيا لكؿ
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 إف يقكؿ. أكثر مبكرة سف في لؤلطفاؿ بتدريسيا بدأنا كمما أفضؿ يككف الثانية المغة
 ليا كليس ،كالمسمكعة المرئية كالدعايات اإلعبلـ صناعة مف ىي األسطكرة ىذه
 جميع مف لمغة الشاممة النظرة تيمؿ سطحية نظرة كىي تجريبي أك عممي سند أم

 مف األجنبية المغة تعمـ عمى أقدر البالغيف الكبار أف التجارب أثبتت كقد. جكانبيا
ف. األطفاؿ  بأطفالنا كبيران  ضرران  يمحؽ الطفكلة مرحمة في األجنبية المغة تعميـ كا 

 عف البالغيف الكبار عجز عمى تدؿ بحثية شكاىد أم يكجد كال. التربكم كبمشركعنا
 تعمـ عمى أقدر البالغ المتعمـ فإف الصحيح ىك العكس بؿ الثانية، المغة اكتساب

 األصيمة، الميجة اكتساب كىك كاحد جانب عدا ما جكانبيا جميع مف األجنبية المغة
 كاكتساب كمياراتيا المغة لكظائؼ المتعمـ بإتقاف قيس ما إذا تافو فرعي ىدؼ كىك

 (Scovel,i984,1997,2000,2001). كاستعماالتيا تراكيبيا

 ثنائي التعميـ عف تراجعت التي الفمبيف تجربة إلى أنكه أف لي يطيب كما 
. تطبيقو مف عاما 37 بعد المغة

 مقاؿ في الفمبيف جامعة في التربية أستاذ أككامبك دينا البركفسكر يقكؿ 
 النجاح مفتاح األـ لغة" بعنكاف ـ2010 عاـ مف (يكنيك) حزيراف 22 يكـ نشر

  (Tubeza,2010): تكبيزا فيميب بقمـ "تأخرنا؟ لماذا. العالمي

 األطفاؿ تدريس أف العالـ أنحاء في الدكلية الدراسات مف كبير عدد أشار لقد
 األخرل الدراسية المكاد تدريس يحسف كما ،اإلنجميزية المغة تدريس يحسف األـ بمغة
 التي المغة ىي التدريس لغة كانت إذا أحسف يتعممكف األطفاؿ فإف. بعد فيما

 بناء يشبو التعميمي البناء أف كيرل بيكتيـ، كفي اليكمية حياتيـ في يستعممكنيا
 أف ينبغي كلذا. عمييا يبنى ما تتحمؿ حتى قكية قاعدة إلى بحاجة فأنت ؛اليـر
 كلكي. جديدة أشياء يتعمـ أف الطالب يستطيع حتى قكم األساسي التعميـ يككف
 محمي أساس عمى تعمـ أف ينبغي العالـ مستكل عمى التنافس عمى قادران  تككف
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. عالميان  كفكر محميان  اعمؿ األعماؿ عالـ في يقكلكف ككما. كمتماسكان  عميقان  تعميمان 
. أيضان  كالتعميـ التربية في المقكلة ىذه تطبؽ ال لماذا

 ألنيا اإلنجميزية المغة ىـؤأبنا يتعمـ أف يريدكف اآلباء مف كثيران  فأ كأضاؼ 
 فرصة عمى لمحصكؿ الكسيمة كىي ،األعماؿ رجاؿ كلغة االجتماعي الحراؾ لغة

 تتقف أف ينبغي اإلنجميزية المغة تعمـ لتتقف أنؾ يعرفكف ال كلكنيـ ،السكؽ في عمؿ
 المغة في األفضؿ لمتعمـ الـز شرط أكالن  األـ المغة تعمـ إف. أكالن  لغتؾ تعمـ

 .اإلنجميزية
www.inquirer.net 
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 السادس الفصل

 التوصيات

 يدرس الذيف الطبلب أمكر أكلياء آراء كاستطبلع البحث نتائج ضكء في
 الخبرة ضكء كفي ،المغات متعدد أك المغة ثنائي التعميـ تتبنى مؤسسات في أبناؤىـ
 ىذا في دكلية تجارب عمى طبلعواك العربية الدكؿ مف عدد في لمباحث الطكيمة
: أتيم بما يكصي الباحث فإف المجاؿ؛

 التربكية اآلثار الستكشاؼ عممية أسس عمى مبنية ميدانية دراسات إجراء -1
 كاالجتماعية المغكية النكاحي جميع مف المغة الثنائي التعميـ عمى المترتبة
. كالقيمية كاألخبلقية كالقكمية كالحضارية كالثقافية

 .األكلى عمى الثانية المغة تأثير عمى لمتعرؼ ميدانية تربكية أبحاث إجراء -2

 األخرل الدكؿ في الثنائي التعميـ نظاـ طبقت التي التجارب عمى اإلطبلع -3
 .منيا العبر الستخبلص كدراستيا

 كتدرس الدراسات نتائج تنجمي حتى التعميـ مف النكع ىذا في التكسع عدـ -4
 .المغة ثنائي التعميـ استخدمت أف سبؽ التي الدكؿ تجارب

 لغة تعمـ عمى ينصب أف يجب االبتدائية كالمرحمة الركضة مرحمة في التركيز -5
 الحرجة الفترة فإ حيث العربية؛ المغة كىي لمطفؿ، األكلى المغة أم ،األـ

 رياض فييا تقع التي الطفكلة مرحمة ىي األـ لغة الكتساب مبلءمة األكثر
 لغة إتقاف أف المغكييف الباحثيف مف كثير أفاد كقد. االبتدائية كالمرحمة األطفاؿ

 .الثانية المغة تعمـ في يساعد األـ

 المرحمة بداية أك االبتدائية المرحمة نياية إلى األجنبية المغة تدريس تأجيؿ  -6
 أم الثانية المغة الكتساب مبلءمة األكثر الحرجة الفترة إف حيث. المتكسطة

 سنة 12 سف مف أم البمكغ سف مف تبدأ (غيرىا أك اإلنجميزية) األجنبية المغة
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 المتكسطة المرحمة في ىي األجنبية المغة لتعميـ المناسبة الفترة أف أم ،فأكثر
  (Brown,2007).الثانكية كالمرحمة

 إف حيث ؛ المبكرة الطفكلة مرحمة في اإلنجميزية المغة تدريس عف التكقؼ  -7
 المغة يفيد ال االبتدائية كالمرحمة الركضة مرحمة في األجنبية المغة تدريس
 التربكية األضرار عف فضبل األكلى، بالمغة نفسو الكقت في كيضر ،األجنبية
 .كالثقافة كالعقائد بالقيـ المتعمقة األخرل

 في دكر مف ليا لما بيا االعتناء كضركرة العربية المغة بأىمية الكعي نشر -8
 المكاطنيف بيف كالتكاصؿ كالتفاىـ ،العربية األمة ككحدة كثقافتنا ديننا حفظ

 .األطراؼ المترامي العربي الكطف أنحاء في العرب

 ككشؼ، األجنبية المغة لتعميـ المناسبة الزمنية بالفترة التربكم الكعي نشر -9
 كبفكائد المغة ثنائي التعميـ بفكائد الناس يكىـ الذم التربكييف كالخداع الزيؼ
 .األجنبية لمغة المبكر التعميـ

 .المغة ثنائي التعميـ بكقؼ الحاسمة السياسية القرارات اتخاذ -10

 أسكة التخصصات جميع في الجامعي التعميـ بتعريب الحاسمة القرارات اتخاذ -11
 .أجمع العالـ بدكؿ

 في بالتكاصؿ الحككمية كالدكائر كالشركات العمؿ سكؽ مؤسسات إلزاـ -12
 . العربية بالمغة مكاتباتيا
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 الممحق

 الرحيـ الرحمف اهلل بسـ
 األمور أولياء رأي استبيان

:------------------------- الطالبة /الطالب كالد أخي
----- : ------------المدرسة: ------------------ الصؼ

:------------------------- الطالبة /الطالب كالدة أختي
------- : ----------المدرسة: ------------------ الصؼ

 وبعد، وبركاته اهلل ورحمة عميكم السالم

 تدريس أثر لمعرفة الباحث يستخدميا التي األدكات إحدل ىي االستبانة ىذه
 المغة تعمـ عمى األخرل المكاد تدريس في كاستخداميا (األجنبية) اإلنجميزية المغة

. الدنيا االبتدائية كالمرحمة ،( المدرسة قبؿ ما) المبكرة الطفكلة مرحمة في العربية
 لمنتائج لما كتدبر بركية عنيا اإلجابة آمؿ المرحمة ىذه في معممة/ ان معمـ كبصفتؾ

. تعاكنؾ لؾ شاكرا. العربي التربكم الفكر تكجيو في أثر مف عنيا ستسفر التي
 عف ناتجة العربية األحرؼ بعض لفظ في مشكبلت مف األطفاؿ بعض يعاني -1

 .اإلنجميزية األحرؼ بمفظ تأثرىـ

 ال نعـ

  كجد إف الذاتية خبراتؾ مف ذلؾ عمى أمثمة أذكر

--------------------------------------------
-----------------------------------------------

------- ----------------------------------------
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 إلى اليميف مف العربية المغة كتابة في مشكمة األطفاؿ بعض يعاني -2
 .األجنبية المغة مع التداخؿ بسبب أحيانا اليسار

 ال نعـ

  وجد إن الذاتية خبراتك من ذلك عمى أمثمة أذكر
--------------------------------------------
-----------------------------------------------

 ناتجة العربية اليجائية الحركؼ بعض تسمية في مشكمة األطفاؿ بعض يعاني
.  اإلنجميزية المغة مع الحركؼ تسمية تداخؿ عف

 ال نعـ

  وجد إن الذاتية خبراتك من ذلك عمى أمثمة أذكر

--------------------------------------------
----------------------------------------------- 

. اإلنجميزية المغة مع التداخؿ بسبب األطفاؿ بعض عند العربي الخط نكعية تتأثر

 ال نعـ

  وجد إن الذاتية خبراتك من ذلك عمى أمثمة أذكر

--------------------------------------------
-----------------------------------------------

------- ----------------------------------------

 عمى اإلقباؿ بسبب العربية المغة تعمـ عمى لئلقباؿ السمبي التأثر مدل ما  -3
 اإلنجميزية؟ المغة تعمـ
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 ضعيؼ متكسط كبير جدان  كبير

 أـ اإلنجميزية المغة مف أكثر العربية المغة يجيدكف الطبلب أف ترل  -4
: العكس

 .أكثر اإلنجميزية المغة يجيدكف (أ

 .أكثر العربية المغة يجيدكف (ب

 .المغتيف في متساكية إجادة (ج

 عند العربية المغة في المغكية كالطبلقة الشفكم التعبير عمى القدرة تتأثر -5
. اإلنجميزية المغة لتعمـ نتيجة األطفاؿ بعض

 ال نعـ

  وجد إن الذاتية خبراتك من ذلك عمى أمثمة أذكر

--------------------------------------------
-----------------------------------------------

------- ---------------------------------------

 بتدريس ستسمح كنت ىؿ، قرار صاحب أك كالتعميـ لمتربية كزيرا كنت لك  -6
  كاالبتدائي؟ الركضة مرحمة في األجنبية المغة

 ال نعـ

 لماذا؟
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--------------------------------------------
-----------------------------------------------

------- ---------------------------------------

 ----------------------------------------------

 باالىتماـ مقارنة العربية المغة بتعمـ اكتراث كعدـ إىماالن  ىناؾ أف ترل  -7
 اإلنجميزية؟ المغة بتعمـ المدرسة تبذلو الذم

 ال نعـ

  كجد إف الذاتية خبراتؾ مف ذلؾ عمى أمثمة أذكر

--------------------------------------------
-----------------------------------------------

------- ---------------------------------------

 باالىتماـ مقارنة العربية المغة بتعمـ اكتراث كعدـ إىماالن  ىناؾ أف ترل  -8
 اإلنجميزية؟ المغة بتعمـ األمكر أكلياء يبذلو الذم

 ال نعـ

  وجد إن الذاتية خبراتك من ذلك عمى أمثمة أذكر

--------------------------------------------
-----------------------------------------------

------- ---------------------------------------

 عمى األجنبية المغة تأثير مجاؿ في تراىا أخرل مبلحظات أم أذكر -9
. العربية المغة
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-----------------------------------------------

------- ---------------------------------------
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التعميقات والمناقشات 

 

كاتبة وصيدالنية / سحر ممص- 

. أكدت أىمية مكضكع المؤتمر في ىذا الظرؼ المتغير مف تاريخ األمة

كأشارت إلى ظاىرة التباىي بكؿ ما ىك متسمِّط، فعندنا اتجاه كاضح التباع 
كيؼ يمكننا أف نكصؿ األفكار الكاردة في ىذه : كؿ ما ىك أجنبي، كتتساءؿ

لى كؿ القائميف عمى العممية  المحاضرات إلى المدارس كالجامعات كالتربكييف كا 
التعميمية؟ 

 فيي طالبة صيدلة تخرجت في جامعة دمشؽ –كمف كاقع الخبرة كالتجربة 
كيؼ يمكننا أف نكفؽ بيف دراستنا الجامعية : تقكؿ- التي تدرس المكاد بالمغة العربية

. بالمغة العربية ككاقع الحاؿ الذم يتعامؿ بالمغة األجنبية؟؟
جامعة عمان العربية / عبدالرحمن الهاشمي. د- 

أشاد بالمغة العربية مف ناحية تفكقيا عمى المغتيف الفارسية كالعبرية مف حيث 
القكاعد كالتاريخ كالتراث، كما أنيا أقدر مف ىاتيف المغتيف عمى أف تككف لغة عمـك 

. كتكاصؿ كلغة مجتمع

نما ظاىرة اجتماعية تتطكر كتنمك بما  كما رأل أف المغة ليست نظامان مغمقان كا 
. يدخؿ إلييا مف المغات األخرل

كأشار إلى مشكمة كبيرة يكاجييا الطفؿ العربي في المدرسة، فيك ال يتعمـ في 
نما يتعمـ لغة ىجينة مشكَّىة، كفي المدرسة يتعمـ الفصيحة  بداية حياتو المغة األـ كا 

. ككأنو يتعمـ لغة أجنبية أخرل سكل المغة األـ
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جامعة العموم اإلسالمية / عودة أبو عودة. د. أ- 

رأل أف أنسب التعريفات لمغة ىك ذلؾ الذم أجمعت عميو الدراسات الصكتية 
أف المغة نظاـه مف الرمكز يتشكَّؿ عند : "كالمغكية في لغات العالـ جميعيا، كىك

اإلنساف مما يراه كيسمعو في حياتو، كىي نظاـه مفتكحه متطكر؛ ذلؾ ألنيا تتشكَّؿ 
مف كاقع السمع كالبصر، كقد ربط اهلل في القرآف الكريـ بيف السمع كالبصر كخمؽ 

: اإلنساف في جميع اآليات التي تحدثت عف السمع كالبصر حيث يقكؿ تعالى
 ارَو صَو األَو ْخ هْخ َو مَو مُك الْخسَّم لَو لَوكُك عَو ألَو ئاًا مَو ٌْخ لَوهُكمىَو شَو عْخ مْخ الَو تَو اتِنكُك مىِن  ُكهَّم َو

ى  ُك ُك م هِّم كُك ألَو رَو ُك  َو ْخ  مَو ُهّللا

مىَو  كُكرُك مْخ تَوشْخ لَّمكُك ئِندَو َو لَوعَو األَوفْخ لَوقَوهُك : ، كقكلو تعالى(78النحؿ) مَو ٍء  َو ًْخ لَّم شَو ىَو كُك سَو ي  َوحْخ الَّموِن

ٌىٍ  ى  ِن اىِن هِن ِننسَو
لْخقَو ااْخ دَو َو  َو ٌىٍ  {7}مَو َو اء هَّم ِن ى هَّم لَوٍة هِّم الَو ى سُك لَوهُك هِن سْخ لَو نَو عَو اهُك  {8}ثُكمَّم ألَو مَّم ثُكمَّم سَو

مىَو  كُكرُك ا تَوشْخ ئِندَو َو  َولِنٌالًا هَّم َوفْخ األْخ ارَو مَو صَو َو ْخ األْخ هْخ َو مَو مُك السَّم لَو لَوكُك عَو ألَو محِنهِن مَو ى رُّر نَو َو َو فِنٌهِن هِن  {9}مَو
.  (السجدة)

ما الحكمة اإلليية في الربط بيف السمع : كلنا أف نتساءؿ ىنا: كتابع قائبلن 
كالبصر كخمؽ اإلنساف؛ ذلؾ ألف السمع كالبصر ىما اإلنساف نفسو، فاإلنساف 

لِنٌهِن : يتشكَّؿ مف السمع كالبصر يقكؿ تعالى تَو اٍج نَّم ْخ شَو ى نُّر ْخ َوٍة  َوهْخ اىَو هِن ِننسَو
ا ااْخ نَو لَوقْخ ا  َو إِننَّم

ٌراًا  ٌعاًا  َوصِن هِن اهُك سَو نَو لْخ عَو . (2 اإلنساف)فَوألَو

 فالسمع كالبصر ىما الحاستاف المتاف تشكبلف اإلنساف، كمف ىنا يرل أف 
الكسيمة الكحيدة لتعمـ المغة تعممان سميمان ىي إنشاء الطفؿ عمى سمع جيدو كصحيحو 

أما أف يتعمَّـ شيئان لـ يره كلـ يسمع بو، فإنو . لمغة، ككذلؾ تدريس المكاد بالمغة األـ
 ".االختناؽ المغكم"يتعرض إلكراه كقىسر تعميمي يسميو العمماء 
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الجامعة الهاشمية / عبد الكريم مجاهد. د. أ- 

ماؿ إلى تعريؼ التربكييف لمغة، الذيف يركف أف ميمة المغة ىي التكاصؿ؛ 
. أحدىما استقبالي، أم أف تفيـ ما ييقاؿ لؾ عف طريؽ المغة: لذلؾ ليا مظيراف

. كاآلخر إرسالي كىك معرفة النطؽ كالكتابة كقكاعد المغة

كما رجا مف الدكتكر الحارثي . كطالب المغكييف أف يأخذكا بيذا التعريؼ لمغة
أف يؤلؼ كتابان في التخطيط المغكم مف كاقع خبرتو الكبيرة كاطبلعو الكاسع في ىذا 

المجاؿ؛ فيناؾ تكجو مف بعض الجامعات إلقرار مادة لمتخطيط المغكم لكنيا 
ر . بحاجة إلى كتابو مقرَّ

جامعة بغداد / ضرغام الخفَّاف. د- 

أشار إلى مقاؿ كتبو الدكتكر عبد السبلـ المسدم في مجمة الجيؿ سنة 
ـ، عف المغة العربية كالعكلمة، كقد أكرد قكالن ألحد المستشرقيف اإلسباف 1990
إف المغة العربية ستككف خبلؿ الخمسيف سنة القادمة كاحدة مف خمس لغاتو : مقالو

تسكد العالـ، كىذا سيحفز أعداء العركبة كاإلسبلـ أف يضعكا أماـ انتشار المغة 
. العربية كتكسعيا العقبات كالعراقيؿ إلى درجة تثير فينا المخاكؼ كالتساؤالت

إبراهيم الحارثي . د. رد أ- 

فيما يخص كيفية إيصاؿ مادة البحكث كأفكارىا إلى المدارس كالجامعات 
كمتمقي العمـ في مختمؼ المؤسسات رأل الدكتكر الحارثي أف ذلؾ يتأتى عف طريؽ 

التكعية بكشؼ الزيؼ التربكم ألصحاب المدارس التي تدرِّس مكادىا بالمغة 
األجنبية خاصةن أنيـ ال يعتمدكف عمى دراسات عممية في ذلؾ، كمف ثـ إيجاد أك 
إنتاج بديؿو لمف ال يحسنكف التدريس بالمغة العربية خاصة كأف كثيران مف المدارس 
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العربية تفتقر لمييئة التدريسية الميعدَّة إعدادان جيدان كلؤلسباب التدريسية الحديثة 
. المبلئمة

كما اتفؽ مع الدكتكر عكدة أبك عكدة عمى أىمية السمع كالبصر في اكتساب 
يكشفاف أثر البيئة التعميمية كتأثيرىما عمى المتعمِّـ، كما -  بالفعؿ–المغة؛ ألنيما 

. أنيما يتحكماف بالبيئة التعميمية
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