
دراسة االرتباط بين درجة اكتساب اللغة العربية )كلغة أم( واللغة اإلنجليزية
 )كلغة ثانية( وعالقته ببعض المتغيرات  لدى طالبات كلية التربية

 بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن

مت استالم البحث بتاريخ: 23/ 12/ 2019م - قبل البحث بتاريخ: 26/ 4/ 2020م
مستخلص البحث:هدف البحث إىل قياس االرتباط بني درجة اكتساب اللغة العربية )كلغة أم( واللغة 
اإلجنليزية )كلغة ثانية( وعالقته ببعض املتغريات لدى طالبات جامعة األمرية نورة، ولتحقيق ذلك اهلدف استخدم 
املنهج الوصفي االرتباطي، وُصممت أداتا البحث، ومها: اختبار قواعد اللغة العربية واختبار قواعد اللغة اإلجنليزية، 
وتكوَّن كلٌّ منهما من )100( فقرة من منطي االختيار من متعدد والصواب واخلطأ. مثَّ طُبق على عينة البحث 
وعددها )488( طالبة. وكشفت الدراسة عن الضعف يف اكتساب قواعد اللغتني العربية واإلجنليزية على حدٍّ سواء 
لدى العينة: فقد بلغت املتوسطات احلسابية )48.63( لدرجات الطالبات املعلمات يف اختبار قواعد اللغة العربية 
للتخصصات املختلفة. وبلغت املتوسطات احلسابية )35.77( لدرجات الطالبات املعلمات يف اختبار قواعد 
اللغة اإلجنليزية. كما كشفت النتائج عن وجود عالقة ارتباطية طردية بقوة متوسطة بني درجات الطالبات يف اختبار 
مهارات قواعد اللغة العربية ودرجاهتنَّ يف اختبار مهارات قواعد اللغة اإلجنليزية. وأكدت النتائج إمكانية التنبؤ بدرجة 
اكتساب الطالبات يف اللغة العربية من خالل درجة اكتساهبنَّ للغة اإلجنليزية. كما كشف اختبار (Scheffe) عن 
اجتاه الفروق لصاحل ختصص الطفولة املبكرة يف اختبار اللغة العربية، بينما كانت الفروق لصاحل ختصص الرتبية اخلاصة 
يف اختبار اللغة اإلجنليزية. وأوصت الباحثتان بتبين مؤشرات النتائج الدالة على أن العالقة بني اكتساب اللغة الثانية 
بناًء على قواعد اللغة األم هي عالقة طردية إجيابية؛ مما يدعم االهتمام بتعلُّم اللغة األم واكتساب مهارهتا. وضرورة 
احلرص على بناء تصورات إجيابية عن العالقة بني اكتساب اللغتني األم والثانية من خالل فهم التكامل بينهما يف 
مراحل النمو واالكتساب وصواًل إىل النضج والتمكُّن. كما اقرتحت الباحثتان أن ُتدرس العالقة بني مستويات 

الفهم القرائي للغة العربية )كلغة أم( واللغة اإلجنليزية )كلغة ثانية(.
الكلمات املفتاحية: اكتساب اللغة العربية –اكتساب اللغة اإلجنليزية –اللغة األم –اللغة الثانية–طالبات 

كلية الرتبية.  

د. أمساء شايع الشعيفان د. أمامة حممد الشنقيطي
  أستاذ املناهج وطرق تدريس اللغة اإلجنليزية املساعدأستاذ املناهج وطرق تدريس اللغة العربية املشارك
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 Study the correlation between the degree of Arabic language acquisition
 (as a first language), English (as a second language), and its relationship

 to some variables among students of the College of Education at
Princess Noura Bint Abdul Rahman University

Abstract:This study aimed to examine the relationship between Arabic language (first 
language) and English (second language) according to assigned variables among students 
at the Faculty of Education at Princess Nourah bint Abdulrahman University. This goal was 
achieved by using the descriptive correlation method to analyze the results of two exams 
for both languages containing 100 questions. The test was administered to 488 students at 
the Faculty of Education. The data showed that the mean for students’ grades in the test of 
Arabic grammar for different disciplines was (48.63) and the mean of students’ grades in the 
test of English grammar for different disciplines was (35.77). The Scheffe test was utilized to 
detect the difference between the degree of acquisition among students, which was in favor 
of early childhood education students in the Arabic test, and special education students in 
the English test. The researchers recommended adopting the results as a positive indicator 
of the relationship between acquiring a second language and the first language, supporting 
the focus on acquiring the first language in relation to acquiring the second language. It also 
calls for the need to build positive perceptions of the acquisition of the first language and the 
second language by understanding the complementary nature of acquiring both languages in 
different stages of growth and language maturity achievement. The researchers also suggested 
examining the relationship between first and second language acquisition in relation to reading 
comprehension levels.
Keywords: Arabic language acquisition, English language acquisition, first language, second 
language, faculty of Education students.
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 Assistant Professor of Curricula and    Associate Professor of Curricula and
 Methods of Teaching English Language  Methods of Teaching Arabic Language 
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مقدمة البحث:
متيزت اللغة العربية بتارخيها الطويل املتصل، وثروهتا الفكرية واألدبية والعلمية، اليت 
نقلت الرتاث اإلنساين إىل العصر احلديث، إضافة إىل ارتباطها بالكتاب املقدس القرآن 

الكرمي الذي كان سبًبا رئيًسا يف حفظها من الضياع واالندثار.
الشريف،  النبوي  واحلديث  الكرمي  القرآن  لغة  إىل كوهنا  العربية  اللغة  أمهية  وترجع 
وإلمجاع اللغويني على أهنا متتلك كل مقوِّمات اللغة القادرة على استيعاب الفنون واآلداب 

كافة؛ فكانت بذلك لغة احلضارة والنهضة. )العويضي والشنقيطي ،2016م،80(.
كما اتسمت اللغة العربية بصفة العاملية؛ النتشارها لدى شعوب متعددة يف العامل، 
والرتباطها بالدين اإلسالمي فقد دخلت مع اإلسالم ملناطق كثرية يف الكرة األرضية؛ 

وأصبحت لغتهم الدينية هي اللغة العربية. )رسالن، 2005م، 14(
ويذكر الباحثون أن ظاهرة الضعف اللغوي لدى الناطقني باللغة العربيَّة من أبنائها 
يف اجملتمعات العربية اليوم، الذي تكشفه البحوث والدراسات بل واملمارسات احلياتية يف 
كتاباهتم وأحاديثهم؛ نتيجة لتحوالت اجتماعيَّة وثقافيَّة كبرية. )عبد الباري،2010، 9(.

وقد هيمن استخدام اللغة اإلجنليزية على كافة اجملاالت العلمية واألعمال يف كثري 
من دول العامل اليوم، مما زاد أعداد الراغبني يف تعلُّمها باستمرار. ويف جامعاتنا العربية 
وعلوم  واهلندسة  التخصصات كالطب  لبعض  الدراسة  لغة  هي  اإلجنليزية  اللغة  تكون 
اللغة  تعليم  ارتفاًعا ملحوظًا يف عدد معاهد  السنوات األخرية  احلاسب، كما شهدت 

اإلجنليزية وخاصة تلك اليت يفتتحها املركز الثقايف الربيطاين. )اجلرف، 2004م ،3(.
لغة  وأهنا  خاصة  السعودية،  العربية  اململكة  يف  الثانية  اللغة  اإلجنليزية  اللغة  وتعدُّ 
تدريس بعض التخصصات، ولغة املمارسات والعمل يف قطاعات مهمة من قطاعات 
املفاضلة  يف  أساسيًّا  عاماًل  اكتساهبا  أصبح  ولذا  السعودية؛  العربية  اململكة  يف  العمل 
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األسر  وحرص  عليها  الشباب  إقبال  من  زاد  مما  التوظيف؛  أو  الدراسة  مقاعد  على 
على اكتساب أبنائهم هلا، ما دفع ببعض األسر على املواظبة على إرسال أبنائهم إىل 
الدول الناطقة باللغة اإلجنليزية لتعلمها من بلدها األم. )اجلرف، 2004م ،3؛ العمار، 

1429هـ ،51(.
ويرى بعض الباحثني أن االقتصار على تعلم اللغة اإلجنليزية يضعف درجة االعتزاز 
باللغة العربية لدى أبنائها، ومن هنا فقد أوصت الدراسات بضرورة حث النشء على 
كتابة أحباثهم ودراساهتم باللغة العربية؛ لسد النقص وحتقيق إجنازات ملموسة يف اجلانب 

العلمي والتقين. )العويضي والشنقيطي، 2014م، 58(.
اللغة  تعلُّم  حنو  الشباب  توجهات  بدراسة  البحوث  من  العديد  اهتمت  كما 
العوامل  املواد األخرى، وعالقة اكتساهبا ببعض  لتعليمها بني  املثلى  اإلجنليزية، والنسبة 
4؛  2004م،  )اجلرف،  التقنية.  واستخدام  املدارس  وقدرات  املعلمني  :كمهارات 

الشمري، 1989،188(.
مشكلة الدراسة:

تناولت العديد من األحباث العربية قضية االهتمام بفصاحة اللغة العربية املستعملة 
يف التواصل احلايل بني فئات اجملتمع. وركَّزت اهتمامها على فئة الشباب؛ لكوهنا متثل 
استمرارية األمم وميتلك فيها اإلنسان من النشاط والقوة البدنية ومن احلماس واخلصائص 
)العويضي  لألمَّة.  املستقبلية  احلياة  مشروع  يف  فاعاًل  نشطًا  إجيابيًّا  عضًوا  جيعله  ما 

والشنقيطي، 2016م، 16(.
وقد أسفرت بعض تلك األحباث-كدراسة )أبو العينني، 2003م(-عن قلة اهتمام 
باللغة العربية، يتمثل يف سوء االستخدام، والتحريف، وتغليب اللهجات العاميَّة واللغات 
األجنبية يف اإلعالنات واإلذاعة املرئية والصحف واجملالت. وأن قيمة االعتزاز والشعور 
بالفخر والعزة باهلوية العربية املنسوبة للغة العربية أخذت يف الضعف والرتاجع يف وجدًّان 
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الشباب؛ لذا جيب البحث عن سبل تقويتها.
وأجرت )اجلرف، 2004( دراسة هدفت إىل التعرف على اجتاهات الشباب حنو 
تغلغل  الدراسة عن  نتائج  التعليم. فقد كشفت  العربية واإلجنليزية يف  اللغتني  استخدام 
اللغة اإلجنليزية يف مناحي احلياة، وضعف االهتمام باللغة العربية على مستويات: السياسة 
اللغوية، والتخطيط، والتعريب، والتأليف وجماالت العمل. كما كشفت عن املخاوف من 

اضمحالل دور اللغة العربية يف التعليم.
قيمة  تدين  عن  والشنقيطي، 2014م(  )العويضي،  من  دراسة كلٍّ  كما كشفت 
االعتزاز باللغة العربية يف حمور عاملية اللغة العربية وقدرهتا على أن تكون لغة العلوم والتقنية 
واإلعالمية  والتعليمية  الرتبويَّة  املؤسسات  قيام  ضعف  يعكس  مما  البحث؛  عينة  لدى 
بدورها يف تعريف الناشئة مبزايا هذه اللغة وقدرهتا على استيعاب كافة متطلبات العصر 
احلديث بتفوق ال ميكن للغة أخرى بلوغه؛ إضافة إىل متجيد املؤسسات الرتبوية ملكتسيب 

اللغات األخرى. )ص 13(
وأظهرت دراسة )احملمود، 2017( أن تصورات الشباب اجلامعي يف السعودية حيال 
استخدامهم اللغوي تظهر استخدام العربية الفصحى، والعربية العامية، واللغة اإلجنليزية 
يف سياقات خمتلفة مع غلبة استخدام العامية مث اإلجنليزية والعربية الفصحى. وغالًبا ما 
يرتبط استخدام تنوع لغوي معني بالسياق، وباملستوى االجتماعي. كما كشفت الدراسة 
عن نتائج من أمهها: هيمنة العامية يف سياقات يفرتض أهنا للفصحى، وأن التصورات 
املباشرة حيال العربية الفصحى متيل لإلجيابية يف السياق املعريف والعاطفي، غري أهنا مل 
تكن كذلك يف السياق النزوعي )الفعلي(. وأن تصورات املبحوثني حيال العربية العامية 
السلبية  إىل  متيل  التصورات  أن  غري  )الفعلي(،  والنزوعي  العاطفي  السياق  يف  إجيابية 
)املعرفية،  السياقات:  باإلجيابية يف كافة  فتتسم  اإلجنليزية  اللغة  أما  املعريف،  السياق  يف 
والعاطفية، والنزوعية(. وكذلك تظهر الدراسة غري املباشرة تفضيل اللغة اإلجنليزية على 
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حساب العربية الفصحى والعامية، وارتباط العربية الفصحى بالرمسية، مع ارتباط العامية 
بالسياق االجتماعي العفوي.

التواصل األوىل بني األفراد من  اللغة اإلجنليزية هي لغة  وعلى الصعيد اآلخر تعد 
خلفيات لغوية خمتلفة، وأصبح مصطلح  (English as Lingua Franca)متعارف عليه، فقد 
أثبتت الدراسات أنه من بني كل أربعة أشخاص هناك شخص يتحدث اللغة اإلجنليزية. 

Crystal, 2003))

كما كشفت إحصاءات اجمللس الثقايف الربيطاين الرمسية لعام 2013)م( بأن عدد 
مستخدمي اللغة اإلجنليزية كلغة أجنبية أو كلغة ثانية بلغ )1.75( مليار شخص )ربع 
 .)2020( عام  يف  مليارين  إىل  العدد  يصل  أن  املتوقع  ومن  األرضية(  الكرة  سكان 

 (British Council, 2013)

وترى الباحثتان أن النظر إىل العالقة بني اللغتني العربية واإلجنليزية من زاوية الصراع 
الفهم  من  الشباب  اللغتني، وحترم  استخدام  واقع  وتتجاهل  املوضوعية  إىل  تفتقر  نظرة 

الصحيح لكيفية تطوير لغتهم سواء األم )اللغة العربية( أم الثانية )اللغة اإلجنليزية(. 
ودفع إىل الشعور مبشكلة الدراسة ما ملسته الباحثتان يف أثناء عملهما يف التدريس 
اجلامعي من تصورات لدى الطالبات حيال عدم أمهية تعلم اللغة العربية، وضرورة تركيز 

االهتمام عل تعلم اللغة اإلجنليزية، وعدم وجود عالقة بني األمرين. 
لذا فقد متت صياغة مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيس التايل: 

ما االرتباط بني درجة اكتساب اللغة العربية )لغة أم( واللغة اإلجنليزية )لغة ثانية( 
وعالقته ببعض املتغريات لدى طالب اجلامعات السعودية؟
وحاولت الدراسة احلالية اإلجابة عن األسئلة التالية:

أسئلة البحث:
التخصصات  يف  نورة  األمرية  جبامعة  املعلمات  الطالبات  اكتساب  درجة  ما   -1

املختلفة ملهارات قواعد اللغة العربية؟
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التخصصات  يف  نورة  األمرية  جبامعة  املعلمات  الطالبات  اكتساب  درجة  ما   -2
املختلفة ملهارات قواعد اللغة اإلجنليزية؟

3- هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني درجات الطالبات املعلمات 
يف اختبار مهارات قواعد اللغة العربية ودرجاهتنَّ يف اختبار مهارات قواعد اللغة اإلجنليزية؟

4- هل ميكن التنبؤ بدرجة الطالبات املعلمات يف اختبار مهارات اللغة العربية من 
خالل درجاهتنَّ يف اختبار مهارات قواعد اللغة اإلجنليزية؟

5- هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني درجة اكتساب الطالبات املعلمات 
ملهارات قواعد اللغة العربية تُعزى للتخصص اجلامعي؟

6- هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني درجة اكتساب الطالبات املعلمات 
ملهارات قواعد اللغة اإلجنليزية تُعزى للتخصص اجلامعي؟

فروض البحث:
حاولت الدراسة احلالية التحقق من صحة الفروض الصفرية التالية:

1- ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى ) α ≥ 0.05( بني 
درجات الطالبات املعلمات يف اختبار مهارات قواعد اللغة العربية ودرجاهتنَّ يف اختبار 

مهارات قواعد اللغة اإلجنليزية.
2- ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) α ≥ 0.05( بني متوسطات 
للتخصص  تُعزى  العربية  اللغة  قواعد  مهارات  اختبار  يف  املعلمات  الطالبات  درجات 

اجلامعي.
3- ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) α ≥ 0.05( بني متوسطات 
درجات الطالبات املعلمات يف اختبار مهارات قواعد اللغة اإلجنليزية تُعزى للتخصص 

اجلامعي.
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أمهيـة البحث:
       ميكن إبراز أمهية البحث احلايل من خالل ما يلي: 

أ( األمهية النظرية:
 يعدُّ هذا البحث إسهاًما فكريًّا فعَّااًل حياول الكشف عن أمهية اكتساب قواعد 
اللغة العربية لتكون منطلًقا لتعلُّم لغات أخرى، كما يقدِّم معلومات قيمة لصنَّاع القرار يف 
جماالت الرتبية والتعليم واإلعالم مبا حيفظ هلذه األمة هويتها ولغتها، ويساعد الشباب يف 

حتقيق طموحهم املهين والتعليمي واالنفتاح على لغات وثقافات عديدة.
ب( األمهية التطبيقية:

تتمثل األمهية التطبيقية هلذا البحث يف كونه:
- دراسة جديدة يف نوعها؛ ألهنا تتبىن التوجه حنو إجياد عالقة توافقية بني تعليم 

اللغة الثانية يف ضوء اللغة األم، وتتبىن مقرتحاهتا يف ضوء ذلك.
- أمنوذًجا تطبيقيًّا على إجراءات تقومي لغة الطالبات العربية واإلجنليزية.

مصطلحات البحث:
اللغة: يتفق اجلرجاين وابن منظور على أن اللغة من اللغو: وهو الكالم غري املعقود 

عليه. )الزراد، 1990،21(.
وتعرَّف اللغة اصطالًحا بأهنا: وظيفة التعبري عن الفكرة أو التواصل بني الناس، وتقوم 

هبا أعضاء النطق، أو هي التدوين بواسطة عالمات مادية". )بورو، 1997: 5(.
مبستوياته  حتكم  قواعد  وله  املنطوقة،  األصوات  "نظام  بأهنا:  أيًضا  اللغة  وتعرَّف 
مرتابط  ظاهر  انسجام  يف  األنظمة  هذه  وتعمل  والنحوية،  الصرفية  الصوتية،  املختلفة 

ووثيق". )السيد، 1997: 50 -51(.
وتعرَّف عملية اكتساب اللغة بأهنا: امتالك الفرد قدرة خاصة على استقبال واستيعاب 

اللغة األم األوىل، أو اكتساب اللغة الثانية والتعاطي معها. )املالحي، 2010 ،43(.
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قواعد اللغة:
القاعدة لغة: تفيد مادة )قـََعَد( معىن االستقرار والثبات، مثلما أشار إىل ذلك 
وهو  خيلف،  ال  منقاس  مطرد  أصل  والدال  والعني  )القاف  قال:  فقد  فارس،  ابن 
)األزهري،  باجللوس(.  فيها  يتكلم  ال  مواضع  يف  يتكلم  وإن كان  اجللوس،  يضاهي 

ص 108(.
قال ابن منظور: "والقاعدة: أصل األس، والقواعد: األساس، وقواعد البيت أساسه. 
ويف التنزيل: )َوِإْذ يـَْرَفُع ِإبـْرَاِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبـَْيِت َوِإمْسَاِعيُل(، وفيه: )فَأََتى اهللُ بـُنـَْيانـَُهْم ِمَن 
اْلَقَواِعِد(. قال الزجاج: القواعد أساطني البناء اليت تعمده، وقواعد اهلَْوَدج: خشبات أربع 
معرتضة يف أسفله تركب عيدان اهلودج فيها، قال أبو عبيد: قواعد السحاب أصوهلا" )ابن 
منظور، ص150(. مث استعملت جمازًا يف القاعدة املعنوية، فيقال بىن أمره على قاعدة 

وقواعد. )الوسيط، ص 748(.
ويعرف )الشريف، 1962( القاعدة اصطالًحا بأهنا: حكم كلي ينطبق على مجيع 

جزئياته لتتعرف أحكامها منه. )ص 177(.
وتعرَّف قواعد اللغة العربية بأهنا: علم بأصول تعرف أحوال الكلمات العربية، من 
حيث البناء واإلعراب، أو من حيث ما يعرض هلا يف حال تركيبها يف اجلملة. )الغاليين، 

.)90 ،1994
وتعرف قواعد اللغة العربية يف هذه الدراسة بأهنا: جمموعة القواعد اليت تنظم الكالم 
العريب املكتوب واملنطوق، ودرسها الطالب يف مراحل التعليم، وامتزجت بلغته، ومكنته 

من فهم املعىن ووظائف الكلمات. 
وتعرَّف قواعد اللغة اإلجنليزية: تعرف قواعد اللغة يف املوسوعة الربيطانية يف مستواها 
والعناصر  واجلمل  والكلمات  األصوات  اليت حتكم  والقواعد  الضوابط  األساسي، وهي 

اللغوية األخرى وكيفية اجلمع بينها وتفسريها.

مجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربویة، المجلد )٧(، العدد )٢(، ۱٤٤٢ھـ - ٢۰٢۰م



70

اإلطار النظري والدراسات السابقة: 
العربية  اللغة  قواعد  مهارات  اكتساب  درجة  بني  االرتباطية  العالقة  الدراسة  تعاجل 
ومهارات اللغة الثانية )اإلجنليزية(، حماولة سرب أغوار عملية اكتساب اللغة الثانية، بداللة 
التأثر بني دارسيت  اللغة األوىل، مما يعطي مؤشرًا مهمًّا على حجم  التمكن من قواعد 
يف  نورة  األمرية  جبامعة  املعلمات  الطالبات  عند  سيما  ال  واإلجنليزية،  العربية  اللغتني 

التخصصات املختلفة.
* مكانة القواعد يف أي لغة:

التفكري،  وأداة  الكتابة،  النطق، ومسار  املتميزة يف ضبط طرائق  مكانتها  للقواعد 
ودرب التواصل، وهي وسيلة املستعرب، وسالح اللغوي، وعماد البالغة، وأداة املشرع، 

وهي املدخل إىل العلوم كافة. )حسن، 1996 ،2(.
اللغوي يف  الزاوية يف جمال البحث  وقد أصبحت دراسة الرتكيب (Syntax) حجر 
القرن العشرين. وأصبح االقرتاب من املسائل النحوية حيدد البناء ألي نظرية لسانية. ومن 
املعروف أن النحو العريب أول ما يقوم عليه هو القواعد )اإلعرابية(، وقد كانت مدار 
دراسة القدامى واحملدثني. "وإذا قلنا عن أي لغة إهنا ال تعتمد على اإلعراب؛ فإهنا مفتقرة 
إىل االعتماد على نظام اجلملة، وعلى ترتيب األلفاظ فيها، وحنن نعلم أن اللغة العربية 

الفصحى لغة معربة طبًقا لقواعد دقيقة جدًّا. )راشد، 1993، 10(.
إن أبسط تعريف معتمد للغة أهنا: "أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم".  )ابن 
جين، 2010، ص34(، ومبا أن األصوات منفردة ال تصنع كالًما، وإمنا جيب تآلفها يف 
كلمات وتركيب، فإن الرتكيب هو أصغر وحدة تتمثل فيها اللغة متثياًل معربًا، فهي كاجلزيء 

بالنسبة للكون، وتكون األصوات هي الذرة بالنسبة هلذا اجلزيء. )هاشم، 2014، 3(.
الذي نسمعه مرَّ مبراحل  للكالم  املكوِّن األساس  الذي هو  اللغوي  الرتكيب  هذا 
متعددة، )ال سيما الرتكيب العريب على وجه التخصيص(، عرب رحلته الستكمال صورته 

مجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربویة، المجلد )٧(، العدد )٢(، ۱٤٤٢ھـ - ٢۰٢۰م



دراسة االرتباط بني درجة اكتساب اللغة العربية )كلغة أم( واللغة اإلنجليزية ......     أمامة حممد الشنقيطي ،  أسامء شايع الشعيفان

71

اليت هو عليها اآلن.
لقد أشار )الزبيدي، 1984م( إىل ذلك على حنو أكثر تفصياًل، فقد قال: "ومل تزل 
العرب تنطق على سجيتها يف صدر إسالمها وماضي جاهليتها، حىت أظهر اهلل اإلسالم 
على سائر األديان، فدخل الناس فيه أفواًجا، وأقبلوا إليه أرسااًل، واجتمعت فيه األلسنة 
املتفرقة، واللغات املختلفة، ففشا الفساد يف اللغة العربية، واستبان منه يف اإلعراب الذي 
الناطقني من  نافر بطباعه سوء أفهام  هو حلُيُّها، واملوضح ملعانيها، فتفطن لذلك من 
دخالء األمم بغري املتعارف من كالم العرب، فعظم اإلشفاق من ُفشوِّ ذلك وغلبته، حىت 
دعاهم احلذر من ذهاب لغتهم وفساد كالمهم إىل أن سببوا األسباب يف تقييدها ملن 

ضاعت عليه، وتثقيفها ملن زاغت عنه" )ص 5(.
يرى "تشومسكي" أن قواعد اللغة عند اإلنسان مكتسبة؛ ألن اإلنسان يولد مزوًدا 
بقدرات طبيعية فطرية تساعده على اكتساب قواعد لغته، وهذه القواعد هي اليت متكنه 
من إنتاج مجل عديدة يف اللغة: "إذا اعتربنا أن القواعد اللغوية هي اليت تكون تصور املعرفة 
املكتسبة أو تؤلف على األقل أحد املكونات األساسية هلذه املعرفة، فإن امللكة اللغوية 
ميكن اعتبارها من اخلصائص الراسخة لدى اإلنسان، ومن املكونات األساسية للعقل 
اإلنساين، كما أهنا حتول هذه اخلربة إىل قواعد. وأعتقد أن النظرية اللغوية العامة أو نظرية 

القواعد الكلية ختص عملية االكتساب هذه". )عثمان، د.ت ،9(.
* اكتساب اللغة الثانية:

يكتسب  ملعرفة كيف  والدراسات  البحوث  تعددت  املاضي  القرن  منذ مخسينات 
اإلنسان لغًة ما )سواء أكانت لغة أوىل أم ثانية(، ومن مث كيفية دراستها وتطورها بناًء 
فكريًّا  متعاكستني  نظريتني  أسفر عن ظهور  مما  واجتماعية؛  ولغوية  علمية  قواعد  على 
يف ظلِّ مفهوم اكتساب اللغة رهًنا هبما ردًحا طوياًل من الزمان: ومها النظرية السلوكية 
  (Environmentalبيئية مؤثرات  أو  عوامل  نتيجة  تتطور  اللغة  أن  وترى   (Behaviorism)
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)Influences. أمَّا الثانية، فهي النظرية الفطرية (Innate theory)، وترى أن اللغة تتطور بفعل 
عوامل فطرية تولد مع اإلنسان وتصاحبه يف حياته، وهي موجودة يف داخله. متاح عرب 

www.podnetwork.org  الرابط
أما إذا اجتهنا إىل اكتساب اللغة الثانية فإن الدراسات املنوطة هبا اهتمت بالطريقة 
اليت ميكن للفرد أن يكون متمكًنا من لغتني أو أكثر، وهي تدرس تلك الطريقة حصرًا، 
وتتبع طرائق التحصيل اللغوي، واألفراد ثنائيي اللغة الذين يتحدثون لغتني بطالقة كبرية، 
وهم من يطلق عليهم )Bilingual(. وقد انشغلت عديد من الدراسات املتعلقة باكتساب 
اللغة بدراسة اللغة األم، وأطلقوا عليها (L1) اختصارًا لـ (Language 1) أي اللغة األوىل، 
كما حبثت عديد من الدراسات يف حقل اكتساب اللغة، اللغة الثانية )L2( أو ما ميكن 
)اللغة  باسم  األوىل  األم  اللغة  تسمية  مقابل  يف  املستهدفة،  أو  اهلدف  اللغة  تسميته 
املصدر(. وتركزت الدراسات يف اجلزء األول حول عالقة األم بإيصال اللغة إىل الطفل، 
وكيفية تطور ونشأة القواعد اللغوية واأللفاظ يف ذهن الطفل، والثانية تتعلق باكتساب 
اللغة عند البالغني. على أن النظريات اليت تعلقت باكتساب اللغة األوىل وجد أهنا تصح 

.(Fodor, 1974) أن تطبق على اكتساب اللغة الثانية طبًقا ملا أشار إليه فودر
وقد أشارت العديد من الدراسات إىل العوامل املؤثرة يف اكتساب اللغة، متجاوزًة 
املفهوم التقليدي املتعلق بالفطرة وحدها، مضيفة إليها عدًدا من العوامل واألسباب، منها 
السن، فقد تتبع عدد كبري من الدراسات السن اليت يتلقى فيه املتعلم اللغة الثانية، وكما 
تؤكد أن حالة املتعلم من حيث عزلته أو اندماجه يف اجملتمع احمليط تؤثر يف ما يكتسبه 
عينة عشوائية  إسبانيا على  أجريت يف  اليت  ففي دراسة )سانتوس، 1999(  لغة؛  من 
إتقان  أن  إىل  الدراسة  توصلت  هناك،  يعيشون  الذين  واملغاربة  البولنديني  الطالب  من 
البولنديني لإلسبانية ال يواجه أي مشكلة، وذلك الندماجهم يف اجلو املدرسي، بينما 
يواجه الطالب املغاربة مصاعب مجة؛ نظًرا النعزاهلم عن اآلخرين وبقائهم مع بعضهم 
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بعًضا يف أغلب األحيان. )صيين، 1986، 119(.
كما عزى الباحثون جناح عملية نقل خصائص لغوية من اللغة األم للغة الثانية إىل 
  Mishina. 2005,.قدرة املتعلِّم على دمج اخلواص النحوية للغة األم باللغة الثانية املكتسبة

)291-315( 
يف حني أكَّدت نظرية النقل اللغوي الديداكتيكي بأن: عملية اكتساب قواعد اللغة 
الثانية إمنا تتم من خالل ضوابط اللغة األم، مما يعين بأن عملية نقل املتشاهبات يف اللغة 

األم للغة الثانية املكتسبة.
)Hancin, 1994, 241-269(

بياجيه"  "جون  إىل  روسو"  جاك  "جان  منذ  احلديثة  الرتبوية  النظريات  وتؤكد 
و"تشومسكي" وغريهم على أن البناء املعريف للغة يتم عرب ربط املعارف واخلربات اجلديدة 
باملعارف واخلربات السابقة املستمدة من احلياة الواقعية اليت يعيشها الفرد. وحاول الباحثون 

تفسري نظريات اكتساب اللغة عن طريق نظريات، منها:
النظرية السلوكية:

مع العلم أنه قد ساد االعتقاد لدى العديد من املتخصصني يف تعليم اللغة األجنبية 
واللغة الثانية، وخاصة املتشبعني مبفاهيم النظرية السلوكية أن العادات اللغوية املكتسبة 
تصعب وتعرقل تعلم عادات لغوية جديدة، لذلك أسسوا طرائق تدريس تتجنب استعمال 
اللغة األوىل املكتسبة والرتكيز على تدريب املتعلم على عادات لغوية جديدة حىت يتعود 

عليها هبدف حمو آثار اللغة األوىل والتأسيس لعادات لغوية جديدة.
وتعد النظرية السلوكية من أقدم النظريات اليت قدمت قواعد وقوانني للتعلم البشري 
اللغة سلوًكا اجتماعيًّا كالميًّا كسائر  استناًدا إىل جتارب ميدانية على احليوانات. وتعد 
والتكرار  والتقليد  احملاكاة  طريق  عن  والدته  منذ  الطفل  يكتسبه  األخرى  السلوكيات 
املكتسبة.  األخرى  السلوكية  العادات  لغوية كسائر  ليتحول عادة  فشيًئا؛  فيرتسخ شيًئا 
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)عبد السالم، 2012م، 148(.
األجهزة  أعضاء  وباقي  واحلنجرة  الرئتني  يف  بأنه حركة  الكالم  "واطسون"  ويفسِّر 
النطقية، خاضع أصاًل للقوانني اليت تتحكم باحلركة مجيًعا. ولكن عملية اكتساب اللغة 

 )Mishina,2005,42(.تكون عن طريق األشراط كأية عادة سلوكية
إجراء  إىل  انطلقوا  فقد  وعليه  اإلنساين،  السلوك  من  اللغة جزًءا  السلوكيون  ويعدُّ 
والطريقة  األوىل.  اللغة  باكتساب  تتعلق  نظرية  تشكيل  بقصد  الدراسات  من  العديد 
السلوكية تركز على السلوك اللغوي الذي يتحدد عن طريق استجابات ميكن مالحظتها 
بشكل حسيٍّ وعالقة هذه االستجابات يف العامل احمليط هبا. ولقد سيطرت هذه املدرسة 
يف جمال علم النفس يف اخلمسينيات، واستمرت إىل السبعينيات من القرن املاضي. وكان 
هلا تأثريها القوي على مجيع النظم التعليمية وعلى مجيع املتخصصني والعاملني يف امليدان 

)Mithgal, 2000( .الرتبوي
أو  اجلمل  تعلم  حيث  من  السلوكية  للنظرية  االنتقادات  من  العديد  وجهت  وقد 
تتجاهل  ألهنا  اللغة؛  اكتساب  عملية  تفسري  عن  عاجزة  بأهنا  املفردات، كما وصفت 
حقائق جوهرية يف اإلنسان ويف جانبه العقلي واملعريف الذي ترتبط به اللغة ارتباطًا وثيًقا. 

)عبد السالم، 2012م، 151( 
النظرايت البيئية:

وهي تلك النظريات اليت يرى أتباعها أن اللغة انعكاس للمحيط والبيئة واجملتمع، 
وحني يوجد تأثري خارجي أو دافع من اجملتمع إىل تعلم اللغة يؤدي ذلك إىل حث الفرد 
على االجتاه إىل التعلم، ويعد أصحاب املدرسة السلوكية أكثر املولعني هبذه النظرية، فهم 
يرون أن عملية اكتساب اللغة ال ختتلف عن أي نوع من أنواع التعلم األخرى، كما أهنا 
ختضع للقوانني واملبادئ ذاهتا اليت ختضع هلا أنواع التعليم كافة، مثل )احملاكاة والثواب 

والعقاب والتعزيز(. )كحلة، د.ت، 91(.
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تصلح  بل  فحسب،  اللغة  اكتساب  تعاجل  ال  البيئية  النظرية  أن  الباحثون  ويرى 
للتطبيق على حمور واسع من التصرفات والسلوكيات البشرية يف املواقف احلياتية املختلفة، 

بإرجاعها إىل أصلها البيئي القاضي بذلك.
يف  فشلوا  ألهنم  البيئية؛  النظرية  أصحاب   )McNeil,1970( "ماكنيل"  انتقد  وقد   
تفسري ظاهرة االبتكار اللغوي عند الطفل فيما بني الثانية واخلامسة من عمره، اليت متكنه 
من إنتاج عبارات مل يسمعها يف بيئته. ومن استخدام بعض القواعد اللغوية غري املتوافرة 
يف لغة الراشدين يف بيئته. كما أن الفطريني يعجزون عن تفسري عملية اكتساب اللغة من 
دون عملييت التقليد والتعزيز؛ ألن هاتني العمليتني تشكالن املفتاح  الكتساب اللغة. 

)حتاملة، 2005، 100(
النظرايت التفاعلية:

تعد النظرية التفاعلية نتاج دمج أكثر من نظرية مًعا، فريى "فيجوتسكي" أن تعلم 
اللغة يعود يف جزء كبري منه إىل التفاعل االجتماعي، وهو ما ال يتعارض حبال مع النظرية 
الفطرية وكذلك السلوكية. لذلك دجمت أكثر من نظرية مًعا، وذلك إلجياد تفسري أكثر 
قبواًل. ومن هذه النظريات نظرية "فيجوتسكي" )Vygotsky( الذي يرى أن أساس تعلم 
اللغة يعود إىل التفاعل االجتماعي، وهذا ال يتعارض مع أفكار السلوكيني أو الفطريني 

.)Vygotsky,1987( .حول تعلم اللغة
  من هنا يأيت اهتمام "فيجوتسكي" باملنظومة االجتماعية احمليطة باإلنسان بوصفها 

املؤثر األول يف اكتسابه للغة، وهي –أي اللغة-عنده األداة األهم يف اجملتمع.
النظرايت الفطرية: 

أسس "ناعوم تشومسكي" مبدأ فطرية اللغة بإشارته إىل أن اإلنسان يولد وعنده 
معجم يزيد عدد الكلمات فيه بشكل يومي، باإلضافة إىل خمطط حنوي متكامل من 

العالقات اللغوية، وكل ما يقوم به اإلنسان هو املواءمة بني هذين اجلانبني.
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تصور  تكون  اليت  هي  اللغوية  القواعد  أن  اعتربنا  إذا  تشومسكي":  "ناعوم  يقول 
املعرفة املكتسبة أو تؤلف على األقل أحد املكونات األساسية هلذه املعرفة، فإن امللكة 
اللغوية ميكن اعتبارها من اخلصائص الراسخة لدى اإلنسان، ومن املكونات األساسية 

للعقل اإلنساين، كما أهنا حتول هذه اخلربة إىل قواعد. )عثمان، د. ت، 9(.
باإلنسان  دراستها  موضوع  الواقع  يف  والتحويلية  التوليدية  األلسنية  النظرية  وحتدد 
جيًدا.  لغته  يعرف  والذي  متاًما،  متجانسة  لغوية  لبيئة  التابع  السوي  املستمع  املتكلم، 

)زكريا، 1986، ص8(.
اليت  الفطرية  القدرات  تشكل  :أي كيف  الفطرة  على  النظرية  أتباع  ركز  لذلك 
بالتعلم  يكتسب  سلوًكا  ليست  اللغة  أن  يعين  وهذا  التعلم.  البشري  العقل  ميلكها 
والتدرب واملمارسة فحسب كما يرى السلوكيون، بل هناك حقائق عقلية وراء كل فعل 
سلوكي، أي أن اللغة تعد تنظيًما عقليًّا معقًدا ألهنا أداة تعبري وتفكري يف آن واحد. 

)تشومسكي، 1986، 22(.
نظرية القواعد العمومية: 

أي  تكون  اليت  الفطرية  للمبادئ  تطوير  بعد  األخرية  "تشومسكي"  نظرية  جاءت 
لغة، فافرتض أن هناك تركيبات تشرتك فيها اللغات مجيًعا، وختضع للذهن اجلمعي عند 
املتكلمني، وأن غاية ما يفعله ابن اللغة هو حتويل الرتاكيب األساسية العميقة ألخرى 
سطحية منطوقة ومسموعة. وملخص هذه النظرية ينبين على أن هناك تركيبات أساسية 
تلك  النظرية حتويل  التحويلية يف هذه  القواعد  وأن وظيفة  اللغات مجيًعا،  فيها  تشرتك 
الرتاكيب األساسية )Deep Structures(، إىل تراكيب سطحية )Surface structures( وهي 
الرتاكيب املنطوقة فعاًل، ويسمعها السامع، وعملية وصف العالقة بني الرتكيب الباطين 
 Transformation( أو قانون حتويلي )Transformation( والرتكيب الظاهري ُتسمى حتويل
Rule(، والعالقة بني الرتكيبني تشبه عملية كيميائية يعرب عنها مبعادلة أحد طرفيها املواد 
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التفاعل )Output(". )املنصوري  بعد  الناتج  تفاعلها )Input(، والطرف اآلخر هو  قبل 
والصاحل ، 326 ،2013(.

اللغويات  الثانية تدين بعمق إىل فرع آخر من  اللغة   لذلك فإن عملية اكتساب 
وهي مرتبطة بقوة بنظرية "القواعد العمومية". فقد ترى أن اللغة حتكم من ِقبل جمموعة 
من املبادئ املوجودة يف كل لغة. فاألطفال يتعلمون لغتهم األوىل)L1( معتمدين على 
جبهاز  إليها  يشار  النظرية  هذه  تشكل  بداية  عند  اليت كانت  املعرفة  وهذه  معرفتهم، 
ما  وهي   )LAD( وباختصار   )Language Acquisition Device( الثانية  اللغة  اكتساب 
تعرف اآلن باسم عموميات القواعد )Universal Grammar( وخمتصرها ).UG(  فنقاش 
"تشومسكي" يدور حول املدخالت )input( اليت تعرف األطفال عليها، وهي غري كافية 

ألن جتعلهم قادرين على اكتشاف قوانني اللغة اليت يودون تعلمها.
 وخالصة القول أن هناك شقني للغة عند التحويليني، األول: املظهر اخلارجي هلا؛ 
أي الكالم املنطوق به فعاًل، وهلذا املظهر أثر صويت يعتمد على األداء، وجيب أن يرد إىل 
الرتكيب الباطين، وهو الشق الثاين عندهم، ويتمثل يف املقدرة أو الكفاءة يف اإلنسان اليت 
جتعله يستوعب القواعد أو األسس اليت ينبين عليها الكالم. )املنصوري، 2013، 327(.
ويف ضوء ذلك فإن اكتساب اللغة األوىل الذي ينجزه كل األطفال الطبيعيني من دون 
مالحظة غالًبا ومن ودون تعليم منظم ميتاز بشكل حمدد عن تعلم اللغة الثانية فيما بعد. 
وإن الدراسة املتعمقة يف املدرسة للغة املرء األوىل، وهي عمل يباشره املرء بشكل واٍع يتطلب 

تعليًما من اآلخرين، أو هي على األقل تعليم ذايت متعمٌد. )حتاملة، 2005، 84(
واقع اللغة العربية:  

إن منهاج اللغة العربية حني يوجه جهوده حنو إكساب الناشئة لغتهم مبا ميكنهم 
من استخدامها يف حتقيق االتصال والتعبري وتسهيل التفكري، وحني يلمسون واقع عبقرية 
وتقوميها  النصوص  حتليل  يف  التفكري  عمليات  وميارسون  املختلفة  أنظمتها  يف  لغتهم 
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وتذوقها واكتشاف أغراضها ومضامينها، وحني يتصلون برتاثهم األديب اخلالد عرب العصور 
حني يفعل املنهاج ذلك يقدم خري رد على أدعياء ختلف العربية ومجودها وعجزها عن 

جماراة العصر والتعبري عن العلم والتقنية. )اهلامشي، 2010، 25(.
ومن أهم مميزات هذه اللغة أهنا وسيلة االتصال باملاضي وإحيائه، وإن اتصاهلا من 
لدليل كاٍف على حيويتها واتساعها، وقدرهتا على مجع  العصر  الزمان حىت هذا  قدمي 

الفكر وتصنيفه.
نصوصها  اليوم؛ ألن  مستعملة  حية  لغة  أقدم  أهنا  العربية  اللغة  مميزات  أهم  ومن 
املكتوبة تعود إىل أكثر من مخسة عشر قرنًا، بينما ال يزيد عمر اإلجنليزية أو الفرنسية 
أو اإلسبانية على السبعة أو الثمانية قرون، فإن أنظمة هذه اللغات الصوتية والصرفية 
والنحوية مل تكوَّن إال بني القرنني الثالث عشر والرابع عشر امليالديني، مث إن العربية قد 
بقيت على امتداد تارخيها الطويل حمافظة على وحدهتا، ومل يطرأ على أصواهتا أو أبنيتها 

أو تراكيبها تبدل يذكر. )بن مراد، 1990، ص215(.
الدراسات السابقة:

تناولت بعض الدراسات العربية العالقة بني اللغة العربية واللغة اإلجنليزية على وجه 
التصورات  أو  اللغتني،  استخدام  بني  تقارن  أسئلة  عن  جتيب  أن  وحاولت  التحديد، 

عنهما، أو التوجهات حنومها. ومن تلك الدراسات:
دراسة )احملمود، 2017( هبدف التعرف على تصورات طالب اجلامعة السعوديني 
مبختلف ختصصاهتم حيال لغتهم األم )اللغة العربية( من خالل توظيف بعض األدوات 
الباحث  استعرض  وقد  مباشر.  وغري  مباشر  بشكل  التصورات  على  للتعرف  البحثية 
الواقع اجلغرايف والدميوغرايف يف السعودية منطلًقا منه إىل مناقشة موجزة للواقع اللغوي يف 
السعودية. واستخدمت الدراسة املنهج الكمي لدراسة تصورات املبحوثني بطريقة مباشرة 
وغري مباشرة حيال ثالثة تنوعات لغوية، هي: العربية الفصحى، والعربية العامية، واإلجنليزية 
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من خالل االنطالق من النظرية املعرفية يف دراسة االجتاهات اللغوية. وجلمع البيانات 
البحثية استخدم الباحث أداتني مها االستبانة، واختبار املظهر املتجانس. وتألفت العينة 
من )260( طالًبا من طالب اجلامعات السعودية ينتمون لـ )44( قسًما أكادمييًّا من 
أقسام العلوم اإلنسانية والصحية والطبيعية. وكشفت نتائج السؤال األول أن استخدام 
العربية العامية جاء يف املقدِّمة يف التفاعل االجتماعي بصورة أكرب، يليه استخدامها يف 
التعليم، مث استخدامها يف اإلعالم. وكشفت اإلجابة عن السؤال الثاين من أسئلة هذه 
الدراسة واملعين بتصورات املبحوثني املباشرة حيال اللغة العربية مبستوييها الفصيح والعامي 
الناس،  للتواصل بني  الفصحى  العينة عن استخدام  اللغة اإلجنليزية عن عزوف  وحيال 
وعدم حمبتهم الستخدامها يف سياق التواصل يف اللقاءات االجتماعية. أما على مستوى 
اإلجنليزية يف  اللغة  اإلجيابية حيال  املبحوثني عن  إجابات  فقد كشفت  اإلجنليزية  اللغة 
اجلانب املعريف، والعاطفي، والنزوعي. وامتداًدا للنظرة اإلجيابية حيال اإلجنليزية يف التواصل 
االجتماعي، ويرى املشاركون إسهام استخدام اإلجنليزية يف التعليم اجلامعي يف احلصول 

على فرص وظيفية.
وأجرى )عبد السالم، 2012م( دراسة هدفت إىل التعرف على تأثريات اللغة، 
سواء أكانت عامية عربية أم قبائلية جزائرية يف تعلم اللغة املدرسية يف خمتلف البنيات 
إن كانت  الكشف  مثَّ  ومن  والصرفية.  والنحوية  والرتبوية  واملفرداتية  الصوتية  اللغوية 
عاماًل ميسًرا يف التعلم أو معرقاًل.  والتعرف على اسرتاتيجيات املعرفية اليت يستعملها 
والكتايب.  الشفوي  التعبريين  يف  اللغوي  بأدائهم  وعالقتها  تعلمهم،  يف  املتعلمون 
 )90( مبجموع  عينتني  فاختار  التحليلي،  الوصفي  املنهج  استعمل  ذلك  ولتحقيق 
تلميًذا، )45 ناطًقا بالعامية العربية، و45 ناطقة بالقبائلية اجلزائرية(. مّث طبَّق عليهما 
ثالثة اختبارات، أحدمها شفوي على شكل مقابلة حول معلومات شخصية وصحية 
واآلخر كتايب حول احملافظة على البيئة، ومقياس حول اسرتاتيجيات التعلم. وكشفت 
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بشكل كبري  أثَّرت  قد  قبائلية  أم  عربية  عامية  أكانت  سواء  األوىل  اللغة  أن  الدراسة 
لغة  تأثريًا كبريًا حىت أصبحت  النحوية واملصرفية  الرتكيبية  الصوتية  اللغة  بنيات  يف كل 
اعتبارها عاماًل ميسًرا  أنه ميكن  الباحث  التعليم ال ختتلف كثريًا عنها. لذلك استنتج 
يف التعلم. وخلصت الدراسة إىل أن مستوى املتعلمني من العينتني بلغة التعليم مل يرتق 

إىل الكفاءات املنشودة يف املنهاج املدرسي.
وأجرى )العمار، 1429ه( دراسة بعنوان )تأثري تعلم اللغة اإلجنليزية يف متعلمي 
اللغة العربية( هبدف التعرف على مدى تأثري تدريس اللغة اإلجنليزية يف مهارات اللغة 
العربية لدى التالميذ واجتاهاهتم حنوها. وذلك من خالل رصد آراء معلمي اللغة العربية 
العربية  اللغتني  تدريس  يف  املتخصصني  آراء  وكذلك  تالميذهم،  على  وملحوظاهتم 
جمتمع  مشل  وقد  أنفسهم.  التالميذ  خالل  من  التأثري  رصد  إىل  باإلضافة  واإلجنليزية، 
الدراسة عديًدا من العينات )تالميذ الصف السادس، معلمي اللغة العربية، املتخصصني 
يف تدريس اللغات(. وقد اعتمد الباحث على املنهج الوصفي التحليلي من خالل توظيف 
"قبلية وبعدية"، وكذلك  التالميذ  اجتاه  لقياس  )استبانة  الدراسة هي:  أدوات  عدد من 
اختبار لغوي يف مهارات اللغة العربية "قبلي وبعدي"، وكذلك قياس درجات التالميذ يف 
مقررات اللغة العربية يف الصف اخلامس والسادس، وكذلك استبانة ملعلمي اللغة العربية، 
العام  يف  الدراسة  طبقت  وقد  اللغات،  تدريس  يف  املتخصصني  استبانة  إىل  باإلضافة 
الدراسي )1436- 1437هـ( بعد إقرار تدريس اللغة اإلجنليزية يف املرحلة االبتدائية يف 
مدارس اململكة العربية السعودية. وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج والتوصيات، من 
أمهها: عدم موافقة )19.9%( من معلمي اللغة العربية، و)22.7%( من املتخصصني يف 

تدريس اللغات على تدريس اللغة اإلجنليزية يف املرحلة االبتدائية.
وأجرت )رميا اجلرف، 2004م( دراسة بعنوان: "اجتاهات الشباب حنو استخدام 
اللغتني العربية واإلجنليزية يف التعليم". هبدف التعرف على اجتاهات طالب اجلامعات 
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العربية حنو تعليم وتعلم اللغة، وآرائهم يف مدى صالحية اللغة العربية للتعليم اجلامعي، 
العربية يف  اللغة  الالزم إجراؤها وفق آراء الطالب يف استخدام  الرتبية  وحتديد أولويات 
عينتني  على  املطبقة  واالستبانات  الشخصية  املقابالت  تطبيق  نتائج  وأظهرت  التعليم. 
من الطالب يف جامعة امللك سعود واجلامعة األردنية أن )45%( من طالب اجلامعتني 
اإلجنليزية.  باللغة  املقررات  مجيع  تعلِّمهم  دولية  مدارس  يف  أبنائهم  وضع  يف  يرغبون 
ويعتقد )96%( من طالب الكليات العلمية يف اجلامعة األردنية و)82%( من طالبات 
التاريخ  مثل  األدبية  الدينية وللتخصصات  للعلوم  العربية تصلح  اللغة  أن  اللغات  كلية 
واألدب العريب والرتبية. وأن اللغة اإلجنليزية هي اللغة اليت تصلح لتدريس الطب واهلندسة 
واحلاسب، واتضح من استجابة الطالب يف اجلامعتني حرص الشباب على تعلُّم اللغة 
اإلجنليزية وتعليمها ألبنائهم واالنبهار باللغة اإلجنليزية، يف حني ينظرون إىل اللغة العربية 

نظرة دونية، ويشعرون حياهلا بالعجز. 
وقدَّم )الغامدي، 2003( دراسة نظرية بعنوان: "تأثري تدريس اللغة اإلجنليزية على 
ثقافة التالميذ ولغتهم األم يف املرحلة االبتدائية". أظهر فيها تأييده لتدريس اللغة اإلجنليزية 
يف املراحل املبكرة من عمر الطفل يف اململكة العربية السعودية، وعمد إىل تدعيم توجهه 
باألحباث والدراسات املتسقة معه، اليت أشارت إىل أن اللغة األم ال ميكن احلدُّ من تفوقها 

يف جمتمعها.
ودراسة   ،)2017 )احملمود،  السابقة:  الدراسات  مع  احلالية  الدراسة  اتفقت   -
)العمار، 1439(، ودراسة )رميا اجلرف، 2004( يف كون اللغة العربية هي اللغة األم 

يف مجيع تلك الدراسات.
واإلجنليزية كدراسة:  العربية  اللغتني  بني  العالقة  تناول  يف  معها  اتفقت  - كما 
)احملمود، 2017(، ودراسة )العمار، 1439(، ودراسة )رميا اجلرف، 2004(، بينما 

تناولت دراسة )عبدالسالم، 2012( العالقة بني اللهجات احمللية.
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- واتفقت الدراسة احلالية مع دراسة )احملمود، 2017( يف أداة البحث، ولكنها 
تفردت يف تقدمي اختبار يقيس قواعد اللغتني.

منهج البحث وإجراءاته:
منهج البحث: استخدمت الباحثتان يف هذه الدراسة املنهج الوصفي االرتباطي؛ وذلك 

ملعرفة مدى االرتباط بني درجة اكتساب اللغتني العربية واإلجنليزية وعالقته ببعض املتغريات.
جمتمع البحث: تكون من مجيع طالبات كلية الرتبية جبامعة األمرية نورة بنت عبد 

الرمحن، وبلغ عددهنَّ( 6453 )طالبة. 
عينة البحث: 

أ( العينة االستطالعية: تكونت من(50 ) طالبة من جمتمع الدراسة؛ وذلك للتحقق 
من الشروط السيكومرتية للمقياس. 

ب( عينة البحث األساسية: اختريت العينة بطريقة قصدية، وهنَّ الطالبات الراغبات 
يف التحويل من قسم آلخر يف الكلية، وبلغ عددهنَّ 488)( طالبة من طالبات كلية 

الرتبية: أقسام الرتبية اخلاصة وعلم النفس والطفولة، ويوضح اجلدول التايل ذلك:
جدول )1(: توزيع عينة الدراسة وفًقا للتخصص.

اجملموعطالبات قسم علم النفسطالبات الرتبية اخلاصةطالبات قسم الطفولة

203140145488
%30.2%32.4%37.4%100

إجراءات البحث:
1- التطبيق القبلي ألدوات البحث:

طبق مقياس البحث على )488( طالبة، وبنيت مواد البحث وأدواته على النحو 
التايل:

• اختبار قواعد اللغتني العربية واإلجنليزية.
قامت الباحثتان ببناء اختبار مهارات قواعد اللغتني العربية واإلجنليزية لقياس مهارات 
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القواعد اللغوية يف اللغتني لدى الطالبات، وقد بين وفق اخلطوات التالية: 
1- مراجعة األدب الرتبوي والدراسات السابقة اليت هلا عالقة مبوضوع الدراسة.

2- حتديد اهلدف من االختبار، ويهدف االختبار إىل قياس مدى متكُّن الطالبات 
اجلامعيَّات من مهارات القواعد اللغوية يف اللغتني العربية واإلجنليزية.

العربية  اللغتني  يف  اللغوية  إعداد فقرات االختبار مبا يتناسب مع القواعد   -3
واإلجنليزية من نوع الصواب واخلطأ ونوع االختيار من متعدد، ويتضمن كل سؤال أربعة 
بدائل، واحدة صحيحة فقط والباقي خطأ إال أهنا مقنعة ظاهريًّا، وتسمى املموهات أو 
املشتتات. وقد راعت الباحثتان عند صياغة الفقرات أن تكون: شاملة لألهداف املراد 
سليمة لغويًّا وسهلة ومالئمة ملستوى  واضحة وبعيدة عن الغموض واللبس،  قياسها، 

الطالبات، ومصاغة بصورة إجرائية. 
4- إعداد اختبار قواعد اللغة العربية وقواعد اللغة اإلجنليزية، وتكوَّن االختبار يف 
صورته املبدئية من )100( فقرة من منط االختيار من متعدد يف اختبار اللغة اإلجنليزية، 
و)100( فقرة من منط االختيار من متعدد يف اختبار قواعد اللغة العربية، وقد اختري هذا 
النمط من األسئلة ألهنا متكِّن الباحثتني من قياس مدى حتقق مجيع األهداف الرتبوية 
املرتبطة بنواتج التعلم، كما أن درجة الصدق والثبات فيها مرتفعة، ولسهولة تصحيحها. 
5- قياس صدق االختبار من خالل عرضه على جمموعة من احملكمني من أساتذة 
اللغتني العربية واإلجنليزية واملناهج وطرق التدريس وعلم النفس الرتبوي، ومت تبًعا لذلك 
التعديل وفًقا ملا ارتآه احملكمون، ومل يتناول التغيري عدد الفقرات وإمنا اقتصرت التعديالت 

على الصياغة والرتتيب املنطقي للفقرات.
الفقرة  الداخلي: وهو يشري إىل درجة ارتباط  6-  كما حسب صدق االتساق 
أو البند بالدرجة الكلية لالختبار وفق معامل االرتباط مبعادلة "بريسون"، فقد أظهرت 
اختبار  فقرات  من  فقرة  درجة كل  بني  االرتباط  معامالت  قيم  أن  اإلحصائية  املعاجلة 
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قواعد اللغتني العربية واإلجنليزية مع الدرجة الكلية لالختبار تراوحت ما بني )0.58 – 
0.73(، ومجيع هذه القيم ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )0.05( فأقل، وهذا 

يشري إىل صدق املقياس.
وصياغة  واإلجنليزية  العربية  ورقة اإلجابة على اختبار مهارات اللغتني  عمل   -7
تعليمات االختبار، وإعدادها على ورقة منفصلة، تتضمن توضيح اهلدف من االختبار، 

وكيفية اإلجابة عن فقراته، وذلك بتوضيح مثال بكيفية اإلجابة.
8- جتريب االختبارين يف صورهتما األولية على عينة استطالعية تكونت من )50( 
طالبة من خارج عينة الدراسة األصلية وهلن نفس اخلصائص، وحسب بعدة طرق، وهي 

كالتايل:
جدول رقم )2(: معامالت ثبات اختبار اللغتني العربية واإلجنليزية.

ألفا كرونباخاالختبار
التجزئة النصفية

معادلة كيودر ريتشارد سون
سبريمان براونجتمان

0.880.730.740.74اختبار قواعد اللغة اإلجنليزية
0.880.730.740.74اختبار قواعد اللغة العربية

يتضح من اجلدول السابق أن قيمة معامل “ألفا كرونباخ” للثبات بلغت )0.88(، 
براون”  النصفية جلتمان )0.73(، وبلغت مبعادليت “سبريمان  التجزئة  بطريقة  وبلغت 
و”كيودر ريتشاردسون” )0.74(، ومجيع هذه القيم متقاربة ومرتفعة، وتشري إىل متتع 

اختبار قواعد اللغة اإلجنليزية واختبار قواعد العربية بدرجة عالية من الثبات.
- حساب الزمن الالزم لإلجابة عنه من خالل تسجيل الفرق بني الوقت الذي استغرقته 

أول وآخر طالبة يف اإلجابة عليه؛ فقد بلغ معدل الزمن الالزم ألداء الختبار)30( دقيقة.
- حساب معامل الصعوبة ومعامل التمييز، وقد قبلت املفردات اليت كان معامل 
سهولتها أكثر من )0.3( وأقل من )0.8(، وبناًء على معامل الصعوبة والسهولة، وقبلت 
املفردات اليت معامل متيزهـا من )0.4( فأكثر، وبناًء على معامل التمييز ُعدِّل االختبار يف 
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ضوء نتائج التحليل؛ فأصبحت عدد فقرات االختبار يف صورته النهائية )100( فقرة، 
وطبق االختبار على جمموعيت الدراسة قبل وبعد التجريب، مث صحح االختبار؛ وحددت 
درجة واحدة لكل فقرة من فقراته؛ لتصبح الدرجة النهائية لالختبار )200( درجة، مائة 

درجة الختبار قواعد اللغة العربية ومائة الختبار قواعد اللغة اإلجنليزية.
نتائج البحث:

اإلجابة عن السؤال األول:
  لإلجابة عن السؤال األول للبحث الذي ينص على: “ما درجة اكتساب الطالبات 

املعلمات جبامعة األمرية نورة يف التخصصات املختلفة ملهارات قواعد اللغة العربية؟"
فقد حسبت املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات الطالبات املعلمات 

يف اختبار مهارات قواعد اللغة العربية يف التخصصات املختلفة:
جدول)3(: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات الطالبات املعلمات يف اختبار مهارات قواعد 

اللغة العربية يف التخصصات املختلفة.
درجة االكتساباالحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعددالتخصص

49.72%20349.727.91الطفولة املبكرة
48.03%14048.037.31الرتبية اخلاصة
47.70%14547.706.73علم النفس

48.63%48848.637.29اجملموع

مهارات  اختبار  يف  املعلمات  الطالبات  درجات  أن   )3( اجلدول  من  ويالحظ 
قواعد اللغة العربية يف التخصصات املختلفة ضعيفة؛ فقد بلغت أعلى درجة لالكتساب 
)49.72%(، وتتفق هذه النتيجة مع الدراسات اليت كشفت عن ضعف الطالب يف 
مهارات اللغة العربية عموًما ومهارات قواعدها على وجه اخلصوص، ومن املتعارف عليه 
يف تقدير درجات االجتياز يف املرحلة اجلامعية أن حتصل الطالبة على أكثر من )%60( 
من الدرجة الكلية وهي )100%(. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج الدراسات اليت كشفت 
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اجلرف،  و)رميا   ،)2003 العينني،  )أبو  العربية، كدراسة  باللغة  االهتمام  ضعف  عن 
2004(، و)العويضي والشنقيطي، 2014(، و)احملمود، 2017(.

اإلجابة على السؤال الثاين:
لإلجابة عن السؤال الثاين للبحث، الذي ينص على: "ما درجة اكتساب الطالبات 
املعلمات جبامعة األمرية نورة يف التخصصات املختلفة ملهارات قواعد اللغة اإلجنليزية؟" 
فقد حسبت املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات الطالبات املعلمات يف 

اختبار مهارات قواعد اللغة اإلجنليزية يف التخصصات املختلفة:
جدول)4(: املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات الطالبات املعلمات يف اختبار مهارات قواعد 

اللغة اإلجنليزية يف التخصصات املختلفة.
درجة االكتساباالحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعددالتخصص

35.19%20335.196.31الطفولة املبكرة
37.65%14037.656.87الرتبية اخلاصة
34.77%14534.776.64علم النفس

35.77%48835.776.81اجملموع

اختبار  يف  املعلمات  الطالبات  درجات  حتليل  املتضمن   )4( اجلدول  ويكشف 
بلغت  فقد  املختلفة عن ضعف كبري،  التخصصات  اللغة اإلجنليزية يف  قواعد  مهارات 
أعلى درجة لالكتساب )37.65%(، فجاءت بذلك أقل من اكتساب العينة لقواعد 
الطالب يف  اليت كشفت عن ضعف  الدراسات  مع  النتيجة  وتتفق هذه  العربية.  اللغة 

مهارات اللغة اإلجنليزية عموًما ومهارات قواعدها على وجه اخلصوص.
اإلجابة عن السؤال الثالث:

لإلجابة عن السؤال الثالث للبحث، الذي ينص على: "هل توجد عالقة ارتباطية ذات 
داللة إحصائية بني درجات الطالبات املعلمات لدرجة اكتساب مهارات قواعد اللغة العربية 
ودرجاهتنَّ لدرجة اكتساب مهارات قواعد اللغة اإلجنليزية؟" ولإلجابة عن هذا السؤال اخترب 
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الفرض األول، الذي ينص على أنه: "ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند 
مستوى )≥α 0.05( بني درجات الطالبات املعلمات لدرجة اكتساب مهارات قواعد اللغة العربية 
ودرجاهتنَّ لدرجة اكتساب مهارات قواعد اللغة اإلجنليزية". وللتحقق من صحة الفرض حسب 
معامل ارتباط "بريسون" درجات الطالبات املعلمات ملهارات قواعد اللغة العربية ودرجاهتنَّ 

ملهارات قواعد اللغة اإلجنليزية. واجلدول)5( التايل يوضح معامالت االرتباط:
جدول)5(: معامالت االرتباط بني درجات الطالبات املعلمات يف اختبار مهارات قواعد اللغة العربية 

ودرجاهتنَّ يف اختبار مهارات قواعد اللغة اإلجنليزية.
الداللةمعامل ارتباط "بريسون”التخصص

0.001**0.43الطفولة املبكرة
0.04**0.38الرتبية اخلاصة
0.003**0.45علم النفس

0.001**0.42اجملموع

** دال إحصائيًّا عند مستوى داللة ≥0.01

دالة  متوسطة  بقوة  طردية  ارتباطية  عالقة  وجود  السابق   )5( جدول  من  يتضح 
إحصائيًّا بني درجة اكتساب مهارات قواعد اللغة العربية ودرجة اكتساب مهارات قواعد 

اللغة اإلجنليزية لدى الطالبات املعلمات باختالف التخصص، وتدل النتائج على أن:
اختبار  يف  الطالبات  درجات  بني  متوسطة  بقوة  طردية  ارتباطية  عالقة  هناك   -
مهارات قواعد اللغة العربية، ودرجاهتنَّ يف اختبار مهارات قواعد اللغة اإلجنليزية بأقسام: 
االرتباط:  معامالت  بلغت  فقد  اخلاصة،  الرتبية  وقسم  املبكرة،  والطفولة  النفس،  علم 

)0.45، 0.43، 0.38( على الرتتيب. 
اإلجابة عن السؤال الرابع:

التنبؤ بدرجة  الذي ينص على: "هل ميكن  للبحث،  الرابع  السؤال  لإلجابة عن 
اكتساهبنَّ  درجة  خالل  من  اإلجنليزية  اللغة  ملهارات  اكتساهبنَّ  درجة  يف  الطالبات 
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ملهارات اللغة العربية؟"
لإلجابة عن هذا السؤال استخدم أسلوب االحندار اخلطي البسيط، واجلداول التالية 

توضح نتائج حتليل االحندار:
ــات. ـــــاســـ ــــوذج القيــ جدول )6(: منـ

خطأ التقديرمربع االرتباط املعدلمربع االرتباط R2 معامل االرتباط (R)النموذج

10.420.1760.1756.68

جدول)7(: نتائج حتليل التباين الختبار معنوية االحندار.

الداللةفمتوسط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتالنموذج
االحندار 1

الباقي
اجملموع

4611.12
21746.22
26357.34

1
486
487

4611.12
44.75103.050.001

جدول )8(: معامل االحندار لدرجة اكتساب مهارات اللغة اإلجنليزية على درجة اكتساب مهارات اللغة العربية.

الداللةت β    (T) )بيتا(اخلطأ املعياريBالنموذج

الثابت
درجة اكتساب اللغة اإلجنليزية

31.97
0.47

1.65
0.0460.41819.43

10.15
0.001
0.001

يتضح من جدول)6( أن قيمة معامل التحديد )R2 =0.176( اليت تعين أن املتغري 
التأثري يف  من  مقداره )%17.6(  ما  تفسر  اإلجنليزية(  اللغة  اكتساب  )درجة  املستقبل 
العربية، ويعزز ذلك قيمة معامل ارتباط "بريسون" اليت تشري إىل  اللغة  درجة اكتساب 

.)0.42= R( وجود عالقة ارتباط متوسطة بلغت
يتضح من جدول )7( الختبار معنوية االحندار أن قيمة ف=)103.05(، وهي 
قيمة دالة عند مستوى داللة ألقل من )0.001(، مما يشري إىل أن االحندار معنوي، 
أي أنه ميكن التنبؤ بدرجة اكتساب الطالبات يف اللغة العربية من خالل درجة اكتساهبنَّ 

للغة اإلجنليزية.  
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ومن خالل جدول )8( ميكن تكوين معادلة خط االحندار املقدرة واخلطأ يف التقدير 
كالتايل: ونالحظ أن إسهام درجة اكتساب الطالبات يف مهارات اللغة العربية يف تباين 
درجاهتنَّ يف اكتساهبنَّ ملهارات اللغة اإلجنليزية دال إحصائيًّا، حيث إن قيمة ) t( ملتغري 
درجات الطالبات يف مهارات اللغة العربية ذات داللة إحصائية، كما يشري شكل )1( 
إىل أفضل خط احندار لدرجة اكتساب اللغة العربية على درجة اكتساب اللغة اإلجنليزية: 
اإلجنليزية  اللغة  اكتساب  درجة   ×  )0.47(  = العربية  اللغة  اكتساب  درجة 

)31.97(+

شكل )1(: خط احندار لدرجة اكتساب اللغة العربية على درجة اكتساب اللغة اإلجنليزية.

اإلجابة عن السؤال اخلامس:
لإلجابة عن السؤال الخامس للبحث، الذي ينص على: “هل توجد فروق ذات 
داللة إحصائية بني درجة اكتساب الطالبات املعلمات مهارات قواعد اللغة العربية تُعزى 

للتخصص اجلامعي؟"
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املتعددة  البعدية  "شيفيه"  (Scheffe)للمقارنات  اختبار  نتائج  أن  سبق  مما  يتضح 
لدراسة اجتاهات الفروق كانت لصاحل الطالبات املعلمات ختصص الطفولة املبكرة؛ فقد 
اتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )α ≥ 0.01( بني متوسطي درجات 
الطالبات املعلمات ختصص الطفولة املبكرة ودرجات طالبات ختصص علم النفس لصاحل 
الطالبات املعلمات ختصص الطفولة املبكرة. كما يتضح من اجلدول السابق عدم وجود 
فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات الطالبات املعلمات ختصص علم النفس 
ودرجات طالبات ختصص الرتبية اخلاصة. وكذلك اتضح عدم وجود فروق ذات داللة 
املبكرة ودرجات  الطفولة  املعلمات ختصص  الطالبات  إحصائية بني متوسطي درجات 

طالبات ختصص علم النفس.

اإلجابة عن السؤال السادس
لإلجابة عن السؤال السادس للبحث، الذي ينص على: "هل توجد فروق ذات 
داللة إحصائية بني درجة اكتساب الطالبات املعلمات مهارات قواعد اللغة اإلجنليزية 

تُعزى للتخصص اجلامعي؟"
 ولإلجابة عن هذا السؤال اخترب الفرض الثاين، الذي ينص على أنه: "ال توجد 
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )α ≥ 0.05( بني متوسطات درجات الطالبات 
املعلمات مبهارات قواعد اللغة اإلجنليزية تُعزى للتخصص اجلامعي". والختبار صحة هذا 

.)ANOVA( الفرض استخدم حتليل التباين األحادي
وحلساب داللة الفروق بني متوسطات درجات عينة الدراسة حسبت قيمة )ف(، 

واجلدول )11( التايل يوضح ذلك:
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املعلمات ختصص الرتبية اخلاصة، بينما اتضح عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 
مستوى )≥0.01( بني متوسطي درجات الطالبات املعلمات ختصص الطفولة املبكرة 

ودرجات طالبات ختصص علم النفس.
التعليق على النتائج:

- كشفت النتائج عن ضعف يف درجات االكتساب اللغوي ملهارات اللغة العربية 
لدى مجيع ختصصات كلية الرتبية؛ فقد حصلت مجيع الطالبات على أقل من )%50(، 
وبلغت أعلى درجة لالكتساب )49.72%(، ومن املتعارف عليه أن درجة االجتياز يف 

حتصيل املعرفة وتطبيقها يف املقررات اجلامعية هي أعلى من )%60(.
اللغوي ملهارات  النتائج أيًضا عن ضعف يف درجات االكتساب  - كما كشفت 
اللغة اإلجنليزية لدى مجيع ختصصات كلية الرتبية؛ فقد حصلت مجيع الطالبات على أقل 
من )50%(؛ وبلغت أعلى درجة لالكتساب )37.65%(. ومن املتعارف عليه أن درجة 

االجتياز يف حتصيل املعرفة وتطبيقها يف املقررات اجلامعية هي أعلى من )%60(.
- كما كشفت النتائج كذلك عن وجود عالقة ارتباطية طردية بقوة متوسطة بني 
درجات الطالبات يف اختبار مهارات قواعد اللغة العربية ودرجاهتنَّ يف اختبار مهارات 
قواعد اللغة اإلجنليزية. وأكدت النتائج إمكانية التنبؤ بدرجة اكتساب الطالبات يف اللغة 

العربية من خالل درجة اكتساهبن للغة اإلجنليزية. 
املبكرة يف  الطفولة  لصاحل ختصص  الفروق  اجتاه  (Scheffe) عن  اختبار  - كشف 
اختبار اللغة العربية، بينما كانت الفروق لصاحل ختصص الرتبية اخلاصة يف اختبار اللغة 
اإلجنليزية. ورمبا تصب هذه النتيجة يف صاحل إكساب األطفال اللغة الفصيحة؛ ألمهية 

دور معلمة الطفولة املبكرة يف حتقيق ذلك.
-تلقي نتائج هذا البحث بظالهلا على معايري اختيار الطالبات املعلمات يف كلية 
واعتماد  مبكرة،  الفصيحة لألطفال يف سن  اللغة  إليهنَّ إكساب  يسند  الاليت  الرتبية، 
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األطفال على السماع لالقتداء بلغة املعلمة، مما جيعل إخضاعهنَّ الختبارات لغوية من 
معايري القبول األساسية.

التوصيات:
يف ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج، تقدم الباحثتان التوصيات التالية:

1- تبين مؤشرات النتائج الدالة على أن العالقة بني اكتساب اللغة الثانية بناًء على 
اللغة األم واكتساب  بتعلُّم  اللغة األم هي عالقة طردية إجيابية؛ يدعم االهتمام  قواعد 

مهارهتا بدرجة عالية؛ النعكاسه على اكتساب اللغة الثانية.
2- احلرص على بناء تصورات إجيابية عن العالقة بني اكتساب اللغتني األم والثانية 
من خالل فهم التكامل بينهما يف مراحل النمو واالكتساب وصواًل إىل النضج والتمكُّن. 
3- يتوقع أن يستفاد من نتائج هذه الدراسة عند التخطيط لبناء مناهج التعليم يف 

اللغتني مبا يعكس العالقة التكاملية التبادلية. 
املقرتحات: 

انطالقًا مما تقدم من نتائج وتوصيات تقرتح الباحثتان ما يلي:
1-دراسة العالقة يف مستويات الفهم القرائي للغة العربية )لغة أم( واللغة اإلجنليزية 

)لغة ثانية(. 
2- دور اللغة األم )اللغة العربية( يف اكتساب املهارات اللغوية للغة ثانية يف مراحل 

التعليم املختلفة.
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