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 الملخص: 

تهدف الدراسة الحال�ة إلى التعُرف على متطل�ات المحافظة على اللغة العر��ة في المدارس وتجذیرها في التعل�م،  

واإلجراءات التي تساعد على تجو�د مستوى اللغة العر��ة والوقوف على أهم التحد�ات التي تواجهها للخروج منها �المقترحات  

ال�حوث  ومراجعة  تحلیل  من خالل  منها،  المأمول  وتحقیق  الفصحى  العر��ة  اللغة  دور  تنم�ة  في  واستثمارها  التعل�م  في 

�ضمن الخروج برؤ�ة   والدراسات السا�قة واألدب�ات التر�و�ة التي تناولت المحافظة على اللغة العر��ة في التعل�م المدرسي �ما

تعتمد  إذ  الدراسة  السا�قة في منهج�ة  الدراسات  الراهنة عن  الدراسة  تطب�قها. وتختلف  لمواجهة مع�قات  متكاملة  عالج�ة 

الدراسة الحال�ة على تحلیل األدب�ات التر�و�ة من خالل المنهج التحلیلي، وفي ضوء نتائج الدراسات السا�قة ووفًقا لرؤ�ة 

 راسة الراهنة بوضع رؤ�ة علم�ة لمواجهة معوقات ومشكالت اللغة العر��ة في المؤسسات التر�و�ة. ال�احث تقوم الد 
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The current study aims to identify the requirements for preserving the Arabic language 

in schools and rooting it in education and the most important challenges it faces, to get out of 

them with proposals and procedures that help improve the level of the Arabic language in 

education and invest it in developing the role of the classical Arabic language and achieving 

the hoped for it, through analysis and review of previous research and studies. And the 

educational literature that dealt with the preservation of the Arabic language in school 

education to ensure an integrated remedial vision to confront the obstacles to its application. 

The current study differs from previous studies in the methodology of the study, as the current 

study relies on the analysis of educational literature through the analytical approach and 

considering the results of previous studies and according to the researcher’s vision, the 

current study sets a scientific vision to confront the obstacles and problems of the Arabic 

language in educational institutions . 
Keywords: procedures, educational, governorate, Arabic language, school education. 

 المقدمة:  

ُتعد المؤسسات التر�و�ة وخاصة المدارس هي الر�یزة األساس�ة في تعُلم اللغة العر��ة، و�ما أّن دور المدرسة هو 

وآدابها فإّن للمجتمع أ�ضًا الدور الرئ�س في ترس�خ اللغة العر��ة لدى النشء. فالحدیث �اللغة العر��ة التلقین والتعلم لّلغات  

في الح�اة العامة مع األقران واألصدقاء واألقارب �جذر لدى الطالب المخرجات السل�مة للغة، والتحدث �اللغة العر��ة �عد  

 مجتمع. من أقوى الوسائل لتمكینها في الح�اة العمل�ة وال

إّن اللغة العر��ة �ستقیها الطل�ة من األقران؛ فتترسخ عنده ��ف�ة تعامله مع المفردات والمسم�ات واألش�اء والمعاني  

قبل التحاقه في المدرسة، فیتعلم المفردات الجدیدة في المراحل الدراس�ة، و�تعلم مصطلحات عدیدة حول ما �ستخدمه من 

المح�ط، و�تعلم الطل�ة في المدارس أساس�ات القراءة والكتا�ة �اللغة العر��ة الفصحى   أدوات وأش�اء وع�ارات للتواصل مع

المعاصرة �طر�قة مختلفة عن تحدثهم مع ذو�هم. لذا فإّن خبرة الطل�ة تعد محدودة قبل االلتحاق �المدرسة. وقد �كتسب الطل�ة 

مهارات قراءة و�تا�ة متطورة أكثر من قرنائهم    -لمدرسة  ما قبل ا  -الذین یلتحقون في التعل�م في مرحلة الطفولة الم�كرة  

 بتشكل حصیلة لغو�ة في مراحل م�كرة.

و�ر�ز التعل�م المدرسي على أهم�ة بناء الوعي المتجذر �عمق في الطل�ة منذ المراحل األولى حتى الثانو�ة بوعیهم  

القدوة ذوي  ، لذا توفر المدراس المدرسین المحترفین�أهم�ة اللغة العر��ة وق�متها وضرورة التحدث بها �صفتها هو�ة ثقاف�ة

الخبرة الواسعة في تدر�س اللغة العر��ة في أجواء جاذ�ة وممتعة ومحفزة لالفتخار بلغة الضاد من خالل المحادثات ال�س�طة 

 المتر�ثة مع ضمان التعلم السر�ع للطل�ة حسب الخصائص النمائ�ة لكل مرحلة دراس�ة.
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تحظى �أهم�ة �بیرة خصوًصا لدى المغتر�ین العرب الذین تنصب جهودهم لتعل�م الطل�ة اللغة    إّن اللغة العر��ة

العر��ة؛ لذا ُ�رست جهودهم لتلب�ة هذا المطلب من خالل تكی�ف المناهج الغن�ة لتلب�ة احت�اجات الطل�ة التعل�م�ة في �افة  

 ، و�تا�ًة، واستماًعا، وتحدث�ا، وعرًضا، ومشاهدًة. المستو�ات التعل�م�ة وفي مختلف مهارات اللغة العر��ة: قراءةً 

ینصب تر�یز المدارس على إتقان اللغة العر��ة �اعتمادها لغة اتصال وتواصل وعلم بهدف حفاظ الطل�ة على 

العتزاز  هو�تهم العر��ة والعالم�ة ل�س �إتقان القراءة والكتا�ة واالستماع والتحدث �اللغة العر��ة بل یتجاوز ذلك للشعور �ا

) �أن تحرص  2021) وجراد (2021) ونجار (2021والفخر بها والحرص علیها وانتقالها من جیل إلى جیل، وأكد غیلوس (

المدارس على تحقیق األهداف االسترات�ج�ة من خالل تدر�س المناهج األساس�ة واإلثرائ�ة في المراحل االبتدائ�ة األولى من 

ختصین متمكنین �اللغة العر��ة �عد االستقصاء الموسع لتحدید حاجات الطل�ة وتلبیتها،  خالل مناهج تم تطو�رها من ِقَبل م

 كما تر�ز وزارات التر��ة والتعل�م على قواعد اللغة والفهم والهجاء، واألدب، والقراءة، والخط. 

 مشكلة الدراسة:

سف �عاني العدید من الطل�ة في  تعرضت اللغة العر��ة على مر العصور لمحاوالت �ثیرة للتضلیل والتشو�ه، ولأل 

المرحلة االبتدائ�ة حتى الجامعة ضعًفا في اللغة العر��ة في المهارات األساس�ة: �تا�ًة، وقراءًة، و�مالًء، وخًطا النسالخهم  

�ذلك من اللغة العر��ة وتأثرهم الكبیر �اللغة اإلنجلیز�ة؛ إذ أص�حت �النس�ة لهم لغة العصر و�ت�اهون بها أمام الجم�ع، و 

شهدت اللغة العر��ة تراجًعا ملحوًظا في المراحل الدراس�ة المختلفة، وطرحت العدید من التساؤالت لل�حث عن جذور هذه 

المشكلة لمحاولة عالجها، فال�عض صّب اللوم على المناهج التعل�م�ة الحال�ة، وال�عض اآلخر وضع اللوم على المعلمین 

طال�ات عدیدة إلنقاذ اللغة العر��ة فطرقت أبواب الوزارات من أجل تدارك هذه أنفسهم، فقد دق ناقوس الخطر وجاءت م

المشكلة قبل فوات األوان، خاصة أّن اللغة العر��ة تمثل في المقام األول الهو�ة الثقاف�ة لألمة العر��ة واإلسالم�ة، ولغة 

لمؤسسي من أجل الرقي �مستوى اللغة العر��ة في  القرآن الكر�م، لذا �ان ال بد من تر�یز الجهود لتوفیر الجانب المادي وا

التعل�م إال أّننا �حاجة إلى صحوة حق�ق�ة لالرتقاء �السلم التعل�مي من خالل البدء �إعداد معلمي اللغة العر��ة إعداًدا وتدر�ً�ا 

 لیواكب احت�اجات العصر الذي نع�شه.  

المعاصرة التي تواجه المسؤولین في وزارة التر��ة والتعل�م،  ُ�عد تعل�م اللغة العر��ة واالهتمام بها من أهم القضا�ا  

�اعت�ار أّن أي خلل في هذه المنظومة �سبب تراجًعا في مستوى الطل�ة، واللغة العر��ة �حاجة إلى معلم قدوة متخصص  

ا جاءت هذه الدراسة متمكن �متاز �العدید من المهارات الفائقة القادرة على إ�صال رسالته لجم�ع مستو�ات الطالب، ومن هن
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وتنبثق منه    ما اإلجراءات التر�و�ة المقترحة للمحافظة على اللغة العر��ة في التعل�م المدرسي؟لإلجا�ة عن السؤال الرئ�س:  

 األسئلة الفرع�ة اآلت�ة: 

 ما أهم�ة اللغة العر��ة؟ .1

 ما أهم تحد�ات اللغة العر��ة؟  .2

 للغة العر��ة في التعل�م المدرسي؟ ما اإلجراءات التر�و�ة المقترحة للمحافظة على ا .3

 ما مدى مالءمة اإلجراءات المقترحة لتفعیل دور المدارس في المحافظة على اللغة العر��ة من وجهة نظر الخبراء؟ .4

 أهداف الدراسة:

 تعرُّف أهم�ة اللغة العر��ة.  −

 تعرُّف أهم تحد�ات اللغة العر��ة.  −

   المحافظة على اللغة العر��ة.اقتراح اإلجراءات لتفعیل دور المدارس في   −

 تعرُّف مدى مالءمة اإلجراءات المقترحة لتفعیل دور المدارس في المحافظة على اللغة العر��ة من وجهة نظر الخبراء.  −

 أهم�ة الدراسة: 

 :یؤمل أن تستفید من هذه الدراسة �ل مما �أتي

 .واسترات�ج�ات تدر�سهاصانعو الس�اسات من خالل دعم وتطو�ر مناهج اللغة العر��ة   −

 الق�ادات المدرس�ة والمعلمین في المدارس للق�ام بدورهم في تنم�ة اللغة العر��ة وتشج�ع الطل�ة على استخدامها.  −

 .یؤمل أن تمثل هذه الدراسة إضافة علم�ة �موضوعها الذي �عد حاجة ماسة في عصرنا الحالي ومن األدب�ات −

�ة و�حث�ة ل�احثین آخر�ن للخوض في مثل هذا المجال سع�ًا إلحداث التطور  یؤمل في هذه الدراسة توفیر آفاق علم −

 المنشود و�ضافة معرفة جدیدة للفكر التر�وي وال�حث العلمي إلحداث التغییر اإل�جابي المطلوب. 

 مصطلحات الدراسة: 

تعرف �أّنها مجموعة مصطلحات ومرادفات دّونها علماُء اللغة في القوام�س والمعاجم، وتعد اللغة العر��ة (إجرائً�ا):  

 إحدى اللغات العالم�ة السام�ة واللغة الرسم�ة في الوطن العر�ي ولغة القرآن الكر�م.  

 خطوات علم�ة متسلسلة مترا�طة حسب خطة مدروسة لتحقیق األهداف �كفاءة وفاعل�ة. اإلجراءات (إجرائً�ا):  

الصف   س�ة من الصف األول االبتدائي حتىعرفته ال�احثة �أنه التعل�م في المراحل المدر التعل�م المدرسي (إجرائً�ا):  

 .  الثاني ثانوي 
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 منهج�ة الدراسة:

الوصف  المنهج  الدراسة  ال�احثة في هذه  الدراسات والتقار�ر  تستخدم  الذي �عتمد على جمع  المكتبي،  التحلیلي  ي 

وفي ضوء نتائج الدراسات السا�قة ووفًقا لرؤ�ة ال�احث تقوم الدراسة   .والوثائق والتجارب من مصادر مختلفة وتحلیلها ونقدها

 الراهنة بوضع رؤ�ة علم�ة لمواجهة المعوقات والمشكالت. 

 السا�قة:االدب النظري والدراسات  

 أوال: االدب النظري:

 تحد�ات اللغة العر��ة في المدارس  

إّن تعلم اللغة العر��ة �ات مسألة تتجاوز المدرسة إلى �ق�ة الوسائط االجتماع�ة لصعو�ة التحكم �ما �سمعه الطل�ة  

ثقافي مع الثقافات المختلفة.  من البرامج المتلفزة وعبر مواقع التواصل االجتماعي والمح�ط الذي �ع�ش ف�ه؛ �سبب التقاطع ال

إذ �ان في الماضي التواصل على المستوى القر�ب �المنزل والعائلة والحي الذي �ع�ش ف�ه، أما في عصر العولمة الذي 

نع�شه واالنفتاح عبر ش�كة االنترنت العنكبوت�ة یتعرض الطل�ة للتجهیل؛ إذ إن اللغة األجنب�ة هي األكثر تداوًال �ما �سمى  

یزي" وأص�حت العام�ة هي لغة التحدث. و�عاني أكثر من نصف الطل�ة من "فقر التعلُّم"؛ إذ ال �مكنهم قراءة نص  "العر�ـ

م البلدان في  مناسب ألعمارهم وفهمه وهم في سن العاشرة. وال شك أّن هذا األمر یؤدي إلى القصور في التعلُّم و�عاقة تقدُّ

تعلُّم القراءة والكتا�ة ناتج عن العدید من الممارسات المتعلقة �خبرات الطفولة مجال تكو�ن رأس المال ال�شري، وسوء نواتج  

الم�كرة وتنم�ة مهارات القراءة والكتا�ة وتعل�م اللغة العر��ة وتعلُّمها في مرحلة ر�اض األطفال والصفوف الدراس�ة األولى. 

ل مسیرتهم التعل�م�ة وفي ح�اتهم ��الغین (الشمس، و�ؤثر ذلك �السلب على األطفال في بدا�ة تعل�مهم و�ستمر تأثیره طوا

2021.( 

إّن اللغة العر��ة قادرة على است�عاب المتغیرات في عصرنا الحالي، ولكن الضعف في التعامل بها أو معها �سبب  

عقد االجتماعات  التهم�ش وعدم االهتمام بها �قناة اتصال وتواصل من ِقَبل الجهات الرسم�ة، وقد جاراهم في ذلك العامة حیث ت

والندوات وتقام المؤتمرات داخل البالد وتكون اللغة اإلنجلیز�ة هي اللغة الرسم�ة، بل إّن �عض اإلدارات الحكوم�ة الزالت 

تستعمل محرراتها الرسم�ة وتعبئة استماراتها سواء للتوظ�ف أو طلب الخدمة بلغة غیر العر��ة اإلنجلیز�ة في بالد المشرق 

د المغرب. إّن المراحل المدرس�ة الثالث األولى تر�ز على اللغة العر��ة فقط، وفي الصف الرا�ع االبتدائي  والفرنس�ة في بال

ال �عرف الطل�ة قواعد اللغة العر��ة، فتدار�ت �عض المدارس هذا الموضوع من خالل المناهج اإلثرائ�ة للعمل على رفع 

 تي: مستوى الطل�ة و�تمثل التحدي الكبیر في المشكلة �اآل
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التي   هم ذلك في تخر�ج األج�ال الواع�ةأوًال: المناهج: سا�ًقا �انت المناهج م�سطة ومعروفة وسهلة على جم�ع الطل�ة، وسا

كان لها دور �ارز في الحفاظ على اللغة العر��ة. إال أن معظم المناهج تفتقر إلى أساس�ات اللغة العر��ة 

ال  قدرات  أكبر من  تعد  التي  المناهج  المراحل األساس�ة.وصعو�ة  تغییر    طل�ة، وخاصة  بّد من  لذا ال 

المناهج وت�س�طها حتى �ستط�ع الطل�ة است�عابها والتعامل معها �طر�قة صح�حة لتقود إلى النجاح عكس 

 ما �حدث اآلن. 

اللغة العر��ة، ألنه ولألسف الشدید تم هجر اللغة العر��ة   ثانً�ا: المعلمین: هنالك ضعف واضح لدى طل�ة المدارس في 

وأص�ح تر�یز اآل�اء على تعل�م أبنائهم اللغة اإلنجلیز�ة، والحلول بید وزارة التعل�م والتعل�م العالي من 

حیث إج�ار المدارس على تجو�د اللغة العر��ة للطالب والتر�یز على الكثیر من الجوانب التي تساعد 

ین محبین للغة، قادر�ن على توصیل في تحقیق الهدف المطلوب، لذا ال بد من اخت�ار معلمین متمكن

) �أن �عض  2021) والشمس (2021) والسید (2021معلومات صح�حة وسل�مة للطل�ة، فیرى الجراد (

المعلمین ال �جید اللغة العر��ة، و�درس اللغة العر��ة �العام�ة و�فتقر ألساس�ات الفصحى واالسترات�ج�ات  

 الحدیثة فینعكس ذلك على الطل�ة.  

 دراسات السا�قة:الثان�ا:  

 ) فالحي  أهم  2021دراسة  بین  من  الزوا�ا  وعد  �الجزائر،  توات  زوا�ا  في  العر��ة  اللغة  تعل�م  وسائل  �عنوان   (

المؤسسات التعل�م�ة التي �ان لها دور �ارز في الحفاظ على تعل�م اللغة العر��ة في الجزائر، وتعرف هذه األخیرة انتشاًرا 

مستوى �افة ترابها، ومن أهم المناطق التي یتواجد بها عدد معتبر من الزوا�ا من توات، إذ أدت الزوا�ا في  كبیًرا للزوا�ا على  

منطقة توات دور المؤسسات التعل�م�ة وساهمت �شكل �بیر في الحفاظ على اللغة العر��ة. و�تم تعل�م اللغة العر��ة في زوا�ا 

موعة من الوسائل التعل�م�ة القد�مة، وسنحاول إبراز أهم هذه الوسائل، ونهدف توات وفق الطر�قة التقلید�ة �االعتماد على مج

من وراء ذلك إلى �شف جانب من الجوانب التي �ان الدرس التعل�مي یرتكز علیها في زوا�ا منطقة توات، وهذا الموضوع 

  له أهم�ة �بیرة في معالجة وتطو�ر آل�ات التعل�م الحدیثة.

ان دور مجمع اللغة العر��ة �القاهرة في صناعة المعجم العر�ي وفق مستو�ات اللغة: ) �عنو 2021دراسة سوفى (

معجم الوس�ط أنموذجا، �ان لمجمع اللغة العر��ة �القاهرة دور في بناء معاجم لغو�ة �طرق شتى، �فلت الحفاظ على جمع 

نتاج و�ناء مدونات ال حصر لها، اعتبرت المادة اللغو�ة واإلرث المعرفي �فضل جهودها المبذولة في ذلك مما ساهم في إ

مصدرًا مهما من مصادر ال�حث اللغوي والمعجمي ذلك لعنایتها �طر�قة وضعها لهذه المعاجم والمدونات، مما تمیزت �ه عن 
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غیرها من مجامع اللغة في أقطار الوطن العر�ي، و�شهد التار�خ على هذا المسار العملي الذي أكملت �ه مساهمات المجامع 

العر��ة األخرى التي حظیت بدور الحفاظ والدراسة في الحقل اللغوي والمعرفي �شتى مجاالته، فكان لمجمع اللغة العر��ة 

الدور األبرز في انتقال العمل المعجمي والصناعة المعجم�ة من النطاق النظري إلى العمل المیداني �شتى أ�عاده فأخرجت  

ین مجموعة من األعمال التي �ان من الصعب جمعها، وأعادت ما أمكن إعادته في حلة لنا من الر�ام المعرفي لعلمائنا األول

جدیدة تتناسب مع متطل�ات العصر من معاجم مختصة وعلم�ة ومعاجم تعل�مة ومزدوجة اللغة وم�سرة لل�حث، �ل هذا جعلنا 

ر في المسار اللغوي المعجمي، وفي هذا نقف أمام هذا العمل وهذه المؤسسة العلم�ة محاولین ابراز دورها وما أدته من دو 

الس�اق خصصنا معجم الوس�ط �نموذج تطب�قي �عتبر من أهم النماذج المدونة والمنتجة من المجمع اللغوي محاولین إظهار 

 طر�قة صناعته و�نائه وأسس وضعه. فإلى أي مدى وفِّق المجمع في هذا العمل؟ وماهي مرتكزات بنائه للمعجم؟

تواجه المناهج تحد�ات عظ�مة في الحفاظ على  ،  ). �عنوان لرقمنه ومستقبل اللغة العر��ة2021دراسة الزالل (

هو�ة األمة في مجتمع المعرفة المتنامي، ومن أهمها وأكثرها خطورة المحاوالت المتكررة لطمس هو�ة األمة من خالل التطور 

حد�ات عدیدة تواجه تدر�س �عض علوم اللغة العر��ة واالنفتاح المعرفي الموجه في �عض صوره لهذا الغرض. وقد وجدت ت

أصواتا وصرفا ونحوا وداللة في عصرنا الحاضر؛ فولد ذلك لدى المتعلم صعو�ة فهم قواعد اللغة العر��ة وتطب�قها. وتتمثل 

��ة في مستو�اتها  مشكلة الدراسة في الوقوف على الجهود المبذولة في ظل االنفتاح المعرفي لرقمنة المحتوى العر�ي للغة العر 

 األر�عة: الصوتي، الصرفي، النحوي، الداللي. والتحد�ات التي تواجه ذلك. 

) هدفت إلى التعرف على دور اللغة العر��ة في الحفاظ على الهو�ة اإلسالم�ة، والتحد�ات 2021دراسة الحازمي ( 

ومستودع ثقافته، وهي التي حفظت أدب هذه األمة   التي تواجهها اللغة العر��ة وسبل معالجتها، فاللغة العر��ة وعاء اإلسالم،

و�بداعاتها، وحافظت على الهو�ة اإلسالم�ة إ�ان عصور االستعمار الذي حاول أن �فرض لغته على لغة البلدان اإلسالم�ة 

مشارق   المستعمرة وصوال لطمس الهو�ة اإلسالم�ة إال أن محاوالته �اءت �الفشل، ور�طت اللغة العر��ة بین المسلمین في

 األرض ومغار�ها بر�اط فكري ولفظي وعقدي متین.

) �عنوان دور اللغة والدین في الحفاظ على ماه�ة المجتمع: دراسة في الفكر اإلصالحي  2021دراسة محجوب (

م.)تأخذ �ل من اللغة والدین دورا مهما وخطیرا في تكو�ن المجتمع والحفاظ على استقرار   1940-1889البن �اد�س (

و�ینونته، ومنحه قوة المدافعة أمام إرادات الغزو ومحاوالت اله�منة، وفي القرن التاسع عشر المیالدي تجلت هذه هو�ته  

المحاوالت في الموقف العدائي الذي أبداه االستعمار الفرنسي تجاه اللغة العر��ة واإلسالم في الجزائر، سعً�ا منه إلى تحقیق  

رأسها دوام الس�طرة على المقدرات ال�شر�ة والماد�ة للشعب الجزائري، ومن مظاهر جملة من األهداف االسترات�ج�ة، وعلى  
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العنا�ة اإلله�ة بهذا البلد أن ق�ض له رجاًال فقهوا مفهوم األمة ومقومات �ینونتها و�ذلوا الجهود في اإلصالح الدیني واللغوي 

لذي �انت له جهود مشكورة في هذا المجال، وسعى في الجزائر، وعلى رأس هؤالء الرجال اإلمام عبدالحمید بن �اد�س، ا

هذا ال�حث إلي ب�انها في إطار جغرافیتها التار�خ�ة وراهنیتها الیوم، ألن التار�خ �ثیرا ما �عید نفسه، واالستفادة من عبره 

 ومواعظه ضرورة مجتمع�ة أكثر من أن �حمل عبئها المثقفون في المجتمع.

العولمة واالنفتاح الكبیر على العالم الخارجي أثّر سلً�ا على اللغة العر��ة،  أجمعت الدراسات السا�قة أن عصر  

فوجب علینا التر�یز على جیل الش�اب جیل المستقبل وأمله إلعادة القوة لحضارتنا ولغتنا من خالل إطالق البرامج الفاعلة 

أو على األقل لجانب غیرها من اللغات؛ ألن ش�اب  وتجذیر العر��ة �قوة التحّدث والكتا�ة والقراءة واالفتخار بها دون سواها  

الیوم �عانون �ثیرًا من ضعف في اللغة العر��ة في النحو والصرف والكتا�ة والقراءة، فنحتاج الیوم وقبل الغد تعز�ز استخدامات 

الجیل القادم، فالخطورة تكمن اللغة العر��ة في �افة المناحي و�ّال فإننا نساهم وحتى نسعى في خرابها واندثارها بین أبنائنا من  

في إدخال مصطلحات دخیلة علیها أو خلطها في غیرها من اللغات أو المصطلحات وخصوًصا بین جیل الش�اب الذي 

نحتاج األمن اللغوي في خضم العولمة ومحاوالت طمس وغزو الهو�ة الثقاف�ة واللغة   .سینقل هذه اللغة إلى أبناء الجیل القادم

ت ضرورة هذه األ�ام خوفًا من أن تش�خ لغتنا أو نبتعد عنها ونستخدم غیرها، واألخطر ر�ما تزاحم اللهجات العر��ة؛ لذا �ا

والعام�ات واأللفاظ الدخیلة وغیرها والتي �اتت تشّكل تهدیًدا وحتى عدًوا لهذه اللغة، ونحتاج السترات�ج�ات وس�اسات فاعلة  

 وعمل�ة عر��ة �إطار موّحد للحفاظ على لغتنا.

 اإلجراءات التر�و�ة المقترحة لتفعیل اللغة العر��ة في المدارس 

إّن لتعل�م اّللغة العر�ّ�ة في المدارس وضع حرج إذ بدأ َعدد األشخاص الّراغبین بتعّلمها حول العالم �االنخفاض،  

 وال بّد من الحفاظ على اّللغة العر�ّ�ة ونشرها، وذلك من خالل الحلول واالقتراحات اآلت�ة: 

 اإلجراءات المقترحة:  

�مكن تفعیل دور المدارس في المحافظة على اللغة العر��ة �أكثر من وسیلة، و�مكن أن یتعرض قائد أي مؤسسة  

ألداء نفس النشاط أو الفعال�ة أكثر من مرة في العام الدراسي أو في فترة زمن�ة معینة، وللق�ام بها �الشكل الصح�ح في �ل  

 مهمة بنفس الطر�قة.  مرة �جب ات�اع إجراءات تضمن له الق�ام بتلك ال 

 التعر�ف �اإلجراء: 

 إجراءات مقترحة لتفعیل دور المدارس في المحافظة على اللغة العر��ة. 
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 أهداف اإلجراء: 

 تفعیل دور المدارس في المحافظة على اللغة العر��ة وتطو�رها و�عادة تجذیرها. 

 حل بناء اإلجراءاتامر 

 �االتي:   تكونت عمل�ة بناء اإلجراءات من عدة مراحل وهي

اإلطار النظري دور المدارس في المحافظة على اللغة العر��ة، إذ قامت ال�احثة في هذه المرحلة االطالع  المرحلة األولى:

على األدب النظر�ة والدراسات السا�قة التي تناولت موضوع دور المدارس في المحافظة على اللغة  

وفوائد   واألهم�ة  المفهوم  حیث  من  ومعوقات  العر��ة  والمتطل�ات،  التنفیذ�ة،  والعمل�ات  األسلوب، 

 التطبیق. 

 اإلجراءات وم�ادئها، والعوامل المؤثرة في فاعلیتها، وآل�ة بنائها وتدفقها.   المرحلة الثان�ة: أسس

 جمع المعلومات عن واقع وأهم�ة دور المدارس في المحافظة على اللغة العر��ة. المرحلة الثالثة: 

 وتشمل بناء اإلجراءات المقترحة ضمن الخطوات التال�ة: المرحلة الرا�عة: 

 دراسة الواقع  •

 دراسة األهم�ة  •

 بناء اإلجراءات الق�اد�ة على النتائج   •

 استخراج صدق البناء •

 استخراج درجة المالءمة  •

 إمكان�ة عمل اإلجراءات

وشاملة، وواضحة، �مكن تطب�قها من خالل تعم�م الوزارة تنظر ال�احثة إلى أّن إمكان�ة عمل اإلجراءات واقع�ة،  

 لإلجراءات على الق�ادات التر�و�ة في المدارس في المحافظة على اللغة العر��ة. 

 صدق اإلجراءات  

للتأكد من صدق أداة الدراسة تم استخدام صدق المحتوى، من خالل عرض األداة على مجموعة من المحكمین  

اإلدارة التر�و�ة في المدارس، للحكم على درجة انتماء الفقرات للمجاالت التي سیتم تحدیدها،   ذوي االختصاص والخبرة في

والص�اغة اللغو�ة و�خراج األداة �شكل عام. وقد أعطي لكل إجراء في میزان الواقع وزن متدرج وفق سلم ل�كرت الثالثي 

 (عال�ة، متوسطة، ضع�فة). 
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 فادة منهامن �ستفید من اإلجراءات و��ف �مكن اإل

 تأتي أهم�ة هذه الدراسة من أنه یؤمل أن تستفید من نتائجها الجهات اآلت�ة:

 أوًال: أهم�ة عمل�ة:

المجتمع المحلي، من خالل فتح قنوات اتصال مستمرة مع المدارس، ونشر الوعي حول دور المدارس في المحافظة  −

 على اللغة العر��ة  

الق�ادات التر�و�ة وصناع القرارات والمسؤولون في وزارة التعل�م العالي، من خالل وضع قرارات ورسم س�اسات   −

 حافظة على اللغة العر��ة. ملزمة للمدارس بتفعیل دور المدارس في الم

أن تكون نقطة انطالق أل�حاث أخرى، �ما توفره من أدب نظري ودراسات سا�قة وأداة لجمع المعلومات سیتم التأكد  −

 من صدقها وث�اتها. 

 ثانً�ا: أهم�ة نظر�ة:

 إضافة �عض المعرفة إلى المكت�ات �شكل عام، والمكت�ة األردن�ة �شكل خاص. −

 من خالل ما ستقدمه لهم من منهج�ة سل�مة في ال�حث العلمي.    طل�ة الدراسات العل�ا، −

 النواتج المتوقعة من تطب�قها 

تأمل ال�احثة من هذه اإلجراءات أن تتبناها وزارة التر��ة التعل�م، وأن یتم تطب�قها على �افة المؤسسات التر�و�ة؛ 

 عر��ة السل�مة.وذلك للتغییر الجذري من تواصل وتفاعل بّین لتفعیل وتطو�ر اللغة ال

 اإلجراءات: 

 و�ناء على ما توصلت له الدراسة من نتائج؛ فإن ال�احثة تقترح اإلجراءات التال�ة: 

 

 

 

 

 إجراءات مقترحة  لتفعیل دور المدارس في المحافظة على اللغة العر��ة وتطو�رها
 اإلجراء (هدفه، ��ف�ة تطب�قه، ق�اسه، مؤشره)

 أوًال: التدر�س 

إ
جراءات  
مقرحة  

  
 

 
  

    
 

 بناء خطة استرات�ج�ة لتفعیل دور التدر�س �اللغة العر��ة في المدارس  الهدف 
 
 

الكر�م  تطو�ر المناهج التعل�م�ة في مختلف مراحل التعل�م حتى یتم تدر�سها �اللغة العر��ة والمحافظة على تعلم القرآن   −
 فهي أفضل الطرق للمحافظة على اللغة قو�ة.
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الكتا�ة �اللغة الفصحى: استخدام اللغة العر��ة وتوظ�فها في �ّل مناحي الح�اة وجم�ع المؤّسسات اإلدار�ة، والتر�و�ة،   − �ف�ة التطبیق ك
  .والعمل�ة، وتشج�ع الطالب على استعمالها في جم�ع المراحل التعل�مّ�ة من االبتدائ�ة حتى الجامع�ة

ر طرق واسترات�ج�ات تدر�س اللغة العر��ة من خالل ت�س�ط القواعد، وتشج�ع الطالب على إجراء ال�حوث المختلفة تطو� −
  .فیها، والتر�یز على االهتمام �أثر العولمة علیها في مختلف األ�حاث

 .التدر�س �اللغة العر��ة فقط في المدارس و الندوات العلم�ة لتخلید اللغة وتثبیتها في العقول −
  .توج�ه المدرسین للحرص على دراسة اللغة العر�ّ�ة، واستعمالها في تدر�س معظم المواد، وتشج�ع طالبهم على ذلك −
 اإلشراف �شكل م�اشر على المناهج التر�وّ�ة �شكل ینشئ األج�ال القادمة على حّب اللغة العر�ّ�ة.  −
بل التعیین) و�رامج التطو�ر المهني لهم (في أثناء الخدمة) إعادة النظر في برامج إعداد معلِّمي اللغة العر��ة الجامع�ة (ق −

 .إلضافة أصول تدر�س اللغة العر��ة، وتعز�ز الخبرات العمل�ة التدر�س�ة، والتخط�ط لتعلُّم الطالب على نحو فّعال
 لذلك،  التأكُّد من امتالك �ل مدرسة برنامج قوي لتعل�م اللغة العر��ة في الصفوف األولى مع تخص�ص وقت �افٍ   −

 .والتوفیق بین مسؤول�ات مدیري المدرسة، ودعم المعلِّمین
 .تحدید المتعثر�ن في القراءة ودعمهم �إجراءات تدخل�ة م�كرة ومراقبتهم الس�ما في الصفوف األولى  −
 التقی�م المستمر ومواك�ة المستجدات لتحقیق أفضل النتائج.  −

 مقترحات.تدو�ن آراء وأفكار والخروج �قائمة  لق�اس ا
 تطو�ر رسالة ورؤ�ة وأهداف المؤسسة وتقد�مها للتفعیل.   المؤشر

 .ال�حث العلمي .1
 التشج�ع على ال�حث العلمي القائم على المعرفة لحل المشكالت وتطو�ر اللغة العر��ة. الهدف

 عقد دورات تهدف إلى تأس�س الطل�ة في ال�حث العلمي في اللغة العر��ة وأساس�اتها وتنم�ة مهاراتهم.   − ك�ف�ة التطبیق 
 تشج�ع ال�احثین على ال�حث العلمي والمشار�ع ال�حث�ة التي من شأنها تطو�ر اللغة العر��ة. −
 .كتا�ة مقاالت مختلفة عن رؤ�تهم لها −
 .إعداد الرسوم التي تعبر عن محبتهم للغة العر��ةمسا�قة الرسم من خالل حث الطالب على  −
 .إقامة الورش الخاصة �الخط العر�ي، وتعر�ف الطالب بهذا الفن −
دعم المواهب الفن�ة التي تهتم �الخط العر�ي من خالل عرض مواهبهم على أصدقائهم الطالب لتشج�عهم على  −

 .االهتمام �ه
، سواء في إلقاء القصائد أو نظمها واخت�ار الفائز�ن منهم لمنحهم إقامة المسا�قات الشعر�ة للموهو�ین من الطالب −

 .جائزة تقدیر�ة لز�ادة اهتمام الطالب �الشعر العر�ي
 .إقامة المسا�قات في حفظ القرآن الكر�م، وتشج�ع الطالب على حفظه وتدبره −
 .اللغة العر��ةإشراك الطالب في الق�ام �األنشطة الفن�ة واألعمال الیدو�ة للتعبیر عن مح�ة  −
عمل المسا�قات والمكافآت لألشخاص الذین یهتمون �الحفاظ على اللغة العر��ة ومسا�قات للشعر و�تا�ة الروا�ات  −

 �الُفصحى. 
 تخص�ص میزان�ة ودعم لأل�حاث والكتب المتخصصة �اللغة العر��ة. −
 إقامة مؤتمرات وطن�ة ومحل�ة وعالم�ة لدعم وتطو�ر وتعز�ز اللغة العر��ة. −
 خص�ص إذاعة مدرس�ة للحدیث عن اللغة العر��ة وأهمیتها، وفائدة تعلمها، وق�متها بین اللغات األخرى.ت −
 .إنشاء مراكز تعل�م اللغة العر��ة �إشراف عدد من المعلمین المؤّهلین علیها −

 التدر�ب�ة. تغذ�ة راجعة �عد �ل دورة تدر�ب�ة أو فعال�ة، وعمل قائمة �احت�اجاتهم  الق�اس 
 تطو�ر مهارة ال�حث العلمي، و�نتاج أ�حاث علم�ة لحل مشكالت اللغة العر��ة وتطو�رها.   المؤشر

 المجتمع المحلي. .2
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 تنم�ة العالقات بین المؤسسات التر�و�ة والمجتمع المحلي �ما �خدم و�حقق األهداف المشتر�ة.   الهدف
المجتمع   − ك�ف�ة التطبیق  ومشار�ة  العر��ة  اللعة  �خدم  �ما  المدارس  مرافق  وتسخیر  المناس�ات  في  والمشار�ة  دور�ة،  اجتماعات  عقد 

 المحلي. 
أبنائها،   − نفوس  اللغة في  لغتهم األم، والتكاتف غرس حب  تهدد  التي  المخاطر  للتوع�ة والحث على  واستخدام وسائل 

 لمواجهة الخطر الذي یداهم اللغة العر��ة. 
 النطق والتحدث �اللغة العر��ة الُفصحى قدر اإلمكان واالبتعاد عن اللغة العام�ة. −
 نكون ُأمة أول ما نزل في قرآنها اقرأ ونحن ال نقرأ.قراءة الكتب المكُتو�ة �اللغة العر��ة الُفصحى واالستفادة منها، فك�ف  −
 إقامة ندوات لمدرسي اللغة العر��ة الطالعهم على أحدث وأنجح الطرق السمعّ�ة، وال�صرّ�ة؛ لتدر�بهم على استخدامها −
معلم    تفعیل دور المدرسة والتي ُ�عزى لها السبب األساسي في ض�اع اللغة من خالل طرق التدر�س الخاطئة فقد �جتهد −

اللغة العر��ة في التوع�ة ألهم�ة اللغة وفصاحتها ف�أتي معلم م�حث آخر ف�قوم بتدر�سهم �العام�ة ف�فسد ما جاء �ه معلم  
 .العر�ي

عمل برامج لتعل�م اللغة العر��ة وعمل مراكز لمحو اُألم�ة، والتحدث عبر القنوات �اللغة العر��ة الُفصحى فقط إلنشاء   −
 .أحضان اللغة ُمحب لهاجیل مترعرع في 

رفع شأن اللغة وق�متها في قلوب األشخاص فال �ُعد هناك أشخاص تهزأ ممن یتحدثون �الُفصحى ونعته �الُمتفلسف، بل   −
 .الشعور �ق�مته وأهمیته

 
 تحدید احت�اجات المجتمع من خالل است�انات أو مقابالت، وتدو�ن آراء وأفكار والخروج �قائمة مقترحات لتوثیق العالقة وتنمیتها.  الق�اس 
تنم�ة العالقات بناًء على مشار�ة المجتمع المحلي وتقد�مها لتفعیل دور اللغة العر��ة لتقو�ة وتجذیر اللغة �لغة رسم�ة یتفاخر  المؤشر

 و�ت�اهى بها عر��ة فصحى من خالل التخاطب والحوار والمراسالت الرسم�ة والقنوات اإلعالم�ة. 

 

 توص�ات الدراسة:

: لمن ی�حث على تعلم اللغة وجمع مصطلحات ومعاني �ثیرة ومتنوعة فعل�ه �القرآن الكر�م وفهمه عن فهم القرآن الكر�م

  .اللغة والمحافظة علیها وتعلم م�ادئ وتعال�م اإلسالم الصح�حةطر�ق تعلم تفاسیر القرآن الكر�م ومنها تعلم  

واالهتمام    .وقراءة القرآن الكر�م والتعلم من مفرداته، وتعل�مه لألطفال مما یز�د من اإلثراء اللغوي لدیهم

إنشاء مراكز     .بتعل�م العلوم الشرعّ�ة �استخدام اللغة العر��ة، والعلوم الطب�عّ�ة أ�ًضا وذلك قدر اإلمكان

لتعل�م القرآن الكر�م، وتعیین المتخّصصین والمؤهلین فیها، حیث إّن أساس اللغة العر��ة هو القرآن الكر�م  

 ، وتدّبر آ�اته. لذا �جب التفّقه �ه والحرص على تعّلمه، وحفظه

�شرف عل�ه خبراء في هذا المجال الستقطاب المعلمین والمعلمات لتخر�ج أج�ال تستط�ع االرتقاء    إنشاء مر�ز متخصص

إ�جاً�ا على المستو�ات المختلفة للطل�ة والطال�ات، ول�كون ذلك  التعل�م�ة، حتى ینعكس ذلك  �العمل�ة 

لة في شتى المجاالت والتوقف نهائً�ا عن التعیینات العشوائ�ة مواكً�ا للتطورات الكبیرة التي تشهدها الدو 

 للمعلمین والمعلمات والتي تعتبر جزًءا �بیًرا من هذه القض�ة. 

العام�ة في جم�ع  استثمار وسائل االعالم اللغة  اللغة �سبب استخدام  الذي یهدد  تأخذ �عین االعت�ار الخطر  : �جب أن 

فیتم توج�ه مؤّلفي المسلسالت والمسرح�ات الستخدام اللغة   .مج األطفالالقنوات، والنشرات اإلخ�ار�ة، و�را

العر��ة الم�ّسطة ف�ما یتّم تأل�فه وعرضه على شاشات التلفزة، والتقلیل من استعمال اللغة العامّ�ة في  
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واالستفادة من وسائل اإلعالم واستخدامها في نشر اللغة الفصحى بین    .الصحف، أو اإلعالنات المنتشرة 

الناس. واستخدام الطرق التكنولوجّ�ة الحدیثة والمتطّورة في نشر اللغة العر��ة وتعل�مها. واعتماد إصدار 

نشرات ودورّ�ات حول اللغة العر�ّ�ة من خالل دعم المجامع والمدارس معنوّ�ًا ومادّ�ًا للمساعدة في تحقیق  

 ذلك. 

ل المسؤولین، �ما فعلت فرنسا �إصدار قانون “لزوم الفرنس�ة” : تشر�ع القوانین التي تحفظ اللغة من ِقبَ تشر�عات س�اس�ة

حرًصا على اللغة من الض�اع واالختالط �اإلنجلیز�ة عندما رأت الش�اب مقبلین على اللغة اإلنجلیز�ة 

و�لزام المؤّسسات المختلفة والمحاّل التجار�ة �استعمالها بدًال من   .التي سادت العالم في الوقت الحاضر

العر��ة وذلك من خالل إصدار قوانین ملزمة اللغات   �اللغة  العام�ة، واالهتمام  اللهجات  األجنب�ة، أو 

 للمحافظة علیها. 
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