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بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 
سالـ اهلل عميكـ وبعد، 

مف حؽ المجمع المغوي األردني عمى زمالئي المشتركيف في ىذه الندوة وعمّي، أف 
ننّوه بالجيود المباركة التي يقـو بيا في الحفاظ عمى المغة العربية، لغة اإلنساف العربي 

المسمـ، ذي القرآف الذي أنزلو اهلل بمساف عربي مبيف، وذي التراث ما كتب اال بقمـ 
عالء شأنيا . عربي، وفي إذاعة العربية وا 

مف حّؽ ىذا المجمع الكريـ عمينا أف ننّوه بجيوده المباركة، وأف نشكر لو أف : أقوؿ
أثر المغة األجنبية في المغة )أتاح لنا ىذه الفرصة لننتدَي في موضوع لو خطره، ىو 

. (العربية في مراحؿ التعميـ
إف أظير ما يمّيز البمداف العربية لغة أف جّؿ أىمييا عرب، فيي بالتالي ال : وأقوؿ

تعاني مما تعانيو كثير مف دوؿ العالـ، المواتي تتعدد فييف القوميات، فتصطرع فيما بينيا 
. أيما اصطراع لتظفر إحداىما بالغمبة

وىذا يعني أف ننظر إلى ثنائية المغتيف أو ثالثية المغات نظرتنا إلى قضية لـ نكتِو 
كثيرًا بنارىا، فقد عممني الخبر أننا ال نستورد مف الخارج نفيس المتاع وُخْرِثيَُّو فحسب، 

نما نستورد أيضا مشكالت اآلخريف، ونصّيرىا مف مشكالتنا، ونحوليا مف المشكمة إلى  وا 
إشكالية المغة األجنبية في المغة : األشكاؿ، ونصنع مف األشكاؿ المصدر مصدرًا، فنقوؿ

. العربية
وىي . فأحر بنا أف نحدد القضية كيال نضّؿ، فعدـ تحديدىا يفضي بنا إلى مجيمة

: كما أرى، تحددىا جممة مقدمات، أىميا
أننا ننضوي تحت لواء أمة ذات امتداد بعيد في التاريخ، أمة ذات فروع قد ذكت  -1

. وربت حتى ظّمَمْت ُجؿَّ العالـ القديـ
أننا نفيء إلى لغة بينيا وبيف الديف وشيجة بؿ ىي ىو، وىو ىي إذا أخذنا لغة  -2

وىي قد عبرت عف ذينكـ . المناطقة، وبينيا وبيف القـو صمة ما انفصمت يوما
 .التاريخ واالنتشار خير تعبير، فيي لغة الزماف والمكاف معا



 34 

إننا نفيء إلى لغة ىي المغة األـ ألكثر مف مئة وخمسيف مميوف عربي، وىي لغة  -3
 .الديف ألكثر مف ألؼ مميوف مسمـ

إف األمة التي حممت تمؾ المغة فقد تكالبت عمييا أمـ مف الشرؽ والغرب، فأنفقت  -4
أكثر مف قرنيف وىي تدفع الغزاة عف أرضيا، وأدت ىذه الحروؼ إلى دمار أصحاب 

 .المغة

إف العصر الحديث قد أقبؿ عمينا، ونحف َنْيٌب لألمـ األوربية، فأعممت كؿٌّ منيا في  -5
حالتيا  تخريب المغة، كؿٌّ َحَسَب قدرتيا عمى التخريب، بيف مف أرادت تحطيميا وا 

ركامًا كما فعمت فرنسا، ومف أرادت تحطيـ الشؽ المادي منيا كما فعمت بريطانيا، 
 .وأعني بالشؽ المادي العمـو التطبيقية

إننا قد بقينا بعد أف ذىب كابوس االستعمار نحاوؿ أف نعيد المغة رواءىا، وأف  -6
نجعميا مسايرة لشتى المعارؼ المعاصرة، العممية المادية واإلنسانية، فوفقنا في 

 .بعضيا وترددنا في أخرى، وطاؿ ترددنا في تعريب العمـو دونما داع

* * * * 

الزميؿ الدكتور محمد عواد والزميؿ الدكتور : ويسعدني أف أقدـ زمالئي في الندوة
. زكريا أبو حمدية، والزميؿ الدكتور محمد عمايرة

الدراسات التجريبية عف أثر المغة األجنبية في المغة "وسيحدثنا الدكتور زكريا عف 
الدراسات التجريبية عف أثر المغة األجنبية "، ويحدثنا الدكتور محمد عمايرة عف "القومية

أثر المغة األجنبية في المغة العربية "، ويحدثنا الدكتور محمد عمايرة عف "في المغة القومية
أثر المغة األجنبية في "، ويحدثنا الدكتور محمد عواد عف "قبؿ مرحمة التعميـ االبتدائي

أثر المغة األجنبية في المغة "وسأتحدث عف ". المغة العربية في مرحمة التعميـ الجامعي
. العربية في مرحمة التعميـ العاـ
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الدكتور زكريا أبو حمدية 

 
 

 .الدراسات التجريبية عن أثر المغة األجنبية في المغة القومية
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 (لغة األـ)لمبحث في موضوع أثر المغة الثانية أو األجنبية عمى المغة األولى 
فمثال إذا أردنا أف نعطي الموضوع حقو مف التفاصيؿ فال بد . تشعبات وارتباطات عديدة

كنو المغة اإلنسانية، وكنو العقؿ وعالقتو بالدماغ : مف التطرؽ إلى عدة مواضيع، أىميا
ومف ثـ مقدرة الدماغ عمى معالجة المعمومات واألثارات الواردة إليو واالستجابات الصادرة 
منو وخاصة مف تمؾ المناطؽ التي اصطمح بأنيا مسؤولة عف الوظائؼ المغوية في الشؽ 
األيسر مف الدماغ، وطبيعة النمو العقمي وطبيعة النمو المغوي لإلنساف وعالقتيما الواحد 

باآلخر، والسياسات التربوية ومف ضمنيا السياسة المغوية، وأساليب تدريس المغات، 
وبما أف الوقت المخصص لكؿ منا ال يتسع . وأنماط التفكير التحميمي والتفكير الكمي

لمخوض في كؿ مالو عالقة بموضوع الندوة فإنني سأتقيد باالتفاؽ الشفوي مع مدير الندوة 
والذي مؤداه أف يتحدث كؿ منا لمدة خمس عشرة دقيقة تقريبا عمى التوالي، ثـ نعود إلى 

. التفاصيؿ حسبما تقتضي مجريات النقاش والمداولة الحقاً 
سأنظر إلى أثر المغة األجنبية في المغة العربية مف منطمؽ األثر الذي يظير في 

استعماؿ الناطؽ لمعربية ليا مف جراء تعّممو أو دراستو لمغة يعيش ناطقوىا خارج الوطف 
ذا أخذنا المغة الثانية كاصطالح يدور . العربي ويعود ىذا األثر إلى تمؾ المغة األجنبية وا 

. حولو الحديث فإننا لف نجد الشروط الموائمة الستخداـ ىذا المصطمح في مجتمعنا ىنا
إذ إف ىذا المصطمح يستخدـ في األوضاع التي يتعايش فييا شعباف أو أكثر، ينطؽ كؿ 

بمغة خاصة بو، وتقتضي الظروؼ أف يتعمـ أفراد شعب واحد عمى األقؿ لغة الشعب 
اآلخر بيدؼ إخضاعيا لالستعماؿ الطبيعي المشابو الستعماؿ المغة األولى أو المغة األـ 

وينتج عف ىذا الوضع أف يصبح أفراد شعب واحد عمى األقؿ أو عدد . ألفراد ىذا الشعب
غير أف سمات األوضاع عندنا ىو وجود لغة أجنبية أو أكثر . كبير منيـ ثنائيي المغة

.  لغة األـ–مف لغة بجانب المغة العربية 
أما الدراسات التجريبية التي اخترتيا لمعرض الموجز في ىذه الندوة فقد أجري 

وعميو فإف اآلثار التي تنتج عنيا بالنسبة لمفرد . معظميا عمى أوضاع المغات الثانية
. يمكف أف تعمـ إلى حّد ما إلى أوضاع المغة األجنبية، وىي معرض اىتمامنا ىنا

وقبؿ أف أبدأ بيذا االستعراض المقتضب لمضرورة الزمنية أجد مف المناسب أف أبدأ 
. ببضع نقاط تتخذ عادة كمبادئ ومسّممات عمى بساط البحث
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. إف قابمية تعمـ المغات واكتسابيا واستعماليا غير مرتبط بمستوى الذكاء لمفرد: أوالً 
فالسموؾ المغوي ىو سمة مف سمات أفراد المجامع األسوياء جميعا عمى اختالؼ 

ومف المعروؼ اف مستويات ذكاء األطفاؿ متعددة، ولكف الممحوظ ىو . مستويات ذكائيـ
أف جميع األطفاؿ األسوياء يكتسبوف لغاتيـ األولى ميما كانت تمؾ المغات في مراحؿ 

ولو تناقص مستوى الذكاء لفرد ما فمف يؤثر . مراحؿ متماثمة/ شبو متطابقة وعمى فترات
ففي . إنما الذي يتأثر ىو التفكير وصياغتو لغوياً . ىذا سمبا عمى المقدرة عمى االكتساب

 درجة ىو المعدؿ 100) درجة 50الوقت الذي تراجع ذكاء مجموعة مف األطفاؿ مف 
.  درجة لـ يرافؽ ذلؾ التراجع نظيره في االكتساب المغوي30إلى  (الطبيعي
إف التعبير المغوي مرتبط بالتفكير مف حيث إف التفكير يعرؼ عف طريؽ : ثانيا

إذ إف ىناؾ تناسبًا مضطردًا بيف المستوى اإلدراكي لمفرد وكيفية صياغتو . التعبير المغوي
ويبدو ىذا واضحًا لدى األطفاؿ في استعماالتيـ . المستوعبة/ لغويا لممكونات المدركة

فمثال المدرؾ الزمني المميز لألمس عف اليـو عف غٍد ال يتكوف لدى . لغاتيـ األولى
األطفاؿ قبؿ سف الخامسة، ولذا فإف األطفاؿ يستعمموف أمس أو غدًا دوف إقامة لمفرؽ 

وقد يبدو . وىكذا" سأعطيؾ جائزة أمس"أو " رأيتو غداً "بينيما فيقولوف ما يقابؿ بالعربية 
لغير المتخصص أف ىذا خطأ في التعبير المغوي بينما ىو متعمؽ بالنمو اإلدراكي، وىذا 

ما يجعؿ مف الصعب في معظـ األحياف فصؿ النمّو المغوي عف النمو اإلدراكي لدى 
وبالرغـ مف أف الصياغة المغوية تسيؿ عممية تصنيؼ أنواع الخبرات . عامة الناس

وتبويبيا كتابة أو جيارًا إال أنيا ليست بشرط ضروري لزومًا لحدوث عممية التفكير أو 
فاألطفاؿ الصـ واألطفاؿ البكـ تحصؿ لدييـ عممية التفكير وعممية . اإلدراؾ ذاتيا

التصنيؼ غير الجيري أو الكتابي مثمما تحصؿ لدى أولئؾ الذيف ليسو ُصّما أو ُبكما، إال 
. أف الصـ والبكـ يتعامموف مع الخبرات واإلدراؾ والتفكير دوف استعماؿ اصطالح لغوي

الثنائية المغوية 
ففي . إضافي وتناقصي أو حسمي: يعتقد بأف ىناؾ نوعيف مف الثنائية المغوية، ىما

وىو مما يزيد . النوع األوؿ يعتقد بأف الفرد يضيؼ إلى حصيمتو المغوية لغة ثانية أو أكثر
ويزعـ أولئؾ الذيف يتبنوف ىذا االعتقاد بأف أي . في خبرة الفرد في ثراء تحصيمو المغوي

لغة يتـ تعمميا في الفترة ما بعد المراىقة تنتج ثنائية لغوية إضافية، ذلؾ أنو في رأييـ 
. يكوف الفرد قد تولدت لديو تامة مف النضوج المغوي في لغتو األولى
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ويعتقد الفريؽ نفسو بأنو إذا ما تـ تعمـ لغة بجانب المغة األولى في الفترة قبؿ 
إذ يظف في ىذا االعتقاد . المراىقة فإف النتيجة ستكوف ثنائية لغوية تناقصية أو حسمية

بأنو يحصؿ تناقص في التحصيؿ المغوي لمفرد في لغتو األولى مف جراء تعمـ لغة أخرى، 
ويزعموف بأف ما يتعممو الفرد مف المغة األخرى يتـ حسـ ما يعادلو مف الكفاية المغوية في 

ورب متسائؿ عف عمة تحديد فترة المراىقة كنقطة تحوؿ بالنسبة لمفرد فيما . لغتو األولى
العقمي يتـ عندما تتـ عممية / ظؿ الباحثوف يعتقدوف بأف النضوج الذىني. يتعمؽ بالمغات

وكاف يظف بأف ىذا التخصص تنتيي مراحمو مع بداية سف . التخصيص بيف شقي الدماغ
غير أف . المراىقة، وعميو فقد أطمؽ عمى ىذه المرحمة اسـ المرحمة الحرجة بالنسبة لمغة

مزيدًا مف األبحاث التي أجريت خالؿ العقود الثالثة الماضية والدراسات الناقدة لسابقاتيا 
مف الدراسات حوؿ ىذه النقطة قد بينت بأف عممية التخصص بيف شقي الدماغ تتـ لدى 

. معظـ األفراد بيف سف الرابعة وسف الخامسة
وبناء عمى ىذه النتائج األخيرة فإنو يعتقد بأف تعمـ لغة بجانب المغة األولى قبؿ سف 

قد يؤثر سمبيا في التحصيؿ المغوي لمغة األولى  (سف تخصص شقي الدماغ)الخامسة 
: وىذا الموقؼ يشابو الموقؼ المذكور أعاله. وليس في كفاية عممية االكتساب ذاتيا
وسنعود إلى ىذه النقطة بعد استعراض مقتضب . الثنائية المغوية التناقصية أو الحسمية

. لبعض الدراسات التجريبية
الدراسات التجريبية 

مف المستحيؿ أف نعرض دراسات عديدة في ىذا المجاؿ في الفترة الزمنية المقررة 
كما أنو مف الصعب بدرجة كبيرة أف نتطرؽ لتفاصيؿ عف أي مف الدراسات . ليذه الندوة

وال . ولكف الذي ييمنا ىو ما توصمت إليو ىذه الدراسات. التي سنذكرىا في ىذا المقاـ
وأود . داعي ألكثر مف اإلشارة إلى أنيا دراسات تجريبية وليست حقائؽ تؤخذ كمسّممات

إال أنو ال توجد دراسات بالمغة العربية عف ىذا -  مع شديد األسؼ–أف أشير كذلؾ 
وىذا يضطرنا إلى االقتصار . الموضوع كما ال توجد دراسات عف المغة العربية أيضاً 

. عمى مختارات مف الدراسات األجنبية وعف المغات األجنبية وفي البيئة األجنبية
رونيات قبؿ عاـ . أوؿ الدراسات التجريبية المنتظمة كانت تمؾ التي أجراىا ج

تطور المغة الممحوظة لدى  بعنواف 1913 في باريس وقد نشرت في كتاب عاـ 1913
 وكاف اليدؼ مف الدراسة ىو تبّيف فيما إذا كاف الطفؿ الثنائي المغة .الطفل الثنائي المغة
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والمقصود باالختالؼ ىو االختالؼ السمبي وخاصة . مختمفًا عف الطفؿ األحادّي المغة
. عمى التحصيؿ المغوي والمقدرة اإلدراكية الذىنية والفيمية

وتعد الدراسة التالية أطوؿ دراسة قاـ بيا فرد واحد مف الناحية الزمنية ومف ناحية 
قاـ فيرنر ليوبولد بدراسة جميع المظاىر المغوية لدى ابنتو . التفاصيؿ التي تضمنتيا

 1936 ثـ لفترة مشابية البنتو كارال مف عاـ 1937 إلى عاـ 1930ىيمدكادرد مف عاـ 
نمو الكالم لمطفل : وقد نشرت دراستو في مجمديف في أمريكا بعنواف. 1942إلى عاـ 

وكانت العائمة تعيش لفترة ما في ألمانيا . الثنائي المغة، سجل مالحظات لعالم لغة
وفي الواليات المتحدة لفترة أخرى حسب متطمبات عمؿ الوالد  (موطف إحدى المغتيف)

وقد لوحظ بأف االنتقاؿ إلى البمد الثاني ينتج عنو تراجع في لغة البمد . بشكؿ طبيعي
ونالحظ ىنا . ولكف التراجع ما يمبث أف يزوؿ. األوؿ لدى الطفمة، كما أف العكس صحيح

أنو عمى الرغـ مف صغر سف الطفمة فإف التنقؿ لـ يكف لينتج عنو ضياع لمتحصيؿ 
كما أف الباحث الحظ بأف الطفمة كانت حصيمتيا مف ناحية المفردات موزعة . المغوي

عمى المغتيف، فكانت تزيد باأللمانية في بعض مجاالت المعاني وتزيد باالنكميزية في 
فمثال في مجاؿ األلعاب كانت لدى الطفمة مفردات مف األلمانية أكثر . مجاالت غيرىا

منيا باالنجميزية، بينما كانت المفردات المتعمقة باألكؿ أكثر باالنجميزية منيا باأللمانية، 
. وكاف ذلؾ في سف الثانية

ومع أف التفسير الطبيعي لنتائج دراسة ليوبولد ىو تفسير ايجابي أو عمى األقؿ غير 
سمبي إال أف معظـ الدراسات التي أجريت خالؿ النصؼ األوؿ مف القرف العشريف كانت 

سمبية في توجياتيا، وكاف معظميا عف مجموعات عرقية تختمؼ في لونيا عف 
المجموعات العربية األخرى في نفس المجتمع، كالسود في بريطانيا والواليات المتحدة 

 1953وىذا ما ورد في البحث الذي نشر عاـ . مثال أو العماؿ األتراؾ في ألمانيا، وىكذا
في " مراجعة األبحاث حول أثر ثنائية المغة عمى قياس الذكاء"دارسي بعنواف . ج.بقمـ ف

إذ انتيى البحث إلى أف ثنائيي المغة ذوو تحصيؿ لغوي أدنى مجمة عمم النفس الوراثي 
مف تحصيؿ أحاديي المغة مع أنيـ ال يعانوف مف نقص في مجاالت الذكاء التي ال 

. تحتاج إلى لغة لكي يتبيف مستواىا
أما البحوث والدراسات التي أجريت عمى ثنائية المغة خالؿ النصؼ الثاني مف ىذا 

. القرف فميا طابع يختمؼ عف طابع سابقاتيا في النصؼ السالؼ مف ىذا القرف
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 قاـ ولس المبرت واليزابث بيؿ بدراسة أثر الثنائية في البيئة الكندية 1962في عاـ 
وقد توصؿ الباحثاف إلى أف ثنائيي المغة . في مقاطعة منتلاير (ثنائية بالفرنسية واالنكميزية)

تفوقوا عمى أحاديي المغة في كال المجاليف المغوي وغير المغوي كما أف الباحثيف وجدا بأف 
. ثنائيي المغة ذوو تفكير أكثر ثراء وأكثر تنوعًا مف أحاديي المغة

كوردف فقد درسا ثنائية المغة لدى األطفاؿ في . ي. سوسيار و أ. ؼ. أما ج
 عمى التوالي وكؿ عمى 1966 وعاـ 1965عائالت الزواج المختمط مف لغتيف في عاـ 

تطابقت نتائج الدراستيف بأف أثر الثنائية عمى األطفاؿ مف الناحية االجتماعية غير . انفراد
فمـ يتكوف لدى األطفاؿ أولئؾ اضطرابات في الشخصية وال انحرافات اجتماعية . السمبي

او توتر نفسي، كما وجد الباحثاف بأف األطفاؿ في تمؾ العائالت يتمثموف بآبائيـ اكثر 
. مما يتمثموف بأمياتيـ

 ظيرت أربع بحوث مركزة عمى ىذا الموضوع 1972 و 1970وفي الفترة ما بيف 
أجري األوؿ في سنغافورة والثاني في سويسرا والثالث في نيويورؾ وفمسطيف المحتمة 

ويقوؿ ولس المبرت إف ىذا الدراسات قد توصمت إلى تعزيز ما . والرابع في جنوب إفريقيا
. كاف قد توصؿ إليو ىو في دراستو مع اليزابث بيؿ في كندا

 عف الثنائية بالفرنسية واالنجميزية وتوصؿ 1973وقاـ شيرداف سكوكت بدراسة عاـ 
إلى أنيا ال تولد آثارًا سمبية عمى الفرد وخاصة إذا تعمـ كمتا المغتيف في الوقت نفسو وفي 

. البيئة نفسيا
يالحظ مما سبؽ بأف بحوث النصؼ األوؿ مف ىذا القرف ذات توجو سمبي بشكؿ 
. عاـ عمى عكس ما يالحظ في البحوث التي أجريت خالؿ العقديف أو الثالثة الماضية

. في ظني أف النمط الذي نالحظ مرتبط بغير عامؿ ذي أثر. فيؿ ىذا تناقض طبيعي
أوليما أنو يمكف بشكؿ عاـ تحوير التأويؿ لما : ولكني سأحصر التعميؽ في أمريف

كما أف العديد مف . يتوصؿ إليو أي بحث إذا كاف تصميـ البحث وطرؽ إجرائو سميمة
فمثاًل . األبحاث تكتسب شيرة معينة لدى أوساط معينة بحسب الجو السياسي الذي يسود

كانت النظرة سميمة بشكؿ مطرد في الواليات المتحدة تجاه لغات المجموعات المياجرة 
غير أف ىذا التوجو انعكس او انقمب بعد . مف معظـ مناطؽ العالـ إلييا إلى عيد قريب

فكانت . أف نجحت حركة الحقوؽ المدنية لألقميات في أمريكا قبؿ عقدْيف ونيؼ مف الزمف
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النتيجة أف النظرة تبعت الوضع السياسي وتكوف المغة ىي الواجية التي تياجـ أو الواجية 
. التي تحتـر

إذ كانت المغة . وثاني األمريف يتعمؽ بالمغة التي اتخذت ثانية في الدراسات المذكورة
وتكوف النتائج . التي اعتبرت ثانية ىي لغة الباحث، فإف الغالب أف تكوف النتائج إيجابية
ف لـ تكف لغتو أما إذا كانت . إيجابية كذلؾ إذا كانت المغة الثانية محظّية لدى الباحث وا 

المغة غير محظية لدى الباحث وليست لغتو فإف الغالب أف تكوف التأويالت لمنتائج 
. وليذا فال يستبعد أف نجد نفس النتائج مفسرة بتفسيريف كؿ يناقض اآلخر. سمبية

وأضرب عمى ىذا مثاؿ الدراسة التي أجريت في سنغافورة فقد رأى ولس المبرت في 
أما بعض الباحثيف اآلخريف فمـ يجدوا ىذه اإليجابية . نتائجيا تأييدًا لموقفة مف الثنائية

مف . ىؿ ىذا يعني أف الدراسة كانت فاشمة أـ أف الباحثيف اآلخريف متحيزوف. لمنتائج
الصعب إصدار حكـ قطعي ألف صاحب البحث األصمي لـ يعط التفاصيؿ الكافية لمثؿ 

. ىذا الحكـ
وأخيرًا ال بد مف القوؿ بأف البيئة االجتماعية العامة التي يعيش فييا الطفؿ أو 

. باألحرى عائمة الطفؿ ىي أكثر فعالية في تولد توجو إيجابي او توجو سمبي تجاه لغة ما
وعميو فقد يكوف لمغة الثانية أثر سمبي أو أثر إيجابي حسبما تكوف صمة المجتمع بفكرتو 

فيناؾ أمثمة عديدة عمى مجموعات . عف ىويتو مف ناحية النقص أو الرفعة أو التكامؿ
يتعمـ أفرادىا لغات أجنبية منذ الطفولة في الوقت الذي يميروف فيو لغاتيـ األصمية 

ويقابميـ أناس يخجموف ويتوجيوف إلى لغات . ويعتزوف بيا وباالنتماء إلييا وباستعماليا
أقواـ يعتقدوف أنيـ أفضؿ منو، وتبعًا لذلؾ يستعمموف لغات تمؾ األقواـ األجنبية حتى ولو 

. كاف ذلؾ االستعماؿ مشوبا بضعؼ واضح وممحوظ
ومف حيث القدرة، لإلنساف طاقة ىائمة وضعيا اهلل سبحانو وتعالى فيو، ولكف مف 
حيث التوجو فاإلنساف أماـ قرار االختيار أو الخيار الذي يرتئيو أفضؿ بمعايير قد ال 

ينتبو ليا إال متأخرًا 
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: مقدمة
ليس مف السيؿ االحتكاـ إلى تجربة واحدة أو مدرسة واحدة في اإلجابة عف السؤاؿ 

ما السف المناسبة لتعمـ لغة أخرى إضافة إلى المغة األـ؟ : الميـ
إف مسألة المغة مف أدؽ المسائؿ اإلنسانية، فيي شديدة الصمة بعقيدة المجتمع 

وتاريخو السياسي واالجتماعي، وىي كذلؾ مف المسائؿ التي يفرضيا الواقع البشري، ىي 
كذلؾ مف القضايا التي اشتد الخالؼ بيف عمماء المغة وعمماء النفس في طرؽ اكتسابيا 

. وتعمميا
مف األمور المؤكدة أف حاجة اإلنساف إلى قدـ راسخة لغة األـ، حاجة أساسية يصؿ 
أثرىا في بعض األحياف إلى أنيا مؤشر أساسي عمى إنسانية الكائف الحي، وفقداف المغة 

فالمغة األولى دعامة ال يناظرىا شي، . األـ َفْقٌد لمكائف البشري مف دائرة المجتمع اإلنساني
. في تكويف شخصية اإلنساف وتفكيره ووالئو ومشاعره

لكف الحاجة إلى لغة أخرى بجانب المغة األولى، تَْبُرُز نتيجًة لعدٍد مف الظروؼ 
المتنوعة العالمية، فبعض المغات محددة في خبراتيا العممية نتيجة لمدور اليامشي الذي 

ولغات أخرى تعاني مف القير السياسي . يمعبو أبناؤىا في بناء الصرح العممي العالمي
والحاجة إلى تعّمـ لغة ثانية تَْبُرُز مف الفرؽ الواضح . نتيجة اجتياح عسكري أو اقتصادي

بيف عدد األنظمة السياسية التي تسيطر عمى الكرة األرضية وبيف عدد المغات البشرية 
فعدد األنظمة السياسية ال يصؿ مائة وأربعيف نظاما . التي يكتسبيا الناس كمغات أولى

. عمى ثالثة آالؼ لغة (وليس الميجات)بينما يزيد عدد المغات 
ومما يزيد في تعقيد أمر المغة الثانية، أف المغة ليست نظاما محايدا أو أداة ينتفع بيا 
في حينيا أو في جيؿ معنّي وينتيي األمر، بؿ ىي لغة ليا تراثيا وبريقيا وجاذبيتيا، وكؿ 

وليس بخاؼ أثر المغات . ىذا يساىـ في تشكيؿ شخصية المتعمـ الجديد الوافد في المغة
الثانية، انجميزية كانت أـ فرنسية في تشكيؿ جزء أساسي مف حياة المجتمعات التي كانت 

ومف المعروؼ مف عدد كبير مف التجارب اإلنسانية، أف المغة . مستعمرات لتمكما المغتيف
الوافدة نافست المغة األـ وقيرتيا وحّمت محّميا مختمفًة وراءىا ظواىر اجتماعية، 

، والسكاف االستراليوف (الينود الحمر)كاالغتراب الذي يعانيو األمريكيوف األصميوف 
األصميوف، وقد تتـ العممية بيدوء، مارة بمراحؿ يعرفيا المعنيوف بعمـو المغة االجتماعية 
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 والمغة المولدة Pidgin والمغة اليجيف Lingua Francaكظاىرة المغة المشتركة 
Creole

( 1) .
وجو آخر لمسألة المغة الثاني أنيا تتصارع وتفرض أحداىا نفسيا عمى األخريات 
وفؽ قوانيف بعيدة عف التربية ومراحؿ نمو الطفؿ، بؿ تتـ في كثير مف األحياف قسرًا 

ويتميز الجزء . كنتيجة لنوع مف أنواع الغمبة، عسكرية كانت أو اجتماعية أو اقتصادية
الحاضر مف التاريخ بأنو عصر التخطيط لالحتواء والسيطرة والتذويب، ترغيبًا حينا 

وترىيبا حينا آخر، فمـ يممؾ أّي عصٍر سابؽ ليذا العصر، كؿ وسائؿ اإلعالـ الحالية، 
وكؿ ىذه تساىـ، بشكؿ أو بآخر، في تشكيؿ شخصية إنساف . تعددا وتنوعا وسرعة

. العصر الحديث
إف التعامؿ مع المغات األجنبية يحتاج إلى تدبر وتخطيط ليؤتي شيئا مف النفع، أما 

مركب "أف يترؾ األمر دوف ذلؾ، فالنتائج السمبية غالبا ما تكوف ثمار ذلؾ، ومنيا 
حب التظاىر والمباىاة بكؿ ما ىو : ويتجّمى في مظاىر عديدة أخطرىا" االنسالخ والتنكر

 سمًة مف سمات – مشافية أو كتابة –أجنبي في المغة، فيصبح التعامؿ بالمغة األجنبية 
ومف مظاىره إكبار األجنبي في منتوجو الفكري عبر قداسة . الحداثة والرقي في السموؾ

وىذا المظير يتجاوز السموؾ، فيصبح نمطًا مف العقيدة، ويؤدي إلى تفضيؿ المغة . المغة
. (2 )األجنبية عمى العربية إطالقا في كؿ منتوج فكري

مف األمور األساسية التي يجب أف تبقى مف ضمف األطر التي تحدد عالقة العربي 
إف . بالمغة األجنبية، طبيعة الوضع االجتماعي والنفسي واالقتصادي لممجتمع العربي

المجتمع يمر بحالة مف القمؽ والتشكؾ في كثير مف خبراتو السابقة، جاءت ىذه المرحمة 
فالظروؼ التي يتعامؿ مف خالليا . نتيجة لظروؼ وعوامؿ مختمفة قادتو إلى ىذه النقطة

مع المغة األجنبية تختمؼ اختالفا كّميا عف الظروؼ التي مرت بو في بعض التجارب 
عندما أخذ عف اليونانية أو اليندية كاف يأخذ بروح الغالب ال المغموب، وكاف . التاريخية

أما اآلف فالبناء ميميؿ، . انتقائيا في تعممو وترجماتو، وكاف راسخا في ثقافتو وتراثو
. واالنسالخ والتمرد مفخرة عند نسبة عالية مف الناس، حتى مف أبناء الطبقة المتعممة
. فالقياس عمى أي تجربة سابقة قد يقود إلى مغالطات ناتجة عف عدـ الّدقة في القياس
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التفريؽ بيف المغة األـ والمغة الثانية والمغة األجنبية مف المسائؿ التي تساىـ في 
. تحديد أساسيات ىذا الموضوع

وىي المغة التي يكتسبيا الطفؿ مف والديو عادة أو البيت  (المغة األـ) المغة األولى
 وكاف مف الشائع أف ىذه المغة تنمو وتكتمؿ في –الذي يمضي فيو سنوات عمره المبكرة 

حدود السنوات األربع األولى مف النشأة، وأنيا عادات يقمد بيا الطفؿ والديو ويثاب عمى 
وفصّمت دراسات أخرى المراحؿ التي يمر بيا الطفؿ حتى . ذلؾ وتنتيي باالكتساب

وتنوعت ىذه المراحؿ بتنوع الخبرات المتراكمة مف نمو المعرفة في حقوليا . يكتسب المغة
 مف أىـ الدراسات التي تناولت مراحؿ نمو Jean Peagetوتبقى دراسات . المختمفة

المرحمة الحسية : وتأتي المراحؿ عند بياجية أربعًا ىي. الطفؿ وعالقة المغة بيذه المراحؿ
الحركية ومرحمة ما قبؿ العمميات الفكرية، ومرحمة العمميات الفكرية العيانية ومرحمة 

ولغة الطفؿ تشكؿ بعدا أساسيا في رصد ىذه المراحؿ عند . العمميات الفكرية الرمزية
. (3 )األطفاؿ

ففي المرحمة األولى يكوف الكالـ مركزيا حوؿ الذات ويظير عمى شكؿ تكرار أو 
 أما المراحؿ األخرى فمف األخرى (4 )ترجيع أو مناجاة أحادية أو مناجاة ثنائية أو جمعية

فمف أىـ مالمحيا توسيع دائرة اىتماـ الطفؿ بالمغة لتيدؼ إلى التكيؼ والتعامؿ مع 
وىذا التكيؼ . المجتمع الذي يعيش فيو ابتداء مف األسرة إلى أف يشمؿ ذلؾ المجتمع

يكوف عمى شكؿ تبادؿ األخبار مع أبداء المالحظات أو األوامر أو الرجاء ثـ األسئمة 
 .(5 )واإلجابة عنيا

أثارت المراحؿ وخصائصيا حوارا طويال ما زاؿ بعض أطرافو جاريًا بيف المدارس 
لكف األمر الذي ال يستطيع أحد . المختمفة التي حاولت تعديؿ ىذه المراحؿ أو إلغاءىا

. إنكاره ىو أف المغة تظير عند الطفؿ بالتدريج وفقا لنوه الطبيعي والبيئة التي يعيش فييا
يشكؿ موضوع اكتساب المغة األولى محّكا أساسيا في التفريؽ بيف النظريات 

نظرت المدرسة السموكية إلى اكتساب المغة عمى انو . المختمفة في عمـ المغة النفسي
 والتكرار imitationاكتساب لعادة مف العادات البشرية، تتـ مف خالؿ المحاكاة 

repition والتدعيـ أو التعزيز reinforment
 ولعؿ التفسير الذي قدمو سكنر (6 )

Skinner لظاىرة النمو المغوي عند اإلنساف يقع عمى قمة المحاوالت السموكية لتفسير 
يرى سكنر أف الطفؿ يستعمؿ نوعا مف الكالـ لمتواصؿ مع اآلخريف والبيئة . تمؾ الظاىرة
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 والنوع اآلخر مف الكالـ يستعممو الطفؿ لمتحكـ في tactالمحيطة بو سماىا فئة التواصؿ 
mandاألفراد والبيئة التي تحيط بو وسماىا فئة التحكـ 

( 7) .
: اكتساب المغة األم والنضج البيولوجي

ليس جديدا موضوع الربط بيف القدرة عمى الحديث والنضج البيولوجي مع توافر 
وىناؾ األمثمة المشيورة ألولئؾ األطفاؿ الذيف اضطرتيـ . البيئة االجتماعية البشرية

وصؿ عدد الحاالت المدروسة إلى ما . ظروؼ غير عادية لمعيش خارج الوسط اإلنساني
اشتركت في ظاىرة أساسية وىي أف الجيود التي بذلت لتعميميا . يزيد عمى ثالثيف حالة

لكف ىذه . (8 )لغات بشرية لـ تفمح ولـ يصؿ أي منيـ إلى مستوى االكتساب الطبيعي
الحاالت ال تخدـ البحث العممي الدقيؽ خاصة واف معظميا عانى مف إشكاالت صحية 
قد يعزى إلييا ذلؾ الخمؿ المغوي، وبقى األمر لمتخميف واالستنتاج المنطقي أكثر منو 

 الذي سعى بطرؽ عممية Lennebergعمال عمميًا، حتى جاء العالـ المغوي البيولوجي 
تشريحية إلى إثبات اف المغة ظاىرة بيولوجية ليا مركزىا مف الدماغ البشري بشكؿ متميز 

وكانت مف أىـ نتائج دراساتو، نظريتو المشيورة القائمة باف ىناؾ . عف بقية الحيوانات
 وىي تمتد the critieal periodمرحمة زمنية مف حياة اإلنساف تسمى بالمرحمة الحرجة 

وىي المدة الزمنية التي يمكف أف تكتسب فييا المغة . (9 )مف السنة الثانية إلى سف البموغ
قبؿ سف الثانية ال يمكف أف تكتسب المغة ألف الدماغ لـ َيصْؿ إلى درجة . بصورة طبيعية

أما بعد سف البموغ فتكوف قد فاتت الفرصة عمى النصؼ . مف النضج تسمح باالكتساب
المختّص مف الدماغ باكتساب المغة وذلؾ نتيجة فقداف القشرة الدماغية لمرونتيا المطموبة 

. (10 )النجاز االكتساب الطبيعي
نما لب األمر Lennebergأوضح   أف المسألة ال تتعمؽ بحجـ الدماغ البشري، وا 

استمد ىذا العالـ أدلتو عمى صحة نظريتو مف مصادر . في تركيب الدماغ البشري
إف الطفؿ األعمى يتعمـ المغة كالطفؿ المبصر والطفؿ األصـ يمكف أف : أساسية أوليا

، وحتى األطفاؿ الذيف يعانوف مف (وأف لـ يكف الخمؿ وراثيا)يتعمـ المغة عف طريؽ الكتابة 
حاالت : وثانييما. َبَمٍو يتعمموف المغة إذا توفرت ليـ الظروؼ المناسبة في سف البموغ

الدماغ قبؿ سف البموغ وبعدىا فإف الدماغ ينمو نموًا ممحوظًا حتى سف البموغ، أما بعدىا 
ومف المعروؼ أف الخاليا التالفة في جسـ اإلنساف تعّوض بغيرىا إال . فيتوقؼ النمو
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وتقّمص في مرونتو، ويزداد ىذا التقمص حتى . خاليا الدماغ فإنيا ترافؽ فترة نمو الدماغ
فاإلصابة في ىذه السف عند األطفاؿ، تقود إلى أف تقـو منطقة . يكتمؿ مع سف البموغ

: وثالثيا. أخرى بوظائؼ المنطقة المصابة، أما بعد سف البموغ، فنادرًا ما يحدث ىذا
رغـ ما . تخصص أحد نصفي الدماغ بالكالـ، وغالبا ما يكوف الكالـ لمنصؼ األيسر

تعرضت لو ىذه النظرية مف بعض المعارضات، تبقى واحدة مف أىـ النظريات التي 
عاضدت النظرية التحويمية التي تؤكد عمى أف المغة تكتسب مف خالؿ جياز متخصص 

وىذا الجياز كما يصفو  ((Language acquision device (LAD)بذلؾ 
Chomskyوّلد ىذا المقاء بيف النظريتيف، .  ذو قدرة وقابمية متميزة في اكتساب المغة

 وىي عالمية Universals of Languageواحدة مف أىـ خصائص عالمية المغة 
 والمتمثمة في قدرة أي طفؿ Universals of Language acquisionاكتساب المغة 

. (11 )عمى اكتساب أي نظاـ لغوي يعايشو معايشة طبيعية قبؿ سف البموغ
 Bilingnalism: الثنائية المغوية

مف الكتاب مف استعمميا لتشمؿ اإللماـ بنظاـ لغوي . تعددت دالالت الثنائية المغوية
آخر باإلضافة إلى المغة األـ، ومف الواضح أف ىذا الفيـ ال يفرؽ بيف ثنائية المغة والمغة 

أّما الذيف يفرقوف بيف ىذيف المفيوميف فيحصروف داللة ثنائية المغة في كفاءة . األجنبية
ينشأ ىذا النوع . تمؾ الفئة مف الناس في إتقاف نظاميف لغوييف وامتالكيا الطالقة المغوية

تسمى الثنائية المغوية المشتركة : األولى. مف ثنائية المغة ثمرة إلحدى الطريقتيف
Compound Bilingnalism وىي التي تنتج عندما يكتسب الطفؿ النظاميف المغوييف 

أّما النوع الثاني فيو يدعى بالثنائي المغوي المتعاوف . مف أبويف يتكمماف المغتيف في البيت
Coordinat Bilingnalism وىو الذي ينشأ عندما يكتسب الشخص نظاميف مختمفيف 

. وظروؼ مختمفة، كيجرة طفؿ في سف السادسة مثال مف ألمانيا الى الواليات المتحدة
ىؿ يوجد النظاماف المغوياف في دماغ اإلنساف : إّف قضية ثنائية المغة تثير سؤاال ىو

؟ ال يسيؿ القبوؿ برأي طرؼ interdependent أـ متصميف independentمنفصميف 
دوف اآلخر، خاصة وأف األمر يتعمؽ بالدماغ البشري الذي ال تتاح فرص التجريب عميو 

لكّف األمر الثابت ىو أّف الثنائية المغوية ال تتـ إال في . إال مف خالؿ حوادث ىنا وىناؾ
. حدود زمنية معينة آخرىا سّف البموغ

ما السّن المناسبة لتعّمم المغة األجنبية 



 50 

ىي المغة التي يتعمميا الطالب تعمما رسميا عمى أّنيا إحدى : المغة األجنبية
وتختمؼ السّف التي تقّدـ فييا المغة األجنبية باختالؼ . موضوعات المناىج المدرسية

. المجتمعات والفمسفات التربوّية والظروؼ السياسية
ما السف المناسبة لتعمـ المغة األجنبية البد مف التأكيد عمى أف : ولإلجابة عف سؤاؿ

فإتقاف لغة . إتقاف النظاـ الصوتي لمغة ما، ال يكفي لمحكـ بأف الشخص يتقف تمؾ المغة
ويعني درجة عالية مف المرونة في . ما، يعني إتقاف عدد مف األنظمة، منيا الصوتي

استعماؿ حصيمة عالية مف مفردات المغة المطموبة مف خالؿ أنظمتيا وثقافتيا المتضمنة 
. في تمؾ األنظمة

األمر اآلخر الذي يجب أف يبقى موطف االىتماـ ىو السؤاؿ عف اليدؼ مف تعّمـ 
فالمغات في النياية تتفاوت في يسرىا وعسرىا عمى المتعمميف، ليس وفقا . المغة الثانية

وال أظف أحدًا لخّص . لخصائص في المغات ذاتيا، بؿ ألّف األىداؼ والدوافع تتفاوت
والمغات إنما تشتد وتعسر عمى "األمر بكممات أبمغ مف كممات الجاحظ عندما كتب 

المتكمـ بيا، عمى قدر جيمو بأماكنيا التي وضعت فييا وعمى قدر كثرة العدد وقمتو وعمى 
ثـ أضاؼ المحور األساس ذا " قدر مخارجيا وخفتيا وسمسيا وثقميا وتعّقدىا في أنفسيا

والجممة أف مف أعوف األسباب عمى تعّمـ المغة فرُط "العالقة باألىداؼ والدوافع عندما قاؿ 
 "وعمى قدر الضرورة إلييا في المعاممة يكوف البموغ فييا والتقصير عنيا. الحاجة إلى ذلؾ

(12) .
. إف البحث العممي يقّدـ إجابتيف متناقضتيف عف السف المناسبة لتعمـ المغة األجنبية

إحدى اإلجابتيف تنسجـ والتصور الشائع بأف تعّمـ المغة األجنبية في سّف مبكرة ىو العامؿ 
وتضيؼ بعض الدراسات أف النجاح ليس مقصورا عمى إتقاف . األساسي في نجاح التعّمـ

 لكف الدراسات األخرى التي (13 )النظاـ الصوتي بما فيو النبر ولكف النظاـ النحوي كذلؾ
تقانيا في سف ما  تدعـ الرأي اآلخر، القائؿ بأف اإلنساف قادر عمى تعّمـ المغة األجنبية وا 

يرى ىؤالء، أف السر في . بعد الطفولة، تممؾ منطقا وخبرات عممية تستحؽ اىتماما كبيرا
نجاح الطفؿ في تعمـ المغة الثانية ال يكمف في عنصر العمر أوال بؿ في عدد آخر أىـ 

أف الطفؿ يتقف المغة الثانية ألنو يمضي آالؼ الساعات في الممارسة . مف عنصر العمر
أما الكبير الذي يمضي ما . مف خالؿ المجتمع ثنائي المغة أو وضع األبويف الثنائي

يقارب ثالثمائة ساعة في محاولة لمتعمـ المدرسي بطريقة بائسة عمى مدى سنتيف، فغالبا 
 Macnamaraيضع مكنمارا . ما يحيؿ الفشؿ إلى تعممو المغة األجنبية في سف متأخرة
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المسألة في إطار تقابمي طريؼ عندما يرى أف الكبار أفضؿ مف الصغار في تعمـ المغات 
ال . لنقارف رجال في األربعيف مف عمره بطفؿ صغير"إذا ما توفر ليـ الجو النموذجي 

نستطيع أف نزعـ أف الرجؿ أقؿ ميارة في تعمـ المغة األجنبية مف الطفؿ إال بعد أف نعطي 
لذا نحتاج إلى أف نرفع عف الرجؿ أعباء عممو، واف توفر لو . الطرفيف فرصا متماثمة

 (14 )".امرأة تيبو معظـ وقتيا وطاقتيا لتعينو في تعمـ المغة بعدىا نقارف بيف الطرفيف
إف السف المناسبة لتعّمـ المغة األجنبية مف وجية نظر الطفؿ ىي السف المبكرة، أما 

 (15).مف وجية نظر المعمـ فيناؾ أسباب متنوعة تدفعو لتفضيؿ السف المتأخرة
مف الذكاء يتطور % 20تدعـ بعض دراسات الذكاء ىذه الوجية عندما تذكر أف 

مع % 92مع السنة الثامنة و % 80مع السنة الرابعة و % 50مع السنة األولى، وأف 
. سف الثالثة عشرة

 أف ابف السابعة عشرة يممؾ خمسة أضعاؼ Bloomأما القدرات العقمية فيذكر 
 (16) .قدرات ابف السنة الواحدة

تبدأ مدرسة بتعميـ السباحة .  موضوع تعمـ المغة بتعمـ السباحةDillerيقيس 
لألطفاؿ عند وصوليـ الشير الثامف بمعدؿ درس مف ثالثيف دقيقة كؿ يـو حتى يتعمـ 
ىذا الرضيع العـو وتحريؾ الذراعيف يحتاج إلى مئة ساعة تعمـ، بينما يحتاج ابف السنة 

الثانية إلى نصؼ ذلؾ العدد، أما ابف السنة السابعة فيو أسيميـ ألنو يستوعب التعميمات 
 (17) .ولو خبرٌة في االنتظاـ والتعميؿ والربط

 إلى أف السّف النموذجية لتعّمـ األجنبية ىي سّف البالغ الذي يممؾ Dillerويخمص 
دوافع جيدة، اف توفر لو المدرس الجيد فسيكوف خير متعمـ لمغة األجنبية، باستثناء جانب 

. األصوات
: ماذا عن المغة األجنبية والعربية-   

مف الواضح أف التفريؽ بيف أحادي المغة وثنائي المغة وأجنبي المغة، يساىـ الى حد 
وبالنسبة لطفمنا العربية ونتيجة . المغة األـ تكتسب في سف معينة. كبير في تيسير اإلجابة

لعوامؿ متنوعة، فإنو يستثمر قدرا كبيرا مف طاقتو الذىنية في اكتساب ليجتو األـ التي 
تختمؼ عف العربية الفصيحة بنسب متفاوتة يحددىا الموقع المغوي والفكري لمباحث في 

أف الواقع المزدوج ىذا يؤرؽ الثقافة العربية المعاصرة، . القضية والبيئة المغوية المدروسة
ويشكؿ منفذا نفسيا واجتماعيا وسياسيا، ما زاؿ قابال لمعاودة استعمالو والتنغيص بو عمى 



 52 

تسخير المراحؿ المبكرة مف حياة الطفؿ ليتمكف مف النظاـ العربي الفصيح، ينسجـ . األمة
مع طبيعة المرحمة وأىدافيا، وينسجـ مع بقية المراحؿ التالية، ىذا مع العمـ أف المغة 

األجنبية ميما تضمع بيا الفرد والجماعات، عاجزة عف النفاذ إلى أعماؽ الشعور 
الوجداني، ولذلؾ فيي لباس خارجي يرتدى، اصطناعا حينا واعتباطا حينا آخر، ثـ ال 

يمبث أف يالبس صاحبو، حتى يحؿ محؿ الجمدة الحساسة في جسـ اإلنساف، فال يتالءـ 
مع األعضاء وال ىو يترؾ المساف األـ يؤدي وظيفتو في حمؿ الشعور والحس وجالء 

إف عبء العامية يتضافر مع المغة األجنبية ليضع الناشئ يواجو . العضوية الطافرة
المغة الدارجة والمغة : عقبات تربوية عديدة تعزى إلى أنو ينتقؿ بيف مستويات لغوية ثالثة

الفصحى ثـ المغة األجنبية، وىكذا ينضاؼ خطر االزدواجية إلى خطر الثنائية فيعجز 
الناشئ بذلؾ عف حذؽ العربية وىو مف أكثر المشاكؿ خطرا عمى مصير العربية، فنحف 

زيادة عمى التعب الذي يالقونو في ... نكمؼ األبناء مشقة كبيرة في استيعاب لغة ثانية
. (18 )تعمـ لغتيـ القومية لبعدىا عف لغة التخاطب اليومي في المنزؿ والشارع

مف أساتذة جامعة % 49وتكرار التساؤؿ مع سيد حامد حريز حوؿ السبب في أف 
قد يؤدي إلى ... ال يجيدوف المغة العربية وىي لغتيـ األولى والمغة القومية لمبالد (عربية)

اإلشارة إلى أف المغات األخرى تنمو عمى حساب المغة األـ، ىذا التخمؼ المأساوي ال 
 .نجده عمى مستوى حرفة يدوية بؿ عمى مستوى الجامعة وتكويف القيادات االجتماعية

(19) 
اف . يجب أف يمقى البعد االقتصادي اىتماما واضحا، خاصة في دوؿ العالـ الثالث

إنيا الفئة التي . عددا محدودًا ىو الذي يصؿ إلى مرحمة االنتفاع بالمغة األجنبية اإللزامية
والتساؤؿ الذي قدمو شكري فيصؿ يحتاج إلى تدبير . تحتاج إلى معرفة المغة األجنبية

جابة عممية  ىؿ مف المصمحة العربية العممية واالقتصادي أف نسوؽ الطالب جميعا )وا 
 (20 )".إلى تعمـ المغة األجنبية أـ أف ىناؾ أساليب أخرى لتحقيؽ االنفتاح الثقافي

تقانيا ينتيي إلى درجة الضياع ما لـ توفر ليا  ىذا مع العمـ أف تعمـ أي لغة وا 
 .ظروؼ االستمرار
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بأمر التعميـ العاـ، وجّؿ الطمبة -  كما ىو معروؼ– تضطمع وزارة التربية والتعميـ
منتظموف في مدارس الحكومة، وال يدرس فييا مف -  أو مراحمو–في مرحمة التعميـ العاـ 

المغات األجنبية غير المغة االنجميزية، ىذا إذا أغفمنا دروس المغة الفرنسية التي جرت 
. تجربتيا مادة اختيارية في بعض المدارس الثانوية الحكومية

ويبدأ الطمبة بدراسة المغة االنجميزية في مدارس الحكومة في الصؼ الخامس 
االبتدائي، وتظّؿ مالزمة ليـ طواؿ مرحمة التعميـ العاـ، فيي مادة إجبارية يؤدي التقصير 

وىي تبدأ بخمس حصص أسبوعيًا في . فييا الى قصور الطمبة عف مواصمة التعميـ
الصفيف الخامس والسادس، وتصير ستًا في الصفوؼ اإلعدادية الثالثة، وتعود إلى خمس 
في التعميـ الثانوي األكاديمي، وتصيُر حصتيف في التعميميف الصناعي والزراعي، وستًا 

انظر )في التعميـ التجاري، وخمسًا في التعميـ التمريضي، وأربعًا في التعميـ الفندقي 
. (الخطة الدراسية لممرحمتيف اإللزامية والثانوية في نياية ىذه الكممة

ذا كانت مدارس الحكومة تبدأ بتدريس المغة االنجميزية في الصؼ الخامس  وا 
 كما –االبتدائي، وتقتصر عمى تدريسيا مف المغات األجنبية، فاف جّؿ المدارس الخاصة 

 تبدأ – 1987يظير مف تقرير أعده قسـ المغات األجنبية في وزارة التربية والتعميـ سنة 
بتدريسيا في األوؿ االبتدائي، وبعض المدارس تبدأ في رياض األطفاؿ، وتدريس المغة 

. الفرنسية إلى جانب تدريس االنجميزية، وبعضيا يدرس ثالث لغات أجنبية
ذا كانت مدارس الحكومة وجّؿ المدارس الخاصة تدرس كّؿ العمـو   عدا المغة –وا 
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 بالمغة العربية، فإف بعض المدارس الخاصة قد أقامت برامج لتأىيؿ –األجنبية بالطبع 
. بعض الطمبة لنيؿ شياداٍت غير أردنية، فتدّرس بذلؾ كّؿ العمـو بالمغة األجنبية

 * * * *
وقد حددت وزارة التربية والتعميـ منطمقات تعميـ المغة االنجميزية في مدارس 

: الحكومة، فرأت أف ثمة ثالثة منطمقات لتعميميا، ىي
إف المغة االنجميزية إحدى سبؿ توثيؽ الروابط، والتفاىـ، والتعاوف بيف األردف  -1

. وأقطار العالـ
إف معرفة جميرة مف األردنييف لمغة االنجميزية أساسيٌّ لنمو األردف اقتصادًا وتعميمًا  -2

فإذا ما نظر المرء مثاًل إلى ميداف المصارؼ والتجارة الدولية، أو التفت إلى . وتقنية
والمغة . التقدـ العممي واألبحاث العممية، ألفى الحاجة ماسة إلى لغة أجنبية رئيسية

األجنبية المرشحة لذلؾ في األردف ىي المغة انجميزية، ألسباب تاريخية، ولمكانة 
تمؾ المغة في الوقت الراىف، بوصفيا المغة العالمية لمعمؿ والتكنولوجيا واالتصاالت 

 .الدولية

إف تعمـ لغة ثانية ذو قيمة تربوية كبيرة، فيو يزيد مف وعي الناشئ، وينمي تذوقو  -3
  *.لمغتو ولثقافة أمتو، ويبصره بثقافة أخرى، وأنماط أخر مف الفكر

وعمى الرغـ مف حاجة ىذه المنطمقات إلى مناقشة، وأنيا أعطت لمغة األجنبية حقًا 
مف حقوؽ المغة العربية، فإنيا تجيء دوف طموح مف المجتمع قد أوتي سعة الماؿ وضيؽ 

فمنعد . العمـ، فتباىى بأف أبناءه يحسنوف اإلنجميزية أو الفرنسية خيرًا مما يحسنوف العربية
عف ذا كما يقوؿ الشاعر الجاىمي بعد وقوفو عمى األطالؿ، ولنمض فيما نحف فيو مف 

. أمر أثر تعميـ المغة األجنبية في المغة العربية في التعميـ العاـ
وال . األصؿ في برنامج الطالب الدراسي أال يكوف فيو غير المغة العربية: وأقوؿ

نما أعني كّؿ ما يتمقاه بالمغة العربية مف  أعني بالمغة العربية نحوىا وصرفيا وأدبيا وا 
ولذلؾ فيمكف عد الحصص الخمس الالتي يخّصصف لمغة . شتى المعارؼ والعمـو

االنجميزية في الصفيف الخامس والسادس مستمبف مف المغة العربية، وعّد الحصص الست 
                                                 

*
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المواتي يشكمف خمس برنامج الطالب في المرحمة اإلعدادية جْورًا عف المغة العربية، 
. وكذلكـ في المرحمة الثانوية

أيعني ىذا أنؾ ال تعترؼ بحاجة المجتمع إلى لغة أو لغات أجنبية، فنحف : وقد يقاؿ
ف ترامت أطرافو، وَضيٍَّؽ عمى رحبو وأف لنا مع شعوب العالـ . اآلف في عالـ صغير وا 
ف عمينا واجبًا تجاه . روابط سياسية واقتصادية وثقافية، يجدر بنا أف نستبقي ُعراىا وا 

تاريخ عّبرت عنو لغاٌت بائدة، نراىا منقوشة عمى ديار شاخصة ودارسة وعافية، وعمى 
رموس تضـ عظامًا نخرة؟ 

بمى، نحف في حاجة إلى لغة ولغات أجنبية أال تستعبدنا أو أف نتعبدىا، كما : أقوؿ
تعبدنا المغة االنجميزية في المشرؽ، واستعبدتنا الفرنسية في المغرب، فصرفنا القرف 

 أندرس العمـو –عقيـ :  أستأذنكـ أف أقوؿ–العشريف أو انصرؼ عنا ونحف في جدؿ 
باالنجميزية أو الفرنسية أـ ندرسيا بالعربية؟ 

نحف في حاجة إلى لغة أو لغات أجنبية ال تحيؿ األصؿ فرعًا والفرع أصاًل، : وأقوؿ
. والعربية ىي األصؿ، وكؿ ما سواىا فرع

 * * *
لقد كفؿ زميمي الدكتور محمد عمايرة الحديث عف أثر المغة األجنبية عمى المغة 

وأستأذنكـ إذا وقفت . العربية قبؿ عيد الطمب أو عيد رياض األطفاؿ كما نصطمح اليـو
قميال عند العالقة بيف تسميات بعض مراحؿ التعميـ العاـ وبيف مسمياتيا، فقد يأخذ 

بعضكـ عمّي أنني قد أخذت أنأى عف الموضوع الذي شرفني زمالئي المنتدوف بالحديث 
. عنو، وىو التعميـ العاـ

يدخؿ الطفؿ المدرسة فيتعمـ مبادئ القراءة والكتابة ومبادئ العمـو مف حساب يكاد 
يقتصر عمى العمميات األربع، وعمى قدر مف تعرؼ واجبو الديني والوطني مف تربية 

دينية، وتربية وطنية، وقدر مف تعرؼ ما يخيط بو مف طبيعة، فكؿ ما يتمقاه مبادئ تمحو 
ولذلؾ تسمى ىذه المرحمة بالمرحمة االبتدائية، وقد كاف المرّبوف يقدروف أف الطفؿ . أميتو

تزاؿ أميتو إذا أنيى أربع سنوات دراسّية، ولذلؾ كانت مصر تجعؿ المرحمة االبتدائية أربع 
أما في األردف . سنوات، واعتقد أف بعض الدوؿ العربية كالمممكة السعودية تجعميا كذلؾ

وفمسطيف فقد كانت ستا وسبعا، وىي اليـو ست سنوات عندنا، مقدريف أف محو األمية 
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. الحقيقي ال يتحقؽ دوف ذاؾ
 واف كانت لممجتمع حاجة –ىذه مرحمة تأسيس لغوي وديني ووطني، أيحؽ لنا فييا 

 أف ندخؿ الطفؿ في عالـ غريب، وأف ندخمو في عالـ غريب، –إلى لغة أو لغات أجنبية 
وأف ندخمو في تجربة لغة أجنبية وىو ما يزاؿ يتعثر في لغتو؟ أال تروف أف جيد الطفؿ 

كّمو يجب أف يتجو نحو لغتو؟ 
أنؾ تقمؿ مف قدرة الطفؿ، فبمكنتو أف يتعمـ مبادئ لغة أجنبية في ىذه : وقد يقاؿ

وتعّمـ المغة األجنبية في سف . المرحمة المبكرة دوف أف تتأثر عربيتو بتمكـ المغة األجنبية
مبكرة أعمؽ في نفس الطفؿ، فالعمـ في الصغر كالنقش في الحجر كما يقاؿ، ودلت 

التجربة في بعض المدارس الخاصة أف الطفؿ لـ يتعمـ لغة أجنبية واحدة بؿ لغتيف بؿ 
. ثالثاً 

ال أقمؿ مف قدرة الطفؿ، ولكف ىذه القدرة مف حقيا أف تتحقؽ في المغة : وأقوؿ
فإذا كاف بمكنة الطفؿ أف يتعمـ مبادئ لغة أجنبية دوف أف تتأثر لغتو العربية . العربية

وتمجأ بعض المدارس الخاصة مف أجؿ . فيذا يعني أنو يستطيع أف يجود في العربية
إثبات دعواىا إلى أف تقيس بمدارس الحكومة حيث التعّثر في العربية قبؿ الخامس 

. والقياس فاسد في اصطالح المناطقة الختالؼ العمة. االبتدائي دوف لغة أجنبية
ولبعض المربيف قالة كقالة المدارس الخاصة في عدـ تأثير المغة الثانية عمى المغة 
األولى في السف المبكرة، وىـ يستندوف في ذلؾ إلى تجارب في أقطار أو في بيئات غير 

وال يأتي عدـ . أال أثر، فيجب أال يعّمـ الحكـ-  مثالً –فإذا قالت تجربة أمريكية . بيئتنا
التعميـ مف اختالؼ الطفؿ األمريكي عف الطفؿ األردني في ذاتو، َفَضْع طفمنا وسط لغة 
غازية ال مغزوة، وضعو في عشريف برنامجا تمفازيًا لألطفاؿ مف قنوات متعددة في وقت 

 ينطؽ – كما ىو عندنا –واحد ال يسمع فييا غير المغة االنجميزية ال في برامج لألطفاؿ 
باإلنجميزية أو الفرنسية، َوَضْعُو أماـ مكتبة لألطفاؿ إذا فتح الطفؿ بعض كتبيا قرأ وسمع 

باإلنجميزية، فأي أثر لمغة الثانية عمى الطفؿ بعد ذلؾ؟ 
وشأف الطمبة في المرحمتيف اإلعدادية والثانوية مع المغة األجنبية غير شأنيـ في 
المرحمة االبتدائية، فيـ في ىاتيف المرحمتيف قد أصابوا قسطًا مف العربية الفصيحة ال 

. نتخوؼ معو ضير المغة األجنبية
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ومما يخفؼ ذاؾ الضير أف بيف العربية والمغات األجنبية التي تدرس عندنا افتراقًا 
-  كما نعرؼ جميعاً –كبيرًا، فكؿ منيا مف فصيمة لغوية غير فصيمة األخرى، فالعربية 

ولذا، . مف فصيمة المغات السامية، واإلنجميزية والفرنسية مف المغات اليندية األوروبية
نبدو في تعممنا اإلنجميزية أو الفرنسية أننا نتعمـ لغة مفارقة تماما لمغتنا، مفارقة تصريفًا 

. وكممًا وتركيبًا لغوياً 
ولذلؾ فأنا ال أجد أثرًا عمى المغة العربية مف المغة االنجميزية أو مف أية لغة مف 

فصيمتيا طالما ظممنا نقوى الطمبة في المرحمتيف اإلعدادية والثانوية بالمغة العربية فوؽ ما 
يتمقوف بالمغة االنجميزية بكثير، ونزودىـ بأفكار في كؿ العمـو بالمغة العربية، بحيث 

. يستدعى أفكار الطمبة أو تتداعى بالمغة العربية، فتمتحـ الفكرة واأللفاظ والتراكيب
فال مشكمة لمغة العربية عندنا مف تعميـ المغات األجنبية في المرحمتيف اإلعدادية 

نما المشكمة في المغات األجنبية، وىذه ليست موضوعنا ولكف ال بّد مف . والثانوية، وا 
التحذير مف المحاوالت التي تقـو اليـو بحؿ مشكمة المغات األجنبية عمى حساب المغة 

. العربية بتدريس مادة أو بعض مواد الخطة الدراسية بالمغات األجنبية
ولكف عدـ التأثير المباشر عمى العربية مف تعميـ المغات األجنبية ال يعني انعداـ 
التأثير، فإف ثمة تأثيرًا غير مباشر، ومف ذاكـ ما يأتي مف الموازنة بيف العربية والمغات 
األجنبية، ومنو ما يأتي مف مكانة المغات األجنبية في المجتمع، ومنو أتّي مف خارج 

. الديار
أما ما يأتي مف الموازنة فيو أف بعض الطمبة يوازف بيف العربية والمغات األجنبية 
مالئيا،  صعوبة ويسرا، وتترجح ليـ صعوبة العربية في نحوىا وصرفيا ورسـ حروفيا وا 

فيخّذلوف زمالئيـ عف العربية، وتنتقؿ اآلفة إلى معممي العربية، وواضعي المناىج، 
ومؤلفي الكتب المدرسية، فيمجأوف إلى التيسير بعد التيسير حتى باتت كتب العربية ال 

. تعمـ العربية
وأما مكانة المغة األجنبية في المجتمع فكبيرة عمى الرغـ مف قمة استعماليا في الحياة 

وقد قّر في نفس بعض الناس أف استعماؿ لغة مختمطة مف العربية . اليومية في المحادثة
 يدؿ عمى اليسار والثقافة، كما تدؿ تسمية المحاؿ التجارية Franco-Arabواألجنبية 

بأسماء أجنبية عمى الذوؽ الرفيع، وأعطيت كثير مف المصنوعات الوطنية أسماء أجنبية 
لتدؿ عمى أنيا لطمية، أي تضارع األجنبية في الجودة، وتقوى عمى مالطمتيا في 
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. األسواؽ
الصناعة والفف، ومع : وأما اآلتّي مف خارج الديار فكثير، ويتبدى غالبًا في شيئيف
رشادات باألجنبية ودعايات ومع الفف أفالـ تمفازية . الصناعة أسماء وشركات أجنبية وا 

وسينمائية، ولمتمفازية منيا عندنا قناة خاصة يرنو الطمبة إلييا في العشي واآلصاؿ، 
وأغانّي أجنبية تمأل أسماعيـ وقموبيـ حتى تشكمت عندنا فرؽ تضـ عددا مف طمبة 

. المرحمة الثانوية قد اختصت بالغناء األجنبي
وعمى الرغـ مف أنني ال ألحظ تأثيرا بينا لتعميـ المغة األجنبية عمى المغة العربية في 
المرحمتيف اإلعدادية والثانوية، فإنني أتساءؿ عف العالقة بيف التعميـ العاـ وما نشاىده في 
المجتمع، أليس جؿ مف نراىـ يظاىروف أو يتظاىروف باألجنبية في المجتمع ممف مروا 
بالتعميـ العاـ، فأصابوا منو قدرا قؿ أو كثر، ولكنيـ لـ يصيبوا قدرا مف األجنبية يمكنيـ 

مف قراءة جممة دوف تعثر، أو فيـ ما يقولو السائح األجنبي، أو الكالـ بالمغة التي يظاىر 
بيا عمى العربية؟ أليس الشباف الذيف ال أتيميـ في وطنيتيـ، والذيف شاعت بينيـ أغنيات 

ممف مروا بالتعميـ  (أريد أف أعود إلى أورشميـ فقد انتيى األسر البابمي)صييونية، كأغنية 
العاـ، ولـ يفيموا ما يسمعوف وما يرددوف؟ 

ىؿ لنا أف نرجع النظر في فمسفتنا في تعميـ المغات األجنبية عندنا، ففمسفتنا الحالية 
في تعميميا، كما يتبدى مف أىداؼ تعميميا التي ذكرىا في بداية حديثي، تنطمؽ مف 
المنفعة، وىي فمسفة تصير التعميـ سمعة، وال تفرؽ بيف األساسي والثانوي،طالما أف 

. المنفعة تتحقؽ لصانع السمعة والمتجر بيا
، فنفرؽ بيف الحاجة والضرورة، ونقوؿ نحف في حاجة : قد نجد أف فمسفة الحاجة أقـو

إلى لغات أجنبية لغايات كذا وكيت، فنعد أناسًا أكفياء لتحقيؽ تمؾ الغايات، ألف إعداد 
الدليؿ السياسي غير إعداد العالـ بالمغة، رجاؿ السمؾ السياسي غير إعداد ميندسيف نريد 

. منيـ أف يتعمموا صناعة اآلالت الدقيقة في الياباف
وفي ضوء فمسفة الحاجة يصير فرض المغة األجنبية عمى الطمبة كافة في جميع 

مراحؿ التعميـ العاـ ما وراء الحاجة ويصبح إكراه الطمبة، القادريف وغير القادريف، 
والراغبيف والعازفيف، عمى تمقي لغة أجنبية أو لغتيف أو ثالث، بمعدؿ ست حصص في 
األسبوع لمدة ثماني سنوات في مدارس الحكومة واثنتي عشرة سنة في المدارس الخاصة 

. ما وراء الحاجة
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ىذا موضوع يطوؿ الحديث عنو، فيكفي اآلف لضيؽ الوقت اإللماح دوف اإليضاح، 
وأتشرؼ بدعوة زميمي الدكتور محمد عواد، ليحدثنا عف أثر المغة األجنبية في المغة 

 العربية في مرحمة التعميـ الجامعي، والسالـ عميكـ،،،
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مقدمـة - 1
يشكو الكثير مف المواطنيف األردنييف مف تربوييف ومف آباء وأميات ورجاؿ صحافة 
عالـ مف ضعؼ األداء بالمغة العربية سواء أكاف ذلؾ عمى مستوى طمبة المدارس في  وا 

المرحمة )مراحؿ التعميـ قبؿ الجامعي أي المرحمة االبتدائية، والمرحمة المتوسطة 
ويمكف أف . ، والمرحمة الثانوية، أـ كاف ذلؾ عمى مستوى التحصيؿ الجامعي(اإلعدادية

يعزى الضعؼ بالمغة العربية إلى أسباب متعددة تتعمؽ بالمنياج، والكتب المقررة، وطرائؽ 
عداد المعمميف وأساليب التقويـ، عالوة عمى  أثر تعمـ المغة والمغات األجنبية "التدريس وا 

وبالذات في المرحمة االبتدائية كما ورد في االستفتاء الذي وجيتو " في تعمـ المغة العربية
إدارة التربية في المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمـو إلى المسؤوليف عف تعميـ المغة 
..." العربية بوزارات التربية وغيرىا مف الوزارات المعنية بالتعميـ العاـ في مراحمو المختمفة

(. 25: 1983المعموري )
وفيما يتعمؽ بالموضوع الذي ييمنا اآلف وىو أثر تعميـ المغة أو المغات األجنبية 

عمى التحصيؿ في المغة العربية فقد ورد في التقرير فقد ورد في التقرير الذي أعده محمود 
تقرير عف نتائج االستفتاء الخاص بتعميـ المغة العربية "رشدي خاطر ورفاقو الموسـو بػ 

: ما يمي" في مراحؿ التعميـ العاـ بالبالد العربية
اختمؼ الرأي في أثر تعميـ المغة األجنبية في تعمـ المغة العربية في المرحمة "

االبتدائية، فيناؾ خمس دوؿ يرى المسؤولوف فييا أف تعمـ المغة األجنبية يؤثر سمبيًا عمى 
تعمـ المغة العربية، ودولتاف يرى المسؤولوف فييما أف ىذا التأثير السمبي إنما يكوف في 

بداية المرحمة وال خطر لو في نيايتيا، وخمس دوؿ يرى المسؤولوف فييا أف ال خطر ليذا 
التعميـ عمى المغة العربية، عمى حيف ترى دولتاف أف ىذا التعميـ مف عوامؿ إثراء المغة 

(. 26: 1983المعموري )". العربية، وتقؼ دولة واحدة دوف أف يكوف ليا رأي واضح
وىناؾ بعض الدراسات العربية عف أثر تعمـ المغة األجنبية عمى المغة العربية في 
مراحؿ التعميـ االبتدائي والمتوسط والثانوي بينما ال توجد دراسات موازية عمى المستوى 

الجامعي مما حدا بي إلى إجراء دراسة ميدانية بيدؼ التعرؼ عمى أثر تعميـ المغة 
األجنبية أو استعماليا لغة لمتدريس عمى التحصيؿ في المغة العربية، وىي األولى مف 

. نوعيا في األردف
: منطمقات الدراسة ومجتمعها- 2
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تفترض ىذه الدراسة أف مستوى األداء في المغة العربية لمطالب العربي المتخصص 
في المغة االنجميزية وآدابيا الذي مضت عميو ثالث سنوات ونيؼ وىو يدرس المغة 

أدنى منو لمطالب الجامعي  (131) ساعة معتمدة مف أصؿ ()87/66االنجميزية بواقع 
المتخصص في المغة العربية وآدابيا الذي أمضى ثالث سنوات ونيؼ في دراسة المغة 

وتفترض الدراسة أيضا . (125) ساعة معتمدة مف أصؿ ()81/60العربية وآدابيا بواقع 
أف مستوى األداء في المغة العربية لمطالب العربي المتخصص في التاريخ الذي يتمقى 
تدريبا في المغة االنجميزية بواقع ست ساعات معتمدة فقط بينما يدرس كافة المساقات 

ساعة معتمدة بالمغة العربية أفضؿ مف مستوى أداء الطالب العربي  (119)المتبقية بواقع 
المتخصص في عمـ الحاسب الذي مضت عميو أيضًا ثالث سنوات ونيؼ وىو يتمقى 

 الذي يتمقاه طالب التاريخ ولكنو يدرس بقية المواد بالمغة ()نفس التدريب في المغة العربية
االنجميزية باستثناء مساقي المغة العربية وآدابيا وبعض المساقات االختيارية المحدودة 

. جدا
ولمتعرؼ عمى مستوى األداء في المغة العربية لطمبة أربعة تخصصات ىي 

 طالبا وطالبة 48التخصصات باالنجميزية والعربية والتاريخ والحاسوب، فقد ُطِمَب إلى 
 طالبا 34مف طمبة السنة الرابعة في قسـ المغة االنجميزية وآدابيا في جامعة اليرموؾ، و 

 طالبا وطالبة مف طمبة تخصص 34وطالبة مف طمبة تخصص المغة العربية وآدابيا، و 
 طالبا وطالبة مف طمبة تخصص الحاسوب كتابة موضوع إنشاء تحت 24التاريخ، و 

وقد ُأْعِطَي جميُع الطمبة ساعة كاممة لكتابة ". فرص العمؿ أمامي كخريج"عنواف 
الموضوع الذي تـ تصحيحو فيما بعد بإشراؼ مباشر مني وبالتعاوف مع اثنيف مف 

. المختصيف في تدريس المغة العربية

                                                 

 ساعة معتمدة لمطمبة 66 ساعة معتمدة في المغة االنجميزية وآدابيا لطمبة التخصص المنفرد و 87( )
. الذيف لدييـ تخصص رئيس في المغة االنجميزية وآدابيا وآخر فرعي في موضوع آخر

 ساعة معتمدة لمطمبة 60 ساعة معتمدة في المغة العربية وآدابيا لطمبة التخصص المنفرد، و 81( )
. الذيف لدييـ تخصص رئيس في المغة العربية وآخر فرعي في موضوع آخر

عمى طمبة التخصص في التاريخ وفي الحاسوب شأنيـ في ذلؾ شأف جميع طمبة الجامعة أخذ  ()
مساقيف بواقع ثالث ساعات معتمدة لكؿ منيما في المغة االنجميزية ومساقيف آخريف بواقع ثالث 

. ساعات معتمدة لكؿ منيما في المغة االنجميزية
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: ()نتائج الدراسة- 3
: تشير نتائج الدراسة بشكؿ عاـ إلى ما يمي

يتمتع طمبة تخصص المغة العربية ِبَنَفٍس أطوؿ مف طمبة المغة االنجميزية، إذ بمغ  - أ
كممٍة لكؿ طالب متخصص في المغة العربية  (400)معدؿ طوؿ موضوع اإلنشاء 

. كممة لكؿ طالب متخصص في المغة االنجميزية (0250و
يسترسؿ طمبة تخصص المغة االنجميزية في الكتابة أكثر مف طمبة الحاسوب وطمبة  - ب

( 250)الحاسوب أكثر مف طمبة التاريخ، إذ بمغ معدؿ عدد كممات موضوع اإلنشاء 
( 80)كممٍة لطمبة الحاسوب، و  (200)كممة لطمبة تخصص المغة االنجميزية، و 

 .كممًة لطمبة التاريخ

: تحميل النتائج- 4
أشارت جداوؿ الدراسة إلى أّف معدَؿ عدد األخطاء اإلمالئية لمطالب الواحد في 

، و 333، و 1.66، و 1.911المغة العربية، والمغة االنجميزية، والحاسوب، والتاريخ ىو 
 عمى التوالي مما يشير إلى أف مستوى طمبة الحاسوب أفضؿ بكثير مف مستوى 1.3

طمبة التخصصات األخرى جميعيا بما في ذلؾ مستوى طمبة تخصص المغة العربية 
أما الفرؽ بيف مستوى . ( لمغة العربية وآدابيا1.9111لمحاسوب مقابؿ . 333)وآدابيا 

 لصالح 0.245أداء طمبة تخصص المغة االنجميزية وطمبة تخصص المغة العربية فيو 
ونالحظ ىنا أف النتائج ال تتوافؽ مع االفتراضات الواردة . طمبة تخصص المغة االنجميزية

إذ أف أداء طمبة الحاسوب أفضؿ مف أداء طمبة التاريخ، بينما أداء طمبة  (2)في البند 
. المغة العربية أقؿ مف أداء طمبة المغة االنجميزية

وتشير الجداوؿ أيضا إلى أف األداء المغوي لطمبة تخصص الحاسوب ىو األفضؿ 
 عف المتوسط 0.97، بفارؽ 5.5، بمتوسط حسابي قدره 132إذ بمغ مجموع األخطاء 

، وىذا فارؽ ال يستياف 6.47الحسابي ألخطاء طمبة تخصص المغة العربية وآدابيا وىو 
وأما المتوسط الحسابي ألخطاء طمبة تخصص المغة االنجميزية وقدره . بو إحصائياً 

، فيو قريب جدا مف المتوسط الحسابي لطمبة تخصص المغة العربية، ويزيد عنو 6.947
وأما المتوسط الحسابي ألخطاء طمبة تخصص التاريخ فيو . 0.47بفارؽ بسيط ىو 

                                                 

 بعض األفكار والنتائج والتوصيات التي توصمت الييا ىذه – مف أجؿ ىذه الندوة –سأختار ( )
. أرجو أف أنشر الدراسة كاممة في إحدى المجالت المتخصصة. الدراسة
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األعمى بيف أربع مجموعات التخصص، وىذا يعني أف مستوى األداء في المغة العربية 
. المكتوبة لطمبة تخصص التاريخ ىو األدنى

وىكذا تبيف جداوؿ الدراسة أف مستوى األداء في المغة العربية المكتوبة لطمبة 
الحاسوب الذيف يدرسوف العدد األكبر مف المساقات الالزمة لتخرجيـ بالمغة االنجميزية 
يفوؽ بشكؿ كبير جدا أداء طمبة تخصص التاريخ الذيف يدرسوف معظـ المواد الالزمة 
لتخرجيـ بالمغة العربية، وتبيف أف الفرؽ في مستوى األداء في المغة العربية المكتوبة 

لطمبة تخصص المغة االنجميزية وآدابيا، وطمبة تخصص المغة العربية وآدابيا ليس كبيرا 
ويمكننا في ضوء ىذه النتائج اإلحصائية أف نقرر بعد وجود آثار لغوية . بؿ يكاد ال يذكر

سمبية عمى التحصيؿ في المغة العربية نتيجة لتعمـ المغة االنجميزية أو الستعماليا لغة 
ويمكننا أيضًا أف نعزو . ()تدريس في التخصصات المختمفة عمى المستوى الجامعي

الضعؼ الواضح لطمبة التاريخ إلى أف معدالت ىؤالء الطمبة في شيادة الدراسة الثانوية 
العامة أقؿ مف معدالت الطمبة اآلخريف بيف عينات الدراسة األربع كما تشير وثائؽ دائرة 

. 1984القبوؿ والتسجيؿ في جامعة اليرموؾ لعاـ 
كما يمكف أف يعزى تفوؽ طمبة الحاسوب إلى أف تحصيميـ في مختمؼ المباحث في 

. شيادة الدراسة الثانوية العامة، ومنيا بطبيعة الحاؿ المغة العربية، مرتفع أصالً 
: أسباب الضعف في المغة العربية عمى المستوى الجامعي- 5

إف إلقاء نظرة فاحصة عمى عينة األخطاء المبينة في جدوؿ عينة األخطاء الوارد 
في نياية ىذا البحث تبيف لنا أف األكبر منيا ناتج عف المغة العامية المحكية سواء أكاف 

ولعمو مف المفيد ىنا القوؿ بأف مف أىـ الفروؽ بيف . ذلؾ عمى مستوى القواعد أو المفظ
المغة العربية الفصيحة والمغة المحكية أف المغة المحكية ال تستعمؿ حركات الضـ والفتح 

، (3)، (2)وىذا ىو سبب األخطاء الواردة تحت البنػود ". سكف تسمـ"والجر وتتبع مبػدأ 
، "كاف معروفاً "بداًل مف " كاف معروؼ: "، وىكذا نجد الطالب يكتب(22)، و (6)، (4)

                                                 

وال يعني ىذا بطبيعة الحاؿ عدـ وجود آثار سمبية مف نوع آخر لتدريس المباحث األخرى بالمغة االنجميزية أو ( )
لتدريس المغة االنجميزية نفسيا، إذ إف لمموضوع انعكاسات حضارية بعضيا ايجابي يتعمؽ باالنفتاح عمى 

ولمتعرؼ عمى األبعاد . الحضارات األخرى والبعض اآلخر سمبي لو محاذير ثقافية تراثية حضارية خطيرة
، والعاشوري (1982)بوحوش : الحضارية لتعمـ المغات األجنبية عمى المغة واليوية العربية يمكف الرجوع إلى

لى  (1981)، واإلبراىيمي (1982)، والزعبي (1982)، والسفطي (01981  Tuckerمف الكتاب العرب، وا 

and Lambert (1973), O'doherty (1973)مف الكتّاب األجانب . 
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بداًل " لـ أستطيع أف أتخذ قرار ثابت"، "كما أف ىناؾ عددا"بدال مف " كما أف ىناؾ عدد
. الخ"...لـ أستطيع أف أتخذ قرارًا ثابتا"مف 

، فيي األخرى ناتجة (27)، (17)، (16)، (12)وأما األخطاء الواردة تحت البنود 
" خريجيف"في المغة المحكية ىو " خريج"عف تأثير المغة المحكية حيث إف جمع كممة 

والواقع أف ". متخذوف"وليس " متخذيف"ىو  (القرار)" متخذ"، وجمع كممة "خريجوف"وليس 
معمميف، خريجيف، نجاريف، )المغة المحكية تستعمؿ صيغة جمع المذكر السالـ المنصوب 

في جميع الحاالت سواء أكانت الكممة فاعال أـ مفعوال بو أـ مجرورة  (الخ...فراشيف
. بحرؼ الجر أـ مضافة في تركيب المضاؼ والمضاؼ إليو

مف عينة األخطاء  (18)، و (11)ويمكف أيضا إرجاع األخطاء الواردة إزاء الرقميف 
األمور ليست "بدال مف " األمور ليس بيدي"وىكذا يقوؿ الطمبة . إلى أثر المغة المحكية

مف حيث التذكير والتأنيث ألنيـ ال يستعمموف " ليس"أي ال يراعوف اتفاؽ االسـ مع " بيدي
نما يستعمموف كممة " ليس" التي ال تقبؿ عالمة التأنيث إذ يقاؿ " مش"في المغة المحكية، وا 

". أىمي مش موجوديف"و " ىياـ مش موجودة"و " عمي مش موجود"في المغة المحكية 
مف " مش"، ولكنو يعامميا معاممة "ليس"وىكذا يستعمؿ الطالب الكممة العربية الفصيحة 

وعندما ننتقؿ إلى . حيث االتفاؽ مع المبتدأ فيما يتعمؽ بالتذكير والتأنيث واألفراد والجمع
نالحظ أف ىذا  (18)حذؼ النوف مف آخر الفعؿ المضارع كما ىو مبيف في البند رقـ 

إخوانؾ "ففي المغة المحكية ال نقوؿ أبدا . الخطأ أيضًا يعود إلى المغة العامية المحكية
نما نقوؿ " يسبحوف في البحر الميت وىكذا نجد أف ". إخوانؾ بسبحوا في البحر الميت"وا 

وال بد لنا . العدد األكبر مف األخطاء يعود عمى األثر السمبي لمغة العربية العامية المحكية
مف القوؿ في ىذا المجاؿ إف المغة العامية المحكية ليست غريبة عف المغة العربية 

الفصيحة ولكنيا تختمؼ عنيا في مجاالت نحوية وصرفية ىامة كما بينا وبالتالي ال بد 
مف أخذ ىذه الفروؽ بعيف االعتبار في وضع المناىج والمواد التعميمية لطمبة مدارسنا 
االبتدائية واإلعدادية والثانوية إذا أردنا الحفاظ عمى المغة العربية الفصيحة والحد مف 

وبدوف ذلؾ ال يمكف تخريج طمبة يستطيعوف استعماؿ لغة . سطوة المغة العامية المحكية
وال بد . المتعمميف والمثقفيف العرب ناىيؾ عف االستعماؿ الفاعؿ لمغة العربية الفصيحة

مف التأكيد أيضًا عمى أف معالجة ىذه الفروؽ وبالتالي العمؿ عمى إيجاد الممكة المغوية 
ألبنائنا الطمبة وتقويتيا يجب االىتماـ بيا في مراحؿ التعميـ قبؿ الجامعي وفي مرحمتي 

. التعميـ االبتدائي واإلعدادي بالذات
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البند رقـ )وباإلضافة إلى ما تـ إثباتو، فال بد مف اإلشارة إلى بند األخطاء التركيبية 
ونالحظ ىنا أف األمثمة الستة المعطاة في عينة األخطاء . في عينة األخطاء (19)

التركيبية تشير إلى اضطراب واضح في التركيب الجممي، والتتابع والترابط المنطقي بيف 
أجزاء الجممة الواحدة، باإلضافة إلى األثر الواضح لمغة المحكية في ىذا المجاؿ وبخاصة 

بسمعوا كالـ "، و "إما إف شاء اهلل أنني سوؼ أرى فرصة أمامي"في المثاليف األخيريف 
". المدرسة وال غمبة في تدريسيـ

، في ثبت عينة (28)، (21)، (15)، (14)، (13)، (5)أما األخطاء ذوات األرقاـ 
األخطاء فمردىا إلى عدـ تطبيؽ قواعد المغة العربية الفصيحة بشكؿ صحيح فبينما 

االستعماؿ الصحيح عمى أساس أف الكممة  (5)استعمؿ الطالب سالحا في الخطأ رقـ 
إال أنو لـ يجر التغيير الالـز عمى كممة ذو لتصبح ذا " اعتبر"مفعوؿ بو ثاف لمفعؿ 

و  (15)و  (13)وأما فيما يتعمؽ باألخطاء في . وبالتالي تتفؽ مع االسـ الذي تصفو
، فتدؿ عمى تطبيؽ خاطئ تماما الستعماؿ حروؼ الجر، والظروؼ والممنوع مف (21)

( 28)، و (14)وأما الخطآف في . الصرؼ وال يمكف إرجاع ذلؾ إلى أثر المغة المحكية
" أو"فميسا بالخطأيف الكبيريف وربما يكوف استعماليما مقبوال، وىذا أيضا شأف استعماؿ 

ومف الجدير بالذكر أف عدـ استعماؿ حرؼ . ( في عينة األخطاء7رقـ )" أـ"بدال مف 
يمكف إرجاعيا إلى أثر ( (30)رقـ )واالستعماؿ الخاطئ في التمييز ( (29)رقـ )العطؼ 

، فسببيا عامؿ السرعة وعدـ (20)و  (9)، و (8)وأما األخطاء في . المغة االنجميزية
تمكف الطمبة مف مراجعة ما كتبوه إذ ال يعقؿ مثال أف يرفع طالب تخصص المغة العربية 

خريجا واحدا " خريجي الجامعات"أو أف يعتبر " مف"األسماء المجرورة بحرؼ الجر 
أما قوؿ طالب تخصص المغة العربية . وبالتالي يشير إلييـ بصيغة الضمير المنفرد

فيو بسبب اعتقاده أف العدد يتفؽ مع صيغة " أحد القصور"بدال مف " إحدى القصور"
نما " ىذا قصور"الجمع وىي مؤنثة إذ ال نقوؿ  ". ىذه قصور"وا 

( في عينة األخطاء (1)الخطأ رقـ )االستعمار البغيظ "بقي أف نبيف أف قوؿ الطمبة 
إلى أثر المغة العامية وبالذات المغة العامية المستعممة في الريؼ التي تحولت . يعود

الخطأ رقـ )وأما عدـ اتفاؽ الفعؿ مع المبتدأ فيما يتعمػؽ بالعدد . الضاد فييا إلى الظاء
. فمرده إلى أف الطمبة يقوموف بتطبيؽ قواعد المغة المحكية عمى المغة الفصيحة( (10)

فنحف نعرؼ أف الفعؿ في المغة العربية المحكية يتخذ شكال واحدا سواء أكاف قبؿ االسـ 
أىميـ "، و"بمعبف البنات في الشارع"أو " البنات بمعبف في الشارع: "أـ بعده إذ يقولوف
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وىكذا تعمـ الطالب أف الجممة الفعمية ". سافروا أىميـ قبؿ يوميف"أو " سافروا قبؿ يوميف
والحظ أف الفعؿ عندما يرد في أوؿ الجممة . ىي النمط السائد في المغة العربية الفصيحة

وأعتقد أنو " يرفض الطالب"ال يتفؽ مع فاعمو مف حيث العدد بؿ يبقى مفردا كما في 
وأما عدـ استعماؿ طالب المغة االنجميزية لمضمير . يبقى كذلؾ عندما يأتي بعد الفاعؿ

في حالة المثنى فمرده أيضا إلى أننا في المغة العامية المحكية ال نستعمؿ المثنى ونحؿ 
وأما استعماؿ طالب التاريخ لالسـ الموصوؿ بعد النكرة فيمكف أف يكوف ىو . الجمع محمو

عندي ولد "اآلخر بسبب المغة العامية المحكية إذ ال يسمع المرء ىذه األياـ جمال مثؿ 
وىكذا نالحظ األثر الكبير لمغة العامية المحكية عمى األداء الفاعؿ ". يمي ما في مثمو

مف األخطاء في األداء المغوي لطمبة عينة % 60السميـ في المغة العربية الفصيحة إذ أف 
. الدراسة تعود إلى المغة العامية المحكية

: الخاتمة- 6
بينت ىذه الدراسة أف تعمـ المغة االنجميزية في المرحمة الجامعية أو استعماليا لغة 
لمتدريس في مباحث التخصص المختمفة ال يؤثر سمبيًا عمى األداء المغوي الفاعؿ في 

المغة العربية، إذ أظيرت أف مستوى األداء في المغة العربية لطمبة الحاسوب أفضؿ بكثير 
مف أداء طمبة تخصص المغة العربية نفسيا، وأف أداء طمبة التاريخ أدنى بكثير مف أداء 

طمبة الحاسوب، وطمبة تخصص المغة االنجميزية، وأف الفرؽ بيف مستوى أداء طمبة 
تخصص المغة العربية وطمبة تخصص المغة االنجميزية ليس فرقا كبيرا عمى المستوى 

. اإلحصائي
وبينت الدراسة أيضًا أف ضعؼ األداء في المغة العربية يعود إلى آثار سمبية حقيقية 
وخطيرة لمغة العامية المحكية ال بد مف معالجتيا والتعامؿ معيا بشكؿ جاد ومدروس؛ وأف 

الطريؽ إلى ذلؾ يكمف في إعادة نظر شاممة وواعية لمناىج المغة العربية التعميمية 
وطرائؽ تدريسيا، تنطمؽ مف أف ىناؾ فروقا عديدة وىامة وعمى مختمؼ المستويات 
المغوية بيف المغة العامية المحكية والمغة العربية الفصيحة ال بد مف االلتفات إلييا 

ومعالجتيا بشكؿ فاعؿ إذا أردنا الحفاظ عمى لغتنا العربية الفصيحة لغة وطنية قومية 
. حّية

عينة األخطاء 
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: أخطاء إمالئية- 1
 ( لـ–عربي ) لما كؿ ىذا؟ – (انجميزي)فيفاجأة 
 ( األعواـ–تاريخ )العواـ 

 (عربي)االستعمار البغيظ 

: اسم كان وخبرها- 2
 (حاسب)أف يكوف الطالب مؤىؿ جيدا  (عربي)كاف معروؼ 

 (عربي)يكوف بائع و حالؽ 

: اسم إن وخبرها- 3

 (عربي)كما أف ىناؾ عدد 

: المعطوف والمعطوف عميه- 4
. (عربي)تقميل أو تنظيم لو أف ىناؾ 

 (عربي)فعال و صحيح لو كاف التصميـ 

: عدم اتفاق الصفة والموصوف- 5
 (عربي)حديف ذو اعتبرىا سالحا 

: عدم نصب المفعول به- 6
 (انجميزي)لـ أستطع أف أتخذ قرار ثابت . (عربي)كبير جزء قد نسي 

": سواء أكان"في تركيب " أم"بدال من " أو"استعمال - 7
 (انجميزي).. …سواء أكانت بكالوريوس أو ماجستير أو 

: عدم اتفاق االسم مع الضمير من حيث التذكير أو التأنيث- 8
 (عربي)وليست ىو الذي ينتظر 

: عدم اتفاق االسم مع الضمير من حيث العدد- 9
 (انجميزي)عمى عمؿ حصوله أصعب مشكمة تواجو خريجي الجامعات ىي عدـ 
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: عدم اتفاق الفعل مع الفاعل من حيث العدد- 10
 (عربي)يرفض الطالب 

: عدم اتفاق الفعل مع الفاعل من حيث التذكير والتأنيث- 11
 (تاريخ)بيدي ليس واألمور 

: عدم رفع الفاعل- 12
 (عربي)خاضيا خريجي 

: االستعمال الخاطئ لحرف الجر- 13
 (انجميزي)ىذه الوظائؼ عن وىذا يجعميـ يتخمصوا 

 (عربي)االشتراؾ عمى عاجزا 

: االستعمال الخاطئ لممفردات- 14
 (تاريخ)االلتزاـ قضاء فيذىب إلى 

: االستعمال الخاطئ لمظرف- 15
 (عربي)يخدـ سنتاف 

: نصب أو جر المبتدأ- 16
 (عربي)فخريجي ىؤالء الجامعات 

: أخطاء في المضاف والمضاف إليه- 17
 (حاسب)القرارات متخذين أصبحت تسيطر عمى عقوؿ 

: حذف النون من آخر الفعل المضارع- 18
 (عربي)ال يدرسوا، وىـ يشكموا 

: أخطاء تركيبية- 19
كما وأف المعمومات يكوف خالؿ تمؾ الفترة التي قضاىا في الجيش قد نسي جزء  -
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 (عربي). كبير منيا
 (انجميزي)فسيصدـ بالواقع الذي يممي عمييا مف السمبيات الجمة  -

 (عربي)فاف الغالبية العظمى مما أدى ىذا الفشؿ سمبيا عمى جامعة اليرموؾ  -

 (حاسب)الدوائر الرسمية والحكومية تكاد أال تقتني إاّل جياز أو أجيزة محدودة  -

 .(تاريخ)أما انشاء اهلل أنني سوؼ أرى فرصة العمؿ أمامي  -

 (تاريخ)وبسمعوا كالـ المدرسة وال غمبة في تدريسيـ  -

: عدم جر االسم المجرور- 20
 (عربي)مف الخريجوف 

: صرف الممنوع من الصرف- 21
 (عربي)يواجو بعض الخريجيف مشاكال 

: عدم نصف التمييز أو الحال- 22
 (تاريخ) دينار 88.5 (عربي)فيجد المجاؿ مفتوح أمامو 
 (تاريخ)ويجمس عاطؿ عف العمؿ 

: استعمال صيغة المؤنث بدال من المذكر- 23
 (عربي)إحدى قصور 

: عدم استعمال صيغة المثنى- 24
 (انجميزي)دراسة الطب واليندسة بالذات لما ليا مف مكانة 

: عدم حذف حرف العمة في آخر الفعل المجزوم- 25
 (انجميزي)لـ نرى 

: استعمال خاطئ لالسم الموصول- 26
 (تاريخ)كؿ مجتمع نامي الذي يسعى إلى النيوض 

: إثبات النون حيث يتوجب حذفها- 27
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 (انجميزي)خريجيف المغة االنجميزية 

: إضافة ال التعريف+ الغير - 28
. سوؼ يوضع في المكاف الغير مناسب

: عدم استعمال حرف العطف- 29
 (انجميزي)حيث أف الحياة كميا تعتمد عمى العمؿ، النشاط،  الحركة 

: استعمال خاطئ لمتمييز: أخطاء أخرى- 30
 (حاسب)تحت لواء المجتمع كعامؿ منتج فيو 
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