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 ملخص البحث

طخمسحعلُم اللغت العسبُت بطفتها مً اإلاىاد ألاطاطُت في ولُت ألادب العسبي بجامعت ألاشهس ؤلاهدوهِظُت إلادة زماهُت عشس ا

عاًما. ومع ذلً، ال ًصاٌ ٌعخبر ؤهه "فشل" في جدلُم اإلاظخىي اإلاؿلىب مً الىفاءة. هىان العدًد مً ألاطباب التي جازس في 

ع اإلاهازاث  في اللغت ا لعسبُت، طىاء ؤواهذ في مهازة الاطخماع ومهازة الىالم ومهازة اللساءةومهازة الىخابت. جسهص فشل جدَز

ذ إلادة زالر طىىاث بلى ؤزبع  هره الىزكت على اإلاشىالث التي ًىاحهها الؿالب في حعلم مهازاث الىالم في الجامعاث التي ؤحٍس

 ُت التي كسزتها عليهم اليلُت.طىىاث، والرًً لم ًدللىا اإلاظخىي اإلاؿلىب مً اإلاهازة الشفه

جىلظم ؤلاشيالُاث التي ًىاحهها الؿالب في حعلم مهازاث الىالم ؤوالخددر في حامعت ألاشهس ؤلاهدوهِظُت بلى : اإلاشىالث 

ع مهازاث الخددر في خد ذاتها. ومً بحن  الدازلُت واإلاشىالث الخازحُت واإلاشىالث الىاشئت عً ألاؾساف اإلادعمت لخدَز

خداوزون باللغت العسبُت، و الىظل الىاش ئ في ؤهفظهم، وعدم اإلاشاول ا لدازلُت:  الخىف مً الخؿإ عىدما ًخددزىن ٍو

وحىد اإلابادزة وؤلابداع في حلب ألافياز عىد الخددر، والظُؿسة على اإلافسداث ال جصاٌ غئُلت وغُاب الثلت بالراث. 

ت بحن الؿالب، وعدم جىفس الشسوؽ التي جدفع وججبر الؿالب وباليظبت للمشاول الخازحُت هدى: فلدان بِئت اللغت العسبُ

ً مً لم ًخعسفىا على الفسوق الفسدًت  اإلاىحدة لدي ول ؾالب، والخلفُاث  للخىاضل باللغت العسبُت، ومً اإلاداغٍس

داعمت في بجلان اإلادزطُت اإلاسخلفت للؿالب عىد ما ًإجىن بلى الجامعت.  ؤما باليظبت للمشاول التي وشإث عً كلت الىطاثل ال

مهازة الخددر فهي: كلت الىخب اإلادزطُت ؤلاغافُت التي ًمخلىها الؿالب، كلت اإلابادزة لدي الؿالب في الاطخفادة 

ب على الىالم والخددر باللغت العسبُت. وفي النهاًت جلدم هره ألاوزاق بعؼ الحلٌى  بالخىىىلىحُا الحدًثت وىطُلت للخدٍز

 ؿالب في جدظحن كدزا تهم على الخددر باللغت العسبُت.التي ًمىً ؤن ٌظخفُد بها ال

هره الىزكت هخبذ في شيل طسد هىعي مً هخاثج البُاهاث التي جم الحطٌى عليها مً مطادز مسخلفت، بما في ذلً: اإلالابالث 

اث جسحع بليها واإلاالخكاث والاطخبُاهاث والخجسبت اإلاباشسة إلاالفيها. ألامل، هره الىزكت البظُؿت ًمىً ؤن جيىن مالخك

 ألاؾساف ذواث الاهخمام في جدظحن هفاءاة الؿالب زاضت في حعلم مهازاث الىالم في الجامعاث ؤلاهدوهِظُت.

: الؿالب ، اإلاهازة ، اللغت العسبُت ، ؤلاشيالُاث.الكلماث املفخاحيت

الخمهيد

ظخمس كد بدؤ عملُاث حعلم وحعلُم اللغت العسبُت في بهدوهِظُا مً ؤٌو حاء فُه ؤلا  طالم في بهدوهِظُا ، َو

بشيل ؤوطع في حمُع  اإلااطظاث الخعلُمُت بجمُع مظخىاًاتها ، في الخعلُم اإلابرمج في اإلادازض ختى الجامعاث وفي 
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العلُم غحر اإلابرمج في الدوزاث والدزوض الخاضت وغحرهما . هكسا بلى ؤهمُت اللغت العسبُت فىثحر مً اإلادازض 

 مادة اللغت العسبُت مادة ؤطاطُت وواحبت على حمُع اإلاخعلمحن مً الخالمُر والؿلبت . واإلااطظاث والجامعاث حعل

ت في بعؼ بسهامج الدزاطت في الجامعاث ؤلاهدوهِظُت ،  زاضت باليظبت لخدَزع اللغت العسبُت الجٍس

ولم ًىً مىؿبلا  فلمالف فيها وحهت هكس ؤن الهدف النهاجي اإلايشىد في حعلم اللغت العسبُت لم ًخدلم بشيل حُد ،

ت ألازبعت . وهىان ؤشُاء هثحرة جازس على مظخىي هجاح الؿالب في  مع الهدف النهاجي اإلاخمثل في بجلان اإلاهازاث اللغٍى

بجلان اللغت العسبُت ،منها دازلُت جإحي مً عىد الؿالب هفظه ، ومنها زازحُت جإحي مً زازج هفع الؿالب ، 

 اث الخعلُمُت ومً البِئت خُث ًخم جىفُر عملُت الخدَزع فيها .وهرلً كد جإحي مً عىد بدازة اإلااطظ

ومً ألامثلت على اإلاشاول التي جإحي مً دازل الؿالب الراحي هى غعف الدوافع الراجُت التي جدفعهم 

لخعلم اللغت العسبُت زغم معسفتهم وبدزاههم مً البداًت بإن بسهامج الدزاطت العسبُت هى كظم ًسخازوهه بإهفظهم. 

اٌ آزس هى وحهت هكس بعؼ الؿالب الرًً ًصعمىن ؤن اللغت العسبُت ضعبت ، وما هرا بال ولماث ٌظمعىنها مً مث

ؤفىاه ؤعىام الىاض وهرا لِع بصحُذ  بل العىع . باإلغافت بلى ذلً ، هىان ؤطباب ؤزسي جازس على الؿالب 

وهي ألاطباب التي جإحي مً الخازج ، مثل وججعلهم لم ًطلىا بلى الحد ألاكص ى مً بجلان مهازاث اللغت العسبُت 

عدم دكت ازخُاز ؾسق الخدَزع التي ٌظخسدمها اإلاعلمىن ، وعدم جىافس ؤخدر وطاثل الخعلم والخعلُم اإلاظخفاد 

 منها في جفي حعلُم اللغت العسبُت في بعؼ الجامعاث ، وما بلى ذلً .

مشازهت الؿالب مشازهت جامت باعخبازهم  إلجلان مهازاث اللغت العسبُت ألازبعت بجلاها ، مً الػسوزي 

اإلاىغىع ألاطاس ي في حعلم اللغت العسبُت . ومع ذلً ، فةن العىع صحُذ ، فهىان الىثحر مً اإلاشاول في حعلم 

اللغت العسبُت التي جازس على اطخلسازهم ومداومتهم في بجلان مهازاث اللغت العسبُت ألازبعت. ومً ؤحل الخعسف على 

ىاحهها الؿالب في حعلم مهازة الخددر باللغت العسبُت في الجامعاث ؤلاهدوهِظُت ، طىاء اللادمت مً اإلاشاول التي ً

دازل ؤو زازج الؿالب ؤهفظهم ، ًخم بحساء هرا البدث الري ًخم عسع هخاثجه في شيل ؤوزاق كدمها اإلاالف في 

ججسبت الؿالب الرًً ًخعلمىن العسبُت في حلظت هره الىدوة الدولُت. وباليظبت إلاطادز البُاهاث ، ؤزر اإلاالف مً 

ولُت ألادب العسبي بجامعت ألاشهس ؤلاهدوهِظُت . في نهاًت هره الىزكت ، ًلترح الباخث بعؼ الحلٌى التي ًمىً 

اطخسدامها مً كبل ألاؾساف ذاث الطلت في جدظحن وجسكُت  ملياث الؿالب في حعلم مهازاث الخددر باللغت 

 ..هدوهِظُتالعسبُت في الجامعاث الا 

  

 يإلاطار النظر

ت التي اجسرها الباخث مبدؤ لهره ألاوزاق .  وبالخالي بُان عً بعؼ البدىر الىكٍس

 

 إلاشكالياث الخعليميت

ت  حعني  وهي حعنى اإلاعػل ؤومسُل ؤو ملخبع . وفي اللامىض  problematic ولمت اإلاشيل باإلهجلحًز

خلها ؛ الشيئ ألاحي بالطعىباث . واإلاشيلت هي كػُت مؿسوخت  ًدٌ على ألاشُاء لم ًخم problemaؤلاهدوهِس ي 

جدخاج بلى معالجت ختى ًخىضل بلى الهدف ألاكص ى .  وهخب شىهس "اإلاشيلت هي وحىد فجىة بحن الخىكعاث والىاكع 

 الري ًخىكع اهخماله ؤو ًمىً ؾلبه". 
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 "اإلنسانيت والحضارة اإلسالميت الشريعت تطبيق في ودورها العربيت اللغت" 
 

اوي وؤبى ؤخمدي الخعلم بإهه وفي ؤلاضؿالح ، ًخم حعٍسف الخعلم على الىدى الخالي ؛ ٌشسح ؤخمد زوخ

م( ًخإلف مً ميىهاث مسخلفت ، بحن عىطس واخد مً الخعلُم مع عىطس آزس 
ّ
وشاؽ حعلم منهجي وهكامي )عملُت حعل

. وفلا لدمُتي و
ً
 ومظخداما

ً
الخعلم هى وشاؽ مداغس مبرمج  Mudjiono مترابـ وؾبُعخه لِظذ حصثُت بل مخيامال

الخعلم هى  Corey ب ًخعلمىن بيشاؽ ، والترهحز على جىفحر مىازد الخعلم. وفلا ل في الخطمُم الخعلُمي ، لجعل الؿال 

عملُت ًخم بىاطؿتها بدازة بِئت الصخظ عمدا لخمىُىه مً اإلاشازهت في طلىهُاث معُىت. الخعلم هى مىغىع 

( 1( مً اإلاادة )02)في هكام الخعلُم الىؾني ، هطذ آلاًت   0222( لعام 02زاص مً الخعلُم. وفي اللاهىن زكم . )

ًلٌى ؤن   Oemar Hamalik .على ؤن الخعلم هى عملُت جفاعل اإلاخعلمحن مع اإلاعلمحن ومىازد الخعلم في بِئت الخعلم

ت واإلاىاد واإلاسافم واإلاعداث وؤلاحساءاث التي ًازس على بعػها البعؼ في  ج ًخيىن مً العىاضس البشٍس الخعلم هى مٍص

 جدلُم ؤهداف الخعلم.

اإلاظتهدفت مً الخعلم هي هلؿت البداًت اإلاهمت للغاًت في الخعلم ، بدُث ًجب فهم ول مً اإلاعنى  ألاهداف

والىىع بشيل صحُذ مً كبل ول مداغس ؤوول مً طُيىن مداغسا. ؤهداف الخعلم هي اإلايىهاث السثِظُت التي 

ً في الخعلم ، ألنها هي الهدف مً عملُت الخعلم. بل ي ؤًً ًإزرون الؿالب ، ما ًجب ًجب وغعها مً كبل اإلاداغٍس

جب  ؤن ًمخلىه الؿالب ، ول هرا ًخىكف على الهدف الري ًجب جدلُله. لرلً ، ألاهداف هي اإلايىهاث ألاولى ٍو

 ؤن جيىن كبل ول ش يء.

م هي اإلاعػالث ؤو مسُالث 
ُّ
م" اإلاروىزة ؤعاله ، وظخيخج ؤن معنى مشاول الخعل

ُّ
مً مفهىم "اإلاشيلت والخعل

 .خعلُم والخعلم ًجب خلها لخدلُم ؤهداف كطىي في عملُت ال

 

 حعلم مهاراث اللغت العربيت

س هفاءة اإلاخعلمحن على اطخسدام  هما وعلم ، بن الهدف السثِس ي لخعلم اللغت العسبُت هى اطخىشاف وجؿٍى

. في عالم حعلم اللغت ، ًؿلم على الىفاءة على اطخسدام اللغت "
ً
اإلاهازة اللغت ، طىاء واهذ شفهُت ؤو هخابُت

ت ملظمت بلى ؤزبعت ، وهي مهازة  ت".  وبشيل عام ، ًخفم حمُع زبراء حعلم اللغاث على ؤن الىفاءة اللغٍى اللغٍى

الاطخماع ومهازة الىالم  ومهازة اللساءة ، ومهازة الىخابت. ًخم جطيُف مهازاث الاطخماع ومهازة اللساءة في الىفاءة 

 ُف مهازاث الىالم ومهازة الىخابت في الىفاءة ؤلاهخاحُت.الاطخلبالُت. وفي الىكذ هفظه ، ًخم جطي

ت مدظلظلت ومخطلت ببعػها ببعؼ. طىف ًخعلم ألاشخاص الرًً  في الحلُلت ، ول اإلاهازاث اللغٍى

 مً الاطخماع والخددر وما 
ً
ًخعلمىن اللغت العسبُت بظهىلت عىدما ًبدؤون بممازطت هره اإلاهازاث بالدظلظل بدءا

م بلى ذلً. وباإلاث اٌ ، طُجد ضعىبت في الحطٌى على مهازاث حُدة في اللغت العسبُت عىدما ًخعلمها عً ؾٍس

د ؤن ًخعلم اللغت ألام. لرا  ججاهل مىهجُاث اإلاهازاث التي ًجب بجلانها. هرا ًمىً ؤن ًيىن مشابها للؿفل الري ًٍس

ؤن ًخيلم ، جليها اللساءة والىخابت. ، في البداًت ، ٌظخمع بلى اللغت التي ًخددر بها الىاض مً خىله. زم خاٌو 

الدظلظل ؤمس ال ًلبل حدالا فُه. لرلً ، عىدما ًسغب اإلاداغسون في حعلُم اللغاث ألاحىبُت ، ًجب عليهم الالتزام 

 بهراالدظلظل وبهرا الترجِب .

ا وزًُلا بالعملُاث التي جىمً وزاء اهدظاب اللغت لدي ول الصخ
ً
ت ازجباؾ ظ. بما ؤن جسجبـ اإلاهازاث اللغٍى

اللغت هي اوعياض لعللُت الصخظ ؤو جفىحره ، طُجد اإلاسء ضعىبت في بجلان اللغت. ومع ذلً ، لِع مً اإلاظخدُل 

ت ألازبعت.  بجلان هره اإلاهازاث اللغٍى
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 مهارة الكالم في اللغت العربيت

 آلطِب هحرماوان ، فةن مهازة الىالم  هي اللدزة على الىؿم بإضىاث ؤو ولماث ح
ً
عبحرا عً ؤفياز ؤو ووفلا

آزاء ؤو زغباث ؤو مشاعس إلاً ًساؾب. والهدف هى هلل الفىسة مً ؤحل جلبُت اخخُاحاجه. في خحن ، وفًلا لهجري 

ت  جان ، فةن الخددر عبازة عً مجمىعت مً العىامل الجظدًت والىفظُت والعطبُت والداللُت واللغٍى حىهخىز جاٍز

 ان ألاهثر ؤهمُت في الظُؿسة الاحخماعُت.على هؿاق واطع  ًمىً اعخبازه ؤداة لإلوظ

مهازة الىالم  هي اإلاهازة الخالُت بعد مهازة الاطخماع . هخان اإلاهازجان مترابؿخان. ألاشخاص الرًً ًخمخعىن 

ً على الخددر بشيل حُد ؤًًػا ، والعىع ، مً لم ًلدز على الاطخماع بطخماعا  بظماع حُد كد ًيىهىن كادٍز

ال ٌظخؿُع الخددر بشيل حُد. لرلً ًمىً إلادزس ي اللغت جىفُر حعلم مهازاث الخددر ؤزىاء  حُدا مً اإلاخىكع ؤهه

مسافلت مهازاث الاطخماع التي ًمخلىها الؿالب بالفعل. ًمىً اطخسدام فهم اإلاخعلمحن خٌى اإلاىغىعاث التي 

الىالم في الحلُلت هي ًدطلىن عليها مً زالٌ عملُت الاطخماع هسؿىة ؤولى في جدَزع مهازة الىالم. ومهازة 

 ؤلافطاح والخعبحر عً مدخىي الفىس الري جم حسجُله في فهم اإلاخعلمحن.

 

 املشاكل في حعلم مهارة الكالم في اللغت العربيت

هثحر مً اإلاشاول التي جازس على الؿالب في حعلم مهازاث اللغت العسبُت ، هىان مشيلت جإحي مً الدازل 

زج. اإلاشيلت الدازلُت هي مشيلت وشإث و حاءث مً دازل الؿالب هفظه ، في وهىان ؤًػا مشيلت جإحي مً الخا

خحن ؤن اإلاشيلت الخازحُت هي مشيلت جيشإ مً زازج الؿالب الراحي.إلهماٌ هره الىزكت ، سجل اإلاالفىن بعؼ 

معُت مً  حاهب اإلاشاول ألازسي ، والتي جازس ؤًػا على الؿالب في الخعلم وفي بجلان مهازة الخددر في اليلُاث الجا

 .الىخب اإلالسزة وألادواث وبعؼ ألاشُاء ألازسي 

طىف ًىضح ما ًلي بعؼ اإلاشاول التي ًىاحهها الؿالب في حعلم مهازاث الخددر باللغت العسبُت في 

 :الجامعاث ؤلاهدوهِظُت ، وهي

 

 أ. املشاكل الداخليت

شاول التي حعاهيهم في حعلم اللغت بعد ملابلت العدًد مً الؿالب بعدد مً ألاطئلت اإلاىحه لهم خٌى اإلا

 العسبُت جىضلىا بلى بعؼ اإلاشاول الدازلُت الظاثدة فيهم منها :

 جفاوث الخلفيت الدراسيت بين الطالب .1

بشيل عام ، بن الؿالب اإلالخدلحن بلظم اللغت العسبُت في الجامعاث ؤلاهدوهِظُت لِظىا مً الؿالب 

عسبُت فدظب ، مثل اإلادازض الدًيُت واإلادازض الدازلُت اإلاخسسححن مً اإلادازض ذاث الخلفُاث ال

ت العامت غحر الدًيُت  جي اإلادازض العامت ، مثل اإلادازض الثاهٍى وغحرها. ألن باب الجامعت مفخىح جماما لخٍس

 ما ًيىن هرا الازخالف في الخلفُت مشيلت مً 
ً
وما ٌعادلها لاللخداق بسهامج دزاطت اللغت العسبُت. وغالبا

العاثلت في عملُت حعلم اللغت العسبُت ، فالؿالب الرًً لم جىً لديهم معسفت باللغت العسبُت  اإلاشاول

ً على الخددر باللغت العسبُت في الخىاضل الُىمي. وجبحن ؤن هره اإلاشيلت  ؤطاطا ًسون ؤنهم غحر كادٍز

ع اهدشفىا لِظذ مً وحهت هكس الؿالب فلـ ، ختى اإلاعلمىن ؤهفظهم عىدما ًلىمىن بعملُت الخدَز
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اث الؿالب مخفاوجت ومسخلفت  منهم مً طبم لهم حعلم اللغت العسبُت ومنهم مً  لم ًخعلم    ؤن مظخٍى

 العسبُت كـ ، هما واحه مشيلت معلدة في الخدَزع.

 الخىف من الىكىع في الخطأ  .2

ؾالب الخىف ؤو الخجل مً الىكىع في الخؿإ ؤو غلـ شيئ عادي لىً عىدما ٌظُؿس هرا الخجل على 

جيىن مشيلت ضعبت في عملُاث الخعلم والخعلُم . بذا وان الؿالب زاثفحن زاحلحن عً الىكىع في الخؿإ 

ت في ؤهفظهم زاضت في الخيلم  والخددر باللغت اإلادزوطت فعال ,  اللغىي فظدىىمش الدوافع اللغٍى

الخؿإ ًمىع الؿالب  وطخطبذ الفطل بدون الخجاوب بحن اإلاعلم واإلاخعلمحن  ألن الخجل مً الىكىع في

مىعهم مً الابخياز في ألاوشؿت  مىعهم عً اللُام بالخجاوب مع اإلاعلم ٍو مً الخلدم ؤمام الصمالء ٍو

 الخعلُمُت وفي ألاوشؿت ألازسي التي ًمازطها الؿالب .

 الكسل .3

. وفلا الىظل عاثم مىحىد الىفع ، وهي عادة معخادة . لرلً ، ًيبغي معالجخه عالحا عاحال بدون جإحُل

( ، ؤن الشعىز بالىظل بمخىاع الصخظ عً اللُام بص يء ًجب علُه فعله  ؤو 0222ٌ )بًدي شكىض: 

ًدظً له فعله . هرا هى ما ًددر في هثحر مً ألاخُان للؿالب في عملُت حعلم مهازة الىالم بالعسبُت في 

وكذ مبىس والظبب الجامعاث الاهدوهِظُت. ًؿلب مً الؿالب الحػىز في وكذ مبىس ال ًدػسون في 

ؿلب  دونها  وال ًادونها ألنهم  هظٌى ، ٍو ؤنهم هظٌى ، وعىدما ولف اإلاعلم الؿالب بالىاحباث  وهم ال ًٍس

ؿلب مً الؿالب ؤزر  دون ، والظبب الىظل ، ٍو منهم ؤن ًخلدم بلى ألامام لُخددزىا فهم ال ًٍس

ٍدون فخدها بظبب الىظل ، وعدد ال اللىامِع معهم في الفطل للبدث عً معاوى اإلافسداث لىنهم ال ًس 

ًدص ى مً ألاطباب ألازسي وشإث عً الىظل ، وهرا الىظل ًازس بشيل هبحر على مظخىي بجلانهم في 

 الخددر باللغت العسبُت.

 ضعف في إلابداع والابخكار. .4

اث اإلابادز كىة ؤلابداع هى اإلالىت السثِظُت التي ًجب ؤن ًمخلىها ول ؾالب. مً اإلاخىكع ؤن جيىن 

وؤلابداعاث التي قهسث لدي الؿالب طالح لهم ولبرامج الدزاطت في جدلُم مظخىي الخدطُل اإلاؿلىب 

زاضت في حعلم مهازاث اللغت العسبُت. وكدث وفسث الجامعت والشعبت  فسضت  للؿالب الطخىشاف 

، فةن كدزاتهم وببداعهم مً زالٌ ؤوشؿت اإلاىكماث الدازلُت للؿالب في دازل الجامعت. ومع ذلً 

معكم الؿالب لِع لديهم ؤلابداع والابخياز في الاطخفادة اللطىي مً اإلاىكمت لجعلها وطُلت لخدظحن 

مهازاتهم في الخددر. وهرلً في بزساء اإلاىاد اإلالسوءة واإلاىاد الخعلُمُت ، ؤلِع هىان هخب ؤزسي بجاهب 

ذ والشبياث الاحخماعُت ؟، الىخب اإلالسزة في دازل الفطل الدزاس ي طهل الحطٌى علُه عبر ؤلاهتره

دون البدث عىه اهخفاءا بىخاب واخد فلـ.  لىنهم ال ًٍس

 كلت في املفرداث .5

اإلافسداث مً ؤهم العىاضس في حعلم لغت ؤحىبُت بما في ذلً اللغت العسبُت. اللغت العسبُت لديها مفسداث لها 

سداث شسؽ ؤطاس ي ال بد مىه في بجلان دوز هبحر ،  وجإزحر في حعلم مهازاث الخددر. جىطُع اإلالىت في اإلاف

 هره اللغت. فيل مً هثرث مفسداجه طهل علُه الخملً على اللغت جمليا حُدا.

ت لدي مخيلم حعخمد على همُت وهىعُت  Tarigan (1332:0) ًرهس جازغً  ؤن "هىعُت اإلاهازاث اللغٍى

". وبعبازة ؤزسي ، ولما شاد عدد مفسداجه." ولما شاد عدد اإلافسداث ، شادث  اإلالىت واإلاهازة في اللغت 
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اإلافسداث التي ًخدىم بها اإلاخعلم ، ؤضبذ مً ألاطهل على اإلاخعلم في جسهُب الجمل والخىاضل. وبالعىع ، 

ولما كل عدد اإلافسداث التي ٌظُؿس عليها اإلاخعلم ، طُيىن مً الطعب علُه جسهُب الجمل والخىاضل 

 .باطخسدام اللغت العسبُت

ىاحهىن الطعىبت في وفي الىاكع هثحر  مً ؾالب الجامعت في بهدوهِظُا ٌعسفىن ؤن زسوتهم اللغىي كلُلت ٍو

الخيلم لىً مع ألاطف زغم معسفتهم بافخلازهم للمفسداث فهم ال ًبرلىن الجهىد في جصوٍد ؤهفظهم 

لت مىاطبت لهم للخغلب على هره اإلاشيلت التي ًىاحهى   نها .باإلافسداث هما ؤنهم ال  ًفىسن في ببداع ؾٍس

 كلت املمارست في جحدر باللغت العربيت. .6

حعلم اللغت العسبُت ًدخاج بلى كظـ هبحر مً ألاوكاث للممازطت بشيل مىخكم. ًمىً ؤن جيشإ مهازة 

الىالم والخددر بذا وان في هفع الؿالب شعىز باالعخىاء والىعي بإهه لً ًخمىً مً الخددر باللغت 

خددر باللغت العسبُت خاحت مً خىاثجه . فهره الحالت التي جددر في العسبُت بشيل حُد بذا لم ًجعل ال

هثحر مً ألاخُان للؿالب في الجامعاث الاهدوهِظُت . وبالعىدة بلى الؿبُعت التي هللىاها ؤعاله ، والشعىز 

بالىظل الري ًخم الحفاف علُه داثًما ، فةن بعؼ الؿالب بهما ًداولىن الخددر باللغت العسبُت بذا 

 . ا مىحىدًً في الفطل الدزاس ي ، ؤما في زازج الفطٌى ًخيلمىن بغحر اللغت العسبُتواهى 

 ضعف في الدوافع والرغبت في الخعلم  .7

 ما ًسجبـ الاهخمام بالسغبت ؤو الاهخمام بص يء ًإحي مً دازل شخظ بدون ؤي بهساه زازجي. ًىشف 
ً
غالبا

The Liang Gie (1994: 28 ؤن الاهخمام ٌعني ؤن ًيىن )  مشازهت جامت في 
ً
 ؤو مشازوا

ً
 ؤو مهخما

ً
مشغىال

وشاؽ ما ألهه ًدزن ؤهمُخه. بشيل عام ، في البداًت ، ًيىن لدي ؾالب بسهامج دزاطت اللغت العسبُت في 

بهدوهِظُا اهخمام واف ، ولىً مع مسوز الىكذ وجصاًد مخؿلباث اإلاىاد ، ًجد الؿالب ضعىبت في جلظُم 

اهخمامهم وجدفحزهم لخعلم اللغت العسبُت بشيل حُد. على العىع مً ذلً ،  ألاوكاث. وهرا كد ًازس على

ومع مض ي الىكذ ، مخؿلباث اإلاىاد الخعلُمُت جؿلب مً الؿالب ؤن ًيىن لديهم اهخمام كىي وخافص هبحر 

، و الخىاطم والخىاطب بحن مخؿلباث اإلاىاد الخعلُمُت وزغبت الؿالب في الدزض ًىلد واكًعا مخىىًعا ، 

ثحًرا ما ًفػل الؿالب الخعلم بشيل عادي ؾبُعي دون الخفىحر في معُاز مهازاث الخددر باللغت العسبُت وه

 التي ًجب عليهم الظُؿسة عليها .

 .دشبع في الخعلمال .8

وهثحرا ما ًادي السوجحن الُىمي الري ًلىم به الؿالب في الخعلُم بلى قهىز ملل ، ملل في الخعلم و ؤًػا 

هت ألاوشؿت الُىمُت اإلاخىىعت ، في اإلاجٌز والحسم الجامعي. في الىكذ الري ؾلب اإلاعلمىن اإلالل في مىاح

مً الؿالب بجلان اإلاىاد بجلاها حُدا مً زالٌ الىاحباث ، والؿالب غالبا ما ًيىهىن مخعبحن حدا مً 

مت و الجامعت ، مىاحهت زوجحن خُاتهم الُىمُت. مً بحن ؤطباب الدشبع وؤلازهاق ، بعد اإلاظافت بحن ؤلاكا

اإلاشاول التي كد جددر في البِذ ، جيلفت اإلاعِشت الىاكطت، اإلاشاول مع الصمالء وعدد ال ًدص ى مً 

 .اإلاشاول ألازسي 
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 املشاكل الخارحيت .   ب

بعد ملابلت العدًد مً الؿالب بعدد مً ألاطئلت اإلاىحه لهم خٌى اإلاشاول التي حعاهيهم في حعلم اللغت  

 مً زازج ؤهفظهم جىضلىا بلى بعؼ اإلاشاول الخازحُت الظاثدة فيهم منها :العسبُت ألاحي 

 عدم وحىد البيئت العربيت داخل الجامعت . .1

هجاح العملُت الخعلُمُت هي البِئت . وحىد البِئت الىاؾلت بالعسبُت  فعالت واإلاازسة فيمً العىامل ال

عىز في حعلم اللغت العسبُت هفظها. بذا مهم حدا ألن البئُت داثما مىحىدة ، ومدُؿت ، وحعؿي الش

واهذ بِئت الخعلم مىاجُت ، فظخيىن عملُت الخعلم مىاجُت. ًمىىىا ؤن هإزر جمثُال بصخظ ًخمنى ؤن 

ًيىن ماهسا في الظباخاة فُجب علُه ؤن ًرهب مباشسة بلى النهس ، ؤو بلى البدس ، ؤو زبما ًخعلم مباشسة 

 على الظباخت. لىً  دون في خمام الظباخت مع مدزبي الظباخت 
ً
البازعحن ، بعد ذلً طُيىن كادزا

في عملُت الخعلم مع الرًً ًلدزون على الظباخت فعال وبالؿبع في دازل ألاماهً التي  خىع اإلاباشس ال

ٌظبذ فيها الىاض النهس ؤو البدس ؤو خمام الظباخت فال ًمىً للفسد ؤن ٌعلم الظباخت. وهرلً ألافساد 

دون ؤن ً ً على الخىاضل بها فال بد له مً اطدُعاب اللغت الرًً ًٍس خيلمىا باللغت العسبُت كادٍز

الري ًإمله الؿالب ؤن ًيىن  جامعتالعسبُت واطخسدامها ولغت الخىاضل ؤًىما واهىا. هرا هى دوز ال

ٌعني بعداد بِئت مىاجُت لهم. في الىاكع ، فةن الحسم الجامعي في مىكف ضعب لخىفُره ، ألن الجامعت 

ظذ مسططت لؿالب بسهامج دزاطت اللغت العسبُت فدظب ، بل لجمُع ألاكظام الدزاطُت لِ

 اإلاىحىدة في الجامعت .

 برهامج الدراست ال يىحب على الطالب مداومت اللغت العربيت كلغت اجصال يىمي . .2

لخددر مً اإلاعخاد للؿالب ؤن ًسخاز الص يء ألاطهل باليظبت لهم. في غُاب هكام ًجبر الؿالب على ا

باللغت العسبُت ؤزىاء وحىدهم في الحسم الجامعي ، فمً اإلاسجح ؤن ًسخاز الؿالب اللغت ؤلاهدوهِظُت 

ً وبسامج  ولغت الخىاضل. لرا ، ًجب ؤن ًيىن في اإلاظخلبل اجفاكُت مخبادلت بحن الؿالب واإلاداغٍس

معي مع شمالئهم مً الدزاطت والحسم الجامعي  جخؿلب مً الؿالب الخددر والخفاعل في الحسم الجا

ً باللغت العسبُت  .الؿالب ومع اإلاداغٍس

 كلت اعخمام املحاضرين بالفروق الفرديت لكل طالب. .3

ول ؾالب لدًه ممحزاث فسدًت. لىً في الخعلم ؤخُاها ال ًفهم اإلاداغسون الازخالفاث اإلاىحىدة بحن  

دا مً ؤلاهخمام ول ؾالب. فهرا ًادي بلى ؤن بعؼ الؿالب اإلاىسفػحن في اإلالىت الل ت ال ًللى مٍص غٍى

 .مً اإلاعلمحن ، وبالخالي فال جبلى ملياتهم اللغىي ال جسبى وال جىمى وفلا للهدف اإلاخىكع

 عدم جىافر كاعت مناكشت خاصت لطالب شعبت اللغت العربيت  .4

س ما حعلمىه في الفطل الدزاس ي. بن عدم جىفس كاعت اإلاىاكشت  الجامعت ميان مهُإ للؿالب لخؿٍى

ت فُما  س هفاءاتهم اللغٍى اإلاسططت لؿالب بسهامج اللغت العسبُت ًيىن مً الطعب على الؿالب جؿٍى

بُنهم ، خُث ًدخاج الؿالب بلى هىع مً الساخت والهدوء في هلل اإلاعلىماث باللغت العسبُت ؤو في 

ا باللغت العسبُت. لىً بذا وان هىان مظاخت زاضت ؤو كاعت مسططت  مىاكشت ما ٌعخبروهه غسوزًٍ

ت مسخلفت ، مثل اإلاىاكشت ، والجداٌ  للمىاكشت باللغت العسبُت ، فُمىً للؿالب اللُام بإوشؿت لغٍى

 باللغت العسبُت ، واللساءة الجماعُت ، والدزاطت الىلدًت للىطىص وؤوشؿت الخعلم ؤزسي مسخلفت.
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 ج. مشاكل أخري 

 إلاكخصار باإلسخفادة من الكخاب امللرر البحذ .1

لسزة هي الىخب اإلاظخسدمت ؤطاطا في الخدَزع  ٌعخمد عليها الؿالب في حعلم اللغت العسبُت , الىخب اإلا

الىخب اإلالسزة هخب ؤلفها الخبراء مً ؤحل جدلُم ألاهداف اإلاسحىة مً الخعلُم ذاجه. وفي حعلُم اللغت 

غت العسبُت العسبُت في اإلااطظاث الخعلُمُت على اإلاظخىي الجامعي في بهدوهِظُا ًيىن حعلُم الل

معخمدا على هخاب واخد فدظب هىرا بشيل مجمل ، مع ؤن هىان هثحر مً الىخب ألازسي ؤلاغافُت 

التي  حظاعد الؿالب في زفع مظخىاهم الخدطُلي زاضت في الخددر والخيلم . ومً جلً الىخب ما 

ت /ضىجُت جيىن في شيل اإلاؿبىعاث الىزكُت جباع في ألاطىاق ومنها ما ًيىن في شيل وسخت بطٍس

لها مً اإلاطادز اإلاخعددة في ؤلاهترهذ .   طهل ججًز

 ضعف إلاسخفادة من الخكنىلىحياث املخعددة وعدم الدسلح بالىسائل الخعليميت املناسبت  .2

هىان هثحر مً الىطاثل الخعلُمُت طهل الاطخفادة منها في حعلم مهازة الىالم باللغت العسبُت . هىان 

هترهدُت منها ما ًيىن بإحسة ومنها ما ًيىن مجاها هما ؤن هىان عدد مىاكع وضفداث في الشبىت ؤلا 

لها وباإلاجان ، فاألمس ألان مترون ؤمام  هثحر مً البرامج والخؿبُلاث على بسهامج ؤهدزوٍد مثال طهل ججًز

ت .  الؿالب هُف ًجعلىن هره ألاشُاء اإلاخىفسة ؤمامهم وطُلت حظاعدهم في جدظحن ملياتهم اللغٍى

ً ومً زال ب وجمٍس ٌ ؤلاطخفادة اإلاثمسة مً الخىىىلىجي والشبياث ؤلاحخماعُت ٌظخؿُع الؿالب جدٍز

ً في الفطل الدزاس ي .  ؤهفظهم  بشيل ؤهثر غحر معخمدًً على ما جللىه مً اإلاداغٍس

 

 الحلىل من املشاكل التي جىاحه الطالب

الؿالب خلىال للمشاول التي  في نهاًت هرا ألاوزاق ؾسح الباخثىن بعؼ ؤلاكتراخاث ًسجى ؤن ًخسرها

 جىاحههم ، وهي واألحي :

 

لت ًسوهه ؤهثر  .1 هىص ي ؤن ًجتهد الؿالب بلى الحد ألاكص ى في جصوٍد ؤهفظهم باإلافسداث العسبُت ، بؿٍس

مالءمت  ألهماؽ الخعلم الري ًمُله الؿالب. بعد ؤن ًيىن لدي الؿالب ما ًىفُه ، ًبدؤون في الخعىد على 

 زم  بعد ذلً ًبدؤ ًىخب ملاالث بظُؿت ، وفًلا ممازطت الخددر ب
ً

شيل حُد في حمل كطحرة  ؤّوال

ت وألاضىاث العسبُت .  لللىاعد اللغٍى

هىص ي الؿالب بالخغلب على الىظل الري ًكهس في ؤهفظهم ، وبًجاد الشعىز بالحاحت بلى اللغت العسبُت.  .2

لىظل ، مثل ؤن ًفترع على هفظه علابا ًمىً للؿالب اللُام بالعدًد مً الؿسق للخسوج مً داثسة ا

لت ججعل الؿالب ؤهثر جدفحًزا على  معُىا بذا لم جخدلم مىه الىخاثج اإلاسحىة.  وبالخالي جيىن هره الؿٍس

 الىجاح وفًلا لألهداف اإلايشىدة مً ول واخد منهم.

ؤن ًجعلىا هىص ي الؿالب الرًً هم ؤعػاء في اإلاىكماث الؿالبُت على ؤطاض بسهامج دزاس ي ًمىً  .3

مىكماتهم بمثابت مىخدي لخدظحن كدزتهم على الخددر والخىاضل باللغت العسبُت ، مً زالٌ بسهامج عمل 

جب  ت ألازبعت )الاطخماع والخددر واللساءة والىخابت (. ٍو مىكم لخدظحن كدزة الؿالب على اإلاهازاث اللغٍى

 ؤن ًداوي ول ؾالب على خدة السوح التي جكهس في هره اإلاىكمت.
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هىص ي ؤن ًجبر الؿالب ؤهفظهم على حعل اللغت العسبُت ولغت الاجطاٌ  بلصاما و ًىمُا فُما بُنهم وهرلً   .4

ً في الشعبت . بذا جم الحفاف على هرا الالتزام ، فمً اإلاخىكع ؤن البِئت العسبُت التي ًجب  مع اإلاداغٍس

 ؤن جيىن كد جم بوشائها .

دزض  بإهثر الؿالب الجُد هى الؿالب الري ًدزن  .5 دوزه ووقُفخه هؿالب. فالؿالب مؿلىب بإن ًخعلم ٍو

 بحن الللاءاث التي ًخم بحسائها في دازل 
ً
مما ًيبغي. ؤال ًيىن هكام الخعلم اإلاؿبم في اليلُت مخىاشها

 ؤن ًلترن بدزوض زازج الفطل  في مجمىعاث مً الؿالب و بشيل 
ً
يبغي ؤًػا الفطل الدزاس ي ٍو

ان الؿالب على دزاًت بهرا الدوز ، فلم ٌعد هىان وكذ لالطترزاء والخياطل مً مظخلل في البِذ؟ بذا و

 الخعلم.

هىص ي الؿالب و شعبت الدزاطت بىغع هكام  ًلتزم به الؿالب واإلاداغسون على الخيلم والخددر باللغت  .6

 العسبُت وحعلها لغت الاجطاٌ في دازل الحسم الجامعي.

ىت لشعبت الدزاطت في جطمُم بسامج العمل على ؤطاض مهازاث هىص ي اإلاىكماث الؿالبُت لخيىن  .7 شٍس

الخددر. وبسامج العمل التي ؤوشإها الؿالب ؤهفظهم "طخجبرهم" ؤو ؤعػاء اإلاىكمت على الخددر باللغت 

 العسبُت في ألاوكاث اإلادددة وفلا ٌ بسهامج عمل اإلاىكماث.

ؤهفظهم فال ًخيلم فيها ؤخد بال باللغت  هىص ي الجامعت بإن جسطظ مظاخت ؤو كاعت للؿالب لخدٍزب .8

العسبُت. وفي الىكذ هفظه ، هىص ي الؿالب ؤًًػا بوشاء بِئت عسبُت  فال ًخددزىن بال باللغت العسبُت 

والثلافت ، طىاء دازل الحسم الجامعي ؤو زازج الحسم الجامعي. مً بُنها بوشاء مجالث خاثؿُت باللغت 

 واللىاثذ باللغت العسبُت ، بلخ.العسبُت ، وهخابت طاثس الخعلُماث 

مع جلدم الخىىىلىحُا واإلاعلىماث والشبياث الاحخماعُت ، هىص ي الؿالب بإن ًيىهىا مخدمظحن لبىاء  .9

عالكاث مع ألاحاهب ، وزاضت مخعلمي اللغت العسبُت الرًً ًإجىن مً مسخلف البلدان العسبُت مً زالٌ 

ىاحع  والخـ وغحرها. للخىاضل مع بعػهم البعؼ عبر اطخسدام  وطاثل ؤلاعالم اإلاىحىدة ، مثل ال

 السطاثل الطىجُت وهرلً الشبياث الاحخماعُت اإلاىحىدة.

ً بىضفهم ؤولُاء ؤمىز الؿالب في دازل الحسم الجامعي برٌ الجهىد ؤهثر ختى ًيىن  .11 هىص ي اإلاداغٍس

ب ؤهفظهم على الخددر  وحىدهم في بحن الؿالب في الجامعت هشسواء لهم  ؤو ؤضدكاء ؤو شمالء لهم في جدٍز

ً على الخلسب مً الؿالب  زفلا وجلؿفا بهم في ممازطت اإلادادزت العسبُت  باللغت العسبُت. وهص ي اإلاداغٍس

 لىحه ، ؤو مً زالٌ الخىاضل الاحخماعي.
ً
 ولغت للخىاضل الُىمي دازل وزازج الحسم الجامعي ، وحها

البدث عً هخب باإلغافت بلى الىخب اإلالسزة في الفطل ، ألن  هىص ي الؿالب بإن ًخمىىىا مً الابخياز في .11

مىً الحطٌى على هره الىخب عبر ؾسق  ت . ٍو س مهازاتهم اللغٍى الىخب اإلاسافلت حظاعد الؿالب في جؿٍى

له مجاًها في بعؼ مىاكع الخعلُم العسبُت  مسخلفت ، بشساءها في اإلاخاحس ، ؤو عبر ؤلاهترهذ ، ؤو ختى ججًز

ىان العدًد مً ؤهكمت الخعلم العسبُت على ؤلاهترهذ التي جخىافم مع مظخىي لغت الؿالب في اإلاىحىدة. ه

 اليلُت
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 الخالصت

 

دزة الؿالب على الخددر باللغت العسبُت في الجامعاث ؤلاهدوهِظُت "غحر مخال ثمت" مع الهدف النهاجي ك .1

ت بالعدًد مً إلهجاشاث اإلاىهج الدزاس ي في البرهامج الدزاس ي ، جخإزس جفاو  اث واإلالياث اللغٍى ث اإلاظخٍى

العىامل ، بما في ذلً اإلاشاول التي جإحي مً الؿالب ؤهفظهم واإلاشاول التي جيشإ مً الخازج  واليل له 

جإزحر في شغفهم في الخعلم. ومً بحن اإلاشاول الدازلُت: الخىف مً الخؿإ ، والىظل ، وهلطان في اإلابادزة 

في الخددر ، كلت اإلافسداث  غعف في الثلت بالىفع . ؤما باليظبت للمشاول وؤلابداع في حلب ألافياز 

الخازحُت: عدم وحىد بِئت عسبُت في دازل الحسم الجامعي وفي وطـ الؿالب ؤهفظهم ، وعدم وحىد 

ً على  ً كادٍز ؤهكمت ولىاثذ جفسع على الؿالب ؤن ًخددزىا داثما باللغت العسبُت ، ولِع ول اإلاداغٍس

 ر .الفسدًت بحن الؿالب ، و جىىع زلفُاتهم الدزاطُت مً واخد ألر فهم الفسوق

للخسوج مً ؤلاشيالُاث اإلاروىزة ؾسق عدًدة ًمىً ؤن ًخسرها الؿالب؛ منها : ًجب على الؿالب  .2

جسطُظ ألاهثر مً ألاوكاث للخعلم بجد ووشاؽ، والخسلظ مً الشعىز بالىظالى ، وبحبازهم ؤهفظهم 

ولغت الخيلم والخىاضل ول ًىم ، الىعي الخام بالدوز والىقُفت بطفتهم ؾالب علم،  بجعل اللغت العسبُت 

وفي الىكذ هفظه ، هىص ي  اللظم الدزاس ي بإن ٌظخىعب  ألامىز وؤن ًدُذ للؿالب الىطاثل واإلاخؿلباث 

ءة الدزاطُت  التي جمىنهم وحعُنهم على ؤن ًيىهىا حدًحن مثل جدظحن اإلاىاهج الدزاطُت ، وجدظحن هفا

ً في الخدَزع ، واطخسدام وطاثل ؤلاعالم والشبياث الاحخماعُت في عملُت الخعلم ، وجلدًم  اإلاداغٍس

 .ميافأث زاضت للؿالب اإلاخفىكحن
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