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ملخص البحث:
تعد اللغة العربية إحدى اللغات األكثر انتشاراً يف العامل ،فهي لغة القرآن اليت تتميز بفصاحتها وبالغتها وجزالتها،
وهي واحدة من اللغات الست الرمسية ابلعامل ،فاللغة وسيلة التواصل بني الشعوب اليت شهدت تطوراً متسارعاً من
خالل وسائل اإلعالم بكافة صوره وهلذا استدعت احلاجة للناطقني بغريها ،ليبقوا على اتصال ابلعامل من حوهلم،
ولالطالع على ثقافات وحضارات ودايانت الشعوب األخرى تعلمها .يهدف البحث إىل دراسة توظيف وسائل
بد من تطوير آليات تعليم اللغة العربية
اإلعالم والتكنولوجيا احلديثة يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها؛ لذا ال ّ
بتقنيات حديثة تواكب العصر وتطوراته ،مراعية عناصر العملية التعليمية القائمة على الطالب واملعلم واملنهاج.
خلص البحث إىل أن تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يواجه حتدايت كبرية يف ظل العوملة ،وال ميكن جماهبة هذه
التحدايت إال بتوظيف وسائل اإلعالم والتكنولوجيا احلديثة يف تعليم اللغة العربية مبا حيفظ هلا طبيعتها
وخصوصيتها الدينية؛ ألن اللغة اإلعالمية لغة سهلة قائمة على توظيف الفصحى املبسطة البعيدة عن التعقيد،
واليت تركز على الدالالت الظاهرة البعيدة عن االنزايحات؛ ما يسهم يف سهولة تعليم الناطقني بغريها.

الكلمات املفتاحية :اللغة -اللغة اإلعالمية -آليات التطوير -وسائل التكنولوجيا -الناطقني بغريها.

Abstract:
Arabic is regarded as one of the most widespread language in the world. It is the
language of the Quran that is unique in its eloquence, rhetoric and abundance. It is
also one of the six official language in the world. Language is a medium of
communication among societies that are witnessing an increasing development
through the mass media in all its forms and this has put students learning a foreign
 أستاذة مساعدة ،قسم اللغة العربية ،كلية اآلداب ،جامعة جرش ،املمكلة األردنية اهلامشية.
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 دراسة حتليلة:توظيف وسائل اإلعالم والتكنولوجيا احلديثة يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها
language to be on a constant contact with its surrounding to enable them to grasp the
cultures, civilizations and religions of the societies they are studying. This study aims
to discuss on the means to benefit from the mass media and modern technology in
teaching Arabic to non-native speakers. In this light, mechanisms to teach Arabic with
the latest technology should be developed to keep up with the contemporary
development by taking into consideration the teaching elements that are based on the
student, teacher and curriculum. The study concludes that teaching Arabic to nonnative speakers is facing tremendous challenge in the era of globalization which could
not be affectively dealt with except through benefitting from the use of technology
and mass media in teaching Arabic that would help to preserve its characteristics and
religious specifications. This is because the language of the media is a simple
language that significantly relies on the simplified standard Arabic that is far from
complications as it is semantically more transparent and stylistically more straight
forward; the criteria that help to efficiently teach Arabic to non-native speakers.
Key words: language – language of the media – mechanisms for development –
technological means – non-native speakers.
Abstrak:
Bahasa Arab dianggap sebagai salah satu bahasa yang tersebar luas di dunia. Ia
merupakan bahasa Al-Quran yang unik dalam ciri kefasihannya, retorika dan keluasan
kosa katanya. Ia juga merupakan salah satu bahasa rasmi di Bangsa-bangsa Bersatu.
Bahasa merupakan medium komunikasi di antara masyarakat yang sedang
menyaksikan perkembangan yang pesat melalui media massa dalam segalal
bentuknya dan ini telah menjadikan para pelajar yang mempelajari sesuatu bahasa
asing terdedah dengan sentiasa dengan persekitarannya untuk mereka memahami
budaya, peradaban dan agama masyarakat yang mereka pelajari. Kajian ini bertujuan
untuk membicarakan tentang cara-cara untuk memanfaatkan media massa dan
teknologi moden dalam pengajaran Bahasa Arab kepada penutur bukan asalnya.
Dalam hal ini, mekanisma-mekanisma untuk mengajar Bahasa Arab dengan teknologi
terkini sepatutnya dikembangkan untuk seiring dengan perkembangan semasa dengan
mengambil kira unsur-unsur pengajaran yang berdasarkan kepada para pelajar, guru
dan kurikulum. Kajian ini merumuskan bahawa pengajaran Bahasa Arab kepada
bukan penutur asli sedang menghadapi cabaran yang besar dalam era globalisasi yang
tidak akan dapat ditangani dengan berkesan kecuali dengan memanfaatkan
penggunaan teknologi dan media massa dalam pengajaran Bahasa Arab yang dapat
membantu untuk memelihara ciri-cirinya dan aspek keugamaannya yang khusus. Ini
adalah kerana bahasa dalam media adalah ringkas dan secara umumnya bercirikan
bahasa Arab standard yang tidak kompleks serta lebih telus pemaknaannya dan aspek
gaya bahasanya. Ini semua merupakan kriteria yang akan membantu untuk mengajar
Bahasa Arab dengan lebih berkesan kepada penutur bukan asli.
Kata kunci: bahasa- bahasa media- mekanisma perkembangan- wadah teknologipenutur bukan asli.
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مقدمة:
تع ّد اللغة العربية إحدى اللغات العاملية ،ذات احلضور الالفت واملتميز على املشهد ال ّدويل بكافة جتلياته،
ويزداد حضور اللغة العربية وانتشارها واإلقبال على تعلّمها عاملياً نتيجة مجلة من العوامل والدوافع املتعددة

السياحية ،واالقتصادية ،والثّقافية...إخل ،فاللغة هي الوسيلة األرقى
السياسية ،و ّ
واملتنوعة منها :ال ّدينية ،و ّ
لالتصال واحلوار والتّواصل؛ لذا كان ال ب ّد من الرتكيز على وسائل اإلعالم احلديثة اليت تتطور بتطور
العصر ،وتعمل على نشر الثقافات احمللية واحملافظة عليها ،كما تعمل على نشرها عرب الثقافات بني
األمم؛ ما يسهم يف تبادل الثقافات واخلربات بينهم.
خاصة تسهم بشكل كبري يف
عامة ،والقنوات الفضائية وشبكة االنرتنت
ً
إن الوسائل اإلعالمية ً
نشر اللغة العربية الفصحى املبسطة ،للتخلص من العامية اليت سادت حياهتم اليومية ،فاالهتمام ابلوسائل
اإلعالمية هبدف نشر اللغة الفصحى من أهم الوسائل اليت تسهم يف تقدمي ديناميكية هذا العصر أمام
اجملتمع الدويل أبسلوب عريب ،فهي هبذا حتمل العربية على مواكبة مجيع تطورات العامل احلاضر؛ ما يعين
أن هذه الوسيلة تضمن وجودية اللغة العربية يف التّواصل ال ّدويل.
إن اللغة هي وعاء الفكر وهي املرآة اليت تعكس حضارة األمة وثقافتها وهي من أهم وسائل
التواصل 1،قال تعاىل}:ومن آايته خلق السموات واألرض واختالف ألسنتكم وألوانكم إ ّن يف ذلك
آلايت للعاملني{؛  2إذن مييزز  هلل اإلنسان من غريه ابللغة ،وجيعل اللغات تختلفة ابختالف الشعوب
ٌ
تقود إىل التّباين واالختالف ،إال أن وسائل اإلعالم املتطورة
واألجناس ،وهذا االختالف ما هو إالّ سنة ُ
يف العصر احلديث أسهمت بشكل كبري يف خلق ُسبل التواصل بني هذه الثقافات واللغات املختلفة،
وأبرزها الشبكة العنكبوتية اليت جعلت العامل قرية صغرية كما يقولون.
هذا ما جعل العلماء والباحثني يوظفون هذه الوسائل لنشر اللغة ،وهذا ما سنركز عليه وحناول توضيحه
من خالل توظيف وسائل اإلعالم والتكنولوجيا احلديثة يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.

أوالً :التعريف بوسائل االعالم:

اإلعالم يف اللغة هو :مصدر الفعل الرابعي (أعلم) ،والثالثي فيه (علم) والعلم نقيض اجلهل ،وهو
احلصول على املعرفة ،فاإلعالم يف اللغة هو التبليغ ألمر ما 3،يف االصطالح( :تزويد اجلمهور أبكرب قدر
ممكن من املعلومات الصحيحة ،أو احلقائق الواضحة) 4،فهي تنشر احلقائق واملعلومات هبدف التقرير
واإلقناع .وميكن القول إن اإلعالم مصطلح يطلق على أي وسيلة أو تقنية أو منظمة مهمتها نقل
املعلومات ،كما هتدف للرتفيه والتسلية فهي السلطة الرابعة.
جعل اإلعالم احلياة أسهل بكثري مما يظنه البعض؛ إذ هيئة وسائل اإلعالم فرصة احلصول على املعلومة،
والتواصل االجتماعي دون أي معاانة ،فهي عبارة عن منظومة متكاملة تساعد يف احلصول على البياانت
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واألخبار من األفراد واجلماعات احمليطة بنا ،هبدف تقريب وجهات النظر وحتويل املكان البعيد إىل مكان
5
قريب.
وعليه فقد اختذ اإلعالم يف هذا العصر أشكاالً وصوراً عديدة واكبت التطور العلمي والتّقين ،فتعددت

الوسائل اإلعالمية لنقل الرسالة لتصل إىل املتلقي بسهولة ويسر؛ ما جعل اإلعالم أيخذ حيزاً مهماً يف
حياة اإلنسان جبميع أنواعه املتمثلة ب ــ( :الصحافة ،واإلذاعة ،والتلفاز ،واإلنرتنت ،مواقع التواصل
االجتماعي...إخل) ،وعليه تنقسم وسائل اإلعالم إىل قسمني :وسائل اإلعالم املرئية كالتلفاز ،واإلنرتنت،
واحلاسوب ،وبعض اهلواتف الذكية؛ ووسائل اإلعالم املسموعة ،واليت انتشرت مع بداية احلياة
االجتماعية ،ومكنت احلاضرين من تتبع األخبار عن طريق السماع ،وهي وسيلة قدمية؛ ولكنها متداولة
مثل :الراديو.
تؤدي هذه الوسائل دوراً مهماً يف عملية التواصل بني الناس ،من خالل توظيف اللغة اليت تسهم بشكل
مباشر يف نقل املعلومة ،فيتم تبادل املعارف واألفكار واخلربات والثقافات.
ومما مييز هذه اللغة أهنا لغة سهلة بسيطة مرنة ال تشبه اللغة الفصحى املوجودة يف الرتاث القدمي ،بل هي
العامة.
لغة تتناسب مع املستوى الذي يفهمه ّ
فاللغة اإلعالمية لغة وظيفية ،مبنية على نسق علمي اجتماعي ،وهذا ما أكده عبد العزيز شرف بقوله:
6
(إن اللغة اإلعالميّة هي لغة احلضارة ...إذ يسعى اإلعالم لإلفادة من مزااي اللغة العربية حضارًاي).
وهذا حيقق التحول ال عظيم بتضييق املسافة بني لغة اخلطاب ولغة الكتابة ،ويفتح الطريق أمام اللغة
الفصحى لتتسرب يف كل مكان ،ليكون هلا يف التعبري اإلعالمي سلطان ّبني ،واللغة هي وسيلة اإلعالم
واملنهج الذي ننقل به الرسالة من املرسل إىل املستقبل ،فاللغة اللّسانية ،واإلشارات ،والصور ،والسينما،
كلها وسائل لنقل الرسالة .فالكلمة يف وسائل اإلعالم هلا أثر كبري؛ إذ ترتك انطباعاً يف ذهن املتلقي؛ لذا
فإن اللغة وعاء الفكر ووظيفتها التعبري ،فهي ختدم العملية التعليمية للناطقني بغريها ملا متتلكه من
7
خصائص ،أبرزها:
.1الوضوح:
إن مجهور وسا ئل اإلعالم مجهور متنوع من تختلف الفئات ،مييلون للحصول على املعلومة بسرعة ،دون
احلاجة إىل الرتكيز على املضمون املق ّدم؛ لذا فإن وضوح املفردات والكلمات واجلمل ومن مثّ الرتاكيب
هي اليت حتقق اهلدف اإلعالمي بسهولة ويسر دون عناء.
.2املعاصرة:
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أي أن تكون األلفاظ والرتاكيب واجلمل املستخدمة يف اإلعالم متماشية مع روح العصر؛ لذا يتجه
اإلعالميون إىل توظيف اجلمل القصرية ذات اإليقاع املنسجم ،والدالالت احملددة البعيدة عن التعقيد
والغموض لتصل بشكل أفضل.
.3اجلاذبية:
عنصر التّشويق واجلذب من خالل اختيار الكلمة القادرة على الوصف بطريقة حيّة ومسلية ومشوقة،
دون عناء.
.4االختصار:

هذه اخلاصية تنسجم مع العصر الذي يتصف بعصر السرعة ،فاملتلقي غري قادر على االستمرار أو متابعة
اجلمل الطويلة ،فكلما كان اخلرب تختصراً كانت املتابعة أكثر ،واللغة العربية متتاز أبهنا لغة اإلجياز
واالختصار.
.5املرونة واالتساع:
أي قدرة اللغة على التعبري عن تختلف املوضوعات بسالسة ويسر ،فهي لغة متعددة املستوايت تستطيع
تخاطبة أكثر من مجهور يف أكثر من موضوع ،فاللغة قادرة على اشتقاق الكثري من املفردات اليت تليب
احلاجات املختلفة ،واللغة اإلعالمية تستخدم كل يوم؛ لذا ال بد أن تكون متجددة ومتسعة قابلة للتطور
مبا يتالءم مع حاجات العصر.
خنلص أبن هذه اخلصائص تساعد على انتشار اللغة اإلعالمية ،ووصوهلا إىل املتلقي بطريقة ميسرة للتعبري
عن تختلف املوضوعات دون تعقيب.
اثنياً :أمهية اإلعالم يف احلفاظ على اللغة العربية وتعليمها للناطقني بغريها

اللغة هي الركيزة األساسية لوسائل اإلعالم املختلفة ،فهي اليت تسمح لإلعالم القيام بوظيفته ،فهي
أساس التعبري والتواصل.
إن العالقة بني اإلعالم واللغة عالقة وطيدة قائمة على التكاملية ،فاإلعالم ال ميكن له أن ينمو
ويتطور دون لغة تصوغ رسائله وتنقل أفكاره ،خاصةً وأن اإلعالم بشىت أنواعه يسهم يف تربية األجيال،
كل بيت من بيوت اجملتمع ،فيأخذ الدور األهم يف التوجيه والتأثري.
فهو يدخل ّ
ابلسماع واحملاكاة ،فإذا كانت لغة اإلعالم سليمة
أهم هذه اآلاثر تتمثل يف اللغة أوالً؛ ألن اللغة تكتسب ّ
صحيحة خالية من األخطاء ،فإهنا تسهم يف تعليم اللغة تعليماً سليماً ،فلغة اإلعالم لغة سهلة من شأهنا
أن تتناول مجيع القضااي السياسية واالجتماعية والثقافية والفكرية ،من خالل تبادل اآلراء بني فئات
أتثريا واضحاً يف ثقافة الناس.
تختلفة فتؤثر ً
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وعليه فإن اللغة هي األداة اليت ميتلكها اإلعالمي ويطوعها لتتناسب مع القوالب اإلعالمية املختلفة،
فهي لغة مرنة انبضة ابحلياة ،متتلك االتساع للتعبري عن األفكار بطريقة تتناسب مع تختلف األذواق.
يتضح لنا أن اللغة العربية تتمتع خبصائص جتعلها تتفق مع الغاية اإلعالمية ،فهي متتلك خصائص وظيفية
فضالً عن اخلصائص الفنية اجلمالية ،وهذا خيالف ما يدعيه بعض الباحثني من دعوى قصور اللغة
العربية ،أبهنا ال تتناسب مع لغة اإلعالم ،فبدأوا يروجون للعامية بدعوى أهنا أسهل للتداول والتفاهم
واالنتشار ،وهذا كالم مردود على أصحابه ،فاللغة العربية لغة متتاز ابلوضوح واالتساع واملرونة والقدرة
على استيعاب مجيع األفكار وإيصاهلا بسهولة دون أي تعقيد.
فاللغة العربية الفصحى هي اللغة الوحيدة اليت يلتقي عندها أهل العربية يف مجيع األقطار ،فال بد من
احلرص على االلتزام هبا يف تقدمي الربامج ويف كتابة املقاالت ويف لغة احلوار واملخاطبة للرقي ابللغة إىل
أعلى املستوايت ولنرتقي وترتقي احلضارة العربية اإلسالمية ،فهي اللغة األم.
فاستخدام اللغة الفصحى يف وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة يساعد يف احلفاظ عليها ،ويسهم يف تقومي
اللسان العريب ،وتصحيح األخطاء الشائعة واملتداولة يف اجملتمعات.
فاإلعالم يسهم يف نشر اللغة الفصحى واحلد من انتشار العامية ،فهو يهيمن على كثري من العقول،
ويسهم يف تكوين الرأي العام.
فاللغة كائن حي ينمو وي تطور ابالستخدام ،من خالل توظيف مفردات هذه اللغة بطريقة حداثوية
8
جديدة تتناسب مع تطور العقول ،وتليب حاجات الناس مبا يتناسب مع روح العصر.
فاستمرار اللغة يتأتى من عملية اإلمناء اللغوي الذي يعمل على الرقي ابللغة من جيل إىل جيل ،فوسائل
الصحيحة ،البعيدة عن املفردات اهلابطة ،واأللفاظ
السليمة و ّ
اإلعالم تسهم بتقدمي النّماذج اللّغوية ّ
املبتذلة ،فتتأصل بذلك عند املتلقي مجالية اللغة نط ًقا وكتاب ًة ورقياً.
فاإلعالم جيعل اللغة حيّة مرنة بسيطة تتناسب مع كل الفئات .وهذا يتناسب مع تعريف دي سوسري
للغة بقوله هي( :وسيلة لتوصيل األفكار واالنفعاالت والرغبات عن طريق نظام من الرموز اليت
9
يستخدمها الفرد ابختياره).
فأجهزة اإلعالم جبميع أنواعها وأشكاهلا ،من أخطر األجهزة على اللغة العربية ،فإن ركزان عليها فهي
كفيلة ابلنّهوض ابملستوى اللغوي املطلوب ٍألبناء اجملتمع.
السليمة ،يسهم يف نشر اللغة ،فاإلعالم
فاالختيار الواعي لإلعالميني الذين ميتلكون املقدرة اللّغوية ّ
سالح ذو ح ّدين؛ إذا وظف ابلشكل الصحيح يصبح فعاالً ومفيداً لنشر اللغة؛ إذ إنه قادر على تربية
امللكة اللّغوية ،وإن وظف عكس ذلك ،فإنه يؤدي أببناء اجملتمع إىل البعد عن الثّقافة واحلضارة والقيم،
َ
فيصبح هناك فراغ لغوي وفكري وثقايف.
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إ ّن اإلعالم مسؤول عن الربط بني الشعوب ،فهو يقرب بني اجملتمعات لذا ميكنه اإلسهام يف تعليم اللغة
العربية للناطقني بغريها ،فاالتصال ابآلخر ال ب ّد له من لغة ،واإلعالم هو الوسيط لنقل املعارف والعلوم
واالجنازات ،كما أنه وسيط لنقل اللغة وتعليمها عن طريق التعليم الذايت؛ إذ أصبحت هذه الطريقة جزء
ال يتجزأ من حياتنا ،هلا أتثري واضح على األفراد واجملتمعات.
فاإلعالم (إبمكانياته احلديثة واملتطورة يؤثر بفاعلية كبرية على حياة اجملتمع؛ ألنه أصبح مدرسة اثنية،
يقدم من خالله أفكاراً وقيماً ومعايري وأمناطاً سلوكية ،واجتاهات ومواقف يف احلياة) 10،فمن خالل
اإلعالم نستطيع الرتكيز على تنمية املهارات اللغوية لدى الناطقني بغريها.
يظهر دور اإلعالم جلياً يف تعليم اللغة للناطقني بغريها من خالل الرتكيز على اجلانب التواصلي للغة،
فللغة جانب وظيفي ميتاز ابلقدرة التّواصلية اليت تتكون من املبادئ والقواعد املسؤولة عن توليد اجلمل
السليمة تركيباً داللياً تداولياً ،هبدف إنشاء مجل تواصلية.
فتعليم أي لغة أخرى ال يقف عند حدود تعليم القواعد النحوية ،بل يتعداه إىل تعليم طرق االستعمال
وفقا للقواعد االجتماعية والثقافية اخلاصة بتلك اللغة ،وهذا يعين الرتكيز على الوظيفة التواصلية للغة أكثر

من الرتكيز على القواعد النحوية.
إن تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يندرج يف إطار تعليم اللغات األجنبية ،فهو تعليم موجه
11
للكبار لغاايت حمددة ،أي أن املتعلم له حاجات معينة يهدف إليها ،منها:
 .1غاايت دينية :تعليم اللغة العربية هبدف التّمكن من قراءة القرآن الكرمي ،وفهم النصوص الشرعية،
والسنة النبوية.
 .2غاايت ثقافية :تعليم اللغة العربية هبدف االطالع على الثّقافة العربية واحلضارة اإلسالمية.
 .3غاايت علمية :تعليم اللغة العربية ابعتبارها أداة للتواصل الشفوي والكتايب.
 .4د-غاايت مهنية :تعليم اللغة العربية ابعتبارها أداة للتواصل يف جماالت حمددة مثل :السياحة،
الدبلوماسية ،التجارة ،اإلدارة.
 .5غاايت سياحية :تعليم اللغة هبدف االطالع على األماكن السياحية وزايرة املعامل األثرية.
وهنا يتبادر إىل الذهن سؤال مباشر:
من انحية أخرى الب ّد من وضع برامج مناسبة ،ومناهج توظف التقنيات احلديثة لتحقق الغاية املتوخاة
من التعليم ،وخالف ذلك يصعب النّجاح يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.
فالقدرة التواصلية هي غاية التعليم وسط حميط لغوي مناسب لتكثيف املفردات اللغوية لدى املتَعلم ،مث
ُ
العمل على التأكيد على القواعد النحوية املرتبطة ابللغة ،فتتطور الطاقة اللغوية بطريقة طبيعية دون
الشعور ابلعناء.
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فنبدأ ابللغة من خالل األلفاظ واملفردات ،مث أتيت القواعد البسيطة لتعزز الفهم لدى املتعلم ،وبذا تصبح
تفسريا للظواهر اللغوية ،وليست عبئاً على اللغة ،فاختيار األلفاظ اليت تنمي املظاهر الثقافية
القواعد
ً
واالجتماعية لتعزيز األهداف التواصلية هي األهم.
مثال يتطلب تعليمه برانجماً خاصاً يراعي هذه احلاجة ،فيوظف
فاملتعلم الذي يرغب يف قراءة القرآن الكرمي ً
هلا املعلم التقنيات اخلاصة (كمهارة االستماع)؛ أي استخدام ( )C.Dأو األقراص املدجمة اليت تسهم
يف احلصول على نتيجة مرضية يف التعليم للمتعلم.
وهذا ينطبق على مجيع الغاايت األخرى ،فتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يقتضي االنطالق من تصور
واضح ،وخطط مدروسة ،ومناهج واعية دقيقة ،ومعلم واعي ميتلك املهارات والتقنيات التكنولوجية
احلديثة ،لتحقيق الغاايت املختلفة .فاللغة كما قلنا مكتسبة تستجيب حلاجات املتعلمني إذا وضعت
ابلطريقة املناسبة ،وعليه فإنه البد من مراعاة األمور اآلتية يف:
أ .وضع املنهاج:
إن املنهاج جيب أن يوضع مبا حيقق للطالب التواصل من خالل اللغة بشىت أشكال االتصال يف املواقف
املختلفة.
فاجلانب التواصلي عندما يُعزز من خالل املنهج املتَعلزم للغة العربية ،حيقق الغاية ،واملناهج اليت ال تركز
ُ
على ال تواصل تفصل تعلم اللغة وقواعدها عن الطبيعة االجتماعية التواصلية فتحدث صعوبة لدى
الطالب الناطقني بغريها.
لذا جيب أن ال ينحصر تعليم اللغة العربية ابالهتمام ابجلوانب النحوية والصرفية والبالغية واإلمالئية
فقط ،بل جيب الرتكيز على تطوير مهارات اللغة واليت تنحصر يف (مهارة الكالم ،ومهارة االستماع،
ومهارة احملادثة ،ومهارة الكتابة) مع الرتكيز على مهاريت احملادثة والكتابة بوصفهما وظيفتني أساسيتني من
وظائف االتصال ،فللغة العربية وظائف مستجدة يف عصر العوملة تتسع لتكون لغة تواصليّة يف كل
جماالت احلياة مثل :السياسية والثقافية والسياحية والدينية؛ لذا فالرتكيز على هذا اجلانب التواصلي يف
تعليم اللغة العربية ضروري لتحقيق هذه الغاية ،وال يتحقق ذلك إال من خالل املنهاج الذي يركز على
مهارات االتصال بشىت ألواهنا ،عن طريق إتباع األساليب احلديثة اليت (تتبىن تطوير تعليم اللغة اتصالياً
( ،)communicativeمن خالل إعادة بناء املنهج وفق أسس تعتمد على الوسائل التكنولوجية هبدف
12
تسهيل عملية التعليم للناطقني بغريها).
يتم ذلك من خالل تدريب املعلمني على استخدام هذه الوسائل ،وتوفري الوسائل التكنولوجية للطلبة يف
ليب مهارات
مراكز تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ،فاملنهاج هو املادة اللغوية التعليمية ثقافية ،يوضع ليُ ّ
االتصال املختلفة من خالل نصوص تعليمية حمملة ابلقيم الثقافية النابعة من الثقافة العربية اإلسالمية،
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لنقلها للطلبة الناطقني بغريها دومنا صعوبة.
وجيب مراعاة وضع املنهاج بطريقة تركز على األصوات العربية ليعزز مهارة االستماع لديهم من خالل
توظيف تختربات مراكز اللغات لتعويد أذان الطلبة على استماع األصوات العربية بتشكيالت صوتية
تختلفة ،مباشرة من املدرس أو من آلة التسجيل لرتديدها أكثر من مرة ،وذلك من خالل الرتكيز على
األمور اآلتية:
 الرتكيز على القضااي الصوتية يكون من خالل ربط الصوت ابلكلمة يف مواقع تختلفة أي يف بدايةالكلمة ووسطها وهنايتها ،ومن مث ربطها ابلكتابة مع مراعاة الرتكيز على حروف امل ّد واللّني وتطويره يف
النطق من خالل الرتكيز على املقاطع الصوتية.
 الرتكيز على انتقاء األلفاظ والرتاكيب السهلة الشائعة ،واالبتعاد عن األلفاظ الغريبة أو النادرة. االستعانة ابلصور املناسبة حملتوى املادة؛ ألن الصورة تسهم يف تقريب الشيء إىل الذهن. التدرج املنطقي ،من احلسي اىل املعنوي ،ومن السهل إىل الصعب. خلو املنهاج من األخطاء اللغوية واإلمالئية والثقافية والتارخيية. التنويع يف التمرينات والتدريبات اليت تتبع النصوص.13
 توظيف الوسائل التعليمية املوضحة للغاايت التعليم.أما فيما يتعلق بتدريس احملادثة فعلى املنهج أن يركز على الوظيفة التواصلية هبدف خلق حالة تواصل بني
الطلبة الناطقني بغريها وحاجاهتم يف احلياة اليومية عن طريق طرح أسئلة واإلجابة عنها ،وإعطاء تعليمات
وإرشادات من خالل املناقشة واحلوار؛ أي نقل األفكار بطريقة إبداعية غري مباشرة.
فدور املدرس يف احملادثة يتمثل يف كونه املوجه للحوار فهو املراقب والضابط واملصحح لألخطاء ،يسمح
لكل طالب أبخذ الوقت املناسب يف احلديث دون مقاطعته ،وإن وقع الطالب يف اخلطأ يصوب له يف
هناية احلوار .وال ب ّد من دمج الطلبة الناطقني بغريها مع اجملتمع احمللي إذا كانت اللغة العربية تدرس يف
14
بيته ،هبدف ممارسة اللغة ،وتطوير األداء الشفوي هلم.
فمهما اختلفت أهداف الناطقني بغريها ،الب ّد من توظيف طرائق لغوية جديدة تليب حاجاهتم يف ظل
التقدم التقين الذي نشهده يف مجيع جماالت احلياة.
فاملناهج وطرائق التدريس ووسائل اإلعالم ال ب ّد هلا من االعتماد على الوسائل التكنولوجية احلديثة ،اليت
فعال يف تعليم اللغة
تسهم يف إخراج نواتج تعليمية جيدة جداً؛ ألن الطرق التدريسية احلديثة هلا دور ّ
بشكل أسهل من الطرق التقليدية القدمية ،وهذا ما أثبتته بعض طرق التدريس؛ لذا ال ب ّد اإلفادة من
مجيع الطرق التكنولوجية احلديثة للحصول على الفائدة التواصلية ،وال بد من الرتكيز يف وسائل اإلعالم
على توظيف اللغة الصحيحة السليمة لتحقيق الغاية املرجوة منها.
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ومن هذه الطرق عمل برامج الكرتونية تسهم يف عملية التعليم الذايت؛ أي تعليم الناطقني بغريها ّإما عن
بعد ،أو من خارج مراكز اللغات اخلاصة هبم ،حيث تتيح للناطقني بغريها إتقان اللغة ،والتدرج هبا من
15
املستوى األول إىل أن يصبح ممارساً جيداً هلا عن طريق:
 التوظيف الفاعل للتقنيات اإللكرتونية اليت تساعد املتعلم على التعليم خارج مراكز اللغة. الرتكيز على املثريات السمعية والبصرية ،من خالل توظيف الوسائل التكنولوجية ،مع مراعاة عنصرالتشويق.
 عرض املفردات وربطها ابلصور ال ّدالة عليها. خلق نوع من التوازن بني مهارات اللغة ]االستماع ،واحملادثة ،والقراءة ،والكتابة [. -التنوع يف التدريبات والشمولية حبيث تركز على تنمية مجيع املهارات.

اثلثاً :وسائل اإلعالم ودورها يف تعليم املهارات اللغوية

ابلسرعة وال ّدقة والكفاءة والفهم مع مراعاة
املهارات اللغوية هي( :أداء لغوي صويت أو غري صويت يتميز ّ
القواعد اللغوية املنطوقة واملكتوبة) 16،علماً أبن املهارات األساسية يف كل لغة هي :االستماع واحملادثة

والقراءة والكتابة ،واليت تتحقق من خالل توظيف مستوايت اللغة.
والعملية اإلعالمية ما هي ّإال نقل للغة ،ومن هنا يظهر دور اإلعالم املهم يف تنمية املهارات اللغوية ،من
خالل الرتكيز على اللغة املنطوقة .فوسائل اإلعالم مبختلف أنواعها تسهم يف نقل اللغة العربية وتثبيتها
من خالل مساع املتلقني هلا.
فالناطقون بغريها يستمعون إىل اإلعالم ،فتعزز لديهم الرتاكيب اللغوية عن طريق االستماع
املستمر ،ابلتايل يتكون لديهم تخزون لغوي هذا من جانب ،ومن جانب آخر فإن املتابع لإلعالم من غري
الناطقني ينمي بداية مهارة االستماع اليت تتيح له فرصة التعلم واالكتساب من خالل الرتكيز على
املستوى الصويت.
واملعروف أن اللغة العربية (لغة الضاد) متتلك حروف يصعب نطقها لدى ال ّدارسني بغريها كاحلاء،
واخلاء ،والعني ،والضاد....إخل.
فسماع هذه األصوات بشكل متكرر وبطريقة صحيحة ،تسمح للمتعلم مبحاولة نطقها ابلشكل
17
الصحيح قدر اإلمكان.
وابالنتقال إىل املستوى الصريف ،فإنه من املعروف أن اللغة العربية لغة اشتقاقية قابلة لتوالد األلفاظ ،وهي
هبذه الصفة ختتلف عن اللغات األخرى ،وهذا ما يشكل مشكلة للناطقني بغريها ،فيأيت دور اإلعالم يف
ترسيخ هذه الرتاكيب الصرفية عن طريق تكرار هذه االشتقاقات على مسامع الناطقني بغريها ،فهي مبثابة
انغماس لغوي داخل بيئة ال تتكلم ّإال العربية.
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فالرتاكيب واألمناط واألدوات اليت تستخدم يف وسائل اإلعالم تصل إىل اآلخر ،بطريقة أسهل وأوضح
من الرتاكيب القدمية اليت يصعب فهمها ،فاللغة اإلعالمية لغة سهلة قائمة على توظيف الفصحى
املبسطة اليت تتناسب مع تطور العصر بعيدة عن التعقيد والغموض؛ إذ تركز على الدالالت الظاهرة
البعيدة عن االنزايحات اللغوية ،فتخلق ألفاظاً تالءم احلضارة احلديثة ،من خالل ربط األلفاظ ابلصور
وابلصوت ،فهي مؤثرات جتذب متعلم اللغة العربية من الناطقني بغريها.
اخلامتة:
خنلص أبن تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها جيابه حتدايت كبرية يف ظل العوملة ،وال ميكن جماهبة هذه
التحدايت ّإال بتغيري طرائق تعليم اللغة العربية مبا حيفظ هلا طبيعتها وخصوصيتها الدينية.
فهي لغة القرآن الكرمي ،اليت تعه ّد  هلل تعاىل حبفظها بقوله}:إان حنن نزلنا الذكر وإ ّان له
حلافظون{18،فاللغة العربية مرتبطة ابلثقافة اإلسالمية ارتباطاً وثيقاً؛ لذا جيب علينا أن نطور طرائق
تعليمها للحفاظ على وجودها جنباً إىل جنب مع اللغات العاملية ،بوصفها لغة حتمل مواصفات السيادة،
فهي لغة حيّة متجذرة و متجددة ،حباجة إىل جهود أبنائها اجلادين للحفاظ عليها.

وعليه ال ب ّد من تفعيل دور اإلعالم بشىت أنواعه ووسائله التكنولوجية احلديثةُ ،لرت ّغب اآلخر بتعليمها،
فاإلعالم هو الواجهة األوىل لنا عند اآلخر.
لذا نقدم بعض االقرتاحات للرقي بتعليم اللغة العربية:
 .1توظيف اللغة الفصحى املبسطة والبعيدة عن العامية من خالل وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة.
.2
.3
.4
.5

االهتمام بنقل اجلانب الفكري واحلضاري والثقايف لألمة العربية واإلسالمية.
االهتمام ابإلعالميني ألهنم الوجه احلضاري لألمة وللغتها.
تنظيم برامج تكنولوجيّة تعليمية للغة العربية هبدف نشرها عرب الوسائل اإلعالمية املرئية واملسموعة.
االهتمام بتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها بطرق سهلة مبسطة عرب وسائل اإلعالم املختلفة.
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